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  المقدمة
    

الً عن  بينما تأخرت القصة القصيرة قلي    ، كان الشعر هو األسبق إلى مواكبة األحداث والتأثر بها        
حيث بدأت القصة القصيرة في األرض المحتلة تشق        ، وجاءت في المرتبة الثانية بين الفنون     ، الشعر

ومـع تزايـد عـدد    ، ويشتد عودها مع مرور الوقـت   ، وتثبت وجودها ، م1967طريقها بعد نكسة    
 ،وغير األدبية التي كانت تخصص ركناً على صفحاتها لألدب والنقـد          ، الصحف والمجالت األدبية  

 الضفة الغربية وقطـاع غـزة       –ونظراً لوقوع األرض المحتلة     ، ينشر من خاللها األدباء إبداعاتهم    
فقد أخذ االحتالل منذ البداية يعمل على عرقلـة         ،  تحت سيطرة االحتالل   –ومن قبلها باقي فلسطين     

 وإخـضاع   ،التي تحد من هذه الحركـة     ، وذلك عبر سن القوانين الجائرة    ، واألدبية، الحركة الثقافية 
وتعـرض بعـضها اآلخـر للحـذف     ، ومنع نشر بعضها، المقاالت واإلصدارات للرقابة العسكرية   

وذلـك لتفـادي   ، مما حدا بكثير من أدباء األرض المحتلة الستخدام الرمز بشكل ملحوظ          ، والتشويه
يرة لذلك آثرنا أن نفرد للرمز في القصة القـص      .  واإلفالت من مقص الرقابة العسكرية    ، عدم النشر 

حيث لم نعثر من خالل تتبعنـا لـألدب         ، م هذه الدراسة  1967، م1948في األرض المحتلة عامي     
أو رسالة جامعية تجعل من الرمـز فـي القـصة           ، والنقد في األرض المحتلة على دراسة مستقلة      

على الرغم من أن الرمز يشكل اتجاهاً مميزاً في ذلك          ، القصيرة هدفاً أو موضوعاً للبحث والدراسة     
  .الفن األدبي

ودالالتـه  ، ولكي نقف على خصوصية الرمز ودواعي توظيفه في أدب األرض المحتلـة             
رأينا أن تتوزع هذه الدراسة على مقدمـة        ، ومصادره وسائل تشكيله في القصة الفلسطينية القصيرة      

  .وأربعة فصول وخاتمة ثم بعض المالحق ذات الصلة بموضوع الدراسة
أما الفصل األول الموسـوم     ، ن مبررات الدراسة وأهدافها ومنهجها    وقد اعتنت المقدمة بتبيي     

وذلك بـالتفريق   ، فسيشتمل على عدة مباحث تتكفل بتبيين مفهوم الرمز وماهيته        " مفهوم الرمز "بـ  
  .ثم تبيين أهم خصائص الرمز وسماته، والرمز واإلشارة، بين الرمز والرمزية

ي القصص القصيرة مبيناً الرمز إلـى األرض  وسيتطرق الفصل الثاني إلى دالالت الرمز ف     
والعالقة بـين   ، وكذلك الرمز إلى عالقة األنظمة العربية بالقضية الفلسطينية       ، واالحتالل والمقاومة 

وفـي ظنـي أن     ، لما لذلك من انعكاس على القضية الفلسطينية      ، المواطن العربي والسلطة الحاكمة   
، وذلك بسبب طبيعة االحتالل الـصهيوني     ، ز األدبية الرمز إلى األرض والتمسك بها من أهم الرمو       

حيـث اسـتخدم   ، وطرد سكانها األصليين، هذا االحتالل االستيطاني الذي يركز على سلب األرض   
تظهر في األم والمرأة والحبيبـة      ، كتاب األرض المحتلة للرمز إلى األرض مظاهر وتجليات كثيرة        

  .والشجر والنبات وغيرها
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سواء ما يعتمـد    ، لث عن المصادر التي استقى منها الكتاب رموزهم       وسيتحدث الفصل الثا    
: أو على التراث بكل أشكاله وأنواعـه      ، على عناصر مستقاة من الواقع والطبيعة والطير والحيوان       

حيث يلجأ الكتاب إلى التراث عندما ال يـسعفهم         ، الديني والتاريخي والشعبي واألدبي واألسطوري    
ويستحثوا العـزائم للـتخلص مـن واقـع         ، كي يستنهضوا الهمم  ، رهفيقومون باستحضا ، الحاضر

  .االحتالل البغيض
فإنهم يتكئون على شخصيات وأحداث ومواقف وموضوعات       ، وحين يستلهم الكتاب التراث     

  .يتخذون منها رموزاً ليلقوا أضواء كاشفةً على الحاضر البائس، مضيئة وغير ذلك
وعلـى  ، ون نماذج منه قادرة على التفاعل مع الـنص       يختار، وهم بتوظيفهم الرمز التراثي     

  .وإثراء العمل األدبي أكثر من أي أسلوب آخر، حمل أفكار معاصرة
حيـث  ، فيتناول وسائل تشكيل الرمز في القصة الفلـسطينية القـصيرة         ، أما الفصل الرابع    

، لقصة ومضمونها ثم رمزية العنوان ومدى ارتباطه بأجواء ا      ، يوضح في البداية كيفية تشكيل الرمز     
وبعد ذلك يتناول الرمز الجزئي واإلشارات والتلميحات التي ترمز إلى أشـياء         ، وامتداده في جسدها  

 أي القصص القائمة علـى  –ثم يقف على الرمز الكلي ، ويبين مدى تفاعلها مع السياق الفني   ، معينة
ومـدى  ، نهـا رمـوزهم   وتوضيح المصادر المتنوعة التي استقى الكتـاب م       ، الرمز والمبنية عليه  

  .بقصد تحوير المدلول ليتالءم مع فكرة الكاتب وهدفه من القصة، أو مخالفتها له، مطابقتها لألصل
ثم سـنقوم  ، وستهتم الخاتمة بتوضيح أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذا البحث          

رض المحتلة مـن    بإعداد ببلوجرافيا وثبت بالقصص القصيرة التي نشرت في صحف ومجالت األ          
وكذلك المجموعات القصصية والصحف والمجالت التي صـدرت        ، م1987م حتى عام    1967عام  

حيـث إن   ، لما ذلك من فائدة في حفظ التراث األدبي الفلسطيني والهوية الفلسطينية          ، في تلك الفترة  
جمعهـا  ولم يتمكن أصحابها من   ، كثيراً من القصص القصيرة بقيت متناثرة في الصحف والمجالت        

  .ولتسهيل رجوع الدارسين إلى تلك القصص في مكامنها، في مجموعات خاصة بهم
، وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقـوم باالسـتقراء والتحليـل                

مع توضيح مدى نجـاح أو إخفـاق        ، ويستخلص النتائج ، ثم يحلل أبعادها  ، ويعرض لظاهرة الرمز  
  .ي توظيف الرمز للتعبير عن أفكارهم ورؤاهمالكتاب الفلسطينيين ف

وأخير أرجو أن أكون بهذا العمل قد قدمت دراسة لجانب من جوانب القصة القصيرة فـي                  
، ثم بفضل من توجيهات أستاذي ومتابعته وتشجيعه ورعايتـه        ، فإن وفقت فمن اهللا   ، األرض المحتلة 

  .واهللا الموفق.. وإن قصرت فمن نفسي
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  :مفهوم المذهب: أوالً
بل إن التطور والتجـدد فـي شـتى         ، إن الثبات والجمود ليس من طبيعة الحياة في شيء          

جوهر ، ال جمود وتكرار آلي   ، فجوهر الحياة تجديد وإبداع وخلق    "، ن سننها وطبيعتها  مناحيها هو م  
وينعـدم  ... ال هبوط واستسالم لظالم المادة وقوانينهـا الغاشـمة        ، الحياة صعود وتسامٍ نحو النور    

  .)1("والتكرار اآللي محل اإلبداع، اإلعجاب بالحياة كلما حل التحجر محل الحياة
بل هـو   ، وال شذوذاً وانحرافاً عن منهج الحياة     ، في األدب والفن ليس بدعاً    لذا فإن التجديد      

فإن األدب لم يتوقف عنـد مـذهب واحـد أو           ، توافق وتناغم مع التغير والتطور وانسجام مع ذلك       
معبر عن طبيعة كـل مرحلـة مـن         ، متفاعل مع الحياة  ، بل هو في تطور مستمر    ، مدرسة بعينها 

  .مراحلها
أو كيفمـا   ، أو من مدرسة إلى أخرى ال يحدث اعتباطاً       ،  إلى آخر  أدبيهب  واالنتقال من مذ    

بل هو وليد   ، ووجهات نظرهم ، وال يأتي وفق آراء النقاد    ، وال يخضع ألمزجة وأهواء األدباء    ، اتفق
  .ظروف ثقافية وفكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية

ن فرد وال باتفـاق مجموعـة مـن          ال تنشأ بإرادة فنا    – والفنية عامة    –فالمدرسة األدبية   "  
، وإنما هي جزء من بناء ثقافي عام معبر عن مرحلة اجتماعية من مراحل تطور المجتمع              ، الفنانين

ن المدرسة األدبية تستجيب في مضمون نتاجها األدبي للمثل العليا الفكريـة والروحيـة فـي                إأي  
  .)2("مرحلتها االجتماعية

وإنما أخذت تتكون وتظهر ابتـداء مـن عـصر          ، ديماًوالمذاهب األدبية لم تكن معروفة ق       
وتعمل على إيجادها العوامل المختلفة التي تـؤثر  ، دون قصد أو تعمد لكنها تنبع من الحياة   ، النهضة

  .)3(وتكون األدب وتصبغه بما يالئمها، في كيان األدباء وأمزجتهم ومشاعرهم
أو يجمع ما بـين االسـمين       ، سةوهناك من النقاد من يطلق على المذهب األدبي اسم مدر           

مـا  "فكثيراً ، ولكن من خالل استخدام الكلمتين يتضح أن ال فرق بينهما     ، المدارس والمذاهب األدبية  
كأنهم يشيرون بذلك إلى مـا فيهـا   ، أطلق الغربيون أنفسهم على كثير من هذه المذاهب اسم مدرسة 

،  ما يتبع تلك الخطوط مـن أدبـاء        وإلى، وإلى ما يسبق ذلك من إعداد     ، من خطوط عامة ومناهج   
  .)4(وإلى ما يبقى منها من آثار

                                                
  .27-26ص، م1966القاهرة ، دار الهالل، علم النفس في الفن والحياة: يوسف مراد. د (1)
 .169ص، م1976القاهرة ، دار الثقافة للطباعة والنشر، دبمقدمة في نظرية األ: عبد المنعم تليمة. د (2)
  .13ص، )ت.د(، القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الرمزية في األدب العربي: درويش الجندي. د (3)
، م1983بغـداد   ، منشورات دار الجـاحظ للنـشر     ، الخالصة في مذاهب األدب الغربي    : علي جواد الطاهر  . د (4)

 .11ص
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فالخطوط العامة هي عبارة عن الخصائص والسمات والحدود التي تميز كـل مدرسـة عـن                
حيث ال ضير أن يقع ما      ... الفصل الصوري "والفصل بين المدرسة والمذهب هو من قبيل        ، غيرها

  .)5("والعكس صحيح، )المذهبية( على عن آخرين) المدرسة األدبية(وقع لدنيا على 
ولـدتها  ، وال تأتي من عدم بل هي حاالت نفسية عامة    ، ال تنشأ من فراغ   ، فالمذاهب األدبية   

ـ    ، حوادث التاريخ ومالبسات الحياة في العصور المختلفة       د فوضـعوا   اوجاء الشعراء والكتاب والنق
وبذلك خلقوا مذهباً   ، مذهبن مجموعها ال  يتكون م ، للتعبير عن هذه الحاالت النفسية أصوالً وقواعد      

  .)6(جديداً
فهـو يمثـل   ، فكل مذهب من هذه المذاهب بحكم انبثاقه من ظروف العصر الذي ظهر فيه             

كـي  ، ألنه بمثابة تيار عام فرضه العصر على صفوة كتابه والمفكـرين          ، روح العصر خير تمثيل   
وهـذه  ،  ويشاركوا في وجوه نشاطه اإلنـسانية ،ويبلوروا مثله، ويقودوا إمكانياته، يستجيبوا لمطالبه 

ألنهـا  ، ليست مفروضة عليهم من خـارج نطـاق الفـن         ، المذاهب لدى دعاتها وممثليها الحقيقيين    
  .)7(صادرة عن اقتناعهم ووالئهم لروح عصرهم وإيمانهم برسالتهم اإلنسانية فيه

وميته تنبع من عموميـة     فإن عم ، وما دام المذهب هو تيار عام يعم العصر والحقبة الزمنية           
ومن هنا يكون تشابه األفكار والمبـادئ عنـد         ، الحالة النفسية التي يمثلها عند أبناء المجتمع الواحد       

وهـذا التـشابه فـي      ،  العام بنبض العصر والمجتمع    سيمليه اإلحسا ، أدباء مذهب ما تشابهاً عفوياً    
فكرية وفنية واجتماعية تسود عصراً مـن       األفكار يكون أمراً طبيعياً نابعاً من قيم العصر وتيارات          

حيث تصبح المذاهب أو المدارس السابقة غيـر        ، ونتاجاً طبيعياً لتفاعالت اجتماعية معينة    ، العصور
ثـم  ، وتمثيل العـصر فـي فلـسفته   ، والحاالت النفسية الجديدة، اإلحاطة بالفكر الجديد  "قادرة على   

مما يحتم بروز مذهب آخـر      ، )8(يتطلع إليها أهله  و، يفرضها العصر ، اإليمان برسالة إنسانية ملحة   
ويـرفض بعـض   ،  عن وضع نفسي واجتماعي جديد     بروأن يع ، قادر على االضطالع بتلك المهمة    

  .القيم الفنية واالجتماعية السائدة

                                                
 .201ص، م2002القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1ط، نظرية المصطلح النقدي: عزت جاد. د )(5

 .118ص، م1978القاهرة ، دار نهضة مصر للطبع والنشر، في األدب والنقد: محمد مندور. د (6)
 .374ص، م1987بيروت ، دار العودة، األدب المقارن: محمد غنيمي هالل. د (7)

، )ت.د(، القـاهرة ، دار نهضة مصر للطباعة النـشر  ، قضايا معاصرة في األدب والنقد    : ي هالل محمد غنيم . د )8(
  .10ص
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والمبـادئ واآلراء   ، وإذا كانت المذاهب األدبية هي عبارة عن مجموعة من األسـس الفنيـة            
وهي أشـبه   ، والتي تكون بمثابة العقيدة الممثلة لروح العصر      ،  أو لمدرسة  المتصلة والمنسقة لمفكر  

  .)9(بالموجات في مجرى الفكر اإلنساني
وأحـاطوا  ، عباقرة العصر الذين اكتملوا في التكوين األدبي      "فإن الذي ينهض بالدعوة إليها        

  .)10(بالتيارات الفكرية الممثلة لروح العصر
وإنمـا تبـدأ فـي التـشكل        ، وال تتكون طفرة  ، ورة مفاجئة والمذاهب األدبية ال تظهر بص      

، وشيئاً فشيئاً بتأثير العوامل الظاهرة والخفية إلى أن تصل إلى دور تتميز فيـه             "، والتبلور بالتدريج 
 وتنزع إلى تمثل خـصائص عامـة   )11("وتصبح ذات كيان خاص وطابعاً يمتاز بلون من االستقالل    

باعتباره وسيلة للتعبير عـن  ، دب هو الذي يسبق إلى تلك المذاهبألن األ"، تتبدى في نتاجها األدبي  
  .)12("حاالت نفسية أو أوضاع اجتماعية تتغير فيتغير تبعاً لها األدب وتتغير مذاهبه

كما يحتوي على مضمون أو     ،  أو خصائص وأصوالً فنية    اًوكل مذهب أدبي يتضمن صور      
فـإن المـضمون أو     ، مسائل عامة مجـردة   وإذا كانت الصور والخصائص واألصول تعتبر       ، مادة

المادة يغلب أن تكون مسائل خاصة وثيقة الصلة بشخصيات األدباء وأزمـانهم وبيئـاتهم الثقافيـة                
 .)13(واالجتماعية

وإذا كان األدباء هم الذين يسبقون إلى المذاهب األدبية باعتبار األدب وسيلة للتعبيـر كمـا            
النقد األدبي هـو    "ألن  ، ون بإلقاء الضوء وتجلية هذه المذاهب     فإن النقاد هم الذين يقوم    ، سبق القول 

ويوضـح مكانتهـا    ، ويحللها ويفسرها ويسمي مبادئها وأصـولها     ، الذي يحدد هذه المذاهب األدبية    
وهو هل المـذاهب    ،  ولكن هناك تساؤل يطرح نفسه     )14("األدبية ومنزلة كل منها بين سائر المذاهب      

، نه كلما يفلـس مـذهب أدبـي       إوبمعنى آخر    رة على نحو منظم؟   األدبية تتوالى وتتعاقب بالضرو   
 –يأتي في أعقابه بـشكل مباشـر        ، ويصبح غير قادر على التعبير عن الظروف واألجواء الجديدة        

 هذا ال يعني التوالي الزمني      اتسلسله"ن هذه المذاهب في     إحيث  ، أم األمر مختلفة  ، مذهب جديد آخر  
، مذاهب ثم تنقطـع   تتوالى  وقد  ، فقد تمر مدة دون سيادة مذهب     ، احدأو األطراد في القطر الو    ، التام

                                                
محمـد غنيمـي   . ود، 118ص، م1975بيروت ، مكتبة لبنان، معجم مصطلحات األدب : مجدي وهبة . د: انظر )(9

 .10، 5ص، قضايا معاصرة في األدب والنقد: هالل
  .9ص، رة في األدب والنقدقضايا معاص: محمد غنيمي هالل. د )10(
  .14ص، الرمزية في األدب العربي: درويش الجندي. د )11(
 .43ص، م1979القاهرة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، األدب ومذاهبه: محمد مندور. د )12(
  .44ص: نفس المصدر )13(
، الفلسفة والنقد األدبي  : زكي نجيب محمود  . د: وانظر، 14ص، الرمزية في األدب العربي   ، درويش الجندي . د )14(

 .18ص، م1983القاهرة ، 1عدد، 4مجلد ، مجلة فصول
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يكون األدب فيها متأثراً بما تتأثر به مجموعة مظاهر         ، والمسألة على أية حالة مسألة ظروف عامة      
  .)15("وعن غير قناعة، وال يمكن أن تنشأ افتعاالً وقصداً، الحياة

أو سنة بعينهـا يمكـن      ، يس هناك حد فاصل   فل، ن المذاهب األدبية متداخلة فيما بينها     إكما    
، فإن موت مذهب ما ال يعني موت كـل آثـاره    ، وبداية لمذهب جديد  ، اعتبارها كنهاية تامة لمذهب   

بـل إنهـا    ، وذلك ألن المجموعة الواحدة من األساليب واألفكار ال تلغيها كلياً المجموعة الجديـدة            
 ناحية أخرى نجد بعض أفراد مدرسة ما لـم          ومن، هذا من ناحية  ، بالعكس تبقى رغماً عما استجد    

واستغالل إمكانياتها  ، فيستمرون في ممارسة أساليب مدرستهم    ، يتأثروا بالمؤثرات الخارجية الجديدة   
  .)16(عندما يكون معظم الناس قد تخلوا عنها، أكثر فأكثر

ب وبذلك تبقى أفكار ومبادئ المذهب السابق تتنفس وتحيا في المجتمع رغم سـيطرة مـذه             
وفي نهاية المطاف نـستطيع     ، مما يدل على تداخل وتشابك المذاهب والمدارس األدبية       ، أدبي جديد 

  .ميالد فازدهار فذبول، إن المذاهب تمر بدورة حياة كدورة حياة اإلنسان: أن نقول
  

  :الرمز والرمزية: ثانياً
ـ      ، لعصورلقد عرف اإلنسان التعبير الرمزي منذ أقدم ا          ، ر األرضفمنذ أن وجد علـى ظه

وفهـم  ، وتفسيره، واكتشاف مجاهله ، يحاول عبر نسق الرمز معرفة الكون والعالم      ، وفي هذا الكون  
رمزي عند اإلنسان العاقل هو سلوك المرء حيث هو         غير ال السلوك  "وذلك ألن   ، أسراره وغوامضه 

ر  يحـاول تطـوي    )17("أما السلوك الرمزي فهو سلوك الشخص نفسه من حيث هو إنسان          ، "حيوان"
فهو منذ أقدم العهود اعتـاد علـى إنـشاء    ، ومعرفة ظواهر الحياة وعالقاتها، نفسه والسمو بتفكيره 

فاإلنـسان منـذ    ، لتمثيل ظواهر الحياة وعالقاتها كما تظهرها تجاربه      ، نماذج من الكلمات والصور   
فيمـا  تـشتمل  ، ظهوره في الوجود ظل منهمكاً في تجسيد عالمه وسلوكه وأفكاره بأساليب مختلفـة  

تشتمل على األصوات واألشياء والصور والرسوم والخرائط والمخطوطـات والكلمـات المدونـة             
  .)18(والرموز
وإن استخدام الرمز يظل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بفكر اإلنسان وبوعيـه وبميولـه ونزعاتـه         

، إناء ضـيافة أو من أي ) قطعة من خزف(كانت تعني "فكلمة الرمز في اليونانية    ، الروحية والعقلية 
                                                

 .10ص، الخالصة في مذاهب األدب الغربي: علي جواد الطاهر. د (15)
، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر      ، 2ط، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا   ، قلعة اكسل : إدمون ولسون : انظر (16)

 .16ص، م1979بيروت 
 .41ص، م1999الالذقية ، دار الحوار للنشر والتوزيع، 1ط، سحر الرمز: ادي عبر الرحمنعبد اله. د (17)

عبد المنعم  . د: وانظر، م1985الكويت  ، 4العدد، 15المجلد  ، عالم الفكر ، التفاعل الرمزي : ورينقيس ال : انظر )18(
  .22ص، مقدمة في نظرية األدب: تليمة



 8

ألقـي فـي    (والكلمة في أصلها مشتقة من الفعل اليوناني الذي يعني          ، داللة على االهتمام بالضيف   
ن أي إ.  )19("الجمع في حركة واحدة بين اإلشارة والشيء المشار إليـه (أي هو يعني   ، )الوقت نفسه 

  .فكرة التشابه بين اإلشارة والمشار إليه كانت موجودة في األصل
وعنده أن الكلمات رموز لمعـاني      ، ن أرسطو أقدم من تناول الرمز بمفهومه الفني       فربما كا   
ثم التجريدية المتعلقة بمرتبة أعلـى مـن مرتبـة          ، أي رموز لمفهوم األشياء الحسية أوالً     ، األشياء
والكلمـات المكتوبـة رمـوز للكلمـات        ، الكلمات المنطوقة رموز لحاالت الـنفس     : "يقول، الحس

وهـو  ، الرمز النظري أو المنطقـي    : ما أنه قسم الرمز إلى ثالثة مستويات رئيسية       ك، )20("المنطوقة
والرمـز  ، وهو الذي يعني الفعل   ، والرمز العملي ، إلى المعرفة الذي يتجه بواسطة العالقة الرمزية      

وهو الذي يعني حالة باطنية معقدة من أحـوال الـنفس وموقفـاً عاطفيـاً أو             ، الشعري أو الجمالي  
، والذي يفهم من تقسيم أرسطو للرمز أنه رد مستوياته إلـى المنطـق واألخـالق والفـن      ، وجدانياً

والرمز األخالقي العملي يعني    ، المنطق ال يعدو أن يكون تصنيفاً رمزياً للمعرفة الصورية الخالصة         
وأحـوال  ، أما الرمز االستطيقي فيرد إلى انطباعـات ذاتيـة      ، بالمبادئ والقواعد التي تنظم السلوك    

  .)21(وهو الذي ينكشف في مجاالت اإلبداع الفني، دانيةوج
فقد وردت فـي التـراث      ، أما كلمة الرمز فهي ليست غريبة وال جديدة على اللغة العربية            

األدب العربي القديم اإليحاء النفسي الرحب غير المقيد        "فهي ال تعني في     ، العربي بمعناها اإلشاري  
ولـيس  ، وتدل على المعنى اللغوي العـام     ... بير غير المباشر  أو التع ، بل تعني اإلشارة  ، أو المحدد 

وكـذلك فـي المعـاجم    ،  بالمعنى السابق)23(فقد جاءت في القرآن الكريم  ، )22("المعنى الفني الضيق  
  . على المعنى اإلشاري)25(ولم تخرج الكتب البالغية والنقدية، )24(اللغوية

                                                
 .7ص، م1981بيروت ، منشورات عويدات، 1ط، زغيبترجمة هنري ، األدب الرمزي: هنري بير )(19

  .39ص، م1979القاهرة ، دار نهضة مصر، النقد األدبي الحديث: محمد غنيمي هالل. د (20)
، م1978بيـروت   ،  ودار الكنـدي   سدار األنـدل  ، 1ط، الرمز الشعري عند الصوفية   : عاطف جودة نصر  .  د )21(

  .19ص
  .8، ص1978، دار المعارف، القاهرة 2ط، ي الشعر المعاصرالرمز والرمزية ف: محمد فتوح أحمد. د )22(
" قال رب اجعل لي آية قال آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمـزاً              "في قصة زكريا عليه السالم      : قوله تعالى  )23(
 ).3/41آل عمران (
 مفهوم بـاللفظ مـن   ويكون تحريك الشفتين بكالم غير، تصويت خفي باللسان كالهمس" لسان العرب مادة رمز    )24(

والرمـز  ، وقيل الرمز إشارة وإيحاء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم       ، إنما هو إشارة بالشفتين   ، غير إبانة بصوت  
ورمزتـه المـرأة   ، ورمز يرمز رمزاً، في اللغة كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظ بأي شيء أشرت إليه بيد أو بعين    

، القاهرة، دار المعارف ، لسان العرب إعداد عبد اهللا علي الكبير وآخرون       :  منظور ابن، "بعينيها ترمزاً رمزاً غمزته   
، م1952القـاهرة  ، شـركة البـابي الحلبـي     ، 2ط، 2ج، القاموس المحـيط  : والفيروز آبادي .  1727ص، )ت.د(

 .385ص، ت.د، مصر، مطابع األوفست، 1ج، إشراف إبراهيم مصطفى وآخرون: والمعجم الوسيط.  183ص
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يتعداه إلى أن جاء قدامة بن جعفـر فـي   وقد ظل مفهوم الرمز عند العرب لغوياً إشارياً ال     
حيث اسـتطاع أن  ، )27("أول من تكلم عن الرمز بالمعنى اإلصطالحي"الذي يعد ، )26(كتابه نقد النثر  

أخذ على يديـه  "كما أنه ، ينتقل بالرمز من معناه ومفهوم اللغوي اإلشاري إلى المفهوم اإلصطالحي       
ولكنه اقتـصر  ، وبصورة أدق من سابقيه،  أوسعوتعرض له بشكل، لم تعرف من قبل، أبعاداً جديدة 

وأصـله  ، هو ما أخفـي مـن الكـالم   : "حيث قال عن الرمز، )28("داللته بين المتكلم وبعض الناس    
وإنما يستعمل المتكلم الرمز في كالمه فيما يريد طيه عن كافـة            ، الصوت الخفي الذي ال يكاد يفهم     
 الحرف اسماً من أسماء الطيـر أو الـوحش أو           فيجعل للكلمة أو  ، الناس واإلفضاء به إلى بعضهم    

فيكـون  ، ويطلع على ذلك الموضع من يريد إفهامـه       ، أو حرفاً من حروف المعجم    ، سائر األجناس 
  . وبذلك يكون قد انتقل بالرمز نقلة نوعية)29("مرموزاً عن غيرهما، ذلك قوالً مفهوماً بينهما

ثـم إن  ،  أقترب من الرمـز األدبـي  ولقد عرف التراث العربي أيضاً الرمز الصوفي الذي    
ال يمثل أداة تعبيرية مثل االستعارة والمجـاز المرسـل          "مفهوم الرمز اتسع عند البالغيين وأصبح       

 وغيرها مـن    )30("وإن هذه المجموعة األخيرة بأتمها هي التي تنضوي تحت تسمية الرمز          ، والكناية
  . والنقدية في التراثواستوعبتها الكتب البالغية، المباحث التي اشتملت عليها

إال أن الـوعي النقـدي      ، استخدام الرمز في األدب يعود إلى بداية األدب نفـسه         "وإذا كان     
وذلك بظهور المدرسة الرمزية    ، )31("لم يتبلور حتى القرن التاسع عشر     ، بالرمز كوسيلة أدبية فعالة   

، ث مع ظهور هذه المدرسة    إذ طرأ تطور كبير على مفهوم الرمز في النقد األدبي الحدي          ، في فرنسا 
تتكاتف وتتعاون  ، حيث أصبح وسيلة للتعبير عن أوجه النشاط اإلنساني الفكري والثقافي والمعرفي          
للتعبيـر عـن    ، من خالله األشياء والعناصر واألفكار والعواطف والثقافات متفاعلة منصهرة فيـه          

                                                                                                                                             
دار ، تحقيق محيي الدين بن عبـد الحميـد  ، العمدة: وابن رشيق .  70ص، 1ج، البيان والتبيين : الجاحظ: نظر ا )25(

تحقيـق  ، اإليضاح: الخطيب القزويني .  واعتبر القزويني الرمز فرعاً من فروع الكناية      ، 306ص، م1981، الجيل
   .466ص، م1989بيروت ، الشركة العالمية للكتاب، محمد عبد المنعم خفاجي

ولكن ثبت أنه البـن  ، كتاب نقد النثر ونسباه لقدامة بن جعفر، لقد حقق كل من طه حسين وعبد الحميد العبادي         )26(
، مطبعة العاني، خديجة الحديثي. ود، أحمد مطلوب . وحققه د " البرهان في وجه البيان   "وهب الكاتب واسمه الحقيقي     

  .م1976بغداد 
 .44ص، ألدب العربيالرمزية في ا: درويش الجندي. د )27(
جامعـة  ، رسالة دكتوراه مخطوطة، الرمز وداللته في الشعر العربي الفلسطيني الحديث: محمد مصطفى كالب   )28(

  .4ص، م2002ليبيا ، الفتاح
  .62-61ص، م1979القاهرة ، مكتبة الخانجي، تحقيق كمال مصطفى، نقد النثر: قدامة بن جعفر )29(
، م1990بيـروت   ، المركز الثقافي العربي  ، 1ط،  في الخطاب البالغي والنقدي    الصورة الشعرية : محمد الولي  )30(

 .192ص
  .13ص، م1982القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  المعاصرةةالمدارس المسرحي: نهاد صليحة )31(
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، وللكشف عـن حقـائق الواقـع      ، لتوضيح جوهر الحياة  ، الحياة والواقع بطريقة غير مباشرة وفنية     
استخدام الرمز كوسيلة أدبية فعالة يكمـن فـي      "ألن  ، والعالقات الخفية والمختلفة التي تعتمل داخله     

والنفاذ إلى عـوالم ال     ، محاولة الرمزيين استخدام تلك األداة اللغوية كوسيلة الختراق حجب الغيب         
وتعبر عمـا   ، ة لتكشف عن أسرار الوجود    وترتفع فوق تفاهات الحياة اليومي    ... تصل إليها الحواس  
ال يسعى إلى مجرد نسخ األشياء وظواهر       ، بالطبع، الفن األصيل "حيث ن   ، )32("يستحيل التعبير عنه  

ويكشف عن االتجاهات في عملية     ، إنه يظهر ما هو متميز ونموذجي     ، إلى مجرد استنساخها  ، الحياة
ز الفني نرى األفكار تنـدمج وتنـصهر مـع         وفي الرم ،  دون أن يكون هو الواقع     )33("تطور الواقع 

فالرمز في أي عمل جيد كامن فـي  ، بحيث ال يمكن فصلها عن تلك الرموز التي تقمصتها     ، الرموز
  .التفاعل بين الرامز والمرموز إليه

واالبتعـاد عـن   ، والتكثيـف ، ونالحظ أن طبيعة الرمز قائمة بالدرجة األولى على اإليحاء     
مع التوسع في األفق المعرفي والفـضاء     ، وتكثيف الداللة ، ى اختزال األلفاظ  واالعتماد عل ، المباشرة
، وفي خلق ما تحملـه الـدالالت  ، بحيث يدعو القارئ لالنخراط في الكشف عن الدالالت  ، اإليحائي

فهو ذو طبيعـة  ، ألن الرمز ال يسلم نفسه طواعية وببساطة ويسر     ، وتوضيح جماليات العمل األدبي   
فاألدب الرمزي يفرض على    " قراءات متعددة ومتعمقة لمحاولة استكناه مدلوالته        مراوغة يحتاج إلى  
إذن القارئ مدعو إلـى     ، ويدعوه إلى كشف المعاني الخفية في غوصه عليها       ، القارئ قراءة واعية  

، وهذه القراءة الواعية المسماة الحقاً خالقـة      ، وإلى مالقاته في تفكيره   ، المساهمة في فكرة المؤلف   
بينمـا  ،  الرمز–القارئ مدلول الصورة ) يحزر(فليس المطلوب فقط أن    ، قارئ من المقروء  تقرب ال 

  . وتحليل الرموز والكشف عن أبنيتها)34("األثر الرمزي الحقيقي
ونتنازل عن التعبيـر  ،  نلجأ إلى الرمز تعبيراً وفناً– أصالً –ما الذي يجعلنا   : ولكن قد يقال    

باعتبـار أن  ، طة؟ واإلجابة تكمن في صعوبة المعرفة المباشرة    المباشر مع ما فيه من وضوح وبسا      
 إال أن   – والحالـة هـذه      –فليس أمام الشاعر    ، حاالت النفس حاالت مركبة غير واضحة بطبيعتها      

  .)35(أي تعبير حدسي، وأن يعبر عنها بنفس الطريقة، "حدسية"يعرفها معرفة 
واللجوء إليها لـيس نتيجـة      ، والحياةكما إن الرموز خالصة حيوات مليئة بالقوة والحركة           

وإلى أن يرى األفكار    ، ولكنه ينشأ من نزوع اإلنسان إلى التجسيد      ، عجز اإلنسان عن التعبير باللغة    "

                                                
  .9ص، المدارس المسرحية المعاصرة:  نهاد صليحة)32(
، ترجمة عـادل العامـل  ، مقال ضمن كتاب األدب وقضايا العصر    ، مذجه الواقع  األدب ون  :ميخائيل خرايجينكو  )33(

  .33ص، م1981العراق ، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم
 .10ص، األدب الرمزي: هنري بير )34(
  .46ص، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر: محمد فتوح أحمد. د )35(
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وهذه الـشخوص قـد   ، والعواطف في شكل شخوص تحركها العواطف واألهواء التي تعتمل داخله        
  .)36("ا من دالالت ومعانيفيحملها ما يجد مناسباً له، تكون أشياء في عالم اإلنسان

ويجد األدباء والفنانون في الرمز أيضاً أداة عظيمة في الوصول إلى المعـاني والمـشاعر                 
وإخراجها إلـى دائـرة     ، والهواجس التي تعجز اللغة التقريرية المباشرة عن إدراكها والتعبير عنها         

  .النور حتى يتعرف عليها اإلنسان
يد وتوصيل التجربة الفنية في صورة مكثفة ومركزة لهـا  وسيلة لتجس "ويمكن اعتبار الرمز      

  .)37("نفس الشحنة الشعورية التي تميز التجربة
بالرغم من اختالف   ، وال يمكن أن نتطرق إلى طبيعة الرمز دون أن نعرفه ونحدد مفهومه             

تكشف عن جانب من جوانب فلـسفة الرمـز         ، فهناك تعريفات فضفاضة  ، اآلراء حول ذلك وتباينها   
والتـأليف  ، ألنك حالما تبدأ باالنتقاء   ، في جوهرها رمزية  ، الفنون كلها " يقول هذا التعريف إن      حيث

إن البيت في أول األمر ركـام مـن         ، وتدخل عالم الرمز  ، تغادر ميدان المواد المختلطة   ، والتوجيه
ه المـواد   ولكنك عندما تنتقي هذ   ، حسب المادة التي تريد بناء البيت منها      ، الحجارة والخشب والطين  

النتقاء ،  فهو يعتبر كل إبداع فني رمز      )38("فقد أتيت عمالً رمزياً   ، وتجمعها وتبنيها وفق خطة سابقة    
  .فعبر عنها في صورة جديدة مضيفاً إليها لمسات الكاتب اإلبداعية، الكتاب لجوهر األشياء

 Tindalندال   ويعتبره ت  )39("وجهاً مقنعاً من وجوه التعبير بالصورة     "وهناك من يرى الرمز       
 بمـا ال يمكـن   – عن طريـق المـشابهة   –أساسه اإليحاء ، تركيباً لفظياً" "الرمز األدبي "في كتابه   

 )40("موحدة بين أمشاج الشعور والفكـر     ، بحيث تتخطى عناصره اللفظية كل حدود التقرير      ، تحديده
لظـاهري مقـصود    الداللة على ما وراء المعنى الظاهري مع اعتبار أن المعنى ا          "وعده آخر بأنه    

فالرمز هو قبـل كـل      ، هو ما يتيح لنا أن نتأمل شيئاً آخر وراء النص         "واعتبروه أيضاً   ، )41("أيضاً
أو هو القصيدة التي تتكـون  ، وإنه اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة    ، شيء معنى خفي وإيحاء   

لذلك هـو  ، لماً ال حدود لهإنه البرق الذي يتيح للوعي أن يستشف عا، من وعيك بعد قراءة القصيدة   

                                                
  .15ص، م1979بغداد ،  الثقافة واإلعالمووزارة، األسطورة الرمز في األسطورة: نبيلة إبراهيم. د )36(
 .13ص، المدارس المسرحية المعاصرة: نهاد صليحة )37(
بيـروت  ، منـشورات مكتبـة منيمنـة   ، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، األديب وصناعته ): إشراف(روى كادرن    )38(

محمد . سان عباس ودإح. ترجمة د ، النقد األدبي ومدارسه الحديثة   : ستانلي هايمن : وانظر، 161-160ص، م1962
مقال ضمن كتاب   ، األدب ونمذجة الواقع  : وميخائيل خرابجينكو ، 113ص، م1981بيروت  ، دار الثقافة ، يوسف نجم 

  .25ص، األدب وقضايا العصر
   .195ص، م1988بيروت ، دار العودة، 5ط، الشعر العربي المعاصر: عز الدين إسماعيل.  د)39(
  .41ص، مزية في الشعر المعاصرالرمز والر: محمد فتوح أحمد.  د)40(
 .200ص، م1996بيروت ، دار صادر، فن الشعر: إحسان عباس. د )41(
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إنما الرمز لمحة مـن لمحـات       : " وقال اشبنجلر  )42("واندفاع صوب الجوهر  ، إضاءة للوجود المعتم  
الوجود الحقيقي يدل عند الناس ذوى اإلحساس الواعي على شيء من المستحيل أن يتـرجم عنـه                 

فـن  "ويك إلى الرمز بأنـه  وأشار تشارلز تشاد  ، )43("داللة تقوم على يقين باطني مباشر     ، بلغة عقلية 
وال بشرحها من خالل مقارنـات صـريحة        ، ليس بوصفها مباشرة  ، التعبير عن األفكار والعواطف   

ولكن بالتلميح إلى ما يمكن أن تكون عليه صورة الواقع المناسب لهذه األفكـار              ، وبصورة ملموسة 
  .)44("ر مشروطةوذلك بإعادة خلقها في ذهن القارئ من خالل استخدام رموز غي، والعواطف

فـن إثـارة    "وألمح إلى أنـه     ، وهو ميالرميه إلى الرمز   ، ولقد تطرق أحد أقطاب الرمزية      
أو هو فن اختيار موضوع     ، حتى يكشف في النهاية عن حالة مزاجية معينة       ، موضوع ما شيئاً فشيئاً   

يـة يجـب أن     إن هذه العاطفة أو الحالـة المزاج      "ولكنه أضاف   " ما ثم نستخرج منه مقابالً عاطفياً     
وعرفه أدمون ولسون في كتابه قلعة اكـسل بأنـه          ، )45("تستخلص عن طريق سلسلة من التكشفات     

 عن طريق تـداعٍ معقـد    –محاولة إيصال مشاعر شخصية فذة عن طريق وسائل مدروسة بعناية           "
أي التعبير غير   ، اإليحاء"محمد غنيمي هالل    . وجعله د ، )46(" ناجم عن خليط من الصور     –لألفكار  

والرمز ، التي ال تقوى على أدائها اللغة في داللتها الوضعية        ، المباشر عن النواحي النفسية المستترة    
ال عـن طريـق   ، بحيث تتولد المشاعر عن طريق اإلثارة النفـسية ، هو الصلة بين الذات واألشياء 

  .)47("التسمية والتصريح
 والتبـاين فـي اآلراء   من خالل استعراض التعريفات السابقة يتضح لنا مـدى االخـتالف     

وهذا راجـع إلـى أن      ، وأنه لم يخضع لتعريف ومفهوم محدد     ، ووجهات النظر حول مفهوم الرمز    
 فـال  )48("فهو ضباب مشع أكثر منه منطقـة محـددة  ، كمصطلح أدبي ليس له معنى واضح"الرمز  

 الرمز مـن    وهو يعلو على التحديد والتعيين كما يمكن اعتبار       ، توجد له مواصفات معينة في األدب     
وإن كل علم يـستخدمه بطريقـة أو        ، تعرضت الستعماالت يصعب حصرها خاصة    "المفاهيم التي   

بل كثيراً مـا    ، وهذا االنبهام في هذا المفهوم ليس حاصالً بمجرد االنتقال من علم إلى آخر            ، أخرى

                                                
 .72ص، م1987منشأة اإلسكندرية ، البنيات األسلوبية: مصطفى السعدني. د )42(

  .153ص، م1981، دار األندلس، 2ط، الصورة الشعرية: مصطفى ناصف.  د)(43
، م1992القـاهرة   ، الهيئة لمصرية العامـة للكتـاب     ،  نسيم يوسف إبراهيم   ترجمة، الرمزية:  تشارلز تشادويك  )(44
  .42-41ص

 .40ص: المصدر السابق )45(
 .23ص، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، قلعة اكسل: أدمون ولسون )46(
 .398ص، األدب المقارن: محمد غنيمي هالل. د )47(
  .189ص، الصورة الشعرية في الخطاب البالغي والنقدي: الولي محمد )48(



 13

هج التـي  باإلضافة إلى اخـتالف المنـا  ، )49("وجدناه يخضع الستعماالت متعددة داخل العلم الواحد   
، ولكن على الرغم من اختالف الباحثين حول مفهوم محـدد للرمـز        ، يتبناها وينطلق منها الباحثون   

وتجاوز السطح إلـى العمـق      ، فإن هناك اتفاقاً بينهم يكمن في أن الرمز يقوم ويعتمد على اإليحاء           
  .ها الفنيةوتجاوز أشكال الواقع اليومي ممتزجاً بالذات المبدعة ومتسقاً مع رؤيت، والجوهر
وكان استخدامه في األدب يرجـع إلـى        ، وإذا كان اإلنسان قد عرف التعبير الرمزي قديماً         

 يعود إلى ظهور الحركـة      –فإن التطور الكبير والهائل الذي طرأ على مفهوم الرمز          ، األدب نفسه 
 18فـي   وذلك بعد صدور البيان األول للحركة       ، الرمزية في الربع األخير من القرن التاسع عشر       

وهي أن الرمزية عـدو     ، "الفيجارو"مبادئها في صحيفة    " جان مورياس "حين أعلن   ، م1886سبتمبر  
تبحث عن أن تلبس الفكرة     ، والوصف الموضوعي ، والخطابية والمشاعر المزيفة  ) التقرير(للتعليم و 

  .ويبقى تابعاً لها، ولكنه يعبر عن الفكرة، شكالً حساساً ال يكون غاية في نفسه
، الشعراء إلى أن يذهبوا إلى ما وراء المادة كشفاً عن الفكرة األساسـي            " مورياس" دعا   كما  

  .وطالب بحقهم في التعبير عن غير المنظور بالرمز وتغليب الفكرة المجردة على الواقع
أن هذه السنة تعتبر البدايـة      ، م1886وليس معنى صدور أول بيان للمدرسة الرمزية سنة           

وأنها الحد الفاصل والحاسم بين الرمزيـة ومـا سـبقها مـن             ، ا المذهب األدبي  الحقيقية لتبلور هذ  
فمن الخطورة بمكان أن يعمد المرء إلى تحديد تاريخ الحركات أو المـذاهب والمـدارس               ، مذاهب

ألن المذاهب األدبية متداخلة ومتشابكة وأن ظهور       ، األدبية تحديداً صارماً وفق تواريخ زمنية دقيقة      
وبـذلك  ، بل تستمر آثار وأنصار المذاهب األخـرى      ، ي انسحاب وانزواء غيره وموته    أحدها ال يعن  

وتوضح النزعة الغالبة على كـل فتـرة مـن فتـرات       ، يجب أن يكون التحديد على سبيل التقريب      
  .وبيان اللون الغالب على األدباء في كل منها، التاريخ األدبي

في سـنة   "قد اعترف بأنه    " جان مورياس "وأن  ، فالرمزية كانت قد تشكلت قبل هذا التاريخ        
وما كان قوله إال إعالناً لها على كافة الناس وعلـى  ، م كانت المدرسة الرمزية قائمة من قبل 1886

بل ظهرت على مراحل زمنية متتاليـة وعلـى         ... تنشأ الرمزية دفعة واحدة   " ولم   )50("نطاق واسع 
ببلورة بعض من المبـادئ واألفكـار التـي     - على حدة  -قام كل واحد منهم     ، أيدي أدباء عديدين  

-1821" (بـودلير " ومن أهم أقطابهـا      )51("كونت النظرية الجمالية التي عرفت فيما بعد بالرمزية       
" ميالرميـه "و، )م1896-1844" (فيـرلين "ويعـد مـع     ، الذي كان رائداً لها في فرنسا     ، )م1867

  .أشهر شعراء الرمزية) م1842-1898(

                                                
 .189 ص:المرجع السابق )49(
 .47ص، ترجمة نسيم يوسف، الرمزية: تشارلز شادويك )50(
  .20ص، المدارس المسرحية المعاصرة: نهاد صليحة )51(



 14

ألن ظهور أية مدرسة يكون قـد تـم التمهيـد لهـا           ، تنشأ من فراغ  والمدرسة الرمزية لم      
وفلسفات ارتكزت علـى    ، واستدعت انبثاقها ، أدت إلى ظهورها  ، بظروف وأحوال ومناخات مختلفة   

كما كانت رد فعل ضد بعض المذاهب األدبية التي فقدت الكثير مـن             ، فكرها واستندت إلى مبادئها   
والتعبيـر عـن    ، ث أصبحت غير قادرة على مواكبة العصر      بحي، مبررات وجودها في تلك الفترة    

فكان البد من   ، وثبت عقمها وعجزها  ، وضد أيضاً بعض الفلسفات التي كانت سائدة      ، روح المرحلة 
يتمثل فيه بطريقة فنيـة الواقـع   ، وأسلوب أدبي جديد  ، مذهب جديد تتمثل فيه الحالة النفسية الجديدة      

زي الذي يعتبر دعوة للغوص في أعماق النفس وتعبيـراً عـن            فكان المذهب الرم  ، النفسي لإلنسان 
ولقد استندت المدرسة الرمزية فـي انبثاقهـا        ، االختالجات النفسية واالنفعاالت الالشعورية العميقة    

وذلك بحكـم أنهـا     ، والفلسفات المثالية التي أثرت في نشأتها     ، وتبلورها إلى بعض األسس الفكرية    
ة واالستفادة في سبيل ظهوره إلى حيـز الوجـود بـبعض األفكـار              يحاول االستعان ، مذهب مثالي 

" أفالطـون "فقد لفت أنظار الرمزين فلـسفة    ، وتساعد في تقويته  ، والفلسفات التي تنسجم مع طبيعته    
وال ترى فيه سوى رموز     ، والتي تنكر العالم المحسوس والواقع    ، المتمثلة في نظرية المثل   ، المثالية

  .)52(وصور لعالم المثل
وهناك فيلسوف من أهم الفالسفة المثاليين الذين أثروا في المدرسة الرمزية تأثيراً بالغاً هو                

، ويعد مؤسس الفلـسفة المثاليـة األلمانيـة   ، الذي يعتبر أعظم الفالسفة المحدثين، "عما نويل كانت  "
ـ           "وكان لفلسفته دور مؤثر وبشكل خاص        ن في األسس الجمالية العامة للمـذهب وفـي فلـسفة الف

  .)53("الرمزي
، "الالشـعور "ولفتت االنتباه إلى الالوعـي      ، وصاحب الحركة العلمية تقدم البحوث النفسية       

وأن مجاهل النفس اإلنسانية الدفينة أفسح مجاالً من حياتنـا          ، وأكدت مكانته في الشخصية اإلنسانية    
مزيـة مـن هـذه    وقـد اسـتفادت الحركـة الر   ، وأكثر فاعلية وغنى، وأشد فتنة وإغراء ، الواعية

                                                
، 6ط، ترجمة سمير كـرم   ، الموسوعة الفلسفية : يودين. روزنتال وب . م: انظر في نظرية المثل عند أفالطون      )(52

دار ، الموسوعة الفلـسفية المختـصرة    ): ترجمة(فؤاد كامل وآخرون    .  41-40ص، م1987بيروت  ، دار الطليعة 
، 1العـدد ، 4المجلـد ، مجلة فـصول  ، الفلسفة والنقد األدبي  : زكي نجيب محمود  . د.  53ص، ت.د، بيروت، القلم

  .12ص، م1983القاهرة 
، زية في الشعر المعاصـر    الرمز والرم : محمد فتوح أحمد  .  ود ،385، األدب المقارن : غنيمي هالل محمد  .  د )53(

   .49ص
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كما ووجهت األدباء والنقاد بشكل أكثر منهجية وعمقاً إلى ذلك الصقع المجهـول مـن               ، المنجزات
  .)54(أعماق النفس البشرية

، أثر عظيم في تكوين المدرسـة الرمزيـة   " إدجار ألن بو  "وكان للكاتب والشاعر األمريكي       
وإيمانـه بـأن   ، وخلق مـن الجمـال    واعتباره الشعر إيحاء    ، خاصة نظريته في فلسفة العمل الفني     
فدعا إلـى نفـي     ، ألن اإليضاح والبوح بكامل األشياء يعريها     ، الغموض عنصر أساسي في الشعر    

 خاصة بعد أن أكدها وعمقها أقطـاب  –األفكار "فكانت هذه المبادئ و.  الوضوح وخلق جو ضبابي  
  .)55(" هي النواة التي أنبتت المدرسة الرمزية–الرمزية 
، وتأثروا بموسيقاه تـأثراً عميقـاً     " فاجنر"لرمزيون في غرام الموسيقي األلماني      وقد وقع ا    

ويحاكون بالتركيب الشعري طاقتهـا     "، ألنها ذات طابع يمتاز باألحالم واألساطير فأخذوا يحتذونها       
  .)56("فقر المصادر اللغوية"التعبيرية واإليحائية أمالً في التغلب على ما أسماه فاليري 

امل السياسية السيئة التي سادت فرنسا في تلك الفترة خاصة الهزيمة التي منيـت         وكان للعو   
  . أثر بالغ في زعزعة القيم السائدة–بها فرنسا على يد األلمان فيما يعرف بحرب السبعين 

وبذلك تكون قد تضافرت عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفنيـة علـى                
وقـد أخـذت    ، وترى في الفن كل آمالهـا     ،  رفض غير مباشر للواقع    كتعبير عن ، ظهور الرمزية 

  .الرمزية صبغة المذهب األدبي في بداية الربع األخير من القرن التاسع عشر
حيث تأثر بها بعض األدبـاء بنـسب   ، والقت الحركة الرمزية صدى لها في األدب العربي   

كمـا تمثلـت   ،  األول للرمزية العربيةالمبشر" جبران خليل جبران "ويعد الشاعر المهجري    ، مختلفة
سـعيد  "وكذلك األمر عند الشاعر     " أديب مظهر "سمات الرمزية بصورة جلية لدى الشاعر اللبناني        

  ".عقل
ونخلص من كل ما سبق إلى أن الرمز يختلف عن الرمزية بالرغم من التأثرات واالستفادة                 

كـي  ، استخدمه اإلنسان منـذ أقـدم العـصور   ، المتبادلة بينهما فالرمز وسيلة وطريقة فنية للتعبير      
ويفض ، ويميط اللثام عن معمياتها   ، ويتعمق فيها ، يتعرف من خالله على الكون والحياة ومظاهرها      

وتطور مفهومه لـدى اإلنـسان يعنـي        ، وأن االرتقاء بأساليب الرمز   ، وينظم عالقته بها  ، أسرارها

                                                
، م1982الجزائـر  ، دار المطبوعـات الجامعيـة    ، مدخل إلى دراسة المدارس األدبي    : نسيب نشاوي . د: انظر )54(

، 258ص، 1ج، النقد األدبي ومدارسه الحديثة   : وستانلي هايمن ، 24ص، األديب وصناعته : روى كاردن ، 463ص
  .53، 52، زيةالرمز والرم: محمد فتوح أحمد. د، 262، 261

  .19ص، المدارس المسرحية المعاصرة: نهاد صليحة )55(
  .66-65ص، م1996بيروت ، دار صادر، فن الشعر: إحسان عباس.  د)56(
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ويعد إنضاجاً لقـدرة البـشرة   ،  المفاهيم المجردةاالنتقال باللغة من مجرد تسمية األشياء إلى تكوين "
  .)57("وعلى صياغة عالقتهم به، على الوعي بعالمهم

وكذلك على التطور الذي طرأ علـى أفكـاره         ، كما ويدل على تطور المعرفة عند اإلنسان        
التفكير بالمفاهيم المجـردة ارتقـاء مـن    "وإذا كان   ، وعلى اكتسابه المعارف والخبرات   ، وأحاسيسه

فإن التفكير بـالرموز    ، إلى مفهوماتها الذهنية  ، والعيني الماثل ، والفردي الجزئي ، لمباشر المملوس ا
ويـصل فيهـا    ، تتعدد فيها مستويات الداللة وتعمـق     ، قد كان ارتقاء بالتجريد نفسه إلى درجة عليا       

  .)58("الذهن إلى خصوبة فكرية تمكنه من إدراك العالقات والنماذج والصيغ والكليات
ذو طبيعـة   ، فالرمز إذن طريقة في األداء الفني تعتمد على اإليحاء باألفكـار والمـشاعر              

والمواصـفات المحـددة    ، ويعلو على التأطير  ، تجعله يتأبى على التحديد والتعيين    ، تجريدية إيحائية 
يستوحي مادته األولية من حقول معرفية متعـددة مـن الطبيعـة            ، متجدد العطاء ، مفتوح الفضاء "

  .)59("والواقع وعالقاته، اتهاومعطي
وكـان  ، أما الرمزية فهي مدرسة فنية ظهرت في الربع األخير من القرن التاسـع عـشر                

واستفادت من أفكـار    ، ورد فعل على مذاهب أدبية سابقة     ، ظهورها نتيجة ظروف وعوامل مختلفة    
لـذين سـاهموا فـي      ولها أعالمها ا  ، وديانات، "فاجنر"وموسيقى  ، وشعراء سابقين ، فالسفة مثاليين 

  .ووضع قوانينها، وإرساء قواعدها، ورسم حدودها، تشكيلها وبلورتها
مميـزة  ، مبينـة الخـصائص   ، مرسومة الحـدود  ، مدرسة واضحة المعالم  ، فالرمزية إذن   
تتخذ من الموسـيقى قـدوة      ، تنبذ الواقع المحسوس  ، محددة األهداف والغايات تنشد المثال    ، السمات

  .ن الجمال المثاليتؤمن بعالم م، ومثالً
  

  :رمز واإلشارةال: ثالثاً
، لم تكن الرموز في األصل كامنة في فطرة اإلنسان البيولوجية قبل بزوغ شمس الحضارة               

بل هـي   ، وهي ليست بالضرورة كامنة في طبيعة الواقع الموضوعي بشكل يجعل البشر يكتشفونها           
  .تفاعل مع واقعه كي ي)60(وأداة أوجدها اإلنسان، من المبتكرات اإلنسانية

فلـم يكـن    ، وقد استخدم اإلنسان في العصور القديمة كالً من الرمز واإلشارة بمعنى واحد             
وإنما حدث ذلك عندما كـان      ، ألن ذلك يتطلب تطوراً فكرياً ونفسياً     ، بوسعه التمييز والتفريق بينهما   

                                                
  .22ص، مقدمة في نظرية األدب: عبد المنعم تليمة. د )57(
  .27-26ص، المصدر نفسه )58(
جامعة ، رسالة دكتوراه مخطوطة  ، طيني الحديث الرمز ودالالته في الشعر العربي الفلس     : محمد مصطفى كالب   )59(

  .12ص، م2002، الفاتح
  .150ص، مجلة عالم الفكر، التفاعل الرمزي: قيس النوري )60(
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فـاء فحـسب بـوظيفتي      التطور من اإلشارة إلى المفهوم المجرد والرمز معناه تطور اللغة من الو           
ووصل الذهن البشري إلى تكوين     ، اإلعالم واإلخبار إلى الوفاء أيضاً بوظيفتي التصوير والصياغة       

  . التي تدل على النضج الفكري)61(المفاهيم المجردة وإنشاء الرموز
، نوع إشـاري  : فإنه يستخدم نوعين من التعبير    ، وعندما يريد اإلنسان أن يعبر عن األشياء        

أن الفرق بين اإلشارة والرمـز  " فلسفة الرمز"صاحب كتاب " أرنست كاسيرر"ويرى  ، يوآخر رمز 
، وأما الرمز فجزء مـن عـالم المعنـى اإلنـساني     ، أن اإلشارة جزء من عالم الوجود المادي      "هو  

وكل إشارة واحدة ملموسة تـشير إلـى        ، واإلشارة مرتبطة بالشيء الذي تشير إليه على نحو ثابت        
وهو متحرك ومتنقـل  ، أي يوحي بأكثر من شيء واحد،  أما الرمز فعام االنطباق ،شيء واحد معين  

حيث يميـز  ، لكنهما يتعارضان على المستوى النفسي، مرجعهما واحد" وبالرغم من أن  )62("ومتنوع
وتتحدد قوة وإثارة هذا النـوع أو    ، ويمثل الثاني رد الفعل العاطفي    ، النوع األول رد الفعل اإلدراكي    

  .)63("وأسلوب السياق الذي يحدد هويته إشارية أم إيحائية رمزية،  بناء الرسالةذاك تبعاً
حـسي  ، جاء عن طريق التواطـؤ االجتمـاعي    ، كما أن النوع اإلشاري اصطالحي اتفاقي       

ويكون المـشار إليـه   ، تتوافر فيه درجة التحدد لما يشار إليه باللفظ"يهتم بظواهر األشياء و   ، الداللة
ويضبط هذا التحديـد  ... ذا التحديد ما تواضع المجتمع عليه من استخدامات لأللفاظ       ويضبط ه ، شيئاً

، للمشار إليه ) يوحي به النمط المنطقي للفظ    (أحياناً أخرى ما ينطوي عليه اللفظ من تصوير مباشر          
  .)64("وخرير الماء، وصليل السيوف، كصهيل الخيل، ويبدو ذلك في أسماء األصوات بوجه خاص

فكلما وقف المرء عليها استيقظ مـدلولها  ، وتدرك بشكل آلي ، ال تتعدد فيها الداللة   واإلشارة    
ألدرك آلياً ومن   ، فلو رأى راية حمراء مرفوعة فوق منطقة على شاطئ البحر         ، المقصود في نفسه  

  .أنها منطقة يكتنفها الخطر، فوره
،  طبيعية وتقليدية عرفية   إلى) اإلشارات(الرموز  " ستيفن أولمان "ويقسم عالم اللغة األلماني       

وأمـا  ، فالطبيعية هي التي لها نوع من الصلة الذاتية بالشيء الذي ترمز إليه كالصليب للمـسيحية              
وكـل أنـواع   ، وإشارات الطرق واإلشارات البحريـة ، التقليدية العرفية كالكلمات منطوقة ومكتوبة 

                                                
 .23ص، مقدمة في نظرية األدب: عبد المنعم تليمة. د )61(
، م1981 العـراق   ،منشورات وزارة الثقافة واإلعـالم    ، الرمزية والرومانتيكية في الشعر اللبناني    :  أمية حمدان  )62(

   .26-25ص
  .168ص، م1993القاهرة ، دار المعارف، 3ط، أحمد درويش. ترجمة د، بناء لغة الشعر: جون كوهين )63(
القـاهرة  ، العـدد األول ، المجلد الرابع، مجلة فصول ، النقد األدبي والعلوم النفسية الحديثة    : مصطفى سويف . د )64(

  .22ص، م1983



 18

ظل على المستوى اللغـوي محتفظـاً    فالرموز عند هذا العالم ي)65(الرموز التي يتفق على استعمالها   
  .بقيمته اإلشارية وال يتعداها

فيمكن اعتبـار كـل مـن       ، وهناك إشارات كثيرة جداً تدخل في نطاق الوضعين السابقين          
ألن هنـاك صـلة ذاتيـة       ، والحمامة وغصن الزيتون للسالم من الرموز الطبيعية      ، الميزان للعدل 

الميزان وعدم رجحان إحداهما علـى األخـرى يمثـل    فكأن تساوي كفتى ، بالشيء الذي ترمز إليه 
وكأن ظهور الحمامة حاملة غصن الزيتون إشارة إلـى زوال الطوفـان وحلـول األمـن                ، العدل

،  مثل صفارات اإلنـذار    )66( ويسميها البعض االصطناعية   –ومن الرموز التقليدية العرفية     ، والسالم
وكرفـع  ، واألطباء والممرضـين  ، ال اإلطفاء أو رج ، والمالبس المميزة التي يلبسها رجال الشرطة     

والتلويح بقبضة اليد إشارة للقوة وغيـر       ، ورفع اليدين كإشارة لالستسالم   ، األصبعين إشارة للنصر  
  .ذلك

ولكن تبقى دالالت كثير مـن اإلشـارات        ، فاإلشارات السابقة عرفت بالمواضعة واالتفاق      
بينمـا عنـد    ، مثالً القمر عندنا يشير إلى الجمال     ف، محكومة بطبيعة وثقافة وتقاليد وبيئة كل مجتمع      

وكذلك الشمس المحرقة في البالد الحـارة تـدل علـى القـسوة             ، شعوب أخرى يشير إلى البالهة    
وهذا يذكرنا بترجمة روايـة الكاتـب       ، وفي البالد الباردة رمز للدفء والنشاط والعطاء      ، والمعاناة

فحوروا في العنـوان    ، ى بعض اللغات اإلسكندنافية   إل" رجال في الشمس  " "غسان كنفاني "الفلسطيني  
ألن ، "رجال في الـصهد   : "كي يظل يحمل نفس الشحنة اإليحائية التي قصدها المؤلف فقالوا         ، قليالً

  .مدلول الشمس عندهم مغاير تماماً لما قصده المؤلف
بيض يـشير  واللون األ، ونرى في ثقافتنا العربية أن اللون األسود يشير إلى الحزن والحداد          

وفي الثقافة الصينية يأخذ اللون األبيض داللة معاكسة لما هو في ثقافتنا            ، إلى الفرح والنقاء والسالم   
  .)67(حيث يشير إلى الحزن والحداد، العربية

وتنضوي تحت الرموز التقليدية العرفية الرموز الخاصة ببعض العلـوم والتـي تعـارف                
وكـذلك الرمـوز   ، واللغوية، والموسيقية، ية بشكل عام  مثل الرموز العلم  ، المختصون على وضعها  

فهي أقـرب إلـى   ، والتي جاءت عن طريق المواضعة، واإلشارات المتعلقة ببعض المهن والحرف    
ألنها رموز تم االصطالح علـى      ، اإلشارة واللغة اإلشارية منها إلى الرموز الفنية واللغة االنفعالية        

                                                
 .27ص، م1975القاهرة ، مكتبة الشباب، كمال بشر. ترجمة د، مة في اللغةدور الكل: ستيفن أولمان )65(
، م1992بيـروت  ، المركـز الثقـافي العـرب   ، 1ط، ترجمة رئيف كرم، سيمياء المسرح والدراما  :  كير إيالم  )66(

   .34ص
ـ  ، 6ص، م1985، مجلة عالم الفكر  ، الرمز األسطوري والبناء االجتماعي   : أحمد أبو زيد  .  د )(67 ن محمـد   نقالً ع

ليبيا ، جامعة الفاتح ، رسالة دكتوراه مخطوطة  ، الرمز وداللته في الشعر العربي الفلسطيني الحديث      : مصطفى كالب 
  .14ص، م2002
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عالقة التداخل واالمتزاج التي    ، ن أن تكون هناك عالقة حيوية     ولكن دو "اإلشارة إليها بتلك الكلمات     
يرتبط كل االرتباط بالتجربة الـشعرية      " ذلك الرمز الذي     )68("تكون بين الرمز الشعري وموضوعه    

  .)69("والتي تمنح األشياء مغزى خاصاً، التي يعانيها الشاعر
ليست قائمـة علـى     "ح  والتي أساسها االصطال  ، كما أن الرموز التي هي من نوع اإلشارة         

كمـا أن االصـطالح يفقـد       ، )70("أساس التشابه الكامن بين حقائق األشياء على ما هو شأن الرمز          
وهـي  ، إذ ينهض الرمز على عالقة باطنية وثيقة بـالرموز ، القيمة اإليحائية المشروطة في الرمز    "

كـان ومـا    "رمز الفني   فال، )71("عالقة أعمق من مجرد التداعي أو االصطالح أو التشابه الظاهري         
  .)72("يتجاوز االصطالح والتوقيف، زال إبداعاً إنسانياً

وعـدم  ، والبـساطة ، ومحدودية الداللـة  ، تتسم بالثبات " اإلشارات"كما أن الرموز المألوفة       
وإعمال العقل  ، وال يحتاج إلى سعة الخيال    ، واإلدراك اآللي الذي يفتقر إلى العمق المعرفي      ، التعقيد

بل ، مع تعطيل وشل ملكة اإلبداع    ، ويلغي دور كل من المتلقي والمبدع     ، و سهل إلدراك  فه، والذهن
، الرمز الفني الذي يخلص مـن محدوديـة اإلشـارة         "بعكس  ، كل المهارات التي يتمتع بها اإلنسان     

ألن ، )73("وقبوله المرن لتأويـل بعـد تأويـل    ، بل من أهم سماته هو تحركه المستمر      ، ويقبل التعدد 
وأنهـا خـصبة    ، وال يمكن استنفادها عندما تـدرك     ، ومذكرات به ، مصادر للمعنى "لفنية  الرموز ا 

تثير في اإلنسان حالة نفسية     ، لغة انفعالية إيحائية  " وتشير إلى مفاهيم وتصورات مجردة و      )74("بذاتها
  .)75("أو شعورية

الرمـز إن   وتلعب طريقة وطبيعة االستعمال واالستخدام دوراً هاماً في تحديد كنة وطبيعة              
بأن المدلول عليه بإشارة أبسط بكثير من المـدلول عليـه           : فاللسانيون يقولون "، كان إشارة أم رمز   

فإنه يدل على وجود عـائق      ، حين يوضع في الطريق   ) دال(فالعلم األحمر أو اللون األحمر      ، برمز
مدلول هنـا يكـون     فإن ال ، أو إحدى الهيئات  ، بينما هذا العلم نفسه حين ترفعه دولة      ، )مدلول حسي (

ويحمـل مـشاعر    ، ويدل على نظام سياسي اقتـصادي     ، ألنه يحمل أيديولوجية معينة   ، أكثر تعقيداً 

                                                
  .198ص، م1988بيروت ، دار العودة، الشعر العربي المعاصر: عز الدين إسماعيل. د )68(
  .198ص: نفس المصدر )69(
  .34ص، زية في الشعر المعاصرالرمز والرم: محمد فتوح أحمد. د )70(
  .34ص: نفس المصدر )71(
  .22ص، الرمز الشعري عند الصوفية: عاطف جودة نصر. د )72(
  .115ص، م1995مصر ، منشأة المعارف باإلسكندرية، القول الشعري: رجاء عيد. د )73(
دمـشق  ، اإلرشاد القومي وزارة الثقافة و  ، ترجمة هاني الراهب  ، الرمزية في األدب األمريكي   : تشارلز فيدلون  )74(

  .73ص، م1976
  .156ص، القول الشعري: رجاء عيد. د )75(
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فهـو فـي الحالـة      ، ال يحملها العلم اآلخر الذي يوضع في الطريق       ، وعواطف وتصورات فكرية  
ن طبيعـة  وهذا يدل أيـضاً علـى أ  ،  بالرغم من أن العلم واحد  )76("وفي الثانية رمز  ، األولى إشارة 

  .السياق تكشف هويته الرمزية أم اإلشارية
وتتعدد ، ولكن عندما تزداد كثافتها   ، فاللغة اإلشارية تدل على داللة ثابتة بين الكلمة والمعنى          
ترتفـع إلـى مـستوى الرمـز        ، وترتبط بشحنة شعورية متكررة   ، وتشحن بطاقة إيحائية  ، دالالتها

ويـصبح تحديـدها أكثـر    ، م النفس والمعاني المجـردة   تتخطي التجربة الحسية البسيطة إلى عال     "و
ازداد احتمـال   ، فكلما ازداد إدراك الرمزي للغة كرمـز      "، ألنها اكتسبت معنى الرمز   ، )77("صعوبة

  .)78("ابتعاده عن اللغة كإشارة
فـال  ، أو يختزل معنى  ، يوجز فكرة ، مجرد بديل إشاري  "وفي المقابل إذا تحول الرمز إلى         
  .حدر إلى دركك اإلشارة التي ال قيمة لها إال بمقدار ما توصلنا إلى المشار إليهوين، )79("قيمة له

ويحدد ، فإنه يقيد الرمز  ، وحين يلجأ أحد األدباء إلى تفسير رموزه أو شرحها في الهوامش            
وسـد األفـق    ، ويكون بذلك قد أسر لب القارئ في إطارها       ، وينزل به إلى مستوى اإلشارة    ، داللته

وأغلق المجـال أمـام القـراءات       ، وأفسد عليه متعته  ، وأصابه باإلحباط ،  في وجهه  الواسع الرحب 
  .فالقراءة الواعية هي عملية إبداعية أخرى، التأويلية المختلفة

، تعود أن يلصق مالمح محـددة لكـل رمـز     "في خطأ فاحش إذا     " المتلقي"كما يقع القارئ      
، التي تحد من االنطالقات الفكريـة والوجدانيـة       فعليه أن يحطم األسوار     ... بحيث يفقده ديناميكيته  

وال يتـأتى هـذا إال عـن طريـق        ، فاألدب عبارة عن اكتشافات جديدة ومستمرة للنفس البـشرية        
وهو معين ال ينـضب مـن     ، أفضل طريقة لإلفضاء بما ال يمكن التعبير عنه       "الذي هو   ، )80("الرمز

يرفض الوقوع في أسر محدودية     ، تعيينيتأبى على ال  ،  فهو غير اصطالحي   )81("الغموض واإليحاء 
  .يتيح للقارئ الواعي أن يطلق ملكاته اإلبداعية، رحب الفضاء، الداللة والتقييد

  
  :سمات الرمز وخصائصه: رابعاً

ولها آلياتهـا وأدواتهـا     ، إن كل مدرسة أدبية تتمتع بخصائص وسمات تميزها عن غيرها           
فهـي  ، فالمدرسة الرمزية ال تشذ عن هـذه القاعـدة        ، يالفنية الخاصة التي يتشكل منها بناؤها الفن      

                                                
  .11ص، سحر الرمز: عبد الهادي عبد الرحمن. د )76(
  .11ص، المدارس المسرحية المعاصر: نهاد صليحة )77(
  .87ص، الرمز في األدب األمريكي: تشارلز فدلسون )78(
  .133ص، القول الشعري: رجاء عيد. د )79(
  .87ص، م1984القاهرة ، مكتبة مصر، المدارس األدبية: نبيل راغب. د )80(
  .36ص، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر: محمد فتوح أحمد. د )81(
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وبمقدار ما تتوافر هذه الخـصائص فـي العمـل الفنـي          ، تختص بسمات تجعلها تتفرد عن غيرها     
  .وأجاد في التعبير عنها، وتمثلها خير تمثيل، الرمزي يكون المبدع قد تشرب مبادئها

والتي تتعـاون   ، والمتنوعة المكونة للنص  وعناصر بنائه المتعددة    ، للرمز أدواته الفنية المختلفة   
  .بحيث تشكل في النهاية صورة رمزية مكثفة ومنسجمة مع تجربة المبدع، وتتضافر
وأحسن استخدامها وتوظيفها   ، وإذا كان المبدع مقتدراً على امتالك هذه األدوات والعناصر          

وتوصـيلها إلـى   ، كـاره وأف، وأحاسيـسه ، فإنه يفلح في التعبير بقوة عن مشاعره ، في بناء رمزي  
  .والتأثير فيه، القارئ

  
  :اإليحاء: أوالً

وعنصر ، فهو ركن أساسي من أركان بنائه     ، يعتبر اإليحاء من السمات اللصيقة جداً بالرمز        
مجـد  "وأن  ، ألنه إيحائي بجوهره  ، ومبدأ اإليحاء في الرمز قوي    ، رئيسي من عناصر تكوينه الفني    
أن تـسمية المـذهب   "محمد غنيمي هالل إلى . ويذهب د ، )82("حائيةالرمزية قد قام على طاقتها اإلي     

ألنه يقوم على العبارات المكثفة ذات اإلشـعاع        ، )83("فاألصح تسميته باإليحائي  ، بالرمز خطأ فادح  
فلـيس  ، والتي توحي بما يعتلج في صدر الشاعر من عواطف وأحاسيس وأفكار ومشاعر           ، الداللي

وهو يعتمد على الخيال في إعادة بناء لـون مـن االنطبـاع             ، بيراإليحاء سوى االقتصاد في التع    "
بل يتجلـى فـي     ، وال يشرح نظامها المنطقي   ، وال يتمثل عبر التعبير المفصل عن األفكار      ، الداللي

  .)84("إثارة الصور واألفكار في نفوسنا بامتزاج كلمتين
 وتنفر من التقريرية    ،وتحرص األعمال الرمزية على أن يتوافر فيها عنصر اإليحاء وتبتعد           

إن المتعة  ، تفقدنا ثالثة أرباع متعة القصيدة    : "ألن التقريرية كما يقول ميالرميه    ، واإلشارة المباشرة 
لـذلك يجـب أن نـوحي بالـشيء وأن نتجنـب التقريـر              ، الحقيقية تكمن في التخمين شيئاً فشيئاً     

  .)85("المباشر
هذا ال شأن لهم    ، م المعنى الموضوعي له   منها ما يالز  : "ويرى الرمزيون أن األلفاظ نوعان      

وهذا يستدعي الحـس    ، ومنها ما يستعمل ليخلق في نفوس اآلخرين حالة شبيهة بحالة واضعها          ، به
ألنها ، وبذلك تصبح اللغة جهازاً من الصور     ، حيث تتحد قوى المبدع بقوى القارئ     ، والفكر والتأمل 

فال تعود اللفظـة إشـارة      ،  شعورية وحلم وتأمل   فالفهم يصبح إيقاظ حالة   ، توقظ هذا الجهاز وتولده   
                                                

  .101ص، م2002الكويت ، 279عدد ، عالم المعرفة، اإلبهام في شعر الحداثة: عبد الرحمن القعود. د )82(
  .101ص: المرجع السابق )83(
، م1995القـاهرة   ، عين للدراسات والبحوث اإلنـسانية واالجتماعيـة      ، 1ط، فرات النص ش: صالح فضل . د )84(

  .31ص
  .23ص، المدارس المسرحية المعاصر: نهاد صليحة )85(
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أو الصور المرسومة   ، وبذلك ال تصبح اللغة وسيلة لنقل المعاني المحددة       ، )86("محددة بل أداة انفعال   
  .وإنما تصبح وسيلة لإليحاء، األبعاد

، وهناك من يرى أنه ربما تعود القيمة اإليحائية في الرمزيـة إلـى المثاليـة األفالطونيـة        
حيث أدى هذا التأثر إلى اعتقاد الرمزيين أن ما نراه من واقع خارجي ليس هـو     ، الية األلمانية والمث

 ومن هنا فهمـوا     )87(.وأن كل مظهر حسي إنما هو رمز لحقيقة أو إيحاء         ، الحقيقة بل برقعاً يسترها   
  .)88("وينفذ إلى جوهرها، يشق عن األشياء قشورها"الشعر الرمزي على أنه 

بل يـسعى   ، الذي ال يكتفي بتصور األشياء المادية     ،  عنصر أصيل في الرمز    ويبقى اإليحاء   
كما أنه يهتم بالتعبير عن األجواء المبهمـة التـي   ، إلى نقل تأثيرها في النفس بعد أن يلتقطها الحس     

ذلك أن غاية الشاعر الرمزي الوصول إلى خلق حالة نفسية معينة فـي             ، تتسرب إلى أعماق الذات   
ما كانت اللغة العادية التي ال تتعدى الشيء المحسوس عاجزة عن نقـل الحـاالت               ول، جو القصيدة 

  .)89(لجأ الشاعر إلى الرمز لما فيه من قدرة خارقة على ولوج عالم الالوعي، المبهمة
غنية باإلمكانات التعبيرية قـادرة علـى       ، والتعبير عنه بلغة خاصة مبتكرة إيحائية إيمائية        

وقادرة علـى   ، والوصول إلى أغوارها وخباياها والمناطق المعتمة فيها      الغوص في مكنونات النفس     
أو على األصـح اإليحـاء      ، ترجمة حاالت نفسية غنية ونقلها ونشر عدواها من الكاتب إلى القارئ          

  .بها
إن اللغة الرمزية التي تعود لها األعمال األدبية هـي  ": "روالن بارت"ويقول الناقد الفرنسي    

كـل  (بحيث إن كل كلمة     ،  لغة مضاعفة ذات شفرة على درجة عالية من التوريث         ،في تركيبها ذاته  
 لذا يحرص الرمزيون كل الحـرص علـى أن          )90("تولدت عنها محملة بمعان مضاعفة    ) عمل فني 

بحيث توحي اللفظة في موقعهـا وقرائنهـا بـأجواء          ، المصورة، يتأنقوا في اختيار األلفاظ المشعة    "
كلفـظ  ، وتفيد ما ال تفيد في أصلها الوضـعي النفعـي     ، صر التعبير عنه  تعبر عما يق  ، نفسية رحيبة 

والشعور ، واأللوان الغاربة الهاربة  ، بمصرع الشمس الدامي  ، الذي يوحي في موقعه مثالً    " الغروب"
فالكلمة عند الرمـزيين طاقـة إيحائيـة ذات         ، )91("واإلحساس باالنقباض وما إليها   ، بأن شيئاً يزول  

                                                
لبنـان  ، دار الحداثة للطباعة والنشر، 1ط، أثر الرمزية الغربية في مسرح توفيق الحكيم  : تسعديت آيت حمودي   )86(

  .31ص، م1986
  .60ص، ت.د، مؤسسة يماني الثقافية الخيرية، التجديد في القصيدة المعاصرة: هيم قصابوليد إبرا.  د)87(
  .101ص، اإلبهام في شعر الحداثة: عبد الرحمن القعود. د )88(
، حـديث الحداثـة   : وانظر عابد خزندار  ، 28-27ص، الرمزية والرومانتيكية في الشعر اللبناني    : أمية حمدان  )89(

  .13ص، م1990، )ن.د(، ثالمكتب المصري الحدي، 1ط
  .25ص، األدب وقضايا العصر: ميخائيل خرايجينكو )90(
  .397-396ص، النقد األدبي الحديث: محمد غنيمي هالل. د )91(
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وما تستدعيه طاقتها اللغوية من مـدلول آخـر         "، وفي السياق ، قيمتها في ذاتها  وتنبع  ، إشعاع قوي 
وما تثيره في النفس    ، )92("وهنا تكمن القدرة الفنية في تفجير تلك الطاقات الكامنة        ، يتشكل في سياقها  

  .وتوفر وتحفز فكري وشعوري، من تداعيات تجريدية أو صور ال حد لها
ترتبط ، بل هي إيحاءات داللية وجمالية    ، رد مدركات حسية  آليات اإليحاء ليست مج   "إال أن     

ألن الشاعر يمتع الدرجة األولى من عالمه       ، )93("بالحالة الفردية أكثر من ارتباطها بالحالة الجماعية      
وما يكمن فيه من عواطف وأفكـار       ، وأن آليات اإليحاء مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بذلك العالم       ، الداخلي

، كما أن لكل عمل أدبي أو موقف وسائله اإليحائية الخاصة بـه           ،  إلى ذلك  ومشاعر وأحاسيس وما  
ألن اآلليات اإليحائية ال تعتبر قانوناً أو نظاماً يسري على جميع األدبـاء والـشعراء واألحـداث                  

  .والتجربة الشعورية للمبدع، بل هي منبثقة من مكونات العمل األدبي نفسه، والمواقف
ومن تجارب  ، لكونها تنبع من مكونات النص نفسه     ، سم بالخصوصية فآليات اإليحاء تت  ، إذن  
  .ويختلف تفسيرها من قارئ آلخر، وبذلك تتباين هذه اآلليات من مبدع لمبدع، المبدعين
إال إذا اسـتطاعت    ، وناجحة في نفس الوقت   ، وال تكون آليات اإليحاء وأدواته فعالة مؤثرة        

وألـوان  ،  بين مكونات النص من ألفاظ وتراكيب وأصوات       هذه اآلليات والوسائل اإليحائية أن تآلف     
تعبر عن مشاعر وأحاسـيس  ، بحيث تكون وتشكل صورة رمزية رائعة موحية، وروائح وغير ذلك 

  .وكل ذلك منوط بمدى قدرة المبدع الخالقة، المبدع
متجددة إال إذا استطاع المبدع أن يخلق جواً من اإليحاءات ال         ، وكذلك ال يكون اإليحاء موفقاً      
  .واستكناه طبيعته،  يدفعنا إلى الكشف عنه)94(تنقلنا إلى عالم جديد ال نعرفه، المتوالدة

  
  :الموسيقى: ثانياً

واسـتغالل  ، وخاصـة الموسـيقى   ، سعت الرمزية إلى االستعانة بإمكانات الفنون األخرى        
االنفعـاالت  لإليحاء والتعبيـر عـن األحاسـيس والمـشاعر و    ، الخصائص النغمية التي تتمتع بها    

لذا توطدت العالقة بين اإليحاء الذي يعتبر مـن أهـم     ، للتأثير بها على المتلقي   ، والتجارب الشعرية 
لما تملكه األخيرة من قدرات وإمكانات هائلة في خلق أجـواء           ، خصائص الرمزية وبين الموسيقى   

فإن الرمـزيين جعلـوا     ، البرناسيون قد جعلوا النحت المثال األعلى للفن      "فإذا كان   ، موحية ومؤثرة 
ذلك أن الموسيقى هي الفن الذي يعبر باألنغـام الموحيـة والحالّـة فـي             ، الموسيقى المثال األعلى  

                                                
  .148، 117ص، القول الشعري: رجاء عيد. د )92(
جامعة ، ةرسالة دكتوراه مخطوط  ، الرمز ودالالته في الشعر العربي الفلسطيني الحديث      : محمد مصطفى كالب   )93(

  .34ص، م2002ليبيا ، الفاتح
 .31ص، م1989بيروت ، دار اآلداب، 1ط، كالم البدايات): أدونيس(علي أحمد سعيد  )94(
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ألنها أقرب وأهم الفنون صلة     ،  فأصبحت بذلك الموسيقى وسيلة فعالة من وسائل اإليحاء        )95("النفس
  .)96("فما الموسيقى إال شعر صوتي"، بالشعر

فالسيولة هـي  ، أقرب إلى الدالالت اللغوية النفسية في سيولة أنغامها       "كما وتعتبر الموسيقى      
  .)97("لتوليد اإليحاء النفسي، المنشودة
تساعد ، طاقات إيحائية غامضة غير محددة    "واعتمد الرمزيون الموسيقى أيضاً لما فيها من          

بحيث أن اللفظـة    ، ونقل األجواء النفسية بطريقة مؤثرة    ، على خرق الستار المبهم الذي يلف الذات      
يتخـذون  "وهذا التعلق الشديد بالموسيقى جعل الرمزيين       ، )98("وليس صورة لها  ، تصبح الفكرة ذاتها  

يستوحونها في أعمالهم األدبيـة إلـى حـد         ، الموسيقي األلماني المثل األعلى في موسيقاه     ) فاجنر(
، وقـوة اإليحـاء  االعتقاد أن الشعر يمكن أن يصل إلى ما وصلت إليه الموسـيقى مـن الـصفاء              

وتعكس األمزجة بدقـة  ، والتأثير على المزاج بقوة هائلة، )99("ومخاطبة األحاسيس الدقيقة في النفس  
 لذلك توسل الرمزيـون  )100("وتجعل اإلنسان أشد تقبالً لالنفعال والنشوة     ، وتدع الروح تتحرر  "بالغة  

والتعبيـر عمـا    ، عـاالت واالنف، وأحوال النفس ، وهي وصف المشاعر  ، بالموسيقى لتحقيق مآربهم  
تحمل شبهاً منطقيـاً شـديداً بأشـكال    ) موسيقى(البنى النغمية التي نسميها     "ألن  ، يعجز التعبير عنه  
 لذا أفسحوا المجال للموسيقى     )101("فالموسيقى هي النظير النغمي للحياة االنفعالية     ، الشعور اإلنساني 

  .واألنغام الموحية، اإليحائية
وبـذلوا  ، "الخلق اإليقاعي للجمـال   "بأنه  ، للشعر" إدجار ألن بو   "لقد قبل الرمزيون تعريف     

وذلك عن طريق المواءمة اإليحائيـة بـين        ، )102("لتوفير طاقة موسيقية في قصائدهم    ، جهداً مضنياً 
بل ما يوائمها وينسجم معها من األلفـاظ انـسجاماً          ، فصدى الكلمة عندهم ليس ما تعنيه     "، الكلمات

ألن ما يعنيهم بالدرجة األولى خلق إيقاعٍ صوتيٍ موحٍ ومعبرٍ          ، )103("الداللةصوتياً غير مقيد بحدود     
  .وتخلع كل منها على األخرى إشعاعها السحري، بحيث تتفاعل الكلمات، داخل أجواء القصيدة

                                                
  .63ص، 5ج، في النقد األدبي: إيليا الحاوي )95(
  .103ص، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر: محمد فتوح أحمد. د )96(
  .399 ص،األدب المقارن: محمد غنيمي هالل. د )97(
  .28ص، الرمزية والرومانتيكية في الشعر اللبناني: أمية حمدان )98(
: عبد الرحمن القعود  . د: وانظر، 30ص، أثر الرمزية الغربية في مسرح توفيق الحكيم      : تسعديت آيت حمودي   )99(
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تآلف األلفاظ واألسماء والنعوت واألفعال مجمالً صـوتياً وإيقاعيـاً         "وأحدث الرمزيون من      
 يحلم بأن يجعل من الشعر موسيقى تحدث باأللفاظ ما          – مثالً   –" فرلين"كان  ولقد  ، يوحي بالمشاعر 

وتجريـدها  ، كما لو كانت نغمات موسيقية،  بواسطة انتظام الكلمات  )104("تحدثه المقطوعة الموسيقية  
حتى لتكاد الكلمات تتبخر وتصبح أصواتاً تذوب في لحـن        ، من مضمونها الفكري ودالالتها الحسية    

  .أساسي موحٍ
نثرية اللغة وفوضى األلفاظ وإعادة صياغتها فـي أرقـى   "وسعوا بكل طاقتهم للتخلص من      

الـذي  ، بحيث تصبح الكلمات في ترابطها وانسيابها وتفاعلها كاللحن الموسيقي    ، المستويات موسيقية 
  .)105("ينجم عن اضطراب إحدى نغماته اضطراب الوقع النفسي للجملة الموسيقية كلها

، لصدد أن نتذكر ألواناً أخرى من فنون الكتابة كالقصة والمسرحية وغيرها          وعلينا في هذا ا     
فهي فنون تقوم في جوهرهـا      "، وهي التي يصعب اقترابها من الموسيقى كثيراً كما هو حال الشعر          

 فالكلمة في   )106("ومدلوالتها هنا دور أكبر بكثير مما لها في الشعر        ، ولمعاني الكلمات ، على الحكاية 
القـصة  "أما فـي    ، ولظاللها الموحية كجزء من مكونات الرمز     ، تخدم لموسيقيتها فقط  الشعر قد تس  

وقد سبب هـذا صـراعاً مريـراً        ، )107("المدلول هو الذي يعلب الدور األول     ، والمسرحية فالمعنى 
فهـم وال شـك    ، لخلق فن رمزي في ألوانهم    "وهم في طريق محاوالتهم     ، لكتاب القصة والمسرحية  

وفي نفـس  ، وهم يحاولون نسج النسق الذي يصنع الرمز ، لكلمة والجملة والمعنى  تشابكوا مع قيود ا   
ولكن بالرغم من كل    ، )108("الوقت يقيم البناء الفني الذي يستطيع أن ينقل إحساس الكاتب إلى قارئه           
ولغة شعرية ال تخلو مـن      ، هذه الصعوبات فقد نجح كتاب النثر في إبداع وخلق أنساق من التعبير           

  .إيقاع
ال يعني اعتماد الرمزيين على الموسـيقى والقـيم الـصوتية للتعبيـر عـن انفعـاالتهم               و  

والحالـة  ، بل تتغير وتتجدد وتتشكل حسب المواقف واألحداث      ، وأحاسيسهم ثباتها على منوال واحد    
داخل القصيدة الواحدة تتنوع الموسيقى حـسب تنـوع         "ففي  ، الشعورية واالنفعالية والنفسية للمبدع   

وتطابق الشعور مع الموسيقى المعبرة عنه هو ما يؤلف وحدة القـصيدة            ، وخلجات النفس المشاعر  
  .)109("الحق

                                                
عناصر اإلبداع  : نبيل أبو علي  . د: وانظر، 22ص،  الرمزية في القصة القصيرة    العناصر: فاطمة الزهراء . د )104(

  . وما بعدها85ص، م1999القدس ، إصدار اتحاد الكتاب الفلسطينيين، 1ط، الفني في شعر عثمان أبو غريبة
  .121ص، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر: محمد فتوح أحمد. د )105(

  .22ص، الرمزية:  تشارلز تشادويك)(106
  .22ص: نفس المصدر )107(
  .23ص: نفس المصدر )108(
  .401ص، األدب المقارن: محمد غنيمي هالل. د )109(
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ألنها عقبـة فـي   ، بل ثاروا عليها، ولم يلتزم الرمزيون بالقوالب الموسيقية القديمة والرتيبة      
وتتنوع ، لتغيير الوحدة الموسيقية مع تغير العبارة     ، وكان البد من تحطيمها   ، سبيل تجاربهم الشعرية  

 على حسب مـا يمكـن   – في نفس التجربة الشعرية   –فوحدة اإليقاع في تغير     ، مع تنوع اإلحساس  
وداللة األصـوات موسـيقية     ، فالكلمات أصوات ، فيها من قوى تعبيرية تكشف عن خلجات النفس       

  .)110(إيحائية قبل أن تكون تعبيرية وصفية
بل يتم ذلك مـن  ، يقاه وقيمه الصوتيةوليس هناك نظام محدد يجبر المبدع على اختيار موس        

وانـسجامها  ، وقدراتها، واستخداماتها، ووظائفها، خالل إدراك المبدع إلمكانيات الوحدات الموسيقية  
وهي فـي   ، فالموسيقى اإليحائية وسيلة يعبر المبدع من خاللها عن انفعاالته        ، مع التجارب الشعرية  

  .به من مشاعر وأفكار المبدعنفس الوقت أداة تأثير على المتلقي لما توحي 
تفجيـر الطاقـة   "بمدى قدرته علـى  ، ويرتبط توفيق المبدع في استخدام الوحدات الصوتية     

حتى ليعد الشاعر من هـذه الوجهـة الـذي          ، وتوظيفها داللياً ، الكامنة في البنية الصوتية اإليقاعية    
بـل علـى طريقـة التحـام        يستطيع ال أن يعثر على التوافق الدقيق بين الصوت والداللة فحسب            

وأيضاً يكمـن   ، )111("تصب كلها في اتجاه واحد    ، المستوى الصوتي بمستويات داللية رمزية عديدة     
بمدى حساسيتها وقدرتها على نقل كل اهتـزازات الحيـاة          "فالح المبدع في استخدام القيم الصوتية       

مال الموسيقى كأسـاس    وبذلك استطاعت الرمزية أن تجلي الج     ، )112("ورعشاتها الغامضة ، الباطنية
  .فعال في بنية العمل األدبي وليس كحلية أو زخرف

  
  :تراسل الحواس: ثالثاً

الذي سعي إلى إحـداث رؤيـا جديـدة      ، ارتبطت ظاهرة تراسل الحواس بالمذهب الرمزي       
وكـذلك  ، وإقامة عالقـات جديـدة    ، قائمة على تحطيم العالقات المألوفة في نظامه      ، للكون والعالم 

وإكسابها نظاماً جديداً قائماً علـى عالقـات جديـدة     ، القات الطبيعية المألوفة لنظام اللغة    تحطيم الع 
ولم تأت هذه الظاهرة عبثـاً      ، عن طريق تجريدها من دالالتها التواطئية والتواضعية      ، وغير مألوفة 

أفكاره وحمل  ، وأعماق اإلنسان ، بل هي وسيلة فنية لإليحاء أو التعبير عن مكنونات النفس         ، وتسلية
  .ورؤاه الجديدة

وأحد أقطـاب ومؤسـسي المـذهب       ، وقد ظهرت نظرية التراسل على يد الشاعر الرمزي         
وصف مدركات كل حاسة من الحـواس  "والتي تقوم على   ، في قصيدة له تحمل نفس االسم     " بودلير"

                                                
  .446-445ص، النقد األدبي الحديث: محمد غنيمي هالل. د )110(
 .35-34ص، شفرات النص: صالح فضل. د )111(
  .126ص، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر: محمد فتوح أحمد. د )112(
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ـ ، وتعيد المشمومات أنغاماً  ، فتعطي المسموعات ألواناً  ، بصفات ومدركات الحاسة األخرى    صبح وت
 رموز أصطلح عليها لتثير فـي الـنفس معـاني           – في أصلها    –وذلك أن اللغة    ، المرئيات عاطرة 
فنقـل صـفات   ، واأللوان واألصوات والعطور تنبعث من مجال وجداني واحـد  ، وعواطف خاصة 

وبذا تكمل أداة التعبير بنفوذها إلـى نقـل      ، بعضها إلى بعض يساعد على نقل األثر النفسي كما هو         
ليصير فكراً  ، وفي هذا النقل ليتجرد العالم الخارجي من بعض خواصه المعهودة         ، س الدقيقة األحاسي
  .)113("وشعوراً
ممـا  ، فالعالم الحسي عند أصحاب هذه النظرية صورة ناقصة لعالم النفس األغنى واألكمل             

  .لكمال التعبير بالصورة، أدى إلى االستعانة بتراسل الحواس
وتمثل الفلسفة الرمزية رؤيا جديدة     ، المثالي" بودلير"اداً لموقف   وتعتبر نظرية الحواس امتد     

وأداة فنية تقوم من خالل البناء الفني الرمزي على إعطاء مفردات الكون الجامدة الـصامتة        ، للكون
وجعلها تسبح في فضاء من اإليحاءات والـدالالت        ، أشكاالً ورموزاً تضج بالحركة والحياة والنشاط     

والتعبير عما ال يقبل به العقـل       ،  تقوى على أدائها اللغة العادية بأسلوبها المألوف       ال، بتعابير جديدة 
بقصد إبداع وخلق لغة موحية قـادرة       ، وتبادل المدركات ، وذلك بواسطة تراسل الحواس   ، والمنطق

  .على تحريك وإثارة مكنونات النفس بما ال تستطيعه اللغة الوضعية
ة العالقات إلى التالعب بالكون ومفرداته والوصـول        وال يسعى الرمزيون من خالل نظري       

وترمي ، فهذه النظرية تمثل عنصراً مهماً في فلسفة الرمزيين       ، بها إلى حد الغرابة والتعقيد المحض     
، "رامبـو "وعبر السمع الملون الذي ابتدعه ، من وراء التعبير عن التآلف بين مختلف مظاهر الكون    

تحقيق اندماجاً وتفاعالً أديا إلى خلـق       "إلى  ، س بالنظر والسمع  ومزج الح ، وخلط الحواس المختلفة  
  .)114("وتفاعل نفسي يوحي بأحاسيس ما وراء الواقع الملموس، باطني، جو شاعري

تزيـل  ، تعمقهم في مجاهل أنفسهم إلى وحـدة كونيـة شـاملة          "وتوصل الرمزيون بفضل      
وينطلـق الـشاعر   ،  الحواس وتتمازجفتتوحد هذه، الحواجز العرضية التي تقيمها الحواس المختلفة     
كمـا وينطلـق مـن وراء       ، )115("وسماعه لأللوان ، معبراً عن لمسة للون والصوت ورؤيته للعطر      

يعبـر عـن    ، باإلضافة إلى اللغة بعالقاتها الجديدة إلى تشكيل عمل فني رمزي         ، استخدامه ما سبق  
ل ما هـي إال وسـيلة وأداة فنيـة          فنظرية العالقات أو التراس   ، وأحواله النفسية ، تجربته الشعورية 

وإعـادة تـشكيل    ، استخدمها الرمزيون للتعبير عن رؤاهم الجديدة تجاه العالم الخارجي أو الكـون           

                                                
الرمز والرمزيـة فـي     : محمد فتوح أحمد  . د: وانظر، 395ص، النقد األدبي الحديث  :  غنيمي هالل  محمد. د (113)
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وخلق أجـواء موحيـة     ، وبلورة وظائفه بغية التعبير عن انفعاالتهم وأحاسيسهم      ، عناصره وعالقاته 
  .مكثفة جديدة

بل هي عملية ضـرورية  ، ائية وال اعتباطيةوآليات نظرية العالقات أو التراسل ليست عشو     
، ومزجهـا ، تستهدف الذات المبدعة من خاللها إعادة تشكيل مفردات وجزئيـات الكـون        ، ومنظمة

قابـل  ، لخلق عمـل فنـي مكتنـز باإليحـاءات    ، بحيث تتحول هذه اآللية إلى أسلوب وطريقة فنية  
عواطفه وانفعاالته وأفكاره بلغة جديـدة  يتيح للمبدع التعبير عن ، متعدد وعميق الدالالت ، للتأويالت

كمـا وأن آليـات تراسـل       ، )116("فتغنى بها اللغة الشعرية   "تتجاوز اللغة العادية الطبيعية المعجمية      
، الحواس وتبادل المدركات تمكن المبدع من إيجاد انسجام بين العالم الخـارجي والعـالم الـداخلي           

تحدث ،  عبر كشفها عن عالقات ومعطيات خفية      وذلك، )117("تنطمس الحدود الفاصلة بينهما   "بحيث  
ومتابعـة  ، لدى القارئ اندهاشاً وإثارة تستحثه وتدفعه إلى التورط في عمليـة القـراءة والبحـث               

، مما يوسع مـن فـضاء التـأويالت       ، والمشاركة في العملية اإلبداعية   ، االكتشافات الداللية الجديدة  
  .ويزيد من انفتاح الدالالت

وفاعلية نظرية التراسل والعالقات في رص تبـادل مـدركات الحـواس            وال تكمن براعة      
بحيث تدخل  ، وتفاعل بين المبدع والمدركات   ، تحتاج إلى عالقة منظمة   ، فألنها رؤية فنية  ، وحشدها

وفي هذه الحالة البد أن     ، تشكل بطريقة جديدة تخالف المعتاد عليه والمألوف      ، في نظام من العالقات   
 التغلغل فـي  – عند الرمزيين –أساس العمل الفني    "ألن  ، وراً فعاالً في ذلك   يلعب الخيال الخصب د   

 دوره في النفـاذ داخـل       – بقوته الغامضة    -يلعب  "كما أنه   ، )118("العقل الباطن عن طريق الخيال    
وهذه الملكة هي التي    ، الملكة التي خلقت التشبيه واالستعارة    "وهو  ، )119("نثريات الواقع واالتحاد بها   

  .)120("أن تذيب العالم ثم تعيد تشكيله حسب قوانين أزلية تنبع من أعماق الروحتستطيع 
امتداداً لرأيه في الخيال الشعري     " التراسل"كما وتمثل العالقات التي كشف عنها بودلير في           

وما العالم المرئـي إال مخـزن للـصور والمـشاهد ذات     ... يمت بصلة إلى العالم الالنهائي    "الذي  
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والعالم كله بمثابة   ، ويكسبه قيمته الخاصة به   ، يال هو الذي يضع كالً منها في موضعه       والخ، الداللة
  .)121("المواد الغفل في حاجة إلى الخيال الذي يمثله وينظمه

وهي قوة خالقة تفسح المجـال      ، تفتح أفق عملية تبادل المدركات الحسية     ، فخصوبة الخيال   
وتجمع متناقـضات  ، لمعاني الكامنة في الظواهر الحسيةواستنباط ا ، أمامها للنفاذ إلى جوهر األشياء    

الحياة والواقع وتعيد صياغتها بصورة جديدة متصالحة وممتزجة بالذات المبدعة وممتعـة للـذات              
  .المتلقية

  
  :الغموض: رابعاً

تطرقت إليها كتب   ، بل هي ظاهرة قديمة   ، إن ظاهرة الغموض ليست جديدة في عالم األدب         
ومنها مـن   ، فمنها من دعا إلى الوضوح واستقبح الغموض في الشعر        ، عربي القديم البالغة والنقد ال  
، والغموض الذي يصل إلى درجة اإلبهام واالنغالق غيـر مـستحب ومرفـوض            ، أحبه واستملحه 

  .وكذلك الحال مع الوضوح التام
ى فقد أصبحت إحـد ، لكن هذه الظاهرة لم تأخذ قديماً الحجم الذي أخذته في العصر الحديث   

الـذي  ، قبل أن تتفشى في الشعر المعاصـر ، أال وهي الرمزية، سمات مدرسة من المدارس األدبية 
، كي نتوصل إلى مرام الـشاعر     ، ويحتاج إلى إعمال الذهن وكده    ، أصبح كثير منه يكتنفه الغموض    

  .بل في أحيان كثيرة يفشل اإلنسان في ذلك، وفي بعض األحيان
ن هذه الظاهرة تمثل سمة أساسية وخصيصة رئيسية مـن          لكن ما يميز المدرسة الرمزية أ       

يمنحه عمقاً وتعـدداً  ، ألن الرمز كي يكون رمزاً البد له من قدر من الغموض الموحي ، خصائصها
ولذة المعرفة التي تأتي عن طريق      ، ويشعره بمتعة المتابعة والمشاركة   ، ويجذب القارئ ، في الداللة 

، وعند الرمزيين إن تسمية الشيء تفقده متعتـه       ، لكسل العقلي بذل الجهد أكثر مما تأتي عن طريق ا       
وال نقل األخبـار  ، وال الشعور الواضح المحدد ، ليست الفكرة الواضحة  "وأن الرمزيين يؤمنون بأنه     

تـصوير  ، هي غموض األحاسـيس   ) أو إحدى غاياته عندهم   (غاية الشعر   ، هي غاية الشعر عندهم   
ألنه من العسير التعبير عن األغوار      ، )122("ها من تعبير غامض   الحاالت النفسية الغامضة بما يشاكل    

لذلك كان األدب الرمزي يـسوده نـوع مـن    ، الذاتية في النفس الدائمة الحركة بشكل جامد واضح       
ال يتحقـق فـي التعبيـر       ، قيمـة جماليـة وفنيـة     "وهذا الغموض يرى فيه الرمزيون      ، الغموض

                                                
، 129ص، ت.د، القـاهرة ، مطبعة شباب محمـد ، ترجمة عبد الحليم فتح الباب  ، الفن والمجتمع : هربرت ريد  )121(

، م1967بيـروت  ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنـشر    ، ترجمة خالدة سعيد  ، عصر السريالية : وانظر واالس فاولي  
  .30ص
  .102ص، اإلبهام في شعر الحداثة: بد الرحمن القعودع. د )(122
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ومقـدار مـن    ، مقدار من التنسيق والتأليف   : ا الشعر شيئان يتطلبهم : "ويقول بودلير ، )123("الواضح
  .)124("الروح اإليحائي أو الغموض

ولعل هذا األسلوب المكثف هو سبب مـا فيـه   ، فالرمز ليس تحليالً للواقع بل هو تكثيف له    
  .فليس هنا رمز يفضي بكل محتواه لقارئ واحد، من غموض تتعد فيه مستويات التأويل وال تتمانع

ألنهم يرون في ذلك ميزة تمنح الـشعر     ، رمزيين بصعوبة الشعر وغموضه   ويؤمن بعض ال    
وحمايته مـن   ، يجب أن يكون صعباً وغامضاً حتى يسترد اعتباره       "فالشعر في نظرهم    ، مكانة الئقة 

كما ويجب أال يتدثر الرمز بالغموض الذي يصل به إلـى درجـة             ، )125("اإلعجاب السهل السطحي  
ويخلـق أمـام    ، ويسد منافذ الجـو   "،  يقتل براعم الرمز قبل أن تتفتح      ألنه، اإلبهام أو اإلغراق فيه   

ويهدد طاقة الشعر من حيـث هـو بـوح          ، )126("وال يوقظ الشعور  ، القارئ فراغاً ال يستحث الفكر    
  .وليس تستر العجز، فالغموض قيمة جمالية وفنية، وإفضاء
كثيفها مما يخلق حاجزاً    وربما ينشأ اإلبهام والضباب والعتمة في الرمز من حشد الرموز وت            

وإلى جانب حشد الرموز وكثافتها انعدام العالقـة        ، فال يقدر على فهمه   ، صفيقاً بين الشعر والقارئ   
، أو إذا كانت الرموز رموزاً ذاتية يخلقها الـشاعر بنفـسه          ، مما زاد من الغموض واإلبهام    ، بينهما

لضباب الكثيف الذي يـصعب اختراقـه       مما يغطي الشعر بهذا ا    ، والتي ال يعرفها إال الشاعر نفسه     
وذلك نتيجة عـدم    ، استخدام الرموز بطريقة مبهمة   " أو قد ينتج اإلبهام من       )127(للوصول إلى داللته  

بحيث يتحول  ، واضطراب الشكل الفني  ، بما في ذلك ضعف الداللة    ، وضوح الرمز في ذهن الكاتب    
  .)128("الرمز إلى عمل مشوش فكرياً وفنياً

تفريق بين الغموض الذي ينشأ من استخدام الرمز بطرق جديـدة تـشكل             ومن هنا ينبغي ال     
، وبين اإلبهام الذي ينشأ من استخدام الرمز بطرق غريبة غير متبلورة          ، استجابة جديدة لواقع جديد   

وبالتالي فالفرق الجوهري يكمن بين استخدام الرمـز  ، نتيجة قصور الوعي في االستدالل والمعالجة 
  .)129("والرمز كرؤيا إلغراق الواقع بأشكال الرمز، ال الواقعكرؤيا متجاوزة ألشك

فإذا لم يتمتع المتلقي بمعطيـات      ، وهناك غموض ناجم عن قصور في أدوات المتلقي الفنية          
فلن يحدث التفاعـل بـين الـنص        ، معرفية وفنية تؤهله لعملية التذوق والكشف عن القيم الجمالية        

                                                
  .29ص، أثر الرمزية الغربية في مسرح توفيق الحكيم:  تسعديت آيت حمودي)123(
  .178ص، فن الشاعر: إحسان عباس: وانظر، 29ص: المرجع السابق )124(
  .60ص، م1982بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1ط، مذاهب األدب: ياسين األيوبي )125(
  .142ص، األدب ومذاهبه: محمد مندور. د )126(
  .110ص، اإلبهام في شعر الحداثة: عبد الرحمن القعود. د: انظر )127(
 .96ص، قضايا القصة العرافية المعاصرة: عباس عبد جاسم )128(
  .96ص: المرجع السابق )129(
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ترهقـه  ، وسيكون النص بالنسبة للقارئ بمثابة طالسـم    ، كوكذلك لن تحدث عملية اإلدرا    ، والقارئ
فعلى القـارئ أن يرتقـي   ، ولن يستسلم بسهولة، ألن النص ال يسلم له زمامه طواعية ، دون جدوى 

كي يـتمكن مـن اسـتيعاب    ، ويقلص المساحة المعرفية بينه وبين المبدع  ، بمستواه المعرفي والفني  
والكـشف عـن قيمـه الجماليـة       ، وفك شفراته ، سرار النص وإماطة اللثام عن أ   ، العملية اإلبداعية 

  .والفنية
إذا كـان   ، وال يفقده التناغم في بنيته    ، وال يفسد العمل األدبي الرمزي    ، فالغموض ليس عيباً    

ال تفتقد األعمال إلى االنسجام في بنيتها الداخلية التـي تتـآزر فـي              "بحيث  ، محسوباً بطريقة فنية  
والصور في كل متكامل لتقدم لنا في النهايـة صـورة   ، واألفكار، موسيقيتشكيلها كل من اإليقاع ال    

يجـب أن   ، ولكي يكون العمل الرمزي ناجحاً فنياً     ، )130("رمزية ذات أبعاد متعددة الجوانب والمعنى     
بحيث يـدرك الكاتـب     ، يكون استخدام الرمز في العمل الفني محكوم على الدوام بوعي فني مسبق           

مـن قيـد اإلسـار    : لطاقة الفنية التي تستطيع من خاللها التحـرر أوالً        قبل كل شيء نوع وحجم ا     
  .)131("امتالك عنصر اإلقناع الواقعي: وثانياً، الرمزي
، فإن الغموض الموحي  ، وإذا كان الغموض الذي يصل إلى درجة اإلبهام مرفوض ومذموم           

فيه أن يلجأ المبدع إلـى      فمن دواعي التوفيق    ، والشفافية من السمات المقبولة والمستحبة في الرمز      
وإلى صور شعرية ظليلة تسبح في جو من الغمـوض الـذي ال   ، غموض يشف عن داللته بالتأمل   "

، كما أن اشتداد كثافة الرمـز     ، ويغتال عملية الفهم واإلدراك   ،  الذي ال يوحي   )132("يصل إلى اإللغاز  
وأكثـر  ، ت أقـل كثافـةً    تتبع صناعة الرموز آليـا    "فيجب أن   ، وتحجب ما تشير إليه   ، تمنع الرؤية 

  .)133("ال تعتمد على مجرد اإليحاء المبهم العميق، تهتم بالتوصيل الداللي والشعوري، شفافيةً
بل هي وسـيلة وأداة فنيـة   ، وبذلك تكون ظاهرة الغموض ليست ظاهرة سلبية أو اعتباطية     

  .وإلثراء العمل الفني وإكسابه دالالت كثيرة، للتعبير عن أحوال النفس
  

                                                
 .41ص، الحكيمأثر الرمزية والغربية في مسرح توفيق : تسعديت آيت حمودي )130(

  .95ص، قضايا القصة العرافية المعاصرة: عباس عبد جاسم )(131
  .95ص، واألدب المقارن، 396ص، النقد األدبي الحديث: محمد غنيمي هالل. د )132(
 .113ص، م1998القاهرة ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، أساليب الشعرية: صالح فضل. د )133(
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  :دالالت الرمز في القصة الفلسطينية القصيرة
تعتبر قراءات وثقافة وتجارب األديب الفنية معيناً ثراً يمتح منه ويختار رموزه التي يشكلها                

وتتفق مع  ، بحيث تؤدي وظيفة داللية وجمالية تتناغم مع تجربته وانفعاالته        ، ويصيغها في قالب فني   
  .شحنات إيحائية عميقةوتكون قادرة على حمل ، أفكاره ورؤاه

أو ، وإن لجوء القاص الفلسطيني في األرض المحتلة إلى الرمز لم يكـن مقـصوداً لذاتـه               
وإنما جاء تعبيـراً عـن      ، أو إلثبات قدرته الفنية   ، أو جرياً وراء التقليد والمحاكاة    ، لمجرد التجريب 

كوسـيلة للتعبيـر عـن     ودفعت األدباء إلى استخدامه     ، عملت على إيجاده  ، حاجة وضرورة واقعية  
وذلك منذ أدرك االحتالل المقيت دور األدباء في توعيـة الجمـاهير وتنـويرهم            ، أفكارهم ورؤاهم 

والزج بهم فـي    ، ومالحقة األدباء ، وفرض الحصار الثقافي  ، عمل على كبت الحريات   ، وتحريضهم
لقـوانين  وسـن ا  ، )134(وإبعاد بعضهم خـارج األرض المحتلـة      ، إقامتهموتحديد  ، غياهب السجون 

وخنق حرية التعبير عن طريق إخضاع المقاالت       ، )135(الجائرة التي تحد من عملية اإلبداع والتعبير      
  .واإلصدارات للرقابة العسكرية

فوجـدوا فـي الرمـز    ، ولم يثنهم عن أداء دورهم، لكن ذلك لم يضعف من عزيمة األدباء       
تمكنهم من مواصلة إبـداعهم     ، عية للتعبير تحايالً وتغلباً على الرقابة العسكرية ومتنفساً وطريقة وا       

أصبح الرمز نوعاً من التعامل الفني في تصوير الواقـع وتخطـي            "حتى  ، الفني والدور المناط بهم   
فمن الناحية الفنيـة    ، أصبح استخدام الرمز لحاجة فنية وأخرى أمنية      ، أو بمعنى آخر  ، )136("الرقابة

يجعل المتلقي ينطلق مـع     ، يقة بأسلوب موجز وموحٍ   يتيح لألديب أن يعبر عن المعاني الكثيرة العم       
ومـن  ، متخيالً ومتمثالً المعنى يمتد أمامه بال قيود أو حدود، الرمز إلى أبعد مجاالته وأوسع حدوده   

فيعمد إلى  ، فلربما ال يستطيع األديب أن يعبر عما يريد بشكل صريح وبحرية تامة           ، الناحية األمنية 
  .فلت من قبضة السلطة القامعة والرقابة الجاثمةلي، الرمز والتلميح واإلشارة

وإذا كان االتجاه نحو الرمز في القصة القصيرة داخل الوطن المحتل ضرورة ملجئة أكثـر         
أن طبيعة الصراع المحتدم بين الـشعب الفلـسطيني         ، فإن من الالفت للنظر   ، من كونه أمراً شكلياً   

ـ          وعات بعينهـا تـرتبط وتتعلـق بـذلك         والعدو الصهيوني جعل الرموز تكاد تدور حـول موض

                                                
تم إبعادهم خـارج األرض  ، ومحمود قدري، وأكرم هنية، وخليل السواحري، قيرمحمود ش :  على سبيل المثال   )134(

   .المحتلة
، جامعة الكويـت  ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية  ، 1ط، ترجمة محمود زايد  ، قانون المحتل : رجا شحادة : انظر )135(

 . وما بعدها156ص، م1990
  .137ص، )ت.د(، القاهرة، الهاللدار ، 2ط، محمود درويش شاعر األرض المحتلة:  رجاء النقاش)136(
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وأهـم هـذه    ، ولها تأثير مباشر على حياة ومستقبل ومـصير الـشعب الفلـسطيني           ، )137(الصراع
األرض واالحتالل والمقاومة وعالقـة  : الموضوعات التي القت حضوراً طاغياً في القصة الرمزية    

  .والسلطة الحاكمةوالعالقة بين المواطن العربي ، األنظمة العربية بالقضية الفلسطينية
  

  :الرمز إلى األرض: أوالً
تكتسب األرض قيمة كبيرة في نفس اإلنسان بحكم كونها تشكل مقوماً أساسياً من مقومـات               

وتزداد وتقوي العالقة بين اإلنسان وأرضه حين تتعرض لالحتالل         ، وجوده الحضارية واالقتصادية  
 باألرض ارتباطاً وثيقاً، يرجـع فـي المقـام          لذا يرتبط اإلنسان الفلسطيني   ، أو للمصادرة والضياع  

خـاض خاللهـا اإلنـسان     ، فهي تجربة مـرة وقاسـية     ، األول إلى خصوصية التجربة الفلسطينية    
حيـث أن الفكـر الـصهيوني فكـر         ، كانت األرض محوره  ، الفلسطيني صراعاً مريراً مع العدو    

ل على تجريـد الـشعب      ويعم، ويرفع شعار أرض إسرائيل الكبرى    ، استيطاني يركز على األرض   
لذلك وجد الشعب الفلسطيني نفسه بعيداً عن أرضه خارج حـدود           ، )138(الفلسطيني من أرضه قسراً   

يقبع في مخيمات البؤس والشقاء فـي  ، موزعاً في مناطق شتى أو الجئاً فوق ترابه الوطني       ، الوطن
  .لحقدون أن يفرط أو يتنازل عن هذا ا، حنين دائم وشوق مستمر للعودة إلى أرضه

ومما زاد من قيمة األرض ومكانتها لدى اإلنسان الفلسطيني كثرة التضحيات التي قـدمها                 
  .التي غدت تشكل جزءاً من حياته، ضد الغزاة المحتلين في سبيل استرداد هذه األرض

، لذلك احتل موضوع األرض حيزاً كبيراً في األدب الفلسطيني حيث ركز عليـه األدبـاء                
والذي عمل على إضفاء    ، ن السمات والصفات ما جعلها في مرتبة اإلنسان       وأضفوا على األرض م   

 المعاناة المتواصلة وحياة الذل والهوان التـي ذاقهـا          –هذه الصفات التي تصل إلى درجة التقديس        
  .أبناء هذا الشعب في الغربة والمنفى وفي أماكن اللجوء والشتات

سطينية في القصة القصيرة في األرض المحتلة       فإن من أهم الرموز األدبية الفل     ، وبناء عليه   
حيث استخدم كتاب األرض المحتلـة للرمـز إلـى األرض           ، هو الرمز إلى األرض والتمسك بها     

وتتميـز  ، تظهر في األم والمرأة والحبيبة والشجر والنبـات وغيـر ذلـك     ، مظاهر وتجليات كثيرة  
فهـي  ، تها القضية السياسية العامـة    بتناولها ومعالج ، في هذا المجال  " توفيق فياض "قصص الكاتب   

ففي معظم أعماله األدبية تبقـى شـغله   ، وتمأل عليه حياته، والتي تشغله وتشد انتباهه  ، األثيرة عنده 
                                                

: وانظر، 36ص، م1983تموز  ، 34العدد، مجلة الفجر األدبي  ، أساسيات في القصة القصيرة   :  عزت الغزاوي  )137(
، م1977بيـروت   ، دار الطليعـة  ، 1ط، صورة الفلسطيني في القصة الفلسطينية المعاصرة     ، واصف أبو الشباب  . د

   .97ص
جمعيـة الدراسـات   ، مصادرة األراضي في المنـاطق المحتلـة     ": داد وإشراف إع"إحسان نزار عطية    : انظر )138(

  .57-27ص، قانون المحتل: ورجا شحادة، 27ص، م1980القدس ، العربية
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فهـي األم   ، ووراء رموزه كلها  ، وتظل فلسطين والوطن واألرض تقف وراء كل ما كتب        ، الشاغل
، ويفـديها بـأغلى مـا يملـك      ، يفرط بأرضه وأبطاله يمثلون اإلنسان الفلسطيني الذي ال       ، والحبيبة

  .)139(ويدافع عنها بكل ما أوتى من قوة، ويتشبت بها
وقصص هذه المجموعة كلهـا  ، ملحمة اإلنسان واألرض  " الشارع األصفر "وتمثل مجموعة     

والقدرة الرائعة علـى المـزج      ، حيث نجد ذلك االلتحام الرائع باألرض والمأساة      ، مبنية على الرمز  
ونجد االرتباط القوي بين الوطن وأبنائـه والتـشبث     ، أشياء نعشقها ونحبها ونتعلق بها    بين الوطن و  

  .بترابه
فهي التي  ، تمثل األرض وتشكل رمزاً للوطن    " أم الخير "نجد شخصية   " أم الخير "ففي قصة     

فكان بيت أم الخير يضم جميـع أرض القريـة          "، وهي كذلك أحبتهم جميعاً   ، أحبها كل أبناء القرية   
شـتاءها  ، صـيفها وخريفهـا   ... وكانت قنطرتاه تتسعان حتى تضما بينهما كـل بالدنـا         ، لهاوجبا

  .)140("وربيعها
وهم وادعون إلى أن تتـسلل حيـة        ، ويبقى أهل القرية يمارسون فالحة األرض وزراعتها        

وتستطيع هـذه  ، ترمز إلى العدو الذي يحاول طرد السكان األصليين وتهجيرهم ليحل محلهم         ، كبيرة
فيموت بعـد أن أنجـب مـن أم    ، وتنفث سمها القاتل في كعب رجله، ة أن تلدغ زوج أم الخير    الحي

  .ويشكل رمزاً لالستمرارية والبقاء والتحدي، يكون امتداداً لهما، الخير ابناً
لكنها تستقر في سقف بيت     ، وتتمكن الحية من أن تحدث فزعاً ورعباً شديداً بين أهل القرية            

  .حتى ظنت أم الخير أنها في طريقها إلى الموت، بقى في حالة سكون وكمونوت، أم الخير الخشبي
ولكن بالرغم من موت زوج أم الخير إال أن حسن الحراث الذي يمثل الشعب الفلـسطيني                  

  .حيث قضي العمر في خدمتها، ويتعلق بها، يبقى يحبها
فيتحـين  ، لى األرض والعدو الصهيوني المتمثل في الحية وسمها القاتل يسعى لالستيالء ع           

لذلك لم تدم فتـرة     ، الفرصة لالنقضاض على الشعب الفلسطيني للفتك به وترحيله عن أرضه بالقوة          
وتمكنت من نفث سمها في إناء اللـبن   ، فقد استأنفت نشاطها وحركتها في سقف البيت      ، سكون الحية 

جلست أم الخيـر    ، وهجةوذات ليلة من ليالي حزيران المت     : "حيث يقول الكاتب  ، المعلق على الحائط  
ورغم أنها الحظت فقاعات تطفـو علـى وجـه          .. مع ابنها وأحفادها للعشاء قبل أن يعمر مجلسها       

                                                
الـشارع  "وكتبها قبل مجموعتـه الرائعـة    ، م1965والتي صدرت في حيفا عام      " بيت الجنون "ففي مسرحيته    )139(

ففـي  ، حيث تشكل رمزاً للوطن القتيـل ، حياتها وهي تلد في المرحاض   نجد فلسطين هي األم التي فقدت       ، "األصفر
الوطن التي سرعان ما تبدل وتغير شكلها عندما        " لبنى"وتمثل الحبيبة   ، كانت تعطيها له  ، الوقت الذي تفقد فيه الحياة    

.  حياة لمـن بعـدها  وكذلك تمثل الوطن في اآللهة األم المعطاءة التي ال تموت إال بعد أن تمنح ال       ، اغتصبها الغريب 
  .97ص، م1979عكا ، دار األسوار، دراسات في القصة المحلية: انظر نبيه القاسم

  .52ص، م1968الناصرة ، مطبعة وأوفست الحكيم، 1ط، الشارع األصفر: توفيق فياض )140(
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ولكنهم ما كـادوا  ، فقط ظنت ذلك بسبب الحر الشديد    ، طاس اللبن المعلق في زاوية القنطرة الغربية      
تي وجدها الـسمار فاقـدة      ال، عدا أم الخير  .. يفرغون من تناول عشائهم حتى فتك السم بهم جميعاً        

  !!الوعي متورمة األطراف
  .)141("وتحول الداء في جسمها إلى قروح قائحة... ترك السم الخبيث داءه في جسم أم الخير

  .وهذا تلميح من الكاتب عن أهداف العدو الخبيثة التي يسعى لتحقيقها بكل الوسائل
ولم يبق إال حسن   ، الخير معدية وينزح كثير من سكان القرية بعد أن شاع فيها أن قروح أم               

أمـا  ، م1948الحراث الذي يرمز إلى اإلنسان الفلسطيني والجزء المتبقي من الشعب داخل حـدود       
سكان القرية الذين غادروها تحت تأثير الشائعة فيمثلون الجزء اآلخر من الشعب الفلسطيني الـذي               

، وتتمنـى عـودتهم   ، وفراقهملكن أم الخير رمز األرض تحزن لرحيلهم        ، اضطر إلى ترك أرضه   
  :فتخاطب حسن قائلة

  كنهم الناس هجروا البلد يا حسن؟ "-
  :فابتسم لها حسن مواسياً

  .ما حداش هجرها، ما دام حسن يا خضرة جنبك -
ترى بعيش يا حسن وبشوفهم حـوالي       .. والناس اللي حبهم قلبي بعاد عني     ، يعز علي يا حسن    -

 ؟!من جديد

اهللا .. وما بعـد الـشدة إال الفـرج       ! ب مات وطاب يا خضرة    أيو.. بتهون.. بتهون يا خضرة   -
 .)142(!!"كبير

ويقرر الكاتب أن طريق الخالص لإلنسان الفلسطيني يكمن في تمسكه بأرضه وبقائـه فـوق               
ويرمز القاص بهذا المعنى من خالل تقرح جـسم حـسن           ، مهما كانت المعاناة والتضحيات   ، ترابه

يرمز إلى أهمية بقـاء   ، واتها بأعشاب وجذور جافة من الجبال     ثم مدا ، وانتشار القروح فيه  ، الحراث
  .فهو الشفاء والخالص، الفلسطيني فوق أرضه

بدأ جسمها يتحول   "ولكن بعد موتها    ، وتفارق أم الخير الحياة عندما تغلب السم على جسمها          
  ..فصفق كفاً بكف أسفاً!! إلى جذع شجرة عجوز جافة

فركع حـسن علـى     ، شهقت بسمتها !! تى الموت عجز عنك   ح!! اهللا على أيامك يا أم الخير       
كـان برعمـان    ، وفي صباح اليوم التـالي    ، الجذع العجوز يرويه من قروحه الدامية التي تحضنه       

ومن أطرافهما كانت تسقط عنـد كـل     ، أخضران يتفتحان وقد أخذا يكبران يوماً بعد يوم ويتفرعان        
  .)143(" فتشفي عند كل صباح قرحتان،صباح دمعتان على قروح حسن التي أقعدته تحتهما

                                                
  .54ص، الشارع األصفر: توفيق فياض )141(
  .55ص: المصدر السابق )142(
 .58-57ص: المصدر السابق )143(
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يرمز توفيق فياض بالبرعمين اللذين نبتا من جذع الشجرة إلـى بقـاء وتواصـل الحيـاة                   
واستمرارية الشعب الفلسطيني بشقيه في الداخل والخارج رغم كـل وسـائل الـضغط             ، الفلسطينية

إرواء الجذع بـدماء  ويلمح القاص بقيام حسن الحراث العاشق المحب المضحي ب ، والقمع واإلرهاب 
كي تدب فيه الحياة إلى أن األرض والوطن يحتاج من أبنائه البذل والعطاء والتـضحيات               ، قروحه

  .الجسيمة
، وكي تكتمل دائرة الرمز يقوم البرعمان بدورهما بإعادة الصحة والعافية والقـوة لحـسن               

ة إلى أن الـوطن ال      وذلك إشار ، حين كانت تسقط منهما في كل صباح دمعتان على قروحه فتشفى          
باإلضافة إلى أن مستقبل الـشعب     ، وضحينا في سبيله  ، وقدمنا له ، يمنحنا وال يعطينا إال إذا أعطيناه     

  .الفلسطيني وازدهاره ال يكون إال في ظل الوطن
حيث جف نبع   ، الذي يرمز إلى األرض والوطن    ، "النبع"وال نبتعد كثيراً عن ذلك في قصة          

وأخذ الناس ينـدبون حظهـم      ، شكت القرية على الهالك من شدة العطش      وأو، ونضب ماؤه ، القرية
وال تخرج  ، واألسى يطفو على وجوههم الجافة    ، اجتمع أهل القرية حول نبعهم الغائض     "العاثر حين   

من ، ويعيد إليهم نبعهم  ، فيضرعون إلى اهللا كي يرفع عنهم غضبه      ، إليهم الدالء بغير الوحل األسود    
التي تغمر القرية بثغائهـا    ، ومن أجل ماشيتهم المسكينة   ،  الذين جفت حناجرهم   أجل أطفالهم األبرياء  

  .)144("تشكو ظمأها، المبحوح
 للنزول في   – الذي يعتبر رمزاً لإلنسان الفلسطيني       –لكن يتطوع سالم الشاب القوي المقدام         

نزل بتحد وإصرار   في، ويعيد الحياة والبسمة إلى أهل القرية     ، كي يعيد تدفق مياهه مرة أخرى     ، النبع
، وأنه سيلقي حتفه على أيدي تلك األشباح الرهيبة       ، رغم صيحات أهل القرية وهم يحذرونه من ذلك       

فهو يمثل اإلنـسان الفلـسطيني   ، لكنه ال يأبه لتلك التحذيرات، التي أحلها اهللا في النبع لتمسكه عنهم 
م تلك الخرافـات والخـزعبالت      ويحط، الواعي الذي يريد بعزيمته وإصراره أن يرجع تدفق المياه        

ويأخذ سالم في إزالة الوحول المتراكمة في قاع النبـع          ، واألوهام التي تعشش في عقول أهل القرية      
وكأنه لـم يخلـق إال   ، صاماً أذنيه عن صيحاتهم، كان يغوص بمجرفته في الوحل شيئاً فشيئاً "حيث  

 يبعث الحياة في قريتنا الظمـأى مـن         لكي، ألن يسترجع هذا النبع الغائض وتفجيره بقوته ومشيئته       
حيث يعود بفضله تـدفق الميـاه مـن    ، وينجح سالم في مهمته، )145(!"يبعث نبعها وإلى األبد ، جديد

واسـترداه ألرضـه    ، وهذا يوازي حتمية انتصار الشعب الفلسطيني بإذن اهللا       ، جديد وبغزارة وقوة  
ثـم  ،  بالماء بتململ تحت قدميـه     حين أحس ، انطلقت صرخة النصر من حنجرة سالم     "فقد  ، وحقوقه
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تبعـث  ، فانبعثت صرخته تدوي من جـوف األرض      ، راح يتدفق من شرايين الصخور قوياً جباراً      
  .)146("وهي تبشرهم بالماء، الحياة والدفء في قلوب أهل القرية

فقـد  "، وذلك حين غمرته المياه المتدفقـة     ، لكن سالم يفقد حياته ثمناً لهذا النصر الذي حققه          
وكأن الكاتب يرمـز  ، )147("وغاب في طيات الماء المتدفق من تحت قدميه ، لك الصوت الجبار  خبا ذ 

، وبأغلى ما تملـك  ، وافتديناها بأرواحنا وأنفسنا  ، فاألرض ال تعطينا إال إذا احتضناها     ، إلى التضحية 
م نفسه  فسالم هو اإلنسان الذي يقد    ، ودفعنا الثمن المطلوب والدين المستحق كي تعطينا وتغدق علينا        

حيث إن تدفق المياه يعني تـدفق الحيـاة     ، ولكن موته ال يعني نهاية الشعب     ، فداء لألرض والشعب  
  .في ربوع األرض ويشير إلى جدلية العالقة بين األرض واإلنسان الفلسطيني

وبقي متمـسكاً   ، رمز اإلنسان الفلسطيني الذي رفض المغادرة     " الراعي حمدان "وفي قصة     
حيث تجري أحداث القصة في قريـة       ، وزوجته حليمة التي ترمز إلى األرض     ، هابأرضه مدافعاً عن  

يمارس أهلها حياتهم بشكل طبيعي إلى أن بدأ يعكـر صـفو القريـة      ، فلسطينية تكون هادئة وادعة   
إشارة إلى العدو الصهيوني ومحاوالته طرد السكان واغتصاب        ، وتغير على األغنام  ، ذئاب تهاجمها 

  :يعة حليمة قائلةحيث تحدث بد، األرض
  واهللا يختي من يوم بال هالذياب اللي بخرفوا عنها الرعيان؟ "

  :لطمت حليمة على خدها
  ..وبال إيش؟ كل عمره الوعر مليان واويات، دياب إيش يا عيني -
يخرفني كيـف إنهـا   ، ناجي جوزي، ومطال الليل، ال واهللا يا حبيبتي بقولو إنها ذياب من حق        -

 .)148("ما هم اليوم برعو سوى.. وحمدان جوزكهو ، بتغافله عن الغنم

 بالشجاعة والقوة والدفاع عن أرضه بكل       – رمز اإلنسان الفلسطيني     –ويتمتع حمدان زوج حليمة     
وتشعر تجاهه باأللفة داللـة علـى       ،  تتشبث به  – رمز األرض    –وحليمة زوجته   ، ما يملك من قوة   

  .توحد األرض باإلنسان
 الـشعب   – وتزداد هجماتها على القرية شدةً بغية دفع أهلهـا           ،وعندما بدأت الذئاب تتكاثر     

 رمز اإلنسان الفلـسطيني الـذي      –أخذ ناجي زوج بديعة     ،  على النزوح وترك أرضه    –الفلسطيني  
فيرفض ،  يحدث حمدان عن ضرورة ترك القرية والذهاب صوب الشرق إلى الغور           –ترك أرضه   
  :ويصرخ في وجه ناجي، حمدان بشدة

حمـدان قـال   ! لو بفطس بزقاقاتها وبلقاش مين يدفني،  ناجي بطلعش من هالبلد قلت لك يا  "  
  ..كلمته وبرجعش فيها
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، وعمره ما نقل فوقها قدم    ، أما حمدان؛ درب النذال ماهيش دربه     ، بدك تشرق يا نذل شرق      
ميـة الغربـة عـشاربها    ! بجيك يوم يا ناجي توكل إيديك فيه ندامة      ! براسك يا ناجي هالموال غنيه    

  .)149(!"وبرسيمها األخضر عالغنم عليق، نظل يا ناجيح
ويبقى حمدان منزرعـاً  ، وتلحق به زوجته وبعض أهل القرية    ، ويترك ناجي القرية بأغنامه     

، ويرفض أن يبرح أرضه رغم شراسـة هجماتهـا        ، يقاوم كل هجمات الذئاب المتكاثرة    ، في أرضه 
، و يدافع عن األرض بكـل شـجاعة        بزوجها وه  – رمز األرض    –وتعجب زوجته وحبيبته حليمة     

تـساند  ، أحست أن البد لها من فعل شيء ما       "حيث  ، وهو يقاوم الذئاب  ، وتقف بجانبه ساعة المحنة   
  .به حمدان وكلبه

، تركت حليمة الباب واندفعت خارجة من باب صغير في صدر البيت إلـى أزقـة القريـة            
الذي كان يتردد في أطراف     ، صوتهاوهي تستغيث بأعلى    ، وراحت تعدو بكل قواها تطرق األبواب     

  :الليل المقمر
  !!الذياب طبت عالغنم.. جاي يا نشاما جاي -
 .)150("أجوك يا أصيلة: ومن زوايا الليل ترتفع األصوات الخشنة -

ليدلل على توحـد    ، فوقوف هذه الحبيبة والزوجة الوفية إلى جانب زوجها وحبيبها ساعة الشدة          
ولكن قبل سقوطها وموتها تركت وليـداً صـغيراً         ،  وقتلت فقد اغتيلت وسقطت  ، األرض واإلنسان 

  .وكذلك استمرار هذا الشعب، يمثل رمز بقائها واستمرارها وبعثها من جديد، بكراً
حيـث تتمثـل    ، يبقى الوطن واألرض في بؤرة اهتمام الكاتب وتفكيره       " الفرس"وفي قصة     

الذي يتمـسك بهـا     ، "و حسين ب"ويتمثل الشعب الفلسطيني في شخصية      ، األرض في صورة الفرس   
  .ويحنو عليها كأنها أحد أبنائه، ويأبى بيعها، ويرفض التفريط بها، بقوة

فهي تمثل له كـل    ، عن أرضه التي صادرها الصهاينة بهذه السهولة      " بو حسين "وال يتنازل     
 يأبى بيع فرسه التي تشكل عنده رمزاً لالرتبـاط        ، وضحى من أجلها بكل ما يملك     ، شيء في حياته  

لقد أفنى  ، أيفقدها حقاً وبمثل هذه السهولة    "والعمل على استردادها بكل ثمن      ، باألرض واالحتفاظ بها  
؟ !شقاء السنين الطويلـة ، وجبل ترابها بعرق جبينه الذي سفحه على أديمها الطيب  ، العمر من أجلها  

 أينتهـي كـل    !...كما يستطيع هـو   ، تراهم حقاً ال يستطيعون شم رائحة جسده المنبعث من خاللها         
، ثم يعلن بقوة وتحد صـارخ     ، )151("؟ كيف؟ !أن تنزع منه حياته التي تعودها دفعة واحدة       ،  ؟!شيء

  :قائالً، داللة على تمسكه باألرض مهما كانت الظروف والشدائد، بأنه لن يفرط بالفرس
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لقد كافح الكثيـر    ، واألرض؟ لن يسمح باغتصاب ولو شبر واحد منها       .. فالفرس لن يبيعها  "  
لقد عانقها في جحيم الحرب حيث هجر معظم الناس أرضـهم ليبقـى فـي               ، من أجل االحتفاظ بها   

، أما أن يتخلى عنها فهـذا مـستحيل       ، وسيعانقها اآلن مرة أخرى إلى أن يلفظ عليها أنفاسه        ، قربها
  .)152("والبد له من أن ينتصر في النهاية

لفرس رمـز األرض التـي      فا، ويعي توفيق فياض دور المولود الجديد في بعض قصصه          
فـالمولود  ، وكحـصان عنتـرة   ، "أبو زيد الهاللي  "تنجب مهرة شهباء كفرس     ، يتشبث بها صاحبها  

  .وانبعاثه من جديد، الجديد وحياته تشكل استمراراً لحياة الشعب الفلسطيني
في أن يجرد من الكلـب سـمور رمـزاً لإلنـسان     " الكلب سمور "وينجح الكاتب في قصة       

ويتحمـل فـي سـبيل      ، طيني العنيد الذي يصر على التمسك بأرضه إلى أبعد الحدود         والبطل الفلس 
وكما هو معـروف فإنـه      ، ومقاومة من يعتدي عليها كل صنوف األلم وألوان المعاناة        ، الدفاع عنها 

أو رغبـة فـي     ، ليرمز إلى شيء معـين    ، يصوغ قصته من شخصية حيوانية    "من حق الكاتب أن     
إنما يرسـمها مـن     ، ه حين يرسم الجانب الداخلي للشخصية الحيوانية      لكن، التعبير عن هدف معين   

ومن قدرته على أن يضع نفسه موضع هذه الشخصية الحيوانية ثم تصوراته            ، خالل تفكيره الخاص  
  )153(".في مثل هذه الحالة

ويخلـصه مـن   ، أن الكاتب قد نجح في أن يجرد الكلب سمور من حيوانيته، وجدير بالذكر   
بعد أن أصبح يمثل اإلنسان الفلسطيني الـذي يحـافظ علـى            ، ج والشائع لكلمة كلب   التعريف الدار 

يصد كل االعتداءات التي تستهدف االستيالء عليها بعـد قتـل وطـرد وتـشريد سـكانها       ، أرضه
  .األصليين
وأصـيب بجـراح   ، وهجمات متكـررة وشرسـة  ، فالكلب سمور مر بويالت ومآسٍ كثيرة    

 ترمز للعدو دون أن يفكر في مجرد الخروج من القريـة وتركهـا              متعددة من قبل بنات آوي التي     
  .والرحيل عنها

وأعجب به بعد   ، فأخذته أم قاسم وتعهده قاسم بالرعاية     ، فسمور فقد أمه وأخواته من الجراء       
ويحافظ عليها من هجمـات     ، فجعله يحرس المقثأة  ، وحدة الطبع ، وبوادر الذكاء ، أن آنس فيه القوة   

  .)154( على تشبثه باألرض وعدم التفريط بهاداللة، بنات آوي
                                                

  .63-62ص، نفس المصدر )152(
كتابـة  : هالي بيرنت : وانظر، 72ص، م1974عمان  ، لمحتسبمكتبة ا ، 2ط، فن كتابة القصة  : حسين القباني  )153(

وكذلك ، 50ص، م1996القاهرة  ، دار الهالل ، 547العدد  ، كتاب الهالل ، ترجمة أحمد مر شاهين   ، القصة القصيرة 
، المجلس األعلى للثقافـة   ، ترجمة علي إبراهيم منوفي   ، القصة القصيرة النظرية والتطبيق   : إنريكي أندرسون إمبرت  

  .317ص، م2000ة القاهر
  .106ص، الشارع األصفر: راجع )(154
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، يعرف أهميـة األرض   ، لكن الكلب سمور الذي يتمثل من خالله اإلنسان الفلسطيني البطل           
يرفض الخروج من القرية عنـدما احتلـت القـوات          ، يقاوم كل معتد عليها   ، وأن ال قيمة له بدونها    

حيث اسـتقر بهـم     ، سم إلى أخذه عنوة   فيضطر قا ، وأشرفت على القرية  ، اليهودية القرى المجاورة  
وقفل عائـداً إلـى     " بو قاسم "وقد غافل سمور عائلة     ، "نابلس"قضاء  " عنزة"المقام بالقرب من قرية     

.. وعلى األقل رجع يموت في الدار يابـا       : "ويعلق قاسم على عودته إلى القرية بعد احتاللها       ، القرية
وهـذا تلمـيح إلـى أن       ، )155("يت وال مأوى  وال ب ، نموت مهججين من الجوع والعطش    ، مش مثلنا 

ويفـضل المـوت علـى      ، اإلنسان الفلسطيني المناضل البطل ال يتخلى عن أرضه وال يفرط بهـا           
  .مغادرتها
الشارع "ونستطيع أن نقول إن توفيق فياض قد استطاع أن يثير إعجابنا بقصص مجموعته                
وبقدرته الفـذة علـى     ،  واستخدامها بما لديه من تميز وخصوبة وتنوع في ابتكار الرموز        " األصفر

، مع توحد الرمـز بالحـدث     ، والتالحم الخالق بين الوطن وأبنائه    ، المزج بين الوطن وأشياء كثيرة    
وبث روح التفاؤل واألمل مع كل مولود جديد يؤكد على تواصل هذا الشعب واسـتمراريته حتـى                 

  .تحقيق أهدافه المنشودة
فهي ذات  ، تنبع من طبيعة مناخ الحدث نفسه     ، يةوتتميز قصص المجموعة كذلك بلغة موح       

األمر "وهي فصيحة حين تصدر عن المثقفين       ، لهجة شعبية محببة حين يكون أبطال القصة فالحين       
الذي برر به إنطاق تلك الشخصيات بلغتها اليومية التي تمثـل شـريحتها وواقعهـا االجتمـاعي                 

  .)156("والثقافي
أن يرتقي بالقصة من السرد البسيط العادي المباشـر         وقد استطاع   ، وهي بعيدة عن التكلف     

، وتكوين شخصيات ذات عالم داخلـي فنـي نـابض       ، وتعدد األبعاد في القصة   ، إلى التركيب الفني  
والذي تمثل في   ، وحافظ في قصصه على شخصية البطل الواعي الذي يقدم نفسه فداء لتراب وطنه            

وبو حسين  ، "أم الخير "ن الحراث في قصة     والحارس حس ، والكلب سمور ، شخصية الراعي حمدان  
وهذا البطل هو اإلنـسان الفلـسطيني الـذي يتمـسك           ، "النبع"وسالم في قصة    ، "الفرس"في قصة   

ويرفض كل اإلغراءات ويؤثر البقاء فوق تراب الوطن رغم العذاب والـشقاء والعـسف              ، بأرضه
  .والقهر

وتحتـاج قصـصه    ، حـوظ الرمز في قصصه بشكل مل    " محمد علي طه  "ويستخدم القاص     
لكننا ال نعدم بعض القـصص      ، الرمزية في بعض األحيان إلى بذل الجهد وكد الذهن لفك رموزها          

                                                
  .113ص:  السابق)155(
  .280ص، 2001غزة ، دار المقداد، 1ط، في نقد األدب الفلسطيني: نبيل أبو علي. د )156(
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عائشة تضع طفالً حياً يقـرأ  "مثل قصة ، ومعرفة مدلوالتها، التي يسهل على القارئ تحليل رموزها    
  ".لكم ما تيسر من سورة البقرة

فهـو  ، أو باألحرى معادالً موضوعياً لها، لسطينيةفالكاتب يتخذ من البقرة رمزاً لألرض الف       
وقمنـا  ، يحدثنا عن قصة البقرة التي ورثناها عن جدنا عمرو بن العاص بعـد معركـة القادسـية                

، لكنها كانت محط أنظار الطامعين على مـر التـاريخ  ، وهي بدورها تزودنا بالحليب  ، باالهتمام بها 
  .ها كانت في قطيع يعقوب في صحراء يهوداألن، إلى أن جاء اليهود وادعوا حق ملكيتها

وواضح من القصة أن البقرة هي أرض فلسطين التي حررها عمـرو بـن العـاص مـن          
  .وبعد معركة القادسية تلميح إلى أنها حررت بمشقة وتضحيات ومعارك، البيزنطيين
أدى في نهايـة المطـاف إلـى أن    ، ويشير الكاتب إلى تنازل صاحب البقرة عن جزء منها    

مرسوماً اعترف به أن الثدي     ، مختار بلدنا ، وذات يوم أصدر الرجل ذو الغليون     : "قائالً، يفقدها كلها 
وبعـد  ... األيمن األمامي والثدي األيسر الخلفي من ضرع بقرتنا للرجل الذي يدفع ثمنـاً أفـضل              

  .)157("بدون بطن، بدون ثدي، بدون ضرع، سنوات كنا بدون بقرة
نحـن  : "سخرية الذعة هذا التنازل الذي ينم عن جهل وتخلف قائالً         وينتقد القاص بمرارة وب     

  .)158("ونترك أوالدنا يموتون جوعاً، نذبح لضيفنا الناقة الوحيدة والفرس الحبيبة، شعب حاتمي
وللقـادة المـسلمين    ، وبلمحة فنية جميلة يشير الكاتب لكل الغزاة الذين قدموا إلى فلسطين            

، وصالح الدين شربوا من لبن البقرة     ، وعمر بن الخطاب  ، العاصأمثال عمرو بن    ، الذين طردوهم 
وللمقارنة أيـضاً بـين األجـداد الـذين     ، ليشير إلى وجوب السير على خطاهم في تحرير األرض      

  .وبين سخافة الذين تنازلوا عنها بكل بساطة وسهولة، وحافظوا عليها، حرروا األرض
ات الحق التاريخي للشعب الفلـسطيني فـي   ويهدف الكاتب من وراء عودته للتاريخ إلى إثب     

  .هذه األرض
، اإلنجليز والفرنسيين واليهود  : وبلغة فنية رائعة يعقد القاص مقارنة بين الغزاة المعاصرين          

فـإن اليهـود   ، ففي الوقت الذي اكتفى فيه اإلنجليز والفرنسيون بشيء بسيط من هذه البقرة ورحلوا       
: وقـال ، وفي أحد األيام جاء رجل ال نعرف أمه     : "حيث يقول ، يريدون االستيالء عليها بشكل كامل    

وشرب يوشع بن نون مـن حليبهـا        ، فقد كانت في قطيع يعقوب في صحراء يهودا       ، هذه البقرة لي  
وكانت ترعى مطمئنة في وديـان يهـودا علـى          ، عندما وقفت الشمس فوق أريحا في كبد الشماء       

  .)159("صوت مزمار داود

                                                
  .114-113ص، م1978الناصرة ، منشورات الصداقة، 2ط، جسر على النهر الحزين: محمد علي طه )157(
  .114ص، المصدر السابق )158(
  .113ص، نفس المصدر )159(
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ستعراضه لتاريخ الغزاة في القديم والحديث إلى اإلفصاح عن أن          ويرمي الكاتب من وراء ا      
  .مصير هؤالء الغزاة الجدد لن يكون بأفضل حال ممن سبقوهم

 – وهي المحور الرئيسي الـذي تـدور حولـه القـصة     –ويدخل الكاتب إلى جانب البقرة       
ـ   ، وهي عائشة الزوجة الحامل التي أخذت تظهر بصورة واضحة        ، شخصية أخرى  عت حيـث وض

، وبقي حياً رغم مؤامرات األمم المتحدة والعالم عليه       ، يرمز إلى األجيال الفلسطينية الصاعدة    ، طفالً
  .وهذا الرمز يتكرر بشكل ملفت للنظر في األعمال األدبية الفلسطينية

فهناك عالقة توحد ما بـين      ، التي هي بدورها األرض   ، وشخصية عائشة ما هي إال البقرة       
فقـد سـبقه كتـاب      ،  يمكن االدعاء بأن محمد علي طه ابتدع هذه العالقـة          وال، الزوجة واألرض 

  .استطاعوا المزج ما بين الزوجة أو الحبيبة أو األم واألرض والتماهي بينهما، وشعراء
، فعندما لم يعد حليب عائشة يكفـي إلشـباع طفلهـا   ، وهناك رموز أخرى تضمنتها القصة   

داللـة علـى رفـضه      ، "أحلبوا الثور : "قائالًً،  الجديد رفض صاحبها ، واحتاجوا بعض حليب البقرة   
إيحـاء بتمـسك    ، لكن الطفل يرفض أن يشرب من غير حليب بقرتـه         ، التنازل عن أي شيء منها    

كما يرد الطفل في نهاية القصة على كل التحديات التي تواجهـه   ، األجيال الجديدة باألرض والوطن   
 وسلبه أمه بابتسامة كإيحاء بالتفاؤل واألمـل والثقـة          ،ومحاولة التخلص منه  ، من تآمر العالم عليه   

التي ال يخلو قسم منها من      ، وترد كثير من النهايات المتفائلة في قصص األرض المحتلة        ، بالمستقبل
  ".وابتسم الطفل"حين تنتهي ، كما هو الحال في هذه القصة التي تبدو نهايتها ملصقة فيها، االفتعال
، يعبر الكاتب عن أفكاره باستخدام بعـض الرمـوز المفـردة          " خماسية الوهج "وفي قصة     

حيـث  ، وذلك من خالل استخدام شكالً قصصياً غير تقليدي       ، والعبارات ذات الدالالت واإليحاءات   
 -ففي المقطع الرابـع     ، وليس بينها رابط فني   ، قسم قصته إلى خمسة مقاطع تحمل عناوين مختلفة       

ويعرض عليهم كوشان البيارة التـي      ، ع رجل عجوز أبناءه   يجم، "العجوز يبتسم "الذي يحمل عنوان    
أضـعه بـين   .. هذا كوشان البيار التي سلبها اإلقطـاعي "، ويسألهم عما سيفعلون ، سلبها اإلقطاعي 

  فماذا أنت فاعلون؟؟.. أيديكم
  .. نحتفظ به في مكان أمين ال يدركه الغبار أو تصله الجرذان-
  ..قالها االبن األكبر..

  ..ارتخت جفونه. .صمت العجوز
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  :وقال االبن األوسط
  .. نساوم به ذلك اإلقطاعي عسى أن يهبنا شيئاً-
  ..بهتت مالمحه.. لم يرد العجوز..
  :هتف االبن األصغر.. 
   نبدأ بتعبئة أنفسنا ومنذ اللحظة إلعادتها-

  .)160(.."ومات.. تبسم.. تحركت شفتاه.. تململ العجوز.. 
واإلقطـاعي هـو العـدو      ، بيارة رمز لألرض والـوطن    وواضح من المقطع السابق أن ال       

وكـان  ، واالبن األصغر يمثل جيل المقاومـة والخـالص       ، والعجوز يمثل جيل النكبة   ، الصهيوني
  .بمقدور الكاتب أن ينتقي رمزاً غير كلمة اإلقتطاعي لتوحي ببشاعة المحتل

 مجرد تـأمالت أو     بل هو ، أنه ال يمكن اعتبار هذا العمل قصة قصيرة       ، ومن الجدير ذكره    
وال تتوافر فيه بعض مقومات القصة القـصيرة        ، وال ينتظمها حدث  ، خواطر ال يربطها خيط واحد    

  .كالزمان والمكان والحدث
فقد ، ال يستطيع اإلنسان أن يميز بين األم واألرض       " هدية من عامل إلى معلمة    "وفي قصة     

وقـد  ،  فقدان األبوة رمزاً لضياع الـوطن ومن، واتخذ من العار رمزاً للهزيمة  ، مزج الكاتب بينهما  
ويعـاني مـن    ،  عن قصة عامل يشتغل في مصانع االحتالل       ثجاءت هذه الرموز من خالل الحدي     

لطالما أغـراه المعلـم بـأن يأخـذ         : "حيث يقول ، بسبب إدراكه حقيقة األمور   ، حالة نفسية صعبة  
وأن ، يشعر أن أمه مـستباحة رغم أنه في قرارة نفسه كان      ، كان يخشى أن تغضب أمه    ، الزجاجات

  ..أكثر من أخ. له أكثر من أب
  .وحيد في هذه الدنيا أنا..  وحيد-

ومـع  ، والكل يدعي أنه في مكانة والدي     ، أنا وحيد يا أمي المستباحة أتوه وأخوتي يمألون األرض        
  .)161("ضائع، ذلك فأنا مضيع

لوطن من خـالل أسـلوب      تأتي شجرة السنديان رمزاً لألرض وا     " السنديانة"وأما في قصة      
بـل  ، وبعض التفاصيل التي لم تـأت ترفـاً أو عبثـاً   ، السرد البسيط الذي تتميز به قصص الكاتب    

  .وداخله في نسيج الحدث، موظفة في خدمة الفكرة التي تطرحها القصة
كان ذلك اليوم   "إلى أن   ، ظلت عصية على كل المحتلين عبر التاريخ      " الوطن"فهذه الشجرة     
شـيء ال   .. شيء مـذهل حقـاً    .. فعلى مرأى الصغير والكبير هوت السنديانة العمالقة      .. المشئوم

                                                
  .12ص، م1978القدس ، دار الكاتب، العطش: زكي العيلة )160(
، قصص قصيرة مـن الـوطن المحتـل   "المجموعة المشتركة الثاني ، هدية من عامل إلى معلمة :  محمد أيوب  )161(

  .141ص، م1981القدس ، منشورات الدائرة
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الرموز واضـحة  ، )162("أن تتحرك الرياح فجأة فتستحيل عاصفة فظيعة وتصرع السنديانة .. يصدق
والعاصفة القوية التي اقتلعت الشجرة رمـز       ، فالسنديانة العمالقة إشارة إلى الوطن واألرض     ، جليلة

ويقصد الكاتب باليوم المـشئوم النكبـة التـي حلـت بالـشعب             ، لذي اغتصب األرض  إلى العدو ا  
  .م1948الفلسطيني عام 

 حيـث نمـت     )163("يكتمل بها معنى الحـدث    "وجاءت نهاية القصة طبيعية متفائلة وموحية         
وكانت .. كانت ترفع رأسها لتطل على العالم من جديد       .. تكبر يوماً بعد يوم   "وأخذت  " شجرة أخرى 

وهذه داللة واضحة على بقـاء القـضية الفلـسطينية    ، )164("ها الصغيرة الطرية تتحدى الفناء   براعم
  .وطمس الهوية، وفشل المحتل في تهويد األرض، تتحدى كل محاوالت التصفية والنسيان، حية

يتخذ الكاتب من أم مروان رمزاً للـوطن ومـن     ، لمحمد أبو النصر  " كعبة نفحة "وفي قصة     
  .رضالدالية رمزاً لأل

حيث يغمر  ، فالقصة تصوير ألحاسيس ومشاعر أم تذهب لزيارة ابنها القابع في سجن نفحة             
  .شعور الفخر واالعتزاز هذه األم وغيرها من األمهات اللواتي يزرن أبناءهن في السجن

الصامدة الـصابرة المتلهفـة     " رمز الوطن "وقد أجاد القاص في تصوير مشاعر أم مروان           
: فتقـول ، حيث يتسع قلبها لمحبـتهم جميعـاً      ، ي تعامل كل السجناء كأنهم أبناؤها     والت، لرؤية ابنها 

  .)165("يوسف كيف حالكم يا حبيبيني أهالً وسهالً بيكم.. يعقوب.. وأنت يا عطا، مروان يامه"
للداللة علـى   " مروانة"وأطلق عليها اسم إنساني     ، "رمز األرض "وقد شخص القاص الدالية       

ى العالقة الوثيقة بينها وبين المناضلين الثوار الذين يـضحون مـن أجلهـا              وعل، االلتحام باألرض 
وللداللة على ذلك تقوم أم مروان بتهريب عنقود عنب مـن           ، بزهرة شبابهم داخل سجون االحتالل    

اسـمعني يـا مـروان      : "قائالً، وتطلب منه أن يطعم الشاب السجين الجالس بجواره       ، الدالية البنها 
ثم أخذت تهرب عبر الشبك الفاصل بينهما كل حبة         ، "مروانة داليتك "عناقيد  جبتلك خصلة عنب من     

  .)166("مرر هالحبة للشاب اللي جنبك.. خذ يا مروان: ...من حبات العنب على حده وهي تقول
فحـديث  ، وللعامية تارة أخرى، ومما يؤخذ على الكاتب استخدامه للفصحى في الحوار تارة    

ومـن  ،  أكثر مالءمة وانسجاماً مع شخـصيتها      –اوزت الستين عاماً     والتي ج  –أم مروان بالعامية    
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متى يتسنى لي أن أكحـل  "غير المعقول استخدامها األلفاظ الفصيحة في بعض الجمل الحوارية مثل    
  .)167("عيني بمرآك

غير أنه أخذ   ، وقد كان محمد أبو النصر موفقاً في إدارة الحوار بين الشخصيات في قصته              
حيث بدا تدخل الكاتب واضحاً فـي       ، حين دار حوار بين األم وابنها     ،  نهاية القصة  يفقد حيويته قبل  

بيني وبينك يا مروان جماعتنا المسكوب نـاس عـن صـحيح            : "إنطاقه األم بأفكاره هو حين تقول     
  .)168("مخلصين إلنا بقلب ورب

ويبدو أن صورة األم التي ترمز لألرض والوطن أصـبحت صـورة نمطيـة فـي األدب           
" وإن عاد رفاقي من دوني ال تبكي أبداً يا حبيبتـي          "فقد جاءت رمزاً لألرض في قصة       ، طينيالفلس

... أمـه : ليس أجمل من ذكر الوطن وتنسم ما يعبق في أنفه وعيونه من راحته            : "حيث يقول البطل  
  .)169("رفاقه

في  ونفس الشيء    )170("آه من وسع عينيك يا أمي عندما تبتسمين وسط هذه الغربة القاتلة           "و  
ولم ، التي تحكي قصة مناضل فلسطيني يقبع في سجون االحتالل قد نسي أهله           ، "األم الكبرى "قصة  

، وال يزوره أحد في سـجنه     ، لكن القاص لم يذكر سبباً مقنعاً ومبرراً لذلك       ، يعد يذكر سوى طفولته   
، رةوبعد عشر سنوات يسمع من مكبرات الصوت بأنه مطلـوب للزيـا           ، فليس له أهل في هذا البلد     
، فال يتعرف كل منهمـا علـى اآلخـر      ، وفي غرفة الزيارة تظهر أمه    ، فينتابه االستغراب والدهشة  

وعندما تتأكد من أنه ابنهـا  ، فال تعرفه في البداية لتغير مالمحه،  يخبرها بأنه هو ،تسأله عن ابنها
يـام تبتـسم    إن كنت ستبكين فسوف تزعلين أمي الكبيرة فهي هـذه األ          : "فيقول لها ، تجهش بالبكاء 

  .)171("!وأصبحوا قادرين على القيام بواجبهم نحوها، ألن أبناءها كبروا، فرحاً
وقـد جـاءت    ، والقيام بالواجب إشارة إلى المقاومة    ، وواضح أن األم الكبرى هي فلسطين       

  .وبدت بعض المواقف غير مبررة وغير مقنعة، النهاية مفتعلة
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  :الرمز إلى االحتالل: ثانياً
تاب القصة القصيرة في األرض المحتلة على وعـي ودرايـة بالعـدو المحتـل           لقد كان ك    

وكشفت عن مراميـه    ، فعالجت قصصهم الرمزية موضوعات تتعلق بطبيعة االحتالل      ، ومخططاته
  .والتخلص من أصحابها، وأهدافه وأساليبه الخبيثة في السيطرة على األرض

يب التحايل والخداع التي يتبعهـا       عن طريق الرمز أسال    )172("الشيخ الضرير "وتجسد قصة     
  .حيث تعتبر شخصية الخواجة رمزاً لذلك، اليهود في االستيالء على األرض

وحوار يكشف عن طبيعة الشخصيات تأتي هـذه        ، فعبر حدث متطور ولغة عربية فصيحة       
وتتحدث عن شروع الخواجة في     ، القصة التي تتخذ من قرية فلسطينية مكاناً للصراع مع الصهاينة         

بتحذير أهل القرية مـن قـرب وقـوع         " واثق"فيقوم الشيخ الضرير    ، شراء أمالك القرية بالتدريج   
وحين يهزأ من ذلك مختار القرية وأبو جالل اللذان يمثالن رمزاً للفئة المتواطئة التي تبرر               ، كارثة

بقال؟ لم تنـسوا    ال" ناظم"الذي اشترى دكان    " الخواجة"أنسيتم  : "يذكرهم الشيخ قائالً  ، أفعال الخواجة 
حتى يأتي يوم يـنقض فيـه علـيكم     ، تدفنون رؤوسكم في الرمل كالنعامة    .. حتماً ولكنكم تتجاهلون  

  .)173("فتصرخون صرخة الفزع ثم تهوون صرعى
بتمكنهم مـن  ، وواضح أن الكارثة هي النكبة التي ستحل بالشعب حين يستفحل خطر اليهود   

  .الطرق ثم إجبارهم أهلها على الرحيلاالستيالء على أكبر مساحة من األرض بشتى 
لجأ الخواجة إلى حيلة ماكرة بإعالن إسالمه ونيته الـزواج          ، وإمعاناً في التضليل والخداع     

، بالتحذير من خطورة الموقـف   " المعلم زهير "و" الشيخ الضرير "من فاطمة شقيقة أبي جالل؛ فيهب       
حيث يقـول   ، في االستيالء على األرض   لتسهيل مهمته   ، وأن اعتناق الخواجة لإلسالم مجرد خدعة     
إذن فإسـالمه   ، أسلم كي نحمي شرهه وأطماعـه     "إنه  : المعلم زهير رداً على المختار وأبي جالل      

وما ، وربما بات األمر أخطر بعد إسالم الخواجة ألن حيلته ستجوز على البسطاء           ... تضليل وكذب 
  .)174("أكثرهم

إن ، ال يا مختار  : " جالل بأن إسالمه حقيقي    ويعقب الشيخ الضرير على كالم المختار وأبي        
والبد أن يعـي الحمقـى الحقيقـة فـي القريـب      ، الثعلب ال يغير طبيعته حين يرتدي فروة الحمل    

  .)175("العاجل
فالشيخ ، ومن المالحظ أن المعلم زهير والشيخ الضرير يمثالن رمزاً للفئة الوطنية الواعية             

  .فلم يفقد بصيرته، وإن كان قد فقد بصره
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لكن الخواجة الذي يرمز للعدو المخادع لم يجد بعد ذلك صعوبة كبيرة في شـراء بعـض                   
يدخلون المنـازل ويخرجـون شـقر    ، أصبح منظر الغرباء الجدد مألوفاً  "المنازل والممتلكات حيث    

  .وهذه إشارة إلى المستوطنين وتزايد خطرهم، )176("الشعر بيض الوجوه
كإشارة ، تل الشيخ الضرير عند خروجه لصالة الفجر      حيث تم ق  ، لكن األمور أخذت تتطور     

، ثم يقوم ابن الشيخ بعد ذلك بتحين الفرصـة ، للتخلص من الفئة الوطنية التي تقف في وجه األعداء      
بـأن الجيـل    ، وهذا تلميح مـن الكاتـب     ، فعم الفرح أوساط الفالحين   ، وطعن المختار حتى الموت   

  .الخط الوطنيوتواصل ، الصاعد رمز الستمرارية المقاومة
حيث لعبـت أدواراً    ، وبالرغم من كثرة الشخصيات في القصة إال أنها لم تشكل عبئاً عليها             

ويبـدو أن  ،  وحملت رموزاً وإيحاءات معينة)177("وتكفلت باستكمال أبعاد ودالالت المضامين "مهمة  
بولـة فـي    استخدام شخصية الشيخ الضرير كرمز للفئة الواعية المتيقظة لمخاطر العدو غيـر مق            

ألنه لم يكف عن    ، كما أن فكرة إسالم الخواجة تبدو مقحمة وغير مقنعة        ، بل تتسم بالسذاجة  ، القصة
  .شراء أرض وممتلكات أهل القرية ومحاولة تهجيرهم وطردهم

، إلى االحتالل واغتصابه فلسطين وتهجيره أهلها     " لفاروق مواسي " "أين ولدي "وتشير قصة     
حيث يلجأ الكاتـب إلـى تكثيـف    ، وذلك عن طريق الرمز ، وويالتوما ترتب على ذلك من مآسٍ       

 بأسلوب سردي بسيط يخلـو مـن التعبيـرات والـصور            –واختصار الزمن   ، الكثير من األحداث  
  .الرمزية الموحية

أشفق على شخص فقير ضـعيف      ، وتتحدث القصة عن إنسان يقيم في بيته بأمان واطمئنان          
وأنـه  ، وبعد فترة من الزمن أخذ يدعي أحقيته في البيـت         ، هوأسكنه في ركن من بيت    ، الحال فآواه 

، في إشارة واضحة إلى قرار التقسيم     ، وكرماً منه يريد أن يأخذ نصف الدار فقط       ، ورثه عن أجداده  
ويعتزم طرده واسترجاع ما اغتـصب مـن الـدار          ، لكن صاحب الدار الحقيقي يرفض ذلك بشدة      

ه مستعيناً ببعض العـائالت األخـرى إلـى طـرد           فيسارع الشخص المعتدي مع جماعة من أقارب      
دون أن يكف عـن     ، فيذهب إلى حياة التشرد والخيام    ، صاحب البيت وزوجته وأوالده بقوة السالح     

: حيث يقـول الكاتـب    ، وغرس حب الوطن في أبنائه بعد أن خذله أقاربه        ، الحنين إلى بيته الجميل   
 معه جماعة من أقاربه ومن العائالت التي        وبسبب معارضتي وجدته يقتحم علي غرفة النوم وكان       "

  .وتسلحت بالعزم واإلرادة أن أطرده شر طرده فهو ال يصون الجميل والمعروف...  تكرهنا
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لكنه وهو يتظاهر بالضعف واالستكانة     ، حاولت أكثر من مرة أن أسترجع ما اغتصب مني          
ه علينـا وطـرد زوجتـي        حمل سالحه وأشـهر    –والعائالت التي تكرهنا تنظر إليه بعين العطف        

  .)178("وأوالدي من الدار
فالـدار هـي   ، يتبين لنا من العبارة السابقة أن الرموز واضحة وشفافة ال تحتاج إلى تفكير عميـق            

أرض فلسطين وصاحبها الحقيقي هو الشعب الفلسطيني الذي لجأ إلى المقاومة للدفاع عـن نفـسه                
ضعف والمسكنة في بداية األمر رمـز للعـدو         والرجل الذي تظاهر بال   ، واسترداد أرضه المغتصبة  

والعائالت إشارة إلى بعض دول العالم التي ساندت ودعمت الكيان          ، الصهيوني وقيام دولة إسرائيل   
  .الصهيوني كبريطانيا وأمريكا

ويلمح الكاتب إلى دور بعض األنظمة العربية في خذالن الشعب الفلسطيني وعدم المبـاالة                
كـان أقـاربي   : "قائالً، مر إلى حد االعتداء عليه وارتكاب المجازر بحقه     بل وصل األ  ، تجاه قضيته 

غافلين عن أمري فهم ال يحبونني بل إن بعضهم كان يشمت بي وبعضهم اعتدى علي وأهلك مـن                  
  .)179("أوالدي أجملهم

حين جعل االبن الـذي يرمـز إلـى الجيـل           ، وأنهى الكاتب قصته نهاية تتفق مع طبيعتها        
، وذلك باالنـضمام إلـى صـفوف المقاومـة        ، هض بالعمل على استرجاع األرض    الفلسطيني النا 

: وعندما سألني ولـدي   : "حيث قال ، وبمباركة من أبيه كعادة القصص القصيرة في األرض المحتلة        
  .هناك على الرابية تقوم دارنا يا ولدنا: أجبته، لماذا ليس لنا دار كاآلخرين

  تي أصدقائي لزيارتي هناك؟إذا لماذا ال ننام هناك؟ ولماذا ال يأ -
 .إنها مسيجة باألسالك -

 ...البد أن هناك ممراً -

 اختفى ولـدي    – مرات الطواف    –وفي إحدى المرات    ، وأخذ ولدي يطوف معي يومياً سبع مرات      
  .لم أقل شيئاً، ولم أبك

  .)180("وعدت إلى خيمتي ألمتع نظري بمناظر الرابية
حيـث  ، أن نتبين الرموز بسهولة ويـسر " مرالبراغيث تغزو جزيرة الق"ونستطيع في قصة     

والطيور التي تعيش فيها بأمان رمزاً للـشعب  ، اختار الكاتب جزيرة وادعة ليتخذ منها رمزاً للوطن    
وتهجيرهم رمزاً للعـدو الغاصـب      ، والبراغيث التي تغزو الجزيرة وتحاول إيذاء أهلها      ، الفلسطيني

  .المحتل
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وفجـأة  ، وطيورها تعيش بـأمن وسـالم     ، وء تام فالقاص يصور جزيرة جميلة يسودها هد       
ويهـب إعـصار    ، فعصف فجأة دون سابق إنـذار     ، ففي يوم قائظ يتبدل الجو السكان     "ينقلب الحال   

... ويودي بحياة المئات من الطيور    ، يقتلع األشجار ويهدم البيوت والمنازل    ... مروع على الجزيرة  
وفي أعقاب هذا الزلـزال     .. صقاع األرض البعيدة  تشتت في الفيافي وفي أ    .. وال ينجو إال قلة قليلة    

وحطـت رحالهـا عازمـة    ، المدمر تسللت إلى الجزيرة على غفلة من األمر أسراب من البراغيث     
وأما الفئة التي تشبثت بـالجزيرة     .. التي بشرها بها من يقبع في الخفاء      " األرض المحررة "البقاء في   

  .)181("فقد أذاقتها البراغيث ألوان العذاب
ونـرى أن   ، يقصد الكاتب باإلعصار النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني على يد العـدو           و  

فاإلعصار يحدث فجأة بينمـا النكبـة لهـا    ، الكاتب جانبه الصواب باستعماله اإلعصار رمزاً للنكبة 
وقد صور القاص البراغيث وهي تغزو الجزيرة بعـد أن ضـربها اإلعـصار              ، أسبابها المعروفة 
وكذلك ال نتفق مع الكاتب في أن الذين نجوا من          ، ئولة عن النكبة وال عالقة لها بها      وكأنها غير مس  
  .ويبدو أن هناك عدم تطابق بين الرمز والواقع، وأن العدو تسلل على غفلة، النكبة قلة قليلة

لكنه أضعف بناءها الفني بمبالغته في تفاصيل وصف        ، وقد حاول الكاتب صياغة قصة فنية       
وقد استغرق ذلك أكثر من ثلثـي       ، ومناخها، مكانها، تضاريسها، حدودها، موقعها، هاجمال: الجزيرة

وكذلك مقابلته الحرفية بين أحداث القـصة والواقـع   ، مما أضر بالتوازن في توزيع أحداثها  ، القصة
  .مما جعلها تبدو متكلفة

لقـدر مـن    فلو كانت الطيور على هذا ا     ، وقد وقعت القصة في تناقض سببه مثالية الكاتب         
، أو لكانت النتيجة أخف مما حدث     ، واالنسجام التام لما استطاعت البراغيث غزوها     ، التعاون الوثيق 

تقطن الجزيرة مجموعات من    "، ويمكن أن يلمس القارئ الصورة التي رسمها الكاتب في هذه الفقرة          
عض فـي تـآلف     وادعة تعيش مع بعضها الب    .. طيور بريئة .. الطيور المختلفة األلوان والجنسيات   

دائـب ومـستمر يـشبه      .. نشاط خالق .. طابع الجد والنشاط يسود حياة الطيور     .. ومحبة وانسجام 
الهـم  .. روح األنانية مستأصلة من النفـوس     .. مجتمع الجزيرة في دأبه ونشاطه خلية الحل ال تهدأ        

لتعاون مع  الذي يشغل بال كل طير هو المشاركة بكل قدراته لخدمة جزيرته والذود عن حياضها با              
  .)182("رفاقه اآلخرين

وبالرغم من الصورة المثالية التي رسمها القاص للطيور إال أن موقفها من البراغيث ظـل                 
  .وبقيت مستسلمة لقدرها دون أن تنهض للمقاومة والدفاع عن جزيرتها، سلبياً

                                                
ي فـي  ضمن كتاب المهرجان الوطني األول لـألدب الفلـسطين  ، البراغيث تغزو جزيرة القمر: محمد زحالكة  )181(

  .233ص، م1981القدس ، منشورات الملتقي الفلسطيني العربي، األرض المحتلة
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إلى العدو المحتل ومحاولتـه اغتـصاب األرض        " الرجل الغريب "ويرمز الكاتب في قصة       
فالقـصة  ، وقد سبق أن استعملت في األدب الفلـسطيني       ، وبدت الرموز واضحة ومألوفة   ، الوطنو

ال تخافي فأنـا عاشـقك   : "تتحدث عن فتاة يأتي رجل غريب إلى بيتها ليمارس معها الحب قائالً لها 
ألن قلبهـا معلـق     ، لكنها ترفض وتقاومـه   ، )183("وسوف تبقين حبيبتي إلى األبد    ، وفارسك الجديد 

  .فيقوم الرجل الغريب بغرس خنجره في صدرها، ها وفارسها الذي ذهب ليحضر رأس الغولبحبيب
والفارس رمـز للـشعب     ، فالفتاة أو الحبيبة رمز لألرض والوطن     ، والرموز واضحة جلية    

وهذه الرمـز شـائعة االسـتعمال فـي األدب          ، الفلسطيني وطليعته المقاومة المدافعة عن األرض     
  أليس الرجل الغريب هو الغول نفسه؟، ءللكننا نتسا، الفلسطيني
أنا أعرف بأن الجـرح     : "يخاطبها قائالً " رمز األرض "وبعد أن يطعن الرجل الغريب الفتاة         

أريد أن أقتل فقـط ذلـك   ، ألنني ال أريدك أن تموتي   .. فأنا لم أقصد ذلك   ، ولكنه لم يكن قاتالً   ، مؤلم
قة تتسم بالغرابة الشديدة حينما يصور القـاص        والعبارات الساب ، )184("الذي يدعي حبيبك  " المخرب"

أليس ، لكننا نطرح سؤاالً  ، ولم يرد لها القتل أو الموت     ، أن الرجل الغريب أراد أن يجرح الفتاة فقط       
اغتصاب األرض أشد من الموت ال الجرح؟ كما ال يمكن التفريق والفصل بين الفتاة رمز األرض                 

  . موت أو هالك أحدهما قضاء على اآلخرألن، وبين حبيبها وفارسها رمز المقاومة
وفي نهاية القصة يأتي الفارس ذو الكوفية البيضاء المنقطة بالـسواد ومعـه رأس الغـول                  

يتجـه  ... عندها حاول الجبان الهرب   "،  وهذا يذكرنا بالحكايات الشعبية    –ملفوف بالمنديل األخضر    
نفـذت رصـاص واحـدة إلـى قلبـه      ولكنه يسقط بجوار الشباك بعـد أن  ، نحو الشباك ليقفز منه  

  .)185("لتمزقه
وهذا بعيد عـن الموضـوعية ويـذكرنا        ، وال يفوت الكاتب وصف الرجل الغريب بالجبن        

ونهاية القصة متوقعة مما    ، باألوصاف والنعوت التي أطلقها األدب الفلسطيني على العدو بعد النكبة         
  .يقلل من عنصر التشويق لدى القارئ

، تعتمد على حدث يتسم بالغرابة والالمعقولية     " ذلك الصباح ..  القرية تلك"أما بالنسبة لقصة      
ويلجأ بعض الكتاب إلى هذا اللون من األحداث بقصد التنويع والتغييـر والتجديـد فـي أحـداث                   

وذلـك  ، وإيقاظ انتباه القارئ وجذبه والتـأثير عليـه  ، وإيصال فكرة معينة  ، القصص وعدم التكرار  
  .لقاصيحتاج إلى مهارة من قبل ا

                                                
  .70ص، م1984القدس ، وكالة أبو عرفة، أنا العشق أنت: يوسف طاهر العبيدي )183(
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  .71ص: المصدر السابق )185(



 52

ويهدف الكاتب من وراء هذه القصة إلى اإلشارة إلى واقع االحتالل وجرائمه من استيطان                
وأيضاً مقاومـة الفلـسطينيين وعـدم       ، وطرد السكان األصليين  ، وهدم البيوت والزج في السجون    

  .استكانتهم
ـ  " أبو محمود القاسمي  "فبطل القصة      ى يستيقظ وينهض من قبره بعد مرور عشرين عاماً عل

، بسبب اإلزعاج والضجة الكبيرة التي تحدثها جرافات اليهود في المقبرة التـي يرقـد فيهـا    ، وفاته
، يرى جرافة ضخمة تطبق بفكها الحديدية الكبيـرة علـى أرض المقبـرة            "وعندما يخرج من قبره     

نا ماذا حدث؟ هذا الرجل ليس من قريت      ... وتجتاح في طريقها شواهد القبور البسيطة وعظام الموتى       
  .)186("ومالمحه أشبه باليهود، بالتأكيد

، ويشير الكاتب بهذا التصرف من قبل العدو إلى أنه ال حرمة ألي شيء يمت بصلة للعرب                 
عالوة علـى نهـب     ، وال يريد أن يبقى أي دليل يشير إلى الشعب الفلسطيني حتى لو كانت المقابر             

تغييراً كبيراً أصاب مالمحها ومعالمها     وحين ينظر أبو محمود القاسمي إلى القرية يجد أن          ، األرض
  .وغير ذلك من ممارسات، وانتهاك لحرمات األموات، من مصادرة ألراضي القرية

  :ويتقدم أحد العسكريين نحو القاسمي ويسأله
  من أنت؟" -

 :رد أبو محمود بهدوء

 ومن أنت؟ -

 .أنا أسأل وأنت تجيب

 .أنا عبد اهللا خليل القاسمي -

 ومن أين؟ -

 .من هذه القرية -

 أين هويتك؟ -

 هويتي؟ أية هوية؟ -

 ماذا تفعل هنا؟ -

 ...كنت ميتاً في قبري وأيقظني صوت الجرافة

 .ولماذا تجرفون المقبرة؟ هذا حرام -

 .إنها أرضنا -

 .إن كل أجدادي مدفونون هنا... أرضكم؟ -
                                                

ثم صدرت هذه المجموعة مع ثالث ، م1979القدس ، دار الكاتب ، اء األخير المين.. السفينة األخيرة : أكرم هنية  )186(
منشورات مؤسسة بيـسان بـرس للـصحافة        ، 1ط، "طقوس ليوم آخر  "مجموعات أخرى كتاب واحد تحت عنوان       

  .140ص، م1986قبرص ، والنشر والتوزيع
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 .)187("إنها أرضنا وسنبني مستوطنة عليها -

وأن ، ود يتـسم بالبـساطة والـسذاجة   ويبدو أن الحوار الذي دار بين العسكري اليهودي وأبي محم      
ال يناسب تلك الشخصية الوطنيـة التـي شـاركت فـي           " لماذا تجرفون المقبرة  "سؤال أبي محمود    
  .المقاومة والنضال

أنه كـان يمتلـك بندقيـة      ، ويكتشف الصهاينة من خالل مساءلة أبي محمود والتحقيق معه          
فيخبرهم بأنها مدفونـة بجانـب      ، نه عن مكانها  فيسألو، وقاتل بها اإلنجليز واليهود   ، ورثها عن أبيه  

  :ويبادره أحدهم بالسؤال، وغيروا معالمها، بيته الذي اختفى وهدم حين هدموا بيوت القرية
  هل لك ولد اسمه كمال؟" -
  ماذا حدث له؟... نعم إنه ابني الصغير وأحب أوالدي إلى قلبي -
  .كمال مخرب... لقد نسفنا البيت -
  ماذا حدث لكمال؟... بيتي -
 )188(".إنه في السجن -

ووراثته البندقية عن أبيه إلى استمرارية مقاومة الـشعب         ، ويرمز الكاتب من خالل الحوار السابق     
وإنها الطريق األمثل في وجـه      ، وانتقال سرها من األجداد إلى اآلباء واألبناء واألحفاد       ، الفلسطيني

  .هذا االحتالل االستيطاني
ذا يفعلون بأبي محمود؟ هل يرجعونه إلى المقبرة؟ لكنهم         ما، وتنتهي القصة بحيرة المحتلين     

هل يضعونه في السجن؟ ولكن كيف يسجنون ميتاً؟ فيقررون في النهاية طرده            ، يريدون مصادرتها 
  .كإيحاء من القاص بأنهم يريدون األرض بدون أحياء وال أموات، وإبعاده إلى األردن

و محمود بنفسه فـي نهـر األردن كإشـارة     وحين يشرعون في تنفيذ أوامر اإلبعاد يلقى أب         
كانت ميـاه النهـر     ... فبعد لحظات "ورمز إلى تمسكه باألرض وتفضيله الموت على تركها قسراً          

  .)189("المقدس تحمل جسد أبو محمود القاسمي معها وهي تتدفق بقوة وحياة لتصب في البحر الميت
تتصف بالطرافة  ،  واقعة متخيلة  كسابقتها إلى " بعد الحصار قبل الشمس بقليل    "وتستند قصة     

وهي تحكي سرقة قبة الصخرة من قبل االحتالل على لسان أربعة شـاهدوا             ، والغرابة والالمعقول 
، آمنة بائعـة التـين  ، وهؤالء األربعة الذين اعتادوا النهوض مبكراً  ، اختفاء قبة الصخرة من مكانها    

بو فؤاد المعتاد على تأدية صالة الفجر فـي  والحاج أ، وسليمان بائع الكعك  ، وأبو مازن بائع الجرائد   
  .وينتابهم حزن غامر على ما حدث، الحرم القدسي الشريف
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ويقوم الكاتـب  ، حيث يختلط الخيال بالواقع في هذه القصة، فالقصة تقوم على حكاية بسيطة    
سها ولما لها من منزلة كبيرة في نفو      ، عن طريق استرجاع الشخصيات األربعة لذكرياتها في القدس       

توسـيع مجـال    "ويلجأ في سـبيل     ،  بنثر بعض التلميحات واإلشارات القادرة على تعرية الواقع        –
  .)190("ومن الفانتازيا إلى الحكايات الواقعية، تعبيره إلى التنقل من الرمز إلى التفاصيل الواقعية

التـي  والقصة ذات الحدث الغريب المتخيل يكون التركيز فيها بالدرجة األولى على الفكرة               
  .)191("تحمل في طياتها طابع النبؤة"

وينبئ بما يمكن أن    ،  يريد أن يحذر من ممارسات االحتالل      – ومن خالل القصة     -فالكاتب    
والقاص يرمز في حادثة سرقة قبة الـصخرة        ، فاإلحساس بالتهويد حاد وواضح   ، يحدث من جرائها  

م العربية واإلسـالمية فـي مدينـة    إلى المخططات الصهيونية المستمرة التي تهدف إلى هدم المعال      
، وجـرس إنـذار   ، فهذه الواقعة رمز للخطر المحدق بالمدينـة      ، وأبرزها المسجد األقصى  ، القدس

مع التأكيد علـى أن أبنـاء الـشعب         ، وصرخة مدوية وسط عجز وصمت عربي وإسالمي مطبق       
يارات والتراجعـات   رغم االنه ، الفلسطيني في األرض المحتلة ما زالوا متمسكين ومتشبثين بقدسهم        

  .في الموقف والواقع العربي
كأن يكون المنظر غريباً ال يصدق وذلك للفـت        ، ويبدأ الكاتب القصة كعادته بإثارة إخبارية       

تـصادف خـروجهم   ، أول من انتبه لما حدث أربعة أشخاص  : "حيث يقول في بداية القصة    ، االنتباه
  .)192("المدينة القديمةفي وقت مبكر ذلك اليوم الصيفي الجميل إلى حواري 

فركوا عيونهم عـدة    "، القدس بدون قبة الصخرة   ، فتصدمهم المفاجأة بمنظر لم يألفوه إطالقاً       
... مرات ولكن عندما أدركوا ما يرونه حقيقة انطلقت صرخاتهم مدوية في فجـر القـدس الهـادي    

  .)193("يا ناس الصخرة راحت"... "الصخرة انسرقت"
يبث الكاتب مجموعة من التلميحـات  ، قال من الخيال إلى الواقع   ومن خالل المراوحة واالنت     

فعبر سلسلة من التساؤالت وردود الفعل يطـرح القـاص غيـاب            ، والومضات واإلشارات الهادفة  
والحكومات والملوك والحكام والهيئات الرسمية     ، القدس بشكل جدي على مستوى العرب والمسلمين      

بصورة ال تخلو من الـتهكم والـسخرية مـن خـالل      ، اجزمع كشف الواقع العربي المتداعي والع     
  .تعليقات الناس على الحادثة

                                                
  .16ص، م1987 آذار –شباط ، العدد الرابع، مجلة البيادر، تنضج القصص تحت الحصار: فخري صالح )190(
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وربما اختطفته طائرات عربية ونقلته إلى إحدى العواصم لتخلص العرب مـن الـشعور              "  
  .بالحاجة لتحرير القدس والمقدسات

  .سيعقدون قمة إسالمية -
 .وعربية -

 .وسيعلنون الجهاد المقدس -

 . لمجلس األمنويطلبون اجتماعاً عاجالً -

 .وستنهمر البيانات والتصريحات كالمطر -

 .ماذا سيكون رد فعل الملك خالد -

 والرئيس المؤمن؟ -

 أين يمكن أن يكونوا قد خبأوها؟ -

 هل سيغيرون اسم القدس؟ -

 .)194("أين سيحتفلون باإلسراء والمعراج؟ -

وتخدم الهـدف   ، ةوتغص القصة بالتفاصيل التي ال تدخل في نطاق التفاصيل المجانية فكلها مطلوب           
وتكون تابعة لـنفس    ، ألن التفاصيل يجب أن ترقي إلى الهدف الرئيس للقصة        "، العام وفكرة الكاتب  

، وحريق األقصى وممارسـات االحـتالل   ، فعبرها نتعرف على أسماء األماكن    ، )195("طبيعة القصة 
 مـن خـالل     كما أنـه  ، ومشاهد نابضة بالحياة عن الفلسطينيين في األرض المحتلة بصورة جذابة         

وسرد الذكريات على لسان الشخصيات األربعة التـي شـاهدت اختفـاء قبـة        ، أسلوب االسترجاع 
 ينفذ الكاتب إلى العالقة الحميمة والقوية بين الفلـسطينيين ومدينـة القـدس والمـسجد               –الصخرة  

كما يتضح الـشعور    ، التي تصب في خدمة فكرة الكاتب وهدفه      ، األقصى واآلثار واألرض وغيرها   
ولكن ألم تتغير الطقوس منذ سنوات؟ ألم يتغيـر  .  "الحاد بالتهويد على لسان أبي مازن بائع الجرائد     

هواء المدينة؟ أال تئن شوارعها تحت أقدام ثقيلة غريبة؟ ألم أشعر أنا بنفـسي غريبـاً عـن هـذه                    
سـنوات  ولكن منذ   "وكذلك على لسان سليمان بائع الكعك       ، )196("الشوارع التي أعرف كل شبر فيها     

  .)197("ليست هذه القدس التي أعرفها... وأنا أشعر بالغربة هنا
ذلـك  ... تلـك القريـة  "ومن المالحظات التي يمكن إبداؤها على هذه القصة والتـي سـبقتها           

، أن الكاتب اكتفى بوصف ما هو قائم دون أن يعطي إشارة بردود فعل تتسم باإليجابيـة                ، "الصباح
                                                

  .155-154ص: المصدر السابق )194(
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كما يتضح ذلـك فـي      ، )198(ستوى اللفظي الغامض وغير الموحي    كما أن التحوالت لم تتجاوز الم     
 وتنتهي قـصة  )199("وكانت أزقة المدينة القديمة ترجع صدى وقه خطوات ثابتة واثقة"، نهاية القصة 

فـرج  "حيـث يمتطـي   ، بنهاية رمزية موحية منسجمة مع الحـدث  " في الطريق إلى البلدة القديمة    "
وفـي  ، ليـصلي ركعتـين   ، لة متجهاً صوب المسجد األقصى    حماره بعد االحتالل بأيام قلي    " الحافي

، يرطنـون بلغـة غريبـة     ، الجنود يمألون الشوارع  ، طريقه إلى هناك يفاجأ بأن كل شيء قد تغير        
وعندما يسأل عن معارفه فـي البلـدة        ، والمحالت مقفلة ، والناس يلزمون بيوتهم  ، والطرقات مقفرة 

وحـين يـصل إلـى    ، م من دمر بيته أو احترق حانوته ومنه، القديمة يجد أن منهم من فارق الحياة      
حيـث  ، فيعود حزينـاً  ، ويمنعه جنود االحتالل من الدخول إليه     ، الحرم القدسي الشريف يجده مغلقاً    

وخلف السور الكئيب كانت تبدو قبة الصخرة صفراء شـاحبة          ، انطلق الحمار يهبط طريق األسباط    "
 البلدة القديمة ال يدري لماذا انبثق من أعماقه سؤال          وفيما هو يحدق بسور   ، كأميرة أسطورية أسيرة  

وال ، )200("يا هل ترى هل موجود داخل البلدة أم أصـبح تحـت التـراب؟           " معمر البوابير "غامض  
، يخفى على القارئ العالقة الرمزية بين األمير األسيرة وبين معمر البوابير الذي لم ولـن يمـوت                

وأن معمر البوابير هـو رمـز       ، رها ويخلصها من آسريها   فاألميرة األسيرة تحتاج إلى من يفك أس      
وستتحمل األعباء والتضحيات في سـبيل  ، للقاعدة الشعبية البسيطة التي ستقوم وتنهض بهذه المهمة       

  .ذلك
بنجاح شخصية اليهودي االنتهازي االسـتغاللي شـيلوك        " محمد خليل عليان  "ويوظف الكاتب   

وقادرة علـى   ، فهي تناسب الموضوع  ، )201("جر البندقية تا" "وليم شكسبير "التي وردت في مسرحية     
ليصور مدى بـشاعة    ، "عائدة على الدرب  "حمل المعاني واإليحاءات التي أرادها الكاتب في قصته         

  .االحتالل واستغالله للحاالت اإلنسانية
، داخل سـجون االحـتالل   " سعيد أحمد الحاج  "فالقاص يتحدث عن معاناة وصمود بطل القصة        

، يتم اعتقالها بسبب سيرها على درب والدها الـوطني        ، "عائدة"وراءه زوجة وابنة تدعى     الذي ترك   
، ويقترح عليه تقديم طلب لإلفـراج عنهـا      ، ثم يخبره المحامي بسوء حالتها الصحية بسبب التعذيب       

ويخبـره مـدير    ، وتقوم إدارة السجن باسـتدعائه    ، ينتهي بموافقته على ذلك   ، فينتابه صراع داخلي  

                                                
  .40ص، م1979دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، زمن االحتالل: خليل السواحري )198(
  .158ص، طقوس ليوم آخر: أكرم هنية )199(
وصدرت الطبعة األولى من هـذه    ، 74ص، م1990القاهرة  ، ةدار الثقافة الجديد  ، خبز اآلخرين : محمود شقير  )200(

  .م1975القدس ، المجموعة عن منشورات صالح الدين
 :انظر )201(

Shakespeare William, The Merchant of Venice, Longman Group Limited, London 1964. 
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كتابة ورقة عما يدور فـي      ، ولكن كل شيء بثمن   ... اسمع وافقنا على طلب اإلفراج    : "ائالًالسجن ق 
  .)202("القسم

عرف شـيلوك مـاذا   "ويصور لنا الكاتب ما دار داخل والد عائدة رداً على طلب مدير السجن          
ولكن ورقة تكتب كـل     ، لو طلب حياتي لقدمتها لها دون تردد      ، لو طلب قطعة لحم ألعطيته    ، يطلب

قطعة من لحم إخوتي ورفاقي أنهشها كل صباح فهـذا مـا ال   ، باح وتدس في صندوق الممرض   ص
أعزها كرفيقة لكن يدي لـن تقـوى علـى كتابـة     ، أحبها كابنة، عائدة غالية على قلبي   ، أقدر عليه 

آه يا ابنتي كيف أخون رفاقي؟ كيف أخون الثورة التي وهبتها حياتي؟ كيف تكون حياتـك                ، الورقة
لقـد عرفـت   ، منها التضحية بالمبدأ؟ ال يا ابنتي ال يجوز التضحية بالعام من أجل الخاص        لو كان ث  

  .)203("والطريق وعر وشاق، أنت الطريق
شيلوك ال يريد قطعـة لحـم       "إنه ال يوافق ألن     ، وهو غير مستعد لدفع هذا الثمن     ، فالثمن غالٍ 

  .)204("اللحمشيلوك يريد ما هو أغلى وأعز من قطعة ، يريد أكثر من ذلك، مني
فهـو لـم   ، وقد نجح الكاتب أيما نجاح في تصوير الصراع النفسي الذي يجتاح أعماق الوالـد            

ولو فعل ذلك لكان الموقـف مـصطنعاً وغيـر          ، يرفض فوراً طلب المدير كما كان يتوقع القارئ       
فهو كإنسان له مشاعر وأحاسيس وخوفه على ابنته في تلك اللحظة كان يستحوذ على كـل            ، صادق

  .كيره وعواطفهتف
وقد عاش في تلك اللحظات صراعاً ذهنياً مع نفسه إلى أن يتذكر كلمات ابنتـه الهامـسة فـي       

  ".لقد عرفت الطريق، أنا سعيدة، أبي"أذنيه 
كما أنه من خالل الحوار الداخلي الذي يدور في نفس الوالد يقودنا الكاتب إلى لحظـة الحـسم           

  .وحل الصراع
كما هو الحال عنـد محمـد نفـاع فـي قـصة      ، ل الرمز بالكلمةوهناك من الكتاب من يستعم 

بعض الرجال يقفـون  "، حيث استعمل كلمة األغراب رمزاً للعدو حيث جاء في القصة      ، "المشردون"
رصـاص األغـراب يوجـه النـاس إلـى      "وأيضاً " وكلهم أغراب ال أحد يعرفهم    ، على قم الجبال  

  .)205("الدروب

                                                
  .95-94ص، م1985القدس ، دار الكاتب، ساعات ما قبل الفجر: محمد خليل عليان )202(
 .99ص: المصدر السابق )203(
  .96ص: المصدر السابق )204(
  .10ص، ت.د، حيفا، منشورات عربسك، األصيلة: محمد نفاع )205(
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: حين يسأل طفـل أمـه  " خماسية الوهج"الخامس من قصة   وكذلك عند زكي العيلة في المقطع       
 وكان باإلمكان استعمال كلمات رمزيـة       )206("خوفاً من األغراب  : "وتجيبه" لماذا اختفت العصافير؟  "

  .أخرى أكثر إيحاء وأشد داللة على العدو وما يرتكبه بحق الشعب الفلسطيني من فظائع
إلى السجن بالحوت ويوضح المقـصود      " نسحوت يو "ويرمز الكاتب سامي الكيالني في قصته       

ويقلل من قيمة الرمز الذي هو مجرد مـشبه         ، من الرمز داخل القصة مما يفسد على القارئ متعته        
كـل يـوم   ، وفي بطن الحوت لم يستطع العيش في تلـك الغرفـة    "كما يتضح من الفقرة اآلتية      ، به

شاكل ووجـدت اإلدارة أن حـل       واستمرت الم ، فهو يرفض الخضوع ألوامر زعيم الغرفة     ، مشاكل
وصار يعرف  ، وهناك تأصلت عنده عادة القراءة أكثر     ، مشكلته في نقله إلى قسم السجناء السياسيين      

والرقعة التي كانـت تـستقر علـى مـؤخرة        ، إن عالقته مع المدير   ، وتعلم أشياء جديدة  ، ماذا يقرأ 
، ون معه لو وصلوا إلى المحكمـة      والعمال الذين كانوا سيشهد   ، بنطلونه والعمال الذين شهدوا ضده    

  .)207("ووجوده في حوت يونس
: وبعض كتاب القصة القصيرة في األرض المحتلة تأثروا بأسلوب الرمز فـي األدب العربـي              

في " ابن المقفع "على طريقة   ، وذلك حين رمزوا إلى واقع االحتالل من خالل حيوان        ، قديمه وحديثه 
  .صائده التي نظمها على لسان الطير والحيوانأو أحمد شوقي في ق" كليلة ودمنة"كتابه 

 الذي رمز به إلى االحتالل ضمن الرموز التقليدية التـي        –" الوحش" "محمد أيوب "وتأتي قصة   
، الغربان والذئاب والضباع واألفـاعي والغـيالن  : أطلقها كتاب األرض المحتلة على االحتالل مثل   

   .وما إلى ذلك من رموز
، ينطلق ليالً مع بضاعته وعربته إلى سوق القرية المجـاورة         " رحمنعلي عبد ال  "فبطل القصة   

  .ويقطع عليه الوحش طريقه ويتصارع معه فيرديه قتيالً، حيث يسلك طريقاً وعرة
وانتابتـه  ، واستبطان نفسيته حين ظهر له الوحش ، وقد وفق الكاتب في تصوير شخصية البطل      

ويتذرع بالشجاعة عنـدما    ،  أن يستجمع قواه   إلى أن استطاع  ، مشاعر وأحاسيس مختلفة ومتضاربة   
طوح به في الهواء عدة مرات ليعطـي        .. التقط حجراً ضخماً  .. أصبح الوحش على بعد أمتار منه     "

.. قذف الحجر ليستقر في جبهـة الـوحش       .. الحجر قوة اندفاع كما كان يفعل بالمقالع وهو صغير        
وعلى بعد خطوات غير قليلـة      ... ى الوراء بدأت سهام البريق تتراجع وارتد الوحش إل      .. بين عينيه 

 وأول ما يتبادر إلى الذهن لجوء الكاتـب إلـى البطولـة             )208("وجدوه راقداً وسط بركة من الدماء     
، بالرغم من وقوع القرية بأسرها تحت تأثير الـوحش        ، الفردية دون العمل الجماعي الفعال المؤثر     

                                                
  .13ص، العطش: زكي العيلة )206(
  .84ص، م1981، دار الجماهير، أخضر يا زعتر، سامي الكيالني )207(
  .44-43ص، م1978القدس ، دار الكاتب، الوحش: محمد أيوب )208(
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وكـأن المجابهـة    ، لوحش من قناعات ثابتـة    باإلضافة إلى أن بطل القصة لم ينطلق في مواجهته ل         
  .مفروضة عليه وغير راغب فيها

ويبدو أن رموز الكاتب تفتقر إلى الزخم في اإليحاء والصياغة والتعبيرات والصور الرمزيـة              
  .الموحية التي تكسب الرمز عمقاً ودفقاً إيحائياً مؤثراً

حين أنهاها بعبـارة    " بحر البقر مدرسة  "لالحتالل بالثعلب في قصته     " محمد نفاع "ورمز القاص   
  .)209("معدة الثعلب أقصر وأضعف من أن تهضم المنجل: "قائالً، عميقة في إيحاءاتها

وكانت معالجته للموضـوع  ، يرمز إلى االحتالل بالغول  " لعبد الرحمن عباد  " "الغول"وفي قصة   
 عبـر طرحـه    وذلـك – رمز االحتالل  –لكنه يدعو إلى ضرورة مواجهة الغول       ، تتسم بالسطحية 

وجهة نظر أئمة المساجد ورجال الكنائس الذين يدعون إلى العبـادة           : األولى.  لوجهتين من النظر  
وجهة نظر ابن شيخ المسجد الذي يدعو إلـى         : والثانية، لينقذهم ويخلصهم اهللا من الغول    ، والصالة

خ المسجد بصفات   ويبدو األمر غريباً في القصة حين يصف الكاتب ابن شي         ، مقاومة الغول بالسالح  
وأغمد السكير شعلته الملتهبـة فـي عـين    : "ثم يجعل منه بطالً وطنياً منقذاً وذلك حين يقول ، سيئة

وانقض بكل  ، بينما تمكن جماعة من القرية المجاورة من كسر أحد أنيابه فهاج هياجاً شديداً            ، الغول
  .)210("قوته على المجموعة غير أن الحريق كان ينتشر في مؤخرته ويحرقها

أم "و، "الرعي حمدان "واتخذ الكاتب توفيق فياض من الذئاب والحية رمزاً لالحتالل في قصتيه            
  ".الشارع األصفر"من مجموعته " الخير

إلى االحتالل الـصهيوني بـضبع      " مفيد دويكات "يرمز القاص   " حكايات قديمة جداً  "وفي قصة   
 يؤكد على ضـرورة مقاومـة المحتـل         لكن الكاتب ، وينشر الذعر والرعب بين أهلها    ، يهاجم قرية 

وهو ما جـاء فـي نهايـة        ، واالبتعاد عن العمل الفردي   ، ألنه أكثر نجاعة وجدوى   ، بشكل جماعي 
حملـوا الفـؤوس والعـصي والحجـارة     : "حيث استطاع سكان القرية القضاء على الضبع     ، القصة

ثـم هجمـوا    .. لتحدي حوله والتفوا طوقاً من ا   ، في الواد القريب  " موكرته"والسكاكين واتجهوا إلى    
  .)211("أماتوه.. طرحوه أرضاً.. عليه بالمطارق والفؤوس والعصي والسكاكين

التي تقوم على فكرة بسيطة تم تناولهـا فـي األدب           " المدية"في قصة   " عبد الكريم قرمان  "أما  
ولـم  ، يهوذلك أن ثعباناً يمثل االحتالل يقتحم ويهاجم بيتاً ويبث الرعب في قلوب سـاكن  ، الفلسطيني

 سكيناً ألبي هشام صاحب البيـت       – بصورة مفاجئة    –فيحضر أحد الجيران    ، يجدوا ما يقاومونه به   
، تحرك الثعبان بشكل دائـري    "حيث جاء في القصة     ، الذي تمكن في نهاية المطاف من قتل الثعبان       

                                                
  .73ص، األصيلة: د نفاعمحم )209(
  .89ص، م1981بيروت ، منشورات فلسطين المحتلة، المغلفون النافعون: عبد الرحمن عباد )210(
  .3ص، م21/9/1980الفجر األدبي ملحق صحيفة الفجر ، حكايات قديمة جداً: مفيد دويكات )211(
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لتـصقوا  ا، وفح فحيحاً قذف الرعب في قلوب األسرة الجزعـة  ، مكشراً عن أنيابه  ، مبرزاً عضالته 
  .ببعضهم

  ..ناولني أي شيء ألقذفه به، إلى ابنه، همس أبو هشام، ومن بين الخوف المميت
، أما تراه يلـتهم أرض الغرفـة  ، قبل أن يقضي علينا، البد من القضاء عليه،  ماذا تنتظر يا رجل -

  .)212("قطعة وراء األخرى
، ن وأصحابه هـم الـشعب     فالثعبان رمز لالحتالل والبيت يمثل الوط     ، والرموز واضحة وجلية  

  .والقصة تؤكد على المقاومة كأسلوب لطرد االحتالل والتخلص منه
حيث كان بإمكان القاص أن يختمها بـالتخلص مـن   ، وتبدو نهاية القصة زائدة عن حاجتها     

يجـب  "ألنه ، فتعليقات أبي هشام وكالمه عن جاره أبي العز وعن الثعبان نافلة ال لزوم لها     ، الثعبان
  .)213("أو أية شروح تالية لها، دون أن تترك مجاالً لثغرات جديدة،  القصة بإحكامأن تختم
فلو كان  ، ووصف القاص الثعبان في النهاية بأنه جبان يتنافى مع وجوب إتباع الموضوعية             

  .كذلك لما تجرأ على اقتحام البيت ومهاجمة أصحابه
حيث ال يـستطيعون    ، ود االحتالل كرمز لجن " الغربان"ويقوم بعض الكُتَّاب باستخدام لفظة        

حين قال أبو مـروان  ، لزكي العيلة" الجذور تصعد التل "كما ورد في قصة     ، اإلشارة إليهم بصراحة  
 1948 كذلك في حديثه عما حدث البنه قبـل نكبـة        )214("الغربان دبت البلد  .. ال تبعد "البنه مروان   

وفوج غربان شـارد    ... وت رصاص حطيت الشيد في الجورة إال وص     : "حين كان الجنود يالحقونه   
كان يتلوى مثل العـصفور تحـت الـشجرة والـدم طـالع مـن               .. لقيته.. جريت.. من جهة التل  

  .)215("ظهره
وساد الصمت وانسحبت الزغاريد من     : "ونجد الشيء نفسه عند غريب عسقالني حين يقول         
  .)216("فرجال السلطان انتشروا يبحثون في البرتقالة واختناق الغربان، الصدور
بعض األلفـاظ التـي تحمـل رمـوزاً     " الخوف"في قصة " حسن أبو لبدة"ويستخدم القاص    

بعـد شـهرين مـن التنكيـل        "فيقول  ، والتي ابتدعها كنوع من التحايل على مقص الرقيب       ، محددة
ثم ألقتني في بئر تغص بكل      ، وتداولت في أمري يوماً كامالً    ، اجتمعت الغربان فيما بينها   ، والتعذيب

كنت كل ليلة أتنـاول     ، تعاونا جميعاً لتحويل البئر إلى جنة     ، ان الذين فقدوا رماحهم في الغابة     الفرس

                                                
  .33ص، م1981، م.د، منشورات يسار الداخل، النبض: عبد الكريم قرمان )212(
  .74ص، م1978القاهرة ، دار المعارف، 2ط، القصة القصيرة: الطاهر مكي. د )213(
  .65ص، العطش: زكي العيلة )214(
  .65ص: المصدر السابق )215(
  .63ص، 1979القدس ، منشورات البيادر، الخروج عن الصمت: غريب عسقالني )216(
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والبئـر  ، فالغربان في الفقرة السابقة ترمز إلى العدو الصهيوني       ، )217("فارساً منهم أشعله لينير البئر    
  .ى المعاركوالغابة إل، والرماح إلى أسلحتهم، والفرسان إلى الثوار والمقاتلين، إلى السجن

  
  :الرمز إلى المقاومة: ثالثاً

وجد كتاب القصة القصيرة في األرض المحتلة في موضوع المقاومة مجاالً خصباً للقيـام                
أو تصوير البطوالت   ، سواء من خالل فضح جرائمه    ، بدورهم في معركة التصدي للمحتل وجرائمه     

ورفض الهجـرة   ، والعمل فيها ، رضأو الدعوة إلى الصمود والتمسك باأل     ، والتضحيات الفلسطينية 
باإلضافة إلى النضال السياسي بمختلف     ، ورفض التعاون معه  ، إلحباط مخططات االحتالل وإفشالها   

وهو أرقى أشكال النـضال وأكثرهـا       ، ويقف على رأس ذلك كله المقاومة والكفاح المسلح       ، صوره
د البطوالت بغـرض تعزيـز      عالوة على تمجي  ، والذي يسعى إلى تحرير األرض واإلنسان     ، فعالية

  .هذه الصورة لدى الشعب
 على أن المقاومـة     – من خالل الرمز     –تحاول أن تؤكد    " جسر على النهر الحزين   "فقصة    

والمعانـاة  ، الذي يؤدي إلى االنعتاق من الواقـع الـسيئ        ، والتضحية والفداء هي طريق الخالص    
لذلك يسعى إلى إثبات صحتها واإلقنـاع       ، فهذه الفكرة هي التي تسيطر على ذهن الكاتب       ، المستمرة

  .بها من خالل إيراد صور من حياة المعاناة المختلفة التي يتقلب اإلنسان الفلسطيني فيها
التي تقترب من اللهجـة     ، ولغته السهلة ، ويعرض القاص من خالل أسلوبه السردي البسيط        

 يعرض صوراً مـن     – وفكرتها   المنسجمة مع موضوع القصة   ، الفلسطينية المفعمة باألمثال الشعبية   
فكأن القاص يرمي من كل     ، التي تساهم في خدمة الفكرة المسيطرة على القصة       ، عذابات الفلسطيني 

  .ذلك إلى أن يتوصل إلى النتيجة الحتمية وهي ضرورة المقاومة
يختـرق  ، يفترس جـسمي  ، والبرد قارس ... الليل طال "ومن ذلك ما نراه في هذا المقتبس          

.. ومن قرية إلى مدينـة    ، تنقلت من صحراء إلى جزيرة    ، وأنا أبكي بال دموع   ، اميويعشش في عظ  
.. سألت بذٍل عـن الـدرب     ، وقفت حائراً على مفترقات طرق    ، ضعت في دروب وعرة مدة طويلة     

وعصب عيني بخرقة سوداء وقادني إلى زنزانـة        .. وكمم فمي .. وعندما اقترب مني أحدهم قيدني    
  .)218("لليل والنهارال فرق بين ا.. تحت األرض

حيث لـم يأبـه أحـد      ، يشير الكاتب إلى تعرض اإلنسان الفلسطيني لإلهمال من قبل العالم           
حتى اإلخوة العرب الذين يرمز إليهم بـالجيران  ، ولم يرد ذكره في وسائل اإلعالم المختلفة  ، لمحنته

كـان  ، ينة لجيراننا جلست على األرض قرب مقهى في مد      : "كانوا في واد والفلسطيني في واد آخر      
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يا أمـي  ".. "النواسي عانق الخيام"والمذياع يبث أغانٍ عاهرة ، الناس يدخنون النرجيلة في لذة كسلى 
يـا  .. يـا حبيبـي   .. يـا حبيبـي   ".. "أمرك يا سيدي تقدر تحط الحديد في أيدي       ".. "طل من الطاقة  

  .)219("حبيبي
، خصية وإنهائها وإنكار وجـوده ولكن عندما شعر اإلنسان الفلسطيني أنه يتعرض لمحو الش   

أخرجت صحيفة مـن جرابـي وبـدأت        "ويعبر عن نفسه    ، ويثيب وجوده ، أراد أن يبحث عن ذاته    
قرأت الصفحة األولى من األلف إلى الياء فلم أعثر على اسـمي فـي              .. ثم بدأت أقرأها  ، أتصفحها

ات الداخلية ولـم    قرأت األشعار والقصص في الصفح    ، قلبت الصحيفة ، سخرت من غبائي  ، األخبار
مددت يدي وتحسـست  ، لم أعثر على اسمي   ، فتشت صفحة الوفيات  ، حقدت... أجد حرفاً من اسمي   

  .)220("أعضائي متطمئناً
ونرى أن الكاتب قد نجح من خالل عرضه لصور من معاناة الشعب الفلسطيني والتطـور                 

، ي يـود أن يبثهـا     إلى الفكرة الت    أن يسير بنا خطوة خطوة كي يصل، الذي طرأ على شخصيته
وأنـه ال   ، أو كأنه يقوم بعملية شحن وتحريض وإقناع بضرورة المقاومـة         ، وهي البد من المقاومة   

يـا  .. آه: "وجاءت نهاية القصة طبيعية موفقة بعيدة عن االفتعال والتكلـف حيـث قـال    ، مفر منها 
  .لن يلحقنا العار بعد اليوم.. أحبائي

ال يلدغ المؤمن مـن     : "واآلباء قالوا ، سادنا وأرواحنا والنار طهرت أج  ، فقد ولدنا من جديد     
" أنا ومحمود وآمنة وسعيد وفاطمة وعلـي وجـورج     ، وتناولنا السكاكين من الجيوب   ، "جحر مرتين 

.. وبطوننـا .. مـن أفخاذنـا   ، وبدأنا نقطع اللحـم   ، رقصنا بفرح ، رسمنا دائرة ، اقتربنا من بعضنا  
  .وأكبادنا.. وصدورنا

  .بح وردياًتلون ماء النهر وأص
  .ارتفع منسوب المياه في النهر

  .ابتسمنا من قلوبنا
  .)221(!"نحن نبني جسراً مقدساً على نهر حزين

حيث يشترك جميع أبناء الشعب     ، يشير الكاتب بذلك إلى المقاومة والنضال والكفاح المسلح         
سـم دوائـر   ويلمح القاص إلى بداية القتال وإعـالن الحـرب بر  ، وكل طوائفه في أعمال المقاومة   

ويرمز بتقطيع اللحم إلى القتال الحقيقي والتـضحية مـن أجـل    ، للرقص على طريقة بعض القبائل   
، ويوحي تلون ماء النهر باللون الوردي إلى كثرة الـضحايا والـدماء           ، استرجاع الحقوق المسلوبة  

ـ ، ويرمز بارتفاع منسوب مياه النهر إلى تزايد أعمال المقاومة واشتداد عود الثـورة       شير ببنـاء  وي
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أو ربما يرمز إلـى تجـاوز       ، الجسر إلى إعادة اللحمة إلى ما انقطع من أوصال الشعب الفلسطيني          
والصورة في مجملها رمز للمقاومـة والعمـل علـى تحريـر            ، مرحلة الهزيمة إلى األمل الواعد    

  .األرض
ـ ، ونرى صورة أخرى من صور الصمود وقوة التحمل في سبيل إعداد الجيل الجديد               ذ ليأخ

، المغشاة بغاللة رمزية رقيقـة    " حتى ال يموت الطفل   "دوره في عملية المقاومة والتحرير في قصة        
بأسلوب سردي بسيط مأساة أم فلسطينية فـي أثنـاء حـرب            " محمد نفاع "والتي صور فيها الكاتب     

حيث اختبأت فـي إحـدى   ، وهي الجئة هاربة بطفلها بعد أن فقدت زوجها وأهلها      ، 1967حزيران  
وتطحنها المعاناة حين ترى طفلها يتـضور  ، وخوفاً عليه من األعداء، بات طلباً لحماية رضيعها  الغا

لكنهـا تعمـل جاهـدة      ، لجفاف ثديها من قلة الطعام والشراب     ، جوعاً دون أن تقدر على إرضاعه     
وتتـسلح بقـوة اإلرادة والعـزم       ، فتتحدى الواقع المريـر والمأسـاة القاسـية       ، للحفاظ على حياته  

: حيث تقـول األم   ، ليتكون الحليب ، وتمد يدها إلى أوراق األشجار والنباتات واألعشاب      ، صرارواإل
لماذا ال أجرب هذا وذاك وكل شيء؟ فأنا أم أقـوى  ، ودبت الحرارة في أوصالي كاألفعى التي تدفأ      "

طعمه مر وأنـا    ، وبإصرار رحت أقضم ورق السنديان الشائك الجاف      ، وأشرس من األفعى واللبؤة   
أكلت أوراق اللوف وأنواعاً أخرى من أعشاب األرض لكل منها طعمه الخاص وكلهـا              ، لم ذلك أع

لماذا ال آكل أشياء ال أعرفها كذلك؟ ثم إن ذلك          ، ال أعرف كيف خرجت وال أين أقصد      ، كانت لذيذة 
سيظل حياً رغم كـل     ، المهم أن يعيش هو   ، الحب األحمر الذي يسمونه عنب الحية طعمه لذيذ حقاً        

سيتعلم كيف يدافع عـن أرضـنا       ، ليعود إلى البيت ال شيء يقف في طريقه       ،  وأنا سأكفل ذلك   شيء
  .وبيوتنا وعيون الماء

فالحرارة تدب في عروقي وأشعر بـأني  ! انتفخ أيها الثدي المستسلم كالنذل المتقبض كالحلزونة     
ح عصبياً متجهماً   فأصب، كان الطفل أحس بهذا التحول وبلذة الوضع الجديد       ، أقوى شيء في الوجود   

  .)222("وراح يرضع بكبرياء حليب العزم واإلصرار والسنديان، ينصت إلى الكلمات
فالطفل رمز لوجود وبقاء الجيل الفلسطيني الناشئ جيل المستقبل الذي يتم إعداده ورعايتـه       

ة المعتـز ، قويـة اإلرادة  ، وهذه األم الفلسطينية الـصامدة    ، ليناضل من أجل استرداد حقوق الشعب     
، التي تتحامل على نفسها مصرة ومصممة على المقاومـة   ، الواثقة من قدرتها على الصمود    ، بنفسها

 فهـذا الجانـب     – رمز للشعب الفلسطيني المشرد      –وذلك بتربية طفلها ورعايته وإعداده للمستقبل       
ـ ، المضيء والمشرق من صورة األم الفلسطينية فيه بعض المبالغة والمغاالة  ب أن وكان بوسع الكات

وراح يرضع  : "وأال يتعدى حدود المعقول والمقبول كقوله عن الطفل       ، يلتزم جانب الهدوء والتروي   
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، انتفخ أيها الثدي المستـسلم كالنـذل  : "وكذلك قول األم، "بكبرياء حليب العزم واإلصرار والسنديان  
  ".المتقبض كالحلزونة

 القاص مـن خاللـه إلـى أن         حيث يشير ، يبدو الرمز واضحاً تماماً   " الحجارة"وفي قصة     
وهي قصة صغيرة تعتمد على حوار موحٍ ومعبر بين         ، المقاومة هي السبيل السترداد الحق السليب     

يـسأله  ، فحين يرى توفيق صديقه هاني يجمع الحجارة ويضعها في حقيبته         ، "توفيق"و" هاني"طفلين  
هاني يريـد اسـتخدام     فيتواصل الحوار بينهما حتى أتضح وانكسف من خالله أن          ، عن سبب ذلك  

  .السترجاع أرضه المغتصبة، الحجارة في المظاهرات ضد المحتل
  ماذا تعمل؟؟... عندما تسرق شنطتك بدفاترها وأقالمها وكتبها وشقفة الخبز"

  :فكر وقال.. دهش توفيق..
  .. أفتش عنها-

  :بادره هاني
   وعندما ال تجدها؟-

  :قال توفيق
  ..ل عنها أروح للمعلم المشرف وأخبره ليسأ-
  .. وعندما ال يجدها المعلم؟-

  :أجابه توفيق بعد سكتة
  .. تختصر أمي من المصروف ويشتري لي أبي غيرها-

 :رأسه وقال في هدوء غريب" هاني"هز .. 

 ! وعندما ال ترضيك كل حقائب الدنيا بعدها؟-

 ..حيره السؤال... فكر توفيق... 

  .)223(.."وأدرك وقتها لماذا جمع هاني الحجارة... 
ونالحظ أنه حين لم يستطع الكاتب أن يبني ويصيغ قصته للوصول إلـى نهايـة مناسـبة                   

يتحـدث فيـه عـن قيـام     " خبـر "لجأ إلى استخدام هامشين أحدهما بعنوان   ، ومنسجمة مع الحوار  
حيث أكد أهل المخيم أن شجرة زيتون قـد  " تنويه"والثاني ، "هاني"مظاهرات واستشهاد أحد الصبية    

  .)224(كان استشهادهنبتت في م
وأنـه أكثـر فعاليـة      ، وتلجأ بعض القصص إلى تمجيد العمل الجماعي المقاوم وتعزيـزه           

التي تعتمد فـي    " القرار"وهذا ما تدعو إليه قصة      ، وجدوى من العمل الفردي في التصدي لالحتالل      
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جار مـن   ينذر بوقوع انف  ، وهو نبوءة عراف نابلسي يسكن حي القصبة      ، بنائها على حدث ال معقول    
وهذا رمـز وإشـارة إلـى البـؤر         ، وستتساقط الحمم على كل المدن    ، فوق جبل في مدينة القدس    

  .)225(السرطانية والكتل االستيطانية التي يحذر الكاتب من خطر تفشيها وانتشارها
والذي يرمي إليه الكاتب من وراء ذلك أنه إذا لم يلجـأ النـاس إلـى أسـلوب المقاومـة                      
فإن األجسام الغريبة سوف تنـشطر      ، واالستماتة فوق األرض  ، جماعي المنظم والعمل ال ، الجماعية

  .وتنتشر بكثرة وتغير مالمح أرض اآلباء واألجداد
ويمزج الكاتب في قصته بين أسلوب التقريـر وأسـلوب الـسرد الخيـالي والمعلومـات                  

 الطريقـة  وهـي ضـرورة إتبـاع   ، من أجل خدمة فكرته الرئيسية، اإلحصائية والتقارير الصحفية 
  .الصحيحة لمواجهة النشاط االستيطاني بواسطة المقاومة الجماعية والفعاليات والنشاطات المشتركة

وينطلق القاص في بناء قصته من هذه النبوءة وما تحدثه من تداعيات وردود أفعال مختلفة                 
 علـى   فالقوى الوطنية تؤكد صحة النبوءة لما الحظوه مـن إشـارات ودالئـل            ، في أوساط الناس  

جاء أول تأكيـد    "حيث  ، كما يحاول الخبراء الجيولوجيون اليهود إضفاء طابعاً علمياً عليها        ، صدقها
للنبوءة من قبل مجموعة من الخبراء الجيولوجيين اإلسرائيليين الذين أطروا ما قاله العـراف فـي                

عطاء غطـاء  ومحاولة إل، ويرمز الكاتب بذلك إلى أن هذه خدعة يهودية، )226("قالب علمي ونظري  
  .وكأنه أمر طبيعي، علمي وشرعي على هذا االستيطان

ويستمر القاص في المزج بين أساليب مختلفة من بينها استخدام أسلوب الرمز فـي مثـل                  
لوحظ أن الخبراء لم يضعوا تحديـداً       (إن هذه المواد التي ستنتج عن االنفجار        : وقال التقرير : "قوله

وانتـشرت فـي أرض     ، سبق أن تسربت إلى بعض مناطق الضفة      ) موادعلمياً أو اسماً دقيقاً لهذه ال     
إن هذه الكتل التي تشكل مادة االنفجار ال جذور لهـا فـي            : وقال الخبراء : " ومثل قوله  )227("واسعة

، )228("وأنها تراكمت في فترة قصيرة نتيجة عوامـل غيـر طبيعيـة        ، التركيب الجيولوجي لألرض  
ان والمستوطنين الصهاينة دخالء وغرباء على هذه األرض        وهذا رمز واضح يشير إلى أن االستيط      

  .وال يمتون لها بصلة
نالحـظ غيـاب النبـوءة      ، وبعد أن أحدثت نبوءة العراف النابلسي صدى كبيـراً وحـاداً            

وهو تسلل بعض المواد الغريبـة اللزجـة وانتـشار          ، لنقف أمام وضع خطير   ، واختفاءها بعد ذلك  
الـذي  " الفانتـازي " حيث تخلى الكاتب عن أسلوب السرد الخيـالي          ،البيوت الجاهزة غير المألوفة   
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وبدأ القـاص يكـشف عـن المخـاطر      ، امتزج مع أساليب مختلفة وترافق مع الحديث عن النبوءة        
التي حركت فـيهم قـوى   ، وموقف سكان الضفة الغربية من هذه الكارثة، المحدقة باألرض العربية 

خالل اسـتخدام أسـلوب الـسرد التقريـري والمعلومـات      العمل والتفكير والتخطيط والتنظيم من  
ويدفع العمـل   ، ليركز كل ذلك في بؤرة العمل القصصي      ، اإلحصائية وتلخيصات التقارير الصحفية   

  .إلى التعبير بصورة غير مباشرة عما يريد أن ينطقه به
اومـة   ال يكون إال بالمق    – من وجهة نظر الكاتب      –وأن التصدي لهذه الهجمة االستيطانية        

واالستبسال الجماعي  ، من خالل المجموع والنشاطات والفعاليات والتحركات الجماهيرية المشتركة       
حيث بـدأت   ، وهذا ما تجلى في مواقف سكان الضفة الغربية       ، وليس بالعمل الفردي  ، فوق األرض 

قـد   و )229("روح التضامن والتي أخذت تتجاوز أطر العائلة أو العشيرة إلى إطار وطني عام            "تظهر  
وشارك فيهـا الـشباب والـشيوخ       ، عمت المؤتمرات الشعبية والنشاطات الوطنية كل أنحاء الضفة       

بقيام حمالت تطوعية كبيرة لزراعـة األراضـي        "ووجهوا اهتماماً كبيراً لألراضي وذلك      ، والنساء
، وكأن الضفة كلها تفكر بطريقة واحـدة      "حتى بدا   ، )230("وبناء شبكات من قنوات الري    ، وتشجيرها

  .ويرى الكاتب أن هذا هو األسلوب الذي فيه خالصنا من ربقة االحتالل، )231("وعقل واحد
وكـان الـذين ينتظـرون      "ونرى أن نهاية القصة جاءت منسجمة مع فكرة الكاتب وطبيعيـة            

  .)232("ويضربون بجذورهم في أعماق األرض.. المواجهة يقفون بثبات واضح
يتناول فكرة نعـاني مـن   ، عراف منطلقاً لبناء عمل أدبي  لكننا ال نقر الكاتب في اتخاذه نبوءة ال       

كما أنه ال يمكن أن نصدق أن لهذه الفئـة          ، وتشكل خطراً جسيماً علينا   ، وجودها على أرض الواقع   
  .وربما يخدم هذا العراف مصالح جهات أخرى،  دوراً إيجابياً في المجتمع– أقصد العرافين –

حيث يستمد الكاتـب أحـداث      ، ى العمل الجماعي  عل" هزيمة الشاطر حسن  "وتحث كذلك قصة    
، ذلك البطل الشعبي المنقـذ والمخلـص  ، )233(وهي حكاية الشاطر حسن ، قصته من التراث الشعبي   

  .الذي يضرب بجذوره عميقاً في الذاكرة الشعبية والمخيلة العربية
 ضرورة  ويؤكد على ، فالقاص يريد أن يعبر عن واقع الشعب الفلسطيني من خالل هذه الحكاية           

لكن الكاتب في هذه القصة يجعل الشاطر       ، المقاومة والصمود والتحدي والفعل والبقاء فوق األرض      
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لكي يؤكد على أن خالصنا من واقع االحتالل ال يأتي إال من خـالل العمـل       ، حسن يمنى بالهزيمة  
  .وعدم جدوى العمل الفردي في مواجهة االحتالل، الجماعي

... موسـم محـل   : "وتسترعي انتباهه حيث يقول   ، اية تثير القارئ  ويفتتح أكرم هنية قصته ببد    
بدأ الجوع ينتـشر    ... ذوت األشجار والزرع ونفقت الحيوانات    ... بخلت السماء على الناس بالمطر    

  .)234("واألجساد والزرع واألرض، في القرى والبالد وحشاً مخيفاً يترك بصماته على الوجوه
وينتقـد الكاتـب جمـوع     ، حرك وحده ليعيد المياه للقرية    لكن الشاطر حسن هو الذي يندفع ويت      

وعدم خروجها إلى دائرة الفعل والحركة منتظـرة عـودة          ، القرية لبقائها في دائرة السكون والعجز     
نظر إلى الجموع   .. وحده الشاطر حسن لم يضع يده على خده مهموماً حزيناً         "الشاطر حسن بالمياه    

، ثم تطلع نحو الجموع التـي تنتظـر المطـر     .. بد أن أفعل شيئاً   ال: وقال، المستكينة العاجزة بشفقة  
وبعد مسيرة أيام تقابل مع شيخ كبير وسأله عن كيفية عـودة            ، )235("سأعود لكم بالماء  : وهتف بقوة 

ألم يأت أحد من قومك معـك؟ نكـس         "فيرد الشيخ في انتقاد واضح لسلبية أهلها        ، المياه إلى القرية  
لكـن  ، )236("ولكن دلني كيف أعـود بالمـاء      .. م عاجزون ومساكين  إنه: الشاطر حسن رأسه وردد   
إال أن  ، ويعم الرخـاء  ، فينجح الشاطر حسن في إرجاع المياه إلى القرية       ، الشيخ يدله على الطريقة   

 –كما أن االنعتاق والخالص من الواقع البـائس       ، االعتماد الكلي على فرد في حل المشاكل ال ينفع        
الخـالص عـن    "عن طريق معجزة بل يتحقق عن طريق المجموع ألن           ال يأتي    –واقع االحتالل   

إال ، وإن تكن المعجزة نتيجة للتأمل والتنبه الفكري والعقلي       ، طريق ما يشبه المعجزة ال ضرورة له      
  .)237("أنها تأتي عن طريق فرد حيث ينتظر الجميع معجزة اإلنقاذ

طر حسن المحاولة ثانيةً حيـث      فيعيد الشا ، غير أن الجفاف والقحط يضرب القرية مرة أخرى       
وبات عليه أن يسافر من جديـد ليهتـدي لينـابيع    ، فقد جفت كلها، بحث عن ينابيع المياه فلم يوفق "

وهنا يريد القاص أن يقرر أن      ، فقد قبض عليه االحتالل وأودعه السجن     ، لكنه ال يعود  ، )238("جديدة
ألن الـشاطر   ، رك والعمل الجمـاعي   الحل الذي فيه خالصنا هو ضرورة المقاومة الجماعية والتح        

باإلضـافة إلـى أن   ، ولن يكون سبيالً لحل المشكالت التي تعترض اإلنـسان ، حسن ال يوجد دائماً   
بل فكروا  ، لذلك لم يبق أهل القرية في حالة استكانة وعجز        ، العمل الفردي من السهل القضاء عليه     

استجمع فريق من الـشباب   "فقد  ، ماعيووجدوا أن الحل يكمن في العمل سوياً وبشكل ج        ، في األمر 
نستطيع أن نفعل معاً ما كان الشاطر حسن يقـوم بـه            : قالوا.. ما تركه الجوع لهم من عافية وقوة      
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وزعوا أنفسهم في مجموعات صـغيرة واسـتخدموا        .. بدأوا يحفرون كل شبر في األرض     ، لوحده
والريح قويـة والبـرد يتـسرب       كان العمل شاقاً    .. الفؤوس والقضبان والعصي واأليدي واألظافر    

وفجـأة  .. ولكنهم استمروا، واألرض العطشى ال تبوح بأسرارها بسهولة     .. بوحشية لألجساد المتعبة  
  .)239("وتفجرت عشرات الينابيع من قلب األرض العطشى.. أشرق السر

عبـد اهللا   "ويحـاول   ، وبذلك جاءت النهاية موفقة ونابعة من طبيعة القصة وتخدم فكرة الكاتب          
الـذين  ، ونبذ المتخاذلين مـن الـصفوف     ، توضيح أن المقاومة الجماعية   " المتخاذل"في قصة   " يهتا

  .يعملون على عرقلة وتثبيط العمل الوطني هو السبيل إلى تحقيق األهداف وإزاحة االحتالل
ممتزجاً ، وينسج الكاتب قصته مستخدماً أسلوب الحوار الذي يفتقر في بعض األحيان إلى الدقة            

حيث يدور حوار بين مجموعة مـن الـشباب يمثلـون المقاومـة          ، ات الراوي على األحداث   بتعليق
، وبين رجل يرمز إلى الفئة المتخاذلـة      ، الذي يعمل على انتزاع الحقوق    ، الجماعية والجيل الصاعد  

حيـث  ، بل تعمل على اإلحباط وبث روح اليأس فـي النفـوس          ، التي ال تشارك في العمل الوطني     
والعمل على إزاحة وتنحية صخرة كبيـرة ترمـز إلـى           ،  االنضمام إلى الشباب   يرفض هذا الرجل  

وعندما يهم الشباب بإبعاد الصخرة يعمل على تثبـيطهم         ، تعترض الشارع وتشل الحركة   ، االحتالل
لكـنهم ينجحـون فـي      ، )240("وأنا دعوني أتفرج على فشلكم    : "وإحباطهم قائالً وهو يقهقه من بعيد     

إشارة إلى األمل والتفاؤل في قدرة العمل الجماعي على تحقيق نتائج           ، قإزاحة الصخرة عن الطري   
  .إيجابية

، وعندما يحاول الرجل المتخاذل المرور عبر الشارع بعد ذلك يوثقه الشباب بجانب الـصخرة             
  .إيحاء وإشارة إلى أن مصير هذه الفئة كمصير االحتالل

، على ضـرورة البقـاء فـي األرض       " مؤتمر فعاليات القرية يصدر نداء هاماً     "وتحض قصة   
كما ويعتبر ذلك شكالً من     ، إلفشال مخططات العدو  ، بل االرتباط بها  ، وعدم مغادرتها ، والعمل فيها 

  .أشكال مقاومة المحتل
لخدمة هدفه وغرضه وهو وجـوب  ، ويلجأ الكاتب في هذه القصة إلى حدث خيالي غير معقول  

وأن عـودة   ، لتشديد على عدم الهجرة منها وتفريغها     التمسك باألرض وأعمارها واالعتناء بها مع ا      
حتـى ال تتعـرض األرض لخطـر المـصادرة          ، أبناء الوطن العاملين في الخارج ضرورة ملحة      

وتثبيته في أذهان الناس    ، ووظف القاص في سبيل الوصول إلى هذا المفهوم اإليجابي        ، واالستيطان
وكأن الجنين يمسك بجدار الـرحم      "األمهات  وهو رفض األجنة الخروج من أرحام       ،  حدثاً غريباً  –

كما ، وكذلك القابلة أم محمد   ، وقد فشلت القابلة أم إسماعيل وفي توليد النساء       ، )241("رافضاً الخروج 
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ويأخذون في البحث   ، ويدب القلق والحيرة في أوساط أهل القرية      ، لم ينجح األطباء في توليد سيدتين     
  .عن سبب حدوث هذه الظاهرة الغريبة

ترك األرض وإهمالها والذهاب للعمل فـي  :  الكاتب استطاع أن يربط بذكاء بين عدة أمور     لكن
كـي  ، وخطر االستيطان في عمل قصـصي     ، ورفض األجنة الخروج من بطون أمهاتهم     ، الخارج

  .يعبر من خالله عما يريد البوح به
وتـصاب  ، تنتجفاألرض ال تثمر وال     ،  في الربط بين األرض والمرأة     – أيضاً   –ووفق الكاتب   

ولـم  ، إذا هجرها أصحابها وابتعـدوا عنهـا      ، وتتعرض للخطر ، وعدم الخصوبة ، بالقحط والمحل 
 – وهنا تكمـن الخطـورة       –وكذلك المرأة ال تنجب ويتوقف النسل       ، يولوها اهتماماً ورعاية كبيرة   

تبقـى  ل، فالقاص يدعو بقوة عبر هذا الربط إلى البقاء في األرض وعودة العـاملين فـي الخـارج             
وهل هنـاك   : "فيقول طارحاً تساؤالً  ، أي لتعود الخصوبة للمرأة واألرض    ، األرض وتستمر األجيال  

فالحقول مهجورة وتملؤها األشواك واألشجار ال      : "ويقول أيضاً ، )242("شيء أخطر من انقطاع نسلنا    
علها تصاب  فلماذا نستغرب ما حدث للنساء؟ إن المرأة كاألرض بعد رجلها عنها يج           ، يعتني بها أحد  
  .)243("بالبور والعقم

فحين أدرك شباب القرية السبب الحقيقي وراء هذا        ، وتأتي نهاية القصة خارجة من واقع النص      
دار نقـاش   "حيث  ، يبادرون إلى دعوة اآلباء للعودة والرجوع إلى األرض المحتلة        ، الحدث الغريب 

بان في اليوم التالي إلى عمـان  وبسرعة تم االتفاق على سفر مجموعة من الش       .. حول توزيع المهام  
.. وأن يقوم آخرون باالتصال تليفونياً من المدينة المجاورة بأبناء القرية في أمريكيـا            ، ودول الخليج 

: ... كانـت تقـول   ، وكانت الرسالة التي كلف الـشبان بنقلهـا قـصيرة ومختـصرة وواضـحة             
  .)244("عودوا"

لصحافة تـأثيراً واضـحاً فـي عنـاوين         في ا " أكرم هنية "ومن الجدير ذكره أن لعمل الكاتب       
أبـو  "، "مؤتمر فعاليا القرية يصدر نـداء هامـاً  "فهي تصلح عناوين لمقاالت صحفية مثل  ، قصصه

شهادات واقعيـة   "، "أم محمود تشارك في اعتصام نسائي     "، "القاسم يشارك في النهوض الجماهيري    
  ".ل.منى"حول موت المواطنة 

بحيـث غـدا   ، وصورتها القصة القصيرة الكفاح المسلح  ، كتابومن األمور التي تطرق إليها ال     
  .ألنه يعتبر من أسمى أشكال المقاومة، موضوعاً أثيراً لديهم

يتخذ القاص من بطل القصة رمزاً للمقاومة البطوليـة         " وطني رني إلى رباك شهيداً    "ففي قصة   
البنية ينتمي إلـى    فهو يتحدث عن شاب قوي      ، مستخدماً أسلوب السرد الطاغي على معظم قصصه      
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ويصاب بوابـل   ، فيتصدى إلحدى دوريات العدو   ، ينطلق مع رفاقه لتنفيذ عملية عسكرية     ، المقاومة
، يواصل الزحف مستتراً باألشجار   ، يسقط على األرض  ، من الرصاص بالقرب من إحدى البيارات     

لموت يلغم جسمه   وعندما يستشعر ا  ، واألعداء يفتشون المنطقة بحثاً عنه    ، والدماء تنزف من جراحه   
  .بأعدائه بعد موته

حيـث نجـح فـي      ، وقد استطاع القاص أن يوظف بعض مواقف التاريخ اإلسالمي في قصته          
فبـدا  ، توظيف موقف أسماء بنت أبي بكر مع ابنها عبد اهللا بن الزبير حين خشي أن يمثل بجثتـه                 

ومـن الممكـن أن   ، ونهوذلك عندما شعر بطل القصة الجريح أن األعداء يالحق، متفاعالً مع النص 
وكـذلك توظيفـه    ، تذكر ذلك الموقف فأمده بشحنه من القوة والعزيمة       ، يقع في قبضتهم وينكلوا به    

وذلك حـين  ، لقصة الشاعر الصعلوك الشنفري األزدي حين بر بقسمه وقتل الرجل المائة بعد موته         
وظيفه لشخصية أبي بكـر     لكننا نرى أن ت   ، أراد أن يثخن الجراح في أعدائه بعد موته بتلغيم جسده         

ألنه ال يتالءم مع طبيعة حدث القصة       ، الصديق ووصاياه للجيوش اإلسالمية بدا مقحماً على القصة       
  .وفكرتها

إنهم يحاولون  : "من ذلك قوله  ، ولم تنج القصة من الخطابية والمباشرة والتدخل من قبل الكاتب         
إننـا  .. لون مـسحنا ولكنـا نتـضاعف      يحـاو .. ويقتلون ونحن في ازدياد   ، يقتلون.. القضاء علينا 

  .)245("نتضاعف بالرغم من غارات طائراتهم هذه الطائرات التي أصبحت لعبة مسلية ألطفالنا
إنسان يريـد  ، وليتهم يفهمون يوماً أن هذه الجثة جثة إنسان يريد أن يعيش بسالم          : "وقوله أيضاً 

  .)246(!!"وطناً حتى لو كان على متر مربع من األرض
فأثناء زحف بطل القصة متحـامالً      ، لمواقف في القصة تجافي الواقع والمعقول     وهناك بعض ا  

على جراحه يتذكر صديقه عز الدين الذي صادف يوم زواجه غارات جوية وقصف شديد واندالع               
وبعد فترة مـن  ، فيصرخ الناس عليه لالختباء في أحد الخنادق فلم يأبه بهم         ، النيران وأعمدة الدخان  
كيف تريدونني أن أخـرج     : "فأجابهم، وعاتبه الناس على تباطئه   ، سه لالختباء الوقت خرج مع عرو   

فليس من المقبول والمعقول أن يحدث ذلك فـي وسـط        ، )247(!"قبل أن أزرع في أحشاء هذه طفالً؟      
لكن الذي دفعـه إلـى      ، فهو مخالف للطبيعة البشرية ومغاير للواقع     ، جو مشحون بالخوف والرعب   

  . رغم القتل والموت واالستشهاد–ية الشعب الفلسطيني على ذهنه ذلك سيطرة فكرة استمرار
، مد أحدهم رجله ذات الحذاء الـضخم      : "فلو انتهت عند قوله   ، وجاءت نهاية القصة غير موفقة    

ولكن تعليقاته التي تلت ذلك لـم تكـن         ،  لكان أفضل  )248("وكان ما كان  .. وقلب الجثة على ظهرها   
                                                

   .8ص، م1981عكا ، منشورات األسوار، 1ط، وطني ردني إلى رباك شهيداً:  حسين مهنا)245(
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بمـا لـيس فـي خدمـة        ، ال يسمح بالفضول أو التزويد    ، حكمبإزاء جنس أدبي م   "ألننا  ، ضرورية
ورغم ما به   .. شيء هائل .. فالذي حدث شيء رهيب   : " فبدا تعقيبه ال لزوم له حين قال       )249("النهاية

لحظـة الـضجيج والعويـل      .. لحظة اصطراع الموت مع الحيـاة     .. من هول فقد حدث في لحظة     
  .)250(.."صمت الذي يأتي ليسدل ستائره على الحياةال.. لتأتي بعدها لحظة الصمت، والمواء واألنين

ويختار الكاتب شخصية البطـل عيـسى       ، على التاريخ " هل مات العوام غرقاً؟؟   "وترتكز قصة   
ليوصل األموال والسالح إلى المحاصرين فـي عكـا         ، العوام وهو يقاوم الصليبيين ويخترق سفنهم     

وكذلك في اختيار التاريخ والجغرافيـا      ، اموكان موفقاً في اختيار شخصية العو     ، زمن صالح الدين  
ليرمز بهذه الشخصية إلى الفدائي الفلسطيني البطل الـذي  ، في فترة الحروب الصليبية وحصار عكا 

وليتخذ من حصار عكا رمزاً لفلسطين المغتصبة مركـز         ، "العدو الصهيوني "يقاتل الصليبيين الجدد    
لـم  ، والمستعد للتضحية والفداء  ،  الوطني المقاوم فعيسى العوام رمز اإلنسان الفلسطيني      ، الصراع

بالرغم من إدراكـه لحجـم      ، بل قرر نقل األسلحة والسيوف إلى المحاصرين      ، يكتف بنقل األموال  
إذا لم أفعل هذا سيـستمر الحـصار        : "حيث يقول ، والتي قد تكلفه حياته   ، المخاطر التي تكتنف ذلك   

  .)251("لحياةوالموت في سبيل عكا أفضل من هذه ا، وسيشتد
ويعمد القاص إلى االنتقاد الذاتي خاصة الذين يثرون على حساب القضية مقابل البطل الوطني              

وينتقد أيضاً الحكام الممالئين للعـدو  ، عيسى العوام الذي يتصف بالنقاء ونظافة اليد وروح التضحية     
ـ       ، عن طريق إسقاط التاريخ على الواقع لتعريته       شام المهـادنين  حين يتخذ من أمـراء الكـرك وال

 والذين كانوا يشكلون عبئاً إضافياً على صالح الدين الذي يمثل الحاكم            –والمتعاونين مع الصليبيين    
 رمزاً للحكام العرب المتخاذلين والمتواطئين مع العدو على حساب القـضية الفلـسطينية         –الوطني  

  .والعمل الوطني
الذي يتحمل أعبـاء متنوعـة مـن        ، موقد ساهم ذلك في تعميق شخصية البطل الوطني المقاو        

بل يستمر في نضاله بإصرار وعناد حتـى يقـدم          ، األعداء واألقرباء دون أن يفت ذلك في عضده       
كـان  ، كان عيسى العوام صرخة في هذا الصمت      : "فيقول الكاتب متعاطفاً معه   ، نفسه قرباناً لوطنه  

يحسبوا الحساب لحاكم الكرك الذي     كان يؤرق مضاجع الصليبيين الذين لم       ، كان كالزلزال ، كانفجار
ولم يكـن  ، وكذلك لقائد الشام الذي أنهك قواه ووزعها مخدوعاً، لم ينل شيئاً من وعود الصليبيين له    
، لقد أذهل الناس إذ رأوا جثة عيسى العـوام علـى الـشاطئ       ، في الساحة إال عيسى العوام ورفاقه     

  .)252("ا عواميرحمك اهللا ي: وحوله غمد سيفه وأكياس المال وقالوا
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وكذلك في الربط بين البعـد      " عيسى العوام "وبالرغم من أن الكاتب وفق في توظيف شخصية         
وأنه استفاد من هذين البعدين ليخلق بـذلك دهـشة          ،  عكا –الحروب الصليبية   : التاريخي الجغرافي 

ن يوضـح مـن     إال أن أسلوبه كان مباشراً وبسيطاً وتقريرياً يريـد أ         ، واستغراباً للواقع في تفجيره   
  .خالله فقط ما يود قوله واإلفصاح عنه

جعـل النهايـة    ، وسيطرتها عليـه  ، كما ويبدو أن رغبة القاص في وضع نهاية متفائلة للقصة         
فهي ليـست   ، مقحمة إقحاماً على نسيج القصة ومفتعلة وغير مبررة وال يقتضيها السياق القصصي           

ر خارجة من واقع النص وال تكفي لتفسير        وغي، نهاية طبيعية قد نمت من رحم القصة بل مصطنعة        
سؤال واحد هو الذي سـاد فـي تلـك          : "حيث يقول ، كما يتضح من نهاية القصة    ، واقع تطمح إليه  

هل ما رواه البعض كان صحيحاً؟ يعني هل العوام مـات           : وظل الناس يبحثون عن الحقيقة    ، الفترة
ه مستدلين بأنهم رأوا غمد السيف فقط       غرقاً؟ البعض اآلخر رأى أن العوام مات وهو يدافع عن نفس          

والبعض اآلخر صدق رواية البعض من أن العوام مات غرقـاً           ، دون أن يعثروا داخله على السيف     
ربما مات العـوام منتحـراً   : أما اآلخرون فقد قالوا، زاعمين أن الصليبيين لو قتلوه ألخذوا األموال     

  .خاصة وأن الصليبيين صمموا على قتل كل من يحاربهم
ولم يكـن   ، بشره أخوه بمولود جديد   ، عندما غادر صديق عيسى العوام المكان اتجه إلى البيت        

  .)253("ليختار له اسماً غير عيسى العوام
رمـزاً للنـضال الـشعبي    " سـومارة "تأتي شخصية " حنا إبراهيم"للكاتب  " سومارة"وفي قصة   

ث عن إنسان بدوي متطـوع فـي   فهي تتحد، وتجسيداً لصورة النضال في اإلنسان العربي  ، العربي
، يسخر من القادة العرب وينتقدهم بشدة     ، قلبه مفعم ونابض بحب فلسطين    ، 1948جيش اإلنقاذ سنة    

ويقع في أسر العـدو بعـد أن   ، 1970لذلك عاد ليلتحق بصفوف المقاومة الفلسطينية في لبنان سنة      
كشف القصة عـن واقـع   كما وت، أصيب بجراح في ساقه ورأسه من جراء قصف مدفعي إسرائيلي 

  .1948الزيف والخيانات سنة 
في القصة أقرب إلى التسجيلية والوثائقية وهذه هي الـسمة التـي            " سومارة"وجاءت شخصية   

مـن  ، لكنها بالرغم من ذلك قادرة على اإليصال الجمـاهيري        ، تطبع معظم شخصيات حنا إبراهيم    
الكبار باعونا وشـرونا مـع   ... لقرية هادئةكانت ا، عدنا إلى البيت صامتين   : "ذلك ما نراه في قوله    

لقد ظـل يـشعر بالـذنب إزاء        : "ومن ذلك قوله  ، )254("ارجع ألهلك واتركنا بحالنا   ، السالمة يابوي 
  .فلسطين واالنسحاب المشين المجلل بالعار
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ولم يكد يسمع بما تتعرض له المقاومة الفلسطينية في ربوع لبنان حتى تـرك بيتـه وزوجتـه           
وبعد ! النصر أو الشهادة  ): ال ثالث (وليس في فكره هذه المرة إال اثنتان        ، ق بالمقاومة وأوالده والتح 

.. أطلقها ال مدفعي من جيش اإلنقاذ بل مـدفعي إسـرائيلي          .. معارك كثيرة سقطت قريباً منه قنبلة     
ولم يكد يـصحو  ، ونزف دمه حتى أغمي عليه، وأصيب بجرح في ساقه ورأسه أقعدته عن الحركة     

  .)255("ته حتى وجد نفسه أسيراً جريحاً يتلقى العالج في مستشفى إسرائيليمن غيبوب
من المجموعة القصصية الرابعة التي صـدرت للكاتـب         " عندما أضيء ليل القدس   "وأما قصة   

فالقـاص  ، لم تضف جديداً للمجموعات الثالث السابقة من ناحية األفكار أو البناء الفني، "أكرم هنية "
وكـذلك نفـس التقنيـة      ، فس الموضوعات التي سبق أن تناولها في قصصه       ما زال يجتر ويكرر ن    

  .القصصية أو البناء الفني
وهو ظهور شخص فوق أسوار القدس تنبعـث        ، فهذه القصة تعتمد على حدث خيالي ال معقول       
، تـذكرنا بقصـصه ذات األحـداث الغريبـة        ، منه أنوار وأضواء ساطعة قوية تغمر مدينة القدس       

حيث ترمز إلى إصـرار     " وقائع التغريبة الثانية للهاللي   "ها وبنائها الفني مع قصة      وتتطابق في فكرت  
وضرورة العودة إلى أرضه ووطنـه  ، الشعب الفلسطيني في المنفى على الصمود والمقاومة والقتال       

، والبناء الفني الذي يعتمد على تقسيم القصة إلـى مقـاطع          ، مستخدماً اللغة الشاعرية الجميلة نفسها    
  .ويشكل مجموع المقاطع عمالً فنياً متماسكاً، ويساهم في تطور الحدث،  كل مقطع عنواناًيحمل

الذي يصدر منه نور غامر رمزاً للشعب الفلسطيني المـشرد          " رجل الضوء "فالقاص يتخذ من    
الذي يصر على المقاومة والقتال والعودة إلى أرضه ليلتئم شـمل الـشعب فـوق ترابـه                 ، المنفى

  .الوطني
فوق أسوار القدس في إحدى ليالي رمضان وغلـب ضـوؤه كـل    " رجل الضوء"ا تجلى   فعندم
وأخذوا ينظرون إلـى مـصدر      ، وانتاب الناس ذعر وخوف   ، وأحال ليل القدس إلى نهار    ، األضواء

حيث ال يكشف   ، لكن الكاتب يستخدم عنصر التشويق بنجاح     ، وذهبوا في تفسيره كل مذهب    ، الضوء
، ريج عامالً على جذب القارئ وجعله يتابع قـراءة العمـل القصـصي            عن طبيعة الرجل إال بالتد    

فيقـابلهم  ، ويصعد نحو مصدر النور طفل وفتاة ورجل يمثلون الشعب الفلسطيني تحت االحـتالل            
ثـم يفـصح   ، بترحاب وألفة داللة على ضرورة التقاء نصفي الشعب المنفي والمحتل فوق أرضـه       

، وأسـرار ، وذكريـات ، لـي معـارف   ، اء في هذه المدينة   لي أصدق : "عن نفسه قائالً  " رجل النور "
  .عشت مراراً هنا قبل أن أعيش هذه الليلة، وقصص تذكرها األسوار والجدران
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الذي ألقى أول حجر على أول سفينة أغراب حطت على شـاطئنا عـام              ، كنت أنا ذلك الفالح   
لذي يقذفـه أوالدكـم     الحجر نفسه ا  ، لم أر في وجوهم عالئم من يبحث عن ملجأ أو سالم          ، 1882

  .اليوم ضد الدوريات العسكرية
لـي  ، وقتلت مرات عديدة على يد األعداء واألشـقاء       ، ومت مرات عديدة  ، ولدت مرات عديدة  

  .)256(..."وقبر آخر في الجنوب و، وآخر بيروت، وآخر في الشام، قبر يضمني في عمان
ي تضرب جذوره عميقـة فـي   مشيراً بذلك إلى أن هذا الرجل يرمز إلى الشعب الفلسطيني الذ      

وملمحاً إلى المعارك التي خاضها الـشعب فـي المنفـى ضـد             ، أرض فلسطين منذ فجر التاريخ    
وملمحاً أيـضاً إلـى بدايـة       ، وإلى التضحيات التي قدمها   ، وضد األنظمة العربية المتآمرة   ، األعداء

  .الهجرات واالستيطان الصهيوني في فلسطين
فيقـوم  ، الوسائل على منع عودة الشعب المنفي إلـى أرضـه         لكن العدو الصهيوني يعمل بكل      

فيـسقط مـدرجاً بدمائـه فـوق     ، وهو بين الطفل والفتاة والرجل" رجل الضوء"بإطالق النار على   
لكنـه يطمـئن    ، كإشارة إلى محاولة العدو الحيلولة دون عودة الشعب المشرد إلى أرضه          ، األسوار

ويمثل كل إنسان فلسطيني فلـن يـستطيعوا     ، فلسطينيالجميع قبل أن يموت بأنه يحل في جسد كل          
ابحثوا عني في   ، ال تبحثوا عني سأعود سأعود    .. سأعود.. لن أغيب طويالً  : "فيقول  ، القضاء عليه 

وهذا إيحاء ببقاء الشعب حياً وإصراره علـى العـودة          ، )257("في داخلكم ، جسد رجال كذلك الرجل   
  .مهما كانت التضحيات

، وخاصة عند مواقف معينة   ، في القصة عدة مرات   " تى لعلع الرصاص  ح"ونالحظ تكرار جملة    
رمز الجزء المنفي من الشعب بالجزء المحتل المتمثل في الفتاة والطفـل            " رجل الضوء "حين يلتقي   

ومنعـه  ، داللة على إصرار االحتالل على إبقاء الشعب مشتت ومشرد        ، والرجل فوق أسوار القدس   
  .ه الوطنيمن العودة وجمع شمله فوق تراب

ثـم انـدالع    ، وإبعاده إلى لبنان  ، لمحمود شقير التي يتحدث فيها عن سجنه      " الوطن"وفي قصة   
فـي نهايـة القـصة كرمـز للـصالبة          " أبي ذر الغفاري  "يوظف شخصية   ، الحرب األهلية هناك  

والقذائف تتفجر فـوق    ، كان الرصاص يلعلع في سماء المدينة     ، وغادرت البيت : "فيقول، والتضحية
واجهني فتي من فتيان القبيلة واسمه أبو ذر يحمـل سـالحه عنـد أحـد                ، يوت وعبر الطرقات  الب

فماذا : قال.  مالي أراك حزيناً يا فتي؟ قلت هبت ريح غريبة على وطني فضاع           : وقال، المنعطفات
اقتلعتنـي  : فماذا حدث؟ قلت  : قال، فعلت؟ قلت احتميت من الريح بأن وضعت رأسي تحت جناحي         

أمي تحثني على حفظ نفـسي ويجـب أن         : واآلن أين تذهب أال تسمع الرصاص؟ قلت      : قال، الريح
                                                

ثم ، م1986قبرص  ، للصحافة والنشر والتوزيع  " بيسان برس "منشورات  ، عندما أضيء ليل القدس   : أكرم هنية  )(256
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إذن كيف تخرج تحـت     : قال، أسيرة في وطني المستباح   : وأين هي أمك يا فتى؟ قلت     : قال، أطيعها
  .كرهت االنتظار وأرقني صوت أمي: وابل الرصاص ما دمت مطيعاً؟ قلت

وكنت ازداد ثقـة كلمـا   ، ت خلفه من درب إلى دربفسر، اتبعني: تأملني الفتي باهتمام ثم قال    
وكانت بندقيـة الفتـي تهتـز شـامخة فـي           ، كان الرصاص ينهمر كالمطر   ، أوغلت في الطريق  

  )258(".الفضاء
وذلك بما عرف عنـه     " أبي ذر الغفاري  "ومن المالحظ أن الكاتب قد وفق في استلهام شخصية          

ودعوته إلى ضـرورة إشـهار      ، لمستضعفينووقوفه إلى جانب الفقراء وا    ، من نصرته للمظلومين  
، لذلك فهو رمز لكل الشرفاء واألحرار الذين يقفون مـع الحـق           ، السالح في وجه الطغاة الظالمين    

  .ويعملون على إعادته ألصحابه
وجـاءت األم   ، كما يشير القاص بالريح إلى العدو واغتصابه فلسطين وطرده سكانه األصليين          

وقد استوحي القاص   ، إشارة إلى تلهف الالجئين للعودة إلى أرضهم      وطول االنتظار   ، رمزاً لألرض 
  ".فقلت... قال"أسلوب المقامة حين يكثر من الحوار على طريقه 

، إلى تفكير عميق وإمعان النظر إلدراك ما تتضمنه مـن رمـوز           " بياع السوس "وتحتاج قصة   
ويبيـع الـسوس   ، صـغيرة يقيم في خشابية ، يعيل أسرة كبيرة، فهي تحكي قصة رجل رقيق الحال    

  .ليكسب قوت عياله
، بائع العرق سـوس رمـز للمقاومـة       " أبا علي "أحداث القصة أن    : ويتضح من خالل استقراء   

،  بحجة إثـارة الفوضـى     - وهو داخل الكشك الذي يبيع فيه        -فحين يأتي جنود االحتالل العتقاله      
، جيش بشموخ وعـدم اكتـراث  يصعد إلى مؤخرة سيارة ال"تراه ، وخلق حالة من االضطراب العام    

الزم تـشرب  .. الناس الزم تشرب سوس.. وقبل أن تغيب السيارة عن األنظار ينادي بأعلى صوته       
، هو رمـز الثـورة والمقاومـة     " أبا علي "وواضح من ذلك أن     ، )259("مهما كانت الظروف  .. سوس

  .وبث روح المقاومة في نفوس الناس، وشراب السوس رمز للمد الثوري
، وبتكثيف قصص واضح مما يجعلها أفضل قصص المجموعة       ،  القصة بلغة سلسلة   وتتميز هذه 

فأصوات الصحون  ، حيث يصبح لكل شيء داللته التي تتجاوز المعنى السطحي إلى دالالت أخرى           
الصحون النحاسـية بيـده   : "يقول الكاتب، وصوت أبي علي وهو يلعلع لها دالالت معينة       ، النحاسية

.. بـرد .. أجا بياع السوس األصـلي    "وصوته يلعلع   ، يناً موسيقياً جذاباً  فتحدث رن ، تتصادم ببعضها 
فرنين الصحون النحاسية إشـارة إلـى تنبيـه النـاس           ، )260("برد يا شوبان الحق حالك يا عطشان      
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والعطـش تطلـع نحـو      ، والشوب في برد يا شوبان إيحاء بالمعاناة من االحتالل وظلمه         ، وجذبهم
  .الحرية واالنعتاق

 نهاية القصة في التأكد على استمرارية المقاومة بعد اعتقال أبي علي بائع             – في ظني    –وتفلح  
، إنها مهمة ثقيلة  : "حيث تولى أحد العاملين في متجر مجاور عملية بيع السوس قائالً          ، العرق سوس 

.. هذه وصية أبـو علـي     .. أيوه الزم تشرب سوس   .. الناس الزم تشرب سوس   .. ولكنها ضرورية 
ويخـتلط  ، علينا علينا يا عطـشان    .. برد يا شوبان  .. هيو بياع السوس  "ة أخذت أنادي    وبخطى ثابت 

  .)261(.."فيتولد منهما إيقاع موسيقي جذاب، صوتي بصوت الصحون النحاسية في يدي
إلى مقاومة االحتالل عن طريق توظيف بعض األلفـاظ فـي     " غريب عسقالني "ويشير الكاتب   

وهذه األلفاظ مما أبدعتـه مخيلـة       ، دة ال يستطيع قولها بصراحة    ليرمز إلى أشياء محد   ، ثنايا قصته 
والقصة تحكي عـن    ، حيث يقولون برتقالة عن القنبلة    ، الجماهير في احتكاكها ومواجهتها لالحتالل    

وتحمل منه زوجته في وقت يظن فيه النـاس         ، رجل يتوارى عن األنظار بسبب مقاومته لالحتالل      
حيث يعمل على إثراء    ، ز الجزئي في توظيفه في المكان المناسب      وتأتي قيمة الرم  ، أنه غير موجود  

كمـا  ، حين جاء مقترناً بوالدة طفل لهذا الرجل المقاوم       ، العمل األدبي كما هو الحال في هذه القصة       
  :هو واضح في النص التالي

  :قال الرجل"
  .واختفت الغربان.. ألقيت اليوم حبة برتقال على مصنع الورق فاحترق

  .صبية وضعت ال-
  :وبشرت القابلة العجوز

  .. الطفل مثل أبيه-
فرجال السلطان انتشروا يبحثون في أمر البرتقالة       ، وانسحبت الزغاريد من الصدور   ، وساد الصمت 

  .)262("واختناق الغربان
  .ألنها تفقد الرمز الكثير من أسرار جماله، "فاحترق"وإن كنت أرى السذاجة ال تفارق قوله 

 األرض المحتلة إلى استخدام الطفل كرمز لبقاء الشعب الفلـسطيني           ويلجأ كثير من قصص     
فأصبحت بذلك شخـصية  ، وإشارة إلى استمرار جذوة المقاومة ودوامها حتى نيل الحرية       ، وتواصله

التي تتحدث عـن    " صرخات"من ذلك قصة    ، تكرر في معظم األعمال األدبية    ، الطفل صورة نمطية  
فتخـرج األسـرة   ، بسبب انضمام ابنها إلى صفوف المقاومة  ، هاأسرة فلسطين يقوم العدو بنسف بيت     

ثم ما لبثت أن وضعت الزوجة      ، وابنه الصغير ، ومن بينها زوجة السجين الحامل    ، في البرد القارس  
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في الوقت الذي يقوم فيه الطفـل      ، يرمز إلى تواصل واستمرارية الشعب الفلسطيني     ، مولوداً صغيراً 
في إشارة رمزية واضـحة   ، وبناء بيت جديد  ، خار واإلسمنت المفتت  اآلخر بجمع قطع الحجارة والف    

حيـث يقـول    ، وبناء الوطن والنهوض به   ، وتحرير األرض ، إلى دوره المأمول في انتزاع الحقوق     
  :الكاتب

سكنت آالم  ، صرخ المولود صرخات متوالية   ، أطلت الشمس ، تبددت الغيوم ، عند الظهيرة "  
  ..وقفزت الدموع من عينين الجد الراكع وسط الركام والطين، زغردت امرأتان، وابتسمت، األم

ثم عاد لينهمك من جديد في جمع قطع الفخـار واإلسـمنت       .. ركض الطفل ليستطلع الخبر     
  .)263(.."ويبني بيتاً آخر، المفتت والطين من جديد

ووالدة الطفل لإلشارة إلـى التفـاؤل       ، وبزوغ الشمس ، وقد قرن القاص بين انقشاع الغيوم       
  ".من عينين الجد الراكع: "وكنا نأمل من القاص أال يقع في خطأ لغوي بسيط مثل، بالمستقبل
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  :الرمز إلى عالقة األنظمة العربية بالقضية الفلسطينية: رابعاً
لقد عالجت القصة الفلسطينية في األرض المحتلة كل األمور التي لهـا عالقـة بالقـضية                  

بحكـم  ، تي عالجتها عالقة األنظمة العربية بهـذه القـضية        ومن ضمن الموضوعات ال   ، الفلسطينية
فإن ما يجري على ساحة الوطن العربي ينعكس سـلباً         ، االرتباط القوي والعالقة الوثيقة بين االثنين     

وإن سوء الواقع العربي وترديه أو نهوضه وتماسكه يصب فـي           ، أو إيجاباً على القضية الفلسطينية    
  .خانة القضية

وكان تركيزهم ينصب على الموقـف      ، فتناولوه في قصصهم  ، اب هذا األمر  وقد أدرك الكت    
وعلى المطـاردة والمالحقـة والمعاملـة الـسيئة         ، السلبي لألنظمة العربية من القضية الفلسطينية     

  .والمزرية التي يلقاها المواطن الفلسطيني من هذه األنظمة
ز مواقف القـادة العـرب مـن     ينتقد الكاتب من خالل الرم )264("الشمعة والريح "ففي قصة     

ومشيراً إلى أن اجتماعاتهم وما يصدر عنها مـن بيانـات مجـرد مزايـدات               ، القضية الفلسطينية 
  .ومهاترات وشعارات فارغة

فالقاص يستخدم كلمـات لهـا      ، ويبدو أن الرمز في هذه القصة غير ناضج وغير متماسك           
إشارة إلى اجتماعـات    " مجمع القواد "دو و فالشمعة رمز للمقاومة والريح رمز للع     ، مدلوالت واقعية 

فهو لم يستطع أن يخلق من مجموع هذه المواقف ترابطاً وتماسكاً بحيث يشكل فـي               ، القادة العرب 
  .وهذا األمر نالحظه في بعض قصصه الرمزية، النهاية معادالً موضوعياً

للقـضية  وطريقـة معـالجتهم     ، ويسخر مـن مـواقفهم    ، فالكاتب ينتقد بشدة القادة العرب      
في " مجمع القواد "اجتمع  : "حيث يقول ، الفلسطينية التي ال تتسم بالجدية وال تنسجم مع روح العصر         

أبرزهـا  ، على المائدة كانت مجموعة كتب تخص القادة     ، "الشمعة والريح "وبحث قضية   " ص"مدينة  
عـشاب  ومجموعة من خطب عباسية ومجموعة مـن أ   ، المقامات ورحلة السندباد والمعلقات العشر    

  .)265("البابونج والمرميا وأعشاب سحرية
وأنهم يلبسون ثـوب    ، تخلو من مضمون حقيقي   ، يشير إلى أن بياناتهم مجرد بيانات منمقة        

، "مجمـع القـواد   "استعانوا بمقامات الحريري وبديع الزمان في تحريرهم لبيـان          "، الوطنية الزائف 
وإشارته إلـى  ، )266("هم سقط مطر أسودوأثناء خروج.. وخرج كل منهم راكباً حصان صالح الدين     

وعدم الجدوى من مـواقفهم التـي       ، وداللة على اليأس منهم   ، المطر األسود رمز لنتيجة اجتماعهم    
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ومحاوالت القضاء عليها من قبل     ، تظهر على حقيقتها عندما تتعرض المقاومة الفلسطينية للمخاطر       
  .. عنق الشمعةجزار المدينة لف حبالً سميكاً حول: "األعداء حيث يقول

  .مجمع القواد"اجتمع 
  .اإلعدام شنقاً ال يالئم مجتمعنا العصري، هذه الطريقة همجية، أنا احتج: قال أحدهم

  !لن أشرب قهوة الصباح معك يا جزار: قال ثان
  !إياك أن تمر من حارتنا: قال ثالث

  .)267("وتوالت التصريحات
ويبدو أن هذه   ، ة والمتآمرة لألنظمة العربية   وهذه إشارة جلية إلى المواقف الحقيقية المتخاذل        

  .القصة مجرد منشور أو مقال سياسي عن المواقف العربية تجاه قضية الشعب الفلسطيني
عن عالقـة الثـورة الفلـسطينية باألنظمـة        " وقائع التغريبة الثانية للهاللي   "وتتحدث قصة     
يني في المنفى وعالقتهمـا بالقـضية       وتشير أيضاً إلى الشرائح االجتماعية للشعب الفلسط      ، العربية

  .الفلسطينية
، وتسخيراً للـسيرة الـشعبية لخدمـة الواقـع        ، وتعتبر هذه القصة استلهاماً للتراث الشعبي       

ونجحت في توظيف التراث الشعبي باستخدام لغة قريبة إلـى          ، واستعارة ألجواء تغريبة بني هالل    
  .عاداً فلسطينيةحيث يضفي القاص على شخصية الهاللي أب، لغة الشعر
وقنـاع  ، كما ويعتبر هذا العمل تصويراً لرحلة نفي وتشرد الشعب الفلسطيني بعـد النكبـة       

ومسار هجرتـه   ، فالتغريبة الثانية للهاللي ما هي إال تغريبة الشعب الفلسطيني        ، يخفي وراءه الواقع  
اقة مسيرة النضال   ونضاله وتضحياته وصراعه المرير مع األنظمة العربية التي حاولت عرقلة وإع          

وإصراره على  ، مع التأكيد على تصميم الشعب على الصمود      ، الفلسطيني من أجل التحرير والعودة    
  .المقاومة مهما كانت الظروف

وخاصة محطات رئيسية تشكل    ، وقد لجأ القاص إلى وقائع عامة في تاريخ النفي الفلسطيني           
لسكون إلى مرحلة الحركة والعمل والعطـاء       وانطالقه من مرحلة ا   ، مسيرة كفاح الشعب في المنفى    

  .والتضحية والموت في سبيل مستقبل أفضل
وأن ، يرمز إلى اإلنسان الفلسطيني المنفـي     " الغريب الهاللي "ويتضح من أحداث القصة أن        

يرمزون إلى األنظمة العربية المظلمة والمتآمرة على الشعب المنفي الذي          " شيوخ القبائل "و" الزناتي"
التي ترمز إلـى    " خضرا"في سبيل تحرير    " الهاللي"والتي تقف في وجه     ، ى الصدام معها  يضطر إل 

  .الوطن فلسطين
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حيـث  ، "الزنـاتي "وفي بالد   ، وحين يجد الشعب الفلسطيني نفسه في المنفى خارج أرضه          
ويبقى ، يرفض كل اإلغراءات  " الهاللي"لكن  ، يحاول األخير إغراءه بكافة الوسائل كي ينسيه وطنه       

وتتشكل مالمح وجهـه بـصورة شـريرة        ، فيعبس الزناتي ويزمجر  .  "تمسكاً بالعودة إلى أرضه   م
الـسجن حالـة والزنزانـة    "ألن ، في حياة الغربة إال سجناً    " الهاللي"عند ذلك ال يرى     ، )268("مخيفة

  .)269("بل هي حالة قد توجد في أي مكان.. ليست حوائط وقضبان وباباً مغلقاً وحراساً
وذلك ، حيث تتصاعد هذه التناقضات بين الهاللي والزناتي      ،  القصة في التطور   وتبدأ أحداث   

فيقـول  ، ومحاولة الزناتي منعه من ذلك    ، راجع إلى استمرار الهاللي في تذكره وحنينه إلى أرضه        
لكن خطوات العسس تقنعه بأنهم ال يريدون       .. مساحة الحلم هي الشيء الوحيد الذي أملكه      : "الهاللي

كي " خضرا"وأيضاً بسبب اختيار الهاللي مكاناً إلقامته قريباً من         ، )270("شيئاً حتى الحلم  له أن يملك    
مما يخلق نوعاً من التوحـد فـي        ، وبين أناس فقراء يسلبهم الزناتي غاللهم ومحاصيلهم      ، ال ينساها 

زنـاتي  ويرى ال ، المكان بين الهاللي والفقراء الذين يمثلون الجماهير العربية المقموعة والمضطهدة         
  .في ذلك خطراً عليه

يرمز كل واحد منهم إلى فئـة أو شـريحة مـن شـرائح المجتمـع                ، وللهاللي ثالثة أبناء    
لـذا  ، فاألكبر تاجر يمثل الفئة التي ال تهتم إال بمصالحها الخاصـة الـضيقة   ، الفلسطيني في المنفى  

، فات إلى مـصالح شـعبه     تتوثق العالقة بينه وبين الزناتي من أجل تحقيق هذه المصالح دون االلت           
، ويمثل الفئة التي ارتمـت فـي أحـضان األنظمـة العربيـة       ، واألوسط ينخرط في جيش الزناتي    

ويرمز إلى الجيل الجديد الـذي ينتمـي إلـى          ، الذي يبقى قريباً من والده الهاللي     " عواد"واألصغر  
ارية لنـضال   ويـشكل امتـداداً واسـتمر     ، ويمارس العمل الثوري في سبيل تحرير أرضه      ، الثورة

  .ويظل مالحقاً ومطارداً من قبل الزناتي، الهاللي
مقنعة " عواد"وكذلك شخصية   ، وجاءت شخصية كل من الهاللي والزناتي مقبولة في القصة          

دفعه إلـى  " خضرا"حيث إن معايشته لوالده الهاللي وسماعه الكثير من الذكريات عن       ، ومبررة فنياً 
وأنها ظهرت فجـأة    ، من االبن األكبر واألوسط غير واضحة     أما شخصية كل    ، تبني طريق الثورة  

  .دون توضيح مقنع لدوافع سلوكها وتوجهاتها
ونالحظ أن القاص كان حريصاً على وصف الجو الخارجي المحيط بـبعض شخـصيات                

وليس حـشداً أو  ، وبنائها الفني، وقد جاء هذا الوصف جزءاً من حوادث القصة وشخصياتها  ، قصته
بل ألنها تـساعد الحـدث      ، ال تصاغ لمجرد الوصف   ، فاألوصاف في القصة  "ورية  زيادة غير ضر  
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وقـع خطـوات تنغـرس فـي        : "كقوله، )271("ألنها في الواقع جزء من الحدث نفسه      ، على التطور 
يخفق قلبـه   ".. البد أنهم يختبأون اآلن في مكان ما      .. ليسوا العسس أعرف وقع خطواتهم    .. "الوحل

تتوهج نـار   .. تتوهج نار .. تتوهج نار .. يسقط الغطاء .. يقفز من مكانه  " ؟..هل هذا ممكن  .. "بشدة
.. يلمـع البـرق  .. تسقط الصفحة من النافذة .. يصدر صوت عن أوراق النباتات وأعوادها     .. الموقد

وبعيون المعة وابتسامة واثقة يقفـز إلـى        .. مغموراً بالمطر .. بهياً.. ينثبق عواد من النافذة طويالً    
  .)272("أصبح طويالً للغاية.. لقد كبر.. "ال يتحرك من مكانه.. يقف الغريب ذاهالً.. داخل الغرفة

مـا دام   ، ويظهر أن الخالفات والتناقضات بين الهاللي والزناتي البد أن تفضي إلى صدام             
وترتفع حدة التوتر بينهمـا إلـى       ، وهذا ال يروق للزناتي   ، والفقراء" خضرا"الهاللي يريد أن يحرر     

" الهاللي"وحين يكتشف   ، الذي يمثل جيل الثورة   " عواد" حين بدأ الزناتي في مالحقة       ،درجة خطيرة 
.. أن تسير فوق أرض موشومة بالخنـاجر      .. طعنة في القلب  .. هذا هو عالمك  : "يقول، حقيقة األمر 

.. كان ذلك بعد سنوات طويلة في المنفـى     ، "أن تختار طريقة موتك   .. وما يعرض عليك خيار واحد    
وكان ذلك بعد أن أصبح     ، واألحالم وانتظار الذي ال يأتي    .. ر الهاللي من قيود األوهام    بعد أن تحر  

  .)273("وكشف شيوخ القبائل عن وجوههم فإذا هم زناتيون.. الجميع غرباء
أن خياره الوحيد في تحقيق أمانينه هـو تنحيـة هـذه األنظمـة              " الهاللي"عند ذلك يدرك      

الذين عملوا على السيطرة علـى   ، وشيوخ القبائل " ناتي خليفة الز"والصدام مع   ، وإبعادها عن طريقه  
  .ووقفوا في وجه مسيرة الكفاح والتحرير، وجعله يدور في فلكهم، الشعب الفلسطيني

بل تنحاز إليه الجماهير    ، ال يكون وحده في ساحة المعركة     " أبو زيد الهاللي  .. الغريب"لكن    
.. تتـسع سـاحة المعركـة   "حيث ، لك طريق الخالصالتي ترى في ذ، الفقيرة المقهورة والمظلومة  

.. ويـتحمس المقـاتلون   ، وتتألق النجوم ، تدوي صرخته " أنا أبو زيد الهاللي   .. "ويشتد وطيس القتال  
طعنة في القلب وأخـرى فـي       "يتذكر  .. يلمح الزناتي بينهم  .. يتصدى لهم .. يالحقه فرسان الزناتي  

حلق بجانبه وحوله ووراءه مقـاتلو األزقـة الفقيـرة         يت، يشد قبضته على السيف والتميمة    ".. الظهر
  .)274("ويهجمون كرجل واحد.. والصناع والعبيد والفالحون

متمسكاً بها حتى فـي  " الهاللي"وهو التميمة التي ظل ، وهناك رمز آخر نالحظه في القصة    
ه وماضيه فـي    وارتباطه بذكريات ، والتي ترمز إلى تشبثه بمالمحه الفلسطينية وبهويته      ، ساحة القتال 
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إنها جزء من ذلك األلق الذي ال تـستطيع         .. فكان متأكداً أنها تعني له شيئاً ثميناً      "وبأصالته  ، أرضه
  .)275("عيناه تجنب جاذبيته للحظة رغم غموضه

ويبـدو أن هـذه     ، "يختبأون"وقد ورد عند الكاتب خطأ إمالئي كان من الممكن تجنبه وهو              
ا الشخصيات التي كان بإمكانها أن تنمو وتتطور مع أحـداث          حيث تكثر فيه  ، القصة رواية مجهضة  
تؤكد علـى روح المقاومـة      ، أما نهاية القصة فقد جاءت طبيعية غير مفتعلة       ، القصة لتصبح رواية  

لـست  .. ال أستطيع الموت مطلقاً   "ويصرخ  .. ينبثق دمه فيضيء البرية   .. يواصل القتال "والصمود  
  .)276("الويواصل القت".. مستعداً سوى للحياة

مقارنة بين ما يالقيه الفلسطيني على أيـدي        " لماذا لم أذهب لمقابلة صديقي؟    "وتعتبر قصة     
االحتالل الصهيوني وبين ما يتعرض له من مضايقات في األقطار العربية التي تحكمهـا أنظمـة                

الفلسطيني فبالرغم من قيام اإلنسان     ، إذ ال فرق بين هذه األنظمة وبين العدو       ، قمعية تسلطية غاشمة  
إال أنه سرعان ما يتنكر السلطان ورجاله       ، بمساهمة كبيرة في إعمار وازدهار بعض الدول العربية       

ويكـون  ، فيتعرض للمالحقة والمعاملـة الـسيئة     ، لكل هذه الخدمات الجليلة التي قدمها الفلسطيني      
ت للـسلطان   بني.. عندما بدأوا بالضرب تذكرت سنمار    : "مصيره كمصير سنمار حيث يقول الكاتب     

وعندما انتهيت من بناء آخـر غرفـة تلفـت          ، فتغير وجه البسيطة  ، مدائن وقصوراً وأبراجاً عالية   
انتصب القضبان على النوافذ والجنود على األبواب فجلست أنقش على جـدران الزنزانـة         .. حولي

  .)277("تواريخ األيام الصعبة وهي تمضي ببطء غريب
ترة بن شديد بالرغم من صده األعداء عـن مـضراب           كما يالقي معاملة سيئة كمعاملة عن       

فادعى للـدفاع عـن     .. يتذكرونني عندما يداهمهم األعداء   .. كنت أنا عنترة العبسي   : "فيقول، قبيلته
ويقذفون بي نحو مجاهـل الـصحراء       ، وبعد أن أحقق لهم النصر يصادرون سيفي      .. شرف القبيلة 
  .)278("لمبتسموينكرون علي حتى رؤية ثغر عبلة ا، ألرعى اإلبل

تتحدث عن عالقة كل من األنظمة والجمـاهير العربيـة   " رجل قام من بين األحياء"وقصة    
وبجمـل متالحقـة    ، إذ تتحدث بلغة مركزة ومكثفـة     ، مستخدمة أسلوب الرمز  ، بالقضية الفلسطينية 

تجلت مقدرة اللغة على خلـق تيـار مـن اإلشـعاعات            "حيث  ، وموحية تغني عن صفحات كثيرة    
  .)279("عة التي تتكفل بمهمة التعبير عن أدق التفاصيل بالقليل من الكلمات والتراكيبالمتتاب
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يتـدفق الـدم مـن      ، فعبر حدث نامٍ ومتطور يتحدث الكاتب عن رجل قدم من آخر البرية             
فيدب ، يتناثر دمه في الحقول   ، فيطلبون مساعدته ، يراه حصادون قد أكل الجفاف زرعهم     ، خاصرته

كـيال يلطـخ    ، يطلب منه صاحبه االبتعاد   ، وحين يقترب من بيت فخم مزين     ، فيها الخصب والنماء  
ثم يصل إلى   ، وعندما يهم بالمغادرة يطلق عليه صاحب البيت سهماً يصيب خاصرته         ، بدمه جدرانه 

فتنـشرح  ، يعطيهم خبزاً وزيتونـاً وبرتقـاالً     ، ميدان واسع يغص بالشحاذين والمتشردين والعميان     
وقبـل أن   ، وطال غيابه عنهـا   ، إنه ذاهب إلى حبيبته التي تنتظره     : فيقول لهم ، قلوبهم ويتعلقون به  

ويرميـه بـسهم يـصيب      ، يواصل المسير يطلب منه صاحب بيت ثانٍ مزين المغادرة والرحيـل          
وتقابله عجوز تعرض عليه االختباء فـي       ، وتبعه حشد كبير  ، ويستمر في رحلته  ، خاصرته األخرى 

يمـد لهـا يـد      ، ثم تقابله امرأة أخرى حزينة مطلقة عـاقر       ، يختبئفيخبرها بأنه لم يأت ل    ، كوخها
  .ثم يواصل مسيرته نحو حبيبته، فتخصب حين تغسل شعرها بدمائه، المساعدة
وواضح أن الرجل الذي جاء من آخر البرية نازفاً هو الشعب الفلسطيني الذي أخرج عنوةً                 

وال سـبب جراحـه   ، لمكان الذي قدم منهبالرغم من أن الكاتب لم يذكر لنا في القصة ا      ، من أرضه 
والحـصادون رمـز    ، مما يجعل الصورة التي رسمها الكاتب له غير مبـررة فنيـاً           ، ونزف دمائه 

والمساعدة التي قدمها الرجل للمرأة المطلقة العاقر تلمـيح   ، للجماهير العربية المقموعة والمضطهدة   
، دة في مختلف المجاالت العلمية والثقافية     إلى ما قدمه الشعب الفلسطيني للشعوب العربية من مساع        

وجـاءت  ، وصاحب البيت المزين رمز لألنظمة العربية التي طاردت الـشعب والحقـت الثـورة             
وحين اقترب مـن    : "حيث يقول الكاتب  ، صورتها في القصة بشعة ال تختلف عن العدو الصهيوني        

أنت يا من تنثـر  : باً وصاحأطل صاحب البيت غاض  ، بيت وارف مزين بالمرمر والحجارة الكريمة     
انظـروا  ، والتفت نحو الجمع وأضـاف    ، فإن دماءك قد تلطخه   ، ابتعد عن بيتي  ، دمك في الطرقات  

وحين تجف دماؤك   .. يا من تسيل دماؤك السوداء في الطرقات      .. ابتعد فوراً .. إنها دماء مثل الميتة   
فازداد دمـه   ،  قد استقر في خاصرته    لكنه قبل أن يبتعد كان سهماً     ، تأخذ الروائح العفنة في االنتشار    

  .)280("انبثاقاً
فإنها تعـيش   ، وتبطش بالثورة الفلسطينية  ، وفي الوقت الذي تقمع فيه هذه األنظمة شعوبها         

مما جعل موقف الشعوب والجماهير العربية يختلف اختالفاً كليـاً عـن موقـف              ، في ترف وبزخ  
  .األنظمة تجاه القضية الفلسطينية

الجريح من مكان آلخر رمـز إلـى مطـاردة األنظمـة العربيـة للثـورة         وانتقال الرجل     
أما الحبيبة التي تنتظر أو المرأة المعلقة من رموش عينيها عنـد ذراع البحـر رمـز                 ، الفلسطينية

  .للوطن المعذب المغتصب
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فحين يقرر مواصلة المسير    ، بل نابعة من النص نفسه    ، وتأتي النهاية غير مقحمة أو مفتعلة       
وأن دمـاءه تـسري فـي       ، إلى أين تذهب وتتركنا؟ فيجيبها بأنه لن يتركهم       :  أصوات هادرة  تناديه

ولكـن  ، وبينما هو ماضٍ في طريقه تالحقه سهام كثيـرة      ، وهو ذاهب لحبيبته التي تنتظر    ، عروقهم
لكنـه  ، والحظ الناس أنه يطلع من أثـر الجـراح        ، ظل يسير "رغم التضحيات والدماء النازفة فقد      

  .)281("ثم غاب خلف الجبال البعيدة التي تطل على البحر، رواصل السي
 التـي   –" القطروس وميالد المـوت الكبيـر     "في قصته   " عبد الرحمن عباد  "ويشير القاص     

 إلى عالقة األنظمة العربية بالقضية الفلسطينية بأسـلوب         –تتحدث عن الصراع العربي الصهيوني      
ال ، خص متخيل يرمز إلى اإلنسان الفلـسطيني      فمن خالل حوار يدور بين بطل القصة وش       ، رمزي

 مـسئولية ضـياع     – رمز األنظمـة العربيـة       –يقبل بطل القصة تبريرات األخير بتحميله أقاربه        
  :وما حدث للفلسطينيين من مآسٍ قائالً له، األرض

  ؟..تتألم من ماذا"
  ؟..األقرباء

  .تبرير ال يحسن أن تسقط فيه
  .هم سكتوا

  وما كنت تفعل أنت إذن؟
  ..مؤامرة
  ؟..من أراد منع الذئاب عن حماه اقتنى كلباً فهل فعلت.. ال يهم

  لماذا لم تحرك شفتيك؟؟
  ؟..أعجزت عن اإلجابة

  ..لقد استصرخت شيوخ القبيلة وطلبت تدخل المخاتير، ال أدري.. ال أدري
  ..ما نفع هذه الزمرة القذرة.. نعم؟؟ أتقول شيوخ القبيلة والمخاتير

قلوبهم من رؤية زوجك تسقط ولو استطاعوا استدرجاها إلى بيوتهم وامتالكها           فليس أحلى على    
  .)282(.."لما أحجموا

 بسبب أن شـيوخ  - رمز اإلنسان الفلسطيني   –فبطل القصة يرفض حجج الشخص المتخيل         
ويحمـل اإلنـسان    ،  معروفون بالعجز والفساد والتآمر    – رمز األنظمة العربية     –القبيلة والمخاتير   

ألم تدخله منزلـك وتـسمح لـه    : "قائالً له، ي المسئولية بشكل كامل عن اغتصاب األرض      الفلسطين
  باستغالل أرضك وفالحتها؟
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  .)283("؟..ألم تؤجره الطابق األسفل من عليتك
فاإلنسان الفلسطيني لم يؤجر أية قطعـة مـن   ، تفتقر القصة إلى التطابق بين الرمز والواقع     

كما ال يستطيع أحد أن     ، وضحى في سبيل أرضه   ، وتى من قوة  بل قاومهم بكل ما أ    ، أرضه لألعداء 
لذلك لم تـستطع    ، وينكر دورها ومسئوليتها المباشرة تجاه المأساة الفلسطينية      ، يعفي األنظمة العربية  

  .القصة أن تنهض بالرمز وترتقي به إلى المستوى الفني
، 1967لية هزيمـة  وتحملها مـسئو  ، بعض األنظمة العربية  " وتنتقد قصة من يحمي البيت؟      

كما وتسخر من التحالفات    ، واحتالل القدس وإمكانية تعرض المسجد األقصى لخطر الهدم والتدمير        
وأيضاً من المبالغـات    ، السريعة وغير الطبيعية التي حدثت بين بعض الزعماء العرب قبل الحرب          

خدمه كقناع لألحـداث    حيث يست ، وينهل الكاتب في هذه القصة من التاريخ      ، اإلعالمية التي واكبتها  
  .وخاصة قصة عبد المطلب مع أبرهة األشرم الذي حاول هدم البيت الحرام

ذهب وفد من األهالي    ،  بنوايا أبرهة  – يقصد الكاتب مدينة القدس      –فعندما علم أهل المدينة       
، ودار حوار بينه وبين الـضابط     ، وعلى رأسهم المختار إلى أحد مراكز الشرطة الستيضاح األمر        

  :يب الضابط على استفسارات المختار قائالًويج
  .يقال أيضاً بأنه سيهدم الكعبة، الحقيقة أن أبرهة األشرم سيهاجم المدينة المجاورة "-
  . إذن علينا أن نحارب-
  .السيد قال بأن ال حاجة لكم..  ال-
  ماذا قال عبد المطلب؟، أال ندافع عن معتقداتنا، الكعبة تهدم ونقف عاجزين،  كيف-
  .)284("لقد سافر،  عبد المطلب ليس موجوداً هنا-

يتضح أن الكاتب يرمز بأبرهـة األشـرم إلـى أحـد زعمـاء              ، من خالل الحوار السابق     
، "مشويه ديـان   "1967أو وزير الدفاع في عام      " ليفي أشكول "لعله رئيس الوزراء آنذاك     ، الصهاينة

عبـد  "أظـن أن شخـصية      ، لى القاهرة وبالمدينة المجاورة إ  ، ويرمز بالكعبة إلى المسجد األقصى    
  ".الملك حسين"تشير إلى " المطلب
فاستعدوا للحرب بما يملكون مـن      ، وبقي الناس في مدينة القدس متوجسين وغير مطمئنين         

وكانت هناك قلة واعية أحست بنذر السوء التـي تلـوح فـي         ، أسلحة بدائية سمح بها نظام األردن     
مرت أيام والناس تنتظر ماذا     "فقد  ، عية التي تجري في المنطقة    األفق من خالل التحالفات غير الطبي     

وكانت األغاني  ، جهزوا الخيول ظانين أن أبرهة سيحاربهم بالصيف والرمح       ، سيحدث بصبر فارغ  
يـا  (وكـان صـوت المغنـي       ، لم يدروا أنهم يعيشون في القرن العشرين      ، تركز على هذه األلفاظ   
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وازداد ، وكان الكبار يرددون األغاني هذه    ، ن أكثر من مذياع   يرتفع م ، )شد المهرة العصية  ، بالخيل
أملهم عندما تحالف زعيم مدينتهم مع زعيم المدينة الكبيرة التي كانوا يتأملون أن تحررهم حتى من                

والقلة القليلة رأت أن    .. ولن تقوم ألبرهة بعد اليوم قائمة     ، إن الزعيم اآلخر سيصد أبرهة    .. زعيمهم
كيف تم التحـالف؟  : وكانت هذه القلة تشك في نجاح التحالف وتتساءل       ، في مكانه هذا التحالف ليس    

أهو الخوف من العدو المشترك؟ وعندما وقف محمود األحمر ذات مرة يشرح لهؤالء عـن زيـف    
  .)285("الحية تبقى حية: فكظمها مردداً بينه وبين نفسه، طابور خامس: التحالف قالوا له

فالكاتب ينتقد بعض األنظمـة التـي       ، ذكاء كبير لتحليل رموزها   فال تحتاج هذه الفقرة إلى        
والتي ضـحكت علـى     ، وال تناسب العصر  ، ال تضاهي أسلحة العدو   ، سلحت الشعب بأسلحة بدائية   

فالقاص يشير إلى تحالف زعـيم المدينـة        ، الجماهير بإلهاب حماسهم بأغانٍ فارغة وتحالفات زائفة      
الذي أعطى الناس البسطاء آماالً كاذبـة بإمكانيـة         ، "لك حسين الم"مع  " جمال عبد الناصر  "الكبيرة  

لكن القلة الواعيـة هـي      ، التصدي لألعداء وهزيمتهم وتخليصهم من نظام بغيض هو نظام األردن         
  .التي كانت تدرك حقيقة األمر

عبـر صـوت    " أحمد سعيد "وال يفوت الكاتب أن ينتقد أيضاً المعارك الكالمية التي أدارها             
هنيئاً لـك   .. قتلنا.. إن صوت مذيع المدينة األخرى كان يهدر كالرعد أسقطنا        : "يث يقول ح، العرب

  .)286("وكانت األغاني الحماسية تحرر األوطان.. في البحر.. يا سمك
بدأ القاص في الكشف عن طبيعة شخـصية عبـد          ، وجثم االحتالل ، وبعد أن حلت الهزيمة     

اسمع يـا عبـد     : "وقال له ، "زعيم الصهاينة "ه أبرهة   فقد زار ، المطلب الذي يرمز إلى الملك حسين     
كمـا ويوضـح    ، في إشارة إلى المسجد األقصى    ، )287("المطلب هذه األرض لنا هذا البيت سنهدمه      

وطبيعة شخصيته الماسونية المخادعة من خـالل   ، اتصاالته مع األعداء وتحالفاته معهم ووالءه لهم      
إن محمود األحمر كان يرى أن عبد المطلب كـان   : "ما يقوله عنه المثقف الشيوعي محمود األحمر      

، فمن أين له كل هذه األموال؟ وزعم آخرون إن عبد المطلـب يملـك جنـسية               ، يخطط مع أبرهة  
وقال بعض الناس إن عبد المطلب أقام محفالً في         ، الجنسية التي يملكها أبرهة مختومة بختم المحفل      

لف أبو سعيد ذات مرة أن هذا المحفل مقام قبل مهاجمة           وح، المدينة يجتمع فيه وتجار المدينة الكبار     
  .)288("أبرهة بثالثين عاماً

، وأنها موظفة في غيـر مكانهـا   ، ويبدو أن الكاتب لم يوفق في اختيار الشخصية التاريخية          
ولـم  ، ألن عبد المطلب الذي يمثل شخصية الملك حسين لم يكن متعاوناً مع األعداء وال موالياً لهم               

                                                
  .45ص: القصة )285(

  .45ص: القصة )(286
 .46ص: القصة (287)

  .48-47ص: القصة )288(
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بل نستطيع أن نقول إنه كان شخصية وطنية عكس مـا           ، لطريق إلى مكة والبيت الحرام    يمهد لهم ا  
  .فليس هناك تطابق بين الرمز والواقع، هو معروف عن الملك حسين

، وغير خارجة من واقع الـنص   ،  إلى االتكاء على نهايات متفائلة     – كعادته   –ويلجأ الكاتب     
كما نـرى فـي نهايـة       ،  يبرر هذه النهاية السعيدة    وليس في أحداث القصة وتفاصيلها ووقائعها ما      

رأى الملتحون والتجار أن طيوراً غريبة تحمـل        ، اختلف الناس في تفسيرهم لنهاية الحملة     : "القصة
وقال بعض المؤرخين إن جيش أبرهة أصيب بمـرض         ، حجارة غريبة كانت تأتي وتضرب الغزاة     

لو لـم يستـشهد خالـد ومحمـود         ، ن الفقراء وكان رأي أبو األحمر منتشراً بي     ، الجدري فلم يمكث  
  .)289("وغيرهم لما انتهت حملة أبرهة إطالقاً

ثم انتهـى بالحـديث عـن    ، وقد بدأ الكاتب الحديث عن مصر واألردن والكيان الصهيوني     
  .)290("انتقل من واقع عام جداً إلى واقع خاص عكس ما هو شائع"وهو بذلك يكون قد ، المخيم

،  بوقائع وتفاصيل كثيرة جداً ال تحتملها طبيعـة القـصة القـصيرة            وقد أثقل الكاتب قصته     
كما ال نعثر في هذه القصة علـى حـدث   ، مستخدماً السرد المباشر الذي هو أشبه بالسرد اإلعالمي 

إنما هي مواكبة الكاتـب     "واحد ينمو ويتطور بشكل طبيعي إلى أن يصل إلى نهايته الطبيعية الفنية             
وتفتقـر هـذه القـصة إلـى     ، )291("يع هذه األحداث بقناع ال يستر عورتهاوتقن، الخارجية لألحداث 

  .ومن الظلم اعتبارها كذلك، مقومات القصة القصيرة
بـسبب إقدامـه   " الرئيس السادات"ينتقد الكاتب بشدة    " فصول في توقيع االتفاقية   "وفي قصة     

  ".كامب ديفيد"على زيارة إسرائيل وتوقيع اتفاقية 
فهـو  ، وذلك بانتقاء بعض األحداث التي تتشابه مع الواقـع        ،  من التاريخ  كما يستفيد الكاتب    

محاوالً توظيـف   ، يختار من فترة الحروب الصليبية بعض األحداث ويسقطها على الواقع المعاصر          
لكي يتحدث عن تخـاذل الـسادات وخيانتـه    " فردريك الثاني"وعالقاته مع " الملك الكامل "شخصية  

  .واعترافه بها، 1977ل زيارته إلسرائيل سنة للقضية الفلسطينية من خال
واستطاع صد هجماتهم وإجالءهـم     ، معارك شرسة مع الصليبيين   " الملك الكامل "فقد خاض     

التي مكنته من طـرد     ، حيث أمدوه بالجيوش  ، وذلك بمساعدة بعض ملوك العرب آنذاك     ، عن مصر 
ات والمؤامرات من قبـل بعـض       غير أنه حدثت بعض التحالف    ، وإجبارهم على الرحيل  ، الصليبيين

يتنازل بمقتـضاه عـن بيـت       ، "فردريك الثاني "فقام بعقد اتفاق مع     " الملك الكامل "ملوك الشام ضد    
  .)292(مقابل شروط معينة، المقدس عدا المسجد األقصى
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شـبهاً بزيـارة   " واتفاقه مع فردريك الثـاني  " الملك الكامل "فربما وجد الكاتب في شخصية        
واسـتخدام شخـصية    ، فحاول إسقاط ذلك على الواقع    ، اتفاقاً مع الكيان الصهيوني   وعقده  " السادات"
ربما " الملك الكامل "فإن شخصية   ، ولكن ليس هناك تطابق بين الرمز والواقع      ، كرمز" الملك الكامل "

، )293("افتراق واضح بين التوظيف وبين رمزه     "فأصبح هناك   ، كانت تتسم بالضعف أكثر من الخيانة     
وعندما سمعوا الخبر ذهلوا وانقـسموا بـين       ، اختلف الناس في أمر الكامل    "ذا المقطع   كما يصور ه  

حتى األسرة الواحدة انقسمت على حالها في البداية وكاد الطالق أن يقع في بعض              ، مصدق ومكذب 
وكـان الـسؤال   ، ومع أن الرهان حرام في اإلسالم إال أن الناس تراهنوا وبمبالغ مرتفعـة   ، البيوت

هل سيقوم الملك الكامل فعالً بالزيارة إلـى مـسرى الرسـول ودون أي              : ر على األلسنة  الذي يدو 
  .)294("شرط

بحيث لم يستطع أن يختار من التاريخ حادثـة         ، كما أن القاص فشل على مستوى الصياغة        
بحيـث يـستوعب تلـك      ، وتكون قادرة على حمل رموزه    ، أو شخصية تتفق مع أفكاره المعاصرة     

  .ويوظفها بأسلوب فني يمنحها القوة الداللية واإليحائية، ةالحادثة أو الشخصي
ألن ما رأيناه   ، إلى مستوى الرمز الحقيقي   " الملك الكامل "فهو لم يستطع أن يصل بشخصية         

  .ال يعدو كونه إسقاطاً تاريخياً شكلياً هدفه التعمية على االحتالل والرقابة العسكرية
إال ، و بين الرصد الواقعي والماضي بدون هـدف أ، والكاتب يراوح بين الماضي والحاضر     

حيـث أضـحت مجـرد    ، مما جعل القصة أبعد عن التماسك والترابط    ، ليكشف عما يريد قوله فقط    
  .تجميع أشخاص في قالب ال هو بالقصة وال هو بالمقالة

 ،أو باألحرى استبدال أسماء بأسماء    ، كما بدا استناده إلى التاريخ مجرد استخدام أسماء فقط          
، لما تغير األمـر " كارتر"و" بيجن"و" بالسادات" "البابا"و" فردريك الثاني"و" الملك الكامل "فلو استبدلنا   

وفي ذات يوم دعا الكامل إلى عقد اجتماع مع طالب األزهر الشريف يناقشهم فيه              : "فهو يقول مثالً  
 االعتراض ألن فيه    لم يحتمل الملك الكامل ذلك    ، وعندما اعترض عليه أحد الطالب    ، عن األوضاع 

أنـا علمـتكم األدب ولـم      : وقال الكامل للطالب  : كما كان يقول  ، نقداً لسياسته التي يستمدها من اهللا     
وفي الصباح كانت الصحف    ، كان الكامل يريد أن يعامل الناس مثلما كان يعامل        ، أعلمكم قلة الحياء  

،  تعلى إثر حـادث مؤسـف      فقد انتقل إلى رحمته   ، تحمل صورة ذلك الطالب تحت صفحة األموات      
  .)295("قضاء وقدر

األمر الذي يـسم    ، "السادات"فهذه إشارة واضحة إلى الطالب المصري الذي اعترض على            
  .ألن شخصية الكامل بهذا الشكل أضحت مرادفاً للسادات، رمزه بالسذاجة
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 مـشيراً  )296("كان يصر على أن حل المشكلة يكمن في يد البابـا : "يقول، وفي موضع آخر    
  .من أوراق اللعبة في يد أمريكا% 99لى قول السادات المعروف أن إ

فالتعامل مع المعطيات التاريخية وتوظيف التاريخ وإسقاط الماضي على الحاضـر يكـون               
اإلسقاط التاريخي الحقيقي على اختراق الحاضر كي يضيئه حتى يقـول الكاتـب أشـياء ال         "بقدرة  

  .)297("يستطيع أن يقولها بالركون إلى الحاضر
والتي تتخذ من شخصية عيـسى العـوام رمـزاً          " هل مات العوام غرقاً؟   "وفي أثناء قصة      

موجهـاً سـهامه للـذين يقومـون        ،  يمارس الكاتب نقداً ذاتياً    –للمقاومة والوطنية والفداء واألمانة     
ويصبحون من أصحاب األموال واألثرياء على حـساب صـمود أهـل عكـا              ، بالمتاجرة بالقضية 

  :فيقول،  والتي ترمز إلى الحالة الفلسطينيةالمحاصرة
فقد كان يحضرها الكثير من التجـار       ، ولم يكن عيسى العوام هو الوحيد الذي يحضر األموال        "

ويخصون بها أنفسهم ولم    ، ولكن هؤالء التجار كانوا يسلبون األموال     ، الذين وثق فيهم صالح الدين    
والتجـار  ، والحصار بدأ يشتد، فهم يموتون جوعاً، وكادت الناس تكفر  ، يوزعوا من الجمل إال أذنيه    

تبني العمارات وتشتري السيارات الضخمة وكانوا كلما شاهدوا السيارات الجديدة يـشتمون اللـي              
  .)298("فوق واللي تحت

وإذا كان الكاتب قد رمز بشخصية عيسى البطل المناضل أمام المتاجرين والمنتفعـين الـذين               
فإنه انتقد مواقف بعـض الحكـام والحكومـات         ، ق مكاسب شخصية  يلبسون مسوح الوطنية لتحقي   

والتي تشكل مواقفهم عبئاً ثقيالً على المناضلين الشرفاء فأشـار          ، المتخاذلة والمتواطئة مع األعداء   
  :إليهم إما بالرمز أو صراحة حيث قال

قلـوا كاهـل   هؤالء الذين أث، وكان صالح الدين منهمكاً في مقاومة كثير من األمراء المرتدين      "
فقـد  ، فصمد أمام هجماتهم رغم استشراسهم في القضاء عليه       .. وكادوا يقضون عليه  ، صالح الدين 

كما ضايقه حكام الشام الذين ارتـدوا وكـادوا         ، حاربه حاكم الكرك الذي كان متآمراً مع الصليبيين       
ومع ، ر اشتدت كما أن ردة أمراء مص    ، يفتكون به لوال أن الظروف لم تساعدهم فاضطروا للمهادنة        

  .)299("ذلك صمد صالح الدين في الميدان
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  :الرمز إلى العالقة بين المواطن العربي والسلطة الحاكمة: خامساً
إن األنظمة العربية الحاكمة وأجهزتها القمعية المختلفة تمارس شتى صنوف القهر والبطش              

  .وتسعى بكل ثقلها إلى سحق هذا المواطن، والعسف ضد المواطن العربي
، منها سوء معاملة األنظمة للمناضلين الشرفاء مـن أبنائهـا  ، وقد اتخذ القمع أشكاالً مختلفة    

وبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين وتحويلهم إلى مجرد بشر          ، تكميم األفواه ، كبت الحريات 
  .مستهلكين
اكهـم  وذلك من منظور إدر، وقد عالج كتاب القصة القصيرة في األرض المحتلة هذا األمر      

  .للعالقة الوثيقة بين تحرير الوطن المغتصب فلسطين وتحرير المواطن العربي
كي تحافظ على بقائهـا  ، فمن القصص التي تتحدث عن مصادرة األنظمة الحاكمة للحريات         

يمارس سياسة القمع ضـد األدبـاء       ، التي تحكي عن حاكم ظالم    " عبر النافذة "قصة  ، واستمراريتها
بل يحاول إلغاء وشطب بعـض      ، وال يكتفي بذلك  ،  ويعاقبهم ويكبت حرياتهم   ،والشعراء والمطربين 

النضال والتحـرر والمـساواة     : الكلمات والمفردات التي لها عالقة بالحرية والمقاومة والعدل مثل        
كي يتخلص من المشاكل التي تسببها      ، والحرية والديمقراطية والحب واإلخالص والكفاح والتضحية     

  .وبذلك يدوم نظامه ويستمر، ديداً ال يعرف معناها ويسهل عليه حكم الشعبويخلق جيالً ج، له
والقاص يرمز من خالل هذا الحاكم إلى الحكام العرب المستبدين الـذين يقمعـون الحريـات                

  .ويزيفون الحقائق
حيث يستعير األجـواء    ، وجاءت على نمط الحكايات التاريخية    ، يحيك الكاتب قصته بلغة مكثفة    

  .أو يسقط أحداثاً تاريخية على واقع معاصر، دون أن يذكر أسماء محددةالتاريخية 
ويبدأ الكاتب قصته بانفعال مؤثر من أجل لفت نظر القارئ وجذبه وإثارة انتباهه كعادته حيـث      

وإما .. إما حركة مثيرة وإما خبر الفت     .. كثيراً ما ينطلق من منطلق إخباري أو من إثارة إخبارية         "
كان الغضب باديـاً علـى      : "فيقول في بداية القصة   ، )300("شة وإما حادثة غير عادية    تقدير يثير الده  

هـل مـن   .. وجه الحاكم عندما عبر باب القاعة واتجه نحو صدر الطاولة التي تحلق حولها رجاله            
ينطلـق فـي    ، ولجوء الكاتب لمثل هذا النوع من البدايات راجع لكونه صحفي         ، )301("أخبار جديدة 

  .ات مثيرة لشد القارئمقاالته من منطلق
فهذا الحاكم األبله المغفل الذي يسعى إلى منع الشعراء والمغنين من أن يتغنوا باسـم الحريـة                 

تثار ثائرته عندما يعقد اجتماعاً ألركان حكمـه ويخبـره مستـشاره            ، والعدالة والمساواة والنضال  
  :بفشلهم في ذلك حيث يقول
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.. دواوينهم وأشرطتهم فزادت مبيعاتها فـي الـسر       منعنا توزيع   .. سيدي لقد حاولنا كل شيء    "
  .فأخذوا يقيمون تجمعات صغيرة سرية، منعنا إقامة الندوات والحفالت

  . اسجنوهم-
  .ولكن كانت النتيجة إن الناس أخذوا يستمعون لما يقولونه بحماس أكبر..  قد سجناهم-
  . أعدموهم-
  .لغوغاء ضدنا لو فعلنا ذلك لجعلنا منهم شهداء وقديسين يثيرون ا-
  .)302("هل نقف عاجزين أمام مجموعة من الصعاليك؟..  إذن ما الحل-

إلغاء كلمـة الحريـة     : وللخروج من هذا المأزق يتفتق ذكاء أحد وزرائه عن اقتراح مفاده            
وحذفها من القاموس كي ينشأ جيل جديد لـم يتـرب علـى هـذه               ، والعدالة والديمقراطية وغيرها  

  :فيقول الوزير، المفاهيم
نشطبها من كتب األطفال وبرامج اإلذاعة والتلفزيـون        ، إذن نلغي هذه المفردات من لغتنا     "  

وسيعتبرها كلمـات قديمـة ال      ، وعندما ينمو هذا الجيل لن يعرف معنى هذه المفردات        .. والصحف
  .)303("ولن يستخدم الشعراء والمغنون الجدد هذه المفردات ألنهم ال يعرفونها.. وجود لها
فقد كـان الوضـع     ، ولكن هيهات ، ذا االقتراح للحاكم رمز الحكام العرب الطغاة      ويروق ه   

التي بدت غير خارجة من جـسد       ، كما نرى في نهاية القصة    ، خارج النافذة مغايراً لما أراده الحاكم     
خارج القصر وعبر النافذة كان باإلمكان مشاهد الشمس تخيم         "وكانت نهاية وعظية مباشرة     ، القصة

، والفراشات تحلق بـال توقـف     ،  واألشجار الخضراء حيث العصافير تغرد في سعادة       فوق الحقول 
، وكان يمكن مشاهدة عـشرات األطفـال يركـضون بـسعادة          ، والجياد تطوي السهول دون لجام    

، )304("ويقلدون العصافير والفراشات والجيـاد ، ويستنشقون رائحة الورود ، يستمتعون بدفء الشمس  
التي هي أقـوى مـن كـل االقتراحـات          ،  القصة رمز للحقيقة األبدية    فالشمس والطبيعة في نهاية   

  .ومحاوالت التزوير والمؤامرات
حول محنة وأزمة شاعر يحاول الجمـع   " عروة بن الورد الجديد ينشر قصيدة     "وتدور قصة     

وأن يقـول الحـق بـصراحة وبـدون         ، ووضع النقاط على الحروف   ، بين تسمية األشياء بأسمائها   
لكن الشاعر يختار فـي     ،  وبين النشر  –ة الجماهير وتبصيرها بقضاياها وبمصيرها      لتوعي، مواربة

، ويتجنب الصراحة ويستخدم الرمز بعد أن عانى كثيراً من منع نشر قصائده           ، نهاية المطاف النشر  
حتى يفلت من الحبر األحمر رمز رقابة النظام        ، فيؤثر التلميح والرمز بدالً من التصريح     ، ومالحقته

  .الحاكم
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، "عروة بن الـورد   "وتستعير هذه القصة رموزا من شخصية أدبية وهو الشاعر الصعلوك             
ويسقطها على أمور معاصرة مثل محنة الشعراء واألدباء والكتاب وما يالقونه من رقابة األنظمـة               

ويكفـوا عـن    ، إذا لم يسيروا في ركاب النظـام      ، ومالحقة ومطاردة ، وحرمان من النشر  ، الحاكمة
  .انتقاده

وقد نجح الكاتب في اختيار هذه الشخصية األدبية كي يحملها رموزه وأفكاره بمـا عـرف                
ألنه كـان الـرئيس علـيهم       ، كولقبه عروة الصعالي  ، شعر عروة من تأثيره في نفوس قبيلته      "عن  

فالهمة والنشاط واإلقدام ظاهرة في كـل       .. يجمعهم ويقوم بأمرهم ويعولهم إذا لم يكن عندهم معاش        
  .)305("وأقوالهأشعاره 
كـان البـد أن يتمتـع بهـذه     " عروة بن الورد"والشاعر المعاصر الذي رمز له بشخصية       
كـان يرسـلها   "فكلما كان ينظم قصيدة ، لكنه يصطدم بجهاز رقابة النظام وبحبره األحمر    ، الصفات

ويـذهب إلـى أحـد    ، فيتهم رئيس التحريـر بـذلك     ، )306("إلى الصحيفة ولكنها لم تكن ترى النور      
ويحـاول  ، ويريه الحبر األحمر، بل هو معجب بقصائده، مسئولين فيؤكد له أن المحرر ال دخل له     ال

 حيث يستخدم الكاتب أسـلوب المنولـوج   –يفكر في عدة حلول    ، الشاعر أن يخرج من هذا المأزق     
  .فليس من بينها حل يمكنه أن يوصل شعره إلى الجميع،  لكنها لم ترضه–الداخلي 
 وضع الشاعر في عدة مواقف ليكشف عـن شخـصيته وعـن مواقفـه     وينجح الكاتب في    
لكنه يبقـى ملتزمـاً بقـضية       ، ورفضه لكل اإلغراءات رغم أنه سيحارب في لقمة عيشه        ، الحقيقية
عروة مطارداً وشريداً لفظتـه     "ولكن في نهاية المطاف يصبح      ، وينحاز إلى قضايا الفقراء   ، الشعب

البد من البحث عن حـل مـع        "ولكنه رأى أن ذلك ال يجدي       ، ىفتغنى بالمية الشنفر  ، قبيلته ونبذته 
كم حاول رئيس القبيلة قتله     ، وال ينفع التمرد الفردي في هذا الزمن ونعت عروة بالصعلكة         ، الفقراء

تألبـت عليـه زعامـة القبائـل     ، عن طريق حرمانه من لقمة العيش لكن عروة استطاع أن يصبر      
، يغني لهـم ، فهو يحث الفقراء، كانت ترى فيه شراً وخطراً عليها  كما أن القبيلة المعادية     ، المجاورة

وحاولت هذه القبيلة إبادته أكثـر  ، ويدعوهم إلى التخطي والبحث عن الحياة الكريمة  ، يتمجد بشرفهم 
ويغيرون ، وكانوا يحملون السيوف  ، وكان أتباعه يزدادون يوماً بعد يوم     ، ولكنه كان ينجو  ، من مرة 

  .)307("ر المفروض عليهمليل نهار رغم الحصا
، فرفضه مداهنة الحكام أدى به إلى حيـاة التـشرد         ، والرموز في المقتبس السابق واضحة      

، وأن العمل الجماعي هو المجدي والنـافع      ، وتغنيه بالمية الشنفرى رمز العتزازه بكرامته وعزته      
ورغـم  ، ل هذا الـشاعر   وتأليب القبائل المجاورة إشارة إلى تعاون األنظمة العربية في مالحقة أمثا          
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وربما يشير الكاتب إلى    ، ذلك فأتباعه ومؤيدوه يزدادون عدداً ويتحولون إلى مرحلة الحركة والفعل         
  .القبيلة المعادية بإسرائيل تلميحاً إلى أن ما تقوم به األنظمة يلتقي مع أهداف العدو ومصالحه

، مـن الحبـر األحمـر   ويفلـت  ، ويرى عروة في النهاية أنه كي يخرج من مأزقه وأزمته      
بل يلجأ إلى الرمـز  ، ويستطيع نشر قصائده فال مانع من مداهنة الحاكم وأال يسمي األشياء بأسمائها   

وال مانع من التهـادن     ، ال مانع من الدهن له    ، رئيس قبيلتي يحب الحياة والسلطان    : "والتعمية فيقول 
: ووجد الفكـرة  ... الحبر األحمر؟ معه حالياً ولكن كيف أستطيع نشر القصيدة دون أن يمطر عليها            

سأذكر اسـم   ، ماذا لو لم اسم القتل قتالً؟ لن أتحدث عن الطحان باسمه          ، آه ماذا لو أسمى النار ناراً     
  .)308("خالد بن الوليد واسم عمر بن الخطاب

ويعتبـر  ، وبهذه الطريقة ينجح الشاعر في نشر قصائده دون أن يصطدم بـالحبر األحمـر     
وتجاوزاً للواقع في نهاية القصة التي تبدو متفائلة أكثر مما ينبغي كعادتـه فـي               الكاتب ذلك نجاحاً    

وربما يرجع ذلك إلى أن هذه المجموعة هي باكوره إنتاجه األدبي مما جعلـه يقـع         ، أغلب قصصه 
بعد أن أفلح في نشر قصيدة له دون أن يضع النقـاط   ، فيقول في نهاية القصة   ، في مثل هذه المزالق   

وعندما الحظ عروة إقبال الناس علـى قـراءة         ، بدأ يتخطى الواقع  ، إنه بدأ يتجاوز   ":على الحروف 
وجـدوا أنفـسهم داخـل    ، لقد عاد قراؤه يعجبون بشعره، وفرح فرحاً عظيماً ، قصيدته أرتاح كثيراً  

  .)309("بدأوا ينتظرون قراءة قصائد أخرى، القصيدة
النابغـة  "يوظف الكاتب شخصية الشاعر " النابغة الذبياني يهجو النعام بن المنذر   "وفي قصة     
، كي يشير إلى عالقة الشاعر المعاصر بالحـاكم       ، ومدحه له ، وعالقته بالنعمان بن المنذر   " الذبياني

ويكشف عن موقـف    ، أو باألحرى كي ينتقد ارتماء الشعراء والكتاب في أحضان األنظمة الحاكمة          
  .قةالجماهير من هؤالء الشعراء والكتاب تبعاً لهذه العال

فليس هناك تطابق تام بـين شخـصية   ، وال يستلهم القاص كل تفاصيل حياة النابغة الذبياني       
، حيث يقتبس القـاص بعـض الجزئيـات       ، الشاعر الحقيقية وبين شخصيته التي وردت في القصة       

بل ، ويأخذ بعض األجواء المحيطة بشخصية النابغة الذبياني ال لينقلها إلينا أو ليعيد كتابتها كما هي              
  .ليكشف عن وجهة نظره وموقفه من عالقة كل من الشعراء والكتاب بأنظمة الحكم

مكـث  ، في القصة يقصد الحيرة حامالً قصيدة في مدح النعمان بن المنذر  " فالنابغة الذبياني "  
ولعله يرفع من شأن قبيلته عنده بعـد أن         ، لينال بها رضا النعمان بعد وشاية عليه      ، في نظمها حوالً  

وعندما يمثل النابغـة بـين    ، نابغة احترمه لدى أبناء قبيلته لعودته ثانيةً إلى النعمان بن المنذر          فقد ال 
  :حيث يقول النابغة، ويأمر بطرده، يدي ملك الحيرة محاوالً استرضاءه يصده
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  .موالي لقد طوقني عظيم فضلك بجميل سأبذل مهجتي وحياتي لقاءه "-
  ماذا وراءك؟.. أيها المنافق..  ها-
  .أنكروا إخالصي ومحبتي ووالئي لك..  لقد وشي بي الحساد يا موالي-

  كفي ماذا تريد؟.. كفي
 جئتك بقصيدة قضيت حوالً أنظمها في كريم صفاتك وعظيم شمائلك وتريك مدى والئـي ووالء                -

  :اغتصب النعمان ابتسامة وقال بأسف حقيقي، قبيلتي لك
  ..ال فائدة..  ال فائدة يا نابغة-
  صد يا موالي؟ ماذا تق-
  . ما عادت قصائدك وقصائد غيرك تقنع الناس والعبيد-
  .وكل ما أقوله يتناقله الناس ويحفظونه عن ظهر قلب.. إنني أشعر العرب..  كيف يا موالي-
  .مضى ذلك الزمان الذي كانت قصيدة فيه كافية لجعلهم يغيرون رأيهم..  لقد تغير الناس-
  .تأثيرها موالي أنت أدرى بسحر كلماتي و-
  .والجائع ال تشبعه قصائدك.. إنهم اآلن يصغون لنداء بطونهم أوالً..  إيه يا نابغة-
  .دعني أقرأ قصيدتي وسترى.. جربني..  ولكن-
  .قلت لك ال فائدة..  كفى-

فحضر أربعة جنود وسحبوا النابغة وألقوا بـه  .. أشار النعمان بيده.. حاول النابغة أن يحتج     
  .)310("خارج القصر

فقد اتخذ القاص من شخصية النابغة رمزاً للشاعر المعاصر الذي يرتمـي فـي أحـضان                  
ومن النعمان بن المنذر رمزاً للحاكم المعاصر الذي ال تهمه مـصلحة            ، الحاكم على حساب الشعب   

حيث يقوم النعمان بن المنذر بطرد النابغة بحجة أن الناس ال           ، ومن القبيلة رمزاً للجماهير   ، الشعب
  .ن إال بهموم بطونهميكترثو

وقد جعل الكاتب شخصية النابغة الذبياني تتسم بالصفات غير اإليجابية التي ذكرتها كتـب                
وبذلك لم يستطع إعادة صياغة الحادثة التاريخية برؤية معاصرة وقـادرة علـى             ، األدب والتاريخ 

كون قـادراً علـى     ي، ألن الكاتب لم يقم بتشكيل الشخصية في صورة جديدة وبثوب جديد          ، التجاوز
  . بصفاتها السلبيةةبل بقيت محتفظ، طرح فكرته عن التحول

فالتحول الذي تنتهي به القصة جاء نتيجة تأثر النابغة بفشله في التقرب من ملـك الحيـرة                   
كان أبناء القبائـل يتنـاقلون قـصيدة    .. بعد أيام"وليس نتيجة ثورة قادرة على التغيير      ، ونيل رضاه 
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قـدرة  "فإعادة تشكيل التاريخ لالستفادة منه ، )311("ذبياني في هجاء النعمان بن المنذر  جديدة للنابغة ال  
، وإال فإن القصة تظل إضافة تراكمية للروايات التاريخيـة        ، متميزة يجب أن تظهر في العمل الفني      

ومن الجدير ذكره أن القاص حينما أراد أن يحدد موقف الجماهير من الشاعر             ، )312("ولكنها ناقصة 
وعـدم  ، أظهر الجماهير بالسذاجة والبـساطة ، ك بناء على مدى قربه أو بعده من الحاكم الظالم       وذل

، فأبناء القبيلة يحتقرون النابغة حين يود مدح النعمان ومداهنتـه         ، اتخاذ مواقف حاسمة من الشاعر    
  .حين يخفق في تحقيق مرامه ويطرده النعمان، لكنهم يقبلون عليه ويحفظون قصيدته الهجائية

وسياسة ، تنتقد بشدة األوضاع في الوطن العربي     " الحمداني يعيد النظر في الميته    "أما قصة     
كـي يلقـي أضـواء      ، حيث يلجأ القاص إلى التاريخ يستقي منه      ، البطش والقمع التي يتبعها الحكام    

ـ     ، وال يعمد إلى إسقاط التاريخ على الحاضر      ، كاشفة على الحاضر لتعريته    ين بل يقوم بالمقابلـة ب
ومن خالل ذلك ينجح الكتاب فـي       ، إلحداث نوع من المقارنة والمفارقة بينهما     ، الماضي والحاضر 

  .أن يشيع جواً ساخراً ومأساوياً في نفس الوقت
يفيـق مـن    " أبا فراس الحمـداني   "حيث يجعل   ، يتكئ الكاتب في قصته على حدث غريب        

ليـرى  ، ناظراً في خريطة الوطن العربيو، "سيف الدولة"باحثاً عن   ، غفوته التي استمرت ألف عام    
ويضطر لسؤال أحد األشخاص    ، فيصاب بالصدمة والدهشة لفرط ما رأى     ، ما حل بها من تغييرات    

ينتقد القاص عبره األوضاع العربية الراهنـة مـن      ، فيدور حوار بينهما  ، عن سيف الدولة في حلب    
ام يتبعون سياسة القمـح والـبطش       وكيف أصبح الحك  ، خالل مقارنتها بالماضي وبأيام سيف الدولة     

ويزجون كل من يملك سالحاً فـي الـسجون         ، وضد كل من يحاول محاربة األعداء     ، ضد شعوبهم 
، وال يسمحون للشعراء بنـشر قـصائدهم الوطنيـة        ، والمعتقالت بعد أن ضاقت األقاليم والواليات     

  ":حلب"ونرى كل ذلك في سؤال الحمداني لشخص من 
  .ةأال تعرف سيف الدول "-
  .مات.. رحمه اهللا..  سيف الدولة-
  .. متى مات؟-
  .لكأنك تحلم..  منذ ألف عام-
  ..من يحكم حلب اآلن؟..  مات كيف-
  .وأما من يحكم حلب فكثر،  أما كيف فمات-
   وهل خليفته يقاتل الروم؟-

  .في المواسم المناسبة لهم.. صدفة.. قليالً
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  .ونظم الشعراء الشعر،  وانتصروا طبعاً-
  .كتشف ذلك عندما تسمع نشرة أخبار ست-
  .. يعني-
  . يعني أن كثيراً من الواليات ضاعت-
لو .. آه كل هذا يحصل وأنا غاف     ، كل األسماء مختلفة  ..  أنا لم أجد هذا الصباح شيئاً عن الثغور        -

  .أني كنت صاحياً
   ماذا ستفعل؟-
  . سأريك كيف اهزمهم-
  .أو إذا لم يحاربك هو..  التنقل هذا إن سمح لك سيف الدولة الجديد بحرية-
  .سيف الدولة كان يعطيني وغيري السيوف.. ماذا؟..  من؟-
  . اليوم يحاكم كل من يملك سيفاً ويزجه داخل الجدران-

  ..مل من هذا الكالم الذي سمعه.. لم يسر الحمداني
  ..وأخذ ينظر بعيداً بعيداً.. بدأ الغضب يرتسم على وجهه

  ..وقال للرجل.. ماذا سأفعلهل حصل هذا حقاً؟ ولكن 
  .. لم يكن سيف الدولة ليفعل هذا على أية حال سأريك كيف أألب الجماهير عليه-
  ؟.. كيف-
  .لم يأت بمثلها األوائل كل األلسن ستلهج بذكرها،  سأنظم قصيدة عصماء شمطاء-
  .. إذا سمح لك بنشرها-
  .كان يحبهولكن هل يكره سيف الدولة الشعر أيضاً؟ ..  أنشرها سراً-
  .والشعر الذي ال يسمعه الناس يحبه.. الشعر الذي يحبه الناس يكرهه..  يحبه ويكرهه-
مـن  .. كل قصائدهم ممنوعة  .. لقد طرد الكثير من الشعراء    ..  وكل شعر يكرهه ال يسمح بنشره      -

  .)313("ينسق مع والتها.. إنه يالحقهم في الواليات األخرى.. يحفظها يسجن
ا الحوار الموحى أن يكشف لنا عن الواقع المأزوم وعن تغير األوضاع            استطاع القاص بهذ    

فأصبح سيف الدولة الجديد يطارد الشعراء والمناضلين الشرفاء الـذين يقـاتلون            ، رأساً على عقب  
، ويقرب كبار الشعراء كالمتنبي وأبـي فـراس       ، بعد أن كان سيف الدولة يحارب األعداء      ، األعداء

  .سألن قصائدهم تلهب النفو
ويواصل الكاتب انتقاد الحكام وما آلت إليه األمور على أيديهم من خـالل شخـصية أبـي          

ألن ، فراس الذي أخذ في المقارنة بين صورة كل من الماضي والحاضر فيأسـى لـذلك ويحـزن                

                                                
  .23-22ص، فصول في توقيع االتفاقية: عادل األسطة )313(
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شـاهد  ، أخذ الحمداني يأسى للوضع العربـي     : "فيقول، الحكام أصبحوا يهادنون األعداء ويعانقونهم    
هذا كافور  .. ربما أنا في الحلم   .. وقال في سره  ،  كافور يتعانق مع آخر يشبه ملك الروم       رجالً يشبه 

" الـسادات "ملمحاً إلى العالقـة التـي تـربط         ، )314("ولكن يتعانقان .. وهذا ملك الروم نفسه   ، بعينه
  ".كارتر"بالرئيس األمريكي 

ا كانـت عليـه فـي       ولقد رأى أبو فراس الحمداني أن األمور قد تغيرت إلى حد كبير عم              
قد سطا عليها الحكام وشوهوها     ، الماضي حتى أن العادات العربية األصيلة التي يتفاخر بها العرب         

فمـا زلنـا نكـرم      .. صادروا حتى العاطفة والنخـوة    : "يقول بتهكم ، ومسخوها ولم تعد في محلها    
  .)315("كل مآسيناملك دبي ذبح لملكة بريطانيا ذبائح كثيرة ألنها ضيفة مع أنها سبب .. الضيف
وبدت لـه صـورة     ، وقبل أن يغفو أبو فراس الحمداني مرة أخرى تذكر ما سمعه وشاهده             

العالم العربي مؤلمة محزنة قاتمة مخالفة لصورة الدولة الحمدانية وزعيمها سـيف الدولـة الـذي                
  .حارب الروم وقهرهم

، المفتعلة والملصقة إلصاقاً  وقد أفلح الكاتب في هذه القصة في اإلفالت من النهايات الملفقة              
فبدت النهاية طبيعية منسجمة مع جسم القصة كما يتضح         ، التي وقعت فيها معظم قصص المجموعة     

عثر داخل الفـراش    ، في الصباح جاء الرجل ليوقظ الحمداني من نومه فلم يجده         "ذلك من نهايتهما    
ال تقـرأوا الميتـي    ، وضعأشكرك على ضيافتك أعذرني فلم أطق هذا ال       . على ورقة مكتوب عليها   

  .)316("الحقيقة أني ما زلت أفكر في مضمون القصيدة.. كما رواها الرواة
وتشير النهاية إلى المية أبي فراس التي يمدح فيها سيف الدولة على بطوالته التـي يقـول          

  :فيها
  وقد شكتك إلينا الخيل واإلبل  قد ضج جيشك من طول القتال به

  أن ليس يعصمهم سهل وال جبل  رضهموقد درى الروم مذ جاورت أ
بعد أن تخلى   ، وجاءت النهاية احتجاجاً من قبل أبي فراس الحمداني على األوضاع العربية المتردية           

كما أنه أخـذ يراجـع مـضمون        ، ألنه لم يجد مثيالً له في الحاضر      ، عن البحث عن سيف الدولة    
حـين  ، قد وفق في الوصول لمقصده    وبذلك يكون القاص    ، قصيدته بعد أن صدمه الواقع المأساوي     

  .وضع بطل قصته الذي نهض من غفوته أمام معاناة جديدة
وكـذلك مـن    ، وأظن أن الكاتب أراد من المقابلة بين الماضي والحاضر والمراوحة بينهما            

إن هذا العدو القديم الجديد ال ينفع معه أمثال         : خالل استحضار شخصية بطل وشاعر قديم أن يقول       
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إذا ، وإن لنا في تاريخنا دروس وعظات وعبر من الممكن االستفادة منها          ، ام المتخاذلين هؤالء الحك 
  .أردنا تجاوز الواقع وتخطيه

والخوف الـشديد مـن   ، واقع القمع في الدول العربية    " أمنيات محمد العربي  "وتصور قصة     
 الكاتب فـي   حيث اعتمد ، الذي يصل إلى درجة من الرعب تفوق كل التصورات        ، أجهزة مخابراتها 

ومستخدماً األسلوب التقريري الـشبيه     ، "الصياد والمارد "موظفاً حكاية   ، قصته على التراث الشعبي   
  .بأسلوب الحكايات

الذي يتطلع إلى الخـالص مـن األنظمـة         ، فمحمد العربي رمز لإلنسان العربي المقموع       
فقـد علقـت    ،  الحاكمـة  واالنعتاق من واقع الخوف والرعب الذي تنشره أجهزة األنظمة        ، القمعية

وما أن بدأ   ، التي طالما حلم بها الصيادون    ، فظن أنها الجرة المألى بالذهب والجواهر     ، بشبكته جرة 
فيطلـب منـه خبـزاً      ، "عبدك بين إيدك  ، شبيك لبيك "يعالج غطاءها حتى خرج منها مارد يقول له         

معاناة والحياة البائسة التـي     وواضح من هذه الطلبات مدى ال     ، ويلبي المارد طلباته  ، ولحماً ومالبس 
  .يعيشها المواطن العربي في ظل األنظمة الغاشمة

فيختفـي المـارد    ، حين يأتي على ذكر أجهزة المخابرات     ، ويلجأ القاص إلى تأزيم الموقف      
أريد أن تخلصني من رجال المخابرات الذين ينتشرون فـي زوايـا            : "بعد أن قال له محمد العربي     

  ...حصون على الناس همساتهم وكلماتهم ودموعهم وابتساماتهم وي، الشارع في مدينتنا
وقبل أن يتم العربي كلماته كان الذعر يرتسم واضحاً على وجه المارد الذي أخـذ يتلفـت                   

.. وفي ثوانٍ اختفت أكوام الخبز واللحـم والمالبـس وقطـع الجـرة المتنـاثرة              .. حوله في رعب  
  .)317("والمارد
والـذي صـوره    ، بالغته في الخوف الشديد من مخابرات األنظمة      إننا ال نقر الكاتب على م       

، فأمنيات وتطلعات محمد العربـي لـن يحققهـا مـارد         ، وال يمكن تجاوزه  ، وكأنه أمر ال مفر منه    
  .والتخلص من بطش األنظمة وقهرها وتحرير األوطان ال يتم إال بسواعد أبنائها

، ت رمزية تتعلق بواقع االحـتالل     وبذلك يكون كتاب األرض المحتلة قد عالجوا موضوعا         
  .لصلته الوثيقة بالقضية الفلسطينية ولما له من أثر مباشر عليها، وبالواقع العربي
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  :مصادر الرمز
بل إنـه   ، ال تتوارد الرموز أو تأتي على الكاتب واألديب بطريقة اعتباطية أو عفو الخاطر              

، كي تتساوق مع تجربتـه االنفعاليـة      ، حين يستقي عناصر رموزه ينتقيها بعناية ويختارها بحرص       
  .ذي يريد التعبير عنهوتتوافق مع الموقف ال

، والكاتب ليس محكوماً وال محصوراً في حقل معرفي بعينه ليستمد منه معطيات رمـوزه               
، وحقول المعرفة أبوابها مشرعة على مـصراعيها      ، فالمجال والفضاء الثقافي مفتوح أمامه ورحب     

افية للكاتب واسعة   وبقدر ما تكون الخلفية الثق    ، وليس حكراً على أحد   ، وتراث اإلنسانية ملك للجميع   
وله مطلق الحريـة  ، والمجال خصباً ليقتطف منه مادته الرمزية    ، ومتنوعة يكون األفق أمامه متسعاً    

وتكون قادرة في نفـس الوقـت       ، في صياغتها وتشكيلها بحيث تتناسب وتتالءم مع حالته االنفعالية        
 وحنكتـه فـي اختيـار    ونجاح كل ذلك يتوقف على ذكاء الكاتـب       ، على التعبير عن رؤاه وأفكاره    

بحيث تؤدي إلـى تفجيـر طاقـات       ، وعلى إتقانه ومهارته في بنائها وبلورتها فنياً      ، عناصر رموزه 
  .واقتحام آفاق داللية جديدة، وإيحاءات قوية

وليس من الضروري أن يلتزم الكاتب بنفس مواصفات أو خصائص المادة الرمزيـة كمـا               
وره أن يقوم ببنائها ويعيد تشكيلها من جديد متخلياً عـن  بل في مقد ، استمدها من مصادرها األصلية   

بما يتفق ويتناغم مـع واقـع تجربتـه         ، بعض سماتها أو مكسباً إياها صفات ومالمح داللية جديدة        
فلـيس  ، رموز وحيوات مليئة بالحيـاة واإليحـاء      : فالتراث بالنسبة للمبدع  "االنفعالية ورؤيته الفنية    

 ولكن باكتشاف القدرات الموحية والملهمة لإلنسان المعاصـر إلعـادة           ،مجدياً إعادة تسجيله بهيكله   
  .)318("بناء نفسه بوعي

ويشكل التراث اإلنساني بشكل عام والتراث العربي اإلسالمي بشكل خاص مـصدراً بـالغ      
 بتراثـه   –فاألديب أو المثقف امتداد طبيعي للماضي       ، األهمية للمثقفين واألدباء في العصر الحديث     

، فالماضـي هـو األب الـشرعي الحاضـر     "،  ومن خالله يتشكل وعيه وتنبني ثقافته      – وحضارته
وإنسان اليوم بفكرة وخبراته هو ثمرة تجارب وأفكار اإلنسان منذ بدأ يـسعى علـى سـطح هـذا                   

  .)319("فالماضي يعيش في الحاضر بشكل مستمر، الكوكب
ها جذور األدباء والمثقفـين   فالموروث الثقافي أو التراث هو التربة الخصبة التي تضرب في           

التراث يشكل في مستوياته المختلفة     "وتمتص زادها المعرفي والثقافي ألن      ، تمتح منها ، عميقة قوية 
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 الغنى  )320("فينشأ الوعي لديه بهذا التراث    ، حصيلة ضخمة تفرض نفسها على مثقف العصر فرضاً       
  .وطاقات هائلةومن ثمة يمده بإمكانات ، واالرتباط به واإلطالع الواعي عليه

وتمتع المثقف أو األديب بهذه الثقافة التراثية العريقة والتحامه بها تمكنـه مـن اكتـشاف                  
لها طاقـات   ، وتؤهله الختيار وانتقاء عناصر متوهجة منه     ، الكنوز الثرية والقيم الفكرية في التراث     

  .ه الفنيةداللية كبيرة مشعة وقادرة على التعبير عن تجربته اإلبداعية وإثراء رؤيت
لما للتـراث مـن     ، وارتباط المبدع بالتراث وما يحويه من كنوز ثمينة يقربه من الجماهير            

ويشكل قاسماً مـشتركاً    ، ألنه قريب وملتصق بوجدانها نابع من ذاتها الجماعية       ، عالقة حميمة معها  
ث حين يومئ إلى ما يقـع خارجـه مـن نـصوص وأحـدا            ، فالعمل الفني .  "بين المبدع والمتلقي  

ويـوقظ الـذاكرة   ، فإنها تفتح ميراثاً وجدانياً ومعرفياً مشتركاً بين األديـب والجمهـور        ، ومرويات
  .)321("الوجدانية والجمالية للمتلقي ليبدأ نشاطه في استقبال العمل األدبي والتماهي معه

، وال بهدف التغنـي بهـا     ، واقتطاف األديب واستمداده وقائع وأحداث الماضي ليس لذاتها         
وغالباً ما يكون ذلك فـي فتـرات        ،  بغرض استجالء صورة مجتمعه وما يعج به من أحداث         ولكن

فمفهـوم اإلبـداع    "أو في فترات التحدي الذي يواجه المجتمع        ، السقوط واالنكسار والهزائم والعجز   
فهـذا التحـدي   ، يقوم على أساس أنه مواجه ناجحة مبتكرة لتحد طارئ يشكل خطراً يتهدد المجتمع  

وإن التراث جانب جوهري في تكوين الواقع الوجـودي أو االجتمـاعي            ، و تحد لواقع معين   إنما ه 
وأن استجابة ناجمة من جانب المبـدع لهـذا التحـدي    ، والثقافي واالقتصادي والسياسي وغير ذلك   

  .)322("تقتضي بالضرورة استلهام لهذا التراث حتى تظل مرتبطة بالواقع ومؤثرة فيه
، تراث يكون أيضاً حين يتهرب من تسمية الواقـع بـصورة مباشـرة            ولجوء الكاتب إلى ال     

عند ذلك ينـشئ الكاتـب مـن        ، وذلك هروباً من عصا قمع السلطة التي يريد أن يصورها ويدينها          
  .خالل عالميه التراثي أو التاريخي المتخيل سياقاً شبيهاً أو موازياً ليساق السلطة القامعة

 ووقائعه وشخصياته ال يأتي عبثاً أو لمجـرد اسـتعراض           فاستلهام الكتاب للتراث بأحداثه     
بحيث يغـدو   ، بل يأتي كضرورة وحاجة يتطلبها السياق والفكرة المجند لخدمتها        ، العضالت الثقافية 

ومنصهراً في شـبكة  ، ومتخلالً مسامه، هذا التراث على أيدي الكتاب منبثاً في نسيج البناء اإلبداعي      
  .ها العمل الفنيالعالقات الداللية التي ينتج

فوقعـوا فـي أسـره      ، وقد أدرك األدباء والمثقفون أن التراث يتميز بالجاذبية واإلغـراء           
وال يعني ذلك أن األديب مجبر على تقبل كل ما يرد إليه مـن التـراث دون تمييـز أو                    ، وغرامه
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بـل  ،  منظمة كما ال يعني أيضاً أنه يقوم باالنتقاء منه بطريقة عشوائية وغير          ، تمحيص ودون إرادة  
والمواقف التـي لهـا صـفة       ، إنه يعمد إلى اختيار العناصر التراثية التي تتسم بالحيوية والدينامية         

فالتراث ال معنى له إن لم يكن أداة لتوليد أصالة جديدة مرتبطة باألصالة             "، االستمرارية والديمومية 
والنقل الحرفي للتراث الثقافي    ، فاألصالة شيء متجدد ال جامد    ، ومغايرة لها في نفس الوقت    ، التليدة

  .)323("ولسواه تجربة عقيمة
كما أن عملية اختيار نوعية المعطيات التراثية يجب أن تتواءم مع رؤيـة األديـب الفنيـة                

  .وتحمل إيحاءات ودالالت تعبر عما يريد أن ينطق به رموزه، وتجربته اإلبداعية
    يمكنه من التمييز والتفاعـل والتفـرد  وهذا يحتاج من األديب أن يتمتع بوعي دقيق وكاف ،

مما يتطلب ذهنية متيقظة في اسـتطاعتها  ، والقدرة على التعامل مع القيم النابضة بالحياة من التراث  
  .إثراء وتعميق الواقع والحاضر بالموروث الثقافي

 ،واقتبس منه رموزاً مشبعة ومكتنزة بالدالالت المعاصرة      ، وبذلك اهتدى المبدع إلى التراث      
ورأى فيه األدبـاء  ، فأصبحت بذلك أحداثه وظواهره وشخوصه وأبطاله منبعاً للوحي واإللهام الفني         

فغـدا  ، وسيلة من وسائل التعبير تتسع الستيعاب رؤيتهم والتعبير عن همومهم ومـا يطمـح إليـه            
ضـاءة  واتخاذ معطياتـه أداة إل ، استرفاد التراث واالرتداد إليه هدفه عرض الواقع وفهم متناقضاته   

وتغـدو  ، تصبح هذه المعطيات معطيات تراثية ومعاصـرة      "بحيث  ، وتحميلها أبعاد جديدة  ، الحاضر
وليست شيئاً مقحماً عليها أو مفروضاً عليهـا  ، عناصر التراث خيوطاً أصيلة من نسيج الرؤية الفنية  

  .)324("من الخارج
ثير والتـأثر واألخـذ     تقوم علـى التـأ    ، وتكون العالقة بين األديب والتراث عالقة تبادلية        
كما أن تطعيم الواقع بروح التراث واسـتلهام عناصـر منـه            ، فتصبح أكثر غنى وعمقاً   ، والعطاء

وما يفجـره   ، بما يكشفه فيها من دالالت إيحائية     ، يثري هذه العناصر التراثية   "لتجسيد رؤية األديب    
جـدداً وقـدرة علـى      بحيث ترتد هذه العناصر أكثـر غنـى وت        ، فيها من قدرات تعبيرية متجددة    

  .)325("البقاء
ولقد تنوعت وتعددت المصادر التراثية التي استمد منها األدباء ما بـين مـصادر واقعيـة               

كما تنوعت العناصر التي استقوها من كل مـصدر  ، ودينية وأدبية وتاريخية وأسطورية وفولكلورية 
  .من هذه المصادر ما بين شخصيات وأحداث وغير ذلك

  
                                                

  .22ص، م1981، 4ع، 1مج ، مجلة فصول، الشاعر العربي المعاصر والتراث: عبد الوهاب البياتي )(323
 ،م1980، 1ع  ، 1مـج   ، مجلة فـصول  ،  المعاصر توظيف التراث العربي في شعرنا    : علي عشري زايد  . د )324(

 .204ص
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  :ريخيةمصادر تا: أوالً
، إن االهتمام بالتاريخ واالحتفاء به نابع من العالقة الوثيقة التي تجمع بين اإلنسان والتاريخ               

والتاريخ في بحثه المستمر وراء اإلنـسان عبـر العـصور     ، فهو من أكثر العلوم ارتباطاً باإلنسان     
إذ ، عالقة جدليـة  والعالقة بينهما   ، هدفه أن يفهم اإلنسان ويفهمه حقيقة وجوده على سطح األرض         

كما أنه من   ، فاإلنسان هو الذي يصنع التاريخ    ، يؤثر كل منهما في اآلخر ويشكله بدرجة أو بأخرى        
  .)326(نتاج التاريخ

بل هو بالدرجة األولى عبارة عن تجارب إنـسانية         ، والتاريخ ليس أحداثاً مضت وانقضت      
ئن من كان أن يـستفيد مـن هـذه          وبمقدور األديب أو المثقف أو كا     ، حية وغنية ونابضة بالحيوية   

  .ويستوعب دروبه يبقى يتخبط في ظالم الخطأ، فالذي ال يعي التاريخ، التجارب
ويعتبر كذلك مصدراً مهماً مـن      ، وإن التاريخ يحتل مكانةً كبيرة في تكوين األديب الثقافي          

إذ يتوجـه   ، اطمعين التاريخ في عصور التردي واإلحب     "ويلجأ الكاتب إلى    ، مصادر الوحي واإللهام  
وربما رهبـة مـن وطـأة    ، رغبة في التعويض العاطفي، الفنان إلى التاريخ بحثاً عن المثل األعلى 

وهرباً إلى أحضان الماضي الذي يبدو مجيـداً أو مثاليـاً بالقيـاس إلـى               ، زمن العجز الذي يحياه   
  .ووسيلة الستنهاض الواقع المتعثر،  البائس)327("الحاضر
 األديب مـن التعبيـر      – بأحداثه ومواقفه وظواهره وشخصياته      –ريخ  ويمكّن استخدام التا    

فيلـوذ  ، بحرية أكثر عن تجارب ومعانٍ ال يجرؤ على التعبير عنها بطريقـة مكـشوفة ومباشـرة               
  .بالتاريخ ويحتمي به من بطش احتالل أو أية سلطة قامعة مستبدة

وإدراك ووعـي  ، واسـعة واستغالل كنوز التاريخ يحتاج من األديب إلى ثقافـة تاريخيـة       
  .بالعمق التاريخي لألمة العربية واإلسالمية واإلنسانية

مما يتطلب من الكاتب عند انفعاله بالواقع أن يتمتع بالقـدرة           ، ويتضمن التاريخ أحداثاً هائلة     
، والمهارة في استدعاء وانتقاء مواقف وأشخاص وظواهر بارزة تتطابق وتتوافق مع هـذا الواقـع              

، وتكون مشبعة ومكتنزة باألبعاد الداللية الفكرية والشعورية العميقـة    ، كاتب وانفعاالته ومع تجربة ال  
وما يـستوجبه  ، أو عبر تحويرها لتتساوق مع فكرة الكاتب ، وذلك من خالل تشرب دالالتها التراثية     

  .السياق الفني
قل وتسجيل  فليس معنى ذلك أن يقوم بن     ، وعندما يقوم الكاتب أو األديب باستحضار التاريخ        

  .أو أن يبقى أسير النظرة التاريخية البحثة، األحداث والوقائع التاريخية كما هي

                                                
  .235ص، م1983، 2العدد ، 3المجلد ، مجلة فصول، الشعر والتاريخ: قاسم عبده قاسم )(326

  .236ص: المرجع السابق )327(
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بل إن استمداده لمعطيات التاريخ يعني قيامه بإعادة صياغتها في قالب فنـي ينـسجم مـع            
وتسليط األضـواء علـى     ، وكشف متناقضاته ، بحيث تؤدي إلى استجالء الواقع    ، تجربته اإلبداعية 

  .أحداثه
وتكمن مهارة األديب في قدرته على توظيف المعطيات التاريخية في عمل فنـي يـستطيع                

يرى في الحقيقة التاريخية    "فالفنان  ، من خالله أن يفجر فيها طاقات إيحائية مؤثرة وفاعلة في الواقع          
ذا الحدث  فإ، وينفخ فيها من روحه اإلبداعية    ، شيئاً أشبه بالهيكل العظمى فيكسوها بخياله الفني لحماً       

ولكن فـي  ، ليس على صورته التاريخية الدقيقة، جاءنا عبر العصور، التاريخي قد استوى كائناً حياً  
  .)328("فإذا التاريخ بشخوصه وأحداثه قد صار يعايشنا في حاضرنا، اإلطار العام للحقيقة التاريخية

ـ    ، ولكي يصبح الوعي بالتاريخ موظفاً بشكل مثمر وفعال          وعي مماثـل   البد من ارتباطه ب
  .عندها يمكن أن تنشأ عالقة جدلية عميقة وبناءة، للواقع وأحداثه

وعندما يقوم الكاتب بإسقاط التاريخ على الواقع فليس معناه أن التاريخ يعيـد نفـسه مـرة                 
حين ينقل متلقيه   "بل معناه أن الكاتب     ، أو أن الواقع يجتر التجربة التاريخية     ، أخرى في إطار الواقع   

 حـين  –فإنه يريد له أن يعود     ، لكي يزج به في إطار قطعة بعينها من التجربة التاريخية         من واقعه   
وهذا هو معنـى إن الكاتـب       ،  ليتأمل واقعه في ضوء ما عايشه من هذه التجربة         –يعود إلى نفسه    

  .)329("يسقط التاريخ على الواقع
يستطيعون مـن خاللـه   ، ولقد وجد كتاب القصة في األرض المحتلة في التاريخ مالذاً آمناً        

، وخاصةً الصراع مع المحتـل المقيـت  ، التعبير عن رؤاهم وأفكارهم وقضاياهم وهمومهم الوطنية    
وبـسبب خـصوصية الواقـع      ، وتوجيه سهام النقد إلى األنظمة العربية الرديئة وسياساتها القمعية        

ا الواقـع مـن أحـداث       الفلسطيني فقد قام هؤالء الكتاب باستدعاء ما يتالءم ويتناغم مع طبيعة هذ           
  .وشخصيات ومواقف تاريخية

 )330(يتكئ الكاتب على واقعة عبد المطلب مع أبرهة الحبشي        " من يحمي البيت؟؟  "ففي قصة     
وأسقط هذه الحادثـة علـى      ، ومحاولته هدم الكعبة الشريفة   ، حين اعتزم الهجوم على مكة المكرمة     

  :حيث يقول، الواقع المعاصر
  ألم تسمعوا األخبار؟"

  .قد سمعنا خطاب السيد ل-
  .يقال أيضاً بأنه سيهدم الكعبة،  الحقيقة أن أبرهة األشرم سيهاجم المدينة المنورة المجاورة-

                                                
  .236ص، الشعر والتاريخ: قاسم عبده قاسم )(328

  .174ص، توظيف التراث في المسرح: عز الدين إسماعيل. د )329(
، م2002بيـروت   ، دار الفكر المعاصـر   ، 2ط،  أعالم – أقوام   – أماكن   –أطلس القرآن   : شوقي أبو خليل  . د )330(
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  . إذن علينا أن نحارب-
  .ال السيد قال بأن ال حاجة لكم

  ماذا قال عبد المطلب؟، ال ندافع عن معتقداتنا، الكعبة تهدف ونقف عاجزين،  كيف-
  .)331("لقد سافر، وجوداً هنا عبد المطلب ليس م-

حيث رمز بأبرهـة الحبـشي     ، م1967فالكاتب قصد بذلك هجوم إسرائيل على القدس سنة           
وكـذلك اتخـذ   ، "موشيه ديان"أو وزير دفاعه في تلك الفترة " ليفي أشكول "إلى رئيس الوراء آنذاك     

ا نالحـظ أن القـاص   لكنن، ومن عبد المطلب رمزاً للملك حسين   ، من الكعبة رمزاً للمسجد األقصى    
جانبه التوفيق في اختيار شخصية عبد المطلب لتمثل شخصية الملك حسين لما بين الشخصيتين من               

فالشخصية التاريخية نستطيع أن نقول إنها كانت إيجابية بالمقارنة مـع شخـصية الملـك               ، تناقض
  .حسين السلبية المتآمرة والمتعاونة مع العدو

 بالل  – صلى اهللا عليه وسلم      –بعث شخصية مؤذن الرسول     ويقوم الكاتب محمد علي طه ب       
ليذكرنا بالمعاناة والعذابات التي اكتـوى      ،  من الماضي  – وهو يعذب في الحر الشديد       )332(بن رباح 

أو باألحرى على حالـة اإلنـسان     ، كي يسقط ذلك على الواقع الفلسطيني     ، بها هذا الصحابي الجليل   
  :الفلسطيني حيث يقول

، وقلت إنه كان إنساناً صاحب عقيدة ومبـدأ       ، عن صحابي اسمه بالل بن رباح     حدثتنا مرة   "  
ويجبره على افتراش الرمل ثـم      ، وكان أمية بن خلف يعريه في حر الظهيرة       ، وكان أسمر وطويالً  

، أحـد : فيـرد الرجـل  ، يضع على صدره صخرة ويهدده إن لم يعد إلى دين أمية أن يقتله بالعذاب   
وبـالل  ، أبو بكر قد مـات ، لكن يا معلم خليل، و بكر الصديق ففداه بماله   حتى مر ذات يوم أب    ، أحد

  .)333("بن رباح ما زال حياً يرزق
إنها إشارة واعية إلى الحياة القاسية لإلنسان الفلسطيني الالجئ في واقعه المر في مخيمات                

  .وكذلك صموده البطولي، اللجوء والشتات
ويحـشدها  ، ء شخصيات من التاريخ اإلسالمي    ويقوم نفس الكاتب في قصة أخرى باستدعا        

  :دون أن يكون لها دور في القصة أو أدنى أثر على القارئ وذلك في قوله
  بماذا أفكر؟"

  .ببالل وعمار والمرأة السمراء،  بالوعد الحق-
  .وأبي جهل وأبي سفيان وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة..  ها ها-

                                                
 .44ص، فصول في توقيع االتفاقية: عادل األسطة )331(

  .89ص، م1996بيروت ، دار الجيل، رجال حول الرسول: خالد محمد خالد )(332
  .14ص،  ببيع المناقيش في تل الزعترعائد المعياري: محمد علي طه )333(
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  .)334(" تحزنوا الحكاية تتكرر على مر العصور فال-
وينتقي كاتب آخر من التاريخ اإلسالمي بعض الرموز ذات الدالالت اإلنسانية العميقة التي               

وذلك بتوظيف  ، تكشف عن موقف اإلسالم والمسلمين من األعداء أثناء الحرب والمواقف العصيبة          
قـادة   التي توضح سـماحة اإلسـالم وتـسامح ال         )335(شخصية أبي بكر ووصاياه للجنود المسلمين     

وذلك حين ودع أحد قادة المقاومة بطل القصة ورفاقه الـذين يرمـزون إلـى المقاومـة      ، والخلفاء
  :حيث يقول القاص، الفلسطينية أثناء تأهبهم لالنطالق لتنفيذ عملية عسكرية

رحـم اهللا سـيدنا أبـو    : يوم غادر المخيم في مهمته هذه هو ورفاقه ودعهم المسئول بحرارة وقال "
فمن ال يذكر وصيته لجنـد اإلسـالم        ،  يفهم ما يقصده المسئول بالترحم على أبي بكر        الجميع، بكر

وال تقتلوا طفالً صغيراً وال     ، وال تمثلوا ، وال تغدروا ، وال تغلو ، ال تخونوا !! "عشية خروجهم للجهاد  
  )336(".وتذبحوا شاة وال بقرة وال بعيراً إال لمأكلة، وال تقطعوا شجرة مثمرة، امرأة

ن استدعاء شخصية أبي بكر ووصاياه للجيوش اإلسالمية المقاتلـة مقحمـاً علـى              ويبدو أ   
وكان من الممكن تالفي خطـأ لغـوي ورد فـي الفقـرة             ، وال يتناسب مع حدثها وفكرتها    ، القصة
  ".رحم اهللا سيدنا أبو بكر: "وهو قوله، السابقة

ولدها عبد اهللا بـن  ونالحظ أن الكاتب وفق في توظيف موقف أسماء بنت أبي بكر وقولها ل              
رحم اهللا أسماء بنت أبي بكر يوم قالـت  : "حين قال" وهل يضير الشاة ثلخها بعد ذبحها : ")337(الزبير

إني أخاف أن يمثـل     ، يا أماه : فقال، أي بني مت كريماً وإياك أن تؤسر      : "لولدها عبد اهللا بن الزبير    
وذلـك عنـدما أصـيب    ، )338(" بعد الذبحيا بني وهل تتألم الشاة من ألم السلخ: فقالت، بي بعد القتل 

، فأخذ يزحف وجنود االحتالل يالحقونه    ، بطل القصة بجراح أثناء تنفيذه لعملية عسكرية ضد العدو        
  .فتذكر هذا الموقف فأعطاه شحنة معنوية كبيرة

والذي كان نتيجةً لحكامٍ يتـصفون بـالعجز   ، ولكن الوضع الراهن الذي يتسم بالعقم والشلل     
دى إلى استحضار شخصيات من التاريخ تقف على طرف نقيض من هـؤالء الحكـام               أ، والتخاذل

تلك الشخصيات التـي ارتبطـت بالوجـدان        ، الذين أوردوا األمة موارد الذلة والهوان     ، المستبدين
ولعبت دوراً إيجابياً وفاعالً فـي      ، وكان لها مواقف مبدئية   ، الجمعي العربي باالنتصارات واألمجاد   

وعدم قدرته على إسعاف الكتاب واألدباء حدا بهم إلى نبش التـاريخ      ، تردي الحاضر ف، تاريخ األمة 
واستنهاض األمة مـن  ، وذلك إلضاءة الواقع المظلم المكتظ بالهزائم، وبعث الشخصيات من مرقدها 

                                                
   .32ص:  المصدر السابق)(334
  .66ص، م1991بيروت ، المكتب اإلسالمي، 7ط، 4، 3ج، موسوعة التاريخ اإلسالمي: محمود شاكر: انظر )(335

  .7ص، وطني ردني إلى رباك شهيداً: حسين مهنا )336(
  .587ص، رجال حول الرسول: خالد محمد خالد )337(
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فبعض هذه الشخـصيات    "، في محاولة إلعادتها لسابق عهدها    ، وتخليصها من حالة الهزيمة   ، كبوتها
 بلغت حداً من الذيوع في األدب العربي الحديث بحيث أصبحت تمثل ما يمكن أن نسميه                التراثية قد 

كشخصية صالح الدين األيوبي والخليفة العباسي المعتـصم وأبـي ذر            )339("نموذجاً رمزياً تراثياً  "
،  وثباته على مواقفـه    )340(فقد تحدث أحد الكتاب في ثنايا قصته عن صمود صالح الدين          ، وغيرها

، لى تحقيق أهدافه بالرغم من صعوبة الظروف وكثرة المؤامرات التي تحاك من حوله            وإصراره ع 
وقد ، ومع ذلك صمد صالح الدين في الميدان      : "فيقول، بخالف ما يجري اآلن على الساحة العربية      

  .)341("استطاع صالح الدين أن يفلت من مجموعة حوادث شبه خانقة
وأن العرب والمسلمين لـم يتوانـوا      ، اريخويتحدث قاص آخر عن عروبة فلسطين عبر الت         

وقدم تـضحيات  ، وأن صالح الدين قام بجهود مضنية   ، عن تحريرها كلما تعرضت للغز واالحتالل     
في حين فـرط بهـا الحكـام الحـاليون          ، جسيمة في سبيل تخليصها من براثن األعداء الصليبيين       

متطياً جـواده فـي ضـحى يـوم       ولما مر صالح الدين م    "فيقول  ، المتخاذلون بكل بساطة وسهولة   
  .)342("كأنه وسام ذهبي مقابل نصره الباهر في حطين، ناولناه صحن لبن فقبله شاكراً، خمسيني
ويتشبهون ، وينتقد نفس القاص الحكام العرب الذين يتظاهرون في مؤتمرات القمة بالوطنية            

واحـد مـنهم راكبـاً      وخرج كل   : "يقول، مع أنهم في واقع األمر عكس ذلك تماماً       ، بصالح الدين 
  .)343("حصان صالح الدين

ويتخذ بعض الكتاب من شخصية صالح الدين رمزاً لإلنـسان العربـي الـوطني الـذي                  
  :يتعرض للتنكيل والقمع على أيدي حكام العرب الظالمين الغاشمين يقول

  :وقال بذل، ولما عاد خشقدم ومثل بين يدي مواله إجالالً"
  .ن كافورسلطا.. موالي.. طلبات.. أوامر

  .هات صالح الدين: فقال كافور
  .وعاد يسوق صالح الدين

علقوه على بـاب    ، لماذا سرقت النيل وتركت الناس عطاشاً     : أيها الكردي صالح الدين   : فقال كافور 
  !زويلة

  .)344("وحاول صالح الدين أن يتكلم فكمموا فاه وقيدوه بالسالسل واقتادوه إلى باب زويلة
                                                

، م1980، 1ع  ، 1مـج   ، مجلة فـصول  ، توظيف التراث العربي في شعرنا المعاصر     : علي عشري زايد  . د )(339
  .204ص

 . وما بعدها539ص، م1987بيروت ، دار الكتب العلمية، 11ج ، الكامل في التاريخ: ابن األثير: انظر )340(
   .39ص، فاقيةفصول في توقيع االت:  عادل األسطة)341(
 .111ص، جسر على النهر الحزين: محمد علي طه )342(

 .106ص، جسر على النهر الحزين: محمد علي طه )(343
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حيـث ينتقـده القـاص لمالحقتـه        ، قصة شخصية الرئيس السادات   فكافور يمثل في هذه ال      
وذكر الكاتـب لبـاب     ، وقلبه للحقائق وتزييفها  ، للوطنيين الشرفاء وتلفيقه لالتهامات الباطلة ضدهم     

وكأن هذا الباب أصبح رمزاً للتنكيـل  ، زويلة يذكرنا بشنق طومان باي ومقاومته لألتراك العثمانيين   
  .تهمبالوطنيين األحرار وتصفي

ويختار القاص شخصية البطل عيـسى      ، على التاريخ " هل مات العوام غرقاً؟   "وتتكئ قصة     
 وهو يقاوم الصليبيين ويخترق سفنهم وأساطيلهم ليقوم بتوصيل اإلمدادات مـن أمـوال              )345(العوام

وهذه ، وقد نجح الكاتب في اختيار حصار عكا      ، وسالح إلى المحاصرين في عكا زمن صالح الدين       
بحيث يرمز إلى اغتصاب فلسطين وإلى األبطال الذين يعملـون         ، ة لتحميلها أبعاد معاصرة   الشخصي

... كان عيسى العوام يقوم بتوصيل األموال أكثر من مـرة         : "فيقول، على مقاومة العدو الصهيوني   
... لذا قرر أن يعمل على نقل السيوف معه أيـضاً      ... ولكن عيسى العوام لم يرض عن هذا الوضع       

ولموت في سبيل عكا أفـضل مـن هـذه          ، إذا لم أفعل هذا سيستمر الحصار وسيشتد      : ولوكان يق 
والكاتـب  ، )346("وأخذ يدرب الناس على استخدام السيوف، واستمر عيسى على هذه الحالة   ... الحياة

  .وإشاعة روح المقاومة في النفوس، بذلك يسعى إلى شحذ الهمم
والخليفة الراشد  ، لخليفة العباس المعتصم  يجمع القاص بين شخصية ا    " حلم عابر "وفي قصة     

، وأبي ذر الغفاري في محاولة منه للخروج من ذلك بداللة معينة ومعنى محـدد             ، عمر بن الخطاب  
إن هـذه األمـة تعـشق الـصمت         : "حيث يقول ، وهو انتقاده للواقع العربي الراهن شعوباً وحكاماً      

تنتظر حتى يفـرغ  .. نها تصرخ وامعتصماهإنها قطعة لحم تحتاج إلى من يضعها على أ    ، واالنتظار
تتذكر كيف كان عمر يأكل     .. إنها تحب الفقر أيضاً   ، المعتصم من ممارسة الجنس مع األمة الجديدة      

  .)347("كأنك لم تقل شيئاً، رحماك أبا ذر.. وال تتذكر قول أبي ذر
ـ               ففـي  ، ا اآلن فالكاتب ينتقد الشعوب العربية من خالل مقارنته بين حال األمة قديماً وحاله

وكـان  ، الماضي كانت األمة حيةً تستصرخ وتستنجد وتتحرك إذا ما وقع عليها ظلـم أو عـدوان               
، أما واقع األمة اآلن فقد فقدت كل معـالم الحيـاة          ، الحكام يستجيبون كما استجاب الخليفة المعتصم     

 مـارس  وال تكلف نفسها مؤنة االستنجاد واالستصراخ والتحـرك مهمـا   ، وأصبحت تلوذ بالصمت  
 واألعـداء مـن جـرائم       – المعتصم الجديد الذي يختلف كلياً عن المعتصم القديم          –ضدها الحكام   

، والرجال العظماء كالخليفة عمر وأبـي ذر والخليفـة المعتـصم   ، بل نسيت تاريخها المجيد   ، وقهر
                                                                                                                                             

  .94-93ص، عائد المعياري يبيع المناقيش في تل الزعتر: محمد علي طه )(344
القـاهرة  ، توزيـع المكتب التجاري للطباعة والنشر وال   ، 1ط، أيام صالح الدين  : عبد العزيز سيد األهل   :  انظر )(345

   .174، 173، 172ص، م1961
  .40ص، فصول في توقيع االتفاقية: عادل األسطة )346(

  .73مو ص1986، منشورات اليسار المثلث، 1ط، ارعة والبحر والشمسفال: عادل األسطة وسامي الكيالني )(347
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ـ         ي تـرفض  ومواقفهم المبدئية الحاسمة والثورية ملمحاً إلى مواقف أبي ذر ومشيراً إلى أقوالـه الت
  .الظلم وتدعو إلى مقاومته

وبما عرف عنه من    " الوطن" في قصة    )348("أبي ذر "ويستلهم الكاتب محمود شقير شخصية        
واجهني فتـى  : "ونصرته للمستضعفين والمظلومين فيقول، ووقوفه إلى جانب الحق  ، مواقف إيجابية 

مالي أراك حزيناً يا فتى؟     : الوق، واسمه أبو ذر يحمل سالحه عند أحد المنعطفات       ، من فتيان القبيلة  
وقوله فـي نهايـة القـصة       ،  فحمل أبي ذر السالح    )349("هبت ريح غريبة على وطني فضاع     : قلت

  .اتبعني إشارة من الكاتب إلى أن الوطن ال يحرر إال بالمقاومة وبالرجال األبطال أمثال أبي ذر
ـ     ، ويحاول القاص عادل األسطة االتكاء علـى التـاريخ           ض األحـداث   لينتقـي منـه بع

وذلك عبـر   ، ووصمه بالخيانة ، والشخصيات ليعبر من خاللها عن انتقاده لزيارة السادات إلسرائيل        
نقلت وكاالت األخبـار  : "فيقول، "فريدريك الثاني"وتوقيعه اتفاق مع   " الملك الكامل "توظيفه شخصية   

اته تنهـال علـى     وأخذت هب ، وعاصمة العم سام الذي يتفضل على الكامل      ، من العاصمة الضبابية  
أن الملك الكامل وفريـدريك     ، وكذلك وكاالت األخبار في كل من القاهرة والقدس       ، المنطقة المقدسة 

الثاني قد توصال إلى وضع حد للقتال الدامي الذي استمر أكثر من ربع قرن والـذي أنهـك مـواد        
  .)350("البلدين

 وسـيلة للتعبيـر   )351(الثانيفقد رأى الكاتب في شخصية الملك الكامل واتفاقه مع فريدريك    
  .عن أفكاره حيث أسقط ذلك على الواقع في محاولة لتجنب الرقابة العسكرية

إلى تاريخ أوروبا في العصور الوسطى ليبين مـن خاللـه           " محمد علي طه  "ويلجأ الكاتب     
  :لفيقو، وينتقد عالقاته بالواليات المتحدة األمريكية بشدة، موقفه من زيارة السادات إلى القدس

  :قال معلم التاريخ لطالب الصف السابع االبتدائي"
  .وغضب البابا جريجوري السابع

  .وخاف الملك هنري الرابع

                                                
  .65ص، رجال حول الرسول: خالد محمد خالد (348)
  .19ص، م1977القدس ، منشورات صالح الدين، 1ط، الولد الفلسطيني: محمود شقير )(349

  .10ص، فصول في توقيع االتفاقية: عادل األسطة (350)
وخاصة أخوة المعظـم عيـسى      ، بعد أن صد الملك الكامل عدة حمالت صليبية بمساعدة ملوك العرب آنذاك            )(351

وات مـع فريـدريك الثـاني      فقام الملك الكامل بعقد معاهدة مدتها عشر سـن        ، ساءت العالقات بينهما  ، حاكم دمشق 
مقابـل  ، يتنازل بموجبها عن بيت المقدس ماعدا المسجد األقصى       ، م1228إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة سنة      

وتعهده بالوقوف إلى جانب الملك     ، ضمان فريدريك الثاني عدم وصول إمدادات لبعض اإلمارات المسيحية الصليبية         
  .حيين صليبييندائه حتى لو كانوا مسيعالكامل ضد أ

  .116-115ص، م1967القاهرة ، دار المعارف، 2ج، تاريخ مصر اإلسالمية: جمال الدين الشيال. د: انظر
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  .وقام هنري الرابع برحلة إلى كانوسا
  .)352("ويستجدي... ويستجدي... يستجدي.. ووقف حافياً عاري الرأس على عتبة قصر البابا

متخذاً من إمبراطـور    ، إلسرائيل انتقاداً الذعاً  وينتقد القاص من خالل ذلك زيارة السادات          
البابا جريجـوري  "وذلك حين فرض عليه  ، "للسادات"رمزاً  " هنري الرابع "الدولة الرومانية المقدسة    

 فاضـطر اإلمبراطـور إلـى    – حرماناً كنسياً – الذي رمز به الكاتب إلى حكام إسرائيل    –" السابع
فكأن زيـارة الـسادات   ، )353(لينال منه الصفح والغفران، ذليالًويقف على أعتابه ، الذهاب إلى البابا 

  .إلسرائيل من وجهة نظر الكاتب تشبه ذلك
وقام بعض كتاب القصة القصيرة باللجوء إلى اإلحاالت التاريخيـة وذلـك بالبحـث فـي                  

فتم استدعاء شخـصية كـافور      ، لعبت دوراً سلبياً في تاريخ األمة     ، وانتقاء شخصيات منه  ، التاريخ
كي يوجهوا من خاللها سهام نقدهم الالذع إلـى         ، "السادات" إلسقاطها على شخصية     )354(اإلخشيدي

وعقـده معـه    ، وذلك بزيارته للكيان الصهيوني   ، وخيانته للقضية العربية  ، سياساته الداخلية القمعية  
  :فيقول أحد الكتاب عبر انتقاده للحالة العربية، اتفاق سالم

فشاهد رجالً يشبه كافور يتعانق مع آخر يشبه ملـك          ،  العربي أخذ الحمداني يأسى للوضع   "  
ولكـن لمـاذا   .. هذا ملك الـروم نفـسه  ، هذا كافور يعينه.. وقال في سره ربما أنا في حلم    ، الروم

  .)355("يتعانقان
  :ويقول أيضاً

  )356(".الملعون كافور كيف يتعانق مع ملك الروم مع أنهم يحتلون جزءاً من أرضه"

                                                
  .72ص، عائد الميعاري يبيع المناقيش في تل الزعتر: محمد علي طه )(352
ممـا  ،  الرابـع فرض البابا جريجوري السابع حرماناً كنسياً على إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة هنـري          )(353

ووقف أمام أبوابها في البرد القارس حافي القدمين حاسـر          ، م للذهاب إلى البابا في قلعة كانوسا      1077اضطره سنة   
، حيث انفجر اإلمبراطور باكياً وارتمى تحت قدمي البابـا        ، وبعد ثالثة أيام سمح له البابا بالمثول  بين يديه         ، الرأس

  .ساغفر لي أيها األب المقد"وهو يصيح 
، م1991 القاهرة، نجلو المصرية مكتبة األ ، 6ط، 1ج، أوروبا العصور الوسطى  : سعيد عبد الفتاح عاشور   . د: انظر
  .357-356ص
وكـان  ، م بالوصاية على ولده أبي القاسم أنوجـور      946عهد إلى كافور سنة     ، عندما شعر اإلخشيد بدنو أجله     )(354

  .وكان مستبداً وعهده أسود، الفعلي للبالدوأصبح الحاكم ، لكن كافور استبد بالسلطة، صبياً
غـزة  ، مكتبة المنـار  ، 1ط، محاضرات في تاريخ الدويالت اإلسالمية    : عصام سالم . صالح العادور ود  . د: انظر

 .248، 247، 246ص، م1997
  .26ص، فصول في توقيع االتفاقية: عادل األسطة )(355

  .28ص: نفس القصة (356)
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ويقول كاتب آخـر منتقـداً      ، ك لزيارة السادات إلى إسرائيل ومصافحته لزعمائها      فالقاص يشير بذل  
  :سياساته الداخلية

تجمع الجائعون فـي الـساحات      .. وأتخم األغنياء .. وخوت معد الفقراء  ، ولما جاء الشتاء  "  
: وخاطبهم من شرفة قصر القبة    ، فوعدهم بالخبز والسمن والعسل   !" الخبز يا كافور  "واألزقة وهتفوا   

 في تلميح إلـى ارتفـاع       )357("فالسماء ستمطر لكم أمنياتكم   .. ناموا واحلموا بما تشاءون   ، يا أوالدي 
  .م1977أسعار الخبز وما رافقه من مظاهرات واحتجاجات سنة 

  
  :مصادر دينية: ثانياً

وعن تراثه الديني علـى  ، إن اإلنسان ال يستطيع أن يحيا منبت الصلة عن تراثه بشكل عام          
لـذا  ، كما أنه حقيقة واقعة متمثلة في النفـوس       ، ويرى نفسه فيه  ، فهو ينتمي إليه  ، وصوجه الخص 

وقد أدرك األدباء هذه الحقيقة وما لإلحـاالت  ، يحظى هذا التراث الديني بأهمية خاصة عند اإلنسان    
واستخدام معطياته  ، فعمدوا إلى احتضانه  ، الدينية من تفاعل وتأثير عميق وقوي في وجدان الشعب        

 عـن   – أيـضاً    –ألنه غير منبت الـصلة      ، فهو يوحي بمعانٍ كثيرة وعميقة    ، تخداماً فنياً إيحائياً  اس
وأسـقطوا  ، ورأوا فيه أنفسهم  ، فظفر األدباء فيه بالتعبير عن تجاربهم وأحوالهم      ، التجارب اإلنسانية 

  .عليه حاضرهم واحتجاجاتهم
وتـشربهم لقصـصه    ، هم بـه  وإن تفاعل كتاب األرض المحتلة مع التراث الديني وتـأثر           

فوجدوا في رحابه العـدل     ، وشخصياته كان نتيجة ما أصاب الشعب الفلسطيني من إجحاف وجور         
ويعبرون من خالله عما لحق بهم من ظلم        ، فأخذوا ينهلون منه  ، واإلنصاف وفي حماه المالذ اآلمن    

، سحق شخـصيته كما أن محاوالت العدو الصهيوني لمحو وطمس هوية الشعب الفلسطيني و ، وقهر
كانت دافعاً ألدباء األرض المحتلة لالعتصام بـالتراث        ، وتجريده من دينه وتراثه وقطع صلته بهما      

حيث يشكل هذا التراث أهم ركـائز وثوابـت شخـصية الـشعب العربيـة               ، الديني واالحتماء به  
  .ويساهم في احتفاظه بمالمح وسمات هذه الشخصية، واإلسالمية

ة القصيرة في األرض المحتلة معظم رموزهم الدينية من مـصادر           ولقد استقى كتاب القص     
ولم تكن للمصادر اليهودية حضور ملموس سوى اقتباسـات قليلـة مـن    ، إسالمية في المقام األول   

وهذا في حدود ما اطلعت عليـه مـن         ، بينما بقيت مصادر الدين المسيحي شبه غائبة      ، العهد القديم 
ويبدو هذا األمر عكس ما هو سائد في مجال الشعر الفلسطيني           ، مجموعات قصصية ال يستهان بها    

                                                
  .91ص،  يبيع المناقيش في تل الزعترعائد المعياري: محمد علي طه )(357
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يالحظ قارئ الشعر الفلسطيني المعاصر بوضوح كثرة االستدعاء لعناصر التراث          " حيث   –الحديث  
  .)358("ويأتي التراث اإلسالمي في الدرجة الثالثة، ويليه المسيحي، الديني اليهودي بالدرجة األولى

راث الديني اإلسالمي وما يزخر به من كنوز وذخائر قد لبـى            وربما يرجع ذلك إلى أن الت       
  .ووجدوا في معطياته خير تعبير عن الحاضر وما يتفاعل فيه من أحداث،  حاجة الكتاب

فكـان  ، وإن اتصال كتاب القصة بالموروث الديني نابع من همومهم وتجاربهم المعاصـرة             
 كما عاناها   –ي مرت بنفس التجربة وعانتها      استدعاؤهم للمواقف واألحداث والشخصيات الدينية الت     

وكانوا ينتقونها بعناية بحيث تكون لديها القدرة علـى النهـوض بالتجـارب            ، الكاتب والشعب نفسه  
فكان بذلك التراث الديني عوناً للكاتـب      ، اإلبداعية المعاصرة والتأثير والتفاعل مع الوجدان الجمعي      

  .لفة وخاصة الصراع المرير مع العدو البغيضالفلسطيني على التعبير عن قضاياه المخت
ولم يقتصر تأثر كتاب القصة القصيرة بالموروث الديني من خـالل األحـداث والمواقـف          

أو التأثر بأساليب   ، وأحاديث نبوية ، بل امتد هذا التأثر ليشمل اقتباس آيات قرآنية       ، وقصص األنبياء 
  .القرآن الكريم

  
  :قصص األنبياء

واختاروا من قصص األنبيـاء التـي وردت فـي    ، الكتاب ثقافتهم الدينيةفقد استثمر بعض     
قد استوحي قصة سيدنا إبراهيم     " محمود شقير "فنجد الكاتب   ، القرآن ما يتماهى مع الحالة الفلسطينية     

 البنها  – بطلة القصة    – في قصته التي تتحدث عن فقد صفية         )359(مع ولده إسماعيل عليهما السالم    
لكنهـا فـي    ، غير مصدقة أنه مات   ، ته رصاصة غادرة أطلقها جنود االحتالل     حيث أرد ، إسماعيل

يدني الـسكين مـن     ، ينتضي سكيناً حادة يقبض على إسماعيل     ، تحلم أن رجالً مفزعاً   "نهاية القصة   
تتلفت فيمـا حولهـا     ، تنتفض من نومها مبهورة   ، لكنها ال تلبث أن تسمع ثغاء خروف سمين       ، عنقه
تصغي برهافـة   ، تنطلق إلى العراء تجيل نظرها الكليل في كل األنحاء        ، شيءفال تعثر على    ، بلهفة

  .)360("علها تسمع ثغاء الخروف أو تبصر له أثراً
حيث أفتدى إسماعيل عليـه الـسالم       ، وقصة الحلم مستوحاة من القصة القرآنية المعروفة        

 الحلم أن ابتعاث الشعب     ومبتغى الكاتب من وراء هذا    ، وكان افتداؤه بعثاً ألمة عريقة    ، بكبش سمين 
واستعادته لحقوقه يتطلب افتداء وتضحيات جسيمة      ، الفلسطيني ونهوضه من جديد وتحريره ألرضه     

                                                
 –جامعة عـين شـمس      ، أطروحة دكتوراه ، توظيف التراث في الشعر الفلسطيني المعاصر     : صالح البردويل  )(358

  .82ص، م2001 غزة –كلية التربية وجامعة األقصى 
  .ها وما بعد45ص، ت.د، بيروت، دار الجيل، قصص القرآن: محمد أحمد جاد المولى وآخرون: انظر )(359

  .82ص، خبز اآلخرين: محمود شقير (360)
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 لتذكرنا بقصة   )361(ورد اسم سيدنا يوسف عليه السالم     " كعبة نفحة "وفي  ، تقدمها األجيال الفلسطينية  
لمالها من رموز ودالالت تتمـاهى      وتبرير ذكر هذه القصة القرآنية      ، هذا النبي ومعاناته في السجن    
والتي تتحدث عـن معانـاة     ، ومع موضوع القصة التي يحن بصددها     ، مع معاناة الشعب الفلسطيني   

أبناء هذا الشعب في سجون االحتالل حيث كانت أم أحد السجناء تقوم بالدعاء وقراءة آيـات مـن                  
وتتمـتم  ،  حيث أخذت تـصلي    ،ووضعت نفسها بين يدي اهللا    : "فيقول، أثناء صالتها " سورة يوسف "

  .)362("يوسف النبي"وبشكل خاص سورة ، بآياتها المحببة على قلبها
عائشة تضع طفالً حياً يقرأ لكم ما تيسر مـن          "في قصته   " محمد علي طه  "ويستلهم الكاتب     

حيث يتخذ القاص مـن البقـرة رمـزاً     ، في القرآن الكريم  " سورة البقرة "ما ورد في    !" سورة البقرة 
، وذلك بادعائهم الباطل حقهـم التـاريخي فيهـا      ، ومحاولة اليهود االستيالء عليها   ، سطينألرض فل 

لذلك تفانينـا   ، وقيمة وجودنا مرهونة بها   ، فحياتنا مرتبطة بها  .. وعرفنا ما لبقرتنا من قيمة    : "فيقول
د كانت  هذه البقرة لي فق   : وقال، وفي أحد األيام جاء رجل ال نعرف أمه       ..... في إرضائها وتسمينها  

  .)363("في قطيع يعقوب في صحراء يهودا
واتخـاذه البقـرة   ، "من العنـوان "ولكن ما هو هدف الكاتب من مواجهته لنا بالرمز من البداية     

فمن خالل رجوعنا إلى تلك السورة في القرآن الكـريم          ، وإشارته إلى سورة البقرة؟   ، محور لقصته 
بقرة نقرأ عن جريمة قتل وقعـت فـي بنـي           ففي سورة ال  ، يتضح لنا هدف القاص وما يرمي إليه      

وأخـذ كـل   ، واختلفوا في تحديد مرتكب هذه الجريمة، عليه السالم" النبي موسى"إسرائيل في عهد    
ويتكـتم  ، مع أن من بينهم من يعلم الجاني الحقيقي       ، واحد منهم يدفع األمر عن نفسه ويتهم به غيره        

فيحيـا  ،  فأمرهم بذبح بقرة وضرب القتيل ببعضها      ،ليتحاكموا عنده " موسى"فذهبوا إلى سيدنا    ، عليه
  .)364(وهذا كان بعد جدال طويل بين سيدنا موسى وبني إسرائيل، ويقول لهم عن قاتله، بإذن اهللا
كإشـارة  ،  أن الكاتب أراد من البداية أن يلمح إلى ارتكاب جريمـة – بعد ذلك   –ويتبين لنا     

ة المجرمين الحقيقيين إبعاد الشبهة عـن أنفـسهم         ومحاول، منه إلى أنهم مجرمون منذ فجر التاريخ      
إشارة أخرى إلى أنهـم يحترفـون الخـداع والتـضليل           ، والتنصل من الجريمة وإلصاقها بغيرهم    

وأن مزاعمهم بانتمائهم إلى هذه األرض محض افتراء ألن ذلك          ، والتزوير والجدال العقيم منذ القدم    
  .ديدنهم وطبعهم على مر العصور

  

                                                
  . وما بعدها72ص، قصص القرآن: محمد أحمد جاد المولى وآخرون: انظر )(361
  .33ص، رجال وقضبان: محمود أبو النصر )(362
 .113-112ص، جسر على النهر الحزين: محمد علي طه )(363
 . وما بعدها140ص، قصص القرآن: محمد أحمد جاد المولى وآخرون، انظر قصة سيدنا موسى عليه السالم )(364
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  :آيات قرآنية
لجأ بعض الكتاب إلى اقتباس آيات قرآنية تتناسب مع موضوع قصصهم أو الموقف الـذي                 

لتعطي إيحاءات عميقة وفي نفس الوقت التأثير على القارئ لما لهذه اآليات من قداسـة       ، وردت فيه 
 في أثناء حديثـه  )365("وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة"حيث يقوم أحد الكتاب باقتباس آية    ، في نفسه 

كـان  : "م وهدمها وطرد سكانها األصليين قائالً     1948ن اقتحام جنود العدو للقرى الفلسطينية عام        ع
وكان محمـد علـى     " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة     : "شيخ هرم في صومعة يقرأ بصوت مفطور      

، خيول المسلمين تصهل في حماس واألعداء يندسون في حـصونهم كالخنـافس          ، رأس جيش لجب  
  .)366(" من عيني الشيخوتحدرت دمعتان

فالنبي محمد عليه الصالة والسالم أعـد القـوة         ، فالمقصود من اآلية القرآنية واضح وجلي       
ودموع الشيخ  ، وأن يلجئهم إلى حصونهم صاغرين    ، واستطاع أن يخضع يهود المدينة ويهود خيبر      

مجيـد والحقـوق    وإن استرجاع الماضي ال   ، داللة على التفريط بالقوة وتغير الحال فحدث ما حدث        
  .السليبة منوط باسترداد القوة

في معرض انتقاده لزيارة السادات إلسـرائيل وتوقيعـه         ، واقتبس اآلية الكريمة قاص آخر      
وكانـت  ، أما رجال الدين الشوام فقد كانت اآليات القرآنية واضحة        : "حيث قال ، معها معاهدة سالم  

: لرسول ليس في أيدي أحفـاده واهللا يقـول  فمسرى ا، وافرة وتدل على أن الملك مخطئ في توقيعه    
  .)367("وأعدوا لهم ما استطعتم"

وإن جنحـوا للـسلم فـاجنح      "وضمن نفس الكاتب في قصته اآلية التي تدعو إلى الـسالم              
،  وذلك عندما أشار إلى أن رجال الدين في مصر حاولوا تبرير زيارة السادات إلسـرائيل               )368("لها

فـإن جنحـوا للـسلم      "بحث عن آيات قرآنية تـدعو إلـى الـسلم           اجتهد رجال الدين في ال    : "فقال
  .)369("فاجنح

وما قتلـوه   "نص اآلية القرآنية    " الشمعة والريح "واستخدم القاص محمد علي طه في قصته          
 وذلك عندما رمز بالشمعة ونورها إلى الشعب الفلسطيني ومقاومته          )370("وما صلبوه ولكن شبه لهم    

،  التف حول عنق الشمعة بمحاولة األعداء القضاء علـى المقاومـة           وبالحبل السميك الذي  ، الباسلة
  .فجاء االستشهاد بهذه اآلية للداللة على أنهم واهمون ولن يقدروا على ذلك

                                                
  .60: آية األنفال (365)
 .80ص، خبز اآلخرين: محمود شقير )(366
   .10ص، فصول في توقيع االتفاقية:  عادل األسطة)(367

  .61: آية األنفال (368)
 .10ص، فصول في توقيع االتفاقية: عادل األسطة (369)

 .157: آية النساء )370(
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، التي ينتقد فيها الكاتب السادات لزيارتـه إلسـرائيل        ".. بروخ هبا مار سادات   "وفي قصة     
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هـديتنا        "خطاباته وهي   يرددها في   " السادات"يقتبس آية قرآنية طالما كان      

 فإيراد هذه اآلية نوع من السخرية والتهكم وإظهار         )371("وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب       
، وذلك في الوقت الذي يقوم فيه بزيارة األعداء الذين يحتلون األرض          ، التناقض في مواقف السادات   

واقتباس هذه اآليـة فـي هـذا        ، يتمسح بالقرآن الكريم  ، هداتويبرم معهم المعا  ، ويرتكبون الجرائم 
الموقف ينضح بالسخرية الالذعة ألن الكاتب أراد أن يظهر وكـأن زيـادة الـسادات إلسـرائيل                 

  .واتفاقياته معهم هي الهداية
  

  :التأثر بأسلوب القرآن الكريم
 خـالل تـضمين     فعمدوا إلى محاكاته مـن    ،  بأسلوب القرآن الكريم   وقد تأثر بعض الكتاب     

وذلك فـي   ، أو صياغة الجمل على غرار األسلوب القرآني      ، فقراتهم كلمات وتراكيب من كتاب اهللا     
في قصته  " حنا إبراهيم "الكاتب  : حيث يقول ، محاولة الستثمار قداسة القرآن للتأثير في نفس القارئ       

بكل ما أوتيتم مـن قـوة   يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا ودافعوا عن أرضكم        " "صور من يوم األرض   "
وكم فئة صغيرة انتزعت حقها من فئـة كبيـرة   ، إن تفعلوا ذلك ومعكم الحق فال غالب لكم     ، وإيمان

  .)372(.."واهللا وكل من يعز عليه الحق مع الصابرين المناضلين، بإذن اهللا وقوة الحق
لـى  فكأن الكاتب يرمي من وراء استخدام هذا األسلوب إلى إضفاء نوع مـن القداسـة ع                 
والدفاع عنها بقوة والتـضحية فـي       ، ودفع الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة للتمسك بها      ، األرض

  .سبيلها
، وفي قصة أخرى حين يتحدث الكاتب عن بطل القصة الذي يرمز للمقاومـة الفلـسطينية                

لزيتـون  إني أنذره : زغردت وقالت، هكذا قيل له، ويوم ولدته أمه: "فيقول، يلجأ إلى األسلوب نفسه  
  . ليضفي نوعاً من االحترام والتقدير لهذا البطل)373("ربي أسعدني به شهيداً... بالده

  
  :الحديث النبوي الشريف

يقتبس بعض الكتاب أحاديث نبوية شريفة تتماهى مع الموضوعات التـي يتناولونهـا فـي              
 جزء مـن  "صور من يوم األرض"يضع تحت عنوان قصته     " حنا إبراهيم "فنجد  ، قصصهم القصيرة 

                                                
  .8: آية آل عمران )(371
   .24ص، م1979عكا ، منشورات األسوار، ريحة الوطن: يم حنا إبراه)(372
 .6-5ص، وطني ردني إلى رباك شهيداً: حسين مهنا )(373
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 مـشيراً إلـى   )374("تداعت له سـائر األعـضاء    ، كالجسم السليم إذا اشتكا منه عضو     "حديث نبوي   
إذا اشتكى منـه عـضو   ، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد  "الحديث النبوي   

  .)375("تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
لسطينيين داخل الـوطن المحتـل عـام        وذلك في إشارة من الكاتب إلى وجوب تماسك الف          

  .وتوحدهم في الدفاع عن األرض والحفاظ عليها، 1948
التي تشير إلى العدوان الصهيوني على األمة العربيـة سـنة   " من يحمي البيت؟"وفي قصة     

يقتبس القاص حديثاً شريفاً ينسجم مع الموضوع       ، واقتحام القدس والمسجد األقصى المبارك    ، 1967
الحرب خدعة وما غزى قوم في      .. وقال أبو محمد  .. باغت فانتصر ..  بدأ أبرهة هجومه   لقد: "فيقول

ما غزى قوم في عقر دارهم      " موظفاً حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم         )376("عقر دارهم إال ذلوا   
وذلك إشارة من الكاتب إلى أن العرب انتظروا حتى سارع العدو إلى غزوهم فـي عقـر   ، "إال ذلوا 
  .نت الهزيمة المذلةفكا، دارهم

ال "ومن األحاديث التي وجدها بعض الكتاب تتوافق مع الحالة الفلسطينية الحديث الشريف               
للداللة على أن الفلسطينيين قد تعلموا مـن ماضـيهم وتـاريخهم            ، )377("يلدغ المؤمن جحر مرتين   

لن يالحقنا العار   .. يا أخوتي ، يا أحبائي .. آه: "حيث يقول ، وأخذوا منها الدروس والعبر   ، وتجاربهم
ال يلدغ المؤمن مـن  : واآلباء قالوا، والنار طهرت أجسادنا وأرواحنا  ، فقد ولدنا من جديد   ، بعد اليوم 

  .)378("جحر مرتين
 ليشير من خاللـه     )379("أبغض الحالل إلى اهللا الطالق    "واقتبس كاتب آخر الحديث الشريف        

ألنـه  ،  يحفظه اهللا مـن الحـوادث  –عي  في قصته ذات المضمون االجتما -إلى أن سائق السيارة     
المال الحـالل ال    : قال السائق : "فيقول، اشترى سيارته من ماٍل حالل اكتسبه من كده وعرق جبينه         

  .واهللا يحب الحالل، لقد دفعت ثمنها من عرق جبيني، خوف عليه

                                                
 .19ص، ريحة الوطن: حنا إبراهيم )(374
حديث ، م1987الرياض  ، مكتبة المعارف ، 2ط، 3ج، سلسلة األحاديث الصحيحة  : محمد ناصر الدين األلباني    )(375
  .71ص، 1083رقم 
 .46ص، فصول في توقيع االتفاقية: طةعادل األس )(376
رقم الحـديث  ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، 10ج، فتح الباري:  أحمد بن حجر العسقالني )(377

  .529ص، المكتبة السلفية، 6133
 .93ص، جسر على النهر الحزين: محمد علي طه (378)
دار الفكـر  ، 2178رقـم الحـديث   ،  محيي الدين عبد الحميد    تحقيق محمد ، 2، 1ج، سنن أبي داود  : أبو داود  (379)

  .255ص، للطباعة والنشر والتوزيع



 117

أبغـض الحـالل إلـى اهللا       : "ال شك أنه يريـد أن يقـول       ، يبدو أنه يعرف  ، السائق يعرف   
  .)380("القالط

ألنه ال يتوافق   ، ويبدو أن الكاتب قد أخفق في توظيف الحديث الشريف في المكان المناسب             
  .وال مع الموقف الذي قيل فيه، مع الفكرة والمعنى

  

                                                
  .57ص، عائد الميعاري يبيع المناقيش في تل الزعتر: محمد علي طه )(380



 118

  :العهد القديم
إن اتكاء كتاب القصة القصيرة في األرض المحتلة على مصادر دينية يهودية كـان قلـيالً              

ومن الكتاب الذين اسـتلهموا المـصادر الدينيـة        ، ى مصادر دينية إسالمية   بالقياس على اتكائهم عل   
في إحدى قصصه التي انتقـد فيهـا زيـارة الـسادات للكيـان              " محمد علي طه  "اليهودية القاص   

يـصور أن   ، حيث يبدأ قصته باقتباس من التـوراة      ، والمبنية كلها على االقتباسات   ، )381(الصهيوني
حيث تخرج الشريعة من أورشليم التي تقضي بـين         ،  دولة اليهود  جميع األمم والشعوب تسعى إلى    

  .)382(األمم
وهذا من قبيـل    ، ومقصد الكاتب من ذلك كأن زيارة السادات إلسرائيل تحقيق لهذه النبوءة            

  .السخرية المرة
أورده القاص على لسان أمير     ، )383(وهناك اقتباس آخر طويل من التوراة في القصة نفسها          
ويتحدث عن أن أوالد يعقـوب      ،  ليكشف من خالله عن غدر اليهود      )384("ن كبوشي هالريو"الكنيسة  

وفي نهاية  ، "دينة"بابنة يعقوب   " شكيم بن حمود  "وأعجب ابن رئيس المدينة     ، جاءوا إلى إحدى المدن   
، وأن يقاسم أبناء يعقوب أهل المدينة في أرضهم وممتلكـاتهم         ، المطاف اتفق الطرفان على التزاوج    

  .)385(ونهبوها، وقتلوا كل الذكور في المدينة، لكن أبناء يعقوب غدروا، اً واحداًويصبحوا شعب
بـأن هـؤالء   ، ويرمي القاص من وراء هذا االقتباس إلى توجيه رسالة تحذير إلى السادات      

  .منذ أن وجدوا على وجه األرض، وأنهم ينكثون بالعهود والمواثيق، اليهود ال عهد لهم وال ذمة
  

                                                
 .71ص: المصدر السابق )(381

 .4-2: عدد، 2: اصحاح، شفر اشعيا: العهد القديم: انظر )382(
  .74 ص،عائد الميعاري: محمد علي طه )(383
رجل دين مسيحي اعتقلته سلطات االحتالل في السبعينات من القرن الماضي بتهمة التعـاون مـع المقاومـة             )(384

 .ثم أبعد خارج فلسطين المحتلة، وأمضى في السجن عدة سنوات، الفلسطينية
 .25-14: عدد، 34: إصحاح، سفرالتكوين: العهد القديم: انظر (385)
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  : من التراث الشعبيمصادر: ثالثاً
يتشكل التراث الشعبي من السير والحكايات واألغاني الشعبية والحكم واألمثال والعـادات              
، واختزاالً لها في هذه اإلبـداعات الـشعبية       ، ويعتبر استقطاراً لتجارب اإلنسان وخبراته    ، والتقاليد

مالً مهمـاً مـن عوامـل       كما ويمثل عا  ، ال يستطيع شخص معين نسبته إليه     ، وهو ملكية اجتماعية  
  .التكوين الثقافي العام

ولقد أبدع اإلنسان الفلسطيني فوق ترابه الوطني وعلى طول تاريخه الممتد عبر العـصور                
ويكشف عـن طـرق     ، الذي يدل على تجاربه العميقة مع واقعه      ، تراثاً هائالً من الموروث الشعبي    

  .هتفكير وأساليب حياة الشعب الفلسطيني العريق وطموحات
وعودتـه لجـذوره    ، وإن ارتداد األديب الفلسطيني في األرض المحتلة لتراثـه الـشعبي            

وسالح يشهره في معـارك الـصراع مـع         ، وأصالته محاولة للحفاظ على هويته الوطنية والقومية      
  .ونوع من الرد الطبيعي على محاوالت العدو السطو على هذا التراث وسرقته، المحتل

حيـث اسـتقى   ، بي يشكل رافداً مهماً من روافد األدب الفلـسطيني     وقد أصبح التراث الشع     
األدباء من أبطاله وحكاياته وأغانيه وأمثاله وتعبيراته ما مكنهم مـن اسـتغالل وتفجيـر طاقاتـه                 

  .وتجاوز معطياته المعروفة، الداللية
بحكم جاذبيته وصـلته    ، وتوظيف هذا التراث في األدب يقرب األديب من ساحة الجماهير           

يتعامل األديب  "فحين  ، ووجدانهم الجمعي ، ألنه أصالً تعبير عن روح ونبض الجماهير      ، الوثيقة بهم 
ال ، ويعاود تقديمه للناس مجدداً بعد تحميله األفكار التي يريـد         ، ويصيغه أدباً ، مع الموروث الشعبي  

وبهذا ينجح األديب   ، ةفيتم قبوله والتفاعل معه بسهول    ، يشعر الناس بالغربة أو النفور مما يقدم إليهم       
  .)386("في نقل التأثير المراد إلى المتلقين

ويتواءم مع  ، التي تعبر عن رؤيتهم   ، ويختار األدباء من التراث الشعبي العناصر المتوهجة        
، ومنـسربة فـي كيانـه     ، بحيث تصبح مكوناً أساسياً من مكونات العمل األدبي       ، تجاربهم اإلبداعية 

يع األديب أن يعيد بلورة وتشكيل معطيات التراث الشعبي لتتفق مع           كم ويستط ، وليست مقحمة عليه  
  .رؤيته وإلثرائها بدالالت جديدة

  
  
  
  

                                                
منشورات اتحاد الكتاب والـصحفيين     ، دراسة في الواقعية الثورية   ، لسطيني المقاتل الشعر الف : نزيه أبو نضال   )(386

  .20ص، )ت.د(، )ن.د(، الفلسطينيين
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  :األغنية الشعبية: أوالً
لقد أبدع الشعب الفلسطيني أغانيه الشعبية بلغته الدارجة النابعة من واقـع حياتـه المليئـة                
وعن عمق تجاربه وتفاعالته    ،  وانكساره والمعبرة عن أفراحه وأحزانه وحاالت انتصاره     ، باألحداث

  .وكذلك عن ذوقه العام، وعن أصالته وهويته الوطنية، مع األحداث التي مرت به
 لتجد فيهـا    )387("وإنما تتغنى بها الجماهير الشعبية    ، ال تعرف لها مؤلف   "واألغاني الشعبية     

ني أنظار األدباء لما تتمتع به      وقد لفتت هذه األغا   ، متنفساً للتعبير عن أفكارها ومشاعرها وعواطفها     
، فعمـدوا إلـى اسـتلهامها وتفجيـر طاقاتهـا     ، ولما يكمن فيها من قيم مختلفة     ، من تجارب عميقة  

  .وتوظيفها في أعمالهم اإلبداعية
التـي  ، األغنيـة المعروفـة   " الذين مروا من هنا   "يضمن قصته   " خليل السواحري "فالكاتب    

محمد : بعد إعدام األبطال الثالثة   ،  إحدى غرف سجن عكا    وجدت مكتوبة بالفحم األسود على جدار     
" عزيز الهـشلمون  "وذلك في إطار استرجاع بطل القصة       ، )388(جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي    

أال أن إيقاع العصى التي طالما هـوت علـى          : "حيث يقول ، لحظات تعذيبه داخل سجون االحتالل    
ا المتفجر ندب طالما ردده الهشلمون مع العجانين        ويتناهى من خالل إيقاعه   ، رأسه كان يشتد ويشتد   

  :في لحظات االختناق الحزينة
  يا ليل خلي األسير تا يكمل نواحوا
  راح يفيق الفجر ويرفرف جناحو

  تا يتمرجح المشنوق من هبة رياحو
  شمل الحبايب ضاع وتكسرت قداحو
  يا حيف كيف انقضت بيديك ساعاتي

  وطانيدمعي على أ، ال تظن دمعي خوف
  )389("عاكمشة زغاليل بالبيت جوعاني

  .فاستخدام هذه األغنية قد خدم الجو العام في القصة
ويكـشف عـن   ، واشتملت القصة أيضاً على مقطع من أغنية شعبية يتناسب مع جو القصة            

ويدخل البيت  : "فيقول، جو الفرح الذي يسود حين خروج المعتقل من السجن ليستنشق عبير الحرية           
  :وسمع نساء الحارة يتحلقن حول زوجته وتعلو أصواتهم بالغناء، تفقع زغروداً في الهواءوزوجته 

  
                                                

القدس ، مطبعة الشرق العربية  ، 1ط، األغاني العربية الشعبية في فلسطين واألردن     : عبد اللطيف البرغوثي  . د )(387
  .12ص، م1979

  .22-21ص، م1994عكا ، مطبعة أبو رحمون، 2ط، لشعبي الفلسطينيصور من األدب ا: توفيق زياد:  انظر)(388
  .118-117ص، دمشق، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، مقهي الباشورة: خليل السواحري )(389
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  جمل العيلة روح بقى غايب  الليلة وأخرى ليلة يا حبايب
  )390(جمل العيلة روح بقى محبوس  الليلة وأخرى ليلة بنعد فلوس

، )391( الهـوى  مقطعاً من أغنية شعبية مشهورة يا مـا مويـل         " صبحي حمدان "ويختار القاص   
االعتراف " كارتر"ورفض  ، إلسرائيل" السادات"وذلك في معرض انتقاداته لزيارة      ، ويضمنه قصته 

ليوحي بأن اإلنسان الفلسطيني يتحمل المعاناة واآلالم والعذاب ويتجرعهـا مـن            ، بمنظمة التحرير 
ة أوروبية تهدف   كارتر يعارض أية مبادر   : "ويأبى الذل والهوان مهما كان الثمن فيقول      ، أجل وطنه 

وانبعث صوت موال شعبي في مـسجل فـي إحـدى           ، إلى االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية    
  :الزوايا

  يا ما مويليه  يا ما مويل الهوى
  )392("حكم النذل فينا  ضرب الخناجر وال

 على المقطع السابق وذلك حين يختار الكاتب شخصيات         )393("التجول ممنوع "وتشتمل قصة     
مختلفة من المجتمع الفلسطيني ليبين من خاللها أثر االحتالل في عرقلة الحياة اليوميـة          تمثل نماذج   

إذ سرعان ما تتحول الهموم الذاتية للشخصيات إلـى ثـورة جماعيـة حـين             ، لكافة فئات المجتمع  
  .يرددون يا ما مويل الهوي

ء حيـث   األغنية الشعبية في احتقـار العمـال      " أحداث حاسمة في ليلة خوف    "وتسخر قصة     
وذلك ، تكشف عن المعاناة النفسية التي تكابدها هذه الشرذمة المنبوذة والخارجة عن الصف الوطني            

بحيث يصل به األمر إلى حـد إشـهار المـسدس فـي             ، من خالل مالحقة األطفال ألحد العمالء     
  ..اقتلنا إن كنت زلمة.. اضرب يا أبو المراجل: "فيسخرون منه قائلين، وجوههم

  : صوت واحدينطلقون في
  والخاين شعره منكوش  ما أحال الربطة باب الحوش

  )394("والخاين ال أنقده قد  ما أحال الربطة باب البد
األغنية الشعبية في قصته التي يتحـدث فيهـا عـن مكانـة            " حنا إبراهيم "ويستلهم األديب     

وتجريـد  ، األرض بالنسبة لإلنسان الفلسطيني ودفاعه عنها ضد محاوالت االحـتالل اغتـصابها           
، حيث تتماهى األغنية مع موضوع القصة وجوهـا العـام         ، الفلسطيني منها داخل فلسطين المحتلة    

                                                
  .117ص، مقهى الباشورة: خليل السواحري (390)
 .97ص، األغنية الشعبية الفلسطينية: حسن الباش )(391

  .68ص، م1983القدس ، منشورات البيادر، 1ط، جماجمعرس ال: صبحي حمدان (392)
 .23ص، م1980ابلس ن، شوال طحين: محمد كمال جبر )(393
عبـد اللطيـف   . د: انظـر ، جاء هذان البيتان على نمط أغاني الزفة ، 18ص، بياع السوسي : فضل الريماوي  )(394

 .189ص، األغاني الشعبية في فلسطين واألردن: البرغوثي
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 دونم زرعناهـا بـدم      75، أخذوا أرضنا ، نحن جماعة فالحين  .. يا خيا األرض ند الروح    : "فيقول
، لـة يحبسونا ونطلـع بالكفا ، كل ما نروح إلى األرض يجي البوليس إلى األرض العسكري  .. قلوبنا

قلنا لهم مالك الموت فقـط      ، ونرجع من مركز البوليس إلى األرض على طول       ، يكفل الواحد نفسه  
  ..يردنا

  وقفت ع األرض وعيوني عم تبكي   من طريق البركة)395(نزلت ع المل
  هاي األرض إلنا وحنا صحابا  ويا رابين مالك عندي شركة

  رةأجا البوليس حطني في النظا  فتت ع األرض تا عزل حجارة
  )396("تع اكفلني تا ارجع الترابا  محامي األرض يا حنا نقارة

، )397("الـسمال "األغنية الشعبية في قصته الموسومة بـ       " عزت الغزاوي "ويوظف الكاتب     
كيـف  ، ابنة الحادية عشرة الصائمة في رمضان أقوال جدتها لهـا         " لطيفة"وذلك حين تتذكر الطفلة     

وهناك فرق شاسع بـين القريـة       ، بينما هي في المخيم   ، ةكانت يمضي الوقت في رمضان في القري      
  .م1948تمثل الفلسطيني الذي ذاق مرارة النكبة عام " لطيفة"والطفلة ، والمخيم
وفجـأة  : "وذلك حـين يقـول    ، وجاءت األغنية الشعبية في القصة غير منفصلة عن بنيتها          

تقتـرب مـن حجـارة المـسجد        ، عالية كأنها جزء من السحاب    ، تتراءى لها مئذنة المسجد عالية    
وتتخيل ، فتستقبلها برودة عتيقة تسري في أعماقها     ، ثم تختلس النظر عبر النافذة    ، المهترئة وتلمسها 

وينتـشلها صـوت الرفيقـات    ، نفسها تقف جامدة على سجادة باهتة تقرأ أنواع الطالسم واألدعيـة   
  .وفتيات الحارة

  .مات مات رمضان
  .ال واهللا سالمته
  .يمةواجت أخته حل

  :اتعيط على قامته
  .فينطلق صوت حاد، وقليالً قليالً تتغير نبرة الصوت مع ازدياد الظلمة

  .وذن يا وذان
  .يا قصير الرقبة
  .يا طويل الذان
  .مرتك صبحية

                                                
  .قةاسم منط: المل (395)

، "العتابـا "وجاءت على نمـط   ، وربما هذه األبيات من تأليف الكاتب     ، 35-34ص، ريحة الوطن : حنا إبراهيم  )396(
 .117ص، األغاني الشعبية العربية في فلسطين واألردن: عبد اللطيف البرغوثي. د: انظر
  .23ص، م1987القدس ، منشورات اتحاد األدباء والكتاب، سجينة: عزت الغزاوي )(397
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  .واردة عالمية
  .القاها شبين

  .من شباب حسين
  .)398("ويطول الغناء يهتف لسانها بالكلمات الغذية

  .وما تجري به األحداث في القصة، ئمة مع المضمونفهذه األغنية منسجمة ومتوا
فـي  " تل الزعتر "بشدة الهجوم على مخيم الالجئين الفلسطينيين       " محمد علي طه  "وينتقد الكاتب   

حيث يوظف األغنية الشعبية لالستهزاء والتهكم والسخرية من األنظمة العربيـة           ، 1967لبنان سنة   
  :ي فيقولالتي ارتكبت المجازر بحق الشعب الفلسطين

ويتوقف القصف الوحشي بدقائق يخرج عائـد  ، عندما يفرغ صندوقه الخشبي من المناقيش     "  
فيبـدأ  ... يسير وراءه رفاقه وأترابه فيكونون جوقة مطربها عائد الميعاري        ، الميعاري من الخنادق  

  :بالغناء ويرددون وراءه
  .فيتنامي يا فيتنامي

  .ابن العزة والكرامة
  .أنت من خلفك هانوي

  ...وأنا خلفي
  .بيروت: فيصرخ أحدهم

  ..هاي.. هاي: فيرددون
  .دمشق الشام: فيصرخ ثان

  ..هاي.. هاي: فيرددون
  .عمان: فيصرخ ثالث

  ..هاي.. هاي: فيرددون
  :ثم ينشدون معاً بصوت قوي

  .فيتنامي يا فيتنامي
  .ابن العزة والكرامة

  .انت من خلفك هانوي
  .وأنا خلفي

  .)399(..!"حرامي

                                                
 .24ص، سجينة: عزت الغزاوي )(398
  .15ص، عائد الميعاري يبيع المناقيش في تل الزعتر: حمد علي طه )(399
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  :لحكاية الشعبيةا: ثانياً
، ويتوارثها الناس جيالً بعـد جيـل  ، تعتبر الحكايات الشعبية ملكية اجتماعية يتناقلها الجميع      

البطل الشعبي نفسه هو محور الحكايات الـشعبية    "ويكون  ، وتعد مكوناً أساسياً من المكونات الثقافية     
ا وتوظيفهـا فـي مجـال        مما يؤهلها الستثماره   )400("حيث يكشف عن عمق تجربة إنسانية نعيشها      

  .األدب
وبما تزخـر بـه مـن       ، ووجد األديب الفلسطيني في الحكايات الشعبية مادة غنية بالرموز          

تشتمل على  "فهذه الحكايات الشعبية    ، أبطال وأحداث يمكن أن تتماهى مع الحالة الفلسطينية الخاصة        
وأسبغ عليها من الـصفات     ، وحملت بأهدافه وأمانيه  ، نماذج للبطولة التي تخلقت من وجدان الشعب      
، نماذج ال تمثل ذاتها بقدر ما تمثل الشعب كمجموع        ، والميزات ما يجعلها قادرة على تحقيق الهدف      

 وتحويلها إلى رموز تـشي      )401("من حيث إمكانية استلهامها   ، وهي لذلك تمثل عنصراً ممكناً للصلة     
  .وتعبر عن رؤية األديب، بالواقع الفلسطيني

بالحكاية الشعبية ليعبر من خاللها عن منظوراته وأفكاره تجـاه          " أكرم هنية "ويتوسل كاتبنا     
على الحكاية الـشعبية    " هزيمة الشاطر حسن  "فهو يعتمد في قصته الموسومة بـ       ، الواقع الفلسطيني 

،  ذلك البطل الشعبي الذي ينجز مهماته التي تتسم بـالخطورة بنجـاح  )402("الشاطر حسن"المعروفة  
لم يقف عاجزاً كبـاقي    ، وضرب الجفاف القرية  ، فبعد أن انقطع المطر   ،  منتصراً ويعود في كل مرة   

نظر إلـى الجمـوع     ... وحده الشاطر حسن لم يضع يده على خده مهموماً حزيناً         "بل  ، أفراد القرية 
لم يؤثر الجوع فيها كثيراً ليمتطـي       ، قفز برشاقة " البد أن أفعل شيئاً   "المستكينة العاجزة بشفقة وقال     

، ثم تطلع نحو الجموع التي تنتظر المطـر       ، ه األسود الذي كان يوفر من أجله كل قطرة ماء         حصان
  .)403("سأعود لكم بالماء: وهتف بقوة

، فأراد الكاتب من خالل ذلك أن يحث الشعب الفلسطيني على ضرورة الصمود والمقاومـة             
 أن العمل والمقاومـة  كي يؤكد على  ، وال يعود للقرية  ، وجعل الشاطر حسن يفشل في إحدى مهماته      

  .بل البد من العمل والمقاومة الجماعية ضد المحتل، الفردية غير مجدية إطالقاً

                                                
 .26ص، م1979القدس ، مؤسسة ابن رشد للنشر، 1ط، البطل الفلسطيني في الحكاية الشعبية: علي الخليلي )(400
  .52ص، م1983، )م.د(، مؤسسة سنابل للتوزيع والنشر، 1ط، استلهام الينبوع: عبد الرحمن بسيسو )(401
وذلك عن طريق تكليفه    ، فالشاطر حسن كما تقول الحكاية الشعبية أرادت زوجة أبيه أن تكيد له وتتخلص منه              )(402

  .لكنه كان في كل مرة يتغلب على الصعاب ويعود منتصراً، له يلقي حتفهعالقيام بمهام خطرة ومستحيلة 
وإبراهيم مهوي  ، 41ص، م1987 القاهرة،  دار الفتى العربي   ،1ط، حكايات شعبية من فلسطين   : نمر سرحان : انظر

وعلي ، 170ص، )ت.د(، بيروت، نصوص ودراسة في الحكاية الشعبية الفلسطينية     ، قول يا طير  : وشريف كناعنة 
  .56-55ص، البطل الفلسطيني في الحكاية الشعبية: الخليل

 .87ص، طقوس ليوم آخر: أكرم هنية )(403
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يصور فيها سياسة القمـع التـي تمارسـها    " أمنيات محمد العربي"وفي قصته المعنونة بـ    
ن التي تبث الرعب والخوف في نفس اإلنـسا       ، األنظمة العربية من خالل أجهزة مخابراتها الرهيبة      

 حيث يفتح الصياد الجـرة التـي        )404("المارد والصياد "يرتكز الكاتب على الحكاية الشعبية      ، العربي
: يقـول ، ويحقق كل أمنياته  ، ويلبي جميع طلباته  " شبيك لبيك : "يقول له ، علقت بشبكته فيخرج مارد   

وما ، ينيهجعلته يغمض ع  ، وما أن رفع محمد العربي الغطاء حتى انبعثت عالياً سحابة من الدخان           "
لوال صـوت المـارد     ، كاد العربي أن يذهب في غيبوبه طويلة      ... أن فتحها حتى رأى أمامه مارداً     

ويقوم المارد بتلبية جميع طلبات محمد      ، )405("عبدك بين أيديك  ، شبيك لبيك "الذي انطلق رقيقاً واثقاً     
عب في المارد حين    ويدب الر ،  من طعام ومالبس   – الذي يرمز لإلنسان العربي المقموع       –العربي  

، ويختفي بسرعة مع أكوام الطعـام والمالبـس       ، تخليصه من رجال المخابرات   " العربي"يطلب منه   
  .داللة على شراسة أجهزة األنظمة

حيث يستعين بالحكايـة  " لمحمود شقير"ذات المضمون االجتماعي " بقرة اليتامى"وفي قصة     
وذكـر  ، وإنما مجرد إشارة إليها   ، ن تستغرقها كلها   في ثنايا قصته دون أ     )406("بقرة اليتامى "الشعبية  

وطلب أبو إسماعيل من ابنه     ، عندما كانت األسرة مجتمعة في إحدى األمسيات      ،  بعض أجزاء منها  
، وتعزيز فكرتها ، وهدف الكاتب من ذلك دعم مضمون قصته      ، "بقرة اليتامى "أن يقص عليهم حكاية     

واستغالل الطبقة الفقيرة البسيطة المسحوقة من قبـل        ، التي تدور حول الصراع الطبقي في المدينة      
بعد أن لم يعد له عمـل فـي         ، للعمل في المدينة  " أبو إسماعيل "حيث يضطر بطل القصة     ، األثرياء

                                                
وعنـدما  ، فظن أنها مألى بالجواهر والذهب، تتحدث عن صياد علقت في شبكته جرة     " يادالمارد والص "حكاية   )(404

نمـر  : انظر، ويلبي له جميع طلباته   " شبيك لبيك عبدك بين أيديك    : "وقال له ، انطلق منها مارد ضخم   ، رفع عطاءها 
  .76ص، م1988بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2ط، الحكاية الشعبية الفلسطينية: سرحان

  .138ص، طقوس ليوم آخر: أكرم هنية )(405
، ى وأنجب منها ولـداً وبنتـاً أيـضاً   فتزوج بأخر، تتحدث الحكاية عن رجل أنجب ولداً وبنتاً ثم ماتت زوجته  )406(

لكن صـحتهما  ، وكانت زوجة األب تطعم أوالدها غير ما تطعم اليتيمين،  اليتيمين وكانت عنده بقرة فأعطاها لولديه    
وذلك أن الولـدين عنـدما   ، فعرفت السر، فأرسلت معهما ابنتها، لديها فأرادت أن تعرف السبب    امن صحة و  أفضل  

إن : وقالـت لزوجهـا   ، فتظاهرت الزوجة بالمرض  ، رنيها فيأكالن لحماً وأرزاً   فتفتح ما بين ق   ، الن للبقرة افتحي  يقو
وقابال راعي أغنام وطلبا منه ماء فـدلهما        ، لبيتوخرجا من ا  ، فحزن الولدان ، فذبح البقرة ، شفاءها بأكل لحم البقرة   

ثـم  ، فأصبح غزاالً ، لكن الولد شرب منه   ، أال يشربا من األول حتى ال يتحوال إلى غزالين        بوأوصاهما  ، على نبعين 
فقامت أمه وأختـه والخادمـة      ، وذهب للحج ، فرآهما الملك فأعجب بالبنت وتزوجها    ، جلسا ليستريحا بجانب قصر   

والحظ الملك أن الغزال يأخذ خبزاً إلى البئر فتبعه ورأى زوجته           ، وعندما رجع قلن له بأنها ماتت     ، البئربإلقائها في   
ثم عرف حقيقة الغزال فـسقاه مـن أحـد       ، وقام بإحراق أمه وأخته والخادمة    ، وعرف الحقيقة ، داخل البئر فانتشلها  

نـصوص دراسـية فـي      ،  قول يا طير   :عنةإبراهيم مهوي وشريف كنا   ، األحواض فرجع شاباً ثم عاشوا في أمان      
 .92ص، الحكاية الشعبي الفلسطينية
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وتفتن سيدة البيت به وبقوته البدنيـة لدرجـة أنهـا           ، ويعمل بستانياً لدى عائلة ثرية موسرة     ، القرية
وكبر فـي الـسن وأصـبح       ، هرة شبابه في خدمة تلك العائلة     ولكن بعد أن أفنى ز    ، حاولت إغراءه 

ورغم الفقر والفاقـة التـي يعـاني منهـا أوالده      ، رغم توسالته ، تشتمه وتطره من العمل   ، عجوزاً
خالل القصة علـى    " بقرة اليتامى "فجاءت اإلشارة إلى حكاية     ، لتستبدله ببستاني شاب قوي   ، الصغار

  :مضمون حيث يقوللسان إسماعيل لتأكيد هذا الطرح وال
  .وأنا وأمك نتسمع.. احكيها أنت، إسماعيل"

  .أوالد يتامى ولهم بقرة.. كان في يوم من األيام -
 .أيوه -

 .وكان يسكن جانبهم ناس أغنياء -

 .أيوه -

 .األغنياء قالوا نريد أن نذبح بقرة اليتامى، وفي يوم -

 وبعدين؟ -

..  وصـاروا يطـاردون البقـرة     ،وقام األغنيـاء  .. لما اليتامى سمعوا صاروا يبكون    ، وبعدين -
، يا رب اجعلها ال تنـذبح     : وعند الذبح اليتامى قالوا وهم يبكون     .. وهربت وتعبوا لما أمسكوها   

: وخلـوهم يقولـون   .. وضربوهم، وهجموا على اليتامى  .. وتعب األغنياء وهم يحزون رقبتها    
وقـام  .. حمهـا وعندما أكلوها ما قـدروا يمـضغون ل       ، وذبحوها فانذبحت .. انذبحي يا بقرتنا  

وطـار الطيـر   .. فأكلوهـا .. كوني طرية تحت أسـنانهم    : فقال اليتامى .. األغنياء وضربوهم 
، يتوافق مع مضمون القـصة    ،  فتضمين هذه الفقرة من الحكاية الشعبية      )407("وتتمسون بالخير 

 .ويخدم هدف الكاتب

ويـستعير  ، لـشعبية يتكئ أكرم هنية على الـسيرة ا      " وقائع التغريبة الثانية للهاللي   "وفي قصة   
حيث يضغي على تغريبـة بنـي       ،  ويسخرها لخدمة الواقع الفلسطيني    )408(أجواء تغريبة بني هالل   

ومسيرة نـضاله وعالقـة الثـورة       ، تتحدث عن تغريبة الشعب الفلسطيني    ، هالل أبعاداً فلسطينية  
تتـسع سـاحة    : "وليق، التي لعبت دوراً سلبياً تجاه الشعب الفلسطيني      ، الفلسطينية باألنظمة العربية  

وتتـألق  ، تدوي صرخته فتـصهل الخيـول     " أنا أبو زيد الهاللي   .. "ويشتد وطيس القتال  .. المعركة

                                                
 .30-29ص، خبز اآلخرين: محمود شقير )(407
ين نحـو  هبعد أن ضربها الجفاف متوج    ، وهي السيرة الشعبية التي تصور خروج بني هالل من نجد والحجاز           )(408

 خاضها بنو هالل في شـمال أفريقيـا مـع           بحثاً عن الخصب والطعام وتصور كذلك المعارك التي       ، شمال أفريقيا 
: انظـر ، وبسط سيطرتهم على تونس   ، حيث استطاعوا في نهاية المطاف قتل الزناتي      ، الزناتي خليفة وأمراء القبائل   

  .م1981بيروت ، المكتبة الثقافية، تغريبة بني هالل: عمر أبو النصر
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يتـذكر  .. يلمح الزناتي بيـنهم   .. يتصدى لهم ، يالحقه فرسان الزناتي  .. النجوم ويتحمس المقاتلون  
  .)409("تسكن مناطق مختلفة، الزناتي عائلة كبيرة"

شيوخ "و" الزناتي خليفة "و، قصة رمز لإلنسان الفلسطيني في المنفى     في ال " فأبو زيد الهاللي  "  
  .يرمزون إلى األنظمة العربية التي تتآمر على الشعب الفلسطيني" القبائل

 من ألف ليلة وليلة فـي قـصته         )410("شهرزاد"شخصية  " محمد علي طه  "ويستعير القاص     
مظهـراً الـسلبيات الكثيـرة      ، ظمة العربية والتي ينتقد فيها األن   " ثالث حكايات بعد ألف ليلة وليلة     "

ففي الوقت الذي يرتع فيه الغرباء فـي هـذه الـبالد وينعمـون              ، المحزنة والمؤلمة لهذه األنظمة   
معرياً إياه ومؤكداً علـى   ، ويركز الكاتب على نظام السادات    ، نجد أهلها يقاسون ويعانون   ، بخيراتها

  .حتمية التغيير
وإعفـاء  ، إظهار حياديته " شهرزاد"اء استعارته لشخصية    ونالحظ أن مقصد الكاتب من ور       

  :يقول، نفسه من المسئولية
  :ولما كانت الليلة الثالثة بعد األلف قالت شهرزاد"

فأهلكـت  ، أن شعب مصر أصابته سنة    ، والرأي السديد ، ذو العقل الرشيد  ، بلغني أيها الملك السعيد   
علـى  ، فقام عبد خصي أسود   ،  ونفق الجاموس  ،فأكل الدود القطن  ، الزرع والثمر والضرع والبشر   

أتقنوا ، جمع حوله مجموعة من العضاريط الرعاديد     ، وفكر مقلوب ، ذو مسفر مثقوب  ، التملق تعود 
  .)411(.."كافور.. كافور"يهتفون له صباح مساء ، األهازيج واألناشيد

 ليلة وليلة   فكأن الكاتب أراد أن يتخفى وراء توظيفه السم شهرزاد واستخدامه ألسلوب ألف             
  .في السجع

  
  :المثل الشعبي: ثالثاً

 كبـاقي أنـواع األدب      – شعره ونثـره     –كان للمثل الشعبي حضور في األدب الفلسطيني          
بـصفته  ، لما له من تأثير كبير في حياة الناس الفكرية والنفسية         ، الشعبي من أغانٍ وحكايات شعبية    

ألنـه  ، درته على أن يجود بدالالت سخيةولق، حكمة مستقطرة أو خالصة تجارب ومواقف وأحداث    

                                                
  .84-83ص، طقوس ليوم آخر: أكرم هنية (409)
لمـا عجـز    ، هريار كان يقتل في كل يوم عذراء يتزوجها انتقاماً لنفسه من خيانة زوجته له             يذكر أن الملك ش    (410)

وكانت قـصص  ، وتثنيه عن فعله هذا   ، تطوعت ابنة الوزير شهرزاد للتزوج الملك     ، وزيره عن إيجاد فتاة ليتزوجها    
الموسـوعة  ): إشـراف (شفيق غربـال    ، الليالي التي تقطع القصة فيها عند مقطع مشوق هي وسيلتها التي نجحت           

 .1098ص، م1981بيروت ، دار نهضة لبنان للطباعة والنشر، 2ج، العربية الميسرة
 .91ص، عائد الميعاري يبيع المناقيش في تل الزعتر: محمد علي طه )(411
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، باستطاعته أن يثـري الـنص     ، أودعت في صيغة أو قالب مثل     ، عبارة عن تجارب إنسانية عميقة    
  .وأن يعبر عن اللحظة الحاضرة

ألن الشعب بمجمل أفراده يظل المادة األصـلية        ، ويرتبط المثل بعالقة حميمة مع الجماهير       
، متوارثة شفهياً من جيل إلـى جيـل       ، موجزة، ارة عن جملة مفيدة   فهو عب ، لظهور األمثال ونشأتها  

واسعة االنتشار في األوساط الشعبية على اخـتالف مـستوياتها          ، بليغة المعنى ، وهي محكمة البناء  
  .)412(وطبقاتها
ويـصلح  "ألنه يتمتع بقيمة إيحائية عالية  ، وقد أفسح األدباء له المجال في أعمالهم اإلبداعية         

  .)413("عدد ال يحصي من المقامات المتكررة عبر العصورللتعبير عن 
التي تتحدث عن الغارات الغادرة التي قامت بهـا طـائرات           " مدرسة بحر البقر  "ففي قصة     

استطاع الكاتـب عبـر     ، وقتل األطفال األبرياء  ، العدو الصهيوني على مدرسة بحر البقر المصرية      
  :وذلك حين قال، حيةأن ينهي قصته نهاية مو، استخدامه للمثل الشعبي

واوي بلـغ  " مقتبساً مضمون المثل )414("معدة الثعلب أقصر وأضعف من أن تهضم المنجل    "  
وسـتكون عاقبـة   ،  للداللة على أن ما يقوم به الصهاينة من إجرام سيرتد وباالً عليهم     )415(...منجل

  .جرائمهم وخيمة
والتجـاء  ، صاب فلسطين لتتحدث عن اغت  ، التي تتدثر بالرمز  " خطبة لرجل غبي  "أما قصة     

وفيها يلجأ الكاتب إلى األمثـال ليظهـر عجـز    ، اإلنسان الفلسطيني إلى البلدان العربية كي تساعده 
  :يقول، وتخليها عن الفلسطينيين، وتخاذل تلك األنظمة

  .العين بصيرة واليد قصيرة: قال شيخ القبيلة الشرقية"
  ..ثم توجهت شماالً

فهو أكبر مني بشهر وأوعى منـي       ... هب إلى أخي شيخ القبيلة الغربية     اذ: قال شيخ القبيلة الشمالية   
  .)416("بدهر

وأكبر منك بشهر أعلـم منـك       "، )417("العين بصيرة واليد قصيرة   : "فتوظيف هذين المثلين    
  .إلظهار تخلي وتهرب تلك األنظمة من نصرة الشعب الفلسطيني، )418("بدهر

                                                
  .2ص، م1999بيروت ، مكتبة لبنان، 1ط، معجم األمثال الفلسطينية: حسين علي لوباني )(412

 .197ص،  التراثيةالبنيات:  سيزا قاسم)413(
  .73ص، األصيلة: محمد نفاع )(414
 .852ص، معجم األمثال الفلسطينية: حسين علي لوباني )(415
   .120ص، جسر على النهر الحزين:  محمد علي طه)(416
  .545ص، معجم األمثال الفلسطينية: حسين علي لوباني )(417
  .78ص: المصدر السابق )(418
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 أثناء انتقاد القاص لألنظمة     )419(" ظفرك ما حك جلدك غير   "ويجيء اقتباس وتوظيف المثل       
واكتفـى الـبعض اآلخـر     ، العربية التي ارتكب بعضها مجازر بحق أبنـاء الـشعب الفلـسطيني           

فـي  " تل الزعتـر  "فيقول الكاتب بعد أن ينتقد ضرب سوريا لمخيم الالجئين          ، بالتصريحات الرنانة 
وما دام زعمـاء    .. م ينسوا أيلول بعد   فال تهمهم تصريحات القاهرة وبغداد والرياض ألنهم ل       : "لبنان

 ملمحاً إلى وجوب اعتماد الـشعب       )420("وما حك جلدك مثل ظفرك    !! فطز، العرب من هذا الطراز   
  .وال يركن إلى هذه األنظمة المهترئة، الفلسطيني على نفسه

ذات المضمون االجتماعي عدة أمثال     " المعطف"في قصته   " محمد علي طه  "ويحشد الكاتب     
فهي عنيـدة مثـل أمهـا    ، لن تغير رأيها مهما كانت األوضاع  : "يقول، انٍ معينة قصدها  ليوحي بمع 

ويقـول  "... كأنه ما عند خريش خبـر     "اللعينة تتظاهر   "... طب الجرة على تمها تطلع البنت ألمها      "
 وتـدعى  )422( فهو يريد أن يبين أنها تتصف بالعناد كأمها في المثـل األول            )421("ينجبون كاألرانب "

كمـا  ، يدل على كثرة اإلنجـاب ، والمقصود من المثل الثالث واضح وجلي ، عرفة في الثاني  عدم الم 
داللـة علـى أنـه يريـد أن يثيـر      " أن يحك له على بيت جرب"يقتبس في نفس القصة مثالً آخر     

المكتـوب مـا منـه    "وجـاء المثـل     ، وأن يعزف له على وتر حساس     ، موضوعات حساسة مهمة  
فأنا : "فقال، نت إحدى الشخصيات تحث السائق على االنتباه للطرق        في القصة حين كا    )423("مهروب

 للداللـة   )424("المكتوب ما منه مهروب   ، صيف شتاء ، على الشارع منذ خمس عشرة سنة ليل نهار       
فكل شـيء   ، فال يستطيع أن يفر من قضائه     ، على أن اإلنسان مهما كانت لديه من الخبرة والمعرفة        

  .قضاء وقدر
" من يحمـي البيـت؟  " في قصته    )425("الكف ال تالطم المخرز   "ة المثل   واقتبس عادل األسط    

ومن ، حيث اتخذ من شخصية عبد المطلب رمزاً للملك حسين        ، التي أسقط فيها التاريخ على الواقع     
وجاء هذا المثل على لسان عبـد المطلـب ليبـرر           ، أبرهة الحبشي رمزاً ألحد الزعماء الصهاينة     

ماذا أسـتطيع   : "يقول الكاتب على لسانه   ، وتسليمه القدس لهم  ، دخنوعه وخضوعه واستسالمه لليهو   

                                                
  .720ص: المصدر السابق )(419
  .9ص، عائد الميعاري يبيع المناقيش في تل الزعتر: ي طهمحمد عل )(420

 .54ص: المصدر السابق (421)
  .487ص، معجم األمثال الفلسطينية: حسين علي لوباني )(422
 .787ص: المصدر السابق )(423

 .55ص، عائد الميعاري يبيع المناقيش في تل الزعتر: محمد علي طه )424(
 .627ص، طينيةمعجم األمثال الفلس: حسين علي لوباني (425)
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.. أما أموالي وعقاراتي فتـصادر إن حاولـت معارضـته         .. مسرى محمد له من يحميه    .. أن أفعل 
  .)426("إن الكف ال تالطم مخرزاً.. ألصمت إذن وألقل للناس أن يصمتوا

ز فيهـا شخـصية حـاتم       التي ترم " كيف استطاع الطائي الخروج من المأزق؟     "وفي قصة     
ويقـدم لهـم   ، الطائي إلى اإلنسان الفلسطيني من أبناء القدس الذي يتعاون مـع رجـال المقاومـة      

 على لـسان حـاتم   )427("للحيطان آذان"و" امشي الحيط وقل يا رب السترة     : "جاء المثالن ، المساعدة
، فـي األعمـال الوطنيـة     وال يشاركون   ، منتقداً أبناء مدينة القدس الذين يؤثرون السالمة      ، الطائي

ويومها أنكر حاتم أقوال الناس التي طغت وأصبحت علـى كـل لـسان     : "ويقفون موقفاً سلبياً يقول   
فاقتبـاس  ، )428("وغير ذلـك  .. وأنا مالي ، امشي الحيط وقل يا رب السترة     ، للجدران آذان وعيون  "

  .هذين المثالين لذم سلبية هذه الفئة
ال بـساسي وال    : األول: مثاالن" لخليل السواحري " "ناالذين مروا من ه   "وقد ورد في قصة       

بتهمة تعاونـه  " عزيز الهشلمون"حين جاء رجال أمن العدو إللقاء القبض على بطل القصة           " بواسي
  :فيقول، مع رجال المقاومة

  :قال الرجل الذي يحمل بيده الجهاز"
  !ونريدك لخمس دقائق فقط، نحن من رجال الشرطة -
للتظاهر بأنه لم يفعـل   ، )429("ال بساسي وال بواسي   "الشرطة مني؟ أنا رجل     ماذا تريد   ، يا إلهي  -

 جاء في معرض تصوير الكاتب      )430("جاب راس كليب  : "والمثل الثاني ، ولم يرتكب ذنباً  ، شيئاً
بأنه سـيكون   ، النفسية والمعنوية بعد خروجه من السجن     " عزيز الهشلمون "لحالة بطل القصة    

 :يقول،  الناس بما قام به من عمل وطنيومفتخراً أمام، مزهواً بنفسه

، يبرم شنبه مثل أبو زيد الهاللي     ، وحين يخرج من السجن فسوف يمشي أمام الناس مرفوع الرأس         "
ونسوة الحي يـسهون ثـالث أو   ، الرجال يزورونه مهنئين على جدعنته    ، "جايب راس كليب  "وكأنه  

  .)431("أربع ليال يغنين ويرقصن له
التي تتحـدث عـن معانـاة     " غيمة وتزول "بالمثل  " عبور"يلة قصته   وأنهى الكاتب زكي الع     

اإلنسان الفلسطيني أمام مكاتب العدو عند عبوره جـسر األردن مغـادراً أو قادمـاً إلـى األرض                  
: يقـول ، وتفاؤل بأن النـصر آت بـإذن اهللا       ، ليوحي بأن هذا األمر محنة وسوف تنكشف      ، المحتلة

                                                
  .46ص، فصول في توقيع االتفاقية: عادل األسطة )(426

  .320ص، معجم األمثال الفلسطينية: حسين علي لوباني (427)
 .32ص، فصول في توقيعه االتفاقية: عادل األسطة )(428
  .110ص، مقهي الباشورة: خليل السواحري )(429
  .271ص، معجم األمثال الفلسطينية: حسين علي لوباني )(430
  .110ص، مقهي الباشورة: خليل السواحري )(431
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ليخربش ما يريد   .. ليتوعد ذلك الرجل ما يشاء    ... طوي ما عداها  اللهفة على العبور تأكل الصدر ت     "
  .)432(..."غيمة وتزول: "تمتم بها في ثقة وهتف

ال ، وتجنيد هذا في نهايـة القـصة      ، )434("غيمة ومارقة " أو   )433("شدة وتزول "وأصل المثل     
 والتخفيـف   ألنه يستخدم للمواساة  ، وينم عن اتكالية وعجز   ، يعكس تفاؤالً مبرراً على أرض الواقع     

  .عن مصاب أو محنة ال توجد وسيلة للخروج منها
البراغيـث  " في قصته الرمزيـة      )435("دوام الحال من المحال   "ويقتبس محمد زحايكة المثل       

حيث ترمز الطيور التي تعيش آمنة في جزيرة إلى الفلسطينيين وهم يعيـشون             " تغزو جزيرة القمر  
والبراغيث التي تغزو الجزيرة إلـى العـدو        ، 1948ويرمز اإلعصار إلى نكبة     ، بأمان في وطنهم  

ويريد أن يشير القاص من خالل هذا المثل إلـى تقلـب       ، الصهيوني وغزوه واستيطانه في فلسطين    
، وأن الطيور أو الفلسطينيين لن تبقى حياتهم تسير على وتيرة واحدة          ، وعدم ثباتها على حال   ، األيام
  :يقول

وهل تبقى أجنحة السعادة ترفـرف      .. كما ترغب الطيور  ، حدةلكن هل تسير الحياة على وتيرة وا      "
فـدوام  ... ال، لتفئ إليها الطيور بين الحين واآلخر     ، معلقة في سماء الجزيرة مرخية ظاللها الرطبة      

ويهـب  ، في يوم قائظ يتبدل الجو الساكن فيعصف فجـأة دون سـابق إنـذار         ... الحال من المحال  
  .)436("إعصار مروع على الجزيرة

ألنه يجعل  ، وال ينسجم مع مضمون القصة    ، دو أن هذا المثل ال يتناسب مع هذا الموقف        ويب  
  .ما حدث للشعب الفلسطيني أمراً طبيعياً ومن سنة الحياة

  
  :مصادر من التراث األدبي: رابعاً

يشكل التراث األدبي بعصوره المختلفة مكوناً أساسـياً مـن المكونـات الثقافيـة لألديـب           
، وعمق في الزمن والقيمة والتجربة    ، تميز به التراث األدبي العربي من تنوع وثراء       لما ي ، المعاصر

ويعبرون مـن خاللـه عـن رؤاهـم         ، يطلون من نافذته على الواقع    ، لذا يعد حقالً خصباً لألدباء    
  .المعاصرة

                                                
  .44ص، العطش: زكي العيلة (432)
 .439ص، معجم األمثال الفلسطينية: حسين علي لوباني (433)
 .557ص: المصدر السابق (434)
  .360ص: المصدر السابق )(435
،  المحتلة المهرجان الوطني األول لألدب الفلسطيني في األرض      ، البراغيث تغزو جزيرة القمر   : محمد زحايكة  )(436

 .233 ص،م1981القدس 
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مما شـكل   ، وال شك أن التراث األدبي مكتنز بالتجارب واألحداث والمواقف والشخصيات           
ويحمـل  ، فاختاروا منه ما يتجاوب ويتفاعل مع تجاربهم      ، اً لألدباء لالمتياح من معينه الثر     دافعاً قوي 

وقاموا باستغالل إمكاناته الواسعة في صياغة رموز ترتكـز علـى           ، مالمح وقسمات تلك التجارب   
  .وتعبر عن قضايا الحاضر، الماضي
من يعبر عـن أفكـارهم      ووجد كتاب األرض المحتلة في الشخصيات األدبية التراثية خير            

فعمدوا إلـى  ، وتحوير بعضها بما يتناسب مع أفكارهم ، واالستفادة منها ، ومواقفهم فقاموا باستدعائها  
وبعـض شـعراء    ، توظيف شخصيات أدبية كالشاعر النابغة الذبياني وعالقته بالنعمان بن المنـذر          

  .رهموأبي فراس الحمداني وغي، وزرقاء اليمامة، وحاتم الطائي، الصعاليك
شخـصية  " النابغة الذبياني يهجو النعمان بن المنـذر "يستوحي القاص أكرم هنية في قصته        

وينتقد مـن خاللهـا     ،  وعالقته بالنعمان بن المنذر ليسقطها على الواقع       )437(الشاعر النابغة الذبياني  
ـ : "يقـول ، وارتماءهم في أحضانها، عالقة الشعراء والكتاب المعاصرين باألنظمة الحاكمة      ستطيع ي

هنـا  .. آه.. "قـصر النعمـان  .. النابغة من مكانه أن يرى في طرق المدينة البعيدة بناء كبيراً فخماً           
  .)438("وأقرأ عليه قصيدتي التي قضيت حوالً أنظمها، سأعتذر له مجدداً، ستحدد األمور يا نابغة

واء المحيطة  بل بعض الجزئيات واألج   ، فالقاص لم يستوح كل تفاصيل حياة النابغة الذبياني         
وكذلك عن موقـف    ، ليكشف عن مواقفه ووجهة نظره من عالقة األدباء بأنظمة الحكم         ، بشخصيته

  .التي تتحدد تبعاً لهذه العالقة، الجماهير من هؤالء األدباء
 وبره بقسمه بقتل مائة رجـل مـن         )439(وجاء توظيف شخصية الشاعر الصعلوك الشنفرى       

وطنـي  " في موقف من المواقف فـي قـصة        –ائة بعد موته    حيث أتم قتل الرجل الم    ، بني سالمان 
،  عملية عـسكرية   – وهو يرمز للمقاومة الفلسطينية      –حين نفذ بطل القصة     " ردني إلى رباك شهيداً   

توقف عـن   : "يقول، ليفتك باألعداء بعد استشهاده   ، فأراد أن يلغم جسده   ، أصيب على أثرها بجراح   
يسأل نفسه أحقاً هذه هي النهاية؟ ألم يعد باإلمكان عمـل  وعاد ، الزحف واسترخى على ظهره الهثاً    

                                                
، وأخلص له الـود   ، وصادقه، اتصل بالنعمان بن المنذر   ، النابغة الذبياني شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات       )(437

 كلـو م غضب النعمان بدفاتصل بع، حتى غضب عليه النعمان ألسباب مختلفة ، وصار شاعر الملك فترة من الزمن     
  .فأعاده وقربه، مانومكث عندهم حتى رضي عنه النع، غسان
دار النهضة العربية للطباعة    ، النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة العربية الجاهلية      : محمد زكي العشماوي  . د: انظر

  .17مو ص1988بيروت ، والنشر
  .149ص، طقوس ليوم آخر: أكرم هنية )(438
، قسم أن يقتل مائة من بني سالمان      إنه أ : يقال، من أشهر شعراء الصعاليك ومن ألمع شعرائهم      ، شاعر جاهلي  )(439

وبعد مقتله مر رجل من بني سالمان بجمجمته فـضربها برجلـه            ، فأخذ يغير عليهم حتى قتل تسعة وتسعين رجالً       
  .ومن أشهر قصائده المية العرب، فكان ذلك الرجل هو تمام المائة، فدخل فيها عظم رأسه فمات على أثر ذلك

  .344، 343، ص3ة األدب، جخزان: انظر عبد القادر البغدادي
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أجـل  .. لقد بر الشنفرى بقسمه وقتل الرجل المئة بعد موته     ، أال يعيد التاريخ نفسه   ! شيء أي شيء؟  
عليه أن يستمر في    .. حتى بعد الموت عليه أن يفعل شيئاً      .. لن يموت بهذه البساطة   .. قتله بعد موته  

  .)440(.."المقاومة
ليـوحي  ، اء القاص لشخصية الشنفرى لما رأى من توافقه مع موقف بطل القـصة            فاستدع  

  .بإصرار الشعب على المقاومة حتى بعد الموت إن أمكن
عروة بن الورد الجديد ينـشر      " في قصة    )441(كما وترد إشارة سريعة إلى الشنفرى والميته        

 )442(" فتغنـي بالميـة الـشنفرى    لفظته قبيلته ونبذته  ، أصبح عروة مطارداً وشريداً   : "يقول، "قصيدة
  .رمز وداللة على اعتزازه بكرامته وعزته" المية العرب"فالتغني بقصيدة الشنفرى 

عروة "على شخصية الشاعر الصعلوك     " عروة بن الورد الجديد ينشر قصيدة     "وترتكز قصة     
تـه  وتعبـر عـن رؤي    ، حيث تحولت رموزها إلى وسيلة فنية تبوح بأفكار الكاتب        ، )443("بن الورد 
والتعبير ، التي تكشف عن محنة الشعراء والكتاب المعاصرين حين يحاولون قول الحق          ، المعاصرة

فيصطدمون عند نشر أعمالهم األدبية بجهاز رقابة األنظمة        ، بصراحة عن واقعهم وتوعية الجماهير    
  .باءويالحق األد، ويصادر حرية التعبير، الذي يمنع النشر، القمعية المستبدة وبحبره األحمر

نـشر قـصائده يـتم    " عروة بن الورد"فحين يحاول الشاعر المعاصر المتمثل في شخصية     
وضـع  ، وبدأ يفكر ، أرسل قصيدة ثانية وثالثة   ، أول قصيدة أرسلها عروة لم تر النور      : "يقول، منعها
 ال، هل أكتب نسخاً كثيرة من القصيدة وأوزعهـا؟ ، أخذ يقيس ويقايس، وضع اآلثار المترتبة ، حلول

هل أقرأها على أصدقائي؟ لن تفي بالغرض؟ في هذا الزمن الثقافة مـن حـق              ، إن األسر سيحصل  
ويضطر الشاعر فـي  ، )444("البد إذن من البحث عن وسائل أخرى      ، والجميع يجب أن يعي   ، الجميع

  .نهاية المطاف الستخدام الرمز للتعمية على الرقابة والسماح له بنشر قصائده

                                                
  .10ص، وطني ردني إلى رباك شهيداً: حسين مهنا )(440

  :ومطلعهاقصيدة مشهورة للشاعر الصعلوك الشنفري  (441)
  فإني إلى قوم سواكم ألميل  أقيموا بني أمي صدور طيكم

  .55ص، م1996بيروت ، دار صادر، 1ط، إعداد وتقديم طالل حرب، ىديوان الشنفر
  .17ص، فصول في توقيع االتفاقية: عادل األسطة (442)
ك ألنـه  يلقب عروة الـصعالي ، كان شاعراً وفارساً وصعلوكاً من المعدودين المقدمين األجواد، من قبيلة عبس  )(443

وكان لشعره  ، ويعولهم إذا لم يكن عندهم معاش     ،  غزواتهم يجمعهم ويقوم بأمرهم إذا أخفقوا ف     كان كالرئيس عليهم ي   
  .م596توفي سنة ، شعاره وأقوالهأوالهمة والنشاط واإلقدام ظاهرة في كل ، تأثير في نفوس قبيلته

 .142ص، م1967بيروت ، منشورات دار مكتبة الحياة، 1ج، تاريخ آداب اللغة العربية: جورجي زيدان: انظر
  .18ص، فصول في توقيع االتفاقية:  عادل األسطة)(444
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" كيف استطاع الطائي الخروج مـن المـأزق؟       "في قصته   "  األسطة عادل"ويستلهم الكاتب     
ويعبر من خالل المقابلـة بـين الماضـي    ،  المعروفة باألريحية والكرم  )445("حاتم الطائي "شخصية  

فقد كان في الماضي يعمـل المـستحيل ليكـرم          ، والحاضر عن المأزق الذي يقع فيه حاتم الطائي       
لواقع وسطوة الظروف التي تحيط به إلى أن يغيـر          لكنه في الحاضر يضطر تحت ضغط ا      ، ضيفه

  .من جوهره الحقيقي وعاداته
فالكاتب يلمح عبر شخصية حاتم الطائي إلى اإلنسان الفلسطيني من أبنـاء القـدس الـذي                  

يحاول قدر اإلمكان تقديم المساعدة والتعاون مع المقاومين الذين يأتون إلى مدينة القدس للدفاع عن               
  .األرض الفلسطينية المعرضة للمصادرة واالستيالء عليهاالمسجد األقصى و

ولكن بالرغم من اإلجراءات القمعية التي اتخذها االحتالل ضد من يقوم بمـساعدة رجـال             
مهمـا كلـف    : " يقـول  – المقاومين   –على إكرام ضيوفه    " حاتم الطائي "يصر  ، المقاومة في القدس  

  .)446("سأنحر لهم الناقة، سأطعمهم، األمر سأستقبلهم
 وأخذوا يزعجون االحتالل ويضايقونه يضطر      – المقاومين   –وعندما ازداد عدد الضيوف       

ويلجأ إلى  ، وذلك بسبب بث االحتالل عيونه في كل أرجاء مدينة القدس         ، الطائي إلى إكرامهم خفية   
وأخذت أضع على باب البيت كل ليلة أربعـة أرغفـة           : "حيث يقول ، حيلة للخروج من هذا المأزق    

، وأحياناً أخـرى ال أجـدها     ، أحياناً أفيق صباحاً فأجدها كما هي     ، ونمت الليل الطويل  ، ريق ماء وإب
  .)447("نعم ما فعلتم ولكن الشكر، نقدر ظروفكم: وأجد مكانها ورقة مكتوب عليها

التي تتمثل فـي أن إصـرار       ، فمن خالل شخصية الطائي أراد الكاتب أن يعبر عن أفكاره           
ما هو إال تعبير عن إصرار      ، وإقراء ضيفه بأية وسيلة من الوسائل     ،  كرمه الفلسطيني على ممارسة  

مهما بلغت إجراءات المحتـل مـن       ، والمقدسات، والدفاع عن األرض  ، أبناء الشعب على المقاومة   
  .البطش والقمع

 وتحـذيرها لقومهـا     )448(باستدعاء شخصية زرقاء اليمامة   " فاروق مواسي "وقد قام الكاتب      
" وخرجت زرقاء اليمامـة " في قصة –حفون نحوهم حاملين أغصان الشجر للتمويه    بأن أعداءهم يز  

                                                
  .494ص، 3ج، خزانة األدب: عبد القادر البغدادي، بجودهيضرب المثل ، جواد مشهور، من شعراء الجاهلية (445)
 .35ص، فصول في توقيع االتفاقية: عادل األسطة )(446

  .35ص، فصول في توقيع االتفاقية: عادل األسطة (447)
، مضرب المثل في حدة النظر وجـودة البـصر   ، سميت بذلك لزرقة عينيها   ، من أهل اليمامة  ، من بني جديس   )(448

وذكروا من أخبارها أن حسان تبع الحميري لما أقبلت جموعه تريد غزو            ، من مسيرة ثالثة أيام   وأنها تبصر الشيء    
وقتل الرجال  ، فاجتاحهم حسان ، رأتهم وأنذرت قبيلتها فلم يدقوها    ، يحملون أغصان الشجر للتخفي والخديعة    " جديس"

  :ولها أشعار في ذلك، وسبى النساء
  أى باألمس محتقرفليس ما قد ر  خذوا حذركم يا قوم ينفعكم
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حيث استهل الكاتـب قـصته بـاعتراف        ، وما يحدق به من أخطار    ، لتناغمها مع الواقع الفلسطيني   
  :يقول، بأن قصة الشجر وتحركه غير صحيحة ومبالغ فيها" زرقاء اليمامة"
  :سادتي"

  .رادوا أن يجسموا مبلغ حدسي وبعد نظري فألفوا هذه القصةلكنهم أ، لم تكن قصة الشجر صحيحة
وهذا تلميح من   ، )449("وأنا لست بالغبية إلى هذا الحد حتى أقول لهم أن شجراً يتحرك ويقبل عليهم             

وبناء عليه ينبغـي    ، الكاتب إلى أننا نتناول تاريخنا كله بكثير من العاطفة وعدم الموضوعية والدقة           
  .المراجعة والتدقيق

ليـسقطها علـى    ، لقومها وعدم استجابتهم لها   " زرقاء اليمامة "ما يستغل القاص تحذيرات     ك  
، ليكشف من خاللها عدم اكتراث الفلسطينيين بالتحذيرات من مخاطر الصهيونية         ، الواقع الفلسطيني 

، وعدم الوقوف بشكل موحد في مواجهة هذا الخطـر الـداهم          ، واستيالئها على األرض الفلسطينية   
، وقلت لهم ثانياً إن الجراد قد أتى على بالد قريبـة فقـد يغزونـا        : "ى لسان زرقاء اليمامة   يقول عل 

  :فتحذروا يا جماعة الخير
وهذه إشارة إلى االتكالية وعدم مبـاالة       ، )450("والمكتوب على الجبين تراه العين    ،  هذه مشيئة اهللا   -

حتى تفاقمت  ، بما يجب القيام به   وعدم القيام   ، الفلسطينيين من خطر مصادرة األراضي واالستيطان     
  .واستفحلت المخاطر، األمور

أبـي فـراس   "علـى شخـصية الـشاعر الفـارس         " الحمداني يعيد النظر في الميته    "وتتكئ قصة   
حيث نجح القاص في اختيار هذه الشخصية التـي تتـصف بالوطنيـة والبطولـة               ، )451("الحمداني

وتفـسير وتوضـيح    ، درة على حمل دالالت   والقا، وخوض المعارك ضد الروم أعداء األمة آنذاك      
" أبا فـراس  "حيث بعث القاص    ، رؤى وأفكار ومواقف الكاتب من الواقع السياسي العربي المتردي        

ليرى ما حـل بهـا مـن        ، وناظراً إلى خريطة الوطن العربي    ، "سيف الدولة "من مرقده باحثاً عن     
ومـا آلـت إليـه    ، نظمـة الحاكمـة  ومنتقداً األ، فيصاب بالصدمة والذهول لهول ما رأى   ، تغيرات

ورأى ، والحاضـر ، وقد وازن بين الماضي   ، "أبي فراس "األوضاع على أيديها من خالل شخصية       

                                                                                                                                             
  كيف يجتمع األشجار والبشر  إني أرى شجراً من خلفها البشر

 .261ص، 10ج، خزانة األدب: عبد القادر البغدادي: انظر
  . 51ص، م1985القدس ، منشورات البيادر، أمام المرآة: فاروق مواسي )(449
  .52ص: المصدر السابق )(450
اشتهر في عدة معارك مـع  ، أمير شاعر بليغ وفارس مغوار   ، ابن عم سيف الدولة   ، هـ357-320أبو فراس    )(451

ونظـم  ، وافتداه سيف الدولة  ، هـ349فأسر في إحداها وهو جريح في فخذه سنة         ، حارب فيها الروم  ، سيف الدولة 
  .في السجن قصائد عرفت بالروميات

  .58ص، )ت.د(، بيروت، دار صادر، إحسان عباس. تحقيق د، 2ج، وفيات األعيان: ابن خلكان: انظر
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وبدت له صورة العالم العربي مؤلمـة       ، أن األوضاع العربية قد تغيرت إلى حد كبير عن الماضي         
بينما األنظمـة  ، لروم وقهرهمالذي حارب ا" سيف الدولة"قاتمة مخالفة لصورة الدولة الحمدانية أيام   

يقول الكاتب من خـالل     ، تزج بالوطنيين في غياهب السجون    ، تقمع شعوبها ، الحالية تهادن األعداء  
  :الحوار الذي دار بين أبي فراس ورجل من حلب

  .يعني أن كثيراً من الواليات ضاعت" -
ل هـذا يحـصل وأنـا       ك، آه.. كل األسماء مختلفة  .. أنا لم أجد هذا الصالح شيئاً على الثغور        -

غاف.. 

 ماذا ستفعل؟ -

 .سأريك كيف أهزمهم -

 ..أو إذا لم يحاربك هو.. هذا إن سمح لك سيف الدولة الجديد بحرية التنقل -

 .سيف الدولة كان يعطيني وغيري السيوف... ماذا؟... من؟ -

 :ويزجه داخل الجدران، اليوم يحاكم من يملك سيفاً -

  .الذي سمعهمل من هذا الكالم .. لم يسر الحمداني
 وقد نجح القاص من خالل استلهام       )452("وأخذ ينظر بعيد بعيداً   .. بدا الغضب يرتسم على وجهه    

  .شخصية أبي فراس في تعرية الواقع العربي
وقد تجلت بعض مظاهر توظيف التراث األدبي في تضمين القصص القصيرة أبيات مـن                

  :ومن أمثلتها، لة ومغزى معينوتنطوي على دال، الشعر تتوافق مع الموقف الذي وردت فيه
  .وأعلن عن تأييده المطلق للريح، إن الشمعة يجب أن تطفأ: قال القائد المتمرد"

إن اهللا قد ضـرب األقـل لنـوره مثـل المـشكاة      : احتج الباقون بأدب وقال أصغرهم سناً   
  :)454(مشيراً إلى بيت أبي تمام، )453("والنبراس

  لمشكاة والنبراسمثالً من ا  فاهللا قد ضرب األمل لنوره
يشير الكاتب في هذا المقطع إلى عقد قمة عربية لبحث أمر المقاومة الفلسطينية التي رمـز             

وتضمين هذا البيت يوحي بأن المقاومة الفلسطينية من الـصعب          ، وإلى العدو بالريح  ، إليها بالشمعة 
  .القضاء عليها وإخمادها

مكان الجو صامتاً وضباب    : " في فلسطين يقول   وفي مثال آخر حيث تشير القصة إلى جمال الطبيعة        
وما من  ، ودخان المصانع معسقد في السماء    ، خفيف يسبح فوق السهل الساحلي حتى سطح الكرمل       

                                                
 .23ص، فصول في توقيع االتفاقية: عادل األسطة )(452

 .105ص، جسر على النهر الحزين: محمد علي طه (453)
المكتـب التجـاري للطباعـة      ، حققه وعلق عليه محمود عساكر وآخرون     ، أخبار أبي تمام  : أبو بكر الصولي   )(454

 .231ص، )ت.د(، بيروت، والتوزيع والنشر
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وأشجار الـصنوبر تـشمخ تحـت     ، وحبات الندى تلتمع على الحشائش الخضراء     ، نسمة ريح تبدده  
والحظت نظرته المعجبـة إلـى      ، بلوعجب كيف لم يهتم لهذا الجمال من ق       ، الشمس بأنفة وكبرياء  

  :وقالت، الطبيعة
 .منظر جميل؟ أليس كذلك؟ فتنهد بحزن وقال" -

  
 .)455("ولكن الفتى العربي فيه غريب الوجه واليد واللسان -

 )456(:حيث يضمن الكاتب بيت المتنبي -

  غريب الوجه واليد واللسان  ولكن الفتى العربي فيها
بعد ، ان الفلسطيني أصبح غريباً في وطنه األصلي      لثير جواً من الحزن واألسى لكون اإلنس        

  .واستوطن فيه الغرباء، أن اغتصبه األعداء
امتـدت يـده    : "ويضمن كاتب آخر أشعاراً في قصته أثناء انتقاده لألوضاع السياسية يقول            

، لكنه الصخب المتـوتر ، ومن لحن إلى آخر إلى دعابة تافهة إلى لحن آخر صاخب          ، تغير المؤشرة 
" سأحمل روحي على راحتي   "زغرد قلبه   ، أجهد ذاكرته ،  يحمله إلى منطقة ما من زمن ما       أحس أنه 

  .)457("وتذكر البيت الذي يليه، كرر الصدد وعجز البيت مرات عديدة
  )458(:مشيراً إلى بيتي عبد الرحيم محمود

  وأمضي بها في مهاوي الردي  سأحمل روحي على راحتي
   العداوإما ممات يغيظ  فإما حياة تسر الصديق

وقد جاء توظيف هذين البيتين في معرض انتقاد الكاتب لزيارة السادات إلسرائيل ولرفض               
ومحاوالت فرض حلول وتـسويات علـى       ، االعتراف بمنظمة التحرير  " كارتر"الرئيس األمريكي   
تنـتقص مـن    ، ليدل على أن أبناء هذا الشعب سيقاومون أية حلـول تـصفوية           ، الشعب الفلسطيني 

  .وسيضحون بأرواحهم في سبيل نيل حقوقهم الوطنية كاملة، وطنيةحقوقهم ال
حين وظـف فـي إحـدى       ، لالقتباس من اآلداب العالمية   " محمد خليل عليان  "ولجأ الكاتب     

تـاجر  " إحدى شخصيات مسرحية )459(قصصه شخصية التاجر اليهودي االنتهازي المستغل شايلوك 

                                                
  .12ص، م1980 عكا، منشورات األسوار، ي الوطن فالغربة: حنا إبراهيم )(455
 .384ص، م1980بيروت ، دار الكتاب العربي، 4ج، تحقيق عبد الرحمن البرقوقي: ديوان المتنبي )(456
  .67ص، عرس الجماجم: صبحي حمدان )(457
، طيبـة ال، مركز إحياء التـراث   ، حققه وقدم له حنا أبو حنا     ": روحي على راحتي  "ديوان عبد الرحيم محمود      )(458

 .101ص، م1985، المثلث
، واشتهرت بذلك ، وهي رمز لالنتهازية وبشاعة االستغالل    ، "تاجر البندقية "إحدى شخصيات مسرحية شكسبير      )(459

احتاج لمبلغ من المـال  ، كانت أمواله في تجارة خارجية، "أنطونيو"وتتحدث المسرحية أن هناك تاجراً إيطالياً يدعى   
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وقدرتها على التعبيـر عـن      ،  وإشعاعات إيحائية قوية   إلمكانية شحنها بدالالت  ، "لشكسبير" "البندقية
، وتجرده من المعـاني اإلنـسانية  ، فكرة الكاتب الذي يريد أن يصور مدى بشاعة المحتل ووحشيته        

عندما قدم طلب لإلفراج عن ابنتـه الـسجينة         ، عندما أراد مساومة وابتزاز واستغالل أحد السجناء      
حيث يقول مدير السجن    ، حية لدرجة كبيرة بسبب التعذيب     لمعالجتها حين تردت حالتها الص     –أيضاً  

  :للمعتقل
  .اسمع وافقنا على طلب اإلفراج" -
 .لكن -

 ").ماذا... ال تمط الكالم.. لكن ماذا؟ قل(" -

 .استدرك المدير مشدداً على الكلمة األخيرة... كل شيء بثمن، لكن -

ال يعطـي إال    ، ه على المكتبة  يجلس أمامي يتناثر لعاب   ، شيلوك هنا ، يا شيلوك القرن العشرين   ("
المهـم أن   ، ال بأس ، قطعة من فخذي  ، ماذا يريد يا ترى؟ قطعة لحم من جسمي ليأخذ يدي         ، إن أخذ 

  .)460(")وتعيش، وتعالج، تخرج عايدة
وهو العمالة والخيانة والتجـسس علـى       ، وعندما عرف المعتقل البطل أن الثمن غاٍل جداً         

  .ألنه ال يستطيع التنازل عن مبادئه الوطنية، العرضتراجع ورفض هذا ، زمالئه المعتقلين
  

  :مصادر مستوحاة من الطبيعة والواقع: خامساً
  :مصادر مستوحاة من الطبيعة: أوالً

أو حقـل معرفـي     ، ال يكون الكاتب مجبراً على اختيار عناصر رموزه من مجال معـين             
 الطبيعة واحدة من ضـمن هـذه        وال شك أن  ، بل يتمتع بحرية تامة في انتقاء هذه العناصر       ، محدد

وعناصرها المتنوعة مصدراً اتكأ    ، فقد شكلت مفرداتها المتعددة   ، المجاالت التي استقى منها رموزه    
وغدت مرتكزاً من المرتكزات التي اعتمد عليهـا كتـاب األرض    ، عليه الكاتب في أشكاله الرمزية    

  .بترابهم الوطنيوتمسكهم ،  للتعبير عن همومهم الوطنية–المحتلة في رموزهم 

                                                                                                                                             
م يجد أحداً يدانيه غير شايلوك اليهودي الذي اشترط عليه أن يعيد له المبلغ خالل سـتة     فل، "بسانيو"من أجل صديقه    

وعندما جاء خبر بـأن سـفن أنطونيـو قـد     ، وإذا لم يستطع سيأخذ منه رطالً من لحمه مقابل المبلغ       ، أشهر بفائدة 
وفـي  ، يلوك برطل من لحمه   فطالبه شا ، فلم يستطع أنطونو إرجاعه   ، استغل شايلوك الموقف للمطالبة بماله    ، غرقت

، فلـم يـستطع  ، أن يأخذ رطل اللحم دون أن يسيل نقطة دم واحـدة ، المحاكمة استطاع المحامي أن يطالب شايلوك  
  :انظر

Shakespeare William, The Merchant of Venice, Longman Group Limited, London, 1964. 
  .95ص، ساعات ما قبل الفجر: محمد خليل عليان )(460
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فإن الكاتب يختار منهـا مـا يتجـاوب مـع           ، وإذا كانت الطبيعة حافلة بالعناصر المختلفة       
، بحيث تتحدد داللتها وفقاً للـسياق الموظفـة فيـه         ، ويتوافق مع رؤيته وفكرته   ، انفعاالته وتجاربه 
  .والمنبثة في بنيته

ال تبقى كما هي فـي  ، اقع الطبيعيوإن عناصر الطبيعة الجامدة ذات الداللة المحددة في الو    
وتتحول على يد الكاتـب     ، وإشعاعات إيحائية قوية  ، بل تصبح ذات أبعاد داللية رحبة     ، واقع النص 

  .تتشكل وفق رؤية الكاتب وانفعاالته بحيث تبوح بأفكاره مشاعره، إلى عناصر حيوية
ألنـه يـستعمل المـادة      ، يطبع كينونته على الطبيعة المادية عبر الرؤيا الرمزية       "فالكاتب    

والصياغة الفنية هي التي تخرج عناصر الطبيعيـة مـن معناهـا            ، )461("كرموز لمشاعره الخاصة  
  .ويكسبها طاقة إيحائية مشعة، المحدد إلى مستوى إيحائي

وقد عمد بعض كتاب القصة القصيرة في األرض المحتلة إلى انتـزاع بعـض عناصـر                  
وتوحي غير مـا    ، بحيث تبدو في حالة دينامية    ، ة داللتها وإخراجها من جمودها ومحدودي   ، الطبيعة

، فجاءت األشجار في بعض القصص نابـضة بالحيويـة والـدالالت الجديـدة            ، توحيه في الطبيعة  
لما توحيه من الثبات    ، واختيار األشجار من بين مفردات الطبيعة     ، ومعبرة عن رؤية الكاتب وفكرته    

  .والرسوخ والحياة
 رمز األرض بعد أن لـدغتها األفعـى         –أم الخير   " توفيق فياض "ب  وقد تحولت عند الكات     

  : إلى جذع شجرة سرعان ما ينبت منها برعمان يأخذان في النمو يقول عن أم الخير–رمز العدو 
وقـد بـدأ   ، حيث وقف أمامها حسن ذاهـالً ،  كانت بسمتها آخر ما بقى يشرق من وجهها "  

  !!جسمها يتحول إلى جذع شجرة عجوز جافة
وقد أخذا يكبران يوماً بعـد يـوم        ... كان برعمان أخضران يتفتحان   ، وفي صباح اليوم التالي   .. .

  .)462("ويتفرعان
، وبقاء الشعب الفلسطيني في الداخل والخـارج  ، وهذه داللة على استمرار الحياة الفلسطينية       

  .وطمس قضيته والقضاء عليه، ومحاولة اقتالعه من جذوره، رغم القتل والتشريد
فإنها تحمل نفـس    ، كثيراً عن فكرة القصة السابقة    " لحسين مهنا " "السنديانة"ال تبتعد قصة    و  

 رمـزاً   – التي قاومت كل المحتلين على مر الـزمن          –حيث جاءت شجرة السنديان     ، الداللة تقريباً 
  بالعاصفة القوية التي اقتلعت شجرة السنديان      – رمز العدو    –مع استبدال األفعى    ، للوطن واألرض 

  :يقول

                                                
  .121ص، ترجمة هاني الراهب، الرمزية واألدب األمريكي: تشارلز فيدلسون االبن )(461
  .58-57ص، الشارع األصفر: توفيق فياض )(462
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شـيء  .. فعلى مرأى الصغير والكبير هوت السنديانة العمالقة      .. وكان ذلك اليوم المشئوم   "  
فتستحيل عاصفة قويـة فظيعـة وتـصرع        ، أن تتحرك الرياح فجأة   .. شيء ال يصدق  .. مذهل حقاً 
، ولكن بالرغم من ذلك لم تمت     ، 1948 حيث يشير الكاتب باقتالع الشجرة إلى كارثة         )463("السنديانة

وإن مات الجذع مـا   : "لتواصل النماء من جديد يقول    ، ل بقيت جذورها مفعمة بالحياة تتحدى الفناء      ب
كانت ترفـع رأسـها     ... وأخذت السنديانة الصغيرة الخضراء تكبر يوماً بعد يوم       .... بيموت الجذر 

ح إلـى   وهذا تلمي ، )464("وكانت براعمها الصغيرة الطرية تتحدى الفناء     .. لتطل على العالم من جديد    
  .وفشل المحتل في تصفيها، تواصل الشعب الفلسطيني وبقاء قضيته حية

وفكرة البرعم في القصص التي تتخذ من الشجر رمزاً لألرض والوطن توازي نفـس مـدلول      
لتوحي بإصـرار الـشعب علـى       ، فكرة ميالد األطفال واألحفاد في كثير من القصص الفلسطينية        

  .حشية االحتاللالتواصل واالستمرارية رغم قسوة وو
: يقـول ، رمزاً لألرض الفلـسطينية   " كعبة نفحة "في قصة   " الدالية"وكذلك وردت شجرة العنب     

وحملتها معها وقبل أن تهم باألوبة إلى البيت        ، "مروانة"وأخذت أم مروان بعضاً من عناقيد الدالية        "
خضبة األوراق بقطـرات    الم" مروانة"لم تنس أن تربت وتمد بكفيها المباركتين على أغصان          ، ثانية

  .)465("الطل الالمعة
القـابع فـي سـجون    " مروان"وقد أطلق عليها الكاتب اسماً إنسانياً مشتقاً من اسم بطل القصة          

  .والتضحية من أجلها، االحتالل كإشارة إلى التوحد وااللتحام باألرض
مـن  " نيغريب عـسقال "وذلك حين اتخذ ، وقد استخدم بعض الكتاب من ثمار األشجار رموزاً   
: كنوع من التحايل على الرقابة العسكرية     ، حبة البرتقال رمزاً للقنبلة التي تلقى على جنود االحتالل        

 )466(..."وأعرف أن الفارس من هواة إلقاء البرتقال على أسراب الغربان في ليـالي القمـر              : "يقول
  .)467(" الغربانواختنقت.. ألقيت اليوم حبة برتقال على مصنع الورق فاحترق: "وأيضاً يقول

حيث اكتسب النبع مـدلوالً جديـداً عنـد         ، وقد تجلى رمز األرض في مظاهر أخرى للطبيعة       
وتطوع سالم بطـل    ، حين اتخذ من النبع الذي غاض ماؤه رمزاً لألرض المغتصبة         ، "توفيق فياض "

يني إيحاء بإصرار الـشعب الفلـسط     ،  إلعادة مياهه إلى تدفقها    – رمز اإلنسان الفلسطيني     –القصة  
  :وتفاؤل باالنتصار يقول، على استعادة أرضه

                                                
  .32ص، وطني ردني إلى رباك شهيداً: حسين مهنا )(463
 .34ص: المصدر السابق )(464
 .35ص، رجال وقضبان: محمود أبو النصر )(465
  .58ص، الخروج عن الصمت: غريب عسقالني )(466
  .63ص: المصدر السابق )(467
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ثـم  ، حين أحس بالماء يتململ تحت قدميـه      ، وانطلقت أخيراً صرخة النصر من حنجرة سالم      "
لتبعـث  ، راح يتدفق من شرايين الصخور قوياً جباراً فانبعثت صرخته تدوي من جـوف األرض             

،  فتجدد النبع على يد بطـل القـصة   )468("وهي تبشرهم بالماء  ، الحياة والدفء في قلوب أهل القرية     
واختيار النبع من بين معطيات الطبيعة لمـا        ، وتدفق مياهه إيحاء ببقاء األرض والشعب والتحامهما      

  .توحي بالتجدد ونشر الحياة ودوامها، له من قدرة على حمل أبعاد داللية وطاقات إيحائية
قريبـة مـن المعنـى    " عبد اهللا تايه  "و" زكي العيلة "وجاءت البئر ومياهها المتدفقة عند كل من        

لـن يبـل ريقـي إال بيـر     : "يقول، لتوحي بتعلق اإلنسان الفلسطيني بأرضه ومسقط رأسه ، السابق
 حيث تتكرر هذه الجملة عند زكي العيلة كإشارة إلى أن بئر البلد هـي الـوطن واألرض      )469("البلد

أنا يا  : "ل عند عبد اهللا تايه حين يقول      وكذلك الحا ، وتطفئ غلته ، التي تروي ظمأ اإلنسان الفلسطيني    
  .)470("لهذا فضلت أن أكون على الحدود.. ولدي متعطش لرؤية البئر الشرقي

بـسبب الرقابـة    ، ويضطر الكاتب حسن أبو لبدة إلى استخدام البئر بداللة مخالفة لمـا سـبق             
لبئـر  الغربـان وا : فاسـتخدم كلمـات مثـل   ، العسكرية الجاثمة على صفحات المجالت والصحف  

ال يـستطيع الكاتـب ذكرهـا بـشكل     ، لها مدلوالت على أرض الواقع   ، والفرسان والرماح والغابة  
وتداولت في أمـري    ، اجتمعت الغربان فيما بينها   ، بعد شهرين من التنكيل والتعذيب    : "يقول، مباشر

نـا جميعـاً   تعاو، ثم ألقتني في بئر يغص بكل الفرسان الذين فقدوا رماحهم في الغابـة        ، يوماً كامالً 
  .)471("لتحويل البئر إلى جنة

والرمـاح إلـى    ، "الفدائيين"والفرسان إلى رجال المقاومة     ، ويشير البئر في القصة إلى السجن     
وهذه األلفاظ محذور نـشرها وظهورهـا علـى صـفحات           ، والغابة إلى ساحة المعركة   ، األسلحة

  .المجالت
ل مـن خـالل بعـض عناصـر     وقد ظهرت في قصص األرض المحتلة اإلشارة إلى االحتال        

، والريـاح الـشديدة   ، واإلعـصار ، والطوفـان ، كـالزلزال ، الطبيعة التي توحي بالدمار والخراب    
والعاصفة وال يمكن لقاص أن يشير إلى االحتالل إال من خالل هذه الظواهر الطبيعية التي تنـشر                 

  .وباستطاعتها نقل أحاسيس ومشاعر وأفكار الكاتب، الفضائع والمآسي
! كان ذك جمـيالً   : "يرمز إلى االحتالل بالطوفان والزلزال يقول     " عزت الغزاوي "الكاتب  ونجد  

أمـا اآلن  .. قد كنت أنت في القرية هناك قبل الطوفان وقبل الزلزال كما يقول أبـي .. لكن يا جدتي 

                                                
  .68ص، الشارع األصفر: توفيق فياض )(468
  .62، 56ص، العطش: زكي العيلة )(469

  .123ص،  قصة قصيرة من القصص الفلسطيني في المناطق المحتلة27، البئر الشرقي: عبد اهللا تايه (470)
 .7ص، م16/03/1980صحيفة الفجر  )(471
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بـين حيـاة مـا قبـل        ،  وهو في ذلك يوحي بالفرق الكبير بين القرية والمخيم         )472("فأنا في المخيم  
ويوحي كذلك بما سببه االحتالل من ويالت وشـقاء وبـؤس للـشعب    ، وفان والزلزال وما بعده  الط

  .الفلسطيني
حين يـشير   ، "البراغيث تغزو جزيرة القمر   "في قصته   " محمد زحايكة "والشيء نفسه نجده عند     

جأة فيعصف ف ، وفي يوم قائظ يتبدل الجو الساكن     : "يقول، إلى االحتالل ومآسيه باإلعصار والزلزال    
، ويهدم البيـوت والمنـازل    ، يقتلع األشجار .. ويهب إعصار مروع على الجزيرة    ، دون سابق إنذار  

وفي أعقاب هذا الزلزال المدمر تسللت إلى الجزيرة على غفلـة           .. ويودي بحياة المئات من الطيور    
  .)473("من األمر أسراب من البراغيث

هبة ريح غريبـة علـى وطنـي        : "لوجاءت الريح رمزاً لالحتالل عند محمود شقير حين تقو        
  . لمحمد علي طه)475( وكذلك األمر في قصة الشمعة والريح)474("فضاع

كما هـو   ، وتحقيق األمل ، والتفاؤل، ويعتبر المطر في بعض القصص رمزاً للخصوبة والنماء       
  .)476("وتجئ كالبرق حامالً المطر في جعبتك"حيث يقول ، الحال عند صبحي حمدان
وباعثـاً  ، ويصبح نذير شـؤم ، ي بداللة مغايرة حين يقرنه الكاتب بالسواد ولكن المطر نفسه يأت   

عن خروج الرؤساء العرب بعد     " محمد علي طه  "وذلك حين يتحدث الكاتب     ، على االنقباض النفسي  
عبـر  "وفـي نهايـة قـصة       ، )477("وأثناء خروجهم سقط مطر أسود    : "يقول، عقدهم مؤتمراً للقمة  

  .الشمس والطبيعة رمزاً للحقيقة األبدية التي يصعب تزييفها ألكرم هنية تأتي )478("النافذة
مـن ذلـك مـا      ، وقد سبق أن رأينا كيف استخدم الكتاب الحيوان والطير رموزاً في قصصهم           

حيث رمزت إلـى األرض التـي       ، "الشارع األصفر "في مجموعة   " توفيق فياض " "فرس"رأيناه في   
األرض " محمـد علـي طـه     "التي جسد بها القاص     " البقرة"وكذلك  ، يرفض الفلسطيني التفريط بها   

توفيـق  "الـذي اتخـذه     " الكلب سمور "وأيضاً  ، "جسر على الهر الحزين   "الفلسطينية في مجموعته    
  .رمزاً للبطل الفلسطيني المتشبث بتراب وطنه إلى أبعد الحدود" فياض

                                                
  .23ص، م1987القدس ، منشورات اتحاد الكتاب" ةوقصص قصير"سجينة : عزت الغزاوي )(472

، المهرجان الوطني األول لألدب الفلسطيني في األرض المحتلة       ، البراغيث تغزو جزيرة العمر   : محمد زحايكة  (473)
  .233ص، م1981

  .19ص، الولد الفلسطيني: محمود شقير (474)
  .103ص، جسر على النهر الحزين: محمد علي طه (475)
  .38ص، رس الجماجمع: صبحي حمدان (476)
  .106ص، جسر على النهر الحزين: محمد علي طه (477)
  .130ص، طقوس ليوم آخر: أكرم هنية )(478
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ان والبوم رموزاً   وكذلك استخدم الكتاب الذئاب والضباع وبنات آوى واألفاعي والثعابين والغرب         
" لعبد الرحمن عبـاد   " "جمع الشمل "حيث جاءت الذئاب رمزاً لالحتالل في كل من قصة          ، لالحتالل

لعبـد الكـريم    " "المديـة "في قصة   " الثعبان"وكذلك  ، "لمحمد خليل عليان  " "وساعات ما قبل الفجر   "
  .لعبد اهللا تايه" البئر الشرقي"في قصة " والغربان"، "قرمان

  
  :صادر مستوحاة من الواقعم: ثانياً

، يـستغل معطياتـه   ، ومصدر إلهـام للمبـدع    ، يعتبر الواقع بمظاهره المختلفة مادة حيوية       
وال تعتبـر كـل     ، ليعبر من خاللها عن قضاياه وهمومه وأفكاره وانفعاالتـه        ، ويستقي منه رموزه  

، ومواقـف ،  عناصرحيث ينتقي منها، معطيات الواقع على درجة واحدة من األهمية بالنسبة للمبدع     
وتملك إمكانية التعبير عمـا يتفاعـل      ، قادرة على النهوض بأعباء تجربته االنفعالية     ، وأحداث معينة 

تكـسبها وتثريهـا    ، وذلك عن طريق صياغتها بطريقة فنيـة      ، داخله من أحاسيس ومشاعر ورؤى    
  .بدالالت وإيحاءات جديدة

تحويل الوقائع المباشرة الحيـة إلـى    "ل هو   ب، والرمز الفني ال يعتبر نقالً حرفياً عن الواقع         
،  بحيث تغدو رموزاً فنية تتجاوز الواقع      )479("وقائع إبداعية فنية لها دالالت أبعد من مثيرها الحرفي        

بما يضفي عليها المبدع من مالمح جديدة تجعلها أكثر خصوبة وعمقاً وثراء.  
، ي األدب الفلسطيني  ويعتبر موضوع األرض من الموضوعات التي لها حضور ملموس ف           

، حيث قام الكتاب باسـتقاء رمـوز مـن الواقـع    ، ومن ضمنه القصة القصيرة في األرض المحتلة   
فجاءت المرأة متمثلة في األم أو الحبيبـة أو الزوجـة رمـزاً             ، تتناسب وتتالءم مع أهمية األرض    

فهـي  ، داللية عميقةومالمح وأبعاد ، لما تتمتع به المرأة من قدرة على حمل بذور اإليحاء    ، لألرض
  .رمز للعطاء والحنان والخصوبة والتضحية

بحيث تحولت إلى صـورة     ، )480(وقد حفلت قصص األرض المحتلة بالمرأة كرمز لألرض         
عنـد  " الراعـي حمـدان   "زوجة  " حليمة"و" أم الخير "فقد جاءت   ، نمطية تتكرر في أغلب القصص    

داللـة علـى    ، ويدافعون عنهـا  ، تعلقون بها وي، التي يعشقها أبناؤها  ، رمزاً لألرض " توفيق فياض "
... ، كان بيت أم الخير يضم جميع أرض القرية وجبالهـا         "فقد  ، التحام اإلنسان باألرض وتوحدهما   

                                                
 .60ص، )ت.د(، .)م.د(، دار سعاد الصباح، أساليب السرد في الرواية العربية: صالح فضل. د )(479
قصص قصيرة مـن الـوطن      : محمد أيوب ، 52ص، الولد الفلسطيني : محمود شقير ، انظر على سبيل المثال    )(480

الزلنا نحن الفقراء أقدر الناس     : أسامة العيسة ، 67ص، ساعات ما قبل الفجر   : محمد خليل عليان  ، 140ص، المحتل
 .56ص، على العشق
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وكانت األيام تمر وخيـر أم الخيـر   ... كانت قنطرتاه تتسعان وتتسعان حتى تضما بينهما كل بالدنا  
  .)481("عهوحب الناس لها يكبر م، وحبها ينمو ويكبر، يزيد

لكن كـل الرجـال يحبـون       : "حين قال ، وجاءت الزوجة عائشة عند محمد علي طه بنفس المدلول        
حيث وحد بين البقرة وعائشة     ، )482("وعائشة مخلصة لي  ، وكل الرجال يحبون عائشة   ، حليب بقرتنا 

وتمثلت بعض مظاهر المقاومة في القـصة القـصيرة فـي اختيـار الكتـاب بعـض                 ، واألرض
يعبرون من خاللها عن أفكارهم إزاء بطولة الشعب الفلسطيني وبـسالته           ، رموز ك )483(الشخصيات

مـن  " وسـالم "، "الراعي حمـدان "ومن أمثلة ذلك شخصية ، ومقاومته للعدو، في الدفاع عن أرضه   
حيث رمز الراعي حمدان للبطل واإلنـسان الفلـسطيني      ، لتوفيق فياض " الشارع األصفر "مجموعة  

ويبقى مدافعاً عنها ضد هجمات الـذئاب رمـز         ، فض مغادرة األرض  وير، الذي يتصف بالشجاعة  
بينما كان يقاومها   ، وهو يصيح بالذئاب المتألبة عليه    ... وقد انتقل إليها صوت حمدان    : "يقول، للعدو

وهـو يعاركهـا علـى بـاب        ، تبحث بنظرها عنه  ، نظرت من شق الباب إلى الخارج     ... بكل قوة 
فانتزعت لمعات الخنجر المصوبة إلـى قلـوب   ... ، وء القمر الحظيرة بنصل خنجره الالمع في ض     
  .)484("الذئاب منها ما كن يقعدها من خوف

 غير بعيدة عن شخصية     – الذي يرمز إلى األرض      –" النبع"في قصة   " سالم"وأتت شخصية     
فهي تشير إلى اإلنسان والبطل الفلسطيني الـذي يتـسم بالتحـدي واإلصـرار              ، "الراعي حمدان "

إيحـاء ببقـاء الحيـاة    ، ليعيد تدفقه بقوة  ،  حين يتطوع للنزول إلى النبع الذي نضب ماؤه        ،والعزيمة
أن يخرجـوا دالء    ، حتى راح يصيح بأهل القرية    ، وما إن وصل سالم قعر النبع     : "يقول، الفلسطينية

يـشعر وكأنـه    ، وكان كلما أخرج دلواً من الوحل     ، البكرات المملوءة بالوحل الذي شرع في غرفه      
  .)485("ويفجره بقوة ساعديه،  سلطانه على هذا النبعسيفرض
، )486(ومن المعطيات الرمزية المستقاة من الواقع شخصية الطفل أو المولـود الفلـسطيني              

، تحمل فكرة استمرار الشعب الفلـسطيني     ، التي أصبحت صورة نمطية مألوفة في القصة القصيرة       
، وإحاطتهـا بالرعايـة   ، التي يـتم إعـدادها    ، أجيال المستقبل ، وتواصل األجيال الفلسطينية الناشئة   

                                                
  .52ص، الشارع األصفر: توفيق فياض )(481

 .112ص، جسر على النهر الحزين: محمد علي طه (482)
، وطني ردني على رباك شـهيداً     : حسين مهنا ، 3ص، بياع السوس : فضل الريماوي ، انظر على سبيل المثال    )(483
  .133ص، ريحة الوطن، حنا إبراهيم، 5ص
  .49-48ص، الشارع األصفر: توفيق فياض )(484

 .67ص:  المصدر السابق)485(
، 109ص، جسر على النهـر الحـزين  : محمد علي طه  ، 88ص، أصيلة: محمد نفاع ، انظر على سبيل المثال    (486)

  .72ص، لغربة في الوطنا: حنا إبراهيم
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التي ، "صرخات"ما جاء في قصة     : ومن أمثلة ذلك  ، لتواصل رحلة النضال من أجل انتزاع األرض      
وزوجة حامل سرعان مـا     ، وترك وراءه طفالً صغيراً   ، هدم العدو منزله  ، تتحدث عن شاب سجين   

صـرخ المولـود صـرخات      ، لـشمس أطلت ا ، تبددت الغيوم ، عند الظهيرة : "يقول، تضع مولوداً 
وقفزت الدموع من عينين الجد الراكع وسط       ، زغردت امرأتان ، وابتسمت، سكنت آالم األم  ، متوالية

ثم عاد لينهمك من جديد في جمع قطـع الفخـار           ... ركض الطفل يستطلع الخبر   ... الركام والطين 
 اإلحـساس بـدوام الحيـاة        وذلك ليبعث  )487("ويبني بيتاً آخر  ، واإلسمنت المفتت والطين من جديد    

  .وتبني الوطن، وأن األجيال الصاعدة ستحرر األرض، الفلسطينية
 التـي   )488(ومن اإلشارات المستوحاة من الحياة الواقعية تضمين القصص بعض األلفـاظ            

وهي توحي بالنفور وعدم االرتيـاح كقولـه        ، أغراب أو غرباء  : مثل، تشير إلى االحتالل البغيض   
  :مه وهو يتأمل أغصان الشجرقال الطفل أل"... 

  أمي لماذا اختفت العصافير؟ -
  :نظرت إليه األم في حنو وقالت... 

  .خوفاً من األغراب -
 ولماذا تخاف العصافير من األغراب؟؟ -

 .)489("ألنهم ال يحبون العصافير -

وال ، لتدل على أنهم دخالء على هـذه األرض       ، حيث تتكرر كلمة األغراب في القصة عدة مرات       
  .ها بصلةيمتون إلي
البنايـات  : "مثـل ، والمأخوذة من الواقع، وهناك بعض اإلشارات السريعة إلى المستوطنات       
وغير منـسجمة  ، حيث تنطوي على إيحاء بأن تلك المستوطنات شاذة عن محيطها العربي         " الغريبة

 وسـهولها   قريتنا الجميلة النائية في الجنوب والتي بقيت بجبالها       : "مع البيئة العربية من حولها مثل     
ومراعيها نقية طاهرة حتى جاءها الدور قبل عامين حين بدأت تظهر في جبالهـا المحيطـة بهـا                  

  .)490("تلك البنايات التي كانت تقام بين ليلة وضحاها... بعض البنايات الغريبة
ال تنطـوي علـى أي      ، عبارة تشير إلى المـستوطنات    " عادل األسطة "وقد استخدم الكاتب      

نظرت إلـى القريـة   ، انتظرت أمه عودته، لقد بدأ الحزن يخيم على القرية    : "ولهإيحاء سلبي مثل ق   
  .)491("بدأت الحياة تفقد طعمها، منذ أن قامت هذه القرية: وقالت، الجديدة

                                                
 .33ص، مجموعة مشتركة" لم يخنقها القيد... أصوات"، صرخات: محمد إسماعيل علي )(487

  .10ص، األصيلة: محمد نفاع، 86ص، الخروج عن الصمت: غريب عسقالني: انظر، على سبيل المثال (488)
 .13-12ص، العطش: زكي العيلة )(489
 .36ص، الحصول على الرغيف كامالً: خالد الجبور )(490
  .97ص، فصول في توقيع االتفاقية:  عادل األسطة)(491
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فهي ال تحمل أي إشارة أو إيحاء       ، وكان األجدر به أال يشير إلى المستوطنة بالقرية الجديدة          
  . حقوقهباغتصاب أرض شعب آخر والتعدي على

  
  :مصادر أسطورية: سادساً

، يسعى األديب دوماً إلى استثمار كل إمكانات وطاقات التراث الثقافي العربـي واإلنـساني              
  .وخدمة لقضاياه الفكرية والوجدانية، لتجسيد رؤيته، بما في ذلك التراث األسطوري

 يستدعي األديب   وال، )492(" تكمن فيها دالالت معينة    –فاألسطورة نفسها زمرة من الرموز      "  
ويقدر على تجسيد رؤيتـه  ، ويتواءم مع واقعه، من هذه الرموز إال ما يتناسب مع تجربته اإلبداعية    

حيث أن بعض هذه األسـاطير يعبـر   ، ويعمل على إغناء النص وإخصابه    ، )493(وفكرته وانفعاالته 
إلى التغلغـل فـي     لذا يعمد األديب    ، وإن لم يكن عنها كلها    ، عن بعض جوانب التجربة الفلسطينية    

  .ورؤيته الفنية والفكرية، أعماق األسطورة لينتزع منها العناصر المالئمة لتشكيل بنائه اإلبداعي
ويبدو أن توظيف األسطورة في قصص األرض المحتلة أقل بكثير جداً مما هو عليه الحال                 

،  حاجـة الكتـاب    وربما يرجع ذلك إلى أن أنواع التراث العربي المختلفة قد لبت          ، )494(في الشعر 
وصـعوبة  ، باإلضافة إلى أن استخدام األسطورة يؤدي إلى عرقلة فهم القارئ لمـضمون القـصة         

  .أو ألن الشعر أحوج إلى التكثيف الذي تحققه الرموز األسطورية، توصيل الفكرة إلى المتلقي
، يةوقد اختار بعض كتاب األرض المحتلة بعض األساطير التي تتناغم مع الحالة الفلـسطين      

التي تتحدث عن اإلنسان الفلسطيني البطل المعـذب الـذي          " لمحمد علي طه  " "الصوت"ففي قصة   
، لينتـزع حقـه   ، وأخذ يقاوم المحتل الغاصب بعزيمة وإصرار وتحد وقوة       ، فثار، طرد من أرضه  

او " يوليـسيز "فقد أشار في نهاية قـصته إلـى األسـطورة اليونانيـة             ، ويعود إلى أرضه ووطنه   
فوجد فيها الكاتب ضالته ليفصح من      ، )495("بنيلوب"وزوجته  " عولس"أو  " أوديسيوس"أو  " أوليسيس"

                                                
 .92ص، م1981، 4عدد، 1مج ، مجلة فصول، التفسير األسطوري للشعر الحديث: أحمد كمال زكي. د )(492
  .303ص، في نقد األدب الفلسطيني: نبيل أبو علي. د: انظر )(493
، م2002خان يـونس    ، مكتبة القادسية ، 1ط، اصراألسطورة في الشعر الفلسطيني المع    : أحمد شعث . د: انظر )(494
  .46-45ص
إذ ظلت مقيمة علـى   ، ا رمزاً للوفاء  سجعلها هوميروس في األودي   ، بنيلوب في أساطير اليونان زوجة يوليسيز      )(495

تعرضت في أثنائها لمضايقات شتى مـن الطـامعين فـي       ، مخلصة لزوجها الذي غاب عنها عشرين عاماً      ، عهدها
إذ ، لكنها لم تنته من غزله أبـداً ، عدت بأن تتزوج أحدهم عندما تنتهي من غزل كفن لوالد يوليسيز          فو، الزواج منها 

وإرجاعه هيلـين زوجـة   ، بد انتصاره في حرب طروادة، وأخيراً عاد زوجها، كانت تنقض بالليل ما تغزله بالنهار     
ـ     وكان ذلك سبب  ، وادي باريس رلتي خطفها األمير الط   امينيالوس ملك أسبرطة و     وحـارب   –وادة  راً في حـرب ط

أشـرف غربـال    ، "ثم عاش في سعادة مقيمة مع بنيلوب الوفيـة وابنهمـا تليمـاخوس            ، وتخلص منهم ، المتطفلين
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حيث تتحدث األسطورة عن غياب يوليسيز عن زوجته بنيلوب رمز          ، خاللها عن أفكاره وأحاسيسه   
إلى أن عاد إليها بعد انتصاره      ، وبقيت وفية لزوجها  ، والتي رفضت كل العشاق والمتطفلين    ، الوفاء

رامزاً بيوليسيز إلى اإلنسان والشعب الفلـسطيني       ، وتغلبه على مصاعب كثيرة   ، طروادةفي حرب   
  :يقول، ويقاتل من أجل العودة إلى بنيلوب رمز األرض والوطن، الذي هجر وشرد من أرضه

وفي الصباح كانت بنيلوب تغسل ما طرزته على قميصها للمـرة العاشـرة بعـد األلـف           "  
وأعـاد  ، يوليسيز الذي حارب طـروادة    ، وسألته بحسرة عن زوجها   ، ونظرت إلى الجبل  .. التاسع

  .هيلين إلى زوجها
  .ورد الصوت بقوة بعد أن خرس مدة طويلة
  .)496("وألقت بنيلوب جسمها في أحضان يوليسيز

وعودة الشعب الفلسطيني   ، وتحقيق األهداف ، وهذا إيحاء بالتفاؤل واألمل في إحراز النصر        
  .المشرد إلى أرضه

التي تتحدث عـن    " العاديات"في إحدى لوحات قصته     " محمد علي طه  "قد اتكأ الكاتب    كما و   
 على دالالت   – 1948صمود ومعاناة الجزء المتبقي من الشعب الفلسطيني فوق ترابه الوطني عام            

يعكس من خاللها ما يدور في عقله ووجدانـه مـن أفكـاره ومـشاعر ال            ، )497(أسطورة برسفونا 
وهرب بها إلـى    ، فبرسفونا تلك الفتاة الجميلة التي اختطفها بلوتو      ، ل صريح يستطيع البوح بها بشك   

  .بينما ظل كلبه سربوس ينبح خلفه، لتؤنس وحشته ووحدته، العالم السفلي عالم الموتى
فاختطاف بلوتو لبرسفونا وليلى السعدي إشـارة إلـى نكبـة           ، وهدف الكاتب واضح وجلى     

يقـول  ، ية البهجة والسعادة وبداية رحلة العذاب والـشقاء       وإلى نها ، 1948الشعب الفلسطيني عام    
  :الكاتب

ونفـر  ، وأهداها الصباح لونـه   ، وصبغ شعرها ، كحل الليل عينيها  ، ليلى السعدي فتاة حلوة   "  
وكانـت تربـاً لبرسـفونا     ... ووهبتها الطبيعة وردتين مـن ورد الجليـل       ، صدرها كجبل الكرمل  

                                                                                                                                             
الشعر اإلغريقي تراثاً عالمياً    : أحمد عثمان . د: وانظر أيضاً ، 481ص، 1ج، الموسوعة العربية الميسرة  ): إشراف(

 .23ص، م1984ت الكوي، 7عدد، عالم المعرفة، وإنسانياً
 .145ص، جسر على النهر الحزين: محمد علي طه )(496
، وبلوتو إله العالم اآلخر الذي خطفها مـن أمهـا         ، وزوجة ماريس ، بنت ديميتر ، برسفونا في أساطير اليونان    )(497

قضي معها فوافق بلوتو على طلبها وتركها ت     ، فتوسلت األم إلى اآللهة أن يعيدوها إليها      ، لتعيش معه في عالم الموتى    
فتحتم عليها أن تبقى به بعـض       ، وذلك ألنها أكلت رمانة من العالم اآلخر      ، ثمانية شهور على األرض وأربعة معه     

فإذا رجعـت إلـى   ، فال زرع وال ثمار عندما تكون برسفونا في العالم السفلي       ، وكانت األرض تصاب بعقم   ، الوقت
، الموسوعة العربية الميـسرة ): إشراف(أشرف غربال ، وأخضر كل شيء ، ازدهرت الورود وأينعت الثمار   ، الحياة

  .348، 1ج
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 وتضع قـدميها  – هنا قرب بيتها   – المساء كانت تجلس فوق      وفي"... والغميضة" "السقلة"وتالعبها  
  .في ماء البحر لتتبردا وتغني أغنية حلوة للحورية والمالح

وذات مساء شاهدت سفينة تمخر عباب اليم فوقفت على الـشاطئ مـع تربهـا ولوحـت                   
 المـالح   وأن األفـراح والليـالي    .. معتقدة أن المالح عاد مع حوريته في موسم القمح        ... بمنديلها

... وسبى ليلى الـسعدي   ... وتقدمت السفينة من الشاطئ وخرج منها بلوتو وأسر برسفونا        ... ستقام
  .)498("وسربوس ما زال ينبح كلما شاهد ظالً.. وسجنهما
حيث يتطلب اختياره نوعاً مـن      ، ويبدو أن الرمز األسطوري يفتقر إلى االنسجام مع الواقع          

،  هدف بلوتو من أسر برسفونا وليلى رمز الشعب الفلـسطيني          فهناك فرق بين  ، الدقة والموضوعية 
بينما العـدو  ، ويشعر باألنس، فبلوتو أراد أن يدفع الملل والكآبة عن نفسه ، وهدف العدو الصهيوني  

  .والقضاء على الشعب وإبادته، أراد احتالل األرض الفلسطينية
دة الفارس مـن رحلـة   عو" في نهاية قصة )499(وقد وردت إشارة إلى أسطورة بروميثيوس   
وما يالقيه من تنكيل    ، التي تتناول معاناة ومكابدة اإلنسان والشعب الفلسطيني      ، لنبيه القاسم " الضياع

رمزاً لإلنسان والبطـل    " بروميثيوس"فجاء  ، في مخيمات الشتات على أيدي بعض األنظمة العربية       
، صابر على ألوان العذاب واأللـم     ال، المدافع عن حقه  ، صاحب اإلرادة الصلبة  ، الفلسطيني المقاوم 

حيث يقـول  ، وتحرير األرض، الذي ال يتنازل عن مبادئه في سبيل تحقيق النصر، والعاشق لوطنه 
.. كوني الـصخرة  ، أفدى اإلنسان .. فأنا مشدود للصخرة  .. ضميني أكثر : "الكاتب مخاطباً فلسطين  

  .)500(.."نكون.. أكون.. والحزب يكون، وأنا سأكون.. بروميثيوس كان
الـذي  ، وثباته في وجه أعدائـه    ، وتحمله العذاب ، فهذا تعبير عن صمود البطل الفلسطيني       

  .سيفضي إلى النصر بإذن اهللا

                                                
 .21ص، عائد الميعاري يبيع المناقيش في تل الزعتر: محمد علي طه )498(

فعاقبه اإلله زيوس بتقييده بسلسلة علـى    ، العمالق الذي حمل النار إلى البشر     ، بروميثيوس في أساطير اليونان    )(499
وحبيس ، وظل في العذاب  ، ثم يتجدد الكبد في النهار    ،  يأكل كبده في كل مساء     وسلط عليه نسراً  ، صخرة في الجبال  

وكتب الشاعر اإلنجليـزي  ، بروميثيوس مغلوالً"وتدور حوله مسرحية ايسخلوس ، قيوده حتى حرره منها هيراكليس   
أحمـد  خليـل   . ود، 362ص، 1ج، الموسوعة العربية الميسرة  : أشرف غريال ، بروميثيوس طليقاً "يلي مسرحية   ش

  .33ص، م1996بيروت ، دار الفكر اللبناني، 1ط، معجم المصطلحات األسطورية، خليل
  .153ص، م1978عكا ، منشورات األسوار، ابتسمي يا قدس: نبيه القاسم )500(
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  .رمزیة العنوان: أوًال

  .الرمز الجزئي: ثانیًا

  .الرمز الكلي: ثالثًا
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  :تشكيل الرمز
بل تعتبر كـل الحقـول المعرفيـة    ، يقتصر النشاط الرمزي على حقل معرفي دون آخر  ال    

دون تحديد مـسبق  ، يختار منها الكاتب معطيات رموزه  ، المتنوعة مجاالً حيوياً وخصباً لهذا النشاط     
بل يعود األمر في ذلك إلى الرؤية الفنية التي         ، لنوع الحقل المعرفي الذي يستمد منه هذه المعطيات       

بحيث تتواءم مع تجربة الكاتب اإلبداعيـة وموقفـه         ، قي وتحدد نوع العناصر المعرفية للرموز     تنت
  .وتشي بأفكاره ومشاعره، االنفعالي
، وال تبقى هذه المعطيات المرجعية للرموز محتفظة باستقالليتها داخل بنية العمـل األدبـي          

، اندماجها وانصهارها في البنية الفنية    بل عبر تحللها و   ، ألن دالالتها ال تتضح من خالل استقالليتها      
  .وليست مقحمة عليه، بحيث تصبح خيوطاً أصيلة في نسيج النص

وتعطي فـي الوقـت   ، والصياغة الفنية هي التي تستوعب تجربة المبدع وأفكاره وانفعاالته       
ـ         ، نفسه للرموز مدلوالتها وإيحاءاتها وتأثيراتها     ة وتكون قادرة على اإلبانة واإلفـصاح عـن رؤي

  .الكاتب وفكرته
 يعتبر شكالً مـن     –واستخدام التراث الثقافي المتنوع كأساس تقوم عليه القصص القصيرة            

وليس شرطاً أساسـياً أن يلتـزم   ، أشكال التعبير عن تجارب الكتاب المعاصرة وقضاياهم وهمومهم       
 فـي وسـعه     ولكـن ، الكاتب التزاماً صارماً بسمات وصفات المادة األصلية المستقاة من التـراث          

مما ، تحويرها وإعادة صياغتها بأسلوب فني مضيفاً عليها من تجاربه وأفكاره ومشاعره وأحاسيسه           
  .تعبر عن أوضاعه ومعاناته، يؤدي إلى شحنها بطاقات داللية وإيحائية جديدة

بل يـستفيد   ، فالكاتب عند صياغته للتراث الثقافي ال يتقيد بموضوعاته وأحداثه وشخصياته           
ويعطـي  ، بحيث يخلق وجهـاً جديـداً    ، ويشكلها تشكيالً فنياً وفكرياً جديداً    ، ز التي تقدمها  من الرمو 

فالجدة في الرموز إذن تكمن في الرؤية الفنيـة  ، )501(أبعاداً جديدة لم تكن في أصل المصادر األولية  
  .وطريقة تعامله وتناوله للمعطيات الرمزية، للمبدع التي ينظر من خاللها إلى واقعه

تتمثل ، كن مالحظة عدة أشكال للرمز في القصة الفلسطينية القصيرة في الوطن المحتل           ويم  
  .والرمز الكلي، والرمز الجزئي، في رمزية العنوان

  
  :رمزية العنوان: أوالً

بـل يكـون   ، ال تأتي عناوين األعمال األدبية بطريقة عشوائية أو خارجة عن إرادة األديب     
ومـا  ، ودالة على مضمون العمل األدبي، ووفق عملية فنية منظمة، اختيارها بشكل متعمد ومقصود   

                                                
 .103-102، أثر الرمزية في الغربية في مسرح توفيق الحكيم: تسعديت آيت حمودي )(501
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وأما إذا كان العنوان غير متوافق ومتنـاغم مـع مـضمون القـصة وفكرتهـا          ، يحتويه من أفكار  
  .فإنه يفقد الكثير من قيمته اإليحائي والداللية والفنية، المحورية
مزية بعيـدة عـن التـصريح       وكثيراً ما يعمد كتاب األرض المحتلة إلى اختيار عناوين ر           

والنفاذ من بين فكي مقص الرقابة      ، وذلك بهدف التعمية على المحتل    ، والمكاشفة لقصصهم القصيرة  
وكـذلك تعتبـر    ، ولما يحويه الرمز من دالالت ومعانٍ أقوى بكثير من األلفاظ المباشرة          ، العسكرية

في عملية اإلبـداع مـن تيـارات        ألن األديب يصب فيه كل ما       ، العناوين من أبرز مفاتيح الداللة    "
وفـي وجدانـه مـن      ، وتوحي بما يصطرع في ذهن األديب من أفكـاره        ، وطاقات إيحائية ، داللية

  .)502("أحاسيس ومشاعر
، تحفـز وعيـه   "و، وتقريبه من عـالم الكاتـب     ، وإغرائه، وتعمل أيضاً على جذب المتلقي      

ات اإليحائية التي تبشر بجوانب اإلبـداع       والطاق، ليكتشف التيارات الداللية  ، وتستثير خبرته وثقافته  
  .)503("المضموني للعمل الفني

،  لقصـصهم - في كثير مـن األحيـان    -وقد اختار كتاب األرض المحتلة عناوين مميزة          
" العطـش  "– مـثالً    –" زكي العيلـة  "فاختيار الكاتب   ، ذات صلة بمضمون القصة   ، عناوين رمزية 

وغنـي  ، مفعـم باإليحـاءات  ، فهو عنـوان رامـز    ، ى حد كبير  عنواناً لقصته يعد اختياراً موفقاً إل     
بل هو عطش معنـوي     ، فالعطش ليس عطشاً مادياً   ، وله صلة واضحة بمضمون القصة    ، بالدالالت

وإلى الوطن وما يمثله من حـب وانتمـاء         ، عطش وتوق إلى األرض وخصوبتها    ، بالدرجة األولى 
، وإلى بر وعطف وحنان االبـن     ، ي كنفه والشعور باالطمئنان ف  ، وعطش إلى دفء الزوج   ، وعطاء

والـشعور  ، وأيضاً عطش اإلنسان الفلسطيني إلى تحقيق أحالمه وأهدافـه الشخـصية والوطنيـة            
ونستطيع أن نلمس هـذا     ، باالستقرار والهدوء واألمان بعد سنوات العذاب والمعاناة الطويلة الممتدة        

وذلـك  ، طني والمضمون االجتمـاعي   بوضوح في القصة التي مزج فيها الكاتب بين المضمون الو         
 في عدة مواقف تكشف عن هذه األبعاد الداللية     – بطلة القصة    –" أم إبراهيم "حين استطاع أن يضع     

 ورجع إلى قريته مرة ثانية بعد أن اضـطره         – أم إبراهيم    –ترك زوجته   " فأبو إبراهيم "، واإليحائية
وبقيت أم إبراهيم في انتظاره     ، )504("إال بير البلد  لن يبل ريقي    : "ألنه كما قال  ، األعداء إلى مغادرتها  
ثـم تركهـا وذهـب إلـى     ،  التي اضطرت للعمل والشقاء في سبيل تربيته   –وانتظار ابنها إبراهيم    

فقد جاءت بعض الجمل في عدة مواقـع        ، باإلضافة إلى ذلك  ، الكويت بحثاً عن الرزق ولقمة العش     
تحـس بعطـش   .. تنهـدت .. فعت يدها إلى رقبتها ارت: "في القصة موضحة المعنى والعنوان كقوله     

                                                
، القصة القصيرة عند نجيـب محفـوظ      : حلمي بدر : وانظر، 94، لفلسطينيفي نقد األدب ا   : نبيل أبو علي  . د )(502

  .82ص، 4عدد ، 2مج ، مجلة فصول
  .94ص، المرجع السابق )(503
 .62، 56ص، العطش: زكي العيلة )(504
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ارتفعت كفها إلى رقبتها بينما انسابت كلمـات زوجهـا     : " ومثل قوله  )505(.."مزمن يتربع في جوفها   
  .)507(.."امتدت يدها تتحسس رقبتها.. أخذت نظراتها تنتفض في ألم"وقوله أيضاً ، )506("في داخلها
والرغبة ، ن إلى القرية والوطن واألرض    فالجمل السابقة تكشف عن الشوق والحرقة والحني        

  .ومن خالل هذه الجمل والمواقف تم تجسيد معاني العنوان ودالالته، في العودة إليها
، مـع غايـة القـصة     " جسر على النهر الحزين   " "محمد علي طه  "وقد توافق عنوان قصة       

عر ووجهـات  وأظنه أيضاً جسد ما يدور في ذهن القاص من أفكار ومـشا    ، وتجانس مع مضمونها  
وحالـة  ، فهو يريد أن يعبر عن محاولة اإلنسان الفلسطيني تخطي الواقع النفـسي الـصعب             ، نظر

ويعمل على استرداد حقوقه وتحريـر      ، لينهض من جديد  ، الهزيمة واإلحباط التي انتابته بعد النكبة     
  .وما الجسر إال رمز لنجاح الفلسطيني في تجاوز الهزيمة واألحزان، أرضه

حيث استطاع الكاتب عبر الشخصية النامية      ، ا العنوان أصداء في مضمون القصة     وكان لهذ   
 التي لم يطلق عليها اسماً محدداً داللة على أنه رمز لإلنسان الفلسطيني           –الملتحمة مع حدث القصة     

،  أن يتدرج بهذه الشخصية من حالة الهزيمة واإلحباط إلى محاولة البحث عن الـذات              –بشكل عام   
  .إلى أن يصل إلى مرحلة المقاومة المسلحة النتزاع الحقوق، الثقة بالنفسواستعادة 
فبعد النكبـة كـان هـذا       ، ونستطيع أن نتبين ذلك بوضوح من خالل بعض فقرات القصة           

، تنقلت من صحراء إلى جزيرة    ... وأنا أبكي : "حيث يقول الكاتب  ، اإلنسان الفلسطيني منكسراً تائهاً   
، وقفت حائراً علـى مفترقـات طـرق   ،  في دروب وعرة مدة طويلة  ضعت.. ومن قرية إلى مدينة   

  .)508("مر الناس وما التفتوا إلي، سألت بذٍل عن الدرب
وقفـت  : "يقـول ، ويثبت وجوده ، وطفق يبحث عن ذاته   ، لكنه بعد ذلك بدأ يتجاوز الهزيمة       

جـت  أخر... أسندت ظهري إلى خشب عامور المصباح     ... تحت مصباح شارع طويل ال نهاية له      
لـم  ، فتشت صفحة الوفيـات   ، لم أجد حرفاً من اسمي حقدت     ... صحيفة من جرابي بدأت أتصفحها    

يـا  ! يا ناس : صرخت بأعلى صوتي  ... وتحسست أعضائي مطمئناً  ، مددت يدي ، أعثر على اسمي  
 إلى أن يـصل     )509("يا أبناء آدم  ! يا بشر : عدت أصرخ من أعماقي   ، ولم سمعني أحد  ! ياهوه! عالم

يا .. آه: "فيقول، والتضحية في سبيل استرداد الحقوق    ، والنضال المسلح ، لمقاومة الحقيقية إلى بداية ا  
والنـار طهـرت أجـسادنا      ، فقد ولدنا من جديـد    ، لن يالحقنا العار بعد اليوم    .. يا أخوتي ، أحبائي

  ..وتناولنا السكاكين من الجيوب، "ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين: "واآلباء قالوا، وأرواحنا
                                                

  .56ص: المصدر السابق )(505
  .60ص: المصدر السابق )(506
 .62ص: المصدر السابق )(507
  .87 ص،جسر على النهر الحزين: محمد علي طه )(508

  .91-90ص: المصدر السابق )509(
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  .لون ماء النهر وأصبح وردياًت
  .ارتفع منسوب المياه في النهر

  .ابتسمنا من قلوبنا
  .)510("نحن نبني جسراً مقدساً على نهر حزين

وأن الكاتـب   ، ونرى أن العنوان مشحون بالمعاني والمضامين التي امتدت في جسد القصة            
  .لقصصيالذي أصبح يشكل مفتاحاً للنص ا، قد اختصر تلك المعاني في العنوان

لمحمد علـي  " "عائد الميعاري يبيع المناقيش في تل الزعتر"وتتميز بعض قصص مجموعة     
، والتراث الشعبي الفلسطيني  ، وذلك من خالل توظيفه لألساطير    ، بالتجديد في الشكل واألسلوب   " طه

ع وتقـسيم القـصة إلـى مقـاط       ، واالقتباسات من القرآن الكريم والعهد القديم     ، والتاريخ اإلسالمي 
حيث اسـتخدم   ، دالة على المضمون  ،  واختيار عناوين موحية للقصص   ، ينتظمها خيط فكري رفيع   

ووضع على رأس كل مقطع حرفاً من هذه        ، في تقسيم القصة إلى مقاطع حروفاً مشحونة بالدالالت       
حيث نثر الكاتب   ، )511("العاديات"وقد ظهر ذلك بشكل واضح في قصة        ، الحروف المشبعة بالمعاني  

لإليحـاء  ، دون مراعاة الترتيب المنطقي لهذه الحـروف   ، كلمة فلسطين على مقاطع القصة    حروف  
كما جاءت حروف كلمـة   ، والقلق واالضطراب الذي ساد مسار القضية الفلسطينية      ، بعدم االستقرار 

نـون  "، "الم مكسورة "، "س ساكنة : "فلسطين المنثورة والمبعثرة على مقاطع القصة على هذا النحو        
أو ، حيث وردت هذه الحـروف إمـا سـاكنة        ، "نون كسرة "، "فاء"، "طاء مدة "، "ياء ساكنة "، "فتحة

وذلك للداللة على أن القضية الفلسطينية كانـت معرضـة          ، ولم ترد مرفوعة  ، أو مكسورة ، مفتوحة
وللتآمر والتالعـب   ، وعدم الجدية في تناولها ومعالجتها    ، دوماً لمحاوالت المحو والطمس والتصفية    

  . بعض األنظمة الحاكمةمن قبل
التـي  ، )512("باروخ هبا مار سـادات    "وتظهر دالالت الحروف وإيحاءاتها كذلك في قصة          

علـى  " أنور الـسادات "حيث وزع الكاتب حروف اسم الرئيس  ، تنتقد نظام السادات وزيارته للقدس    
، "واو"، "نـون "، "ألـف : "ووردت بهذا الشكل  ،  مراعياً الترتيب المنطقي للحروف    –مقاطع القصة   

فقد تم تكرار   ، "تاء"، "خازوق.. ألف"، "دال"، "ألف مرة ثالثة  "، "سين"، "الم"، "ألف مرة ثانية  "، "راء"
وأراد الكاتب في الثالث مرات األولى أن يوضح عذاب اإلنسان المقهور           ، حرف األلف أربع مرات   
  ".الخازوق"اخ وهو وفي األخيرة كشف عن سبب العذاب واأللم والصر، وصراخه من شدة اآلالم

                                                
 .93ص: المصدر السابق )(510
وأيضاً اتبع األسلوب نفسه فـي قـصة   ، 17ص، عائد الميعاري يبيع المناقيش في تل الزعتر: محمد علي طه   )(511

 .85ص، "ثالث حكايا بعد ألف وليلة"و، 61ص، "بعد األيام السنة.. حكايا"وقصة ، 9ص" عائد الميعاري"
  .69ص: السابقالمصدر  )(512
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فـإن تكـرار هـذه      ، وإذا كان القاص قد نجح في شحن هذه الحروف باإليحاءات المعبرة            
قد وفق فـي    " محمد علي طه  "ومن المالحظ أن الكاتب     ، الطريقة ربما يوقعه في التكلف والتقريرية     

ت  الحافـل بالـدالال    –كـالعنوان   ، معظم األحيان في اختيار عناوين موحية لقصـصه الرمزيـة         
 )513("عائشة تضع طفالً حياً يقرأ لكم ما تيسر من سورة البقـرة           " الذي اختاره لقصته     –واإليحاءات  

ودفعنا للبحث والتساؤل عن مرام الكاتب ومقصده من اإلشارة إلى          ، حيث جعل البقرة محور القصة    
ة القتـل   وتكشف عن حادث  ، تلك السورة التي توضح هدف الكاتب     ، في القرآن الكريم  " سورة البقرة "

 فالكاتب يريد أن يشير مـن خـالل   – عليه السالم   –التي وقعت في بني إسرائيل أيام النبي موسى         
إلـى  " بعائـشة "فقد رمز الكاتب    ، ولكي تكتمل رمزية العنوان   ، السورة القرآنية إلى ارتكاب جريمة    

جيـال  كمـا أن الطفـل رمـز لأل   ، وهو بذلك يكون قد وحد بين عائشة والبقرة واألرض       ، األرض
وجـاء هـذا العنـوان الرمـزي        ، الفلسطينية الصاعدة التي ستعمل على إرجاع األرض والحقوق       

  .موصوالً بأركان القصة كلها وصوالً إلى نهايتها
واتخذ ، )514("السنديانة"عنواناً لقصته   " النسديان"قد اختار شجرة    " حسين مهنا "ونرى الكاتب     

مستفيداً مما تمنحه رمزية شـجرة الـسنديان      ، اً قوياً وربط بينهما ربط  ، منها رمزاً للوطن واألرض   
ومظهراً قيمة الوطن واألرض ومكانتهما     ، من إيحاءات تتمثل في األصالة والقوة والثبات والشموخ       

والتحم بأرضـه منـذ     ،  الذي ارتبط بوطنه   – الصاحب األصلي لهما     –في نفس اإلنسان الفلسطيني     
  .أقدم العصور

التي تجعل القارئ متيقظاً ومتابعاً لها      ، كل جلي من خالل القصة    وتظهر رمزية العنوان بش     
  .لمعرفة مراد الكاتب من وراء هذا الرمز

" الخـضر "قد عاصرت سـيدنا     ، والكاتب يوحي بأن هذه الشجرة معمرة     ، فمنذ بداية القصة    
س ثم يكـشف عـن مكانتهـا فـي نفـو     ، للداللة على أنها ملك لهذا الشعب منذ القدم    ، عليه السالم 
فعلى مـرأى الـصغير والكبيـر      .. ذلك اليوم المشئوم  "إلى أن جاء    ، ومدى تعلقهم بها  ، الفلسطينيين

أن تتحرك الرياح فجأة فتستحيل إلـى  .. شيء ال يصدق.. شيء مذهل حقاً، هوت السنديانة العمالقة 
  .م1948 مشيراً بذلك إلى نكبة )515("وتصرع السنديانة، عاصفة فظيعة

إشارة إلى بقاء القضية    ، وتواصل الحياة ، لتنهض من جديد  ،  بقيت حية  لكن جذور السنديانة    
وأخذت السنديانة الصغيرة الخضراء تكبر يومـاً       : "فيقول، واستمراريتها، الفلسطينية على قيد الحياة   

  .كانت ترفع رأسها لتطل على العالم من جديد.. بعد يوم

                                                
  .105ص، جسر على النهر الحزين: محمد علي طه )513(

  .30ص، وطني ردني إلى رباك شهيداً:  حسين مهنا)(514
 .32ص: المصدر السابق )(515
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تدل على امتـداد    ، ذه نهاية موحية  وه، )516("وكانت براعمها الصغيرة الطرية تتحدى الفناء       
  .معاني وإيحاءات العنوان في جسد القصة

  
  :الرمز الجزئي: ثانياً

يعمد كثير من كتاب القصة القصيرة في األرض المحتلة إلى تضمين قصـصهم رمـوزاً                  
حيث يلجأون إلى   ، وذلك خوفاً من التصريح وهروباً من المساءلة      ، لها صلة بالواقع المعاش   ، جزئية

فيحملونها أبعـاداً   ، سواء كانت واقعية أم رمزية    ، يف ألفاظ ومفردات وجمل ضمن بنية القصة      توظ
  .داللية وإيحائية خارج إطار المعنى المباشر للفظة أو الجملة

 لما يثيره داخل العمل األدبـي       )517("اإللماح"ويطلق بعض النقاد على هذا النوع من الرمز           
ال يـستغرق   ، وبما أنه تضمين جزئي   ، بالتلميح، ير مباشرة من أبعاد ودالالت وإيحاءات بصورة غ     

مما حـدا بـبعض     ، غدا كأنه ومضات داللية وإيحائية مضيئة داخل بنية النص        ، العمل األدبي كله  
على اعتبار أنها إشارة عابرة في العمل اإلبـداعي إلـى شخـصية أو    " باإللماعة"النقاد إلى تسميته  
ومنحه أبعاداً تسبغ علـى األلفـاظ أو الشخـصيات أو           ، لنصتستهدف إغناء ا  ، حادثة أو أسطورة  

بهـدف  ،  دالالت جديدة تكتسبها من خالل وجودها في النص        – التي تستدعيها اإللمامة     –األحداث  
  .)518(استدراج مشاركة القارئ باعتبارها تجربة تتكئ على المعرفة المشتركة بين المبدع والمتلقي

، أو بدون قـصد   ،  وغيرها في النص عن طريق الصدفة      وال ترد هذه المفردات أو األلفاظ       
وتنسجم مـع العمـل   ، بل يقوم المبدع بانتقائها بحيث تتناسب مع حالته االنفعالية ومع المرموز إليه           

  .الفني وترتبط به
بل من خالل السياق الفنـي الـواردة        ، وال تكتسب اللفظة رمزيتها ودالالتها الجديدة بذاتها        

ويـشحنها ويهبهـا    ، فالتركيب هو الذي يمنحها رمزيتها وفنيتهـا      ، تفاعلة معه والمندمجة والم ، فيه
  .وأيضاً عن طريق عالقاتها مع مكونات النص، إشعاعات داللية وإيحائية

تنعـدم  ، وإذا لم ترتبط اللفظة بعالقات قوية مع األلفاظ والتراكيب والعناصر البنائية للنص             
وكذلك إذا فارقت سياقها الفني فقدت كل ما منحها إياه مـن            ، ويتالشى دورها الحيوي  ، قيمتها الفنية 

  .وعادت إلى طبيعتها األولى ذات داللة ومعنى محدد، أبعاد وطاقات إيحائية
لقد جاءت الرموز الجزئية في القصص القصيرة فـي األرض المحتلـة متعلقـة بـالواقع                  

صيغ التعبيرية والرموز الجزئيـة      استخدم بعض ال   – مثالً   –" فزكي العلية "، الفلسطيني وباالحتالل 

                                                
  .34ص: المصدر السابق )(516
  .99، 94ص، في نقد األدب الفلسطيني، نبيل أبو علي. د: انظر )(517
 .75-74ص، م1997، 1عدد، 16مج ، مجلة فصول، ضور والغياتدالالت الح: تقنية القناع: خلدون الشمعة )(518
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، تلمح إليـه  ، حيث تكررت في تلك القصة جملة مرتبطة بالمضمون العام        ، "العطش"في ثنايا قصته    
التي وردت علـى  ، )519("لن يبل ريقي إال بير البلد"وهي جملة ، وترخي ظاللها على القصة بأسرها 

وأراد العـودة ثانيـة   ، ات العدوم تحت ضغط هجم   1948الذي غادر قريته عام     ، لسان أبي إبراهيم  
فبل الريق إشـارة    ، حيث نجح الكاتب في شحن هذه الجملة بالمعاني والدالالت الوطنية         ، إلى قريته 

، ولن يطفئ ظمأه وحنينه الجارف إال بير البلـد        ، إلى تعلق اإلنسان الفلسطيني بأرضه وارتباطه بها      
  .الذي يمثل األرض والوطن

بعض األلفاظ الرمزية التـي تتـسم       " السمال"في قصة   " اويعزت الغز "وقد وظف الكاتب      
 –م  1948وما ترتب عليـه مـن نكبـة         ، وتمثل ذلك في إشارته إلى االحتالل     ، بالتكثيف واإليجاز 
ليعبر من خالل هذا الرمز عما أحدثه االحتالل من تخريب وتدمير فـي حيـاة   ، بالطوفان والزلزال 
تي قد كنت أنت في القرية هناك قبل الطوفان وقبل الزلـزال  ولكن يا جد  : "يقول، اإلنسان الفلسطيني 

  .)520("أما اآلن فأنا في المخيم، كما يقول أبي
وأظن أن الكاتب قد وفق في توظيف هذا الرمز الذي يدل على األثـر الفظيـع لالحـتالل             

كما جاء في إطار التدرج مع سيرة الشخـصية المحوريـة فـي             ، والنكبة على اإلنسان الفلسطيني   
التي تمثل  ، وعنصر رئيس في بنائه   ، التي كانت متالحمة مع الحدث القصصي     " لطيفة"القصة وهي   

، وتجسد رحلة شـقائه ومعاناتـه     ، واصطلى بلظاها ، م1948اإلنسان الفلسطيني الذي عاصر نكبة      
ويدل هذا الرمز كذلك على االختالف الكبير في حياة اإلنـسان الفلـسطيني             ، وطموحاته وتطلعاته 

  .ماعية واالقتصادية والسياسية والنفسية بين القرية والمخيماالجت
والرمز الفني الخالق هو الذي يأتي في السياق بشكل طبيعي ليخدم الفكرة بطريقـة غيـر                  

لشخصية أبي بكـر الـصديق ووصـاياه        " حسين مهنا "وهذا لم يتوافر في توظيف الكاتب       ، متكلفة
التي تتحدث عن انطـالق بطـل   ، )521(" رباك شهيداًوطني ردني إلى"للجيوش اإلسالمية في قصته    

 لتنفيذ عملية عـسكرية ضـد جنـود    – الذين يرمزون للمقاومة الفلسطيني الباسلة –القصة ورفاقه   
بعكس توفيـق  ، فجاءت شخصية أبي بكر ووصاياه ال تخدم الموقف الذي سيقت من أجله      ، االحتالل

وقولهما المشهور البنها عبـد اهللا بـن        ، فهاوموق، الكاتب في توظيف شخصية أسماء بنت أبي بكر       
  .)522(الزبير

واتخذوا منها رموزاً للتعبير عما يـصطرع       ، واستفاد بعض الكتاب من معطيات األساطير       
فجاءت بعض عناصـر    ، وال يستطيعون اإلفصاح عنها   ، في عقولهم ووجدانهم من أفكار وأحاسيس     

                                                
  .60، 56ص، العطش: زكي العيلة )(519
   .23ص، سجينة:  عزت الغزاوي)(520
   .5ص، وطني ردني إلى رباك شهيداً:  حسين مهنا)(521
  .9ص: المصدر السابق: انظر )(522
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التي أظنها من أكثر الرموز قـوة       ، القصةاألساطير كإشارات وإلماحات ورموز جزئية ضمن بنية        
فـي قـصته    " محمد علـي طـه    "أما توظيف الكاتب    ، حينما تطابق المرموز إليه   ، وفعالية وتأثيراً 

وبذلك لم يخـدم    ، فقد جانبه التوفيق ألنه منبت الصلة عن واقعه       ،  ألسطورة برسفونا  )523("العاديات"
وهي تصوير مـدى معانـا الـشعب    ، لقصةتوظيف العناصر األسطورية فكرة الكاتب وغايته من ا   

أن كل جزئيـة    "حيث يجب على المبدع أن يدرك       ، الفلسطيني من جراء ممارسات المحتل الوحشية     
أو صورة أو رمز أو أسطورة البد أن يكون موظفاً لخدمة اللحظة الشعورية والغاية التي استهدفها                

  .)524("العمل الفني ككل
 إغناء الحدث القصـصي وتعميـق       )525("أواه يا غد  "صة  في ق " نبيه القاسم "وحاول الكاتب     

وذلك بتوظيفه في عدة مواضع من القصة مصادر مختلفـة للتعبيـر عـن مـدى حـسب                  ، فكرته
من خالل بطل القصة الذي لم يطلـق  ، وسعيه الدائب للعودة إليه، وتعلقه بوطنه ، الفلسطيني ألرضه 

  .طينيعليه اسماً معيناً إشارة إلى أنه يمثل كل إنسان فلس
ونظم لهـا أجمـل     ،  محبوبة الشاعر الفرنسي أراجون الذي أولع بها       –" إلزا"واتخذ الكاتب     
، في سبيل إظهار مدى عشق الفلـسطيني لوطنـه        ،  رمزاً لفلسطين  )526(–" عينا إلزا "وهي  ، قصائده

 تـردد .. كانت إلزا في روعـة جمالهـا      .. أبعدوه عنك ليكبلوه  ، هذا أنا الشاعر الذي أحبك    : "فيقول
هكذا قيـدوها   .. من يومها لم يعد يراها إال مكبلة بالحديد       ، قصيدة شاعرها عندما هاجمتها العاصفة    

  .)527("كما قيدوه

                                                
  .21ص، عائد الميعاري يبيع المناقيش في تل الزعتر: محمد علي طه (523)
  .201ص، الشعر العربي المعاصر: عز الدين إسماعيل. د (524)
 .101ص، ابتسمي يا قدس: نبيه القاسم )(525

حيـث  ، وكان حبه لها تجاوز كل الحـدود ، 1897إلزا محبوبة الشاعر الفرنسي لويس أراجون الذي ولد عام      (526)
" عينـا إلـزا  "من أجمل أشعار الحب وهي ونظم لها قصيدة ، وكانت بمثابة العالم المصغر له، آمن بحبها إيماناً قوياً   

  :التي يقول فيها
  عيناك كثيرتا العمق فحين انحيت ألشرب

  رىمرأيت جميع الشموس تأتي إليهما لتت
  وجميع اليائسين يقذفون بأنفسهم فيهما ليموتوا

  عيناك كثيرتا العمق أضعت فيهما ذاكرتي
، م1968بيـروت   ، منـشورات عويـدات   ، ة بهيج شـعبان   ترجم، معجم األدب المعاصر  : بيار دي بواديفر  : انظر
  .128، 127، 126ص
 .105ص، ابتسمي يا قدس: نبيه القاسم )(527
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، )528(..."فهي الخالـدة أبـداً  ، وتذكر إلزا دوماً.. اعلم أني أحيا في أعماقك: "وتخاطبه قائلة   
إلـزا  : "فيقـول ،  ويحررها بل يمتشق سالحه لكسر قيود محبوبته     ، لكن الفلسطيني ال يستسلم لقدره    

  .)529("كل الطلقات حاضرة لقتل الغرباء... وأداوي باألخرى كل الجراح، أحمل بيميني بندقيتي
حيث زج بأسماء من هذا التـاريخ دون        ، وفي موضع آخر يلجأ الكاتب إلى تاريخ األندلس         

ضي كله يعـود    عندما عبرت مدخل الحمراء أحسست بأن الما      : "يقول، أن يكون لها حاجة أو مبرر     
فرسان ابن زياد وحرس صقر قريش يتحدون في طابورين طويلين يخترقان شوارع            .. دفعة واحدة 

فابن زياد وعبد الـرحمن بحاجـة       .. وينصبون خيامهم حول الحمراء ليستريح الفرسان     .. غرناطة
فـي  وانستنى ساعات السعادة    .. لكن لحظة الوقوف في باب الزهراء أثارت أحزاني       ، لغفوة بسيطة 

تريـد  : في الزهراء قابلني البواب الجلف بوجهه الكالح قائالً بمنهجية األوروبي         .. الحدائق الحمراء 
وإن حاول الكاتـب ربطـه   ، حيث بدا ذلك غير مستقيم مع حركة الحدث، )530("مشاهدة آثار العرب  

 –" إلـزا "وهو محاولة بطل القصة هجر ونسيان محبوبتـه         ، به من خالل موقف غير مبرر أصالً      
وبدت كذلك محاولة نسيان بطل القـصة  ،  فيرى آثار العرب في األندلس فيحن إليها ثانيةً –فلسطين  

حين أراد الكاتب أن يظهر حـب اإلنـسان الفلـسطيني           ، غير منسجم مع استخدامها كرمز    " إللزا"
  .والذي أذاب حبه لها شعراً رقيقاً، "إللزا" "أراجون"لوطنه كحب الشاعر 

فإنه نجـح فـي تعميـق       ، قد أخفق في توظيف أسماء من تاريخ األندلس       وإن كان الكاتب      
لوالدة " "ابن زيدون "وحب  ، "إللزا" "وحب أراجون ، وذلك بالربط بين حب الفلسطيني لوطنه     ، فكرته

والبوابـة  ، فوالدة التي أحببت ال تقيم هنـا      .. وبكيت يا شاعري الحبيب   : "حين قال " بنت المستكفي 
  .)531("ها إليها يحرسها كالح الوجهالتي طالما تمنيت عبور

 الذي قاد ثورة العبيـد فـي   )532("سبارتاكس" شخصية –وقد وظف الكاتب في قصته أيضاً         
وسـينتزع حقـه منـه      ، ليوحي بأن كل مظلوم ومقهور سيثور في وجه ظالمه        ، إيطاليا قبل الميالد  

وعنـدما سـرت   .. فعلفعندما رقصت في الحلبة مع سبارتاكس كنت أعي ما أ         : "حيث يقول ، بالقوة

                                                
  .109ص: المصدر السابق (528)
  .104-103ص: المصدر السابق (529)
  .110ص: المصدر السابق )(530

  .110ص: المصدر السابق (531)
 –ورية الرومانية فيما يعـرف اآلن باسـم إيطاليـا           ثائر يوناني وزعيم وقائد ثورة للمستعبدين ضد اإلمبراط        )(532

وقتـل  ،  من العبيد على جانب كبير من إيطاليا       70000وسيطر بجيش قوامه    ، م. ق 71م إلى   . ق 73واستمرت من   
مؤسـسة أعمـال الموسـوعة للنـشر     ، 2ط، 12ج، الموسوعة العالميـة : انظر، م. ق71في إحدى المعارك سنة     

  .107ص، م1999السعودية ، والتوزيع
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عرفت أن مصير المعلق على     ، حتى عندما علقوني عن يمينه    .. فهمت ما أقول  ، إلى جانبه صارخاً  
  .)533("فقد بعث سبارتاكس من جديد.. خشبة أن يبعث

أن يستفيد من معطيـات  " عائدة على الدرب"في قصة " محمد خليل عليان  "واستطاع الكاتب     
ونجح من خالل   ، "لشكسبير" "تاجر البندقية "شخصيات مسرحية   إحدى  " شايلوك"الشخصية اليهودية   

فغدت مكتنزة بالعديد من    ، توظيفها أن يخدم ما يعتمل في فكره ووجدانه من تأثير الموقف االنفعالي           
وكذلك كشف من خاللها عن     ، فقوة الرمز تكمن في قدرته على جمع معاني كثيرة        ، المعاني الموحية 

أحمد معيـد   "وأوضح موقف السجين البطل     ، ده من اإلنسانية واألخالق   وتجر، وجه االحتالل القبيح  
حتى لو كان الثمن حياة ابنتـه  ، ورفضه التنازل عن موقفه هذا    ، "عائدة"وكذلك موقف ابنته    ، "الحاج
  .)534(عائدة

من خالل أحد المواقف الدرامية التي اشـتملت عليهـا      " شايلوك"وقد جاء توظيف شخصية       
 –كل موقف من هذه الموقف جانباً وجزءاً من معاناة الشخصية المحوريـة             والذي يصور   ، القصة

عاكـساً مـن    ، "عائدة" وكذلك معاناة ابنته السجينة      –" أبي عائدة " "أحمد سعيد الحاج  "البطل السجين   
  .وبحثه عن الخالص، خاللها استمرار معاناة الشعب الفلسطيني المتنوعة

وكـان اختيـاره لهـذا      ، إحدى قصصه رمزاً لألرض   من المرأة في    " أكرم هنية "وقد اتخذ     
تمثلت في الخصوبة والعطاء والحـب والـدفء   ، الرموز نابعاً مما يوحيه من معانٍ ودالالت كثيرة    

وكان الستخدام المرأة أو األم أو الحبيبة رمـزاً لـألرض أصـداء واسـعة فـي األدب               ، والحنان
  .نية كثيرة داخل الوطن المحتل وخارجهحيث تجسد في أعمال شعرية ونثرية فلسطي، الفلسطيني
ولكي يعبر الكاتب من خالله عن أفكاره ومشاعره فقد ربط بـشكل قـوي بـين المـرأة                    
وأفلح كذلك في المزج بينهما في      ، وأصبحتا عنده رمزاً للخصب والنماء والعطاء والخير      ، واألرض

وذهب للعمـل   ، ها صاحبها فاألرض تتعرض للقحط والجدب والخطر إذا ترك      ، السياق الفني للقصة  
وإذا فقـدت   ، ولم يراع شئونها  ، وكذلك المرأة إذا ابتعد عنها زوجها واغترب      ، في مصانع االحتالل  

ويـستمر  ، فلكي يتواصل عطاء المـرأة واألرض   ، )535(تصاب بالعقم وعسر الوالدة   ، عطفه وحنانه 
ـ    ، وبثهما للحياة ، منحهما للخير والخصوبة والنماء    وإحاطتهمـا  ، اء بجانبهمـا  فهما بحاجة إلى البق

  .بالرعاية واالهتمام
وشـكلت  ، وقد جاء هذا الرمز من خالل بعض المواقف الدرامية التي حفلت بهـا القـصة          

  .الحدث القصصي النامي

                                                
  .112ص، ابتسمي يا قدس: نبيه القاسم (533)
 .99، 95ص، ساعات ما قبل الفجر: محمد خليل عليان: انظر )(534
 .106ص، طقوس ليوم آخر: أكرم هنية: انظر )(535
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تخدم مضمون القصة الذي يكـشف      " لغريب عسقالني " "الطحلب"ووردت إشارة في قصة       
حيث تشير إلـى أن هنـاك       ،  أو أطراف عربية   عن معاناة اإلنسان الفلسطيني سواء من قبل العدو       

حيـث  ، فرقاً شاسعاً بين الشعار والممارسة في عالقة بعض األنظمة العربية بالقضية الفلـسطينية            
وفي الوقت نفـسه تمـارس سياسـة القمـع          ، ترفع بعض األنظمة شعارات زائفة لالستهالك العام      

  .والبطش تجاه الشعب الفلسطيني
ويتقابل مع جندي بقـي فـي المنطقـة بعـد أن         ، "بانياس" القصة   فعندما يزور الراوي في     

حيـث  " اشـتراكية ، حرية، وحدة"ليقوم بحراسة الشعار المكتوب     ، م أوزارها 1967وضعت حرب   
لكن الضابط لم يعـد إلـى المنطقـة         ، وعده أحد الضباط بمنحه مكافأة إن ظل يحرس هذا الشعار         

: حيث يقول الجنـدي   ، لمحاربة وقتل الفلسطينيين  ، انبل ذهب إلى مخيم تل الزعتر في لبن       ، محرراً
.. وانتظرت وأخيـراً بـر بوعـده      ، وعدني بالشمس .. بعد هدوء األحوال  ، الضابط وعدني بوسام  "

منذ شهور نبت الطحلب في جوف      .. أهداني طفالً من تل الزعتر واالسم والوشم على صدر الطفل         
  .)536("غطى الكلمات.. الكلمات
ور الطحلب فوق الكلمات وطمسها رمـز إلـى وجـوب إزالـة هـذه         وإشارة الكاتب بظه    

لتعريتها وفضحها وإماطة اللثام عـن وجههـا الحقيقـي        ، الشعارات الكاذبة التي تتدثر بها األنظمة     
  .البشع

أو الكلمة واللفظة الرمزية في قدرة      ، أو الشخصية ، ويكمن نجاح الصيغة التعبيرية والجملة      
وارتباطها ارتباطاً عضوياً بمـا     ، وطريقة توظيفها ، ت والمعاني المعبرة  الكاتب على شحنها بالدالال   

، فإنها تفقد قيمتها الفنيـة    ، وإذا فقدت هذه الميزات   ، وخدمتها للفكرة والنص  ، حولها من ألفظا وجمل   
وصـادروا الفـرح فـي    "وهذا ما نالحظه في قـصة  ، وتصبح عبئاً على النص مقحمة في نسيجه      

، كـبالل ، عند استحضاره لبعض الشخصيات من التـاريخ اإلسـالمي        ، "لمحمد علي طه  " "مدينتي
دون أن يكون لها أيـة      ، )537(والوليد بن المغيرة  ، وأمية بن خلف  ، وأبي سفيان ، وأبي جهل ، وعمار

وال تمـت للحـدث     ، وبدت دخيلة علـى القـصة     ، أو تترك أثراً على القارئ    ، قيمة فنية في القصة   
  . الربط بينها وبين الحدثحيث فشل الكاتب في، القصصي بصلة

، )539( باقتباس من أشـعار أمـل دنقـل        )538("الخنجر"لقصته  " رياض بيدس "ويقدم الكاتب     
يتوافق مع مضمون وجو القصة التي تتحدث على لسان إنجليزي جاء لزيارة القدس ويالحـظ مـا                 

ـ  ، حل بها من تغيرات وتطورات طارئة وذلك بصحبة شعراء وكتاب وأساتذة جامعات            ن فيـرى ع
                                                

  .87ص، م1979القدس ، منشورات البيادر، الخروج عن الصمت: غري عسقالني )(536
  .35ص،  تل الزعترعائد الميعاري يبيع المناقيش في: محمد علي طه (537)
  .61ص، م1985القدس ، منشورات انترميديا، المسلك: رياض بيدس (538)
 .405ص، م1995القاهرة ، مكتبة مدبولي، األعمال الشعرية الكاملة: أمل دنقل )(539
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وممارسات ، طريق األحالم والكوابيس ما يقوم به العدو الصهيوني من مصادرة لبيوت الفلسطينيين           
فجاء هـذا التوظيـف     ، )540(ومقاومة اإلنسان الفلسطيني لكل ذلك بعزيمة وإصرار      ، وحشية ضدهم 

وضـرورة  ، كنوع من حث اإلنسان الفلسطيني على عدم االستكانة أو المهادنـة          " أمل دنقل "لشعر  
حيث جـاء فـي هـذا       ، صلة المعركة والنضال ضد العدو المجرم حتى استرداد جميع الحقوق         موا

  :االقتباس الشعري
  ..ال تصالح"

  :إلى أن يعود الوجود لدورته الدائرة
  ..النجوم لميقاتها

  ..والطيور ألصواتها
  ..والرمال لذراتها

  ..والصبايا لزيناتها
  .)541(!"لطفلته الناظرة.. والقتيل

  :)542(في توظيف قول أبي العالء المعري" العائدون" نفسه أخفق في قصة لكن الكاتب
  )543(ويا نفس جدي إن دهرك هازل  فيا موت زر إن الحياة ذميمة

وتـصدي  ، فهو ال يتناغم مع مضمون القصة وفكرتها التي تتحدث عن مـصادرة األرض              
ألرض فـي المظـاهرات     في سبيل الدفاع عـن ا     " أحمد"وسقوط الشهيد   ، اإلنسان الفلسطيني للعدو  

واعتزاز أسرة الشهيد باستشهاد ابنها الذي قدم حياته دفاعاً عن          " الصاخبة التي اندلعت يوم األرض    
بل يقدم روحه فـي     ، وقنوطه منها ، فالفلسطيني ال يضحي بروحه بسبب رداءة الحياة      ، )544(األرض

  .وهو الدفاع عن األرض والوطن، سبيل هدف نبيل ومقدس
وز في بعض القصص الواقعية لخدمة الحدث وتعميقه أو لتفجير أبعـاد            وتجيء بعض الرم    

حيـث  ، "محمود أبو النـصر "للكاتب " كعبة نفحة"كاإلشارات الرمزية التي وردت في قصة       ، جديدة
عليه السالم ليـذكرنا بمعانـاة الـسجناء        " يوسف"وشخصية سيدنا   ، كرمز لألرض " الدالية"استخدم  

  .لالفلسطينيين في سجون االحتال
توحي بمدى تضحية اإلنسان    ، "مروان"التي كان يعتني بها البطل السجين       " مروانة"فالدالية    

يقول على لسان   ، وليس نابياً عنها  ، حيث بدا الرمز ملتحماً ببنية القصة     ، الفلسطيني في سبيل أرضه   
                                                

  .66-65ص، المسلك: رياض بيدس: انظر )(540
 .61ص، المسلك: رياض بيدس (541)
 .195ص، م1980بيروت ، دار صادر، ديوان سقط الزند: أبو العالء المعري (542)
 .17ص، المسلك: رياض بيدس (543)
 .22، 21، 20ص: المصدر السابق: انظر )(544
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ـ  ، أينعم هذه داليته التي أنجبتها أمها األرض يوم أنجبته أنا         ": "أم مروان " وف أقطـف لـه     ومنها س
  .)545("من عناقيدها الناضجة، خصلة

التـي بـدت    ،  عليه الـسالم   )546("سيدنا يوسف "وكذلك األمر مع توظيف الكاتب لشخصية         
  .منسجمة مع فكرة القصة وحدثها

وقد شاع في كثير من القصص الواقعية في األرض المحتلة محاول إشباع بعض الكلمـات              
كاستخدام الذئاب والـضباع والغـيالن   ،  على العدو الصهيوني  لتدل، والمفردات بأبعاد داللية جديدة   

، وذلك كنوع من اإلفـالت مـن الرقابـة العـسكرية          ، والغربان واألفاعي وغيرها رمزاً لالحتالل    
فكانت هذه الرموز مستهلكة ضعيفة الداللة على واقـع االحـتالل          ، والهروب من المساءلة ليس إال    

  .قدرة الداللية على توصيف الحالة المطروحةوال تمتلك ال، االستيطاني الصهيوني
وفي آخر الشاعر تراكضت مجموعات من األطفال في خفة خلف سـرب     : "ومن أمثلة ذلك    

لم يتجاوز إبـراهيم  : "وأيضاً مثل قوله ، )547("مستلقين تلك الرمل حتى غاب وتوارى     ... من الغربان 
  .)548("عامه األول حين تولت الذئاب بين بيوت وأشجار القرية

  
  :الرمز الكلي: ثالثاً

حيث تشكل القصة على    ، ويلفها بغاللة رمزية  ، وهذا اللون من الرمز يشمل القصة بأسرها        
ألنه يستغرق العمل األدبـي     ، )549(وهناك من النقاد من يطلق عليه االستغراق الكلي       ، أساس رمزي 

  .ويمتد في جسد القصة كلها، من أوله إلى آخره

                                                
  .34ص، وقضبان... رجال: محمد أبو النصر )545(

 .33ص: المصدر السابق: انظر )(546
 .68-67ص، العطش: زكي العيلة (547)
خبـز  : محمـود شـقير   ، 92ص، لـشمل جمع ا : عبد الرحمن عباد  : وانظر أيضاً ، 56ص: المصدر السابق  )(548

، شـوال طحـين   : محمد كمال جبر  ، 63ص، الخروج عن الصمت  : غريب عسقالني ، 82، 80، 79ص، اآلخرين
: عبد الرحمن عباد  ، 3ص، م21/09/1980، الملحق الشهري ، الفجر األدبي ، حكايات قديمة جداً  : مفيد دويكات ، 46

 27: عبد اهللا تايـه   ، 33ص، النبض: عبد الكريم قرمان  ، 39ص، الوحش: محمد يوب ، 89ص، الغافلون النافعون 
، أنـا العـشق أنـت   : يوسف طاهر العبيـدي ، 120ص، قصة قصيرة من القصص الفلسطيني في المناطق المحتلة 

محمـد  ، 103ص، طقوس ليوم آخر  : أكرم هنية ، 90، 40ص، وطني ردني إلى رباك شهيداً    : حسين مهنا ، 70ص
ومن المالحظ  أن توفيق فياض قد نجح إلى حد كبير في الرمز إلـى               ، 73ص، ساعات ما قبل الفجر   : خليل عليان 

حيث بدت هذه الرموز متفاعلة مع باقي الرمـوز  ، االحتالل بالذئاب أو بنات آوي أو األفاعي داخل بعض القصص        
 .106، 53، 37ص، الشاعر األصفر: توفيق فياض: انظر، األخرى

 .137ص، لسطينيفي نقد األدب الف: نبيل أبو علي. د )(549
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مـستوعباً  ، ومتكامل، تتآلف العناصر الرمزية في بناء فني نامٍ      وتتضافر في الرمز الكلي و      
  .ومعبراً عن أفكاره ورؤاه، تجربة المبدع وانفعاالته

تساهم ، وتكون العناصر الرمزية أو الرموز الجزئية المفردة والمركبة بمثابة وحدات بنائية            
بل تنصهر فـي بوتقـه      ، ىلكنها ال تبقى محتفظة بنفس خصائصها األول      ، في البناء الرمزي الكلي   

ودخولها في عالقات متالحمة مـع      ، مكتسبة سمات ودالالت جديدة من خالل تفاعلها      ، البنية الكلية 
  .بعضها البعض داخل العمل األدبي يكشف عن براعة الكاتب ومقدرته اللغوية

  .والرمز المستوحى من التراث، الحدث الرمز: وينقسم الرمز الكلي إلى قسمين
  

  :حدث الرمزيال: أوالً
بـل يـشكل   ، ال يعتمد هذا النوع من الرمز على أي لون من ألوان التراث الثقافي المختلفة         

ويأخذ بعداً  ، ينطوي على دالالت وإيحاءات عميقة    ، الكاتب قصته من خالل حدث عادي تشكيالً فنياً       
  .رمزياً أبعد بكثير من الحدث السطحي المباشر

التي تعبر مـن خـالل الرمـز عـن          " لمحمد خيل عليان  " "الحمامة"ومن أمثلة ذلك قصة       
وذلك عبـر الحـديث     ، الذي يحاول قتل آمال وطموحات الشعب الفلسطيني      ، ضرورة مقاومة العدو  

حيـث يمثـل   ، ولم يضع له الكاتب اسـماً محـدداً  ، عن بطل القصة السجين المحكوم عليه بالمؤبد   
وتـستمر أثنـاء   ، وهو حـر طليـق  ، طيبتهوتربطه عالقة حميمة مع خ ، الشعب الفلسطيني المقاوم  

غير أنها تضطر إلى الزواج مـن رجـل آخـر           ، وأنها ستنتظر مهما طالت سنوات سجنه     ، اعتقاله
غير أنـه  ، لبدت قصته مألوفة مطروقة، ولو وقف الكاتب عند ذلك    ، تحت الضغط الشديد من األهل    

كانـت تتـردد    ،  بحمامة –ورت   التي نمت وتط   –وبين عالقته   " خطيبته"ربط بين عالقته بمحبوبته     
وذلك عبر مشاهد وصور متداخلة برع الكاتـب فـي         ، مهد لها بعشق الخطيبة للحمام    ، على السجن 

واستطاع أن ينجو من خاللهـا      ، وكذلك رسم من خاللها مشاعر البطل السجين      ، رسمها بفنية ودقة  
 عالقة بطل القصة بخطيبته     ومن تلك المشاهد التي ربط الكاتب بفنية بين       ، من الوقوع في التقريرية   

  :وعالقته بالحمامة
مدت رقبتهـا   ،  تحركت أصابعه تحسس ريش رقبتها     –التقطت الحمامة كل حبيبات الخبز      "  

  .احتوت كفه رأسها الصغير.. مستسلمة له
******  

، أمـسكت بيـدها   ، استنشقت رائحة أنفاسـها العطـرة     ، التصقت بها وألقت برأسها على كتفي     
  .)550(" بحرارتهاشعرت، ضغطت عليها

                                                
 .128ص، ساعات ما قبل الفجر: محمد خليل عليان )(550
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 – تلفتت الحمامة حواليهـا      – وقلد صوت الحمام     –نقر على البالستيك    "وأيضاً هذا المشهد      
..  مد إليها كفه المليئة بحبيبـات الخبـز        –اقتربت من الباب    ، هبطت على األرض تقابله   ، وطارت

  . شعر بدغدغة لذيذة–راحت تنقريده 
******  

كأنها ..  تحركت أصابعها داخل يدي    –ي عليها    وضعت يد  –هي مدت أصابعها من الشبك        
  .)551("تدغدغني
حين تالشت اآلمال بخروجه من السجن في صـفقة         ، ومن المشاهد الفنية المفعمة بالمشاعر      

حيث ربـط الكاتـب بـين حالـة         ، وازدياد الضغط على الخطيبة للزواج من آخر      ، تبادل األسرى 
اعتزلـت فـي    .. تحطمت اآلمـال  ... تحطمت: "ليقو، الخطيبة وحالة الحمامة وعالقتهما بالسجين    

  ..ال أحد يراها.. البيت
 الضغط عليها ازداد    –جففتها بطرف منديلها    .. تساقطت قطرات الدمع الحارة على وجهها       

  ..كأنها تبتلع غصة، صمتت،  وفرصة خروجك ضاعت–وهي كبرت ..  يريدون تزويجها–
******  

.. ا من داخل كفه اقتربت حتى التصقت بالبـاب       انتزعت رأسه  –احتوى رأس الحمامة بيده       
ارتدت قليالً  ، ردها طرف الباب الحديدي   .. هدلت بصوت منخفض  .. أدخلت رأسها من تحت الباب    

وتحـول إلـى صـوت أشـبه        .. وانخفـض هـديلها   .. ودفنت رأسها داخل جناحها   .. إلى الوراء 
  .)552("باألنين

، بته وعالقته بالحمامة حتى نهاية القـصة    واستمر الكاتب في الربط بفنية بين عالقته بمحبو         
فإن الكاتب قرن ذلك بنهاية الحمامة وافتراسها على يـد قـط            ، وأخبرته بزواجها ، فحين زارته أمه  

 ويبدو أن الكاتب قد اتخـذ مـن عالقـة الـسجين     – يرمز إلى االحتالل     –كان يتجول في السجن     
إال أن مشهد نهايـة القـصة ال        ، قته بمحبوبته بالحمامة ونهايتها بهذا الشكل معادالً موضوعياً لعال      

، أراد الكاتب أن يكشف من خالله عن وجه االحتالل البـشع          ، يخلو من أبعاد داللية وطنية واضحة     
وقد استطاع أن يقول ذلـك      ، وضرورة مقاومته بشكل جماعي   ، وقتله لطموحات الشعب الفلسطيني   

 كان القط قد قفز وأنشب مخالبه فـي        –حمامة  زعقت ال : "حيث يقول ، بعيداً عن الخطابية والمباشرة   
صرخ هـو فـي     .. حاولت تحرير نفسها  ... تلوت...  صفعته على وجهه بجناحها اآلخر     –جناحيها  

  ..القط
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 نـشب صـراع دامٍ بـين        –القط يعرف أنه سجين وليس بمقدوره أن يفعل إال أن يصرخ              
وأنـشبت مخالبهـا    ،  إلى أعلـى    ارتفعت قليالً  –ضربته ضربة قوية على وجهه      .. الحمامة والقط 

صـرخ  .. ضرب هو البالستيك بكلتـا قبـضتيه      .. تكاد تفلت منه وهي تصرخ    .. الطرية في عينيه  
  ..لم يتحرك الحارس.. كالمجنون
سرب .. لم تحرر الحمامة جناحها من مخاب القط      .. رسمت شفتاه على وجهه ابتسامة باهتة       

.. حو القط وصفعته الحمامة البيضاء على وجهـه       وانطلق السرب كالسهم ن   .. الحمام يتطاير وينوح  
وجناحها الجريح  ، الحمامة تدخل بين السرب المحيط بها     .. وأفلتت الحمامة جناحيها من بين مخالبه     

هـوت علـى    .. تحايلـت .. ارتفعت قليالً عن وجـه األرض     .. حاولت الطيران .. يتدلى كالخرقة 
فيه كيف احتوى فم القط رأس الحمامـة        ورأى من شق صغير بين ك     .. قفز.. تحفز القط .. األرض

من إنسان آخر يجـب     " خطيبته" ونرى أن زواج محبوبته      )553("التي لم تلبت أن كفت عن االنتفاض      
أيـام سـجني    "حيث يبدو ذلك متناقضاً مع قول بطل القـصة          ، أال يقابل بنهاية الحمامة بهذا الشكل     

  .)554("وسعادتي هي أن تتزوج من رجل تحبه..  طويلة–طويلة 
بحيث يشد  ، وتميز باستخدام عنصر التشويق ببراعة    ، وقد جاءت لغة الكاتب واضحة جميلة       

  .القارئ حتى النهاية
حيث يتخذ القاص مـن الشخـصية       " قصة بألف عنوان  "وللكاتب نفسه قصة أخرى بعنوان        

 – رمزاً لكفاح ونضال الشعب الفلسطيني على مختلف األصـعدة  – وهي األم    –الرئيسة في القصة    
فهذه األم مات زوجها بسبب سقوطه عن الـسقالة مـن الطـابق             ، السياسية والوطنية واالجتماعية  

وتنخرط في العمل   ، وتهتم بتعليم أبنائها  ، وتضطر للعمل إلعالة األسرة   ، ويعتقل ابنها الكبير  ، الثالث
لتشترك في  قالت لي باألمس بأنها ستذهب      : "فيقول على لسان ابنها   ، السياسي والوطني واالجتماعي  

كم مرة عادت من مظـاهرات أو       : " ويقول أيضاً  )555("مسيرة نسائية بمناسبة يوم األسير الفلسطيني     
كانت ال تترك مناسبة إال وتـشترك       .. أو مضروبة ، وعادت منهكة ، إضراب تضامني مع األسرى   

  .)556("وأصبحت عضواً في النقابة، بها
لـسامي   ")557("الوالدة مرة أخـرى "زي وهي قصة وهناك قصة أخرى تقوم على حدث رم       
التي أراد أن يعبر بواسطتها عن بقاء الشعب الفلـسطيني واسـتمراريته رغـم سـنوات             " الكيالني

وذلك عبر الحديث عن عملية يقوم بها أحد األطباء ألمٍ بغية استئصال أحد األجنة              ، المعاناة الطويلة 
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، ولتكون جنين آخر بـسرعة    ، هول لخصوبة الرحم  إال أن الطيب يصاب بالدهشة والذ     ، من رحمها 
غير أن تذكره لقسم المهنـة يمنعـه مـن    ، فيقرر الطبيب أن التخلص من األجنة يستوجب قتل األم 

  .ذلك
وأن الكاتب لم يمهد أو يكشف عن السبب الـذي دفـع            ، وفي اعتقادي أن فكرة القصة بسيطة     

  .الطبيب للتخلص من األجنة
بداية استيطان اليهود في فلسطين والـصراع       " الفأر"في قصة   " قاسمنبيه ال "ويصور الكاتب     

 –عـن طريـق فـأر    ، وطرد أصحابها منها، ومحاوالت االستيالء على األرض الفلسطينية   ، معهم
ثم قدم أحـد أفـراد      ،  يرمز إلى الوطن فلسطين    – يتسلل إلى إحدى غرف بيت       –يرمز إلى العدو    

وحين أخذ الفأر فـي إزعاجـه وقـض    ، ماً له إشفاقاً عليه طعا– رمز للشعب الفلسطيني    –األسرة  
ثم قدم له مغريات كثيرة أمالً فـي تـرك   ، حاول إخراجه أو القضاء عليه فلم يستطع   ، مضجعه ليالً 

حيث تسلل إلى الغرفة الثانيـة      ، وبدأ يوسع مناطق نفوذه داخل البيت     ، غير أن الفأر رفض   ، الغرفة
وقام الشاب وأخته بحملـة تفتـيش       ، أ يشكل إزعاجاً قوياً في البيت     وبد، التي تقيم فيها شقيقة الشاب    

فلم يجـدا   ، غير أنه عاد في الليلة نفسها     ، فشعرا بالراحة ، أسفرت عن إخراجه  ، واسعة في الغرفتين  
حيث يقول  ،  دون أن يعجبه ذلك    – إشارة إلى التقسيم     –مفراً من التفاوض معه والتنازل عن غرفة        

وأخيراً اتفقنا على تقديم اقتـراح للفـأر        .. وتباحثت في األمر مع أختي    : "بالكاتب على لسان الشا   
ورفض الفأر  .. بشرط أن ال يقترب من غرفتنا الباقية      .. بموجبه نتنازل له عن الغرفة التي يختارها      

ولما ذكرته بأنني كنت مفـضاالً معـه عنـدما         .. التباحث معنا طالما أننا نضع له الشروط المسبقة       
لقد قمت بواجبـك تجـاه      : ضحك وقال ساخراً  ،  أول زيارة له يوم كان يتضور جوعاً       استضفته في 

تحتـاجون  ، هكذا أنتم : سخر مني وقال  ، ولما طلبت منه توضيح كالمه    .. صاحب الحق في اإلقامة   
، ثم فشلت المفاوضات كما فشلت محـاوالت إخراجـه بـالقوة          ، )558("إلى من يوضح لكم كل شيء     

 إشارة ربما إلى األمم المتحـدة وقـرار   –زل عن غرفة من غرفتي البيت     فتدخل الوسطاء وتم التنا   
وبالفعل احتفلت وأختي باألمس أيها الـسادة بـالتوقيع علـى         : " حيث يقول الكاتب ساخراً    –التقسيم  

بموجبها أتنازل له أنا وأختي عن غرفتي ليقـيم فيهـا مقابـل أن              .. اتفاقية للفصل بيني وبين الفأر    
  .)559("ختي عن غرفتها لنقيم فيهايتنازل هو لي وأل

ولكن الـشيء   : "يقول، وجاءت نهاية القصة لتوحي بنوايا الفأر السيئة وبأطماعه المستقبلية          
لقد مرت  : الذي ال يزال يقلقني هو تخوفات صديقي الذي قال لي عندما سمع بتوقيعي على االتفاقية              

                                                
 .74ص، ابتسمي يا قدس: نبيه القاسم (558)
  .76ص: المصدر نفسه )(559



 167

وال تـنس أن    ، فكن على حذر  .. مر بعد لكن األسبوع السادس لم ي    .. األسابيع الخمسة أيها الصديق   
  .)560(.."الفأر يظل فأراً

ويبدو أن استخدام الفأر رمزاً للعدو ال يمتلك القوة الداللية على توضيح واقـع االحـتالل                  
وبـدا اسـتخدام    ، بل على المنطقة العربية   ، وما يشكله من خطورة على شعب بأكمله      ، االستيطاني

حين رمـز للعـدو بـشخص    ،  أكثر توفيقاً )561("أين ولدي "ته  للفكرة نفسها في قص   " فاروق مواسي "
  .أخذ يدعي أحقيته في البيت، وعندما تمكن، تظاهر بالمسكنة والضعف فآواه صاحب البيت

ثم ما معنى أن أتقـدم     : "مثل قوله ، وكان هناك تدخل ومباشرة من الكاتب أضر بفنية الرمز          
وال يفسر بحـسب    ،  على اإلنسان بشكله الصحيح    إذا كان القانون ال يطبق    .. بشكواي ضد هذا الفأر   

ثم ما قيمة استصدار أمر ضد هذا الفأر إذا كان لن ينفذ كغيره             .. هوية الشخص الذي يحاكم بموجبه    
  .)562("من القرارات العديد التي صدرت وحفظت للتاريخ في ملفات محبي التاريخ

  .الويمكن أن نقول إن هذا العمل األدبي يصلح أن يكون قصة لألطف
من فتاة بلهاء تتعرض الغتصاب جنـود       " إبراهيم العلم " يتخذ الكاتب    )563("العار"وفي قصة     

يـضطر إلخراجهـا مـن      ، فهي ابنة تاجر موسر من رجال القريـة       ، العدو المقيت رمزاً للهزيمة   
وعنـدما طلـب يـدها    ، كما وتفشل في دورة الخياطة، المدرسة بسبب عدم قدرتها على االستيعاب    

بسبب المظاهرات التـي انـدلعت      ، ويفرض منع التجول على القرية    ، وافق أهلها بسرعة  رجل أبله   
وأثناء ذلـك   ، ويقوم جنود االحتالل بحملة تفتيش في بيوتها      ، احتجاجاً على مصادرة أراضي القرية    

ويعلم والدها بـالخبر    ، بعد أن أجبروا زوجها على الخروج من البيت       ، يعتدي عليها جنود االحتالل   
مـع بعـض   " حـسن "فيتطوع ، ويشعر بالعار ويقرر مع أبناء القرية االنتقام لكرامتهم      ،  لونه فيمتقع

 –بعد أن اتفق مع أمه وأم الفتاة بالمبيت عند الفتاة وكشف عـن الـسبب     ، شباب القرية بالقيام بذلك   
 ثـم يقومـون بنـصب كمـين     –وهذه إشارة إلى أن الجيل الصاعد هو الذي سيمحو عار الهزيمة    

ومـا كـاد    ، نزل الجنود ريثما تفـتح المـرأة      "حيث  ، ة العدو التي اعتادت التردد على البيت      لدوري
وقـد  ، تراجعوا نحو الباب قليالً، مصراع الباب ينفرج ويطل منه حتى فوجئوا بالشبان يحيطون بهم    

وتظاهر بأنه لم يؤخذ بالموقف فصاح      ، إال أن أحدهم حاول أن يصطنع الجرأة      ، داخلهم خوف شديد  
  :مبه
  . ماذا جئتم تفعلون في هذا الليل-

                                                
 .76ص: المصدر السابق (560)
 .92ص، أمام المرآة: فاروق مواسي )(561
  .71ص، ابتسمي يا قدس: نبيه القاسم )(562
عودة الشيخ  : " هما ب قصتان أخريان مبنيتان على حدث رمزي      توللكا، 63ص، القرية الموعودة : إبراهيم العلم  )(563

  .55ص، "والقرية الموعودة"، 37ص، "الضرير



 168

  .فأجاب حسن بهدوء
نحن نـدافع عـن     .. وإال لقيتم ما تكرهون   ،  جئنا نحذركم من المجيء إلى هذا البيت مرة أخرى         -

  .شرفنا وحسب
  .إذن تهددوننا
وكـذلك فعـل    ، أمسك بـه  .. فقفز شاب نحوه  .. وحاول أن يوجه الرشاش إلى صدره     ، قال الجندي 

  .ييناآلخرون بالجند
  . سنقضي عليكم إذا لم تكفوا عن هذه الوقاحة-
 . قال الشباب بصوت واحد-

 أم هل اعتقدتم أننا سنصبر طويالً على العار؟..  ألم يخشوا غضبنا-

 .فقال الجندي الموثق بيدي الشاب

  !كان صوته تشوبه الضراعة،  نعدكم أننا لن نحضر ثانية-
  .)564(.."فتبادل الشبان نظرات يرطبها الفرح

حيث أظهر  ، وال يتقبله العقل والمنطق   ، فالحوار والموقف السابق يتسم بالسذاجة والسطحية       
 –مـع العلـم   ، بينما شبان القرية بالشجاعة والجرأة، الكاتب جنود االحتالل بالجبن والخوف الشديد    

ثم هل يتراجع جنود االحـتالل بهـذه الـسهولة؟ وينـصاعون     ،  أنهم غير مسلحين –على ما يبدو    
فما السر في بقاء االحتالل جاثم على فلسطين        ، لتهديدات الشبان بهذه البساطة؟ وما دام األمر كذلك       

  حتى اآلن؟
بل إن الكاتب انحدر بها عندما اتخـذ مـن    ، ومن المالحظ أن الفكرة مطروقة وغير جديدة        

، ر سوية وكذلك زوجهـا    فالفتاة غي ، فبدا األمر ال يتسم بالدقة والمنطق     ، الفتاة البلهاء رمزاً للهزيمة   
  .وال نعرف شيئاً عن مصير الفتاة، كما أن األمر تم باإلكراه من قبل جنود االحتالل

ولقد أدخل الكاتب تعديالت على قصته بعـد أن نـشرها فـي بعـض مجـالت األرض                    
  . إال أنه لم يستطع إنقاذها من العيوب)565(المحتلة

واغتصابه لـألرض   ، اع مع المحتل  عن الصر " ليعقوب األطرش " "السارق"وتتحدث قصة     
يوجه إليه االحتالل تهمة سرقة عنقود من العنب من الكرم الذي كـان             ، من خالل محاكمة شخص   

  .يملكه قبل أن يستولي عليه االحتالل
كما ال تكشف   ، والدفاع عنها أمام القاضي   ، وال تخلو القصة من السذاجة في عرض قضيته         

وال تخلو أيضاً مـن الخطابيـة       ، حقوق وانتزاعها من مغتصبيها   عن األسلوب األمثل في استرداد ال     
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، حين ينقلب المجني إلـى جـانٍ      .. شيء رهيب هذا الذي يحدث في هذا العالم       : "كقوله، والمباشرة
  .وحين يتهم المسلوب بالسلب

وبالتـالي  .. لعله يا سيدي هو اللغز الذي استعصى على حله        .. أي تناقض هذا الذي نعيشه      
  .)566(.."والكفر بكل شيء..  اليأس والضجر من كل شيءأورثني هذا

    
.. إن هذا الحال لن يدوم    : "وذلك حين يقول  ، كما جاءت النهاية مفتعلة دون أن يكون هناك مبرر لها         

  .)567("فالفجر آت ال ريب فيه.. وإن هذا الليل لن يطول
 التحـدي   فتتحدث عبر أسـلوب الرمـز عـن       ، "لخالد الجبور " "رباعية التحدي "أما قصة     

فـاألولى بعنـوان    ، تحمل كل مقطوعـة عنوانـاً مـستقالً       ، والمقاومة من خالل أربع مقطوعات    
والثانيـة بعنـوان   ، الذي يكره الطائرات وال يخـاف منهـا  " حازم"وتتحدث عن الطفل    " الطائرات"
وحـين  ، فتهزأ منـه  ، فيأمرها أال تفعل ذلك   ، حيث تطل وردة من سور حديقة     ، "الشرطي والوردة "
، وتتحدث عن شاب يمثـل المقاومـة      " إعالن"والثالثة بعنوان   ، حاول قطفها تدمي أشواكها أصابعه    ي

، يخرج من بيتـه ولـم يعـد   ، ويلبس مالبس بلون العلم الفلسطيني، "ثائر عائد "ويحمل اسماً رمزياً    
ـ   "والرابعة بعنوان   ، فتأتي رسالة سرية إلى أهله بأنه انخرط في صفوف المقاومة          ، "والزيتـون ينم

وحـين  ،  بتدمير أشجار الزيتون رمز إلى الشعب الفلـسطيني        – يرمز إلى العدو     –حيث يأمر ملك    
  :يأتي رجل من بعيد يصيح، يفرغ جنوده من المهمة

  ..يا موالي.. يا موالي "-
  : فسأله الملك بجزع-
   ماذا جرى؟؟-
  ! فرد الرجل بصوت متقطع-
  !! ال ز ي توون ي اا موال اا ي-
  .ك غاضباً فزعق المل-
  !! قل ماله الزيتون؟-

  :فأجابه الرجل
 ويبدو أن المقطوعات األربعـة ال  )568(!!"ونما هذه المرة بأغصان حادة مدببة ،  إنه عاد يا موالي    -

بالرغم من أن خيطاً فكرياً واحـداً       ، بل أن كل مقطوعة منفصلة عن األخرى      ، تشكل قصة قصيرة  
  .يسري فيها

                                                
  .210ص، لوطني األول لألدب الفلسطيني في األرض المحتلةاالمهرجان ، السارق: يعقوب األطرش )(566
  .210ص: در السابقالمص )(567
  .11ص، م1984القدس ، منشورات البيادر، 1ط، الحصول على الرغيف كامالً: خالد الجبور )(568
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عن القصة السابقة من حيث الفكرة      " لمأمون مصطفى  ")569("ن أمي ثالث حكايات ع  "وال تبتعد قصة    
تتضمن معنـى التحـدي     ، فهي تتكون من ثالث حكايات رمزية منفصلة عن بعضها        ، والبناء الفني 

، فيفر أهلها إال رجـل عجـوز كبيـر   ، فاألولى تتحدث عن حيوانات غريبة تهاجم قرية   ، والمقاومة
والثانيـة يهـاجم عـدو      ، حوله كومة من الحيوانات المقتولة    وحين يعود أهل القرية إلنقاذه يجدوا       

، وتريـده قتـيالً   ، إال أنها تهاجمه بـشكل جمـاعي      ، وينجح في سحق بعضها   ، غريب جحر النمل  
  .والرمز واضح وجلي، واألخيرة يهاجم رجل خلية نحل فينقض النحل عليه ويشبعه لسعاً

 مع العدو الصهيوني من خـالل       الصراع" الجراد"في قصة   " رياض بيدس "ويصور الكاتب     
فيتصدى لها أبناء   ، وإشاعة الخراب فيها  ،  التي تحاول اقتحام القرية    – رمز للعدو    –أسراب الجراد   

بينما أخذت نار األخـشاب     ، واستعد الجميع : "حيث يقول ، ويفلحون في القضاء عليها   ، القرية جميعاً 
  .متكاثف في جميع أطراف القريةوتطاير الدخان ال" المسوسة والهشيم بصد الجراد وقتله

استـشرس فيـه    ، سقطت معظم أسراب الجراد بعد صراع دامٍ أكثر من ثـالث سـاعات              
وشاركت النساء تحمل الهراوات والعصي للعمل على طرد الجراد الذي حـاول أن يـأتي         ، الرجال

  .)570("على أخضر قريتهم
، وإفشال مخططاته ، لتصدي للعدو لقد أراد الكاتب أن يشيد بالمقاومة الجماعية األنجع في ا           

  .والمحافظة على األرض والوطن
إلـى العـدو الـصهيوني واغتـصابه        " ليوسف طاهر العبيدي  " "أحلى صبية "وترمز قصة     
دخل اللـصوص  : "فيقول، وذلك بحديثه عن فتاة جميلة تتعرض لالختطاف من قبل غرباء ، فلسطين

ونجـح الغـزاة باختطـاف     ، ص وذوى الفتاة  وحصلت معارك بين اللصو   ، الغرباء في بيت الصبية   
ولكن تفوق اللصوص الغرباء في القوة مكنهم من        ، )571(.."ومكثوا في ديار أهلها واستقروا    ، الصبية

التفت ، وقاومت الصبية بكل عنف وثبات    : "حيث يقول ،  الشعب الفلسطيني  –التغلب على أهل الفتاة     
  .)572("كان اللصوص أقوة منهم بكثير.. عائلتها من حولها

حيث تتشابه هذه القصة في مضمونها وفكرتها مع قـصة          ، ويظهر أن الكاتب يجتر أفكاره      
فاستعمال المرأة أو الحبيبـة أو      ، وبدا الرمز مألوفاً جداً   ،  من المجموعة نفسها   )573("الرجل الغريب "

 ،األم رمزاً لألرض والوطن قد أخذت بعدها في األدب الفلسطيني داخل الوطن المحتـل وخارجـه        
  .واستنفدت في أعمال أدبية كثيرة

                                                
  .65ص، م1984القدس ، منشورات وكالة أبو عرفة، 1ط، ضياع: مأمون مصطفى )(569
 .14ص، المسلك: رياض بيدس )(570

  .99ص، أنا العشق أنت: يوسف طاهر العبيدي (571)
 .98ص: المصدر السابق (572)
  .69ص: المصدر السابق )(573
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فكثير منها يفتقر إلى الدالالت واإليحاءات      ، وال تعبر الرموز في القصة عن الواقع وتجسده         
، كإشارة الكاتب إلى محاوالت العدو تغيير معالم الوطن بتغيير المالبـس والثيـاب واللغـة           ، القوية
لكنهم فوجئوا بأن الفتاة لـم تتغيـر بـل ازدادت    و، قالوا نغير لغة الفتاة ونلبسها ثياب جديدة      : "يقول

  .)574("تمسكاً بأهلها وجذورها
ووقع ، ولم يستطع الكاتب صياغة رموزه من خالل حدث متنامٍ يرسم صورة كلية للموقف              

  .)575("حاولوا إغرائها"في خطأ لغوي هو 
  

  :رموز مستوحاة من التراث: ثانياً
حيث ينتقـي الكاتـب مـن       ،  التراثي الثقافي  يعتمد هذا النوع من الرموز على مصادر من         

قسم يقـوم علـى     : وتنقسم هذه الرموز إلى قسمين    ، التراث ما يتناسب مع أفكاره وموقفه االنفعالي      
وقسم آخر يقوم على المخالفة والتحـوير       ، المطابقة والموافقة الداللية بين القصة والمصادر التراثية      

  .ة الكاتبفي مدلول المصدر التراثي ليتماثل مع فكر
  

  :المطابقة: أوالً
.  حيث تأتي داللة القصة متفقة مع داللة المصدر التراثي والفكرة التي يود الكاتـب التعبيـر عنهـا       

التي ينتقد فيهـا بـشدة األنظمـة    ، "لرياض بيدس " "البعث"ومن أمثلة هذا النوع من القصص قصة        
وحيـاة المتعـة    ، ة والسيارات الفارهة  التي تخص نفسها باألموال والقصور الفخم     ، العربية الفاسدة 

ويعيـشون عيـشة    ، وتعد عليهم أنفاسهم  ، في الوقت الذي تسوم فيه شعوبها سوء العذاب       ، والترف
  .البؤس والفقر والحرمان

، ويفضح الحكام الفاسـدين   ، ولقد لجأ الكاتب إلى التاريخ لكي يعري الواقع العربي المزري           
حيـث تتطـابق   ، "أبـي ذر "كاره ووجهة نظره في شخصية   ووجد القاص ضالته في التعبير عن أف      

وانتقـاد  ، وعما عرف عنها من الوقوف إلى جانب الفقراء والمحرومين        ، أفكاره مع هذه الشخصية   
معاويـة بـن أبـي     "وكذلك انتقاده   ، وتركزها في يد فئة معينة    ، واحتكار الثروات ، استغالل السلطة 

فكتب إلـى الخليفـة     ، فاستشعر معاوية خطر أبي ذر    ، القتنائه الثروات والضياع والقصور   " سفيان
غير ، وطلب منه البقاء عنده في المدينة     ، "أبي ذر "فقام بدوره باستدعاء    ،  رضي اهللا عنه   –" عثمان"

  .)576(أن أبا ذر استأذنه في الذهاب إلى الربذة فأذن له

                                                
  .99ص: المصدر السابق )(574
  .حاولوا إغرائها"والصواب ، 98ص: المصدر السابق )(575
  .65ص، رجال حول الرسول: خالد محمد خالد )(576
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جعله ينهض  وذلك عندما   ، "أبي ذر "فقد وظف الكاتب األحداث والمواقف التي دارت حول           
ويوجـه  ، ليرى األحوال واألوضاع العربية الراهنة    ، على أطراف الصحراء  " الربذة"من مرقده في    

ويدور حـوار  " المدينة المنورة"حيث تصادفه سيارة وتنقله إلى ، القاص من خالله نقداً الذعاً للحكام   
  :بينه وبين السائق

  :قال للسائق بعد أن قطعا مسافة طويلة"
   أخ بأحوال المدينة وأهلها؟أال تخبرني يا

  !!ألست من المدينة؟... 
  .أنا من الربذة،  ال-

  .ضحك السائق بشراسة
  :أنا شخصياً مررت صدفة بطرف هذه الصحراء وأردف،  ما من أحد يقطن الربذة-
األغنياء قليلون والفقراء أكثـر مـن أن يعـدوا أو           ،  األحوال كما كانت وكما مرتقب أن تتطور       -

أصبح الفقر كشبح البد أن يحل على الغالبية العظمى مهما كانـت         ،  العديد من الناس   تخدر، يحصوا
  !!ألست من المخابرات؟، على فكرة، حياة بائسة، األحوال

  .)577("وطلب من السائق بأال يحدثه أكثر، تعوذ أبو ذر من الشيطان
 فـي   عندما علمـت بوجـوده    ، لكن الشرطة وقوى األمن تأخذ في البحث عنه ومطاردته          

، ويتم اعتقاله وإيداعه الـسجن ، والتفاف الفقراء والمحرومين والمعوزين والمظلومين حوله     ، المدينة
نعطيك : "فيقولون له ، حيث يحاولون إغراءه لثنيه عن نشاطاته التي تشكل خطراً على أنظمة الحكم           

 مع أحـدث الحـوائج   ونبني لك بناية ضخمة جداً في الربذة، قدراً وفيراً من النقود والثياب والذهب    
  .)578("على شرط أن تتركنا وحالنا، الترفيهية
فيقررون محاكمته بتهمة تشكيل خطر على أمن المملكـة والعائلـة   ، لكنه يرفض ذلك بشدة     

 تـذكرنا  –يدور خاللها نقاش حاد بينهم وبينه     ، ويحضر المحاكمة الملك ووزراؤه وحاشيته    ، المالكة
 يبث الكاتب من خالله     )579(–في الشام   " معاوية بن أبي سفيان   " و "أبي ذر "بالمناظرة التي حدثت بي     

أنـتم الـذين    : "قـائالً ، على االتهامات " أبو ذر "وذلك حين يرد    ، انتقاداته الشديدة لألنظمة الحاكمة   
تعيشون وتـأكلون جميـع أصـناف       ، تكثرون من محظياتكم ونسائكم   ، تشيدون القصور لكم  ، تبنون

بعتم إخوانكم اآلخـرين بمعاهـدات دنيئـة        : " ويقول أيضاً  )580("الطيبةوتتظاهرون ب ، الطعام الفاخر 
  ..ورضيتم بالنكراء والفحش شريعة لكم، مشينة

                                                
 .123ص، م1980القدس ، منشورات صالح الدين، 1ط، الجوع والجبل: رياض بيدس )(577
  .127ص: المصدر السابق )(578

  .79-78ص، رجال حول الرسول:  خالدخالد محمد (579)
 .129ص، الجوع والجبل: رياض بيدس )(580
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بائـسين  ، أال تخافون ربكم لرؤيتكم جـائعين     ، تجحفون بحق الفقراء وتدعون أنكم مؤمنون       
  !وحفاة وعراة؟

ن تـدعون اإلخـالص     توظفون أقرباءكم وأمثالكم أيها الملوك واألمراء والـوزراء الـذي           
  .والصدق ألفراد الشعب البسيط

لكـن  ، كنت آمل أنني سأعود وال أرى بؤساً مثل هذا        ، لهذه األسباب أقلقتكم وأثرت فزعكم      
  .)581("المساوئ تزايدت

، وما دار حولهـا مـن أحـداث ومواقـف         " أبي ذر "لقد وفق الكاتب في توظيف شخصية         
كما جاء الحوار موحياً وكاشفاً عن أبعاد       ، نظمة الحاكمة وتعرية األ ، والتعبير عن أفكاره ومنظوراته   

  .ومساهماً في دفع حركة الحدث، الشخصيات
حيث استوحى الكاتب السيرة الشعبية المعروفـة       " وقائع التغريبة الثانية للهاللي   "وأما قصة     

 منهـا مـا     فقد اسـتعار  ، ورأى فيها أداة ووسيلة للتعبير عن الواقع الفلسطيني       ، "تغريبة بني هالل  "
، مـن بالدهـم  " بنـي هـالل  "كخـروج  ، وخاصة األجواء العامة واألسماء، يتوافق مع هذا الواقع   
كما أضفى الكاتب علـى     ، "شيوخ القبائل "و" الزناتي خليفة "مع  " أبو زيد الهاللي  "وصراعهم بزعامة   

لقـصة ليـوازي   فقد جاء ذلك في ا    ، أبعاداً فلسطينية " أبو زيد الهاللي  "وشخصية  " تغريبة بني هالل  "
وكفـاحهم وتـضحياتهم    ، خروج ونفي الفلسطينيين من ديارهم بعد النكبـة وتـشردتهم وتـشتتهم           

التي عملت على إحباط النـضال الفلـسطيني مـن أجـل            ، وصراعهم المرير مع األنظمة العربية    
  .التحرير
 لجأ إلى   بل، ولم يلجأ الكاتب في تشكيل قصته إلى التفاصيل اليومية لواقع النفي الفلسطيني             

هـو اإلنـسان    " فأبو زيـد الهاللـي    "، أحداث ومواقف ووقائع عامة ومهمة في مسيرة هذا الشعب        
رمز لألنظمة العربية المتآمرة على الشعب الفلسطيني       " شيوخ القبائل "و" الزناتي خليفة "و، الفلسطيني

، ائل فـي وجهـه  يقف الزناتي وشيوخ القب، وحين يحاول العودة إلى بالده    ، المنفى قسراً عن أرضه   
ال : "يقـول ، مما يؤدي إلى الصدام   ، وتحتدم التناقضات ، فتتطور األحداث ، ويعملون للسيطرة عليه  
يهتف الهاللي وهو يمتطي فرساً انتزعه من أحد جنود الزناتي وينطلـق            ، أستطيع أن أموت مطلقاً   

م العـسس وال    ما عاد يشعر وقع أقـدا     .. ورغم ضجيج المعركة كان يشعر بهدوء غريب      .. مقاتالً
  .)582("صهيل خيول فرسان الزناتي

الزناتي "والفكرة التي يريد الكاتب التعبير عنها في هذه القصة هي أنه البد من الصدام مع                  
  .إذا أراد اإلنسان الفلسطيني تحقيق أهدافه، "شيوخ القبائل"و" خليفة

                                                
  .132-131ص: المصدر السابق )(581
 .83ص، طقوس ليوم آخر: أكرم هنية )(582
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مـع  " األشـرم أبرهة "أن توظيف قصة " عادل األسطة"رأى  " من يحمي البيت؟  "وفي قصة     
وهي التحـذير   ،  يتناسب ويتوافق مع الفكرة التي يود طرحها       –ومحاولته هدم الكعبة    " عبد المطلب "

وتعرض المسجد األقصى المبـارك لخطـر الهـدم         ، 1967من إمكانية احتالل مدينة القدس عام       
 وسائط فنيـة    فأراد أن يتخذ من هذه الحادثة لتاريخية ووقائعها       ، والتدمير من قبل العدو الصهيوني    

  .وإسقاطها على الواقع المعاصر، للتعبير عن أفكاره
وتهديداتـه  ، 1967في القصة رمزاً ألحد قـادة العـدو عـام          " أبرهة"فقد جاءت شخصية      

رمـز للملـك    " عبد المطلب "وشخصية  ، والكعبة رمزاً للمسجد األقصى المستهدف    ، باحتالل القدس 
  ".حسين"

دم تطابق شخصية عبد المطلب مـع شخـصية الملـك       ويتضح من قراءة القصة بإمعان ع       
فشخصية عبد المطلب بن هاشم التاريخية لم تكن متالعبة وال متآمرة وخائنة كما بدت فـي        ، حسين
  ".وإن للبيت رباً سيمنعه، أنا رب األبل"، عندما استولى على إبله: فقد قال ألبرهة، القصة

حيـث ظهـرت شخـصية عبـد المطلـب          ، ويبدو أن هناك تنافراً حاداً بين الشخصيتين        
بـل صـوره   ، ففي بداية القصة لم يشر القاص إلى وجود أية شبهة حول عبد المطلـب     ، مضطربة

مما جعل األمل يزداد ويقوى لدى عامة النـاس بإمكانيـة تحقيـق             ، متحالفاً مع جمال عبد الناصر    
غيـر أن الكاتـب بـدأ       ، )583("وازداد أملهم عندما تحالف مع زعيم المدينة الكبيرة       : "فيقول، النصر

: يقـول ، وتخطيطه وتـآمره معـه    ، يكشف قبل نهاية القصة عن اتصاالت عبد المطلب مع أبرهة         
هـذا البيـت   ، اسمع يا عبـد المطلـب هـذه األرض لنـا    : وأضاف.. وذهب أبرهة لعبد المطلب  "

  .)584("سنهدمه
 وبـذلك   )585( عن معرفة الناس الكثير عن خيانات عبد المطلـب         – أيضاً   –كما كشف الكاتب    

فال ، فما داموا يملكون كل هذه المعلومات عن عبد المطلب        ، يكون الكاتب قد أظهر الناس بالسذاجة     
  .مبرر الزدياد األمل لديهم

ومن المالحظ أن عدم الدقة في اختيار الرمز وما يرمز إليه يفقد الرمز داللته وقـوة تـأثيره                  
 ألنهـا أنـسب     – مـثالً    –" أبي رغال "صية  وكان األجدر بالكاتب أن يختار شخصية كشخ      ، وفنيته

  ".الملك حسين"لشخصية 
الملك " أن استلهام شخصية     )586("فصول في توقيع االتفاقية   "في قصة   " عادل األسطة "وقد رأى   

أنـور  "يتناغم وينسجم مع رؤيته تجاه الرئيس المصري        " فريدريك الثاني "وتوقيعه اتفاق مع    " الكامل
  .رئيس وزراء إسرائيل آنذاك" مناحيم بيجن"مع " امب ديفيدك"وتوقيعه اتفاقية " السادات

                                                
  .45ص، فصول في توقيع االتفاقية: عادل األسطة (583)
  .46ص: المصدر السابق (584)
  .47ص: انظر المصدر السابق )(585
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لعدم التطابق بين الشخـصيتين  ، ولم يوفق القاص في اختيار وتوظيف هذه الشخصية التاريخية       
باإلضافة إلى أنه فشل على صـعيد التـشكيل   ، كما أوضحنا ذلك في الفصل الثاني من هذه الدراسة 

، ويصوغ رموزه ويرتقي بها إلى مـستوى الرمـز الفنـي          فلم يستطع أن يشكل     ، والصياغة الفنية 
  .وبقيت مجرد أسماء فقط

  ):تحوير في المدلول لصالح الفكرة(المخالفة : ثانياً
ويرى في معطيـات    ، يهدف الكاتب من خالل عمله الفني إلى التعبير عن أفكاره ومشاعره            

تحوير ومخالفـة دالالت هـذه   حيث يعمد إلى ، مصادر التراث الثقافي خير ما يضطلع بهذه المهمة   
النابغة الذبياني يهجـو النعمـان بـن        "قصة  : ومن أمثلة ذلك  ، المصادر التراثية للتماشى مع فكرته    

وارتكز في بناء قـصته علـى       ، "النابغة الذبياني "التي استلهم الكاتب فيها شخصية الشاعر       ، "المنذر
التي تمثلت في   ، اللهما عن أفكاره ورؤاه   ليعبر من خ  " بالنعمان بن المنذر  "هذه الشخصية وعالقاتها    

  .انتقاده للشعراء والكتاب الذين يرتمون في أحضان الحكام الظالمين ويتملقونهم
، وليس هناك تطابق تام بين شخصية الشاعر الحقيقية وشخصية النابغة الواردة في القـصة               

النابغـة  "نعـرف أن شخـصية      ف، حيث يلمس القارئ تشابهاً طفيفاً واختالفاً كبيراً بين الشخصيتين        
، ومدحه، وأخلص له الود  ، وصادقه، قد اتصل بالنعمان بن المنذر    ، كما وردت في التراث   " الذبياني

بعمـرو بـن   "ونزل ، فاتصل بملوك غسان ، حتى غضب عليه ألسباب مختلفة    ، وصار شاعر الملك  
فـأراد  ،  حتـى مـات    "عمرو"ولم يزل مقيماً مع     ، "النعمان"ومدحه ومدح أخاه    ، األصغر" الحارث

، وأعـاده ، فاستعطفه بقصائده االعتذارية المعروفة حتى رضي عنه      " النعمان بن المنذر  "العودة إلى   
  .)587(وقربه

النعمان بـن   "حيث نراه مقبالً على     ، في القصة بصورة مغايرة   " النابغة"لقد جاءت شخصية      
لينـال رضـاه بعـد أن       ، مالًقضي في نظمها حوالً كا    ، ومعه قصيدة في مدحه   ، في الحيرة " المنذر

، احترامه لـدى أبنـاء قبيلتـه      " النابغة"وليرفع مكانة قبيلته عنده بعد أن فقد        ، وشي به أحد الحساد   
  ".النعمان بن المنذر"لرجوعه مرة أخرى إلى 

وهذا يخالف ما هو معروف عـن العالقـة      ، )588(ويأمر بطرده ، غير أن ملك الحيرة يصده      
ينظم قصيدة فـي  " النابغة"وهذا ما جعل ، وأسبغ عليه نعمته  ، الذي قربه إليه  " النعمان"و" النابغة"بين  

  .يحفظها أبناء القبيلة ويتناقلونها، "النعمان بن المنذر"هجاء 

                                                                                                                                             
  .7ص: المصدر السابق )(586

  .17ص، النابغة الذبياني مع دراسة القصيدة العربية الجاهلية: محمد زكي العشماوي. د: انظر (587)
 .152-151ص، طقوس ليوم آخر: أكرم هنية: انظر )(588
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وأراد الكاتب من خالل ذلك انتقاد الشعراء والكتاب لمداهنتهم الحكام الغاشمين الذين يـذيقون              
وأن عالقة الجماهير باألدباء تتوطد كلمـا       ، والوعيويحرمونهم من الثقافة    ، شعوبهم شظف العيش  

  .وابتعدوا عن مداهنة الحكام الظالمين، اقترب هؤالء من قضاياهم
الـشاطر  " التي تعتمد على الحكاية الـشعبية المعروفـة          )589("هزيمة الشاطر حسن  "وأما قصة   

ذه الحكاية الشعبية   حيث لجأ الكاتب إلى ه    ، ذلك البطل الشعبي الذي يحرز االنتصارات دوماً      " حسن
لذا لم يلتزم باستلهام الحكاية الشعبية كما وردت تماماً فـي التـراث     ، بقصد التعبير عن فكرة معينة    

حيث هزم الكاتب الشاطر    ، بل عمد إلى تحوير مدلولها ليتالءم مع فكرته وهدفه في القصة          ، الشعبي
وذلك بهدف  ، رات بصفة دائمة  بالرغم من أن الشائع والمعروف عنه هو تحقيق االنتصا        ، )590(حسن

، وتعزيز مبدأ المقاومة الجماعية ضد االحتالل في أذهـان الجمـاهير       ، تمجيد فكرة العمل الجماعي   
ليؤكد أن انعتاقنـا وخالصـنا مـن ربقـة          ، وعدم تأثير وفاعلية العمل الفردي في التصدي للعدو       

  .االحتالل يكمن في العمل والمقاومة الجماعية الفعالة
الـصياد  " من الحكايـة الـشعبية      )591("أمنيات محمد العربي  "في قصة   " أكرم هنية "ويستفيد    
التي تتـسم  ، ليتحدث عن القمع في الدول العربية من خالل أجهزة المخابرات وممارساتها ، "والمارد

حيث قـصد الكاتـب     ، وبث الرعب والخوف الشديدين في نفوس المواطنين      ، بالشدة والقسوة البالغة  
فقد كان المارد في الحكاية الشعبية األصلية يلبي كـل          ، ليتناسب مع فكرته  ، ية الحكاية إلى تغيير نها  

لكنه في القصة جعله الكاتب يعجز عن تحقيق وتلبية مطلب مهم مـن             ، مطالب الصياد دون استثناء   
وهو تخليصه من رجال المخابرات الذين ينتشرون في كل مكان في           ، مطالب الصياد محمد العربي   

حيث اختفت أيـضاً أكـوام      ، بل إن المطالب األخرى التي حققها ولباها له تتالشى        ، العربيةالبلدان  
كما أن المارد نفسه ارتعد     ، الخبز واللحم والمالبس بمجرد ذكر محمد العربي اسم رجال المخابرات         

  .)592(من شدة الخوف

                                                
  .85ص، طقوس ليوم آخر:  أكرم هنية)(589

 .89ص: المصدر السابق: انظر (590)
 .138ص: المصدر السابق )(591
  .139ص: المصدر السابق )(592
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  الخاتمة
  

ومجاالً رحباً للدراسـات    ، ل حقالً خصباً   القصة القصيرة في األرض المحتلة تشك      ما زالت   
فبالرغم من أنها شكلت الفن األدبي الثاني بعد الشعر إال أنها لم تنـل مـن الدراسـات                  ، واألبحاث

فمعظـم مـا    ،  ما يتوازى مع هذه المكانة التي احتلتها       – رسائل الماجستير والدكتوراه     –األكاديمية  
وعمـد بعـض   ، نشرت في الصحف والمجـاالت   كتب عن القصة القصيرة هو عبارة عن مقاالت         

وقد قصدت هذه الدراسة إلى لفت األنظار إلى فـن القـصة            ، أصحابها إلى جمعها بين دفتي كتاب     
خاصـة أن  ، لعل بعض الباحثين يتناول جوانب أخرى من هذا الفـن   ، القصيرة في األرض المحتلة   

  .وهو الرمز، ةهذه الدراسة تناولت ظاهرةً واتجاهاً بارزاً في القصة القصير
ودراسـة الجوانـب    ، وقد عمدت هذه الدراسة إلى تحليل الرموز في القصص وتوضيحها           

  :وتوصلت إلى النتائج اآلتية، الفنية
الـذي  ، إن ظاهرة الرمز في القصة القصيرة في األرض المحتلة كانت نتيجة االحتالل المقيت          •

ـ       ، جثم على األرض الفلسطينية    وإخـضاعه الكتابـات    ، عوممارسـته سياسـة الكبـت والقم
مما حدا بالكتاب إلـى     ، ووجود قوائم الكتب الممنوعة   ، والمطبوعات لسلطة الرقابة العسكرية   

وأيضاً كأداة فنية تمنح الكاتب القدرة      ، تبني أسلوب الرمز لإلفالت من قبضة الرقيب العسكري       
  .على التعبير عن أفكاره ورؤاه وواقعه بصورة أكثر تأثيراً وفاعلية

بحيث تكاد تتمحور حول قضايا أساسـية       ، بتعد الموضوعات الرمزية عن الهموم الوطنية     لم ت  •
، هذا ما الحظناه عند كتاب الضفة الغربية وقطـاع غـزة        ، األرض واالحتالل والمقاومة  : هي

، وهذا راجع إلى أن الهم الفلـسطيني واحـد        ، م1948وأيضاً عند كتاب فلسطين المحتلة عام       
 .هو االستيالء على األرض والتخلص من السكان، احدوهدفه و، والعدو واحد

بـل  ، عدم اقتصار الكتاب على معالجة موضوعات رمزية تتعلق بقضايا الواقـع الفلـسطيني            •
إن سـلباً أو   ، لما له من صلة مباشرة بالقضية الفلسطينية      ، تناولوا قضايا تتصل بالواقع العربي    

 .إيجاباً

 بين رموز تراثية وأخرى طبيعية أو مستوحاة من         تنوعت مصادر الرموز في القصة القصيرة      •
وكانت المصادر التراثية من أكثر المـصادر الرمزيـة حـضوراً فـي الـنص               ، واقع الحياة 
، ولما تتمتع به من تعدد وكثرة في األبعـاد الدالليـة          ، اللتصاقها بالوجدان الجمعي  ، القصصي

 .داث معاصرةوقدرة على التعبير عن قضايا ومواقف وأح، وكثافة اإليحاء

، وذلك حسب قدراتهم اإلبداعيـة ، تباينت درجات التوظيف الرمزي عند كتاب األرض المحتلة   •
ومهارة انتقـاء المـصدر التراثـي    ، وبراعة الصياغة اللغوية  ، ومدى امتالكهم لألدوات الفنية   

 .ومدى اندماجه والتحامه بالبناء الفني، المناسب
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م بمدلول المصدر التراثي أو مخالفته تبعاً للفكرة التي         تفاوت كتاب األرض المحتلة في التزامه      •
وإلكسابه ، حيث جاء التحوير في المدلول األصلي ليتفق مع فكرة الكاتب         ، يودون التعبير عنها  

 .وللتأثير على المتلقي، وإلثارة الذهن وتنشيطه، دالالت جديدة

بل قـاموا بـصياغة     ، يفهلم يلجأ كثير من كتاب األرض المحتلة لالستعارة من التراث وتوظ           •
يأخذ أبعاداً رمزية أبعد وأعمق بكثيـر       ، قصصهم وتشكيلها تشكيالً فنياً من خالل حدث عادي       

 .من الحدث المباشر

حتـى غـدت    ، استخدم كتاب األرض المحتلة المرأة واألم والحبيبة رمزاً لألرض والـوطن           •
تخدام المولود والطفـل    وكذلك الحال بالنسبة الس   ، صورة نمطية تتكرر في كثير من القصص      

 ..الصغير والحفيد وبراعم الشجر رمزاً الستمرارية الشعب الفلسطيني ومواصلة نضاله
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  .2001غزة ،  كلية التربية وجامعة األقصى–عين شمس 

 دكتـوراه   رسـالة ، الرمز وداللته في الشر العربي الفلسطيني الحديث      : محمد مصطفى كالب   -2
 .م2002ليبيا ، جامعة الفاتح، مخطوطة
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  :الدوريات: رابعاً
  .م1987 شباط – 4العدد ) القدس(مجلة شهرية ، البيادر -1
 .م21/9/1980العدد ) القدس(الملحق األدبي ، صحيفة يومية، الفجر -2

 .م1983 تموز – 34العدد ) القدس(مجلة شهرية ، الفجر األدبي -3

 : األعداد)القاهرة(مجلة فصلية ، فصول -4

  .م1980 – 1 عدد – 1مجلد  -
 .م1981 – 4 عدد – 1مجلد  -

 .م1982 – 4 عدد – 2مجلد  -

 .م1983 – 2 عدد – 3مجلد  -

 .م1983 – 1 عدد – 4مجلد  -

 .م1997 – 1 عدد – 16مجلد  -

  :األعداد) القدس(مجلة شهرية ، الكاتب -5
  .م1981 آذار – 2، 1 -
 .م1981 أيلول وتشرين أول – 20، 19 -

  .م1983ني  تشرين ثا– 43 -
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ببلیوجرافیا المجموع ات القص صیة وال صحف والمج الت والق صص الق صیرة           

  :م1987-1967المنشورة في صحافة األرض المحتلة 
  

  . مصادر الببلیوجرافیا:أوًال

  . المجموعات القصصیة:ثانیًا

  . الصحف والمجالت:ثالثًا

  . القصص القصیرة المنشورة في الصحافة:رابعًا
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  :مصادر الببلوجرافيا: أوالً
، 2ط، 1ج، أنطولوجيـا ، م1998-1948القـصة العربيـة فـي إسـرائيل         : حبيب بولس . د -1

  .م1999يافة الناصرة ، منشورات الطالئع
، جمعية الدراسات العربيـة   ، م1980-1967الببلوجرافيا الفلسطينية في الوطن     : حسين غيث  -2

 .م1981القدس 

، جمعية الدراسات العربيـة   ، م1982-1981طينية في الوطن    الببلوجرافيا الفلس : حسين غيث  -3
 .م1983القدس 

القـدس  ، جمعية الدراسات العربيـة   ، م1983الببلوجرافيا الفلسطينية في الوطن     : حسين غيث  -4
 ).ت.د(

القـدس  ، جمعية الدراسات العربيـة   ، م1984الببلوجرافيا الفلسطينية في الوطن     : حسين غيث  -5
 ).ت.د(

القـدس  ، جمعية الدراسات العربيـة   ، م1985افيا الفلسطينية في الوطن     الببلوجر: حسين غيث  -6
 ).ت.د(

فهرس الكتب والمجالت األدبية والصحف التي صدرت في إسرائيل باللغـة           : شموئيل موريه  -7
 شـعفاط   –القـدس   ، مطبعة الشرق التعاونيـة   ، م1964م حتى نيسان    1948العربية منذ عام    

 .م1977

مطبعـة الـشرق    ، م1971-1964رت في إسـرائيل مـن       الكتب التي صد  : شموئيل موريه  -8
 .م1977 شعفاط –القدس ، التعاونية

مطبعـة  ، 1977-1918الكتب العربية التي صدرت في إسرائيل من عـام          : شموئيل موريه  -9
 .م1977 شعفاط –القدس ، الشرق التعاونية

، 89عـدد   ال، كتاب الريـاض  ، مصادر األدب الفلسطيني الحديث   : محمد عبد اهللا الجعيدي   .  د -10
 .م2001الرياض ، مؤسسة اليمامة الصحفية

، و منشورات الكرمل  1ط، المدار الصعب رحلة القصة الفلسطينية في إسرائيل      :  محمود غنايم  -11
 .م1995كفر قرع ، جامعة حيفا ودار الهدى

دار ، 1ط، صورة الفلسطيني فـي القـصة الفلـسطينية المعاصـرة         : واصف أبو الشباب  .  د -12
 .م1977بيروت ، الطليعة

تاريخ الصحافة العربية في فلسطين في نهاية عهد االنتداب البريطاني علـى            :  يعقوب يهوشع  -13
 .م1983شفا عمرو ، دار المشرق، م1948-1930فلسطين 

 . القدس– فهارس جمعية الدراسات العربية  -14

 . الضفة الغربية– فهارس مكتبة جامعة بيرزيت  -15
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 . الضفة الغربية– فارس مكتبة جامعة بيت لحم  -16

 . الضفة الغربية– فهارس مكتبة جامعة النجاح الوطنية  -17

 . قطاع غزة– فهارس مكتبة الجامعة اإلسالمية  -18

 . قطاع غزة– فهارس مكتبة جامعة األقصى  -19

 . قطاع غزة– فهارس مكتبة جامعة األزهر  -20

 . قطاع غزة– فهارس مركز التخطيط  -21

 . غزة– فهارس ومقتنيات مكتبة جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  -22
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  :1987-1967 المجموعات القصصية التي صدرت في األرض المحتلة: ثانياً
  .م1982القدس ، منشورات البيادر، 1ط، القرية الموعودة: إبراهيم العلم -1
 .م1979إصدار الصوت ، الوجه والعجيزة: أحمد حسين -2

 .م1972الناصرة ، المطبعة العصرية، وفي حقلنا األشواك تكبر: أحمد حسين نمر -3

 .م1976نابلس ، مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية، قريتنا عادت تقاتل: حمد حسين نمرأ -4

إصدار اللجنة العليا للعمل    ، الزلنا نحن الفقراء أقدر الناس على العشق      : أسامة محيسن العيسة   -5
 .م1984التطوعي في الضفة والقطاع 

 .م1975الناصرة ، مطبعة الناصرة، قوت األبناء: أكرم أبو حنا -6

 .م1979القدس ، دار الكاتب، الميناء األخير.. السفينة األخيرة: أكرم هنية -7

 .م1980القدس ، دار الكاتب، هزيمة الشاطر حسن: أكرم هنية -8

 .م1981القدس ، دار الكاتب، وقائع التغريبة الثانية للهاللي: أكرم هنية -9

 للـصحافة   "بيـسان بـرس   "منشورات مؤسسة   ، 1ط، عندما أضيء ليل القدس   : أكرم هنية  -10
وتم جمع المجموعات األربعة السابقة في كتاب       ، م1986 قبرص   –نيقوسيا  ، والنشر والتوزيع 

للـصحافة النـشر    " بيسان بـرس  "منشورات مؤسسة   ، "طقوس ليوم آخر  "واحد تحت عنوان    
 .م1986 قبرس –نيقوسيا ، والتوزيع

 .م1984القدس ، منشورات البيادر، "قصص وحكايات"زهور الربيع : بهجت سكيك -11

الناصـرة  ، دار الحرية للطباعـة   ، "مجموعة أقاصيص فلكلورية  "حال الدنيا   :  توفيق زياد  -12
 .م1975

 .م1968الناصرة ، مطبعة الحكيم، الشارع األصفر: توفيق فياض -13

 .م1976القدس ، منشورات صالح الدين، جمال بنورة العودة -14

 .م1981القدس ، منشورات الكاتب، حكاية جدي: جمال بنورة -15

 .م1982القدس ، منشورات الرواد، الشيء المفقود: بنورةجمال  -16

 .م1983عمان ، دار الكرمل، الموت الفلسطيني: جمال بنورة -17

 .م1984المؤلف ، 1ط، الطريق إلى رأس الناقورة: حبيب هنا -18

 .م1982القدس ، منشورات الرواد، جراح في الزمن الرديء: حسن أبو لبدة -19

 .م1981عكا ، منشورات األسوار، 1ط، اًوطني ردني إلى رباك شهيد: حسين مهنا -20

 .م1972حيفا ، مطبعة االتحاد التعاونية، أزهار برية: حنا إبراهيم -21

 .م1979عكا ، منشورات األسوار، ريحة الوطن: حنا إبراهيم -22

 .م1981عكا ، منشورات األسوار، الغربة في الوطن: حنا إبراهيم -23

 .م1984القدس ، رات البيادرمنشو، 1ط، الحصول على الرغيف كامالً: خالد الجبور -24
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دمـشق  ، منشورات وزارة الثقافة واإلرشـاد القـومي      ، مقهى الباشورة : خليل السواحري  -25
 .م1975

 .م1980القدس ، منشورات صالح الدين، الجوع والجبل: رياض بيدس -26

 .م1985القدس ، انترميديا، المسلك: رياض بيدس -27

 .م1987نيقوسيا ، الصمود العربي، الريح: رياض بيدس -28

 .م1970القدس ، مجلة الشرق، شتاء الغربة: زكي درويش -29

 .م1972القدس ، مجلة الشرق، الجسر والطوفان: زكي درويش -30

 .م1978عكا ، دار األسوار، الرجل الذي قتل العالم: زكي درويش -31

 .م1980عكا ، دار األسوار، الكالب: زكي درويش -32

 .م1978القدس ، دار الكاتب، العطش: زكي العيلة -33

 .م1980القدس ، دار الكاتب، الجبل ال يأتي: زكي العيلة -34

 .م1981نابلس ، منشورات الجماهير، أخضر يا زعتر: سامي الكيالني -35

المثلـث  ، منـشورات اليـسار   ، الفارعة والبحر والشمس  : سامي الكيالني وعادل األسطة    -36
 .م1986

 .م1981شفا عمرو ، دار المشرق، في طلب العلم وقصص أخرى: سلمان فالح -37

 .م1972القدس ، مجلة الهدى، ما وراء الكلمات: ورسلمان ناط -38

 .م1979عكا ، منشورات األسوار، الشجرة التي تمتد جذورها إلى صدري: سلمان ناطور -39

 .م1969تل أبيب ، دار النشر العربي، قلوب بيضاء وقصص أخرى: سليم خوري -40

 .م1979الناصرة ، منشورات المجتمع، امرأة بال أيام: شوقية عروق -41

 .م1980شفا عمرو ، دار المشرق، خطوات فوق األرض العارية: قشوقية عرو -42

 .م1982القدس ، منشورات البيادر، 1ط، عرس الجماجم: صبحي حمدان -43

 .م1983القدس ، منشورات البيادر، 1ط، المعطف القديم: صبحي شحروري -44

 .م1979عكا ، منشورات األسوار، فصول في توقيع االتفاقية: عادل األسطة -45

 .م1979القدس ، القدس، دار ابن رشد، لقبائلا: عادل محمود -46

 .م1975القدس ، مطبعة دار األيتام، جمع الشمل: عبد الرحمن عباد -47

 .م1981بيروت ، منشورات فلسطين المحتلة، المغفلون النافعون: عبد الرحمن عباد -48

 .م1979) م.د(، 1ط، ثلوج على نابلس: عبد الرحيم جميل طبيلة -49

 .م1987القدس ، دار العودة، ا وقصص أخرىبشر مثلن: عبد الكريم سمارة -50

 .م1981المثلث ، منشورات اليسار، النبض: عبد الكريم قرمان -51

 .م1977القدس ، وكالة أبو عرفة للصحافة والنشر، من يدق الباب: عبد اهللا تايه -52
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 .م1974القدس ، إصدار مجلة الشرق، عام الكركسة: عبد اهللا عيشان -53

 .م1979حيفا ، شركة األبحاث العلمية، مجلة الشرقإصدار ، الغلطة: عبد اهللا عيشان -54

 .م1984القدس ، وكالة أبو عرفة، أناس فلكلوريون: عدنان إدريس -55

 .م1969تل أبيب ، دار النشر العربي، البئر المسحورة وقصص أخرى: عرفان أبو حمد -56

القـدس  ، منشورات اتحـاد األدبـاء والكتـاب      ، "قصص قصيرة "سجينة  : عزت الغزاوي  -57
 .م1987

 .م1981شفا عمرو ، دار المشرق، غروب وقصص أخرى:  الدين مصالحةعز -58

 .م1984شفا عمرو ، دار المشرق، وحيدة بين الجدران: عزمي حبيب اهللا -59

 .م1980عكا ، إصدار مكتب البرج، أغنية المواسم القادمة: عصام خوري -60

 .م1978عكا ، منشورات األسوار، سواعد الرجال: عفيف سالم -61

 .م1979القدس ، دار الكاتب، وا البحرلن يسرق: عفيف سالم -62

 .م1987شفا عمرو ، منشورات األفق، الصمت القاتل: عفيف شليوط -63

 .م1979القدس ، منشورات البيادر، الخروج عن الصمت: غريب عسقالني -64

 .م1985القدس ، منشورات البيادر، أمام المرآة: فاروق مواسي -65

 .م1974الناصرة ، طباعةمكتب فؤاد دانيال لل، ضيف من الشرق: فاضل السباعي -66

 .م1973عكا ، مطبعة دار القبس العربي، رحلة في قطار الماضي: فاطمة ذياب -67

 .م1983طمرة ) ن.د(، الخيال المجنون: فاطمة ذياب -68

 .م1969عكا ، المطبعة التجارية، أبرياء وجالدون: فرج نور سليمان -69

 .م1983القدس ، دار الكاتب، بياع السوس: فضل الريماوي -70

 .م1974الناصرة ، دار النهضة" قصص ولوحات وخواطر"بحر النور :  ركنفهيم أبو -71

 .م1981عكا ، و منشورات األسوار1ط، رسومات على الثلج: كمال جبران -72

 .م1984القدس ، وكالة أبو عرفة للصافة والنشر، ضياع: مأمون أحمد مصطفى -73

 .م1974القدس ، إصدار مجلة الشرق، أرض ال تنبت الموت: محمد أبو ريا -74

 .م1974القدس ، دار الكاتب، الوحش: محمد أيوب -75

 .م1964غزة ، دار أخبار فلسطين، دم على الجدار: محمد جالل عناية -76

 .م1985القدس ، دار الكاتب، ساعات ما قل الفجر: محمد خليل عليان -77

 .م1975نابلس ، مطبعة النصر التجارية، دعوة للحب: محمد عبد اهللا البيتاوي -78
 .م1981) م.د(، )ن.د(، الجددالقادمون : محمد طمليه -79

 .م1984شفا عمرو ، دار المشرق، في انتظار القطار: محمد علي سعيد -80

 .م1964الناصرة ، مطبعة الحكيم، لكي تشرق الشمس: محمد علي طه -81
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 .م1969عكا ، دال الجليل، سالماً وتحية: محمد علي طه -82

 .م1974حيفا ، منشورات عربسك، جسر على النهر الحزين: محمد علي طه -83

عكـا  ، منـشورات العـودة   ، عائد الميعاري يبيع المناقيش في تل الزعتر      : محمد علي طه   -84
 .م1978

 .م1985، دار االتحاد للطباعة والنشر، وردة لعيني حفيظة: محمد علي طه -85

 .م1980نابلس ، شوال طحين: محمد كمال جبر -86

 .م1975حيف ، منشورات عربسك، األصيلة: محمد نفاع -87

 .م1978حيفا ، رات عربسكمنشو، ودية: محمد نفاع -88

 .م1979عكا ، منشورات األسوار، ريح الشمال: محمد نفاع -89

 .م1980عكا ، منشورات األسوار، كوشان: محمد نفاع -90

 .م1985الناصرة ، جمعية أنصار السجين في إسرائيل، رجال وقضبان: محمود أبو النصر -91

 .م1975القدس ، منشورات صالح الدين، خبز اآلخرين: محمود شقير -92

 .م1977القدس ، منشورات صالح الدين، الولد الفلسطيني: مود شقيرمح -93

 .م1973القدس ، إصدار مجلة الشرق، في الهزيع األخير: محمود عباس -94

 .م1980بيروت ، دار الفارابي، 1ط، أسرار الضفة األخرى: محمود قدري -95

 .م1974حيفا ، دار المعلمين، حبيبتي جميلة كالخبز: مرشد خاليلة -96

 ).ت.د(، )ن.د(،  األرض حبيبتي:مرشد خاليلة -97

 .م1981) م.د(، )ن.د(، ثمن الموضوعية: مسعود حمدان -98

شـفا عمـرو    ، مطبعة المـشرق  ، )قصص وخواطر أدبية  (سحيف الرحى   : مسعود حمدان  -99
 .م1983

 .م1970تل أبيب ، دار النشر العربي، الخيمة المثقوبة: مصطفى مرار -100

 .م1970القدس ، رقمجلة الش، طريق اآلالم وقصص أخرى: مصطفى مرار -101

 .م1972كفر قاسم ، مكتبة الشعب، الشارع الطويل: مصطفى مرار -102

 .م1972كفر قاسم ، مكتبة الشعب، قالدة األفعى: مصطفى مرار -103

 .م1972كفر قاسم ، مكتبة الشعب، ابني في الجامعة: مصطفى مرار -104

 .م1972كفر قاسم ، مكتبة الشعب، جنازة الشيطان: مصطفى مرار -105

 .م1972كفر قاسم ، مكتبة الشعب، ارنا وبريطانياحم: مصطفى مرار -106

 .م1972كفر قاسم ، مكتبة الشعب، دمع ورماد: مصطفى مرار -107

 .م1987عكا ، )ن.د(، كتاب الثورة: مصطفى مرار -108

 .م1983شفا عمرو ، دار المشرق، قصص وحكايات، أيام بلدان: مصطفى مرار -109
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، مطبعـة الناصـرة   ، )قصص وصور قلميـة   (البحث عن جواب مجهول     : مصلح كناعنة  -110
 .م1975الناصرة 

شفا ، منشورات الشرق للطباعة والترجمة والنشر    ، الشيخ شبتاي وحكايات  : موريس شماس  -111
 .م1979عمر 

 .م1981الناصرة ، منشورات الحركة الثقافية التقدمية، أسفل الجبل وأعاله: ناجي ظاهر -112

 .م1982الناصرة ، يةمنشورات الحركة الثقافية التقدم، بحجم سماء المدينة: ناجي ظاهر -113

 .م1982الناصرة ، منشورات الحركة الثقافية التقدمية، حدث في ذلك الشتاء: ناجي ظاهر -114

 .م1985الناصرة ، منشورات الثقافة التقدمية، فراش أبيض كالثلج: ناجي ظاهر -115

الناصـرة  ، منشورات الثقافـة الجديـدة    ، يوميات الفلسطيني الذي لم يعد تائهاً     : نبيل عودة  -116
 .م1975

 .م1978عكا ، منشورات األسوار، ابتسمي يا قدس:  نبيه القاسم -117

 .م1981عكا ، منشورات األسوار، القيء في ظالل المدينة الميتة: نظير شمالي -118

 .م1985حيفا ، االتحاد، البندقية والحجر: نور عامر -119

 .م1984القدس ، وكالة أبو عرفة، أنا العشق أنت: يوسف طاهر العبيدي -120

 .م1986) ن.د(،  الموت على أبواب القدس:يوسف طاهر العبيدي -121

 قصة قصيرة من القصص الفلـسطيني فـي المنـاطق           27: "المجموعة المشتركة األولى   -122
 .م1977القدس ، منشورات آفاق، "المحتلة

دائرة الكتاب في جمعيـة     ، "قصص قصيرة من الوطن المحتل    : "المجموعة المشتركة الثانية   -123
 .م1981القدس ، الملتقى

منـشورات  ، )رسـائل ، أشعار، قصص قصيرة(أصوات لم يخنقها القيد : ةمجموعة مشترك  -124
 .م1987لجان العمل الثقافي الديمقراطي في الضفة الغربية وقطاع غزة 
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  :م1987 إلى 1967الصحف والمجالت التي صدرت في األرض المحتلة من : ثالثاً
  :المجالت: أوالً

ومـدير  ، م1973 صدرت في غزة سـنة  ، مجلة إخبارية اجتماعية ثقافية مصورة    :أخبار غزة  -1
  .تحريرها إبراهيم خليل الشرفا

لم يكن لـألدب علـى صـفحاتها    ،  مجلة ثقافية صدرت في القدس في أوائل السبعينات  :ألوان -2
 .وكان محررها يوسف نقاع، ولم تعمر طويالً، حضور

نـة العليـا    تصدر مرتين سنوياً عـن اللج     ،  منبر العاملين في مكافحة األمية     :اإلنسان الجديد  -3
 .م1978صدرت عام ، لمكافحة األمية وتعليم الكبار في الضفة الغربية

 .م1981 نشرة أصدرتها اللجنة العامة لمعلمي المدارس الحكومية في أوائل :انطالقة المعلم -4

/ صدرت في مدينة القدس في شهر مارس      ،  مجلة شهرية أدبية ثقافية اجتماعية     :البيادر األدبي  -5
حيث كان لألدب علـى     ،  في تنشيط الحركة األدبية في األرض المحتلة       ساهمت، م1976آذار  

 ".جاك خزمو"وصاحب االمتياز والمحرر المسؤول ، صفحاتها حضور دائم

، م1981صدرت في مدينـة القـدس عـام       ،  مجلة أسبوعية سياسية مستقلة    :البيادر السياسي  -6
 ".جاك خزمو"صاحب االمتياز والمحرر المسؤول 

صدر في  ،  مجلة فصلية متخصصة بالتراث الشعبي والدراسات االجتماعية       :التراث والمجتمع  -7
 .م1974آذار / عن جمعية إنعاش األسرة في شهر مارس" البيرة"مدينة 

وكانـت فـي   ، م1951صدرت في حيفا سـنة    ،  مجلة ثقافية اجتماعية سياسية شهرية     :الجديد -8
وتعاقب على تحريرها   ، "حنا نقارة "ل  والمحرر المسؤو ، "االتحاد"البداية ملحقاً شهرياً لصحيفة     

 .كثيرون

وبعـد شـهر    ، م1979سنة  " القدس"صدرت في مدينة    ،  مجلة جامعة نصف شهرية    :الحصاد -9
 .وصاحب االمتياز حسين الشيوخي، م أصبحت متخصصة في الرياضة1980حزيران 

، م1985صدرت في حيفـا فـي شـهر أيلـول           ،  مجلة طبية علمية اجتماعية ثقافية     :الحياة  -10
 .وليس لألدب على صفحاتها حضور، "محمد بدرانة"وصاحب االمتياز والمحرر المسؤول 

إصـدار الحـزب الـشيوعي      ،  مجلة تعني بالنظرية وبقضايا الـسلم واالشـتراكية        :الدرب  -11
 ".زاهي كركبي"ورئيس التحرير ، "إميل حبيبي"والمحرر المسؤول ، اإلسرائيلي

صـدرت فـي القـدس بتـاريخ        ، نـصف شـهرية    مجلة سياسية ثقافية اجتماعية      :الشراع  -12
قررت سلطات االحتالل سحب    ، م17/8/1983وفي  " مروان العسلي "وصاحبها  ، م1/5/1978

 .ترخيص المجلة
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تصدرها السلطة الحاكمة فـي أرض  ،  مجلة شهرية تعني بشئون األدب والفكر والفن  :الشرق  -13
، ثم تركاهـا  " لي طه محمد ع "و" زكي درويش "ورأس تحريرها كل من     ، م1948فلسطين عام   

 .وأصبحت فصلية في اآلونة األخيرة، م1970وصدر العدد األول في حزيران 

وتوزيعها ، م1977صدرت في غزة في أوائل      ،  مجلة أدبية ثقافية اجتماعية شهرية     :الشروق  -14
 ".محمد خاص"وصاحب االمتياز ، وليس عليها إقبال تقريباً، معدوم في الضفة الغربية

 .ولم يكن لألدب على صفحاتها حضور، منوعة صدرت في بداية السبعينات مجلة :الصنارة  -15

 .م1980في عام " باقة الغربية"صدرت في ،  مجلة ذات ميول يسارية:صوت اليسار  -16

، م1986في شهر شـباط     " القدس"صدرت في مدينة    ،  مجلة شهرية تهتم بشئون المرأة     :عبير  -17
 .وتنشر أحياناً قصص قصيرة، "نجار العطا اهللا"وصاحب االمتياز والمحرر المسؤول 

، م وهي محـدودة التوزيـع     1977صدرت في غزة عام     ،  مجلة منتدى الثقافة والفكر    :العلوم  -18
 .وتوقفت عن الصدور، "زهير الريس"والمحرر المسؤول 

، إصدار لجان العمل الثقافي الديمقراطي في المنـاطق المحتلـة         ،  مجلة ثقافية  :العمل الثقافي   -19
 .م1986ول نشر واحدة أيل

صـاحب  ، م1983صدرت في مدينة القـدس سـنة        ،  مجلة أسبوعية سياسية مصورة    :العهد  -20
وأغلقت مـن قبـل     ،  عدد 68صدر منها   ، "غسان علي الخطيب  "االمتياز والمحرر المسؤول    

 .سلطات االحتالل

، م1982صدرت في مدينة القدس في أواخـر سـنة          ،  مجلة ثقافية أسبوعية مصورة    :العودة  -21
 ".إبراهيم قراعين"متياز وصاحب اال

، م من قبل جمعية األدباء العرب     1944صدرت في شهر تموز     ،  مجلة أسبوعية للشبيبة   :الغد  -22
أعاد الحزب الشيوعي في إسرائيل إصدار هذه المجلة        ، م1947وظلت كذلك حتى شهر تموز      

بشئون وتعني المجلة   ، وكان رئيس تحريرها في ذلك الوقت أبو حنا       ، م1953آذار  / في مارس 
 .الشبيبة وخاصة في روسيا والبلدان الديمقراطية

ولـم يكـن لـألدب علـى     ، صدرت في أوائل السبعينات   ،  مجلة ثقافية منوعة   :فتاة فلسطين   -23
 ".توفيق نصار"وكان محررها ، واستمرت لمدة عامين، صفحاتها حضور

ة علـى شـكل     وكانت في البداي  ، صدرت في مدينة القدس   ،  مجلة أدبية شهرية   :الفجر األدبي   -24
واسـتمرت  ، م21/9/1980حيث صدر العدد األول منها بتاريخ       ، ملحق أدبي لصحيفة الفجر   

حيث بدأت تصدر بعد ذلك علـى  ، في الصدور على شكل ملحق أدبي حتى العدد السابع عشر      
، ولعبت دوراً هاماً في تدعيم الحركة األدبية والثقافية في األرض المحتلة          ، شكل مجلة مستقلة  

 ".علي الخليلي"ريرها الشاعر ورأس تح
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صدر منهـا مجلـدان بتـاريخ أيـار         ،  مجلة اجتماعية ثقافية جامعة فصلية     :الفجر المنبثق   -25
 .منطقة نابلس/ وأصدرت من قبل اللجان الثقافية في مراكز الشباب االجتماعية، م1980

ورأس ، م2/3/1987صدرت في الناصرة بتـاريخ  ،  مجلة أسبوعية ثقافية أدبية سياسية :القلم  -26
 ".عادل عبد الحميد"تحريرها 

 مجلة دورية يصدرها المركز اليهودي العربي وقسم اللغة العربية وآدابهـا جامعـة              :الكرمل  -27
 .دافيد صيمح، إسرائيل شين، جورج قنازع: وتتكون هيئة تحريرها من، حيفا

 .اجتماعية، تراثية،  مجلة دينية:اللقاء  -28

ثـم توقفـت عـن      ، صدر منها أربعة أعداد فقـط     ، شهرية مجلة فنية أدبية ثقافية      :المسرح  -29
إبـراهيم  : "وهيئـة التحريـر   " يحيي عبد ربه  "صاحب االمتياز والمحرر المسؤول     ، الصدور

 ".محمد أنيس"و" حنظل

يصدر عن مكتـب    ،  كتاب فصلي شامل يهتم بالسياسة واألدب والشئون االجتماعية        :المسيرة  -30
وصـدر الجـزء    ،  رئيس التحرير عبد الحكيم سـمارة      ، جت المثلث  –اليسار للعالقات العامة    

 .م1986األول في أيلول 

 . مجلة غير دورية تصدر عن لجنة مسجد جامعة النجاح الوطنية:المنطلق  -31

: م وهيئة تحريرهـا  1984صدرت في الناصرة في أوائل سنة       ،  مجلة شهرية ثقافية   :المواكب  -32
 .سامي مرعي. د، حنا أبو حنا، فوزي عبد اهللا

 .م1987الناصرة ، إصدار القائمة التقدمية للسالم،  نشر:نالوط  -33

  
  :الصحف: ثانياً

 لسان حال العمال العرب في فلسطين وصدرت في حيفـا           – صحيفة أسبوعية جامعة     :االتحاد -1
  ".إميل توما"وكان صاحبها ومحررها المسؤول ، م14/5/1944بتاريخ 

، م5/5/1980في القدس بتـاريخ     صدرت  ،  صحيفة أسبوعية سياسية جامعة    :األسبوع الجديد  -2
كانـت  ، "زهير الـريس  "والمحرر المسؤول ورئيس التحرير     " حنا سنيورة "وصاحب االمتياز   

وتوقفـت  ، والحضور األدبي فيها منعدم   ، وذلك بقرار من القائمين عليها    ، تصدر بشكل متقطع  
 .عن الصدور

م مـن قبـل   1982 صدرت في الخليل في منتصف سنة،  صحيفة سياسية اجتماعية   :أم القرى  -3
ومجـال توزيعهـا الـضفة      " محمد نصر "ورئيس تحريرها   ، روابط القرى في الضفة الغربية    

 .أغلقت بحل روابط القرى، الغربية

وأصحاب االمتيـاز جمعيـة     " عوبديا دانون "رئيس تحريرها   ،  صحيفة يومية سياسية   :األنباء -4
 .م1967وصدرت بعد سنة ، منشورات أورشليم القدس
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وتوقفت عـن   ، م28/12/1970في  " بيت لحم "صدرت في   ، ة أسبوعية مستقلة   صحيف :البشير -5
ثـم عـاودت    ، "إبـراهيم حنظـل   "صاحبها ومحررها المسؤول    ، م16/2/1974الصدور في   
حيث صدر عدد واحد وبعده تم حجز مواد الـصحيفة لـدى الرقيـب              ، م1980الصدور سنة   

 .وأبلغ صاحبها بأمر إغالقها، العسكري

، م1982فـي شـهر تمـوز       " بيت لحم "صدرت في   ، مية سياسية اجتماعية   صحيفة يو  :التقدم -6
ومجـال  ، "جميل العزة "وصاحب االمتياز والمحرر المسؤول     ، وكانت تصدر بصورة متقطعة   

وفي ، م أغلقت لمرة واحدة بحجة المحافظة على األمن       1983وفي سنة   ، توزيعها أنحاء البالد  
 .م منعت من التوزيع لمدة شهرين1986سنة 

 .م1985صدرت في الناصرة سنة ،  صحيفة سياسية أسبوعية مستقلة:جماهيرال -7

صـدرت فـي القـدس بتـاريخ       ، لغتها العبريـة  ،  صحيفة أسبوعية سياسية اجتماعية    :جيشر -8
 ".زياد أبو زياد"صاحب االمتياز والمحرر المسؤول ، م20/6/1986

صـاحب  ، م1985 صدرت في القـدس سـنة  ،  صحيفة يومية سياسية ثقافية اجتماعية   :الدرب -9
وتم إغالقها في شـهر     ، صدر منها عشرون عدداً   ، "حنا حالق . د"االمتياز والمحرر المسؤول    

 .م من قبل متصرف لواء القدس1986آب 

 .م21/8/1987صدرت في الناصرة بتاريخ ،  صحيفة أسبوعية سياسية:الراية  -10

ب االمتيـاز   م وصاح 1/3/1980صدرت في غزة بتاريخ     ،  صحيفة سياسية  :الشرق األوسط   -11
أوقفت عن الصدور من    ، ومجال توزيعها أنحاء البالد   ، "محمد جميل الشوا  "والمحرر المسؤول   

 .أعداد فقط" 6"صدر منها ، قبل صاحبها ألسباب شخصية

م وصـاحب   28/11/1971صدرت فـي القـدس بتـاريخ        ،  صحيفة يومية سياسية   :الشعب  -12
لطات االحتالل من التوزيع في الـضفة       منعتها س ، "محمود يعيش "االمتياز والمحرر المسؤول    

، وتم مصادرتها مرات كثيرة من األسواق     ، الغربية وقطاع غزة أكثر من عشرين مرة كل عام        
 .توقفت عن الصدور

لها ترخيص بثالث لغات    ، صدرت في القدس  ،  صحيفة سياسية جامعة مصورة    :صباح الخير   -13
وعند إطالعي  ، "جمال الشنطي  "صاحب االمتياز والمحرر المسؤول   ، عبري، إنجليزي، عربي

م لم يكن يصدر من الصحيفة سوى ملحق طبي         1987على األعداد األولى التي صدرت سنة       
 .باسم صباح الخير

، م22/9/1973 صحيفة أسبوعية سياسية صـدرت فـي القـدس بتـاريخ           :صوت الجماهير   -14
 تم إيقافها عـن     ،عدد" 18"صدر منها   ، "محمد أبو شلباية  "صاحب االمتياز والمحرر المسؤول     

 .م26/1/1974الصدور من قبل صاحبها ألسباب مادية بتاريخ 

 .م1977صدرت في القدس سنة ،  صحيفة أسبوعية تحمل الفكر الشيوعي:طريق الشرارة  -15
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صـاحب  ، م29/1/1978صدرت في القـدس بتـاريخ       ،  صحيفة أسبوعية سياسية   :الطليعة  -16
ممنوعة من  ، "بشير البرغوثي "رئيس التحرير   و، "إلياس نصر اهللا  "االمتياز والمحرر المسؤول    

وكان يصدر عنها ملحق يهتم ويناقش قـضايا الـسلم   ، التوزيع في الضفة الغربية وقطاع غزة  
 .توقفت عن الصدور، واالشتراكية

صاحبها ومؤسـسها   ، م7/4/1972صدرت في القدس بتاريخ     ،  صحيفة يومية سياسية   :الفجر  -17
، ومجال توزيعها جميع أنحاء الـبالد     ، "حنا سنيورة  "والمحرر المسؤول " يوسف نصري نصر  "

 .توقفت عن الصدور، منعت عدة مرات من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والتوزيع بهما

صـدرت فـي القـدس بتـاريخ        ، لغتها العبريـة  ،  صحيفة أسبوعية سياسية   :الفجر العربي   -18
والهدف ، "زياد أبو زياد  "والمحرر المسؤول   " بول عجلوني "صاحب االمتياز   ، م21/12/1982

عـدد  " 30"وصدر منها ، من إصدارها نقل أخبار ووجهة النظر الفلسطينية للشارع اإلسرائيلي  
 ".بول عجلوني"وتم إغالقها بقرار من صاحبها ، فقط

صدرت في القدس في شـهر      ، لغتها اإلنجليزية ،  صحيفة أسبوعية سياسية   :الفجر اإلنجليزي   -19
تهتم بأخبار  ، "حنا سنيورة "والمحرر المسؤول   " بول عجلوني "ز  صاحب االمتيا ، م1980نيسان  

 .وكانت ممنوعة من التوزيع في الضفة والقطاع، الضفة وغزة ونقلها للقارئ األجنبي

صاحب االمتياز  ، م19/11/1968صدرت في القدس بتاريخ     ،  صحيفة يومية سياسية   :القدس  -20
وأغلقت مـرات   ، زيع في الضفة وغزة   منعت من التو  ، "محمود أبو الزلف  "والمحرر المسؤول   

 .كثيرة جداً

ورئيس تحريرهـا   ، م7/1/1988صدرت في الناصرة بتاريخ     ،  صحيفة أسبوعية  :كل العرب   -21
 .وهي صحيفة ثقافية متنوعة جامعة، الشاعر سميح القاسم

وهي ، م11/10/1982صدرت في رام اهللا بتاريخ      ،  صحيفة سياسية اجتماعية جامعة    :المرآة  -22
صدر منها  ، رئيس التحرير محمد الراغب ومحمد نصر     ، وتابعة لروابط القرى  ، يةشبه أسبوع 

 .وتم توقيفها بعد حل روابط القرى، عدد" 38"

صاحب االمتيـاز   ، م22/3/1985صدرت في القدس بتاريخ     ،  صحيفة يومية سياسية   :المرايا  -23
 .ومجل توزيعها جميع أنحاء البالد، "ناظم بدر"والمحرر المسؤول 

قبل سنة  ، م1948أصدرتها سلطات االحتالل في فلسطين المحتلة       ،  صحيفة سياسية  :دالمرصا  -24
 .واستمرت في الصدور بعد هذا التاريخ أيضاً، م1967

، م1982صدرت في القـدس فـي سـنة         ،  صحيفة أسبوعية ثقافية اجتماعية أدبية     :المنتدى  -25
مجـال  ، "رزق صفوي "ورئيس التحرير   " لطفي الباسيني "صاحب االمتياز والمحرر المسؤول     

وصدر منها فـي    ، أغلقت من قبل سلطات االحتالل مرات عديدة      ، توزيعها جميع أنحاء البالد   
 .م1985تم أغالقها من قبل االحتالل سنة ، عدد تقريباً" 48"كل عام 
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صاحب االمتياز والمحـرر    ، م1985صدرت في حيفا سنة     ،  صحيفة ثقافية متنوعة   :المهماز  -26
 ."رشدي عمري"المسؤول 

صاحب االمتيـاز   ، م1985صدرت في القدس سنة     ،  صحيفة يومية مسائية سياسية    :الموقف  -27
ومجـال  ، "سـري نـسيبه   "ورئيس التحرير   " زهير الريس "والمحرر المسؤول   " حنا سنيورة "

 .ألسباب مادية، تم إيقافها عن الصدور بقرار من القائمين عليها، توزيعها القدس

صاحب االمتيـاز  ، م13/2/1980 صدرت في القدس بتاريخ ، صحيفة سياسية يومية  :الميثاق  -28
م صدر أمر متـصرف لـواء       12/8/1986وفي  ، "محمود علي الخطيب  "والمحرر المسؤول   

 .بإغالق الصحيفة" رفائيل ليفي"القدس 

صـاحب االمتيـاز    ، م7/3/1986صدرت في القدس بتاريخ     ،  صحيفة سياسية يومية   :النهار  -29
ومجال توزيعها جميـع  ، "عصام العناني"ورئيس التحرير ، "قعثمان الحال"والمحرر المسؤول  

 .توقفت عن الصدور، أنحاء البالد

صدرت فـي رام اهللا فـي       ،  صحيفة أسبوعية فكرية علمية اجتماعية مصورة      :هذه المعارف   -30
صاحب االمتيـاز والمحـرر     ، م1974وتوقفت عن الصدور في شهر سبتمبر       ، م1974أوائل  

 ".ديمحمد عبد الها"المسؤول 

وصاحب االمتياز  ، م20/2/1982صدرت في القدس بتاريخ     ،  صحيفة يومية سياسية   :الوحدة  -31
أغلقت بأمر من سلطات االحـتالل      ، عدد" 37"صدر منها   ، مجال توزيعها القدس  ، "فؤاد سعد "

 .م29/11/1983بحجة وفاة صاحبها بتاريخ 

واستمرت فـي   ، م1967صدرت قبل   ،  صحيفة تصدر عن جمعية اليوم والهستدروت      :اليوم  -32
 .الصدور بعد هذا التاريخ
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 ج

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1966-5- 20  4  23- 3  االتحاد  سالم حداد  غبار األزقة   - 1
  1966-7- 8  3  23- 17 اداالتح  أحمد سويد  كريشنا   -2
  1966-7- 22  4  23- 21 االتحاد  توفيق فياض  ليرة ذهب   -3

4-   
الطريق إلى الثلوج 

  الحزينة
  1967-2- 1  32  2- 1  الجديد  سالم حداد

  1967-3- 1  33  4  الجديد  محمد نفاع  معلمة األوالد   -5
  1967- 3  10  2  الغد  شوقية صادق  ودعونا في التاكسي   -6
  1967- 4  11  3  الغد  بشير منير  المنديل األسود    -7
  1967-6- 1  16  6  الجديد  محمد نفاع  بدال من الرغيف   -8
  1967-6- 1  19  6  الجديد  عفيف سالم  غزل البنات   -9

  1967-6- 21  5  5742  اليوم  نديم نعمة بطيحش  السائل العجيب - 10
  1967-8- 1  33  8- 7  الجديد  عفيف سالم  أيام غبرا - 11
  1967-8- 1  36  8- 7  الجديد  بشير منير  أم البنات - 12
  1967-8- 25  4  5772  اليوم  منعم حداد    اهللاشفاه - 13
  1967-10- 1  15  10  الجديد  محمد نفاع  حميد أحمد وآخرون - 14
  1967-10- 1  20  10  الجديد  يحيى يخلف  اليوم األول  - 15
  1967-10- 20  4  24- 46  االتحاد  توفيق زياد  محمود ما ينسحب - 16
  1967-11- 1  15  11  الجديد  شكيب جهشان  المعركة - 17
  1967-11- 24  4  24- 56  االتحاد  ريمحمد فك  العزاء - 18
  1967-12- 1  34  12  الجديد  عفيف سالم  الغبار - 19
  1967-12- 1  22  12  الجديد  توفيق زياد  واحدة منهن - 20
  1967- 12  9  1  الغد  بشير منير  عقاب وامراته - 21
  1967-12- 8  4  24- 60  االتحاد  محمد نفاع  الكسار - 22
  1968-1- 1  19  1  الجديد  خالد سعيد  حمدان الطرشا - 23
  1968-1- 1  27  1  الجديد  شكيب جهشان  مهاجرال - 24
  1968-1- 1  15  1  الجديد  ممدوح صفدي  أبو عائد - 25
  1968-2- 1  32  2  الجديد  عفيف سالم  باص البلد - 26
  1968-2- 1  16  2  الجديد  محمد نفاع  عمر جبور - 27
  1968-2- 23  5  5929  اليوم  شفيق صالح حبيب  ميزان العدل - 28
  1968-3- 1  24  3  الجديد  مصطفى أحمد  مع الغروب - 29
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  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1968-3- 1  34  3  الجديد  نبيل عودة   لقاء بعد عشرين عاما - 30

  كابوس األمل  - 31
علي الظاهر 

  زيداني 
  1968-3- 8  4  5941  اليوم

  1968-4- 1  31  4  الجديد  نبيل عودة  ليلة االمتحان - 32
  1968-4- 26  4  5982  اليوم  منعم حداد   الدبوس - 33

- 101  االتحاد  إبراهيم أبو ناب  للرجال فقط - 34
24  3  30 -4-1968  

  1968-5- 1  25  5  الجديد  محمد نفاع  بيت الجن - 35

  صراع مع األمل  - 36
علي الظاهر 

  1968-5- 31  5  6010  اليوم  زيداني

  1968-7- 1  32  7  الجديد  محمد نفاع  بدوح اسلب بدوح - 37
  1968-7- 1  30  6  الجديد  محمد نفاع  الحمال يفقد قوته - 38
  1968-7- 1  25  6  الجديد  نبيل عودة  دقائق معدودة - 39
  1968-7- 1  9  6  الجديد  أديب مروان  الجندي الثالث - 40
  1968-10- 1  30  10، 9  الجديد  نبيل عودة  المولود السادس - 41
  1968-11- 1  35  11  الجديد  نبيه القاسم  وصية ثاكل - 42
  1968-11- 12  4  5888  اليوم  مصطفى مروان  المبارك - 43
  1968-1ك- 4  3  14  القدس  قمر كيالني  الليمونزهرة  - 44
  1968-1ك- 12  3  21  القدس  حزامي الجاعوني  متى يأتي عيد آخر - 45
  1969-1- 1  29  1  الجديد  عفيف سالم  وتوقف النزف - 46
  1969-1- 1  12  1  الجديد  محمد نفاع  قريبا تشرق الشمس - 47
  1969-2ك- 15  3  48  القدس  حزامي الجاعوني  إرادة اهللا  - 48
  1969-2ك- 21  3  59  القدس   سعيدسهام  الغريب  - 49
  1969-2- 1  27  2  الجديد  ربحي حافظ  الخروج - 50
  1969-2- 14  6  25- 79  االتحاد  محمد خاص  ال لون لدم في الليل - 51
  1969-2- 21  6  25- 81  االتحاد  سيد جاد  قطار الخامسة والربع - 52
  1969-3- 1  9  3  الجديد  محمد خاص  الميراث - 53

54 - 
البركة في الشيخ 

  1969-3- 1  14  3  جديدال  محمد نفاع  داهود

  1969-3- 28  4  25- 91  االتحاد  مخزي قعوار  كل شيء على ما يرام - 55
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  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1969-3- 31  3  109  القدس  محمد كامل حسن  حوض األسماك - 56
  1969-4- 1  3  110  القدس  محمد كامل حسن  حوض األسماك - 57
  1969-4- 2  3  111  القدس    سر المهنة - 58
  1969-4- 3  3  112  القدس    سر المهنة  - 59
  1969-4- 14  3  121  القدس  حزامي الجاعوني  سامحيني - 60
  1969-4- 30  3  135  القدس  صادق العملة  األبكم - 61
  1969-5- 1  18  5، 4  الجديد  محمد علي طه  العجنة - 62
  1969-5- 13  3  146  القدس  حزامي الجاعوني  أنانية - 63
  1969-5- 16  3  149  لقدسا  جميل عالن  الشرف أقوى - 64
  1969-5- 16  6  26- 1  االتحاد  حنا إبراهيم  قصيدة لليوبيل الفضي - 65
  1969-6- 1  15  6  الجديد  عبد المنعم شلبي  أبو إسماعيل - 66
  1969-6- 12  3  172  القدس  عثمان رمزي  امرأة بين األطالل  - 67
  1969-7- 1  24  7  الجديد  حنا إبراهيم  صورة جانبية - 68
  1969-7- 1  36  7  دالجدي  إياد أحمد  المخبر - 69
  1969-7- 3  3  190  القدس  حزامي الجاعوني  أمي - 70
  1969-7- 30  3  213  القدس  حزامي الجاعوني  زجاجة عطر - 71

  موعد مع القدر - 72
عايدة يوسف 

  عويس
  1969-7- 31  3  214  القدس

  موعد مع القدر - 73
عايدة يوسف 

  عويس
  1969-8- 1  3  215  القدس

  طفلي لم يعد - 74
جمال عبد 

  1969-9- 1  30  8  الجديد  المقصود

  1969-8- 22  6  26- 29  االتحاد  أيهاب منصور  النرجيلة - 75
  1969-9- 14  3  262  القدس  حزامي الجاعوني  صراع مع الحظ - 76

  عمود الظهر - 77
عبد الحفيظ 

  دراوشة
  1969-10- 1  29  10- 9  الجديد

  1969-10- 1  47  10- 9  الجديد  حنا إبراهيم  المطاردة  - 78
  1969- 11  22  1  الغد  ذيب عايدي  رائحة بلدي - 79
  1969-11- 24  3  314  القدس  ناجي ظاهر  أيام لن تأتي - 80
  1969-12- 1  10  11  الجديد  أميل حبيبي  مرثية السلطعون - 81
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  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1969- 12  26  2  الغد  عفيف سالم  الشبابيك الملونة  - 82
  1969- 12  14  2  الغد  محمد نفاع  اإلضراب - 83
  1969-12- 8  3  326  القدس  نادية حسن العملة  مكفاح أ - 84
  1969-12- 9  3  327  القدس  محمود أبو غزالة   هوية العيد - 85
  1969-12- 17  3  331  القدس  محمود أبو غزالة  الجياع ال يموتون - 86
  1970-1- 1  43  1  الجديد  محمد نافع  جبل الشيخ - 87
  1970- 1  22  2  الغد  ذيب عابدي  عشرة أيام مضت - 88
  1970-1- 9  4  26- 69  االتحاد  يف سالمعف  البحث عن الجنة - 89
  1970-1- 23  4  26- 73  االتحاد  محمد نافع  األخذ بالثأر - 90
  1970-2- 10  3  376  القدس  أحمد عبد أحمد   دموع على الحذاء - 91
  1970-2- 11  3  379  القدس  أحمد عبد أحمد   دموع على الحذاء - 92
  1970-3- 13  4  87/26  االتحاد  عفيف سالم  الزنزانة - 93
  1970- 3  8  4  الغد   عابدي ذيب  الشيخ بدر - 94
  1970-4- 1  35  4  الجديد  عفيف سالم  والتهبت الثلوج - 95
  1970- 4  22  5  الغد  عفيف سالم  وغابت الشمس - 96
  1970- 4  8  5  الغد  محمد نفاع  المشردون - 97
  1970-5- 1  26  5  الجديد  عفيف سالم  الرسالة األخيرة - 98
  1970-5- 1  48  5  الجديد  نبيل عودة  فقط...بضع لحظات - 99

  1970- 5  8  6  الغد  توفيق زياد  دنياحال ال - 100
  1970-5- 11  3  452  القدس  نادية العملة  إني ذاهبة - 101
  1970-5- 15  4  27- 1  االتحاد  عفيف سالم  المشاركة - 102
  1970-5- 22  4  27- 3  االتحاد  نبيل عويضة  حادثة في ليلة - 103
  1970-6- 1  35  6  الجديد  بشير منير  النشيد الخالد - 104
  1970-حزيران  5  1  الشرق  محمد علي طه  المعركة - 105
  1970- 6  19  7  الغد  أحمد فضول  بعد الحرب - 106
  1970- 6  20  7  الغد  ذيب عابدي  الزوجة الثالثة - 107
  1970-6- 19  4  27- 11  االتحاد  نبيل عويضة  على النهر - 108
  1970-7- 1  21  7  الجديد  محمد نفاع  بائع المحمر والمشتكى - 109

  ...!عندما تموت األم - 110
عمر محمد 

  صريري 
  1970-7- 1  3  496  القدس
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  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1970- تموز  6  2  الشرق  مصطفى مرار  دمع ورماد - 111

112 - 
طفلي في الجانب 

  اآلخر 
  1970- تموز  16  2  الشرق  زكي درويش

  1970-7- 3  3  498  القدس  محمود أبو غزالة  الزقاق - 113
  1970-7- 17  3  27- 19  االتحاد  صديق شيبوب  حضرة األستاذ - 114
  1970-7- 31  4  27- 23  االتحاد  عفيف سالم  بائع التذكاريات - 115
  1970-8- 1  35  8  الجديد  عفيف سالم  عودة الحصري - 116
  1970- آب  22  3  الشرق  محمد علي طه  المرأة والسوط - 117

118 - 
الرجل الذي يكذب 

  كثيرا
  1970- أيلول  17  4  الشرق  زكي درويش

119 - 
صلحة في مستشفى 

  1970- ولأيل  28  4  الشرق  محمود عباس  المجانين

120 - 
الفلسطيني المقتول 

  والجندي
  1970-10- 1  17  10، 9  الجديد  محمود عدوان

  1970- 10  17  5  الشرق  عبد اهللا عيشان   عالم الكركسة - 121
  1970- 10  7  10  الغد  بشير منير  األحالم الضائعة - 122
  1970- تشرين ثاني  19  6  الشرق  مصطفى مرار  قتلة الفرح - 123

124 - 
الذباب ال يموت في 

  الطين
 أحمد هاشم

  الشريف
  1970- 11  20  11  الغد

  1970- 10  9  7  الشرق  زكي درويش  الشبابيك  - 125
  1970-12- 1  45  12، 11  الجديد  نبيل عودة  !الشرطة والحلم - 126

127 - 
الوجوه الباسمة عبر 

  األبعاد
  1970-12- 1  40  12، 11  الجديد  عفيف سالم

  1970-12- 28  3  648  القدس  حزامي الجاعوني  في ليلة عيد - 128
  1971- 2ك  29  8  الشرق  مرشد خاليله  رهناك وراء البحا - 129
  1971- 2ك  16  8  الشرق  مصطفى مراد  حمارنا وبريطانيا - 130
  1971- 2ك  10  8  الشرق  زكي درويش  الناس - 131
  1971-1- 15  3  27- 71  االتحاد  توفيق زياد  التحقيق - 132
  1971-2- 1  25  2، 1  الجديد  محمد نفاع  بيننا خبز وملح - 133
  1971- 2  5  3  الغد  محمد نفاع  جولة تفقدية - 134
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  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1971- 2  23  5  الغد  جورج غريب  أبو نايف والعنزات - 135
  1971-شباط  30  9  الشرق  حيدر حيدر  القتيل - 136
  1971-شباط  22  9  الشرق  مصطفى مرار  أكلة الذئاب - 137
  1971-شباط  9  9  الشرق  عبد الرحمن عياد  جراح على الرصيف - 138
  1971-شباط  7  9  الشرق  زكي درويش  دام اإلع - 139
  1970- آذار  32  10  الشرق  زكي درويش  القميص والطابور - 140
  1971- آذار  17  10  الشرق  عبد اهللا عيشان  وراء الرغيف - 141
  1971- آذار  11  10  الشرق  محمد البيتاوي  األبجدية - 142
  1971-3- 12  4  27- 87  االتحاد  محمد القرش  الدنيا بخير - 143
  1971-4- 1  46  4، 3  الجديد  موليد فاهو  شعرة الفيل - 144
  1971-4- 1  59  4، 3  الجديد  عفيف سالم  كلمات عبر الدخان - 145
  1971- نيسان  37  11  الشرق  زكي درويش  الطبول - 146
  1971- نيسان  34  11  الشرق  زكية صرصور  من أنت - 147
  1971- نيسان  24  11  الشرق  مصطفى مرار  الريس حسن - 148
  1971- نيسان  10  11  الشرق  محمد البتاوي  مشولر النهاية - 149
  1971-4- 16  4  27- 97  االتحاد  ليلى علوش  قرش بحياة النبي - 150

151 - 
نظرة في األشياء 

  الواضحة
  1971-5- 1  11  5  الجديد  نبيل عودة

  1971-5- 1  28  5  الجديد  محمد البدوي  خيط من النور - 152
  1971-آيار  32  12  الشرق  محمود عباس  الشبح - 153

154 - 
حكاية الحزن 
  1971-ارآي  13  12  الشرق  زكي درويش  واالتجاهات 

  1971-آيار  5  12  الشرق  مصطفى مرار  حقل األلغام  - 155

156 - 
أحزان رجل نزف 

  حريته
  1971-5- 21  4  28- 3  االتحاد  لطيفة الريلمي

  1971-6- 1  31  6  الجديد  شريف صابر  كابوس الغيرة - 157
  1971حزيران   18  1  الشرق  عبد اهللا عيشان  حوض الماء - 158
  1971حزيران   34  1  الشرق  مصطفى بركات  الحاوي - 159
  1971حزيران   26  1  الشرق  مصطفى مرار   وال شيء غير الحق - 160
  1971حزيران   9  1  الشرق  زكي درويش  سقوط المرايا - 161
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  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1971-6- 5  7  25  البشير  ايلي حنا  من أجل بيتي - 162
  1971- 7  20  7  الغد  شريف أبو صابر  أسئلة األطفال - 163
  1971تموز  4  2  الشرق  قاسم كيوان  معسكرات اللذة - 164
  1971-8- 1  13  8، 7  الحديد  محمد نفاع  واحد من كثيرين - 165
  1971آب  5  3  الشرق  مصطفى مرار   الخروج من الجنة - 166
  1971-8- 20  3  28- 29  االتحاد  فيروز مالك  الرحيل إلى جنة عدن - 167
  1971-8- 27  4  28- 31  االتحاد  سميح غنادري  انتحرت  - 168
  1971- 9  22  9  الغد  نبيل عودة  محطة علي ال - 169
  1971أيلول   37  4  الشرق  عبد اهللا عيشان  رسالة حب - 170
  1971-9- 17  4  28- 37  االتحاد  أحمد نمر  خلفية األم - 171
  1971-9- 24  4  28- 39  االتحاد  شكيب قبالن  وتأجلت المحاكمة - 172
  1971-10- 1  29  10، 9  الجديد  شريف صابر  درس ال منهجي - 173
  1971-10- 1  19  10، 9  الجديد  نصالح حسي  زوجة مناضل - 174
  1971- 1ك  27  5  الشرق  زكي درويش  األسمنت والناس - 175
  1971- 1ك  7  5  الشرق  محمد البتاوي  الصدى والموت - 176
  1971-10- 15  4  28- 45  االتحاد  أبو عمر  الوسام  - 177
  1971-11- 1  19  11  الجديد  أبو عمر  ابنتنا نهلة - 178
  1971- 2ك  36  6  الشرق  هاشم خليل   - 179
  1971- 2ك  32  6  الشرق   البيتاويمحمد  المهزلة - 180
  1971- 2ك  12  6  الشرق  مصطفى مرار   بيت السنونو - 181

182 - 
بين زوجة معلمي 

  1971-12- 1  17  12  الجديد  أبو عمر   والخادمة

  1971-12- 1  43  12  الجديد  نجيب سوسان  الغريب - 183
  1971- 1ك  34  7  الشرق  عبد اهللا عيشان  المعلم يؤثيل - 184
 1971- 1ك  6  7  الشرق  مصطفى مرار  رحلة الموت - 185

  1971-12- 3  4  28- 59  االتحاد  سعيد نفاع  الرشاشة المسروقة - 186
  1971-12- 10  4  28- 61  االتحاد  أبو عمر  متهمان - 187
  1971-1- 1  20  1  الجديد  محمد نفاع  الموضة في بلدنا  - 188
  1972- 1  8  1  الغد  محمد نفاع  اهللا أعطى اهللا اخذ - 189
  1972- 2ك  27  8  الشرق  هاشم خليل  اللون الليلكي - 190
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  اسم الكاتب  ان القصةعنو  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

191 - 
المشي بهدوء في 

  1972-1- 7  4  28- 69  االتحاد  فخري قعوار  الطين

  1972-1- 21  4  28- 73  االتحاد  مفيد مهنا  الطوشة - 192
  1972-1- 28  4  28- 85  االتحاد  أبو عمر  عبد اهللا الالجئ - 193
  1972-1- 29  4  56  البشير  أبو مؤنس  النوم في الشارع - 194
  1972-2- 1  44  2  الجديد  يوسف سويد  شيء ما بدأ يتحرك - 195
  1972- 2  6  2  الغد  جورج غريب  روشته  - 196
  1972شباط  22  9  الشرق  مصطفى مرار  األضحية - 197
  1972-2- 4  4  28- 77  االتحاد  شكيب قبالن  ورقة طرد - 198
  1972-2- 5  3  57  البشير  أبو مؤنس  وفاء - 199
  1972- 12  4  58  البشير  أبو مؤنس  القلعة المسكونة - 200
 1972- 19 4 59 البشير أبو مؤنس  المعلق الثوري - 201

 1972- 26 3 60 البشير أبو مؤنس  !!        ...لن نموت - 202

  1972-3- 1  22  3  الجديد  حنا إبراهيم  مكان مقدس  - 203
  1972-3- 1  33  3  الجديد  يوسف سويد  بائع المشاتيل - 204
  1972-3- 1  46  3  الجديد  حبيب الكيالني  لو انه وعد - 205
  1972- 3  16  3  الغد  شكيب قبالن  مور الغامضةتعرية األ - 206
  1972- آذار  21  10  الشرق  قاسم كيوان  الصقر - 207
  1972- آذار  18  10  الشرق  محمد ابو ريا  أرض ال تنبت الموت - 208
  1972-3- 3  4  28- 85  االتحاد  أحمد نمر  هريسة طيبة وناعمة - 209
  1972-3- 4  3  61  البشير  أبو مؤنس  صوت الشعب - 210

211 - 
أطفال في انتظار 

  الشمس
  1972-3- 7  4  28- 89  االتحاد  فيروز مالك

  1972-3- 10  4  28- 87  االتحاد  حنا إبراهيم  رفيق في السالح - 212
  1972-3- 11  3  62  البشير  أبو مؤنس  ودم...ماء - 213
  1972- 18  4  63  البشير  أبو مؤنس  البيك - 214
  1972-3- 21  3  1029  القدس  حزامي الجاعوني  أمومة - 215
  1972-3- 24  4  28- 91  االتحاد  سعيد نفاع  ليلة وراء القضبان - 216
  1972-3- 25  4  64  البشير  أبو مؤنس  كان رجال - 217
  1972نيسان  33  11  الشرق  محمود عباس  في الهزيج األخير - 218
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  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1972نيسان   36  11  الشرق  عبد الرحمن عباد  ضريبة الشرق - 219
  1972نيسان   38  11  الشرق  عزام جملة  النورس الميت - 220
  1972-4- 1  3  65  البشير  أبو مؤنس  القبر الكبير - 221

  قطعة القماش السماوي - 222
يوسف سلمان 

  سويد
  1972-4- 7  4  28- 95  االتحاد

  1972-4- 8  5  66  البشير  أبو مؤنس  أم محمود  - 223
 1972-4- 15 5 67 البشير أبو مؤنس  صراع في قبر - 224

  الحرام األزرق - 225
يوسف سلمان 

  سويد
  1972-4- 28  4  28- 18  االتحاد

  1972-5- 1  12  5، 4  الجديد  أحمد نظام  الوجه والعجيزة - 226
  1972آيار   15  12  الشرق  محمد البيتاوي   عشانا عليك يا رب - 227
  1972آيلر   10  12  الشرق  زكي درويش  عطيل - 228

- 105  االتحاد  حينفة فتحي  سمراء - 229
28  

4  12 -5-1972  

  1972-6- 1  14  6  الجديد  حنا إبراهيم  البيت القديم - 230
  1972-6- 1  24  6  الجديد  محمد علي طه  الساعة - 231
  1972-6- 1  29  6  الجديد  يوسف سويد  العصور التذكارية - 232
  1972-6- 1  35  6  الجديد  سليمان فياض  القضب - 233

234 - 
ضحك على الطريقة 

  اإلسرائيلية
  1972-6- 1  41  6  الجديد  نبيل عودة

  1972-6- 1  51  6  الجديد  ناجي ظاهر  الكلمة األخيرة - 235

236 - 
ن حتى أنت يا اب

  الحالل
  1972-6- 1  55  6  الجديد  مرشد خاليله

  1972- 6  12  5  الغد  شريف أبو صابر  أبو سليمان - 237
  1972-7- 1  11  7  الجديد  حنا إبراهيم  محكمة - 238
  1972-7- 1  25  7  الجديد  شكيب قبالن  نار في الحقول  - 239
  1972-7- 1  39  7  الجديد  صالح حسين  اعتصام - 240
  1972-7- 1  43  7  الجديد  عصام خوري  القضية - 241

242 - 
درسان في الرماية 

  والسحر
  1972- 7  19  6  الغد  حنا إبراهيم
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  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1972حزيران تموز  111  2- 1  الشرق  عبد الحمن عباد  الصخور - 243
  1972حزيران تموز  114  2- 1  الشرق  مصطفى مرار  السالح الجديد - 244
  1972-7- 27  4  29- 13  التحادا  مفلح طبعوني  وراء التلفون - 245
  1972- 8  16  7  الغد  محمد نفاع  كنزة الجدة - 246
  1972آب   41  3  الشرق  عبد الرحمن عباد  الضمير المستتر - 247
  1972أب   45  3  الشرق  مصطفى مرار  العاجز - 248
  1972آب   48  3  الشرق  محمد أبو ريا  صراع أمام الملجأ - 249
  1972-8- 4  4  29- 24  االتحاد  رستم كيالني  وانفضت المائدة - 250
  1972-8- 11  4  29- 26  االتحاد  ويد أيوب  القرار - 251
  1972-9- 1  19  9، 8  الجديد  نبيل عودة   البداية  - 252
  1972-9- 1  45  9، 8  الجديد  نجيب سوسان  وخرجت عن صمتها - 253
  1972-9- 1  48  9، 8  الجديد  يوسف سويد  الذكرى األولى - 254

255 - 
جسر على النهر 

  الحزين
  1972-9- 1  53  9، 8  الجديد  محمد علي طه

  1972-9- 1  61  9، 8  الجديد  ناجي ظاهر  اليقظة - 256
  1972-9- 1  59  9، 8  الجديد  مرشد خاليله  العريشة - 257
  1972أيلول   19  4  الشرق  قاسم سعيد  رجل وحنين - 258

259 - 
شيء على األرض 

  واإليحاء 
  1972-9- 8  4  29- 34  االتحاد  وليد فاهوم

  بدى باسم - 260
يوسف سلمان 

  سويد
  1972-9- 22  4  29- 38  االتحاد

  1972-9- 23  5  90  البشير    القروي - 261

262 - 
عائشة تضع طفال حيا 
يقرأ لكم ما تيسر من 

  سورة البقرة
  1972-10- 1  11  10  الجديد  محمد علي طه

  1972-10- 1  24  10  الجديد  محمد نفاع  خفق السنديان - 263
  1972- 1ك  38  5  الشرق  زكي درويش  أوالد بلدنا  - 264
  1972-10- 20  4  29- 46  االتحاد  شريف أبو صابر  وأبدأ من جديد  - 265

  عودة الطيور المهاجرة - 266
عبد القادر 

  عورتاني
  1972-10- 27  4  84  الشعب
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  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1972- 11  17  9  الغد  محمد نفاع  حديث الغطس - 267
  1972- 2ك  25  6  الشرق  زكي درويش   الرجل الذي قتل العالم - 268

269 - 
بيت ال يقف على 

  أعمدة
  1972- 2ك  30  6  الشرق  ديحسن صف

  درس في التاريخ - 270
يوسف سلمان 

  سويد
  1972-11- 10  4  29- 52  االتحاد

271 - 
فصل من قصة :حكاية

  حب
  1972-11- 21  4  1237  القدس  محمد يوسف

  1972-12- 1  4  29- 58  االتحاد  وليد أيوب  سمكة على الرمل - 272
  1972-12- 1  25  12، 11  الجديد  أحمد نظام  الشوط الرابح - 273
  1972-12- 1  48  12، 11  الجديد  نجيب سوسان  اهللاجريمة أمام  - 274
  1972-12- 1  50  12، 11  الجديد  حسين عبد اهللا  التعب - 275
  1972-12- 1  52  12، 11  الجديد  عصام خوري  انه سالم - 276
  1972-12- 1  57  12، 11  الجديد  إيمان  سدس آخر - 277
  1972-12- 1  63  12، 11  الجديد  حنا إبراهيم  رجل محفوظ - 278

279 - 
خطوة على طريق 

  1972- 12  13  10  الغد  حنا إبراهيم  العودة

  عدد دوري - 280
محمود أمين أبو 

  رجب
  1972- 1ك  20  7  الشرق

  1972-12- 8  4  29- 60  االتحاد  ناجي ظاهر   25الغرفة رقم  - 281
  1972-12- 28  4  1269  القدس  محمود أبو غزالة   حب فوق الجراح - 282
  1972-12- 19  5  29- 66  االتحاد  جورج غريب  العصفور والوطن - 283
  1973-1- 1  19  1  الجديد  صالح حسين  االنتظار - 284

285 - 
الطفلة ذات القبعة 

  الحمراء
  1973-12- 1  47  1  الجديد  شريف أبو صابر

286 - 
خطاب تاريخي هام 

  1973 2ك  34  8  الشرق  زكي درويش  أمام العقارب

  1973 2ك  7  8  الشرق  عبد الرحمن عابد  لماذا تنتحر الطيور - 287
  1973-1- 4  4  1275  القدس  حزامي الجاعوني  دعوة - 288
  1973-1- 11  4  1281  القدس  قاسم عبده  صفيحة الذهب - 289
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  /المجلة  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  التاريخ  الصفحة  العدد  الصحيفة

  1973-1- 12  4  29- 70  االتحاد  شريف أبو صابر  الجريمة - 290
  1973-1- 25  40  1291  القدس  نظير احمد شمالي  العقم  واالنحراف - 291
  1973-2- 1  36  2  الجديد  ناجي ظاهر  الحلم  - 292
  1973شباط   27  9  الشرق  فاروق مواسي  أم المرآة  - 293
  1973شباط   29  9  الشرق  عبد الرحمن عابد  الرجل والسيارة - 294
  1973-2- 1  4  1297  القدس  محمود أبو غزالة  ضحية جمالها - 295
  1973-2- 8  4  1303  القدس  حزام الجاعوني  أصبحت رجال - 296
  1973-2- 15  4  1039  القدس  نظير احمد شمالي  الحذاء - 297

  البيادرعجاج  - 298
عبد الحفيظ 

  دراوشة
  1973-2- 16  4  29- 80  االتحاد

  1973-2- 22  4  1315  القدس  ناجي ظاهر  المقهى - 299
  1973-3- 1  4  1321  القدس  وليم فوسكر جيان  شهادة الجامعة - 300
  1973-3- 3  5  105  البشير  حنا جبران سمارة  الطريد - 301
  1973-3- 8  4  1327  القدس  نظير أحمد شمالي  االختالط - 302
  1973-3- 8  4  1327  القدس  ي الجاععونيحزام  كرامة - 303
  1973-3- 15  4  1333  القدس  عبد الرحمن عباد  اغتصاب - 304

  الصداع - 305
يوسف سلمان 

  سويد
  1973-3- 16  5  29- 88  االتحاد

  1973-3- 17  5  107  البشير  طالل أبو عفيف  الثوب البنفسجي - 306
  1973-3- 22  4  1339  القدس  ناجي ظاهر  المحطة - 307
  1973-3- 24  4  51  الفجر    صديقان - 308
  1973-3- 29  4  1345  القدس  نظير احمد شمالي  عندما يهمى المطر - 309
  1973-4- 1  13  4  الجديد  ذيب عابدي  عنتر  - 310

311 - 
في انتظار حصان 

  طراوادة
باسمة مرتضي 

  حالوة
  1973-4- 7  4  53  الفجر

  1973-4- 12  4  1357  القدس  نظير احمد شمالي  القبر علي تالل الثلج - 312

  المعلم والمكنة - 313
يوسف سلمان 

  سويد
  1973-4- 20  4  29- 98  االتحاد

  1973-4- 29  4  1369  القدس  رياض األسطل  المغرور - 314

- 100  االتحاد   رشريف أبو صاب  الطائر وأحالم العودة - 315
29  4  27 -4-1973  
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  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1973-5- 1  11  5  الجديد  محمد علي طه  المتجردة - 316
  1973-5- 1  35  5  الجديد  عصام خوري  ير المشوهالوجه غ - 317
  1973-5- 1  43  5  الجديد  شريف صابر  البنوءة - 318
  1973أيار   23  12  الشرق   عبادنعبدا لرحم  الكابوس - 319
  1973أيار   36  12  الشرق  أديب شاكر  الفراشة - 320
  1973- 5  12  5  الغد  محمد نفاع  الطوشة الكبيرة - 321
  1973-5- 3  4  1375  القدس  ناجي ظاهر  نقطة من الدماء - 322

323 - 
سر الخشبة أو اصل 

  اللعبة
عبد الفتاح عبد 
  الرحمن الجمل

- 102  االتحاد
29  

4  4 -5-1973  

  1973-5- 10  4  1381  القدس  فؤاد جمجوم  بالد الشقراوات - 324

325 - 
أبي ... غدا يا أمي

  1973-5- 10  4  1381  القدس  فائلة هاشم صبري  يعود

  1973-5- 17  4  1387  القدس  عصام حمامي  االنتظار - 326
  1973-5- 17  4  1387  القدس  نظير احمد شمالي   م في اشبيلياالحل - 327
  1973-5- 24  4  1393  القدس  فؤاد جمجوم  يعائد إليك يا وطن - 328
  1973-5- 31  4  1399  القدس  زياد احمد حواري  الحب الطائر - 329
  1973-6- 1  19  6  الجديد  محمد نفاع  الخائن - 330
  1973-6- 1  28  6  الجديد  يوسيف سويد  الملل - 331
  1973-6- 7  4  1405  القدس  نظير احمد شمالي  طالجداد والسقو - 332
  1973-6- 14  4  1411  القدس  إبراهيم العلم  قلب األرض  - 333
  1973-6- 14  4  1411  القدس  حزامي الجاعوني  هديتي - 334
  1973-6- 15  3  30- 10  االتحاد  نسيم أبو ضيط  مرزوق البهلول - 335
  1973-6- 21  4  1417  القدس  زياد اسعد حواري  هذا جناه أبي - 336

337 - 
لبحر وجبة كيف أكل ا

  الفاصوليا
  1973-6- 22  4  30- 12  االتحاد  محمد نفاع

338 - 
انزالق علي خط 

  1973-6- 28  4  1423  القدس  نظير احمد شمالي  التوازن

  1973-7- 1  30  7  الجديد  نبيه القاسم  الحطاب - 339
  1973-7- 1  38  7  الجديد  نعمة لباد  األعناق الملوية - 340
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  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  ددالع

341 - 
وهرة الرجال وحمرة 

  العروس
  12  7  الجديد  محمد نفاع

1 -7-1973  
  

  1973-7- 12  4  1435  القدس  زياد اسعد حواري  ءالحز سا - 342
  1973-7- 20  4  30- 20  داإلتحا  شريف أبو صابر  مولد فنان - 343
  1973-8- 9  4  1459  القدس  حزامي الجاعوني  جارتنا الثرثارة - 344
  801973- 10  4  30- 26  االتحاد  برشريف ابو صا  الزيارة  - 345
  1973-8- 17  4  30- 28  االتحاد  رفيق الحاج  وظيفة وشرف - 346
  1973-8- 23  4  1471  القدس  زياد اسعد حواري  الضياع - 347
  1973-8- 30  4  1477  1  غسان اسعد جرار  لماذا بكت أمال - 348
  1973-9- 1  32  928  الجديد  شريف صابر  عزيزة - 349

350 - 
التالوة األخيرة ألغنية 

  صياد متعب  
  1973-9- 1  37  928  الجديد  امجد توفيق

  1973-9- 6  4  1483  القدس  خالد حسن سويدان  فات األوان - 351
  1973-9- 13  4  1489  القدس  نظير احمد شمالي  األدغال - 352
  1973-9- 20  4  1495  القدس  عبد اللطيف اسعد  الشيخ قاسم  - 353

354 - 
التحقيق جار لمعرفة 

  الجنازة
ناظر تكروري 

  التمريمي
  1973-9- 27  4  1501  القدس

  1973-9- 19  40  30- 40  االتحاد  نبيل عودة  اليوم يموت إنسان - 355
  1973- 1ل- أيلول  24  5- 4  الشرق  زكي درويش  وتوقف القطار - 356
  1973- 1ل- أيلول  52  5- 4  الشرق  فاروق مواسي  لماذا شطبوا اسمي - 357

  الهيبي - 358
أسامة صالح 

  حسنين
  1973-10- 4  4  1507  القدس

  1973-11- 1  28  10.11  جديدال  نبيل توفيق  الرجل الذي فقد لونه - 359
  1973-11- 1  32  10.11  الجديد  عصام خوري  التمثال - 360

  الحاطبة - 361
عبد المجيد 

  1973-11- 1  37  10.11  الجديد  القاضي

  السوق المتجول - 362
عبد اللطيف 

  سليمان حسونة
  1973-11- 1  4  1631  القدس

  1973-11- 8  40  1537  القدس  زياد اسعد حواري  االنتظار - 363
  1973-11- 15  4  1543  القدس  نظير احمد شمالي  ماجدي الذي يقطر د - 364
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  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  ال حيره في جهنم - 365
كتبها "إميل حبيبي

  1973-11- 16  4  30- 54  االتحاد  "1948عام 

  1973-11- 29  4  1555  القدس  مفيد دويكات  مدينة الضياع - 366

367 - 
البشوات والبكوات 

  والحمير
  1973-11- 30  4  30- 58  االتحاد  توفيق زياد

  1973-12- 1  31  12  الجديد  مفيد نفاع  المولود - 368
  1973- 12  23  8  الغد  شريف ابو صابر  شقاوة عيال - 369

370 - 
الرعية ورحيل 

  الحصان العجوز
  1973-12- 6  4  1561  القدس  نظير احمد شمالي

  1973-12- 7  4  30- 60  االتحاد  رفيق الحاج  كلية السجن الحديثة - 371
  1973-12- 13  4  1567  القدس  مفيد دويكات  لبوما - 372
  1973-12- 20  4  1573  القدس  جابر سعادة  فنجان قهوة - 373
  1973-12- 20  4  1573  القدس  رفعت العمر  ماتت فاطمة - 374
  1973-12- 27  4  1580  القدس  أنور احمد حامد  الصفعة - 375
  1974-1- 1  9  1  الجديد  نبيل عودة  العبور - 376

377 - 
في الطريق الى 

  1974-1- 1  27  1  الجديد  رناجي ظاه  الناصرة

- 1973- 2ل-2ل  48  8- 6  الشرق  عزام جملة  ابن األزل - 378
1974  

- 1973- 2ل-2ل  47  8- 6  الشرق  قاسم كيوان  الرجل والموت - 379
1974  

- 1973- 2ل-2ل  -32  8- 6  الشرق  سلمان ناطور  من وراء القضبان - 380
1974  

- 1973- 2ل-2ل  29  8- 6  الشرق  محمد ابو ريا  الخبز والتسلية - 381
1974  

  1974-1- 10  4  1590  القدس  نظير أحمد شمالي   نفقد الظاللعندما - 382
  1974-1- 17  4  1596  القدس  غسان أسعد جرار  هكذا قتلها - 383
  1974-1- 31  3  1608  القدس  أسامة صالح  األستاذ  - 384
  1974-2- 1  35  2  الجديد  أحمد داوود  دنيا……ايه - 385
  1974-2- 1  29  2  الجديد  ناجي ظاهر  االنتظار - 386
  التاريخ  الصفحة  العدد  /المجلة  اتباسم الك  عنوان القصة  
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  الصحيفة
  1974-2- 7  3  1614  القدس  فضل الريماوي  انتهى كل شيء - 387
  1974-2- 14  3  1620  القدس  جودت الحمد  رحلة الال عودة - 388

  الفرج - 389
سعيد صبحي 

  الصفافي
  1974-2- 22  4  30- 82  االتحاد

  1974-3- 1  4  30- 84  االتحاد  حنا ابراهيم  ليلة من العمر - 390
  1974-3- 1  45  3  الجديد  حنا ابراهيم  ج متأخرريبورتا - 391

392 - 
ماتيسر من سورة 

  اللعبة
  1974-3- 1  26  3  الجديد  نبيل عودة

  1974-3- 1  11  3  الجديد  محمد علي طه  العرس - 393
  1974-آذار-شباط  5  10- 9  الشرق  زكي درويش  كيف فاتت عالية - 394

395 - 
ليلة على ضفاف 

  1974- 3  19  2  الغد  محمد نفاع  القشقوار

  الطيف - 396
 محمود علي

  مبارك
  1974-4- 7  3  1638  القدس

  1974-3- 14  3  1644  القدس  جودت أحمد  بداية عمر جديد - 397

398 - 
أماه انقذيني من زوجة 

  ابي
شلبي عيسى 

  1974-3- 21  3  1650  القدس  عقرباوي

  1974-3- 22  4  30- 90  االتحاد  نبيل عودة  حكاية تتكرر - 399
  1974-3- 28  3  1656  القدس  فضل الريماوي  عدت اليكم يا أحبائي - 400

401 - 
أهال وسهال فقدت 

  1974-3- 29  4  30- 92  االتحاد  شريف ابو صابر  هيبتها

  1974-4- 4  12  3  الغد  شريف أبو صابر  الحب واألطفال - 402
  1974-4- 4  3  16620  القدس  نزار األعرج  فقد أغلى ما يملك - 403
  1974-4- 5  4  30- 94  االتحاد  نبيا عودة  الدرجات - 404

  الخروج - 405
فتحي ابراهيم 

  1974-4- 11  3  1668  القدس  الشقاقي

  1974-4- 18  3  1674  القدس  مازن فائز الكردي  الطفل يلعب - 406
  1974-أيار- بيسان  9  12- 11  الشرق  مصطفى مرار  المغارة - 407
  1974–ايار - نيسان  12  12- 11  الشرق  محمود عباسي  متى يسقط الثلج - 408
  1974-ايار- نيسان  5  12- 11  الشرق  عبد الرؤوف حنان  حقائق متكسرة - 409
  التاريخ  الصفحة  العدد  /المجلة  اسم الكاتب  عنوان القصة  
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  الصحيفة
  1974-5- 2  3  1686  القدس  محمد الريشة  لقاء بال موعد - 410

411 - 
نصف البحر 

والموجات والثالث 
  وحبيبتي

- 100  االتحاد  نبيل عودة
30  

4  3 -5-1974  

412 - 
الهزيمو والطاعون 

  وأنا
  1974-5- 9  3  1693    حسن احمد حسين

  1974-5- 17  12  3- 1  االتحاد  راهيمحنا اب  أحد الجنود المجهولين - 413
  1974-5- 17  12  31- 1  االتحاد  ديب عايدي  القطار - 414
  1974-5- 20  3  1710  القدس  سليم عوض  خطام - 415
  1974-5- 23  3  1704  القدس  حسن احمد حسين  مذكرات يتيم - 416
  1974-5- 23  4  1214  المرصاد  فاطمة حناوي  عين السماء - 417

  مخطط رواية - 418
أحمد محمود زين 

  الدين
  1974-5- 25  4  1223  دالمرصا

  1974-5- 29  3  128  الفجر  محمد عبد العظيم  عزف منفرد - 419

420 - 
يوم في حياة خير 

  دوردة
  1974-5- 31  12  30- 5  االتحاد  نبيا عودة

  1974-6- 1  40  6  الجديد  عصام خوري  الشوارع - 421

422 - 
خمس حاالت في ليلة 

  واحدة
  1974-6- 1  35  6  الجديد  نبيل عودة

423 - 
خطية رجل غبي في 

  1974-6- 1  11  6  الجديد  محمد علي طه  الهايد بارك

  1974-6- 6  4  1216  المرصاد  ايزي االمير  البيت العربي السعيد - 424
  1974-6- 13  3  1722  القدس  عادل عبد اهللا  قتلت طفلتي - 425
  1974-6- 13  4  1217  المرصاد  عبد الوهاب داود   انتحار قلب - 426
  1974-6- 20  4  1218  المرصاد  ابراهيم الخطيب  الكنز - 427
  1974-6- 21  12  31- 11  االتحاد  بد اهللا قهارع  السرير - 428
  1974-6- 27  3  1734  القدس  حزامي الجاعوني  مكالمة هاتفية - 429

  االنشوطة - 430
هشام توفيق 

  الركابي
االمرصا

  د
1219  4  27 -6-1974  

  1974-6- 30  3  1450  الفجر  مفيد دويكات  السوق الجديد - 431
  تاريخال  الصفحة  العدد  /المجلة  اسم الكاتب  عنوان القصة  
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  الصحيفة
  1974- 7  12  5  الغد  نبيل عودة  الساعات المتوقدة - 432

433 - 
فيلم وثائقي عن حالة 

  داخلية صحية
  1974-7- 1  32  7  الجديد  محمد عبد اهللا

434 - 
سيزيف يرفض 

الصعود في المرة 
  الخامسة

  1974-7- 1  15  7  الجديد  محمد ابو ريا 

435 - 
خرجت من القمة الى 

  الضوء مباشرة
  1974-7- 5  5  31- 15  االتحاد  نبيل عودة

  1974-7- 7  3  151  الفجر  عبد العزيز الثقافي  الضوء االخضر - 436
  1974-7- 11  4  1221  المرصاد  سعاد حلمي  جفت الينابيع - 437
  1974-7- 12  3  587  الشعب  أحمد محمد االقرع   أمل يتلو خاطرة - 438
  1974-7- 12  3  587  الشعب  خليل محمود احمد  صراع مع األلم - 439
  1974-7- 19  5  31- 19  االتحاد  شريف أبو صابر  محاضرة - 440
  1974-7- 25  3  1758  القدس  فتح اهللا دخيل  الخروج عن الصمت - 441
  1974-7- 26  3  31- 21  االتحاد  حنا ابراهيم  زيارة صيفية - 442

443 - 
تغييرات في الصالة 

  1974-8- 1  11  8  الجديد  أحمد ناظم  االبراهيمية

  1974-8- 1  11  8  الجديد  محمد نفاع  على درب العين - 444
  1974-8- 8  3  1770  القدس   دخيل فتح اهللا  المفكرة الجديدة - 445

446 - 
حادث في الملهى 

  1974-8- 8  4  1225  المرصاد  صبري العسكري  الليلي

447 - 
ويتكرر الضرب على 

  االعضاء التناسلية
  1974-8- 9  3  31- 25  االتحاد  محمد نفاع

448 - 
أبو مريوش يتزوج من 

  جديد 
  1974-8- 15  3  1777  0  جودت الحمد

449 - 
وكلمات ..رمز الوفاء

  أخرى 
  1974-8- 16  3  31- 27  االتحاد  عفيف سالم

  القلعة والقارب - 450
مهدي عيسى 

  الصقر
  1974-8- 22  4  1227  المرصاد

  1974-8- 23  3  31- 29  االتحاد  محمد نفاع  المحاكمة الخرساء - 451
  التاريخ  الصفحة  العدد  /المجلة  اسم الكاتب  عنوان القصة  
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  الصحيفة
  1974-8- 29  4  1228  المرصاد  محمد حمد عباس  الرحيل - 452

  اء المحتومالقض - 453
ماجد مصطفى 

  عبد اهللا 
  1974-8- 29  3  1788  القدس

454 - 
خمسون ولدا ذكرا في 

  العائلة
  1974-8- 30  3  31  االتحاد  محمد نفاع

  1974-9- 5  3  202  الفجر  فضل الريماوي  الحياة ال تموت - 455
  1974-9- 6  3  31- 32  االتحاد  نبيل عودة  العودة الى الظل - 456
  1974-9- 12  3  208  الفجر  جمال بنورة   الصديق القديم - 457

  ما الفرق؟؟ - 458
يعقوب أديب 

  الشاعر
  1974-9- 12  3  1800  القدس

  1974-9- 13  3  31- 35  االتحاد  شكيب قبالن  أيام زمان - 459
460 - 

    
ان لم تكن ذئبا اكلتك 

  الذئاب
  1974-9- 19  4  214  الفجر  ؟

  1974-9- 19  3  1806  القدس  غسان أسعد جرار  هكذا ماتت ريم - 461
  1974-9- 26  4  220  الفجر  لحليمحسن عبد ا  اللقاء االخير - 462
  1974-9- 27  3  31- 39  االتحاد  عبد اللطيف عقل  الوفاء ولبن الحمير - 463
  1974-10- 1  29  10- 9  الجديد  نزار نجار  الحصار - 464

  أحالمها والفراق  - 465
شاكر ابراهيم 

  مواسي
  1974-10- 3  3  1818  القدس

  1974-10- 10  4  222  الفجر  عبد العزيز الثقافي  لحظة ألم  - 466
  1974-10- 10  3  1824  القدس  رشدي مطر   يعود الحبعندما - 467
  1974-10- 11  3  31- 43  االتحاد  حبيب جليل  يحواني يا نائمين - 468

469 - 
الرجل الذي اجتاز 

  ذاكرته
  1974-10- 18  3  31- 45  االتحاد  نبيل عودة

  1974-10- 25  3  31- 47  االتحاد  حنا ابراهيم  لكي ال ننسى - 470
  11- 1  37  11  الجديد  خليل بيطار  الهدوء يعود للبحر - 471
  1974-11- 1  46  11  الجديد  نبيه القاسم  الفأر - 472

473 - 
يوميات وخواطر 

الفلسطيني الذي لم يعد 
  تائها

  1974-11- 1  11  11  الجديد  نبيل عودة

  التاريخ  الصفحة  العدد  /المجلة  اسم الكاتب  عنوان القصة  
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  الصحيفة

474 - 
غدا يبتسم الربيع يا 

  1974-11- 7  4  252  الفجر  صبحي حمدان  عزيزي

  1974-11- 21  4  265  الفجر  مفيد دويكات  ا إلى النهايةمع - 475
  1974-11- 22  3  31- 55  االتحاد  فؤاد حجازي  القيود - 476
  1974-11- 28  4  271  الفجر  مفيد دويكات  نفحات من الكروم - 477
  1974-11- 28  4  271  الفجر  محمد مهيب جبر  أشواك في المدينة - 478
  1974-11- 29  3  31- 57  االتحاد  عبد القادر عرباس   تفو عليها من عيشة  - 479
  1974-12- 1  16  12  الجديد  بثينة الناصري  2024تل ابيب  - 480

481 - 
المحاولة لالقتراب من 

  إمرأة ورجل
  1974-1ك  72  7- 5  الشرق  عبد االله الرحيل

  1974-1ل-1ت  74  7- 5  الشرق  محمد علي اسدي  في انتظار القرار - 482
  1974-1ت-1ت  62  7- 5  الشرق  عبد اهللا عيشان   الباب المفتوح - 483
  1974-12- 5  3  1242  المرصاد  ناجي ظاهر  ه الحبان - 484

485 - 
عبور على العبور 

  الكبير
  1974- 6  3  31- 59  االتحاد  توفيق فياض

  االجهاض - 486
عبد العزيز ابراهيم 

  1974-12- 12  3  1887  القدس  الشقاقي

  1974-12- 14  6  725  الشعب  مفيد دويكات  صورة من مليون - 487

488 - 
ولدي اتقذني من هذا 

  العارض
  1974-12- 19  5  289  الفجر  اطعبد الكريم الخي

  1974-12- 19  5  289  الفجر  بحي حمدان  سمها وداد - 489

  العودة - 490
الياس ميخائيل 

  عوض
  1974-12- 20  3  31- 63  االتحاد

  1975-1- 2  4  298  الفجر    الصمت والملجأ - 491
  1975-1- 10  31  31- 69  االتحاد  سميح غنادري  ورود ذات أشواك - 492

493 - 
الحياة القادمة من درب 

  الموت
  1975-1- 11  3  31- 71  االتحاد  دةنبيل عو

  المشرد - 494
الياس ميخائيل 

  عوض 
  1975-1- 24  3  31- 73  االتحاد

  1975-1- 31  3  31- 75  االتحاد  سالم جبران  الحصار - 495
  التاريخ  الصفحة  العدد  /المجلة  اسم الكاتب  عنوان القصة  
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  الصحيفة

496 - 
الجالدون يسقطون 

  1975-شباط- 1ك  77  2، 1  الجديد  محمد أبو ريا  تحت الصليب

  1975- 2  10  2  الغد  شريف أبو صابر  المفكرة - 497
  1975-2- 1  58  2، 1  الجديد  أحمد الشيخ  سادس أيام الخلق - 498

  البدلة والحذاء - 499
عبد الرحيم 

  الخطيب
  1975-2- 6  3  1936  القدس

  1975-2- 13  3  1943  القدس  فتح اهللا دخيل  المجنونة - 500
  1975-2- 13  4  334  الفجر  محمد نبيل  أم إبراهيم - 501
  1975-2- 14  3  31- 79  االتحاد  حبيب محول   فدائييصبح  - 502
  1975-2- 20  4  340  الفجر  عبد الكريم خياط  عبير وسعيد - 503
  1975-2- 27  3  1975  القدس  نظير أحمد شمالي  الوباء - 504
  1975-2- 27  4  346  الفجر  فضل الريحاوي  سأعود إليك يا حبيبتي  - 505
  1975-2- 28  3  31- 8  االتحاد  سعيد نفاع  عريس وراء الحدود - 506
  1975-3- 1  38  3  الجديد  أحمد ناظم   القتل والموسيقى - 507

508 - 
... المعبد الصامت

  وصدى الجدران
  1975-أذار- 2ك  59  10- 8  الشرق  سامية عطا 

  لمن هذه الدموع - 509
ياسر داوود النمر 

  الصالح
  1975-3- 6  1  1964  القدس

  1975-3- 7  3  31- 85  االتحاد  حبيب جليل  المنخلون - 510

511 - 
أنا من سكان المدينة 

  1975-3- 14  3  31- 87  االتحاد  أميل حبيب  ةالمقدس

  1975-3- 21  3  31- 89  االتحاد  صالح حسين  حتى ينقضي الليل  - 512
  1975-3- 27  3  1985  القدس  جهاد فيروخ  االختراق - 513

514 - 
الجدار الذي ما زال 

  ينهار
  1975-3- 27  4  370  الفجر  حلمي األسمر

  1975-3- 27  4  370  الفجر  إبراهيم حنيني  كل سلوى مريضة - 515
  1975-4- 1  86  4  الجديد  عصام خوري  ثر األ - 516
  1975-4- 1  70  4  الجديد  نبيه القاسم   ابتسمي يا قدس  - 517

518 - 
وصادروا الفرح في 

  مدينتي 
  1975-4- 1  54  4  الجديد  محمد علي طه

  التاريخ  الصفحة  العدد  /المجلة  اسم الكاتب  عنوان القصة  
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  الصحيفة

  في سبيل الحب - 519
عبد الرحيم 

  1975-4- 3  3  1994  القدس  الخطيب

520 - 
إبني حائط هو حائط 

  العودة
  1975-4- 4  3  31- 93  االتحاد  نبيل عودة

  1975-4- 10  3  1999  القدس  ماجد عبد اهللا  السكرتير - 521
  1975-4- 10  4  382  الفجر  مفيد دويكات  للحيطان أبصار وآذان - 522

523 - 
نظرة على سبيل 

  الماضي
  1975-4- 10  4  382  الفجر  أمينة قيالوي

  1975-4- 17  3  2006  سالقد  مازن الكردي  الرهان - 524
  1975-4- 17  4  388  الفجر  حنا سمارة  أنا موجود - 525
  1975-4- 17  4  388  الفجر  آمال كحيل  قيود من الماضي - 526

527 - 
صورة باهتة من بال 

  ألوان
  1975-4- 17  4  388  الفجر  نايف أبو عيشة

  صغار وطائر - 528
محمد عطية 

  حلواني
  1975-4- 24  4  394  الفجر

  1975-4- 24  4  394  جرالف  فاطمة عبد الفتاح  الكارثة - 529
  1975-4- 25  3  31- 99  االتحاد  سعيد نفاع  ألنه قتل أمه - 530
  1975- 5  12  5  الغد  سعيد نفاع  وبقي الكرسي شاغرا - 531
  1975-5- 1  3  2020  القدس  زياد أسعد حواري  املح وزاكي - 532
  1975-5- 1  16  5  الجديد  صالح حسين  عند منتصف الليل  - 533
  1975-أيار- نيسان  59  12- 11  الشرق  عبد اهللا عيشان  التجربة - 534

535 - 
كان من المفروض أن 

  تكون قصة
  1975-أيار- نيسان  34  12- 11  الشرق  محمد أبو ريا

  1975-5- 8  4  406  الفجر  حنا سمارة  القديس األجري - 536
  1975-5- 8  4  406  الفجر  نايف أبو عيشة  أحرث واسكت - 537

  ماسح أحذية - 538
عبد الرحمن 

  فرحانة
  1975-5- 15  4  412  الفجر

  الحضن البعيد - 539
ي محمود عل

  مبارك
  1975-5- 22  3  2041  القدس

  1975-5- 29  4  424  الفجر  صالح حسين  الطبيب المناوب - 540
  التاريخ  الصفحة  العدد  /المجلة  اسم الكاتب  عنوان القصة  
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  الصحيفة
  1975-6- 5  3  2055  القدس  ماجد عبد اهللا  الشعلة - 541

542 - 
لم أنت جميل أيها 

  الحب
  1975-6- 5  4  430  الفجر  حسن عبد الحليم

  1975-6- 5  4  430  الفجر  مفيد دويكات  لرقص في الدائرةا - 543

  جرعة ثقة - 544
محمد عبد اهللا 

  بيتاوي
  1975-6- 12  4  436  الفجر

  1975-6- 12  4  436  الفجر  محمد أبو عيشة  مشوار عذاب - 545
  1975-6- 19  3  2069  القدس  محمد الريشة  األرملة - 546
  1975-6- 19  4  442  الفجر  مفيد دويكات  قرية يوسف - 547
  1975-6- 20  3  3211  االتحاد   جبروجيه  المنقذ - 548
  1975-7- 1  31  7  الجديد  هدى فيل  الثاليل - 549
  1975-7- 3  3  2083  القدس  نضال دعبس  األمل الذي تأخر - 550

  غريب - 551
محمد نمر 

  حصارمة
  1975-7- 3  4  454  الفجر

  1975-7- 3  4  454  الفجر  حنا سماره  امرأة متزوجة - 552
  1975-7- 3  4  454  الفجر  جمعة أبو الحاج  الصرة - 553

554 - 
امحني يا ولدي انه س

  الحب
  1975-7- 10  3  2090  القدس  سليم إبراهيم

  1975-7- 11  3  32- 17  االتحاد  فاديه علي  عودة السئونو - 555
  1975-7- 17  3  1274  المرصاد  ناجي ظاهر  يحيا الفشل - 556

  األمل ال يموت - 557
سليم عوض 

  عيشان
  1975-7- 17  3  2097  القدس

  ناياليف - 558
إلياس مينحائيل 

  عوض
  1975-7- 18  3  32- 19  االتحاد

  1975-8- 1  50  8  الجديد  صالح حسين  طريق أخر  - 559
  1975-8- 1  19  8  الجديد  محمد علي طه  العاديات - 560
  1975-8- 1  17  8  الجديد  ناجي ظاهر  عبد الحميد - 561

  ودائما أيها العالم القذر - 562
محمد راشد 

  اشبيطة
  1975-8- 7  3  2118  القدس

  1975-8- 8  3  32025  االتحاد  محمد نفاع  جهاز العروس  - 563
  التاريخ  الصفحة  العدد  /المجلة  اسم الكاتب  عنوان القصة  
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  الصحيفة
  1975-8- 9  6  486  الفجر  ؟  لماذا ال تشتغل - 564
  1975-8- 14  3  2125  القدس  فتح اهللا دخيل  األلف الفارقة - 565

566 - 
عبد الحميد في شارع 

  القمر
  1975-8- 16  6  492  الفجر  مفيد دويكات

  1975-8- 17  5  492  الفجر  ؟  مرسوم إلصدار هوية - 567
  1975-8- 16  5  492  الفجر  عوض صافي  أنا وصديقي - 568

  حارة الشعر - 569
جمعة محمد أبو 

  الحاج
  1975-8- 16  5  492  الفجر

  1975-8- 16  5  492  الفجر  نايف أبو عيشة  دموع لم تجف - 570
  1975-8- 21  3  2132  القدس  زياد اسعد حواري  الباحثة عن الزوج - 571
  1975-8- 23  5  298  الفجر  محمد اسعد سعد  االنتظار - 572
  1975-8- 28  3  1280  المرصاد  ناجي ظاهر  عائشة - 573
  1975-9- 1  79  9  الجديد  جمال بنورة  الزيادة - 574
  1975-9- 1  31  9  الجديد   ضحىعبدا هللا  الشاحنة - 575

  النقاط السوداء - 576
عوني شحادة أبو 

  لبدة
  1975-9- 4  3  2146  القدس

  1975-9- 5  3  32- 33  االتحاد  سعيد نافع  زيارة عبر األسالك - 577
  1975-9- 11  3  1282  المرصاد  مرشد خاليله  ي النهارأحالم ف - 578

  الزمن الضائع - 579
مازن فاسز 

  الكردي
  1975-9- 11  3  2153  القدس

  1975- 9-12-  3  31- 35  االتحاد  حنا إبراهيم  الثمن - 580
  1975-9- 18  3  2160  القدس  موريس معلوف  حساب الربع والخسارة - 581
  1975-9- 19  3  31- 37  االتحاد  ز. س  سجن مؤبد - 582

583 - 
انة قالت أنا برو
  الشمس

  1975-9- 25  2  1284  المرصاد  علي الخليلي

584 - 
خياالت على الجسر 

  القائم
  1975-9- 25  3  958  الشعب  فاروق وادي

  1975-9- 26  3  31- 39  االتحاد  سميح غناوي  البعاد - 585
  1975- 10  6  9  الغد  محمد نفاع  أنفاس الجليل - 586
  1975-10- 2  3  2174  القدس  حماد أحمد صبح  على درب الحب - 587
  التاريخ  الصفحة  العدد  /المجلة  اسم الكاتب  ان القصةعنو  
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  الصحيفة

  رحلة البؤساء  - 588
صفوت خليل 

  1975-10- 9  3  2179  القدس  محمد

  فلسطينية - 589
إلياس ميخائيل 

  عوض
  1975-10- 10  4  32- 43  االتحاد

  1975-10- 23  3  2193  القدس  صفوت خليل   بين القمة والقاع - 590

591 - 
العبور إلى  الضفة 

  1975-10- 23  3  979  الشغب   مجيدنعمات  "1"األخرى

  1975-10- 24  4  32.47  االتحاد  أبو إياد  ...وما سقط هو - 592

593 - 
العبور إلى الضفة 

  "2"األخرى
  1975-10- 30  3  985  الشعب  نعمات مجيد

  1975-11- 1  72  11.10  الجديد   خليفةعبد اهللا  السمك - 594

  لغة الرذيلة - 595
علي محمود 

  مبارك
  1975-11- 6  3  2207  القدس

  1975-11- 13  3  997  الشعب  ائلة هاشم صبريف  الراعي - 596
  1975-11- 21  4  32- 55  االتحاد  سميرة خطيب  نقطة رابعة ما بدنا - 597

  أيام من الماضي - 598
علي محمود 

  1975-11- 27  3  2228  القدس  مبارك

  1975- 12  10  11  الغد  محمد نفاع  القدوة - 599
  1975-1ل-1ت  31  7.5  الشرق  رياض حسين علي  األفعى - 600
  1975-1ل-1ت  27  7.5  الشرق  محمود عباس  وال - 601

602 - 
قطار الحزن يسافر 

  ليال
  1975-1ل-1ت  42  7.5  الشرق  عبد الرحمن عباد

  اللحى هي السبب - 603
محمود فارس أبو 

  فخ
  1975-1ل-1ت  60  7.5  الشرق

  1975-12- 1  85  12  الجديد  عصام خوري  عندما نمارس الحب - 604
  1975-12- 1  60  12  الجديد  يوسيف زهران  الدوامة - 605
  1975-12- 1  32  12  الجديد  مال بنورةج  المقابلة - 606
  1975-12- 4  3  2235  القدس  صفوت خليل  الغريب - 607
  1975-12- 4  3  1015  الشعب  حلمي األسمر  التحدي - 608
  1975-12- 5    3259  االتحاد  حنا إبراهيم  عيد ميالد - 609
  التاريخ  الصفحة  العدد  /المجلة  اسم الكاتب  عنوان القصة  
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  الصحيفة

  المخدوع - 610
محمد عطية 

  1975-12- 11  3  1021  الشعب  يالحلوان

  العاجز - 611
يعقوب أديب 

  الشاعر
  1975-12- 11  3  2242  القدس

  1975-12- 18  3  2246  القدس  حماد احمد صبح  الزيادة - 612
  1975-1- 8  3  1042  الشعب  حلمي األسمر  أعمال كبرى - 613
  1976-1- 15  3  2274  القدس  حلمي االسمر  األخير - 614
  1976-1- 22  3  2281  القدس  زياد حواري  "1"اللعبة - 615
  1976-1- 29  4  2288  القدس  زياد حواري  "2"اللعبة - 616
  1976شباط -2ل  38  9- 8  الشرق  نعيم عرايدي  بداية - 617
  1976شباط -2ل  30  9- 8  الشرق  فاروق مواسي  سيا نا - 618
  1976شباط -2ل  33  9- 8  الشرق  محمد حمزة غنايم  الطوفان - 619
  1976شباط -2ل  92  2.1  الجديد  سعيد نفاع  هكذا رد أجدادي - 620
  1976شباط -2ل  86  2.1  الجديد  نجيب سوسان  رمالك - 621
  1976شباط -2ل  86  2.1  الجديد  صالح الزيودي  الضباب - 622

623 - 
رسالة الى الحبيب 

  1975-2- 5  3  2295  القدس  فؤاد جمجوم  الغائب

  1976-2- 11  3  1071  الشعب  نائلة هاشم صبري  أصابع االتهام - 624
  1976-2- 12  3  2302  القدس  حماد احمد صبح  تفاح الفقراء - 625
  1976-2- 12  3  1072  الشعب  حلمي األسمر  نهاية المطاف - 626
  1976-2- 13  3  32- 79  االتحاد  ناجي ظاهر  الشفرة - 627

  الخرج - 628
محمد عطية 

  الحلواني
  1976-2- 20  3  32- 81  االتحاد

  1976-2- 25  5  33- 83  االتحاد  عنيف سالم  تداعي الفضول - 629
  1976-3- 1  17  1  البيادر  مفيد دويكات  المحك - 630
  1976-3- 2  3  1081  الشعب  نائلة هاشم صبري  أصدقاء السوء - 631
  1976-3- 4  3  2323  القدس  فؤاد جمجوم  لمسات ناعمة - 632
  1976-3- 6  5  662  الفجر  محمود أبو غزاة  وفاء حتى الموت - 633
  1976-3- 11  3  1089  الشعب  بسمان أبو رميلة  أنا يتيم يا بيه - 634
  1976-3- 18  3  1095  الشعب  نادر أبو خلف  القداحة الرمادية - 635
  التاريخ  الصفحة  العدد  /المجلة  اسم الكاتب  ن القصةعنوا  
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  الصحيفة
  1976-3- 18  3  2337  القدس  علي مبارك  محفظة من السماء - 636
  1976-3- 25  3  2344  القدس  ؟  الحساب  - 637
  1976-4- 1  29  2  البيادر  نايف أبو عيشة  الحب والوداع - 638
  1976-4- 1  27  2  البيادر  غريب عسقالني  المبروكة - 639
  1976-4- 1  14  2  البيادر  ن العسليمروا  تحت الرماد - 640
  1976-4- 1  112  4.3  الجديد  احمد ناظم  قاعدة المثلث - 641

642 - 
الخروج عن دائرة 

  التردد
  1976-4- 1  3  1311  المرصاد  ناجي ظاهر

  التجربة - 643
مصطفي رشيد 

  عثمان
  1976-4- 1  3  2351  القدس

  1976-4- 22  3  2372  القدس  عبد العزيز بذور  وأخيرا أشرقت الشمس - 644
  1976-4- 22  3  1114  الشعب  حاتم احمد جيوس  األرض - 645
  1976-4- 29  3  2379  القدس  حماد احمد صبح  الحقيبة - 646

647 - 
الرجل الذي حمى 

  األمن
- 33  االتحاد  حنا إبراهيم

101  
0  29 -4-1976  

  1976-4- 30  3  1122  الشعب  نائلة هاشم صبري  طفالن - 648

  حكاية الشيخ مسعود - 649
محمد عبد اهللا 

  3البيتاوي
  1976-5- 1  33  3  البيادر

  1976-5- 1  28  3  البيادر  عمير دعنا  فرخ البط عوام - 650

651 - 
الرجل ذو القبعة 

  1976-5- 1  24  3  البيادر  فاطمة حمد  المكسيكية

  !وافترقنا - 652
محمد عطية 

  الحلواني
  1976-5- 3  3  1124  الشعب

  1976-5- 6  3  1127  الشعب  حلمي األسمر  ثالثة رجال وامرأة - 653

  زجاجة ويسكي - 654
يحي راضي 

  1976-5- 6  3  2386  القدس  العسالي

  1976-5- 13  3  2393  القدس  عبد اهللا السبع  متى يشرق الصباح - 655
  1976-5- 20  3  2400  القدس  ماجد عبد اهللا  الشاعر  - 656
  1976-5- 27  3  2407  القدس  جودت احمد احمد  علية العوض - 657
  1976-6- 1  48  4  البيادر  الرجل الغريب  سكان الطابق األرضي - 658
  التاريخ  الصفحة  العدد  /ةالمجل  اسم الكاتب  عنوان القصة  
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  الصحيفة
  1976-6- 1  20  4  البيادر  مفيد دويكات  خير  - 659
  1976-6- 1  13  4  البيادر  فضل الرعاوي  هكذا قال جدي - 660
  1976-6- 1  57  6.5  الجديد  ناجي ظاهر   القيد - 661
  1976-6- 1  50  6، 5  الجديد  عصام خوري  أغنية المواسم القادمة - 662
  1976-6- 1  35  6و 5  الجديد  محمد نفاع  ودية - 663

  األب المحافظ - 664
عمر عبد الفتاح 

  1976-6- 3  3  2414  القدس  يونس

  أخالص - 665
محمد عطية 

  الحلواني
  1976-6- 3  3  1158  الشعب

  1976-6- 4  3  33- 7  االتحاد  عدنان عباس  محمود حتى الموت - 666

  اهللا يكون بالعوض - 667
سامي أحمد 

  1976-6- 10  3  2421  القدس  حجازي

  1976-6- 19  4  753  الفجر  وعد الراشد  الحلم  - 668

669 - 
مقاطع من أغنيات 

  السامر
  1976-7- 1  28  5  البيادر  غريب عسقالني

  1976-7- 1  24  5  البيادر  مروان العسلي  ثم طويت جراحي - 670
  1976-7- 1  12  5  البيادر  فاطمة حمد  أيار وحجارة وازهار - 671
  1976-7- 1  35  7  الجديد  نبيه القاسم  اواه يا غد - 672
  1976-7- 1  57  7  الجديد  يوسف سويد  الطفل والبندقية - 673
  1976-7- 1  46  7  الجديد  مصلح كناعة  ماسح األحذية - 674
  1976-7- 8  3  2449  القدس  مازن منير فهد  في قاعة المحكمة - 675
  1976-7- 9  3  33- 14  االتحاد  حسين مهنا  أمسية  - 676
  1976-7- 15  3  1187  الشعب  عادل الشاعر  الحسنة - 677
  1976-7- 19  3  1305  المرصاد  عطا اهللا جبر  ليلة من ألف ليلة وليلة - 678
  1976-7- 23  3  33- 21  االتحاد  حنا إبراهيم  أنا أبوك يا جميلة - 679
  1976-7- 22  3  2463  القدس  أسامة عزة  ربك اعلم - 680
  1976-7- 30  3  33- 23  االتحاد  ناجي فرج  محكمة - 681
  1976-8- 1  43  6  البيادر  هاني فخر الدين  العطش  - 682
  1976-8- 1  18  6  البيادر  فيد دويكات  قوة جديدة  - 683

684 - 
ميعاري ببيع عائد ال

  1976-8- 6  3  33- 25  االتحاد  محمد علي طه  المناقيش
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  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1976-8- 19  3  1217  الشعب  محمد الريشة  ال تقترب  - 685
  1976-8- 26  3  1223  الشعب  حسين رشيد  بعيدا عن الزيتون  - 686

687 - 
مقاطع من الخط 

الممتد من تل الزعتر 
  إلى حرش الرامون

  1976-8- 30  3  33- 29  االتحاد  ناجي مزج

  1976- 9  14  7  الغد  محمد علي طه  حكاية بعد األيام الستة - 688
  1976- 9  9  7  الغد  حسن مهنا  محروسة - 689
  1976-9- 1  53  7  البيادر  فضل الريماوي   عندما ترعش الحياة - 690
  1976-9- 1  21  7  البيادر  غريبة  صورة من الحياة - 691
  1976-9- 1  13  7  البيادر  ىحسن موس  البديل - 692
  1976-9- 2  3  1229  الشعب    شجرة البلوط - 693

  المعبد المجهول - 694
عبد الحافظ أبو 

  سرية
  1976-9- 9  3  1235  الشعب

  1976-9- 9  4  2512  القدس  سليمان إبراهيم  ماجدة  - 695

696 - 
قائمة في محراب 

  العذاب
  1976-9- 16  4  2519  القدس  محمد غنيم

  على عتبة الفردوس - 697
ناجي كامل عبد 

  الرحمن
  1976-9- 16  3  1241  الشعب

  1976-9- 23  3  1247  الشعب  سعيد شفيق جملة  الهاتف - 698
  1976-9- 23  3  2526  القدس  محمد أيوب  المحرك - 699

700 - 
حكاية مقطوعة الزيدي 

  1976-9- 24  3  33- 39  االتحاد  نبيل عودة  عن تل الزعتر 

  1976-9- 30  3  1251  الشعب  محمد الريشة  أبو عبد اهللا  - 701
  1976-10- 1  62  8  البيادر  محمد أيوب  شجرة الزيتون - 702
  1976-10- 1  36  8  البيادر  زياد حواري  الجزاء  - 703
  1976-10- 1  18  8  البيادر  هاني فخر الدين  في قريتي عريس - 704
  1976-10- 1  12  8  البيادر  عيسى بالطة  قصة التراث - 705
  1976-10- 1  10  8  البيادر  مفيد دويكات  مهمة أبي شكري - 706
  1976-10- 1  3  33- 41  اداالتح  إبراهيم أحمد  البرد - 707
  التاريخ  الصفحة  العدد  /المجلة  اسم الكاتب  عنوان القصة  
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  الصحيفة
  1976-10- 7  3  2538  القدس    الملهى - 708

  المالعين - 709
إبراهيم علي 

  محمود
  1976-10- 12  6  847  الفجر

  األعمى - 710
سليم عوض 

  عيشان
  1976-10- 14  3  2545  القدس

  وضاع كل شيء - 711
إبراهيم خليل 

  1976-10- 16  4  852  الفجر  عيسى

  1976-6- 21  4  2552  القدس  ياسر الزرعي  ذهب ولم يعد - 712
  1976-10- 24  3  1263  الشعب  عادل الشاعر  ماتم عريس - 713
  1976-10- 28  3  2559  القدس  أسامة عزة  كعادته خرج نائما - 714
  1976- 11  8  9  الغد  ناجي فرح  المهم القمح - 715
  1976- 11  22  9  الغد  محمد نفاع  أبيض وأسود - 716
  1976-11- 1  54  9  البيادر   بنورةجما  الشك - 717
  1976-11- 1  35  9  البيادر  عبد اهللا تايه  المتخاذل - 718
  1976-11- 1  26  9  البيادر  محمد احمد عويس  جنازتي  - 719
  1976-11- 1  12  9  البيادر  حمدي الكحلوت  أشهر رجل في المدينة - 720
  1976-11- 4  3  2566  القدس  فتح اهللا دخيل  العيون الساحرة - 721

  نريد نقودا - 722
فوزي أبو عزام 

  بكر
  1976-11- 4  3  1281  الشعب

  1976-11- 9  3  1285  الشعب  نادر محمد طه  جذور الزيتون - 723
  1976-11- 11  3  1287  الشعب  علي سعيد األسمر   الدنيا دواليب - 724
  1976-11- 11  3  2573  القدس  نصر جبر  رجل  - 725
  1976-11- 16  3  1291  الشعب    !لم تعطي الوظيفة؟ - 726

727 - 
مأساة طفل شردته 

  الحرب
  1976-11- 18  3  1293  الشعب   رصاصوهيب

  1976-11- 18  3  2580  القدس  محمد أيوب   بنك السعادة - 728

  ما وراء ستارة الزمن؟ - 729
راسم جميل 

  الرازق
  1976-11- 23  3  1297  الشعب

  1976-11- 25  3  1299  الشعب  أحمد رفيق عبادي  الصحوة - 730
731 - 

تنبؤات حضارية في قفص 
  1976-12- 1  61  10  البيادر  أسامة فوزي يوسف  حديدي

  التاريخ  الصفحة  العدد  /المجلة  اسم الكاتب  عنوان القصة  



 236

  الصحيفة

732 - 
اقرع أيها الجرس 

  1976-12- 1  39  10  البيادر  علي عثمان  اللعين

  1976-12- 1  34  10  البيادر  محمد مهدي  الناطور - 733

734 - 
خماسية على هامش 

  تشرين
  1976-12- 1  28  10  البيادر  خليل السواحري

  1976-12- 1  16  10  البيادر  لدينهاني فخر ا  أشياء كثيرة - 735
  1976-12- 1  14  10  البيادر  الدا غالينا  المدينة الجميلة - 736
  1976-12- 1  11  10  البيادر  محمد أيوب  الندم - 737
  1976-12- 9  3  2598  القدس  ياسر الزرعي  كارت التوصية - 738
  1976-12- 16  3  2605  القدس  سالم علي خليفة  ليل الغربة - 739
  1976-12- 16  3  1314  عبالش  سعيد شفيق جمله  صداقة حب - 740
  1976-12- 31  3  33- 67  االتحاد  نبيه القاسم   قتلته الدجاجات - 741
  1977- 1  6  1  الغد  نبيه القاسم   سيدنا نمر - 742
  1977-1- 1  37  11  البيادر  رفيق الغرباوي  القبقاب  - 743

744 - 
انه أجمل عرس في 

  حياتي
  1977-1- 1  56  11  البيادر  جودت الحمد

  1977-1- 1  39  11  البيادر  عمير دعنا  القرش - 745
  1977-1- 1  30  11  البيادر  محمد أيوب  ال تخجل يا ولدي - 746

747 - 
عطا الطاير يعلن 

  العصيان
  1977-1- 1  21  11  البيادر  زكي العيلة

  1977-1- 1  7  11  البيادر  حمدي الكحلوت  الرحيل - 748
  1977-1- 1  37  1  الجديد  حنا إبراهيم  سومارة - 749

750 - 
الزمن والحظ في 

  قفص االتهام
  1977-2- 1  47  12  البيادر  سالمة الشوا

  1977-2- 1  56  11  البيادر  علي عثمان  االدراة - 751
  1977-2- 1  39  12  البيادر  زياد حواري  تحت المطر - 752
  1977-2- 1  34  12  البيادر  محمد أيوب  رجاء - 753
  1977-2- 1  32  12  البيادر  حمدي الكحلوت  خير الكالم - 754

755 - 
  أحلك الساعات

  
  1977-2- 1  21  12  البيادر  جمال بنورة
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  الصحيفة
  1977  8  12  البيادر  ناجي ظاهر  ما وراء االبتسامة - 756
  1977- 3  12  3  الغد  ناجي فرج  الصراع  - 757
  1977-3- 1  60  1  البيادر  محمد أيوب  زوجة بالبريد - 758
  1977-3- 1  55  1  البيادر  عبد اهللا تايه  المحطمة األخيرة - 759
  1977-3- 1  49  1  بيادرال  زياد حواري  الحلم - 760

761 - 
رجل قام من بين 

  1977-3- 1  34  1  البيادر  محمود شقير  األحياء

  1977-3- 1  12  1  البيادر  زكي العيلة  الحرمان - 762
  1977-3- 1  35  3  الجديد  يحيى يخلف  المطار - 763
  1977-3- 1  32  3  الجديد  نبيا عودة  المقتل والدبابة  - 764

  القناعة كنز ال يفنى - 765
محمد إبراهيم 

  1977-3- 3  3  2683  دسالق  سليمان

  1977-3- 3  3  1380  الشعب  على سعيد األسمر  الحكم القاتل  - 766

767 - 
قالت له في الصحة 
  لماذا يعيش اإلنسان؟

  1977-3- 5  6  902  الفجر  

  1977-3- 10  3  2689  القدس  سليم علي شراب  ابني الوحيد - 768

  الفتاة المعذبة  - 769
محمد عارف 

  األخرس
  1977-3- 10  3  1386  الشعب

  ريقآهه على الط - 770
معوض إبراهيم 

  الهاشمية
  1977-3- 17  3  1392  الشعب

771 - 
إن صراع الحياة 

  ولكن. يستهويني
معوض إبراهيم 

  نصيف
  1977-3- 22  3  1398  الشعب

  وداعا يا عالمي المأون - 772
ماجد مصطفى 

  عبد اهللا 
  1977-3- 24  3  2703  القدس

  1977-3- 31  3  1404  الشعب  محمد أيوب  المستنقعات البشرية - 773
  1977- 4  16  4  الغد  حسين مهنا  مار أستاذي الح - 774

775 - 
مشاهد في شريط 

  مقطع
  1977إبريل -يناير  58  4- 1  الشرق  قاسم محمد توفيق

776 - 
الفخاخ ال تصيد إال 

  العصافير
  1977إبريل-يناير  66  4- 1  الشرق  محمد حمزة غنايم
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  الصحيفة

  الحذاء والعصفور - 777
د الحسين عب

  1977إبريل-يناير  67  4- 1  الشرق  عزاوي

  شهادة تخرج - 778
عبد العزيز عبد 

  ربه
  1977إبريل-يناير  75  4- 1  الشرق

779 - 
لماذا فر أفالطون من 

  جمهوريتنا
  1977إبريل-يناير  39  4- 1  الشرق  عبد الرحمن عباد

  1977إبريل-يناير  23  4- 1  الشرق  عبد اهللا عيشان  القلب الكبير - 780
  1977-4- 1  11  2  البيادر  لونيمحمد الح  رجاء - 781
  1977-4- 1  27  2  البيادر  حمدي الكحلوت  غرفة جديدة للعريس - 782
  1977-4- 7  3  2717  القدس  محمد أيوب  الشبح - 783
  1977-4- 7  3  1410  الشعب  فخري خضرة  الصبر مفتاح الفرج - 784

785 - 
ما زالت تشرق 

  الشمس
  1977-4- 14  3  1416  الشعب  أبو أحمد

  1977-4- 14  3  2724  قدسال  أحمد رفيق عوض  لست مجنونا - 786

  سمهان - 787
سعد الدين محمد 

  أبو سويرح
  1977-4- 21  3  2731  القدس

  1977-4- 21  3  1422  الشعب  محمد أيوب  المجرم الحقيقي - 788
  1977-4- 28  3  1428  الشعب  أحمد رفيق عوض  عروة يكره عفراء - 789
  1977-4- 28  3  2738  القدس  شوقية عروق  عودة الماضي  - 790
  1977-5- 1  17  5، 4  الجديد  يمحنا إبراه  كالجسم السليم - 791
  1977-5- 1  50  3  البيادر  وائل أبو عرفة  صاحب العربة - 792

793 - 
على ضفاف الزمن 

  المزبد
  1977-5- 19  25  3  البيادر  مروان العسلي

  1977-5- 1  23  3  البيادر  غريب عسقالني  الوجه والقناع - 794

  صوت الضمير - 795
محمود دخوان 

  1977-5- 5  3  2745  القدس  اللمذاني

  1977-5- 5  3  1443  الشعب  أبو احمد    الحبعندما يغني - 796
  1977-5- 12  3  1440  الشعب  محمد أيوب   الشاهر الرخامي - 797
  1977-5- 12  3  2752  القدس  أحمد رفيق عوض  إنسان يكمو المستقبل - 798
  1977-5- 19  3  2759  القدس  مصطفى رشيد عثمان  أحبك يا رانيه - 799
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  الصحيفة
  1977-5- 19  3  1446  الشعب  احمد رفيق عوض  عجوز يحب الكالم - 800
  1977-5- 26  3  1452  الشعب  سالم الطريفي  دعاء الشقاء - 801
  1977-5- 26  3  2765  القدس  جودت أحمد أحمد  الست المريرة - 802
  1977- 6  12  5  الغد  سالم جبران  الدرس األول - 803
  1977-6- 1  37  4  البيادر  أحمد رفيق عوض  الهالة الحمقاء - 804
  1977-6- 1  34  4  البيادر  قاسم توفيق  لظات عند السقوط - 805
  1977-6- 1  28  4  البيادر  زياد حواري  لنبدأ من جديد  - 806
  1977-6- 1  19  4  البيادر  منذر رشراس  التهر مرة أخرى - 807

  الندم - 808
سليم عوض 

  عيسشان
  1977-6- 2  3  2773  القدس

  1977-6- 2  3  1458  الشعب  أحمد رفيق عوض  مذكرات بقال - 809
  1977-6- 3  5  34- 6  االتحاد  حنا إبراهيم  أفكار حزيرانية - 810
  1977-6- 9  3  2780  القدس  أحمد رفيق عوض  الشجيرات - 811
  1977-6- 9  3  1464  الشعب  محمد أيوب  الضحية - 812

  من وراء القضبان - 813
أحمد صالح 

  جربوني
  1977-6- 10  5  34- 8  االتحاد

  وكانت نهاية - 814
سعد الدين أبو 

  سويرح
  1977-6- 16  3  2787  القدس

  1977-6- 21  3  1470  الشعب  عادل الشاعر  حفنة آمال  - 815
  1977-6- 18  4  1044  الفجر  مي حنا رشماوي  قضية - 816

  يقظة الضمير - 817
محمد إبراهيم 

  سليمان
  1977-6- 22  3  2794  القدس

  1977-6- 30  3  2801  القدس  عطا راغب شهوان  السعادة - 818

  هل تعود - 819
محمد موسى 

  سليمان
  1977-6- 30  3  1482  الشعب

820 - 
ة يزهر على مهل
  الطيون

  1977- 7  16  6  الغد  محمد نفاع

  1977-7- 1  51  5  البيادر  يعقوب األطرش  السارق - 821
  1977-7- 1  29  5  البيادر  أحمد رفيق عوض  الصلب والصحراء - 822
  1977-7- 1  15  5  البيادر  محمد أيوب  المستنقعات البشرية - 823
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  الصحيفة
  1977-7- 1  11  5  البيادر  غريب عسقالني  لسكيرا - 824
  1977-7- 2  5  1018  الفجر  صبحي حمدان  عبادة - 825

  الجزاء - 826
سليم عوض 

  عيشان
  1977-7- 7  3  2808  القدس

  1977-7- 7  3  1488  الشعب  أبو نزار  المجنون العاقل - 827
  1977-7- 9  5  1025  الفجر  سامي كيالني  الوالدة مرة أخرى - 828
  1977-7- 14  3  2815  القدس  د احمد جودت احم  الوصية واالمتحان - 829
  1977-7- 14  3  1394  الشعب  سلوى عبد الرحمن  ليتني انساه... يوم - 830
  1977-7- 16  5  1032  الفجر  مفيد دويكات  لعبة العسار والناس - 831

832 - 
مدخل في أصول 

  المظاهرة
  1977-7- 22  5  34- 20  االتحاد  محمد نفاع

  1977-7- 28  3  2829  القدس  أحمد رفيق عوض  أصابع النقاق - 833

834 - 
أرضية الشارع 

  النظيف
  1977-7- 30  5  1046  الفجر  أحمد رفيق عوض

  1977-8- 1  39  8، 7  الجديد  عصام خوري  سيرة فرهور - 835
  1977-8- 1  25  8، 7  الجديد  إبراهيم أبو ناب   العلمااطلبو - 836
  1977-8- 1  58  6  البيادر  الياس فركوح  الشعرة - 837
  1977-8- 1  49  6  البيادر  محمود شقير  الزيارة - 838
  1977-8- 1  26  6  البيادر  محمد أيوب  شالوح - 839
  1977-8- 1  23  6  البيادر  زكي العيلة  حب مع سبق االصرار - 840

841 - 
أبو المراجل يولد مرة 

  أخرى
  1977-8- 1  11  6  البيادر  فضل الريماوي

  ....!وعادي - 842
محمد موسى 

  سليمان
  1977-8- 4  3  1512  الشعب

  1977-8- 5  5  34- 24  االتحاد  محمد نفاع  الداغ - 843
  1977-8- 6  5  1053  الفجر  مفيد دويكات   لمركوبالراكب وا - 844
  1977-8- 6  5  1053  الفجر  محمد كمال جبر  اللحظة - 845
  1977-8- 11  3  2843  القدس  بهجت سعادة  االدارة - 846
  1977-8- 11  3  1518  الشعب  رياض عبد اهللا   حزيران - 847
  1977-8- 13  5  1060  الفجر  سليم عوض عيشان  الدرس األول وليس األخير - 848
  التاريخ  الصفحة  العدد  /المجلة  اسم الكاتب  عنوان القصة  



 241

  الصحيفة
  1977-8- 18  3  2850  القدس  حماد أحمد صبح  غلطة الحب - 849
  1977-8- 18  3  1524  الشعب  يونس فريحة  نداء الضمير  - 850

851 - 
الموت على أرصفة 

  الشتاء
  1977-8- 25  3  2857  القدس  جمال أحمد القدس

  1977-8- 26  5  34- 30  االتحاد  محمد نفاع  بيان رقم واحد - 852
  1977-9- 1  3  2864  القدس  صفوت خليل  العودة - 853
  1977-9- 1  58  7  البيادر  محمد أيوب  كلب وإنسان - 854
  1977-9- 1  55  7  البيادر  زكي العيلة  نجوم تحت الشمس - 855
  1977-9- 1  49  7  البيادر  سعيد عادل  السرداب - 856
  1977-9- 1  45  7  البيادر  محمد كمال جبر  حين يذوب الثلج - 857
  1977-9- 1  23  7  البيادر  حمد رفيق عوضا  البحث عن التفاح - 858
  1977-9- 1  3  1536  الشعب  ماهر عبد القادر  وجنت على نفسها - 859
  1977-9- 2  5  34- 32  االتحاد  عقيف سالم  سواعد الرجال - 860
  1977-9- 8  3  2871  القدس  محمد غنيم  وتاه عن الطريق - 861
  1977-9- 8  3  1542  الشعب  باسم أبو سميحة  حتى الثمالة - 862
  1977-9- 9  5  34- 34  االتحاد  النيغريب عسق  الجوع - 863
  1977-9- 16  5  34- 36  االنحاد  زينب حش  القبر - 864

  البحث عن مالك - 865
سعد الدين أبو 

  سويرح
  1977-9- 22  3  2883  القدس

  1977-9- 22  3  1552  الشعب  عبد القادر احمد   الثقة بالنفس - 866
  1977-9- 23  5  34- 38  االتحاد  محمد أيوب  البذرة تتمرد - 867
  1977-9- 29  3  2890  القدس  عت العمررف  الجدار المنهار - 868
  1977-9- 29  3  1558  الشعب  أحمد شفيق عوض  القيء على الدرجات - 869
  1977-9- 30  5  34- 40  االتحاد  زكي العيلة   جميزة الحرامي - 870
  1977-10- 1  61  8  البيادر  وائل أبو عرفة  اجتماع هام - 871
  1977-10- 1  57  8  البيادر  محمد حصارمة  أقوى من الحب - 872
  1977-10- 1  17  8  البيادر  حمدي الكحلوت  قبضة الوهم - 873
  1977-10- 1  9  8  البيادر  احمد رفيق عوض  اللسان الطويل - 874
  1977-10- 1  19  10، 9  الجديد  محمد نفاع  ذات الرداء األحمر - 875
  1977-10- 1  5  1105  الفجر  سامي الكيالني  التغير - 876
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  الصحيفة
  1977-10- 6  3  2897  القدس  أحمد رفيق عوض  وه جديدة للصداقة وج - 877
  1977-10- 6  3  1514  الشعب  يوسف فريحة  دقت األجراس - 878
  1977-10- 7  5  34- 42  االتحاد  عبد اهللا تايه  عطش للمطر - 879

880 - 
هوية العيد لطفلة من 

  .....حي
  1977-10- 8  4  1112  الفجر  محمد كمال جبر

  1977-10- 13  3  2904  القدس  محمد غنيم  سأطأ الفشل بقدمي - 881
  1977-10- 13  3  1570  الشعب  باسم أبو سميحة  !مقطع يومي لرجل ما - 882

883 - 
أطفالنا والحجارة 

  والمحتل
  1977-10- 14  5  34- 44  االتحاد  طالل حماد

  1977-10- 15  5  1119  الفجر  ريما زيد  أريد الدف - 884

  طبيب - 885
عمر عبد الفتاح 

  1977-10- 20  3  2911  القدس  يونس

  1977-10- 20  3  1576  الشعب  ر أحمدعبد القاد  ووقعا - 886
  1977-10- 21  5  34- 46  االتحاد  سامي كيالني  الطائرات والطيارات - 887
  1977-10- 27  3  2918  القدس  مصطفى العبد  الممرضة - 888

889 - 
ذكريات في قاع 

  1977-10- 27  3  1582  الشعب  باسمة أبو سمية  الصمت

  1977-10- 28  5  34- 48  االتحاد  تميم أبو خيط  حاضر غايب - 890
  1977-10- 29  5  1133  الفجر  خالد طقش   الترمسيباع - 891
  1977- 11  140  8  الغد  محمد علي طه  المنعطف - 892

  وفاته القطار - 893
عبد القادر 
  الزماميري 

  1977-11- 3  3  2925  القدس

894 - 
وهربت من مقابر 

  الغربة
راجي عبد الرحمن 

  زيون
  1977-11- 3  3  1588  الشعب

  1977-11- 5  4  1140  الفجر  محمد أيوب  العصفورة - 895

896 - 
شعالن يحطم معول 

  البوص
  1977-11- 5  4  1140  الفجر  عبد اهللا تايه

  1977-11- 5  4  1140  الفجر  محمد كمال جبر  كيف أكلنا القمر - 897
  1977-11- 5  4  1140  الفجر  ريما زيد  القامة الطويلة - 898
  1977-11- 10  3  2932  القدس  صابر خميس جبر  المتمردة - 899
  التاريخ  الصفحة  ددالع  /المجلة  اسم الكاتب  عنوان القصة  



 243

  الصحيفة
  1977-11- 10  3  1594  الشعب  عبد القادر احمد  ماء الحياة - 900

901 - 
حفنة تراب أو ثمن 

  الهجر
  1977-11- 12  5  1147  الفجر  عبد القادر احمد 

  دائرة الطباشير األبدية - 902
سليم عوض 

  عيشان
  1977-11- 17  3  2939  القدس

  1977-11- 17  3  1600  الشعب  باسم ابو سمية  الحب الكبير - 903
  1977-11- 26  5  1161  الفجر  محمد كمال جبر  لعنكبوتا - 904
  1977-11- 26  5  1161  الفجر  توفيق حسن  العريس - 905
  1977-11- 26  5  1161  الفجر  سامي الكيالني  لقد كان السمك قصة - 906

  ولفظت سر الحياة - 907
عبد القادر 
  الزماميري

  1977-12- 1  3  2950  القدس

  1977-12- 1  3  1610  الشعب  رياض الفياض  القطار - 908
  1977-12- 1  37  12، 11  الجديد  تميم أبو خيط  لصمتا - 909
  1977-12- 1  14  12، 11  الجديد  محمد عليان  ويكون لنا مستقبل - 910

911 - 
حكاية عن الجوع 

  والحب والحرب
  1977-12- 1  55  10- 9  البيادر  محمد كمال جبر

  1977-12- 1  51  10- 9  البيادر  غريب عسقالني  الطحلب - 912

913 - 
بطاقة الغية في زمن 

  الدموع
  1977-12- 1  15  10- 9  البيادر   تايهعبد اهللا

  1977-12- 3  4  1168  الفجر  عبد اهللا تايه  دم على وجه المقبرة - 914
  1977-12- 8  3  2957  القدس  فلورا بقلة  األهرامات الجديدة - 915

916 - 
لوحة مرسومة باألسود 

  واألبيض
  1977-12- 9  5  34- 60  االتحاد  أدوار شيبان

917 - 

األطفال يبصقون في 
حلوق األفاعي 

فهم وياكلون رغي
  ناضجا شهيا

  1977-12- 10  4  1175  الفجر  محمد كمال جبر

  1977-12- 15  3  2964  القدس  رفعت العمر  ضائع في الشتاء - 918
  1977-12- 15  3  1622  الشعب  عبد القادر أحمد   عشق الروح - 919
  1977-12- 16  5  34- 62  االتحاد  عبد الحميد غرباوي  وطني حبك جرح - 920
  التاريخ  الصفحة  العدد  /المجلة  اسم الكاتب  عنوان القصة  
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  فةالصحي
 1977-12- 17 4 1182 الفجر صبحي حمدان  الطبق الطائر - 921

922 - 
مذكرات محب في 
 السابعة والعشرين

 1977-12- 22 3 1628 الشعب باسم أبو سمية 

  1977-12- 22  3  2971  القدس  عبد اهللا أبو ميزر  جريمة على الجدران - 923
  1977-12- 24  4  1189  الفجر  زكي العيله  الوهج - 924

  و عبد اهللا أب - 925
محمد حلمى 

  1977-12- 24  5  1189  الفجر  الريشه

  1977-12- 29  3  1634  الشعب  أحمد ذياب  وطيش.... غرور - 926
  1977-12- 31  4  1196  الفجر  أحمد رفيق عوض  الغرفة - 927

928 - 
لماذا ينفع الراعي 

  الحانا حزينة
  1977-12- 31  5  1196  الفجر  إبراهيم جوهر

  1977-12- 31  5  1196  الفجر  سامي كيالني  األكياس - 929

930 - 
أطالة على الجهات 

  األربع من قرية فوطة
  1978-1- 1  17  1  الجديد  محمد نفاع

  1978-1- 6  6  1202  الفجر  توفيق حسن  خالد - 931
  1978-1- 19  3  1652  الشعب  حاتم عمر  الغريب - 932

933 - 
هذا مصيري وهذا 

  قدري
  1978-1- 22  5  3002  القدس  مصطفى العبد

  1978-1- 26  3  1658  الشعب  عبد القادر أحمد   الذئب واإلنسان - 934
  1978- 2  11  1  الغد  محمد نفاع  درب الدربيه - 935
  1978-2- 1  35  2  الجديد  محمد قدرى  قطار الفجر الكاذب - 936
  1978-2- 1  10  2  الجديد  جمال بنورة  الحصار  - 937
  1978-2- 1  68  12.11  البيادر  ناجي ظاهر  المغرم  - 938
  1978-2- 1  61  12.11  البيادر  صبحي حمدان  أيام الحداد - 939

940 - 
ظار في محطة اإلنت
  1978-2- 1  58  12- 11  البيادر  فاطمة حمد  ))1((رقم 

  1978-1- 6  6  1202  الفجر  توفيق حسن  خالد - 941
  1978-1- 19  3  1652  الشعب  حاتم عمر  الغريب - 942

943 - 
هذا مصيري وهذا 

  قدري
  1978-1- 22  5  3002  القدس  مصطفى العبد

  التاريخ  الصفحة  العدد  /المجلة  اسم الكاتب  عنوان القصة  
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  الصحيفة
  1978-1- 26  3  1658  الشعب  عبد القادر أحمد   الذئب واإلنسان - 944
  1978- 2  11  1  الغد  محمد نفاع  درب الدربيه - 945
  1978-2- 1  35  2  الجديد  محمد قدرى  قطار الفجر الكاذب - 946
  1978-2- 1  10  2  الجديد  جمال بنورة  الحصار  - 947
  1978-2- 1  68  12.11  البيادر  ناجي ظاهر  المغرم  - 948
  1978-2- 1  61  12.11  البيادر   حمدانصبحي  أيام الحداد - 949

950 - 
االنتظار في محطة 

  ))1((رقم 
  1978-2- 1  58  12- 11  البيادر  فاطمة حمد

  أريد أن أرى ولدي - 951
يوسف ظاهر 

  العبيدي
  1978-2- 2  3  1664  الشعب

  1978-2- 3  4  1230  الفجر  اسماعيل الفقعاوي  متى ستتعلم يا زوجي - 952
  1978-2- 5  5  3016  الفجر  أحمد رفيق عوض  منصور - 953

954 - 
لحظات من حياة 

  عاشق 
  1978-2- 10  4  1237  الفجر  صبحي حمدان

  1978-2- 10  5  34- 78  االتحاد  جمال بنورة   الجثة  - 955

  الصبر والعزيمة  - 956
عبد القادر 
  1978-2- 12  5  3023  القدس  الزماميرى

957 - 
غدا غد الشروق 

  سنلتقي
  1978-2- 13  6  3  الطليعة  إبراهيم جوهر

  1978-2- 19  5  3030  لقدسا  يعقوب الشاعر  عروس المخيم - 958
  1978-2- 27  7  1  الطليعة  زكي العيلة  ينزل للمطر ساخنا - 959
  178- 3  12  2  الغد  حسين مهنا  ورقة يانصيب - 960
  1978آذار– 2ك  82  1  الشرق  عبداهللا عيشان  الجبار - 961
  1978-3- 1  30  3  الجديد  محمد كمال جبر  كيف يسرقنا القمر - 962
  1978-3- 1  43  1  البيادر  زين الهادي  المهاجرون - 963
  1978-3- 1  41  1  البيادر  محمد أيوب   المحرم الحقيقي - 964
  1978-3- 1  32  1  البيادر  محمد أحمد عويس  بيت جدى - 965

966 - 
مشهد أمام الشباك 

  المخلوع
  1978-3- 1  12  1  البيادر  فضل الريماوي

  1978-3- 1  4  1  البيادر  سامي الكيالني  اإلبحار - 967
  التاريخ  لصفحةا  العدد  /المجلة  اسم الكاتب  عنوان القصة  
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  الصحيفة
  1978-3- 2  3  1688  الشعب  على سعيد األسمر  حارة الفيلسوف - 968
  1978-3- 3  4  1258  الفجر  أحمد رفيق عوض  عشق السنونو - 969

  الخط المنكود - 970
خضر أسعد 

  عبيدان
  1978-3- 9  3  1694  الشعب

  1978-3- 10  5  34- 86  اإلتحاد  أحمد جربونى  محامى الدفاع - 971
  1978-3- 12  5  3051  القدس  محمد أيوب  الضحية - 972

  العرس الكبير - 973
أحمد صالح 

  جربونى 
  1978-3- 24  5  34- 90  اإلتحاد

  1978-3- 24  4  1271  الفجر  خالد طقش  الديك - 974

  الحياة حلوة - 975
عبد القادر 
  الزماميرى

  1987-3- 26  5  3065  القدس

  1978-3- 31  5  1276  الفجر  صبحي حمدان  الحكمة - 976
  1978-3- 31  5  34- 92  اإلتحاد  حنا إبراهيم  القوى من الموت - 977
  1978-4- 1  24  4  الجديد  زياد حوارى  ماذا سيفعلون - 978
  1978-4- 1  19  4  الجديد  جمال بنورة  السقوط - 979
  1978-4- 1  17  4  الجديد  حنا إبراهيم  الغربة - 980
  1978-4- 1  16  4  الجديد  محمد نفاع  ريح الشمال - 981
  1978-4- 1  37  2  البيادر  جمال بنورة  الطبيب الحناوب - 982
  1978-4- 1  22  2  البيادر  حمدي الكحلوت  خبز وليل - 983

984 - 
أيها الفتى ، أنت

  1978-4- 1  10  2  البيادر  رشاد أبو شادر  الغريب

  رسالة مرفوضة - 985
عبداهللا اللطيف 

  إحسان هاشم
  1978-4- 2  5  3072  القدس

  1978-4- 6  3  1718  الشعب  سالم الطريفى  الليلة األخيرة - 986
  1978-4- 6  6  6  الطليعة  زكى العيلة  الحقيقة - 987
  1978-4- 14  5  34- 96  اإلتحاد  حنا ابراهيم   يمتصفية حساب قد - 988
  1978-4- 16  5  3086  القدس  محمد أحمد غنيم  يا زوجة أبي  - 989
  1978-4- 20  3  1730  الشعب  شوقية عروق   بدون وداع - 990
  1978-4- 21  4  1307  الفجر  أحمد يوسف  قصة رجل غير عادي - 991
  1978-4- 21  5  34- 98  اإلتحاد  سلمان ناطور  حائط الدرج للنازل إلى مراحيض الرجال - 992
  التاريخ  الصفحة  العدد  /المجلة  اسم الكاتب  عنوان القصة  
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  الصحيفة
  1978-4- 23  5  3093  القدس  محمود يونس  متى يزهر الحزن - 993
  1978-4- 27  3  1736  الشعب  امين نايف عابد  مذكرات يتيم - 994
  1978-4- 28  4  1314  الفجر  محمد كمال جبر  أم سويلم - 995

996 - 
لماذا أجبت هذا الرجل 

  نالمسكي
- 100  اإلتحاد  سلمان ناطور

34  
5  28 -4-1978  

  هذه الدبلة - 997
عبد القادر 
  1978-4- 30  5  3100  القدس  الرفاميرى

  1978- 5  36  1  الشراع  سلمي شالس  أشواق بال حدود - 998
  1978-5- 1  5  5  الجديد  حنا إبراهيم  األرملة - 999

  1978-5- 1  37  3  البيادر  أحمد يوسف  شئ إلى األمام- 1000
  1978-5- 1  20  3  البيادر   العلمإبراهيم  الرأى األخير- 1001
  1978-5- 1  12  3  البيادر  غريب عسقالني  الخروج عن الصمت- 1002
  1978-5- 1  12  3  البيادر  عبداهللا تايه  الدوائر برتقالية- 1003
  1978-5- 4  3  1742  الشعب  زبيدة عبدالقادر  وكان لنا لقاء - 1004
  1978-5- 5  5  1320  الفجر  إبراهيم جوهر  المتطوعون- 1005
  1978-5- 7  5  3107  القدس  د عبداهللا قراقعمحم  ضريبة الفرحة- 1006

  المالك الشيطانى- 1007
ضياءالدين فهمي 

  األغا
  1978-5- 14  5  3114  القدس

  1978-5- 18  3  1754  الشعب  حزامي الجاعونى  فدية أم- 1008
  1978-5- 19  4  1331  الفجر  حمدي الحكلوت   وتدور األيام- 1009
  1978-5- 19  4  1334  الفجر  زكي العيلة  مذاق آخر للمخاض- 1010
  1978-5- 19  5  35- 2  اآلتحاد  غطاس أو عطية  والدة من جديدال- 1011
  1978-5- 21  5  3121  القدس  نبيل عزت غيث  البحث عن وظيفة- 1012
  1978-5- 25  7  13  الطليعة  جمال بنودة  !ال تقطعوا الشجرة - 1013

1014 -
أنا لألرض طيلة 

  1978-5- 25  3  1760  الشعب  يوسف فريجة  حياتى

  1978-5- 28  5  3128  القدس  غسان أسعد جرار   الفجر الجديد- 1015
  1978نيسان حزيران  87  2  الشرق  فادية محمد على  الخروبة- 1016
  1978نيسان حزيران  73  2  الشرق  مجيد حسيس  الجراد - 1017

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد
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  68  2  الشرق  عبداهللا عيشان  الحارس- 1018
 - نيسان
  1978حزيران

  1978-6- 1  49  6  الجديد  ل جبرمحمد كما   قروش فلسطينية5- 1019
  1978-6- 1  15  6  الجديد  زكي درويش  ألف ليلة وليلتان- 1020
  1978-6- 1  11  6  الجديد  محمد نفاع  نفح الغوردة- 1021
  1978-6- 1  3  1766  الشعب  عبد القادر أحمد  الحياة الجامعية- 1022
  1978-6- 1  40  4  البيادر  حسن سرندح  لقاء لم يتم- 1023
  1978-6- 1  36  4  درالبيا  يحيى رباح  هموم حارس ليلى- 1024

1025 -
جوليات الدم وعشق 

  الزهور البرية
  1978-6- 1  25  4  البيادر  غريب عسقالني

  1978-6- 1  16  4  البيادر  عبد اهللا تايه  انحسار الغربان- 1026
  1978-6- 1  13  4  البيادر  خزامي الجاعونى  زائر عبر الجسر- 1027
  1978-6- 1  7  14  الطليعة  إبراهيم جوهر  اإلرادة- 1028
  1978-6- 2  4  1348  الفجر  حمد رفيق عوضأ  ليس الوظيفة فقط- 1029

1030 -
تغير في وجهات 

النظر تجاه يوسف 
  الصديق

  1978-6- 2  5  35- 6  اإلتحاد  محمد نفاع 

  الخبرة - 1031
عبد القادر 
  الزماميرى

  1978-6- 4  5  3135  القدس

  1978-6- 11  5  3142  القدس  مجدلين راسم  الصدمات القاتلة- 1032
  1978-6- 15  3  1778  الشعب  فاروق الحطيب  لهيب - 1033
  1978-6- 15  6  16  الطليعة  محمد الجمل  الشرق- 1034
  1978-6- 16  4  1362  الفجر  عبد الكريم فرحان  الوسط- 1035
  1978-6- 23  5  35- 10  اإلتحاد  سلمان ناطور  بشير مسلم الجبعي- 1036

1037 -
أمسيات الفقراء تجد 

  1978-6- 23  5  35- 12  اإلتحاد  عماد حماد  فرحها المفقود

  1978-6- 29  3  1790  بالشع  نائلة هاشم صبري  خطيئة وغفران- 1038
  1978-6- 29  7  18  الطليعة    نوم األرانب الصغيرة- 1039
  1978-6- 30  4  1376  الفجر  أحمد رفيق عوض  الحب فوق وتحت- 1040
  1978- 7  12  5  الغد  حنا إبراهيم  سر المرأة النقية- 1041

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد
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  1978-7- 1  39  7  ديدالج  نبيل جرايس  عودة الهارب- 1042
  1978-7- 1  5  7  الجديد  فخري قعوار  أنا البطربوك- 1043

1044 -
الحلم الذي سافرت فيه 

  إلى تيريستا 
  1978-7- 1  24  5  البيادر  عبد الستار ناصر

  1978-7- 1  20  5  البيادر  يعقوب الطرش  نهاية الليل- 1045
  1978-7- 1  10  5  البيادر  أحمد حامد  زوج األخت- 1046
  1978-7- 7  5  1383  الفجر  محمد مكى  ام احمد- 1047
  1978-7- 7  4  1383  الفجر  ابراهيم جوهر  مازق اجتماعى- 1048
  1978-7- 7  5  35- 16  االتحاد  جمال بنورة   صباح قارس- 1049
  1978-7- 13  6  20  الطليعه  محمد ياسين مكى   الحلم - 1050
  1978-7- 14  5  35- 18  االتحاد  وداد يازجى  اول الطريق- 1051
  1978-7- 14  5  1390  الفجر  حسن ابو لبدة   الهدف- 1052
  1978-7- 16  5  3177  القدس  محمد عبداهللا قراقع  ولت ايام الشر- 1053
  1978-7- 20  3  1808  الشعب  عبد القادر احمد  وفرق الرسالة- 1054

  الخريف- 1055
عبد القادر 
  1978-7- 23  5  3184  القدس  الزماميرى

  هذا هو الخريف- 1056
فاروق احمد 

  ابراهيم
  1978-7- 27  3  1814  الشعب

  عبيدالسعادة- 1057
ضياء الدين فهمى 

  غااال
  1978-7- 30  5  3191  القدس

  1978- 8  8  6  الغد  جمال بنورة  امومة- 1058
  1978-8- 1  24  8  الجديد  زيادة حوارى  البعث- 1059
  1978-8- 1  43  6  البيادر  طالل حماد  الرشح على الجسد- 1060

1061 -
الرجل والريك 

  الروحى
  1978-8- 1  25  6  البيادر  غريب عسقالنى

  1978-8- 1  15  6  البيادر  جمال بنورة  الصديق القديم- 1062
  1978-8- 3  3  1820  الشعب  سيد رفعت  الخروج عن الكالوس- 1063
  1978-8- 4  5  35- 24  االتحاد  سعيد نفاع   جاى ياغلمان جاى- 1064
  1978-8- 4  5  1411  الفجر  سامى الكيالنى  عالمات ومحطة- 1065
  1978-8- 6  5  3198  القدس  محمد ايوب  المجرم الحقيقى- 1066

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  لصفحةا  العدد
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  1978-8- 10  3  1826  الشعب  محمد الحنينى  واالرض- 1067
  1978-8- 11  5  1418  الفجر  احمد رفيق عوض  توتر- 1068
  1978-8- 13  5  3305  القدس  شادية على زغبى  قلب كبير- 1069
  1978-8- 17  3  1832  الشعب  محمد مركى  نظيف عبد الغنى- 1070
  1978-8- 18  5  1425  الفجر  احمد يوسف  موكب حلفه- 1071
  1978-8- 20  5  35- 28  االتحاد  سلمان ناطور  ا خواجةمجنون ي- 1072

  الحقيبة السوداء- 1073
عبد القادر 
  الزماميرى

  1978-8- 20  5  3312  القدس

  1978-8- 24  6  26  الطليعه  كفاح شقيرات   المرية- 1074

1075 -
الحنريش ضيف 

  1978-8- 25  5  35- 30  االتحاد  سلمان ناطور  المستريروكر

  1978-8- 25  6  1432  الفجر  خالد طقش  النوم- 1076
  1978-8- 27  5  3319  القدس  محمد ايوب  مساواة- 1077
  1978تموز ايلول   85  3  الشرق  عبد اهللا عيشان   ابو العرايس- 1078

1079 -
تساقط الغبار من سقف 

  1978-9- 1  5  35- 32  االتحاد  سلمان ناطور  الجامع

  1978-9- 1  37  9  الجديد  نسيم ابوخيط  انتخابات- 1080
  1978-9- 1  17  9  الجديد  زكى درويش  الكالب- 1081
  1978-9- 1  14  9  الجديد  زياد حوارى  يقالطر- 1082
  1978-9- 1  24  7  البيادر  غريب عسقالنى  التطور وصمت البحر- 1083

  باب العامود- 1084
احمد  رفيق 

  عوض
  1978-9- 1  14  7  البيادر

  1978-8- 6  5  3198  القدس  محمد ايوب  المجرم الحقيقى- 1085
  1978-8- 10  3  1826  الشعب  محمد الحنينى  واالرض- 1086
  1978-8- 11  5  1418  الفجر  احمد رفيق عوض  توتر- 1087
  1978-8- 13  5  3305  القدس  شادية على زغبى  قلب كبير- 1088
  1978-8- 17  3  1832  الشعب  محمد مركى  نظيف عبد الغنى- 1089
  1978-8- 18  5  1425  الفجر  احمد يوسف  موكب حلفه- 1090
  1978-8- 20  5  35- 28  االتحاد  سلمان ناطور  مجنون يا خواجة- 1091
  1978-8- 20  5  3312  القدس  ميرىعبد القادر الزما  الحقيبة السوداء- 1092

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد
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  1978-8- 24  6  26  الطليعه  كفاح شقيرات   المرية- 1093

1094 -
الحنريش ضيف 

  المستريروكر
  1978-8- 25  5  35- 30  االتحاد  سلمان ناطور

  1978-8- 25  6  1432  الفجر  خالد طقش  النوم- 1095
  1978-8- 27  5  3319  القدس  بمحمد ايو  مساواة- 1096
  1978تموز ايلول   85  3  الشرق  عبد اهللا عيشان   ابو العرايس- 1097

1098 -
تساقط الغبار من سقف 

  الجامع
  1978-9- 1  5  35- 32  االتحاد  سلمان ناطور

  1978-9- 1  37  9  الجديد  نسيم ابوخيط  انتخابات- 1099
  1978-9- 1  17  9  الجديد  زكى درويش  الكالب- 1100
  1978-9- 1  14  9  يدالجد  زياد حوارى  الطريق- 1101
  1978-9- 1  24  7  البيادر  غريب عسقالنى  التطور وصمت البحر- 1102
  1978-9- 1  14  7  البيادر  احمد رفيق عوض  باب العامود- 1103

1104 -
نشرة اخبار صادرة 

  عن شجرة
  1978-9- 1  7  7  البيادر  صبحى حمدان

  1978-9- 7  3  1847  الشعب  ع.ع.ع  حب وتضحية- 1105

1106 -
رائحة الفونيك فى 

  بلدى
  1978-9- 8  5  35- 34  التحادا  عفبف سالم

  واالبناء  يضرسون- 1107
عبد القادر 
  الزماميرى

  1978-9- 10  5  33315  القدس

  1978-9- 14  6  29  الطليعه  خالد سميح  الدرب الضيق- 1108

  نحن ال نضيع السراب- 1109
فاروق احمد 

  الخطيب
  1978-9- 14  3  1853  الشعب

- 36  االتحاد  محمد نفاع  واو الجماعة- 1110
335  

5  15 -9-1978  

1111 -
لبترول رحلة ا

  والصيف
  1978-9- 17  5  3338  القدس  عبد الرحمن عباد

  1978-9- 21  6  30  الطليعة  ابراهيم جوهر  المتطوعون- 1112

1113 -
وصار اسمه فارس ابو 

  عرب
  1978-9- 22  5  35- 38  االتحاد  محمد على طه 

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد
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1114 -
 برج األخضرالضوء 

  براجاألليس ككل 
  1978-9- 22  7  1457  الفجر  ماهر عودة

  1978-9- 24  5  3345  القدس  سيف الدين طاهر   لم تكن نهاية- 1115
  1978-9- 28  3  1865  الشعب  محمد الحنينى  والزمن…نحن- 1116
  1978 1ت  29  5  الشراع  احمد عودة  الحزن االبيض- 1117
  1978- 10  6  12- 8  الغد  زكى درويش  للكبار والصغار- 1118

1119 -
عن  اللوز اليتاخر

  ادهميع
  1978-10- 1  30  10  الجديد  زكى العيلة

  1978-10- 1  11  10  الجديد  احمد يوسف   نخيل حنطه هنا فقط- 1120
  1978-10- 1  41  8  البيادر  توفيق يوسف عواد  مطار الصقيع- 1121
  1978-10- 1  21  8  البيادر  عبد الكريم سمارة  التخطى- 1122
  1978-10- 1  5  8  البيادر  وائل ابو عدفة  التحدى- 1123

  لقاء بعد الموت- 1124
ميسرة نايف 

  الكمبخى
  1978-10- 5  4  1871  الشعب

  1978-10- 6  6  1471  الفجر  محمد ايوب  بيت الطالعة- 1125
  1978-10- 12  6  33  الطليعة  عبد الكريم قرمان  الرصيد- 1126
  1978-10- 12  3  1877  الشعب  عبد القادر احمد  الحب اقوى- 1127

  والمصادفة…الزكرى- 1128
عبد القادر 
  الزماميرى

  1978-10- 15  5  3366  القدس

  1978-10- 26  3  1889  الشعب  نائلة هاشم صبرى  غصن الزيتون- 1129

1130 -
حدود الرجال مزارع 
  للحزن وكزلك للفرح

  1978-9- 1  27  9  البيادر  موفق مززات

  1978-11- 1  13  9  البيادر  ابراهيم العلم   ضحية- 1131

1132 -
اربع قصص قصيرة 

  جدا
  1978-11- 1  8  9  البيادر  الياس محمد

  1978-11- 2  6  35  الطليعة  ابراهيم جوهر  خالد- 1133
  1978-11- 3  3  1895  الشعب  نائلة هاشم صبرى  السر القديم- 1134

1135 -
ايار الحزن والزائر 

  الجديد
  1978-11- 16  3  1904  الشعب  باسم ابو سمية

  1978-11- 16  5  3405  القدس  محمد ايوب  الغريب- 1136

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد
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  الكفاءة- 1137
عبد القادر 

  لزماميرىا
  1978-11- 19  5  3398  القدس

1138 -
فتضحك . …وتقدرون
  االقترار

  1978-11- 23  3  1910  الشعب  عبد القادر احمد

  1978-11- 24  5  35- 56  االتحاد  يوسف الصفرى  المجنون- 1139
  1978-11- 30  3  1916  الشعب  مشعل احمد بدران  العودة- 1140
  1978-11- 30  6  39  الطليعة  عبد الكريم قرمان  الموت- 1141
  1978- 1ك- 1ت  59  4  الشرق  رياض حسين  لوثنى الرمح ا- 1142

1143 -
اعادة تطر فى شقوق 

  الةجه
  1978-12- 1  5  35- 58  االتحاد  سلمان ناطور

  1978-12- 1  7  11،12  الجديد  جمال بنورة  حتى ال ننسى- 1144
  1978-12- 1    1523  الفجر  عبد الكريم قرمان  الجريمة- 1145

  شخصية وصدى- 1146
محمد خالد 

  ابوهالل
  1978-12- 3  5  3412  القدس

  1978-12- 7  3  1922  الشعب  محمد النينى  انى تزوجت االرض- 1147

1148 -
فى وجه …بصقات

  الزمن
سامى احمد 

  حجاوى
  1978-12- 10  5  3419  القدس

1149 -
شارات فى الطريق 

  الى غويانا
  1978-12- 15  5  35- 62  االتحاد  سلمان ناطور

  باقة ورد- 1150
عبد القادر 
  1978-12- 17  5  3426  القدس  الزماميرى 

  1978-12- 21  3  1934  الشعب  سميح يوسف فرج  وفاء باهظ الثمن- 1151
  1978-12- 21  6  42  الطليعة  عبد اهللا تايه  اقوى من الكالم- 1152

  اصوات منالعمق البعيد- 1153
احمد رفبق عوض 

  الفجر 
  1978-12- 22  6  1544  الفجر

1154 -
فتضحك . …وتقدرون
  االقترار

  1978-11- 23  3  1910  الشعب  عبد القادر احمد

  1978-11- 24  5  35- 56  اداالتح  يوسف الصفرى  المجنون- 1155
  1978-11- 30  3  1916  الشعب  مشعل احمد بدران  العودة- 1156
  1978-11- 30  6  39  الطليعة  عبد الكريم قرمان  الموت- 1157

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد
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  1978- 1ك- 1ت  59  4  الشرق  رياض حسين  الرمح الوثنى - 1158

1159 -
اعادة تطر فى شقوق 

  الةجه
  1978-12- 1  5  35- 58  االتحاد  سلمان ناطور

  1978-12- 1  7  11،12  الجديد  جمال بنورة  حتى ال ننسى- 1160
  1978-12- 1    1523  الفجر  عبد الكريم قرمان  الجريمة- 1161

  شخصية وصدى- 1162
محمد خالد 

  ابوهالل
  1978-12- 3  5  3412  القدس

  1978-12- 7  3  1922  الشعب  محمد النينى  انى تزوجت االرض- 1163

1164 -
جه فى و…بصقات

  الزمن
سامى احمد 

  حجاوى
  1978-12- 10  5  3419  القدس

1165 -
شارات فى الطريق 

  الى غويانا
  1978-12- 15  5  35- 62  االتحاد  سلمان ناطور

  باقة ورد- 1166
عبد القادر 
  الزماميرى 

  1978-12- 17  5  3426  القدس

  1978-12- 21  3  1934  الشعب  سميح يوسف فرج  وفاء باهظ الثمن- 1167
  1978-12- 21  6  42  الطليعة  تايهعبد اهللا   اقوى من الكالم- 1168

1169 -
العمق   منأصوات

  البعيد
احمد رفبق عوض 

  الفجر 
  1978-12- 22  6  1544  الفجر

  حرمان - 1170
 أبومحمد خليل 

  غضيب
  1978-12- 24  5  3453  القدس

  1978-12- 29  6  1551  الفجر  فاروق مواسى  صرخة- 1171
  1979-1- 1  30  1  الجديد  زكي العيلة  الوصول- 1172
  1979-1- 1  26  1  جديدال  شوقية عروق  الحريق- 1173
  1979-1- 4  3  1946  الشعب  طلحة درويش   ثمن الحياة- 1174
  1979-1- 5  7  1558  الفجر  صالح حمدان  الحدباء- 1175
  1979-1- 7  5  3467  القدس  محفوظ الكركي  ومات سعيد- 1176
  1979-1- 11  6  45  الطليعة  ابراهيم جوهر   الغريب- 1177
  1979-1- 11  3  1952  الشعب  فاروق الخطيب  ساعي البريد- 1178
  1979-1- 14  5  3474  القدس  محمد ابو هالل  ير حي جداضم- 1179
  1979-1- 18  6  46  الطليعة  سامي الكيالني  عيد الميالد- 1180

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد
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  1979-1- 19  5  72/35  االتحاد  زكي العيلة  سالل من لحم- 1181

   والسبب سيجارة- 1182
عبد القادر 
  الزماميري

  1979-1- 21  5  3481  القدس

  1979-1- 25  3  1964  الشعب  عادل الشاعر  صانع األمل- 1183
  1979-1- 25  6  47  الطليعة  طلحة درويش  موت بال ثمن - 1184
  1979-1- 26  5  74/35  االتحاد  محمد ايوب  الخيمة- 1185
  1979-1- 28  5  3488  القدس  محمد قراقع  وهكذا عاد النسيم- 1186
  1979شباط  16  2  الغد  محمد نفاع  استقبال الحاكم - 1187
  1979-2- 1  7  48  الطليعة  محمد مكي  رغيفا خبز- 1188
  1979-2- 1  30  11+10  البيادر  برجاوي. ش  عجوز وقضية- 1189
  1979-2- 1  37  11+10  البيادر  زكي العيلة  السالل- 1190
  1979-2- 1  21  11+10  البيادر  مريد البرغوثي  داخل اللحظة القاسية- 1191
  1979-2- 1  13  11+10  البيادر  عبداهللا تايه  الخفاش- 1192

1193 -
جابر يصل ابو 

  االحراش ثانية
  1979-2- 1  17  2  الجديد  زكي العيلة

  1979-2- 2  5  84/35  االتحاد  ابراهيم احمد  عتمة - 1194
  1979-2- 2  7  1586  الفجر  جمال بنورة  عندما ينقطع التيار- 1195

1196 -
ابوحسن يقود التمرد 

  الطبي
  1979-2- 9  7  1593  الفجر  سامي كيالني

  1979-2- 15  3  1982  الشعب  سميح فرج  رسالة من الغربة- 1197
  1979-2- 22  6  51  الطليعة  معين جبر  ابي سيعود- 1198
  1979-3- 1  3  1994  الشعب  عالء حامد  قصة قصيرة جدا- 1199
  1979-3- 1  68  5  الحصاد  محمد الحنيني  هكذا يموت البرياء- 1200

1201 -
عندما اصبحت ابتسام 

  قذرة
  1979-3- 1  29  12  البيادر  احمد رفيق عوض

  1979-3- 1  14  3  الجديد  عبداهللا تايه  13الحجرة رقم - 1202

1203 -
على الطريق بين حيفا 

  وعكا
  1979-3- 1  11  3  الجديد  عصام خوري

  1979-3- 4  5  3522  القدس  محمود يونس  لقد رحل- 1204
  1979-3- 8  6  53  الطليعة  احمد يوسف  سائق تاكسي- 1205

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد
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  1979-3- 9  7  1621  الفجر  حمد عليان  العودة - 1206

  قالت لي السمراء- 1207
عبد الرحمن 

  الجعب
  1979-3- 9  7  1621  الفجر

  1979-3- 9  7  1621  الفجر  هالة جبر   اصرار- 1208

  بيت العجزة - 1209
عبد القادر 
  1979-3- 11  5  3529  القدس  الزماميري 

  1979-3- 15  6  54  الطليعة  بسام بنورة   بداية - 1210
  1979-3- 16  7  1628  الفجر  عبد الرحيم محمود  الكاتب- 1211
  1979-3- 22  6  55  الطليعة  ابتسام عابدين  غربة- 1212

1213 -
شعاع على الدرب 

  1979-3- 23  6  1635  الفجر  حازم نصاصرة  الطويل

  الوظيفة الشاغرة- 1214
عبد اللطيف 

  حسونة
  1979-3- 25  5  3543  القدس

  1979-3- 30  7  1642  الفجر  رياض الفياض   المقهى- 1215

1216 -
تمرين في الدفاع 

  1979-2- 30  5  92/35  اإلتحاد  محمد نفاع   البلدي

  الزوجان- 1217
عبد القادر 
  الزماميري

  1979-4- 1  5  3550  القدس

  1979-4- 1  46  4  الجديد   نمر نمر  العون بسالمتكم- 1218
  1979-4- 1  32  4  الجديد  زكي العيلة  ما بعد الدوائر- 1219

1220 -
في انتظار عودة ابناء 

  القبائل
  1979-4- 1  27  4  الجديد  عفيف سالم

  1979-4- 1  66  6  الحصاد  محمد الحنينى  مضافة الشيخ- 1221

  واقفل الملف - 1222
عبد القادر 
  الزماميري

  1979-4- 1  50  6  الحصاد

  1979-4- 1  16  6  الحصاد  زهير دعيم  وجد وبؤس- 1223

1224 -
طبيب يتحدث عن 

  نفسة
  1979-4- 5  3  2024  الشعب  حمد خليل عليان 

  1979-4- 6  5  94/35  اإلتحاد  ؟  المهاجر- 1225
  1979-4- 5  3  2024  الشعب  محمد الحنيني  قافلة النور - 1226

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد
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  1979-4- 13  7  1656  الفجدر  محمد الحنيني  عندما يتكلم الموت- 1227
  1979-4- 15  5  3564  القدس  غسان الحاج يحي  اللوحة - 1228

  واألبن....األب- 1229
 عبد القادر 

  الزماميري
  1979-4- 16  44  7  الحصاد

  1979-4- 16  42  7  الحصاد  طلحة درويش  موت بال ثمن- 1230
  1979-4- 20  7  1663  الفجر  عبد الرحيم محمود  اللوزة العجوز - 1231
  1979-4- 27  6  1670  الفجر  عبد الرحمن عباد  هياكل النحاس- 1232
  1979-4- 27  5  100/35  اإلتحاد  محمود الخطيب  اإلشارات تتجة جنوبا- 1233

  اليقظة المتأخرة - 1234
عبد القادر 
  الزماميرى

  1979-4- 29  5  3578  القدس

  1979-5- 1  51  1  البيادر  عبد اهللا تايه  الحركات األربع - 1235
  1979-5- 1  34  1  البيادر  فاطمة حمد  باسمة تعيش تعيش- 1236
  1979-5- 1  26  1  البيادر  محيي األشقر  1978رجل - 1237
  1979-5- 1  47  5  الجديد  زكي العيلة  الجبل ال يأتي - 1238
  1979-5- 1  35  5  الجديد  محمد نفاع  العلم- 1239
  1979-5- 1  15  5  الجديد  مرشد خاليله   آذار30خماسية - 1240
  1979-5- 2  50  8  الحصاد  شوقية عرون  عذاب خمير- 1241

1242 -
الحجاب وتنبؤات 

  الشيخ احمد
  1979-5- 3  6  61  الطليعة  عادل الراوى

  1979-5- 11  6  1683  الفجر  إبراهيم جوهر  حتى تكبر الشجرة - 1243
  1979-5- 11  6  1683  الفجر  عادل األسطة  مصير الملك- 1244
  1979-5- 11  5  104/35  اإلتحاد  عوض شعبان  عودةالليلة المو- 1245
  1979-5- 13  5  3592  القدس  يعقوب الشاعر  نسيم عشق الرد- 1246
  1979-5- 17  7  63  الطليعة  أمل غضبان  الوصول- 1247
  1979-5- 17  6  63  الطليعة  عبد الكريم قرمان  المدية- 1248
  1979-5- 18  5  2/36  اإلتحاد  محمد نفاع  العين- 1249

  مقهى الربوة- 1250
عبد القادر 

  ماميرىالز
  1979-5- 20  5  3599  القدس

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1979-5- 24  6  64  الطليعة  ذياب منصور  امينة- 1251
  1979-5- 24  6  64  الطليعة  محمد خليل عليان  نادي القرية- 1252
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  1979-5- 25  6  1697  الفجر  عبد الرحيم محمود  الفقراء أيضا يحبون- 1253
  1979-5- 31  7  65  الطليعة  األلفى  هالتوجي- 1254

  70  2  الشرق  عبد اهللا عيشان   ابو نبوت - 1255
 - نيسان
  1979حزيران

 حزيران –نيسان   82  2  الشرق  حمزة عبود  الحلبة- 1256
1979  

  1979-6- 1  45  2  البيادر  مصطفى عثمان  الشيخ رهوان - 1257
  1979-6- 1  33  2  البيادر  رشاد ابو شاور  عازف األرغول- 1258
  1979-6- 1  16  2  البيادر  لةزكي العي  الوصول- 1259
  1979-6- 1  8  2  البيادر  عبد الكريم سمارة  األلم المتجة غربا- 1260
  1979-6- 1  7  1704  الفجر  محمد جمال غنيم  زواج باإلكراه- 1261
  1979-6- 1  7  1704  الفجر  عادل األسلطة  هل مات العوام غرقا- 1262
  1979-6- 1  49  6  الجديد  محمد كمال جبر  التجول ممنوعى - 1263

1264 -
 تحول الرغيف هنا

  رصاصة
  1979-6- 1  47  6  الجديد  عادل األسطة 

  1979-6- 1  18  6  الجديد  محمد نفاع  الناطور- 1265
  1979-6- 3  5  3613  القدس  رفعت العمر  تزوج يا ولدي- 1266
  1979-6- 8  6  1711  الفجر  كفاح شقيدات  العالج- 1267
  1979-6- 8  6  1711  الفجر  بالل خير بك  قالت شجرة السنديان- 1268
  1979-6- 14  7  67  ليعهالط  امل الغضبان  كفاح - 1269
  1979-6- 14  7  67  الطليعة  يوسف الطميزي  عامل - 1270
  1979-6- 16  80  11+10  الحصاد  محمد الحنينى  القرار- 1271
  1979-6- 18  7  1721  الفجر  مي رشماوى  قضية- 1272
  1979-6- 21  6  68  الطليعة  خالد سميح  طبق القشطة- 1273
  1979-6- 22  7  1725  الفجر  رياض الفيلض  ام امينة- 1274
  1979-6- 28  7  69  الطليعة  يدة نصر الدينرش  الشواقة- 1275
  1979-6- 29  7  1732  الفجر  محمد جمال غنيم  سأطأ الفشل بقدمي- 1276
  1979-6- 29  7  1732  الفجر  خالد نصرالدين   النهر لم يتحول إلى ساقية- 1277

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1979ز تمو  8  7  الغد  سعيد نفاع  األرض حبلى- 1278
  1979-7- 1  2  12  الحصاد  خالد نصرة  باب السما مفتوح- 1279
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  1979-7- 1  35  3  البيادر  عمر حمش  الشلن- 1280
  1979-7- 1  35  3  البيادر  حزامي الجاعونى  احداث ضحايا- 1281
  1979-7- 1  30  3  البيادر  وائل ابو عزمة  الجريمة- 1282
  1979-7- 1  20  3  البيادر  محمد الحنينى  عندما يتكلم الموت- 1283
  1979-4- 1  14  3  البيار  سعيد عادل  سيوم منحو- 1284
  1979-7- 1  11  3  البيادر  خليل فاضل   النيل وقد تغير لونه- 1285
  1979-7- 1  5  3  البيادر  محمد غنيم   كرامتى قبل كل شئ- 1286
 1979-7- 6 5 16/36 االتحاد سعيد نفاع لقد لبى النداء- 1287

 العراف - 1288
عبد الكريم 

 التلمساني
 1979-7- 12 6 71 الطليعة

 االبنة- 1289
د القادر عب

 الزماميري
 1979-7- 15 5 3655 القدس

 1979-7- 19 6 72 الطليعة عمر ابو عقاب اممنية الم فرحان- 1290

 الموقف الحكيم- 1291
محمد ابراهيم 

 سليمان
 1979-7- 22 5 3662 القدس

 1979-7- 26 6 73 الطليعة ابراهيم احمد عتمة- 1292

 1979-7- 27 7 1760 الفجر مامون السيد جريمة ممكنة- 1293

 1979آب 6 8 الغد ايمان صباح بةاألكذو- 1294

1295 -
الرجل الذي استعاد 

  ذاكرته
  1979-8- 1  38  8+7  الجديد  زكي العيلة

  1979-8- 2  61  14  الحصاد  صباح العزة  لنعتن باالحياء- 1296
  1979-8- 3  5  24/36  االتحاد  زكي العيلة  ال خيار ثالث- 1297
  1979-8- 16  6  76  الطليعة  عادل االسطة  درويش يتمرد- 1298

  الحب المنطلق- 1299
عبد القادر 
  الزماميري

  1979-8- 16  47  15  الحصاد

1300 -
العاشق يرسم العالمة 

  على صدري
  1979-8- 17  5  28  االتحاد  علي محمد عودة

  1979-8- 19  7  1783  الفجر  جميل الحوساني  غرفتي الوحيدة- 1301

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1979-8- 19  6  1783  الفجر  كفاح شقيرات  الوالدة- 1302
  1979-8- 19  7  1783  الفجر  شوقية عروق  وجه النحس- 1303
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  1979ايلول +تموز  93  3  الشرق  رياض بيدس  الناس- 1304
  1979ايلول  16  9  الغد  نمر نمر  مارون ومحمود- 1305

  العطاء المتواصل- 1306
عبد القادر 
  الزماميري

  1979-9- 1  40  4  البيادر

  1979-9- 1  33  4  البيادر  احمد الحجري  العزف على البيانو- 1307
  1979-9- 1  30  4  البيادر  خليل فاضل  الذهب االبيض- 1308
  1979-9- 9  5  3708  القدس  محمد قراقع  ثم تسقط االقنعة- 1309
  1979-9- 9  7  1801  الفجر  عادل االسطة  النحلة تدخل الوردة- 1310
  1979-9- 13  6  80  الطليعة  ابو فراس  الجسر- 1311
  1979-9- 14  5  36/36  االتحاد  ابو احمد الزعتر  المجنون- 1312
  1979-9- 16  5  3715  القدس  جميا الحوساني  بحبي وال بكرمتي- 1313
  979-9- 16  6  1808  الفجر  إبراهيم جوهر  الجوع ونداء األعماق- 1314
  1979-9- 20  6  81  الطليعة  أسامة العيسة  واثقة الخطى- 1315
  1979-9- 20  6  81  الطليعة  عبد اللطيف حسن  البديل- 1316

  العين مرآة الجسد- 1317
جميل عطية 

  1979-9- 20  3  2165  الشعب  ابراهيم

  1979-9- 21  5  38/36  االتحاد  نزيه شوباشي  الطابع السابع- 1318
  1979-9- 23  7  1815  الفجر  حسن ابو لبدة  زجاجة البارفان- 1319
  1979-9- 27  6  82  الطليعة  محمود دودين  قصة ال تنتهي- 1320
  1979-9- 30  5  3729  القدس  يوسف بركات  صراع مع القدر- 1321
  1979-9- 30  6  1822  رالفج  سميرة الشرباتي  ذات الثوب االسود- 1322
  1979-10- 1  13  17  الحصاد  شوقية عروق  عندما تحترق القلوب- 1323
  1979-10- 4  3  2177  الشعب  معين جبر  فرخ البط عوام- 1324
  1979-10- 11  3  2177  الشعب  سليمان فياض  ازمة كاتب- 1325
  1979-10- 11  6  84  الطليعة  محمود دودين  الهروب من الزحام- 1326
  1979-10- 11  6  84  الطليعة  بسام بنورة  القالب- 1327
  1979-10- 14  5  3743  القدس  حزامي الجاعوني  رزقت طفال- 1328
  1979-10- 14  6  1836  الفجر  عبد اهللا تايه  اليابس واالخضر- 1329

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1979-10- 16  56  20  الحصاد  شوقية عروق  المهر رجل- 1330
  1979-10- 18  7  85  الطليعة  بنت القرية  الفشل- 1331



 261

  1979-9- 9  7  1801  الفجر  عادل االسطة  النحلة تدخل الوردة- 1332
  1979-9- 13  6  80  الطليعة  ابو فراس  الجسر- 1333
  1979-9- 14  5  36/36  االتحاد  ابو احمد الزعتر  المجنون- 1334
  1979-9- 16  5  3715  القدس  جميا الحوساني  بحبي وال بكرمتي- 1335
  979-9- 16  6  1808  رالفج  إبراهيم جوهر  الجوع ونداء األعماق- 1336
  1979-9- 20  6  81  الطليعة  أسامة العيسة  واثقة الخطى- 1337
  1979-9- 20  6  81  الطليعة  عبد اللطيف حسن  البديل- 1338

  العين مرآة الجسد- 1339
جميل عطية 

  ابراهيم
  1979-9- 20  3  2165  الشعب

  1979-9- 21  5  38/36  االتحاد  نزيه شوباشي  الطابع السابع- 1340
  1979-9- 23  7  1815  الفجر  دةحسن ابو لب  زجاجة البارفان- 1341
  1979-9- 27  6  82  الطليعة  محمود دودين  قصة ال تنتهي- 1342
  1979-9- 30  5  3729  القدس  يوسف بركات  صراع مع القدر- 1343
  1979-9- 30  6  1822  الفجر  سميرة الشرباتي  ذات الثوب االسود- 1344
  1979-10- 1  13  17  الحصاد  شوقية عروق  عندما تحترق القلوب- 1345
  1979-10- 4  3  2177  الشعب  ين جبرمع  فرخ البط عوام- 1346
  1979-10- 11  3  2177  الشعب  سليمان فياض  ازمة كاتب- 1347
  1979-10- 11  6  84  الطليعة  محمود دودين  الهروب من الزحام- 1348
  1979-10- 11  6  84  الطليعة  بسام بنورة  القالب- 1349
  1979-10- 14  5  3743  القدس  حزامي الجاعوني  رزقت طفال- 1350
  1979-10- 14  6  1836  الفجر  يهعبد اهللا تا  اليابس واالخضر- 1351
  1979-10- 16  56  20  الحصاد  شوقية عروق  المهر رجل- 1352
  1979-10- 18  7  85  الطليعة  بنت القرية  الفشل- 1353
  1979-10- 21  7  1843  الفجر  عبد الرحيم محمود  ركة االمانة العصرية- 1354
  1979-10- 21  6  1843  الفجر  محمد الحنيني  الخنازير في سهر- 1355
  1979-10- 28  7  1850  الفجر  بد اهللا تايهع  البنادق في حزيران- 1356
  1979تشرين ثاني   8  10  الغد  نور عامر  احالم مبعثرة- 1357
  1979-11- 1  15  11  الجديد  جمال بنورة  الغريب- 1358

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1979-11- 8  6  88  الطليعة  محمد طوير  الصدمة- 1359
  1979-11- 9  5  52/36  االتحاد  لمعفيف سا  انا من معلول- 1360
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  1979-11- 11  5  3768  القدس  جميل الحوساني  !؟...عالمة واحدة فقد- 1361
  1979-11- 15  6  89  الطليعة  صالح عالن   الحفلة- 1362
  1979 -11- 22  6  90  الطليعة  اسامة العيسة  عند الغروب- 1363
  1979-11- 25  5  3782  القدس  جميل الحوساني  من اجل االفواه العشرة - 1364
  1979-11- 29  6  91  الطليعة  محمود دودين  الطيف- 1365
  1979-1ك-1ت  102  4  الشرق  رياض بيدس  ميخائيل- 1366
  1979-1ك-1ت  79  4  الشرق  نمر نمر  ....خذو الحكمة من- 1367
  1979-12- 1  17  21  الحصاد  زياد عقاب  بيت الحق والباطل- 1368
  1979-12- 1  19  21  الحصاد  اديب ابو شملة  مراهق في مأزق- 1369
  1979-12- 1  18  12  ديدالج  جمال بنورة  الصنم- 1370
  1979-12- 2  5  3789  القدس  غسان جرار  االمل- 1371
  1979-12- 6  3  2228  الشعب  محمد غنيم  احبك- 1372

1373 -
الصمت الدامي في 
  احدى الليالي الباردة

  1979-12- 7  5  60/36  االتحاد  رياض حنا

  1979-10- 18  7  85  الطليعة  بنت القرية  الفشل- 1374
  1979-10- 21  7  1843  الفجر  عبد الرحيم محمود  ركة االمانة العصرية- 1375
  1979-10- 21  6  1843  الفجر  محمد الحنيني  الخنازير في سهر- 1376
  1979-10- 28  7  1850  الفجر  عبد اهللا تايه  البنادق في حزيران- 1377
  1979تشرين ثاني   8  10  الغد  نور عامر  احالم مبعثرة- 1378
  1979-11- 1  15  11  الجديد  جمال بنورة  الغريب- 1379
  1979-11- 8  6  88  ةالطليع  محمد طوير  الصدمة- 1380
  1979-11- 9  5  52/36  االتحاد  عفيف سالم  انا من معلول- 1381
  1979-11- 11  5  3768  القدس  جميل الحوساني  !؟...عالمة واحدة فقد- 1382
  1979-11- 15  6  89  الطليعة  صالح عالن   الحفلة- 1383
  1979 -11- 22  6  90  الطليعة  اسامة العيسة  عند الغروب- 1384
  1979-11- 25  5  3782  القدس  حوسانيجميل ال  من اجل االفواه العشرة - 1385
  1979-11- 29  6  91  الطليعة  محمود دودين  الطيف- 1386
  1979-1ك-1ت  102  4  الشرق  رياض بيدس  ميخائيل- 1387

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1979-1ك-1ت  79  4  الشرق  نمر نمر  ....خذو الحكمة من- 1388
  1979-12- 1  17  21  الحصاد  ابزياد عق  بيت الحق والباطل- 1389
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  1979-12- 1  19  21  الحصاد  اديب ابو شملة  مراهق في مأزق- 1390
  1979-12- 1  18  12  الجديد  جمال بنورة  الصنم- 1391
  1979-12- 2  5  3789  القدس  غسان جرار  االمل- 1392
  1979-12- 6  3  2228  الشعب  محمد غنيم  احبك- 1393

1394 -
الصمت الدامي في 
  1979-12- 7  5  60/36  داالتحا  رياض حنا  احدى الليالي الباردة

  1979-12- 16  5  3803  القدس  جميل الحوساني  لماذا تموت القطط- 1395
  121979- 20  6  94  الطليعة  محمد مكي  ندى- 1396
  1979-12- 20  3  2240  الشعب  محمد الخطيب  صباح داكن ابيض- 1397
  1979-12- 22  5  3810  القدس  عبير سعادة  الضمير والضياع- 1398
  1979-12- 27  6  85  الطليعة  جميل الحوساني  زينة العائد من الموت- 1399
  1980كانون ثاني   6  1  الغد  جمال بنورة  المواجهة- 1400
  1980-1- 1  38  1  الكاتب  عفيف سالم  لم يسرقوا البحر- 1401

1402 -
غدا عند الشروق 

  سنلتقي
  1980-1- 1  16  1  الكاتب  ابراهيم جوهر

  1980-1- 1  22  1  الكاتب  عمر ابو عقاب  ابو عساف- 1403

1404 -
عودة الحجاج بن 

  يوسف
  1980-1- 3  3  2252  لشعبا  محمد مكي

  الموازنة- 1405
عبد اللطيف 

  حسونة
  1980-1- 6  5  3824  القدس

  1980-1- 10  6  97  الطليعة  عمران الشرباتي  انتظار- 1406
  1980-1- 11  5  70/36  االتحاد  محمد نفاع  الذئاب- 1407
  1980-1- 13  5  3831  القدس  عبير سعادة  قوانين الطبيعة- 1408
  1980-1- 13  7  1923  الفجر  ناجي ظاهر  السباق- 1409
  1980-1- 18  5  72/36  االتحاد  محمد غنيم  ابراهيم- 1410
  1980-1- 20  5  3838  القدس  محمد الشيخ علي  عند الشاطئ الحزين- 1411
  1980-1- 21  6  100  الطليعة  ذياب منصور  !حتى ال نموت- 1412
  1980-1- 24  3  2270  الشعب  عبد الرحيم محمود  سلطان الجان- 1413

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  لصفحةا  العدد

  1980-1- 27  6  1937  الفجر  حسن ابو لبدة  ما وراء االلولن- 1414
  1980-1- 27  5  3845  القدس  جميل الحوساني  سميحة- 1415
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  1979-12- 16  5  3803  القدس  جميل الحوساني  لماذا تموت القطط- 1416
  121979- 20  6  94  الطليعة  محمد مكي  ندى- 1417
  1979-12- 20  3  2240  الشعب  محمد الخطيب  صباح داكن ابيض- 1418
  1979-12- 22  5  3810  القدس  عبير سعادة  الضمير والضياع- 1419
  1979-12- 27  6  85  الطليعة  جميل الحوساني  زينة العائد من الموت- 1420
  1980كانون ثاني   6  1  الغد  جمال بنورة  المواجهة- 1421
  1980-1- 1  38  1  الكاتب  عفيف سالم  لم يسرقوا البحر- 1422

1423 -
غدا عند الشروق 

  سنلتقي
  1980-1- 1  16  1  بالكات  ابراهيم جوهر

  1980-1- 1  22  1  الكاتب  عمر ابو عقاب  ابو عساف- 1424

1425 -
عودة الحجاج بن 

  يوسف
  1980-1- 3  3  2252  الشعب  محمد مكي

  الموازنة- 1426
عبد اللطيف 

  حسونة
  1980-1- 6  5  3824  القدس

  1980-1- 10  6  97  الطليعة  عمران الشرباتي  انتظار- 1427
  1980-1- 11  5  70/36  االتحاد  محمد نفاع  الذئاب- 1428
  1980-1- 13  5  3831  القدس  عبير سعادة  قوانين الطبيعة- 1429
  1980-1- 13  7  1923  الفجر  ناجي ظاهر  السباق- 1430
  1980-1- 18  5  72/36  االتحاد  محمد غنيم  ابراهيم- 1431
  1980-1- 20  5  3838  القدس  محمد الشيخ علي  عند الشاطئ الحزين- 1432
  1980-1- 21  6  100  الطليعة  ذياب منصور  !حتى ال نموت- 1433
  1980-1- 24  3  2270  الشعب  عبد الرحيم محمود  لجانسلطان ا- 1434
  1980-1- 27  6  1937  الفجر  حسن ابو لبدة  ما وراء االلولن- 1435
  1980-1- 27  5  3845  القدس  جميل الحوساني  سميحة- 1436
  1980شباط   6  2  الغد  تميم ابو حفيظ  سرحان- 1437
  1980-2- 1  5  76/36  االتحاد  احمد سويدان  الجرح العميق- 1438
  1980-2- 1  23  2+1  الجديد  ناجي ظاهر  النقطة- 1439
  1980-2- 1  23  8+7  البيادر  فاضل هادي  نفس رمادة النار- 1440

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1980-2- 1  11  8+7  البيادر  فاطمة حمد  حكاية اسعد وسعيد- 1441
  1980-2- 1  38  23  الحصاد  محمد غنيم  انا التي غيرته- 1442
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  1980-2- 1  48  2  الكاتب   برغوثيسميح  طبق القشطة- 1443
  1980-2- 1  47  2  الكاتب  جميل اسماعيل  عند شارة المرور- 1444
  1980-2- 3  5  3852  القدس  عبير سعادة  الزيارة- 1445
  1980-2- 7  6  101  الطليعة  عادل يحي  الغرفة الحمراء- 1446
  1980-2- 10  7  1951  الفجر  محمود العكشية  رحلة العودة- 1447
  1980-2- 14  6  102  الطليعة  ابراهيم جوهر  في المعهد- 1448
  1980-2- 14  3  2288  الشعب  فاروق الخطيب  الرسالة- 1449
  1980-2- 17  6  1958  الفجر  محمد ايوب  هدية عامل الى معلمة- 1450
  1980-2- 21  6  103  الطليعة  محمد مكي  بعد الزيتون- 1451
  1980-2- 24  6  1965  الفجر  ناجي ظاهر  المرتفع الترابي- 1452
  1980-2- 24  7  1965  الفجر  محمد غنيم  آه من االنجليز- 1453
  1980آذار+2ك  94  1  الشرق  عفيف شليوط  السنبلة- 1454
  1980آذار+2ك  61  1  الشرق  صالح عبد السيد  التحقيق- 1455
  1980آذار+2ك  88  1  الشرق  رياض بيدس  النزوة- 1456

  رحلة االموي- 1457
عبد الغني عبد 

  1980آذار+2ك  25  3  الجديد  الهادي

  1980-3- 1  30  3  الجديد  يوف مزة  الدم- 1458
  1980-3- 1  35  3  الجديد  سمير انيس  ما قالته الشجرة- 1459
  1980-3- 1  38  3  الجديد  احمد سويدان  النذر المقبول- 1460
  1980-3- 1  86  3  الكاتب  محمد كمال جبر  واهللا وطز يا عاشور- 1461
  1980-3- 1  28  3  الكاتب  باسم احمد باسم  اشالء ومذاقات اخرى- 1462

1463 -
الشغاع يايتي من 

  النافذة
  1980-3- 2  7  1972  الفجر  فارس منصور

1464 -
يلة في حياة عبد اهللا ل

  ابو حشيش
  1980-3- 2  6  1972  الفجر  جمال البرغوثي

  1980-3- 6  6  105  الطليعة  يوسف دودين  االنتحار- 1465
  1980-3- 9  5  3886  القدس  غسان جرار  وفاء- 1466
  1980-3- 9  7  1987  الفجر  ناجي ظاهر  الوحش - 1467

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1980-3- 13  3  2311  الشعب  ناجي االهر  لعرسا- 1468
  1980-3- 14  5  36- 88  االتحاد  سلمان ناطور  بورصة العبيد- 1469
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  1980-3- 16  6  1985  افجر  حسن أبو لبدة  حالخوف - 1470
  1980-3- 20  6  107  الطليعة  عادل يحيى  قرار بال رقم- 1471
  1980-3- 21  5  90/36  االتحاد  ناجي الظاهر  الصعد- 1472
  1980-3- 28  5  36- 92  التحادا  محمد نفاع  طابون حسنة- 1473
  1980-4- 1  20  4  الجديد  سلمان ناطور  خروج- 1474
  1980-4- 1  45  4  الجديد   عفيف سالم  اللقط البابلي- 1475
  1980-4- 1  55  10+9  البيادر  فاطمة حمد  مختار تقدمي- 1476

  الخطأ القضائي- 1477
عبد القادر 
  الزماميري

  1980-4- 1  29  10+9  البيادر

1478 -
العودة والحضور 

  1980-4- 1  18  10+9  البيادر  قالنيغريب عس  التواصل

  1980-4- 1  42  25  الحصار  مدحت عبد اهللا  اقصو صتان- 1479
  1980-4- 1  41  25  الحصاد  صباح األحمد   العمل األخير- 1480
  1980-4- 1  28  4  الكاتب  نجوى زريقي  غدا ستشرق الشمس- 1481
  1980-4- 1  13  4  الكاتب  صبحي حمدان  فايز- 1482

1483 -
إيقاعات في االحتراق 

  الحاد والتجاوز
  1980-4- 6  6  2005  الفجر  سن أبو لبدةح

  الزيتون - 1484
خالد محمد احمد 

  حسن
  1980-4- 10  6  110  الطليعة 

  1980-4- 11  5  96/36  االتحاد  رياض بيدس  الرحيل- 1485
  1980-4- 13  6  2012  الفجر  محمد مكي  الهدية- 1486
  1980-4- 17  6  111  الطليعة  اسامة العيسة  والدة- 1487
  1980-4- 17  3  2341  الشعب  محمد نفاع  استقبال الحكام- 1488
  1980-4- 27  6  2026  الفجر  حسن أبو لبدة  كابوس منتصف الليل- 1489
  1980أيار   19  4  الغد  تميم أبو خيط  االحتالل ال يكفي- 1490
  1980-5- 1  40  5  الجديد  إبراهيم ابو ناب  أشواق بحار قديم- 1491
  1980-5- 1  50  5  الجديد  عارف العزوني  عند الشاه فرح- 1492
  1980-5- 1  49  5  بالكات  عبد الكريم ترمان  الرد- 1493

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1980-5- 1  40  5  الكاتب  علي عثمان  قرية ظالمة - 1494
  1980-5- 1  19  5  الكاتب  إبراهيم جوهر  العودة- 1495
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  1980-5- 1  22  5  الكاتب  عثمان خالد  الريس أبو سمرة- 1496
  1980-5- 1  57  5  الكاتب  حسن أبو لبدة  الحذاء- 1497

1498 -
شجرة التين ال تخاف 

  الطائرات ولكن
  1980-5- 1  30  5  الكاتب  عمر ابو عقاب

  1980-5- 2  5  102/36  االتحاد  ناجي ظاهر  الورقات الثالث- 1499

  الوفاء األكبر- 1500
عب الحليم 

  مهداوي
  1980-5- 4  6  2032  الفجر

  1980-5- 18  6  2046  الفجر  عبد الحليم مهداوي  الزائر المجهول- 1501
  1980-5- 25  6  2023  الفجر  فايز منصور  الجوع - 1502
  1980-5- 25  5  2963  القدس  جميل الحوساني  القرار- 1503
  1980-5- 30  5  5/37  االتحاد  رياض بيدس  مرثية الحنين- 1504

حزيران - نيسان  85  2  الشرق  سمير داموني  الوالدة- 1505
1980  

حزيران - نيسان  84  2  الشرق   مضيف ثليوط   انه يحبها- 1506
1980  

حزيران +نيسان  83  2  لشرقا  اميرة ابو الفتوح  لقاء وفراق- 1507
1980  

  1980-6- 1  65  12+11  البيادر  محمد خليل احمد  نبأبالحلم اوال- 1508
  1980-6- 1  63  12+11  البيادر  يوسف ضمرة  انه الجوع فاسرع- 1509
  1980-6- 1  50  12+11  البيادر  غسان الحاج يحي  الكادح- 1510
  1980-6- 1  41  12+11  البيادر  الياس فركوع  اللعبة- 1511
  1980-6- 1  31  12+11  البيادر  مفيد نخلة  السرداب- 1512
  1980-6- 1  22  12+11  البيادر   باسم احمد باسم  اشالء ومذاقات اخرى- 1513
  1980-6- 1  14  12+11  البيادر  صبحي حمدان  صابر- 1514
  1980-6- 1  7  12+11  البيادر  عدنان خالد  الشيء- 1515
  1980-6- 1  5  3970  القدس  غسان جرار  سامحيني يا أمي- 1516
  1980-6- 1  25  6  الجديد  براهيمحنا ا  كيف خسر ابو ملحم وربح- 1517

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1980-6- 1  40  6  الجديد  محمد مناصرة  اليقظة والنشيد- 1518
  1980-6- 1  16  6  الكاتب  محمد مناصرة  الالتجاوز- 1519
  1980-6- 1  28  6  الكاتب  نبيل عودة  اليوم يموت انسان- 1520
  1980-6- 1  36  6  الكاتب  ضل الريماويف  حبة القمح والنملة- 1521
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1522 -
ذكريات صاخبة مع 

  األرض الحزينة
  1980-6- 1  50  6  الكاتب  رياض بيدس

  1980-6- 15  5  3984  القدس  محمود يونس  الحقيقة- 1523
  1980-6- 19  6  120  الطليعة  عادل يحي  ابسط من الحقيقة- 1524
  1980-6- 22  5  3991  القدس  محمود يونس  النقطة الخامسة- 1525
  1980-6- 27  5  13/37  االتحاد  رياض بيدس  الجوع والجبل- 1526
  1980-6- 28  7  2084  الفجر  فايز منصور  اإلنسان يولد مرات- 1527
  1980-6- 29  5  3998  القدس  ميساء سالم  حلم تحقق- 1528
  1980-7- 1  15  7  الجديد  محمد علي طه  وردة لعيني حفيظة- 1529
  1980-7- 1  20  7  الجديد  محمد نفاع  الهوية- 1530
  1980-7- 1  35  7  الجديد  محمد جمال  الجوع- 1531
  1980-7- 1  15  7  الكاتب  سامي الكيالني  سؤال- 1532
  1980-7- 1  42  7  الكاتب  فضل الريماوي  قصة لم تكتمل- 1533
  1980-7- 1  32  7  الكاتب  محمود دودين  الفجر الجديد- 1534
  1980-7- 1  25  7  الكاتب  ابراهيم جوهر  حتى يرتوي- 1535
  1980-7- 1  39  7  الكاتب  حميد الجالدي  الخبر- 1536
  1980-7- 4  4  15/37  االتحاد  نكمال جبرا  الغريب- 1537
  1980-7- 5  6  118  الطليعة  الياس الياس محمد  رجل من تيمومكو- 1538
  1980-7- 6  5  4005  القدس  محمود يونس  الخريف- 1539
  1980-7- 10  6  123  الطليعة  محمد مكي  اصوات تغريد- 1540
  1980-7- 12  7  2096  الفجر  خديجة ابو عرقوب  في ظل اسوار القدس- 1541
  1980-7- 13  5  4012  دسالق  محمود يونس  الذبابة- 1542
  1980-7- 18  4  19/37  االتحاد  فؤاد حجازي  السماعة- 1543
  1980-7 - 25  4  21/37  الغد  يوسف نفاع  الخازوق- 1544
  1980آب  10    الغد  محمد نفاع  االزمة- 1545
  1980-8- 1  4  23/37  االتحاد  بيدس رياض  كتابة ديباجة رسالة لكافور- 1546

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1980-8- 1  45  8  الجديد  مهدي قاسم  دائرة الرعب- 1547
  1980-8- 1  26  8  الجديد  سليم فرحان  الذي رأى- 1548
  1980-8- 1  59  8  الكاتب  عثمان خالد  الحوت- 1549
  1980-8- 1  29  8  الكاتب  رياض بيدس   العتمة والمدينة- 1550
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  1980-8- 3  5  4033  القدس  محمود يونس  اعتداء- 1551

1552 -
سوف اكتب قصة 

  جميلة
  1980-8- 7  3  2436  الشعب  عادل األسطة

  1980-8- 8  4  37- 25  االتحاد  إبراهيم الححفني  الجري في الدائرة- 1553
  1980-8- 14  6  128  الليعة  عادل يحيى  التسلل الوحيد- 1554
  1980-8- 16  7  2123  الفجر  فادي عودة  تجرد- 1555
  1980-8- 17  5  4045  القدس  حماد صبح  الموعد- 1556

1557 -
الركض في االتجاه 

  المعاكس
  1980-8- 22  5  29/36  االتحاد  ظاهرناجي 

1558 -
المختار يتألق في 

  1980-8- 28  6  2129  الفجر  محمد مكي  قريتنا

  1980-8- 28  6  130  الطليعة  ناجي ظاهر  عندما تقوم القيامة- 1559

1560 -
مقاطع من بشارة كلمة 

  اللحم والدم
  1980-8- 30  6  2135  الفجر  رياض بيدس

  1980-8- 31  5  4059  لبقدس  محمود يونس  فوق القضبان- 1561
  1980-8- 31  6  131  الطليعة  بنت القرية  العائد- 1562
  1980- أيلول+تموز  95  3  الشرق  هاشم شيال   النهر والميالد- 1563
  1980- أيلول+تموز  57  3  الشرق  أدمون شحادة  انهم يقتلون النساء- 1564
  1980-9- 1  49  1  البيادر  قاسم توفيق  أشياء غير خاصة- 1565
  1980-9- 1  46  1  البيادر  الياس فركوع  تحول - 1566
  1980-9- 1  44  1  البيادر  يوسف الغزو  الجواد- 1567

  رسالة لم ترسل- 1568
عبد القادر 
  الزماميري

  1980-9- 1  42  1  البيادر

  1980-9- 1  36  10+9  الكاتب  رافي عبد الجواد  أوغاد- 1569
  1980-9- 1  9  10+9  الكاتب  ناجي الظاهر  العري - 1570
  1980-9- 1  27  10+9  الكاتب  إبراهيم جوهر  ثالثية التخاذل- 1571

  اسم الكاتب  صةعنوان الق  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1980-9- 5  5  33/37  االتحاد  عفيف شليوط  الخمول- 1572

1573 -
العودة في ثالث 

  لوحات
  1980-9- 5  5  33/37  االتحاد  عفيف شليوط

  1980-9- 6  7  2141  الفجر  ناجي الظاهر  قصة جيل- 1574
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  1980-9- 7  5  4066  القدس  عبير سعادة  الهجرة - 1575
  1980-9- 11  6  132  الطليعة  امة عيسىأس  واجب جديد- 1576
  1980-9- 12  5  35/37  االتحاد  حسين طاهر  وطن النسب المعكوس- 1577
  1980-9- 12  4  35/37  االتحاد  نور عامر  للصبر حدود - 1578
  1980-9- 13  7  2147  الفجر  محمد مكي  القرار - 1579
  1980-9- 18  6  133  الطليعة  شوقية عروق  الصقيع - 1580
  1980-9- 18  6  133  الطليعة  بنت القرية  الرسالة- 1581
  1980-9- 19  5  37/37  االتحاد  فخري قعوار  موت رجل ما- 1582
  1980-9- 20  5  2153  الفجر  محمد زحايكة  نهاية مختار - 1583
  1980-9- 21  5  4080  القدس  شوقية عروق  المنبوذ- 1584

  ناجي ظاهر  النزف- 1585
الفجر 
  األدبي

1  14  21 -9-1980  

  إبراهيم جوهر  الضياع- 1586
الفجر 
  األدبي

1  10  21 -9-1980  

  مفيد دويكات   حكاية قديمة جدا- 1587
الفجر 
  1980-9- 21  7  1  األدبي

1588 -
محاولة جديدة لتنفس 

  الصعداء
  رياض بيدس

الفجر 
  األدبي

1  3  21 -9-1980  

  1980-10- 1  41  3  الحصاد  خالد نزال  الغربة- 1589
  1980-10- 1  40  31  الحصاد  عبد الحليم مهداوي  الزائر المجهول- 1590
  1980-10- 1  15  10+9  الجديد  حسين مهنا  من جعبة ابي جابر- 1591
  1980-10- 1  33  10+9  الجديد  أخمد حسين  سرايا القمر- 1592
  1980-10- 1  48  2  البيادر  محمود غنيم  اعاصفة- 1593
  1980-10- 1  44  2  البيادر  حمدي الكحلوت  اليتيم- 1594
  1970-10- 1  46  2  البيادر  عدنان خالد  درس في الحساب- 1595
  1980-10- 2  6  135  الطليعة  أبو المنى  الحيرة والخوف- 1596

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

1597 -
مواسم النقب في أعالي 

  الجليل
  1980-10- 3  5  41/37  االتحاد  ادوارد الياس

  1980-10- 4  7  2165  الفجر  جمال بنورة  1في مواجهة الموت - 1598
  1980-10- 5  5  4094  القدس  جميل الحوساني  وراء االصرار- 1599



 271

1600 -
س أبو ناصيف كالوديو

  ....يستعيد
  1980-10- 10  5  43/37  االتحاد  عفيف شليوط

  1980-10- 11  7  2171  الفجر  جمال بنورة  2في مواجهة الموت - 1601
  1980-10- 12  5  4101  القدس  محمد الشيخ علي  امرأة تحت المطر - 1602
  1980-10- 16  6  138  الطليعة  رفقة دودين  قلبي مفعم بالمطر- 1603
  1980-10- 18  7  2137  الفجر  جمال بنورة  3في مواجهة الموت - 1604
  1980-10- 20  6  139  الطليعة  ش. أ   العائد في الزلزال- 1605

  شوقية عروق  الضفة الثانية من النهر- 1606
الفجر 
  األدبي

2  15  21 -10-1980  

1607 -
أبو محمد يلقن المدير 

  فايز منصور  درسا ال ينساه
الفجر 
  1980-10- 21  5  2  األدبي

  محمد مكي  اورام- 1608
الفجر 
  األدبي

2  5  21 -10-1980  

  1980-10- 32  6  137  الطليعة  عادل يحيى  ولكن..... محروب- 1609
  1980-10- 24  4  47/37  االتحاد  سعيد الشيخ  جدعانه يما- 1610
  1980-10- 25  7  2181  الفجر  جمال بنورة  4في مواجهة الموت - 1611
  1980-10- 26  5  4112  القدس  عبير سعادة  األيام - 1612
  1980-10- 31  5  49/37  االتحاد  ناجي ظاهر  الحذاء- 1613
  1980-10- 31  4  37*49  االتحاد  شوقية عروق   الدامياألفق- 1614
  1980تشرين ثاني   6  8  الغد  نسيم أبو حفيظ  جراح مفتوحة- 1615
  1980-11- 1  54  32  الحصاد  رياض الفياض  مكتب سعادة المدير- 1616
  1980-11- 1  39  3  البيادر  إبراهيم العلم  عودة الشيخ الضرير- 1617
  1980-11- 1  7  2187  الفجر  جمال بنورة  5في مواجهة الموت - 1618

1619 -
تعالي نهتف للحب 

  وأشياء أخرى
  1980-11- 1  60  11  الكاتب  سعد قبيالن

  1980-11- 1  8  11  الكاتب  فضل الريحاوي  مشعل يعيد صياغة التاريخ- 1620

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1980-11- 1  56  11  الكاتب  فلورا بقلة  األهرامات- 1621

1622 -
مة الوصول إلى ق

  الصفر
  1980-11- 6  3  2507  الشعب  شوقية عروق

  1980-11- 8  7  2193  الفجر  فتحي نسوة  البيدر- 1623
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  1980-11- 9  5  4126  القدس  حسن خالد  آه منك يا زمن- 1624
  1980-11- 13  3  2513  الشعب  إبراهيم العبسي  قضية حب- 1625

1626 -
شيخ قريتنا يتحدث إلى 

  نفسه
  1980-11- 15  7  2199  الفجر  محمد زحايكة

  1980-11- 16  5  4133  القدس  يوسف العبيدلي  معقولزمن الال- 1627
  1980-11- 20  6  142  الطليعة  ماهر ادوارد  األم- 1628
  1980-11- 21  4  37- 55  االتحاد  إدوارد إلياس  مشتاق احيا في بالدي- 1629

  ناجي ظاهر  الرحلة- 1630
الفجر 
  األدبي

3  7  21 -11-1980  

  جمال بنورة  حكاية جدي- 1631
الفجر 
  1980-11- 21  8  3  األدبي

  رياض بيدس   الفجر األحمرتباشير- 1632
الفجر 
  األدبي

3  4  21 -11-1980  

1633 -
تحوالت في حياة 

  نصيرين العامل
  1980-11- 22  7  2205  الفجر  فايز منصور

  1980-11- 23  5  4140  القدس  عبير سعادة  عقارب الساعة- 1634
  1980-11- 27  6  143  الطليعة  محمد زحايكة  يوم عمل- 1635
  1980-11- 27  3  2525  الشعب  فايز منصور  كان إنسانا - 1636
  1980-11- 29  7  2211  الفجر   يوسف سالمة  األمل الباقي- 1637
  1980-11- 30  5  4147  القدس  شوقية عروق  اسرار- 1638
  1980- 1ك- 1ت  99  4  الشرق  عفيف شليوط  الصمت القاتل- 1639
  1980- 1ك- 1ت  97  4  الشرق  شوقية عروق  سقوط اللحظة األخيرة- 1640
 1980-1- 1 83 4 الشرق  نمر نمر  أبو يوسف - 1641

1642 -
عبد القادر   التجربة

  الزماميري
  1980-12- 1  40  4  البيادر

  1980-12- 1  39  4  البيادر  غسان الحاج يحيي   األرض المقدسة - 1643

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1980-12- 1  35  4  البيادر  رياض بيدس   العتمة والمدينة - 1644
  1980-12- 1  33  4  البيادر  فخري قعوار  أنا البطريرك- 1645
  1980-12- 1  59  12  الكاتب  نضال اليطاوي  رسالة من صديق - 1646
  1980-12- 1  14  12  الكاتب  جميل الحوساني  لماذا تموت القطط - 1647
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  1980-12- 1  51  12  الكاتب  رياض بيدس  الطريق- 1648
  1980-12- 4  6  144  الطليعة  مازن محمد   الوردة الحمراء- 1649

1650 -
كيف أصبح الزير 

  زيراً
  1980-12- 6  7  2217  الفجر  مفيد دويكات

  1980-12- 7  5  4154  القدس  منذر ابراهيم  حب من نوع آخر- 1651
  1980-12- 13  7  2222  الفجر  صالح أبو غيث  الحمامة والغربان- 1652
  1980-12- 18  6  146  الطليعة  عاطف سعد  حلم الليلة األولي - 1653
  1980-12- 20  7  2229  الفجر  موريس معلوف  المدينة- 1654
  1980-12- 21  5  4168  القدس  يوسف العبيدي  جبل المكبر- 1655

1656 -
الفجر   ابراهيم جوهر  العتمة

  األدبي
4  15  21 -12-1980  

1657 -
الفجر   رياض بيدس   الطريق

  األدبي
4  12  21 -12-1980  

1658 -
التحصيل " و... جحا 
  "دار 

الفجر   مفيد مفيد دويكات 
  األدني

4  2  21 -12-1980  

  1980-12- 26  4  37- 65  االتحاد  نظير مجلى  السقوط- 1659

1660 -
دول طالب في جامعة ال

  العربية
  1980-12- 27  7  2235  الفجر  محمود مكي

1661 -
سعدي موسي   ذكريات الخريف

  حسين 
  1980-12- 28  5  4175  القدس 

  1981-1- 1  46  5  البيادر  يوسف العزو  عطر من الماضي - 1662
  1981-1- 1  23  1  الجديد  حسام مصطفي  البصمات - 1663
  1981-1- 3  7  2241  الفجر  ابراهيم العلم  " 1"ولكنهم أحياء - 1664
  1981-1- 4  5  4182  القدس  محمود يونس  ة قصيرة جداًقص- 1665
  1981-1- 10  7  2247  الفجر  ابراهيم العلم  " 2"ولكنهم أحياء - 1666
  1981-1- 11  5  4189  القدس  شوقية عروق  رسالة أخرى - 1667

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1981-1- 16  4  37- 71  االتحاد  رياض بيدس  الصفصاف- 1668
  1981-1- 17  7  2253  الفجر  يوسف العبيدي  الرجل الغريب- 1669
  1981-1- 17  7  2253  الفجر  ابراهيم العلم   " 3"ولكنهم أحياء - 1670
  1981-1- 18  5  4196  القدس  يوسف العبيدي  المنحرف- 1671
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1672 -
الفجر   عفيف شليوط  شجرتنا ستبقي 

  األدبي
5  8  21 -1-1981  

1673 -
الفجر   ناجي ظاهر  المقبرة

  األدبي
5  6  21 -1-1981  

1674 -
الفجر   محمد زحايكة  الرجوع إلى األرض 

  األدبي
5  5  21 -1-1981  

  1981-1- 22  6  151  الطليعة  فالح عطاونة  الشعاع والظلم- 1675
  1981-1- 22  3  2573  الشعب  سعدي راغب   الحياة في البرج- 1676
  1981-1- 24  7  2259  الفجر  ابراهيم العلم   ولكنهم أحياء - 1677
  1981-1- 29  3  2579  بالشع  محمد عبد ربه   الدموع الساخنة - 1678
  1981-1- 30  4  37- 75  االتحاد  ناجي ظاهر  شمس ال تغيب ابداً - 1679
  1981-1- 31  7  2265  الفجر   ابراهيم العلم   ولكنهم أحياء - 1680
  1981 - شباط   42  24  الشراع  ماهر عودة  لعبة اآللهة والعبيد- 1681
  1981-2- 7  7  2271  الفجر  ابراهيم العلم  ولكنهم أحياء - 1682
  1981-2- 12  3  2591  لشعبا  يوسف   الجدار- 1683
  1981-2- 15  5  4224  القدس  سامي متولي  سمراء- 1684
  1981-2- 19  3  2597  الشعب  فايز منصور  المعلم - 1685

1686 -
الفجر   زكي العيلة  حكاية الريح الحمراء

  األدبي
6  15  21 -2-1981  

1687 -
صالح الدين أبو   الشجر

  غيث 
الفجر 
  األدبي

6  12  21 -2-1981  

1688 -
الفجر   فايز منصور   الرفض

  ياألدب
6  10  21 -2-1981  

1689 -
الفجر   ابراهيم العلم   الجرح

  األدبي
6  6  21 -2-1981  

  1981-2- 21  3  6  الفجر األدبي   حسن أبو لبدة  الرحلة - 1690

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1981-2- 21  7  2283   الفجر  أحمد رمضان   أبو سمير في المصنع - 1691
  1981-2- 22  5  4231  القدس   بو صالح غادة أ  بال عزاء - 1692
  1981-2- 25  9  39  الميثاق  نبيلة عسلي  عندما يريد األهل - 1693
  1981-2- 26  6  156  الطليعة   فالح عطاونة   ولكن...... قتلوها - 1694
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  1981 –آذار   32  25  الشراع   محمد زحايكة   األرض ال ترحل - 1695
  1981 –آذار   6  2  الغد   نبية القاسم   التعويذة - 1696
  1981-3- 1  38  6  البيادر  سامي الكيالني  يا زعتر أخضر - 1697
  1981-3- 1  34  6  البيادر   محمد علي طه   وردة لعين حفيظة - 1698
  1981-3- 1  57  3  الجديد   يوسف العبيدي  الشبح - 1699
  1981-3- 1  53  3  الجديد   عدنان عباس   أمل - 1700
  1981-3- 1  27  3  الجديد   سعيد نفاع   البيت المهجور - 1701

1702 -
ثالث قصص قصيرة 

   جداً
  1981-3- 5  6  157  الطليعة   ابراهيم أحمد 

  1981-3- 8  5  4241  القدس   نجيبة صالح   لحن األشجان - 1703
  1981-3- 13  4  37- 87  االتحاد   محمد نفاع   الحجار - 1704
  1981-3- 15  5  4248  القدس   نائلة صبري   أبوة حالمة - 1705

1706 -
....... ماء نار 

  وطباشير 
  1981-3- 18  11  42  الميثاق   أحمد محمد رامي 

1707 -
نادي المنادي في 

  الجليل 
  1981-3- 20  4  37- 89  االتحاد  ادوار الياس 

  1981-3- 21  7  2307  الفجر  سمير الشرباتي  وكان اللقاء - 1708

1709 -
الفجر   عبد الكريم قرمان   الطرد

  األدبي
7  14  21 -3-1981  

1710 -
الفجر   محمد مكي  ذات الرداء األخضر

  األدبي
7  12  21 -3-1981  

1711 -
فجر ال  حسن ابو لبدة  والدة حادة

  األدبي
7  10  21 -3-1981  

1712 -
الفجر   سامي كيالني  ال لمخترة الحاج عبد 

  األدبي
7  7  21 -3-1981  

  1981-3- 22  5  4255  القدس  سعدي حسين  رحيل- 1713

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1981-3- 29  5  4262  القدس   جرارعبدا هللا  الثلوج- 1714

1715 -
لحظة صراع مع 

   الموت
  1981 –نيسان   38  26  الشراع  أديب أبو شملة 

  1981-نيسان- 2  79  1  الشرق  باسم منصور  اغتصاب يبيحه القانون - 1716
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  1981-  نيسان - 2  61  1  الشرق  مسعود حمدان  شفوق آخر - 1717
  1981-4- 1  40  7  البيادر  جميل الحوساني  تحول - 1718
  1981-4- 1  36  7  البيادر  رياض بيدس  الصفصاف- 1719

1720 -
ثالث قصص قصيرة 

  داً ج
  1981-4- 2  6  161  الطليعة   إبراهيم جوهر

  1981-4- 3  4  37- 93  االتحاد   عفيف سالم   عودة الجعفرية - 1721
  1981-4- 5  5  4269  القدس  منذر إبراهيم  شجرة الندم - 1722
  1981-4- 8  9  45  الميثاق  يوسف العبيدي  أربعة والعشق خامسهم- 1723
  1981-4- 10  4  37- 95  االتحاد  عفيف سالم   عائشة تولد من جديد - 1724
  1981-4- 11  7  2325  الفجر  فخري قعوار  شجرة المعرفة - 1725
  1981-4- 12  5  4276  القدس   محمد عبد ربه   أبو عياش والجراد- 1726
  1981-4- 17  4  37- 97  االتحاد  عفيف سالم   أخوات مسرة - 1727
  1981-4- 18  7  2331  الفجر  أنور حاق   الرحلة األخيرة - 1728

1729 -
وكان ..... أربعة 

  العشق خامسهم 
  1981-4- 19  5  4283  القدس  يدييوسف العب

1730 -
ٍٍحكاية الصياد الذي 

  يحلم بالسمك 
الفجر   فايز منصور 

  األدبي 
8  11  21 -4-1981  

1731 -
الفجر   محمد زحايكة   ثالثية الوردة الحمراء 

  األدبي 
8  6  21 -4-1981  

1732 -
الفجر   حسن أبو لبدة   ٍٍٍهل كان الطنبر مجنوناً 

  األدبي 
8  3  21 -4-1981  

1733 -
أبو عطا من صخر 

  ولوز 
الفجر   سامي كيالني

  األدبي 
8  2  21 -4-1981  

  1981-4- 22  9  47  الميثاق  جميل الحوساني  نهاية بغل - 1734
  1981-4- 23  3  2651  الشعب  جميل الحوساني   الجفاف- 1735
  1981-4- 25  7  2337  الفجر  شوقية عروق  االنفجار - 1736

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1981-4- 26  5  4290  القدس  محمد الشيخ على    يبحث عن قبر ميت- 1737
  1981-4- 29  9  48  الميثاق  فدوى عبد القادر  حياة جديدة - 1738
  1981آذار   50  47  الشراع  محمد زحايكة  القلم يتحدث- 1739
  1981 –آذار   10  4 + 3  الغد   أسامة العيسة  ذكرى ليلة ميالد- 1740



 277

1741 -
حكاية الصياد الذي 

  يحلم بالسمك 
 + 15  الكاتب   فايز منصور

16  
12  1 -5-1981  

1742 -
نقرة خفيفة على دف 

  البداية 
  1981-5- 1  21  16+15  الكاتب  سعود قبيالت 

  1981-5- 1  9  16+15  الكاتب  إبراهيم العلم  البخيل - 1743
  1981-5- 1  37  5+4  الجديد   مفيد دويكات  سحابة - 1744
  1981-5- 1  34  5+4  الجديد  عبد هللا صيخي  الزورق- 1745
  1981-5- 1  39  8  البيادر  ةياسين رفاعي  لماذا ؟ - 1746
  1981-5- 1  37  8  البيادر  سامي كيالني  اشتي وزيدي- 1747
  1981-5- 1  33  8  البيادر  إبراهيم العلم  الحوت- 1748
  1981-5- 6  9  49  الميثاق  يوسف العبيدي  الشبح- 1749

- 103  االتحاد  حرز هللا محمد   الشبح - 1750
37  

4  8 -5-1981  

  1981-5- 9  7  2349  الفجر  نضال اليطاوي  محكمة بدون قاضِ- 1751
  1981-5- 10  5  4304  القدس  رفعت العمر  حلم سعيد- 1752
  1981-5- 14  3  2669  الشعب   شوقية عروق  مع سبق اإلصرار - 1753
  1981-5- 16  7  2355  الفجر  راجح اعمر   مؤامرة الجائع - 1754
  1981-5- 17  5  4311  القدس  نائلة صبري  الساعة الذهبية - 1755
  1981-5- 20  9  51  الميثاق  محمد الحنيف  أال تخجلنا مملكة النحل- 1756

1757 -
ثالث قصص قصيرة 

  جداً
الفجر   مفيد دويكات 

  األدبي 
9  15  21 -5-1981  

1758 -
الفجر   ماهر عودة  من يفسر لي حلمي

  األدبي 
9  14  21 -5-1981  

1759 -
آدم لن يخرج من 

  الجنة 
الفجر   على عثمان

  األدبي 
9  6  21 -5-1981  

  1981-5- 21  5  9  الفجر األدبي  سامي كيالني   من أمهات نجم - 1760

  اسم الكاتب  القصةعنوان   
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

1761 -
الفجر   شوقية عروق  خيوط ال تري 

  األدبي 
9  2  21 -5-1981  

1762 -
الرحيل على درب 

  الشمس 
  1981-5- 23  7  2361  الفجر  فداء أحمد
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  1981-5- 24  5  4318  القدس  نائلة صبري  صوت الضمير- 1763
  1981-5- 27  9  51  الميثاق  فدوى عبد القادر  العبرة- 1764
  1981-5- 28  6  169  الطليعة  حليمة جوهر  ما العمل ؟ - 1765
  1981-5- 30  7  2367  الفجر   يوسف العبيدي  رأس الغول- 1766
  1981-6- 1  43  9  البيادر  محمد قراقع  ظالم في النهار- 1767
  1981-6- 1  37  9  البيادر  رياض بيدس  قصتان قصيرتان - 1768
  1981-6- 1  35  9  البيادر  فخري قعوار  رجل في القاعة- 1769
  1981-6- 3  9  53  الميثاق  أحمد عودة  ة الفرحجنير- 1770
  1981-6- 10  9  54  الميثاق  سامية السويطي  أمومة - 1771
  1981-6- 17  9  55  الميثاق  محمد الحنينى  أحزان البساتين- 1772

1773 -
الفجر   حسن أبو لبدة  عزبة الحاجة زريقة

  األدبي
10  14  21 -6-1981  

1774 -
الفجر   فايز منصور   الصديد

  األدبي
10  3  21 -6-1981  

  1981-6- 24  9  56  الميثاق  نبيلة العسلي  رتيرة الشقراءالسك- 1775

1776 -
البراغيث تغزو جزيرة 

  القمر
  1981-6- 27  7  2391  الفجر  محمد زحايكة

  1981-6- 30  5  4346  القدس  غسان الحاج يحيي  الرجل السادي- 1777

 -  تموز –أيار   70  3  الشرق  نمر نمر   وجهاً لوجه- 1778
1981  

  1981-  تموز- أيار  34  2  الشرق  اسمهان خاليلة   ساعة بال عقارب- 1779
  1981-7- 1  9  57  الميثاق  فدوي عبد القادر  األعزب- 1780

1781 -
مقاطع مبعثرة من 

  مذكرات عامل
  1981-7- 1  9  17  الكاتب  نضال اليطاوي

  1981-7- 1  28  17  الكاتب  سامي كيالني  "2"قنديل نمرة - 1782
  1981-7- 1  7  17  الكاتب  محمود شقير  مدن ونساء- 1783

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /جلةالم

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1981-7- 1  51  17  الكاتب  محمد جمال   وانغلقت القوقعة - 1784
  1981-7- 1  47  10  البيادر  قاسم توفيق  الدائرة- 1785

1786 -
مقاطع من حياة العامل 

  هاني الصغير
  1981-7- 1  43  10  البيادر  جميل الحوساني
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  1981-7- 1  84  7+6  الجديد  جميل الحوساني  الحيرة والخوف - 1787
  1981-7- 1  82  7+6  الجديد  عادل األسطة  األقدام المورقة- 1788

1789 -
 شموس –يوم طويل 

  كثيرة 
  1981-7- 1  76  7+6  الجديد  أكرم هنية 

  1981-7- 1  29  7+6  الجديد  رياض بيدس  العائدون- 1790
  1981-7- 4  7  2397  الفجر  عفيف شليوط  الضياع - 1791
  1981-7- 8  9  58  الميثاق  محمد الحنيف  حديث نسوان- 1792
  1981-7- 10  4  38- 17  االتحاد  رياض بيدس  الدراجة - 1793
  1981-7- 15  9  59  الميثاق  على األسحر   ........ ! وأخيراً - 1794
  1981-7- 18  7  2409  الفجر  محمد غنيم  رأس بصل - 1795

1796 -
الحاجة زريقة تعلن 

  زفافها 
الفجر   حسن أبو لبدة

  األدبي
11  12  21 -7-1981  

1797 -
الفجر   فداء أحمد   فرح والوجح المحلي 

  األدبي 
11  11  21 -7-1981  

1798 -
الفجر   رشدي األشهب. د  الراسب المتفوق

  األدبي 
11  6  21 -7-1981  

  1981-7- 24  4  38- 21  االتحاد  ابراهيم الحنفي   كمين في ليلة الفرح- 1799
  1981-7- 25  6  173  الطليعة  فايز منصور   عندما تشتعل النار- 1800
  1981-7- 25  7  2415  الفجر  شوقية عروق   الشرخ - 1801

1802 -
ا أنت أيه.... أنت 

  الوطن المنتظر
  1981-7- 30  3  2729  الشعب  ميس

  1981-8- 1  39  18  الكاتب  ابراهيم العلم   الليلة الثانية- 1803
  1981-8- 1  49  18  الكاتب  يوسف صخرة   نحن لم نصل بعد - 1804
  1981-8- 1  42  18  الكاتب   منذر رشراش  بدايات زمن التحول - 1805
  1981-8- 1  12  18  الكاتب   محمد الحنيني  الشاهد الوحيد- 1806
  1981-8- 1  8  18  الكاتب  عادل األسطة  الخروج عن الرصيف- 1807

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1981-8- 1  30  8  الجديد   جميل الحوساني  حكاية حمدان - 1808
  1981-8- 1  47  11  البيادر  عصام التل   الحاجز- 1809
  1981-8- 1  45  11  البيادر  يوسف مسامرة  التحدي- 1810
  1981-8- 1  43  11  البيادر   عماد الحسر   يات الفقراءأمس- 1811
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  1981-8- 1  39  11  البيادر  رياض بيدس  الدراجة - 1812

1813 -
رصاصة " قالوا 

  " طائشة 
  1981-8- 7  4  38- 15  االتحاد  زهير دعيم

  1981-8- 8  7  2425  الفجر   وليد ياسين  الولد الالجئ - 1814
  1981-8- 9  8  4393  القدس   نائلة صبري  بطاقة العيد- 1815
  1981-8- 13  6  180  الطليعة  ؟   ئدالعا- 1816
  1981-8- 14  5  38- 27  االتحاد  نظير شمالي  الحجارة والكلب- 1817
  1981-8- 14  4  38- 27  االتحاد  أسامة العيسة   واجب جديد - 1818
  1981-8- 15  7  2431  الفجر  يوسف العبيدي  أنا العشق انت - 1819
  1981-8- 16  5  4400  القدس   ليلي الطويل   مذكرات مسافرة- 1820
  1981-8- 19  9  63  الميثاق   على األسمر    لحظات اجهاض- 1821

1822 -
الفجر   سمير عتيلي  ناطور البلد

  األدبي
12  13  21 -8-1981  

1823 -
الفجر   رشدي األشهب. د  ليلة ليالء 

  األدبي
12  12  21 -8-1981  

1824 -
الفجر   مفيد دويكات   الجازية–مأزق 

  األدبي
12  10  21 -8-1981  

1825 -
الفجر   جمال بتورة  الشئ المفقود 

  األدبي
12  8  21 -8-1981  

  1981-8- 21  5  38- 29  االتحاد  عفيف سالم  يونس الخليل - 1826
  1981-8- 26  9  64  الميثاق  فدوى عبد القادر  على الطريق- 1827
  1981-8- 27  3  2757  الشعب   سامي الكيالني  عرس ويكتمل - 1828
  1981-9- 1  56  20+19  الكاتب  عبد الكريم قرمان   الليل - 1829

1830 -
أحداث حاسمة في ليلة 

  خوف
  1981-9- 1  65  20+19  اتبالك  فضل الريماوي

  1981-9- 1  20  20+19  الكاتب  ابراهيم جوهر  دائرة الجوع- 1831

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

1832 -
مهنة جديدة مقابل فكرة 

  الرحيل 
  1981-9- 1  37  12  البيادر  أحمد أبو عرقوب 

  1981-9- 1  35  12  البيادر  ابراهيم العلم  القرية الموعودة - 1833
  1981-9- 1  30  9  الجديد  يوسف العبيديأبو ..... الرفيق - 1834
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  شهاب 
  1981-9- 1  28  9  الجديد  رياض مصاروة  تقدمي- 1835

1836 -
يحيي الطاهر عبد   أنشودة الطراد والمطر

  اهللا 
  1981-9- 3  3  2763  الشعب 

  1981-9- 9  9  66  الميثاق  محمد األخرس  األخبار  تأتي غداً- 1837
  1981-9- 11  5  38- 35  تحاداال  الياس عوض  السنديانة - 1838
  1981-9- 12  7  2455  الفجر  حسن أبو لبدة  أحالم مكسرة - 1839

1840 -
عبد الناصر   المضطهد

  اشنيور
  1981-9- 13  5  4428  القدس

  1981-9- 16  9  67  الميثاق  حسن عبد اهللا   سأعمل في هذا الحقل- 1841
  1981-9- 17  6  185  الطليعة  أسامة العيسة  هناء- 1842
  1981-9- 20  5  4435  القدس  جمال ناجي  الحارس- 1843

1844 -
الفجر   عبد الكريم قرمان  الليل

  األدبي
13  15  21 -9-1981  

1845 -
الفجر   سامي كيالني  عرس ويكتمل 

  األدبي
13  9  21 -9-1981  

1846 -
الفجر   ابراهيم جوهر  تذكرة سفر

  األدبي
13  6  21 -9-1981  

  1981-9- 24  6  186  الطليعة  فايز منصور  اللصوص- 1847

1848 -
الخرج الذي يأتي من 

  النافذة 
  1981-9- 26  7  2467  الفجر   الدين نضال عز

1849 -
ال يعرف السن 

  والحواجز
  1981-9- 30  9  69  الميثاق  فدوي عبد القادر

  1981 – 1 –آب   70  3  الشرق  نمر نمر   وجهاً لوجه- 1850

1851 -
هويدا جوزيف   امرأة تحت الرماد

  سعد
  1981 – 1 –آب   84  3  الشرق

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  لتاريخا  الصفحة  العدد

  1981 –تشرين ول   11  8  الغد  نسيم أبو خيط  ميالد أغنية- 1852
  1981 –تشرين ول   12  8  الغد  عبد االله  الرحيل  موت عامل اجنبي- 1853
  1/10/1981  36  10  الجديد  محمود البكر  كانت أسماء تلعب- 1854
  3/10/1981  7  2473  الفجر  سمير عتيليما يحرث األرض غير - 1855
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  عجولها 
  4/10/1981  5  2449  قدس ال  ؟  العمل البسيط- 1856
  7/10/1981  9  70  الميثاق  على األسمر  قال إني مهزوم- 1857
  8/10/1981  6  188  الطليعة   بسام بنورة  من الحياة- 1858

1859 -
قبالت أبي سطام تمر 

  بدون تفتيش أمني
  9/10/1981  5  43/38  االتحاد  ابراهيم الدقاق

  14/10/1981  9  71  الميثاق  نبيل عويضة  نواعس- 1860
  18/10/1981  5  4460  القدس   الوزانمحمد  نصف متر - 1861
  22/10/1981  3  2801  الشعب  ميس  حاالت وخواطر- 1862

1863 -
يحيي الطاهر عبد   الشجرة 

  اهللا 
  22/10/1981  3  2801  الشعب

1864 -
خارطة جديدة لوادي 

  النسناس
  23/10/1981  5  47/38  االتحاد  محمد على طه

 –تشرين ثاني   59  23  الشراع  عمير دعنا   الليرات العشر- 1865
1981  

  1/11/1981  28  21  الكاتب  نضال اليطاوي  قرار- 1866
  1/11/1981  14  21  الكاتب  فايز منصور  بقع الدم- 1867
  1/11/1981  36  21  الكاتب  فرج المالكي  اليعسوب- 1868
  1/11/1981  24  21  الكاتب   فاطمة الشامي  الذكري المحاربة- 1869
  1/11/1981  51  21  الكاتب  جميل الحوساني  اليقظة- 1870

1871 -
الفجر   حليمة جوهر  ما العمل

  األدبي
14  15  1/11/1981  

1872 -
الفجر   يوسف العبيدي  من الجنوب قادم

  األدبي
14  15  1/11/1981  

1873 -
الفجر   ماهر عودة  كل عام وانت بخير

  األدبي
14  14  1/11/1981  

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

1874 -
الفجر   عفيف سالم  يونس الخليلي

  األدبي
14  11  1/11/1981  

1875 -
.. واعتراف ... عتاب 

  واعتذار 
الفجر   جميل الحوساني

  األدبي
14  9  1/11/1981  
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1876 -
الفجر   شوقية عروق   رجل ضد المدينة

  األدبي
14  7  1/11/1981  

1877 -
الفجر   محمد زحايكة  وتبقى ... زيتونة 

  األدبي
14  6  1/11/1981  

1878 -
 –رسالة الى الداخل 

من خطب الجمعة في 
  مخيم 

الفجر   محمد مكي 
  األدبي

14  6  1/11/1981  

1879 -
الفجر   ابراهيم العلم  العار 

  األدبي 
14  4  1/11/1981  

1880 -
الفجر   مفيد دويكات  واقعة موت الدبور 

  األدبي
14  2  1/11/1981  

1881 -
الفجر   صبحي شحروري   عود... باع ... زاكي 

  األدبي 
14  2  1/11/1981  

1882 -
اربع وعشرون ساعة 

  توقيف
  1/11/1981  96  1  البيادر  جمال بنورة

  1/11/1981  93  1  البيادر  ابراهيم الدقاق  الدولة دولة يا ختيار - 1883
  1/11/1981  90  1  البيادر   صبحي شحروري   تمارين في سير ذاتية - 1884

1885 -
مكان البطل والخبز 

  المر 
  1/11/1981  85  1  البيادر  ماجد أبو شرار

  1/11/1981  23  11  الجديد  عدنان عباس   الصاري - 1886
  1/11/1981  22  11  يدالجد  يوسف العبيدي  هدى - 1887
  15/11/1981  5  4488  القدس  صوفي رور  بيت للبيع - 1888
  19/11/1981  6  194  الطليعة  نوال اسعد  الوصول - 1889
  22/11/1981  5  4495  القدس   بدر صالح   الصوفي- 1890

1891 -
نتاشا والحب على 

  طريقة الفقراء
  1/11/1981  29  21  الكاتب   سعود قبيالن 

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  26/11/1981  6  195  الطليعة  شوقي العياش  تحت الئحة الشعور - 1892
  2/1/1981  43  4  الشرق  فر  نر  درع الوفاء - 1893

1894 -
التحقيق في جدار 

  رطب 
  1/12/1981  51  2  البيادر  هند أبو الشعر
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  1/12/1981  49  2  البيادر   سليمان الديراني   الحلم الجروح - 1895
  1/12/1981  48  2  البيادر  يحي رباح    اليمامة عودة زرقاء- 1896
  1/12/1981  47  2  البيادر  وصفي يوسف   خليلي يا عنب - 1897
  1/12/1981  45  2  البيادر  حسام مصطفى  أرصفة الغربة - 1898
  1/12/1981  35  12  الجديد  أحمد قاسم   وعد - 1899
  1/12/1981  32  12  الجديد  حنا ابراهيم  ترجيم بالغيب - 1900
  3/12/1981  6  196  الطليعة  ؟  كفاح - 1901
  4/12/1981  5  59/38  االتحاد  كمال حبران   يوم عمل قاس- 1902
  10/12/1981  6  197  الطليعة  فالح عطاوة  العراف- 1903

1904 -
الحانوت واحزان الليل 

  الطويل
  11/12/1981  5  61/38  االتحاد  رياض بيدس

  13/12/1981  5  4516  القدس  رائد الطياح  سخرية االقدار؟- 1905

1906 -
ليلة االخيلية تسقط 

  عالقنا
  16/12/1981  9  80  الميثاق  ابراهيم العلم

  17/12/1981  6  198  الطليعة  هيفاء اسعد  الهدف- 1907
  17/12/1981  3  2849  الشعب   حمد عليان  انجاب البنات- 1908

1909 -
حاتم محمد   من وحي الشتاء

  الجيوسي
  20/12/1981  5  4523  القدس

  23/12/1981  9  81  الميثاق  علي االسمر  ذو العقل يشقى- 1910

1911 -
انطون منصور   بدلة العيد

  ميالني
  27/12/1981  5  4530  القدس

  1982/كانون ثاني  69  35  الشراع  جميل الحوساني  حكاية حمدان- 1912
  1982/كانون ثاني  68  35  الشراع  يعقوب االطرش  شجرة العيد- 1913
  1/1/1982  4  67/38  االتحاد  شوقية عروق  لعل وعسى- 1914
  1/1/1982  4  67/38  االتحاد  زهير دعيم  ماذا وهي القوم- 1915
  1/1/1982  10  16+15  الفجر االدبي  فاطمة الشامي  شهداء بال هوية- 1916

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

1917 -
ايقاع الموت على 

  طبول الفرح
الفجر   فرج المالكي

  االدبي
15+16  13  1/1/1982  

1918 -
الفجر   فداء أحمد  مسيرة

  األدبي
15+16  9  1/1/1982  
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1919 -
رغيف الحصول على ال

  كامال
الفجر   نضال عز الدين

  االدبي
15+16  5  1/1/1982  

1920 -
رشدي أفندي يقوم 

  "1"بالمحاولة رقم
الفجر   صبحي شحروري

  االدبي
15+16  2  1/1/1982  

1921 -
صفية تخرج من طوق 

  الكهف
  1/1/1982  25  23  الكاتب  مازن عبد اهللا

  1/1/1982  30  23  الكاتب  محمد طحلية  االبحار في العراق- 1922

1923 -
موت والغبار مابين ال

  زرعنا الورد االحمر
  1/1/1982  53  23  الكاتب  رياض بيدس

  1/1/1982  26  23  الكاتب  خديجة أبو عرقوب  الشرف والحياة- 1924
  3/1/1982  5  4537  القدس  نائلة صبري  الوداع- 1925
  7/1/1982  3  2867  الشعب  احمد عودة  الحرب الدائمة- 1926
  8/1/1982  4  69/38  االتحاد  حامد الهيتي  سماء- 1927
  17/1/1982  5  4551  القدس  يحيى الجيوسي  ةصرخ- 1928

1929 -
حسن الحلواني صاحب 

  الكمان المكسور
  17/1/1982  7  2534  الفجر  عرفات عكة

  24/1/1982  5  2558  القدس  سعيد عبد الجواد  من هي ؟ - 1930
  29/1/1982  4  75/38  االتحاد  كرنيك عطايان  المجنون- 1931
  31/1/1982  5  4565  القدس  عبد القادر احمد  القرار االخير- 1932

1933 -
 اللحظة 000الجريمة
  االخيرة

  1/2/1982  53  3  البيادر  جميل الحوساني

  1/2/1982  52  3  البيادر   رشدي االشهب0د  رسالة الى ولدي- 1934

1935 -
كيف ساهم العبد جراح 

  "خلة عليق"في معركة 
  1/2/1982  32  2+1  الجديد  سعيد نفاع

  1/2/1982  29  2+1  الجديد  ابراهيم الدقاق  شجرة الجميز- 1936
  1/2/1982  11  17  الفجر االدبي  محمود الخطيب  في اسطورة شهرياردمعة - 1937

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

1938 -
الفجر   سمير عتيلي  الصوت

  االدبي
17  6  1/1/1982  

1939 -
الفجر   عفيف شليوط  الصمت القاتل

  االدبي
17  10  1/1/1982  
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1940 -
فجر ال  عبد الكريم قرمان  على طريق البيت

  االدبي
17  5  1/1/1982  

1941 -
 ادركت 000اخيرا

  القطار
  7/2/1982  5  4572  القدس  نائلة صبري

  11/2/1982  3  2897  الشعب  احمد الشيخ  البيت الصغير- 1942
  12/2/1982  4  79/38  االتحاد  جورج غريب  خطوط على الطريق- 1943
  14/2/1982  5  4579  القدس  سعيد عبد الجواد   زوجتي000المهم- 1944
  21/2/1982  5  4586  القدس  ى الجيوسييحي  ثمن الشرف- 1945
  21/2/1982  7  2569  الفجر  يوسف العبيدي  الهدية- 1946
  28/2/1982  5  4593  القدس  نائلة صبري  شجرة التوت- 1947

1948 -
ثورة على التنويم 

  المغناطيسي
  28/2/1982  7  2576  الفجر  عفيف شليوط

  1982/آذار  65  37  الشراع  كفاح عابدين  جدها- 1949
  1/3/1982  58  4  ادرالبي  ليالي البدر  الحدود- 1950
  1/3/1982  56  4  البيادر  مفيد نخلة  رمال على الطريق- 1951
  1/3/1982  55  4  البيادر  حمد عليان  الحلم- 1952
  1/3/1982  55  4  البيادر  محمد الجالوسي  الدخول في اليقظة- 1953

1954 -
ابو زيد الغزي يعمل 

  مؤدبا للصبيان
  1/3/1982  50  4  البيادر  ابراهيم العلم

  1/3/1982  15  3  جديدال  محمد عليان  االرمن- 1955

1956 -
الفجر   سامي العتيلي  اصرار

  االدبي
18  24  1/3/1982  

1957 -
رسائل لم ينقلها بريد 

  الجسر
الفجر   سامي كيالني

  االدبي
18  20  1/3/1982  

1958 -
الفجر   زكي العيلة  الخيط االبيض

  االدبي
18  16  1/3/1982  

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

1959 -
لمكاتيب ال تصل ا

  لعناوينها
الفجر   اكرم هنية

  االدبي
18  12  1/3/1982  

  5/3/1982  5  85/38  االتحاد  سمير دامواني  قصتان قصيرتان جدا- 1960
  7/3/1982  5  4600  القدس  محمود نعمان  وهرب القاتل- 1961
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  9/3/1982  4  2  الوحدة  مجمد سليمان  الضياع- 1962
  10/3/1982  9  92  الميثاق  ؟  احسن خياط- 1963
  11/3/1982  3  2921  الشعب  يسام ابو شريف  لطباشير الملونةاقالم ا- 1964
  26/3/1982  5  91/38  االتحاد  يوسف سلمان  االصرار- 1965
  24/3/1982  9  94  الميثاق  عبد الناصر شينور  فتات رسالة- 1966
  28/3/1982  7  2604  الفجر  نضال عز الدين  الحياة داخل زجاجة- 1967
  28/3/1982  5  4621  القدس  جاك سنيورة  لعنة القدر- 1968
  1982/نيسان  62  38  الشراع  محمد عبد ربه  الثمن - 1969

1970 -
يوسف طاهر   انا العشق انت

  العبيدي
  1982/نيسان  65  38  الشراع

  1/4/1982  56  5  البيادر  محمد عبد ربه  الفيزا- 1971
  1/4/1982  55  5  البيادر  محمد داوادية  الحل - 1972
  1/4/1982  53  5  البيادر  وصفي يوسف  عندما تجف الحناجر- 1973
  1/4/1982  51  5  البيادر  ن خالدعدنا  المطر- 1974
  1/4/1982  50  5  البيادر  هند ابو الشعر  رياح الخماسين- 1975

1976 -
ضياع  على أعتاب 

  المدينة
  1/4/1982  47  4  الجديد   اسامة العيسة

  1/4/1982  24  4  الحديد  عدنان عباس  موعد مع الشمس- 1977

1978 -
اللوحة ذات االفق 

  الرمادي
الفجر   فالح عطاونة

  االدبي
19  56  1/4/1982  

1979 -
الفجر   رياض بيدس  الوردة

  االدبي
19  53  1/4/1982  

1980 -
الفجر   صبحي حمدان  امتحان

  االدبي
19  48  1/4/1982  

1981 -
الفجر   غريب عسقالني  الليل والمدينة 

  االدبي
19  35  1/4/1982  

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  4/4/1982  5  4628  القدس  صبحية عسى   غلبه النوم000اخيرا- 1982
  4/4/1982  7  2610  الفجر  فرج المالكي  النوم بين االحذية- 1983

1984 -
ما حدث لكتاب الحد 

  نايف 
  9/4/1982  5  95/38  االتحاد  رياض
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  11/4/1982  5  4635  القدس  خضر يوسف  الدعوة المستجابة- 1985
  11/4/1982  5  4635  القدس  نصر عمرو  في سكون الليل- 1986
  11/4/1982  7  2617  الفجر  عبد اهللا الصفدي  التحدي - 1987
  18/4/1982  5  4642  القدس  عبد القادر احمد  التغلب على الياس- 1988
  18/4/1982  5  4642  القدس  يحيى الجيوسي  من الجاني- 1989
  25/4/1982  5  4649  القدس  محمد مستجاب  حكاية امراة- 1990
  30/4/1982  4  101/38  االتحاد  جورج غريب  يا طالب  الدبس- 1991

1992 -
حديث الرجل القادم 

  من الكهف
  1/5/1982  56  6  البيادر  حمود حنفيم

  1/5/1982  54  6  البيادر  وصفي يوسف  رسائل شوق- 1993
  1/5/1982  53  6  البيادر  محمد قراقع  هؤالء الغاضبون- 1994

1995 -
 00من دمي اكتب

  الغضب
  1/5/1982  52  6  البيادر  حنان عواد

1996 -
سوفينر الصفصاف 

  والصبار
  1/5/1982  47  6  البيادر  رياض بيدس

  1/5/1982  45  6  البيادر  لعلمابراهيم ا  الحانوت- 1997

1998 -
ابو محمود يموت 

  مطمئنا
الفجر   فايز منصور

  األدبي
20  61  1/5/1982  

1999 -
ثالث قصص قصيرة 

  جداً
الفجر   سامي كيالني 

  األدبي
20  59  1/5/1982  

2000 -
الفجر   حسن أبو لبدة  أنا المؤجل

  األدبي
20  56  1/5/1982  

  1/5/1982  30  25  الكاتب  أحمد عودة  جلد األفعى- 2001
  1/5/1982  34  25  الكاتب  هيفاء أسعد  طوفانال- 2002
  2/5/1982  5  4656  القدس  صبيحة عيسي  الحفيد العائد- 2003

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  9/5/1982  7  2644  الفجر  بسام سلوادي  ويذوب الجليد- 2004

2005 -
صبي وبنت من 

  الدهيشة
  14/5/1982  4  1/39  االتحاد  محمد على طه 

  23/5/1982  5  4677  القدس  أحمد حامد الدين  الرحلة القاسية- 2006
  30/5/1982  5  4684  القدس  سحر محمودوعادت تحتضن اللقيط - 2007
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  ؟
  1982-حزيران  55  40  الشراع  يوسف العبيدي  الشيخ وصالة البيت- 2008
  1982-حزيران  60  40  الشراع  فايز منصور  قصة قصيرة- 2009
  1/6/1982  47  7  لبيادرا  محمد ناصر  ابن الذيب وابن النعجة- 2010
  1/6/1982  45  7  البيادر  سليمان الديراني  مقاطع من قصة وهمية - 2011
  1/6/1982  43  7  البيادر  محمد عبد ربه  السقا- 2012
  1/6/1982  42  7  البيادر  عبد الجواد العناني  رسالة إلى أب مغترب- 2013
  1/6/1982  40  7  البيادر  وصفي يوسف  الجرح العميق- 2014

2015 -
فجر ال  زكي العيلة  السوافي

  األدبي
21  31  1/6/1982  

  1/6/1982  80  26  الكاتب  فرج المالكي  أقاصيص- 2016
  1/6/1982  112  26  الكاتب  سامي الكيالني  صالح حامل المفتاح - 2017

2018 -
رغم المحاق ، البذور 

  كثيرة
  1/6/1982  85  26  الكاتب  فالح العطاونة

  1/6/1982  102  26  الكاتب  يعقوب الشوملي  الوباء الكبير- 2019
  1982- حزيران /2  113  2+10  الشرق  حسن طاهر   المعارة قصة الزوجة- 2020

2021 -
صوت الطاحونة 

  الحمراء 
  1982/حزيران/2  109  2+1  الشرق  نبيل عبد الحميد

  1982/حزيران/2  104  2+1  الشرق  أحمد أبو صالح   رسالة خاصة جداً - 2022

2023 -
أقالم وحقائب 

  وشهادات تتحدث
  1982/حزيران/2  104  2+1  الشرق  باسم منصور

  1982/حزيران/2  74  2+1  الشرق  عدنان الداعوق  الدانوبسر على - 2024
  1/6/1982  64  6+5  الجديد  نضال عز الدين   محكمة بدون قاضِ - 2025
  1/6/1982  65  6+5  الجديد  يوسف العبيدي  زمن الالمعقول- 2026
  1/6/1982  50  6+5  الجديد  ابراهيم العلم  األغنياء في الزمن الغابي- 2027

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  لصحيفةا
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1/6/1982  38  6+5  الجديد  نور عامر  البندقية والحجر - 2028
  2/6/1982  9  104  الميثاق  يوسف صخرة  العراب- 2029
  6/6/1982  5  4691  القدس  عبد القادر أحمد  كرم الخالق- 2030
  6/6/1982  5  4691  القدس  جوني فرحات  العودة- 2031
  11/6/1982  5  9/39  االتحاد  محمد على طه  يلعن أبو - 2032
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  13/6/1982  5  4698  القدس  جاك سنيورة  يا شموع ؟ .....لماذا - 2033
  17/6/1982  3  3004  الشعب  قاسم عليوة  الضحك - 2034
  20/6/1982  5  4705  القدس  نعمان عبد السميع  !عنتر  في ليل الريف - 2035
  20/6/1982  5  4705  القدس  فراس عبد العزيز  الهروب- 2036
  25/6/1982  4  13/39  االتحاد  ميشيل سيروت  بشار ليس قتيالً- 2037
  1982 –تموز   71  42  الشراع  صافيناز سالم  غداً يصبح البدر قمراً- 2038
  1/7/1982  45  8  البيادر  محمد ناصر  قصة ابن عياش- 2039
  1/7/1982  44  8  البيادر  حمد عليان  بعد الرحيل- 2040
  1/7/1982  42  8  البيادر  نضال عز الدين  الحياة داخل زجاجة - 2041
  1/7/1982  41  8  البيادر  عنانيعبد الجواد ال  نغم الحياة- 2042
  1/7/1982  39  8  البيادر  وصفي يوسف  عرس في ليلة ريفية - 2043
  1/7/1982  37  8  البيادر  حمدي الكحلوت  الدوالب- 2044

2045 -
الفجر   مفيد دويكات  أول الرقص

  األدبي
22  44  1/7/1982  

2046 -
الفجر   عز الدين محمود  المروحة

  األدبي
22  40  1/7/1982  

2047 -
خضرة العلى تنبئ أن 

  ب أخضرالدر
الفجر   سامي كيالني

  األدبي
22  37  1/7/1982  

2048 -
الفجر   جمال بنورة  "1"على الطريق 

  األدبي
22  28  1/7/1982  

  1/7/1982  66  27  الكاتب  عادل األسطة  المهرة الجامحة - 2049
  4/7/1982  5  4719  القدس  أحمد الرفاعي  ؟ ...... ! هذه ابنتي - 2050
  8/7/1982  3  3022  الشعب  على الساعي  حجر الصوان- 2051
  9/7/1982  4  4  أم القرى  إياد يونس  السراب- 2052
  16/7/1982  5  19/39  االتحاد  يوسف سلمان  التقاعد- 2053

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  18/7/1982  5  4733  القدس  إبراهيم أبو شنب  !عاشق المظاهر ؟- 2054
  18/7/1982  7  2713  الفجر  يوسف العبيدي  بصمة العار القذرة - 2055

2056 -
الطائر الذي فقد ريشة 

  الملون 
  23/7/1982  5  21/39  االتحاد  رسمي أبو على 

  25/7/1982  5  4738  القدس  نجمة عطا اهللا   بين الفقر والغني - 2057
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  25/7/1982  7  2717  الفجر  يوسف سالمة  67ملف رقم - 2058
  1/8/1982  38  9  البيادر  مالك حاج عبيد  المنبع المتألق - 2059
  1/8/1982  33  9  البيادر  يوسف العبيدي  لزمن الالمعقو- 2060
  1/8/1982  31  9  البيادر  وصفي يوسف  المارد- 2061
  1/8/1982  29  9  البيادر  حمدي الكحلوت  حدث ذات يوم - 2062
  1/8/1982  5  4746  القدس   خير اهللا عصار   مقامة جزائرية - 2063
  1/8/1982  7  2724  الفجر  وداد البرغوثي  عادل يرسم وجهي - 2064
  1/8/1982  38  8+7  الجديد   بنورةجمال  الشئ المفقود- 2065

2066 -
الفجر   مفيد دويكات  داخل دكان 

  األدبي
23  60  1/8/1982  

2067 -
أيام من حياة شاعر 

  كان صامتاً
الفجر   صبحي حمدان

  األدبي
23  56  1/8/1982  

2068 -
الفجر   إبراهيم العلم  ولكنهم أحياء

  األدبي
23  52  1/8/1982  

2069 -
الفجر   إبراهيم الدقاق  الهوية 

  األدبي
23  44  1/8/1982  

2070 -
الفجر   جمال بنورة  "2"على الطريق 

  األدبي
23  29  1/8/1982  

2071 -
الفجيعة في زمن 

  االغتراب
  1/8/1982  99  28  الكاتب  سعيد الشيخ

  1/8/1982  83  28  الكاتب  عبد الناصر شنوير  حب الوطن- 2072
  1/8/1982  11  28  الكاتب  فاضل الربيعي  البيكاجي- 2073
  8/8/1982  5  4753  سالقد  عبد اهللا الحاج علي   واحة االمان- 2074
  13/8/1982  4  27/39  االتحاد  جميل حتمل  غابة البنفسج- 2075
  15/8/1982  5  4760  القدس  ندى نيسان  نسيج العنكبوت - 2076

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  20/8/1982  5  29/39  االتحاد  عصام خوري   السرحوان- 2077
  27/8/1982  2  31/39  اداالتح  نظير مجلي  أم الشهيد- 2078
  29/8/1982  5  4774  القدس  زهير معروف  صحوة ضمير- 2079

2080 -
الطريق إلى رأس 

  الناقورة
  1982 - أيلول  62  43  الشراع  حبيب هنا
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2081 -
حال .... ارهاصات 

  العناق
  1982- أيلول  65  43  الشراع  هاني البدارين

  1/9/1982  15  10  البيادر  محمد ناصر  عرب ابن حمدان- 2082
  1/9/1982  13  10  البيادر  وصفي يوسف  آخر محاضرة من نوع - 2083
  1/9/1982  10  10  البيادر  إبراهيم العلم  الخيمة المحاصرة- 2084

2085 -
لماذا وقف شاكر ماما 

  " 1"وحيداً في المحطة 
الفجر   رياض بيدس

  األدبي
24  77  1/9/1982  

2086 -
الفجر   سميرة الشرباتي  السيد األخرى

  األدبي
24  72  1/9/1982  

2087 -
بيان أو غصن زيتون 

  ر أخض
الفجر   أفنان القاسم. د

  األدبي
24  70  1/9/1982  

  1/9/1982  86  29  الكاتب  عفيف شليوط  شو معك يا ستى- 2088
  5/9/1982  5  4781  القدس  طلعت فهمي  موقف وداع- 2089

2090 -
ابن المقفع شريط من 

  الذكري
  5/9/1982  7  2759  الفجر  ؟

  19/9/1982  5  4795  القدس  خالد نصرة   باب السما مفتوح - 2091

2092 -
... د الفريق هزيمة قائ

  ؟
  26/9/1982  5  4802  القدس  محمود يونس

  1982 –تشرين أول   59  44  الشراع   صلفيناز سالم  إني عائد- 2093
  1982 –تشرين أول   62  44  الشراع  محمد قراقع  كأس الدموع - 2094
  1/10/1982  41  11  البيادر  سليمان شفيق  البحر هو البحر- 2095
  1/10/1982  39  11  البيادر  وصفي يوسف  برقيتان- 2096
  1/10/1982  24  10+9  الجديد  إبراهيم الدقاق  بائع الجريدة- 2097

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1/10/1982  5  41/39  االتحاد  يوسف سليمان  التالحم- 2098

2099 -
لماذا وقف شاكر 

" .......2 "  
الفجر   رياض بيدس

  األدبي
25+26  61  1/10/1982  

2100 -
الفجر   هيم العلمإبرا  ولكنهم أحياء

  األدبي
25+26  56  1/10/1982  

2101 -
أطول ليلة في الحي 

  الالتيني
الفجر   أفنان القاسم. د

  األدبي
25+26  49  1/10/1982  
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2102 -
الفجر   جمال بنورة  الموت الفلسطيني

  األدبي
25+26  41  1/10/1982  

  1/10/1982  116  30  الكاتب  فضل الريحاوي  الكنز الحلم- 2103
  3/10/1982  5  4806  سالقد  غالب حمزة  التقاليد- 2104

2105 -
أسود الدم على زهرة 

  الريحان
  6/10/1982  5  51/39  االتحاد  محمد نفاع

  7/10/1982  3  3095  الشعب  سليمان فياض  القط البري- 2106
  8/10/1982  5  43/39  االتحاد  محمد نفاع  الغمام األحمر - 2107

2108 -
عبد القادر   الشجرة المباركة 

  الزماميري
  10/10/1982  5  4813  القدس

  24/10/1982  5  4827  القدس  عماد الدين عيسي  ي الخاوية األيد- 2109
  31/10/1982  5  4834  القدس  خالد محمود  الوجود- 2110
  31/10/1982  7  2813  الفجر  يوسف العبيدي  أحلى طبية - 2111
  1/11/1982  42  12  البيادر  أحمد المديني  حالة يا جاري حمودة - 2112

2113 -
طالب  في جامعة 

  الدول العربية 
  1/11/1982  40  12  البيادر  محمد مكي

  1/11/1982  37  12  البيادر  محمد عليان  قصة بألف عنوان- 2114

2115 -
عبد الوهاب   انهم يسرقون الظالل 

  عالونة 
  1/11/1982  36  12  البيادر

  1/11/1982  34  12  البيادر  يوسف العبيدي  هدى - 2116
  1/11/1982  32  12  البيادر  نضال عز الدين  الوجه األصفر - 2117
  1/11/1982  30  12  البيادر  وصفي يوسف  الرمل - 2118
  1/11/1982  28  12  البيادر  فضل الريحاوي  الكنز الحلم - 2119

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1/11/1982  110  31  الكاتب  محمود البياتي  قصص قصيرة جداً - 2120
  6/11/1982  53  1  العودة  عبد الكريم سمارة  الصفوف الخلفية - 2121

2122 -
عبد الكريم   سالرباط المقد

  الزماميري
  7/11/1982  5  4841  القدس

  9/11/1982  7  5  المرآة  شريف الرجوب  الحيوانات المشردة - 2123
  28/11/1982  5  4862  القدس  نظمي أبو ميزر  االغتراب - 2124
  1982–كانون أول   23  7  الغد  نور عامر  القلعة والمدفع - 2125
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  1982– كانون أول  55  46  الشراع  عصري فياض  شمس الجرح لن تغيب - 2126
  1982–كانون أول   54  46  الشراع  حبيب هنا  صابر يكشف نفسه - 2127

2128 -
قصص واقعية من 

  مجتمعنا 
  1/12/1982  70  1  البيادر  خضر الروبي

  1/12/1982  62  1  البيادر  حكم بلعاوي  أبو عصفور- 2129
  1/12/1982  60  1  البيادر  فالح عطاونة  ياغي الصغير- 2130
  1/12/1982  57  1  البيادر  عبد السالم عابد  العزاء- 2131
  1/12/1982  56  1  البيادر  زكي العيلة   حكاية الريح الحمراء- 2132
  1/12/1982  54  1  البيادر  وصفي يوسف  الخندق- 2133
  1/12/1982  51  1  البيادر  غريب عسقالني   الضغط واالنفجار- 2134
  1/12/1982  48  1  البيادر  صبحي حمدان   عرس الجماجم - 2135

2136 -
لماذا وقف شاكر 

" .........3 "  
الفجر   رياض بيدس 

  األدبي
27  61  1/12/1982  

2137 -
الفجر   بالل الشخشير   ستغدو حمراء 

  األدبي
27  59  1/12/1982  

2138 -
الفجر   سمير عتيلي   عودة الروح 

  األدبي
27  55  1/12/1982  

2139 -
حركات في دائرة 

  الغضب 
الفجر   عبد الكريم قرمان 

  األدبي
27  51  1/12/1982  

2140 -
الفجر   أفنان القاسم . د  االبن والبحر 

  بياألد
27  47  1/12/1982  

  1982-1 –تموز   89  4+3  الشرق  مسعود حمدان   الفرق- 2141
  1982-1 –تموز   87  4+3  الشرق  منير بنواتي   ولكن .... زعيم - 2142

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

2143 -
اللي عند أهله على 

  مهله 
  1982-1 –تموز   82  4+3  الشرق  نمر نمر 

  1/12/1982  8  12+11  الجديد  جهاد  هر أم ما- 2144
  1/12/1982  17  12+11  الجديد  أسامة العيسة   ال تبكي أبداً يا حبيبتي - 2145

2146 -
وإن عاد رفاقي من 

  دوني ال تبك 
  1/12/1982  115  32  الكاتب  أسامة العيسة 

  1/12/1982  121  32  الكاتب  فضل الريحاوي التينة العجوز - 2147
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  والزيتونة الصغيرة 
  5/12/1982  7  2832  الفجر  جاك سنيورة    وبكت األرض- 2148
  17/12/1982  5  63/39  االتحاد  يوسف سلمان  الحائط - 2149

2150 -
عيد القادر   درب الخير 

  الزماميري 
  19/12/1982  5  4883  القدس

  26/12/1982  5  4890  القدس  نظمي أبو ميزر  مهجرو الشرق - 2151
  1/1/1983  21  2  البيادر  إبراهيم العلم  اليد األخرى - 2152
  1983–كانون ثاني   70  47  الشراع  يوسف العبيدي  نت أنا وأ- 2153
  1983–كانون ثاني   51  48  الشراع  عبد اهللا حسين   الحرمان - 2154

2155 -
الفجر   مفيد دويكات  ستى أنا 

  األدبي
28  88  1/1/1983  

2156 -
الفجر   فرج المالكي   الضياع 

  األدبي
28  84  1/1/1983  

2157 -
الفجر   إبراهيم الدقاق  الرفيقة فيدونيكا 

  األدبي
28  73  1/1/1983  

2158 -
الفجر   إبراهيم العلم  ولكنهم أحياء 

  األدبي
28  69  1/1/1983  

  1/1/1983  114  33  الكاتب  فايز منصور   عندما تتفجر الينابيع - 2159
  1/1/1983  118  33  الكاتب  محمد المناصرة   صورة الرؤيا - 2160
  1/1/1983  112  33  الكاتب  يوسف الطميزي  السفر- 2161
  1/1/1983  116  33  كاتبال  محمد أبو النصر  كعبة نفحة - 2162

2163 -
....... مقطع يومي 
  لشخص ما 

  15/1/1983  66  4  العودة  باسمة أبو سمية 

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  16/1/1983  5  4810  القدس   جاك سنيورة   والتقت الدموع - 2164
  28/1/1983  5  75/39  االتحاد  كمال جبران   هذا اللقاء - 2165
  29/1/1983  66  6  العودة  عائشة المغربي  امرأة غير عادية - 2166

2167 -
عبد القادر   الشاحنة اللعينة 

  الوماميري
  30/1/1983  5  4824  القدس

  1983 –شباط   5  49  الشراع  حبيب هنا   الصورة - 2168
  1983 –شباط   52  49  الشراع  يوسف العبيدي  ليلي ودالل - 2169
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  1983 –ط شبا  53  49  الشراع  غسان السعدي  ثمن الصراحة - 2170
  1983 –شباط   53  50  الشراع  أمية الخماش. د  خواطر طبيب - 2171
  1983 –شباط   55  50  الشراع  محمد قنبع  ال لن تعود- 2172
  1/2/1983  35  2+1  الجديد  ناجي فرج  التاريخ والصورة - 2173
  1/2/1983  40  2+1  الجديد  حنا إبراهيم   مشروع حب - 2174
  1/2/1983  50  2+1  الجديد  سلمان ناطور   حكاية في غبار المدكة - 2175

2176 -
لماذا وقف شاكر 

........  
الفجر   رياض بيدس

  األدبي
29  68  1/2/1983  

2177 -
الفجر   سامي كيالني   مندوب خبر دولتك

  األدبي
29  65  1/2/1983  

  1/2/1983  122  34  الكاتب  فايز منصور   الساحة تدور - 2178
  1/2/1983  116  34  الكاتب  محمد المناصرة   الوفاء- 2179
  1/2/1983  114  34  الكاتب  ضل الريحاويف  زيتونة الولد مرشد- 2180
  1/2/1983  112  34  الكاتب  عمر حمش  اعترافك أو جنازتك - 2181

2182 -
وداعاً أيها الشراع 

  األبيض 
  6/2/1983  5  4831  القدس  جورج سحار 

  6/2/1983  7  2910  الفجر  عمر أبو حسن   البسطار- 2183
  12/2/1983  62  7  العودة  سامي الكيالني   وللضحك وقت- 2184
  20/2/1983  40  3  البيادر   عبد ربهمحمد  سارة - 2185
  20/2/1983  38  3  البيادر  خالد الجبور  موعدنا مع بحر يافا- 2186

2187 -
عبد القادر   المراجعة الذاتية 

  الزماميري
  27/2/1983  5  4852  القدس

  1983 –آذار   52  51  الشراع  حبيب هنا   انسان ال يموت - 2188

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  ةالصفح  العدد

2189 -
لماذا وقف شاكر 

.......  
الفجر   رياض بيدس

  األدبي
30  78  1/3/1983  

2190 -
الفجر   حنان عواد  من خلف الجدران

  األدبي
30  74  1/3/1983  

2191 -
الفجر   فاروق مواسي   عبد الحي

  األدبي
30  72  1/3/1983  

  1/3/1983  92  35  الكاتب  محمد عليان   عايدة - 2192
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  1/3/1983  84  35  الكاتب  جمال بنورة   أمر تفتيش - 2193
  9/3/1983  6  20  المرآة  رياض عقيفان   الدموع التي تخيفني- 2194
  11/3/1983  5  87/39  االتحاد   عفيف سالم   مدينة االسمنت المسلح - 2195
  13/3/1983  5  4866  القدس  نداء الصابي  الطفل وشجرة التفاح- 2196
  13/3/1983  8  2945  الفجر  أمير حسن  ثالث أيام عمل- 2197
  26/3/1983  63  10  العودة  سطة عادل األ   قصص قصيرة4- 2198
  27/3/1982  5  4880  القدس  مي الريس  القيد الثمين- 2199
  1/4/1983  4  93/39  االتحاد  محمد على طه  فارس هذا العصر - 2200
  1983- نيسان  48  54  الشراع  حبيب هنا  نفس الموعد- 2201
  1983-نيسان- 2  85  1  الشرق  نمر نمر  بيفرجها اهللا - 2202
  1983-نيسان- 2  47  1  الشرق  ناجي ظاهر  الطفل والبيت - 2203
  1/4/1983  136  36  الكاتب  أسامة العيسة   باقة ورد لعيون يونس- 2204
  1/4/1983  138  36  الكاتب  محمد عبد الملك  الدبكة - 2205

2206 -
الفجر   عمر حمش  الصفقة

  األدبي
31  51  1/4/1983  

2207 -
الفجر   أسامة ملحس  الخالدون

  األدبي
31  45  1/4/1983  

2208 -
الشاعر الذي أفقده 

  الجوع صديقاً
الفجر   مي كيالنيسا

  األدبي
31  42  1/4/1983  

2209 -
الفجر   إبراهيم العلم  ولكنهم أحياء 

  األدبي
31  38  1/4/1983  

  2/4/1983  6  179  الميثاق  وليد البدوي  العيد القادم - 2210
  10/4/1983  5  2894  القدس  عبد القادر الزماميري  الوظيفة- 2211

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  لتاريخا  الصفحة  العدد

  16/4/1983  6  183  الميثاق  إبراهيم خليل   العصافير- 2212

2213 -
حارس البحيرة 

  الصغيرة
  17/4/1983  5  4901  القدس  عبد المجيد لطفي 

2214 -
زمن ... زمن للصمت 

  لالنفجار 
  17/4/1983  8  2980  الفجر  عادل األسطة 

  20/4/1983  46  5  البيادر  الهام إبراهيم   التائه- 2215
  20/4/1983  44    البيادر  الد الجبورخ  ذلك الموت تلك القلوب- 2216
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  24/4/1983  8  2987  الفجر  أماني النصر   البد من الحركة- 2217
  1983 –أيار   51  55  الشراع  محمد أبو النصر   الخمار- 2218
  1983 –أيار   53  55  الشراع  عصري فياض  قتلني الحنين- 2219
  1983 –أيار   54  56  الشراع  جمال السعدي  متي تشرق الشمس- 2220
  1/5/1983  8  2994  الفجر  عادل األسطة   البناية الوجه الجميل و- 2221

2222 -
الفجر   حنان عواد  لن ننسي 

  األدبي
32  63  1/5/1983  

2223 -
الفجر   يوسف العبيدي  إني أحبه 

  األدبي
32  59  1/5/1983  

2224 -
الفجر   صبحي طبخة   أم على الصليب 

  األدبي
32  54  1/5/1983  

2225 -
الفجر   أفنان القاسم. د  ناتاشا والفنان

  األدبي
32  50  1/5/1983  

2226 -
النوارس تخترق 

  الحصار
  6/5/1983  5  103/39  االتحاد  عفيف سالم

  8/5/1983  5  4922  القدس  جاك سنيورة  الحنين إلى الوطن- 2227
  8/5/1983  8  3000  الفجر  جاك سنيورة  سيحرمنهم النقط - 2228

2229 -
عبد الناصر   عروس الزين

  اشنيور
  14/5/1983  9  191  الميثاق

  15/5/1983  8  3007  الفجر  كمال غنيم  ال بد أن يعلم الجميع- 2230
  20/5/1983  5  7/40  االتحاد  محمد على طه   الدينصور- 2231
  20/5/1983  42  6  البيادر  فاتنة الفتياني  ذات الجناح المكسور- 2232
  20/5/1983  41  6  البيادر  محمد الخطيب  ما تبقي لنا - 2233

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

2234 -
دين على سيف ال

يرقص على ساق 
  واحدة 

  20/5/1983  40  6  البيادر  محمد قدري

  20/5/1983  37  6  البيادر  عبد السالم العابد  السفر المفاجئ- 2235

2236 -
حزيران عن حزيران 

  يفرق
  20/5/1983  35  6  البيادر  يوسف صخرة

  21/5/1983  9  193  الميثاق  كمال خالد  البحر والسوافي - 2237
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  22/5/1983  8  3014  رالفج  عبير سعادة   الجدة وحفيدها - 2238
  27/5/1983  4  13/40  االتحاد  ناجي ظاهر   الصراع والجبل- 2239

2240 -
..... وانتصر الجزار 

  ولكن
  1983 –حزيران   27  4  الغد  عبد اللطيف ناصر

  1983 –حزيران   55  57  الشراع  محمد أبو النصر   السراج الواهي- 2241
  1983 –حزيران   55  58  الشراع  محمد أبو النصر   حسام- 2242
  1/6/1983  55  6+5  الجديد  ليانة بدر   لى الفاكهانيشوفة ع- 2243
  1/6/1983  40  6+5  الجديد  جمال بنورة  التحقيق- 2244

2245 -
الفجر   عزت الغزاوي  الغريق

  األدبي
33  74  1/6/1983  

2246 -
الفجر   ناجي ظاهر   لكل معركة ضحايا

  األدبي
33  66  1/6/1983  

2247 -
الدخول إلى التلة 

  الرملية
  1/6/1983  107  38  الكاتب  عمر حمش

  1/6/1983  100  38  الكاتب  فادي أبو خالد  االبتسامة- 2248
  5/6/1983  5  4950  القدس  عبد القادر أحمد  النفس الكبير- 2249
  10/6/1983  4  25/40  االتحاد  محمد نفاع  الفرس- 2250
  20/6/1983  43  7  البيادر  فاروق مواسي  طلقة - 2251
  20/6/1983  42  7  البيادر  وليد سليمان  النمل ال يموت- 2252
  20/6/1983  39  7  البيادر  ثقيلخالد   صباح ثقيل- 2253
  26/6/1983  8  3049  الفجر  نضال فريد  ذات الدور السوداء- 2254
  1983 –تموز   55  60  الشراع  عبد الرحيم عباس  انتصار- 2255
  1/7/1983  20  7  الجديد  الفة االدلبي  اهللا كريم- 2256

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

2257 -
الفجر   محمد عويس  دةسلوى تحقق السعا

  األدبي
34  69  1/7/1983  

2258 -
الفجر   سهير خليل   الحقيبة

  األدبي
34  67  1/7/1983  

2259 -
الفجر   حسن أبو لبدة  الفجر يأتي مرتين

  األدبي
34  61  1/7/1983  

  1/7/1983  83  39  الكاتب  فضل الريحاوياخصاب في رحم - 2260
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  عاقر
  1/7/1983  86  39  الكاتب  بيسان  األطرش- 2261

2262 -
تحت الغرفة التي 

  الدرج
  1/7/1983  88  39  الكاتب  جميل حتمل

2263 -
حمدان يسبح في بحر 

  األحزان
  2/7/1983  9  2058  الميثاق  طاهر حنون

2264 -
قصة شاب وراء 

  القضبان
  20/7/1983  40  8  البيادر  عدنان بليدي

  20/7/1983  38  8  البيادر  جواد صيداوي  خريطة بيروت- 2265

2266 -
وزهرة ..... الفاكهاني 

  وحلم الوطن
  20/7/1983  36  8  البيادر  ليانة بدر

  20/7/1983  34  8  البيادر  عبد السالم العابد  الداء- 2267
  23/7/1983  65  19  العودة  وصفي يوسف  الموقع- 2268
  23/7/1983  7  210  الميثاق  سوسن جرار  فتاة المستقبل- 2269
  24/7/1983  5  4997  القدس  زهير جمجوم   الدخيل- 2270
  1983 –آب   22  5  الغد  نور عامر  منعطف االحتراق- 2271

2272 -
لماذا وقف شاكر ماما 

...........  
الفجر   رياض بيدس

  األدبي
35+36  108  1/8/1983  

2273 -
الفجر   مفيد دويكات  النافذة المقابلة 

  األدبي
35+36  69  1/8/1983  

2274 -
الفجر   حسن أبو لبدة  أبو العز يرحل وحيداً 

  األدبي
35+36 64  1/8/1983  

  1/8/1983  60 36+35  الفجر األدبي  عزت الغزاوي  1سجينة - 2275

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1/8/1983  82  40  الكاتب  محمد القاق  تأبى أن تغادر - 2276
  1/8/1983  94  40  الكاتب  ناجي ظاهر  فرس أبيض كالثلج - 2277

2278 -
الطفلة ذات القبعة 
  البيضاء من القش 

  1/8/1983  88  40  الكاتب  جميل حتمل

  2/8/1983  66  21  العودة  ناجي ظاهر  بين الصخور- 2279

2280 -
عبد الناصر   بائعة المريحية 

  اشنيور
  6/8/1983  7  214  الميثاق
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  7/8/1983  8  3089  الفجر  عمر أبو الحسن   أمنية - 2281

2282 -
عبد القادر   القناعة الذاتية

  الزماميري
  14/8/1983  5  5018  القدس

  17/8/1983  3  10  المنتدى  وليد مسك  مبعد على جسر العودة- 2283
  17/8/1983  5  10  المنتدى  محمود جرادات  سوقجولة في ال- 2284
  20/8/1983  31  9  البيادر  طه حيدر  المدينة الحلم- 2285

2286 -
شهادة على سياج 

  الضمير
  20/8/1983  29  9  البيادر  حمدي الكحلوت

  28/8/1983  8  3109  الفجر  ربحي جرادات  الصبر- 2287
  1983 –أيلول   24  6  الغد  نيروز مالك   األبطال ...... األبطال - 2288
  1/9/1983  25  9  الجديد  جبروم شاهين   لم يسرقوه فجر- 2289
  1/9/1983  82  41  الكاتب  محمد عليان  ساعات ما قبل الفجر- 2290
  1/9/1983  121  41  الكاتب  مشير سيف  لنخلق ظروفاً انسانية - 2291
  1/9/1983  99  41  الكاتب  عمر حمش  السراديب- 2292
  11/9/1983  5  5046  القدس  محمد المدني  الصفعة- 2293
  17/9/1983  55  23  العودة  حوسانيجميل ال  القبلة- 2294

2295 -
طيور الصيف 

  المهاجرة
  20/9/1983  29  10  البيادر  موسي طوطح

2296 -
المذكرات التي لم 

  تدون بعد
  20/9/1983  25  10  البيادر  رياض بيدس

  20/9/1983  23  10  البيادر  خالد الجبور  الحديد يذوب- 2297
  23/9/1983  4  110/40  االتحاد  ناجي ظاهر  وتابعنا المسير - 2298

  اسم الكاتب  نوان القصةع  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  25/9/1983  5  5057  القدس  محمود عريقات  يوم الزفاف- 2299
  1/10/1983  46  10  الجديد  سنان  زحام- 2300

2301 -
الفجر   رياض بيدس  "1"نقاط الخط الرئيسي

  األدبي
37  72  1/10/1983  

2302 -
الفجر   حسن أبو لبدة  مقدمات لزائد اليد

  األدبي
37  66  1/10/1983  

2303 -
الفجر   عزت الغزاوي  " 2"سجينة 

  األدبي
37  62  1/10/1983  
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  1/10/1983  121  42  الكاتب  محمد المناصرة  مفيش نقط- 2304
  1/10/1983  119  42  الكاتب  عبد الكريم قرمان  الحاجز- 2305
  1/10/1983  25  42  الكاتب  محمد زحايكة   أوراق صفراء- 2306
  1/10/1983  118  42  الكاتب  فضل الريحاوي  الفرح المميت- 2307
  1/10/1983  108  42  الكاتب  محمد أبو وعر   في البدء كان السفر- 2308

2309 -
عبد القادر   صوت من األعماق

  الزماميري
  2/10/1983  5  5064  القدس

  2/10/1983  8  3140  الفجر  عزام رشيد   الصدأ- 2310
  9/10/1983  5  5071  القدس  محمد الخطيب  .......... ! مفاجأة - 2311
  16/10/1983  5  5078  القدس  تيويجمال اش  نافذة على الماضي- 2312
  16/10/1983  8  3154  الفجر  هيفاء أسعد  الرجل االله- 2313
  20/10/1983  8  3168  الفجر  فكري خليفة  أنف البحر - 2314
  20/10/1983  47  11  البيادر  ناجي ظاهر  األصدقاء الثالثة- 2315
  20/10/1983  45  11  البيادر  عبد السالم العابد  صورة من الذاكرة- 2316

2317 -
 الذئب والخروف

  والنعجة 
  20/10/1983  43  11  البيادر  موسي طوطح

  22/10/1983  7  234  الميثاق  نبيلة العسلي  وانتصر الضمير - 2318

2319 -
على الطريق عبر 

  البحر
  24/10/1983  52  30  العودة  سعد عبد الجواد

  25/10/1983  8  3224  الفجر  فكري خليفة  فصلت- 2320
  30/10/1983  5  5092  القدس  محمود عريقات  رحلة إلى المجهول- 2321
  1/11/1983  35  38  الفجر األدبي  رياض بيدس  نقاط الخط الرئيسي- 2322

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

2323 -
الفجر   مفيد دويكات  المدرس الجديد

  األدبي
38  33  1/11/1983  

2324 -
الفجر   عندليب عدوان   ذكريات مولود

  األدبي
38  31  1/11/1983  

2325 -
الفجر   جي ظاهرنا  حذاؤك عندي 

  األدبي
38  28  1/11/1983  

  1/11/1983  103  43  الكاتب  فضل الريحاوي  السيف الذي ال يصدأ - 2326
  1/11/1983  120  43  الكاتب  هيثم صادقليلة .... المستيقظ - 2327
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  مسكوبية

2328 -
عبد القادر   العقل الباطني

  الزماميري 
  6/11/1983  5  5099  القدس

  11/11/1983  4  152/40  االتحاد  كمال جبران   أما في الفقراء- 2329
  12/11/1983  6  240  الميثاق  جمال السعدي  مشاكل على الطريق - 2330
  20/11/1983  38  12  البيادر   نبيل خوري  الهدهد- 2331
  20/11/1983  45  12  البيادر  حمدي الكحلوت  البوابة األولى- 2332

2333 -
األنهار ال تتوقف 

  عزفها على الضفاف
  20/11/1983  43  12  البيادر  يوسف صخرة

  1/12/1983  31  12+11  الجديد  حنا إبراهيم  الترابنداء - 2334

2335 -
الفجر   مازن سعادة   البقجة 

  األدبي
39  66  1/12/1983  

2336 -
مذكرات تعاضد 

  انعطاف حاد
الفجر   زياد صفوري

  األدبي
39  60  1/12/1983  

2337 -
تضاريس للهزيمة 

  القادمة
الفجر   حسن أبو لبدة

  األدبي
39  51  1/12/1983  

2338 -
الفجر   عزت الغزاوي  سجينة 

  األدبي
39  46  1/12/1983  

  1/12/1983  104  44  الكاتب  عمر حمش   نعوش- 2339
  1/12/1983  110  44  الكاتب   محمد أبو النصر   والتقى الرفيقان - 2340
  1983  - 1 ك- 1ت  40  4  الشرق  محمد سعيد  أنا ومدينتي واالتجاهات - 2341

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1983  - 1 ك- 1ت  52  4  الشرق  مسعود حمدان   حيسحيف الر- 2342

2343 -
االنجليز والكتاب 

  األبيض 
  2/12/1983  4  170/40  االتحاد  عيسى لوباني

  24/12/1983  52  30  العودة  سعد عبد الجواد  أضغاث أحالم - 2344

2345 -
عبد القادر   الجذور

  الزماميري
  25/12/1983  5  5148  القدس

  1984 – ثاني كانون  16  1  الغد  حنا إبراهيم   ميالد جديد- 2346

2347 -
خلجات على رصيف 

  الزمن
  1/1/1984  116  45  الكاتب  حسن عبد اهللا 
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2348 -
بيطري في مستشفي 

  الجامعة
الفجر   صابر حسين 

  األدبي
40  57  1/1/1984  

2349 -
الفجر   رياض بيدس   الحالق

  األدبي
40  53  1/1/1984  

  1/1/1984  4  5155  القدس  زهير جمجوم   لحظة فرح- 2350
  6/1/1984  5  198/40  االتحاد   ناصر عبد اللطيف  الشيخ الثائر- 2351
  21/1/1984  58  32  العودة  ؟  في الطريق- 2352
  22/1/1984  8  3252  الفجر   محمود خليل   سوف أعود- 2353
  27/1/1984  5  216/40  االتحاد  فريد غانم   مطر غبي- 2354
  29/1/1984  8  3259  الفجر   فكري خليفة   إنه االحتالل- 2355

 - شباط – 2ك  58  2+1  المواكب   ناجي ظاهر   شمس ال تغيب أبداً - 2356
1984           

2357 -
عودة الفارس في 

  رحلة الضياع 
 - شباط – 2ك  25  2+1  المواكب   نبية القاسم 

1984           
  1/2/1984  100  46  الكاتب   محمود أبو النصر    الجنين - 2358

2359 -
الفجر   صابر حسن   معرفة

  األدبي
41  58  1/2/1984  

  1/2/1984  54  41  الفجر األدبي  ماهر عودة   عروس- 2360

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

2361 -
الفجر   زياد صفوري  أبو حامد يقطف أجرته

  األدبي
41  48  1/2/1984  

2362 -
عبد اهللا البري يصبح 

  بحرياً
الفجر   أحمد الرضاوي

  األدبي
41  44  1/2/1984  

2363 -
الفجر   سالم النحاس  دائرة األفق

  األدبي
41  34  1/2/1984  

  1/2/1984  60  2+1  الجديد  محمد عليان   خالد الزم يعيش - 2364
  1/2/1984  65  2+1  الجديد  حنا إبراهيم   عودة على بدء- 2365
  1/2/1984  71  1  البيادر   حمزة السماك   عرس في المقبرة - 2366

2367 -
عبد القادر   الشقيقة

  الزماميري
  5/2/1984  4  5190  القدس

  12/2/1984  4  5197   القدس  رجب الحطاب قاطع الطريق الذي - 2368
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  أحب زوجتي 
  25/2/1984  6  270  الميثاق  م .راوية   وصية والدة - 2369
  26/2/1984  4  5211  القدس  محمد أبو غضيب   ستة أرقام - 2370
  1984 –آذار   32  3  الغد  سهيل كيوان  غضب الزيتون - 2371

2372 -
الفجر   خالد الحوراني  امتداد

  األدبي
42  91  1/3/1984  

2373 -
الفجر   يوسف العبيدي  العقاب 

  األدبي
42  86  1/3/1984  

2374 -
لماذا ال تبرح يد الحاج 

  ؟ ... 
الفجر   صابر حسين 

  األدبي
42  82  1/3/1984  

2375 -
الفجر   عزت الغزاوي  سجينة 

  األدبي
42  77  1/3/1984  

  1/3/1984  36  3  الجديد  حنا إبراهيم   حديث ذو شجون - 2376
  1/3/1984  45  3  الجديد  محمد عبد المطلب   بيت قصير القامة - 2377
  1/3/1984  30  2  البيادر  ليلي حصادية   قصة أم مكافحة - 2378
  1/3/1984  27  2  البيادر  حسين عبد الكريم   المزاد- 2379
  1/3/1984  105  47  الكاتب  محمد أبو النصر   االهتداء - 2380
  4/3/1984  8  3294  الفجر  محمد األخرس   الكهرباء والليل - 2381

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  9/3/1984  4  252/40  االتحاد  عيسي لوباني    الحمدوني عودة- 2382

2383 -
عبد القادر   األرض 

  الزماميري
  18/3/1984  4  5232  القدس

  1984-نيسان- آذار  42  4+3  المواكب  سليم خوري  ! الشك بال دليل ؟ - 2384
  1/4/1984  24  4  الجديد  حنا إبراهيم   المعلمة - 2385
  1/4/1984  28  4  الجديد  عدنان جابر  لعبة الوحدات - 2386

2387 -
الفجر   صابر حسين   الخريف 

  األدبي
43  57  1/4/1984  

2388 -
الشاحنة والرجل الذي 

  ال يشبه أحداً
الفجر   قمري البشير 

  األدبي
43  53  1/4/1984  

2389 -
الفجر   عزت الغزاوي   العودة 

  األدبي
43  49  1/4/1984  
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2390 -
الشيخ محمود يشيد 

  تمثاالً 
  1/4/1984  107  48  الكاتب  عمر حمش 

  1/4/1984  110  48  الكاتب  خالد األشهب   ة اعذريني يا جميل- 2391

2392 -
عيد سيظهر في الحارة 

  الشمالية 
  6/4/1984  5  276/40  االتحاد  سامي كيالني 

  13/4/1984  5  282/40  االتحاد  عدنان عباس   مهرة عرس - 2393
  14/4/1984  6  284  الميثاق  حسن عبد اهللا   مداخلة بين زحام األيام - 2394

2395 -
صالة على ضريح 

  لينين
  20/4/1984  4  288/40  االتحاد  يم حنا إبراه

  21/4/1984  6  286  الميثاق  فرج عبد الحسيب   والدي يصارع الموت - 2396
  27/4/1984  4  293/40  االتحاد  نهاد خوري   أم مسعود - 2397
  27/4/1984  5  293/40  االتحاد  عبد الحفيظ دروشة  أنا أقول يا أحمد - 2398

2399 -
الفجر   محمد غنيم  الشمس أقوى

  األدبي
44  59  1/5/1984  

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

2400 -
لماذا رحل احمد 

  العدناني
الفجر   زياد صفورى

  األدبي
44  51  1/5/1984  

2401 -
الفجر   فرج عبد الحسيب  " 7"غرفة رقم 

  األدبي
44  47  1/5/1984  

  1/5/1984  42  5  الجديد  عدنان عباس  حياة- 2402
  1/5/1984  52  5  دالجدي  سهيل كيوان  واحد+ واحد - 2403
  1/5/1984  44  4+3  البيادر  موسى طوطح  الربيع جميل- 2404

2405 -
عبد الخالق   ثالث قصص

  الركابى
  1/5/1984  39  4+3  البيادر

  1/5/1984  42  4+3  البيادر  زهير غانم  عرافة الجدي- 2406
  1/5/1984  38  4+3  البيادر  رفيق صفورى  وهج الترصد- 2407
  1/5/1984  35  4+3  البيادر  فرج نعمان  الحب طريق للثأر- 2408
  1/5/1984  103  49  الكاتب   خالد فالح  يقظة الضمير- 2409
  4/5/1984  5  298/40  االتحاد  نبيل عودة  اللغز- 2410

2411 -
عبد القادر   لعبة الحب

  الزماميرى 
  6/5/1984  4  5281  القدس
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2412 -
مخالفة جماعية ألنظمة 

  الحكم العسكري
  18/5/1984  4  7/41  االتحاد  حنا إبراهيم

  20/5/1984  8  3370  الفجر  ليلياسر خ  !ليست ضربة شمس - 2413
  20/5/1984  4  5295  القدس  يوسف الغرو  سر االبتسامة- 2414
  24/5/1984  4  13/41  االتحاد  عبد اللطيف ناصر  فأر الحفل المغرور- 2415

-  حزيران–أيار   52  6+5  المواكب  محمد سعيد  الجنازة- 2416
1984  

- حزيران– 2ك  75  2+1  الشرق  نمر نمر   رسالة إليه- 2417
1984  

- حزيران– 2ك  84  2+1  الشرق  احمد هيبى  بابالمعلم وال- 2418
1984  

  1/6/1984  91  50  الكاتب  محمد عليان  الحمامة- 2419
  1/6/1984  105  50  الكاتب  فرج عبد الحسيب   وبقى الوطن..قتل األب- 2420

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1/6/1984  102  50  الكاتب  هيفاء اسعد  رحلة الوصول- 2421

2422 -
الفجر   صابر حسين  وهذا نموذج آخر

  األدبي
45  62  1/6/1984  

2423 -
الفجر   الياس ادريس  الزائرون

  األدبي
45  59  1/6/1984  

  9/6/1984  6  299  الميثاق  حسن عبد اهللا  ردة فعل- 2424
  10/6/1984  4  5316  القدس  محمد أبو غضيب  غربة - 2425

2426 -
 في القائمة 000سماء 

  الطويلة 
  24/6/1984  8  3405  الفجر  حسين سليم

2427 -
عندما يصبح البدر 

  طابع بريد
  1/7/1984  35  7+6  الجديد  مرزوق حلمي

2428 -
استغاثة جارى صابر 

  غصبان
  1/7/1984  66  7+6  الجديد  محمد على طه

  1/7/1984  55  6+5  البيادر  عزام رشيد  وما صلبوه ولكن- 2429

2430 -
احمد عنتر   البحر عن الشمس

  مصطفى
  1/7/1984  53  6+5  البيادر

2431 -
 يوميات عربى في

  عتليت
  1/7/1984  51  6+5  البيادر  عبد الستار ناصر
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  1/7/1984  49  6+5  البيادر  الهام ابراهيم  الحلم- 2432

2433 -
حسب في خريف 

  العمر
  1/7/1984  46  6+5  البيادر  عبد السالم العابد

  1/7/1984  44  6+5  البيادر  حمدى الكحلوت  المشبوه- 2434

2435 -
فنجان قهوة لسيدي 

  الشيخ
الفجر   صابر حسين

  االدبى
46  61  1/7/1984  

2436 -
الفجر   زياد صفورى  لطمة البديهة

  االدبى
46  63  1/7/1984  

2437 -
الفجر   احمد هيبى  قصة القوانين

  االدبى
46  58  1/7/1984  

2438 -
الفجر   فكرى خليفة  وجه كبير لفتاة كبيرة

  االدبى
46  55  1/7/1984  

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

2439 -
ال شادي الصغير يس

  عن أبيه
الفجر   تيسير صفوى

  االدبى
46  53  1/7/1984  

  1/7/1984  103  51  الكاتب  محمد ابو النصر   الحمراءتذوو الكوفيا- 2440

2441 -
تحديد الوقت بالطريقة 

  الشمسية
  13/7/1984  5  54/41  االتحاد  محمد نفاع

  15/7/1984  4  5349  القدس  يوسف عيشان  قصة أم سالم- 2442
  16/7/1984  61  21  العهد  معين عواد  أمل االنتظار- 2443
  19/7/1984  3  3696  الشعب  وهيب سراى الدين  الرقيق- 2444

2445 -
شجرة السرو وعود 

  الكبريت
  20/7/1984  4  60/41  االتحاد  عبد اللطيف ناصر

2446 -
الزم النوم ما بطعم 

  خبز
  21/7/1984  6  310  الميثاق  حسن عبد اهللا

  22/7/1984  4  5356  القدس  خالد نصرة  عالفأر وثمرة القر- 2447
  27/7/1984  4  66/41  االتحاد  نمر نمر   مختاريوميات- 2448
  27/7/1984  5  66/41  االتحاد  سامى كيالنى  محاولة أخرى- 2449

2450 -
الشقاء حتى في 

  !000الصيد
  29/7/1984  4  5363  القدس  محمود يونس

 – آب –تموز   78  8+7  المواكب  شادية زغبى  من يهن - 2451
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1984  

 – آب –تموز   57  8+7  المواكب  نمر نمر  المجنون- 2452
1984  

2453 -
فتوى جحا بشأن 

  االثنين
 – آب –تموز   33  8+7  المواكب  احمد حسين

1984  
  1/8/1984  39  8  الجديد  حنا ابراهيم   المطارد- 2454
  1/8/1984  26  8  الجديد  مصطفى مرار  أيام البالد- 2455

2456 -
بائعة الخبز وابن 

  الحطاب 
  1/8/1984  22  8  الجديد  أمين خير الدين 

  1/8/1984  33  8  الجديد  سهيل كيوان   سقوط الصديق - 2457

2458 -
الفجر   عبد السالم العابد  قلب وقصيدة 

  األدبي
47  72  1/8/1984  

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

2459 -
الفجر   محمد سعيد  الشارع 

  األدبي
47  67  1/8/1984  

2460 -
الفجر   عادل أبو عمشة . د  الورطة 

  األدبي
47  63  1/8/1984  

2461 -
الفجر   إيمان عليان  يدفي انتظار الع

  األدبي
47  61  1/8/1984  

2462 -
الغريب الذي رحل 

  أخيراً
  1/8/1984  88  52  الكاتب  وليم فوسكرجيان

  1/8/1984  107  52  الكاتب  محمد عويس  سامي والسحاذ- 2463
  1/8/1984  96  52  الكاتب  محمد أبو زنيمة   لقاطة دير عال - 2464
  3/8/1984  5  315  الميثاق  حسن عبد اهللا   محاصرة الطموح - 2465
  5/8/1984  4  5370  القدس  الهام إبراهيم   ليس ذنبي - 2466
  24/8/1984  5  90/41  االتحاد  نور عامر   المخالب واإلرادة - 2467
  31/8/1984  5  96/41  االتحاد  سهيل مشوح   الفرح هناك - 2468
  1/9/1984  99  53  الكاتب  محمد عليان   ساعة في قطار الزمن - 2469
  1/9/1984  109  53  الكاتب  ناجي ظاهر   مجنون األغنية - 2470
  1/9/1984  39  7  البيادر  أسعد صالح   اليوم الثاني - 2471
  1/9/1984  35  7  البيادر  عبد الستار ناصر   زهرة واحدة تكفي - 2472
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  1/9/1984  29  7  البيادر  أحمد هيبى   الطرق - 2473

2474 -
الفجر   صابر حسين . د  آلة القمع 

  األدبي
48  56  1/9/1984  

2475 -
الفجر   عبد السالم العابد   الدعوة 

  بياألد
48  52  1/9/1984  

2476 -
السيجارة وذلك الشئ 

  الخفي 
الفجر   تيسير صفدي 

  األدبي
48  49  1/9/1984  

2477 -
الفجر   رأفت الشيخ عمر   عقدة خضرة 

  األدبي
48  46  1/9/1984  

2478 -
الفجر   ناجي ظاهر   األرض حبيبتي 

  األدبي
48  43  1/9/1984  

  2/9/1984  4  5398  القدس  محمد أبو غضيب   ..... !!عيد الفقراء - 2479

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  5/9/1984  4  100/41  االتحاد  عدنان فاعور   الزيتون - 2480
  9/9/1984  4  5402  القدس  الهام إبراهيم   مصاريف العالج - 2481
  14/9/1984  4  106/41  االتحاد  كمال بشارات   البيدر الثائر - 2482
  16/9/1984  61  25  هدالع  ربحي الشويكى   ماء الخلود - 2483

2484 -
الجئ في أرض 

  الوطن 
  16/9/1984  4  5409  القدس  محمود جرادات 

  21/9/1984  5  112/41  االتحاد  نور عامر   السلم - 2485
  23/9/1984  4  5416  القدس   حاتم حسين   التحقيق- 2486

2487 -
...... وجدت ضالتي 

  ولكن 
  30/9/1984  4  5423  القدس   محمود جرادات 

  1984 - 1 ت–أيلول   87  10+9  المواكب   مدان مسعود ح  صفيحة القصدير - 2488
  1984 - 1 ت–أيلول   43  10+9  المواكب  أمين خير اهللا   الثور - 2489
  1/10/1984  109  54  الكاتب   خالد فالح   انتصاران - 2490
  1/10/1984  102  54  الكاتب   أسامة العيسة   عشق وسنابل - 2491
  1/10/1984  105  54  الكاتب   صافي صافي   الصعود ثانية - 2492

2493 -
الفجر   أحمد الهيبي   شخاص وأماكن عن أ

  األدبي
49  56  1/10/1984  

  1/10/1984  52  49الفجر   صابر حسين . د  االيمان الثالثة - 2494
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  األدبي

2495 -
الفجر   عبد الجواد العناني   وردة الخريف 

  األدبي
49  48  1/10/1984  

2496 -
الفجر   عزت الغزاوي   السماك 

  األدبي
49  44  1/10/1984  

  1/10/1984  59  26  العهد   شويكى ربحي ال  الطفل والكلب - 2497
  1/10/1984  47  8  البيادر  رفيق صفوري   ظلم ذوي القربى - 2498

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1/10/1984  46  8  البيادر  حسني مصطفي   بدون ثمن - 2499
  1/10/1984  44  8  البيادر  ماري عيلبوني   رحلة العدالة والحقيبة - 2500
  10/10/1984  7  371  الميثاق  وداد البرغوثي   عادل يرسم وجهي - 2501
  16/10/1984  54  27  العهد  أبو خال   الفجر الجديد- 2502
  16/10/1984  54  27  العهد  ربحي الشويكي   موسم الحصاد- 2503
  25/10/1984  39  52  العودة   طرفة الصالح   حالة عدم توازن - 2504

2505 -
شقائق النعمان أشد 

  احمراراً 
  26/10/1984  5  142/41  تحاداال  محمد على طه 

  28/10/1984  4  5451  القدس   محمود جرادات   العريس الهارب - 2506
  31/10/1984  6  389  الميثاق  حسن عبد اهللا   قصة لم تنته- 2507
  31/10/1984  7  389  الميثاق   باسم صالح   طفل- 2508
  1/11/1984  47  28  العهد  ربحي الشويكي   موسم الفقراء - 2509

2510 -
 الفجر  تيسير صفدي   النحات 

  األدبي 
50  57  1/11/1984  

  1/11/1984  117  55  الكاتب   قاسم منصور   البديل - 2511
  1/11/1984  120  55  الكاتب   شوقية عروق   خيوط ال ترى - 2512
  2/11/1984  5  148/41  االتحاد   عيسي لوباني   عين حمامة - 2513
  7/11/1984  6  395  الميثاق   ربحي الشويكي   البداية - 2514
  14/11/1984  7  401  ثاقالمي  خالد الحوراني  كل يوم - 2515
  30/11/1984  5  172/41  االتحاد  نمر نمر   أرضي - 2516
  1984 - 1 ك- 2ت  58  12+11  المواكب  ناجي ظاهر   أبي- 2517
  1/12/1984  43  31  العهد  حسن عبد اهللا   - 2518
  1/12/1984  52  10+9  البيادر  أحمد هيبى   الحواجز - 2519
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  1/12/1984  51  10+9  البيادر  الهام إبراهيم   أشواك على الطريق- 2520
  1/12/1984  49  10+9  البيادر  نمر نمر   اعالن براءة - 2521

2522 -
الفجر   محمد عويس   الوردة الحمراء

  األدبي
51  102  1/12/1984  

  1/12/1984  53  51  الفجر األدبي  معين جبر   اليقظة - 2523

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

2524 -
ر الفج  نمر نمر   واحة الديمقراطية 

  األدبي
51  59  1/12/1984  

2525 -
الفجر   عبد السالم العابد  سالم يدق على الجدار 

  األدبي
51  44  1/12/1984  

  1/12/1984  111  56  الكاتب   ريم   والعصر هادئ هنا - 2526
  1/12/1984  103  56  الكاتب   عمر حمش   القرية والوحش- 2527
  2/12/1984  4  5486  القدس   محمود جرادات   وفاء الرجال- 2528
  4/12/1984  7  405  الميثاق  وائل أبو هالل   مدير مسكين ال- 2529
  7/12/1984  5  178/41  االتحاد  ناجي ظاهر   البقجة - 2530
  10/12/1984  52  29  العودة   وصفي يوسف   عودة غائب - 2531
  12/12/1984  6  424  الميثاق  أسامة سالمة   األمل الضائع - 2532
  13/12/1984  4  3840  الشعب  صديق الحلو   في انتظار الغائب- 2533
  14/12/1984  4  184/41  االتحاد  محمد على طه   أة وشرطة وبشر امر- 2534
  15/12/1984  6  3574  الفجر  خالد الجبور   الحلقة المفرغة - 2535
  19/12/1984  6  430  الميثاق  وداد البرغوثي   عادل عاد ولكن - 2536
  16/12/1984  56  31  العهد  ربحي الشويكي   المتمردة - 2537
  26/12/1984  6  436  الميثاق  حسن عبد اهللا   حمامة عسقالن - 2538

2539 -
الفجر   محمد حسين   الشبح 

  األدبي
52  69  1/1/1985  

2540 -
ما لم تقصه شهرزاد 
  على األمير شهريار 

الفجر   تيسير صفدي 
  األدبي

52  65  1/1/1985  

2541 -
الفجر   عبد السالم العابد  الغربة والذكريات 

  األدبي
52  61  1/1/1985  

2542 -
الفجر   أحمد الهيبى   اللقاء 

  األدبي
52  55  1/1/1985  
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  1/1/1985  75  1  الشرق   إبراهيم عوبديا   امرأة في ملهي - 2543
  1/1/1985  13  1  الشرق   نمر نمر   اللقاء- 2544
  2/1/1985  6  442  الميثاق  عزت عبد الودود   انتظار - 2545

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  4/1/1985  4  200/41  االتحاد  محمد على طه   الرجل الذي باع أمه - 2546
  6/1/1985  4  5521  القدس  محمود جرادات   كادوا يأكلوني حياً- 2547
  9/1/1985  6  448  الميثاق  يوسف أبو رية   عكس الريح - 2548
  13/1/1985  4  5528  القدس  نادرة عرفة   إرادة الحياة - 2549
  17/1/1985  6  455  الميثاق  وداد البرغوثي   ألنه بسيط - 2550
  20/1/1985  4  5535  القدس  مدوني يوسف الح  المؤبد مع وقف التنفيذ - 2551
  23/1/1985  7  460  الميثاق   حسن عبد اهللا   ندى - 2552
  1985/شباط/2ك  82  2+1  المواكب   أمين خير الدين   فوق أرضي لن يمروا - 2553
  1985/شباط/2ك  60  2+1  المواكب   نمر نمر   المحاولة الثانية - 2554

2555 -
الفارعة لن تمضي في 

  االتجاه اآلخر 
  1/2/1985  106  58  الكاتب  سامي كيالني 

  1/2/1985  105  58  الكاتب  أسامة العيسة   أزاهير - 2556

2557 -
الفجر   عفيف شليوط   شو في معك ستي ؟؟ 

  األدبي
53  54  1/2/1985  

2558 -
الفجر   نمر نمر   المئك قومي 

  األدبي
53  49  1/2/1985  

2559 -
الفجر   فكري خليفة    تلك الليلة 

  األدبي
53  45  1/2/1985  

  3/2/1985  4  5549  القدس  أبو شعيرة محمد   فذكريات ...... أرق - 2560
  8/2/1985  4  229/41  االتحاد  مصطفي مرار   أبجدية صاحب السعادة - 2561

2562 -
النزول من البرج 

  العاجي 
  10/2/1985  4  5556  القدس  آمنة عمر أحمد 

  13/2/1985  5  20  المنتدى  زياد أبو صالح   من الطلبة واليهم - 2563
  13/2/1985  7  478  الميثاق  ربحي الشويكى   الهام - 2564
  14/2/1985  36  60  العودة  يوسف حيدر   " 1"المشلول - 2565
  17/2/1985  4  5563  القدس   نبيل غيث   وعادت األزمة - 2566
  20/2/1985  3  31  المنتدى   ناصر دنديس   طه - 2567
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2568 -
جميل عطية   البحر 

  إبراهيم 
  22/2/1985  4  241/41  االتحاد

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  22/2/1985  5  241/41  االتحاد  ناجي ظاهر   العزف - 2569
  24/2/1985  4  5570  القدس   جودت الشيخ   فتاة على هاتف حياتي - 2570
  16/2/1985  33  35  العهد   عبد الكريم قرمان   الحب الذي ال ينتهي - 2571
  28/2/1985  62  61  العودة  يوسف حيدر   المشلول- 2572
  1/3/1985  87  59  تبالكا  عادل خفاجة   حتى يأتي الصباح- 2573
  1/3/1985  82  59  الكاتب  صبحي الطبنجة   ليل في أحشاء ليل- 2574
  1/3/1985  47  12+11  البيادر  ميسلون هادي   النخلة- 2575
  1/3/1985  45  12+11  البيادر  عدنان فاعور   موعد مع الجحيم- 2576
  1/3/1985  42 12+11  البيادر  أيمن خير الدين   رجل لمرة واحدة- 2577
  1/3/1985  40 12+11  البيادر   حمدان صبحي  االياب الكريم- 2578
  1/3/1985  49 12+11  البيادر  أحمد هيبى   القطيعة- 2579
  1/3/1985  51 12+11  البيادر  نمر نمر   نفاق اجتماعي:المهنة - 2580

2581 -
الفجر   محمد غنيم   المجنون

  األدبي 
54  63  1/3/1985  

2582 -
الفجر   ياسر خليل   راقصة على الزجاج

 األدبي 

54  60  1/3/1985  

2583 -
الفجر   عزت الغزاوي  باالبوا

 األدبي 

54  56  1/3/1985  

  3/3/1985  4  5577  القدس   محمد الدوى  عاقبة السقوط- 2584
  4/3/1985  62  62  العودة  حسن جعفر  الزيارة- 2585
  6/3/1985  6  496  الميثاق  وداد البرغوثي  حالة التنسى- 2586
  8/3/1985  5  253/41  االتحاد  مصطفي مرار  والجوع يتبعه الرحيل- 2587
  9/3/1985  38  36  العهد  عد الدين حسن س  موت يمامة- 2588
  15/3/1985  4  259/41  االتحاد  عيسى لوباني  اليقظة والمطر- 2589
  16/3/1985  34  37  العهد  أسامة العيسة   نوار اللوز- 2590
  16/3/1985  40  37  العهد  محمد صبيح   الوصية- 2591
  17/3/1985  5  5591  القدس  خضر الروبي   ذكريات ال تنطفئ- 2592
  التاريخ  الصفحة  العدد  /المجلة  تباسم الكا  عنوان القصة  
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  الصحيفة
  24/3/1985  4  5598  القدس  محمود جرادات   ساندويش فالفل- 2593
  27/3/1985  6  514  الميثاق  مصطفي حجاب   الشاي حتى الثمالة- 2594
  49/3/1984  5  271/41  االتحاد  محمد على سعيد  الشارع- 2595

/ نيسان / آذار   41  4+3  المواكب  نجوي قعوار فرح   كاتب يبحث عن قصة- 2596
1985  

  1/4/1985  113  60  الكاتب  محمد عليان   الى ان يعود- 2597

2598 -
صبري عبد   صبرا يا ابني

  اللطيف 
الفجر 
  األدبي

55  59  1/4/1985  

2599 -
الفجر   عصري فياض   عيون الفقراء

  األدبي
55  57  1/4/1985  

2600 -
الفجر   زياد صفوري   بين نقيضين

  األدبي
55  53  1/4/1985  

2601 -
الفجر   عزت الغزاوي  سجينة

  الدبيا
55  47  1/4/1985  

  3/4/1985  6  520  الميثاق  وداد البرغوثي  ومن الحب ما يحيا- 2602
  7/4/1985  4  5612  القدس  الهام ابراهيم   شئ من الواقع- 2603
  10/4/1985  7  526  الميثاق  احمد الجري  العزف على البيانو- 2604
  11/4/1985  62  64  العودة  يوسف العبيدي  الموعد في بيرزيت- 2605
  11/4/1985  4  3959  الشعب  محمد االمين محمد  واحترقت الدموع- 2606

2607 -
اسكندر البرين له 

  قرنين
محمد عبد السالم 

  ابراهيم
  16/4/1985  47  39  العهد

  19/4/1985  4  287/41  االتحاد  مصطفي مرار  بيت الخيل- 2608
  24/4/1985  7  539  الميثاق  فاروق وادي  الحصار وسيدة البحار- 2609
  26/4/1985  4  292/41  االتحاد  اسامة العيسة  نوار اللوز- 2610
  30/4/1985  6  544  الميثاق  عزت الغزاوي  الغريق- 2611
  1/5/1985  112  61  الكاتب  ريم  حكاية بحار- 2612
  1/5/1985  108  61  الكاتب  اسامة العيسة  طيور الطايرة000يا- 2613

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

2614 -
 الفجر  فكري خليفة  ابن خالدون وما قاله

  االدبي
56  50  1/5/1985  
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2615 -
الفجر   تيسير صفدي  مصير سمكتين

  االدبي
56  48  1/5/1985  

2616 -
في القدس 000ميالد

    العربية
  1/5/1985  13  2  الشرق  راسم الناشف

  1/5/1985  45  2  الشرق  فايز عزام  ببركة من؟- 2617
  1/5/1985  22  1  البيادر  اسماعيل الدودة  دمعة قلم- 2618
  1/5/1985  20  1  لبيادرا  احمد الدغامين  ابن فالح أنا- 2619
  1/5/1985  19  1  البيادر  عبد الرحمن عباد  الحرب والعدس- 2620
  1/5/1985  17  1  البيادر  نمر نمر  العتمة والحرامي- 2621
  1/5/1985  15  1  البيادر  عدنان فاعور  قصاص- 2622
  3/5/1985  4  297/41  التحاد  محمد ابو رجب  عودة ابو تنها- 2623

2624 -
والبد من احتمال 

  المرحلة
  3/5/1985  5  297/41  تحاداال  معين شلبية

  9/5/1985  63  66  العودة  عزت الغزاوي  البيت- 2625
  15/5/1985  6  556  الميثاق  بيومي قنديل  االخ الكبير- 2626
  17/5/1985  5  4/42  االتحاد  زهير دعيم  الذين قتلوا الحصان- 2627
  18/5/1985  6  3727  الفجر  نظام المنصور  سأعود يوما للشمس- 2628
  22/5/1985  7  562  يثاقالم  احمد جبر  االيام الجائرة- 2629
  23/5/1985  67  67  العودة  نمر نمر  الببغاء- 2630
  24/5/1985  6  2  الجماهير  نيروز مالك  طبيعة باالزرق- 2631
  24/5/1985  5  10/42  االتحاد  مصطفى مرار  ال عمر حدا حوش- 2632
  26/5/1985  4  5656  القدس  جهاد ابو حسن  ذكريات ومطر- 2633
  31/5/1985  10  8  المرايا  لؤي صبيح  وال تقولي الوداع- 2634

/ حزيران/ أيار  57  6+5  المواكب  عطا اهللا جبر  اللعبة القذرة- 2635
1985  

/ حزيران/ أيار  62  6+5  المواكب  محمود ابو رجب  صخور علي هاشم- 2636
1985 

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

/ حزيران/ أيار  53  6+5  المواكب  احمد هيبي  الصدمة- 2637
1985 

/ حزيران/ أيار  51  6+5  المواكب   اسمهان خاليلة  يت صغيرب- 2638
1985 
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/ حزيران/ أيار  34  6+5  المواكب  مصطفى مراد  ذات ليلة- 2639
1985 

2640 -
الفجر   زياد صفوري  مهمة لم تتم

  االدبي
57  49  1/6/1985  

2641 -
الفجر   فكري خليفة  الحامولة 

  االدبي
57  39  1/6/1985  

2642 -
الفجر   عزت الغزاوي  البيت

  االدبي
57  34  1/6/1985  

2643 -
الفجر   مصطفى مرار  فليعش ابو بشير

  االدبي
57  30  1/6/1985  

  2/6/1985  4  5663  القدس  يوسف الحمدوني  غربة وهوية- 2644
  5/6/1985  7  574  الميثاق  حسين مهنا  محروسة- 2645
  12/6/1985  7  580  الميثاق  وداد البرغوثي  للمرة االولى- 2646
  14/6/1985  5  28/42  االتحاد  اسامة العيسة  قويا ينزل المطر- 2647
  16/6/1985  37  43  العهد  هند ابو الشعر  صبيحة يوم الجمعة- 2648
  16/6/1985  40  43  العهد  ربحي الشويكي  انا قرمطي- 2649
  16/6/1985  4  5677  القدس  بداء الصابي  ام الخلحال- 2650
  22/6/1985  6  3759  الفجر  زياد شليوط  البيت المهدوم- 2651
  26/6/1985  7  589  الميثاق  خير عبد الحواد  الحاوي- 2652
  28/6/1985  5  39/42  االتحاد  مصطفى مرار  هذه ليلتي- 2653
  30/6/1985  4  5689  القدس  يوسف الحمدوني  الحاجز- 2654

2655 -
الدينا عنوانك ورقم 

  الهاتف
  1/7/1985  42  44  العهد   عائشة الرازم

  1/7/1985  40  44  العهد  محمد ابو النصر  الحسام والغمد- 2656

2657 -
الفجر   فتحي الفرا  الجولة االخيرة

  األدبي
58  71  1/7/1985  

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

2658 -
الموعد في جامعة 

  بيرزيت
الفجر   يوسف العبيدي

  األدبي
58  66  1/7/1985  

2659 -
الفجر   نظام منصور   ذكريات مكسوة 

  األدبي
58  64  1/7/1985  
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2660 -
الفجر   تيسير صفدي  حذاء العيد

  األدبي
58  61  1/7/1985  

2661 -
الفجر   ناجي ظاهر   اء الثالثةاألصدق

  األدبي
58  59  1/7/1985  

2662 -
الفجر   عزت الغزاوي   المسافات

  األدبي
58  53  1/7/1985  

2663 -
الفجر   أحمد هيبى   الصدمة 

  األدبي
58  50  1/7/1985  

  1/7/1985  51  2  البيادر  الهام إبراهيم   في محكمة االعتراف- 2664
  1/7/1985  49  2  البيادر  باسم هيجاوي   ذات حلم - 2665
  1/7/1985  50  2  البيادر  عبد الستار ناصر   قصيدتان قصيرتان - 2666
  1/7/1985  56  7  الجديد  سعيد نفاع  الشظية العائدة - 2667
  1/7/1985  53  7  الجديد  مصطفي مرار  مصيدة وقفل كرادي - 2668
  1/7/1985  46  7  الجديد  ناجي ظاهر   سيرين- 2669
  3/7/1985  7  595  الميثاق  محمد أبو النصر   السراج الواهن- 2670
  7/7/1985  4  5696  القدس  جهاد أبو حسن   اً تسقط السنارة غد- 2671
  17/7/1985  6  607  الميثاق  جمال دندن   في وطن الكادحين - 2672
  21/7/1985  4  5710  القدس  كامل عرار  ومات شيخ القرية - 2673
  26/7/1985  10  16  المرايا  مي صبيح   وللشمس عهد- 2674

2675 -
القطة الحفيدة والجدة 

  واألم 
  26/7/1985  5  62/42  االتحاد  رياض بيدس 

  28/7/1985  4  5717  القدس  سامية العطعوط   الظالل- 2676
  1985/آب/تموز  85  7+8  المواكب  روز يوسف صباح   الحدود- 2677
  1985/آب/تموز  44  7+8  المواكب  حنا جبران   يخلّي عماركم - 2678
  1/8/1985  44  46  العهد  موسي علوش   الثعلبة- 2679
  1/8/1985  70  59  ر األدبيالفج  خالد الجواريش  نازح من الضفة الغربية - 2680

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

2681 -
الفجر   محمد روحي   كنعان 

  األدبي
59  59  1/8/1985  

2682 -
الفجر   محمد غنيم   صابر الصابر

  األدبي
59  55  1/8/1985  
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2683 -
الفجر   عزت الغزاوي  سجينة 

  األدبي
59  47  1/8/1985  

2684 -
الفجر    نمر نمر  أنماط من بلدي 

  األدبي
59  41  1/8/1985  

  7/8/1985  6  625  الميثاق  جمال أبو حميد  الصراع- 2685
  17/8/1985  12  8  الموقف  فراح الشيخ حسين   اعتراف - 2686
  18/8/1985  4  5738  القدس  حمزة شوايكة   شجاعة امرأة - 2687

2688 -
ولكن ..... أطفال 
  أنبياء 

  21/8/1985  7  637  الميثاق  فرج المالكي 

  24/8/1985  12  9  الموقف   عويضة رجا   مجنون- 2689
  1/9/1985  33  48  العهد  موسي علوش   األفعى- 2690
  1/9/1985  84  65  الكاتب  جمال بنورة   خمسة أيام في الفارعة - 2691

2692 -
الفجر   أحمد جبر   الشجرة الوفية 

  األدبي
60  67  1/9/1985  

2693 -
الفجر   أفنان القاسم . د  خبز وحب 

  األدبي
60  62  1/9/1985  

2694 -
الفجر   تيسير صفدي   ادالمجاالت والصي

  األدبي
60  60  1/9/1985  

  1/9/1985  94  9+8  الجديد  سامي كيالني   ليتهم ثالثة - 2695
  1/9/1985  17  9+8  الجديد  جمال بنورة  البشع- 2696
  1/9/1985  83  9+8  الجديد  حسين مهنا   مخرب آخر - 2697
  4/9/1985  6  645  الميثاق  أحمد جبر  الجذور - 2698
  4/9/1985  7  651  قالميثا  حسن عبد اهللا   فجر جديد - 2699
  6/9/1985  5  96/42  االتحاد  مصطفي مرار  أصحاب األخدود- 2700
  7/9/1985  10  11  الموقف   الفي خليل   وعادت تنتظر - 2701
  7/9/1985  6  3832  الفجر  طاهر حنون  في وجه الشمس- 2702

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

2703 -
زمن الخوف 

  والمطاردة 
  13/9/1985  5  102/42  االتحاد  وبانيعيسي ل

2704 -
نقطة ضعف 
! ...........  

  15/9/1985  4  5763  القدس  محمد الخطيب 
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  21/9/1985  6  13  الموقف  حسين حماد  صورة - 2705
  21/9/1985  10  19  الدرب  هيفاء أسعد  المهمة - 2706
  22/9/1985  5  5770  القدس  ؟   المرأة الغافلة - 2707
  25/9/1985  6  663  الميثاق  رستم كيالني   سيجارة - 2708

2709 -
.......... رأس أبو
  والحالق 

  25/9/1985  7  663  الميثاق  وداد البرغوثي 

2710 -
عبد القادر   المقابلة 

  الزماميري
  28/9/1985  6  3853  الفجر 

 – 1 ت–أيلول   46  1009  المواكب   أمين خير الدين   حفنة تراب - 2711
1985  

 – 1 ت–أيلول   46  1009  المواكب  مصطفي مرار  الوحامى - 2712
1985  

  1/10/1985  99  66  الكاتب  محمد عليان   التحليق فوق الجدار - 2713

2714 -
الفجر   يوسف العبيدي  الممرضة 

  األدبي
61  61  1/10/1985  

2715 -
الفجر   فكري خليفة   االشكيف 

  األدبي
61  50  1/10/1985  

2716 -
الفجر   عزت الغزاوي   الجئة 

  األدبي
61  45  1/10/1985  

2717 -
الفجر   جمال بنورة   البشع 

  األدبي 
61  37  1/10/1985  

  1/10/1985  63  10  الجديد   أمين خير الدين   العائد- 2718
  1/10/1985  58  10  الجديد   سهيل كيوان   عاش الملك - 2719
  1/10/1985  54  10  الجديد   محمد نفاع   محطة أرصاد الطفل - 2720
  2/10/1985  6  669  الميثاق   فرج المالكي   ال جليد فوق الشمس- 2721
  5/10/1985  6  3860  الفجر   طاهر حنون   عالقة سؤال- 2722

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  6/10/1985  4  5784  القدس  ناهد أبو زينة   الرجل الذي عاد- 2723

2724 -
حينما يصير الثوب في 

  لون التراب 
  9/10/1985  6  675  الميثاق   وداد البرغوثي

  16/10/1985  6  681  الميثاق   محمد الصافي  انتظار - 2725
  16/10/1985  45  51  العهد   بدر عليان   زخ البر- 2726
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  1/11/1985  117  67  الكاتب   مصطفي مرار  س . و . س . أ . ج - 2727

2728 -
عن حلم الفقراء وثالث 

  .... نجوم 
  1/11/1985  109  67  الكاتب   فالح عطاونة 

  13/11/1985  7  705  الميثاق   محمود الدبس   ليست زانية - 2729
  13/11/1985  7  705  ثاق المي  عندليب عدوان   الطريق من هنا - 2730
  20/11/1985  7  711  الميثاق   إيمان بصير   حكاية لم تنته- 2731
  21/11/1985  4  4172  الشعب   كفاح أبو بشار   الرغيف- 2732
  21/11/1985  65  79  العودة   عبد الكريم سمارة   ليلة ترحيل السيدة - 2733

2734 -
الحساب في الليلة 

  األولى 
  24/11/1985  4  5832  القدس   يوسف العبيدي

  27/11/1985  6  717  الميثاق  إيمان بصير   ..... !من بقايا غفوة - 2735

2736 -
شكراً لك يا ولدي 

!! ......  
  30/11/1985  6  3916  الفجر  طاهر حنون 

  1985/ 1ك/ 2ت  58  12+11  المواكب  حبيب حزان   جرح ينتكئ- 2737

2738 -
الفجر   ناجي ظاهر   البيت المضئ

  األدبي 
62 -63  57  1/12/1985  

2739 -
الفجر   وري زياد صف  حوار الرحيل 

 األدبي 

62 -63  52  1/12/1985  

2740 -
الفجر   نائلة إبراهيم   المعجزة

 األدبي 

62 -63  64  1/12/1985  

2741 -
الفجر   تركي عامر   حط بالخرج

 األدبي 

62 -63  46  1/12/1985  

  1/12/1985  37   6 – 5  البيادر   رشدي الشويكي   ساعة ضمير - 2742

2743 -
رحلة البترول 

  والصيف 
  1/12/1985  35   6 – 5  البيادر   عبد الرحمن عباد 

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1/12/1985  38   6 – 5  البيادر   عدنان فاعور   دهشة - 2744
  1/12/1985  42   6 – 5  البيادر   أيمن خير الدين   ثالثية إلى ثابت - 2745
  1/12/1985  39  12- 11  الجديد  رياض بيدس  يوم من األيام - 2746
  5/12/1985  65  80  العودة  أحمد الناجي  جانبيحدث - 2747
  15/12/1985  5  5853  القدس   أمجد لبادة   الجدول الطيب - 2748
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  21/12/1985  7  26  الموقف  هشام عبد الرحمن  المفاجأة- 2749
  22/12/1985  5  5860  القدس  جميل الزيات   الشيخ والعصفور - 2750

2751 -
الزغرودة األولى 

  والثانية
  25/12/1985  7  741  الميثاق  جمال دندن

  27/12/1985  6  3854  الشعب  ؟  " 34"اختفاء الفتاة رقم - 2752
  29/12/1985  5  5867  القدس  ختام شاكر  القرية الصغيرة - 2753
  1/1/1986  53  1  الجديد  محمد نفاع  النذر - 2754

2755 -
أبو الشباب يوقد 

  الجمرة 
  1/1/1986  115  69  الكاتب  عمر حمش

  11/1/1986  6  3957  الفجر  طاهر حنون  احساس بطول الطريق- 2756
  15/1/1986  6  758  الميثاق  عندليب عدوان  لون البرتقال أحمر- 2757
  16/1/1986  4  4228  الشعب  مصطفي الدباغ  السقوط- 2758
  22/1/1986  6  764  الميثاق  سائد السويركي  دهب ولن يعود- 2759
  24/1/1986  4  213/42  االتحاد  رياض بيدس  عمر الشقي بقي - 2760
  25/1/1986  6  3971  الفجر  محمود جرادات   الهارب- 2761
  26/1/1986  5  5895  القدس  على الجزار  دين األرق- 2762

2763 -
ثالث قصص قصيرة 

  جداً 
  28/1/1986  6  4504  الشعب   أحمد خلف 

  29/1/1986  6  770  الميثاق  أسامة سالمة  االنتماء- 2764
  30/1/1986  4  4241  الشعب  حسن نور  الولد والنملة - 2765
  1986/ شباط  / 2ك  86  2 - 1  المواكب   غادة نمر   أيلول األخضر - 2766
  1986/ شباط  / 2ك  71  2 - 1  المواكب   محمد على سعيد  حكاية جبران- 2767
  1986/ شباط  / 2ك  42  2 - 1  المواكب   أنيس أبو حنا   أبو خليل - 2768
  1/2/1986  111  70  الكاتب  قاسم منصور   أجل انه يوم مشرق- 2769

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

2770 -
خافون منع األوالد ال ي

  التجول 
  1/2/1986  108  70  الكاتب  أسامة العيسة 

2771 -
الرجل الذي صار 

  طوله أحد عشر متراً
الفجر   فكري خليفة 

  األدبي
65  47  1/2/1986  

  1/2/1986  26  2  الجديد  ليلي العثمان  التمثال- 2772
  1/2/1986  49  2  الجديد  مصطفي مرار  أريد بندقية - 2773
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  1/2/1986  45  2  الجديد  سهيل كيوان   الجناء- 2774
  1/2/1986  30  2  الجديد  رياض بيدس   أميرة األفيرة - 2775
  5/2/1986  7  776  الميثاق  جمال دندن  رسالة إلى نائب المدير - 2776

2777 -
كيف صار الختيار 

  أحمد العلم شاباً
  7/2/1986  4  225/42  االتحاد  رياض بيدس 

  8/2/1986  6  3985  الفجر  على الجزار   المعاناة - 2778
  9/2/1986  5  5909  القدس  د أبو حرب سعا  صرخات على الحدود - 2779
  20/2/1986  4  4262  الشعب  إبراهيم ادريس   أحالم سبتمبرية - 2780
  21/2/1986  5  237/42  االتحاد  مصطفي مرار  ثورة الزبخ - 2781
  23/2/1986  5  5923  القدس  ماجدة الطريفي   ثورة نفس - 2782
  26/2/1986  6  794  الميثاق  صبحي حمدان   األزمنة الردئية - 2783
  1/3/1986  53  3  الجديد  توفيق معمر   سكرية محاكمة ع- 2784
  1/3/1986  26  3  الجديد  ناجي ظاهر   محنون هند - 2785
  1/3/1986  117  71  الكاتب   خالد الجواريش  يا لو ... يا ... لو - 2786

2787 -
الفجر   عزت الغزاوي   البيدر 

  األدبي
66  43  1/3/1986  

2788 -
الفجر   ناجي ظاهر   مجنون هند 

  األدبي
66  37  1/3/1986  

2789 -
الفجر   سميرة المانع   ا الجاز كل هذ

  األدبي
66  31  1/3/1986  

  9/3/1986  5  5937  القدس  خالد فؤاد  انتصار نفس - 2790
  12/3/1986  6  806  الميثاق  رحاب زقوت   جدتي والشمس - 2791
  13/3/1986  65  87  العودة  نهي وحيش   حب لم ير النور - 2792

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  ريخالتا  الصفحة  العدد

2793 -
...... اآلخرون 
  والظالم 

  14/3/1986  15  2  النهار  حسين عيد 

  15/3/1986  6  38  الموقف  أبو أحمد  الموظف - 2794
  16/3/1986  5  5944  القدس  سعاد أبو حرب   الجهل القاتل - 2795

2796 -
دعي اليأس وأجني 

  األمل 
  19/3/1986  7  812  الميثاق  نادرة عرفة 

  21/3/1986  17  3  ارالنه  مقدسي على جسر ... عبرات - 2797
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  الغربة 
  26/3/1986  6  818  الميثاق  محمد صافي   أنا من هذا الزمان - 2798

2799 -
الممرضة ذات القبعة 

  الحمراء
  26/3/1986  7  818  الميثاق  جمال دندن 

  28/3/1986  17  4  النهار  نهي ايراني   كنت في بيروت - 2800
  1986/نيسان /2ك  25  1  الشرق  راسم الناشف   أجراس العودة - 2801

2802 -
الفارس أن ما آن لهذا 

  يترجل 
  1986/نيسان/ آذار   47    4 - 3  المواكب  اسمهان خاليلة 

  1/4/1986  60  4  الجديد  محمد نفاع   وادي اليمامة - 2803
  1/4/1986  35  4  الجديد  مصطفي مرار  أسعد العطاش - 2804
  1/4/1986  30  8 – 7  البيادر  سهير اسليم   ذات النطاقين - 2805
  1/4/1986  28  8 – 7  البيادر  أحمد هيبى   ناجي- 2806
  1/4/1986  17  8 – 7  البيادر  عدنان فاعور  الوطن أوالً وأخيراً- 2807
  1/4/1986  16  8 – 7  البيادر  يعقوب أبو جراد  المصادفة - 2808
  1/4/1986  12  8 – 7  البيادر  أحمد خلف   حقل ساشع- 2809

2810 -
الفجر   طاهر حنون   أيام الغربة ال تنسى 

  األدبي
67  54  1/4/1986  

2811 -
الفجر   يم نائلة إبراه  زفاف بين القبور

  األدبي 
67  50  1/4/1986  

  1/4/1986  117  72  الكاتب   صبحي شحروري  إني لو يخرقل - 2812

2813 -
ثالث قصص قصيرة 

  جداً
  1/4/1986  113  72  الكاتب  محمود شقير 

حين تنطفئ شموع األمل وتنبثق من - 2814
  2/4/1986  6  824  الميثاق  مها حبذية  جديد

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  عددال

  4/4/1986  4  273/42  االتحاد  رياض بيدس   الطفرة - 2815
  4/4/1986  17  5  النهار  جميل الزيات   ماسح األحذية - 2816
  11/4/1986  17  6  النهار  نزار عناني   الوداع األخير - 2817
  11/4/1986  18  6  النهار  ؟  البحر الغادر - 2818
  12/4/1986  5  42  الموقف  رجا عويضة   المهاجر - 2819
  13/4/1986  5  5972  القدس  إبراهيم يوسف   ب الضمير عذا- 2820
  16/4/1986  38  63  العهد  ربحي الشويكي  شهادة اثبات شرف - 2821
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  16/4/1986  38  63  العهد  عندليب عدوان   رحيل آخر - 2822
  18/4/1986  16  7  النهار  خديجة لطفي   ليلة العرس ؟ - 2823
  19/4/1986  6  4056  الفجر  محمد أبو خلف   أم كراسة - 2824
  20/4/1986  5  5979  القدس  أمجد نبيه    العادل الجزاء- 2825
  20/4/1986  5  5979  القدس  أمجد نبيه   ارادة العادل - 2826
  23/4/1986  6  842  الميثاق  ياسين صالح   مرارة العودة- 2827
  25/4/1986  16  8  النهار   سعيد داهش   الرجل الغامض- 2828
  25/4/1986  20  8  النهار   ؟  هدية الشحاذ- 2829
  1986/أيار   28  3  الغد  يوسف سويد   الخليط- 2830
  1986/أيار   27  3  عبير   يعقوب األطرش   إجازة - 2831
  1/5/1986  114  73  الكاتب   إبراهيم جوهر   الحدود - 2832
  1/5/1986  111  73  الكاتب   فايز منصور   الرجل الذي ال يتغير - 2833

2834 -
الفجر   سعيد عبد الواحد  التلميذة

  األدبي
68  47  1/5/1986  

2835 -
الفجر   ابتسام بركات   عالم ثالث

  األدبي
68  45  1/5/1986  

2836 -
المرأة التي صارت 

  قديسة 
الفجر   فرج المالكي

  األدبي
68  38  1/5/1986  

  1/5/1986  58  5  الجديد  عيسي لوباني  الخروج إلى الجبل - 2837
  1/5/1986  65  5  الجديد  سهيل كيوان  عتك نظمية - 2838
  2/5/1986  16  9  النهار  توفيق الديك   ضيوف الفجر - 2839
  3/5/1986  6  4069  الفجر  ابرماهر ج  واختلف االخوة- 2840

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  9/5/1986  5  302/42  االتحاد  مصطفي مرار  وليد الغربتين - 2841
  9/5/1986  17  10  النهار  طاهر حنون  أيام الغربة - 2842
  16/5/1986  5  2/43  االتحاد  أحمد النشار   ورم صغير - 2843
  23/5/1986  5  8/4  االتحاد  يسي لوباني ع  الفصل األخير - 2844
  23/5/1986  16  12  النهار  يوسف أبو ريه   شمس السحب السوداء- 2845
  25/5/1986  6  6014  القدس  سعاد أبو حرب   إرادة اهللا - 2846
  28/5/1986  6  870  الميثاق  أحمد أبو مسلم   ......... !أمل - 2847
  30/5/1986  16  13  النهار  خولة اللبدي  ما أحلى الرجوع إليه - 2848
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  30/5/1986  16  13  النهار  خولة اللبدى  دموع ال تنام - 2849

2850 -
/ أيار   68  6- 5  المواكب  شوقية عروق   رجل ضد المدينة 

  1986/حزيران

2851 -
حديث عن الشمس 

  والقمر 
  1/6/1986  57  10+9  البيادر  جميل الزيات 

2852 -
الخريج والجدار 

  الخامس
  1/6/1986  53  10+9  البيادر  يعقوب أبو جراد

  1/6/1986  51  10+9  البيادر  عبد السالم العابد   يتيمة األم- 2853
  1/6/1986  48  10+9  البيادر  مصطفي الدباغ  الوقائع األخيرة - 2854
  1/6/1986  45  10+9  البيادر  عدنان فاعور  عريس وشهادة - 2855
  1/6/1986  29  10+9  البيادر  ربحي الشويكي  عبير - 2856
  1/6/1986  22  10+9  البيادر  ماهر جابر  قوة البداية - 2857
  1/6/1986  6  6014  القدس  رجب الحطاب  يدة واألخرس القع- 2858
  1/6/1986  84  6  الجديد  أبو سليمان  الصخرة - 2859
  1/6/1986  78  6  الجديد  عدنان عباس   االشباع - 2860

2861 -
الفجر   محمد المصري   الورقة والقيود 

  األدبي 
69  66  1/6/1986  

2862 -
الفجر   زياد صفوري  مناسبة قبل الليل

  األدبي 
69  56  1/6/1986  

2863 -
الفجر   عزت الغزاوي  ورةالص

  األدبي 
69  50  1/6/1986  

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

2864 -
الفجر   سامي كيالني  اليكم هذا النبأ

  األدبي 
69  46  1/6/1986  

  1/6/1986  110  74  الكاتب  وليم فو سكرجيان   تلك-بضعة أمتار- 2865
  1/6/1986  108  74  الكاتب  محمود شقير   االنتظار- 2866
  5/6/1986  65  93  العودة  إبراهيم جوهر   دائرة الجوع- 2867
  6/6/1986  17  14  النهار  عاطف حسن   اغنية للخريف- 2868
  13/6/1986  16  15  النهار  طلعت شناعة  كشك الشاي- 2869
  13/6/1986  5  25/43  االتحاد  يوسف جمال   االةتاد- 2870
  15/6/1986  5  6023  القدس  أحمد الرفاعي  القتيلة- 2871
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  22/6/1986  5  6040  القدس  أمجد لبادة    مفتاح الفرجالصبر- 2872
  25/6/1986  6  891  الميثاق  ماجدة الطريفي  حينما زغردت السماء- 2873
  27/6/1986  5  37/43  االتحاد  زياد عبد الفتاح   لن أغتسل الليلة- 2874
  29/6/1986  5  6047  القدس  إياد حسني محمود   الضمير الوليد- 2875
  1986 –تموز   24  5 – 4  الغد  حسين مهنا   اجتماع هام- 2876

2877 -
الفجر   وليم فوسكرجيان  الزبون االخير

  األدبي
70  62  1/7/1986  

2878 -
يوم في حياة رجل 

  محترم جدا
الفجر   خالد الجبور

  األدبي
70  58  1/7/1986  

2879 -
الفجر   موسي خوري  سباعية آدم والسقاء

  األدبي
70  52  1/7/1986  

  1/7/1986  76  7  الجديد  محمد أبو النصر  منارات في االفق- 2880
  1/7/1986  70  7  الجديد  محمد نفاع  تخطيط جديد للبلد- 2881
  1/7/1986  109  75  الكاتب  فيصل الزعبي  المالحق- 2882

2883 -
الرحيل عن درب 

  الشمس
  1/7/1986  109  75  الكاتب  باسم الهيجاوي

  1/7/1986  106  75  الكاتب  هيفاء أسعد  لدرب- 2884
  1/7/1986  102  75  الكاتب  صبحي حمدان   االزمنة الرديئة- 2885
  1/7/1986  99  75  الكاتب  صبحي شحروري  ووشالقا- 2886

2887 -
عن راشد وحيزران 

  والمخيم
  1/7/1986  97  75  الكاتب  عمر حمش

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  2/7/1986  6  897  الميثاق  ياسر قطاوي  األعمى- 2888

2889 -
الحب المؤبد والضمير 

  الشاق
  3/7/1986  62  95  العودة  عائشة المغربي

  4/7/1986  16  18  النهار  منتصر عناني   أنا ضحية نفسي - 2890
  6/7/1986  6  6054  القدس  ناهد أبو زنيمة   رويدك أيها القاضي - 2891
  9/7/1986  7  903  الميثاق  رحاب زقوت   الصمت الرهيب - 2892
  11/7/1986  5  49/43  االتحاد  أكرم هنية   شرق شمال اللطرون - 2893
  11/7/1986  17  19  النهار  عدنان مهنا  العود أحمد- 2894
  13/7/1986  9  6061  القدس  فريدة جاموس  من أجل عينيك- 2895
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2896 -
متتالية الحب والخوف 

  والسفر
  17/7/1986  66  96  العودة  نعمات البحيري

2897 -
ما أحدثه الذئب في 

  " بني لهب"مدينة 
  17/7/1986  4  4405  الشعب  آس السافي 

  18/7/1986  5  55/43  االتحاد  يوسف جمال   الطائرة والشاعوب- 2898
  18/7/1986  16  20  النهار  يعقوب أبو جراد  شهيد األوهام - 2899
  20/7/1986  9  6068  القدس  بشير بركات  رحلة أندلسية - 2900
  21/7/1986  7  938  الميثاق  جمال دندن   أمل والحارة المنسية - 2901
  24/7/1986  7  916  الميثاق  جمال دندن  الحب أقوى - 2902
  25/7/1986  5  61/43  االتحاد  مصطفي مرار  على كيس غيرك - 2903
  1986/آب/تموز   71  8 – 7  المواكب  نجوى بقلي   طائر النورس- 2904
  1986/آب/تموز   50  8 – 7  المواكب  أحمد بدران   الزغرودة األخيرة - 2905
  1/8/1986  15  6  الغد  نور عامر  الضحية - 2906
  1/8/1986  17  22  النهار  سعيد سالم   حزينة العينين - 2907

2908 -
بخاطرك يا حجار 

  دارنا 
  1/8/1986  97  76  بالكات  مصطفي مرار

2909 -
حكاية هشام أبو شنب 

  مع العساكر 
  1/8/1986  86  76  الكاتب  فرج المالكي

  1/8/1986  81  76  الكاتب  عزت الغزاوي  التائه- 2910
  1/8/1986  78  76  الكاتب  محمود شقير   المدينة والرجال- 2911
  1/8/1986  67  71  الفجر األدبي   جميل الزيات   قلوب عطشى - 2912

  تباسم الكا  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

2913 -
الفجر   ماجد الطريفي   تبا لكم 

  األدبي
71  65  1/8/1986  

  1/8/1986  6  4455  الشعب   فؤاد حجازي   حيوانات منقرضة - 2914
  1/8/1986  5  67/43  االتحاد  زكي درويش   الجياد- 2915

2916 -
وتلك ... ذلك السبت 

  القدس
  7/8/1986  6  4426  الشعب   عادل األسطة 

  8/8/1986  16  23  النهار  عدنان صفا   الخاسرة - 2917
  10/8/1986  9  6090  القدس   أنس أبو سعدة   األمل السجين - 2918
  12/8/1986  6  4431  الشعب   عادل األسطة   مجرد صورة - 2919
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  14/8/1986  6  4433  الشعب  طاهر حنون  أيام الغربة - 2920
  15/8/1986  16  24  النهار  منتصر عناني  سر الحقيبة الغامضة - 2921
  22/8/1986  17  25  النهار  أحمد محمد عوض  وحي األحداثمن - 2922
  24/8/1986  6  6101  القدس  سلوى النجار  الطيف الغريب- 2923
  29/8/1986  16  26  النهار  محمد صوالحة  القرار- 2924
  31/8/1986  6  6108  القدس  جميل الزيات  الولد الضائع- 2925
  1986/أيلول/ تموز  53  3  الشرق  غادة دحلة   المرأة حين تحب- 2926
  1986/أيلول/ تموز  37  3  الشرق  محمد على سعيد   الجيران حكاية- 2927
  1986/أيلول/ تموز  15  3  الشرق  نمر نمر   على سنة اهللا ورسوله- 2928

2929 -
العمل   ربحي الشويكي  في مواجهة الصقيع

  الثقافي
النشرة 
  األولى

  1986/ أيلول   16

2930 -
العمل   ذيب عمارة   لوح زينكو

  الثقافي
النشرة 
  األولى

  1986/ أيلول   14

2931 -
العمل   مفيد دويكات   باقة نرجس

  الثقافي
النشرة 
  األولى

  1986/ أيلول   40

  1/9/1986  113  77  الكاتب  عمر حمش   حمدان الصغير - 2932

2933 -
الفجر   أيمن جمعة   عالم عجيب 

  األدبي
72  81  1/9/1986  

2934 -
الفجر   خالد الجبور  الحرب والكرز

  األدبي
72  77  1/9/1986  

  1/9/1986  73  72  الفجر األدبي   يوسف عيسي. د  لماذا لم يأت الشتاء- 2935

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

2936 -
الفجر   محمد أبو خلف   شاطئ النورس 

  األدبي
72  71  1/9/1986  

2937 -
المجهول والمكان 

  اآلخر 
الفجر   سعيد الجواريشي

  األدبي
72  69  1/9/1986  

2938 -
الفجر   ديزى األمير  وصفة الطبيب

  األدبي
72  67  1/9/1986  

  1/9/1986  58   12–11  البيادر  عدنان فاعور  قلب وحبيبتان - 2939
  1/9/1986  73  9  الجديد  وليد أيوب  االنتساب- 2940
  1/9/1986  67  9  الجديد  سهيل كيوان  القلق- 2941
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2942 -
خطاب العشاق التي 

  طيرها الهواء
  5/9/1986  16  27  النهار  ؟

  6/9/1986  6  4182  الفجر  زياد صفوري  العزاء- 2943
  7/9/1986  6  6115  القدس  عصري فياض  ل التكبيراتفي ظ- 2944
  12/9/1986  5  102/43  االتحاد  عيسي لوباني  الصورة- 2945
  14/9/1986  5  6122  القدس  يوسف الحمدوني   بعد فوات األوان- 2946
  21/9/1986  6  6129  القدس  فريدة جاموس   خرجت ولن تعود- 2947
  26/9/1986  16  30  النهار  ختام غنام   دموع الفرح- 2948
  26/9/1986  17  30  النهار  محمد عبد المجيد  الوظيفة- 2949
  1986 –تشرين أول   28  7  الغد  على حسين خلف   مدن وغريب واحد- 2950
  1986-1ت- أيلول  72  10- 9  المواكب  شوقية عروق  الثأر- 2951

2952 -
عصفورتان من 

  الحجاز
  1/10/1986  84  10  الجديد  سامي كيالني

  1/10/1986  80  10  الجديد  أبو سليمان   الزرع الحالل- 2953
  1/10/1986  68  10  الجديد  رياض بيدس   لمة واحدة بس ك- 2954

2955 -
الفجر   خالد الجواريشي   يا لو ... يا ... لو 

  األدبي
73  55  1/10/1986  

2956 -
الفجر   محمود جرادات   خيبة أمل 

  األدبي
73  52  1/10/1986  

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

2957 -
الفجر   هر حنونطا  ناجح يسبق القافلة 

  األدبي
73  50  1/10/1986  

2958 -
الفجر   خالد الجبور  حلم الليل وأسئلة النهار

  األدبي
73  47  1/10/1986  

2959 -
الفجر   ديزي األمير  الباكية 

  األدبي
73  44  1/10/1986  

  1/10/1986  116  78  الكاتب  إبراهيم العلم . د  سجين القرية- 2960

2961 -
تسع عشرة قصة 

  قصيرة جداً
  1/10/1986  111  78  الكاتب  محمود شقير 

  3/10/1986  16  31  النهار  يوسف عوض   في قفص االتهام- 2962
  10/10/1986  5  126/43  االتحاد  محمد على طه ولكم ، بعد ، طول - 2963
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  البقاء 
  11/10/1986  6  4227  الفجر   زياد صفوري   النزل- 2964
  17/10/1986  16  33  النهار  ميالد الحصري  شجرة الحب- 2965
  24/10/1986  16  34  النهار  الطوباسينضال   وجه تائه في الضباب- 2966
  24/10/1986  5  137/43  االتحاد  عيسي لوباني  وانتهت الحرب- 2967
  31/10/1986  17  35  النهار  منى عبد اهللا   ال حياة مع اليأس - 2968
  31/10/1986  5  143/43  االتحاد  مصطفي مرار  الشيوعي - 2969

2970 -
حكاية الطريق إلى 

  الجنة 
  1986- تشرين ثاني  7  6  الغد  حمودة األسمر 

  1/11/1986  50  1  البيادر  ناهد مكي   طفل المخيم- 2971

2972 -
جوارك عليك رد 

  ياتأبط شراً ..... 
  1/11/1986  29  1  البيادر  حارثة عياد

2973 -
من قصص االغتراب 

  الفلسطيني
  1/11/1986  28  1  البيادر  محمد أبو جراد

  1/11/1986  58  11  الجديد  مرزوق حلبي  األوالد- 2974
  1/11/1986  52  11  جديدال  عدنان عباس  هؤالء أخوتي- 2975
  1/11/1986  71  74  الفجر األدبي  خالد الجبور  ثالث قصص قصيرة جداً - 2976

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

2977 -
الفجر   مهدي جبر  شجرة الصفصاف 

  األدبي
74  69  1/11/1986  

2978 -
الفجر   سامي زيدان   حليمة تضع 

  األدبي 
74  67  1/11/1986  

2979 -
الفجر   نعمات البحيري  حبات الندى 

  األدبي
74  64  1/11/1986  

  1/11/1986  108  79  الكاتب  فايز منصور  األسطى- 2980

2981 -
انتحار اخطبوط رقم 

"3"  
  1/11/1986  111  79  الكاتب  إيمان منصور

  1/11/1986  106  79  الكاتب  قاسم منصور   وجه من الماضي - 2982
  1/11/1986  104  79  الكاتب  عمر حمش  ليل ونجوم- 2983
  7/11/1986  16  36  النهار  محمد طلعت   بيت العلم والصورة - 2984
  7/11/1986  16  36  النهار  يوسف اعويض  وكانت النهاية - 2985
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  7/11/1986  17  36  النهار  ايناس عبد القادر  الغلطة والثمن - 2986
  7/11/1986  5  149/43  االتحاد  رياض بيدس  الكلمات المكسورة- 2987
  7/11/1986  5  149/43  االتحاد  رياض بيدس  عاشق الروح- 2988
  14/11/1986  5  155/43  االتحاد  سامي محاميد  المشهد األخير - 2989
  14/11/1986  17  37  النهار  حسين سعيد طه  عمارة األحالم - 2990
  16/11/1986  5  6185  القدس  سميرة معروف  التائبة - 2991

2992 -
النابغة الزبياني يهجو 

  النعمان بن المنذر 
  18/11/1986  6  4525  الشعب  أكرم هنيه

  21/11/1986  17  38  النهار  ميالد الحصري  المنية سهم - 2993
  21/11/1986  5  161/43  االتحاد  مصطفي مرار  رخصة سالح- 2994
  23/11/1986  5  6192  القدس  فاروق أبو خميرة   نقطة تحول- 2995

2996 -
الماء الراكد ... تحركي
  يأس 

  25/11/1986  6  4532  الشعب  محمد روحي

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  ددالع

  28/11/1986  16  39  النهار  منتصر عناني  أيام القلق- 2997
  28/11/1986  17  39  النهار  سهيل مشوح   أيام من سفر العودة - 2998
  30/11/1986  5  6199  القدس  أمجد عبد الكريم   بقاء- 2999

3000 -
يوم قتل إبراهيم 

  األقرع 
  1/1986ك/ 2ت  75  12- 11  المواكب   أكرم هنية 

  1/1986ك/ 2ت  83  12- 11  المواكب   روقشوقية ع  الصقيع- 3001
  1/1986ك/ 2ت  79  12- 11  المواكب   ناجي ظاهر  الطفلة والدمية - 3002
  1/1986ك/ 2ت  83  8- 7  عبير  صفاء عمير   ال بأس - 3003

3004 -
الفجر   سامي زيدان  جلة أم حسين 

  األدبي 
75 -76  65  1/12/1986  

3005 -
الفجر   تيسير صفدي  صروة 

  األدبي 
75 -76  62  1/12/1986  

3006 -
ت األحياء األموا

يحاكون األحياء 
  األموات 

الفجر   محمد روحي
  األدبي 

75 -76  59  1/12/1986  

  1/12/1986  75  12  الجديد  رياض بيدس  األوراق ال تطير عالياً- 3007
  1/12/1986  62  12  الجديد  محمد نفاعخفاش على اللون - 3008
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  األبيض 
  5/12/1986  5  173/43  االتحاد  سهيل كيوان  القبلة- 3009

3010 -
شمال شرق دير 

  للطرون ا
  9/12/1986  6  4546  الشعب  أكرم هنيه 

  12/12/1986  17  41  النهار  ميسلون هادي   استجواب- 3011
  12/12/1986  17  41  النهار  نضال القاضي  الطائر - 3012
  14/12/1986  5  6213  القدس  خالد شاموس  الصفعة- 3013
  15/12/1986  5  185/43  االتحاد  مصطفي مرار  القادرون- 3014
  19/12/1986  17  42  النهار  سالمة مصطفي  رحيل األحالم - 3015
  20/12/1986  6  4267  الفجر  زياد صفوري   مطلوب عمال تنظيفات - 3016
  21/12/1986  8  6220  القدس  ؟  الصداقة الحقة- 3017

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

3018 -
عبد الرحمن الخارج 
  مازال يحاول العودة

  23/12/1986  6  4560  الشعب  محمد روحي

  1/1/1987  123  81  الكاتب  وليم فوسكرجيان  المدينة الكبيرة- 3019
  1/1/1987  120  81  الكاتب  عادل خفاجة  ثالث قصص للفقر- 3020

3021 -
القارب والصراصير 

  والذباب
  1/1/1987  19  3+2  البيادر  محمد أبو جراد

  1/1/1987  67  1  الجديد  يوسف جمال   طريق الماليات - 3022
  1/1/1987  64  1  الجديد  مصطفي مرار  أين عيوش- 3023

3024 -
أبو شمادة يكف عن 

  المزاح
  1/1/1987  59  1  الجديد  سهيل كيوان

  2/1/1987  5  195/43  االتحاد  رياض بيدس  مستورة والحمد هللا - 3025
  2/1/1987  16  44  النهار  باسمة قنابيطة  العودة- 3026
  9/1/1987  5  200/43  االتحاد  سامي محاميد  أرض ومطر- 3027
  9/1/1987  17  45  رالنها  يوسف الحمدوني  مطلوب سكرتيرة- 3028
  11/1/1987  9  6241  القدس  يعقوب زنانيري  الحب القاتل- 3029
  16/1/1987  5  206/43  االتحاد  مصطفي مرار  فهد العرب- 3030
  16/1/1987  16  46  النهار  باسل أبو بكر  بائعة الحليب- 3031
  16/1/1987  17  46  النهار  رياض أبو الليل  جراح الماضي- 3032
  22/1/1987  9  2  الجماهير  مروان العسلي  العرس- 3033
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  23/1/1987  17  47  النهار   رزق العتلة  المنحدر- 3034
  24/1/1987  4  4332  الفجر  هديل رزق  مشمشة الفلسطينية- 3035
  25/1/1987  5  6255  القدس  مريم جبر  أشياء صغيرة - 3036
  30/1/1987  5  218/43  االتحاد  نايف أبو عيشة  عند الحاجز- 3037
  30/1/1987  16  48  النهار  رائد أحمد على   أبو صنارة- 3038
  1987 –شباط   37  9  عبير  حليمة جوهر  ما العمل ؟ ؟- 3039
  1987 –شباط   70  "2"النشرة  العمل الثقافي  حسين أبو هالل  الزيارة- 3040

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

3041 -
العمل   محمد أبو النصر  الراجلون الحفاة

  الثقافي
2"النشرة

"  
  1987 –شباط   108

3042 -
العمل   نايف أبو عيشة   ام سر إلى األم

  الثقافي
2"النشرة

"  
  1987 –شباط   16

3043 -
العمل   نزيه شوباشي  حبيبتي طفلة شعفاطية 

  الثقافي
2"النشرة

"  
  1987 –شباط   42

  1/2/1987  123  82  الكاتب  أسامة العيسة  أحن اليك يا شمالية - 3044

3045 -
ثالث جلسات مع 

  الذاكرة 
  1/2/1987  121  82  الكاتب  فيصل الزعبي 

  1/2/1987  83  2  الجديد  عدنان عباس  حياتكم الباقية - 3046
  1/2/1987  71  2  الجديد  رياض بيدس  الزيارة- 3047
  3/2/1987  3  4601  الشعب  حسن داود  نسوة النبطية المؤمنات- 3048
  6/2/1987  5  224/43  االتحاد  ادوار الياس  الضيف الكبير- 3049
  13/2/1987  16  50  النهار  سعيد عسقالن   ثم افترقنا - 3050
  13/2/1987  17  50  النهار  يوسف الحمدوني   السنينعاشق في- 3051
  19/2/1987  8  4  الجماهير  جورج حتى  يوم عادي- 3052
  19/2/1987  8  4  الجماهير  شاكر نوري  ذلك المشهد- 3053

3054 -
الموت على أبواب 

  المخيم
  20/2/1987  6  192  الموقف  سعيد عياد

  20/2/1987  5  236/43  االتحاد  ادوار الياس  السياج الوردي- 3055
  20/2/1987  16  51  النهار  فاطمة خليل   جزاء أم- 3056
  20/2/1987  16  51  النهار  باسل أبو بكر  التاريخ يعيد نفسه- 3057
  20/2/1987  17  51  النهار  عدنان السمان  البائع المتجول- 3058
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  27/2/1987  16  52  النهار  منيرة شريح  الفراشة- 3059

3060 -
الطيب مقره في 

  األعلى
  27/2/1987  13  185  الموقف   زياد أبو صالح 

  1987/ آذار   61  10  عبير  إبراهيم العلم. د  كوفيةال- 3061
  1987/ ربيع   75  " 2"الجزء  المسيرة   عفيف شليوط  السرير ، الغرفة وأنا - 3062

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1987/ ربيع   76  " 2"الجزء  المسيرة  أشرف جار  مأساة من الحياة - 3063
  1987/ ربيع   78  "2"الجزء  المسيرة  طاهر حنون  قإحساس بطول الطري- 3064
  1987/ ربيع   82  "2"الجزء  المسيرة  إبراهيم جمعة  نسر العودة- 3065

3066 -
شمال شرق دير 

  اللطرون
  1/3/1987  76  "2"الجزء  المسيرة  أكرم هنية 

  1/3/1987  107  73  الكاتب  منصور عكاوي  من صفحات مخيم- 3067
  1/3/1987  45  4  البيادر  محمد األخرس  فرحان ذات مساء- 3068
  1/3/1987  44  4  البيادر  صافيناز سالم  الزنابق البيضاء- 3069
  1/3/1987  42  4  البيادر  عادل كامل  فيل في بيتي- 3070

3071 -
الفجر   سامي زيدان  هل يدفع الثمن

  األدبي 
77 -78  78  1/3/1987  

3072 -
الفجر   فرج المالكي  مع وقف التنفيذ

 األدبي 

77 -78  76  1/3/1987  

3073 -
حكاية صاحب 

 األصول والشاب
  المفتول

الفجر   موسي خوري 
 األدبي 

77 -78  65  1/3/1987  

  1/3/1987  76  3  الجديد   اسمهان خاليله  الحقيقة- 3074
  6/3/1987  17  53  النهار  رائد أحمد على   الزبون األول- 3075
  6/3/1987  16  53  النهار  باسل أبو بكر   ورقة اليانصيب- 3076
  6/3/1987  5  248/43  االتحاد  ادوار الياس  من تحت رأس األستاذ- 3077

3078 -
حديث الرجل القادم 

  من الكهف
  6/3/1987  13  199  الموقف  محمود حنفي

3079 -
مقهي النسوة 

  االكاديميات
  10/3/1987  3  4636  الشعب  حسن داود

  13/3/1987  17  54  النهار  رائد أحمد على  ضيف البحر- 3080
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  13/3/1987  16  54  النهار  رزق العيلة  تسقط الذاكرة- 3081
  15/3/1987  5  6303  دسالق  سعاد أبو حرب  رحلة االنتظار- 3082
  20/3/1987  5  260/43  االتحاد  سهيل كيوان  جزيرة الحرية- 3083

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  20/3/1987  16  55  النهار  باسل أبو بكر  الزجاج المكسور- 3084
  20/3/1987  16  55  النهار  يوسف الحمدوني  دماء على االسفلت- 3085
  26/3/1987  60  114  العودة  عادل  ل من كانون األحد األو- 3086

3087 -
لماذا رحلت أم محمد 

  ماري قبل 
  27/3/1987  4  266/43  االتحاد  ادوار الياس

3088 -
األلف الثاني بعد 

  الميالد
          

  28/3/1987  4  4395  الفجر  زياد صفوري  بائع الكتب- 3089
  31/3/1987  3  4657  الشعب  يوسف الحمدوني  مربط الحمار- 3090

3091 -
رة أزهار إلى مقب

  المخيم
  1/4/1987  115  84  الكاتب   عمر حمش

  1/4/1987  110  84  الكاتب  محمود شقير  قصص قصيرة جداً- 3092
  1/4/1987  4  4409  الفجر  هديل رزق  لَم الشمل- 3093
  1/4/1987  80  4  الجديد  عفيف شليوط  السرير ، الغرفة وأنا - 3094
  1/4/1987  73  4  الجديد  رياض بيدس  موطئ قدم - 3095
  1/4/1987  68  4  الجديد  يل كيوانسه  اورشليم من ذهب- 3096
  1/4/1987  65  4  الجديد  مصطفي مرار  فأحسن الخروج- 3097
  2/4/1987  8  7  الجماهير  جورج حتى   فاطمة والمرآة - 3098
  3/4/1987  5  272/43  االتحاد  جبار ياسين  بيت الحلم - 3099
  3/4/1987  16  57  النهار  حسين طه  يحدث دائماً- 3100
  10/4/1987  6  58  النهار  منتصر عناني  البيت المحترق- 3101
  17/4/1987  6  65  النهار  رائد أحمد على  االوكازيون- 3102
  19/4/1987  5  6338  القدس  بسام جبر  طائر االحالم- 3103
  24/4/1987  6  72  النهار  رائد أحمد على   اللقاء- 3104
  24/4/1987  5  289/43  االتحاد  مصطفي مرار  التضخم األمني- 3105
  27/4/1987  50  3  القلم  تيسير صفدي  الحجالت والصياد- 3106
  27/4/1987  36  3  القلم  محمد البلعاوي  الزائر- 3107
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  30/4/1987  5  294/43  االتحاد  ماجدة القدسي  القرار الصعب- 3108

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1987-أيار- نيسان  53  12- 11  عبير  طلعت فهمي  انغام ضائعة- 3109
  1/5/1987  6  79  النهار  كمال العويضة  انتحار قلب- 3110
  1/5/1987  112  85  الكاتب  وليم فوسكرجيان  الزبون اآلخر- 3111

3112 -
بعد .... قبل الظهيرة 

  المساء
  1/5/1987  108  85  الكاتب  محمود شقير

  1/5/1987  43  5  البيادر  رائد أحمد على   نزهة في الظالم - 3113
  1/5/1987  42  5  البيادر  مهدي جبر   شجرة الصفصاف- 3114

3115 -
حتى ال يلتهم الذاكرة 

  يانالنس
  1/5/1987  39  5  البيادر  يوسف الحمدوني

  1/5/1987  37  5  البيادر  منير عند األمير   قارب على سطح الماء- 3116
  1/5/1987  36  5  البيادر  على حداد  رحلة إلى المدينة - 3117

3118 -
الفجر   زياد صفوري  الصفعة

  األدبي
79 -80  69  1/5/1987  

3119 -
الفجر   فخر الدين الديك   عاصفة وعاصمة 

  األدبي 
79 -80  73  1/5/1987  

  1/5/1987  69  5  الجديد  مصطفي مرار   اإلجازة- 3120
  8/5/1987  6  86  النهار  يوسف الحمدوني   نهاية فارس األحالم - 3121
  8/5/1987  6  86  النهار  رائد أحمد على   البائس- 3122
  15/5/1987  6  93  النهار  رائد أحمد على   جراح األقدار- 3123
  15/5/1987  5  2/4  االتحاد  جبار ياسين   وداع- 3124

3125 -
م في حياة انسان يو

  قلق 
  17/5/1987  4  4455  الفجر  زياد صفوري 

  17/5/1987  9  6366  القدس  عبد السالم مراعية   التضحية والجزاء - 3126
  1987/ حزيران   15  4  الغد  مصطفي مرار  موكب األمهات - 3127
  1/6/1987  41  6  البيادر   محمود توفيق   ماجستير - 3128
  1/6/1987  32  6  بيادر ال  فخر الدين الديك   لو يعد لك مكان هنا - 3129

3130 -
كاسبر في مغارة 

  جديدة 
  1/6/1987  23  6  البيادر   تيسير صفدى 

  1/6/1987  22  6  البيادر   رائد أحمد على   سوق األربعاء - 3131
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  1/6/1987  21  6  البيادر   أمين خير الدين   الرجل الرخيص - 3132

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  1/6/1987  19  6  البيادر   وارد سالم   ة المدينة غاب- 3133
  1/6/1987  17  6  البيادر   عادل كامل   االثاري - 3134
  1/6/1987  16  6  البيادر   عدنان فاعور   جرس التاجر - 3135
  1/6/1987  70  6  الجديد  سهيل كيوان   العنب مالح في غزة - 3136
  11/6/1987  7  117  النهار   منى عبد اهللا   الصديقة - 3137
  11/6/1987  7  117  النهار  ميالد الحصري  شر المرأة - 3138
  12/6/1987  5  25/44  االتحاد  مرزوق حلبي   لقاء من نوع خاص - 3139
  14/6/1987  7  120  النهار   رائد أحمد على   القرار- 3140

3141 -
اخشى أن أقبض على 

  الريح
سيف الدين 

  اإليراني 
  21/6/1987  7  127  النهار 

  21/6/1987  7  127  النهار   حسين طه   الكلب األقرع- 3142
  28/6/1987  7  134  النهار   باسمة قنا بيطة  اليوم الموعود- 3143
  28/6/1987  4  4492  الفجر   صبحي حمدان   الهرولة - 3144
  1987/ تموز   48  5  الغد  يوسف جمال   ظلمات الليالي - 3145
  1/7/1987  113  87  الكاتب   أشرف غيطان   شتاء - 3146
  1/7/1987  116  87  الكاتب   ناجي ظاهر   خطوة إلى األمام - 3147
  1/7/1987  117  87  الكاتب   ناجي ظاهر   األفق البعيد- 3148
  1/7/1987  41  7  البيادر   عوني صادق   حدث في يوم ماطر - 3149
  1/7/1987  40  7  البيادر   رائد أحمد على   اغتيال الفجر - 3150
  1/7/1987  37  7  البيادر   أحمد هيبى   المعلم والبواب - 3151
  1/7/1987  16  7  البيادر   وفاء قباني   خطام وجه وبحر - 3152

3153 -
الفجر   عزت الغزاوي  سجينة 

  األدبي 
81 -82  69  1/7/1987  

3154 -
قصى يزرع طفالً في 

  القدس 
الفجر   سامية الخليلي

  األدبي 
81 -82  66  1/7/1987  

  1/7/1987  63  7  الجديد  مصطفي مرار   بكرة بجيب أربعة - 3155
  2/7/1987  7  138  النهار   جمال ناجي   أيام الحسنات - 3156
  2/7/1987  7  138  النهار   حردان جمال  نهاية عاشق الحياة - 3157
  2/7/1987  6  13  الجماهير   عفيف سالم   الخيمة - 3158
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  3/7/1987  5  42/44  االتحاد  مصطفي مرار   " العرب برلك " أيام - 3159

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

  5/7/1987  5  4500  الفجر   أيمن جمعة   ؟ ......... متى يأتي - 3160
  9/7/1987  7  145  النهار   مجدولين أبو الرب   بال عنوان - 3161
  12/7/1987  10  6420  القدس  أحمد محمد عوض   اللقاء األخير - 3162
  16/7/1987  59  122  العودة   عبد الكريم سمارة   مجلس العموم - 3163
  17/7/1987  4  54/44  االتحاد  زهير دعيم   شرفة وسنونو- 3164
  19/7/1987  7  155  هار الن  ليلي إبراهيم   البحث عن يوم سابع - 3165
  19/7/1987  7  155  النهار   باسمة قنابيطة   األرض الطيبة - 3166
  19/7/1987  7  155  النهار   بركات عبود   الرحيل - 3167
  21/7/1987  3  4765  الشعب   عادل األسطة   صباح حزيراني - 3168
  21/7/1987  3  4765  الشعب  عادل األسطة   أهكذا فجأة ، يا آنسة - 3169
  26/7/1987  5  4521  الفجر  محمد مكي   الفنجان - 3170
  28/7/1987  3  4772  الشعب   روز عادل   ظهيرة - 3171
  28/7/1987  3  4772  الشعب   روز عادل   مساء - 3172
  30/7/1987  68  123  العودة   عبد الكريم سمارة   النصف - 3173
  1/8/1987  7  4776  الشعب   عبد القادر حماد   قصة بال نهاية - 3174
  1/8/1987  114  88  ب الكات  إبراهيم العلم   الكوفية البيضاء - 3175
  1/8/1987  118  88  الكاتب   وضاح السعد   الصديق - 3176
  1/8/1987  121  88  الكاتب   باسم النبريص   بيت الراحة - 3177
  23/8/1987  5  4486  الفجر   محمد أبو حسين   تلمس الطريق - 3178

3179 -
الفجر   محمد مكي   الشيخ نصر يشارك 

  األدبي 
83 -84  82  1/9/1987  

3180 -
هلوسة على جسر 

  العودة 
الفجر   سامي زيدان

  األدبي 
83 -84  86  1/9/1987  

3181 -
الفجر   ناجي ظاهر   وجه أبي هشام 

  األدبي 
83 -84  89  1/9/1987  

  6/9/1987  5  4500  الفجر   سناء بدوي   عيادة طب األسنان- 3182
  27/9/1987  5  4521  الفجر   رياض جبران  بائعة الميرمية - 3183
  27/9/1987  10  6495  القدس   ابراهيم قندلفت  الحب والسجن والقبر- 3184
  1/10/1987  50  1  البيادر  ناهد مكي   طفل المخيم - 3185
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  1/10/1987  28  1  البيادر  محمد أبو جراد  لقطات من الداخل والخارج - 3186

  اسم الكاتب  عنوان القصة  
  /المجلة

  الصحيفة
  التاريخ  الصفحة  العدد

3187 -
... جوارك عليك رديا 

  تأبوا شرا
  1/10/1987  29  1  البيادر   محمد أبو جراد 

3188 -
... سادة العواصم 

  السادات 
  1/10/1987  108  90  الكاتب   محمود شقير 

  1/10/1987  112  90  الكاتب   مصطفى مراد   الجنازة - 3189
  1/10/1987  115  90  الكاتب   عمر أبو عقاب  عودة الطيور الدورية- 3190

3191 -
نسمات في صيف 

  ماطر 
  1/10/1987  118  90  الكاتب   هيثم الصادق 

3192 -
عن راشد وحزيران و 

  خيم الم
  1/10/1987  123  90  الكاتب   عمر حمش 

  1/10/1987  120  90  الكاتب   محمد أبو النصر  الضريح والكلب - 3193
  4/10/1987  10  6502  القدس  ابراهيم قندلفت  حفر حفرة لزوجته- 3194
  11/10/1987  10  6509  القدس  جمال حردان  فاتنة بين ليلتين - 3195

3196 -
محمود شاكر   دموع في عيون وقحة 

  رجب
  11/10/1987  5  4535  الفجر

  13/10/1987  4  4845  الشعب   أحمد النشار   ورم صغير- 3197
  25/10/1987  10  6523  القدس   رائد أحمد علي   المصطف األبيض - 3198
  25/10/1987  5  4549  الفجر  مفلح نادي   المأساة والخالص - 3199

3200 -
أغصان النرجس وما 

  بعد الرحيل
  1/11/1987  10  6530  القدس   أحمد أبو المكارم

  1/11/1987  86  91  الكاتب  سلوى بكر   يح بساط الر- 3201

3202 -
منصور محمد   حمار وحمار

  عكاوي 
  1/11/1987  91  91  الكاتب 

  8/11/1987  14  6537  القدس   نافذ محمد فضل   شجاعة طفل - 3203
  10/11/1987  10  4837  الشعب   أحمد رفيق عوض  حوارية- 3204
  1/12/1987  71  92  الكاتب   عمر حمش  الميالد- 3205

3206 -
القارب والصراصير 

  الذبابو
  1/12/1987  19  3- 2  البيادر  محمد أبو جراد

  6/12/1987  10  6565  القدس   جمال حردان  الثأر الضائع - 3207
  13/12/1987  10  6572  القدس   ناهد أبو زينة   أين تكمن السعادة الحقة - 3208
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  فهرس الموضــوعات
  

  رقم الصفحة  العنوان
 

1  
 

3 
4 
7 
16 
20 
21 
23 
26 
29 

 

32 
34 
47 
60 
77 
88 

 

98 
99 
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102 
110 
117 
118 
122 
125 
129 
136 
143 

 

147 
148 

148 
153 
160 

161 
169 

1169 
2173 

 

175 
178 
179 
182 
187 
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188 
 


19671987189 

190 
192 
197 
203 
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