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 ت

 ممخص الدراسة
 

ىدفتىذهالدراسةإلىالكقكؼعمىمدلالتطكرالذمطرأعمىففالمقالةفيالشكؿ
ال،كالمضمكف العربي النثر فركع مف أصيبل أدبيا فرعا م،حديثباعتباره براز فييكا  مفاا

التناص الكطف(،معمارية شكارع )مف ب المكسكمة القصصية المقاالت في تجسدت كما
إضافة،حيثتفاعمتكتداخمتمعالقكالبالفنيةكالقصةكالمسرحيةكالشعر،لصبلحالبردكيؿ

كالذاتي، كالخارجي التناصالداخمي أنكاع كتشكيمياكإلى الفني بنائيا في الكاتب كظفو ما
كالمذكراتالجم كالرسائؿ الحديثة السرد تقنيات مف كاالستباؽ،الي كاإلعبلنات كالبلفتات

.كالكصؼكالحكارالداخمي)المكنكلكج(كالخارجي،كاالسترجاعكتيارالكعيكالحمـ

كآثارىاالمختمفة،المتعمقةبتطكراتالقضيةالفمسطينيةقضاياالأىـكماتناكلتالدراسة
،التداخؿبيفالماضيمفخبلؿاإلشارةإلىحيثعبرالكاتبعنيافنيا،فيشتىالمجاالت

الشعبالفمسطيني أبناء ارتكبتضد كجرائـ ىزائـ مف فيو الذم،كما ادتفيودزاكالحاضر
بأسمكبوصبلحالبردكيؿكماتناكلياالكاتب،اآلالـكتبلشتفيواألحبلـبعدتكقيعاتفاقيةأكسمك

الذ اليزلي الساخر كاآلراء، كالمكاقؼ المغة في المفارقة عمى يعتمد مظاىركم الكشؼعف
 في كاإلبداع كالمضمكفالتجديد ،الشكؿ التناص معمارية في تجمت كما ومقاالتكدخكؿ

.فيتفاعؿنصيمعالقكالبالفنيةاألخرلالقصصية)مفشكارعالكطف(

  



 ث

Abstract 

 
This study aims to identify the extent of the development of essay writing art 

in terms of form and content. This topic is important given that essay writing is a 

constituent literary branch of Arabic prose. The study highlighted the aspects of 

intertextuality in Arabic essays. This has been done with reference to the narrative 

essays titled “from the homeland streets” by Salah AL- Bardaweel. These essays 

interacted and overlapped with other artistic forms such as story, drama, and poetry. 

The study also highlighted the types of intertextuality including the internal, external, 

and self- intertextuality. This is in addition to the writer’s methods in enhancing the 

aesthetic and artistic aspects of his works including techniques of modern narratives 

such as letters, notes, announcements, anticipation, recall, the trend of consciousness 

and dreaming, description, and external and internal dialogue (the Monologue).  

The study also presented the most important issues related to the 

developments of the Palestinian issue, and its various effects in various fields. The 

writer expressed these issues in his artistic works by referring to the overlap between 

the past, which is full of defeats and crimes committed against the Palestinian people, 

and the present in which the pain increased and dreams faded after signing the 

agreement of Oslo. The writer Salah AL- Bardaweel addressed them through his 

comic and cynical style, which depends on the paradox between language, and 

attitudes and views. The study also revealed the aspects of innovation and creativity 

in his works in terms of form and content. This could be clearly observed in his use 

of intertextuality in his narrative essays “from the homeland streets”, which engaged 

in a textual interaction with the rest of artistic forms. 
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ُ
َنِأ

ِـالِْعلَْمَِدرَجَِ     ات 

 صدق اهلل العظيم

 [11 :]المجادلة
  



 ح

 ىدا اإل
 

 األقصى انتفاضة في الذمقضىنحبو ببلؿ( )أبك ماجد الحبيبالشييد أخي إلىركح
.دفاعاعفالمسجداألقصىكتركناخمفوننتظر

 الذمقضىنحبو،كمازاؿجثمانوالطاىريرقدتحت(حسف)حبيبالشييدأخيالركحإلى
 .ثرلالكطفالحبيب

 الذمانضـإلىقافمةالشيداءبعدأفنالت إلىركحابفأخيالحبيبالشييد)رمضاف(
 .منوطائراتالعدكالصييكنيةفيقصؼىمجيآثـ

 نجكماتتؤلألفيسماءفمسطيف،كىـ،إلىأركاحكؿالشيداءاألبرارالذيفارتقكاإلىالعبل
كعبيرا مسكا الزكية الطاىرة كفاحتدماؤىـ األبية. الحمىففاضتأركاحيـ يذكدكفعف

 .يمؤلسماءالكطف
 كالقادةكاألسدفيعرينيا،،إلىالمرابطيفعمىثغكرالكطففيالبركالبحر لىالسادة كا 

حسف)غبارالبطؿالحبيبالقريبمفقمكبناكعمىرأسيـالفارسالمغكارالذماليشؽلو
الرحمفسبلمة لىإلىالجرحىكالمصابيفالذيفيحممكفأعمىالنياشيف(،عبد كأرفع،كا 

بعد،الذمسبقتويدهالصغيرةإلىالجنة(ماجد)األكسمة،كأخصمنيـكلدمكفمذةكبدم
 .أفأصيببصاركخطائرةصييكنيةأمريكيةحاقدةأدلإلىبترىا

 لىسيدتيككالدتيكتاجرأسيأميالحبيبة-رحمواهللتعالى-إلىسيدمككالدمأبي كا 
كتكمؤنيبدعائياكرجائياأطاؿاهلل،تحيطنيبحبياكتغمرنيبحنانيازالتكما،التيكانت

 .فيعمرىا،الميـاغفرليماكارحميماكماربيانيصغيرا
 خكانياألماجدإخكاني عميكأحمدككليدكماجدكخالدكأخكاتيعزيزة):إلىعزمكفخارمكا 

 .كأبنائيـكذكييـ(كسممىكآمنةكحميمة
 كنبع،إلىشمسيكقمرمزكجتيالعزيزتيفالكريمتيفالمتيفكانتاعكناليإذاادليـخطب

 .حبكأمفكأمافكسمـكسبلـ،ككانتاقرةعيفليكنبعحبالينضباف
 القمبكبيجتو ميجة كأمؿ)محم:إلى كنكر كشيماء كعمي كأحمد كماجد كميند كببلؿ د

يميفكأطمبمنيـمسامحتيكالصفحعني؛البتعادمعنيـطكيبل، كماجدة(كحفيداتيىندكا 
 ء.عني،فجزاىـاهللعنيخيرالجزاكمعذلؾكانكادائمايسعكفلمقربمنيكالتخفيؼ

 

 .إلى كل ىؤال  أىدي بحثي ىذا



 خ

 شكر وتقدير
كماكنالنيتدملكالأفىدانااهلل،،ربالعالميف،الحمدهللالذمىداناليذاالحمدهلل

محمد سيدنا كحبيبالحؽ الخمؽ خير عمى كالسبلـ الطيبيف،كالصبلة آلو ،الطاىريفكعمى
الديف،كبعد: كصحبوالغرالمياميف،كمفسارعمىدربوكاستفبسنتوإلىيـك

كجيؾكعظيـسمطانؾ،كلؾالحمدكموكالشكركموأفينبغيلجبلؿاربنالؾالحمدكم
كيسرتليعمميىذاحتىتمكنت،خمقتنيكرزقتنيكعممتنيكىديتنيكأنعمتعميكأكرمتني

مفإتماموبفضمؾكمنؾككرمؾفمؾالحمدكموكلؾالشكركمو.
كا كالتقدير بأسمىآياتالشكر أتقدـ أف إال الكريـ المقاـ الحتراـكاليسعنيفيىذا

الكبيرمفحضرةاألستاذالدكتكر/كماؿأحمدغنيـكمفحضرةاألستاذالدكتكر/ماجدالنعامي
سناد،المذيفتفضبلباإلشراؼمشككريفعمىىذهالرسالة رشادكعكفكا  ،كلماقدماهمفتكجيوكا 

البحث الكراـأعضاءلجنة،كافلوأكبراألثرفيإنجازىذا األساتذة لىحضرة المناقشةكا 
كىـ:،كتكبدكاالعناءفيتقييميافميـاالحتراـكالتقدير،الذيفتفضمكامشككريف

كليدمحمكدأبكندلالدكتكر/األستاذمحمكدمحمدالعامكدمالدكتكر/األستاذ
مكسىإبراىيوأبكدقةالدكتكر/األستاذعمييكسؼاليعقكبيالدكتكر/األستاذ

بالشكرالجزيؿكيطيب كأسمىآياتالحبكالتقديرلمجامعةاإلسبلمية،ليأفأتقدـ
معبداالغراء طريقا تكرمتكشقتلنا كالعبل،التي العمـ نحك فيو سرنا مميدا فكنح،كدربا

عمىأيدمثمة،كنرتشؼمفرضابياشيدالعمـكالفكر،نقضيفيأركقتياأحمىساعاتالعمر
لناكالشمسلمدنياالعمالسادةكريمةمف فميـمناأسمىآيات،كالعافيةلمبدف،ماءالذيفكانكا

كالتكقير كاالحتراـ مف.الحبكالتقدير كالتقدير آياتالشكر بأسمى أتقدـ أف يطيبلي كما
التشريعي المجمس في النائب اإلسبلمية،سعادة المقاكمة لحركة السياسي المكتب كعضك

الدكتكرصبلحالبر قدموليمفتسييبلتفيالحصكؿعمىمقاالتو)حماس( دكيؿعمىما
مفتسييبلتأسيمتفيإنجازىذه،القصصيةمفأرشيؼمجمةالرسالة كتكفيركؿمايمـز

-حفظيااهلل-الرسالة.كالأنسىأفأتقدـبالشكرالجزيؿمفجامعتيالغراءجامعةاألقصى
مكتبةفياإلخكةككذلؾ.اذفيقسـالمغةالعربيةاألفذاألعبلـككؿإخكانيالزمبلءالعمماء

أب،األقصىجامعة كالمساعدة،ائينكجميع العكف يد مدكا الذيف الطالبات كبناتي الطبلب
كأنبؿالمشاعركأطيرالخكاطرأقكؿلكـ:شكرالكـكجزاكـ،كأضمركافيقمكبيـأسمىاألماني

ء.اهللعنيخيرالجزاءكمتعكـبنعمائوكاآلال
 الباحث/ حسين محمد الصميبي
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1 

 المقدمة
(محمد)سيدنا،ةكالسبلـعمىأفضؿاألنبياءكالمرسميفالحمدهللربالعالميف،كالصبل

الديفكبعد:،كمفسارعمىدربو،كعمىآلوكصحبو كاستفبسنتوإلىيـك

فيو سجمكا الذم العرب، ديكاف بأنو الجاىمي العصر منذ العربي الشعر عرؼ فقد
؛ميبلدشاعرمفأبنائياأمجادىـكمآثرىـكمفاخرىـكأياميـ؛لذاكانتالقبائؿتحتفيكتحتفؿب

بمسانوكبيانوقبؿأفيكافحبسيفوكسنانو إلىجنبمعإخكانوكأقرانوبجن،ألنويدافععنيا ا
كالعشيرة،الفرساف األىؿ عف يدافعكف الحمى،الذيف عف .كيذكدكف الشعراء كالخطباءكظؿ
كيصكركفأشكاقيا،تياكيجسدكفطمكحا،يعبركفعفآمالياكآالميا،لسافحاؿاألمةكاألدباء

.كصكرفنيةأنيقة،بألفاظعذبةرقيقة،كأساليببيانيةرشيقة

كالفنكفاألدبيةالشعرية،كقدظؿاألمرعمىىذاالمنكاؿعبرالعصكرالسابقةكالبلحقة
كتتطكر تنمك مفأحداثسياسية،كالنثرية فييا كما بالبيئة كتطكرحضارمكازدىار،كتتأثر

ينع األدبيةاقتصادم الفنكف كالتفكير،كسعمى التصكر طرؽ مف بيا يتعمؽ ككسائؿ،كما
كمييما كالنثر الشعر التيأثرتعمىفنكف بكتيرة،التعبير كالتطكر كالتأثر ذلؾالتأثير كامتد

مماأدلإلىظيكرألكافنثرية،سريعةحتىالعصرالحديثخاصةبعدأفعرفتالصحافة
كغيرىامفالفنكفالقكليةالتيتأثرت،دبيةكالركايةكالمقالةالصحفيةكاألكالقصةالفينة،جديدة

كماشيدتواألمةالعربيةمفأىكاؿكككارثسياسيةكافعمى،تأثرامباشرابالظركؼالسياسية
حيفشردالشعبالفمسطينيمف،رأسياعاـالحزفالذمكقعتفيوالنكبةاألكلىفيفمسطيف

العصاباتالصييكنيةفيحقوأبشعالمجازركالمذابحالتييشيبأفارتكبتأرضوبالقكةبعد
ليكلياالكلداف.

 أىمية البحثأوال: 
فيتاريخالعربكالمسمميف،كمعبركزكجييا فارقة الفمسطينيةعبلمة شكمتالنكبة

انيةاإلنسمأساةخطيبأفيخطبكلكؿقمـأفيكتب؛ليصكرفصكؿىذهالؿفقدآفلك،القبيح
 حتىاآلف،كالتيجسدتمأساة شعببأكممو،إنسانيةالممتدة كانطمؽالشعراء،راحضحيتيا
بينيـ يتسابقكففيما الشعب،كالكتابكالخطباء التيتصكرآالـ الفنية كيبدعكففيأعماليـ

يكآمالوكأحبلموفيالعكدةإلىكطنوبعدتحريرهكتطييرهمفدنساالحتبلؿالصييكن،المشرد
فيتقريرمصيره،كرجسو عزيزة،كييناؿحقو حرة حياة كتحتسمائو كالعيشفكؽأرضو
كريمة.
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كالتحميؿ بالدراسة األعماؿاألدبية الدارسكفكالباحثكفكالنقاد تناكؿ عمى،كقد ككقفكا
الفنيةكالمكضكعية مفمظاىرالجمكدكالتقميدأكالتطكركالتجديد،سماتيا تخمميا ككاف،كما

كالنثرية لؤلعماؿالشعرية تفاكتتفيتناكليا حيثحظي،مفالمبلحظأفتمؾالدراساتقد
المختمفة كانتالمقالةبأنكاعيا الشعركالقصةكالركايةبنصيباألسدمفتمؾالدراساتبينما

رغبةفيأفوبعيدةإلىحدكبيرعفتمؾالدراساتاألدبيةكالنقدية؛لذاكجدالباحثفينفس
شطرىا كجيو ؛يكلي تجمالياتياليكشؼعف كأنيا األعماؿبخاصة في الصدارة مكاف كأت

القصيرة،النثرية كبزتالقصة قصبالسبؽفيالذيكعكاالنتشار، األخيرة كحققتفياآلكنة
كالركايةكحظيتباىتماـالقراءعمىاختبلؼمستكياتيـكاىتماماتيـكتخصصاتيـ،كأقبؿعمييا

يني كتمثموالقراء الكاقع فيـ عمى يعينيـ ما معينيا مف كأحداثو.مكف أسراره عمى كيطمعكف
تقدمومفمعمكماتكبياناتكخبراتتدعكالناسإلى المتتابعةبسرعةمذىمة،إضافةإلىما

،كقدساعدالمقالةقبكؿأكرفضمايدكرحكليـمفقضاياكأحداثترتبطبحياتيـكمصيرىـ
ب تتمتع ما ذلؾ فنيفي جماؿ مف فييا كما القمكبكالعقكؿ، إلى الكصكؿ عمى قدرة مف و
ألفاظيا في كقربإشارتيا،كسيكلة عبارتيا في مختمؼ،كبساطة مخاطبة عمى كبيرة كقدرة

شرائحالمجتمعكفئاتو.

 مبررات البحث ثانيا: 

فيومفثرك،الشؾأفاألدبالعربيشعرهكنثرهيمثؿإرثاحضارياعظيما ةعظيمةبما
كماتنطكمعميومفذخائرنفيسةانبرل،ككنكزثمينةمفالقيـكالمبادئ،مفالعمكـكالمعارؼ

كاألدباء كالباحثيف العمماء مف كثير فكريةلدراستيا؛ليا طاقات مف فييا ما كالكقكؼعمى
كاإلسبلمية العربية األمة فيتقدـ كانتسببا ،كعممية كمع العصكر. عمىمر مطمعكرقييا

الطباعة ظيرت الثاني كاإلمارات الدكؿ عصر أك الحديث في،العصر الصحافة كانتشرت
حيثكانتصحيفةالقدسالشريؼأكؿ؛الكطفالعربيكلـتكففمسطيفبعيدةعفىذاالتطكر

ـ(كىذابدكرهأدلإلىظيكر1876صحيفةأصدرتياالحككمةالعثمانيةفيمدينةالقدسسنة)
بعدعمىصفحاتالمجبلتكالصحؼففالمقالة فياألدبالعربيالفمسطيني،كانتشارهفيما

التيصدرتتباعا،كقدلعبتالمقالةدكراكبيرافيتصكيرالحياةبمافييامفأحداثخطيرة
إليياأكالتحذيرمناكرفضيا.ككقائعكبيرةشاركتالمقالةفيالدعكة
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ف كتنكعت المقالة تطكرت الزمف التقدـكبمركر مف كاستفادت كالمضمكف، الشكؿ ي
الحضارمفيمجاؿاإلعبلـكالصحافةالكرقيةكاإللكتركنية،ككسائؿاالتصاالتالحديثةالتي
أكبراألثرفيتغييرطريقةالتعامؿكالتكاصؿكالتفاعؿبيفاألفرادكاألمـكالشعكب، كافليا

 في الناسكتطكير اىتمامات في تغيير إلى أدت كآماليـكما ىمكميـ عف التعبير كسائؿ
بطرؽجديدة،كآالميـ كقضاياىـ كجدنا،كطمكحاتيـ أننا مفقبؿلدرجة كفنكفغيرمعيكدة

كممكوالعضكدلديكافالعربكيفسحالمجاؿلمفنكف،الشعريتنازؿطكاعيةعفمكانتوالمكركثة
بؿإفالتطكرالسريعقدأدل،دكيتتبكأمحؿالصدارةكلـيتكقؼاألمرعندىذاالح،النثرية

كأصبحتاألجناساألدبيةيمكج،إلىزكاؿالحدكدالتيكانتقائمةبيفالفنكفالشعريةكالنثرية
حيثانفتحتالساحاتكالمساحات،ككأنناأماـعمميةتناصمفنكعجديد،بعضيافيبعض

حتىيتمكفمف،قكةمذىمةكتطمباألمرمفالمبدعأفينطمؽب،كزالتالمسافاتكالفضاءات
كدراستيا،فيالتعامؿمعاألعماؿالفنيةالجديدةاإلفبلتمفنطاؽالجاذبيةلممألكؼكالمعركؼ

الصحفي كالعمكد الحديثة فيالمقالة الباحثمتمثبلأمامو كجده ما كىذا كمقاربتيا، كتحميميا
الجديدة كتراكيبو،الذمظيربحمتو البسيطة السيمة كصكره،كألفاظو المؤثرة الجميمة كأساليبو

الحديثة مفتكظيؼلتقنياتالسرد يتخمؿذلؾكمو كما كاليزؿ، التيتتراكحبيفالجد ،الفنية
كؿ في كتفصيبلتو الكاقع مبلمح مجمكعيا في تحمؿ التي كالمكضكعية الفنية كالسمات

المكسكـب)مفشكارعيالمجاالت،كىذامادفعالباحثإلىاختيارالمقاؿالقصصياألسبكع
ككفمكضعاليذهالدراسة.يبردكيؿلصبلحالالكطف(ل

 ثالثا: أىداف الدراسة
 .الكقكؼعمىمدلالتطكرالذمأصابالمقالةاالقصصيةفيالشكؿكالمضمكف -1

 .القصصيةعندالكاتبصبلحالبردكيؿمظاىرتجمياتالنصفيففالمقالة -2

 جناساألدبية.تجميةمعماريةالتناصكتداخؿاأل -3

 .القصصيةإبرازمظاىرالتطكرالفنيفيبناءالمقالة -4

 تحديدأنكاعالمقالةالصحفية. -5

كأصناؼاألدبكبيفاألجياؿ،تكثيؽالصمةبيفالتراثالعربيبمافيومففنكفالقكؿ -6
كتحاكؿجاىدةالتشبثبميراثيا،الناشئةالتيتحاكؿجادةالتكفيؽبيفالجدةكاألصالة

 تبكألنامكانامرمكقابيفاألمـ.،كأفنحضارممفأجؿالمحافظةعمىبقائناككجكدناال



4 

 منيج الدراسةرابعا: 
استخدـالباحثالمنيجالكصفيالتحميميفيىذهالدراسةالتيتتناكؿاألعماؿالكاممة

الصحفي عمكده في متمثمة البردكيؿ القصصي،لصبلح األسبكعي حسب،كمقالو مرتبة
رىاعمىصفحاتجريدةالرسالةالتيكانتتصدرأسبكعيافيمحافظاتغزة.صدك

 الدراسات السابقةخامسا: 
األعماؿ تصنؼضمف الكطف( ب)مفشكارع المكسكمة الكاممة األعماؿ ألف نظرا

فإفالباحثلـيعثرعمىدراسات،المعاصرةالتيكتبتكنشرتعمىصفحاتمجمةالرسالة
كلممظافالمختمفةأفأحداتناكليابالدراسة،حسبعمموككفؽمراجعتولمكاتبسابقة،كاليعتقد

مفقبؿ.كتعدالدراساتالسابقةفيففالمقالةكالسردالقصصيمفالمراجعالتيسيفيدمنيا
الباحثفيمقاربتوالنقديةىذه.

 الصعوبات التي واجيت الباحثسادسا: 
ثتمثمتفيالظركؼاالستثنائيةالتييعانيمنياأىـالصعكباتالتيكاجيياالباحإف

عامةكعمىرأسيااالحتبلؿالصييكنيكمايفرضومفحصارجائر،،أبناءالشعبالفمسطيني
االعتقاؿكاالغتياؿ مفجرائـ أمتو أبناء يمارسوضد الخناؽكاإلرىابكالتجكيع،كما حكاـ كا 

نتقاؿكالسفربحريةكمتابعةالدراساتالعمميةاالكمنعومفسطمتطمباتالحياةبأكحرمانومف
بشؽاألنفس.المحميةكالعربيةكالدكليةمماكافلوأكبراألثرفيإنجازىذهالدراسةكاألبحاث

 خطة البحثسابعا: 
جاءتىذهالدراسةفيمقدمةكتمييدكأربعةفصكؿعمىالنحكاآلتي:

أىمية الحديثعف الباحثفييا كتناكؿ كأىداؼالدراسة،المقدمة كسبباختياره، المكضكع،
كالمنيجالدراسيكخطةالبحثكالصعكباتالتيكاجيتالباحث

.الكاتب)سيرةذاتية(مفحيثاسموكميبلدهكنشأتوكمكانتوالتمييدكتحدثتفيوعف

قسـالباحثالدراسةإلىالفصكؿاآلتية:
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 لاألو الفصل
 والمقالة الفني النثر

 تاريخية نظرة عربيال النثر -1
 الفنية لخصائصا -2
 األدبية ألغراضا -3
 التجديد ظاىرم -4
 الحديث العصر في المقالة ظيكر -5
 المقالة عمى الصحافة أثر -6
 المقالة نكاعأ -7
 لممقالة كالمكضكعية الفنية السمات -8

 :الفصل الثاني
  مقاالت صالح البردويل 

 قضاياالمضمكف


 الفصل الثالث: 
 البردويلح صالأنواع التناص في مقاالت 

 التناصالخارجي -1
 التناصالداخمي -2
 التناصالذاتي -3

 الفصل الرابع:
 ية التناصر معما 

 السردالقصصي -1
 المسرح -2
 الدراما -3
 الشعر -4

كفييانتائجالبحثثـالتكصياتالخاتمة: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمييد
 صالح البردويل: 

 النشأة 
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 التمييد
 البردويل: الميالد وظروف النشأة صالح

 (1)"اريخ ميالده:اسمو وت
البردكيؿ إبراىيـ محمد ،صبلح األصمية عسقبلفكبمدتو جكرة مخيـ.قرية في كلد

 تاريخ في الفمسطينييف 24/8/1959خانيكنسلبلجئيف مفـ، عشر ثبلثة مف مككنة ألسرة
كالبنات النكبة،األكالد عاـ عسقبلف( )جكرة األصمية بمدتيما مف ىاجرا بسيطيف لكالديف

األـىذاالعددعحيثاستقرافيمخيـخانيكنس.كعمؿالكالدصيادابسيطايعيؿم،ـ(1948)
األطفاؿ التي،مف ديارىـ مف طردكا الذيف البلجئيف آالؼ عف كثيرا يختمؼ ال كضع في

عمركىابكؿحبكسعادةكغنى.

 ظروف النشأة والتعميم:

،دارسككالةالغكثفيالمخيـتمقىصبلحالبردكيؿتعميمواالبتدائيكاإلعدادمفيم
ثـكاصؿفأنيىتعميموالثانكمفيالقسـ،بلماتالذكاءكالحياءفيتمؾالفترةعكقدبدتعميو

نسبي بتفكؽ الثانكية خانيكنس مدرسة في إلتماـ،العممي تؤىمو درجات عمى حصؿ حيث
اليندسة الطبأك فيكمية الجامعية الظركؼالسياسي،دراستو أف لوةغير تسمح آنذاؾلـ

كحصؿمنياعمى،فالتحؽبكميةدارالعمكـلمغةالعربيةكالدراساتاإلسبلميةفيالقاىرة،بذلؾ
كنظرالمظركؼ.ككافاألكؿعمىدفعتوألربعسنكاتمتتالية(،ـ1982)اـعميسانسشيادةال

فيكجةبيفعممواالقتصاديةالصعبةحيثتكفيالكالدمبكرافقداضطرصبلحالبردكيؿلممزا
ال لمماجستيرمجاؿ كدراستو ،بناء كالنقدبعدىا األدب في الماجستير درجة عمى حصؿ

البردكيؿانتقؿصبلح .م(1987)نقد القصة والرواية في األدب الفمسطيني الفمسطينيبعنكاف:
حيث،العمؿفيمجاؿالتدريسىبناءإلالشاؽفيمجاؿالالعمؿبعدىذهالمرحمةالصعبةمف

تنقؿفيالعمؿمفالمدارسالثانكيةإلىمعيدالمعمميفإلىكميةالتربيةثـالجامعةاإلسبلمية.
 كىي2001كفيعاـ عيفشمسبامتياز مفجامعة الدكتكراة حصؿصبلحعمىشيادة ـ
 .)توظيف التراث في الشعر الفمسطيني المعاصر(بعنكاف:

                                                           

 ـ15/1/2016الدكتكرصبلحالبردكيؿبتاريخمقابمةأجراىاالباحثمع(1)
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 :النشاط السياسي واإلعالمي والثقافي
بصفكؼحركةخا التحؽ حيث كالثقافي السياسي العمؿ غمار البردكيؿ ضصبلح

مسئكليةالقياـبمفتنقؿفيياكتقمدمناصبعدة،ماس(منذكقتطكيؿحالمقاكمةاإلسبلمية)
 متعددة(خانيكنس)منطقة لفترات السياسي المكتب عضكية الدائرة،إلى ممؼ حمؿ كما

ممؼدائرةالعبلقاتالكطنيةككانتلوجيكدكبيرةفيىذاككذلؾ(،ماس)حاإلعبلميةلحركة
االحتبلؿ فيسجكف إثرىا عمى اعتقؿ لفتراتمتقطعة،المجاؿ الفمسطينية السمطة ،كسجكف

مثمومثؿكثيرمفأبناءحركاتالمقاكمةكقادتيا.،كتعرضلعممياتالتحقيؽكالتعذيبالشديد

،ككذلؾ(ـ1989)عاـ(دالكتابالفمسطينييفاتحا)كعمىالمستكلالثقافيانضـإلى
 الفمسطينييف)إلى الصحافييف جمعية(،نقابة كالثقافة)كأسس لمفكر الكطني عاـ(التجمع

،(ـ1999) حتىعاـ ليا )الرسالة((ـ2006)ككافرئيسا أسسصبلحالبردكيؿجريدة ،(1)
 عاـ حت(ـ1997)المعارضةفيقطاعغزة لتحريرىا ،ككاف(ـ2006)ىعاـ،كظؿرئيسا

بعنكاف مفأعمدتيا لعمكد دائما كاتبا حيثكتبخبلؿذلؾأكثرمف،)مفشكارعالكطف(:
حساسيةالكضعنظرالك.خمسمائةمقاؿقصصيساخرككانتلوشعبيةكبيرةفيىذاالمجاؿ

بؿكتعرضصبلحالبردكيؿلبلعتقاؿمفق،عدةمراتالسياسيفقدتعرضتالصحيفةلئلغبلؽ
برنامجوالتمفزيكنيالسياسيكمااشتيرصبلحالبردكيؿب.السمطةالفمسطينيةكأجيزتيااألمنية

سنكاتدافعمفخبللوعف األقصىلعدة كالذمظؿيبثعبرقناة الساخربعنكاف)ممفات(
حركة)حماس(كعفالقيـالكطنيةبعدماتعرضتلوالحركةكالمقاكمةليجمةإعبلميةشرسة

عبلـالسمطةالفمسطينية.فيا إلعبلـالمصرمكالعربيكا 

لممجمسالتشريعيالفمسطيني(ـ2006)انتخبصبلحالبردكيؿأثناءذلؾفي عضكا
كعضكافيلجنةالداخمية،دائرةخافيكنسككافمقررالمجنةالسياسيةفيالمجمسالتشريعي

متعددة نشاطاتتفاكضية ككانتلو المحمي، كالحكـ الحكاركاألمف فيكفد عضكيتو منيا:

                                                           

صحيفةناطقةبمسافحزبالخبلصالكطنياإلسبلميالذمأسستوحركةالمقاكمةاإلسبلميةحماس،كقد(1)
حممتالرسالةعمىعاتقيااليـكالكجعالفمسطينيكالعربيكاإلسبلميككانتنمكذجايحتذللمصحافة

طفمقطعاألكصاؿفيالقدسكالضفةالغربيةكقطاعغزة،كالعفيربكالكطنيةاإلسبلميةالتيانتشرت
كقراءتيا شرائيا الناسعمى تيافت كقد لممعمكمات)االنترنت( العالمية العنكبكتية الشبكة عبر كانتشرت
عف بتصرؼ كالتخريب. كالتدمير بالقصؼ الصييكني العدك طائرات استيدفتيا أف بعد أكبر بصكرة

ـ(2004،)صحيفةالرسالة
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طينيةفيالقاىرةسكعضكيتوفيكفكدحكارالمصالحةالفم(،ـ2008)لكقؼإطبلؽالنارعاـ
.كغيرىا

 مالمح شخصية خاصة
كاالبتسامة باليدكء البردكيؿ صبلح شخصية النظاـ،تتسـ كحب كالصبر كالتكاضع

الرد انتظار دكف اآلخريف،كالعطاء حب ،كالحياء البغضاءكال كال الحقد يحب،يعرؼ كال
كبساطةالحياةشعارهكعنكانو.،الحاقديفكالالمتكبريف

 حاول صالح البردويل  الفمسطينيعبر الكاقع مف)القصصيةمقاالتوالتعبيرعف
،(الكطفشكارع ينشرىا كاف الرسالة)صفحاتعمىالتي ) بالكاقعيةاتسمتكالتي كالتزمت،
مميئة،الفمسطينيةبالقضيةيتعمؽفيمابلمياإلسالتصكربمبادئ مفأحداثجساـ فييا كما

الفمسطيني ،بالكجع الحزيف متكاصمةىزائـمفتبلىاكما،األكلىالنكبةمفابتداءكالزمف
كالبلجئيفآالـمصكرا كتصكيرذلؾكمو،كالشتاتالتيوكمناطؽ،المخيماتفيالنازحيفىمـك

فيلغةحيةمعبرةمؤثرةبألفاظدقيقةتبحثعف،قيـكالمبادئكالثكابتتصكيرادقيقامغمفابال
الذم،كألفاظرشيقةكأساليبأنيقةإالأنياتحمؽببلجناحيففيسماءالتجديدكاإلبداع،الحقيقة

العالـالعجيب،يبتعدعفالتقعركالتكمؼ كيسبحفيعالـمفالتعبيراليزليالساخرمفىذا
في تمكر مكراالذم األحداث سيرا،و األحزاف فيو كتسير اآلماؿ منو الكاتب،كتتبلشى لكف

أكالكشؼعفدمعةخجكلةفي،يحرصقبؿذلؾكبعدهعمىرسـاالبتسامةعمىكجوالقارئ
كدفعوإلىإعادةقراءةالماضي،كييدفعولمبحثعفاألمؿكاليركبمفاليأسكاأللـ؛مآقيو

كلكفالستخبلصالعبركالسيرحثيثانحكالنصر،عأكإيقادالشمكعاللذرؼالدمك،كالحاضر
بؿ"أصعبمراحؿقضيتو،كالتخمصمفىذهالمرحمةالحرجةالتييمرفيياالشعبالفمسطيني

فيظؿالعكلمةكالييمنةاألمريكيةعمىالعالـ،كتسمطياعمىالدكؿالعربيةبعداتفاؽأكسمك...
 حيثكاإلسبلميةكسعيالعدك العسكرية، آلتو بقكة الفمسطينية القضية الصييكنيإلىتصفية

(1)تقتيؿاألبرياءكىدـالبيكتكتخريبالممتمكات"

ري كمعارضة الحؽ جانب إلى الكقكؼ الكاتب آثر عمىكقد ىبت التي التغيير اح
طينييفلـك"كماىكمعركؼفإفالفمس،حاممةالرغيبكالترىيبلممناكئيفكالمعارضيفالمنطقة،

يتفقكافيقبكؿمعاىدةأكسمك،كلكفالذملـيركاسبيبلسكلالمكافقةعمىمؤتمرمدريدلمسبلـ
خفتصكت في أفمحكا أنيـ لدرجة اإلعبلمية المنابر في حضكرا أكثر كانكا أكسمك كاتفاؽ

                                                           

 (4أبكعمي،اتجاىاتالقصةالقصيرةفيفمسطيفبعداتفاقيةأكسمك)ص(1)
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لقكمو(1)المعارضيف" ب،كلكفالكاتبفضؿأفيككفرائدا يعبأ القكؿكلـ التيديدكأفيصدقيـ
األفكاه،كالقيكد تكميـ بسياسة يأبو ،كلـ القمـ يمتطيصيكة الكطفكظؿ شكارع في ؛متنقبل

لمسقكط اآليمة كبيكتو الضيقة أزقتو مف الحزف متسمحا،ليمسح كالعكدة التحرير طريؽ يرسـ
مفاألياـعند،بإيمانوالعميؽ ماكافلوكحقوفيالحياةالحرةالكريمةالتيكافيحياىافييـك

 كطف.

                                                           

 (5أبكعمي،اتجاىاتالقصةالقصيرةفيفمسطيفبعداتفاقيةأكسمك)ص(1)



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول 
 تاريخية نظرة: الفني النثر
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 الفصل األول 
تاريخية نظرة: الفني النثر

 

 التي كالكتابة الخطابة في تنحصر تكاد ،نثرية فنكف عمى القديـ العربي النثر اشتمؿ 
 التي ،كالكقائع كاألياـ كاألخبار كاآلثار كالقصص ،كاألمثاؿ كالحكـ كالكصايا الخطب تناكلت
 عند عرؼ ما جانب إلى ،أحيانا كالمشاجرات كالمنافرات كالمناظرات لمفخر صالحة مادة شكمت
 بالمقارنة قميؿ اإلسبلـ قبؿ العربي النثر فنكف مف إلينا كصؿ ما كلكف ،الكياف سجع مف العرب
 جيبل افيةكالمش الركاية طريؽ عف نقؿ الذم ،(الجاىمي الشعرالعرب) ديكاف مف كصؿ ما مع
 أدكات كجكد لعدـ نثرية؛ فنكف مف لدييـ كاف ما اإلسبلـ قبؿ العرب يدكف لـ حيف يف  جيؿ بعد

 .التجارية كالمعامبلت كالعقكد العيكد عمى الكتابة اقتصرت كقد كاؼ، بشكؿ الكتابة

ف ،مقفى كال مكزكف غير كبلـ النثر أف كالمعركؼ   إلى كينقسـ السجع عمى اشتمؿ كا 
ي  ىذا كيبتعد كالجماعات األفراد بيف كالتخاطب اليكمية الحياة بمغة منيما األكؿ عمؽتنكعيف:

.لذاتيا المقصكدة كالداللية كالجمالية كالصرفية النحكية المستكيات عف النكع

  كاف كقد ،كالكتابة الخطابة فنكف عمى يشتمؿ الذم الفني النثر فيك الثاني النكع أما
 كالحكـ ،كاألساطير بالقصص مكلعيف كانكا إذ اإلسبلـ قبؿ العرب عند كبيرة مكانة النكع ليذا

 التي ككقائعيـ أياميـ عف تتحدث التي كاألخبار اآلثارك،الكياف كسجع كاألمثاؿ كالكصايا
 كأبرزكا مناقبيـ إلى أشاركا،ككممككيـ بأمرائيـ كأشادكا كساداتيا بفرسانيا كافتخركا ،فييا انتصركا
 .كالمفاخرات المنافرات في ذلؾ تجسد ماك أعدائيـ مثالب

 كالباحثيف الدارسيف اىتماـ مف الشعر بو حظي بما القديـ العربي النثر يحظ لـ ذلؾ كمع 
 كاإلتقاف الجكدة مف بمغ ميما بالنثر عنايتيـ فاقت عناية بالشعر اعتنكا الذيف كالمؤرخيف كالنقاد
 التعبير أدكات مف أداة نظرىـ في فكاف النثر ما،أالجماؿ فنكف أرفع الشعر أف" يعتقدكف ألنيـ
 ما إلى األغمب في يتكجيكف ينقدكنو حيف كانكا لذلؾ؛ككالدينية كالسياسية العممية األغراض عف
 إال تطمب ال الدقة أف منيـ ظنا اإلنشاء أساليب في بالنظر يعنكا أف قبؿ كأغراض معاف مف فيو
 شاعر بنبكغ فرحيـ خبلؿالعربي بالشعر مفيـكك العرب شغؼ مدليظيرك ،(1)"الشعراء مف
 بجناحيف يحمؽ خطيبا الشاعر كاف لك تزداد تمؾالفرحة كانت ككيؼ ،كيفاخر عنيـ يدافع منيـ
 القديـ العربي النثر ىذا يكف لـ كلما .حكمة شعره كفي سحر بيانو كالببلغة الفصاحة سماء في

                                                           

(32مبارؾ،النثرالفني)ص(1)
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أكالتقميؿمف،كصكب حدب كؿ مف عميو بتي أف الشؾ لرياح مييأة الفرصة كانت فقد مكتكبا
 الجاىمييف عف أثرت التي األدب مجمكعة أف إلى أشار"الذم مطراف خميؿ مع حدث كما  شأنو
 مف آخر فريؽ يد عمى ذلؾ مف أبعد إلى األمر تطكر كقد (1)"كراس عف تزيد تكف لـ

 كمرجميكث برككمماف رقيفالمستش ىؤالء تزعـ كقد ،كمو العربي التراث في يشكؾ راح المستشرقيف
كك(1911-1909)المصرية الجامعة في يعمؿ كاف الذم ككارلكنالينك  مف حسيف طو اف،

 األصؿ ىي الشفكيةالركاية أف بحجة اإلسبلـ قبؿ العربي التراث في يشكككف كراحكا تبلميذه
كأخبارىـ أشعارىـ نقؿ في العرب عميو اعتمد الذم  كطو وشايع كمف مرسيو المسيك كانتقؿ،
 كال أدبي كجكد ليـ يكف لـ العرب أف عمى كالتأكيد ،كالنفي اإلنكار إلى التشكيؾ مف حسيف
 كقد العقؿ لغة ألنو الفني النثر تكجب ال أكلية حياة يعيشكف كانكا كأنيـ،اإلسبلـ قبؿ  سياسي
.كالخياؿ العاطفة لغة ألنو بالشعر تسمح

عندماردعمىتكفيؽ(مستقبؿالثقافة)كلكفطوحسيفعادفعدؿعفرأيوفيكتابو
المصر الفف في آرائو عف معرضحديثو في  األدبمالحكيـ عمى كتفضيميما كاإلغريقي

فيقكؿ دكزم":لوالعربي منيـ المستشرقيف مف جماعة إليو ذىبت ما مثؿ إلى ذىبت كقد
لذافيك.(2)"الحؽكريناف،كأحسبكـجميعاتظممكفالعربظمماشديداكتقضكففيأمرىـبغير

 كآثارىـ العرب "في رأيو أف مفكمايعتقد جماعة إليو ذىبت قد الحكيـ تكفيؽ إليو ذىب
المستشرقيفمنيـدكزمكريناف،كيحسبيـجميعايظممكفالعربظمماشديداكيقضكففيأمرىـ

ؽبآداباألمـوالقديمةفيمايتعمئنفيآرابـثـيعمنياصرحةمدكيةعندمايقك.(3)"بغيرالحؽ
كالعرب كالفرسكالمصرييفالمجاكرة الينكد بيفالعربكبيف تقارنكف ذىبتـ أنكـ "فمك فيقكؿ:

القدماءلماكافمفحقكـأفتقدمكاىذهاألمـفياألدبعمىاألمةالعربيةبحاؿمفاألحكاؿ،
يقاسإلى القديـشيئا األمـفيتاريخيا نعرؼمفآدابىذه النكاد مفألننا بيفأيدينا ما

 .(4)"األدبالعربي

 الفف)لكتابو األكلى الطبعة مقدمة في يقرر عندما آخر اتجاه في ضيؼ شكقي كيذىب
 خضكع  العربي الشعر جنماذ أقدـ في الصنعة لمذىب دراستو أثناء(العربي النثر في كمذاىبو
 العصكر أقدـ منذ العربي اأدبن بأف يشعر اإلنساف تجعؿ كالتقاليد الرسـك مف لطائفة أصحابو

                                                           

 (1/37مبارؾ،النثرالفنيفيالقرفالرابع)ج(1)
 (591الجندم،المعارؾاألدبية)ص(2)
 591ص،المرجعالسابؽ(3)
.592صامرجعنفسو،(4)
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 تأنؽ ال فنية بصكرة بدأت قد الجاىمي العصر في النثر صناعة بأف يضيؼ،ك(1)"تقميدم أدب
 الجاىمي الشعر إلى لجأ قد أنو كيعترؼ ،البسيطة العرب حياة مع تتناسبكتعقيد كال فييا

 أكثر اىميالج الشعر نصكص باعتبار حينئذ النثر صكرة كصؼ في أصيبل مصدرا باعتباره
 النصكص تمؾ في كجد نوكأ،كياف كسجع خطابة مف العصر ىذا إلى يضاؼ مما صحة

 تحبير مف أصحابو لو يكفر كاف كما ،الجاىمي النثر طبيعة تاما تصكيرا يصكر ماالشعرية
.(2)"كتجكيد

 األدب سمات عف يتحدث عندما نفسو يناقض ضيؼ شكقي أف كمو ىذا في يعنينا كما 
 مف تخمك بصكرة الجاىمي العصر في العربي النثر بداية إلى مشيرا كنثره شعره يـالقد العربي
البسيطة العرب حياة مع يتناسب ال الذم كالتعقيد التأنؽ ثـ  النثر طبيعة إلى فيشير يعكد،
 كالرسائؿ المكتكب القصص يشمؿ الذم الفني النثر عف حديثو كعند كالتجكيد. بالتحبير المميء
 يجد كأخباره الجاىمي العصر إلى يرجع كمف"يقكؿ: المنمقة التاريخية كالكتابة رةالمحب األدبية
 الجاىمية عرب كاف إذ حينئذ؛ العرب حياة في ميما دكرا يمعب النثر مف األخير الضرب ىذا

 في سمرىـ أكقات بذلؾ يقطعكف كممككيـ ككقائعيـ فرسانيـ عفكالقصص بالتاريخ مشغكفيف
 بالخرافات ممتزجة ليـ المجاكرة األمـ أخبارمف أطراؼ بينيـ دارت قدك خياميـ كحكؿ الميؿ

 قصاصيـ كأحاديث الفرس أبطاؿ عف حارث بف النضر بأحاديث ذلؾ عمى كيدلؿ ،ركاألساطي
 ىذا عمى أدبية أك تاريخية أىمية نعمؽ أال يطمب لكنو ،الجاىمية في كحركبيـ أياميـ عف

 صكرة كصؼ في عميو االعتماد يمكف ال عميو كبناء ،يراكث فيو حرفكا قد الركاة ألف القصص؛
 قريب عصر في كال الجاىمي العصر في يكتب لـ ألنو الفنية؛ خصائصو كبياف الجاىمي النثر
نما منو  األدبية الكجية مف نعتبر أف نستطيع ال كنا ذلؾ أجؿ مف العباسي العصر في كتب كا 
 أف كلك ...معناه حرفكا لقد بؿ لفظو حرفكا الركاة ألف كالتاريخ القصص عناصر مف يركل ما

 لـ كلكنيـ نثرىـ مف المكف بيذا العتددنا الجاىمي العصر في كقصصيـ تاريخيـ كتبكا العرب
.(3)"شيئا منو يكتبكا

 أك تاريخية مدكنات ترككا العرب أف عمى مادم دليؿ أم كجكد أخيرا الكاتب كينفي
 النثر يعرفكا كلـ (4)،"كتجارية سياسية ألغراض الجاىمي رالعص في الكتابة استخدمكا ألنيـ أدبية

                                                           

 (1/7)جضيؼ،الففكمذاىبوفيالنثرالعربي(1)
.8المرجعالسابؽ،ص(2)
 .17صالمرجعنفسو،(3)
 19،صنفسوالمرجع(4)
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 بصكرتيا محتفظة األجياؿ تناقمتيا التي كاألمثاؿ الخطب في ينحصر فقط عرفكه ما كأف الفني
 كسجع لمخطابة خبلفا عمييا صيغت التي صكرتيا عمى كتظؿ تتغير ال ألنيا نظرا الجاىمية
 دراستيا عمى كاقتصر (1)،كالنثرية التاريخية الكتب يف منثكرة قطع بعض منيما بقي الذم الكياف

 شكقي يمتقي كىنا .أدبية كبراعة فنية صناعة مف منيا لكؿ أتيح ما لمعرفة منو  محاكلة في
 بعض يؤيد ال أنو إال الجاىمي العصر في الخطب بكجكد يقر الذم مرسيو المسيك مع ضيؼ

 نافيا الجاىمي العصر منذ الفني النثر أك لفنيةا الكتابة عرفكا العرب أف يركف الذيف المعاصريف
  .ذلؾ يؤيد (كثائؽ (مادم دليؿ أم كجكد

الجاىميألغراضسياسية العصر في الكتابة "العرباستخدمكا أف جديد مف كيؤكد
كتجارية،كلكنيـلـيخرجكابياإلىأغراضأدبيةخالصةتتيحلناأفنزعـأنوكجدعندىـلكف

كمفالمؤكدأفالكتابةلـتكفحينئذتؤدمبجانبأغراضياالسياسية،.ابةالفنيةمفألكافالكت
تكفأكثرمفكتابةساذجةأدت لـ أكفنيةمفتجكيدكتحبير،إذ أدبية، كالتجاريةأغراضيا

.(2)أغراضياخاصةفيعصرىا،كانتيتبانتياءىذاالغرض"

 الحضارة مككب في األدب)كتابو في الشكعة مصطفى ؤكدي  أخرل ناحية مف
 آثارا لنا يترككا لـ العرب فإف لذلؾ؛اإلسبلـ قبؿ العرب بيف شائعة تكف لـ الكتابةة(أفاإلسبلمي

 العصر نياية في الكتاب عند لنا المألكؼ النسؽ عمى بعد فيما عرفناه الذم السمت عمى نثرية
نما ،العباسي العصر كمستيؿ األمكم  المناظرات مف أبكاب في ثريةالن العرب آثار انحصرت كا 

 مسجمة الركاة ألسنة عمى مركية كميا إلينا جاءت كالخطابة، كالمشاكرات كالمنافرات كالمحاكرات
كغيرىا،األمالي كأصحاب كالثعالبي كالمبرد كالجاحظ قتيبة كابف عبيدة أبي عند األدب كتب في

. (3)ثـتجمعتقيكتبالمكضكعات"

 لمكتابة العرب معرفة قمة بتفسير يقـك عندما ذلؾ مف أبعد إلى يذىب نفسو الكقت كفي
 حضارة كليست تقاليد حضارة آنذاؾ حضارتيـ ألف"؛شيء في تعنييـ تكف لـ بأنيا اإلسبلـ قبؿ

 كانكا العرب أف يقرر الذم حسيف طو تفسير مع التفسير ىذا يمتقي كقد ،(4)"فكرية أك عقمية
 النثر ىذا ألف الجاىمي العصر في الفني النثر كجكد يتصكر ال فيك لذا؛أكلية حياة يعيشكف
 يككف أف يتصكر ال كاإلعداد كالتفكير يةكالر يستدعي محكما رصينا جميبل تعبيرا باعتباره الفني

                                                           

 (.20)صضيؼ،الففكمذاىبوفيالنثرالعربي(1)
 19المرجعنفسو،ص(2)
 (8كتابالنثر)ص-ةاإلسبلميةالشكعة،األدبفيمككبالحضار(3)
.صدؽ،المرجعالساب(4)
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 إذ لمعرب تييأ قد يكف لـ الحياة مف نكعا يبلئـ إنما النثر ىذا ألف ؛الجاىمي العصر في مكجكدا
 المكف ىذا بقياـ تسمح تكف لـ اإلسبلـ قبؿ السيمة الفطرية األكلية ربالع حياة أف يرل كماذاؾ،
 تسكدىا منظمة إنسانية جماعة ككجكد ،كالتفكير يةكالر بطبيعتيا تستدعي التي الفنية الكتابة مف

األذىافإلنكاركجكدالنثرالفنيعنديئككأنوبيذاالكبلـيي ،معقدة كاجتماعية سياسية أكضاع
البسببقمةالكتابةكعدـكجكدأدكاتياكلكفألفطبيعةالحياةالعربية،تفصيبلربجممةكعال

 منحكؿ لمجاىمييف المنسكب الفني النثر فيكيرلأف عميو كبناء،آنذاؾلـتكفتسمحبكجكده
 كالكبلـ كالسجع كالكصايا الخطب كأف كامبل تمثيبل الجاىمية الحياة يمثؿ كال عمييـ مدسكس
 .اإلسبلمية العصكر إلى يرد أف يمكف صيفي بف كأكثـ ساعدة بف سلق ينسب الذم

األسديخفؼك الديف ،الجاىمي العصر في العرب عمى اليجـك ىذا حدة مف ناصر
 ألف يكفي شيكعا الجاىمية عرب عند شائعة كانت الكتابة أف: "يقرركيدفععنيـتمؾالتيمةك

كيعترؼاعترافااللبس،(1)"ةكاألمي الجيؿ ةكصم مف األدبي تاريخنا بيـ ألحقو ما عنيـ ينفي
"أفكؿدراسةلمكضكعالكتابةفيالعصرالجاىميستبقىمبتكرةناقصةمادامترماؿفيو

الجزيرةالعربيةتضفبيذهالكنكزالتيترقدفيبطكنيا،عفأفتجمكىاألبصارالدارسيفحتى
،(2)كدالتاريخأفيكصمكابالجيؿكالبدائية"يسائمكىاأخبارىؤالءاألسبلؼالذيفشاءليـجح

دليؿكي إلى تفتقر التي كالشككؾ كالظنكف األكىاـ إلى يعكد االتياـ ذلؾ السببكراء أف رل
كيعتقد،فيمايتعمؽبطبيعةحياةالعربفيالجاىمية ساطعكبرىافقاطععمىصحةمايقكلكف

،أكيقعفيوبعضالمتسرعيفالذيفاليتكقفكف"أنيابعيدةكؿالبعدعمايتكىموبعضالكاىميف
بدائييف،يحيكفحياةبدائيةفي كاليتثبتكففيذىبكفإلىأفعربالجاىميةلـيككنكاسكلقـك

 كبشكؿ مختمفة زاكية مف- التيمة دفع كذلؾ  حاكؿكما(3)معزؿعفغيرىـمفأمـاألرض"
 بشيكع حكمنا في -أننا نقرر أف عف غنى في كلعمنا ":يقكؿ عندما -فيو تحيز ال مكضكعي

 إذا الحؽ أجانؼ ال كلعمي الشيكع ىذا مدل لنا تحدد التي الكسيمة نممؾ ال -الجاىمية في الكتابة
 أك الجاىمية عرب سبقت التي األمـ سائر عند الكسيمة ىذه لنا يحفظ لـ التاريخ أف ذكرت

 ال كبغيره الحديث عصرنا في إال نعرفو لـ النشأة حديث عمـ اإلحصاء فعمـ تمتيـ أك عاصرتيـ
. (4)"األرض أمـ مف أمة أية عند الكتابة شيكع مدل في الجاـز القطع إلى سبيؿ

                                                           

 (59)صاألسد،مصادرالشعرالجاىميكقيمتياالتاريخية(1)
 .31صالمرجعالسابؽ،(2)
 18،صنفسوالمرجع(3)
 59المرجعنفسو،ص(4)
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اال كفي  نفسو لمعرب مكقفا مبارؾ زكي يقؼتجاه  الفني النثر كجكد ؤكديك،منصفا
 كقد األدبية كقيمتو خصائصو لو فني نثر الجاىمية في لمعرب كاف: "يقكؿ الجاىمية في  ىـعند
 العرب يكف كلـ ،كاليكناف الفرس إليو كصؿ عما يقؿ ال بعيدا شأكا الجاىمي العصر أىؿ بمغ

 األدبي كاستقبلليـ أصالتيـ كانت بؿ ،مجاكرة غير أك مجاكرة بدكلة النثرم إنتاجيـ في متأثريف
المنعزلة المستقمة بيئتيـ مف  الجاىمي عصرال في مكجكدة كالتدكيف الكتابة كسائؿ تكف كلـ،

كجكده عدـ يعني ال ىذا كلكف النثر حفظ مف يمكف كاؼ بشكؿ  النثر كجكد عمى كدليمو،
 مرحمة ككصمكا كالكتابة الخطابة في برعكا لقـك مبيف عربي بمساف جاء الكريـ القرآف أف الجاىمي
 ىذا يككف أف العقؿ في يسكغ كال مثمو مف بسكر كاإلتياف بمحاكاتو الكريـ القرآف فييا تحداىـ
 عند الفني النثر كجكد عمى دليؿ كىذا كالفصاحة الببلغة في عالية درجة بمغكا لقـك إال التحدم
 النثر بغزارة قكلو كالسجاع كالخطيب القاص الرقاشي إلى يعزك الذم الجاحظ كبلـ كيذكر العرب
 أكثر المنثكر جيد مف العرب بو تكممت ما "أف مف لسانو عمى أكرده لما استنادا القديـ العربي
 المكزكف مف ضاع كال ,عشره النثر مف يحفظ فمـ ,المكزكف جيد مف بو تكممت مما

 أخرل ناحية مف معظمو كضياع ناحية مف القديـ العربي النثر كجكد يؤكد القكؿ كىذا(1) "عشره
 ىإل العرب فاحتاجت منثكرا كمو الكبلـ كاف ":قاؿ  عندما رشيؽ ابف عف  كرد ما إلى يشير كما

 األجكاد كسمحائيا األجياد كفرسانيا الصالحة أياميا كذكر أعراقيا كطيب أخبلقيا بمكاـر الغناء
 الكبلـ مكازيف جعمكىا أعاريض فتكىمكا الشيـ حسف عمى أبناءىا كتدؿ الكـر إلى أنفسيا لتيز
العبارةكقدعمؽإحسافعباسعمى  (2)"فطنكا أم بو شعركا ألنيـ شعرا سمكه كزنو ليـ تـ فمما

ابفرشيؽ فيمعرضحديثوعفمناصرة البفرشيؽ التيكردتفيكتابالعمدة السابقة
في كركدىا أف إلى ألشير العبارة ىذه أكردت نما ")كا  بقكلو: النثر عمى كتفضيمو لمشعر

نماىيعبارةعبدالكريـالتيقدمناذكرىاقبؿقميؿ،أتضاعيؼالكبلـيكىـ نياالبفرشيؽ،كا 
فيالكتاب("كأم كثيرة ىذا  عمماء بعض لساف عمى النيشمي ىك آخر كاتب قاؿ كما(3)ثمة

 يكف كلـ ،أيدييـ مف كينفمت عمييـ يند المنثكر العرب رأت كلما منثكر الكبلـ أصؿ أف:"العربية
 العصر في مكجكدة الكتابة تكف لـ كلما كاألعاريض األكزاف تدبركا أفعاليـ يتضمف كتاب ليـ

                                                           

البيافكالتبييف)ج(1) 1الجاحظ، كانظر239/ فيمحاسفالشعركآ:(، العمدة )جالقيركاني، (،1/20دابو
(1/254كالقمقشندم،صبحاألعشىفيصناعةاإلنشاء)ج

 (1/20القيركاني،العمدةفيمحاسفالشعركآدابو)ج(2)
 (447عباس،تاريخالنقداألدبيعندالعرب)ص(3)
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 أك بعد فيما عرفناه الذم السمت عمى نثرية آثارا لنا يترككا لـ العرب فإف " كاؼ بشكؿ الجاىمي
 (1) "العباسي العصر كمستيؿ األمكم العصر نياية في الكتاب عند لنا المألكؼ النسؽ عمى

كيؤكدعميالجندمماذكرهزكيمبارؾفيقكؿ:"تؤيدالطبيعةكالعقؿأفالجاىمييفكاف
ذاكافليـشعر،فبلبدأنوليـنثرأدب أكمعدكمنا،كا  ي،فميسىناؾمانعيجعؿذلؾمستحيبلن

أف يستطيع األديبفبل تقؼأماـ قد التي الشعر قيكد مف القائؿ فيو يتحمؿ نثر، ليـ كاف
يجيدكفالنثراألدبي،بدليؿنزكؿالقرآف، كانكا يمتزميا،كالكاقعأنوكافليـنثر،كأنيـحتما

فيماكافينزؿعميو،كمايتمكهعمييـ،كبدليؿتحدمالقرآفليـلو،كمجادلتيـلمنبيكفيميـ
اليككفلومعنىإالإذاكاففيمكالتحدشعراأفيأتكابمثموأكبعضو،كالقرآفالكريـليس

البدأفأفلوفييانبكغنا،كيدعيلنفسوعميياقكةكاقتدارنا،كمفثـمالناحيةالتييزعـالمتحد
 (2)اهللقدأعجزأمةذاتقدرةفائقةعمىالنثر."

األمكيةالعرب عمى اإلسبلـ شمس أشرقت أف منذك كالدكلة اإلسبلـ  بدأ فيصدر
 في كخطير كبير بشكؿ اإليجابية نتائجو كظيرت ،المجاالت كؿ في حياتيـ يصيب التغيير
 حكليا فيما أثرت سيادة ذات ةدكل ليـ أصبح أف بعد خاصة ،األفضؿ نحك ىائؿ تطكر صكرة
 في جديدة عبلقات ذلؾ عف كنشأ ،قائمة سياسية كأنظمة مجاكرة دكؿ مف حكليا بمف كتأثرت
 كالخصائص كاألغراض األنكاع حيث مف النثرية الكتابة في جذريا تغييرا تطمبت المجاالت شتى
 األفراد صعيد عمى الجديدة المرحمة احتياجات تمبية مف النثرية الكتابة تمؾ تتمكف حتى

 دخؿ كىكذا ،المتبادلة كالعبلقات كالمعرفية كالثقافية السياسية المجاالت في كالدكلة كالجماعات
 شامؿ النقبلب األدبية الحياة تعرضت أف بعد اإلسبلـ بظيكر جديد طكر في العربي النثر

 صدل يككف فكأ الجديدة بالحياة األدب يتأثر أف مف بد ثمة يكف كلـ ،المدل بعيد كتطكر
 .كاتجاىاتيا ألحداثيا

 يترسـ تقميدم فف الشعر ألف الشعر؛ في منيا أكضح النثر في التطكر مظاىر ككانت 
 لدكاعي استجابة النثر مف أبطأ يككف كلذلؾ ،محددة أصكال كيمتـز،سابقيو خطا الشاعر فيو

 زىير بف كعب قاليا يالت (سعاد انت)ب قصيدةل الغزلية الطممية المقدمة كيتضحذلؾفيالتطكر
 الجاىمي العصر سمات حاممة كمضمكنيا شكمياحيثجاءتفي  النبي أماـ إسبلمو قبيؿ
 في ظيكره منذ اإلسبلـ بركح تأثرت فقد كمعانيو كأغراضو الفني النثر أما .تغيير أدنى دكف

                                                           

(8الشكعة،األدبفيمككبالحضارةاإلسبلمية)ص(1)
 (258الجندم،فيتاريخاألدبالجاىمي)ص(2)
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 ككتابة خطابة فكاف ،الجديدة الحياة ألكاف بجميع العيد ىذا في النثر كتمكف اإلسبلـ صدر مرحمة
 النثر كامتاز ،مطبكعا أدبا حاؿ كؿ عمى ككاف كتكقيعات كمناظرات كقصصا كعيكدا كرسائؿ

في الفني لمنثر العامة السمة لعؿك األصيمة العربية الطبيعة سنة عمى باإليجاز العيد ىذا في
 فييا صبحأ التي الجديدة الحياة فرضتو ضركريا كمطمبا ممحة حاجة يمبي أصبح أنوىذاالعصر

 المجاالت في حياتيـ أصاب الذم التطكر تناسب كسيادة كسمطاف دكلة كالمسمميف لمعرب
 أف ذلؾ نتائج مف ككاف ،فييا العرب اىتماـ كزاد الكتابة كظيرت ،كاالجتماعية كالعممية السياسية
 يجمع صحؼ كأنو الكتاب فكرة العرب عرؼ فقد ،كاسعا نمكا األمكم العصر في نمت الكتابة
 يعرؼ لمف كانت كقد كثيرة كتبا فعبل ألفكا كقد ،المكضكعات مف مكضكع في بعض إلى بعضيا
 دائما يردد العاص بف سعيد كاف"ك ,قدره لو يعرفكف كانكا إذ الناس عند رفيعة مكانة الكتابة
 في الفنية الكتابة لرقي ىيأت التي األسباب أىـ مف لعؿك (1)."يسرل فيمينو يكتب لـ مف:قكلو
 األحزاب ككثرة السياسية الحياة كتعقد ،المجاكرة الببلد في الدكاكيف تعريب العصر اىذ

 بف الحميد عبد مكىبة بفضؿ األمكم العصر أكاخر في الكتابة بكاكير تجمت كقدكالمذاىب،
الكاتب يحيى  الكتابة في جديد طكر إماـ كالحديث القديـ في كالمؤرخكف النقاد الذميعتبره
 كتاب أبمغ كىك،بعده مف الكتاب اقتفاه الذم المنيج ليذا األساس كضع الذم ىك نوكأ ،العربية
 مف أكؿ الحميد عبد كاف "ك ،األمثاؿ بببلغتو ضربت كقد كأشيرىـ األمكم العصر في الدكاكيف

(2)".الشعر رقاب كفؾ طرقيا كسيؿ الببلغة أكماـ فتؽ

الذمب العباسي العصر بدأ األمكية الدكلة زكاؿ  ،التاريخية األحداث بكثرة تميز عد
 ،كالمسمميف العرب حياة عمى طرأت التي االجتماعية التطكراتك السياسية التغيرات كسرعة
 تطكرا الفنية كالكتابة المتباينة كالمعارؼ المختمفة العمـك تطكر عمى بكضكح كمو ذلؾ أثر كظير
 النثر فيناؾ ،الفركع تعددم عباسيال العصر في العربي النثر كأصبح "كالمضمكف الشكؿ في

 امتدادا صكره بعض في ككاف ،الخالص األدبي كالنثر يالتاريخ كالنثر الفمسفي كالنثر العممي
 المقفع ابف ترجمة في ذلؾ نرل كمابو لمعرب عيد ال مبتكرا اآلخر بعضيا في ككاف لمقديـ

 (3).السياسية كنظميـ كاألخبلقية االجتماعية الفرس آداب مف نقمو كما ،(كدمنة كميمة(لقصص
 العمـك يضع حثيثا سيره في انطمؽ بؿ المعرب أك المترجـ حد عند العربي النثر يقتصر كلـ

 في الكبلـ كعمماء المعتزلة أسيـ كقد. كالككنية الطبيعية كالعمـك كالفمسفية كالمغكية الشرعية

                                                           

 (1/65القمقشندم،صبحاألعشىفيصناعةاإلنشاء)ج(1)
(4/247ابفعبدربو،العقدالفريد)ج(2)
 (125)صضيؼ،الففكمذاىبوفيالنثرالعربي(3)
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 المبتكرة حاتكالمصطم الجديدة األلفاظ حيث مف الفمسفة مجاؿ في العربي النثر نيضة
 كالركح كالعدـ كالكجكد كالطفرة كالتكلد كالكمكف كالسككف كالحركة كالجكاىر كاألعراض كاألجساـ
 الكقت كفي .كالتعميؿ االستدالؿ كطرؽ الصحيح المنطقي القياس معرفة إلى إضافة ،كالنفس
 البيئة مع تتناسب ال التي الغميظة الجافية األلفاظ مف كثير مف العربي النثر تخمص نفسو

 عمى عمؿ جديد أسمكب إيجاد في كنجح ،كجماليا كجزالتيا األلفاظ فصاحة عمى كحافظ الجديدة
 كتحكيمو،إلييا يصؿ ما كؿ امتصاص في الكامنة طاقاتيا كتفعيؿ مقكماتيا بكؿ المغة احتفاظ
 أك ،الرفيع العربي الذكؽ مع يتعارض ما كؿ مف التخمص مع نفسيا إلى كنسبتو جنسيا إلى

 عمى كالشعراء كالعمماء األدباء حرص كقد .بعيد مف كلك اإلسبلمي التصكر مبادئ مع يتناقض
 كصؿ كما ،العصر ذكؽ عمى تنبك التي الجافة الحكشية األلفاظ كىجر ،كاختيارىا األلفاظ انتقاء
 مكاكاىت ،المبتذلة العامية األلفاظ تجنبكا كما ،كحضارة كمدنية تطكر مف كالمسممكف العرب إليو

ك ببلغتو كأسرار كجزالتو المفظ بفصاحة عجازه،  اليكنافككالفرس العرب عند ذلؾ بحثكاكا 
 .كالتبييف البياف في كالجاحظ صحيفتو في المعتمر بف بشر ذلؾ لنا صكر كما ،كالينكد كالركماف
 بيسر كتمكف ،كازدىاره كتطكره نمكه عكامؿ العصر ىذا في العربي لمنثر تكفرت فقد كىكذا
 األمـ عند كاالجتماع كالسياسة كالفنكف كاآلداب كالفمسفة كالمعارؼ العمـك استيعاب مف كلةكسي

 العربي النثر تطكر في كبير دكر كالكزراء كالكالة لمخمفاء كاف كقد. المجاكرة كغير ليـ المجاكرة
 بكتا تأثير كاف كما"بعده كما العباسي لمعصر كصكال األمكية كالدكلة اإلسبلـ صدر منذ

 فيما نممسيا التي المؤثرات أكبر مف خاصة العربي النثر كفي عامة العممية الحركة في ،الدكاكيف
 يستعيف الكتاب ىؤالء مف حشدا حكلو ككبير كاؿ ككؿ خميفة كؿ جمع فقد كتابات؛ مف خمفكه
 لمقياـ كأنيض غيره مف أكفأ يراه مف منيـ كيستكزر،الدكلة كسياسة األمكر تصريؼ في بيـ
 كقدرتو ببلغتو كظيرت كفاءتو ثبتت مف إال الدكاكيف بيذه يمتحؽ يكف كلـ .الشئكف مف لميـبا

(1) "البياف عمى

كىيضربمف،كمفيرجعإلىاليتيمةيجدصناعةاأللغازتدخؿفيالنثرالكتابي"
تتحدثالكتبالتيتخصصلوبعضكضركبالتعقيدكمايجدأداةالجناسالتيأخذتتتعقد

 كأجناسياعف كاألمثاؿ،أنكاعيا بالشعر، رسائميـ ترصيع مف يكثركف كانكا فإنيـ ا كأيضن
عمىكشؾ الحياةالفنيةفيالنثرالعربي،كأنوأصبحالجمكدكالغريب؛ككؿذلؾكافدليبلن
.(2)"مفرمفأفيصؿإلىحاؿغريبةمفالتعقيد

                                                           

(6حسيف،البيافالعربيمفالجاحظإلىعبدالقادر)ص(1)
 (263ضيؼ،الففكمذاىبوفيالنثرالعربي)ص(2)
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النثردكفالذيفيعدادكبيرةمفالعمماءأعقدلمعتفيالعصرالعباسيك مفأعبلـ
العربيأمثاؿعبداهللبفالمقفعكالجاحظكسيؿبفىاركفكالصكليكابفقتيبةالدينكرمكابف

حيافالتكحيدمكبديعالزمافاليمذانيكأبيالعبلءالمعرمكالحريرمكالصاحببفيالعميدكأب
كالمجاالتعبادكغيرىـممفترككالنامؤلفاتضخمةكنفائسعظيمةفي .شتىالعمـك

كفيالعصريفاأليكبيكالمممككييرلكثيرمفالباحثيفكالدارسيفأفالنثرالعربيقد
المعنكية البديعية كالشغؼبالمحسنات كالتنميؽ بالزخارؼالقكلية الكلع في بعيدا شكطا سار

ثربطبيعةالعصركتفضيؿالمفظعمىالمعنىإالأفالنثرفيىذيفالعصريفقدتأ،كالمفظية
كماتعرضلوالعالـاإلسبلميمفحركب،كمافيومففتفكصراعسياسيداخميكخارجي

كما،مفناحيةأخرلرعمىالمغكؿكالصميبييفاصتناركاازدىكمفناحية،كنكباتكخراب
كماتطمبومفخطابةتحضعمىحربالفرنجةإلى،تخمؿذلؾكمومفالحديثعفالجياد

 كاألخبارجانب كالقصص كالمناماتالحكايات ،كالمقامات كالمكسكعات األدبيةكالرسائؿ
كلعؿالخطابةفيىذيفالعصريف.كالتاريخيةكالجغرافيةكمكسكعاتالدكاكيف،العمميةكالمغكيةك

الذمكاف لمكاقع لركحالعصريفكاستجابة تمبية مفاأللكافالنثرية راجتأكثرمفغيرىا قد
لم تمثؿفيخطبةالقاضيمحييالديفمميما بفزكيالديففيالمسجدخطباءكاألدباءكما

األقصىفيأكؿصبلةلمجمعةعقبفتحبيتالمقدسعمىمسمعمفصبلحالديفاأليكبي
كذلؾفيمكضكعاتشتى،رحمواهلل.كقدازدىرتالرسائؿكذلؾاستجابةلطبيعةالعصريف

بف بشارة أك شكر أك مدينةكطمبنجدة أك الفاضؿ،تححصف القاضي رسائؿ أشيرىا كمف
 .كالعماداألصفياني

الديكانية الرسائؿ كفي المؤلفة الكتب في العربي النثر ظير العثماني العصر كفي
اإلخكانيةالرسائؿكزراءكالكالةكالقضاةكالرسميةالمكجيةإلىالسبلطيفأكالصادرةعنيـأكال

مجمعالبحريف(لناصيؼاليازجي،(،كمفأشيرىا:مقاماتيالمقاماتكفبيفالشعراءكاألدباء
الساؽ( عمى )الساؽ األربع المجاالتكما،كمقاماتالشدياؽ فيشتى المجتمع نقد كتناكؿ
كعبرتعفصكرمفالحياةكبعضالعامية،ظيرتالسيرالشعبيةالتيجمعتبيفالفصيحة

كمفأشيرىاكتابشياب،ككتبالتراجـةكنبؿكفضيمةمفبطكلاالشعبيةاالجتماعيةكمافيي
(الذمألفوعمىغراركتاب)الخريدة(كزىرةالحياةالدنياالديفالخفاجي)ريحانةاأللبا

مكانو يراكح العربيظؿ النثر أف بالغربإال االتصاؿ مف الرغـ في،كعمى كيسير
المكركثةصكرتومسكوبفالتاسععشركت"فيالنصؼاألكؿمفالقرركابالتقميدكجمكداألدب

فكرم،اهللنىبالسجعكالبديع.كقدنشأتعندناطبقةمفكتابالدكاكيفمثؿعبدتتعكانالتي
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كزير الفاضؿ القاضي مثؿ المتأخريف كتابالدكاكيف عفركح تختمؼفيشيء لـ أنيا إال
بالسجع،كالتكتفيبمافيومفصبلحالديفكطبقتو،فييتكتبالمنشكراتكالتقريراتبأسمك

(1)أغبلؿ؛بؿتضيؼأغبلؿالجناسكالطباؽكغيرىمامفأغبلؿالبديع".

عمىالرغـمفظيكرالنثرالعربيالمتكمؼكالبديعمسيطراعمىالسجعاالىتماـبكظؿ
كمالذمالطيطاطائفةمفالكتابالذيفمزجكابيفالثقافةالعربيةكالثقافةالغربيةأمثاؿرفاعة

اليا.كأقبؿعمىتعمـالمغةلمحمدألكلىاتعمـفياألزىركتخرجفيو،كرافؽالبعثة عميإمامن
باريسأخذيصؼالحياةالفرنسيةمفجميعنكاحييافيالفرنسية،حتىأتقنيا.كفيأثناءإقامتو
كعادإلىمصر.(تخميصاإلبريزفيتمخيصباريز)الماديةكاالجتماعيةكالسياسيةفيكتابو

مفالمغة مختمفة آثارا تبلميذه مع يترجـ كأخذ األلسف، لمدرسة كعيفمديرا فاشتغؿبالترجمة
لـالفرنسية. كتبلميذه رفاعة فإف مضطربا؛ بدأ كاف كلكنو  األدبية نيضتنا بدء ذلؾ ككاف

.(2)"يتحرركامفالسجعكالبديع؛بؿظمكايكتبكفبيماالمعانياألدبيةاألكربية

 عشر، التاسع القرف مف النصؼالثاني مفتجتمعافي النثر لتحرر حقيقية دكافع
الناتجعفالبعثاتتأثرالنشكءالرأمالعاـ،كظيكرفكرةالكطنية،كياككافأكل"قيكدهالغميظة؛

كفتحالمدارسكتأسيساألكبرا،كالعكدةإلىكتبالتراثكطباعتياكنشرىاالمختمفةإلىأكربا
ارالكتبلمقراءةكاالطبلعالمنظـ.كقدبعثذلؾكمونيضةكاسعةغيرتاألذكاؽ،كىيأتياكد

.كلـيكفىذاالتيارالعربيالقديـكحدهىكالذميغيرفي(3)"لتطكركاسعفيالمياديفاألدبية
الذيف باألكربييف ال البحر، كراء مف يأتييـ آخر تيار ىناؾ كاف فقد كعقمياتيـ، أذكاقيـ

تصاليـبالعمـأسبؽمفاككاف"يستكطنكفديارىـفحسب؛بؿبالعمـاألكربيكاألدباألكربي،
التبدؿحيفأخذكا اتصاليـباألدب؛كلكنولـيحدثتبدالفيحياتيـاألدبية؛إنماحدثىذا
يترجمكنيا أخذكا فقد بذلؾ؛ يكتفكا كلـ كيتذكقكنيا، الغربية األدبية باآلثار مباشرة ،يتصمكف

كشاركيـفيىذهالترجمةعنصرعربيىاجرإلىديارنا،ىكعنصرالسكرييفكالمبنانييفالذيف
.(4)"كفدكاعمينافاريفمفاضطيادالعثمانييفأكألغراضاقتصادية



                                                           

(170بيالمعاصرفيمصر)صضيؼ،األدبالعر(1)
 .171ص،السابؽالمرجع(2)
 173،صنفسوالمرجع(3)
 174المرجعنفسو،ص(4)
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  الفنية لخصائصا
تجمىفيومايتؤدمإلىكشؼلخصائصالفنيةلمنثرالعربيمماالشؾفيوأفمعرفةا

 كما"مفجماليات، كحسفالتركيب،كجماؿالمكسيقا، التصكير، التعبيركركعة تبدكفيدقة
 األلفاظتظير تحكيو كعكاطؼجياشة،كاألساليبما كالتراكيبكالصكرمفتجاربصادقة،

-مفقبؿ-كمعافنبيمة،كأفكارجميمة،جعمتالقارئينفعؿبياكيتأثر،مثمماانفعؿبيااألديب
ثرايجعبلنومشدكداإلىمافيالنصمفسماتفنيةترقىباألدب،كمفقيـكتأثر،انفعاالكتأ

كتعمؿعمىتصفيةكجدانوكتنقيةحسو(1)،"مكضكعيةتسمكباإلنسافإلىمراقيالتقدـكالكماؿ
نفسو .كرقي خبلؿ كمف يمكف كتذكقيا النصكصكتحميميا الظكاىراستقراء مف طائفة جمع

مقياسافنيالمباحث.صمحأفتككفالتيتالفنية،كالخصائص،

الخصائصالفنيةلمنثرالعربيشكموكمضمكنوكمافييمامفتقميدكجمكدأكتتناكؿك
فإفدراسة لذا بداعيتناسبكركحالعصكرالتيمربيا؛ كا  مفتطكركتجديد عمييما طرأ ما

كتعمؿسبب،الخصائصالنثرالفنيالعربيفيبيئتوالزمانيةكالمكانيةتكشؼلناطبيعةتمؾ
التيكصمتالعربيةكانتالنصكصالنثريةلماظيكرىاكمدلتأثرىاأكتأثيرىافيمفحكليا.ك

لفياضبابمفالشؾكصمتمركيةالمكتكبةفقدإليناعفالعصرالجاىميكمنسكبةإليوقد
يكتنفوائصأمرالكصكؿإلىمعرفةتمؾالسماتكالخصا،كأصبحكاإلنكاركالرفضكعدـالقبكؿ

كناال.الشؾكالنفيكاإلنكار ذا ماكردصريحاعمىلسافشكقيضيؼالذميقكؿ:"كا  كىذا
نستطيعأفنعتمدعمىىذاالقصصفيحكادثالتاريخفأكلىلناأفالنعتمدعميوفيكصؼ

يبألنولـيكتبفيالعصرالجاىميكالفيعصرقر؛النثرالجاىميكبيافخصائصوالفنية
نعتد أف نستطيع ال كنا ذلؾ أجؿ كمف العباسي. العصر كتبفي نما كا  الكجية-منو مف

بمايركلعفىذاالعصرمفعناصرالقصصكالتاريخألفالركاةحرفكالفظوبؿلقد-األدبية
(2)حرفكامعناه"

عرض في كأسمكبو كصياغتو الفنية بخصائصو تتعمؽ كتابتو أك النثر ركاية كلعؿ
عمى كتفضيؿأحدىما شعركالنثرالحديثعفالقدشغؿالنقادكثيرافيكعاتوكأغراضو،كمكض

كمفحيثاآلخر كالمكضكعية كالكثرةالخصائصالفنية كالخاصية،األنكاعكاألغراضكالقمة
الجاىميلكفالقميؿمنوالنثرالجاىميأكثرمفالشعرىيأف"األكلىالبارزةفيىذاالمجاؿ

                                                           

(372حسيف،التحريراألدبي)ص(1)
(17ضيؼ،الففكمذاىبوفيالنثرالعربي)ص(2)
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لخمكهمفالكزفكالقافيةكصؿإلي بحكـطبيعتوالتيتحكؿدكفحفظوكركايتونظرا عدـك"نا
كجكدىذهالخاصيةفيالنثرقدأثرتفيحفظوكفيركايتو،فكافأشؽفيالحفظ،كأقؿدكاما

كليسمستبعداحدكثبعضالتغييرأكالتحكيرفيالنثرالعربينتيجةلركايتو،(1)"فيالذاكرة
كلكفميمايكف،فمفالمؤكدأنوبقيتنصكصمنوكافليا"أكضياعبعضألفاظوالشفكية

حظالرعايةكاالىتماـ،فظمتسميمةكماصنعياأصحابيا،حتىتسممتيابطكفالكتبكأميات
(2)"المراجع،فكصمتناصحيحةسميمة

كتنمك تكلد كالكائنات الكممات أف ،كالمعركؼ كالذيكع الشيكع ليا تصبحكيكتب ثـ
ألفمسألةالقدـ؛مفخصائصالنثرالعربيالجاىميكغيرهاكىذ،ميممةبعدأفكانتمستعممة

كفيالنثرالجاىميكالحداثةكالجدةكاألصالةكالكضكحكالتعقيدكالغمكضمسائؿجديدةقديمة"
ستعمالناليا،كلكفذلؾليسلغرابتيافياألصؿ؛كلكفلعدـا،ألفاظكعباراتقدتبدكلناغريبة

كفيبعضالقطعالنثريةتبدكالسيكلةفيالتعبيركالمعنىبشكؿكاضح،كاليجكزأفتككف
ىذهالسيكلةكحدىاسببافيالطعففيأصالةىذهالنصكص،فميستالسيكلةمتعارضةمع
األصالةالجاىمية،فكثيرمفالنصكصالجاىميةشعريةكنثرية،سيمةاألسمكب،كىيمقطكع

صحتياكأصالتيا،كفيالقرآفالكريـيتجمىاألسمكبالسيؿالكاضحفيكثيرمفآياتو،بؿب
(3)"فيكؿسكرةمفسكرهبأكمميا.

السيماالذيفبالسميقةالصحيحةكقدكافالعربفيالجاىميةيتحدثكفالعربيةالفصيحة
عفالمدفكالحضر القكؿكببلغتيـفيكىذايصكرفصاحتيـفي،يعيشكففيالباديةبعيدا

،الحديثكبراعتيـفيالتعبيركالتأثيرمفخبلؿاالىتماـباأللفاظكالعباراتكالسجعكاالزدكاج
" كالجزالةكالكضحكالسيكلة أفكالتناسؽكالتكافؽبيفأجزاءالكمـمفحيثالقكة ككاضحجدا

كالتنغيـالمكسيقيالذمنراهأصحابالنثرالجاىميكانكايعنكفعنايةظاىرةباأللفاظكالعبارات
كاألساليب األشكاؿ اختبلؼ عمى النثرية الجمؿ نجد،في الجاىمي النثر أنكاع جميع ففي

المكسيقية تظيرالناحية كبعض،كما التاـبيفالكمماتكالعباراتبعضيا الرصانةكاالنسجاـ
فالشعرلمافييامفظيكراتامافيكؿجممة،حتىإفالجممةقدتصمحأفتككفشطربيتم

                                                           

(258)صالجندم،فيتاريخاألدبالجاىمي(1)
258المرجعالسابؽ،ص(2)
 .272صو،المرجعنفس(3)
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كاألمثاؿ الحكـ في كبخاصة المنتظمة، المكسيقية المبف(1)"النغمات الرغكة "كتحت مثؿ: ،
الصريح"،فييشطرمفالكافر.

ع،كيغمبالنثركنثرمرسؿ،كنثرمسجقدتميزالنثرالعربيفيالعصرالجاىميبأنوك
المسج النثر كأما كالمعاىدات، فيخطبالصمح المفاخراتكالمنافراتكنثركالمرسؿ ففي ع

االتزمكافيوحيثالكياف، اليقكلكفإالسجعاكلذلؾأطمؽكافكانكبيراعرؼبوكبلميـالتزامن
ع،حتىإنوكافككيظيرأفالجاىمييفكانكايعجبكفبالنثرالمسج(،سجعالكياف)عمىنثرىـ

مثؿ الكاحدة، الجممة في أحيانا الفؤ:يجيء فزع ذىبالرقاد""إذا العدؿسرعةكاد "ليسمف
كلكنوعمىالعمكـكافسجعالطيفاكجميبلفيمكقعومما."ربقكؿأنفذمفصكؿ"كالعذؿ"

.(2)"يكحيبأنوطبيعيالأثرلمصنعةفيو،إالفيسجعالكياف،فالتكمؼكاضحفيو

ل الخصائصالفنية الجاىميكمف منثر القصيرةغمبة الجمؿ إلى في،الميؿ كبخاصة
"حرانتصؼ"ك"سميعا:مثؿ،الحكـكاألمثاؿحتىإفالجممةقدتجيءمككنةمفلفظتيففقط

دعكت". الكبلـ عمى فتضفي أبياتشعرية، الخطابة كبخاصة نثرىـ يتخمؿ كاف جماالكما
فيالمفاخرا.(3)"كركعة  كتميزتأكثرخطابتيـ كانتمسجكعة ككأنيـتكالمناظراتبأنيا
لكنعرف الخطابة مف لكنيف الجاىمية في مسجكعكا القصارا الفقر يقرأ "كمف مرسبل، كلكنا ا

كانكا أنيـ الجاحظ،يشعرحقِّا تمؾالتييركييا التيبقيتمفتراثيـ، كالمحاكراتالمختصرة
يبتغكفالتجكيدفيكبلميـ،تارةبمايصكغكنوفيومفسجع،كتارةأخرلبمايخرجكنوفيومف

اراتكأخيمة.كدائمنايعنكفببياءالمفظكقكتوكنصاعتو،كمايعنكفبكضكحالحجة"استع
(4).

التيك الخصائصالفنية بحيثالعمىتغمبمف الجاىميالكضكحكالصراحة النثر
ألنيـ؛يحتاجإلىكدالذىفأكالتعمؽفيالخياؿ،كليسىناؾغمكضإالفيسجعالكياف

في يتعمدكفاإلبياـ يقصدكفإليوقصدناكانكا فكانكا تأثيرفيقمكبسجعيـ، حتىيككفلو
ك"السامعيف، فنية خصائص مف سبؽ كدقةما المبلحظة، قكة عمى كاضحة داللة يدؿ

تحقؽليـفيومفحسف اإلحساس،كرقةالشعكرلدلأصحابو،كيتجمىفيوذكقيـالفنيبما
(5)"التعبيركجماؿالتصكير
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بأقكما بكضكحارتبطالسجع بو الكيافكاقترف الجاىميكاؿ فيالعصر كانكا"كأنيـ
إضافةإلىماكانكايتعمدكنومفاختياراأللفاظالغامضة(1)"عمىالسجعفيكبلميـيعتمدكف
الرمزكاإليماءكالتمميحدكفكاإلكثارمف ,التيتؤدمإلىغمكضالعبارةكبعداإلشارةالمبيمة
كمفالسماتالكاضحةفيأقكاليـ.فكدفعيـإلىالتأكيؿكالتخميفكمخادعةالسامعي،التصريح
 "أنيـ استخداـ مف يكثركف كالميؿكانكا كالسحب كالرياح كالنجـك بالككاكب كاأليماف األقساـ

كفيذلؾمايدؿعمىاعتقادىـفي،الداجيكالصبحالمنيركاألشجاركالبحارككثيرمفالطير
خفية،كمفأجؿذلؾيحمفكفبيا،ليؤكدكاكبلميـكليبمغكاماكأركاحاىذهاألشياءكأفبياقكل

ككافكيانيـيحاكلكفالتأثيرالبالغفينفكس.(2)"يريدكفمفالتأثيرفينفكسىؤالءالكثنييف
سامعييـبمايسكقكفإلييـمفأسجاعكألفاظغريبةكأقساـكأيمافمكىمة.ككؿذلؾيؤكدأف

ف حاكلكا بقمكبالجاىمييف يستأثركا حتى األداء، ركعة مف شعرىـ في حاكلكه ما نثرىـ ي
.(3)سامعييـكيخمبكاعقكليـكألبابيـ"

خطابتيـبؿفي"فياىتـالعرببنكعآخرمفالسجعفيمقابؿالسجعالدينيكظير
رىـكماكبلميـكأمثاليـالتيدارتبينيـ.كلعؿفيذلؾكمومايدؿعمىأفالجاىمييفعنكابنث

جماؿ لو تكفؿ فيو، مختمفة كتصكيرية صكتية قيـ تحقيؽ يحاكلكف ذىبكا فقد بشعرىـ؛ عنكا
األداء كركعة عك(4)"الصياغة بحثو ضيؼفي شكقي أفيقرر الجاىمي خصائصالنثر ف

القصصكاألمثاؿكالخطابةكسجع الرسائؿاألدبيةالمحبرة،كلكنيـعرفكا الجاىمييفلـيعرفكا
الكياف النثر. الفضؿاألكبرفيتجكيد كالدكلةاألمكيةكافلمقرآفالكريـ كفيصدراإلسبلـ

فيو لمحديثالنبكمالشريؼكخطبالنبي،العربيكالتجديد كالخمفاءككذلؾاألمربالنسبة
كمااتسمت،بومفالبيافالرفيعتكماتميز-رضكافاهللعمييـأجمعيف-الراشديفكالصحابة

آ مف كالرسائؿبو الكصايا إلى إضافة كالتكمؼ التنميؽ عف البعيدة كالببلغة الفصاحة يات
بأنكاعيا.

كالفارسيةكالينديةكاليكنانية ،كفيالعصرالعباسيتأثرالنثرالعربيبثقافاتمتعددة
النحكأصبحالنثرفي"كظيرذلؾفيخصائصالنثرالعربيالفنيةكالمكضكعية، كعمىىذا

ال كالنثرالعصر التاريخي، كالنثر الفمسفي كالنثر العممي، النثر فيناؾ الفركع، متعدد عباسي
                                                           

(423ص)العصرالجاىمي-ضيؼ،تاريخاألدبالعربي(1)
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األدبيالخالص،ككاففيبعضصكرهامتدادالمقديـ،ككاففيبعضيااآلخرمبتكراالعيد
لمعرببو،عمىشاكمةماىكمعركؼفيكتاباتسيؿبفىاركفكالجاحظ،كظمتالخطابة

فكافقدأسرعالذبكؿإلىالخطابةالحفمية،إذلـتعدالقبائؿمزدىرةفيأكائؿىذ االعصر،كا 
.أماالخطابةالسياسيةفظمت(1)"كماكافالشأففيعصربنيأميةتقدـبكفكدىاعمىالخمفاء

 أصابنشيطةفترة ما أصابيا األمر ليـ استقاـ إذا حتى العباسألنفسيـ، بني دعكة بحكـ
مف الحفمية (2)"الذبكؿالخطابة الكعاظكظمت، خطابة ألف العباسمزدىرة بني كانكاخمفاء

في ليـ يكسع خاصة المنصكر ككاف منيـ، كثيريف استقباؿ في أمية بني بخمفاء يستنكف
مجمسو.

أسيـالمعتزلةكعمماءالكبلـفينيضةالنثرالعربيفيمجاؿالفمسفةمفحيثلقد
مبتكرةكاألجساـكاألعراضكالجكاىركالحركةكالسككفكالكمكفاأللفاظالجديدةكالمصطمحاتال

كالتكلدكالطفرةكالكجكدكالعدـكالركحكالنفسإضافةإلىمعرفةالقياسالمنطقيالصحيحكطرؽ
االستدالؿكالتعميؿكفيالكقتنفسوتخمصالنثرالعربيمفكثيرمفاأللفاظالجافيةالغميظة

البيئ تتناسبمع كنجحفيالتيال كجماليا، األلفاظكجزالتيا كحافظعمىفصاحة الجديدة ة
إيجادأسمكبجديدعمؿعمىاحتفاظالمغةبكؿمقكماتياكتفعيؿطاقاتياالكامنةفيامتصاص
كؿمايصؿإليياكتحكيموإلىجنسياكنسبتوإلىنفسيامعالتخمصمفكؿمايتعارضمع

مبادئالتصكراإلسبلميكلكمفبعيد.الذكؽالعربيالرفيعأكيتناقضمع

كاختيارىا األلفاظ انتقاء عمى كالشعراء كالعمماء حرصاألدباء األلفاظ،كقد كىجر
العصر ذكؽ عمى تنبك التي الجافة تطكر،الحكشية مف كالمسممكف العرب إليو كصؿ كما

بفصا كاىتمكا المبتذلة، العامية األلفاظ تجنبكا كما كحضارة، كأسراركمدنية كجزالتو المفظ حة
كالينكد كالركماف اليكناف كالفرس العرب عند ذلؾ كبحثكا عجازه كا  ببلغتو لمخمفاء. كاف كقد

كصكال األمكية كالدكلة اإلسبلـ صدر منذ العربي النثر تطكر في كبير دكر كالكزراء كالكالة
ةالعمميةعامةكفيالنثرلمعصرالعباسيكمابعده،"كماكافتأثيركتابالدكاكيف،فيالحرك

العربيخاصة،مفأكبرالمؤثراتالتينممسيافيماخمفكهمفكتابات؛فقدجمعكؿخميفةككؿ
الدكلة، كسياسة تصريؼاألمكر في بيـ يستعيف الكتاب ىؤالء مف حشدا حكلو ككبير كاؿ
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مفغيرهكأنيضلمقياـبالميـمفالشئكف.كلـ أكفأ يكفيمتحؽبيذهكيستكزرمنيـمفيراه
.(1)"الدكاكيفإالمفثبتتكفاءتوكظيرتببلغتوكقدرتوعمىالبياف

ذ كالنثريةخاصةفيالعصراأليكبيكا  الكتابةاألدبيةعمكما تتبعنا األيكبييف"ا كجدنا
ك الفاطمي، فيالعصر التيرأيناىا الفنية، النيضة ثمار بالقيجنكففيعصرىـ اضيتأثركا

،كاتخذهكزيرهككاتبو،األيكبيكتابدكاكيفالعصرالفاطمي،كقربوصبلحالديفالفاضؿ،أحد
كأكثركتاباتىذاالعصرينتشرفيياالسجع،كتاباتالرسائؿفي(2)".أبمغكتابعصرهافكك

ألكاف مفميؿإلىاستخداـ القاضيالفاضؿ، عند بالطابعالذمرأيناه مطبكعة العصر،  ىذا
طباؽ،كتصكيرثـاالقتراضمفألفاظالعمكـكمصطمحاتيا،كاستخداـفنكفالبديعمفجناسك

.(3)"بمكفالتكريةكالعنايةالبديعكألفاظالعمكـ،

كبعد"نيايةالعصرالمممككيكيعتقدشكقيضيؼأفاألساليبالنثريةقدتجمدتفي
فييامصرفتحالعثمانيكفأف شديد؛كأصبحناالنكادعمىالكتابةالفنيةجمكدطرأكاستقركا

يمكفأفنقرنوحتىإلىكتابالمماليؾ ميما، كاتبا أثناء،(4)"نجد أفاآلثارالكتابية كيعتقد
العصرالعثمانيأضعؼكأقؿمفأفتقرفإلىأمعصرمفالعصكرالسابقة،كأفالكتابة

كفي(5)أللكافالبديع"الفنيةتمفيؽخالصمفأساليبالسابقيفليسفيوجديدإالالتصنعالشديد
كالضعؼ،فعباراتوسقيمةاكةالغايةفيالركنيايةالعصرالعثمانيضعؼالنثرالعربيكبمغ"

ما لتخفي المتكمفة، كالزخارؼالمصطنعة الحمى، مف ثقيمة بقيكد مقيدة كسخفا، عيا تتيالؾ
فسبقو،بيدأنومم-عادة-كراءىامفمعنىغثمرذكؿ،كفكرةتافيةضحمة،أخذىاالكاتب

الكممة تعكزه ما ككثيرنا الرث، الميميؿ الثكب ذلؾ في الصحيح األداء عف لعجزه ساقيا
كاألحاجي بالرمكز أشبو كبلمو فيأتي كالدخيمة، التركية، كالكممات العامية، كتغمبو الفصيحة،

خرياتكمفتذكؽطعـاآلداب،ككافعمىحظيسيرمفالمغةنسجعمىأسمكبالمقامةفيأ
السجعفيكؿ .(6)"كتاباتوعصرالمماليؾ،كالتـز
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ئؿالعصراكينتييالكاتبمفالحديثعفحاؿالكتابةفيآخرالعصرالعثمانيكأك
مف كانتعميو األلفاظ،الحديثكما في كاستعجاـ األسمكب، في كركاكة العبارة تيافتفي

ليعقدمكازنةالسجعكالمحسناتالبديعية،كعاميةفاشية،كضحالةفيالمعاني،كقيكدثقيمةمف
عندنانصرافنياحتىيبيفلناأفبعدمضيمايقربمفقرفكنصؼ،معحاؿالكتابةاليـك

تزدىيبوالعربية،كيباىيبركنقو،كسعتو،كعمؽمعانيوكغزارتيا،كطبلكةعبارتوكنقاكتياما
الشكطالذمكأفالثالث،كالرابعمفاليجرة،كافعميوالنثرفيعصرالعربيةالذىبيفيالقرف

لـيكف  التخمصمفأن و  ىينا،سيبلقطعتوالكتابةمنذأكائؿالقرفالتاسععشرحتىاليـك
ـنلـالعقبات بسببالبعثاتإلىأكرباكالترجمةأماـنيضةالنثرالعربيالكاسعةيكفميسرادائ

القكافيكالمحسناتالبديعية،كمنذالنصؼالثانيمفالمقيدةفيبدايةاألمربالسجعالمتكررك
كالبديع الكتابالسجع حيثمؿ العربيكصياغتو تغيركاسععمىالنثر العشريفطرأ القرف

.كركحالعصرالحديثالمتكمؼبعدإذلـيعدقادراعمىالتعبيرعفقضايااألمة،



   األدبية األغراض
نكاحعدةتناكؿالنثرالجاىمي،كقدثرمفالمنظكـمفالمعمكـأفالنثرفيالكبلـأك

كاستخدـكسيمةفعالة،فطرؽجميعالمسائؿالتيتيـاإلنساففيحياتو"فيالحياةالجاىمية،
لوأثركبيراليقؿعفأثرالشعرالنفسيفيكبذلؾ-كمازاؿ-فيالتأثيرعمىالنفكس،ككاف

الرفيعة. فجاءفينثرأدبيكمفالفنكفالجميمة مفالمشاعراإلنسانية، أنوصكركثيرا كما
ياكتبعالذلؾجاءفيصكرأغراضمختمفةكبخاصةماكافمنوفيالخطابةكالحكـكالكصا

ىالنثرالجاىمييمكفأفنعتمدعم؛لذا(1)"طبقالمنكاحيالتييعالجيا،كأساليبمتباينة،متعددة
في" العربية كالمغة الحياة المختمفةفيتصكير أنكاعو كمف صادقا، الجاىميتصكيرا العصر

االتجاىات كافمتنكعاألغراضمتعدد فقدتالخطابةتناكلكقد،يتضحأنو مختمفة؛ أغراضا
كيكضحاألغراض(2)استخدمكىافيمنافراتيـكمفاخراتيـباألحسابكاألنسابكالمآثركالمناقب"

يتحدثعفازدىارالخطا "تعددأنكاعياكخكضيافيكبةفيالجاىميةفيمكطفآخرعندما
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أغراضمختمفةمفالمصاىرةأكالكفادةعمىاألمراءأكالنصحكاإلرشادأكالدعكةإلىالحرب
(1)أكالكؼعفالقتاؿأكفيالمنافراتكالمفاخرات"

 التطكراتكالسياسية التغيرات كسرعة التاريخية األحداث بكثرة العباسي العصر تميز
 تطكر عمى بكضكح كمو ذلؾ أثر كظير كالمسمميف العرب حياة عمى طرأت التي جتماعيةاال

 النثر كأصبح ،كالمضمكف الشكؿ في تطكرا الفنية كالكتابة المتباينة كالمعارؼ المختمفة العمـك
 .الخالص األدبي كالنثرالتاريخي كالنثر الفمسفي كالنثر العممي النثر فيناؾ الفركع متعدد العربي

مثؿبو لمعرب عيد ال مبتكرا اآلخر بعضيا في ككاف لمقديـ امتدادا صكره بعض في كافك
كدمنة كميمة (لقصص المقفع ابف ترجمة  كاألخبلقية االجتماعية الفرس آداب مف نقمو كما(،
 سيره في انطمؽ بؿ المعرب أك المترجـ حد عند العربي النثر يقتصر كلـ .السياسية كنظميـ
.ضمففنكنوكالككنية الطبيعية كالعمـك كالفمسفية كالمغكية الشرعية ـكالعم يضع حثيثا

 االجتماعي النثر :إلى فنكنوكأغراضو إلى بالنظر النثر تقسيـ يمكفمفناحيةأخرل
 كيعتمد الكضكح،كبالسيكلة تازكيمالسياسي النثر،كالزخرؼ عف البعدكالعبارة بصحة كيمتاز
كالنالخطابية األدلةكالسريع التصكير عمى  نظـ في التأنؽكالمفظ بتخير يمتاز  األدبي ثر،

كفيالعصرالحديثتنكعالنثراألدبيإلىفنكفمفأىمياالخطبةكالرسالةكالقصة.العبارات
األدبية، المقالة كىي المختمفة، بأقساميا كالمقالة السيرة كفف النثرية كالمسرحية كاألقصكصة،

كالم النقدية، االجتماعية،كالمقالة كالمقالة العممية، كالمقالة التاريخية، كالمقالة الفمسفية، قالة
كأغراضو، الفنية كخصائصو كتركيبو، بناؤه كالفنكف األقساـ ىذه مف كلكؿ السياسية كالمقالة

 (2)كطريقتوفيالمعالجةكالكتابة"

  القديم الفني النثر في التجديد مظاىر
عمىالمجتمعملعؿ يطرأ فيجميعما مفتجديد يصاحبيا فتحكالتحضاريةكما
 الحياة كنثرهكجكه عمىاألدبشعره األجناساألدبيةيمقيبظبللو داخؿ التجديد يتجسد كقد

حدثفيالرسائؿاألدبيةكمقدماتالكتبكالفصكؿكالمقاماتكالمقاالتبأنكاعيا كما نفسيا
مجاراةلكبناءعميوأصبحالتجديدكسيمةكغايةالمختمفةباختبلؼالكتابكاألساليبكاألغراض

كؿجديدكبحثاعفاإلبداعكالتجديد.
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بصكرةفنيةالقدبدأتصناعةالنثرفيالعصرالجاىمييشيرشكقيضيؼإلىأف
تأنؽفييا،كالتعقيدتبعالحياةالعربالبسيطةالتيلـتكفتعتمدعمىتصعيبفياألداء،كال

فيكصؼصكرةالنثرحينئذإلىنصكصالشعرالجاىمي؛ألنياأكثرأنولجأكعمىتنميؽ.
العصرمفخطابة،كسجعكياف،ككجدتفيىذهالنصكصما صحةممايضاؼإلىىذا

يصكرتصكيراتاماطبيعةالنثرالجاىمي،كماكافيكفرلوأصحابومفتحبيركتجكيد.

العربمك انتقؿ اإلسبلـ الشبظيكر دائرة المتحضرة.ف األمـ دكائر إلى عكبالقبمية
العصرالجاىميمفحيثكافعمييافيالصكرةالتيعمىفيالعصراإلسبلميالنثرستمراك

فاختمفتمكضكعاتو،كتشعبتمعانيو،فقداتسعتالخطابةاتساعاشديدا، نسجوكصكغو،كا 
أكمايسميوكىكالكتابةالفنيةكأخذيظيربجانبيانكعجديدمفالنثر،لـيكفلمعربعيدبو،

بعضالباحثيفباسـالنثرالفني.كأنولـينشأبفضؿالعناصرالتيتحدرتمفأصكؿأجنبية،
نمانشأبفضؿالعربأنفسيـ،كفيظؿنظميـالسياسيةالجديدة. معتأثرهبالعناصراألجنبيةكا 

 زاؿىذاتأثرا كما البكجكدهكنشأتو. النكعيتطكرفيالعصراإلسبلمياتصؿبنمكهكتطكره
ابففيالعصرالعباسييظيرحتىكصؿإلىعبدالحميدالكاتب،فأعطاهصكرتوالنيائية،ك

كالرسائؿ الطكيمة، بالكتابات يعنكف كانكا ممف كأضربيـ كالجاحظ، ىاركف بف كسيؿ المقفع
تسمم الذم النثر إطار عمى الجماعة ىذه حافظت كقد األدبية، الحميدكالكتب عبد مف تو

الكاتب،فمـتخرجبوإلىمذىبجديد،بؿعاشتفيإطارمذىبالصنعةالقديـ،عمىالرغـ
مفالبكفالشاسعبيفثقافتيا،كثقافةأصحابالمذىبفيالعصكرالسابقة.

الديكانيةأصحابالدكاكيفكالكتابةكىـأصحابالكتاباتالرسميةالقصيرة،قدحاكؿك
دقيقاعفالحضارةالعباسية،كماالذمجديد،ىكمذىبالتصنيع،إحداثمذىب عبرتعبيرا

مفتأنؽكتنميؽ.كني المذىبتتراءلظمتطكمفييا في-مفحيفإلىحيف-مقدماتىذا
دكاكيفالمقتدر.كماعمىالسجعحيثسيطرمطمعالقرفالرابعلميجرة،إلىالدكاكيفالعباسية

البكييييفأفكصؿبيذاالسجعإلىماكافينتظرلومفترصيعبطرائؼلبثابفالعميدكزير
المذىبصكرتوعندأبيالعبلء،قدتمتلالبديعالمعركفةمفجناسكطباؽكتصكير.ك يذا

عمىتصعيب يقكـ أصبحطالذمكاف التعقيد كأف ليشعر اإلنساف ف كا  كتعقيدىا، رؽاألداء
كيدكرالزمف،أبيالعبلءإلىالحريرمفيآثارهكنماذجوكاستطردتمف،كلنفسونفسوغايةفي

رةبؿماشاءمفدكرات،فبليظيرمذىبجديدفيصناعةكبعدذلؾفيالعصكرالكسطىد
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إطارىا في يمكثكف األخير، المذىب صكرة عند األدباء يجمد بؿ كصياغتو، العربي النثر
 (1)"حائريفحتىالعصرالحديث.

 كالدكلة اإلسبلـ صدر في العربي النثر عمى طرأ الذم كالتجديد تطكرال مظاىر كانت 
 بظيكر مممكسا تغيرا كمعانيو النثر أغراض تغيرتك ،الشعر عمى ظيرت التي مف أكثر األمكية
 العصر في ازدىرت التي العممية الحركة في عنيا غنى ال ضركرة الكتابة كأصبحت ،اإلسبلـ
 كأغراضو معانيو في كتطكر كاسعة خطكة النثر خطا يثح  العباسي لمعصر كصكال األمكم
 الحياة تصكير في كالخياؿ اإلبداع سماء في عاليا كحمؽ عمقا أكثر كأصبحت أفكاره كاتسعت
.كالحضارة التقدـ مظاىر مف فييا كما الجديدة

 ككسيمة الفكر كلغة العقؿ ترجماف باعتبارىا الكتابة عف الشكعة صطفىم كيتحدث 
 تكف لـ ألنيا القميؿ إال الكتابة مف يعرفكف يككنكا لـ اإلسبلـ قبؿ العرب كأف ،معرفةال التقاط
 تغير األمر كلكف فكرية أك عقمية حضارة كليست تقاليد ةحضار كحضارتيـ،شيء في تعنييـ
 كالخمؽ كالتجدد التجديد عمى قادرا ناضجا مكتمبل فنا الكتابة أصبحت حيث  اإلسبلـ ظيكر بعد

. " (2)مستحدثة فنكف كابتكار جديدة مكضكعات كخمؽ كالعطاء كالمنح  كالتنكع

كابتكرتفنكنا،كفيظؿالحضارةاإلسبلميةأكجدتالكتابةالعربيةمكضكعاتجديدة
 الناقدة الكاعية الحديثة الصحافة شكؿ كاتخذت ،كالمجتمع الفرد مع الكتابة التحمتمستحدثةف

 في (مقاالت)بؿ رسائؿ يكتب اليمذاني الزماف بديع أمثاؿ مف األدباء بعض فكجدنا> البناءة
 فداحة عمى الحممة كفي ،الظالميف الحكاـ شككل كفي األمف اختبلؿ كفي> الغبلء محاربة

 مف عمييا لؤلدب يكف لـ التي المكضكعات مف ذلؾ غير إلى ،القضاة فساد كفي الضرائب
 كأبي الجاحظ عند بقكة الضاحكة الساخرة يةالفكاى الكتابة ظيرت كقد .سبيؿ مف إلييا أك ف\سمط

 الخمؽ مضمار في العربية الكتابة كتسير...الزماف كبديع كالصابي ىاركف بف كسيؿ العيناء
 الزماف بديع يد عمى مكتمبل ناضجا القصيرة القصة فف فيظير مذىمة سرعة في كاإلبداع
ف ،منكالو عمى بعده مف متأدبكف كينسج> اليمذاني  التي (القصيرة القصة (كمف شأكه ايبمغك لـ كا 
طالتيا تطكيرىا فكرة الكتاب أذىاف إلى تنطمؽ بالمقامات عرفت  (الطكيمة القصة (فتظير كا 
 المعرم العبلء كأبي األندلسي شييد ابف عند كخياال كمكضكعا صياغة الناضجة الممتعة

خكاف طفيؿ ابف األندلسي كالفيمسكؼ .الصفا كا 

                                                           

 (10-7صص)الففكمذاىبوفيالنثرالعربيضيؼ،(1)
كتابالنثر)صد(-الشكعة،األدبفيمككبالحضارةاإلسبلمية(2)
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 الخمفاء كخطب الكمـ جكامع أكتي الذم() النبي خطب ذمن الخطابة فف تطكر كقد
 يدبج أف بالخطيب األمر بمغ حتى التطكر مضمار في الخطابة كاستمرت ،بعده مف الراشديف
 سجع مف اتنالمحس بألكاف مثقمة تبدك الخطبة فصارت رسالتو الكاتب يطرز مثمما خطبتو
 فكؽ مف تمقى أنيا إال الكتاب ائؿرس مف ككاحدة صارت حتى كترصيع تصريعككتكرية كجناس
 أىـ الخطابة كانت كربما "كمدرستو الفارقي نباتة ابف صنع مثمما منبر مرقاة مف تقرأ أك منصة

 الدينية أىميتو لو ككاف حياتيـ مطالب عف كعبر الجاىمية في الناس احتياجات لبى نثرم فف
 أنكاع كمف...اليجرة مف كالثاني األكؿ القرنيف بعد كخاصة ,اإلسبلـ بعد الفائقة كالسياسية
ك المنافرات كخطب الكياف خطب خطبيـ  عمييا قضى التي األنكاع مف كىيالمحاكمات،
 مستمدة استمرت فقد الجديد الديف مع تتنافى ال التي األنكاع سائر أما شأنيا مف قمؿ أك اإلسبلـ

 الناس بيف العبلقة كتنظيـ كالخمقي الركحي التيذيب إلى الداعية كمعانيو اإلسبلـ تعاليـ مف
في(1) "كالمجتمع يعرفكنو يككنكا لـ الدينية الخطابة مف منظما عرؼالعربضربا كبذلؾ

 خطابتيـ كانت إذ أسمفنا-الجاىمية، المنافرات-كما عمى غالبا تدكر ككانت اجتماعية،
ف،كمفثـاختفىمفكالمفاخرات،كقددعااإلسبلـإلىنبذالتفاخر،كالتكاثرباألحسابكاإلنسا

 (2)حياتيـىذاالمكفمفالخطابة.

 مف كغيره الرسائؿ ديكاف إنشاء بعد اصةخ اإلسبلـ في الرسائؿ شأف قكم كقد 
 في أعدادىـ ازدادت الذيف الكتاب عمى كثيرا يعتمدكف كغيرىـ كالكالة الخمفاء كبدأ ،الدكاكيف
 حافؿ زاخر قصصي تراث لمعرب فككا"،عصكر مف تبلىما كما كالعباسي مكماأل العصريف

 ظير كأخيرا ،كالعشؽ كالحركب البطكلة قصص تضـ التي المتنكعة كاألغراض بالمكضكعات
  (3)"اليمذاني الزماف بديع يد عمى بالمقامات المعركؼ القصصي العربي الفف الرابع القرف في

 فالمقامات خرلاأل اآلداب في ثيرأالت عمى القدرة العربي النثر اكتسب اخرل ناحية مف 
 دانتي ألفو الذم الضخـ األدبي كالعمؿ ,العربية لممقامات امتدادا إال الحقيقة في ليست  الفارسية
 الغفراف رسالة في ممثبل اإلسبلمي العربي لؤلدب صدل إال ليس اإلليية الككميديا) كسماه
 يستلفك دم نياؿدا) كتبيا التي (كركزك ركبنسف) قصة كأف ,كالمعراج اإلسراء كقصة لممعرم

 ما عمى كبناء"(4)(طفيؿ ابف)المسمـ الطبيب لمفيمسكؼ (يقظاف بف حية)لقص ماديا صدل إال
                                                           

(271عبدالعاؿ،فيالنثرالعربي،قضاياكفنكفكنصكص)ص(1)
(52ضيؼ،الففكمذاىبوفيالنثرالعربي)ص(2)
 (272عبدالعاؿ،فيالنثرالعربي،قضاياكفنكفكنصكص)ص(3)
 ىػ(-كتابالنثر)صصد-الشكعة،األدبفيمككبالحضارةاإلسبلمية(4)
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 مف ىائبل تطكرا كتطكر كاإلبداع التجديد مجاؿ في كاسعة خطكات العربي النثر خطا فقد سبؽ
.كشكمو كصكرتو كصكره كمعانيو كأفكاره كأغراضو مكضكعاتو حيث

يدعك الذم الحضارةكاألمر ظؿ في العربية الكتابة أف كاإلعجاب الرضى إلى
عند بتطكرىا يقؼاألمر فمـ مستحدثة كابتكرتفنكنا خمقتمكضكعاتجديدة قد اإلسبلمية

كتمسؾالكتابةخدمةالدكلةفيشكؿرسائؿديكانيةكعسكريةكاستيعابلمعبلقاتالدبمكماسية.
ال الكتابة فتظير المجتمع إمتاع الجاحظكأبيبناصية عند ضاحكة بيية ساخرة قكية فكاىية

ىاركف بف كسيؿ ،العيناء كاإلبداع الخمؽ مضمار في العربية الكتابة مذىمةبكتسير سرعة
فيظيرففالقصةالقصيرةناضجامكتمبلعمىيدالكاتبالشابأحمدبفالحسيفالمعركؼ

عمىمنك شأكه،كمفالقصةببديعالزمافاليمذانيكينسجمتأدبكفمفبعده يبمغكا فلـ كا  الو
طالتيافتظيرالقصة القصيرةالتيعرفتبالمقاماتتنطمؽإلىأذىافالكتابفكرةتطكيرىاكا 
العبلء كأبي األندلسي شييد ابف عند كخياال كمكضكعا صياغة الناضجة الممتعة الطكيمة

كاليست الصفا... خكاف العربيأفالمعرمكالفيمسكؼاألندلسيابفطفيؿكا  دارسالنثر طيع
يقؼساكنابمعزؿعفالتعرضلمخطابة...عمىأفالحقيقةالتيالمراءفيياىيأفالخطابة
سادتفيمضمارمفالتطكرحتىبمغاألمربالخطيبأفيدبجخطبتومثممايطرزالكاتب

 كجناسكتكرية سجع المحسناتمف مف بألكاف مثقمة تبدك فصارتالخطبة كتصريعرسالتو
كترصيعحتىصارتككاحدةمفرسائؿالكتابإالأنياتمقىمففكؽمنصةأكتقرأمفمرقاة

منبر ، الحد ىذا عند اإلسبلمية بالحضارة األمر يقؼ منيفكال نيمت الفارسيةامقد اآلداب
ك  كاإلنجميزية كاإليطالية كالفرنسية كاإلسبانية كالعبرية كالتركية تحكالأحدثظيكراإلسبلـقد

كنقميامفطكرالتجزئةالقبميةإلىطكرالتكحدفيإطاردكلة،جذريافيحياةاألمةالعربية
 الكريـ القرآف كتتخذ باإلسبلـ تديف مفأفمثبلعربية الحدثالعظيـ ليذا ككافالبد أعمى.

كمفالطبيعيأفالنتا كنثرا األمة.شعرا األدبيةليذه القكمفيالحياة جاألدبييعكسصداه
 لؤلمةيتفاعؿمعالبيئةالتيتظموكيخضعلمؤثراتيا.

 مفتركحيف اإلسبلـ تركو ما بجبلء يتبيف اإلسبلـ صدر في األدبية الظكاىر صد
ضمكر آثاره أبرز كمف كخصائصو. كفيسماتو األدبعصرئذ فيمسيرة بصماتكاضحة

أكتطكرفنكفقديمة.فقدفنكفأدبيةكانتمزدىرةفيالعصرالجاىميكظيكرفنكفج ديدة
قضىاإلسبلـعمىسجعالكيافالذمكافمرتبطانبالكثنيةالجاىميةكنييالخطباءعفمحاكاة

اتجوالخطباءإلىذلؾالسجعفيخطبيـ،كظيرلكفمفالخطابةيستقيمفينابيعاإلسبلـ.ك
أماكالمثؿالعمياـاإلسبلميةمعافتتصؿبالقيكتحدثكافيعتإليياالبيئةاإلسبلميةأغراضد
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يعبرعف فيكغالبا المتخمفة، كافمعظموكالشعرفيعمكمو،مفحيثالتقميدية النثرفقد
.مكضكعاتساذجة،كيتقكقعفيالرسائؿكالمقاماتكنحكىا

مفتمؾاألغراضيبلحظكفيالعصرالحديث أبعد خطكة أف"بعضالنثرقدخطا
بعض تحرر كما حينا،الساذجة، فكريا زادا يحمؿ كأصبح التيافتكالمحسنات، مف الشيء

 (1)كتجاربإنسانيةحيناآخر،كيحاكؿأفيأخذشكبلجديداغيرشكؿالرسالة"

 الحديث العصر في المقالة ظيور
كأشكاليا أنكاعيا الختبلؼ نظرا المقالة تعريؼ في كالدارسكف الباحثكف اختمؼ

كتب أغراضيا كتعدد كالكأنماطيا، الفنية سماتيا يكسؼنجـفقد،كضكعيةمايف محمد عرفيا
"قطعةنثريةمحدكدةفيالطكؿكالمكضكع،تكتببطريقةعفكيةسريعةخاليةمفالكمفة:بأنيا

الكاتب" شخصية عف صادقا تعبيرا تككف أف األكؿ كشرطيا قطب.(2)كالرَّىىؽ، سيد كعرفيا
اهللتعالى_ قبؿك:بأنيا_رحمو كمكضكعمعيفيحتكم"فكرة داعية فكرة ؿشيءكمكضكع؛

قضيةيرادبحثيا،قضيةتجمععناصرىاكترتببحيثتؤدمإلىنتيجةمعينة،كغايةمرسكمة
الفكرم" االقتناع كلكنو غايتيا، الكجدانيىك كليساالنفعاؿ األمر، (3)مفأكؿ عبد. كعرفيا

"تتناكؿالمكضكعاتالتييمت كاضحةالرازؽالطكيؿبأنيا فيعبارة الفكربالعاطفة، زجفييا
(4)معمبلءمةبيفالمفظكالمعنى،كمايشيعومفإيحاءات"ةمنتقا

كيصفياأنيسالمقدسيبأنيا"التختمؼكثيرناعفالشعرالكجدانيالمعبرعفاختيارات
كجما التعبير طبلكة مف خمت إذا الجيد الشعر مف تعد ال فالقصيدة الخاصة، ؿالشاعر

التصكير،أكإذاجفتفجاءتببلماءأكركاء،كذلؾالمقالة،عمىأفجماؿالتعبيركالتصكير
فييااليعنيتكمؼالبدائعالبيانية،كالتكىجاتالعاطفية،بؿيرادبيااالستعراضالسكمالشائؽ

.(5)الذميجمعبيفاإليجازكدقةالمبلحظةكخفةالركح"

فحكؿنشأةالمقالةكظيكرىاإلىفريقيفيرلالفريؽاألكؿأفكقدانقسـالنقادكالمؤرخك
مقدمات أك الرسائؿ الذمعرؼتحتاسـ القديـ العربي النثر أللكاف طبيعي امتداد المقالة

                                                           

(39صىيكؿ،تاريخاألدبالحديثفيمصر)(1)
 (59نجـ،ففالمقالة)ص(2)
 (92)صقطب،النقداألدبي،أصكلوكمناىجو(3)
 (.107الطكيؿ،المقالةفيأدبالعقاد)ص(4)
 (.231-230صصميافيالنيضةالعربيةالحديثة)المقدسي،الفنكفاألدبيةكأعبل(5)
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فكانتتختمؼ،الكتبكماعرفتعندعبدالحميدالكاتبكابفالمقفعكالجاحظكاألبشييي كا 
عمرىذاالرأممفحيثالطكؿكالزمفكالمضمكف،كيؤيدالحديثالفنيفيكميامعفالمقالةب

 يقكؿ: حيث صيغيا"الدسكقي تغيرت ف كا  القديـ، العربي األدب عف غريبةن المقالة كليست
كشركطيا،فعبدالحميدالكاتبحيفتكمـعفالشطرنجأكالصيدأكالكتابة،كافيكتبشيئنا

أن التي األدبية كالفصكؿ المقاؿ، مف كالمحاسف،قريبنا البخبلء، كتبو: في الجاحظ شأىا
.(1)"كاألضداد،كالحيكاف،كالبيافكالتبييف،مقاالتمطكلةتنقصياشركطالمقالةالحديثة

الرأميحاكلكفالتأصيؿلففالمقالة كيحاكلكفإيجادصمةبينياكبيف،كأصحابىذا
فناطارئامستحدثابشكؿكام ؿ،يقكؿعبدالمطيؼحمزة:"ربماالنثرالعربيمستبعديفككنيا

أفننظرإلىالمقاؿالصحفيعمىأنوشيءجديدكؿالجدةفي-فيماأرل-كافمفالخطأ
؛(2)تاريخاألدبالعربي،بينماىكشيءلومقدماتوالتيميدتلظيكرهفيتاريخاألدبالعربي"

ف كالصحافة الطباعة ظيكر قبؿ كجكدىا إثبات إلى يذىب فإنو الحديثلذا العصر بؿ،ي
كأفاألدبالجاحظي (أعظـصحفيممتاز)كيذىبإلىأبعدمفذلؾعندمايعتبرالجاحظ

(3)صحافةكاممةلذلؾالعصر"

الرأمأنيسالمقدسيحيثيعك ىذا ففعربينثرمأصيؿفيقكؿ:"ديؤكد أفالمقالة
نماىي هأقديمةالعيدترجعإلىماأنشيذىببعضاألدباءإلىأفالمقالةليستفنامستحدثاكا 

كنما أركانيا العيد ذلؾ تكطدتفي قد كأنيا كرسائؿ، كفصكؿ العربمفخطبكمقامات،
إلىاألصكؿالعربيةالتميدة" إالعكدة كليسظيكرىا السيدمرسيأبكذكرلدثحتكي(4)بنيانيا

مةبيفالحديثكالقديـمكقفاكسطاعندمايعقدالصالعربيكيقؼعفمبلمحالمقاؿفياألدب
بفضؿاتصالوبالثقافةحديثاالذمعرفواألدبالعربيكالعربكالغربكيربطبيفففالمقالة

خاصةالرسائؿاإلخكانيةككتفننكافيوتفنناكبيراالذمعرفوالعربقديماكففالرسائؿ،الغربية
:فيقكؿ الثاني القرف منذ العربي األدب في المقاؿ مبلمح األدباء"بدت رسائؿ في اليجرم

ذاتيـ عف كعبرت كالنقد، كاألدب كاالجتماع الفكر مف أشياء تناكلت التي البمغاء كفصكؿ
كلكتناكؿنقادالعربكأفكارىـالشخصيةكالمكضكعيةفيمكضكعاتمحددة،كصكرمركزة.

نفد،كمعيفالينضببالدراسةكالنقد،ألمدكنابثركةالت-التيخمفياأسبلفنا-الرسائؿكالفصكؿ
                                                           

 (409الدسكقي،فياألدبالحديث)ص(1)
(5حمزة،أدبالمقالةالصحفية)ص(2)
.7-5صصالمرجعالسابؽ،(3)
(41أبكذكرل،المقاؿكتطكرهفياألدبالمعاصر)ص(4)
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مقاالتتناكلتالناس مكتكبةفيكراسات-إذذاؾ-مفاألبحاثالخمقيةكاالجتماعية؛ألنيا
فيالصحؼكالمجبلت .(1)"كمانتناكؿالمقاالتاليـك

كىكبيذايشيرإلىالعبلقةالكثيقةبيفالتعبيركمستكلالتفكيرعندالعربقديماكأنيما
يظيركؿمنيماصنكهككأنوصكرةعفنفسوكفيىذابيافلمكانةالنثرككجيافلعممةكاحدة

يذكرفيشكرأصحابولذافنيفيمجاؿالكتابةالنثريةكاإلبداعالفنيالعربيفيتراثناكسبؽ
الثامفالميبلدملنثرالعربيعرؼالفكرالمنظـاليادؼمنذالقرفالثانياليجرمفيكيقررأفا

ؿالمجتمعكأمكرالسياسةكقضايااألدبفيمكضكعاتاصكر،كتناكؿأحككتألؽعمىمرالع
بالجماؿ كتميز كاإلتقاف، الجكدة الفنية الكتابة مضمار في بمغ حتى حية كصكر ىادفة،
كالكماؿ،بينمالـتعرؼمحاكالتاألكربييففيمضمارالكتابةالكعظيةإالفيمنتصؼالقرف

يعكالسادسعشرالميبلدم. برزالعربفيومفنيىذا ستةقركفعما أفاألكربييفتأخركا
كتاباتفيمجاالتمختمفةكمياديفعديدة،كلقدحفظالزمفآثارافكريةألسبلفنا،تكشؼعف
كتعاقب األياـ عمىمر بيـ نفخر يجعمنا مما أدائيـ، كجكدة أذىانيـ، كصفاء عقكليـ، ثراء

(2)."غرببقرنيفمفالزمافاألعكاـ.كىذايعنيأفالعربسبقكاال

كيعتقد،كجكدالمقالةبمفيكمياالحديثفيالتراثالعربيالفريؽالثانيفيالمقابؿينكر
الفريؽشكقيضيؼالذميرلأننامفالغرب،أنياففغربيكافدإلينا كيقؼعمىرأسىذا

ريةكالصحفية،فييال"أنشأتياعندىـضركراتالحياةالعصأخذناالمقالةعفالغربييفالذيف
نماتخاطبطبقاتاألمةعمىاختبلفيا" .(3)تخاطبطبقةرفيعةفياألمةكا 

ففأدبيمستحدث الخشبحيثيرلأفالمقالة أبك فيذلؾإبراىيـ كيؤيده
 كالصحافة بالطباعة الناسمرتبط كأخذ العربية، الببلد في كالصحافة "كحيفظيرتالطباعة

ك قضاياىـ العيديعالجكف أكؿ ذلؾ الصحؼكالمجبلتكاف في الكتابة طريؽ عف مسائميـ
بالمقالةفياألدبالعربيالمعاصر،كقدخضعتفيأطكارنمكىاكتقدمياكطكلياكقصرىا،
كأسمكبكتابتيالماخضعتلوالصحافةنفسيامفطريقةالكتابةاإلنشائيةفيتمؾالمدةمف

(4)"حياةاألدب

                                                           

 (17ص)أبكذكرل،المقاؿكتطكرهفياألدبالمعاصر(1)
 .42صمرجعالسابؽ،ال(2)
(205ضيؼ،األدبالعربيالمعاصر)ص(3)
(174أبكالخشب،فيمحيطالنقداألدبي)ص(4)
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ليقررسبؽالغربلمعربالمقاؿلغةكاصطبلحاإلىداللةإسماعيؿعزالديفيشيرك
المجاؿ فيىذا مفحيثفيقكؿ:حديثا كممةالمقاؿليستغريبةعمىالمغةالعربية،كلكنيا "

داللتياالفنيةتعدمحدثةفيأدبناالعربي،كالحؽأفتاريخالمقالةعندنايرتبطبتاريخالصحافة،
ناإلىالكراءأكثرمفقرفكنصؼقرفبكثير؛كبذلؾيككفالمقاؿقددخؿكىكتاريخاليرجعب

كذلؾأفأكؿاستعماؿ الحديث. فياآلداباألكركبيةكضعو أفأخذ بعد األدبية فيحياتنا
 مقاؿ Essayلكممة عاـ مقاالتو "مكنتيف" نشر حيف كممة،1850"ظير إرجاع يحاكؿ ثـ

عرف إلىما بالبحث،األدبالعربو"مقاؿ" ا الرسالةالتيتتناكؿمكضكعن يالقديـفي"الرسالة"
كرسالةإخكافالصفامثبل،"ثـيقارفبيفالرسائؿكالمقاالتمفالناحيةالفنيةخاصةمايتعمؽ

(1)"بطكؿالرسالةكقصرالمقالة

كيتحدث الرأمرسيأبكذكرممالسيد مؤكدا عفالمقاؿفياألدبالعربيالحديث
قالباقريبامنوعمىالساب نماعرفكا المقاؿبمفيكموالحديث،كا  ؽكمقررا"أفالعربلـيعرفكا

شكؿرسالة،تناكلتبعضالمكضكعاتاألدبيةكاالجتماعيةكالسياسية،كخاطبكابياطبقةمف
المثقفيففيزمانيـ.أماالمقاؿفيكصفوالفنياليكـ،فقدكلدمعالصحافةفيالقرفالتاسع

كمتطمباتع الحياة ضركرات فرضتو أف بعد أحضانيا، في كترعرع ظميا، في كنشأ شر،
العصر،يخاطبجمكعاألمةدكفتعمؽ،بحيثتبدكفيوالبساطةكالجماؿالفطرم،كمفثـ
إلى كيتجو كمركزة، محددة صكرة في حية بقضية يتصؿ مكضكعا يتناكؿ "المقاؿ أصبح

لمقتض أسمكبو في كيخضع يستعرضالجماعة، ثـ الفف. ىذا فييا نشأ التي الصحافة يات
.(2)"األطكارالتيمربياففالمقاؿحتىأصبحفناأدبيالوجمالوكجبللو،كسحرهكتأثيره

باألكربيةاينسبففالمقالةإلىاآلدمحمديكسؼنجـفيالعصرالحديثفإفاأم
نسيميشيؿدممكنتيف،ىكرائدالمقالةتجمعمراجعالتاريخاألدبيعمىأفالكاتبالفر"فيقكؿ

ثـيعكدإلىالحديثعفبذكراألدبالمقاليفيالتراثالعربي(3)"الحديثةفياآلداباألكركبية
فيوفيقكؿ:" كتمثمتالقديـكيعترؼبظيكره القرفالثانيلميجرة. منذ "ظيرتالمقالةفيأدبنا

اإلخكاني كخاصة فيالرسائؿ، كالعمميةعمىأحسفصكرىا ة التيتدكرحكؿالمسامرات(4)"
ةكماعرفتعندرائدييافيفرنساكالمناظراتكاألكصاؼكالعتابكأنياتعكسخصائصالمقال

                                                           

 (162دراسةكنقد)ص-إسماعيؿ،األدبكفنكنو(1)
 (47أبكذكرل،المقاؿكتطكرهفياألدبالمعاصر)ص(2)
 (10نجـ،ففالمقالة)ص(3)
 17صالمرجعالسابؽ،(4)
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نجمتراكأنياالمثؿالبكرلففالمقالةكماعرفتيااآلداباألكربيةالحديثة ،ثـيستعرضنماذجكا 
لممقالة المختمفة الكاتبكابفالمقفعكالجاحظليدلؿعمىكرسائؿالحسفالبصرمكعبد حميد

مقاليقريبالشبو فف كجكد أك بذكره عمىكجكد أك العربقديما األدبالمقاليعند كجكد
:"الفنكفاألدبيةتمرفيأطكارمفالنمكبالمقاؿحسبمقاييسالنقدالحديثليصؿإلىأف

حتى السابؽ، عف منيا البلحؽ فينأل كالتنقيح، ككالتطكر التبايف. أشد أفليتبايناف شؾ ال
العرب،فينطاؽفيميـلمتعبيراألدبي،قدمكابعضالرسائؿكالفصكؿاألدبيةالممتعة،التي
يصحأفندرجياتحتاألدبالمقالي،معشيءمفالتجاكزكاالعتداؿفيالتحديد،شأنيـفي

.(1)"ذلؾشأفأكثراألمـالتيسبقتيـأكعاصرتيـ

فماكردعفالعربمفالنثرالفنييعبرعفزمانيـكبيئتيـأصدؽأاحثكيرلالب
الكتابة،تعبير في التيعرؼبيا بأسمائو يكمئذ إليو الذمكصمكا األدبي كيعكسالمستكل

المختمفة اإلنشاء كفنكف النقد،كالخطابة مقاييس عمى األعماؿ تمؾ  عرض صكابا كليس
الصكابإدراجتمؾ،الحديث نما كليسكا  كالفمسفية كالعممية المحاكالتتحتالمقاالتاألدبية

المقالي األدب الفني؛تحت النثر عمى قاصرة تعد لـ الحديث العصر في المقالة بؿ،ألف
كقدنتجعف،كمايختمؼالفرععفالجذر،أصبحتشجرةباسقةتختمؼأغصانياعفجذكرىا

تحقيؽذلؾاالختبلؼأنكاعمفالكتابةالصحافية"ك كأالخبركالمقاؿكالريبكرتاجأكالتقرير)
المستحدثةالصحفية"،مقابمة( النثرية األنكاع ىذه كجكد العربعدـ قدر ينقصمف فيكال

 كلكؿكقتأذاف.،كلكؿدكلةرجاؿ،تراثيـالقديـفمكؿمقاـمقاؿ

  المقال عمى الصحافة أثر
كرهكتطكرهفياألدبالعربيالحديثمفالمعركؼأفالمقاؿففنثرمحديثارتبطظي

مقاالتيـعمى كبيرمفاألدباءالذيفنشركا المجاؿعدد برزفيىذا كقد بظيكرالصحافة،
ككانتسببافيثـقامكابجمعياأكجمعتليـفيكتبذاعصيتيافيعالـاألدب،صفحاتيا

عمىبيفالمقاؿكالصحافةقةكلـتتكقؼالعبل.منفمكطيكالرافعيكطوحسيفلكاشيرةأصحابيا
فقط كالظيكر النشأة فقدبؿ الصحافة، الحديثبتطكر العربي أدبنا في المقالة تطكر ارتبط"

أغراضياتنشأت"المقالة"فيحضفالصحافة،كاستمدتمنيانسمةالحياةمنذظيكرىا،كخدم
(2)المختمفة،كحممتإلىقرائياآراءمحرريياككتابيا"

                                                           

(22ص)ففالمقالةنجـ،(1)
 (164حسيف،التحريراألدبي)ص(2)
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فةالتياعتمدتعمىظيكرالطباعةأكالكانتبحاجةإلىمايعينياعمىكلعؿالصحا
الخبر التقميدمفينشر بدكرىا فيدنيا،القياـ لمتحميؽعاليا خيرمعيف فكجدتفيالمقالة

بيفكفيالكقتنفسوكانتالمقالةقدكجدتضالتيااألدبكالسياسةكالعمكـكاالجتماعكغيرىا،
الصحافة كا،صفحات الظيكر نحك سبيميا إلى كىتدت تبادلتالتطكر فقد لذا كاالنتشار؛

منذالبدايةكمازاؿالحديثحتىاآلفيدكرالصحافةكالمقالةالتأثركالتأثيركالتكاصؿكالتفاعؿ
كاليعنيأفىذا.(1)"تاريخالمقالةفيأدبناالحديثبتاريخالصحافةارتباطاكثيقاحكؿارتباط"
ىائبلفيكسائؿاالتصاؿكتكنكلكجيااالرتباطين تطكرا حصرفيالصحافةالكرقيةفقدشيدنا

المعمكماتالتيكانتسببافيظيكركثيرمفالكسائؿكالكسائطالتيانعكستبالضركرةعمى
الكتابةبشكؿعاـكخاصةمايعرضعمىالشبكةالعنكبكتيةمفتغريداتكمشاركاتيمكفأف

 نطمؽعمييا المقاسـ الخكاطر أك يمكفأفتدرسبشكؿكالتي،(الفيسبككية)االتالعنكبكتية
لمكصكؿإلىفنكفجديدةتنتميإلىالمستقبؿأكثرمفالماضيكتعبرعفزمافغيرمستقؿ
لقدكافانتشارالصحافةفيالعصرالحديثكشيكعياسببافيبحثياعفمادةصالحة.زماننا
لبل لتمبية كحبيـ قرائيا "كلماحاجة المجاالت شتى في جديد كؿ عمى الففطبلع أصبح

 اإلفادة سريع االنتشار كاسع التأثير قكم كتحدد-الصحفي ظبللو، كنمتفي بالمقالة، اىتـ
ككاف القديـ، العربي أدبنا في ميبلده يـك عرفتمف درجة أرقى في الشامؿ الفني مفيكميا

:طالتاليةيتمثؿفيالنقالمصحافةأثركبيرفيالمقالة

يا.بقربتالصحافةلغةالمقالةمفالجماىيرفطكعتأسمكبياكآالتتراكي-أ

ماميـفيذلؾالشيخمحمدعبده.-ب أصبحلياركاديحددكفخصائصيا،كييذبكفمتكنياكا 

أصبحتالمقالةىيالمسايرةالحيةفينقؿالتشريعاتكاألكامركالتكجيياتمفالحككمة-ج
إلىالرعية.

كاالجتماعية-د كاألدبية السياسية المقالة عمى اشتممت التي كالمجبلت الصحؼ تعدد
 (2)" كالعممية

كاإلبداعالفنيالذميتأثر فتحتالبابلمتجديد أنيا كمفآثارالصحافةعمىالمقالة
إذاكافالنقادالعربقدقسمكاالنثرإلىنثرعمميكبناءعميو"،بركحالعصركيصكرمافيو

كنثرعادمكنثرفني،فإفظيكرالصحافةالعربيةفيالقرفالتاسععشرالميبلدمدفعبعض
                                                           

  (54ففالمقالة)صنجـ،(1)
 (31صبح،البحثاألدبيبيفالنظركالتطبيؽ)ص(2)
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أساتذةالصحافةكاألدبإلىإضافةماأسمكهبالنثرالعمميأمالنثرالصحفي،كىكنكعيقؼ
تخاطباليكمي(لفينقطةكسطىبيفلغةالنثرالفنيأملغةاألدبكالنثرالعادمأملغةا

(1)لجديديأخذمفىذاالنثرالعادمسيكلتوكشعبيتو"ادىؤالءأفىذاالنكعكقدقص

إلىأنكاعاتطكرىقدساعدعمىإفارتباطظيكرالمقالةفيالعصرالحديثبالصحافة
تناكؿقضاياالمجتمعكمتابعةاألحداثالجاريةكتفسيرىامفكدفعإلى،أساليبمتعددةكمختمفة

كعمؿ،كأدلإلىتطكراألدبعامةكالمقاؿخاصة،باءكالفبلسفةكالمفكريفقبؿالعمماءكاألد
فناأدبيالوقكاعدهالثابتةكسماتوالفنيةكالمكضكعيةكألكانوالمختمفةباعتبارهعمىظيكرالمقاؿ
كأساليبوالمتعددة.

.يدىامجمعالمغةالعربيةبأثرالصحافةفيتطكرالمغةكتجدأقر"مفناحيةأخرلفقد
 ذلؾعمىلساف فيجاء العربية لغتنا عرفتو تطكر أكبر إلىأف الذمأشار اهللكتكف عبد

عصرناالحاضركافعمىيدالصحفييف،كمحررمالصحؼ"ىذاالتجديدفيالمغةالذمنجده
الصحفي تتفكؽ(2)"فيعمؿ بصكرة الكثيؽبالصحافة كارتباطيا المقالة بيفمدلتميز كىذا

.ةبأنكاعياالمختمفةكالمسرحيةكغيرىامفالفنكفالمستحدثةعمىالقص

اأنياكانتسببافيتطكراألجناساألدبيةكماطرأعمييكقدكافمفآثارالصحافة
كاسعناأصابأدبناعفطريؽىذهالصحافة؛فإنياأخذت:"كأفىناؾتغيركتجديدمف تحكالن

 ،(3)"اديةالعيدألدبناالقديـالمسجكعبياتعالجمكضكعاتسياسيةكاجتماعيةكاقتص

ظيرتصحؼيكميةكقدانعكسىذاالتنكععمىالصحافةنفسيافيشتىالمجاالت"ف
حصر ال كشيرية أسبكعية كمجبلت جدِّا،كثيرة عددىـ زاد المحرريف حيثعدد كمف ليا،

أفكانتكثرتيـمفأكساطا كبعد الكبيرة. لمثقفيفأصبحكثيركخاصةفيالصحؼاليكمية
كالجامعية." الشياداتالعالية يحمؿ فيدفع(4)منيـ كبيرا دكرا لعبتاألحزابالسياسية كقد
فياألدبكحده؛بؿكتبكافيالسياسة،كدخمكاكايكتباألدباءلخكضغمارالخبلفاتبينيافمـ

اساعدعمىاتصاؿممإلىمعارؾفياألدبالقديـكالحديثافيخصكماتياالحزبية،كنقمكى
فاعؿمتبادؿبينيماعمؿعمىتيذيبلغةالصحافةكحدكثت،األدبيةالحركةالصحافةمباشرةب

                                                           

 (52أبكالسعيد،الكتابةإلىكسائؿاإلعبلـ)ص(1)
 .54صالمرجعالسابؽ،(2)
 (35ضيؼ،األدبالعربيالمعاصر)ص(3)
 .200المرجعالسابؽ،ص(4)
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كماكنيامفالتعبيرالسياسيالدقيؽالذميصكرخكالجالقارئيفكعكاطفيـالسياسيةكالمقالةكم
 كالتناغـ التبلؤـ عمى ساعدىا القراء لرغبمع كتمبية عمىإرضائيـ مفتاحرصا كحاجاتيـ يـ

خبلؿالحرصعمىالبساطةكالجماؿكالكضكح.ككافمفأىـالنتائجفيىذاالصددظيكر"
مف لغةجديدةبيفالعربيةكالعامية،فييافصاحةاألكلىكجزالتيا،كفيياسيكلةالثانيةكقربيا

فيىذاالتبسيطءدبااألدبالحديثكنجحاألفيلغةةصحافالاألفياـ.كعمىىذاالنحكأثرت
  .(1)إلىأقصىحدممكف،

 خاصة كالمقالة عامة الحديث العربي األدب عمى لمصحافة السمبية اآلثار أفكمف
فالصحا أىـ"ة مف السرعة ىذه أصبحت حتى األدبي، إنتاجنا في السرعة عمى عممت

إلىكقتالصحيفة كمرجعيا فيبعضجكانبو، دفعتإلىالسطحية كىيسرعة خصائصو،
التيتصدرفيو،فييالتستطيعاالنتظار؛بؿالبدلمكاتبأفيسرعحتىتنشرمقالتوفيأكؿ
رأم يخالؼ ما يكتب أف يستطيع ال فيك ما، حد إلى الشخصية حريتو قيدت كقد عدد،
الصحيفة،كقيدتحريتواألدبية،فيكاليستطيعأفيكتبكمايريد؛بؿلوفيالصحيفةنيرأك

(2)كقدتحكمكاأيضافيالمكضكعكاألسمكب"سلوأفيزيدكالأفينقصسطكرا.نيراف،كلي

 يمكف أخرلال ناحية مف إطبلقوالتسميـ السابؽعمى في،بالقكؿ نعمـ أال كينبغي
طائفةظمتتحاكؿاالحتفاظبحريتياكجكدةإنتاجيا،قدتشترؾفيء"دبااألأحكامنا،فإفبيف

نياتحاكؿجاىدةأفتحتفظلوبقيـالففالسامية،ككأنياالتريدأفتنزؿىذااألدبالسريع؛كلك
إلىالجميكر؛بؿتريدأفترفعوإلييامستيديةبمثؿالففالعمياكغاياتوالرفيعةمفالخيركالحؽ

كالجماؿ مف أدبيا تستقي الطائفة كىذه العربي:ىمامصدريف كاألدب القديـ العربي األدب
ميماغذاءعقمياكركحياقدشقيأصحابوفيو،كأرقكاليميـفيكتابتو،كبذلكافيوحيتالحديث،ك

.(3)"صفكةأياميـكخبلصةحياتيـ

 الصحافة أثر الكقكؼعمى يمكف كما في خبلؿ مف المقالة يكتبعمىدراسة ما
تحدثةتترؾالمقالةكغيرىامفالفنكفالمسنشرحديثةلصفحاتياألفالصحافةباعتبارىاكسيمة

ك كالمكضكعية الفنية كسماتيا عمىطبيعتيا كاضحة مفآثارا ثـ "فقد تعنىأصبحتمقاالتيا
جمي كالثقافة كالرياضة كاألدب كالفف كاالجتماع الاعباالقتصاد مف المقالة لغة حياةكانبثقت

بيئت أك أفياميـ أك أذكاقيـ اختبلؼ عمى الشعب مف عدد أكبر يفيميا التي أكالكاقعية يـ
                                                           

 (201ضيؼ،األدبالعربيالمعاصرفيمصر)ص(1)
 .203صالمرجعالسابؽ،(2)
 203،صنفسوالمرجع(3)
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المغة كىذه كثقافتيـ، ماعامية كتنأل كاإليناسكالمطؼكالرشاقة، كالكضكح بالبساطة تمتاز
فيالتعمؽ كالمبالغة فياألسمكب، الغرابة أك كالتقعر، أمكفعفصفاتالتعاليعمىالقرَّاء

ما  يمفجانبآخرتعددتكسائؿاإلعبلـكالنشرف.(1)"الذمالتقبموطبيعةالصحؼبحاؿو
أكإلكتركنية  العصرالحديث كمجمةكرقية عمى،بيفصحيفةكجريدة كتعددتكذلؾآثارىا

:المقالةككافمفآثارالمجمةفيتطكرالمقاؿمايمي

تطكيرالمغةكتيذيبأسمكبالكتابةبحيثأصبحأداةمكاتيةلنقؿاألفكارالحديثة.-1

فذاتيةكمكضكعية.اتساعصفحاتيالنشرمختمؼأنكاعالمقالةم-2

ذاعة-3 خمؽطبقةمفالكتابالذيفعنكابففالمقالةكجعمكىاالكسيمةاألكلىلنقؿأفكارىـكا 
(2)"آرائيـ.

ل مفحيثكلقد المقالة متبادالمع دكرا المقركءة كغير المقركءة عبتكسائؿاإلعبلـ
مف حاجاتالقراءلممعرفةكتمبيةرغباتيـفياالستزادة كالحصكؿعمىكؿ،كؿجديدمراعاة

 كمفيد كسيمتالمجبلتكالصحؼسبؿ الحصكؿ الكصكؿ الكاقعإلى كتفسير المعرفة ينابيع
كماكانتالصحؼكالمجبلتسببافيإقباؿالقراء،كمتابعةاألحداثالجاريةكالقضاياالممحة

ـباعتبارىافناأدبياالتينجحتفياستمالتيـكاستيكائيعميياكمتابعةمكضكعاتياكمقاالتيا
 كالغمكضمستحدثا كالتعقيد الصعكبة عف عمى،بعيدا كالقدرة كالمركنة بالكضكح كيمتاز

كصفاتكمافيومفسرعةكتغيركعدـثبات،العصراستيعابآخرالمستجداتكمناسبةركح
تفكيرىـانعك إلىالتعمؽبالمقاالتعمىاختبلؼأنكاعياستعمىطريقة دفعيـ مما ككاف"،

 كتابة تنشيط في ىائؿ أثر يابين الشديد لتنافسكا كاألدبية الثفافية المجبلتالصحؼكلتعدد
كالمقالةالمقالة كالتاريخية كالفمسفية النقدية كالمقالة األدبية المقالة منيا فكاف ألكانيا كتعدد

كتبككانتكقدتـجمعتمؾالمقاالتالتينشرتبكاسطةالصحؼكالمجبلتفي،التعبيرية
كتابيا، أسماء فيتخميد عمىالمقاؿفيالجكانبالتيسببا كأثرىا كاليتكقؼدكرالصحافة

ألفالصحافةقادرةعمىمكاكبةركحالعصركمافيومفتغيراتجذريةفي؛أشرناإليياسابقا
ممز كىي كطرائقو التعبير كفنكف ككسائمو كالتكاصؿ االتصاؿ مكسائط بالقياـ كذلؾ بدكرىاة

اإلعبلميكالفنيكالتثقيفيكمتابعةمايستجدمفقضاياكمسائؿيمكفلممقاؿأفيدليبدلكهفي

                                                           

 (27حمزة،المدخؿفيففالتحريرالصحفي)ص(1)
(63نجـ،ففالمقالة)ص(2)
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 إزاء كسمككيا أنماطتفكيرىا كتغير األمة كيعمؿعمىتكجيو معظميا مفأحداثما يكاجييا
متنكعةفيشتىالمجاالت.

 مف جديد لكف كىك السياسي اليجاء" ظيكر إلى األحزاب تعدد أدلمفناحيةأخرل
 كاجتماعية أدبية كأصبحت> المقاؿ دائرة فاتسعت صحيحا، تصكيرا الحياة يصكر المقاؿ أدب

 كالعامية، فصحىالكالمغكية األدبية الثقافة لتنشيط المفكريف دعكات الصحؼ كحممت  كنقدية
 إلى ذاتيةال مف كتخمصو األدب كركاج الجماىير، عمى الكتابة أسمكب تيسير عمييا ترتب التي

عبدالمطيؼحمزةحيثيقكؿ:كىذامايؤكده،المكضكعية

النصالصحفٌيفيالعصرالحديث،يدرسأثرالصحافةفيىذاالنص،أكحيفيستقر"
كاالجتماع باالقتصاد تيٍعنىى مقاالتيا أصبحت اىتماماتيا، في مكضكعية أصبحت حيث مف

ذلؾ جميعنا، كالثقافة كاألدبكالرياضة مفكالفف يشتؽمكضكعاتو الصحفٌي التحرير فف أف
الحياةالكاقعية،كيشتؽلغتوكذلؾمفنفستمؾالحياةالكاقعية،كينبغيأفيكتببالمغةالتي
يفيمياأكبرعددمفالشعبعمىاختبلؼأذكاقيـأكأفياميـأكبيئتيـأكثقافتيـ،كىذهالمغة

كالرشاقة،كتنألماأمكفعفصفاتالتعاليعمىتمتازبالبساطةكالكضكحكاإليناسكالمطؼ
 القرَّاءكالتقعر،أكالغرابةفياألسمكب،كالمبالغةفيالتعمؽالذمالتقبموطبيعةالصحؼبحاؿو

 كأعبلـ الفكر قادة بيف األدبية لممساجبلت معرضا كانت الصحؼ أف كمو ىذا إلى أضؼ.(1)ما"
 ببحكث الحديث الفكر غذل مما كغيرىـ مبارؾ زكيك حسيف كطو كالعقاد كالرافعي ،الكتاب
 .معا كالفكرية الثقافية الحياة في تحكؿ لمرحمة بداية كانت كاتجاىات كنظريات كآراء

 نحك بو الصحؼ كاتجيت األسمكب، رقي في كفعاال كبيرا دكرا الصحؼ لعبت كىكذا
 آفاقا كفتحت خاصة، بصكرة كالمصرية عامة، العربية بالعقمية كارتفعت الفكر، كأنعشت الكماؿ،
 ركاجا أكثر كأصبح كتطكر، المقاؿ فنيض كالمفكريف، الكتاب أماـ كالتعبير التصكير في جديدة
  .األخرل األدب فنكف مف

  المقالة أنواع
 قبؿ مف كاستخداما انتشارا النثرية األلكاف أكثر مف الحديث العصر في المقالة أصبحت

 أقساميا تنكع في سببا االنتشار ىذا كاف كقد ،كالمبدعيف قفيفكالمث كالعمماء كاألدباء الكتاب
 جامعة تككف أف حاكلت التي،ياتعريفات كثرة في األمرالذميظيربكضكح أشكاليا كتعدد
كاختمفتأأ كتباينت المقالة أنكاع تعددت لذا جدكل؛ دكف لكف مانعة  عمى بناء لكانياشكاليا

                                                           

 (27حمزة،المدخؿفيففالتحريرالصحفي)ص(1)
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 كمقالة أدبية مقالة إلى األسمكب حسب يقسميا مف النقاد فمف ،ليا خبلليا مف ينظر التي الزاكية
 .صحفية كمقالة عممية

كىناؾمفيرلأفالنثرقدتطكرفيالعصرالحديثكانعكسذلؾعمىالمقاؿبحيث
"ينقسـإلىثبلثةألكافلكؿخصائصو:فالمقاؿاألدبيكالمقاؿاالجتماعي،كالمقاؿالسياسي،

 يقسميا مف نيـكم.(1)دبيةبصفةخاصةفضؿالينكرفيىذاالتطكر"كقدكاف،لمصحافةاأل
 ،المكضكع حسب يقسميا مف نيـمك ،مكضكعية كمقالة ذاتية مقالة إلى كمكقفو الكاتب حسب
 بالصحافة كارتباطيا كالغرض المتبع المنيج مف انطبلقا مختمؼ أساس عمى يقسميا مف كمنيـ
 حسب لممقالة إضافية تقسيمات كىناؾ ،صحفية غير مقالةك صحفية مقالة إلى ارتباطيا كعدـ
 مف بشيء سنتناكلو ما كىذا الجميكر إلى نقميا طرؽ حسب المقالة تصنؼ كأخرل الطكؿ

.كالتحميؿ التفصيؿ



 حسب األسموب أنواع المقالة األدبية
  المقالة األدبية -1

العبا مف فيكثر األسمكباألدبي النكع الكاتبفيىذا كالصكريستخدـ راتالببلغية
كالعبارات الجمؿ بيف كالتكافؽ التناسؽ عمى كيحرص األساليب،الفنية في كالتأنؽ كالتنكع

بالعاطفة األدبية"لذا؛كالتراكيبكالحرصعمىالجانبالمكسيقيكربطذلؾكمو المقالة تكاد
ك االنفعاؿمفأكلىخصائصيا، كشدة طابعيا، فالذاتية منثكرا، حرارةتككفشعرا تتغمبفييا

الكجدافعمىرزانةالفكر،كتتمتعباألسمكبالرصيف،كاألخيمةالجذابة،كالعباراتالمبنيةبناء
ا محكمن .(2)"متناسقنا كالطرائؼلممنفمكطيكالنظراتلكمنيا كحيجبرافخميؿجبرافكالبدائع

ل اكمرافعيالقمـ األدبي النثر مف المكف ىذا األسمكبفي يقتضي كجكدة": المفظ، في لتأنؽ
السبؾ،كتكليدالمعاني،كالمعرفةبأسرارالمغة،ككفرةالمحصكؿمفالمفردات،كالبصربالكبلـ
الجيدمفالمنظكـكالمنثكر.كؿذلؾإلىجانبطبيعةمكاتية،كحسمرىؼ،كذكؽرقيؽييدم

 .(3)إلىمكاطفالجماؿ"

                                                           

(95الدسكقي،نشأةالنثرالحديثكتطكره)ص(1)
 (168)صحسيف،التحريراألدبي(2)
(97)صالدسكقي،نشأةالنثرالحديثكتطكره(3)
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 أك الكصفيٌ المقاؿ :"منيا ،المقاالت مف مختمفة أنكاع األدبي المقاؿ تحت كيندرج 
 كالمقاالت القصصٌي، كالمقاؿ الكاريكاتكرم، كالمقاؿ النقدٌم، كالمقاؿ النزالٌي، كالمقاؿ العرضٌي،

 اعترافات، أك مذكرات شكؿ عمى التي كالمقاالت كقرائو، المحرر بيف رسائؿ شكؿ عمى التي
كمفاألنكاعالتيتصنؼتحتىذاالنكع(1)"كىكذا كتأمبلت، خكاطر شكؿ عمى التي كالمقاالت

المقالةاألدبية،التيتدرسشخصيةأكظاىرة،أكاتجاىاأكأثرافياألدبالعربيالقديـأك"
(2)الحديث،أكفياألدباألكركبيالغابرأكالمعاصر"

 العممي المقال -2

 عفيبتعدكعرفة،ييدؼالمقاؿالعمميإلىتزكيدالقراءبالمعمكماتفيشتىألكافالم
ف الكاتب شخصية  في منطؽ مف يتطمبو كما المكضكع مف كمكقفو رأيو عف يبتعد ال كاف كا 
 النظريات العممي المقاؿ كيتناكؿ النتائج، استنباط في المقدمات عمى كاالعتماد العرض

 طفةالعا  أك كاألخيمة  البيانية الصكر مف خاؿو كسيؿ سمس، عممي بأسمكب  العممية كالفرضيات
قديككفف الكاتب؛ فييا يخكض التي العممية المادة باختبلؼ تختمؼ أنكاع كذلؾ العمميٌ كلممقاؿ"

 اإلنشائية، ال الكصفية الناحية مف األدب، في أكالفمسفة في كأ الطب، يأكف التاريخ، المقاؿ
 يبذؿ فأ -الصحؼ مف صحيفة في نشره أريد إذا- العمميٌ المقاؿ في يشترط أنو غير ,كىكذا

يكتب.(3)"لمقارئ تبسيطو في كبيرنا جيدنا المحرر نكع نكعيف" إلى العممي المقاؿ كينقسـ
أكالمجمةالعمميةتابلممتخصصيف،كنكعيكتبلغيرىـمفالقراء،كاألكؿمكانوالك العممٌي،

الصحيفة مكانو كالثاني العمـ، نشر عمى تكفرت التي المؤسسات أك الييئات تصدرىا التي
(4)اليكمية،كالمجمةالدكرية:أسبكعيةكانتأـشيريةأـسنكية،"

المقاؿالعممٌيالذمتنشرهالصحؼكالمجبلتالتكجيومفأىـاألغراضالتييحققياك
طريقة:"منياعفطريؽلجكءكاتبياإلىطرؽمختمفةفيالصياغةالتسميةكاإلمتاع،ككاإلرشاد

 كطريقة الحكار، كطريقة األخطاءالسرد، تصحيح كطريقة كالشكاىد، األمثمة كطريقة القصة،
الميداف في اليامة الشخصيات بعض تصكر التي الكاريكاتكرية الرسكـ كطريقة كاألفكار،

(5)العممٌي".
                                                           

 (253)صحمزة،المدخؿفيففالتحريرالصحفي(1)
 (375ىيكؿ،تطكراألدبالحديثفيمصر)ص(2)
(253حمزة،المدخؿفيففالتحريرالصحفي)ص(3)
 299المرجعالسابؽ،ص(4)
 (306فالتحريرالصحفي)صحمزة،لمدخؿفيف(5)
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  المقال الصحفي-3

كالنيضة كالعمـ الفكر بيئة في يزدىر حضارم فف بطبيعتو الصحفي المقاؿ "فف
الص(1)كالتنكير" ككجياتكلممقاؿ كاآلراء كالخكاطر "األفكار أنو: منيا عديدة تعريفات حفي

النظرالمتصمةبفكرالكاتبمفجيةكبنبضالقراءكاىتماماتيـمفجيةأخرل..كىكيكتب
لمنشرفيالصحؼكالمجبلتأكال،فيكقتمعيف،كتختمؼأطكالومفمقاؿإلىآخر...كفؽ

بو" المطركحة المادة كطبيعة (2)نكعية سياسة. عف مباشر بشكؿ تعبر صحفية أداة كىك
الصحيفة،كعفآراءبعضكيتَّابيافياألحداثاليكميةالجارية،كفيالقضاياالتيتشغؿالرأم

،كالتعميؽعمييابمايكشؼكتفسيرىاالعاـالمحميأكالدكليمفخبلؿشرحاألحداثالجارية
المختمفة كدالالتيا أبعادىا عف يعبرعفرأمكىناؾجا. قد المقاالتالصحفية نبآخرمف

تخالؼ مقاالت الصحؼ ليـ تنشر حيث الصحيفة، في يعممكف ال الذيف كالمفكريف الكيتَّاب
بحريةالرأم،كخاصةفيالمجتمعاتالديمقراطية.كفيبعضالحاالتعمبلسياساتيا،كذلؾ

أكرؤيةخاصةيمكفأفتشكؿفييمكفأفيطرحكاتبالمقاؿفكرةجديدةأكتصكرنامبتكرنا
حدذاتياقضيةتشغؿالرأمالعاـ،كخاصةإذاكانتتمسمصالحالقراءأكتثيراىتماميـألم

.(3)سببمفاألسباب"

بالمغةالتييفيمياأكبرعددممكفمفالشعبعمىالصحفييكتبالمقاؿكالبدأف
كثقافتيـ، بيئاتيـ أك أفياميـ أك أذكاقيـ تمتازاختبلؼ المغة البساطةكىذه منيا: "بأشياء

القراء، عمى التعالي صفات عف أمكف ما كتنأل كالرشاقة، كالمطؼ، كاإليناس كالكضكح،
األسمكب في الغرابة أك (4)"كالتقعر، ك، المجتمع أخبار الصحفي المقاؿ مفيتناكؿ فييا كما

كتفسيرالصمة،ؼشرحيالمقراءدبيسياسية،أكاجتماعية،أكاقتصادية،أكغيرذلؾ.قضايا
مغزاىا يكضح تعميقنا األخبار ىذه عمى كالتعميؽ كالمجتمعات، األفراد كبيف بينيا التي

رشادهبطريقةقائمةعمىأساس.(5)"لمقارئ مفالعمـكالمعرفةالتامةبمكضكعالتكجيو،لتكجييوكا 
يرادالشكاىدالقكيةمفكاقعالحياة. كا 

                                                           

(179إماـ،دراساتفيالففالصحفي)ص(1)
 (13أدىـ،فنكفالتحريرالصحفيبيفالنظريةكالتطبيؽ)ص(2)
 (179أبكزيد،ففالكتابةالصحفية)ص(3)
 (319حمزة،المدخؿفيففالتحريرالصحفي)ص(4)
 314المرجعالسابؽ،ص(5)
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 الكينقسـ المقاؿ صحفي أنكاع؛ الرئيسٌي،"إلى العمكد أك االفتتاحٌي، المقاؿ منيا:
بأنكاعيا كالماجريات كالتحقيؽ الحديث ىي: التي المختمفة بأشكالو كالتقرير العادٌم، كالعمكد

تحقيؽأىداؼعديدةكالكصكؿإلىالمقاؿالصحفيبأنكاعوالمختمفةييدؼكما.(1)"عركفةالم
وككظائفوكمنيا:نتائجمفيدةتجسدأغراض

المشاكؿ-1 أك القضايا عفاألحداثأك الجديدة المعمكماتكاألفكار كذلؾبتقديـ اإلعبلـ:
التيتشغؿالرأمالعاـ.

جكانبيا-2 أك أبعادىا يكضح بما عمييا كالتعميؽ الجارية اليكمية األخبار كتفسير شرح
المختمفة.

نسانيةالمختمفة.التثقيؼ..كذلؾعفطريؽنشرالمعارؼاإل-3

قضايا-4 مف المختمفة الحككماتكاألحزابكمكاقفيا سياسة كذلؾبنشر السياسية: الدعاية
المجتمع.

الدعايةاأليديكلكجية:كذلؾعفطريؽنشراألفكاركالفمسفاتكالدفاععنياضدخصكميا-5
أكمنافسييا.

اجتماعي-6 سياسيأك نظاـ كذلؾلخدمة الجماىير: فيالتنميةتعبئة لممساىمة أك معيف
الكطنية.

.اإليجابتككيفالرأمالعاـفيالمجتمعكالتأثيرعمىاتجاىاتو،سكاءبالسمبأك-7

أك-8 أكالساخرة الضاحكة أك المقاالتالترفييية الذمتحققو كىكاألمر كاإلمتاع: التسمية
.(2)"المقاالتالمسميةأكالظريفة

ىذهاألقساـالرئيسةالثبلثةالتيىي:المقاؿاألدبٌي،بيفالتاـكأخيرااليمكفالفصؿ
تتبلقىفيكثيرمفاألحياف،كتدعالباحثالمدقؽفي؛ألنياكالمقاؿالعممٌي،كالمقاؿالصحفيٌ

األمر مف الفنيةكحيرة الكتابة ثانينا،نفسيا العممٌي فالمستكل ، أكالن األدبٌي بالمستكل تمر
ٌيفينيايةاألمر.فالمستكلالصحف



                                                           

 (254ص)حريرالصحفيحمزة،المدخؿفيففالت(1)
 (180أبكزيد،ففالكتابةالصحفية)ص(2)
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 المقالة الذاتية والموضوعية 

 المقالة الذاتية   

قطعةنثريةمحدكدةالطكؿقائمةعمىالتأمؿالعميؽ،كالتجربةالذاتيةالتيتعتمدىي
 الفنية كاأللكاف البيانية بالصكر المميء المتأنؽ األدبي األسمكب عاطفةعمى عمى "كتعتمد

فيكيتحدثع ليصكرانطباعوالكاتبكشعكره أكحدث؛ أكمشيد فذاتنفسوأماـخاطرة
األمكر" ليذه .(1)الذاتي الحرصعمى فإف مشاعرهلذا عف أحاسيسالكاتبكالتعبير تصكير

سمةفارقةكحدافاصبلبيفالمقالةكآرائوالشخصيةكخكاطرهكأفكارهبطريقةجميمةمؤثرةمعبرة
المكضكعية كالمقالة ،الذاتية كاتبياتحركما شخصية مبلمح إبراز عمى الذاتية صالمقالة

محض أدبي بأسمكب المختمفة مكاقفو األسمكب،كتكضيح عف بعيدة بسيطة عفكية كطريقة
كفيالمقالةالذاتية"تبدكشخصيةالكاتبجميةجذابةتستيكمالقارئكتستأثر،التعميميالمباشر

فيذلؾاألسمكباألدبيالذميشع كعدتو إلىركائزبمبو، كيستند كيثيراالنفعاؿ، بالعاطفة
الجزلة" البيانيةكالعباراتالمكسيقيةكاأللفاظالقكية كىذا(2)قكيةمفالصكرالخياليةكالصنعة

قناعومفخبلؿ،يتطمبمفالكاتبتكظيؼمالديومفقدرةعمىالتأثيرفيالقارئ متاعوكا  كا 
كأسالي الرشيقة كألفاظو الجياشة فيعكاطفو تسرم التي المترفة الخيالية كصكره كتراكيبو، بو

مقالتوكماتسرمالعصارةالخضراءفيأكراؽالشجرةفتسرالناظريف.كاليكجدحدأماـكاتب
.المقالةاألدبيةإذيمكنوتناكؿمايشاءلمقالتوفيشتىالمجاالت

بم بتنكع كمتنكعة متعددة كألكانيا الذاتية المقالة التجاربكمكضكعات تنكع قدار
اإلنسانية،كمتباينةتبايفشخصياتالكتابكأساليبيـكثقافاتيـكمفأىميا:

  الصورة الشخصية -1 

فنياصادقاكتصكر وتجاربكىيالتيتعبرعفذاتالكاتبكعكاطفوكمشاعرهتعبيرا
 تتركيا التي كالركاسب الخاصة األليكنفسوفي الحديثالشخصي مف شكؿ ؼ،تكتبعمى

الفكاىة كتألؽ الذكاء كتكقد المفاجأة بركعة كتمتاز كاالعتراؼكالبكح كالمسامرة، كال،كالثرثرة
.(3)تخمكمفالسخريةالناعمةأكالحادة،تبعاالتجاهالكاتبكألكافشخصيتو


                                                           

 (32صصبح،البحثاألدبيبيفالنظريةكالتطبيؽ)(1)
 (77نجـ،ففالمقالة)ص(2)
(33صبح،البحثاألدبيبيفالنظريةكالتطبيؽ)ص(3)
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 مقالة النقد االجتماعي -2

الم في ترسبت التي البالية كالتقاليد الناخرة العادات نقد مدلكقكاميا عمى جتمع،
في ذيكعيا كيعكد كعبثيا. سخريتيا مف المستحدثة كالبدع الطارئة األزياء تعفي كال الدىكر.
مجتمعما،إلىمايطرأعميومفمستحدثاتالحضارةفياألزياءكالعاداتكاألخبلؽككسائؿ

يتمثؿكاالنتقاؿ،الميككالتسمية.أكمايحتدـفيوعادةمفصراعبيفالقديـكالجديد،فيفترات
فيأكثراألحياففيذلؾالتبايفمايتمسؾبواآلباءمفتقاليد،كبيفماينزعإليواألبناءمف
جادة تجددكتغيير.كعدةالكاتبفيىذهالمقاالتمبلحظةدقيقةكقدرةعمىإحكاـالكصؼكا 

.(1)التحميؿ،كاتزاففيالحكـكعمؽفيالتأمؿ،كبراعةفيالتيكـكالسخرية

 المقالة الوصفية: -3

الطبيعة مع العميؽ التعاطؼ كعمى المبلحظة دقة عمى الحقيقية قيمتيا كتعتمد
ينقؿأحاسيسالكاتبكصكرةالطبيعةكماتنعكسعمىمرآةنفسو،إلىكالكصؼالرشيؽالمعبر

خبلص.كالغايةاألكلىفيمثؿىذهالمقاالتىيتصكيرالبيئةالمكانيةالت ييعيشبصدؽكا 
االمتزاجمع تتراءلإلنسافعميؽاإلحساسحادالبصرنافدالبصيرة.كىذا الكاتبكما فييا
الطبيعة،كالتعبيراإلنسانيعنو،ىكمايميزمثؿىذهالمقالةعفمقاالتالعمماءكأبحاثيـفي

هالكاتبإلىعالميالنباتكالحيكاف.كلعؿممايفسدىذهالمقالة،كيعصؼبقيمتياالفنية،اتجا
.(2)"السفسطةكالتفمسؼكالتحميؿكالتعميؿ

 وصف الرحالت -4

كاالنطباعاتالتيتأتي يألفو، لـ جديد الكاتببعالـ تأثر لنا تصكر أنيا مف قيمتيا
تركيافينفسو،فييبيذامغامرةممتعةتقكـبياركححساسةفيأمكنةجديدةكبيفأناسلـ

ىيتتطمبمنوعقبلحساسامرناسريعالتأثركالتكيؼكاالستجابة،يكفليابيـسابؽعيد.ك
حؽ قيمتيا كيقدر األساسية خصائصيا إلى يحمميا كأف المرئيات معاني يدرؾ أف بكسعو

ككمماكافالكاتبعميقافيإحساسودقيقافيتصكيره،ازدادتمتعةالقارئبمايقرأ،(3)"قدرىا
التيمربياالكاتبفينفسو.عادةتشكيؿالتجربةإكمحاكلتو


                                                           

(86)صنجـ،ففالمقالة(1)
.91صالمرجعالسابؽ،(2)
 92ص،نفسوالمرجع(3)
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 مقالة السيرة: -5

فكاتب الفنية. فيالنكعكالدرجة تختمؼعفالترجمة حيةإلنسافحي. كىيصكرة
يتكارلخمؼ كلكنو كاضحا، عمميا عرضا كعرضيا المعمكماتكتنسيقيا بجمع يعنى التراجـ

قم أك كثير في شخصيتو عف يكشؼالغطاء أف يحاكؿ كال كاتبالسيرةمكضكعو، أما يؿ.
بيا تأثره لنا فيعكس إنسانية، شخصية مف خاصا إنسانيا مكقفا لنا يصكر فإنو المقالية،
معتمدا كاضحا، فنيا تخطيطا اإلنسانية كيحاكؿأفيخططمعالميا عنيا الخاصة كانطباعاتو

متحرك حية ككأنيا المكصكفة، الشخصية بحيثتتراءللنا تحدثناعمىالتنسيؽكاالختيار، ة
كنصغيلياكتركقنابعضصفاتيافنعجببياأكتسكؤنافننفرمنيا،كمقالةالسيرةبالنسبةإلى
السيرةالكبيرة،كاألقصكصةبالنسبةإلىالقصة.األكلىتصكرشريحةمفالحياةأكقطاعامف

 بطيئة متأنية بريشة متكاممة، تعرضحياة كالثانية مكحية، سريعة بممسات تعنىالشخصية
كباىتة ىنا، قكية فائقة تككف قد كتبرزمختمؼالمبلمحكالقسماتبألكاف بجزئياتالخطكط،

(1)ضعيفةىناؾ.
 المقالة التأممية: -6

ال درسا أفتدرسيا كتحاكؿ كالككفكالنفساإلنسانية، كىيتعرضلمشكبلتالحياة
نظرالكاتبكتفسيرهالخاصيتقيدبمنيجالفمسفةكنظامياالمنطقيالخاص،بؿتكتفيبكجية

 (2)"لمظكاىرالتيتحيطبو.
 المقالة الموضوعية 

 فني عمؿ عف ليا"عبارة مدركسة فييا المادة كتبرز الكاتب شخصية فيو تختفي
عناصرىاالتيالدخؿلمعاطفةفييا،كتخضعلخطةمنيجيةتتسـبالدقةكالكضكحكاالستنتاج،

كالتدليؿ كتتناكلوكىي.(3)"كالترقيـ كبيرا اىتماما بالمضمكف تيتـ الطكؿ محدكدة نثرية قطعة
بشكؿمكضكعيبعيدعفذاتيةالكاتبأكشخصيتوأكأحاسيسوكعاطفتومعاالىتماـبمنطقية
العقمي التسمسؿ كمراعاة المحتكمة كالنتائج المعمكمة المقدمات بيف العبلقة براز كا  األحداث

كالدليؿ بالحجة كتيسيرالمدعـك لمقارئ العممية الحقائؽ تبسيط عمى الحرص مع كالبرىاف
إليوبأسمكبعمميمباشريعتمدعمىاأللفاظالدقيقةكالعباراتالكاضحةفيالكشؼ كصكليا

                                                           

 (93ص)نجـ،ففالمقالة(1)
 (34-33ص)صصبح،البحثاألدبيبيفالنظريةكالتطبيؽ(2)
 34المرجعالسابؽ،ص(3)



52 

عفالحقيقةبعيداعفالتأنؽالبيانيكالتعبيرالخيالي.كيعنىفيوالكاتببالمكضكعاتالعممية
إل كاإلرشاد النصح الناسلتقديـ مف خاصة طبقة ى الطبيعية، العمكـ فركع جميع كتشمؿ

كتنسيقيا، كترتيبيا المادة بجمع يتميز الذ العممي البحث منيج عمييا، كيغمب كاإلنسانية.
التعمية مجاىؿ إلى يقكده كال المبس، في القارئ يكرط ال جمي، كاضح بأسمكب كعرضيا

(1)ؽكخطةمحكمةلمايكتب،حتىاليضؿكاإلبياـ.كلذايعنىالكاتببكضعتصميـدقي

 أقساميا:

.المقالةالنقدية:تتناكؿمكضكعاتالنقداألدبيكاإلصبلحاالجتماعي-1

كالقضايا-2 كالتفسير بالتحميؿ كتقكـ الفمسفة، شئكف تعرض التي كىي الفمسفية: المقالة
الغامضة،مثؿمقاالتأحمدلطفيالسيد،كزكينجيبمحمكد.

كتفسيرىاال-3 كتنسيقيا كالحقائؽلتحصيميا عمىالركاياتكاألخبار، كتعتمد التاريخية: مقالة
كعرضياعرضاتاريخيادقيقا.

المقالةالعممية:كتتناكؿنظريةعمميةأكمشكمةتحتاجإلىالتعرؼعميياكعرضياعرضا-4
حمدزكي.أعمميامكضكعيامثؿمقاالت

العمكـاالجتماعية:-5 كىيالتيتعرضشئكفالسياسةكمسائؿاالجتماع،كمشكبلتمقالة
بالتحميؿ يعتمدعمىاألرقاـكاإلحصائياتالدقيقةكالمكازنات، االقتصادعرضامكضكعيا

(2)"كالتعميؿكالكضكحكالبعدعفالخياؿكالتصكيرالبيانيكترؾالمحسناتالمتكمفة

 بالصحافة ارتباطيا حسب المقالة أنواع
الشنقيطيمحمديميز  ارتباطيا أساس عمى قائما تمييزا المقالة أنكاع بيف صالح
 المقالة ىما أساسييف نكعيف إلى المقالة تقسـ أف األسمـ مف" أنو يرل فإنو لذا بالصحافة؛
 كالمنيج لمغرض كفقا الصحفية المقالة كيقسـ ."البحثية المقالة" الصحفية غير كالمقالة الصحفية
 الصحفية غير  المقالة أما .الرأم كمقاؿ (،خاطرة)صحفي كعمكد افتتاحية مقالة إلى كالمكضكع

 خاص نمط كىك متخصصة، دكريات أك كتاب في كتنشر بحثيا طابعا تتخذ التي تمؾ فيي
 .(3)"البحث مف يقترب

                                                           

(103نجـ،ففالمقاؿ)ص(1)
 (106-104نجـ،ففالمقالة)صص(؛ك35ص)صبح،البحثاألدبيبيفالنظريةكالتطبيؽ(2)
 (246الشنقيطي،ففالتحريرالعربي)ص(3)
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 وأنواعيا الصحفية المقالة 

.االفتتاحية المقالة -أ

مفتثؽبوتمثؿسياسةالدكلة،أكالحزب،أكالجيةالتيتص درالصحيفة،كيكتبيا
المثيرة الفكرة كيمتمس كاألرشيؼ، بالكثائؽ "كيستعيف عمييا تكقيعو يضع أف دكف الصحيفة

بالخصائصالتالية: كالحقائؽكالشكاىدالمؤكدةلمفكرة،كيمتـز

الحذركالتحفظفيإبداءالرأم،كالعمؿعمىبمكرتو.-1

وإلىمتابعةالقراءة.العمؿعمىإقناعالقارئ،كتشكيق-2

.(1)"التماسالمكضكعاتالطازجةكالمسايرةلمحدث-3
(الخاطرةالصحفي) العمود -ب

كتركيزه لقصره نظرا القراء عمى تأثيرا كأكثرىا الصحفية المقاالت أنكاع أشير مف
نتقادنا،"يمتقطكاتبوفكرةأككاقعةأكظاىرةيتحدثفييامفكجيةنظرهالخاصةاكرشاقتوحيث

أسبكعيةأكيكمية كفيالغالبيككفالعنكافثابتنا،كالكتابةدكرية؛ أكتحميبل.. أكاستحساننا،
كبإيجازغيرمخؿ،كربما الصحفيبخصكصيةمتميزة، أسمكبكاتبالعمكد يتسـ ما كغالبنا

أىـتكمفخصكصيةاألسمكبفيالسخرية،أكفيخفةالعبارةكرشاقتيا،كىناؾمفيرلأف
.(2)"عناصرالخاطرةأكالعمكدالصحفي:الفكرةالجكىريةأكالكاقعة،ثـالشكاىدكالنتيجة

الرأي مقالة -جـ

يمكفلكاتبمقالةالرأمأفيختارفكرةسياسيةأكيعبرعفقضيةتشغؿباؿالرأم
ارأيومدعمنا"كيبدمكاتبيالعاـكيقكـبشرحياكتحميمياليعمفعفمكقفومنيا،كقبكلوأكرفضو

المكقؼ،أكدراسة باألدلة،كفؽتسمسؿمدركسيفضيإلىنتيجة،كقديككفتحميبلمستفيضن
(3)"مستفيضةلظاىرة





                                                           

 (216ف،التحريراألدبي)صحسي(1)
 (247الشنقيطي،ففالتحريرالعربي)ص(2)
248المرجعالسابؽ،ص(3)



54 

الكتب عرض مقالة -د

عمىت كعرضيا كالمؤلفاتالمفيدة اإلصداراتالجديدة الصحؼكالمجبلتبانتقاء قكـ
قراءمفخبلؿإطبلعيـعمىتمؾاإلصداراتصفحاتيانظراألىميتياكقدرتياعمىالتأثيرفيال

اعترافاتأكجزءمفسيرة أك الصحؼبعرضمذكراتأدبية تقكـ فيشتىالمجاالتككقد
ذاتيةلشخصيةمرمكقةينتظرمنياالقارئمزيدامفالمعمكماتكالبياناتالتيتمبيعندهحب

ترطفيمقالةعرضالكتبمايمي:كيشاالستطبلعككشؼالقضاياالعالقةكاالستزادةبالخبرات"
أك-1 فيصحيفة تخاطبالجميكرالعاـ، ألنيا قريبةمفاألفياـ؛ كاضحة أفتككفلغتيا

مجمة.
رضلوقدصدرحديثا،كمتكافرافياألسكاؽ،ليتمكفالقارئالذمعأفيككفالكتابالذمت-2

يثيرهالعرضمفشرائو.
متميزافيبابو،كأفيسدثغرةفيمجالو،أكيقدـنظريةأفيككفالكتابالذميعرضلو-3

جديدة،أكيخالؼالمألكؼنتيجةألبحاثجديدة،أكقراءةمتعمقة.
أفيمـكاتبمقالةعرضالكتاببأىـماطرحوالكاتب"صاحبالكتاب".-4

ا ميمة فيذه كالصكابفيو، الخطأ أفيبيفكجو أك الكتاب، أفينقد لمقالةكليسمفميمتو
 .(1)النقدية"

."الصحفية التغطية أو" المتابعة مقالة -ىـ
تشبومقالةالمتابعةأكالتغطيةالصحفيةكتابةالتقاريرفيالجانبالكصفيلمايدكر

حيثأنكاعالمقاالتالصحفيةالمستحدثةأماالكاتبمفأمكركأحداثكمكاقؼكىينكعمف
الكاتببتمخيصندكة،أكمحاضر :مفالشركطالكاجبتكافرىافيياة،أكدرسشاىده،كيقـك

كأفكاره-"1 الرئيسية، كقضاياه المطركح، بالمكضكع اإلحاطة عمى كقدرتو الكاتب، يقظة
الجزئية.

قميؿمف-2 فيعدد فيساعتيفيكتبو يقاؿفيندكة فما عمىالتمخيصكاالختزاؿ، قدرتو
الصفحات،مععدـاإلخبلؿ.

 .(2)"اتبالمقالةرأيوفيمايتابعو،أكينقمو،مكافقةكتأكيدا،كنقداكتفنيداقديككفلك-3
                                                           

 (228حسيف،التحريراألدبي)ص(1)
 236ص،المرجعالسابؽ(2)



55 

عمرالدسكقيعفالصكرالتيتظيرفيياالمقالةفياألدبالغربيكيرلدتحدثاليك
مثميافياألدبالعربيالحديث؛ألنياصكرةطبيعيةيمجأإليياكؿكاتب،كبناءعميوفيكيرل

 حينئذ كىي الحكادث، مف مجمكعة أك ما، حادثة تقص خباريةالمقالةإ تككفأنومفالممكفأف
 كيدعك ,االنتباه سرأكي الشكؽ، يثير ما كفييا شكميا، مف قريبنا شكبلن تتخذ األقصكصة مف قريبة
 أك شخص أك لحادثة كصفنا تككف كقد .التراجـ اإلخبارية المقاالت كمف كالتتبع، التقصي إلى

ا تككف كقد.محيطو كعف عنو تفصيميِّا كامبلن ريرناتق عطيكت  شيء ا لفكرة معرضن  ليا كتكضيحن
 الشيء، ىذا حدث لماذا يفسر أف العرض كميمة معنكيِّا كالمكضكع غامضة، الفكرة تككف حينما
 بيا ما كتبيف ما، فكرة تناقش التي الجدلية المقالة كىناؾ .الشيء ذلؾ يحدث أف يمكف كيؼ أك
 عنو كيجيب الكاتب يناقشو سؤاالن عادة المكضكع يككف كقد ككذب، كصدؽ ،كصكاب خطأ مف
(1)"يراه بما



 ةللممقا والموضوعية الفنية السمات
مفنصوالكقكؼعمىإبداعاتاألديب،كماتجمىفيإلىدراسةالنصاألدبيتيدؼ

مموتحكماقا،جماليات،تبدكفيدقةالتعبيركركعةالتصكير،كحسفالتركيب،كجماؿالمكسي
جميمة، كأفكار نبيمة كمعاف كعكاطؼجياشة، تجاربصادقة مف كالصكر كالتراكيب األلفاظ

جعمتنسانيكالنفسيلمتجربةالتيخاضياالكاتبككصكرفنيةقادرةعمىاستشفاؼالبعداإل
األديب بيا انفعؿ مثمما كيتأثر، بيا ينفعؿ قبؿ-القارئ انفعاال-مف يجعبلنواكتأثركتأثر،

مشدكداإلىمافيالنصمفسماتفنيةترقىباألدب،كمفقيـمكضكعيةتسمكباإلنسافإلى
مراقيالتقدـكالكماؿ.

 أف شؾ متنكعة،النكال فنكف إلى ينقسـ العربي كالقصة:مثؿثر كالرسالة الخطبة
المختمفة بأنكاعيا كالمقالة كالسيرة كالمسرحية األ.كالركاية ىذه مف بناؤهكلكؿ كالفنكف قساـ

 الفنية كخصائصو كتركيبو، كالمكضكعية كطريقتو كأغراضو، كالكتابةكأسمكبو المعالجة (2)في
الفني كذكقو كقدرتو كخبرتو كثقافتو الكاتبكأسمكبو بمكىبة يجابا كا  سمبا تتأثر أف.التي كمع

يةمحدثةفيأدبناالعربيداللتياالفنالمقالةليستغريبةعمىالنثرالعربيإالأنيامفحيث
األدبالعربيالقديـفيالرسالةوأقربإلىماعرفمعأنيابتاريخالصحافة،ظيكرىايرتبطك

                                                           

(411الدسكقي،فياألدبالحديث)ص(1)
 (101صبح،فيالنقداألدبي)ص(2)



56 

مثبل،كىيبذلؾكانتتطكؿ إخكافالصفا كرسالة بالبحث، ا التيتتناكؿمكضكعن الشخصية
ميزبالقصر؛ألنياحتىتمؤلعشراتمفالصفحات.أماالمقالةفيكضعياالفنيالحديثفتت

بمكضكعيا المتصمة أكعمى،"التحاكؿأفتشمؿكؿالحقائؽكاألفكار تختارجانبا كلكنيا
 االعتبارقميبلاألكثر مكضع لتجعمو جكانبو مف إلى بتقديمو الكاتب كيقكـ بطريقة، قرائو
كاأللفا(1)"مشكقة المعاني في تتجسد التي كالمكضكعية الفنية خصائصيا عف ظتكشؼ

كالتيمكنت،رىامفالقيـالفنيةيةكالمحسناتالبديعةكغيلخياللصكراكاكالتراكيبكاألساليب
الكاتبمفالنجاحأخيرافيبنائوالفني.

الكاتب باختبلؼ تختمؼ لممقالة كالمكضكعية الفنية الخصائص أف النقاد كيرل
كالمكضك الذاتية المقالة في نرلذلؾ كما كالعمميةكاألسمكبكالمكضكع األدبية كالمقالة عية،

 يؤدييا كظائؼ نكعكلكؿ كأغراضو، كسماتو خصائصو كلكؿنكعكالصحفيةبأنكاعياالمختمفة
كاألسمكبفيالكتابةالفنيةعامةكالمقاؿخاصةإماأفيككفأدبيا.اإلنسانية المعرفة عالـ في

  امتأدباأكعممياأكيجمعبيفسماتاألسمكبيففيككفأسمكباعممي

 األدبي األسموب خصائصأوال: 

تكت فني تعبيرم أسمكب   كرسالة كخطبة مقالة مف المختمفة، األدبية األجناس بوب
فيومفكمسرحية كقصة كقصيدة لما جمالو، كمنشىأ كأظيرميمىيزاتو، صفاتو، "كالجماؿأبرزي ،

اال بيف البعيدة الٌشبو كتمىمُّسلكجكه دقيؽ، كتصكير رائع، خياؿ ثكبى لباسالمعنكم كا  شياء،
الشعر أفتعرؼأف عميؾ: السيىؿ كمف المعنكم، المحسكسفيصكرة ظيار كا  المحسكس،

دؼكيي.(2)كالنثرالفنيىمامكطناىذااألسمكب،ففييمايزدىر،كفييمايبمغقنةالففكالجماؿ"
 اآلخريف، نفكس في كالتأثير كعكاطؼ، أفكار مف الكاتب نفس في يجكؿ عما التعبير إلى

 كمفأىـخصائصو:معا آف في كاإلمتاع اإلفادة كتحقيؽ

  .كتأثيرا حيكية الكبلـ يكسب مما اإلنشائي، كاألسمكب الخبرم األسمكب بيفالتنكيع -1

 البيانيةكالمحسناتالبديعيةكالحرصعمىاإلمتاعكالتأثيرالصكرتكظيؼ -2

3-  إبراز عمى  نظرتوك كأحاسيسو كمشاعره كاطفوع عف كالتعبير الكاتب، ذاتيةالحرص
 .معالـلالخاصة

                                                           

 (162دراسةكنقد)ص-إسماعيؿ،األدبكفنكنو(1)
 (45الياشمي،جكاىرالببلغةفيالمعانيكالبيافكالبديع)ص(2)
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 الذكؽ عمى تدؿ التي االبتذاؿ، عف البعيدة لممكضكع، المناسبة الفصيحة األلفاظ اختيار -4
 .الثقافة كسعة المغكم كالتمكف العالي

 .قدراإلمكاف العممية كالمصطمحات األعبلـ ككثرة األرقاـ عف االبتعاد -5

 أحاسيس نقؿكالحرصعمى بالعاطفة، فيو يمتزج الفكر بأف األدبي األسمكب يمتاز كما
ك كتنسيقيا، العبارة تأليؼ في تأنؽالك كالسامع، القارئ إلى كمشاعره األديب  باأللفاظاالىتماـ
كأخيرافإفالجماؿأبرز.النفس في ككقع السمع في تأثير لو مشرقا ممتعا الكبلـ يخرج بحيث

و،لمافيومفخياؿرائع،كتصكيردقيؽ،كتمىمسلكجكهيزاتممكأظير،صفاتاألسمكباألدبي
صكرةالشب في المحسكس ظيار كا  المحسكس، ثكب المعنكم لباس كا  االشياء، بيف البعيدة و

المعنكم.

 

 األسموب العمميخصائص ثانيا: 

 بالعاطفة يتأثر كال الذاتية عف كالبعد بالمكضكعية العممي األسمكب كالجانبيمتاز
ا أك لمحكاس؛لكجدانيالنفسي يخضع ما إدراؾ في العقؿ إلى العممي األسمكب يتكجو لذلؾ

،كباءعمىماسبؽباعتبارىامنافذيطمعمنياالعقؿعمىالمحسكساتكالمدركاتمفخبلليا
:فإفأىـخصائصاألسمكبالعممي

الدقةكالكضكح،كالتحديدكاالستقصاء.-1"

داراةأكمقدمات.الدخكؿفيالمكضكعمباشرةدكفم-2

كضعالمصطمحالعمميفيالمكافالبلئؽبو،حتىاليحدثفياألسمكبقمؽأك-3
اضطراب.

(1)."سيكلةالمفظ،كبساطةالعبارة،معمتانةالتركيب-4

ىاعمىدألساليب،كأكثرىااحتياجاإلىالمنطؽالسميـ،كالفكرالمستقيـ،كأبعدأاكىكأى"
حالحقائؽالعمميةالتي،التخمكمفرويخاطبالعقؿ،كيناجيالفكر،كيشرم،ألنالشعالخياؿ

،كالبدأفيبدكفيوأثرالقكةكالجماؿ،الكضكحغمكضكخفاء،كأظيرميزاتىذااألسمكب
كسبلمةالذكؽفياختيارعباراتوسيكلةلوفيكجماحججو؛كرصانةكقكتوفيسطكعبيانو،

                                                           

(177أبكذكرل،المقاؿكتطكرهفياألدبالمعاصر)ص(1)
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المع تقريره كحسف الكبلـ.كمماتو، أقربكجكه مف األفياـ، في األسمكب(1)"نى يستخدـ كما
،العمميفيكتابةالمقاالتالعمميةكالبحكثالتيتيدؼإلىنشرالعمـكالمعرفةكتنكيرالعقكؿ

تكرار كال ممؿتطكيؿ كال إيجازمخؿ، فبل كالمفظ، المعنى بيف التعبير في المساكاة يركزعمىك
إطنابك إسيابأك بكال المعنىبشكؿالمباشرةيتسـ أداء األلفاظعمى تتجمىفيقدرة التي

المجاز مباشر عف السجعالبيانية كالصكر بعيدا التخمصمف إلى إضافة الضركرة إالعند
 عمى كيركز المفظية. بالمكسيقى كاالىتماـ كالتسمسؿكالت العرض حسفالمتكمؼ العقمي رابط

لمكضكعمباشرةدكفالمجكءإلىالمقدماتالطكيمةكالعباراتلممعمكماتكالدخكؿإلىا لمنطقيا
ككضكحيا األلفاظ بدقة نفسو الكقت في االىتماـ مع اإلنشائية كاألساليب الجميمة المنمقة
كاإلحصائيات كاألحجاـ األرقاـ لغة كالحرصعمى الغمكضكالتعقيد عف كبعدىا كسيكلتيا

 كالمقدماتالمعمكمة العاطفةكالمصطمحاتالعممية عف بعيدا معمكمة التيت{دمإلىنتائج
 كاألحاسيسالذاتية

فياألسمكباالنفعاؿدخكؿكىناؾمفيفرؽبيفاألسمكبيفعمىأساس العاطفة أك
كأماالعمميفإفالمعارؼالعقميةىياألساساألكؿفياألدبيبجانبأىـالحقائؽكاألفكار.
كا أثرنا لبلنفعاؿ تجد كقمما بنائو، ا؛ ضحن بقكةكعنايتو زميمو عناية بقدر األفكار باستقصاء

فاالنفعاؿ لذا العاطفة.؛ لغة كاألدبي العقؿ لغة العممي األسمكب األسمكبالغرضكإف مف
نارةالعقكؿ،كلكفالغايةفياألسمكباألدبيإثارةلالعمميأداءالحقائؽ متعميـكخدمةالمعرفة،كا 

سامعيف،كذلؾبعرضالحقائؽرائعةجميمةكماأدركياأكتصكرىااالنفعاؿفينفكسالقراءكال
الكاتباألديب،كبيذايجمعاألسمكباألدبيبيفاإلفادةكالتأثير.

كاالستقصاءك كالتحديد الحسابية،الدقة كاألرقاـ العممية، المصطمحات كاستخداـ
خيـكالتعميـكالكقكؼعند،كالتفكالصفاتاليندسيةفياألسمكبالعمميمظيرالعقؿالمدقؽ

لكمماتالمكسيقيةفيكامفخبلؿالصكرالخياليةكالمحسناتالبديعيةمكاطفالجماؿكالتأثير
.(2)"ألسمكباألدبيمظيرلبلنفعاؿالعميؽا

                                                           

(44الجكاىرم،جكاىرالببلغةفيالمعانيكالبيافكالبديع)ص(1)
 (59الشايب،األسمكب)ص(2)
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كىناؾمفيحاكؿالنظرإلىالمقاؿباعتبارهجنساأدبياقادراعمىإظيارمكىبةاألديب
عفنكعوأكشكموكيرلأفمفناحيةكمكاطفالجماؿ صفاتمفكالتأثيرفيالمقاؿبعيدا

:(1)المقاؿالجيدكاتب

صدؽإيمانوبمايكتب،كحرارةعاطفتولمكضكعو.-1

أفيككفمتمتعابالذكؽالمغكمالممتازفيإلباسالمعانياأللفاظالمناسبة،ككضعاأللفاظ-2
فيأماكنياالمبلئمة.

بالتعبيرجديدالمبلحظةالذكيةالتيترصدماحكليا،ثـتختارماتراهأفتككفلديوركحا-3
عنومفمظاىرالحياة،كشئكفالككف،كتجارباآلخريف.

أاليككفصكتكاتبالمقالةصدلألصكاتأخرل،بؿيككفتناكلولمكضكعاتوفي-4
مستقبل.تناكالحراالمقالة

بقمموعفتقديـالنتاجالفجالمتعجؿ.التريثفيالكتابة،حتىينألالكاتب-5

مةبيفأسمكبالكاتبكتفكيرالقراء،فكاتبالمقالةاألدبيةيحسكجكدقرائومعوكىكءالمبل-6
فيعزلتويكتبعمىمكتبو،ككأنويتحدثإلىىؤالءاآلالؼمفالقراء؛يعرؼمشكبلتيـ،

كالتغيبعنيـأمانييـ.

لنفسو.صادقاانعكاساكركحو،حتىتككفالكممةالمكتكبةالمبلءمةبيفأسمكبالكاتب-7

بإيراد-8 العنصراف ىذاف كيتحقؽ فييا، الكضكح مع الكتابة في االقتصاد الكاتب مراعاة
تفسير في القارئ جيد يستنفد ال حتى السممية، النحكية كالتراكيب المفيكمة، الكممات

النحكية التراكيب كتكضيح نا(2)."الكممات، أىـمف عمى الكقكؼ يمكف أخرل حية
تتمثؿفيالحرصعمىكالتيبشكؿعاـالخصائصالفنيةكالمكضكعيةلممقالةالصحفية

عمىتحقيؽ عفالتقميؿمفشأنوحرصا إلىالقارئكالبعد فيالحديثكالتكدد البساطة
قناععفاإلمتاعكاإلاالنسجاـبينيماكدفعالقارئإلىالشعكربالصداقةمعالحرصعمى

 النابعة المؤتمفة كاألدلة المختمفة كالشكاىد القاطعة كالبراىيف الساطعة الحجج مفطريؽ
األحداثالجاريةفيالحاضر،كاألحداثالتيجرتفيالماضي،كالتجارباإلنسانيةالتي

ؤلحداثإضافةإلىالجدةكاألصالةكالحيكيةكمسايرةالمقاؿليختزنياالكاتبفيذاكرتو،

                                                           

(246حسيف،التحريراألدبي)ص(1)
 .247-246صصلمرجعالسابؽ،ا(2)
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ال الساعة كمكضكعات الممحة كالقضايا الناسجارية أذىاف تشغؿ تنكيرىـالتي بيدفيـ
رشادىـبطريقةخفيةبعيداعفالتقريريةكالكعظالمباشر  .كتكجيييـكا 

 خصائص المقالة األدبية
يمكفأفنجمؿالعناصرالرئيسيةلممقالةاألدبيةفيمايمي:

صدؽإحساسالكاتب.-1

التعبيرالمبتكرعفالذات.األصالةبمعنى-2

كجيةنظرخميقةالبركزكالعرض.-3

جماؿالتعبير.-4

.(1)"(العرضالجيد)قكةاإلثارة،كاإلمتاع-5

عنصرالتسميةكاإلمتاعكالترفيو،فبليحرصعمىأنوممقاؿلكمفالسماتالمكضكعية
الخطيرةالمسائؿالكبيرةالكتابعمىتناكؿيقتصر كذلؾبعضكفكحدىا،بؿيتناكلكالقضايا

كبراعةالنكتةكطرافةالفكرة.بخفةالركحالتيتتميزالمسائؿالخفيفة،كالمكضكعاتالطريفة،

كالتيتشمؿالسماتالفنيةكالمكضكعيةالخصائصالمميزةلففالمقالةخمصالباحثإلىأفكي
ىي:بشكؿعاـ

يرأكمتكسطالطكؿ.أكال:إفالمقالةففنثرمتتميزبأفحجمياقص

ثانيا:أنياتقدـعرضالفكرةرئيسةكاحدة،ىيالتيتكحدالمقالةكتسيطرعمىكيانيا.

ثالثا:إذاكانتالمقالةذاتيةفإنياتسمىالخاطرةأكالصكرةالقمميةكآنذاؾيتحررأسمكببنائيا
كلغتيا،كتصبحإبداعيةالطابع.

يتك المكضكعية المقالة بناء كجسـرابعا: المقدمة ثبلثة: أقساـ مف إلىعنكانيا باإلضافة كف
المقالةكالخاتمة.

أسمكبالمقالةيعتمدعمىالمغةالبسيطة،كتنألالمقالةعفالتعقيدأكالمجكءإلىفخامسا:أ
الغريب.

                                                           

(46ص)حسيف،التحريراألدبي(1)
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اىتماـ:سادسا ثارة كا  كالتعبيرعفالمكضكع، باإليجاز، إفعنكاناتالمقاالتيجبأفتتسـ
ئبالمكضكع.القار

أساس ذات األفكار ترتيب كمبادئ خاص، نظاـ لو بأسمكب عرضاألفكار يتسـ سابعا:
منطقي،كأفينتقؿمفالخاصإلىالعاـ،أكمفالعاـإلىالخاص،أكمفالمألكؼإلى

غيرالمألكؼأكمفالبسيطإلىالمعقد.

يبعدعفالتعقيدكعفعمؽالتناكؿثامنا:إفالمقالةتعرضالفكرةأكتعبرعنيابأسمكبمبسط
(1)كالتخصص؛ألفذلؾمجالوالبحكثكالدراساتالمتخصصةكليسففالمقالة."

المقاالت بيف تشترؾ سمات عٌدة ىناؾ عفكأخيرا بعيدا األسمكب، كضكح كىي:
الغمكضكاأللغاز،كقٌكةاألسمكبكجمالو.

النثرالعربيمنذالعصرالجاىمينشأةكفيالختاـفقدتناكؿالباحثفيىذاالفصؿ
تكفمكجكدة التيلـ ذلؾبالكتابة حيثانحصرفيفنكفالكتابةكالخطابةكعبلقة بعده كما

قدكيكميابشكؿكاؼككيؼاقتصرتعمىكتابةالعقكدكالعيكدكالمكاثيؽكالمعامبلتالتجارية
الشؾكالريبةكانقسـالدارسكفإزاءهبيفأدلذلؾلكقكعالنثرالفنيعندالعربقديمافيدائرة

عندالعربالذيفاليقمكففيشاؾمرتابفينسبتوكصحتوكبيفمكقفمؤكدلكجكدهكنشأتو
ىذاالشأفعفغيرىـمفاألمـالمجاكرة.كماتناكؿالباحثالخصائصالفنيةلمنثرالعربيمف

بالصحافةحيثالشكؿكالمضمكفكأنكاعالمقالةحسباألسمكبكا لمكضكعكحسبارتباطيا
الحديثكأىـ فيالعصر المقالة كظيكر كاألغراضاألدبية كالمكضكعية السماتالفنية كأىـ
األلكافالنثريةكالخطبةكالرسالةكالقصةكاألقصكصةكالمسرحيةكالمقالةبأنكاعياكأثرالصحافة

.عمىالمقالةمفحيثالشكؿكالمضمكفكاألسمكب
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 الفصل الثاني
 مقاالت صالح البردويل

 مقاالتو كتابة في البردكيؿ صبلح بدأ القصصية الكطف( شكارع عمىصفحات)مف
معالجتوتصكيرهكالتعبيرعنوكك،فيشتىالمجاالت)الرسالة(محاكالرصدالكاقعالفمسطيني

التزمتبمبادئالتصكراإلسبلميفيماك،تياتسمتبالكاقعيةقصصيةالالالةفنيامفخبلؿالمق
الفمسطينية بالقضية ،يتعمؽ األكلى النكبة مف ابتداء تطكرىا ىزائـكمراحؿ مف تبلىا كما

البلجئيف،متكاصمة آالـ ةيئالنازحيففيالمخيماتكمناطؽالتيوكالشتاتالممكجعك،مصكرا
كالحرمافبالحزفكاألسىكالق كآ،ير محرقة آالـ مف المنككبكف ىؤالء يحممو كأحبلـكما ماؿ

لمعكدةإلىأرض .الكطفالسميبمشرقةتطمعمعفجركؿيـك

 كقد سياسية قضايا مف فييا كما البردكيؿ عند المقاالت مضمكف كاجتماعيةشكؿ
نسانية يبناءفاستخدمياك،الكاتبالتيأعمنياالمكاقؼالحقائؽكك،غنيةباآلراءكغيرىامادةكا 

نزعاتنفكسيـ،كخمجاتفمسطينييفكالالبلجئيفمقاالتوالقصصيةالتيتحدثفيياعفأحكاؿ
راضيالمحتمةمفقيركظمـكحرمافأفئدتيـ،كطبائعيـ،إضافةإلىالتعبيرعمايدكرفياأل

النكبةاألكلى منذ المستمرة ماالت،شكؿالسمةالرئيسةلزمفاليزيمة يلـيخفؼمفكطأتيا
ثـالتمبثأفتتبلشىكتدخؿفي،يسمىباتفاقاتأكمعاىداتتتناقميابعضكسائؿاإلعبلـ

يفكالمقيكريفكالغرباءفيشكارعئبينماتظؿآثارىاالمدمرةتزيدمفمعاناةالبلج،سباتعميؽ
كطفكخمؼالحدكد.ال

كاإلحساك بالمرارة الشعكر مف الرغـ فيعمى المممكس لمتراجع نتيجة األمؿ بخيبة س
أكسمك اتفاقية بعد الفمسطينية القضية اآلماؿ،تطكرات صعيد عمى انييارات مف رافقيا كما

كلـيغرؽ،كاألحبلـكاألىداؼإالأفالكاتبلـينطكعمىنفسو،أكينعزؿعفقضاياالمجتمع
داءمفأجؿكصؼالدكاءبعدتتبعالفسادبؿكافذلؾكمودافعالتشخيصال،فيأحزانوكآالمو

كىكذافقدذابتقضاياالمجتمعفينفسو،كأصبححديثوعفنفسوحديثاعفقضايا.محاربتوك
بؿيصكرهكمايحب،مجتمعوكمايراىاالكماىي؛ألنواليصكرالكاقعتصكيراآلياكماىك

عاأفاألدبتعبيرعفالمجتمعكقضاياهألنويؤمفإيماناقاط؛أفيراهأككماينبغيأفيككف
ال"يستطيعأديبأفيعيشيكمامنعزالعفمجتمعوكمكاقؼالحياةفيوكمايؤمفأنوالمختمفة

أكيديرنظرهعنوكعمايعانيومفأحداث،كىكسكاءعميوأصكرىذاالمجتمعأـصكرنفسو
ؾعفركحمجتمعوكركحأفرادهالذيففإنمايصدرفيكؿذل،أـصكرالحياةاإلنسانيةالعامة
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لعكاطفو كحيا المستقبؿ كمف الماضي مف الكاقع، غير كمف الكاقع مف مستمدا يخالطيـ،
(1)كمشاعره."

أكيناجيياإفأخرلفناحيةم بؿإنويعبر،فاألديباليكتبلنفسوكاليتقكقعفييا
حساسرقيؽككصؼدقيؽنابع،ةعمايدكرفيياكيصكرلناالحياةكمايعانييابمغةصادق كا 

لسانو قبؿ قمبو اليتجاكز،مف المساف يخرجمف إلىالقمبكما القمبيصؿ يخرجمف فما
 .اآلذاف

اتفاقيةتكقيعقضاياالمجتمعالفمسطينيبعدوالقصصيةتناكؿالكاتبفيمقاالتكقد
طاعغزة،كقاـبرصدالظكاىركقياـالسمطةالفمسطينيةفيمناطؽالضفةالغربيةكق،)أكسمك(

،كالقيـكشعبوتصكيرحاؿأىموكماقاـب،الطارئةكالغريبةالتيطرأتعمىالمجتمعالفمسطيني
،التياستجدت،كالمبادئالسياسيةالتيانيارت،كالمنظكمةاألخبلقيةالتيانفرطعقدىاالمادية

النفكسكالعقكؿ مف كثير فساد جد،كأدتإلى كاقع أككظيكر العكدة أحبلـ فيو تبلشت يد
عفمسارىا؛ كثيرا تبتعد الفمسطينية كادت،ككيؼبدأتالمقاييساالجتماعيةكثكابتالقضية
ممادفعالكاتبلمتعبيرعفكؿذلؾبأسمكبمتميزجمعفيوبيفرقةالمقالةاألدبيةككضكح

مظيراقدرةفريدةعمىرسـكالسردكالتعبير،المقالةالصحفيةمعتمداعمىالكصؼكالتصكير
مبلمحالكاقعالجديدبطريقةفنيةمحكمةالافتعاؿفيياكالتكمؼ.ككافالكاتبحريصاعمى
دقيقامفخبلؿالكصؼكالتركيزعمىأبرزالمبلمحفيالشخكصأك تصكيرالكاقعتصكيرا

امفالطرافةاألماكفأكاألحداث،مطعماكصفوبأسمكبىزليساخرحافؿبصكرجزئيةفيي
كالتكرار مفالتقميد فييا أكثرمما كفيالكقكالجمكدكالجدة نجحفيت. تقنياتاختيارنفسو

القصصي مفمبلمحاإلبداعالفنيالالسرد تعكسكثيرا مؤثرة بطريقةمعبرة سيماكتكظيفيا
كاالستباؽ "الفبلشباؾ" كاالسترجاع كالخارجي، الداخمي اإلذاعي،الحكار كالتمفزيكنيكالخبر

الصحؼ القديمةكعناكيف كالجرائد كالعبرية ،العربية كالتمفزيكني الصحفي كالمشيدكالمقاء
المخيـكالكتاباتكالشعاراتكالبلفتات،نمائييالس كالمذكراتكالحمـ،كالممصقاتعمىجدراف

إضافة،كالرسائؿكالتحكؿيرطاكاألساتكالخرافاتكاليذيافكاألغانيكاألناشيدكالحكايكالخياؿ
ا تجنب عمى حريصا كاف ذلؾ السياسيإلى الجدؿ أك الفمسفية بالعبارات،لثرثرة العناية أك

نحازفيكقدا.الفارغةأكالكمماتالجكفاءكاألساليبالعرجاءالتيالتسمفكالتغنيمفجكع
ك كالكضكح، المميالتمقائيةككؿذلؾإلىالبساطة الفطرمالمباشر بالصدؽكالعذكبةالتعبير ء
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التيالتيدؼإلىمجردالتعبيرأكالتصكيربقدرماكانتتيدؼإلىإحداثالتغييرالمطمكب
؛بمايتناسبمعحجـاليـكالغـكالحزفالذميتدفؽمفجرحالكطفالذبيحالعقكؿكالقمكبفي
تترجمةألدبوكفكرهككان،متكافقةمعمعالـشخصيتوكتككينواإلنسانيوجاءتمقاالتفقدلذا

نحكاألفضؿكالدعكةإلىتحريراألرضكالمضيقدما،اإلصبلحكالتغييردعكإلىكعمموكت
لعؿالقضيةالجكىريةالبارزةفيمقاالتومفدنساالحتبلؿكالعكدةإلىفمسطيفكؿفمسطيف.ك
عمىالباطؿ الحؽكانتصاره كانتقكةأفالخيرىكالمنتصرك،تنبثؽمفاإليمافبقكة ميما

شعبالفمسطينيالمظمكـكصكرآالموعفنبضالبصدؽكحؽالشركجبركتو؛لذافقدعبر
أكركايةأجياؿتنزؼأحداثامأساكية،ككانتمقاالتوجداريةكبيرةبحجـشكارعالكطفكآمالو،

مفقتؿكتيجيركذبحعمىا،ليزيمةكالفقدكضياعفمسطيففيزمفا ليكاءكماكقعألبنائيا
.مباشرةكتصكرحاؿجزءكبيرمنيـمازاؿيتجرعالمكتألكاناكأحزاناكقيراكفقراكحرمانا

أخرل مميئةباأللحافمفناحية المقاالتأفتتحكؿإلىسيمفكنيةعالمية يمكفليذا
كقدتتحكؿإلىبكؽكبير،حرؾككامفاالنتماءلمكطفكت،التيتيزالكجدافاإلنسانيحزينةال
مرعبةعمىجدرافالخزافأكتتحكؿإلىمطرقةكبيرةتحدثضربات،مدكيةنطمؽمنوصيحةت

 كلتعمف كالنازحيف كالميجريف لممنككبيف البلجئيف الكطف شكارع في خبلصيـالمحاصريف أف
ي فبدأكيتحقؽعندما ارحمة أرضالكطف إلى الفمسطينيلعكدة الجرح يمتئـ أف كتتكحد،بعد
.اؼكالمناىجكالكسائؿالكفيمةبرسـخارطةالطريؽإلىفمسطيفكؿفمسطيفالرؤلكاألىد

لما بينيا الفصؿفيما متفاعمةبطريقةيصعبمعيا متداخمة القضايا جاءتىذه كقد
كتمردكعصيافكظمـكطغيافكثباتكصمكدكشيداء،مفبكاءكنحيبكصراخكعكيؿافيي

كفقرا كمعتقميف كأسرل كمصابيف كمحركميفكجرحي ،ء كأناس الكطفآخريف لحـ يقتاتكف
قد.كيرتشفكفدماءالقضية الكاردةفيشكارعالكطففكجدتيا كقدحاكلتحصرأىـالقضايا

جاءتفيعدةمحاكرمتجاكرةمفأىميا:

 النكبةالفمسطينيةكككالةالغكث -1

كاألسرلكالمعتقمكفالشيداءكالجرحى -2

 رالسياسياالعتقاؿفيسجكفالسمطةكالقي -3

 اتفاؽأكسمككالمفاكضاتالفمسطينيةاإلسرائيمية -4

 العمبلءكالجكاسيسكالقكاتالخاصة -5
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 مظاىرالفسادالسياسي -6

 كالثقافيكاألخبلقيمظاىرالفساداالجتماعي -7

 بيفالنكبةاألكلىكأكسمكالمرأةالفمسطينية -8

 الحكاجزكالمعابركالممراآلمف -9

 المخيـبيفاأللـكاألمؿ -10

 الشعبيالفمسطيني)الفكلكمكر(التراث -11

المعركةاالنتخابيةكاالنسحابالصييكنيمفقطاعغزة -12

 النكبة الفمسطينية ووكالة الغوثأوال: 
تع التي الفمسطينية القضية جكىر الفمسطينية النكبة القرنيفدشكمت حيث،قضية

كىجرتو،ياألعزؿارتكبتالعصاباتالصييكنيةعاـالنكبةأبشعالجرائـضدالشعبالفمسطين
كلـتتكقؼجرائمياعفمبلحقةىذاالشعب،مفأرضوبالحديدكالناركالقتؿكاإلرىابكالتشريد

كخارجي المحتمة فمسطيف األدبا؛اداخؿ قاـ فقد كلذا النكبة فيتصكير بدكرىـ الحديثعفء
التيلـتتكقؼحتىاآلف ؼمشاربيـفيكقداستمراألدباءالفمسطينيكفعمىاختبل،مآسييا

بداية منذ رفضكىا الذيف أكلئؾ خاصة أكسمك اتفاقية تكقيع بعد ككيبلتيا النكبة الحديثعف
التكقيعكقبؿأفيطمعكاعمىنتائجياالتيخيبتظفالمؤيديفقبؿالمعارضيف،"كقدكجدىؤالء

 عاـ الفمسطيني الشعب نكبة في الصياينة1948الكتاب ارتكبيا التي كالمجازر كتشتتـ ،
بالماضي الحاضر لمماىاة خصبة مادة المياجر في الفمسطيني ضدالشعب كالتحريض ،

الحاضرالذمبقيتعيسابالرغـمفكعكداتفاقيةأكسمك،دكنماذكرالحاضرأكالتعرضلو،
كيرلالباحث(1)بؿاكتفكاببعثالماضياألليـلمتعبيرعفمكاقفيـمفالحاضركمايجرمفيو"

إلىرفضاتفاقيةأكسمكأفىن اؾعدداغيرقميؿمفاألدباءكالكتابالفمسطينييفقدسارعكا
الدراسة،كسارعكا بالتعبيرعفإحساسيـأمثاؿكاتبالمقاالتالقصصيةمكضكعىذه كقامكا

 خبلؿ مف كاألسى بالحزف مساكئو،العميؽ إلى الرفضكاإلشارة ذلؾ عف المباشر الحديث
،كاليجرةؿكالفقركالحرمافالمرتبطةبككالةالغكثالتيكجدتبكجكدالنكبةمشاىدالذكتصكير

كمفخبلؿالحديثعفالمساعداتاإلنسانية)التمكيف(المقدـلبلجئيفكالمعدميفالذيفبفقدىـ
كلـيكفالحديثعفالنكبةمفباباالسترجاعكذرؼالدمكعبؿ.لمكطفقدفقدكاكؿشيء

                                                           

 (77أبكعمي،اتجاىاتالقصةالقصيرةفيفمسطيفبعداتفاقيةأكسمك)ص(1)
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كأفىؤالءالذيففقدكا،ابلفأفالجرحمازاؿمفتكحاكأفاليكةتزداداتساعكافييدؼإلىاإلع
أياـالحكـحديثالكاتبعف"كطنيـقدأصبحكابحاجةماسةإلىكؿشيءكمايتبيفذلؾفي
(1)بلجئيف"الالمصرمحينماكانتالدنيابخيرككافيكزعالفكؿضمفتمكيف

رفئةمفالناسالذيفاليزنكفاألمكرإالبميزافاليجرةفينظعفالكاتبتحدثكقد
كماجاءعمىلساف)خميسكاليعبأكفبماحدثلمكطفالذبيح،بعيداعفالقيـكالمبادئمادم

 الممقب اليرش)المنشار( (شمعكف الذم فقاؿ: نفسو عف أبيع"حدث اليجرة قبؿ كنت
ي شمعكف مختارىـ ككاف لممستكطنيف كالحماـ "شمعكفالحساسيف الناس فسماني حبني،

يبدكأفاألمرلـيقؼعندحبالمختارلوبؿأصبححبامتبادالحيثأجابعفك(2)الصغير"
العمالةكعندماسئؿعف(3)رأيوفيبيعاألراضيلمييكدقائبل:"كاهللشطارةألنيارايحةرايحة".

مرناأفذاتعامؿمعالييكدكاهللأمعالييكدقاؿاليكجدفيناأمعميؿالسمحاهلل،كلكفى
(4)"كعبلنية،ثـإفكؿكاحدحرفينفسوكالحياةكجياتنظر..نتعامؿمعيـبالحسنىسرا

.أكالعمالةكجيةنظرمعيـأصبححبالييكدكالتعامؿكىكذا

،كفيمشيدآخريدكرحكاربيفمندكبأمنيكرجؿكقكريحمؿىـالكطفعمىكاىمو
تعرض المندكبكقد مف الميجة شديد ؼ"لتيديد عفاسمو أناالذمسألو الحاجكقاؿ: تنيد

ذاأردترقـجكازسفرمفقدضاع،الحاجعبداهللالفاقع (5)"ىناؾعمىالحدكدعندماىاجرناكا 

الكاتبحجـالخيانةكعمقيا كاألسبابالحقيقية،كفيحكاربيفالجدكالحفيديبيفلنا
قاؿالجد:بؿكافخيانة"ني،ييتحدثعفنفسورامزابذلؾإلىالشعبالفمسطكىككراءالنكبة

لجدسريعاإلىالكقتالراىفعكداكي(6)"ياكلدم.لقدناضمناكجاىدنا،كلكفخانناالزعماءالعرب
الفرؽبيفالماضيالذميع مثاليادليبيفلو الذميفكؽ،شيئا كالكاقع يحكيالخياؿفلمرارتو

ح الحكايات.لحفيده كاية فقاؿ: الجد، ذىف في الفكرة يا"دارت الحكاية لؾ أحكي أنا
الكياف،كىكالذمدعاإلىغسؿرايةاألمةبمزيؿتعندماخطبالساداتفيكنيس...عبداهلل

                                                           

ـ1/5/1997صحيفةالرسالة،مقالةبتاريخ:(1)
ـ29/5/1997لرسالة،مقالةبتاريخ:صحيفةا(2)
 ـ29/5/1997صحيفةالرسالة،مقالةبتاريخ:(3)
ـ29/5/1997صحيفةالرسالة،مقالةبتاريخ:(4)
 ـ3/7/1997صحيفةالرسالة،مقالةبتاريخ:(5)
 ـ5/6/2003صحيفةالرسالة،مقالةبتاريخ:(6)
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كفيسياؽآخرتتجسدالنكبةفيشريطالذكرياتالتيمازالتتسيطرعمىكياف(1).األلكاف"
سع اسميا فقدطفمةالجئة الكفيؼككالدتيادية بنتستالسنكاتمعكالدىا "ىاجرتسعدية

ـإلىمخيـرفح،ماتزاؿصكرالطريؽتمؤلمخيمتيا،1948المريضة،كأختياالرضيعةعاـ
العنبكشجرةالتكت،كبئرالماء، مايزاؿالجكعالذمنيشأمعاءىايذكرىاببيارةالبرتقاؿ،ككـر

تزاؿصكر التيماتتفيالطريؽكلـتجدمفيدفنياتحتجزركنامفكشطالبحر،ما ةأميا
،جرحينك فيدرباآلالـسيرىاكتستأنؼسعدية.(2)،كمأساةتفجرمأساة"جرحاأقمبياالمكمـك

فارقتاليـكالحياة،فكمكتأختياكارثةفيتاريخحياتيادهتعكالحزفعمىمكتكالدىاالذم
.الكطففيكتتكاصؿالمأساة

اليجمة" في الصييكنية الجرافات ىدمتو الذم بيتيا ركاـ أحجار تقمب سعدية بينما
كتمتقيباألحداثالداميةكالفقدكالمكتكالخرابالذم،كىناتتدفؽالذكرياتالحزينة(3)"األخيرة

جرافاتاالحتبلؿفيكؿمكاف الحقيقيالذمفاؽذلؾكم،نشرتو أخبرىاولكفاأللـ عندما
قالت)كقدتنيدت"المعبرالستقباؿالكفدالقادـمفجنيؼ."ببأنيـذاىبكفبأسمحتيـإلىالشبا

كاهللإفحزنيعمىمافعمكاأكبرمفحزنيعمىأبيكأميكأختيكبيتي.قالكا:حزنؾبعمؽ(:
فقد"تتكاصؿالذكرياتالحزينةبعدالنكبةعمىلسافاألستاذجبرالممقب)جبجب(.ك(4)"حزننا

كعاشمعأـجبر،1967كدفنتباقيعائمتوفيحفرةاختبأكافيياعاـ56استشيدكالدهعاـ
.(5)التيعميتفيآخرزمانيا"

لؼىكذاتبدكالصكرةالكميةالتيتضـاالستشيادكالمكتكالخكؼكالفقدكالحزفالذمك
لـيكفقصد"شعالمحظاتكاليتكقؼشريطالذكرياتعفاسترجاعأب.اإلنسافكالزمافكالمكاف

فتبرزمكاىبيافيالتنبؤبالمستقبؿ،كلكنياببساطةكلدتوفيطريؽأموحيفسمتو)مسافر(أ
تحتكطإلىاليجرة القصؼأغزة نكبةاألكلىكىكذاصكرالكاتبال.(6)"األكلىثناءالنكبةأة

لتتيكى بتمدد بالقصؼكالمكتكالدمارمف المميء مفأرضمؤلدرباألحزاف اليجرة داية
التيأصبحتمكئبللمنكباتمفكؿحدبكصكبإالكطفكصكال كأصبحتطريقا،لىغزة

                                                           

 ـ5/6/2003صحيفةالرسالة،مقالةبتاريخ:(1)
 ـ11/12/2003يفةالرسالة،مقالةبتاريخ:صح(2)
 ـ11/12/2003صحيفةالرسالة،مقالةبتاريخ:(3)
 ـ11/12/2003صحيفةالرسالة،مقالةبتاريخ:(4)
 ـ18/12/1997صحيفةالرسالة،مقالةبتاريخ:(5)
 ـ3/8/2000صحيفةالرسالة،مقالةبتاريخ:(6)
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لآلالـ زعؿ:.المؤلمةجاعككاألالمكجعة قاؿ تأنريد الذمأف الرحيؿ نفسطريؽ مف خذينا
صمكدستطيعالأناالأ...فتفتحالمكاجعيازعؿأنتتريدأقالت:مشيتمكهعاـسبعةكستيف.

الكاتب(1)"ماـآالـالذكرلأ باسترجاعمشاىدقديمةلتصكيرالمأساةعمىلسافالجدةكىنايقـك
قيرافييامفمكيزالكفيتعرضكفلفصكلياىاىـالك،التيتعرضلياالميجركفمفأرضيـ

ليؤكدفيالنيايةأفاليجرةمفالكطفتعني؛تتكقؼحتىاآلففأفكد،كظمـكقصؼكقتؿ
عندمااشتدقصؼالطائراتقالت:".كلكفبطرؽمختمفةفيشكمياكمكحدةفينتائجيا،المكت
تدمرجزءمفبيتنا،لممخيـ، اشتدصراخاألطفاؿكالنساء،كعندما الرحيؿعفكعندما قررنا

حممتفكؽرأسينصؼكيسأصبحتاليكـتسمىمستكطنات.يبيتناإلىالسكافيالغربيةالت
المبلبس،كتحطحيف، صرة إبطي الماء،ت كراز اليسرل يدم كفي أمكـ خاىا،أكحممت

األأك بيدىا المريض،مسكت أبييا يد خرل كصمنا حتى المخيـ شكارع بدايةإكتجاكزنا لى
صمنااثـكحيثكانتمدافعالجيشالمصرمتطمؽالناربكثافةعمىطائراتالييكد.السكافي،

السكا كنزكالمع األليـ(2)"فيكالكديافالرحيؿصعكدا الماضيالحزيفبالكاقع كيجمع،كيتصؿ
قص كالنساءؼبينيما البيكتكصراخاألطفاؿ المصحكببأ،الطائراتكتدمير لحافكالرحيؿ

 مفحزينة منبعثا حديثا الكمماتالمجركحة أفكاه مف يسيؿ الذم القاني األحمر بالدـ ممكنة
يغبلحظةالحاضرإلىالماضي ستيعمى":عفالذاكرةالذملـ قالتفكيؼستتعرفيفيا
قالت: الرحيؿ؟! السافية،طريؽ ستركف لكـ:غدا سأقكؿ القنابؿ،كغدا مف اختبأنا كىناىنا

كىناماتمكـكغابتفيعالـالغيبكبةعندمارأتأشبلءأخيياتفرمفبيفيدييا،أصرخت
 حفرنا كىنا مخرجا!! ليا نجد لـ كاحدة بطمقة كجدكـ كخالكـأأنا جدكـ فييا كارينا حفرة مكـ

 كىكيرفعيديو الطائرة قنصتو مصريا فنييؿالترابعمىالجثثأكقبؿلىالسماء،إكجنديا
اىـكدفنفأضفناىاإلييـ،ماتتبالسكتةالقمبية،يالثبلثعثرناعمىجثةجارتناأـمحمكدالت

حدثتيـفكاأللـلتبيفالغايةمفذلؾالحديث"كتستأنؼالجدةحديثيارغـالحز(3)كصميناعمييـ"
ك كجارتيـ كخاليـ جدىـ بدـ ترابالمستكطناتالمجبكؿ كالناس!الآعف كالجنكد ؼالعساكر

،أنحفمي،أياقالت: ككيؼكيؼتنسيفيابنتي،قالت:لـىذه.الداعيلرحمةاألبناءاليـك
سياف؟!كأنتتعمميفيابنتيأفالذمينسىكأفأدخؿأحفادمفيعالـالنتريديننيأفأنسى،

                                                           

ـ4/8/2005صحيفةالرسالة،مقالةبتاريخ:(1)
ـ4/8/2005صحيفةالرسالة،مقالةبتاريخ:(2)
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كيسفرالكاقع،كىناتظيراألمكرعمىحقيقتيا(1)"اليعرؼحاضرهكاليفيـمستقبمو!ماضيو،
كيتفجر،األليـعفكجيوالحزيفعندماتحدثكمماتالجدةىزةعنيفةفيالضميركالكجداف

قاؿ":فصكؿالنكبةالمستمرةحتىاآلفكبلمايصكر،الحزفكبلمايمؤلسمعالزمافكالمكاف
يناهبأـأعينناىنافيىذاأفكيؼننسىمار67كالمذابحعاـ48إذانسيناالمذابحعاـفرج:

؟المخيـ أنسى المستكطنة،أكيؼ ىذه حدكد عمى استشيدكا الذيف يحاكلكفصحابي كىـ
يطمقكفيالياكفالتتناثرتمفحكؿمدافعيصحابيالتأكيؼأنسىأشبلء؟االقتحاـ كانكا

المجرميف؟ المستكطنيف عمى ينسى"قذائفيا ال ستيجيؿ يا الذكرلحاضرة.(2)نحف كتظؿ
رنامفأرضنا،كسرقتبياراتناكصكدرتأرضناكعانينا،كميمادفعىجعصيةعمىالنسياف"

(3)ألنيـىـسببمأساتنا"؛الغربمقابؿمعاناتنا،فمفيكفكناحقنا

عمىكتظؿ تتردد فيكؿكقتكحيفكالنكبة جيؿاأللسنة األجياؿجيبلبعد تركييا
أمو" المرحكمة لو ركتيا كما حكاياتالجكعأكؿاليجرة يحكيليـ كيحكيليـ،كافكالدىـ

(4)"حكاياتالتشردفيالستينات

الكلدافتجرمعمىكؿلساف يبي،كتظؿالجرائـالصييكنيةالتييشيبليكليا فكىنا
البارمالفخارم سمتسببعبد )نقكزايتو ذبحكا"( كلدمعندما يا النقزة أصابنيداء لقد قاؿ:

معانافيالتمسؾبالذكرلكانتا(5)"ـ1956ماـعينيعاـأكلدم نكبةنقطةفارقةكعبلمةلكا 
 يعرؼبيا بالحزفكالفقردكفغيرهمميزة الذمبمغمفالعمرمثؿ"أحدىـ )دكغرم( األستاذ

اليجرة مكاليد مف عاما، كخمسيف صرةج...سبعة سكل كطأتو مف يخفؼ لـ كع
تحدثكالمرارةكماجاءعمىلسافصبريةالتييرتبطعاـالنكسةباليزيمةكالميانةك(6)"التمكيف

ألرذؿ،كماكرىتوكبعدعكدتوإلىبيتوالقديـباعو67"فرمعالفاريفعاـ:عفزكجياالذم
كلماحاكؿابنواالعتراضأكدعوفزكجتوكأكالدهالذمكانكايرتقبكفعكدتوكتخمىعالجيراف
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كنبؿكأكرثومكراكغدراكلؤماكمرارة،قدجردهمفكؿفضؿةفكأفالفرارعاـالنكس(1)"السجف
كافمعيالمفرحأكألمؿأفيتحقؽ.المنقطةفارقةتجعؿفقدالكطف

فالمعاناةكالبؤسكالمحاباةمفخبلؿتصكيرأصنافاممفناحيةأخرليبيفالكاتب
فيقكؿ الككالة مساعدات عمى كرتمؤفمحاكالتالحصكؿ لعمؿ المستميتة محاكلتو "كرغـ

كتقكؿالحاجةسالمةبعدذلؾ،كرغـأنوزيؼأكبرقدرمفالشياداتالمرضيةإالأنولـينجح
بعكس كاسطة!! لو اليس حالفو الذم مرزكقة الحاجة مفابف التمكيف عمى كحصؿ لحظ

كالككالة" ك(2)الحككمة حيثتطبؽاأل. نفسو كاألكجاععمىرقابيتكررالمشيد حزافكاآلالـ
األرممة)حميمة(التي"استشيدزكجيافيأكؿاالنتفاضةكجرحأكالدىايفكماحدثمعرالمقيك

ا في نجحت حتى التمكيف مراكز عمى تدكر كىي األمريف كقاست عمىالثبلثة لحصكؿ
كمافييامفضيؽ،كيذىبالكاتببعيدافيتصكيرتفاصيؿالحياةاليكميةالمزرية(3)"الكرت"

"كلـيكفكمعاناةكحرمافكنقصفيالماءكالغذاءكأبسطالمتطمباتالمعيشيةالضركريةلمحياة
رامحدكداميمةحيثكانتالككالةتكزعقدالغسيؿسكلمرةفياألسبكع،ككانتحصةالمياهق

 ىزيمة كبعد كبعض"القراقيـ"، كالعسمية كالجرة اليتعدلالزير المياه الغسيؿ1967مف زاد
كيظؿالتمكيففينظر.(4)كزادتالمبلبسبعدمافتحمجاؿالعمؿفيبمديةتؿأبيبلمرجاؿ"

ـالقيركالفقرالبلجئيفممجأيفركفإليولمايمثموليـمفإغاثةتحفظعمييـماتبقىليـمفأيا
كخرجفيالسجفأكثرمفخمسةعشرعاماكقدمكثـ،1985"زعؿ"مفالمحرريفكالحرماف
أسكديأكؿكرتاأزرؽ،كشعراأبيض،كحزنالعقمويحمؿزكجتوككلدهالكحيد،كدارفاقداكقدفقد

لككالةكفيمشيدآخريعرضالكاتبلحالتيفمستفيدتيفمفمساعداتا(5)مفطحيفالتمكيف"
الغمبانةالتي"فقدتابنيافياالنتفاضةكقدتعكدتأفتقبضالمعكناتألكالدىا(جكيرية)كىي

كاليدؼنقد،كىنايبدأالكاتبفيعرضصكرةمخالفةلماتـعرضومفقبؿ(6)"كلزكجياالمقعد
مىأفالكاقعكمافيومفتناقضحيثأصبحطحيفالككالةلغيرالمحتاجيفبؿأصبحدليبلع

الكتؼ تؤكؿ أيف تعرؼمف فئة فإف؛ىناؾ في"لذلؾ يعممكف أكالد أربعة لو )بمبع( الحاج
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كقدتأخرراتبيـمماجعؿالدنياسكادانفيعينيو،كىكيتابععفكثبأخبارالتمفزيكف،السمطة
قد(فكلـيقؼاألمرعندىذاالحدمعالحاج)بمبع.(1)"سرائيميليعرؼمتىستنزؿالقبضةاإل

.زكجأكالدهاألربعةحتىيظؿتمكينوسارمالمفعكؿ

فيالمجتم الفساد آخريتحدثالكاتبعفبعضمظاىر تحكؿعكفيمشيد عندما
التمكيفالمخصصلمفقراءالبائسيفإلىغيرىـ"كخرجالمدرسعفالمكضكعأليسلكـتمكيف؟

يصكرالكاتبك(2)"كقميؿمفالفقراءقاؿالتمكيفلؤلغنياءكأصحابالكاسطاتكالمؼكالدكراف
بيفالفقراءكالتمكيفعمىل ماتمنذ"الذمسافبرغؿالفقيرالمسكيفالعبلقة قد يعتبرنفسو

برغؿعاشيتيمانمقطكعانمفشجرةكلـيعرؼفيطفكلتوسكل...اليكـالذمقطعفيوتمكينو
مكيفالككالةالذمكافيأكؿكيمبسكيتعمـاهلل..ثـطعمةالككالةالتيكافيأكؿمفخيرىا،كت

،كأخيراتتعدكجياتالنظركيختمؼالمكقؼمفالمساعداتالتيتقدمياالككالة(3)"عمىحسابو
رضناكديارناكضحككاعمينابأكياسأيعتقدأنيـ"سرقكاكينقؿلناالكاتبرأمفريؽآخرمازاؿ

(4)طحيف"

 والمعتقمونالشيدا  والجرحى واألسرى ثانيا: 
القضية في األسمى المكاف كالمعتقميف كاألسرل كالجرحى الشيداء قضية احتمت

األبيةنجكماتتؤلألفيالطاىرةكفاضتأركاحيـ،أكلئؾالذيفسالتدماؤىـالزكية،الفمسطينية
إلىجانبإخكانيـالجرحىكالمصابيفالذيفيحممكفأرفعالنياشيفعمىىاماتيـ،سماءالكطف

كأجسادىـك األسرل،رءكسيـ إخكانيـ مع كالمقاكمة كالصمكد الصبر طريؽ يكاصمكف كىـ
كالعبل المجد دعائـ أكتافيـ عمى ترفع أف إال أبكا الذيف بأجسادىـ،كالمعتقميف يكاجيكف كىـ

كييتفكفبأعمى،العاريةكأمعائيـالخاكيةجبركتالمحتؿالغاصبفيمعركةالكرامةكالشيامة
كلفنعبأكلفنأبوبظمـالسجافكلف،فيسمعالدنيابأسرىاأننالفنميفكلفنستكيفأصكاتيـ

ثبكتاألبطاؿكرسخكارسكخالجباؿ،نرضخإلجراءاتوالقمعيةككسائمواليمجية كبذلكا،فثبتكا
اإلسرائيمية األحياء فيمقابر رخيصة شبابيـ بزىرة الغاليكالرخيصكالنفسكالنفيسمميكرا

كالعكدةالحقيقةألرضاآلباء،ظريفبزكغفجرالحريةالقادـلتحريراألسرلكتطييرالمسرلمنت
بغيرذلؾأكبأقؿلفتتحقؽالنبيمةيـالجميمةكأىدافكانكاعمىيقيفبأفأحبلميـك،كاألجداد
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ذلؾ ،مف سكيكميا العصافير كتشقشؽ القدس مآذف بزىرتفرح المعطر الكطف بساتيف في
اؿكالياسميف.البرتق

فيأعناؽاألحرار المشرقةعيدة الصكرة سطر،كقدشكمتىذه بحركؼمفناركىا
العادلة الفمسطينية القضية بداية مف الفمسطيني،كنكر لمشعب الجمعية الذاكرة حيز كمؤلت
كشكمتخارطةطريؽلمخبلصكالتحريركالعكدة،الصابرالثائرفيكجواالحتبلؿالصييكني

أبناؤهعمىتحريرهكتطييرهمفإلىأرض أقسـ الكطف؛لذلؾفإفالكطفالسميببخيرطالما
لذلؾينتسبالكطفإلىىؤالءاألحراركماينتسبكفإليوفيعبلقة؛دنساالحتبلؿالصييكني

كؿعاـكأنتبخيركينادمالكاتبالكطفمتمنيالوالخيركموفيقكؿ:"،عراىاأبديةالتنفصـ
عتقميف..كالنازحيفكالصامتيفكالغاضبيفكالمنتظريف..كؿعاـكأنتبخيرياكطفياكطفالم

الحرائر أرحاـ كفي إيرز بكابة كعمى السجكف قضباف خمؼ المزركعة المكقكتة القنابؿ
(1)"الشعرككفيبيكتالصفيحكفيكتبالتاريخفالغاضبات..فيالطرقاتكفيطكابيرالتمكي

 كمع يسمى ما الصكرةبداية ىذه تحطمت الصييكني العدك مع السبلـ بمفاكضات
حزناكىماكألماكاديقضيعمىالحمـكتيشمتكتناثرتشظاياىالتمؤلشكارعالكطف،الجميمة

كىذا،السنبمةكنعقتالبكـكالغرباففيسماءالكطفتكاألمؿعندماانحرفتالبكصمةكانكسر
كطكيمةفيمحطاتالمقاالتالقصصيةالمكسكمةماسنمتقطومفالبثعبرمكجاتقصيرة

()مفشكارعالكطف
 الشيدا  

االحتبلؿحيث"ارتكتاألرض يدكرعمىأرضالكطفمفجرائـ صكرالكاتبما
ليسىذاغريباعمىكطفالشيداءلكفالغريبك(2)"الطاىرةبدـالشيداءكدمكعالثكالىكاألرامؿ

سري مركرا الصكرة كبارأفتمرىذه كقفةإجبلؿكا  دكفأفنقؼأماميا بدالمفاىتماـك،عا
يدكرفيشكارعالكطف انشغمتكاميرات،التمفزيكفالفمسطينيبما يحدثمفوفقد بعرضما

تغيير إلى تيدؼ ب"جمكدمحاكالت األطفاؿ أككجكه مععلكاف الكجكه لتتناسب المساخر يد
كالتمكيويغمبعميياالتنكرالتيـعيدلمييكديبمراسكلعؿانشغاؿاألطفاؿ(3)"المرحمةالقادمة.

الفمسطينييعكسحجـالكجكهكتغيير الكاقع عمى طرأ الذم الصغار،التغيير شمؿ كالذم
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استشيدزكجياالتي"حميمةكفيالمقابؿيعرضلناصكرةكالكبارليتناسبمعالمرحمةالجديدة.
كقاستاألمريفكىيتدكرعمىمراكزالتمكيفحتى،فيأكؿاالنتفاضةكجرحأكالدىاالثبلثة

نجحتفيالحصكؿعمى"الكرت"كبعدالسمطةبحصكتياكىيتحاكؿأفتكظؼأحدأبنائيا
(1)"كلكفعبثا

األسد مشية انتفاخا القط يحاكي المكازيف تنقمب أحد،كعندما الكطنيةفيبدأ أدعياء
،يديدكالكعيدلشيخكبيراعترضعمىكثرةالحكاجزبالسبكالشتـكالتكرمكزالمرحمةالجديدة

عندماحتىجاءتالمفاجأةكيستمراليجكـكالتيديد،حذرهمفالتطاكؿعمىالثكاركالسمطةفي
أغمىأبنائياستشيدفيصفكؼالثكرةفيبيركت،كأغمى"تنيدالحاجقائبل:فسألوعفاسمو

ينسابمنيااأللـكيئفأمامياالزمفلمشييدرثائيةكفي(2)"أبناءأبنائياستشيدفياالنتفاضة
الحزيفتظيراألـالثكمىلتعيدعمىمسامعناالحكايةمفالبدايةفتصرخمتفجعةمكلكلةعمى

"ياعيفأمؾياسامرياقمبالكطفالمذبكحياسامررضعتغازالمكتابنياالشييدفتقكؿ:
سامرقتمكؾفيذكرلالكرامةيا،عمىالشربلكشربتىـالقضيةقبؿأفتقكمنذميبلدؾ

رغـأفاألعداءذبحكاكتظؿاألـالثكمىتبكيكىيتكدعشييدىاالذمعاشحراكريما(3)"كلدم
المسمميف كقادة العرب زعماء لقاء،كرامة كا  األخير الكداع كليدىاكعند عمى األخيرة النظرة

كتبيفمكاطفالكجع،يالتضعالنقاطعمىالحركؼتدكمصرختأفالشييدتأبىاألـالثكمىإال
 الكاقعبعدأفذبحتالكرامةتقكؿاألـ:" عمىالحقيقيالذميشيرإلىمرارة احتسبناؾشييدا

تالصمتكالكب اتفاقية اهللعمى أماـ أاحتسبناؾشييدا كالخميؿ عمىكسمك احتسبناؾشييدا
يتاـكأبناءطفاؿاألمفاألصحابؾألمذبكحيفعمىمفاكضاتالنفؽالمظمـعمىطكابيرالعماؿا

عمىالمعابرالمغمقةكالمدفالمقطعةالمعتقميفعمىالجكعىكالمحركميفعمىالقدسكالبلجئيف
التكادصكرةالشييدتفارؽعيفأموالتيانطمقتإلىفيمشيدآخرك.(4)"عمىالمستكطنيف

خمسةم كأذياليا بدأتتقمبالمبلبسالسكؽكىيتجرفييدييا لكسكتيـ،كعندما فأكالدىا
عنيـبجسدهالنحيؿكانت المدرسيةبيدييا،أخذاألطفاؿيتطاكلكف"إالأحمدالذمغاباليـك

شنطة!!" ككؿ قميص، فيكؿ تطؿ أحمد فيعيكنيا(5)عيكف الدمكع أبناؤىا شاىد كعندما
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قدجرحقمكبيـ أجابتيـ،"يريدكفمبلبسالمدارسكأنيـالأخبركىاأفدمكعياكحزنيا عندىا
ىيتمسحدمعةالحزف،كتطمؽابتسامةأكثرحزنان:مفقاؿلكـأنيحزينةياحبايب؟!أحمدك

 يمبس الجنة مماحريرافي أحسف كيشرب ، تأكمكف مما أحسف كيأكؿ ىذا، مف أجمؿ ،
الصغيرالذميسير.(1)"تشربكف، الكبلـفينفسابنيا إلىجكارىا،كيحبأخاهكقدأثرىذا

تةعادية،فبلأنزؿجنةفييايكيتمنىالشيادةكيقكؿ":أخشىأفأمكتمالشييدكيشتاؽإليو
(2)أخيأحمد!!قالت:طالماتمنيتالشيادةفستمقىربؾكلؾأجرىاكمنزلتيا"

انحني دكفكلدكقد معزكجتو قضىأربعيفعاما تراكدرجبلبسيطا كاألمنيةنفسيا
يعنيلكمتكيحدثنفسوبصكتمسمكعفيقكؿمحاكراليا:"ماذا،تمبلمحكجيولهكتبدظير

 زعؿمع يا كلد أيا كلكفلك .. ككيؼألؼسبلمة ؟! انتيتأمكتشييدان كقد مكتشييدان
كيذىبزعؿإلىأبعد(3)"كليسالذميحاربالفقركالقيريمكتشييداأالحربمعالييكد؟!
ي عندما ذلؾ فيقكؿ:مف األخير قراره ككضكح بصراحة "المعركةعمف لف مكتأتقترب...

بعداستشيادهكتاؼألتخيؿنفسوكقدحمؿعمىاكي(4)"مكتشييدا،سأمكتشييداأبالسؿ...س
يعكدالكاتبمرةثانيةك(5)"يدهيحنكلو..إاياالحي،سبؿعيكنوكمدبغنتفيمككبوصقدك

الثك األـ قضية بعضلمحديثعف خبلؿ مف كلكف الكلدافمى يشيبليكليا التي ،المشاىد
تغرؽفيبحرالحسرة)زينة(لكنيارمزالبطكلةكالتضحيةالجريحةمشيداألـالثكمىفيعرض

رغـالشمؿ-صيبتفيظيرىابرصاصةكىيتدافععفطفمياالذمحيث"أكاألحزافكاآلالـ
تياخترقتقمبوالصغيرفتضرجبدموبيفيديياال،لـترحمورصاصاتالييكد-الذمأصابيا

أنياالجريحةبؿالذبيحةكرغـ(6)"لىحسرتيافينصفياحسرةفيركحياكفمذةكبدىا.إمضيفان
صكرةحساـالشييد،الذممازاؿكىيتنظرإلى،صابرةتعيشماتبقىمفأيامياتظمفقد

(7)."صغيرا،معمقةعمىالجدارأماميا
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يدرم يبدأكال أيف الفارغة،الكاتبمف الكممات عف كثيرا يبتعد لكنو يقكؿ ماذا كال
ألنويخاطبالشيداءكذكييـككطنيـكلكفبمغةجديدة؛كينتقيكمماتاالعتذاربعناية،الجكفاء

"كؿببلغةاألرضالتسعفنيأفانتقيبدكرمجممةالعزاء..تشعصفاءكسناءتميؽبقدرىـ
أميات يا سكلعذرا أمتمؾ ال الشيداء.. كطف يا عذرا شيداء.. يا عذرا الشيداء.. األيتاـ

كفداء"البشرل.. دكاء لمكطف كانكا األحياء الشيداء أف القادـ الشيداء عيد كىكذا(1)كليشيد
شكارعالكطفلتتحكؿفمسطيفكميامؤلالذم،حمرالقانيكانتكمماتالعزاءممكنةبالدـاأل

كليتقدـالزمافحامبلمعوالبشرلبأفعيدالنحركالتضحية،حرىاكطنالمشيداءمفقمبياإلىن
.كالفداءىكعيدالشيداءفيكطفالمذبكحيفالشرفاء

حيث الجديدة يحاكؿالكاتبتسميطالضكءكفيالجانباآلخرينعؽأنصارالمرحمة
نقؿأشبلءسبعةأطفاؿفيبينماكانتسياراتاإلسعاؼتعمىالراقصيففكؽجراحنافيقكؿ:"

القذائؼ، كجو في كقفت التي األطفاؿ ىؤالء أجساد بشدة ينتقد العتيد الكزير كاف جباليا،
،الذملـيطمب(رالشطكالمراسؿجرحاتساعاكنزفاتعميؽ)كعرضتشعبيالمخطركممازادال
التعميؽعمىاألخبار، أحد حيفمنو محمبلنصبنفسو يح"صؼيسياسيا، دثفيبيتما

األعداء،الدباباتالمركفاه،اإلخكةالىيامفمذابح،عمىأنومفقبيؿالفعؿكردالفعؿبيف
(2)"كأطفاؿبيتالىيا!!

أنفسيـ فجركا الذيف االستشيادييف عف الكاتب بيف،كيتحدث الفرؽ تصكير محاكال
الفرارمنوكالمحيدعنواألكلىتقبؿالكاقعالميزكـبمافيوكمففيوعمىأنوقدر:نظرتيف

الدباباتالتياقتحمتكىدمتالبيكتكأصابت."يتحدثالناسعماجرلىذهالميمةفيرفح
ترفضالكاقعلكنياالتنكره:كالنظرةالثانية(3)"الشبابكاألطفاؿ.يتحدثكفعفالحربالقادمة

ربالشيداءالذيفقضكانحبيـكأنيـيسيركفعمىد،راسخاأنوليسقدرىااألخيراكتؤمفإيمان
ككأفالشييدنفسوحيبينيـكيتمكىاعمى،عمىالجدارالمعمقةكصيةالشييدكيستمعكفإلى

(4)"أكصيكـبتقكلاهللكعيكفالشبابشاخصةتقرأالسطكر،مفخمؼدمكعالحرقة..مسامعيـ"
في المطمكب التغيير إحداث إلى ىادؼ ىادئ حكار في الكاتب يبدأ كالشعكثـ رالتصكر

ترلكيؼكانتآخرالكمماتالتيفكربيانافذقبؿأفيفجرنفسو،ترلكيؼكانتكالتفكير"
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الحسبةالتيحسبيانافذقبؿأفيصرعمىالتنفيذ،نافذالذمترؾخمفوطفميفصغيريفبحجـ
آه....ماأالبراعـكزكجةصابرةك تصكيرجانبظؿالكاتبحريصاعمىكي(1)"لؾاهلل،موأيا
حكارايدكربيفأطفاؿيتضمفقمـمشيدابالصكتكالصكرةكاميراالعبرمفالمأساةحيفيمتقط

تعالينبكيبعيداياحبيبتي!أخاؼأفتراؾأمي":كتركيـيتجرعكفالحزفألكانااستشيدأبكىـ
تمكت أك عمييا فيغمى تبكيف العناي(2)"كأنت سبؿ في مميا يفكر الكاتب كالرعايةككأف ة

كاالىتماـبيؤالءالصغارالذيففقدكاآباءىـالشيداءكيبحثعفبمسـيخفؼعنيـاأللـكيجفؼ
نكبرينادم"بعدأفيسمعناحديثىؤالءاأليتاـكىمكميـمفمآقييـالدمكع قاؿ:غداعندما

فيقكلكف: الناس عمينا الشييد،أىؤالء احتفاالبناء في الجكائز يكزعكف المدارسكعندما ت
(3)"بيناالشييدأيرفعكنناعمىخشبةالمسرحكنحفنرفعصكرة

كفيالمقابؿيتقدـالشييدكتعمكالزغاريدمكدعةلوبعدنجاحوفياقتحاـالمستكطنة
كتبدأبالزغاريدلتعـالفرحةمفجديد،بعدنجاحوفيالثانكيةالعامةأخرلكتعمكالزغاريدمرة

كشبابالحارةيتساءلكف.طفاؿكاألكالنساء،ءتبعثرالحمكفيكؿمكاففياليكا"كتطمؽيدىا
تقدـنحكالمستكطنة.نجحالشييدياشبابفمسطيفالتعرفكفالسبب؟!لقدنجحمحمد!أقالت:
كافالصبيةينتشركففيكؿزكاياالحارة!!ةفكانتلوبجداركمعمىشيءسكلالشيادة،مالي

(4)"نجحالشييدنجحالشييديدييـ:أباتالحمكفيييتفكفكىـيحممكفح

العطاء كنبع الدـ كمفاليدافععفحكضو؛كاليتكقؼشبلؿ يطمبالدـ الدـ ألف
بمكفالدـكطعـالحزفكاليـفكيؼإذاكىذهالمرةتسيؿالدمكعمفعيكفأرممة،سبلحوييدـب

كتنتظر،ابرةمرابطةعمىحدكدالكطفتحكلتاألرممةفيىذهالمرحمةإلىأـثكمىصابرةمص
الثالثالمطمكبلبلحتبلؿكالرابعالذميقبعفيشكارعو كلدىا تنتظرعكدة المبعدكما كلدىا

دمعتعيكنياكىيتستحضرصكرةعمادالذمكافسندىابعدكفاةأبيو،حيث"خمؼالقضباف
صؿفقدانحصرمنذسنكاتفيبقيأخكهعائدفيالخارجلـيعدمنذعشراتالسنيف،أماكا

الضفةكلـيعد،ألنومطمكبلبلحتبلؿ،كأمامحمكد)أبكفراس(فمازاؿكراءالقضبافينتظر
األرممةقد(5)"الفرج. ترممتقبؿعشريفعامان،كبمغتمفالعمرسبعيفعامان،كرغـأفىذه
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بةالقاصمةالتيأصابتياعمىكتكالتعمييااليمكـحتىجعمتياتكمـنفسياأحيانان،لكفالضر
حيفغرةكانتاستشيادأحبأكالدىاإلىنفسياعماد،فيعمميةاقتحاـلممستكطنة،ككافنبأ
االستشيادأقؿكطأةعمىنفكسيفمفنبأاحتجازالجثة،كغيابياعفمراسـالكداع،مماترؾ

ظؿالركحكت(1)"ؿمشيد.جرحانغائرانظؿيعاكدأمومعكؿصباح،كفيكؿذكرل،كأماـك
،تنتظرنسيـالذكرلكيتحيامفجديدكممامرطيؼالشييدأكركحوحكجرالفؤادالممعمقةب

كبعدانسحابالعدكمفأكمايشيدلومعالشمسكاليكاءكالعبيرالمنبعثمفأرضالكطف
ـعمىدماءـمحمدإلىالمكافالذماستشيدفيومحمدكألقتالسبلأ"كصمتالمستكطنات

(2).الشييد"كلدىا

كينبعثسناىا"كتدؽأجراسيافيعالـالنسياف،كتظؿالذكرلتحمؽفيسماءالقمب
الكطف كعشؽ بحبالشييد بالقمكبالعامرة معمقة قناديؿ بسطمف مف خالد حيثأنيتأـ

تبسرعةالبرؽ"انسٌمتبيدكءإلىغرفةاألكالداليتيمة،كتكجيثـصحكنياعمىخيشةالطعاـ
إلىسدرةالمبلبسالقديمة،كأخرجتمفبينياشنطةقديمةممزقةكمحترقةإلىحدكبير،كعمى
عجؿفتحتالشنطة،كاستمتمنيادفترىاالكحيدالذملـيحترؽكضمتوإلىصدرىا،ثـمرغت

(3)"أنفياككجييابولتشـرائحةخالدفيكؿصفحة،كفيثقبالرصاصةالذمتغمسبدمو!

معالتأكيدذكرياتأليمةإلىمفقتؿكاغتياؿكرعبكقيركتتحكؿاألحداثالجارية
قبيح لكاقعمريرككجو مختمفة أسماء كاليزيمة كالمأساة الصييكنيمنذلمعمىأفالنكبة عدك

 أفعؿ،كنتالذمةإالكالنكبةاألكلىكحتىاآلفحيثاليرقبفينا أكفأعيما لـ "يكميا
كافيشغمنيكيؼتأتعام فيبردقؿمعاألشياءمفكاقعالصدمة،كؿما ليمتيا ضيحميمة

تظؿأـالشييدتنظرك(4)"ثبلجةالمستشفى،كلـيكفيشغمنيجسدىاالممزؽ،كرأسياالمقطكع!!
كصكؿجثمافالشييدقائمة:"أناسأظؿأنتظرطمكعالصبح،قالت:كلكنؾلـتناميمنذيكميف،

أت لـ قالت: دكف قبؿرؤيتو، النكـ عكد كشعرهأف كجيو أتفقد أف دكف عينيو، بيف مف أفيقو
كىنايظيرآثارالصدمةعمىىذهاألـ(5)"كمبلبسو،دكفأفأسمعصكتوكأطمئفعمىمشاعره

التيتنتظركصكؿجثمافكلدىاالشييداللتكدعوالكداعاألخيركلكفألنيالـتتعكدالنكـقبؿ
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رضاكالسكينة،كؿتفاصيموكاالطمئنافعميوحتىتتمكفمفالنكـكىيتشعربالكتفقد،رؤيتو
كىذايكحيلممتمقيبعمؽالجرحكىكؿالمكقؼالذمتنتظرفيوأـثكمىكصكؿجثمافكليدىا

إللقاءالنظرةاألخيرةعميوكضموإلىصدرىاقبؿالفراؽالطكيؿ.
 والجرحى األسرى والمعتقمون

كمظيرة،ضيةاألسرلكالمعتقميفالفمسطينييفبطريقةمثيرةلؤلعصابتناكؿالكاتبق
ألنوكافحريصاعمىإظيارىاعبرثنائيةطالماألقتبظبلليافيدنياالناس؛العجبالعجاب

كالشر الخير خبلؿ كالباطؿ،مف كاليقيف،كالحؽ كالضبلؿ،كالشؾ األمر.كاليدل زاد كمما
االع أفقضية كتعقيدا غمكضا لكنيا جدليةتقاؿكاحدة الكطفتحكلتإلىقضية فيشكارع

يحتاجمفالمتمقيأفيبذؿجيداإضافياشغمتحيزازمانياكمكانياتخضعلتمؾالثنائيةبحيث
كييفيـأنياقضيةمربكةمتناقضةمعالمألكؼكالمعركؼفيمثؿىذهالحاالتالتييقعفييا

كمايعنيوذلؾ،لتبدأعمميةالمقاكمةكالصمكدكالتحدمشعبمفالشعكببيفبراثفاالحتبلؿ
كالتييرفعفيواألحرار،بعدأفتبدأمسيرةالتضحيةكالفداءالتحريرالمقاكمةكمفبدايةدرب

كالكرامة النصر رائحة تفكحمنو الدـ المصبكغبمكف الحرية كاألسرللكاء جاء؛كالشيداء لذا
حزينا القضية ىذه ؛الحديثعف داخؿسجف يقبع األسير أك السجيف تحتسيطرةألف يقع

المعتقؿكأاألسيرمعأفذلؾاالحتبلؿالصييكنيتارةأخرلبطشكتحت،الفمسطينييفتارة
قضيةالحديثعفءبدحاكلتكمعذلؾ،فيالحالتيفكمتييماينتميلفمسطيفكيكتكمبنارىا

المرعبةأبتإالؿكالتفاصيفاألحداثالمؤلمةلكأكالالصييكنياالعتقاؿفيسجكفاالحتبلؿ
المرحمةةكبطريقةمربكةمتداخمةتعكسطبيعدفعةكاحدةعبرمعماريةالنصاألدبيتظيرأف

مفتناقضعجيبأد،الجديدة فييا ،إلىقمبالمعاييركتبلشيالمبادئكضياعالقيـلكما
محمكدالتيماتت"كلـتشعريكمافيبدأالكاتببالحديثعفأـىذايظيربكضكحعندماك

محمدالذممازاؿقابعانفيسجكفاالحتبلؿ،كأحمدالمحبكسفيبسبب"حياتيابراحةالباؿ
(1)سجكفالسمطة"

بالقربمفحاجز)خميس(ريقؼيالسجفبمفيكموالكبكفيمشيدآخريجسدمعنى
(إيرز) الحج(بيتحانكف)الذمسميحاجز لبشاعة كقسكتمطيفان بابتوز مف طرد بعدما

 كيغمؽكاغالممغنط، األبكاب يفتح السبلـ بأف طكيمة لفترة ظف فقد بالدمكع، عيناه ركرقت
..أفل"كبرتوالأمنيككانتذالؿ،جرحالمطاردة،الجركح،جرحالجكع،جرحالسجف،جرحاإل
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أعكاـ عشرة فيالسجفمنذ الذميقبع الصغير تفك(1)"يزكرشقيقو يرعميؽأدرؾأفكبعد
شترؾقبؿأياـفياعتصاـألىاليالمعتقميفمعالسببفيمنعومفالممغنطيعكدإلىأنو"ا

يمبسفستاناكحمؿصك،النساء كلـ المعتقؿ أخيو كانفضحسرهنديبلكمرة فانكشؼأمره ،"(2)
نشكدةحفظياكانسؿخارجانمفخمؼاألسبلؾكالحكاجزكىكيرددأ"عندىاأدرؾالحقيقةالمرة

مفصحةمضمكنيا المكاجيةككافمتأكدا بأنؾزرتالسجكف..كيتعرؼأفأياـ "البد
ؿببلدم..المكتحنكف..سجففيشرؽببلدم..سجففيغربببلدم..سجففيك

 كعيكف، سجاف.. ..سجف.. أسبلؾكحدكد كمو العالـ فإذا رفعرأسو كنظرخميسبعدما
(3)مكناليزا..كقاؿالتعتبعميياأخكم.."كمنافياليكا..سكا.."فابتسـبمرارةال

كيتمددالحزفببلحدكدليعكسمدلاإلىماؿكالنسيافالذميعانيمنواألسرلخمؼ
عميوبالسجفالمؤبد،كنظرتاألـإلىأكالدىاالقضباف" ،كأحستكىيكتذكرتمنسيالمحكـك

(4)ا"فتمزؽأحشاءىاككانتدمكعياتنيمرمفعينييعفالطعاـبسكاكيتتخيمومضربا

فيسجكفكاالعتقاؿفيسجكفالسمطةقضيةاألنظارإلىتلفالكمحاالكاتبعكدكي
حمايةل؛الصييكنياالحتبلؿ إلى ييدؼ السمطة سجكف في السجف بأف القائؿ الزعـ يفند

بالتكقيععمىةكالدأحداألسرلمطالبخبلؿمفىذاكيعبرعفمكقفو،المعتقميفمفاالغتياؿ
ضعاؼذلؾمفشعكبأكأفمائةمميكفعربيأأنامتأكد":عريضةلتحريرالمعتقميفبقكلو
مفالممكف تطالعمىفتكقعأالمسمميفالمقيكرة بطاؿمفبتحريرالمعتقميفاألبعريضة
جكفالسمطةيأتيوكعندمايسأؿعفالفرؽبيفسجكفالعدككس،سجكفالعدككسجكفالسمطة

"الجكاب لحماية استراحة ىذا أقالكا: مفالمبلحقة فييحيلرتالأبطالنا فعمكا عياشىماذا
كالشريؼ؟لككانكافيالسجكفلمااغتالكىـ!!قاؿ:كلكنيـفينعيـالجنافينعمكف!قاؿ:كلكف

الطرؼاآلأفضؿمفأسجنيـ حكاربيفطرفيكيحاكؿالكاتبمفخبلؿال(5)"خرفيغتاليـ
ألنوقتؿبطيءألركاحاألحرارالشرفاءكقير؛القضيةإثباتأفاالعتقاؿفيحدذاتومرفكض

إلرادتيـكسمبلحقيـفيالحريةكالعيشالكريـفيكطنيـالذمتحكؿفيالمرحمةالجديدةإلى
فعندكمفيسجأيدالييكدعمىقاؿ:كلكنوسجففيكؿاألحكاؿمفيسجفسجفكبير"

                                                           

 ـ12/6/1997بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
 ـ12/6/1997بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
 ـ17/7/1997بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)
 ـ10/12/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة4)
ـ23/4/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة5)



81 

بقصداالنتقاـكطمسالثكرةكىنايسجنكفبيدؼفالعدكيسج.العربقالكاال:القصدمختمؼ
 يا مفذىب؟! كافقفصان اليرضيبالسجفحمارحتيلك قاؿ: كالكطف الفرد خيأحماية

 كال أحرارا يمكتكا أاترككىـ أريدىـ يعيشكا ةذلأف كساديةةقبيأفي الزنازيف كعفكنة التحقيؽ
(1)"سجافال

كمض الحكار ىذا انتيي طريقىكىكذا في جديداوكؿ مفيكما الكاتب قرر أف بعد
كفمسفتيا االعتقاؿ قضية حكؿ العقيمة الجدلية الرؤية ساحات،ينسؼ في المكت أف ليعمف
ألفالسجفميما؛كعفكنةالزنانيفالحريةأفضؿبألؼمرةمفالحياةالذليمةفيأقبيةالتحقيؽ

كلكفالحزففي،وكلكنوكحجموكطعموكرائحتوكعنكانوكسجانواليقبؿبوحماركافشكم
كالتعميؽ كالشبح لمتحقيؽ مييأة الغرؼ أف عممت إذا ينتيي ال الكطف حدكد داخؿ السجف

.أشياءأخرليعاقبعميياالقانكفحسبطبيعةالمرحمةالجديدةكالتعنيؼكالتعذيبك

جف(يبيفمكقؼالفمسطينيمفقضيةالسجفسكاءكافكفيمقالتو)سجافأبكؾياس
ننيإياظبلـالسجفخيـيسجكفالسمطةأكفيسجكفاألعداءفينادمبأعمىصكتوقائبل:ف

ليسبعدالميؿإالفجرنكريتساملأىك فيالسجفكلكنوحبلمكطف،.ىالظبلما ليسحبان
ككـىيغاليةالحرية...نوثمفلحريةالكطفليستنازالعفالحريةكرضيبالذؿكالعبكديةكلك

ىكالمرءاليرض...كلكفتيكفعمينافيالمعالينفكسناكمفيخطبالحسناءلـيغمياالمير
كاليقبؿاألحرارالسجفإالألنيـ(2)"فتكفذىباكاليرضيبالسجفحمارجدهحمارا السجكفك

،كاليقبؿالكاتبالتفريؽبيفأجؿالكطفيضحكفبكرامتيـكحريتيـكىيأغمىمايممككفمف
جؿحريةىؤالءأكلكفعمينافيغمرةالكفاحمف"المعتقميفداخؿالسجكفكتصنيفيـإلىفئات

األ نأبطاؿ تذف إكر فعذابيـ السمطة سجكف في كأخكانيـ أمر إدىي لكؿأنني دعكتي كرر
األ الشعبكلكؿ فيسجكأمة السجناء بتحرير مطالبة تكقع فيف السجناء كتحرير العدك ف

(3)."الكطفكتحريرالسجفكالسجاففكمناسجناء

عف بعيدا الذاكرة دىاليز في أسبابو عف يبحث غريب بحزف الكاتب يشعر كعندما
اليكمية نفؽفيبعيداعفسفاسؼاألمكرالتيتغكصفيجدؿفمسفييسيرتفاصيؿالحياة

كسألت"اىتزفيداخميحزفغريب!!ؼدالالتاألسماءمكتخت،مظمـتغيبفيومعالـاألشياء

                                                           

ـ23/4/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
 ـ30/4/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
 ـ30/4/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)



82 

كأجبتنفسيعمىكرسيالشبح:،نفسي:أيفياربيشعرتمرةبيذاالحزف؟كلـيطؿتفكيرم
(1)فيالسجكف!إذفمازلنامشبكحيفكمذبكحيف!!"

،كالميـفيالمكضكعأفكرسيالشبحكاحدكالسجكفعديدةتمؤلشرؽالببلدكغربيا
يستمرالكاتبكلكفالمحيرمفىـالسجانكفكماالذميكحدبينيـ؟ياإلىسجفكبيرتكلكقدح

عرضيكتكافؽاألسماءمعمسمياتياعدـك،طالحابؿبالنابؿختبلفيقرعناقكسالخطرليعمفا
ذاتيةأكغيريةتنجحفيكشؼ مجمكعةمفاألحداثكالمعمكماتكالبياناتالتيتشكؿسيرة

الزيؼ كالخداعكالتضميؿالذميمارسعبركسائؿاإلعبلـمفأجؿطمسالحقيقةفيحجـ
كالمظمكميف كالمذبكحيف المعتقميف يدكرحديثضركيع،كطف العدكا سجكف في أسيريف عف

عفاإلفراجعفالمعتقميفالفمسطينييفبمكجباتفاؽ)كامريفر(بيفالصييكنيبعداإلعبلف
كعنداالقترابمفالصكرةأكثرنجدأفالمفرجعنو،ؿالصييكنيالسمطةالفمسطينيةكاالحتبل

 الستقبالويسمى)جدعكف( كبيرة إلقامةحفمة الحارة سيخرججدعكفمرفكع"حيثتستعد غدا
ستصكرهكؿالفضائياتسيتصدر،يرزإبطاؿعمىمعبرسيستقبؿاستقباؿاأل،سمفسجنوأالر

صفحاتالمجبلتكالصحؼ الييكدمككافج(2)"اسمو سرؽمسدسمعممو كأطمؽ،دعكفقد
الشغؿمنيـلكالصقرالذمةتحكيشةكشرعفيسرق،ةصابمنيـثبلثأكالنارعمىالعماؿ

ـأ.العماؿكلكنوقتؿمعمموالذماتخذهكمبامسعكراييددبو"،خطؼالمسدسمفيدهكلـيقتمو
رضأكىناؾجمستبالقربمفكتنكحىنا،صقرالتيمازالتتطكؼبصكرتوشكارعالكطف

الصكر تحتضف بةاالحتفاؿ فمسطيف عمـ كالصحفييفاكتفترش كالمصكريف المراسميف ،نتظار
أكيبدك يككفالكاتبقدسمطالضكءعمىحجـالظمـالذم.(3)"فاآلإلىنيـلـيصمكا كبيذا

الكطف أجؿ مف بالمعتقميف ليـ،أحاط كره كىك السجف عمييـ ي،ككتب االحتفاؿبينما قاـ
كيعكدالكاتبإلىتصكيرالكاقعالستقباؿالجنائييفكمفلؼلفيـمفأصحابالشبياتكالتيـ.

حيثيتضامفالشرفاءكالبسطاءمعالمعتقميفمفخبلؿالحديثعف)عطكة(الذميمثؿالحؽ
إخك مع كاألكجاع اآلالـ يعانكف الذيف المصابيف الجرحى تضامف في المتمثؿ انيـكالكاجب

سجكنيـ: في المنسييف دعكةاألحرار بدكف تسمؿ حينما الكطني الكاجب داعي عطكة "لبي
،عادلساحةالمسيرةمفأجؿاألسرإلىاألتكبيسالذمينقؿالشبابكالنساءكاألطفاؿمتجياإلى

عطكةمفالمسيرةكقدارتدتإليوالركح،كتناسيمصيبتوالذاتية،إذماتزاؿالرصاصةالتي
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كيحاكؿالكاتبكشؼالحقيقةالمرةفيالمرحمةالجديدة(1)"أصيببياأياـاالحتبلؿتسكفرأسو
عرجيرددهحمكدةاألكافذلؾشعاراكذكمالشيداءكالمظمكميف"ىالتيتنكرتلممعتقميفكالجرح

مفعممو تذكرمشيدطرده بتقديرامتيازكمما الذميحمؿالبكالكريكسفيالشريعة ،حمكدة
أكالذم اليسرل"إصيبفياالنتفاضة فيرجمو مستديمة عاىة سببتلو (2)صابة كيعرض.

كيسيركففيشكارعالكطفميمكميف"،مشيداألطفاؿالجريحالذيفالينتمكفلممرحمةالجديدة
كافأكالدالشيخحمكدةييٌمكفبالخركجالىدارتحفيظالقرآفالكريـبالمسجدنصؼبطكنيـ

لىكالدىـالذماليجيدالرقص..اللسببثقافي!!كلكفإـينظركفبعيكفحائرةفارغة..كى
(3)."لعاىةمستديمةكحزفالينتيي

لمظمـالذميخيـعمىأىؿالمخيـ غرؽكثيركففيبحراليأسكاالكتئابفقدكنظرا
جرللؾماذا"عبرعنوالكاتبفيسؤاؿمكجوإلىسجيفخرجلتكهمفالسجفالذمكاإلحباط

ياعمي؟لقدكنتتبحثعفالمكاجياتدارابدار...معكؿطمقةكانتتصيبجسدؾكنت
ك فخرا أكثر تخرج كنت حبسة كؿ كمع قكة، دعكاتا تزداد الى بحاجة تكف لـ صرارا..

الشرفاء.. رفاقؾ مف صمد مف مع منتصرا ككنتدائما المكاجية.. كنتتصنع لممكاجية..
(4)"بينمايتقدـفبلفكعبلفالذيفتخاذلكادائما!فمالؾتتردداليكـ

لمحديثك ثانية الكاتبمرة الفمسطينيةيعكد فيالسجكف التعذيبككحشيتو عفقسكة
قصةالسجيفعزيزالخميميالذميييـعيكجيوفيشكارعإلىبكحسيفأكصؿ"كعفمرارتو

ياديخرجىائجاإكاف...السجفخرجمفعندماريحامختبلعقمياأالكطفبعدماخرجمفسجف
صحابو،كقدأفتداركوأماـالناسلكالأنوخمعمبلبسوإالشارعدكفكعي،كيقكؿكالده:إلى

جابياأكبعدسؤالياعفالسببكراءىذاالجنكف"(5)"مراضالعقمية.األىدخؿبعدذلؾمستشف
حناعارفيفتعذيبيـ!إيتالييكد..موعميو،اهلليخرببأبكحسيف:مفالتعذيبقالت:ياحسرةأ

(6)"ـحسيف!أريحاياأقاؿ:ىذاالكبلـفيسجف
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كانتتمؾ يصؿاألمرإلىأبعدمفالجنكفحيثيقتؿاألسيرتحتالتعذيب" كقد
الذمكافيدعكالناسعقب(أبكحسيف)آخركمماتسمعياالمصمكففيمسجدالشافعيمف

عزا في لممشاركة العشاء سجفصبلة في معو التحقيؽ أثناء قتؿ الذم الديف عبلء ء
(1)المخابرات"

كالغرابةأفيمقيالعدكالصييكنيالقبضعمىأحدالمطمكبيفكيصدرفيحقوأشد
العقكباتكلكفالغريبأفيككفالفمسطينيمطمكبالقكلاألمففيؿىذه)البلـ(المتصمةباألمف

ى التعريؼأـ العيديىيالـ البلـ كىؿكافحسيفمطمكبامثؿأنت"ية قاؿ: ابنيحسيف،
لؤل فيز رأمف، حسيف أبك كقد نعـ، كقاؿ: بفخر كيؼأسو فارتجؼكقاؿ: القبضعميو لقكا
حسبياهللأ قاؿ: فبمعريقوكسأعمىمسككه؟! الحراـ، سجنكهأكالد قاؿ: بو؟ فعمكا كماذا ؿ:

مؤبدا ال(2)"سجنا أبناء النعرؼمفىـ فياعتقالوكمفالفاعؿكىكذا سببا الذمكانكا حراـ
تكميـ الغمكضإلىسياسة السببفيىذا يعكد الحقيقيلبلعتقاؿكفيأمسجفكافربما

كىذاماحدثتمامامع"عمٌيالذمخرجلتٌكه،األفكاهالتياكتسحترياحياالمنطقةبعدأكسمك
بانفعاالتيـكينظرمفنافذةالمقٌرإلىكافيقمبنظرهفيكجكهالحاضريفكيراقك"مفالسجف

المرة؟ربما يخكنوىذه الحماسالذماليدرملماذا لكفالشمسكيستقرئمفكؿذلؾحرارة
كاإلىانة!" كالتعذيب كالشبح الضرب جٌراء مف أصابو الذم اإلعياء ذلؾ السبب (3)يككف

يدخ مف ضد بكحشية ترتكب اليمجية الممارسات ىذه أف األمركالمعركؼ كلكف السجف ؿ
كلماكانتالدعكةلممشاركةفي،المجيكؿفيالنصالسابؽمكافىذاالسجفكشعارالسجاف

قناعات مع تصطدـ سممية عند)عمي(مظاىرة الفتكر سبب يككف فقد السجف مف المحرر
خمصإلى"عدـالقناعةبجدكلىذهالمظاىرة؟ربماالخكؼممابعدالمظاىرةلكأعائدا(عمي)

فيىجكمو!!كعمىكؿاألحكاؿلـيكفمفالممكفأفيصٌرحبمايجكؿفيخاطره،كاكتفى
بمبادلةاالبتسامةألصحابوالذيفينتظركفنيايةكبلـالمسئكؿحتىيعانقكهكيينئكهكرغـعممو
بأفرفاقوالذيفخرجكاقبمومفالسجفقدتمتإعادتيـإليومرةأخرلفيظركؼغامضةإال

فذلؾلـيمنعوأفيستمتعبكؿلحظةحٌريةمنذأفخرجمفبابالسجفكحتىرؤيتوالشمسأ
.(4)الضكضاء"ككاألحباب،كاألصحاب
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 السمطة ألجيزة األمنية التقارير يكتب الذم المندكب ظاىرة برزت اختاركقد حيث
كنكلكج(لتتناسبمعالكاتبالتعبيرعفىذهالقضيةبسريةتامةعفطريؽالحكارالداخمي)الم

 األنفاسسياسة الحركاتكالسكنات"كتـ كمراقبة األفكاه تعتقؿتنأىؿكتكميـ بأنؾلـ سعيد
فتتساىؿفياالبتسامةأفيكؿاألحكاؿالينبغيصحابؾبالحارة؟أحتيىذهالمحظةمفدكف

أ مف خكفان الضحكة بعضأك يفسرىا المتطمعيف""ف عمى الكطف فينياأفيشكارع شماتة
 الييكد...أاألعداء التفجيرضد لعممية تأييدان أك عـ ماليكماؿأستغفراهللالعظيـ...اليا نا

(1)لسياسة؟"ا

 كما الذيفقضكا نحبيـنتيجةالتقاريراألمنيةالتيكافتناكؿالكاتبقضيةالضحايا
(بمبؿلسافالطفؿ)عفطريؽاسترجاعشريطذكرياتمؤلمةعمىيرفعياكتابالتقاريركذلؾ

معمائودفيكهبالبمطاتكغرؽفيالصراخبينماغرؽأبكالدهفكجئبالممثميفيضربكفالذم
كليسقتموكلكفالقميعأخطأالكتؼفأصاببالبمطةكسطرأسوفتناثروالمقصكدكافردعأف

جفأفممؼفيمكنيأيضانعندماكنتفيالسأألسفمتقبؿأفيسأؿعفالسبب!!كمخوعمىا
أبناء مف مرفكعات كرقات ثبلث بنفسي كقرأت كاألخبلقية، األمنية بالشبو طافحان كاف أبي

شبولـتثبتكىذايبيفلممتمقياآلثارالمأساكيةلثبلثكرقاتتحتكمعمى(2)الرصدلمقيادة!!"
قدتفاقمتك.صحتياكتبتمفأبناءالرصدككتابالتقاريرالتيكانتتتسببفيقتؿاألبرياء

سىذهالقضيةكتعقدتبسببالتضارببيفالمندكبيففيتقاريرىـالتيتتحكـفيأحكاؿالنا
الممطخبالعار" إلىحقيقةىؤالءالمندكبيفكتاريخيـ زاؿالبحثكأرزاقيـمعاإلشارة ىؿما

ليأنورفعتقر فأقسـ المندكبجارنا، تحدثتمع قاؿ: جياد؟ عنؾيا جيداناألمنيجاريان يران
عني،كقاؿفيوأننيأصميكلكنيلستمفحماس،كلكفالمشكمةفيمندكبالجيازالثاني،
الذمتـ أليسىكنفسو قاؿ:سبحافاهلل!! الكلداليعرؼأباه،اليعرؼسكلالشيكؿ، ىذا
ردعوفياالنتفاضةالماضية؟!قاؿ:ىكبعينو،كلكفاليكـأصبحلديوحصانة،كأصبحكبلمو

كلكفكيؼ)فمتر(،واليكجدسكلصديقمسمكعان،قاؿ:أاليكجدلومفتاحفيالمنطقة؟قاؿ:
(3)"نومشغكؿبتيريبالبانجكمفالحدكدالمصرية!!إفنصؿإليو،أيمكننا

كأخيرايظؿالغمكضسيدالمكقؼكيمؼمسرحاألحداثخيطرفيعاليكاديرلبالعيف
متص لكنو مرعؿالمجردة بفتيؿ مف مصنكعة االنفجار شديدة بمادة متصؿ كالظمـب القير
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عبرعنياأسيرمحرراصطدـبمرارةالكاقعكبدأيحدثنفسوكالكحشيةكالكاقعيةالجديدةالتي
عمىميمؾياعمٌي..التتيكر..ال"كمفييذمأكيغمغـبكبلـيكاديككفىمساغيرمسمكع:

 الشمسكلتجعؿمفظبلـ فأنتقربافنيرتتكغؿفيعالـ السجفخطرجعةفيحسابؾ..
فالشمسالتيتراىاأماـعينيؾىيأـأبيت..بذنبأكبغيرذنب..كلتعمـأاالتفاقاتشئت

قب..ىناثشمس"الفكرة"..فأنتفيسجف..سكاءاتسعفكافبحجـغزةأكضاؽفكافبحجـ
(1)"أكىناؾ!!

 مفحياة أخرلنتابعمشاىد عمي)ؿالطفمفناحية عمىشاطئ(درَّالب)الذميبيع(
لىالبيتمنيككا...ظؿصامتايمضغإالبحربعدسجفكالدهفيسجكفالسمطة"عندماعاد

تقمع الفمسطينية الشرطة إسرائيؿ.. أخبار أبيضكأسكد.. التمفزيكف.. عمى يتفرج كىك لقمتو
جنكد..كاميراتتصٌكر..الفتاتالمتظاىراتفينابمس..نساءالمعتقميف..أطفاليـ..عصٌيك

كيثكرفيأكعمىالفكرتتساقطدمكعوكدمكعكيستمرليؿاألحزاف(2)"كصراخكدعاء!! مو..
 كأ"نفسوغضبمخنكؽ.. الزيارة.. عميؾيكـ كٌصانا كعميؾأميكالدنا مكانو ىنا فأنتأنا

السمطة؟!حمؿالبندقيةبي!!ماذافعؿحتىيبقىفيسجكفأنامبسكط..كسيخرجأتستريحي..
فيكجوالييكدكلوالشرؼكلنامفبعدهكؿالشرؼفالكؿيعرؼماذايعنيالسجففيسبيؿ

(3)"اهللكالكطف!!

شريككفعندىاككاليرييـإالمايرل،ريخيعيدنفسوعندمايستبدالحاكـبالرعيةاكالت
كىـ،لمصمحةالمعتقميفىكالسمطةالسببكراءاالعتقاؿفيسجكفالبميةمايضحؾلتعمـأف

كيظيرىذاالسرالكبيرعبرحكاربيفأختيفيدكرحكؿخطرالنظرإلىكسكؼاليعممكف
ختيارايقةالتيكانتتجربأفأعندذلؾتذكرت"الجياتالمختصةالشمسالذمتحذرمنو

فالشرطةحبستنياسمعتفياألخبارأأتغطيالشمسبغرباؿالمفتكؿالذمكاففييدىا
قيادةحماسكبذكاءمنقطعالنظيرربطتاألمربالكسكؼحيففطتقائمةربماحبسكىـحماية

(4)"يكنيـمفالنظرإلىنكرالشمسعل

كاليشفعلوعندىاأحد،يتـإلقاءالقبضعمىامرئبتيمةحبالكطفمفالممكفأفك
كاف األذلؾشعاراكقد حمكدة تذيردده لسانوعرجكمما أثرطكؿ مفعممو طرده كرمشيد
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األ عمىعقكؿالشعبكثقافة بتقدير.مةكتعديو البكالكريكسفيالشريعة الذميحمؿ حمكدة
أامتيازكالذم إصيبفياالنتفاضة مستديمة سببتلوعاىة اليسرليتذكرصابة فيرجمو
جيدا إتمؾالعباراتالتيكجيتحمكدة عمىأثر القبضعإليو بحبالكطفلقاء متمبسان ميو

ةفيصدره..يكالحديثعفمساحتوالحقيق

 يا أكالد.. عمىاهللكنيضقائبلبطأيا تككمكا اؿ.. ألزكجتو: خارجأشبعيالرضيع.. .(1)"نا
صىزكجتوبإرضاعطفموكأفتككفالمصدركالخركجمفالمشيدنيائيابعدأفأكىكذايقرر

،الثقافاتالتيتتبدؿحسبالمراحؿفعالرئيسلبنائوكتككينوبعيدا المحـك عفثقافة كبعيدا
كقبؿأفيقررالخركجمفالكاقعنيائيالـينس،الفاسدةالتيتقؼالمنطقةبأسرىاعمىأبكابيا

الفاسدة المحكـ تسكؽ التي الصحيفة يمزؽ المكاف،أف فيي النفايات حاكية في يمقييا كأف
إضافةإلىذلؾفقدشكؿخركج.يشعربالتقززفيحيزهدكفأفالحقيقيالذميمكفأفيقبميا

كلـيطؽكضعطكؽالثقافةالجديدةحكؿ،حمكدةممارسةإيجابيةعندمارفضالكاقعالعفف
فيشكارعالكطفالحزيف التدجيفالتيضربتأطنابيا كال.عنقوكعنؽأبنائوكرفضسياسة

 األسرلفياليـ الجرحىعفإخكانيـ فيالصؼ،كالحزفكالقيريقؿ جميعا كانكا أنيـ مع
نادلالكطففتقدـالرجاؿاألبطاؿفيمجاؿالتضحيةكالذكدعفحمىالكطف ،األكؿعندما

الفرص كاغتناـ الثمار لجني اآلخركف برز فقد اليكـ دن،أما في كالجرحى ايكعاشاألسرل
فيغرؼ:النسياف ماإما كا  ىذهكقد.رصيؼالقيرعمىاألسر الكاتبفيتصكير نجح

المعانيمفخبلؿالحديثعفجريحسابؽمفجرحىاالنتفاضةيبيعالترمسلكنولـيسمـمف
لمزبائفالمحترميفكذلؾبسببعاىةفيكالسادسأنواليقكـكاقفا:"كمنياالتيـالمكجيةإليو

رجؿمستيتربالقيـكالقكانيفرجمومفأثرإصابةفيالمكاجياتأياـاالنتفاضة..بياعالترمس
قؿعقموكنزؿمفسيارتو بدرعفالرجؿالميـعندما ممخصما ىذا كآداببيعالترمس..

(2)"الفخمةليشترمالترمسلزكجتوالتيترافقوفينزىة

تصيبو أف بعد األحزاف بحر في المرء يغرؽ ما بو،األحزافتمؾككثيرا كتحدؽ
التيأصيبتبالشمؿبعدإصابتيابطمؽزينةكماحدثمع،المصائبمفكؿحدبكصكب

خبلقيا..أصيمةفيأزينةتعرفياكؿنساءالحارة،"نارمكىيتدافععفطفمياقبؿاستشياده
صيبتفيظيرىابرصاصةكىيتدافععفأخرالزمافحينماآصابيافيألكالىذاالببلءالذم
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ـترحمورصاصاتالييكدالتياخترقتقمبوالصغيرصابيا،لأطفمياالذم،رغـالشمؿالذم
(1)"لىحسرتيافينصفياحسرةفيركحياكفمذةكبدىا.إفتضرجبدموبيفيدييامضيفان

كقديمتقيالفقرمعالحزففيقمباألـكماحدثفي" بيتالعجكزأـبرىكـالمقطـك
برىكـ مف مسمع كعمى الشمس، العدسفيضكء تنقي كانت يقرأالتي كاف الذم المقطكـ

الجريدةعمىكرسيوالمتحرؾ،برىكـالمقطكـكافزينةشبابالحارةقبؿأفينقطـ،كافذلؾ
حينماطمعليستقبؿالطبلئعالذيفطمعكامفالعبكرعمىأثراتفاقيةأكسمكالطميعيةالسممية،

فطمعتأركاحجميعالشبابالذيفير فيطمعةرفح، كبكفمعوإالىكحيثفانقمبتالسيارة
(2)"طمعكهمفبيفالحديدمقطمايطالعفيالركح

"مفأيفيايجتمعالحزفمعالعجزمعالفقرجراءاإلصابةكاإلىماؿالطبيأحياناقدك
حسرتي؟كاهللمافييدمغيرىذاالشيكؿ،أريدأفأشترمإلخكتؾككزامفالمبفليأكمكا،كىا

عفالعمؿمفسبعةأشير،كاليدخؿبيتناقرشكاحد،ألفكالدؾأنتترليابنيأبكؾقاعد
ليسمفالزبائف،بؿطكؿعمرهمستكركغمباف،كيكفيومابومفىـككجع،ماتزاؿالرصاصة

(3)فيظيرهتتحرؾ،كيقكؿاألطباءأنوالسمحاهللقدتؤدمإلىشمؿما"

لجريحيم نادرة الكاتبصكرة كاففي:ثؿعيديفمفناحيةأخرليقدـ األكؿعندما
كالثانيعندماأصبحضابطافيالمرحمةالجديدةليجسد،صفكؼالثكرةحيثأصيبفيرأسو

التحكالتالتيأصابتاألرضكاإلنساف أىـ كتصكراتو "بتصرفاتو عممنا بعد فحضرةأفيما
أصيبفير أالضابط إسو عاـ لبناف ع1982بافغزك القدميف... حافي كاف الرأس، ارم

بدأت الذيف جنكده مف بسيطة مجمكعة كسط في يقؼ مكنسة، عصا يده في عمىيحمؿ
ثـبدأ،كلـيعجبوىذاالكضعانكمشالضابط،ثـانتفخقميبلجكىيـعبلماتالطيبةكالزىؽ.ك

ك الجنكد استفز بشكؿ معنا أالتحقيؽ فحاكلكا بعيكنيـأحرجيـ لنا يعتذركا بداية(4)."ف كمع
بيـالت المنكطة األشخاصكاألدكار طبيعة لتكشؼ الظيكر في التحكؿ عبلمات تبدأ حقيؽ
ىذاالمكاف؟!جئنانعرؼأطفالناعمىإلىلماذاجئتـ"تحكؿالذمطرأعمىاألحياءكاألشياءلكا

التعممكفذلؾ؟!أذفمني.إالبإحدكدغزة.ككافاألطفاؿمفحكلنايرتجفكف!كلكفذلؾممنكع
بالنظرابتسمن لنا تأذف نحفعندؾ كىا كقمنا: ا الحدكدإلى بد الال قاؿ: أ! عرؼىدؼأف

                                                           

ـ7/1/1999بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
 ـ12/8/1999بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
ـ31/5/2001بتاريخ:،مقالة(صحيفةالرسالة3)
 ـ10/9/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة4)



89 

مفمزيداريدأناكذلؾكالأرسمي؟!قمنا:حاشاؾ.قاؿ:بؿ(مشمارقفكؿ)ناىناأ.كالأزيارتكـ
(1)"نساني.إالحديثبشكؿالإلىلقدتحكؿالضابطمرليسمزحة.فاألأالكبلـ.كقتياشعرنا

كابأفالكبلـصفةالمتكمـفإذاكافكبلـالضابطغيرإنسانيفالسببأنوبعيدكؿالبعدكالص
ألنوبحؽكصدؽينتميإلىالمرحمةالجديدةالتيقبؿفيياأف؛كالينتميإلييا،عفاإلنسانية

يككفحارسالمحدكدعندالييكدكأمينامفأمنائيـ.كمعذلؾقديككفاألمرىزلياأكمفباب
يزبيفالجدكاليزؿ.استدرنابعديكلـنستطعالتمالبرامجالمصنكعةمفأجؿالضحؾكالتسمية"

مرالجنكدأمرالعسكرمكالتتحرككا!!ككقاؿقفكاباألاشتاطغضبا،دراجنا...أفسممناكعدناأ
"(2)فيحيطكابناحتىنتعمـاحتراـالعسكر!!أ

ذاتفرؽالكبارفيشكارعالكطفك سجكنوكمقابرهفإفالصغاريجتمعكفبيفماتبقىكا 
مفبيكتمدمرةعندحدكدالمخيـكالمنطقةالعازلةمفاألسبلؾالشائكةكأبراجالمراقبةالتي

أماخالدفكالده"عمركمحمدكخالدترسؿالقذائؼكالخرابكالمكتمفالمستكطنةكماحدثمع
كأماعمرفقد،كقدكافصديقالكالدعزيز،ذعاميفكأمامحمدفكالدهشييدمن،أسيرمنذسنيف

لممستكطنة"ربت المجاكر بيتو في نائما كاف بينما قذيفة أصابتو بعدما كتمتد(3)تساؽكالده
كحيف.أبراجالمراقبةكالغرؼالضيقةبعيداعفمعاناةاألسرلكالمعتقميفخارجأسكارالسجفك

ؿلحظةالمقاءبيفاألسيركذكيوجراءاإلجراءاتالتعسفيةقبيمتزجالفرحبالترحكاألمؿباأللـ
غرؽميذالكالحرمافقيرتغكصفيبحرالتعمـأنؾ،التييفرضياالمحتؿبحؽاألسيركذكيو

منياإجراءاتقمعيةففرحةالمقاءأثناءالزيارةتحكؿدكنيا،المقيكركفمفالمعتقميفكذكييـفيو
األ يتنفسو الذم كذكفحصاليكاء بالفحصكالتفتيش،ىـكسرل المتعمقة الميينة كاإلجراءات

ؽالمتمثؿفيالمقاءبيفالطرفيفبيفالشخصيكاالنتظارالطكيؿمفأجؿالبحثعفدكاءالفرا
األسير" ككلدىا بأفاألـ فكجئت الصفكؼ كتقدمت إليو شكقا المذبكح قمبيا حممت أف كبعد

إلىكجومعالسجانةالتيطالبتيابنزعجدتنفسياكجيا،ككالسجانةتطمبمنياأمرامستحيبل
حاكلتأـخالدأفتفيميالـتستكعبأـخالدالمسالة،سياكاممةكخارجالغرفةالمغمقة!مبلب

غير جاءتالتحمؿشيئا كىيقد مفسنكات، تره الذملـ الكحيد أفترلكلدىا تريد أنيا
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أفتنزعمبلبسياكك أفتخمعيشيئارامتيا،كاليمكنيا السجانةكقالت:إما مفذلؾ،ساكمتيا
ماأفأحرمؾمفذلؾ،صرختبأعمىصكتيا:ال..ال..مميكفال. (1)"مبلبسؾأماـالعيكفكا 

 في سجون السمطة والقير السياسيعتقال االثالثا: 
التعبير القمعبصكرمختمفةكصادرتحرية تكميـ،مارستالسمطة كفرضتسياسة

األفكاه كالقير الييمنة كفرضت المعارضيف بزج المتمثؿ غياىبكالمناكئيف في كالمخالفيف
.السجكف الكضع ىذا مف الكاتبجانبا صكر المأساكمكقد الحديثعف الحاجةمفخبلؿ
 فيالسياسة،التيسالمة الممعكنة،"التفيـ أخذتتتعاطىالسياسة األخيرة فيالفترة كلكنيا

ختياأكعةعمىالشباب،كىيكاثقةأنولفيتـحبسياكذلؾألفابفكتصرحبتصريحاتممن
كمايزيد(2)الييكد"عندماكافيطاردهئوحبيامفأياـاالنتفاضةحيثكانتتخبيعسكرمكىك

مفمرارةالكاقعمعرفةاألسبابالتيتحكؿدكفحبسياكالتييقؼعمىرأسياالكاسطةالمتمثمة
فيابفأختياالعسكرم

 فيشكارعالكطفكيمتقطالكاتبحديثا تسير يدكربيفركابسيارة أحدلينقؿكبلـ
ىذهسيمفكنيةعندسماعيـمقطكعةمكسيقيةبضميرالمتكمـالذيفيتحدثكفالركاب فيقكؿ:"

التعذيبالتيكانتتدؽفكؽرأسيكأنامشبكحأعانيكيبلتالتعذيبالمياليكاألياـالمتكاصمة
نكـ!! في(3)"دكف الشبح أثناء األلـ يخالط الذمكاف ىك  كزعيقو )بيتيكفف( سيمفكنية كأف
كقديبدكاألمرعادياالغرابةفيوخاصةأفالعدكاليألكجيدافيتعذيباألسرلالسجكف

ذالليـكأنواليرقبفييـإالكالذمةكلكفالغريبأفتككفىذهالسجكففيمناطؽالسمطة كا 
.ياكتحتإشراف

قاؿالرجؿإذفىيسجكفالكطف!ليستسجكفالييكد."كقاؿ:،يدالشاببحرقةكتن"
الحدقاؿ:كأكثر.قاؿ: الذميجمسفيالكسطكىؿيصؿاألمرفيسجكنناالكطنيةإلىىذا

الرقابةكالمجمسالتشريعيكحقكؽاإلنسافكالحيكاف؟ يبدكالمشيدسرياليا(4)"!كتدرمىيئة كقد
فيسجكفاالحتبلؿ،القضباف"محمدالذممازاؿقابعاأماحزينةلياكلدافخمؼعندمانجد
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السمطة" سجكف المحبكسفي (1)كأحمد عندما ذلؾ مف أبعد إلى الكاتب بيفكيذىب يربط
كصكت كالقذائؼكالقنابؿالسيمفكنية "الرعبكاالجتياح المخيـ تذكرنافي أصبحتسيمفكنية

يكانتالمخابراتاإلسرائيميةكالفمسطينيةتديرىاعبرمكبراتالصكتبسيمفكنياتالمسمخالت
(2)فكؽرؤكسالمشبكحيفانتظارالمتحقيؽ."

مقابمةبيفسجينيفأكمعتقميففيعندمايجرمالكاتبأكثرسرياليةالمشيدصبحيك
إلىاإلدارةسجكفالييكدأحدىمايسمى)نشاشان("كقدسجفأياـاالنتفاضةكخضعلمتحقيؽكفر

فيكقدمكثـ،1985ثـدارتاألياـكخرجسميمانمعافى"كاآلخراسمو")زعؿ(مفالمحرريف
رفاقدالعقمويحمؿكخرجكقدفقدزكجتوككلدهالكحيد،كداالسجفأكثرمفخمسةعشرعاما،

(3)أسكديأكؿمفطحيفالتمكيف"كرتاأزرؽ،كشعراأبيض،كحزنا

الض )صبرية( عندكتمقي السجف في يتجسد الذم الظمـ مظاىر جانبمف عمى كء
فيبيتمفبيكتالمخيـ معصغيرىا زكجيا حيثتركيا كالشتات،السمطة فيالغربة كتاه

كبدالمفكلماعادمعالسمطة،كحافظتلوعمىكلدهكبيتوبعدأفعممتخادمةفيالبيكت
بق،أفيمتئـالشمؿكأفيبادلياحبابحب بيعالبيتألرذؿالجيرافربأقدـزكجياعمىكقربا

انقضكلدمعمىالساكفالجديدأرسؿ"سكفىكعائمتوفيبرجعاؿ،ككقبضثمنو كحينما
...يمعف...فأبكهع..قاؿيم...كحينماقمتلو:كلدؾ.كالدهلوالشرطةفحبسكهك...فيكجيي

أفسجكفالسمطةكانتتفغرفاىااللتقاـكلعؿالكاتبيريدأفيشيرإلى(4)"..الخ..الخ...يمعف
الضعفاءالبسطاءالذيفالناقةليـكالجمؿكليسليـعنكاففيىذاالكاقعالجديدكأفصبرىـ

ككأفمايدكرداخؿ،ةسياسيأمنيةأكباسبأكآماليـقدذىبتأدراجالرياحدكفأفيككفلذلؾ
لمعال مصغرة صكرة كعدكاف قير مف الكطف الغابأسكار قانكف فيو يسيطر الذم الحديث ـ

الكبارعمىالصغاركالمكافلمضعفاءفيو .يعتدمفيو يكشؼالكاتبعفآثارالسجفكما
المكاطنيف كبتحرية في ،كأضراره كرامتيـ كتيشيـ نفكسيـ كتحطيـ بيف حكار التبلميذفي

ىـأستاذك عبلمات عميو تبدك ك،الخكؼالذم عف الكبلـالتحريضكيحيبتعد كثرة مف ذرىـ
لقد،(ةالفمسف)ك الطبلب:" أحد عميو فيرد كالسبلمة النجاة إلى كأقرب أجمؿ االختصار كأف

ةجفكرتبالمكتياأستاذ،الأطيؽحياةالكبتكالتخكيؼمفاالستدعاءاتكالنصائحالممجك
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نتفاضةألمكتبالصمتكاالبتعادعفالكبلـ،لكننيخفتأفأمكتعاصيا،أتمنيأفتعكداال
(1)فيياياأستاذحرانقاؿاألستاذ:التبالغيابنيأنتفيمقتبؿالعمرأمامؾمستقبؿجميؿ"

يمتئـبعدمفقمبالكطفالذبيحلكفالجرحالنازؼ عندماطمبالمعمـمفطبلبوإكماؿلما
ال شريط كيستعيد كرقبتو يتحسسجنبو كىك األستاذ يشرحكفكسرح "كبدأكا التيالشرح شتائـ

كاختمطتأصكاتالكرابيجبيمي التعذيب... الذيفيشرحكفمعبأتأياـ التبلميذ كأخيرا(2)"ة
قدنياىـعفألنيـنجحكافياستدراجمعمميـلمحديثفيالسياسةالتيكاف؛ابتسـالطبلب

تمر،فينحنيلمعاصفةحتيأرغبةالناظركرغبةأصحابوالذيفنصحكهعمىبناء"تعاطييا
فالكيؿكؿالكيؿلمفيتحدثفيالسياسةكيستفزالييكد...الشبابجاىزكفكالكضعحديدفي

(3)"حديدكالكؿينحني...

كفيحكارمعأحداألطفاؿالباعةعمىقارعةالطريؽيظيرجانبمفالمعاناةالتي
يعمؿ؟سكت،يسببيااالعتقاؿالسياسيفيسجكفالسمطة"ازدادفضكليفسألتو:كالدؾما ذا

3ليت،كلكنومعتقؿمنذكترددثـتنيدقميبلكقاؿ:كالدممعتقؿ..قمتعندالييكد؟قاؿ:يا
السنكاتفيغزة،كبصكتمنخفضقاؿ:سياسييعنيحماس..مشحراميالسمحاهللك

(4)"حشاشأبكمبيشرؼ،بيرفعالراس

نويعكسحجـالسجفالذمفيسجكفالسمطةبسببيبدكبسيطالككقديككفالسجف
قكانيفيحيا حسب كالمشركع المسمكح كقمة الممنكع لكثرة نظرا المساحة كضيؽ الناس فيو

يميث.قالت:مالؾ؟قاؿ:جيبالشرطةكالجيشىجمكاعمىدخؿمحمدحزيناالمرحمةالجديدة"
جيب!كأخذكاالمحبكس..ضربكه،كحبسكهفيال(أبكزعؿ)المدرسة.مسككازعؿالمسكيفابف

ككادتعيكف كطيركىا، حبسالحساسيف.. حراـ كقالكا: الباب. كفتحكا قفصالحساسيفمنو
قاؿكالده:اليا أبيحراـحبسالحساسيفكذبحيا؟ تدمعكىكيسأؿكالده:صحيحيا محمد

قالتاألـكقدحزنتلحزفكلدىا:.كلدمذبحالعصافيرحبلؿ..كلكفذبحالناسىكالحراـ
كيفزعؿ..يسترزؽمفصيدالعصافيرألموكأخكتو،ياليتيـفتحكابابالسجفعمىكالدهمس

يعرفكفالحبلؿكالحراـ. دامكا ما كليةالتتدخميفيالسياسةكأخرجكه قاؿغمباف:اسكتييا
ركمناقكمنافيسجكفالخكؼكالف،كمنامحبكسكفمنامفىكمحبكسفيسجكفاالحتبلؿ
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الك سجكف في كؿ في تطير التي ىي فقط العصافير ليتنيطف.. يا محمد: قاؿ مكاف،
(1)"عصفكر

كالتجدليامكاناكالتدرمأيياأكثر،قدتتكسرالسياـعمىالسياـمفشدةاآلالـك
بعدماسجفأبكىـكأخذتيـعندمألخفؼعفألقد"كجعا خكىـ،قاطعتيا:لماذا؟أميـحمميا
،كبعدماأشبعكه"لـيمٌديدهعمىالعسكرم..كلكفأكالدالحراـشيدكابذلؾنوإبدا..كاهللأقالت:

االثنيف..المصيبةليستفياالعتقاؿك السرديففيسرخاـالطريؽكاعتقمكا بعثركا نماا ضربا
كفيمشيدآخرتفشؿقكاتالسمطةفي.(2)"فيثمفالسرديف..كاهلللقداشتراهمفالبحردينا

الباعةبتيمةإزعاجالمكاطنيفاآلمنيفتنفيذاعتقاؿ يحتمكفباألزقةكقدأحد كافالمارة بينما
الذيف الشرطة أفراد لسياراتاإلسعاؼالتيكانتتنقؿالجرحى،كلـيجد خمتالطريؽتمامان
تكاجدكافيالمكافسكلبائعالبرتقاؿالذمرفضإخبلءبسطتوكحاكلكاإقناعوبخطكرةاألمر،

يصرخفيحالةمفاليستيريا:اترككنيكامنعكاعسكرةالطكشات،كأخذيقذفيـبحباتلكنوكاف
البرتقاؿكعندىاانقضكاعميوالعتقالوبتيمةإزعاجالمكاطنيفاآلمنيف،كلـيفمتومفأيدييـسكل

(3)"رشقاتالرصاصالتيأجبرتيـعمىاالحتماءباألزقةمثؿباقيالناس

خرهفيأررلجدهسببتالذم"يب(رعد)ميمثموالطفؿالصغيركينتقؿإلىالحاضرالذ
،حيثلـينـتمؾالميمةأل فأالإنوقضاىافيقياـالميؿفيالمسجدالقريبمفبيتيـ،النـك

المحبكس، عفكالده صكرة حيثيرمفيالحفيد الحاج، لتعجبجده تكف المبرراتلـ ىذه
(4)."نوكلدعنيدع!!ألالالجكامإكالذمكمايقكؿلـتحبسو

كماأشارالكاتبإلىخطكرةىذهالقضيةمفخبلؿاإلشارةإلىاىتماـالسمطةبإنشاء
 في ظير ما حسب ككثرتيا كعددىا متمثبلالسجكف الكطف شكارع في يدكر الذم الحكار

يتـبمجمكعةمفالبسطاءالذيفيتجاذبكفأطراؼالحديثكىـيشربكفالشامعصرأحداألياـ
صابعأشاطئغزةالشمالي!كبدأمحمدأبكدقفيعدبعمىالحديثعف"تدشيفسجفكبير

ماأيديوكشفتيوعددالسجكف،فقاطعو يكفيلكؿالشعبحدىـقائبل:التتعبنفسؾ،عندنا
نوأربعةطكابؽإردؼقائبل:يقكلكفأالفمسطينيبؿلمشعبالعربي..عندنااكتفاءذاتي،ثـ
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كيتيحالكاتبالفرصة(1)"يدؾعميوإاألرض..ككموبطكففيبطكف،يعنيالميبيدخموتحت
ككؿلمطرؼاآلخرأفيداىفكيبرركيفسرلكؿمفيعترض" سجكف، فييا كؿالببلد مالكـ؟

الشعكببحاجة األإلى السجكف! مف طبيعيةمزيد أمكر كالسجكفالتكفيىذه تتزايد، عداد
ك طردية، طردتكـ"ذا كعبلقة تسكتكا لـ ليستمحتمة(2)ا كميا الببلد أف كلكفالصحيحأيضا

.كفمسطيفكليستمنككبةكمانكبأىؿفمسطيف

أخرلفإف عفكرامةيقضكفاألسرلمفناحية خمؼالقضبافدفاعا أعمارىـ زىرة
رادتيـالحديدية،أكطانيـ ؼمفكيسجمكفبحرك،أسطكرةالتحدمكالكرامةكيسجمكفبصبرىـكا 

كالرجكلة آياتالبطكلة أسمى كنار الجمر،نكر مف أحر عمى الحرية فجر بزكغ كينتظركف
كالفراؽ الشكؽ بنار يكتككف الذيف ذكييـ كقمكب قمكبنا شغاؼ في يعيشكف كذلؾ ،كلكنيـ

الجمر مف أحر عمى كالتحرير الخبلص يكـ مغايرة،كينتظركف صكرة يمتقط الكاتب لكف
كىنا.عثرعمييافيثناياالمرحمةالجديدةالتيتغيرتفييااألشياءكاألحياءلكؼكالمعركؼألمم

اإلحساس الناسككيؼتبمد ككيؼتبدلتالناسغير أسره حدثبعد ،اليدرماألسيرماذا
كالنككصعمى كالزيؼ الخداع عصر بداية أعمف الذم السبلـ بفيركس الناس تأثر ككيؼ

األشياءكاأل،األعقاب كتسمية لعبةجديدةحياءبغيرأسمائيا بدأنا نحفاآلفعمى.كأننا كىا
أنياطالبةفيالكميةطكيمةككافيةككطنيةكالدليؿ"مكعدمعابنةاألسيرالمحككـمدلالحياة

نياأكالدليؿالثاني،طرافياعمـفسطيفأشكؿككفيةفينيايةعمىكتفييالفحةعمىتضع
سرمكعكدةشقرحتييتـتحريراألفالتصبغوبالمكفاألأكدحمفتسأكتفياشعراعمىترخي

،كاليقتصراألمرعندىذاالحدفالجرحأكثرعمقاكالتغييرأكثربعدا(3)"بلجئيفكقياـالدكلة!لا
تجسدتكؿمظاىرالتغييرالسابقة،كشمؿاإلحساسكالتصكركالشعكركطرائؽالتفكير كقد

كا" بيفالشباب.. كالدليؿكاصمة كمثقفة .. الماضيأعية العاـ كتبتعنيا فصحيفةعبرية
ـثناءالمخيألكافكىيتشرحقضيةفمسطيفلمطمبةالييكدفي)الكيبكتس(كنشرتصكرتياباأل

بأالصيفيالمشترؾمخيـالسبلـ! تشيدليا بمائةشاب،كأميا كنز!!كلـالأنيا ليستأ؟نيا
بابنتاأل للسجفمدسيرالمحككـعميو فيمتالمعبة؟!أالحياة؟ بعدما (4)"التستحؽالتكريـ

الطمبة مع التيتتحدثبطبلقة الكطنية تمؾالشابة كلعؿالصفاتكالسماتالتيتمتعتبيا
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لعؿ(1)"المخيـالصيفيالمشترؾحكؿقضيةفمسطيفمخيـالسبلـأثناءفي)الكيبكتس(الييكد
لتييجيميااألسيرنفسوكمفينتظرخركجوعمىأحرمفذلؾيكحيبشركطالمعبةالجديدةا

فيمتالمعبة،فاشترت-يضاأ–مياأكلعؿاألغربمفذلؾأفاألـتشبوابنتيافيذلؾ".القير
لكافالعمـ.تشارؾبوفيالمناسبات،كتتصكربوأثكبفمسطينيمطرزب،لنفسياعدةالشغؿ

الثكبفقدإلىضافةباإلكطنيتياكتقبض.عمىكممادعاداعيالتراثالكطنيكبذلؾتقبض
بالمرأ الخاصة السياسية المغة لعبة كاألأتقنت تطمؽلسرة التي العبارات مجمكعة كحفظت

جرهكالىجره،كالزلمةمشطالعمشطالع!!ليشمانستفيدأجره،كأككموبعبلـ.لكسائؿاإل
(2)"الكؿ!عمىطالماالكؿبيضحؾ

ـأ،حماتوالعجكزىحت"قدىبتعمىالصغاركالكبارتدجيفسبلـكالالاحريكيبدكأف
العكاطؼكالحزفالذمالعمىنيالـتجدبدامفالتغمبإالإسير،كرغـحبياالشديدالبنيااأل

يسمفكاليغنيمفجكعفاتخذتمفصكرابنياكرسكماتوكذكرياتومشاعؿتحمميابيفيدم
فالكؿػأكتعتذرب،كالدهأ،كتقكؿياربسامحني..كموعمشافخاطرلسرلؤليةفعاليةاعتذاريةأ

الذمجاءىذهالمرةبأشكاؿكأسماءإلحباطكاليأسكبالرغـمفا(3)"يقبض!!فمماذاالتقبض.
حينا السبلـ مف جكار،مشتقة إلى يقؼ الكاتب أف إال أخرل أحيانا الجديدة المرحمة كمف

الكحيد"ؿالذميجعمومعقكدابناصيةالجيؿالجديدالممثؿفيابفاألسيركاليفقداألم،األسير
عكاـسابقةفيأحيثكافكعادتوفيالذمجمسمكتئبااليكـىكاالبفالشابالصغير)كعد(

ماـاالحتفاؿالذميقاـفيألسربناءاألألقاءكممةبريؿيستعدإلأىذاالتاريخالسابععشرمف
تضامنا األالمدرسة كاأللسرمع الدكلي المجتمع يناشد األحيث كالصميب المتحدة حمرمـ

كلكنوىذهالمرةيمقيكممةمفنكعجديد(4)"فراجعفكالده!كنجمةداككدكطاكلةالمفاكضاتلئل
مثموجدتوكأموكأختومفنكعجديدتمفرداتياأقكلمفالناركالحديدككافالكبلـمكجيالجيؿ

أ أدرؾ أف كالمفاكضاتبعد كالتكسبلت باالحتفاالت يخرج لف أباه ف بأعمى، مدكية كأعمنيا
ىكاهلللكعمـذلؾلفضؿالمكتعمبيكنضالو..أعيبماتفعمكنو..تتاجركفب"قاؿ:صكتوك

(5)"فيصبحسمعةرخيصة...كخرج.أبيقبؿأعرؼكيؼيخرجأالحرية،كلكني
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أىميـيقؼعمىرأسيامكقؼ،االمختمفةكشأكيبدكأفالتضامفمعاألسرلقدأخذ
أسراىـفالذيكذكييـ كذلؾمف،كيمبسكفأجمؿثيابيـكيتحممكفكعثاءالسفر،ييتمكفبزيارة

كاصمتالحافمةالتيتقؿأىاليالمعتقميفطريقياإلىمقر"ديثعفأـاألسير)حميمة(خبلؿالح
التيلبستثك ككانتحميمة ارتمتالصميباألحمرفيغزة، قد المخطط)الجنةكالنار( بيا

عمىالسفر تتعكد لـ المكفألنيا كألفأخبارالمذياعكانتتسـ؛عمىكرسيالحافمةصفراء
البدفحيثبيفالخبركالخبريعمفالمذيععفمزيدمفاالعتقاالتفيجنيفكفيغيرىامف

(1)مناطؽالضفةالغربية."

 لىجانبىؤالء معاألسرلمفيتضامفىناؾكا  حقيقيا الذيفتضامنا البسطاء كىـ
جيشكبيرمفالمدعيفكرجاؿىكآخركطرؼ،الجيرافكاألحبابكاألصحابيمثميـ)فرفكر(ك
"بالقربمفحميمةكقؼفرفكرعبدالغفكركلـيجدلنفسومكانانعمىالكرسياإلعبلـالمزيؼ

إلىحيثتذىبكفذاىبيافرفكر؟قاؿ:كعندماانتبيتلوالحاجةحميمةسألتو:إلىأيفأنت
األسرل، أجؿ مجنكنامف كنتأظنو اهلل!!فابتسمتكقالت: سبحاف سيئا، كاف ظني كلكف

األسرل مع يتعاطؼ ك(2)."بالفطرة فيك اآلخر الطرؼ معأما التضامف ىامش عمى يعيش
عفالمشاركةالكجدانيةالحقيقية"كيقتاتمفمكائدىـ،األسرل تجارتيا:كمناخمؼقالبعيدا

األمامي،كقدكضعتعميوبضعصكر حبيبتي،)ككانتتنظرإلىزجاجالسيارة األسرليا
تشتغميف كلكفماذا خمؼاألسرل، نعـكمنا )دكفأفتبلحظالصكر(: قالتحميمة األسرل(

ال البمكزة ألكاف جماؿ مف كاضح قالتحميمة: أطفاؿ، مرشدة أنا قالت: حبيبتي؟ تيأنتيا
تمبسينيا،ككذلؾمفالكتابةالمكتكبةعمىالطاقيةكلكفىؿلؾأحدمفاألسرل؟قالت:ال،

األسرلإخكاننا." األسرل(3)كلكفجميع المخصصلمتضامفمع المكاف إلى الكصكؿ كبعد
كالمتظاىرات المتظاىريف تمكيح كسط أبنائيـ صكر يحممكف كىـ ذكييـ "كجمكعكنزكؿ

عميوالعيف،انطمقكاكىـيصكركف،كلمالـيجدكامنظراانتشركافيكؿمكافالصحافييفالذيف
كلعؿكثرةالمتظاىراتكالمتظاىريف(4)"فنيانادراكبحميمةالمخطط،باعتبارهتراثايصكركفث

مكاف كؿ في انتشركا الذيف الصحافييف كاالىتماـ،كجمكع المخطط حميمة ثكب كتصكيرىـ
كيبيفحجـ،مفمضمكنوكالميرجاففاألسرلكصكرىـيفرغالتضامفعراضيـعا بالتراثك
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يكفيدكرفي لـ ما الكاقعالجديدكىذا الزيؼكالخداعالذمكصؿإليو (1)ذكماألسرل"خمد
المزيؼمفقبؿىؤالءالمأجكريفكاصؿآخركفتمثيؿاألدكارالمطمكبةكقبؿأفينقطعالبث

" عنيامنيـ انفضالصحفيكففجأة التيبدأتتمقىعمىمسامع، لمخطبالعصماء كانتبيكا
األناشيدكاألغنيات،خطبةكراءخطبةكمسؤكؿكراءمسؤكؿ،الجماىير ككؿذلؾعمىأنغاـ

المنبعثةمفمكبراتالصكتالتيتعمكالسياراتكتجكبالمكاف،كىـيناشدكفمرةكيطالبكف
فكيخشكفكيحبكفكيتمنكفكيتكجيكفإلىمرة،كيؤكدكفكيرفضكفكيدعكفكيثمنكفكيحذرك

كلكفالمأساة(2)"قكلالسبلـفيالعالـكفيإسرائيؿأفتتحرؾلئلفراجعفاألسرلكالمعتقميف!!
" الحظتحميمةأفالحقيقيةالتيأشعمتفتيؿاألحزاففيقمكباألسرلكذكييـكانتعندما

حي كاألناشيد األغنيات مع تتزامف المسئكليف بقمصافكممات الفتيات مف مجمكعة كانت ث
مف الصادرة األنغاـ عمى حمقات في يتراقصف الصنع، أمريكية كاكبكم كبناطيؿ قصيرة

حيثتقاـخيمة،كيتكررالمشيدنفسو(3)"مايكركفكناتالمسؤكليفتارة،كمفاألناشيدتارةأخرل
المر ىذه لكفالجدة كبالشخصياتنفسيا بالطريقةنفسيا تجدكؿشيءلوعبلقةاالعتصاـ ة

 التيغابتعفالساحة قالت:أ"باالحتفاؿكالرقصإالالخيمة التعكديف؟ لماذا قاؿ: نزلني!
كتفقدتمكافالخيمةالذميغصبالفتياتالخارجاتعفالتقاليد،كنزؿحفيدىانزلني.كنزلتأ

ناكلنيياحبي،قالتالكطنيةيتضاحكفكقداتسعالمكافكزالتالخيمة ككانت: العصا بيىذه
ال بقايا مف فتاتممقاةبلالعصا يااألعمى لماذا قاؿ: قالترض، أجدتي؟ أف نصبأريد

(4)الخيمة"

المزريةكاإلىماؿكستائرالنسيافالتيأسدلتعمىمكضكعاألسرلكماصكرالحالة
بدكفدعكة تسمؿ داعيالكاجبالكطنيحينما لذمينقؿاألتكبيساإلى"باألمسلبىعطكة

متجيا كاألطفاؿ كالنساء الشباب الشبابإلى صكر كحتي األسرم، أجؿ مف المسيرة ساحة
األسرمكادتتتبلشيمفذاكرتولكالأنواستعادجزءامنياحينمارآىافيأيدمعجائزباكيات

رصيؼالمسيرة.عادعطكةمفالمسيرةكقدارتدتاليوالركح،كتناسيمصيبتوعمىيجمسف
ا رأسوإلذاتية، تسكف االحتبلؿ أياـ التيأصيببيا الرصاصة تزاؿ ما (5)"ذ يبرز كؿكىذا

                                                           

ـ7/8/2003تاريخ:ب(صحيفةالرسالة،مقالة1)
ـ7/8/2003بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
 ـ7/8/2003بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)
 ـ1/6/2000بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة4)
ـ20/4/2000بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة5)



98 

حىكالمعتقميففمـتكجولودعكةرإىماؿالجىإضافةإل،أشكاؿالمقاكمةكالمكاجيةمعالمحتؿ
قامتبوالعجائزمفتثبيت،لممشاركةكصكرالمعتقميفباىتة كأكشكتعمىالنسيافلكالما

كالرياءتمؾ عفاألضكاءكالشيرة بعيدا كىفيجمسفعمىرصيؼالحياة ،الصكرفيالذاكرة
 المعاناةكيترقباألسرلكذككىـ بزكغاألمؿكخركجاألسرلكعكدتيـكيطكؿاالنتظاركتزداد

أبك" أفأقنعيا بعد الشيخالسيما تنتظرنتائجقمةشـر عمىأحرمفالجمركانتصبرية
فكلدىاصابرسيخرجمفالسجفقريبان،ككانتصبريةقدخرجتمفىذهالدنيافتحيالبياعبأ

اآلف،كلـتستطعى،كلـيتـالحكـعميوإلتبصابرالذماعتقؿعمىالحاجزقبؿثبلثسنكا
كفيمسيرات فيالبيتتنتظره، فيانتظارصابر، بكؿتفاصيمو كىيتعيشعمرىا زيارتو،

كفيكؿزيارةلمسؤكؿأمريكيأكأكركبيتنتظره،كمعنسماتالشماؿأمياتالمعتقميفتنتظره،
(1)"تنتظره

بالفكضىالداخميةكالفمتافالفمسطينيةارتبطالحديثعفاالعتقاؿفيسجكفالشرطة
األمنيالمتمثؿفيالصراعاتالمسمحةبيفأجيزةالسمطةمفناحيةكاألجيزةاألمنيةكالفصائؿ

رفضالظمـكالضيـمماأدلإلىالمكاجيةالمسمحةبيفمككناتالمجتمعالكطنيةالتيكانتت
مؾتكقدصكرالكاتب.كأدلإلىسقكطأبرياءفيمعركةالناقةليـفيياكالجمؿ،الفمسطيني

شكيؿحككمةفمسطينيةقادرةعمىمكاجيةتبلؿالحديثعفخالةالمزريةبطريقةساخرةمفحال
بالالتحديات الداخميةالمتعمقة فكضى "عندما األمني باختطاؼكالتسيب األمف أجيزة قامت

شبابمفحماسردتحماسباختطاؼعنصريفمفعناصراألمفكىذهمصيبةقالكاكلكنيـ
حدثتمشاكؿكتـحميا. المشكمة،كطالما المختطفيفكحمكا كعندسؤاؿالمعمـعف(2)"تبادلكا

قاؿ:البدمفاالتفاؽعمىجيةكاحدةفقطمتافاألمني"الحؿلمنعتكرارالخطؼككقؼىذاالف
لمخطؼاليجكزتعددجياتالخطؼالبدأفنؤمفبكحدانيةالخطؼكاالعتقاؿ.قالكا:ككيؼ

الناسبذلؾ؟ لفتاألنظارك(3)"ستقنع الخطرالمحدؽبالجميعلعؿالكاتبيريد لمكاجيةىذا
 النظرفي،لمشئكـفجةمفثماراالتفاؽاكالذميعتبرثمرة عادة حداثالتغييرالمطمكبكا  كا 

كىؿمفالضركرمفيىذهالظركؼالصعبةكىذا"ةمفأجؿحميابطريقةصحيحةيىذهالقض
قاؿ: باعتقاؿأكخطؼالمناضميف؟ أناسمفشعبنا أفيقكـ الصييكنيبحؽشعبنا اإلجراـ

سرائيميةكعربيةلفعؿذلؾلمضركرةأحكاـليساألمربأيدييـىناؾضغكطاتأمريكية .كدكليةكا 
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لذركاككنياتمثيبلدكماذنبالمناضميفلكييدفعكاىذاالثمفالمر؟قاؿ:العمميةالتعقالكا:
كلكفالصكابأفالضغكطالخارجيةمفاألعداء(1)"الرمادفيعيكفالضاغطيفعمىالقيادة.

ال كالمقاكمة بالثبات تكاجو أف ينبغي كالثكابتكاألصدقاء الحقكؽ عمى كالمساكمة بالرضكخ
كالنيؿمفكرامةالمكاطنيففيذهالمأساةبحؽالمناضميفالشرفاءتؤدمإلىحرؼفكىةالبندقية

.عفصدكرالمحتميفاألعداءكتكجييياإلىصدكراآلمنيفاألبرياء

 اتفاق أوسمو والمفاوضات الفمسطينية اإلسرائيميةرابعا: 
ال منظمة فيتحريركقعت الصييكني العدك مع أكسمك اتفاؽ الفمسطينية

الفمسطينيةفيمناطؽ،ـ13/9/1993 كبمكجبوظيرتالسمطة الغربيةمحدكدة مفالضفة
كقطاعغزةإلىجانبعددكبيرمفالمستكطناتالصييكنيةالتيتقطعأكصاؿالمناطؽالتي

حسباالتفاؽكمراحؿتنفيذهؽمتعددةكانقسمتتمؾاألراضيإلىمناط.تكاجدتفيياالسمطة
الطرفيف حسبتطكراتالمفاكضاتبيف كالتيتميزتبالتعنتالصييكنيكمحاكلة،كتطبيقو

كرغـماأحدثواتفاؽأكسمكمف.كالتنصؿمفاالستحقاقات،عمىماتـاالتفاؽعميوؼااللتفا
الكاتبلـيشرإليومباشرةإالتغيراتجذريةفيحياةالفمسطينييففيشتىالمجاالتإالأف

كشركره كأخطاره االتفاؽ مف كالتحذير كالنقد الذـ مكطف في كميا جاءت قميمة مكاطف في
لكنوآثرالحديثعنومفخبلؿنتائجوالعمميةالتيشممتمجاالتالحياةالسياسية،كأضراره

بيفاإلجماؿحسبظيكرذلؾأككاالجتماعيةكالثقافيةكاالقتصاديةكىكماسنتناكلوبالتفصيؿ
كأحيانابطريؽغير،التييعبرفيياالكاتبأحياناعفرأيومباشرةأسطرالمقاالتالقصصية

قكلو: في يظير ما كىذا الكثيرمباشر أعرؼ ال إنني .. كفنكف"عفكان تكتيكات عف
إلى دفعني مما نقصحضارمفيشخصيتي ىذا بأف عممي مع "الشدة" كمصطمحاتعمـ

كالسببفي(2)"اقتحاـىذاالففالصعبألفيـالعبلقةالكثيقةبيفاتفاقيةأكسمككبيفلعبةالشدة
" مصطمح ظيكر ىك كرغبتو "ممدكف" أك "ستممدف" قريبان أك ممدنت" "خراريؼ"سماعو ضمف

(3)"دكفأفيحسـطرؼالنصرعمىاآلخر..المعبةكالذميعنيانتياءالسياسةالميككسة،
مايريدالكاتبالكقكؼعميوىكأفالمعبةالسياسيةتختمؼقكانينياعفلعبةالشدةالحقيقيةلكف

حيثيتـاحتراـقكانيفالمعبةكىكعكسمايدكرفياتفاؽأكسمكالممثؿلمعبةالسياسيةالدائرة
رابحةدكما،،كأنويمتمؾالكرقةالفيالمنطقةكالتيلـيراعفيياالعدكالصييكنيأدنىاحتراـ
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كبعدفتحالنفؽقاؿسائؽاألجرةالمقيكر"ممدنت"كلـيكفآسفاعمييا.."كىذايتضحفيقكلو:
كغنيـ"قالكااآلف"ممدنتبحؽ"...ك"لـتممدف"..كبعدمذبحةالخميؿبكبعدالبناءفيجبؿ"أ

دكفأنفسيـ"لمطكشة"ممدنتىاناتالمتكاليةلمشعبالفمسطينيبأنياالنياية..كقالكاكىـيعكاإل
يعنيأفطرفاكاحدايمسؾاكىذ.(1)"ياأكالد..فيؿ"ممدنت"حقان؟كىؿمفالممكفأفتممدف؟

إالالخضكعكالتسميـكمكاصمةالمعبةميماكانتالظركؼتابعبأكراؽالمعبةكماعمىالطرؼال
ضاتالسياسيةبيفالسمطةكالعدكككماحاكؿالكاتبتجسيدعمميةالمفا.كميماكانتالنتائج

األمكرإلىأدنىمستكلمفخبلؿالحديثوالصييكنيمفخبلؿالكاقعالمريرالذمكصمتفي
المأستاذعف الحككمة كالجسمية العاىاتالنفسية مف إلدمافكاصاببالعديد الشيشةعمى

فيتفضؿبشفطأجؿأدارمفاكضاتشاقةمعشمفطمفأكقدكشربالحمبةالمغميةكالينسكف،
فيبيفذلؾأفيدفعلوبدؿالعشريفشيكبلنخمسيف!!كقداستطاعشمفطأبئرالمجارمعمى

قبؿ...التعجب...سأشرحلؾ،سياسيانككطنيانقاؿ:ياأستاذ!الشفطمرتبطفياتفاقيةأكسمك
اآل كلكف نريد أينما ندلؽ كنا الدلؽ،االتفاقية مف المستكطنكف يمنعنا فنحفف نخاطركلذلؾ
عمىمكاتناأالمقابرلندلؽالنفاياتالسامةبالقربمفإلىبأركاحناكشفاطاتناحينمانتسمؿليبلن

المستكطنات" كالتراكيب(2).حدكد كاألساليب كالمفردات السابقة التفاصيؿ يتابع مف كلعؿ
تسببالنفكرأكالتقززأ كأف،كالشعكربالغثيافكالعباراتالمستخدمةيستشعرمفبعيدأنيا

حؿ إيجاد في عمىاألرضيعجز إلىجنة الببلد سيحكؿ بأنو لو الذمركجكا أكسمك اتفاؽ
ألبسطالقضاياالمتعمقةبأبسطالحاجاتاليكمية.

قصةالعابدالذمغضبهللكخرجيقطعكقدحاكؿالكاتبتكظيؼاألسطكرةالمتعمقةب
بموالشيطافعمىىيئةرجؿصرعواكحينماقمفصكمعتو،شجرةكافالناسيعبدكنيابالقرب

 إيمانالعابد بقكة األمرو تأجيؿ عمى مفاكضاتدارتبينيما لكال الشجرة يقطع ككذلؾ،ككاد
حدثفياليكـالثانيكفياليكـالثالثتطكرتالمفاكضاتحينماكافؽالعابدأفيتقاضىمف

كال،خرفيسبيؿاهللأحدىماعمىنفسوكينفؽاآلكؿيكـديناريفيصرؼ(الرجؿ)الشيطاف
الدنانيرتحتكسادتوكاستكافالعابدكىدأتثكرتوكترعرعت مفصكمعتوكسيجد يخرجأبدا

خرجكعندىامسؾعفدفعالمستحقاتلمعابدأالشجرةكتكاثرعبادىاكاستتباألمرلمشيطافف
 العابد الشجرة ليقطع فأسو يحمؿ الشيطافاوقابمفغاضبا صرع كبسيكلة فتصارعا لشيطاف
المرةعفىزيمةالشيخكعندسؤاؿا.العابد ىذه كلدمأل"لعابد نولـيخرجغاضباهللقاؿيا
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نماخرجغاضبالمدراىـالتيلـتصؿكانتقامامفالشيطافالذممنعيافمـينصرهاهللالذم كا 
ىذهلقصةكبيفمايحدثفيأكسمكمفلذايربطالكاتببيف؛كؿمرةأنصرهعندماغضبلو

أفقصةالشجرةمثؿقصةاالنتفاضةسبقنيأحدىـكقاؿلمشيخياشيخمارأيؾىزائـمتبلحقة"
(1)"كسمككمابعدىاأك

كيصرالكاتبعمىتصكيرالكاقعاألليـفيالكطفالمذبكحإلىجانبالجرحالنازؼ
اءالذيفاستنشقكاغازالمكتمنذالميبلدكتذكقكامفجرحالعركبةكحزفاإلسبلـكفراؽالشيد

سامرالمذبكحأماـ المتمثؿفيكلدىا كركحيا الثكمىلعينيا مفخبلؿكداعاألـ العمقـ طعـ
"القادة كتحتسبو اتفاقية عمى اهلل أماـ شييدا احتسبناؾ كالكبد الصمت عمى كسمكأشييدا

النف.كالخميؿ مفاكضات عمى شييدا المظمـاحتسبناؾ .(2)"ؽ بعيدا الكاتب أزقةإكيذىب لى
يـسكءأكسمككلـيغبعفباليـكماعمىلـيخؼفالذيالمخيـليمتقيمعالبلجئيفالبسطاء

( مع زايدةحدث الخيارات( كسقكط البندكرة غبلء زمف في ربتيا إسرائيمية دجاجات كعشر
لجاراتساعةالعصارملشربالشاممتارمربعةتسمييافسحةتستضيؼفييااأكمساحةأربعة

كمفخبلؿازدكاجيةالمغةالتيتقابؿازدكاجيةالكاقع(3)"كغيبةالكنايفكالشككلمفىمكـالدنيا
يعمؽمذالالمذيعكماكردعمىلسافالمريركانقبلبالمعاييريعمفعفمساكئاتفاؽأكسمك

قائبل الضغطاألمريكيكاإلسرائيميرغـكؿفخيارأكسمكىكالخيارالقائـفيظؿأيبدك":
(4)أكسمكنار"خيارأكسمككبندكرةالممارساتاإلسرائيميةكعدـالتزاـإسرائيؿبتنفيذاالتفاقيات.

أـبرىكـالمقطكـالتيكيظؿاالنقبلبسيدالمكقؼكتظؿآثارهالمأساكيةماثمةلمعيافكتجسده"
الجريدةكانتتنقيالعدسفيضكءالشمس،كعمىمسم عمفبرىكـالمقطكـالذمكافيقرأ

كافذلؾحينما قبؿأفينقطـ، كافزينةشبابالحارة المقطكـ برىكـ عمىكرسيوالمتحرؾ،
طمعليستقبؿالطبلئعالذيفطمعكامفالعبكرعمىأثراتفاقيةأكسمكالطميعيةالسممية،فانقمبت

بالذيفيركبكفمعوإالىكحيثطمعكهمفالسيارةفيطمعةرفح،فطمعتأركاحجميعالشبا
(5)"تنظربحسرةإلىقدميوالمقطكعتيفكىيبيفالحديدمقطمايطالعفيالركح،

                                                           

 ـ27/1/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
 ـ12/3/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
ـ1/10/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)
 ـ1/10/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة4)
 ـ12/8/1999بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة5)



102 

كالخجؿمفأكثرالناسكتظؿذكرلاتفاؽأكسمكمرتبطةبالحزفكالشعكربالكسكؼ
"اإيمان االتفاؽ كممتيبذلؾ بيف الكبير كالتشابو الكثيقة العبلقة خبلؿ (كخر)ك(أخكرا)كمف

 الجندماإلسرائيميبالقربمفبكابة ز)إيرصرحعزيزأماـ أفالشعبيفالعربيكاإلسرائيمي(
 كاحدة.إخكة مفكالمغة صاغية آذانا تمؽ كلـ مجانا عزيز التيقدميا المجاممة كانتىذه

اليكـىيالجندمالمذككرىيالسببالذمكسؼعزيزكأشعرهبالحزف،سيماكأفصبيحةىذا
عادتإلى كقد النيائي، انطبلؽمفاكضاتالحؿ كىييكـ أكسمك، التفاقية الذكرلالسادسة
ذاكرتوتفاصيؿمشيدقتؿحماره،يكمياكانتانطبلقةمفاكضاتمدريدكاستأذنوبعضاألكالد

إلىدكرياتأ الفمسطينيةكالييكديةتحببان باألعبلـ المشمار)فيركبكاعمىظيركارتوليمكحكا
ردكا(قفكؿ بعمىالذيف التحية منيا)يـ الرصاصفضرجكا(أحسف زخاتمف أطمقكا عندما

الحماربالدماءكسقطتاألعبلـفيالدماء،كلـيعرؼعزيزحتىىذهالمحظةلماذاقتمكاحماره
(1)"مفدكفكؿالحمير؟!!

 بالدعاء ألسنتيـ الناسكتنطمؽ عمى مخيما الحزف يكيستمر الشقاءكىـ في غرقكف
اهلليخرببيتالميكانكاالسبب.ىكذاظؿعارؼالميتيرددكىكاليفتأيكفكؼ"كالمعاناة

التيترقدفيمستشفىالشفاءبغزة،تعانيمفحركؽصعبةمفةدمكعوعمىطفمتوالصغير
كيستمرالكاتبفيعرضأحداث(2)"تيـالمتكاضعفيمخيـخانيكنسيأثرحريؽشبفيب

متبلحقةينتجالبلحؽفيياعفالسابؽفيعبلقةسببيةحتىيصؿفيالنيايةإلىقناعةبأف
إال المركبة المعاناة ىذه التخمصمف إلى سبيؿ كال أكسمك عف ناتج كمو كالشر كمو السكء

ككافعارؼالميتكزكجتوسمةبارزةفيالمرحمةالجديدة"تبالتخميعفأسبابياالتيأصبح
ا كابنو نشؼريقيـ بعدما ابنتيـ لزيارة إلىغزة عمىسيارةإلىلصغيرفيطريقيـ أفعثركا
المصايب.األجرة.. سببكؿ ىك عمي يا الفقر فأجاب: الحريؽ، سبب عف السائؽ .سأؿ

بالعربيفيغبلءالغازاضطررناأف.استغربالسائؽ،كىؿالفقريحرؽالبيكت؟نعـكيخربيا
كيستعرضالكاتبماتبقىمفجكانبالمأساة(3)"لخرباف،كحدثماحدثنستعمؿبابكرالكازا

 لساف الركابعمى الحقيقيأحد كليس الببلغي االستفياـ أسمكب يستخدـ ما":الذم كلكف
ىؿازداددخؿالناس؟أـتحسنتاألحكاؿاالقتصادية؟ردعارؼالميت:؟المناسبةلغبلءالغاز

الس الم،بباهلليخرببيتالميكانكا عنا حتىيمنعكا فيحياتنا أجرمنا قد كنا غنطمكماذا
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كحتىكرتالخطاآلمفمنعكهعنا؟كيطالبكننيبعدذلؾفيكؿخطكةبأفأدفعثمفمعاناتي:
النيائي. الحؿ إلى الشاب: رد متى؟ إلى متى؟ إلى مستشفى، ماء، سيأتي؟كيرباء، كمتى

(1)"،قاؿالشاب:بدأتفيأكسمككستنتييفيأكسمكأخشىأفننتييجميعانقبؿالحؿالنيائي

مممكسةفي بالخركجعمىالمألكؼكالمعركؼليترؾآثارا اتفاؽأكسمكمرتبطا كيظؿ
المباح مرفكضيتناقضمع كينذر،سمكؾ االجتماعي كاألماف السمـ مشاعر مع كيصطدـ

مفخبلؿكقدعبرالكاتب،بانفراطالمحمةالمجتمعيةكالركابطاألسرية التدىكرفنيا عفىذا
الزكاجككأف،كلكفمفقبؿالزكجةالتينفذتوكالزكاجكلكفمفقبؿالزكجةكذلؾحالةالطبلؽ

كتغير بأكسمك تأثر قد مقدسا رباطا يعتبر تمراسيموالذم "فيظبلليا فطمقتسريةأمنذ
كالدىاأماـأحراجقمؽكاإلكتزكجتزكاجاعرفيا،كىيتعيشحالةمفال(بكأكالدىاأ)زكجياك

الكاحدتمكاآل خبارالتينقميااألإلىقالتكىيتستمع...خرمفدائرةاحترامياالذيفانفمتكا
عيش؟!كىؿزكاجيبؾحراـ؟ىؿأفألييا:ماذايريدكفمني؟!اليريدكفليإزكجياالجديد

رعفمدارىافياتجاهعكسيكىكذاخرجتاألمك(2)"تميا؟!ىفيخربكىاكيقعدكاعمأيريدكف
آخرلمفطمقتوفيكأبكأكالدىافالطبلؽمفالزكجةكليسمفالزكج كمعذلؾلـتراعحقا

الجديدليشكؿ لمعبلقةمعزكجيا إضافةإلىعدـمشركعيةالزكاجالعرفيالذمأصبحشعارا
!!كاحدمنيـيضربعففمتكامنيألقدعمىاألكالد"فيظنياذلؾمقدمةطبيعيةلنتائجكارثية
(3)"نجازاتياا السمطةكىالالسبعمإكالثانيالشغمةلوكالعممةالطعاـتضامنامعالمعتقميف!!

كيمعبالحكاردكراكبيرافيكشؼالنقابعفحجـالخبلؼكاالختبلؼكالتناقضالذمأفرزتو
 الشخصية اآلراء في تمثمت كالتي الجديدة الشخالمرحمة الحرية السياسيةصيةأك كالمكاقؼ

المختمفة النظر أكاصر،ككجيات انييار إلى أدت كالتي المتباينة كالتفكير الشعكر كطرائؽ
.كتنذربتصدعالبناءاالجتماعيكاالنقساـالمرتقبالقادـكالذمسيشمؿالمجتمعكمو،األسرة

نوألدرجةريحا؟!أينكخاهعفحرمةالعمؿفيكازأننيسمعتويناقشأقاؿزكجيا:ىؿتعمميف"
طالعقامكه!!أخبلؽالذيفأشكؾفيديفك سككحاقد..معقد..بيو..ألقالت: لكالعمؿلو
(4)"!!ءالتشكيؾبكؿشي
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كيدافععنوبحجج،ثـيستأنؼالكاتبعرضتفاصيؿالطرؼاآلخرالذميتمسؾبرأيو
ليستساطعة كبراىيف قاطعة ليست كأدلة الت؛كاىية مف حقيقةليتمكف حكؿ رأيو عف عبير

فيمقابؿنسؼالمكقؼالذمانحرؼيطرؽالنضاؿكالعمؿالكطنيالحقيقكاالنتماءلمكطف
كثيراعفدنياالكطفلمافيومفمخالفةقكيةلممألكؼكالمعركؼفيعالـالمقيكريففيشكارع

الكازينكالذمشكؾفيوالمشايخقاؿ:الكطف" ماقرأتأعظيمة،نومؤسسةكطنيةأثبتأىذا
مبلكوأفخسركؿأسرائيمياانتحربعدإفأاألكلىكفيالصفحةفيصحيفةالقدساليكـ..

 كازينك في القمار يمعب كطنيا؟!أريحا؟!أكىك عمبل الييكد تشميط كصمتليس بؿ قالت:
األ كقمة الكقاحة ألنيكيشكؾفيأفيسأدببالصغير أنتمفأصميكيقكؿ: مفأكسمك؟ ـ

كينتقؿالكاتبإلىمجاؿآخرمفالمجاالتالتيتعكسحجـالفسادكالضرر(1)"ستككيكلـ؟!أ
المجاؿالتربكمكالتعميميكمايرتبطبومف الذمأحدثواتفاؽأكسمكفيكؿالمجاالتكمنيا
مياـالتنشئةالصالحةكتقكيةاالنتماءالدينيكالكطنيمفخبلؿالحديثعف"األستاذ"مكعكد

جيع"الذمأسندإليوتدريسمادةالتاريخلمصفكؼالثانكيةحاصؿعمىشيادةبكالكريكسفيال
التاريخمزيفة،كقدتـاعتمادهمدرسانبعدقدكـالسمطةمباشرة،حيثأىمتومكاىبوالمتعددةفي

راصفكؼأحدالتنظيمات،كيصبحكادالتطبيؿكالتزميركالتيميؿكالتعميؿكالخرطلبلنخراطفي
مفالككادرالتيفيمتالسياسةعمىأنياففالكصكؿدكفكصكؿ!!كقدمارسالتعميؿلكؿ
مقكلتو زمبلئو أماـ ردد كلطالما سياسة!!، اسميا بعمة حكلو مف كؿ أصاب حتى شيء

المصالح "الأخبلؽفيالسياسة،كالعكاطؼعند لظيكر(2)"الممجكجة: كيحدثحكاريميد
السؤاؿكالجكابمفأجؿتركيزالصراعبيفقطبيال مكقؼالتعميميالتعمميمفخبلؿآلية

كالحاضر الماضي بيف العازلة المنطقة عمى كالضكء كالكاقع، الحمـ كبيف كاأللـ األمؿ بيف
الفاتحةعفأركاحالضحايا!،فقرأكامفدكفترددقراءةالجديدعندماطمبالمعمـمفتبلميذه

فمـميذ،فقاؿ:أمضحاياياأستاذ؟!فاهإلىأفانتيىالتبلظؿفاغراالكلد"منتصر"الذمإال
يستطعاألستاذمكعكدإالأفيحكؿعينيومبتسماابتسامةصفراء،كيكجوكبلمولمتبلميذىاربا
ىذا مفضحايا منكـ أاليعرؼأحد قاؿ: األكالد، يتكمـ فمـ أكالد. يا لو قكلكا  مفاإلجابة:

فأجابكابمىنعرفيـفيأيمكؿاألسكدفيعماف،كنعرفيـفيصبراكشاتيبلالشيرالمشئكـ؟!!
ثـيقترباألستاذأكثرمفاليدؼالمرسكـبعنايةعندماتتـالمكاجيةبيفأنصار(3)."فيلبناف

                                                           

 ـ18/5/2000بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
ـ12/9/2002بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
 ـ12/9/2002بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)



105 

كأبناءالمرحمةالجديدةالذيفلـيكترثكا،الماضيكأبناءالكطفالمذبكحيفظمماكقيرابيفيديو
عميولحظةحز كسألوباستيزاء.نا سخرالمعمـمفتمميذه تسمععفمآس"كلما ألـ قؿلي:

 الشير؟ ىذا أخرلحدثتفي أستاذىبمقاؿ ك...،يا أكسمك، كاتفاقية كامبديفيد، اتفاقية
ممتعضاوفقاطع أـاألستاذ أليسىذه قاؿ: تتفمسؼ؟! فمماذا مآس، عف سألتؾ أنا كقاؿ: ،

.(1)"مآسكنصؼ!!ىبمكلمالـيجباألستاذ؛صرخالتبلميذبصكتكاحد:المآسيياأستاذ؟!

قبؿ"يقرأالكاقعكفيلقاءآخربيفأحدرجاؿالمرحمةالجديدةالذميفيـفيكؿشيءك
كبلـ كيقمؿمفأىمية يدافعبأثررجعيعفأكسمك، خاصة فيماففيندكة شكىد قميمة أياـ

عمى–مةالقادرةعمىضبطاألمكركعمىكضعحدلمفكضىالمراىنيفعمىفشؿتشكيؿالحكك
الجدؿالمستمعيفكأغضبيـلمافيومفتجفعمىالحقيقة"–حدتعبيره كحينماكقدأثارىذا

ىبفيكجوأحدالغاضبيفصائحايارجؿأالتستحيعمىدمؾ؟!أالترلمانحففيومف
(2)نابأفتصبحغزةسنغافكرة!،فأيفكعكدكـ؟.جراءىذاالزفتالذمتسميوأكسمك؟لقدكعدتمك

لمفعاشتمؾالمرحمةحيثكافطبلب كافمألكفاكمعركفا كيصؼالكاتبمشيدا
نظراإلغبلؽالطرؽكالحكاجزكسطعجز،الجامعاتيتقدمكفلبلمتحاناتفيالنكادمأكغيرىا

نيففضبلعفعجزرجاؿالشرطةالمعمميفمفمنعالمشاغبيفمفتقديـالعكف)الغش(لمممتح
،شيءمعففعؿأ مماثؿمفالذاكرة كفيبلباستدعاءمشيد المشيد كافىذا قاـحيثكقد

تذكرت)كأناأراقبومفبعد(امتحاناتالتكجييي،طالببمساعدةزمبلئوبطريقةغيرحضارية"
كتذكرتبالتحدي1992صيؼ فيإحدللجافالمنازؿ، حيثراقبتأياميا الطبلبـ، أحد د

شأفكبير امتحاناتو!!كنجحالغشاش،كأصبحذا مفينكبعنوألداء أبكه الذماستأجرلو
قمت: الرجميفكاليديف! بأصابع لو يشار يحدثاليـك أفما كيبدك ألكسمك، كافذلؾتمييدا

.(3)"تمييدلرجاالتخارطةالطريؽ!

،كضكحفيالمرحمةالجديدةكيسرؼالكاتبفيالغكصخمؼتفاصيؿشخصيةبرزتب
ينقرحالذمبكطبمة"أ"سقاطةككافليادكركبيرفيالتركيجلياكالدفاععنياكىيشخصية

نوأبدليؿسميباسـ"سقاطة"النخفاضمستكاهالعقميكالخمقي،كقدصابعوفيشكارعالمخيـأب
عم لو يرسمكف كانكا حينما المدرسة في التبلميذ لتندر مجاال خطاكاف الفصؿ ببلط ى

.فيستميتفيالمحاكلةككاكيطالبكنوبالدخكؿمفتحتومقابؿحباتمفالحمك،بالطباشير،
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عمى المتجكلة الفرقة لطباؿ الطبمة يحمؿ كاف حينما بو ارتبطت فقد الطبمة، حكاية كأما
 ساعفاستسيؿالطبؿكالتطبيؿ،يصبالبيرةألعضاءالفرقةكالجكقة،كاألعراس، عمىكقد ده

الت التطبيؿ مكاسـ الببلديذلؾ عمى التدجيف رياح ىبت حيث الماضية السنكات مع ىمت
حينماانعقدعمىكتقاضىاألجرالجزيؿفطبؿفيالذكرلالخمسمائةلسقكطغرناطة،كالعباد،

مدريد، مؤتمر بالمزيد،كأرضيا أكسمك جاءت عندما مذبحكطبؿ عمى أحرقت حينما طبؿ
أمعفالكاتبفيالحديثعفآثارأكسمكعمىشرائحالمجتمععامة(1)"كاريدالتنسيؽالب كقد

التينالتقسطاكافراشخصيةالمعمـ)األستاذ(كماحصؿمعاىتماماخاصاياأكلىبعضلكنو
شخص أنو الكصؼكالتصكيركعمىرأسيا عمىالتغييرمف لو ؛القدرة يكتفيمقيكرألنو

صابر"كىذاماقاـبواألستاذ،طعندرؤيتوبعضالممارساتالخاطئةاؿاالستنكارمفقؤبالس
الذمكافيضربكفانبكؼكىكيشاىدالكلدنشاشيحمؿالرشاشكيطمؽالرصاصبغزارةفي
األستاذ:اهللأكبرأيفالشرطة؟أيف اليكاءتعبيرانعففرحتو،كمجاممةلصديقوالعريس،قاليا

(2)"ص؟عمىالطيكرأـعمىالنسيـأـعمىخكفؾالذميطاردؾ؟األمف؟عمىمفتطمؽالرصا
مضحية محترمة مفأسرة كىك حكمة ضعيؼكعاجزكميافكيسميصبره أفاألستاذ كما

األستاذصابركافقدأمسؾبأخيوالمسكيف"زعؿ"الذمكادينقضعمىنشاشحينمابصؽ"
.(3)كجيوسمعوكمماتنابيةكرفعالبندقيةفيأعمىاألستاذك

أكيعرض لقبا أك اسما لو يذكر دكفأف المعمـ كىكشخصالكاتبشخصية كنية
شخصفقير لكنو كالحناف كالشفقة باإلنسانية شيئامميء أمره مف يممؾ التبلميذ"ال صرخ

ستاذكمايمتقطعصفكرانصغيرانسقطعمىاألرضشاحبالتقطواألمستنجديف.الحقناياأستاذ
القديـالذمضاؽعمىقدمو،كفيالكجونحيؼ الجسدتبدكمبلبسوفيحالةميميمةكحذاؤه
بمغوالطبيببأفعندهضعؼدـكنصحبأنكاعمفالطعاـسجمياالمدرسكعادبوأالمستشفى

فزعيف ليستقبمكه أىمو إلى كالفقر(4)"كبالكرقة بالجراح الممكنة جبر األستاذ مبلمح يرسـ ثـ
كقؼاألستاذجبرينتظرسيارةتنقموإلىمكافاالحتفاؿممبياالدعكةاألرض"كاقترابالرأسمف

التيكصمتوألكؿمرةفيتاريخحياتو،حيثفيـمنياأنيالتكريـالمعمـفيعيده..كقؼيقمب
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(1)"األفكاركالذكرياتكاآلماؿكاألمنيات كافيبيعالجبجبثـيغرؽفيبحرالذكرياتعندما
كالفمفؿالم اتشيكاسخركطمعأموعمىبابالمدرسة، عاـ كالده في56د كدففباقيعائمتو
ألستاذالعمىالذمأصابأموبعدسجنوكرغـذلؾفقدظؿ"اك،1967ياعاـيكافأحفرةاختب

مثاال اإلجبرطيمةعمره المتمترسخمؼالقانكفكالمتجرعلمرارة حتىىانةكالتجكيعلؤلستاذ
 أطفالو أصغر الدـمات فقر ابنتو،بسبب عقؿ كاختؿ الميمي بالعشى زكجتو كأصيبت

فقدجاءتلحظةاألمؿ،كرغـالجراحالتيأصابتوكالصبرالذميصبحمعوكيمسي(2)"الكبرل
ممزكجةبعاصفةىكجاءمفاأللـكالمرارةالتيأفقدتالكمماتلكنياكطعمياكذلؾعندماانتبو

 مختمطا"عمى يناديو كانتبضحكاتصكت اركباركب.. جبجب.. أستاذ جبجب. أستاذ :
..نظراألستاذجبرفيكجوالسائؽ..كصعدإلىالسيارةكىكاليكاد98سيارةفاخرةمكديؿ

أالتعرفني أستاذجبجب.. يفعؿ.. إنيا؟يدرؾماذا مفىذه؟ كلكفسيارة نعـعرفتؾ. .. أنا
تكمؿاالبتدائيةضح أنتلـ كلكفكيؼ؟ كىكسيارتي.. كازدادضحكا .. ؾصاحبالسيارة

كيظؿاألستاذفيىذهالمرحمةالجديدةيعانيمعأسرتوفقيراضعيفا(3)"ينظرإلىشكؿأستاذه
الضحؾكالشفقة كيثيرشكمو لكنواليتكمـ يتألـ غيرمكـر ك. كىك إلىيظيراألستاذ يستمع

تسم أف دكف المظمكميف رداعشككل أك ىمسا نعرؼللو شخصكال فيك رسما أك اسما و
مجيكؿكاليعبرعفمكقفوممايسمعألنومنزكعالصبلحياتكاالمتيازاتفيالمرحمةالجديدة
كالنجاة لمسبلمة عمىالسككتطمبا المعممكفكأجبرتيـ الناسكعمىرأسيـ التيكممتأفكاه

رهحتىلكجاءكاليبوكماأفأتزكجغيينيماكرىتوياأستاذ،كالفكرتأقسـبالمصحؼ.."أ
فرمعالفاريفعاـ يحاكؿاألستاذتغييرشيءفيالكاقعيفاجأ(4)"67فيقفوحينما كعندما

" ميمتو بالمربصعكبة السائؽ آكنظر ككنت بجانبأة السيارةوجمس نصؼ اهلل... شاء ما .
الجميعيريدكفخي؟أفتتحكـبناياأنتتريدأحدىـ:أ.قاؿ.ياجماعةىذااليصحمدخنكف

كلكنيال قمت: مفحقيـ. استفتاءأالتدخيفكىذا لكعممنا رأيكـ ما ؟ريد. ستخسريا قالكا
(5)"أستاذ
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كيختارمنياقصةالثعمبكمالؾالحزيف،يمجأالكاتبإلىعالـالحكاياتكاألساطيرك
زيفبعدكقكعوفيليصكرالكاقعالذممازاؿيمتمئبالخكؼكالقتؿالذمأنيىحياةمالؾالح

الثعمب المفاكضاتمع كمعمم،شراؾ مكجيا المكضكع ثنايا في األستاذ يكجواكيظير أمينا
الح نحك كيخفيطبلبو لؤلكىاـ كرفضاالستسبلـ الكاقعكتغييره ؽكالخيركالشجاعةكمقاكمة

كيستعيدكبدأكايشرحكفكسرحاألستاذكىكيتحسسجنبوكرقبتوعنيـاآلالـالتيتعرضليا"
الشتائـ بيمي.شريط الكرابيج كاختمطتأصكات يشرحكفم.. الذيف التبلميذ نيايةة في "لكنو

كيقررالكقكؼإلىجانبالحقيقةالتيعبرعنياممثمة،المطاؼيتمردعمىالخكؼكالرعب
ماتكىكيحنينوماتمفالخكؼكمفالجبف،ألرأقاؿ:فيمكقفومفمقتؿمالؾالحزيف"

تمردكفرأس يطكؿىبكبالعاصفةأولمعاصفةريثما تستحيؿإعصارأفيدرملربما اكربما
قالكابؿماتكىكيمثؿاالنحناءلعاصفةلفتيب.تقتمعومفجذكرهكتطيربوفيميبالريح

(1)"بعد:قاؿ:ىذهجريمةأكبر.

 يحاكؿ األساتذة كتثقيفيـالقياـ األجياؿ تعميـ في ،بدكرىـ كبيفكتقكية بينيـ الصمة
أثارغضب؛ماضييـككطنيـالسميبمفخبلؿرحمةلؤلطفاؿ لتعريفيـعمىحدكدغزةمما

كحراستيا الحدكد المكمؼبحماية الفمسطيني األمف الييكد،ضابط مع االتفاؽ حسبطبيعة
بمسمياتوكشركطو لممساءلةالعنيفةمفضابطالحدكد:"،كالتزاما اذالمالتيعرضتاألساتذة

الأذفمني.إالبإكلكفذلؾممنكع.ىذاالمكاف؟!جئنانعرؼأطفالناعمىحدكدغزةإلىجئتـ
بالنظر نحفعندؾتأذفلنا كقمنا:كىا ابتسمنا قاؿالحدكدإلىتعممكفذلؾ؟! ! ،ال: فأالبد

كتافيكالنكادنسمعلؤلساتذةص(2)"رسمي؟!(مشمارقفكؿ)ناىناأ.كالأعرؼىدؼزيارتكـأ
ككأفالكاتبيقارفبيففئتيف،مقاءالسابؽكالكصؼلماحدثبصكتيكاديككفغيرمسمكعلا

المجت في كالنفكذممتقابمتيف القكة إلى األكلى ترمز حيث الجديدة المرحمة في الفمسطيني ع
الصبلحيات ىامشالحياة،كامتبلؾ تعيشعمى أصبحت التي الميمشة الفئة كىي ،كالثانية

نعمعاألجياؿالناشئةمفاالقترابأكالتقدـنحكالحدكدأكالتكغؿفيشكارعالكطف.كتم

 نصارمدرسةأمف(كصكرهعمىأنوع)جعجؤلستاذقدـالكاتبصكرةمأساكيةلكما
تعرؼ" ،"خالؼ يؤمف األإكىك بالحكمة كبيرا مستكرا"يمانا تمت جبانا "عش القائمة ،صيمة

مفذلؾالي حاسماكانطبلقا مكقفا يتخذ الشخصالمتأرجحأف ليذا يكتسب،مكف كمفىنا
كيعانيمفكاليغضبأحدا،كاليمكفالحكـعميوبالقطع.احدأشرعيتوعندالجميعكاليرضي
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كيتخذ الميكع بيتو في كمسكنو كمأكمو كدشداشتو ممبسو في آثاره تظير الذم المدقع الفقر
بينوكبيفأستاذآخريثكر،(لقبضةاالراتبالشيرم)الكاتبمفنزكؿ جدليا كتأخرهمكضكعا

بيفالطرفيف،عمىسكءاألكضاعكميا األكؿيطالببأبسطالحقكؽكالثانيكتستمرالمناظرة
نحفنطالببحقنافييمكمأعناؽالكمماتبمايناسبمكقفوالذماتخذهفيالمرحمةالجديدة"

 المنتظمة باقيأالقبضة مثؿ شير كؿ كذاتكؿ ذاتاليميف عينيو قمبجعجع الخمؽ...!!
الؼكغيركـمئات!!قالكانتـكثيركفتعدكفباآلأك،الشماؿ..كقاؿ:ياجماعةالحككمةمعذكرة

 أقبضتيـ كؿميسرلما فيالحسد... دخمنا قاؿ: كنزال.لوخمؽكبرمفقبضتنا، القناعة
أل التمس بعضيـيفني... نظر عذرا!! خيؾ صمت..بعض.إلى كساد سكتكا... نفخكا...

إلىريدالرككبأجدشيكبلفكةمعؾ...أالأذنو:أثقيؿ...ماؿجعجععمىزميموكىمسفي
حقيبةستاذيحمؿألكيبرزا(1)"ريتليوصاحبوتأمؿكجيوجيدا...كقاؿ...ياإالبيت...نظر

عمىماذا"مـنفسومتسائبل:وكىكيكمدرستإلىفيالطريؽوتبعجربكرشيالمدرسةالميترئةك
التي الخيبة عمى أتضحؾ؟ التيتأنتفييا؟ القبضة عمى الدكالرآـ ىجكـ عمىكمتبفعؿ

ىذهالمحظةىسعيدبأنؾلـتعتقؿحتتنأ؟ىؿليسحقياتحتأقدامو؟لماذاتضحؾالمنطقة
(2)"صحابؾبالحارة؟أمفدكف

الذمأل القعقاع أبك األستاذ يعرضصكرة الصدقات"كما إلىقبكؿ الفقر طٌمعتجأه
ـالقعقاع؟أالفيطريا

لٌميناياأبكالقعقاع!كطٌمعنا-

ستاذالمغةالعربيةفؤادالمجركح)أبكالقعقاع(لزكجتو)اـالقعقاع(كىكيتفقدماأسؤاؿطرحو
 (3)"بقيمففراطةفيجيبوكىـاليزالكففيمنتصؼالشير..

ابفالمخيـكابفالخامسةكالخمسيفمفالعمر،كصاحبنظريةستاذصايـالكتكـاألك"
فقد العمريشؾفينظريتو، ىذا بعد بدأ الثانكية فيمدرسة البقاءلؤلصمح،كمدرسالفمسفة

،..منيـمفدخؿالجامعة...كبراألكالد.شعرفياآلكنةاالخيرةبأنويكادينقرضمفالفقر
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خركفيفتحكفمناقيرىـلجيكبخاكيةكعيكفحائرةآقطاطيـ..ك.كمنيـمفيدرسفيالثانكية
(1)"قيدة..ميدأك

يتأثركثيراعندرؤيتوجارتيـالقديمةأـالعبدالعجكزالصابرةفإنوبراىيـإستاذاألاأم
كالتيعقياابنيابعد(2)"عياد..يتصدؽعميياالجيراففيرمضافكفياأل"التيرممةاألالفقيرة

لدرجةأفكباعبيتياالقديـمماجعؿاألستاذيتضامفمعياكيبكيعمىحاليافالغربةعكدتوم
(3)"رساؿبسببخمؿنفسي(كآه..آهيازمف)عذراالنقطاعاإلالكاتباعتذرعفالحديث

اليأسكاإلحباطك فيبحر أنكر كيغرؽاألستاذ اآلماؿ تتبدد كالخياؿ الكاقع رف"بيف
نكرالرسالةالمغمقةباستغراب...أستاذاألجرسالباب..تناكؿ

بسـاهللالرحمفالرحيـ

نكرالشعبي...حفظواهللأستاذخ/األاأل

تحيةالكطفكالدكلةالمستقمةكبعد،،

اإل تأجيؿ بشأف سيدكر الذم النقاش في لممشاركة دعكتكـ الكطني المنتدل عفيسٌر عبلف
 العمـ مع مأالدكلة، عدد المقاء سيحضر نو يرجى اليامة، الشخصيات عندإف البطاقة براز

لمتكريـالذمجاءفيغيركبعدلحظاتمريرةمفالذكرياتكاألمنياتكاالستعداد(4)"الدخكؿ.
ىناؾطرقاشديداعمىبابالبيتفاستأذفمفالجماىيرالجالسةفيالمرآةأكانواكتشؼأف

المشركخةليفتحالباب..
نعـ..نكرالشعبي؟أستاذاأل-

- يبدك كلكف كصمتؾدعكةأنأسؼعمىاإلزعاج، الدعكات، فىناؾخمبلحدثفيتكزيع
عادةالدعكة..كبامإنكرابفعمؾ..عفكاعمىاإلزعاج..يمكنؾأنماىيلؤلستاذا ليستلؾ،ك
كلـيسمـاألستاذمفالخطؼكاإلىانةمفأنصارالمرحمةالجديدةكرمكزىا.(5)"بامياشعبي

راضو..فحمؿمسدسو،عكأسبابالجربأستاذابنوشرحليـفيحصةالعمكـأفأعجميؿسم"
األ كانتظركا الشرطة، التعترضيا نظيفة سيارة كركبكا شمتو عمىبابالمدرسة...كلممـ ستاذ
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الىبيتميجكر كانطمقكا خرجخطفكه ممثمة..حتىإذا كجكىيـ يديو... ربطكا كعصبكا.. ..
فيصرخصراخامكتكماكيتمكلأالإخذكايستجكبكنوبالكرباج،كاليممؾأفمو...كعينيوككٌممكا

 يرى فمـ عفعينو، سقطتالعصبة المذبكحبيفأيدييـ.. بالسكاد...إكالطير مجممة الكجكىا
(1)"انفجربالصراخ

ي آخر حزيناقكفيمشيد لقمة أبك غمباف األستاذ الصقةعد الخد عمى يد مضطربا
تمسؾبقمـمكسكرتخطكتمحكماتخطبدمعة،تسيؿعمىالقرطاس،كعيكنوتنتقؿبيفكأخرل

(2)"كجوزكجتوالذميقطرتبرماككجوأطفالوالذيفيبمعكفريقيـ

السيا الجيات تعميمات ينفذ الذم األستاذ صكرة تؤدم،يةسكيعرض كانت كلك
ال معمتطمباتالمرحمة األجياؿتمشيا إلىنسيافالماضيإلىمسحذاكرة التيتدعك جديدة

" كقبكؿالكاقععمىعبلتو أحرار..قاؿاألستاذ:كأحزانو اليكـ أنتـ ىا تشاءكف. ...تمعبكفما
..فمفمنكـيعرؼالسبب؟قاؿأحدىـ:...كتفرفشكفكتضحككف.كتفعمكفماتشاءكف ألنويـك

عرفكفعفىذاالكعد؟قالكا:مفالقاؿ:كماذات.فصفقكا.كعدبمفكر،قاؿعظيـصفقكالو..
يممؾأرضناأعطاىالمفاليستحقيا،فانبسطاألستاذ،كقاؿ:رائعكلكفمفىكالذماليممؾ،

اإلنجميزاليممككف قالكا: كقبؿأف،كمفالذماليستحؽ؟ كىـاليستحقكف، أخذكىا كالييكد
 لمفرحكالفرفشة مناسبة أحدىـ:كىؿىذه سألو قاؿاأليقكؿعظيـ أستاذ؟ التتحاذؽيا ستاذ:

.(3)"كثيرا،النشرةالتيجاءتنامفالتعميـتقكؿىكذا،كنحفنعمؿبالنشرةكعميكـااللتزاـكالطاعة

كأصبحمفعبلماتسعادةاألستاذفيغزةمايمكفأفتدرجوفيبرنامجتسميةاسمو
اكنيايتومشكارطكيؿ،مشكاراليكـآخرشيرنيساف،بدايتوكذبةبيضصدؽأكالتصدؽ"

قبؿأفيستند  إلىمخيموفيخافيكنس. مفمدرستوبغزة المقركص" "عائد األستاذ عكدة
عائدإلىكرسيالسيارةبجانبالسكاؽتحسسماتبقىمففكةفيمحفظتو،كاطمأفعمىأنيا

الذممفاهللبوستغطيأجرةالسيارةحتىيصؿإلىبيتو،كشعربسعادةغامرةسببياالستر
(4)"عميوفجاءآخرالشيردكفأمفيمديديوإلىأحدمفالناس.
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األ )سمطافستاذأما كقؼالتنفيذ بالرفضلسمع فيقابؿ بقكلوي( يختصرىا التي استو
المكتدكفأفتشعركاك" الطكيؿحتىيأتيكـ ليمكـ إالأفتنامكا عميكـ عميوفيرد...اهللما

الذم فيرماؿاليأسكنمكت؟الشابرائد أفندففرؤكسنا منا يعنيتريد كافيتابعالكبلـ:
اليأسكالمكتكاالستعمار؟.. لنقاكـ كسيمة نبحثعف ال شأف(1)"لماذا مف التقميؿ كيحاكؿ

دمركاأقكلقكةفيالعالـالبنتاجكفكمركزالتجارةالعالميككادكايدمركفالبيتالذيفالشباب
 األبيض!! سمطاففيقكؿ األستاذ النتيجة": ما إرىابييف؟!كلكف جميعان أصبحنا كتحكلت،لقد

كبدالنعفأفنتقدـإلىقياـالدكلة،تقدمنا،قضيتناإلىقضيةإرىابييفكاختمطالحابؿبالنابؿ
لماذاالنككفكيطالباألجياؿبقبكؿاألمرالكاقع"إلىقياـالساعة!!قاؿرائد:عفكانياأستاذ

يأتيمفكاقع أجياؿ كبعد كنستسمـ الثانية فيالحربالعالمية اليابانيكف فعؿ كما ييفكنفعؿ
.(2)"يحرراألرضكالعباد

ليحؿمكانو المغمقة بسببالحكاجز دبكسعفالكصكؿإلىمدرستو كيعجزاألستاذ
الحكاربينوكبيفالطبلبفيمختمؼالقضا،أستاذجديدمففئةمكظفيالبطالة يامماكيبدأ

كضرباألستاذبيدهعمىالطاكلة،كقاؿيبدكأنكـمستعدكفلمسخريةطيمةالحصة.أغضبو"
النممؾشيئاننفعمو،كشرالبميةمايضحؾ.قاؿ:بؿتممككفالتفكيركالتخطيطكتممككف:قالكا

كـ؟قالكا:أنتالتعميـقالكا:كمافائدةذلؾإذالـنممؾالحريةفيالتعبيركاإلرادةقاؿ:كمفمنع
ترلفيذلؾسخريةمنا،كالتحاكؿأفتبرزمكقفؾالصحيح،كترشدنا.فسكتاألستاذكىك

.(3)"يتحسسمحفظتوكقاؿكـبقيمفالكقت؟قالكا:انتيتالحصة

األ يكد حتىبدالـ الصيفيالخيمة، يدخؿعمىشبابالمخيـ "تابعأبكقبضة" ستاذ
أمأيتقي السخيفة المعبمحاضرتو المبرمجة المعب تتحرؾ كما تمامان ببعضاأللحافأاميـ، ة

المحاضركالكمماتالمشكىة. انحصرمكضكع كقد "ة" انظحكؿ فة جدرافكيالاكجمغزة رؤية
كنظيفة كالجامعاتكالحكارمبيضاء أفالمدارسكالجكامع إلى الرسكماتككثرةإضافة كثرة

لذافإفمسحالشعاراتكمسحالصكر؛تفيالرأمالشعاراتعمىالحيطافقدتسبباختبلفا
أكالدلتكعيتكـبأىميةأف إليكـيا الكطنية،كيمنعالفتنةكمفىناجئنا يساىـفيدعـالكحدة

نظيفةكجميمة فشؿاألستاذفيميمتوالتيتصبفي،تككفغزة معمنا كقدجاءالردحاسما
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التبلميذك" بصكتمصمحةاألعداءكرفضيا أستاذقالكا يا نظيفةمفقبؿأفتكلد كاحد:غزة
(1)ىا،كالتسممكاأفكارنا.ءياكرجالياالمخمصيف،فبلتسممكاىكائنظيفةبأبطالياكشيدا

المخيـأ"كيربطأستاذالمغةاإلنجميزيةالمثقؼعزيزبيفسعدية نتيجكنا" مأساةكبيف،
فيككفلويدفييا،فقمععينيو،مأساةشخصارتكبجريمةدكفأالتيتدكرحكؿكديب"أ"

نتيجكنا"أفتجرهإلىالغابةحتىالمكت،تكفيراعفجريمةكقعفييادكفأفأكطمبمفابنتو"
فيخدمةتاريخوكتاريخأبناءالمخيـيكظؼثقافتوككاألستاذىنايظيربصكرةإيجابية،يدرم

كيستعيدىا األليمة الذكريات عرضشريط في نفسو يجيد عط؛حيف رىليفكح كعبيرامسكاا
فيـتيكىدـبيكاليـكالجكعكالنكدألكلئؾالذيفمضكابيفالفقركالجكعكالمكتالبطيءبسبب

النكبةكأىكاؿالرحيؿاليجمةاألخيرة. يستدعيأىكاؿاليجرةعاـ كما ركاـكصكالإلىبعدىا
(2)"عفذكرياتكجكىيـثالصييكنيةفياليجمةاألخيرةبحبيتياالذمىدمتوالجرافاتا

الدكرنفسوعندمايجيبعفتساؤالتالطفؿبراءالذميسألوعفستاذحسفاألكيمعب
قمميالرصاصكالحبر كي،الفرؽبيف تدريجيابدأ فيالداللة عمىالكاتبعفطريؽالتكرية

يسمحلؾكلكفأخشىأفالتعبرعفحقيقةالكاقعكمافيومفخداعكغشكازدكاجية"ثنائية
حبيبيلـيكففييدناجي براءيا يا بالكتابة،كأخشىأفيكتبكاعنؾبالبكيةعمىالجدراف،

غسافكنفانيكمثمووكمثم،العميسكلقمـالرصاص،فأصابيـالرعبمفرصاصقمموفقتمكه
تفتحفيتياعزيزمأنسماعيؿالخطيب،كجماؿمنصكركجماؿسميـ..إكماؿناصركمثمو

.(3)"مبيجركحاليكـكاألمس..ق

م لبدانتو نظرا مضحكة بصكرة التبلميذ دبكسأماـ األستاذ لمتندرماكيظير شجعيـ
:إفالمقصكدبذلؾعدةعريضةكبدأيشرحاألمرقائبلحككمةذاتقاعميوكسؤالوعماتعنيو

التحديات مكاجية عمى قادرة كالفصائؿ القكل كؿ تضـ فمسطينية حككمة أحد.تشكيؿ قاؿ
التبلميذ:أيةتحدياتياأستاذ؟ىؿتقصدإسرائيؿكأمريكاكالعمبلءفقاـاألستاذكلـيقعدقاؿ

في(4)"كىؿنستطيعأفنكاجوالعمبلء؟ فيرأيوجريئا كمعتندرىـعميوإالأنوكافصريحا
مفناحية.كلكفذلؾكموجاءتمميحاالتصريحاخكفامفالدخكؿفيمجاؿالتحديات،نقده

بلميذهعفمرادؼالفعؿكىكيسأؿتستاذربحييعرضالكاتبلمكقؼتعميميبيفاألأخرل
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 بيف"أطمؽ" المكاجية كتبدأ بالسياسة مغمسة أجابالتبلميذغضبالمعمـألفإجاباتيـ كلما
يديجتالمفاىيـالسياسيةكالمصطمحاتالجديدةالتيبدأتتجتاحالعقكؿكالقمكبككافالمعمـ

(1)"فيغسيؿأدمغةطبلبوكلكفدكفجدكل
ستاذه"عربي"عفمعنىكممةككع،كجاءأسأؿالكلد"زعؿالمشمط"كفيمشيدمماثؿ

ربضستاذعربيكأنماحؾلوعمىجربفيجمدهفيكيعانيفترةمفسؤاؿزعؿبالنسبةلؤل
كأطفا بيتو كعمى عميو يجر الذم األمر بيتو، بالقربمف الرصاصاألككاع كابؿ كيبلت لو
ثـيبدأاألستاذعربي.(2)"المدفعيالذميردبوالجنكدالييكدمفالبرجالمقابؿفيالمستكطنة

كاصطبلحا لغة الكممة معنى شرح القضايافي مف كثير إلى ليشير الفرصة يغتنـ كلكنو
أرض مف ليا كالتمثيؿ الحياة مجاالت بكافة المتعمقة كالسمبية بيدؼكضعاإليجابية الكاقع

فيبحر(3)"!النقاطعمىالحركؼكالكقكؼإلىجانبالحؽفياألمكركميا كيغرؽاألستاذ
األستاذفطكطالناقزأصيبفياآلكنةاألحزافعمىماكافكبحراليـكالغـعمىماسيككف"

كبتمقائي مكانو مف قفز طرؼالمخيـ في ينفجر ككعا سمع فإذا النقزة بداء سريعةاألخيرة ة
خشية كتبطحيـ األطفاؿ تمـ أف الغمبانة زكجتو في كصرخ األكالد ككاشيف شنطة اختطؼ
القصؼاإلسرائيميالمضادمفالمستكطنةكممازادمفحالتوسكءافيىذاالكقتكبعداغتياؿ
الشيخأحمدياسيفبالذاتماترددمفأفشاركفعدؿعفخطةاالنسحابمفالمستكطنات

التيأطمقتمفعندىاكأفىناؾ المنازؿ الحسابمع لتصفية كشيكة اجتياحلممخيـ عممية
(4)"ةكاحدةصرصا

 قضية العمال  والجواسيس خامسا: 
بداية منذ الفمسطينييف كالثكار كاألحرار كالسياسييف األدباء باؿ القضية ىذه شغمت

أعداءاألمةمفتحقيؽأىدافيـحقيرفيتمكيفالالعمبلءمفدكرحذركاك،القضيةالفمسطينية
كقدتعامؿ.الخبيثةالتيراحضحيتياالشيداءكاألسرلكالمعتقمكفكالجرحىكالصغاركالكبار

أحيانا كالقسكة أحيانا الحكمة مف بشيء القضية ىذه مع الفمسطينيكفعمىاختبلؼمشاربيـ
مفأجؿاسةكالتحميؿكالمتابعةكقدتناكؿاألدباءكالركائيكفكالكتابىذهالقضيةبالدر،أخرل

محاصرتياكمكاجيتياكالعمؿعمىإنيائياكتحذيراألجياؿمفالكقكعفيحبائميا.
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 الجديدة المرحمة كفي أصبحت القضية أكاسيفىذه المناكئيف رقاب عمى مسمطا
كأنصارىايفالمعارض ،لمسمطة ناجعة ككسيمة عرضالكاتبىذه،لمتخمصمنيـبأيدييـ كقد

اإلعبلـا كسائؿ في تظير التي السياسية أك األدبية المعارؾ عمىشكؿ فنيا عرضا لقضية
يياجـالكاتبالمختمفةعمىشكؿمقاالتأكمناظرات" الكاتبياسادةياكراـفيمقالوىذا

بعنكافصحفياتقريراالصحفيالبريطانيديفيدىيريستكيصفوبأشنعاألكصاؼبسببكتابتو
(1)ة""عارفيغز أسماه ما دارياأخبلقيافساداانتقدبشدة سماهكباريوزىرة.كا  ..كتحدثعما

فيالسمطةغكعفالراقصاتالشرقياتكال،المدائف كتعرضلكزراءكشخصياتىامة جريات،
ؿالقضيةيكاألغربمفذلؾأفيقكـالكاتبالمدافععفالسمطةبتحك،(2)"بالنقدالبلذعكالتيجـ

ا العفمسارىا ما تحتمؿحيث"لطبيعيكتحميميا فيمقالو المعركة إلىالحركةفكراحكؿ
المتخمفة باألصكلية إياىا كاصفان المخابرات،اإلسبلمية كبيف ىيرست ىجكـ بيف ربط كقد

ةكاألمريكيةكبيفاألصكليةالمتخمفةالتيحرمتنساءغزةمفالسباحةعارياتفيياإلسرائيم
ك الجميؿ، البحر كالتيحرمتالطالباتفيىذا التيحرمتالفتياتمفاالختبلطبالشباب،

كيجيءىيرستسداؿشعكرىفعمىظيكرىف.إالجامعةأكباألحرلفيالجامعةاإلسبلميةمف
كاحدا! ليميا ناديا أك كبارييا المكبكت المقيكر الشعب ىذا عمى فيستكثر بمة الطيف ليزيد

اآلالؼمفإنيالمؤامحقاكراقصاتشرقيات!! رةخطيرةتحاؾضدشعبناالمسكيفحيثيحـر
أف كأمثالو ىيرست "ليفيـ كالغجريات الشرقيات الراقصات إلى بالنظر االستمتاع مف شبابنا

(3)"معمبلء..لشعبنالفيسكتعمىىذهالمؤامرةالحقيرة..الكيؿكؿالكيؿ

المتكمـ العمبلءالذيفيتكعدىـ الذيفيدافعكفعفىؿيق،كالندرممفىـ بيـ صد
أـىـالذيفينفذكفمؤامرةضدالمنككبيف؟الرقصالشرقيكيؤيدكفاالنفتاحكالفرحكاالنشراح

؟كالمكبكتيفكيمنعكفعنيـرياحالتغييركالتحرركالتحرير

كمفصكرالعمالةالمعركفةعندأبناءالشعبالفمسطينيتمؾالظاىرةالتيبرزتفي
مفمعوحيثكافيفرالعميؿكيسمـنفسوإلدارةالسجففرارامفالتحقيؽ،يميةالسجكفاإلسرائ

الجديربالذكرأفنشاشاىذاسجفأياـاالنتفاضةكخضعقبؿالمعتقميفأكاإلعداـعمىأيدييـ"
(4)"دارةثـدارتاألياـكخرجسميمامعافىكىكيحمؿاآلفبندقيةاإلىلمتحقيؽكفرإل
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)لكلة(آخرمفالعمبلءفرإلى)تؿأبيب(كاستقرمعزكجتوالراقصةكىناؾصنؼ
ىناؾلكفعبلقتولـتنقطعنيائياباألىؿكاألحبابكاألصحابىناؾكمازالتتقيـعبلقةقكية
الييكدمكسرؽ مسدسمعممو مف العماؿ إخكانو عمى النار أطمؽ الذم جدعكف زكجة مع

تكدأفراجعنوتاإلأذاعتنبأزكجتوالتي"كجومفالسجفىيتنقؿليـنبأخركىا،أمكاليـ
بيبمعزكجياأفيتؿةشرقيةالتيتعمؿراقصةمفذلؾعبرصديقتياكجارتيالكلةالمستكر

فأفالعبلقاتبيفالعمبلءلـتتكقؼرغـاليركبمفمناطؽييباكىذ(1)"العميؿالياربىناؾ
إلىتؿأبيب ميؿالياربيكاصؿتعاممومعالعدككلديوصبلحياتكأفالع،السمطةفيغزة

خرمكنتومفاالطبلععمىكشؼالطرؼاآلعمةمفالعبلقاتالطيبةيمتمؾشبككاسعة"ألنو
كيذىبالكاتبإلى(2)الذيفسيفرجعنيـبمكجباتفاقيةكام"كلىمفالمعتقميفاألةسماءالدفعأ

اقعالفمسطينيعندمايصكرحريةالتحرؾكالذىابدالكالغكصبعيدافيالجرحالنازؼمفجس
لكلةالتيأكردتالنبأأثناءزيارةخاطفةإلىكاإليابليؤالءالعمبلءجيارانيارافيزيارةعمنية"

فقدجاءالحؽ،غزةأقسمتلجارتيارفيقةرقصياأنياسترقصالميؿكموعمىعينؾياتاجر
كاآلذافالصاغية،قكبمتبياكاألعيفالتيتتأمؿطمعتياكحكؿالحفاكةالتي(3)"كزىؽالباطؿ

كفيحكارليامعالشبابالذيفأحاطكابسيارتياالتيتصغيبعنايةإلىأكامرىايقكؿالكاتب"
يعكدحتىنكيدالعزاؿكنقيراألعادم كلعؿ(4)"طمبتمنيـأفيطمؽالرصاصبغزارةحينما

غزةبعدأففتحتىجالسةفيسيارتياالتيكصمتبياإللغةالراقصةالشرقيةفيتؿأبيبكال
رمجمكعةمفالشبابالمسمحيفالممتفيفحكؿسيارتياالمنتظريفكلياالسدكدكالحدكدكىيتحا

صكرباأللكافكاألصكاتتطمباتيابإطبلؽالنارفيغزةاحتفاالبخركج)جدعكف(مفالسجف
ا الحالة كالعبارات كاإلشارات ككالحركات العمبلء ىؤالء بيا يتمتع التي التيألمنية الحصانة

أكسمك بعد المكقعة االتفاقات بعد اليذياف.اكتسبكىا ىالة الكاتب يصكر آخر مشيد كفي
األمؿلحياة بكابة يظنكنيا المكاطنكففيظؿاالتفاقياتالتيكانكا كالغميافالتييعانيمنيا

يشاى األمفكاألمافلكنيـيصدمكفعندما " تندبعمرىا كافدكفعجكزا مأساكيامنظرالقد
خذكهكمازالتترددحتىفزعكؿأىؿأخذكه..أالقكاتالخاصة..القكاتالخاصة..ممثميف..

..ككانكايتكممكفمثمناتمامانحيثال.حـكالدستكرإلقددخمكاالبيتالالحارة..كلكفكيؼ؟
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كعرضاكارتفاعا..طكاليقظكهكفتشكاالبيتشبراشبرا..كأ.تستطيعأفتميزكبلميـعفكبلمنا
جركه ثـ الحارة أىؿ كبميجة بالعربية كشتمكنا الدفاتر ككؿ األكراؽ ككؿ الكتب كؿ فتشكا

كفسيارةمرسيدسبكعندماسأؿأحدىـعفطريقةكصكليـأخبرهآخرأنيـكانكايرك(1)"معيـ
عندماكانكايستخدمكنيافينقؿالقكاتالخاصةتـأخذىامفسائؽعمىعادةقكاتاالحتبلؿ

القكاتالخاصة الحاضريفيستبعدكفكجكد لكف اغتياليـ أك اعتقاليـ أك المطمكبيف كمطاردة
كيركفأفالتصرؼاألمثؿ"أ الشرطة لقدالتيفتبمغكا المكاطفمفاألعداء، كجدتلحماية

ةالبنادؽالفمسطينيةبعكدكفكسطغاككيؼي،دالقكاتالخاصةكيجبأفاليعكديانتيىع
كالمكاقع رجعة؟كالعساكر ببل عيدىـ كلى األحداث(2)."لقد تشتد عندما أكثر األمكر كتتعقد

غرابةكغمكضالتجعؿالحميـحيرانابعدأفتدخؿشرطييمبسلباسامدنياكافقدأصيبأياـ
لماذاكؿىذه،ياجماعة":فقاؿاالنتفاضةعمىأيدمالقكاتالخاصةالتيتصدلليابشجاعة

.....األمرليسلعبة.اإلشاعاتالمحبطة..مستحيؿأفتصؿالقكاتالخاصةإالعمىجثثنا
تقكلكف؟ بعمى!ماذا أصبتـ الحد ىذا أإلى كقاؿ: ضحؾ كاعتقمكه.. بالفعؿ جاءكا لقد قالكا:

.ىـقكاتأمننايقكمكفبعمميـ....ىؤالءالممثمكفىـشبابنا.األلكاف؟ىؤالءليسكاقكاتخاصة
يدكر(3)"مفأجؿأمفالمكاطف.. تطؽسماعما كلـ العجكزتحمؿالمشيد تستطعاألـ كلـ

قالتكسطضحؾالكاقفيفربع عندما فيصدرىا تبقىمفحسرة فآثرتأفتطمؽما حكليا
بني..كاهللكؿعممي"ضحكة: نظر..مشنيـقكاتخاصةلكفالعتبعمىالأطمأنتنييا

الكاحديحكـبسرعة..لكف.. ال(4)"نيا؟بكرددالحاضركف:صحيحكلكفأيفايفابني؟أالـز
أحد أكمنيـ البيافمنا ىذا القكات،يفابنياأيعرؼحتىإعداد بكاسطة الييكد ىؿاعتقمو

اعتقم أـ تالخاصة و اعتقمو أـ بأمرمنيـ أك األالقكاتالخاصةمفأجؿالييكد كالمف؟أفراد
ينتظرالكاتبإجابةحقيقيةعفمكافاالعتقاؿأكىكيةالسجافبقدرمايريدأفيمفتاألنظار

سقطكفبفعؿاأليدماآلثمةيكخطكرةالجرحالنازؼمفقمبالضحاياالذيف،إلىحجـالمأساة
الكاتبيقدـك.التيتجكسخبلؿالدياردكفرقيبأكحسيب مةلشيداءفمسطيفعااعتذاره
ككقفتسدا،ركحيافداءلكلدىاكدفاعاعنواألـكشيداءمجزرةخانيكنسخاصةبعدأفقدمت

 ضحية كذىبتأمو منيا نجا التي القكاتالخاصة أماـ بأـفيتحدثعفمنيعا األمة "فخر
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كيمكتكا..تحياكيمكتكاخزياكعاراإفكانكامفالعمبلء.ل...تتصدلبإيمانيالكؿىؤالءالجبناء
كلعؿالكاتبيريدأف(1)"عذراأيياالشيداءاألبطاؿ...قحاحا،كلكفأاقيراكخكفاإفكانكاييكد

،كيكيدكفلوكيدافيالميؿكالنيار،يعادكفشعبنافيشارؾفيمحاكلةالتعرؼإلىىؤالءالذي
ماتلعبلفااءأظيرىؤالءبكجكىيـكعرفكابأسمائيـكمناصبيـكشاراتيـأـلـيظيركافإككس

مفالمشتركةبينيـتجتمعفيقتؿالفمسطينيبدـباردأكاعتقالوأكاغتيالوتاالفارقةكالصف
مراألسئمةلتبيفالحالةالضبابيةالتيسادتالمنطقةستتكمعىذاالعمبلءالجبناء.قبؿىؤالء

التيتمتكجعمتالناسيكثركفالظنكفكاألقاكيؿحكؿاألمفكسياراتوكرجاالتوفيالم رحمة
أكؿك،االتفاقات ليسكالتيأدخمتالناسفيمتاىاتليا المتاىة،آخرليا كىؿظمتىذه
الرؤية؟مستمرة لضبابية نظرا فيقبكنعتذرعفاإلجابة القابعة فيالممفاتاألمنية خاصة

ماجاءكلعؿ.عمنيةفيمابعدأصبحتمظمـقديتـالعثكرعميوكنشرىاعمىشكؿكثائؽسرية
يدكرخمؼاألسكارالعالية كاألسبلؾالشائكة،عمىلسافرجؿأمفآخريكشؼالنقابعما

كمتايديياعندماسمعتمفكلدىامحمدبكالغرؼالمغمقةمفأسرارجعمتاألـتضربصدرىا
 أريحا مف العائد الشرطي أخيو العقؿعف اليصدقو جامعة.."كبلما يدرسفي كالذمكاف

فيكازينكأريحاكازينكأ قاؿمحمد:سمعتويحدثصاحبوعفالدركسالتييأخذكنيا ريحا"
ضمفدكرةمكافحةاإلرىاب،كسمعتويتحدثعفأساتذتومفالمخابراتاألمريكيةكاإلسرائيمية

كسطيبمغاالنفعاؿمداهتككفالصدمةمدكيةكالصراخمعالعكيؿىادعن(2)كمخابراتعربية"
بالدباباتكاهللأكبر!!ىذهىيالدكرة؟!ىـيد:"األبقائبلصرخليؿبييـكي سكفعمىرقابنا

كيحاصركفرئيسنا كيقتمكفأكالدنا تبقىمف،كالبساطير، ما إلبادة تتدربكفعمىأيدييـ كأنتـ
رسمياعميبلركحفيشعبنا؟!ماذاتقصدكف؟بؿماذايقصدالمسئكلكف؟يريدكفلؾأفتككف

ع يا أخاؾ صدرىا(3)كاد؟!"تقتؿ عمى األـ فكانت،لطمت كشؼالحقيقة ابنيا كطمبتمف
المفاجأةعمىلسافكلدىاالشرطيالعائدمفأريحاكالعائدإلىرشدهكعقموكحضفشعبوعندما

ربمالـتسمعكاإالالقميؿ.بؿربماأخجؿأفأقكؿلكـماذاكانكا.:معكـحؽ"قاؿبصراحة
أف يريدكفمنا كماذا مفىذهفعبلنفعؿ. لفتعكد قاؿكالده: عمبلءبمعنىالكممة. يريدكننا

(4)"خيراستركفكقاؿ،فسكتعكاد.اإلجازة.كأكممتأمو:حتىلككافذلؾبالقكة
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حيثمنعتالفصائؿمفمبلحقتيـعماقبميابعدأكسمكاختمفتطرؽمكاجيةالعمبلء
ةمفخبلؿالحديثعفشخصيةتضمرالعداءلكؿكقدتناكؿالكاتبىذهالقضي،أكمعاقبتيـ

كالمشبكىكف،الشرفاء العمبلء عمييا يتردد دكاف صاحب العميؿكىك لكحظ )حنشاف"كقد
الضايع(يترددعمىىذهالدكافعدةمراتقبؿأفتتـتصفيتوقبيؿقدكـالسمطةالكطنيةبقميؿ،

ةالعمبلءالذمأتاحلوفرصةالبقاءقبلحككادالجربافأفيضيعفيشربةماءلكالقراركقؼم
القضية(1)ممو"عكمكاصمة عمىشكؿسؤاؿصريحيحتاجإلىإجابةكقدتناكؿالكاتبىذه
كيبدكأفالحؿليذهالمعضمةيمعبدكراأكبرفي(2).""كىؿنستطيعأفنكاجوالعمبلء؟صريحة

داخميةالفكضىفيالحديثعفالالتيأشغمتالناسكشؼالمؤامرةكعرضتفاصيمياالمرعبة
حجـالخمؿالذمأصابكالحقيقةأفىذهالقضيةجاءتنتيجةطبيعيةتبيف،منياألتسيبكال

عمىطبيعةالتعامؿبيفمككناتوذلؾانعكسكقد،بعداتفاؽأكسمكتركيبةالشعبالفمسطيني
مكحدة تعد لـ الختبلؼاألىداؼالتي كاآلرا،نظرا المكقعةكاختبلؼالرؤل االتفاقات بعد ء

كميماكانتالظركؼكالنتائجفبليجكزأف،كالجياتالمؤثرةعمىالساحةالداخميةكالخارجية
ككيؼستقنعالناسبذلؾ؟كىؿ"كىذاماجاءخبلؿالحكاركالسؤاؿ،تظيرىذهالمشكمةأصبل

أفيقكـأناسمفمفالضركرمفيىذهالظركؼالصعبةكىذااإلجراـالصييكنيبحؽشعبنا
شعبناباعتقاؿأكخطؼالمناضميف؟قاؿ:لمضركرةأحكاـليساألمربأيدييـىناؾضغكطات

ذلؾ لفعؿ كعربية سرائيمية كا  كدكلية في(3)"أمريكية المثمى الطريقة إلى يشير الكاتب ككأف
كأنومف،بادؿالتعامؿمعالفكضىالداخميةكالفمتافاألمنيكالتسيبالمتمثؿفيالخطؼالمت

الفعؿباب كالقضاءعميياالفعؿكردة المشكمةيككفبإنياءأسبابيا يعني،كأفحؿىذه كىذا
كىذافيالكقتنفسو،باختصاررفضالضغكطاتاألمريكيةكاإلسرائيميةكالعربيةكالتمردعمييا

ـمصالحياالتيتيمةصريحةبأفالسمطةتتعاكفمعتمؾاألطراؼكتتعامؿمعياأمنيابمايخد
ألف؛االذمأدلإلىنتائجكارثيةكليستفكضىأكتسيبكاالنقساـسببافيالصداـتحتماكان

كقبكؿ كالخنكع ترفضالخضكع حرة حية جيات ىناؾ أف إلى يشير الحقيقة في حدث ما
عبكالتيظيرتكمالككانتحمفامكحداضدالش،الضغكطمفالجياتاألمريكيةكاإلسرائيمية

كىكمالـ،ىذاالحمؼالذمبدافياآلكنةاألخيرةيأخذطريقوإلىالظيكرالعمني.الفمسطيني
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ككأفالكاتبكافيشيرمفطرؼخفيإلىنبكءةتحكلتفيأيامنا،يكفيخطرعمىباؿأحد
.يكمابعديكـمعالمياإلىحقيقةمازالتتتكشؼ

مـالذمكقعفيحؽبعضالمتيميفرصدالكاتببعضحاالتالظمفناحيةأخرل
كالتيتـالتعامؿمعيـبشدةكقسكةبمغتحدقتميـبطريقةفظيعةأماـأطفاليـكتيديد،بالعمالة

نتعرؼكعنداالقترابمفالصكرةأكثر.كمنعيـمفإقامةبيتلمعزاء،ذكييـبطريقةأكثرقسكة
كافيبيعأبكبمبؿالذمسعمىالتفاصيؿحكؿالجريمةفقدكاف احدموفيساحةغزةبينما

طف مع بمبؿمالبكظة عفكجيو،و الممثـ لثاـ سقط كعندما تمكز، شير فيأكاخر ذلؾ كاف
كألقىبقصقكصةكرقةتقكؿ،كانطبعتصكرتوفيعيكفبمبؿالصغيرجاءىـفيالميؿممثـ

تكفيأل منكـ كاحدة كحكؿتفاصيؿالحا(1)"فنحرؽالبيتبمففيوكممة المأساكية قاؿدثة
فيساحةغزة،كفكجئنابالممثميفيضربكفأبيبالبمطاتكغرقتفيالصراخكنايكميا"بمبؿ:

مائوكاندلقتالبكظة،كمنعكنامفإقامةالعزاءكحتىاالستفسارعماحدث،دبينماغرؽأبيفي
أفالمقصكدكافحضركاألميكإلخكتيالصغاركيسطحيفألكنيـأفيمكنيفيمابعدعندما

عمى فتناثرمخو كسطرأسو الكتؼفأصاببالبمطة أخطأ كلكفالقميع ردعأبيكليسقتمو
فيمكنيأيضاعندماكنتفيالسجفأفممؼأبيكافأاألسفمتقبؿأفيسأؿعفالسبب!ك

ايصكرأفاألمرمنحصرفيمجردشبوكليستيماكىذ(2)"طافحابالشبواألمنيةكاألخبلقية
تفيدأفكقرأتبنفسيثبلثكرقاتمرفكعاتمفأبناءالرصدلمقيادة!".ابتةفيحؽالمتيـث

يبيعالبكظةلممشماركأنوشكىدكىك،لصؽعمىدكارةالبكظةصكرةلممثمةشبوعاريةالمتيـأ
كقؼسبعدقائؽمعأـالعبدبجانبالسكؽكذلؾعندمااشترتألكالدىاكأنو،قفكؿفيالساحة

كىمبك سمعا كقد اظة، بصكتمرتفع يضحكاف الذمأخذحسبما المحمة بياع منوكاأكد
كجاءتالمفاجأةعمىشكؿمشيدمقابؿلممشيداألكؿلمكشؼعفعمؽالجرح(3)"السكاطير!

كماخمفتومفآثارقاتمةبحؽشريحةمف،الذمأحدثتوالجريمةالسابقةفيالمجتمعالفمسطيني
يتجكؿبحريةكتحرر،كلـينتقـليـأحد،آالميـأحدالناسلـيشعرب كظؿالقاتؿحراطميقا

كادبمبؿيقفز"بمبؿالذمغرؽفيدمائوكغرؽأطفالوفيأحزانيـكالديفكؽماقتؿمفأجمو
ىذهالمرةجاء.عفمقعدهكىكيقطعتذكرتيفلقاتؿأبيوالذممازالتصكرتوماثمةفيذىنو

لىجانبوشقراءشبوعاريةتتكمـدمستبشرايحمؿعمىمؤخرتومسدسامنضببللثاـضاحكا اكا 
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أرانب،كعمىالفكرتذكر كافيتنقؿمفخـجاجإلىخـ عندما يعيدىا معوبأرستقراطيةلـ
كلكف عمييا، كالصكرة كالده كالتياشتراىا البكظة التيكانتممصقةعمىدكارة بمبؿالصكرة

ـالعبدالتيكانتأمفصاحبةالمناضؿ،كماأفضحكةعمتوشامااحتالصكرةكانتأكثر
تضحؾمعأخيياأبكبمبؿفيالسكؽ،لـتكفأبداتقاربكقاحةضحكةصاحبةالمناضؿ،آه
يستحؽ الذم العميؿ ىك أبي كاف ىؿ أجيبكا: كطف، يا ترابؾ عمى ساح الذم أبي دـ يا

(1)."المكت؟

بي،الذمكافكيظؿصدلالصكتيمؤلالزماف لعزاءتكالمكافالذمينتظرإقامة
الغناء تكقفتعف التي كالسيؼإلى،الببلبؿ أصحابو إلى الحؽ يعيد مف تنتظر زالت كما

اليزاؿاكىذ.جرابو المقاربةكالتأكيؿكالتفسيرأفالقتيؿالمتيـبالعمالةكافبريئا يعنيبمغة
لـيكفمؤىبلألفينصب،فيوكقاؿعنوماليس،يطالببحقوممفظممو كأفالقاتؿالمجـر

كأعمارىـ كدمائيـ الناس رقاب في يتحكـ كجبلدا كحاكما قاضيا البدىي،نفسو مف كأنو
المادم القتؿ أشاعت التي أيدييـ في القيكد لكضع ىؤالء يبلحؽ أف كاإلنساني كالمنطقي

تناكؿالكاتبقضيةالعمبلءفيكقد.مكفتحتمآتـداخؿبيكتالناسالمفأجميـككالمعن
كقدتعرض،بالعمالةةمتيمصيةكلكنياجاءتعمىلسافشخامرحمةماقبؿالسمطةكمابعدى

جاءذلؾعمىصكرةحكاربينوكبيفصديؽقديـلويسألو،لمتعامؿالعنيؼأثناءالتعامؿمعو
ل"فيقكؿ: قاؿ: القديمة، الضربة قاؿ: تضعيدؾعمىجنبؾ؟ عبلجا؟كلماذا ليا تأخذ لـ ماذا

لىأمريكادكفجدكل،يبدكأنيـ لىاألردف،كا  لىمصركا  قاؿ:لقدسافرتإلىكؿأكركباكا 
العصبيكميا،كلكفجاءاليكـالذمسأقطعفيوعصبيـ،قاؿ:انساألمركالتدخؿ قطعكا

سٌيحكابرابيشنفسؾفيمشاكؿجديدة،قاؿ:كيؼأنسى؟ىؿثبتبحقيأمتيمةبالعمالة؟لقد
الببلستيؾعمىيدمألعترؼ،فاعترفت،لقدظممكني،صحيحأفاإلنسافيخطئ،كلكنويتكب،

(2)"فمماذايجعمكفمفأنفسيـقضاة،كىاىـاليكـغارقكفحتىاألذنيففيالتخابرمعالييكد!

العمبلء مع التعامؿ صكر فكمف التحقيؽ أثناء القتؿ الكاتبصكر تناكليا يالتي
لمسمطة التابعة األمنية كاجبالمراكز الناسألداء يدعك المسجد في حسيف كقؼأبك "حيف

"كاهللالأدرممفيحاكـمف؟"كانتتمؾآخركمماتسمعياالمصمكففيمسجدالعزاءفقاؿ:
الشافعيمف"أبكحسيف"الذمكافيدعكالناسعقبصبلةالعشاءلممشاركةفيعزاءعبلء
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مفناحيةأخرلكافلمدعكةالتي(1).قتؿأثناءالتحقيؽمعوفيسجفالمخابرات"الديفالذم
كجيتلمناسألداءكاجبالعزاءأىداؼأخرلألبيحسيفالذمأرادمفخبلؿكممتوالقصيرة
"أفيستنكرجريمةالقتؿبدكفمحاكمة،كماأرادأفيشكؾفينزاىةالتحقيؽفضبلعفشكككو

كحكؿالمكقؼالحقيقيمفالعمبلء!يبيفالكاتب(2)القتيؿمفتيمةالعمالة"حكؿمانسبإلى
فيك ذلؾ في الحؽ فالشعبصاحب ىؤالء بتصفية يقكـ الذم الشعب إلى يرجع األمر أف

كتسيؿالدماءمفقمكبأبنائوكجدرافمنازلوبسببالعمبلءالذيف،المذبكحعمىاليكاءمباشرة
إالالعمبلء!فنظرداحسحكلو،قاؿ:ياكلدمدع"قايستحقكفأشدالعقاب فعميا ؿ:كاهللما

لمخالؽ الخمؽ دع كلدم يا قاؿ: محالة! ال قادـ االنتقاـ كلكف قاؿ: لمخالؽ، قاؿ:.الخمؽ
العمبلء" الشعبتصفية يعممو األكبر(3)المفركضأكؿشيء تبرزالمشكمة أصبح،كىنا فقد

تاألسماءكتشابيتاألشياءككثرتاالحتماالت"قاؿ:ياكلدماألمرمحيراكالجرحعميقاكتاى
الذيفيساعدكف قاؿ: عفالذيفيساعدكففياغتياؿالشرفاء! قاؿ: تتحدث؟ عفأمعمبلء

فسكتالكلد منيـ؟ المخابرات،كثيرفمفتقصد الذيفيتعاممكفمع العمبلء أقصد  قاؿ: ثـ
(4)الصييكنية" زاؿ الذمما السؤاؿ كلكف كىؿىناؾعمبلء اإلجابة الذيفينتظر غيرىؤالء

الكاتب بأف التكقع باب نفتح السؤاؿ ىذا عف كلئلجابة الصييكنية؟ المخابرات مع يتعاممكف
مف كمنبكذكف معركفكف كىـ الصييكنية المخابرات مع يتعاممكف الذيف العمبلء ىؤالء يقصد

أيضايقصدكؿأنكاعالتعامؿأكالتعاكفكيستحقكفالتصفيةكالمكتكلكنو،الشعبالفمسطيني
الربافائدةكالخمركرما.ياألمنيالذمأصبحيحمؿأسماءجديدةكتمؾاألسماءالتيتسم

 مظاىر الفساد السياسيسادسا: 
منذأفظيرتالسمطةالفمسطينيةفيمناطؽمفالضفةالغربيةكقطاعغزةبعدتكقيع

شممتكؿمجاالتحياتيـخاصةبعد،فيحياةالفمسطينييفحدثتتغيراتكبيرة،اتفاؽأكسمك
الصييكني االحتبلؿ مف كالعباد الببلد يحرر لـ الذم الجديد الكاقع مف آماليـ خابت ،أف

،كبمتيـبمكجبىذااالتفاؽيالقيكدالجديدةالتبسببكاألدىىمفذلؾأفمعاناتيـقدازدادت
كمفا كتفاىمات اتفاقات مف صاحبو نيايةكما ليا كليس بداية ليا ما،كضات إلى إضافة

كالمكاسب بعضالمناصب عمى المنتفعيف مف فئة حصكؿ مف الفمسطينية السمطة صاحب
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بطرؽمتعددةلكنياكانتتشيرفيكثيرمفاألحيافإلىتكريسالكاسطةكالمحسكبيةكالرشكة
أعقبتيناسبالمرحمةالجديدةالتكالخداعكالتضميؿكتغيرالمبادئكالشعاراتكاألىداؼبماي

كقدتعددتىذهالمظاىركشممتالمجاالتاالجتماعيةكالسياسيةكالثقافيةكغيرىا.اتفاؽأكسمك
.ةمكضكعالدراسةيكسكؼنتعرؼعميياكماكردتفيالمقاالتالقصص

كنيـكاستعبلؤىـكتحقيرمفد،طغيافالطبقةالحاكمةكالمقربيفمنيا:الظاىرة األولى
عمى فنية بطريقة الظاىرة نجحالكاتبفيإبرازىذه كقد كالحطمفقدرىـ، كتصغيرشأنيـ

"فجأةسمعتصكتاقكياخمؼظيرم،كاستدرتفإذابسيارةلساف)عبدالعزيزأبكنبكت(،قاؿ:
تصدـكارة"أبكالفكؿ"لصاحبياسالـالعتاؿالذميعتؿالطحيفمنذمايقرب97جيمسطراز

!كحمؼطبلقابالستيفأفبطفاألرض"تبدلتحدثبقكلوالخمسيفعاما،كعقبعمىمامف
كاستطردعبدالعزيزشارحاحادثتصادـالجيمسمعالكاره،قاؿ:نزؿشاب،خيرمفظاىرىا

أنت الفكؿ": كصرخفي"أبك "ثبلثخمسات" الكمكنيا رائحةعطرأحمىمفرائحة تفكحمنو
أفيـمنؾ"بدكفمؤاخذة"ككافيضربأكياسالطحيفالتيتناثرتعمى..بؿالحمار.حمار

عمى كبصؽ العالميف، مف الطحيف تتسكلكف كأنتـ كتمكتكف ستعيشكف كيقكؿ: األرضبقدمو
األرضكقاؿ:ىمكـالطحيف،كالييكديجرفكفأرضنافيالمكاصيعمىشاطئالبحركيقيمكف

كنتأنتكحمارؾكطحينؾالتساكمثمفإصبلحىذا..كلكفمافائدةالكبلـإذا.مستكطنة
يبدكأفاالىتماـبالشكؿالخارجيقدغطىمناطؽاإلحساسالداخميةك(1).الغمازالذمانكسر"

كأعمىالعيكفعفمبلحظةحجـاإلىانةكالتحقيركالتصغيرمفشأفالناسالبسطاءإضافة
 المسدسات حممة مف االستعراضية األعماؿ أف إلى الحديثة السيارات مكافراكبي حمت قد

االحتبلؿ" كالتصدملمقاكمة التيأفسدتلمعانياأعماؿالمقاكمة دلؾسائؽالجيمسجزمتو
أكياسالطحيف،كعدؿمفكضعمسدسوالذمكادأفيسقطعمىاألرضمفحرارةاالنفعاؿ،

البحر ناحية إلىاالعتصاـ الناسيممكفأكياس،كانطمؽمسرعا الطحيفكيينئكف"أبككأخذ
(2)كقالكاأف"الماؿمعكض"فردعمييـكلكفالكرامةالتعكض."،الفكؿ"بسبلمةالحمار

كىي،كتئفالكمماتالمجركحةعندماتغيبشمسالكرامةكالصكرةتتحدثعفنفسيا
االتفاقات مف المستفيد ىذا تعطمتأماـ قد الكبلـ لغة أف سي،تعمف بغماز إال ييتـ ارتوكال

فراجعوكلمعافجزمتو. قيادة كفيحكاربيفصديقيففشؿاألكؿفيالحصكؿعمىرخصة
تنجحفيقيادة ابتسـلقدراهلل،لعمؾلكنجحتفيالحصكؿعمىالرخصةما الثانيبقكلو:
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صحيحة،بؿلعمؾتفسدفيشكارعالكطفبرككبؾلسيارةفارىةالتحسبفيياحسابا"لمغبلبا"
جديدافيحصيمةالضحاياكشيداءاذفيـالجكعكالحصار،فتسجؿرقمافالذيفيتقكالمسحكقي

كىناتبرزالمشكمةبكضكحعمىلسافاألكؿالذمقاؿ:كلكفغيرمحصؿ(1).الطرؽالكعرة"
ك حكلو، كنظر كاستدار بسيكلة الرخصة عمماعمى "بالكاسطة" منخفض: بصكت بأننيقاؿ

كلعؿخفضالصك(2)أجدرمنو تبعدالحذرالشديدالذمنتحسسومفالنظرحكلوقبؿأف"
كأفىناؾأشياءأخرلتتعمؽ،يتكمـيكحيبأفالمشكمةلـتنحصرفيالكاسطةكالمحسكبيةفقط

بعدـالسماحبرفعالصكتعاليافقديزعجىذاالصكتأكلئؾالمكاطنيفالمستفيديفكالمصنفيف
شيداءالطرؽالكعرةماعبرعنوالكاتببشيداءالمكاكبكقدارتبطبقضية.مفالدرجةاألكلى

بأركاح كاالستيتار كالبذخ كالغنى الثراء مظاىر مف رافقيا كما السمطة بظيكر ظيرت التي
أكابدكفحسيـكمراكبمكاكبالمسئكليفالمكاطنيفالذيفقضكانحبيـتحتعجبلتسيارات

سياراتالحككمةالقضيةمفخبلؿاإلشارةإلىكقدتناكؿالكاتبىذهأكرادعيردعيـ،عقاب
" الخضراءحيثينطمؽمنيا أضاءتاإلشارة زامكرالخطر... مككبمف.زامكرطكيؿ... ..

(3)ستعرضة"مسياراتالحككمةالجديدةببلأرقاـكانتتندفع

الطبقة التركيزعمى مفخبلؿ المراكبكالسياراتالفارىة الكاتبضحايا أظير كقد
"اقتربأحمدبفكطتومفالسيارةالجيبالفارىةالتيربمامياكالطبقةالمسحكقةفيالمجتمعالع

اليجاكزعمرسائقياعمرأحمدبكثير،كافمنتفخانمستديرالكجو...ناعـالشعرتبدكعميو
ىابطريقةركتجمسبجانبوأموكقدقصتشع،عبلماتالنعمةالتيكفرىالوأبكهالمسئكؿالميـ

 بمكفأصفرذىبي... شرطيالمركرالذمقصرمفإلىأشارتنساءالدبمكماسييفكصبغتو
األ الضكء األ،حمرعمر بالضكء كسمؾالطريؽ دكف مسرعا المسئكؿ ابف لينطمؽ فأخضر

مفخمؼالزجاجحنيرأ.يسمع أحمد المرأسو كمماتالزجر.السميؾليمسحالزجاج؛ةآماـ
المر ارتطمت آكالطرد. برة كتعفرتبدموأسأالجانبية ،حمد دكف اتجاىيا ينكسرأكتحكؿ ف
(4)"بالضحكةالمجرمةكانتيتالحكايةيئةكاختمطتالصرخةالبر

جمعميمةشييدةفيالخميؿ...أ"لـتسقط)أميمة شييدة الموكب(كفيمقاؿبعنكاف
كالناس الشرطة الحكاية.مف مفعمرىا؟ما كالعشريف الخامسة في مككبالمسئكؿصبية .
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الحاسديف الحاقديف عيكف مف المسئكؿ يحفظ جديدان أمنيا طريقا دميا مف جعؿ الكبير
مفالمقتكؿ؟ مفالقاتؿ؟ الحكاية؟ ما فقدك(1)"المتربصيف. الجرحمفجديد التعقيبلينكأ جاء

 المسئكؿ جنيناأزىقتعجبلتمككب بطنيا في تحمؿ بريئة أـ في،حياة كتركتصغارىا
كالميـفي.أماغيرذلؾفميسميما(2)"فداءلممسئكؿالكبيرككؿىذا"كلفتعكدإلييـ،بيتال

كلكفيأتي،نظرالكاتبأفىذهالجريمةليستمتعمقةبضحيةكاحدةكلكنياتطاؿالشعبكمو
ليس"التعميؽليصرخفيسمعالككفكموليستيقظمفكافلوقمبأكألقىالسمعكىكشييد

ىك الميـ.ىذا فداءلعجبلتمككبالمسئكؿأالميـ تتحمؿتبعة(3)"ننا نفسيا كلعؿالشرطة
كلكنياالتقكـأصبلبكاجبيافيتنظيـالسير،كقكعىذهالضحاياليسبعدـمبلحقةالمجرميف

كضبطوخاصةمعالمسئكليفكمايظيرفيحديثوعفأحدىؤالء"حمؿمسدسو،كلممـشمتو
(4)يفةالتعترضياالشرطة"كركبكاسيارةنظ

ينعىمفخبللياأطمؽالكاتبصرخةمدكية(5))المواكب والجنائز(كفيمقاؿبعنكاف
الطفمةالبريئة)ىدل(شييدةالمكاكبالمسعكرةبعدأفقدـصكرةلمبراءةكالطفكلةالمذبكحةكىي

كلياألبيضتتطايرىدلبكؿالفرحالطفتسيركادعةحالمةإلىمذبحاالستيتاربحياةالبشر"
مفبيفيدمأمياكالنسيـالحالـ،كالزىرة،كالعصافير،كعيكفاألـتتمددلتجكسالمكافخكفا
عمىىدلمفالريح،أكحتىمفأشعةالشمس،كقمبأميايكبركيحيطيامفكؿمكاف،كلـ

كؽكعطشبعدماقبمتعمىالحياةعمىشأال؟ىدلالحمكةالبريئة،خفيفةالركح،ىدلالتي
قبؿأفتتفتحالبراعـمنيـ،ىدلالتيتمؤلالبيتفرحاكبيجةكىياإلخكةماتلياخمسةمف

كيستمر(6)"تتراقصكالفراشةالممكنةأماـالعيكفتخترؽالقمكببجمالياكنبراتصكتياكذكائيا
بوشالطفمةببطءيالكاتبفيعرضالشريطالمأساكمالذميبثتفاصيؿالجريمةالنكراءلمقتؿ

ترل العيكفالتيتنظركالتصدؽما ممزؽأماـ تبدأ"لحظاتخركجالركحمفجسد كبينما
بمنظر تستمتع كىي فميا عمى المجاكر الدكاف مف اشترتيا التي المصاصة بكضع ىدل
األطفاؿالعائديفمفالمدارسكتشاىدالمككبالمسعكرالذميمرعمىالطريؽ،كدكفسابؽ
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ارتداىمياسيارةاألمفالمنحرفةعفالطريؽ،تختارىامفبيفاألطفاؿجميعا،تمزقياإلىنذإ
أشبلء،تذبحيا،تتطايرمفيدىاحبةالحمكبعيدا،تتناثرحباتدمائياكحباتعقدىاكخصبلت

كينتصبسرادؽالعزاءالسادسلؤلطفاؿالمدىكسيفتحت،شعرىاالجميؿلتغطيضكءالشمس
كىناتثكراألسئمةكتتفاقـالمشكمةكتبدأعمميةالرفضكالتمردالتي(1)."اكباألمفعجبلتمك

قائميف يصرخكف الذيف كالكبار األطفاؿ ألسنة عمى الكاتب نيرانيا يشعؿ نبقى"ح: متى تى
ضحيةلعجبلتالمكاكبالتيالترحـ؟"أطفالناليسكالمقتؿ"،أىاليالحيينعكفقتيمةمكاكب

الستيتار"ىكذاكتباألطفاؿالغاضبكفبالسرخاـعمىجدرافالمدارسكىـيحرقكفالتسيبكا
النياية؟ عف متسائميف فيتيامسكف الكبار أما كيبككف، السيارات المشيد(2)"إطارات كينتيي

كالبحث،مستمرالمسمسؿالدـكاالستيتارحكؿنقاشكالجدؿكصراخاألطفاؿكىمسالكبارلبا
ع فيدفععفالحؿبعيدا المتمثمة القتؿ التيتعقبمشيد ثمنفالطريقة اقرشيفككظيفة،

كىنايبدأالكاتبفيتقديـ.كأنوليسباإلمكافأفضؿمماكاف،إيمانابالقضاءكالقدرؤلطفاؿل
أفماحدثىكقتؿألطفالنابكؿمعنىكالتأكيدعمى،تغييرالقناعاتبالحؿاألمثؿالذميبدأ

كقالكا..كأعادكا،كعادالجميع،ائؿمنيـ:بؿقتؿ،كالبدمفأفتدافعكاعفأبنائكـقاؿقالكممة"
إلىبيكتيـإالىدلالتيلـتعدإالجثةصغيرةبريئةممزقةتشككإلىاهللمفذبحالفرحفي

كمعىذافقدأعمفالكاتبفيالنيايةأفالمشكمةأكبركأخطر(3)"عيكنياكفيقمبأىمياكأميا
فقدأعمففينيايةالمقاؿعمى،كأفالمسمسؿالدمكمالمرعبمازاؿفيبدايتو،ممانتصكر

(4)شكؿخبرعاجؿفقاؿ:"ماتزاؿأصكاتسياراتالمكاكبتدكسشكارعالكطفبغيرحساب!"

القتؿ السببفيىذا بخراببيتمفكاف فيمقاؿآخرمفيصرخفيدعك كنسمع
الذمسيمكتكالفقركالجكعكالحصارك أكالدمفيوالقيركالظمـفيقكؿغاضبا:"أمكطفىذا

كيأتيالردمغايرافي(5)كبعضيـجكعاكبعضيـدىسا؟"اأماـعينيبعضيـذالكبعضيـحرقن
مقالةتشيرإلىبدايةالثكرةعمىالظمـكالفقركالجكعالذمأكدلبحياةاألبفاضطرأبناؤهإلى

الف مف السكؽ مخمفات بالترابجمع المعجكنة الكباراكية التجار لمضربمف تعرضكا كقد
جاءكا التجار، قاؿ: مف؟ قمت: !! كطردكه كيسو كأخذكا ضربكه باألمس محمد: "استطرد
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فيالتراب يدىسكفالتفاحكالبندكرة مثمما يدىسكنو، بالرافعةككادكا يجمعكفالصناديؽالكبيرة
"كطبشاأل يستسممكا يتيـ.؛كالدعمييـحجارةغضباألطفاؿكلـ زجاجسيارةألنو ككسركا

تقؼىناؾ!" كانت حمرة األطفاؿ(1)نمرة أعيف في ترمز السمطة نمرة الحمراء النمرة كىذه
كلذلؾسيقفكفليـبالمرصادبعدأفتكصمكالمحؿ،لمسمطةالتيتعنيعندىـالدىسكالمكت

 .كلكفبطريقةجديدة

نيـسيدىسكنو؟قاؿ:أاليتيـ؟قمت:كلكفلماذاتفترضىعمقاؿ:ماذانفعؿلكدىسكا"
الصناديؽ!!قمت:يعنيستحمكفاألمربالحجارة؟قاؿىألنيـالينظركفإليو،كلكفينظركفإل

كىكمبتسـألننيأناقشو:سنحموبالحجارة،كأفمتمفيدمكالعصفكركىكيصرخمرحا:عمييـ
حر(2)" بيف مقارنة الكاتب أجرل كبعدهكقد الصييكني الحاجز قبؿ الكزير مككب سيارة كة
إلىالجنكب" مفغزة متجية مرافقو يقكدىا الريح، بسرعة الفخمة الكزير كعنداندفعتسيارة

أصكاتكـ. أسكتكا مناد: كنادل السيارات كراء السيارة اصطفت "ىناؾ الحاجز إلى كصكليا
األناشيد.. أسكتكا المذياع.. صكت أأسكتكا لنانريد يسمح عندما الجندم صكت نسمع ف

(3)"كظمكاكاقفيفمنتظريفإشارةالجندمالصييكنيليـبالتحرؾبيدكءكانتظاـ،بالمركر

السياسي مفالفساد اإلدارمكعدـكمفالمظاىرالتيتعكسجانبا يعرؼبالفساد ما
كاربيفرجؿعمىشكؿحكقدعبرعنوالكاتب،كضعالرجؿالمناسبفيالمكافالمناسب

سأؿأبكىاعفالعريسقاؿلوصاحبوكىكيحاكره،يتقدـلخطبةفتاةمفأبييا "الرجؿ:كلما
كيعمؿمدير. سأؿأبكتحرير:مديرمدرسة؟محتـر

أجابأبكتساىيؿ:المديرفيالسمطة؟

يعمؿ؟سبحافاهلل مكف؟الميـقمتلؾمديرفيالسمطة،كىؿكؿالمدراءيعم!كماذا
عفأختوأنوبرتبةعقيد،كممايؤكدذلؾمكديؿسيارتو،الميـأنورجؿيقبض،كيقاؿنقبلأنو

كيكفيأنومدير لذا؛كلعؿرتبةالمديرفيالسمطةنالتمساحةكبيرةمفاالىتماـ(4)"محتـر
الزيادة كينتظر العيش شظؼ مف يعاني الذم األستاذ شخصية مقابؿ في الكاتب أكردىا

ب المدنيةالمكعكدة الخدمة قانكف تأتبعد،عد لـ أفكالتي بمقدكره يعد لـ العيد كعمىكجو
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بناءالمديرالعاـ"باشا"الذماشترلليـمفكؿأيشترمألكالدهمايفرحيـبوأماـأكالدالجيراف
القضيةينشرالكاتببعضالحقائؽ تشتيياألنفسكاألعيف.كإلبرازحجـالفسادفيىذه ما

"صحيحأنواليحمؿسكلشيادةالثانكية،برزحجـالفساداإلدارمفيقكؿعفالمدير:التيت
كصحيحلـيطمؽفيحياتوطمقةعمىالييكد،كصحيحأنواليؤمفبأيةقيمةفيالحياةسكل

كقدقاـالكاتببالحديثعفنضالو(1).الماؿ،لكنواكتسبىذهالدرجةكالكظيفةبسببنضالو"
في مجيءالمتمثؿ بعد إال بعيد مف قريبكال المف بالنضاؿ ليا عبلقة ال جنائية قضايا

 التي الضكابطكالمعاييرالسمطة ككسدتاألسكاؽ،تبدلتمعيا األذكاؽ كيبدك.كفسدتفييا
كقدتجاكزتكؿآدابالتعامؿمعاألستاذالذمكبخ(الباشا)حجـالخمؿعندماتظيرشخصية

المسئكليف أبناء ذاتاألأحد كعندىاكنسيالسيارة كؿصباح، التيييبطمنيا الحمراء رقاـ
ذاتاأل فاخرة"كصمتالسيارة كبدلة سكداء يمبسنظارة رجؿ السيارة نزؿمف الحمراء.. رقاـ

يفالناظر؟تفضؿ..تفضؿ..انزاحالمدرسكفمرةأكدخؿغرفةالناظركىكينظريميناكيسارا:
كاحدة..

ستاذالفمسفة؟؟أيفىذا..أ.ريدالجمكس.أال

ستاذالفمسفةأستاذصايـنااألأتقدـصايـ:نعـ

ىميـ؟!أفتفيـمفىـأىميـدكفأـسبأستاذ..تعميـاألكالدباحتراـأماىيكظيفتؾيا...
فعمىنماجئتألفيـاالستاذبأننيقادراآلإريدشيئا،أالقاؿالناظر:ماذاتشربياباشا؟!

كتظيرشخصيةالمديرحاممةمجمكعةمفالتناقضات(2)وحتىيعرؼمقاـالناسجيدا"تأديب
محسكب" التاكؾ فيعمىمسافر الجمعة يصمي السمطة، في مديرا يعمؿ لكنو المعارضة

كحينمايجد،نسالمخمكطةفيضحككفكيطربكفالمسجدالقريبلكنويقضيالميؿمعشمةاأل
ا صالكنات في كيمتقكف كيدعكالجد التطبيع كضد االتفاقية ضد ينظر السياسي إلىلحكار

الكطنية ،الثكابت كعف كالخضراء كالسمراء الحمراء الخطكط عف السقكؼ..أكيتحدث نكاع
(3)"سبستكالباطكفكيختتـذلؾبكممة)لكف(السقؼالعاليكالكاطيكسقؼاأل

يمقيعمىأسماعناك"كفيمقاؿآخرينقؿلناصكرةشخصآخريحاكرسائؽسيارة
محاضرةمقطعةاألكصاؿ،معظـجمميامقتبسةمفمسرحياتكجكدية،أكعبثية،كقدشعرت
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التعميـفيا لمدارس،أفالىـلوسكلأفيتخمصمفعقدةنقصتبلحقو،حيثيبدكأنوحـر
(1)لنائمة"افيإحدلالدكائرالخاممةمفإحدلالكزاراتفكافحظوأفأصبحمسئكال

كتبمغاألمكرقمةالفسادعندماتحدثالكاتبعفبعضمبلمحالكاقعفيمقاؿبعنكاف
..ثبلثةكعندالقكؿثبلثة،أمكرىـماشيةمثؿالميرة."يخزمالعيففيقكؿ:)في انتظار القمة(

الذىب،كؿالشبابعاطمةعفالعمؿ،كىـماشاءاهللرزقيـميسركحاليـعاؿالعاؿ،أبكىـ
األخكبيركق السجكفكالبيدالت، الدنيا،كقدىدتو قد يعمؿسراقا عدعفالعمؿ،ككافسابقان

فيالمظاىراتالمكسميةالتييدعكلياىكمفرغبرتبةمدير،كيعمؿىتيفااألكبرمنيـ"جعارة"ك
(2)المكتب"

أموكيعقيابعدعكدتأنوكقدكردالحديثعفالعقيدفيمكاضعمريرةمنيا واليحتـر
معالسمطة يطالبيابحصتوفيبيتعقيدا "محمكدالفدائيالذمعادفيآخرالزمافعقيدا

(3)الككالة،كشتمياككصفيابالتخمؼ،كترؾزكجتوالغريبةتضربيابالمكنسة!!"

كانتكحكؿالكاسطةتحدثالكاتبعفشخصية تعيشعمىىامشالحياةقبؿقدـك
فالجديربالذكرأفحسكنةالماحيعمؿلسنكاتقبؿالسمطةالسمطةيسمىحسكنةالماحي"كم

برتبةصائعيتصرمحفيالحكارمكيستديفثمفعمبةالدخافمفىناكىناؾ،إلىأففتحيااهلل
الكناسيف المكانسعمى تكزيع أثناء بالصدفة عميو تعرؼ الذم أقاربو أحد عكدة مف عميو

(4)زكةلقريبوباالسـ..كمشتاألمكر"عكاحدمنيمابالمياكمة،ككظفوفيالكزارةكأصبحكؿ
كعفمدلتأثيرعبلقةالقرابةيتحدثالكاتبعفشخصيةتعيشعمىاليامشلكفالعجيب
أنياتسعىحثيثافيالكاقعالجديدلتحصيؿالمكاسبعفطريؽالكاسطةحتىلككانتأرفع

أنوبدأيسعيحثيثامفأجؿعم كقاؿمتفائبل،الضفةإلىتصريحؿمفالشعرة"أضاؼرمـر
قاؿ:كعمى،كخفضصكتوقميبلأفزكجبنتأختمرةأخيويعمؿمرافقانقدالدنيامعالكزير

سنةلكفممكفةجنبومسدسبسالمشكم منذ بسببأزمةجكعطارئو أخيوحردانة إنومرة
(5)تتدبر!!"
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قةمعاآلخريفكماحدثبيفكدكرىـفيتغييرالعبلكقدتكررالحديثعفاألقارب
 الالتينعمة عمىزكجيا البكاء الفقرككثرة العمصمفكثرة تياركجاماتقيرانذمأصابيا
صةأقاربفيالسمطة،كقدمذلؾأفلكؿمفالطرشةكالع"يمالحرببيناكقداندلعت،الطرشة

ب العمصة عدكتيا الطرشة أربعكعشركأىددتنصرة عمىكتفو كردتفابفعمتيا فنجمة
كمفاليممؾقريبا(1)"ختياعمىكتفوخمسكأربعكفنجمةأعمييانعمةالعمصةأفزكجبنت

بيبافأمرهصعبكطريقومغمقةكحاؿىذهاألرممةالتي"استشيدزكجيافيأكؿحأكصديقاأك
الثبلثةكقاستاألمريف نجحتكىيتدكرعمىمراكزالتمكيفحتى،االنتفاضةكجرحأكالدىا

كبعدالسمطةبحصكتياكىيتحاكؿأفتكظؼأحدأبنائياكلكف فيالحصكؿعمى"الكرت"
(2)عبثا"

كقمقاكقانكفالسبلمةاألمنيةكيبرزشبحالكاسطةكالمحسكبية الناسرعبا ليمؤلحياة
لـيقبؿفيالكظيفة،" قاؿ:خطيبيا ككيؼزكجتؾعزيزة؟ككيؼاألكالد؟ىؿتزكجتأختيا؟
لت:لماذا؟يقكلكفأنومفاألكائؿفيالجامعة،قاؿ:كلكنومفاألكاخرفيالكاسطة،قالت:قا

سمعناأفاسموطمعلمكظيفة،قاؿ:نزؿمرةأخرلبسببالسبلمةاألمنية،قالت:مسكيف،عاش
الككيؿعمىأكالدمحركما،يتيما اهللكنعـ حسبنا إلىالزكرخطفكىا! كصمتالمقمة كعندما
ياالح عنؾ جاريان البحثاألمني زاؿ ما ىؿ المكضكع؟ غيرتـ لماذا قاؿ: كبناتالحراـ، راـ

(3)"جياد؟

كفيمشيدمقابؿنجدأفاألمرمغايرحيثتتحدثامرأةصبرتعمىغيابزكجيا
نسا طمؽ كقد عاد "كأخيرا طكيبل ،هءكقتا ككميـ أكالده كمعو العيف–كاستبقىكاحدة -يخزم

ألفالعمـ؛أكإلىطبيعتوكنايةعفالعمؿالذملـيشرإليو(4)ضكىـيقبضكف"ابىكيقببش
مفكأخيرايجمؿالكاتبماتـتفصيمومفقبؿ.بولفيغيرمفاألمرشيئاالميـأنيـيقبضكف

خبلؿتحميؿالسمطةالمسئكليةالكاممةعفمظاىرالفسادالتيتفاقمتمعكجكدىاعمىشكؿ
إجابةبقدرماتقرراإلجابةعمىلسافحكاربيفامرأتيف"قالت:مفالمسئكؿ؟أسئمةالتنتظر
أليستالسمطةىيالتيترفع؟ازغأليستالسمطةىيالتيترفعسعرالكازكال.قالت:السمطة

سعرالساقطيف،كتخفضسعرالشرفاءكالمستكريف؟أليستالسمطةىيالتيسمحتلمصكص
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ماذايعمؿدماءالناس؟كسيمتليـالمعابركالتجاراتكالعقارات؟!كتجارالسياسةأفيمصكا
الكزراءكالسفراءكالمدراءكالكبراءلمكطف؟لككفركامايقبضكنومفمرتباتلحمتأزمةالعاطميف

كالتغنيمفتسمفعفالعمؿكلماكصمتالخبلفاتبينؾكبيفزكجؾإلىحدالمناكفةالتيال
(1)مـذلؾ،كلكفمفيستطيعأفيقؼفيكجكىيـ؟"جكع!قالت:كمنايع

كقدتحدثالكاتبعفصكرةالضابطفيالشرطةالفمسطينيةفيأكثرمفمكضعمنيا
الييكد جاءبعدسؤاؿطفؿصغيرألموعفىؤالءالذيفيمنعكفاألطفاؿمفقذؼجنكد ما

ليا: األرضفقاؿ يـك في خمؼبالحجارة يركضكف الذيف ىؤالء البدلة"مف يمبسكف األطفاؿ
قاؿ: الفمسطينية!! الشرطة قالتىؤالءىـ الكاكيالكاحمة؟! كالبدلة الغامقة، يجمعكفالزرقاء

الييكد" أماـ مف يطردكنيـ بؿ ال قالت: أمي؟ يا لؤلكالد نحك(2)الحجارة الطفؿ تكجو كلما
داسأؿىذاالضابطالذمالضابطليسألوعفالحقيقةبأمرمفأحدأفرادالشرطة"اسمعياكل

.تقدـعبداهللعمى الضابطالعجكزسألوعبداهللنفسالسؤاؿقاؿ:نحمييـإلىكتفةالنجـك
مفطخالييكد.قاؿ:كاألرضمفيحمييا؟قاؿالضابط:ياكلدركحاتغدا.اجرمألمؾ.اجرم

الحكاريدكربيفجيميفأكمنيجيفأك(3)ياعفريتأماجيؿ" تكجييفاألكؿجيؿككأفىذا
آلتإليواألمكر لمتغييرياقبكلكالماضيالذميعيشالكاقعكما كالثانيكيمثمو،دكفمحاكلة

يتمسؾبالماضيكاألرضكيصرعمىقذؼالييكدبالحجارةالطفؿالحائرالثائرالذميتساءؿك
المقاربةكرسالةكقدجاءتىذه.اغتصباألرضمفأىميابالقكةمكرمزلمقاكمةالمحتؿالذ

مبلحظةمفالكاتبجاءتفينيايةالمقاؿصريحةعمىشكؿتدخؿمباشرمفشخصيقدـ"
م حقيقية القصة ىذه ميداةف/ رفح مخيـ الخمسيفإلى الذكرم في المفاكضالفمسطيني

(4)"لمنكبة

سمطةطبيعةالعبلقةبيفالبارتباطاكثيقاارتبطتشخصيةالضابطكالعقيدكرجؿاألمف
مفمشاىد،كاالحتبلؿالصييكني العبلقةمفخبلؿعرضمشيد عبرالكاتبعفىذه كقد

" المقاكمة كرجاؿ المسمحيف بيف لممكاجية كاالستعداد كانتالمقاكمة التي الجرافات أصكات
تقترببشكؿسريعاختمطتبيمساتاألمياتالبلتيكفيجرجرفأطفاليفكبعضاألغطيةفي

اليركبم يقتربكف.رحمة إنيـ ىؿكصمكا؟ مفالشارعالعاـفبيفاألزقة البيكتالقريبة كؿ
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الشباب األلغاـ، الشبابيزرعكف كاىربكا. بسرعة المكاف مف أطفالكـ خذكا لمتدمير، معرضة
عشراتالممثميفالمسمحيفبالرشاشاتكاألر المخيـ، مكاقعفيأزقة جي،.بي.يتخذكفليـ

يست الناسفة لممكاجية.كالعبكات أصكاتكـعدكف ترفعكا أنيـ.ال المؤكد مف األنكار. أطفئكا
مفالبيكت. قكاتاألمفسينسفكفعددان أخبرتنا فياالتجاه(1)"لفمسطينيةاىكذا المقالة كتبدأ

لكنح الجدلية المناظرة حجـ مكشؼعف المكجكد ا كالخمؿ أبمغيـ؟"بيدؼتغييرهظياره كمف
ـيستعدكف؟نعـيرحمكف.المجاؿلممكاجية.إذففماذايفعمكفىنا؟كانكاإذافيأبمغيـالييكد.

يحفظكفاألمف.أمفمف؟أمفالمخيـ.ممف؟مفالييكد.كىاقدىجـالييكدفمماذايرحمكف؟.
مف مفركضة نقكؿ ال كلماذا الشباب، مف عمييـ ىيمفركضة بؿ ليستمعركتيـ، المعركة

ذلؾفبلداعيليـفيالساحةتناطحالكؼالمخرز؟طالمااألمركالييكد؟كلكفرضناذلؾفيؿ
األمرلممقاكمةأصبل كليترككا ،"(2) تيالكشؼعفدكراألمفالكطنيخبلؿاتصاؿبيفأكي.
"داألكال دخؿالميؿكىناؾأنباءشبومؤكدةكأبييـ أبي؟ تأخرتيا لماذا قمقيف: اتصؿاألكالد

عمىالمخيـىذهالميمة،الدباباتتطؿغربيفىجكماكشيكاأادىانقمياإلينااألمفالكطنيمف
(3)"التقمقكا،ليستىذهىيالمرةاألكلى،كلفتككفاألخيرة:البيكتالميدمةمفالمخيـقمت

تساؤالت شكؿ عمى األمف كقكات الفمسطينية الشرطة لعمؿ المتكاصؿ النقد كيستمر
لماذاتقؼالشرطةعاجزةعفالنائميفكالصامتيفكالساكتيف"ياتنبوكلكن،حائرةالتنتظرإجابة

أمرسياسي إالحيفيأتييا تتحرؾبكؿقكاىا مفعبثالعابثيف؟كالنراىا حمايةأمفشعبنا
!قاؿكلد:ككيؼتستطيعالسمطةأفتحكـىذهالظكاىرفقط،عندذلؾتظيرالدركعكالعصي
أفتعبرالحكاجزلتعزيزقكاتيا؟قاؿآخربؿرآىـكالدمالسمبيةكالييكداليسمحكفلمدكريات

.(4)"لمجنكبعسكرمفمسطينييعبرالحاجزمتجيااليكـيسمحكفلجيب

القريبةيحالكاتبالفرصةلرجؿاألمفأفيظيربمباسوالعسكرمعمىأحدالحكاجزتكي
دمفمكقعاألمفالمحاذمقدمتأـعائليقرربنفسوطبيعةعممو"تمفالمستكطنةالصييكنية

أيفياإلىلممستكطنة،كنساءالحاجزيتكشحفالسكادفيانتظارالعبكر،أحدالجنكدناداىا:
ذىبيكسممياحاجة؟قالت:إلىعماد!!قاؿ:الحاجزمغمؽ،أالتريفالنساءالكاقفاتىناؾ؟!

قا ستعبريف، بالعبكر كيسمحكف الييكد، ينادمعمينا كعندما سكافىكيتؾ، لستمف أنا لت:
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سكلعالجندمكقاؿ:أناالأعرؼشيئاالمكاصي،أناأـالشييدعماد،أالتعرؼعماد؟تراج
إلىالمستكطنات الناسمفالدخكؿ ألمنع فيالنص(1)"أننيىنا الكاتبأشار كالغريبأف

دكف-لجنكدكأفأحدادكفأفيشيرإلىىكيتوالسابؽإلىمكقعاألمفالمحاذملممستكطنة
كىك،كأنومكمؼبدكركاحداليعرؼغيره،تحديدىكيتو_ىكمفيتعامؿمعطابكرالنساء

ككأفالدكرالحقيقيليذهالمكاقعاألمنيةالتيظيرت،نعيفكمنعالناسجميعامفالدخكؿم
غيربعداالتفاؽالمشئكـكأنشئتبمحاذاةالمستكطناتقدجاءتلحمايتياكالتعرؼليادكرا

ذلؾ.

كنسمعحكارابيفأنصارالمرحمةالجديدةالذيفتنكركالمماضيكأنصارالماضيالذيف
كيياجمكفمافعموأنصارالمرحمةالجديدةبمنظمةالتحرير،مازالكايقبضكفعمىجمرةالكطف

أبكعماركعمىرأسيـميثاقياألغيتـمنوقرارالتحرير،كاعترفتـبالكيافالصييكني،كزعماؤىا"
بالسـ،كاليريدأحدمنكـأفيبحثفيالقضية،كصندكقيافيذمةمفكانكاأمناءؿغدراقت

فقضيتـعميوعندماحكمتـعميوبأفيككفدكرهحمايةعمميةالسبلـ،أم جيشيا عميو!كأما
إسرائيؿالمتحركة!! حدكد ك(2)"حماية عفاألسبلؾالشائكة بعيدا نفسو قكؿحكيتكررالمشيد

جارحة صكرة ليعرضلنا المستكطنات كأنياب المخيـ حدكد بيف المراقبة ككاميرات األلغاـ
"لئلحساسكالشعكركالضمير عممنا بعد الضابطأصيبفيرأفيما أفحضرة بافغزكإسو

 عاـ جئتـ1982لبناف لماذا غزةإلى حدكد عمى نعرؼأطفالنا جئنا المكاف؟! ىذا ككاف،
التعممكفذلؾ؟!ابتسمناكقمنا:أذفمني.إالبإكلكفذلؾممنكع،نايرتجفكفاألطفاؿمفحكل

ناىناأ.كالأعرؼىدؼزيارتكـأفأ!قاؿ:الالبدالحدكدإلىكىانحفعندؾتأذفلنابالنظر
مفالكبلـ.كقتياشعرناريدمزيداأناكذلؾكالأرسمي؟!قمنا:حاشاؾ.قاؿ:بؿ(مشمارقفكؿ)
(3)"نسانيإالحديثبشكؿالإلىلقدتحكؿالضابط.مرليسمزحةفاألأ

يقدحفيدكركقدعرضالكاتبفيمكقؼآخرليذهالقضيةعمىشكؿخبرصحفي
(4)،كقدالحتبشائرالسيطرةاألمنيةالفمسطينيةعمىاألرض"قكاتاألمفالفمسطينيةكاليمدح

.(5)"النفكذعمىالبسطاتكقداستطاعتقكاتناتدميراألنفاؽ،كبسط
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كعدـقياـأجيزةاألمف،االجتياحاتالصييكنيةلممخيـبالرعبكالقتؿكالدمارارتبطت
ىزات"بؿكانتالمصيبةبقياميابدكرآخرالينسى،الفمسطينيةبدكرىافيحفظأمفالمخيـ

المسمخ بسيمفكنيات تذكرنا سيمفكنية أصبحت التي القنابؿ انفجارات كانتأصكات التي
المخابراتاإلسرائيميةكالفمسطينيةتديرىاعبرمكبراتالصكتفكؽرؤكسالمشبكحيفانتظارا

كقديكحيصكتالسيمفكنياتالمشتركةبطبيعةالعبلقةالحقيقيةبيفالطرفيفكما(1)"لمتحقيؽ.
مفتنسيؽكتناسؽكتكافؽ أخبارالتمفاز،بينيما متابعةنشرة تأتكعند ذكرالشييدعمى"لـ

،كلكنياأتتعمىاستعدادالقيادةلمتابعةالتنسيؽاألمنيـالمقادمةإالبكمماتقميمةجداإبراىي
الييكد (2)"مع  . كتساؤالتلذلؾ كالريبة لمشؾ نفسيا الفمسطينية األمف سيارات عرضت فقد

قربمفالحكاجزاألطفاؿكالكبارالذيفأصابتيـالدىشةمفتصرؼرجاؿاألمفالفمسطينيبال
سياراتاألمفالمرافقةلسياراتأجنبيةمتجيةغرباكىـيركبكف،المقامةعندحدكدالمستكطنات

سأؿعزيزباستغرابماىذاالذميجرم؟لماذاكؿىذهالسيارات؟أال"ناحيةالمستكطنةيتبعيا
ذايخافكف؟كؿشيءقاؿمحمدكلمايخافكفمفإطبلؽالنار؟لقداقتربكامفحدكدالمستكطنة

(3)"مرتبكمنسؽمعالييكد

أنزؿا أسماءما مفأخذتالعبلقةبيفالسمطةكاالحتبلؿفيالمرحمةالجديدة هللبيا
ىذامنطؽسميـ،كأنااليخيفنيشيءيحسببالمنطؽ،قمت:سبحاف،قاؿ:ياأستاذسمطاف"

يخ!اهلل ما البليإذا قاؿ: منطؽ.فؾ؟ قاؿ: كيؼ؟ مصيبةقمت: أستاذ يا األمني التنسيؽ
 التيتعرفياإالمصائب، كتدميرلكؿالقيـ ذفخائؼمفالتنسيؽإقمتأنت.رىابلممنطؽ،

ببعضيا(4)."األمني األكراؽ خمط الجديدة المرحمة أنصار يحاكؿ أخرل ناحية كتفريغ،مف
التيكانتذاىبةكماعبلصكتالراكبة"كتسميةاألشياءبغيرأسمائيا،الكمماتمفمضمكنيا

لحؿ الخريجات مع تمتقي التي الكبيرات المسئكالت إحدل مع لقاء إلى كبلميا مف بدا
كتحدثتعفالكاسطةالقكيةكالكعدالقكمالذمتمقتوكالسيماأفرياحاالستقبلؿ،مشكبلتيف

ينسح أف قبؿ شاركف التنسيؽمع ذيؿقطار ليشدكا مسرعيف طاركا كالجماعة بكحدهقادمة
(5)"ميزكماكيترؾمصيرىـكمصيرالشعبببلامتيازات
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 ابعا: قضية الفساد االجتماعي والثقافي واألخالقيس
نسمعيافيالجمساتاألمنيةكالتربكيةخمؼ كالتيكنا المتفؽعمييا لعمومفالقضايا

طالتقتصركلكفاألخطرمفذلؾأفالسقك،منيالقضبافأفالسقكطاألخبلقييتبعوسقكطأ
فقط كاحد مجاؿ عند تتكقؼأضراره كال كال،آثاره اليبلؾ يعني إنو كالضياعكالفقدمكتبؿ

كيصعبمعياالفصؿبيفالسقكط،مرحمةبميسمياكاليزيمةكالنكبةالحقيقيةالتيتسـشعباأك
السياسيأك ،االجتماعياألخبلقيأك يؤدمبالضركرة سقكطفيمستنقع أنو إلىكالصحيح
نافعكجميؿ ىك كمتصؿبتبخراآلماؿ؛غيابما كحمكؿالرذيمة مرتبطبغيابالفضيمة ألنو

لذلؾسنحاكؿترتيبالحديثعفأنكاعالفسادمااستطعناإلى؛كاألحبلـكشيكعاآلالـكاألحزاف
ييركبناءعميوعبرالكاتبعماحدثفيالكاقعمفانقبلبالمكازيفكاختبلؿالمعا،ذلؾسبيبل
.تصكيرالتغيراتالسياسيةكاالجتماعيةكالثقافيةالتيحدثتفيالمجتمعالفمسطينيمفخبلؿ

ماصكركالذمظيرفيالمرحمةالجديدةبالحديثعفالفساداالجتماعيالكاتببدأ
يتجسدفي،حققتوفئاتمفالناسمفمناصبكمكاسبعمىحسابفئاتأخرل كذلؾكما

ال المدير متفرقاتعمى"سعادة أعكاـ سبعة االحتبلؿ سجكف في "أمضى الذم )كشكؿ( عاـ
خمفياتمختمفات،تارةسجففيصفقةحشيش،كتارةفيسرقةسياراتكمرةثالثةألقىقنبمة

جيب عمى خحارقة فأحرقت إسرائيمي يمرعسكرم الجيب كاف الذم الجامع حصر طأ
يةليدافععفنفسومفخبلؿتبريرماكافعطيالكاتبذلؾالشخصفرصةكافأك(1)بجانبو"

كمعذلؾ،يقكـبومفأعماؿاليختمؼعميياعاقبلفبأنياجرائـأخبلقيةيعاقبعميياالقانكف
بيبسطاألمرحينمايقكؿأنوكافييركافيشرح"العبلقةالكثيقةبيفالحشيشكالكطنية،ككاف

ىاسيضطركفلمنحودكلةمستقمة،أماعفالحشيشفبليستطيعكفالصمكدأماـالشعبكعند
لضباط حيثتكفر جميمة كطنية خدمة أيضا فييفينظره السياراتالحديثة تيريبكسرقة
كىناؾأصبح الدائمةمفأجؿالكطف،كىكذا.كمفىنا عمىالحركة األمفكالمسئكليفالقدرة

(2)""كشكؿ"مديراعامالحقكقوالنضاليةالكطنية

رمكزالتضحيةوفيكظمفخبلؿتكتبدؿالمعايير،انقبلبالمكازيفاتبصكرالكقدك
ابتداءمفالنكبةاألكلىكصكال،مفسجفكاعتقاؿكشيادةتعرضليااألجدادكاآلباءكاألحفاد

كأف،كدليؿعمىأفمسيرةالتضحيةمازالتمستمرةفيالكقتالراىفإلىزمفاليزائـالمتتالية
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الطكيمة جاءعمىلسافتؤدمإلىتمنيالمكتالمعاناة ستي.كما "خذكنيلممقابريا الجدة
،ككافجدىـالبطؿالشجاعقداستشيد(1)نفسياشتاقتلزيارةابني،نفسيأركحكأظؿىناؾ"

كقدظؿمجاىداحتىأطبقتعمى،بعدأفأنجبأبطاالكافكالدىـ)بكر(أحدىــ1956عاـ
كرغـليؿالصبرالطكيؿكرغـطكؿ(2)لييـ"إسنيف،لـيعدعنقوقضبافالسجكفمنذعشر

المسيركمافيومفألـالفراؽكحرقةاألشكاؽكمرارةاالنتظارإالأفالكاقعمازاؿيحمؿفي
الشيختعالتجعبتوماىكأدىىكأمر "كعندماسمعتبأفاألسرلسيفرجعنيـبعداتفاقيةشـر

كانتظرتأفتحضنوبيفيدييامثمماكانتتفعؿقبؿ،ىاالطكيؿعمىكؿآالمياكعذاباتياكعمر
فييديو،اشتاقتنفسيا زاؿعالقا أدركتأنولفيعكدألفدـالييكدما خمسيفعاما،كلما
لممقابر،لتزكركلدىا،تحدثوبحالياكحاؿأحفادىا،كتبكيعمىقبرهكتتمنىأفيمـالقبرالذم

(3)اموعظاميا."لـعظ

مريـتحمؿشيادةالثانكيةكدرست"المقابؿتظيرصكرةالبطالةفيأقبحصكرىاكفي
أل،فتتزكجأفيالجامعةسنتيفقبؿ بحتكتقمععفالتعميـ يحمؿةسباباقتصادية كزكجيا !

مريـحامؿمنية.أسبابكيعمؿبميطافيالمخيـكىكمحركـمفالممغنطأل،شيادةالبكالكريس
فأسيماك–ىيفستغطيمصاريؼالميبلدفيالمستشفأكىمياالكحيدمففيشيرىاالتاسع،

ىمياأفيىذااليـزكجياككيشاركيافزكجيااليممؾتأميناصحيا!أعمماب–كالدتياعسيرة
(4)"الذيفيجمسكفبجانبياكىيراقدهفيفراشالمرض

دةلمكظيفةلكنوفيكؿمرةحربيحمؿشيادةبكالكريكسفيالجغرافية،كقدتقدـمراتعك"
كافيحصؿعمىكظيفةكناسةبدعـمفمؤسسة"بيكدار"لدرجةأنوقبؿأفيصاببحالتوالتي
ىكفيياآمفبالعبلقةبيفالجغرافيةكالكناسةكقاؿفيسياؽمحاضرةلوعمىالمقابر:إفالذم

(5)عالـلمفيجيدالكنس!!"يحددالتكزيعالسكانيفيالعالـىكالمكنسة،كالبقاءفيىذاال

الصحؼ الفسادعمىطريقةالحمبلتالتيتشنيا أرادالكاتبأفيعرضمظاىرىذا
مفكاتبيدعى)خالدالجندم(عبرمقاؿ؛كالمجبلتبيفالفينةكاألخرل لذلؾيعرضليجـك

وتقريرا"يياجـالكاتبالصحفيالبريطاني)ديفيدىيريست(كيصفوبأشنعاألكصاؼبسببكتابت
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داريا كا  أخبلقيا فسادا أسماه ما بشدة انتقد فيغزة" "عار بعنكاف سماه،صحفيا كتحدثعما
كباريوزىرةالمدائفكعفالراقصاتالشرقياتكالغجريات،كتعرضلكزراءكشخصياتىامةفي

ىيرست." كؿذلؾحدثمفديفيد البلذعكالتيجـ، بالنقد يتكقؼالتراشؽبي(1)السمطة فكلـ
"المعركةفيمقالوفكراإلىالكاتبالعربيكالصحفيعندىذاالحدبعدأفحكؿخالدالجندم

كقدربطبيفىجكـىيرستكبيفالمخابرات،إياىاباألصكليةالمتخمفةالحركةاإلسبلميةكاصفا
فيةكاألمريكيةكبيفاألصكليةالمتخمفةالتيحرمتنساءغزةمفالسباحةعارياتياإلسرائيم

كالتيحرمتالطالباتفي كالتيحرمتالفتياتمفاالختبلطبالشباب، الجميؿ، البحر ىذا
.(2)الجامعةأكباألحرلفيالجامعةاإلسبلميةمفإسداؿشعكرىفعمىظيكرىف

أكناديا الشعبالمقيكرالمكبكتكبارييا الطيفبمةفيستكثرعمىىذا كيجيءىيرستليزيد
كراقكاحداليميا اإلسفاؼفيالرأمكالطريقة! عمىىذا منطقيا كاليمكفالرد صاتشرقيات!"

إنيالمؤامرة"حقاالمثمىأفتجرممعالمجنكفحتىبابالداركترددمعىذااألحمؽفتقكؿ:
إلى بالنظر االستمتاع مف شبابنا اآلالؼمف حيثيحـر المسكيف شعبنا تحاؾضد خطيرة

لستعنصرياليات"عفكاراقصاتالشرقياتكالغجريال كليفيـىيرستكأمثالوأفشعبنا .. ف"
كالكبلـالحؽكالقكؿالصدؽأنيا(3)الكيؿكؿالكيؿلمعمبلء.."يسكتعمىىذهالمؤامرةالحقيرة.

كلعؿىذهالرسالةالتييبعثياالكاتبتتحكؿإلىدعكلعامة،ؿكؿالكيؿلمعمبلءيمؤامرةكالك
المؤام كتؤكدعمىرةلمحذرمفىذه كيعممكف، مبلحقةأكلئؾالعمبلءالذيفيمسككفبخيكطيا

عمىتنفيذىابميؿكخفاءكمكركدىاء.

إشارةإلىكيفيةحصكؿالدكتكرعمى(4))الدكتور أيوب والرقاصة(كفيمقاؿبعنكاف
بالفساداألخبلقي"قا ؿكظيفةحككميةتعكسحجـالعففكالفساداإلدارمالذميتصؿمباشرة

كقد،السكاؽ:مختصرالكبلـياسادةياكراـأفالدكتكرأيكبكافقدتخرجمفخمسسنكات
عاشخبلليامعأموعيشةالمساكيف،ككانتأموقدترممتعميوكاشتغمتخدامةفيالبيكت

كقديخطرعمىباؿالسامع(5)حتىيكمؿتعميمو،كمفىناكىناؾأكمؿشيادةالطببتفكؽ."
الصحيحةأكالممتكيةلمحصكؿعمىالكظيفةكأفتعكد"لشطارتوأكجدارتوأكبعضالطرؽ
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استرحاماكاستعطافالمجياتالعمياصاحبةقرارالتكظيؼ،أكبكاسطةأحدالمسئكليفالمحترميف
الكبار(1)الكبار" إلى يصؿ أف يستطيع ال الغمباف المكاطف ىذا الكاتب.كلكف يسمح كىنا

يبكح أف فيقكؿ:لمدكتكر األكبر رمزية"كنتسيرانابالسر بأجرة فيو بالمستشفىالذمأعمؿ
دكتكر،نزلتإلىاالستقباؿ، بالممرضبجانبييكقظني،حالةيا كشعرتبالنعاسفنمتفإذا
قالت عفاسميا تمبسمبلبسالراقصاتسألتيا عمىالسريرشبوعارية، ممددة بصبية ذا كا 

كاسمياالحقيقيفاطمة!!قمتماذاتعمؿ؟قالت:نعمؿفنانتيف..صاحبتيا:اسمياالفنيعناؽ
يعنيراقصتيف،قمتكأناأقيسالضغط:فيغزة؟قالت:نعـ،فيفندؽعشتار.نظرتإلىكأنا

،أخبرتيابحالي،ضحكتكقالت:ىـيضحؾكىـأعالجصاحبتياكقالت:كـتقبضفيالشير
اذىبإلىفبلف.كفياليكـالثانيذىبتإلىفبلف،يبكي،أخرجتمفعبياكارتكقالتخذهك

كلعؿالقصةالتي(2)كتكظفتكعشتمعأميفيسباتكنباتكتزكجتكخمفتأكالدكبنات."
جاءتبعدحمـتكحيبمدلاقترابالكاقعمفعالـالحكاياتأكالخرافاتالتيالتخضعلمعقؿ

.كقيكده

ا مف كبيرا حيزا الكاتباحتمتالمخيماتالصيفية بطرؽ،ىتماـ بالحديثعنيا كقاـ
كطبيعةالقائميمختمفة كأماكفانعقادىا كأكدالكاتبأفالسمةالبارزة،عمييافتكضحأىدافيا

الجنسيف بيف االختبلط ىي المخيماتالصيفية ىذه عمييافي القائميف قبؿ حيثكاف،مف
يحاكؿمفخبللياعرؼبمخيـصيفييمحاضرةفيخميطمفالبناتكاألكالدفيمايقيم"أحدىـ

ك(3)"أفيطبعالعبلقاتبيفاألجناس فشمتفيالحياة صكرالكاتبشخصية شخصيمثميا
كاتخذ المدرسة، مف يفصمو أف كحمؼبالطبلؽ "غضباألستاذ محطاتو آخر )كفكر( اسمو

الكط في سبيمو ميماكفكر كادرا أصبح كيؼ تعرؼ كال عجبا، تف لميمات كمطمكبا ربية،
عفالمخيـالصيفيالمقاـعمىشاطئالبحرمفمشرفااألجياؿ،عٌيفكفكرفياآلكنةاألخيرة

أرادأفيثبتلؤلستاذ(كفكر)مفجيةأخرلفإف(4)."جؿتييئةاألجياؿبدنياكأخبلقياككطنياأ
ثقافة جيؿ لكؿ أف رجاال،الذمطرده دكلة الميرجاناتكاالحتفاالت.كلكؿ احتمت إلىكقد

صبلحالبردكيؿبتاالمخيماتالصيفيةالمشتركةحيزاكبيرافيالمقاالتالقصصيةلمكجانب
لمرحمةأكسمك االجتماعيكاألخبلقيكالثقافيالذمأصبحعنكانا الفساد مفأجؿكشؼحجـ
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بعدىا الذم"،كما حمكدة يقرأىا قصاصة خبلؿ ذلؾمف جاء بإمعافكقد كقرأ الكرقة تناكؿ
99ففمسطيفالدكلي"ميرجا ىذا الرقص(1)"الميرجافالسابع.. "لماذا القراءة: كتابعحمكدة

ألفالرقصالحديثإمكانيةمفتكحة،كضركريةالبدلفرؽالرقصالمحميةكالميتميفالحديث؟
كيبمغالتناقض(2)بالفنكفالمشيديةمفالخكضفييا،كألنويفتحإمكاناتبكرلمجسدكإلبداعاتو"

نياليمةالنصؼمفرمضاف،إ"كركيظيرالسقكطاألخبلقيكامبلبعيداعندماتختمطاألمحدا
يستطع كلـ أثناءسيرتيا، التيقربعيا البغداءنيارىا،كالبالبيرة يستمتع"جعرالميزكز" لـ
بالقمؽكالخكؼ العاـر ،عدكيةبصكتوالذميغيبكيحضركمكجالبحرأفيخفؼمفشعكره

سأ لكزهكعندما كانت فقد كسفره، بمرضو ذلؾ برر رمضاف نيار في إفطاره سبب عف لكه
كالتيكاف،ساقطة،ككافيسافرمفقريتوإلىراـاهللحيثالخيمةالرمضانيةالراقصةالساىرة

لىجانبالرقص(3)يتعرضلمشقةكبيرةفيالكصكؿإليياعبرحكاجزاالحتبلؿ" اتخذتفقدكا 
عرضالكاتبذلؾمفخبلؿمشيدكقد،سبيميافيالكاقعالفمسطينيعجباالميرجاناتالفنية

سقكط يظير يحيىعياشصمؤثر لمشييد ممزقة يمصؽ"كرة الحائط عف الذممزقيا ككاف
دعايةلميرجاففني التفتاألستاذعربي(4)سبانيسيقاـفيغزة"إمكانيا الممصؽ،إلىكقد

سبانياكىكيتنيدكيقكؿ،أكجيربكممةالميرجافالراقص!!فيوعباراتدعائيةحكؿطبيعةأكقر
األ ىي بؿ أكالد، يا عمآندلس !ندلساألىه ضاعت كزحمةكلقد البياعيف زعيؽ سط

الذميحيطبالمكاطنيفك(5).لمتيافتيف"ا كالفقركالجكعكالحرماف كالحياتية السياسية اليمكـ رغـ
الءالشيمفكؿحدبكصكبإالأف" عمالكحيد ىذمسيطر ىك سيحقؽحمماأتفكيره نو

بأـعينونجموالعزيزالذميمؤلعميوفقرهلسيرحقيقةالجداال.ىضحأثـ،فخاطرافخياال
المغنيلكمؤلالفراغالذمتركوالسكسفيخشببابدارهالمخمكع.سير،كجكعوكقمةقيمتو

كعم الساىر. كاظـ الكبير المباركةأىالعربي بعبقريترضفمسطيف فمتة التقط السمعيةوفقد
أ صحؼالكطفمفادىا تناقمتيا معأخبارا تجرماتصاالتحثيثة ىامة فشخصياتسياسية

كليست(6)"جؿتمكيفالمطربالعربيمفحضكرميرجافراـاهللالغنائيأكافةاألطراؼمف
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كفكل(1)ريحاتقريبا"أفيميرجافالففالعربيالذمسيقاـ...المشكمةفي"ميرجافالربيعاألكؿ
المصيبةتتمثؿفياألحداثالمكازيةأكفيالبيئةالزمانيةالتيأحاطتبوكماأحاطتبيذا

فيخي الجميمة ليسترجع"ذكرياتو فيخياميـ االعتقاؿالتياالذمتضامفمعاألسرلكناـ ـ
ظاىراتكالمكاجياتمعالجنكدتنقؿبينياجميعاأياـاالحتبلؿ،دكفممؿأكندـ.كتذكرأياـالم

كأثناءذلؾسمعأصكاتىتافاتصاخبةخارجالخيـ،كتعمكتيتؼضداالعتقاؿ(2)الصياينة"
كقدعمـفيمابعدأنيامسيرة،كتسبكترفعالبلفتاتاالحتجاجية،كضدالسجفكتمكحباألعبلـ

لكنوتأكدبعدذلؾ،رائيميةسظفأنياضدالشرطةاإلك،مؤازرةلممضربيفعفالطعاـكالمسيرات
التياعتقمتابنو السمطة ضد )البكليس"الأنيا )نتساريـ( بالقربمفمستكطنة الماضية ميمة

"لكفالمصيبةالحقيقيةتمثمتفيلسركىكيحتجمعالمحتجيفتضامنامعاأل،الحربيسابقا(
تذكرةالميرجافمائتيغرامةفرضتعمىكلدهالمعتقؿمفالسمطةفيالكقتالذمكافثمف

كعفاليدؼمفىذهالميرجاناتيأتيالردمفخبلؿمقاؿفيإحدلالجرائد.(3)"شيكؿفقط
16/11)ككافالمقاؿيتحدثعفانطبلؽفعالياتميرجافغزةالدكليلمسينماكالمسرحفي"

لدكلةكالقدسكالفف"كعفالعبلقةبيفاعبلفالنيائيلمدكلةبيكـكاحدالقادـ،أمبعدمكعداإل
ينتييالمقاؿإلىأ المساىمةفيتجسيدالدكلةإلىفالميرجاناتتيدؼتأتيالمفاجأةعندما

 الشريؼ( القدس األفكعاصمتيا طريؽ كالتمثيؿعف كالمسرحيات نفسو(4)"بلـ المكاف كفي
الذمحكىيعرضالكاتبمشاىدمف"الحفؿالغنائيالكبيرالمقاـعمىبحرغزة،ىذاالبحر

الحزيف" الكطف حكاية لمنجكـ يحكي زاؿ "آ(5)كما أف األخبار لتتردد األمر مفكيتطكر الفا
..مفكؿ.ففناناتمفجمعيةأك،المكاطنيفيؤمكفيكمياميرجاناتالفففيالضفةكالقدس
 مف العربية القدس شرفت جدا الكبير العربي دعمأالكطف قضيتيا دعـ دعمتيفأةجؿ ك

(6)"كالحؿالكسط.ألمفاكضاتالحؿالنيائيانتمييد

أفالشكارعيكـاألربعاءستككف" مفاده فرفكشالعايؽنبأ أكردتسايبةالعايبةنقبلعفابنيا
 المظممة،إخاربو فيشكارعالبمد المفصكرمصطفىقمرالتياخترقتالمكحاتالمضيئة
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سقكطحكالإكفيمعرض بقمرسربفرفكشنبأ مغشياعجابو مففتياتغزة يسبعيففتاة
دي غنىالعمبلؽالعربي"الميمة ما لدلأمياتوعمييفبعد شديدة الذمأحدثظممة األمر "

(1)غشيعمييف،حيثاليدريفمتىسيطمعالنيار"أالمستقبؿالنيائيف

رةكقدارتبطالففبالسياسةلدرجةدفعتبعضالسياسييفلمتفكيرفيجمعاألعدادالغفي
ذابوكىكيقمبالصحيفةبحثاعفصكرممكنةيتكقؼإكبينماىكفيغمرةالتفكير"كالجماىير

ىلإكجرهالفضكؿ،لكافأشكاؿكألكافلراقصاتكمغنياتكمطربيفكمطرباتعبلفباألإىعم
قاؿ:؟خبارالفنيةفخرجعؿقكموفيالمقرصارخا:كجدتياكجدتيا.قالكا:ماذاكجدتقراءةاأل

الؼحضركاحفؿالفنافىاني..عشراتاآل.الجماىير!كفتحالجريدةكبدأيقرأكيشرح:راـاهلل
(2)شاكر!!"

الفنية كالساحات الشرطة عمؿ بيف لمفصؿ مجاؿ احتفاالت،كال مف فييا يدكر كما
" طكارئ؟!كميرجاناتفنية حالة تبكي: كىي كقاطعتو فارتجؼصكتيا طكارئ، حالة عندىـ

كقدتـحشدكؿالشرطة،فمصطفيقمراليكـسيغنيفينابمسأل؛لكلد:نعـياخالتيفقاؿا
(3)"مفكالنظاـىناؾ.!!لحفظاأل

مرحمةأكسمكمفخبلؿتصكيركقدتناكؿالكاتبجانباممايدكرفيبيئةترعرعتفي
سبكعتقدمتىذااأل"كجيميالفاقدىذاىككالدزيزمالفتاةالجميمةالتيطبيعةالعبلقةداخميا

يحمييا–ثاركةجماؿفمسطيفالتيترعاىاكزارةالسياحةكاآلملمتسجيؿفيمسابقةانتخابم
عبلففقرأاإلأميابعدأككافجيميىكالذمبادربعرضالفكرةعميياكعمي–اهللمفالعيف
(4)فيالصحيفة."

دأتفيالظيكرفيالمرحمةالتيبكثرالحديثعفالمخيماتالصيفيةالمشتركةكقد
كقبكلو الصييكني العدك مع التطبيع قضية رأسيا يقؼعمى ألىداؼعديدة ككقؼ،الجديدة

تجاىو العدكانية فضبلعفاألعماؿ العدائية أصبحتتمؾالمخيماتالصيفية،المشاعر كقد
جميبل أمبل ،المشتركة أكصاؿ في يسرم كي،الناشئةبعضكحمما مشاعرىـ بلعبكيدغدغ

( مع حدث كما المنتظر(بعبكؿخياليـ األكضاع تحسف مف خيرا يستبشر كالذم،الذم
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المشترؾ الصيفي المخيـ في االشتراؾ مف العاـ ىذا الذممنعو كالده دخؿ "سيضاعؼمف
الفمسطينيالييكدماألردنيبعدأفجاءتوالفرصةإلىحدهعفطريؽبعضأىؿالخيرمف

مفزيكف:"لقدرأيتيـعمىشاشةالتمأضاؼقائبلكمجامبلكمطبعاذستاذهالكمنيـأ(1)المطبعيف"
 عربا بناتكأكالدا عمىطريؽداكييكاإلسرائيمي، جيدة خطكة عمىشاطئتؿأبيبكاهللإنيا

السبلـ.كاهللإنيافرصةلعرضقضيتناعمىأكالدالييكدلكسبتعاطفيـفيذاأممناالكحيدفي
كام" اتفاؽ اليافعيف(2)تطبيؽ الناشئة أكساط كانتشرتبيف الظاىرة استشرتىذه كمف،كقد

المفأجؿخنقو،بيئاتمختمفةشممتبعضدكؿالطكؽالجديدةالمحيطةبالعدكالصييكني
ككأنيـيميدكفالسبيؿليؤالءالمطبعيف،كالمحافظةعميوايتوبؿمفأجؿحم،كالقضاءعميو

 مؤىميفبجدارة الييكؿفيالمستقبؿ.ألفيككنكا إلىأمناء برزتلبلنضماـ "ككانتزيزمقد
قيمتأمكاىبياكقدراتياالخاصةخبلؿاشتراكيافيالمخيماتالصيفيةالخاصةالمشتركةالتي

(3)برعايةالتطبيعفيالكيبكتساتالييكدية،كقدشيدليارفاقياالييكدكالييكديات"

جاءىذهالمرةعفطالبةكقد،فبصكرمتعددةكلكعفالقضيةنفسياكتكررالحديث
كتفياىكترخيعم،طرافياعمـفسطيفأشكؿككفيةفينيايةىكتفييالفحةعمعمىفيالكمية

أسكدحمفتأفالتصبغوبالمكفاألشقرحت كعكدةالبلجئيفكقياـليتـتحريراألسرىشعرا
صرارف(4)"الدكلة!! يعرضالمؤىبلتالمطمكبةلجيؿالتطبيعككأفالكاتبيمعفعفقصدكا 

..كمثقفةكالدليؿ..كاعيةكاصمةبيفالشباب"المشتركةالصيفيةالذميتخرجمفتمؾالمخيمات
باألأ صكرتيا كنشرت الماضي العاـ عنيا كتبت عبرية صحيفة قضيةف تشرح كىي لكاف

(5)لمشترؾمخيـالسبلـ!"ثناءالمخيـالصيفياأفمسطيفلمطمبةالييكدفي)الكيبتكتس(

كطريقةالحكـعمىاألشياءمفخبلؿإصدارأنصار،كيشيرالكاتبإلىتغيرالمفاىيـ
المخيماتاألحكاـعمىالنتائجالنيائيةلعمميةالتطبيع"أ بىذه تشيدليا بمائةشاب،أميا نيا

كثقافتياكأك لنشاطيا نظرا كنز!كلـال؟كالفمكستجرمبيفيدييا كميما(6)"!لخرأشياءأنيا
المشتركة،تغيرتاألسماءكالمسميات عفمضمكفالمخيماتالصيفية كقد،فمفنذىببعيدا
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إلىحفؿ قاؿ:ائفكانتإحدلالزب"الرابحاكؿالكاتباإلشارة تنادمعمىصاحبالمحؿ،
أمخدمة؟أىبلكسيبل المحؿكأصحابالمحؿفيالخدمة!، ! تسمـعميؾ، ماما كباباقالت:

لمحفمة،قاؿ:عيكنيألجؿ يمـز كماف،كتقكؿلؾماما:اخترليأحمىبنطمكفكقميص،كما
ذكرتيني،كدتأنسىحجزالتذاكرلمبنات.ماما،كلكفأمحفمة؟قالت:حفؿالراب!قاؿ:نعـ

افكلعؿالحكارالسابؽيظيرلمدانيكالقاصيأنويدكربيفشخصيفينتمي(1)"كاألكالد،كالمداـ
إلىالطبقةالمستفيدةمفالمرحمةالجديدةكتفكرمميافيإنياءالمقاكمةكالثكرةضدالمحتؿكما

لتبفرح:كىؿقايقتضيوذلؾمفتضحيةباألنفسكاألمكاؿكاألكالدكالتيلـيتشرؼبياىؤالء"
طبعا طبعا، قاؿ: ستذىبكف؟ ال كلماذا غضبن! بعد أنفسنا عف نرٌكح أف نريد ذىب؟!

يحتكمعمىصكر المحؿ كاجية عمى ممصؽ ممكف إعبلف ككاف الحرب، كنكد االنتفاضة،
حمقكا كقد أساكر، المعاصـ كعمى فياألعناؽسبلسؿ، يمبسكف الشبابالذيف مف لمجمكعة
زمف في تعرضالبضائع كما أنفسيـ كعرضكا استفزازية، خاصة بطريقة كأكبارىـ أشعارىـ

كلماكافالشبابعمادالكطفكمصدرا.(2)"خمسةكعشركفشيكبلرالتذكرةفقطالكساد،كسع
لقكةاألمةكمجدىاكعزتيافقدكافتركيزالمخيماتالصيفيةالمشتركةكالميرجاناتعمىتمؾ

كشدكاعمى،الفئةفيمحموفقدلبسالشبابالسبلسؿفياألعناؽكحمقكاأكبارىـعندالحبلؽ
نالكثاؽاألساكربأيدييـ ذا كأدركتأنؾأماـ،كاالختناؽظرتإلييـشعرتبالغثيافكالتقززكا 

العدك مع التطبيع شعارىا جديدة ككلى،مرحمة مضى قد كالماضي الجديد الكاقع كقبكؿ
كالحاضرأحؽبالعيشكأحمى.

كاألعيادكاالحتفاالتياـاألاىتـالكاتباىتماماكبيرابالحديثعفمفناحيةأخرلفقد
برزت المجيدالتي بالماضي األجياؿ تذكير بيدؼ ال الجديدة المرحمة في كتقكية،بكضكح

المياديف كؿ في كرجاليا كأبطاليا بدينيا العظيمة األمة ليذه الغريب،االنتماء األمر كلكف
قطعالصمةمعالقيـكالمثؿإلىيدؼتكانتكالعجيبأفالكاتبقدنكهإلىأفىذهالقضية

كمفأجمياكالمبادئالتيتش أصيبللكؿاآلماؿكاألحبلـالتييعيشمعيا قكياكنبعا كؿزادا
كالنار بالحديد عمىأحرمفالجمر،المنككبكفالميجركفمفديارىـ العكدة ؛كينتظركفيكـ

لذلؾفقدجاءالحديثعفتمؾاألياـكاألعيادكالمناسباتالمختمفةالليعبرعفتاريخالشعب
كلكنوجاءليمقيمزيدامفالضكءعمىطبيعةالمرحمةالجديدةمف،بكتراثوالفمسطينيالمنكك

تمؾاألعياد التيجسدتيا األجكاء االجتماعيكالثقافي،خبلؿ الفساد مفمظاىر حممتو كما
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قبؿعشريفعاما"يكـاألرضيأتيالحديثعفبيفالذكرلالجميمةكالكاقعاألليـك.كاألخبلقي
جن اقتادنا قصؼتماما تحت الشرطة مركز إلى الثانكية المدرسة صفكؼ مف االحتبلؿ كد

نفسوكالناسيسممكفعميو الكاحد كانتالفرصةاألكلىالتييرلفييا كاليراكات، "البساطير"
كيقكلكفألىمو"الحمدهللعمىالسبلمة"كيسمعىمسةىناكىمسةىناؾ"كاهللأبطاؿ"شكرالمف

فينفسي الكطنية اإلعجابفيك،زرع لرؤية طيبة فرصة لنا األرضالذمأتاح ليكـ شكرا
(1)"االحتفاظبأحاسيسالكطنيةكفيتنامييا.عمىكشكرالبلنتفاضةالتيسيمت،عيكفاآلخريف

أعقبيامفاتفاقاتمعالعدكقدأدتإلىقتؿالمشاعر كلعؿالنكبةكماتبلىامفنكسةكما
تشيرإليومفمعا،الكطنية كالتيبدأتتعكدإلىالنفكسمفجديد،نيالبطكلةكالرجكلةكما

"بفضؿالذكرلالعطرةليكـاألرضكاالنتفاضةالمباركةالتيأحيتاألجياؿمفجديد اليكـيـك
خرجت "ثمانيساعات" لمدة اعتقالي مف عاما عشريف بأـإاألرضبعد ألشيد الشكارع لى

ألفالظركؼكمياكانتتبشرببزكغفجريكـالثكرة؛تتـكلكفالفرحةلـعينيانتفاضةجديدة
،خرجتكقمتلعميخرجتمبكرامعأفالثكرةستبدأبعدحيفتالحقيقةالمرة،كالحريةكجاء

كتجكلتفيالشكارعالكئيبةكقرأتالبلفتاتالفتةالفتةكلكفالثكرةلـتبدأبعدكاستكقفتنيالفتة
(2)ستراتيجي"كبيرةجدا"السبلـخيارنااال

كيقتصركجكدىاعمى،ثـتكشؾالمشاعرالكطنيةأفتتبلشىكتدخؿفيسباتعميؽ
فياستحياء؛ الحديثعنيا مجرد لؤللذا الذاتية ليسترجعالسيرة الكاتبإلىالذاكرة ستاذيمجأ

الذمبمغمفالعمرسبعةكخمسيفعاما، اليجرة،كىك)دكغرم( يعانيمفالفقرمفمكاليد
أستاذالحككمةفيألستاذأصبحفيوافيزمفالشديدكيعيش ذيؿقائمةالمستكريف،كالسيما

كيظيرالمعمـفيحالةمفاألرؽالذمقضىثبلثةأرباععمرهينتظرقانكفالخدمةالمدنية!
بعدأفطمبمنوكتابةكممةبمناسبة ترقيةالبككعد"عيداألرضكاليـكعدـالقدرةعمىالنـك

(3).كالفساد"نظيفةمفالسرقةكالنيبوكجومقبكؿكصفحتوننوحسبمايقكؿبعضالناسأأل
كىنايحرصالكاتبعمىتتبعاألحداثكالحكاركاألسرارالتييتناجىبيااألستاذدكغرممع

ككأنويريدأف،زكجتوحكؿقضاياجانبيةليسلياعبلقةالمفقريبكالمفبعيدبعيداألرض
النسيافالتيتتعيبي يرضمعافحالة إحياءذكرليكـاألرضيوقتضما مزيدمفمفتنفيذ

أرض إلى رجاعيا كا  كاستعادتيا تحريرىا كطرؽ باألرضالسميبة المتعمقة الفعالياتكاألنشطة
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غرؽفييك،نسىيلذلؾحاكؿالكاتبأفيعيدإلىالذاكرةيكـاألرضحتىال؛الكطفالحبيب
لذلؾبدأالحديثعفالجيؿالقادـممثبلبالطفؿعبداهللالذميعرؼيكـاألرض؛بحراألحزاف

خرجمفالصباح،كاليعرؼتاريخوكمكانتو"عبداهللكلدصغيرلـيتجاكزالسادسةمفعمره
عبأشنطتوبالكتبكدفاتركأقبلـالرصاصكالخبزكالفبلفؿكألكافالطيؼ.لىمدرستوإنشيطا

لشي اليكـىكيكـاألرض.داءكصكرا كمف،عبداهلليعرؼأفىذا سمععفذلؾمفكالده
الريحكطارتبياأطفاؿالحارةكمفالمدرسةكمفبقايا ممصقاتعمىحيطافالمخيـمزقتيا

رحمةالبحثعفكتبدأمرحمةاستعادةالذاكرةالكطنيةك(1)سمععفذلؾمفالتمفزيكف.".بعيدا
ؿأيقةالذكرلفيزمفتغيرتفيواألسماءكالمعانيكالقيـكالمبادئ"كحينماسمعرفةحقالكطفك

نيـيطبشكفعمىالييكد.إطفاؿالذيفيطبشكفالحجارةعمىالجنكدقالتلوموعفىؤالءاألأ
 يا ألألماذا األمي؟ يكـ اليـك يعنيف قالت: يعني؟ كماذا أرضقاؿ: الييكد أف رضناأخذكا

منياك كطردكنا بيسر(2)"نعـ:ىمنا.فيمت؟قاؿأقتمكا تعكدالصمةبيفاألرضكأبنائيا كىكذا
كسيكلةكلـتستغرؽالقضيةجيداكبيرالنقميامفالجيؿالسابؽإلىالجيؿالبلحؽلكفالكاقع

لؤل تدفع التي كاألحداثالغريبة بالمشاىد األرضمميء عمى الحرة "المستمرةكالدىشةسئمة
الذيفيركضكفخمؼاألكلكفمفىؤال الكاكيء كالبدلة الغامقة، الزرقاء طفاؿيمبسكفالبدلة

مي؟قالت:الأيجمعكفالحجارةلؤلكالدياالكاحمة؟!قالتىؤالءىـالشرطةالفمسطينية!قاؿ:
األأبؿيطردكنيـمف لقدقاؿلنا رضىكيكـالغضبفيكـاألإستاذماـالييكدقاؿ:لماذا

ككأفالجيؿ،كيشترؾالسؤاؿمعالجكابفيفتحالبابعمىمصراعيو(3)"ركليب،كالثكرةنا
إلىمزيدمفالغمكضكالتعقيدنظراالختبلؼكجياتالنظر يدخؿفيمتاىةغامضةتقكده

عبداهللالشنطةبالدفاتركالفبلفؿأعبكماكمانتجعنومفانقساـسياسيكثقافيكاجتماعي"
فتنتقؿمفاألسرةإلىكتستمراألسئمةلتشمؿكؿالشرائح(4)"سئمةالقمؽكاألقمبوالصغيربأعب

:هستاذأؿأالمدرسةسىلإككصؿخائفةمترددة"عمىشكؿأسئمةكلكفاإلجابةتأتي،المدرسة
ستاذ:مفقاؿلؾىذاياعبدكالدمفتطبيشالييكد؟!قاؿاألستاذمتمنعالشرطةاألألماذايا

نالني.ازدادعبداهللحزأؿالشرطةياعبداهللكالتسأستاذكقاؿاسسكتاألمي.أاهلل؟قاؿ:
كيمضيالطفؿالحائرالثائرىائماعمىكجيوباحثاعف(5)،"ربخكقمقاكلـيضعيافيبئر

                                                           

 ـ2/4/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
ـ2/4/1998خ:بتاري(صحيفةالرسالة،مقالة2)
ـ2/4/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)
 ـ2/4/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة4)
ـ2/4/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة5)



146 

مقب غير سمكؾ مف فيو ما لمكاقع ناقدا كمخادعةكالحقيقة ميادنة مف يراه ما عمى ناقما ؿ
غضبكثكرةكناركليبعمىمفاغتصباألرضمفأىميابغيركجوحؽكاستسبلـفييكـ

اءبالبردكالريح.ناداهعبداهلل:ياثفيمفترؽالطرؽشرطيايتلأكحينماركحمفالمدرسةكر"
كاليسأطفاؿمفالتطبيشعمىالييكد؟ماذاتريد،قاؿ:لماذاتمنعكفاأل،شرطي.قاؿنعـياكلد

يكأ كاليكـ األعداءنا الشرطيـ قاؿ في:رض؟ رأيتكـ اهلل: عبد قاؿ نمنعيـ، لـ كذب ىذا
قاؿ:اسمعيايشيعني؟إالتمفزيكف.كاهللرأيتكـبيذهالبدلةقاؿ:يخمؽمفالشبوأربعيفقاؿ:

.تقدـعبداهللىكلداسأؿىذاالضابطالذمعم ،الضابطالعجكزقاؿ:ياحاجىلإكتفةالنجـك
يشيعني؟عبداهلل:فكرتؾزلمةعادمإنتضابط؟ضحؾالضابطكقاؿ:ىاأ،ياعـالضابط

كىناتصؿاألمكرإلىطريؽمسدكدكتسفراألمكر(1)"قاؿضابط:ماذاتريدياكلدياعفريت؟
الحقيقيكترفضالكمماتالميادن تفجر،أكالمسالمةةعفكجييا نارية الكاتبلغة كيستخدـ

،لغاضبةمعالمحتؿالذمنيباألرضكسمبكخيراتياكشردأىمياالمكقؼكتعمفالمكاجيةا
تبقىعمىأفكارتضكاتضييعما،كمايرفضالسككتعفأكلئؾالذيفقبمكاأنصاؼالحقكؽ

كفمكأفيحفظكاالحدكدتحتشعاراتجديدةكعناكيفببلمض،يككنكاحراسالسبلـمعالييكد
" اهلل عبد نحنفسو،سؤاؿالسألو كاألقاؿ: قاؿ: الييكد. طخ مف قاؿمييـ يحمييا؟ رضمف

غنيةصغيرةجداأماجيؿ!كانطمؽعبداهللكىكيغنيأ.اجرألمؾ.الضابط:ياكلدركحاتغدا
ياببلدمياببلدمهياببلدمياببلدم...آخكهمحمدالذميبمغالعاميفمفعمره...أغناىالو

.أ....أ.ككافالجندميبتسـفيعبو

لالمفاكضالفمسطينيفيالذكرىلإمخيـرفحميداةف/ىذهالقصةحقيقيةممالحظة
فإفضياعاألرضيعنيباختصارضياعفمسطيف(2)"الخمسيفلمنكبة يعنيفي،كأخيرا كىذا

إالباسترجاعاألرضال،كؿلغاتاألرضنكبةحقيقية كاستعادتيامفالمحتؿ،يمكفإزالتيا
الغاصبب محاكلةلمخركجعمىىذاالمبدأالذميدعكمكأ،عدتحريرىاكتطييرىابالقكةالمجـر

اآلباءكاألجدادالذيفقضكاكىـيدافعكفعفشرؼاألمةكطيرأرضياحإلىالثأرالمقدسلرك
كلكفىذهالمرةألسبابىيفيحقيقتياأشدمضاضة،إعبلفصريحعفاستمرارالنكبةىك

كتصمحأفتككفإىداءلممفاكضالفمسطينيفيالذكرل،اـالميندعمىالنفسمفكقعالحس
الخمسيفلمنكبةالفمسطينية.
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األلسنةاألفكاهككالتغيبذكراهعف،الذمتقبعصكرتوفيالعيكفالسجيفكيأتييكـ
كحيف كقت كؿ بتحريرىـ،في المطالبة كاألنشطة كؿ،كالفعاليات باؿ تشغؿ أسرىـ كفؾ

الشعكرلكف،األحرار كتصدـ الحس تقتؿ مقيتة ازدكاجية حممت الجديدة كتؤذم،المرحمة
الفمسطينيةكآخرفيسجكفالعدك التفريؽبيفمعتقؿفيسجكفالسمطة يتـ الضميرعندما

كجي،الصييكني اختبلؼ الابتداءالنظراتكيأتي حيث اليـر أعمى المنظمةجمف يات
يضةتطالببتحريراألسرلمفسجكفالعدككصكالإلىلمفعالياتالمطالبةبالتكقيععمىعر

قالكاكقع..."يراألسرلفيسجكفالسمطةكذلؾراألىاليكذكمالمعتقميفالذيفيطالبكفبتح
قالكامعؾحؽقاؿ:أنا؟كالدمفيالسجفأقاؿ:لماذاالأكقعكثبلثةمف.اهللىكقعكتككؿعم

فتكقعألؾمفشعكبالمسمميفالمقيكرةمفالممكفضعاؼذأكأفمائةمميكفعربيأمتأكد
كىناتبدأ(1)"بطاؿمفسجكفالعدككسجكفالسمطةبتحريرالمعتقميفاألبعريضةتطالىعم

بيفالمنطؽكالبل قالكا..."بيفالمعقكؿكالبلمعقكؿبيفالحؽكبيفالباطؿ،منطؽالمكاجية
،ال...ال الحسف أبا مأيا جيدان تفيـ لـ لممطالىعننت فقط العريضة بخركجبالعريضة... ة

يعنيالطرؼاآل:خرقاؿالمعتقميففيسجكفالطرؼاآل الفرؽماذا السجفىنابيفخر؟ما
قالكا:كيعمؿعمىطمسالذاكرة"،كتأتياإلجابةمحممةبفيركسمضادلمفيـالسميـ(2)"؟كىناؾ

عياشكالشريؼ؟لككانكاىماذافعمكافييحيلرتالأبطالنامفالمبلحقةأااستراحةلحمايةنى
فضؿمفأفيالسجكفلمااغتالكىـ!قاؿ:كلكنيـفينعيـالجنافينعمكف!قاؿ:كلكفسجنيـ

يؤكدالكاتبمفخبلؿالحكارالسابؽأفاألحراركاألبطاؿ(3)"خر!فيغتاليـالطرؼاآلأ كىنا
إالالقبربعداغتياليـ،مرمخيركفبيفسجنيفأحبلىمافيالمرحمةالجديدة كالبديؿعنيما

السياسي الطرؼاآلخرالذمأصبحمقبكالفيالمشيد تحت،عمىيد طبيعيا مكانا لو كيجد
يعدعدكا،الشمس ىـفيكبيفالذيف،كيستمرالجداؿبيفالذيفيكتككفبناراالعتقاؿ.كلـ

قاؿ:كلكنوسجففيكؿبكؿاآلخر"يحاكلكفغسؿالعقكؿكقك،مأمفمفاالعتقاؿكاالغتياؿ
قالكاال:القصدمختمؼالعدك.كمفيسجفعندالعربأ،يدالييكدىاألحكاؿمفيسجفعم

الثكرةفيسج كطمس االنتقاـ كالكطف،بقصد الفرد حماية بيدؼ يسجنكف كلكف.كىنا قاؿ:
سجفحمارحتيلكبالىكاليرضكقدكقعتعنيـجميعا،مفالسجناءفليثبلثةأالحقيقة

التحقيؽةقبيأفيةذلأفيعيشكاأريدىـأاترككىـيمكتكاأحراراكال،خيأكافقفصامفذىب!يا
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كماينكأالجرحأفىذاالحكاركالجداؿيأتيفييكـالسجيف(1)"كعفكنةالزنازيفكساديةالسجاف
ضحككاتبريراعتقاليـ"كالعمؿعمىتحريرىـال،كالتضامفمعاألسرلكالمطالبةبفؾأسرىـ

السجيف،نتحرأكمعذلؾ،:سامحؾاهللياحاجاكقالك (2)"كلعممؾفيذاىكيـك

 بيفالكاتبأفكما كمعانيياكذلؾاخمفتاألعياد فيأسمائيا الجديدة فيالمرحمة
كعيدمقارنةبيفعيدالمساخرحيثعقدالكاتب،كبالمثاؿيتضحالمقاؿكدالالتياكتداخبلتيا

التمفازالتيصرختكتساءلتعفاألضحىالذم يظيرتأثيرالعيديفمفخبلؿشاشة كما
الش،المبلييف دماء أجؿ مف لمثأر يكتدعكىـ كالقدس داء نكاألرامؿ، أف التمفزيكفكبعد قؿ

غنيـاـالييكدأبارصكريؼكاغتناالفمسطينيمراسـالجنازةاألخيرةلمنفؽكشيداءالخميؿكحص
يدالمساخرعلكافأكاميراتالتمفزيكفتعالجكجكهمبلييفالمستقبؿتغيرجمكدككجكهاألطفاؿبك"

كفيالمشيدالمقابؿيغيبالفرحكتختفيآثارهكيتحكؿ(3)"لتتناسبالكجكهمعالمرحمةالقادمة.
عمىكيحاكؿأفيعثر،إلىمخيماتنايجكباألزقةالحزينة"يتسمؿعيداألضحىإلىكائفحي

"كتغيبالمسرةكاليجدإالكجكىاكالحاتمكفيرة(4)يتاـكاألرامؿكالفقراء"ابتسامةعمىشفاهاأل
كألمياأكت حزنيا لتجتر حكارييا إلى المبلييف كم التمفزيكنات، مفاتيح شاشة،تدير كتسفر

ابالبيف(قالتأـمحمدمستنكرة)ياغر"التمفزيكفالفمسطينيعفخيبةأمؿلـتردعمىأحد
كيفالمبلييف..الشرؼالعربيكيف..فردداألطفاؿ:ـمحمدالثانية)ياحسرتي(.كقمتأكردت

ىكىكذايصكرالكاتبعيداألضح(5)كيف..كيف"لكافعيدالمساخرأالذملـتتمكفكجكىيـب
رعميياابتسامةفبليعثفكىكيتسمؿباحثاع،يدخؿاألزقةالحزينةعمىحيفغفمةمفأىميا

كرفضما،بنظافةكجيوكنضارتوكيجدخيبةاألمؿمعالحزفكاأللـتخيـعمىفريؽتمسؾ
.كهصفحتياأكيمسخيامفرسكماتعيدالمساخرالذماليحتفؿبوإالالييكدشي

ب االىتماـ عيدكيظير مدلاإلىماؿألـ المجيد بيفاألسيرالفصح حكار مفخبلؿ
كأىممتالثانيةلتكتشؼالمظاىرالتيتبيفالزيؼكالبعد،حتفاؿشخصيتيفدعيتاألكلىلبل

الحقيقية كالفرحة الكجدانية المشاركة تذىبيعف لف لماذا تينئة؛"أعمـ تتمقيرسالة لـ ألنؾ
فضحكتصفيةكقالت:كاف،لقدبقيلوحكاليالشيرمفالزمف؟بالعيد.قالتأيفنحفكالعيد

                                                           

ـ23/4/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
 ـ23/4/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
ـ24/4/1997بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)
 ـ24/4/1997بتاريخ:ةالرسالة،مقالة(صحيف4)
ـ24/4/1997بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة5)



149 

 سالمةاهللفيعكنؾ أمسل.يا منذ بالعيد الرسائؿ كصمتنا عيد.قد قالت: أمعيد؟ قالت:
أقسـالفصحالمبارؾ.قالت:أنتتمزحيفربماكصمتؾرسالةتينئةبعيدانطبلقةالثكرة؟قالت:

المجيد. الفصح بعيد تينئة رسالة أنيا سالمة؟.لؾ يا االحتفاؿ إلى غدا تذىبيف قالتإذف .
ي النحر عيد سأذىبيـك ياقالت: كأنتبخير لؾ: سأقكؿ كعندىا الكفر ينحر يـك صفية ا

(1)جارتي"

أكألنيـمشغكلكفبأعراسالشيادة،كقديأتيالعيدعمىالناسبغتةكىـاليشعركف
 فتىدبعكأعيادىـ استشياد كالشائعاتبعد العفف الكبلـ مف ىكجاء ركبتعاصفة إف "كما

جبتوبكجيتي.فابتسـفيالمرآةكقاؿ:أالالسيارةحتىسألنيالسائؽإلىأيف؟فأ تدرمأفاليـك
إجازة؟قمتال.قاؿأحدىـيجمسبجانبي:كؿعاـكأنتـبخير.اليكـإجازةالعيد.قمتباألمس

قاؿ الفصح! قمت:القريبكافعيد الكاثكليؾ. عيد الممؿ:اليكـ كؿ مع نتضامف أننا يعني
المسم )ممة كاحدة ممة الصادقيف(كالطكائؼإال (2)"ميف ذلؾ تقدكمع ـييحرصالكاتبعمى

بالع كاحدةالتينئة الكطففيسمة كىـ كحزنو قممو أفجمع بعد كغاصفيبطكفكتب،يد
جئتكـقتبسمفنكرىاجذكةتنيرلودربالعيدفيعرسالشيادةكالدماءكاألشبلء"يالتاريخل

كتقطيبأ يسكنني الذم الكطف كىـ كحزني قممي حمؿ الجبيف كجدانية تسبؽ جئتكـ.التي
شبلءأبياتالشعراءالتيتناثرتمثؿأخطالكمماتسبقتلسانيأألىنئكـبالعيدكحينماشرعت

يغرؽ(3)"يالديفالشريؼفيسطكرالكرؽكفيشكارعالكطفيالشييدمح كبعده كقبؿالعيد
كبالمسرةمطفاالبتسامةكمفالقكارعالكشكتختفيمف،الناسفيبحراألحزافكييرباألماف

مشكقاىمسأفماباؿمفىضحأسقطمفالكجدافبيتشاعريقكؿ:خميميالفطريسركال"
محاؿعدتياأعمىالفكرألقتالذاكرةعمىمسامعيقصيدةالمتنبيعيدبك.(4)"ىضحأكما

أل عيد مضي ألأمر تجديدـ فيؾ بال(5)"مر مقترنا إال العيد يذكر كالخكؼكال مكتكالفناء
كقفكاعمىحدكدالمقابراليكـكقفةالعيدكالرعبكالمكتالقادـمفالمستكطنةكالمستكطنيف"

كتقكقع األجرب كفتة كانبطح .جميعا شكؿ بكؿ يتكارأحاكؿ لف القبكر زخاتخمؼ مف
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المقبرة صكيركيحرصالكاتبعمىت(1)"الرصاصالتيانطمقتمفالمستكطنيفعمىحدكد
العيدكأجكا تكقؼالمكتكالدمارءهمراسـ التيلـ الجديدة المختمفةبعدظيكرىبلؿالمرحمة

كلكفمفالكطفإلى،بؿمازاؿالرحيؿمستمرا،كالنكبةكالرحيؿالمفالكطفإلىدنياالشتات
طبلئعزيزالرصاص...أرالجرافاتكيصكاتاليتافاتكتكبيراتاختمطتبجع"أالداراآلخرة

 القبكركعمقكا بيف مكاقعيـ ترككا المنسييف، عمأالمسحكقيف كانطمقكاىكياسكعكيـ شكاىدىا
العارية بصدكرىـ كالبنادؽ الجرافات لمكاجية المقبرة كخارج عم، ربطت الميميمة ىقمصانيـ

كحكىتفكابالر،الكطفاييصرخكفنمكتنمكتكيح،قداميـالحافيةالمشققةأالخصكرالنحيمة.
كىكذاتصبحالعبلقةبيفالشيداءعبلقة(2)".شييديذانابسقكطإلؾذبالدـنفديؾياشييد.كاف

بدـالشيداءمفأجؿالدفاععفأرضالكطف ؛تضحيةكفداءلتمسيبعدذلؾعيدةمميكرة
يستعرمفتحتالرماد المقاكمةلييبا ،لتستمرجذكة ،إلىذبحعظيـنفسويتحكؿالكطفثـ

األضحىكيأتي كالمكافعيد الزماف عيكف مف تسيؿ فيرلدمكعا المككبالجنائزم ،ليشيد
" العيد قبؿ فييا التيكنا يسأؿالقرلكالديار ال..كعندىا الكطفالمذبكح.. بذبحىذا كفديناه

 كذبائح دمعأذبحيف.. مف كجداكؿ كتعازينا.. القدستيانينا لعيكف العيد.. جاء تتقدـ. خرل
ميقطراتالدـ..لٌمي..أكلؤلمكاتتيانيناكتعازينا.جاءالعيد.لٌمييالؤلحياءامؿ.رأكثكالى

 ستار الحزف كفكؽ الكطف فكؽ الدارأكليسدؿ كتبكي فيعيدأتيكمماتكت(3)"سكد التأبيف
عذرالمشيداء..عذراياشعبالجباريفالمقيكريف."مضيفةلحناجديدافيففالرثاءاألضحى
يفأعرؼمفأككناطبلبعزاء..ألؼعزاء..كالحياءالشرفاء..كنتـدكمانبراساألىذاقدر

كالأ مفشبلؿأـأ؟حزفالكطفمفآخركمماتالشيداءبدأحزنيكأيفانتيي.ىؿأبدأ بدأ
بدأمفسرادؽالعزاءالذمأعجزالمعٌزيفعفانتقاءكمماتيـفصمتكاصمتالقبكر؟!أـأ؟!الدـ
كىكذا(4)"نتقيبدكرمجممةالعزاء..أفأرضالتسعفنينتييإذاكانتكؿببلغةاألأفيألىا ك

كيمؤلالككفطبقةكثيفة،تتعطؿلغةالكبلـكتتبلشىمعانيياكتذكبالحركؼفيدنياالسراب
كتغيب،حيثتغيبالبداياتكتشنؽالكمماتليستأذفالفؤادمفزمفالحزفالجديدضبابمفال

ال لشمس نيايات يقكؿ "القمـ حزيف حائر بمساف يا األأعذرا الشيداء..ميات يتاـ ي. اعذرا
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حياءكانكالمكطففالشيداءاألأكليشيدعيدالشيداءالقادـ.عذراياكطفالشيداء...شيداء..
.(1)"..ىذاعيدالنحر..تقدـياكطفالمذبكحيفالشرفاء..ألؼعزاء..دكاءكفداء

األ عيد كيظؿ كالفداء بالتضحية مرتبطا ضحى دنياكالكفاء مف آثارىـ اختفت لمف
يكدعكفماالمعتقمكفالذيفك،طاركافيحكاصؿطيرخضركىـالشيداءاألحياءالذيف،الناس

ىانحفكالفرؽبينيـكبيفمفأدخؿالقبر"،تبقىليـمفالعمرفيالزنازيفكخمؼالقضباف
األضيا سكلصكرالشيداءكالسجناءخاليعمىأبكابعيد كتتكاصؿ.(2)"حىكليسأمامنا

المعاناةلتزيدمفشقاءالمذبكحيفشكقاألبنائيـالمعتقميفبعدأفتطبؽعمييـبراثفالحصار
خباركمعرفةأسماءالمعتقميفالذيفانقطاعالتيارالكيربائيمنعيامفسماعاألكالفقركالقير"

يحاكؿالكاتبتصكيرجانبمفأجكاءالعيدالمتعمقةبأمرارتبطك(3)."سيخرجكفمفالسجكف
كىكتصكيراألطفاؿكىـيمتشقكفالسبلحمقابؿمبمغ،العيدفيالمرحمةالجديدةظيكرهبقدكـ

السبلح لصاحب يدفع الماؿ صالحة،مف غير أثرية قطع مع يتعاممكف األطفاؿ ككأف
؛لبلستعماؿ كلـ الماضي إلى تنتمي "ألنيا الزماف ليذا صالحة عيد،تعد اليكـ تركف، كما

كالرزؽيحتاجإلىالخفة،أناأعرؼأنكماتسأالفمفأيفلؾىذاالسبلح؟ياسيدمأنالـأشتر
كرىنتالحماركلكنياستأجرتولمدةيكـكاحدكدفعتلذلؾاألمرعشريفشيكبلن،،ىذاالسبلح

كالرصاص، الخزنتيف العدة!!مقابؿ كتشترل(4)"كباقي تباع إلىسمعة السبلح يتحكؿ كىكذا
عديرلبكؿيدمضرجةبالدماءتدؽيكلـ،أكيتحكؿإلىلعبةيميكبياالكلداف،بأبخساألثماف

الحمراء لمحرية بابا اليكتب. كظيـعيدضعيكف فيك الحزف األليـ،مف االنتظار ليؿ ،كيخيـ
العيدكعكدةالشيكيظؿ ببلؿكنكركأمؿينتظركفعكدةحبيبيـ"كيظؿيداالنتظاريترقبقدـك

ماجد،كلـيستطيعكابالطبعأفيزكركهفيمرقدهىناؾفيغزةبسببصعكبةالحكاجز،كألف
ل العزاء جازماسرادؽ اعتقادا اعتقدكا فقد لو، يقـ كاشترلـ األضحى، كاقتربعيد بعكدتو،

عكدىـكؿعاـمفالمستحيؿأفيغيبعمىاألطفاؿمبلبسالعيد،قالكاسيأتيمعالعيدكما
زفت،كأكفىبعيدهماجد،كصمت"البشارة"معمنتصؼالميؿتزؼأالعيد،ككانتليمةالعيدقد

يختمؼصبحالعيدكتختمؼالبشرلىذاالعاـالمتزاجالحزفباأللـك(5)"ليـعكدةالحبيبماجد

                                                           

 ـ18/3/1999بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
 ـ25/3/1999بتاريخ:،مقالة(صحيفةالرسالة2)
 ـ10/2/2005بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)
 ـ19/12/2002بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة4)
ـ20/2/2003بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة5)



152 

 العاـ االستقباؿكىذا مراسـ طقكس،اختمفت استعداداكتغيرت الشييد كصكؿ بعد االحتفاؿ
العيد يكـ صبح إطبللة مع األخير الممكنة"لمكداع كالعصافير األطفاؿ كاف الصباح كمع

يستقبمكفالعيدبعكدةكالدىـ،ككانتلحظةالمقاء،سارببلؿفيمككبمفشبابالمخيـلمقاء
عمىأح كأمؿ انتظرتنكر بينما البيت، إلى يصؿ أف قبؿ إلىحبيبو الجمركصكلو مف ر

ويإلىالمستشفى،تعمككجلصغيرببلؿكىيتنيبالطريؽنيباكنتأرقبخطكاتاالبيت.
مشرحة ىناؾفي المقاء ككانتلحظة عميؽ. عبلماتشكؽ كتمؤلكجيو عريضة، ابتسامة

متعيكنو،كساؿخيطدـرفيعبمفالثبلجةكقدستشفىناصر،حيثخرجالحبيبممددامس
عمفأنفوكعصبرأسو،كثبالحبيبإلىالحبيبكتعانقا،كعبلنحيبلستأدرمكيؼالم

ستفزالشعرمفبيفالعركؽ،فتبممتفٌيأكاف،كجعمتأبكيمثؿمكاؿحزيف،كضربتقمبي
كجعمت تبلفيؼالكبلـ، مف الركابط كتساقطتكؿ أالحركؼ، كجعمت الكبلـ، نتزعأصطنع

رفإفأباؾفيماعادمنتظـالزكاياكالكجكه،كأناأنادمياببلؿاصبالقكافيمفقفاقمبيالذم
كيتحكؿالعيدبأحزانوكآالموإلىممحمةبطكليةتحكيتفاصيؿعرس.(1)"جناتخمداليمكت

النسياف يدؽفيعالـ كتظؿالحكاية،المذبكحيففيشكارعالكطفحتىتظؿالذكرلناقكسا
عيدجديدالمكاففيوالكمماتنتظاررغـاعتذارالحركؼكاكقكدايضيءالزمافكالمكاف قدـك

كانتىذهبدايةالقصةالتيلـأكتبسكلعنكانيا،كعنكانياىذاىكالعرس".لمرحيؿكاألحزاف
الفمسطيني!!اليصؿالحبيبإلىالحبيب!!إالطريدانأكشييدا!ىذاىكالعرسالفمسطينيكأما

 كأنتـ..معا..باقيالقصةفسنكتبيا قدـكالطريؽأمامناطكيؿ،كليسليإالأفأكببلؿ..أنا
إذاتبمـذراعأباببلؿ،إفجفاالمكاؿكاستبدتحرقةاأللـ..لمشييدماجد"أبكببلؿ"عذرا،عذرا

.(2)القمـكأعمنتحركفوعصيانيا،فمسكؼنمكمحزنناكننطمؽ..كنكتبالحكاية.."
 عيد األم

لعيداألـبطريقةمقمكبةتقكـفييااألـبالسؤاؿعفكلدىاكطمأنتوعمىعرضالكاتب
كلدمفمذةكبدم..نكرعيني..كصمناكالعافية"أخبارىاالتيتخمكمفكؿمؤشرعمىالسبلمة
شربدكاءكأتكضأكأصميأأفدرناكهللالحمدأقأمكتكبؾالذمبعثتوبالفاكسأنامفناحيتي..

.(3)"القمبككجعاألرجؿكالمعدةتحضرهليجارتناباستمرارمفعيادةالككالةالضغطكالسكرك
قدجاءذكرهبيفالسطكرفشاحبالكجومصفرااليكاديبيفتجده"كعنداالقترابمفعيداألـ
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كلكفعيداألـفينظرالفقراءمميء(1)"كقرأليحنكفالكممتيفعفعيداألـ..عمىاستحياء"
فتمتدأتمفتتيميناكيساراثـنظرتإلىشنطةالمدرسةعدةمراتقبؿحبكالكفاء"بمعانيال

المرتجفتاف لىجيبيا،ثـتأكدتمفخمكالمكافمفأكالدالمدارسالمشاغبيف،ثـفيإيداىا
زدادخفقافالقمبعندمايك.(2)"رفؽكحنافأخرجتكردةمغمفةبالببلستيؾ،كضمتياإلىصدرىا

العنايةعدـكجكدفاؿالشيداءمفيعانيأط ليـ لمسةحانيةعمىرءكسيـكأخرلدانيةتقدـ
كانتكفاءالصغيرةكمنياىديةعيداألـ"،كالرعايةكالمعكنةالتيتساعدىـفيشراءمتطمباتيـ

قبؿحمكؿمكعدعيداألـ،ككتمتسرىافيصدرىافقدفقدجمعتثمفالكردةعمىمدليكمي
ميا،كتتباىىبأنياأخذتثمفىديتيامفكالدىااكؿكاحدةمنيفتشترمىديةألتيارأتصاحب

كعمىالرغـمفنضكب(3)"أيفلياذلؾكقداستشيدكالدىاالذمكافكريمامعيا،أماكفاءفمف
ماءالنبعاألصيؿكالدىاالشييدالذمكافيسقيياالحبكالحنافكئكساكألكانافمازاؿفيالقمب

،كبدتعمىكجيياعبلماتشيخكخةمبكرة،ىاكفاءالتينحؿعكدينبضبالحبكالكفاء"عرؽ
ككمحلكفمريكليا،ضمتالكردةإلىصدرىا،كعيكنياتممعدمكعا،كلسافحاؿقمبيايقكؿ:لنا

(4)"لىالبيتإكانطمقتكالنسيـتسابؽالبنات،لىحقيبتياإعادتالكردةمفجديدأاهللياأميثـ

كيتحدث،كبيفاألعيادكاألياـيتنقؿالكاتبليستعرضأحكاؿالمقيكريففيالمخيمات
"الذمجاءمقترنابالمكتالغامضأكالذمتسببتفيوعكامؿمجيكلةالكاتبعفيكـالغضب

فذىبيةماتتعندماكسركاباببيتياليجدكىاجثةىامدةأماـأاألمسفقطاكتشؼالجيرافب
البعضيقكؿإذمتشكشالتمفزيكفال يقكؿبعضيـ، كما عمىركحيا وتشكشإنرسالوحدادا

كالبعضيقكؿ فقعتوبالمكنسة، الغضب،حيثغضبتحتىإألنيا ماتتكىيتتابعيكـ نيا
 يقكؿ كالبعض األإالمكت، سمعت حينما الفرح شدة مف ماتت فينيا الكطنية غاني

(5)"التمفزيكف..

تحدثالكاتبعفيك الغضبكقد ،ـ الجديدة أنصارالمرحمة يراه سمككيـحسبكلكفكما
أكالدىاابأفطمقتسريةزكجياكأمنذالجديدالذميتعارضمعالقيـالفاضمةكاألخبلؽالنبيمة"
الكاحدكالدىا..أماـأحراجكتزكجتزكاجاعرفيا،كىيتعيشحالةمفالقمؽكاإل الذيفانفمتكا
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احتتمكاآل )داللة(قالت:ىؿ،رامياخرمفدائرة لصاحبتيا الصغيرينادييا دخؿابنيما كىنا
ياـياسرية؟قالت:خير؟!قرأتصحيفةاأل

جمكاعيدالمرح!أقالت:

؟!ىمتىلإفصكتسريةكجييا،كقالت:

كلعؿرياحالتغييرالتياجتاحتالمنطقةبعداتفاؽأكسمك(1)"!!17/5ربعاءيكـاألىلإقالت:
كلـيسمـمنيامحاكالتالتدجيف،بتعدكاىااألسماءكاألشياءكاألحياءكاألماكفكمياقدأصا

 كاألكلكياتالتيكانتمكجية المفاىيـ كتغيير الذاكرة بعيد"لمسح لبلحتفاؿ تعد كانتسرية
 الجديدفييكـالمرحالذمكافمقررا ىبتلمسفرمعأ،ككانتقدت15/5قامتويكـإزكاجيا

ك اآلزكجيا الممر عبر اليدؼطفميا ليذا ،مف زكجيا ألؼليا بيذهأكقد فرحا جديدة غنية
المرح... يـك اليـك : تقكؿكمماتيا صدار(2)"المناسبة التغييرفيالتفكيركالشعكركا  كيستمر

األحكاـجزافا

كقالتسرية:كلكفلماذاىذاالنكد؟"

الغضبكإيقكلكفقالتداللة: ىناؾمظاىراتكشيداءكجرحيبالعشرات!فأفاليكـىكيـك
كاعتقمكاالضيؼ..كقيامةكقايمة!!ضرابعفالطعاـا ك

(3)"كيدكراىالمصايبالمعارضة..اهلليخرببيت...أقالت:

كتستمرالمحاكالتلمتغييرالذميأتيعمىشكؿتعميـينتظرالتنفيذكاليقبؿالنقاشأك
المفاج لكف أالتفاىـ في تتمثؿ لية طريؽ عف كاف لك حتى الجديدة المرحمة أنصار إذعاف

اآليات "،أعناؽ الكممات معنى قدكتشكيو السالؾ سالـ الشيخ ككاف العصر.. كانتصبلة
مرهأساعاتطكيمةيعدلدرسوالذمسيمقيوبعدالصبلةبعدماتمقيتعميمامفالكزارةيقضى

فالمطمكبمفأيكـالبيئةالفمسطينيكالعالمي!كفيكـالخامسمفحزيرافىكأقناعالناسبإب
لتمؾالجرثكمةالتيمكتبدأعمميةالرفضكالتصد(4)"جؿنظافةالبيئة!أمفلالجميعحشدالقك

كعدـمقاكمتياكمفيضعالسـفي،بيدؼتسييؿانتشارىابدأتفيالظيكرمفأطيراألماكف
بصدؽمايخرجمفالقمبكالكجدافك،حؽالفالعسؿكلكفالناسبفطرتيـكسجيتيـيستشعرك
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لوالختيارأس"كلمالمافييامفمراكغةكخداعكينفركفمفالحبلكةالتيتأتيمفطرؼالمساف
(1)"كمؿحديثوأالبيئةطنشوكىبكشنكبعفمعنأجمعة

 يوم الطفل

تكضعكيأخذاالحتفاؿبيكـالطفؿصكرةالحدادالذميعبرعنوبقطعةقماشسكداء
أذرع عمى يتأخراألطفاؿ لـ الذم لمتنفيذ لممدارس صادر كالتعميـ التربية مديرية مف بأمر

صباحاليكـالخميسحضرتبلميذالصؼالسادسكىـيضعكفعمىأذرعيـشرائطسكداء،"
ستاذقدانتفخباألمسالذمكضععمىيدهشريطةحمراءممزقة،ككافاأل(كساـ)إالالتمميذ

ددعمىضركرةأفيأتيالتبلميذبالشرائطالسكداءالتيسممياليـ،كيشرحليـالسببكىكيش
فيذلؾ،كقاؿليـأفالمدرسةقدتمقتإشارةتمفكنيةمفمديريةالتربيةكالتعميـتأمرىـفييابأف

حدادعمىمايعانيوالطفؿالفمسط–يكـالطفؿ–يأمركاالتبلميذباعتباريكـالخميس ينييـك
األكامر لكخبلمفلغة يبدكاألمرإيجابيا مففكقيةالتتناسبمعالعطؼ،"كقد فييا كما

الرجاؿ يتحممو ما الذيفتحممكا األطفاؿ عمىىؤالء أفيكافأ،كالحنافكالشفقة ككافالمتكقع
تغنيىؤالءبطريقةأكثراحتراماكعطفاكحنانابعيداعفقطعالقماشاألسكدالتيالتسمفكال

عفكتخفيفا"الحبلؿغيرمفجكعخاصةفيىذهاألجكاءالتيغمبعمييالغةالماؿكالربح
عمى كتكزيعو تقطيعو كتـ القماشاألسكد، شراء تـ فقد االقتصادية الضائقة بسبب التبلميذ
ادالتبلميذفيالمدارس،كذلؾبالتنسيؽمعتاجرالقماشعبدالغنيحربالمقربمفكزارةالحد

.(2)"الكطنيالتيسيتـتدشينياإذااستمرالحاؿكماىك

ماالذمجاءبكـ"كيأتيببلمراسيـأكطقكسكيأتيعيدالمرأةمتسمبلاليدرمبوأحد
أياجدتيإلىالسكؽ؟ إلىالمدرسة؟قاؿاألكالد:فيالطريؽأبمغنااألكالدأفاليـك لـتذىبكا

الفرحكنبكسيدؾ.اختمطتمشاعراالستغرابكجئنالنعٌيدكدتي،عطمةبمناسبةعيدالمرأةياج
يقكلواألكالد، كافالكاتب(3)"قالت:عيد؟!كبما كقد عمىإظيارالدىشةكاالستغرابحريصا

كلـتذؽ،كأكشكتأفتنتييأيامياكىيفيالعناءكالشقاء،عمىلسافامرأةعجكزكلىعمرىا
مفاألياـكالفيعيد بقينانحف"التعرفياطعمالمفرحةالتيكأمفاألعيادالتيتعرفيافييـك

لكفقكلكالي:كماعبلقتكـبأعيادالنسكافأنتـ؟!قاؿأصغرىـ:الميـأنياكلؤلعياد،كلؤلسكاؽ،
أمكإجازة،حتىلككانتعيدالمشجرة.قالت:سبحافاهلل!تنصبسرادقاتاألعيادلمنسكاف!
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قاؿ:ياجدتيأنتأصيمة،كلستمفصنؼالنساءالتيندرمعفعيدنا.نسكاف؟ىانحفال
.(1)"يقيمكفلياأعياد

تعددتاألسبابكالمكتكاحد كلكف يذكر بالشيء الشيء الكاتب،كلعؿ يجد كفجأة
كيشعربأنويكاديترجؿعفحصانوفماعادالميؿكالخيؿ،نفسومحاطابمشاعرالعجزكالقير

عتذرلسيؿالدـلمرجاؿكيقررأفي،القمـالرمحكالالالقرطاسككالوكالالسيؼكالبيداءتعرف
رجكلة لنا الناعكف كالسبب"نعى ليـ الكتابة عف يعتذر كالجرحى كالشيداء األسكد كاألبطاؿ
منظمات في المصنكعة المرأة إنيا المرأة يكـ اليكـ النساء يكـ كاليـك القادة كرجكلة األمة،

أمياتالشيداء.لـ،الركح،الطعـ،اللكف،الرائحة،المرأةالنيلـتعرفياأمياتكـالنساء.
تعرفياأـمحمدفرحات،كلـتعرفياريـالرياشي،كالىنادمجرادات.اليكـيكـالمرأةالمصنكعة

كالتغريب" مع(2)فيككاليسالساسةكمحبلتتصفيؼالشعركصالكناتالثرثرة كيكمؿحكاره
ياحبيبيلكـ،ليذهالدمكعالنقية"ىذهاألرضفرؽبيفعيدالمرأةكعيدالرجؿظيراالمجيؿال

عمىىؤالء تتقطعألما التيتنحدرمفمآقيكـ،لكـياجيؿالمصاحؼقاؿالكلدكلكفقمكبنا
األبطاؿالذيفيذبحكفكؿيكـفيغزةكالنصيراتكرفحكنحفالنستطيعالكصكؿإلىىناؾ،

قاؿسيشفياهللغميمكـعندماينتقـالرجاؿ،عيدالرجاؿمكعدهؽمغمقةكاليكـعيدالمرأة!الطر
حتفاؿكبيركسطاكعمىالعكسمفذلؾيعرضالكاتبمشيدامسرحياكأنوكرنفاؿأك(3)"قريب

األعمار كؿ مف كالشبابكالنساء كالطبؿ المكسيقا بفرؽ المحاطيف الشرطة رجاؿ مف حشد
ىكمكسيق،المكافكانتالشكارعمغمقةككانتالشرطةتمؤلالمكافإلىصمتالكارةكعندماك"

تقدمياحماريجركارةتعمكىافرقةمفالشبابتعزؼفدعكسايمسيرة.رجاءتنبعثمفكؿاأل
صيؿمحركسةبعرضعسكرمكالحماريطكؼحكؿالجندمالمجيكؿالذماختفتشمساأل

الطريؽالذمعميوتدكسكارةالفدعكس!عمىدكالماردالمذبكحخمؼظيره،فاستطاؿظموكتمد
،ةكىيصعماركشبابكفيزكاياالمكاففرقةتطبؿىنا..كفرقةتيمؿىناؾ!كنساءمفكؿاأل

فتاتالتيتحيطبالمكاف!بلالعمىنكارالكاشفةبدأتتحتؿمكافالشمسكتكشؼالمكتكبكاأل
ثـتأتأ..كتأتأ..رفموعمصعمقةعينيو،كبمعريقو،كفغماىذاالمكتكبيامنككب؟!قالت:
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كممت:طينيياعينيطيني..قاؿ:نعـعيدأ.الفمس..الفمس..ى.عيدالمكسيقثـنطؽ،قاؿ:
عيدالمكسيقأحدفيالمخيـيدرمأالمكسيقيالفمسطينيثـتابع:كلكفال (1)"ىفاليـك

برصاصةتليثقؿكاىؿامرأةأصيباكاآلالـألكانكيأتيالعيدحامبلفيجعبتواألحزاف
بالشمؿ كأكرثياالمكتالبطيء،كىيتدافععفطفمياالذماستشيدفيأحضانيا،تسببتليا

خبلقيالكالىذاالببلءأصيمةفيأفيعطائيا.."أصيمةفيكؿلحظةتبقتفيعمرىاالحزيف
كىيتدافععفطفمياالذم،ىابرصاصةصيبتفيظيرأخرالزمافحينماآصابيافيأالذم

صغيرفتضرجبدموصابيا،لـترحمورصاصاتالييكدالتياخترقتقمبوالأرغـالشمؿالذم
كبدىا.إبيفيدييامضيفا كفمذة فينصفياحسرةفيركحيا جمستزينةجمستيالىحسرتيا

تفاأل كأخكتيا، "رحيمة" الكبيرة ابنتيا كحكليا الصكر أماـ فيبدية ياكر سنعيد بماذا العيد:
الركح(2)"أكالد؟ في الجريحة الثكمى األـ نظر في العيد ليمة الكاتبأجكاء يعرضلنا كىنا

األحزاف تفارقيا أف كتأبى كالكجداف كاألمنيات،كالجسد بالدمع كتحاكرىـ أطفاليا تيدىد كىي
فنرلابتسامتؾتعكدأ..عيدناعيدنافيقمكبناكليسفيمبلبسنا،ميأالييـيا"كاألشجاف:

(3)"ؤلالبيت..ككانتدمكعياتتساقطتم

مزيؼاالستقبلؿكيأتيعيد مستعاركاسـ بكجو المرة نصيب،ىذه كليسلمكاقعمنو
كلكفماالمناسبة؟.نتسالـياأبكتساىيؿأك.نتسالـياأبكتحريرأعيداالستقبلؿكؿسنةك"

ع عيداالستقبلؿ؟مرةأخرلداالستقبلؿيابنيياليـك آدـ،ىؿيكجدفمسطينياليدرمأفاليـك
ليؾليذاالمكضكع..كضعؾاليعجبنيىذهاألياـ،مالؾ؟ردإئيقاطعوأبكتساىيؿ:أنالـأج

بنيالتذىبعبر أبكتساىيؿ،قمتلويا الكلدالغضيبجننييا الخطاآلمف،أبكتحرير:
اليذيافعندمايككفك(4)"سكهكالندرمعنوشيئاحتىاآلف.بحليـلكنوسمـنفسوطكعا يبدأ

كمافيو،ىناؾفارؽكبيربيفالكاقعكمافيومفذكرياتتتغمغؿفيحناياالفكركزكاياالنسياف
ثـأخذأبكتحريريكمـنفسو:أماخطكذلؾمفمسخالحقائؽكتسميةاألشياءبغيرأسمائيا"

الذماليحمي نتبالصحةكالسبلمةياعيني،عادأأكالدنا،كتقكؿلياستقبلؿ؟كىامؿىذا
الكلدمرةأخرلليقحـنفسوفيالحديثبعدماطردهأبكتساىيؿقاؿ:نعـاليكـعيداالستقبلؿ
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كيحظىعيداالستقبلؿبمساحةأكبرعند(1)"يابا..رسمناخريطةفمسطيففيالدفاترباأللكاف
صراعاالكاتبكيحاكؿتكضيحح أحيانا الفمسطينيالذميشيد بالكاقع مفخبلؿربطو قيقتو

اجتماعياداخؿاألسرةيدعكالمرأةلممطالبةباالستقبلؿبغرفتياداخؿاألسرةالممتدةفيالبيت
ناالمدرسةتبمغأصبعمفالمدرسةمنيكاقبؿيكميف،سألوكالدهعفالسببقاؿ:أعادالكبير"

كلكفقبلؿ؟قاؿكالده:أناأفيمؾجيداعطمةرسميةبمناسبةعيداالستأفيكـالخميسىكيكـ
 يا يفرؽ استقبلؿ عف قأاستقبلؿ تقصد؟ ماذا أمو قالت شيئاصبع! أقصد ال قالت.اؿ:

االستقبلؿىكاالستقبلؿماذايعنيلكقسمناىذاالبيتكعشناكحدناكلكفيغرفةكاحدة!قاؿ
كىنايتدخؿاالبففيالصراعالدائر(2)"آمناباهلل.مايريد!قاؿ:كبعدذلؾ؟قالت:يفعؿاهلل

مفزيؼبيفاألبكيف فيو لما الرافضلمصطمحاالستقبلؿشكبلكمضمكنا عفمكقفو معبرا
أرأيتـلماذاكرىتىذهالكممة؟ألنيافارغةكالمعنىليا،نحفنتحدثعف"صبع:أقاؿكخداع

ك فمسطيف دكلة أاستقبلؿ بيت!نتـ في غرفة استقبلؿ عف األدبي(3)"تتحدثكف يختمط كىنا
بالسياسيكتتفاعؿالكمماتكالتراكيبلتنسجلناديباجةناصعةتصمحأفتكضعإطارافيكثيقة

"االستقبلؿالحقيقي الفرؽ؟ كما كىؿأقالتأمو: فيبيتفمسطيف! فمسطيفغرفة دكلة يضا
الضفةالغربية؟!كأيفباقيفمسطيف؟!أـأفكممتيكانتفمسطيفشبريففيغزةكشبريففي

فقطىيالثقيمةفيىذاالعالـ؟!لماذاالتغضبكفعندمايتحدثالمتحدثكفعفإعبلفاستقبلؿ
أطالبكـبغرفةنعيش دكلةفمسطيفعمىشبريفكنصؼمفكؿفمسطيف؟ثـتغضبكفعندما

بعيداعفأىؿالبيت؟قاؿزكجيا:كلكفاألمر الييكد،أماىؤالءفييا مختمؼ،ىؤالءأعداؤنا
 أرتكبجريمة، لـ كأنا قالت: فتتنازلكفأفأىمنا. أنتـ تنازؿبرضيألىمؾعفباقيالبيتأما

إذ مفمنا عنو! سكتفلمييكد ؟! لماأالمحتـر كىكغارؽفيالدىشة إلىأمو كنظر صبع
صبععمىىذاالذميسمىأفياأفتحزفمومنوكقالت:معؾحؽإذأسمعو.عندذلؾاقتربت

بينما ذالؿالحكاجز، االستقبلؿتحتقصؼالدباباتكا  بكىـ فيو االستقبلؿالذمرضينا عيد
(4)"أقررنابحقيقةالتنازؿلمييكدعفباقيفمسطيف

كيتناكؿالكاتبعيداالستقبلؿبمعنىجديدكشكؿجديدكتأثيرجديدعمىسيادةالعقيد
فيالذميمثؿالمرحمة الميدـ منزليـ تبقىمفآثارالدياركبقايا إلىما عاد عندما الجديدة
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ثـيأكم،حيثيسكفأخكهبريزةالذمفقدعقموككافيدكرفيشكارعالمخيـ،أطراؼالمخيـ
استقبلؿ جسد التيشيدتما بالطائراتكالدباباتكأبراجالمستكطنة بيتمحاصر إلىبقايا

تراجعكأخذالعقيدي،بالمقيكرفيبيكتالمخيـكشكارعالمرحمةالجديدةدكلةالعدككنكبةالشع
،يرلاإلنسافا،بؿأصبحغرباال،كىكينظرإلىجدرافالبيتكسقفوالذملـيعدسقفمتقززا

مفخبللوالفضاءالمحاصربالطائراتكالفكانيس.ماىذاالذمانطمؽفيالسماء؟ارتجؼأخك
مرةمشيدالمخيـفيليؿاالحتبلؿ.ضحؾأبكالسعيد،كحاكؿأفيطمئنو:بريزةكىكيرلألكؿ

االستقبلؿ،ىذهفكانيسالعيد،كماتسمعوماىكإالأصكات يـك تفضؿياسيادةالعقيد،ىذا
عيدىـياسيادةالعقيد.تأكدالعقيدمفصدؽأبيالسعيدعندماانطمقتطمقاتاأللعابالنارية.
يجمسمكبراتالصكتبال نفسو ككجد فيالمستكطنة، مفغناء فيو البيتكما كيتساءؿعف

أفىذا.قاؿبريزة:مفالييكد.."خراب ألؼمرةصرختفيكجوالجيبالذميمرمفىنا
بيتيكبيتأخيالعقيد،فمـيردكاعمٌىكأطمقكاالرصاص!!استغمكاغيابؾياخكم،كلـيحترمكا

الكادمكعن(1)"مركزؾ. يبدأ المرحمةا بالحقائؽالتيتكشؼسكءة تبفيبثالرسائؿالمحممة
الجديدةالتيتشيدعيداالستقبلؿبالمعنىالذمتختنؽفيوالكمماتكالكائناتتحتركاـالبيكت

كالتيتثبتبشكؿاليقبؿالتأكيؿأفالعدكالصييكنياليرقبفينا،المدمرةفيأطراؼالمخيـ
 دكدهفكيؼبمفيقؼعمىحاتفاقاكالميثاقامعمفسمـبكجكدهكيحرسإالكالذمةكاليحتـر

إضافةإلىأفالعدكيفرؽبيفالناسكاليسكم،حدكدالمخيـينتظرالعكدةإلىأرضالكطف
:ببلمؤاخذة،كيؼدخمتمفغزة،يقكلكفإفالحاجزقاؿأبكالسعيدمقاطعا"يالتعامؿفبينيـ

ديشرؽكىكيسمعكبلـ"أبكالسعيد"،قاؿ:مغمؽعمىميفيامغمؽ؟ضحؾبريزةحتىكا
(2)"حبيبي،إنتفاكرىالعبة؟!

ككأنناأماـشعبيفمختمفيفالأماـأخكيف"،كيبدكأفالفرؽأكبركالشرخقدتمددأكثر
فكنيةالتيكانتتنبعثمفاحتفاالتالمستكطنة:رائعة.معمىصكتالساؿأخكبريزةمعمقاق

ألنولكاأبكالسعيد:سمعتأنيـيعتقمكفالعقداءعمىالحاجزفكيؼتقكؿرائعة؟قاؿبريزة:قاؿ
ة.انتبوأبكالسعيد،كقاؿ:إنياىادئفكنيات..مأناأحبسماعىذهالسخكبريزة:أيازلمة.قاؿ

إلىاىا... بريزة انتبو كعندما حتىاآلف، شرفتنا كلماذا أنتمنسجـ، نسجاـفيمتاآلففيـ
معالمكسيقىبد كأكرهأأخيو إننيأكرىيا، السمفكنية، كيؼتسمعىذه يشعرباالختناؽقاؿ:

بالسجف تذكرني ألنيا ر.بيتيكفف!! فكؽ الصكت ىذا يفتحكف مسمخأكانكا في كأنا سي
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(1)"التحقيؽ! االستقبلؿ بعيد االحتفاؿ مشيد ينتيي أخكيفكىكذا أماـ الصييكني العدك عند
األخاألىبؿالمجنكفبينمايختنؽ،ألنيارائعةكىادئةاألخالعقيديرتاحلسماعمكسيقاهشقيقيف

فيختنؽلسماعالمكسيقىالتيتغمغمتفيمفقسكةالتحقيؽفيسجكفالعدكوالذمذىبعقم
مفاألياـحيثبدأتاآلالـتبلفيؼمخو ارتبطتبعيدكمفيكميا،أثناءالتحقيؽمعوفييـك

كتمضياألشياءكاألسماءفي،الذكرياتاألحزافكفيالنفسحريؽؿيشعالذمالعدكؿاستقبل
ذااألحبابرياحاألعياد .كؿفيطريؽكا 

كيتناكؿالكاتبيكـاألسيربطريقةفنيةتعكسحجـاإلىماؿكالنسيافالذميعانيمنو
لكاتبمأجكر،كىؤالءاألسرلفيسجكفاالحتبلؿ رهجمعمفالرجاؿلفتنظينتقيمشيدا

الذيف البطانياتالتيصرفتلممنككبيف لتسمـ طابكرا كالنسكافكالكلدافيحاكلكفأفيصطفكا
فمـيحدثذلؾالمشيدالمأساكمىزةىدمتبيكتيـبعدقصؼالميمةقبؿالماضيةفيالمخيـ.

كأعكانو،فيكجدانو كتأثيرمفأسياده تحرؾبتكجيو كلكنو أفأك". أريد شامبلقاؿ: تببيانا
قاؿ:كماالذمخطرببالؾ؟قاؿ:الجماع طمبكاةكبسرعةحتىنستطيعطباعتوكتكزيعواليـك

الناس نذكر كبالمرة األسير، يكـ عمىالقصؼالمتكاصؿكبمناسبة كأردتأفأرد منيذلؾ،
ؽظمتكمفالجديربالذكرأفشخصيةالكاتبالمتحدثفيالساب(2)"بكجيادأبعمميةاغتياؿ

مجيكلةكأفالجماعةالتيطمبتمنوكتابةالتقريرمجيكلةكذلؾلكفالمعمكـبحؽكصدؽأنو
الذيفىدمتمفغيرالمغضكبعمييـكالالمنككبيفكالاألسرلكالمفأصحابالبطاطيف

بديمةيصطفكففيطابكربيدكءفيـفيقصؼالميمةالسابقةكبدالمفإيكائيـفيمساكتبيك
مرحمةاألمفكالسبلـ.متطمباتظاـحسبكانت

فإفاألمريحتاجإلىمزيدمفالتكضيح،كألفعيدالحبعيدجديداليعرفومناأحد
فاليكـىكعيدالحبكلذلؾأكفيمكاجيةالشائعاتالتيتدكرعمىاأللسنة"كالشرحكالتحميؿ"

زقيـثـفزمفمكانومقترحايحبالكبارالصغار،كيعطفكفعمييـكيرمكفليـمففضبلتر
 كأعمييـ لصابريف ليبارككا يذىبكا باختبلؼكجياتالنظر(3)"مياأف األعياد كتختمؼأسماء

 حساسالناسبيا: يرسؿكا  المذياع ككاف رفح، إلى متجيا كانطمؽ الكاز، حاكية عبده مؤل
نتبحبياسكاؽ،أـكرسائموتباعابمناسبةعيدالحب،قاؿالراكبالذميجمسبجانبو:كؿعا

فالتفتإليوبنصؼعيفكأنماينظرفيمرآةالسيارة،قاؿ:أمحب؟قاؿ:أالتسمع؟اليكـعيد
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ألفعيدالحزف!!قاؿ:كىؿلمحزفعيد؟قاؿ:مفالمفركضأفيككفكذلؾ،ؿالحبقاؿ:ب
(1)"عمىليبلهكؿكاحدبنفسو،كيغنيالناسفيالحزفتتكحدقمكبيـكدمكعيـكفيالفرحيفرح

عيففيشكارعالكطفعمىمسمعمفالمقيكريففقراعمكصكتالبائيكفيعيدالحب
اقتربتمفبائعالزبيبالذمكجكعاكاليستطيعكفشراءمايفرحأطفاليـكلككافبثمفبخس"

عالـضربالحبيبزبيبياهلل ينادمبأعمىصكتو:ضربالحبيبزبيبيا حبايبأخذ ،يا
ياهلليا،ياببلشيازبيبياأمريكييازبيبياإسرائيمييازبيب،ـعيدالحبياحبايباليك

.كافيقؼإلىجانببائعالزبيبشابتبدكعميوعبلماتالنعمةككاف ناساليكـكالكؿيـك
رسالةفتناكلوفإذابو،يشترمزبيباكلـيمتفتإلىرناتالجكاؿفيجنبوإالبعدأفنبيوالبائع

.بؿرسالةتينئةبعيدالحب:قاؿ.يبدكأنيارنةكاحدبخيؿ:كقاؿ،بريدإلكتركنيضحؾالبائع
(2)".ضحكامعاف،كؿعاـكأنتفيحب:قاؿ

كيصكرالكاتبتراجعاألحبلـكاآلماؿالتيبدأتفيالمرحمةالجديدةتطاؿقمكبفريؽ
كالمؤتمنك المرحمة ركاد أنيـ يفترضفييـ أسرارممف عمى ف الذيفاكحراسأحبلميالقضية

النشءي تربية عمى باألمؿالعقكؿاءكبن،شرفكف كغرسيا النفكس الناظر"كتيذيب يرفض
الحديثعفبمفكر عـ ماليكماؿأاليا كصؿاألستاذلسياسة؟مكضكعيحكؿالتاريخ.انا

إلى"ىميـ" اليمة كقمة الطريؽ طكؿ مف يتصببعرقا الناظر مفاجأةحضرة ليعرضعميو
فبدأحضرةالناظربالقراءةحتيطكمالكرقةكقاؿ:باهللعميؾىذاكقتو؟ياإالطابكر...كما

ماتكماتكعده بمفكر ،رجؿ قبرأكىؿ مف يقكـ ليتو يا بمفكر؟ مف كغضباف هنتزعبلف
مفجد نصؼالخارطةبدالكيقسميا سنأخذ كنا ناييعطمفاتفاؽكامببلنتيشفالذماليد.

السناتيشف تعطينا الناسكاليتكقؼالحديثعنيا،كالتتكقؼاألعياد(3)"أكثرمما ككأفحياة
كيتقمبالناسفرحاكسركراكبشراكحبكرافيدكرىـ،األمفكاألمافكاالستقراركاالزدىاربمميئة

كمصانعيـ كبساتينيـ كحقكليـ كضياعيـ "،كديارىـ تأتي المفاجأة كلكف يكـ العماؿفي عيد
مايقاربالستيفعامافيالشقاء!ماتكماتزاؿكمماتوترفىيمكتالعامؿخربشالذمقض

مقصأفي فيـ حفيده يستطع لـ يكميا عكدتنا! يكـ سيدمعيدنا يا قاؿ: حفيده، مفكذف ده
هفجدأالشغؿ؟كلـيخطربباؿالحفيدإلىـأالديار؟إلىجدم؟يفياأإلىلو:أالعكدة،كس

إلىيرزماءكجيو،كافيقصدبؿيشتاؽإماـحبلباتأبمياليكافجمده،كجفؼالكقكؼأالذم
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كألفالعكدةلـتتحقؽإلىأرضالكطففقدرحؿ(1)"رضالتيخمؽمنيا!تراباألإلىالعكدة
محدالعيدكغابالفرحكانقمبتالمعاييركمازالتطكابيرالعماؿفيدربالشقاءمفالميدإلىال

يفالعماؿليشيعكاأيفالناس؟ألتابنتوفاطمةعفالناس،كقالت:أككسطالجاراتالباكياتس"
لذلؾفقدكافغريباأفيتكجوالعماؿ(2)"سرحكا!قالت:فيعيدىـيسرحكف؟!:اصاحبيـ؟قالك

إلىالعمؿ األخيرالذمسي،فييكـعيدىـ إلىمثكاه صاحبيـ أاليشيعكا مستنكرا شيدكأمرا
كقررأفيرتدمفيىذااليكـمبلبسالعيد،عكدتوإلىأرضالكطفكىذاماأدركوحفيدهأخيرا

" الكفف كالعقاؿ؟!بدالمف كالحطة اليندية، يمبسمبلبسالعيد؟ ال لماذا الكفف؟ كلماذا قاؿ:
شفةكقبموبيفعينيو،ثـلثـاليدالناىالجسدالمسجإلىككسطدىشةالحاضريفدخؿحفيده

نتبخير.كؿأجدممعنيقكلؾ:عيدنايكـعكدتنا:كؿعاـكفياكىكيقكؿ:لقدفيمتاآل
ك بخيرأعاـ ككضكحا(3)"نتـ ثباتا الكاتبأكثر يقمو الذملـ السابؽأف الحكار مف كيتضح

كالعماؿ الفقير لمعامؿ كالنسياف كاإلىماؿ كالمكت كالفقر القير حكؿ قالو الذم مف كتأثيرا
الشأفكلفتحصؿمعجزةفيىذهالمرحمة،يفرقيكالم العمؿلـيأتبجديدفيىذا كأنوبيذا

أماالرسالةالكبرلالتييريدحممياكنقميافييتشيرإلىأفعيدالعماؿ.تغيرمفاألمرشيئا
دالنكبةكاليجرةإالبالعكدةإلىأرضالكطفعالحقيقيلفيككفإالفيدنياالكطفكلفيككفب
معنىألففيمبسثيابالعيدبدالعفالكفف؛كلماعادالعامؿإلىأرضالكطففقدحؽلوأ
قدكصؿمفالجدإلىالحفيد .العيدبيذاالمفيـك

 كفي المعمـ دعكلعيد بطاقة مرة ألكؿ كصمتو أف بعد زينتو بكامؿ األستاذ يستعد
كيسيطر،األفكاركالظنكفكؿمأخذوكأثناءانتظارهعمىالرصيؼتأخذمن،لتكريموفيعيده

عمىشكؿمكنكلكجصامتأكحديثالمعمـمعنفسوكال الكاتببعرضيا عميوخياالتقاـ
أحد منا التي"يسمعو الدعكة ممبيا االحتفاؿ إلىمكاف تنقمو سيارة ينتظر جبر كقؼاألستاذ

المعم لتكريـ أنيا منيا حيثفيـ حياتو، تاريخ في مرة ألكؿ كقؼيقمبكصمتو فيعيده. ـ
كعفطريؽاالسترجاعيتذكرطفكلتوالبائسةكاستشياد(4)"كاركالذكرياتكاآلماؿكاألمنياتاألف

 أمو كشقاء فقدتبصرىاكالده ،التي اختبككيؼكحزنيا حفرة في عائمتو باقي فأدفف اييكا
كظؿكذلؾكالتجكيع،ىانةلمرارةاإلمفتجرعطيمةعمرهكماتخمؿذلؾكماتبله،ـ1967عاـ
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مكديؿ"حتىاقتربتمنو فاخرة إلى98سيارة السائؽ..كصعد نظراألستاذجبرفيكجو ..
أنا..نعـعرفتؾ..كلكفسيارة؟أالتعرفني،السيارةكىكاليكاديدرؾماذايفعؿ.أستاذجبجب

سيارتي..كلكفكيؼ؟أنتلـتكمؿاالبتدائيةضحؾصاحبالسي ..كازدادارةمفىذه؟إنيا
كىكينظرإلىشكؿأستاذهكقبؿأفتسيرالسيارةانسؿاألستاذجبرمنياكىكيضعضحكا

كقدسقطتالدعكةمف،إحدليديوعمىرأسوكاألخرلعمىزرقميصوكىبطعمىالرصيؼ
كتطا التييمتمكيا(1)"رتتحتعجبلتالسيارةييده الفاخرة لمسيارة األخيرة كقدكانتالصكرة

شخصفاشؿفيحياتوعنكافالمرحمةالجديدةالتيأىمؿفيياأصحابالماضيالحزيفالفقراء
.كالشيداءكأبناءالشيداءبينماقربفييافريؽآخردخؿإلىالمشيدمفالبابالخمفي

 المرأة الفمسطينية بين النكبة األولى وأوسموثامنا: 
ذاكرةاألجياؿالبلحقةكيالتنسىعمىلعبتالمرأةالفمسطينيةدكراكبيرافيالحفاظ

كتفاصيمياالداميةالنازفةمفشراييفالقضيةالفمسطينيةالتيالمثيؿاألكلىالنكبةالفمسطينية
كالنظير كالند المسير،ليا الذيفكاصمكا الكطففيقمكبيـ،فأنجبتاألبطاؿ يحممكف كىـ

 كاألشكاعكيصركف األسبلؾ رغـ إليو العكدة كاأللغاـمى كالحدكد كالسدكد التفتيش،ؾ كنقاط
فارتقىمنيـالشيداءكغيباآلالؼ،كشكالقذائؼكالدباباتكاالعتقاؿكاالغتياؿيكالمراقبةكالج

قناة مشتاقيفإلىقراىـ،خمؼالقضبافدكفأفتميفليـ حتىاآلفخمؼالحدكد زالكا كما
كراألكبرفيمعركةالصمكدكالتحدمكالبطكلةكقدكافلؤلـالد.كديارىـعمىأحرمفالجمر

كالشيامة لؤلسير،كالكرامة زكجة أك كأسيرة لو كأما لمشييد كزكجة كانتشييدة أما،فقد أك
أسر ألسيرأك الحنافكفيضاألمافلكؿىؤالء،أكجريحأكجرحىلصابرة كانتنبع أك

تيأسكظؿاألمؿير،كصبرتكصابرتكتحممت كااكلـ يداعبكدىا كلحمـ بأففكرىا خياليا
الكطف ثرل عمى قريب عما مجمكعكف كاألصحاب كاألقارب األحباب كأف سيعكد الغائب

ماتأثرتكغيرىامفأبناءدكفيالمقابؿظيرتالمرأةالفمسطينيةفيصكرةمغايرةعن.الحبيب
إ كدعت المنطقة اكتسحت التي التغيير برياح الفمسطيني تضييلالشعب عدـ الفرصةى ع

كالرككبفيقطارالتسكيةكاألخذبمايتطمبوالعيدالجديدمفكسائؿقبكؿالكاقعالجديدبمافيو
كقدتناكؿ.انقضىألفالحاضرأحمىكالماضيقدتكلىك؛كمحاكلةنسيافالماضي،كمففيو

الفمسطينية المرأة الكاتبقضية المتعددة فيفيصكرىا كالتفصيؿ نماذجبالعرضكالتحميؿ
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أكمدل،الثباتكالتحكؿفيشخصيتياكمدلقربيامفالماضيكطيرهكثباتوليظيرمختمفة
يجابابمافيوكمففيو. التحاقيابالحاضركتأثرىاسمباكا 

  األم المضحية

محمكد( )أـ الفمسطينية لؤلـ عجيبة الممكفعرضالكاتبصكرة صبرىا فاؽ التي
األربعةكبنتيابسببأبنائيا(1)"شعريكمافيحياتيابراحةالباؿ"كلـتليصؿإلىالمحاؿكماتت

فيممحمةالصمكدالفمسطينيمنذكقديككفىذامألكفا،الذيفتبعثركاكفقدتيـجميعاالعانس
لكفغيرالمألكؼكغيرالىبردالشعبالمنككبإلىدياره،النكبةاألكلىإلىأفيأذفاهللتع

الغائبعمىرأسياكتتجسدفيتصيبةالتيحمالمعركؼيتمثؿفيالم ئيمحمكدالفدا"ابنيا
بالتخمؼ،الذمعادفيآخرالزمافعقيدا يطالبيابحصتوفيبيتالككالة،كشتمياككصفيا

لذممامحمدا"كالمصيبةالتيعجمتبمكتيابسبب(2)"كترؾزكجتوالغريبةتضربيابالمكنسة!
كلعؿالضربةالقاضيةالتي"كأحمدالمحبكسفيسجكفالسمطةفيسجكفاالحتبلؿ،زاؿقابعا

بياكيباعتذىابعدأفقتؿزكجيا"يأجيزتعميياكجعمتياكأنياتتنفسمفسـالخياطأن
عممتخادمةفيالبيكتكمفالماؿييرببومفالكطفإلىعماف،تكفرلمحمكدالفدائيمبمغا

ياالبرزة،كجاءابنياالعقيدضيفانيستقبؿالعزاء،كلـيكمؼقاـابفاخت"ماتتأـمحمكد"كعندما
كيتكررمشيداالبفالعاؽمعأمواألرممةالتيمازالتتفنيما(3)"نفسوأفيعزمأختوالعانس

تبقىمفعمرىاالحزيففياألسكاؽ"لـيخطئكالدهعندماسماه)الكاكم(،فقدكافحادالنظر
بكزالكاكم،بؿتطكربواألمرليعقني،كيفعؿبيماالتفعموكفبكزهعندماأدرؾالعبلقةبي

الكبلببأصحابيا!!!.كانتأـالكاكمتعدبسطتيافيالسكؽاستقباالليكـجديد،كقدحرصت
ككاف التبسطيـ، ييددكفبركؿكؿبسطة فتئكا الذيفما عفطريؽالعساكر عمىاالبتعاد

يتك كلـ منيـ، لخالصالكالءالكاكمشرطيا الضابطإظيارا أماـ أمو بسطة عفركؿ رعمرة
كألفت،)ظريفة(التيترممتعمىابنياالكاكم،لـتعرؼمعنىلمحياةببلشقاءألكلياألمر.

األلـالذملـيغادرحياتيالحظة،ككانتتأمؿأفيغادرىاعندمايشتدعكدالكاكم،كلكفيا
عمىأرصفة-قدتجاكزتالسبعيفمفعمرىاك-ىا!،كألقىبياحسرتيا!فعندمااشتدساعدهرما

البندك تبيع الناشؼكةراألسكاؽ التمكيف حميب األطفاؿ،أكياس كمبلبس المعمبات كبعض
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بؿكصؿبواألمرإلىالدرؾاألسفؿمف،كلـيتكقؼاألمرعندالعقكؽكاليجر.(1)"الرخيصة
ألكالده:اذىبكاإلىسكبرماركتجددتكـكأحضركاككافالكاكميسخرمنياكيقكؿاالنحطاط"

ـأسالمةكماحدثمعكتظؿاألـالفمسطينيةتعانيمفجحكدابنيا(2)"لنارطؿبندكرهياأكالد!
مازالتمتماسكةالجسدكالعقؿأشرشرصحيح الذم.نياجاكزتالسبعيفعامان،لكنيا شبابيا

مؿالذمدففمععكدةماـانطبلقيالمحياة!األأئبلنضاعفيمتاىاتالحزفكالترقبلـيقؼحا
(3)مميافياهلل"أشرشرقاسيالقمبجاحدانعاقانلـيقضعمى

كماحدثمعأـأيكب،كقدتكررتاإلشارةإلىاألرممةالتيتعمؿخادمةفيالبيكت
كمفىن فيالبيكتحتىيكمؿتعميمو، كاشتغمتخدامة ترممتعميو كىناؾالتيكانت"قد ا

(4)"تفكؽبأكمؿشيادةالطب

الفمسطينيةالصابرةعمىظمـالزكجالذمتنكرلياكلكلدىافيةأمركيعرضالكاتبال
التيحدثت،كؿكقتكحيف بالنكسة الظاىرة ارتبطتىذه كثيرمفـ،1967كقد إثرىا كفر

..فمذةكبدم..الذم"تجرعتالمركعممتخادمةألربيكلده..كلدماألزكاجإلىدنياالشتات
مع يعكد قمت نسكنو.. الذم القرميد ببيت أفرط لـ بالذىبات.. أفرط لـ .. اهلل بعد أحببتو

(5)الصميبفمـيعد،معالنازحيففمـيزر،معاألحبلـفمـيرؽإلىعالـاألحبلـ"

 كما الجراحتيعرضصكرة كثرة مف ل،ئف فرصة الكاتب األرممةكيعطي صاحبتيا
امرأةضعيفة،"لتقكؿ:الثكمىرةالصاب الأقكلعمىالصراخ،كالحمدهللعمىماأصابني،أنا

فحرمتالكلدالذمكافيقؼبجانبي!!ثـدمعتعيكنياكىيتستحضرصكرةعمادالذمكاف
سندىابعدكفاةأبيو،حيثبقيأخكهعائدفيالخارجلـيعدمنذعشراتالسنيف،أماكاصؿفقد

سنكاتفيالضفةكلـيعد،ألنومطمكبلبلحتبلؿ،كأمامحمكد)أبكفراس(فماانحصرمنذ
بمغتأـعائدمفالعمرسبعيفعاما،ترممتقبؿعشريف(6)"زاؿكراءالقضبافينتظرالفرج

كقدعرضالكاتبصكرةألـفقدت(7)"ـحتىجعمتياتكمـنفسياأحياناعاما،كتكالتعمييااليمك

                                                           

 ـ22/10/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
ـ22/10/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
 ـ22/10/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)
 ـ15/7/1999بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة4)
 ـ25/12/1997بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة5)
ـ18/8/2005اريخ:بت(صحيفةالرسالة،مقالة6)
 ـ18/8/2005بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة7)



166 

فيالغربةعمىيدالعقيدالقذافي"الذمعمقوعمىعكدمشنقةمعمجمكعةمفشييديفاألكؿ
كعادتأـمحمد،أصحابوكرفاقوفيالجامعةبعدماثبتتبحقيـتيمةالصبلةكالدعكةإلىاهلل

إلىالكطفمذبكحةمفالكريدإلىالكريد ككانتعمى(1)كمفالمحيطإلىالخميج"،معأكالدىا
رةأخرلعمىيدجنكداالحتبلؿالصييكنيعندما"قدراهللكعادعبلءمحمكالمكعدأفتذبحم
كتعانيمفالحزف،كاألرممةالتيتعانيكتتألـكاليسمعياأحدحيفتتكمـ(2)عمىأعناؽرفاقو"

"ك كاإلذالؿ كالقير كقاستالفقر الثبلثة أكالدىا كجرح االنتفاضة أكؿ في زكجيا استشيد فقد
كبعدالسمطةتدكرعمىمراكزالتمكيفحتىنجحتفيالحصكؿعمى"الكرت"األمريفكىي

والقبيحعندمايكيطؿاأللـبكج(3)"بحصكتياكىيتحاكؿأفتكظؼأحدأبنائياكلكفعبثا
مفاتربيست"تعانياألرممةالثكمىمفقسكةاألياـكحرقةاألحزافكقيرالزمافكمعذلؾفيي

كد ماتزكجياكىيفيعزالشباب،كترؾلياستبناتالبناتبدـقمبيا بعدما مععينيا
كخاضتالصعابكلـتمفلكال،ولـتتزكجتخكاأكعيكفوؿعيكنجأصغيراتكطفبلكاحدا.مف

خر"فدمرتمراسـالجمرةالتيانزرعتفيقمبيااخترقتقمبوالصغيررصاصات"الطرؼاآل
"فيدمفنارالقيرتعرضيالممضايقةمفشخصحقيرزاماكمالفرحالبلمحدكدفيقمكبيف

نريدبقدكنس،يدهمسبحويسبحبياعمىالمكضة.يمكؾالمبافبشكؿاستفزازم،قاؿ:خمصينا
دفعياأفتجعؿالسكؽكموينقمبرأساعمىعقبكقد"لعؿاأللـكالقيركالغمياف(4)حمكامثمؾ"

(5)"ىبالحتقاره

تبيعالجرجيررةابنياالمعتقؿفيسجكفاالحتبلؿالصييكنيكاألـالتيحرمتمفزيا
كالبقدكنسكتكفرمبمغامفالماؿتقدمولكلدىااألسيريكـالزيارةالمكعكدةالتيسمحتلخياليا
"أفيكسرقكانيفالسجاف،فأزالتحكاجزالزجاجالسميكةالبغيضة،كعانقتو،كجاستبأصابعيا

زهالشيب،كقٌبمتجبينوالذملـتحكلولياليالعذابإلىأخاديدمففيشعرهالناعـالذملـيغ
لىصرتياكناكلتوماطابكلذمفالطعاـ،كدٌستفييدهقرشيفكانتقدإالحزف،كمٌدتيدىا

ككادت الجرجيركالبقدكنس،كدمعتعمىكتفيوكدمععمىصدرىا، مفبيعضمـ جمعتيما
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شكقان المذبكح قمبيا شرخ في "جكرية(1)إليو"تحممو الثكمى األـ معاناة عف الكاتب كتحدث
كلزكجيا،الغمبانة فياالنتفاضةكقدتعكدتأفتقبضالمعكناتألكالدىا فييأـفقدتابنيا

كفيرسالةاألـالصابرة(2)المقعدلماأصابومفعمىبسببالماءاألبيضالذمأصابعينيو"
ا يتقمبفي الذم تخاطبابنيا اليكنافالمريضة في لو،لنعيـ شاكرة بأسمكبساخر كتحدثو

بتزكرني،اهلليسترعمىبناتيا،ختؾياموأإرساؿمائةلايرألبناءأختوكأختوزكجةاألسير"ك
(3)بعدماتعكدمفالشغؿ.ربناسترىامعاىاكاشتغمتبكابةفيمدرسةالبنات"

 التي الفمسطينية المرأة تحدثعف الجانباآلخر لمبطكلةجسدتكفي مثالية نماذج
كالفداء أبككالتضحية فرحاتكرحيمة محمد كأـ تمؾ األـشمالة ابنياتالالعظيمة افتدت ي

)أـراميسبلمة(تتصدل"كمنعتالقكاتالخاصةمفاغتيالوأكاعتقالو،بنفسياكدافعتعنو
لكؿىؤالءالجبناء. خزيا.لتحيا....بإيمانيا إفكاكيمكتكا مفالعمبلء،كعارا قيرانكا كيمكتكا

 ييكد كانكا إف استشيدأكخكفا التي سبلمة رامي أـ فداءتقحاحا، ركحيا باألمسكقدمت
كتحدثتعف"(4)"البنيا كسائؿاإلعبلـ فرحاتالتيتناكلتيا محمد نضاؿكأـ قصؼمنزؿأـ

فينظرربيتياأفأـنضاؿتتحمؿمسئكليةاستشيادأكالدىا،كتدميك"16فرحاتباؿ"إؼ
(5)".المتاجريفبدماءالشيداءمفأنصارالمرحمةالجديدة

،لـيتكقؼدكرالمرأةالفمسطينيةعمىالصبركالمعاناةكالحزفعمىفراؽالزكجكالكلدك
 كالمقاكمةتقدمتالصفكؼكنالتشرؼبؿ ،الجياد كساـ كىك كساـ الشيادةكنالتأعمى
ضيحميمةليمتيافيبردثبلجةأفعؿكؿماكافيشغمنيكيؼتقماقالت:يكميالـأكفأعي"

يكفيشغمني كلـ المقطكع!المستشفى، كرأسيا الممزؽ، تتسمؿمفجسدىا ليمتيا كانتحميمة
المرابطمعصاحبوفي زقاؽإلىزقاؽتحمؿرغيفيفمفالخبز،كحبتيفمفالبندكرةألخييا

مخيـ،ككانتسعيدةكتستمتعبأداءدكرالمؤمناتالمكاتيمكاجيةالدباباتالتيبدأتتجتاحال
(6)"عجؿالشيادةالتيطالماتمنتيا!قرأتعنيففيكتبالسيرةكالتاريخ،ككأنياكانتتست
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التيسجمتبحركؼمفنكركنار الفمسطينيةتمؾالمرأة لممرأة كمفالصكرالمشرقة
لمديار الحقيقية العكدة ال،بداية الكككب كالتضحيةإنيا البطكلة سماء في يتؤلأل الذم درم

"،كالفداء جرادات ىنادم كشعبيا كأرضيا دينيا عف المحامية عمىاالستشيادية الرابع لميـك
التكالي،الطريؽبيفرفح،خانيكنسمغمقةحيثقطعتالدباباتكالجرافاتالصييكنيةالطريؽ

تمامان. العممالرئيسيكالطرقاتالفرعية التيكذلؾبعد االستشيادية ىنادمنية المحامية فذتيا
قتمى بيف ما اإلسرائيمييف عشرات خبلليا حصدت كالتي بحيفا، مكسيـ بمطعـ جرادات

كفيالمقابؿعرضلناالكاتبنماذجأخرللممرأةالفمسطينيةالتيلـيعرؼالحزف(1)"كجرحى
كقدعبرعفىذاالفريؽ.بلكالقطميراكلـتقدـعمىمذبحالتضحيةكالفداءفتي،إلىقمبياسبيبل

عندما"جمستجنديةبيفنساءالحارةتخرخشبالذىبالذميثقؿذراعيا،كتتباىىبأنياتبرعت
الآب يـك لمكطف إلىأؼالدكالرات يحتاج الكطف بأف ذلؾ كتفسر لمشرطة، بدكرة ابنيا لحقت

(2)اءناالذيفيقبضكفعمىالزنادكيقبضكف"كىانحفنقدـأبن،أمكالناكأبنائناكقدقدمناأمكالنا
ـ،كبعد1967كمفالجديربالذكرأفجنديةكسرتيدزكجياحتىيفمتمفالجيشقبؿالعاـ

الحربكسرتحاجزالحياءككسرتالرقـالقياسيفياألشغاؿالخاصةجدان،كأصبحليافيما
ب،كاستطاعتأفتككفجنديةلكؿبالذى،كأصبحذراعياأيضاثقيبلجدابعدثقؿىناكىناؾ

المراحؿ كبيتا، سيارة لزكجيا اشترت شيادة،كقد أم يممؾ ال كىك محترمة كظيفة ككظفتو ،
كالرزؽالحبلؿجداىا..كىيتحمداهللءبناأككظفتبناتياك (3)"عمىىذاالكـر

كمماتجدتياكانت"المتحررةالممتزمةكةيالجامعكبيرالمطالبةااىتمامكقدأكلىالكاتب
كصديقتيادكدم:ماىذاالذمتياميميأذنياكىيكاقفةتنتظرالمحاضرةحينمافاجأترففي
أرعمىتضعينو فاطمة يا الحجابكالجمبابأسؾ مفىذا تختنقيف نإال شمثؿكيسالخيو

عمماورجمىكضحكتا.كانتميميعاريةالرأسمرسمةالشعرتمبسبنطمكناضيقامرسكـعم
األ،مريكياأ الرجؿ كعمى لخر. دكدمloveكممة الحكيمة(4)"ككذلؾ المكاجية عممية كتبدأ

 العاتية مفالفتياتفيقعرىاخبلؿالممكجة التيأسقطتكثيرا الجديدة قالتفاطمة"لمرحمة
رمضاف شير في نحف األعيب جامعة األتضحك.زىركفي قصدؾ كقالت: زىردكدم

كالقدسكناىدالشريؼكعمرالشريؼ،كنكرالشريؼ،زىرالشريؼاألكممتميميأالشريؼ.
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معاالشريؼ كموكموشريؼكضحكتا التيتمثؿالجيؿ.(1)". بيفالجدة كيظؿالحكارمستمرا
ميميالطالبةبجامعةالقدساألكؿك ابنيا التيحفيدة معزميمتيا رغبة(لكلة)جاءتلزيارتيا

اعفعشقيمالمتراثتؿالتراثالشعبيالفمسطيني،كقدعبرمنيمافياستكماؿبحثمشترؾحك
كتمبسافالبناطيؿاأل تمضغافالمبافاإلسرائيمي، كىما كفيالمقابؿيظير(2)"مريكيةالشعبي،

الكبلـ" كميكعة كالجكىر المظير في الجديد الجيؿ عمى الذمطرأ الكبير حمكالفرؽ يام!!
عبرتميميعفجماؿثكبالعجكز،كىيتقمبالصحيفةكتير!!مثؿالصكرة!!بيذهالكممات

 مف ، المحـك كبائعات األزياء، لعارضات العارية، بالصكر المتخمة جيؿأالكطنية ترفيو جؿ
الجديد! الكبير(3)"التطبيع المسئكؿ بنت الجامعية الطالبة نفسيا،كتظير عمى أسرفت كقد

بكطني باألسبابالتيتقطعصمتيا "كأفرطتباألخذ كتراثيا كدينيا ا حاكؿ أعبثا فأصحابيا
عم حيثتعكدكا الحقيقي، اسميا )بشبش(ىيستنتجكا الدلع باسـ بنتمسئكؿكألمناداتيا نيا

كرغـعمميابنفاقيـفقدكانت،فاسمياىذارائعكمكسيقيأكبيرفيالبمدفقدظمكايجاممكنياب
كتبمغالغربةمنتياىاظيرىاكمفمبلبسيا،فتطكرمفمأكتحاكؿدائما،تطربليذهالمجاممة

التاريخكالتراثكالكطف مع التيقطعتالصمة الثريةمفصنؼالمرأة الفئة سكسك"معىذه
إلىكقدسبمتعيكنياكاستندت،ليوإعصابتدلبلتستمعالمتحررةمفكؿشيءالمتراخيةاأل

التي لياباباىاببلسقؼأسيارتيا المجتمعلىيترتكادتبكيك،ىداىا نفسياغريبةفيىذا
كؿشيءككؿمتعة جكامعوتياجـالحرية،كتقدـصككؾالغفرافأكالتفت،المتكحشالذميحـر

فقط يعرؼ،لممؤمنيف عمإكالذمال الحقد كماماىال ضاحكا.بابا كقاؿ رأسو " تيقا " ىز
:بي؟ضحكتفجأةكقالتياحيؾفيمنظرالكاراتأفيخفؼمفىـسكسك:مارأكمحاكال

كالمزابؿئكالبا كالقرؼعيف؟! معاكالطرؽالمكسرة، ضحكا الجربانيف. كاألكالد كسياراتاألجرة
عم كفا كتكاصؿ.،كؼىكضربا كعبلضحكيما التيالسقؼليا فيالسيارة كتمايبلكركبا

(4)"تمتالحدكتةكتيقاتيقا

ذاكافالناسفيرمضافينتظركفمغيبالشم كا  سليفرحكابفطرىـقبؿأفيفرحكايـك
يتخمؼعفىؤالءالمؤمنيففريؽآخرمفالشبابكالشاباتلواىتماـآخر،القيامةبمقاءربيـ
مفنيارأحدأياـالعشرةاألكاخرمفآخررمضافقبؿمكفيساعةالعصاركانتماءمختمؼ"
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ؿبكجيياشمسالغركبجالسةحمكؿالقرفالثالثبيكـكاحدفقط،شكىدتخمديةكىيتستقب
عمىحافةالنافكرةغربجامعةاألزىرالشريؼبغزة،ترتدمبنطمكنانمفالجينز،كتطكمجسدىا
لىجانبيامباشرةيجمسزميميا عمىقميصياالذماليكاديحمييامفبركدةالجككعفكنتو،كا 

(1)"كالمعنى.زىرمببلعمامة،تنعكسأشعةالشمسعمىغباركجيوببلنظاـاأل

كتختمؼمعاييرالحكـعمىاألشياءحسباختبلؼكجياتالنظركالحكـعمىالشيء
الكبلـيتناسبمعالحديثعف"،جزءمفتصكره طالبةفيالكميةطكيمةككافيةككطنيةكىذا

عمأكالدليؿ تضع عمىنيا لفحة ىكتفييا فينياية فسطيفكالدليؿأشكؿككفية عمـ طرافيا
ترخيعمأيالثان ىنيا شعرا بالمكفاألأسكدحمفتأكتفيا يتـتحريرىشقرحتفالتصبغو
لتكتمؿالصكرة(2)"جئيفكقياـالدكلة!!بلكعكدةاللسراأل فشيئا كتظؿالصفاتتتكشؼشيئا

الم التيتسعى "رالجديدة حثيثا إلييا الجديدة الشبابأة بيف ،كاصمة كالدليؿ كمثقفة فأكاعية
لكافكىيتشرحقضيةفمسطيفكنشرتصكرتياباأل،عبريةكتبتعنياالعاـالماضيصحيفة

(3)"ثناءالمخيـالصيفيالمشترؾمخيـالسبلـ!!ألمطمبةالييكدفي)الكيبتكتس(

المألكؼكالمعركؼ" التيخرجتعف المرأة عرضالكاتبصكرة كتفقدتمكافكقد
كقداتسعالمكافكزالت،التقاليدالكطنيةيتضاحكفالخيمةالذميغصبالفتياتالخارجاتعف

رض،األىفتاتممقاةعمبلحبيبيىذهالعصاككانتالعصامفبقاياالالخيمة،قالت:ناكلنييا
(4)"نصبالخيمة!!أريدأفأجدتي؟قالتقاؿ:لماذايا

 طالباتالجامعة الحديثعف كثر )شكشك(كقد كمنيف البابالغربي ابب–كعمى
 كىيتبحثيمينا–األزىر زميمتيا مع تباطأتشكشك غربا، متجية الشارع تقطع أف كقبؿ

أنياستككفاليكـنجمةالطريؽ، كشماالعفالشاب!كانتشكشكقدتراىنتمعصكيحباتيا
مف مصنكعان ضيقان ارتدتقميصا أنيا ذلؾ كالذباب، جماليا عمى الشبابسيتساقطكف كأف

(5)"خضر،أرختعمىظيرهشعرىا!قماشالصاعقةاأل

آخر" إحدلالفتياتكفيمشيد إلىمنتصؼالطريؽحتىاستكقفتيا كصمتالسيارة
تدليغرتياأفمتجيةإلىغزة،ككانتىذهالفتاةقدأزاحتمنديمياقميبلإلىالكراءبمايكفي
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كما الشريؼبغزة، األزىر بابجامعة بمغتالسيارة أف إلى جبينيا، كقعمى تالسيارةفأف
بعدالكاحدةعارياتالرؤكسبالقربمفالبابحتىرألفتياتاألزىرالشريؼيتقاطرفالكاحدة

(1)"كالمنديؿكالغرةتماما

فيعيدالسبلـكالتنسيؽاألمنيكأخيراقدـالكاتبأـالصكركالمشاىدلؤلـالفمسطينية
الت الحقيقية النكبة كيكشؼعف المؤامرة الجديدةليفضح المرحمة في شعبنا يعيشيا كالتي،ي

لحدإىخبارعمشاىدنشرةاألأ"جمستتختمؼعفالنكبةاألكلىفيقسكتياكشدتياكحدتيا
ك بيتيا الييكد فمسطينيةىدـ المرأة التينقمتصكرة الفضائية خرجكىاأمحطات"قمرالعرب"

ترؾلكـالصكرةأبجممة"كلوسكفاليعمؽعميأكزكجيامفالخيمةفيمشيدحرصالمذيع
مزقكاالككفية،كثؽالجنكدالصياينةيدييامفالخمؼأربعينيات..امرأةفياأل.تعبرعفنفسيا

حت البنادؽ بأعقاب كدفعكىا كصدرىا رأسيا تستر رىسقطتعمىالتي بكؿكاألرض، مكىا
تيـ،نزعكاثيابياعنيادحرجكىاكىيتصرخ،ثـاقتمعكىامفتراباألرضبكؿقكىصيينةحت

ـماأ ثـجركىا العسكرية...!ىلإالقمرالصناعي)عربسات(! ذلؾاحترمتالعربة عند
ـالفمسطينيةفيعيدصكرةاأل،دراؾدالالتالصكرةإىنوغيرقادرعمأدرؾأنوأل؛المذيع

عميـدحرجكاىذهالسبلـكالتنسيؽاألمنيكالمفاكضاتالمستمرةلدحرجةعجمةالسبلـ،كقمتل
(2)"تتسعاألرضلدحرجةعجمةالسبلـمكانياىـالمناضمةحتاأل

 الحواجز والمعابر والممر اآلمنتاسعا: 
كالمعابرالحدكديةكالممراتبالقضيةالفمسطينية،ارتبطتالحكاجزالعسكريةالصييكنية

كبحرىاكجكىا،سطيفمبفككانترمزالبلحتبلؿالذميسيطرعمىكامؿترا،منذالنكبةاألكلى
ككانتكسيمةلمطردكاإلبعادأكلبلعتقاؿ،كيكشؾأفيتحكـفياليكاءالذميتنفسوالفمسطينيكف

كماتبعومفاتفاقاتكتفاىماتزادت،كظؿاألمركذلؾبعدتكقيعاتفاؽأكسمك،أكاالغتياؿ
كالحكاجز المعابر عمى الصييكنية تكريسالسيطرة ا،مف كأضرارىاكأدتإلى أعدادىا زدياد

لدرجةككصؿاألمر،كحكلتياإلىكسيمةإلذالؿالمكاطنيففيكؿبقعةمففمسطيفاكأخطارى
كممازادتك.منعالناسمفالتنقؿأكالكصكؿإلىبيكتيـأكقراىـكمزارعيـأكأماكفعمميـ

يامعاناةالفمسطينييفكزادتمع،مازادتمساحتيافيكثيرمفاألماكفمدتمؾالحكاجزكاعدأ
كممازاداألمرمرارةأفكثيرامف.الذيفيعانكفمفاالحتبلؿكظمموكقيرهفيكؿكقتكحيف
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الحكاجزكافيقاـبيفالمخيماتالفمسطينيةكالمغتصباتالصييكنيةأكبيفالمغتصبات ىذه
الغ ىذه مف تعاني كانت التي الفمسطينية كالمدف القرل كبيف السرطانيةالصييكنية كقد.دد

منع:مثؿ،أحدثتىذهالحكاجزلمفمسطينييفأخطاراكأضراراماديةكمعنكيةفيشتىالمجاالت
كمزارعيـ كمعاىدىـ كجامعاتيـ مدارسيـ إلى الكصكؿ مف كالعماؿ كالمكظفيف الطبلب

بردأكالعكدةمنياإلىبيكتيـكالتسببفيقضاءساعاتطكاؿفيحرالشمسأك،كمصانعيـ
،الشتاء كاإلذالؿأك القير مف يعانكف ليـ،كىـ السماح ينتظركف كالنيار الميؿ يقضكف كىـ

أكالعمؿأكالعبلجفيالخارج إلى،بالمركرأكالعبكرأكالسفرمفأجؿالتعميـ أكالعكدة
قاؿكأخيراكانتالحكاجزالصييكنيةمكانالئلعداـأكاالغتياؿأكاالعتأرضالكطفالحزيف.

حدكدارجالذيفيمقكفالنظرةاألخيرةعمىماتبقىمفالكطفقبؿأفيغادركهخلؤلحراركالثكار
.راآلمفيأكالمعابرأكالخطغ،الحكاجز

 أوال: معبر/حاجز بيت حانون

زيادةمعاناةالعماؿالفقراءك،الحجزكمنعالعبكربربطالكاتبالحديثعفمعبرإيرز
كقسكةجدار،يرزالذمسميحاجزبيتحانكفتمطيفالبشاعةالحجزإجزقؼبالقربمفحا"ك

غركرقتعيناهاكقؼبعدماطردمفبابالممغنط،كقديحممكفبالحرية.فالصدفيكجوالذي
جرح الجكع، جرح الجركح، كيغمؽ األبكاب يفتح السبلـ بأف طكيمة لفترة ظف فقد بالدمكع،

كيستمرالكاتبفيإكماؿصكرةالمعبرالذمالعبكر(1)"ردةذالؿ،جرحالمطاالسجف،جرحاإل
الدفيف،يامقتؿاآلماؿفيمذبحيامعبراآلالـ،يامعبراإلمنوكالنكرفيو" ذالؿياجرحنا

ينتقؿمفالفقرإلىالتعبكالقيرك(2)التفتيش" فإنو يـكيعكدمحمبلبالتعبكال،مفيعبرمنو
كمعمىالمعبر"كاإلذالؿكاحتقارالجنكد الذمعتؿفيومئاتالحجارةونسيجعارةتعباليـك

مبلطفةليرزسكإكلـيبردعميونارعبكرحاجز،كياسالذمسمعفيوماسمعمفالمعمـكاأل
الكبلـىكالبرازيؿ؟كانتيأالجندمالييكدمالذمحاكرهلمدةثانيةكنصؼحينماقاؿلو:فرنسا

.(3)"فيحؿعفكجيوأليوبظيريدهإفرنساطبعافرنسا!كأشارالجندمامبتسمةحينماردجعار
كبعدانتياءالمباراةلـيتغيرمف"كتظؿالمعاناةمستمرةكاليتغيركجيياكالمعناىاكالمبناىا

(4)"فيناـأيرزدكفإحبلباتإلىيـشيئاحيثدخؿجعارةبيتوليصررغيفوكينطمؽلالكاقعاأل
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،برإيرزمكانافارقابيفسجكفاالحتبلؿكحريةماتبقىمفالكطفالمحتؿكيظؿمع
اإلسرائيمية األحياء مقابر في البطيء المكت "غدا،كبيف الكطف شكارع في األسرع كالمكت

كؿ ستصكره إيرز معبر عمى األبطاؿ استقباؿ سيستقبؿ سجنو مف الرأس مرفكع سيخرج
كتطبؽدائرة(1)جبلتكالصحؼغداسينبعثمفجديد"الفضائياتسيتصدراسموصفحاتالم

كقطاطيـكيقتؿطيؼاألمؿ"،الفقركالجكعكالحصارالذميشترؾفيوالمعبرليكمؿطكؽاأللـ
يفياحسرة؟ممنكعمفالعمؿفيأنولـيترؾليـكيسطحيفكمفإ،المحـالذيفتركيـخمفو

(2)عتاالفيالمعبر"ىممنكعمفالعمؿحتممنكعمفالسفرلمعمؿفيالخارج،،إسرائيؿ

 المعبر اآلمن 

كالحقيقة،افتتحالمعبراآلمفلبلنتقاؿبيفقطاعغزةكالضفةالغربيةبعداتفاؽأكسمك
كقدعرضلوالكاتببطريقةىزليةساخرة،أنولـيكفآمناكلـييسرعمىالفمسطينييفتحركيـ

العتيؿعمىلساف" الذمكصؼ"عنتر ىكش" الذماعتقد افتتاحالممراآلمف، نبأ تجاه عكره
ككافىذاالتصريحقدأدلى،(3)كزمبلؤهالعتيمةبأنوسيككففاتحةرزؽليـفيالمرحمةالقادمة"

ت،كمقدارالحمكلةكسعرالنقمةاالنقاشحكؿآليةقطعالتصاريحلمركرالكاركتبادلكا"بوعنتر
قمقوالبالغبسببأنباء"عفكقدعبر.رالحميرالمسركقةمفالضفةإلىغزةكبالعكسكمصي
 التي ابنتو طريؽ عف إليو ميتسربت المعبر، في فراشا سمفيا كبيرةفعمؿ إشكاليات أف اده

كاهللأعمـأفيقاؿ:تفيطريؽالمعبر،قدتؤدمإلىمنععبكرىاتماما،كقاؿاستكاجوالكار
التزيدعفساع مدة قدحددكا بأفالالييكد عمما سافةتستغرؽكقتامةلعبكرالمعبراآلمف،

الكار عمى بكثير إلىاأطكؿ االقتياد ثـ االصطياد لخطر جميعا سيعرضنا الذم األمر ت،
اعتبركا،فراجعنافيمفاكضاتالمرحمةالنيائيةأـالكمفيدرمىؿسيتـاإل،السجف كربما

(4)"أيديناممطخةكىاتكسمؾ

يتناكؿالكاتبمفخبلؿالحديثعفالمعبراآلمفقضيةالتمثؿأدنىكفيمقاؿآخر
ناحيةتيارسابتالسبتيكىكيتجوشماالالخبالحديثعف"فيبدأ،اىتماـفيحياةالفمسطينييف

يندفع الشباباليائميفعمىكجكىيـ يبدأ(5)"المعبراآلمفينكمعمىشيء،كفيزحمة كىنا
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 مسرحي ساحةالكاتببعرضمشيد في يدكر ما كبيف ليسبينو مشاىد إلى القارئ يحكؿ
الممراآلمفترجماف شركطفتحالممراآلمفالمعبرأك كيخفيعنا،ليبيفلنا ككيفيةعبكره

حيثيتكجوشيخكبيرعفطريؽالمعبر،النكاياكاآلماؿالتيتحمؽفيسماءقمكبالمسافريف
كيؼ؟قالمزكاجىناؾ"إلىأريحا قالكا عفمكتبالزكاجالمدنيالذمفتحفيأؿ: لـتسمعكا

نسافكمايشاءكالحسكالخبر،قالكا:إذاتنكمالزكاجمفييكديةآخرأريحا؟ىناؾيتزكجاإل
عمرؾ،كتطمؽزكجتؾكأىمؾ؟قاؿ:أريدأفأعيشباقيعمرممرتاحا،يكفينيسنكاتالعذاب.

إلىالحبلباتفنظركاالكاحدإلىاآلخر،تقدمكاشمااليميعمىالجميعأفينادلالجندماإلسرائ
كانصاعكاجميعانمتجييفنحكالشماؿعبرالحبلبةالضيقة.قاؿالختيار:فشحدأحسفمف
حدكمنافيحبلبةكاحدةكفياتجاهكاحدكبأكراؽكاحدة،التعيركنيكالأعيركـ،نظرإليوأحد

ىناؾفرؽكبيربيفمفىكمتجوليتزكجمف،اختيارالشبابكىكيعضعمىأسنانوقاؿ:الي
(1)كبيفمفىكمتجوليتزكجشيئاآخر"،ييكدية

العكدة كحمـ البلجئيف بيف يحكؿ منيعا سدا كحبلباتو إيرز حاجز يظؿ،كيظؿ كما
الذمالينقطع كالشقاء باليـ حدثمعالعامؿالبسيط،مرتبطا اليكافجمده،ىالذمأبم"كما

كجفؼ يشتاؽ بؿ يقصد، كاف كجيو، ماء إيرز حبلبات إلىلإالكقكؼأماـ ابترىالعكدة
كالأحديعرؼالجيةالتي،كاليعكدمنوكقديذىبالمرءنحكالحاجز(2)"رضالتيخمؽمنيااأل

كىذامايظيرخبلؿحكاربيفصديقيفيسأؿاألكؿعفأحكاؿالثاني،انتقؿإلييابعدالحاجز
تعد لـ األكؿ:التي فقاؿ شابيو كما االستقبلؿ عف يتردد الذم الحديث بعد خاصة تعجبو

"كضعؾاليعجبنيىذهاألياـ،مالؾ؟ردأبكتحرير:الكلدالغضيبجننيياأبكتساىيؿ،قمت
حتىبسكهكالندرمعنوشيئاحلويابنيالتذىبعبرالخطاآلمف،لكنوسمـنفسوطكعاليـ

اآلف. أبك أخذ ليثـ كتقكؿ أكالدنا، يحمي ال الذم ىذا ىامؿ خط أما نفسو: يكمـ تحرير
(3)استقبلؿ؟"

يك قد أرضتحكؿ إلى العائدكف أك القادمكف فييا يقع شباؾ ليا إلىمصيدة المعبر
فيالغربة ابفأخيالذمكلد كساـ فيشباؾالمعبرفيرفح، كساـ( "كقع) الكطفمثمما

شماؿالكرةاألرضيةعائدايمؤلالفرحقمبو،يسابؽىقصأمياؿمفالؼاألآكعاشفيياكقطع
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ىخيالوكىكيحمؿفييدهتصريحلـالشمؿ،حت بينوكبيننا ماأغدا خيركه بيفمتارحينما
(1)الكطف!"ىلإبيفالرحيؿالسجفكما

الكصكؿإلىاألحب كتمنع التيتعيؽالحركة لمعقباتكالعراقيؿ ابكيظؿالمعبررمزا
لرؤيةكتحجبالرؤيةكماحدثمعأـخالدالتيكانتبحاجةإلىالدعاءكيتجتازمعبرإبرز

 أبمغخالدابنيا أف بعد طكيمة سنكات منذ الصييكني العدك سجكف في الصميبالمعتقؿ يا
مفبيفاألسماءالمدرجةفيكشكؼزٌكارالسجف، كلكفثقكبالمعبرلـاألحمرأفاسميا

كفيحكاربيفزكجيف(2)".يتحمؿقمبياالمذبكحشكقاإليوىفعادتأدراجياكىامنوتتسعلمركر
كىؿ"قاؿ:حكؿىكيةالزكجيردالزكجمتسائبلبمرارةكأنيفعمىزكجتوالتيتطمبمنوىكيتوف

ييافليؿنيار الزمفىكيةيامحظية؟!ككيؼتصمدىكيةاإلنسافبعدما بقيتليبعدىذا
ز،كبعدماتعبثأصابعالجنكدبيافيكؿمكاف،لقدتمزقتكلـتعدلصكرتيعمىكؿحاج
(3)فييامبلمح"

 حاجز المطاحن )أبو ىولي(

فبليمكنوفعؿذلؾ،إذاأرادالمكاطفالسفرمفشماؿقطاعغزةإلىجنكبوأكالعكس
إلىغزةطعقطاعجزالذميقإنوالحا،نتظارساعاتكساعاتبيفيديوكاال،إالبالمركرعميو

لمحجزكالفصؿكالقطعاللمعبكركاالنتقاؿرغـكجكدالتفاىماتكاالتفاقاتككأنوكجد،نصفيف
كالمدفالمقطعةل"كاالتصاؿفيكرمز المغمقة في(4)"ممعابر مفكسائؿالعدك ناجعة ككسيمة

 رذكاالعتقاؿكما لحاجزقبؿالذماعتقؿعمىا"صابرابنياحدثمعتذلؾأـصابركما
كعندماسألتاألـعفأخبار(5)"اآلف،كلـتستطعزيارتوى،كلـيتـالحكـعميوإلتثبلثسنكا

قالت الحاجز؟ أسرل قاؿ: األسرل. أخبار قالت: مف؟ "أخبار قائؿ: قاؿ األسرلكالمعتقميف
شرقيف،ىؿسمعتعنيـشيئا؟قاؿسمحكالممشرقيف،كمنعكاالمغربيفقالتأمم.بميفة:نعـ

المطاحف" حاجز عمى اعتقؿ الذم كلدمصابر عف أسأؿ أنا مغربيف؟ صكر.(6)كأم كقد
إلى إضافة العبكر ينتظركف ىناؾ بالعالقيف تتعمؽ بالحاجز محيطة عديدة جكانب الكاتب
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" كالبائعيف ينادمالعامميف كىك بيد يدا يفرؾ الصدر منشرح الدخاف كقؼبائع الحاجز عمى
زفمؤنؾيامكاطف،الحربعمىاألبكاب.ككانتاإلشارةالخضراءقدأعمنتبصكتمرتفع:خ
كتعطيؿسير،كقدأسيـمعبرالمطاحففيفصؿشماؿالقطاععفجنكبو(1)عففتحالحاجز"

 طبيعي بشكؿ الجامعةالحياة طالبات امتحانات عمى لممراقبة األكلى الفترة مف "انتيينا
تحاففيإحدلالنكادمبخافيكنس،عكضاعفأدائوفيالجامعةاإلسبلمية،البلتيأديفاالم

.(2)بغزة،كذلؾبسببإغبلؽالطريؽ"

حتىساعةمتأخرةمفليؿاألربعاء"كعفطبيعةالمعاناةعمىالحاجزيقكؿالكاتب:
كنتمفبيفآالؼالمحجكزيفعمىالحاجزفيطريؽعكدتنامفعممنافيغزةإلىبيكتنافي

قطاع،أطفاؿيذكبكفعطشا،كالنقطةماء،كنساء،كمرضى،كشيكخ،كطريؽالعكدةجنكبال
ؿالغازتتساقطبالجممةفكؽبسبباكتظاظالسيارات،كشمسحارقة،كقنابغزةمغمقةتماماإلى

إلىبيكتيـ.رؤكس الناساليستطيعكفالعكدة إالىؤالء إلىطبيعتو، يعكد كؿشيء كاف،
ينقضكفعمىالمكاف،مستغميفحالةالعطشكالجكعالتييعانيمنياالناس،الباعةالمتجكلكف

بائعالترمس،كخمفوبائعالكككاككال،كبائعالفبلفؿ،كبائعالنمكرة،كبائعالشامالذميدلعشايو
 (3)"بنداء"شكشك"ككذلؾبائعالسجائر

أكحمماجميبلتتزيداأللسنةكقدكصؿاألمربالناسأفيعتبركافتحالمعبرإنجازاكبيرا
اإلشاعات" يشبو بما الحديثعنو ىكليعشيةفي أبك حاجز الذمشيده العسؿ شير رغـ

التيدئةاألخيرة،كرغـكؿماقيؿعفسيكلةالكصكؿإلىغزة،فإننيآثرتالعزلةالطكعيةفي
ؾ،كمعذلؾفقدخافيكنسمنذعدةأشير،كلـتكفبيحاجةإلىتجشـشٌدالرحاؿإلىىنا

أغرانيحديثأحدىـعندماقاؿ:إفالييكدقدسمحكالمسياراتالخاٌصةبالعبكرعبرالحاجز
! ،كقاؿإنيـسيقممكفمفعددالحكاجزحكليا.قمتأفاالنسحابمفأريحاباتكشيكاكاليـك
 بو،ك–ىذا نحمـ كنا تسيرمفحاجزإلىحاجز،كاهللإنجازما فاألمكرربما بعدكا  لعمنا

مفالحاجز"(4)"سنكاتقميمةنرلأنفسناببلحكاجز ككانتالسيارةكلـيسمـالرئيسكلـيحتـر
تصؼعمىالحاجزفيطابكرطكيؿفيانتظارعبكرمككبالرئيسإلىالمطارغداةمكعد
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كيمعفالكاتبفيكصؼلحظةاالنتظارعمىالحاجزكماتشيرإليومف(1)المقاءمعبيرس"
نتظردكرمعمىالحاجزمثؿمئاتالمنتظريفأكقفتمعاناةإنسانيةمفقبؿالصغاركالكبار"

اإلشارة، تعطمتلغة فإذا الخضراء، باإلشارة معمقة عيكنيـ الجنكبإلىالشماؿ، لمعبكرمف
الجندم التييمكحبيا تظيرشخصيةأـسميمافكسطاألحداثكخاطبتعيكنيـلغةالعصا

بعد لتضفي المعاناة أبعاد مف جديدا فيا يعممكف الذم أكالدىا أحد إلى تشير )كىي قالت
مميماكاحدكاهللكماتركفالحاجز(: ،الىككالإخكانواآلخركف.امفالبارحةلـيدخؿعمينا
كجييا:ثبلثة.قمتإذفكلداقمت:كـ لؾعمىالحكاجز؟فأشارتبخمستياكىيتتمتـكتـز

ىكأصغرىـ قالت:بؿىكأكبرىـ–ككافشكؿالطفؿيكحيبأفعمرهعشرسنكات–ىذا
ايشتغؿاألكالدالصغارياأـسميماف؟قالتسميمافذ"سميماف".قاؿرجؿيجمسبجكارم:كما

يبيعالترمسكسالـيبيعالدخافكسمميمكصبلتي)يعنييكمؿعددمففيالسيارةإلىثبلثة(،
الذىابكش مفكيقبضشيكبلفي أكثر إلى دخمو يصؿ كفيبعضاألياـ يكبلفياإلياب،

كىكماعبرعنو،كبشكؿاستثنائيكقديفتحالحاجزالمغمؽلبعضيـأحيانا(2)"عشرةشكاكؿ.
أخكه حيثسكف فيأطراؼالمخيـ بيتأمو لزيارة الذمجاء العقيد عف الكاتبفيحديثو

ة،كيؼدخمتمفغزة،يقكلكفإفالحاجزمغمؽ؟قاؿأبكالسعيدمقاطعا:ببلمؤاخذ")بريزة(
إنتمغمؽعمىميفياحبيبي،ضحؾبريزةحتىكاديشرؽكىكيسمعكبلـ"أبكالسعيد"،قاؿ:

قديغمؽالمعبرفيكجوالكزيرفممحاجزطرقوالذاتيةفيالتعامؿمعاألغيارك(3)فاكرىالعبة؟!"
.يياصكتالسبلـلطرؼعمىحسابطرؼآخرحتىلككانكامفأنصارالمرحمةالتيعبلف

 حاجز التفاح

أك معبر حيثيتحكـ قطاعغزة داخؿ القرلكالمدف بيف السريعة الطرؽ عف بعيدا
يابيـ أكبيفالقطاع،حاجزأبكىكلي)المطاحف(فيحياةالناسكحميـكارتحاليـكذىابيـكا 

قامتيـكالضفةالغربيةحيثيتحكـحاجزإيرزفيحياةالناس فيىناؾ،كحركتيـكسفرىـكا 
بيفالمخيـالغربيببيكتواآليمةلمسقكطكالمغتصباتالصييكنيةالتيتحجبمدينةخافيكنس

المخيـ أىالي عف كالحرية عمى،البحر المكت كتكزع عيكنيـ كتراقب أنفاسيـ في كتتحكـ
مفأياـالقيرالتيتمؼال مخيـأكمعغيابشمسيـفيالصغاركالكبارمعبزكغفجركؿيـك

فكافاليربطوبالتفاحإاللكفالدـاألحمرالذم،بحرمفالدـالمسفكؾعمىحاجزالتفاح كا 
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خمؼاألسبلؾالشائكةكأبراج،سفؾبغيرذنببيفرماؿالمخيـالحزيفكرماؿالبحرالسجيف
الم التيتطؿمففتحاتضيقةتمؤلالفضاء تبقيلمعبكرمفحاجزالمراقبةكخكذاتالجنكد

كقدتناكؿالكاتبحاجزالتفاحبطريقةمفصمةتبيفطبيعةالحياةمفحكلوكمفقبمو.التفاح
عمى بناء التفاح حاجز جكار إلى الفمسطينية األمف قكات انتشار لنا كيصكر  بعده كمف

الطرفيف" التالتفاىماتكالتنسيؽاألمنيبيف العسكرميتمشيخمؼحاجز زاؿ فاحبكامؿما
..جزمتوالمممعة.كساعةالعصارمحينماتشتد..باركدتوالجديدةعدتوكعتاده..بدلتوالمككية
ثـيستخدـالسردالقصصي(1)"الزقاؽالمجاكرإلىطفاؿ..يتراجعالمكاجيةبيفالييكدكبيفاأل

.لكبارلمقاكمةالحاجزبشكؿاعتادعميواألطفاؿكاافيمقاالتوليبيفلناطبيعةالحياةكتطكراتي
" حاجز إلى الخركج يككف المخيـ،كقد غربي التفاح، كليسحاجز الجديدة األخبار لمتابعة

(2)أكبرمفكيسالطحيفسيزكرالحاجزأكبر."فقدسمعأفكزيركبيرالمعبكر"

يككفالخركجلمحصكؿعمىبعضالمعكناتالتيكانتتكزععمىأىؿالبيكت كقد
بال "المدمرة الحاجز مف قرب رقـ األخ العمؿ4كالده عف العاطميف الستة إخكانو بيف مف

كالمنتظريفعمىقائمةالمكتالبطيءالتيتمكؾاألخبارالمكررةصباحمساءكتتعاطىأكياس
كقديككفالسببفيالخركجىكالبحثعف(3)"الطحيفكفتاتالمعكناتالتيتمكحىناكىناؾ

منذرحمكامفبيتيـالكاقعفيـالحالؾتحتقصؼالطائراتكالمدافع"الرزؽكسطليؿالمخي
المكتكالنسياف، عمى التمرد يكسؼالصغير التفاحيحاكؿ حاجز عند الييكد مرمىمدفعية
مفبيفأنيابالميؿالمرعب،كذلؾألنوكافيتسمؿكؿليمةإلىالمخيـ كينتزعقرشوانتزاعا

مفرصاصفياألزقةالغربيخمؼالمسمحيفككمما مشطا نحنىإلىالفشنؾالفارغاأطمقكا
يتسمؿعائدا ثـ رصاصة رصاصة أشياءيممو النحاسكيشترمإلخكتو لتاجر صباحا يبيعيا
.(4)"صغيرةيحبكنيا،كيكمؿنكموفيالنيار

األكالدالذيفيمفكففيالشكارعكييربكفدكفعمـأىميـكقدتناكؿالكاتبكذلؾخركج"
كقدارتبطمحيطحاجزالتفاح(5)"لىحاجزالتفاحكىـيحممكففيجيكبيـالحصىكالبنانيرإ

فيىذهالمحظةدكلصكتانفجاررىيببالقربمفالبيتعندبالمكتكالمقاكمةكالشيداء"
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مف كؿ استشياد عف الصكت مكبرات أعمنت حتى قميؿ كقت يمض كلـ التفاح، حاجز
 عالشييديف: المعطي استشياديةعبد عممية في عاشكر عرفات سماعيؿ كا  العصار مي

.(1)"بطكلية

حربفي"كالعبلقةلحاجزالتفاحبالتفاحالمفقريبكالمفبعيدألنويمثؿحالة
 كما رىيبة، انفجارات أصكات الميؿ كفي ييكد قناصة مف متقطعة طمقات تشرؽإالنيار ف

ييعشيداءسقطكاباألمس،كحاجزالتفاححالةالشمسحتىتنطمؽدعكاتمكبراتالصكتلتش
كقدأصبح(2)"فكاهالمترفيفأيمااىماؿ.أىممتوأالتمتلمتفاحبصمة،الميـإالإذاتعففالتفاحك

أىؿالمخيـيإغبلؽالحاجزأمرطبيع يزيدمفمعاناة "،ا استثنائيا لقدكانتككاففتحوشيئا
ا أعمف حينما البحالمفاجأة أف عادم،لمذيع كالمكج ىادم مفتكحةر التفاح حاجز كطريؽ

(3)"كيسمحبممارسةالصيدعمىالشاطئليسأكثر!،لمصياديف

  الحواجز الوطنية

السمطة فيأماكفنفكذىاألسبابمختمفةتناكؿالكاتبالحكاجزالكطنيةالتيأقامتيا
مفالحكاجزكالمعابرالتيكضعتكلكنياكانتسببافيزيادةمعاناةالناسالذيفكانكايعانكف

بيفحيفكآخرأكلحبسيـكاحتجازىـكمنعانتقاليـمفمكافآلخرأك ،الغتياليـالعتقاليـ
كاديتجاكزحاجزاكطنيالكفاألمرمختمؼعندالحكاجزالكطنيةحسبماحدثمعشخص"

لصباحفضحؾكضحككالقىتحيةالسماءعمييـ،فردكابتحيةاألكالأفصاحبونبيوفتكقؼ،ك
كدهارتباطانقدارتبطالحاجزباالحتبلؿكجك(4)كانطمؽ.قاؿلصاحبو:لكتجاكزتلفقعكؾعمقة"

كبمجردامرأةعجكزتمؤلكيسابالرمؿ"شرطياكىكماعبرعنوالكاتبمفخبلؿالحديثعف
عزيز أـ تتحرؾبدأتالحاجة لمسياراتأف الجندمالمختبئفيمكقفو أشار مفأف تتناكؿ

كيسياحفناتصغيراتمفالرمؿكتنفضيامفشباؾالسيارةكىيتردد:"كجعمنامفبيفأيدييـ
كمفخمفيـسدا..شاىتالكج الطرؼالثاني"هكه..شاىتالكجكسدا إلىأفاجتازتالسيارة

(5)"لمحاجز
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 الكطف مطبات تتجاكز السيارة غزةحتىانطمقت مدينة عم،شارفت ظير ىكىناؾ
الطريؽحاجزجديدلـتنتبولوالحاجةأـعزيزإالعندماتراختالسيارةعفاالنطبلؽ،كقبؿ

كعفرتماتبقىفيومفرمؿكىيتردد:شاىت،أفتتكقؼتناكلتأـعزيزكيسياعمىالفكر
الك شاىت قائبلالكجكه. السيارة سائؽ فبادرىا الييكدجكه، ليسحاجز ىذا حجة يا ال ىذا:

بؿيحجزالعربفقالتعمى،نانحف!قالتمستغربة:ىذاحاجزيحجزالييكد؟قاؿ:الحاجز
ياسكاؽكقؼشكيةاهلليرضىعميؾكتناكلتكيسيا،كنزلتمرةأخرلإلىرمؿ،يابنيالفكر:

(1)الطريؽ."
السيارةكقدتكاثرتتمؾالحكاجزبشكؿالفتلمنظريمكفلممرءالتعرؼعميياإذاركب"

(2)"لتيكانتتخترؽالحكاجزتمكالحكاجزالمزركعةعمىالطريؽبيفالمحافظاتالمحررة!ا

 المخيم بين األلم واألمل عاشرا: 
الفمسطيني عمىذاكرة المخيـ بعد،سيطرتصكرة الفمسطينية لمقضية كأصبحترمزا

ـمفدكرىـكديارىـكقكعالنكبةاألكلىكالكارثةالكبرلالتيتعنيتيجيرأىمياكشعبياكطردى
كالمجازرحيف المذابح أبشع بحقيـ الصييكنية العصابات أىالي،ارتكبت حرؽ إلى إضافة

أحياء الفمسطينيكفعمىكجكىيـفيالشتاتتم.بعضالقرلكىـ أفىاـ كزمفبقيركبعد
التيكىذهاألماكفىيالمخيمات،منيـفيأماكفجديدةلـتكفمعركفةلمفمسطينييفمفقبؿ

 عمييا تشرؼ إلغاثة المتحدة األمـ الفمسطينييفىيئة في)األكنركا(البلجئيف تأسست التي
لتنسيؽالخدماتكالمعكناتكالمساعداتالتيتقدمياالمنظمات،ـ1948تشريفالثانينكفمبر

الحككم الفمسطييغير البلجئيف لمساعدة كالقير،يفنية كالفقر لمحزف رمزا المخيـ ظؿ كقد
القصصيةالمعانكا مقاالتو الكاتبفي تناكليا كما بعضصكرىا سنتناكؿ التي شكارعة )مف

.الكطف(
 البيوت الضيقة

العمؿمايسمىبيكتمفمفصكرالمعاناةالتييزيدمفضيقياالفقركحرمافاألب
ةمفغرفاليكجدفيبيتيـمكافيمكفالجمكسفيو.،المخيـالضيقة"خمسةأكالدكأربعبنات
(3)"كبينيماساحةتشبوشكارعغزةكثرةالمطباتمطبخااألسبستآيمةلمسقكط،كشيءيسمى
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" غرفةبعيداليس الصدئة. السرديف عمبة بحجـ الصغير، بيتيما يقبع المقابر عف
بيتيما بيف المكصمة الطريؽ خارطة تشبو التي المتعفنة جدرانيا الخرابعمى معالـ كاحدة،

كيتكرركصؼبيكتالمخيـالضيقة(1)"سقؼيحيطبالغرفةحكشممتمئبالخردةكالمقابر.ببل
عمبىمعكؿنسمةىكاءتخترؽالحظرالمفركضعمزقاؽالبيتالضيؽ."كتصكيرىااليزلي

مبلمحالمخيـ!كماصكربيئةالمخيـكتحدثعف"(2)"السرديفالتيتسميبيكتمخيـالشاطئ
تفخةحينا،كمخنكقةحيناآخر،كالناسباىتةالمبلمحتتنقؿمفىناشكارعوخطكطمتعرجة،من

كاحدة(3)"ليناؾببطء يضيؽالبيتحتىيصؿإلىغرفة ترمزإلىضيؽالمكافالذمكقد
" الذكرل كمرارة الزماف بحرقة كيؼءالشييرتبط تفسيره، الحارة الناسفي يستطع لـ الذم

مفبيفسائرفتميزىذأتستطيع)حربة(المجنكنة ياـالعمرالسكداءالتيتعيشياتحتأااليـك
أل ربما فيالمخيـ؟! الحزينة غرفتيا حتركاـ اليطمسو يكـ رىنو كيؼالكقد تأالجنكف!

فيمثؿىذاعصاب.أكحيدىا)حرب(بكؿبركدىليةعمالييكديطمقكفالنارمفبنادقيـاآل
الخامسمفحزيرافعاـالنكسة!" (4)اليـك

طعمةيعتمدعمىكفيمشيدآخريتحدثالكاتبعفشخصاسمو"برغؿعاشيتيما
لوالككالةالتيكافيأكؿمفخيرىا،كتمكيفالككالةالذمكافيأكؿكيمبسكيتعمـعمىحسابو

عىذااليممؾبيتاضيقاأكحتىغرفةمك،شيداءفياالنتفاضةيماكدعاثنيفمنأطفاؿتسعة
(5)"ممقىفكؽالتمةبالقربمفالمقابركالمصنكعمفالصفيح."بيتيـكمايممكوداخؿالمخ

أدنى إلى تفتقر التي الضيقة المخيـ بيكت في الحياة صعكبة إلى الكاتب كأشار
" الصمتمتطمباتالحياة الذميمفو عاد(6)الظبلـ"كفيبيتمستكركسطالمخيـ كمفيكميا

 ليـالجيرافلتسميؾالمجارمرغـ التيسببتيا عم،المشاكؿالعكيصة رأسسعديةىكالنتيجة
خرالمخيـكتكاجوالبحراألبيضآبيتيافيىكمايسمأعتبوبيتياىالتيتنتظرالمكتعم

(7)المتمكث"
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يؿلمسقكطجمساألستاذسيبلفمتكئاعمىطكريةقديمةكافغنمياعمىباببيتواآل
اليمن67يمةمفمخمفاتالجيشالمصرمبعدىز تزاؿعبثبقمؽبالغفيى،كانتيده ما

 كاف الذم األسكد المخيـ أيكمارمؿ فيأبيض، بالمعب فرحيف عميو ىجمكا الصغار طفالو
(1)"الرماؿ

 بكجكد كالمعاناة كالضيؽ كالقير الفقر ارتبط تحاصرالمستكطنةكقد ما غالبا التي
" كالدمار كالمكت كالرعب بالخكؼ األباالمخيـ كاف المخيـ جامع مف يتجمعكفلقرب كالد

التم تحت لتكليعةبمعداتيـ استعدادا الجامع الباب مقابؿ حجرم بحائط المسنكدة الصغيرة
المستكطناأل كالتطبيشعمىسمؾ لمبيكتاآلةعجاؿ لمسقكطالمبلصؽ عدكاف(2)"يمة كصكر

األرض عمى المتكاصؿ ال،المستكطنيف مساحاتيا عمى الكفيرةكالسيطرة كنيبخيراتيا كاسعة
يسارمسجدصغيرفكؽسطحمنزؿميكع،كتحتخطالفقرالمدقع،عمىيسكفجعحعبينما"

المستكطن استكلي بعدما لمستكطناتيـعمىفكبالقربمفخطكىمي سياجا ليزرعكه حديدىا
"(3)القريبة" المخيـ منازؿ عمى العدكاف كالرصاصخردكيستمر كصمتنا، جدرافالدبابات ؽ

كقديعجزالمرءعفالرحيؿليبل(4)"المنزؿ،كؿالناسرحمكا،البيكتتتساقطعمىرؤكسأىميا
تمممـأطفالياكتحمييـبجسدىا،كبما"كحفاظاعمىاألطفاؿمفقبؿاألـالتيفرارامفالمكت

كاتسعاؼالتيتختمطبأصنغاـالقصؼكأصكاتسياراتاإلأتبقىمفحيطافمنزليا،عمى
.صراخأطفاؿالمخيـ

 البيوت المدمرة

مأساكية يجتمعالحزفكالقيركالعجزفيصكرة التبقىغرؼالمخيـكقد أكعندما
تشبوعمبالسرديفالصغيرةبعدتدميرىامفقبؿقكاتاالحتبلؿالصييكنيبيكتوالصغيرةالتي

ساكمداخؿالمخيـمفقبؿمفناحيةأخرلفقدعرضالكاتبلجانبمفاستغبلؿالكضعالمأ
عمى الحصكؿ أك المادية األرباح كسب في المعاناة استثمار تحاكؿ كانت سكانو مف فئة

"التعكيضاتبطرؽمختمفة بيفرجؿمخادعكزكجتو عبرحكار إلىبعضيا آفأخيراأشار
تاألكاف،ماإفيصبحالصباححتىيككفكؿشيءقدتدمر،كعندىاسنجدالمصارمكقدىم

سكدكتسبقينيقبؿأعمينامفكؿصكبيامطيعة،ماعميؾفقطإالأفتعصبيرأسؾبمنديؿ
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تمقيبنفسؾمغمى ثـ الكاميرات، بالصكتأماـ كترفعي المدمر، إلىبيتنا الصحافة كصكؿ
بكؼعمىماأنفقتفييا،كسأنياربجانبؾكأناكفاعميؾ،أماأنافسأجرمنحكؾ،كسأضرب

يفكانكاالسببفيخراببيتنا،كسأندبحظيالمنحكس،كأسأؿبانفعاؿعمفأدعكعمىالذ
المأكل عفىذا مفخطة(1)"سيعكضنا جزءا أنوجاءباعتباره المشيد كلكفالغريبفيىذا

تبقىمنوبنفسوأمبلفيالحصكؿعمى ليدـما محكمةكضعياصاحبالبيتالميدـجزئيا
أصحا عمييا االحتبلؿالتعكيضاتالتيحصؿ قبؿ مف كميا عباس"بالبيكتالميدمة كاف

شةكزكجتوقدرحبلمفبيتيماالكائفعمىخطالتماسبيفالمخيـكالمستكطنة،ابتبلهاهلليالخ
إالمفبعضاألضرارالبسيطة،شامخابأفتدمرتكؿالبيكتمفحكؿبيتو،بينمابقيبيتو

أكلكحيفمفاإلسبست،كفيكؿلكحاارفقعتوفكمماحضرتلجافالتعكيضاتلتقييـاألضر
كالحسد،كيبدأمعزكجتومكاؿالدعاءبأفيرسؿاهللعمىالبيتقذيفةظمرةيأكؿنفسومفالغي

كيعيشا الطكيؿ، االنتظار ىذا مف كيستريحا التعكيضات ليأخذا فتدمره، الثقيؿ، العيار مف
(2)حياتيماكمايتخيبلف."

ستعدادالبطكليةأثناءاممقاكمةنبامشرقامفزكاياالمخيـالضيقةلالكاتبجاصكركقد
أصكاتسكافالمخيـلمرحيؿبعدأفأخبرتيـقكاتاألمفالكطنيباالجتياحالصييكنيلممخيـ"

الجرافاتالتيكانتتقترببشكؿسريعاختمطتبيمساتاألمياتالبلتيكفيجرجرفأطفاليف
ركبمفبيفاألزقةإنيـيقتربكف.كؿالبيكتالقريبةمفالشارعكبعضاألغطيةفيرحمةالي

األلغاـ، يزرعكف الشباب كاىربكا. بسرعة المكاف مف أطفالكـ خذكا لمتدمير، معرضة العاـ
.بي.رالشبابيتخذكفليـمكاقعفيأزقةالمخيـ،عشراتالممثميفالمسمحيفبالرشاشاتكاآل

أطفئكااألنكار.مفالمؤكدأنيـلممكاجية.الترفعكاأصكاتكـ..جي،كالعبكاتالناسفةيستعدكف
(3)مفالبيكت.ىكذاأخبرتناقكاتاألمفالفمسطينية.كمفأبمغيـ؟أبمغيـالييكد"عدداسينسفكف

كماصكرلحظاتاالجتياحمفقبؿجرافاتاالحتبلؿالصييكنيكدباباتوبعدأفيميد
لميمةالثانيةفيالمخيـالغربي،ألطفاؿأكقتميـ"للوبقصؼىمجيييدؼإلىإخافةا ـننـ

نعايف أف الفجر طمكع مع نستطع لـ القصؼ، شدة تفككتمف كمفاصمنا تزلزلت، ضمكعنا
كأعمنت الدبابات، انسحبت بعدما النكـ ثـ الفجر صبلة ذلؾ عمى آثرنا كالدمار، الخراب
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مسحآثارجريمتوقبؿأفيغادرمسرحكيحاؿالقاتؿا(1)"المعركةالعصافيرعفنياية لمجـر
عمىضكءالقمرفيليمةمفليالياليدنةجمستأـمحمدكأـخميؿمكافالبيكتالتي"الجريمة

اليبقىفي مسحا بؿكتمسحالعشراتمثميا جرافاتاالحتبلؿ، قبؿأفتمسحيا كانتبيكتا
يبكيع أف لممرء يمكف عمىالجريمة شاىدا أفاألرضحجرا تستطع الجرافاتلـ لكف ميو،

(2)"تطمسالرمؿالذىبياألصفرالذمبقيىناؾكلـيتزحزح،بقيشاىداعمىىكيةاألرض

 العمال والبطالة

صكرالكاتبىمكـالعماؿكمعاناتيـفيسبيؿالحصكؿعمىمصدررزؽيكفرليـ
اآالؼالعماؿنظرالمحصارحالةالفقرالشديدالتييعانيمنيعبرعفك،لقمةالعيشبكرامة

عدـالمساكاةفيالحصكؿعمىالكظائؼالعامةفيتحدثعفالمضركبعمىقطاعغزةك
إضافةإلىذلؾفقدأصبح،القطاعالحككميأكالمؤسساتالخاصةنظرالمكاسطةكالمحسكبية

نيافيعناءكضيؽالمحظةالتييعيشك،حاؿالعماؿكحاؿغيرىـمرتبطابيمكـالحياةاليكمية
ككادتاآلماؿكأحبلـالعكدةتنحصر،غرقيـفيتكفيرالطمباتالمعيشيةالممحةكشقاءنتيجة

كأصبحالفرحأكالحزفمرىكنابالحصكؿ،فياألسماءالتيأطمقكىاعمىاألشخاصأكاألماكف
تعندماالذمحؿبالبيحالفرلذلؾكاف"؛عمىالعمؿأكعدموميماكافنكعالعمؿكطبيعتو

مسؾعكدةبيدهالمكنسةبقدرالحزفالذمغشيو،فقدظؿمنذشيكرطكيمةيقبضعمىجمرأ
 يرلككمة كىك التذلؿ، عمى لسانو كيمسؾ العدسالذمأالفقر، حقيقة يتساءلكفعف طفالو

أيتخفىفي يركنو فتارة كالجف، أخذمكضكعالعمؿطابعا(3)"صفرأشكاؿالحصرليا كقد
كمدلحرصالعماؿعمىالحصكؿعمىفرصةيتيمةلمعمؿحتى،كسطبيعةالمرحمةىزليايع

"ردفسفسالذمكافيجيزمبلبسالعمؿ...صحيح...حالةطكارئكلكفاللككافمجيكال
ككاففسفسقدعثرعمىىذاالعمؿالمؤقتلطكريةمعيأـيسممكنامفعندىـ؟أعرؼآخذا

احتياط.مفأجؿتنظيؼالشكارعكتزيني عـ يا معؾطكرية خذ أخيوكقالكا: يا.ضحؾأكالد
(4)"...أكالدىاكىـيتضاحككفكتذكرتإلىـفسفسأنظرتأليستحالةطكارئ؟

كالعمؿ األمؿ بيف كالممياة المشجاة كالمذلة،كتستمر اليكاف ألكاف مف بينيما كما
،كلكنيـفيكؿمرةكانكابمديةزباالـبالعمؿفيبطالةالكالحرماف"أماأنافقدكعدكنيمنذعا
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يشطبكفاسميمفالكشؼكيضعكفغيرمبحجةأفدكرملـيصؿأكربماأصابعيدملـ
أصابع تنحف كلـ الساحات كؿ في البندقية حممت أني رغـ المكانس! حمؿ عمى تقك

العماؿمفناحيةأخرلعندماصكرانحطاطفئةمفمعاناةالعماؿكقدصكرالكاتب(1)يدم!"
كيصبحعينالوعمييـ،العماؿـطأكفمعصاحبالعمؿالييكدمضدإخكانياالذيفكانكايتك

العامؿشمعكفاليرشالمقربكالمحببمفمعمموالييكدمكيؤذييـبالنيابةعنوكماحدثمع
ك باسمو عماؿ"كالذمسمي دكرية زعيـ حيثكاف العماؿ، الييكدمعمى المعمـ يؤلب كاف

ؿالذيفافيبمديةتؿأبيب،كاستغؿمنصبوىذافي"الرمرمةكالبصبصةكمايقكؿالعمنظافة
دمفالعماؿأفيقكؿلو"ثمثحشمعكفاليرش"كرغـىذاالفسادكاإلفسادلـيستطعأسمكهسرا
كقدصكرالكاتبمزيدامفاألسبابالسياسيةكاألمنيةكاالجتماعيةلمعاناةالعماؿ(2)الثبلثةكـ"

نياتجرأتكسبتأاسةإلىحدكبيرلدرجةيطاؿلسانيافيالسكماظيرعمىلسافذكييـ"
فبلفكعبلفبأشدالسباب،كيرجعغضبياالسياسيإلىسحبالتصريحالممغنطمفزكجبنتيا

ؿكرتمؤفكرغـأنوزيؼأكبرقدرمفمكرغـمحاكلتوالمستميتةلعـالتسعةأطفاؿ.أالغمبانة
بعكسابفاجةسالمةبعدذلؾليسلوكاسطة!تالمرضيةإالأنولـينجحكتقكؿالحالشيادا

كمساعدات كالككالة، الحككمة مف التمكيف عمى كحصؿ الحظ حالفو الذم مرزكقة الحاجة
مفك(3)أخرل" لحرمانيـ نظرا المحتمة العمؿفيفمسطيف المحركميفمف العماؿ صكرحاؿ

المطمكبة ،التصاريح كعدـ المزعكـ السبلـ حسبقكانيف منيـ المطمكبة الشركط قؼك"تكافر
 حاجز مف حانكفيرزإبالقرب بيت حاجز سمي كقدالذم الممغنط، باب مف طرد بعدما

جرحا يفتحاألبكابكيغمؽالجركح، بأفالسبلـ طكيمة ظفلفترة فقد بالدمكع، غركرقتعيناه
كماصكربعضتمؾاألسبابالتيأدت(4)"ردةذالؿ،جرحالمطاالجكع،جرحالسجف،جرحاإل

:ترلماالسبب؟تساءؿخميس"كلكفبكمماتساخرةتتألـإلىحرمانومفالتصريحالممغنط
مفالممغنطألنولماذاتضيؽيكما بعديكـ؟كتكصؿخميسإلىاستنتاجخاصمفادهأنوحـر

رةأخيوالمعتقؿكلـيمبسكحمؿصكاشترؾقبؿأياـفياعتصاـألىاليالمعتقميفمعالنساء
كقدركزالكاتبعمىتصكيرأكلئؾالمغضكبعمييـمفالعماؿالمحركميف(5)"فستاناكمنديبل

كالخارجيفعف أـ عمىلسافزكجتو الجديدة القانكففينظرأصحابالمرحمة ندماعالسعد
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عيدكقطاطيـالمحـالذيفـسعيدجارتياترتجؼكتبكيبكاءمراكتحمؼبالذمخمؽسأزارت"
 خمفو كيسطحيفكمفأتركيـ يترؾليـ لـ ممنكعمفالعمؿفيإسرائيؿ.أنو حسرة؟ يفيا

ممنكعمفالعمؿحت تحكؿ(1)عتاالفيالمعبر"ىممنكعمفالسفرلمعمؿفيالخارج، كقد
العماؿ أمؿفيدنيا كنقطة فارقة يخشىالحصكؿعمىعمؿأكتصريحبالعمؿإلىعبلمة

سألتحسنةعمييامفالحسدكتتحكؿإلىسرمفاألسرارتستكجببقاءىاطيالسركالكتماف"
ـالعبدالتيلـأتمعثمت؟جارتياأـالعبدسؤاؿالعارؼالمتجاىؿ:مفغيرشر،أيفأبكالعبد
بينيإنش:بالعربي..(3)تتعكدفيحياتياكتـاألسرار،ثـفجرتجكابياكأنوككعمفعيار

مبركؾيا باردة: بطريقة قالتمينئة النبأ يفاجئيا التيلـ العبد أـ كبينؾسرحعمىالشغؿ،
عقباؿعندالمنيؿجكزمحسف.حاكلتأـالعبدأفتبددنظراتالحسدالتيرأتيافي،أختي

 فقالتليا: عاجبلعيكفجارتيا، قميؿسمعتخبرا اليياطمئنيقبؿ إف سيكسعكفيقكؿ: كد
كسيأخذكفمزيداإير مففمؾإلىبابالحبلباتيارب"ز، ردتحسنة: كنظرا(2)مفالعماؿ،

بمرارةمعمشاعرالحزفكالقيركالقتؿكالمعاناةالكاتبلشدةالحزفالناتجعفالفقرفقدتفاعؿ
مفالرثاءيعبرعفبحراألحزافالذمغرؽفيوالمقيكركففيعندهليشكؿذلؾ لكناحزينا

عمىطكابيرالعماؿالمذبكحيفعمىتاحتسبناؾشييداعمىالصمتكالكبسامرلكطف"شكارعا
يتاـكأبناءالمعتقميفعمىالجكعىكالمحركميفعمىالمعابرالمغمقةطفاؿاألمفاألصحابؾأ

(3)"كالمدفالمقطعةعمىحفنةالطحيف

العامؿالفمسطينيكالتيكيعكدالكاتبإلىتصكيرطبيعةالعبلقةبيفالمعمـالييكدمك
كيحؿمحؿاسمو ليطغىعميو الييكدمعمىعاممو المعمـ إلىإطبلؽاسـ أحيانا تصؿ قد

البرفقةمعمموإنيـاليعرفكنوأل؛ىؿالحارةأطمقوعميوأحسكؿ،ىذاىكاالسـالذمالعربي"
ذااالسـفقدفاسموالحقيقيليسأجمؿبكثيرمفىأحسكؿمنذأكثرمفعشريفعامارغـ

أ أسمتو مفالحسد-مو عميو الييكدمغيرمقدسة"طافش".-خكفا عند العبلقة إالأفىذه
كما(4)فتتـاالنتخابات!"ألىإكلـيجددلؾالتصريح،دارظيرهلؾأ"المعمـابفالكمبألف

 استطاع طافشقد "كاف السمطة مناطؽ داخؿ العماؿ منيا يعاني التعقيداتالتي أفصكر
كىناؾكعمىمقربة،يحصؿعمىرخصةخاصةيسمحلوبمكجبياصيدالعصافيرعمىالحدكد
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إلىعمؽالكطف." العصافيرالمسافرة ليصطاد يحيىعياشنصبشباكو (1)مفقبرالشييد
تعمؽأمموكي،كتبمغالمأساةمنتياىاعندمايحيطالفقركالحرمافبالعماؿالمقيكريففيكؿمكاف

فراشةضعيفةتسقطفيالناركتفقدبمكتيامصدرالنكريعدكهككأنويشبوفيذلؾكرجاءهف
غداستفرج..حياتنامعمقةبحسكؿ!ماذاأفعؿلكـ؟!كىاأناأطقطؽعمىالعصافيرحتىيأتينا"

(2)الفرجكأدعكاهللأفينجححسكؿألنوسيعطيناىديةمحترمة..يارب.."

كقدعبررسفأبكجمدة،أحاسيسالناسكمشاعرىـمىعكيصبحالمعبرمؤثراعاجبل
كقد(3)عمؿسمفيافراشافيالمعبر"يعفقمقوالبالغبسببأنباءتسربتإليوعفطريؽابنتوالتي

عبرالكاتبعفالتغيراتالتيقدتطرأعمىحاؿالعماؿالذيفحالفيـالحظبكجكدقريبفي
عمؿالسمطة فرصة عمى الحصكؿ مف المرحمةمكنيـ ظيرتفي التي الكزارات إحدل في

فأيفياحسكنة؟مفالكزارة،إلىأيفياحسكنة؟إلىاحصؿمعحسكنةالماحي"ممالجديدةك
اهلل.الكزارة الكزارة؟!سبحاف في يعمؿ الماحي حسكنة كاحدة؟ الحارة!مرة نسكة زماف، آخر

عميي النعمة بدت ما بعد عمىزكجتو الحسد عيكف حسكنةسمطف أف بالذكر الجدير مف ا،
الماحيعمؿلسنكاتقبؿالسمطةبرتبةصائعيتصرمحفيالحكارمكيستديفثمفعمبةالدخاف

حدأقاربوالذمتعرؼعميوبالصدفةأثناءأمفىناكىناؾ،إلىأففتحيااهللعميومفعكدة
األمكر.الكحيدةالتيتعرؼتكزيعالمكانسعمىالكناسيفبالمياكمة،ككظفوفيالكزارةكمشت

كماصكراىتمامات(4)أفزكجياىكمجردفراشيعمؿالقيكةالسادةلمسادةفيالكزارةزكجتو"
العماؿالذيفيبحثكفعفمصدررزقيـلمكاجيةشبحالفقركالجكعكالحرمافمفخبلؿالحكار

" أفكاه مف الذمالتقطو عماؿ أفىتؼقميبلاتجمع كبعد شبابلمفلمستكطنات، يا سأؿ: ،
اإلضراب؟فتحأـحماس؟نظرإليوأحدالعماؿاليابطيفكفيفموسيجارة،قاؿياعميالفتح

مفجانبآخريعرضالكاتبمعاناةالعماؿكقضيةإنسانية(5)"كالحماس،نريدفتحالطريؽ
قمكبيـ إلىزكايا لتصؿ الحزفعمىكجكىيـ أخاديد الشعكر،تحفر فيأعماؽكتشكؿخبايا

المسألةليستمسألة،التفيمكنيخطأياجماعةالضميرحزنايتجددعمىمراألياـكاآلالـ"
طكاؿعمرنامستكريفكلـأكؿكشربكمبلبسجديدةكمظاىررفاىية..الحمدهللمستكرة.عشنا
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طعكلفنمكتماداـىناؾربكريـ،كلكف..كسكتأبكمحمكدكلـيستنمتجكعاكالعريا
الذمكجدمتككما،التعبيرعفمشاعرهبعدمااغركرقتعيناهبالدمكعكىك كقديتذكرطفموأكـر

كضعيدهالصغيرةعمىجرحقمبوفغرقتقطعةالسمسميةالتيبكىنياريفحتىحصؿمف
عاطبلأموعمىثم يكميا الممغنطإلىنيا،ككافأبكمحمكد عفالعمؿحيثسمـتصريحو
ييتفكفكيغنكفالممثميفدكف الطفؿكىـ حمؿالشبابجسد يكميا عمىذلؾ. أحد أفيجبره

عمى قبضتيا تحكـ زالت ما بالدماء المخضبة يده ككانت لو" يحنك ايده كمد عيكنو "سبؿ
أفانتزعيا،السمسمية كذلؾإالبعد أفيكتشؼأنيا مفمصكرمالصحافة يستطعأحد كلـ

كلكف،أطفالنايمكتكفكفيأيدييـالحجارة!عاؿ:اهللأكبرالشبابمفيدهكىـيقكلكفبصكت
كىنايتدخؿالكاتبليكمؿ(1)"السمسميةالمغمسةبالدـخذلتيـكتفتتأماـالعيكفكأسدؿالستار.
" المكمكـ الكبلـعمىلسافالكالد أفتعطمتلغة طاؿصمتأبيمحمكدالحديثبعد عندما

عبد أكمؿاألستاذ نعـكسمعصكتنحيبو قاؿ: أفيقكلو. يستطعأبكمحمكد لـ ما العظيـ
نسافككرامتو..قضيةالكطفكالديف..كالقيـ..نشعرأفكؿشيءمفىذاالقضيةقضيةاإل

كسرحات الييكد المعمميف ككجكه الحبلبات سحقتيـ الذم العماؿ مبلمح تذكب مثمما يذكب
مثم كبالخاطر بالقكة تتبدؿ القيـ كؿ كأنكاعمنتصؼالميؿ. كمبلبسيـ سياراتالكبار تتبدؿ ما

الذيفيمضكفأكقاتيـفي(2)سجائرىـك.." عماؿالبطالة مفمعاناة تناكؿالكاتبجانبا كقد
أيفأنتيادبدب؟كما"البحثكالتحرمليبلكنياراأمبلفيرؤيةأسمائيـفيكشكؼالبطالة

كماأناقتمتنيقمةالبركةكقتمنيالسكرم،شاحبا؟لقدفعؿبؾىكذا؟ماالذمجعمؾنحيفاالذم
مفأصحاباألعماؿ،بؿطٌكاؼعمىمكاتبالعماؿأبحثعفتصريح.ألستقادمامثميمف

لقدكنتىناؾ.قاؿ:كىاأنتياتنحس،قدتغيرشكمؾالعمؿ.قاؿ:لـأرؾىناؾ!فعبلمكتب
نؾمفأصحابالكيؼ،كماكانحنىظيرؾ،كشابشعررأسؾ،كطالتلحيتؾ،كأظافرؾ،كأ

قاؿ:فصمتياألتمكفمفقراءةكشكؼالبطالةكالتصاريح،لعميباؿالنظارةالتيعمىعينيؾ؟
(3)"!أعثرفيياعمىاسمي

حرصالكاتبعمىتصكيرطبيعةالعبلقةبيفالعماؿالذيفينتظركففيطابكرىـأمبل
ذاالنفعاؿمنيـكؿمأخذكأخرجيـكقدأخ،فيالحصكؿعمىفرصةعمؿميماكانتطبيعتو

ستغفراهللالعظيـمفكؿذنبعظيـ!لقدبمغالشؾكالكقاحةبالبعيدفمفؿالحراؽعفطكرىـ"أ
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حدالعماؿأمرالذمدفعكنصرانيا!ككافذلؾفينياررمضافاألأفيتمنيلككافييكدياأ
الكحدكمفيالطابكرالذماليسمحفييجـعميوليركموبرجمولكالطبيعةالمكقؼأالمقيكريف

كيكاصؿالكاتبعرض(1)"القتصادمالعصيب.ابالدخكؿفيصراعاتجانبيةفيىذاالظرؼ
الطابكر،ككبخوىحدالشبابالمشرفيفعمأبرمكبعدأفان،القضيةبمايشبوالعرضالمسرحي

"ر لضيقو كشارحا لمكقفو مبررا عميو د ال أأنا في ،رائيؿسإممؾتصريحشغؿ فيأكال عمؿ
كقدأشارالكاتبإلىمايتعرضلوعماؿ(2)"كليسليعبلقةمعالمجاف،المستكطناتالقريبة

" مستيدفة أماكف في لكجكدىـ نتيجة كأضرار أخطار يغربىؤالءالمستكطناتمف أيف إلى
قاؿفافي:ىؤالءعماؿالمستكطنات.قاؿالكلدحسكف:أليسالطريؽمغمقاإلىالبحر؟الرجاؿ؟

فيالقصؼ، الذيفقتمكا مفيقصؼالعماؿمثؿ لمصمحة حدث؟! ما أليسجريمة حراـ! يا
 (3)"فاستشيدالعماؿبالخطألقدقصفكاالمستكطنة،قاؿببلؿ:؟!المساكيف

 أخرلكشؼالكاتبعف ناحية كالجنكفمف كالفقر الجكع بيف أصابالعبلقة الذم
يغطيصكتالشيخيكسؼاليبيمةالمختفيلمرحمةالجديدة"بعضالمقيكريفكالميمشيففيا

يعمذكركااهلل،كبالكاديكتشفوالشابكىكغارؽفيتقاخمؼطشتالفمفؿعمىصكتالشاب:
الفمفؿكتقشيرالبصؿ،كسطدمكعوالنازفة.قاؿ:حتىأنتيايكسؼتزايد!فأخذيكسؼيمكم

العالفبلفؿيستحثوبأفينييميمترأسوذاتاليميفكذاتالشماؿبينمابائ وكيترؾالكبلـ،كا 
.(4)غيره،كحرمومفالسيجارةكالرغيؼ!"أحضرعامبل

فكانتأسبابيا،أحدكأصبحالجنكففيالمرحمةالجديدةظاىرةبارزةالتخفىعمى كا 
كفمرتبطةبعكامؿمختمفةظيربعضيامفخبلؿحكاربيفشخصيتظاىربالجنأكحقيقتيا

أعدكآخريعمـحقيقةىذااالدعاء"،ليستفيدماديامفىذااالسـ؛أبككرت()كسمىبيفالناس
بككرت":انتظرقميبلحتىأكمؿأستطيعالجمكسعمىالخشب.قاؿ"أالجريدةإلىمكانيا،ال

كيؼقراءةالخبريا"أبكخشبة"قاؿسكاؽالكارة"أبكخشبة"حسبياهللعميؾيا"أبككرت"
كتعرؼأننيأنييتالثانكيةعرؼالصحيحتعرؼأننيلستمجنكناتقرأكأنتأىبؿ؟قاؿ:أنتت

قاؿسكاؽالكارة: لكالالفقرالممعكف! كتعرؼأننيكنتسأكمؿدراستيفيالجامعة العامة.
!ألـتحصؿعمىكرتالمجانيفمفالصحةالنفسية،اليكـفينظرالعالـمجنكفرسميالكنؾ
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بالكق كلكنؾتعرؼأننيحصمتعميو بمى، تمكينا،اؿ حتىتصرؼليالككالة كحتىاسطة
شيريا مرتبا االجتماعية الشئكف بالجنكف(1)"تصرؼلي المرحمة ىذه أصيبفي كىناؾمف

لياببس تعرض التي الصدمات "،ب كقمبو عقمو سمبتو التي المحرريفكاألحزاف مف زعؿ"
دزكجتوككلدهالكحيد،كخرجكقدفقأكثرمفخمسةعشرعاما،فيالسجفكقدمكثـ،1985

أسكديأكؿمفطحيفالتمكيف أبيض،كحزنا أزرؽ،كشعرا لعقمويحمؿكرتا دكق(2)"كدارفاقدا
ال مف يتمكف حتى كالتصكير الرسـ الكاتبفي بعداتبالغ التيتحمؿ الظاىرة ىذه عبيرعف

الكطف شكارع في لممنسييف التيكالإنسانيا باليمكـ مثقمة قمكبا يحممكف كىـ فييا ساركا ذيف
أكصمتيـإلىحافةالجنكف.

 عمالة األطفال

العماؿع كنتج،يـبؿشممتأسرىـكعائبلتيـميلـيقتصرأمرالفقركالجكعكمعاناة
عنيامأساةحقيقيةأخرجتيـكأبناءىـإلىأرصفةالشكارعكمفترقاتالطرؽكزكاياالنسيافبحثا

كقدلعباألطفاؿدكراكبيرافيىذاالجانب.عفقركشتسدرمقيـكتمكنيـمفتحصيؿقكتيـ
الذميسمىبعمالةاألطفاؿحيثعبرعنياالكاتبفيصكرمؤثرةتدعكالمسئكليفكصناع

مفعنايةكرعايةتمكنيـمف،القرارإلىاالىتماـبيـ نادلكنادل"الكريـالعيشكتقديـمايمـز
فاستندالىحائطالبنؾالعربيبساحةألىإليو.تراجعقميبلإحدالـيمتفتأخكصرخلكفكصر

ماـشاطئأبراجغزةالمتراميةأفمسطيف،بينماكانتشمسرمضافتشرؼعمىالسقكطخمؼ
فيعينيوالذابمتيفاختمطتمبلمحالبراءةكالتعبكالحزفكاليأسبينماتسممتمفبيفالبحر.
(3)حدالـيمتفتالىالصابكف."أتنييدةمتعرجةمنيككة:صابكف..صابكف..لكفشفتيو

مفمكقعوالصغيرعمىكيظؿاألطفاؿيعانكفمفالتعبكاإلىماؿكاليعبأبيـأحد"
الرصيؼالمقابؿلبابالكزارةجمسمحمديراقبالكركشالتيتنحدرخارجةالكاحدتمكاآلخر

اعرؼ الدكاـ.. نياية زكفي كزنؾ.. اعرؼ شيكؿ.. بنصؼ أنيـإنؾ.. بد ال سماف.. نيـ
نحيفامغبرالقدميفالحافيتيفالذمخمفتواالنتفاضةببلمستقبؿسيزنكفأنفسيـبميزافمحمد

كماعرضالكاتبلنكعآخرمفعمالة(4)حمد"مميميؿالثيابلكفأحدالـيمتفتإلىميزاف
خمدكفالتأكالبحثفيياعمايمكفأفيعكدعمييـبالنفع"األطفاؿالمتمثمةفيجمعالنفايا

                                                           

 ـ17/7/2003بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
 ـ31/7/1997بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
 ـ31/12/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)
 ـ4/3/1999تاريخ:ب(صحيفةالرسالة،مقالة4)



191 

فيذكرلياسموفيناىزالسبعسنيف،أخكهالذمخجؿأيزيدفيالعمرعفعشرسنكاتأما
ختيماأزاؿليالغمكضفيالمسافةالزمنيةالتيتفصؿبينيماحيثتقععمىالخارطةأكقد

فيكجوخمدكفيمكفلممدق كغبارىاأؽالتيتتكسطيما. بكؿخطكطيا المخيـ خارطة فيقرأ
ترتسـأك الزبالة مف انتشالو أثر مف قميصو تمزؽ بعد تعرل الذم ظيره جمد كعمى لكانيا..

شياءالتافيةخاليياسكاألكهمفبيفعفكنةاأللتكخارجاخارطةالحزفالذمصكرهالشعراء.
إلىشاطئالبحركلكفليسلبلستجماـأككتستمرمعاناةاألطفاؿالذيفيتكجيكف(1)"الكفاض

" كالمعب البحر..الميك شاطئ يتنقؿعمى الشتائـ زخات بيف كاف اليكاء.. يشـ ال عمي
كالسمطعكف..ينادم..بٌرد..بٌرد..يتجاىؿالنظرات..يحتضفصندكقوالذميحكمرأسمالو

(2)"خكتوالصغارإكماؿأموكماؿ

إلىسكؽالعمؿقبؿاألكافكتحممكايتتبعالكاتبنماذجمختمفةك لؤلطفاؿالذيفنزلكا
الذؿكاليكاف"كأ اكتشفتوعمىالطرؼاآلخرمفأنا لتفتإلىمصدرالصكتالذمبصعكبة

الطريؽبيفمسافاتالسياراتالمارقةبسرعة،كلعؿالشيءالذمأثرفينفسيصغرسنو،فيك
لجميؿكقدميوالحافيتيفكككمةمفالصحؼثقيمةلـيتجاكزالسادسةمفعمرهبشعرهاألشقرا

المشكار كمكاصمة اليامة عمىرفع لكالإصراره إلىاالنحناء الصغير رأسو لماذا.تشد قمت:
 يا ىذهكلد،الصحؼرخيصة كأبيعيا، الدكاكيف الصحؼمف ألـ لـ أنا قاؿ: ستربح؟ كماذا

عاناةمفالجدإلىالحفيدكتظيرمفخبلؿلغةكتستمرالم(3)"لميالبياعالفبلفؿبالكيمكأقديمة
ينتعميمفتركالعتابمفالشيخالعجكزعمىتأخرحفيدهعفالكقكؼإلىجانبوكمساعدتو"

كؿالعيشيحبأنارجؿكبيرىمتيثقيمةكالسكؽيجرم،كأيابني،تركتنيحائسافيالسكؽك
الحاجمسمـحفيدهالصبيرعدالذميعتبرهبيذهالكمماتاستقبؿف؟!الخفية،ماذاتفعؿحتياآل

لشيفابفالمخيـكافيعمؿمساعداعبكسا"ككذلؾ(4)"البسطةفيالسكؽعمىذراعواأليمف
(5)"لكالدهالعتاؿالذمكافينقؿالتمكيفإلىالمخيـ

البيععمىالرصيؼإالطفبلفصغيراف اليظيرفيمشيد كقؼطفؿصغير"كقد
مثموفمـيستطعأفيتدبرأمره،ىابشيكؿكاحد،ككافالبائعطفبليمكنوشراؤيسأؿعفىدية
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كقدارتبطتعمالةاألطفاؿبكجكدالحكاجزالتيتتحكـفيحياة(1)جكابا"فيزكتفيوكلـيحر
كمكانا،الناسكحريتيـكأصبحتبيئةالحاجزالمكانيةكالزمانيةرمزالمصبركالقيركاالنتظار

األ فيو سميمافيجد بينتذلؾأـ كما يقتاتكفبوكعائبلتيـ كىيتشيرإلىأكالدىا،طفاؿما
قمت:كـكلدا"يعممكففيالحاجز:فالذي لؾعمىالحكاجز؟فأشارتبخمستياكىيتتمتـكتـز

كما قاؿرجؿيجمسبجكارم: ثبلثة. قالتذكجييا: سميماف؟ أـ يا الصغار األكالد يشتغؿ :ا
السيارةإلىرمسكسالـيبيعالدخافكسمميمكصبلتي)يعنييكمؿعددمففيسميمافيبيعالت

فياإلياب،كفيبعضاألياـيصؿدخموإلىأكثرثبلثة(،كيقبضشيكبلفيالذىابكشيكبل
يفيشعركنؾذأكالدالحكاجز..ىؤالءالقدأسيبالكاتبفيالحديثعف"ك(2)"مفعشرةشكاكؿ

ف لمحكاجز. كلدكا يحمؿصندكؽسجاير،بأنيـ مف شامكمنيـ براد يده في مفيحمؿ منيـ
كمنيـمفاليحمؿسكلعيكنوالتييخترؽبياالسيارات،يبحثفيياعفمكاففارغيكمؿفيو

مألكفةيراىااألغنياءكماأشارالكاتبإلىصكرة(3)"الرقـ"ثبلثة"أكربمايبحثعفشيءآخر
ى يظير حيث الطرؽ مفترقات األطفاؿعند كفيمسحكىـ،ؤالء عند السيارات ةشارإزجاج

 التاسعأ"المركر ابف السابعأكةحمد ابف محمد مكاجياتةخكه في الشاب كالدىما فقدا
،قعدىااليـفيعزالصباأـالتياألةابتساماالعيشكفقدةكفقدامعوالحنافكلقم،ةاالنتفاض

الطفميف الزمفكيأككافعمىىذيف سرعفيصارعا ةقتحما قبؿ كيكبرا حمدأ،كانيماأحركتو
(4)"المركركمحمديحمؿمناديؿالكرؽةشارإبفكطتوعندةيمسحزجاجالسيار

 التراث الشعبي الفمسطيني )الفولكمور(حادي عشر: 
التاريخ عبؽ جكانبو مف كثير في الفمسطيني الشعبي التراث حياة،يحمؿ كيصكر

كيظيرمافييامفعاداتكتقاليدكطقكس،عبرالسنيفكاألياـالفمسطينييفعمىثرلكطنيـ
االجتماعيةكالدينيةكالثقافية مفأنكاعالتراث.تتعمؽبحياتيـ التراثالفمسطينيكغيره كينقسـ

كاألغنية الشعبية كاألمثاؿ قكلية فنكف إلى كالنكتكالطرائؼكالعجائبكالحكايات،اإلنساني
عمم،الشعبية فنكف لى كاألسمحةكا  كالصناعات كاألدكات كاألزياء كاألثاث العمارة تشمؿ ية

كالماضيفيحاضرطبيفالبـالكاتبرمكزالتراثفيالرداستخكقد.كاأللعابككسائؿالترفيو
بالمعاناة اليكميةداخؿ،محاكلةمنولعدـنسيافالمفرداتالتيارتبطتدكما الحياة كصعكبة
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الميا "ككانتحصة قالمخيـ محدكداه تكزعقدرا حيثكانتالككالة اليتعدلميمة مفالمياه
رمفالتراثالعمميدكقدكانتىذهاألدكاتالتيتع(1)الزيركالجرةكالعسميةكبعض"القراقيـ"

أكالمادممألكفةلؤلجياؿالسابقةمفالبلجئيفالذيفقضكاردحاطكيبلمفأعمارىـبيفشكارع
ربكامنياكارتبطتفيذاكرتيـبأياـالمخيـالحزينةالتيلـينتوالحزففيياكحممكىاكش،المخيـ

ككفساكناكيخمكرميؽكاليحعكيدخؿأىموفيسبات،تتكقؼالحياةداخؿالمخيـك.حتىاليكـ
كيستعيدكف،لحارةجميعيـبحطاتيـكعقميـيتبطحكفيمعبكفالسيجةااختياريةالمخيـإالمف"

(2)"لعبالسيجةعمىكاهللحتيالكاحدمناتعكد،عتيقةذكرياتيـال

إيجابيافيربطالحاضرالحزيف مفناحيةأخرللعبالتراثالفمسطينيالعمميدكرا
كبعدالنكبةالتيضاعفيياالكطفبرزدكرالتراثالفمسطينيعندماحافظ،بالماضيالمجيد
مفتبقيلياثكبفمسطينيكافمطرزامافيكافبييةلفيلكحةفنيةزاىيةاألعمىالكطف
حتى أقبتو الطيؼكمشتقاتياأذيالو، ككديانيازخارؼكرسكمات.لكاف فمسطيفبجباليا سحر

كشط ركنياآكبحارىا كزيتكنيا كعنبياكبمماليا صميكانتتربطوعمىأكشاؿمفحرير،حيا
(3)"شكراعالكطفكدارتبيمامعدكرافاألياـالسكداءكمع،كسطياالنحيؿ

كالقدح التراثفيمكاطفالذـ لئلىماؿكالضياع؛كقدكرد بوكافرمزا ألفاالىتماـ
جمكعكتيميشقضيةأكبرحيثشاركتاألـفيخيمةالتضامفمعاألسرلتحتتغطيةمف"

كىـالصحافييفالذيفانتشركافيكؿمكافيصكركف،كلمالـيجدكامنظراعميوالعيف،انطمقكا
(4)"نادرافنياكبحميمةالمخطط،باعتبارهتراثايصكركفث

مف أداة إلى ليتحكؿ نقمتو فارقة عبلمة السف كبار قبؿ مف المذياع ككانتمبلزمة
الحاجعبدالصبكرصنعبكفيوككمةاألدكاتالتراثيةالتيصاحبتالشعبفينكبتوكنكستو"

 الراديك جياز كضععمىقمتيا قبؿمفالتراب، إلىما تاريخو كالذميعكد بالحباؿ، المحـز
ـ،حيثأدمفالحاجعمىسماعاألخبارمنو،بؿاليجدأمطعـلؤلخبار،كال1967ىزيمة

العمر، تحتكطأة يئف الذم صكتو عمى تعكد فقد أخباره، إال أخبار أية بمصداقية يشعر
.(5)"كممكحةاليكاءكصدأاألجزاء
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نيالقكليالمتمثؿفيلعبةالسيجةمعلعبة)غزالفاركأكالده(كيسيرالتراثالفمسطي
كالسككف العجز الكاتبحالة ليبيف المتكاصؿ األخبار سماع عمىصناعة،مع القدرة كعدـ

أماأكالدهفقدرسمكاعمىالرماؿخريطةالسيجة،كاتخذبعضيـحباتمفالزلؼذخيرة"الحدث
كأمامفبعرالماعزالناشؼليمعببياأماـخصموأخيو.لو،بينمالـيجداآلخرسكلحبات

(1)األحفادففضمكالعبتيـالقديمةالجديدةلعبة"غزالفاركأكالده"

كتستمرىذهالحالةالسمبيةمسيطرةعمىالكبارالذيفيحممكفجزءامفالماضيفي
الجريحة تقميبصفحا،قمكبيـ إلى كالفينة الفينة بيف كخمكؿفكرياتالذتكيعكدكف يىدكء

الت" السيجة يتفرجعمىلعبة القديـ المسجد جده،يكافيجمسفيباحة ككافكافيخكضيا
النساء، زير كممة الكممات ثنايا بيف مف يسمع ككاف االختيارية ذكريات المعبة ىذه يتخمؿ

طبالنسكاف،فكممةزيرمعيبةتثيرالضحؾكالسيماعندماترتبأفيفيـمحمدفيضحؾالرجاؿ،
 الزير،أكافمحمد يحتـر الكبيربيفكؿاألألياميا األكبرمفالجرة،كانيالفخارية،نو فيك

كاإلبريؽ،،كالعسمية المخزكفكالقمة،كالكراز يعتبر ألنو بينيا مف األىـ كىك كالبمبكؿ
كثرأىميةمففالكزيرربمايككفأأاالستراتيجيلمماء.لكفمحمدشعربعدكؿىذهالمقارنات

كيمضيالكاتبفيالربطبيفمفرداتالتراثكرمكزالمرحمةالجديدةمعالتأكيدعمى(2)"الزير
نمافرتامفرؤيةالحياة،أنظرإلىبقاياعينيفغائرتيف،كمايحيطبالماضيمفحزفقديـ"

اسمؾ؟قاؿ:عبدالبارمالفخارم،قمت: (؟!قاؿ:لقداسبحافاهلل،كلماذاسمكؾ)نقكزإذفما
ـ!!نظرتفيالعيكفالتي1956ماـعينيعاـأأصابنيداءالنقزةياكلدمعندماذبحكاكلدم

تفا متشبثاجالتفي زاؿ الذمما قمبازه كفي عاما، يقاربالتسعيف ما الكطف بجسدهصيؿ
ألكانيةالتيأبدعتآالؼافالنحيؿ،فيمحاكلةلمكاجيةرياحالعكلمة،كفيأصابعوالمرتج

(3)"الدركبالفخاريةالجميمة،كفيقدميوالمتيفأصابيماجفاؼالعمر،كحاربتيماكعكرة

حمقة الذميشكؿ ذلؾالجيؿ مع البقاء عمى التراثمصرا يظؿ السنيف مركر كرغـ
بعدأكثرمفأربعيفعاما،ىكذاأصبحتفتحيكصؿبيفالحاضركالماضي" كمازاؿةاليـك

(4)الدراىـ"حزاـقمبازهبالخنجر،كصٌرةأبكىايحتفظفي
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مفناحيةثانيةيحاكؿالكاتبتصكيرالمحاكالتالدخيمةاليادفةإلقحاـالتراثبمالو
القمكب في مكانة "ةليخكضمعرك؛مف لؤلجياؿ المكجية كالتطبيع كالتدجيف كانتالتيجيف

لسا بطبلقة كتتكمـ عيف، بكقاحة المذيع تجمسأماـ الراقصة إلييا يتكدد المذيع ككاف فيف،
لمرقصتحتمصطمحالفف،مماشجعياعمىالتنظيرأسئمةتحمؿفيطياتيااحتراماكاضحا

كيصبحاألمرأكثرغرابةعندما(1)"اليتجزأمفتراثناكثقافتنالمرقصالشرقي،معتبرةإياهجزءا
الرؤ كتترددالكممات،يةالكاضحةتختمطاألمكركيمضيالعقؿفيمساحةمضببةتنعدـفييا

فتراثناكثقافتناتعترؼبكجكدألكافمفالرقصالشعبيالمحافظكالذم،بيفالنفيأكاإلثبات
كافيشاىدقبؿالنكبةفيركابيناكساحاتناكسطالمزارعكالحقكؿكالعبلقةلوبالعدكالصييكني

كلـتتحلممذيعأفيسألياعفكراؽ"محاكلةخمطاأللكفالراقصةكالمذيعيتبادالفالدكرفي
كيفيةتكظيؼالرقصفيالصراعالدائربينناكبيفالعدكالصييكني،فأكدتأنياقاطعتأية
حفبلتإسرائيمية،كرفضتكؿاإلغراءاتلمرقصفيتؿأبيب،فييصاحبةمبادئ،كشرفيا

العدكالذميقتؿالشعبالفمسطيني مفالرقصأماـ تناكؿالكاتبمفخبلؿكم.(2)"يمنعيا ا
صعيد عمى تؤخر كال تقدـ ال التي الجانبية بعضالقضايا الفمسطيني التراث عف الحديث

الحقيقيةعفمدارىا تبيفانحراؼالمكاجية الفمسطينيةكلكنيا في،القضية كانشغاؿأصحابيا
خذيفتشمفأنوأذنولدرجةأيكمياظمتالكمماتترففيمكاجيةالتسمفكالتغنيمفجكع"

في اهللكىكيقرأ الجيؿحتىىداه حدكتبالتراثأجديدفيالكتبعفمعنىالثقافةكثقافة
الفبلفؿ!الفمسطينيفصبل عف كاتبو فيو يدافع فيو التيبذلياأيقكؿ المحاكالتالمكشكفة ف
ثبتتأشؿ!كقدسرائيميكمياباءتبالففالفبلفؿجزءمفتراثيـاإلأجؿتصكيرأالصياينةمف

فالفبلفؿجزءاليتجزأمفتراثالشعبالفمسطينيأالدراساتالتيقاـبياباحثكفأكركبيكف
(3)"الكنعاني

يعرضالتراثفيصكرتيفيكف البيع قبؿج:مجاؿ مف الكفيؼاألكلىبسيطة معة
الخفيحتض مف فرشصغير ليا، عناقو حجـ عف حجميا يزيد ال بسطة ذراعيو شببكمتا

فيجيكبو، مفاريؾالحماصيصكمحاقيفالكازكأفخاخالفئراف،كأشياءصغيرةأخرلبعضيا
عمىكسطو..ىذهكؿ محـز التراثعزيزا(4)"بضاعتوكبعضيا الثانيةيعرضفييا كالصكرة
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بياعيفالقدسدفعكااشيكشكيات..عشافيبيعكهلمخكاجات،قمتمكرمااليباعبأغمىاألثماف"
كىيتقمب(صيمة)أبيعو..لكف..كدمعتالحاجةالعجكزالتسعينيةألكالعسممييدفعكاماكاهلل

تت كالعطراية، السعدة برائحة المشبع ثكبيا يدييا عمأبيف كالنار الجنة خطكط جانبيو،ىمؿ
(1)"كتحتضنوبحناف،كمااحتضنتأكالدىامنذعشراتالسنيف.

يخف بالتراثكستار االىتماـ كرد الناسمآربأخرلكقد مف فئة أ"يعند يضاأميا
ب ثكبفمسطينيمطرز الشغؿ عدة فاشترتلنفسيا فيأفيمتالمعبة، تشارؾبو العمـ. لكاف

داعيالتراث دعا مكطفآخريتحكؿالتراثإلىرمزيكف(2)"المناسبات،كتتصكربوكمما
ففالميتبمبلبسالعيدتحقيقالحمـكطيدنكبدالمفالكففكالح،لمفرحفيليؿالغربةكاألحزاف

حضرتالكففأىؿ":كىاىكيعكدإلىأرضالكطف،طالمارددهبأفعيدهالحقيقييكـعكدتو
يا ؟!كالحنكط الكفف؟كلدم كلماذا كالحطة!قاؿ: اليندية، العيد؟ مبلبس يمبس ال لماذا

فكيقكؿ:لقدفيمتاآلالجسدالمسجيكىإلىكالعقاؿ؟!ككسطدىشةالحاضريفدخؿحفيده
(3)"نتبخيرأياجدممعنيقكلؾ:عيدنايكـعكدتنا:كؿعاـك

  المعركة االنتخابية واالنسحاب الصييوني من قطاع غزةثاني عشر: 
تكحيبأ الحديثعفاالنتخاباتبطريقة إلجرائيافجاء الفمسطينيغيرمييأ الكاقع

السمطةإجراءاالنتخاباتالعامةفيشيرماعندهبالحديثصباحىذااليكـبداأخبار عفعـز
قاؿ:ستفرجإفشاءاهلل،.كربطبيفىذاالخبركبيفزيارة"أبكالعبلء"إلىمصر،يكنيكالقادـ

انتخابات، يدكرمفجرائـؿكلع(4)حقيقيا"كستككفلناحككمةمنتخبةانتخاباستككفعندنا ما
 خير المكاطنيف ضد الصييكني إنسانيةاالحتبلؿ إغاثة إلى بحاجة المنطقة أف عمى دليؿ

أبيعبلءلـتكفبيدؼلمممةالجراحككقؼالنزيؼ،كمعكناتعاجمة لكفالغريبأفزيارة
الذميعانيمنوالمكاطنكفبؿربماكانتبيدؼمطالبة"المصرييفأفيتكسطكالدلالييكدبأف

ألفالطرؽمجرفة،كاليكجد؛يرفحالمصريةيمكنكاأىاليرفحالمنككبيفاإلدالءبأصكاتيـف
كقدكافالكاتبحريصاعمىتصكيرالمفارقة(5)"مكافيستظؿالناسبوفيحرارةيكنيكالقادـ!

ككأفالقضيةالفمسطينيةقد،العجيبةفيمكضكعاالنتخاباتككأنياالشغؿالشاغؿلممكاطنيف
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التح كتـ ا،يررحمت شبح كتبلشى العكدة إجراءكتحققت إال الناس أماـ يبؽ كلـ الحتبلؿ
الكفيمةبتككيفحككمةعادلة كنابمس،"االنتخاباتالنزيية راـاهللكالبيرة الميمةاقتحمكا كلكنيـ

فكيؼسيسمحكفلنابأفنمارسحقنافياالنتخابات،كخاصةأنيـمنعكاالكزراءمفالتنقؿبيف
تسمع لـ أنؾ يبدك أخبار: قاؿ كغزة! الجمعيةالضفة أف تعرؼ كلـ الصباح ىذا األخبار

لؤل اتخذتقرارامالعمكمية المتحدة ىذهـ في رأيؾ ما العازؿ! بكقؼالجدار يطالبإسرائيؿ
انتصار أليست الذىاب(1)لمعرب؟"سياسيااالبشارة؟ مف الناسبالحرج مف كثير شعر لذلؾ

االنتخابات في لمضركر،كالمشاركة إال لذلؾ يفعمكا كلـ التي نضاؿتة جد عنيا "قاؿحدث
بؾياجدم؟لست ما زلتمتأثرانضاؿ: أما ! قاؿأبكعمىبعضؾاليـك الشيخ؟! مفكبلـ

عندماحرصترإلىحفيدهنضاؿ(:ىؿكنتمجرماحمداف)كمفيحدثنفسودكفأفينظ
البيد مف عميكـ ذىبتإلىىناؾإالخكفا جدمإننيما كاهلليا كالجكععمىمستقبمكـ؟! لة

كالحرمافمفالكظائؼكالمساعدات،كىـيراقبكفكؿمفذىبكمفلـيذىبإلىاالنتخابات،
خكفي سكل ىذا بعكازم حركني ما كاهلل جدم، يا عميكـ خفت لقد كيحاسبكف، كيسجمكف،

تعرضالمشارككففياالنتخاباتلمسخريةكالتندرمفالمصميفكغيرىـ(2)عميكـ." "كافكقد
مدافقدتعرضمنذساعاتالصباحلسخريةالمصميفالذيفكانكايسممكفعمىبعضيـبكحأ

صكاتيـفيانتخاباتأكيقمبكفأصابعبعضيـليكتشفكاالحبرعمىأصابعمفأدلكابالبعض،
ككافككافأبكحمدافقدحاكؿكشطالحبربمكسالكٌباسفمـيفمحفيفعمو،الرئاسةأمس،

ألـتعمـأفىذاةالساخريف:عميوأفيكاجوسخري أباحمداف؟! كيؼصميتبدكفكضكءيا
أصبعؾ؟ السؤاؿالسمجحتىالحبرحجبالماءعفجمد أبكحمدافيفيؽمفىذا يكد كلـ

،كقدأشارالكاتبإلىبدايةالمعركةاالنتخابية(3)كيؼحالؾيامختكـ!"مازحوأحدىـبقكلو:
كمايمتازبومف،فيياكنتائجومفخبلؿحديثالشارعفكزحماسبعضالناسمفكمخاكؼ

تيدؼإلىعرضالحقائؽعاريةمفحيؿالسياسييفكمراكغاتيـ لذلؾجاء؛بساطةكسذاجة
عمىلسافسائؽحصافيتحدثأكثرممايعمؿ"إلىمتىستظؿتسكؽاليبؿعمينا،دكفأف

قاؿ مغضكب؟! الككبكناتيا تعترفكفبمكانتيسأشدتسكؽبغمؾعنتر،كتحضرلنا :عندما
الب سيدخمكفغعمى مف كىؿ المانع؟! كما قاؿ: القادمة؟ االنتخابات ستدخؿ كىؿ قالت: ؿ،

 مني؟! كزيراأفضؿ فيو أصبح الذم اليـك الطحيفسيأتي ستطعمنا إذف قالت: لمتمكيف!
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قالت:ليس،ضحكتالنسكافكالمسكس،قاؿ:معاذاهلل،بؿسأطعمكـالسكس،كأبيعالطحيف
:مفقاؿىذا؟قالت:كمالؾأفاالنتخاباتتأجمت،قاؿغاضباماتقكؿ،كلكفالحمداهللبعيدا

شداد المكقؼ(1)"غضبتيا حتىيصكر المفارقة ىذه عمىإظيار الكاتبحريصا كاف كقد
االنتخابات مف نفسيا حماس مكقؼ يبيف أف دكف االنتخابات حماس دخكؿ مف الحقيقي

يفيـفيالسياسية!قالت:كلكننني" أعرؼالحقيقة،ىؿتظنيفأنيأىبؿحقا؟!إفبغميىذا
حماهاهلل،فماسببالتأجيؿياشداد؟قاؿبصكتكاطي:إنيـيخافكفأفتفكزحماس)السمح

(2)"اهلل(

حماس" الكاتبإلىبعضاألسبابالتيتدفعبعضالناسلكره أشار لماذاكقد أما
والشديدلحركةحماس،فذلؾيرجعإلىخبلؼمعأحدشبابالمسجدالذمدخؿاشتيربكرى

كانتيىىذا الفف، مفيكـ حكؿ كبير جدؿ إثره عمى دار عارية، فتاة يتسمىبرسـ كىك عميو
بالثبلثمفزكجتوالثانيةأفقاالجدؿبأفامتنعشبابالمسجدعفالتعامؿمعو،فحمؼطبل

منذذلؾالكقتطكرالجربافمفطبيعةيندمكفعمىمقاطعتيـلو.يحمؽشنبواذالـيجعميـ
تشكيوحركةحماسبعد عمؿدكانو،حيثعرضخدماتومدفكعةاألجرعمىكؿمفيريد
الفكزالذمحققتوحماسفيانتخاباتالبمدياتكفيمجالسالطبلبكالطالبات،كفيالنقابات

كقدرفعالغطاءفيالتشريعي،كتخيؿنفسوكاالتحاداتأصيبدكدكبالرعبمففكزحماس
فيعنوكأصبحعميبل ذلؾاليكـأصابتورجفةأضعفتمفحركةيده كمنذ يستحؽالمكت،

حبؿ مف نفسو عمى يخشى كالذم عنقو حكؿ يده يضع كالحيف الحيف بيف كظؿ الرسـ،
أفالمخترةخابات"عالتيحركتبعضالناسلممشاركةفياالنتقكتحدثعفالكا(3)."المشنقة

لـتعدلوكحده،كأفالمخاتيرالذيفيحممكفاألختاـكالمفاتيحبدأكايطرقكفأبكابالحارة،كأف
إلىكرسيرئاسة المخترة أفيقفزمفمقعد داره خيركسيمةالستقطابالخٌطابإلىساحة

سيفكز أنو كأقسـ البمدية، لرئاسة نفسو ترشيح فقرر صك(4)"البمدية، االنتخابيةكما الدعاية ر
المس كالكسائؿ المناكئيف قبؿ مف التشكيش كمحاكالت الفرصتكحمبلتيا لتفكيت عمىةخدمة

فشاليـكدكراإلشاعاتكالدعاياتالمفبركةفاآلخري كلفاتخؿ"أبكفتة"يحمؿفييدهأكراقاد"كا 
أـفتحيةلندرسالحممةاالنتخابية، يامعفف؟مفالقماش،قاؿ:ىاتيالطبميةيا قاؿ:ماىذا
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قاؿ: كالحاقديف! كالحساد، عمىاألعداء النصر سيدممشركع يا ىذا القاؿ: كا  بسرعة تكمـ
مفأنصاره؟ا،قاؿ:كىؿمفالمعقكؿأفمرشحامحترمامثمؾ،يطعفرجبلطعنتؾبخنجرمىذ

صاحبوقاؿ:كماالغريب،كىؿالمرشحكفعقكليـحبلكة؟!أماسمعتعفالمرشحالذمطخ
قاؿ:فيكسطجامعةاألزىر؟ بيافطعففيالشيخ، البيافالذمتراه ىذا قاؿ: تكمـ. كقاؿ:

كلكفأنتتعمـأفىذاكموكذب.قاؿأبكفتة:نعـأعمـذلؾ،كلكفستنتيياالنتخاباتقبؿأف
ىذاتستطيعحماسأفتثبتبراءتومفىذهالتيمة.قاؿ:الميـأخرببيتأبيفتة،قاؿ:كما

شعارات لنطمسبو متبرعة مفمصادر عميو حصمنا كزفت، سكداء بكية ىذه قاؿ: األسكد؟
أفنشكهكندمربرامجاآلخريف،كالغاية حماس.قاؿ:كأيفبرنامجياالنتخابي؟قاؿ:برنامجنا

اتيأحاطتباالنتخاباتكبيفمافييجكاءالأشارالكاتبإلىاأل.كما(1)"تبررالكسيمةياعـ
االنتخابات؟مفجدكىزؿ" قاؿ:كىؿجاءمكعد تقرأقاؿ:ىؿانتخبت؟ ألـ قاؿصحالنكـ!

قاؿ:منذمتىانتظمتأمؾفياسمؾفيقكائـاألعضاء؟لقدكجدتاسـأميالعجكزفييا!!
بالكراثة" ثكرم أنت إذف قاؿ: عاما! ستيف منذ قاؿ: الدعايةك(2)التنظيـ؟ مف جانبا صكر

فرغتسعديةلتكىاالمستخدمةكالعامميفكمستكياتيـكطرؽالتأثيرعمييـ"تألدكااالنتخابيةكا
نياره، طيمة يفتحكتابا الكبيرحردكفالذملـ عفذلؾيجرممفبيدلةكلدىا ككافعكضا

خريكـآفيعكدأكيطاردخمؼجماعةحممةالدعاياتاالنتخابيةيحمؿليـجردؿالغراءأمبلب
قةجكاؿلجكالوالجكعافمنذزمفطكيؿمعالعمـافغداىكيكـامتحاناتكقدحصؿعمىبطا
(3)"صعببالنسبةلو.

عمىبساطمفاكم تحمميـ لمناخبيفعمىطبؽمفذىبأك المقدمة الكعكد صكر
" إلىأرضاألمانيكاألحبلـ ينقميـ الطريقة؟الريح ىذه بقيمة يفكزجعمصستشعريف عندما

،كحاككرتؾىذهستصبحممكؾ،كلفيستطيعأحدمفمسئكليرفاىبيتؾالمعكناتسترؼعم
البمديةأفييدميا،كالدجاجاتستصبحعجكال،كابنؾىذاالعاطؿعفالعمؿسيجدلومكنسة

(4)محترمةبيفمكانسالبطالة.

أف منو طالبا المختار ىمسفيأذف العائمة، إلىجمع حديثو المرشح يبدأ أف قبؿ
عمىىدكءالشبابحتىيشرحليـبرنامجواالنتخابيكأقسـلوقسمامغمظاأنوإذايحافظلو
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عمىميمؾ قاؿالمختار: عاما! مديرا فسكؼيعينو فيالمجمسالتشريعي، فازكأصبحنائبا
اهللأكبر،يبدكأنؾالتعرؼقيمتؾ،إفالتايومفعممؾكلكففيأمكزارةأصمحأنا؟!قاؿ:

يكالتستككفمديراعامافيكزارةالمخاتيراألثريةالمنشقةعفكزارةاآلثار،بألؼمديرعاـ،
اهلل، بإذف القادمة الكزارة في إنشاؤىا ،كالمحاربيفسيتـ القدامى الزعماء كؿ ستحكم كالتي

ابيةكبيفخكماأكلىمساحةخاصةلمديرالحممةاالنت(1)"كالمخاتيركالعاطميفالقدامى.القدامى،
 "طرقو لمرشحو التركيج في االنتخابيةالممتكية لمحممة إيقاعيا مديرا األخيرة اآلكنة في عمؿ

كعمىإيقاعمفلكفآخركافيسبكركللمناسسيرتوباإليقاعالصاخب،لممرشحجعمص،
سقط ذلؾفقد ،كمع الفرزدؽفيجرير يقمو لـ ما فييـ كيقكؿ خصكمو، كيشكه كيتيـ كيشتـ

مريعا، ،كفارؽالخميؿخميموجعمصسقكطا سريعا بينيما صكراألجكاءك(2)"كانتيتالعبلقة
كالحممة أنفقكىا التي الطائمة األمكاؿ رغـ االنتخابات في فشمكا الذيف بأكلئؾ أحاطت التي

قاؿ:ياأميليسالييكدىـمفيطمؽالنارالميمة،االنتخابيةالتيمؤلتالدنياطنيناكعجيجا"
حكايةياعزاـ؟قاؿ:ىؤالءبعضأنصارمفلـينجحكافيانتخاباتالبمدية!قالت:إذفماال

بقرارالمحكمةإعادةاال ابتياجا يفعمكفىذا؟قاؿ: نتخاباتفيبعضالصناديؽقالت:كلماذا
قبؿقميؿفيرفح! قاؿ: ذلؾ؟ متىقررتالمحكمة الفشؿفياالنتخابات(3)"قالت: كلعؿىذا

جماىيرالمؤتمنةعمىقضيتياكالتنسىحراسيااألقكياءاألمناءميمايشيرإلىمدلكعيال
الرنانة كالشعارات الببلستيكية كالكجكه الكرقية بالصكر كالجدراف االنتخابية الساحة امتؤلت
كالشخصياتالمنبكذةالتيلـتجدليامتنفساإالفيالمرحمةالجديدةكلكنياعادتبخفيحنيف

طاع)تعتيس(تخميصكرشوالمتضخـمفخمؼمقكدسيارتوالحديثة،كنزؿبصعكبةبالغةاست"
يميثليسمـعمىصديقوالقديـ)فنجافأبكداف(الذملـيرهمنذمٌدةطكيمةماالذمجاءبؾ
تخفيؼ تذكرتاآلف كلماذا دمؾ، تكفيخفة قاؿ: أخفؼكزني، أنكمأف قاؿ: النادم؟ إلى

حنفسيلممجمسالتشريعي.قاؿ:أنتتمزح!!قاؿ:كلماذاالكزنؾ؟قاؿ:بصراحةأنكمترشي
القائمة كليسفي مستقبلن، سأنزؿ قاؿ: بذلؾ؟ لؾ سيسمح كمف قاؿ: نفسي؟ بيفأرشح لقد "

الكاتبأفنزكؿبعضالمرشحيفلبلنتخاباتكافأقربإلىاليزؿمنوإلىالجدلعممواألكيد
افإنيامتفقةعمىعدـالسماحلتمؾالفئةبحمؿاسمياأفالفصائؿكمياميمااختمفتفيمابيني

كنزكؿاالنتخاباتلكفبعضالمرشحيفلبلنتخاباتاليطمعكففيالحصكؿعمىالمناصب
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قاؿ:كلكفنزكلؾمغامرة،كأنتماشاءاهللليـفييامآربأخرل"لكفالحقيقةأفكالمكاسبك
أفأثبتنفسيقبؿأفتتغيرالظركؼ،قاؿ:لستمحتاجالمزيدمفالماؿكالجاه!قاؿ:أريد

لـتأخذلياعبلجان؟قاؿ:لقد كلماذاتضعيدؾعمىجنبؾ؟قاؿ:الضربةالقديمة،قاؿ:لماذا
قطعكا أنيـ يبدك جدكل، دكف أمريكا لى كا  األردف، لى كا  لىمصر كا  أكركبا كؿ سافرتإلى

قاؿ:انساألمركالتدخؿنفسؾفيالعصبيكميا،كلكفجاءاليكـالذمسأقطعفيوعصبيـ،
برابيش سٌيحكا لقد بالعمالة؟ تيمة أم بحقي ثبت ىؿ أنسى؟ كيؼ قاؿ: جديدة، مشاكؿ
كلكنو ، يخطئ اإلنساف أف صحيح ظممكني، لقد فاعترفت، ألعترؼ، يدم عمى الببلستيؾ

غارقكفحتىاألذنيففيا اليـك ىـ كىا قضاة، يجعمكفمفأنفسيـ فمماذا لتخابرمعيتكب،
 (1)الييكد!

استمرالكاتبفيالحديثعفكصؼاالنتخاباتكالتركيزعمىالمرحمةالتيأعقبت
القاصزماصاحبيامفاعتراضعمىالنتائجالتيشيدبنصكراالنتخاباتك ،كالدانيياىتيا

كدسأعكدإلىالبيتقبؿأفيعكمانتجعفذلؾاالعتراضمفاحتجاجاتفيكافةالمجاالت"
األكالدمفالمدارسقالت:كىؿيذىبأكالدؾ،قالتنعـيذىبكفقالت:كلكفأكالدمذىبكافي

غمؽناظرمدرستيـاألبكابفيكجييـكطردىـفيالشكارع،فعادكايبككفألنيـأاليكـاألكؿ،ف
رقالت:ناظكيحضركفكمماتيـألصحابيـ!ةلـينامكاتمؾالميمةكىـيقيسكفمبلبسالمدرس

مدرسةأكالدمأدخميـإلىالفصؿكدرسيـسمميـكتبيـ،قالت:إذفناظرأكالدكـمفحماس؟
لذلؾمنعت؛قالتصدقتميـأنولممـاألكالدمفالشكارع.ال.قالت:أناالأفتشعفانتمائو

كيتكررإخراجالطبلبمفالمدارسكتتعدد(2)"األكالدمفالذىابإلىالشكارعحتىاليضيعكا
األكلى! الحصة تمضي أف قبؿ المدرسة باألمسمف عادكا ابنيا "أكالد كالمكتكاحد أسبابو
إطارات أشعمكا الذيف الفمسطيني األمف رجاؿ حكاية يحككف يتضاحككف، مسركريف عادكا
السياراتعمىبابالمدرسة،كأخرجكااألكالدمفالمدراسكىـيطمقكفالنارفياليكاء،قاؿأحد

باقياألكالد: حتىيخرجكا األساتذة فيكجو نقذؼالحجارة أف "الضباط" أحد طمبمنا لقد
األكالدمفالمدرسة،قالتأـفييـ:لماذاياأكالديفعؿالعسكرىذا؟قاؿأحدىـ:يريدكفإسقاط
الميـ قاؿالصغير: ككثيرمنيـمضممكفأكجاىمكف، الحككمةكمنيـمفيقبضعمىذلؾ،

كلـيتكقؼاالحتجاجعمىنتائج(3)"ناالمناسبةلنرتاحمفالمدرسةكمفالمدرسيفعندناأنناكجد
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اليبكطالذميتحدثعنوالناس،بؿتجسداألمرفيذلؾ"االنتخاباتعمىمجاؿالتعميـفقط"
سخط كيعكسو الفضائيات، عدسات كتصكره اإلنترنت، كمكاقع كالصحؼ اإلذاعات كتتابعو

الحككمةمفكمماتالصبر،كالصمكدالتييتحدثعنياالمكظفيفكالنقابات، كسخريةخصـك
قادةالحككمة!

حسيف أـ بسطة كمف الشعبية األماكف الناسفي حديث مف الكاتبجانبا بيف كما
كمعذلؾظؿمحكرالحديثالذمكانتأـحسيفتسمعجزءامنويدكرحكؿالكضعبالتحديد"

حصاركانعداـالركاتب،ككانتتبلحظالمناكفاتالنسائيةالسيئالذميعيشوالناسفيظؿال
حداىفتدافععفالحككمة،كتدعكاهللأفيرزقيا،كأفييٌدإسرائيؿكأمريكاإبالقربمفالبسطة،

عمى ككزعتيا كسرقتيا التيمنعتالركاتب، تدعكعمىالحككمة كالثانية كالخكنةمفالعرب،
ؼجديدعمىحسابالشعب!!كبيفىذهكتمؾثمةمفزبائنيا،ككظفتأحدعشرألؼمكظ

لكؿ الركاتب تدفع جديدة بحككمة كتستبشر الحاؿ يصمح أف اهلل كتدعك البيف، ذات تصمح
كحكؿتحميؿحماسمسئكليةمايحدثفيكؿصغيرةككبيرة"قالت:ماذاترلاآلف(1)"الناس.

لذمأكمو؟ضحؾزعؿكقاؿ:قالت:كمفا.فيقرصالشمس؟قاؿ:قرصمأككؿمفطرفو
(2)التحقيؽجارفياألمرقالت:إذفسيتيمكفحماس"

كماصكرالحصاركماتخممومفتضييؽماليكمنعالركاتبفيظؿالحككمةالتي
نسبتإلىحركةحماسبينماالصكابأنياشكمتبناءعمىنتائجاالنتخاباتالتيلـتقتصر

قالت:كاهللالأدرمماذاأقكؿتالفمسطينييفكميـأجمعيف"عمىحركةحماسكأتباعيابؿشمم
لؾ،صدقينيأننااآلفأصبحنامثمكـلقدأكمتشيكرحككمةحماسماادخرناه،كزادالطيف
بمةأفأكالدناتعكدكاعمىالمصاريؼالكثيرة،فمجأأبكىـإلىالديف،فمـنعدقادريفعمىدفع

اآلفرسكـاألكالدفيالمدارس،قال ت:كافاهللفيعكنكـ،ىكذاىيالدنيا،قالت:زكجيمتأـز
أكثر،كليستالقبضةىيالسبب،كلكفيقكلكفأفحككمةحماسستكقؼترقيتو،قالت:صبلة

قالت:ماشاءاهلل!نعمة،قالت:نعـ،كلكفBالنبيأحسف،كماىيرتبتواآلف؟قالتمدير
اآلف،ألفكاسطتناتسيمت!قالت:ياليتيـيجدكفألخيوغيرهكافأقؿمنو،فأصبحأعمىمنو

أكالده لينقطفيحمكؽ فٌراشعنده، انتخبتمكىا؟كظيفة حماسالتي حككمة فعمتلكـ كماذا
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نظرتفاطمةإلىنجكلبنصؼعيف:مثممافعمتلناحككمةفتحالتيلـننتخبيا!قالت:لكنا
(1)"تر،كالنرضىألنفسناالفضيحةفياليكاكلكننانبحثعفالسقالت:فياليكاسكا،


 من قطاع غزة الصييوني انسحاب االحتالل 

صكرالكاتباألكضاعفيقطاعغزةفيظؿانسحاباالحتبلؿالصييكنيمفقطاع
غزةمفخبلؿرصدهلبعضالمشاىدالتيرافقتذلؾاالنسحابكبينتعمميةالسمبكالنيب

لممتمكاتكالمنشآتالتيتركياالمستكطنكفبعدأفخربكابيكتيـكالتسابؽفيكضعاليدعمىا
حينماعمـالقزعبأفالمستكطنيفسيرحمكفقريبامفالمستكطناتذىب"بأيدييـكأيدمالمؤمنيف

 ليفرطياإلى الخمسينات مف رزمة ىناؾ العامؿ كناكؿ البنزيف محطة استعداداإلى شكاكؿ
مف أما ، التنظيـ تشكيؿ البكحأإلعادة يستحيؿ فذلؾأمر الخمسينات؟ يفحصؿعمىىذه

(2)."بو

نتـتعممكفلماذاجمعتكـاليكـياأقاؿكعفاألىداؼالتييسعىتنظيـالقزعلتحقيقيا"
عمىاألعداء،ثـأكمؿ:جمعتكـاليكـلنحتفؿبالنصرألنوكصفيـبالشباب؛دالشبابففرحاألك

كىمسفيأذفصديقو:أضحؾ يتحدثالقزع.حدىـ انتظرحتىوقاؿلوصديقعفماذا :
يرحمكفعفتسأؿ.كاصؿالقزأنقبضثـاسأؿماشئت ،كأريدءيترككفخمفيـكؿشيك:اليـك

سأؿحدغيرنا،فشكةكاحدة.أفيقحشأفتساعدكنيلنقحشكؿماترككاخمفيـ،الأريدأمنكـ
جمعتبياعيالنحاسككلذلؾجمعتكـ،كىؿيبقيخمفيـفشؾ؟!ضحؾالقزعكقاؿ:حدىـ:أ
ك سأقسمكـكاأللمنيكـ الببلستيؾ كمجمكعإلى الفارغ الرصاص لجمع مجمكعة ةمجمكعات:

كقد(3)"ىيمجمكعةالرصاصةلؤللمنيكـالميركسكأىـمجمكعةلمرصاصالمميافكمجمكع
عكاقبكخيمة"كافالتخكؼمفدخكؿالناسالمحرراتبطريقةعشكائيةكماقدينتجعنومف

قاؿ:لكدخؿالناسسيسرقكفاألبكابكالشبابيؾ،كيسيحكففياألرض،كينيبكفكؿشيء،
كيصبحاألمرفكضى،ثـلٌكحبعصاغميظةفييدهكقاؿ:لذلؾسنمنعكؿمفيحاكؿالسيطرة

.(4)عمىماؿالشعب"
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لتعميماتالجياتالمخت أخرلصكرمكقؼالناسمفاإلذعاف بشأفمفناحية صة
جارتيف بيف حكار ىيئة عمى جاء المستكطناتكما يادخكؿ بالحزف أشعر اليكـ أنا قالت:

نكد عمٌي كسٌمط بالسعادة، الشعكر اهلل حرمني كلقد بغبائي، شعكرؾ جرحت ألنني جارتي
الطريؽ،كغبلءاألسعار،ككجعاألرجؿ،قالت:التحزني،فأنالستعاتبةعميؾ،فمربماكاف

عفالكصكؿبسببتعميماتكزيرالداخمية،قالت:لـأسمعتعميماتو،ماذاكافيقكؿ؟تأخرؾ
قالت:لقدأخبرالصحافييفبأنولفيسمحلمناسبالعبكرإلىالمناطؽالمحررةإالبعدمسحيا
مفاأللغاـ،كقديستمرذلؾثبلثةأياـ!قالت:كلكفالناسدخمكاقبؿأفيصرحالكزير،كمسحكا

ضقبؿأفيصؿاألمفإلىىناؾ،قالت:كدمركاالكنس،كأحرقكارائحةاالحتبلؿ،كغسمكااألر
األرضبدمكعالفرح،كعبقكااليكاءالذمتمكثعمىمدلأربعيفعامان،عبقكهبأصكاتالتكبير

كقدـالكاتبصكرةمشرقةمشرفةلمذيفينتظركفيكـالفرحبانسحابالييكدأمبلفي(1)"كالتيميؿ
ستنشاؽىكاءالبحرالنقيالذممنعوالمستكطنكفمفالكصكؿإلىرماؿالمستكطناتقبؿأفا

" كاألضرار األقذار منيا تنبعث خطرة أماكف إلى األتتحكؿ عشرات بعد مفعمى متار
فرجابفميـكجدتيـ.أكعمىبعدعشراتالساعاتمفرحيمياكانكاينتظركفمعالمستكطنات،
كسبلمةكحربابفالعاشرة،عؿابفالخامسةعشرة،كنكرابنتالثالثةعشرة،كزالعشريفعاما،
المفإسيرلـتعرؼكالدىااأليالتكتحريرالصغيرةبنتالخامسةآخرالعنقكد،ابفالثامنة،

كالندرمنحفالنعرؼشيئاعفىذهالمستكطنات،قاؿفرج:خبلؿصكرهالمعمقةفيالبيت.
 رحمةأمف سنبدأ جدتو:يف قالت الييكد! ينسحب عندما فالفرح تخافكا أال رممةأنا عرفيا
زالت(2)"رممة ما الذيف المحزكنيف عيكف في الفرح كيكـ الفرح رحمة الكاتبعف عبر كقد .

قاؿالصحفي:ماشعكرؾياحاجةكأنتـمقبمكف جراحيـمفتكحةكتنزؼحزنامتعدداأللكاف"
كدكاصؿمفالضفة،كيتحررأبكفراسمفسجنو،كيعكدعائد،عمىالحرية؟قالت:عندمايع

كألـأشبلءجسدكلدمعماد،عندىااسألكنيعفالحرية.قاؿ:غداسيبنكفلكـبيكتاجديدة،
كيقيمكفلكـمنتزىات،كمنشآتسياحية،أليسىذامدعاةلمفرح؟قالت:مفقاؿإننالفنفرح،

كيعرؼكي كيؼيفرحإفالذميعرؼكيؼيتألـ، كيصبريعرؼجيدا ؼيتعالىعمىاأللـ،
كلكفليسمفحؽأحدأفيعممنامراسيـالفرح.قالكا:مفأيفتعممتكؿىذاياحاجة؟قالت:

(3)"ىبتمعالنسيـيمفرائحةدـعمادالت
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"تت كىي عماد الشييد أـ مع نفسو المشيد تكرر المستكطنةكقد إلىحدكد غربان جو
لحاجزلتصؿإلىىناؾ،ترسـخريطةالعبكر،كتحضركؿحكاسيالمكصكؿإلىتنتظرفتحا

أناأعرؼرائحتو،كاليمكفأفتخدعنيكؿالركائح،كاهللإنني"المكافالذماستشيدفيوعماد،
أستطيعتمييزرائحةدمومفبيفكؿعطكراألرض،كأستطيعتمييزرائحةعرقوالذميعبؽبو

حؽالمعرفةكقعخطكاتوعمىالتراب!سأتحسسقطراتدمؾياعمادعبيراألرض،كأعرؼ
أشبلءجسدؾمفبطكفالطيرياكلدم،كسأجمعمزؽمبلبسؾ ـٌ حتىلكابتمعياالرمؿ،سأل

(1)"مففكؽأغصافاألشجار،كمفأعشاشالعصافير

الصيي لبلحتبلؿ القبيح الكجو بزكاؿ المرتبط الفرح مف جانبا الكاتب صكر كنيكما
بعدرحيؿداـسنتيفكالذمكافيخيـعمىشكؿكابكسمخيؼيرسؿالمكتكالخرابكالدمار"

سكلاسمو منو يتبؽ لـ البيتالذم إلى السعيد( )أبك اختيارىا مع سعيد أـ عادتالحاجة
كحدكده،ككانتتشعربالفرحألنياعثرتعمىىذهالحدكدبينماجيرانيااألقربإلىالمستكطنة

يستطيعكاتحديدمكافبيكتيـ،فكؿشيءقداختمط،دماءالجيرافكحجارةبيكتيـ،كماتبقىلـ
(2)"مفأثاثيـكمبلبسيـ،كتغيرتمعالـاألرضعاليياكسافميا

كقدصكرالكاتبذىابأـالشييدإلىالمحرراتعمىأجنحةالشكؽلركحالشييدكمف
يفلتحمؽفيعالـعمكميعبؽبنكرالشيادةكمسكياشدةالسرعةكالميفةكأنياطارتببلجناح
معاألحياءكتتكافؽالمبانيمعالمعانيكيعـالفرحفيياكعبيرىافيلكحةفنيةتتناسؽاألشياء

ؿالترابالذمحمؿقدميبذىبتإلىىناؾ،لطالماكنتأنتظرىذااليكـالذمأقكؿالكجكد"
 قالت: المكاف؟ عرفت كىؿ قالت: رأيتشعاعمحمد، قالت: كيؼ؟ قالت: لحظة، أكؿ مف

الشمسىناؾبارداكلكفاليكاءفضيا،كمممسالرمؿحنكناكرائحةالعشبتفكحعطرا،ككجدت
قمبييخرجمفصدرم،كضمكعيتتمددلتبتمعاألرضكمفعمييا،ثـسمعتنشيدامفخمؼ

ينادي كافصكتمحمد مفقبؿ! نشيدا أسمعأجمؿمنو لـ قفزتفكجدتنيىناؾالشجرة ني،
عزيزتي. كجاأكصمتأقبؿالثرليا محمد كرـ محمد فيو الىالمكافالذماستشيد لقتأتيا

الشييد، كتبعتياجارتياكانتالشمستقؼفكؽالبحرالتكادتفارؽالسبلـعمىدماءكلدىا
لشيداءالتغيبشمساـمحمد!!قالت:أجمؾياأنمااستكقؼاهللالشمسمفأمكانيا.قالتك

.(3)"ياجارتي
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بؿبدأتحرباإلشاعاتكاألخبارالمصنكعةعمى الحد ىذا يتكقؼاألمرعند كلـ
رمكزالحككمةكممثمييامفأبناءالشعبالذيفجاءكاأيدمككاالتاألنباءالمأجكرةتنيشفي

كقدصكر.كالشفافيةاألصدقاءبالنزاىةإلىسدةالحكـبطريقةديمقراطيةشيدليااألعداءقبؿ
قاؿأالتدرمالكاتبتمؾاإلشاعاتكاألخبارالمكذكبةمفخبلؿحكارهمعأحدالمتشككيففييا"

يق قمت:ؿالناسعنؾ؟قمت:عني؟!قاؿ:نعـ،حاكلتأفأكتـعنؾ،كلكفلـأصبر.كماذا
الميـاسترنايااهلل،تكمـالكبيرة!.قمت:.تكمـ،قاؿ:تحديداعفالبنت؟!قمتالمكلكدة؟!قاؿ:ال

يابفالحبلؿ،قاؿبصراحةيقكلكفأنؾقمتبتكظيفيامديرةعاـ!قمت:كيؼ؟!قاؿ:بالكاسطة،
فيو(1)"مثمؾمثؿباقينكابحماسفيالمجمسالتشريعي حكارىادئطكيؿيستخدـ كبعد

كاالكاتب كاإلشاعات الباطمة التيـ لمكاجية كالبراىيف كاألدلة الحجج ألضاليؿ إلىكيتكصؿ
" .قمت:ىؿعرفتابنتيالكبيرة؟قاؿ:أسمععنيا،قمت:ىؿتعرؼاسميا؟قاؿ:الدحضيا

تخرجتمفالجامعةقريبا؛قمت:ىؿتعرؼعمرىا؟قاؿ:تقريبا،فيالعشرينات قمت:.ألنيا
ؿالحدأىكذاكصؿاألمربؾياجارأفتتمقىمفالكاذبيفكؿماتسمعمنيـعني؟!ىؿكص

قمت:كأيفىذاالظاىر،؟باألفاقيفكالعمبلءأفيدكسكاكؿالقيـمفأجؿأىداؼتخدـالييكد
كمايحاكؿفريؽإعبلمي(2)"؟إذاكانتبنتيالكبيرةمريـفيالصؼالثانياالبتدائيياأغبياء

عطاء صكرةمأجكرتكظيؼبعضالمشاىدالعاديةفيخدمةأفكارتيدؼإلىقمبالحقائؽكا 
لمكضعتحتحككمةحماس" الخضارمفمأساكية تجمععمىاستحياءبقايا كانتأـسعيد

أدركتأنيا انفضالناسكقتالظييرة،كعندمالمحتالمصكريفيقتربافمنيا السكؽ،بعدما
أصبحتمادةلكسائؿاإلعبلـالمحالة،فاستدارتبسرعةحتىاليظيركجييافيالصكرة،

مسر انطمقت فيياثـ جمعت الذم الكيس خمفيا ممقية المجاكرة البقالة في لتختفي عة
كفيالمشيدالثانيتكتمؿالصكرةكينكشؼالمستكرمفخبلؿحكاريكاديككف(3)"الخضار.

المأجكر" اإلعبلـ فيمجاؿ مفشخصيفيعمبلف فرصةمسمكعا أنتأضعتمنا ىا قاؿ:
قاؿ:خيرىافيغيرىا،قاؿ:عمىاألقؿيمكنؾذىبيةكافمفالممكفأفتتصدرالصحيفة،

الحاجةإلىذلؾ؟قاؿ:حتىيعمـ تصكيرالكيسبطريقةتبرزالخضارالذابؿفيو،قاؿ:كما
يأكمكفمفقمامةاألسكاؽ!!ـالجميعكيؼأصبححاؿالناسفيظؿالحككمة،إني أصبحكا

األمسحينماالتقطتلؾصكرةتخيؿلكأفىذاكافالعنكاف!قاؿ:لفيككفأجمؿمفصكرة
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!كيؼاستطعتدبمجةالصكرة؟!قاؿ:ىذاتقاؿأنتعفريلعامؿمسكيفتحتىراكةشرطي.
(1)"ىكالففياحبةعيني

طرفي بيف المفتكحة المكاجية خبلؿ مف الحركؼ عمى النقاط الكاتب يضع كأخيرا
كقاـجمعتفيوقمامةالخضارعكدةالمرأةمرةأخرلألخذكيسياالذمظاحالمشيدعندماال

ثـانطمؽمسرعانإلىالمرأةليسألياعفحالياكحاؿأكالدىا،كعفالسببفي"أحدىمابتصكيرىا
ارتبكتالمرأةكلـتستطعاإلجابةتبرعجيميباإلجابةعنيا،قاؿ:مف جمعالخضاركعندما

يتقاضالراتبحتىاآلفبسبب لـ كىك لمكظؼ، أنؾزكجة كمفالمؤكد الحككمة، مماطمة
،المؤكدأفزكجؾمدرسكلذلؾأنتاآلفتجمعيفالقمامةألكالدؾمفأجؿأفيكاصمكاالحياة

ياأخي،قاؿ:إذفمفالعماؿالغبلباالمحركميفمفأيةمساعدةمفمدرساقالت:زكجيليس
 يا قالتزكجيشييد ىيالناالحككمة، إذفىذه أسؼ، آسؼ.. قاؿ: ىكذابفالناس! تيجة،

الحككمةالناساألكرميفمناجميعان قالتتعامؿالحككمةأبناءالشيداءكزكجاتيـ..ىكذاتكـر
الغنـ، لغنماتي!أطعـ قالت: إذفلمفتجمعيفذلؾ؟ قاؿ: كلكنيالأجمعالخضارألكالدم،

فأسمحلؾبيعكنأكؿ،كالحاجةلنابكؿىذهالفكضىالتيتتحدثعنيا،كلأكأحمبالحميب،ك
 ،(2)"بنشرصكرتي،ألننيلستسمعةلؾكلغيرؾتبيعيافيأسكاؽالساسةكالدجؿ

ال األخبلقي االنحدار مسمسؿ التفكيرذكيستمر في كالفساد األحقاد عمى يتغذل م
كالتصكركالشعكرعندمابعرضلناطريقةدنيئةلبعضالنفكسالمريضةالتيكصؿبياالمر

أخذأكالدناإلىالسكؽكنعرضيـلمبيعأماـالصحافةنمارأيؾأفالعار"إلىالدرؾاألسفؿمف
رائعة!كعدساتالكاميرات فكرة إنيا نعـ لؾ؛قاؿ: عمىىذاأمكاالألفبعضالناسسيدفع

قدـلوخدمةسياسيةمجانية،حيثستفضحتيؾ؟قاؿ:ألنؾأالعرضالرائع،قاؿ:لماذافير
اييباعاألكالدمفالجكع،قاؿرائع،كأنؾىارحماس،حيثفيعيدالحككمة،كتظيرخطأاختي

(3)"يمتنيف

فكأخيرايتقدـالكاتبليعمفبمغةصريحةقريبةمفلغةالناطقيفاإلعبلمييفأكالمحممي
السياسييفالمسئكليةالمباشرةعفىذهالحممةالشعكاءكالحربالضركسالتيتحاكؿالنيؿمف

ألحدالناطقيفباسـحركةفتحاسموجماؿنٌزاؿيتحدثعفتصريحارأت"قالحككمةالجديدة
ـ،كالسيماكأنناعمىمشارؼحصارالعاـحمكهكمره،بطكالتو2006أبرزأحداثالعاـالحالي
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درساألحداثبعناية ككافجماؿنٌزاؿقد كىزائمو، انتصاراتو ككذبو...، صدقو، كخياناتو...
 ككزف عبقرية، الحدثفائقة البحثأف في معاناة طكؿ كاستنتجبعد الرىيب، بميزانو األمكر

(1)"األبرزفيىذاالعاـىكفسادحككمةحماسمفحيثفداحةآثاره

كعبرعنوفنيا،كأخيرافقدنجحالكاتبفيتصكيرالكاقعالفمسطينيفيشتىالمجاالت
اتسمتبالكاقعية التي القصصية مقاالتو خبلؿ فيكالت،مف اإلسبلمي التصكر زمتبمبادئ

أكسمك يسمىباتفاقية ما تكقيع بعد كتطكراتيا الفمسطينية القصية إلى،تناكؿ الميؿغالبا مع
الرشيقة كالمفظة الدقيقة كالرؤية العميقة النظرة جانب إلى الساخر اليزلي األسمكب تكظيؼ

المضمكففيالمجاالتالس فيتناكؿقضايا األنيقة كالثقافيةكالعبارة كما،ياسيةكاالجتماعية
 إلى األكؿ المقاـ في يعكد كتغيير تحكؿ مف اتفاؽأصابيا بعد الفمسطينية تطكراتالقضية

أكسمك،كقياـالسمطةالفمسطينيةعمىأجزاءمفأراضيالضفةالغربيةكقطاعغزة،كماصاحب
حيث الكاتبفنيا، عنيا عبر تغيراتعمىأرضالكاقع ذلؾمف إلىزمفكؿ يعكد كجدناه

الحديثعفالمنككبيفكالمشرديفكالبلجئيففي كيكثر النكبة، الحزفاألكؿلينطمؽمفعاـ
كآثاره أكسمك اتفاؽ تناكؿ كما كالمعتقميف. كاألسرل كالجرحى كالشيداء كمعاناتيـ المخيمات

الجكاسيسكالقكاتكمظاىرالفسادالمختمفةالتينجمتعنو،كصكرطرؽالتعامؿمعالعمبلءك
الخاصة،كتحدثكثيراعفالحكاجزكالمعابرالصييكنية،كتحدثكذلؾعفالتراثالفمسطيني

 الكاتبحريصا كاف كقد كاالنتخاباتالفمسطينية. عمىكاالنسحاباإلسرائيميمفقطاعغزة
تنأ أدبيةفصيحة بمغة الفكريةكمبادئوكمنطمقاتو السياسيةكمكاقفو عفتغميؼآرائو لبنفسيا

عمىتجنبسفاسؼ يعينيا ما كتنيؿمفالتراثكعراقتوكالحاضركأناقتو كفجاجتيا العامية،
يؤذمالشعكر كقدجمعإلىذلؾجماؿاألسمكبكدقتو،.األمكركاالبتعادعفالسكقيةأكما

أكبراألثرفيخركجمقا كافلو مما كصدؽالعاطفة ككضكحالعبارة المفظكرقتو، التوكقكة
القصصيةفيثكبقشيبيجمعبيفجماؿاألسمكبكالقدرةعمىالكصكؿإلىالعقكؿكالقمكب

بطريقةفنيةمؤثرةمعبرة.
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 الفصل الثالث
 نشأة مصطمح التناص

نقمةنكعيةكبيرةفيشيدتالدراساتالنقديةفيالعقديفاألخيريفمفالقرفالعشريف
قراءةالنصكصاألدبيةكمقاربتياكتحميميا،مماأدلإلىازدياداىتماـالنقادكالدارسيفبالنص
األدبيلمكشؼعفعكامؿالتداخؿالنصيكالتفاعؿبيفبناهالداخميةكالخارجية،كالكقكؼعمى

بعدذلؾفيمجاؿالدراساتعبلقاتالتأثركالتأثيربيفالنصكصالحاضرةكالغائبةفيماعرؼ
التداخؿ ىذا عف تكشؼ التي النقدية المعايير أىـ مف يعد بالتناصالذم كالنقدية األدبية

النصي،كتبرزمظاىرالتعالؽالنصيبيفالنصكصاألدبية.

الدراسات عالـ كلجت التي الحديثة المصطمحات مف التناصكاحدا مصطمح كيعد
الم كأحد العربية، المعاصرالنقدية النقدم الخطاب أدخمتفي التي الجديدة السيميائية فاىيـ

كآليةمفآلياتكتابةالنصاألدبيكقراءتوعمىحدسكاء،كذلؾنتيجةالمثاقفةالحادثةمع
األدبالغربي،كالتيتيدؼإلىمكاكبةتجمياتالحداثةالتيكجدتطريقياإلىالساحةالنقدية

تمفالقرفالعشريف.العربيةأكاخرالسبعينيا

كقدظيرىذاالمصطمحأكؿمرةفيدراساتالباحثةالفرنسيةالبمغاريةاألصؿجكليا
 ( عامي بيف قدمتيا التي كتابدكستكيفسكي1967-1966كرستيفا مقدمة في ككذلؾ ـ(،

لباختيف(.كتعرؼكرستيفاالتناصبقكليا:"ىكذاؾالتقاطعداخؿالتعبيرمأخكذمفنصكص
تشرب(1)أخرل( ككؿنصىك االقتباسات، مف فسيفسائية لكحة إال" النصكصعندىا كما ،

(2)كتحكيؿلنصكصأخرل." عمىالمفيـك حكؿالتناصاعتمادا مفيكميا بمكرتكرستيفا كقد
أف باختيف يرم حيث )دكستكيفسكي( لمركائي دراستو عند باختيف ميخائيؿ كضعو الذم

امتياز،كبالتاليفيكيختمؼعفبقيةالركائييف،فقدتمكفمفجعؿدكستكيفسكيركائيحكارمب
ركاياتومتعددةاألصكاتكذلؾبجمعوفياإلبداعالكاحدبيفالفمكمكركاألدبالشعبيباإلضافة
 مفيـك أف عمى الدارسكف كيجمع نصو. خبلؿ مف تمريره يريد الذم األيديمكجي الفكر إلى

السيميا أنتجوىذا العشرينياتمفالقرفالعشريفالتناصقد ئيالركسيالذماستخدمونياية

                                                           

(541عبدالمطمب،قضاياالحداثةعندعبدالقاىرالجرجاني)ص(1)
(11الغذامي،الخطيئةكالتكفيرمفالبنيكيةإلىالتشريحية)ص(2)
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(ـ1928-1929) ( مسمى "تعددية(Dialogismeتحت ؾ األخرل كبعضالمسميات
 .(1)أصكاتالمغة"(ك)كرنفاليةالنص(ك)الًبنىالحكاريةلمنص(

إنتاجالمع مفخبللو معالنصعمىأنومظيرداللييتـ نىعفكتتعامؿكريستيفا
طريؽتفاعؿنصكصسابقةكمتزامنةتتحاكركتتصارعكتتداخؿثـتنتظـبعدأفيتمثمياالكاتب
فيذىنو،فتشخصأمامونصامكتمؿالمبلمح،فالنصإذا"جيازعبرلغكميعيدتكزيعنظاـ

المباشركاألنماطالت التيتيدؼإلىاإلعبلـ التكاصمية بيفالعبارة العبلقة ينظـ مفظيةالمغة،
(2)المختمفةالسابقةعميوكالمتزامفمعيا."

عمى كالعمؿ مفيكمو كبمكرة المصطمح ىذا نشر في فضؿ مف لكريستيفا ما كرغـ
كترسيخو عاـ نجدىا إالأننا بديبلىك1985نشره، لتضعمكانومصطمحا جانبا تطرحو ـ

 (Transpositionكل التحكيؿ، أك بالمناقمة عزاـ الذميترجمو تقكؿ:"( االستبداؿ ىذا تعميؿ
مصطمح أفضؿ كأنا مثير، غير كىذا المصادر دراسة بمعنى تناص كممة فيمكا كثيركف

Transposition)".كفيمكقعآخريشيرعزاـإلى(3)(ألنويحددالنقؿمفنظاـدالليآلخر
 " فيعاـ تخمتعنو كانتقد المصطمح رائدة آخر1985"أف بمصطمح استبدلتو ىك"ك

.(4)"التنقمية"

 التناص عند العرب
يشيرعبدالممؾمرتاضإلىأفتاريخظيكرىذاالمصطمحعندالعربغيرمحدد،

حيثإفكتبالحداثةاألكلىالتيظيرتفيالببلدالعربية،مثؿ:)األسمكبيةكاألسمكب(لعبد
ي(لكماؿأبكديبالصادرـ،ككتاب)جدليةالخفاءكالتجم1975السبلـالمسدم،الصادرسنة

لىأيف(الصادرسنة1979عاـ ـ،لـ1983ـ،كحتىكتابمرتاض)النصاألدبيمفأيفكا 
(5)تردفيثناياىاأيةإشارةلممصطمح".

كيرلمرتاضأفمفالصعكبةبمكافتحديدتاريخدقيؽلظيكرىذاالمفيكـفيالببلد
 حافظ صبرم يككف أف يرجح لكنو النصكص(العربية، تفاعمية )التناص مقالو خبلؿ مف

                                                           

(277مرتاض،نظريةالنصاألدبي)ص(1)
(21)صينظر:كريستيفا،عمـالنص(2)
.60ص،المرجعالسابؽينظر:(3)
(22ينظر:عزاـ:النصالغائب)ص(4)
(254ينظر:مرتاض،نظريةالنصاألدبي)ص(5)
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ـفيمجمة)ألؼ(القاىريةمفأكائؿالنقادالذيفكضعكاىذااالصطبلح1984الصادرسنة
كقدعثرالباحثعمىدراسةلصبرمحافظيشيرفيياإلىنصكص)كتاب،(1)بمفيكموالحالي"

بمجمكعة "مثقمة كأنيا التجريبية(، المغامرة كفجر اؿ"ح" النصيةحرؼ اإلحاالت مف كبيرة
األدب نصكص أبرز حتى السماكية كالكتب القديمة األساطير مف فييا، الفاعمة كالثقافية

كقدتطرؽفيذلؾالكقتالمبكرإلىالحديثعفبنيةالكتابة(2)اإلنسانيالقديـمنوكالحديث".
يأشكاؿجديدةمفالكتابة.كاعتباراالستراتيجياتالنصيةرؤلفكريةتتجمىفكالبنيةالنصية

أمالتي-كأشارإلىأفأبرزاستراتيجياتالكتابالنصية"استخداموالحاذؽلئلشاراتالنصية
إلىنصآخر كممة أك القارئبمفتة المعنى،-تحيؿ مف كاممة التيتستدعيعكالـ المكجزة

احثأفالدراسةالسابقةتشيركيرلالب(3)كتضفيعمىالتعبيرقدراكبيرامفالكثافةكالتركيز"
دارحكلومفأسماء إلىمصطمحالتناص،كما المبكرة إلىأسبقيةصبرمحافظفياإلشارة
كالتداخؿ النصي التفاعؿ مثؿ: كالعرب، الغربييف النقاد ألسنة عمى جاءت بو الصمة كثيقة

راتيجيةالنصيةالمتعمقةالنصيكالتعالؽكالحكارية،إضافةإلىأنوأشارإلىأىـكظائؼاالست
كجدال حكارا معو ليعقد كىي"طرحالنصفيأفؽنصيجديد كاإلحاالت، باإلشاراتالنصية
ىيكسيمة نما كا  التنكيعات، مفاالستطراداتأك تمؾاإلشاراتليستنكعا دائميفذلؾألف

االتفاؽ؛ألفأحدلخمؽتفاعؿنصيغالبامايككفبالتعارضكالمفارقةأكثرمايككفبالتكازمك
كىذاماتؤكدهنيمة"(4)مياـىذهالنصكصىيحثناعمىرؤيةالنصكصالسابقةبعيكفجديدة"

 صدرتفيعاـ حيثتقكؿ:" األحمد شاريات1986فيصؿ التناصكا  صبرمحافظ مقالة ـ
نقؿأكثرالنقاد77ـص1986العمؿاألدبيفيمجمةألؼ)عيكفالمقاالت(عدد ،كعنيا

(5)رب"الع

لعبتالمجبلتكالدكرياتالعربيةدكران المصطمحالغربيكبيرانكقد ،فيالتعريؼبيذا
ميدانان المجبلتنجد إلى الحياةكباإلضافة بالتناصفي الكعي تعميؽ في بدكره أسيـ آخر

النقديةالعربية،كىكالندكاتكالممتقياتالعممية،حيثقدـصبلحفضؿبحثامعنكناب"طراز
 كذلؾأكاخرسنة كمفأبرز1988التكشيحبيفاالنحراؼكالتناص" أقيمتبجدة. فيندكة ـ

                                                           

(255ينظر:مرتاض،نظريةالنصاألدبي)ص(1)
(8)صحافظ،كتابحرؼاؿ"ح"كفجرالمغامرةالتجريبية(2)
8المرجعالسابؽ،ص(3)
 8المرجعنفسو،ص(4)
 (185التناصية،النظريةكالمنيج)ص-األحمد،كتابالرياض،التفاعؿالنصي(5)
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المسيميففيمجاؿالممتقياتنجدعبدالممؾمرتاضالذميقكؿ:"ككنانحفقدمنابحثاإلى
 عاـ الجديد لمنقد جامعةصنعاء مصطمحالتناص."1986ندكة فيوألكؿمرة استعممنا (1)ـ

عنكناب"فينظريةالنصاألدبي".ككافبحثوم

 كقداجتيدالنقادالعربفيإيجادالبديؿالعربيالمناسب،الذميحممكنوبأمانةمفيـك
المصطمحالغربي،فاختارسعيديقطيفمصطمح)المتناص(ك)التناص(،كمااستعمؿ)التفاعؿ

راستعمالوىذابقكلو:النصي،كالتعالؽالنصي(.كيفضؿيقطيفاستعماؿالتفاعؿالنصيفيبر
مفأنكاع الذمننطمؽمنوليسإالكاحدا نفضؿالتفاعؿالنصي؛ألفالتناصفيتحديده "
فإفمعنىالتعالي)قد مفأننيأصؿإلىالمتعالياتالنصية، كعمىالرغـ التفاعؿالنصي،

مؿالمعنىيكحيببعضالدالالتالتييتضمنيامعنىالتفاعؿالنصي(الذمنراهأعمؽفيح
(2)المراد". الديفجدكن عز عند النص( ك)تقاطعات النصكص(، )تداخؿ الغذامي عند

المناصرة.كفضؿمحمدبنيساستعماؿ)التداخؿالنصي(،أماحميدلحميدانيففضؿاستعماؿ
مصطمحبختيف)الحكارية(ضمفكتابو)سكسيكلكجياالنصالركائي(فيحيفأفمحمدحماد

ناص،كتداخؿالنصكصفجعؿاألكؿتمقائياكيتمثؿفيحضكرنصكصغائبةفيفرؽبيفالت
ذىفالقارئدكفقصدمنو،فيحيفأفالثانيىكالمنيجالنقدمالذمييتـبالبحثكالتنقيب

(3)عفالتناصالمكجكدفيالعمؿاألدبي".

كتنا كاضحا اىتماما المصطمح بيذا العربي العالـ في النقاد اىتـ بالشرحكقد كلكه
 كتنظيرا–كالتفصيؿ الشعرم:ك–تطبيقا الخطاب )تحميؿ كتابو في مفتاح محمد  منيـ

استراتيجيةالتناص(،كىذاالكبلـإفدؿعمىشيءفإنمايدؿعمىكعيالنقادكفيميـلمكيفية
التيكردتالتيتتـكفقياالعمميةاإلبداعية،التيتكجبنكعامفالتداخؿكالتفاعؿبيفالمعاني

يضاؼإليوخميطمف نما فيكميتو،كا  يقكلوالشاعرليسجديدا فينصكصسابقة،كأفما
صار ىنا كمف المعاني، كعبر المغة ألفاظ عبر الشاعر إلى ينتقؿ الذم الثقافي المكركث
التناصأداةنقديةلقراءةالنصكصفيالعصرالحديث،كذلؾبماتكفرهاستراتيجيةالتناصمف

فييآل كبالتالي بينيا، كالتداخؿ التعالؽ مساحات النصكصكالكشؼعف لمقاربة ياتميمة
عمييا ىائبلمفالنصكصالسابقة تستكعبكما أفالنصكصفضاءاتمفتكحة تكرسفكرة
التناصطريقة اعتماد يمكف كأخيرا المتمازج. الفسيفسائي بنائيا مف يتجزأ ال جزءا لتصيرىا

                                                           

(257مرتاض،نظريةالنصاألدبي)ص(1)
(93-92النصكالسياؽ)صص-يقطيف،انفتاحالنصالركائي(2)
(123"ينظر:حسف،تداخؿالنصكصفيالركايةالعربية)ص(3)
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النصيدكف التناصلمتحميؿ دليؿحتىاليصبح دكف النصكصالغائبة فيتأكيؿ المبالغة
محاكلةلتتبعالرمكزأكلتعميةالنصبكثرةالتأكيؿ.

 أنواع التناص  
كقد كآلياتو، كأقسامو أنكاعو شمؿ كبيرا التناصاختبلفا حكؿمصطمح اختمؼالنقاد

الدا الضركرمكاالختيارم، التناص: "أقساـ إلى بعضيـ كالخارجي"،أشار يقسـ(1)خمي كما
التناصفيمكضعآخرإلى:

كفؽ-1 التيليستمفصميمو النصكصالخارجية النصمع كىكحكار تناصخارجي:
عبلقاتتعضيدأكتنافرأمالمحاكاةالجديةكالمحاكاةالساخرة.كيتحقؽالتناصالخارجي

ن الذم الجديد نصالمبدع بيف كالتفاعؿ الحكار خبلؿ أكمف نص، استدعاء في جح
لمتعبير مؤثرة فنية بطريقة ككظفيا مفالمبدعيف، استحضارمجمكعةمفنصكصغيره

عفأفكارهكمشاعرهكأىـالقضاياالراىنةكالمكاضيعالمستجدة.

تناصداخمي:كىكالذمبكاسطتوتتجمىكؿأبعادالنصالجماليةكاإلقناعيةكالذاتية،-2
ات،كعمىضكءىذهالشبكةيمتازنصعفنصكشعرعفشعر،ضمفشبكةمفالعبلق

أسمكبية" خاصية يممؾ ىنا فالتناص الداخمي(2)كبالتالي بنكعيو التناص يعتبر لذا ؛
التأثر مكاطف مف فييا عما كالكشؼ النصكصاألدبية لتحميؿ نقديا معيارا كالخارجي

يظيرهالتناصالداخميمفجكانبكالتأثير،كمظاىرالتعالؽالنصيبينياإضافةإلىما
كأفكار رؤل مف تحممو كما التناص، مكاقع تتبع خبلؿ مف المبدع شخصية في ميمة
ينتجيا التي األدبية األعماؿ أثير عبر لمظيكر كقتكآخر بيف تعكد كخكاطر كمشاعر

األديبكلكففيحمةجديدةكثكبقشيب.

كال التناصالمباشر بيف الصمة يعقد مف عفكىناؾ يختمفاف ال كأنيما تناصالشكمي
" التناصالمباشرىكاجتزاءقطعةمفالنصأكالنصكصالسابقة،فالتناصالخارجي.

المكقؼاالتصالي مع تتبلءـ تجعميا مناسبة ليا تكطئة بعد النصالجديد في ككضعيا
تناصالجديدكمكضكعالنص،كىذاىكمفيكـالتناصالخارجيكالتناصالشكمي."أماال

تناصاألفكارأكالمقركءإلىغيرالمباشرفيكالذميستنبطمفالنصاستنباطان،كيرجع
أك بحرفيتيا ال بمعناىا أك بركحيا تناصيا تستحضر التي التاريخية الذاكرة أك الثقافي

                                                           

 (126مفتاح،تحميؿالخطابالشعرم)استراتيجيةالتناص()ص(1)
 (82يناميةالنص)صمفتاح،د(2)
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يماءاتوكشفراتوكترميزاتوكعميأساسالتناص كىذا،لغتيا،كتفيـمفتمميحاتالنصكا 
(1)"الداخميكالمضمكنيىكالتناص

مفناحيةأخرليمكفلمتناصالداخميأفيساعدفيالكشؼعفعبلقةالنصالحاضر
بكجدافاألديب،كمااستقرفيومفقضاياكأفكارتفسرمكقفومفالحياة،كمافييامفقيـ

كمبادئكنظرتوإلىاألشياءكاألحياءمفحكلو.

الخم-3 بو كيقصد أديبمعيفحيثتتشكؿالتناصالذاتي، معيا يتعامؿ التي النصية فية
عبلقاتتربطنصكصومفخبلؿالتكرارالفنيالمتطكر،كىذااليعنيأفالمبدعيتناص
أك أكيحاكرىا السابقة يمتصآثاره معنفسوحيث"مفالمبتذؿأفيقاؿأفالشاعرقد

بينيا،أكتعكستناقضايتجاكزىا،فنصكصويفسربعضيابعضاكتضمفاالنسجاـفيما
." رأيو غير ما إذا التناصإلى(2)لو الباحثكففيتقسيـ كفيالكقتالذميختمؼفيو

داخميكخارجياعتماداعمىتناصالمنشئمعنصكصوكنصكصغيرهالزاؿىناؾمف
مفتناصات النطبلقيما كاحدة يعتبرأفالتناصالداخميكالتناصالذاتيكجيافلعممة

شئمعنصكصونفسيا،خاصةإذاكافالتناصمعنصكصالمبدعنفسوالتيأنتجياالمن
كقديسمىالتناصالداخمي فيأعماؿأدبيةسابقةأكأعماؿمتزامنةمعالنصالجديد،
نصكصو مف تنطمؽ جديدة تجربة في خبللو مف الشاعر يدخؿ حيث بالتناصالذاتي

لذاتييختمؼعفالتناصالداخميفيأفاألكؿكيرلالباحثأفالتناصا(3)المكجكدة".
يمقيمزيدامفالضكءحكؿالقضاياالممحةعنداألديب،كالتييعكدإلييامرةبعدمرةفي
عمميةتراكميةتكمؿالصكرةبعدإخضاعيالعمميةترتيبحسبأكلكياتجديدة،كاىتمامات

كافقةكلكفبدرجاتمختمفة.تبدتلمكاتبتعكسكجياتنظرمتعارضةأكمتناقضةأكمت
كالميـفيالمكضكعينبع،كقديشترؾالتناصالذاتيمعالتناصالداخميفيىذاالجانب

مفقدرةالتناصبشتىأنكاعوعمىإحداثاالختراؽكاالنطبلؽإلىآفاؽإبداعيةفيدنيا
"كليسمفالضركرمأفيككفالتناصمجردحضكرلمنصاآلخرعم ىالجماؿالفني،
المناقضة". أك المعارضة سبيؿ عمى أيضا يككف الحضكر إف بؿ االستمداد؛ (4)سبيؿ

كأخيرا،كبناءعمىماسبؽفإفالتناصالخارجييختمؼعفالتناصالداخميكذلؾفي
                                                           

(80-87صصدركزة،مقاؿبعنكافاإلبداعفيمذكراتالشاعرةفدكلطكقاف)(1)
(126-125مفتاح:تحميؿالخطابالشعرم:إستراتيجيةالتناص)صص(2)
 (.317)صالتناصصؾجديدلعممةقديمةجمعة،ينظر:(3)
 (52-51صصلشعرملرفعتسبلـ)استنطاؽالخطابا-عبدالمطمب،ىكذاتكمـالنص(4)
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أنويصؿالنصاألصميبنصكصأكمقتبساتمفخارجوينتجبينياعبلقاتجديدةكال
 بنصكصمعينة العبلقة النصكصتنحصر مف كغيره النصالحاضر تشمؿ بؿ فقط،

األدبيةأكاألجناساألدبيةالتيأصبحتفيالعصرالحديثتتميزبتداخمياكتشابكيافي
الفنيةكالمكضكعيةلدرجةجعمتيامتقاربةمفبعضياإلىحدبعيدتعطىالمتمقي سماتيا

الثقافيكتجربتواإلنسانيةالعميقة.فرصةلقراءتياأكمقاربتيابطريقةمختمفةتتأثربمخزكنو

التناص اىتمتبدراسة الحديثقد فياألدبالعربي أغمبالكتبالنقدية أف كيبدك
الخارجيكتحديدأىـمصادره،كتصنيفوإلىتناصدينيكأدبيكتاريخيكأسطكرمكالتركيز

كأ الكاتب آراء عف التعبير في كدكرىا الجديدة كتفاعبلتو دالالتو التيعمى كمشاعره فكاره
يضمنيانصوالجديد.كسكؼيقكـالباحثبتتبعمكاقعالتناصالداخميكالخارجيكالذاتيفي
المقاالتالقصصيةالمكسكمة)مفشكارعالكطف(،كمعرفةمدلحضكرىا،كالدكرالذمتمعبو

معالتنكيوإلىسعيالباحثمفخ بلؿفيتشكيؿالمعنىعبرنصكصمقاالتوالقصصية،
التناصالخارجيإلىمتابعةمدلحضكرنصكصأخرلظيرتفيعصكربعيدةكتشمؿ
كالقصصكالحكايات كنثر شعر مف يضمو كما كالتراثي كاألدبي كالتاريخي التناصالديني
العصرالعثمانيأكعصرالدكؿكاإلمارات قبؿنياية إلىما كاألساطيركاألمثاؿالتيتعكد

بني المرتبط الثاني األكلى العالمية الحرب المقاالت1917اية الباحثصمة سيتناكؿ كما ـ،
نماذج عمى االقتصار مع المعاصرة كالعالمية العربية األدبية األعماؿ مف بغيرىا القصصية
معينةتؤدمالغرضمفالدراسةالتيتنطمؽمفالتناصالداخميمستغرقةالفترةالزمنيةالتي

ـ(.كأخيراسيتناكؿالباحثمف2017ـ)كصكالإلىكقتناالحالي)1917تمتدمفالعاـنفسو
تشكؿ التي نصكصالمقاالتالقصصية بيف كالتداخؿ التفاعؿ عبلقة التناصالذاتي خبلؿ

لمكاتبكي الكاممة الفنية األشكاؿاألعماؿ فيو تتداخؿ إبداعي فني عمؿ تقديـ في أثرىا بيف
لمكشؼع الفنية كاألساليب التياألدبية ذاكرتيا في أك النصالحالي نسيج في حضكرىا ف

يقطيفبيف ميزالكاتبسعيد كقد ثبلثةأشكاؿمفالتفاعؿالنصتعرؼبالنصكصالغائبة.
تتفاعؿلنصيالداخمي،كالتفاعؿالنصيالخارجيحيثالتفاعؿا،كالتفاعؿالنصيالذاتيكىي:

(1)بعيدة".نصكصالكاتبمعنصكصغيرهالتيظيرتفيعصكر
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 أوال : التناص الخارجي 

التيأدت بالكطفمنذزمفسابؽلميجرة كقدعرضالكاتبلشخصيةقطعتصمتيا
كقبؿأفيعكدالكاتبإلىالتناصالدينيمع،كشكمتجرحامفتكحامازاؿينزؼ،إلىالنكبة

كتركياتتحدث،وبعنايةتشخصيأفقدـبعدالقرآفالكريـيمجأإلىاالنطبلؽمفالكاقعالراىف
"كنتقبؿاليجرةأبيعالحساسيفكالحماـلممستكطنيفككافمختارىـشمعكفعفنفسيابنفسيا

الكاتبفيكصؼتمؾالشخصيةمستخدما(1)يحبني،فسمانيالناس"شمعكفالصغير" كيبدأ
تمييدان ككبيرة صغيرة كؿ عنو يعمـ بأنو يكحي الذم الغائب عيكبوكا ،لتعريتوضمير براز

"كبالمناسبةعرؼعفشمعكفبخموالشديدككذبوكأنانيتو،فيىذهالسفالمتأخرةكانتعينو
"زائغة"ككافيؤلبالمعمـالييكدمعمىالعماؿ،حيثكافزعيـدكريةعماؿنظافةفيبمدية

شمعكفتؿأبيب،كاستغؿمنصبوىذافي"الرمرمةكالبصبصةكمايقكؿالعماؿالذيفسمكهسران
.كلـيكفأحدمفالعماؿيجرؤعمىمكاجيتو"كرغـىذاالفسادكاإلفسادلـيستطع(2)اليرش"

كلـيتكقؼحجـالفسادكالضبلؿعندىذا(3)أحدمفالعماؿأفيقكؿلو"ثمثالثبلثة..كـ"
يخان،كاستباحلنفسوأفيككففيآخرالزمافشمان،كالمشكمةأفشمعكفصدؽنفسوتما،الحد

.كقدكظؼالكاتبالتناصالديني(4)كحمؼبالطبلؽأنويفيـأكثرمفأطكؿلحيةفيالبمد"
ليعبر فقدجاءتفسيراآلياتالقرآنيةالكريمةمغمكطا بطريقةتصكرفسادالكاقعكعفكنتو؛لذا

لتبعيةعفجيؿتمؾالشخصيةكفسادىاأكال،كجيؿالمحيطيفبوكجبنيـثانيا،كحجـالكالءكا
لمعدكمفناحيةكحجـالصمتكالخنكعالذميطبؽعمىألسنةالمستمعيفالمستسمميفككأف
عمىرءكسيـالطير.كقداشتيرعنوتفسيرهلآليةالقرآنية)إفيكـالفصؿكافميقاتا("قاؿىذه

مكجيةلكؿمفيمعببذيمومفكراءالمعمـالييكدمإنواقتربيكـالفصؿمفالشغؿفميح تـر
نفسو" الستمراراإلذعافكالخضكعكاالستسبلـ(5)كؿكاحد مفتكحة التفسيريمثؿدعكة كىذا .

كلكنوجاءىذهالمرةمغمفابغبلؼمفالييبةكالتكقيركاإلجبلؿالذميمؤلجكانبالنفسكيستمد
لمسمـفاجنحليا(قاؿحت فجنحكا ىكلكقكتومفقدسيةالنصالقرآني،كفيتفسيرهلآلية)كا 
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(1)غمزكاغمزانفعميناأفنجنحلكينسرح،كمعنىقكلوتككؿعمىاهلليعنياسرحعمىشغمؾ"
الييكدم)صاحبالعمؿككلي المعمـ إرادة الخركجعف كعدـ الييكد العمؿعند يصبح كىكذا
األمر(ىكالمقدسكالمكافلغيره،كاليجرؤأحدمفالعماؿعمىمخالفةشمعكفاليرشال

وعالـصاحبىيبةككقاركعمـشرعيفيك"بطبيعةالحاؿلـيدرسالفقوكالالمغةكالتعمـألن
ذاصمىأحيانانصمىبغيركضكءكلكنوصارمفتيانلمجمكعةالعماؿ فيمدرسةكالجامعة،كا 

فميسالعيبفيوبؿفيالعماؿالخائفيفالذيفاليحرككفساكنا(2)الخائفيفمفغدره" كىكذا
غيوكفق في أكثر التمادم عمى تشجيعو إلى أدل مما التغيير إرادة فقدكا عندما أنفسيـ دكا

رايحة ألنيا شطارة "كاهلل قاؿ: لمييكد األراضي بيع حكؿ لو صدرت فتكل "كآخر كضبللو
كعندماسألوأحدالعماؿعفالعمالةمعالييكدقاؿاليكجدفيناأمعميؿالسمح(3)رايحة".

كعبلنية،ثـإفكؿمرناأفنتعامؿمعيـبالحسنىسراىذاتعامؿمعالييكدكاهللأاهلل،كلكف
يترددعمىكثيرمفكلعؿالكاتبىنايشيرإلىما(4)كاحدحرفينفسوكالحياةكجياتالنظر"

كقدتحكؿ،مفأفالخيانةفيىذاالزمافتحكلتإلىكجيةنظراأللسنةبطريقةىزليةساخرة
الشع كجياتنظركعمىالجميعااللتزاـتمؾالشخصيةارعمىلسافىذا إلىأفالحياةكميا

بكجيةنظره"عندذلؾأغمؽشمعكفجيازالراديككنظرإلىالعماؿفأغمؽكؿكاحدمفالعماؿ
.كقدتمكفالكاتبفيالنيايةمفانتقاءالكمماتالتيتكحي(5)فموكأغمؽعيكنوكناـالجميع"

كيغمؽالعيكفكيغرؽالناسفيسباتعميؽ.،الذميكمـاألفكاهبحجـالصمت

تحت كاالجتماعية كالسياسية األمنية األكضاع تردم عف التعبير الكاتب يحاكؿ
االحتبلؿكصكالإلىزمفالفمتافاألمنيالذمبرزخبلؿمرحمةالمفاكضاتمفخبلؿتكضيح

رجاعالذاكرةإلى قصةالغكلةتمؾالحادثةالكىميةالمفبركةالتيأكجوالشبوبيفالمرحمتيف،كا 
أطمقياالييكدشائعةيفالناسحتىيغمقكاعمييـمنازليـ؛كذلؾلعزؿرجاؿالمقاكمةالفدائية،
الكقت إلى ينتقؿ ثـ المطمكب. الفدائي القبضعمى لقاء الناسكا  إخافة في الييكد نجح كقد

يدمسمحيفاقتحمكاحديقةالحيكافكاختطفكهإلىالراىفليشيرإلىقصةاألسدالمسركؽعمى
جيةمجيكلةفيرسالةمنيـأفالذميستطيعأفيقيداألسكدكيبيعيالمييكدقادرعمىتكبيؿ
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مفيشاءكبيعولمييكدكقادرعمىسرقةأمشيء.كبيفالقصتيفكمافييمامفرسائؿكدالالت
سادكاالرتباطباألعداءدكفرادعمفديفأكيشيرالكاتبإلىمايتصؿبيمامفمظاىرالف

ضميركسطجبفالجماىيرالصامتةصمتاألسدالمخدر،كالقابعيفخمؼجدرافبيكتيـخكفا
كالعمى التخؼعمىالشعب، األمؿكالبشرل"قاؿ: يبثرسالة فيالنياية لكنو مفالغكلة

:كلكنيأشعربغيرذلؾ،قاؿ:بعدالكطف،فأرضنامقدسةكرجالنا،كأسكدناليستنائمة.قاؿ
سككفالريحعاصفة،كبعدىدكءالبحرثكرةيأتيبعدىاخيركثير،كلفيستطيعأحدأفيسرؽ
يمانا،كقدحافمكعدالفصؿياعزيزم،إفيكـالفصؿ إرادةالناسطالماأففيالناسركحاكا 

ريـمفالتأكيدعمىأفدكاـالحاؿكقدتمكفالكاتبعبرالتناصمعالقرآفالك(1)كافميقاتان.
مفالمحاؿكأفليؿالكذبكالخداعقصير،كأفكؿماىكآتقريبكأفالفصؿبيفالصادقيف
المحالة القادـ القيامة يكـ مفالنصالقرآنيكتسمية استفاد كقد كالكاذبيفصائرالمحالة.

الفصؿألفاهللتعالىيفصؿفيوبيفالمحسفكالمسيء كالحؽكالباطؿكالصادؽكالكاذب.بيـك
لمخركجيدور  (2))الرصاصة في بيت النار( كفيمقاؿ تدعكه حكاربيفاألـككلدىا

ياكلدىامكضحايظنامنياأنيـقدداىمكاالمخيـكىـيطمقكفالنار،فيردعم،كمقاكمةالييكد
الحكايةياعزاـ؟قاؿ:ىؤالءماا"قاؿ:ياأميليسالييكدىـمفيطمؽالنارالميمة،قالت:إذ

فيانتخاباتالبمدية ينجحكا تسأؿاألـعفالعمؿ(3)"بعضأنصارمفلـ يعكد(4)"كعندما
الكاتبإلىالتناصالدينيغيرالمباشرليكظؼداللةالحادثةالدينيةفيتصكيرمايحدثفي

 المتعمقة فيالتفاصيؿ مفتشابو بينيما لما الراىفنظرا مفالكذبالكاقع كخيكطيا بالمؤامرة
الذيفقتمكا قاؿالعمؿعمؿاهللفيأصحابالبقرة كالخداعكطمسالحقيقةكفضحالمستكر"
اهللعندما ففضحيـ طمبكا، ما ككافليـ بالقصاصمفالقتمةإلخفاءجريمتيـ، كطالبكا نفسان

عمييـ النفسلتشيد ىذه الكاتبالتناصالدينيىذ.أحيا استخدـ جديداكقد استخداما المرة ه
كيتنبأباألحداثالمستقبميةقبؿكقكعيا،،عندمااعتمدعميوباعتبارهتقنيةيستبؽفييااألحداث

كذلؾمفخبلؿاالستعانةباآلياتالقرآنيةالكريمةالتيتسمطالضكءعمىمزيدمفالتفاصيؿ
الحكادثالمشابية مف كغيرىا الحادثة بيذه المرتبطة ذلؾكالنتائج مف أبعد يذىبإلى "لذا ؛

عندمايتنبأبثكرةالناسعمىالظمـكالخداعكتمردىـعمىالفسادكرمكزه"قاؿ:التقمقي،كدعي
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الشيداءفيعميائيـ؛ألفىذاالشعباليمكفأفيسكتعمىضيـ،قاؿ:كماالنتيجة،قاؿ:
عاآلمنيفكيقيرالصالحيف،سنفكز،سيفكزالحؽ،قالت:كلكفالخكؼمفىذاالفمتافأفيرك

فغدانلناظرهقريب:قالت:حماؾاهللياكلدم،كلكف قاؿ:الحؽأقكلمفالبكاريدالمشبكىة،كا 
كىكذاينييالكاتبمقالتو(1)حافظعمىسبلحؾياحبةعيني،قاؿ:الرصاصةفيبيتالنار."

تحقؽنبكءتوكتحكؿاألمؿكالحمـبالمجكءإلىاألمثاؿالشعبيةالتيترسخمايريدهمفانتظار
عدادكاستعدادكجاىزيةلممكاجيةفيكؿلحظة إلىحقيقة،كمايتطمبوذلؾاالنتظارمفحذركا 

يعرضالكاتبمشيدالنياشالكذابالذميخرج (2))حريق الحقيقة القادم( كفيمقاؿ
ج الكريـ القرآف مف آية يفسر الشيخ سماعو بعد مختنقا المسجد دخكلومف عمى يندـ عمتو

"حتىالأسمعماسمعت،قاؿ:المسجدكالصبلةفيو،كعندسؤالوعفسبباختناقوكندموقاؿ:
 ماذاسمعت؟!قاؿ:الشيخكافيفسرآيةمفالقرآفالكريـيقكؿ:)كمفيغمؿيأتبماغؿيـك

تاالحتبلؿ.قاؿ:القيامة(قاؿ:كماذافيىذا؟قاؿ:لقدكافيتحدثعفالذيفيسرقكفمخمفا
ىؿحرميا؟قاؿ:نعـ،قاؿ:أليستىذهغنائـلممسمميف؟قاؿ:يقكؿذلؾ،كلكفالبدأفتجمع

تكزعبالعدؿعمىالناس" ثـ القيادة، بيد الكريـ(3)كميا القرآف التناصمع الكاتبمف كيتخذ
عإضفاءركحالدعابةمنطمقالنقدالكاقعكمافيومفقصكركفسادعمىصعيداألفرادكالقيادةم

كاالستيزاءمفحاؿىؤالءالذيفيعيثكففياألرضفساداكيسرقكفمقدراتالشعب"قاؿ:كلكف
أيفىيالقيادةالتيتتسمـ؟!قاؿ:قاؿالشيخأنيـاألمفالذمتسمـالمستكطنات،قاؿ:ذىبت

االذميزعجؾ؟قاؿ:إنيباألمسفمـأرىـ،قاؿ:لقدذىبكاإلىالحدكدلمنعالمتسمميف،قاؿ:كم
أبدان،كلفأسمميا، الكبلـ قاؿ:الأبمعىذا غنمتإلىالسمطة، إذفسمـما قاؿ: أخاؼاهلل،
 يـك غٌؿ بما يأت يغمؿ )كمف يقكؿ: الشيخ أف الخازكؽ قاؿ: يزعجؾ؟ الذم ما إذف قاؿ:

لكيربا؟،قاؿ:نعـ.القيامة(،كأنامعظـغنائميأسبلؾ،قاؿ:ياخراببيتؾ!!ىؿخربتشبكةا
قاؿ:إذفىذاىكالذميجعؿضميرؾيؤنبؾ؟قاؿ:ال،كلكفخشيتيأفيمتؼىذاالكابؿعمى

يقاظالضمائر(4)القيامة"يكـنقيع كىكذايمعبالتناصالدينيدكراإيجابيافيتعديؿالسمكؾكا 
 النظرم، المستكل عند التغيير ىذا كقكؼ مف الرغـ عمى األخطاء تغمغؿكتصحيح كعدـ
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القناعاتفيسمكؾمممكسعمىأرضالكاقعفمازاؿاألمربحاجةإلىىزاتعنيفةكصرخات
قكيةكقناعاتحقيقيةبضركرةالتغييرعمىمستكلالنظريةكالتطبيؽ.

 مقاؿ في الكاتب أخر(1))مسئول ولكن(يعكد كالتفسيرلمرة التناصالديني إلى
الكريمة القرآنية لآليات مكضعياالخاطئ غير في كاستخداميا مسئكؿ، شخصية قبؿ مف

كالتييمكفتأكيدىا كالبعيدة، الكمماتعمىالمعانيالقريبة الحقيقيمفخبلؿتكظيؼداللة
المسئكؿ،حسبسياقيا قبؿ مف الكريمة لآلية المقصكد المعنى تجاكز أظير الكاتب كلكف

أىبلكسيبل،ثـأشار–لتممصمفكرسيو"المدفكفداخؿالكرسي"قاؿكىكاليكاديستطيعا
السائؿفبلتنير( )كأما مكتكبفيو بالجمكسكىكينظرإلىبركازأعمىرأسو فاآلية(2)إليو

الكريمةتنيىعفزجرالسائؿالمحتاجبينماالمسئكؿيستخدمياباعتبارىاسنداشرعياكميثاقا
كيج لؤلسئمة يستمع الكثير الكرسي داخؿ كجكده ىذايبرر أرأيت؟ قاؿ: " رغبتو حسب يب

فمك شغميكليسشغمؾ، ىذا  قاؿ: تجيبكف؟! الصحفي: قاؿ تسأؿ، لكي ىنا نحف شعارنا،
أفأظؿ البد كأنا ذلؾلفأعكدمسئكالن. لديؾأسئمة،كعند أجبتعمىكؿشيءلفيعكد

.(3)مسئكالن!!"

الكاقع مفزيؼك،كيستمرالكاتبفيتعرية فيو ضبلؿمفخبلؿتقنيةككشؼما
السؤاؿكاإلجابةكماتحمؿمفسبؿالتبلعببالكمماتكالدخكؿفيتيوالمفاكضات:"فيضكء
ماتقكـبوحككمةالعدكمفتصعيدكفيضكءاالنحيازاألمريكيالتاـليا،ىؿترلمففائدة

بكؿعمىمفكراءالبحثعفسرابلممفاكضات؟قاؿ:صحيحأفمايقكمكفبوشيءغيرمق
المباركة...كلكف الثابتةكلفيتخمىعفانتفاضتو المناضؿالذملفيتراجععفحقكقو شعبنا

يدؾلتقتمنيماإلىعميناأفنككفأكثرحضاريةفيتمقيالضرباتكليكفشعارنا:"لئفبسطت
بباسطيدمإليؾألقتمؾإنيأخاؼاهللربالعالميف" آ(4)أنا التناصالدينيمع ياتكظير

القرآفالكريـمرةأخرلكلكففيغيرمكضعوفاآليةالكريمةتتحدثعفىابيؿالذميمنعو
خكفومفاهللتعالىمفقتؿأخيو،أكمسوبسكءلكفاألمرىنامختمؼجدا"قاؿالصحفي:
أعرؼالخكؼثـ ال أنا خائؼ.. إني ذلؾ مف تفيـ ال قاؿ: عظيـ. اهللشيء الخكؼمف
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أضاؼ:مارأي ؾفيأسئمتي؟قاؿالصحفيكىكينظرإلىالكرسي:فعبلنستظؿمسئكالنإلىأمدو
(1)بعيد".

عبرالكاتبمفخبلؿالتناصعفانقبلبىائؿفيالمبادئكالقيـكالشعاراتالميزكمة
كالخكؼمفاهللتعالىفي،فيالمرحمةالجديدةالتيتدعكإلىالرفؽكالحذرالشديدمعالعدك

كالصبرعمىأذاه،كتحمموكتقبؿضرباتوالمميتةبصدررحبكبقمبمميءبالحب،مكاجيتو
كأنوميماكانتاألسبابكالنتائجفمفيسمحلنفسوبمعاممةعدكهبنفسالحدةكالشدةكالقسكة.
أماغيرذلؾفيكيعمفبمسافعربيفصيحكبصفتومسئكالفيالمرحمةالجديدةقائبل:"أناال

(2)أعرؼالخكؼ"
شيخاإلىاستحضارقصةدينيةيركيي(3)()عزيزة وممك الموتيمجأالكاتبفيمقاؿ

تمؾالمرأةالتيقطعتالنيربأحدرضيعييا،كعادت،المرأةالتيأبكتممؾالمكتتشيرإلى
لتحضرالثانيفإذاباألمريأتيوليقبضركحياكىيكسطالنير،فقبضركحياكبكىحزنانعمى

 كؿعمىشاطئ!!"رضيعييا مفالماضيإلىالحاضر(4)المذيفانقطعا كينتقؿالكاتبفجأة
ليسقطأحداثالقصةالدينيةالسابقةكشخصياتياعميومعتغييرتفرضوطبيعةالمكقؼ؛الراىف

الراىفلتتحكؿالمرأةإلى"عزيزةبنتمخيـخانيكنسالتيتركترضيعياعندجارتياكحممت
غمةفتحالطريؽبيفخانيكنسكغزةإلىمستشفىالشفاء،كعندمارتبتأمكرهطفمياالمريضمست

إلى عمىالعكدة فبلىيقادرة الكسطى، فيالمنطقة معمقة بيا فإذا عادتلتحضررضيعيا
بغزة." كالإلىمستشفىالشفاء فيمكت(5)خانيكنس، الذمكافسببا القديـ النير تحكؿ كقد

فرؽبينياكبيفرضيعيياإلىحاجزلمعدكيحكؿبيفاألـالفمسطينيةالمرأةكغرقيافيمياىوك
التي كالمجنكنة الكسطى المنطقة في عالقة كأصبحت رضيعييا، خانيكنسكبيف مخيـ بنت

ياإلىىناؾكلككافيمرمفمكبحثاعفطريؽينق،فقدتعقمياليفةكشكقالكلديياالصغيريف
إبرة.كعبثاتحاكؿالعثكرعم كقدعاكدىا،ىالطريؽمماأشعؿحريؽالذكرياتفيقمبياخـر

مفجديدالشعكربالضياعكالشتات"كلـتكفالمرةاألكلىالتيتعرؼعزيزةفيياالتشتتفمقد
،كرحؿمفرحؿ67،ثـنزحبعضأىميامعمفنزحعاـ48ىاجرأىميامعمفىاجرعاـ
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كمايزيدمفمرارةالكاقع(1)ـتكاجوشتاتانجديدان."شيداءعمىطكؿالطريؽالمر...كىاىياليك
كقسكتوأفاألنباءالتيسمعتياعزيزةكأشعمتفينفسياالحزفكالقيرمفجديد"فيالصباح
سمعتعزيزةأفاجتماعانسريانقريبانتـبيفالطرؼاألكؿكالطرؼاآلخر،كأفىناؾاحتماالنأف

بيفالحكارمفيال كانطمقتالتفتحالمنافذ قطاعفاستأذنتمفأىؿالبيتالذيفاستضافكىا
تعرؼإلىأيفتتجو؟إلىرضيعياالذماليرضعإالمفصدرىا؟أـإلىطفمياالذميعاني

المستشفى" في خطيران كالطرؼ(2)مرضان الطرؼاألكؿ الغمكضيمؼالمكقؼبيف زاؿ كما
ف،كأسفرعفاحتماؿفتحالمنافذبيفالحكارمالثانيخبلؿاالجتماعالسرمالذمعقدهالطرفا

فيالقطاع،ككأفالفصؿكالعزؿقدفاؽالكصؼكالتصكركالتكقعفمـينحصرفينيريفصؿ
بيفشرؽكغربأكشماؿكجنكب،كلكنوتخطىكؿذلؾكتعداهليتحكؿإلىخبلياسرطانية

ىحارةأكمفمنفذإلىمنفذتفشتفيأرضالكطف،كلـتقطعالطريؽكاالنتقاؿمفحارةإل
فقطبؿقطعتاألمؿفيالحياةكالأمؿفيالشفاءإالباجتثاثياكاستئصاليا.

فيمجأإلى(3))رمل الطريق(الحديثعفالحاجزكمرارتويشغؿباؿالكاتبفيمقالو
شركره كالتخمصمف معو التعامؿ في الناس طرؽ لبياف منو محاكلة في الديني التناص

ضراره،كالمجكءإلىاهللتعالىكطمبالعكفمنوفيمكاجيةعراقيموحيثتناكلت"امرأةعجكزكأ
كيسانمفالنايمكف،كمؤلتورمبلن،كبخفةلـتعيدىامفقبؿصعدتإلىالسيارة،كقالت"تككؿ
يكنس. خاف جية مف الحاجز بداية جية متجيان اهلل عمى السائؽ كتككؿ بني. يا اهلل عمى

ردأفأشارالجندمالمختبئفيمكقفولمسياراتأفتتحرؾبدأتالحاجةأـعزيزتتناكؿكبمج
مفكيسياحفناتصغيراتمفالرمؿكتنفضيامفشباؾالسيارةكىيتردد:"كجعمنامفبيف
أيدييـسدانكمفخمفيـسدا..شاىتالكجكه..شاىتالكجكه..."إلىأفاجتازتالسيارةالطرؼ

اجز،ككادالرمؿأفينفدلكالأفالركابقالكاليا:الحمدهللعمىالسبلمةياحجة..الثانيلمح
(4)لقداجتزناالحاجز،فكفتعفذلؾ،كىيتتمتـحمدانكشكراهللعمىنعمتو".

كقدكظؼالكاتبالتناصالدينيفيالتخمصمفالعقباتالتيمؤلتأرضالكطف
رعبكالمكتعمىحكاجزهالمنتشرةفيشكارعالكطفبعدأفببنادؽمشرعةلمعدك،كىكينشرال

النبي فعؿ منو مستكحيا الكريـ إلىالقرآف الذيفعاد مفبيفاألعداء خرجسالما عندما
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اٍبنىا شىٍيبىةي كى عيٍتبىةي مىسى جى ًفيًركىايىًتًو: اؽى ًإٍسحى ٍبفي مَّدي ميحى قىاؿى يحيطكفبومفكؿحدبكصكب"ى
ًبيعىةى، رى النًَّبيَّ ديكفى ،يىٍرصي مىؼو خى يَّةيٍبفي كىأيمى ٍيؿو ـيكىأىبيكجى مىٍيًوالسَّبلى عى ـٍ مىٍيًي عى رىجى ًليىٍبميغيكاًمٍفأىذىاهي،فىخى

ٍمفً خى ًمٍف كى سىدِّا ـٍ أىٍيًديًي بىٍيًف ًمٍف عىٍمنا كىجى قىرىأى:" كى ًبًو ـٍ فىرىمىاىي تيرىابه ًفييىًدًه كى يس" يىٍقرىأي" سىدِّا"كىىيكى ـٍ ًي
". ـي السَّبلى مىٍيًو عى ـٍ مىٍيًي عى تَّىمىرَّ حى قيكا فىأىٍطرى
مرتالحاجةمفالحاجزبسبلـكمضتفي(1) كىكذا

أثناء خطرة إصابة أصيب الذم عزيزة ابنتيا ابف لزيارة بغزة الشفاء مستشفى إلى "طريقيا
داعتقؿعمىالحاجزنفسوقبؿالمجزرةاألخيرةفيخافيكنسككافكالدهزكجابنتياعزيزةق

كعندماكصمتالسيارةإلىمشارؼغزةظيرىناؾحاجزجديدك"تناكلتأـعزيز(2)شيكر."
فقد(3)كيسياعمىالفكركعفرتماتبقىفيومفرمؿكىيتردد:شاىتالكجكه.شاىتالكجكه."

السائؽقائبلن أخبرىا  كعندىا بالييكد فيذىنيا ليسأصبحالحاجزمرتبطا ىذا حجة اليا :
حاجزالييكد..ىذاحاجزنانحف!!قالتمستغربة:ىذاحاجزيحجزالييكد؟..قاؿ:ال..
كيظؿ إذفيحجزالعرب؟" لماذا  كقالت: فأشاحتكجييا كلكنوحاجزنا، بؿيحجزالعرب..

إجابةأكتكضيحاكسطسككفكسككت."كبينماىـكذلؾساكتكفإذقا ؿأحدالسؤاؿمنتظرا
الشباب:ياجماعةالتقمقكامفحاجزكحاجزيفكثبلثةإذاكافذلؾلمصمحةالكطف!!فسألت
الحاجةأـعزيز:كىؿىناؾحكاجزأخرلإفشاءاهلل؟!فقاؿالشاب:نعـىناؾالكثير!!فقالت

اهلليرضىعميؾكتناكلتكيسيا" كقؼشكية سكاؽ، يا بني.. يا كلعؿالكاتب(4)عمىالفكر:
يشيرإلىكسيمةناجعةلمكاجيةالحكاجزالتيترمزفينظرىاإلىالمكتكاالعتقاؿكاالغتياؿ
إالبالعكدةإلىنبعاألمفكاألمافكالحصفالحصيف كاالحتبلؿكأفالسبيؿإلىالنجاةمنيا

كالسيرعمىنيجوكدربوكالسيرمعآلوكصحبوكعدـالذميتمثؿفيالتمسؾبسيرةالنبي
ألنيافيالنيايةتشترؾفيلسككتكالتسميـبكجكدالحكاجزميماكافاسمياكرسمياكمكقعياا

عمىحركتيـفيالكقتالذمؽإحكاـالحصارعمىالمكاطنيفكفرضمزيدمفالقيكدكالتضيي
.تشكؿكسيمةمفكسائؿاألمفكالحمايةلقطعافالمستكطنيفكسياراتيـكناقبلتجندىـ
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كىكجزءمف(1))وأعدوا ليم(إلىالتناصالدينيابتداءمفعنكافمقالويمجأالكاتب
ِ بدايةاآليةالكريمة ةٍ َووِْي رِباِط اْْلَيِْل تُرَِْتَُِن ةٍِِ َعُدوَّ اَّللَّ َِّ ْه َوا اْستََطْعتُْه وِْي قُ ُُ َ وا ل عِدُّ

َ
َوأ

 ُ ُه اَّللَّ ُُ ُِْه ال َتْعنَُىَِن ِ ِ وََعُدوَُّكْه َوآَخرِيَي ِوْي ُدوً َِ َس ِيِل اَّللَّ ٍي  ِا ِوْي  ٍَْ ْه َووا ُتٌْاُِم ُُ ْعنَُى ََ  
نْتُْه ال ُتْظنَُىِنَ 

َ
[60األنفاؿ:]يَُِفَّ إََِلُْلْه َوأ

يعدك أف لممؤمنيف مكجو )كأعدكا( قكلو في الذيفا"كاألمر بربيـ، كفركا الذيف ليؤالء
لمؤمنكفباهللكرسكلو)ليـمااستطعتـمفبينكـكبينيـعيد،إذاخفتـخيانتيـكغدرىـ،أيياا

قكة(أم:ماأطقتـأفتعٌدكهليـمفاآلالتالتيتككفقكةلكـعمييـ،مفالسبلحكالخيؿ=
اهللكعدككـمفالمشركيف. )ترىبكفبوعدكاهللكعدككـ(،يقكؿ:تخيفكفبإعدادكـذلؾعدكَّ

الرميىكالقكة،قاؿ:)كأعدكاليـكفيالحديثأفرسكؿاهلل مااستطعتـمفقكة(،أالإفَّ
القكة." الرميىك إٌف كتجييز(2)أال كاالستعداد الحديثعفاإلعداد الكاتبمف ينتقؿ كفجأة

"عمىالحاجز فيالكاقعالراىفمكاجيةمفنكعجديد اآلالتكالسبلحلمكاجيةاألعداءلتبدأ
ؾيامكاطف،كىكينادمبصكتمرتفع:خزفمؤنكقؼبائعالدخافمنشرحالصدريفرؾيدابيد

المفارقةبيفالماضي(3)"الحربعمىاألبكاب تبدأ المميءالمشرؽالمجيدكبيفالحاضركىنا
المتعمقةباالستعانةبالتدخيففيمكاجيةاألزماتكاالىتماـبسفاسؼاألمكربالضبلؿكاليزيمة

حكاربيفالسائؽصالدينيمعالقرآفالكربـخبلؿالتنا.كيمجأالكاتبمرةثانيةإلىكالحركب
 كشيخ قكة عمى قكة تزداد التي أمريكا عف قائبل عميو كأيدميرد بأيدييـ بيكتيـ "يخربكف

ِيَي َكَاُروا كقدعادالكاتبإلىاآليةالثانيةمفسكرةالحشر(4)المؤمنيف" ْخَرَج اَّلَّ
َ
ِي أ َِ اَّلَّ َُ

َِْل امِْكتاِب ِويْ  َ ْه  ِوْي أ ُُ ْه ُحُصُِن ُُ ْه واًَِعتُ ُُ نَّ
َ
ِا أ ٌُّ ِا َوَظ ْن ََيْرُُج

َ
ِل اْْلَْْشِ َوا َظٌَنْتُْه أ وَّ

َ
دِيارَِِْه ِِل

 
َ
ْه ةِأ ُُ ُُِه الرُّْعَب َُيْرِبَُِن ُبيَُِت ِ َِ قُنُِب ِا َوقََذَف  ُ ِوْي َحيُْث لَْه ََيْتَِستُ ُه اَّللَّ َُ تا

َ
ِ فَأ ُِْه ِوَي اَّللَّ يِْدي
 ْ يِْدي ال

َ
ةْصارِ َوأ

َ
وِِل اِْل

ُ
وا يا أ مشيراإلىبنيالنضيرمفالييكد[2]الحشر:ُىْؤِوٌنَِي فَاْعتَِِبُ

 النبي حاصرىـ مماالذيف منازليـ في ذيكر فيما الخشبة إلى ينظركف كانكا أنيـ كذلؾ
المؤمنيف" كأيدم بأيدييـ منيا ذلؾ فينزعكف الباب، أك العمكد أك ىذا(5)يستحسنكنو، كفي .
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ستفعموا ما المنسحبالمرتبؾ"قاؿ: إلىدكر المياجـ دكر مف أمريكا ستباؽلؤلحداثينقؿ
أمريكاىكأفتخمطاألكراؽكتقمبعركشاألنظمة)بيكتيـفيببلدنا(كعندىاستجدنفسيافي

مجاىدةم كميا شعكبإسبلمية كالثباتمف(1)"كاجية القكة مستمدا جديدة الكاتبمرة كيمجأ
ا"قاؿالسائؽ:عندىارعبالقرآنيةالكريمةلمكاجيةاليكاجسكاألفكارالتيتمؤلالنفكساآليات

سيضربكننابالنككم،قاؿالشيخ:ىذامالـيحدثكلفيحدثفيببلدالمسمميف.قاؿ:لماذا؟
فيقاتمككـيكلككـاألدبارثـالينصركف"قاؿ:ماذ اقاؿ:ألفاهلليقكؿ:"لفيضرككـإالأذلكا 
فأمسؾ أرضنا، في كيدفنكف ىـ سيبادكف بؿ يبيدكنا. لف كلكنيـ سيؤذكننا، قاؿ: يعنيىذا؟

كمعأفاآليةالكريمةالسابقةقدنزلت(2)السائؽبصندكؽالدخاف،كألقاهمفالشباؾدكفتردد"
فيحؽييكدكىـيكلكفاألدبارميزكميففيكؿمرةكتضمفلممؤمنيفنصراعمييـإالبعض

إلىاألمريكافالذيفيظيركففيصكرة،ذلاأل فقداستخدـالكاتباآليةالكريمةفياإلشارة
،يمدكفالعدكبالماؿكالسبلحكلكفذلؾالمددكالعكفلفيغيرمفاألمرشيئااألقكياءالذيف
 الكاتب ككأف كقكعياىنا قبؿ باألحداث كيتنبأ المستقبؿ يقينو،يستشرؼ مف انطبلقا كذلؾ

يمانوالقكمبأفالنصرمفعنداهللكليسبسببالقكةالماديةالرا لكبدااألمرلمكىمةحتىسخكا 
األكلىعمىغيرذلؾفإفالنصرصبرساعةكماالنصرإالمفعنداهلل.

التناصالدينيمعالقرآفالكريـالذم (3))في طريق السوق( الكاتبفيمقالوكظؼي
األب الطريؽإلىالسعادة يضيء مفاليمـك التناصمخمصا ىذا جاء كقد المقيـ. كالنعيـ دية

كاآلالـالتيبدأتآثارىاتظيرفجأةعمىفريؽغمبتعميوالغفمةحينامفالدىركبدأيستفيؽ
،صدقينيأننااآلفأصبحنامفسباتوالعميؽليدرؾحجـالمعاناة"كاهللالأدرمماذاأقكؿلؾ

كالدناتعكدكاعمىالمصاريؼالكثيرة،فمجأأبكىـإلىالديف،فمـنعد،كزادالطيفبمةأفأمثمكـ
األكالدفيالمدارس" كىنايبدأالتناصفيالداللةعمىالعبلجالناجع(4)قادريفعمىدفعرسـك

الذميبدأبالصبركالثباتكالتفاؤؿكانتظارالفرجالذمجاءعمىلسافمفأدرؾالحقيقةكشعر
ـ"قالت:كافاهللفيعكنكـ،ىكذاىيالدنيا،كالباقياتالصالحاتخيرعندربؾبالرضاكالتسمي

كقدجاءالتناصخبلؿجزءمفاآليةالكريمةفي(5)ثكابان،كخيرأمبل،قالتصدؽاهللالعظيـ"
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اِْلاُت َخْير قكلوتعالى: ًْيا َواْْلاقِياُت الصَّ ِاةاو وََخْير امْىاُل َواْْلٌََُِن زِيٌَُث اْْلَياةِ ادلُّ  ِعٌَْد َربَِّ  جَ
َملو 

َ
كزينت[46الكيؼ:]أ الدنيا الحياة الذماليدكـعمىكالتيتشيرإلىحقيقة كمتاعيا يا

الحقيقةمفضركرةاالىتماـبالثابتالباقيكىكفيمتناكؿالجميع،حاؿ، تقتضيوىذه كما
طريؽالخبلصكالخركجمفمأزؽالكاقع مفضيؽكىـ،كيمكفأفيجسد فيو كما الراىف،

كيبدكأفىذاالمنطمؽالجديدالذمأشارإليوالتناصالدينيقدآتىأكمو"قالت:ستفرجإفشاء
.كيستمرالحكاربيفاتجاىيفكانامختمفيففيالرؤيةكالمنيجليصؿالكاتبفينياية(1)"اهلل

رطةطريؽجديدتشرؽعميياشمسالطريؽإلىكضعالممساتاألخيرةكالخطكطالعريضةلخا
اليدايةكترفرؼعميياظبلؿالنصالقرآنيالكارفة،كالتيتمؤلالنفسبالسكينةكالرضاكالتسميـ

الذمكتكرثأصحابوحسفالحاؿكراحةالباؿ"اقتربتفاطمةمفسمفتيانجكلمفحافةالسكؽ
،حتىييسراهلللناتاجرانابفحبلؿ،كافيعٌجبالنساء،قالت:مفأيفنبدأ؟قالت:مفذكراهلل

زكجؾأطكؿ، كمشكار مشكارؾطكيؿ، قالت: أمركـ، تتدبركف فيمتكيؼكنتـ اآلف قالت:
أنتتخكفيننييا قالت: طكيؿكصعب، اهللمشكاره يكففيمعية لـ كمف ربو، فالذميعٌؽ

القرآنيبطريقةغيرمباشرةككأفالكاتبيستأنسبالتناص(2)فاطمة،قالتمفىناتبدأالطريؽ"
ْعرََض َعي ذِْكرِي فَإَِنّ ََلُ َوعِيَشثو َضٌكو فيقكلوتعالى:

َ
ليقررعفطريؽ[124]طو:وََوْي أ

قاعدةالمخالفةأفالمعيشةاليانئةالسعيدةتبدأبذكراهللتعالى.

صابكفداحةرغـىكؿالم(3))ال تتركني يا محمد( كيمجأالكاتبإلىالحكاراليادئفي
المكقؼكفقداألىؿكاألحباباليكادالمرءيسمعصراخاأكنكاحاأكعكيبلكاليجدإالعبارات
الرضاكالتسميـ"قالكا:الحمدهللعمىسبلمتؾ.قاؿ:أيفأنا؟قالكا:فيالمستشفى.قاؿ:ماذا

،كتظيرصكرة(4)انية"جرللي؟الأشعربرجمي!!قالكا:قؿالحمدهللالذمأبقىلؾالرجؿالث
الثباتكالمقاكمةكالتسميـالمطمؽلقضاءاهللتعالىكقدره"قاؿأبكه:فيسبيؿاهللياكلدم،)قؿ

كقدكظؼالكاتبالتناصالدينيمعاآليةالقرآنيةالحادية(5)لفيصيبناإالماكتباهلللنا(."
َِ َمِاْلًا  قُْل مَيْ كالخمسيفمفسكرةالتكبةمفقكلوتعالى: َُ ُ ََلا  يُِصي ٌَا إاِلَّ َوا َكتََب اَّللَّ

ِ الُْىؤْوٌُِِنَ 
ََِّكَّ ِ فَنْيَتَ كالتيترجعاألمركمولقضاءاهللتعالىكقدرهكعممو[51التكبة:]ولَََعَ اَّللَّ
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كحكمتوكرحمتوكأنناتحتمشيئتوكقدره،كأنوأكلىبنامفأنفسناكالاعتراضعمىماأصابنا
التسميـمف كبيذا كاآلخرة، فيالدنيا لنا خير فياألحكاؿكميا فيك أكشدة نكبة أك مصيبة

المطمؽإلرادةاهللتعالىيمكفأفتداكلالجراحكأفتيكفالمصائبخاصةإذاكانتفيسبيؿ
اهللعزكجؿ.كعندالنظرفيأحكاؿالناسنعمـأفقدراأىكفمفقدر،كأفهللماأعطى،كهلل

اأخذ،كىكذايمجأالكاتبمرةثانيةإلىالتناصالدينيمعالحديثالنبكمالشريؼعٍفأيسامىةىم
 النبيّْ ًعٍندى :كيٍنتي اٍبنىياقىاؿى أفَّ كميعاذه كىٍعبو بفي إٍحدىلبىناًتًوكًعٍندىهيسىٍعدكأبىيُّ إٍذجاءىهيرسكؿي

ا إلىٍييا:)هللمى ًبنىٍفًسًو،فىبىعىثى كدي ًؿفىٍمتىٍصبٍركٍلتىٍحتىًسٍب(كأفاإلسبلـيىجي بأجى اأٍعطىى،كؿّّ ذىكهللمى أخى
بالقضاءكغرساإليماففينفكسالمؤمنيف الرضا التسميـكمظاىرعدـ حاربمظاىرعدـ
ذاجاءأجميـفبل بأفهللماأعطى،كهللماأخذ،ككؿشيءعندهبمقداركلكؿأجؿكتاب،كا 

كالي القرآفالكريـ(1)ستقدمكف."يستأخركفساعة إلىالتناصمع ثانية الكاتبمرة لجأ كقد .
ُُُه اَلَّاُس إِنَّ اَلَّاَس قَْد بقكلو:)حسبنااهللكنعـالككيؿ(كىكجزءمفقكلوتعالى َ ِيَي قَاَل ل اَّلَّ

ُ وَ  ِا َحْس ٌَُا اَّللَّ ُ ْه إِيَىاًوا َوقَال َُ ْه فََزاَد َُ ِْ ِا مَُلْه فَاْخَش َِكِيلُ ََجَُع ْ [173]آؿعمراف:ًِعَْه ال أًلىفَّ
الَّ مىدىحى تىعىالىىًذٍكريهيًإنَّمىا :المَّوى ـٍ ًبًقيًمًي ـٍ فىيي كىصى ]ًذيفى ٍسبينىا ًكيؿيحى اٍلكى ـى ًنٍع :[المَّويكى ـٍ لىيي ًقيؿى إِنَّ لىمَّا

َُهْ  ِْ ِا مَُلْه فَاْخَش ،ًبقىٍكًلًو:بىٍعدىالًَّذمقىٍدكىاَلَّاَس قَْد ََجَُع كًحكىاٍلكيميكـً اٍلقيري ًمفى نىالىييـٍ ِيَي افى اَّلَّ
ُُُه امَْمْرحُ  َصابَ

َ
ِ َوالرَُّسِِل وِْي بَعِْد َوا أ ِا َّلِلَّ 172]آؿعمراف:اْستََجاةُ لىـٍتىكيٍفىىًذًهالصُّفَّةيًإالَّ [كى

 المًَّو رىسيكؿى تىًبعى ٍف اًبوًًصفىةىمى ىأىٍصحى ٍرحى اأٍلىسىًد."ًمٍفجى ٍمرىاًء ًإلىىحى دو ًبأيحي
يتقاطعمع(2) كىذا

جرحىآخريفيعيشكففيالكقتالراىفبعدأففقدكاأطرافيـكعددامفأىميـكذكييـ،كىذا
لما كطمأنينة النفسراحة كالناسيمؤل القركف خير كمع الكراـ أكلئؾ مع كالتبلقي التكاصؿ

مفالفخركاالعتزازبأف السابؽ،كأنيـخيرخمؼلخيريشيعوفييا البلحؽيسيرعمىخطا
يبمغالتسميـمنتياهفيتعقيبأبيوعمىقصؼالطائراتالصييكنيةلمبيتفكؽ سمؼ.كأخيرا
رأسكلدهبعدإنقاذهالبفعموبعدأفقصفتوالطائراتنفسيا،كبعدكقكعالضحايامفالجرحى

كىنا(3)سكافكالمكافبقكلو:"قدراهللكماشاءفعؿ"كالشيداءكالخرابكالدمارالذمحؿعمىال
يمتقيالكاتبمرةأخرلمعالحديثالنبكمالشربؼالذميركيوابفعيينةعفابفعجبلفعف

قاؿ:)احرصعمىماينفعؾ،كاستعفباهللكالتعجز،فإفاألعرجعفأبىىريرةأفالنبى

                                                           

 (23/150جالبخارم)البخارم،عمدةالقارمشرحصحيح(1)
 (6/252جالطبرم،جامعالبياف)(2)
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،كلكفقؿ:قدراهللكماشاءفعؿ،فإفلكمفتاحأصابؾشىءفبلتقؿ:لكأنىفعمتكذاككذا
(1)الشيطاف(

يمجأالكاتبفيمكاجيةاإلشاعةإلىالتناصمعالقرآف (2))مريم مدير عام(كفيمقالو
كأخذكردكقبكؿكرفضيكظؼالكاتبالنصالقرآنيمعأحدجيرانو،كبعدحكارطكيؿالكريـ،

يردليؿمفالحاقديفكاألفاكيفالذيفيجيدكفأنفسيـفيفيمكاجيةالتيـالتينسبتإليوبغ
صناعةالكذبكتشكيوصكرةالشرفاءكيقكلكففييـماليسفييـ،"قمت:)ياأيياالذمآمنكاإف

–كاهلل–جاءكـفاسؽبنبأفتبينكا(.قاؿلذلؾجئتألتأكدمنؾ،كلكفالناساليرحمكف،كأنا
عمىكؿلساف.قمت:ىؿعرفتابنتيالكبيرة؟قاؿ:أسمعأحبؾ،كالأطيؽأفأسمعاسمؾ

فيالعشرينات؛ تقريبان قاؿ: قاؿ:القمت:ىؿتعرؼعمرىا؟ قمت:ىؿتعرؼاسميا؟ عنيا،
ألنياتخرجتمفالجامعةقريبان.قمت:أىكذاكصؿاألمربؾياجارأفتتمقىمفالكاذبيفكؿ

يفكالعمبلءأفيدكسكاكؿالقيـمفأجؿأىداؼماتسمعمنيـعني؟!ىؿكصؿالحدباألفاق
تخدـالييكد.قمت:كأيفىذاالظاىر،إذاكانتبنتيالكبيرةمريـفيالصؼالثانياالبتدائييا

األغبياء(3)أغبياء!" يبيفالكاتببالدليؿالساطعكالبرىافالقاطعزيؼاالدعاءكببلىة كىكذا
يعمم أف دكف الشائعات يركجكف العنكبكتالذيف كخيكط أنيا لبيت،كا البيكت أكىى ف كا 

العنكبكتلككانكايعممكف.
فيقكلو(4))عندك الخبر ال عند التمفزيون( يظيرالتناصمعالقرآفالكريـفيمقاؿ

تعالى:)حسبنااهللكنعـالككيؿ(تعقيباعمىأخبارالتمفازالذمتحدثبطريقةغيرالئقةعف
دكف األحياء كحاراتيـالشيداء عائبلتيـ كأسماء كأماكفسكناىـ كألقابيـ إلىأسمائيـ اإلشارة

كبيكتيـكأسماءأطفاليـ،ثـيبيفالسببالذمجعؿالقائميفعمىالتمفازيتعمدكفىذااإلىماؿ
األرقاـ، الناسعمىىذه حتىيتعكد قاؿ: لماذا؟ قاؿ: " كالتقصيرعفسبؽإصراركترصد

المقاكمة،كحتىالينزرعكحتىتنتزعالرحمةمف كحتىاليؤسسالتمفزيكفلثقافة الصدكر،
عمىطريؽالحريةرمكز،كرايات،كمعالـتيتدمبيااألجياؿ،كحتىالتصبحقصصيـكتبان

كىذافيحدذاتويبيفسرالتناصمعاآليةالقرآنية(5)يقرؤىااألطفاؿ،فيعشقكنياكيتمثمكنيا"

                                                           

(10/294جابفبطاؿ،شرحصحيحالبخارم)(1)
 ـ28/8/2006بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
 ـ28/8/2006بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)
 ـ23/11/2006:بتاريخ(صحيفةالرسالة،مقالة4)
ـ23/11/2006بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة5)
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التينزلتفيم الكفارلممؤمنيفالكريمة الدماء،كاطفتيديد راقة بالقتؿكا  ككعيدىـكتخكيفيـ
فيخطكرتوحيثجاءت،كاستئصاليـ جاءتفيمكطفمشابو كلكفاألخطرمفذلؾأنيا

عقبالحديثعفقتؿمعنكملؤلجياؿاليقؿفيبشاعتوعمااقترفتوأيدمييكدبحؽالشيداء
 كأركاحيـ لؤلطفاؿ قتؿ كىك شريطكالجرحى في الخبر مر فمقد عزيزم، يا صدقت "قاؿ:

كنساء الجامدة، الكجكد يجمؿ الذم كالماكياج الصارخة، الديككرات مف أجكاء في التمفزيكف
عارياتغيركاسيات!!قاؿ:لعؿىذاىكالمكفالثقافيالمطمكبفيىذاالحصارياعزيزم!!،

أطفاالن،كيدفنكنيـخمؼالككاليسفيمايحيكفإنيـيطفئكفأضكاء،ليممعكانماذج،إنيـيقتمكف
كنعـ اهلل حسبنا قاؿ: كأعكانو. الحصار ذيكؿ إنيـ المسرح، خشبة عمى كينصبكنيـ أمكاتان

،ثـيعكدإلىالتناصمعاآليةالقرآنيةنفسياكلكفلتضيؼمعنىجديدامفالثبات(1)الككيؿ!!"
لىنعيؽالغرباف"فإذاكانكااليعرفكفقصصكالصمكدكالسيرعمىالدربنفسودكفالتمفتإ

الشيداء،فإفالشيداءأعبلـفيعيكننا،محطاتفيعقكلنا،آياتفيأركاحنا،نعرؼتفاصيؿ
فييـ اإلنساف فييـ نعرؼ كنخكة، كطمقة، كبسمة، كسجدة، ركعة كؿ قيمة كنعرؼ حياتيـ،

ليـأجرىـكنكرىـ(،ياعزيزمالشيداءاإلنسافمتكامؿاألركاف،ياعزيزم،)الشيداءعندربيـ
ىـفذيكؿأعدائنا" أما ىـفأمكات،الشيداءقادتنا يأتيالتناصضمفآية(2)أحياءأما كىكذا

 َُْه َُْه َوًُُِر ْجُر
َ
ُُْه أ َ َداُي ِعٌَد َربُِِّْه ل َُ فيكبلـمستأنؼكخاصبالشيداء[19لحديد:]اَوالُشّ
عً ـٍ أىٍيًديًيـٍكأجرىـكنكرىـ،أىٍم:لىيي يىٍسعىىبىٍيفى عىًظيـه نيكره كى ًزيؿه جى أىٍجره ـٍ بًّْي رى ٍندى

لذلؾكافمف(3)
(4)المناسبأفينتقؿالسياؽإلىالمثؿالشائع"ياعزيزمالشمساليمكفأفتغطيبغرباؿ"

ليتقاطعمعمكانةالشيداءالعاليةفيـأشيرمفعمـعمىرأسوناركىـكشمسالنياركسيظؿ
بكؿ يجرمعمىكؿلسافكيشارليـ يضكعليمؤلالزمافكالمكافكيظؿذكرىـ عبيرىـ شذا

بناف.
 التناص األدبي

الكاتبإلىالماضيالسحيؽلينيؿمف (5))الغولة والشاطر محمد( كفيمقاؿ يعكد
الذميفكؽفي العسير الكاقع مفالحكاياتكالخرافاتعمىتصكير يعينو األساطيرما عالـ

                                                           

ـ23/11/2006بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
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رابتوعالـالمنطؽكالمعقكؿكيختارقصة)الغكلةكالشاطرمحمد(لمافييامفرمزيةتتعمؽغ
بالقكةاليائمةكالرعبالمميتالذميجبرصاحبوعمىاالستسبلـحتىالمكت.كيحاكؿالكاتب

فكافتأثيرىااأفيرتدمقناعالر كا  فيأرضالكاقع، تعدمكجكدة التيلـ كمتمؾالشخصية
عمىمممكس زالتتمتمؾالقدرة كما شيقة، جذابة فيمجاؿالحكيكعرضاألحداثبطريقة ا

إعادةاألذىافإلىالزمفاألكؿعندماكافلناكطف"عفجدتيعفجدتياعفعجائزحرائر
تشربفالحكمةمفتجربةاألياـالمريرةأنياقالت:كافياماكاف،الغكلةزارتالشاطرمحمد

تجمدمفالخكؼفيبيتوكغمقت قاؿالشاطرمحمدكقد أناـعندؾالميمة.. األبكابكقالت:
فصكؿالمأساةباعتداءالغكلة(1)كابتسـبأقصىقدرممكفكارتجؼ..كلـال..نتشرؼ" كتبدأ

كأكميالمحصافشيئافشيئادكفأدنىاعتراضأكمقاكمةمفصاحبوالذمتجمدمفالخكؼ
كأنوالكجبةالقادمةالمحالةألخيرةالحاسمةعندماأحسبدنكأجموكلـيتحرؾإالفيالمحظةا

"ياشياحيارياحأخككـمحمدراح"كحينيافقطفربأعجكبةكصعدعمىقمةالنخمة،كصاح:"
كاليكتفيالكاتببيذهالنيايةالسعيدة(2)كقتيافقطنجاالشاطرمحمد..ككانتالنيايةالسعيدة"

أف الذمأطبؽعميومفكؿحدبكصكب،التيجاءتبعد تخمصمحمدمفخكفوكجبنو
كفرضعميواالبتساـبدالمفالدفاععفنفسوأماـالمكتالذميفغرفاهبأنيابوالحادةفميس
التناصالداخمي مع كالتفاعؿ المفاجئ االنتقاؿ عبر كاقعو إلى ينتقؿ لذا المقصكد؛ ىك ىذا

مازالتفصكلياالداميةتجرمعمىأبناءشعبوالذيفيمكتكفمحذرامفاستمرارالمصيبةالتي
صامتيفأماـغكؿالصحراءعندمافركاخائفيف""كماتالحصاف"كماتتجدتيككؿالعجائز

فيمفمعنىالحكاية..كبمكتيفأطبؽالمكتعمىرقابرجاؿغسافكنفانيكالمكاتيحفظف
 يدقكا كلـ يصرخكا.. كلـ يعتبركا لـ الصمتكاليزيمة"الذيف بنار فاحترقكا الخزاف، (3)جدراف

كىكذانجحالكاتبفيعقدالصمةبيفالماضيكالحاضرمفخبلؿالتناصالخارجيكالتناص
كينذربسكءالعاقبةالتيبدأتفصكلياتتحقؽفيصكرةنكبة،الداخميالذميستبؽاألحداث

ذاكانتفرمكزىاحقيقيةكليسترمزيةخياليةقبؿكقكعيا"ال..ال. .إفالمسألةليسترمزيةكا 
الكطفالذميؤكؿليمةبعد بسيطةجدان..فنحفالشاطرمحمد،كالييكدىـالغكلة..كحصاننا
بأعمى كنصرخ خكفنا عمى كمتىنصعد مفصمتنا؟! نفر متى السؤاؿ.. يبقى كلكف ليمة..

أفيتـذلؾقبؿأفتكمؿالغكلةأكمياصكتناعمىإرادتناالمدفكنةتحتكبلـاالتفاقيات؟أرجك
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عمى كالتسمؽ الجدراف دؽ عمى القدرة نفقد أف كقبؿ الخزاف في نختنؽ أف كقبؿ لمحصاف
مفناحيةأخرليدعكالكاتبإلىالتمردعمىالخكؼفيزمفاالتفاقياتالتي(1)األغصاف"

أماـالغكؿالجديدك"الجمدالكرابيجالمجدكلة" التيقتمتاإلرادةالحقيقيةالتي(2)أرىبتاإلرادة
ترفضالمفاكضاتمعالغكؿالجديدكالذمتكشؾمخالبوأفتمتيـماتبقىمفأرضالكطف.

(3)معالحكايةالشعبية"كتكتةتكتة...كلـتنتوالحدكتة"كفيالختاـيمجأالكاتبإلىالتناص
يتناسبمعدعكتوإلىرفضالكاقعبمااعدتغييربنيتيالحكايةالشعبيةبحيثيكظؼنياية

نقاذماتبقىمفالحصافكدؽجدرافالخزافحتىالتتكرر المميءبالخكؼكالعجزكاليزيمةكا 
المأساةمرةأخرلأكعمىاألقؿحتىتتكقؼفصكلياالمريرةالتيمازالتتعرضعمىمسرح

.الكاقع
االسترجاعليستحضرحكايةالغكلةإلىتقنية(4))أبشر بالمطر(يمجأالكاتبفيمقالو

مرةأخرللكشؼمحاكالتالييكداالستفادةمفالتراثفيمعركتولمسيطرةعمىعقكؿالناس
ككجدانيـ"أتذكرياخميسقبؿثبلثيفعاماقصةالغكلةالتيفرتإلىقطاعغزة؟.آه...أما

؟!لقدكانتحادثةكىميةزلتتذكرىذهالحادثةياجبجكب؟!ماالذمجعمؾتستحضرىااآلف
مفبركة.أطمقياالييكدشائعةبيفالناس.حتىيغمقكاعمييـمنازليـكاليفتحكىاألمكاف،كذلؾ

 يقكلكف: أياميا ىذاصحيح،ككانكا قاؿ: )الفدائية(. الغكلةتتكمـإلعزؿرجاؿالمقاكمة فىذه
لباب،ككانكايحذركفالناسمفذلؾ.بميجةالناس،كتطرؽاألبكاب،كتتكسؿإلييـليفتحكالياا

القبضأيامياعمىالفدائيالمطمكب!!قاؿ:الناسلـيككنكا قاؿ:نعـ،كبالفعؿنجحكا،كألقكا
كىنايبدأالكاتبمرةثانيةفيتكظيؼ(5)أياميابيذاالكعيكالبيذاالفيـ.قاؿ:أياـكمضت"

عيكمكاجيةاإلشاعةالتيظيرتفيالكقتتمؾالحادثةكاستخبلصالعبرةمنيافيإيقاظالك
الراىفلمسيطرةعمىعقكؿالناسككجدانيـمفجديد،"كلكفماالمناسبةياجبجكب؟.قاؿ:ىؿ
سمعتعفقصةاألسدالمسركؽ؟قاؿ:لـأسمع،كماقصتو؟.قاؿ:فيغزةاقتحـمسمحكف

كماذايممؾىذاالغمباف؟قاؿ:كلكفةالحيكافكسرقكااألسدمنيا.قاؿ:كأيفالحارس؟قاؿ:قحدي
خدركه، أنيـ البد المستغربحقا!!، ىك ىذا قاؿ: ببلمقاكمة؟. كينقاد كيؼيسكتاألسد،
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سيفعمكفبو؟!اليستطيعكف كماذا قاؿ: اختطافوإلىجيةمجيكلة. استسيمكا كمفثـ كقيدكه
يزم،كلكنيارسالةقكيةمفىؤالءتيريبوكبيعولمييكد.قاؿ:ليستالقضيةقضيةالدراىـياعز

المصكصمفادىاأفالذميستطيعأفيقيداألسكدكيسرقياكيبيعيالمييكد،قادرعمىتكبيؿمف
(1)يشاءكبيعولمييكد،كقادرعمىسرقةأمشيء."

أخرلمفالجبفكالخكؼ(2))األستاذ مالك( كفيمقاؿ الكاتبإلىالتحذيرمرة يعكد
ألنوسبيؿالمكتالذليؿ،كيمجأالكاتب؛ككرفضالضعؼكاالستكانةكاليكافكاالستسبلـلمعد

الذم كدمنة كميمة كتاب  مف الحزيف( )مالؾ قصة ليختار )الخارجي( التناصاألدبي إلى
ىػ(ترجمةلكتابالفيمسكؼاليندم)بيدبا(،كقاـبعرضيا142كضعوعبداهللبفالمقفع)ت:
عياشبينمامفخبلؿحكاريدكربيفم قاؿاألستاذاقرأ...قرأ عمـكطبلبوفيقاعةالدرس"

كافمالؾالحزيفيتمشىعمىشاطئالبحربرزلوثعمب..قاؿيامالؾإذاجاءتؾالريحمف
تحت جاءتمفاليميف؟قاؿ: ذا قاؿكا  تحتجناحياليميف. قاؿ: الشماؿأيفتضعرأسؾ؟

يؾالريحمفكؿناحية؟قاؿمالؾأضعياتحتكمتاجناحيالشماؿ.قاؿحسنا،فإذاىبتعم
ع قادران أظنؾ ما قاؿ الثعمبتعجبو. فأظير كنتقادراجناحي، إذا فأرني ذلؾ، ...مىفعؿ

نفسؾ عدك يا قاؿ فأكمو... الثعمب فانقضعميو جناحيو تحت رأسو مالؾ تنصح،فكضع
لعقؿكالدىاءفياإليقاعبخصموكىكذانجحالثعمبفيمعركةا(3)اآلخريفكالتنصحنفسؾ"

كالقضاءعميو"ككانتالحمامةتضعفراخيافيعشليافيرأسنخمةطكيمةاليصؿإلييا
لكنويأتيإليياكيقؼعندأصؿالنخمةكيصيحبياكيتكعدىاأفيرقىإلييافتمقيإليو،الثعمب
(4)فراخيا" الثعمبمعالحمامة مالؾالحزيفبقصة عمـ أال،أشفؽعميياكعندما كطمبمنيا

الطكيمة النخمة تسمؽ عف يعجز ألنو االنصياعألمره؛ عمىعدـ كحرضيا فراخيا إليو تمقي
كأصيب،مماأغضبالثعمبكدفعولئليقاعبمالؾالحزيفالذمأساءالتصرؼ،كالكصكؿإلييا

ع مف الكاتب ينتقؿ كفجأة لمثعمب. فريسة ككقع مصرعو فمقي كالجبف الحكايةبالخكؼ الـ
ليعالجالعبلقةنفسياكيتناكؿقضيةالخكؼ؛الخياليكسردىاعمىألسنةالحيكافإلىدنياالناس

أكعمىاألقؿ،كالرعبكماينتجعنومفكبتكقتؿلمنفكسكقيرلئلنسافيؤدمبوإلىالمكت
مقاكم إلى األجياؿ كدفع كمو، ذلؾ تغيير عمى التركيز مع المكت يتمنى أف الخكؼإلى ة
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الخبلص سبيؿ تعترض التي المؤلمة التضحيات مف الرغـ عمى الشجاعة بركح كالتحمي
كقعت خيالية أحداثا ليصؼ ال سبؽ بما المتعمقة باستعراضاآلراء األستاذ كيقكـ كالحرية.

كلكفليصؼالكاقعالراىفالذمأصبحفيكثيرمفتفاصيموككأنونسخة،كانتيتفيالماضي
ككأفالتاريخيعيدنفسو"تكقؼعياشليستردأنفاسو...قاؿاألستاذ:ماذا،فالماضيكربكنيةع

الجزاء؟قاؿأحدالتبلميذحرضالحمامة الثعمبكقطععمىفعؿمالؾالحزيفليستحؽىذا
أاليعرؼأفالتحريضممنكع" يستاىؿ، قاؿآخرمنكتا قاؿاألستاذ:صحيح. كىنا(1)رزقو.

اال الكاتب رمزيةيبدأ خيالية أحداث مف فيو كقع كما الماضي عف االتصاؿ،نفصاؿ كيبدأ
يشعراألستاذبالخكؼالشديدكالحذرالشديد فيومفأحداثحقيقيةعندما بالكاقعالمريركما

مفاألياـ،كالتيديد كيتحسسماتبقىمفآثار،كىكيستدعيمفالذاكرةماتعرضلوفييـك
زالتباديةلمعياف ياؾكالفمسفة""كراسخةفيالكجدافكقاؿ:ما حبيبي...كا  كما(2)اختصريا

"يتحسسجنبوكرقبتوكيستعيدشريطالشتائـأياـيزيدمفخكؼاألستاذكييدركرامتوأنوبدأ
كيظؿالخكؼمسيطرا(3)التعذيب...كاختمطتأصكاتالكرابيجبيميمةالتبلميذالذيفيشرحكف"

عمىعدـاالنجراركراءالتبلميذعمىالمعمـالذميت ألـكاليستطيعأفيتكمـ،كيظؿمحافظا
الذيفيحاكلكفإخراجومفدكامةالرعبالذمسادالمرحمةكميا.إالأفالكاتبيمعففيتعرية

الراىف تعيشيا،الكاقع التي المزرية عمىاألكضاع كالثكرة فيعرضإرىاصاتالتمرد كيبدأ
يسجكفمفالرعبكالكبتكالتخكيؼلدرجةدفعتياإلىالتفكيربالمكتأكاألجياؿالمحبكسةف

كالدم أستاذ، رعبيا أعيشفيحالة أنا "قاؿأحدىـ: المعمـ مع الحكار كاستمر االنتحار.
؟،لماذاالأعيشحراترلياتسمعكيحبسنييمنعنيمفالكبلـبجانبالحيطاف،بحجةأن

كالدؾيخاؼع كقدقاؿاألستاذ كلكنويتحدثفيالسياسةليؿنيار، قاؿالكلد: بني. ميؾيا
أستاذ،ال كلدم،قاؿلقدفكرتبالمكتيا أستاذقاؿ:اليريدلؾنفسالمصيريا يا حبسكه
عف كاالبتعاد بالصمت الممجكحة كالنصائح االستدعاءات مف كالتخكيؼ الكبت حياة أطيؽ

قاؿنتفاضةألمكتفيياياأستاذحراتمنيأفتعكداالالكبلـ،لكننيخفتأفأمكتعاصيا،أ
؟ىاألستاذ:التبالغيابني،أنتفيمقتبؿالعمرأمامؾمستقبؿجميؿكاألحكاؿتتبدؿقاؿ:مت

كىكذايستمرالحكاربيفجيؿقديـيدعكإلىالسككتكالصمتكالبعد(4)قاؿ:أمرىاعنداهلل"
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يابالخكؼكبراثفالرعبكالسجف،كجيؿيتمردعمىتمؾعفالكبلـكتبريرذلؾكموتحتأن
ككرسكا،النصائحالتيأصبحتممجكجةبعدأفتناقمتيااألجياؿكقدميااآلباءكاألجدادلؤلحفاد

الذم،فييـركحاليزيمةكاالستسبلـ كيبدكأفرياحالتغييرىبتكأخذتتظيرعمىاألستاذ
يمةليعمفأماـتبلميذهعفالسببالحقيقيكراءمكتتخمصمفخكفو،كلـيعبأبجراحوالقد

لمعاصفةمالؾالحزيففيقكؿ: يحنيرأسو ماتكىك ماتمفالخكؼكمفالجبف، "أرمأنو
أكربماتستحيؿإعصاراتقتمعومفجذكره،ريثماتمردكفأفيدرملربمايطكؿىبكبالعاصفة

ىذهؿاالنحناءلعاصفةلفتيببعد.قاؿ:بؿماتكىكيمث:كتطيربوفيميبالريح.قالكا
جريمةأكبر...ماكافينبغيلوأفيدففرأسوأماـثعمبحقيركيذا.قالكا:كماذاكافبيدهأف

ينتصر أف بيده قاؿ: يفعؿ؟ سيمكتفبلحيعمى قالكا: كيقاتؿ... عينيو كيفتح لوخكفو مة
مقاتبل يمكت قاؿ: مدفكفبالثعمب! يمكت أف مف تحكلترياح(1)الرأسذليبلن"خير كىكذا

الخكؼكالصمت تبقىمف أتتعمىما مدمرة إلىعاصفة جديد؛التغيير عيد بداية لتعمف
عبر كقد المكت. حتى لمعدك كاالستكانة كالضيـ الظمـ عمى كالسككت كالخنكع يرفضالذؿ

التناصالخارجي خبلؿ مف يتبناىا التي الرؤية ىذه بسحرىاكتكظيؼ،الكاتبعف الحكاية
أرضو مف طرده شعب نكبة شيد الذم المرير الكاقع مف الخركج في كحكمتيا ،كجماليا

الطريؽ نياية باعتبارىا المأساكية النياية بيذه عمىرفضالتسميـ منيا،كتحريضو البدء بؿ
كانتباعتبارىادافعاقكيالممكاجيةكالتحدمكطردالخكؼكالرعبميماكانتاألسبابكميما

النتائج.

عمىتعدداألصكاتفيالتعبيرعف(2))اليوم خمر وغدًا جمر(يعتمدالكاتبفيمقالو
الراىف المجاالت،الكاقع سمبياتفيشتى مف فيو إلى،كما بالمجكء التناصاألدبي كيختار

الدهالعصرالجاىميكانتقاءعبارةقيمتعمىلسافامرئالقيستعميقاعمىسماعونبأمقتؿك
لكنياكانتلحظةفارقةفيحياتو،بينماكافسادرافيليكهكغيوفقاؿ)اليكـخمركغداأمر(

عندماأخذقرارابالثأرلدماءأبيوعمىالرغـممافيومفإرجاءاليتناسبمعفداحةالمكقؼ
تحكؿاألمركحجـالمصيبةالتيحمتعمىرأسو.كقدقاـالكاتببتغييربنيةالعبارةالسابقةلي

كمافيومفمبلمحاالنتقاـكحتىيصكر،فيياإلىجمرمشيرابذلؾإلىخطكرةاألمرالقادـ
)الخمر( كممة عمىالكقتالراىفاختاربعناية المسيطرة الغفمة تحممومفمعاني،حالة كما
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التجاهكيكظؼبعضدالالتياالتيتذىبفيا،الغيابعفالكاقعكاالنفصاؿعنو)اليكـخمر(
نفسومفخبلؿالتناصمعبيتأبينؤاسالمشيكر:

 (1)"دع عنك لومي فإن الموم إغرا               وداوني بالتي كانت ىي الدا 

كىكعدـقدرةالشاعر،كقدنجحالكاتبفيتكظيؼالمعنىالمفيكـمفالبيتالسابؽ
لعبارةاألكلى)اليكـخمركىكبيذايتعارضمعأصؿا،كعجزهعفاإلقبلععفشربالخمر

استعدادا الخمر شرب بالتكقؼعف القرار اتخاذ الجاىمي الشاعر استطاع حيث أمر( كغدا
كأف إالشربالخمر، دكاء عاذلو لـك أبكنؤاسالبلىيالساىيأماـ يجد كلـ بالثأر، لؤلخذ

بلنتقاؿإلىالكاقعيستمركيميككيمعبكيرقصكيشرب.كىنايجدالكاتبنفسوقدىيأاألذىافل
الراىفليسقطعميوتمؾالحالةالمزدكجةمفالغفمةالتامةكالضبلؿالبعيدكالسباتالعميؽكما

كالتقدـإلىاألماـكالقياـبمايتطمبوالمكقؼمف،يقابميامفاليقظةكالنيكضمفتحتالركاـ
قعالفمسطينيفيظؿاالتفاقاتتغييركقراراتمناسبة،كىذهالحالةتتماىىمعمايدكرفيالكا

في األمكر مفيمسؾبزماـ التييغطفييا الممتدة كالغفمة الشديد اليذياف حالة التيتصكر
مرحمةالمفاكضاتمعالعدك،كاليمكفلوالتكقؼأكالتراجعأكترؾمايتعاطاهكيدمفعميو

ؽكلدهالذميتحدثعفنبأمفمفاكضاتلياأكؿكليسلياآخر.كيأتيالخبرلمكالدعفطري
عظيـ"قاؿمحمد:سمعتويحدثصاحبوعفالدركسالتييأخذكنيافيكازينكأريحاضمف
كاإلسرائيمية األمريكية المخابرات مف أساتذتو عف يتحدث كسمعتو اإلرىاب، مكافحة دكرة

الدك ىي ىذه أكبر! اهلل كصرخ: الشيشة بربيش الكالد رمى كىنا عربية! ىـكمخابرات رة؟!
سكفعمىرقابنابالدباباتكالبساطير،كيقتمكفأكالدناكيحاصركفرئيسناكأنتـتتدربكفعمىكيد

أيدييـإلبادةماتبقىمفركحفيشعبنا؟!ماذاتقصدكف؟بؿماذايقصدالمسئكلكف؟يريدكفلؾ
كقالت:ماذا.رسميانتقتؿأخاؾياعكاد؟!عندذلؾلطمتاألـعمىصدرىا..عميبلأفتككف

تقكؿيارجؿ؟!مفقاؿىذاالكبلـالفاضي؟لماذالـتردياعكادقالتاألـ:اآلفتكمـبصراحة
بؿربماأخجؿأفأقكؿلكـماذاكانكا،ربمالـتسمعكاإالالقميؿ؟،ياعكاد،قاؿ:معكـحؽ

لفتعكدمفىذه:كالدهقاؿ.يريدكنناعمبلءبمعنىالكممة..فعبل.كماذايريدكفمناأفنفعؿ..
كقاؿمحمد:كداكنيبالتيكانتىيالداء..اإلجازة..كأكممتأمو:حتىلككافذلؾبالقكة

 كستركف جيد أعرفو الدكاء بؿ محمد، يا ال كقاؿ: شكمتالعبارة(2)!"خيرافسكتعكاد كقد
م اتفقت التي النصاألكلى عتبة مع نصي تعالؽ شبكة المقالة في معناهاألخيرة في عيا
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كالكجداف الضمير يقظة عف الناتج التغيير حدكث بعد القرار جاء فقد مبناىا، كاختمفتفي
كالعثكرعمىالدكاء،كاتخاذالقرارالذميمبينداءالكطفكالكاجب،كقدعبرالكاتبعفىذا

حرؽبومفكجمراي،القراربالتمميحدكفالتصريحكجعموخيراألىموكذكيوفينيايةالمطاؼ
.تركيـكراءظيرهمفاألعداءكمفلؼلفيـ

ليتمكفمف التراثاألدبيمفجديد؛ قراءة الكاقعتدعكالكاتبإلىإعادة كلعؿمرارة
 كيستحضر جديد، مف الكاقع فيـ بعد الراىف الكقت عف التعبير ثانية المشيكرةىرة المقكلة

تبةلمقالوبعدحذؼنصفيابطريقةمقصكدة،ضعياعيك(1)...(وغدا)اليوم خمر المرئالقيس
دكف الكاقع عف كالغياب الخمر كشرب السكر حالة إلى يشير الذم األكؿ بنصفيا كيكتفي
الشعكرباإلثـأكالتقصيرفقد"اختارالشاعراألميرالعربيالجاىميأفيسكربمحضإرادتو،

لكالده يثأر أف عميو كاف حينيا.حينما السكر يكف كلـ قرر.. كبمحضإرادتو لكنو حراما!
أمر...كاستؿسيفو؛كاندفعليحميماتبقيلوكغداالخركجمفسكرهفيغدكقاؿ:اليكـخمر

رادةماتنحني أبدا،مفكرامة،لقدأنجزماأكعد،كافيحدكهقمبمفحديدكسيؼمفحديدكا 
العربياألبياألميرالذمكليساليدؼالنيائيمفاستحضارتمؾالصكرةالجميمةمدحذلؾ

المميء الكاقع خبللو مف ينتقد كمعيارا مرجعا منيا ليجعؿ نما كا  السيؼ، بحد أبيو ثأر أخذ
باليزيمةكالتراجعكالعجزعفالثأرلمكطفبعداختياركىـالسبلـطريقالمتعامؿمعالغاصبيف

نةكاالستكانةلمعدكبمفيشرببدالمفالتصدمكالمقاكمة.كقدشبوالكاتبىذاالسككفكالسكي
الخمركاليدرمشيئاغيرىا؛لذلؾفقداستدعىالكاتبالمقكلةمبتكرةمقتصرةعمىشربالخمر
عندامرئالقيسدكفأفيتعداىاإلىالحديثعفاألمرالجمؿالذمقررهلمثأرلدماءأبيو"أـ

الشعبفيوىكالخمرالذملـنتعاطاهبمحضإرادتناخمرالسبلـفيزم نفسوعمىفحـر
كىناتتعطؿلغةالكبلـمفشدة(2)؟!"كغداالسكرحراـ؟!كالخمر؟فسكرناكالندرمإالـالسكر

كمنعالفعؿكالكبلـ، كميا سيطرالعجزعمىالمرحمة فقد لكنواليتكمـ؛ فالكاتبيتألـ اآلالـ
اعندمايتذكرالشاعرالفمسطينيكحتىيزيدالكاتباألمركضكحافإنويسترجعشيئاليسبعيد

:عزالديفالمناصرةكىكيسأؿنفسوثـيجيب

...كغدان...ياغيرباٍء ٍمره اليكـىخى كأقكؿي

اسكتكاياغيرباء
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ارقصكاياغرباء

!!(1)"فكراءالثأًرًمنَّاخيطباءٍ

 ليستعيد سيفو سكؼيحمؿ مف الغد؟! في ننتظر فماذا الثمالة حتي سكرنا لناإذف
فساسكا الدبمكماسي الرعب مدارس مف تخرجكا مدربكف ساسة حكماء!! خطباء!! كرامتنا؟!

يكميـخمرانكغدىـخمرا.؟!"إلىشعكبيـالعربية كتأتي(2)متاىاتاالستبلب؟!حتيجعمكا
اإلجابةالتيتكشؼحجـالمؤامرةالتيأغرقتالمنطقةفيخمرالسبلـ،كليسىناؾشيءيمكح

فؽكاليحمؿيكـغدبشرلالثأر؛ألفمايسيطرعمىاليكـكالغدىكالخمركالشيءفياأل
غيرالخمرإضافةإلىأفالقبائؿالعربيةالتيكقفتإلىجانبامرئالقيسفيقتالوأعداءهقد

تخمتحديثاعفصاحبالثأر)الشعبالفمسطيني(فيالعصرالحديث)غدا( "فمماذانركباليـك
؟!لماذانستعيرلقرعةرؤكسناشعربنتأختنا؟!كبماذاسنحاربإذاظممنانختفيربياعحصانان

كبعدأفيستعرضالكاتبمظاىر(3)خمؼالعباراتالمبتكرةالتيالتسمفكالتغنيمفجكع؟"
النكبةكالحزف،كمايصاحبيامفمآسمتتاليةيعرضياعمىشكؿأسئمةتبيفحجـالمعضمة،

كيفيةالشركعفيالحربكالخركجمفبيف"أسنافتماسيحالعصرالمخمكر!ىؿكيتساءؿعف
نحارب أـ رسكميا؟! يسددكا الجامعاتأف أبطاؿ يستطع لـ التي "نحاربببطاقاتالتسجيؿ
بأشباحالخكؼ؟!أـبالفكضىنحارب...باليتامى...بالثكالى...بأبناءالمعتقميف؟!بالمعكقيف؟

دكفأفسكراأمأجسادنقاتؿ؟كمازلنانسكركنسكر...حتيغدايكمناكبأمركحنقاتؿ؟كب
الداعيألفنضيعكقتنافيالكبلـفكثرةالكبلـينسيبعضوبعضا،نعرؼكيؼننييسكرنا

ال ... اليـك األمير"خمركنقكؿ: فعؿ اهللما الشعببإذف يفعؿ كغدا... يضع(4)... كىكذا .
كيكمؿالفراغالمفقكدفيالمثؿالمشيكرحيفينتظراألمؿكىكالكاتبالنقاطعمىالحركؼ

يتحقؽعمىيدالشعبالذمقررالتكقؼعفشربالخمركيستعدألخذالثأرغداكمافعؿ
.األمير

يحاكؿالكاتبانتقادسمكؾرجاالتالسمطةكفسادىـاألخبلقي(5))النتيجة( كفيمقالو
ليئكثرا كلكف الفاحش"حمؼدعبؿ سيسكر،؛سبالطبلؽيـ أنو يده ليستفي العصمة ألف
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الشمةكمياعمىسكرةمعتبرةإذانجحابنوبمبؿفيامتحافالتكجييي،كلـيكفيحمؼ كسيعـز
ليستالزجاجاتالحارقةالتييعرفياأطفاؿالمخيـ،طبعامفالزجاجات،صندكقاكذبافقددبر

مني الزجاجة كبدكلكفمفالصنؼالذميساكمسعر فيالمخيـ، مستكرة أسرة دخؿ العدأا
التنازليلظيكرالنتيجة،كانطمؽدعبؿإلىمكتبوبينماجمسبمبؿينتظرظيكرالنتيجةعمى

يمجأالكاتبإلىالتناصمعاألغنيةالشييرةلممطربالمصرمعبدالحميـحافظك(1)التمفزيكف"
سا ىزلي كبأسمكب إيده"، يرفع الناجح يغني:" البذخكىك مظاىر إلى النقد سياـ يكجو خر

كالترؼكماظيرتعمىأبناءتمؾالطبقةالفاسدة"حاكؿبمبؿأفيرفعيدهكلكفالسمنةحالت
كينتقؿالكاتبإلىتقنيةالحمـ(2)دكفذلؾ،كأعادالتجربةمرارافمـيستطع...عندذلؾناـبمبؿ"

"كمايزاؿعبدالحميـيغنيكسمعفيحممو:الناجحلمفرارمفالكاقعكاالقترابإلىعالـاألحبلـ
ألنولـيسمح؛يرفعإيده،فرفعيدهحتىكصمتالسقؼثـعادتمفتحتالسقؼمرةأخرل

كعندمااستيقظمف(3)لياأفتخترؽالسقؼ،كجالتفيزكاياالغرفة،كطالتكؿشيءتريده"
جارالرىيبةحمداهللعمىأفىذهحمموبعدسماعوصكتصفاراتاإلسعاؼكأصكاتاالنف
لفيمـأجنبيمحبكبإلىنفسياشريطااالنفجاراتكانتصادرةعفالتمفزيكف،حيففتحتأختو

كتكاصؿ(4)فغضبكأقفؿالتمفزيكف" كاحدة، يتأثربسماعوسقكطخمسةشيداءألسرة لكنولـ
قؼ"نظربمبؿكككأنولـيتالقصؼاإلسرائيميكانتياكيـكقؼإطبلؽ؛ألنوكافيعيشالحمـ

ذابياتسقط" كىنا(5)إلىيدهالتيمازالتمرفكعةكقدقبضتعمىشيءفإذاىيفارغة...كا 
" بمبؿ التييعيشفييا يناسبالحالة الكاتبفيتناصجديد يغنيعبدكبداليدخؿ مفأف
كأخيرافقدكضع(6)ليكا!"الحميـالناجحيرفعإيدهكجدهيغنيكتارينيماسؾاليكابإيديوآهمفا

تحقيؽ في فشمت التي المدلمة المرفية الفئة تمؾ صكر الحركؼعندما عمى النقاط الكاتب
أىدافيارغـأنياتقتاتعمىمائدةالكطفدكفأفتعبأبمايدكرفيوأكتتأثربماأصابومف

ذيفقصفتيـالطائراتيبدأالتغيرالجذرمعندمايرلبمبؿجثثالشيداءالخمسةالضركأذل.ك
عند"تحتاألنقاض،كبدأالشبابيرفعكفاأليدملتمتقيمعكمماتاألغنية"كالناجحيرفعإيده

                                                           

ـ19/7/2001بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
 ـ19/7/2001بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
ـ19/7/2001بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)
ـ19/7/2001بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة4)
ـ19/7/2001بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة5)
ـ19/7/2001بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة6)



240 

.كأصابو(1)"إفشاءاهللعمرممانجحت.مفالنجاح:"ساقطساقط..خكفاذلؾكمشبمبؿيده
كلـ،عميومغشيافكجدتوالرعبفأقفؿالتمفزيكفكلـيفؽمفرعبوإالعندماكصمتاليانـأمو،

عمىزكجتو أبكه كافمشغكالفيأمرخطيرحيثكاففي"اجتماعأمنيخاص؛يرد ألنو
النار تثبيتإطبلؽ عممية ترتيبمكياجيا،،لمتابعة أعادتأمو مفرعبو بمبؿ أفاؽ كعندما

جةصفر...مفاالجتماعليعمفعفالنتيجة،النتيخارجاكفتحتالتمفزيكفبيدكءلترلزكجيا
كىنايمجأالكاتبإلىالتناصاألدبيمعالشاعرالجاىمياألميرالذمضحىبميكه(2)صفر"

ستدعيتمؾالمقكلةلنجدالكاتبي"كمتعوليثأرألبيوكقاؿقكلتوالمشيكرة"اليكـخمركغداأمر
خمربطريقةمعككسةكذلؾ أمركغدا إسقاطمف"عمىلسافكالدبمبؿ:"اليكـ رداتىذهكعند

المقكلةعمىالكاقعبعدتدميربنيتيااألصميةنجدأفاألمرالميـىكمتابعةكقؼإطبلؽالنار
نياية في الخمر عمى الحصكؿ لو يتسنى كي كالنتائج األسباب كانت كميما حدث، ميما
المطاؼكماكافأقسـمفقبؿأفيسكرمعالشمةسكرةمعتبرة،كىكذايمضيالكاقعالمرير
فيتحقيؽكقؼ المتمثؿ الخطير األمر مف االنتياء يتـ ريثما كالخمر لمسكر االستعداد بيف
حضارصندكؽالخمركزجاجاتوالمعتقةاألصيمة. إطبلؽالنارحتىيتسنىلوالبربقسموكا 

 األمثال الشعبية 

جمةتحمؿاألمثاؿالشعبيةذاكرةاألمـكالشعكبكخبلصةتجاربيـفيالحياة،"كىيتر
لمحسالشعبيالمص الشعبيةكصادقة غبالميجة الفمسطينيةحمؿ، ككثيرمفاألمثاؿالشعبية

صفاتالحكمةكتعبيراتيا،كتتفؽإلىحدكبيرمعشبيياتيامفاألمثاؿالشعبية،نتيجةتشابو
عميياكغالبامايرتبطالمثؿبحادثةمعينةعقب(3)كتجانساألجكاءكالمغةكالتاريخكاألحداث".

شخصمجيكؿبعبارةمحكمةسارتبعدذلؾمعالركبافكتمقفتيااآلذاف،كترددذكرىاعمىكؿ
كاقعيـ عف لمتعبير األكلى لمحادثة المشابية الحاالت الناسفي إلييا يمجأ ما كعادة لساف،

ئمةبكمماتمكجزةمعبرة.كالتقتصراألمثاؿالشعبيةعمىمجاؿدكفآخرلمافييامفطاقةىا
كرمز ككناية كمجاز تشبيو مف فييا المجاالتكاألغراضبما شتى عف لمتعبير فائقة كقدرة
يصكرشتىمجاالتالحياةالماديةكالمعنكيةفيالماضيكالحاضر،كقديستخدـالمثؿلمتنبؤ

عالبداياتفيكثيرمفالمكاقؼالمتشابيةبالمستقبؿانطبلقامفتكقعالنياياتالتيتتفؽم
كاألحكاؿالمتناظرة.
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المثؿ (1))كل عام وانت بحب يا حبيبي( كفيمقاؿ التناصمع الكاتبإلى يعكد
"الحجةليستحجةالرمانة،كلكف لمقالتوالقصصية افتتاحية الشعبيكالبدءبوكاتخاذهجممة

بادرتوزكجت العبارة والتيتيـبالخركجمفالبيتحردانةبعدعبلقةنفسالقمكبمميانةبيذه
كقدعبرالكاتببخركجالزكجةالغاضبةمف(2)فيياعبدهالسكاؽعفغضبوكتبرموبالحياة"

البيتكخركجالزكجكذلؾعفالرغبةالشديدةفياليركبمفالمكاجيةالحقيقيةالتياليمكف
قمكبال فقدمؤلتاليمكـ بيا القياـ عمىألحد قادرا أحد يعد كلـ ناسكغطتعمىعقكليـ،

االقتصادية األكضاع كسكء اليكمية الحياة مشاكؿ بسبب كغضب غيظ مف فييا ما تنفيس
كاالجتماعية،كالتيانعكستآثارىاسمباعمىالعبلقاتالزكجيةكالعائمية،كلـتكفالحياةخارج

بلءكتشتدحدةالجكعكالفقر،ككؿشيءنطاؽالعائمةبأسعدحاالمفداخمياحيثينتشرالغ
يدعكإلىالتشاؤـكفقداألمؿ،ككؿالتفاصيؿالمممةكالمتعمقةبكافةجكانبالحياةتبيفبكضكح
كشكؿصريحماأشارإليوالمثؿفيبدايةالمقاؿ،ككأفالكاتبنجحإلىحدبعيدفيبراعة

تفاعبلنصياقادراعمىتصكيرالكاقعكمااالستيبلؿكاستعماؿالمثؿالشعبيكسيطافنياأحدث
يراهالكاتب،كلكفالليذرؼالدمكعكيغرؽفيبحراألحزاف،بؿليكجوالدعكةألصحابالقمكب

مفأحزانياكآالمياخركجالحزينةكالنفكسالحائرةأفترفعرأسياكتفكرفيحسفخبلصياكال
-غييرممكفلكنويبدأمفالداخؿ،كأفاهللفالتشاؤـكالعجز،كاإليمافبأفالتعيبعدالتخم
قائبل"-عزكجؿ يرسؿالكاتبرسالتواألخيرة لذا بأنفسيـ؛ ما بقكـحتىيغيركا لفيغيرما

(3)"احمداهللدائمانأنتأحسفمفغيرؾكغيرؾأحسفمنؾ،الحياةدكؿ"
المثؿالشعبييحاكؿالكاتبالربطبيف(4)وفي مقال )سقاطة أبو طبمة يفقد طبمتو(

)خرجمفالمكلدببلحمص(،ك)عنزةكلكطارت(مفخبلؿالحديثعفشخصاليؤمفبأية
قيمة؛ألنويؤمفبأفالغايةتبررالكسيمة؛لذافقدتدرجفيحياتوكىكييمؿكيطبؿمعكؿمف

ىبتيقدـلومكافأة"كقدساعدهعمىذلؾمكاسـالتطبيؿالتيىمتمعالسنكاتالماضيةحيث
كلك "عنزة يقكؿ: شعارا عمىصدره يعمؽ أف عميو ككاف كالعباد، الببلد عمى التدجيف رياح

الجزيؿ" كتقاضىاألجر التطبيؿ، غير بعمؿشيء لنفسو يسمح كأفال نجح(5)طارت" كقد
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التيلحقتباألمةمنذضياعالفردكسالمفقكد)األندلس(، الكاتبفياستعراضشريطاليزائـ
فاألحداثمايضعالممحفكؽالجرحعندمايغكصفيقمبالتاريخالحزيفالذمماكينتقيم

زاؿيمقيبظبللوالسكداءمنذسقكطآخرمعاقؿالمسمميففياألندلسحتىالسقكطالثانيفي
براثفالحزفكاليزيمة)أكسمك(.كحتىيعمؽالشعكربالحزفالحقيقيفإنويعرضذلؾالشريط

لجمعيةلؤلمةالمغيبةعفكعييا،كالممثمةفيشخصقدغابعفالكعيكذلؾأماـالذاكرةا
مؤتمرمدريد،كطبؿ انعقدعمىأرضيا "فطبؿفيالذكرلالخمسمائةلسقكطغرناطة،حينما

كيستعيف(1)طبؿحينماأحرقتعمىمذبحالتنسيؽالبكاريد!!."كعندماجاءتأكسمكبالمزيد،
ؿالمناسبلكصؼالكاقع)يمكتالطباؿكأصابعوتمعب(ككأنويقكؿمفبالذاكرةالشعبيةكالمث

عاشعمىشيءماتعميوكمفعاشاليزيمةكقبميافيكمعاألمكاتكمالجرحبميتإيبلـ.
كيمعفالكاتبفيالتعبيرعفالكاقعالحزيف،كمافيومفإصرارعجيبعمىمجاراةاألمكر

إلىالياكيةمفقبؿفريؽاليجيدغيرتقبيؿاأليدمكالتطبيؿكالسيرمعالتيارالجارؼالمتجو
اليكافكارتمىفي كتكثراألقاكيؿحكؿمفارتضىلنفسو كتتطكراألحداثسريعا كالتيميؿ.
أـ القديمة جارتو "قالت شيئا. كأكىامو أحبلمو مف يحقؽ أف دكف الجديدة المرحمة أحضاف

كأفالزلمةصارمفأصحابالخطكة،فبلتكادتراهفيمكفؽ:بسـاهللالرحمفالرحيـ!!!يبد
حارةإالكتسمعأنوكاففيالكقتذاتوفيحارةأخرلأكمدينةأخرل،التعكقوحكاجزكال

العبكر." تصاريح تعكزه كال مكانع، حجـ(2)تمنعو عف الحقيقي التعبير عف الكممات تعجز
التصر دكف الكاتببالتمميح كيكتفي تتحدثعفالكارثة، بعضالجكانبالتي إلى فيشير يح

نفسياكتكشؼعفغيرىا،كالشيءالكحيدالذميمفتاألنظارىكسرعةانتقاؿىذاالطباؿمف
حارةإلىحارةأكمفمدينةإلىمدينةدكفأفتعكقوحكاجز،أكأفتمنعومكانعكدكفحاجتو

كالتفكير"لقدتطكرتمعواألمكر،ثـلتصاريحالعبكراألمرالذميدعكإلىمزيدمفالتأمؿ
يقمبالمشيعكف المكضكعكما ىذا اقمبكا استعاذتباهللمفالشيطافالغركر،كقالتألكالدىا:

اإلحساسكالشعكر." عمى خكفا أصحابالقبكر، يحرصالكاتبعمى(3)الترابفكؽ كأخيرا
أفيكظؼالمثؿ بعد إلييا التيتكصؿ المريعة النياية أخرل"اآلفكقدتصكير الشعبيمرة

راحتالسكرةكجاءتالفكرة"يقؼسقاطةكقدارتختمنواألصابع،كجفتعمىحمقوالمنابع،
جمدىا كمزقكا طبمتو، كاختطفكا كالسيـ بعضالصبية عميو خٌر المرابع كجيو في كضاقت
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كخرجسقاطةمف(1)المتعفف،كانطمقكاييتفكف،كانقمبىكمغشياعميو.لقدانتيىعيدالتطبيؿ"
أفارتخت بعد طبمة أبك سقاطة الذممنيبو ذلؾالسقكطالمريع كرغـ ببلحمص، المكلد
أصابعوكلـيعديصمحإالأفالساحةالفمسطينيةمازاؿيسمعفييابيفالفينةكاألخرلأصكات

معياكلكنشازألناسيبدكأنيـيحاكلكفالظيكرمعالفرؽالتيتجكبالمنطقة،كلعبدكر
اقتصراألمرعمىالتطبيؿكالتيميؿ.

باعتبارهعتبةالنصاألكلى(2)يحاكؿالكاتبتكظيؼالمثؿالشعبي)عنزةكلكطارت(
برازما التيينطمؽمنيالتصكيرالكاقعكالتعبيرعنوبطريقةرمزيةتتناكؿالمرحمةالجديدة،كا 

ياسيةكصنعالقرار،كينطمؽزمانيامففييامفتعنتطرؼعمىطرؼكتفردهفيالساحةالس
عطمةالصيؼكماتظيرهمفمشاكؿفيشكارعالمخيـالضيقةالحزينةأماـغكؿالمستكطنات
األطفاؿمفالمعبعندسفح الذميسرؽاألرضكاليكاءكالضياء،كيأسرالفرحكالبحركيحـر

عفلعبةتسمييـكيكافقكفأفيمعبكاالرماؿالصفراءكالتبلؿالمحيطةبالمخيـ؛لذايبحثاألطفاؿ
)طارتالحمامة(معالكلد)العجؿ(الذماليحبوأحدلسكءأخبلقو"بدأتالمعبة،كجمساألكالد
فيحمقةكبيرةككضعكاأكفيـعمىاألرض،كصرخجياد:طارتالحمامة.طارالجميعبأيدييـ

بالنجاةمفالعقاب.سادفرحافإلىالفضاء.قاؿ:ىدتالحمامة،فيبطالجميعكىـيضحكك
كاآلذافتنتظرالصرخة عمىاألرض، ممقاة جياد تنظرإلىكفٌي صمتقميؿكعيكفاألكالد
الجديدة،فاجأىـالعجؿبصرخةمدكية:طارتالعنزة،كرفرؼبكفيوفيالفضاء،ظمتاألكؼ

يده منكـ ليفتحكؿكاحد كقاؿ: العجؿكرباجو فتناكؿ فيالتراب، تطيركا؟!جاثمة لـ لماذا ،
كلف كلكطارت، عنزة قاؿ: كتطير؟! عنزة قالكا: تطير!! قاؿ: عنزة، إنيا كيؼنطير؟ قالكا:

كىكذاينجحالكاتبمفخبلؿالربطبيفاألمثاؿالشعبية(3)تقنعنيكؿأمةمحمدأنياالتطير"
اتحكؿاألمكرالمتفؽفيالتعبيرعفالكاقعكمافيومفصراعكاختبلؼبيفاألفرادكالجماع

عميياكالتيالمجاؿلبلختبلؼفييا.كقداختارالكاتبالمثؿالشعبيالذميصكرحالةالعناد
دفعو كفسادالرأممعالتمسؾبوكالتمترسخمفو،كعدـاإلنصاتلصكتالعقؿكالمنطؽمما

ينيما"قاؿجياد:مالمتنبؤبخمؽفتنةكمكاجيةقادمةبيفالطرفيف،كفشؿكؿجيكدالمصالحةب
دعكىا قاؿ: كيؼ؟ قالكا: باستغراب!! إليو األكالد فنظر كسط؟ عفحؿ أبحثلكـ أف رأيكـ
تطيرلمرةكاحدة،كبعدذلؾنشترطعميوأفيقصجناحييا!!قالكا:أتستيبؿعقكلناياجياد؟!
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قبو،كليمعبكؿكاحدقاؿ:الأريدالفتنة.قالكا:كمفالذمخمؽىذهالفتنة؟!كمعذلؾفمفنعا
،قبؿأفأحرمكـمفالمعب.ىذهالساحةكاحدنكاحدامناكحده.قاؿالعجؿ:كلكنيسأعاقبكـ

ساحتيكىذهالحارةحارتناكمفيريدالمعبفميمعبمعيكمفاليريدفميخرجمفالحارة.انتفض
،جميعالحارةحارتناعبدالعزيزكاألسدبعدمااستفزتوكمماتالعجؿكقاؿ:األرضأرضنا،كا

كىكذايحذرالكاتببصكرةفنيةمعبرةمفخطر(1)كأنتالذمبإمكانؾأفترحؿإلىحيثتشاء"
الثكابت عمى كالخركج بالعقكؿ االستخفاؼ بداية مع صكتيا كعبل برأسيا أطمت التي الفتنة

دالجميعلتكليكالمبادئكالقيـالتيشكمتضكابطلمسمكؾكمعاييرلمنظاـالعاـكبكصمةترش
الحارة تككف كلف الساحة تتسع كلف األقصىكبيتالمقدسكفمسطيف، المسجد شطر كجييا
أنيا ينكر كال تطير العنزة يعترؼأف الذمال كالمنطؽ إالصكتالعقؿ بالعكدة إال لمجميع
كأسبابيا عرضالمشكمة في نجح قد الشعبي المثؿ مع التناصاألدبي يككف كىكذا تسير.

خطارىاكأضرارىاكسبؿحميابطريقةفنيةمؤثرةمعبرة.كأ
 كما مصغرة(2))الحفل الراقص والزبال(يحاكؿالكاتبمفخبلؿمقالو التقاطصكرة

نتجعنيامفمظاىرالظمـكالفسادمف ظيارما لمحياةالجديدةفيظؿاالتفاقاتاألخيرة،كا 
الجر عمى الراقصيف المنتفعيف فئة يضـ مشيد الذيفخبلؿ المسحكقيف كفئة ناحية، مف اح

يدفعكففاتكرةاالنتماءلمكطفمفناحيةأخرل.كبعدأفيستعرضمظاىرالترؼكالبذخكالثراء
 يقـك األكلى الفئة إلى يشير الذم كالكبرياء كالغركر التعالي مشاعر مف يصاحبيا كما

ا الحزينة المرحمة عجبلت تحت المسحكقة الفئة أحكاؿ بالفقراءباستعراض تعبأ لـ لتي
كالمحركميفكمفضحىبالغاليكالنفيسمفأجؿالكطف،كمازاؿيعيشعمىىامشالحياة.
مفدكفاهلل ليا فبليجد المأساة ليذه نياية عفمخرجأك الفئتيفباحثا الكاتببيف كينتقؿ

.(3)اظرهقريب("كاشفة،كيمكذبالصمتكاالنتظارمعبراعفكؿذلؾبالمثؿالقائؿ)إفغدالن
كقدلعبالتناصاألدبيمعالمثؿالعربيالمشيكردكرافياإلشارةإلىمبلبساتالمثؿ،كما
تحممومفانتظاراألمؿكتحققوفييكـغدحيثيأتيالفرجكينتييالكربكهللاألمرمفقبؿ

كمفبعد.
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فيالمرحمةالجديدةيصكرالكاتبماآلتإليواألمكر (1))دبدب وتنحس والزمن( كفي
مفحصاركفقركجكعكبطالةكبركزفئةمفالناس"شعارىـ:)مفيتزكجأميفيكعمي(.

كالمقصكدبوزكجاألـ(2)األمرالذميمكفعرضوبطريقةساخرة")ربعـلؾلـتمدهستؾ("
ينبئبتغيرالعبل كأبيوكىك خكتومفأمو بيفاألبكا  الحقيقية قاتفيكليسصاحبالقرابة

كالعبلقات كالمبادئ القيـ عف بعيدا كالمصمحة المنفعة مبدأ عمى كقياميا االجتماعي النسيج
الطبيعيةالتيبدأتتتبلشى،كتتبخرخبلؿالمرحمةالتياكتسحتالمنطقةكأحدثتفيعاتغييرا

جذريافيشتىجكانبالحياة.
أغانياألطفاؿلمتعبيرعفبعضإلى (3))بكرة العيد وبنعيد( كقدلجأالكاتبفيمقالو

الذمتمارسوبعضالجمعياتاألىميةالخيريةمفخبلؿالحديثعفأضاحي جكانبالفساد
الحارة في األكالد "ككاف كالمحتاجيف الفقراء عمى تكزيعيا أجؿ مف التيتأخركصكليا العيد

السيد،كالسيدمالوبقرة،يتجمعكفكيتصايحفريؽمنيـالعبيف"بكرةالعيد،كبنعيد،بنذبحبقرة
بنذبحبنتوىالشقرة".كعندئذكضع"السيد"يدهعمىرقبتوكقاؿ:آخ!!الكاهلل،فيالماؿكالفي

كقدنجحالكاتبفياستخداـأغنيةاألطفاؿكماتتسـبولغتيـمفسذاجةكبساطة(4)العياؿ"
ش باطف إلى يتسمؿ أف مف الخياؿ في إيغاؿ مف بو تتميز كيتحسسكما المسئكؿ، خصية

شعر ثـ بالبشر، أفيضحكا بيـ األمر "ىؿكصؿ رعبا كمؤلتو التيسيطرتعميو مخاكفو
السيدالذمصبيابالقمؽالشديدفنادل ابني:مفىذا يمعببالقربمفمكتبو،قاؿ:تعاؿيا

كلماذايذبحكفبقرةتريدكفأفتذبحكابقرتو؟!قاؿ:نحفنمعبياأستاذ،كىكذاتقكؿالمعبة،قاؿ:
(5)السيدكىؿتجكزاألضحيةمفماؿالغير،فضحؾالصبيكقاؿ:أناالأعرؼ،نحفنمعب"

يحاكؿالكاتبالتعبيرعفالكاقعالراىف (6))الدار ضيقة والطحين رفاص( كفيمقالو
لمرتبطكمافيومفتغيرفيطبيعةالعبلقاتاالجتماعيةمفخبلؿالربطبيفالماضيالحزيفا

المساعدات الحزيفالذمتكدستفيو كالكاقع مفقيركفقركجكعكحرماف، فييا كما باليجرة
تتسع بالكاد التي الضيقة الدار الطحيف أكياس فتمؤل أصحابيا إلى الحقكؽ تعكد أف دكف
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ضيقة )الدار المقاؿ عنكاف الذمأحدثو كالتفاعؿ التداخؿ نتيجة الصراع يظير كىنا ألىميا،
طحيفرفاص(بعدإجراءتعديؿطفيؼعمىبنيتواألصمية"الدارضيقةكالحماررفاص"ىذهكال

العبارةىيالتيفجرتالمشكمةبيفالعجكزككنتيا،ذلؾألفالعجكزلـتطؽىذاالبطرمف
لو ليس لمف الفكؿ يعطي اهلل لكف حراـ، النعمة رفص بقكليا: عمييا فردت كنتيا، قبؿ

(1)أسناف" اهللككاضح تميؽبجبلؿ ال أخطاء مف األخيرة العبارة في بأسمائو-تعالى–ما كال
اليسأؿعمايفعؿككؿشيءعندهبمقدار،كمعذلؾ-عزكجؿ-إضافةإلىأفاهلل،كصفاتو

النكبةمففقركجكع البلجئكفعاـ عاناه العجكزتيدؼإلىلفتاألنظارإلىما فإفالمرأة
لف حرمكا المكاجيةكحرمافعندما كتستمر مفمتطمباتالحياة. الطحيفكغيره مف طكيمة ترة

تدكرحتىاآلفكتعتب ليتمكفالكاتبمفالغكصفيأعماؽاليزيمةالتيمازالتفصكليا
 عاـ حدثلنا ما السرعة نسيتبيذه "ىؿ نادل67العجكزعمىابنيا ىؿنسيتعندما ؟!

بمكبراتالصكتلنرفعالراي مفالمكاصي،الييكدعمينا اتالبيضاءكنحفعائدكفإلىبيكتنا
حينيالـنجدأمقماشأبيضكاضطرتالنسكافأفتمشيمكشكفاتالرأس،لترفعكاشاشاتنا

كلد؟!" بالخجؿيا أالتشعر كابنيا(2)عمىكعكبالبنادؽالمقمكبة!! كيظؿالحكاربيفالجدة
ليكشؼالنقابعفكثيرمفالمفاىيـال تيسيطرتعمىقمكبالبلجئيفكالميجريفكأحفادىا

كالنصركاليزيمة،كمكقؼالعربمفدعـالشعبالفمسطينيبالمزيدمفالطحيف"قالت:اهلل
يسمـفمؾ،طالعلستؾياحبيبي.قؿىذاالكبلـألمؾكألختؾالمسخكطةكألبيؾالغمباف!!قاؿ

كىنا(3)يمرحمةالرحيؿكاالستسبلـ!!؟"حفيدىاالثاني:معنىىذاالكبلـأفالمرحمةالقادمةى
مف يدكرحكليـ مما كمكقفيـ التعبيرعفرأييـ فرصة القادمة لؤلجياؿ يتيحالكاتبالفرصة
يغرقكننا "قاؿ: الشعبالفمسطينيكمساندتو فيمساعدة كأثرىا التضامفكالمساعدات، قضايا

بيضاءمفأكياسالطحيفعمىأعكادبالطحيففبلنجدمكانافيبيكتنافنرحؿ،ثـنرفعرايات
البمديةلممناضميف!! كىنا(4)قاؿكالده:تأدبياكلدكأنتتكمـستؾ".المكانسالتيتصرفيا

يتدخؿالكاتبفيإبرازماتبقىمفمبلمحالمعاناةالمتكاصمةليبيفحجـالمأساةالتييعيشيا
يحيطييـمفكحكشتطمؽالرصاصعمىالبلجئكففيبيكتيـالضيقةالتيتشبوالقبكر،كما

كؿمفيتحرؾعمىاألرض"قاؿ:ياأميياحبيبتيماذاتريدينيأفأفعؿ؟أطردأكالدمينامكف
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لرصاصالمستكطنيفالمتربصيفبنا؟!أـأخنقيـفيىذهالغرفةىدفاخارجالبيتحتىيككنكا
حساسيأفاليتيمة؟فدمعتعيناىاكقالت:مفلكعةقمبييابنيال أمؿعندمفيالزعماء،كا 

التاريخسيعيدنفسو،قاؿ:ياأمياهللىكالحاميكالحافظ،قاؿالحفيد:نحفالننتظرالزعماء
،نحفالذيفنصنعالتاريخ،كقاؿأخكه:اراياجدتي،كالتاريخاليعيدنفسوإالإذاكنانحفأصف
.(1)عندىاسكتتالعجكزكابتسمت"مشكمتناليستمشكمةطحيفمشكمتنامشكمةكرامة،

 مقالو الشعبي(2))أبو أرنوب(كفي لممثؿ لجكئو الكاتبسبب كسيمة،يبيف باعتباره
ناجعةفيالتعبيرعفالكاقعفيالمحظاتالتيتحتاجإلىتفريغشحنةىائمةمفاالنفعاالت

ىمكقؼقريبمفاألسماععمىبكمماتقميمةقادرةعمىالتعبيركالتأثير.كقدأسقطىذاالمعن
لتكممفمحاضرةليبالجامعة،ككنتعائداكاألبصارمستمدمفتجربتواليكميةفيقكؿ"كنت

فيكتاباتي،ساخرافيالمحاضرةأجيبعمىسؤاؿألحدالطبلبحكؿالسببالذميجعمني
 الكاقع، لمكاضيع تناكلي طريقة عمى يحتج الطالب متيماككاف مف باليركب مكاجيةإيام

،ليسىناؾ الحقيقة.قمت:ياعزيزم،شرالبميةمايضحؾكيبكيفيآفكاحد،عمىالعمـك
متمكنة" كاألذكاؽ مختمفة، النظر كجيات كتظؿ الذكؽ، تحكـ صارمة أف(3)قكاعد كالمبلحظ

ليسدليبلعمى بأفالضحؾالمقصكد األمركضكحا يزيد المثؿما الكاتبأضاؼإلىبنية
دارماىكتعبيرعفالتعجبمفسخريةالمكقؼ،كفداحةاألمرعندمايعجزاإلنسافالفرحبمق

الشديد الفرح لحظة في الدمكع يذرؼ كمف ساخرا كيبتسـ البكاء، أك األلـ عف التعبير عف
أماـ السبيؿ السابؽيميد إلىالمثؿ الكاتببعكدتو ككأف الفرح. دمكع عندىا كتسمىدمكعو

فيومفعجائبكغرائبتتعمؽبإغبلؽالحاجز،كمنعالناسمفالعكدةإلىتصكيرالكاقعكما
بيكتيـكقضاءليمتيـفيكحؿالحاجز،كالحديثعفحجـجريمةإغبلؽالحاجزفيكجكىيـ
كعمؽالجرحالذمأحدثتوفيكرامتيـاإلنسانية"قاؿالسائؽ:خازكؽ،انزلكاياجماعة،كأكممكا

.كبعد(4)إلىىناؾ"مشيا،كبعدماتبيناطكؿالطابكرنزلنا،كاتجيناإلىالحاجزمشياالطريؽ
سبب عف المبيـ السؤاؿ يأتي تعترضطريقيـ التي بالمصيبة ليا العبلقة أحاديثجانبية
اإلغبلؽلتأتياإلجابةبعدذلؾتزجيةلمكقتكتسريةلمنفكسريثمايفتحالحاجزأبكابولمعالقيف.

ماصكرهالكات يكمؿأجزاءالمصيبةالتيكىذا ما بمفقبؿخبلؿكمماتقميمةأضاؼإلييا
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كأبكتو"شرالبميةمايضحؾكيبكيفيآفكاحد" ككأفالكاتبيمفتاألنظارإلى،ابتميبيا
آخر مكقؼ في يضحؾ كقد البكاء، يستكجب مكقؼ في اإلنساف يبكي فقد الكارثة حجـ

فيآفكاحدفيذاىكأعجبالعجبالذمتجسدكلكفأفيضحؾكأفيبكي،يستكجبالضحؾ
فيأغربالقضاياالماثمةفيالكاقعالمعاصركتداعياتو.

عتبةلمقالو(1))الحداد عند العفنات فرج(كيتخذالكاتبمرةأخرلمفالمثؿالشعبي  
مثؿكالتعبيرعمافيومفأحداثتتقاطعفيمضمكنيامعال ،تمكنومفالكلكجإلىأرضالكاقع

الشعبي لمشعب، الجمعية الذاكرة إلى ترمز ككأنيا فييـ أـ الحاجة لساف عمى يجرم الذم
ثـتطمؽعبارةقميبل،المنككب،فمقدعكدتأىؿالداربأنيافيأيةأزمةمفاألزماتتسكت

،كعمىالفييـبعدذلؾأفيفيـالحكايةمف"طقطؽحتىالسبلـعميكـ".كاحدامثبلكاحدةأك
ىأصحابالعقكؿالسميمةمشاركتيافينظرتياالثاقبةلؤلمكر،كاالنحيازإلىصكتالعقؿكعم

كىي المألكؼكالمعقكؿ عمى خركج مف فيو كما الراىف، الكاقع قضايا معالجة في كالحكمة
تتحدثعفأكالدابنياكقد"عادكاباألمسمفالمدرسةقبؿأفتمضيالحصةاألكلى!!عادكا

يتض إطاراتالسياراتمسركريف أشعمكا الذيف الفمسطيني األمف رجاؿ حكاية يحككف احككف،
عمىبابالمدرسة،كأخرجكااألكالدمفالمدراسكىـيطمقكفالنارفياليكاء.قاؿأحداألكالد:
لقدطمبمناأحد"الضباط"أفنقذؼالحجارةفيكجواألساتذةحتىيخرجكاباقياألكالدمف

كتمجأالحاجةأـفييـإلىأسمكب(2)أـفييـ:لماذاياأكالديفعؿالعسكرىذا؟"المدرسة،قالت
الحكاراليادئحتىتعيدالعقكؿإلىأصحابيا،كعندمايخبرىاأكالدىاعفالحدادعمىأركاح
قكات كمشاركة الفمتافاألمنيالتيتمؤلالشكارع، المجرميفكمظاىر بيد الذيفقتمكا األطفاؿ

في كؿاألمف قكؿ يقطع الذم الشعبي المثؿ إلى الكاتبسريعا يذىب مكاجيتيا مف بدال يا
خطيب"كانتأـفييـ"الجدة"تتأمؿحكايةأطفاليا،كانتظرتحتىفيمتيا،ثـاستغمتصمت
يا ذلؾ معني ما حفيدىا: قاؿ فرج"، العفنات عند "الحداد المشيكر: مثميا كأطمقت الجميع

كيتدخؿأبكفييـشارحاكمفسراكمكمبلمابدأتوأـفييـ(3)الفييـيفيـ"جدتي؟سكتتثـقالت:
منيفصنؼذكيكلٌماح كلدم، أنكاعيا النساء الفسادكالضبلؿ"قاؿأبكفييـ: مفمكاجية
كنشيطكنظيؼ،كمنيفصنؼآخر،بميد،كغبي،كعفف.أماالنكعاألكؿمفالنساء،فييدائمة

اضيةمرضية،كأماالنكعالثانيفبلتراىاإالمتذمرةكئيبة،دائمةالشككل،الحركةكالتراىاإالر
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خاممة،متعفنة،متعففماحكليا".قاؿالكلد:لـأفيـ،قاؿالجد:كىذاالمكفالثانيمفالنساء
كافالميتيمكت ياجدم،كعندما العفناتاليشعرفبذاتيـإالأياـالحداد،ألنوفيزماننا

عمى النساءالزينةكالنظافة،كحتىغسيؿالبيتيككفمحرما،كعندىاتستكلالعفناتمعيحـر
النظيفاتالنشيطات،قاؿالكلدالكبير:لذلؾكافالحدادعندىففرجاياجدم!!قاؿأحداألكالد

بذلؾ" كالتبلميذ العسكر عبلقة الكاقع(1)كما عمى المثؿ إسقاط اليادؼإلى الحكار كيستمر
إلقناعكتكظيف قاطعا كبرىانا ساطعا دليبل فيو الكامنة الحكمة كاستخداـ كشؼحقيقتو في و

 كانكا لك فييـ: أبك "قاؿ إلىصكتالعقؿ باالنحياز لمارجاالاألجياؿ لمكطف كحماة بحؽ،
ليؿنيارمفأجؿإلقاءالقبضعمىالقتمة كالنساءيخربكف،بؿكافعمييـأفيعممكا خرجكا

ديميـلمعدالةحتىيككنكاعبرةلكؿمفتسكؿلونفسوأفيعكرصفكالكطفمفالمجرميفكتق
.(2)أجؿأفيعكدإلىمقعدالخيانةبعدماطيرالشعبىذهالمقاعدمفرجسو"

 التناص التاريخي

لمغكص(3))عمك شنطح(يستخدـالكاتبتقنيةالحكارالداخمي)المكنكلكج(فيمقالو
 مقكلة في بعيدا كذاعتتقديمة شاعت ذلؾ كرغـ الكضكح، كعدـ بالغمكضكالغرابة متاز

بصفتياأغنيةكافيرددىاأطفاؿالمخيـالحزيفدكفأفيفكرأحدفيتحميؿمبناىاأكفيـ
ثـينتقؿالكاتبإلىمرحمةجديدةبدأتتيبفييارائحةالتغيير،معناىا.كظمتاأللسنةترددىا
المكاجيةمعالذات.قضمعالعقؿكالمنطؽفيكؿشيءكالتفكيرفيالكاقعالذميتنا كتبدأ

سقاطالكمماتعمىالكاقعكتبدأالثكرةكالتمرد"فكيؼ ذاقبمت؟يككفليعـاسموشنطحكا  كا 
كيجتيدالكاتبفيتحكيؿرمكزالمقكلةإلى(4)"ؿأفيزكرنيناطحاكالحيكانات؟!ذلؾفكيؼأقب

صحيحأفزمفالعالـالجديدالذميزكرنيفيوالحيكافاألمريكي"معادلياالمكضكعيالكاقعي
ذاكقركنوالعنصريةقديفسرالمعادلةخصكصاإذاقبموالقادةعما"العـساـ"برؤكسوالنككية كا 

كيدكسحتىيسيؿعميوذبحأطفاؿالعراؽ،فتحتلوالطرقاتكالقنكاتكالجيكبكالحسابات
العربيةك مراكباالستسبلـ،اإلسبلميةعمىالكرامة تجرمفييا كلكفىؿ،كيفتحلؤلجياؿقناة

لممعادلة" التفسير باليزيمة(5)نقبؿ المميء الحزيف الكاقع عمى كالتمرد الرفض يبدأ كىنا
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كيستدعيالكاتبشخصيةصبلح،كاالستسبلـليشكؿالتناصالتاريخيمخرجامفىذاالمأزؽ
حطيف،كقطزفيعيفجالكتكأطفاؿفمسطيففيأزقةالمخيمات.الديفاأليكبيكمافعموفي

بيمجيتو القادـ لمعدك عمىرفضاالستسبلـ التناصالتاريخيكتداخؿفيالداللة تفاعؿ كقد
كغطرستو،كرفضالخنكعكالخضكعرغـجبركتوككحشيتو،كاإلصرارعمىىزيمتوكتمريغأنفو

جباره عمىاليركبكىكيجرأذياؿاليزيمةكاالنكسار،كيتجرعفيتراباليزيمةككسرإرادتو،كا 
التناص خبلؿ الكاتبمف الذمأحدثو المعنى كىذا األبطاؿ. الفرساف يد كأسالمكتعمى
التاريخيىكالذميشفيغميموكيريحضميرهكقبؿتفسيرهفينيايةحكارهمعنفسوكلكفبمساف

هصبلحالديففيحطيفكقطزفيعيفجالكتنبذرلؤلجياؿالذمبذرشعبوكأمتويقكؿ"
نبذرلممستقبؿركحالتحدمالتيتسيجاألمةكتحمييامف..كأطفاؿفمسطيففيأزقةالمخيمات.

فبلبدكأفنصرخمعا؟مفاإلجابةعمىالسؤاؿتديموإيوذاكافالبدإقذارةالمعتديفالجبناءف
(1).المكت"بةكمماتكمعني...المكت..حتىتكتمؿاألغنيةالصغيرةكحتيتصبحمحبك

إلىكمماتالمعبة(2))ال يزال بريزة يمتشق سالحو(كيعكدالكاتبمرةأخرلفيمقالو
فيالمخيـ إلىجانبأنقاضبيتميدـ ليبلء كىناؾفيليمة السابقةكلكففينصجديد،

م نفر يسمعيا رصاصالمستكطنات المكافصكترشقاتمف عمى يغطي أطفاؿحيث ف
قاؿأحدىـ:ما النشيد،كتجمعحكليـعددمفأكالدالحارة باألمرككاصمكا المخيـ"لـييتمكا
تديمكا ينطح.. جالؾ شنطح.. )عٌمؾ لعبة قاؿ: ؟ اليـك عندؾ كماذا قالكا: المعب؟ في رأيؾ

انتظركيحاكؿالكاتبمفخبلؿالتناصالداخميأكالذاتياإلجابةعمىسؤاؿطالما(3)("؟إيو
اإلجابةدكفجدكل،كرغـالخكؼكالظبلـلـيتكقؼالكبلـ"كتضاحؾاألكالدكىـيبحثكفلعميـ
شنطحعفشيءيسترضكنوبو،منيـمفخمعطاقيتو،كمنيـمفخمعساعتو،كمنيـمفخمع

:ىذاماعندم،كلكفلفقائبلقميصو،كعندماكصؿاألمرإلىببلؿخمعفردةحذائوكرفعيا
كالمبلحظأفالكاتبىنالـيجتيدكثيرافيتحديدىكيةعميـكالييتـ(4)خذىابيده،بؿ..."يأ

كاالستيزاءمنو بمعرفةنسبوكحسبو،ككافىمواألكبرالسخريةمفذلؾالعـ)شنطح( كثيرا
بأيدييـكأرجميـكاألضحككةالتييتندركفب ظيارهبمظيراأللعكبةبيداألطفاؿيتقاذفكنيا ياكا 

رغـالميؿكالخكؼكالقصؼ.
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 ثانيا: التناص الداخمي

نفسو، العصر في يعيشكف لمبدعيف تابعة نصكصإبداعية التناصبيف بو كيقصد
لتييعيشيااككثيرامايحدثىذاالنكعمفالتناصلتقاربالحياةاالجتماعيةكالسياسيةكاألدبية

ا القصصية المقاالت لكثرة كنظرا المبدعكف. أكلئؾ التناصالداخمي فييا يظير تناكلتلتي
فيكثيرمف بكضكحخاصةكأفالمقاالتالقصصية الظاىرة بعضالنماذجالتيتمثؿىذه

كمابينيما،جكانبياتصمحألفتتداخؿفيمابينيالتخمؽعالمامتكامبليمزجبيفالكاقعكالخياؿ
ةدةلكاقعيعيشفيواإلنسافبطريقكييدؼإلىتقديـرؤيةجدي،مفتشابوبيفأحداثوكشخكصو

يتحدثعفالعبلقةبيفالتمفزيكفالفمسطيني(1))وين الماليين( دالكاتبفيمقاؿأجأفضؿ؛لذا
باسـالشعبمعبراعفآالمو،كناقبللنبضوكحسومفخبلؿاألغانيالكطنية باعتبارهناطقا

المقابؿتمبيالجماىيرالنداءكتككفالتيتميبمشاعرهكتدعكهإلىالثكرةعمىالطغياف.كفي
"صر لمفداء الجماىيرخكبشا في صكتو بأعمى الماضي سبتمبر في الفمسطيني التمفزيكف

:"كيفالمبلييف؟الشعبالعربيكيفالشرؼالعربيقائبلالفمسطينيةالمقيكرةالتيتنتظرالشرارة
ثكرةالمبلييفكناختؾلبيؾكقامكيف.."كيف..كيف..كيف"كلبتالجماىيركتحركتالجمكعلبي

بأفأجسادناستغمؽالنفؽبالبثيقيناردالتمفزيكف..ككادالظفأفيصبحكحماـالقدسكماأ
ثـيصكرالكاتبما(2)المباشر.كارتكتاألرضالطاىرةبدـالشيداءكدمكعالثكالىكاألرامؿ"

كفجأةأدارتالكاميرات،الفمسطينية"طرأمفمظاىرالتراجعكاالنكسارالذمطرأعمىالساحة
لممبلييف شيداء،ظيكرىا كتساقط كيف كيف.. التمفزيكف.. كيف تغني.. الجماىير كصارت

الخميؿ..ككاميراتالتمفزيكفتعالجألكافكجكهمبلييفالمستقبؿتغيرجمكدككجكهاألطفاؿبألكاف
ينتييالمشيدالمأساكمعمىحسرةكخيبةك(3)عيدالمساخرلتتناسبالكجكهمعالمرحمةالقادمة"

أمؿ"كتسفرشاشةالتمفزيكفالفمسطينيعفخيبةأمؿلـتردعمىأحدمفالناسحيثتعرض
 فيشكارعالكطف"قالتأـفناعمينا تصكرمشاىده كلـ الشيداء بدـ تكتبكمماتو لـ جديدا

 كردت البيف( غراب )يا مستنكرة.. )أمحمد الثانية.. محمد كيفـ كقمت.. حسرتي(.. يا
الذي األطفاؿ فردد كيف.. الشرؼالعربي المساخرفالمبلييف.. عيد بألكاف كجكىيـ تتمكف لـ

كلكنيا،كيرددالكاتبمعاألطفاؿبمغةالشارعالفمسطينيالكمماتنفسيا(4)يف..كيف..كيف"ك
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رحةكالمسرةكغرقتتحمؿجرحامفتكحاينزؼألماكحسرةعمىماضتكلىبعدأفغابتالف
شكارعالكطفبدماءأبنائوكامتؤلتبأشبلئو.

ثانيةإلىأغنية)كيفالمبلييف(ليجعؿمف(1))ميمبية(يعكدالكاتبفيمقالو مرة
لتصكيرالكاقع أداة بطريقةمحتممةقادرة،بأسمكبىزليساخر،كمماتيا يفسركمماتيا عندما

 المميء الكاقع مع التماىي الكاقععمى كسكء األحكاؿ تبدؿ عف الناتجة كاالزدكاجية بالثنائية
كمنتكف السابؽ األمريكي الرئيس زيارة األخرسمف )قدكحة( غضب عف كيتحدث كمرارتو.
لممنطقة.كقدشاركتوأموكأـصديقوعبدهاإلحساسنفسولمانتجعفالزيارةمففؾلخيمة

عىناؾ،أماقدكحةالذمجيزالمسجؿليعمقوعمىاإلضرابعفالطعاـ،كعدـتمكنيـمفالبي
الحارةمعسماعاتقكيةتمعمعبشريط)كيفالمبلييف(فقدتأكدلوفيىذاالصباحالنكدأنولف

بالمبلييف" فكيؼ المبلليـ مالو مف استرداد(2)يسترد محاكلة في العجيبة المفارقة تبدأ كىنا
الت مدل تبيف التي كالمبلييف الكبرلالمبلليـ القضايا عف النفكسكشغميا أصاب الذم راجع

المتعمقةبمصيراألمةكمكاجيتيامعأعدائو،كماصاحبتمؾالمكاجيةمفنداءاألمةكالبحث
طيمة ظؿ "لقد حريتو عف الباحث الفمسطيني الشعب مع لمتضامف المغيبة المبلييف عف

مطرالمبلييف،كىكيبيعالميمبيةلمكفكداإلضرابالتضامنيمعالمعتقميففيسجكفالييكديست
يصرخ ككاف المحترميف، الزائريف عمى عيكنو ككانت المضربيف مع لمتضامف جاءت التي

كتستمرالمشجاةعبرلغةمزدكجةبيفالحزف(3)بنصؼلسانوالمقصكصمامعناهميمبية..."
كسياالعبلقةليامعوالكاليزؿفيإحداثتناصجديدمعاألغنيةالمشيكرةكلتؤدممعنىع

مفقريبكالمفبعيدقالت:"لعموخيرالتزعميياأـعبدك...زكجيأبكلجفرجعالبارحة
بعدماسمعأفكمينتكفاهللىداهكتابكجاءلمصبلةفيبيتلحـ،كناكماالدارمبسكطىعم

اشتر مبلييفكأنو كأمكاتنا مفقصاقيصالشريطالحليفرؽعفركحأمكاتو التيأخدىا مراء
يحطيا عمشاف كرد ضمـ غزة مف يشترم ناكم كأنو بمبلييف. المطار العربعمى قبكر

ناكميمؤلالخرايطمبلييف" كيفكربتغيير(4)كالمسمميفبمبلييفكأنو يسمع، بما كيتأثرقدكحة
اقدحافجمدهكشكموبمايضمفلوالحصكؿعمىالمبلييفالتييميثكراءىا،كيبدكأفكقتي

الجديدة، المرحمة خيركبشرلأمؿسيتحقؽفيىذه فاتحة التيتشكؿ الضيؼالكبير بزيارة
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كلكفالميـفيكؿذلؾأفالكاتبقدنجحمفخبلؿالحديثالسابؽفيتصكيرفريؽمف
الشعبالفمسطينيالذماليفكرإالفيجمعاألمكاؿأكالمبلييفأكالمبلليـبعيداعفاألحبلـ

بعدالتحرير."سمعقدكحةالكبلـ حمـالعكدة حرفاحرفاالتيعاشتفيكجدانوكعمىرأسيا
ككافيفكرأفيمؼنفسوبالعمـاألمريكيالذمسرقومفعربةالبمدية،كيخرجفيالشكارعجريا

المحبكبة" الضيؼكمينتكفأغنيتوالكطنية كيمجأ(1)يحمؿمسجموكشريطو،كيغنيفيحضرة
بمفخبلؿالتناصكمايحممومفقدرةالمغةعمىالمراكغةكالخداعإلىإبرازالتناقضالكات

الكبيربيفمايفكربوأصحابالنفكسالمريضةكالقمكبالتيشغفيااألمريكافحبا،كسكلت
ليـأنفسيـقربتحقؽأحبلميـ،كبيفكثرةالقيكدكالمكانعالتيمازالتتمؤلالشكارعكتمنع

ييفمفالظيكرأكالتظاىرليعكدالسؤاؿمفجديدكلكنوجاءىذهالمرةبطريقةاألنسنةالمبل
التيجعمتالجماداتتكتسببعضصفاتالكائناتالحية"انتفضقدكحةفضغطتأصابعو

زرالمسجؿفصرخالمسجؿبأعمىصكتوكيفالمبلييفعمى

الشعبالعربيكيف

(2)كيف...كيف...كيف"
يمجأالكاتبإلىالخبرالعاجؿدكف(3))من خارطة المخيم نستميم األوامر(كفيمقاؿ

ككأفالساحةقدخمتتمامامفالشخصياتكميا،كلـ،أفيظيرىك،أكتظيرأيةشخصية
خبر كفي .. أحمد قدكـ تنتظر األكتاؼ"صابرة عمى محمكال الشييد الطفؿ إال فييا يظير

فمةالشيداءطفؿآخريبمغمفالعمرأحدعشرعاماأثناءقاإلىعاجؿجاءىامايمي:انضـ
كيفالمبلييف..الشعبالعربيكيف..كىانيشاكر..كالحمـ!المكاجياتالداميةفيخانيكنس
ككأفالردالرسمياليتعدلالنداءعمىالمبلييفكعمىالشعب(4)العربي..كصكر..كصكر.."

ييدؼالعربيكالحمـالعربي،كينتيياألمر عندحدالسؤاؿالذميمؤلالنفسحسرةأكثرمما
يكفىناؾمفيفتقد كلـ كأظممتالدنيا معحمميـ، المبلييفالعربية سبباختفاء إلىمعرفة
البدر،كيظؿالسؤاؿعفالمبلييفببلتكقؼيقرعاآلذافكييزالكجدافكيدؽالجدرافأماـشبلؿ

تحتأنقاضبيكتالمخيـيترددصدلالنداءاليسأؿالدـالنازؼكحكؿقافمةالشيداء،كمف
يحرضيـعمىبدايةكعفمكافالمبلييفأكيستفسرعفسببغيابيـبقدرمايحثيـكيحضيـ
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بعد العكدة حمـ يتحقؽ حتى الفاصمة لممعركة سيكفيـ كيشيركا خيكليـ يسرجكا كأف المسير
التحرير.

كالدمكعكاالنتقاؿبيفالماضيكالحاضركيستمرالحاؿعمىماىكعميوبيفالحزف
 قمتيا(1))ضيعة تشرين والشعب الحزين(كيستدعيالكاتبمسرحية " تأثره لشدة التيأبكتو

فينفسيماكادتجركحاكدمعتيعمىعينيكأناأعيشمسرحية"ضيعةتشريف"..لقدفتحت
غيرالمختارعمامتو. فرحتمعأىاليضيعةتشريفحينما كقمتفرجت..كعندمالتغمؽ.. .

يرددأغنياتوالحزينةبكيتكبكىمعيكؿالمقيكريف..كلماعادالمختارميزكماعادالشعب
(2)بعمامةجديدة..مرةثانيةكثالثةأدركتأفالمختارلـيتغيركأفالمصيبةماتزاؿقائمة"

كالذئبالتيكانتنيايتياكيفرالكاتبمرةثانيةمفالكاقعإلىالخياؿ،كيتذكرقصةالراعي
فيومفكذبكخداعكزيؼ،ثـ عمىالكاقعالراىفكما مصيبةعمىالراعيالكذابكيسقطيا
يعكدالستحضارشخصيةغكار"الذمصمدأماـاالستعماركأماـالجكعصمكداألبطاؿكاد

التوأنوالغكارالذماكتشؼبعدكؿنضامفأكؿجكلةلمتعذيببيدأبناءكطنو.قيرايمكت
أكامرأة.قاؿ:أناالشيءكبكىكبكيترجبلشيء،كذلؾأماـسؤاؿالمحقؽلوعماإذاكاف

فعميوفمتبؾالبكاكي،كلكفعادتإلى(3)أكثرممابكىفحينمايتحكؿالمكاطفإلى"الشيء"
(4)بدمو"الركحمرةأخرلحينماتحكؿالبلشيءإلىشييد..ككتبتاريخالنصركتحريرالضيعة

كمعالدماءكالشيادةكالثباتكالمقاكمةيبزغفجرجديدتسقطفيواألقنعةالكاذبةكينتصرفيو
المقيكركفأصحاباإلرادةالصادقة.."كزغردتالنساء..كصرختزكجتوفيالناعيأفيجير

إرادةبالخبر..كىيتعمكأماـالحاضريف..كعادتضيعةتشريفكسقطتالعمائـالباليةأماـ
.كأفالكاتبيشيرإلىمكطفالخمؿالمتمثؿ(5)المقيكريف..كماتالراعيكلـيمتأىؿالحي"

فيالخنكعكالخداعكالتبعيةكماتمثموشخصيةالمختار،كيشخصالداءكيصؼالدكاءكيرسـ
خريطةالنصربالدماءكالشيادةكالمقاكمة.
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بعفتحكؿالكطفإلىسجفكبيرفييعبرالكات (1))كمنا في اليوا سوا(كفيمقاؿ
ظؿالكاقعالراىف؛لذايختارمكانايختزؿالحزفالعميؽكالقيرحيثيقؼ"بالقربمفحاجز
إيرزكقؼبعدماطردمفبابالممغنط،كقداغركرقتعيناهبالدمكع،فقدظفلفترةطكيمةبأف

جرحاإلذالؿ،جرحالمطاردة،السبلـيفتحاألبكابكيغمؽالجركح،جرحالجكع،جرحالسجف،
كىنايمجأالكاتبإلىالصمت(2)كتساءؿخميس:ترلماالسبب؟لماذاتضيؽيكمانبعديكـ"

إلى المكاجية أياـ التيحفظيا كاألغاني األناشيد مع التناصالداخمي لييتدمعبر كالتفكير
الكاقعكتصكيرهكمايراهالمعذبكف

تعرؼأفالمكتحنكف"البدبأنؾزرتسجكف..كي

سجففيشرؽببلدم..سجففيغربببلدم..

سجففيكؿببلدم..

(3)سجف..سجاف..كعيكف"

كاليقتصرالتناصعمىجنسأدبيبعينوفقدتداخمتاألجناساألدبيةكتنكعتكما
الفنكف مع التناص الكاتب يحاكؿ لذا الكطف؛ حصار في األشكاؾ مع األسبلؾ تداخمت

لتشكيميةالتيتتجسدفيلكحةفنيةتعتبرمفأكثراألعماؿالفنيةشيرةفيتاريًخالفف،كأكثرا
عمؿفنييتـالكتابةعنو،كالتغنيبو،كأنياكذلؾمفأكثراألعماؿالفنيةالتيتمتمحاكاتيا

لمفنافاإليطاليالشيير)ليكناردكدافنشي(كالتيرس ساخركىيلكحةالمكناليزا مياخبلؿبشكؿو
عيدالنيضةاإليطالية،كمازالتتعرضحتىاآلففيمتحؼالمكفرفيفرنسا؛لذافقدتفاعؿ
المغات يتحدثصامتاعفشيءغامضتعجزعفكصفو عمبلفنيا الكاتبباعتبارىا معيا
الكاقعالراىفحيث لكحة كتمؾالمشاعرالتيتنتابالفمسطينيأماـ كاإلشاراتكاأللكافتماما
العالـكموأسبلؾ رفعرأسوفإذا تحكؿالكطفبؿالعالـإلىسجفكبير"كنظرخميسبعدما
.. اليكا في "كمنا .. أخكم يا عمي تعتب ال كقاؿ .. المكناليزا بمرارة فابتسـ .. كحدكد

يتحرؾ(4)سكا.." أنو متكىما أخرلبالمثؿالشعبيالذمانطمؽمنو الكاتبمرة يصطدـ كىكذا
كتشؼالحقيقةالمؤلمةبأنويعيشفيسجفكبيريشمؿالعالـبأسرهلترتسـعمىمحياهبحريةلي
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مبلمحلكحةمميئةبالغمكضلكنياتصمحلمتعبيرعفمأزؽاإلنسانيةجمعاء،كذلؾماتشير
إليوعمميةالتناصمعتمؾالمكحةالفنيةالشييرةبالغمكضكالخفاء.

شخصيست (1))عمى باب الخايخ( كفيمقاؿ يراىا كما عرضالكاتبأخبارالجرائد
التي بالجرائد أكصيبعضالجيرافبأفيكفنكه أنو لزمفطكيؿ"نقؿعنو أدمفعمىقراءتيا

 بعدكؿىزيمةكاتفاقيةككارثة"أحمىعاشمعيا كافيختفيخمفيا (2)لحظاتأحبلموحينما
تييقرأىاابفالجيرافمفالجريدةكيقكـالكاتببكصؼالكاقعكمايظيرمفخبلؿاألخبارال

"كبدأابفالجيرافيقرأالعناكيفالمتعمقةبكضعحجراألساسلمرقصكبارجديدفياريحا..
الشمالي"عمىتدشيفسجفكبير الكاتببكشؼ(3)شاطئغزة يقكـ عرضكؿخبر كبعد

شاىدكفمفالمصائبالقناععفكجكهالميزكميفالذيفيبرركفبدـباردكؿمايسمعكفأكي
عدد كشفتيو يديو بأصابع يعد دقف أبك محمد "كبدأ بشعبآخر يتعمؽ األمر ككأف كالمحف
بؿ الفمسطيني الشعب لكؿ يكفي ما عندنا نفسؾ، تتعب ال قائبل: أحدىـ فقاطعو السجكف،

ألرضلمشعبالعربي..عندنااكتفاءذاتي،ثـأردؼقائبل:يقكلكفإنوأربعةطكابؽتحتا
يعنيالميبيدخموإيدؾعميو" ككموبطكففيبطكف، الخبركالتعميؽعميو(4).. كبيفقراءة

يبيفالكاتبحالةاليزيمةالنفسيةالتيتغمغمتفيالكاقعالراىف،كلـيعديحرؾإحساسالناس
 المتمثؿفياألطفاؿالصغار لفتالنظرإلىالجيؿالقادـ مع الذمأغرباألخباركالقضايا

ينعقدبنكاصييـتحقؽاآلماؿكيمثمكفالجيؿالقادـ

عندذلؾأخذحمدكنةالصغيريغنيبتأثر:

البدبأنؾزرتسجكف

كيتعرؼأفالمكتحنكف

سجففيشرؽببلدم

سجففيغربببلدم

سجفىيكؿببلدم
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(1)سجف،سجاف،كعيكف!!".

فزاكيةمختمفةحيثتحكؿالكطفكىنايبدأالكاتبفيتناكؿقضيةسجكفالكطفم
المكضكع إلىسجفكبيريضـداخؿأسكارهأنكاعامختمفةمفالسجكفكليسالكبلـفيىذا
ضربمفاإلبداع،فقدظيرتتمؾاألنباءفيكسائؿاإلعبلـالرسميةكجرتعمىكؿلساف

كتد المفاىيـ تغير في يتمثؿ المكضكع في الجديد كلكف كبير، إنجاز الذمككأنو القيـ ىكر
أصابأصحابالمرحمةالجديدةمفالمطبميفكالمنتفعيف،كتبدؿالمكاقؼبمايتناسبمعمرحمة
التبعيةالمطمقةكالنزكؿعندشركطياكمتطمباتيا.كأصبحمجردالحديثعفالسجكفحتىلك

الغضبكيثيرعاصفةىكجاءمفالدفاعكالتبرير"غ ضبكافمفالصغاريتسببفيإثارة
مزيدإلىالخايخمقاطعاياأكالد،ماىذا؟مالكـ؟كؿالببلدفيياسجكف،ككؿالشعكببحاجة

ذالـتسكتكا مفالسجكف!األعدادتتزايد،كالسجكفالتكفيىذهأمكرطبيعيةكعبلقةطردية،كا 
آلتإليواألمكرم(2)طردتكـ" فككأفالكاتبيقدـلمقارئمسرحيةمفمشيدكاحديصكرما

تدىكرخطيركانقبلبكبيريظيرالمكتإلىجانبوأنوحنكف.

عاـالنكسةمستدعيابعضاألحداثكيعكدالكاتبإلىزمفاليزيمةاألكؿعاـالنكبة
المرتبطةبو،كالحياةداخؿالمخيـالمحاطبأسكارالضيؽكالفقركالخبلفاتاليكميةحكؿأبسط

فكصكالإلىزمفاالنتفاضةكمابعدىاحيثقدكـالسمطةاألمكرالحياتيةلبلجئيفكالمحزكني
) النجـك )حرب بالتيكـ(3)لتبدأ مشحكنا نفسيا أثرا محدثة الفمسطينية المخيمات ساحة في

الطرشة بيف جديد اندلعتالحربكبشكؿعشكائيمف ك"أخيران  الحزيف الكاقع مف كالسخرية
أدل ترلمما تسمعكالىذه كقدكالعمصة،الىذه إلىفشؿكؿالمحاكالتالحتكاءاألزمة،

أقاربفي كالعصمة ذلؾأفلكؿمفالطرشة تدخمتقكلخارجيةزادتمفتأجيجالحرب،
أربعكعشركف عمىكتفو العمصةبافابفعمتيا الطرشةعدكتيا ىددتنصرة كقد السمطة،

ربعكفنجمة،كتشجعنجمة،كردتعمييانعمةالعمصةأفزكجبنتأختياعمىكتفوخمسكأ
فيسبيؿ العمصة نعمة أكالد كاستبسؿ لمحفاظعمىالقناة، المعركة فدخمكا نصرة زكجكأكالد
قناتيـ،ككافالجميعيشعركفبأفليـظيرانقكيان،كأفالحربخرجتعفنطاقياالتقميدمإلى

،كفيآخرمشيدمفمشاىدإحدلالمعارؾكقؼابفنصرةكجي انلكجوأماـمجاؿحربالنجـك
الأغرقتؾفييا،فردعميو ابفنعمةكفييدكؿمنيمافأس،قاؿابفنصرة:ابعدعفقناتناكا 

                                                           

 ـ(1985الصيفي،فرقةالففاإلسبلمي)(1)
ـ17/7/1997بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
 ـ24/7/1997بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)
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الأحرقتؾكأحرقتأىمؾ" كعمى(1)ابفنعمةبشمكختعززهرائحةالمجارم:"حؿعفسمائيكا 
السكيس.كىكذاالفكرأخذتنينشكةالذكريات،ككدتأرددأنشكدةحفظناىاكغنيناىاصغارانلقناة

ـعندماتعرضتمصر1956يستعيدالكاتبأغنيةلممطربةالمصرية)فايدةكامؿ(غنتياعاـ
لمعدكافالثبلثيمفقبؿبريطانياكفرنساكالعدكاإلسرائيمي

(2)دعقناتيفقناتيمغرقة..دعسمائيفسمائيمحرقة"

زالطائراتالمعتديةإالأفكمعأفاألغنيةاألصميةكانتتمؤلسماءالكطفرغـأزي
الكاتباستبدؿطائراتالعدكبالذبابالذممؤلسماءالمخيـكمنعومفالغناء،كبيذايضفي
أساسيا حيثبمغالكاقعالراىفمفالسكءماجعؿمفالذبابالعبا ساخرا عمىالقضيةبعدا

رعنوالكاتببقكلو""لكالأففاؽفيتأثيرهقدرةطائراتالعدكافالثبلثيعمىمصر،كىذاماعب
.(3)لمغناء"مجاالالذبابلـيتحلي

بطريقةساخرةكمعبراعفرأيوفيما(4))أخي جاوز الظالمون المدى(يبدأالكاتبمقالتو
يدكرمفحكلوبطريقةىزليةيطمبمفخبللياالعفككالمعذرةمفكؿمفيفيـكبلموعمىغير

كانامقتبسامفقصيدةفمسطيفلمشاعرالمصرمعميمحمكدطوحقيقتوعندماكضعلمقالتوعن
)أخيجاكزالظالمكفالمدل(.كينفيعفنفسوبعضالتيـالمحتممةكالتيقدتنسبإليونتيجة
لمفيـالخاطئكأفيكجوإليوأنويتيـأمريكابالظمـكالتحيزلؤلعداء،كأنياتكيؿبمكياليفأكأنو

أ كانتبطيئةأكعبثية.يحرضأكيعرضبالييكد كيتحداىـ،أكأنوضدالمفاكضاتميما
كيشيرإلى فارؽكبير، إلىالكراءلينطمؽمفلحظةفارقةبيفزمنيفبينيما كيعمفأنويعكد
فقدكجدت لذا كالفداء؛ كيدعكلمجياد الزمفاألكؿككأنويشرح"أخيجاكزالظالمكفالمدل"

مسشغاؼالقمكب،ككافالكاتبيكمياأحدالعاشقيفليايقكؿآذاناصاغيةكقمكباكاعيةكحبا
"عنكافمقاليىذاىكشطرةمفقصيدةعشقتكمماتياكمعانييامنذكنتطفبلنصغيراأسمعيا

المدرسيكفياحتفاالت الصباح كفيطابكر لحارتنا... المجاكر المقيى مارس7فيراديك
ـعمىفمسطيفكالمنطقةإالأفالكاتبيحزفلغيابكعمىالرغـمفاستمرارالظم(5)عشقتيا"
صكت الشطراإلخكة فقد كما مفقكدا اليكـ كأصبح العربي، التضامف إلى يرمز الذمكاف

                                                           

ـ24/7/1997بتاريخ:سالة،مقالة(صحيفةالر1)
(173)صعبدالحميـ،ديكافإصرار(2)
 .173السابؽ،صالمرجع(3)
 ـ19/2/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة4)
ـ19/2/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة5)
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الثانيمفاألغنيةكالذميدعكإلىمكاجيةالظمـكالدعكةإلىالجيادكالفداءممادفعولمبحث
ال زمف في الممزقة القديمة الدفاتر "في الصكاريخعنيا زمف في عنيا بحثت مفاكضات...

كالتيديداتاألمريكيةتمنيتأفأسمعيافيصكتالعرب...فيصكتفمسطيف...فيتمفزيكف
كظؿالبحثجارياحتىكانتالمفاجأةالتيأسقطتالمثاـ(1)ألنياقصيدةفمسطيف"؛فمسطيف

"بالتمفزيكفالفمسطينيكدكفعفكجكهالمئاـيقكؿالكاتب"أنعـاهللعميبالمفاجأةالع زيزةفإذا
انقطع ثـ الظالمكفالمدل... ينفجرأخيجاكز كاحدة بثانية األخبار سابؽإنذاركقبؿنشرة

فمـيخرجتكررتالمفاجأةإلىالشطر انتظرتو، المخرج...كعبثا شطريفبقيالثانيفيذمة
إلىثـانحدرتكتحكؿالغضبمرات،كلـيخرجالشطرالثانيكأحسستبأفحرارتيارتفعت

إحباطحينماانقمبالصكتميزكمانباردانمختمطانبمكسيقياألخبارالحذرةاليائسةالميتةالتي
ثـيعمفالكاتبنداءهمطالبابإطبلؽ(2)أغرقتنيبثمجياالمنتف،كأصابتنيبأكجاعكأسئمةمحيرة"

يفينتظركفلعميـيعكدكفإلىالزمفاألكؿسراحالشطرالثانيكمخاطبةالمبلييفالمقيكريفالذ
كيمبكفنداءاألخكةكالجيادكالفداء

المبلييف أكمؿالشطراتكاألبياتكأسمع أطمؽالكمماتكالمطمقات... العزيز... "التمفزيكننا
(4)الجياد،كحؽالفدا"فحؽأخي،جاكزالظالمكفالمػدل......(3)"المقيكريف

بتحرير يطالب أف كبعد مقالو في الكاتب يتناكؿ القديـ )الحرية والتوقيع الشعار
(5)بالدم(

قضيةتحريرالمعتقميففيسجكفالسمطةكسجكفالعدكمفخبلؿالتكقيععمىعريضةتطالب
داخؿ المعتقميف إبقاء كالحرصعمى اآلخر الطرؼ سجكف في المعتقميف عف باإلفراج فقط

االغ مف عمييـ حفاظا السمطة بيفسجكف الخبلؼ كينتيي االحتبلؿ، قكات قبؿ مف تياؿ
يسجف مف األحكاؿ كؿ في "سجف أنو إلى المتحاكريف عمى الييكد عندأيد يسجف مف ك

لمتدخؿ(6)العرب" مضطرا نفسو الكاتب كيجد جريمتيـ. تبرير الطرؼاآلخر محاكلة كسط
قصتوبشكؿمؤثر:المباشرمستعينابقصيدةأميرالشعراءأحمدشكقيليتفاعؿمع

                                                           

ـ19/2/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
 ـ19/2/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
 ـ19/2/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)
 (379طو،الديكاف)ص(4)
ـ23/4/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة5)
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 (1)"دقـــة يـــرجــــٍد مضــــل يـــاب           بكــــرا  بـــــة الحمــــــريـــولمح

ككأنويبيفمكقفوالنيائيمفقضيةاالعتقاؿكرفضيامعاإلشارةإلىالطريقةالمثمى
دبييتمثؿلتحريرالمعتقميفكرفضتبريراالعتقاؿجممةكتفصيبل.كلعؿالميـفيالتناصاأل

فياإلشاراتكالدالالتالقكيةالتييحممياالنصالشعرمداخؿالمقالةالقصصيةحيثيتجسد
قرباإلشارةككضكحالعبارةإلىكحدانيةالحؿفميسلمحريةمفالسجفأكاالعتقاؿأكالعبكدية

ىيدعكةتحريضيةأكاالحتبلؿإالبابكاحد؛ألفىذاالداءليسلوشفاءأكدكاءإالبالدماءك
كالتخميعفاالستكانةكالعجزكاالستسبلـكالتكجوبكؿقكةكعنفكافلدؽ لمنيكضمفجديد،

األبكابكالجدرافمععدـاالىتماـكثيرابيكيةالسجافأككثيقتوأكرقـجكازسفره.

كفكل (2))اليوبيل الذىبي يا تالميذ المدارس(كيتناكؿالكاتبالقضيةنفسيافيمقالو
كالصامتيف كالنازحيف  المعتقميف ألبنائو سجف إلى الكطف "يتحكؿ حيف أخرل زاكية مف
بكابة كعمى السجكف خمؼقضباف المزركعة المكقكتة القنابؿ كطف كالمنتظريف.. كالغاضبيف
إيرزكفيأرحاـالحرائرالغاضبات..فيالطرقاتكفيطكابيرالتمكيفكفيبيكتالصفيحكفي

كفيصدكرالمصميفالمؤمنيف"كتبالتاري الذاتيكمحاكلة(3)خكالشعر.. التأمؿ كتأتيعممية
إلىالماضيكالتاريخكمراجعتوأك استكشاؼالمصير،كاستشراؼالمستقبؿمفخبلؿالعكدة
الكطف ضياع بعد تاريخيا حدثا الكاتب كيختار الستخبلصالعبر، جديد مف قراءتو إعادة

الكطف"كيصرخشييدىـعبدالرحيـبخمسيفعاماليصكرمكقؼ األدباءكالشعراءمفقضايا
 السعكدمعاـ األمير فيكجو كاأللـ الحزف بكؿ األقصى1935محمكد المسجد يرل كىك

 قبؿأكثرمفستيفحجرايتياكلأماـعينيوحجرا منوسكلدمعاتكزفرات.. كاليبقىلنا ،
األمير:مخاطبايقكؿعاما

جئتتزكرهالمسجداألقصىأ

أـجئتمفقبؿالضياعتكدعو

تباحلكؿأككعابؽ جـر

حرماتوكلكؿأفاؽشريدأربعو

                                                           

 (2/77ج)شكقي،الشكقيات(1)
ـ21/5/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
ـ21/5/1998بتاريخ:مقالة(صحيفةالرسالة،3)
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كغدانكماأدناهاليبقىسكل

(1)دمعالنيارييمىكسفنقرعو"

ثـينتقؿالكاتبمفمرحمةالعجزكاالستسبلـكتنميؽالكبلـإلىمرحمةالرفضالثكرة
كأكىاـحيثتمردالجيؿالجديد،كرفضكاكؿمايمتعمىالماضيكمافيومفذؿكضعؼ

بصمةإلىزمفاليزيمةكالخيانة"كؿعاـكأنتـبخيرياتبلميذالمدارس،كقدحؽلكـأفتأخذكا
بفعؿالثكرة الحقيقي...أفتتحكلكا كالديفإلىمكانكـفيمجاؿالعمـ لمتاريخكالجغرافيا أساتذة

رفضت كقد ككيؼال؟ مفكالكيمياء.. فمسطيف، الخرابيشالتيلكثتخريطة االعتراؼبيذه ـ
اإلقرارباآلفة قاذكراتاستيطانيةكشكارعالتفافيةكنقاطلمجيشكأخرللممستكطنيف..كرفضتـ

يتحقؽعندمابدأ(2)المقحمةعمىتاريخكـكالمسماةإسرائيؿ" يعمفالكاتبأفاألمؿبدأ .كىنا
قائـالتغييرمفالداخؿكظيرتعبلما الكيافالمحالةزائؿألنو تالنصركالبشرلأفىذا

التحكؿعبلمةفارقةفيحياة فقدشكؿىذا لذا عمىأساسباطؿمفالظمـكالبطشكالقتؿ؛
لمتكاصؿبيفالماضيكالمستقبؿ يسمىبالنكبةىكعيد ما الثكرةعيد.. المنككبيفككاف"يـك

طبل كا  كالقيكد كالكبت الصمت جدار مؤذنةكلكسر فينا المكقكتة كالقنابؿ الساكنة الطاقة ؽ
باقترابالنصر..فإفكافكالبديصرالبعضعمىتسميتياالذكرلالخمسيفلمنكبةفبلبأس

بكؿفخركاعتزاز" بعدىا تتحكؿالذكرلمف(3)فيياليكبيؿالذىبيلمنكبةكليستمرالعد لذا .
عمىالنكبةكمافييامفأحزافإلىعيدسعيديس عاـو تكجباحتفاؿيقاـبمناسبةمركرخمسيفى

كقكعولكنوفيالكقتنفسوينبئببدايةنيايتوكتحكلوإلىعالـالذكرياتكبدايةتحقؽاآلماؿ
كاألحبلـكاألمنيات

عفالبيعدكفتحديدالسمعة،كيربط(4)) بيع... بيع... بيع(يتحدثالكاتبفيمقالو
ا بعضالبلجئيف بعكدة شرشرذلؾ فيشخصية طكؿ،لممثميف بعد العاؽألمو الرجؿ ذلؾ

انتظاربصفتوالحمـأكاألمؿالذممفالممكفأفيككفمعاداللمسمطةكرفضيابعدعكدتيا
"األمؿالذمدففمععكدةشرشرقاسيالقمبجاحدانعاقانلـيقضعمىأمميافياهلل!!رياح

باعتكؿمالديياكبياالمطرزبألكافالجنةكالنار...اليأسالتيىبتعمىنفسيالفتمزؽث
مفالجرجيركالبقدكنسكالجرادةالخضراءكبعضالصراميالعتيقةالتيكانتقداشترتيامف

                                                           

 (61محمكد،األعماؿالكاممة)ص(1)
 .61،صالمرجعالسابؽ(2)
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كينتقؿالكاتبإلىمشيدآخر(1)الرابشمفأجؿأكالدشرشرالذيفضحككامنياكلـيمبسكىا"
ابكىـيتحدثكفعفمعرضالكتابكعفمؤتمرالقمةينقؿمفخبللومايدكرعمىألسنةالشب

فيكامببلنتيشف"األسعارباىظةكالكتبالحديثةكالقديمةكيضيؼالكاتبصكتاجديدالممغنية
المبنانيةفيركزكىيتغنيلزىرةالمدائفعبرمذياعالسيارة

.. قمكبناإليؾترحؿكؿيـك

تجكسفيأركقةالمعابد..

لقديمةتعانؽالكنائسا

..(2)"كترفعالحزفعفالمساجد

قاؿأحدىـ:مازالتفيركزتغنيلزىرةالمدائف...ردصديقو:كاجبعميياتغنياليكـ
.كأماـىذاالكاقعالمميءبالسخريةكضياعالقيـكالمبادئكالمقدساتكظيكر(3)لمعرضالكتاب"

ا قراءة كتعيد اليأس، رياح العجكز المرأة تقاكـ تقييمياالعقكؽ كتعيد باليزيمة المميء لكاقع
لؤلشياءالتياحتفظتبيافيالذاكرةكالشعكر،كحافظتعميياكقصصإحسافعبدالقدكس
ككتبعفاالشتراكيةكميثاؽعبدالناصركغيرىاكانتتخبئيافيعيكنيا...تحافظعمييامف

الجنكن فيعمؽحبياكجيمياكحنينيا الغائبشرشر،إلىيرمكشيا...تحمؿقدسيتيا كالدىا
األحاسيس فبردت ..عادت الفصؿ القكؿ فييا .. العكدة كسر التحرير سر فييا أف أعتقد

.لكف(4)زريبةالغنـتنتظرنارفرفالطيف"إلىكتبلشتاآلماؿكبصقتيامفبيفرمكشعينيا
مفضرباتق تزيد باىرة لكحةساحرة المدائفيرسـ كىيترحؿالتناصاألدبيمعزىرة مكبنا

بف النسيافكىيتمسحالحزفعفالمآذفكتسيرفيدركباآلالـ تقاكـ كؿيكـ إلييا شكقا
الكنائسكالمعابد.

 مقالو تدىكر(5)()رمرم... وسمبطكفي مدل لبياف الساخر بالحديث الكاتب يتكسؿ
خفيالجامعقاؿ:األمكرفيمرحمةالمفاكضاتكيعيدإلىاألذىافمكانةالقدس"ياراجؿالشي

                                                           

ـ22/10/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
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معأفاألمرغيرذلؾكبناءعميوفقديككفالكاتب(1)المسجداالقصى!"إلىالتشدالرحاؿإال
كىيلفت فينفسو لحاجة كبسيطة ساذجة لمتعامؿمعشخصية القراء تييئة عفقصد أراد

بأخكيوكماالنظرإلىالمسجداألقصىاألسيرالمحاصركلمفتالنظرإلىمكانتوعنداقترانو
 ٍدًرمّْ اٍلخي ٍفأىًبيسىًعيدو عى المَّويعىٍنوي-جاءفيالحديثى المًَّو-رىًضيى رىسيكؿي :قىاؿى تيشىدُّ:»قىاؿى الى

ى مىٍسًجًدمىىذىا،كىاٍلمىٍسًجدياأٍلىٍقصى ـي،كى رىا ثىًةمىسىاًجدى:اٍلمىٍسًجدياٍلحى إلىىثىبلى إالَّ اؿي مى«.الرّْحى (2)ٍيوًميتَّفىؽهعى

كيبدكأفالكاتباختارشخصيتيفتعيشافعمىىامشالحياةكيقكـبكصفيماكصفا
كسمبطمتزكجافكليما يمتزجفيودقةالتصكيرمععمؽالتعبيركحرقةالشعكر"بالمناسبةرمـر
مجمكعةمفاألطفاؿالذيفيعممكفمعيمافيبيعالترمسكتمقيطالرزؽمفالشكارعكمفأبكاب

إلىكتالفرحصاال اليكـ آخر ليعكد الشكارعكمناطؽالنفكذ يتقاسماف كىما شاراتالمركر، ا 
الفرج" ينتظراف أرضالرباط عمى المنككبة كالبساطة(3)العشش السذاجة مظاىر كؿ كرغـ

كالكعيبمايدكرعمىالساحةإالأفاالرتباطالركحييظؿقكيابالقدسالتيتعتبردرةالتاج
قدفينظرالجميع"سرحسمبطبخيالوكىكيرفرؼبعيكنوفيسماءالقدس..كاآلهككاسطةالع

تنفجرعمىشفتيوبعدماتسممتمفقمبمميءبالحزفكالفاقةكجسدمسحكتككافيشدحماره
صكتسكلاليزيؿبيدهاليمنىبينمايشدالجريدةالممزقةبيدهاليسرل.كلـيخرجومفخيالو

نكايزفكفعريساعمىظيرسيارةفيطابكرمفالسياراتكانكايغنكف"لكتبالشبابالذيفكا
ككانتالشمسكقتياتسقطغائبةفيقراربحر(4)اسمؾياببلدمعمىالشمسالميمابتغيب"

غزةالممزكجبحمرةدـالمقيكريف

الكاتبفيمقالو إلىالحديثعفالسجفكالسجاف(5))سجان أبوك يا سجن(يعكد
مفنشيدحزيف"سجافأبكؾياسجف".كمعم المرةجزءا راتكمرات،كقدجعؿمنطمقوىذه

ذلؾاليعبأبظبلـالسجفمفأجؿحريةالكطف
 (6)""يا ظالم السجن خيم إنني أىوي الظالما          ليس بعد الميل إال  فجر نور يتسامى
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أبيفراسالحمداني:كيعبرالكاتبعفذلؾعمىلسافالشاعراألميراألسير
 (1)"تيون عمينا في المعالي نفوسنا        ومن يخطب الحسنا  لم يغميا المير

فتكفذىبافكيؼمحابسمفطيفكحتياليفيـ عممابأفالمرءاليرضيالسجكفكا 
تعكدكا أبطالنا أف خطأ أحد عمى الزنازيف كعفكنة السجكف يحطمكفصمتذلة معا كانكا

 أمياتيـكحالجدراف أطفاليـ إلى الميداة الحزينة أغنيتيـ يغنكف كالخكؼحينما الرضا كاجز
كترابالكطف

ككانكافيسجافأبكؾياسجفيامفرؽأحبابيكالميماعندهحزفيبكيعشبابي!!
العزؿينسجكفمفشعاعاألمؿكنزيؼالدـأناشيدالحريةالمناديةبتحريرىـكيستحقكف كحدة

كفجأةيقرعالكاتباألسماعكيباغتالقمكبعندماتنفجرالكمماتفجأةمحدثة(2)ؾ"أكثرمفذل
دكيايترددصداهحينابعدحيفخاصةبعدأفتبدلتالكجكهكاألسماءكاألحكاؿكتغيرالسجف
كالسجيفكالسجاففيزمفاالحتبلؿ"كلكفعمينافيغمرةالكفاحمفأجؿحريةىؤالءاألبطاؿ

كافأالننكرإ كالتحدمإذا أمركأدىيالمعنيلمصمكد فعذابيـ فيسجكفالسمطة خكانيـ
كعمىىذا(3)رددىامعأخيوفيسجكفاالحتبلؿ؟!" السجيفيغنيفيزنزانتوأغنيتوالتيطالما

األساسفقدأصبحالحديثعفالسجفكالسجافممزكجابدمكعكآالـلـيعرفيامفعانىظمـ
 مرحمة قبؿ كالحمـالسجاف المشترؾ كالمصير كالمحبة األخكة لمعاني كاالنييارات االتفاقات

.المشترؾفيالقضاءعمىالعدكالمشترؾمفأجؿالعكدةإلىأرضالكطف

شخصيةمعمـتحاكؿالسيطرةعمى(4))دعوة الشعبي الغية(يتناكؿالكاتبفيمقالو
ف لممشاركة تمقتدعكة أف بعد كالصدمة الذىكؿ يعيشعمىمشاعر ككاف نقاشسياسي ي

ىامشالحياةبعدفترةمفاإلىماؿكالنسياف"لكفىذااالستغرابلـيمنعومفاستعادةالشعكر
كىك البارزة الكطنية الشخصية كىك األجياؿ معمـ فيك كالخطابية.. الفكرية قدراتو في بالثقة

.ككأفالكاتبمفخبلؿتقنية(5)محبكبالجماىير..كىكابفالتنظيـكأحدمؤسسيوكمايقكؿ"
عادتياشيئاقميبلإلىالكراءحيثالثكابتالراسخة االسترجاعيحاكؿإيقاظالذاكرةالفمسطينيةكا 
كالمبادئالثابتةكرفضالتفاكضكالمساكمةكيغرؽفياكتشاؼذاتومفجديدكيغكصفيبحر
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اآلخركفعفقكؿالكممةالحاسمة...الذاكرة"آفلؾياأستاذأنكرأفتقكؿكممتؾبعدماعجز
آفلؾأفتككفشاىداعمىنيايةمرحمةالمفاكضاتكالتنازالت..آفلؾأيياالفارسالقديـأف
أحبياككتبياعمىسبكرةكؿالفصكؿالتيعٌمـ تترجؿ...كأخذيرددأبياتالشعرالتيطالما

فييا.

ياظبلـالسجفخيـ

اإننيأىكلالظبلم

الإلميؿليسبعدا

(1)نكرفجريتسامى"

التضحياتكالشعارات الحديثعف أف إلى القارئ نظر لفت يريد الكاتب أف كيبدك
كالسجكفلـيعدليامكاف،كأنياأمستجزءامفالماضي،فقدحؿعيدالمفاكضاتكانشغؿ

ةالجديدةكالالناسعنياباإلعبلفعفالدكلةأكتأجيمو،كلـيعداألستاذأنكرجزءامفالمرحم
فمكؿدكلةرجؿكلكؿكقتأذاف،كىنايتكقؼاإلرساؿفكرسماعطرقاتعمى مكافلوفييا

الباب"األستاذأنكرالشعبي؟

نعـ..

كصمتؾدعكة- الدعكات، أفىناؾخمبلحدثفيتكزيع يبدك كلكف نأسؼعمىاإلزعاج،
نماىيلؤلستاذأنكرابفعمؾ..عفكاعمىا إلزعاج..يمكنؾإعادةالدعكة..كبامليستلؾ،كا 

.كىنايبدكأفالكاقعالمريرقدأطؿمفجديدأماـالجيؿاألكؿالذميقبعفي(2)بامياشعبي"
قبكمنفصؿعفخشبةالمعبةالسياسيةفتسببفياإلصابةبالذىكؿأكالغثيافكالغرؽمفجدد

فيبحراإلىماؿكالنسياف
بيفالحاضرالحزيفحيثيعانيزعؿمف(3)قاعدة صواريخ()يتنقؿالكاتبفيمقالو

الفقركالحرمافكالمرضكالضعؼالذمييددحياتو،كيجعمويفكرفيالمكتكالشيادةلمخركج
قصيدتو في المتنبي الطيب أبي مع التناصاألدبي إلى الكاتب يعكد كفجأة مأساتو، مف
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يصكرآالـالناسكىمكميـكرفضيـقبكؿالظمـ)صحبالناسقبمناذاالزمانا(كيختارمنياما
كالضيـ:

 (1)"واذا لم يكن من الموت بد            فمن العار أن تموت جبانا

كال الفقركالذؿكالفجكر، المعنيلحياة سأمكتشييدان.. النيائي.. زعؿقراره كيأخذ
اكخائنا...تخيؿزعؿنفسوك العمرأفأككفسارقا قدحمؿعمىاألكتاؼأستطيعبعدىذا

كفيمشيدحيكأنوعرضمسرحيتعمككمماتالشاعرخالد(2)كغنتفيمككبوصباياالحي"
أبكخالدكىيجزءأغنيةمشيكرةمفأغانياالنتفاضةالفمسطينيةاألكلى"سبؿعيكنوكمدإيده

يحمؿاس أك يمشيكراه كالكلد كرفيؽعمرىا.. تندبجمميا كسارة .. لو" كظؿيحنك مو...
األمؿفيالشيادةيحدكهإلىتحقيقياكاغركرقتعيناهبالدمكعكىبطعمىاألرضمفاإلعياء

كىكذاببلتردداليتراجععفقرارالشيادةكتتعانؽركحومعصكت(3)لكننيسأمكتشييدان"
الشاعرالشييدعبدالرحيـمحمكدكيرددمفجديد

ما ممات يغيظ العدافإما حياة تسر الصديق              (4)وا 

كلكفزعؿالذمكافيعتقدأنويشارؾفيبناءقاعدةلمصكاريخلمكاجيةالعدكيكتشؼ
"انتيي الشيادة حمـ عف التخمي عمى كأرغمتو صدمة، لو شكمت التي المصيبة ىكؿ فجأة

ةالقاعدإلىالشبابكقدغابتالشمس...كاستجمعزعؿقكاهالبصريةقبؿأفينصرؼ،نظر
لكحةاإلعبلف...تراجعزعؿكاقتربمفأحدعمىمارلبكرك..إنياحقاسمسمةكتسابقتالخيكؿ

سمحت!" لك كلعة قائبلن: الشديد(5)الكاقفيف األطباء تحذير رغـ الكلعة البحثعف جاء كقد
فباالبتعادعفالتدخيفأكعفالمدخنيففيمحاكلةلمتعبيرعفأثرالكاقعالجديدكمافيوم

دعكةمفتكحةلممكت؛لذافإفالكاتبيحذركؿمفكافلوقمبأكألقىالسمعكىكشييدمف
ىذهالمرحمةالتيتحمؿفيطياتيادعكةمفتكحةلممكتأكلمتأكيدعمىأنياالمكتعينو.
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فيحكارخياليمعالشاعر (1))خمدون في ظالل البروج(يدخؿالكاتبخبلؿمقالو
ضرأبياتامفقصيدتو)المدينةالمحاصرة(التييتحدثفيياعفحصارمعيفبسيسككيستح

غزةفيكمماترثاءكبكاءلممدفكأصحابياكمالككافيستحضررثاءالمدففياألندلسذلؾ
الفردكسالمفقكد:

"ىؿلكمازاؿمعيفبسيسكحياكافينعىغزةبقكلو:

حكايةالكطفالسجيف البحريحكيلمنجـك

كالشحاديطرؽبالدمكعكباألنيفكالميؿ

أبكابغزةكىيمقفمةعمىالشعبالحزيف

(2)ىذمىيالحسناءغزةفيمآتمياتدكر"

كيدكرالكاتببيفكمماتالقصيدةلييدـبعضجدرانياككمماتياكيضع"مابيفقتمى
ياـكبيففيالسجكفكبيفقتمىفيالقبكر"بدالمفالكمماتاألصمية"مابيفجكعىفيالخ

تمييدالكصؼغزةالجديدةالمميئةبالبركجكالصاالتكالمقراتكالثكنات(3)عطشىفيالقبكر"
أمامادكفذلؾمفأحكاؿالبلجئيفكالفقراءكالجكعىكالعطشىمفالشعبالحزيففبلكالقبكر!

نفسوعمىلسافالشاعر فإفالكاتبيسقطما لذا القبكر؛ إالالسجكفأك أفمكافليـ بعد
يتخيمو،كقدعادإلىالحياةمفجديدكقدرلوأفيدخؿالمدينةالحزينة"فبلأعتقدأنويتسرع
أك منيكبة أك مسركقة سٌيارة بدكف قدميو عمى معي يتمشى أف قبؿ الحزينة الكممات بيذه
كالقبكر! كالثكنات كالمقٌرات كالصاالت البركج سطكر بيف ما كيطكؼ مباحة.. أك !ممنكحة

(4)كيحاكرمعيخمدكف"

زاؿ الذمما كيظؿالكاتبيرددأبياتالشاعرمعيفبسيسككيصغيلصدلصكتيا
طالةالنظرفيالمسافةالفاصمةبيفالحمـ يدكمفيحسوكنفسو،كيدعكهإلىمزيدمفالتأمؿكا 

 حكاية لمنجكـ يحكي البحر كبقي الحمـ ذلؾ منو تبلشى الذم األليـ كالكاقع الكطفكاألمؿ
.(5)السجيف،"كظؿالكاتبيدحرجكرةممزقةكانتتحتقدميوكمايتدحرجالتاريخ"
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 مقالو الكاتبفي بطريقة(1))موسم اليجرة إلى الشمال(يمجأ التناصالداخمي إلى
باليائؿالذمطرأعمىسيراألمكرفإذابلككأنويعبرعفاالنق،تتعارضمعالنصاألصمي

اليجرةإلىالشماؿ"يعكدإلىالركائيالسكدانيالذمىاجرمفبمدهمتكجياكافالعنكاف"مكسـ
الشماؿ إلى إفريقيا مف الجنكب، طالبعربيمف كىك مصطفىسعيد، مفخبلؿشخصية
كيحصؿعمىكظيفةمحاضرفيإحدلالجامعاتالبريطانية،كيتبنىقيـالمجتمعالبريطاني.

،كىيامرأةبريطانيةترفضقبكؿإمبلءاتزكجيا.بعدكىناؾيتعرؼإلىزكجتو،جيفمكريس
سبعةأعكاـيعكدمصطفىإلىببلده،فإفاليجرةفيىذاالمقاؿتتجوإلىالشماؿ،كلكنوشماؿ
يسير القاسـ سميح الثائر الفمسطيني الشاعر كاف ذا كا  )البلآمف( اآلمف المعبر حيث غزة

كفوقصفةزيتكفكعمىكتفونعشيفإفالكاتبمنتصبالقامةيمشيمرفكعاليامةيمشيفي
كؼ في يمضي، اليامة ممككح يمشي، القامة "منحني المياجر اليارب العجكز يتحدثعف

ىمكـ(2)كبشةأكراؽكعمىكتفيسمةعيشي" ،كيظؿالكاتبيمشيفيشكارعالكطفمصكرا
ح إلىأريحا كاالنتقاؿمفغزة الجديدة، يثمكتبالزكاجالمدنيالمكاطنيففيظؿالمرحمة

الذميرمزإلىالعبلقاتغيرالشرعيةالتيظيرتفيالمرحمةالجديدةكسطاختبلؼكجيات
عمره مف تبقى عاشما أكلكياتمف سمـ عمى الئقة مكانة يحتؿ ال مكضكع حكؿ النظر
دمنتصبالقامةيمشيمرفكعاليامةيمشيفيكفوقصفةزيتكفكعمىكتفويحمؿنعشو.كعن

إعادةالنظرفيالمشيدنجدأفالثائرقداختفى،كظيرسابتالسبتيذلؾالعجكزالياربمف
أكراؽكعمىكتفوسمة كبشة ممككحاليامةيمضيفيكفو منحنيالقامةيمشي أىموكربعو
خبلؿالتناصالداخميفيدربطكيؿيتجو سارالكاتببنا سبؽفقد كبناءعمىما نعشو.

ؿثائرحرأبياليباليبالمسيركىكيرفعرأسوعالياتعمكهجبينوإشراقةأمؿكبيفشماالمفقب
كيبقى أفتغيبشمسالعمر قبؿ يبحثعفبصيصأمؿ كبيئتو تاريخو ىاربمف مياجر

منتظراحتىيسمحلوالمعبربالمركرمفثقكبو.

األصكاتكتختفيكؿبعدأفتغيبكؿ(3))فمتة السميع يغني لمربيع(يبدأالكاتبمقاؿ
الشخصياتحيثيجدالمتمقينفسوكجيالكجو،كىكيستمعلممغنيالعراقيكاظـالساىركىك

 يا زيديني.. عشقا "زيديني فييا: يقكؿ التي قباني نزار الشاعر بكممات لحظاتأحمىيترنـ
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محظةمفثـينتقؿالحديثعفشخصيةغائبةعفالكعيككأنياأصيبتب(1)زيديني"،جنكني
عمىلحظاتجنكنوكقدغرقتفيجكركمانسيلمكاطفاسموفمتةالسميع"ىكذاعثرالجيراف

ناظران البرد بالغناءكىكيرتجؼمفشدة السميعمتمبسا الذمإلىالمكاطففمتة مزرابالمياه
أنويخرفكؽرأسوكرأسأىموبعداألمطارالغزيرةالتيأصابتالمخيـ،كلـيعرؼعففمتة

حدالتنكيتفيأكقاتالشدةكيذاالكقت،كلكفتأكدلمجيرافأنوكافبالفعؿيعبرإلىفيمكم
عفكجدانوالباطنيبدكفإرادة،بدليؿأفغناءهىذااختمطبصراخزكجتوكأكالدهالذيفغمرت

فيومفخبزكافاألكالدينتظركنوبفارغالص بر..المياهفراشيـكأذابتفرشالعجيفبكؿما
مفخكؼ" آمنيـ مفجكعكما أبكىـ أطعميـ الجكعكالخكؼفما يعد(2)فأصابيـ لـ كىكذا

القارئقادراعمىالتفريؽبيفالخياؿكالممكفأكبيفالركمانسيةكالكاقعية؛ألنيامرحمةمحيرة
اأدتإلىغيابالكعيعفالقضاياالممحةالتيتحتاجإلىتدخؿسريع،كىكماعبرعنوفني

مفخبلؿالتناصمعاألغنيةالسابقة"..كلكنوكافيغنيحتيالمحظةالتيركموأحدالجيراف
كقدتحكؿفمتةإلىشخصغريب(3)بعصبيةشديدةكىكينقذطفبلرضيعاكادالماءيغطيو."

يمتقط،غيرفاعؿانسمبياألطكاريمعبدكران األمرإلىأفيككفمحطةرصد بو انتيى فقد
باءمفحكلودكفأفيمتمؾالقدرةعمىتحميمياأكاالستفادةمنياأكالتأثربياككأنويعيشاألن

فيدنياخياليةمميئةباألمفكاألمافكتخمكمفالمشاكؿكاألخطار"فمتةالسميعيصغيبعناية
مفلؤلخبارفيشتىالمجاالتدكفأفيعبأبياأكأفيقيـلياكزناأكأفتسببلوأدنىنكع

تفكيرهىكأنوسيحقؽحممافخاطرافخياالثـأضحيعمىاإلزعاجالشيءالكحيدالذمسيطر
كىكذايمجأالكاتبإلىالتناصمعالشاعرالمصرمعزيزأباظةفيمطمع(4)حقيقةالجداال"

أفكانتحمما عمميةتحققتبعد معجزة العاليباعتباره عفالسد التييتحدثفييا قصيدتو
عمىمدلفخا المطمعفيالداللة ىذا يستخدـ لكنو الخياال، أضحىحقيقة فاحتماالثـ طرا

فساداألذكاؽكالعقكؿكسقكطاليمـحيثأصبحىـفمتةاألكبرأنوسيرمبأـعينونجموالعزيز
السكسفيخشببابداره الذمتركو الفراغ كمؤل قيمتو كقمة كجكعو فقره الذميمؤلعميو

كيبدك(5)سيرمالمغنيالعربيالكبيركاظـالساىر..كعميأرضفمسطيفالمباركة"المخمكع..
كراء جريا كالكاقع الكعي عف الجميع كغاب أصابتاألطراؼالمحيطة قد الجنكف حالة أف
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أف مفادىا الكطف صحؼ تناقمتيا أخبارا السمعية بعبقريتة فمتة التقط "فقد الجديد السراب
ىامة المطربشخصياتسياسية تمكيف أجؿ األطراؼمف كافة مع تجرماتصاالتحثيثة

الغنائي" اهلل راـ ميرجاف األكلى(1)العربيمفحضكر عتبتو مف النصابتداء يتداخؿ كىكذا
حيثغابتاألصكاتكصكالإلىعدكلغيابالعقكؿالتيأصابتالجميعكتركتيـفيظممات

اليبصركف.

ةىزتاإلنسانيةجمعاء،حيثشاىدالعالـبأسرهعمىشكمتصكرةالطفؿالشييدمأسا
مباشرة العدك،اليكاء برصاص كالده أحضاف في الدرة محمد الفمسطيني الطفؿ استشياد

الصييكنيالذميقتاتعمىلحكـاألطفاؿالفمسطينييف،كرغـبشاعةالمشيدكىمجيتوإالأنولـ
يدخؿالكاتبفي(2))نم يا حبيبي نام...نام(ؿيحرؾفيالمراقبيفجميعاإالالمساف.كفيمقا

تناصأدبييزيدمفحرقةاأللـحيثيبدأالكاتبفياالنسحابمفالمشيدالذمأحدثشرخا
طكليافيالقمكبعندمايبدأعرضومفجديد؛ليعيدحكارهبيفالماضيالذماليزاؿيترددبيف

تحمؿسؤاالينتظراإلج مدكية كبيفالحاضرالحزيفالذميصرخجدرانوصدلصرخة ابة،
الكاتبككأنويتحكؿإلىمخرجسينمائيأكمصكر فيبدأ بأعمىصكتودكفأفيسمعوأحد،
أحدىمابكقؼإطبلؽالناركيؤكدعمى صحافةيستعرضجبيةعسكريةلجيشيفنظامييفيمتـز

محمدالدرةبكقؼإطبلؽالنارمفجيةكاحدةمكتفي ابأفيتككـفيحضفأبيوذلؾبقكلو"التـز
يفارؽعشو" لـ الدنيا(3)كعصفكر التناصالتفسيرمالذميصرخفيسمع عممية تبدأ كىنا .

منبياكمصححاأخطاءتاريخيةآفليااألكافلتجاكزىاكتخطيالمنطقةالعازلةالتيتحتميافي
كطففقد"أثبتمحمدإلىأرضال عقكلنا،كتحكؿدكفالكصكؿإلىالجنةالمفقكدةأكالعكدة

الدرةفيرسالةعاجمةعبرالقنكاتالفضائيةخطأالتحميبلتالتيمؤلالمثقفكفأكراقيـبياكىـ
يشرحكفمقكلةغسافكنفانيالشييرة:)لماذالـتدقكاجدارالخزاف؟!حيثظفىكاةالقراءةأف

الركايةالخياليةكمافييامفككأفالكاتبمفخبلؿالمقارنةبيفأحداث(4)الصراخكحدهيكفي"
شخصياتمصنكعةمفخياؿككىـ،كالركايةالكاقعيةكمافييامفشخصياتحقيقيةمفلحـ

لمكقؼطالماظؿينتظرأماـالسؤاؿالحائرالثائرالحزيف)لماذالـتكضيحيانكدـيعطينادرسان
الجدراف(.كالحقيقةأفالسؤاؿفيحدذاتوكانطبلقان ،كالينتظرسياقولـيكفحقيقيانمفيدقكا
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معرفةاألسبابالتيمنعتيـمفدؽجدرافالخزافبقدرماكافسؤاالخرجليككفسؤاالببلغيا
جدراف دؽ ضركرة إلى كاإلرشاد كالتحضيضكالنصح الحث األقؿ عمى أك األمر، غرضو

يـكدفعالممكتصامتيفالخزافمفأجؿإنياءمعاناتيـالتيعاشكىاداخمو،كحفاظاعمىحيات
دكفأفيعمـبيـأحدأكيبكيعمييـأحد،لكفالكاتبيصححماكقعفيوكثيركفعفطريؽ
حسفالنكايامفأفالنجاةكانتمحتممةلكأفالثبلثةدقكاالجدراف،كأفىذاالظفماىكإال

ساطعاكبرىاناقاطعاكىـكبير.كيقدـالكاتبمفخبلؿالعكدةالسريعةإلىأرضالكاقعدليبل
كؿ دمو مؤل كلما كالده.. صرخ كلما صرخ.. لما الدرة محمد أف ذلؾ " كبلمو عمىصحة

تتحرؾلو لـ العربية بالشرطةسكلشاشاتالتمفزيكناتفيغرؼالنكـ مظاىراتمحفكفة
التجدم" لمجماىيرأفالعاطفة يجعؿالسكيفتغك(1)كاألمفالعربيالذيفأكدكا صفيكما

اليكاء عمى كاف كالده أحضاف في الدرة محمد الطفؿ قتؿ بثمشيد أف أكثر القمب حنايا
مباشرة،كلـتحطبوجدرأكجدرافخزافكتحجبوعفاألسماعكاألبصاركالعقكؿكاألفئدةكما
حدثمعرجاؿغسافالذيفلـيدقكاجدرافخزانيـكلـيسمعبيـأحد،كرغـذلؾلـيتحرؾ

الفارسالعربيالمتمثؿفيالشرطةلنجدتو أف كاألدىىكاألمر أحد، يغضبلمقتمو كلـ أحد
لذا العصر؛ جريمة إثر استحياء مظاىراتخرجتعمى مراقبة في كالجيكشكانتمشغكلة

اليزليالساخرالذميميؽبالخركجعفالممكفوالمريركيمجأإلىأسمكبوييربالكاتبمفكاقع
مبلياتالسرر،عمىعدـجديةمايحدثأفالدماءلـتسؿعمىدليؿإلىالمحاؿ"كخير

لفيسكتالحكاـكسيعقدكفبعدسنةقمة.شاءمف سالتمفشاشاتالتمفزيكففحينيا ذا كا 
(2)كليكفبعدالقمةمايككف"!شاءكأبيمفأبي

إلىاألجياؿ التناصالداخمييساىـفيبثرسالة التيككأفالكاتبمفخبلؿىذا
عمىأفالصراخأكالصمتكالسككت،أكدؽالجدرافمؤكدان،كاألجياؿالقادمة،شيدتالكارثة

أكاالحتماءكراءالجدرلـيعدكسيمةلمنجاةمفصحراءاالحتبلؿ،كفيالكقتنفسواليمكف
تبرئةالعربممايحدثعمىأرضفمسطيفمفجرائـقتؿبطرؽمختمفةقديماكحديثا،كأنيـ
مشترككفكمشارككفمعاالحتبلؿفيحصارغزةكخنؽأىميا،كحتىيؤكدالكاتبىذهالحقيقة

شاعكذاعفيزمفيمجأإلىالتناصمرةأخرللكنوجاءعمىشكؿسؤاؿمحير؛ليتناكؿمثبلى
اليزيمةالعربية)الكؼالتناطحالمخرز(لعيدالكاتبصياغتومفجديد"كيبقيالسؤاؿ:لماذا
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كتأتياإلجابة(1)تستطعكؼجماؿأفتناطحالرصاصكتمنعومفاختراؽقمبمحمد؟!"لـ
مشفكعةبسؤاؿآخرظيربعدظيكرصكرةالبطةالمشيكرةالتيتكشؾعمىالغرؽبيفأمكاج
الخميجالعربي،كتناكلتياكبرياتكسائؿاإلعبلـ"لماذاتحركتكؿالجيكشالعربيةخمؼأزالميا

 بطة إلسكاتعمىتبممتبالبتركؿالذمساحلتنقذ كاحدة تتحرؾشعرة كلـ شكاطئالخميج،
محمد عمىجسد الردمء!"مدلعمىصكتالرصاصالذمانيمر الزماف مف (2)ساعة

كيستأنؼالكاتبعمموالمسرحيفيعرضالمشاىدالمتبلحقةليذهالتراجيديااإلنسانية"كأخيرا
ك محمد.. كسكت الرصاص.. المصكرسكت كلممـ اإلسعاؼ.. سائؽ كسكت كالده.. سكت

كاميراتو.نـيامحمد..نـ..التصرخبعداآلف،الترفعصكتؾياحبةعيني..نـقريرا..نـ
أف(3)طكيبل قبؿ يتمدد كىك القتيؿ، محمد صكرة عمى الستار يسدؿ أف الكاتب يقبؿ كال "

ياتإلشاعةجكمفالمتعةكالطمأنينةكالشعكريستدعيمفالذاكرةترانيـشعبيةتستخدميااألم
حجـ مع يتناسب بما بنيتيا بتغيير يقكـ أف بعد األـ أحضاف في العاطفي كالدؼء باألمف
نـال معؾسربالحماـ.. ذبحكؾكذبحكا فقد حبيبأمؾناـ، يا الجريمةكعمؽالجراح"نـ

رصاص!قاؿالمصكر:إنوكافتنتظرنتيجةالتحقيؽاألمريكيالباحثعفمصدرإطبلؽال
أطمقكا..!يأتيمفكؿمكاف كميـ أمؾ.. كبد فمذة الذيفترككؾيا كؿ مفكؿمكاف.. نعـ

الذيفخمعكؾمفتاجالقدس" الكطفىـ درة كؿالصامتيفيا ككأف(4)صكبؾالرصاص.. .
 ىددكا الذيف كنفانيبأف يجيبعمىسؤاؿغساف الثائرة النياية الفمسطينييفالكاتبفيىذه

مفترؾ أنفسيـ كدؽالخزافىـ الحركة أك مفالتنفسبصكتمرتفع كمنعكىـ قديما الثبلثة
محمدايمقىحتفوكحيدالكنويذىبإلىأبعدمفذلؾعندمايكجولكؿالصامتيفتيمةإطبلؽ

عدـبثالنارعمىالطفؿالذبيحكالمشاركةفيقتمو،ككأفالتاريخيعيدنفسوبعدأفألحعمى
التفاصيؿسراإفأمكفالجير؛لذاكافالمشيدالمأساكملجريمةقتؿمحمدالدرةفيأحضاف
أبيوإلىجانبالجدارسببافيقتؿمزيدمفاألطفاؿبسببالخكؼكالقيركالدمكعالتيسالت

مفقمكبيـبيدكءكصمت.
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ةعفأغنيةلعبدالحميـكىكعبار(1))نار يا حبيبي نار(يبدأالكاتبمقالوتحتعنكاف
حافظمأخكذةمفكمماتالشاعرمرسيجميؿعزيز"حبؾنار..بعدؾنار..كأكثرمفنار..
نار..نار؛ليكظفيافيالتعبيرعفىمكـالمكاطنيفالذيفيعانكفمفالغبلءكالسماسرةالذيف

كيستمرالحكاربيفبائعكسائؽليتكصمكا إلىأفسماسرةيبيعكفكؿشيءمفأجؿالربح.
العصرالحديثىـقطاعطرؽكلكفبمباسجديدكأساليبليستعنيفةكسطصمتالحككمة
كعجزىا.كىنايحاكؿالكاتبأفيعكدإلىالماضيالحزيفليتذكرمشيدالصمتالقاتؿأكالقتؿ

 كزكجاتنا أكالدنا رىنا كقد أنفسنا إلىأفنجد قاؿ: إلىمتى؟ "قاؿالبائع: كسيارتناالصامت.
كأنفسناعندمحطةالبنزيفحتىنسددالديكف!!قاؿ:كماذاتنتظركف؟قاؿ:الأدرم.قاؿ:كلماذا
التدقكفالخزاف؟قاؿ:أمخزاف؟قاؿ:أقصدجدرافالخزاف.أقصدلماذاالتصرخكفبأعمى

(2)صكتكـفيكجوقطاعالطريؽ"

لذماليقؿفيمرارتوعفالمحظاتكيعكدالسؤاؿلمظيكرمفجديدفيالكاقعالراىفا
القاتمةالتيمرتقبؿذلؾعمىالثبلثةالذيفاختنقكاداخؿخزافركايةغسافكنفانيدكفأف
ينبسكاببنتشفةخكفامفحراسالحدكدالعربالذيفمارسكادكرقطاعالطرؽدكفأفيشيركا

عالطرؽأنفسيـيمارسكفإجراميـسيفاأكيسفككادما.كتدكرعجمةالزمافليظيرأمامناقطا
بصمتكىدكء،لكنيـيظيركفىذهالمرةبطريقةشرسةمرعبة،فمـيعكدكاشرذمةقميمةمنبكذة
مفقبائميـلحقارتيـكسكءسيرتيـكصكرتيـ،بؿأصبحليـامتداديصؿإلىمزارعالبقرفي

العدكالصييكني"قاؿ:نخاؼ،بئرالسبعفيإشارةإلىعبلقتيـالكثيقةبشاركفرئيسكزراء
كؼعمىكؼ قاؿ: إلىقمبيكقمبؾكقمبالغبلبا. مفمزارعالبقرفيالسبع يمتد مخرزىـ

قطاعالطرؽمفكجكدنا" كنمحك جميعا، الخكؼالذم(3)نحميقمكبنا الكاتبحجـ كيصكر
صكرةغيريسيطرعمىالقمكبكيمنعيامفالكبلـ،كيدفعياإلىالصمتفيتخيؿالمخرزفي

منطقيةككأنيـفيحمـليتحكؿالمخرزمفالسبعإلىغزة،ككأنويعيشكابكسامخيفاأكيعيش
فيمدينةمسحكرةدكنياجزيرةميجكرةليسفيياإالصكرقطاعطرؽكمجمكعةمفالشطار

ضةالذيفاليطاردىـأحدكاليكقؼشرىـأحداألمرالذميكحيبغيابالجماىيركالقكلالمعار
بسببمايدكرفيأرضالكاقعمفعبلقاتكتنسيؽأمنييبدأشرهكخطرهمفمزارعاألعداء

ليصؿضرهإلىأزقةالمخيـكشكارعالكطف.
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مقاؿ شخصية(1))غسيل المال( كفي األكلى شخصيتيف بيف دار حكارا الكاتب نقؿ
شاطئالبحر)غضب(كىكيصؼالكاقعكحجـالضيؽكالغضبكالجكع،ككقكؼالناسعمى

الجكع كيعضيـ البطالة مف يعانكف ىـ كىا الحرماف، مف سنكات بعد كالمطر البرد رغـ
كيمارسكفصيدالبرأكصيدالبحر،كآخركفيمتقطكفرزقيـمفمخمفاتالمستكطناتكآخركف
مجارم كمكاسير نحاسية، ككابؿ مف التحتية البنية يفكككف الذيف لصكصالميؿ، "يحرسكف

افياألسكاؽ،كيحرسكفآبارالماءالتيتنقؿالماءالعذبإلىالييكد!قاؿ:كنحفالليبيعكى
كآخركفيمنعكف(2)"؟!نجدنقطةماءعذبةلنشربيا!!ألـينسحبالييكد!؟لماذايأخذكفماءنا

ليبالعمؿجيتيـكالالسمطةتسمحلي؛ألفالكطف مفالعمؿ"فبلالييكديمكفأفيسمحكا
ف كالرزؽ قاؿ: لجماعتيـ. ممؾ نظرىـ مففعبلي المحترميف الناس بمنع يكتفكف ال كىـ ،

العيش" لقمة مف كيحرمكفأطفاليـ المخمصيف، المكظفيفكيفصمكف يطردكف (3)الكظائؼبؿ
الكضع ليذا الكخيمة العاقبة مف لمتحذير النفكسلمتناصالداخمي ىيأ الكاتبقد يككف كىنا

ألمكركيحذركينذر"قاؿ:كىؿيعتقدكفأفىؤالءالمحركميفسيسكتكفالخطيرالذمآلتإليوا
يتغنكا ألـ الشعر؟ يقرأكا ألـ التاريخ؟ يقرأكا ألـ أاليفيمكفأفالماؿيعادؿالركح؟ إلىاألبد؟
نيإذاماجعتآكؿلحـمغتصبي!!حذار..حذارمفجكعي بشعردركيش،الذميقكؿ:"كا 

يبيف(4)كمفغضبي!!" لمعدككىنا مكجيا التحذير كاف أف فبعد الكاتبكيؼانقمبتاألمكر
الصييكنيأصبحمكجيالذكمالقربىالذيفذىبكافيظمميـكسكءتصرفيـكؿمذىب،ككصمكا
إلىأبعدالحدكد"كيظنكفأفالعدكسيجزييـخيرالجزاءعمىشجاعتيـفيتنفيذإرادتوبحؽ

بالرقيؽالممزكجبالدىشةكاالستغرابيستنكرالكاتبىذاكفيليجةمفالعتا(5)المجاىديف!!"
الصمتالرىيب،كيكشؼجانباآخرمفالمؤامرةالداخميةكالخارجية؛ليمعبالمثؿالشعبيدكره
فيكشفيا،"قاؿ:لماذايصمتكؿالشعبعمىميزلةىؤالءالعصابةالقميمةالتيتتحكـفي

ني،شيمجعيـعصابةمستفيدةمنيـ،كالمثؿيقكؿ:)مصيرالناسكفيلقمةعيشيـ؟قاؿ:يش
.ككأنومفناحيةأخرليحذرمف(6)كأشيمؾ(قاؿ:كلكفىذاظمـكبير،كالسككتعميوحراـ"

السككتعمىالظمـألفعاقبتوكخيمةكيعتبرهسببامباشراكعامبلأساسياكخطيراكاليقؿفي
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خالفاتالشرعية،كالساكتعنومشارؾبطريقةخطكرتوعفالجرائـكالمنكراتكالمعاصيكالم
مباشرةفيكجكدالظمـ،كلفينجيوسككتوكصمتومفأخطارهأضراره.

عفالمشيدتماماكيزاكجبيفالتمفازكالراديكفي(1)يختفيالكاتبفيمقالو)حديدكف(
مةكالخداع،كيبدأالتأثيرعمىالمتمقيبتقديـمشيديفمتناقضيفلتصكيرالكاقعالمميءباليزي

الصييكنية العسكرية القكات بيف التعاكف عف إخبارية لنشرة مكجز بتقديـ األكؿ المشيد
كاألمريكيةفيمجاؿالتعاكفالعسكرمكمسمسؿاالغتياالت،كسبؿالتضييؽعمىالسمطةرغـ

اإلخباريةيستمعالمتمقي األمنيالمممكس.كقبؿالدخكؿفيتفصيؿالنشرة فيالكقتتعاكنيا
تغنييا )األطبلؿ( المشيكرة قصيدتو في ناجي إبراىيـ المصرم الشاعر كممات إلى  نفسو

المغنيةالمشيكرةأـكمثكـ

ىؿرألالحبسكارلمثمنا

كـبنينامفخياؿحكلنا

كمشينافيطريؽمظمـ

تثبالفرحةفيوحكلنا

فاذاالنكرنذيرطالع

كاذاالفجرمطؿكالحريؽ

ياكمانعرفياكاذاالدن

(2)حبابكؿفيطريؽ"كاذااأل

كىناينجحالكاتبفيإحداثصدمةشعكريةلدلالقارئمنذبدايةالتناصبيفالكاقع
كالخياؿ،الكاقعالذمينقؿمباشرةأحداثاسياسيةكعسكريةفيجبيةالعدكتعكسحجـالمعركة

كفيمقدمتيـالسمطةالتيدخمتمعيـفيكشراستياكطبيعةالعبلقةالحقيقيةمعالفمسطينييف،
عمميةسبلـمزيؼ،كالخياؿالذمينطمؽمفاألطبلؿكماتبقىمفآثارالديارليصؿإلىعالـ
مف منسكجة غراـ فيعبلقة كيدخبلف بكأسالحب، سكرا المذاف الحبيباف يغيبفيو خيالي

 في كليدخبل نفسو، الخياؿ مف لبنات ببناء كيقكماف بالفرحاألكىاـ مميء لكنو مظمـ طريؽ
الخياليكذلؾ،كفجأةيبزغنكرالحقيقةليكقؼسيؿالكىـ،كليبيفليـأفالجديدتحتالشمس
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كتعترض الحقيقي. الشيء ىك األحباب بيف الفراؽ ألف مزيفا؛ كاف األحبة بيف المقاء كأف
الكاقعبحمكهكمره،كتدعكالعجكزعمىالطرفيفكتطالببإغبلؽالتمفازكالمذياع،ككأنياترفض

قبؿأف التراثلمتعبيرعفالكاقعك"استأنفتقصتيا مفحكمة فيو لمرجكعإلىالماضيكما
الميراث الثبلث الغنمات فتقاسمت الكبيرة الغنمة ماتت "قالت: ردىـ الصغيرة.تسمع :قالت

الىذاكالذاؾ:يرةبؿسأبنيبيتامفخشب،كقالتالكب:سأبنيبيتامفزجاج.قالتالكسطى
بؿمفحديدحتىاليستطيعكائفمفكافأفييدمو.التغركفالمظاىركاليغركفسككف

الخبلؼكاالختبلؼ(1)الريح" يستفيدالكاتبمفالحدثالتراثيفيالتأكيدعمىخطكرة كىكذا
ةإلىمافيالذميؤدمإلىالتفرؽفييمؾالجميعفيلحظةكاحدةكالينفعحينياندـ،إضاف

إلىالتحذيرمفاالنخداعبالظاىر قكية كاضحة مفإشارة الباطفكضركرة،الحكاية غفاؿ كا 
كاالستعدادلممكاجيةمع،استخبلصالعبرمفالنظرفيتفاصيؿمابيفالنظرتيففياإلعداد

المناسب المحظة ينتظركف كأنيـ كأطماعيـ، كأضرارىـ أخطارىـ تنتيي ال الذيف كياألعداء ة
يتداعكاعميناكماتتداعىاألكمةعمىقصعتيا.

 لمقالو لتككفعنكانا مشيكرة )طالعة من بيت أبوىا رايحة بيت يختارالكاتبأغنية
بنت(2)الجيران( رايحة أبكىا بيت مف كىي"طالعة الفتاة تمؾ ثياب السمطة الكاتب كيمبس
ةلكؿاألعراؼكالتقاليدكىي"طالعةدكفأفيعترضسبيمياأحدفيمخالفةصريح(3)الجيراف"

تضربسبلـ" كالعيكف كاألحمر.. األخضر البسة الجيراف.. بيت رايحة أبكىا.. بيت (4)مف
بيف السمطة في المسئكليف تنقؿ إلى ليرمز الشعبي الغناء مف النصاألدبي ذلؾ كيكظؼ

ابربعدأفحممكاعمىمناطقياالمحاصرةدكفحاجةلتصاريحتمكنيـمفتخطيالحكاجزكالمع
عاتقيـاتفاؽالسبلـ،كأخذكايجكسكفخبلؿالقرلكالمدفكالشكارعالمحتمة"الحمدهلل..طالما
بيتإلى حيثشاءتمف تتنقؿ بأسأف فبل باألمؿ.. كتكحي السبلـ.. تمقي كانتعيكنيا

ىبيتساحكر..بيت..مفبيتحانكف..إلىبيتالشرؽ..إلىبيتجاال..إلىبيتلحـ..إل
كرضا(5)عيكنناعمىعيكنيا..قمكبناعمىعيكنيا.."سالمة..سمـعمي..يمكفالحمكزعبلف"

ىذهالفتاةالحمكةأىـقضيةتشغؿباؿاألصدقاءكاألعداءكماعداىاىيفسيؿ"السمحاهللأف
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أف نتجرعمصيبةيككفالحمكزعبلف..تمؾىيالمصيبةالتياليمكفأفتتحمميا..يمكننا
أفنتغاضىعف يمكننا أفنتجرعاحتبلؿمدينةرفح.. يمكننا أبكعميمصطفى.. استشياد
بيكتالكطف..لكفأفنتغاضىعفعيكنياالتيتتغامزبالسبلـ..أكعفزعميا"اهللاليجيب

ينتقؿالكاتبإلىالتناصمعالشاعرالمصرمفيقصيدتوالتيتميزتب(1)زعؿ!!" غمبة؛لذا
العاميةعمىكمماتياكأبياتياككأنوإعبلفصريحلمثكرةعمىالتقاليدكالمعاييركالضكابطالتيال
يقع أف أك ينسى أف يمكف كال عرشالقمكب، عمى يتربع الذم المحبكب دالؿ مع تتناسب
بيف العبلقة قكة مف الحديثعنو سبؽ ما ككأف المكتكب، كالقدر فيك غيره عمى االختيار

لحبيبيفكثباتيايمكفإسقاطوعمىماجرلبيفالسمطةكالعدكالصييكنيمفاتفاؽكتفاىماتا
اليمكفالتخمصمنوأكالخركجعنو،ككأنوالقدرالنيائيلشعبالمنككبيف"أىكداالميمش

..اأبدممكفأبدا..أبداكالأفكرفيو..أبدان..أبداندامستحيؿ..قمبييميؿكيحبغيرؾ.
(2).."أبداأبدا..أىكداالميمشممكف

لمقالو عنكانا منيا ليتخذ  الفمسطينية الركاية التناصالداخميمع الكاتبإلى كيعكد
النصبجممة(3))عائد إلى حيفا( عتبة تذييؿ التي)مع االعتذار لمشييد غسان كنفاني(مع

كالب النص، عالـ إلى سريعا لمدخكؿ المتمقي فضكؿ المتعمقةأثارت التفاصيؿ أدؽ عف حث
بالشكؿكالمضمكفحيثتمكفالركائيغسافكنفانيمفزيارةبيتوالذمسكنتوعائمةييكدية
يغمره الحزف ككاف إليو، بالعكدة االحتبلؿ قكات لو سمحت أف كبعد الفمسطينية النكبة بعد

منوبالحديدكالنارعكدةلـيعدإلىبيتوالذمىجروكيجعمويشعرباالختناؽحتىالمكت؛ألن
حقيقية،بؿعادإليوزائرايجمموالحزفكاليزيمةكالعار.كيعتذرالكاتبفيالبدايةلمشييدغساف
كنفانيباعتبارهشاىداعمىالعصرالحزيفحيثأبعدعفمدينتوكبيتوككطنو،كلـيعدإلييا

مع اآلف حتى تدكر الجريمة تمؾ زالتفصكؿ كما حقيقية تفاصيميا.عكدة في ىائؿ تغيير
المقركصالذم عائد األستاذ عف الحديث خبلؿ مف الحزيف الكاقع لتصكير الكاتب كينتقؿ
"يشعربسعادةغامرةألنواكتشؼأفماتبقىلومفنقكدسيغطيأجرةالسيارةحتىيصؿإلى

دةغامرةسببيابيتوأثناءعكدتومفعمموفيغزةإلىبيتوالكائففيخانيكنس،كشعربسعا
كيكمؿ(4)السترالذممفاهللبوعميوفجاءآخرالشيردكفأفيمديديوإلىأحدمفالناس"
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" حزينة مفارقات مف فيو كما المرير الكاقع تفاصيؿ بيف(1)تصكير السيارة مذياع كينطمؽ
مريكيةاإلعبلفعفخبراستشيادبعضالمناضميففيخانيكنسعمىيدطائراتاألباتشياأل

كاإلعبلفعفبدءانعقادكقائعجمسةالمجمسالتشريعيفيراـاهلل،كالتيتناكؿفيياالرئيس
القضاياالمحميةكالممحةالمتعمقةبالكطفكالمكاطنيفكىناييرباألستاذعائدمفالكاقعالحزيف

عمى كافيناـ "الذمعاشوفيسريرطفكلتوحينما الطفكلةكاألحبلـ أىازيجإلىعالـ أنغاـ
أمو:)ياربتناـ..كأذبحلؾجكزالحماـ(،فيناـالطفؿعائدعمىأمؿأفتذبحلوالغمبانة

الحزينة" القديمة األغنية تمؾ سكل حياتيا في تممؾ التيال كىي الحماـ جكز ككأف(2)أمو
تمؾاأل كتبدأ كأحزانيا إلىالحمـلتخميصتمؾالشخصيةمفآالميا حبلـبكقكؼالكاتبيمجأ

لوفيسككف،كسطصؼنظيؼ،كسبكرةنظيفة،كجدنفسويمبسبدلةاحتراما"تبلميذالمدرسة
عند األقداـ عمى مشيان يقطعو أف تعكد الذم الطريؽ تراب يغبرىا لـ المعة كجزمة جديدة،
الطريؽ عمى نظيفة سكلشرطة ير كلـ حكاجز أية يشيد لـ المرة ىذه ذلؾألنو الحكاجز،

تسمةراضية،القبضةتمؤلجيبياكالأثرلمخكؼعمىجبينيا.لـيصدؽاألستاذعائدنفسو،مب
عائد األستاذ كبدأ الجماؿ؟ بيذا كؿشيء كيؼتحكؿ البساطة؟ بيذه االحتبلؿ كيؼانقشع

كيحمؽفيالحمـ(3)يفسرفيحممومايجرم:لعمياالحككمةالجديدةىيالتيطردتاالحتبلؿ"
م الطريؽإلىبعيدا كؿ يصميفياألقصى! ليرلنفسو الباطف" فيعقمو استقر بما ستعينا

ىذه لماذا؟اليدرم!ثـما تحييو، الفمسطينيةكالناسعمىجانبييا األقصىتزدحـباألعبلـ
ليرل منيا عائد يقترب لمسجائر؟! الدعاية الفتات مف بدالن الشكارع في المنصكبة البلفتات

تكبانعميياقانكفالخدمةالمدنية!!ثـماىذهالسياراتالتيتصطؼعمىجانبيسمسمةمنيامك
ىيعرباتجمعالسبلح.كؿالمناضميفيمبسكفمبلبسنظيفةكيمقكف يقتربفإذا الطريؽ؟!
تحرر لقد السبلـ، لمحديدفيعيد باألسمحةفيصناديؽالعرباتكىـيتضاحككف!الحاجة

يتداخ(4)الكطف" إلىأرضالكطفبحمـطالماكأخيرا الفردممعحمـجماعيبالعكدة ؿالحمـ
رددهاألدباء"أخيرانيرلعائدنفسويجريدأموالعجكزكماتبقيمفعماتوكخاالتوفيطريؽ

كقد(5)عكدتوإلىمدينتوحيفا،ككانتتترددعمىلسانوعبارة"عائدإلىحيفا..عائدإلىحيفا.."
معادالمكضكعيالفمسطيفالتيعاشتفيكجدافالفمسطينيلتككفالعكدةاختارالكاتبحيفا
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الحقيقيةبعدتحريرفمسطيفكميا،كيكميايفرحالمؤمنكفبنصراهللكمفثـتحمؽتمؾالعبارة
التياقتبسيامفعنكافركايةقرأىالمشييدغسافكنفاني"مفجديدفيسماءالذاكرةحمماطالما

البل دنياداعبطيفو في كخاالتنا كعماتنا تبقىمفعجائزنا جئيفكالنازحيفكالمشرديفكمف
الشتاتكالغربةكىـينتظركفيكـالعكدة،كفجأةيستيقظ)عائد(الذميعيشبيفالحقيقةكالخياؿ
كالحمـكاليقظةعمىصكتالسائؽالذماختمطبصكتمكبراتالصكتتنعىشييداجديدافي

تفا كىكذا الطفكلةخانيكنس. بأحبلـ مركرا الحزينة البداية بيف متكاصؿ عمتاألحداثبشكؿ
طريؽ تمتعف التي كنفاني الكاتبكغساف بيف بالحكار مميئة فنية بطريقة الكاقع لتصكير
التخاطرعفبعد)التمباثي(بيفشييدحيمازاؿينتظرالعكدةالحقيقيةإلىبيتو،كبيفشاىد

عفبيتوعمىالرغـمفأحبلموكأكىاموبأنويعيشفيو.معالتأكيدعمىالعصرمازاؿمبعدا
عمىأفاليزيمةمستمرةعمىالرغـمفكؿاالتفاقاتالمعانةكأفحمـالعكدةالحقيقيةمازاؿ

يعيشفيكجدافالبلجئيفكالمنككبيفداخؿالكطفكخارجو.
فيعنك (1))غز الفار وأوالده( كيبنيالكاتبمقالو كانتمتكئا مسمية عمىلعبة انو

مشيكرةبيفاألطفاؿحيثكانكايبنكفككمةمفالرماؿيمتفكفحكليالممارسةلعبتيـالمفضمة،
كقدتحدثالكاتبعفالعبلقةبيفالبلجئيفكالبحركأمكاجوالعاليةالعاتيةالتيالتعبأبالرياح

اشتدتعميوالرياحازدادشدةكعمكا!!الشديدة"كأفمكجوكمماناـانتفضكعبل،كتقدـ!!،ككمما
مفأجؿذلؾظؿمكجالبحرأنيسيـكرفيقيـ،كانكايميمكفإليوبعيكنيـفترتاحالعيكف،كيميمكف
إلىصكتمكجوبآذانيـ،فيسمعكفمعزكفةتطربليااآلذافكتقربياالقمكب،كيبحثكفدائمان

يحمؿ ما لعؿفيو المكج، قذفو البشرلالتيتكسرالطكؽكتخفؼكطأةفيرمالوعفجديد
.كيتنقؿبيفشاطئالبحر،كحزفالمكاصيمحاكالاليركبمفالكاقعإلى(2)الحصاركالخنؽ"

عمى )السيجة( كلعبة كأكالده(، الفار مثؿ:)غز الشعبية، كبعضاأللعاب الفمسطيني التراث
ب كمف الممكنة. كالفراشات البرية الزىكر كسط البيضاء مكبراتالرماؿ مف يتردد صكت عيد

صكتالحاجز،حيثينادمالجندمالصييكنيعمىالناسالذيفيصطفكفمنذالفجرزرافات
ليـ:ىؿأنتـعمي؟!أالتركفقائبلارجعياحمار!!كيمطؼشتيمتوالفرج...زرافات،ينتظركف
كاألمؿإالباإلنصاتكاليجدالكاتبمخرجامفىذاالكاقعالمميءباليأس(3)خارطةالطريؽ؟!"

إلى"صكتمكجالبحر،الذمارتفعمفجديد،كتقدـحتىأغرؽالسيجةكىدـككمةالرمؿمف
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البحر "مكج  بصكتمرتفع: يغنكف فأخذكا كاستبشارىـ األطفاؿ فرحة كأشاع المذياع، تحت
ماحدثفيككأفالكاتبيشيرإلى(1)عاؿ،فجركاالصراع،ياطكؿالميالي،الكطفماينباع"

الزمافالفمسطينيكالمكافمفتغيرتجسدفيترؾالماضيكسذاجتوكماتمثؿذلؾفيالميك
كالعبثكتكقؼالفعؿعمىحركاتمتكررةالتراكحمكانياإلىالحاضرالثائرالذميمثمومكج
البشر كليحمؿ مفسككفكرككد فيو لمماضيكما أثر كؿ ليمحك الذميتقدـ اليادر لالبحر

كالمقاكمة الصراع كمكاصمة الثأر كأقسمتعمى الكطف، لكاء حممت التي كاألجياؿ لؤلطفاؿ
كترفضالبيعكالمساكمةكتصرخبأعمىصكتياالكطففيالميجكالعيكفنفنىكالييكف.

 ثالثا: التناص الذاتي 

ياكآالميا،ظؿالكاتبممتزمافيكتاباتوالفنيةبالتعبيرعفالقضيةالفمسطينيةكىمكم
متتاليةزادتمفأحزافالفمسطينييف كىزائـ مفأحداثسياسيةكحركبكىمية، صاحبيا كما
في كأسكنتيـ كالضياع، كاإلحساسبالتيو فيليؿطكيؿمفاأللـكالحسرة كأغرقتيـ كآالميـ،

الفمسطيني لمقضية التيمخيماتالخكؼكالنسيافكالفقركالحرماف.كظؿاأللـكاألمؿعنكانا ة
تجرعفيياالبلجئكفكأسالذؿكاليكافعمىأمؿالعكدةفييكـمفاألياـإلىأرضالكطف،
لـ ذلؾ كمع مستحيبل، بالعكدة الفمسطيني الحمـ بات حتى يزداد كاأللـ يتبلشى األمؿ كظؿ
قعيتنازؿعنوالبلجئكفكظمكايحممكفبمجيئوكلككاففييكـثامفلؤلسبكع.ككأفمرارةالكا

ماعبرعنوالكاتب قدأدخمتالناسفيدكامةالجنكف،كىذا الميزكـككثرةاألحزافكاليمـك
بينيا متفاعمةكمتداخمةفيما مفخبلؿشخصية)بريزة(التيتناكليافيمقاالتمختمفةلكنيا
كاإليحاءات الدالالت مف كثير معيا كتتقاطع حكليا، تتجمع أيقكنة جعميا عندما خاصة

فاعبلتمفخبلؿالتناصالذاتيالذمأسيـإلىحدبعيدفينقدالكاقعكتعريتو،كالكشؼكالت
الذمأصاب التراجع مقدار كتبيف التناقضاتالتيتمؤلساحاتالكطفكشكارعو، عفحجـ
القضيةالفمسطينيةفيشتىالمجاالت.كقدلعبالتناصالذاتيدكراكبيرافيإتماـالبناءالفني

مف تكظيؼشخصيةلعدد في الكاتب نجح حيث الكطف( شكارع )مف القصصية المقاالت
دخاليافيشبكةعبلقاتمتنكعةفينصكصتفصؿبينيافتراتزمنيةمتفاكتة،كمع )بريزة(كا 
ذلؾفقدحافظعمىحضكرتمؾالشخصيةكظيكرىابيفالفينةكاألخرل؛لتمعبدكرافنيامؤثرا

ألشكاؿأكاألجناساألدبيةالمألكفةكالقصةكالركايةكغيرىا.كمااليمكفتحقيقومفخبلؿا
ساعدهفيذلؾأنوكظؼتقنيةالتناصالذاتيكييعرضأفكارهكمكاقفوكرؤيتومفخبلؿتمؾ
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الشخصيةالتيتغمغمتفيصميـكتاباتوفيعمميةإبداعيةتعالقتفييانصكصوبيفسابؽ
،كمافيومففداحةالمصابكظممةالمصيرككعكرةالطريؽكالحؽلمتعبيرعفالكاقعالراىف

كحرقةاأللـ.

بيانات فييا تعريفية بطاقة ليا كقدـ فائقة، بعناية بريزة الكاتبشخصية اختار كقد
مازاؿيدكرفيشكارعالكطفكىكيحمؿبندقيةمف أساسيةمتفرقةلكنياالفتةلمنظر"بريزة"

 مفمكاليد بريزة أقبؿ1967خشب... كلكفالفقركافر، كافمثؿالكردة خالتو: قالتعنو ـ
بطف في جنيف كىك الحرب في قتؿ كالده الجيات، كؿ مف مظممة كىي الدنيا عمى بريزة

لـ(1)أمو" قدمومفمعمكمات"بريزة" مفالتفسيركالتبريركالتعميؽعمىما يعطيمزيدا ...ثـ
نكفمخرجانمفدكامةاليـ..ككجدفيبندقيةالخشبيصببالجنكفمفقمة،كلكنوكجدفيالج

رائحةالبر،كقدسماهالناسبريزةألنومازاؿيشحدالبريزة...بريزةيحفظاآلفأغنية"صكريا
خكاتي" .كلكاقتصراألمرعندىذاالحدلكافالحديثعف)بريزة((2)مصكراتي..صكرةألميكا 
أمو،كماتتأمومفالفقركالقيركالخدمةفيالبيكتكعقكؽطبيعيا،فقدقتؿأبكهكىكفيبطف

يتعرضليذه مف أف كذلؾ الطبيعي كمف كالييكد. السمطة فيسجكف خكتو كا  األكبر، ابنيا
كسجف قيرا كماتتأمو ظمما قتؿأبكه كقد ال، لـ أفيصاببالجنكف. المصائبأكلنصفيا

كاقعاألليـ،كلماكافتغييرهضربامفالمستحيؿأخكاهخمؼالقضباف؛لذااليمكفقبكؿىذاال
فقدكافالمخرجالكحيدكاألخيرمفىذاالكاقعيتمثؿفيالجنكفالحقيقيأكالتظاىربالجنكف
"ككافبريزةيطكؼفيشكارعالكطف..كعمـأفأموماتت.فجاءإلىالعزاءيحمؿسبلحوكال

المشكمةبالضبط،كتقععينوعمىأخ )أخكمالعتيد..يعرؼما خكمالعتيد.أيوفيصرخفرحان
عتيد؟(. خكميا يا كأحمد التيرسميا(3)كيفمحمد الصكرة يحرصالكاتبعمىإتماـ كىنا

تتفاكتبيفمجيئو التيتعكسمشاعرمختمفة المجنكفصاحبالتصرفاتالمتناقضة لبريزة
شياره سبلحوفيكجوالحراسالذيفنيركهلمعزاءبسبلحوالخشبيكفرحوبرؤيةأخيوالعقيد،كا 

كأبعدكهعفأخيو،كعدـمباالتوبمافعمكهكصراخو"عندمانيرهالحراسليبتعدعفالعقيدأشير
سبلحوفيكجكىيـ،ثـأدارظيرهلمجميعكسبلحوفياليكاءكصرخبأعمىصكتو..صكريا

الصكرالمعنكيةالتيتحمؿفيكىنايتحكؿالكاتبمفالتصريحإلىالتمميحكبث(4)مصكراتي"
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أف بعد كاألثر القيمة بالسبلحمنزكع المتعمقة باإلشاراتالرمزية مميئة رسائؿضمنية طياتيا
تخمىعنوالعقيدكحراسوكلـيجدمفيحتضنوغيرشخصمسكيفأكمجنكفاسموبريزة

تكثي طالبا عاؿ بصكت كيصرخ ظيره كراء كيجعميـ بالجميع يعبأ ال المشيدالذم ذلؾ ؽ
المأساكمالذميبرزالمفارقاتالعجيبةفيزمفاليزيمةالمضحكة.

يعكدالكاتبمرةثانيةالستدعاءشخصية(1)) بريزة يحيي ذكرى االنتفاضة(كفيمقالو
كلعؿ(2)بريزةمفالذاكرةليحييذكرلاالنتفاضة"تذكربريزةأفذكرلاالنتفاضةعمىاألبكاب"

ممياالكاتبىذهالمرةتتمحكرحكؿالقضاياالممحةالتيباتتتشغؿباؿالناسالرسالةالتييح
عمىالرغـمماطرأعمىالكاقعمفتغيرفيالمبادئكالمكاقؼكالمفاىيـ؛لذافقداستعافالكاتب
بالشعارالسياسيأكبالكتابةالجداريةالتيتمؤلشكارعالمخيـبديبلعفالسردالفنيفيالتأثير

قرأهصاحبوكمعمموعمىحيطافأحداألزقةالتيكانكاع مىالمتمقي"كالذمزادمفتأكدهما
.كيعمدالكاتبمرة(3)يممكفزبالتيا:"غدانإضرابشامؿ.أشعمكااألرضتحتأقداـالمحتميف"

فيسذاجة يرددكنيا اليتافاتالتيكافأطفاؿالمخيـ إلىاستدعاءبعضالشعاراتأك ثانية
ساطةلكنياتبيفركحالمكاجيةمعالعدكفيزمفاليزيمةالتيخبلمفالمكاجيةالحقيقية،كب

أكتشيرمفطرؼخفيإلىالدكرالمرتقبلؤلجياؿالقادمةالتيترفضمكقؼالذيفتخمفكا
لمعدك"عندئذشاشرأسبريزة،كدفعكارةالزبالةبعنفكافمنقطعالنظير عفالركبكاستسممكا

ييتؼبكؿماأكتيمفصكت:)ياييكدمبيخبيخ..حطراسؾفيالطبيخ(بينماأخذكراح
صاحبوكمعممويبمعريقو،كقداختمطتعندهمشاعرالجكعكالفخركالخجؿ،كاندفعببلكعي
كراءبريزةكقدحنىرأسوإالمفاختبلساتالنظرىناكىناؾإلىاألطفاؿالذمتكاثركاحكليما،

.كىنايظيرالكاتببشكؿمباشر،ككأنويطؿعميناعبر(4)دكفاليتافاتبكؿحرقة"كأخذكايرد
شاشةمرئيةبعدأفتكقفتعمميةالسردالقصصي،كيبدأالكاتبحديثومستخدماضميرالمتكمـ

أف-عقباؿعندكؿمشتيي–القريبمفالمخاطب،ككأنويبكحبسردفيف"نسيتأفأقكؿلكـ
يزةبكظيفة..بعدنشفافريؽ،كألؼكاسطةككاسطةأخيوالعقيد..كقدحصؿاهللمفعمىبر

البيكت عمىرتبةمساعدعامؿنظافةفيالبمدية،حيثكانتميمتوجمعالجرادؿمفأماـ
كتسميميالمعمموالمسئكؿاألكؿعفكارةالزبالة،الذميقكـبعنايةفنيةفائقةبتفريغمحتكياتيا

                                                           

 ـ4/12/1997بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
 ـ4/12/1997خ:بتاري(صحيفةالرسالة،مقالة2)
ـ4/12/1997بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)
 ـ4/12/1997بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة4)



283 

حالمتيفتكسعافجكانبالكارةلتستكعبأكبركـزبالةالكطفدكفأفتتساقطبيفلكحتيالصفي
الطريؽ" في(1)في الضاربأطنابو كالفساد كالضيـ الظمـ حجـ إبراز الكاتبفي نجح كقد .

مف كبدال كالمسحكقيف، كالمحركميف البلجئيف يمؼ الذم كالنسياف اإلىماؿ كحجـ المجتمع،
ماـكالتكريـفإفبريزةكبعدنشفافالريؽكألؼكاسطةككاسطةمفأخيوالعنايةكالرعايةكاالىت

العقيديتمكفمفالحصكؿعمىرتبةمساعدعامؿنظافة.ثـينتقؿمرةأخرلإلىالحديثعف
"لكفالشيء فيومفجكركانقبلبفيالمفاىيـ إلىالكاقعكما النقد كآالموككأنويكجو بريزة

ينفسبريزةىيتمؾالشركطالتيأخذكىاعميوقبؿبدءالعمؿ،فقدالكحيدالذمكافيحزف
اشترطكاعميوأاليسكؽفياليبؿ،كأفيسمـبندقيةالخشبالتيكانتبحكزتوحتىاليؤذم
في القابعيف أخكيو كعمى ماتت، التي أمو عمى الدائـ الندب عادة عف ينتيي كأف الناس،

السب كأفينتييعفعادة فيالشكارعكالكبلـالسجنيف، كفضحو العقيد عمىأخيو كالدعاء
الفاضيالذميشيعوعفزكجةأخيو،كأفيسمـقبضتوإلىخالتوالتييعيشمعيابعدمكت

.كقدتمكفالكاتبمف(2)أمو،لتصرؼعميوكتحكؿلوالباقيمعأخيوالعقيدمفأجؿالمستقبؿ"
اليسمحفيوبحمؿالسبلحكلككافبندقيةمفخشبتكجيوسياـالنقدإلىالكاقعالمريرالذم

يميكبياشخصمجنكفكيمنعفيياالكبلـعمىرمكزالسمطةكلككافعمىشكؿدعاء.كيمجأ
الكاتبأخيراإلىتنكيعأسمكبالخطابكييزيدمفتأثيرهعمىالمتمقيعندمايجعؿالحديث

األ "ازدادتجماىير مباشر بشكؿ األمرعمىلسافبريزة بريزة التيأخذتتيتؼكراء طفاؿ
عمى كخبط ترتجفاف، كشفتاه تنزؼدمكعان كعيكنو الكارة فاعتمي المتيكر انفعالو حرؾ الذم

صدرهبكمتايديوعدةمرات،كتحركتفيومكىبةالخطابة،فانزلقتالكمماتمففمو:

أيياالشعبالكريـ

ممنكعالتجكؿ..بكرةإضراب..

الميعمىالحيطافأكعكاتمحكا

كالسبلـعميكـكرحمةاهللكبركاتو

يقكؿ: كىك الكارة كسقطعف فأجيشبالبكاء البندقية كافتقد يديو كمتا كتحسسبريزة
ككأفالكاتبيجرممقارنةبيفالمشيداألخيرالذم(3)تعاليلييامابطمتألعب..بطمت."

                                                           

ـ4/12/1997بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
 ـ4/12/1997بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
ـ4/12/1997بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)



284 

لخطابوالذميعرضفيوطريقةتنفيذبعضيصكرالجماىيرممتفةحكؿبريزةتصغيبعناية
فعالياتاالنتفاضةالمتعمقةبتنظيـالمكاجياتمعالعدككمخاطبةالناسباحتراـعبرالكتابات
الذم الجديد الكاقع كبيف كتكقير. كاحتراـ كتقدير تكريـ بكمماتفييا كالشعاراتعمىالجدراف

بريزة يظؿ كىكذا بالعقبلء، فكيؼ المجانيف أحداثأبكى مف حكلو بما متأثرا باكيا منفعبل
كذكرياتكيتألـمماحكلوكممفيحيطبولييربإلىعالـالجنكفبعدأفينفصؿعفالكاقع
كتنفصـشخصيتواألكلىعفالثانية،كيظؿانفصاـالشخصيةمسيطراعمىبريزةمفالبداية

قةالمرةكحجـالكارثة،كعمؽالجراحالتيأطؿمنياعميناكحتىنيايةالحكايةليبيفلناالحقي
التيأصيببيابريزة

)بريزة ينسل يعكدالكاتببعدفترةطكيمةمفالغيابإلىالتناصمعذاتو،فيمقالو
التفاصيؿكاألسبابالتي(1)من قيده( مف مزيدا ليبيفلنا قبؿجسده؛ كيستحضرركحبريزة

ـمشيدامثقبلبالتناقضاتكاليمكـالتيغرؽفييادفعتبريزةإلىدنياالضياعكالجنكف،كيقد
بريزةمفجديدبعدتعرضولصنكؼمختمفةمفالظمـكاإلىانةالتيتعرضليامفقبؿأخيو
األكبرعادمعالسمطةكيريدبيعالمنزؿ،كييددهكيتكعدهقائبلبأعمىصكتو"كاهللإذالـيسكت

بيتي.أناالأريدفيبيتيمتخمفيفطكيمةالمسافألطردنوطردالكبلبمف-كىاىكيسمعني-
كرغـ(2)ىكذابداغاضباكىكيرقبالمكافاستعداداالستبلـأكبرثمفلومفالضيؼالمشترم"

الصدمةالتيأصابتبريزةمفمرارةالمكقؼكقسكتوإالأنويتماسؾكيقاكـاالنييار،كيتمسؾ
ىصكتورافضابيعبيتأمو...رافضانأفيعيشببيتأموكيرفضالبيعكأخذ"يصرخبأعم

يبيعالبيتالذمكلدفيوكيسكففيوكليسلوسكاه؟ أيفإلىتحترحموزكجةأخيو،كلماذا
العقميةكيرفض(3)يذىب؟" المكقؼالصعبكىكيتحمىبكامؿقكاه .كىنايظيربريزةفيىذا

 الرغـ كعمى كالتفاىمات، كالتيديدات اإلغراءات كحؽكؿ عدؿ مف كمكقفو كبلمو في مما
كصدؽإالأفأخاهيصرعمىالتعامؿمعوعمىأنومجنكفكأكثر،ككانتالنتيجةأفيمجأ
مف البد المكضكع... إذفمفحسـ "البد كالشركعفياستخداميا بالقكة إلىالتمكيح أخكه

نايمعبالتناصالذاتيدكراكى(4)بيتخالتوبعيدانعفالناس"إلىترحيؿىذاالمتيكرالمجنكف
تتعمؽبطبيعة يدكرفيالكاقعمفأحداثصادمة فيالكشؼعفمكاقؼالكاتبمما جديدا
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آلتإليواألمكرمفمكاجيةبيفالطرفيفنتجعنيا كما العبلقةبيفالسمطةكمفيعارضيا،
كالتيأدتإ المتعارضة، كاألحزافبسببالمكاقؼالسياسية اآلالـ مف لىكقكعضحاياكثير

كحرمافمفالحقكؽكاالمتيازاتكتعدياتعمىحريةالرأمكالتعبير،كغيابالعدالة.كقدعبر
الكاتبمفخبلؿالتناصالذاتيفنياعفكؿذلؾبعدأفاستعافبمفرداتكمفاىيـارتبطتفي

المتيكر إلىالمجنكفذىنوبالسجفكالعقابكالحرمافالمفيكـمفقكلو"البدمفترحيؿىذا
خاصةإذاعممناأفكممة)ترحيؿ(قدشاعاستخداميافيلغة(1)بيتخالتوبعيدانعفالناس"

السجكفعندمايتـترحيؿالسجناءقسراكقيرامفسجفإلىآخر،كأفالتعبير)بيتخالتو(
ماتعنيفينظرالعامةكالخاصةالسجفنفسو،كأفالتناصالذاتينجحفيكشؼالنقابع

يدكرفيعقؿالكاتبكقمبومفأفكاركمايتبناهمفمكاقؼكيميؿإليومفمبادئكقيـ.

بتراب "ازدادتشبثبريزةباألرض،كامتدتاأليدمتكبؿالمسكيفبريزةكتخرجومعفرا
بيتخالتو،كالجيرافيتفرجكفبينماكافأخكهيتساقطقمقاكخكفاكخجبلنممافعؿإلىبيتأمو
كبلـ(2)بريزة" السجف عمى )بيتخالتو( داللة بيف تربط التي السابقة الرؤية يؤكد ما كلعؿ

الكاتبعفاأليدمالتيامتدتتكبؿالمسكيفبريزةكتخرجوبطريقةمذلةميينةمفبيتأمو
إلىبيتخالتوأمإلىالسجف،كىذاماكردصريحاصحيحافيقكلونصسابؽكقدلعب

بعضيا:التناصالذاتيدكر فيتفسير كالبلحقة فيتداخؿنصكصالكاتبالسابقة كاضحا ا
ستقكؿ كماذا اإلذاعة؟ ستقكؿ ماذا عبلف؟! أك فبلف اغتياؿ عمى إسرائيؿ أقدمت لك "ماذا
الشخصيات؟كماذالكاحتمتالدباباتمدينةرفحكمفبعدىاخانيكنسبعدماتحتؿبيتجاال

فيبيتخالتنا؟!"كبيتساحكركبيتلحـكبيتحانكف؟ ككضعتنا كلكفالنجاحاألكبر(3)! .
أنيا عمى معيا كالتعامؿ المترابطة األحداث مف سمسمة تقديـ عمى الكاتب قدرة في يتمثؿ
لنا لترسـ بينيا فيما كتداخمت المطاؼ نياية في تجمعت محتكمة لنتائج معمكمة مقدمات

أكمفمرضعضاؿمزمفاسموشخصيةمعذبةمضطيدةتعانيمفانفصاـفيالشخصية
الجنكف.

كقدنجحالكاتبكذلؾمفخبلؿالسردالقصصيفيكشؼالقناععفجانبجديدمف
الثائرعمىالظمـكالمجتمعكالرافضلمخنكع جكانبشخصيةبريزةالمجنكف،كىكجانببريزة

كافاألخيريتككفمفجديدكيغتسؿمفدرفالجنكفكيصرخفيالجي راف:ماذاكالخضكع"
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النساء" طرح البسكا البيعة مفضمف أنتـ إلى(1)تنتظركف األحداثالدراماتيكية تصؿ كىنا .
المنصب صاحب الكبير األخ بيف المتكافئة غير المكاجية مف األخير المشيد في ذركتيا

رركالمكانةكالصبلحياتكأخيوبريزةالذميرفضالكاقعبكؿمافيوكمففيو"ككافبريزةقدق
االنفبلتمفالقيكدكرفضالعيشفيبيتخالتو...بينماكانتمكبراتالصكتمففكؽمآذف
مفقيده انسؿبريزة ىكذا الكليد... تعمفكسطالنشيدعفاستشيادشييدكعفمكلد المساجد
لـتقتموبؿقتمتفيوالخكؼ عبرذاكرتو،عشرةأعكاـليصاببرصاصةفيجمجمتولكنيا

.كىنايحاكؿالكاتبعرضحالةبريزةمفجانبيفمعنكممتعمؽبظركفواالجتماعية(2)كالتردد"
قد فيجمجمتو برصاصة إصابتو إلى يشير كجانبمادم كالنفسية، كاالقتصادية كالسياسية
تككفأدتإلىاستشيادهأكمكتولكفالكاتبلـيحسـاألمر،كلـيقدـلمقارئتشخيصانيائيا

إم بريزة حدبلحالة كؿ مف بريزة تمؼ التي كالتيميش اإلىماؿ حالة تصكير في منو عانا
كصكب،كأنواليعبأبوأحدفيحالةصحكهأكجنكنو،كلككافبريزةىكالشييدالذمتنعاه

مآذفالمساجدفبريزةالبكاكيلو.

بثـيتناكؿالكاتبشخصيةبريزةكماتبدكفيعيكفالمقربيفمنوليكشؼعفجكان
جديدةفيتمؾالشخصيةتمكفالكاتبمفكصؼالكاقعكصفادقيقامفخبلؿانعكاساتوعمى
مختمؼالشرائحالمسحكقةكالجماعاتالميمشة.كىنايبدأالكاتببالحديثعفبريزةمستخدما
ضميرالغائبككأنويقدـتقريراعنوكمايراهاآلخركف"أخيرانشكىدبريزةحيانيرزؽبعدكؿما
أشيععفقتموفيظركؼغامضةبعدفرارهمفبيتخالتوالذمكضعوفيوأخكهالكبير،كقد
ركلعددمفالناسأنيـشاىدكهيقؼمذىكالنأماـشيءمرتفعيقاؿلوخازكؽ،كأكدأحدالركاة
عمىرأسالقرفكضحؾالراكمكعمؽقائبلن: قاؿ: بريزة؟ تقؼيا عبلـ سألو: أنو رآه عندما

ذلؾإلىالجكعكالضعؼالذميعانيمسكيف كعزا كالقرف، رألالخازكؽمنحنيان كأنو بريزة،
منو،غيرأفأحدالسامعيفلمعفيذىنوتفسيرآخرلكممةبريزة...كربطبيفالخازكؽكرأس

الناس الذميقكلو مفالكبلـ عفالرقابةحتىالبعيداالقرفبأمكرسياسيةكاقتصاديةكغيره
ك مضمكنةيحبسكا القبضة كحتىتظؿ الحصانة، عنيـ ترفع أك الجبرية فياإلقامة يكضعكا

(3)حتىيأتياهللبأمره."
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المحيطيفبو اآلخريف يعانيمفسخرية بريزة الذيفال،كيظؿ المحبطيف كمفجبف
يمتمككفالجرأةعمىالتعبيرعفآرائيـ،كمايعانيمفعدـالتعاطؼمعومفأقربالمقربيف

عندماصكركهكثيراو"مفالجديربالذكرأفزكجةبريزةتحمؿبذكرفيبطنيا،كقدفرحتمن
ليابالتمفزيكف،كبدأتتحسبحسابالمستقبمو،سيماكأفكالدهالييدألوباؿبمايفعموكيقكلو؛
هلذافقدكسرتىذاالصباحباركدةالخشبكأحرقتياكتدفأتعميياكدفأتجنينيا،كقالت:"أجر

.كالمبلحظأفالكاتبأمعففيإخفاءمشاعربريزة(1)أحسفمفىجره"..يقطعاليبؿكأىمو"
تجاهالجنيففيبطفزكجتوكلـيشرإلىفرحوكانتظاره،ككأفالفرحاليعرؼإلىقمبوسبيبل
عمىلساف لذلؾيحاكؿالكاتبالدفاععفبريزة يغرؽفيبحراألحزافكالجنكف؛ ألنو نظرا

لشخصيةثانكية"قاؿقائؿ:كاهللشخص أفارتدلقناعا الكاتببعد مجيكؿىكفيالحقيقة
إنكـتحممكفبريزةأكبرمفحجمو،كتفسركفسمككوكمايركؽلكـ،كتنطقكنوبمالـتستطيعكا

يعنيأفيتأمؿأىبؿخازكقا؟" ماذا مفقبؿبعض(2)أفتنطقكا، التعاطؼمعبريزة كيظير
"أمانسيببريزةفقدعمؽعمىىذااالستيزاءببريزةقائبلن:حراـعميكـ،الضربفيالمقربيفمنو

مفلحظة الغمبالذمعاناه أاليكفيو ريشو؟ الغمبافحتىتنتفكا فعؿلكـ ماذا الميتحراـ،
كقدلعبالتناصدكراكبيرامف(3)كالدتوحتىاآلف؟أاليكفيوبيعدارأموألرذؿالجيراف؟"

التساؤالتالسابقةالتيظيرتكتداخمتفينصكصالحقةأسيمتفيإضاءةمساحاتخبلؿ
كاسعةمفشخصيةبريزة،ككشؼمزيدمفخباياالمجتمعكمكاقفوالظالمةكالمظممة،كيتطكر
عادتو العثكرعميوكا  كالتضامفكاالىتماـمفخبلؿالسؤاؿعنو،كمحاكلة التعاطؼمعبريزة

يمحاكلةإلقناعوبقبكؿالكاقعكالعيشفيو"كأكمؿحديثو:كأيفرأيتـبريزة؟إلىبيتوكزكجتوف
فيأممربع؟قالكا:فيالمربعاألكؿ،قاؿ:كلماذالـتحثكهعمىالعكدةلزكجتوالتيعمىكشؾ

.قديككفالكبلـاألخيرعفبريزةصحيحافمف(4)الكالدة؟قالكا:كماذاتفيدعكدتو؟لقدانتيى"
لبعضمصيرهاللمصيرهكموفإنوبدكفشؾسيفقدعقمو،أكعمىاألقؿيييـعمىيتعرض

كجيوفيأزقةالمخيـأكفيشكارعالكطفدكفأفيدرمأيفيذىبكالأيفيعقب.

كفيمكطفآخريظيربريزةفيصكرةالمعمـالخبيركالقائدالكبيرالذميشرحكيفسر
االق كعند كيرشدىـ، اآلخريف يفاجئكيكجو الذم بريزة أماـ أنؾ تعمـ الصكرة مف ترابأكثر
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الذم العنكاف مف األمر ىذا كيبدك فيو مما كسخريتو الكاقع كرفضو كأحزانو بجنكنو اآلخريف
 الكاتبلمقالو جماعةعشريف(1))بريزة يمغي حالة التأىب القصوى(اختاره "األمربسيطيا

كياسفيقمببعضيا،ثـتضعبداخمياكبشةمفكيسنايمكفمختمفةاأللكاف،ثـتكضعاأل
عمىشكؿ منو بسمؾكيربائيطكيؿبحيثيبقىجزء الصرة تصر ثـ بالماء، المبمؿ الرمؿ
ىكائي..ثـيدكرالكاحدحكلياعدةدكراتحتىيدكخفإذاداخفإفذلؾعبلمةالنجاح..كألؼ

كف،كىكيشرحلجماعتوالتيككنيا.يظيربريزةحامبلأعمىدرجاتالجن(2)مبركؾياشباب"
العربية المنطقة بغزك األمريكية التيديدات لمكاجية النككية، القنبمة صناعة طريقة مؤخرا
كاإلسبلميةكالدفاععفالنفسميماكانتالظركؼكميماكانتالنتائج،لكفالمفاجأةالتيلـ

"كبد المقربيف حارتو تيديداتأىؿ كانتفي حسابا فييحسبليا خندقان بيديو يحفر بريزة أ
الضربناؾبالمكانس قاؿسأضربكـ!الحارة،قاؿأىؿالحارة:احفربعيداعفطريقنايابريزةكا 

.كاليخاؼبريزةمف(3)بالقنبمة.قالكا:كماذاستفعؿإذاىجمتأمريكا؟قاؿ:أصنعقنبمةأخرل"
كيصرعمىالمكاج قكتيا ىكمكقؼتيديداتاألمريكافكالترىبو يبكيوكيحزنو كلكفما ية،

أىموكجيرانوالذيفيحاكؿالدفاععنيـكالتضحيةبنفسومفأجميـ"قالكا:سنمنععنؾأكياس
تسمع أال قالكا: تضربكنني، كأنتـ عنكـ أدافع أنا لماذا؟ يبكي: كىك قاؿ كاألسبلؾ، النايمكف

 لنا احفر الناسحمكقعاالكبلـ، تجمع عف بعيدا بسببؾقاؿ:عسكريا أمريكا تىالتضربنا
كيستمرالحكاربيفبريزةكأىؿحارتوالذيفيطالبكنوبحؿالنزاعكديا(4)كلماذاتضربكـأمريكا؟"

"ثـداربعينيوعمىأىؿ بأفاألمريكافاليقبمكنوكيريدكفتدميره معاألمريكافكقناعةبريزة
كأخيرايصؿالكاتبإلىنياية(5)فكاحد"الحارة،كأخذيضحؾكيبكيكيمسحأنفوبكموفيآ

المكاجيةالحقيقيةالتيتكشؼتفاصيؿالمعركةالقائمةفيأعماؽالنفكسكخباياالصدكر"عاد
اليببلفيحممكفأكياسالنايمكفكاألسبلؾ،قاؿ:ياجماعةىؿلكـعبلقةمعابفالدف؟قالكاال

؟قالكا:النعرفيـ.قاؿ:كمعحزباهلل؟قالكا:نعرفو.قاؿ:ىؿلكـعبلقةمعحماسأكالجياد
أبدا.قاؿ:إذالماذاأنتـخائفكف؟قالكاكىـينظركفإلىبعضيـالبعض:الندرم،قاؿ:طيركا
األكياسفياليكاء،فطيركىا،كردـبريزةالحفرة،قالكا:لماذاردمتيايابريزة؟قاؿ:لـيعدلنا

.قاؿأحدىـ:إذاالبدأفنحفرىاكنعمؽالحفر.قالكا:لماذايابياحاجةأمريكاليستعدكتنا
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مف أنفسنا فييا ندفف كقاؿ: الحارة أىؿ مف المتفرجيف لى كا  جميعان إلييـ فنظر ميبكؿ؟
المجنكفكجماعتوالتي(1)يدرم!!" كلعؿالكاتبعبرمقالتوالقصصيةالتيدارتحكؿبريزة

كتستع أمثالو، المجانيف مف ماككنيا يقرر أف يريد كاالستسبلـ كترفضالميادنة لممكاجية د
ىيمفعمىالعقكؿكالقمكبمفاستحالةالمكاجيةمعاألعداء،كمفيعتقدغيرىذافإنويعمف
بمسافعربيصحيحفصيحانضماموإلىجماعةبريزة،كقبكلوفيياعضكامستكفياكؿالشركط

اتوشرحلناطبيعةالمعركةالقائمةكيستبؽاألحداثالمطمكبةفيعالـالمجانيف.كفيالكقتذ
ليعمفعفتفاصيؿالمعركةالقادمةكأسبابياالمرتقبة،إضافةإلىذلؾاليككفالكاتببعيداعف
الصكابإذاأخفىفيثنايانصومايشيرإلىالكاقعالفمسطيني،كمافيومفبذكرالمقاكمةفي

ال كالحصار العربية المؤامرة سبلحزمف إلىصناعة الفمسطينية المقاكمة دفع الذم صييكني
عادةتصنيعياكاستخداميا المقاكمةكعتادىامفالمكادالبسيطةالمكجكدةفيالبيئةالمحمية،كا 
أغضباألصدقاءكالمقربيف،كسببليـعاصفةمفاالستغرابكاالستيزاء األعداءمما ضد

بالصكاريخالعبثيةأكالصكاريخالمجنكنةفيرأمكالضحؾاليستيرمككصفيـلسبلحالمقاكمة
آخريف. قـك

أخرليستدعيالكاتبشخصيةبريزة؛ليتنقؿفي (2))ال نصر إال مع الصبر( كفيمقاؿ
مساحةبيفاليأسكاألمؿأماـاألحداثالداميةالتيأصابتاألمةالعربيةكزادتمفأحزانيا،

بالي يشعر شخصا الكاتبمخاطبا لستكعادتؾكيظير السعيد"؟ "أبك أسكاإلحباط"مالؾيا
مبتسمان!!رغـأنؾترافؽالمكاءبريزةاليكـ!زفرالحاجسعيد،ثـأخذينفسعمايدكرفيصدره
مفغمياف.قاؿ:اسكتياأستاذ،لـيعدلنافيىذاالعالـنصير!!نحفقكـنحس.كمماراىنا

ني لـ ليتنا يا عنقو، كسرنا لمعراؽ"عمىحصاف نيتؼحتى كلـ عمؽ(3)تؼلصداـ، كرغـ
الجراحكحجـاليزيمةكمرارتيايكظؼالكاتبشخصيةبريزةكماتحممومفصفاتكردتفي
مقاالتسابقة،كيدخميافيعبلئؽنصيةجديدةمحممةبمجمكعةمفالدالالتكالمعانيالتي

الثباتكالصمكد؛ليطؿعمينابريزةتيدؼإلىالتخفيؼمفحدةالصدمة،كالدعكةإلىمزيدمف
الذمكاف كأنومجنكف"حكلتالكبلـإلىبريزة فياإلعدادكاالستعدادبطريقةساخرة منيمكا
ينظؼسبلحوالببلستيكيقمتأالتخشىيابريزةمفالمعببالسبلح.فاكتفىبريزةبأفأخرج

                                                           

ـ20/9/2001بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
ـ1/4/2003بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
 ـ1/4/2003بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)



290 

كبلـ". عميدكف ردان الج(1)لسانو السعيد أبك ينكأ كىكؿكعندما اليزيمة راحكيبكيمفمرارة
أماـ فركا الذيف العراقييف المقاتميف عف كالسؤاؿ المقاكمة كانعداـ االستسبلـ، كفداحة الكارثة
الدباباتاألمريكيةردبريزةقائبل:"كماذاأفعؿأناياأبكالسعيد؟فأشاحأبكالسعيدبكجيوعنو،

تبالتخفيؼمفكقعالشعكرباليزيمةعمىالنفكس.كيحاكؿالكا(2)كأشارإليوبيدهأفاسكت"
كمفاإلحساسباليأسأفيتسمؿإلييا"كيؼتصاببيذااليأسلمجردسماعؾأفعشريفدبابة
الدباباتدخمتبيتحانكفكلـتخرجسالمة!!" (3)أمريكيةدخمتبغداد،معأفأضعاؼىذه

إنكارىافنتائجالغزكاألمريكيكسقكطكلعؿصكتالعقؿكافضعيفافيمسحآثاراليزيمةأك
بغدادكانعداـالمقاكمةالمسمحةكافكاضحاجميايدعكإلىالشعكرباإلحباطكالقنكط؛لذلؾيمجأ
فيبنيتوالجديدة تحممومفدالالتسابقةكظفيا الكاتبإلىالتناصمعشخصيةبريزةكما

بعد مفيأسالتيتيدؼإلىتقديـتكطئةلفكرةرئيسةيقدميا فييا أفيسرمعفالنفكسما
كقنكط"قاؿبريزة:شردناىـياأبكالسعيد،ثـرفعرأسوإلىالسماءبعدماسمعأزيزطائرةفي

ىجمكا!".السماء تمييدا(4)قاؿ: التييحاكرىا الكرقية الحكاربيفالكاتبكالشخصية كيستمر
الراىنةالمتعمقةبالنصركاليزيمةكغيرىالتغييربعضاألفكاركالقناعاتلمعالجةبعضالقضايا

مفخبلؿتقديـتصكرجرمءلماحدثكلمايمكفأفيحدث،كفيلغةناقدةكاعدةتعتمدعمى
التصريححيناكعمىالتمميحأحياناأخرل"قاؿ:كىؿأفيـمفكبلمؾأفىناؾأمبلنفيالنصر

مستحيمة. المؤمف ىزيمة أف تفيـ أف قمتيكفي كالدـالقريب. الفمسطيني  الدـ كلكف قاؿ:
العراقيمؤلالشكارع.قمت:إفاختبلطالدـفيبغدادكتكاصموفيحيالزيتكفبغزةدليؿعمى
كحدةدماءالمؤمنيفكىذهبدايةالنصرياأبكالسعيد،كالميـأفتعرؼكيؼتتمالؾأعصابؾ،

ينجحالكا(5)كتكطفنفسؾعمىالصبر،فالجيادطكيؿ" تبفيبثرسالةقدتبدكغريبةكىنا
الحديثة كاألسمحة المادية القكة غمبة إلى يشير الذم العقؿ كتتعارضمع الناس دنيا عف
كالطائراتالتيمؤلتسماءالكطفكالدباباتالتيجاستخبلؿالديار،كرغـذلؾكقبموكبعده

المقاكمة،كلماكافىذاالمبدأفبلينبغياالستسبلـلؤلحزافكالكىف،كالبدمفالصبركالثباتك
كالذم(6)غريبافيىذاالزمففقدجاءعمىلسافبريزةالذم"قاؿ:بالركحبالدـنفديؾياصداـ"
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بدأيقدـالنصيحةبمسافالعقبلءالشجعافالبمغةالمجانيفأكالضعفاءلمفبداعميوالكىف
أعصاب تتمالؾ كيؼ تعرؼ أف "الميـ الصبر،كالضعؼكاالستسبلـ عمى نفسؾ كتكطف ؾ،

.(1)فالجيادطكيؿ"
يظيربريزةشخصاآخريجيدففالصبركيعشؽ (2))أول الرقص حجالن(كفيمقاؿ

مع المجنكف بريزة لمحديثعف الكاتب كيعكد المسير. طكؿ رغـ بالمسير يبالي كال الجياد
ؽبسيطفيطرؼالتركيزعمىتغيرفيشخصيتوبعدظيكرهبدكفسبلحو"عمىمفترؽطر

المخيـكقؼبريزةمنزكعالسبلحغاضبان،كقدالتؼحكلوبعضالشباب.قمت:حراـعميكـ،ال
أمؾنزلتتمعبفيالشارعيا يقكلكفلو: فيالضحؾكىـ انيماكيـ كاصمكا لكنيـ تعذبكه!!
قاؿ: أحدىـ، حدثني سببغضبو سألتعف كلما يشتاطغضبان، الذميجعمو األمر بريزة،

.كيجرمالكاتبحكارا(3)السببفيغضبوالشديدأنوفيـاليكـنكتةكناقدحدثناهبياقبؿأياـ"
يحاكؿ التي كالبلحقة السابقة نصكصو بيف آخر حكار لظيكر السبيؿ ليميد نفسو بريزة مع
بجاىداإدراجيافيعمؿفنيكبيرقائـعمىخيالوالكاسعاليادؼإلىالتعبيرعفذاتالكات

ألـتمتأمؾمفزمفيابريزة؟قاؿ:بمى.قمت:–صحيح–كمكقفومفالقضاياالراىنة"كلكف
ماتتفي أمؾ حرذكف يا "صميصبلتؾ لي: يغنكف األكالد ألف قاؿ: تغضبإذف؟ فمماذا
الطابكف"قمت:كماالفرؽأفتككفماتتفيالطابكفأكماتتفيالعسؿ؟فمـيدركيؼيجيب

كلعؿالسببالحقيقيفيبكائويعكدإلىجرحقديـكسردفيف(4)فنيرتاألكالدعنو"لكنوبكى،
يظيرإلىالسطحبمجردحديثاألطفاؿالبسببمضمكنو،كىكماسيحاكؿاإلشارةإليوفي
نصالحؽ.كلماسألوالكاتبعفسببإلقائوسبلحوجاءالردبصكرةفيياحذركترقبال

في"خريطةيجيدهإالشخصعاقؿ "ىمسفيأذني،قاؿ:يقكؿأبكالسعيدإنيـيجمعكنيا
.(5)الطريؽ"كلذاخبأتوفيمكافسرمحتىاليراهأحد"

مقالو في العقيد كأخيو لبريزة متناقضة صكرة الذاكرة الكاتبمف )سيمفونية  يستعيد
المفا(6)الرصاصة( تبيف التي كالرؤل المكاقؼكالمبادئ مف بيفليعرضمجمكعة كالتبايف رقة
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أخكيفالبيفشخصيفغريبيف،كييظيرحجـالتراجعكاالنييارالذمشؽطريقوإلىعقكؿ
عمىاألشياءكاألسماءكالقيـكالمفاىيـالتيبرزتفي الناسكقمكبيـفيثنائيةألقتبظبلليا

معدككمطمكباالمرحمةالجديدة،حيثحصؿاألخاألكبرالذمكاففييكـمفاألياـمقاكمال
عمىمنصبجديدكأقبؿعمىالحياةبمفيكـجديددفعوأفيتكبر-لقكاتو،ثـتحكؿإلىعقيد

تنتظر ضحية أخاه أف مف الرغـ عمى عميو كيعتدم شأنو مف كيقمؿ كيحتقره، أخيو عمى
كالقير كالفقر كاليتـ كالحرماف، الشقاء مف بحر في كلد فقد كالمعكنة، كالمساندة الخبلص

فاصمةك فيمساحة كظؿيراكحمكانو التعذيبفيسجكفالعدكالصييكنيكسجكفالسمطة،
بيفالعقؿكالجنكفبعدأفنضبتمفحكلوينابيعالحبكالعطؼكالحناف،كدارىائماعمى
كجيوفيزكاياالمخيـكشكارعالكطف"ىؿتذكركفاألخاألكبرالكحيدلبريزة؟لقدعادالميمةإلى

كمعأفىذهالعكدةكانتإلىالمخيـالإلىالكطف،كتبدأالمفارقة(1)عدغيابطكيؿ"المخيـب
بيفاألخكيففيطبيعةالمقاءالمميءبالحبمفقبؿبريزةكالتقززمفقبؿأخيو"أخكمالعتيد..

الذمأخكمالعتيد"..ىببريزةصارخانتاركانالفبلفؿتتناثرحكلو،كىكيندفعمتأثراننحكأخيو
أخيو،كلـيتذكرمفاألمر بزيارة ينطفرحان كافبريزة فيما تراجعمتقززان،ككجدنفسويجمس،
سكلأخكتولو:أشاحالعقيدبكجوكىكيقكؿ:أنانازؿعندصاحب،فقطجئتألطمئفعمى

لكفكىناقديشعرالقارئبشيءمفالدىشةكاالستغرابمفطبيعةالمقاءكتناقضاتوك(2)البيت".
األمرالذميثيرالغرابةأكثرىكالمتمثؿفيالكبلـالذملـيقموالكاتبكلـيتذكرهبريزةكال
يمكفالتعرؼعميوإالمفخبلؿاالسترجاعألحداثسابقة،أكالمجكءإلىاالستباؽكمطالعة

فيبعضالنصكصالبلحقةالتيتظيركثيرامفاأللـالذميعيشفيذاكرةبريزةكتسببلو
اإلصابةبالجنكف.كيمقيأبكالسعيدصاحببريزةمزيدامفالضكءعمىالفكارؽبيفاألخكيف"
قاؿأبكالسعيدمقاطعان:ببلمؤاخذة،كيؼدخمتمفغزة،يقكلكفإفالحاجزمغمؽ؟ضحؾ
بريزةحتىكاديشرؽكىكيسمعكبلـ"أبكالسعيد".قاؿ:مغمؽعمىميفياحبيبي،إنتفاكرىا

العاقؿالذميدرؾحجـالسكء(3)لعبة؟!" يريدأفيقدـالكجوالحقيقيلبريزة كلعؿالكاتبىنا
كأماف، بأمف كالمركر بالعبكر لو كسمح الحاجز لو فتح أف بعد كسمعتو بالعقيد لحؽ الذم
الشديد الضحؾ مف عاصفة تعمكىا ىستيرية ىزلية بطريقة سمع ما عمى فعمو ردة فجاءت

يضحؾفكافلمكقؼاليح ما البمية لكفشر السركر، تمؿأدنىمعنىمفمعانيالفرحأك
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الضحؾمفبريزةظاىراعمىسمككو،ككأنوشخصمجنكفاليعيمايسمعأكيدكرمفحكلو
لكفالحقيقةأنوكافيتقطعمفداخمو،كىكيرلالفرؽالشاسعبيفماكافعميوأخكهالمطارد

مطمكبامفقبؿقكاتاالحتبلؿككيؼأصبحاليكـعقيداتفتحلوفييكـمفاألياـحيفكاف
األبكابكتذلؿلوالصعاب،كأصبحتعبلقتومعالييكدعبلقةاألحبابباألحباب.كقدبدأت
تمؾالعبلقةالجديدةتسفرعفكجيياالقبيحعندما"قاؿأخكبريزةمعمقانعمىصكتالسمفكنية

المستكطنة:رائعة.قاؿأبكالسعيد:سمعتأنيـيعتقمكفالعقداءالتيكانتتنبعثمفاحتفاالت
زلمة" يا لكا ألنو قاؿبريزة: أفالكاتباليريد(1)عمىالحاجزفكيؼتقكؿرائعة؟ كالحقيقة .

حيثظيرتتمؾ الجديدة المرحمة فيظؿ كشؼحقيقتيـ يريد ما بقدر العقداء عف الدفاع
غيرمكضعياالطبيعي،حيثتكجدالجيكشكقادتيابألقابيـالمسمياتكاأللقابالتيجاءتفي

كأزيائيـكشعاراتيـكشاراتيـ،كيتنقمكفبحريةفيأكطانيـكالينتظركفعمىحكاجزمغمقةكال
ممراتغيرآمنة،كاليحتاجكفإلىإذفأكتصريحبالعبكر؛لذلؾكافكبلـبريزةالمجنكففي

تغكصفيجسدنظرالمتمقيالكاقعتحتتأثيرا لتناصالقبميكالبعدمأشبوبسكاكيفكبيرة
؛لتصؿإلىأبعدنقطةألـأكفسادلعمياتتمكفمفاستئصالورغـمايصحب الكاقعالميزـك
ذلؾمفألـكعذاب.كيصكرالكاتببعدانفسياآخريتعمؽباألذكاؽالتيفسدتكتأثرتبرياح

جكانبياكجكانحيانارالحرائؽ"قاؿأخكبريزة:أنااليزيمةالتياكتسحتالنفكس،كأشعمتفي
أحبسماعىذهالسمفكنيات...إنياىادئة.كعندماانتبوبريزةإلىانسجاـأخيومعالمكسيقىبدا
بيتيكفف!!ضحؾأخكه كأكره إننيأكرىيا، السمفكنية، كيؼتسمعىذه يشعرباالختناؽقاؿ:

كيؼاست كقاؿساخران: أىبؿ؟!حزفبريزةباستغرابشديد، يا بريزة يا طعتأفتنطؽباسمو
كقاؿ:سامحؾاهلل،لستأىبؿ،فمقدكرىتيا؛ألنياتذكرنيبالسجفكانكايفتحكفىذاالصكت

.(2)فكؽرأسيكأنافيمسمخالتحقيؽ!!إنيـاليطمقكفاألغانيمفأجمنا..إنيـيغيظكننابيا"
بي تتفاعؿاألحداثكتتداخؿفيما بطريقةمتشابكةلدرجةأفالكاتبنفسوأكشؾأفكىكذا نيا

ينسىمابثومفرسائؿعبرنصكصوالسابقةحكؿشخصيةبريزةالمجنكفأكأنوفعؿذلؾ
صرار؛ليبيفلنااألسبابالحقيقيةكراءذلؾالجنكف،كالتيكانتسببافيشعكره عفقصدكا 

المجنكفمفناحيةأخرل؛ليظيرأماـباالختناؽمفناحية،كعدـقدرتوعمىتقمصشخصية
المتمقيبكجيوالحقيقيالحزيفبسببحجـالمفارقةالتيتفصموعفأخيو،كىنايصؿالكاتب

"كقبؿأفيردالعقيدإلىالمفاصمةككضعالنقاطعمىالحركؼأماـالحقيقةالغائبةالحاضرة.
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أنيااختمطتبأصكاتانفجاراتبكممةتصاعدصكتاأللعابالناريةبشكؿممفتلمنظر،يبدك
مف الصكت مكبرات مف نداءات كسط المستكطنة، عمى تتساقط بدأت التي الياكف قذائؼ
المستكطنةتدعكإلىالنزكؿإلىالمبلجئ؛فيماأصكاتالرشاشاتكاالنفجاراتخربتعميوىذا

إلىلكفمفاالرتباؾكالخكؼ" إلى(1)االنسجاـ،كحكلتو بريزة يعكد ربطالكاقعالحاضركىنا
بالماضيكمافيومفذكرياتالمكاجيةالمسمحةالتيكانتثـبانتعندمامضىزمفالمقاكمة
كبدأزمفالمساكمة"قاؿبريزة:التخؼ،كؿيكـمفىذاالمكف،أالتريدأفتعكدإلىبيتأمؾ

فبلمكافلمعيشىنا،كأ قاؿ:ال، الترابالذمداستعميو؟ بريزة.لتشـرائحة خاؼعميؾيا
لنا ليست الييكد سمفكنية أخي، فأنت تعيشمعي أف كقاؿ: عقبلء، ضحكة بريزة ،ضحؾ

كسمفكنيةالرصاصتعكدناعمييا،عدمفحيثأتيت،إفكافبإمكانؾأفتعبرالحاجزإلى
الخبلؼ(2)ىناؾ!" حجـ يبرز الذم المأساكم لممشيد الكاتبالممساتاألخيرة يضع كىكذا .

االختبلؼبيفاألخكيف،كمانتجعنومفىكةسحيقةكفجكةكبيرةازدادتمعاألياـكتحكلتك
سحيؽ فيكاد يتردد زاؿ كما المجاالت، كفيكؿ عمىالشعبكمو ألقىبظبللو إلىانقساـ

صدلصكتلضحؾبريزةلكنوينتميىذهالمرةإلىعالـالعقبلءالعالـالعقداء.

أ مرة الكاتب )المير(يعكد مقالو في بكؿ(3)خرل بريزة شخصية استحضار إلى
القديمة،كعاد إلىعادتيا المتعمقةبالجنكفكاليركبمفالكاقعكرفضو"عادتريما تفاصيميا

،يكادجسدهالنحيؿكحيدابريزةإلىصنعتوالعزيزة،رأيتوبعدسنيففيظبلـليؿالمخيـيسير
م تشد التي األكساخ لكال كشعرهيتبلشى مدل، أبعد إلى غائرة عيكنو جسده، كتشد بلبسو

الحربية معداتو تحمؿ يد ممدكدتاف، كيداه سفر، جكاز ببل الدنيا كؿ في يسافر المنككش
كيدأخرلتجكستبحث الناسؼ، يقكؿأنياحزامو الببلستيؾ،كعمبةأخرل، باركدة الخاصة،

 أك لقمة فييا يضع الحك(4)!"شيكبلعمف خبلؿ كمف الميممة. الشخصية تمؾ بريزة مع ار
كالتيتعيشعمىىامشالحياة،كتغرؽفيبحراإلىماؿكالنسيافيذىبالكاتب المضطيدة
العثكرعمىاألسبابالتيدفعتو يحاكؿجاىدا بعدما مفجديد كتعريتو الكاقع فينقد بعيدا

ؼعفالشحادةمفزمف؟لماذاالرتداءقناعالجنكفمفجديد"قمت:ماذادىاؾيابريزة؟ألـتك
تمداليكـيدؾ؟قاؿ:أعطنيشيكبلن.قمت:كماذاستصنعبو؟قاؿ:أريدأفأتزكج.قمت:ألـتقؿ
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سأذكرؾ" قمت: نسيت. قاؿ: فيحالةمف(1)أنؾلفتتزكجحتىتحررالكطف؟ كيبدكبريزة .
وتحمؿفيأحشائياجنينالـاليذيافكالنسيافلتفاصيؿحياتوفقدسبؽلوأفتزكجككانتامرأت

يفرحبقدكموبريزة،كلـيعبأبونظرالكضعوالمأساكمالذمأغرقوفيبحراألحزافكالجنكف،
كقداستبدؿبندقيتوالخشبيةبأخرلببلستيكيةلعمياتككفقادرةعمىإيياـالناسبأنياحقيقية.

الحزينةعندماكيحاكؿالكاتبالتناصمعذاتومفجديدليضيءزاكيةأخرل مفحياةبريزة
مفالسجف غاؿيتمثؿفيإخراجأخييا كلكفميرىا فيالزكاجمفنعيمة، يتطرؽإلىنيتو
العدك مع لميدنة كاختراقو الببلستيكية بقنبمتو السجف باب تفجير بعد لتحريره بريزة كاستعداد

ان المغامرة، نفسؾعناء تجشـ "قمتكلماذا لذلؾ نتيجة مفكاعتقالو اليدنة تنتيي حتى تظر
نفسيا.قاؿ:لفأنتظر.أعطنيالشيكؿيازلمة.قمت:أعطيؾالشيكؿبشرطأفتقكؿلي:ىؿ
تحبني؟قاؿ:أحبؾ.قمت:قديش؟قاؿ:قدالدكؿالعربية!!)ككافيمؼحكؿنفسوطكقاكيدكر،

كاقطعالطكؽمفكيشدطكقوبكمتايديوغضبان(قمت:تقصددكؿالطكؽ.قاؿ:نعـ.ساعدني
حكؿعنقي.قمت:إذفأنتالتحبني.قاؿ:أعطنيالشيكؿ،أحبؾ،كالأحبالطكؽ،أحبؾ
كماأحبالبحر.قمت:ألفمكجالبحرعاؿسأعطيؾالشيكؿ،كلكفدعالطكؽالتقطعومف
حكؿعنقؾحتىيردالعيفعفجمالؾ،كدعالقنبمةحتىيعكدرئيسالكزراءمفأمريكا،ربما

عطاهاألمريكافمفتاحالدرج،عندىاستفتحدرجشكشك،كنخرجاليدنة،كنفرجعفالمساجيف،أ
كماذا قمت: فرحان. بريزة طار بناتكصبياف. كتخمفاف كتتزكجاف نعيمة، أخك سيعكد كعندىا
ستفعؿبالقنابؿكالسبلح؟قاؿ:ىذاالذمالأستغنيعنوأبدان.كمشىبريزةاليمكمعمىشيء

يلـأكفأحدثو،كغاصفيظبلـليؿالمخيـمفجديد،يدعمىسبلحالببلستيؾ،كيدككأنن
عمرمديد". بعد لميربعيد، تبحثعفرزؽجديد المخيـ فيفضاء ينتيي(2)ممدكدة كىكذا

ليعبرعف كمضمكنيا فيشكميا متشابكة تناكؿقضايا بعدما الكاتبكبيفبريزة بيف الحكار
ف كما الراىف شاركفالكاقع تعنت أماـ السجكف مف األسرل عف اإلفراج معضبلت مف يو

القنابؿ عف كالتخمي الييكد مع كاليدنة الرسمية كالجيات العربية الدكؿ كتخاذؿ كاألمريكاف،
كسبلحالمقاكمةلينتييالحكاركمابدأدكفأفيصؿالطرفافإلىنتيجةتذكرممادفعبريزة

يـ،كقدارتدلقناعالجنكفمفجديدكفرىاربامفالكاقعإلىأفيغكصفيظبلـليؿالمخ
األليـ؛ألفظمـذكمالقربىأشدمضاضةعمىالنفسمفكقعالحساـالميند.
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أحزانيا عف نفسو أعماؽ في باحثا الكطف شكارع في أخرل مرة الكاتب كينطمؽ
فأطفاؿالمخيـكماكمتحسساآالميا،كيغرؽفيظبلـالمخيـليعثرعمىذاتوكىيتتنقؿبي

كتصغيإلىأحاديثيـ،كفجأةينسحب(1))ال يزال بريزة يمتشق سالحو(صكرذلؾفيمقالو
إلى كتيدؼ االسترجاع عمى تعتمد تناصذاتي عممية في ليدخؿ كميا المشيد مف الكاتب

العر ضتصكيرطبيعةالعبلقةبيففريقيفمتناقضيففيكؿاألمكركالقضايا،كقدميدليذا
حيث المخيـ، في بجانببيتميدكـ يجمسكف كىـ عمىاألكالد قؿحؿ الظبلـ "كاف عندما
حفركاإلىجانبوحفرةأخرجكامنيابعضالرماؿالنظيفةكافترشكىاليسمعكامذياعببلؿ،الذم
صاركا كفكؽالجرحداسكا، جرحى، حيؼعمميجرحيـ )يا تقكؿ: بأغنية مزؽصمتالميؿ

يدالعداباسكا(!!كعمىأحٌرمفالجمركانكاينتظركفمابعدالمكاؿ)ىيىاعساكرلمعدا، كا 
 انفجركا ثـ نريده...( ما كالخايف ىالربع صمتمعايا يمزؽ كىك المنشد صكت يكاكبكف

ككأفالكاتبيستعيفباألغانيفيتييئةاألذىافلتتفاعؿمعأفكارهكمشاعرهكمكاقفو،(2)الميؿ".
ةفنيةلتككفبمثابةمكسيقىتصكيريةلحمقةفيركايةتمثيميةأكمسمسؿكثائقيككظفيابطريق

يعرضأحداثمأساةحقيقية.كىنايبدأالعرضالحقيقيلمشيدمألكؼألطفاؿالمخيـكسطليؿ
منيـ،قريباالرعبكالمكاجيةالميميةحيث"كافأحدالممثميفيتحرؾبكامؿسبلحوليأخذمكانو

ب أحدىـ ىتؼ يككف أف تخشى أال قالكا: أنا. عرفتو لقد تعرفكنو؟ أال ، مكتـك غريباصكت
؟قاؿ:ليسفيىؤالءالشبابغريب.لقدتعكدناعمييـ،كنعرفيـحؽالمعرفة.نعرفيـمدسكسا

ائحتيـنعرفيـ.إنيـالمرابطكف.قالكا:كمفىذاالممثـإفرمفمشيتيـ،كمفأدبيـ،كحتىمف
كىنايمعبالتناصالذاتيدكراجديدافيالتأكيدعمىقناعاتالكاتبكمكاقفو(3)كنتصادقا؟!"

كالمكاقؼ كاألقنعة الكجكه متعددة الشخصية تمؾ بريزة الحديثعف خبلؿ مف يعرضيا التي
كالقناعاتكاألدكار.كقدظيربريزةىذهالمرةفيصكرةالممثـالمرابطالذمارتدلقناعاحقيقيا

عفعيكف يختفيخمؼقناعيحجبو أنو كرغـ حقيقيا، كيحمؿسبلحا المدسكسيفكالمراقبيف،
كمقربمف فيكمعركؼليـ حقيقيإالأنومعركؼ،كيحظىبحبأطفاؿالمخيـكاحتراميـ
ثارةدىشتوكاستغرابوعندماكشؼعفشخصية قمكبيـ.كقدعمدالكاتبإلىمفاجأةالمتمقيكا 

البطؿالممثـالذميدافع عفحدكدالمخيـ،كليبيفلمقارئأنويكتشؼالشخصيةالحقيقيةىذا
لبريزةكالبعيدةكؿالبعدعفالتخمؼالعقميكالجنكفالذمظيرتآثارهعميوكاضحةجميةفي
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النصكصالسابقة.ككأفالكاتبمفخبلؿىذاالتناصيقكـبعمميةشرحكتفسيركتبريرلسمكؾ
يفكجعمويظيركيختفيكيدكرفيشكارعالمخيـ،أكيقبعبريزةالذمكضعوفيقائمةالمجان

الكاتبىذه خمؼماتبقىمفجدرافبيتأمودكفأفيدرمبوأحدأكيرثىلحالوأحد.كيقـك
المرةبالحديثعفبريزةكمالككافالحديثعنوألكؿمرةمعأنوجاءكىكيحمؿفيطياتو

لكنونجحفيامت سابقةأكقديمة، ضافةأشياءنصكصا كا  كمحاكرتيا كالتفاعؿمعيا صاصيا
 األكالد ضحؾ بريزة!! ىذا قاؿ: " عمييا الذماستخفافاجديدة ىذا بريزة مف كقالكا: باالسـ

تتحدثعفمعرفتؾبو؟قاؿ:إنوجارناالقديـ،ىؿتركفالبيتالميدكـالذميقؼإلىجانبو؟
عشرسنكات،قالكا:ككيؼعرفتىذاكأنتلـقالكا:نعـ،قاؿ:ىذابيتأموالتيماتتقبؿ

قصتو" عف أمي حدثتني قاؿ: سنة؟ عشرة الثبلث تعدد(1)تتجاكز إلى الكاتب لجأ كقد .
قالكا المزيد" لمعرفة المتمقي ليفة مف ليزيد لبريزة؛ جديدة تعريفية بطاقة تقديـ في األصكات

تناصالذاتيفيتكضيحمبلمحالصكرةكىنايمجأالكاتبإلىتكظيؼال(2)بميفة:حدثناقصتو"
التيرسميالمكاقعكتناقضاتومفخبلؿتكرارحديثوعفبريزةصاحباألقنعةالمتعددةكاألدكار
لمقارئالجديدالذملـيتمكفمفمتابعةتفاصيؿحياة المتجددة،ككأنويقدـالعكفكالمساعدة

ال العبلقات إدراؾ يستطيع كال البداية، منذ النصكصبريزة تحدثيا التي كالتفاعبلت متشابكة
السابقةكالبلحقة،فكأنويعيدالحكايةمفالبدايةنظراألىميتياكمكانتياالمتجذرةفيأعماؽذاتو
"قاؿ:كافمسكينانيتيمان،يعيشمعأموفيىذاالبيتإلىأفعادأخكهاألكبرإلىالكطفمع

يدحتىاستيبؿبريزةكطردهمفالبيتكحبسو،ككادقكاتالجيشالفمسطيني،كماإفكصؿالعق
يبيعالبيت،لكالأفأحداثاحدثتكماتتأموقيرا،كدمرالييكدالبيتفيبدايةاالنتفاضة.مف
بيتو الذيفدمركا لمييكد قاؿطبعا السبلح؟ لمفحمؿ قالكا: كحمؿسبلحو. بريزة تمثـ يكميا

ؿ:اليستحؽأفيردعميو،لقدأصيبباألمراض،كطمقتوكبيتأمو.قالكاكماذافعؿألخيو؟قا
(3)زكجتو،كىاىكيدكرحكؿنفسوكالمجنكفاليعرؼماذايريد!!حتىبناتولـيمتفتفتجاىو"

فينسيج دخاليا نجحالكاتبفيانتقاءبعضالكمماتالتيظيرتفيمكاطفسابقةكا  كقد
محممةبشحنةىائمةمف المكقؼنصوالراىف؛ألنيا األحاسيسكالمشاعرالتيتصكرحقيقة

بطريقةمؤثرة.فقدظيربريزةالمسكيفاليتيـالمظمكـمفأخيواألكبربعدمااستيبموكطردهمف
الداخمية أحزانو الييكدرغـ كلكفلمكاجية إلىحمؿالسبلح، دفعبريزة مما بيتأموكحبسو
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مفمرارةالكاقع.كيظؿبريزةمتنقبلبيفىاتيفكىمكموالشخصيةالتيدفعتوإلىالجنكفىربا
الشخصيتيفيعانيمفمرارةالكاقعمفناحية،كيصبرعميوكيحاكؿمكاجيتوكتغييرهبالقكةمف

ناحيةأخرل،كلكنويغفؿفيكؿذلؾظمـذكمالقربىرغـمضاضتوكمرارتو.

ى رأيؾأفنكممو؟! ما أفنتعرؼإليو، شكقتنا لقد معييتكمـ."قالكا: قاؿ: ؿيتكمـ؟
.قالكا:اهلل كذىبكامعاالىزاكيةالدارالتييختفيخمفيا،فكجدكهيتحسسجدارالبيتالميدـك
المحظة، ىذه الى البقاء عميكـ خطر أكالد؟ يا تفعمكف ماذا قاؿ: بطؿ. يا بالخير يمسيؾ

(1)بيكتكـ،كاترككنيكحدم."األكضاعمتكترة،بيفالمحظةكاألخرلتشتعؿالمكاجيةعكدكاإلى
كيبدكاألطفاؿفيغايةالدىشةكىـيتعاممكفمعشخصغريباألطكارليتبيفليـبعدذلؾ
مدلطيبتوكحرصوعمىسبلمتيـ،ككعيوبخطكرةالمكقؼكانتظارهكترقبولممكاجيةالمحتممة

قطعصمتوبمادكفمعالعدككالتيمفالممكفأفتندلعفيكؿلحظة.كفيالكقتنفسوفقد
ذلؾكاليعمـشيئاأكاليريدأفيعمـكياليتألـ؛لذافيكاليتكمـعفغيرالمكاجيةمعالييكد
"قالكا:ماذايحدثفيغزة؟قاؿ:العمـليسكلأننيىناأقؼفيانتظارماأفعؿرداعمى

كيستمربريزةفي(2)ابطؿ".الييكد،كالتسألكنيسكلعفالييكد.قالكا:لـنقصدشيئايحرجؾي
الذم حديثو ليبدأ إلييا مضطرا نفسو كيجد تفرضعميو، التي المكاجية الرىيبرغـ صمتو
يكشؼعفشخصيتوالحقيقيةمفخبلؿالحكارالذمداربينوكبيفأخيوالجندمالعجكزالذم

منوجندمكبيرفيبادرهمستيزئامنو"كبينماىـكذلؾتكقؼفيالمكافجيبدكرية،كترجؿ
السف،قاؿ:ماذاتفعمكف؟كمفىذاالذمتمتفكفحكلو؟كماذايفعؿىنا؟سكتبريزةكلـيتكمـ،
ثـلـيطؽالسككتفقاؿ:كعميكـالسبلـ.انتفضالجندمالعجكزلسماعالصكت،كقاؿ:بريزة

ؿىنا؟قاؿ:ىذابيت؟!!قاؿ:نعـياأخي.قاؿ:أمازلتحيا؟قاؿ:بأنفاسؾ!!!قاؿ:ماذاتفع
أمي.قاؿ:كلماذاتتمثـكتحمؿالسبلح؟قاؿ:ألدافععفالمخيـ.قاؿ:كماذانفعؿنحف؟قاؿ:ال
أدرمماذاتفعمكف.قاؿ:عدإلىبيتؾكالتطؿلسانؾ.قاؿ:ىذاىكبيتي،كليسليبيتسكاه،

سامحؾاهلل،خذعساكرؾكلسانياليطكؿإالفيالحؽ.قاؿ:أراؾأصبحتفيمسكفا!!!قاؿ:
أخكؾ،أدافععنؾ.قاؿ:كيؼ فأنا كاسرح،كاحفظعيدأمؾكبيتأمؾ،كالتجرحمشاعرم،
فأدار ليسحبومفركنو يده إليوكمد كتقدـ الذمآمرؾباالنصراؼ. أنا تأمرنيباالنصراؼ؟!

ي لـ لكنيـ لمعساكر، فأشار الشيطاف! اخز كاكتفىبالقكؿ: يده، يمد كلـ ألفكتفو شيئا فعمكا
القصؼمفتجاهالمستكطنةبدأ،كانتشراألكالديتصارخكفكفرالعساكر،كبقيبريزةيمتشؽ
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كتنتييالمكاجيةالسمميةبيفبريزةكأخيوالعجكزكعساكرهالذيففركامفالمكاجية(1)سبلحو".
كليسمجنكناكماالحقيقيةالتيأظيرتبريزةبطبلشجاعافيثباتوفيمسكفاحكيمافيآرائو،

الذيفيأتمركفبأمرهدكفقدرة ليثبتبريزةألخيوكلعساكره كافيبدكعميوفيمكاطفعديدة.
عمىحب الذمنشأ القادـ الجيؿ يمثمكف كالذيف مفكرائيـ المخيـ كألبناء عمىرفضأكامره

ككأفالكاتبيريدأف.المرابطيفأنوفيالميمةالظمماءتفرالنجكـكاليبدكفياألفؽإالالبدر
يقكؿأنواليثبتفيالميدافإذاحميالكطيسإالالشجعافكالفرسافالذيفيمتشقكفالسبلح

الحقيقيكينتركفلحظةالمكاجيةليبطمكاعنياحرمةدماءاألعداء.

ترحيؿ في نجح أنو الكاتب عند التناصالذاتي في كاإلبداع التجديد مظاىر كمف
النصكصالقديمة فيمقالتو كاحدة دفعة كدمجيا كمفحكليا بريزة بشخصية )بريزة المتعمقة

بعدأفأعدىاإعداداجيدا،كأعادصياغتيافينسؽجديدلتتفاعؿ(2)ينعى الجندي المجيول(
فيمابينيامشكمةعمبلفنيايضـبيفجكانبوقصةتصمحأفتككفركايةأجياؿتتشابؾخيكطيا

تعمقةبالزمافكالمكافكاألحداثكالشخصياتكالعقدة؛لتحمؿرسائؿمتعددةالفنيةكعناصرىاالم
بصكرة المتمقي إلى كنقميا كقناعاتو، الكاتب أفكار حمؿ في جميعا تشترؾ مختمفة كأصكاتا
جميمةمؤثرةمعبرة.إضافةإلىذلؾيمكفليذهالمقالةأفتككفبديبلعفاألعماؿالسابقةليا،

اعفغيرىا،كاليمكفلغيرىاأفيستغنيعنيا،ككأنياتفصيؿبعدإجماؿكأفتستكفيبنفسي
ككأفمقالواألخيرمرجعلكؿمقاؿ.

"ماإفسمعبريزةبالخبرحتىانطمؽكالسيـمتكجياإلىىناؾ،مندفعابعاطفةاليفيـ
دهاألخرلقدلياسببا،كلـيتمالؾنفسوعندمارألالبندقيةقدتيشمتفييدالجندم،بينماي

كىكذايكشؼالكاتبالنقابعف(3)قطعت،فانيارباكياكسطالمتفرجيفالمستغربيفلماحدث"
كيبكيوكسطجكمف يقمقو ما نحك إلىالتحرؾسريعا كتدفعو التيتحرؾبريزة مكاطفاأللـ
الدىشةالتيسيطرتعمىالمحيطيفكالمحبطيفمفحكلو"قاؿأحدىـ:ىؿأصيبأحدمف

إلىالرجؿ،ككاصؿالبكاءكعينولـترتفععفالجندمأ أبكالشباب؟لـيمتفتبريزة قاربؾيا
المجيكؿ،كابتسـآخر،كقاؿ:هللفيخمقوشئكف!!قاؿآخر:ياجماعة،اترككهفيحالو،كؿ
يغنيعمىليبله!!.قاؿبريزة:مالكـ،كماليياجماعة،أناحرفينفسي،اترككنيأبكي،أـ

بكاءممنكععندكـ؟!قاؿأحدىـ:أسيؿشيءعمىاإلنساففيىذاالزمافالبكاء!!ابؾعمىال
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كىنايمجأالكاتبإلى(1)كيفؾ.تمتـبريزةكىكيضربكفابكؼ:اهلليستر!!قالكا:ماذاتقكؿ؟"
تقنيةاالسترجاعكاستعراضبعضاألحداثالتيكقعتفيالماضي،كمازاؿصداىايترددفي

كجدافكيزيدمفمرارةاألحزافنظراالتصالياالكثيؽبحياةبريزةمنذالبدايةالمأساكيةكصكالال
األحداث ركاية كتبدأ عمىاإلنساف. أسيؿشيء فييا البكاء التيأصبح الراىنة المحظة إلى

دمركاكيبدأاستدعاؤىامفالذاكرةكسردىاعمىلسافبريزة"قاؿليجارناأبكمحمدإفالييكد
،كفيتمؾالسنةكلدتأناكماأخبرتنيأميرحمةاهللعمييا.ثـعاد67الجندمالمجيكؿعاـ

سنمكت". كمنا اهللعمييا، رحمة يبكيقالكا: يفكؽ(2)بريزة إلىما إلىالحاضرمشيرا كيعكد
تيا،الكصؼكالمتكقع،كالذميزيدفيمرارتوعمىالمكتنفسو"قاؿ:أنالستحزيناعمىمك

كلكنيحزيفعمىعقكقيا.قالكا:كىؿكنتعاقاليا؟.قاؿ:أعكذباهلل،بؿأخيالكبيرىكالذم
ككانتأميتجمعالبيضة ليبيعيا، دارىا منيا أفيأخذ كأراد تنكرليا، حينما كقيرىا، عقيا،

فيغ كدراىـ مكتكبا لو الطاير الريح مع لترسؿ كتبيعيا الدجاج، كتربي البيضة، ربتو،عمى
قتميا ىؿ قالكا: ماتت. عاد كعندما تراه، حتى اهلل يحيييا أف صبلة كؿ بعد تدعك ككانت

ككافالكاتبفيمقالةسابقةقد(3)الييكد؟!قاؿ:ياليتياكذلؾ،بؿقتمياالقيركالكجعكالحزف".
أشارإلىجكانبأخرلجعمتالمكتأقؿشيءيمكفأفيخطرعمىباؿمفيسمعياحتىلك
كافمجنكنا"قالكا:ماالذمذكرؾبيااآلف؟قاؿ:الحزفينبشحزنا.قالكا:كلكفىاأنتكبير،
كماشاءاهللعميؾتستطيعأفتقكـبنفسؾ.قاؿ:تذكرتيدىاالتيقطعتأثناءالحرب.قالكا:
شظيةمف أبيفيخندقوأصابتيا جاءتلتنقذ نعـ.عندما قاؿ: كىؿكانتأمؾبيدكاحدة؟
إالباهلل.اآلففيمناسببالبكاء" قالكا:الحكؿكالقكة اليسرل. (4)قذيفةطائرةفقطعتيدىا

بريزة بعرضيا يقكـ جديدة مفاىيـ كيرسخ جديدا، بعدا ليضفي الطرفيف بيف الحكار كيستمر
ياالفيمسكؼالمتشائؿالذمعجنتوالحياةبآالمياكأكجاعيا،كدفعتوإلىحافةالجنكف"كلكف

في المرة جاءتىذه أنيا هلل الحمد قؿ ثـ الحجر، الشجر، البشر، مستيدفكف: عزيزمكمنا
الذملـيقبضثمناعمىجياده!! الجندمالمجيكؿ،ىذا ليسحجرا!!ىذا الحجر.قاؿ:ىذا
الذملـيجديداحانيةتمسحعمىرأسو،أكتغمضلوعينيوقبؿأفيكاريوالتراب،ىذا ىذا

كيبدكأفاألحزافتجمعالمحزكنيف،(5)لدخكؿإسرائيؿ!!"VIPيحصؿعمىتصريحالذملـ
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قررشاركف لقد اطمئف، "قالكا: كألسنتيـ قمكبيـ كتقربكجياتالنظربيفالمسحكقيفكتكحد
كال إسرائيؿ، دخكؿ اليـك بعد يستطيعكا كلف الكبار، المسئكليف مف التصاريح سحب اليكـ

يمطاعميا،كالالتسكؽمفىناؾ.كمعذلؾفإفبإمكافالبمديةأفتعيداالستمتاعبالعشاءف
أرادت" إف التمثاؿ ىذا يدكر(1)تصميح ما كبيف الشخصيات، بيف كالتداخؿ التفاعؿ كيستمر

حكليامفأحداث،كتظؿالحكمةتجرمعمىلسافبريزةالحكيـصاحبالرؤيةالثاقبةكالرأم
كالم الرشيد كالعقؿ جماعة،السديد، يا "قاؿ: كالداللة، كالرمز كالكاقع كالخياؿ اضيكالحاضر

ليسالمقصكدضربالتمثاؿ،كلكفضربالبندقيةفييده،رٌدأحدىـ:كليكفكذلؾ،فماأكثر
البنادؽبنادؽ؟! كىؿكؿ قاؿبريزة: كتتكحد(2)البنادؽفيببلدنا!! كتختمطاألصكاتكتتعدد

ك كالحاضريف بريزة فيعمىلساف خمؿ مف فيو كما الكاقع تغيير في لممساىمة الكاتبنفسو
قاؿأحدالشباب:نعـ.ليستكؿالبنادؽبنادؽكالكؿالخنادؽخنادؽ،كال التفكيركالشعكر"

أحدىـ:ىذاصحيح،فقدأرادالييكدمفقصفيـتمثاؿالجندمالمجيكؿردكؿالرجاؿرجاؿ.
القدس،ليمغكامفذىفاألجياؿاتجاهالبكصمة،كأرادكاأفأفيكسركايدهالتيتشيرشرقانإلى

الجياد" كخيار المقاكمة ركح ليكسركا البندقية لتعرية(3)يكسركا الحكار عبر المكاجية كتشتد
ظيارحجـالتراجعالذمكصمتإليوتطكرات الكاقعكالكشؼعفمزيدمفمساكئوكمصائبو،كا 

بعمميةالسبلـكتداعياتياالتيذىبتبياإلىكادسحيؽ.القضيةالفمسطينيةفيظؿمايسمى
"قاؿآخر:ىؿسمعتـقراراتشاركفبعدعمميةنتانيا؟قاؿآخر:نعـ.لقدأبمغكاالسمطةأنيـ
خمعكا فعمتالسمطة؟ضحؾآخركقاؿ: كماذا بريزة: قاؿ الضفة. كشماؿ قمقيمية سيجتاحكف

،كدفنكا السبلحبأمرمفالقيادةالعسكريةاإلسرائيميةالتيحذرتيـالبدالتالعسكريةفيطكلكـر
قامتبحممة األمفالفمسطينية كلكنيسمعتأفأجيزة قاؿآخر: حمؿالسبلح. مفخطكرة
في بطمقة الجياد عناصر كأصابتأحد اإلسبلميفيالضفة، اعتقاالتفيصفكؼالجياد

السبلحغيرممنكع،ككؿكتفوأثناءاعتقالو!!فمفأيفحصمكاعمىالسبلح، قاؿبريزة:ىذا
أعراض(4)كؼالتشيرإلىالقدسكؼمستسممةالداعيلقطعيا." كأماـمرارةالحقيقةتبدأ

غريبةتظيرعمىبريزةمفجديد،ككأنوليكؿالمصيبةكخطكرةالمكقؼكمرارةالكاقعيسقطفي
رجسياؽالحديث.قالكا:ماالذمبحراألحزافكالجنكفمفجديد"ضحؾبريزةبصكتعاؿخا
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شيئان، عفاليدنة أكفأعمـ كلـ حدثليقبؿشيكر، تذكرتمكقفان قاؿ: بريزة؟ أضحكؾيا
فحممتسبلحي،ككضعتلثامي،كأخذتمكقعيفيالرباطإلىجانببيتأميالميدكـمقابؿ

الكا:مف؟قاؿ:أخيالمستكطنة،كفجأةكجدتدكريةمفاألمفتحيطبي،أتدركفمفقائدىا؟ق
القصفتنيالطائرات.قمت:ىذا خبلءالمكاف،كا  العقيد!!طمبمنيعمىالفكرتسميـبندقيتيكا 
أشرؼليمفالمكتفيجحرم،كأشرتبيدمإلىالمستكطنةالتييعربدفيياالييكد،فصرخ

لؾقبؿأفتستيدفنامكا القطعتيا كىكذا(1)قعيـ."بيكقاؿ:أنزؿيدؾكالتشرإلىىناؾ،كا 
يمجأالكاتبمرةبعدأخرلإلىالتناصالذاتيليعيدترتيبأكراقوكنصكصوكمعمكماتوالسابقة،
كيجمعيافيبكتقةكاحدةلتتفاعؿكتدخؿفيعبلقاتجديدةتؤىميالصياغةحكايةفنيةتفكؽ

كخباي ثناياىا بيف تجمع أك الخياؿ، عالـ في يدكر أف يمكف ما تفاصيميا أنكاعفي كؿ اىا
المحاؿ،كمعذلؾفإفمايدكرفيالكاقعأشدغرابةمفكؿذلؾكاليمكفالتعبيرعنوفقطمف
خبلؿالتبلعببالمفرداتكاألساليباإلنشائيةكالتراكيبالمغكيةخاصةإذاتعدلاألمرمرحمة

اىمةفيتحقيقوالتعبيرالمجردإلىمحاكلةإحداثالتغييرالمطمكبالذميحاكؿالكاتبالمس
رغـالصعكباتكالعقباتالتيتحكؿدكفذلؾ،كتدعكإلىالبكاءكالعكيؿكالصراخالطكيؿ"ثـ

بالضحؾكالبكاء تركف:كؿإصبعيشيرإلىحقويقطع،معاانيمؾبريزة أنتـ قاؿ:كىا ثـ ،
أىكفرصاصالعدكعمىقمبي!" كلكفما (2)ككؿسبلحيتجوصكبىدفوسبلحمطمكب،

أخيراتتعطؿلغةالكبلـكيغرؽبريزةفيبحراليمكـكاآلالـكيظؿمتنقبلبيفالماضيالحزيفك
كالكاقعالمريريمتقطأنفاسو،كيمممـجراحاتوالتيمؤلتقمبوككجدانوكأصابترأسوبرصاصة
واخترقتجمجمتوفييكـمفاألياـ،كلـتنجحفيانتشالومفكاقعوالمريرالذمفاقتمرارت

(3)"ماأىكفرصاصالعدكعمىقمبي!"رصاصالعدكعمىقمبو

                                                           

ـ8/12/2005بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
ـ8/12/2005بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
ـ8/12/2005بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)
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 الفصل الرابع
 معمارية التناص

دقيقة أسسعممية عمى القائـ المادم كالبناء العمارة فف إلى )معمارية( كممة تشير
أسمىآياتالففكالجماؿ،كيمتقيىذاالمفيكـ)معمارية(معتعريؼتعكس(1)كمعاييرفنيةأنيقة

النصكص مف متداخمة لكحة أك النصفسيفساء اعتبرت التي كريستيفا جكليا التناصعند
المتفاعمةفيمابينياإلنتاجنصجديديكاكبركحالعصر،كيعيدقراءةالماضيكيقدموفيثكب

معالتناصفيككفاألكؿففالبناءالمادمكالمعماركاليندسةجديد.كيمتقيففالعمارةالمادية
الصناع أيدم كتستخدميا المعمارم، خبرة فييا تتحكـ التي كالصخكر الحجارة عبر كالتشييد
الميرةفيبناءالدكركالمنازؿكالقصكركالمساجدكالمعابد،كمفثـيبدأدكرالفسيفساءباعتباره

كال كالتشابؾ التبلحـ كاألحكاضفف كالقباب كالساحات، كاألرضيات لمجدراف كالتزييف زخرفة
الناتجعفتثبيت السحركالجماؿ فائقة مفتصاميـ تحكيو كما كالبرؾكالحماماتكاألسكاؽ،
قطعصغيرةمتنكعةمفالرخاـكالزجاجكالبمكركاألصداؼكالصخكركبعضاألحجارالكريمة

م فيإبداعأشكاؿرائعة الضخمةالتيتسيـ المكحاتالجدارية اليندسية ف المميئة كاألشكاؿ
الفنانيف أيدم صاغتيا كما العتيؽ الماضي حكايات تركم التي الناطقة كاأللكاف بالخطكط
معمارا خمد أك أشكاالعمرانية، كأبدع الحجر كأنطؽ الخياؿ فاؽ إبداعكاختراع فييا بطريقة

صةاألمرأفالمعمارالركائيكالقصصييعنيحضاريامتمايزابمافيومفخصكصية،كخبل
البناءالفنيلمركايةكالقصةحسبمعجـالمغةالعربيةالمعاصركىكفيسبيموإلىإتماـالبناء
أف عمى التأكيد التناصمع بمعمارية يسمى أف يمكف ما أك بالتناصاألدبي يتكسؿ الفني

م؛ألفالتناصفيالمجاؿاألدبيينتجالتناصاألدبييختمؼعفالتناصفيمجالوالمعمار
تشكيؿ إعادة عنيا ينتج كاعية غير عممية خبلؿ نصمضيؼ نصداخؿ استضافة عف
عمميةكاعيةتقكـعمى كذلؾبخبلؼالتناصالمعمارمباعتباره نصكصقديمةأكمعاصرة،

االختياركاالنتقاءمفأشكاؿمعماريةقائمةعبرعصكرمضتمنذأزمنةبعيدة.

مفناحيةأخرلفقدنجحتالحضارةاإلنسانيةفيالتعبيرعفنفسياعبرألكافمتعددة
فيومفقدرةعجيبة بما مفالفنكفالجماليةالراقيةالتييتربعففالفسيفساءعمىقمةىرميا

                                                           

(2/1553جمعجـالمغةالعربيةالمعاصرة)(1)
ًمعمارٌم]مفرد[:

المع-1 اليندسة  "خبيرمعمارٌم" منسكبإلىًمٍعمار: األبنية،اسـ بففتشييد خاٌصة ىندسة مارٌية:
فٌفمعمارٌم:فٌفتشييدالمنازؿكنحكىا،كتزيينياًكفؽقكاعدمعيَّنة-كتنظيمياكزخرفتيا
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مفخبلؿاألشياء كالنفاذ إلىتبلفيؼأعماقيا، كالكصكؿ إلىتفاصيؿاألشياء  عمىالدخكؿ
فمسفية،المادي كأفكار حضارية كمظاىر ركحية قيـ مف فييا ما ككشؼ الحياة معنى إلى ة

األذكاؽ صياغة في كيسيـ األعماؽ، في يؤثر جميؿ فني بأسمكب ذلؾ كؿ عف كالتعبير
كتيذيبيا.كقدتأثراألدباءحديثافيإنتاجيـالفنيبمعماريةالبناءالمادمكمالكاإلىأفتككف

النصكصالقديمةمعالنصكصالجديدة،أكأعماليـاإلبداعي ةلكحاتفسيفسائيةتتقاطعفييا
عفقضايااألمةكركحالعصر،كما تتعالؽفيياالنصكصالغائبةمعالنصالحاضرلمتعبير

يمكجفيالخاطركالكجدافبطريقةفنيةمؤثرةمعبرة.

فنيةفيشتىالمجاالت،كقدعمداألدباءإلىالتكسؿبتقنياتحديثةفيبناءأعماليـال
كالقصة السردية الفنكف نجحت حيث المجاؿ ىذا في األكبر النصيب القكلية لمفنكف ككاف
طريؽ عف كالتأثر كالتجديد، اإلبداع كخكضغمار التقميدية، األشكاؿ تجاكز في كالركاية

ب المثاقفة يف مف الرغـ عمى كالتناصمثبل المبتكرة كالمصطمحات الجديدة مبلمحوالفنكف
الكاضحةفيتراثناالعربياألصيؿكماتمثمتفيالتضميفكاالقتباسكتداكؿالمعنىإلىغير
ذلؾمفالمصطمحاتالتيتسيـبشكؿفاعؿفيبناءالنصاألدبي،كتعمؿعمىكصكلوإلى

الشكؿ في كالجماؿ الكماؿ درجات أسمفو أعمى الذم التقديـ ىذا فإف ىنا كمف كالمضمكف.
يمعالتيىي"تفاعؿنصماىكفيحقيقتوإالمقدمةلمبحثعفمعماريةالتناصالباحث

كالمكشحات" كالمقامات كالرسالة كالقصة المسرح مثؿ األخرل الفنية تتصؿ(1)األشكاؿ التي
مباشرةبدخكؿالمقالةالقصصيةفيعمميةتناصمعالقكالبالفنيةكالقصةنفسياكالمسرحية،

ياالكاتبفيبناءبنتناكلومفظيكربارزلمتقنياتالسرديةالحديثةالتيتكسؿإضافةإلىماس
مقاالتوكتقنيةالرسائؿكالمذكراتكاليكمياتكعناكيفالصحؼكالمجبلتكاالستباؽكاالسترجاع،
كمايصاحبومفأحبلـكتيارالكعيكالشعكركالبلشعكر.كلعؿالبناءالفنيلمنصاألدبيبيذه

يككفقريبامفمصطمحكردعندجيرارجينيتكىكمعماريةالنصالذميعرؼبأنوالطريقة
"مجمكعةالخصائصالعامةأكالمتعالقةالتيينتميإليياكؿنصبصكرةمستقمة،كىيعبارة
النمط عفعبلقةصماءكضمنيةأكمختصرةلياطابعتصنيفييختصبنصما،كيعدىذا

مناصياكيعرؼىذاالنكعأيضابجامعالنصالذميتضمفمجمكعةاألكثرتجريداكيأخذبعدا
(2)مفالسماتالتيينتميلياكؿنصفيتصنيفومثؿالركايةأكالشعرأكالمسرحية"

                                                           

 (88غنيـ،تجمياتالتناصفيشعرالمقاكمةالفمسطينيالمعاصر)ص(1)
 )مكقعإلكتركني(المتعالقاتالنصيةيد،حد(2)
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القصصيالتي أشكاؿالسرد مفأىـ كالركاية يعتبرالمقاؿالقصصيإلىجانبالقصة
 كآماليـ آالميـ عف التعبير الكتابفي قضايايستخدميا مف كمكقفيـ كمشاعرىـ كأحاسيسيـ

األمةكركحالعصركطبيعةالمجتمع.كلعؿالسردكالكصؼكالحكارأىـعناصرالعمؿالفني
األحداث مثؿ األخرل، العناصر سائر أىمية عمى التأكيد مع اإلطبلؽ عمى القصصي  أك

قكـبوإلتماـالبناءالفنيكالشخكصكالزمافكالمكافكالعقدةكالحؿكالتركيزعمىالدكرالذمت
كالعرضكالقراءة السرد حيث مف الحكائية األعماؿ كتختمؼ الركائي. أك القصصي لمعمؿ
صكرتيا كالمكاقؼمف األحداث "نقؿ السرد أف باعتبار كالمتمقي المؤلؼ زاكية مف كالتمثيؿ

كىنا بالعيف، يراىا ككأنو القارئيتخيميا تجعؿ لغكية إلىصكرة لسردالكاقعية طرؽ ؾثبلثة
أحداثالقصةكىي:

.،كفييايركمالمؤلؼمايحدثشيكعاالطريقةالمباشرة:كىيأكثرالطرؽ -أ

طريؽالسردالذاتي:كفيياتركلاألحداثعمىلسافالمتكمـ،كىكغالبنابطؿالقصة،كيبدك -ب
 .المؤلؼكأنوىكالبطؿ

الخطابا -ج عمى المؤلؼ يعتمد كفييا الكثائؽ: منياطريقة كيتخذ كاليكميات، كالمذكرات ت
  (1)"أدكاتلبناءقصةمترابطةاألجزاء

فرعا"القصةوقد أفاد الكاتب من أوجو التقارب الشديد بين مقاالتو القصصية باعتبار 
القكؿاألدبييستعيفبتقنياتمعينةليبنيبالمغةعالمو.إفالقصةقكؿلغكمفركعآخرمف

كلعؿمعماريةالتناصتشيربكضكحإلىتداخؿاألجناس(2)ةيبدعيا"يبنيعالموبتقنياتخاص
القصصي "المقاؿ منيا كالتي الفنية، كتقنياتو القصصي السرد أشكاؿ كاختبلؼ األدبية

كالرمزية" الشعرية كالقصة كالرسالة كالمقامة إلىتكظيؼالمسرح(3)كالمذكراتاليكمية إضافة
ا في كالشعر كالرسالة المتمقيكالدراما في كالتأثير التناص، معمارية في اإلبداع إلى لتكصؿ

باعتبارهمنتجالمداللةبمقدارثقافتوكاطبلعو،كمايمتمؾمفقدرةعمىاإلفادةمفتقنياتالسرد
تختمؼمفشخصآلخر بدرجة كاستمتاعو كتحقيؽانسجامو تشتتو كمنع فيجذبانتباىو،

فإفالتناسؽكالتكافؽبيفتقنياتالسردكالتناصفيلرحسبحضكرهأكغيابو.مفناحيةأخ
العمؿاألدبي،كعدـإغراقوفيالنصكصالمستحضرةأكالغائبةيؤدمبالضركرةإلىالمحافظة

                                                           

(299)صبيحسيف،التحريراألد(1)
(159العيد،تقنياتالسردالركائيفيضكءالمنيجالبنيكم)ص(2)
(293)صحسيف،التحريراألدبي(3)
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عمىدرجةعاليةمفالتأثيركالتركيز،كتشكيؽالمتمقيكتحكؿدكفدخكلوفيمتاىةأكليافي
كؿمفالتأكيؿكالتحميؿ.عقؿالمنتجكآخرىايكصؿإلىعالـمجي

 تقنيات السرد القصصي
 أوال: الرسالة 

تعتبرالرسالةمفالتقنياتالحديثةلمسردالقصصيحيثيستخدمياالكاتبفيالتعبير
عفآرائوكأفكارهكأحاسيسو،بطريقةقريبةمفالحكارالداخميالذميكشؼلناخباياالكجداف،

النفسكحنايا فيأعماؽ يدكر طابعكما أخذتالرسائؿ إذا األمركضكحا كيزداد الضمير.
الكامنة، الخارجيالذميتيحلممتمقيكشؼالنقابعفصفاتالشخصياتكطبائعيا الحكار
الكرقية البريدية الرسائؿ أف مف الرغـ كعمى تبعدىا. أك كتقربيا تربطيا العبلقاتالتي كنكع

فيكسائؿاالتصاؿكالتكاصؿإالأفالكاتبقدلجأاختفتفيالكقتالراىفنظرالمتقدـاليائؿ
يتعرضكفلومففظائعكمصائب الفقراءكالبلجئيفالمفجكعيف،كما لمتعبيرعفىمكـ إلييا
بطريقةأدبيةتمتزجبأسمكبالرسائؿالذميتسـبالشاعريةفيألفاظوكجمموكصكره.كقدحاكؿ

 مفخبلؿاألنسنةكالتشخيص(1)الت عيون روان()قالكاتبالتأثيرعمىالمتمقيفيمقالتو
زرقاكاف.. العيناف... تمكنت األحزاف بحر يا مائؾ زرقة "مف كلكمو كعتابو البحر كمخاطبة

ىؿتفيـمعنىاليتـكمعنىالثكؿكمعنى؟خضراكاف..عيكفركاف..ىؿتعرؼيابحرركاف
بمكجؾأشرؼ؟!ىؿتعرؼأشرؼ؟!"الفاجعةالممتدةمففجرالعمراألعجؼ؟!فمماذايختنؽ

"كانت قمبو شغاؼ في تغمغمت التي كآالمو أحزانو عف ليبكح المتكمـ ضمير إلى ينتقؿ ثـ
الكمماتتمتؼحركفياحكؿقمبيكحمقيكأناأحٌدؽفيعيكفركافالتيلـتبمغمفالعمرستة

ابتمعبحرخافيكنسكالدىاأشرؼكابفعموكائؿقبيؿ يستعد(2)الفجر"شيكرحينما كىكذا
الكاتبلمغادرةالمشيدبعدأفغرؽفيبحرأحزانو،تاركاالمجاؿلمطفمةاليتيمةكيتبدأفي
لو كعتابيا ككتابيا فيإرساؿخطابيا لمبحربعدالعثكرعمىجثةأبييا،كتبدأ تكجيورسالتيا

لطفؿيتيـفقدأباه،كلـكلمنساءفيبيكتالعزاء.كفجأةيجدالمتمقينفسوأماـصكتحزيف
؟أناركافيستطعأفينساهكاليقكلعمىألـالحنيفكالفراؽكحرقةاألشكاؽ"ىؿتعرفنييابحر

ىؿتعرؼيابحرراكيةالتيرحؿأبكىاكائؿمع،كىذهراكيةابنةعميكائؿ.أحبابؾيابحر
بحرقتمتأبيكأباىا يا فمماذا لم؟أبيأشرؼفينفسالمكجة لماذا. تختطؼاألحباب؟ اذا

                                                           

ـ18/2/1999بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
 ـ18/2/1999بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
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(1)تركتنانتجرعمرارةاليتـالطكيؿبعدماأخذتمنابيجةاألركاحكبسمةالشفاهكطمعةالكجكه؟!"
كيستمرالبكاءكالرثاءكالعتابدكفأفيظيرالكاتبأكأفنسمعردالبحرعمىتمؾالرسالة

 كعتابيا فيخطابيا الطفمة كتستمر المتخيمة، أك االطبلععمىمبلبساتالمفترضة كطمبيا
شاراتكحركاتتتعمؽبأبيياالغريؽ"باهللعميؾيابحرإال الفاجعة،كماأحاطبيامفأسراركا 
أخبرتناعفآخراألفكاركآخرالنظراتكآخرالصرخاتكالكمماتكالنبضاتكالحركات،باهلل

قبؿأفتس األيدمكىيتمكحكداعا بحرإالرسمتلنا كالعيكفكىيعميؾيا لمسككف، تسمـ
أف قبؿ آلخرتكدعو كالقمكبكىيتنبضشكقا أفتغمضفيالقرار، قبؿ بيتنا تحدؽنحك

كيظؿ(2)تصمتصمتالقبكركالخياالتالتيحامتفيالفكرقبؿأفيمسحيارحيؿالركح"
فيالكقتالكاتبمحافظاعمىالصكتاليادئالحزيفالمميءبالشككلكالرجاءكاألنيف،لكنو

نفسويعرضأفكارهكمكقفومفقضاياأمتوكفاجعةعصرهفيلغةتفكؽعالـالطفكلةالحزينة
بصكرتو يظير أف المألكؼ،دكف فاقت التي الرضيعة الطفمة تمؾ قناع يرتدم بأف مكتفيا

ككأنيا فصيح، عربي بمساف كالنجكل كالحكار الحديث كبدأت األطفاؿ، دنيا كالمعركؼعف
فيالميدأكجرتعمىأيدييـبعضالمعجزات"باهللتضاؼ إلىقائمةاألطفاؿالذيفنطقكا

عميؾيابحرأفتعيدلنااألسرارفنحفصغارنخطالحركؼاألكلىمفقصتناالحزينةالتيلـ
كأىمنافطريقناطكيؿكىٌمنا العميؽكأمياتناكجداتنا فلـتفعؿفاهللاهللفيجرحنا بعد،كا  تبدأ

كمعىذاإللحاحمفالمرسؿإلىالمستقبؿ(3)"،كالكطفمذبكحمسركؽمبيكعٌرمبحرمجكمب
يخيؿلممتمقيأفالكاتبقدسافرقدماعبرالزمافكالمكاف،كأطمعالطفمةعمىمجرياتاألمكر
المستقبمية،كأجراىاعمىلسانياكمالككانتتنظرإلىالغيبمفطرؼخفي،لكفالمتأمؿفي

بالنتائجالمحتكمةرسا مميئة كأفلغتيا الغيب، التعمـ أنيا لةتمؾالطفمةيدرؾبيسركسيكلة
لمقدماتمعمكمةسبقتكجكدالطفمة،كىذادليؿعمىأفتمؾاألفكارمفبناتأفكارالكاتب
ماالتيأجراىاعمىلسافتمؾالطفمةلتككفأكثرتأثيراكأصدؽتعبيرا،كأخيراتأتيالمفاجأةعند

"المرسؿركافأشرؼالبردكيؿ)نصؼسنة( تبقىمفعناصرالرسالة يشيرالكاتبإلىما
(4)راكيةكائؿالبردكيؿ)سنةكنصؼ(،مخيـخانيكنس"
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كادتتكقؼأنفاس أنيا أفتتأكد إالبعد كتأبىالطفمةأفتتكقؼعفبثرسالتيا
يةيستمعلطفؿصغيريتيـخرجعفالسامعيفمفىكؿالمكقؼكشدتو؛ألفالمتمقيمفالبدا

لكف مرات كالمو مرة كعاتبو الناس، صفات مف عديدة صفات البحر عمى كخمع المألكؼ
المفاجأةالكبرلحدثتبعدإعبلفالكاتبعفعمرالطفمة)نصؼسنة(،ككأنويريدأفيقكؿ

كرىاكطبائعيا،فكأفأفقسكةالحياةكشدةاألياـفيعالـالمخيـتخرجاألشياءكاألحياءعفط
البحرقاتؿأكقاطعطريؽيقتؿكيختطؼكيأخذبيجةاألركاحكبسمةالشفاهدكفرحمة،كفي
أف لمعتابمفاألحبابدكف كيستمع كيبكح، كيخبربيا كيخفييا يحمؿاألسرار الكقتنفسو

تداعبخياؿيتأثر.كفيعالـالمخيـالتكجدمعجزاتكالمستحيبلتكالعجائبالدنياالتي
الزمف، الركحكجراح مفحرقة أكانيـ قبؿ ىناؾيكبركف الصغار كلكف كالمنعميف، المرفييف
كقسكةالثكانيكالمحظاتالمريرةالتييرلفييااألطفاؿكالصغارمفالحزفكاألسىمايجعميـ

المعجزا يشبو ما ألسنتيـ عمى فيظير أكانيا، قبؿ أعمارىـ كيتجاكزف الزمف أكيسابقكف ت
تتمثؿفيحدكثخمؿ الكاتبلممرسؿإليو التيظيرتمفتحديد الثانية كالمفاجأة الخكارؽ.
جديدا كاقعا ليخمؽ حكلو مف الطبيعة معالـ في ىائبل تغييرا أحدث مدمرا زلزاال يشبو كبير

كماتبلشتفيوالصكرةالجميمةلممكافبعدأفظيرتفيوبقايامبلمحذلؾالكابكسأكالزلزاؿ،
يكنس خاف بحر إليو: "المرسؿ كحطاـ ركاـ شكؿ عمى قبيح كاقع مف بالقربمف-خمفو

الصفراء!" المنطقة األمرىكتمؾ(1)مستكطنةغكشقطيؼ! يمفتالنظرفينياية كلعؿما
الذمال الشيير الفمسطيني المعمـ ذلؾ خانيكنس، بحر إلى اإلشارة في تظير التي المفارقة

تعر إلى كالبدكميحتاج كالمدني كالقركم كالعجمي العربي كالقاصي الداني يعرفو حيث يؼ،
كالحضرم،لكفالعجيبأفالكاتبأتبعوبإشارةإلىأنوبجكارمستكطنةغكشقطيؼ،ككأنو
دفع إليوبعبلمةفارقةتدؿعميومما عمىالرغـمفشيرتوقدأصبحمجيكاليحتاجلئلشارة

م مكانو تحديد إلى الغدةالكاتب تمؾ الصفراء، المنطقة بجكار ككنو إلى اإلشارة خبلؿ ف
السرطانيةالتياكتسبتكصفاإضافيايشيرإلىكجكدىافيالمنطقةالصفراءالتيظيرتفي
مرحمةمايسمىبالسبلـ،كقسمتأرضالكطفإلىمناطؽكأشبلء.كقدنجحالكاتبمفخبلؿ

ال مفتقنيةالرسالةفيكشؼالنقابعفحجـ فييا اإلنسانية،كما بأبعادىا الفمسطينية مأساة
قيرظمـكفقرحرماف،كماأسيمتالرسالةبكصفياتقنيةفنيةداخؿالسردالقصصيفيتأكيد
عدةأمكرمفأىميا:أفالمسافةبيفالمرسؿكالمرسؿإليوقريبةلكفالحصارالمضركبعمى

حيؿ،األمرالذميبرركجكدتقنيةالرسائؿالمخيـيجعؿالكصكؿإلىالبحرضربمفالمست
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ككأف كأبراجيا، المحاصرخمؼأسبلكيا كالبحر المستكطنة قبؿحدكد المحاصر المخيـ بيف
ساحاتكمساحاتتحكؿدكف تفصؿبينيما أك ينتميافإلىبيئتيفمختمفتيف، كالبحر المخيـ

الكصكؿمفأحدىماإلىاآلخر.
يستخدـالكاتبتقنيةالرسالةمف(1)ىل األرض المحتمة()وسالمي لكم يا أفيمقالتو

جديدلكنويختفيتماما،كاليظيرأماـالقارئكيترؾالمجاؿأماـشخصيةاألـكىيتخاطب
طكؿغياب بعد التيبعثإلييا تمؾالرسالة عمى)مكتكبو( كىيترد كتؤنبو، كتعاتبو كلدىا

..كصمنامكتكبؾالذمبعثتوبالفاكسكقرأهحنكفنكرعيني،كىجرافكعقكؽ"كلدمفمذةكبدم
ابفأختؾبعدماأحضرهمفمحؿالتمفكنات..سبحافاهلل،اهللعمىكؿشيءقدير،أنامف
ناحيتيكهللالحمدأقدرأفأتكضأكأصمي،كأشربدكاءالضغطكالسكركالقمبككجعاألرجؿ

رأليحنكفالكممتيفق،الة.جمعةياغاليكالمعدةتحضرهليجارتناباستمرارمفعيادةالكك
األـ عيد عمى(2)"عف لمتأثير إضافيا ىاما عامبل باعتبارىا )الحمـ( بتقنية الكاتب كيستعيف

المتمقيمفناحية،كتعريةجكانبالفساداالجتماعيالتيأصابتالنسيجاالجتماعيفيالكاقع
ؾ،رأيتوفيالمناـخيرالميـاجعموخيرالحزيفمفناحيةأخرل"يكـالخميسزرتقبرأبي

أف كطمبتمنو الفاتحة قرأتلو كالمجنكف، كيصرخ بيده المقطكعة يده يحمؿ يجرمكراءؾ
كيمعفالكاتبأكثرفيتعريةالكاقع،ككشؼمظاىرالمعاناةكماجاءتعمى(3)يرضىعميؾ"

توكأبنائو،معاإلشارةإلىعدةأماكفلسافاألـفيرسالتياإلىابنياالمنعـفياليكنافمعزكج
"كفيالمقابؿ يحاءاتنفسية كا  إشعاعاتمعنكية مف تممو بما ثراءه المعنيكا  فيتقكية تسيـ
باإلشارةإلىأختؾالحمدهللزارتزكجيااليكـفيالسجفكبيسمـعميؾ،أنابخيركبصحةجيدة

رفناىاعمىأكالدأختؾ.الحمدهللخيركالينقصنيسكلقمةمشاىدتكـ.كصمتالمائةلايركص
بطكف.. غرفة لي بنت الككالة أف لؾ أقكؿ أف نسيت ياما؟ الغمبة ليش ياماكتير، قصر

قصر...كأختؾ..يمواهلليسترعمىبناتيابتزكرنيبعدماتعكدمفالشغؿ..ربناسترىامعاىا
سألتعنافنحفعاؿالعاؿ،كأبعثكاشتغمتبكابةفيمدرسةالبنات،ألؼحمدهللكشكر..إف

أىؿاألرضالمحتمة( يا )كسبلميلكـ زماف."(4)اليؾأغنية (5)التيكانتتأتيفياإلذاعة
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كىكذاتمعبالكمماتكالعباراتالسابقةدكراثنائياحيثتظيرحجـالجرحالنفسيالذمتعاني
المأساةاإلنسانيةالتيتخيـعمىكحجـ،منوأموبسببإىمالوكعقكقولكالدتوكأىمومفناحية

رؤكسيـمفناحيةأخرل،ككأفمأساتيـتتكالىعمييـدكفانقطاعاألمرالذميستكجبمزيدا
مفالتضامفالكجداني،كالتعاطؼاإلنسانيكالعنايةكالرعايةمفاألبناءكاألقاربقبؿاألصدقاء

فبعدالمكلىفيىذاالزمافالحزيف.كالجيراف،لكفيبدكأفالجيرافكحدىـكانكاأفضؿمعي
تاحةالفرصةلعرضمزيد كيمجأالكاتبإلىتعدداألصكاتلعرضمزيدمفمشاىدالمعاناة،كا 
يكازممرارتو تعبيرا الكاقع التيتعبرعف النظر مفزكايا عديد تقديـ أك مفكجياتالنظر

م عف عجزت ككأنيا األـ، صكت اختفى فقد لذا قسكتو؛ كماؿكيصكر كا  اإلرساؿ كاصمة
االتصاؿلحرقةالمشاعركسكءالحاؿكشدةاالنفعاؿ"كأترؾلؾحنكف(يكمؿالمكتكب.خالي
سمعتكبلمؾخالي الشمؿعندما أصابيا لقد تنطؽأبدان.. دمكعجدتيالتيلـ ىذه العزيز:
عفرصاصفارغ المستكطنة كنتأبحثتحتأسبلؾ مجركح، كأصابعيترتجؼ، العزيز:
ألشترمبثمنوكتابالتاريخألختي،شكراعمىالمائةلايرالتيكمفتنفسؾبإرسالياعمىالعيد
رغـماخسرتوفيرحمتؾإلىاليكناف.خالي:جدتيغضبتعميؾكقالت:اليستحي،كقالت:
قمبومثؿالحجر،ىانحفياخاليعمىأبكابعيداألضحى،كليسأمامناسكلصكرالشيداء

اء،صكرةأبي،رسالتؾالتيأرسمتيابالفاكسمزقتيا،كلـاقرأىالجدتيفييالتسمعإالكالسجن
متن خاليإذا فمفنمكتذالصكتقمبيا. جكعان فيركز"كسبلميا أىديؾباقيأغنية كأخيرا ،

كعاشتفمسطيفحرةمستقمةعاصمتيا"(1)المحتمةيامنزرعيففيكظائفكـلكـياأىؿاألرض
مفالبلفتلمنظرفيتقنيةالرسالةالتي(2)الشريؼ!ابفأختؾالحنكف/حنكف."القدس أخيرا

يتح كلـ بالرد، إليو يسمحلممرسؿ لـ أنو القصصية مقاالتو بناء الكاتبفيإتماـ تكسؿبيا
مف الثانية الرسالة لظيكر الفرصة يتيح الكقتنفسو كفي لرده، يصغي أف لممتمقي الفرصة

لي آخر مفمرسؿ فصبلف كالثانية األكلى الرسالتيف ككأف المعاناة، مف عرضجكانبجديدة
قصةأكركاية،أكمشيدافمفمسرحيةتعرضأماـالمتمقيبطريقةمرئيةكمسمكعة.كالباحث
فيظنوأفالكاتبمصيبفيرأيوفيكييدؼإلىالتركيزعمىتصكيرالفاجعةمفجانبيا

بكؿكالرفض،كاكتفىبالسردكالعرضمفقبؿطرؼاكتكلبنيرافاإلنسانيالذماليحتمؿالق
الفاجعةالفرديةأكالجمعية،كلـيعداألمرمكضكعاإنشائياتكفيفيوالببلغةالقكليةكالفصاحة
كمقارعةالحجةبالحجة،فشمسالبلجئيفالتغطىبغرباؿ،كالحقيقةأشدمرارةعمىالنفسمف
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اكتفىالكاتببتقديـالحكايةكعرضيامفالبدايةحتىالنيايةمفقبؿكؿمايمكفأفيقاؿ؛لذا
المرسؿ،كلـينتظرردامفالمرسؿإليوكلككافالردشطركممة.كقديككفالسببفيمنع

 إليو العاؽ-المرسؿ االبف مف-كىك الكاتبعمييما إشفاؽ أختو ابف أك عمىأمو الرد مف
والثاقبةكخبرتوالكاسعةأفالردمفذلؾالكلدالعاؽسيككفأشدطبيعةالرد؛ألنويتكقعبنظرت

كقعاعمىنفكسيـمفكقعالحساـالميند.

ينتقؿبناالكاتبمفالكاقعإلىالخياؿأكيذىبإلى(1))رسالة لم تكتبيا أمو(كفي
األركاح،أبعدمفذلؾعندمايتكقؼالزمف،كيتبلشىالمكافلنصؿإلىعالـنكرانيتمتقيفيو

لنقؿتمؾالكقائع الكاتبإلىتقنيةالرسالة لجأ مفاألياـ.كقد كاففييـك تسترجعما كتبدأ
الحزينةمكتفيابصكتاألـكىيتناجيكلدىاكاصفةلولكعتياكحرقتياقبؿأفتكحؿعينييا

ليؾ،كلكفبرؤيتويكـطاؿانتظارىا"كلدمالغاليعبدالعزيز.كنتأتمنىأفيكصمنيعمرمإ
طاؿانتظارمحتىانتيىالعمر،كضاقتالركحبأحماليافغادرتجسدمكشكقيكحزنيكعمتي
معؾ كحاصركا حاصركؾ أف منذ السكينة أك السككف يكما عرؼ ما الذم قمبي كنبض

النص(2)ركحي" في بعضيا عمى األجناساألدبية انفتاح مف الكاتباإلفادة استطاع كقد ،
ا كالسرد الجنساألدبيالسردم خصكصية إلغاء دكف تقنياتحديثة مف فيو كما لقصصي،

الكاحد،كبدأعفطريؽتقنيةاالسترجاعداخؿالرسالةفيتخطيالتتابعالخطيلمزمف،كتقديـ
بعضاألحداثكتأخيربعضيااآلخرليقدـنكعامفالتفاعؿكالتداخؿفيمابينيافيتقديـسرد

التشكيؿالفنيكالجماليليذهالرسالةالقصصية"حبسكؾكعذبكؾ،قصصييجمعبيفاإلثارةك
فيجسدؾاألمراض،كأنتالطبيبالذمنذرتعمرؾلمداكاةكطفمذبكح، كأبعدكؾكأسكنكا
ككنتأنامعؾياكلدمفيكؿزنزانةكفيكؿآىةكفيكؿمنفى،كفيكؿمكاف.كمعؾسافر

.كنتفينبضقمبؾكمفتعذيبالىتعذيبقمبيكركحيحينماتنقمتمفسجفالىسجف
.(3)كفيخيالؾككانتركحيتعكدإلىجسدمالعميؿبعدرحمةالغياب"

الدنيا بيف يفصؿ بعيد شاطئ عند سفينتيا لترسك الذكريات بحر في األـ كتسبح
رؽكاآلخرة،كتتكقؼعندنقطةفارقةحيثتصكرلممتمقيلحظةإنسانيةمميئةبآالـالفراؽالمح

التياللقاءبعدىاإالخارجنطاؽالزمافكالمكاف"كىكذاانتيىالعمرىذهالمرةياعبدالعزيز
قبؿأفأكحؿعيكنيبطمعتؾالبيية.قبؿأفأخطإليؾالرسالةكالكصيةكعدتياحبةعيف
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العمركأراؾ فارقو كقد عيكنيفبلتراؾعيكنيكأنتتتأمؿجسدمالمسجى، سٌبمكا أمؾكقد
كيتداخؿالكصؼمعالسردلتصكيرلحظة(1)بركحيكأنتتبتمعالدمعاتكتجترالحزفكاأللـ"

"عيفعمىجسدم كقيرا فيوالركحظمما قتمكا فارقتوالركحكبيفجسد لقاءعجيببيفجسد
كتنزلؽالكمماتحيرلمينئةمعزية!ىكذانتقابؿبعدىذا،المسجىكعيفعمىكجيؾالمحبكب

قمبيالفراؽي ميجة ا كالمرضكخرجت، كاالنتظار األلـ خرجتلتكؾمفخمؼقضباف كقد
القير." خمؼقضباف فيخدمة(2)لتكؾمف الرسالة لتقنية الجمالي كيكظؼالكاتبالمستكل

المستكلالدالليليعبرعفمكقفومفالكاقعالمريرعبرالدخكؿفيعبلقةجدليةتشبعفضكؿ
الظمـكالضيـكالصمتكالسككتفيىذاالكاقعالعفف،كذلؾمفالمتمقي،كتحرضوعمىرفض

خبلؿالرسائؿالضمنيةالتيتشكبيانسبمتفاكتةمفالسخريةالبلذعة،كخياؿمتعطشلمتابعة
العكاطؼاإلنسانيةالتيتنسابمفقمبأـقتيمةفيكطفمذبكح"كتسأؿركحيياحبةعيني:

قمبيمفصدرمحينما نزعكا يذبحكفلماذا لماذا يخرجكؾ؟ لـ قتمكنيحينما لماذا حبسكؾ؟
الكطففيناكنحفالمكاتيحممففيبطكنيفرجاؿالكطف،كربيف،كسيرف،كتعذبف.نحفالمكاتي

كيقتمعكفعيكناطالماركتبدمعياترابأسكدايذكدكفعفكرامتوكترابو؟!كلدفلمكطفرجاال
لكاتبفيبثبارقةأمؿجميؿ،كبرقيةنابضةبالثقةكاليقيفكأخيراينجحا(3)الكطفالمستباح؟!"

كالنصركالتمكيف"أتدرلياعينيكأنتـتييمكفالترابعمىجسدمأنيفقطشعرتبالفرحةأني
كعزائيأنىتركتخمفيمفيدعكليألتحؼبترابكطفطالماأرادالمستكطنكفإخراجنامنو!

عزائيأفأدرؾتحتا لمكطف. ككؿالحكاجزككؿالسجكفككؿكيدعك القيكد لترابأفكؿ
الثابتيف. المصابريف الصابريف المؤمنيف اهللعف تحجبرحمة ال كيستشرؼالكاتب(4)القبكر

الزمفالمستقبؿمتحدياالكاقعالسياسيالممزؽالعاجزعفسحؽإرادةالثكاراألحرارالقابعيف
باألمؿكالترقبكاالنتظار"ياكلدمالغاليلئفخمؼالقضبافمصكراكؿذلؾبعمؿأدبيمميء

كبقدراهلل،أخرجتمفعمرمفعزائيأنيلـأخرجمفكطني كلئفأخرجتفبقدراهللكحده
المؤمنيف المجاىديف كينتصرمعؾكؿ ستنتصر النصر"،كحده (5)كلفيحجبالسجفعنكـ

رةضمفرسالتياالعجيبةالتيلـكقبؿأفيتكقؼاإلرساؿتحرصاألـعمىتقديـكصيتيااألخي
داخؿالكطفالذبيحالمستباح، مفسجفإلىسجفإلىزنزانة أفطافتركحيا بعد تكتبيا،
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كمفالمنفىإلىبيتالعزاءمعمنةكصيتيابأفيرفعرأسو،كأفيرتقبالنصرالقريبمعدعائيا
إذاعدتالىالسجفبعدأياـ"مبلحظة:كلدمالعزيزبأفيجمعاهللبينيمافيمستقررحمتو.

كلكفسننتظرمعانصر،العزاءفاسمحليىذهالمرة...لفأحزفلذلؾ،كلفأقمؽكلفأنتظرؾ
اهلل،فارفعرأسؾكاهللمعؾكلفيترؾأعمالؾ.معالسبلمةياحبةعينيكيافمذةكبدم،عسى

ا تكتب لـ التي رحمتو...أمؾ... مستقر في جميعا يجمعنا أف العزيزلرسالةاهلل عبد أـ
(1)الرنتيسي"

كىكذافقدتمكفالكاتبفيالرسالةالسابقةالمختمفةعفكؿالرسائؿمفبثمجمكعة
نتجعنومفإساءة كما بنارالشكؽكالمكعةكالقيرالسياسي، المحترقة مفالرسائؿالضمنية

ا ذكم ظمـ مف يعانكف أصبحكا الذيف الشرفاء األحرار عمى مفكعدكاف يعانكف كما لقربى،
األعداءحيثفرقتسجكفالقيربيفاالبفكأبيوكأموكأخيو،فاحترقتالميجكالقمكبكاألركاح
فتخاطبتبغير كقضبافالسجاف، كالسدكد األسبلؾكاألشكاؾكالحدكد التيحالتدكفلقائيا

منطكقةالتدركيالغةكتخاطرتعفبعد،كتكاصمتبعيداعفحدكدالزمافكالمكافكبمغةغير
اآلذاف،كلـتجرعمىأملساففجاءتتمؾالمغةأشبوماتككفبمغةالمناـأكاألحبلـالتيال
المتمقي فارؽ عندما نيايتيا الكاتبفي عنو عبر ما كىذا أحد، بيا يدرم كال أحد، يسمعيا

تكتبالرسالة" :"أمؾالتيلـ بقكلو يعمفالكاتببنفسو(2)كفاجأه األخيرةكىكذا عفالمفاجأة
عيكنو يكحؿ كلـ يستقبميا لـ إليو المرسؿ كأف تكتبالرسالة لـ األـ بأف اعترؼأخيرا حيف
بأنكارىاكأسرارىاككأنوينقمناخبلؿرسالتوإلىماينبغيأفيككفخبلؿعالـأفضؿيخمكمف

كاأل األبناء بيف فيو يفرؽ كال كالمعتقبلت كالسجكف كاألشكاؽ مفالفراؽ يخمك عالـ ميات
االحتبلؿكاالعتقاؿكاالغتياؿ.

المتمقينفسوأماـمشيدمسرحيلتمثيؿصامت(3))دعوة الشعبي الغية(كفي يجد
يقتربفيوالمتمقيمفالشخصيةالكرقيةككأنوينظرمفخبلؿعينيياكيسابقيافيقراءةنص

المغمقةباستغراب...الرسالة"رفجرسالباب..تناكؿاألستاذأنكرالرسالة
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بسـاهللالرحمفالرحيـ

األخ/األستاذأنكرالشعبي...حفظواهلل

تحيةالكطفكالدكلةالمستقمةكبعد،،

يسٌرالمنتدلالكطنيدعكتكـلممشاركةفيالنقاشالذمسيدكربشأفتأجيؿاإلعبلف
يرجىإبرازالبطاقةعندعفالدكلة،معالعمـأنوسيحضرالمقاءعددمفالشخصياتاليامة،

المحظةاألكلىإلىالمرسؿكالمرسؿإليوكالمناسبة،كال(1)الدخكؿ" يتعرؼالمتمقيمنذ كىكذا
لمنظرغيرأفالمرسؿإليويشعربالصدمةكالدىشةبعدقراءتونص يجدفيذلؾشيئاممفتا

الذىكؿإلىتحسسمك ىذا كيدفعو يصدؽنفسو، كاليكاد الدعكة، التيكافرسالة اطفاأللـ
يعانيمنياطكيبل،كمفثـيبدأفيعقدمقارنةبيفالماضيكقيموكمبادئو،كالحاضرالمميء

السيطرةعمىمشاعرالذىكؿالتيذأنكرالرسالةعدةمٌراتمحاكالبالتراجعكاالنييار"قرأاألستا
رأيوالقيمةلو،حيثكافأصابتو،فقدتأكدلوبمااليدعمجااللمشؾبعدىذااإلىماؿأف

كيبدك(2)"1993آخرخطابلويمقيوأماـجمعمفالناسفيتأبيفأحدالشيداءأكاخرعاـ
أفالكاتبيعمـعفشخصيتوأكثرمماتعمموعفنفسيافيمجأإلىضميرالغائب،كيبدأفي

المتمقي إلشراؾ تمييدا لشخصيتو التعريفية البطاقة رسـ يتمـ عمىالكصؼالذم طبلعو كا  ،
مف يمنعو االستغرابلـ ىذا "لكف كيانيا سيطرتعمى التي الخفية كأسبابيا الدىشة أسرار
استعادةالشعكربالثقةفيقدراتوالفكريةكالخطابية..فيكمعمـاألجياؿكىكالشخصيةالكطنية

(3)البارزةكىكمحبكبالجماىير..كىكابفالتنظيـكأحدمؤسسيوكمايقكؿ".

كىنايمجأالكاتبإلىجمالياتالمغة،كتقنياتالسردالقصصيمتكسبلبالصكرالخيالية
كتقنية المشركخة المرآة خبلؿ مف المادم الكاقع عمى نفسو في ما سقاط كا  الكعي، كتيار
مف التيزاد كالصدمة كلكييساعدشخصيتوعمىالتخمصمفمشاعرالدىشة االسترجاع،

 اإلىماؿ مشاعر "حتىحدتيا ذاتو في مؤلما كتمزقا حقيقيا انشطارا أحدثت التي كالتيميش
كأخذ المتراقص، المشركخةعمىبابدكالبو المرآة كقؼأماـ أنكرذاتوجيدا يكتشؼاألستاذ
يستخرج الميدكد،ثـيغكصإلىالذاكرة المنفكشكجسده يقمبصفحاتكجيوالمجيدكشعره

 كثكرتو الشبابكعنفكانو صكر عمىمنيا يساعد الذمقد األمر كيستدعيالمكاقؼكالمكاقع،
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لمحظة إالأفيستعد يبؽأمامو كلـ مفجمالوكجبللو، كاثقا فبدا المرآة، شكىتو تصحيحما
مك عف فييا يعبر التي عمالحاسمة كينفس الدكلة مف التاريخي كبتقفو مف داخمو في ا

(ليكظفوفيكشؼأدؽاألحاسيسكالمشاعركينتقؿإلىالحكارالداخمي)المكنكلج(1)مخيؼ."
المتعمقة كالتحكالتالخطيرة الراىنة، الساعة حكؿقضايا التيتضطربفيأعماؽشخصيتو
أنكرأفتقكؿكممتؾبعدماعجزاآلخركفعفقكؿ أستاذ بالتنازالتكالمفاكضات"آفلؾيا

مفاكضاتكالتنازالت.كأخذيرددالكممةالحاسمة...آفلؾأفتككفشاىداعمىنيايةمرحمةال
أبياتالشعرالتيطالماأحبياككتبياعمىسبكرةكؿالفصكؿالتيعٌمـفييا.

ـياظبلـالسجفخي

اإننيأىكلالظبلم

ليسبعدالميؿإال

(2)نكرفجريتسامى"

كتظؿالشخصيةمتنقمةبيفالحكارالداخميكاالسترجاعكالسفرعبرالزمفىاربةمف
لمشعبالكا الجمعية كالذاكرة الكجداف يمثؿ الذم الماضي إلى كالتراجع باليزيمة المميء قع

كيستمراالنتقاؿمفالكاقعإلىالخياؿمعالدخكؿفيعبلقة كاستحقاقاتيا. المطالببالحرية
"انيمؾاألستاذتناصتاريخيمعرمزالبحثعفالحريةكالثائرعمىقيكدالعبكدية)عنترة(

اعترؼشٌدادأنكرف كما بو.. فييا التياعترفكا جاءتالمحظة فقد المقاء.. ليكـ ياالستعداد
بعنترة!كبعدأفلبسالبدلةأعادتكزيعماتبقىمفشعرهعمىالمناطؽالمقفرةمفرأسوكأخذ
الجماىير تستقبمو يمرفكجيوعمىمجمكعةمفالتقاطيعحتىتبدكابتسامتوعريضةحينما

التيتبدأ(3)كالتصفيؽ"باليتاؼ اليقظة أحبلـ تشبو يتكقؼالزمفلينتقؿالكاتببانسيابية كىنا
كتنتييببلمقدماتأكإشاراتلتتقمصالشخصيةدكرىاالخياليالمرتقبفيخطبةجماىيرية
عصماء"شرعبالفعؿفيإلقاءالكممةكالجماىيرتصفؽكىكيرفعيدهماسحاعمىاليكاءالذم

ىاقد،الحضكراإلخكةكسممتمسامنيـالتكقؼحتىيستطيعإكماؿخطابو.أييايعمكالرؤ
قدانتيىعيدالمفاكضاتإلى الفصؿفيكؿمايدكر.ىا جاءدكرالجماىيرلتقكؿكممتيا

آفليـأفيفيمكاأفحقنافيكليعمـالصياينةأننامددنايدنالمسبلـكلكفىناؾحدكد.،األبد
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د البحر.اإلعبلفعف ماء كليشربكا أبدا لمتراجع المجاؿ حؽمقدس.. الجماىيركلة ،أيتيا
كالتزاؿالشخصيةغارقةفي(1)االنتفاضةقادمةالمحالة..سننتصر..سننتصر..سننتصر"

"تكقؼاألستاذ كتصفيقيا الكرديةكىيتنظرإلىالجماىيررأمالعيفكتسمعىتافيا أحبلميا
مجاؿلتصفيؽالجماىيركىتافاتياالتياختمطتبأصكاتطرقاتمتتابعةظفأنكرقميبلتاركاال

كينتييالزمفالحقيقيالمتخيؿالذمكافيمؤلالنفسأمبلبالنصركثباتا(2)أنياطمقاتالبنادؽ"
صراراعمىنيؿالحقكؽلتبدأرحمةالعكدةإلىالكاقعالحزيفالذميفكؽالخياؿفي كصمكداكا 

ستيقظتالشخصيةمفأحبلميا،كعادتإلىكعييافيعالـاليقظة،كسيطرتغرابتوحيثا
عميياصدمةأفقدتياكعيياكأصابتيابصمتعميؽ"لكفاندماجوفيالدكرلـيمنعومفأف
المرآة في الجالسة الجماىير مف فاستأذف البيت باب عمى شديدا طرقا ىناؾ أف يكتشؼ

المشركخةليفتحالباب..
أنكرالشعبي؟األستاذ-

نعـ..-

كصمتؾدعكة- الدعكات، أفىناؾخمبلحدثفيتكزيع يبدك كلكف نأسؼعمىاإلزعاج،
نماىيلؤلستاذأنكرابفعمؾ..عفكاعمىاإلزعاج..يمكنؾإعادةالدعكة..كبام ليستلؾ،كا 

زالتيتكمؿرسـكلعؿالنيايةالتيكصمتإليياالرسالةتحمؿباقةمفالرمك(3)بامياشعبي."
التيكصمتعفطريؽ البريدية الرسالة تغييرعناصر مفخبلؿإعادة الجديد الكاقع صكرة
تطالبتمؾ لذا كانقضىشأنياكمضى؛ إلىمرسؿإليوينتميإلىمرحمةكلىعيدىا الخطأ
المرحمة إلى الشخصالمناسبالذمينتمي إلى إرساليا ليتـ الدعكة بطاقة بإعادة الشخصية
الجديدة.كقدجاءتالكمماتاألخيرةمشكبةبسخريةالذعةتنسابمفكمماتغريبةأعجميةال
فيتصكيرالكاقعالجديد كبيرا دكرا لعبتالرسالة إالمعنىالفراؽكالكداع.كىكذا منيا يفيـ

بالتناق مميئا ضبطريقةفنيةبعيدةعفالتقريريةكالتسجيمية،حيثعرضتعمىالمتمقيمكقفا
كالدىشةفيلحظةفارقةبيفالماضيكالحاضرأيقظتالمتمقيكحرضتوعمىرفضمايدكر،
كىيترتدمأقنعة المأساكم، كالتكقؼعفالتصفيؽكالتيميؿلشخصياتظيرتعمىالمشيد

غريبةكتتحدثبمغةمريبة.
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)المكن الداخمي الحكار إلى الكاتب كلجأ مقالو في يقدـل(1))دعوة الى الموت(لكج(
لممتمقيعالماداخميايمكجبالتساؤؿكالحيرةكالقمؽ،كالصراعالنفسيالمريرأماـكاقعأكثرمرارة
لمافيومفحزفكقيركمفارقات"ماذاجرللؾياعمي؟لقدكنتتبحثعفالمكاجياتدارا

خرابدار...معكؿطمقةكانتتصيبجسدؾكنتتزدادقكة،كمعكؿحبسةكنتتخرجأكثرف
صرارا..لـتكفبحاجةالىدعكاتلممكاجية.كنتتصنعالمكاجيةككنتدائمامنتصرامع كا 

(2)فمالؾتتردداليكـبينمايتقدـفبلفكعبلفالذيفتخاذلكادائما"،مفصمدمفرفاقؾالشرفاء
كقدحرصالكاتبعمىلفتنظرالمتمقيإلىماأصابالكاقعمفانقبلبىائؿفيالمكازيف
كالمعاييركاألكضاع،فقدكانتالمكاجيةمعاالحتبلؿمستمرة،كالتعرؼالتكقؼكالتحتاجإلى

الثكرةكالمقاكمةفيالنفكس،كأمستالمكاجيةالسممية.إشعاؿفتيميا اليكـفقدخبتجذكة أما
فأصبح انقمبتالمكازيف "ىؿ الرسمي المستكل مف كتكميؼسياسي رسمية دعكة إلى بحاجة

أليسا كمو؟ الشعب معركة ىذه أليست اليأس؟ ىذا لماذا الجبناء؟! كاستأسد جبانا لشجاع
(3)االستيطافسرطاناييددجسدالكطفكمو"

الكاقععبرتصكيرشخصيتو، كيبدأالكاتبفيكشؼالنقابتدريجياعفمبلمحىذا
أفتحرؾساكناأككىيتصغيلكمماتالرسالةالتيتقرأعمىمسامعيابكاسطةالمسئكؿدكف

أفتنبسببنتشفة"كافعمٌيجالسايستمعالىالمسئكؿفيالحزبالذميقرأعمىأسماع
الشبابالرسالةالمكجيةلمحزبلممشاركةفيالمظاىرةالسمميةعمىمفترؽمستكطنةنتساريـ

ال إقامة حتى كسكيا "معا بعبارة ذيمت التي المستكطنة حدكد تكسيع عمى دكلةاحتجاجا
القدسالشريؼ" كيستخدـالكاتبضميرالغائبفيالحديثعفشخصيتوالتي(4)كعاصمتيا

يبدكأنويعرؼعنياأكثرمماتعرفوعفنفسيا،بؿيذىبإلىأبعدمفذلؾحيثيغكصفي
أعماقيامصكراآالمياكىكاجسياكتخكفياكمعاناتيا"عمٌيالذمخرجلتٌكهمفالسجفكافيقمب

يكجكهالحاضريفكيراقبانفعاالتيـكينظرمفنافذةالمقٌرالىلكفالشمسكيستقرئنظرهف
مفكؿذلؾحرارةالحماسالذماليدرملماذايخكنوىذهالمرة؟ربمايككفالسببذلؾاإلعياء

كيدخؿالكاتبمعكاقعوفيعبلقة(5)الذمأصابومفجٌراءالضربكالشبحكالتعذيبكاإلىانة!"
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الطكيؿمفالقتاؿكالنضاؿكالسجفكالتعذيبكاإلىانةجدلي بتاريخيا شخصيتو تصكرحياة ة
تختصر التي المأساة بحجـ كعذابات كغـ ىـ مف ذلؾ عف نتج كما الكطف، سجكف داخؿ
فيومفقيركقمؽكخكؼممزكجبحبالكطفكالحريةكتائوفي تناقضاتالكاقعالراىف،كما

بماعدـالقناعةبجدكلىذهالمظاىرة؟ربماالخكؼممابعدالمظاىرةطريؽاألحزافكاآلالـ"ر
لكأخمصفيىجكمو!كعمىكؿاألحكاؿلـيكفمفالممكفأفيصٌرحبمايجكؿفيخاطره،

(1)كاكتفىبمبادلةاالبتسامةألصحابوالذيفينتظركفنيايةكبلـالمسئكؿحتىيعانقكهكيينئكه"
يكشؼالكاتبسياسة كنزعكىكذا التحقيؽ، أقبية في كزجيـ الشرفاء كمبلحقة األفكاه تكميـ

كرامتيـكسمبيـمعنىالحياةكعزليـعفالمضيقدمافيدركبيا،كمنعيـمفمجردالتصريح
بمايجكؿفيخاطرىـالماينككففعمو"كرغـعمموبأفرفاقوالذيفخرجكاقبمومفالسجفقد

يظركؼغامضةإالأفذلؾلـيمنعوأفيستمتعبكؿلحظةتمتإعادتيـإليومرةأخرلف
(2)حٌريةمنذأفخرجمفبابالسجفكحتىرؤيتوالشمسكاألحباب،كاألصحابكالضكضاء"

كيعكدالحكارالداخميلمظيكرمفجديدحتىيخيؿلممتمقيأنويسمعصكتاخفياخبلؿمشيد
كلتجعؿ،التتكغؿفيعالـالشمس،تيكرالت،يعرضعمىخشبةالمسرح"عمىميمؾياعمي

فأنتقربافنيراالتفاقاتشئتأـأبيت..بذنبأك،مفظبلـالسجفخطرجعةفيحسابؾ
فأنتفيسجف.. عينيؾىيشمس"الفكرة".. أماـ أفالشمسالتيتراىا كلتعمـ بغيرذنب.

أكىناؾ" ىنا ثقب.. أكضاؽفكافبحجـ اتسعفكافبحجـغزة بمغاألمرأف(3)سكاء كقد
طريقةالمقاءبيفاألحبابكاألصحابقدتغيرتفبدالمفسماعالضحؾكالفرحكالسركرالتقت
إلىلساففيك دكفالحاجة كمخاكفيا كآالميا لتتبادؿىمكميا الصدكر مع المكبكتة الصدكر

المناطؽ،بعدغيرمأمكف"انتيىالمسئكؿمفقراءةالدعكةكشرحالمطمكبمفالشبابفيكؿ
كالدمكعبالدمكعكاختمطتكمماتالتينئةبالكممات،ذلؾبدأتالتينئةكالتقتالصدكربالصدكر

ينتقؿالكاتببطريقةأشدخفاء(4)المخنكقةكمشاعراليأسبمحظاتمفمشاعراألمؿ" كىنا
كليمتقطكيرتدمقناعشخصيتو؛ليمتحمفذاكرتوقبسامفنكرييتدمبوفيدياجيرالظبلـ،

"كلـ كاليكاف باليزيمة المميء بكاقعو التيتحيط القبكر عمى ليضعيا الذابمة الزىكر مف باقة
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يعرؼعمٌيكيؼتسممتمفذاكرتوإلىلسانوأبياتمفالشعرلشاعرمصرمانتحمياعمى
يرددىابصكتمسمكعدكفأفيشعر:رالعربالجاىميعنترة،فأخذعميلسافشاع

عةالطعاف!!أنافيساكى

ساعةأفتخاذؿالكماةكالرماةكالشجعاف!!

دعيتلمميداف!!

أناالذمماذقتلحـالضأف!

أناالذمالحكؿليأكشأف!

أناالذمأقصيتعفمجالسالفتياف!

(1)أيدعىإلىالمكتكلـأيدعإلىالمجالسة"

)البكاءبيفيدمكيتكسؿبالتناصالداخميمعالشاعرالمصرمأمؿدنقؿفيقصيدتو
ـأماـالعدكالصييكني،بعدأفيغكصفي1967زرقاءاليمامة(التيصدـفييابيزيمةعاـ

عالـالتراثكاألساطيرمتنقبلبيفزرقاءاليمامةكعنترةالذماليجيدإالالصر،كيدعىإلى
يدعىإلىالمكتالكركمكاجيةالفرسافعندماتخاذؿالكماةكالرماةكالفرسافمفقكمو،ككأنو

)دعوة فقطبعيداعفمجالسالفتياف،كمافييامفليككمرحليمتقيالكاتبمععنكافمقالتو
مفإلى الموت(  البكاء يمتد كىكذا اإلشاراتكالدالالت، كتتداخؿ المعاني فييا تتفاعؿ التي

كلةمفالكاتبلتقديـالزمفالبعيدحتىالكاقعالراىفالذممازاؿحافبلبعكامؿاليزيمةفيمحا
لقاءكمماتالرثاءلذلؾالزمفالذممضىكانقضىبعدأفخمؼكراءهكارثةال كاجبالعزاءكا 
يستيقظكا أف عبس فرساف تنتظر  التي كاليزيمة كاالنكسار بالعجز إال أىميا معيا يشعر

كالحرائرعمىأيدمكينفضكاعفرؤكسيـغبارالذؿكالميانة،كأفيثأركالدماءاآلباءكاألطفاؿ
الثكاراألحرارالذيفيبككفبصمتفيالكقتالراىف.

القكاعدالفنيةالمطمكبةلكتابةالرسالة(2))رسالة من تحت الما (لـيراعالكاتبفي
إليو األحبابإلىمرسؿ األقاربأكاألصحابأك حيثتككفمفقبؿمرسؿمفاألىؿأك

كقدجاءتىذهالرسالةعمىشكؿخبرعاجؿتمييداإلثارةعقؿمعركؼلدييـأكقريبإلييـ،
"حينما عثرت المتمقيكجذبانتباىو البحرانية الطائرة عفضحايا اإلنقاذ عمىفتشتطكاقـ
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لقمةفييدطفؿلـتؤكؿ،كمصاصة أبديا.. متعانقيفعناقا ككمةمفاألطفاؿكأميـكأبييـ
(1)احظةتحتالماءتتبادؿنظراتاالستسبلـاألخيرة!"الحميبفيفـالرضيعأسامةكعيكفج

الكثيقة يشبو تفصيمي عرضتقرير في يبدأ المتمقي انتباه جذب في الكاتب نجح أف كبعد
عفأرض بعيدا الشعبالفمسطيني،كىكيقضيحتفو مفمأساة التيتعكسجانبا التاريخية

اء.كقداستخدـالكاتبتقنيةالرسالةالكطففيقمبالصحراءأكفيجكالسماءأكتحتالم
تمؾ في األخيرة أنفاسيـ يمفظكا أف قبؿ كشعكرىـ تفكيرىـ كطريقة الضحايا صكت إليصاؿ
الفاجعةاإلنسانيةكالحادثةالمأساكيةالتيأكدتبحياتيـجميعا"إنياعائمة)أبكحجاج(التي

أقسمتإالأفتستشيدمعا؛حتيالتبكيأـأشرؼ السبعةكعميىعمكأنيا فمذاتأكبادىا
.كفجأةيختفيصكتالمؤلؼ(2)كحتياليستشعراألطفاؿاليتـبفقدىـألميـكأبييـ"،زكجيا

كيتكارلعفاألسماعكاألبصارليجدالمتمقينفسوكجيالكجوأماـشخكصيقفكفعمىالحد
القمبعندالمتمقيشيئاالفاصؿبيفالحياةكالمكت،كىـيتحدثكفبصكتمكحدلتزدادضربات

ماأفنمكتمعا،كليأخذبعدناالعزاء فشيئاكىكيتابعكيترقبكيستمع"فإماأفنعيشمعا،كا 
كقدحممتالرسالةعتاباخفيفاحزيناسريعااليرقى(3)نابعدذلؾمفيبكي.."ىيمفيأخذكليبك

الفمسطيني السفير بنا عمـ إذا ييمنا "ال الجارح النقد يدرإلى لـ أـ األخيرة نظرتو ؛فألقي
ليضعكا أحبابنا إلينا ينتقؿ أف ييمنا ال الكطف! كمف الشعب كمف منا أىـ بأمكر النشغالو

كتحمؿالرسالةبقاياأمؿكشظايا(4)جباىناأـلـينتقمكا"عمىالممساتاألخيرةكالقببلتاألخيرة
المكتقبؿمكاجيةالمكتخاصةبعدأفحمـظؿيراكدالضحايابعدأفكادكايغشىعمييـمف

تكقؼلحظة ككأفالزمفقد إلىجكؼالماء، مفأعمىالسماء تيكمبيـ بأفالطائرة أيقنكا
ما أفتدفنكا بو الذمتعمقنا الكحيد إنسافيرلالمكترأمالعيف"الشيء تكفيلكتابةكصية

الذمغادرناه فيكطننا الذمعمىتبقيمفعظامنا كالنارتأكؿقمكبنا..مضض.. كدعناه
ىذابكيناكتصارخأطفالناعندمامالتالطائرةعمىكدعنااألىؿكالجيرافكالشجركالحجر..

األخيرة ميمتيا األخيرة.."إلى فقد(5)لحظتنا قد كاالنفعاؿ الحزف شدة مف الكاتب أف كيبدك
تخميعنيا،كأفتنتقؿإلىكتابةالسيطرةعمىتقنيةالرسالة،كتكسؿإلىشخصيتوأفتتركياكت

مايشبوالمذكراتأكاليكمياتالتيتكتبببطءكتأنؽخاصةكأنياستعبرعفآخرلحظةفي
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كلـأكفألستطيعأفأحمي،عمراإلنساف"لـأكفألفعؿشيئاألسامةالذمسقطمفيدأمو
جزاعفتيدئةركعطفمتيبابا..ماما..ككنتعا:عبدالرحمفالذمتعمؽفيثيابيكىكيصرخ

آالءالتياستغاثتبأمياكبيكماذاكافبإمكانيأفأقكؿألشرؼكأحمدكمحمكدكأنسالذيف
يبككف كىـ يسمعكىاسكلتعانقكا لـ ربما كافمني،كمماتمبتكرة أفأرميسكلكما

رسكؿاهللقبؿأجسادىـلنصبحجسداكاحداكنشيدأفالإلوإالاهللكأفمحمداعمىجسدم
كيستمرالكاتبمختفياعفاألنظارمكتفياباإلنصات(1)قاعالبحر!"إلىأفتيكمبناالطائرة

خمؼالككاليسيستمعإلىكبلـشخصياتوالتيتصكرأحزانياكأتراحيابسبباألشكاؽكالفراؽ
عزيزعميناأفالذماللقاءبعدهفيأرضالكطف،ككيؼتبددتاألحبلـكتعطمتلغةالكبلـ"

كلكفاألعزكاألكثرإيبلما،كعزيزعميناأفنفارقكـأييااألحبابكاألىؿ،نفارقؾأيياالكطف
كيتغيرمفيكـالزمف(2)أفندففبعيداعفأرضنا،عزاؤكـكعزاؤناأناأطمناكداعكـليمةالكداع"

عفطريؽالحذؼأكالقطعكتتغيردالالتالكمماتالدالةعميوبعدأفيقفزالكاتببشخصياتو
لينتقؿبالمتمقيسريعاإلىدنياالناسبعدأفدفعوالحزفلمتابعةماحدثبميفةكتأثرألناس
في سطكرا إليكـ عدنا قد كىا "كاآلف الماضي مف إلىجزء كتحكلكا عيف، بعد أثرا أصبحكا

لحارةالذيفتعرفكاألسنةأطفاؿاعمىصفحاتالجرائدككمماتفينشراتاألخباركذكريات
كلعبكامعيـ.اآلفالمعنيألمسؤاؿعفالمسؤكليفعفماحدث.فقطأناأسأؿاألكالدإلى

تككنكا أف أرجك تسامحكني! أف طمبت السفر.. ليمة الجيراف كمف منكـ طمبتو طمب عف
الفاتحة" لنا فسامحكنيكاقرأكا فعمتـ قد تككنكا فلـ كا  الكا(3)سامحتمكني، تبفيارتداءكيبدأ

مفقضايا فييا اليكميةكما الحياة لمحديثعفىمـك قناعصاحبالرسالةكالمذكراتتمييدا
أكلكياتالمرحمة كتظير قسكة الناسبكؿ كتطحف كأحداثتعصؼبالمجتمع، ممحة سياسية
لتخاطبالمتمقيبطريقة جديد مف الحياة عادتإلىمسرح تمؾالشخصية كأف أك الجديدة،

كقناعاتوتقاب الكاتب أفكار المتمقي يعرضعمى ككأنو كاالستباؽ، االسترجاع بيف تمزج مية
الراسخة"تذكركاكبلمناعفالعكدةكعفالدكلة.لـأكفمقتنعابأفشيئامفىذاسيحدثككمما
في لنا أعرؼأف أكف لـ أرمفياألفؽدكلة! كال ينقبضقمبي، الذمتعيشكف رأيتالكاقع

فعمتالبحريفس فمماذاتعتبكفإفلـيستقبؿجثثأطفاليكجثثناكما كلـنرهفيحياتنا فيرا
المسؤكليفعندكـأنيـلـيبمغككـبالحادث،أكلـيرسمكاطائرةعمىباقيالدكؿ؟كلماذاتعتبكف
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ذلؾ؟!" بعيدا(1)الستقباؿجثثرعاياىـ!كمفنحفحتييفعمكا الكاتبلمكاقعمبمغا كيبمغنقد
ينصحيـ بينيـ يجمس زاؿ ما ككأنو المخاطب، بضمير كاألصحاب األىؿ يخاطب عندما

أحبابأطفالي أىميكياأصدقائيكيا اقرأكا،كيعاتبيـ"كتتحدثكفعفدكلة..بدالمفذلؾيا
ذالـيتغيرحالكـكتخرجكامفىذاالنكدالذميحيطبكـمفكؿ عميناالفاتحة..كادعكالنا..كا 

الشعبالفاتحة.عمىقرأكامكاففا

ليالمقاءتحتعدالةالرحمف. كا 

كأنسكعبد كآالء كمحمكد أشرؼكأحمد أشرؼكأكالده أـ أشرؼكزكجتو أبك أخككـ
يتبيفلممتمقيشخصيةالمرسؿذلؾالصكتالذمكافيأتيمرةمف(2)الرحمفكأسامة." كأخيرا

خيؿإليوأنوإلياـمفشدةالتمكيوكالخفاءكؿعنافالسماءكمرةمتمكجاتحتالماء،كأحياناي
ذلؾمكفالكاتبمفتكظيؼتقنيةالرسالةبشكؿجديدلمتأثيرعمىالمتمقي،كتقديـمجمكعة
المتمقيإنساف كأف كاتبكليسمعمما،  أنو المعارؼمعمنا مف الباقة المكاقؼالمؤثرة مف

ؾفإفالباحثيميؿإلىتفضيؿاالكتفاءيصغيكيتأثركليسطالبعمـيصغيكيمقف.كمعذل
كبعدىا الفاجعة كقكع سبقت التي المحظات لممتمقي صكر حيث الرسالة مف األكؿ بالجزء
كعرضالحزفكالخكؼكالمكتعمىاليكاءمباشرة،ككاففيذلؾمايكفيلمتأثيرعمىالمتمقي

حجـ مع يتناسب بما العبرات كذرؼ استخبلصالعبرات، إلى يضمفكدفعو كبما الكارثة،
إحداثالتأثيركاإلقناعالذميفكؽماقاـبوعندماأطاؿالرسالةبطريقةأفقدتيابعضسماتيا،
العاطفي التأثير الصحؼالخاليمف كبلـ أك المباشرة السياسية اآلراء يشبو إلىما كحكلتيا

 فييا كما األدب لغة عف بعيدا كالتقرير التسجيمية عمى يقتصر التشكيؿالذم جماليات مف
العاجؿ بالخبر الرسالة حيثتشابكتفيو األكؿ الجزء التناصالتيتحققتخبلؿ كمعمارية
مفحذؼكقطعكاسترجاعكاستباؽحكؿالرسالةإلىتحفة تخمميا بالمذكراتكاليكميات،كما

أدبيةفائقةالركعةكالجماؿ.

ـالتراسؿبيفشخصيفتفصؿبينيمايعكدالكاتبإلىالشكؿالتقميدملمرسالةحيثيت
تمثؿذلؾرسالةالبريداإللكتركنيالتيكردتعبرفيمقاؿ )تعال نبني معا المسافات،كما

كقدجاءتالرسالةعمىلسافمغتربيردفيياعمىرسالةأخرلكصمت(3)مكمبة فمسطين(,
أفجففتالغرب التأثركالبكاءبعد الدمكع"أخيإليومفأرضالكطف،كسببتلو ةفيمآقيو

                                                           

 ـ31/8/2000بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
ـ31/8/2000بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
 ـ11/5/2000بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)



324 

،الحبيب قرأترسالتؾ عندما دمعتعيكني كما أدمع لـ سنكاتطكيمة منذ البريدعمى
كالصمتعمييا!" ألفتالعيشمعيا، نفسيجركحا فتحتفي فقد (1)اإللكتركنيلصحيفتكـ،

بيفأخكيفغيرشقيقيففرق حزينا كبلما لسماعو متأثرا منتظرا تبينيماكيظؿالمتمقيحائرا
األياـكحالتدكفلقائيمااآلالـ،فاشتاقتاألركاحكخفقتالقمكبشكقاإلىأرضالكطف،كمف
عف بعيدا عاما ركمانسيا الرسالة كيظؿكبلـ مفاألىؿكاألصحابكاألقاربكالجيراف. فييا

كأنوالتفاصيؿيشبوحديثالنفسالذميجكؿعبرالكجدافبعيداعفقيكدالزمافكالمكاف،ك
أمراضالجمطة أصابنيمف ما إف العزيز، "صديقي حمـ شظايا أك أطياؼنكـ يحدثعف

كىنايقتربالكاتب(2)كالسكرمكغيرىاليسمفقمة،كلكنومفشكفةعينيكمفسماعأذني"
شيئافشيئامفحدكدالكطفليكجوسياـنقدهإلىمافيومفخمؿكعففعبرعنوبطريقةفنية

كؿرسالةأكجكاب،ردمفخبللوعمىرسالةصديقوالتييدعكهفييالمعكدةإلىجاءتعمىش
إلىأرض بالعكدة يفكر لـ كأنو خاصة كالشتات، مفالغربة خمسيفعاما أرضالكطفبعد

الكطففيذاأمرإلىالكطف"أماأفيصؿاألمربعدأكثرمفخمسيفعامامفالغربةأفأعكد
عدماأسمعكأرمعفىذاالكطففقدأفكريكمافيالعكدةألمكتفيلـيخطربباليخصكصاب

المفارقةالعجيبةفالمغتربالزاؿينتظرالعكدةالحقيقيةإلىأرضالكطف(3)كطني" تبدأ كىنا
حياأكميتا،كصديقويعيشبعيداعفأرضالكطفرغـكجكدهالفعميفكؽأرضوكتحتسماه

دةمفاىتمامو"كلكفالشيءالذمأستغربوفيرسالتؾقكلؾ:لكفالكطفاليحظىبمحظةكاح
كلتصدير يريد، لمف محميا لبيعيا الصغيرة الكبلب لتكثير بتأسيسمزرعة جادا فكرت بأنؾ

إفإلىاأللكؼمنيا تغرينيبقكلؾ: ثـ فمسطيف(! )مكمبة المزرعة كأنؾستسميىذه أكركبا،
حاال،كمفتونسبيابسيطةكاليحتاجتكنكلكجياتكثيرالكبلبفيمزرعةعصريةسيؿكممكف

متقدمةكالمكمفةكأفاألسكاؽلمكبلبالصغيرةتزداد،كالربحكافرجدا!كتنييرسالتؾبقكلؾ:
ليأفنمتقيبيفيدماهللتعاؿنعمؿ)مكمبةفمسطيف(". كىنايأتيالردعمىشكؿرسائؿ(4)كا 

مازا فيومفشكؿتقميدمقديـعبرالبريداإللكتركنيرغـأنيا لتتحمؿعبؽالماضي،كما
كبلب رسالتؾ أقرأ تذكرتكأنا العزيز" "صديقي إليو المرسؿ إلى الحديثمباشرة في يتمثؿ
الطنطكرة.أتذكرحينماكنانجمسىناؾبعدعناءالتعبفيمصفاةحيفا،كيؼكانتالكبلب
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ب فييا المثؿ ضرب حتي الشمس، دؼء في جكعا كلكتتمكم كالراحة القمة تحب عمىأنيا
خازكؽ!ككافذلؾمنذستيفعاما،كأخشياليكـأفتككفالكبلبالتيتنكمتربيتيامفسبللة
(1)كبلبالطنطكرة،فبلتجنيمفكرائياإالالعضكالغدرككمايقكؿالمثؿ:سمفكمبؾيأكمؾ."

ال تصكير في األمثاؿ مع كتتفاعؿ الذكريات تتداخؿ تمقيكىكذا رمزية بطريقة كتعريتو كاقع
النكبة فييا تتجسد التي الجديدة المرحمة في جكانبالحياة مف كثير عمى كدالالتيا بظبلليا
بالماؿ، عميؾ أبخؿ أنني تفيـ أك غمطا كبلمي تفيـ ال أف أرجك العزيز: "صديقي كتتمدد.

ا ذلؾالأحبتربية كلكفمع كثيركمستكرة، هلل ألننيأؤمفبالمثؿفالماؿكالحمد لكبلب؛
القائؿ:مشتراةالكمبكالتربيتو.ثـياأخيأمرؾغريب،إفمفيسمعرسالتؾيقكؿإفالكضع
الميترئة فمسطيف إف فيو: الكقتالذمتقكؿ في الكبلب! إال ينقصكـ كال العاؿ عاؿ عندكـ

نبالنكبةالمستمرةككأفالكاتبيشيرإلىجكا(2)بحاجةلكؿشيء!فيؿالكبلبكؿشيء؟!"
في بتكثيرىا سمحنا ذا "كا  فيو لمف يتسع يعد الصييكنيكلـ االحتبلؿ الذمالتيمو فيكطنو

أكركباأكإسرائيؿكماتتكقع،فمفيككفلمبشرإلىالكطفبشكؿكبير،كلـيسمحلنابتصديرىا
قضيةالعكدةالمزيفةكيتناكؿبالنقدكالتحميؿمكقفومف(3)ىذاالكطفالصغيرجدامكاف!"عمى

في "كأنت كالظمـ كالقسكة الفساد مظاىر مف صاحبيا كما الجديدة المرحمة مع برزت التي
عائد(بالمناسبةىؿانتيتالمشكمة؟ىؿكافؽرسالتؾالسابقةحكيتليعفمشكمةدار)أبك

عائد أبك مازاؿمصراعمى أـ أخيو دار اقتساـ أخيوعمى كأكالد أخيو الشارع،إلىطرد
الكطفببلمأكم؟!سمعتأنواستخدـكؿقكاتوإلىالبيتالذمآكاهعندماعادعمىكالسيطرة
بؿ(4)لطردىـ!" عمىكؿلسافعشكائية التيأخذتتتردد الحكاية إلىىذه تكفاإلشارة كلـ

بطر الرسالة بمكضكع كربطيا كفساده الكاقع عفكنة لمكاجية فنية بطريقة الكاتب يقةكظفيا
كقدسبؽ التيتثبتصحةمكقفو. القاطعة منطقيةتتكسؿالحججالساطعةكالبراىيفالكاقعية
لمكاتبأفتناكؿىذهالقضيةفيمقاالتسابقةتداخمتفيمابينياعبرالتناصالذاتي،كظمت

تكثيرإلىتظيرمفحيفآلخرنظراألىميتيا"عزيزم:كتقكؿليبعدذلؾأفالكطفبحاجة
كلعؿالسؤاؿيحمؿداللةقكيةتصكرحجـالفسادالذميمؤلماتبقىمفشكارع(5)بلب؟!"الك

الكطف،كتنتقدبقسكةكشدةماكصمتإليوالعبلقاتكالمعامبلتمفسكءككحشيةبيفاألىؿ
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تأتينيايةالرسالةمعبرةعفحقيقةالمػأساة كالجيرافتفكؽمايجرمفيعالـالحيكاف"كأخيرا
تمثمتفياالىتماماتالجانبيةالتيقدتصؿإلىالتفكيربتربيةالكبلبكفيالكقتنفسوالتي

يصكرحالةاإلىماؿكالنسيافلمغرباءكالنازحيفكالبلجئيفالذيفاليعبأبيـأحدكاليسأؿعنيـ
كزيعكؿمفيسأؿعنافيغربتنا،كأعتقدأنؾلفتتعبكثيرافيتإلىسائؿ"كأخيرابمغسبلمي

.(1)السبلمات،كاسمـألخيؾفيالشتات"

مفمديرية(2))الحداد.. لمكبار!!(كفيمقاؿ كظؼالكاتبالرسالةالرسميةالصادرة
التي األكامر الياتؼتحمؿ جياز عبر إشارة عمىشكؿ لممدارسحيثجاء كالتعميـ التربية

ا ىذه الكاتبعف عبر كقد مناقشة، أدنى دكف التنفيذ شخصيةتنتظر خبلؿ مف فنيا لحالة
باألمسكىكيشددعمىضركرةأفيأتيالتبلميذبالشرائطالسكداءالتي األستاذالذم"انتفخ

سممياليـ،كيشرحليـالسببفيذلؾ.كقاؿليـأفالمدرسةقدتمقتإشارةتمفكنيةمفمديرية
يكـحداد–يكـالطفؿ–كـالخميسالتربيةكالتعميـتأمرىـفييابأفيأمركاالتبلميذباعتباري

كفيىذهالرسالةيبيفالكاتبحالةاإلذعافكالتسميـالتي(3)عمىمايعانيوالطفؿالفمسطيني"
كصكالإلىالقاعدة،لكنويكجواألنظارإلىنقطةفارقةتدعكإلىعقداألمؿ شممتأعمىاليـر

كفيالمحظةالتيتصدرفييااألكامرمفعمىاألجياؿالقادمة،فأطفاؿاليكـىـرجاؿالغد،
إلىالطبلبكتنفذاألكامربحذافيرىا، إلىالمعمميفكمنيـ كمنيا إلىالمديرية، الجياتالعميا
كتككفالمفاجأةبعدأخذكردبيفىؤالءالتبلميذكأستاذىـ،حيثرفضالتبلميذتنفيذاألكامر،

تغييرالتييدعكالكاتبلمكصكؿإليياكلكبعدحيفكيتأثرالمعمـكيصمتالمديرلتبدأمرحمةال
ىذه في األرض!! عمى السكداء الشرائط كألقكا فرجت، قالكا: معان، التبلميذ ذلؾصرخ "عند
فنظرالمدرسفيكجيو ىؿاألطفاؿجاىزكف؟ المحظةكصؿناظرالمدرسةكسأؿاألستاذ:

كؿمرةيدرؾأفاألطفاؿالذيفكمؼمعيـككأفالمعمـكأل(4)مستغربانقاؿ:ليسعندمأطفاؿ!"
بتنفيذاألكامرالعمياقدسابقكاالزمفالقديـكشبكاعفالطكؽككسركه،كانتقمكاإلىعالـالغدألف

أطفاؿاألمسالاليكـىـفعبلكحقاكصدقاقدصاركارجاؿاليكـالالغد.
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الكاقعكمرارتويحاكؿالكاتبالتعبير(1))أول الرقص حجالن!!(كفيمقاؿ عفقسكة
شخصية كظؼ كقد الجديدة، المرحمة ظؿ في الناس يعيشيا التي المعاناة حجـ كتصكير
المجنكفالذميفيؽمفجنكنوغاضبالسماعوجممةيتندربياأىؿالحيعمى)بريزة(فيقكلكف

بريزة،األمرالذميجعمويشتاطغضبان" "أمؾنزلتتمعبفيالشارعيا ببغضبوكس(2)لو:
كالتمكيحبفساده بالكاقع بالتنديد مميئة جاءتعمىشكؿحكايةطريفة قديمة نكتة لفيمو يعكد
كعفكنتوحيث"كافالمرأةغنيةكمبعزيزعمييا،تطعمومااليأكموالبشر،كترعاهأكثرمما

األلـفيكيعتمدالكاتبعمىالرسالةفيتسميطالضكءعمىمكاطف(3)ترعىالحككماتشعكبيا"
الكاقعالراىفحيثسافرتالمرأةالغنيةكأكصتجارىابكمبياخيرا،كأعطتومايضمفمعاممتو
!معاممةكبيرة"ككافبعدأياـأفجاءتيارسالةمفالبريديخبرىاجارىافييابأفالكمبقدمات

 عمى أدخمت نفسية بأزمة أصيبت الرىيب الخبر ىذا تحمؿ الجارة تستطع لـ أثرىاكلما
قبر لزيارة الكطف إلى العكدة فيرحمة زكجيا صحبيا النقاىة، فترة كفي لمعبلج، المستشفى

.كبعدعكدتيـإلىأرضالكطفعاتبزكجياجارىـعمى(4)الكمب،كلـال؟!فالكبلبغالية"
اصيغةخطابوالسيئةالتيتفتقرإلىالتدرجفينقؿالخبر،كتبميغومفخبلؿعدةرسائؿتمييد
لتقبؿالخبراألخير،فمثبلنترسؿفيالرسالةاألكلىأفالكمبنزؿالشارعيمعب،كفيالرسالة
ساءت أنو الثالثة الرسالة كفي ببعضاإلصابات، الكمبأصيبفيحادثسيارة أف الثانية
يمكتكفيالسادسة أنوربما كفيالخامسة المركزة أدخؿإلىالعناية أنو حالتو،كفيالرابعة
كمنكـ قاؿ: بالخبر. زكجتي تصدـ ال حتى قاؿ: المفة؟ ىذه كؿ كلماذا قاؿ: الكمب. مات

كتتداخؿالنكتةمعالحكايةبطريقةىزليةساخرةالمفمضمكفالرسالةأكالرسائؿ(5)نستفيد"
بالكمب، كزكجيا المرأة مدلاىتماـ النصيييدؼإلىتصكير التداخؿ ىذا كلكف المقترحة،

كالحياةكمدلحبيم كالرعاية العناية مفخبلؿاستعراضمظاىر كميتا حيا بو كاالىتماـ لو ا
الكريمةالتيكافيرفؿفيياالكمبحتىلفظأنفاسواألخيرةككصؿإلىمثكاهاألخير.كقديشعر
أنوتكمؼمقصكدكليسعشكائيا المتمقيبالمبالغةكالتكمؼفيذلؾاالستعراضلكفالحقيقة

غضابوعندماجعمويفيؽمفجنكنو،كيشتاطحيثنجحال كاتبفيتحريؾشعكرالمجنكفكا 
يحدثفي فيالتعريضبما ثانية نجحالكاتبمرة بينما القصة لسماعوبعضأجزاء غضبا
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الدكؿالمحيطةمفظمـكقيركحرمافمفكؿالحقكؽاإلنسانيةبحيثتحكلتالحياةإلىجحيـ
حيـسببافيشعكرأحدباالىتماـبأحكاؿالمنككبيفكالمنسييف،اليطاؽدكفأفيككفىذاالج

أكالتحرؾمفأجميـكالتضامفمعيـعمىاألقؿ"سافرالزكجافمرةأخرلكىمايكصيانوعمى
أمياالعجكزىذهالمرة،كبعدفترةمفالزمفكصمترسالةالجارإلييمامفجديد،يقكؿفييا

الشارعتمعب،لـيفيـبريزةالنكتةفيكقتيا،كلكنوفيـمعنىمخاطبانالزكجة:أمؾنزلتإلى
المعبفيالشارعأنوبدايةلممكتكماحدثلمكمب؛لذلؾأصبحيشتاطغضبانكمماقالكالو:إف
فمـ المكت، إلىساحة العراؽنزؿ إف ليـ غيرؾقيؿ بريزة يا فيؾالخير قمت: أمؾماتت.

كىكذايككفالكاتبقدمزج(1)لىالشارعتمعبفمـيغضب"يغضبكقيؿليـإفسكريانزلتإ
لطريفةفيتصكيرالكاقعكمابيفشخصيةالمجنكفالتيتفاعمتمعالنكتالقديمةكالحكايةا

مفقضاياإنسانيةتيزالكجدافكتصدـالشعكربطريقةفنيةاعتمدتعمىالسردالقصصيفيو
التيتداخمتفي الفنية األشكاؿالفنيةبطريقةزادتالمكضكعجماالعمىالممتعكالصياغة يا
جماؿكجعمتوقادراعمىالتأثيركالتعبير.

المعتقؿتمعبالرسالةدكراكبيرافيالكشؼعف(2))رسالة من ولد ألبيو(كفيمقاؿ
الذم التييعيشفيوالبلجئكفتحتنيراالحتبلؿالصييكنيالمجـر اإلنسانية المعاناة حجـ

عمىاألرضبالحديدكالنار،كأمعففيالقتؿكاالعتقاؿكاالغتياؿ.كيتراجعالكاتبإلىاستكلى
األسيرفي كالدىا تتحدثمع شخصيةمجيكلة أماـ المتمقينفسو ليجد كيختفيتماما الكراء

لتبث؛سجكفاالحتبلؿمعاستخداـضميرالمتكمـالذميغكصفيحناياالنفسكزكاياالقمب
ىمكميا فيالتأثيرعمىالمتمقيالذميسمعكيرلكؿإليو الرسالة كتبدأ أفتسأؿعنو. بعد

التفاصيؿكاألخباربنفسوكمالككافإلىجكارالكالدالمعتقؿ،كيشترؾمعوفيأحزانوأكبكائو
كلكنيسأكتب،أكنحيبوفيمقابرالعدكالصييكني"كاهللياأبيالنعرؼمفأيفنبدأالرسالة

خيجياد،ليسألننيأعرؼكيؼأعبرعفشعكرم،كلكفألنوسيقضيالميؿكموكىكقبؿأ
يفكربالكممةالتيسيكتبيا،كالكمماتالتيسيحذفياحتىاليشعرؾبكؿمانعانيمنو؛كألنني

مازاؿالصكتمجيكالرغـتعرفنا(3)"شيئاأفيـجيدانأنؾتقرأمابيفسطكرنا،فمفأخفيعنؾ
أفرادتمؾاألسرةالمعذبةالتيتسيرعمىجرحيادكفأفتظيرضعفاأكخكفا،كيبدأعمىأحد

في كيؼحالؾ "أبي كاألفكار كاألحاسيسكالمشاعر األخبار نقؿ يتمكه األحكاؿ عف السؤاؿ
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السجف؟كيؼصحتؾ؟كيؼتقضينيارؾكليمؾ؟ترلىؿتفكربنا؟ترلىؿمازلتتتذكر
ينيؾأـمازلتتحمؿصكرةأمؿالصغيرةكتداعبخصبلتشعرىا،مبلمحنا؟ىؿكبرنافيع

 كبرت لقد أبي االبتسامة؟! شفتييا بيف مف كتنتزع خكفيا، بعض(1)"كثيراكتيدىد تبدأ كىنا
ابنة لنعرؼأنيا صاحبالصكت"طاؿشعرم" المرسمة الشخصية الكشؼعف في المبلمح

فيالحديث التيتتميزبالجرأة التيتدميالقمب"استطاؿشعكرم،البطؿاألسير كالصراحة
كبرتككبرحزنيعميؾكعيكفأمؿليستتمؾالعيكفالصغيرةالذابمة،كلكنياعيكفجحظت
أتمناهأف أبيفإفأقصىما أخاديدالحزفكاأللـ،كمعذلؾيا مفشدةالسير،كأحاطتبيا

بعذاب صدرؾ عمى ألقي صغيرة صكرة يدؾ في ألعكد لنا الميالي"تعكد تمؾ(2)ات كتستمر
الشخصيةفينقؿأخبارأمياالتيىدىاالمرضكالحزفبعداستشيادابنياكجدتياالتيماتت
كىيتدعكأالتمكتقبؿأفتراؾكدفنتإلىجكارجدىاحسبكصيتيا،كزيارةأخيياجياد

لبيتالمستأجربعدأفلعموالجريحفيالمستشفى.كأخيراتشككإليوعدـإحساسيـبالراحةفيا
نسؼبيتيـ،ثـتختتـتمؾالشخصيةرسالتيابالدعاءلوبالخيرفيكؿعاـبمناسبةقدكـالعيد

ال–سبحافاهلل–كىكعنيـبعيد"مبلحظة/البيتالذماستأجرناهبعدنسؼبيتناكاسعكلكف
أمرالعيدياأبي!ماأمرأخيرا..كؿعاـكأنتبخيرياأبي..آهماأبدانشعرفيوبالراحة

كفجأةيبزغنكرمفبعيدمعصكتجديديحمؿفيطياتواألمؿكالثباتكاليقيفرغـ(3)العيد!"
الزمفالحزيفالذمألقىبظبللوعمىالمشيدكمو،كطمسمعالـتمؾالشخصياتالمعذبة"أبي

 يسر ال حالنا أف صحيح فصديقا،العزيز، عدكا، يسر ال أيضا عمىكلكنو األلـ تعكد قد
أفيككف كتعكد أجسادنا، حافزا لنا، كحارسا كيالنناـعمىالضيـ نحفأبداإلرادتنا أبي، .

صرار،أبيأنت منؾ..كعذابؾعذابنا،كحزفأختيليسسكلشعكرلحظةتنتييبعزيمةكا 
التيتعرؼكيؼتخترؽقضبافالسجكف،تعسجينالست كاليد عرؽينبض، فينا داـ رؼما

كتستمرالرسائؿتمكالرسائؿمبينة(4)كيؼتفؾالقيدكتحرريدىااألخرلكعندىاتصفؽاليداف"
المرير كرفضالكاقع كالمرابطة كالمصابرة الصبر كمظيرة تنكسر لف رادة كا  أبية حرة نفكسا

"أبيالعزيز إفمؤل،كرفضالخضكعكاالستسبلـ يعنينا كليسبعد حرة رادتنا كا  كاإرادتؾحرة
كسبلسؿ.ليسبعديعنينامففارقناجسدهكسبلحو،طالماأبقىلناركحاكقيكداالشكارعحكاجز
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أنتـ أبي األجياؿ. بيا تيتدم دـ مف منارات دربو في كتنصب الكطف، سماء في تضيء
التي كالدار قمبي، أميفيعينيكأختيفي أبي، كزادنا. عزنا كرمكز دربنا منائر كالشيداء

سأبنيياكأزرعحكلياشقائؽالنعماف،كأرسـعمىالجدرافصكرةأخيلينظرأطفاليفيىدمكىا
عيكنوكممازاغتالعيكفكىدأتالنفكسليتكاصؿخطالثأرحتىالتحرير..أبي..أناابنؾ..
سيحيا سنحيا.. ستحيا.. سأحيا.. سنقكـ.. سأقكـ.. كتفي.. عمى ثـ اهلل عمى حمكلتؾ ضع

تاـلؾمنيتحيةكلؾمنيعيدأفالنناـكالنينيـحتىنكسرالقيدكحتىالكطف..كفيالخ
الدار" كحتىتتفتحشقائؽالنعمافحكؿ عف(1)تشرؽالشمس، تكشؼتمؾالشخصية كأخيرا

يكدعو أف الحبيبدكف كلده الذماستشيد البطؿ األسير باالنتسابإلى تفتخر كأنيا نفسيا
برأبناؤهبعيداعفعطفوكحنانو،كرغـذلؾفقدأخفىالكاتبكجرحأخكهدكفأفييدىده،كك

كؿالتفاصيؿالمتعمقةبففالرسالةكالتييتكقعأفتحيطناعممابالمرسؿكالمرسؿإليوكمضمكف
الرسالةكالزمافكالمكافكالعنكاففميستالرسائؿاإلخكانيةرسائؿخياليةتدكربيفالسيؼكالقمـ

بيفالم لممفاضمة نجحأك ذلؾفقد كمع كالرياحيف، أكتتحدثعفاألزىاركالكركد اؿكالعمـ
الكاتبمفخبلؿففالرسائؿفيإفساحالمجاؿلشخصياتوالمجيكلةأفتتحدثعفصفاتيا
كمبادئيا كخكاطرىا كأفكارىا مشاعرىا تصكير عمى كساعدىا تامة، بحرية كأفعاليا كأعماليا

فيذلؾالكاتبنفسوليعمـالقاصيكالدانيأفىناؾفريقامفكعكاطفيادكفتدخؿمفأحدبما
أسدالشرلمازالتقابعةخمؼالقضبافتنتظريكـالخبلصعمىأحرمفالقير،كمفكرائيا
أك مفخالفيا رسكخالجباؿاليضيرىا ثبكتاألبطاؿراسخة ثابتة كتثأركتصبر تزأر ليكثا

سمائيـكعنكانيـكزمانيـكمكانيـفيـأشيرمفعمـفيخذلياأكتجاىميا،كرغـعدـمعرفةأ
نجحالكاتبمفخبلؿالرسالة كقد األحرار. األحراركأبناء الدياركىـ حماة كىـ نار، رأسو
السابقةفيإعطاءالحريةالكاممةلمشخصياتكيتتحدثعفأفعالياالعفأقكاليا،بعيداعف

المفرغة كالشعارات كالفمسفة الحؽاليرطقة مع كالعمؿ القكؿ صدؽ ليشترؾ مضمكنيا مف
بالممكف كالقبكؿ كاالستسبلـ اإلذعاف عف بعيدا األكطاف استعادة المقدسفي كالثأر المطمؽ
رقة مف ىائبل قدرا يحمؿ الذم المتكمـ ضمير مف االستفادة إلى إضافة الحمكؿ، كأنصاؼ

م لبلنتقاؿ المتمقي يدفع الذم الضمير كطير كالصمتاإلحساس، اليادئ التأمؿ منطقة ف
المريبإلىالتفكيرفيدؽالجدرافكرفضالمكتالذليؿفيصحراءجرداءبعيداعفأرض

الكطف.
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 المذكرات اليومية

أفادالكاتبمفأسمكبالمذكراتفيتشكيموالجماليلمعماريةالتناصفيمقاالتودكف
مخاصةكأفتمؾالمقاالتكثيقةالصمةبالفنكفاالكتفاءباالعتمادعمىالسردالقصصيالتقميد

كقد األشكاؿ مف تقصبأمشكؿ لذلؾ "كىي كالركاية كاألقصكصة كالقصة السردية النثرية
نظراألفالمقاؿالقصصيكثيؽ(1)تقصفيشكؿمذكراتأكيكمياتأكاعترافاتأكرسائؿ"
تمؾالمقاالتمف"مركنةالقكالبالتيالصمةبالقصةمفالناحيةالفنيةكالمكضكعيةفقدأفادت

تممكياالقصةإذليسلياقالبمعيفيتحكـفيياكقالبالحكارالذميتحكـفيالمسرحيةفمف
الممكفأفتصاغفيقالبرسائؿأكفيقالبمذكراتأكيكمياتأكاعترافاتأكرحبلتأك

صياكقديسردىاالمؤلؼفيقالبسردقصصيعمىلسافشاىدعيافكقديسردىاأحدشخك
(2)نفسو"

إضافةإلىالمقاؿ،كيعتبرالمقاؿالذميكتبعمىشكؿمذكراتيكميةأكاعترافات
سجيؿالمذكراتاليكميةنكعامفالمقاؿاألدبيحيث"يعتمدالكاتبعمىت،القصصيكالكصفي

،ثـيربطبينيالتؤدممضمكناقصصيايحمؿقضايامخمؤرخةيكم تمفةيريدتكصيمياابعديـك
لمقارئ،كمفأمثمةذلؾ"يكمياتنائبفياألرياؼ"لتكفيؽالحكيـ،ك"مذكراتاألرقش"لميخائيؿ

(3)نعيمة،ك"مفأكراؽأبيالطيبالمتنبي"

اتصاؿ فيتقريبالمسافةبيفاألجياؿ،ككانتكسيمة أسيمتالمذكراتاليكمية كقد
ناف باعتبارىا كاألمصار األعصار الحقائؽبيف مف خفي ما عمى القراء خبلليا مف يطؿ ذة

كاألسرارالتيتحيطبكثيرمفالمشاىيرفيشتىالمجاالت،كتمكنيـمفاستمياـالعبرالتي
عالـ عف بعيدا األماف بر إلى كالكصكؿ مميدة، كسبؿ معبدة فيطرؽ السير عمى تعينيـ

ىذهالفصكؿأكالمقاالتالتيعمىشكؿاألساطيركالحكاياتالخيالية.مفناحيةأخرلفإف"
،تعتبرمفاألسبابالتيميدتلظيكراألدبالكاقعٌيمفجانب،كىي مذكرات،أكاعترافاتو

(4)فيالكقتنفسوأثرمفآثارالصحافةمفجانبآخر"
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كقدتركتالمذكراتاليكميةعمىاختبلؼأنكاعياأثراكبيراعمىالصحؼكالمجبلت،
بيسركسيكلةإلىعقكؿالقراءكقمكبيـالباحثةبشغؼعفمعرفةالحقيقةالتيقدكشقتطريقيا

تعجزالكتبعفكشفياكربماكافىذاىكالسببفيتيافتالصحؼفيجميعأنحاءالعالـ
النكعمفاألدب،حتىأفبعضالصحؼتشترممذكراتفبلفأكفبلفمفالقادة عمىىذا

ليياطرقاممتعةفيالخفاء،إليياالخياؿ،كتبذؿفيسبيؿالكصكؿإكالعظماءبأثمافاليرقى
منيابأفىذهالمذكراتإنماتزيدفيعددالقراء،كعممامنياكذلؾبأفىذهالمذكراتتحرؾثقة

كبمجردأفظيرتمذكرات مفأقكلالغرائز،ىيغريزةحباالستطبلع. فينفكسيـغريزة
كقاف("حتىتبلقفتياأيدمالقراءكتيافتعميياجميكرغفيرمفالشاعرةالفمسطينية)فدكلط

تارة، بالدرسكالتأمؿ الشعبتناكلكىا مفعامة قميؿ كنفرغير كالمختصيف كالعمماء األدباء
كثيرمفالمقاالتكعقدتحكليا لذلؾفقدكتبحكليا كالتحميؿكالتمحيصتارةأخرل،كتبعا

نفسيةبيدؼبيافجكىرىاكفائدتيااألدبية،كالتاريخيةكاالجتماعيةكثيرمفالمناقشاتاألدبيةكال
كالنفسية" اليقكؿ(1)كالتربكية الذاتية كاالعترافاتكالسيرة أفكاتبالمذكراتاليكمية كالحقيقة

الحقيقةكمياإذليسكؿمايعرؼيقاؿ،كاليسمحكاتبالمقاؿلنفسوأفتبكحبكؿمافييا؛فقد
ك"تتميزمعالضكابطاألخبلقيةكالمعاييراالجتماعيةالتيتشبومقصالرقيب.يتعارضذلؾ

الذاتية يكميةمفالكاقعالخاصكالعاـبأاليكمياتعفالمذكراتككذلؾالسيرة تقدـصكرا نيا
طكيمةمف عفالحدثفجكة المذكراتفتفصميا أما الحدث. الكاتبساعة كيعانييا يراىا كما

كات تجعؿ الكقتالزمف مركر فييا يمحك التي الذاكرة الماضيمف صكر استعادة يحاكؿ بيا
 (2)صفحاتكفقراتمفكتاباألياـ"

فيالخمؽ القصصيالذميعطيالكاتبحرية المذكراتمفالسرد تقتربكتابة كقد
فيبناءالشخصيةإلىبعض كالبناء،كتخيؿالمكاقؼكاألحداثكرسـالشخصيات،كقديمجأ

رالمستمدةمفالتاريخ،ككاتبالسيرةأيضان،كلكنوكثيرامايخمؽالعناصرالتييراىاالعناص
مبلئمةلمكاقؼشخصياتو،فيتقمصىذاكذاؾ،كيبنيعالماجديداليسلومفصمةبالكاقعإال

كلعؿكاتبالمذكراتيقكـبالميمةنفسياكلكفبطريقةأنوشبيوبو،كأفحدكثوأمرمحتمؿ.
ربامنياإلىالحقيقةمفالخياؿكبأسمكبأدبي"كالكاتبالذميقررتسجيؿمذكراتوأكأكثرق

نشرسيرتوالذاتيةيقكـعفقصدأحيانا،كعفغيرقصدأحياناأخرلبانتقاءبعضمفصكر
أما متطمباتو كمع يعيشو، الذم العصر ركح مع كتتناسب بالمقاـ تميؽ أنيا يعتقد الماضي
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كبناءعميو(1)لىحدكبيرتصكيرمعاصرلمايجرمبدكفرتكشأكماكياج"اليكمياتفييإ
فيومفعيكب المجتمعكتصكيرشتىجكانبو،كنقدما يتمكفالكاتبمفالتعبيرعفقضايا
كأمراضكفساد،ليضعالحمكؿالممكنةكالتكصياتالكفيمةبخمؽكاقعأفضؿكعالـأجمؿ.كيبدك

ؼكالمعركؼفيمجاؿكتابةالمذكراتاليكميةلممشاىيرمفالكتابأفالكاتبقدخالؼالمألك
المتمقيبعنكافمقالو السياسييفحيتفاجأ كاألدباءكالفبلسفةكالمصمحيفاالجتماعييفكالقادة

الذميحمؿقسطاكبيرامفالسخريةالبلذعةالنابعةمفمكاجيةالمتمقي(2))من مذكرات جعران(
كتألؼالنجاساتفاختارمقاؿ)بتمؾالدكيبةمفالخ من نافسالتيتكثرفيالمكاطفالندية،

التسمسؿمذكرات جعران(, حسب تسير منطقية بطريقة المذكرات عرضتمؾ في يبدأ كلـ
المنطقيلكقكعيا،فبدأمفحيثانتيىبانسيابيةعجيبةأدخمتوفيتناصعجيبمعالشاعر

ارتبطتأشعارهفينظركثيريفبشعرالثكرةكالمقاكمة،الفمسطينيالمعاصرسميحالقاسـالذم
كتحكلتكمماتوإلىأحمىاألغانيالكطنيةالتيتترددعمىالشفاه،كيكادالمتمقييسمعيابأذنيو
قبؿأفيقرأىابعينيو"منتصبالقامةأمشي..مرفكعاليامةأمشي..فيكفيحبةزيتكفكعمى

...كانتىذهآخراألبياتالتيانتحمياجعرافأثناءكضعو(3)"كتفينعشيكأناكأناكأناأمشي
الممساتاألخيرةعمىمذكراتوالتيحرصعمىكتابتياتحسبالكقكعأيةعمميةانتخابيةنقابية

كقدعمدالكاتبمنذالبدايةإلىكشؼالنقابعفحجـالفسادكالعفف(4)أكمحميةأكتشريعية"
الكطف عبرتقنيةالمذكراتالتيجاءتمميئةبالرمكزكاإلشاراتالتيالذمتغمغؿفيزكايا

ليتحكـفيأمكرالعامة.؛تشيرإلىزمفالركيبضةحيثتصؿمقاليدالحكـإلىالرجؿالتافو
المجتمع في اليـر قمة إلى الكصكؿ تحاكؿ شخصية لساف عمى المذكرات تمؾ جاءت كقد

افالنقابعفذلؾإٌبافزيارةخاطفةلمسئكؿكبيربمساعدةاألصدقاءالمقربيف"كقدكشؼجعر
المسئكؿ ىذا فإف كبالمناسبة الذنكبكالخطايا كؿ مف أمو كلدتو كما مطيرا الحج مف عاد

 مذكراتو كتابة عميو اقترح الذم كىك جعراف، طفكلة بالخير،صديؽ يذكره أف "كشيمنيعمى
معا" األمر دفنكا فقد الكاتبعبر(5)كأشيمؾ" كؿكيبدأ يعمـ الغائبالذميكحيبأنو ضمير

صغيرةككبيرةعفشخصيتوفيسردالتفاصيؿعفجعراف؛ليضيؼنسباإضافيةمفالسخرية
المعجكنةبألكافالمأساةالتيضربتأطنابيافيالمرحمةالجديدة،كسمحتلمطحالبأفتترعرع
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لشخصيتوكال مكبرة كعرضحكؿالمستنقع.كيمعفالكاتبفيرسـصكرة غكصفيأعماقيا
مفاسمو"جعرافاليجدغضاضةفيأفينادلاأفكارىاكقيمياخاصةكأفلكؿإنسافنصيب

المقببجدارة.كافيتخذمف االسـمفقبؿأصحابوالمقربيف،فيكيرلأنواكتسبىذا بيذا
األحراشكذلؾلماتمتمكومفقدرةعمىالعيشفيظركؼ،الجعاريفمثمواألعمىفيطفكلتو

الرماؿكالرياحكاألعداءكالتكؿكال كتقاكـ الخيراتالكبار، القاحمةحيثكانتتدحؿأماميا
كالبأسأفيظؿرأسيامختفياخمؼ،تمؿفالحياةصراعدائـمفأجؿالحفاظعمىلقمةالعيش

الكصؼالدقيؽكيتعاكف(1)"،كالتعبأبالشمسكالبالريحالترلكالتسمعالكرةالتيتدحرجيا.
معالسردالقصصيفيرسـصكرةمضحكةتيزأمفتمؾالشخصيةالتيظنتفيقرارةنفسيا
مفالممكفأفتتصدر كأنيا األمكر، بعظائـ لمقياـ التيتؤىميا مفاألىمية عمىشيء أنيا

ذراعاف"الرأسبيفالكتفيفاليعرؼاالرتفاع..الظيرالمحني..المجالسمعالكبراءكالرؤساء
كبعدأففرغالكاتبمفميمتوفي(2)قصيرتاف..حينمايمشييتحرؾكؿجسموكتمةكاحدة"

إطبلعالمتمقيعمىخمفيةتمؾالشخصيةبصفاتياالتيتأثرتكثيرابالجعاريفحسباعترافيا
يقكـالكاتببتأكيدكؿماسبؽعفطريؽإعطاءتمؾالشخصيةالفرصةالكاممةلعرضجزء

مذ تتميزعفمف التي الذاتية االعترافاتكالسيرة يعرؼبفف إلىما كاالنتقاؿ بنفسيا، كراتيا
المذكراتبقدرتياعمىكشؼالتفاصيؿ،كتكضيحالمكاقؼالسابقةكاألحداثالماضيةالتيال
أف يعتقد ألنو إما إخفائيا، كعدـ كاألخطاء كالعيكب بعضالمثالب إلى اإلشارة مف تخمك

ماألنومفالذيفضؿسعييـفيالحياةالدنياكىـيحسبكفأنيـاالعتراؼب ياشجاعةأدبية،كا 
تتحرؾحباتعيكنويسترجع كما "جمسكفييدهسبحةطكيمةتتحرؾحباتيا يحسنكفصنعا
ذكرياتالنضاؿ.قاؿ"أحبثبلثا..كحبيلثبلثأشد!أحبالكطفكحبيلمكظيفةأشد!كأحب

 لمكاصميف أشد..."الناسكحبي لمسمطة كحبي الطبيخ كأحب الثاني(3)أشد الرأم أف كيبدك
كاالحتماؿاألخيرىكاألقربمفتمؾالشخصيةالتيالتتحرجفياعترافاتياككتابةمذكراتيا
امتمؾ الجعرافقد لشخصية كافبتقمصو ألنو يندفعإلىذلؾاندفاعا؛ بحريةككأفصاحبيا

الرياح حركة عمىتحديد فيياالقدرة يجد بقعة إلىأية الكصكؿ لو يضمف بما معيا كالسير
مطمبو،ككأنويشيرأيضاإلىأفالمرحمةالجديدةكالكاقعاآلسفيتقبؿتمؾالحقائؽكالصفات،
بؿكيعتبرىامفالمتطمباتالبلزمةلمنجاح"كأكرهثبلثاككرىيلثبلثأشد..أكرهالتعقيدككرىي
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كأكرهالفقرككرىي،كأكرهالمدارسككرىيلمحسابأشدلباردأشدلمفينتقدنيعمىالحاميكا
كيعكدالكاتبإلىالحكارالذميكشؼمزيدامفالصفاتكالسماتكاألسرار(1)لقمةالكيؼأشد"

التيتحيطبتمؾالشخصيةالضئيمةمبينابعضمثالبياكنكاقصياالتيتحكلتفيالكاقعالعفف
م ىذه "قاؿ: نظر كجيات قاؿ:إلى الصياعة؟ أياـ عف كماذا قالكا: مذكراتي. مف قتطفات

كرفعيدهبالسبحة،كقاؿ:انظركا!ضحككاعمىقدرالنكتة..الكطفيجبماقبموأستغفراهلل
كالبلجئيف" كالقدس.. كاالستيطاف.. الدكلة.. في رأيؾ ما ثانية(2)قالكا: الكاتبمرة كيستعيف

الشاعر بكممات الداخمي أغنيةبالتناص إلى تحكلت التي األبنكدم الرحمف عبد المصرم
أفكارىا التيىبطتفي تمؾالشخصية مف ليسخر قمبي( )عمىحسبكداد بعنكاف مشيكرة
كشعاراتياكغرقتفيمستنقعآسفاليمكفلمفيممؾذرةمفمنطؽأفيحاكره."قاؿ:عمى

.كقاـمفالمجمس،قالكا:ماذادىاؾ..حسبالريح..مايكدمالريح..كٌياهاناماشي..ماشي.
بيدم" كال ماشي ماشي.. أنا يردد عمى(3)ككاف الحكـ يتحكؿ عندما المكازيف اختبلؿ ليبيف

األشياءحسباليكلكالنظرةالشخصيةالتيتتعارضمعالمألكؼكالمعركؼفيدنياالناس؛
كمعذلؾيكشؼ(4)نستبؽاألحداث"لذا"قاؿ:أنتـتريدكفتخريبأفكارمكمذكراتيالنريدأف

تمؾالشخصية،كتسعىمفخبللياإلقناعاآلخريف الحكارعفمزيدمفاألفكارالتيتحمميا
بصكابياكمايكشؼالحكارطبيعةالعصر،كمافيومفتغيركتطكركانتلوآثاربارزةفي

لمتقززكالنفكر،كمعذلؾتحاك ؿالتأثيرعمىالجميكرسمكؾتمؾالشخصيةالكصكليةالمثيرة
ذاحدثتانتخابات قناعوكلكفتحتشعارالصدؽمعالنفسكمعاآلخريف،"قالكا:كا  كخداعوكا 
ماذاتقكؿلمناس؟!قاؿ:إذاحدثت!سيقكؿأكالدمليـ.قالكا:كىؿيستطيعكفجمعأفكارىـإلى

فكينامكفكبعدذلؾكيكتبكيسحبكف ذلؾالكقت؟!قاؿالداعي،كؿشيءجاىزعمىاإلنترنت
.(5)الفمكستعمؿكؿشيء"

الشخصية ليذه الكاتبإلىاإلجماؿبعدالتفصيؿليضعالممساتاألخيرة يمجأ كأخيرا
بعدأفأجرللياعممياتالتجميؿالتيتتفؽمعالمرحمة،التيغرقتفيمستنقعالكاقعاآلسف

"قالكا:أنتفيمسكؼياجعرافىنيئالؾىذهالجديدةالمميئةبالخداعكالمسخكالتزييؼكالتضميؿ
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التينختفيخمفيا العبقرية.أنتابفعصرؾ..قاؿ:يجبأفنككفجميعاكالجعاريفأرزاقنا
،تحمينامفشٌرحاسدإذاحسد،إلىأفنختفيفيالجحكركعميناأفنتفاءؿكنغني،أكبرمٌنا

سبحةطكيمةكعمىكتفونعكشكشكاىدثـمشىمحنيالرأسمحدكدبالقامةفيكفواليمنى
قبكركأخذيغنيبفخر..

مرفكعاليامةأمشي..منتصبالقامةأمشي

فيكفيحفنةزيتكف..كعمىكتفينعشي

(1)كأناكأناكأناأمشي.."

كلعؿعكدةالكاتبإلىشعرسميحالقاسـلتككفخاتمةالمذكراتالخاصةبالجعراف.
تالجعرافالحثيثةلخداعالمتمقيفحيثظيرمدلالحرصتكحيمفطرؼخفيإلىمحاكال

عمىتكظيؼتمؾالكمماتالمؤثرة،كاالستعانةبشيرةقائمياكمكانتوالكبيرةفيالتمكيوكالتدليس،
إلى تنتمي التي السامية المعاني تمؾ استدعاء إلى إضافة أسمائيا، بغير األشياء كتسمية

رجكلةكالتضحيةكالفداءمفأجؿتحقيؽحمـأفؿنجموفيالماضيالحافؿبصكرالبطكلةكال
العاشقيفألرضالكطف.كمفالمبلحظأفالكاتبلـ دنيا زاؿيمؤلسناه عالـالجعاريف،كما
الرسائؿ، مع فعؿ كما مقاالتو القصصيكبناء فيسرده المذكراتاليكمية عمى كثيرا يعتمد

حثإلىكجكدفجكةعميقةبيفالماضيكمافيوكقديككفالسببفيذلؾيعكدفيظفالبا
مفأحبلـجميمةكأعماؿنبيمةبمغتذركةالمجد،كبذلتفييااألركاحاألبيةكسالتمفأجميا
يسمى لما الجديدة فيالمرحمة األمكر آلتإليو كما الكطف، مفأجؿ رخيصة الزكية الدماء

مفتراجعخطير،كتنازؿكبيركمأ المزعـك كؿاآلالـكاألحزافبالسبلـ تفكؽفيمرارتيا ساة
في كانيمؾ لمماضي المشرفة المكاقؼ تمؾ استدعاء عف الكاتب أعرض لذلؾ القديمة؛
تصكيرالكاقعالمريركمايراه،كعبرعفحقيقتورغبةمنوفيتحريضالمجتمععمىرفضيا

كالتمردعميياكالكصكؿإلىكاقعأفضؿكعالـأجمؿ.
 الالفتات 

بطريقة فيالجميكرعبرمخاطبتو لمتأثير المكجية التعبير مفكسائؿ البلفتة تعتبر
كالتركيز كاالختصار كالتمقائية الكضكح عمى تعتمد بعبارات مختمفة مضاميف تحمؿ جمعية
كالبساطة،كيمكفأفتستخدمياالدكلةأكالجياتالحككميةكغيرالحككميةفيتسييؿالكصكؿ
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عميياكطرؽالتعامؿمعياعفطريؽاإلعبلـالجماىيرمبأنكاعوالمختمفة؛لذاإلييا،كالتعرؼ
تكضعالبلفتاتفيأماكفتزاحـاألقداـكفيالساحاتكالمياديفكمفترقاتالطرؽالتيتككف
محطأنظارالمارة.كقدتقكـالجياتالمختصةبحجبالبلفتاتكمنعيامفالظيكرإذاكانت

بمحاسبةأصحابياكمعاقبةكتابياتحتكمعمىمضاميف سياسيةمناىضةأكمعارضة،كتقـك
كحرمانيـمفحريةالتعبيركمخاطبةالجميكر.

عفقضيةحريةالتعبير(1))تحية من الجنوب إلى الجنوب(كقدعبرالكاتبفيمقالو
كطرؽتفكيرى فيكشؼالشخكصكميكليا مركزيا دكرا فييا لعبتالبلفتة فنية كنمكبطريقة ا

إلى كدعت الكاقع صكرت التي كالمكاجية الصراع كزيادة كتفاعميا، كتصاعدىا األحداث
"ىذا التخمصمفسمبياتو.كمفالبدايةنستمعإلىمديرالمدرسةالغاضبكىكييددكيتكعد
الكلدالسامجأبكراسمثؿالطباخةىكالذمكتبالبلفتة،كالبدمففقعوعمقةجامدةحتى

كفيىذاالتيديدكالكعيدمايكفيلتكضيحأشكاؿالقمعكالتضييؽ(2)كيعرؼأفاهللحؽ!"يتأدب
الذمكصؿإلىضربكتأديبمفيفكرحتىفيكتابةمجردكمماتمفقبؿ)كلد(عمىشكؿ
الفتةفمابالؾبمفحاكؿأكفكربممارسةحقوفيالتعبيربحريةأكبر؟!"بيذهالكمماتعبر

المدرسة الدراسيةناظر مقاعدىـ مف أخرجكا الذيف مفطبلبمدرستو بدر مما عفغضبو
الجنكب، في الطرؽ مفترؽ عمى مانديبل نيمسكف اإلفريقي الزعيـ الستقباؿ خارجية بإشارة
تقكؿ: الفتة كاإلنجميزية المتخمؼأفيكتببالعربية ىذا كيؼيجرؤ المدرسة: كأضاؼناظر

كىنايظيرالجيد(3)زة؟النريدؾىنا.عدإلىجنكبأفريقيا"مانديبللماذاجئتإلىجنكبغ
الكبيرالمبذكؿمفأجؿتكميـاألفكاه،كمنعحريةالتعبيرفياستقباؿرمزكبيرضحىبزىرة
عمرهمفأجؿالحرية.كلـيقؼاألمرعندىذاالحدفقدشعرالمديربالخكؼالذمدفعوإلى

ياجماعةىذااألمرليسمفصنعالكلد،إنومدبرفكيؼالشؾكمحاكلةتقصيالحقائؽ"لكف
الكلدالذماليعرؼأفيكتباسموبالعربيةكتابةالبلفتةباإلنجميزية؟البدأف استطاعىذا
يجيؿالنظرفياألساتذةجميعيـ ىناؾأيدمخفيةفيالمكضكع.شعرالناظربالخكؼكبدأ

كتزداداألمكرحدةبالعثكرعمى(4)فتةقبؿمركرالمككب"كىكيقكؿ:الحمدهللأننااكتشفناالبل
الفتةثانية"قاؿأحدالمدرسيف:كجدناالفتةأخرلمكتكبفييا:"تحيةمفجنكبالكطفإلى
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مزقناىا" فييا المقصكد نفيـ كألننا شخصية(1)جنكبأفريقيا" يعرضالكاتبمفخبلؿ كىنا
ط مف ثانية كطريقة إضافية إشارة التعبير،أخرل حرية مع التعامؿ الفكرمكقسكة القمع رؽ

كحتىتكتمؿالصكرةيمجأالكاتبإلىتعدداألصكاتلرسـصكرةلكاقعيسعىإلىالكصكؿإليو
"قاؿاألستاذفتحي:المفركضأفيتـتدريبطاقـمفالمدرسيفكتبلميذالمدارسلبلستقباالت،

خراستقباؿ.األستاذكريـالذملـيعجبوكأفتخصصحصصلذلؾفمفيككفىذاأكؿأكآ
كمرة كمينتكف نستقبؿ مرة األشياء.. ليذه تخمؽ لـ المدارس أف أعتقد بقكلو: قاطعو الكبلـ

الستقباؿباراؾ!مانديبليدرمربمانصطؼفيالنيايةجميعاميجكر،كمرةفبلفكعبلف!كمف
مرالمكاجيةبيفكجياتتكتس(2)حذكه.."رجؿمناضؿكبدالنمفاستقبالوكافأكلىبناأفنحذك

النظرالمختمفةبطريقةىادئةمنطقيةيبدكفيياغمبةالمنطؽكصكتالعقؿكالحكمة"أفنحافظ
فعؿحتىآخرلحظة،لقدسخرمعاناتومفأجؿرفعالمعاناة عمىكرامةشعبناككطنناكما

األكالديعبركفعفآرائيـ.قاؿعفشعبو،كلـيتذرعبظمـاألعداءمفأجؿظمـأىمو،دع كا
أنتالذماليعجبؾالعجبكال منؾ. فيمتأفاألمراليخمك مفأكؿلحظة أنا الناظر:

مانديبلفيرجب!" التيساقيا(3)استقباؿ القاطعة كاألدلة الساطعة الحجج مف الرغـ كعمى
فرامفالجبركالكبت"ماذاالمعمـفقدرفضياالمديربدالمفرفضاألكامرالتيتحمؿقسطاكا

مفاألسرلالمحرريفالذيفألكامر؟ياأخياجعؿالرجؿأسيراتريدمناأفنفعؿ؟أفنرفضا
يجباالحتفاءبيـ،قاؿاألستاذكريـ:إنيـتاجعمىرؤكسناكلكفالينبغيأفنتخذمفتشرفنا

انتنيايةالحكاربيفالشخكص.كك(4)بيـغطاءلمكاصمةقتؿالحرية،فبلمعنىلناببلحرية"
عقيمةأكصمتيـإلىالسككتالذميحمؿمعنىاإلذعافكاالستسبلـكالخضكعمفقبؿفريؽ،
كفيالمقابؿيعنيالقمعكالكبتكالعزؿكالفصؿكالغيابألسبابغيرمعمكمةحتىإعدادىذا

 حتى أنو غير كريـ، كسكتاألستاذ كسكتاألساتذة المدير "سكت إلىالبياف يعد لـ اآلف
كفيظفالباحثأفىذاالسككتالذمسيطرفي(5)المدرسة،ربماألسبابصحيةأكربما.."

النيايةكسطغياببعضالشخصياتمفالمشيديشيرإلىأفاألدلةالضعيفةكالذرائعالكاىية
بعض ظاىرىا في تحمؿ قد ليا المعارضيف كجو في الجديدة المرحمة أنصار رفعيا التي

المنطؽ،كلكنيافيالنيايةكانتككممةحؽأريدبياباطؿ.
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بخراببيت-كىكيكفكؼدمكعو-يدعك"عارؼالميت"(1))صحتين تنوفا(كفيمقالو
مفكافالسببفيالحركؽالصعبةالتيتعانيمنياطفمتوالصغيرة،كىيترقدفيمستشفى

بسببالفقركغبلءالغازالذم؛خانيكنسبعدأفشبالحريؽفيبيتيـفيمخيـ،الشفاءبغزة
دفعيـالستعماؿبابكرالكازالخرباف،السيمابعدمنعومفالممغنطكالخطاآلمفكالعمؿفي

الداخؿكالخارج.

كتتكاصؿدمكعالكالدمعصراخطفموالجائعالذميطمبشربةماء،أكمذقةلبفأك
الطف كاستمر الجكع، نار بيا يطفئ القصصيكأسحميب يتكقؼالسرد كىنا البكاء، في ؿ

كالتصكير جذب؛كالكصؼ في الكاتب يكظفيا عندما لمشعكر صدمة محدثة البلفتة لتتقدـ
المشيكرة عبارتو الكالد لبفكقبؿأفيردد قاؿ: تريد؟ ماذا قاؿالكالد: كتركيزالتفكير" االنتباه

بعينيوتقععمىال فتةكبيرةجدانبحجـالحزفتعمكسماءنظرإلىالسماءليقكؿ:ياربفإذا
األزىرفيغزةمكتكبعمييا"صحتيفتنكفا"فإذابويرددبصكتعاؿ:"صحتيفتنكفا"ضحؾ
لممنتكجات دعايات نعمؿ لماذا كالتطقيع. التطبيع عصر نفيـ أف نستطيع كقاؿ: السائؽ

لماذاصحتيف؟" الكاتبأف(2)الييكدية؟كلكفالسؤاؿ: يعتقد قدأصبحتمييأةكىنا الفرصة
الستقباؿالقراءةالجديدةلمكاقع،كالتيجاءتمفقبؿشخصياتمتعددةتضـأصكاتيالصكت
الكاتبالذماختفىمفالمشيدتماماحتىتككفالنظرةالجديدةقضيةرأمعاـ،كليسترأيا

لجالسبجانبو:أما"قاؿالشاباينسبلمكاتبفيزمفغمبعميوتعدداآلراءككثرةاألىكاء.
 الصحةاألكلىفييلمييكدمالذميصنعكيجمع،كأماالصحةالثانيةفييلمسمسارالذميرمـر

قاؿعارؼالميت:كنحفأيفصحتنا؟ردالشاببسرعة:فيكيمنعالدعايةلممنتكجاتالكطنية.
تسيـالبلفتةفيكىكذا(3)مستشفىالشفاء،ردعارؼالميت:اهلليخرببيتالميكانكاالسبب"

التكثيؼكالتركيزالكفيؿبنقؿالمقالةإلىمجاؿالقصةالقصيرةجداحيثصكرتلناقطاعا
التي البلفتة نحك خاطفة نظرة خبلؿ مف كالبكاء كالجكع بالدمكع المميء الكاقع مف عريضا

لكطفتتحدثعفصحتيفالعفصحةكاحدةلكنيامكجكدةخارجبيكتالمخيـكداخؿحدكدا
كالتحتاجمنؾإاللمجردنظرةكاحدةلتبيفلؾكيؼاختنقتالعربيةفيشكارعالكطف،ككيؼ
بمسافعبرمقبيحأفالمسألةكجية فيسماءالكطفمعمنة تألقتكمماتالعبريةضاحكة

نظر.
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يشترؾالمكنكلكجمعالبلفتةفيتصكيرالكاقع(1))ىميم.. ونعمة الجفاف(كفيمقاؿ
القمبرعبانتصك يمؤل الذم الظمـ حجـ عف كالتعبير دقيقا، فرارا.،يرا منو يكلي المرء كيكاد

كيحاكؿالكاتبخطابالذاتكالدخكؿفيالحكارالداخميعفطريؽضميرالمتكمـلتكصيؿ
صكتضعيؼخائؼخافتلكنويفشؿفينقمو،فيكتفيبعرضصامتكأنومقطعسينمائي

عرضصكرامفصكرالتمثيؿالصامت"الحكؿكالقكةإالباهلل.ماالذمأكمشيدلفيمـقديـي
ماذالكشعرالناسبؾكأنتتضحؾبصكتعاؿتحمؿتحتآباطؾ؟أصابؾياكلدياىميـ
ماذالكرآؾتبلميذؾ؟عمىماذاتضحؾ؟عمىالخيبةالتيأنتفييا؟؟حقيبةالمدرسةالميترئة

بف تآكمت التي القبضة عمى لماذاأـ أقدامو؟ تحت ليسحقيا المنطقة عمى الدكالر ىجكـ عؿ
كيذىب(2)"هالمحظةمفدكفأصحابؾبالحارة؟ىذىتضحؾ؟ىؿأنتسعيدبأنؾلـتعتقؿحت

الكاتبمذىبابعيدافيالمبالغةكالتيكيؿعندمايعرضالنصائحالذاتيةكدرجةالحيطةكالحذر
بؿمفمجردالضحؾأكاالبتساـ"فيكؿاألحكاؿعندشخصيتو،كحجـالخكؼالمفالكبلـ

تتس ينبغيأف خكفاال الضحكة أك فياىؿفياالبتسامة بعض"المتطمعيف" يفسرىا مفأف
تأييدا أك فياألعداء، شماتة شكارعالكطفعمىأنيا الييكد التفجيرضد أستغفراهلللعممية

 ماليكماؿالعظيـ. أنا عـ ك(3)"لسياسة؟االيا يمعفالكاتبفيتصكيرمخاكؼشخصيتو.
الفيـ عندىا كليتكقؼ حقيقتيا، غير عمى األشياء لترل الكاضحة الرؤية عنيا حجبت التي

بيتويقمبعينيوفيإلىكاإلدراؾ،كتأخذمنيااألكىاـكالظنكفكؿمذىب"عاداألستاذىميـ
كك المخيـ، تممحفيكؿزاكيةصكراشكارع عمانتعيكنو كيممحبطرؼىممصقة الجدراف،

أعمدةالنكرفيكضحالنيار،ىعينيوالبلفتاتالتيتقطعالشكارعممتدةمفأعمدةالنكرإل
كتمعفتمؾالشخصيةفيتقزيـدكرىاكتحجيـ(4)مفالشبية..."كلـيشأأفيقتربمنياخكفا

كضحالنيار،كيراىانفسياكتيشيـذاتياكحرمافنفسيامفمجردقراءةالفتةعمنيةكضعتفي
كيقرأىاالصغارقبؿالكبار"مفالمؤكدأنياصكرالشييدالذمفجرنفسو.إذفلماذااليمشي

إحدلالبلفتاتإلىدفعوأفيطيؿالنظرقميبلالظؿالظؿ،كيقكؿياهللالسبلمة،لكففضكلو
ثـ،لتأبيفالشييدليتأكدفعبلمفكممةشييد.فعبللقدحسبحسابذلؾبخبرتوأنيادعكات

عادليتأمؿىذاالكجوالمدكرباأللكافكيكتـحزنوفممحيطافأذاف"كيعكدليعاتبنفسومفجديد
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يككف_ليقرأإلى الحدبمغبؾالخكؼكالسمبيةياىميـ،كتابعالنظرطكيبلن_كليكفما ىذا
ممعبفمسطيف صايؿ-"عمىأرضصالة سعد الشييد -صالة اليكـ 2/11مف يـك كحتي

التذكر سعر فقط السياحة. كزارة رعاية تحت شةالسبت كبيا)يكبلثبلثكف تدعكا(شفيؽ ال
تفكتكـ" المكت،(1)الفرصة الخكؼحذر مف أعينيا تدكر خائفة ظمتتمؾالشخصية كىكذا .

ككادتأفتمكتكىيتتألـلكنياالتستطيعأفتتكمـحتىكانتالمفارقةبيفالظنكفكاألكىاـ
الكاقع الخكؼالذمسيطرفيىذا حجـ لنا لتبيف كبلـ، التيفاقتكؿكصؼأك كالحقيقة
المريرعمىطائفة،كمنعيامفمجردالنظرأكالكبلـأكإظيارالحزف،كمدلالقسكةكالمرارة
بعد إال السماء إلى النظر أك اليكاء استنشاؽ كبيف المرء بيف الذمحاؿ كالكبتكالتضييؽ

طكالحذرمماقديخبئولوالقدرأكتحممولواألياـ.االحتيا

شكؿ عمى جاءت التي كأدكاتو التعبير أشكاؿ مف آخر شكؿ إلى الكاتب ينتقؿ ثـ
إلى إضافة االنتباه كتركيز األنظار جذب عمى قدرتيا كتكظيؼ كالجرائد، الصحؼ عناكيف

ال مف ممكف عدد أكبر إلى الكصكؿ عمى القادر القكم كذيكعياتأثيرىا لشيكعيا ناسنظرا
خاصةإذاكافذلؾفيمجاؿالصحؼالكرقيةكاإللكتركنية.

أفيظيربصكرةالشخصالحيادمالذميكتفي(2))يا بالش(يحاكؿالكاتبفيمقالو
بالرصدكالمبلحظةكالنقؿاألميفلمايراهمفمشاىدأكيمربومفمكاقؼ،كخيركسيمةلتمؾ

ميرالمتكمـالذميساعدهعمىتقديـمايريدلممتمقيمفصكرتكشؼالميمةىياستخداـض
حقيقةالكاقعالعففدكفأفيعرضنفسولممساءلةأكالمحاسبةأكالمعاقبة،كذلؾعفطريؽ
حكاـ كا  المقالة معمار إتماـ في الصحؼكالجرائد كتكظيؼعناكيف القصصي تكقيؼالسرد

الصحي عناكيف "كأخذتأقرأ نصو الصحؼالعبريةنسيج التيأكدتيا األخبار مف ألتأكد فة؛
معاريؼكىآرتسالتيأفادتأفالسمطةكقعتعقدانجديدانلبناءكازينكجديدفيأريحا،كألتأكد

أجيزة أف مف كالخميؿ شائعاتالناسفيغزة اعتقاالتتمييدامف تشفحممة لتنفيذاألمف
مفإشاعا كألتأكد اتفاقيةكام، عددبعضبنكد لتطكيركتكسيعزيادة تالناسأفىناؾنية

ليذهاإلشاعاتكاألخبارالمغرضة.قمت:اهلليخزيؾيافةلـأجدأصبلالسجكف،كقمبتالصحي
كمفخبلؿحديثالنفس(3)شيطاف.عمىاإلنسافأفاليتسرعفيالحكـكتصديؽالشائعات"

فييامفكبتكتخكيؼكتكميـلؤلفكاهيتحدثكالحكارالداخميالمكتكـالذميناسبالمرحمةكما
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يريد،كمخاطبةالمتمقي الكاتببمغةمزدكجةتعمدإلىالتكريةالتيساعدتوعمىقكؿكؿما
مقمكبة بطريقة ترلاألشياء فنية بطريقة كتعبرعنو فيو، ما الكاقعكترصد تنتقد ساخرة بمغة

كالمدارستستعدالستقباؿ،كبسياراتآبائيـ"فاألطفاؿمرفيكف،كالمبلىيمكتظةبيـكبأمياتيـ
كالمجاؿلمرعبمفاالعتقاؿكقمة،كالمكافلمخكؼبيننا،البراعـكالزىراتلعاـمشرؽجديد

كقداعتمدالكاتبفينسيجوالفنيعمىصكتالطفؿليكظؼمايمؤلعالـالطفاؿ(1)القيمة!"
لحاؿكىدكءالباؿ"كبينماأناأطمئفنفسيمفصدؽكبراءةلنفيماتقدـمفكبلـعفحسفا

عمىمستقبؿالجيؿ..عادبائعالجرائديعدالفكةكىكيميثمفشدةالظمأ..قمت:خمييامعؾ
اشترشنطةلممدرسة،ىزرأسوبالرفض،كقاؿ:أنالفأذىبإلىالمدرسة.أبيلفيستطيعأف

لت ذلؾخذىا كمع معقكؿ؟ غير قمت: كمنا! كرأيتفييصرؼعمينا سكت.. شترمشبشب.
عينيودمعةكالنارعمىقمبي..ثـجعصعمىجرائدهعمىالرصيؼكبرزتمفتحتككعو

عبلنات.." كا  لعارضاتاألزياء... كصكر الصحؼالمتفائمة.. الكاتب(2)عناكيف يشير كىكذا
عبلنا ت،لكفإلىمضمكفالصحؼكالجرائدكمابرزتبشكؿكاضحمبينةعارضاتاألزياءكا 

ىذهالصحؼالمأجكرةالتسمعكالترلكالتتحسسآالـالناسكالتدرؾحجـمعاناتيـ،كلـ
حكؿبناءكازينكأريحا،اإلعبلـتسمعشيئاعفاألخبارالتيتناقمتيااألقبلـكاأللسنةككسائؿ

لممك اعتقاالتالسمطة إلىالخميؿحكؿ مفغزة الذميمتد الكبلـ عف شيئا تعمـ اطنيف،كلـ
كالطرؽااللتفافية كسكءاألكضاعاالقتصاديةكعمالةاألطفاؿ، السجكفكتكسيعيا عدد كزيادة
التيتمتيـأراضيالمكاطنيف.كىنايعمدالكاتبفيمعمارنصوكبنائوإلىالمقابمةبيفنظرتيف

رؾالمتمقيلمضمكفالصحؼكعناكينياتفصؿبينيمانظرةىزليةساخرةلكنياثاقبةلمكاقع؛ليت
عماؿفكرهتمييداإلقناعوبمايشاىدكيرلمفالمكاقؼ،كيكتشؼ بعدذلؾحرافيإطالةنظرهكا 

 كسائؿ تناقمتيا التي كالمعمكمات كطمسلمحقائؽ كخداع كتضميؿ فساد مف فييا اإلعبلـما
لياإالكمراكزاألبحاثصاحبةاإلحصائياتالدقيقة،كليحذرهمفالصحؼالمأجكرةالتيالىـ

طمسالحقيقةكخداعالجميكركتضميمو.

كظؼالكاتبالصحيفةلنقدالكاقع،كتكضيحماكصؿإليومف(3))ثوب أصيمة( كفي  
البناطيؿ كتمبساف اإلسرائيمي، المباف تمضغاف فتاتيف تحدثعف كثقافيعندما أخبلقي فساد

كؿالتراثالشعبيالفمسطينياألمريكيةكفيالكقتنفسوترغباففياستكماؿبحثمشترؾح
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"يام!حمككتيرمثؿالصكرة!بيذهالكمماتعبرتميميعفجماؿثكبالعجكز،كىيتقمب
، مفأجؿترفيوالصحيفةالكطنيةالمتخمةبالصكرالعارية،لعارضاتاألزياء،كبائعاتالمحـك

(1)!"جيؿالتطبيعالجديد
 مقاؿ ا(2))طبعا أنا بنت البطل(كفي كالكصؼيمزج بالكممات الرسـ بيف لكاتب

ف بمضمكفالصحيفةلمنيؿمفشخصيتوكالقدحفييا،كا  التفصيميكالسردالقصصيمستعينا
كافالسردالقصصيفيظاىرهيكحيبالمدح"عقباؿعندكؿعيفمشتييةالبنتطالبةفي

شكؿككفيةفينيايةعمىكتفييالفحةعمىالكميةطكيمةككافيةككطنية،كالدليؿأنياتضع
ترخي كالدليؿالثانيأنيا فسطيف، عمـ حمفتأفالتصبغوعمىأطرافيا أسكد شعرا كتفيا

بالمكفاألشقرحتييتـتحريراألسرمكعكدةالبلجئيفكقياـالدكلة!كاصمةبيفالشباب..كاعية
كنشرتصكرتي الماضي، العاـ كتبتعنيا كالدليؿأفصحيفةعبرية باأللكافكىيكمثقفة، ا

مخيـ المشترؾ الصيفي المخيـ أثناء الكيبتكتس( ( في الييكد لمطمبة فمسطيف قضية تشرح
.(3)السبلـ!"

كلعؿمايزيدالجرحعمقاتمؾالشيادةالتيسجمياالكاتبعفىذهالفتاةالمتحررةكما
ابأنيابمائةشاب،جاءتعمىلسافأميا،كالتيتعبرعفالقضيةبكمماتمركزة"أمياتشيدلي

كلعؿشيادة(4)كأنياكنز!كلـال؟كالفمكستجرمبيفيدييانظرالنشاطياكثقافتياكأشياءأخرم!"
أمياالتيتعدأقربالمقربيفمنياككاتمةأسرارىاتكحيبمدلأثركبلمياعمىالمتمقيخاصة

تسحتالمنطقةبأسرىا،كأصبحكأفاألـكانتقدسبقتابنتيافيالتأثربرياحالتغييرالتياك
السيما مفمتطمباتالسبلـ كااللتقاءمعيـ كاالنتقاؿإلييـ المقاءمعاألعداءكالحديثمعيـ

داخؿالمخيماتالصيفيةالمشتركة.
يبيفالكاتبالبكفالشاسعبيفمضمكفالصحؼ(5)(عودة العامل خربشكفيمقالو)

الكاقعالمغيبعفكس الصحؼ،كقدجاءالنقدفيسياؽالكطنيةكمرارة فييا ائؿاإلعبلـبما
حزيفعمىلسافحفيديحمؿصحيفةكطنية،كيصرخكىكيجيشباكيالكفاةجدهدكفعممو
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"فسقطتالصحيفةالكطنيةمفيده،كتناثرتأخبارىابيفأحذيةكشكاحيطالنساءالمغبرةبتراب
الدار،ليقرأمفاليقرأ:

الذمىربياخادمةآسيكيةمسمم مفالدكرالرابعفيبيتمستخدميا غزةإلىةتمقيبنفسيا
ضربيا!عمىكاعتاد

سرائيؿ المزيدمفالتحرير!إلىكدعكة،تقريرعفممكاتجماؿلبنافكمصركا 

أسرلالحريةيخكضكفإضرابامفتكحاعفالطعاـ.

فيبيركتاختيارممكةجماؿالكبلب!

(1)..ككرؽ.."كصكرعارية..كحبرأسكد

األدنى الحد تمبي كال مترابطة غير مفككة كاإلعبلناتكالتقارير األخبار تبدك كىكذا
الفساد كمكاجية المسمكبة الحقكؽ كالدفاععف بصدؽ، كتصكيره الكاقع نقؿ في منيا المتكقع

كالتكعيةكمحاربتو،ككأفالكاتببيذهالطريقةيكجوالنقدلمسمطةالحاكمةالمسئكلةعفالتثقيؼ
رياح كاإلرشادمفخبلؿالمنابراإلعبلميةكالصحؼكالمجبلتالتيغابدكرىا،كىكتبيا
الخادماتكممكات تيريب حكؿ جانبية قضايا كأصبحتتتحدثعف سحيؽ كاد في التغيير

الجماؿفيدنياالناسكفيعالـالكبلب.
لعبسماعأخبارالجرائديتحدثالكاتبعفشخصمك (2))عمى باب الخايخ( كفيمقاؿ

كأبي الجرائد بشييد إثرىا لقبعمى أف كالعمىلدرجة كالزغممة الحكؿ سببلو مما كقراءتيا
أحم بالجرائدالتيعاشمعيا "بؿإنونقؿعنوأنوأكصيبعضالجيرافبأفيكفنكه ىجريدة

بعدكؿىزيمةكاتفاقيةككارثة" كافيختفيخمفيا الكاتبإلى(3)لحظاتأحبلموحينما كيمجأ
تعدداألصكاتحتىيككفلتمؾاألخبارتأثيرأكبرعندماتتناقميااأللسنة"اقرأيابني.كبدأابف

الجيرافيقرأالعناكيف:

"الشرطةتكتشؼعشريفألؼشتمةبانجكفيرفح!استغربمبحكحأبكلفة.كىكيمؼسيجارة
لفمسطينية..كعمؽكىكيمؼباقيكرقةالسيجارة:الزراعةاعمىالعربي.مفالتطكرالذمطرأ
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نعمة!" أمنعـ.. عمىلساف(1)كاهللنعمة.. ساخرة المعنىبطريقة الكاتبعمىتأكيد كيعمؿ
الكاتب مف مباشر تدخؿ دكف اإلحساسبالميزلة تعميؽ عمى تعمؿ لكنيا شخصياتفرعية

اإلشيبدهإشي.."كضعحجراألساسلمرقصكبارجديدفيآريحا!نعـنعـ

اهلليككفبعكفالسمطة...قاؿأبكطبمة،كأضاؼ:البمدبدىاكثير..

شاطئغزةالشمالي...ىتدشيفسجفكبيرعم

الجندمالمجيكؿفي فنانكففمسطينيكفكمصريكفيعيدكفترميـ كاصؿابفالجيرافالقراءة:
المشركعأفالىالمشرفكفعمىتمنغزةبتمكيؿمفالدكؿالمانحة.كأضاؼابفالجيراف:كقد

المكضكع"عمىيككفإلسرائيؿأماعتراض كلعؿالكاتبيشيرمفطرؼخفيإلى(2)ىذا
مكضكعخطيرلوعبلقةرمزيةتربطبيفتمثاؿالجندمالمجيكؿ،كالعبلقةمعالعدكالصييكني

ةالتيتشيرإلىالقدس،كقطعيدهكحطـالبندقي،خاصةكأفالعدككافقداستيدؼىذاالتمثاؿ
ككأنومفخبلؿىذاالعدكافيحددالسبلحالمشركعكالممنكعفينظراألعداء؛لذافإفإعادة
جديدة بشركط المرىكنة العدك مكافقة إلى األكؿ المقاـ في يخضع المجيكؿ الجندم ترميـ

كمعاييركمكاصفاتمغايرةلصكرةالجندمالمقاتؿ

ثـينتقؿالكاتبإلى(3)يف:آميفالميـاىدىـياربالعالميف""قاؿالحاضركفمعاآم
خبريقؿأىميةعفالخبرالسابؽلكنويفكقوفياألثر"أماالعجكزالتيكانتمنسجمةفي

استفاقتعم العدسمفالزكافالكثيؼفقد تنقية الخبرىعممية صكتابفالجيرافكىكيقرأ
التالي:

ال مف آالؼاألطناف كضربتصدرىاضبط السكؽفصكتكجييا في الفاسد بصؿ
ككأفالصحؼكعناكينياكاألخبار(4)زكانيا"ىإالالعدسكالبصؿكسقطعدسياعمكقالت:كمو

كمضامينياعندماتقتربمفحياةعامةالشعبكالطبقةالفقيرةالمسحكقةفإنياتعمؿعمىزيادة
كالحقكؽكالثكابتعفطريؽإثارة،بالقضاياالكبرلكشغمياعفاألمكراليامةالمتعمقة،مخاكفيا

قضاياتتعمؽبالحاجاتاألساسيةالتيأصبحاالىتماـبيا،كبالسبؿالكفيمةبإيجادىايفكؽفي
أىميتوتمؾالقضاياكالمسائؿكالمبادئ.
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يبيفالكاتبحجـالفسادكالخداعالذم(1)()سرية تتضامن مع المعتقمينكفيمقالو
كقدصاحب التمييزكالفيـ. كانعداـ كتراجعالمبادئكالقيـ األخبلقية، انييارالمنظكمة مرحمة

الكاتبضميرالغائبفي كيستخدـ تميثخمؼالسراب، حائرة اختارالكاتبشخصيةمدكرة
الحديثعنيامستخدماليااسـ)سرية(بينماحرميامفأفيككفليامفاسميانصيببعدأف

لحدكد،فييالتيطمقتزكجياكتزكجتزكاجاعرفيا؛لينفمتأكالدىافينظرىاتجاكزتكؿا
ىكالثانيالشغمةلوكالعممةإالالسبعم"فيضرباألكؿعفالطعاـتضامنامعالمعتقميف

نجازاتيا" كا  تأكيد(2)السمطة في ليكظؼالتناصالذاتي جانبي الكاتبفيطريؽ يدخؿ كىنا
ليياسابقاعمىأنياإشاعاتمغرضة.الداللةالتيأشارإ

"قاؿزكجيا:ىؿتعمميفأننيسمعتويناقشأخاهعفحرمةالعمؿفيكازينكأريحا؟!

(3)لدرجةأنوشكؾفيديفكأخبلؽالذيفأقامكه!"

كيأتيالنقدعمىلسافشخصيةتنتميلممرحمةالجديدةالعمىلسافالكاتبحتىيككف
ىذاالكازينكالذمشكؾفيوالمشايخأثبتأنومؤسسةكطنيةعظيمة،األمرأكثرإيبلما"قاؿ:

أفإسرائيمياانتحربعدأفخسركؿىأماقرأتفيصحيفةالقدساليكـ..كفيالصفحةاألكل
كىكذاينجح(4)أمبلكوكىكيمعبالقمارفيكازينكأريحا؟!أليستشميطالييكدعمبلكطنيا؟!"

ا طبيعة تصكير في كتغيرتالكاتب األمكر تبدلت ككيؼ الصييكني العدك مع لمعركة
األكلكيات.

يعرضلنمكذجآخرمفالشخصياتالتي(5))ممكة الجمال والكأس الفارغة(كفيمقالو
حيث الجميمة، األىداؼالنبيمةكاألحبلـ تؤمفبأفالغايةتبررالكسيمةفيزمفتبلشتفييا

لمسكارل،كعمىرأسيـجيميالفاقد"كجيميالفاقدىذاينقمناالكاتبمباشرةإلىمجمسشراب
ىككالدزيزمالفتاةالجميمةالتيتقدمتىذااألسبكعلمتسجيؿفيمسابقةانتخابمكمةجماؿ

ككافجيميىكالذم–يحمييااهللمفالعيف–فمسطيفالتيتراعاىاكزارةالسياحةكاآلثار
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بع اإلعبلففيالصحيفة.كبتشجيعمفصديقوبادربعرضالفكرةعميياكعميأميا دأفقرأ
كالمجارمالتاريخية" المطمكرة األنفاؽ فيشؤكف خبيرا باعتباره السياحة كزارة (1)"المقربمف

كيذىبالكاتبإلىأبعدمفذلؾفيتعريةالكاقعالعفف،كالكقكؼعمىحجـالفسادالحقيقي
الخاصةخبلؿاشتراكيافيالذمتغمغؿفيالمجتمع"ككانتزيزمقدبر زتمكاىبياكقدراتيا

المخيماتالصيفيةالخاصةالمشتركةالتيأقيمتبرعايةالتطبيعفيالكيبكتساتالييكدية،كقد
كالييكديات" الييكد رفاقيا ليا تضيفيا(2)شيد اإلشاراتالتي تمؾ سكءا األمر يزيد ما كلعؿ

ك عفالشخصياتكصفاتيا كأماكفانعقادىاالتفاصيؿالمذككرة الفعالياتكاألنشطةكطبيعتيا،
كالجياتالمشرفةعميياكالمنظمةلياكأماكفانعقادىاكزمانياليعمـالمتمقيأفالخرؽقداتسع

كاليمكفرتقو.

يبيفالكاتبأثركسائؿاإلعبلـعمىكشؼالحقيقة(3))ال حاجة لمطحين يا عبده(كفي
" كالتضميؿ الخداع كطرؽ اشترالمرة الذم كقمرالكلدىا ممكنا تمفزيكنا األخيرة اآلكنة في

سماعنشراتاألخبارمفجياتغيرفمسطينيةتنامتىلئلذاعاتالفضائية،كالذمانكبعم
إل السياسية فيىثقافتو الغطاء تحت كيعرؼما المستكر، يعرؼالطابؽ كأصبح كبير حد

فالحربالمحتممة،كالتيتـتأجيميا،كمعذلؾ؛لذاحاكؿأفيخفؼمفمخاكؼأموم(4)البئر"
شعرتبفرحشديدلزكاؿشبحاكرغـأفأموالتفقوشيئاممايقكؿإالأني،سيجسدكفالدكلة

الحربكعندماتسأؿأختوعفمعنىتجسيدالدكلةتأتيالمفاجأةحيثتمعبالجريدةدركاميما
و،كعندماعجزفتحالجريدةكقمبصفحاتيا،فيكشؼالحقيقة"حاكؿعبدهاإلجابة،كبمعريق

كماإفكقعتعينوعمىكممةالدكلةفيسطرمفسطكرإحدلالمقاالتالصغيرةفيالجريدة،
عم المقاؿسريعا عثرفيثنايا اهللعندما أكرمو ثـ فعدؿمفىحتيتنحنح، )تجسيد( كممة

فالمقاؿيتحدثعفانطبلؽفعالياتجمستوكحاكؿالشرح،كلكنوآثرالقراءةمفالجريدة)ككا
القادـ،أمبعدمكعداإلعبلفالنيائيلمدكلة16/11ميرجافغزةالدكليلمسينماكالمسرحفي

.بيكـكاحد
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قرأعبده:

المساىمةفيتجسيدالدكلة،كعاصمتياإلى)كقاؿفبلفالفبلنيأفالميرجاناتتيدؼ
أختوك أداركجوجية ثـ قالت:القدسالشريؼ(، الدكلة؟ ىا...ىؿفيمتمعنيتجسيد قاؿ:

.(1)نعـ:يعنيباألفبلـكالمسرحياتكالتمثيؿ..قاؿ:كاهللالظاىرأنياأفبلـ"
ينتقدالكاتبجريدةالقدسبسببنقمياخبرايبدكفيظاىره (2))راس روس(كفيمقاؿ

صحيفةالقدسخبرايقكؿعاديالكفاالعتراضيأتيمفككفالصحيفةخيبتآمالو"قرأتفي
)أىاليجنيفيتزاحمكفلمشاىدةعركضالسيرؾالركسي(.قمت:سبحافاهلل!يشاىدكفالذيف
نعد ألـ بالمسمميفكأعراضيـ؟أاليستحيالناسمفاستقباليـ؟! كنكمكا كالعباد، الببلد أحرقكا

(3)نشعربشعكرالمظمكميف؟"
بلقةالكثيقةبيفالجرائدكالمجبلتكالكتبصكرالكاتبالع(4))بياع من يشتري(كفي

كشخصأدمفشراءىاكاقتناءىاكقراءتياإضافةإلىاىتماموبكؿنشرةأخباركالمشاركةفيكؿ
ندكةكمحاضرةككرشةعمؿ،كرغـبراعتوفيالكتابةكالخطابةإالأنوفشؿفيالحصكؿعمى

عمى"كفياآلكنةاألخيرةبدأتتظيركظيفةمحترمةمماأدلإلىظيكرأعراضالجنكفعميو
كالتحميؿ كالتنظير كالكبلـ الكتابة في مياراتو كؿ تسعفو لـ حيث اليبؿ، عبلمات )فرفر(
ككثرزفزكجتو كمصاريفيـ ككبرتىمكميـ األكالد كبر كقد محترمة، السياسيلنيؿكظيفة

مفالجنكفقناعايرتديو؛ليخفؼكيبدكأنوفرمفالكاقعإلىعالـالمجانيف،كاتخذ(5)كنكدىا"
عنوكطأةالكاقعالمرير"فاختاراالحتماءبدؼءاليبؿمفبركدةالكاقعكعفنو،فازدادتكتيرة

نفسوبصكتعاؿ،إلىالمشيببلىدؼعنده،كلكحظعميوالضحؾببلسبب،ككافيتحدث
قاربالنجاةلشخصيتوعفكيحاكؿالكاتبتقديـ(6)يمفتإليونسكافالسكؽ،كأطفاؿالمدارس"

طريؽابنتوالصغرلالتيأخبرتوعفكجكدمفيبيعالكتابةلمطالباتمقابؿمبمغمفالماؿ،
كتابع الكتابة، زمف "ىذا ألف لمكتابة؛ دكانا يفتح أف عميو اقترح بالخبر صديقو عمـ كلما

جم نقابات.. أحزاب.. فصائؿ.. بالكبلـ.. يتاجركف اليكـ الجميع مؤسسات،صاحبو: عيات..
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كلعؿكبلـصاحبويكجوالنقدلمجياتالرسميةكغيرالرسمية(1)كالذميبدعأكثريقبضأكثر"
بالكتابة العكاـالكماىيعمىأرضالكاقع؛ألفالتعميـفيمسألةالمتاجرة ينظرإلييا كما

تباسبيفأىؿالحؽكغيرىاخاطئ.كقديككفالمراداإلشارةإلىاختبلطالحابؿبالنابؿ،كاالل
كالباطؿتحتتأثيركسائؿاإلعبلـالمسمكعةكالمرئيةكالمسمكمةكغيرىا،كىنايتكسؿالكاتب
فيأرضالكاقع فشؿفيالحصكؿعميو ما ليحقؽعفطريقيا األحبلـ أك بالخياؿكاألكىاـ

لنفسو نصب كقد نفسو يتخيؿ كبدأ لفرفر، الفكرة "راقت صعمى خيمة غيرةرصيؼالكطف
ليجانبوعمىبداخمياطاكلةميكعةكيجمس األرضالفتةكبيرةمكتكبعمىكرسيميتز،كا 

عميياباأللكافاألربعة،األسكدكاألبيضكاألخضركاألحمر:)بياع..مفيشترم(كالتفاصيؿ:

كالمعارضة.. المؤيدة المنشكرات تكتب الجماىيريةعندنا كالبيانات التعميمات كتكتب
صحافية،نكتبعفالدكلةالمستقمةكنكتبعفالصمكدكعفالتخاذؿكالتنازؿ..نكتبفيكال

التاريخكفيالسياسةكفيالديمقراطيةكحقكؽاإلنساف..
خاصمالحظة كفرع األعماؿ، كفؾ كاألعماؿ خاصبالحجابات فرع لدينا يكجد :

كتشترؾالبلفتة(2)لكافكاألدياف"بصكرالزعماءكاألبطاؿكالرمكزكالشيداءمفكؿاألجناسكاأل
معالحمـفيكشؼحالةاالضطرابالعقميكالخمؿالنفسيكانشطارالذاتالذميشبوانفصاـ
الشخصيةعند)فرفر(حيثأصبحيجمعبيفالمتناقضاتفيعرضولمياراتوكخبراتو،ككأنو

اإلنسافابفبيئتوكيظؿيسبحصكرةعمميةكثمرةطبيعيةلممرحمةالتييعيشيابكؿتناقضاتيا،ف
فيبحراألكىاـكاألحبلـىاربامفكاقعوكلكفإلىحيف"ثـتخيؿفرفرطابكرايحمؿفيوكؿ
شديد كاحدفمكسوبيده،كيطمبكفمنواالستعجاؿقبؿفكاتاألكاف!قاؿقائؿمنيـ:نريدبيانا

فر عباراتالتخكيفكحياتؾيا كزكد بالمفاكضات، يندد بياناالميجة أريد كأنا كقاؿآخر: فر.
بالعدكاف العراؽكضبطعباراتالتفخيـبالرئيس،كقاؿثالث:برقيةتينئةلمعقيدعمىلمتنديد

بمناسبةترقيتوإلىعميدبعدمكتو،لممديربمناسبةعكدتومظفرامفنزىةفيالخارج..لؤلمف
بالقكة. مصادرتيا عفأرضيكعدـ سككتو األصكاتيعكس(3)."الفبلنيبمناسبة تعدد كلعؿ

كجياتالنظرالمختمفةكأكلكياتالمرحمةكاىتماماتياالتيتتراكحبيفالقضاياالعامةكالخاصة،
كالنقدكالتنديدكالتينئةكالشكركالثناءمقابؿمبالغمفالماؿ،"كمايزاؿفرفريجمعالفمكسحتي

 كيسنايمكفيا فطفطباستغراب:امتؤلكيسالنايمكف.صرخكقاؿ: إليوصاحبو فنظر كلية،
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يستيقظفرفرمفأحبلمو(1)كلماذاكيسالنايمكف؟!أفاؽفرفركقاؿ:ألضعفيوخيبتي" كىكذا
خاليالكفاضكارتطـبأرضالكاقعكىكيصرخكيندـكالتحيفمندـ.

الم (2)جرة(أو  وفي )أجر اليكمية الحياة حكؿىمكـ ميئةيدكرحكاربيفرجؿكنسيبو
بالفقركالقيركالظمـ،كيكادالحكارأفيككفمسمكعاحيثيتناكؿالكاتبمكقؼشخصيتومف
الجرائدكقراءتيا"قاؿ:أساؿاهللأفيغيرالحاؿبأحسفمنو،كلكفأخبرنيعفىذهالجرائدالتي
ذهأنتعاكؼعمىقراءتيا؟قاؿ:ماذاجرللؾيانسيبي؟ىؿتظننيفقدتعقميحتىأقرأى

ثـيبيفاألسبابالتيدعتو(3)الجرائد؟كىؿتستحؽأفأقضيعمرمأبحثفيياعففائدة؟"
إلىالعزكؼعفقراءتيا"لقدقرأنامافيوالكفاية،كالنتيجة:محمؾسر!قاؿ:صدقتالفائدة
أ ذاقاؿكممةالحؽ،فبلحيمةليا ففييا.قاؿ:بؿفيياضرر؛ألفقميبلمنيايقكؿالحؽ،كا 

بعضالكتاب قاؿ: أحبلما. فتظؿ حمايتيا، يستطيع ال كاتبيا ألف السطكر بيف مف تخرج
ككأفالكاتبيتناصمعنفسوعندمايمكـبعض(4)يكتبكفألنومطمكبمنيـأفيمؤلكاالفراغ"

نماىـيفعمكفمايؤمركفكيحرككف،ككأنيـإنساف الكتابالذيفاليكتبكفمفتمقاءأنفسيـ،كا 
فيإلى إليو الذمسبقتاإلشارة يتحدثعففرفر فيالكقتنفسو شطرنجككأنو أكحجارة

عمىأرضأحبلمو(5)()بياع من يشتري الفكرة ىذه إلىتجسيد أكىاموكأحبلمو الذمدفعتو
حيثأخذيكتبكؿمايطمبمنومقابؿمبمغمفالماؿيدفعلو.

الكاتب يتناكؿ (6)ن سوق الزغاليل!!()البحث ع كفيحكاربيفرفيقتيفدارفيمقاؿ
بدنيفي" مكقؼالناسمفاألخبار قالت:الأحبأفأسـ ىؿسمعتآخراألخباراليكـ؟

الصباح،قالت:اجتمعالعربعمىمستكلالمندكبيففيجامعةالدكؿالعربيةكأدانكاقرارطرد
أيضاالرئيسقا العربية الجامعة في كىؿ لت: أف يبدك قالت:مناديب؟ مناديب! كميا الببلد

المندكبيعنيالمكظؼ.قالت:كماذاسيفعؿىؤالءإذاكافرؤساؤىـاليستطيعكفأفيفتحكا
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شاركف" أماـ عمى(1)فميـ المندكبيف مف أحد يجرؤ أف دكف يتردد الصكت صدل كيظؿ
اإلجابة.

 الكتابة عمى الجدران 

األك فياالنتفاضة الجدراف عمى األثرفيشكمتالكتابة أكبر ليا كسيمة لىكالثانية
إلىتنفيذ إضافة عمىالثكابتالفمسطينية، كالتأكيد كالتأثيرعميو، كتكجييو الجميكر مخاطبة
لتكريـ مبتكرة تحكلتإلىطريقة كما الصييكني، االحتبلؿ ضد المكجية فعالياتاالنتفاضة

المس ككاجيات الجدراف، عمى طريؽعرضصكرىـ عف كالمدارسكالجامعات،الشيداء اجد
البطكلية كأعماليـ استشيادىـ، كتكاريخ العسكرية كرتبيـ كألقابيـ أسمائيـ كتابة إلى إضافة
طبلؽأسمائيـعمىالشكارعكالطرقاتكالساحاتكالمياديف؛لتظؿ كغرسالمشاىدالكطنية،كا 

ال المعةفيسماءالكطف.كرغـكؿىذه التيأسماؤىـعبلماتفارقةكنجكما معانيالجميمة
تحتذرائع كطمسمعالميا مفمحاكالتإزالتيا، تسمـ لـ أنيا إال الكتاباتالجدارية حممتيا
كاىيةكحججباىتةكأسبابمغمفةبالخداعكالكذبكالتضميؿالذميخاطبالناسبكبلـمعسكؿ،

دنيئةتتمثؿفيالتخمصمفآثاراالنتفا خبيثة،كأىدافا ضةالمباركة،كمسحلكنويخفينكايا
معالمياالتيمازالتشاىدةعمىظمـالمحتؿكدليبلعمىإدانتو،كمؤشراعمىحجـالتضحيات
التييبدك كالبطكالتالتينتجتعفمقاكمتو.كقدعبرالكاتبفنياعفتمؾالقضيةالمعقدة

ضائقتي كالتخفيؼمف لمشباب، فرصعمؿ لخمؽ جادة محاكلة أنيا ظاىريا الماديةعمييا ـ
الناتجةعفكجكداالحتبلؿكالحصار،كمايسببوليـمفمعاناةماديةكمعنكية،كالمساىمةفي
تنظيؼالشكارعحرصاعمىأفتبقىجميمةكراقية،بينماتخفيفيباطنياأىدافاخبيثةكبرامج

مسمكمةمكلتياجياتأشدخبثاكأكثرتضميبل.
الذميحمؿفيعنكانوعمبل(2)كنس االحتالل()االنتفاضة مستمرة حتى كفيمقاؿ

يتمثؿفياإلصرارعمىمكاصمةالجيادكالمقاكمةحتىالقضاءعمىاالحتبلؿ نبيبلمشركعا
مف منطمقا األسمكبالساخر الكاتبيمتطيصيكة لكف األرضمفرجسو، كتطيير ككنسو

الميزل عمى لمداللة كمشتقاتيا كنس( لكممة) المركزية كابكساالداللة الكاقع مف تجعؿ التي ة
عمىشدناإلىمأساةالكاقعالذميحياهأبناءالشعبفظيعااليطاؽ؛لذانجدالكاتبحريصان

الفمسطينيالذيفيرزحكفتحتاالحتبلؿالصييكنيبيفاأللـكاألمؿ،لكنيـيحاكلكفالتخمص
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لكاتبفنياعفجدليةالصراعمعمفبراثنورغـقيكدالفقركالقيركالجكعكالدمكع.كقدعبرا
الحياة التيتظيرعمؽالجرحكقسكة اليكمية تناقضاتالحياة الحديثعف مفخبلؿ العدك
"يشعرعكدةبالحزفالذميغشاهعمىالرغـمفالفرحالذمحؿبالبيتعندماأمسؾبالمكنسة

كأمسؾبعصالؿ،"فقدظؿمنذشيكرطكيمةيقبضعمىجمرالفقر،كيمسؾلسانوعمىالتذ
قالتأمو رمقنا. بو الذمنسد العمؿ بيذا يتذكركنا أف هللالذمأليميـ الحمد كقاؿ المكنسة

رحمة" اهلل تفاقيد شخصيتو(1)العجكز: عف الحديث في الغائب بضمير الكاتب كيستعيف .
بيفالفينةالمتشائمة،كالتيتعانيمفازدكاجيةالمكاقؼكالمعاييرفيمجتمعياالحزيفمضيفا

كاألخرلمايعرؼعفشخصيتومفالتفاصيؿالتيتساعدهعمىرفضبعضالظكاىرالسمبية
كسائؿ إلى كتتحكؿ أحبلميـ تحقيؽ دكف كتحكؿ طريقيـ، في عقبات تمثؿ التي كاألعماؿ
ناجعة،كلكففييداألعداءلتحقيؽمآربوكأىدافوالمبطنة"خرجعكدةمفبيتوفيالمخيـإلى

ارعالعاـليباشرعمموفيكنسالشكارعمعالعشراتمفشبابالمخيـالذيفنزلتأسماؤىـالش
.كيمجأالكاتب(2)فيالكشكؼ.منيـمفيحمؿالشياداتكمنيـمفلـيستطعمكاصمةالدراسة"

إلىتقنيةاالسترجاعكاستدعاءبعضالمشاىدكالمكاقؼكالشعاراتمفالذاكرةبمايتناسبمع
عمىفكرتو التقميدم"ككانتالكمماتالتيتسيطر القصصي السرد عف بعيدا بناءىا كيتمـ ،

االجتماعات خمؼميكركفكففيأحد المسئكليفالذماختبأ قكؿأحد كنسكنسة كمما عكدة
قاؿ:ستستمراالنتفاضةحتىكنساالحتبلؿكنساتامامفاألرض،كتبييضالسجكفتماما،

المست كؿ االبتداعيفمعكصفؽحينيا براءة لو لؤللفاظكسجمكا االنتقاء ببراعة شعركا ألنيـ ؛
لكممة"كنساالحتبلؿ"كألفعكدةمصاببقكةالذاكرةفقدشعربقشعريرةالحزفعندماربطبيف
عممياتالكنسالجاريةكبيفعممياتالكنسكتبييضالحيطافالتيتمتفيأعقاباالنتفاضة

إلىالربطكالمكازنةبيفمايدكرفيالكاقعالحزيفمفأعماؿتبدكفيكيمجأالكاتب(3)األكلى"
أعم أنيا يكمفالسـالزعاؼاظاىرىا الكاتبإلى.ؿخيركبركمساعدةكفيباطنيا كقدلجأ

السياسي الخطاب عف بعيدا المتمقي إلى القناعة ىذه لتكصيؿ شخصياتو بيف الحكار تقنية
إلق تمييدا الجافة الكاقعكالشعارات بيف السحيقة كاليكة العميقة بالفجكة شعاره كا  المتمقي ناع

المرير،كالحمـالمنشكدككيؼانقمبتاألمكررأساعمىعقب"كحينيااتكأعكدةعمىالمكنسة،
كقاؿياشبابالعكضفيكجوالمكلى.استغربالشبابكقالكا:سبلمتؾياعكدةمالؾ؟قاؿ
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كيؼ قالكا انتيت. يقتمكفكيقصفكفكيخطفكفكيقتمعكفاألشجار؟االنتفاضة الييكد زاؿ كما
قاؿ:نعـ.كلكفخاتمتياكنسالشكارعكتبييضالحيطافمفالشعاراتكآثاراالنتفاضة،كىكذا
االحتبلؿ كنس حتى المسئكؿ قكؿ أنسيت ستتكقؼ؟ كيؼ صاحبو قاؿ الماضي. في فعمكا

جيدا،ثـصرخعكدةبالشبابفيحالةىستيريةكتبييضالسجكف؟قاؿأبداكلكنيفيمتالرمز
كقاؿ:أتدركفلماذاسمانيأبيعكدة؟لكيأعكدإلىقريتيالتيخرجمنياكالدم،كليسلكي
أعكدإلىالعمؿفيكنسالشكارع.ىؿىذهىينيايتنا؟ثـقمبالمكنسةعاليا،كقاؿشكارع

ا اكنسكا فيالككاليس. كلكفالزبالة كقعمغشياالكطفنظيفة، ثـ لككاليسكلتستمراالنتفاضة
يكتفيالكاتبمفخبلؿالحكارالخارجيبمفتاألنظارإلىمظاىرالتضميؿ(1)عميو!" كىكذا

يكىمكف كىـ كالذيفيمارسكفجرائميـ السياسة، الذميمارسفيأرضالكاقعمفقبؿتجار
ىأخطرتمؾالجرائـالتيتيدؼالناسأنيـيريدكفبيـخيراكأنيـيحسنكفصنعا،كيشيرإل

االحتبلؿ، كنس مف الجميمة األحبلـ كتحكيؿ الحقائؽ كقمب االنتفاضة، عمى القضاء إلى
كتبييضالسجكفإلىكنسالشكارعكتبييضالجدرافدكفأفيذىبالكاتبإلىأبعدمفذلؾ

عابعدأفنجحفيكشؼماتبقىمففصكؿالمؤامرةتاركاذلؾإلىنصقادـينطمؽإليوسري
 فيإثارةتمؾالقضية،كلفتاألنظارإليياكالتحذيرمفخطكرتيا.

أخرل الكاتبإلىالتناصالذاتيمرة ليناقشقضية(2))غزة نظيفة وجميمة!!(يعكد
النظافةفيغزة،ككأفغزةتعانيفقطمفخطرالتمكثالذمييددكيانياككجكدىاكجماليا،

 كبيرةكيتناكؿالكاتبالقضية القصصيالذميمتمؾقدرة عمىالسرد فييا يعتمد فنية بطريقة
في الكممات يكظؼداللة أف البداية منذ يحاكؿ لكنو األحداث، بكاقعية المتمقي إيياـ عمى
إلى قبؿأفتتحدث،كقديؤدمذلؾفنيا عمىالشخصياتالتييعمـمضمكفكبلميا اليجـك

ستشعربذكائوأفمايعرضعميوإنماىكفيحقيقةأمرهإضعاؼالتأثيرعمىالمتمقيالذمي
ينسبلمكاتبجممةكتفصيبلخاصةكأفالساردأكالراكمبدأيستبؽاألحداثكيصدرأحكامو
عميياقبؿالمتمقي،كلكأنوصبرحتىتنتييتمؾالشخصيةمفعرضآرائيالكافأفضؿ"لـ

المخيـالصيفيالخيمة،حتىبدأيتقيأمحاضرتويكداألستاذ"تابعأبكقبضة"يدخؿعمىشباب
(3)السخيفةأماميـ،تمامانكماتتحرؾالمعبالمبرمجةالمعبأةببعضاأللحافكالكمماتالمشكىة"
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عمى التمكيو في كيمعف األنظار، عف االختفاء فيحاكؿ األمر استدراؾ الكاتبيحاكؿ ككأف
لظيكرالعمنيأماـالمتمقي.القارئعندماسمحلتمؾالشخصيةالخياليةبا

ياشباببعنكاف"غزةنظيفةكجميمة"أليسمفاألفضؿياأحبابرؤية "مكضكعنااليـك
كقدبدأالكاتبفيلفتنظر(1)جدرافالمدارسكالجكامعكالجامعاتكالحكارمبيضاءكنظيفة؟"

تحدثعفمدينةالعفالمتمقيإلىخطكرةالقضيةالتييتناكلياابتداءمفعتبةالنصالتيت
السياسيالذميؤمفبففالممكفالبنظرة بقناعة يمجإلىمكضكعو أنو يشعرنا كأنو كطف،
الشخصياتالثانكيةفي األديبالذميحرساألحبلـكاآلماؿكاليقبؿبأنصاؼالحمكؿ.كتبدأ

ك كمعارضتيا، أفكاره عمى كالتعميؽ األستاذ سؤاؿ عمى اإلجابة محاكلة القارئالظيكر كأف
يعتمدالكاتبعمىالحكار يستمعإلىكجياتنظرمتعددةيتـتناكلياعفطريؽالحكار؛لذا

لمكاجيةتمؾالحممةالتيتيدؼإلىمسحالذاكرة،كغسؿ؛عفاالنفعاؿكالتشنجاناليادئبعيد
الأحبالمكفاأل،األدمغةقبؿتنظيؼالجدرافكالشكارعكالحيطاف أنا بيض.قاؿ"قاؿمعاذ:

ىبتعاصفةالضغطالدكلي كمما أكالد، فمسطيفيا كلكفالمكفاألبيضجزءمفعمـ تابع:
دكنومفألكاف!" ما كأخفينا يحاكؿالكاتبلفتأنظارالسامعيفكالمتابعيفإلى(2)رفعناه كما

األدلةالمكركالدىاءعندأىؿالباطؿكتفننيـفينصبحبائميـالشيطانية،كبحثيـالحثيثعف
التيتحمؿأحياناجزءامفالحؽكتكظيفياتكظيفادقيقامحكمالخدمةأفكارىـالباطمة"كتابع
األستاذتابع:ماعمينا،ثـإفكثرةالرسكماتككثرةالشعاراتعمىالحيطافقدتسبباختبلفات

كيمنعالفتنةفيالرأم؛كلذافإفمسحالشعاراتكمسحالصكريساىـفيدعـالكحدةالكطنية،
كلعؿاألستاذأسيـ(3)كمفىناجئناإليكـياأكالد،لتكعيتكـبأىميةأفتككفغزةنظيفةكجميمة"

االنفعاؿ لئلبداعفيالردتحتتأثيرحرارة دكفأفيدرمفيتحريؾمشاعرطبلبو،كدفعيـ
قكية صادقة الثكابتفخرجتكمماتيـ مف مسقضية ألنو تخترؽكصدؽالمشاعركعمقيا؛

الحكاجزكالحجب،كتصؿإلىكؿقمببينماظمتكمماتاألستاذالتيكانتتخرجمفطرؼ
جماؿ كىؿصكرالشيداءىيالتيتشكه كالتتجاكزاآلذاف"قاؿتامر: المسافتراكحمكانيا
إنيـزينةالشبابكتاجعمىرؤكسالناسفمماذا نظافةغزة؟! غزة؟ىؿصكراألبطاؿتشكه

أفتمسحكاصكرةأخيكابفخالتي،كابفجيراننا،كابفصفي؟لماذاتريدكفأفتمسحكاتريدكف
كمماتالثكرةمفحيطافجكامعناكمدارسنا؟لماذاتريدكنناأفننسىثأرناكأرضناكقضيتنا؟ىؿ
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الحاد التصفيؽ مف األكالد يمنع أف يستطع كلـ تابع، ارتبؾ الييكد؟ تحررتاألرضكرحؿ
اكتسحفيطريقواألفكارالممكثةكالفيركسات(1)ئر"لصاحبيـثا ككافتدفؽسيؿاألسئمةقكيا

الضارةالتييحاكؿاألستاذنشرىالقاءأجرمدفكعمفجياتمختصةلكنيامجيكلة"قاؿتابع:
الجياتالمختصة، بيا تعرفكفياأكالدأفالمقصكدىكنظافةالمدينةكىذهحممةقديمةتقـك

ب اليدككانتقد كبعد كاليكـ فأكقفتيا، كجاءتاالنتفاضة االنتفاضة، قبؿ الجكدأتيا كاف نة،
الستكماؿالميمة.قاؿرائد:الياأستاذنحفنعرؼالحقيقة،ىذهالحممةجاءتبطمبمناسبا

مفالييكد،لمنعمايسمكنوبالتحريضكىيجزءمفخارطةالطريؽيريدكفلمجيؿالجديدأف
الشي صكر يكقفكاينسى أف يريدكف الحيطاف، عمى المكتكبة الشعارات يردد ال كأف داء،

االنتفاضةبحفنةمفالدكالراتالتييقبضياالمقاكؿىذا،كتاجرالبكيةذاؾ،كالمشغؿليمامف
كراءحجاب،يمتصالرحيؽمفدـالشيداءدكفأفيراهأحدمفالناس!!نحفنعرؼالحقيقة

أستاذ" أف(2)يا الخياليكيبدك يخرجاألحداثعفمسارىا بالدليؿكالبرىافلـ الحجة مقارعة
الذميضفيعمييانكعامفالمتعةكالرغبةفيالمتابعةلمعرفةالمزيد"غضباألستاذظنامنو
أفرائديقصدهباعتباركالدهمفكبارتجارالبكيةكقاؿ:أناالأفيـلماذاسكءالنيةعندكـبيذا

عاذ:نحفالنسيءالظفكلكفبعدكؿاستشعارلكقؼالعممياتينشطتجار،الشكؿ؟!قاؿم
األخبار، نحفنسمع أستاذ، يا باليبؿ لسنا المر، الحدثكيستعجمكفقطؼالثمر يستثمركف
تسمكنوبالنظافةإنماىيقذارةالمحتؿيحاكؿأفيفرضياعميناتحتاسـ كنفيـجيدانأفما

حصكرالشيداءكبياناتالمقاكمةالتيتؤرخلمبطكلة،كيتحكلكفبعدمنعالتحريضيبدأكفبمس
ذلؾإلىمنعالتحريضفيمناىجالتعميـ،كفيالجكامعكالشكارع،كربمايمنعكفالكاحدمناأف

مفبقايا(3)يحدثنفسوببغضالذؿكالمحتؿ" الكاتبإلىلمممةاألجزاءالمبعثرة يمجأ كأخيرا
تحطي تـ التي تصحيحالفكرة بعد المضاد فيىجكمو ليستخدميا تحتاألقداـ؛ كبعثرتيا ميا

المساركتحديداالتجاه"أضاؼمحمد:نظافةغزةياأستاذ،فينظافتيامفكسخالمحتؿ،كمف
كسخالعمبلء،كفيطيارتيامفاأليدمالقذرةالتيتمتدفيالظبلـلتأكؿالرشكةكتبتمعدماء

عمىجماج كتتربع بطكلةالشيداء كتسرؽ كاأليتاـ، بأناتالثكالىكاألرامؿ كتتاجر األبطاؿ ـ
األسرلكالمعتقميف.قاؿاألستاذ:أالتريدكفأفتسمعكا؟قالكابصكتكاحد:غزةنظيفةمفقبؿ
أفتكلدياأستاذنظيفةبأبطالياكشيدائياكرجالياالمخمصيف،فبلتسممكاىكاءىا،كالتسممكا
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اليادفةإلىمسحالشعاراتكيبدك(1)أفكارنا" الكاعيةلـتصغلتمؾالدعكة أفاألجياؿالمثقفة
طفاءنارالثأرالمقدسلآلباءكاألجداد،كظمتصكر كالصكر،كمسحالذاكرةكغسؿاألدمغةكا 
الشيداءكشعاراتالمقاكمة،ككمماتالثكرةتزيفشعاراتالكطف،كتضيءدرباألحراركتنير

ذمكانياكمكانتياالبلئقةعبرجدارياتضخمةأحيانا،كفكؽجدرافالمساجدطريؽالثكار،كتأخ
كالمدارسكالمعاىدكالجامعاتأحياناأخرل،كمعذلؾمازالتبيفالفينةكاألخرلتظيربعض
بمغاتأعجمية كالفتاتمكتكبة كمماتمضببة، كالشعاراتالتيتحمؿ أحيانا الغريبة الصكر

 بالمغة الشبو لتمؾقريبة تنظيؼكتجميؿ حممة إلى األجياؿ مف يحتاج الذم األمر العبرية،
الشعراتالغريبةكالصكرالمريبةالتيتحاكؿالتمكيوكالتخفيبالتراثأحيانا،أكبرسكـسريالية

أكساخرةىزليةأحياناأخرل.
 الحمم والسخرية

الكاتبفيمعماريةالتناصكتشكيموالجماليلمقاالتوالق صصيةإلىتقنيةالحمـلجأ
فيومفأحداثكمكاقؼتستدعيمنوالتأنيكالتأمؿأحياناكييتمكف لمتعبيرعفكاقعو،كما
مففيمياكقبكلياأكرفضياخاصةبعدماتبيفلمكاتبحجـالخمؿالحاصؿفيالقيـكالمبادئ

كتبدكاألحبلـكسيمةكالشعارات،كماأحدثتومفصراعاتكتناقضاتكتكتراتتعجبياالحياة."
بيفاألمؿالذميحتاجإلىجيادكصبرمفأجؿ كالكاقع، لكفمفالتقابؿبيفالحمـ إليجاد
يسحؽالعكاطؼكيعصؼبركحاإلنسافكأشكاقو جيما قاسيا الذميبدك الكاقع كبيف تحقيقو،

المعاني" تداعي طريؽ عف كالمضي الحمـ بيف عناقا يقيـ الكاتبأف تناكؿك(2)كيحاكؿ قد
الساحات إلى كينطمؽ الكاقع، ضيؽ مف اإلنساف يتخمصبو كسيطا باعتباره الحمـ الكاتب
كالمساحاتكالفضاءاتالكاسعةالتيتغرؽفيياالذات،كتيربمفآالمياكأحزانياكىيتحمؽ
كما الكاقعكسطكتو. لمتحررمفمرارة فيالفضاءالكاسعالحرببلجناحيففيمحاكلةمنيا

الكاقع،ي فينقد فنيةمؤثرة مفتكحةكطريقة فيومفجماؿكسحركخياؿدعكة مثؿالحمـكما
باألمؿ مميئة حياة في بالتفكير كالبدء لرفضو كالعقكؿ األذىاف لتييئة تمييدا ككشؼعيكبو
كاإلنسانية،كمفثـيسعىحثيثالمكصكؿإلييا.كأحياناقديتحكؿىذاالحمـإلىكابكسيبلحؽ

فينظركثيرمفالمراقبيففصبلصاح التيتعد مأساتو لوحجـ حتىيجسد ليبلكنيارا بو
طكيبلمفمأساةحزينةأكتمخيصامكجزالكارثةإنسانية.كقدنجحالكاتبفيتكظيؼالحمـفي
في الجماليساعده ساىمتفيتشكيمو فنية كتقنية أساسيا عنصرا باعتباره القصصي سرده

                                                           

 ـ10/7/2003بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
 (309دراسةفيالركايةالعربية)ص–السعافيف،تحكالتالسرد(2)



357 

طبلؽالدخكؿإلىعكا لـخياليةلكنيامكنتومفالتعبيرعفالمسككتعنوفيأرضالكاقعكا 
البلكعي،كالمكبكتفيصياغةفنيةمؤثرةمعبرة.

أفيتماىىمعالكاقع،أكيبيفلممتمقيمكقفومما(1)دولة(كقدحاكؿالكاتبفيمقالو)
دالمتمقينفسويمجمفيدكرمفأحداثخياليةتفكؽفيغرابتياالمعركؼكالمألكؼحيفيج

بكابةالمجيكؿإلىدكلةنكرةمكغمةفيالتنكيركاإلبياـبعيدةعفالكصؼأكالتعريؼببل
حيزأكعنكافليسفييازمافأكمكاف،ككأنياجزيرةميجكرةفيببلدمسحكرةالتكادتسمع

يةببلرسـأكفيياإالىمسا.جاءالصكتمجيكالعمىشكؿحكارداخمي)مكنكلكج(لشخص
اسـتصطرعداخمياالذكريات،كتطكؼبياكمعيافيبؤرةالشعكركالبلشعكر،كالتتمكفمف
"ينفؾالقيدعفيديؾكترفعالعصابةعفعينيؾكتيبطبسبلـ أكاالبتعادعنيا اإلفبلتمنيا

تبلجأإلىكرغـأفالكا(2)أرضزنزانتؾ..فمابؾتشعربالحزف؟!ألـتكفتتمنيذلؾ؟!"إلى
ضميرالمخاطبإالأنولـيضؼلممتمقيشيئاجديدايكشؼالنقابعفىذهالشخصيةالكحيدة

عيكفترلالشمس؟!كلالفريدةالطريدةالمعذبة"ثـتدكراألياـفينفتحبابالسجففتخرجلتر
المخيـ! كأزقة شكارع في كتطكؼ كاألحبة يديؾفمااألىؿ تتحسس تزاؿ ما بؾ

لتتـ(3)؟!"كعينيؾ شخصكاحد داخؿ ال شخصيف بيف يدكر ككأنو الداخمي الحكار كيستمر
إال ىك ما أرضالكاقع في يدكر ما كأف مستمرة، زالتفصكليا ما المأساة أف إلى اإلشارة
تضميؿككذب"كتقكؿ:إنؾمازالتفيالسجف!أكؿىذاالكطفالذمتتحرؾفيوسجف؟كتقمع

كأرضالكطفالذمتسميوسجنا،كتطيرآالؼاألمياؿكتقطعالبحكربؾالطائرةمخترقةىكاء
بيفىكأنتتتمشىكاألنيار..كتتجميفكؽالجباؿكالسيكؿكالمناخاتكأنتأنتلـتتغير!حت

كاليكتفيبالحكارالداخميبؿيمجأإلى(4)جباؿكطبيعةساحرةالجماؿمازلتتشعربالحزف.."
اءاألحداثمفالذاكرة،ككأنياشريطمسجؿيعرضبالصكتكالصكرةتقنيةاالسترجاعكاستدع

الكطفالذمإلىالذمتخاؼمنوى"تشعرأفقيدؾيبلحقؾفيكؿمكافكيبلحقؾالحنيفإل
لكالزمافالذميحتكيؾلتعكدمرةأخر،يذبحؾبعشقو،كتعكدتتسمؿمفالمكافالذمأنتفيو

كتتغيرمبلمحكجيؾكأنتتعتصرألمامفشدةالقيد،،ىجكلةمفجكالتالتحقيؽاألكلإلى
ال لماذا جديدة؟! الذكرياتكتفتحصفحة التطكمصفحة لماذا رىاقا. كا  كتذبؿعيناؾنعاسا
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كفيلغةحائرةحالمة(1)تشعربالدكلةالتيأعمنتفيالمجبلتكالصحؼ؟أماتقرأاألخبار؟!"
كبيفا المرة التيتعرضفيأرضالكاقععمىأنيايتنقؿالكاتببيفالحقيقة لخياؿكاألكىاـ

تر مفالميمميفكالمطبميف"أما جكقة الترسـلحقائؽيحيطبيا فمماذا المتحدثيفيتحدثكف؟
صفحةآمالؾدكلة؟لماذااليتمددالكطفالصغيرفيصبحفيخيالؾأكبر؟لماذاالتحطـىعم

بعينيؾالمغمضتيفالميزافينتصبترلاذاالفيعبؾالمعابركتفتحفيسرؾالحدكد؟!لم
يستردكف لكحاتلممظمكميفكىـ الترسـ لماذا يختنقكف؟! تترجؿكالسراقيفكالحرمية كالعدالة

كتستمراألسئمةتدؽجدرافالكجدافدكف(2)حقكقيـ؟!كلؤلطفاؿكىـينامكفليميـدكفخكؼ؟"
داعفحدكدالكطف"حقاليسلؾالحؽفيأفتحدثصدلفيأرضالكاقع؛ألنياتدكربعي

ىيذمتقبؿالدكلةكيكتمؿ فيا آفأكانؾفاكسرالقيدكامسحالذاكرة األلـ! الحزفكىذا ىذا
طائرةالحمـبعيكفىكطنؾ!عدعمىىبللياكيشتدعكدىا!أكعدمفحيثحممتؾالطائرةإل

 (3)مغمضةكآذافمفطيفكمفعجيف!"

 أحالم واليقظة   

يتنقؿالكاتببيفالماضيكالحاضركالكاقعكالخياؿلمتعبيرعفآمالوكآالموكمكقفو
مفقضايااألمةكركحالعصر،لكنويجدنفسوأحيافمضطراإلىالتعبيرعفذلؾبطريقةغير
مباشرةأكبالمجكءإلىالرمزأكالفرارإلىالتراث،كمافيومفقصصكحكاياتكأساطيرفرارا

الم عفمف الحر التعبير مف يمنعو الذم بالكبت الشعكر إلى يدفعو مما كالمحاسبة كاجية
النزعاتالنفسيةلكنواليقضيعميياتماما؛ألنياتظؿقكةمتحفزةلمظيكر،كتبقىمعكؿىذا
كأفتظير عمىالسطح، تطفك فيكؿكقتأف كىيتحاكؿ البلشعكر. يسمى فيما مختفية

كلكف إيجابية، فإنوالبصكرة كاعية دامتمنتبية ما فيبعضاألحياف" "كاألنا الذاتالعميا
نماتمتمسالفرصةالتيتغفؿفييااألناكالذاتالعميا،كىي مجاؿلطفكىاكتحققيافياليقظة،كا 

أـأحبلـاليقظة" (4)فترةالنكـ،فتتحقؽبصكرةمافياألحبلـ،سكاءأكانتأحبلـالنـك
حيث(5)()اجتماع الطبمية المستديرةببتقنيةأحبلـاليقظةفيمقالوكقداستعافالكات

لتناكؿغذائيـكسط السفرة حكؿطبمية كأبنائو العيانة( )سعدة معزكجتو جمسالكالد)فتفكتة(
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بأف إقناعيـ في الكالد كنجاح السمطة، بدالمف المجدرة إلى المبف جدكلإضافة جدؿحكؿ
ذكرىـبالنعمةالكثيرةالتييرفمكففييامقارنةمعغيرىـمفالفقراءالسمطةكحدىاتكفيبعدأف

كالجكعىكالمسحكقيفالذيفيعانكفالفقركالقيركالمكتالبطيءكالسريعداخؿالسجكففضبل
عفالبائسيفممفحكليـمفاألمـكالشعكبفيالماضيكالحاضر.كيبدكأفمحاكلةاألبقد

األ لجأ عندما أفضؿ،آتتأكميا حياة في الجميمة كأمانييـ الحقيقية كبتمشاعرىـ إلى كالد
في كغرقكا كبؤسيـ، فقرىـ أنستيـ التي اليقظة أحبلـ عبر أجمؿ عالـ إلى ينتقمكف كبدأكا
في تحكؿ قد المجدرة صحف "كاف حقيقتيا إلىغير حكلتاألشياء التي كأكىاميـ أحبلميـ

ككافكالدىـفتفكتةيتحكؿأماـأعينيـإلىمكظؼ،يةعيكفاألكالدالجائعيفإلىفراخمحش
 غنىن المكاف تمؤل أميـ أيدم في الذىب أساكر خرخشة يسمعكف ككادكا السمطة، في كبير

كارتفعتالطبميةبيـلتصبحطاكلةسفرةمعتبرة،كتخيمكاأختيـالغمبانةالتيلـتجدليا،كسعادة
لـيتكقؼالتحكؿعندحدفيىذاالحمـالكردمالجميؿ(1)مكاناعمىالطبميةنادلةأكخادمة."

فقدتبادلتالحكاسخصائصيا،كتداخؿاإلدراؾكاإلحساسكبدتاألسماءعمىغيرمسماىا
كاألحبلـ كالخياؿ الكاقع بيف تمضي كالثكاني الدقائؽ كظمت مبناىا، عف المعاني كابتعدت

ظنكاأفسيارةالجيبفيانتظارىـإلىالنادمكاألكىاـ"ككممانيؽحمارىـالذميتمكلبالباب
كانطبلقتيـ ىناؾسعادتيـ كقضت،ليستكممكا الصحفحتىصرعتو تصارع أيدييـ تزاؿ كما

كقاـ.كأخذكايصفقكفكيتجشؤكفكيصرخكفالكاحدتمكاآلخرعمىالخادمة:ماء..ماء،عميو
ح يجدكا كلـ صابكنا يجدكا فمـ أيدييـ ليغسمكا الداعياألكالد أنو تذكركا ثـ لمتغسيؿ.. كضا

لمتغسيؿفميسثمةآثارلمدجاجالمحشيفيأيدييـ،كطؿأحدىـأعبلهمفحكشالبيتبعدما
أصكات األبراجكسمع بيتيـ فرألحكؿ باردا.. شيئا أسقطتعمىرقبتو حينما حمامة نبيتو

ذابالخرخشةتصمتصمتالسيارات:قالكا:ابعثكابأحدكـإلىالدكاففميأتكـبزجاجة ككال،كا 
ثـيبدأالكاتبرحمةالعكدة(2)القبكر،ككافحمارىـيمدبكزهمستنكراتركوببلطعاـكالشراب"

إلىأرضالكاقعبعدماحمؽعاليافيعالـخياليترفرؼفيواألحبلـكاألكىاـ،ليبيفالمفارقة
كاألمؿالمفقكدالذميسعىلمكصكؿإليوبعدالعجيبةبيفالكاقعالمكجكدبكؿتفاصيموالمؤلمة،

تغييرالكاقعالمميءبالفقركالفسادكالقير"كانكمشكامرةأخرلحكؿالطبميةالمستديرةينتظركف
مف،الشام كذريتو أكالده يحمي أف اهلل كيدعك كالستيرة، القناعة عف يحدث فتفكتة كعاد

بمعرفتو الظالميف ييد كأف الظالمات، بعضالحككمات إلى بعضيـ ينظر كاألكالد كقدرتو
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كفجأةينتييالحمـنيايةسريعةمريعةمؤلتقمكبيـرعبا،كلـيتمكنكامف(1)كيقكلكف:آميف.."
أفيكلكامنيافرارافقدأذىمتيـالمحظةالفاصمةبينيـكبيفالكاقع،كلـيستطيعكامنوفكاكاكال

يطرؽ. بالباب "إذا انتبيكا كعندما الحمكيف..حراكا كالشباب الفارىات السيارات مف طابكر .
خارج إلى األكالد مف ثبلثة اقتادكا البيت.. فتشكا الطبمية.. قمبكا بسبلحيـ.. البيت اقتحمكا

.كيبدكأفالسببالذم(2)البيت..كانتسياراتالجيبفيانتظارىـ..كلكفليسإلىالنادم."
الحمـ،أكحمـاليقظةيعكدإلىمافيالكاقعالراىفمفدفعالكاتبلمتعبيرعفكاقعومفخبلؿ

كسائؿالقمعكالتخكيؼالحقيقيالذميمارسضدمفسحقيـالمجتمع،كدفعيـإلىالعيشعمى
إالعف ىؤالء إليو كالترؼالذماليصؿ كالنعيـ عفاألبراجكالسياراتالفارىة بعيدا ىامشو

رسؿمفبيفالكمماتكالسطكربرسالةضمنيةلمفيعتزؿطريؽاألحبلـ.إضافةإلىذلؾفإنوي
األحداثالحقيقية كاليشارؾفيصناعة ليعيشاألكىاـكاألحبلـ، الكاقعكينسحبإلىالكراء
خكفامفالمكاجيةكنتائجياالمتكقعة،كيؤثرالسمـكالسبلـكيطمباألمفكاألمافلكنوسيكتشؼ

بالجدكالجيدكالكدكالصبركالثبات،كأفالضعفاءالمكافليـفيالنيايةأنولفيبمغالمجدإال
تؤخذغبلبا.كالحقيقةأفالعمؿاألدبي تحتالشمس،كأفالحقكؽتنتزعكالتعطىكأفالدنيا
يحمؿفيثناياهرؤيةفنيةكنقديةلمكاقعكمايراهالكاتبأكالمبدعخبلؿتجربتوالشعكريةالتي

فيعالـالففتثيرأحاسيسوكمشاعره إالبعدأفتتخذلياطريقا كخكاطرهكاليمكفأفتيدأ
الحمـ، إلى تدفع التي األسباب أسبابىي إليو تدفع الفني "العمؿ فإف عميو كبناء كاإلبداع
مفالرمكزكالصكرما يتخذ كىك الحمـ، يحققو فيالشعكرما كيحقؽمفالرغباتالمكبكتة

بيفىذهالرمكزكالصكرعبلقاتبعيدةكغريبةفيالكقتنفسو،ينفسعفىذهالرغبات،كيخمؽ
(3)عمىاألقؿبالنسبةلمعقؿالكاعي"

مفناحيةأخرليرلالباحثأفخركجالكاتبمفعالـالكاقعإلىعالـأحبلـاليقظة
كنبذ كالمشكبلتالقائمة الممحة لمقضايا منطقية حمكؿ البحثعف في ناجحة محاكلة يشكؿ

السمبيةالنظر إلى،ة كالكصكؿ لمتغيير مفتكحة دعكة يمثؿ كما االكتراث، كعدـ كالبلمباالة
كرسـآفاقوالتيينبغيالعبكرإلييا،مضمكفحمـاليقظةالمنتظر،كتحقيقوعمىأرضالكاقع

ميماكانتاألسبابكالظركؼكميماكانتالنتائج.
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براىيم... واإلف  كفيمقالو الكاتببعبقريتوإلىعالـاألطفاؿ،يدخؿ(1)(16)مريم وا 
أبرز عمى مركزا اليادئ، كالحكار الكصؼكالسرد عمى معتمدا الخياؿ مف بحر في كيسبح

األطفاؿ الطفكلة،المبلمحفيشخصية تمزجبيفأحبلـ األحداثبطريقة الذيفتدكرحكليـ
الخياؿ الكاق،الطفكليكأكىاـ تمؤل كىكاجس نفسية حاالت يجسد إلىالذم كتدعك رعبا، ع

القصصيالخياليالذميتحدثعفطفؿ مفخبلؿالسرد نسجيا بعد فنية بطريقة معالجتو
رغـ يدعكه الذم العميؽ كالقمؽ بالغضبالشديد يشعر ستسنكات، العمر مف يبمغ صغير
صغرسنوإلىمتابعةأخبارقناةفمسطيفكالجزيرةكأخبارالحكارم،لمعرفةحاؿالطريؽبيف
غزةكخانيكنسمفحيثالفتحأكاإلغبلؽ.كيعتمدالكاتبعمىالمبالغةكالتيكيؿفيكصؼ
إغبلؽ عمى حزنا كتبكي بالحزف تشعر فشخصيتو كالتأكيؿ، الكاقع تتجاكز لدرجة شخصيتو
الطريؽ؛ألفاإلغبلؽيعنيفينظرهعدـحصكلوعمىالحذاءالقادـمفبعيد،كالذمكعدتو

ضمفالمعكناتالتيتقدـألطفاؿالمخيـ."قاؿلواألكالد:إنياتضيءفيبومعممةالركضة
الميؿ،كقالكا:تغني،كقالكا:تطيربالكلدعندمايمحقوالييكد،كقالكا:تشـرائحةالييكدفيشكارع

كىكذاتتداخؿأحبلـالطفكلةمعأحبلـ(2)المخيـإذاىجمكاعميناليقتمكناكماقتمكاإيمافحجك!"
اليقظةفيعالـالكبارلتشكؿكسيمةمفكسائؿاالنتقاؿمفىذاالعالـالمعبأبالرعب،كمطاردة
الييكدلؤلطفاؿليظيرالحذاءالعجيبالذميشبوبساطاسحرياأكصديقامقربالؤلطفاؿ،يؤنس

 كالتيكيؿ المبالغة إلى الكاتب كيمجأ النجاة. طكؽ ليـ كيقدـ كيسعدىـ كيسمييـ فيكحشتيـ
في المعذبيف، األطفاؿ أحبلـ في يتراءل كما السحرم السحرمؤكصؼالحذاء الحذاء أف كد

إلىاألطفاؿ؛ قبؿكصكليـ الييكد تمييزرائحة كيتمكفمف بعد، استشعارعف يمتمؾأجيزة
عند اليكاجسالنفسية فيتصكير كبيرا دكرا يمعبالحمـ كىكذا المكتالمحقؽ. مف لينقذىـ

ـكالتعبيرعفمخاكفيـكأحزانيـالتيدفعتيـإلىعالـالحمـككسيمةنفسيةتنقذىـأطفاؿالمخي
مفكابكسالكاقعكقسكتو،معالتأكيدعمىالفارؽالكبيربيفالخياؿاإليياميلدلألطفاؿالذم
،أك يبلزميـفترةطفكلتيـ،كالحمـالذميداعبخياليـلفترةقصيرةعندماتأخذىـسنةمفنـك

دمايغطكففيسباتعميؽبعيداعفكاقعمميءبالدـكالدمكعكاألكجاعكاألحزافكالحرماف،عن
كالمكتالذميبثعمىاليكاءمباشرة.

كقدترؾالكاتبإتماـالصكرةالفنيةكرسـمعالميابمغةاألطفاؿ،كمافييامفبساطة
كمالفتاألنظارإلىقضيةكسذاجةتعكسحجـالمعاناةالحقيقيةالتييعانيمنياالصغار،

                                                           

ـ24/5/2001بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
ـ24/5/2001بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)



362 

ىذه كفي الجمر. مف أحر عمى األطفاؿ كينتظرىا بعيد، مف تأتي زالت ما التي المعكنات
المعكنات بدأت عندما الحزيف الماضي إلى المتمقي تعيد ضمنية رسالة تكمف القضية
يتمق كأخذ كالنار، بالحديد دياره مف طرده بعد المنككب الشعب عمى تيؿ ىكالمساعدات

المساعداتعمىأحرمفالناربعدأففقدكؿشيء،كمازاؿالحاؿعمىماىكعميورغـكؿ
المحاكالتاليادفةإلىنسيافالماضيالحزيف.

)معاالعتذارلمشييدغسافكنفاني(الذملفتاألنظار (1))عائد إلى حيفا( كفيمقالو
الحقيقيةإلىأرضالكطف إلىأفإلىكيفيةتحقيؽحمـالعكدة عبررائعتوالتيتكصؿفييا

التي الحدكد لعبكر جديد؛ مف ترتيباألمكر تعيد إلىحربحقيقية، تحتاج الحقيقية العكدة
بالكفاح إال ذلؾ يككف كلف أرضالكطف. عف الشتاتبعيدا دنيا إلى البلجئيف شيدتنكبة

بالتفاكضكاالستسبل ال براثنو كالتخمصمف االحتبلؿ، لطرد الذمقضىعمىحمـالمسمح ـ
كيعمد الكاقعبشكؿيفكؽالخياؿ. البلجئيفكمرارة زادتمفمعاناة كمثؿنكبةجديدة العكدة،
الكاتبإلىتأجيؿالكشؼعفسبباالعتذارلمشييدغسافكنفانيالذمأشارإليوعمىشكؿ

بطر كمو ذلؾ الكاتبعف عبر كقد حيف. إلى كبيريف( )ىبلليف بيف كضعت فنيةالفتة يقة
اعتمدتالسردالقصصيلشخصيتوالمعذبة)عائدالمقركص(حيثتعجزعفالكصكؿإلى
بيتياكدخكليافي"مشكارطكيؿ،مشكارعكدةاألستاذ"عائدالمقركص"مفمدرستوبغزةإلى
مخيموفيخافيكنس.قبؿأفيستندعائدإلىكرسيالسيارةبجانبالسكاؽتحسسماتبقى

ف فكة كشعرمف بيتو، إلى يصؿ حتى السيارة أجرة ستغطي أنيا عمى كاطمأف محفظتو، ي
بسعادةغامرةسببياالسترالذممفاهللبوعميوفجاءآخرالشيردكفأفيمديديوإلىأحد

الناس" كسكء(2)مف الشديد بالفقر المتمقي ليفاجئ شخصيتو أعماؽ في الكاتب كيغكص .
مافيكجدافشخصيتومفتكجسكقمؽأعقبوشعكربالطمأنينةاألكضاعكتردييابعدتصكير

أجرة ستغطي صغيرة( نقدية )قطع فكة مف يكفي ما كجكد مف تأكده بعد الغامرة كالسعادة
الطريؽ،كىذايعنيأنومعنيايةىذاالشيرلفيمديدهليستديفمفأحد،ثـيمجأالكاتبإلى

يشيد زاؿ الخارجيالذمما "اغتالتيـكصؼالكاقع الذيف الشيداء يسقطفييا ضركسا حربا
كآخر األحداث متابعة ليكمؿ القصصي السرد الكاتب كيكقؼ األمريكية" األباتشي طائرات
المجمس جمسة كقائع مباشرة اليكاء "عمى لينقؿ المذياع مؤشر تحريؾ طريؽ عف األخبار

اءالديمقراطية..الحرية..استقبلليةالتشريعيفيراـاهلل،خطابالرئيس،ثـخطابرئيسالكزر
                                                           

 ـ1/5/2003بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
ـ1/5/2003بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)



363 

القضاء..تحسيفكضعالناساقتصاديا..قانكفالخدمةالمدنية..حمايةالناسمفالفكضى..
األمفكاألمافلممكاطنيف..كحدانيةالسمطة..عدـالسماحبالتعدديةاألمنية..جمعاألسمحة..

لمج مكفكلة الصحافة حرية السبلح.. بفكضى السماح بيف(1)ميع"عدـ الشاسع لمفارؽ كنظرا
الكاقعالحزيفالمميءباأللـكالفقركالقيركالحرمافكالخكؼ،كبيفماتتناكلوكسائؿاإلعبلـمف
تزييؼكخداعكتضميؿاليجدالكاتبكسيمةلمتعامؿمعىذاالكاقعالمريرإالباليركبمنوإلى

زمفإلىالكراءحيثعالـالطفكلةكأحبلموالماضيالحزيف،فيدفعشخصيتوإلىالسفرعبرال
الجميمة"فيماتكاصؿالسيارةانطبلقيانحكخافيكنس،كيبدكأفاىتزازعجبلتيافيالمطبات
كافيناـعمىأنغاـ كضعوفيجكمفالدؼءالعاطفيالذمعاشوفيسريرطفكلتوحينما

بدأالحمـيتحقؽبعيدا(2)ـالطفؿعائد"أىازيجأمو:)ياربتناـ..كأذبحلؾجكزالحماـ(،فينا
بمغة عفأرضالكاقع،ككانتالتفاصيؿأكثرغرابةمفمبلمحوالتيبرعالكاتبفيرسميا
كرديةتفكؽالخياؿ،لكنيافيالكقتنفسوتمتمؾالقدرةعمىالغكصفيأعماقوبعدتشريحو

" األعماؽ حتى تغمغؿ الذم العفف حجـ تظير كبيرة تراجعبسكاكيف فيما عائد، األستاذ ناـ
صكتالمذياعركيداركيدا"ككأفاختفاءصكتالمذياعيمثؿدخكؿالحمـفيحمـآخرعندما
 نـك أثناء جميؿ حمـ داخؿ لكنو حقيقي كاقع إلى القكلية حالتيا مف األخبار عناكيف تتحكؿ

سككف،كسطصؼنظيؼ،)األستاذعائد("ليجدنفسوكقدكقؼتبلميذالمدرسةاحترامالوفي
كسبكرةنظيفة،كجدنفسويمبسبدلةجديدة،كجزمةالمعةلـيغبرىاترابالطريؽالذمتعكدأف
يقطعومشياعمىاألقداـعندالحكاجز،ذلؾألنوىذهالمرةلـيشيدأيةحكاجز،كلـيرسكل

مخكؼعمىجبينيا،شرطةنظيفةعمىالطريؽمبتسمةراضية،القبضةتمؤلجيكبياكالأثرل
نياءحالة(3)لماذاإذفالتبتسـ؟!" كلعؿتقنيةالحمـقدنجحتبشكؿمؤقتفيإزالةالحاجز،كا 

عطاءالمكظفيفحقكقيـكاممةغيرمنقكصةكتغيرتنظرةالناسإلييـ،ككأفىذاالحمـ الفقركا 
حيؿالكصكؿإليوعندماينطمؽمفالكاقعليبدأحممةالتغييركالكصكؿإلىعالـحقيقياليست

تككفالعكدةالحقيقيةإلىأرضالكطفكماكانتجميمةفييكـمفاألياـ.كرغـانتقالوإلى
عالـاألحبلـكعمموبأفمايتحقؽفيياإنماىيأضغاثأحبلـكأخبلطمفاألكىاـالكاذبةالتي

فسو،كيؼانقشعاالحتبلؿبيذهالرابطبينياإالأنويترددفيقبكليا"لـيصدؽاألستاذعائدن

                                                           

ـ1/5/2003بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
 ـ1/5/2003بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
ـ1/5/2003بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)



364 

يجرم" األستاذعائديفسرفيحمموما الجماؿ؟كبدأ (1)البساطة؟كيؼتحكؿكؿشيءبيذا
كىنايسقطالكاتبآراءهالسياسيةعمىأرضالكاقعبطريقةغيرمباشرة،حيثيتناكؿمايدكر

 تؤدم ساخرة ىزلية بطريقة سياسية أحداث مف الفمسطينية الساحة حقيقتيافي كشؼ إلى
كتعريتيامفكسائؿالتمكيوكاإليياـكالخداع،كتعفيومفتبعةاإلعبلفعفآرائوكمكاقفو،فقد
الكاتبعمىلسافشخصيتوالحالمةالقادرةعمىربطاألحداثفيالكاقعكالخياؿ"لعميا بثيا

معيامفالمذياعترفالحككمةالجديدةىيالتيطردتاالحتبلؿ!نعـماتزاؿالعباراتالتيس
بالفعؿتبلشت القدسالشريؼ..! كعاصمتيا إلىالحمـ: قبؿأفيتحكؿمفالحقيقة فيأذنو
الباطفليرلنفسويصميفي فيعقمو العبارة ىذه فيالفصؿعمىإثرتردد التبلميذ صكرة

 جانبييا كالناسعمى الفمسطينية باألعبلـ تزدحـ األقصى إلى الطريؽ كؿ تحييو،األقصى!
كتتغيرتقنياتالسردلتدخؿالبلفتاتإلىعالـاألحبلـ(2)لماذا؟اليدرم!معقكؿألنوأستاذ؟"

كتعكسطبيعةاالىتماماتالجديدةحيثتشترؾتمؾالبلفتاتفيمخاطبةالجميكر"ثـماىذه
من عائد يقترب لمسجائر؟! الدعاية الفتات مف بدالن الشكارع في المنصكبة ليرلالبلفتات يا

سمسمةمنيامكتكبانعميياقانكفالخدمةالمدنية!!ثـماىذهالسياراتالتيتصطؼعمىجانبي
ىيعرباتجمعالسبلح.كؿالمناضميفيمبسكفمبلبسنظيفةكيمقكف يقتربفإذا الطريؽ؟!

يتضاحككف!" كىـ العربات صناديؽ في الحكاجز(3)باألسمحة اقتحاـ في الحمـ ينجح كىنا
زمانيةكالمكانيةكيتجاكزاألسبلؾكاألشكاؾ،كأبراجالمراقبةكاألماكفالمميئةباأللغاـكاألكىاـ،ال

المنافي دنيا في ىناؾ بعيدا ينتظر حيث المنككب المشرد لمشعب الجمعية الذاكرة ليقتحـ
 أنو الحمـ فيىذا الجديد كلكف كالديار. ألرضالكطفكالدكر الحقيقية شكؿكالشتاتالعكدة

لمشييد كسيمةمفكسائؿالخداعالسحريةالتياستكجبتتدخؿالكاتبمفبدايةمقالومعتذرا
محاكالت لممتمقي يتبيف كىنا االعتذار. ليذا المكجبة األسباب تظير أف دكف كنفاني غساف
قادر السبلـ يسمىبالسبلـ،كأفىذا فيعصرما التييجرمالتركيجليا التضميؿكالتمكيو

بطبيعةالحاؿيتعارضجممةكتفصيبلمعغسافكنفانيعمى تحقيؽاألحبلـالمنشكدة،كىذا
تعيد إلىحربحقيقية يحتاج كتحقيؽاألحبلـ الحقيقية، العكدة أف يعتقد كىك الذماستشيد
ترتيباألكراؽمفجديدبمايضمفاستردادالدياركاألبناء،كذلؾيتعارضمعمايركجلوفي

دالسبلـ،لقدتحررالكطف.التيدفعتالكاتبلمتحذيرمنيا"الحاجةلمحديدفيعيىذهاألياـ
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يرلعائدنفسويجريدأموالعجكزكماتبقيمفعماتوكخاالتوفيطريؽعكدتوإلىأخيرا
مدينتوحيفا،ككانتتترددعمىلسانوعبارة"عائدإلىحيفا..عائدإلىحيفا.."،تمؾالعبارة

غسافكنفاني"التياق لمشييد قرأىا مفعنكافركاية الشييد(1)تبسيا الكاتبيستحضر ككأف
استكجب آلتإليواألمكرمفتدىكرخطيركتراجعكبير. بما كيخبره غسافكنفانيكيحاكره

الحقيقيةتقديـاالعتذارلمشييدالذمقضىنحبودكفتنازؿعفمبادئوكحقوكحمموفيالعكدة
بحالوإذابويشعربكخزيأتيومفجانبوككخزيصفععينيو.كافيضحؾفرحا."كبينماىك

لقد فيالحمـ. المتيفاندمجتا ككانتشمسالعصرتمسععينيو ليدفعاألجرة، السائؽيكقظو
كصمتالسيارةإلىالمخيـياأستاذ.كىناينتفضاألستاذعائدكسطخميطمفصكتمكبرات

فيخافيكنسكصكتالسائؽالذميضحؾقائبلن:الصكتالتيكانتتنعيال الجديد شييد
عيني" حبة يا النكمة ليشعر(2)صحت المزيفة لعكدتو الجميمة بأحبلمو نكمو ينتيي كىكذا .

بالمرارةالتيتحيطبومفكؿحدبكصكب،ككأنويتكحدمععائدإلىحيفاالذماكتشؼحجـ
منوأرضوكذاتوكحكـعميوبالمكتأكثرمفمرة.مأساتوعندماأدرؾأفاالحتبلؿقدسمب

ككأفالكاتبيشيرإلىحجـالزيؼكالتضميؿالذميمررعمىالعقكؿكيكىميابالكصكؿإلى
عمى الجديدة استئناؼالحياة مكانية بقبكؿأنصاؼالحمكؿكا  الجديدة المرحمة تركجليا قناعة

آلخرحكؿطبيعةالعبلقةمعاالحتبلؿ،كماعبلتياككأنويدخؿفيعبلقةجدليةمعالذاتكا
لينتيي كالحقيقة، كالحمـ كالخياؿ الكاقع بيف فاصؿ حد تقؼعمى خطيرة مفارقة مف شيدتو
العكدة طريؽ في كالبدء كاألحبلـ، األكىاـ كالتخمصمف العقؿ صكت إلى بالعكدة المكقؼ

جةتسمىفييااألشياءبأسمائيا،كترسـالحقيقةالتيلفتتحقؽإالبقراءةالكاقعقراءةكاعيةناض
الكطف استرداد يتـ حتى كاألشبلء، بالدماء أرضالكطف إلى المكصمة الطريؽ خارطة فييا

كالثأرلدماءاألجدادكاألبناء.

بصكتلشخصمجيكؿيطمبتفسيرا (3))الشييدة آية فياض( يبدأالكاتبمقالوعف
خيرانالميـاجعموخيرا،بعدصبلةالفجر"غريبارانكسببلوشعك،لمارآهمفحمـفيمنامو

حدكدا،كفيكسطالطريؽحماريجرعربة نمت،فحممتأننيأمشيفيطريؽالأرلليا
الحمـ؟" ىذا تفسير ما ترل كجية. غير مف كتمشي أخضر، جريدا تمؾ(4)تحمؿ كتظؿ
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لتأكيؿخالتو،كلـيترؾمفتاحاـكتشاؤـالخالة"ظؿمحمدمكتئبالشخصيةحائرةبيفتفاؤؿاأل
جديدة، مصيبة أية دكف كيسأؿاهللأفيمضيالنيار يقمبالمحطات، كاحدة المذياعلحظة
فاستجاباهلللدعائو،كمضىالنياركتثاقمتالشمسفيغركبيا،حتىلقدغطىسطحالبحر

تذكمقميبلن،كيحؿغيـدمكم،كمفبيفأسطحبيكتالمستكطنةالمحاذيةلممخيـكانتالشمس
لمحيالنمساكم" القصصيخبلؿ(1)محمياصمتالقبكرالمجاكرة كيختمطالكصؼمعالسرد

فيجكمف كفتكر، كشخصيمشيببطء فيسيرىا الشمسمتثاقمة فيو جنائزمتبدك مشيد
لمحديثالحزيفعفمشيدمأساكملمصرع الحزفكالفقدالذمخيـفيوصمتالقبكر،تمييدا

ةآيةفياضبعدإصابتيابقذيفةدبابة،ليتحكؿالحمـإلىكابكسمرعبيرتبطبمكفالدماءالطفم
فياض "آية العسكرية مفخمؼأسبلؾالمستكطنةكأبراجيا بالمكتالقادـ التيارتبطتدائما
الصغيرةالجميمةطائرمسافر،كلدىناؾفيالغربة،كبحاستوالسادسةحطفيأرضالكطف

كيظؿحمـالعكدةإلىأرضالكطفيراكدالصغاركالكبار،كقدسمحالكاتب(2)سمطة"معقدكـال
السمطة" ،كيمتنعفيالحالتيفكمتييما(3)لطائرهالجميؿ)آية(أفيحطفيأرضالكطفمعقدـك

مفاستخداـكممةالعكدةليمفتاألنظارإلىحجـاألخطارالمرتبطةبكجكداالحتبلؿالصييكني
فيأرضالكطفباعتبارهترجمةحقيقيةلنكبةالشعبالفمسطينيالتيتحكلتإلىحقيقةالجاثـ

ماثمةفيالكاقعالحزيف،كحتىتكتمؿفصكؿالنكبةيسيرمعطائرهفيدركباألرضالمحتمة،
ا شيدت بيكـ "يكمان المياجر لمطائر المسيرة تمؾ لتغطية القصصي سرده ألحداث،مستأنفا

بيكـ،قتبلنكاغتياالنكىدـبيكت،كيؼال؟كقدقدراهلللياأفتعيشأساةيكماعاينتممخصالم
لمدماركالمعاناة.معغركبالشمسخرجتحيالنمساكمالذمأصبحاسمورمزامعأىميافي

ةمفآيةتكدعصاحباتالحارة.انطمقتكالعصفكرةمعغركبالشمسإلىالحارة،قذيفةكبير
كؿالحكاجزكالحيطافكبحثتعفقمبآية،عفالقمبالصغيرقتمجاكزةدبابةثقيمة.انطم

مذبكحة،بعدما الصغير،كتركتيا الذمينبضباألمؿكالفرح،كانتزعتومفبيفضمكعصدرىا
حقي كداعان الطفمة(4)"قياكدعتصكيحباتيا النازؼمفجسد الدـ العميؽكشبلؿ األلـ كرغـ .
ذنبقتمتينتييالمقاؿكمابدأبسؤاؿغامضيدعكإلىالبحثالعصفكرةالتيالتعرؼبأم

الخياؿ تمزجبيف أحداثمتخيمة مفخبلؿ كمساءلتو تأممو كيؤكدضركرة الجديد، فيالكاقع
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عمى تعتمد نافذة كبمغة بينيا، فيما متداخمة كتصكرات كالكاقععبرأحداثكمكاقؼكمشاىد
أحيا كالتصريح حينا كالتمميح يتعدلككنواإليحاء الذمال الساذج كترفضالتأكيؿ أخرل، نا

انعكاساليكاجسنفسيةأكألضغاثأحبلـ"ترلىؿكافقمبآيةالمفعـباألمؿقنبمةمكقكتة؟
كلعؿالكاتبنجحفيكضعالنقاطعمى(1)أـأنياشربتدـأصحابالعربةالمحممةبالجريد؟!"

خبلؿ الممساتاألخيرة كضع كما إلىذرؼالدمكعالحركؼ، الليدعكنا الحزينة تمؾالمكحة
حياءلذكراىا،كلكنيافيظف حزناعمىفقدطفمةصغيرةبريئة،كاللنذرؼالدمكعشكقاإليياكا 
كي صاحبو كيدفع كترقبا، النفسقمقا يمؤل المخيؼالذم الحمـ بيف كمماتمزجت الباحث

المفكائفمجيكؿكما مفأمرمعمكـ ألفالكاقعفييتكجسخيفة كافاألمرفيالحمـ؛
قسكتوكشدتويثيرفيالنفسرعبااليقؿعفرعباألكىاـكاألساطيرألنومرتبطبأركاحشريرة
تقتاتعمىقمكباألطفاؿ،كىيبكؿلغاتاألرضتنسبلبلحتبلؿالذمال كقمكبمتحجرة

يرقبفيناإالكالذمة،كاليفيـلغةغيرلغةالقكة.
يعكدالكاتبإلىأسمكبالسردالقصصيالقديـ (2))الدكتور أيوب والرقاصة( قالوكفيم

مف بو يتميز كما تبلعببالكمماتكاألساليبكالتراكيب، مف فيو كما المقامة، بفف مستعينا
تمقي التي بعضالكمماتالتراثية مستخدما كالخارجية الداخمية كالمكسيقا السجع حرصعمى

،كمافييامفعجائبكغرائب،تكطئةلمكلكجإلىكاقعأشدغرابةمفالخياؿ.بظبللياالحكائية
كقدأشارالكاتبمنذالمحظةاألكلىإلىالبكفالشاسعبيفشخصياتوالمتخيمةمفحيثالبعد
االجتماعيكالنفسيكعبلقتيامعاألحداثالتيعاصرىاالكاتبأكتخيميا،كالمشاىدالتيرآىا،

المعاييركاألمكرفيظؿالسمطةالجديدةالمميئةبالفساداإلدارمكاألخبلقيالذمككيؼانقمبت
"حدثنيسكاؽالتاكسيعفصاحبوفطفكطالراسيإف تجاكزتآثارهحجـالكاسطةكالمحسكبية

فكجئنابزغركدةتنطمؽ المحبكب،عندما لـيكفلبلسـناسيان.قاؿ:كنانجمسفيعزاءجارنا
ب،مفالنكعالذميشرحالقمكب.قمنا:سبحافاهلل!ىذاأمركاهللمقمكب؛ألننامفبيتأـأيك

نعمـأفالمغمكبفيحارتنامغمكب.كقاؿفطفكطأنوفطليسأؿعماجرل،ياىؿترل.قاؿ:
فكجدتالدكتكرأيكبيبكيمفشدةالفرح،كحكلونسكافالحارةيينئفأموالتيقمبيامفشدة

منا:خمكنامعكـياجماعةنفرح.نثركاعميناحباتالحمككقالكا:تكظؼالدكتكرالغمبانجرح.ق
معقكؿ!!" غير قمنا: مقالو(3)أيكب. بكاقعية المتمقي إيياـ فائقة الكاتببميارة استطاع كىكذا
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القصصيالذميرصدمفخبللوجكانبالحياةبمففيياكمافييا،كتقديمياعفطريؽالسرد
يعطيالكاتبفرصةكاسعةلمحذؼكاإلضافةبمايمكنومفالتعبيرعفكاقعو،القصصيالذم

الخارجيلمعرفة الحكار الكاتبإلىتقنية كيمجأ كالخياؿ. بصدؽيمزجبيفالحقيقة كتصكيره
يعمدالكاتبإلىتعدداألصكات؛ليدخؿفي طريقةحصكؿالدكتكرأيكبعمىالكظيفة،كما

لممكنةأكالمتكقعةكنفييافيالكقتنفسو"سأؿفطفكط:مفيعرؼعمميةاستعراضلؤلسبابا
استرحاما قمنا: كغيركا. قكلكا قاؿ: بجدارتوكشطارتو. قمنا: كيؼتكظؼالدكتكرأيكب؟ منكـ
كاستعطافالمجياتالعمياصاحبةقرارالتكظيؼ.قاؿ:أبداأبدان.قمنا:إذفتكظؼبكاسطةأحد

الغمبافأفيصؿإلىالكبار؟"المسئكليفالمحترميفالكب كمفأيفليذا قاؿ: يمجأ(1)ار. كىنا
الكاتبإلىسرداألحداثالخياليةكماكقعتفيالمناـعمىشكؿكابكس،أكأضغاثأحبلـ
فيجمؿتبدكأنيامفككةكليستمنطقية،يركيياالدكتكركماتراءتلوعندماكافمرىقاداخؿ

فنمتفإذابيأرلفيالمناـرةرمزيةفيقكؿ:"شعرتبالنعاس،المستشفىالذميعمؿفيوبأج
عمىشكؿمشنقةيتدلىفكؽرأسي،كيقكؿليقائؿ:ضعرأسؾكاصعد.قمت:إلىأيف؟حببل

قاؿإلىأعمى،ككافيمكحببطاقةخضراءمضيئةيحممياثعباف!!مددتيدمفمدالثعباففمو
ق يكقظني. بالممرضبجانبي فإذا نشؼريقي"فصرخت، الكابكسكقد مف ينتقؿ(2)مت ثـ

ذا الدكتكرإلىالحديثعفالكاقعالعفالخياؿقالكا:حالةيادكتكر.نزلتإلىاالستقباؿ،كا 
عمي كبدا السرير... عمى ممددة أخرلبصبية كبجانبيا الشديد اإلرىاؽ اسميايا عف سألتيا .

الحقيق كاسميا عناؽ الفني اسميا نعمؿقالتصاحبتيا: قالت: تعمؿ؟ قمتماذا فاطمة!! ي
عشتار" فندؽ في نعـ، قالت: غزة؟ في أقيسالضغط: كأنا قمت راقصتيف. يعني فنانتيف..

ككأف(3)فسكتتكحكلتالكبلـ..نظرتإلىكأناأعالجصاحبتياكقالت:كـتقبضفيالشير"
ا بيفطبقتيفمختمفتيفترمز عمنية أك خفية أعمىالكاتبيجرممقارنة ألكلىإلىفريؽبمغ

درجاتالتفكؽكالمجدبالجدكالكدلكفاألبكابمكصدةأماموكلـتبتسـلواألياـ،كترمزالثانية
إلىحجـالعففكالفسادالذمتغمغؿفيالمجتمع،كجثـعمىأعناؽالناسكتحكـفيأرزاقيـ؛

يبكي،ليتأكدالمرءأفشرالبميةمايضحؾ،"أخبرتيابحالي،ضحكتك يضحؾكىـٌ قالت:ىـٌ
في كخرجتا كصحصحتصاحبتيا كاذىبإلىفبلف.. كقالتخذه كارت، أخرجتمفعبيا
صحبةالحارس..كشكرتاني،كفياليكـالثانيذىبتإلىفبلف،كتكظفتكعشتمعأميفي
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يتكقؼالزمفبيفالكاقعكالخياؿك(1)كبنات"اسباتكنبات،كتزكجتكخمفتأكالد الحمـكىكذا
كالحقيقة،كيعكدالكاتبإلىتقنيةالحذؼفبلداعيلمدخكؿفيأحداثجانبيةكالطائؿتحتيا؛
أسرعمف بطريقة كىكحصكؿالدكتكرعمىكظيفة تحقؽفيالكاقع، ألفالحدثالرئيسقد
فيسباتكتزكج أمو حيثعاشمع تمكفمفالعثكرعمىمفتاحالسعادة فقد لذا الخياؿ؛

صب عالـكخمؼ في كالمألكفة المعركفة النياية مع السعيدة النياية ىذه لتمتقي كبنات يانا
في الكاتب نجح كقد معمكمة. مقدمات كبدكف فجأة تحدث التي السعيدة الشعبية الحكايات
تصكيرذلؾكموعفطريؽالسردالقصصيالذمتداخمتفيياالحكايةبيفالشخصيةالمركزية

كا المتعددة السرد.كاألصكات أثناء الضمائر تداخؿ خبلؿ مف كالكاتب السارد بيف لمتشابية
إلىحمـجميؿ، فيتفاصيمو مرعبا يتحكؿالكاقعالمريرالذميشبوفيمرارتوكابكسا كىكذا
كلكفالطريقةالتيتحكؿفيياإلىكاقعحقيقيتفكؽفيفظاعتياكفظاظتياتفاصيؿالكابكس

مكاطفصنع تتبعنا إذا تحيطبومجمكعةمفخاصة فيعالـ بيسركسيكلة كتنفيذه القرار،
العقاربالبشريةكاألفاعيالحقيقية.

يبدأالكاتبمفنيايةحمـمرعبمجيكؿ،ليعكدشيئافشيئا(2))معطف الشييد(كفي
إلىاإلفصاحعفالتفاصيؿالتيبدأتتظيرخبلؿلغةميمكسةمفاألـالتيتحاكؿإيقاظ

ن مف عبلماتكلدىا عميو بدت كقد سريعا، فراشو مف كلدىا فيقفز لبلمتحاف، ليستعد كمو
الذىكؿ،ككأفالكاتبيميدالسبيؿلعرضماأصابشخصيتوالحالمةمفانشطارالذاتالذم
ىشميا"قاـعمٌيمففراشو،ككقؼأماـالمرآةالمكسكرةمحاكالنرؤيةنفسو،كلكفتشعبالكسكر

عادة(3)تو"حاؿدكفاجتماعصكر كيعكدالحمـمفجديدليتمكفمفإعادةترتيبالتفاصيؿ،كا 
كالسعادة المنسي لمفرح باىتة مبلمح عمييا بدا كقد أرضالكاقع، إلى المحطمة الشخصية
أخيومحمدكىك أفيستديرليخرجمفالغرفةلكالأفكقعتعينوعمىصكرة "أراد الضائعة

اهلل قاؿ: يداعبو. كأنو اهلليرحمؾ"يبتسـ التتذكرالشخصية(4)يصبحؾبالخير. المرة كىذه
تفاصيؿالرؤياكأجزاءالحمـالذمأفزعوقبؿقميؿ،كيمجأالكاتبإلىاألنسنةالتيتمنحالحمـ

تيربمفكاقعيا الشخصيةتحاكؿالخركجمفالمشيد،ككأنيا "قفزتالقدرةعمىالفعؿبينما
الحمـالذمك يقدـلوافقدنسيوقبؿقميؿفينكمو،كتإلىذىنوشظايا ذكرأنورألمحمدان
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الثالثةشيئا الذكرل ىك اليكـ ىذا يكتشؼأف أف يستطع كلـ اآلف، حتى ىك ما يتذكر لـ ،
مفقائيليفتحدكالبالمبلبس،كبدالالستشيادهإالبعدأفلسعوبردكانكف،فتحرؾبشكؿتم

 إلىمبلبسو يده كمدتسمرتعينأفتمتد محمد، عمىزاكية الشييداه إلىمعطؼأخيو يده
بالقرنفؿ"كمديتحسسو، المعطر، الدـ رائحة فييا اختمطت التي رائحتو ليشـ تبدك(1)أنفو

الشخصيةأنياتعانيمفالنسيافكالذىكؿ،كليسلذلؾتفسيرإالأنياتعانيمفكثرةاألحزاف
التيأفقدتياجزءامفذا كرتياكصكتيا،لكفالكاتبيدفعيالمتفاعؿمعأحداثو،كاآلالـكاليمـك

كتبدكصمبةعنيفةكمالكتحكلتإلىشخصيةأخرلبعدأفحاكؿارتداءمعطؼجديدكلـ
لمفال االنتخابية عفطريؽبيعأصكاتيـ المشكمة حؿىذه حاكلتأمو كعندما يعثرعميو.

ضمائريبرزدكرالحمـفيمكاجيةالكاقعيستحؽمقابؿماسيدفعومفأمكاؿالرشكةكشراءال
كمجابيتو"غضبعميكقاؿ:كتريدينناأفنبيعضمائرناليذاالساقط؟كاهلللكبقيتعمرمكمو
كماذا قاؿالكالد: كلدم،كىؿتظفأننيسأفعؿذلؾ؟ يا قالت: نجسا!! لبستثكبا ما عريانا

حراما؟قالت:ىذاستفعميفغيرذلؾ؟قالت:سآخذالماؿكأصكتلمفأريد أليسىذا .قاؿ:
يرشكفالناسبو.إنوحقناكليسحقيـ" كىنا(2)الماؿىكماؿالشيداءالذمسرقكه،كىـاليـك

يدخؿالكاتبفيعبلقةجدليةتأكيميةالتيدؼإلىالكصكؿإلىالحمكؿالممكنةبقدرماتيدؼ
العبكرإلىكاقعأجمؿ،يدعكالكاتبإلىتعريةالكاقع،ككشؼمافيومفزيؼكفسادمفأجؿ

إلىالكصكؿإليو"دخؿعميإلىالغرفةكعاديحمؿبيفكفيومعطفا.صرختاألـ:ماذاتفعؿ
.كاليجد(3)ياكلد؟إنومعطؼمحمد!!احذرأفيسقطمنؾ!!ماالذمجعمؾتخرجومفمكانو"

ةإلىأجكاءالحمـكأجزائوالتيتقفزالكاتبمفكسيمةلمخركجمفأزمةالكاقعالراىفإالبالعكد
ىذا "قاؿ: الحكيـ القرار كتدفعوالتخاذ الطريؽالقكيـ، كتنيرلو )عمي(، شخصيتو إلىذاكرة
المعطؼالذمأريد.ذىمتاألـمفالمفاجأةكقالت:كيؼتفكرفيىذاياعمي؟قاؿ:لفألبس

ـليشيئا.أتريدكفأفتردكاىديةاألخغيرهميماقمت.لقدجاءنيالميمةمحمدفيالمناـكقد
األصكاتحكؿمكضكعالحمـ،(4)ألخيو؟" المختمفةعبرتعدد الكاتبفيعرضاآلراء كيبدأ

ليبيفلممتمقيأخيرامكقفوممايدكرفيالكاقعالراىفمفأحداثمميئةبالتناقض،كالتعارضمع
الشيداء،كىاىـ الحمـ،كىـالقيـكالمبادئالتيسارعمىىدييا مفنافذة يطمكفعمىالدنيا

                                                           

ـ29/12/2005بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
 ـ29/12/2005بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
 ـ29/12/2005:بتاريخ(صحيفةالرسالة،مقالة3)
ـ29/12/2005بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة4)



371 

يدعكفاآلخريفإلىمكاصمةالسيرعمىالدربنفسو"نظركالدهإلىدمكعاألـ،كحاكؿأفيحؿ
جيةالصدر،كثقبافيالظير!!قاؿ:كؿثقباؿ:كلكنؾتعمـياعميأفبوثقباالمعضمة،ق

مي،فأردتأفتبميثيابو؟!قاؿ:بؿفيوكساـكشارةنصر!قالت:أىكذاىافعميؾأخكؾياع
نظرالكالدافقي،كأفيقينيشرالدنياكبردىا.أريدهأفيعطرجسدم،كأفيحرؾالدـفيعرك

كىكذا(1)إلىبعضيمانظرةخالطتياالدمكعكقالكا:عمىبركةاهللياكلدم.اهلليفعؿمايريد"
كالتأثيرفيالكاقعمفخبلؿتفاعؿالحمـيمعبالحمـدكراإيجابيافينمكاألحداثكتصاعدىا

كبلـ إلىسماع تدعك مؤثرة فنية الكاتببطريقة بثيا ضمنية رسالة تفاعبلحمؿ الكاقع مع
لككصمتإليناعبرالمناـفييفيحقيقتيارؤيةصادقة،كليستحتىالشيداء،كتنفيذإرادتيـ

أضغاثأحبلـ.
(2))الرصاصة ما تزال في رأس عطوة!!(مقالويكظؼالكاتبالحمـبطريقةمختمفةفي

تسكفرأسو زالتالرصاصة كما االحتبلؿ، أياـ حيثيتحدثعفشخصأصيببرصاصة
كمعذلؾلـتمنعوإصابتومفالمشاركةفيالمسيراتتضامنامعاألسرل،كالتكجوإلىبيكت

اآل إلىعالـ عفطريؽالحمـ ينتقؿ)عطكة( "كفجأة لمشيداء مفالعزاء يرممقعده "كبدأ خرة
كبعدأفسرحتركحوفيالجنةكتنعمتتاقت(3)الجنة،كيرمطيراخضراتطكؼفيالجنات"

الكاتبإلىتقنيةاالستباؽ،كسافرعطكة فمجأ األشكاؽ، إلىىناؾكأغرقتيا أكثرإلىالعكدة
عف "كغاب أممو تحقؽ كقد أرضالكاقع، عف لينفصؿ المستقبؿ إلى الزمف ىميماتعبر

فسمعالشبابيعمنكف،كغاصفيعالموالخيالي،أياـالعزإلىالذاكرة..إلىالمعزيفعائدا
كرأم،كسمعنساءالحارةيطمقفالزغاريدتمكالزعاريد،عفعطكةشييداعبرمكبراتالصكت

أفالثكرةك،الحيطافأفاالنتقاـقادـعمىالشبابالممثميفيشعمكفإطاراتالسيارات،كيكتبكف
كدمععطكةكىكيتخيؿأموتحاكؿأفتطمؽزغركدةفمـتقدر؛ألنيالـتعرؼكيؼ،مستمرة

تنطمؽالزغاريد"كلعؿالكاتبيشيرإلىمايدكرفيكجدافشخصيتومفأمنيةصادقةكأحبلـ
بيؿبالشيادةرغـالجراحالخطيرةالتيلـتنجحفيكسرإرادتيا،كثنيياعفالمضيقدمافيس

الجيادكالمقاكمةرداعمىمفنسيالمكاجيات،كآمفبالتنازالتكالمفاكضاتالتيأمستحمما
يراكدىـبعدأفكضعكاعصاترحاليـفكؽطاكلةالمفاكضات.
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يعتمدالكاتبعمىالكصؼكاألنسنة،كيمزج (1)) سرحان في السودان ( كفيمقالو
أ في يدكر لما تقريبية صكرة إلعطاء عجيبةبينيما مفارقات تحمؿ أحداث مف رضالكاقع

كيجمس تجمسأمامو األكراؽ مغبرة غريبة ليمكف شجرة بطيئة.. كالحركة غائرتاف.. "العيناف
استطاعتبشؽ بعدما ذاكرتو مف شيئا لو تبقي أف الناشؼتحاكؿ الريحاف عيداف أماميا..

كتناطحلييبالشمس.كىناؾ آالؼاألمياؿمفالكطفبعدعمىاألنفسأفتشؽاألرض،
(2)العتمة"عمىغنيبصكتمرتفع..مككايؿيتقطعلياقمبالجبؿلكسمعلكنوكالذميرقص

كىكذايبدأالكاتبحديثومفالغربةالمميئةبالغباركالجفاؼكعالـالنسيافكالغناءكالبكاءبعيدا
الم السياسية التطكرات عف الحديث إلى يمجأ ثـ أرضالكطف، كسائؿعف تعمؿ التي زيفة

الصغير الراديك ىذا كأحبابو بأىمو الذميربطو الكحيد "الشيء كنشرىا عمىتركيجيا اإلعبلـ
الكذاب،الذممازاؿيتحدثعفدكلةمكعكدة،كفكرسماعوخبراإلعبلفعفنيةاالعبلف

كالدجاجاتالتيبحكزتو،كحاكؿأفيقاكـ الكحيدة النعاسالذمعفدكلةباعسرحافالغنمة
يستطعكسافر لـ أنو إال إلىأرض(3)كامبديفيد"إلىكاشنطف،إلىىده العكدة كافحمـ

الكطفحديثالغرباءكالبلجئيفكالنازحيفكالمنككبيف،لكفالمرحمةالجديدةقضتعمىأحبلـ
تغيرت كقد الشعكر، العكاطؼكتخدر تدغدغ مكعكدة دكلة الحديثعف فييا ليبدأ الماضي
البكصمةالتيتشيرإلىحدكدالكطفكاتجيتإلىكاشنطففيإشارةمفالكاتبإلىماعرؼ
السراب دكرالخداعفيعالـ الحمـممارسة كيبدأ يسمىباتفاقاتالسبلـ. أكسمككما باتفاقية
كاإليياـبأفالعكدةباتتقابقكسيفأكأدنى"ألكؿمرةفيالتاريخيرمنفسويمبسبدلةنظيفة

أنغاـمكسيقيلـتعزؼ.كىناؾيجمسسرحافمعتزاعمىكيشربسيجارا،كيتمطىفيمشيتو
بنفسو عفكاعمى لو: قاؿ المبتسـ الخادـ لكف يجمس، أف لو قيؿ كما المفاكضات طاكلة

األرض،عمىالكرسيلكنويشعربشيءغيرطبيعيفبليجدبدامفأفيجمسعمىالجمكس
ىكةسحيقةالقرارليا،فيصرخبأعمىصكتو:)حالعف(سكليجدكيبحثعفاألرضفبل

(4)خدىا)بسـاهللالرحمفالرحيـ(مالؾياسرحاف؟"عمىلتتمقفوزكجتوالتيماتزاؿكفيا
في فيي مكجكدة تككف أف المتكقع مف كاف أشياء إلى الحمـ خبلؿ مف الكاتبيشير ككأف

كمفال ليستمستحيمة، مفالعجائبأكمفحقيقتيا التعد ألنيا طبيعيأفتككفمكجكدة؛
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حقكؽ أبسط مف تعتبرىا التي الحرة كالشعكب األمـ كؿ في كنظائر أشباه كليا الخكارؽ،
اإلنساف،لكنيافيكجكداالحتبلؿضربمفالمستحيؿ؛لذا"يعكدسرحافيشعربكىجشمس

السيج كيبحثعف يجدىا فبل كيتحسسالبدلة إالالسكداف يعثر فبل ار سجائرهعمى عمبة
الحزينةكالراديكالصغيريغنيأغنيةغيرمفيكمة.قالت:مالؾياسرحاف.قاؿ:خازكؽ.كنت

بسممتكتمتمتكمسحت كلكالرحمةاهلللكقعت. الماء.عمىفيأمريكا رأسوكناكلتوشربة
اتركيولكإلىفقالت:كىيتنظر ىكالسبب.فقاؿ: استطعتأفأحمـكلماالراديكىذا لما اله

كىكذا(1)استطعتأفأشفطنفساكاحدامفالسيجار،كلمالبستبدلةمدلحياتيكلـأسافر"
يمجأالكاتبإلىالحكارالخارجياليادئبيفشخصيتيفليسبينيماأدنىخبلؼفيمكقفيما

المصيرية،فقدعاشابصفتيمازكجاكزكجتوعبلقةحميمةت المشاعرمفالقضايا كحدتفييا
كاألمانيكاآلالـ،لكنيماقدفرقتبينيمااألىكاءكغيرتأحبلـالماضيلتحتؿمكانياأكىاـما

تسافربو كلكنؾلـ كالمفاكضات"قالت: فقطإلىيسمىبالسبلـ أفطريقو أـ إلىفمسطيف،
لقدكدتأفتقعفمسطيفالبدأفتمرمفىناؾ.قالت:ألـتتب،إلىأمريكا؟قاؿ:الطريؽ

الميمكف،فأسافرأناكأنت أحمـبالكطف.كنتأغفكبجانبشجرة كتمكت؟قاؿ:كنتكؿيـك
جناححبنافنصؿ.عمىمعايستقبمنااألىؿكاألحباب،كانتطريقناأقصرعندماكنانركب

ىؿ(2)ر"قالت:كلماركبتأخبارىذاالراديككدتتقعكحيداكتتركنيكحيدة،فسكتقميبلكنظ
كافسككتوعبلمةرضاكمكافقةعمىماسمعكدليؿتراجععفمكقفوالسابؽمفأفطريؽ
العكدةتمرمفكاشنطف؟أـأنومازاؿيتمذذبماحققوفيأحبلموالكاذبةالتيخيؿإليومف

بيفسحرىاأنويحيىمثؿسائرالبشر؟لقدترؾالكاتبالنيايةمفتكحةلمنظركالتفكيركالتأمؿ
طريقيفكحمميفيتجوأحدىماعبرالبحاركاألمصارالغريبةالبعيدة،كيتجواآلخرحمماكحقيقة
كالبلجئيف الغرباء عكدة كاألحباب كاألصحاب األىؿ مع ينتظر حيث الكطف أرض إلى

كالنازحيفعمىأحرمفالجمر.
لمتعبيرعفقسكةيستخدـالكاتباألمانيكاألحبلـ(3))جاي يا نسوان جاي(كفيمقالو

المكاطنيفاليكميةعمىالحكاجزالصييكنية.كقدأتاحالكاتبالفرصة الكاقعكمرارتو،كمعاناة
لتعدداألصكاتأماـالمتمقيحتىينجحفيكشؼحجـالمرارةاليكميةكالمأساةاإلنسانيةمف

االحتبل التييقيميا عمىالحكاجز فيالمعاناة تتجسد كما جكانبيا، ؿفيدركبالكطفكافة
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كاقفاتننتظر نظؿىنا لماذا العذاب"قالتإحداىف: البلجئيفسكء كتسـك المحتؿكشكارعو،
عف بعيدة عفزاكية النبحثلنا لماذا أعيفالمصميفالغاديفكالرائحيفمفالمساجد؟ أماـ

فيو؟ىؿذنبناحتىنخجؿممانحف-السمحاهلل-أعيفالناس؟قالتأخرل:كىؿارتكبناعيبان
أنناحرمناأفنصؿإلىبيكتنا،كنقضيالعيدبيفأطفالنافييكـعيداهلل؟!كعمقتثالثة:إني
أراىـأماـعينيينظركف،ببلمبلبسجديدةكالألعاب،إنيأراىـأماـعينيينتظركفلحمة

ففأطيربيمامفالعيدفبليجدكف.كقالتأخرل:كاهللماتمنيتفيحياتيأفيككفليجناحا
تمنيتاليـك الحاجزالممعكفمثمما الحاجز-فكؽىذا كىؿتظنيفأفجنكد ردتصاحبتيا:

يرحمكفالعصافيرالتيتطيرفيالسماء؟فمابالؾإذارأكؾتطيريفبالكزفالثقيؿ؟!ستخرجلؾ
تحقيؽالمذة.كالييدؼالكاتبمفأسمكبواليزليالساخر(1)"كتسقطؾحطاما16طائراتاإلؼ

الأف قاسيةكالقضيةبحاجةإلىمفيتصدرلحميا فالجرحعميؽكالمعاناة كالمتعةكالتسمية،
يمطشفتيواستغرابامفتفاصيميا،ككأنياأحداثخياليةفيركايةتمثيميةأكمشيدفيمسرحية
كدمعات تنييدات أتبعنيا ضحكة، نصؼ النسكاف جماعة "ضحكت البدائية الشعكب عف
كتمتماتمممكءةبالغيظكالحزفعمىحاليف،فقدمضىعمييفأكثرمفعشرةأياـقبؿالعيد،
كىاقدمرعيداألىضحى،كلـيستطعفاختراؽحاجزالتفاحغربيمخيـخافيكنسلمكصكؿ

كبعدأفسارالكاتبمعشخصياتوكنقؿجزءا(2)إلىبيكتيفكأطفاليففيمكاصيخافيكنس"
اإلنسانيةالتيجعمتياتتنقؿحائرةبيفالكقعكالخياؿ،يمجأالكاتبإلىخمطاألكراؽتياامفمعان

تمييدالخمطالحمـبالكاقعالذمبدتفيواآلماؿكاألحبلـككأنياأضغاثأحبلـعبرلغةساخرة
عمىلسافجندمعابثصكرتكمماتومرارةالكاقعخيرتصكير"نظرتإحداىفإلىعربات

الذماألمفالمر الجنكد إلىأحد تصةفيالمكافالذمكفيجمسففيوكقالتمكجيةكبلميا
ارتكزعمىالعربة:ىؿجئتـلفتحطريؽالمكاصي؟قاؿ:الأعرؼ.قالت:إذفجئتـلمتمسيؽ؟
البكاريدلنحررلكـالمكاصيكنقتمع بيذه التمسيؽاألمني.قاؿأحدىـمازحا:جئنا قاؿ:نعـ.

لنبنيلكـعمىشاطيء،كبناءبيكتيـىذهالتينسفتنسفا،كلنعيدلمناسالحاجزمفجذكره
بيكتا الكبلـ؟"البحر ىذا في رأيؾ فما المستكطنيف، بيكت نسممكـ أك يكمؿ(3)جميمة، كىنا

في تقـز تبقىمفحمـ كىيتعبرعما األلـ، طعـ تحمؿفيطياتيا الكاتبالحكارفيلغة
الكريمة،كليعكسحجـالمرحمةالحزينةالتييبح المكاطنكفعفأبسطمقكماتالحياة ثفييا
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كالتيكـ السخرية في الكطف لتحرير بندقية يحمؿ الذم الجندم يبدأ عندما الخطير التدىكر
 عمىأشبلءلحـك الببلدكتحافظكا كالرقصعمىجراحالمنككبيف"قالتثالثة:قبؿأفتحرركا

لنالحكـكجكىناالتيتسقطخجبلكنحفنتسكعأفتحفظكاأطفالنامفقذائؼالدبابات،كقبؿ
لفتحالحاجز،فقطمانريدهأفتساعدكنافيإيجادبيتنحفظفيوأنفسنا،فيالشكارعانتظارا

العناء" مفىذا مفسخرية(1)كترتاحجثتنا فيو السابؽكما الحكار الكاتبعبر يبيف كىكذا
كيؼتبل اليزؿ قريبمف كتيكـ البلجئكفالذعة عاشمعيا طالما التي العكدة أحبلـ شت

حيث يسمىبالسبلـ فيزمفما األخيرة األكلىكصكالإلىالنكبة النكبة منذ كعاشتمعيـ
تعجزالنساءمفالعكدةإلىبيكتيف،كلقاءأبنائيفكتذكؽفرحةالعيدمعا،كىفعمىبعدأمتار

الغاصبيقيمكفا العدك زاؿجنكد فما كيزرعكفاألسبلؾكاألشكاؾكيغمقكفمعدكدة لحكاجز،
طريؽالعكدةإلىالدكركالدياركاألبناء.

يبدأالكاتبحكايتومفذركةاألزمة،ككأنويحدثارتطامايفاجئ (2)وفي )مرآة الكبار(
القصصي الكصؼكالسرد طريؽ عف تفاصيؿ مف فاتو بما تزكيده في يبدأ ثـ المتمقي،  بو

ـصكرةحقيقيةلمحياةاليكمية،كمافييامفظمـكمفارقاتمؤلمةدفعتالكاتباليادؼإلىتقدي
لتجنبالمكنكلكجكشطحاتالخياؿكالمغةالخيالية،إمعانامنوفيإيياـالمتمقيبكاقعيةاألحداث
رغـغرابتياالتيتجسدتفياليركبالقسرممفالكاقع،كالدخكؿفيغيبكبةخمصتومفآالمو

 كأبناءالنفسية الفقراء، األيتاـ فيعالـ المفقكدة السعادة يعيشلحظاتمف كجعمتو كالجسدية
أبناء يتنعـ اإلىماؿبينما يعانكفشظؼالعيشكقسكة المنسييفعمىىامشالحياة، الشيداء
المسئكليفالكبارفيدنياالجاهكالسمطاف،كالسياراتالفارىةكالماؿكالجماؿ"كافآخرماسمعو

أفيسقطعمىأرضالشارعمضرجابدمائوصكتأخيوالصغيرالذمكافيصرخبكؿماقبؿ
أكتيمفعاطفةاألخكة،كآخرمالمحتعيناهبعضاألغكراتكالشيكبلتكمناديؿالكرؽالتي
تناثرتكتطايرتمعاندفاعالسيارةالتيلطمتوبمرآتيافيرأسو،ثـغرؽأحمدفيدكامةمف

الصغيرة،كرألكالدهالشييديمديداالتصؿإليو،كيصرخبصكتاليسمعو..شريطالذكريات
نظيفةكمائدةكطعاما،كرألمبلبس بجناحيفيحمبلفلكفالعمـ،كرأمبيكتا ثـيطكؼمحمقا
النيار، طيمة تبلشتالشيكبلتالتيجمعيا تبلشتكما إلييا يده أفيمد ىـ نظيفة،كعندما

المركر"كىكيمسحزجاجالسيار إشارة الكاتبنمطيفلفئتيفمتقابمتيفال(3)اتعند يقدـ كىنا
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التيعركتيـ  الحياة تحتعجمة محطما إنسانيا تمثؿاألكلىنمكذجا تمتقياففيكؿشيء،
بثفاليا،ككانكامفضحاياىا.ثـيبدأفيإعطاءمزيدمفالتفاصيؿ،ككأنويشرعفيكتابةسيرة

لعرضأح تمييدا فصكؿفيغيرية أك تمثيمية، إلىمشاىد تتحكؿ تصمحأف داثدراماتيكية
مسرحيةأكنمكذجحقيقيلتداخؿاألجناساألدبيةفيمعماريةفنيةتجمعبيفالتناصاألدبي،
فقدا السابعة ابف محمد كأخكه التاسعة ابف "أحمد الحزينة الحكاية ىذه داخؿ كتقنياتالسرد

نتفاضة،كفقدامعوالحنافكلقمةالعيش،كفقداابتسامةاألـالتيكالدىماالشابفيمكاجياتاال
أقعدىااليـفيعزالصباكىيتحاكؿأفتكفرليـحياةعادية،ككافعمىىذيفالطفميفأف
بفكطتو يمسحزجاجالسيارة أحمد قبؿأكانيما. كيكبرا سرعةحركتو، كيقتحما الزمف، يصارعا

يح كمحمد المركر، إشارة تحاكؿدكفجدكلأفعند الكجكه العيكفغائرة، مؿمناديؿالكرؽ.
فارغة كتعكد زالتتمتد ما كاأليدمالصغيرة األياـ، الشمسكعفكنة قسكة ببراءتيا إلىتقاكـ

كىنايبدأ(1)األفكاهالجائعة،كالمبلبسالميميمةتصرخفيكجوالعيد..بأيةحاؿعدتياعيد؟!"
 النمكذج تقديـ "اقتربأحمدالكاتبفي كالدالؿ كالبذخ فيرحابالنعمة الذمترعرع الثاني

كاف بكثير. أحمد عمر سائقيا عمر يجاكز ال ربما التي الجيبالفارىة السيارة مف بفكطتو
ناعـالشعرتبدكعميوعبلماتالنعمةالتيكفرىالوأبكهالمسئكؿالميـ،،منتفخامستديرالكجو
،تشعرىابطريقةنساءالدبمكماسييفكصبغتوبمكفأصفرذىبيكقدقص،كتجمسبجانبوأمو

تتحرؾبفكطتيا عجفاء رأميدا قاؿابفالمسئكؿعندما كراعتإظيارالكبرياءفيجمستيا.
عمى مشيرازجاجسيارتو ماما ماما... إإلىالسكداء... قالت: كىكيضحؾ... ...شأحمد

تقديـالنمكذجيفالسابقيفمفتصكيرالكاقعتصكيراكقدتمكفالكاتبمفخبلؿ(2)كش...كلد"
دقيقانفذمفخبللوإلىقمبالمجتمعالمميءبالفكارؽكالقير،كلفتاألنظارإلىضركرةاالنتباه
مفعنايةكرعايةكاىتماـكفيؿ إلىتمؾالفئةالمنسيةمفالفقراءكأبناءالشيداء،كتكفيرمايمـز

؛لتعكيضمافقدكهمفعطؼكحناف."كأشارتعندىابتقديـالدعـالمادمكالن إلىفسيالبلـز
لينطمؽشرطيالمركرالذمقصرمفعمرالضكءاألحمر،كسمؾالطريؽبالضكءاألخضر

رأسوأماـالمرآةليمسحالزجاجىدكفأفيسمع.أحمدمفخمؼالزجاجحنابفالمسئكؿمسرعا
 ارتطمت كالطرد... الزجر كممات كتحكؿالسميؾ. بدمو كتعفرت برأسأحمد الجانبية المرآة

كىكذا(3)اتجاىيادكفأفتنكسر،كاختمطتالصرخةالبريئةبالضحكةالمجرمةكانتيتالحكاية"
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تسخر حيث الفارقة كالنقاط المضيئة، باإلشارات المميئة المؤلمة بتفاصيميا الحكاية تنتيي
مف بدال كذكييـ المسئكليف ميمة لتسييؿ نفسوالشرطة الكقت كفي القانكف. حسب تكقيفيـ

تقصرتمؾالجياتالمكمفةبالمحافظةعمىسبلمةالمكاطنيفالسيمااألطفاؿالذيفتصرعيـ
عجبلتمسعكرةتتبلعببياأقداـالمرفييفمفأبناءالمسئكليفمنيـ.

ال األياـ كعفكنة الفساد، حجـ لمكاقعكؿمذىبمصكرا تيكيذىبالكاتبفيكصفو
ألقتبظبللياالسكداءحتىغطتالضمائرالمريضةالعفنةالسادرةفيغيياكغفمتيا"كعندما

اليزلينظر المشيد يرإالإلىفكرابفالمسئكؿاالستمتاعبرؤية فمـ التيانحرفت، المرآة
كىكذايغيبمحمدعفىذاالكاقعالمريربسقكطو(1)صكرتوكصكرةأموتكممياقطراتالدماء"

مضرجابدمائو،كصكالإلىبقاءقطراتمفدموتكمؿصكرةلطفؿآخرإلىجانبأموالمتكبرة
التيتمكفشعرىااألصفرالذىبيبمكفدـمحمداألحمرالقاني.

 الحوار الداخمي )المونولوج( 

الخارجيةإلىالحكاريشير يدكربيفشخصيفأكأكثرفيصكرتو يككف،كبلـ كقد
أكبصكتخفيبصكتمسمكعأحيانا،جأالمرءإلىالحكارمعنفسوكمناجاتياداخمياعندمايم

يبيف يدرل،ال أف دكف النفسبصكتمسمكع حديث إلى المرء يمجأ االنفعاؿ يشتد كعندما
السببفيلجكءكمفكيظيركمالككافيحاكرشخصاآخر،أككأنويفكربصكتمرتفعكقدي

إلىعكامؿمتداخمةتمتقيفيقيرهكتخكيفوكظمموكحرمانوالذاتيالمرءإلىالحكارالداخميأك
مفحقكقواإلنسانيةلدرجةتفقدهالقدرةعمىالكبلـبعدأفيغرؽفيبحرمفاليأسكاإلحباط
مفىمكموكآالمودكفأفيسمععدكأك شيئا إلىنفسوالتيبيفجنبيويبثيا فيتجومباشرة

كالمكنكلكجحسباعتق مفصديؽ" يشغميا كما لمشخص، الراىنة النفسية ادميرتبطبالحالة
ىمكـالحياة،كمايصيبيامفإحباطكيأس،أكتفاؤؿكأمؿ،كقديصؿاألمربالشخصيةحسب
مف كثيرا المكنكلكج فيفقد مسمكع بصكت الذات مناجاة إلى كاالجتماعية النفسية حالتيا

استخداـالمغةبشكؿأساس؛ألفحديثالفردإلى.كالمكنكلكج"غالبامايتضمف(2)خصكصيتو"
ظيرالمكنكلكجعمىشكؿ)تمتمة(كقد(3)ذاتويفترضكعيامعينايدكرفيذىفذلؾالشخص"

حيثيصكرالكاتبمشيدامفالحياةاليكميةيدكر(4))بيت بال رجل لرجل بال بيت(فيمقاؿ
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التيتممؾكؿشيء،كالثانيةصباححكؿخبلؼداربيفامرأتيفلرجؿكاحد:األكلىمحظية
التكتر انتيى "كقد المسكينة حكؿإلى المسكينة كصباح المفترية، محظية بيف شديد جداؿ

ىنا البيت خارج الميالي "صاع" لك حتى بأمره تيتـ ال محظية أف تدعي صباح زكجيما..
كاليكـ ليا كالعز يدىا فالمصارمفي البارد الماء في يدىا ألف حاكؿ(1)يكميا"كىناؾ؛ كقد

الكاتبأفيكائـبيفطريقةالتعبيرعفالثكرةكالغضبكمافييامفاختصارشديديشبوالقذيفة
عمى كتركتآثارىا الفعؿالتيأحدثتيا كبيفردة كضررىا، كعظيـخطرىا فيصغرحجميا

ىذاإلىأسكدحينماعادمفغربتوكقالتصباحغاضبة..كافيكماالشخصياتمفحكليا"
ككانتىذهالكمماتىيالقشةالتيقصمتظيرالبعير،"كالتقفتيامحظيةكأخرجت(2)البيت!"

قدسيةالزكج..كقالت لسانيامتريفمعايرةكمزايدةعمىصباحالتيالتحفظالعشرةكالتحتـر
قؼقدتغيركنظراألفالمك(3)البيتبأنيايكـأسكديافاجرة؟"إلىمحظية:كيؼتصفيفعكدتو

إلى ألجأىا بصكتمرتفعمما مفالرد منعتيا نفسية فقدكضعالكاتبشخصيتوفيضائقة
طريقةلمردتشبوطريقةشخصيشعربأنوظاىريامداف،كأنواليممؾحيمةكالكسيمةلمدفاع
عفنفسوإالأفيتحدثمعنفسوفقط؛ألنويؤمفبينوكبيفنفسوأنوعمىحؽرغـأفكؿمف
مرتاحيفكالمشاكؿبيننا..فعبلكاف "فتمتمتصباحبصكتمنخفض:كنا حكلويقؼضده

أسكد" فيالتعبيرعفأسباب(4)يكما ككانتحذرة المرة ىذه احتاطتلؤلمرجيدا أنيا كرغـ
ثكرتياكغضبياإالأنياكقعتفيشرأعماليا،حيثدخؿالكاتبفيتناصمعالمثؿالشعبي

عبلقةالقائمةبيفأصحابالنفكذ،كأصحابالحقكؽالميضكمةفيمحاكلةمنوليشرحطبيعةال
حجة لمحظية بالنسبة الحجة تكف "كلـ المجتمع في كاألكضاع انقبلبالمعايير عف لمتعبير

كعندمايككفالضعيؼمستيدفافإفاألدلةالتيتدينوالتحتاج(5)الرمانة،كلكفالقمكبمميانة"
بؿإنياضدالضعيؼتكادتتحدثعفنفسيا"كألفكممةالسكءمسمكعةفقدإلىبحثكتنقيب،

صباح الغمبانة تيمسيا ىمسة كؿ الداخمية بأذنيا تمتقط كالقذؼ،كانت العربدة، في تمعف
مما كالغريب، القريب حكليف التـ حتى القديمات... كالشباشب كالكاسات النابيات بالكممات

 الميمكس الكبلـ مصادر محظية"أسكت عمى بو ترد أف صباح المسكينة حاكلت (6)الذم
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مف الضعيفة الشخصية صكت ليتغير المكقؼ خطكرة مع يتناسب تطكرا األحداث كتتطكر
الصراخالغاضبإلىالتمتمةإلىإسكاتو،كمنعومفمجردالردعمىكمماتالقذؼالنابيات،

بأمشكؿ التيتتطمبالرد مفالكسائؿاليجكمية حؽكغيرىا حينيا ألفالرد مفاألشكاؿ؛
طبيعيمفحقكؽاإلنسافالذمنزعكصكدربعدعكدةذلؾالزكجالذمحكؿالحياةكمياإلى
التي المسكينة الشخصية عمىلساف بيفزمانيف المقارنة عممية تبدأ ثـ أسكد، يكـ لكنو يكـ

الفرص عطائيا كا  التعاطؼمعيا، بعد معيا الكجداني مقكلتياحظيتبالتضامف لشرح ثانية ة
قال كافالبيتدائما"كعندمراجعةصباحالمسكينة لقد إليوت: كحتىقبؿأفيعكد منيرا حيا

منيراباألكالد..منيراباليدالكاحدةكالمحبة.كناأقكلمفالجكعكالخبلؼفجاءنافيآخرالزماف
(1)ةفرفضناكرفضيا"ضيفالـيمنحناالحياةكالالكجكد،بؿمنحناهنحفىذهالحيا

جاءالمكنكلكجعمىشكؿىاجسنفسي(2))الدخان والمؤامرة وكأس العالم(كفيمقاؿ
لـيتحكؿإلىكبلـمنطكؽمراعاةلممكقؼ،كمافيومفعبلماتاالنفعاؿالشديدالذمكظفو

داربيفرك كتعريتو،حيثينقؿالكاتبعفطريؽالكصؼحديثا الكاقع ابالكاتبفينقد
مكجكدة لكنيا مرفكضة، سمكؾ بأنماط المتعقمة بعضاألحداث سرد إلى فيو تطرقكا سيارة
كإطبلؽالنارفياليكاءألتفواألسباب،كممارسةالتعذيببطرؽغيرإنسانيةمعاآلخريفدكف
كجوحؽ،ككسطىذاالفمتافاألمنيكغيابالقانكفكالكازعاألخبلقييحاكؿالكاتباالعتراض

ىذهالمظاىرالتيشقتطريقيافيالكاقع،دكفأفتجدمفيتصدللمنعياأكالقضاءعمى
عمييا.كقدقاـالكاتببعرضمشيدمميءبالمظاىرالسمبية،كأنماطالسمكؾالمرفكضة،لكف
االعتراضجاءدكفأفيسمعوأحدكدكفأفيشعربوأحد،كلكالأفالكاتبأشارإليولذىب

ردصاحبوكمفسمعؾكحياتؾأربععشرةطمقةدفعةكاحدةمفالكبلشفلكالأفأدراجالرياح"
بينمايعبؽسماء!ككافالكبلـيزدادانفعااليامجنكف:صاحبناأمسؾبيكىكيضحؾكيقكؿ

السيارةبسحابالدخافالثكرمالغاضب،قاؿصاحبةمقاطعا:أيفكنتقبؿالمباراة؟أحضرنا
فيو،ياراجؿالقيرالشابإياه.اهللال يحطؾمحمو...ابفاؿ...كاهللبعدالغمبفشيناغمنا

االنفبلتاألمنيكفكضىالسبلحفياستخداـلغة(3)صعبصعب." الكاتبكسطىذا كيبدأ
الكاقع، ىذا تغيير في المساىمة أجؿ مف المجابية أك المكاجية عمى قادرة غير مسالمة

ظمـالذميمارسبغيركجوحؽ،كلكفدكفأفيشيرإلىذلؾكالتخمصمفالظكاىرالسمبيةكال
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الطمقات... المعبككفركا القمؽ؟أطفئكاالسجايركىدئكا المفقريبكالمفبعيد"قمت:لماذا
الذم)كف الذملـأقموطبعاحتيالنخسربعضنا"ىسيأتياليـك ظؿ(1)تخزيقالميكاء"ىذا

تمافينتظرمفيشجعوعمىالظيكرالعمنيأكأفيجدطريقوالكبلـحبيسافيالكجدافطيالك
إلىاآلذاف،كيجرمعمىكؿلسافكاضحالعبارةقريباإلشارة.كىذاطبعامالـيقموالكاتب
 لكنويدعكإليوبطريقتوالفنيةالمعبرة،كالتياختارتتقنيةالمكنكلكجالصامتكالكبلـالمكتـك

ذمكممتفيواألفكاه،كصمتاآلذافعمىالرغـمفالظمـالبكاحفيمحاكلةلتصكيرالكاقعال
الذميمؤلشكارعالكطفالحزيف.

(2))سرية تتضامن مع المعتقمين(كقداختارالكاتبتقنيةالمكنكلكجالصامتفيمقالو
عمىلسافزكجيؤمفبأفالغايةتبررالكسيمة،فيتزكجزكاجاعرفيايرمزإلىأفالعبلقاتفي

مرحمةالجديدةقائمةعمىالمنفعةالمتبادلةبعيداعفاألساسالشرعيكاإلنسانيالذمخمتال
الزكجالجديد الكاتبالمكنكلكجفيغضكفرد كثيريف.كقداستخدـ عند الجديدة منوالمرحمة
عمىالزكجةالتيتشعربالخكؼكالقمؽمماأقدمتعميومفسمكؾمرفكض"قالت:أخشيأف

األبدبعدىذهالمكجة.قاؿ:التخافيكاركبيالمكجة!ىإلأخسرىـ

قالت:أخاؼأفأغرؽفييا!

ثـأكمؿفينفسو:النياية!ىازكجؾ،الميـأفتغمضيعينيؾحتقاؿ:التخافيكأن
كمفيتأمؿالكمماتالتياستخدمياالزكجلمتعبير(3)لفأدعؾتغرقيفقبؿأفأرثكؿماعندؾ"

كم التيحكمتعفداخمو، عفتمؾالحمقاء الضميربعيدا الشعكركزكايا فيحنايا يخفيو ا
عمىنفسيابالمكتعندماطمقتزكجيااألكؿ،كضحتبأبنائياكزكجيااألكؿ،كأسممتنفسيا
لذلؾالكحشالضارمالذميضمرلياالشركالسكء،كاليعنيوإالأفيرثياكاليباليبعدذلؾ

كانتالقضيةبيذهأغرقتفيالمكجةأـ أكدمكعيا.كلما أكأحزانيا غرقتفيبحرخكفيا
الخطكرةكتمؾالحقارةفقدناسبأفيعبرعنياعفطريؽحديثالنفساألمارةبالسكءحيثال
فيتحقيؽ حتىينجحأخيرا فيإخفائوكستره يسمعذلؾاليمسكالحديثالذاتيإمعانا أحد

أىدافوكالكصكؿإلىمآربو.
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مف(1))سوق وناس( كفي يمـز ما فيالظاىرإلىالسكؽلشراء تنطمؽالشخصية
الحركةالظاىريةبمثابةقبسمفنكرأشعمتفتيؿالذكريات، ككانتىذه مبلبسكقرطاسية،
كأضاءتأماـاألـزاكيةمفكجدانيا"انطمقتحميمةإلىالسكؽتجرفييديياكأذيالياخمسة

سكتيـ،كبدأتتقمبالمبلبسالمدرسيةبيديياكاألطفاؿيتطاكلكفإالأحمدالذممفأكالدىالك
كبدأتأطياؼ(2)غاباليكـعنيـبجسدهالنحيؿالذمطالماكافعرضةلمزاحيـكمناكشاتيـ!"

الماضيتيبطمفعالمياالنكرانيإلىركحاألـ،كتأخذىافيعناؽطكيؿتتراءلخبللوكممات
اتببلانتقاؿ،ككأفاألـتحكلتإلىجسـأثيرميسبحخبلؿعالـاألركاحببلحركؼكحرك

صفحات مف تنبعث كانتضحكتو شنطة! ككؿ قميص، كؿ في تطؿ أحمد عيكف "كانت
كىنايمجأالكاتبعبرضميرالمتكمـليسجؿماالتقطتوركحومف(3)الدفاتر،كأقبلـالرصاص"

لكنياظمتتدكمفيكجدانيا"ركحي،بصفائياكسنائياكمماتنكرانيةمتؤللئةيختمطشعاعيا
كلـيظيرمفتمؾالكمماتمايدؿعمييافييمغمفةبالحبكالحزفكالشكؽ(4)يما..قمبييما!"

العميؽ،كىيكمماتأشعمتفيالركحعذابالفراؽكفيالقمبنارالحريؽ،كمعذلؾظمت
مفاليميمةأكالتمتمةحتىخيؿلمبائعأنياتمؾالكمماتأشدخفاءمفاليمس،كأكثرقرب ا

ش يسمع لـ لكنو نفسيا، قمتشيئاتتحدثمع "ىؿ مترددا فيتساءؿ قالت،يئا أحمد؟! أـ يا
كقدجاءالردمفأـ(5)كحباتدمعياالدافئةتتفمتمفحباتعيكنيا:الإلوإالاهللياكلدم"

ياكانتمنفصمةعفكؿمايدكرحكليا،كأنياأحمدبعيداعفمضمكفالسؤاؿفيإشارةإلىأن
أرادتكصؼما كلما يأنسبجزئواآلخر، مفركحيا أفتركتجزءا بعد عادتإلىكاقعيا
حدثأثناءتمؾالمحظاتالتيتكقفتفيوعفكعييابالزمف،أكأنياذىبتإلىمنطقةتكقؼ

عيا"ىؿرأيتوياأـ؟قالت:فيياالزمفعفسيركرتو،أجابتعمىسؤاؿصغيرىاعماحدثم
نعـرأيتوبقمبي،قاؿحممتبو؟قالت:اليفارؽالشييدعينيكالسمعيكالقمبيفيالنكـكفي

ككأنياتريدأفتقكؿأنيااصبحتتعيشبقمبيفاألكؿاليفارؽابنيا(6)اليقظة.كيؼالأراه؟"
الشييد،أماالثانيفبليفتأيخفؽبحبوببلحدكد.
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 سترجاع اال 

الكاتبالستدعاءمجمكعة يعتبراالسترجاعمفتقنياتالسردالحديثةالتياستخدميا
مفاألحداثالتيعاشيافيالماضي،أكعاشتمعوفيماضيوعمىشكؿذكرياتحقيقية

الكاتبلتقنيةاالسترجاعنتيجةلمركرهبمكقؼحدثتمعوأكحدثتفيبيئتو. كعادةمايمجأ
مفعقموالباطفأكمفبئرهالعميقةعفطريؽمايعرؼاءتمؾالذكرياتالقديمةيتطمباستدع

ألكلىايتطمبوترتيبالقص،حيثيترؾالساردالشخصيةإماداخمي"بتيارالكعي،كاالسترجاع
ليعكدإلىالشخصيةالثانية،كمايستخدـلربطالحكادثالتيتحدثاآلفبسمسمةمفالحكادث

المما السابقة ليا، العمؿثمة في الشخصيات إحدل ظيكر عند السارد إليو يمجأ خارجي أك
كقدلجأالكاتبإلىتقنيةاالسترجاعإلكماؿبنائوالفني(1)األدبيلتخبرنابشيءمفماضييا"

شخصيتوالفرصةلعرضأحاسيسياكمشاعرىاخبلؿحكارىكأعط (2)احترق الرغيف(لمقالو)
بطريقةتحدثالدىشةلدلالمتمقي،كتدفعوإلى،جةمفالزمفالحزيفيتناكؿلحظةحر،خارجي

كنتأتعامؿمعاألشياء"الأدرمماذاحدثليمفيكـحميمة،متابعةماتبقىمفتفاصيؿ
مفكاقعالصدمة،كؿماكافيشغمنيكيؼتقضيحميمةليمتيافيبردثبلجةالمستشفى،كلـ

ياالمقطكع!آهياأـمحمد!لقدبدأتالنارتأكؿقمبي.لقديكفيشغمنيجسدىاالممزؽ،كرأس
فياسكدتالدنيافيعيني،ككممااستحضرتالصكرةعمىبعدمفالزمفتصاغرتاألشياء

كبعدأفبدأاألحداثمفالنيايةالمأساكيةيعكدالكاتب(3)"عيني،كتصاغرالمكتفينفسي
عمىالكصؼالدقيؽالذميضفيعمىالقصةجكاإلىسرداألحداثسرداقصصيايعتمدفيو

كىناتطفكالذكرياتعمى،عاطفيايؤثرعمىالمتمقي،كيدفعولمتعاطؼمعالشخصيةالمعذبة
"كانتحميمةليمتياتتسمؿمفزقاؽإلىزقاؽتحمؿرغيفيفمفالسطحكتبدأعمميةاالسترجاع

بوفيمكاجيةالدباباتالتيبدأتتجتاحالخبز،كحبتيفمفالبندكرةألخيياالمرابطمعصاح
ككأفالكاتبيبحثعفسبيؿإلطفاءنارالذكرلاألليمةالتيأغرقتالمتمقيمع (4)المخيـ"

ليصؿفيالنيايةإلىالتخفيؼمفتمؾ؛الشخصيتيفالمتحاكرتيففيبحرالحزفكلييباأللـ
لـكالفقدكالفداءكالفناءإلىحيثالنعيـاألحزافعبراختصارحاجزالزمفكاالنتقاؿمفدنيااأل

المقيـ،كحسفالجزاءفمفعرؼحبلكةاألجرىانتعميومرارةالصبر.
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اليكميةلتنتقؿعبرالتذكركالخياؿإلى(1))الحرام(كفيمقاؿ تنفصؿاألـعفالحياة
يتضاحككفأكالدىاكىـىالذمتحجبوجدرافالسجكف"نظرتأـفسفسإل،جانبمفالكاقع

كأحستكىيتتخيمومضرباعفالطعاـبسكاكيف،كتذكرتمنسيالمحككـعميوبالسجفالمؤبد
ككانتدمكعياتنيمرحمقياكيمتؼحكؿشرايينياإلىتمزؽأحشاءىا،كباأللـكالغضبيصعد

(2).."مفعينييا.
 مقاؿ الحز(3))قميص كركز(كفي الكاقع مف االسترجاع عبر الراكم إلىينتقؿ يف

كبداخموبعدأف"لمحبيفتبلميذهقميصامتسخاكمشركطامفتحتاإلبط،،الماضيالحزيف
كركزخجكال التمميذ مفيمبد الساخرة يسمعضحكاتالتبلميذ كىك المقاعد، تبتمعو يتمنىلك

ماء داركـ في أليس أفندم؟ كركز يا ىذا ما باألسئمة: األستاذ عميو انياؿ بعدما ارتباكو
صابكف؟كمفأيفعثرتعمىىذاالقميصالمنتييةصبلحيتو؟أيفتظفنفسؾ؟فيالسكؽ؟ك

تعاؿاخرجإلي" تبممت؟ لماذا التجيب؟ األسباب(4)لماذا ككأفالكاتبيييئاألذىافلمعرفة
التفتيشكالبحث بعممية يقـك الذم فالمعمـ المؤلـ، الكاقع ىذا االنسحابمف إلى تدعك التي

داخؿقميصوالمتسخالممزؽ،كقدتمنىكالفحصبي منيـرغـكجكده فطبلبواليرلكاحدا
ذلؾالمخمكؽالذميختبئداخؿقميصوالمكتمفشدةالخجؿ،نظرالمفقرالشديدالذممنعو
مفارتداءقميصجديديدخؿالفرحإلىقمبو،كيحميومفسخريةالتبلميذكتيكميـ؛لذافقدلجأ

كبالقصصيالذميعطيالشخصيةمساحةمناسبةلممراكغةكالتمكيو،كقدالكاتبإلىاألسم
تمكفذلؾالمخمكؽالصغيرمفالدفاععفنفسو،كالخركجمفىذاالمكقؼالذمأىدرتفيو
 كرامتوبيفقسكةالمعمـكسخريةالطبلب،فأخبرمعمموأفكالدهسائؽكاليمكنوتكفيرمايمـز

ثرتلوعمىىذاالقميصمفبائعالثيابالقديمة)الرابش(،كقدكافمفنفقةالبيت،كأفأموع
الماضي، ليعيشآالـ إلىالكراء الزمف الذمسافرعبر كبيرعمىاألستاذ أثر القصة ليذه
كاف عندما البائسة سمعكتذكرطفكلتو حسفمما طفؿكبير"حزفاألستاذ كلكفعمىىيئة

قعالقميصكالبنطمكف،ممزؽالمخبلة،فقررفينفسوأفيذىبإلىالمدرسةحافيالقدميفمر
.كقدلعبتتقنيةاالسترجاع(5)يشترملكركزقميصاليكفرعفإيذائولوبإحراجوأماـالتبلميذ"

                                                           

ـ10/12/1998بتاريخ:لة،مقالة(صحيفةالرسا1)
 ـ10/12/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
ـ30/9/1999بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)
 ـ30/9/1999بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة4)
ـ30/9/1999بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة5)



384 

فيعقدمقارنةبيفالطفؿالفقيرالذمأحزفالمعمـكأضحؾالطبلب،كالطفؿالكبيركبيراندكران
الذمتعكدأسبابوإلىبداية،بظركؼمشابيةمفالفقركالحزف)األستاذ(الذممرفيمامضى

بسببفقدالكطفالذمأغرؽكؿالناسفيبحرمف،النكبةحيثعـالفقركالحزفربكعالكطف
الطفؿتشيرإلىأسبابأشد ىذا اليكـفإفأسبابالفقرالتييعانيمنيا الحزفالعميؽ.أما

المتمقيالذمي يتصكر مما األلـإيبلما اقتربمفذلؾالطفؿ،تبيفعمؽالجرحكقسكة كمما
درجالمدرسةنازالبيدكركزممسكاالضحيةكأنصتإلىقصتوبعناية"بينماكافاألستاذحسف

:سامحنيياأستاذ،أناآسؼ،كذبتعميؾ،قائبلبعدانتياءالدرس،استكقفوكركزكسطالدرج
كأميكأخكتي،فبلتزعؿمنيباهللأبيليسسكاقا،عميىكالسكاؽ،كىك أنا الذميساعدنا

عميؾ،أماكالدمفيكمعتقؿفيالسمطة،كخشيتأفأقكؿىذاأماـاألكالدفتحدثمشكمةبينيـ
الكثيرمثميفخفتأف كمنيـ فيالسمطة، مفيعمؿكالده ألفمنيـ كيتقاتمكفكيتخاصمكف؛

رفيكشؼالجكانباإلنسانيةعندالتمميذالفقيركعندكقدنجحالحكا(1)استفزىـفألفتالحكاية!"
معممومفناحية،كمدلقسكةالكاقعكمافيوفسادكظمـكقيرمفناحيةأخرل"ازدادإعجاب

كىنا(2)األستاذحسفبكركزكقاؿمداعبالو:كمعذلؾسأشترملؾقميصاياكركزالعجيب"
يمعبدكرالمعمـفيشرحأبعادالمأساةالتييعيشياليتقدـالطفؿك؛تتبادؿالشخصيتافاألدكار

معباقيأفرادأسرتوفيالقيركالفقركالتيالتحؿبشراءقميصأكأكثر،بؿبالقضاءعمى
"قاؿكركز:أبكناأغمىعمينامفكؿالدعـ..مفكؿالدنيا..مف...كفجأةأسبابالفقرأصبلن

.(3)أفىبطجالساكأخذيبكيإلىجانبكركز"إالتاذانفجركركزبالبكاء..فمـيتمالؾاألس
كبيفحزفمضىمعالزمافكحزفمقيـيمؤلحناياالكجدافينيارالمعمـ،ثـيجثكعمىركبتيو
إلىجكارتمميذهالذمانفجرباكياحزناكقيراكشكقاإلىحضفأبيوالذميقبعخمؼالقضباف،

ز،أـكافالمعمـيبكيعمىالطفؿالذممازاؿيقبعفيؿكافكؿىذاالبكاءعمىالطفؿكرك
اليراكحمكانو،بؿينتقؿمفطفؿإلىحيفاكتشؼأفحزنواألكؿمازاؿمخيمانداخموحزينان

كىؿاستطاعتالدمكعالتيذرفياالمعمـعمىالطفؿالمعذبكشؼ طفؿكمفبيتإلىبيت،
؟كىؿنجحتذمأبكاهفانيارإلىجانبوباكيانالغمامةالتيتغطيعينيو،ليرلعمؽجرحوال

صغر كمف الميميؿ، قميصكركز مف الساخرة التبلميذ ضحكات إسكات في الدمكع تمؾ
تاركان خمؼالقضباف كركز كالد كىؿظؿ مفحجمو؟ ينتظركفخركجو كفمذاتكبده أطفالو
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مةالسابقةيعتقدأفسجفالسمطةعمىأحرمفالقير؟كالباحثفيمكطفاإلجابةعمىاألسئ
نجاحالكاتبفيإثارتياعبرنصوالذمجمعبيفتقنياتسرديةمختمفةداخؿمقالوالقصصي
ليعتبرخيردليؿعمىنجاحوفيبنائوالفنيالجديدالقادرعمىنقدالكاقعككشؼحجـالخمؿ

       كاأللـالذمتجاكزالكباركأبكىأطفاؿاليكـكأطفاؿاألمس.
مق كفي اليكاجس(1))الغولة والشاطر محمد(اؿ مف مجمكعة بيف الكاتب يمزج

الذم محمد كالشاطر الغكلة تمتقيخرافة حيث ككجدانو، عقمو إلى تتداعى كالذكرياتالتي
زارتوفيبيتوكمنعومفمعارضتيا،كظؿيرتجؼمف سيطرعميوالخكؼمفالغكلةعندما

طالباالنجدةفكتبتلوالنجاة،ثـينطمؽالكاتبمفشدةالخكؼحتىانتصرعمىجبنوكصاح
تمؾالنيايةالسعيدةليدخؿفيتناصداخميينقمناإلىمكتصامتذليؿلـيحظحتىبمشيد

السعيدة النياية "كانت لمكداع المكاتي،جنائزم العجائز ككؿ كماتتجدتي الحصاف" "كمات
عمىرقابرجاؿغسافكنفانيالذيفلـكبمكتيفأطبؽالمكت،فيمفمعنىالحكايةكحفظف

الصمتكاليزيمة" بنار فاحترقكا الخزاف، جدراف يدقكا كلـ يصرخكا كلـ يكتؼ(2)يعتبركا كلـ
الكاتببالمزجبيفالحكاياتالشعبيةكالخرافاتكالكاقعالحزيفكماجاءعمىشكؿركايةخيالية

كيذ مفاليزيمة، أففركا صامتيفبعد التفكيرلرجاؿماتكا يبدأ ىبإلىأبعدمفذلؾعندما
يدكرفيتبلفيؼعقموكجكانبكجدانوحكؿكاقعوالمرعب بصكتمرتفع؛ليسمعالمتمقيما
الذماليقؿعفخطرالغكلةكاليختمؼعفضيؽالخزاف"كلكفلماذاأصبحتمطبكخالعقؿ

الحكاياتكالخراريؼ تتداعىإلىخاطرمىذه كلماذا األياـ؟ أننياستمرأتقراءةىذه يبدك ..
اإلنسافبالجمد أفاالقترابمفخطيئةيعاقبعمييا إلىحد الرمكزفيزمفأصبحمكشكفا
"بكرابيجمجدكلة"لـيعرفياإالالصحابةكالمجاىدكف،كلـيحممياإالدعاةعمىأبكابجينـال

ذاكانتفرمكزىابسيطةجدا ..فنحفالشاطرمحمد،كالييكد..ال..إفالمسألةليسترمزيةكا 
مف نفر متى السؤاؿ.. يبقى كلكف ليمة بعد ليمة يؤكؿ الذم الكطف كحصاننا الغكلة.. ىـ
كبلـ تحت المدفكنة إرادتنا عمى صكتنا بأعمى كنصرخ خكفنا عمى نصعد كمتى صمتنا؟!

ختنؽفيالخزافاالتفاقيات؟!أرجكأفيتـذلؾقبؿأفتكمؿالغكلةأكميالمحصاف،كقبؿأفن
تكتة "كتكتة األغصاف عمى كالتسمؽ الجدراف دؽ عمى القدرة نفقد أف تنتو.كقبؿ كلـ ..

لرمكزقصتوقدقمؿمفكمفسرانكيبدكأفظيكرالكاتبفجأةأماـالمتمقيشارحان(3)الحدكتة"
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كما،انياألثرالسحرمعفالتناصبيفحكايةالغكلةكالشاطرمحمدمعركايةرجاؿغسافكنف
لمنجاة الجبفكالخكؼطمبا التخمصمف إلى قكية دعكة التناصمف ذلؾ المكت،جسده أك

حتىاآلفكيقمؽالكاتب.كالباحثفيالذليؿكبديؿكحيدلمسككتكالصمتالذممازاؿمخيمان
كدىشةظاىرةأسقطياعمىكاقعوقد،ظنوأفماجاءعمىلسافالكاتبمفتساؤالتحائرة

مفيدةغيرماكردفيأثيرمقالتوجديدةكلـتطرححمكالنتكاىؿمقالتو؛ألنيالـتفتحآفاقانأثقم
التيظيرتفيياآثارالتناصالداخميكالخارجيجميمةزاىيةكألكافقكسقزح.

يبدأالكاتبعمميةاالسترجاعمنذالمحظة (1))ألف ألف مبروك يا عزيزة( كفيمقاؿ
بالمحظاتالسعيدةالتيتبيفسيركرةالزمفكنمكشخصيتوكيبدأمركران،يتواألكلىلميبلدشخص
ككأنويشرعفيعرضتسجيؿصكتيلممينئيفبالميبلددكفأفنعرؼ،استحضارالماضي

المكلكد،كمابعدهمفمناسباتسعيدةاستغرقتسنكاتطكيمةفيجمؿقصيرةمتبلحقة"ميف
يتربىإفشاءعشـ. يااهللكريـ.. )طاىره أـنضاؿ... مبركؾيا اهللفيعزؾكعزأبيو..

ألمو( كناكلو العتبة...(...)دادا،مطاىر إال،خطي الماؿ بيحسد بناتما يا عالنبي )صمف
أصحابو(.كمعأكؿيكـلوفيالمدرسةكانتعزيزةتجمسمعوفيكرسيالدراسةمبركؾيا

تنجاحنضاؿفيشيادةالتكجييي...زغاريد..نضاؿ...مبركؾياأـنضاؿ...مبركؾيابنا
جديد..." مشيد إلى المشيد حياة(2)كينطكم مف الثاني عرضالفصؿ في الكاتب يبدأ ثـ

كالتحدم،شخصيتو كالرجكلة البطكلة طكر إلى كحبلكتيا الطفكلة دكر مف ينتقؿ ككأنو
كالنحيبكالبكاء الدمكع ليؿ يبدأ حيث كالفداء استشيادكيمتد،كالتضحية بعد الحزيف الزمف

يمبسالكاكي! حدبكصكب"نضاؿ كؿ القمكبمف إلى طريقيا تأخذ األحزاف لتبدأ نضاؿ
أيفالدبابة؟أيفالسبلح؟لـيعد؟نضاؿفكؽالدبابة!نضاؿيحمؿالسبلحكلكف!أيفنضاؿ

كاديذكبمفدمكععزيزةكبناتيابعدمااحترؽالب طؿعمىدبابتوكؿذلؾإالصكرافيألبـك
قمبعزيزة" كاحترؽمعيا احترقتالدبابات! دكف(3)يكـ كتدفقيا كتظؿالذكرياتفيانسيابيا

مخيـ مف بناتيا مع نضاؿ أـ تنتقؿ حيث الحاضر إلى الماضي مف الكاتب تكقؼكينتقؿ
الجديد الحقائؽ مع الماضي الذكرياتفي شريط يتداخؿ كىنا لزيارتو، المقابر إلى ةالشاطئ

كاألسىعبرحكاربيفاألـ المرارة المتمقيحجـ الحزيفليشعرمعيا الكاقع فيعالـ الماثمة
"إلىأيفيا بنات!مفتريدأفتذىبمعيلتزكرأخاىا؟أنا.. كبناتيا .أمي؟إلىالمقابريا
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عيكنيفإالشريطالذكريات، الشاطئاليريفأماـ كتكشحفالسكادكخرجفمفمخيـ أنا...
ىاىناأكقفكاالنعش!..تخبئكؿكاحدةمنيفصكرةلنضاؿ..مفىنامرتالجنازةصكرانك

كفجأةينتقؿالكاتبإلىكصؼ(1)بو،كىنابكىصاحباه!"احتفاالنليطمقكاالرصاصفياليكاء
ككأنوتحكؿإلىكابكساليصدؽلكثرةمافيومفمفارقات"كجدفأنفسيف،الحاضرالحزيف

شارع فإذافي نظرتحكليا حينما الزفة مكاف كتسمرتعزيزة الشييد.. زفكا ىنا النصر...
العساكريمؤلكفالمكافكالدباباتنفسالدباباتالتياحترقتتجثـفيالشارع..كلـتصدؽ
عزيزةمارأتكيؼيتحكؿالخياؿإلىحقيقة!كيؼكقعالحافرعمىالحافر؟كيؼنالتكؿما

ـيقفكففيكؿزاكيةيحممكفالسبلح.الدبابةماتزاؿتحمؿمدفعياكالمكافتمنت!رفاقوىاى
إلىالمقابر تمراليكـمفىنا أنيا كعساكر!كيؼعرفكا كيؼعرفكا؟عساكر..كعساكر..

خميؿ كىذا محمد... أليسىذا اهلل... يا نضاؿ؟ الشييد زفة بناتيا مع تعيد يعطييـ؟!أنيا
أـنضاؿ؟"العافيةالشباب!كعمى خالتييا كيؼحالؾيا فصكؿ(2)استحياءردكا كفجأةتبدأ

الحزفتتجسدعمىأرضالكاقعبألكانياالقاتمةالتيتشبوفيمرارتياطعـاليزيمة"اهلليسممكـ
مفكؿشر..اهلليخميكـإلنا!كشعرتعزيزةأفكؿالشبابيستعدكفلجكلةجديدةمفالحرب

ل لبلنتقاـ العدك إلىلسانيامع مفقمبيا تعرؼكيؼفرتالزغركدة فمـ كفرتمعيا،نضاؿ،
حينمالـترفيعيكفالرفاؽذلؾالبريؽالذمكثيراكدمكعالبنات!لكفقمبيالـيخنيادمكعيا

كزاد،عرفتو!كلـترفيالصكتذلؾالصكتالحنكفكلـترفيالبنادؽالمشرعةعزةالبنادؽ
شيئ ىناؾ بأف محبكباإحساسيا صدل الجماىير أذاف في زغركدتيا تمؽ لـ حينما مرعبا ،ا

فتراجعتلتعمـأفالجيشنزؿليحافظعمىالنظاـكيقمعشعباالنتفاضة!كعندىاأدركتأف
(3)ىذاالشارعالطكيؿليسشارعالنصر!"

 مقاؿ "ربضارة(4))الفالفل.. والتراث المقدس(كفي بشعار نفسيا الشخصية تعمؿ
ة"لمتخفيؼمفآالـالذكرلكمرارةالكاقع"كافذلؾشعارايرددهحمكدةاألعرجكمماتذكرنافع

مايشاء،؛مشيدطردهمفعممو،حمكدةأفيرتدمقناعإحدلشخصياتو ليقكؿعمىلسانيا
تكىمت بعدما األحداث عمى كالتعميؽ المباشر، لمتدخؿ دفعو حدا االنفعاؿ فيو كصؿ فقد

 بكقكع لمنارشخصياتو كثيفا إطبلقا سماعيـ كذلؾعند الصييكني، العدك مع اشتباؾمسمح
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اشتباؾ قاؿقائؿمنيـ: المخيـ. أم!"يمزؽسككفالميؿكظبلـ جميعا..صرختاألـ: ىبكا
أكالد يا عرسالجيراف،اشتباؾ؟كمعمف؟اىبطكا ىذا عشاءكـ.. ثـخفضتصكتيا،أكممكا
ياقائمة..إنوضابطيعمؿفياألمف!مفأجؿذلؾمسمكحلوحتىالتكادالكمماتتفارؽحمق

أفيطمؽالرصاصفياليكاء.قاؿقائؿمنيـ:كأيفالشرطة؟قالت:الدنياكميابتركحخكاطريا
فيظؿانتشارالكاسطةكالمحسكبية،كليسفيىذااألمرماكقديبدكاألمرعاديان(1)عيني!"

ك الدىشة، يثير أك النظر فيغضيمفت تنحصر لـ كالمنع السماح عممية الغريبأف لكف
السمطةطرفياعفمطمقيالنار،كرضاىـبمايفعمكف،فيناؾمفيراقبعفكثبكىناؾجية
أخرلتسمحكتمنع،كتقكـبعمميةمراقبةالتخطرعمىباؿأحد"بالقربمفمنصةالفرحكانت

ىالزناد..كتراقبفكىاتالبنادؽالمشرعةكشافاتالمستكطنةتراقبالشبابكىـيضغطكفعم
بعيدا..قالت:ياأكالدم:انتيىعيداالشتباكات،قاؿعمي:لماذا؟سيبقىاالشتباؾإلىاألبد!

نعـكلكفسنشتبؾمعالقيركالفقركاليـ" أف(2)قالت: يتدخؿالكاتببشكؿمباشربعد كىنا
الخيالي الحكار عمى تعميقو مضيفا عبلنية كيقدـيظير الكرقية، شخصياتو بيف يدكر الذم

بيف الحكار أف يظف التي كالمعارؼ كاألفكار اآلراء كبعض كالتكجييات اإلضافات بعض
فيطكرالحكارمعأشخصياتوعاجزعفالكصكؿإليياأككشفيا"قمت:ربمااليستطيعالكلد

ادمايقكلكف!كنتكقتياأقمبأموفمماذااليتدخؿالراكمكيسقطغموعمىالسطكركليقؿالنق
ككنتأرفعبصرممف،فيالتاريخالمعاصركتابان ككافالميؿمفحكلييغطيكؿشيء،

مما التيتعربدفيشكارعنا سطكرالكتابالمتكىجةليخطؼبصرمكىجأضكاءالمستكطنة
مثالؾأفتكتبكايجبرنيعمىإعادةالنظرفيكتابالتاريخ..ثـأغمقتوكقمتلنفسي:آفلؾكأل

 لعميكأمثاؿ القادـ حكار(3)"عميالتاريخ مفحديثعمىشكؿ جاء ما أف كالباحثيعتقد .
لـيضؼ لكنو إضافيلمكاقع، ىكإالتفريغنفسيكنقد ما داخميحقيقيبيفالكاتبكنفسو

(يساف)عم؛ألفماتكصؿإليوالمتمقيمفمقاربةلمكاقعكماكردعمىلإضافيانلممتمقيشيئان
،حتىلعدكلفينتييكسيستمرإلىاألبدالذمسبؽزمانوكفاؽأقرانو،كتنبأبأفاالشتباؾمعا

قناعوبحيثاليحتاجبعدىاإلىمزيد،أنوانتيىيكفيكحدهإلمتاعالمتمقيلكبداظاىريان كا 
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قدأثرعمىالسردإضافةإلىأفتدخؿالكاتبالمباشر،مفالشرحكالتأكيؿكاإلضافةكالتعديؿ
عفطريؽتستدعييالتأكالمذكرات،القصصيالخيالي،كجعمويقتربمفكتابةالسيرةالذاتية

كتمفالماضيكتيارالكعيأكالمكنكلكجالداخميأحداثان معالحاضر،كتسجؿتتأمميا قارنيا
اجفيوالنفسبصكرةأكبرفيمكقؼآخرتحتبعضالخكاطركاألفكار،كىذاقديككفمناسبان

إلىتأمؿالماضي،كاستخبلصالعبركالمكاعظخاصةكأنوجاءفيلحظةأشرقتفييارؤية
ؿيحدكىااألمؿبمستقالجديدةنابعةمفالكاقعكمتمردةعميو،كمصرةعمىمكاصمةالمسيرنحك

فيغدأفضؿميماكانتالظركؼكميماكانتالنتائج.

نجدأفالكاتبكرغـالدمكعكالفراؽكالبكاءكالعكيؿكليؿ (1))رسالة لم تكتبيا أمو(كفي
الجراحالتي كثرة إالعفطريؽاألركاحرغـ المقاء كاألسىكانقطاع كالحسرة الطكيؿ، القير

ؽاألجسادبيفاألـكابنياعبررسالةاأصابتشخصياتوإالأنوأبقىاالتصاؿممكنارغـافتر
بيمين أموكلـتخطيا يا،كمعذلؾتناديومرةكتناجيوأخرل،كتحاكرهكتخبرهكتبشرهلـتكتبيا

كيأذفبطمكعفجراألمؿ"ياكلدمالغاليلئفأخرجتمف،بنبكءةكمياأمؿيأسكجراحالركح
كبقدراهللكحدهستنتصر،عمرمفعزائيأنيلـأخرجمفكطنيكلئفأخرجتفبقدراهللكحده

كلفيحجبالسجفعنكـالنصر.،يفكينتصرمعؾكؿالمجاىديفالمؤمن
:كلدمالعزيزإذاعدتالىالسجفبعدأياـالعزاءفاسمحليىذهالمرة.لفمالحظة

،كىنايشيرالكاتبعمىلسافاألـإلىأحداثمستقبمية(2)أحزفلذلؾ،كلفأقمؽكلفأنتظرؾ"
حزافكقدامتؤلقمبيابمااللكنياالتتأرجحبيفالتكقعكاالحتماؿكعدمو؛ألنياغادرتدنيااأل

لكفاألمؿالذميبقىكاليمكفأفينسىكيستكجباالنتظارمف يتسعإلضافةحزفجديد،
"كلكف كيقيف ثقة بكؿ انتظاره كيكجب محالة، ال قادـ سكاء حد عمى األحياء األمكاتكمف

كقؼالتكقععندنيايةكاليت(3)سننتظرمعانصراهللفارفعرأسؾكاهللمعؾكلفيترؾأعمالؾ"
الدنياكبدايةالرحيؿمنيا،بؿيمتدالتكقعكالرجاءكالدعاءأفيككفالمقاءىناؾفيمقعدصدؽ
في جميعا فمذةكبدم،عسىاهللأفيجمعنا حبةعينيكيا يا عندمميؾمقتدر"معالسبلمة

(4)مستقررحمتو"
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األنسنة

التييقتصرمدلكلياعمىالجانبالمغكميمجأالكاتبفيسردهالقصصيإلىاألنسنة
بعيداعفمدلكليااالصطبلحيأكالفمسفيحيثينحصرمفيكـاألنسنةفيبثالحياةكالركح

كتشبيوالكتاببالجميس،اإلنسانيةفيالمادياتأكالجماداتأكالكائناتالحيةغيراإلنساف
بشعرهكنثرهحيثيتـمخاطبةغيرمثبلعمىسبيؿالتشخيص،كىكأمرمألكؼفيفنكفاألد

نزالومنزلةالعاقؿعفطريؽالتشخيصكالتجسيدكاألنسنةكقد"جاءمعنى)األنسنة( العاقؿكا 
ٍنًسف،أىٍنسىنةن،فيكميؤىنًسف،كالمفعكؿميؤنسىف" ييؤى .(1)مادة)أفس(أنسفى

ائبمكىماالمتمقيأنوباستخداـضميرالغ(2))أبو صابر اليوم يومو(يبدأالكاتبمقالو
يتحدثعفشخصعاقؿينتظرعمىأحرمفالجمرنجاحالمفاكضاتكيتمنىكيتأمؿ"أبك
صابرينتظربفارغالصبرنجاحالمفاكضاتاألخيرةكيتمنىمفكؿبطنوأفيكافؽالطرؼ
بالعرب يالفمسطينيعمىاقتراحالطرؼاآلخرعمؿمحميةطبيعيةفيالمنطقةالتييسكنيا.

.يمعفالكاتبفيالتمكيوعندما(3)ألنومؿالعتالةكالضربكالبيدلةكصعكدالجبؿكالكادم"
مسحكرة يتحدثعفببلد ككأنو الحكاياتالقديمة، كالدخكؿفيعالـ المقالة فيأسطرة يبدأ

فالداخؿجزيرةميجكرةفيياأركاحشريرةمميئةبالكائناتالغريبة"مسخرةاألكالدالصغارالذي
يكفكفعفالركاياتحكلوعندالمساء،فمنيـمفيقكؿإنوكافكلداكالكؿاألكالدطكؿبعرض

لو،كمنيـمفيقكؿإنوكافاهللكأغضبأموزكية،فسخطواهللعقابانةنعمىعمللكنوافتر
الدنيا،كلكفليؼالماؿالذمكافمخصصانمختاران جرلعمؿطريؽإلىالقرية،كعربدكفقد

كتزدادليفةالمتمقيكانتظارهلمعرفةمزيدمفالتفاصيؿالتي(4)فكافىذاجزاؤهكقالكا...كقالكا"
تدفعوإلىمتابعةالقراءةحتىيفاجأبالتحكؿالمفاجئلذلؾالكائفالذمكافيتمنىمفبطنوال
كليسع حمار شخصية عف يدكر الحديث أف فجأة ليكتشؼ المفاكضات نجاح قمبو فمف

البيتالحجرم إنساف"كافأبكزكيزكجزكيةيجمسعمىقصو قمةالجبؿعمىشخصية
"أكالد كيتجارلاألكالد الكبيرة تحتالزيتكنة صابر أبك أمامو الدجاجاتكيتمرغ تصيححكلو

تنتييزكيةمفخبزالطابكف" كيذىبالكاتبفيكصؼعمميةالتحكؿكالقدرة(5)زكي"ريثما

                                                           

 (1/129جمعجـالمغةالعربيةالمعاصرة)(1)
 ـ30/7/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
ـ30/7/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)
 ـ30/7/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة4)
ـ30/7/1998بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة5)



391 

ؿمذىبعندمايستخدـالسردالقصصيكالكصؼالخياليبعدأفيغيراألسماءعمىالتشكؿك
فكافيبدكفيالظاىرأنويميؿإلىاستخداـالممفكظ كمسمياتياأكيبدؿالدكاؿكمدلكالتيا،كا 
الشعبي)أبكصابر(الذميدؿفيعرؼالعكاـعمىالحمارالحقيقيكنايةعفشدةمايبلقيو

ذالؿ"عمىأنغاـالنحؿكافأبكزكييستمعمفأحماؿكأثقاؿ األخبارفجأةفزإلىكأعباءكا 
أبكصابركفنعصكفرإلىالكادماليمكمعمىشيء.أغمؽأبكزكيالراديك،كصرخفيزكية
مستفسرا:ماالذمجرليابنت؟قالت:ىذاحالومفحكاليشيركمماسمعاألخبارفزكىاج

كىنايقكـالكاتببإسقاطمافينفسوبطريقةغيرمباشرة(1)"فرحانأـكفنعص.الأدرمغضبان
عندمايزكدشخصيتوبالسرالحقيقيالذميكشؼالحالةالنفسيةكالعقميةلحماره"ىزأبكزكي

كفيالكقت(2)رأسوكالذمفيـاألمر.قاؿ:كاهلليازكيةإنوفرحافبأخبارالمحميةالطبيعية"
الثانكيةبمظيرالجاىؿبحقيقةاألمركالراغبفيالكصكؿإلىالحقيقة،نفسوتظيرالشخصية

كلكف المرير، لمكاقع رؤيتو مف تبقى ما إسقاط في ليبدأ المحظة ىذه ينتظر الكاتب ككأف
المحمية ىي إيش دخمؾ زكية: "سألت البداية مف ككظفيا ليا ميد التي الخيالية بالطريقة

يدكر،تظيرشخصيةزكي(3)الطبيعية؟" مما ةكشخصيةأبيزكيبمظيرمفاليعرؼشيئا
كتكثراألسئمةالتيتيدؼإلىالفيـلمايدكرحكليـمفأمكرتتناقمياكسائؿاإلعبلـ،كليس
فيذلؾمايثيرالغرابةأكالدىشةخاصةإذاكافاألمرمتعمقابمصطمحاتجديدةلـتسمعبيا

مف شيئا فيتطمباألمر قبؿ، مف )أبكالعامة الكاتبجعؿ الغريبأف لكف كالتفسير الشرح
يتعمؽبأخبارالمحمية فيما خاصة بيا األخبارفرحا سمع يفزكيييجكيفنعصكمما صابر(
تحتاجإليومفمأكؿ الحيكاناتالبريةالميددةباالنقراضكتكفيرما الطبيعيةالتيتجمعفييا

القريةمثؿباقيحيكاناتاألرضالبريةالكمشربكحمايةحفاظاعمييا"قاؿسنككففيىذه
مزاىدكالمناىدرزقناإلناكشرناعمينا.العماراتكالسيارات،كالراديكىات.كؿالعالـبتتفرج

" الخضراء كالمكبيا الفزدؽ لنا يرمكف التشخيص(4)عمينا... إلى الرجكع في الكاتب كيمعف
إلىاستمرارتدىكراألمكر،كابتعادىاعفمجالياكاألنسنةفيمحاكلةمنولمفتنظرالمتمقي

ىـيتحدثكفعادالبغؿ لغةحزينةمميئةباألسىكالمرارةكاالنكسار"كبينما اإلنسانيمستخدما
،عاديجرمبيفشجيراتالزيتكف"أبكصابر"الذمرافؽزكيةك)أبكزكي(منذعشريفعاما.
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كقاؿلو:خؿبالؾمنايا)أبكصابر(،عمىظيرهككقؼباحتراـشديدأماـأبيزكيالذمربت
(1)كتابعسماعنشرةاألخبارالتيلـتنتو"كسامحنا.اليكـيكمؾياسيدم.ىزأبكصابربطنو

المفاجئ االنتقاؿ خبلؿ مف المرير كاقعو تصكير إلى الكاتب لجأ فقد سبؽ ما عمى كبناء
التغي تظيرحجـ خيالية فيصكرة ككضعو كاألشياء،لممتمقي، الجذرمالذمشمؿاألحياء ر

كحكلياإلىعالـسفميمميءبسفاسؼاألمكرالتيتجعؿالحميـحيرانا،كتغرقوفيدكامةمف
الحزفكالخكؼكالقمؽمماىكآت،بعدماتبيفلمقاصيكالدانيكالعاقؿكغيرالعاقؿأفمايدكر

مفآماؿالناسكأحبلميـ،كماتدعكفيأرضالكاقعمفأحداثغريبةالتمبيأدنىمستكل
إلىرفضوكعدـقبكلو؛ألنوالينتميلعالـالكائناتالبشريةكالمكاففيولئلنساف.كيبدكأف
الكاتبيعكدإلىالتناصالذاتيفيمايتعمؽباألنسنة،كينطمؽمفنصكصسابقةليصكرحجـ

كمامفقبؿمفاليفيـفيالظمـالذماليخفىعمىأحدحتىأصبحمفشدةكضكحومفي
حيثيصرخالكاتبفي)أخي جاوز الظالمون المدى(كماتجسدذلؾفيمقاؿ،عرؼالناس

-السمحاهلل-سمعالزماف"عفكاأيياالسادةالكراـ...فميستىذهحقيقةجديدةاكتشفتيااليكـ
الشكارع فيمتحمير تكيؿبمكاييؿ"أبعدما الكاتب(2)فأمريكا أخرلإلىتصكيركيمجأ مرة

يعرؼبمفاكضات بما المتعمقة مفاألحداثالسياسية مكقفو مبينا ساخرا ىزليا تصكيرا كاقعو
السبلـ،كمافييامفخداعكزيؼكتضميؿكماتحممومفعبثالطائؿتحتوسكلمزيدمف

يبديوالميركلكفنحكه،كىـيبدكفأك برقدرمفالصمؼكالغركرالذميبديوالعدكمقابؿما
التنازؿكاالستسبلـلتذىبكؿمحاكالتيـسدل،كتعكدمضرجةبالدماءكالحسرةكاألسىالعميؽ.

إلىاألنسنةمرةأخرللتصكيرتمؾ(3))حمار عزيز الوطني(كقدلجأالكاتبفيمقالو
مفكسائؿالتعبيركالتصكيرالمبلئـلسمكؾالعدكاليم يناسبيا جيالذمالحالةالمأساكيةبما

فائقة بعناية اختارالكاتبشخصياتو كقد الحيكاف. يدكرفيعالـ ما كخستو فاؽفيقسكتو
حيثبدأبالحديثعف)عزيز(األميالذملـينؿحظاكافرامفالثقافةكالتعميـيخكضتجربة
مكنتومفاكتشاؼأشياءجديدة"عزيزالذملـيفؾالخطكلـيعرؼالفرؽبيفاأللؼكككز
حدثذلؾ كقد العبرية، بالمغة العربية التيربطتالمغة الحميمة العبلقة اكتشؼأخيران الذرة،
عندماصححلوصديقوالعتاؿخميسأبككيسطريقةنيرهعمىبغموالجديدالذماشتراهمف

بكممةحا..شي..،-الذمقتؿ-تاجرمفتجارالسبع،ذلؾأف)عزيز(تعكدأفينيرحماره
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عينيوكيقكؿلوكعندما كافيريدمنوالرجكعإلىالخمؼكافيضغطعمىشركشرقبتوكيزمـز
كخر)بشدالخاء(غيرأفالبغؿالجديدلـيفيـسكلالمغةالعبرية،ككافعميوحسبنصيحة

.كىنايبدأالكاتبفياإلشارةإلى(1)خميسأبككيسأفيخاطبوبكممة"أخكرا"ليتأخربسرعة"
غييرالتيبدأتتطرأفيالمرحمةالجديدة،كشقتطريقيافيأرضالكاقعدكفأدنىمظاىرالت

الكبيربيفكممتي"أخكرا" الكثيقةكالتشابو "كمفخبلؿالعبلقة المكاجية درجةمفالرفضأك
العربيك الشعبيف أف إيرز بكابة مف بالقرب اإلسرائيمي الجندم أماـ عزيز صرح "كخر"

الكاتبفيسردهالقصصيالذميدفعوإلىالعكدة(2)،كالمغةكاحدة"إخكةكاإلسرائيمي كيبدأ
إلىالكراءككصؼاألكضاعالراىنةعمىالرغـمفاالتفاقاتكالمفاكضاتالعبثيةالتيدارت
كانيارتمنذالبداية،كقدتمثؿذلؾفيالتعنتالصييكنيكالصمؼالييكدمالذميقتاتعمى

نتىذهالمجاممةالتيقدمياعزيزمجانا،كلـتمؽآذاناصاغيةمفالجندمالدماءكاألشبلء"كا
ىيالذكرل المذككرىيالسببالذمكسؼعزيزكأشعرهبالحزف،سيماكأفصبيحةىذااليـك
ببغمو ينطمؽ جعمو مما النيائي، انطبلؽمفاكضاتالحؿ كىييكـ أكسمك، التفاقية السادسة

 مف عميو حمؿ كما السبباليزيؿ، كانكا الذيف عمى كيدعك يسبكيمعف، كىك رابشمبتعدا
منوكيعكدإلىتقنيةاالسترجاعالتيتمكنومفاستدعاءالمشاىداألليمةالكا(3)بخرابالديار"

مفاكضات انطبلقة كانت يكميا حماره، قتؿ مشيد تفاصيؿ ذاكرتو إلى "عادت كجدانو في
كاعمىظيركارتو؛ليمكحكاباألعبلـالفمسطينيةكالييكديةمدريد،كاستأذنوبعضاألكالدأفيركب

بالدماء الحمار زخاتمفالرصاصفضرجكا أطمقكا إلىدكرياتالمشمارقفكؿعندما تحببا
كسقطتاألعبلـفيالدماء،كلـيعرؼعزيزحتىىذهالمحظةلماذاقتمكاحمارهمفدكفكؿ

فبكابةالحبلبات،بينماصرخعزيزبأعمىقيره،الحمير؟تمسمرالبغؿكلـيتحرؾبالقربم
كبعدسردتمؾ(4)عيكفالعماؿالذابمةالمنيكة:اهلليخرببيتالميكافالسبب"إلىكىكينظر

كالميكؿ المكاقؼ في تغييرا تحدث أف المتكقع كاف الصييكني العدك ارتكبيا التي الجرائـ
التصدملياكمقاكمتيا،كليسبإبداءمزيدمفكاالتجاىاتبمايتناسبمعحجمياكيدفعإلى

الميكنةكالخضكع،كفيالكقتنفسوصكرالكاتبرفضالبغؿلمكاقعالجديدمنذالبداية،حيث
تمثؿذلؾالرفضابتداءمفأبسطأسسالتعامؿالكبلمي،كرفضاالنصياعلمالكوالجديد،كقد
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اتمسمرفيمكانوكلـيتحرؾبالقربمفظيرعميواليزاؿكالتراجعالمستمرفيصحتو.أخير
العماؿسكءالعذاب. بكابةالحبلباتالتيتسـك

يعزؼلحنان (1))كالكيل!!( كفيمقالو "كافحزينانيصكرالكاتبحباتالمطرمكسيقارا
،ككانتحباتالمطرقدبدأتتعزؼعمىلكحالزينككالذمجمستبجكارهمعزكفةانالجكبارد
ل ىذهحزينة بمثؿ المغطى بيتيا في التيقضتيا لياليحياتيا في صابريف أـ عرفتيا طالما

(2)األلكاحكحيدةمعبناتياكابنيا"

 طفؿصغيريجمسعمى(3))اعرف وزنك(كفيمقالو يظيرفيو الكاتببمشيد يبدأ
رفةكزنو،ثـالرصيؼالمقابؿلمكزارةحامبلميزانو،ليسترزؽمنوبعدأفيقبؿعميومفيريدمع

الفقيرة الكاتبإلىضميرالغائبالذميمكنومفتسميطالضكءعمىشخصية)محمد( يعمد
الكاتبأسمكباألنسنة يختار لذا أحد؛ بيا يعبأ أف دكف الحبلؿ الرزؽ عف الباحثة المعذبة

إلىلؤلشياءكيقكـبتحطيـالشخصياتالمحيطةبالشخصيةالمركزية،كسمبيامعالمياكتقديميا
مخمكقات أك كائناتضارة باعتبارىا عمييا القضاء الكاتبفي برغبة تكحي بطريقة المتمقي
غريبةنمتكترعرعتكىيتقتاتعمىمكائدالكطف.كبناءعميوفقداختمطالكصؼمعالسرد
اقترب كأخيرا "يراقبالكركش" كىك فتحدثالكاتبعفمحمد المشيد، إكماؿ القصصيفي

قدم استجاباليدؼ.. الحذاء" "صعد أعمى"، مف يأتي "صكت اليدؼ"، نحك تتحركاف اف
المكاف" "غادرتالبدلة عسكرية" بدلة "صعدتإليو تمر"، "األحذية استطاع(4)الميزاف"، كقد

الساردالعميـالغكصفيأعماؽالشخصيةالمعذبةعفطريؽالمكنكلكجكالحكارالذاتي،كنقؿ
الداخميةنتيجةماتشعربومفإىماؿكتيميش"مفأيفستحصؿعمىجزءامفآالمياكأحزانيا

أـسترجع مسكيف؟ يا الشيكؿالذمستدفعوإلىالسائؽفيرحمةعكدتؾالخائبةإلىالمخيـ
جئت؟" كما في(5)"كعابي" نفسيا كتجيد البحث، تطيؿ حائرة الكاتبشخصيتو ترؾ كىكذا

لىالمخيـكالتطمحأكتطمعفيشيءأكثر،كلكفالحصكؿعمىقطعةنقديةتكفيإلعادتوإ
الميـأفتمؾالشخصيةظمتفينيايةالمطاؼكحيدةالتجدمفتبادليااليمكـكاآلالـ،أك
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تجاذبياأطراؼالحديثفقدغادرتالبدؿالمكاف،كمرتاألحذيةدكفأفتعبأبوأكأفتشعر
بكجكده.

 المسرح

يومفقدرةعمىمخاطبةاآلخربطريقةمؤثرة،عبرأكثريتميزاألسمكبالمسرحيبماف
فني عمؿ لمشاىدة كاحدة، بيئة كالمخاطبفي المتكمـ كجكد حيثيقتضياألمر حاسة مف
نمك في كبيرا دكرا يمعب الذم الحكار عبر تقديميا يتـ فكرة كيتناكؿ جميكر، يعرضعمى

مسدك طريؽ إلى العقدة في ككصكليا مفاألحداثكتصاعدىا كمو ذلؾ يصاحب ما مع د،
مؤثراتسمعيةكبصرية،كقدتككفمسرحةاألحداثعفطريؽعرضياالعفطريؽسردىا
نكعمفالتناصالمسرحيمعالمقاؿالقصصيمفحيثالتداخؿبيفاألنكاعاألدبيةكالقصة

بينيابصفاتفنية،ثـعادتفيالكقتالر اىفلمظيكركالركايةكالمسرحيةالتيتمايزتفيما
أدلإلىظيكرأنكاعجديدة،بمظيرفنيجديدبعدماأصاباألنكاعاألدبيةمفتفكؾكتداخؿ

نجازاتوالعمميةكالتقنية،كقد مفالفنكفالتعبيريةالتيتأثرتإلىحدبعيدبمبتكراتالعصركا 
كظفياتخمىالكاتبفيعددمفمقاالتوعفأسمكبالسردالقصصي،كتكسؿبكسائطجديدة

فيبناءمقاالتوبناءفنياجديدالتصكيركاقعوكمجتمعوتصكيرايكحيبداللةعميقة،بعدأف
قامتياعمىأصكؿتاريخيةأحياناأكعفطريؽإدخاليافي كافحريصاعمىنسجنصكصو،كا 
نوعمميةتناصمعأجناسأدبيةكألكاففنيةمعاصرةتمكنومفمزجفكرتوبأفكاراآلخريف،ككأ

مفمسرحيةداخؿمسرحية،مععمموأنويستخدـالمسرحيةكتقنية يعرضمسرحيةأكجزءا
تخمصومفقيكدالحكيأكالقص،كتساعدهعمىمخاطبةجميكركىميغيرجالسفيمدرج
ينتظربدايةالعرض.كقديمجأالكاتبأثناءمسرحةأحداثوكتقديمياعبرالحكارالخارجيإلى

بعضالت تقطعتقديـ أنيا خاصة األحداثأحيانا تعيؽمسرحة عميقاتأكاإلضافاتالتيقد
يمكفأفترتقيإلىمشاىدمسرحية عمىالمتمقيانسجامومعمايخيؿإليومفمشاىدتمثيمية

لجميكرحقيقي . وقد تقدـ مشيكرة الكاتبعنكافمسرحية لتككف(1))كاسك يا وطن(اختار
ككظ القصصي، لمقالو مفعنكانا ليشترمزجاجة التيتدكرحكؿبيعغكارأكالده ؼفكرتيا

أفضؿيالخمر،كلذلؾسيطرتفكرةالبيععمىشخصياتالمقاؿ"ىؿتدرميا"مشقمب"ماى
نحفأكالدكسيمةلمعيشفيىذاالزمف؟قاؿ:نعـ.قاؿ:أفضؿكسيمةأفيبيعالكاحدنفسو...

رأيؾ ما قاؿ: الكمب، ذيؿ يا كاحدة أماـحاجة لمبيع كنعرضيـ السكؽ إلى أكالدنا نأخذ أف
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عمى؛ألفبعضالناسسيدفعلؾأمكاالالصحافةكعدساتالكاميرات!قاؿ:نعـإنيافكرةرائعة
حيث مجانية، سياسية خدمة لو تقدـ ألنؾ قاؿ: رأيؾ؟ في لماذا قاؿ: العرضالرائع. ىذا

المشيدا(1)ستفضحالحككمة" العرضكيتكقؼالسردكيكظؼالكاتبفكرة لمسرحيحيثيبدأ
عمىناصية حيثاستقبميما أطفالو مف ثبلثة معو يجر كاحد "ككؿ كيقتربالصديقاف تماما
ماذا رمضاف، أياـ نحففيأكؿ األكؿ: المشيد كبدأ المصكريفالصحافييف، مف السكؽثمة

جئتلتشترمياأخيالمكاطف؟

لـأجئلمشراء،كلكنيجئتلمبيع.-

كماذاستبيع؟-

كىنايقكـالكاتببالتدخؿعفطريؽسردبعضاألحداثالتيتكمؿ(2)سأبيعأكالدم"-
لكنيافيالكقتنفسوغيرمؤثرة؛ألنيالـتضؼشيئاجديدايؤثرفي،تفاصيؿالمشيدالسابؽ

المسرحيالذمكاف عفالجك بعيدا كتأخذه تنبيو المتمقيبقدرما أك يتابعمشاعرالمشاىد
تفاصيمو)كفيىذهالمحظاتيقتربالصحفيكفكيشغمكفالزككـعمىكجكهاألطفاؿالذيفتمت

عمميةاختيارىـبعناية،كاختيارمبلبسياالميميمةبعناية(.

كلماذاستبيعأكالدؾياأخي؟-

ألننيالأستطيعإطعاميـ.-

كماالحؿياأخي؟-

أفأبيعأكالدم؟-

تىالتبيعأكالدؾ؟أقصد،ماالحؿح-

كىكذايمعبالحكارالخارجيفيكشؼخيكطالمؤامرةالتيجاءت(3)قاؿ:بؿسأبيعيـ"-
أحداثياعفطريؽتمثيمياكتجسيدىامفقبؿشخصيتيفيكادالمتمقيأفيسمعصكتيمابعيدا

 انتقؿ عندما فنيا أفتخمصالكاتبمنيما الراكمبعد أك السارد إلىعفصكتالمؤلؼأك
مسرحةأحداثو.
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يحرصالكاتبعمىتكظيؼتقنيةالمسرحفيالتعبيرعف(1))المسرحية(كفيمقالو
فكرتو،حيثينقمناإلىقاعةالمحاضرات،كقدعادإليياالطبلببعدانقطاعداـأسبكعيفعف
عمى هلل "الحمد القصصي السرد عف بعيدا تمثيمي مشيد في كيعرضذلؾعرضا الدراسة،

تكـياشباب،كعمىسبلمتؾياأستاذ،أرجكأفتككنكاقدأعددتـماطمبتومنكـفيآخرسبلم
كىنايتدخؿالكاتبمرةثانيةليقربالصكرةلممتمقيالذميتابعالحكاردكفأفيراه(2)محاضرة"

أنامفرفح..."تمتـالطبلب،كبدأتتتناثرمفصدكرىـزفرات،ككممات...أنامفالزيتكف...
أنامفحاجزالتفاح...أنالـأنـإالبضعساعاتخبلؿاألسبكع...كيؼيمكفلمكاحدأفيفتح
كتابا؟أكحتىأفيفكر.قاؿاألستاذ:فيمت...فيمت...الداعيلكؿذلؾ...أنالستمف

اهللجميعا" أعانكـ الطبلب(3)المريخ أحد ليظير الحكار حيثيتحكؿ األكؿ المشيد كيكتمؿ
المعمـالذي عرضأسئمة في الثاني المشيد كيبدأ كعناصرىا، كبنائيا المسرحية عف كتبكا ف

تطبيقيا؟قاؿباستحياء:نعـ.اجتيدت كالطبلبكىيتنياؿعمىرأسو"قاؿ:كىؿكتبتنصا
قدراإلمكاف،كلكنيكتبتيامسرحيةغنائية.قاؿ:البأس.كماذاأسميتيا؟قاؿ:الجنازة.قاؿ:

مثير. قاؿاسـ لنا. اشرح قاؿ: رمزية. أنيا كلك تقريبا قاؿ: الحياة؟ كاقع مف الطبلب: قاؿ
يشارككففيعزؼالمحف مفعربكمفعجـ كمو العالـ عمىأف النصتقكـ فكرة محمد:

الذمرسمتو؟" السيناريك ىك كما مبتسما: قاؿاألستاذ لتشييعرفح!! كىنا(4)الجنائزماألخير
ق الكاتبعبر متتاليةيتقدـ لمشاىد مصكرا شريطا المتمقي يعرضأماـ ككأنو شخصيتو ناع

كبيرة تفتحالستارةعففرقةمكسيقية كزمافآخر"قاؿمحمد: لمسرحيةعرضتفيكقتما
بو يكجو كرباجا الصغيرة العصا عف عكضا يده في يحمؿ الذم شاركف المايسترك يقكدىا

كضابطاإليقاعالذميجمسفي كيرخيأذنيوالعازفيف!! عينيو، بكشالذميـز ىك الصدارة
المايسترك" نحك شديد مع(5)باىتماـ كيشترؾالمعمـ معالعرضالمتقطع، يتداخؿالسرد كىنا

حيث بالتناصالمسرحيداخؿالمقالة، الطالبفيإحداثنكعمفالتناصيمكفأفنسميو
والتيجاءتعمىشكؿفكرةفييحاكؿالكاتباإلفادةمفاألسمكبالمسرحيفيعرضفكرت

فيكائناتو كذلؾعفطريؽبثجزءمفركحو أكحكييا، طبلبوالفيسردىا نصألحد
الكرقيةالتييتحكـفيظيكرىاعمىخشبةمسرحمتخيؿفيمكافمفترضيختمؼعفالمسرح
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كاألثاث بالبناء المتعمقة المادية كمتطمباتو كجميكره كاآلالتكغيرىاالحقيقيالمعركؼبمكانو
"قاؿاألستاذ:كىؿالزعماءالعربيشارككف؟قاؿمحمد:نعـ.بعضيـينقردفا،كبعضيـينكب
العربية بالزخارؼ مطرزا عكدا يعانؽ كبعضيـ األلحاف، أشجى يعزؼ القانكف عمى

لممسرحالخيالي(1)األصيمة.." التفاصيؿ العرضالمفترضكمتابعة أثناء األستاذ يتدخؿ كىنا
مستفسرا،ككأنواليعمـشيئاعفالتفاصيؿكذلؾلتشكيؽالمتمقيكدفعوإلىمتابعتياعفطريؽ
عرضيافيمشيددرامي"قاؿاألستاذ:إذفالكجكدلطرؼفمسطينيفيىذاالمحفالمشبكه.
قاؿ:معاألسؼياأستاذ،ثمةمفيجمسمدفكناىناكىناؾبيفالعازفيفيطؿبرأسوبيفالحيف

لحيفيعزؼلحناحزينابنايوالذميمسشغاؼالقمكب،كثمةمفيرددمفخمؼالككاليسمعكا
جكقةالمسرحيةكمماتممجكجات.قاؿاألستاذ:معقكؿ؟كماذايقكؿىؤالءالتعساء؟قاؿيغنكف

كيبدكأف(2)لمسبلـ،كيسبكفالمقاكمةكاإلرىابكيشحدكفالكرامةمفإلوالعكلمة)أمريككش(."
صداراألحكاـال كاتبيعكدبيفالحيفكاآلخرإلىالكتابةالسرديةالتيتعتمدعمىالكصؼ،كا 

الشعب انقساـ مف يشيده كما الفمسطيني، الكاقع إلى يرمز الذم المسرحي المشيد لتقييـ
يممؾ ال كىنا الفمسطيني، الشعب في طكليا أحدثتشرخا التي المفاكضات أماـ الفمسطيني

ليسالكاتبإالأ فيعبرعفرأيومباشرةعمىلسافاألستاذمعالتأكيدعمىأفاألستاذىنا
"قاؿ المقاؿ بداية في جاء كما نفسو الكاتب أنو عمى معو يتعامؿ المتمقي ألف فنيا؛ قناعا
األستاذ:ىؤالءليسكامفالشعبالفمسطيني!مفيعزؼلحفالمكتغريبمشبكه،فنحفنعزؼ

 بدـ يكـ كؿ كنحفالحياة أنفسنا نصاببالرعبكندفف أف لنا يريدكف محمد: قاؿ الشيداء.
رادتنا.قاؿمحمد:كلكف كا  أحياء.قاؿاألستاذ:كلكناسندفنيـقبؿأفيمسكاشعرةمفكرامتنا

الشعكبالعربيةالذميشج المتفرجكفمف المتخيمة(3)"عيـ تمؾالمسرحية تفاصيؿ كمفيتابع
الطبلب أحد عمىالتيكتبيا الذمألقىبظبللو الميزكـ الكاقع يصابباليأسكاإلحباطمف

العدك مع عبثية مفاكضات في الدخكؿ عمى كافؽ كمف األكربية، كالشعكب العربية األمة
كجو يشبو الذم بالسكاد الحزيف الكاقع يجمؿ ككأنو كاإلرىاب المقاكمة كيسب الصييكني،

لكفالكاتبيغيرقكانيفالمسرح يجرمحكارااليزيمة، لطبلبوعندما عمميا كما يةكعناصرىا
بيفالمؤلؼكالجميكرالحقيقيالذميتابعبنبضقمبوجميكرارمزيايحمؿفيجعبتومزيدامف
سكؼ المسرحية نياية تعرفكف عندما قاؿ: أنتبذلؾتقتمنا. الطبلبكقالكا: المفاجآت"ضج
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ق : قالكا تقكلكف. كما يصؿالمحفإلىمقطعيقكؿتحيكفكالتمكتكفغيظا كعندما قاؿ: ؿ.
شاركفمايريديتـكصفومفقبؿالمؤلؼ(1)شاركفلمخيـرفحساخرا:" كقبؿأفيقكؿالمجـر

كتنجحتمؾ كالتكبر، كالعجرفة بالغطرسة المميء الضمنيبكمماتتعيفعمىتكضيحالمشيد
ةإلىنصمسرحيمشاىد،أكالكمماتفيتحكيؿالنصالمكتكببمايحمؿمفطاقاتدرامي

"إلىنصمشاىدكىكمانطمؽعميوالمسرحكنقصدبالمسرحىناالكتابةالمقصكدةلمتمثيؿأماـ
الكاتب(2)الجميكرسكاءأكافلمتمثيؿالمباشرأـغيرالمباشر" النصبعدأفيمجأ يبدأ كىنا

أكشرحوأكتقديمولبعضإلىمؿءالفراغاتبيفالمشاىدالمسرحيةمفخبلؿتعميقوعمييا
المنككبيف مف بمجمكعة شامتا األكبر الشيطاف كيظير المعينة اإلضافات أك اإلضاءات

البلجئيففيمخيـرفحمتيكمامنيـكلكفبمسافعربيمبيف:

ــــذين   عيــــدتيم ــــو  أيــــن   ال  "فقمــــت ل
 

 حواليــــــك فــــــي خصــــــب وطيــــــب زمــــــاني 
 

ــــــارىم  فقــــــال مضــــــوا واســــــتودعوني دي
 

 (3)لـــذي يبقـــى عمـــى الحـــدثان"ومـــن  ذا ا 
 

كىناتحدثالمفاجأةعندمايدخؿالمؤلؼالضمنيفيعمميةتناصمعالقكالبالفنية
مفتقمصشخصيةقيسبفالممكحذلؾ حيثيدخؿفيتناصخارجييمكفشاركفالمجـر

لتكباذ(العاشؽالكليافالذمشعربالكحشةكالكحدةكالغربةغيابالمحبكبة،كبدأيحاكرجبؿ)ا
ككأنويحاكرشخصاعاقبلبعدأفأضفىعميوجزءامفركحوالمحبةالمشتاقة،كأنطؽالجبؿ
شاركف كأجرلالحكمةعمىلسانولكفالنصالجديديتناقضمعالنصالقديـحيثنجدالمجـر
ييتيكـعمىأىؿرفحكيشمتبيـبعدأفكجدكاأنفسيـكحيديفأماـمجازرهالتيارتكبياف

حقيـدكفأفيمجموأحد،أكيردعدكانوكدكفأفيجدكاليـنصيراكالأنيسا.كلـيقؼالحزف
الذم الحزيف المحف كىك اليزيمة، مف مرارة أشد ىك فياألفؽما ظير فقد القير، حد عند
يعزفوالطرؼالفمسطينيكالكمماتالممجكجة،كشتـالمقاكمةكاإلرىابكالتسكؿلقطعةمفخبز
الكرامة،كمعذلؾلـيؤثرىذاكموفيشاركفذلؾالكحشاآلدميالذمقساقمبوفيككالحجارة
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أكأشدقسكة.كرغـذلؾكمويبزغفجراأللـكيشرؽاألمؿ"قالكا:ماذاسيحدثبعدذلؾ؟قاؿ
(1)يقفزمفكسطالحضكرالمرعكبيفالساكتيفطفؿيحمؿقنبمةكيصرخ:"

كؿالقكاعدكالمعاييرالفنيةلكتابةالمسرحية،كلـيعدالجميكركىنايثكرالمؤلؼعمى
اإلنساف، لكرامة تجاكزات مف فييا ما عمى الرد مف ممنكعا المسرحية تفاصيؿ عف معزكال
بكاء أك عمىشعاراتجكفاء الرد يقتصر كلف كالمقيكريف، كاليتامى بأناتالثكالى كاستيانة

يأتيالردمفرجؿبطؿفاؽزمانوىكفيحقيقتوطفؿكنحيبفالجزاءمفجنسالعمؿ؛لذا
يحمؿقنبمةكيصرخفيكجوذلؾالمخمكؽالذمفقدمعالـاإلنسانيةكاليرلكاليسمعكاليعي

آالـالبشر

"شاركفياشاركفيارمزالخنا

حدؽأتعرؼمفأنا

إنيأتيتؾمعمناصكتالكتائبمفىنا

فمقدعرفتؾأرعنا

أكتنثنيلفترعكم

إالبأطراؼالقنا

كقنابميكسنابمي

جاءتلتعزؼلحننا

(2)"فاسمعكأسمعلمزبائفصكتنا

أكبر اهلل الطبلب: صرخ قاؿ! المفتكحة. النياية إذف تمؾ األستاذ: قاؿ بعد؟ كماذا
أستاذ" يا المحكمة النياية بؿ الحاضر(3)محمد: عباب ليمخر التناصاألدبي يبحر كىكذا

مكلياكجيوشطرالماضيالمجيد،ثـيعكدالمقاؿالقصصيمتناصامعالقكالبالفنيةالحزيف
مفنصمسرحيمتخيؿيتضمفمشاىددراميةتجمعبيفالخياؿكالحقيقة،كبيفاأللـكاألمؿ
ييزأبالشعب كماتعتمدعمىالتقابؿالفنيعبرأثيرشعرميشبوحربالنجكـبيفعدكمجـر
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كلدي يشبوالمنككب، كبيفطفؿ المخيـ، إلىتخطيتخكـ يدعكه ما اإلجرامية الكسائؿ مف و
الدمار رمكز بكؿ ييزأ مارد كأنو نحكه كانطبلقو مفتحتالركاـ، فينيكضو العنقاء طائر
كالمكت،لكنويؤكدأثناءمكاجيةرمزالشركمحاكلةالقضاءعميوأفالسنابؿكالقنابؿكجياف

ش كأننا كاحدة، ألننالعممة كمعالييا؛ كسمائيا كأرضيا بنمائيا الكريمة الحرة عبنحبالحياة
تكزيع إعادة الكاتب استطاع فقد أخرل ناحية مف نفكسنا. المعالي في عمينا تيكف ببساطة
العدك، لدكلة التابع الميزكـ لمكاقع نقؿصكرة أف فبعد المشاىد، أك المتمقي كمفاجأة األدكار

الغربالمكاليلومكاالةمطمقةنابعةمفقراءةسياسيةمميئةبالعجزكعبرعفمكقؼالعربك
كاإلحباطالذممؤلالنفكسبالكىفكاالستسبلـ،كجعميـمابيفعازؼلوكخائؼمنو،كىناكمف
بيفكىجالكاقعالحزيفكمافيومفأشبلءكدماءيتقدـالبطؿفيصكرتوالجديدةالمتمثمةفي

بعدأففقدبراءةالطفكلةككداعتياعندماشاىدبأـعينيوممحمةشعبوصكرةطفؿيحمؿقنبمة
بمغاتالتفاكض الطفؿ ذلؾ ليكفر كأشبلء؛ ناركدماء بحركؼمف العدك الكبرلالتيكتبيا
كميا،كيكقؼالدمكعكيكتـاآلىات،كتبدأالمكاجيةمعذلؾالمحتؿالقاتؿبالقكةكالكفاحالمسمح

حقيقية حربا قبؿليبدأ العدك أذىمت التي االستباقية بالضربة الطفؿ ذلؾ فييا يبادر مفاجئة
الصديؽ،كعندىافعبلتبدأالخطكةاالستباقيةاألكلىفيخارطةالطريؽ،كىيطريؽالتحرير
كالعكدةالذميقكدهالجيؿالقادـذلؾالجيؿالذماختارلغةالقكةلمتعامؿمععدكاليفيـلغة

غيرىا.
يستخدـالكاتبتقنيةالحكارفيتحكيؿالمقاؿ(1))اليقطين والرسم الثمين(قاؿكفيم

كالمعاني الضمنية، الرسائؿ مف ثقيمة بحمكلة مفعـ كاحد مفمشيد مسرحية إلىأكبريتأك
الخفيةالمنبثقةبكؿحزفكأسى،مفكاقعيعجزعفكصفوالسردالقصصيالخيالي،فالكاقع

ا،كتعجزالمغةعفالكصكؿإلىقرارهككشؼأسراره،ممادفعالكاتبإلىأشدحزناكأكثرإيبلم
تكظيؼتقنيةالمسرحية،كماتتيحومفتحكيؿالشخصياتالكرقيةالمصنكعةمفخياؿككىـ
إلىكائناتحيةمفلحـكدـ،كىيتتكمـبحريةمطمقة،كتتألـبطريقةمحرقةدكفتدخؿمف

األضكاءقدأطفئتككأفستائرالكاقعقدكشفت،كتبدأالمسرحيةساردأكراكأكمؤلؼ،ككأف
تمارسدكرىافيتصكيرالكاقعالحزيف،كالتعبيرعفقسكتوكماجاءعمىلسافشخصيتيفمف
البدايةحتىالنياية"أناأكالدميحببكنوببلبندكرة،مثؿالمرحكـأبييـ.قاؿ:أماأنافإننيأحبو

ككذل بالبصؿ، أكالدم"محمكسان كؿ استعراضبعضالجكانبمف(2)ؾ الكاتبفي يبدأ كىنا
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الناسفيظؿأكضاعصعبةمفالفقرالناتجعفالحصار اليكميةالتيتظيرمعاناة الحياة
،كالبندكرةفياألعالي.قالت: كالتضييؽمفالعدككالصديؽ"قالت:صدقتفاألسعارناراليـك

عكفتصديرحبةالبندكرة،كرغـالفقرالذميعيشوالناسنرلسبحافاهلل!!رغـأفالييكديمن
كيصكرالكاتب(1)ىذهالغبلءالفاحش.قالت:ساؽاهللأياـزمافعندماكانتالبكسةبشيكؿ!"

الحيؿالنفسيةالتيتمجأإليياشخصيتولمتخمصمفآثارالفقركالجكعالذميعانيمنوالصغار
مريحلممعدةكاألعصاب،كىكمفيدلمصحة.قالت:كيؼال؟كاهللكالكبار"قالت:قرعاليقطيف

أنبتولسيدنايكنسبعدنجاتومفبطفالحكت.قالت:الميـالستر.قالت:كمفستراهللعمينا
أفاألكالديحبكنوببللحمة.قالتكمتىعرفناالمحمةياأـمحمد؟!قالت:كنانراىافيالعيد

كاحدة." مرة تتنافىمعشركطالحدث(2)إلىالعيد كسذاجة فيالحكارمفبساطة ما كيبدك
المسرحيالذميعتمدعمىالعزؿكاالختيار،حيثينتقيالكاتبمفجكانبالحدثمايعتقدأنو
أـ يا ألؼمرة أفضؿ كانتحياتنا لقد "كاهلل.. المشاىد اىتماـ المسرحيكيثير لعممو يصمح

أعمارناسكلالدجاجاإلسرائيمي،كلـيزرعاألمراضفيناعمي.قالت:ىذاصحيح،فمـيقصر
تركتؾ قالت: كالمكتكاحد. تنكعتاألسباب، اهلل، بيد األعمار قالت: األصفر. الرز سكل

كينتقؿالكاتبإلىالتعبيرعفقضيةخطيرةساىمتفيشؽصفكؼالمكاطنيفإلى(3)بعافية"
خ لشجرة مرة ثمرة الحقيقة ىيفي أك خطيرةنصفيف كىيقضية نمتفيزمفحزيف، بيثة

حرصالكاتبعمىتكثيقيابطريقةفنية؛ألفاألجياؿالبلحقةستحتاجإلىشاىدعيافيحكي
لياالحكايةمفالبدايةحتىالنياية"سأعكدإلىالبيتقبؿأفيعكداألكالدمفالمدارس.قالت:

الدمذىبكافياليكـاألكؿ،فأغمؽناظركىؿيذىبأكالدؾ؟قالتنعـيذىبكف.قالت:كلكفأك
مدرستيـاألبكابفيكجييـكطردىـفيالشكارع،فعادكايبككف؛ألنيـلـينامكاتمؾالميمة،كىـ

قالت:ناظرمدرسةأكالدمأدخميـإلىلمدرسكيحضركفكمماتيـألصحابيـ!يقيسكفمبلبسا
يستشرؼالمستقبؿفبليجدغيرالصبركيحاكؿالكاتبأف(4)الفصؿكدرسيـسمميـكتبيـ."

كالمصابرةكاالستعانةباهللعزكجؿعمىتخطيتمؾاألزمةكالخركجمنيابسبلـ"ىؿسنظؿببل
دراسةكالتدريس؟!قالتماالعمؿ؟قالت:الصبر،قالت:إلىمتى؟قالت:إلىأفتفرج،كهلل

م أنا مفطبقةخزائفالسماكاتكاألرض.قالت:الإلوإالاهلل، ثمؾمقتنعةبذلؾ،فنحفلسنا
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المكظفيف،كمعذلؾمستكرة،كرغـأنواليدخؿبيتناأممرتبثابت.قالتأناكأنتنأكؿالقرع
 اهلل أكرمنا كقد ، لحـك ببل صبرنا–اليقطيف -ألننا المحـك ككرىكا اليقطيف، أحبأكالدنا بأف
كيمجأ(1)،كيرزقومفحيثاليحتسب."ايجعؿلومخرجكاألكؿالسميف.قالت:كمفيتؽاهلل

الكاتبإلىتناكؿشريحةمفشرائحالشعبالفمسطينيكبيافمدلأثرىافياألحداثالجارية،
ككأنويمرعنيامعاتباعتابافيشيءمفاألمؿكالرجاءبأفتنتبوتمؾالفئةأنياتتكاجدخارج

المضرب المعممكف سمعنا لك قالت: الطبيعي" فينطاقيا عنا كلكتبكا مفكبلمنا، كفلضحككا
اإلضراب. نحرضضد أننا عنا كلقالكا الفمسطيني، التمفزيكف في صكرتنا كلشٌكىكا الجرايد،
قالت:كربماتقكـالطائراتالصييكنيةبضربشجرةاليقطيف.قالتنسأؿاهللالستركالثباتيا

صيتيفاليظيرعمييماانحيازلفريؽأـمحمد.كقبؿأفيسدؿالستارعمىىذاالحكاربيفشخ
دكفآخر،فقدجاءكبلميماسمساىينالينارغـقدرتوعمىفتحالجراحكتحسسمكاطفاأللـ
مف النابعة الخفيفة إلىاالبتسامة الكاتبأخيرا لجأ كقد الخمؿكالزلؿفيالمجتمع. كمكاضع

كالضجرالتيقدتظيرعمىأسمكبواليزليالضاحؾأمبلفيتخفيؼمشاعرالممؿكالضيؽ
كيتكررالمشيدالمسرحيخبلؿحكارالسطحإذاتكررالحيثكثيراعفاأللـكالجكعكالدمكع.

 مقاؿ في صديقيف بيف  بعض(2)) فنكر واألجرب(ىزلي تصكير إلى الكاتب يمجأ حيث
كت السياسية، المناكفات جك عف تعبر التي السمككية كاألنماط الحياتية ركحالمظاىر جسد

الخبلؼكاالختبلؼداخؿالكطفالكاحد

"ياأخيكؿماأتذكرهأننيشعرتبياتفقعنيعمىقفام،لكنيابعدذلؾغابتتمامان
عفعيني!قاؿ:ككيؼعرفتذلؾيافنكر؟قاؿ:أعرؼمممسجمدىا.قاؿ:ككيؼانقمبتمف

ننتظرعمىبا الشمة كنتأقؼمع قاؿ: بالمجمسالتشريعيفيقدمؾلتفقعؾعمىقفاؾ؟
الفكعة." دخائؿ(3)انتظار عف تدريجي بشكؿ النقاب كشؼ في الحكار تقنية تسيـ كىكذا

الشخصياتكمستكاىاكطريقةتفكيرىا،ككيؼكافيستفادمنيافيتنفيذأحداثمفبركةتزيدمف
ف،ضحؾيحتىتحتجمعالمكظف:كماعبلقتؾأنت؟أنتلستمكظفاالشقاؽكاالنقساـ"قاؿ

فيأمجيازأمنيحينماخرجتمتظاىرافياألسبكعالماضي،فنكركقاؿ:كىؿكنتعضكا
كأطمقتالرصاصاتمفمشطباركدةنضاؿاألجرب؟قاؿ:إذفلماذاحممتباركدتو؟كلماذا
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كلعؿالكاتبأضاؼإلىتقنيةالحكارففاالعتراؼخاصة(1)خرجت؟قاؿ:رزقنيياحبيبي!"
يدكربيفشخصيتيفبينيماتقاربشديدفيالصفاتكالسمات"ثـماذاحدثبعدكأفالحديث

ذلؾ؟قاؿ:كصمتسيارةالرئيسكىجمنا،كأثناءالتدافعأفمتتالجزمةمفرجمي،كعندماحاكلت
أنيا صحيح قفام. رميتعمى أنيا كجدت عنيا البحث أحاكؿ كبينما أستطع، لـ االلتفات

كدتيا،فمقدتمنيتمفزمفأفتككفليجزمةمثميا،أقؼبياعمىمكجعةلكنياستأنستبع
كسطالشارعدكفخجؿمفشبشبالببلستيؾالممزكع" كأمشيبيا (2)أبكابمدارسالبنات،

كىكذايستمرالعرضالمسرحيعفطريؽالحكارالخارجيبيفشخصيتيفتمثبلفإلىحدبعيد
ليـلتنفيذأىداؼفرديةالعبلقةليابالكطف.طبقةمفغيرالمثقفيفالذيفيتـاستغبل

الكاتبالحكارمعشخصيةمع(3))عندك الخبر ال عند التمفزيون( مقاؿ كفي يبدأ
ىائبلمفالغضب تحمؿقدرا متكترة نفسية الذميعكسحالة التركيزعمىأسمكباالستفياـ

دك بعضالشيداء الذمتحدثعف لمتمفاز الشديد كالنقد أككالتمرد، المدينة اسـ يذكر أف ف
)أبك يا األخبار سمعت "ىؿ كبذكييـ بيـ المتعمقة التفاصيؿ أك الحي أك الخيـ أك القرية
محمد(؟.نعـسمعتيا،كالجديدفييا،قاؿ،كيؼ؟،ألـتسمععفشيداء،قاؿ:بمى،سمعت

أيف؟قاؿ:فيالشماؿ؟قاؿ:أمشماؿ؟قاؿ:الأدرم ،ىكذاسمعتعفثبلثةشيداء،قاؿ:
التمفزيكفيقكؿ،كىكذا،شاىدتشريطاألخبار!قاؿ:ألـيذكرالتمفزيكفاسـالمدينةأكالقريةأك

ربمايككفشماؿالعالـأكشماؿفمسطيفدفيوالشيداء؟قاؿ:ذكرالشماؿ!المخيـالذماستشي
فكيؼسيذكرحار المدينة، أك القرية يكفذكر لـ إذا قاؿ: شماؿغزة! ككيؼأك الشيداء؟ ة

كبالتاليكيؼسيعرؼالناس الشخصيكلقبيـ؟ اسميـ ككيؼسيبحثعف عائبلتيـ سيذكر
كيظؿالحكارمعأبيمحمددكفأف(4)قصصيـكبيكتيـ،كأطفاليـ،كالفراغالذمتركوغيابيـ؟"

مفيعرؼالمتمقيشخصيةالمحاكراألكؿكلكفيبدكعمىالكبلـحسبطبيعةالحكاركمافيو
أسئمةالتيدؼإلىسماعاإلجابةبمقدارماتيدؼإلىتكجيوالنقدإلىكسائؿاإلعبلـممثمة
فيالتمفاز،ككأفالكبلـحكارداخميأكمكنكلكجمسمكعداخؿشخصالشخصيف"قاؿ:كأنؾ
فيقمبيياأبكخميؿ:إنيـفينظرالتمفزيكفأرقاـ،قاؿ:لماذا؟قاؿ:حتىيتعكدالناسعمى
الحرية عمىطريؽ ينزرع ال كحتى المقاكمة، لثقافة يؤسسالتمفزيكف ال كحتى األرقاـ، ىذه
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ا بيا تيتدم كمعالـ كرايات، كتبارمكز، قصصيـ كحتىالتصبح األطفاؿ،ألجياؿ، يقرؤىا
كيتمثمكنيا" التمفاز(1)فيعشقكنيا التيطرأتعمى التحكؿ إلىمظاىر الكاتبمشيرا كيمضي

ىمسرحيعرضبطكالتكىمية،فيأجكاءمفالديككراتالصارخة،كالماكياجالذمكحكلتوإل
يجمؿالكجكهالجامدة،كنساءعارياتغيركاسيات!قاؿ:لعؿىذاىكالمكفالثقافيالمطمكب

،كيدفنكنيـممعكانماذج،إنيـيقتمكفأطفاالإنيـيطفئكفأضكاء،ليالحصارياعزيزم!فيىذا
الككاليس أمكاتاخمؼ يحيكف الحصارفيما ذيكؿ إنيـ المسرح، خشبة عمى كينصبكنيـ

كىكذاينمكالحكاركتتبدؿاألدكارفيالكاقعالحزيفلتفقداألشياءدكرىاالطبيعيبعد(2)كأعكانو"
أفتتأثربرياحالتغييرالتيأصابتالمنطقة،كأدخمتيافيدكامةقمبتاألمكررأساعمىعقب،

السياسيالميزكـإلىمشيدمسرحييعرضكجكىاببلستيكيةغطتيااألصباغكحكلتالمشيد
كاأللكافبطبقةسميكةتناسباألدكارالمشبكىةالتيأككمتإلييـ.

 شيئا(3))حجة.. والناس معاودة(كفي عنيا نعمـ ال مجمكعة بيف الحكار يبدأ
كتفوماسكرةأثارتدىشتيـيعترضكفطريؽسمميذلؾالثائرفيغيرأكانو،كىكيحمؿعمى

كجعمتيـيكجيكفالسؤاؿتمكالسؤاؿ"إلىأيفياسممي؟إلىالشماؿ،كماذاتحمؿعمىكتفؾيا
طكيمة ظمتمدة قاؿ: صدئة! إنيا بيا؟ ستفعؿ كماذا ماسكرة. إنيا تركف، ما أحمؿ سممي؟

ديد؟قاؿ:أناذاىبإلىمدفكنةفياألرض.قالكا:كماذاستفعؿبيا؟ىؿستبيعياإلىتجارالح
بيتحانكفألناضؿ.قالكا:كماذافيجعبتؾ؟قاؿ:ذخيرتي،قالكا:كأيفكنتمنذشير؟قاؿ:
شادمكطمبمنيسرعة بيأبك اتصؿ قاؿ: اليكـ؟ ككيؼجاءتؾالنخكة قالكا: كنتنائمان.

ؿاتصؿ،كطمبمنىالخركج،إنيااألكامرالعميا.قالكا:كلماذالـيتصؿبؾقبؿذلؾ؟قاؿ:ب
لماذا؟قاؿالأدرم" قالكا: كيبدكمفطبيعةاألسئمةالمكجيةعبر(4)أفالأذىبإلىىناؾ.

الحكارأنوالتنتظرإجابةبقدرماتحمؿاعتراضاعمىسمكؾالشخصيةكعدـمكافقتيـعميو،
مكقفومفبعضكىذايشيرإلىأنيـعبارةعفقناعيختفيالكاتبخمفوليعرضعمىمسامعنا

أنماطالسمكؾالمرفكضةإضافةإلىتقديـاألدلةالعقميةعمىبطبلنيا،ككأنويدخؿفيمناظرة
سياسيةتسعىحثيثاإلثباتخطأاالتجاهالمعاكس.
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يدكرحكاربيفشخصيتيفمتكافئتيفحكؿمكضكعسياسي(1))التنفيذية( كفيمقاؿ
األ يطالبيتعمؽبمنظمةالتحريرالتييعتبرىا بينما لمكطفيجباحتراموكالكفاءلو، كؿرمزا

الثانيبعدـالمبالغةفيذلؾ،كتظؿالمفارقةبيفالطرفيفمفبدايةالمشيدحتىنيايتو،حيث
الحكارالخارجيتمؾالحالة المسرحيكخاصة فنيةعبرتقنيةالمشيد الكاتبفيصكرة يقدـ

دةبيفأخذكردكقبكؿكرفض"الأفيـلماذاتغضبكؿالجدليةالتيسيطرتعمىالعقكؿكاألفئ
قاؿاألستاذنضاؿ:ألننيمخمص التحرير؟! يتحدثمتحدثمفمنظمة الغضبعندما ىذا
فيكجكدنا الدكرالعظيـ التيكافليا المنظمة ليذه كمطمكبمنيالكفاء لكطنيكقضيتي،

غفيتمجيدالمنظمة،ككأنياكيافمقدس!السياسي.قاؿاألستاذماجد:كؿماأتمناهأفالتبال
كليسىناؾفي لمنقد، كيافخاضع األخطاء!إنيا مف معصكمة منظمة نضاؿ:قاؿالككف

ليسنقدا بؿتجريحغيرمقبكؿ"كلكفكبلمؾعنيا الكاتبإلىالتناصمعالمثؿ(2)، كيمجأ
 كاإليياـكخداعالمتمقيبكاقعية كلكفماالشعبيإلضفاءنكعمفالتمكيو الحكار"قاؿماجد:

ماشأنؾأنتبالمنظمة؟قاؿ:ىؿباىيبشعرابنةأختيا!يغيظنيىكأنؾمثؿ"القرعة"التيتت
كيظؿالجدؿ(3)نسيتأننيعضكفياتحادالمعمميف،كىكاتحادممثؿفيمنظمةالتحرير؟!"

فأبناءالشعبالكاحد،سيدالمكقؼحتىتقترباألمكرمفنيايتياالتيتصكرحجـالخبلؼبي
ككأفالكاتبمفحكارهالسابؽييدؼإلىإعادةقراءةالكاقعمفجديد،كلفتنظرالقارئإلى
حجـالتراجعاتالتيطرأتعمىالمشيدالسياسيفيالمرحمةالراىنة"قاؿ:كلكفإنجازاتناىي

،كماىذهالسمطةالتيتتكلكفحككمتياإال إنجازانمفإنجازاتالمنظمة.التيتعيشكففييااليـك
مفأرضفمسطيف،سنة،منظمةالتحريرلـتحررشبراقاؿ:األعماؿبخكاتيميا،بعدأربعيف

ىكقطاعغزةتحتالحصار،كىاىيفمسطيف ىيالضفةالغربيةمحتمةبكامميا،كىا فيا
يالشتات،كىاىـبكامميامغتصبةمفبحرىاإلىنيرىا،كىاىـالبلجئكفيذكقكفالكيبلتف

كأماـىذهالجراحالمفتكحةكالمآسيالتيتتكالىعمىرأسالشعبالحزيف(4)األسرلباآلالؼ"
يمعبالحكاردكراكبيرافيإحداثالصدمةعفطريؽردغيرمتكافئمعكؿاإلخفاقاتالتي

يمكفتسميتوع التحريرلتأتيالمفارقةعبرما زالتتحدياتلمنظمة أقبحمفمثمتكما ذرا
ككأفبقاءمنظمةالتحريرىدؼمقدسكغايةكبرل(5)ذنب."قاؿ:كلكفمنظمةالتحريرباقية"
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كىدؼنبيؿتيكففيسبيموالنفكس،كيبذؿمفأجمياالغاليكالنفيس.كىناتأتيالمفارؽالثانية
فميثاقيا؟أيف!،أيكالصدمةالتيظيرتبعدإمعافالنظرفيالكاقعمفجديد"قاؿ:أيفىي؟

جيشيا؟" أيف القكمي؟ صندكقيا أيف السابقة(1)زعماؤىا؟ الكاتبفيعرضالفقرة نجح كقد
عرضامناسباككأنومشيدتمثيميعمىخشبةالمسرح،كقدغمبعميواإللقاءتارةكففالخطابة

" لممنطؽ كالتسميـ لمحؽ اإلذعاف مف بدال بالتيـ التراشؽ يتـ حيث أخرل تارة نضاؿسكت
لستأعمى:غاضبا أنا ماجد:، قاؿ أعمى. الغرباؿ كراء الشمسمف يرل الذمال كقاؿ: ،

،كزعماؤىاكعمىرأسيـأبكعمارحرير،كاعترفتـبالكيافالصييكنيميثاقياألغيتـمنوقرارالت
بالسـ،كاليريدأحدمنكـأفيبحثفيالقضية،كصندكقيافيذمةمفكانكاأمناء قتؿغدرا
فقضيتـعميوعندماحكمتـعميوبأفيككفدكرهحمايةعمميةالسبلـ،أم جيشيا عميو،كأما

كيمجأالكاتبإلىتنكيعاألسمكبكتغيرطريقةالحكاردفعا(2)حمايةحدكدإسرائيؿالمتحركة!"
تنجعفالجدؿالسياسيليدخؿفيتناصخارجييتفاعؿمعبعض التيقد لمممؿكالسآمة

التيترمزإلىسكءاالختياركضعؼالعقؿ،كقصرالنظرفيمفيمعففيخطئودكفالمقكالت
" عيباالتراجععنو يأكموكقتالحاجة؟!أليسىذا ثـ مفعجكة أفيصنعاإلنسافلوصنمان

كلكفالطرؼاآلخريصرعمى(3)أليسمفالعيبأفيقتؿالكاحدالقتيؿكيبكيفيجنازتو؟!"
يتقاطعمعالقكؿالمشيكرفيعالـمكقفوككأفلسافحا لويقكؿ:"عنزةكلكطارت"كىذاما

كالمجنة القرار، صاحبة ىي التحرير منظمة نضاؿ: "قاؿ أعمى رجؿ الحزبي أف السياسة
نافذعمىالجميع،عمىالسمطة، التنفيذيةىيالمسئكلةعفكؿشيء،شئتـأـأبيتـ،كقرارىا

كتظؿالمكاجيةعمىأكجياكيشتدالصراعكيتحكؿ(4)شريعي"كعمىالحككمة،كعمىالمجمسالت
النقاشكالحكارإلىالتحدمكسطالحركةالمميئة المشيدالمسرحيإلىلكحةفنيةيتحكؿفييا
المشيد ليكتمؿ التبلميذ كظيكر المتخيمة المسرح خشبة إلى الناظر دخكؿ بعد باالنفعاؿ

البناءالفني"قاؿالناظر:كؿيكـتضيعكفالمسرحيالمتخيؿبالعناصرالفنيةالبلزم ةإلتماـ
ىذهالفرصةمفنقاشاتعقيمة،ثـالتبحثكفلكـعفمكضكعآخر،كتستمتعكفبوكبشرب
الشام؟!قاؿماجد:الأريدأفأدخؿمعؾفينقاشكلكفأريدأفأتحداؾإذاكانتتبلميذؾ

،كالأريدأفأحرجؾةمفأسماءأعضائياأكيعرفكفخمسيعرفكفشيئاعفالمجنةالتنفيذية،
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الحدتستيتر المجنةالتيتؤمفبقراراتيا،قاؿ:إلىىذا بالسؤاؿعفأسماءىذه أنتشخصيا
قاؿالناظر:البأس،سنذىبإلىفصمؾلنرل." أتحدل، قاؿ: ككأفالستارقد(1)بطبلبي؟!

يتـكضعالنقاطعمىالحركؼ،كشؼليبدأالمشيدالثانيكاألخيرمففصكؿالمسرحيةحيث
كاالنتياءمفكضعالممساتاألخيرةعبرمفارقةعجيبة"دخؿاألستاذنضاؿكبرفقتواألستاذ

مدرسةالذمماجدكناظرالمدرسةإلىالفصؿالحادمعشر،كحياالتبلميذ،كقدـليـناظرال
سؤاال التكاضحاسأليـ المجنة أعضاء مف خمسة يعرؼأسماء مفمنكـ شباب؟!: يا نفيذية

نظرالناظرإلى.فكجئالناظربأفمعظـالطبلبسارعكابرفعأيدييـكألحكافيطمباإلجابة
األستاذماجدبإشفاؽ،كالسيمابعدماكشؼاألستاذنضاؿعفأسنانوفيغمرةاالنبساط.قاؿ

ر:مفالمجنةاألستاذنضاؿ:أنتأجب،قاؿ:فيحارتناكحدىاأعرؼعشرةشباب!قاؿالناظ
التنفيذية!" القكة مف نعـ قاؿ: األسماء(2)التنفيذية؟! بيف الكاضح الفرؽ مف الرغـ عمى كأخيرا

كمسمياتيا،كالدكاؿكمدلكالتيافإفالجيؿالحالييتعاطىمعالكاقعكينفعؿبأحداثو،كيتأثربعقمو
إلىمفيعيدإحياءهعفكفكرهكيميؿبقمبوككجدانوأكثرمفتعاطيومعالماضيالذميحتاج

نجازاتوالتيتظؿنقاطافارقةكنجكمامضيئةعمىمر طريؽاإلشادةبوكاإلشارةإلىحسناتو،كا 
المياليكاألياـيرجيذكرىاعمىكؿلسافكتتمقيااألجياؿكاآلذاف.

 مقاؿ مف(3)) الحرية والتوقيع بالدم(كفي مجمكعة بيف دار ما الحكار يصكر
 عندماالمطالبيف الصييكني، العدك سجكف مف األسرل بتحرير تطالب كثيقة عمى بالتكقيع

تكجيكالكالدثبلثةمفاألسرلفيسجكفالسمطةكسجكفالييكد،كيبدأالمشيدالمسرحيبسماع
التكقيعاتالمطمكبةلتحريراألسرل""صفر...كشيؽ شيقةمفكالدىـالذماندىشمفعدد

اهلل.عمىأكبر...قالكاكقع...كقعكتككؿقاؿ:مميكفتكقيع..اهلل

قالكامعؾحؽحسفيساكمثبلثة؟قاؿ:لماذاالأكقعكثبلثةمفأكالدمفيالسجف
لكفالدىشةالحقيقيةأطمتبرأسيامفخبلؿتغيرنبرةصكتوكقسماتكجيوالمتخيمة(4)رجاؿ"

ددفيحمكقيـكخميؿ؟فشعركابالكمماتتتركأحمد:بعدسماعوكبلمالـيخطرلوعمىباؿ"قاؿ
رمبل يبتعمكف قالكا.كأنيـ العريضة.: معني جيدا تفيـ لـ أنت الحسف أبا يا قالك ال...ال
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كلعؿماطرأمفتغييرفي(1)العريضةفقطلممطالةبخركجالمعتقميففيسجكفالطرؼاآلخر"
ؿالتغييراألشياءالمعنكيةكالمادية،كليتـالمفاىيـقدتجاكزتعمميةالفيـكاإلدراؾنفسوليشم

ماذايعنيالطرؼاآلخر؟قالكا:الطرؼاآلخر،كأشاركاإليو:تسميةاألشياءبغيرأسمائيا"قاؿ
كيبدكأفاالنييارالداخميقدغمبعمىىؤالءالذيفجرفيـالتيار،كأصبح(2)كىـيتغامزكف"

إلىطرؼآخرأكثافالعدكفينظرىـشريكا،ككأفالعدكالصيي كنيقدتحكؿفينظرىـ
الشعب أكليما إلىطرفيف: ينقسـ جسما أك كاحدا الطرفيفيشكبلفشيئا لطرؼأكؿأمأف
الحزيفكالطرؼاآلخرىكالطرؼاآلخرالذماحتؿفمسطيف،كاغتاؿأبناءىاكاعتقؿمفتبقى

ي مفاالغتياؿأكاالعتقاؿفإنو فيسجكنيا،كمفنجا دكفأفمنيـ قبعفيسجكفالسمطة
مازادمفحزفكالداألسرلالذمينتظراإلفراجعف يجرؤأحدلممطالبةباإلفراجعنو،كىذا
استراحةلحماية الفرؽبيفالسجفىناكىناؾ؟قالكا:ىنا أبنائوعمىأحرمفالقير"قاؿ:ما

ريؼ؟لككانكافيالسجكفلماماذافعمكافييحيىعياشكالشترلأبطالنامفالمبلحقة.أال
يغتاليـ أف مف أفضؿ سجنيـ كلكف قالكا: ينعمكف! الجناف نعيـ في كلكنيـ قاؿ: اغتالكىـ.
لعدـ الطرؼاآلخرذريعة أفعاؿيتخذىا كردكد فيمشاكؿكسيفكجيـ الطرؼاآلخركنقعد

يدالييكدأكمفعمىمفيسجف،االلتزاـفياالتفاقيات!قاؿ:كلكنوسجففيكؿاألحكاؿ
االنتقاـكطمسالثكرة،كىنا العدكيسجفبقصد القصدمختمؼ، ال. قالكا العرب. يسجفعند
يسجنكفبيدؼحمايةالفردكالكطف.قاؿ:كلكفالحقيقةأفليثبلثةمفالسجناء،كقدكقعت

كتكااترككىـيم،مفذىب؟!ياأخيرضيبالسجفحمارحتيلككافقفصاعنيـجميعاكالي
قالكا:لككنا.أحراراكالأريدىـأفيعيشكاأذلةفيأقبيةالتحقيؽكعفكنةالزنازيفكساديةالسجاف

(3)ندرمأنؾستعطيناىذهالمحاضرةلماطمبنامنؾتكقيعا،ياأخيفمينقصكاحدمفالمميكف"
النظ كجيات صكر الذم الحكار خبلؿ مف الكاتب عرضيا التي األصكات تعدد رككسط

المختمفةيتبيفحجـالزيؼكالتضميؿكالكذبالذميمارستحتالشعاراتالسابقة،كالذميثبت
بطريقةالتقبؿالشؾمدلكذباالدعاءاتالسابقةالتيأشارتإلىأفاالعتقاؿفيسجكف
السمطةكافيتـبيدؼحمايةالفردكالكطف،كلككافذلؾكذلؾ،فكيؼيمكفالجمعبيفطرؽ

بكحشيةاإلذال المميئة الزنازيف عفكنة خبلؿ التحقيؽ أقبية في المعتقمكف منيا يعاني التي ؿ
السجافكساديتوكحمايتيـمفالقتؿكاالغتياؿ؟كماصكرنبضالشارعكمافيومفألـكمعاناة
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فيسجكف كالمعتقميف كالشيداء بالضحايا المميء الفمسطيني الكاقع التييشيدىا المأساة مف
الصييكني،كفيسجكفالسمطةإضافةإلىمعاناةذكمالمعتقميفبسببازدكاجيةالتعامؿالعدك

معالقضاياالكطنية،كماتجسدهمفتغيرفيالثكابتكاألسسالتيظمتبمنألعفالخبلؼ
ذلؾ بعد االختبلؼفيالماضي"ثـ أـإلىمفتتكجيكفبعريضتكـ؟!إلىأك إلىعدككـ؟!

أـ أسماؤناإلىأصدقاءعدككـ؟! لتكقع قاؿ: أفتقكؿ؟ تريد ماذا فيالنياية قالكا: أنفسكـ؟!
بالدـ الرسالةمفيفيـ."عمىجميعا كليقرأ أعيفشمسالحرية الترابأماـ كعمى(1)صفحة

مف فيو إلىما التمثيميالسابؽإضافة المشيد الفنيأك الحكارعمىالعمؿ مفغمبة الرغـ
قبؿأفتسدؿصراعكعقدةكغيابعنص إالأفالكاتبيظيرفجأة رالسردالقصصيتماما

غيرمرئي"كىكذا يخاطبجميكرا ككأنو مباشرة كيتدخؿبصكرة األخير، فيالمشيد الستارة
كلكننيأحببتأفأتدخؿبشكؿمباشرفيقصتي،كؿفيطريقةمضىانتييىذاالحكارك

كأختميابقكؿالشاعر:
 (2)دق!!"ــــــة يــــــل يٍد مضرجــــــكــــــب       ابــــــرا  بــــــمــــــحــــــة الــــــريــــولمح

ككأفالكاتبيمجأإلىاإلجماؿبعدالتفصيؿ،كيحدثتداخبلبيفأشكاؿالتعبيرالفني
أكتناصابيفالقكالبالفنيةالحديثة،لينتقؿمفالحكارالمسرحيإلىالدخكؿفيعالـالقصة

قصيرةمعالدخكؿفيتناصأدبيداخمييكجوالبكصمة،كيرسـخارطةالطريؽنحكالحريةال
بيف (3))دب ماسي(الحقيقيةكيحددسبيؿالكصكؿإلييا.كقدلجأالكاتبإلىالمزجفيمقالو

فيومففسادكمحسكبيةكمظاىر الكاقعككشؼما لنقد الغيرية المسرحيكففالسيرة المشيد
فاىيةلمطبقةالحاكمةكمفلؼلفيا،كفجأةيجدالمتمقينفسومصغيالحكاريعكسالترؼكالر

طبيعةالمتحاكريفالمنعمةبعيداعفاليمكـكاألحزافكالجكعكالدمكع:

أنازعبلفمنؾيابابا،لماذالـتأخذنيمعؾ؟-"

إنؾتذىبإلىكانتالميمةسريعةيابابا،كىاأنتترل.لـأمكثسكلأسبكعكاحد،ثـ-
المدرسة،كيؼتنقطع؟ألـتعدنيأنؾستكبركستصبحكزيرانكبيران؟!ألـأعدؾإذانجحتفي

المدرسةىذاالعاـسأشترملؾسيارةخاصة؟

قاؿ:بمى،كلكنياشتقتلمسباحةفيالشطىناؾ.-
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فيأكر- الحرارة درجة ىناؾ؟ اآلفمتجمد كيؼتسبحكالجك كقاؿ: تحتضحؾكالده، كبا
الصفر.

الذمكناننزؿفيو.ألـتنزؿفيوىذهالمرة؟–سبعنجكـ–قاؿ:فيبركةالفندؽ-

الحسابمدفكع"- ككيؼالأنزؿ؟ بمى، كالكبلـعف(1)قاؿ: المتكمـ، كافالكبلـصفة كلما
المكافيعكسصفاتالسكاف،فقدنجحالحكارفيأفيحكـحكؿالحمىكيعطيصكرةمف

الظركؼبعيد أك المكاني أك الزماني الحيز عمى المتمقي يتعرؼ أف دكف منعميف لكائنيف
مف مزيد لمتعرؼعمى السابؽ المشيد مف أكثر تقربنا بؤرة الكاتبإلى ينتقؿ لذا المحيطة؛

التفاصيؿالتيتاقتنفكسنالمعرفتياكاإللماـبيا"كلكفقؿلي:ىؿغمبتماماكأنابعيد؟

ابابا.لـأغمبياكلـتغمبني؛ألنيلـأرىاكثيران.كانتدائماخارجالبيتبسيارتيا،قاؿ:الي-
كأنافيالبيتمعأصحابيكمعالخادمة.قاؿ:إذاتستحؽاليديةالجميمةالتيأحضرتيالؾ.
قاؿ:افتحيا.ففتحالصندكؽفإذابودبمعطبمتيف،كممامؤلتوطبؿبكمتايديوكغنىأغنية

ة،مرةبالعربيةكمرةبالعبرية،كمرةباإلنجميزية.جديد

تريد،الميـأفتعبئودائما تريدكيغنيكقتما لؾيطبؿكقتما .يسمكنوفيببلدىـقاؿ:ىذا
(،فرحالصغيربدبوالمغنيالذميشبيوإلىحدمافياالمتبلءكالنظافة،كقاؿ:)دبماسي

بابافض يا معا"عدنيبأفتشترمليالسيارة استطاعالكاتبمفخبلؿالحكار(2)حكا كىكذا
السابؽزيادةنسبةاإلثارةكالدىشةعندالمتمقيبعدأفكشؼالنقابعفالصفاتالمتعددةدكف
أفيتحدثعفذاتالشخصيتيف،األمرالذمدفعوإلىإيقاؼالحكارالمسرحي،كتكظيؼتقنية

المترف صاحبيو الكشؼعف في الغيرية السمؾالسيرة في يعمؿ الطيكر" "فرحاف المدلميف" يف
الدبمكماسي،كقدارتبطفيىذاالسمؾمنذنعكمةأظافرهحينماكافمكىكبانأياـدراستواألكلى
فيالغناء،كقدالتحؽبالفرقةالفنيةالتيكانتتمثؿالطمبةفياتحادالطبلبالذميتبعمكتب

المنظمةفيالخارج.
الدراما

كممةيكنانيةانتقمتإلىالمغةالعربيةلفظاالمعنى،كىينكعمفالففاألدبيالدراما
ارتبطتمفحيثالمغةبالركايةكالقصة،كاختمفتعنيمافيتصكيرالصراعكتجسيدالحدث
مف عمىمجمكعة أك يكتبلممسرح ما عمىكؿ كانتتطمؽ كممة "كالدراما كتكثيؼالعقدة

                                                           

ـ6/2/2003بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة1)
ـ6/2/2003بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)



412 

كمعىذاتبقىالمغةالمادةالتيتتشكؿ(1)ياألسمكبأكالمضمكف"تتشابوف المسرحياتالتي
الفعؿعمىىيئة لمعبكرمفالكاقعالحقيقيحيثتجسد جسرا األعماؿاألدبيةباعتبارىا منيا
حدثفيإطارزمانيكمكانيإلىكاقعلغكمعبرتشكيؿجمالييقدـمضمكنوكمحتكاهعف

لسردالركائيأكالقصصي،كبناءعميوفإف"الدراماففطريؽالعرضالمسرحيالعفطريؽا
اليتكامؿإالبعرضوعمىالمسرح،فالعرضالمسرحيىكأحدالمقكماتاألساسيةلمدرامامنذ
تعريفيااألكؿعندأرسطكبأنياتمثؿأشخاصافيحالةالفعؿ،كىيإحدلطرؽالمحاكاةذلؾ،

(2)جميعاكىـيعممكفكينشطكف"أفالكاتبالدراميىكالذميعرضأشخاصو

بضميرالغائبالذميصؼحركةسائؽ (3))إنيم يسرقون دما  الشيدا (يبدأمقاؿ
الجرافةالذمينظريميناكيسارا،كحركةأذنيوكسطأصكاتالمتجادليفكينقؿكبلمو"قاؿ:إذالـ

كىنا(4)حاكرةالطرشاف!!"تتفقكاعمىحؿ،فسأغادرالمكاف،كقتيثميف،كيبدكأنكـتتحاكركفم
الحدث"ككاف كالتعميؽكالشرحالذميضعالمتمقيفيصكرة مفالسرد يضيؼالكاتبمزيدا
بيكت بيفركاـ مفاألرضالكاقعة مفالشبابيتشاكركفمفأجؿتجريؼمساحة مجمكعة
فالمخيـكبيفحدكدماكافيعرؼبالمستكطنة،كىـيصركفعمىأفىذهاألرضخارجةع

لك عمييـ كماذا المحررة!! األراضي مف ىي كال أرضالمخيـ، مف ىي فبل القسمة، نطاؽ
الطكيمة الحرماف سنكات كيعكضكف فيو يمعبكف ممعبان عمييا كأقامكا عاشكىا جرفكىا التي

كال صغيران يرحـ لـ الذم لرصاصالعدك اتقاء المخيـ، كأزقة خمؼأكياسالرمؿ محبكسيف
ليتيحكعن(5)كبيران." المكقؼ؛ مف االنسحاب فضؿ كاضحا بات األمر أف الكاتب تأكد دما

بشكؿ نظرىا كجيات لعرض الكاممة الفرصة إعطائيا مع تتحاكر أف لشخصياتو الفرصة
مباشر،يعكسمايدكرفيأرضالكاقعمفخبلؼكاتفاؽ.

ك ىناؾ، أك ىنا ممعب إقامة ضد كال لستضدكـ، أنا جماعة، يا معاذ: لكف"قاؿ
انظركاجيدانإلىىذاالجدارالميدكـ.قالكا:إنوخارجأرضالمخيـ.قاؿ:نعـ،كلكفأالتركف
عميوآثاردـ،نظركا،كقالكا:بمى.دـمفىذا؟قاؿ:دـأبي.ىؿنسيتـأنواستشيدىنالحظة

عده؟!قالكاتفجيرالدبابة؟!كىؿيككفمنكـأيياالشبابأفتمسحكادـأبي،كتقتسمكااألرضب
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بصكتكاحد:لـيكفلناأفنفكرفيىذالكعممناالسبب،أكرأيناالدـفدمعتعيكفمعاذ،
كقاؿ:كنتمتأكدانأنكـستحفظكفدـأبي.قاؿالسائؽ:الحمدهلل،ىكذايككفالرجاؿ،يتفقكف

الكاحدرأمأخيو،مارأيكـىؿ ننتقؿإلىمكافعندمايستمعالكاحدجيدانألخيو،كعندمايحتـر
كيستمرالكاتبفيعرضالمشيدالدراميليظير(1)آخر؟قالكا:تحرؾنبحثعفمكقعجديد"

النخكة حيثتغيبتمؾ الفمسطيني، الكاقع مف آخر المكقؼالمشرؼكتظير،جانبا كيختفي
يحدث الحكاريكمؿالكاتبتعميقوعمىما عفنماذجالترلإالبعيفكاحدة.كقبؿأفيبدأ

إلكماؿالمشيدعفطريؽالعرض ىـيتشاكركفحكؿ:طريؽالسردكالكصؼتمييدا "كبينما
بكارةيجرىاحمارمتيفتقبؿنحكىـ،كىيتحمؿعددانمفزكايا عميو،إذا مكقعجديدعثركا

قاؿالسائؽ:ىؿيفتشىناعف،قالكا:ىذاالبرادعيياأكالد!الحديدكلفةمفاألسبلؾالشائكة
كقدمرالكاتبمركر(2)سمحةالنككية؟!ضحؾالشبابكقالكا:بؿيفتشعفغنيمةيمتقطيا"األ

األمـ أرسمتو العراؽ، في األسمحة عف مفتشا بصفتو الحقيقية البرادعي شخصية عف الكراـ
النص في ليكظؼما القارئ؛ عف ذلؾ الكاتبإغفاؿ كفضؿ حينو، في عنيا نائبا المتحدة

ةالكبلميةلكممةالبرادعيكمافييامفسخرية،ليناؿمفتمؾالشخصيةالتيالالمكتكبكالنسب
جده ألف االسـ بيذا البرادعي عيرؼ "كقد ييميا بما تعترؼإال كال اآلخريف مشاعر تحتـر
كانت استشيدفيالماضيبحرفةصناعةالبرادع،فيزمفكثرفيواالىتماـبالحمير؛ألنيا

كغاألىداؼ،كقدحافظتاألجياؿمفبعدهعمىىذهالحرفةبشكؿمتقطع،الكسيمةاألفضؿلبم
مفكحي االسـ بيذا جده الذمسماه كقدكرث)رسف( الناسإلىالحمير. زادتحاجة كمما
عكدة بعد شأفكبيرفيالبمد أفالحميرأصبحليا كالسيما الحرفة، ىذه الصنعةعفجده

ستعماليافيطرؽيصعبكلكجالسياراتإلييا،حيثدمرىاالسمطةإلىالكطف،كذلؾلسيكلةا
كىكذايطكؿشرحالكاتبكتعميقوبعدأفأكقؼالمشيد(3)الييكدليجعمكاحياةالشعبجحيما."

الدراميليتمكفمفاإلعبلفعفآرائوكمكاقفوحكؿمايدكرفيالكاقعمفمظاىرالتغييرثـ
يتيحالفرصةلمحكارمرةأخرل:

،ماالذمجاءبؾإلىىنايارسف؟قاؿ:الذمجاءبكـ،جاءبي.الكا:أىبلكسيبلق-"

ىؿقالكا:باألمسرأيناؾتنيبىذهالزكاياكاألسبلؾمفالمستكطنة!!كاليكـنراؾتعكدبيا!-
أنبؾضميرؾ؟قاؿأحدىـ:ربماأصابتونفحةمفرمضاف،فعرؼأفسرقةأمكاؿالكطفحراـ،
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ال لكفأعادىا حبلؿ، كالغنائـ غنمتيا لقد كمفقاؿلؾإنيسرقتيا؟! قاؿغاضبا: ىمكانيا.
قاؿ:سأدؽ ستفعؿ؟ ماذا قالكا: قميبلحتىأمارسعمميقبؿمغيبالشمس. ابتعدكا سمحتـ،
السياج.قالكا:فيمكانو؟!قاؿ:بؿفيمكانكـ.قالكا:أالترلالجرافة؟قاؿ:كماذايعنيىذا؟

 لقد إلىالسكؽ،قالكا: حديدؾكعد خذ لمحارة، ممعبا المكافحتىنقيـ لتجريؼىذا بيا جئنا
كأكمؿالبيع.قاؿ:سأترؾلكـىذهالقطعةمفاألرض،كأعكدالىالقطعةالمجاكرة.قاؿمعاذ:
ىؿتقصدتمؾالقطعة؟!قاؿ:نعـ.قاؿ:التستطيع،دـأبيعمىحجارتيا،ىؿستمسحدـ

أبس ىذا قاؿ: استطاعالكاتبمفخبلؿالحكاربيفأصكاتمختمفة(1)طشيء!"أبي؟ كىكذا
تككيفرؤيةكاضحةلطبيعةالمرحمة،كمايدكرفييامفمكاقؼتمثؿحالةالفكضىكاالختبلؼ
الختبلؼتكجياتيـالتيتأثرتبمخمفاتالمرحمةالمعنكية،كالتي بيفأبناءالحيالكاحدنظرا

الذيفاليتنازلكفعفرأييـشممتأىؿالفضؿكالتضحية كالفداءمفأبناءالشيداءكأحبابيـ
فيالسيطرة كاستخداميا كأكلئؾالذيفينشغمكفبجمعمخمفاتالمستكطناتكركاميا رادتيـ، كا 
تمكف كىكذا كدمائيـ. كدمكعيـ آالميـ مف تبقى ما االلتفاتإلى دكف اآلخريف عمىحقكؽ

المميئةبالتناقضاتكالمفارقاتعبرعمؿالكاتبمفنقؿآرائوكأفكاره،ك مكقفومفتمؾالفترة
فنيدرامييعرضمافيوعفطريؽالسردالمسرحي"الفرؽبيفالسردالمسرحيكالسردالركائي

كلكفالسردالمسرحي،ىكأفالسردالركائيتنظيـزمنيداؿألحداثماضية"آنذاؾ"كىناؾ
(2)نياتحدثاآلفكىنا"يعرضىذهاألحداثأماـالمتفرجكأ

 تحكيؿ(3))بائعة البقدونس والقنبمة النووية(كفي عمى المسرح كظؼالكاتبقدرة
الحدثالكاقعيكنقموإلىففمسرحييغذمالعقؿ،كيممسحناياالقمببعدأفيتحكؿكاقعالمغة

كالحكي السرد عف بعيدا يمثؿ درامي حكار المتأججة،إلى بالعاطفة مشحكف "ضاقتكىك
فييدهمسبحةيسبحبيا،كىكيقؼمتفمسفافيمجادلتيا،حظيرتيافقدتماتبقيمفصبرىا

جكع بعد المتخميف الشبعانيف ببركد يضحؾ استفزازم، بشكؿ المباف يمكؾ المكضة... عمى
حيف بعد نسيو يمبسب،الكبلبالذم السميف األميف تابعو يقعي جانبو لي كيحمؿكا  صطارا

(4)كأكياسالنايمكففياليداألخرل"يدهاليميفحديدةفي
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عمىالتغمغؿفيخبايا القدرة كلديو كؿشيءعفشخصياتو، كيبدكأفالكاتبيعمـ
نفكسياكتبلفيؼعقكليا؛ليطمععمىأفكارىاكيراقبنبضقمكبيا"كيعكمبيفالحيفكالحيفكلما

بالعال كيسخر الثمف غير كقتو يسمي جاء أنو البقدكنس،فيمت ضمة يدىا مف ألقت ميف،
ألمعنقطةفيجزمتوالسكداءمركراببدلتوالغريبةىنظارتوالسكداء،كحتىكنظرتإليومفأعم

مثمؾ..ىؿحمكانانالسكداءكمسبحتوالسكداءكغيرىامفاألشياء.قاؿ:خمصينا..نريدبقدكنس
تصنعيف.. ماذا قاؿ: كتمتغيظيا... سكتت... كرؤكتسمعيف؟! قنابؿ تجيزيف؟!سان. نككية

المشيدالدراميمفخبلؿ(1)األميف.قالت:تسيؿأنتككمبؾ"ضحؾكضحؾتابع كىنايبدأ
تمثيؿبعضأنماطالسمكؾكترجمتياإلىمشاىدتمثيميةغيرمكتكبة،ككأفالمتمقييتابعلقطة

مفازمأكضمفحمقةإذاعيةداخؿفيمـمصكر،أكمسمسؿتكمسمكعانمرئيانمسجبلنأكشريطان
عمىاليكاءمباشرة.كيظؿالنصاألدبيالذمألفوالكاتبعمىشكؿمقاؿدراميانتبثعمبلن

فيالمسرحمفالنصكصاألدبيةالتيتؤدلتمثيبلنقصصييتناصمعالدراماباعتبارىانكعان
بصطارهالثميفبصقتعميو،أكالسينماأكالتمفازأكاإلذاعة"كعندماىـالتابعأفيضربياب

لتدافععفكرامتيا، التقميدية الحمار كحممتعصا ضمتيف.. البقدكنسفيكجيو كألقتمف
سياجان كبينيما بينيا ...ككافالتابعكىاجالسكؽكماج...كأفمتمفاألقفاصالدجاجكجعمكا

زقياكرأسيا.قالت:أمامفخمفوييددىا"يابنتاؿكذا..ككذا"أنوسيقطعرجميامفالسكؽكر
_ مثمؾ شيء رأسيفقبؿأفيقطعيا كأما فقدراهلل، رجميأفتقطع كأما رزقيفعمياهلل،

أنيا–كأقسمتبرأسياكبركحكلدىاالذمرحؿعفعينياكلـترحؿجمرةشبابومفرأسقمبيا
عتراضيةخبلؿالحكاركقدعمدالكاتبإلىالجممةاال(2)ستقطعرأسولككافكراءهمائةفارس"

المسرحي،كذلؾبيدؼتمييزىاعنوكلمتأثيرعمىالمتمقيبمايزكدهمفمعمكماتإضافيةلـترد
لينتقؿإلىففالسيرة؛خبلؿالحكار،كاليكتفيالكاتببذلؾبؿإنويكقؼالعرضالمسرحي
بحررغـ،دئياالصابرةالغيريةإللقاءمزيدمفالضكءعمىتمؾالشخصيةالكفيةالثابتةعمىمب

 كالدمكع: كالقير صاحبالنظارةاألحزاف قاؿعنيا كما لساف كالطكيمة ليستشريرة "عزيزة
حدأفتبيعماىكليستجاىمةإلكالبدلةالسكداءكالنيةالسكداء.أبدان،السكداءكالجزمةالسكداء

التافييف"ىتبق لممفرغيف جماليا الكات(3)مف يتكقؼ أخرل إلىكمرة كينتقؿ الكتابة، عف ب
الحقكؽ تحافظعمى التي العامة النيابة يمثؿ محكمة داخؿ قاعة يقؼكسط ككأنو الخطابة
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العامةككرامةاألبرياء،بعدأفيستدعيتمؾالشخصيةالشريرةالمستيترةبكؿالقيـكيؤنبيا،أك
عزيزةلـ،"الياسيدمعدانكمتككأنوينتقؿمفمكانوالحقيقيليقفزعمىخشبةالمسرحميددان

الناشؼ بالحطب المسيجة بيتيا حاككرة في تزرعو الذم البقدكنس إال حياتيا في عمىتبع
أحدمفالناسكىيتربيستةمفالبناتبدـقمبيا،إلىطرؼالمخيـكذلؾحتيالتمديدىا

تحطيـذلؾالشيءكيبدأالكاتبفي(1)كدمععينيابعدماماتزكجياكىيفيعزالشباب"
التي يتضامفمعتمؾالفئة كأنو المصابرة، الصابرة الذمحاكؿالنيؿمفتمؾالعفيفة القذر
كتبعميياأفتدفعضريبةاالنتماءلمكطفمفدمائياكفمذاتأكبادىا،ككأنوفيالكقتنفسو

المختمفة،ك التنكعفيالكتابةكالتناصمعالقكالبالفنية يجعؿمفالصعكبةيتمردخبلؿىذا
األدبية، األنكاع يعرؼبنظرية الفنيضمفجنسأدبيينضكمتحتما إدراجعممو بمكاف
كفجأةيطؿالكاتببرأسومخاطباتمؾالشخصيةالمستيترةبكؿشدةككؿحدة،ككأنوتخمىعف

مؿدراميدكرهفيالكتابةكالتأليؼكانتقؿمرةثانيةإلىخشبةالمسرحبعدأفأخذمكانوفيع
،يعرضأماـجميكرغيرمكجكد"يبليابطؿ أنتحمارإذاظننتفيعزيزةالظنكنا.الـز

تتحدث" مف كاعرؼمع السرد(2)حدكدؾ، إلى جديد مف الغائبليعكد إلىضمير يمجأ ثـ
الركائيالذميمكنومفتقديـمزيدمفالمعارؼكالمكاقؼالتيشكمتحمقتمفحياةممتدةال

عرضياعمىخشبةالمسرحالمتخيؿ."ماتكترؾلياستبناتصغيرات،كطفبلكاحدايمكف
ليكجيوساعاتمفأجؿعيكنوكعيكفأخكاتولـتتزكج.إلىجميبلكانتتنظر القمرساعةكا 

كخاضتالصعاب،كنسجتمنياثكباكدرعامفعيكفالطامعيف،تكاصمتمعاإلرادةكالشرؼ
التيانزرعتفيقمبيايكـعيداهللحينماألبستطفمياالكحيدأجمؿألكافكلـتمفلكالالجمرة

مفحب أخكاتو، كركح فيركحيا ما بكؿ الصغيرالطيؼالتينسجتيا الذماخترقتقمبو
رصاصات"الطرؼاآلخر"فدمرتمراسـالفرحالبلمحدكدفيقمكبيف،كزرعفمكانوجمراتفي

كالحمكؽ" يعك(3)الصدكر التيترقصعمىكفجأة الشريرة تمؾالشخصية مع المكاجية إلى د
جراحاآلخريف،ككأنويعمفتضامنوالمتكاصؿمعالذيفلـتبتسـاألياـفيكجكىيـ؛لذايكاصؿ

فيذهعزيزةالتياليعرفياأخطأتالعنكاف...:حكارهمعتمؾالشخصيةالمستيترة"لذاأقكؿلؾ
ف ميستأقؿشأناممفيصنعكفالقنابؿالنككيةلحمايةشرؼأمثالؾ،فبلتسخرمفصناعتيا

يحميشرفياككرامتياكعزةبيتيا.ىؿ شعكبيـككرامتيـ؛ألنياتصنعمفضمةالبقدكنسما
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البقدكنسفيالسكؽ فيكجيؾضمة قذفتعزيزة مرأمكمسمعكؿعمىفيمتإذفلماذا
ؼ،كبقيتىيكبناتياكذكرمكلدىاحيةطبقاتالشعب؟!لقدنسفتؾتماماكألغتكجكدؾالزائ

انتصاراإلنساف،كانيزاـالخشبالمسندةخمؼسكادالنظاراتكالسياراتالفاخراتعمىشاىدة
كىكذايكتمؿالمشيدالدرامي(1)كالحديداتكالمغركزاتفيالخمفيات،كىاتيازماف...ىات!!"

حدثالذميعتبرأصؿالدراما،كبناءعميوكمافيومفحركةمتناميةتسيرجنباإلىجنبمعال
فالدراما يؤديافإلىكجكدففمسرحيينبضبالحياة كالمسرحكجيافلعممةكاحدة فإفالدراما
تتكلدمفالفكركالعاطفةكالخياؿ،كىذهجميعياتحتاجإلىالمسرحالحيالذميتألؼبمختمؼ

(2)التعابيرالجميمةمفحركةكرقصكغناءكتمثيؿ"
عفطريؽالبدءبعرض (3))الحفل الراقص والزبال(كيتشكؿالبناءالدراميفيمقاؿ

في ينمك تعارضكتناقضكصراع مف بينيا كما الدرامي، كشخصياتالمشيد خيكطاألزمة
(4)ألف"لغةالدراماىيلغةالسمكؾكليستلغةالسرد"؛مشيدتمثيميدراميبعيداعفالسرد

ال الذركة إلى المادمكيصؿ المظير كيبدأ الطبيعية، التنكير لحظة إلى النياية في تقكد تي
المشاعر، يؤجج الذم الصراع إلى المتمقي ليقكد الدرامي؛ الشيد داخؿ الحكار في المتمثؿ

 عممي بشكؿ الكاتب كيجسدىا فيو العكاطؼكاالنفعاالت المحؿ"كيميب كاجية تكسر كدت
فؿريقوبمرارة،كقاؿ:الميـإنيصائـ،لـأكفأقصدمحمكـ،الزجاجيةياابفالزباؿ!بمعالط

كلكفالكرةأخطأتطريقياإلىالسمة،فتدحرجتجيةالكاجية.

الغرض،- إلىأبيؾكاطمبمنوسبلليذا تعكدتعمىسؿالزبالة.عد يبدكأفالكرة قاؿ:
كانصرؼمفكجييقبؿأفأعممؾاألدب.

ننيلـأقٌؿأدبيعميؾ.قاؿ:مالؾكماؿأبي،ثـإ-

ككأنماأطفئتاألضكاءفجأةأك(5)قاؿ:الحقكه!فتناكشوالصبيةحتىمزقكاقميصواليتيـ."-
بصمت أبكاه الذم المشيد كقسكة كاأللـ الحزف مفشدة الرؤية عمى القدرة فقد الطفؿ كأنما

لصكـ،كزادهالبكاءكحزف"عادإبراىيـيكفكؼدمعوبأشبلءقميصو،كقدجؼحمقومفأثرا
جفافا.قاؿكالده:مفأبكاؾ؟قاؿ:الذمأبكاؾ،غضبالكالد،كقاؿ:تكمـ،كالتتفمسؼ.قاؿ:
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صاحبالمعرضالكبير.قاؿ:اهللأكبرمنو.لماذايفعؿبؾكؿىذا؟قاؿ:سخرمنا،كقبؿأف
ترل." يفعمكفبيما الكاتبإلىش(1)أدافععنؾأطمؽاألكالد لجأ حفالحكارالدراميكىكذا

بيفاالبفكأبيولمتأثيرعمىالمتمقيالذميراقبالمشاىدالدرامية،كىيتأخذبعضيا عاطفيا
بأيدمبعضفيعرضمتبلحؽبينماتحاكياألحداثشخصياتالمسرحيةفيىيئتياكحركتيا

كالمشتريف بالزكار يعج كاف المعرضالذم إلى بو كانطمؽ ابنو، يد الكالد كؿ"أمسؾ مف
األشكاؿكاأللكاف.

قاؿ:لكسمحت!

قاؿ:مف؟سعادةالزباؿ؟!لقدتشرفنا،كلكفتكمـ،كأنتخارجالمحؿ،حتىالتؤذمالزكار،ثـ
ماىذاالشيءالذمتمسكوبيدؾ؟

قاؿ:لماذاتسخرمني؟! -

؟!اؿ:أنالـأسخرمنؾ،ألستزباالنق -

أكعماؿصحة.قاؿ:يسمكنناعماؿنظافة! -

قاؿ:ىذاكبلـفاض،البدمفتسميةاألشياءبأسمائياالحقيقية،كماأنتإالزباؿكبير. -

قاؿ:البأس،كلكنيأنظؼزبالتكـ،أنتـتزبمكف،كأناأنظؼ. -

كاهلللكالخكفيعمىالزبكفالذيفيمؤلكفالمحؿلتركت كقاؿ: غضبصاحبالمحؿ،
تضربابني،كأنتتعمـأنومصابفي!أكبرالشبابيجمعكفعظامؾفيىذاالسؿ!قاؿ:اهلل

بطنو،كتريدأفتكسرعظاميكمافعؿالييكدقبؿالخركجمفغزةبالقضاءعمينا،كفعؿمالـ
دعكة تخاؼمف أال الكريـ؟! الشير ىذا في الجبار المنتقـ تخاؼمف أال فعمو؟! يستطيعكا

؟!" ا(2)المظمـك ىذا نياية بعد الستار أسدؿ الككأنما الجية؛زيفحلمشيد الكاتبإلى لينتقؿ
أحداثكشخصيات مف فيو بما تماما حيثيختمؼالمشيد الشعكر،المقابمة كمكاقؼتصدـ
كيظيرحجـالتناقضكالفسادالذمينخرالكاقعالعففحتىالنخاع

"كانتإحدلالزبكفتنادمعمىصاحبالمحؿ،فبمعغيظوبيفأسنانو،كاصطنعابتسامة
سيؿالشتائـ"صفر كقبؿأفيكيؿلو عفالرجؿ، قبؿأفيديركجيو الكاتببيف(3)اء كبمجأ
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المشاىدالدراميةإلىالسردالقصصيالذميعطيوفرصةأكبرإلشعاؿناراالنفعاؿفيالمتمقي
خاصة لمكاتب ينسب الذم السردم الكصؼ طريؽ عف إشعاليا بنفسو يتكلى كأف،عندما

 يقسمكف أما"الدارسيف بخطابالراكم، منكط حيثالسرد كالعرض، السرد الخطابقسميف:
؛لذايعكدإلىالعرضالمسرحيعفطريؽالحكار(1)العرضفيتـعبرالحكاربيفالشخصيات"

الرقيؽبمغةتكادمفليكنتياكميكعتياتتحكؿإلىرقصكتمايؿ

الخدمة!المحؿ،كأصحابالمحؿفي،أمخدمة؟!كسيبلن"قاؿ:أىبلن-

قالت:ماماتسمـعميؾ،كباباكماف،كتقكؿلؾماما:اخترليأحمىبنطمكفكقميص،كما-
لمحفمة. يمـز

قاؿ:عيكنيألجؿماما،كلكفأمحفمة؟-

قالت:حفؿالراب!!-

قاؿ:نعـ.ذكرتيني،كدتأنسىحجزالتذاكرلمبناتكاألكالد،كالمداـ.-

ف؟قالتبفرح:كىؿستذىبك-

 طبعا!"طبعاقاؿ: المفارقات(2)... كشؼ في الناعمة الرقيقة الكممات تسيـ كىكذا
العجيبةفيالتعامؿمعشخصياتالمشيدالمسرحيالذميحاكيمايدكرفيأرضالكاقعمف

شعبيفمختمفيفالـتفرقةمؤلمةبيفأفرادالمجتمعالكاحد،لدرجةيتخيؿمعياالمتمقيأنوأما
ينتظرتفسيرالئلىاناتالتيينوإلىخصيموالذممازاؿكاقفاكاحد"نظربطرؼعأماـشعب

لىركحالشييدابنو،كقاؿ:كلماذاالتذىب؟!نريدأفنركحعفأنفسنا لىابنو،كا  كجيياإليوكا 
ككافإعبلفممكفممصؽعمىكاجيةالمحؿيحتكمعمى.بعدغضباالنتفاضة،كنكدالحرب

 لمجمكعة كقدصكر أساكر، كعمىالمعاصـ الشبابالذيفيمبسكففياألعناؽسبلسؿ، مف
حمقكاأشعارىـكأكبارىـبطريقةخاصةاستفزازية،كعرضكاأنفسيـكماتعرضالبضائعفيزمف

كاليتكقؼالتداخؿالفنيفيالمشيدالسابؽعمىمجردالتناكببيفالحكارالمسرحي(3)الكساد"
باشرةأحيانا،كلكفيستعيفالكاتببالممصؽالممكفالممكؿليعطيصكرةكتعميقاتالكاتبالم

عفحجـالتدىكراألخبلقيالذمتجاكزأصحابالمحؿالتجارم،ليصؿإلىمستكياتأعمى

                                                           

(69ارنةتحميميةلركاية)لعبةالنسياف()صفرشكخ،جمالياتالنصالركائي،مق(1)
 ـ20/10/2005بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة2)
 ـ20/10/2005بتاريخ:(صحيفةالرسالة،مقالة3)



420 

كأدنىتشمؿجياترسميةكغيررسميةتعرضنفسيافيزمفالكسادكالفسادالذمشمؿكثيرا
 مفالببلدكالعباد.

 مقاؿ الحياة(1)بدب وتنحس والزمن()دكفي مف الدرامي المكقؼ الكاتب يستمد
االجتماعية؛ليعرضلكحةفنيةمشبعةبنظرةىزليةساخرةتخفؼمفمرارةمايدكرفيالكاقع،
كالقضاء مجابيتو أجؿ مف تشخيصو تيدؼإلى تيكمية بطريقة كتعريتو كشفو في تبالغ أك

أيفأنتيادبدب؟كماالذمفعؿبؾ" البميةمايضحؾعميو،المفأجؿالمتعةكالتسميةكشر
ىكذا؟ماالذمجعمؾنحيفانشاحبا؟ىؿتمارسالرياضة،لقداشتقتإليؾيارجؿ.منذمتىلـ
أرؾ،كلـأجمسمعؾ؟أكٌؿىذهأشغاؿ؟أاليحؽلناأفتعطينامفكقتؾالثميفكلكلحظات؟!

ٌؿىذهالرياضةالتيجعمتؾىيكبلعظميابعدأفكنتثـماليأراؾماشيانعمىكعبيؾ؟ألـتم
كقدلعبالحكاردكراكبيرافيالكشؼعفخصائصالشخصيات،ككصؼما(2)لحميان؟"تبل

كآالـكأكجاعيزيدمفحدتيامرارةالكاقعالمميءبالظمـكالفقركالقير تعانيومفىمـك

تشاءيبعمىأسألتؾبنفسؾ؟كتفسرمامابؾ؟تسألنيكتج"قاؿعمىميمؾعمٌيياتنحس!
تشاء؟!مفقاؿلؾأصبل لقدقتمتنيقمةالبركةكقتمنيبما أننيأحبالرياضةأكأمارسيا؟!

أبحث طٌكاؼعمىمكاتبالعٌماؿ بؿ أصحاباألعماؿ، مف أنا كما عفتصريح.السكرم،
مثميمفمكتبالعمؿ.ألستقادما

نتىناؾ.لقدكقاؿ:لـأرؾىناؾ!فعبل

تغيرشكمؾكانحنىظيرؾ،كشابشعررأسؾ،كطالت قد تنحس، أنتيا قاؿ:كىا
كبيفىاتيف(3)لحيتؾ،كأظافرؾ،كأنؾمفأصحابالكيؼ،كماباؿالنظارةالتيعمىعينيؾ؟"

حقيقة تجسد التي الدرامية األحداث تتكاصؿ مضحكيف اسميف تحمبلف المتيف الشخصيتيف
أحداثمتتاليةتنمككتتصاعدلتشكؿمعاحقيقةالصراعالنفسيمفناحية،المشكمةعمىىيئة

كالصراعالخارجيمفأجؿتكفيرأبسطمتطمباتالحياةالكريمةمفناحيةأخرل

قاؿ:فصمتياألتمكفمفقراءةكشكؼالبطالةكالتصاريح،لعميأعثرفيياعمىاسمي.قاؿ-"
كنؾ؟كماذاعفجماعتؾ؟ألـيعكدكايفتقد

قاؿ:فيالمكاسـ.
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مك .سمؾ،االنتخاباتقادمةكالكؿيرشقاؿاليـك

صبلحيتي انتيت أمثالي اآلف، مني أنشط ىـ مف ىناؾ كلكف نعـ يعدقاؿ كلـ ـ،
،كالحربتحتاجإلىمفىـأكقحمنيكىـكثيرشعارىـ:")مفيتزكجبمقدكرمأفأفعؿشيئا

عمي(" فيك أسمك(1)أمي الكاتب كيطعـ كتحكيرىا،. استدعاؤىا تـ التي الشعبية باألمثاؿ بو
كتغييرأجزاءمنيابطريقةفكيةلتسيـبصكرةكبيرةفيتصكيرالحالةالنفسيةالتيكصمتإلييا
النفكسنتيجةلمفقركالجكع،كالتيتتفكؽعمىالسردالقصصيالتقميدمالذميقؼعندحدكد

األ جكىر إلى التكغؿ يمكنو كال كيمكفالظاىر، الشخصيات، أعماؽ إلى التكصؿ أك شياء
الكقكؼأماـىذهالتداخبلتالفنيةبيفاألشكاؿاألدبيةداخؿالمقاؿالقصصيلمكاتبباعتبارىا

مظيراعمميالمتناصبيفالقكالبالفنيةيستحؽالتأمؿكالدراسة

مجأالكاتبمرةكىناي(2)"قاؿنعـياتنحس،فالشاعريقكؿ:)ربعـلؾلـتمدهستؾ(!"
مع أكشرحيا التيتصكراألحداثعفطريؽتمثيمياالسردىا الدرامية أخرلإلىالمشاىد

شيءمفالمبالغةكالتيكيؿاليادؼإلىالسخريةمفمرارةالكاقعكقسكتوكغرابتو

كؿ فشمت كبعدما خائبيف، بيكتيما إلى عائديف السير تنحسكدبدب مف كؿ "حث
فيكشكؼالتصاريحالصادرةمفمكتبالعمؿ.الكسائؿالبصرية الحديثةمفرؤيةاسمييما

كيبدكمفالحكار(3)قاؿدبدب)كىكيكاديقععمىاألرض(:أشعربالدكخة،كأكادأفقدكعيي"
يدكربيفتمؾالشخصيتيفمفحكارمسرحياليقتصرعمىمافيالمغةمف السابؽأفما

بؿإ الجانبالحركيخاصيةاالتصاؿكالتكاصؿ، تعمؿفيالحكارالمسرحيعمىمؤازرة نيا
حركية ينتجصكرة المسرحييجبأف الحكار "ذلؾأف النفسية مفكضكحالحالة الذميزيد
الكاتببيف كالعباراتيضعو بعضالجمؿ المبسعف يزيؿ لو نصمرافؽ يدعمو كانفعالية

لتمييزهعفا أكتكتببحركؼطباعيةمختمفة يعمؿالحكارالمسرحي(4)لحكار"قكسيف، كىكذا
ارتباطيا مف أكثر بالحركة لغتو اقتراف في الركائي الحكار تختمؼعف بطريقة الكاتب عند

"قاؿاجمسىنا،ريثمابالصكرةالذىنيةأكالفمسفيةالتيتظيربكضكحىناؾفيالحكارالركائي
مفالدكافالمقابؿ.قاؿأسرعفيبدك أفعندمانخفاضحادفيالسكر.أحضرلؾحبةحمكو

الشارعتجاهالدكاف،كلـينتبولسيارةالجيبالفارىةالتيلـيستطعسائقياانطمؽتنحسقاطعا
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بعمكد لتصطدـ الطريؽ، عمى فانزلقت اندفاعيا، يكبح أف األسكد الزجاج خمؼ المختفي
أفاؽ كجدنفسومعافى،ككافالكيرباء،كليجدتنحسنفسومغشياعميومفشدةالرعب،فمما

دبدبقدأفاؽمفدكختوبعدماتدبرأمرالسكر،كأسرعإلىصاحبوتنحسليسألوعفحالو.
فقاؿ:أنابخير.قاؿقـياصديقينكمؿمشكارناالتعيسفقدانتيىعصرنا،ألـتسمععفخيؿ

عن ثـ معاركيـ، في حتىتحقيؽىدفيـ يركبكنيا قاؿ ىي: كما قاؿ: يشعركفاإلنجميز؟ دما
بضعفيايطمقكفالنارعمييا،ليركبكاغيرىا.قاؿ:ىؿتقصدأنوآفاألكافإلطبلؽالنارعمينا؟

كىكذاتنتييتمؾالمشاىدالدرامية(1)قاؿ:يبدكأنناالنساكمثمفالرصاصةعندىـ!!قاؿ:زمف"
ىماتبحثافعفكالعرضالمسرحيالذميعتمدعمىالحكارالمباشربيفشخصيتيفمجيدتيف،ك

كرعاية عناية مف إليو يحتاجاف ما ليما تقدـ حانية يدا تجدا أف دكف مقكماتالحياة أبسط
الثقة كفقد القيمة كانعداـ بالدكنية الشعكر إلى النياية في األمكر لتصؿ مادية أك معنكية،

الكاتببالمثؿال مشيكرالذمبالنفس،كمايصحبومفمرارةالشعكربالعدميةالتيعبرعنيا
يشيرإلىخيؿاإلنجميزلحظةإطبلؽالنارعمييابعدالكصكؿإلىالقناعةبأنيالـتعدقادرة
عمىالعطاء،معفارؽأفالحالةالراىنةالتيتبثعمىاليكاءمباشرةفيمشيددراميحزيف

ييافيزمفعدالخيكؿالفمسطينيةتساكمثمفالرصاصةالتيستطمؽعمتتفكقيامرارة،حيثلـ
أكغرابكلكفاليشبيوغراب. عجيبليسكمثموزمف،ككأفىذاالزمفتحكؿإلىشـؤ

 الشعر 

الشعرحيث الكاتبفيمقاالتوالقصصيةإلىالتناصمعالقكالبالفنية،كمنيا لجأ
ظيرأثرشعرهالذاتيكشعرغيرهفيمعماريةالتناص،كمفىذاالمنطمؽسيككفرصدبعض

التناصفيمقاالتوخطكةأساسيةفيسبيؿتقديـتحميؿيكشؼعفجمالياتو،كليسمفظكاىر
الضركرمأفيككفالتناصمجردحضكرلمنصاآلخرعمىسبيؿاالستمداد،بؿإفالحضكر

كىذاالحضكرىكالسائدفيمقاالتالكاتب(2)يككفأيضاعمىسبيؿالمعارضةأكالمناقضة"
التيتميزتب التناصالناتجةعفدخكلوفيعمميةتناصمعقكالبفنيةالقصصية معمارية

خطابو خبلؿ سابقة مكاضع في منيا عدد إلى الباحث أشار كتقنياتسردية كأجناسأدبية
 الشعرم
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بسؤاؿثـيبدأفيقراءةقكؿالشاعرمعيف(1)يبدأ الكاتب مقالو )خمدون في ظالل البروج( 
يسكحياكافينعىغزةبقكلو:بسيسك"ىؿلكمازاؿمعيفبس

حكايةالكطفالسجيف البحريحكيلمنجـك

كالميؿكالشحاديطرؽبالدمكعكباألنيف

أبكابغزةكىيمقفمةعمىالشعبالحزيف

ىذمىيالحسناءغزةفيمآتمياتدكر

(2)مابيفقتمىفيالسجكفكبيفقتمىفيالقبكر!"

موكىكيتراجععفقكلو"الأعتقدأنويتسرعثـيقكـباستحضارركحالشاعر،أكيتخي
 بدكف قدميو عمى معي يتمشى أف قبؿ الحزينة الكممات أكسيبيذه منيكبة أك مسركقة ارة

كيطكؼمابيفسطكرالبركجكالصاالتكالمقٌراتكالثكناتكالقبكر!كيحاكر،ممنكحةأكمباحة
 استخراجو كأخكه أنا استطعنا بالكاد الذم خمدكف البركج"معي زباالت ركاـ بيف مف (3)حيا

قراءة بإعادة يطالبو عمىاألقؿ أك الشاعركمعاتبتو بمراجعة يقكـ ككأنو يظير كالكاتبىنا
يخطرعمىباؿ عمىالكاقعمفتغيرلـ بدا كييظيرما كتابتيا إعادة أك الشعرية، أبياتو

األبياتككأنويبحثعفالحقيقة تتحدثعفالشاعر.كيظؿالكاتبيردد أفالصكرة الثابتة
نفسيا،كأفالصكرةالتيعاشتفيذىفالشاعرككجدانوقدأصبحتجزءامفالتاريخالذم
بسيسك، معيف الشاعر أبيات زلتأردد ما كأنا طريقو في منا كؿ "كانطمؽ كانقضى مضى

يتدحرجالتاريخ" كانتتحتقدميكما ممزقة ككأفالكاتبيعكد(4)كأدحرجكرة إلىمراحؿ.
الطفكلةالمميئةبالحرمافكاألحزاف،كرغـماكاففييامفحزفقديـفكأفالتاريخيعيدنفسوأك
كأنوييزأبالتاريخالمزكر،كيسخرمنوكيرفضوكيركموبقدموكمايركؿلعبةليستحقيقيةلكنيا

تستخدـعندالضركرةكعندغياباألصؿالمفقكد.
جاءت عف(5) ... رثا ...()قصيدتي العرجاقد تخمىطكاعية أفالكاتبقد معمنة

فيو تقنياتالسردالقصصيكالقكالبالفنيةالمتعمقةبالمقاؿالقصصي،كغادرعالـالنثركما
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مفحكاركسردكانتقؿإلىحديثالركحكالكبلـالميمكس،كاأللحافالممكنةبمكفاألياـالحزينة
"كفدين الدمكع كسنا الدمكع أخرلكطعـ كذبائح ذبحيف.. ال.. المذبكح.. الكطف ىذا بذبح اه

تتقدـ..

جاءالعيد..لعيكفالقدستيانيناكتعازينا..كجداكؿمفدمعثكالى..كأرامؿ..

كتعازينا.. لؤلحياء..كلؤلمكاتتيانينا لعيكفجنكبالكطف..جنكباألرض..جنكبالعالـ..
يياأميقطراتالدـ..لمجاءالعيد..

لم أسكد.. ستار الحزف كفكؽ الكطف فكؽ كليسدؿ قري.. عبلء.. عيف يا عيفقرم يا م
خميس..قضياألمركفاضالنير..

كتبقىفيالقمكبعركسالنيؿتثيرالحزفكتثرلالفخر..

ألجؿالعطشىمفكلدافالكطف

صمععركسكينتقؿالكاتبلمتنا(1)يمكتاألحرار،كتجرماألنيار..كتبكيالدار..."
النيؿباعتبارىاقصةشعبيةاكخرافةأكأسطكرةلكنويكظفيافيالتأكيدعمىمعانيالتضحية
الفخر يظير الذم كالكاقع بالحزف المشكب النصالقديـ بيف الفرؽ مع اآلخريف، أجؿ مف

يـألجؿباعتبارهإطارانفسيالعمميةالتضحيةكالفداءكمايتجسدبفعؿالشيداءالذيفقضكانحب
(2)العطشىمفكلدافالكطفكبيذاتتجمىالداللةالجديدةلمنصالجديد"

"النسألؾالميـقضاءآخر.

ىذاخيرقضاءينعىلمحيرلكالمنككبيفالمذبكحيفكؿقضاء..

لكفنسألؾالميـبعزةميزانؾفياألرضقضاء..

البؤساء.. مفدـٌ الحاجةبعداليكـألفيتقدـقربافه

لمشيداء" عذرا دعكانا.. األسطكرة(3)آخر مع التناصاألدبي مع الكاتب أفاد كقد
المصريةفيالتعبيرعفرغبةمكبكتةفيإيقاؼشبلؿالدـالنازؼمفأجسادالشيداءالذيف
يذبحكفمفأجؿأكطانيـ،كذلؾبعدأفأيقفالكاتبأفدماءىـتذىبأدراجالرياحفماالداعي
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دـالمسفكؾ،ككأنويشيرإلىمافياألسطكرةالمصريةمفأبعادأخرلتشيرإلىالستمرارال
أفالمصرييفتكقفكاعفتمؾالعادة،كبدأكافيإلقاءدمىلمنيربديبلعفالفتاةالحقيقية؛ألنيـ
تكصمكاأخيراإلىأفقتؿالفتاةليسقدرامكتكباعمييـ،لذلؾتجازكهإلىعمؿرمزميمكفأف

معنىتقديـالقربافكيككفمصحكبابالطقكسنفسيا.يحمؿ

ياشعبالجباريفالمقيكريف..عذرا"

يحيا ألؼعزاء.. طبلبعزاء.. ككنا نبراساألحياء.. دكما كنتـ قدرالشرفاء.. ىذا
(1)الكبراء!!يسقطمنكـ..مفغيـمخيمكـ..مفجرحدفاتركـسيؿالماءعمىالكبراء.."

يؤججفيقمكبنانارالغيظ،كنحفنسبحفيبحرالدـكليؿالظمـكالقيرأرادالكاتبأف
حيثاختفتالبسمة،كاشتدتمأساةاألمةالتيأصبحتغيرقادرةعمىالفعؿ،كانحسردكرىا
يعطيؾالشعراء؟!أكتكفيلمكطفقصيدة يازمفالشعراء!!ماذا فيمجاؿالقكؿكالشعر"آه

فرثاء؟آهيازمفالبمداء..كداءالداء..كعيفالزرقاءالعمياء!!شعرعرجاء؟!أكيكفيمميك

ىؿتقدرأفترسـلؤلجياؿالقادمةعيكفخميس..عيكفعبلء؟!

ىؿتقدرأف عمىاألنداء؟! عمىقمصافاألكالد.. عمىالطرقات.. عمىالحيطاف..
(2)ارأكبيفمؤامرةنتنة؟!"تفصؿفيكتبالتاريخاألعمىبيفالحؽكبيفالفتنة؟!بيفقناعةثكٌ

يتمثؿفيالدـ يجمعبينيما أفما الراىفعمىالماضيالحزيفمقررا كيسقطالكاقع
المسفكؾدكفأفيتقدـمفيمممـشمؿاألمة،كيكقؼالجرحالنازؼكالصراخكالعكيؿ.كىنايريد

حزينامؤلمايصرخفيناالكاتبمفرجكعوإلىالماضيأفيكقظالمتمقي؛ليشعرأفىناؾأمرا
باحثاعففارسمغكاراليشؽلوغبار،يتقدـالصفكؼليضعنيايةليذهالمأساةالتيمازالت

اـ..كالعك"ىؿتقتؿمفصفحاتؾصفيفألجؿمعاكيةكتنسىطمحةفصكلياتتكالىحتىاآلف
خميس؟! أتنسىبعداليكـعبلء؟!كتنسىبعداليـك

تجديؾاآله..كلكفيبقىاهلل..فكؽالعسكرفكؽالجاه..فكؽالزندفما،آه..يازمفاآله ذا
(3)الضاغطدكمافكؽزناد..فكؽظنكفاألسياد.."
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ثـيعاتبالشعرالذمممؾعميوحسوكأنساهنفسو،كأغرقوفيعالـالعجزكالنسيافلكنويعتذر
فيالنيايةكيقكؿ:

ياشيداء.."عذراياأمياتاأليتاـالشيداء..عذرا

عذراياكطفالشيداء..الأمتمؾسكلالبشرل..

كليشيدعيدالشيداءالقادـأفالشيداءاألحياءكانكالمكطفدكاءكفداء..

كأخيرايمجأالكاتب(1)ألؼعزاء..ىذاعيدالنحر..تقدـياكطفالمذبكحيفالشرفاء."
كاإلحساسالمكثؼليرسـطريؽالخبلصالناثرإلىلغةالشاعرالمشحكنةبالعاطفةالمتأججة،

مفكاقعوالحزيفبعدأفعزالنصيركتبلشىحمـالتحرير،كمعذلؾفإنويرلالنصرمعبزكغ
الفجر،كأفدماءالشيداءكانتكمازالت،كستبقىىيالدكاءكالفداءفيكطفالشيداء.كعمى

شيدالمأساكمالذمتعيشواألمةإالأنوالرغـمفأفالقتؿكالدماءكاألشبلءىيالتيتجسدالم
يعمففيالنيايةأفاألمؿينبثؽمفاأللـ،كأفالصبرمفتاحالنصر،كأفالكطفلمشيداءكأف

حياتوالحقيقيةكخبلصواليككفإالمعالشيداء.

كفيمكضعآخريكظؼالكاتبقضيةاالنتحاؿكالسرقاتالشعرية،كماترمزافإليومف
ةتشيرإلىاالعتداءعمىأعماؿاآلخريف،كمافيذلؾمفمحاكلةلمخداعكالكذبمعافسمبي

 في المعنى ىذا تجسد حيث كاليدؼ الغاية إلى الكصكؿ أجؿ مف )من كالتدليسكاالدعاء
حيثيشيرإلىأبياتالشاعرالفمسطينيسميحالقاسـالتيقاـشخصية(2)مذكرات جعران(

أثناءفراغومفكتابةمذكراتو)جعراف(بسرقتياككتابتيا

"منتصبالقامةأمشي..

مرفكعاليامةأمشي..

فيكفيحبةزيتكف..

كعمىكتفينعشي..

أمشي..." كأنا كأنا تمؾ(3)كأنا تمارسو الذم الخداع حقيقة بكشؼ الكاتب قاـ كقد
التيانتحمياجعرافالشخصيةالمنبكذةخبلؿمحاكلتيالخداعاآلخريف"كانتىذهآخراألبيات
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لكقكعأيةعممية تحسبا التيحرصعمىكتابتيا عمىمذكراتو الممساتاألخيرة أثناءكضعو
نقابيةأكمحميةأكتشريعية" أفيخضعالكاتبشخصيتولعمميةتحقيؽعف(1)انتخابية كبعد

فضحوباعتبارهطريؽتقنيةالحكاركيكشؼعفصفاتوالظاىريةكالباطنيةكيطمئفإلىأنوقاـب
نمكذجاطفيمياظيرفيىذهالمرحمةأمعففيكشفوعفطريؽضميرالمتكمـتمييدالعرض
مف أفرغت كقد المتمقي، إلى تصؿ كي الطريؽ ميد أف بعد كلكف نفسيا الشعرية األبيات
حقائؽ كتغير كالتمكيو الخداع مرحمة )جعراف( لساف عمى لتدخؿ الجميؿ الكطني مضمكنيا

ءكاألحياء"قالكا:أنتفيمسكؼياجعرافىنيئالؾىذهالعبقرية..أنتابفعصرؾ.قاؿ:األشيا
حاسدإذاٌشيجبأفنككفجميعاكالجعاريفأرزاقناالتينختفيخمفياأكبرمنا..تحمينامف

أفنتفاءؿكنغني إلىأفنختفيفيالجحكركعمينا مشىمحنيالرأسمحدكدب،حسد، ثـ
فواليمنىسبحةطكيمةكعمىكتفونعكشكشكاىدقبكركأخذيغنيبفخر..القامةفيك

مرفكعاليامةأمشي

منتصبالقامةأمشي

فيكفيحفنةزيتكف

كعمىكتفينعشي

(2)ناأمشي...!!!"أكأناكأناك

كقدظؿالكاتبحريصاعمىلفتنظرالمتمقيإلىطبيعةالمرحمة،كمافييامفزيؼ
كيستخدمكفالحؽفيكخداعيمار يبطنكف، سمفقبؿأشخاصكصكلييفيظيركفغيرما

كفو في الرأسمحدكدبالقامة الذممشىمحني عمىكصؼجعراف حيثاعتمد الباطؿ،
اليمنىسبحةطكيمة..كعمىكتفونعكشكشكاىدقبكركمعذلؾكافيتمثؿشعرالبطؿيمشي

لفتاألنظارإليو؛ألنويشعرفيقرارةنفسوأنومرفكعاليامة،منتصبالقامةحتىيتمكفمف
نظرالقصرقامتو،كانحناءىامتوكىمتواليكاديبيف.

ينتقؿالكاتبمفرسالةالدعكةالتيأصابتالشخصية(3)()دعوة الشعبي الغية كفي
بالصدمةكالذىكؿ،كيشبوتمؾالمشاعرالتيمازالتتسيطرعميوفيالمرحمةالجديدةليسبح
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عبرالزمفإلىالكراء،كيتذكرتمؾالمحظاتالمشرقةعندماكافيمتطيصيكةالكممةكيغرس
كممتؾبعدماعجز "كأفتقكؿ فياألجياؿالعزةكاإلباءكالتحدمكالكبرياء،كأفيتقدـالصفكؼ

المفاكضات مرحمة عمىنياية آفلؾأفتككفشاىدا الحاسمة... اآلخركفعفقكؿالكممة
كالتنا زالتكأخذيرددأبياتالشعرالتيطالماأحبياككتبياعمىسبكرةكؿالفصكؿالتيعمـٌ
فييا.

ياظبلـالسجفخٌيـ

إننيأىكلالظبلما

ليسبعدالميؿإال

(1)نكرفجريتسامى"

إلى الحزيف كاقعو في أصابتو التي كالصدمة الدىشة حالة الكاتبمف ينتقؿ كىكذا
واألحرارالثكارمفصبركصمكدكتحدتجسدفيكمماتالشاعرالسكرمالماضي،كماتميزب

يكميا كاف ألنو طرطكس؛ مف بالقرب أركاد( ( سجف في سجينا كاف الريسعندما نجيب
لمتحدمالذمدفعاألستاذ لبلنتدابالفرنسيعمىسكريا،كأصبحتتمؾاألبياترمزا معارضا

مىسبكرةكؿالفصكؿبعدأفغيرفيبنيتيامايكىـالمناضؿإلىأفيرددىا،كأفيكتبياع
باألصالةعفنفسوكبالنيابة ككأنويتحدثعنيا بأنويتحدثعفنفسو)إننيأىكلالظبلما(
أف أك يتحكلكا أف أك يبدلكا أف دكف االستعمار، يقاكمكف الذيف األحرار المناضميف كؿ عف

يتنازلكا

يعمفالكاتبعفتدخموالمباشر(2)والتوقيع بالدم()الحرية كفينيايةالمقاؿالقصصي
لمفصؿفيقضيةجدليةتدكرحكؿجدكلجمعمميكفتكقيعتطالبباإلفراجعفالمعتقميففي
أثارحفيظةكالد سجكفالعدكالصييكني،كتستثنيإخكانيـالمعتقميففيسجكفالسمطةمما

السمطة كسجكف العدك فيسجكف المعتقميف مف يرضيثبلثة كال " الذمصرخفيكجكىيـ
عمى(3)مفذىب"قفصابالسجفحمارحتيلككاف الجدؿيتدخؿالكاتبمعقبا ككسطىذا

كؿفيطريقوكلكننيأحببتأفأتدخؿمضىقصتوالعمىمقالتو"كىكذاانتييىذاالحكارك
بشكؿمباشرفيقصتيكأختميابقكؿالشاعر:
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كلمحريةالحمراءباب

(1)"!مضرجةيدؽديبكؿ

المتعمقة الخاطئة المفاىيـ تغيير إلىضركرة نجحفيلفتاألنظار الكاتبقد كلعؿ
كقد كالتضامفمعيـعمىاألقؿ، فيتحريرىـ أسرلالحريةككاجبنا الحقيقية،كمكانة بالحرية

شكقي أحمد الشعراء ألمير الثائرة الكمماتالممتيبة مفخبلؿ الكاتبضالتو في خبلؿكجد
ـ(لمكاساةسكريا،كإلغاثةمنككبيالعدكافالفرنسيعمى1926قصيدتوالتيألقاىافي)القاىرة

تمؾالحرية ىي الحقيقية الحرية إلىأف بكضكح يشير ككأنو قصفتبالقنابؿ، دمشؽعندما
الحمراءعفطريؽالقنابؿفييدكؿمقاتؿ،كليستعفطريؽاالستجداءكالتنازؿدكفمقابؿ.

باألبياتالسابقةنفسياليدخؿفي(2))سجان أبوك يا سجن(كيبدأالكاتبمرةثانيةفي
عمى التأكيد مع كجدانو، في المتأججة كالعاطفة النفسي الضغط حجـ يبيف تناصداخمي
النازؼ جرحو يتحدثعف عندما المرء يريح الذم المتكمـ ضمير باستخداـ السابقة المعاني

بنفسو
 (3)السجن خيم إنني أىوي الظالما          ليس بعد الميل إال فجر نور يتسامى""يا ظالم 

كيبدأفيشرحمراده،كيعيدالمتمقيلمذاكرةالجمعيةلمشعبالفمسطينيالثائرالذمكاف
 حبي فيالسجفكلكنو "ليسحبان الكطفككرامتو مفأجؿحرية كعذاباتو يستييفبتضحياتو

الحريةكرضىبالذؿكالعبكدية،كلكنوثمفلحريةالكطف!كافالجميعلمكطف،ليستنازالعف
يغنكف،مفكؿالقصائديغنكف.كؿاألبطاؿيغنكفكيصركفعمىمكاصمةالمشكارحتىلك

تصاعدتحدةالظمـكقسكةالظبلـككـىيغاليةالحريةكلكف:
 (4)ب الحسنا  لم يغميا المير"ا          ومن يخطــالي نفوسنــي المعــا فـــون عمينــــتي

فراس أبي الفارسالعربي المشرؽشخصية الماضي مف يستدعي الشاعر نجد كىنا
ككقعفياألسر،كلكفلـتمفلوقناةكلـيعرؼالخكؼإلى الحمدانيالذمكقؼفيكجوالرـك

 عف بالغربة مدلشعكره عف الماضييعبر إلى الكاتبفيرجكعو كلعؿ سبيبل. كاقعوقمبو
ككف مف فبدال الخياؿ، لتفكؽ األحكاؿ تتبدؿ أف رأسيا كعمى كالغرائب، بالعجائب المميء
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السجكففيببلدالركـالبعيدةأصبحتداخؿاألكطاف،ككجدمفينادمفقطبالمطالبةباإلفراج
المعتقميففيسجكفالكطفعمىأيدم اإلخكةعفالمعتقميفداخؿسجكفالعدكمعاستثناء

ذيفطالماغنكامعاكسكيا"سجافأبكؾياسجفيامفرؽأحبابيكالميماعندهحزفيبكيعال
الحريةكمكاكيؿشبابي!! أناشيد العزؿينسجكفمفشعاعاألمؿكنزيؼالدـ فيكحدة ككانكا

سكلالعشؽاألبدملمنكر،كيؼالكاليرضيبالسجفحمارجدهحمار؟!كالمعنيلمسجف
(1)ةكاالنسانيةكالنكر؟!"قتؿالحري

باألسى بألحافممكنة األبياتالتيتتحدثعفنفسيا فياختيارىذه كافالكاتبمكفقا كقد
كاأللـالعميؽ

 (2)"اـــــــل العتبـــــــا أسيـــــــو مـــــــزف شريانـــــــون       و ـــــدم عمى  اـــــمذبوحب ـــــن يعاتـــــــ"يا م

تتناسبمعدعكةالكاتباألمةلمتكقيعكالمطالبةبتحريرالسجناء"إننيأكررلكنياال
كتحرير العدك فيسجكف السجناء بتحرير مطالبة تكقع أف األمة الشعبكلكؿ لكؿ دعكتي

ككأفالكاتبأرادأفيكمؿأبيات(3)السجناءفيالكطفكتحريرالسجفكالسجاففكمناسجناء".
الشاعرنزارقباني:

 مــــن جــــرب الكــــي ال ينســــى مواجعــــو 
 

 ومــــــن رأى  الســــــم ال يشــــــقى  كمــــــن شــــــربا 
 

 الشـــــــعر ليســـــــت حمامـــــــات نطيرىـــــــا 
 

 نحــــــو  الســــــما  وال  نايــــــا وال ريــــــح صــــــبا 
 

ـــــــــت  أظـــــــــافره   لكنـــــــــو غضـــــــــب طال
 

ـــم يركـــب  الغضـــبا"    (4)مـــا أجـــبن  الشـــعر إن ل
 

ضبكالثكرةالتيلكنوتكقؼبعدماشعرأفمجردالمطالبةالتكفي،كأفالبدمفالغ
التبقيكالتذرمفأجؿتحريركافةاألسرلكتطييرالمسرل،كأشاربكضكحإلىدكرالشعراء

.فيمعركةالتحريركتحريؾالكجدافنحكاألكطاف
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يتمنىالكاتبالخيرلكطفالمعتقميفكالنازحيف(1))اليوبيل الذىبي يا تالميذ المدارس( كفي
كطفالشعراءالذيفيشيدبيـ،كيشيرإلىدكرىـالمميزفيالذكدعفكطفالقنابؿالمكقكتة،

انحراؼسفينة ترصد لترابؾبكصمة كافعشقيـ الذيف الشعراء الشعراء، "كطف الكطف حمى
البرإلىالسياسةبعيدانعفبرالثقافةكالقيـالخالدة،كتحترؽصمكدانكىيماتزاؿتتجو ىذا

أمكاج بيف الغرؽ مف كالصييكني"كتحذر الدكلي الشعراء(2)الغدر بدكر الكاتب أشاد كقد
كمكانتيـالتيالتقؿعفمكانةغيرىـمفالمناضميفكالمعتقميف،فيـالذيفيعبركفعفكجداف
يشعركفبأف فيكجواألصدقاءقبؿاألعداءعندما كيصرخكفبأعمىصكتيـ ىؤالءجميعا،

ل بكؿالحزفالكطففيخطركيدقكفناقكسالخطر؛ محمكد الرحيـ عبد "يصرخشييدىـ ذا
 األقصىيتياكلأماـعينيو1935كاأللـفيكجواألميرالسعكدمعاـ ـ،كىكيرلالمسجد

 يقكؿحجراحجرا قبؿأكثرمفستيفعامان سكلدمعاتكزفرات.. منو مخاطباكاليبقىلنا
األمير:

 "المســــــــــجد األقصــــــــــى أجئــــــــــت تــــــــــزوره 
 

ــــــل ا  ــــــت مــــــن قب  لضــــــياع  تودعــــــوأم جئ
 

ــــــــق  ــــــــاح   لكــــــــل  أوكــــــــع  آب  حــــــــرم  تب
 

 ولكـــــــــــــل  أفـــــــــــــاق  شـــــــــــــريد  أربعـــــــــــــو 
 

ـــــــى ســـــــوى   ـــــــاه  ال  يبق ـــــــا أدن  وغـــــــدا وم
 

 (3)دمـــــع  لنـــــا  ييمـــــى  وســـــن  نقرعـــــو" 
 

اختارتمؾاألبياتلمشاعرالشييدعبدالرحيـمحمكدالذم كقدأحسفالكاتبعندما
 عاـ األقصى فييا ككأن1932نعى احتبللو، قبؿ كيستشرؼـ األقصى، بسقكط يتنبأ كاف و

حساسوالمرىؼكقراءتوالكاعية،كماتثيرهفيالنفس المستقبؿبنظرتوالثاقبةكركحوالشفافة،كا 
مفلكعةكخكؼممايخبئوالمستقبؿ،كلكفالكاتباليريدالعكدةإلىالماضيليذرؼالدمكع

 يستدعيشخصية إنو بؿ الكطف، تبقىمفأطبلؿ الذمقدـعمىما الشييد البطؿ الشاعر
الغاليكالنفيسمفأجؿالذكدعفحمىالكطف؛ليككفنمكذجاحيالؤلجياؿالتيتعقدعمييا
اآلماؿفيتحريرالكطفكاستردادهعفطريؽتطييرهمفدنساالحتبلؿكرجسومفقبؿأكلئؾ

لحظ تنتظر مكقكتة قنابؿ يمثمكف الذيف كالثكار كاألحرار مفالمعتقميف أحر عمى التحرير ة
.الجمر
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 مقاؿ في(1))عمي باب الخايخ(كفي كردت كما األخبار عناكيف إلى الكاتب يمجأ
شاطئغزةعمىالصحؼإلثارةالمتمقيكتحريؾكجدانولرفضمايجرم"تدشيفسجفكبير

ىـقائبل:الالشمالي""كبدأمحمدأبكدقفيعدبأصابعيديوكشفتيوعددالسجكف،فقاطعوأحد
الشعبالفمسطينيبؿلمشعبالعربي..عندنااكتفاءذاتي،ثـ تتعبنفسؾ،عندنامايكفيلكؿ

يعنيالميبيدخمو.ككموبطكففيبطكفأردؼقائبل:يقكلكفإنوأربعةطكابؽتحتاألرض
الكطف(2)إيدؾعميو.." السجكفداخؿ كثرة الصحؼعف فيأخبار كرد عمىما تعميقو كفي

ينتقؿالكاتبمفالمغةالنثريةكمافييامفحكاركسردإلىالمغةالشعريةالقادرةعمىإحداث
تأثيركجدانييتضافرمفالقناعةالعقميةلرفضىذاالكاقعالحزيفخاصة،كأنوجاءعمىلساف

شخصيةصاحبةتجربةقصيرةفيدنيااألحزاف"عندذلؾأخذحمدكنةالصغيريغنيبتأثر:

بدبأنؾزرتسجكفال

كيتعرؼأفالمكتحنكف

سجففيشرؽببلدم

سجففيغربببلدم

سجفىيكؿببلدم

(3)"سجف،سجاف،كعيكف!

كتتضحالصكرةالحقيقيةليذهالببلدالعجيبةالتيتحكلتإلىسجفكبيرإذامزجت
رحأعمؽيقكؿ"بالتناصالداخميمعالشاعرأحمدمطرالذمتناكؿالمعنىنفسوكلكفبج

"قالتخيبر:
التطمبأكثرك…شبراف

أكبر التطمعفيكطفو
…ىذايكفي

الشرطةفيالشبراأليمف
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كالمسمخفيالشبراأليسر
إناأعطيناؾ"المخفر"!
كانحر. فتفرغلحماسو

(1)"إفالقتؿعمىأيديؾسيغدكأيسر!
الذمكقؼحزينابالقربعمىلساف)خميس( (2))كمنا في اليوا سوا( كقدجاءعنكاف

بالدمكع؛ألنوظفلفترةإيرز مفحاجز كقداغركرقتعيناه طردمفبابالممغنط، بعدما
طكيمةبأفالسبلـيفتحاألبكابكيغمؽالجركح،جرحالجكع،جرحالسجف،جرحاإلذالؿ،جرح

كأفيشترملكحيف الصغار، ألطفالو بقكتيكمو أفيعكد ككافيحمـ الصفيحالمطاردة، مف
كحجريفيستربيمانفسوكأكالده،كأمنيةأكبر..أفيزكرشقيقوالصغيرالذميقبعفيالسجف

أعكاـ عشرة مرضالذاكرةمنذ كالصمت.. مرضالتفكير الخطير خميسإلىمرضو "كعاد
كانسؿخارجامفخمؼاألسبلؾكالحكاجزكىكيرددأنشكدةحفظياأياـالمكاجيةككاف،القكية
مفصحةمضمكنيا..متأكدا

"البدبأنؾزرتالسجكف..كيتعرؼأفالمكتحنكف..

سجففيشرؽببلدم..سجففيغربببلدم..

سجففيكؿببلدم..

(3)سجف..سجاف..كعيكف"

كنظرخميسبعدمارفعرأسوفإذاالعالـكموأسبلؾكحدكد..فابتسـبمرارةالمكناليزا..كقاؿال
(4)تبعميياأخكم.."كمنافياليكا..سكا.."تع

يبدأالكاتبمقالتوبعدأفيمفتنظر(5)...(مدى )أخي جاوز الظالمون ال كفيمقاؿ
قرائوكيحذرىـمفالفيـالخاطئالنابعمفعنكافمقالو،كماقديفيـمنوأنوينتقدأمريكاالتي

بمكيال كتكيؿ ظالمة أنيا الشكارع حمير بأنوفيمت الفيـ سكء مف أخرل مرة كيحذرىـ يف،
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يحرضضدالييكد،أكأنوضدالتفاكضثـيبدأمكضحاككأنوفيالكقتنفسويكجوسياـ
كبدأتتحاسبكؿمف انقمبتعمىذاتيا، بعدما األمة فييا التيتمر الحرجة لممرحمة النقد

األحرا يعيشيا التي المرحمة قكانيف عمى بالخركج نفسو جسكرتحدثو بمد يبدأ ثـ كالثكار، ر
الذكرلبيفالكاقعالمريركالماضيالذمسمحفيوبالنداءكاالستغاثةلدفعاألذلكرفعالظمـ
"أستغفراهلل...عنكافمقاليىذاىكشطرةمفقصيدةعشقناكمماتياكمعانييامنذكنتطفبلن

ط كفي لحارتنا... المجاكر المقيى راديك في أسمعيا كفيصغيرا المدرسي الصباح ابكر
(1)مارسعشقتيا،بحثتعنيافيالدفاترالقديمةالممزقةفيزمفالمفاكضات"(7احتفاالت)

كالتيديدات الصكاريخ زمف في بالمفاكضات تبدأ جديدة بعبلمة الميزكمة لؤلمة يؤرخ ككأنو
ا الكضع مع بالصمتكالسككتكالتأقمـ التيأصابتأصحابالحؽ "بحثتاألمريكية لجديد

في فيصكتالعرب... تمنيتأفأسمعيا فيزمفالصكاريخكالتيديداتاألمريكية... عنيا
فمسطيف قصيدة ألنيا فمسطيني... تمفزيكف في فمسطيف... صكت عميإلى اهلل أنعـ أف

األخباربثانيةكاح بالتمفزيكفالفمسطينيكدكفسابؽإنذاركقبؿنشرة فإذا العزيزة دةبالمفاجأة
ينفجر...

اؿ الظالمكف الشطرمدلأخيجاكز انقطع ثـ شطريفبقيالثانيفيذمةإلى...
يخرج" انتظرتوفمـ يتكقؼالسردكالكصؼكينتقؿالحكاربينوكبيف(2)المخرج...كعبثا كىنا

ةلممبلييفالمقيكريف،يالتمفزيكفمستعينابالتناصمعالقالبالشعرمالذميحممورسائؿضمن
العزيز...أطمؽالكممات...أكمؿالشطراتكاألبياتكأسمعك لفمسطيفمفبعدىـ"التمفزيكننا

المبلييفالمقيكريف

 أخــــــــي, جــــــــاوز الظــــــــالمون المـــــــــدى
 

 فحــــــــــقَّ  الجيــــــــــاد ,  وحــــــــــقَّ الفـــــــــــ دا  
 

ــــــــــــــة   ـــــــــــــركي م  يغصـــــــــــــبون  الع روبـ  أنت
 

ــــــــــــــــــؤددا   ـــــــــــــــــوَّة   والســ  مجـــــــــــــــــد األب
 

ـــــــــر  صـــــــــميل  السيـــــــــ  ـوف  وليســـــــــوا ب غ ي 
 

ــــردى أو الصــــدى"    (3)ي جيبــــون  صــــوتًا ال
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 : كقؿلمكطف

ــــــاك الشبـــــــاب  ــــــي حم  فمســــــطين يحم
 

 وجــــــــــل الـفـدائــــــــــي  والـمفــتــــــــــــدى  
 

 فمسطيــــــــن تحميـــــــك منـــــــا الصــــــــدور 
 

ـــــــردى"  مـــــــا الــــ  (1)فـإمـــــــا الحـيـــــــاة وا 
 

المقا بيف نصيا تفاعبل ككنيا حيث التناصمف معمارية الباحث تناكؿ التكىكذا
لالقصصي الكطف( شكارع )مف ب المكسكمة البردكيؿة األخرل،صبلح الفنية القكالب كبيف

كالقصةكالمسرحيةكالرسالةكالمذكراتاليكميةإضافةإلىالتقنياتالسرديةالحديثةكاالسترجاع
كالمكاف كالزماف كالشخصيات األحداث مثؿ القصصي العمؿ كعناصر كالحذؼ كاالستباؽ

ف المغكيةالتيجمعتبيفكدكرىا الكاقعيةإلىصكرتيا ينقؿاألحداثكالمكاقؼمفصكرتيا
الفني عمى،الشكؿ التأثير في كثقافية كسياسية اجتماعية قضايا مف المضمكف يحممو كما

بقراءتوكمقاربتوكفؽخبرتوكثقافتو.جاثانيالمنصتالمتمقيكدفعولمتفاعؿمعياباعتبارهمن يقـك
الباحثقدرةالكاتبعمىالتخميعفالسردالتقميديةكدخكلوفيعمميةتناصفنيةمعكمابيف

المسرحكالدراماكالشعرتعتمدعمىعرضالمكاقؼكالشخصياتكاألحداثكتمثيمياأماـالمتمقي
ككأنويشاىدىالحظةكقكعيابعدغيابشخصيةالمؤلؼالذماختفىتماماكاعتمدعمىالدراما

األحداثكالمكاقؼكتخمىعفالسردكالقصكالحكيفيمحاكلةناجحةلمتجديدكاإلبداعكتمثيؿ
بعيداعفالمألكؼكالمعركؼفيكتابةالمقاؿعامةكبناءالمقالةالقصصيةخاصة.
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 الخاتمة
كالحمدهللالذم كأصيبل، بكرة كالحمدهللكثيرا فالحمدهللكموكالشكرهللكمو، كأخيرا

كالصبلةكالسبلـعمىرسكؿاهللفياألكليفكفيليذاكماكنالنيتدملكالأفىدانااهللىدانا
بإحسافكمفتبعو،كفيكؿكقتكحيف،كفيالمؤلاألعمىإلىيكـالديف،اآلخريف إلىيـك

الديفكبعد:

وكأشارإلىظركؼنشأت،فقدتناكؿالباحثفيىذهالدراسةالنثرالعربيقديماكحديثا
كبعضاآلراءالتيتثبتذلؾأكتنفيوكأسباب،كماأحاطبيامفمبلبساتحكؿكجكدهكعدمو

كالمكضكعيةكمظاىر،ذلؾ الفنية األدبيةكخصائصو أنكاعوكأغراضو إلىتناكؿأىـ إضافة
التيحيثعرفتالطباعةكظيرتالصحافة،تطكرهعبرالعصكركصكالإلىالعصرالحديث

كب جديدةساىمتبدكر ألكاف كظيكر كتطكره كشيرتو المختمفة بأنكاعو المقاؿ انتشار في ير
كسيكلتو الصحفي المقاؿ بيف في،تجمع تتجسد كما العصر كركح األمة لقضايا كمكاكبتو

الفنيكقدرتوعمىالتصكيركالتعبيربمغةتنألكبيفالمقاؿاألدبي،األحداثالجارية كجمالو
كقدنجحتالمقاالتاألدبيةالسيماالقصصيةمنيافي.اليكميةكركاكتيبنفسياعفلغةالحياةا

القكليةكاألشكاؿالسرديةيشؽطريق إلىجنبمعالفنكفاألدبية جنبا بؿ،كالقصةكالركايةا
عمىتمبيةحاجةالقراءالجدد كأناقتياكقدرتيا لخفتياكرشاقتيا أحيانانظرا فالذيكتتقدـعمييا

يتسـبومفسرعةكتغيراتدراماتيكية،رالتكنكلكجياكاالنفجارالمعرفييعيشكففيعص كما
 القصصي المقاؿ مف جعمت ىائمة يمبيشكؿ القكلية الفنكف مف غيره عمى مفضبل فنيا

كالركاية،احتياجاتالعصركمتطمباتو كادتأفتجعؿمفالقصة كمثيرة ممتعة فنية بطريقة
ضي.أشكاالفنيةتنتميإلىالما

كاىتمتالدراسةبالمضمكفإلىجانبالشكؿالقصصيالجديدباعتبارالمضمكفركح
بينيما الفصؿ يمكف كال المقاالتكجكىرىا ا،تمؾ فييتعرضتسكما ما قضايااالدراسة مف

أكسمك اتفاقية بعد الفمسطيني الكاقع عمى بظبلليا ألقت نسانية كا  كثقافية كاجتماعية سياسية
ك كآماليـشكمتمادة كآالميـ الفمسطينييف البلجئيف حاؿ تصكر كالمكاقؼالتي باآلراء غنية

القضيةكأحبلميـ صعيد عمى كبيرا تراجعا شيد الذم الراىف الكقت إلى كصكال النكبة منذ
كما.قكافؿالشيداءكالجرحىكالمعتقميفكاألسرلالفمسطينيةالتيقدمتفمذاتأكبادىاضمف

 عف الكاتب الخاصةقضتحدث كالقكات كالجكاسيس العمبلء السياسي،ية الفساد كمظاىر
بيةكالرشكةكقكانيفالسبلمةاألمنيةكسياسةتكميـاألفكاهككالكاسطةكالمحسكاالجتماعيكالثقافي
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كصكرالمخيـبيفاألمؿكاأللـرغـمايحدؽبو.كالزجبالمناكئيفكالمعارضيففيغيابةالجب
 كخكؼ كقير فقر المستكطناتمف لبلعتقاؿ،كأسبلؾ عسكرية كحكاجز المكت كقذائؼ

آمنة غير كممرات مغمقة كمعابر بإض.كاالغتياؿ اإلشادة إلى الفمسطينيةافة المرأة مكانة
 مصابرة كأرممة صابرة زكجة عمىصغارىاباعتبارىا مع،تحنك كشييدة ثكمىكجريحة كامرأة
كالمعركةاالنتخابيةبعداالنسحابالصييكنيمفقطاع،اإلشارةإلىالتراثالشعبيالفمسطيني

.غزة

تعرضتالدراسةإلىمفيكـالتناصباعتبارهأحدالمصطمحاتالحديثةفيمجاؿقدك
كككنوآليةجديدةفيكتابةالنصاألدبيكقراءتوكمقاربتونتيجةلممثاقفةمع،الدراساتالنقدية

تطريقياإلىالساحةالنقديةفيالربعاألخيرمفالقرفاألدبالغربيكمكاكبةالحداثةالتيشق
الذمأنتجوميخائيؿالعشريف،كبينتالدراسةدكرجكلياكريستيفافيظيكرمصطمحالتناص

باختيفعنددراستولمركائيالركسيدكستكيفسكيباعتبارهركائياحكاريابامتيازمعاإلشارةإلى
كاختبلؼالنقادالعربحكلوأمثاؿعبد،دالعربحديثاصعكبةتحديدظيكرىذاالمصطمحعن

الممؾمرتاضكمحمدمفتاحكعبداهللالمسدمككماؿأبكديبكصبرمحافظكغيرىـ.

أشارتالدراسةإلىأنكاعالتناصكأقساموكآلياتو كتحدثتعفالتناصالداخمي،كما
تمثمتفيالمقاالت،نظرياكتطبيقياكالخارجيكالذاتي كبينت،القصصيةمكضعالدراسةكما

التناصأ معمارية في كالقصة،ثره الفنية القكالب مع كتفاعميا القصصية المقاالت كدخكؿ
كالمسرحكالشعر.

كأخيراتناكؿالباحثمعماريةالتناصمفحيثالتفاعؿالنصيبيفالمقاالتالقصصية
كالم كالرسالة كالمسرحية كالقصة األخرل الفنية اليكميةكالقكالب التقنيات،ذكرات إلى إضافة
كماجاءتضمفعناصرالعمؿالفنيالسرديةالحديثةكاالسترجاعكاالستباؽكالحذؼكالمشيد
كالمكاف كالزماف كالشخصيات األحداث مثؿ األحداث،القصصي نقؿ مف فيو أسيمت كما

الم أثرتعمى التي المغكية إلىصكرتيا الكاقعية يتخيمياكالمكاقؼمفصكرتيا تمقيكجعمتو
ككأنويراىاأمامورأمالعيف.

 
 



438 

 النتائجأواًل: 
تكصمتالدراسةإلىالنتائجاآلتية:

ألدلةعمىالرغـمفمحاكالتالتشكيؾالتيدارتحكؿكجكدالنثرالعربيقديماإالأفا -1
النقادأمثا بدليؿزكيمبارؾتقطعبكجكدالنثرالعربيفيالعصرالجاىميؿالتيساقيا

 كتحدييـالذميثبتبراعتيـفيببلغتيـكفصاحتيـ.،نزكؿالقرآفالكريـعمييـ

مفثمراتالصحافةدليؿعمىأفالنثر -2 ثمرة ظيكرالمقاؿفيالعصرالحديثباعتباره
قادرعمىمكاكبةركحالعصركخاصةكأفففالمقاؿكثيؽالصمةمكجكد،كىكالعربي

العربقديمابالرسائؿاألدبيةكاإلخكان كالتي،يةكمقدماتالكتبالتيكانتمعركفةعند
كانتتحمؿكثيرامفخصائصالمقالةفيالعصرالحديثكأنياكانتتحمؿبذكراألدب

 .المقاليعندالعربقديما

ال -3 األدباء مف كثير شيرة في سببا ككاف الصحافة بظيكر المقاؿ فف نشركاارتبط ذيف
عمىصفحاتيا فيكت،مقاالتيـ جمعكىا المنفمكطيكالرافعيبثـ فعؿ كما ذاعصيتيا

 .كطوحسيفكالمازني

تبادلتالصحافةكالمقالةالتأثركالتأثيرفيمايتعمؽبالشكؿكالمضمكفكصكالإلىالصحافة -4
اإللكتركنيةالتيأدتإلىظيكرمايمكفتسميتوالكتابةالفيسبككيةأكالمقاالتالقصيرة

 .ؼبالنثرالصحفيجداضمفمايعر

دلارتباطالمقالةالكثيؽبالصحافةإلىتفكقياعمىالقصةكالمسرحيةكغيرىامفالفنكفأ -5
 القكليةالمستحدثة.

أدب -6 مف جديدا لكنا باعتباره السياسي اليجاء ظيكر إلى السياسية األحزاب تعدد أدل
 يشبو الذم المقاؿ صكرت التي نشبالمقاالت التي األدبية المحافظيفالمعارؾ بيف ت

 .فيبدايةالقرفالعشريففيمصريفدكالمجد

عف -7 كعبر الفمسطيني الكاقع الكطف( شكارع )مف القصصية مقاالتو عبر الكاتب رصد
فنيامؤثرا،تطكراتالقضيةالفمسطينية كصكرآالـالبلجئيففيالمخيماتكآماليـتعبيرا

 .بالعكدةإلىأرضالكطفـكأحبلمي

المجتمعالفمسطينيبعدتكقيعاتفاقيةأكسمككصكرالقيـالماديةعبرالكاتب -8 عفقضايا
كالشعاراتالتيانيارت التيتبلشتكؿ،التيظيرتكالمبادئالسياسية العكدة كأحبلـ
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ككضكحالمقالةالصحفيةكسحرالتقنيات،ذلؾبأسمكبمتميزجمعبيفرقةالمقالةاألدبية
 .ساخركحافؿبالمشاىدالجزئيةكالصكرالكميةالحديثةخبلؿتعبيرىزلي

رغـماأحدثواتفاؽأكسمكمفتغيراتجذريةفيحياةالفمسطينييففيشتىالمجاالتإال -9
كالنقد الذـ فيمكطف جاءتكميا قميمة مكاطف في إال مباشرة إليو يشر الكاتبلـ أف

ثعنومفخبلؿنتائجوالعمميةكالتحذيرمفاالتفاؽكأخطارهكشركرهكأضراره،كآثرالحدي
 التيشممتمجاالتالحياةالسياسيةكاالجتماعيةكالثقافيةكاالقتصادية

انبثقتالقضيةالبارزةفيالمقاالتالقصصيةمفاإليمافبقكةالحؽالفمسطينيكانتصاره -10
 عمىاالحتبلؿالصييكنيمماحكؿتمؾالمقاالتكجعمياجداريةكبيرةبحجـالكطف

ءتقضاياالمضمكفمتداخمةفيمابينياكمتفاعمةلدرجةيصعبمعياالفصؿبينيالماجا -11
كيرتشفكفمف،فييامفبكاءكنحيبكصراعكعكيؿمفناحيةكأناسيقتاتكفلحـالكطف

 دماءالقضية.

لـيكفالحديثعفالنكبةالفمسطينيةبيدؼذرؼالدمكعأكإيقادالشمكعلمذكرلبقدرما -12
حتىاآلفكافييد زاؿمفتكحا لم،ؼإلىاإلعبلفأفالجرحالفمسطينيما اكأفالنكبة

السبلـ كىـ رغـ إلىأرضمثؿكأفالحؿاأل،تتكقؼفصكليا الحقيقية يكمففيالعكدة
 الكطف.

التناص -13 معمارية في الحديثة السرد تقنيات الكاتب الرسالة،كظؼ استخداـ مف كأكثر
بينماجاءتالمذكراتفيمكضعأكمكضكعيفمفمقاالتو،كالبلفتاتكعناكيفالصحؼ

لـ التي االستباؽ تقنية مقابؿ كثيرا كظفو الذم كاالسترجاع الحمـ تقنية إلى إضافة
 .يستخدميابكثرة

  صيات:تو الثانيًا: 
أكسمك -1 بعد كالعربية التينشرتفيالصحؼالمحمية المختمفة جمعالمقاالتالفمسطينية

 كدراستيادراسةفنيةباعتبارىانافذةنطؿمفخبللياعمىالعصر.،بكنشرىافيكت

المقاالتالسياسية -2 مفخبلؿمتابعة الفمسطينية السياسيةكتطكراتالقضية الحياة دراسة
كشيدتمايعرؼباليجاءالسياسيالذمظيرنتيجةلتعدد،التيكتبتقبؿأكسمككبعده

 األحزابالسياسية.
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ال -3 قراءة نشرتياإعادة التي مقاالتيـ عبر كالكتاب األدباء صكرىا كما السابقة مرحمة
كاإللكتركنية الكرقية كثير،الصحافة قضايااكساىمت براز كا  الجمعي الكعي تشكيؿ في

 الرأمالعاـ.

أسبابياعفياستخبلصالعبربعدمعرفةأىـضركرةإعادةقراءةالنكبةالفمسطينيةكالشرك -4
 جيا.كالبحثعفسبؿعبل

كالمجبلت -5 الصحؼ نشرتيا التي المقاالت دراسة في الحديثة الفنية المذاىب تكظيؼ
كالركاية كالقصة األدبية األعماؿ دراسة عف ذلؾ في تختمؼ ال فنية دراسة المحمية

 كالمسرحية.

بطرؽحديثةتتناسبمعمفيكـمعماريةكمقاربتيا،الحديثةإعادةقراءةالنصكصاألدبية -6
كمعرفةمدلدخكؿتمؾالنصكصفيتناصمعالقكالبالفنيةالمختمفةلدرجة،التناص

 .كادتتنعدـفييافكرةاألجناسالدبيةكنقائيا

دراسةالتفاعبلتالنصيةبيفاألشكاؿاألدبيةالمستضافةداخؿالمقاالتالقصصيةلمكاتب -7
المختمفةمعالقكالبالف لمتناصبأنكاعو مظيرتطبيقيا التيشكمتمعماريةباعتبارىا نية

 التناصفيتمؾالمقاالت.

اإللكتركني -8 الفضاء في الحرة األجناسثكأ،الكقكؼعمىخصائصالكتابة عمى ذلؾ ر
 األدبيةعامةكالمقالةخاصة.
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 

فيصؿ.) نيمة 2002األحمد، كالمنيجكتابالريـ(. النظرية التناصية، التفاعؿالنصي، .اض،
مؤسسةاليمامةالصحفية..الرياض:1ط

مكتبة.القاىرة:ط(.)د.فنكفالتحريرالصحفيبيفالنظريةكالتطبيؽت(..أدىـ،محمكد.)د
األنجمكمصرية

دارىرة:.القا7.طمصادرالشعرالجاىميكقيمتياالتاريخيةـ(.1988األسد،ناصرالديف.)
.ؼالمعار

دارالفكرالعربي..دمشؽ:ط(.)د.دراسةكنقد-األدبكفنكنوإسماعيؿ،عزالديف.)دت(.

مكتبةاألنجمكالمصرية..القاىرة:1ط.دراساتفيالففالصحفيـ(.1972إماـ،إبراىيـ.)

محمد.) 2001أيكب، المعاصرةـ(. الفمسطينية الركاية في القصصي كالسرد .1ط.الزمف
دارسندبادلمنشركالتكزيع.القاىرة:

بيركت:دارالعكدة..ط(.)د.األعماؿالشعريةالكاممةـ(.1987)بسيسك،معيف.

حقيؽ:ت.شرحصحيحالبخارمـ(.2003) .أبكالحسفعميبفخمؼبفعبدالممؾبطاؿ.ابف
.الرياض:مكتبةالرشد.2ياسربفإبراىيـ.ط

 العالي. عبد االئتبلؼ1993)بكطيب، بيف الركائي الخطاب في السردية الرؤية مفيكـ ـ(.
.22-7(،4)11،فصكؿمجمة.كاالختبلؼ

)دط(،بيركت:داركمكتبةاليبلؿ..البيافكالتبييفق(.1423الجاحظ،عمركبفبحر.)

دمشؽ،مجمةمجمعالمغةالعربية.ـ(.التناصصؾجديدلعممةقديمة2000جمعة،حسيف.)
75(2،)317-380.

القاىرة:.1.طـ1939-1914المعارؾاألدبيةفيمصرمنذـ(.1983الجندم،أحمدأنكر.)
مكتبةاألنجمكالمصرية



443 

.دمشؽ:مكتبةدارالتراث.(ط)د.فيتاريخاألدبالجاىميـ(.1991الجندم،عمي.)

دارالنشرالقاىرة:.1.طالبحثعفالنصفيالمسرحالعربيـ(.1995الجيار،مدحت.)
لمجامعاتالمصرية.

،بالقاىرةمجمةاألدبكالفف.ـ(.حرؼاؿ)ح(كفجرالمغامرةالتجريبية1989حافظ،صبرم.)
7(7،)40-51.

( تكفيؽ. أحمد 2002حجازم، الفمسطينيةـ(. الشعبية األمثاؿ طمكسكعة دار1. عماف: .
أسامة.

)حديد. حسيب. النصيةالمتعالق.(ـ2011إلياس ات االطبلع: تاريخ ـ.15/06/2017.
http://aldiyarlondon.com/culture/1-articles/2645--transtextualiteالمكقع:

مكتبةالعبيكاف..القاىرة:5ط.التحريراألدبيـ(.2004حسيف،حسيفعميمحمد.)

( حسيف. ـ1980حسيف، القادر(. عبد إلى  الجاحظ مف العربي طالبياف بي1. دار. ركت:
الكتبالعممية.

( محمد. حسف 1998حماد، العربيةـ(. الركاية النصكصفي طتداخؿ الييئة1. القاىرة:  .
المصريةالعامةلمكتاب.

دارالكتابالعربي.دمشؽ:.2.طديكافأبيفراسالحمدانيـ(.1994)الحمداني،أبكفراس.

 ت(. )د المطيؼمحمكد. عبد طتحريرالصحفيالمدخؿفيففالحمزة، .5 القاىرة: الييئة.
المصريةالعامةلمكتاب.

( المطيؼ. عبد ـ(.1995حمزة، مصر. في الصحفية المقالة 1طأدب . الييئةالقاىرة:
المصريةالعامةلمكتاب.

الييئةالمصريةالقاىرة:.ط(.)د.فيمحيطالنقداألدبيـ(.1985الخشب،إبراىيـعمي.)أبك
ب.العامةلمكتا
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كالدراميةـ(.1989داكسف.س.ك.) الدراما بيركت:.ط(.)د.جعفرصادؽالخميمي:ترجمة.
منشكراتعكيدات.

.فمسطيف:جامعة1.طاإلبداعفيمذكراتالشاعرةفدكلطكقاف)د.ت(.دركزة،أفنافنظير.
النجاح.

ي.دارالفكرالعرب.دمشؽ:1.طفياألدبالحديثـ(.2000الدسكقي،عمر.)

دارالفكرالعربي..القاىرة:ط(.)ده..نشأةالنثرالحديثكتطكرـ(2007الدسكقي،عمر.)

.القاىرة:مكتبةمدبكلي.3.طاألعماؿالشعريةالكاممةـ(.1987)دنقؿ،أمؿ.

 )أبك مرسي. السيد 1981ذكرل، فياألدبالمعاصرـ(. طالمقاؿكتطكره .1 دارالقاىرة:.
المعارؼ.

لبناف..أغنيةجسرالعكدةـ(.1976)رحباني،منصكر.،كعاصيرحباني،

داررياضالريسلمكتبالقاىرة:.ط(.)د.كتابالقبسالمضيءـ(.2008)الريس،نجيب.
كالنشر.

عالـالكتب..القاىرة:4.طففالكتابةالصحفيةـ(.1990)زيد،فاركؽ.أبك

 اابف أبك المخزكمي اهلل عبد بف أحمد لكليدزيدكف. .(1994 زيدكفـ(. ابف طديكاف .2.
بيركت:دارالكتابالعربي.

القاىرة:دارغريبلمطباعة..ط(.)د.دراساتفياألدبالمسرحيت(..سرحاف،سمير.)د

( إبراىيـ. 1996السعافيف، السردـ(. العربية-تحكالت الركاية في دراسة 1ط. دار. عماف:
الشركؽلمنشركالتكزيع.

.غزة:مكتبةاألمؿ.1.طالكتابةإلىكسائؿاإلعبلــ(.2004عيد،أحمدالعبد.)السأبك

.راـاهلل:مركزخميؿالسكاكيني1.طيكمياتخميؿالسكاكينيـ(.2004)السكاكيني،خميؿ.
الثقافي.
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القاىرة:مكتبةالنيضةالمصرية..12.طاألسمكبـ(.2003الشايب،أحمد.)

(. الييئةالقاىرة:.1.طالفعؿالمسرحيفينصكصميخائيؿركماف(.ـ1997شحاتة،حاـز
المصريةالعامةلمكتاب.
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القاىرة:الدارالمصريةالمبنانية.

كدية:داراألندلسلمنشرلسع.ا5ط.ففالتحريرالعربيـ(.2001الشنقيطي،محمدصالح.)
كالتكزيع.

بيركت:دارالعكدة..1.طقصيدةنكبةدمشؽ:الشكقياتـ(.1988شكقي،أحمد.)

.القاىرة:المكتبةاألزىريةلمتراث.1.طفيالنقداألدبي(.ـ2003صبح،عميعمي.)

ف(..)د.ـ(:)د.1.طالبحثاألدبيبيفالنظريةكالتطبيؽت(..صبح،عمي.)د

(.غزة.324-274)األعداد(7.السنة)أرشيؼجريدةالرسالةـ(.2004)صحيفةالرسالة.

( األمير. إسماعيؿ بف محمد 2006الصنعاني، أدلةـ(. مف المراـ بمكغ شرح السبلـ سبؿ
المعارؼ.ةمكتبالقاىرة:.1محمدناصرالديفاأللباني.ط:تعميؽ.األحكاـ

رمضاف. الصيفي.ـ(1985)الصيفي، رمضاف لممنشد اإلسبلمي الزجؿ ركائع غزة:.مف
تسجيبلتفرقةالففاإلسبلمي.
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دارالمعارؼ..القاىرة:13.طالففكمذاىبوفيالنثرالعربي.ت(.ضيؼ،شكقي.)د
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446 

.شكرممحمدعياد:تحقيؽكترجمة.كتابأرسطكطاليسفيالشعر(.د.تطاليس،أرسطك.)
.القاىرة:دارالكتابالعربيلمنشر.1ط

مؤسسة.القاىرة:ط(.)د.جامعالبيافعفتأكيؿآمالقرآفالطبرم،محمدبفجرير.)دت(.
الرسالة.

.القاىرة:مؤسسةىنداكملمتعميـ1.طديكافعميمحمكدطوـ(.2013)طو،عميمحمكد.
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( محمد. المطمب، 1997عبد النصـ(. تكمـ العامة.ط(.)د.ىكذا المصرية الييئة القاىرة:
لمكتاب.

( المطمب. 1995عبد الجرجانيـ(. القاىر عبد عند الحداثة طقضايا .1 الشركةالقاىرة:.
لكنجماف.المصريةالعالميةلمنشر

.بيركت:دارالكتب1.طالعقدالفريدق(.1404).شيابالديفأحمدبفمحمد،عبدربوابف
العممية.

دمشؽ:.ط(.)د.تجمياتالتناصفيالشعرالعربي-النصالغائبـ(.2001عزاـ،محمد.)
اتحادالكتابالعرب.

.1.طسطيفبعداتفاقيةأكسمكاتجاىاتالقصةالقصيرةفيفمـ(.2007)عمي،نبيؿخالد.أبك
غزة:مطبعةكدارابفاألرقـ.
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.بيركت:عالـ1.طمعجـالمغةالعربيةالمعاصرـ(.2008عمر،أحمدمختارعبدالحميد.)
الكتب.

( يمنى. الركائيفيضكءالمنيجالبنيكمـ(.1999العيد، دار2.طتقنياتالسرد بيركت: .
الفارابي.

بدرالديفمح )العيني، بفأحمد. القارمشرحصحيحالبخارمـ(.2001مكد تحقيؽ:عمدة .
دارالكتبالعممية..)د.ط(.القاىرة:عبداهللمحمكدمحمدعمر

( محمد. اهلل عبد 2006الغذامي، التشريحيةـ(. إلى البنيكية مف كالتكفير طالخطيئة .6.
المغرب:الدارالبيضاء،المركزالثقافيالعربي.

مجمةجامعة.ـ(.تجمياتالتناصفيشعرالمقاكمةالفمسطينيالمعاصر2010)ؿ.غنيـ،كما
.104-75(،2)5،الخميؿلمبحكث

.1.طجماليةالنصالركائي،مقارنةتحميميةلركاية)لعبةالنسياف(ـ(.1996فرشكخ،أحمد.)
المغرب:داراإليماف.

.بيركت:منشكراتنزارقباني.1.طاألعماؿالسياسيةالكاممةـ(.2011)قباني،نزار.

( القاىرة:2.طالجامعألحكاـالقرآف،تفسيرالقرطبيـ(.1964القرطبي،محمدبفأحمد. .
دارالكتبالمصرية.

القاىرة:دارالشركؽ..6.طالنقداألدبي،أصكلوكمناىجوـ(1990قطب،سيد.)

 ت(. )د بفعمي. أحمد اإلنشاصبحاألعشىفيصنالقمقشندم، ط(.اعة دار.)د بيركت:
الكتبالعممية.

دار.دمشؽ:5ط.العمدةفيمجالسالشعرـ(.1981القيركاني،أبكعميالحسفبفرشيؽ.)
الجيؿ.

تفسيرابفـ(.1999).عمادالديفأبيالفداءإسماعيؿبفكثيرالقرشيالدمشقيكثير.ابف
دارطيبة.مشؽ:د.2ساميبفمحمدالسبلمة.طحقيؽ:.تكثير
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.المغرب:الدارالبيضاء.2فريدالزاىي.ط:ترجمة.عمـالنصـ(.1997كريستيفا،جكليا.)

.القاىرة:دارالكتبالمصرية.1ط.النثرالفنيفيالقرفالرابعـ(.1934)مبارؾ،زكي.

بفحسيف أحمد المتنبي، المتنبي1983). ديكاف .ط(.)د.ـ(. بيركتلمطبيركت: باعةدار
كالنشر.

.بيركت:مؤسسةالرسالة.1.طشرحديكافالمتنبيـ(.1998)المتنبي،أحمدبفحسيف.

عزالديف:تحقيؽ.األعماؿالكاممةلمشاعرعبدالرحيـمحمكدـ(.1988محمكد،عبدالرحيـ.)
.دمشؽ:دارالجميؿلمنشركالطباعةكالتكزيع.1المناصرة.ط

...المغرب:الرباط3.طنظريةالنصاألدبيـ(.2007)مرتاض،عبدالممؾمرتاض.

.بيركت:دارالحرية.1.طديكافأحمدمطرـ(.2011)مطر،أحمد.

( محمد. 1986مفتاح، الشعرمـ(. الخطاب التناص(.تحميؿ المغرب:2ط)استراتيجية  .
المركزالثقافيالعربي.

بيركت:.6ط.افيالنيضةالعربيةالحديثةالفنكفاألدبيةكأعبلميـ(.2000المقدسي،أنيس.)
دارالعمـلممبلييف.

.بيركت:دار1عبدالكىابعزاـ.طحقيؽ:ت.كميمةكدمنةـ(.1981)المقفع،عبداهلل.ابف
الشركؽلمنشركالتكزيعكالطباعة.

.بيركت:دارالكتبالعالمية.1.طديكافقيسبفالممكحـ(.1999)الممكح،قيس.ابف

دارمجدالكملمنشر.القاىرة:1ط.األعماؿالشعريةالكاممةـ(.2006لمناصرة،عزالديف.)ا
كالتكزيع.

بيركت:دارالعكدة..ط(.)د.ديكافإبراىيـناجيـ(.1980)ناجي،إبراىيـ.

.بيركت:دارصادر.1.طففالمقالةـ(.1996نجـ،محمديكسؼ.)
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.2حقيؽ:إيقالدفاغنر.طت.ديكافأبينكاسـ(.2001)نكاس،الحسفبفىانئالحكمي.أبك
بيركت:الكتابالعربيبرليف.

ضبط:يكسؼ.جكاىرالببلغةفيالمعانيكالبيافكالبديعت(..الياشمي،أحمدبفإبراىيـ.)د
بيركت:المكتبةالمصرية..ط(.)د.الصميمي

( جيرمي. الركايةـ(.1996ىكثكرف، .ط(.د).غازمدركيشعطية:)ترجمة.مدخؿلدراسة
بغداد:كزارةالثقافة.

( المقصكد. أحمدعبد 6.طتطكراألدبالحديثفيمصرـ(.1994ىيكؿ، القاىرة: دار.
المعارؼ.

( سعيد. ـ(2001يقطيف، النصالركائي. المغرب:2ط.النصكالسياؽ-انفتاح المركز.
الثقافيالعربي.

 

 


