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   القصة القصيرة عند ھند أبو الشعر

  دراسة موضوعية و فنية

The Short Story of Hind Abu-Sha`ar:    

An Objective Artistic Study       

  

  :إعداد الطالبة

  نوارة جاسم خالد الفواعرة

  ٠٦٢٠٣٠١٠٠٩:الرقم الجامعي 

  

  :إشراف الدكتور

  عبد الباسط مراشدة

  

  

  التوقيـــــع                          أعضاء لجنة المناقشة

                                                   

  
  ___________  )رئيساً (  دة ـــــالدكتور عبدالباسط مراش

  ___________  )عضواً (    داد ــــــAستاذ الدكتور نبيل حا

  ___________  )عضواً (  ي ــــاAستاذ الدكتور جھاد المجال

  ___________  )عضواً (  اAستاذ الدكتور محمد صالح الشنطي 

    

  

  

  
قFFFدمت ھFFFذه الرسFFFالة اسFFFتكماJً لمتطلبFFFات الحصFFFول علFFFى درجFFFة الماجسFFFتير فFFFي 

  .كلية ا�داب في جامعة آل البيتم في ١٩/٧/٢٠٠٩

  

  .م١٩/٧/٢٠٠٩: صي بإجازتھا بتاريخنوقشت وأو
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  ا&ھداء
  

إلى أمي ... إلى روح أبي الطاھرة
  ...الغالية

 وأخص.. إلى جميع ا&خوة وا.خوات

   ....العزيز الدكتور حامد بالذكر ا.خ

أھدي ھذا ... إلى كل ا.عزاء وا.قارب
  ...العمل
  

 الباحثة
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  ھرس المحتوياتف

 
  

  رقم لصفحة    الموضوع

  أ  ..............................  ة المناقشةقرار لجن

  ب  ..............................  ا&ھداء

  ج  ..............................  فھرس المحتويات

  ه  ..............................  ملخص البحث باللغة العربية

  ١  ..............................  المقدمة

  ٤  ..............................  التمھيد

  )٧٢ -١٥(     الفصل اAول المحاور الفكرية والرؤى عند ھند أبو الشعر

 ًJجتماعية: أوJ١٦  ..............................  المضامين ا  

  ١٨  ..............................  الفقر وآثاره على الفرد والمجتمع -١

  ٢٨  ..............................  ومعاناتھا صورة المرأة -٢

  ٣٩  ..............................  العادات والتقاليد -٣

  ٤١  ..............................  المضامين ا�نسانية :ثانياً 

  ٤١  ..............................  الحب -٢

  ٤٥  ..............................  الخيانة -٣

  ٤٧  ..............................  الخوف -٤

  ٥٠  ..............................  الوحدة -٥

  ٥٢  ..............................  الحزن -٦

  ٥٣  ..............................  المضامين الفلسفية :ثالثاً 

  ٥٣  ..............................  الخوف من الزمن -١

  ٥٦  ..............................  الموت -٢

  ٦٠  ..............................  اXغتراب -٣

  ٦٣  ..............................  مضامين أخرى: رابعاً 

  ٦٣  ..............................  اXنتماء وحب الوطن -١

  ٦٨  ..............................  السلطة -٢

  )١١٤-٧٣(           و الشعرالفصل الثاني البناء الفني في قصص ھند أب

 ًXلة  :أوX٧٤  ..............................  العنواند  

  ٧٩  ..............................  البناء الھيكلي :ثانياً 

 ً   ٨٥  ..............................  الشخصيات: ثالثا

  ٩٥  ..............................  البيئة القصصية ووظيفتھا: ابعاً ر

 ً   ١٠٧  ..............................  بناء ا.حداث: خامسا

  ١١١  ..............................  النسيج اللغوي:  سادساً 

  )١٥٢-١١٥(      الفصل الثالث تقنيات السرد والقص عند ھند أبو الشعر

 ًX١١٦  ..............................  الحوار: أو  

  ١٢٠  ..............................  الوصف: ثانياً◌ً 

 ً   ١٢٢  ..............................  الخصائص السيميائية: ثالثا

  ١٢٩  ..............................  شرافستXسترجاع واXا :رابعاً 

 ً   ١٣٤  ..............................  التناص: خامسا

  ١٤٠  ..............................  الرمز: سادساً 
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 ً   ١٤٤  ..............................  ا.حgم:سابعا

 ً   ١٤٧  ..............................  الراوي:ثامنا

  ١٥٣  ..............................  الخاتمة

  ١٥٦  ..............................  قائمة المصادر والمراجع

  ١٦٣  ..............................  ملخص باللغة اJنجليزية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

و 

  ملخص البحث

 

 ،يھدف ھذا البحث إلى دراسة أعمال القاصة ا.ردنية ھند أبو الشعر في فhن القصhة القصhيرة

  .من الوجھتين الموضوعية والفنية

وقد أشار البحث إلى أن الباحثة لم تجد أي مؤلف مستقل درس أعمال القاصhة بشhكل متكامhل 

 والدارسhhين إX مhا كhhان متنhاثراً فhhي كتhب بعhhض النقhاد ؛طhار الموضhhوعي والفنhي ذاتhhهبhالعنوان وا&

  .لقراءة أعمال القاصةوX يشكل محوراً متكامgًً◌ ً ،والصحف المحلية

ومhن اللhواتي  ،فhي ا.ردن و تعد ھند أبو الشhعر مhن القاصhات الرائhدات فhي القصhة القصhيرة

 ،فجhhاءت قصصhhھا تجريبيhhة حداثيhhة تجسhhد أفكارھhhا،يببhhذلن أقصhhى المحhhاوXت فhhي التجديhhد والتجر

  .وتقنياتھا ،ورؤاھا

 :تتمحhور فhي أطhر متنوعhة مثhل ،وقد طرح البحث عhدة أسhئلة حhول قصhص ھنhد أبhو الشhعر

 ،وھناك أسئلة مختصhة بالفنيhات ،ضوعاتھاومو ،ومضامينھا ،ا.بعاد النفسية النسوية في النصوص

  ..وغيرھا ،XتوالدX ، والبنى السردية ،والتقنيات

، مقدمhةھhو  ،إلhى فhرض تقسhيم خhاص بھhا ،طرح الظاھرة المدروسhة فhي الرسhالة تgءموقد 

  .وخاتمة، فصول ةوثgث، وتمھيد

  :الخاتمة على أبرز نتائج البحث والتي كان من أھمھا احتوتوقد 

١- hhhوظ إلhhhكل ملحhhhة بشhhhزت القاصhhhد تحيhhhرأةلقhhhى الم ،hhhياتھا الرئيسhhhت شخصhhhيات فجعلhhhة شخص

hhي،ةأنثويhhى المتلقhhه علhhدث وتعرضhhة  إذ أن ،تحمل الحhhد الباحثhhرراً عنhhزاً مبhhان تحيhhا كhhولكن تحيزھ

بكونھhhا إنسhhان  ،الظلhhم الثنhhائي الhhذي تتعhhرض لhhه وتخفيhhف وطhhأة ،نصhhاف المhhرأةالقاصhhة تطالhhب بأ

  .وبكونھا أنثى بالدرجة الثانية، بالدرجة ا.ولى

فقد كان ھناك تذبhذب ملحhوظ  ،نائيات الضديةالث جمالية الربط بين قصص القاصة على لقد بنيت -٢

الغنى و ،ةالموت والحياو ،سوداوية الحياة وإشراقة ا.ملوبين ، الماضي والحاضر استرجاع بين ما

  .والحضور الغيابو ،والفقر

واتجھhhت نحhhو أسhhاليب ، القاصhhة فhhي مجموعاتھhhا عhhن النمطيhhة والتقليhhد للقصhhة العربيhhة ابتعhhدت -٣

  .الحداثة والتجديد

       

  وهللا الموفق 



١ 

 

 

  ةــدمـالمق

أعمال القاصة ا#ردنية ھند أب�و الش�عر ف�ي ف�ن القص�ة القص�يرة يھدف ھذا البحث إلى دراسة 

  .الموضوعية والفنيةالوجھتين  نم

القصة القصيرة  ي مجال كتابةعجلون من الرائدات فوتعد القاصة ھند أبو الشعر المولودة في 

كان لھن محاو;ت جادة نحو و ،الفن ا:بداعي تجھن إلى ھذاااللواتي  أوائل النساء ومن ،في ا#ردن

ز ف�ي ونلم�س ذل�ك م�ن خ�Aل حض�ورھا المتمي�، فك�راً وفن�اً  اوالتجديد في أس�اليبھ ،فن القصة تطوير

  .الساحة ا#دبية والثقافية

ة ق�د في مجال فن القصة القصير ا:بداعية ھند أبو الشعرري لدراسة أعمال اختياسبب  وكان

ص��يرة بش��كل للف��ن ا#دب��ي بش��كل ع��ام ولف��ن القص��ة الق ھ��و محبت��ي وت��ذوقي :ا#ول ،ن��تج م��ن س��ببين

ومAحظ�ة اس�تعمالھا لتقني�ات حديث�ة  ،القاص�ةاطAع�ي عل�ى مجموع�ات  إل�ىويع�ود : الثاني، خاص

 د لدي الرغبة الكبيرة في دراسة مجموعاتھ�ا وتحليلھ�ا م�ن ال�وجھتين الفكري�ة والفني�ةمما ولّ ، متعددة

وإن القاص�ة تس�تخدم لغ�ة رمزي�ة عميق�ة   س�يما;، المجموع�اتجAء ھ�ذه  في بحث مستقل يزيد من

  .متعددة الد;لة

درس ع�دد م�ن  فق�د ل�ذا، قد ح�ازت عل�ى اھتم�ام النق�اد وا#دب�اء القاصة ونلحظ أن مجموعات

 ،Aفت�ه المتنوع�ةلبع�ض الظ�واھر أتخ�ص  دراس�ات جزئي�ة ولكنھ�ا، أعمالھا من زوايا متنوعة قادالن

كن ھناك دراسة فلم ت، أفكار وأساليب صياغة متمكنةه المجموعات ثرية بما تقدمه من ولكن تبقى ھذ

 وم�ن، الش�امل الش�عر بھ�ذا ا:ط�ار الفك�ري والفن�يھند أبو ة تشتمل على دراسة أعمال القاصة سابق

حس�ن علي�ان  دراس�ة :المثال ; الحصرلى سبيل ع أعمالھا القصصية التي تناولت الدراسات السابقة

وق�د تح�دث بش�كل جزئ�ي ع�ن بع�ض ، ن الثق�افي الث�انيبحثية مقدمة إلى أوراق ملتقى عم�ا قةفي ور

تن��اول  وق��د ،الموق��ف ا#دب��ي مجل��ة ش��كري عزي��ز الماض��ي مقدم��ة إل��ىدراس��ة بحثي��ة ل و، القص��ص

 ا#ردني�ة القص�ة مق�ا;ت ف�ي"، الص�الحھي�ا ل نقدي�ة دراس�ةو، مجموع�ات القاص�ة ظاھرة الرعب في

 إل��ى بع��ض الدراس��ات الجزئي��ةإض��افة ، فق��ط ض��منت دراس��تھا مجموع��ة الوش��مت وق��د، "المعاص��رة

 ش�كلت وإنما ،متكامل بشكل لھند أبو الشعرالقصصية المجموعات  التي لم تتناول المتناثرة ا#خرى

  .فيھا الظواھر الجزئيةدراسات متفرقة لبعض  بمجموعھا

 ،وخاتم�ة، فص�ول ةوثAث�، وتمھي�د، مقدم�ة إل�ى وقد قسمت الرسالة حسب م�ا فرض�ته البح�ث

 وق�د أحت�وى، تتض�منه الفص�ول الرئيس�ية في�ه م�ا وتب�ين لخطة البحث العام الھيكل على المقدمة تقف

وبيان موقع القاصة من  القصيرة ا#ردنية ونشأتھا ايات القصةبدبسيطة في سماء  التمھيد على وقفة
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 وإنم�ا ج�اءت بحس�ب ب الكتب زمني�اً أتبع في التمھيد ترتي ولم، في فن القصة القصيرة مسيرة تقدمھا

تل�ح الدراس�ة  حياة القاصة ھند أبو الش�عر والت�ي نبذة عنكما أحتوى التمھيد على ، احتياجات البحث

#ن إنت�اج ا#دي�ب ، الفصول ثناياالكثير من ا#مور والقضايا في  #نھا تسھم في تجلية على وجودھا

بص�بغة خاص�ة  يص�بغ أعمال�ه في بيئت�ه ومحيط�ه أو غير مباشر يتأثر بشكل مباشر في رأي الباحثة

  .والمحيط عن تأثير البيئةناتجة 

وب�ين ، أبو الشعر ھندالقاصة  اور الفكرية والرؤى عندوقف على المحفقد : الفصل ا#ول أما

ة وقد تم تقس�يم ھ�ذا الفص�ل إل�ى أربع� ،التي شغلت بال القاصة وحازت على اھتمامھاالمواضيع أھم 

وآث�اره  والت�ي ك�ان م�ن أبرزھ�ا الفق�ر ا;جتماعي�ةالقض�ايا  فقد تناول أھ�م: ر ا#ولالمحو محاور أما

 أھم فقد تضمن: المحور الثاني أما، والتقاليدالعادات ، ومعاناتھا رأةالمصورة ، والمجتمع الفرد على

، الوح��دةو، الخيان��ةو، المض��امين ا:نس��انية الت��ي طرحتھ��ا القاص��ة ف��ي ثناي��ا أعمالھ��ا وھ��ي الح��ب

تداخل ھذه المضامين  صعوبة في ھذا المحور تحديداً بسبب وقد واجھت الباحثة، الخوفو، حزنالو

م�ن أج�ل حاول�ت م�ا أمك�ن أن تخت�ار المض�مون ا#ب�رز ف�ي القص�ة إ; أنھ�ا  ،وصعوبة الفصل بينھ�ا

 با:نس�ان الفلس�فية الت�ي تتعل�ق أھ�م المض�امينقد اش�تمل عل�ى ف: المحور الثالث أما، الدراسة وحسب

، والم�وت، ا:نس�ان م�ن ال�زمنھ�ذا المح�ور إل�ى خ�وف  تع�رض ق�دو وتس�اؤ;ته وجوده ومخاوف�هو

قد احتوى على مضامين أخرى مثل ف: المحور الرابعأما ، في اغتراب ا:نسان الحديث وبحث أيضاً 

  .والسلطة، ا;نتماء وحب الوطن

كان وقد بحث في أر شعرفقد جاء بعنوان البناء الفني في قصص ھند أبو ال: الفصل الثانيأما 

د;ل��ة و، الھيك��ل البن��ائيو، بح��ث ف��ي العن��وان ود;لت��هف، البن��اء الفن��ي ف��ي قص��ص ھن��د أب��و الش��عر

النس��يج و، الح��دث وأنواع��ه ووظيفت��هو، البيئ��ة المكاني��ة والزماني��ةو، الشخص��يات وطريق��ة عرض��ھا

ك�ل ة التي يق�دمھا أسلوب القاصة في رسم ھذه العناصر مع توضيح للوظيفبيان  محاو;ً  ،القصصي

  .المدروسة عنصر من ھذه العناصر

ھ�ذا وق�د رك�ز ، فج�اء بعن�وان تقني�ات الق�ص والس�رد عن�د ھن�د أب�و الش�عر :الفصل الثال�ثأما 

ف�ي إعط�اء ھ�ذه القص�ص جمالي�ه  ھمتس�ا ،برز ما وظفته القاص�ة م�ن تقني�اتأالفصل على عرض 

، القصصي في ثنايا النص عAتھا معامن خAل تداخAتھا وتفا، وأسلوب مميز وعمق ملحوظ خاصة

، و ا;س��تباق، ا;س��ترجاع ھن��د قص��ص القاص��ة وم��ن ھ��ذه التقني��ات الت��ي ك��ان لھ��ا حض��ورھا ف��ي

  .الرواي وتعدد، والرمز، والتناص
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 والت�ي ،قد عرضت أھم النتائج وا#حكام التي توصلت إليھا الباحثة بعد الدراس�ةف :الخاتمة أما

والراغبين ف�ي  ،دم للراغبين في دراسة أعمال الكاتبة من زوايا أخرىتأمل أن تكون إضافة مفيدة تق

  .العون والفائدة دراسة الفن القصصي عموماً 

حلي�ل ف�ي ت لي لھذه الدراسة حتى يكون المجال واس�عاً وغي�ر م�ؤطروقد اخترت المنھج التكام

 لمرونة ; تقيدھابطريقة صحيحة فيھا نوع من ا، وتعليل الظواھر ،وإبراز جمالھا الفني ،النصوص

s الكم��ال  ن# ،أن اجتھ��ادي ھ��ذا ; يخل��و م��ن التقص��ير و، المخت��ار ف��ي إط��ار ض��يق م��نھجح��دود ال

  .وهللا الموفق فمن نفسي وان أخطأت، ن أصبت فھو توفيق من هللاإف، وحده

  الباحثة
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  تمھيد

  لمحة موجزة عن نشأة القصة القصيرة في ا�ردن

إ; بنسب قليلة  ،ولم يتطابق تعريف مع تعريف آخر، لقصيرةختلف النقاد في تعريف القصة اا

مجموع�ة م�ن ا#ح�داث "بأنھ�ا ، تعريف�اً للقص�ة ف�ن القص�ة ف�ي كتاب�ه ذك�ر محم�د نج�موقد  ،ومتفاوتة

إنس�انية مختلف�ة تتب�اين بشخص�يات  دة أو حوادث ع�دة تتعل�قوھي تتناول حادثة واح، يرويھا الكاتب

ويك�ون ، وج�ه ا#رضتتب�اين حي�اة الن�اس عل�ى  عل�ى غ�رار م�ا ف�ي الحي�اة أساليب عيشھا وتصرفھا

"من حيث التأثر والتأثير نصيبھا في القصة متفاوتاً 
)١(

.  

فيختار ، فن إبداعي في،عما يعتريه من مواقف وأحداث مؤثرة فالقاص في لحظة ا:لھام يعبر

فالقارئ الحديث  ،القراء ومواقفه الفكرية إلى لھا رؤاهليبث من خA، وعناية بدقة وينتقيھا شخصياته

ثي�ًرا م�ا يمي�ل أن�ه كبل  ،تحتاج إلى وقت طويل في قراءتھا ات مطولةعلى ا#غلب ; يميل إلى قراء

ي�تAءم م�ع طبيع�ة عص�ره و  ،مطول بعباراته الدالة في وقت قص�يرالغير ا#دبي إلى تذوق ا:بداع 

  .حياته السريعة

م�ن حي�ث ، لت�أثير يختل�ف ب�اختAف الق�ارئ ذات�هالقارئ فأن ھذا اوإذا كانت القصة تؤثر في "

ھو وحده  ،أن العنصر السائد في قصة من القصص، و; يتبادر إلى الذھن، شخصيته وثقافته وبيئته

 ولع�ل تن�وع عقلي�ات، فيھ�ا الت�ي يج�دھا الق�ارئ المتعةأو ھو وحده مصدر ، الجدير بالعناية والتقدير

د مصدر المتعة في التي تحدھي العناصر ، ماختAف أمزجتھ أو، تباين تجاربھم في الحياةأو ، القراء

يلق�ي بناظري�ه عل�ى الس�طح ال�ذي وعل�ى ك�ل ق�ارئ أن ، السطوحددة متعفالقصة مرآة ، ا#دبي ا#ثر

ولكل ق�ارئ أن يط�ل م�ن ، ذي الكوى العديدة، أو لعلھا كالبناء الضخم، بأمانة ودقة، يعكس صورته

)٢(جه وطبيعتهالكوة التي يختارھا له ذوقه ومزا
.  

الق�اص إل�ى تحمي�ل نص�ه  وخاصة إذا لجأ، اً مفتوح الد;لةبات نص، فالنص ا#دبي القصصي

وھ�ي  ،العم�ل طAس�م ھ�ذا وثقافته ھي السبيل إلى فك عندھا تكون شخصية القارئ، بد;;ت رمزية

ريق يسير من بط، لكل قارئ اتجاه معين فيرتسم، لطبيعة وكمية التفاعل بين النص والقارئ المحددة

، انفعال�ه أبعاد ما يرمي إلي�ه الق�اص م�ن مع�اني ود;;ت انتقاھ�ا بعناي�ة ف�ي لحظ�ة خAلھا إلى إدراك

  .عند كتابته لنصه
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تخ�تلط فيھ�ا " نش�أتھا الطويل�ة ف�ي بداي�ة فق�د كان�ت ،أما عن ظھور القصة كفن أدبي وتطورھا

 ،اهايواقع ا:نسان وقضفتبتعد كثيراً عن  في الخيال وكانت تجمح ،با#مور الغيبية الحقائق ا:نسانية

)١(ممكن وما ھ�و مس�تحيل كما كان ; يفرق فيھا بين ما ھو
 ھ�ذا الف�ن ف�ي بدايات�ه ا#ول�ى يھ�تم فك�ان 

ولك�ن ھ�ذا الف�ن اس�تمر ف�ي ، الواقعي�ة البت�ةر و; يھ�تم ب�ا#مو، والخيالية والمس�تحيلة با#مور الغيبية

  .يھتم بالخيال ا:نساني و; يخدم قضايا الواقع ،يتطوره الدائم إلى أن أصبح فن واقع

ف�ي الق�رنين الث�اني والثال�ث بع�د ، أول ما ظھ�ر ف�ي ا#دب اليون�اني"وقد ظھر النثر القصصي

مختلط��اً بالمع��اني  ظ��ل ولكن��ه، فك��ان ا#دب القصص��ي آخ��ر أجن��اس ذل��ك ا#دب ظھ��وراً  ،الم��يAد

وحسبنا أن نمثل بقصتين من أشھر ما وصل إلينا ، السحر وا#مور الخارقة أو، والمخاطرات الغيبية

أو أس�ير ا#حب�اش وفيھم�ا ) وخاركلي�ا، ثي�اجينس(وھاتان القص�تان ھم�ا ، من أدب القصص اليوناني

"اكتملت مقومات ھذا الجنس ا#دبي
)٢(

.  

م�ا تقتض�يه الحق�ائق تنتھي كما يرغب الق�اص بنھايتھ�ا ; عل�ى  فالقصة في ا#دب القديم كانت

 ،أن يس�د م�ا ف�ي الواق�ع م�ن ف�راغ القاص كان يھ�رب م�ن واقع�ه إل�ى الخي�ال م�ن أج�ل#ن  ،الواقعية

  .ويكمل بھذا الفن النقص الذي يعتريه على أرض الواقع

بع��د  أواخ��ر الق��رن ا#ول ف��ي -م��ا ظھ��رت أول -ظھ��رت القص��ة  فق��د الروم��اني ا#دب"وف��ي 

التي ) ساتيريكون( يتجلى ذلك في قصة كما،الميAد على نحو مخالف للقصة اليونانية في بادئ ا#مر

يتمث��ل بھ��ا ذل��ك الت��أثر قص��ة لقص��ص الت��ي وأش��ھر ا، ث��م ت��أثر بالقص��ص اليوناني��ة) بترني��وس(ألفھ��ا 

"ثم إعادته إلى حالته ا#ولىفي مسخ ا:نسان إلى حيوان  )apuleius( )أبوليوس(
)٣(

.  

م��ة ف��ي ب��ادئ ا#م��ر وق��د ت��أثرت القص��ص ا#وروبي��ة بالقص��ص اليوناني��ة والروماني��ة القدي

 قص��ص ظھ��رت فانتش�رت قص��ص المخ�اطرات وقص��ص الج�ن وقص��ص العفاري�ت وا#س��اطير ث�م

العاطف�ة مح�ب  دائم�اً ف�ارس ص�ادق ھو القصة فالفارس بطل اختلطت بقصص الحب التيالفروسية 

إذ ج�نح الكت�اب ، على أن ھذا النوع من القصص قد تقدم على غيره خطوات نحو الواقع"، ل~خرين

، الح�وادث الت�ي دارت ب�ين أبط�ال قصص�ھم مج�ال لى وصف أماكن واقعية في بAدھم جعلوھافيه إ

 قن�اع م�ن الرع�اة والراعي�ات لبس�وا ولك�نھم، أش�خاص حقيقي�ينلوص�ف  ا#بطال عل�ة ھؤ;ءوصار 

)٤(لAرستقراطية
.  
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ي�ال وع�ن وص�ف ابتع�دت ع�ن الخاستمرت في تطورھ�ا ال�دائم إل�ى أن ولكن القصة القصيرة 

تجھت القصة إلى ومنذ أن ا ،الواقع أحداثھا ومجرياتھاإلى قصص تتنسم من عبق  ،المغوار الفارس

  .القصص من القوى السحرية و العجائبية والخيال فتخلصة القصة الحديثة مفھومالواقعية أكتمل 

فق�د وف�دت إلين�ا ف�ي نھاي�ة الق�رن التاس�ع عش�ر م�ن  ،وأما القصة القصيرة بمفھومھ�ا الح�ديث"

بف�ن الخب�ر  مم�ثAً  أ;مه وذلك #نن�ا عرفن�ا ال�نفس القصص�ي تصدف مكاناً خالياً في روح مالغرب فل

-١٨٠٥(الش�دياق وأحمد فارس ، )م ٨٧١ -١٨٠٠(بناصيف اليازجي  ابتداء والحكايات والمقامات

"وج�ورجي زي�دان وميخائي�ل نعيم�ة ،مروراً بسليم البس�تاني ،ورفاعة الطھطاوي ،)م ٨٨٧م
)١(

فق�د  

، القصص�يةشخص�ياتھم  رس�موتنوع�وا ف�ي ، القصص�ية روحالكتاب المن  ھؤ;ء وغيرھم وجد عند

  .خيالية وشخصيات حيوانية وشخصيات شخصيات إنسانية في كتاباتھم فنجد

فقد ظھ�رت بوادرھ�ا  ،ا#ولى للقصة القصيرة بمفھومھا الحديث عند العربعن الجذور ا وأم

أقت�بس أدباؤن�ا ": ا#دب العرب�ي ت ف�ي كتاب�ه ت�اريخيقول أحمد حسن الزيا ،أول ما ظھرت في لبنان

وك�ان أول م�ن ، ھ�ا وموض�وعاتھابقواع�دھا ومناھج ا:فرنجي�ةما اقتبسوا من أدب الغ�رب القص�ة في

الحلبي المتوفي  مراشكفرنسيس  ،وروبيين و ا#خذ عنھما# إلى مخالطة لسبقھم اللبنانيون ذلكفعل 

"م١٩١٤ سنة رجي زيدان المتوفيوجو ،م١٨٨٤ ةسن وسليم البستاني المتوفيم  ١٨٧٢ سنة
)٢(

.  

د وومحم��، محم�د حس��ين ھيك�ل ي��د عل�ى ،مص��ر ونض��جت ف�ي ترعرع��ت القص�ة ذل�ك بع��د ث�م

القص�ة القص�يرة  نشأة وإذا حاولنا أن نتتبع.  وطه حسين، وتوفيق الحكيم، وإبراھيم المازني، تيمور

الحديث و;بد لنا عند ، بدايات القرن العشرينفإننا نلحظ أنھا حديثة النشأة وقد بدأت في  ،في ا#ردن

أحداث فق�د ذك�ر أن نذكر ما مرت به المنطقة من ، الشام القصة القصيرة في ا#ردن وبAد عن نشأة

أن��واع م��ن  ةا#ردن وفلس��طين أن المنطق��ة ش��ھدت ثAث��كتاب��ه القص��ة القص��يرة ف��ي  ي��اغي ف��ي مش��اھ

إل�ى ش�رق وھ�و ال�ذي آل فيم�ا بع�د ، بي خاص�ةالجن�ووالقس�م  ش�ھدت س�وريا عام�ة" يق�ول ;ستعمار

 ا#ل��وان ھ��ي وھ��ذه، ألوان��اً ثAث��ة م��ن ا;س��تعمار ف��ي الفت��رة الت��ي نق��ف عن��دھا، ا#ردن وفلس��طين

  فھذه  لفترة طويلةمع ا;ستعمار التركي  تداخل ذيوا#وروبي ال، وا;نجليزي ،التركيا;ستعمار 

"وغيرھا ;قتصاديةاو;جتماعية جميع النواحي ا من ا;ستعمار أثرت على عا#نوا
)٣(

.  

، وا;قتص�ادية والثقافي�ة ،ا;جتماعية، كافة الحياةمناحي  له مؤثرات عظيمة علىفا;ستعمار 

فلس�طين وا#ردن الحديثة في  القصة فكانت نشأة"من بينھا فن القصة القصيرة  كافة الفنون ا#دبيةو
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الطبق�ة البرجوازي�ة ف�ي  الحديث ھ�م م�ن أدبنا من #ن من أقام ھذا اللون: نشأة رومانسية في مجملھا

في اتجاه القصة الحديثة في فلسطين وا#ردن ف�ي نش�أتھا إل�ى  آثار ذلك نرى ھنا ومن، الغالب ا#عم

تفي�د  ف�ي الش�كل دون أن وأوبنائھا س�واء ف�ي المض�مون ، تقليد القصة ا#وروبية الحديثة في تركيبھا

)١(مباش�رة فائ�دة، وغي�ر الش�عبية عل�ى كثرتھ�ا، أشكاله الش�عبيةالقصصي العربي القديم ب من التراث
 

غير مباشر #ن ھذا ا#دب القصصي ل�م يك�ن  بشكل العربي القديم بالتراث ولكنھا ; تخلو من التأثر

  .تقليد القصة ا#وروبية الحديثة بدأ من الصفر في ليصل إلى ھذا النضج لو أنه

مث�ل س�وريا ومص�ر ف�ي ال�بAد العربي�ة  القص�يرةالقص�ة  ش�أن شأنھا" ،في ا#ردن القصيرةوالقصة 

والتأكيد على ، ولبنان و فلسطين نشأت في ظل أزدھار الرومانسية التي ھدفت إلى إعAء كلمة الفرد

الحاضنة ، البرجوازية ور الطبقةالنشأة والتطور تبعاً لنشأة وتط حيث تفاوت نسبي من حريته وعلى

 ثقاف�ات الفني�ة م�ن وأدواتھ�م الفكري�ة مكون�اتھمد معظ�م كت�اب القص�ة وق�د اس�تم ،نسيةاقية للرومالحقي

، دين ا:يرانيسيف المحمود ممثلة في  والفرنسية، حميد ياسينعبد المثلة في م ا;نجليزية مثل وافدة

 ،ي�زيعزوروك�س ال، فري�زوحس�ني  أمث�ال عيس�ى الن�اعوري الكت�اب ثقفھ�ا التيوغيرھا من اللغات 

ولك�ن المض�مون تنس�م م�ن ، الثقاف�ات وس�يلة للتعبي�ر الفن�ي وكان�ت ھ�ذه، ومحم�د ص�بحي أب�و غنيم�ة

"الواق�ع مAمح�ه واتجاھ�ه
)٢(

ولك��نھم ، ف�ي كتاب�ة قصص�ھم نفق�د نھ��ج ھ�ؤ;ء الكت�اب نھ�ج ا#وروبي��ي 

وحت��ى المترجم��ات م��ن ، ح��اولوا أن يك��ون م��ا يكتبون��ه متماش��ياً م��ع واق��ع مجتمع��اتھم وھم��وم أم��تھم

 م�ع تتماش�ى يبدلون فيھا أحياناً من أجل أن كانوا وا ينقلونھا إلى العربيةكانالتي  ا#وروبية القصص

  .عاداتھم وواقعھم

 ا;نت��داب ف��ي ظ��ل فلس��طين وبخاص��ة جاراتھ��ا ،ع��ن بمع��زل ول��م تك��ن إم��ارة ش��رق ا#ردن"

 التعبير عن ھم�وم –البرجوازية أداة  ةوالصحف والمجAت وليدة الطبقفكانت المدارس ، البريطاني

)٣(بأطرھا المختلفة والعAقات الدولية، والوطنية الفكرية وا;جتماعية هوقضايا، ا#ردنيالمجتمع 
.  

مم�ا  ،ص�ية ف�ي المج�Aت والص�حفوكتاب�اتھم القص مفقد أخذ ھؤ;ء الكتاب ينشرون نقو ;تھ

  .المجتمع طبقات كافة إلى ووصوله بكثرة ساھم بانتشار ھذا الفن

ذل�ك بق�راءة  القص�ة القص�يرة ف�ي ا#ردن فإنن�ا نس�تطيعوإذا ما أردنا أن نتحدث عن تأص�يل "

جيل�ين متم�ايزين  نج�د م١٩٦٧حت�ى ع�ام  م١٩٤٨الت�راث النق�دي القصص�ي ف�ي ا#ردن م�ابين ع�ام 

ب��دايات القص��ة  كت��ابي تخط��ى أخط��اء ال��ذ ،ال��رواد أو;ً جي��ل، يتع��اوران الت��راث القصص��ي ھم��ا
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والنض��ج وا;لتح��ام ب��الواقع ا;جتم��اعي ف��ي ھ��ذا الف��ن إل��ى م��دى بعي��د م��ن التطور ومض��ى، القص�يرة

 )م�ع الن�اس(القصص�ية  بمجموعات�ه ن ا:يرانيالرواد محمود سيف الدي ويقف في صف، والسياسي

لص�ادرة ع�ام ا )اللي�لمت�ى ينتھ�ي (و، م١٩٦٢ المنشورة عام )وما أقل الثمن( م١٩٥٩عام  الصادرة

)١(وغيرھ��ا، م١٩٧١ع��ام الص��ادرة  )أص��ابع الظ��Aم(و، م١٩٦٥
بتط��وير الف��ن  ھ��ذا الجي��لد ق��ام فق�� 

بھ�ا وم�ن ا#وروبي�ة وت�أثرھم  عل�ى الثقاف�ةطAعھ�م إالقصصي وتوض�يح معالم�ه ونش�ره م�ن خ�Aل 

Aع  ربيةالعغير لفرصة أمام القارئ الذي ; يتقن وإتاحة اللقصص ا#وروبية  ل ترجماتھمخAا;ط

العدي��د م��ن الص��حف  ف��ي القص��يرة ونش��رھا ر ف��ن القص��ةمم��ا أدى إل��ى تط��ويعل��ى تل��ك القص��ص 

آثارھ�ا  لھ�ا بداي�ة مرحل�ة جدي�دة كانت ھزيم�ة حزي�ران ثانياً جيل الشباب وقد".  والمجAت ا#ردنية

والسبعينات دفع�ة  أعطت جيل الشباب من الكتاب في أواخر الستينات، المادية وا;جتماعية والنفسية

وآث�ار ھ�ذه ، اع العربي اليھوديورؤية جديدة #زمنة الصر، ومواقف جديدة، وتصوراً جديداً ، قوية

ووض��عت  ،فوض��عتھم ف��ي دائ��رة ا;لت��زام با#م��ة والمجتم��ع والف��رد، عل��ى الفك��ر والس��لوك ةا#زمن��

 للھ��روب لحي��رة ا:نس��ان وقلق��ه إذا ل��م يع��د لدي��ه مج��ال ووض��عت ح��د، ا:نس��ان ف��ي ع��ين التجرب��ة

)٢(والسلبية، بالشذوذ حتى ; يتھم نسي الحالماالروم
.  

المحت�ل ;ب�د  بس�بب وج�ود ،وبوطن�ه التي تمر به ربي في ظل الظروف العصيبةالع نفا:نسا

ھ��ؤ;ء الكت��اب إل��ى ل��ذا توج��ه ، ةظ��روف ا#م�� الحالم��ة بم��ا يتماش��ى م��ع ةأن يتخل��ى ع��ن الرومانس��ي

وق�د ب�دأ ھ�ؤ;ء الكت�اب  فلسطين المحتل فياع ا:نسان العربي مع وجود أوضالواقعية وإلى وصف 

دي�د الج اھتم�ام ا#ف�قويتض�ح "، ١٩٦١الت�ي ص�درت ع�ام ) الجدي�د ا#ف�ق(بنشر إنت�اجھم ف�ي مجل�ة 

إب�راز  رب�ة المجل�ة ف�ي توثبھ�ا وس�عيھا إل�ىتج مؤشرات ترسمھا عدة وعنايتھا بالقصة القصيرة عبر

وغزارته في الساحة المحلية ليؤدي  هخصبه وتنوعومواكبة ، وا:سھام في تطوره ثالحديلفن ھذا ا

بحي��ث تب��رز التج��ارب الق��ادرة عل��ى ا;س��تمرار وتض��مر ، بل��ة وا;ص��طفاءھ��ذا ا;ھتم��ام إل��ى الغر

"غير القادرة على ا:خAص لفن القصة، المواھب المحدودة
وبفضل ھذه المجلة واھتمامھا بف�ن  ،)٣(

الحف��اوة وا;ھتم��ام عن��د الق��راء م��ن مختل��ف الطبق��ات  نالقص��ة القص��يرة أص��بح لھ��ذا الف��ن الكثي��ر م��

  .ا;جتماعية

ماجد أبو ، حروريصبحي ش، إنتاجاً نمر السرحانبرز ھؤ;ء الكتاب وأغزرھم وكان من أ"

 عل��ىوق��د غل��ب  ،فخ��ري قع��وار وغي��رھم، خلي��ل الس��واحري، محم��ود ش��قير، يحي��ى خل��ف، ش��رار
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اً حالم�اً كم�ا الس�ابق وإنم�ا يھم�اً رومنس� يك�ن ولم سطينيةالفلفي القضية ممثAً الوطني قصصھم الھم 

ً كان ھم ً واقعي ا  الواق�عغض�بھم وانفع�الھم م�ن ھ�ذا وبين�وا  ،الكت�اب بمآس�يه ص�وره ي�ةً واقع ج�ًة ومعال ا

"فتطور بذلك فن القصة القصيرة بذلك إلى الحركات الثورية الفاعلة افانتقلو
)١(

.  

 #ن القص�ة، فقد أصبح الفن القصصي بفض�ل ھ�ؤ;ء الكت�اب م�ن الفن�ون الممي�زة عن�د الق�راء

، طوي�ل للق�راءة إل�ى وق�ت وتعبر عن ھمومه دون أن يحتاج، نتلبي احتياجات ا:نسا القصيرة باتت

  .السريع مع متطلبات عصره تتAءم لذا فھي

قص�ص  المرحل�ة وخاص�ة ف�ي ھ�ذه، وقد غلب على معظم قصص ھؤ;ء في ا#غل�ب ا#ع�م"

بالشخص��ية  س��واء أھ��تم، البن��اء التقلي��دي ال��ذي يھ��تم بالترتي��ب المنطق��ي ل�ح��داث خلي��ل الس��واحري

  .ويكشف، بعينھا بزاوية من زوايا المجتمع أم أھتم، موقف معين يالمفردة ف

بل يتوحد مع�ه ف�ي ، ويحلل أبعادھا وإذا كان الشكل يرتبط بالمضمون ارتباطاً جدلياً ، أعماقھا

فإن محاو;ت التجريب ذات تأثير معين على المضمون القصص�ي ال�ذي ، و; ينفصم، بناء ; يتجزأ

"يعالجه
)٢(

.  

الذي بات يسيطر على حياته فق�د ، والتمزق النفسي والضياع، :نسان ;جتماعيةوبتعقد حياة ا

، المعاص�ر ش�كAً ومض�موناً  ا:نس�ان أوض�اعيتفق مع  بتطوير أساليبھم بشكل ،أخذ ا#دباء والكتاب

ق�د ف، القاصة ھند أبو الش�عر ،ومن ھؤ;ء الكتاب الذين استفادوا من التجريب في كتاباتھم القصصية

إل�ى أس�اليب ت�تAءم م�ع ، ف�ي إب�داعھا القصص�ي م�ن النس�ق التقلي�دي، نعت�اقالتط�وير وا; سعت إل�ى

 فقد توضح من خAل كتابات القاص�ة، وما يعانيه من اغتراب وتشتت وازدواجية، متطلبات ا:نسان

 تط�وير أس�اليب ومق�درتھا ف�ي ،وق�درتھا عل�ى التن�وع ف�ي ط�رح القض�ايا، مساھمة المرأة، ا:بداعية

  .وقضاياه ھموم ا:نسان يتماشى مع بما، القصصية ةالكتاب

  سطور من حياة القاصة ھند أبو الشعر

ج�ذور عائلتھ�ا ا#ول�ى إل�ى  وترج�ع، ا#ردني�ة ھند أبو الشعر في مدينة عجلونولدت القاصة 

متن�وراً  ج�دھا ا#كب�ر ھ�و س�ليم أب�و الش�عر ك�ان رج�Aً  ،في الحصن شمال ا#ردن) النمورة( عشيرة

  .في مجلس بلدية الحصن اً ضاء عجلون وعضوقفي مجلس إدارة  اً عمل عضو

الكثير ب� ل�ذا فق�د حظي�ت ،وثAثة ذك�ور ،أربع بنات :من ةوھند ھي البنت البكر لعائلتھا المكون

)١(من الرعاية وا;ھتمام من قبل والديھا
.  
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ص�ص فكانت ھذه الق ،كانت أمھا في بداية حياتھا تحكي لھا قصص الجن والعفاريت والسحر

 :تقول القاصة من خAل مقالتھا الورد يحرسني، ھي العالم ا#ول الذي تفتحت عليه آفاقھا القصصية

اعت�دت أن�ا وأخ�وتي ال�ذين يص�غرونني عل�ى  ،بداياتي كانت في مس�رح أم�ي –ء كانت أمي في البد"

الت�ي والطيور  نيات والغيAنكنت أصغي إلى قصصھا المليئة بلج ،أمي بانبھار ةالجلوس في حضر

 ةالجميAت والملكات الشريرات والفAحين الذين يخافون الملوك والبح�ار وا#ميرات ،تحادث البشر

ك�ان مس�رح أم�ي أول الغي�ث  ،ون في المحيطات وتسحرھم حوريات البح�ر ف�A يع�ودواضيعالذين ي

"الذي انھمر على عالمي
)٢(

.  

 ،نه لم يكمل تعليمهأدب والعلم رغم للثقافة وا# فكان محباً  ،أما والدھا غسان توفيق أبو الشعر

 ،ومجلة العربي ،مجلة المختار :فكان يتابع العديد من المجAت الثقافية التي تصدر بشكل دوري مثل

كم�ا ك�ان لدي�ه مكتب�ة ص�غيرة ، فيحضرھا إلى المنزل حال صدورھا ،ومجلة ا�داب ،ومجلة الھAل

للعل�م  معظ�م أف�راد عائلتھ�ا الكبي�رة محب�ونأن م�ا ك ،تحتوي على العديد من الكت�ب الثقافي�ة المتنوع�ة

لذا فقد كان من الطبيعي أن تتأثر ھند بھذه ا#جواء الثقافية وينبثق عندھا حب للقراءة منذ  ،والسياسة

د عندھا ميول إل�ى وتوّل  ،فقد أحبت ھند منذ أن كانت صغيرة قراءة الروايات والقصص ،وقت مبكر

  .را�داب والفنون وھي في عمر صغي

 دعمل الوالبسبب  ةحين انتقلت ا#سر، ا;بتدائية في مدارس مدينة المفرق تلقت تعليم المرحلة

إل�ى مدين�ة ارب�د  عائلتھ�اانتقل�ت وعندما أتم والدھا عمله ف�ي ھ�ذه الش�ركة ، IPCبشركة نفط العراق 

لتحق�ت بالجامع�ة بع�دھا ا ،حيث أنھت المرحلة الثانوية في مدرسة اربد الثانوية للبنات الف�رع ا#دب�ي

ول�م تكت�ف ھن�د بالش�ھادة ، ا#ردنية وحصلت على درجة البكالوريوس من كلية ا�داب قس�م الت�اريخ

فحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في التاريخ من  ،الجامعية #نھا فتاة طموحة محبة للعلم

كلي��ة  ةالجامع��ة ا#ردني��وق��د تخرج��ت أخواتھ��ا البن��ات الثAث��ة م��ن  ،الجامع��ة ا#ردني��ة قس��م الت��اريخ

ھندسة  )وائل( ودرس أخوھا، في اسبانيا الطب) وليد(كبر ر فقد درس ا#خ ا#الذكو ا�دابأما إخوتھا

"إما ا#خ ا#صغر لھا فقد عمل في التجارة الحرة ،في أمريكا-تصميم  -الكمبيوتر
)٣(

.  

ث��م عمل��ت  ،ة الم��دارسوق��د كان��ت البداي��ة العملي��ة للقاص��ة ف��ي س��لك التربي��ة والتعل��يم ف��ي إدار

جامعة آل التاريخ سة في قسم وھي ا�ن مدرّ م ١٩٩٤، عند تأسيسھا سنة مدرسة في جامعة آل البيت

"البيت
)٤(

.  
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  الفنية وا�دبية اھتماماتھا

فتوجھت نحو تثقيف نفسھا وت�دريبھا ف�ي  ،مرھفاً  فنياً  لقد كانت ھند منذ صغرھا تملك إحساساً 

كل  أفأخذت تقر ،ت في نفسھا الميل إليه في بداية توجھھا نحو الفنونمجال الفن التشكيلي الذي وجد

 ،وا#نس�اب، إضافة إلى دراس�تھا لكت�ب الت�راث ،الفن اما يقع في يدھا من كتب ومجAت خاصة بھذ

وشاركت م�ع ، بحكم تخصصھا في مادة التاريخ.  ..والجغرافيا وغيرھا ،وا#دب ،والشعر ،والفرق

صحيح  ،وعرضت معھم أعمالھا ولوحاتھا ،في مرحلة التأسيس )يليين الشبابجماعة الفنانين التشك(

 ،أن أعمالھا في الفن التشكيلي لم تكن متميزة لكنھا ; تستطيع أن تلغي دور الخط واللون في حياتھ�ا

مرحل�ة دراس�تھا وأثن�اء  ،ن لوحاتھ�ا ج�زء ; يتج�زأ م�ن إب�داعھا الفن�يأوتحس ب، فھي ; تزال ترسم

أنھ�ا كان�ت ;  إ; ؛الش�عر رغ�م جھلھ�ا بعل�م الع�روض انت لھا بعض المحاو;ت في كتابةالجامعية ك

مم��ا أدى إل��ى مش��اركتھا بمش��اركات متواض��عة ف��ي نش��اطات الجامع��ة  ،وزان الش��عريةتخط��يء ب��ا#

 ،وكانت أول أمسية شعرية في حياتھا في مدرج سمير الرفاعي بالجامعة ا#ردني�ة ،ا#ردنية الثقافية

وقد فتحت لھا ھذه ، بدأت انطAقتھا ا#ولى في مجال ا#دب وفي اھتمامھا الكبير بفن الكلمةومن ھنا 

ن�ادي  :المشاركات ا;نتقال إلى مشاركات أخرى في المنتديات الثقافية التي تقام في المحافظات مث�ل

 ،ل�مقال ون�ادي أس�رة ،لزرق�اءا وجمعي�ة اليرم�وك ف�ي ،وجامع�ة اليرم�وك ،ا#ردني�ةخريجي الجامعة 

"...وغيرھا ،المسيحي الشبيبة ونادي
 )١(

اكتسبت م�ن وقد ، لجمھور عAقة حميمةا حيث ربطتھا مع 

فتغلغلت ف�ي نفس�ھا أھمي�ة الكلم�ة وم�ا لھ�ا م�ن س�حر الت�أثير  ،ا#مسيات جرأة في الحوار ا#دبيتلك 

ذ انتس�ابھا إل�ى ثم انتقل�ت من� ،التي تقع على عاتق ا#ديب ةفعرفت الواجب والمسؤولي ،على المستمع

ونشرت إنتاجھا القصصي ف�ي  ،كتابة القصة القصيرة وتخصصت بھا نحو نرابطة الكتاب ا#ردنيي

إضافة إلى صحف عربية  ،الشعب توالدستور وصو ،وصحيفة الرأي ،وأفكار ،مجلة الجيل الجديد

اركت ف�ي وعراقية وقد ش� ،وصحف مغربية، )والشرق ا#وسط ،والبيان ،الفجر(متعددة في الخليج 

العش��رات م��ن ا#مس��يات القصص��ية والمحاض��رات والم��ؤتمرات ح��ول القص��ة تص��ل إل��ى أكث��ر م��ن 

  .ثمانين أمسية وندوة
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  القصة القصيرة في حياة ھند أبو الشعر

ثم بعد ذلك توجھت إل�ى كتاب�ة ، تكتب القصائد الشعرية ا#دبية كانت ھند في بداياتھا ا:بداعية

ن�ه ھ�و أأن كانت ھي م�ن اخت�ارت ھ�ذا الف�ن أم  ،خAل شھادة لھا وھي تتساءل من ،القصة القصيرة

ھذا الفن وھل كان الوعي به وبخصوصيته وراء اختياري  ھل اخترت بطوعي": من اختارھا تقول

"؟أم ھو الذي اختارني ؟ ھل اخترته...له
)١(

بس�بب إدراكھ�ا لم�ا  ؛وقد انحازت إلى ھذا النوع ا#دب�ي 

وعيت على طبيعة مدھش�ة لھ�ذا ":فھو فن مختزل ومكثف تقول القاصة ،لھذا الفن من طبيعة مدھشة

فمس�احته ض�يقة ونفس��ه  ،للحك��م فھ�و مخت�زل ومكث��ف ومرك�ز و; يعط�ي الق��ارئ وقت�ا ط�ويAً  ،الف�ن

وھ��و ف��ن ذك��ي يل��زم ص��احبه ب��الغوص ف��ي دق��ائق وأعم��ال الشخص��يات وتن��اول الشخص��ية  ،قص��ير

ويص�ل إلي�ه حيثم�ا .  .تحدانا #نه ; يسرق وقت الق�ارئنه فن يإالمفردة واللحظة الشعورية فيكشفھا 

"قلھا كلفة بمتعته وھيمنته رؤيا مؤثرة في زمن ضيقأكان بأبسط الطرق و
)٢(

فكان ھذا التوجه وھذا  

بس�بب ميلھ�ا إل�ى ا;ختص�ار وكرھھ�ا الش�ديد إل�ى الثرث�رة الزائ�دة  ؛ا;نحياز ھو توجه واع م�دروس

و#نھ�ا ; تمل�ك ال�نفس الطوي�ل مث�ل كت�اب الرواي�ة  ،المترھ�لن وع�دم رغبتھ�ا ف�ي التعام�ل م�ع ال�زم

ومنحت��ه تجربت��ي الش��عرية الس��ابقة وص��ور الش��عر وجماليات��ه  ب��وعي ت��ام اخت��رت ھ��ذا الف��ن": تق��ول

لوح�اتي  م�ع أفع�ل كم�ا كن�ت الخط ف�ي رس�م الشخص�يات تمام�اً  ةفرح اللون وجرأ أعطيته، وتجلياته

كل ما قرأته في دراس�تي ا#كاديمي�ة وض�عته .  ..دة مع التراثوأضفت له عAقاتي المتعد، التشكيلية

 ونبض ،منحت القصة القصيرة عصارة الروح أحس بأنني ،وبصدق تام في حضن القصة القصيرة

ي فقد كان ھ�ذا الف�ن س�خيا مع�ي منحن�ي ا:حس�اس بالعط�اء والتجلّ� وبالمقابل ،وتجليات العقل ،قلبال

  .والرضى عن الذات
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  ة القاصة ھند أبو الشعرا,دارة في حيا

وعندما انض�مت  ،لقد عملت ھند أبو الشعر في إدارة المدارس الثانوية في أول عھدھا بالعمل

عملت في إدارة قسم التاريخ بكلية ، إلى أسرة التأسيس في جامعة آل البيت وأصبحت أستاذة جامعية

م عمي��دة لكلي��ة ا�داب والعل��وم ث�� ،ث��م بع��د ذل��ك عمل��ت عمي��دة لكلي��ة ا�داب والعل��وم ،ا�داب والعل��وم

وم��ن خ�Aل إج��ازة التف��رق العلم�ي تس��لمت إدارة مكتب��ة  علم�ي غتف��رالوق��د حص�لت عل��ى ، ا:نس�انية

وھي إلى ا�ن رئيسة لتحرير مجل�ة البي�ان الص�ادرة ع�ن جامع�ة  ،الجامعة ا#ردنية ودار النشر فيھا

 أقب��ل ا:دارة التقليدي��ة أح��ب الف��ن شخص��يتي وأن��ا ; لق��د ص��قلت التجرب��ة ا:داري��ة" :آل البي��ت تق��ول

أتخل��ى ع��ن دوري ا#ك��اديمي فل��دي ا�ن أن  وا#دب أكث��ر م��ن المناص��ب ا:داري��ة أن��ا ; اس��تطيع

وھم��ا وج��وه متع��ددة لعمل��ة واح��دة اس��مھا الفك��ر  مجموع��ة كبي��رة م��ن المؤلف��ات ف��ي الت��اريخ وا#دب

وأح�س بأنھ�ا كلھ�ا ;زم�ة ف�ي  ،خل ل�ديأن الفنون وا�داب والدراسات تت�دا، عوالفلسفة وروح ا:بدا

مجلة البيان الصادرة عن جامع�ة آل البي�ت تمث�ل ك�ل ھ�ذا الجوان�ب  وربما كانت تجربتي مع ،حياتي

"بد الدھرأأما ا#دب والفن والفكر فخالد إلى  ،فا:دارة ; تدوم ا#كاديمية ا#دبية الفنية
)١(

لھا العديد .  

حرك��ة المخت��ار ب��ن أب��ي عبي��د الثقف��ي ف��ي  :تخصص��ھا منھ��ا م��ن الكت��ب العلمي��ة المنش��ورة ف��ي مج��ال

دراس��ات ف��ي مص��ادر ت��اريخ الع��رب  ،)م١٩٢٨-١٨٥٠ناحي��ة بن��ي عبي��د (وارھ��ا ارب��د وج، الكوف��ة

تجرب��ة فيص��ل ب��ن الحس��ين ف��ي س��وريا (بن��اء الدول��ة العربي��ة الحديث��ة  ،)مح��ررة ومش��اركة(الح��ديث 

ت�اريخ ش�رقي  )مح�ررة ومش�اركة(مقب�ول احم�د الكتاب التذكاري ل�ستاذ المرح�وم س�يد ، )والعراق

كت�اب  )مح�ررة ومش�اركة(كتاب الرواية ف�ي ا#ردن ، )م١٩١٨-١٥١٦( ا#ردن في العھد العثماني

 م١٩٦٠-١٨٧٦كت�اب س�جAت ا#راض�ي ف�ي ا#ردن ، )مح�ررة ومش�اركة( فن المقال�ة ف�ي ا#ردن

ب دراس�ات ف�ي الت�اريخ ا;قتص�ادي كت�ا ).محررة ومشاركة(كتاب الدولة العثمانية بدايات ونھايات 

عض�و (الھاش�مية  سلس�لة الوث�ائق، ش�رق ا#ردن وإم�ارةالعثم�اني  في العھ�دين وا;جتماعي ل�ردن

 ش�اركت، ال�دكتوراه مرحل�ة بع�د وا#عمال العلمي التي أنجزتھ�اكما لھا العديد من البحوث ) مشارك

جامع��ات آل البي��ت والجامع��ة ا#ردني��ة ال��دكتوراه والماجس��تير لطلب��ة  م��ن رس��ائل العدي��د ف��ي مناقش��ة

أما أعمالھا ا#دبية فقد جمعت أنتاجھا القصصي وأشرفت على رسائل ماجستير ، واليرموك ودمشق

  :في خمس مجموعات ھي
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  .م١٩٨٢شقوق في كف خضرة  - ١

 .م١٩٨٤المجابھة  - ٢

 .م١٩٩٠الحصان  -٣

 .م ١٩٩٦ عندما تصبح الذاكرة وطنا -٤

  .م٢٠٠٠الوشم  -٥

 .)م٢٠٠٦ا#عمال الكاملة (وقد جمعت ھذه المجموعات في  -٦

ف�ي جري�دة  تالت�ي نش�ر ،عن حلقات ذاكرة ال�وطنحصلت على جائزة اليونسكو الفضية وقد 

كم��ا حص��لت عل��ى ج��ائزة أحس��ن ، )م ٢٥/١٠/٢٠٠٠م وحت��ى  ١٨/٥/١٩٩٩( ال��رأي ا#ردني��ة م��ن

ش�رقي (ع�ن كتابھ�ا  م٢٠٠٣ث�اني ع�ة فيAدلفي�ا ف�ي ك�انون مقدم م�ن جام ،م ٢٠٠٢كتاب صدر سنة 

ل�ى الفرنس�ية وت�درس لطلب�ة قس�م اللغ�ات إ ةلھا قصص قص�يرة مترجم� ،)ا#ردن في العھد العثماني

)١(الحديثة بجامعة آل البيت
ونشرت  ،إلى اللغة التركية"العرب والعثمانيون "ترجم لھا محاضرة " ، 

"والفرنسيةاللغتين ا:نجليزية  إلىوقصص قصيرة  م٢٠٠٣في كتيب العام 
)٢(

.  
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  نـــاميــالمض

المدروس�ة مواض�يع متع�ددة  تعرض القاصة ھند أبو الشعر من خ�Aل مجموعاتھ�ا القصص�ية

واقعي يبنى على المفارقات فتطوي في قلب ھ�ذه  بأسلوب، ..وغيرھا ،وسياسية،وإنسانية ،اجتماعية

  .التخلف والتحضر ،اليأس وا#مل ،الغياب والحضور، القصص ثناءيات الماضي والحاضر

، ن تع�رض رؤي�ة القاص�ة إل�ى المتلق�يالقصص م�ن أج�ل أتشكيل أتي ي، البناءھذا وفي إطار 

أن تظھ��ر  أنھ��ا اس�تطاعت إ; ؛إل�ى موض��وعات متداول�ة ب�ين الكت��اب والقاص�ين ورغ�م أنھ�ا تتط��رق

ف�ي طريق�ة الص�ياغة و، مش�وقالخ�اص وال ھاتبلورھ�ا بأس�لوب، براعة في الطرح على الساحة الفني�ة

ولك�ن طريق�ة التق�ديم  ،ب�ين جمي�ع الكت�اب والقاص�ينن المواض�يع متداول�ة ومطروح�ة # ؛ ا#سلوبية

وإع�ادة  القبول والجذبوالعرض واستفزاز المتلقي وأثارت فضوله ھو المقياس الذي يعطي القصة 

  .وعدم متابعة القراءة أو النفور وا;بتعاد ،القراءة

ي�د  إذ ; بد لھا زيادة على ذلك من، لجعل القصة عظيمة ; تكفي وحدھا" ،فعظمة الموضوع

"وج��ه عل��ى أحس��ن، وتظھ��ر ص��فاتھا وطاقاتھ��ا الكامن��ة، ص��ناع تس��تطيع أن تب��رز خصائص��ھا
)١(، 

ھي مواضيع مشتركة بين البشر وتصور أزم�ة الف�رد ف�ي ھ�ذا العص�ر  فالمواضيع التي تھم ا:نسان

  . إنساني المليء بالموت والدمارAالمجنون ال

، فالموضوع مھما كبر أو صغر ليس ھو وحده ما يشد القاريء ويجب�ره عل�ى متابع�ة الق�راءة

، المتابع�ة أو تجعل�ه يحج�م ع�ن، تجعل القاريء يستمر في المتابع�ة التيوإنما طريقة عرض الكاتب 

محاول�ة  ،يم�ھ�ا التجري�ب ،وقد عالجت القاصة ھذه الموضوعات بطريقة حداثية بعيدة عن النمطية

 ،خ��وفو ،وم��ا يعتري��ه م��ن قل��ق ،أن تع��رض مخ��اوف ا:نس��ان م��ن خ��Aل تجدي��د الط��رح القصص��ي

و م�ا ھ� ،يحيرھار تفكير المتلقي وتجعله يجيب عن السؤال الذي لتفج، واغتراب ،وضياع ،وانكسار

  .؟الھدف من وجودنا في ھذه الحياة

وقض�ايا ، وقضايا إنس�انية، وقد تناولت القاصة ضمن مجموعاتھا القصصية قضايا اجتماعية

وسنتناول ھذه ، من رؤية القاصة إلى ھذا العالم وبعض القضايا ا#خرى التي تنطلق جميعھا، فلسفية

، القاص��ة ھن��د اتج��اه ھ��ذه القض��ايامح��اولين بي��ان رؤي��ة ، المواض��يع بش��يء م��ن التجلي��ة والتوض��يح

  .شغلت تفكيرھاالموضوعات التي وا:شارة إلى أبرز 
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 المضامين ا4جتماعية: أو4ً 

وذل��ك  ،ا;جتماعي��ةالرؤي��ة القص��يرة عل��ى  القاص��ة ھن��د أب��و الش��عر م��ن كاتب��ات القص��ةتع��د 

فا#ديب ھو ، مهالواسع بالموضوعات ا;جتماعية التي استمدتھا من قضايا ا:نسان وھمو ;ھتمامھا

إن ف، ا;جتماعي للواقع#دب انعكاس وبما أن ا"، يعكس ما حوله من قضايا، فرد من أفراد المجتمع

وم�ن خ�Aل اس�تقراء ت�اريخ الفن�ون ا#دبي�ة ، في�ه أن�تج الذي بذلك الواقعا#دب ; بد أن ترتبط  طبيعة

وأن ، ص���ر ا:قط���اعيع���ن العأن الكAس���يكية نتج���ت ، ي���ة ا;نعك���اسالعالمي���ة ي���رى أص���حاب نظر

، طبيعي�ةي ول�د المدرس�ة الوجوأن التق�دم العلم�ي والتكنول�، الرومانسية ارتبطت بالثورة البرجوازي�ة

ف��إن ا#دب  كل��ه ل��ذلك، ةا;ش��تراكي الواقعي��ة ظھ��رت، الت��اريخ مس��رح عل��ىوب��دخول الطبق��ة العامل��ة 

 ص���ورةبتغي���ر  ةي���رمتغ ا#دب وإن ص���ورة، في���ه أن���تج لواق���ع ا;جتم���اعي ال���ذي أنتج���ه أول ص���ورة

"المجتمع
)١(

.  

ل�ذا تس�عى جاھ�دة  ،قضايا المجتمع وقضايا ا:نسان تؤمن بأن الفن يجب أن يخدم اصةقوھند 

فتنتق��د وتع��ري م��ا يعت��ري ھ��ذا ، ف��ي تص��وير ھ��ذا الواق��ع ا:نس��اني ف��ي كتاباتھ��ا ا:بداعي��ة القصص��ية

 أنمحاول�ة ، ت�دور م�ن حولھ�اى الت�ي الكب�ر مباشر با#حداث بشكلمتأثرة ، مجتمع من خلل وفسادال

بم�ا يج�ول  الشخص�يات لتنط�ق ھ�ذه، وعناي�ةبدقة شخصياتھا المنتقاة  ة على لسانالواقعيتبث رؤاھا 

Aتھ��ا تفاع ومص��ورة، رؤيتھ��ا تج��اه تل��ك القض��اياوأفك��ار معب��رة بھ��ا ع��ن  م��ن تص��ورات ف��ي ذھنھ��ا

، م��ن قض��ايا وھم��ومم��ة تج��اه م��ا تحي��اه ا#، موض��حة رؤاھ��ا ومقاييس��ھا الشخص��ية، الداخلي��ة معھ��ا

تفاع�ل ال تكثي�فمحاول�ة و، الق�راءة ويجب�ره عل�ى متابع�ة إلى القارئ بأسلوب محب�ب يجذب�ه توصلھال

  .الھادف القصصيوبين النص  المؤثر بينه

 ،و الم�رأة، الفق�ر قض�ايا المدروس�ة القصص�ية وقد تضمن ا:طار ا;جتماعي في مجموعاتھا

قتھ��ا وطري ،الخ��اصبأس��لوبھا  القاص��ة الت��ي تعرض��ھالقض��ايا م��ن ا.  ..وغيرھ��ا، والع��ادات والتقالي��د

لتبني وتشكل المجتمع المثالي ال�ذي تحل�م  ،الدالة الموحيةالكلمة المعبرة والصورة في انتقاء  المميزة

الشخصيات المقھورة المستضعفة الت�ي يظلمھ�ا المجتم�ع دون أن تج�د  يشاركھا حلمھا العديد من، به

  .ا:نسانية رامتھاك لتحقيقوا:نصاف العدل 

 بواقعي��ة م��ن خ��Aل الكلم��ة العميق��ة الم��ؤثرة تھ��دف القاص��ة إل��ى تأديتھ��ا، ف��ا#دب ل��ه رس��الة

تسلط المزيد م�ن الض�وء  فھي، من واقع الحياة إلى أبناء المجتمع المنسوجة بتشكيل قصصي مستمد

البش��ري م الظل��ف��ي إنھ��اء  يس��اھم أو كل��ي، جزئ��يح��ل إل��ى  الوص��ول بغي��ة، عل��ى الخل��ل ا;جتم��اعي

 وس�نقف، والتھم�يش ،وا;نس�حاق ،لي�تخلص م�ن الض�ياع ا:نس�ان نفسية معالجة الشرخ العميق فيو
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بسيط  بتوضيحصية المدروسة عند أھم ھذه القضايا ا;جتماعية المطروحة داخل المجموعات القص

  .:لنبين القصص خAلمن 

  .؟القصصيةبلورت الكاتبة ھذه القضايا في إطار تشكيAتھا كيف 

  .؟آخرمن حيز إلى ضمن ا:طار الواحد صة انتقلت القا وكيف

  .المواضيع؟ والجزئيات في ھذهالمسائل  وما أبرز

  الفقر وآثاره على الفرد والمجتمع -١

وق�د ، ا:نس�انية من�ذ عص�ور قديم�ة من أشد ا�فات ا;جتماعية خط�ورة عل�ى الحي�اة رالفقيعد 

لفق�ر وا، وخاصة المجتمعات العربية ،مجتمعات ا:نسانيةمنيت بھذا الداء ا;جتماعي الخطير أكثر ال

 ةذوق م�رارفي�، الحي�اة الض�رورية ل�هھو أن ; يتوفر ل�نسان حد الكفاية من متطلبات ومس�تلزمات 

  .الفقراء #بنائه تقديم العون والمساعدة يتخلى عن طبقي مجتمع ظل يوالعوز ف الحاجة

 ،ا�خرون يواجه تواجه ما، المجتمع ابنةفھي ، والقاصة ھند لم تكن بمعزل عن ھذا المجتمع

الطبق�ة الفقي�رة ف�ي  ف�ي ظلھ�ا أبن�اء المؤلمة التي يحيا وا#وضاع من المآسي البشريةو تشاھد العديد 

لف��ن الكلم��ة  وطريق��ة اس�تخدامھا تش��كيل رؤاھ�ا م��ن أن ت��ؤثر ف�ي ه المش�اھدلھ��ذ فك��ان ;ب�د، المجتم�ع

وھو ، أو;ً  :براز آثار الفقر المتعددة و السلبية على الفرد ،لوجماليات التصوير والتشكي ،المقروءة

 القاص�ة وق�د انطلق�ت، أف�راده كنتيجة حتمية لمعان�اة، جتمع ثانياً ابن المجتمع الذي يحيا فيه وعلى الم

الحي�اة  تف�تش ع�ن س�بل الت�ي المھمش�ة الشخص�يات عل�ى تركيزھ�ا خ�Aل م�ن ،الرؤي�ة بلورة ھذهفي 

تس�ربت ولكنھ�ا شخص�يات رغب�ت ف�ي الحي�اة الكريم�ة ، عنھاد بعيالخAص  ولكن، ولة الخAصمحا

ف�ي  قوتھ�اوس�لبت ، أص�واتھا اختف�تذا ل�، وآ;م�ه م�ن م�رارة الواق�ع خ�اب أملھ�ا فق�د، من بين أيديھا

 وتس��تخدم نفوذھ��ا ،لشخص��يات ب��ارزة ت��ؤمن بالطبقي��ةض��حايا  الظل��م وا;س��تبداد فوقع��ت مواجھ��ة

  . ا;نتصار الظالم بزھوة منتشية، تھا الماديةقو وفرض ھا الحقيرةربآم ا;قتصادي وسيلة لتحقيق

  فكيف صورت لنا القاصة الفقر؟

  وكيف تعامل الفرد في التصدي لمشكلة الفقر؟

  وما أھم آثار الفقر المترتبة على الفرد وعلى المجتمع؟

عش��رة قص��ة م��ن مجموعاتھ��ا ي ت��ف��ي اثن ئ��يسالفق��ر بش��كل ر لق��د تناول��ت القاص��ة موض��وع

ولي�ل ص�يفي ، والح�زن يج�يء مبك�راً ، والح�ذاء، وھي شقوق في كف خضرة، قصصية المدروسةال

، والمفت�اح، والح�اجز، وس�الم المحم�ود ي�زور عم�ان، والمعط�ف، والموت ف�ي فض�اء رم�ادي، حار

وتع�د ، والعودة في ا#ماسي الش�توية الب�اردة، والمطر يغسل كل شيء، وا;نتظار في وھج الظھيرة
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أھمي��ة ھ��ذا إل��ى م��دى  رمم��ا يش��ي ،بةً عالي��ةً بالمقارن��ة م��ع ع��دد القص��ص المدروس��ةھ��ذه النس��بة نس��

  .الموضوع وخطورة انتشاره بين أفراد المجتمع الواحد

وذلك با:شارة إلي�ه ، نه يمتد ليشمل مساحة واسعة من القصصإف، ثانوي أما الفقر كموضوع

يستش�ف الق�ارئ م�ن خ�Aل  الت�يل�ة الدا بشكل غير مباشر في الكثير م�ن الكلم�ات والص�ور الموحي�ة

  .بفن الكلمة المجتمع المرسوم وانتشارھا في، وتكرارھا سيطرة ھذه ا�فةورودھا 

بل ، طرح حلول تحد من انتشار الفقر في المجتمعفي كتاباتھا القصصية في  ھمتس والقاصة لم

إلى ن مخاطر تؤدي اكتفت بالعرض والتصوير �ثار الفقر وانتشاره في المجتمع وما يترتب عليه م

  .انحراف الفرد وتدمير المجتمع من حوله

عندما يشعر الفرد بحاجت�ه الدائم�ة ، ويسلب القدرة على المواجھة، على الفاعلية يفالفقر يقض

ويجرع�ه ، كئيب�ة س�وداويةإل�ى الحي�اة إل�ى نظ�رة ح�ول نظرت�ه فتت ،إلى ا�خرين بسبب فقره المستمر

ويتقوق�ع ، فت�تحطم ا�م�ال وا#ح�Aم عل�ى ص�خرة الواق�ع ا#ل�يم، ئم�ةالفقر كؤوس ا#لم والمعاناة الدا

فيتحول ، تخطيھا في أكثر ا#حيان من ولكن ; مناص، تفكيره في دائرة الفقر من أجل التغلب عليھا

، ;قتص�ادي المت�دني عيس�حق أم�ام الفق�ر والوض�، ا:نسان إلى إنسان سلبي غير قادر على المجابھة

  .ونيةويتفاقم إحساسه بالد

بش���كل واٍع  تتعم���د جد أن القاص���ةس���ي، لموض���وع الفق���ر عن���د القاص���ةوأن الق���ارئ المتتب���ع 

معظ��م ھ��ذه  يالت��ي تخت��ار بش��كل متك��رر ف�� ف��ي أن تك��ون الم��رأة ھ��ي الشخص��ية الرئيس��ية،م��دروس

من الفق�ر يك�ون مض�اعفاً أكث�ر م�ن ر المرأة ضرّ ترؤيتھا في أن لى أجل أن تتجمن وذلك ، القصص

 )ف خض��رةف��ي ك�� ش��قوق(قص��ة فف��ي  ،وبأنھ��ا ھ��ي الض��حية ا#ول��ى م��ن ض��حاياه، ض��رر ا�خ��رين

واخ��تAف الحي��اة ب��ين الفق��راء لفق��ر ف��ي ظ��ل الطبقي��ة تع��اني م��ن ا الت��يتع��رض لن��ا شخص��ية ا#نث��ى 

من حياتھ�ا البس�يطة ف�ي الري�ف  خضرة البطلة في القصة فتنتقل، وا#غنياء أصحاب السيادة والنفوذ

، ال�ديون الكثي�رة المترتب�ة عل�يھموبس�بب العج�ز الم�الي #س�رتھا ، ي�ةالغن البي�وت إلى الخدمة في أحد

م��ا يملك�ون أن ل��م تقب��ل عملھ�ا ف��ي الخدم�ة لح��ل مش�كلة العائل��ة وتقلي��ل  لت�ي س��تفقدھم ا#رض أع�زّ او

بس�بب النظ�رة  ؛فاستش�عرت ال�ذل والھ�وان م�ن ذل�ك العم�ل المھ�ين لعزتھ�ا وكرامتھ�ا، الم�اليالعج�ز 

، أن�ت الكب�رى"، طر عل�ى نفس�يتهيسييعصر قلبه ويخاطب ا#ب ابنته وا#لم  ،ية لها;جتماعية المتدن

 ل��دي ; ش��يء وأن��ا.  ..بخ��س ب��ثمن يس��تطيعون أن يأخ��ذوا ك��ل ش��يء تع��رفين أنھ��م، وا#ف��واه كثي��رة

ص�ار ...غار صوته بشدة وغمر الجفاف حلق�ه...ا#حوال تتحسن وربما.  ..العام أعملي ھذا...أبيعھم

، عيون�اً كثي�رة م�ن حولھ�ا محم�رة م�ن الغض�ب والح�زن رأت...ة ح�ول الن�اس ماءھ�امثل مجرى قنا
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رأت الشقوق في ، اللبن الجاف تطلعت في أكوام، مثل ليمونة تالفة...فاختنقت خAيا حلقھا بجفاف مر

"ا#عماق لعنت الجفاف من، كثيرة أطرافه
)١(

.  

ھم ف�ي ف�الفقر يس�، الدراس�ي لھ�مالتحص�يل وعل�ى ، وللفقر آثاره الواضحة أيضاً عل�ى التAمي�ذ

 فھ��و يتناس��ب، ت��رى القاص�ة الفقي�رة كم��ا الطبق��ة أبن��اء بع��ض التAمي�ذ ت�دني التحص��يل الدراس�ي عن��د

فالتلمي�ذ ، فكلم�ا زاد الفق�ر ق�ل التحص�يل الدراس�ي عن�د التلمي�ذ، تناسباً عكسياً مع التحص�يل الدراس�ي

 ع التAميذ ا�خرين من أبناء الطبقة الغنيةمن أوضاعه السيئة مقارنة مع أوضا ليشعر بالخج الفقير

في  با;ختفاء والتواري للتعليم وإما إما بتركه ،والھروب عن ا#نظارفيحاول التلميذ الفقير ا#ختفاء 

ج�راء  تركيزه ويقل تفاعله م�ع ا#س�تاذ فينعدم، المقاعد الخلفية للتخلص من إحساسه بالقھر والدونية

ً المجتم�ع متقوقع� إل�ى خ�رج أكاديمياً  فأن تخرج مثل ھذا التلميذ ،يئةخجله المستمر من أوضاعه الس  ا

ً منطوي القاصة  تعرض فيھاھي خير مثال  )حذاء(و قصة ، وازدھارهوھذا يحد من تطور المجتمع  ،ا

ع��ن  الت��واريا;قتص��ادي المت��دني فيلج��أ إل��ى  ه الخج��ل م��ن وض��عهفقي��ر ال��ذي يمل��ؤمش��كلة التلمي��ذ ال

تقول التلميذة الفقيرة بطلة ، أن ا;ختباء ھو خير حل لمشكلة الفقر ويرى، لخلفيةا#نظار في المقاعد ا

ا#خير ف�ي  ; أدري لماذا يخطر ببالي دائماً أن أفضل حل لمشكلتي ھو الجلوس في المقعد": القصة

"ومع ذلك فأنني ; أجرؤ عل�ى تحري�ك ح�ذائي ف�ي أي اتج�اه بحري�ة، الصف
)٢(

ھا ق�دم ; تح�رك لق�د 

ا#نظ�ار يتAش�ى وي�زول والھ�روب ع�ن ولك�ن الخج�ل ، الق�ديمھا تى ; يرى ا�خرين حذاءبحرية ح

 )ي�وم الجمع�ة ص�بيحة(الفقيرة في قصة  صبيحة الطالبةل حلم وھذا يظھر من خA ،الفقر بزوال داء

ص��ورة  لق�د أظھ�رت القاص�ة، والت�رفحي�اة الب�ذخ  تحول�ت ف�ي الحل�م إل�ى طالب�ة غني�ة تع�يشعن�دما 

يتوارى أو  ; يوجد ما يجعله، يذ ابن الطبقة الغنية فھو جريء في معامAته مع ا�خرينة للتلميكسع

 غناھ�ابس�بب  وتس�تطيل قامتھ�ا ن الخج�لت�تخلص م� فھ�ا ھ�ي البطل�ة ف�ي حلمھ�ا ،يھرب عن ا#نظ�ار

وتش��تري ، الق��ديم ف��ي الس��يل الج��اف بح��ذائھا تلق��ي نفس��ھا رأت.  .فأتس��ع الحل��م"ھا م��ن الفق��ر وتخلص�

 ل�م، بس�يارة المدرسة ص�باحاً وذھبت إلى  ت ثوباً بزرقة البحرلبس، الجديدة الAمعة حذيةعشرات ا#

.  ..ولم تغضب لغبار المدينة الAھية في الص�يف، الصعبة الشتائية تقطع المسافات الموحلة في ا#يام

س�ة رأت وج�ه المدر.  ..ا;نجليزي�ة وعندما وصلت المدين�ة تح�دثت بطAق�ة مفاجئ�ة ف�ي حص�ة اللغ�ة

 لمع�ا.  .تحب�ه في ع�الم ا�ن ھي...; تملك إ; أن تبتسم بسعادة.  .لنفسھا أبتسمت.  .يبتسم عجرفةالمت

"قامتھا استطالت حتى تمطت.  .بالرفاھية مترف مليء لذيذ
)٣(

.  
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كاذب�ة لرغبات�ه المكبوت�ة الدفين�ة ف�ي  الحلم عنده عملية إشباع ويكون، يحلم الفقير بحياة أفضل

  .المتدني ا;قتصادي الفقر والوضع بسبب الناتجة والمعاناة ا#لم اخAلھرغ من يف ،أغوار نفسه

 إل�ى يتعرض�ن العدي�د م�ن الفتي�ات ھناكف، متنوعةفھي كثيرة  ر السلبية ; حد لھاوإن آثار الفق

الفت�اة ص�غيرة الس�ن مرغم�ة  فتزوجالسيئة ا;قتصادية  ل�وضاع نتيجة ،ا�باءقبل  منا;تجار بھن 

و; ، إلى رجل طاعن في السن مقابل مبلغ يسير م�ن الم�ال يقدم�ه الخاط�ب إل�ى ا#ب ،ا#بمن قبل 

إص��رار ا#ب وأم��ام إحساس��ھا ف��ي أنھ��ا س��تمد ي��د الع��ون أو الث��ورة أم��ام تق��وى الفت��اة عل��ى ال��رفض 

 فتعاني ما تعانيه من قھر وظلم بسبب ذلك المصير المرفوض بداخلھا ،والمساعدة إلى ا#ھل الفقراء

متك��افئ م��ن اليخلف��ه ھ��ذا ال��زواج غي��ر  م��اوإذا أردن��ا أن نحص��ي ، قبول��ه مرغم��ةعل��ى  ذي تج��بوال��

ف�إن ، المجتمعنواة بين ا#سباب المدمرة ل�سرة من الفقر سبب مھم فسنعرف إن ، أضرار وسلبيات

كم�ا أن ھ�ذا " ،بن�اءهوأس�س المجتم�ع  جمي�عليھ�دم فس�يمتد الخل�ل  ا الزواج بكث�رةتعدد وجود مثل ھذ

 تم�ل وع�ي الفت�اةفقب�ل أن يك، ا:طار الضيق ل�س�رة في تعليب المرأة فيواج يلعب دوراً أساسياً الز

 القال���ب" داخ���لالبن���ت  وھك���ذا ت���تم برمج���ة، ا#ب إل���ى مؤسس���ة ال���زوجم���ن مؤسس���ة انتقالھ���ا ي���تم 

 وتأكي��د حض��ورھا، حقوقھ��ا ;نت��زاع الحي��اة معرك��ة ذل��ك أن تخ��وضبع��د  تس��تطيع فكي��ف"الص��يني

"ودورھا
اة بطل�ة القص�ة الفت� أجب�رتعن�دما  )ح�ارلي�ل ص�يفي (قص�ة وقد تجلت ھذه الرؤية في  ،)١(

 هبأن��ذا الع�ريس ھ�وك�ان ا#ب ينظ�ر إل��ى ، الخل��يج ف�ي يعم�لغن��ي ب�الزواج مرغم�ة م��ن رج�ل مس�ن 

وب�ين  الحوار لتق�ديم المزي�د م�ن التفاع�ل ب�ين المتلق�ي استخدمت القاصة تقنية وقد، فرصة ; تعوض

رتاب�ة الس�رد تق�ول البطل�ة الملتاع�ة والمتأزم�ة م�ن موق�ف أمك�ن ع�ن ;بتعاد م�ا وا، لقصةمضمون ا

ً صوت أمي  جاء" :ا#ب  أتركھ�ا تس�اعدني عل�ى أعب�اء البي�ت ھ�ذا.  ..ت ص�غيرةالبن-: بذلة مستعطفا

وس�معت ، س�كتت أم�ي ا ي�ا ام�رأةفرص�تن م�ن أي�ن؟ ھ�ذه ؟ھ�ه ؟..ومن أي�ن أدب�ر المبل�غ –...فقط العام

 تيقن�ت ا�ن.  .لھ�ا قل�ب ; آلھ�ةخط�ا تكب�ر مث�ل ، خمة تتردد في ا#رج�اء وتكب�رالض خطوات والدي

عملي في الكوي�ت  -: قال لھم البارحة.  .ويأخذني المبلغ الغريب لرجلا سيعطيھم، بي يقامرونإنھم 

"سأوفر لھا ما تحتاجه.  .يتوسع
)٢(

.  

و; يج��د ، والع�وز لفاق�ةايع��اني  الحي�اة بھم�وم لمثقّ�� الطبق�يالمجتم�ع  و يع�يش الفقي�ر ف�ي ظ��ل

 ولوازم أس�رتهلوازمه  فيعجز عن تأمين، الغنية الطبقة أبناء نا#غنياء المترفيوالعون من  المساعدة

، اقةيالس�� ف��ي مھن��ة وھن��اك ش��ريحة م��ن الفق��راء يعمل��ون، ال��زمن مح��او;ً مس��ابقة جھ��وده فيض��اعف

تركيز  ولكن ،السرعة وعدم نتباهإلى التركيز وا; مھنة تحتاج وھي ،عندھم فتتضاعف سرعة القيادة
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ل�ذا ، والعج�ز الم�الي ال�ديون حل المشكلة ا;قتص�ادية وس�د الشريحة الفقيرة ينحصر في محاولة ھذه

فيق�ل  ،نتيجة لعدم التركيز ي�ذھب ض�حيتھا العدي�د م�ن ا#ش�خاص نشاھد العديد من الحوادث المؤلمة

وھو ، المحتاج للسائق ن القيادة الجنونيةوينتشر الخوف والرعب في المجتمع م ،ا#مان وا;ستقرار

فض�اء الم�وت ف�ي (ف�ي قص�ة  ،التغلب على الفقر تخطي أزماته المالية ومحاولة بسرعته تلك يحاول

إلى  الجنونيةالسائق وتتسبب سرعة ، أحد ا#شخاص موتن الفقر السبب الرئيسي في يكو :)رمادي

 ،يوالقل�ق ا:نس�ان ،الت�أزمتص�وير حال�ة  ج�لم�ن أ ھد الم�ؤلمالمش� تع�رض القاص�ة ھ�ذا، حيات�ه إنھاء

الفقيرة وصراعھم الدائم مع  الطبقة أبناءالمسيطر على الروحي والتمزق  ،يةوالعبث ،واليأسوالضياع 

 الناتجة من الفقر مع محاولة المشكلةليدرك الجميع حجم  ،بواقعية ض القضيةمحاولة أن تعر ،الفقر

قصة  بطل: يقول السائق، عليه ما أمكنمن الفقر والقضاء حد للكاتف والت التAحم مضاعفة جادة إلى

والفقر السرعة ، الحمراء كرياته مع تركض، دمي تركض في السرعة" )الموت في فضاء رمادي(

بإص�رار ;  الق�بض عل�ى عنق�ي وتح�اول، تAحقن�ي.  ..عرفھاأتطاردني أشياء كثيرة ; ، ةوالمطارد

 وش�عره، المن�تفخ بوجھ�ه ص�احب الس�يارة، والجائع�ةلمفتوح�ة بعش�رات ا#ف�واه ا ائلتيوجه ع..يقاوم

أش�ياء ..أج�رة البي�ت العتي�ق، المس�تحقة وغيروالفواتير المستحقة .  .نةالسمي وزوجته، الداكن ا#جعد

"أخاف أشياء أخرى تAحقني..كثيرة ولكنني ; أخافھا
)١(

.  

 ،المعيش�ية الس�يئة فھمم�ن أج�ل تحس�ين ظ�رو، ا#ف�راد ع�ن بAدھ�موقد يس�بب الفق�ر ھج�رة بع�ض 

 ويتجرع�ون المعان�اة، والحن�ين والغرب�ة اس�يس الوح�دةأح فيستش�عرون، نوالخ�Aّ  وا#حب�ةا#ھل  تاركين

ھ��ؤ;ء أح��د  )المفت��اح(قص��ة الف��ايز بط��ل  إن ج��ابر، بس��بب الفق��ر القس��رية ف��ي غ��ربتھم الحي��اة ةوس��وداوي

 :يقول البط�ل، ظروفه المعيشيةتحسين  أجلارج البAد من خالھجرة إلى فكرة  تراودھم ذينالا#شخاص 

ركب�ت أول ، إياھ�ا ا:س�منتية إل�ى الغرف�ة ت�ذھب أن ؟ وب�د; ً م�ن..ة جن�ون فج�أةأصبت بحال ماذا لو أنك"

أوراق�اً  ويحمل�ون يتھامس�ون كلھ�م ؟...م�ثلھم ; تفعل ؟ لماذا..وتوجھت إلى باب السفارة ا#مريكية، باص

"حلمت بھا با#مس فقط طاردتك الفكرة، )الفيزا(على  للحصول، ويقفون تحت ا#شعة الحارقة
)٢(

.  

فيبق��ى الفقي��ر ف��ي س��جن أوض��اعه ، ويح��د م��ن الطم��وح ،ويب��دد ا�م��ال ،والفق��ر ي��دمر ا#ح��Aم

 بطلة تحلم الفتاة، ما يحلم به #نه ; يملك ما يحقق له أحAمه على بساطة ،محروماً من توافه ا#شياء

ولك�ن ثم�ن المعط�ف ، معلق�اً بواجھ�ة أح�د المع�ارض التجاري�ة بشراء معطف رأت�ه) المعطف(قصة 

ل�ذا ل�م ت�تمكن م�ن ش�راء المعط�ف إ; بع�د ع�دة ، البسيط ھو ثروة بالنسبة لھا و #بناء الطبق�ة الفقي�رة

أح�Aم  وھنا إشارة إلى ض�ياع، شروق الشمس بسبب أيضاَ من لبسه ولكن الظروف تمنعھا ،سنوات

وقع�ت ب�ين  وق�د، للبطل�ة المأزوم�ة اللوح�ة النفس�ية تب�ين لن�ا فھ�ي، تحققھ�اف�ي الفقراء وضعف ا#مل 
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ة أس�ير وبقيت، ھالنفس الداخلي النداء تلبية غير قادرة علىبسبب ظروفھا المادية ھي ف والفقررغبة ال

: عل�ى لس�ان البطل�ة تق�ول القاص�ة زة ع�ن الحص�ول علي�هع�اج، بش�غفتنظر إلى المعطف ، ا#حAم

، ا�خ�رينأح�Aم  وص�ارت مث�ل، تضخمت حتى ،يوم كانت تكبر كل ميثروة وأحA ثمن المعطف"

، بمعطفي يدھش عندما أطل أن..يراني ه أن؟ أريد...أحلم أن لي أ; يحق.  ..وعاطفية ومعطرة ثرية

"المصنع البيض�اء نزع مريلةأ 
 المكبوت�ة وتحم�ل الس�ؤال رغباتھ�ا ،بحرق�ة تتس�اءل فالبطل�ة ھن�ا ،)١(

ا ھ��ذوتعل��م أن مث��ل  ،فقرھ��اوتع��ي ، واقعھ��ا تع��ي فالبطل��ة.  ..أحل��م ل��ي أنح��ق يالدفين��ة أ;  وأحAمھ��ا

 بع�دما يل�ةوبع�د س�نوات طو، من الصعب جداً أن تحصل عليه بسھولة مثل ا�خرين المعطف الثمين

من  فتحرم الشمس تشرق، على المعطف في لحظة حصولھاو ،اً الحياة ومع الفقر كثير مع تتصارع

  .القاتلوا;نتظار  الضائعة ا#حAم إ; داخلھا يبقى و;، لبسه

بأنيابھ��ا  الطفول��ة س��يطر عل��ىت جلي��ة عن�دما وتظھ��ر لن��ا نستش�عرھاف، ت��أثير الفق��ر وذروت��هأم�ا 

ا�ب�اء وا#مھ�ات  وطأت�ه ي�ئن تح�ت الفق�ر نت�ائج حتمي�ة م�ن ةنتيج� البائس�ة فتتكون الطفولة ،حشةالمو

لحياة  فأنى ،عن ا#رض وا#وطان بل المدافعونالمستق أمل الغد صناع فأطفال اليوم ھم، والمعيلون

 الق��درة عل��ى القي��ام ل��ديھم ديولّ�� في��ه أن يعيش��ونا;جتم��اعي ال��ذي  لقھ��ر واستش��عار الظل��مالب��ؤس وا

ع�ّز ا;نتظ�ار ف�ي (فقص�ة ، سليم بشكل والدفاع عن ا#وطان في الحماية، المأمول المرتقب بواجبھم

ھ��ا أبناؤ أح��د بيرغ��، فقي��رة خAلھ��ا حي��اة أس��رةتع��رض م��ن  الت��يقص��ص القاص��ة  إح��دى )الظھي��رة

 ولك�ن ا#ب، الغني�ة اب�ن الطبق�ةأبو حس�ن  يد جارھم في بطيخة عندما رأى، كل البطيخأ الصغار في

 ا#ب ح�اول دلق�، س�عره بس�بب غ�Aء بداي�ة الموس�م ف�ي البطيخ عن شراءالكثيرة  ديونه يعجز بسبب

 ،اس��تطاع تحقيقھ��ا أم ; إنولك��ن ; نعل��م ، لبط��يخا ابن��ه ف��ي أك��ل رغب��ة –تحقي��ق  ا;س�تدانة م��ن أج��ل

 وح�رارة الج�دار ق�رب يجلس�ون وھ�م ا#طف�ال البؤس والحرم�ان عل�ى وج�وه صورة القاصة فترسم

القادمة  للبطيخة رلھفة ا;نتظا في عروقھم وتتوھج، الصغيرة تلھب ظھورھم الظھيرة الشمس ساعة

بس�بب فق�ر  فحض�ور البطيخ�ة غي�ر مؤك�د ك ثمنھ�اربما ; يستطيع ا#ب إحضارھا #نه ; يمل والتي

 ف�تح، فج�أة أب�و حس�نتوقف�ت س�يارة  قلب�ه عن�دما دقّ ": تقول القاصة عل�ى لس�ان ال�راوي العل�يم ا#ب

م�ا ع�اد يق�در عل�ى ..خضراء ;مع�ة.  .كانت ھناك أيضاً .  .وھو يحاول حملھا راقبه.  .الخلفي الباب

 كثير خفيه بطي -:"بحماس وقال فقط ھز رأسه.  .هوعرض عليه أن يساعد، ركض نحوه.  .را;نتظا

 بخوف قال اقترب منه..;- :قال بصوت عال، بالنفي ھز أبو حسن رأسه ؟"..أبو حسن بالسوق عمو

.  .خطاه وتقدمت خطى الرجل تراجعت.  .."غالي موسم بعدو بداية" -؟ "..عمو ليش" -: وھو يلھث

"لةالمقاب الدارا ابتلعتھ حتىتتقدم  ظلت خطاه
)٢(

انتظار البطيخ�ة ف�ي  في بجلوسھم منظر ا#طفالن إ 
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 إض��افة إل��ى، ف��ي المجتم��ع ر الطبقي��ةانتش��ا بوض��وححس��ن يؤك��د الج��ار أب��و  وموق��ف الظھي��رة وھ��ج

 وع�الم، #غني�اءا الع�المين ع�الم ب�ين الواس�عة والھ�وةزق�ة ب�ين أبن�اء الطبق�ات المختلف�ة المم تالعAقا

  .بينھما المسافةوبعد  الفقراء

 ،إلى سيطرة النظام الطبقي للفقر وانتشاره بكثرة في المجتمع رجع ا#سباب الحقيقية ا#ولىوت

تحتلھ�ا Aد العربي�ة ال�ذي س�ببته س�يطرة الق�وة ا;س�تعمارية عل�ى خي�رات ال�ب، الظلم ا;جتم�اعي نظام

 ج�ر ب�راكينفتتف، الفقراء إلى والمساعدة، العون ; يمدون يد، فا#غنياء في ظل ھذا النظام المسيطر

المادي�ة  فتباين المستويات ا#جتماعية والف�روق، .الواحد المجتمع بين أبناء، والغضب الثورة والحقد

، بين ا#فراد مع عدم مد يد العون والمساعدة ال�ى الفقي�ر الب�ائس يول�د حق�داً وث�ورة كبي�رة ف�ي ال�نفس

التباين في المستوى ا;جتماعي  فقد كان )الباردة ا#ماسي الشتوية العودة في( قصة وھذا ما عرضته

يس�د ب�ه  وقد أقبل العيد دون أن يمل�ك م�ا، كبير بين صاحب المتجر وا#ب الفقير الذي ; يملك المال

ولكن�ه ي�رفض ، فيفكر في استدانة مبلغ مالي من صاحب المتجر الكبي�ر ف�ي الح�ي، احتياجات عائلته

فأحس البطل ف�ي ، مس الحاجة الى المساعدةأ أن يدين ا#سرة الفقيرة في وقت اقتراب العيد وھم في

والع�ون ال�ى  بالكره والبغضاء لصاحب المتجر ولكل من يمتلك الث�روة و; يم�د ي�د المس�اعدة القصة

 ،فتصور القاصة النواتج السلبية للمعامAت الس�يئة ب�ين أبن�اء الطبقت�ين المول�د للك�ره والحق�د، الفقراء

 النحي�ل ص�احبه وك�ان، المتجر كبي�راً  كان.  .أمقتھمإني ": ةالقصلسان البطل في  تقول القاصة على

أب�ي ف�ي  وج�ه أذكر تقل�ص مAم�ح، ذات يوم المقتضبة تحيته ذكرأ.  .قاسي النظرات، جاف المAمح

 بوضوح تام كيف عدت معه وأذكر أيضاً ، بحاجة إليه ما نحن التاجر تسليفه اليوم عندما رفض ذلك

"...للعيد بحبور وانشراح عدونوالناس يست، تسير معنا والخيبة
)١(

.  

ً ماً مجتمعحت سيولد، ن انتشار الحقد والكره بين أبناء المجتمع الواحدإ  عل�ى غي�ر ق�ادر اً مفكك ا

لطبق��ة العلي��ا يح��اولون كم��ا أن ا#غني��اء أبن��اء ا، المجابھ��ة والص��مود ف��ي وج��ه أي دخي��ل خ��ارجي

العلي�ا  ا:داري�ةتھم على المناص�ب لك عن طريق سيطروذ، في المجتمع وسطوتھم نفوذھم مضاعفة

ف إحساس�ه يض�اعما أي صدى يذكر وھذا و; يكون لصوته ، الفقير ورأيه فيھمش دور، في الدولة

 ة ا#غني�اء ال�ذين يتعص�بون ب�دورھمفتزيد وتيرة العنف والغضب ض�د طبق�، والدونية بالقھر والظلم

والعن�ف  ،سيجر الفقرأن الفقر "، الغباءو لبالتخلف والجھ، ويتھمون أبناء الطبقة الفقيرة ى طبقتھمإل

للمض��طھدين مخ�رج س��وى  ف��A يك�ون، ا:ذ;لو ا:ذ;ل س��يقود إل�ى مزي��د م�ن  مض�اداً س�يولد عنف��اً 

"من العبوديةا;نتظام في حركة ثورية تحررھم 
)٢(

.  
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ويتجل�ى  ،وفس�اد يعتري�ه م�ن خل�ل وم�ا والك�رهبالبغض�اء  المجتم�ع المش�حونھذا الكاتبة  تنتقد

حص�ول أنھ�ت القص�ة بع�دم عن�دما ) الخدر( في قصة الكاتبة ;متداد وتوسع السيطرة الطبقية رفض

بم��ا دفع��ه م��ن نفق��ات  وق��د رت��ب لھ��ا ا#ب، بالوس��اطة اب��ن الطبق��ة العلي��ا عل��ى الوظيف��ة الدبلوماس��ية

 والخب��رة ءةالكف��ا فھ��ي ترغ��ب أن تك��ون ،الفقي��رة يعج��ز ع��ن دفعھ��ا اب��ن الطبق��ة ،وتك��اليف ودع��وات

مس�تنكراً م�ا : يق�ول بط�ل القص�ة، سواء حد الواحد على أبناء المجتمع بين التفضيليالمقياس  يةالعلم

 ك�انوا.  ..في الجامعة المحاضرات الكبيرةوتذكرت قاعة ، دارت الغرفة بي..طرقت رأسيأ"يحدث 

 موھ�ا ھ�و أح�دھ.  ..وا;نتھازية الوصوليةوا قدن.  ..الوساطات السنوات ا#ربع ضد طوال يخطبون

أت�ذكر أص�دقائي  وأن�ابالغثي�ان  ش�عور انت�ابني، مرك�زاً مرموق�اً ابن�ه  ويعمل :دخ�ال، ل دعوة أبييقب

، لكن الشعور ب�الخوف تفش�ى فج�أه ف�ي خAي�اي عن�دما ت�ذكرت المقابل�ة.  ..عمAً بعد يجدوا لم الذين

ا;متح�ان ي�ا  - ؟...امتحان�اً لق�دراتي تتض�من ھ�ل ؟بش�أنھا وم�اذا: بسرعة والمقابلة؟ قال - :#بي قلت

"ا#م�ر تدبرت لقد...شكلي سيدي
، الخل�ل ا;جتم�اعي ھ�ذا الناق�دة الواقعي�ة برؤيتھ�ا القاص�ة تنتق�د، )١(

  .المجتمع في الخلل أن يتAشى وجود مثل ھذا في وترغب

 ،; يمك��ن ھ��دمھا الفقي��رة الطبق��ة وأبن��اءالغني��ة  ب��ين أبن��اء الطبق��ة ھن��اك ح��واجز كبي��رةأن  كم��ا

#ن عوالمھم�ا ، دف�ي مك�ان واح� لعم�لحت�ى إن جمع�ت بينھم�ا ظ�روف ا سعة ومتس�عةوالمسافات شا

ن الس�ت وب�يأن تقضي على الحاجز بينھا  تستطع لم) الحاجز( في قصةفالخادمة ، متباينة ومتناقضة

الماس�ة إل�ى اس�تدانة مبل�غ تس�تطع أن تص�رح لھ�ا بحاجتھ�ا  ل�م، نمختلف�ت نيشكAن طبقت�ي وھما ھيفاء

 -" :يجل�ي ذل�ك الح�اجز م�ع الخادم�ة تقول الست ھيفاء ف�ي ح�وار لھ�ا ،ستAم الراتبا مالي إلى حين

غ�داً عن�د  سيحض�ر الخب�راء - ھيف�اء؟ س�ت خي�ر –.  .أن تحض�ري مبك�رة ف�ي الغ�د على فكرة عليك

ص�ار بين�ي ، كل شيء داخلي فھوم انكسر فيم ،قبل السابعة صباحاً  المكتبتنظفي يجب أن ، المدير

  .المسافات من أخدود وبينھا

 المعابر إلى أماميالحلق انسدت  في تجمع ا#يام شوك.  ..ريقي أن أبلع حاولت.  .والمخاوف

; س�ت  -تري�دين  م�اذا -؟ ..ھيف�اء س�ت - .!!.تنتظرن�ي الدافئ�ة الطويلة أن الردھة وعرفت، الكلمات

خص��Aت ش��عرھا  ،تھت��ز تابعتھ��ا، الناف��ذة ال��دائري باتج��اه راقبتھ��ا تح��رك الكرس��ي.  .;ش��يء..ھيف��اء

.  .وانسحبت ءا#شيا غامت.  .عن مدى النظروتغيب في البعيد  كانت تھتز.  .الذھبيقرطھا ، المترفة

ا�ن ھو  ما يشغلنيكان كل .  .المنافذ يسد عليّ .  .يخنقني.  .يAحقني والعطر المخملي الباب أغلقت

"لرات�بموع�د ا يحاصرني ف�ي الردھ�ة الطويل�ة حت�ى يح�ين المقيت الذي الدفء
 أن ھ�ذا النظ�ام" ،)٢(

قليل�ة  تفاقمه س�وى ض�وابط يجد من با;ستغAل الذي ;يتصف ، لھدمي في المجتمع العربيا الطبقي
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 ب�الثروة فتنعم القل�ة ،معتقدات وترتيبات بنيوية عدة معاكسة ناحيةتسوقه من  الذي الوقت في، واھية

"تبعية في صلب حياتھا اعاتالشعب إلى جم الغالبية من تتحول فيما ،والجاه والنفوذ
)١(

.  

م��ا ف��ي تنفي��ذ  أبن��اء الطبق��ة الغني��ة قب��ل م��ن، الفقي��رة إل��ى ا;س��تغAل وق��د يتع��رض أبن��اء الطبق��ة

الم�ادي  بس�بب نف�وذھم لھ�م و; يمل�ك الفق�راء الق�درة عل�ى التص�دي، يفكرون به من مخططات أنانية

عن�دما ح�اول رئ�يس  )انعم� ي�زور دالمحم�و س�الم(ف�ي قص�ة واض�حاً الكبير وقد بدأ ھذا ا;ستغAل 

كم�ا  ل�هف�ي تنفي�ذ مھم�ة حقي�رة  رمز الطبقة الفقيرة المحمود سالماستغAل ، الغنية ز الطبقةرمالبلدية 

عليه أن يقنع اب�ن عم�ه ، بمھمة حقيرة سالم المحمود أن عليه أن يقوم وفھم": تقول، القاصة وصفتھا

 ،رضال��ذي تب��رع لش��راء ا# أن رئ��يس البلدي��ة وفھ��م، وھ��ي خ��ارج ح��دود البلدي��ة ،ببي�ع أرض��ه ا�ن

 بأن�ه يحس�ب; ش�ك  ،ي�ره م�ن ا#ھل�ين; يعرفھ�ا غ، جدي�دةبخ�رائط  ويح�تفظ ،يعرف الحدود الجديدة

أن يق�ول ش�يئا ح�اول ، كلھ�ا أمام�ه بق�وةقفزت .  .يعرف كل شيء.  ..ا#رباحويعرف .  .ا�ن الفرق

، الرج�ل عليھ�ا الكثي�رة الت�ي يق�در ھ�ذا ءوا#ش�يا ،وال�ديون الت�ي تكب�ر، بال�دفعشعار المؤج�ل لكن ا:

"...ا#شياء الكثيرة التي تثير الرعب في أوصال سالم المحمود
)٢(

.  

طبق�ي مفك�ك مخلخ�ل يبتع�د  ھو مجتمع، في عالم ھند القصصيالقصصي المرسوم  فالمجتمع

، في المجتمعالطبقية بحقيقة وجود  القاصة أبطال موقد سل ،أبناءه لف بينلتآوا البعد عن التراحمكل 

التغي��ر  يتمن��ون أن يح��دث فھ��م ،الطبقي��ة أو التم��رد للقض��اء عل��ى ھ��ذه إل��ى الث��ورةل��م يلجئ��وا  ولك��نھم

ويتخلص من  الفرد كرامته ا:نسانية ليستعيد ،تمرد أو ثورة دون أي والتبدل في الخلل السائدة بسAم

ف�ي انتش�ار  فعال�ةمس�اھمة المس�اھم  ،فالقاصة ھند تعترف بوجود المجتمع الطبقي ،ساسه بالدونيةإح

لم ) الحذاء(فبطلة قصة ، للقضاء على داء الفقر الخيالية لكنھا ; تطرح الحلول الخطيرة هلفقر وآثارا

والبطل�ة الحالم�ة ، قض�يّ  فحذاء أمھا الذي حاولت استعارته لحل مش�كلتھا، القديم تتخلص من حذائھا

 قص��ة ف��ي والبطل��ة، أفاق��ت م��ن حلمھ��ا الجمي��ل) ةص��بيحة ي��وم الجمع��(قص��ة ف��ي  المترف��ة بالحي��اة

 التص��دي للفق��ر والس��ائق المس��رع م��ن أج��ل، الش��مس ل��م تل��بس المعط��ف بس��بب ش��روق) المعط��ف(

، ..السجن بعد الحادث كانت نھايته) الموت في فضاء رمادي(والحصول على حياة أفضل في قصة 

;  إذ ،لفردية في التصدي ل�هولھا الشخصيات بحلتتمكن ا ولم يستمر وجود الفقر في المجتمعوھكذا 

فالقاص�ة م�ن خ�Aل تش�كيAتھا القصص�ية ،ال�داء أو تقليص�ه التAحم الجمعي للخAص من ھ�ذا بد من

التي تعرض بھا السلوك ، المرسومة ةبا#مثل ،الواقع على ا#فراد قيقياً مباشراً  لشراسةح نقداً  قدمت

الھادم�ة لبن�اء  ،ونفس�يتهية للطبقية المدمرة لحياة الفرد فتبرز ا�ثار السلب ،ا:نساني بصورته الفردية

 ،أبناء الطبقة الفقي�رةيد العون والمساعدة إلى  ءا#غنياولكنھا تطمح إلى أن يقدم ، من حولهالمجتمع 
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يقض��ي عل��ى  طف��اً اتع م��ع الفق��راءبھ��ا وأن يتع��ايش ا#غني��اء م��ع الفق��راء بص��ورة إيجابي��ة يتع��اطفون 

  .أفراده يصنعھا المجتمع بين من الحواجز المتينة التيل ويقلّ  الكراھية والحقد بينھم

  

  .وبعد دراسة ھذا المحور نخلص إلى النتائج التالية

  .والتباين التمايزاقع مجتمع فيه الكثير من إن مجتمع ھند القصصي المصور والذي ھو انعكاس للو -

له العديد من النت�ائج وا�ث�ار الس�لبية الم�دمرة المصور بمستوياته ا;جتماعية المختلفة إن المجتمع  -

  .للفرد والمجتمع

تبن�ي ح�واجز  إن الفروق والمستويات ا;جتماعية المختلفة مع عدم مد يد العون والمس�اعدة للفقي�ر -

  .بين أفراد المجتمع ; يمكن إزالتھا

  .معظم ا#غنياء ; يمدون يد العون للفقراء -

آثاره السلبية على الجميع  من من انتشار الفقر للتقليل المجتمع في الحدّ يجب أن يتAحم جميع أبناء  -

  .فالحلول الفردية غير مجدية
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  ومعاناتھاالمرأة  ةصور -٢

  صور المرأة -أ

 م��ع الش��كل فيھ��ا يتن��اغم بطريق��ة ا;جتماعي��ة أب��و الش��عر بط��رح القض��ايا ھن��دالقاص��ة اھتم��ت 

ف�ي نفس�ھا م�ن  وم�ا يعتم�ل معب�رة ع�ن رؤيتھ�ا ،لواق�عا ثناي�ا من ھذه القضايا وقد استقت ،المضمون

#بناء  وھي تھدف من ذلك إلى إثارة وعي جمعي من أجل بناء حياة أفضل، أفكار اتجاه تلك القضايا

ف�ي عAق�ة مح�ددة  الذي يق�فوالمستقل  الكائن ا;جتماعي ذلك" قضية المرأة أولت ولكنھا، المجتمع

"إنس��اني واح��د مجتم��ع :قام��ة الرج��ل م��ع
ھ��ي ، ومعاناتھ��االم��رأة  قض��ية وكان��ت، عناي��ة خاص��ة، )١(

، تل�ك المظ�الم عنھ�ا ل�رد وإع�Aء ص�وتھا إبراز مظالمھ�ا قلمھا من أجل أشھرت التي #ولىا القضية

  .وقيمتھا من شأنھاوالمنقصة  ،لقدراتھا المدمرة تلك النظرة اءجرّ 

ويتمث�ل  ،من فاعلية عطائھا وتحدّ  ثنائية ترھق كاھلھا المجتمع تتعرض إلى معاناة فالمرأة في ظلّ 

 ولكنھا تعاني أيضاً  ،يشترك الرجل والمرأة ل�نسان كقيمة إنسانية وھنا ا;ستغAل العام الموجه"في  ظلمھا

ً  استغA;ً ، العام إلى ا;ستغAلبا:ضافة  "أنثى من حيث كونھا تحياه الذكور الذي مجتمع في خاصا
لقد ، )٢(

 النظر ا:نسان بغض ترسخ مفھوم إنسانية أنوإيحاءاته  بصورهالمرسوم  مھاأرادت القاصة من خAل عال

 أن يعام�ل أم أنث�ى رج�Aً  أك�ان ح�ق ا:نس�ان س�واء فم�ن، اعتب�ارات أخ�رى أو أي، أو الل�ون، عن الجنس

 المبنية فرصته يأخذ وأن، في الحياة دوره شيھمّ  ه دون أنئحق التعبير عن آرا وأن يمتلك، كريمة معاملة

  .نسانيةإ لAا التمييز الجنسي أو غيره من المقاييس الظالمة والقدرة ; على أساس الكفاءة أساس على

ق��رب إل�ى الواقعي��ة م��ن كتاب��ة ھ��ي ا# س�تكون حتم��اً ، معان��اة الم��رأة ع�ن تكت��ب الم��رأة وعن�دما

 وتلمس�ه دهوبما تش�اھ ،وانفعا;تھا الداخلية بحواسھا وتحياھا ةتعيش المعانا #نھا ،المرأة عن الرجل

نفس�ھا  ب�ه تم�ور عما ا:بداعية أن تعبر كتاباتھا من خAل فالقاصة تحاول، الخارجية أيضاً  بحواسھا

ن يالل�ذ ،ب�ين ال�ذكر وا#نث�ى والتميي�ز م�ا يص�نعه م�ن الف�وارق يص�نع ال�ذي، ث�ورة ض�د المجتم�ع من

 لوحاتھ�ا م�ن خ�Aلفترس�م  ،ھ�ذه الحي�اة كل واح�د منھم�ا ا�خ�ر ف�ي لكمّ ن يُ ين متساوييطرف يشكAن

 في تصحيح تطمح كما ،نواقص منالواقع  يعتري ما أفضل تكمل به مجتمع إلى تطلعاتھا ةالقصصي

يرتكبھ�ا  م�ن أخط�اء تتلمس�هالضوء على م�ا  المزيد من تسلطفھي  لذا، المجتمع مسار لحركة حقيقي

 ; اً عن المرأة جزء يةا#دب مية لتصبح كتابة المرأةبالعمو دمج خصوصيتھانفت ،حق المرأةبالمجتمع 

  .عكس لھذا الواقع مجرد وليس، يشالمع واقعھا من أيتجز
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 عن ذلك بأشكال فنيةمجتمعھا وتعبيرھا  وبقضايا، بذاتھاالعربية الكاتبة  المرأة وعي بدأ وقد"

 ن لمإنتيجة ;تساع فرص التعليم و وجاء ،العربي على المستعمر رثورات التحرّ  مع تزامناً ممختلفة 

"الغرب في تأثر بأفكار حركات التحرر النسوي منيخل 
)١(

.  

ص�ور الم�رأة  رس�م ع�ن تت�وانل�م  أنھ�ا إ;، إل�ى بن�ات جنس�ھا ز القاص�ةم�ن تحيّ� وعلى الرغم

مس�لوبة ا:رادة "السلبية الض�عيفة"المرأة  رتفقد صوّ  ،المختلفة كما ھي موجودة على أرض الواقع

 ةالقويّ��" رت الم��رأةص��وّ  كم��ا، الث��ورة م��ن أن��واع ن��وع المفتق��رة إل��ى التم��رد وإل��ى أي ا�خ��رين أم��ام

ص�احبة الس�يادة  "المتس�لطة الم�رأة" أيض�اً ت روص�وّ ، حولھ�ا م�ن ا#ح�داث المتفاعلة ف�ي "يجابيةا:

 إض�افة إل�ى تل�ك ظھ�ر وق�د، أن�واع الص�ور ا#خ�رى مقارنة مع قليلة ركانت ھذه الصوّ  والنفوذ وإن

 دون أن تنتمي إلى أي ،والحوار، والسرد، الوصف نياتتق من خAل، للمرأة صور متنوعة،الصور

و  بشيء م�ن البي�ان من خAل قصص القاصة المرأة وسنتناول صور ،من الصور سالفة الذكرنوع 

  .التوضيح

  )ا4يجابية( صورة المرأة القوية )١(

ي والت� ،م�ن حولھ�ا المجتم�ع الواعي�ة لحرك�ة يجابي�ةا: صورة المرأة الواقع القاصة من تلتقط

ب�ل أنھ�ا تس�عى باس�تمرار وبك�ل قوتھ�ا إل�ى إثب�ات ، شة في مسيرة حياتھ�اتابعة مھمّ  ترفض أن تكون

مج�رد ن إو، كان�ت درج�ة الت�أثير قليل�ة وفعالة إلى التغيي�ر والت�أثير مھم�ا مع محاولة جادة ،وجودھا

قبل ا�خرين  وا;ستعباد من ا;نصياع ورفضھا الدائم، بھا من أمور وقضايا لما يحيط إدراك المرأة

 منھ�ا عدة في قصص للمرأة وقد ظھر النموذج ا;يجابي، واتساع مداركھاقوي على ايجابيتھا لدليل 

، )الحص���ان(و، )الص���فقة(و، )الب���اردة الش���توية ا#ماس���ي ف���ي الع���ودة(و، )المجابھ���ة(و، )الص��ورة(

، )اوطن��� ال���ذاكرة تص���بح عن���دما(و، )بس���رعة تم���رّ ا#ق���دام (و، )الش���مس باتج���اه ي���ركض الغ���زال(و

تأتي  بطاقات(و، )الرائحة(و، )لقاء(و، )انتظار(و، )ينالسكّ (و، )القضية(و، )عAقة(و، )المؤامرة(و

 يجابي�ة ف�ي أدواروأن كان�ت نس�بة ا:، )منتص�ف العم�ر(و، )ص�قيع(و، )ش�ائكة أس�Aك(و، )من بعيد

 ل�ة القص�ةبط ت�رفض الم�رأة) الص�ورة( قص�ة فف�ي، ھ�ذه القص�ص المرأة وقوتھا تظھر متفاوت�ة ف�ي

 مبتس�مة ص�ورة في بتصويرھا يرغب الذي ،المستبد رلسلطة المصوّ  والتبعية والخضوع ا;نصياع

 ،أن تك��ون ھ��ي تري��دھا كم��ا إ;ّ  ص��ورتھا تك��ون أن ت��رفض ولكنھ��ا ،الف��رح إدع��اء منھ��اطالب��اً  كاذب�ة

 للمس�تبد وخوالرض� ا;نصياع برفضھا يجابيةا:رأة القوية الم مثلت موقف ،ھذا الموقف فالمرأة في

ال�ذي يص�در الھوي�ات  م�ؤامرة ب�ين المص�ور والموظ�ف البطل�ة أن ھن�اك وعندما اكتش�فت، المتسلط

 وھ�ذا، ختي�ار م�ا تري�دا في حريتھا تمتلك أن أجل من والتحدي على المجابھة أكثر تصرّ ، للموظفين
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أن�ت بحاج�ة  لب� -: قال بلھجة آمرة" والمصور في القصة البطلة بين التالي من خAل الحوار يتضح

 الك�اميرا الكبي�رة وض�ع م�ن يص�لح ق�اطعني وھ�و.  .عتقدأ..غير حقيقية ھوية ; أريد -!! إليھا ماسة

قلت فجأة بتحد غير  ،اسقط في يدي!! أنت بحاجة إلى الھوية .  ..; تعتقدي شيئا - :بمAمح منتصرة

 يھ�زا ك�ان، أم�امي قالطري أفسح ؟؟...عندي صورة قديمة.  ..بحاجة إلى صورتك لست -: مدروس

"!!صاحبتني التي الوداعية في النظرة ذلك أحسست، بي
)١(

.  

الظالم�ة  الس�لطة مجابھ�ة ف�ي تق�ف وھييجابي آخر للمرأة إ دور ظھري )المجابھة(قصة  وفي

الت�ي  وا#ض�رار بالنت�ائج غي�ر آبھ�ة) ;( والظل�م ا;س�تبداد فتصرخ في وجه، بمديرة المدرسة ممثلة

 )بأخAق القطيع(على غير ھدى  الظالمة ينساق للسلطة أخAق من -البطلة- فتوقد وص ،بھا ستلحق

 يج�ب أن أتح�داھا من�ذ ك�ان"في القص�ة  :تقول البطلةبل بأمر ا�خرين المتسلطين ، تسير دون وعي

"أخAق ھذا القطيع معھا أتحدى أن.  ..زمن طويل
)٢(

: وتقول في تحد واضح للم�ديرة رم�ز الس�لطة 

"المدرسة إدارة تحسنين ; أنت" بصوت أعلى مما سبق قلت "ا:دارة ; تحسنين أنت"
)٣(

.  

الس�ن  ص�غيرة لفت�اةابموق�ف  مم�ثAً  للم�رأة ايج�ابي دورم�ع  نق�ف نن�اإف )الصفقة( في قصة أما

 إلى ذلك يكون ھناك حاجة أن دون ،عنھا بھا وخطورة التخلي وقيم التمسك #ھمية ا#رض الواعية

.  ..لم�اذا" :باس�تنكار البطل�ة تتس�اءل، الع�م الممث�ل بشخص�ية ه الرجل المسنيغفل عن في الوقت الذي

وكلھم  ،الرجل ; يشعر بالفقدان ھذا ،لھيإ يا..ا#يام على فھمھا ھذه قدرأ;  ؟الماذ ألف ألف.  .لماذا

 تابعت�ه، بغبائ�ه وش�عرت الفس�فورية حملق�ت ف�ي مس�بحته، بسھولة يتخلون عن أشيائھم ،صاروا مثله

 ،طويل�ة أع�وام قب�ل فقفزت إلى ذاكرتي ص�ورته ،آلية بحركة بيض الكبير من جيبها# ل منديلهيتناو

 وك�ل، ;ش�يء يومھ�ا ك�ان س�الم، النعمة حول�ه ومظاھر ،يجلس في المضافة ،القديمة بعباءته الثمينة

"غيرھما و; يملكبيديه  يعمل كان.  ..شيء
)٤(

.  

الظل�م  وج�ه والثائرة في ،الطبقي النظام لخلل عيةالوا ،ا;يجابية ا#م شخصية أيضاً  كما نلحظ

Aل ترفض وھي) الباردة العودة في ا#ماسي الشتوية(ل قصة الناتج عنه من خAابنھا من قبل  استغ

 :ما الحوار التاليوقد دار بينھ، الزائدةبطيبته  أبيهصورة  تريد أن تكون صورته مثل و; ،ا�خرين

 -: ت تتح�دانيفضاأ طيبة أبي عندما للدفاع عن كنت استعد.  .ا فجأةانفعالھ لماذا احترمت أدري ;"

 الش�ارع ھ�ذا رتتعامل مع تجا بالسبب الذي يجعلك تستطيع أن تقنعني ھل.  .وأنت تفعل الشيء نفسه

، ا#بواب المتخمة با#شياء عند ھذه أتوقف.  .لماذا أدري ;.  .; أدري يا أمي "!!؟...واطمئنان بثقة
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ا#ب�واب .  .أع�وام أم�ام ھ�ذه ا#ب�واب عينھ�ا يق�ف قب�ل المخط�ط وقميص�ه الخش�نتين بيدي�هأتذكر أب�ي 

لم�اذا ; تمل�ك " بيده الخشنة وأنا أتعلق #بي ذات يوم قلت يجرؤ على الدخولو; ، المتخمة با#شياء

"أبي يا مثلھم متجراً 
)١(

.  

ا#ص��وات  م��ن ك��ل أق��وى ايجابي��اً  قوي��اً  الم��رأة يظھ��ر ص��وت والتجري��د وف��ي إط��ار التعم��يم

، متھ�ا# المش�رق العھ�د أن تعي�د ف�يالراغب�ة ، الوطن بقضايا المؤمنة المرأة تظھر صورة ،ا#خرى

 أح�دتق�ول  )الحص�ان(تقنية ا#صوات المتع�ددة ف�ي قص�ة ل استخدامھا ذلك من خAل القاصة لناتبين 

أدلك�ه وأتحس�س ال�دفء  ب�دأت..ب�دأت أدل�ك القل�ب.  .اسكتوا جميعاً وساعدوني-" :ا#صوات النسائية

"عرق الدافىءالذي يغمر المسافات التي مازال يقطر منھا ال
)٢(

الحصان وتقول  فالمرأة ترفض موت 

 ش�حن فتحاول ل�مة الموت الحقيقي ،الفارس موت يعني موت الحصان ن# ياً يزال ح ما نهإ للجميع

.  .إليھم�ا أنظ�روا.  ..تتحرك�ان عين�اه": نف�س القص�ة فتق�ول ف�ي للجميع الثقة وإرجاع والعزيمة الھمة

"; يمكن أن يموت لم يمت ; يمكن نهإتتحركان  أنھما
)٣(

.  

لما  عن انتقادھا تناقش وتعبرالتي ، المتعلمة القوية المثقفة تواجھنا المرأة )انتظار( وفي قصة

 يھ�اوتب�دي رأ وتح�اجج فتن�اقش، لقض�ايا الم�رأة نظرة الرج�ل الم�تعلم وازدواجية حول تراه من خلل

تق�ول الم�رأة ، بھ�ا ا�خ�رين يضعف عن مواجھ�ة نفسه ولكنه بھا أمام ازدواجيته التي يعترف وتنتقد

رس�م  ق�ال بھ�دوء بع�د أن، خاف أن يفقدھا..ھتز من ا#عماقأ.  .بأنني ; أفھمك اسمح لي -": بجرأة

ع مفاھيم��ك م�� تتناس��ب درج��ة تعليم��ك المرتفع��ة فھ��م كي��فأ;  -..كي��ف - :عل��ى ش��فتيهباھت��ة  ابتس��امة

، ويرفض�ه ف�ي ذات�ه ،يعت�رف ب�ه لنفس�ه، يعرف ذل�ك.  .أنت تتحدث بلسان جدك ،المرأة حول العتيقة

"على المجابھة لكنه ; يجرؤ
)٤(

.  

 الخيان�ة تل�ك وترفض، لھا بخيانته زوجھا التي تواجه القوية فنجد المرأة )خيانة(أما في قصة 

  .العفن - ؟..رائحة ماذا -الرائحة  - :يفجعه الصوت الميت.  .جيبييأ ؟مابك -" يسألھا

أ; تشم  ،; تطاق لقلبك رائحة.  .أرجوك :من جديد بقسوة فيشدھا، لتبعده تجاھد ،ببرود يبتسم

"وتوقف ،نظراته انكسرت !؟..رائحة الخيانة
)٥(

أن ھذه النماذج من القصص تجلي شخص�ية الم�رأة  

  .الظروف من حولھامن قوة على مواجھة  وما تتمتع به ،وتبين رجاحة عقلھا واتزانھا ،القوية
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  )المھزومة( صورة المرأة الضعيفة )٢(

لقصص��ية المدروس��ة مقارن��ة م��ع ا بكث��رة ف��ي المجموع��ات الض��عيفة الم��رأة ةظھ��رت ص��ور

إضعافھا يتسبب في للمرأة  من ظلم يسببه وما للمجتمع الواقعي النقد فيتجلى، للمرأة ا#خرى رالصو

 ،الوس�طى والفقي�رة ف�ي الطبق�ة ھموم المرأة عن التعبير على ز في كتاباتھاترتكفالقاصة ، واستAبھا

القدرة على الثورة أو التمرد  الجھل والضعف وعدم ويسيطر عليھا ،إلى التعليم تقرما تف والتي غالباً 

ش�قوق ف�ي  :عدة قصص منھ�ا للمرأة في المستلبةتبرز الصورة الضعيفة  ،الظالم الواقع في مواجھة

، والح��اجز، والمعط��ف، وص��بيحة ي��وم الجمع��ة، ش��يء والمط��ر يغس��ل ك��ل.والح��ذاء ،ك��ف خض��رة

، والوليمة، والكماشة، ويمامة الروح، وزھرة برية، المرأة العاقر و ابتسامة، أن تنتھي وأوراق ; بد

، الزنابق وسط والموت، والسفر، والتبرير، السابعة والسيجارة، حارّ  صيفي وليل، الخماسين ورياح

  .وغيرھا، والعمAق، والجرذان، والضباب، والخوف، توالساعا

 ،#وض�اعھا تجمي�ل أو تحس�ين دون الواق�ع في المرأة #حوال صوراً مطابقة فالقاصة تستلھم

 ،ف�المرأة ف�ي الطبق�ة المتوس�طة والطبق�ة الفقي�رة ،بواقعي�ة الض�عف الت�ي تعيش�ھا تع�رض ص�ورة ب�ل

التي تجعل من�ه  ،بسبب سلطته المادية والمعنوية ،انا#حي في أغلب للرجل التبعية طابع يغلب عليھا

كم�ا يش�اء  لھا حياتھ�ا الرجل فيرسم، الثورةأو  على التمرد أن تجرؤ دون خادمة وتجعل منھا، سيداً 

 وذل�ك ،المق�در لھ�ا واقعھ�ا ھ�و في�ه تع�يش ال�ذي الواق�ع ذل�ك وتعتب�ر أن ،رغم رفضھا ال�داخلي ل�ذلك

 ف�المرأة ف�ي الطبق�ات الفقي��رة، ا م�ن قب�ل ا#ھ�ل والمجتم�ععليھ� ف�رض والتخل�ف ال�ذي الجھ�ل بس�بب

ً  قد تحرم غالباً من حقھا في التعليم و العمل رغم أنھا والمتوسطة إلى جنب مع الرجل في  تعمل جنبا

 ،ب�ل كان�ت تمارس�ه ك�القن ف�ي ا#رض ،حس�اس بالثق�ة والحري�ةإالعمل لم يمنحھ�ا "الحقل إ; أن ھذا 

لفقدانھا ا;ستغAل ا;قتص�ادي ال�ذي  ،ولذا فھي تبقى تبعاً له ،دي للرجلمردوده الما فھي تقوم بعمل

 تبدو في الوضع بھذا لكنھا ،إنسانيتھا والبحث عما يحقق، حياتھا لو امتلكته لمكنھا من التفكير بحقيقة

"والعجز السلبية قمة
)١(

ً للرجل  تكون ا:رادة وفرض فالسطوة   أما ھي ،ا#قوى باعتباره الكائن غالبا

ن إوالمقاوم�ة ف� ل�م�ر الواق�ع وإذا م�ا تجاس�رت عل�ى ا;متن�اع فما عليھا س�وى ا:ذع�ان والخض�وع

تب�ادر ھ�ي  بھ�ا ا#م�ر إل�ى أن س�يؤول أو ف�ي أفض�ل ا#ح�وال ،قتام�ة وظAم�اً  مصيرھا سيكون أكثر

"وجودھا نھاءإ إلى بنفسھا
)٢(

.  

أن الم�رأة تض�عف : منھ�ا دةع� أم�ام أم�ور متنوع�اً  مجموع�اتال ثنايا فيضعف المرأة وقد بدا 

 وق�د ظھ�ر ھ�ذا، المت�دني ا;قتص�ادي الوض�ع والق�درة عل�ى مجابھ�ة فتفق�د الق�وة ،أمام الفقر والحاجة
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، والمطر يغسل كل شيء، والحذاء، خضرة كف شقوق في :في عدة قصص منھا من الضعف النوع

 بض��عف) ح�ذاء(قص��ة  بطل�ة الفقي��رة الطالب�ة تق�ول.  ..والح��اجز، والمعط�ف، الجمع��ة ي�وم وص�بيحة

وھ���ي أتخي���ل وجھھ���ا ا�ن  ،ب���ي ؟ ستص���رخ...الم���ديرة غ���داً أم���ام أب���رر غي���ابي بم���اذا" :واحتج���اج

 ؟..؟ كي�ف..أي�ن ؟لم�اذا.  .أم�امي مھ�ددة بالفص�ل بكفھ�ا س�تلوح.  .ما أقول�ه إلى لن تسمع ،رنيضتحا

"...لماذا ألف ألف..لماذا.  .عنيدة.  .غيابك سيكون عقابكإذا تكرر .  .مھملة
)١(

.  

التي غالب�اً م�ا تس�يطر عل�ى روحھ�ا ف�A تس�تطيع أن  ،والعاطفة أمام الحب المرأة وقد تضعف

أوراق ;  :قصص منھاعدة  من الضعف عند المرأة في وقد برز ھذا النوع، تقوى أمام سطوة الحب

ت أمام فإن أحبت المرأة ضعف.  ..ويمامة الروح، وزھرة برية، المرأة العاقر وابتسامة، بد أن تنتھي

بق�وة  ت�دافع ع�ن ھ�ذا الح�ب ; تستطيع أن أنھا إ; ؛ولكن رغم حبھا المسيطر على كيانھا، ھذا الحب

آخ��ر ; ف�ي ال��زواج م�ن ا�خ�رين  قب��ل م�ن المرس�وم إل�ى مص��يرھا مستس�لمة وترض��خ ،أم�ام ا#ھ�ل

ضعف أمام تتألم وت) ابتسامة المرأة العاقر( ھي بطلة قصةوھا فتحرم من الحبيب إكراھاً  ،به ترغب

ينتص�ف .  ..أخ�رى س�اعة تم�رّ .  .تدق ساعة الحائط برتابة" فA تستطيع النوم الحب وتتعذب وحيدة

يتنفس  والحرّ  با;ختناق أحس.  .تحت وسادتي أدفن رأسي.  .أنام ; تتركني عيونك.  .; أنام.  .الليل

؟ عن�دما ..لماذا.  .ا�ن عيونك تحاصرني لماذا.  .; أغفو ببطء وأنا في المدينة دتموز يتمدّ .  .حولي

"في بؤبؤ عيني.  .أراك في مرآتي.  .منبه تھب معيفراشي كل صباح على رنين ال أھب من
)٢(

.  

ويظھر ضعف المرأة بكثرة أمام الرجل سواء أكان ھذا الرجل أباً أم أخاً أم زوجاً، وقد تمثّ�ل 

ري�اح (، وق�د ص�ّورت قص�ة )رلي�ل ص�يفي ح�ا(، وقص�ة )التبري�ر(تسلّط ا#ب على البنت في قص�ة 

  .ضعف المرأة أمام الرجل الممثّل بصورة زوج ا#م) الخماسين

بطاق�ات ( قص�ة ص�ورته فق�دا#خت  حياة في الدائم وتدخله سلطة ا#خ أمام المرأة أما ضعف

التمثي�ل القصص�ي ف�ي مح�ور معان�اة م�ن بشيء  الرجل على المرأة تسلط وسنوضح، )تأتي من بعيد

  .لالمرأة من الرج

، الم�وت :مث�ل، بش�كل ع�ام أم�ام أش�ياء أخ�رى يض�عف أمامھ�ا ا:نس�ان أيضاً  وتضعف المرأة

  .:قصة منھا القصص بعض في ظھر ذلك وقد..وغيرھا، الزمن والخوف من

ق��ول ف��ي  الم��وت خ��وف الم��رأة م��ن ويتمث��ل .).،والس��اعات، الزن��ابق وس��ط والم��وت، الس��فر(

 الك�وني الف�راغ احت�واني.  ..الس�يف وقف�ت عل�ى ح�د فج�أة" ،الخائفة م�ن مص�يرھا المجھ�ول :البطلة

 قنبل�ة ; نھاي�ة دوى مث�ل، الخ�وف ف�ي قلب�ي فج�أة س�قط..توص�رت وح�دي عل�ى ح�د الم�و ،الرھي�ب

                                                



٣٤ 

 

 

ب الخ�در تس�رّ .  ..ب�بطء الطبيب المتحركة عيوني على شفاه ثبتُ .  .العجز أعلنتُ  فجأة.  .;نفجارھا

 ،آلھ��ة حاق��دة رت��هفجّ  م��ن برك��ان مث��ل ص��خرة تت��دحرج ;ھب��اً  ثق��يAً  ،ك��ل ا#ش��ياء الت��ي تحيطن��ي إل��ى

"العجز عن الفھم وأعلنتُ  وشھقتُ .  .وشھقتُ 
)١(

.  

  .:نھام قصص عدة ظھر في فقد ا�خرين مواجھة في ضعف المرأة أما

تق�ول  العم�Aق قص�ة ف�ي البطل�ة المرأة ضعف ذلك ومثال ...)والعمAق، والجرذان، الخوف(

أعدت�ه .  .تت�راقص عل�ى س�طح الس�ائل الج�رذ ص�ورة فرأي�تُ  فنجانال أمسكتُ ": بضعف جليّ  البطلة

 فج�أة ،أعت�ذر ح�ا;ً  يج�ب أن أش�رب القھ�وة أو.  .أس�نانه ورأي�ت الجرذ الطاولة الصغيرة فابتسم إلى

 نظرات�ي ف�ي ورك�زت قلب�ي بعن�ف دقّ .  .ورأيت�ه بعيني�ه وس�ريعة خفيفة طرقة، الباب من جديد أندق

وج��ه  اكتش��فت أن ل�ه فق�د.  .أمام��ه وأبك��ي بحرق�ةب�ه  #حتم��ي إلي�ه أص�رخ أو أن��دفع وك��دت.  .وجھ�ه

 مخ�اوفي وأخف�ي إلي�ه س�أركض.  ..المكوم�ة عل�ى جبين�ه والتجاعيد، نفسه في نظراته ا;نكسار..أبي

"بقدمه العمAقة أبي يستطيع أن يسحق الجرذ بأن وأنا واثقة وانكساري في كفيه الدافئين
)٢(

.  

  صورة المرأة المتسلطة )٣(

المط�ر يغس�ل ك�ل (ي ھ� القصص المدروسة منثAث  تظھر إ; في للمرأة لم الصورة ھذه أن

في تقليل ھذه الصورة بم�ا يتماش�ى م�ع  القاصةتتعمد  وربما )صبيحة يوم الجمعة، والمجابھة، شيء

ب�ل مس�لوبة ا:رادة  فالمرأة في الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة على ا#غل�ب غي�ر متس�لطة ؛الواقع

العلي�ا الت�ي  المناص�ب ا:داري�ة أو ،للم�ال امتAكھ�ا وقل�ة�خرين بسبب الظروف المحيط�ة بھ�ا ا مامأ

 ترفق�د ص�وّ  )المط�ر يغس�ل ك�ل ش�يء(ظھ�رت ھ�ذه الص�ورة ف�ي قص�ة ، تجعل منھا امرأة متسلطة

تط��رد ، ام��رأة م��ن الطبق��ة البرجوازي��ة ص��احبة من��زل ثري��ة تمتل��ك القط��ع الفني��ة غالي��ة ال��ثمنالقص��ة 

 ،فتواج�ه ھ�ذه العج�وز الض�ياع...قطعة فنية ف�ي منزلھ�ا كسرتھا تھا العجوز بقسوة وبعنف #نخادم

القاص��ة ھ��ذا التم��زق الروح��ي م��ن خ��Aل سلس��لة الت��داعيات الت��ي  ص��ورتلق��د  ،والخ��وف ،والتش��رد

قال�ت وھ�ي " وأحش�اء الم�وتى المندلق�ة ف�ي الطرق�ات ،المخيم والط�ائرات ا:س�رائيلية صور تعرض

ك�ل  ،تحركت المرأة نحوھا بعص�بية.  ..; أعرف كيف سقطت من يدي يا بنتي :#رضتنحني إلى ا

س�معت ، وتعرف كيف تقتنيھ�ا ،تحب ا#شياء الجميلة والثمينة ،أصبحت تعرفھا ،ما فيھا كان ينتفض

ابتلعتھ�ا دائ�رة .  ..ثانياً أنت مطرودة من�ذ الس�اعة ،نا لست ابنتكأأو;ً  –: فجيعة صوت المرأة يمتلئ

                                                



٣٥ 

 

 

رأت حطام ا#شياء الرخيصة يتن�اثر .  ..الطائرات يم� الجو حولھم كان دويّ .  ..كوابيس الصعبةال

"في ساحات المخيم
)١(

.  

وتمثلت بمديرة المدرسة  ،)المجابھة( أما الصورة الثانية للمرأة المتسلطة فقد ظھرت في قصة

ال�ذين تخ�يفھم التق�ارير الس�رية م�ن  ع ذلك تجد قطيعاً مو ،التي تتحكم با:دارة بشكل ظالم غير عادل

: الرافض�ة للظل�م وا;س�تعباد إل�ى الم�رأة المتس�لطة تقول البطل�ة ،يتوددون إليھا ويتقربون منھا بنفاق

أض�ابير كثيرة وتخفيھ�ا ف�ي  رأيتھا تلملم أوراقاً  ،رفعت رأسھا.  .صباح الخير - :قلت بنبرة رسمية"

قلت بصوت أعلى مما "ثم تكمل بقولھا " تھا الطبيةثم راقبتھا وھي تخلع نظار ،تحمل أسماء أعرفھا

قالت أشياء كثيرة كنت دائما أك�ره .  ..أنت ; تحسنين إدارة ھذه المدرسة اندفع صوتھا بشدة –سبق 

"تناقش الناس بھذه النبرة العالية سمعھاأأن 
)٢(

.  

وج�ة ا#ب ممثل�ة بز ،)يوم الجمع�ة صبيحة(الصورة الثالثة للمرأة المتسلطة في قصة وتظھر 

بقس�وة ث�م  الفتاة للعم�ل الص�باحيّ  توقظتفرض سلطتھا بA رحمة على أبناء وبنات زوجھا فھي  التي

تص�فھا البطل�ة ف�ي  ،فاس�تحقت لق�ب البوم�ة لش�دة قس�وتھا ،تعود ھي إلى فراشھا لتسترخي م�ن جدي�د

اح غاض�بة مث�ل عاص�فة ري�ح س�موم تجت� ،بدت متش�نجة مث�ل بوم�ة توش�ك عل�ى المط�اردة" :القصة

شيء أبداً زعقت المرأة بص�وت  ;.  .; شيء يقنعھا ا�ن أن ھذه المرأة تمثل دور أمھا.  .المسافات

اس�تدارت .  .قومي ي�ا بن�ت.  .والدك في البستان منذ الفجر ومعه أخوتك -:تتردد فيه السلطة المطلقة

ف�ة الممتلئ�ة بف�راش وترك�ت الغر ،سحبت جسدھا المثقل بالكتل الدھنية خلفھ�ا، ريح السموم العاصفة

ً ع�ام الم�رأة الت�ي تحم�ل أكداس� ف�ي ك�لّ  ھذه المرأة التي تلد طفAً  العائلة الصباحيّ   لحمي�ة جدي�دة ك�لّ  ا

وتعود إل�ى فراش�ھا .تھزھا بعنف مثل تيار كھربائي صاعق، ن تنجح أبداً في أن تحمل قلب أمل، عام

"لتسترخي من جديد
)٣(

.  

  صور أخرى للمرأة )٤(

تتب�ع لص�ور الم�رأة ف�ي مجموع��ات القاص�ة المدروس�ة يلح�ظ أن ھن�اك ص��ور أن الق�ارئ والم

أو ، أو ض�عفھا ،ولك�ن ; يك�ون فيھ�ا أي تركي�ز عل�ى ق�وة الم�رأة ،أخرى للمرأة غير ما ذكرن�اه آنف�اً 

 بإمك��انف��A يك��ون ، أو الح��وار ،أو الس��رد ،تس��لطھا وإنم��ا تظھ��ر ص��ور الم��رأة م��ن خ��Aل الوص��ف

ولك�ن البطل�ة ف�ي ھ�ذه القص�ص غالب�اً م�ا  ،التس�لط ف�ي مض�مونھاو، عفالض� و، الباحث تحديد القوة

المصور كما  وتكون ھي مشاركة فعالة في الحدث ،تكون امرأة يعرض من خAل وجودھا حدث ما

                                                



٣٦ 

 

 

والح�ر وأش�ياء ، ارورائحة الص�نوبر ت�أتي م�ن بعي�د والص�بّ ، زرقأفي قصص السقوط على شاطئ 

وتب�غ وش�عر ، وك�ارمن، وسالومي مرة أخرى، والوشم، ةواليقظ، والھاتف، و رياح الشمال، أخرى

فوج�ود الم��رأة ف�ي ھ��ذه القص��ص إم�ا س��اردة للح�دث وإم��ا معب�رة ع��ن مش��اعرھا .  ..وأش�ياء أخ��رى

  .حديثھما المشتركوا:فصاح عن أو أن يصور في القصة لقاء بين رجل وامرأة  ،وذاتھا

تاريخي  أحداث راھنة داخل إطارمن أجل تصوير ، في صورة المرأة وقد يدخل الرمز أحياناً 

وتك�ون الم��رأة ھ��ي الشخص��ية الرئيس�ية الحامل��ة للح��دث ف��A تظھ�ر لھ��ا ص��ورة ايجابي��ة أو س��لبية أو 

  .تسلط

  معاناة المرأة -ب

نتيج��ة للنظ��ام ، تع��يش ف��ي مكان��ة دوني��ة مس��لوبة ا:رادة ،القصص��ين الم��رأة ف��ي ع��الم ھن��د إ

ل�ذا فھ�ي تع�اني م�ن الح�زن ال�دائم ، ة المنتش�رة ف�ي المجتم�عا;جتماعي السائد والعادات القديمة البالي

ف��المجتمع بتناقض��اته  ،دون أن تس��تطيع رد المظ��الم ع��ن نفس��ھا، هنتيج��ة القھ��ر والكب��ت ال��ذي تعيش��

ما يحيط بھا من قي�ود متضيق ذرعاً بكثرة  فھي، واستAبھاول عن ضعفھا ؤته البالية ھو المسوعادا

ف�ي  المص�ورة وإذا أمعنا النظر في حياة المرأة، ة الحياة من حولھاتفقدھا الحرية وتشعرھا بسوداوي

; تستطيع أن تمل�ك ، نجد أنھا كثيراً ما تعاني من الفقر والحرمان ،والطبقة الفقيرة الطبقة المتوسطة

الذي يحقق في ح�ال ت�وفره ا;س�تغAل الم�ادي  كما أنھا تفتقر إلى العمل ،أبسط ا#شياء التي تحلم بھا

#نھ�ا ; تمل�ك المؤھ�ل العلم�ي ال�ذي يمكنھ�ا م�ن  ،بھ�ا ;ئق�اً  أن أرادت أن تعمل ف�A تج�د عم�Aً و ،لھا

 ؟....ھ���ي لم���اذا نول���د فق���راءلإي���ا " تص���رخ مح���اول إس���ماع ص���رختھا للجمي���ع ل���ذلك، العم���ل الجي���د

"؟.....لماذا
)١(

.  

م���ان فتع���يش حي���اة التخل���ف وا:ي ،م���ن ع���دم تف���تح رؤاھ���ا بن���ور العل���م وتع���اني الم���رأة أيض���اً 

ف��أن تعليمھ��ا ; يمكنھ��ا م��ن التح��رر  ؛وأن تعلم��ت وحص��لت عل��ى قس��ط يس��ير م��ن العل��م، بالخراف��ات

ب�ل تبق�ى حبيس�ة ، للثورة والتمرد والوقوف في وجه عادات المجتمع وتقاليده القديمة الظالم�ة يالكاف

 ت�ؤمن بالخراف�ات وتبح�ث ع�ن خ�يط )ض�رةش�قوق ف�ي ك�ف خ(فخض�رة ف�ي قص�ة  ،أفك�ار ا�خ�رين

ترددت قبل أن تخفف الض�غط ع�ن ي�د الك�يس الت�ي ثبتتھ�ا أمامھ�ا م�ن " ،#نه يرد العين طويل أزرق

.  .أنني أح�ب الل�ون ا#زرق :وقالت بصوت خافت ،زرقأبحثت عن خيط طويل  ،جديد ھذا الصباح

"بيرد العين
ضعف المرأة التي لم يمكنھا تعلمھا البسيط من الثورة والدفاع ع�ن أيضاً ويظھر لنا ، )٢(

الفت�اة الجامعي�ة أن تعم�ل إ; بعم�ل يفرض�ه  عج�زتفق�د ، )تبري�رال( في قصة قھا في أختيار عملھاح

                                                



٣٧ 

 

 

ق�رروا ل�ي م�ا ال�ذي " :رة ع�ن انكس�ارھا وحزنھ�امعبّ�القصة تقول البطلة في  عليھا ا#ھل والمجتمع

دمعة سقطت .  ..بقاعدة رددوھا أمامي طويAً  روا لي عمليوبرّ ، وقدموا لي طلب استخدام، سأكونه

"...ساخنة ،كبيرة على يدي
)١(

.  

 ،أخ�اً  أم ،أباً  كان ھذا الرجلأ ط الرجل وجبروته عليھا سواءن تسلّ م المرأة تنتج وأكثر معاناة

ك�ل  متج�اھAً ، ويخت�ار لھ�ا ،يق�رر عنھ�ا، أول ف�ي أم�ور حياتھ�ا فيجعل من نفس�ه متص�رفاً  ،أم زوجاً 

 والمجتم�ع، ورغباتھ�ا يولھ�ار م�ا يتناس�ب م�ع من تق�رر وتفك�ر وتخت�اأإنس�انة م�ن حقھ�ا  الجھل بأنھا

لدي�ه  يتول�د، وح�ين يعتق�د الرج�ل بأفض�ليته عل�ى الم�رأة" ،الخاطئة يفضل الرجل على المرأة هبعادات

الق�رارات  اتخ�اذ ح�ق وبالتالي فھو وح�ده م�ن يمتل�ك ،وحده يحتكر الصواب على الفور ا;قتناع بأنه

القم�ع الت�ي  لعملي�ة ا#ساس ا#يديولوجي يتشكل بالضبطوھنا ، سواء على صعيد ا#سرة أو المجتمع

ا:نسان وف�ي  موجود في داخل تعني أن ثمة عطب القمعية ھذه العملية ،يمارسھا الرجل ضد المرأة

"المجتمع كله تركيبة
 جعن�دما زّو◌ّ ) ليل صيفي حار( وقد تمثل تسلط ا#ب على البنت في قصة، )٢(

 :تقول البطلة في القصة ،ك بسبب ظروفھم ا;قتصادية الصعبةوذل من رجل مسن الفتاة دون رغبتھا

عين��ي كن��ت  فأغمض��ت، وأنن��ي ; ب��د أن اذھ��ب، ع��رف أن أم��ي ھ��ي الخاس��رةأانتظ��رت ال��رد وأن��ا "

س��معت  قل��ت انتھ��ى – !؟والمدرس��ة :قال��ت أم��ي بص��وت مبت��ور ،لكنن��ي عج��زت ،بك��يأأح��اول أن 

"شدةانفتح الباب فخفق قلبي ب ،خطوات أبي الضخمة تكبر
)٣(

.  

عن��دما ظھ��رت ص��ورة الم��رأة الت��ي ) الكماش��ة(وظھ��ر تس��لط ال��زوج عل��ى الزوج��ة ف��ي قص��ة 

ً ذنب أن تقترف دون Aً تضرب وتھان من قبل الزوج باط ل�ن ": القاصة على لسان بطل القص�ة تقول ا

 بجسدھا الضخم وعندما تزجّ .  .ابتعدي يا امرأة -:سيصرخ بھا بصوته البشع.  ..بالتدخل هيسمح #م

 ،يتض�خم ص�وت الص�فعة الثاني�ة...صوت كفه الكبيرة تطالھا فجأةسيسمع  ،بينھما لتمنعه من ضربه

"ورذاذ الغضب من فم عمه يAحقھا ،سيتابعھا وھي تتراجع مقھورة
)٤(

.  

قص�ة  وتدخله الدائم في شؤونھا فقد عبرت عنه ا#خ في فرض سلطته على البنت محاولةأما 

مش�روعة ف�ي الغي�ر  يح�اول ف�رض س�يطرته المطلق�ةفي ھذه القص�ة  فا#خ) بطاقات تأتي من بعيد(

.  ..كب��ر من��كأ; تنس��ى ب��أنني  ،حس��ن" :تق��ول البطل��ة ،ش��ؤون أخت��ه رغ��م أنھ��ا تكب��ره بس��نوات كثي��رة

أن�ت اص�غر  ،حس�ن –..و; تنسي ياست ھالة بأنني أخوك وأنن�ي الرج�ل ف�ي البي�ت- !زمجر بغضب

فرقع��ت وھ��ي  ،دائم��اً  الت��ي يحملھ�ا مع��هح بالمس��بحة ل��وّ .  .أرج��وك احترمن�ي.  ..من�ي بعش��ر س��نوات

                                                



٣٨ 

 

 

حت�ى .  .أنا ص�احب الكلم�ة ھن�ا :قال بصوت عال، وبدا مثل شيخ قبيلة متنفذ، تضرب بعضھا بعضاً 

"صارت مثل بركان مجنونالغضب في عروقھا  غلى.  .سنة مفھوملو صرت بنت تسعين 
)١(

.  

س�لطة الع�ادات والتقالي�د البالي�ة الس�لبية الت�ي في مجتمعاتنا العربية من  كما تعاني المرأة أيضاً 

أن يتش�اءم الن�اس م�ن و;دة ا#نث�ى  وم�ن الس�ائد أيض�اً ، من منزلة الرجل قلّ أالمرأة في منزلة  تضع

ولعل عدوى التشاؤم من النساء سرت إلينا وانتقلت إلى بعضنا " ،ويرغبون في إنجاب الذكور بكثرة

أولئك ال�ذين ك�انوا يئ�دون بن�اتھم خش�ية ا:م�Aق أو الع�ار كم�ا  ،بالوراثة من أعراب الجاھلية ا#ولى

وقد نسخ النبي صلى هللا عليه وسلم تلك العادة المنكرة إ; أن أثرھا لم يزل باقيا فينا  ،كانوا يزعمون

وقد يع�ذر المتق�دمون عل�ى  ،لو;دة الصبي ونستاء لظھور البنت في ھذا الوجود فلتاذ نح ،إلى اليوم

وفي ما ، نحن فA عذر لنا إ; ھوانا أما ،الرجال لكثرة حروبھم وغاراتھم إلىا لحاجتھم اعتقادھم ھذ

"بتساوي الصبي والصبيةعدا فقط لقب ا#سرة وما لھا من الضياع 
ت البنت وكبرت رعن ترعإف، )٢(

د ن حاولت الثورة أو التمرأو ،حقوقھاابسط فتحرم من  حريتھا المجتمعويسلبھا  ا#ھل عليھا يسيطر

كم�ا ي�رى المجتم�ع وعادات�ه  ف�ا#نثى ؛فتس�تحق العق�اب عل�ى ذل�ك تخرج ع�ن الع�ادات والتقالي�د فإنھا

الحاض��ر تس�تمد مكانتھ��ا  حت��ى الوق�ت"والس��عادة لم�ن ل��م ي�رزق ب��أنثى أن الم�رأة  مجلب�ة للع��ار دائم�اً 

 ابن�ة وأخب�ل م�ن كونھ�ا أم�اً و ،الخاصة ليس من مس�ؤلياتھا ومش�اركتھا الن�ادرة ف�ي العم�ل ا:نت�اجي

أخ�ذ وحت�ى الوق�ت الحاض�ر ; تولكنھا مث�ل ا#رض رم�ز للخص�ب فتعط�ي أكث�ر بكثي�ر مم�ا  وأختً 

ع�رف المجتم�ع وف�ي  ف�ي فھي ليست المص�در ،والمرأة سدّ  يزال يصدق القول القديم أن الرجل نھر

 )٣(،"أنھا تحصد وتجني إنما ليس لنفسھا ،ا#ذھان
تراتيبية  ھو جزء من إذاً العربية  المرأةوضع  إن"

"تطال مختلف مفاصل وجزئيات حياتنا ا;جتماعية، قمعية شمولية
)٤(

حت�ى الم�رأة  تثقيف بد من و; 

ل~خ�رين م�ن خ�Aل توعيتھ�ا  جھلھا واعتقادھا بأنھا ام�رأة عليھ�ا الخض�وع وا;ستس�Aمتتخلص من 

والثق��افي  العلم��يف��ي ا:نت��اج دور تغيي��ر وتك��ون لھ��ا أن تعط��ي وتنج��ز وتس��تطيع  وبأنھ��ادورھا ل��

ف��ي تط��وير لرج��ل جنب��اً إل��ى جن��ب م��ع اللم��رأة ك��ون تن أو لقض��ايا الم��رأة الفھ��م وتعمي��ق مض��مونھا

  .المجتمع
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 العادات والتقاليد -٣

الت��ي ، ديم��ة البالي��ةبع��ض الع��ادات والتقالي��د الق وم��ا زال يحي��ا ف��ي ظ��لّ ك��ان ا:نس��ان العرب��ي 

ال�ذي يحي�اه ، ءم م�ع روح العص�ر الح�ديثولكن ھذه العادات لم تعد ت�تA، استقاھا من عصور قديمة

  .كما أنھا ; تنسجم مع ما وصلت إليه الحضارة البشرية، ا:نسان في الوقت الحالي

مم�ا يح�ول ب�ين ، فنرى أن بعض ھذه العادات الخاطئة ما تزال تتمسك بھ�ا بع�ض المجتمع�ات

إلى بعض تلك الع�ادات  ا:شارةالقاصة في ما أبدعته من قصص في  ولم تغفل، تقدمهبين ا:نسان و

لة دون أن وھي ما تزال تمد ج�ذورھا ف�ي المجتم�ع متس�لّ ، في حق إنسانية ا:نسان المجحفة الخاطئة

وبالرغم من وصول ا:نسان إل�ى ، ن استمرار وجودھا وانتشارھاويحد مِ  ن يسد عليھا المنافذتجد مَ 

والتقالي�د  الع�اداتتفكي�ره م�ن قبي�ل عليه وعلى طريق�ة  اً ما زال مسيطر هإ; أن ،درجات علمية عالية

  .البالية

التناس��ب العكس��ي ب��ين الحي��اة السياس��ية والحي��اة  إل��ى" الفي��ومي ف��ي كتاب��ه إب��راھيم أش��ارولق��د 

ت ر اجتماعي�اً وظلّ�رت سياس�ياً إ; أنھ�ا ل�م تتح�رّ فرغم أن معظم ال�بAد العربي�ة ق�د تح�رّ  ،ا;جتماعية

ن�راه م�ن ش�يوع  ومص�داق ذل�ك م�ا ،أف�قدل على جھ�ل وض�يق ة والعادات التي تليأسيرة التقاليد البا

"والثقافة وأسلوب التفكير، في السن المتكافئلعادات بالية كثيرة مثل الزواج غير 
)١(

.  

ب�ين ال�رفض والقب�ول لتل�ك ، ةيع�اني م�ن ازدواجي�ة ح�ادّ  أص�بح الح�ديث ي العص�رف� فا:نسان

لعدم قدرته عل�ى مجابھ�ة ا�خ�رين م�ن ھا بولكنه يتمسك ، فھو يدرك عدم صحتھا من جھة، العادات

عل��ى التخل��ي ع��ن ھ��ذه قدرت��ه ويح��د م��ن يح�ول  فالن��اس م��ن حول��ه يش��كلون س��داً منيع��اً  ،جھ�ة أخ��رى

أن تكش�ف اللث�ام ع�ن قاص�ة م�ن طرحھ�ا لمث�ل ھ�ذه الع�ادات وقد أرادت ال، ھجرھا و العادات السيئة

الذي يعاني  ين الرفض والقبول للخطأمن حيرة بداخله وإيضاح ما يقع ، صراعات ا:نسان الداخلية

يساھم من خAله في القضاء على مثل  يتخذ موقفاً سليماً  لعل القارئ، جراء تمسكه بھذه العادات منه

  .تلك العادات الخاطئة

 إل�ى نظ�رة المجتم�ع تتمث�ل ف�ي، الخاطئةالمعالجة ضمن مجموعات القاصة وإن أكثر العادات

وال�ذي م�ازال ينظ�ر إل�ى الم�رأة  ،للشاب المثق�ف) انتظار(في قصة  قول البطلةوقد بين ذلك ، لمرأةا

خ�اف أن .  .أھت�ز م�ن ا#عم�اق.  ..عت�رف ل�ك ب�أنني ; أفھم�كأاسمح لي أن  -"*القديمة بنظرة جده

; أفھ�م كي�ف تتناس�ب درج�ة  -...كي�ف-: قال بھدوء بع�د أن رس�م ابتس�امة باھت�ة عل�ى ش�فتيه، يفقدھا
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 يعت�رف، يعرف ذل�ك.  ..أنت تتحدث بلسان جدك، مك العتيقة حول المرأةمع مفاھيتعليمك المرتفعة 

وا#ك�ف ، يخ�اف الوج�وه القروي�ة العتيق�ة، المجابھة لكنه ; يجرؤ على، ويرفضه في ذاته، به لنفسه

"غضبھا يخشى ،عجفاء بمسابحھا القصيرة الملونةال
في ظل ھذه العادات الخاطئة فا:نسان يعيش  )١(

حديثنا عن معاناة المرأة من  وقد أوضحنا بعض ھذه القضايا من خAل ،ضطربةمبنفسيه مزعزعة 

  .العادات والتقاليد

كما ھو الحال في عادة الثار ، جراء سيطرة ھذه العادات، ويولد الخوف معه وقد يولد ا:نسان

فتسيطر حياة  ،ھمفيقتل ا#برياء الذين ; ذنب ل) العشيرة(وا;نتقام العشوائي من أبناء العائلة الكبيرة 

ھك�ذا إذا "): الع�ودة وأش�ياء أخ�رى(ف�ي قص�ة الراوي العل�يم يقول ، الرعب والخوف وانعدام ا#مان

عرف�ت .  ..أنت تكره ھذا الرجل تكرھه من ا#عماق #نه حرمك حن�ان الوال�د وأث�ار ص�راعاً دموي�اً 

ال�دك #ن ام�رأة تخص�ه فقدت و.  ..بسببه طفولة يركض الرعب في أيامھا كانوا يخافون عليك منھم

ثار أبوك وثار الرجال من أجل شرف العائل�ة وم�ات ..من طرف بعيد اتھمت بعAقة مريبة مع أسعد

)٢(أبوك #جله وسال نھر الدم
بس�بب الم�رتبط ب�المرأة  لقد ثار أھ�ل القبيل�ة لل�دفاع ع�ن ش�رف العائل�ة 

ف��الجميع  ب��ين أفرادھ��اة وحت��ى إن كان��ت درج��ة القراب��ة بعي��د، ك��Aم الوش��ايات غي��ر مؤك��د الص��حة

  .يتعرضون إلى القتل العشوائي بسبب ھذه العادة الظالمة

نتھ�ا القاص��ة ف�ي بع�ض قصص�ھا إض�افة إل�ى ع��ادات ھ�ذه بع�ض الع�ادات الخاطئ�ة الت�ي بيّ إن 

 ھ��ذه فتنتق��د القاص�ة برؤيتھ�ا الثاقب��ة مث�ل أخ�رى يستش�فھا الق��ارئ م�ن خ�Aل المجموع��ات المدروس�ة

  .الوعي الجمعي لمخاطر ھذه العادات وسلبيتھاالعادات محاولة إثارة 

 المضامين ا,نسانية :ثانياً 

 ،إن القاصة ھند أبو الشعر لم تغفل التطرق إلى القض�ايا ا:نس�انية ف�ي مجموعاتھ�ا القصص�ية

فھ�ي قض�ايا يعيش�ھا ، #نھا من أكثر المواضيع ج�ذباً للق�ارئ وأق�رب المواض�يع إل�ى ال�نفس البش�رية

كان��ت يحل��م أن ; تقت��رب من��ه أن  وأ، ..أن كان��ت مفرح��ة كالح��ب والف��رحيعيش��ھا الف��رد أو يحل��م أن 

  .والحزن، والخوف، كالوحدةفي ثنايا النفس البشرية مؤلمة مؤثرة 

س�يجد أن المض�امين ا:نس�انية الت�ي طرح�ت  ،وإن المتتبع للمجموع�ات القصص�ية المدروس�ة

 الباحث��ة جعل��ت وق��د ،ينھ��ا بدق��ةوخ��وف متداخل��ة ج��داً يص��عب الفص��ل ب، وح��زن، فيھ��ا م��ن وح��دة

ھذا ; ينفي أن تكون المش�اعر ا:نس�انية  ولكن ،الموضوع ا#كثر بروزاً ھو المضمون العام للقصة

اخل ھ���ذه فم���ن الطبيع���ي أن تت���د ،ملموس���ة بش���كل واض���ح نفس���ھا داخ���ل القص���ة ا#خ���رى موج���ودة
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، العك�س ص�حيح أيض�اً و، ب�الخوف والح�زنستشعر ا:نسان الوحدة فإن�ه سيش�عر افمتى  ،المضامين

  .بشيء من التوضيح وسنتناول ھذه المواضيع ا:نسانية في الصفحات التالية

  بـــالح -١

يع��د الح��ب ب��ين الرج��ل والم��رأة م��ن أس��مى العAق��ات البش��رية عل��ى ا:ط��Aق عن��دما يتباد;ن��ه 

وق��د اھتم��ت القاص��ة بتص��وير ھ��ذا الن��وع الس��امي م��ن العAق��ات البش��رية ض��من ، بص��دق العاطف��ة

و نجدھا ترسم وتصور ا#حاسيس المتبادلة بين المحبين بتشكيل فني ينسجم ، مجموعاتھا القصصية

و خم��س  ،تنتھ��ي أن أوراق ; ب��د تض��منت ھ��ذا الموض��وع وم��ن القص��ص الت��ي، م�ع طبيع��ة العAق��ة

، وزھ�رة بري�ة، والقض�ية، وعAق�ة، شارات الض�وئيةولعبة ا:، والتحديق في عينين رائقتين ،دقائق

  .وعباد الشمس، وذات صيف، مة الروحويما

ه وق�اد ص�احبه إل�ى المج�د وح�Aّ ، وسما بھ�ا، ى النفوسفالحب إذا ما كان طبيعياً صادقاً صّف "

بخ��Aف م��ا إذا ك��ان ش��اذاً أو مريض��اً متص��نعاً فإن��ه يفس��د الخل��ق ويس��تحيل وس��يلة ، بأنب��ل الص��فات

ھ��ب وھ��ي ل��ذلك تقتض��ي ف��ي والح��ب عاطف��ة س��امية طم��وح ت��نعش الخي��ال وتص��قل الموا ،مرذول��ة

تصويرھا إلھاماً سامياً وخي�ا;ً جم�يAً وف�وق ك�ل ذل�ك نج�د الح�ب عاطف�ة الش�باب والش�باب محب�وب 

"مھما تكن عوائده ومAبساته
)١(

.  

، مق�اطع ةوالمكون�ة م�ن ثAث�) أوراق ; ب�د أن تنتھ�ي(فالمحب كما صورته القاصة في قص�ة 

نه يشعر بالكآبة والح�زن ف�A فإ، أما في لحظات الفراق، لحبيبه بايشعر بالسعادة والسرور عند لقائ

، تثب�ت عل�ى ح�ال عر ا:نس�ان المح�ب ف�ي تص�ارع مس�تمر و;فمشا، يحس بحAوة الحياة من حوله

تق�ول ، وبع�ده المش�اعر بس�بب غي�اب الحبي�ب داخلھ�اتتص�ارع  الثاني من القصة في المقطع والبطلة

وأن يجيئن�ي ص�وتك ، روعة أن تط�ل م�ن ب�اب بيتن�احاولت أن أنسى " :في وصف مشاعرھا البطلة

 أكرھك.  ..يمر الشھر الثاني وأنت ; تجيء أن. ..أن أراقب الفرح الصادق يبرق في عينيك، العميق

نح���و الن���اس ، تتن���اقض ع���واطفي نح���وك. ..أحب���ك بجن���ون أحيان���اً أخ���رى. ..أبك���ي بحق���د.  ..أحيان���اً 

ل���ن أقب���ل أي .  ..ي���ام الص���يفية الس���اخنة ; ش���يءھ���ذه ا# ر غياب���ك ك���لّ ; ش���يء يب���رّ . ..وا#ش���ياء

"..لكنني مازلت انتظر قدومك في عشية تموزية حارة، حتى الموت، أكرھك، عذرأكرھك
)٢(

.  

كم��ا أن إحس��اس المح��ب الزمن��ي يتعم��ق ويتض��اعف ليص��بح لل��دقائق والث��واني أھمي��ة كبي��رة 

بلحظ�ات الف�راق فأنھ�ا تمض�ي أما إحساس�ه  ،فإحساسه بلحظات اللقاء يمضي سريعاً جداً ، وحسابات

 :ني التي تطول بسبب غياب الحبيبةبالثوا يضيق ذرعاً  )خمس دقائق(في قصة  وھاھو البطل ،ببطء

                                                



٤٢ 

 

 

؟ لسعته ...ھل ستغيب.  ..سيسألھا عن تأخرھا بطريقة رسمية، يده ما زالت تمسك المقبض الناصع"

م��ا أط��ول ال��زمن وم��ا أكث��ر م��ا .  ..آ;ف الث��واني.  ..؟ ھ��ذا يعن��ي مئ��ات ال��دقائق...تغي��ب.  ..الفك��رة

"؟...لم تأتي.  ..التاسعة ودقيقة ونصف.  ..نعيش
)١(

.  

ي�ؤدي إل�ى  ،جان�ب ; يمك�ن تعليل�ه بس�ھولة"البشر عن السبب العميق للح�ب وھ�و  تساءلوقد 

 ،ل�يس م�ن المس�تطاع رص�ده أو مراقبت�ه ،وھو ص�عب التعلي�ل #ن�ه ص�عب ا;نض�باط ،نتائج مؤثرة

أو لماذا استجابت عواطف ھذه المرأة له دون غيره ممن  ؟ا الرجل ھذه المرأة بالذاتفلماذا اختار ھذ

والبح�ث ع�ن ج�واب لھ�ذا التس�اؤل وتحدي�د ھ�ذا  ؟يفضلونه جاھاً أو جما;ً أو ثروةً أو علم�اً أو ش�باباً 

وف�رق كبي�ر ب�ين  ،الجواب يعني تحديد نقطة ا;نطAق في التصور العربي ا:س�Aمي لعاطف�ة الح�ب

ي�رى  وم�ن ،أش�باه ومن يؤمن بأنه تجاوب روحي ب�ين ،يعتقد أن الحب قدر يستعصى على الفھم من

  .بشكل بالجمال أو الجسدل�عجاب  ثمرة مباشرة أنه

"في كل ذلك، ن السبب ماثلأوقد يؤمن المحب كما يؤمن الباحث في الحب ب، خاص
أما بط�ل ، )٢(

بالجمال الجس�دي  و; يقاس، الحبيب نابع من القلبفإنه يرى إن اختيار ) خمس دقائق(القاصة في قصة 

ً فقط بل أن ھناك مقاييس أخرى تجذب المحبين إلى بعضھما بعض و; يك�ون الجم�ال الجس�دي ھ�و  ،ا

إن ، نتھ�اءافھو يحبھ�ا ب�A  محبوبته ولذلك فھو يدھش من الثقة التي تتمتع بھا ،المقياس الوحيد للحب

ھ��ا فتتمن��ى الخ��Aص م��ن جمي��ع القي��ود الت��ي تف��رض عل��ى القاص��ة تعش��ق الحري��ة بش��غف وتت��وق إلي

دما عن، وتثور على لغة الجسد ،لذا تثور على الحياة، وعلى المرأة بشكل خاصة، ا:نسان بشكل عام

جم�ال ال ھمي�ةأ، ھميت�هيف�وق بأعقلھ�ا وتفكيرھ�ا ال�ذي  يراھا ا�خ�ر ; تش�كل س�وى جس�د ف�اتن ملغ�يً 

فالجس�د ھ�و قي�د الم�رأة ن تلك النظرة المجحف�ة ف�ي ح�ق م يتخلص المجتمع فھي ترغب أن، يالجسد

ويثب�ت دعائم�ه المجتم��ع  ،بق�وة ايف�رض عليھ� وس�جن خ�ارجي لل�روح ا:نس��انية ،م�ن القي�ود الكثي�رة

ل�ذا ، الظالم المتسلط بجبروته واستبداده والخانق لروح الف�رد م�ن ا;نعت�اق والتحلي�ق بفض�اء الحري�ة

ي�ب حض�ور الجس�د ال�ذي ھ�و يوتغ، الفك�ر ال�ذي يرق�ى با:نس�ان تنبيه المتلقي إلى أھمي�ة فھي تحاول

أمت�دت ي�ده إل�ى "، بمثابة القيد المفروض على ا:نسان مرغماً دون أن يكون له أي دور في اختي�اره

; ش�يء يميزھ�ا ع�ن غيرھ�ا ، ت�ذكر مAمحھ�ا المس�كونة بالثق�ة، دفعه إل�ى ا#عل�ى، الھاتف من جديد

يحبھ�ا ب�A .  .و; تمل�ك جس�د افرودي�ت ولھ�ذا يحبھ�ا، ديانا أو عش�تار ليس لھا مAمح، أكثر من الثقة

"..نتھاءا
)٣(

.  
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 فA سبيل إلى اللقاء أو الفرح ب�ل تق�ف، تقف ضد المحبين أبطال القاصة ولكن الظروف دائماً 

يبح�ث ا:نس�ان ع�ن الس�عادة ف�ي ھ�ذا الع�الم  فعبث�اً  ،مرئي�ةالقوى الع�الم المرئي�ة وغي�ر  كلّ  ھمبين لقائ

فيس�قيه ك�ؤوس ا#ل�م والقس�وة والم�رارة  ،عل�ى الف�رد يوھذا المجتم�ع القاس� كئيب المليء بالضياعال

ق�وى الع�الم  ك�لّ . ..لك�ن ا#ش�ياء كلھ�ا ض�دنا. ..ل�ك ب�ا#مس فق�ط اكتش�فت م�دى عم�ق حب�ي"، الدائمة

المقت .  ..اصمتي -:كان القلق يدق قلبه ،قيقةراليد ال هضغط بأنامل، قاطعھا.  .مرئيةالالمرئية وغير 

ھ�ذا الواق�ع البش�ع .  ..حت�ى ل�و.  ..حتى ل�و قالتھ�ا ھ�ي.  ..ما صدمته الحقيقةيفتته كلّ ...العارم يجتاحه

"ويدعون الحفاظ عليه ،الذي يسميه الناس مجتمعاً 
)١(

.  

 أھ�م مع أن القاص�ة تراھ�ا م�ن ،الخسارات خسارة المشاعر من فالناس والمجتمع ; يعتبرون

فالص�ورة الت�ي "والوجودوعبثيه للحياة  #ن خسارتنا لمن نحب ھو جحيم دائم، في الحياة الخسارات

رسمتھا ھ�ذه القص�ص للح�ب تتس�م بال�ذبول والش�حوب ويغلبھ�ا الح�زن ويتخللھ�ا الي�أس وتنتھ�ي إل�ى 

الخ��روج منھ��ا و; ج��دوى ف��ي فك��ان الح��ب دائ��رة مغلق��ة ; أم��ل  ،الحرم��ان ال��ذي يمث��ل البداي��ة أيض��اً 

)٢(ذات�ه ع�ذاب ال�ذي يب�دو كأن�ه غاي�ة ف�ي ح�دّ للدوران فيھا غي�ر ال
الن�اس حول�ه يت�دافعون ب�A ": تق�ول 

ك�ل م�ا  ،ھم يھرولون كالدمى التي تديرھا أصابع آلھ�ة ; تتع�ب ،ھكذا أحسھم بعد أن فقدھا ،مشاعر

نه بA أأما ، أما أن يفقد رجل ما المرأة التي يحب.  .أزمة السكن والسير والغAء ،يشغلھم في عالمھم

ويظ�ل يترق�ب .  .ن يظ�ل يج�وب ال�دوائر ب�A أم�لأو ،نه ; يعمل #نه ; يح�ب الوص�وليةأو.  ..لعم

والحف��Aت وس��فر ا�خ��رين  ف��A يق��رأ غي��ر أخب��ار الح��رب والم��ذابح، الص��حف الص��باحية الرخيص��ة

"ر ذي بال ليدخل في دوائر تفكيرھمفأمر غي.  .وأسماء مواليدھم الجدد ومواعيد أعيد ميAدھم
)٣(

.  

 ،ه الس�نون حت�ى أن افت�رق ا#حب�ةوكن مع كل ذل�ك يبق�ى الح�ب الحقيق�ي ف�ي ال�نفس ; تمح�ول

أو ا;نط��Aق أو  ،وتمث��ل أطي��اف ال��ذكرى ع��والم رومانس��ية متص��لة بتل��ك الرم��وز الدائم��ة للش��جن"

نھا أن تثي�ر ك�وامن أدافئ�ة م�ن ش�) خ�در(ا#حAم أو الجمال باعثة في النفس حنينا ينطل�ق م�ن لحظ�ة 

"والذكرياتا#شواق 
 ،الح�ب الق�ديم لم تنس )زھره برية(فا#م المحبة في عھود قديمة في قصة  ،)٤(

إ; أنھ�ا عن�دما رأت ھيك�ل الزھ�رة  ،وقد مضى زمن طويل لفراقھا عمن أحبت، رغم زواجھا بآخر

 :تق�ول ا;بن�ة مخاطب�ة وال�دتھا، البرية الت�ي ق�دمھا لھ�ا ع�ادت المش�اعر متدفق�ة متص�ارعة م�ن جدي�د

 ،ض�خ ال�دم الح�ار الق�ديم ف�ي عروقھ�ا ،؟ دق قلبھ�ا...ماذا وج�دت ف�ي كتب�ك القديم�ة ،ي يا أميأنظر"

تناول��ت الھيك��ل المتي��بس  ،أنفرش��ت عل��ى الم��دى الواس��ع.  ..معھ��ا الص��ور الرائع��ة نھض��ت ،نھض��ت

                                                



٤٤ 

 

 

وكأنھا تق�وم بش�عائر مقدس�ة �لھ�ة غي�ر  ،ضمت الزھرة بين راحتيھا ،دافعت عنه بضراوة ،الحزين

الدھشة التي تنتفض في مAمح ابنتھا ; تھمھا ; شيء يھمھا غي�ر التش�بث بالھيك�ل الي�ابس  ،معروفة

"لزھرة برية
)١(

.  

  :التأمل لھذا المحور عدة مAحظات منھاوتستنتج الباحثة من خAل  

إن أبطال القاصة يستشعرون الفشل العاطفي دائماً وتنتھي العAقات بالفراق والبعد فيسيطر الحزن  -

ج�داً م�ا تلب�ث أن ت�زول وربم�ا يك�ون ل�ذالك بع�د نفس�ي عن�د  #لم بالنفوس فلحظ�ات الف�رح قص�يرةوا

  .القاصة

أن نظرة الكاتبة الس�وداوية للحي�اة تمت�د لتس�يطر عل�ى شخص�ياتھا الرئيس�ية دائم�اً فھ�م يع�انون م�ن  -

مثق�ل بھموم�ه  الجوع العاطفي والجوع المادي فيتضاعف ا:حساس ب�ا#لم والمعان�اة الفردي�ة ف�الفرد

  .الخاصة التي تشغله عن التفكير بالھموم الجماعية غالباً 

  .ه الواقعھة منسجمة مع تشوّ إن العAقات العاطفية مشوّ  -

  .ھامع الرجل ولكنھا ; تتمكن إطAقاً من تحقيق تحن المرأة غالبا إلى عAقة حميمة صادقة -

  :ةــانـالخي -٢

وھ�ي ص��فة ، أص��بحت ش�ائعة ف��ي ھ�ذا العص�ر وبكث��رة الت�ي ةالخيان�ة م�ن المواض��يع ا:نس�اني

ولكنھا أص�بحت ش�ائعة م�ع تراج�ع منظوم�ة الق�يم ا:نس�انية ف�ي  ،إنسانية منبوذة وغير مرغوب فيھا

  .ظل الحضارات الحديثة

وخيانة  وخيانات ا#ھل، لعشيرة وا#قاربوخيانة ا، فھناك خيانة للوطن ؛دةوللخيانة أنواع ع

  .وغيرھا خيانة الصديقوخيانة الحبيب و، الزوج

، راتاوخس�، والرائح�ة، وقد تناولت القاصة موض�وع الخيان�ة ف�ي ع�دة قص�ص منھ�ا الجس�ر

  .والتحديق في عينين رائقتين، كينوأنياب ومخالب وسكا، والوليمة، وصقيع

م��ن خ��Aل  ي�عوكأنھ��ا تطال��ب الجم، محبب�ةالتنتق�د القاص��ة م�ن تس��يطر علي��ه ھ�ذه الص��فة غي��ر 

تأص�يل  من أج�ل، لتتAشى وتمحى من التعامAت البشرية ھجر ھذه الصفة دقةقصصھا المنسوجة ب

والخيان�ة م�ن أبش�ع الص�فات ، #ن ا#خAق بمجملھ�ا متغي�رة مكتس�بة غي�ر فطري�ة ،ا#خAق الحميدة

  .التي قد تAزم بعض ا#فراد في المجتمع فتسوء المعامAت البشرية جراء انتشارھا

                                                



٤٥ 

 

 

س�نجد أن القاص�ة تتحي�ز ف�ي  ،مجموع�ات القاص�ة المدروس�ة وإن تتبعنا موضوع الخيانة ف�ي

 ،للرج�ل فA تع�رض أي�اً م�ن القص�ص المدروس�ة خيان�ة الم�رأة، كتاباتھا القصصية إلى بنات جنسھا

مع ، خيانة الرجل للمرأة فقط سواء أكانت المرأة زوجة أم حبيبة وإنما أدرجت ضمن ھذا الموضوع

ھ�ذه الص�فة عن�د  وكأنھ�ا ب�ذلك تنف�ي انتش�ار، ج�ل والم�رأةم�ن الر أن ھذه الصفة ق�د يتص�ف بھ�ا ك�ل

  .انتشارھا عند الرجل أكثرن أ به من المسلم ن كانإو، المرأة

ف��الزوج ي��رى زوجت��ه ، موض��وع الخيان��ة الزوجي��ة ف��ي بع��ض القص��صقاص��ة لق��د طرح��ت ال

وھ�ذا  ،س�تمرارمريحة الندية التي ي�ركض خلفھ�ا باويرى المرأة ا#خرى كالواحة ال، صحراء قاحلة

ه بھ�ا ئويشعر بالفرح عند لقا، فھو يرى ميزات المرأة ا#خرى) الجسر(ما كان يشعر به بطل قصة 

ھا أنت وحدك تحترق وسط " :نھا كصحراء قاحلة تحاصره بقوةإأما زوجته ف ،ور#نھا امرأة من بلّ 

 "بخناق��ك"البادي�ة حول�ك أينم��ا اتجھ�ت تمس�ك . ..امرأت��كمث�ل ، البادي�ة تحيط�ك مث��ل س�وار، س�يارتك

.  ..واحة مثلبعيدة  وھي وحدھا الواحة، بادية امرأتك. ..فتھجم عليك، تتطلع عبر المرآة.  ..تلحق بك

"اللعن�ة.  .أيھ�ا الق�در المجن�ون ةاللعن�.  .اللعنة انتھاءوأنت تركض نحوھا بA ، ندية مثلھا
)١(

 ف�المرأة 

 ال�زوج يتمن�ى الزوجة فإنھا غير مرغوب�ةأما ، ھا الجاذبيةؤتمل، الزوج;ھتمام  مثيرة ا#خرى دائماً 

فتصور القاصة وضعه النفسي وما يدور داخله  ،الخAص منھا ليتمتع بوجوده مع أخرى دون رقابة

أما ھي الصورة .  .زوجته السمينة تغفو :مع نفسه" )التحديق في عينين رائقتين(في قصة  من حديث

.  ..وح�ديثھا ال��ذكي، ؤثر مث��ل نظراتھ�ا الرائع�ةم�.  ..ل�ه بھ�دوء م�ؤثر فتبتس��م، الت�ي تعب�ق ف�ي مخيلت�ه

"...وأناملھا المنسابة
)٢(

ولكنھا لم ت�ذكر ا#س�باب الحقيقي�ة  ،مشكلة الخيانة الزوجية أثارتفالقاصة .  

م إلى امرأة أخ�رى يتب�ادل ئالداالزوج  وسعي ،والمباشرة التي تجعل الزوجة تتعرض لخيانة زوجھا

ف�ي وض�ع تص�ور مع�ين  تاركة له مجا;ً واس�عاً  ،ة أمام القارئتعرض المشكل فالقاصة ،الحب معھا

  .وكيفية معالجتھا ،ونتائجھا المترتبة ،وأسبابھا ،لتلك المشكلة

فخيان�ة الرج�ل لھ�ا ھ�ي الفجيع�ة ، العاطفي�ة بس�بب طبيعتھ�ا والمرأة تتأثر بخيانة الرج�ل كثي�راً 

، فحمل��ت لوح��ة ص��غيرة، كراهدق قلب��ي ل��ذ" :تق��ول البطل��ة ف��ي إح��دى القص��ص ،الكب��رى ف��ي حياتھ��ا

المس�افات  س�أجعل ك�لّ ، الف�رح ف�ي مفاص�ل جس�دي رت في�ه فش�عّ فّك�، أردتھا بحجم القلب وازدحام�ه

م�دى ، اخت�رت ا#زرق.  ..ك�رة العش�ق ال�ذي ; مثي�ل ل�هذاسأرس�م ، الصغيرة بحجم الكرة ا#رض�ية

.  .كب�ر م�ن الم�دىألعاشق وجه ا :قلت لنفسي، خفت أ; يسع المدى حبنا، وسماء بA حدود ،مثل بحر

.  ..نظرات��ه العاش��قة ،تض��مني بحن��و أني��ده الت��ي اعت��ادت ، تأمل��ت التفاص��يل بف��رح ،أكمل��ت اللوح��ة

أغمض�ت عين�ي ، م�ن اللوح�ة بكام�ل بھائ�ه ط�لّ ك�ان ھ�و يُ .  ..العواط�ف الش�فيفة.  ..ا#ش�ياء الحميم�ة

                                                



٤٦ 

 

 

ي تن�مزق.  .جيب�ه دس إل�ىيته يعيد المسأور ،انشطر قلبي ،وعندما دوت في ا#فق رصاصة ،ىبرض

كان أكثر م�ا ي�ؤلمني الوج�ه الجام�د ال�ذي ارتس�م فج�أة .  ..ات جميلة تدور في ا#فقالخيانة إلى مجرّ 

)١(أمامي وشوه ا#زرق الذي حامت فيه مجرات روحي المفجوعة
.  

 ا#سنان إلىفتتحول  ،فالخيانة تؤثر بعمق في ثنايا الروح ; يستطيع ا:نسان تقبلھا من ا�خر

أجفل�ت والك�ف الفو;ذي�ة تش�د عل�ى  ،تحرك�ت أخي�راً " ،النفس ب�الخوف والرع�ب سكاكين ;معة تم�

حاص��رتھا اللمح��ة  ،تعتص��رھا وي��ده أص��ابعھا مث��ل ش��موع ،س��معت ص��وت عظامھ��ا تتكس��ر ،ي��دھا

، واص�طكت أس�نانھا بق�وة ارتع�دت ،نقض�ت عليھ�اأ، الزاوية الحادة للب�ابمن  المجنونة التي تسربت

سكاكين ملعونة تلتمع .  ..أسنانه سكاكين، معةAتخاف أن ترى ا#سنان أل ،طلع إلى أعلىخافت أن تت

"في الزاوية الحادة لفمه
)٢(

.  

بخيان�ة  عل�ى اللحظ�ات الت�ي انقض�ت دون أن يفك�را:نس�ان وين�دم ، تتألم الروح من الخيان�ة و

بش�كل م�ؤلم  ال�ذي أحبت�هالخيانة من الرجل  إلىتتعرض ) صقيع(فھا ھي البطلة في قصة  ،ا�خر له

وت�ذكرت  ،حقي�ر وض�عت الحقيب�ة بج�انبي": ب�ه تقول وھي تلوم نفسھا #نھا وثق�تومؤثر في النفس 

الم�رأة لطيف�ة  ،اعت�ذرت ع�ن القھ�وة!! ؟...؟ كي�ف...كي�ف أحببت�ه.  ..م�ا أغب�اني –.  ..عشقه وجنونه

أري�دھا .  ..عري أن تھ�رب; أريد لمشا ،شكرتھا وابتسمت.  ..عطرك جميل- :قالت بمودة ،وھادئة

وق�ف أم�امي  ،انفتح باب المكتب.  ..خائن أن...عليھا أن تستحضر ا#سى أن، غاضبة تحاكم الخيانة

"وارتعش ،تقلصت عضAت وجھه الغائب منذ عامين ،فجأة
)٣(

.  

ف��تح ا"، متوقع��ةالفت��زداد الفجيع��ة بخيان��اتھم غي��ر  ،ومم��ا ي��ؤلم ال��روح أيض��اً خيان��ة ا#ص��دقاء

أرفض أن أتطلع .  ..أرفض أن استدعي ا#صدقاء بأنيابھم، الذاكرة عرير أ; افتح مصاأقرّ  . ..الباب

فتلم��ع ، أخف��ض بص��ري وأتطل��ع إل��ى ا#ك��ف فق��ط..ف��ي العي��ون والقس��مات ل��ئA تكب��ر الفجيع��ة أكث��ر

وا#خرى ، بعضھا مزخرف بشكل جميل، وا#شكال من كل ا#حجام سكاكين.  .سكاكين.  .السكاكين

أرف�ض أن اختب�ئ وراء  ،أرفض أن أتھ�اوى.  ..لكنھا كلھا تلتمع في ا#كف، جرد سكاكينم، بسيطة

)٤(يداي فارغتان وروحي الشفافة تصر على البريق، أقف بقوة، باب الفجيعة
.  

 ،الخيان�ةج�راء فالقاصة تصور من خAل كتاباتھا القصصية عم�ق الفجيع�ة وم�دى أل�م ال�نفس 

لم الخيانة م�ن الرج�ل أأن  ترى القاصةو ، لصفة الكريھة المؤلمةذه امن أجل أن يبتعد القارئ عن ھ

تتحي�ز أن القاص�ة ، بسبب طبيعتھ�ا العاطفي�ة ،ھو من ا�;م الكبيرة التي تؤثر بعمق في نفسية المرأة

                                                



٤٧ 

 

 

 زوجاً  الرجل سواء أكان ،تحديداً  مدى الظلم الذي يقع على المرأة من الرجلمبينة  ،إلى بنات جنسھا

  .يباً أم حب أم أباً 

  وفـــالخ -٣

 ،و; مناص إلى الخAص من ھذه المخاوف ،يخيم الخوف والرعب على معظم أبطال القاصة

; سيما وأن القاصة تصور المجتمع  ،فالفرد ; يحس با#مان أو ا;ستقرار في ظل ما يحياه من حياة

  .الشرقي في حروبه المستمرة وأوضاعه الراھنة

ووحش�يته م�ن خ�Aل الخ�وف والرع�ب المس�يطر عل�ى  محت�لفالقاصة تحاول إظھار بشاعة ال

متد الرع�ب والخ�وف عل�ى مس�احات واس�عة م�ن الذا فقد  ،وغموض مصيره في ھذه الدنيا، ا:نسان

وم��ن القص��ص الت��ي ظھ��ر ، وس��يطر بش��كل كبي��ر عل��ى شخص��ياتھا الرئيس��ية، القص��ص المدروس��ة

وابتس�امة الم�رأة ، ى ش�ارع آخ�روالعب�ور إل�، والخ�وف ،الخوف فيھا بشكل واض�ح ري�اح الخماس�ين

إض��افة إل��ى العدي��د م��ن القص��ص الت��ي ظھ��رت فيھ��ا  ،والك��ابوس، وب��اص ع��ام، والطري��ق، الع��اقر

الحزينة من وحدة وخوف وحزن متشابكة معاً لتشكل المشاعر الطاغية على حياة  المشاعر ا:نسانية

  .ا:نسان

ويسيل نھر الدم في  ،ثر أجزاؤهيموت وتتنا، وأصبح رخيصاً ، وق ا:نسان اليومفقد ھدرت حق

النوم فA يستطيعوا  ،عب من تلك المشاھدالذين يداھمھم الخوف والر ،الطرقات على مرأى ا�خرين

تداھم�ه ، وأن حاول أحد ا#ش�خاص أن يغف�و أو ين�ام، ظل ھذه الظروف الحزينة المرعبة في الھانئ

 ،ف�اللحم، هوف�ي نوم� هص�حوتالمرافق له في  المخيفة التي باتت تشكل الھم ا:نساني ةالكوابيس الليلي

; يستطيع النوم ويداھمه ) الكابوس(بطل قصة إن ، وا#شAء المتناثرة تختلط في كل مكان، والدماء

; يج��رؤ عل���ى ا;س��تغراق ف��ي اس��تكانة الن���وم ، ; يمكن��ه أن يغف��و" ك��ابوس م��زعج يتك��رر يومي���اً 

، تط�ارده الص�ور إياھ�ا، كوابيس�ه الليلي�ة المتAحق�ةيرتجف م�ن ، يخاف.  ..; بد أن يستيقظ...الھانئ

تكب��ر .  ..م��ا إن يغف��و حت��ى تنبع��ث أمام��ه المس��احات المخيف��ة...ر ف��ي كوابيس��ه البش��عة وتخنق��هتتك��رّ 

وين��دفع الحري��ق ، فت��رتعش رموش��ه المطبق��ة وتھ��ز الع��ين بحرك��ات متس��ارعة، تكب��ر.  .المس��احات

فجأة تندفع آ;ف الجي�اد ف�ي .  .ويشتعل العالم حوله، ومقھوراً  يضخ الدم حاراً ، العصبي إلى أطرافه

"الساحات
)١(

.  

الم��وت منھ��ا واستش��عاره ف��ي ك��ل  ن أكث��ر م��ا يبع��ث الخ��وف ف��ي ال��نفس البش��رية ھ��و ق��ربإو

العش��رات م��ن  فيم��وت ،;ت الح��رب وال�دمار الت��ي تس��بب الم��وت الجمع�يآبس��بب تط��ور ، لحظ�اتال

، ا#مانوينعدم فيزيد الخوف  ة المفزعة في الطرقاتوتنتشر الصور الدموي، الناس في لحظة واحدة
                                                



٤٨ 

 

 

 و انتش��ار الخ��وف ،ف��ي قت�ل أخي��ه ا:نس�ان القاص�ة ت��دين التق�دم الحض��اري ال�ذي اس��تغله ا:نس�ان إن

في أن يحل سAم حقيقي ينعم به جميع البشر من أجل تخفيف  ثم أنھا ترغب، والرعب على ا:نسانية

، تحملق في الفضاء.  ..ليل كانون يبعث الصقيع في دمك" :الرعب والخوف الذي يعيش فيه ا:نسان

تتابعھ�ا .  ..أيد سمراء تقبض على البنادق بق�وة.  .تمتد حولك فجأة آ;ف ا#يدي، وتحاول أن تستيقظ

والص��راخ ، غاب��ة م��ن ا#ي��دي الفتي��ة كلھ��ا ھك��ذا دفع��ة واح��دة تتAش��ى.  ..تختف��ي فج��أة تح��ت الرم��ال

ا#ي�دي تمت�د م�ن جدي�د .  ...تبتلعه الخنادق المليئة ب�الوجوه تى الصدىوالصدى ح.  ..المكتوم يختفي

.  .أطنان�اً م�ن الرم�ال العربي�ة عل�يھم تھي�ل.  ..ت�دفنھم كلھ�م دفع�ة واح�دة ،صامدة لكنھا ا�لة الملعون�ة

"...تحس ذرات الرمال اللعينة تسد منافذ الھواء إلى صدرك.  .تختنق أنت
)١(

.  

وف والرع��ب داخ��ل نفس��ية ا:نس��ان إض��افة إل��ى آ;ت الح��رب ھن��اك أش��ياء كثي��رة تبع��ث الخ��

ھناك الحافAت الحديثة التي تقل على متنھا عشرات الركاب ويتحكم في قيادتھ�ا  ،والدمار المتطورة

، ي�ذھب ض�حيته عش�رات ا#ش�خاص مع�اً  ربما أدى ذلك إلى ح�ادثفن سھا السائق إف، شخص واحد

ماذا لو قفزت إلى ذاكرة الس�ائق وھ�و " ،الخوف والرعب من أشياء باتت تثيرفكل ما حول ا:نسان 

م�اذا ل�و اس�تجابت قدم�ه  ؟؟ ماذا لو أحس بالحق�د والكراھي�ة..في أقصى حا;ت السرعة ذكرى بشعة

وم�اذا ل�و م�رت ش�احنة مجنون�ة فج�أة وأص�ر  *؟..اد السرعة حتى النھايةلموجة الغضب وازداد عدّ 

، تمسك دون أن يشعر بالمقع�د ؟مثل ثور ئق الشاحنة عنيداً سا ؟ وماذا لو كان..السائق على تجاوزھا

عن�دما ت�ذكر أن الب�اص ، لكن�ه أع�اد ي�ده إل�ى جانب�ه بس�رعة، حاول أن يفتح الناف�ذة ليط�رد المخ�اوف

والوج��وه  ؟ ك��ل ھ��ذه ا#جس��اد..؟ كلن��ا..ھ��ل س��نموت مع��اً ...خ��ائف حت��ى النخ��اع..مكي��ف وأن��ه خ��ائف

؟ ..كلھ�ا...المزدحمة با#ماكن وا#ش�خاص وا#ح�داث مخيAتكل ھذه العقول وال ؟والعيون وا#يدي

"..أنا ; أعرفھم فكيف تختلط دمائي بھم.  ..ويتناثر اللحم وتختلط الدماء، سنصرخ معاً 
)٢(

.  

 ،للخ�وفث�اراً وينتشر الخوف في كل مكان أينما توجه ا:نسان حتى البشر أنفس�ھم أص�بحوا م

تحياه البشرية  الخوف ما وقد يكون سبب، في النفس الفزعو الخوف يثيرون وتحولوا إلى أشباح فھم

 ،عام��ة وأبن��اء ال��وطن العرب��ي خاص��ة م��ن كث��رة الح��روب وال��دمار وانتش��ار الم��وت والقت��ل ال��دموي

لق�د ، متعددة تAحقن�يأقسم أن أشباحاً ، كنت أحاول السيطرة على مخاوفي"، وانعدام ا#مان البشري

ف�ي ، ف�ي المطع�م، ف�ي قاع�ة المحاض�رات، ف�ي الب�اص، كل مكان رأيت واحداً منھا في، رأيتھا كلھا

                                                



٤٩ 

 

 

 ك�ان الرع�ب، وأحل�م بأش�ياء مرعب�ة، أصبحت أسمع وقع أقدامھا خلفي، قرب حديقة البيت، الشارع

"ضحكة مبتورة ينطق في نظرات أمي المثبتة على وجھي فضحكت
)١(

.  

ل�ذا يع�ود الخ�وف  ،هيمتد الخوف فيخزن في الA شعور ا:نساني ليسيطر علي�ه حت�ى ف�ي نوم�

فبط�ل قص�ة  ،ر ھ�ذه ا#ح�Aم المخيف�ة ف�ي الن�ومفتتك�رّ  ،إليه من جدي�د عب�ر الك�وابيس الليلي�ة المخيف�ة

ا بش�عة مخيف�ه ي�رى الع�الم وھ�و أن�ه ي�رى ص�ورً ، ك�ل ي�وم يداھمه كابوس مخيف يتك�رر) الكابوس(

 ًAتھا القوية المدربة الجياد التي يعرفھا واحداً واحداً  وعندما تندفع آ;ف ،من حوله مشتعAما ، بعض

; يجرؤ على ا;س�تغراق ف�ي ، ; يمكنه أن يغفو"، البرك يراھا مقتولة ومذبوحة والدم يم� يلبث أن

تط��ارده ، يرتج��ف م��ن كوابيس��ه الليلي��ة المتAحق��ة، يخ��اف.  .; ب��د أن يس��تيقظ..الھ��انئاس��تكانة الن��وم 

"..تتكرر في كوابيس�ه البش�عة وتخنق�هالصورة إياھا 
)٢(

ويعج�ز ، أن ھ�ذا الك�ابوس يتك�رر باس�تمرار 

وفي ھذا الحلم تتداخل ا#مكنة وا#زمنة ، فيفقد القدرة على الحركة ،من أن يتخلص منه البطل الحالم

اق�ع م�ا ھ�و إ; و، وأن ھذا الكابوس الذي ي�راود الشخص�ية ،وتكون ضبابية موھمة يصعب تحديدھا

فتتحول في من�ام الشخص�ية  ،ل البشعة التي يموت فيھا الناسبصور القت ا:نسان العربي بدماء أبنائه

حي�ث ي�أتي أيض�اً ف�ي إط�ار تقن�ي خ�اص يرص�د ف�ي  ،إلى كابوس مزعج ; سبيل إلى الخ�Aص من�ه

  .الحدث الAمعقول وتيار الوعي

م�ن مص�ادر  اأن القاصة تتعمد في تھويل الخوف والرعب داخل النفس البشرية مما يحيط بھ�

  .به الجميع ن أجل أن يتكاتف الجميع في محاولة تحقيق سAم إنساني يأمنم، الخوف والرعب

  دةــــالوح -٤

فتخ�تلط ھ�ذه المش�اعر ف�ي  ،والح�زن ،والخ�وف ،بالوح�دة ،تشعر شخصيات القاصة الرئيس�ية

فالشعور بالوحدة ھو شعور مؤلم  ،أكثر ا#حيان لتشكل أبرز الصفات #بطال مجموعاتھا القصصية

ليخفف  ومه ووحدته أحدفيجد نفسه وحيداً في ھذه الحياة ; يشاركه في ھم، ا:نسانقد يسيطر على 

في ظ�ل ھ�ذا الع�الم  ،فيستشعر الحزن وا#لم وحيداً في طرقات الحياة المظلمة، عليهتھا من ثقل وطأ

ب��ات الش��عور بالوح��دة م��ن أم��راض المجتم��ع  وق��د، وال��دمار ،والح��رب، والج��وع ،المل��يء بالكآب��ة

عل�ى التواص�ل م�ع  الق�درة ع�ن ذات�ه وعم�ن حول�ه فيفق�دبس�بب اغتراب�ه  ؛شعر ب�ه ا:نس�اني ،ثالحدي

ويعيش في دنياه مع�ذباً ووحي�داً تس�يطر عل�ى حيات�ه ش�بكة العAق�ات المبت�ورة الخالي�ة م�ن ، ا�خرين

  .الحنين والصدق

                                                



٥٠ 

 

 

، والرحل�ة، منھ�ا الحص�ار وقد برز موضوع الوحدة في عدة قصص م�ن مجموع�ات القاص�ة

أن مناخ القاصة الع�ام ھ�و من�اخ مأس�اوي كئي�ب .  ..وغيرھا، واللوحة، والتحول، الطريقو، ومظلة

 ،ليتعم�ق ش�عورھا ب�ا#لم والمعان�اة يتناسب معه الشعور ب�ا لوح�دة عن�د الشخص�يات الرئيس�ية ،مظلم

والعAق��ات  ،ي��فيوالتز ،فھ��ي تع��رض م��ا وص��ل إلي��ه ا:نس��ان م��ن وح��دة بس��بب التفك��ك ا;جتم��اعي

 :يغزوه ا:حساس بالوحدة فيتسرب الخوف إليه م�ن ھ�ذا الش�عور )التحول(فھذا بطل قصة  المبتورة

يح�س ب�أن .  ..غ�زاه الش�عور بالوح�دة، ان�تفض الخ�وف ف�ي خAي�اه.  .شعر بقشعريرة تغ�زو جس�ده"

أعماق�ه ، أرتع�ش م�ن جدي�د.  ..وأن�ه يس�توي وحي�ًدا م�ع عناص�ر الطبيع�ة، ا#شياء تتداعى من حول�ه

"وبدأ يخاف، أنكمش على نفسه.  .تAشى لديه الشعور بالتمدد.  .ل أكوان مھجورةالمقرورة مث
)١(

.  

الح�زن العمي�ق ف�ي نف�س  فيح�ل ،إن مشاعر الوحدة تخ�تلط م�ع مش�اعر الخ�وف م�ن المجھ�ول

 خائف�اً  وحي�داً متألم�اً  ،ا:نسان الذي يمضي و; يعرف ما ھي النھاية التي سيAقيھا ف�ي أيام�ه القادم�ة

يس�توي م�ع عناص�ر الطبيع�ة ف�ي  وھ�و ،الخ�وف ف�ي أرجائھ�افامت�د  ،فقدت ناسھا وأھلھ�ا مثل أكوان

  .وحدته المستمرة

 والخAن يبدد مخاوفه #ن وجود ا#حبة ،داخل نفسه بحاجته إلى ا�خرين يعترف ا:نسانإن 

ويج�د  ،وحي�داً يك�ون ;  دائم�اً أن فيتمنى ا:نس�ان، أو وحدة والنجاح دون خوف ويساعده على التقدم

أمت�د الرص�يف أمامھ�ا إل�ى م�ا ; ، أحست أنھا وحي�دة، بدأت تمطر فجأة" ،باستمرارمن يبدد وحدته 

، أبتل شعرھا، ورفعت حقيبة يدھا الصغيرة إلى رأسھا تتقي المطر، فارتعشت، نھاية مثل خط العمر

ت حولھ�ا ; تطلع�.  ..عرفت أنھا بحاجة إل�ى مظل�ة، تلتصق بجسدھا خائفة ومقرورة أحست بالثياب

"كرة تمر بين أقدامھا بخطوط مسرعةأحد غير سيول مع
)٢(

.  

وض�عفه إن حك�م  مخاوفه; يستسلم إلى  أن )الحصار( قصة تدعو القاصة القارئ من خAلو

#ن الوح��دة تكش��ف  ،حت��ى أن ك�ان وحي��داً  وأن يك�ون قوي��اً يمض��ي ف�ي طريق��ه، بالوح��دة علي�ه الق��در

فالنج�اح م�ع الوح�دة ھ�و تمي�ز فري�د ; يحص�ل  ،فسه وأم�ام الع�المالمعدن وتضع المرء مجرداً أمام ن

 ومحاص�راً  ل�و كن�ت وحي�داً  ماذا أيض�اً " :تقول القاصة في إحدى القصص ،عليه إ; القليل من البشر

والحصار يجعلك .  .كله أمام نفسه والعالم وتضع المرء مجرداً  ،؟ فالوحدة تكشف المعدن..ومعزو;ً 

وح�دك .  .ن�ت وح�دكأ.  .ت وحدك بمواجھة ال�نفس وا#ق�ارب والغرب�اء وا#ش�ياءأن.  ..متميزاً  فريداً 

".وحدك.  .وحدك.  .يلفك الحصار ووحشة الحصار وكثافة العزلة
)٣(

.  

                                                



٥١ 

 

 

ت�أقلم م�ع يأن  تفرض عليه، نسان بكثرة الھموم وسرعة الزمنغال ا:إن اختAف الحياة و انش

راب يقف�ون ض�د بعض�ھم غ�ح�ول ا#ق�ارب في�ه إل�ى أوت، غريب�اً أصبح  اليوم البشر #ن عالم ؛الوحدة

ع�ن تمي�زه أن يب�دأ ا:نس�ان بالبح�ث  ذا يج�بل�، ھ�ذا الوج�ودلم يعد ھناك أمان حقيقي في  و ،البعض

وھ�ذا  ،ه م�ع ا�خ�رينالمخاوف بعيداً حتى مع انعدام تواص�ل وأن يرمي ،القسرية وحدتهوتأقلمه مع 

#ن  ،دة للنج�اح الكبي�ر والممي��زوح�دة ق�د تك�ون مولّ�فال، )الحص��ار(ف�ي قص�ة  م�ا ت�دعو إلي�ه القاص�ة

 كم�ا ،مك�ان في�ه للض�عفاء;  ال�ذيوإنساني في ظل العالم الAالوحدة تكشف المعدن الحقيقي ل�نسان 

ف��ي  اً وأوج��دت فت��ور ،ف��ي ض��عف ش��بكة العAق��اتمس��اھمة فعال��ة  س��اھمت ق��د طبيع��ة العص��رن أو

 المصالح انتھاءوبعد ، بكثرة المصالح المشتركة ليھافأصبحت تسيطر ع نسانيةا:لتعامAت البشرية ا

  .ويعود الفرد إلى وحدته القاتلة تتحول إلى عAقات مبتورة ضعيفة

  زنـــالح -٥

فالقاص�ة ق�د ، الحياة وقس�وتھا ويتجرعون مرارة ،إن أغلب أبطال القاصة يم� الحزن قلوبھم

ء ال�ذين كت�ب عل�يھم الش�قاء وم�� الح�زن ھ�ؤ; ،الضوء على أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة سلّطت

فك��ل ش��يء ف��ي الحي��اة ي��دعو إل��ى الح��زن وتقھق��ر الف��رح  ،قل��وبھم ج��راء ظ��روفھم الص��عبة القاس��ية

 وإخف�اء، والحرية وضياع، وانعدام ا#مان، والتشرد، والدمار، والموت، والجوع، فالفقر ،والسعادة

 بأنكفيل  ،مما تعانيه شخصيات القاصة.  ..وغيرھا، والوحدة، وا;غتراب، الصوت وضياع الحب

أص��بحت كثي��رة ترھ��ق كاھ��ل  ف��الھموم ،والمعذب��ة ليش��كل التركيب��ة ا:نس��انية الحزين��ة ،يتض��افر مع��اً 

تأسر الفرد وتتغلب علي�ه فيتص�ارع معھ�ا و; يس�تطيع التغل�ب عليھ�ا ف�ي  ذاتية ھموم :منھا ،ا:نسان

كانتشار الدمار والخراب في ا#وطان  الذاتيةوطنية تضاف إلى ھمومه  ومنھا ھموم ،أغلب ا#حيان

 ما يحدث ھن�اك ھ�و ھ�مّ  فبات المحتلة القدسمعظم المدن العربية وفي ونزف الدماء في  ،المستعمرة

فل��م يع��د الف��رد ق��ادراً عل��ى  ،فتتش��كل ا#ح��زان العميق��ة الكبي��رةف��ي ثناي��ا روح��ه يحمل��ه  ،لك��ل عرب��ي

ولكن يبقى ھناك قبس من نور يقوي  ،منھا كلھا الخAصالھموم التي ; سبيل إلى  التصدي لكل ھذه

مئ��ات الخAي��ا الدقيق��ة ف��ي .  ..لحظ��ة أم��ان أخ�رى"، الخ��Aص م�ل ف��يا#العزيم�ة ويبع��ث ف��ي ال��نفس 

! ما أضيع أن تصبح صرصارا مطارداً يبحث عن حفرة  ،تصدر أوامرھا إلى عينيك ،غك تعملادم

وتتحس�س  ،تح�اول أن تغف�و.  .بقل�ق.  .تغفو بخ�وف . .والوطن حفره تحتويك.  .عن أي مساحة آمنة

تتضخم .  .لقد اقتنعت أخيراً أن الدمامل تنمو في العتمة أكثر.  .الھموم التي تكبر وتتكاثر مثل دمامل

"...في ا#جواء الرطبة
)١(

.  

                                                



٥٢ 

 

 

 ،ن القاصة تحاول أن تعرض من خAل المضامين ا:نس�انية المتض�منة للقص�ص المدروس�ةإ

كالجوع الم�ادي  ،في ھذا العصر فبينت الھموم الذاتية التي تغزو حياة الفرد ،الحديث معاناة ا:نسان

والج�وع الع�اطفي ال�ذي يبع�ث ، الرضوخ والتھميش واستAب الحري�ةالذي يعرضه إلى ا;ستغAل و

ف�ي إس�رائيل  بالوجودالوطني الممثل  إضافة إلى الھمّ ، بالنفس الشعور بالوحدة وا;غتراب والخوف

  .حقوق ا:نسان في الحياة وضياع



٥٣ 

 

 

  :المضامين الفلسفية: ثالثاً 

 هوج�ود ف�يوالت�ي تبح�ث ، ويقصد بھا القضايا التي تھتم با:نسان ووجوده عل�ى ھ�ذه ا#رض

وما ھ�ي وجھ�ة النظ�ر الت�ي تنظ�ر القاص�ة بھ�ا إل�ى تل�ك ، وما يحصل له بين الحياة والموت، ومماته

م�ن القض�ايا الفلس�فية الت�ي تحت�ار  وقد ك�ان ھن�اك ع�ددٌ ، اھذه القضاي وكيفية تصورھا لمثل، القضايا

وم��ن ھ��ذه  ،الرئيس��ية ابتفس��يرھا والت��ي أخ��ذت جانب��اً م��ن تس��اؤ;تھا وحيرتھ��ا عل��ى لس��ان شخص��ياتھ

قضية الزمن  ،كما شغلت بال العلماء والفAسفة والكتاب من قبلھا، القضايا المحيرة التي شغلت بالھا

وم�ن  ،وھ�ي الم�وت، والذي يقرب ا:نسان من قضية محيرة أخرى، في مسيره المستمر نحو ا#مام

وسنقف  ،ا:نسان في ھذه الحياة اغترابد قضية فلسفية أخرى ھي تتولّ  ،ا:نسان وخوفه حيرةخAل 

  .ھند بشيء من التجلية والتوضيح عند ھذه القضايا الفلسفية ا#برز ظھوراً في قصص القاصة

  )الموت( الخوف من الزمن -١

#نه في مضيه ، ف الناس جميعاً من الزمن الفلكي أو الزمن الطبيعي وتأثيره على ا:نسانيخا

ف�ي عالمھ��ا  ل�ذا فشخص��يات القاص�ة المص�ورة، )م�وتال(م�ن نھايت��ه المحتوم�ة  ق�دماً يق�رب ا:نس�ان

 فني�اً  فتعكس الواقع البش�ري بأحاسيس�ھا المتص�ارعة المتض�اربة عكس�اً ، تخاف من الزمن القصصي

وال�زمن ف�ي "، للمعاناة البشرية الناتج�ة م�ن المس�ير الزمن�ي المتت�ابع إل�ى ا#م�ام في تصويره صادقاً 

إن�ه ال�زمن المط�ابق ، أو ح�ول الش�مس الطبيعة ھو الزمن الناتج عن دوران ا#رض ح�ول محورھ�ا

"ا:نس��ان يحي��اه لتركي�ب موض��وعي ف�ي الواق��ع ال�ذي
يمك��ن قياس�ه م��ن خ��Aل ، وھ�و زم��ن كم�ي، )١(

تراب�ه م�ن النھاي�ة خوف ا:نسان من الزمن ناتج عن اغ والسنين وأن، والدقائق، والثواني، الساعات

اللحظة المخيف�ة الرھيب�ة الت�ي ، فكل يوم يمضي من أيامه يقربه من لحظة الموت) الموت( المحتومة

  .والع��الم المظل��م تح��ت الت��راب، المجھ��ول الرع��ب والخ��وف م��ن مAق��اة هحت��ى يم���م��ا أن يت��ذكرھا 

ويعل�م أن كثي�ر م�ن ، يعايشھا ا:نسان فھو يرى الناس يموت�ون م�ن حول�ه زمنية موت ھو حقيقةوال"

 الوحيد من بين المخلوقات الذيوا:نسان ھو ، يلحق بھم ; محالةسوف  وأنه، ماتوا قد أھله وأحبابه

ب يدرك ھذا من التغي�رات الجس�دية الت�ي تص�اح، يعترف أنه يحيا ثم يتجه نحو الموت خطوة خطوة

وكل مرحلة تترك بصماتھا ، وھو يتدرج من الطفولة إلى الصبا فالشباب فالكھولة فالشيخوخة، نموه

"على جسده إلى أن يذوي ثم يموت
لذا فالقاصة تقلق من مرور الزمن كما يقلق منه جميع البشر  ،)٢(

اس�تعراض لكوم�ة عAق�ات  :ع�دة منھ�ام�ن ال�زمن ف�ي قص�ص  رت عن مخاوفھاوقد عب، من حولھا

ومنتص�ف ، والس�اعات، وا#ق�دام تم�ر بس�رعة، و الطرقات الجبلية الباردة، في غرفة ضيقة مبتورة
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ونعج�ز أن نوق�ف ال�زمن ال�ذي يس�ير ، يموت ا#ھل والخAن أم�ام ا#ع�ين.  ..الوشم وغيرھا، العمر

 وفه أنوق أن عنتنا فتنعدم قدر، اللحظة المخيفة عند كل إنسان ،لحظة الموتف ليأخذنا إلى دون توق

 ،وأعج�ز العل�م، فھذا الشيء الوحي�د ال�ذي أعج�ز البش�رية، عن غيرنا سواء عن أنفسنا أم له ىتصدن

وق�د ، ا:نس�انل�زمن م�ن أكث�ر ا#ش�ياء الت�ي تقل�ق ل�ذا ف�أن ا ،أن يتوقف فالزمن يسير في مضيه دون

فق�د  )اس�تعراض لكوم�ة عAق�ات مبت�ورة ف�ي غرف�ة ض�يقة(ت حيرة القاصة من الزمن في قصة تجلّ 

ال�راوي على لس�ان فتتساءل  ،عجز ا:نسان أمام الزمنفي عن نظرة الكاتبة وحيرتھا  جاءت معبره

تتب�دل  ،ويظ�ل الوج�ه الھ�انئ يرقب�ك": م�ن عم�رك لم�اذا؟؟ ةلماذا ھرب�ت س�ن ،بعجز واستنكار العليم

ن تتحرك أن تحاول أ.  ..تموت تظل تكبر حتى.  .تكبر.  .تكبر أمك فجأة.  .أمك تتصدرھا.  .الوجوه

.  ..تس�قط ي�دك ا#خ�رى.  .بس�رعة.  ..يتس�رب العج�ز إلي�ك بس�رعة.  ..أن تس�تعيد أم�ك.  .تفعل ش�يئاً 

لم��اذا مات��ت الم��رأة ؟أمك لم��اذا مات��ت.  .ي��ذھلك الخ��وف.  .خ��ائف ج��داً ...تت��نفس وتح��س أن��ك خ��ائف

"لماذا؟...لماذا ھربت سنة من عمرك.  ..الشاعرية النظرات
)١(

ت ا#م تحدي�داً م�و يصور المشھدإن  

ت أكث�ر فموتھا يجعل ا:نس�ان يفك�ر ب�المو، و#نھا مصدر الحب وا#مان ،#نھا ا#قرب من ا:نسان

  .المجھول أكثر ويخاف من مصيره

ويحاول أن يحقق أكبر  ،وقد أخترع ا:نسان التقويم والساعات من أجل أن ينظم حياته وأيامه

فجمي�ع س�اعات  ،ث�م الم�وت ،ن إل�ى النھاي�ة والعج�زقدر من طموحاته وآماله قب�ل أن يص�ل ب�ه ال�زم

ومص�يره  يقرب�ه إل�ى نھايت�ه المحتوم�ةوالذي  ،العالم من حوله تحسب الزمن الذي ينقضي من عمره

أن جمي��ع للحظ��ة  تفك��رعن��دما يقرص��ھا الخ��وف ) الس��اعات( ھ��ا ھ��ي البطل��ة ف��ي قص��ةف، المجھ��ول

توقف��ت وھ��ي تس��تخرج علب��ة " ،النھاي��ةأي اقترابھ��ا م��ن  ،الس��اعات ف��ي الع��الم تحس��ب لھ��ا عمرھ��ا

كوم�ت الس�اعات ! الساعة الفضية فق�ط ..الساعة الفضية تريد، كثيرة.  ..ساعاتھا كثيرة.  ..الساعات

قرصھا  -!؟..لماذا كل ھذه الساعات.  ..ما أغباني-.  .ست ساعات.  .ستًا.  .اثنان، واحدة.  ..أمامھا

الس�اعات ت��دق  أرتعش�ت وھ�ي تت��ذكر أن ك�ل ھ�ذه ،انبثق�ت فك�رة مرعب��ة ف�ي أعماقھ�ا، الخ�وف فج�أة

أي .  .نع�م ال�زمن...وأنھ�ا تحس�ب ال�زمن.  ..تضخ ال�دم ،تدق في قلبھا.  .تدق حول معصمھا ،حولھا

م إنھ�ا نع�.  ..ت بھ�ذا ا#م�ر م�نل�م يس�بق أن فك�رّ ، ي�ا إلھ�ي -:قالت بنب�رة خائف�ة.  ..أي زمن.  ..زمن

"تحسب الزمن
)٢(

.  

مرحلة مرحلة فتنتھي بداية مرحلة  ،ى إنھاء مراحل ا:نسان الحياتيةإن مسير الزمن يعمل عل

وم�ن خ�Aل ، إل�ى أن يم�وت ا:نس�ان، ثم تأتي مرحلة الكھولة ،بعدھا تنتھي مرحلة الشباب، الطفولة

 بش��رته وتغ��زو ،فش��يئاً  ن��ه يفق��د معھ��ا الق��وة والق��درة والنش��اط ش��يئاً إم��رور ا:نس��ان بتل��ك المراح��ل ف
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 وتمث�ل ،تأثير آ;ت الزمن فيه فA يكاد يعرف نفس�ه يحتار ا:نسان من ،الشيبأسه ويم� رالتجاعيد 

منتص�ف (ف�ي قص�ة  الراوي العارف بكل أ#مورالتغيرات على لسان حيرة أبطالھا من ھذه القاصة 

عن أصابعه تطلع إل�ى الم�رآة  جعل بالماء بين يديه يتدفق وينسكب بعيداً  غسل وجھه" :تقول )العمر

أح��س بم��اء  ،لس��عته الفك��رة ،ان��تفض ،ب��ت يمي��ل إل��ى البي��اضوالش��عر النا، رات تعل��ق بذقن��هبقاي��ا قط��

"راق��ب القط��رات تس��قط بھ��دوء ع��ن ذقن��ه ،والبقاي��ا تعل��ق بذقن��ه ،الش��باب يھ��رب
)١(

لق��د ج��اءت ھ��ذه  

أن ھند ترى ف�ي ص�ورة  ،إلى غير عودةوذھابه بعيداً لعمر تعكس ھروب ا، ثانيةالصورة كصورة 

و انقض�اء ، ع�ودة رحل�ة الحي�اة ا:نس�انية إل�ى غي�ر م�ن ب�ين ا#ص�ابع وال�ذاھب بعي�داً  الماء المنساب

م�ع تمام�اً فقد تماثلت رحلة الحياة  ،أن يبقيھا أو يعيدھا ا:نسان في ھذه الحياة دون أن يستطيع ا#يام

ن قاص�ة بإحساس�ھا الح�اد أفق�د اس�تطاعت ال، وھو انسياب الماء من ب�ين ا#ص�ابع، المشھد المصور

وب��ين ص��ورة الم��اء المنس��اب م��ن ب��ين ، ومخاوفھ��ا م��ن س��ير ال��زمن إل��ى ا#م��امرؤيتھ��ا  ت��ربط ب��ين

الخفي العمي�ق بھ�ذه الحرك�ة يت�رجم نفس�ه م�ن خ�Aل براع�ة ا#داء التص�ويري  فا:حساس ،ا#صابع

  .للمشھد

ث�ر أكمن�ه  المرأة تقل�ق ولكن ،فھو زمن واحد ،يتشارك بتأثير الزمن الرجال والنساء الجميعو

فتح��اول مقاوم��ة تل��ك الت��أثيرات بوض��ع الكثي��ر م��ن  ،ال��زمن عل��ى جس��دھابس��بب ت��أثير  الرج��ل م��ن

ثم أنھا تس�تعمل ا#ص�باغ :خف�اء  ،ما يتركه الزمن من بصمات في وجھھالتخفي  ،التجميل مساحيق

فھي تضع الكثي�ر م�ن  )منتصف العمر(وقد بدا ذلك على البطلة في قصة  ،شعرھافي للون ا#بيض 

أن  يك�ره، يع�رف ذل�ك ويكرھ�ه.  ..الوق�ت يس�بقك -"، جس�دھا عل�ى صباغ لتخبئ تأثيرات ال�زمنا#

؟ أ; يتش�اركان مع�اً ف�ي ...لم�اذا ،لماذا ; تكف عن الت�ذكير بالوق�ت.  ..يخبره احد بذلك وتحديداً ھي

تص�بغ ش�عرھا  ،ام�رأة ف�ي منتص�ف العم�ر ،تطلع إلى وجھھ�ا وتفحص�ھا بغض�ب ،؟ واجھھا..الوقت

"ا الخطوط التي بدأت تم� مAمحھاوتجتھد في وضع ألوان تخفي بھ ،ي غزاه الشيبالذ
)٢(

.  

 وكيف ھاالتي كان يملكالقوة وعلى ، ويبقى ا:نسان في تحسر دائم على أيامه الفائتة وشبابه الضائع

بعد أن ذھب  عجز عن الفعليإلى كومه من الجلد والعظم القوة وحوله  تلك أفقده قد بمسيره الدائم الزمن أن

تق�ول الج�دة ف�ي  الض�ائع هش�باب ةالعودة إلى الخلف من أج�ل اس�تعادن بإمكانه إلو  فيتمنى، وبريقه الشباب

من يصدق أن ھذا الركام البشع من العظام  ،خرجت تنھيدة من الفم المزموم": )ا#قدام تمّر بسرعة( قصة

سابق الريح في سھول حوران الممتدة إلى ؟ مھرة أصيلة ت...مھرة مشدود العضAت والجلد كان يوما جسم

ً  ء كان جسداً ن ھذا الركام المھترىأ؟ و...ما; نھاية "..من يصدق ؟...يموج بالحيوية والرعونة غضا
)٣(

.  
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ويفك�رون  ،وترى القاصة أن بع�ض الرج�ال م�ن كب�ار الس�ن يخطئ�ون عن�دما يتناس�ون العم�ر

وق�د  ،ا#عم�ار إل�ى م�ا يتج�اوز الثAث�ين ع�ام بإقامة عAقات عاطفية مع فتيات قد يتجاوز الف�رق ف�ي

تلقفتھ�ا .  .أن�ت وحي�د تھ�رب م�ن نفس�ك إل�ى الس�فر" :تق�ول صأوضحت ھذه الرؤية في إحدى القص�

دافئ�ة .  .ص�ارت ك�ل ش�يء ف�ي حيات�ك، امرأة ; تعرفھا في العشرين.  .وضعتھا في طريقك، اللعنة

، ع�داد الس�رعة ي�ركض.  .برعونةببتھا وأنت أح ،وغامضة وغريبة ينبض الشرق في خAيا عينيھا

ب���اردة والم���رأة ذات الص���وت ال���دفيء  والطرق���ات الجبلي���ة ا#مامي���ة يتكث���ف عل���ى الناف���ذة وال���رذاذ

م�ن  لماذا اختارتك رفيقاً .  .تواجھك.  .الغامضة تطل عليك من المرآةنظراتھا الشرقية .  .تحاصرك

بدع�ة أناملھ�ا ت�ذكرك بعازف�ة بي�انو م.  .ين؟ لم�اذا؟ غريب�ة كان�ت وأن�ت وحي�د ف�ي الخمس�..بين الناس

أقدارك وضعتھا في .  .صرت تحس بأنك تعرفھا منذ عصور..كانت تحدثكأحببتھا ذات يوم بعفوية 

)١(لتھزأ منك طريقك
محاولة للھروب م�ن تق�دم ال�زمن ب�ه  ھو الصغيرة للفتاة يكون حب المسن و قد 

من خAل  ،حبه للشبابوفي ويتبلور تشبثه بالحياة ، يةثان إليه فيتشبث بالحياة علھا تعود، نحو النھاية

ً تصغره  التي شابةاللفتاة لحبه  ئ س�لبيه عل�ى ا#س�رة متك�افالنتيجة مث�ل ھ�ذا ال�زواج غي�ر  ولكن ،سنا

ف��اختAف التفكي��ر يتس��بب ف��ي خل��ق مش��كAت متع��ددة ; حص��ر لھ��ا فالعAق��ة غي��ر  ؛وعل��ى المجتم��ع

  .باً على المجتمعمفككة تؤثر سل اً متكافئة تنتج أسرال

  المـــوت -٢

ف�الموت وفلس�فة الم�وت تش�غل ب�ال ، ھن�د الموت من المضامين المطروقة في قصص القاصة

وا:نسان الق�ديم بح�ث ع�ن  ،والمفكرين والفAسفة بشكل خاص منذ عھود قديمة ،ا:نسان بشكل عام

ولك�ن يعج�ز الجمي�ع أم�ام حقيق�ة  ،ماء الخلود الدائم أكسير الحياة لعله يستمر بوج�وده ف�ي ھ�ذه ال�دنيا

ولكن��ه يجھ��ل  ،بحقيق��ة الم��وت د عج��زه أم��ام الم��وتوق��د س��لم ا:نس��ان بع�� ،الم��وت الت��ي ; مف��ر منھ��ا

لذا أصبح الم�وت م�ن أكث�ر ا#م�ور الت�ي تؤرق�ه ، أيضاً  والسبب ،والمكان ،الساعة التي سيموت فيھا

بأنه س�يفارقھا مكرھ�اً ف�ي لحظ�ة م�ا ; #نه يعلم  ؛وتشكل مأساته وتربكه وتنغص عليه حAوة الحياة

للم�وت ف�ي العص�ر  تفاقم النظرة المأس�اوية"أما ،التراب الذي يجھل ما سيكون بعده محالة إلى ظAم

فعل�ى م�ا  ،جاء بسبب الواقع الحضاري والتكنولوجي والصناعي الجديد في ع�الم الي�وم فقد،الحاضر

ف�إن لھ�ذه الحض�ارة عAم�ات س�لبية خ�ذلت  ،للحضارة والتقدم م�ن عAم�ات ايجابي�ة خ�دمت ا:نس�ان

"ا:نسان من جوانب أخرى
)٢(

وضخمتھا بسبب الحروب وآ;ت  فقد دمرت ا:نسان و كبرت مآسيه 

س�واء أك�ان ھ�ذا  ،تقف في ذھول من الموت كغيرھا م�ن البش�ر فالقاصة ،التي أنتجتھا الدمار والھدم

ً الموت ناتج ، كان #سباب أخرى كالحرب أم ،ھاء ا#جلوانت ،كالمرض ،قدريةو من أسباب طبيعية ا
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إضافة إلى أنواع أخرى من الموت أصبحت تقضي عل�ى ا:نس�ان ، والفيضانات، والحوادث، والقتل

وھ�ذا الن�وع  ،الذي يسيطر على الكثير من البشر في ھ�ذه الحي�اة ،الموت ا;جتماعي والعاطفي :مثل

و الفق�ر أو الص�راع م�ا ب�ين الجي�ل الجدي�د موت الشخصية الذي ينجم عن الص�راع الطبق�ي أ ،يعني"

والجي���ل الق���ديم أو أي���ة أزم���ات اجتماعي���ة أو عاطفي���ة أخ���رى يعانيھ���ا المجتم���ع ال���ذي يتح���دث عن���ه 

"قاصال
)١(

القاصة عظم كارث�ة الم�وت وقد أوضحت .  ..الموت الفسيولجيمن ألماً أشد وھذا النوع  

أن للمي�ت رھب�ة وذع�ر  فقد ذكرت، ا#قاربوماساته مبينة أحزان ا:نسان وآ;مه من موت ا#ھل و

عن�دما ينظ�رون إل�ى الجس�د المم�د المف�رغ م�ن روح  ،يستشعرھا من حوله حت�ى ا#ق�ارب والمحب�ين

الم�وت وس�ط ( تق�ول البطل�ة ف�ي قص�ة ،إلى جثة ھامدة ; حياة فيھا هتحولفي لحظة الحياة والحراك 

; ب��د أن ، ووف��اة م��يAد ص��ار ل��ي ت��اريخ ءا�ن ; ش��ي أن��ا" :نفس��ھا بع��د أن تم��وت متخيل��ة) الزن��ابق

يج�رؤ أي منھ�ا عل�ى  ول�ن.  ..تھرب مني التي تعرفني ستخافني العيون، العيون التي ستعرف سري

المحفورة .  ..بمAمحه المنحوتة في قلبي، وتذكرته...ھوحتى ...بالموتالمسكونة أعماقي  في التطلع

ملمسھا المسكون بب�رودة ؟ ألن يخاف ...امليھل سيجرؤ على أن يقبض على أن.  ..في جدار عمري

س�يخافني ويع�رف  ،ھش�ة ب�ين أص�ابعه ستصير، ؟ عظامي التي تمتصھا ا�ن شفاه الموت...،الموت

؟ أل�م يق�ل ...ماذا لو تجرأ وتطلع إل�ى أعم�اق عين�ي.  ..أن دمي يرشح موتاً بارداً وحقيقياً ; نھاية له

؟ ..; نھاي�ة ;مت�دادھا ،ات أودية ملونة وأعشاب بريةلي عشرات المرات أنھا غابات شربين وفراش

؟ ھل يجرؤ ا�ن على التطلع في أعم�اق ھ�ذه الغاب�ات الت�ي ي�ركض ..ن أحAمه تسكن فيھماإألم يقل 

"؟...كل العشب الندي ويمتص الرواءالموت فيھما ويأ
)٢(

.  

ي تب�رد وتص�بح فا#يد ،إلى موت وظAم ارة الحياةضنوتتبدل  ،الشخصياتالموت يم� حياة 

 و تتحول العي�ون م�ن منظرھ�ا الجمي�ل، حتى الدم يرشح برائحة الموت ،العظام تصبح ھشة ،مخيفة

ة يم�ھ�ا تتبدل فتتحول الصورة إلى صورة مظلمة كئيب، وا#لوان والفراشات الغاباتو الحياةمنظر 

م�ع  تتب�دل وتتغي�ر، يداً تحد للمرأةوإلى الجميع  إلى الجميلة التي ينظر بھا وكأن ھذه الصور، الموت

فت��نعكس والص�حة  الش�بابوارة ض�يفق�د النعن�دما الحي��اة م�ع الم�وت ا:نس�ان ستش�عر يف، العم�ر تق�دم

  .وا;كتئاب بالموت إلى صورة معاكسة مليئةصورة الحياة وتتبدل 

فعن�دما يم�وت ا:نس�ان يح�زن ، وا#ل�م ،والمعان�اة ،والفقدان ،وأينما يوجد الموت يوجد الحزن

حول الجسد البھي يتو ،بريق الحياة من الفقيد الغالي ;نطفاءويتألم ا#صدقاء  ،نا#ھل والخAّ  لفراقه

و; ، في بطن ا#رضإلى جثة ھامدة ; حراك فيھا مقرھا الجديد في التراب لتمحى وتتAشى بقاياھا 

زھي�ة بع�د مس�تنكرة م�ا ح�دث لجس�م ) فليكن ذكرھا مؤبداً : (تقول بطلة قصةيبقى منه سوى الذكرى 
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؟ ي�ا لعظم�ة ...من يصدق أن ضجيج الحياة المجنونة يخبو و ينطفئ في ھذا الجس�د ا#رع�ن" ،موتھا

الخ��واء ال��ذي يط��ل م��ن الص��در  وي��ا لبش��اعة ،الم��وت وھ��و يفت��رش الخAي��ا الت��ي توق��ف فيھ��ا الن��بض

"الميت
)١(

.  

فيحلم ويتمن�ى ، ونالجنحالة ريبة من قسيطر عليه حا;ت نفسية توعندما يفقد ا:نسان عزيزاً 

تفتق�د ) الھ�اتف(قص�ة  ف�ي ولكن ھيھات أن تع�ود فالبطل�ة، من جديد المفتقد أن الحياة تعود للعزيزلو 

وكي�ف إن  ،فيرافقھ�ا طيف�ه ف�ي ك�ل مك�ان وتحيرھ�ا فلس�فة الم�وت، ا#ب وتحن إلى لقائه مرة أخ�رى

لوب ا:رادة أم��ام س��ق��ف مو ن��هأإ;  ؛ا:نس��ان اس��تطاع أن يخت��رع م��ن العل��م م��ا أوص��له إل��ى ا#قم��ار

يعجز عن التص�دي ل�ه أو إيقاف�ه ع�ن وما ھي طبيعته التي تجعل ا:نسان ! ؟..فما ھو الموت، الموت

أع�رف أنن�ي " :قص�ة الھ�اتفتقول بطل�ة ، !؟..تواصل بين ا#حياء وا#موات ةاأد أو اختراع، عزيز

ارع غري�ب يجل�س عل�ى ف�ي ش� ،أسافر على أمل أن أج�ده ف�ي مك�ان م�ا ،أصبحت أقرب إلى الجنون

أتعمد أن أتف�رس ف�ي وج�وه الغرب�اء الخ�ارجين م�ن دور الس�ينما والمس�ارح لعل�ي  ،مقھى وينتظرني

أتفق�د م�ن أجل�ه ك�ل المص�لين واح�داً و  ،راكع�اً ف�ي كاتدرائي�ة ض�خمة يص�لي أتوقع أن أج�ده.  ..أراه

 ،ن�ه بلغ�ات ; يفھمونھ�اأس�ألھم ع.  ..أراھم يحملق�ون ب�ي بخ�وف عن�دما أھ�زھم م�ن أكت�افھم.  ..أحدا

ھ�و ;ب�د أن يك�ون .  ..ھ�و.  ..أق�ول لنفس�ي ،أركض إليه بلھفة ،وعندما يدق جرس الھاتف في البيت

";بد أن يكون ھو..; يمكنه أن يذھب ويتركنا.  ..أبي بصوته الرخيم الطيب
فالبطلة تحلم بوجود  ،)٢(

الطفولي�ة تحلم أحAمھ�ا ف�، بعي�دة مجھول�ةوقد رح�ل بعي�داً ع�ن ھ�ذه الحي�اة إل�ى دني�ا ا#ب الذي فقدته 

 فروي�د بعق�دةوھ�ي م�ا اس�ماھا حتى بع�د موت�ه الفتاة بأبيھا  ارتباطوتبين القصة  ،بعودة ا#ب الراحل

  .حتى بعد وفاته أكثر من أمھابيھا أتعلق الفتاة الدائم ب أي) الكترا(

لمجموعات القصص�ية ھو ا#كثر حضوراً في ا ،ويعد الموت الناجم عن ا;حتAل والمستعمر

فكان��ت مش��اھد الم��وت والدموي��ة وعب��ارات ا#ل��م والح��زن والي��أس تت��ردد ف��ي كثي��ر م��ن ، المدروس��ة

ن تل�ك الص�ور للم�وت إ ،وتسيل ال�دماء ف�ي الش�وارع، و ا#عضاء البشرية تتناثر وتختلط، القصص

الصراع ، بشاعةوعلى رأس الصراعات المؤدية إلى الموت ب، ببشاعتھا تبين ھمجية المحتل ودمويته

وعشرات  ،بأعداد كبيرة جداً  مخيفاً  فالموت أصبح رھيباً  ،مع إسرائيل في فلسطين العربية والمقاومة

فيلتقي ا:نسان مع الموت  ،برخص التراب فا:نسان أصبح رخيصاً  ،الضحايا والشھداء تسقط يومياً 

الحواجز الرملية (تبينه قصة وھذا ما.  رصاصة من يد غاشم دون أن يكون له ذنب في ذلكالناتج عن 

تتناثر أعضاؤنا .  ..نتمرس خلف الحواجز ،كنا ھناك" :تقول القاصة على لسان الشخصية) المتقابلة

تختلط حتى ما عادت العي�ون المبحلق�ة ، بركة دم من أشAئنا تختلط.  ..برخص على التراب وتنساح
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"..!!.ادت تستطيع التعرف إليناما ع ،فينا والتي تلتمع في أكفھا عدسات التصوير الكثيرة
)١(

ا:نسان  

ع�ن ) الصبار والحر وأشياء أخ�رى( ذھب تقول البطلة في قصة الموت أينما يطارده اً أصبح مطارد

; نح�ب ال�زمن #ن�ه يطاردن�ا بقس��وة ھن�اك ": ط�اردھم باس�تمرار وبقس�وةي أن الم�وت:أبن�اء العروب�ة

"أيضاً الخماسين  وريح.  يطاردنا والموت.  .منه ننتقم.  .الزمن من حساباتنا نحن نسقط.  .سادية
)٢(

.  

 الموتىازدياد عدد  وطورھا أكبر ا#ثر في التي اخترعھا ا:نسان الحديثة ا�;توقد ساھمت 

والصواريخ التي تحص�د ا#رواح البش�رية  ،إلى الطائرات النفاثة ،فمن الرصاص أيضاً  ا#مانوقلة 

الفتاك�ة ف�A يح�س با#م�ان  تا�;يخ�اف ا:نس�ان م�ن ھ�ذه  ،في دقائق معدودة تسقط عشرات الجثث

ماذا ل�و جاءتن�ا فج�أة " ،في استنكار وقلق يتساءل )الحواجز الرملية المتقابلة(بطل قصة أن  الحقيقي

الصواريخ الطائرات الت�ي ، طلقات المدافع، الصليات ،الرصاص..؟ جربنا كل شيء..سيارة مفخخة

"يتلصص علي عب�ر الش�قوق ،اكوما زال ھن..ر بشعقتنقض مثل ص
)٣(

ف�آ;ت ال�دمار الت�ي طورھ�ا  

إل�ى فتحولت عملي�ات ال�دفن  ا:نسان تحرق بقسوة وتجعل ا#جساد رماداً  أخيه ا:نسان للقضاء على

ب�دل أن ي�دفن  عمليات كاذبة وأصبح ي�دفن م�ن المي�ت م�ا يبق�ى م�ن لباس�ه المحت�رق ك�الخوذ وال�درع

كنا قد عدنا للتو م�ن " :يقول البطل المستنكر لما يحدث للبشر رياحالجسد #نه أصبح رماداً تذروه ال

دفنا من الرجل المحترق  ،ندعي أنھا عملية دفن ،أننا نكذب على أنفسنا وا�خرين، عملية دفن جديدة

.  ..تس�اع دائ�رةعلى ا رأينا الموت ينثر أجزاء الرجل المحترقة ،خوذته وبضعة أشياء معدنية مسودة

"الغائم��ة القلق��ة لكنن��ا نبتس��م لنع��زي أمھاتن��ا بعي��ونھن ،نحت��رق ف��ي دائ��رة أخ��رىنع��رف أنن��ا ق��د 
)٤( ،

نھاء أس�باب :الھمم  ضالقاصة تتعمد تصوير البشاعة التي يموت فيھا أبناء الوطن من أجل استنھاف

و;  ،وصور الموت البشعة مس�تمرة ،ن ھذه المشاھد المؤلمةطبيعي جراء الحروب #الالموت غير 

حي�اة لم�ن ھ�و لل�وطن  موت ف�داءاً ف�ال ،رض ال�وطنأ; بانتھاء ا;ستعمار وجAء المحتل ع�ن تنتھي إ

فالموت ; فرار منه وھو مص�ير ، ن استمر وجود المستعمر فلن ينشف الشAل الدمويإأما ، سيأتي

 يطرح من أجل )الحواجز الرملية(المطروح في قصة  سؤال القاصةأن ، بكرامة إذاً فلنمت  ،كل حي

ك�ل ، الع�الموالم�ذياع يتح�دث ع�ن  ،م�ازال ھن�اك" :تق�ولالعزائم ورفع الھمم عند الق�ارئ  ھاضاستن

"!!؟لم الخوف إذن.  ..كلنا سنموت يوما ما يأشعل سيجارتي وطعم الموت يترصد ن.  .العالم
)٥(

.  

ھ��ي  وھ��ذه الص��ور ،بص��ور الم��وت وا#عض��اء البش��رية المتن��اثرة ام��ت�توحت��ى ال��ذاكرة 

ثم تعود عل�ى ش�كل ك�وابيس  ،قد خزنتھا الذاكرة ،لما ھو موجود على أرض الواقعمقتطفات جزئية 
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فق�د  ،والكوابيس ھي ما بقي لنا في ھ�ذه الحي�اة صور الواقع ،ليلية مزعجه ; نستطيع الخAص منھا

ك�انوا " :إلين�ا م�ن جدي�د أضعنا الفرح ولم يبقى إ; الكوابيس المظلمة في سماء الذاكرة تتزاحم لتع�ود

رأت أحش�اء .  ..منتفخةوبعضھا مفتوحة  بطونھم كانت.  ..أوصالھم متناثرة.  ..ك بA عدد ھناكھنا

الھ�واء  ،رائح�ة الم�وت تت�ردد ف�ي الج�و ،; يمكن أن تكون ا#شياء بھذه البش�اعة..;.  ..بشرية عفنة

تبكي بح�رارة كانت من قبل .  .لم تقدر أن تذرف دمعة.  .يعبث با#جساد الملقاة بA حراك وبA عدد

"..دخل��ت ف�ي دائ�رة الك�وابيس الص��عبة.  .لكنھ�ا تجم�دت.  ..وان�دفاع كلم�ا م�ات واح�د م��ن قريتھ�ا
)١(

 

فك�ل م�ا م�ر  ،ش�اھدة عل�ى مقت�ل ھ�ؤ;ء ا#بط�ال ين�وح عل�ى فق�دانھم ورمال�ه ويبقى المكان بحجارته

ع مثقل��ة ب��دماء من��ه ھ��ذه ا#رض فالش��وار ارت��وتإنس��ان ھ��زه المك��ان بذكريات��ه المؤلم��ة بال��دم ال��ذي 

العتم�ة ف�ي ك�ل (تق�ول البطل�ة ف�ي قص�ة بل تبقى في الذاكرة على مر السنون  ،ا#بطال التي ; تنسى

ج��اءني ص��وتھا الخ��ائف .  .قل��ت بص��وت متقط��ع أنھ��م يطل��ون علين��ا م��ن ك��ل الش��رفات" ):الش��رفات

ت ي�دھا عل�ى ش�د جماجمھم تطل من ك�ل النواف�ذ ،ھم الذين احترقوا ھنا-؟ ...ماذا تقولين – :مھزوزاً 

.  .يستغيثون والطائرات تقصف.  .أكاد أسمعھم يصرخون.  .أنصتي –.  .ھييدي وقالت بخوف يا إل

"والصراخ ; يتوقف ; يتوقف..والحرائق
)٢(

.  

 رابــا4غت -٣

كي�ف ; وھ�ي شخص�يات بائس�ة حزين�ة وحي�دة  ،تعاني شخصيات القاصة ھن�د م�ن ا;غت�راب

طيف خليفة دراسات لعبد ال وا;غتراب كما جاء في كتاب ،ا�خرين متفردة في وجودھا ; تلتحم مع

خف�اق ف�ي :اانسAخ ع�ن المجتم�ع والعزل�ة وا;نع�زال ع�ن ال�تAؤم و"في سيكولوجية ا;غتراب أنه 

ب�ل وأيض��ا انع��دام  ،با;نتم��اءوع��دم الش�عور  مب�ا;ةAم��ع ا#وض�اع الس��ائدة ف�ي المجتم��ع وال التكي�ف

"عنه فتور العAقة الحميمة مع ا#وضاع وا#شخاص المحيطيننتج في الشعور بمغزى الحياة
ولم  ،)٣(

وھ�ذا  ،ة ا:نس�ان الح�ديث ويكم�ن ف�ي داخل�ه وأعماق�هغريباً #نه بات يلمس نفس�ي يعد ھذا المصطلح

  .بهحساس ا:نسان إكل الوضوح في معناه من خAل  ا:حساس كفيل بأن يجعل ا;غتراب واضحاً 

نفس�ھا فالشخص�ية تج�د  ،تراب�اً نفس�ياً تغت�رب اغتراب�اً مكاني�اً واغ يةالقصص� ن شخصيات ھندإ

#ن�ه مجتم�ع ظ�الم س�بب لھ�ا  ؛مجتم�ع ا�خرين و; تنصھر في ال وحيدة في ھذه الحياة ; تتفاعل مع

اغتراب الشخصية من المكان في معظ�م قص�ص القاص�ة فأص�بح  وقد بدا، ا#لم والمعاناة الكثير من
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 ب�ل م�ان والح�بمص�دراً ل� لم يعدحتى البيت  ،ان الذي يعيش فيهحاداً من المكا:نسان يحمل نفوراً 

  .ظھر مكاناً منفراً ترغب الشخصية في الھروب منه إلى البعيد

.  ..الس�قف..أن�ت..أن�ا..غرب�اء أھ�ل..الن�اس..وا#ص�دقاء..ت�زدحم الوج�وه..آه آه تتدافع الص�ور"

في  ربما عشنا معاً  ،عرفھاأوجوه أخرى ; يدق قلبي بجنون تركض ..تتدافع الصور تركض نحوي

؟ في قاع�ة ع�رض فن�ي ..ھل رأيت ھذا الوجه في المسرح.  .في حافلة ما.  .في مكان ما.  .زمن ما

ا#ي��دي  ،تك��اد ا#ي��دي تت��زاحم ،ك��ل الوج��وه ت��ركض نح��وي ،ھ��ي؟ ي��ا إل...ھ��ل ؟ھ��ل.  ..مع��رض م��ال

يا  أنت.  .أنا..سأختنق.  .إلي سابقون ليصلوا؟ أنھم يت..ھل سيقتلونني.  .المتزاحمة تكاد تصل جسدي

.  .دف��ع الوج��وه بي��ديأ.  .؟ الس��قف يقت�رب..؟ لم��اذا تخلي�ت عن��ي..؟ أي�ن ھ��رب الح��ب..لھ�ي أي��ن أن��تإ

"أجاھد لئA تصلني..دفعھا بقوةأ
)١(

.  

 لتھ�رب م�ن المك�ان ال�ذي يزي�د م�ن والتحلي�ق بعي�داً  ا;نف�Aتتحب  أبو الشعر ھندفشخصيات 

والعزل�ة وقل�ة في خلق أجواء الوحدة  تفالمدن ومبانيھا وأجواءھا ساھم ،وضياعھا ھاتأزمھا وتشتت

البي�وت المتراص�ة لذا يفقد ا:نسان الص�لة م�ع الع�الم الموج�ود ف�ي ، ا;نتماء والتفاعل مع المجموعة

مع  هوعواطفمشاعره أن تAشت  إلى العالم ا#رضي بعد يعد ھناك ما يجذبه ولم مثل علب الكرتون

ت�ذكرت أنن�ي  "ن ا;نف�Aت ف�ي الفض�اء س�اعة يعن�ي ك�ل ش�يء بالنس�بة ل�هإق�ال الص�وت " ،خرينا�

فقدت كل صلة لي بالعالم المتكوم في بيوت متراصة كعلب الكرتون لو; العي�ون الغائم�ة الت�ي تظ�ل 

 تطل علي من وراء الزجاج الصقيل المنف�تح عل�ى الغ�يم لم�ا ن�بض ف�ي دم�ي ح�ب جدي�د ي�دفعني إل�ى

  .اط با#رضا;رتب

ً  والمرأة تحيا في حالة اغتراب بسبب المجتمع وما يفرضه عليھا من شروط قاس�ية تح�د  غالبا

 إنھ�ارغ�م البش�ر تعاني البطلة من ا;غتراب وفق�دان التواص�ل م�ع ) الخوف( ففي قصة، من حريتھا

ھ�ا ع�ن ويزي�د ھ�ذا العج�ز ليش�مل عجز ،فتاة جامعية إ; أنھا تعجز عن خلق التواص�ل م�ع ا�خ�رين

وف�ي اللي�ل انطلق�ت  ،ول�م يخب�ر أم�ي ب�ا#مر، سكت أبي": تقول البطلة التواصل حتى مع ا#ب وا#م

وأتلف��ت .  .ص�رت أتجن�ب ا#م�اكن العام�ة.  .وعرف�ت أنھ�ا مخيف�ة ص�رت أخافھ�ا ،ا#ش�باح ف�ي بيتن�ا

حل�م أنن�ي غ��زال ي�ركض ف��ي أب��ت .  .ح�ولي وخلف�ي م��رات وأس�رع راكض�ة عن��د ا:ش�ارة الض�وئية

حت�ى ; ، صرت ; أحب التطلع في عيون م�ن يح�دثني.  .احات مفتوحة وخالية في الربع الخاليمس

الن�اس .  .رواد المقھ�ى.  .المحاض�ر.  .صرت أش�ك بأش�ياء كثي�رة.  .يكتشف الناس صدق مشاعري
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 ليAً  ألكنني مازلت أقر.  .أن أمي وأبي انضما إلى ا#شباح وتأكدت أخيراً .  .عند ا:شارات الضوئية

"واستمتع بذلك كثيراً .  .كل ما يكتبه الناس عن الخوف، على ضوء شمعة وردية صغيرة
)١(

.  

 ك�ان مغترب�اً  أنرض ال�وطن بع�د أيع�ود إل�ى  )العودة وأشياء أخرى(وھا ھو البطل في قصة 

 اغتراب�هالقص�ة لن�ا فتص�ور ، ي أفض�لم�اد وض�ع وقد سافر م�ن أج�ل الحص�ول عل�ى أجنبيفي بلد 

 إل�ى وا;لتج�اء نف�ر م�ن الم�ادة الغربي�ةي مم�ا جعل�ه ت�هوحدتع�ب م�ن وق�د د ا#جنبي�ة ال�بA في المكاني

الروحانية الش�رقية فق�د س�حر المھ�اجرون ف�ي أول أم�رھم بعظم�ة الغ�رب العمراني�ة وتفوق�ه العلم�ي 

ا#مرين في سبيل الرزق ظھرت  اوذاقوبعد أن خاضوا غمرات الجھاد ھناك  أنھمعلى ، والصناعي

"السوداء من المدينة الحديثةلھم الناحية 
وحي�اتھم المكانيكي�ة الخالي�ة  المك�اني اغت�رابھممن  افنفرو )٢(

ف�ي القص�ة إل�ى أرض ال�وطن  لع�اد البط�وق�د ، ليبحثوا عن التواصل الحم�يم ،من التواصل الحقيقي

دته يفكر بوح ولكنه عندما عاد عاش اغتراباً من نوع آخر عاش وحيداً بفكره يشده الحنين وا;نتماء

 تطرح القصة أن استطاعت ھذه، طويلة بعد أن تركھم لمدة أفكار أھله فھو يعيش بأفكار مختلفة عن

  .ا:نسان مأزق

أينم�ا  ال�دائم ا;غترابيعاني من  فالبطل ،المكاني والنفسي المعاصر وتصور اغترابه بنوعيه

وج�وه أھل�ك "، م�ن البش�رمن حول�ه ع و; يتفاعل مع ا�خرين بل يسير وحيداً مع فكره مبتعداً  ذھب

; تري�د أن  ،ل�م تفك�ر بمص�ير س�عاد.  .تجترھا بعد ثAثين عام�اً .  .كما تركتھا تنز الحزازات القديمة

نھض�ت تتأم�ل الش�ارع ..أش�علت غليون�ك والص�مت يخ�يم حول�ك.  .تعرف أن كانوا ق�د ذبحوھ�ا أم ;

رغماً عنك فتاة الليل التي عرفتھا كنت تتذكر ..الھادئ وا#رض السوداء البعيدة التي ; يزرعھا أحد

تتمن��ى ل��و كن��ت تس��ير ا�ن بس��رعة عل��ى ..أن��ت ; تس��تطيع أن تفھ��م نفس��ك ،تتزوجھ��ا ھن��اك وك��دت

"نك تقبض بكفك اليسرى مسبحة جدكلك..الشوارع الجليدية
)٣(

.  

وعندما يعجز الفرد عن التواصل مع ا#فراد ا�خرين فانه يسعى إلى محاولة خلق عAقة مع 

.  .فھا ھو أحمد يكون صداقة حميمة مع قطة ،ما دامت العAقة مفتقدة مع البشر بشريةالغير  ءا#شيا

ب��دأ يخل��ق  ا:نس��ان إنھ��ذه العAق��ة لتط��رح قض��ية ا;غت��راب البش��ري وكي��ف  القاص��ة وق��د ص��ورت

.  .أحم�د.  .أحمد"، صداقات من نوع آخر ليكون بمثابة تعويض عما يفتقده من تواصل مع ا�خرين 

-.  .ومت�ى تنتھ�ي م�ن أوامرھ�ا، ; يدري متى يتوقف الص�راخ م�ن فمھ�ا، ق صوت أمه بإلحاحيزع

 يعرف أنھا تتبعه مثل.  .وينزلق ھو ا�خر حتى نھاية الزقاق، يلملم الكيس البAستيكي ا#سود.  .أحمد
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ا أم�ه أھ�ل حت�ى ل�و كرھتھ�.  .وأن ا#شياء بحضورھا تصبح أكثر رقة وھ�ي رم�داء ومغب�رة.  .ظله

"كلھم.  .الزقاق
)١(

.  

ف�ي ت�ذكرھا لحبھ�ا الق�ديم عن�دما تف�رق  مغترب�ة مش�تته )زھ�رة بري�ة(وتظھر المرأة في قص�ة 

نھ��زم أ" :الروح��ي النفس��ي عل��ى زواج تقلي��دي فتحاص��رھا الوح��دة والتم��زق ھ��االحي��اة بينھم��ا وتجبر

ترس�ب ف�ي ت ،تح�رث مAمحھ�ا ،تت�نفس ف�ي مس�امھا ،وانطلقت الذكريات في مساحات جس�دھا ،الليل

وتركض نحوھ�ا .  .تھرب من ا#شياءو تنتقل بجسدھا عبر السرير بقلق.  .وتنخر عظامھا ،خAياھا

"وأنھا وحيدة ومحاصرة ،نه يغفو بصمت ثقيلأتتطلع إلى زوجھا تعرف .  .في الوقت نفسه
)٢(

.  

ا;غت�راب  :بو الشعر بنوعيةشكل واضح على شخصيات القاصة ھند أغتراب قد سيطر بفا;

 العAق�ات يل الى تواصل حقيقي م�ع ا�خ�رين وأنم�ا ش�كلت ش�بكةمكاني وا#غتراب النفسي و; سبال

  .سطحية مبتورةعAقات  ،بين البشر

  مضامين أخرى: رابعاً 

  ا4نتماء وحب الوطن -١

با#حزان لم�ا تم�ر  م�ى والنفس، طن في الفؤاد والروحتحمل القاصة ھند الوطن وھموم الو

نت القاص��ة ف��ي طي��ات مجموعاتھ��ا ل��ذا فق��د ض��مّ ، وتفرق��ه وانقس��امة م��ن تم��زق ب��ه المنطق��ة العربي��

القصصية بعض القضايا الوطنية والقومية التي تعبر عم�ا تحمل�ه م�ن أل�م وإحس�اس ب�الجرح العمي�ق 

فا#دي�ب ي�تكلم بلس�ان الف�رد ، دامي�ةالح�روب المج�ازر والنكب�ات وكالال�ذي من�ي ب�ه ال�وطن و، الدفين

فھ��و يتص��ل ، #ن��ه ض��ميرھا الن��ابض بالحي��اة، ح��امAً رس��الته إل��ى أبن��اء ا#م��ة ،الع��اجز ع��ن التعبي��ر

  .المعبرة فيعبر عما يجول في الخواطر بالكلمة ،بالوجدان والشعور البشري

، الفرقة العربية وأحAم ا#م�ة بالوح�دة المأمول�ة، ومن القضايا التي تمAً النفس بالحزن وا#لم

فالقاص�ة تس�تنكر الح�دود الوھمي�ة ، صيل يعتز بقوميته وعروبتهوالتي أصبحت ھاجساً لكل عربي أ

والتي ھي من صنع الدخيل المستعمر بغية السيطرة على ال�بAد وخي�رات ، بين أقطار الدول العربية

يم�ھا ا#مل في أن تزول ھذه  فالقاصة، في قلب كل عربي ةفما ھذه الحدود إ; جروح نازف، البAد

#ن ال�وطن  ؛من التنق�ل ف�ي أنح�اء وطن�ه الكبي�ر دون عوائ�قي الفرد العرب الحواجز الوھمية ليتمكن

يج�ب  ةود ھ�ي ح�دود وھمي�فالحد، وتاريخه المشترك ،وعاداته ،الكبير ھو وطن واحد بلغته العربي

وق�د عب�رت القاص�ة ع�ن ھ�ذه  ،أن تتحد من أجل القضاء عليھا ومسحھا م�ن قل�ب ال�وطنعلى ا#مة 

تب��ين القض�ية وھ�ي م�ن خ�Aل عرض�ھا لھ�ذه ) العن��وان(قص�ة  ف�ي عمي�قالقض�ية ب�العرض البس�يط ال
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وصعوبة التنقل ف�ي وطنن�ا العرب�ي بس�بب الح�دود ، سھولة التنقل بين ھولندا وبلجيكا على اختAفھما

الدفينة ف�ي  كثير من ا#لم والمعاناة العربيةلقضية الال ھذه ولكنھا تحمّ ، الوھمية الفاصلة بين أقطاره

الم��دلول  وس��يدرك، ا#ل��م والح��زنحج��م  و الق��ارئ الم��تفحص لھ��ذه القض��ية يستش��ف، ثناي��ا ال��روح

الكبي�ر العرب�ي ال�ذي عب�ر ع�ن القض�ية وع�ن الج�رح ع�رض البس�يط المكث�ف العمي�ق المرافق لھذا ال

نق�ف بعيونن�ا ، كن�ا ھن�اك" :معب�رة ع�ن حزنھ�ا ال�دفينقص�ة البطل�ة أم�ل تق�ول  ،بجمل بسيطة إيحائية

كان�ت الحافل�ة النظيف�ة المكيف�ة تتوق�ف ، ى الح�دود الفاص�لة ب�ين ھولن�دا وبلجيك�االعربية المندھشة عل

حي�اه ب�أدب ابتس�م لن�ا ، وأومأ إلى رجل الحدود البلجيك�ي، عندما أطل الدليل الھولندي برأسه، بھدوء

قل�ت لل�دليل الھولن�دي ، أص�ابنا ال�ذھول..وانطلقنا إل�ى ھن�اك، أشار بيده محيياً ، رجل الحدود الغريب

.  .نحن غرباء.  .جوازات سفرنا اإنھم لم يختمو -؟ ..تفضلي يا عزيزتي -؟..مستر ;مبرت - ندفاعبا

وكانت ضحكة المس�تر ;مب�رت الواثق�ة ..;ھثاً  ،؟ كان صوتي غريباً ..ومررنا دون عوائق وبسرعة

النظيف��ة ي��زخ ال��دمع ف��ي  وك��ان اجتي��از المس��افات الخض��راء ،كان��ت لحظ��ة العب��ور موجع��ة، ت��ذبحني

أغني��ة  ينطل��ق م��ردداً  وص��وت المس��تر ;مب��رت، الغارق��ة ف��ي ص��مت عرب��ي وجي��ع، العي�ون العربي��ة

"ھولندية بشعة
)١(

ب�ين ال�وطن العرب�ي وص�عوبة الت�نقAت في�ه وب�ين  من خAل القصة فالفرق يتضح 

طيف��ة عالي��ة لوالمعامل��ة  ،مكيف��ة ونظيف��ة فالح��افAت الغربي��ة، وس��ھولة التنق��ل فيھ��ا ال��دول الغربي��ة

أما التنقل في بAدنا العربية فيتم غالباً في حافAت غير مھيئة صحياً لنقل الركاب ينقصھا ، ستوىالم

 حيث يبرز المسافر جواز السفروا#صعب من ذلك ھو صعوبة معامAت العبور  ،النظافة والتكييف

زن يجع��ل البطل��ة تح�� ،أرض��ه ف��الغرب ف��ي رخائ��ه وخض��رة.  ..ذل��كوغي��ر  ،أثن��اء العب��ور وا;نتق��ال

س�اھم ف�ي تو ،وتذرف الدمع لما تم�ر ب�ه المنطق�ة العربي�ة م�ن ح�روب ودم�ار تقت�ل ا:نس�ان والنب�ات

ھ�ذه القض�ية محاول�ة  ھن�د القاص�ةلقد أثارت  ،; حياة فيھا اءتربة صفر إلى الخضراء أرضه تحول

القصص�ية لذا تجعل من شخص�ياتھا ، تذكير المتلقي بالھوية العربية وواجبه القومي تجاه ھذه الھوية

ھوي��ة  ارتب��اطا;رتب��اط ھ��و ف، شخص��يات منتمي��ة إل��ى ال��وطن و; تب��دل ت��راب ال��وطن بكن��وز ال��دنيا

ً وليس ارتباط ومشاعر ً جغرافي ا ً بل بما تدب فيه من حياة اجتماعية تصبح تاريخ، وحسب ا  ،ل�نسان ا

ر والح�ر الص�با( وھ�ذا م�ا ح�دث م�ع م�ادلين بطل�ة قص�ة، ح�ين يفارق�ه إلي�هيستمد منه وجوده ويحن 

أن تب�دل رم��ال  ت�رفض و ،عش��قت ال�وطن وت�راب ال��وطن فت�اة عربي�ةفم�ادلين ھ��ي ) وأش�ياء أخ�رى

وق�د رفض�ت ا:غ�راءات ، لوطنھ�ا العرب�يھا العمي�ق وعش�قھا الحارقة بسبب انتمائ الجافة الصحراء

بعي�دة  إقناعھا في البقاء حد ا#شخاص لھا محاو;ً أيقول  ،على أرض الوطنھا بقائجميعھا في سبيل 

 ،يحبھم بA انتھ�اء ،نه يحب الغرباءإ. .مادلين ستحبين الدانوب ا#زرق": عن بAدھا في بAد الغرب

، ريح الخماسين تلھبنا.  .ھناك ; نعرف غير الصحراء(.  .و...ا#زرقوسأعلمك كيف تحبين اللون 
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لمحمل�ة ب�ذرات ; ش�ي غيرھ�ا وغي�ر العواص�ف ا.  ..; أحب غي�ر الرم�ال الص�فراء..وأنا من ھناك

ش�ديدة والعاص�فة .  ..; ب�د أن تحب�ي ال�دانوب...! الص�حراء واس�عة –.  ..م�ادلين –...الغبار الح�ارة

وف�ي الش�تاء يتجم�د ، ھن�ا يزھ�ر ال�دانوب ربيع�اً ; ينتھ�ي -وت�ذر الرم�ال ف�ي العي�ون ، تمحو الط�رق

  .وأشياء كثيرة، على الصبارونحن ھناك ندوس  -.  .مثل القلب، دافئة، أما ا#عماق فدافئة.  .السطح

ي�ا  سأعلمك الف�رح -والحر يقتلنا ونتألم #ننا صادقون .  .أشياء ; نستطيع تمييزھا.  ..تدوسنا

  .مادلين؟ ...............................-.  ..مادلين

كان حادا يقطع ...كان صوت ارتطام أقدام الركاب بالدرج الحديدي يعلو ويطغى على صوته"

رفع�ت ي�دي أحيي�ه وأن�ا أض�يع ف�ي .  .الرطب�ة ي�دوس الف�رح ويخن�ق ا#ش�ياء الش�فيفة ،لقل�بش�رايين ا

"وفينا تتسع.  ..الزحام
)١(

تقول مادلين بأنھ�ا عربي�ة و; تع�رف ف�ي بAدھ�ا س�وى الص�حراء القاحل�ة  

وذرات الرمال الحارقة والعواصف التي ت�ذر الرم�ال ف�ي العي�ون والمش�ي عل�ى ا#ش�واك والص�بار 

; ينتھي ويتجمد مياه السطح  أما ھناك فحياة الرخاء يزھر الدانوب ربيعاً  ،لى صعوبة الحياةد;لة ع

بAدھ�ا  إل�ىرغم كل ذلك فھي ترفض العيش بعيدة عن ال�وطن فھن�اك انتم�اء روح�ي يج�ذبھا  ،شتاءاً 

  .فتعود إليھا ثانية

عندما  ،وطانھمأوتصور القاصة أيضاً ما يرتكبه الشباب من أخطاء في حق أنفسھم وفي حق 

ي�دفعھم إل�ى ذل�ك  ،ومحاول�ة زرعھ�ا ف�ي مك�ان آخ�ر مع ،يفكرون با;نسAخ عن جذورھم وأصولھم

ف�ي  ولك�ن ھ�ذه الج�ذور ل�ن تثم�ر إ;، الطموح وال�درجات العلمي�ة وا;نفت�اح وغيرھ�ا م�ن المغري�ات

في  ،والدفءالكثير من لحظات الحنان  وقد أضاعوا ،أرضھا وتربتھا وسيستفيقون من الحلم المظلم

قص�ة الع�ودة وأش�ياء ( فقد عاد البطل في ،فيھا تلك الحضارات المادية وبرودة العAقات ا;جتماعية

ليحص�ل عل�ى الجنس�ية وعن�دما  إلى وطنه وبAده بعد أن أضاع السنوات الط�وال م�ن عم�ره )أخرى

فع�اد ال�وطني ه ائ�;نسAخ والتخلي عن ھويته وانتماللحظة المنتظرة اكتشف بأنه ; يستطيع ا جاءت

. .يسكب ندم عمره الس�ابق ب�ين ي�ديك; يستطيع أن " مع أشواقه يسكب ندم العمر بين يديهبAده إلى 

في أرض  ،كان اندفاع الشباب قد أقنعه أنه يستطيع أن يزرع جذوره التي حاول اقتAعھا من تربتھا

م�وح والدرج�ة العلمي�ة والتق�دير الط.  .اختلطت عليه الم�وازين.  .واھماً  أخرى اكتشف ا�ن أنه كان

كلھ��ا ا�ن ، أش��ياء أخ��رى ; يس��تطيع أن يحص��رھا.  .الش��باب والحري��ة.  .والمجتم��ع ال��ذي يحل��م ب��ه

بع�د أن رف�ض .  .ما بناه ھناك ف�ي غربت�ه ھدم�ه ف�ي ي�وم واح�د كل.  .عن أن تقدم الندم إليھا عاجزة

وعندما رفضت زوجته أن تعود ، امةرغماً عن أنه خطط لذلك سنوات بقناعة ت، التخلي عن جنسيته

 يس�ير ف�وق اكتش�ف وھ�و، كان الجليد يغمر شوارع المدين�ة الكبي�رة، تركھا بعد معامAت قليلة، معه
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جليد قاتل يغمر ..ھناك يا أمي عرفت الجليد وماديةجامدة  كونھا ھناك الجليد يومھا أن العAقات التي

"اوكن�ت ھن� ھن�اك كن�ت.  .الشوارع والعAقات أيض�اً 
اغتراب�ه  بس�بب، والن�دم أح�س بالغرب�ة فق�د، )١(

لق�د  ،الوقت الذي أضاعه ھناك في بAد الجلي�د والعAق�ات ا#س�رية المفكك�ة المكاني فقد ندم على كل

التي تحمل في قلبھا الحب ا#صيل الذي افتقده ھناك ا#م  ،جه خطابه إلى ا#م تحديداً قدم اعترافه وو

القريبة من ا;بن أكثر من ا#ب والتي تربط�ه بھ�ا عAق�ة ا#م  ،تحجرةفي بAد الغربة والعواطف الم

)أوديب عقدة(قوية وخاصة عبر عنھا فرويد ب 
ذلك القلب مص�نع الح�ب والعط�اء ال�ذي ;  ا#م، )٢(

 اب�ين ي�ديھ البط�ل وع�اد يس�كب الن�دم إلي�هلل�وطن ال�ذي ح�ن  خفياً  تظھر معادلة ربما التي ا#م ،يجف

  .بAد الجليد وتحجر العواطف ،ھناك في بAد الغربة نانمن ح على ما أضاعه

وقد طرحتھ�ا ف�ي العدي�د م�ن قصص�ھا ھ�ي ، ھند ما القضية ا#ھم التي سيطرت على القاصةأ

ل�ه  ارتباط�اً قضية العرب ا#ولى الجرح النازف في قلب كل عربي والتي تشكل ، القضية الفلسطينية

 وا#ردنمي�ق ب�ين البل�دين فلس�طين ب وال�تAحم العخصوصية خاص�ة بالكت�اب ا#ردني�ين بحك�م الق�ر

عربية تتألم لما يحدث ي داخلھا الھم الفلسطيني بوصفھا ف لذا نجد القاصة ھند تحمل، جغرافياً وقومياً 

لوطني�ة ع�ن الج�روح ا ةً ك�ان منھ�ا إ; أن حمل�ت قلمھ�ا معب�رفم�ا ، :خوانھا من قتل وت�دمير وتش�ريد

تت�ذكر ) عن�دما تص�بح ال�ذاكرة وطن�اً (فالبطل�ة ف�ي قص�ة  .ھا وروحھ�انفس� والھموم العربية التي تم��

لماذا .  .لكنك حزينة جداً ، أغفري لي من جديد-"به من مآسي  تمرّ  على ما أحاسيسھاالقدس وتفيض 

.  .انتفض كل شيء ف�ي أعماقھ�ا ؟ينسى ; كحزن..؟ لقد حفرت مAمحك في الداخل..أنت حزينة ھكذا

، )٣(الھم��وم المحف��ورة عل��ى الجب��اه.  .س��احات الح��رب.  .البعي��دة القريب��ة ياءا#ش��.  .الن��اس.  .الق��دس

التي تحمل الھم الوطني  به فلسطين على لسان شخصياتھا القصصية فالقاصة تعبر عن ألمھا لما تمر

فھ�ذه الص�ور المؤلم�ة تحي�ا ، وصور المجازر والحروب وال�دماء النازف�ة الت�ي يعيش�ھا أبن�اء ال�وطن

دائم�اً دوي ، ذاك�رة أبن�اء ال�وطنو ف�ي ، قل�ب ك�ل عرب�يف�ي ھا في ك�ل أوقاتن�ا ترس�و نستذكرداخلنا 

مك�ان حت�ى  الذاكرة ترافق أبناء الوطن في ك�ل وصور الدماء والموتى تعج بھا، الطائرات وصوتھا

عرض�ھا ال�دائم بش�ريط  فA سبيل إلى نسيان تلك المجازر بل إنھ�ا تس�تمر ف�ي، إن تشردوا وھاجروا

 ف�ي قص�ة ھ�ي البطل�ة المس�نةفھ�ا ، الج�روح مع كل عرض تتضاعف ھذه ا�;م وتزي�دو، الذكريات
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 المحتل�ة م�ن ضش�اھدته ھن�اك ف�ي ا#ر تع�رض ھ�ذا الش�ريط المأس�اوي لم�ا) المطر يغسل كل شي(

، لم الحاضر عندما تربطه الذاكرة ب�ألم الماض�يأفيتضاعف ، خAل التداعيات وتداخل الزمن المؤلم

رأت حط�ام ا#ش�ياء .  .الج�و ح�ولھم ك�ان دوي الط�ائرات يم�~.  .الص�عبةك�وابيس ابتلعتھا دائ�رة ال"

رأت حط�ام ا#ش�ياء . .الج�و ح�ولھم كان الدخان والغب�ار يم��.  .لمخيمالرخيصة يتناثر في ساحات ا

وج�وه الن�اس . .ك�ان ال�دخان والغب�ار يم�~ن العي�ون وا�ذان.  .الرخيصة يتن�اثر ف�ي س�احات المخ�يم

زحفت قرب .  .قطعة من جرة البيت مبتلة بالدم وجدت أخيراً .  .وعة بالتوقع وا;نتظارالخائفة مزر

"الحطام المعجون بالبنزين والدماء وغرقت في دوامة الكوابيس الصعبة
)١(

فالخوف والذعر يسيطر  

ا#عض�اء  فتخ�تلطوالغب�ار وال�دخان يم�� العي�ون  ،والحط�ام والخ�راب ف�ي ك�ل مك�ان، على البش�رية

ولك�ن ; ج�دوى م�ن من�اظر مؤلم�ة ب�النفس ; يمك�ن نس�يانھا أب�داً ، ة وال�دم م�ع حط�ام ا#ش�ياءالبشري

إ; با;ستش�ھاد ؛ الكAم و; يخلص الوطن من أيدي ا#عداء و; سبيل إل�ى إنھ�اء ش�Aل ال�دم المت�دفق

;نتفاض�ة اتمجد القاصة  فإن لذا ،بسAم ليحيا أبناء الوطن القادمون ،والتضحية والموت فداء الوطن

 )ب�الحجر( جل الوق�وف ف�ي وج�ه المس�تعمرأوتفتخر بأطفال الحجارة الذين يھبون بأقل ا#سلحة من 

يموت دفاعاً عن الوطن يستذكره أبو عماد الذي طفل الحجارة يظھر عماد ، )موسم مطر( وفي قصة

يوم�اً طالم�ا أن  البAد ستعود إلى أھلھا نأوھو يقود السيارة في إحدى الطرقات وھو على يقين تام ب

 عن�فج�اءك ص�وته العمي�ق ھ�ادراً مث�ل س�يل ان�دفع ع�ن مج�راه ب"، س�تعودعزيمة الشباب ; تم�وت 

جمل��ة  .!.; تخ��ف عل��ى الش��باب.  .رادة الش��عب ي��ا ع��م م��ا بتم��وتواخت��رق أعماق��ك أفعم��ك ب��الفرح إ

ي�ركض ف�ي الرج�ل الملف�ع بالكوفي�ة لس�عتك مث�ل جم�رة بعث�ت ال�دماء الح�ارة ف�ي قلب�ك أعادت�ك ش�ابا 

تسرب الفرح إلى خAياك الھرمة ع�دت تس�تذكر  )المرزوق( وفي )سارة عين(في  )الخليل(حارات 

في يده تصورته ينتزعھا من ا#عماق م�ن قل�ب  )الخليل(وجه عماد يطل عليك من الشاشة وحجارة 

الخطوط المرسومة على جبينك ما عدت تخاف وج�وه المس�توطنين ال�ذين انتزع�وا ا#رض ارتاحت 

 تتض�خم ف�ي ا#نح�اء وتطغ�ي عل�ى ك�ل) عم�اد(أرضك تقزموا أمامك صاروا ظA;ً خائفة وصورة 

"ش��يء
)٢(

حجم��ه أم��ا أبن��اء ال��وطن فيكب��رون ويص��بحون رج��ال ال��وطن  ويتض��اءلفالع��دو يص��غر  

  .)الحجر(ا#سلحة  بأبسطالمدافعين عنه 
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  لطةــالس -٢

أم  ،ن ھ��ذا التس��لط سياس��ياً س��واء أك��ا ،بالحري��ة والخ��Aص م��ن التس��لطھن��د تحل��م شخص��يات 

وكأن شخصيات القاصة تسير في دائ�رة واح�دة  إلى الخAصأم اقتصادياً ولكن ; مناص  ،اجتماعياً 

فم�ن يجب�رون " ،أنواع الس�لطة المعروض�ة اختAفمع ، ھي افتقادھا للحرية وضياع الصوتمقلقة 

أو النف��وذ ، تقالي��د والع��اداتفأحيان��اً تق��ف ال، عل��ى ال��رأي ليس��وا فق��ط م��ن يتص��درون العم��ل السياس��ي

"حجر عثرة أم�ام حري�ة التعبي�ر، ا;جتماعي لطائفة أو قبيلة أو عائلة معينة
وبم�ا أن القاص�ة ق�د  ،)١(

 ن ھ�ذه الشخص�يات مس�يطر عليھ�ا م�ن قب�ل الس�لطات البش�ريةإركزت على الشخصيات الھامش�ية ف�

ب�ل يم�د نف�وذه وتس�لطه  ،; ي�رحمذي ال� ظل ھذا النظ�ام ا;جتم�اعيفتفتقد الحرية في ، العليا ا#خرى

ً أنواع� تع�رضإن القاص�ة  ،رأي�هيھم�ل  وة تنفس�يلي�دمر  إلى أخص خصوص�يات الف�رد م�ن  متع�ددةً  ا

يفتق�د الحري�ة و يس�تغل م�ن  تجعل الف�رد اقتصاديةسلطة ، السلطة المسيطرة على الشخصيات فھناك

قص��ة س��الم ( ف��ي ة;قتص��اديا ت��هلحري س��الم المحم��ود والع��وز كافتق��اد بس��بب الحاج��ة، ا�خ��رين قب��ل

شكل بدوره يالذي  ،لرئيس البلدية ديون كثيرة وكمبيا;ت مترتبةلما عليه من ) المحمود يزور عمان

لتحقيق  فيستغلون من قبل ھؤ;ء، يخضع لسلطته المستضعفون من ا#فراد، رمزاً للسلطة وا;ستبداد

: د أوكل�ه بمھم�ة دنيئ�ة كم�ا وص�فھاوق� يق�ول رئ�يس البلدي�ة لس�الم المحم�ود ،مآرب وأطماع شخصية

و; تع��د إل��ي إ; ب��التوقيع مفھ��وم ي��ا س��الم  ،أس��ال ع��ن منزل��ه وأقنع��ه ب��أن الص��فقة م��ن مص��لحته"

"مفھ�وم ي�ا س�الم المحم�ود.  .رجع ومع�ك ا:مض�اء مفھ�ومأ..؟المحمود
) مفھ�وم(أن تك�رار كلم�ة ، )٢(

وال��ذي يرم��ز ب��دوره إل��ى أص��حاب  ،ي��ةلم�رتين متت��اليتين تب��ين م��دى الجب��روت والتس��لط ل��رئيس البلد

فصوت المتسلط  فالحوار يدور بين طرفين غير متكافئين ،التسلط والنفوذ الظالم أينما تكون مواقعھم

أما سالم المحمود فقد كان ; يملك إ; الصمت بس�بب  ،عال يرتفع بقوة والذي رمز له برئيس البلدية

 ھ��ذه القص��ة ثنائي��ات وق��د تجل��ت ف��ي، ئيس البلدي��ةالمترتب��ة علي��ه ل��ر ةض��عفه الم��ادي وديون��ه الكثي��ر

ا#ش��خاص تس�لط ھ�ذا المش�ھد يب�ين إن  ،الك�Aم والص�مت ،الغن�ى والفق�ر، الق�وة والض�عف، متض�ادة

ويتمن�ى الض�عفاء ا;نتق�ام ، المجتم�ع ب�ين أف�راد البغضاء والض�غينة فتنتشر ،لھم النفوذ المادي بسبب

بسبب الوضع ، اب النفوذ والكلمة المسموعة في المجتمعا#قوياء و أصح لكرامتھم المھدورة من قبل

 ،اً مكان�ة ونف�وذ أق�ل م�نھمھو  بمن ذوو مناصب إدارية عليا تجعلھم يتحكمون ا;جتماعي لھم و#نھم

ج�رأة لص�فع رئ�يس ل�ديھا ال فھ�ي تتمن�ى ل�و أن) السيجارة الس�ابعة(البطلة في قصة  ونلمس ذلك عند
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بص�وت  فتق�ول معب�رة ع�ن ذل�ك ،باس�تبداده وتس�لطه الخناق عليھ�والذي يضيق ا ،العمل المتحكم بھا

ا الش�يء لص�فعت ھ�ذ ،لو أنھا تملك ا�ن مقدار ذرة واحدة من الج�رأة" :الراوي العليم بخفايا ا#مور

.  .كانت الخامسة منذ أن جلست قبالتهربما  ،رأته يطفئ عقب سيجارة فاخرة..الضخم المتكوم أمامھا

وتك�رر  تعت�ذر ع�ن الت�دخين.  .تص�غي باھتم�ام ك�اذب..تبتس�م عة ميكانيكيةكانت تجعل من نفسھا قط

"ا;عتذار
)١(

.  

 س�لطة الع�ادات خي سدوله على شخصيات القاص�ة وھ�ووھناك نوع آخر من التسلط الذي ير

فتمن�ع ا:نس�ان م��ن أن يك�ون ح�راً ف�ي اختيارات�ه وإنم�ا يس�ير مس��لوب  الت�ي تس�لب الحري�ة ،والتقالي�د

الذين بدورھم يتبعون عادات خاطئة ينب�ذھا الجمي�ع داخلي�اً ولك�ن ; س�بيل  ،�راء الغيرتابعاً  ا:رادة

فالبطلة في ، ويسلب ا:رادةالرؤية الذي يحجب فھي ; تزال كالسد المنيع  ،إلى اجتيازھا أو تخطيھا

لي�د ولك�ن تجبرھ�ا الع�ادات والتقا ،تحب�ه ; أنھ�اتجبر عل�ى العم�ل ف�ي الت�دريس رغ�م ) التبرير(قصة 

تق�ول ا#م للبطل��ة مس��تھزئة بتفكيرھ��ا الخ��ارج ع��ن نط��اق  ،تعم��ل ف��ي ذل��ك العم��ل أنجتمعھ�ا عل��ى لم

ھ�زت كتفيھ�ا .  .أي عم�ل آخ�ر غي�ر الت�دريس :؟ قل�ت بحم�اس...وماذا تريدين أن تعمل�ي": مجتمعھا

س��معت ص��وت ، بينم��ا نھ�ض أب��ي إل��ى حي��ث وض�ع فنج��ان القھ��وة بطريق�ة عص��بية ،بحرك�ة تھكمي��ة

؟ ..أو رئيس�ة وزراء ،ش�و يعن�ي وزي�رة :وتبع ذلك صوت أم�ي الح�اد يق�ول، الفناجين ببقية ارتطامه

 ذك�ر تمام�اً أ ،لقد فعلت ذلك من قبل حينما ص�ممت عل�ى إتم�ام دراس�تي.  .أن تتھكم أعرف أنھا ; بد

ق�د ل ،تمالكت نفسي #نني أعرف أنھا ستثور بعد قلي�ل وتثي�ر أب�ى معھ�ا ،العبارة عينھا أنھا قالت ھذه

حينم�ا نواجھ�ه بحقيق�ة ;  ك�ان أب�ي م�ا زال يھ�دئ نفس�ه كم�ا يفع�ل دائم�اً .  .تعلمت ھذا منذ زمن بعيد

ولكنن�ي : قل�ت -..المھنة التي تناسبنا، ولكنھا -:مصطنع ثم قال بھدوء ،وقف أمامي وواجھني، يحبھا

ا البي��ت أو ; تنس��ي أنن��ا م��ن عائل��ة محافظ��ة إم�� – :رددت أم��ي بص��وت أعل��ى مم��ا س��بق.  .; أحبھ��ا

"التدريس
ف�ي  وص�راعھا لقد واكبت القاصة ھند حركة المجتمع في تقييد المرأة بمھن�ة التعل�يم و، )٢(

المتزمتة في تلك الفترة تجاه المھن النظرة بتلك  الموضوع لذا تطرح ھذا، التي تناسبھا للمھنة اختيار

  .ا#خرى للفتاة

نص�وص، مستش�فة بش�كل غي�ر مباش�ر، م�ن وأما السلطة السياسية فكانت موج�ودة ف�ي ثناي�ا ال

  .خAل لغة القاصة الرمزية ذات العمق الد;لي الواسع

ھ�م أف�راد يفتق�دون للحري�ة مس�يطر  ،أب�و الش�عر القصص�ي ھن�د إذاً فحرية ا#فراد ف�ي مجتم�ع

وا:رادة الق�وة مس�لوب  رب�اً ول�ذا ف�الفرد يع�يش مقھ�وراً ض�ائعاً مغت ،عليھم من قب�ل س�لطات متع�ددة
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 بالعلم يضيء يدائماً الشخصية المثقفة و المنار الذ إ; أن ا#ستاذ يبقى ؛ظروفه التي يحيا بھابسبب 

الت�ي  رم�ز الق�وة المش�رفة مواجھة التسلط الظالم وھو الق�دوةليكون الشخصية ا#برز في  ،الطرقات

مل المستميت فينشر مفاھيم العدل والمساواة والحقوق الضائعة والع ،تقف في وجه الظلم وا;ستعباد

 سأمام القوة الشريرة التي تھدف إلى دمار البشرية وتحطيم النف�و ،في رد المظالم والتحدي الدؤوب

والخض�وع  فھم يؤمنون بأحقية الح�ق ويكرھ�ون النف�اق والتمل�ق ،مھما كانت قوة الجبروت والتسلط

تقف في وجه ) جابھةصة المق( فالمعلمة في ،وا;ستAب بالذل وا:ھانة سمغمّ من أجل سAم مؤقت 

تقصد به القاصة سلطات أعلى ومع ذل�ك  ،المديرة المتسلطة والتي قد يكون تسلطھا ھو تسلط مغلف

بس�بب خ�وفھم  ،خل�ف الس�لطات التسلط مخالفة م�ا يفعل�ه الكثي�ر مم�ن يس�يروا فالمعلمة تقف في وجه

 ،ض�ابير الس�رية الكثي�رةبس�Aم وبم�أمن م�ن ا# اكالقطيع ويحسنون الكذب والتملق ليعيشو ويتبعونھا

غي��ر آبھ��ة بم��ا ، إ; أن ھ��ذه المعلم��ة تق��ف ف��ي تح��د لمواجھ��ة التس��لط والتعبي��ر ع��ن رأيھ��ا بص��راحة

ن تحارب أو، يجب أن تعبر عنه بقوةسيترتب على ذلك فھي صاحبة مبادئ ; تتخلى عنھا لھا رأي 

غاب�ات (ن الح�ق ف�ي قص�ة كما ويظھر أس�تاذ الت�اريخ الم�دافع ع� ،التزيف ا;جتماعي المنتشر بكثرة

من النماذج القدوة التي ترفع صوتھا في وجه السلطة الظالمة والممثلة  ليكون أيضاً  )يل الشامخةخالن

 ،س�يدي -: وقال بحدة ،أمسك بالعصا الممددة أمامه" ،ولھذا يتھم بأنه مصدر شغب، بمدير المدرسة

أع�رف أن التAمي��ذ  ،ق��رع الج�رس.  ..;ب�د م�ن نق��ل أس�تاذ ا;جتماعي�ات ،أن�ا بحاج�ة إل�ى مس��اعدتكم

ا#رض أن أعلمھ���م الحق���ائق العلمي���ة ع���ن دوران  ; أري���د.  .لكنن���ي ل���ن أذھ���ب إل���يھم ،ينتظرونن���ي

ق�ال .  .لن أس�كت بع�د الي�وم.  .والفصول ا#ربعة وأراه يضربھم أمامي ويغتال ا#شياء الجميلة فيھم

 ً لقد تحداني الي�وم  -حاضر  -........-.  ..ظمةويرفض ا;لتزام با#ن.  .إنه يتعمد استفزازي: محرضا

شكرا سيدي أشكركم  -؟..أية خدمة.  .أشكركم.  .حاضر سيدي.........-أيضاً والطلبة .  .أمام الزمAء

  .........-  .؟...أي خدمة

وص��ارت ، تض��خم رأس��ي أص��بح بحج��م الك��رة ا#رض��ية.  ..م��ع الس��Aمة.  ..س��يدي ش��كراً  -

، أتطلع إلى الع�الم م�ن ناف�ذة ط�ائرة تج�وب ا#ف�ق وتستش�رف الك�ون كنت . ..ا#شياء شفافة واضحة

ص��ارت ق��امتي بحج��م نخل��ة .  ..يع��رف المرتفع��ات جي��داً وإرادة نس��ر  ص��قرأحسس��ت ب��أن ل��ي ع��ين 

تطل��ع إل��ي اھت��ز ش��اربه المش��وش ..س��معت الھ��اتف ي��رتطم.  ..عراقي��ة ف��ي مواجھ��ة إعص��ار مجن��ون

أن�ت .  .تص�لح للت�دريس ف�ي ھ�ذه المدرس�ة أنت ي�ا أس�تاذ ; :قال بنبرة منتصرة.  ..ھذه المرة بھدوء

"..عنصر شغب غير مرغوب فيه
)١(

.  
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ن وق�ف الجمي�ع إف� ،ال�داخلي فين�ا زوقظ ال�واعت�شحن الھمم وت ةذج ايجابيافھذه النماذج ھي نم

#ن  ؛رض الواقعأانتھاء وجودھا أو تقليله على  يؤدي إلى يلضد ھذه النماذج ستضعف قوتھا وبالتا

كثيرة عند فقد ظھرت السلطة بأشكال ، ظلمة في المجتمعاليؤدي إلى انتشار  في ظلمهالظالم  ساندةم

وھ�ي الم�دير ف�ي قص�ة  ،وھ�ي الم�دير ف�ي قص�ة العم�Aق ،القاصة فھي المصور في قص�ة الص�ورة

 ،وھ�ي الطبي�ب ف�ي قص�ة الح�زن يج�يء مبك�راً  ،وھي المديرة في قصة المجابھ�ة ،السيجارة السابعة

ف�ي قص�ة س�الم المحم�ود ي�زور  ةلبلدياوھي رئيس  ،وجة ا#ب في قصة صبيحة يوم الجمعةوھي ز

يقف في مواجھة قوة عليا تحد من  فالفرد دائماً .  ..وغيرھا ،عمان وھي الموظف في قصة المؤامرة

فھذه نماذج لسلطات إدارية ولكن ھناك أنواع أخرى من السلطة المادية  ،وتسبب له ا:رباك ،تحركه

من قبل أشخاص يملكون رأس المال فالقاصة تثور في وجه السلطة بكافة  ي جعلت الفرد محكوماً الت

  .أشكالھا
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  :إلى النتائج التاليةنصل وبعد نھاية ھذا الفصل 

  .في عالم ھند أبو الشعر القصصي تنوعھاو ، تعدد الموضوعات -

  .إن الموضوعات ا;جتماعية تعد ا#كثر بروزاً في قصص القاصة -

 ،تدخل معاناة الفرد في عالم ھند أبو الشعر القصصي ضمن ثAث دوائر في دائرة الحي�اة الكب�رى -

ف�ي عالمھ�ا  ،لتشكل معاناة الفرد في ھذه الحياة و; أمل في القضاء عليھا قد تتقاطع فيما بينھا والتي

اجز يح�اول كما يصعب القضاء عليھا في واقع الحياة المعيش فيقف ا:نسان ع� ،المصور القصصي

  :ھي ھذه الدوائرالمجابھة ولكنه يفشل في النھاية غالباً و

  .الفقر معاناته الدائمة من -أو;ً 

  .من السلطة بكافة أشكالھا معاناته الدائمة –ثانياً 

معاناته من الفشل العاطفي وفق�دان الح�ب ال�ذي يول�د لدي�ه ا;غت�راب وا:حس�اس ال�دائم  -ثالثاً 

  .بالتوحد وا:نفراد

  رسم توضيحي لمعاناة الشخصية في عالم ھند أبو الشعر القصصي

السلطة

فقدان الحبالفقر

دائرة الحياة
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  الثاني الفصل

  البناء الفني في قصص ھند أبو الشعر

  

  .العنوان ود;لته :أو;ً 

  .البناء الھيكلي :ثانياً 

  .الشخصيات :ثالثاً 

  .البيئة المكانية والزمانية :رابعاً 

  .بناء ا#حداث :خامساً 

  .النسيج اللغوي :سادساً 
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  وانــة العنــد4ل: أو4ً 

عنوان ھو عAمة لغوية بالدرجة ا#ولى وشكل العنوان الو" أن للعنوان أھمية كبيرة في النص

وطريقة رسمه على الغAف ق�د يجع�ل من�ه عAم�ة لغوي�ة أيض�اً والعن�وان باعتب�اره عAم�ة س�يميائية 

"يؤدي وظائف بAغيه وتواصلية
، ي يدخل منه القارئ إل�ى ال�نصوالعنوان ھو العتبة ا#ولى الت، )١(

"س��طحية ومس��تواه العمي��ق مثل��ه مث��ل ال��نص تمام��اً فھ��و نظ��ام د;ل��ي رام��ز ل��ه بنيت��ه ال"
ف��إن ك��ان  ،)٢(

صلت ويكون ق�د أوق�ع أث�راً ف�ي داخل�ه قد و العنوان مشوقاً فإن رسالته التواصلية ا#ولى إلى المتلقي

ذا كان�ت التس�مية مطابق�ة لم�ا ھ�و موج�ود إالمقص�د وفيم�ا إل�ى إلى الولوج داخل النص ليتع�رف من�ه 

رمزي�ة أو إيحائي�ة يحت�اج معھ�ا المتلق�ي إل�ى تركي�ز ف�ي ون للعن�وان د;ل�ة فقد يك�" داخل النص أم ;

يلتق�ي ب�ه المتلق�ي وأول م�ا يش�د  ھي أول ما الفھم وھذه الد;لة بمثابة شيفرة رمزية وإشارة سيميائية

وفحصه وتحليل�ه بوص�فه نص�اً أولي�اً يش�ير ويخب�ر أو ي�وحي بم�ا  انتباھه لذا يجب عليه التركيز بدقة

"يأتي
ون العنوان له العديد من الوظائف التي يؤديھا فھو أول رسالة تص�ل إل�ى المتلق�ي ف�A يك�و، )٣(

، عشوائياً وإنما يكون دا;ً موحياً يرتبط ارتباطاً وثيق�اً ب�رؤى الق�اصاختيار العنوان من قبل القاص 

  .وھو يشكل أول العتبات للولوج

عAمات إيحائي�ة ش�ديدة التن�وع والث�راء ذو حمو;ت د;لية ووينبغي التأكيد على أن العنوان "

جينت لذا ; يس�عى إل�ى أن يك�ون حقيق�ة ثابت�ة وإنم�ا  مثله مثل النص بل ھو نص موازي عند جيرار

ھو خطاب لغوي قابل للتأويل يشكل تساؤ;ً ويخلق انتصاراً من نوع ما تتلبسه الحي�رة والت�ردد كم�ا 

متلق�ي #ن العن�وان يش�ي ويحي�ر بحس�ب المعرف�ة الت�ي تتلبسه المفارقة العريقة التي ينتجھ�ا تس�اؤل ال

"يخلقھا
)٤(

يحاول القاص أن يختار عنوان النص ا#كثر إثارة ليتصدر اسم القص�ة  فمن ھذا المنطلق 

ھ�ذه  نج�د أن تتبعنا العناوين لمجموعات القاص�ةوإذا  المختارة كعنوان رئيسي للمجموعة القصصية

  .وحة ضمنالعناوين ترفد ا#فكار الكلية المطر

 فق�د ص�درت ،وكأن القاصة قد بلورت ما يعتريھا من أفكار بشكل إيحائي بس�يط، مجموعاتھا

، للقاص�ةالفك�رة الرئيس�ية  تھا كلھا في آن واح�داءبعناوين نلمس من خAل قر مجموعاتھا القصصية

الحق�وق أو رؤية المص�ير ا:نس�اني و، أو رؤية الواقع وإدانته ،وھي العAقة بين الماضي والحاضر

م تحم��ل ف��ي ١٩٨٢الص��ادرة ع��ام  )ش��قوق ف��ي ك��ف خض��رة(فقص��ة انية الض��ائعة والمس��تلبة ا:نس��
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الخض�راء عل�ى الش�قوق ا#ك�ف  لماذا تحتوي فيتساءل ،قارئعنوانھا المختار مفارقة تثير فضول ال

وق��د ك��ان ف��ي المفارق��ة  ،; يعتري��ه التش��قق ةوأن��ه م��ن المع��روف أن الل��ون ا#خض��ر رم��ز للنض��ار

التع�ب والعن�اء ال�ذي يس�ببه الفق�ر فيمت�د  الد;ل�ة إل�ى هتش�ير ھ�ذ فربما ،ةد;لة رمزي رة للعنوانھالظا

كم��ا ح��دث م��ع خض��رة الفت��اة الت��ي أجبرتھ��ا  ،ليص��ل ت��أثيره إل��ى ا#طف��ال والش��باب ف��ي مقتب��ل العم��ر

م�ز وير، بسبب ما آلت إليه العائلة من أوض�اع ،الظروف أن تعمل في الخدمة وھي في مقتبل العمر

تفحصت الشقوق في " ا;سم أيضاً إلى الغور ا#خضر المكان الذي تقطنه الفتاة ثم تفارقه إلى المدينة

ل�و أنھ�ا ا�ن .  .قد الن�دىتتف.  .تحسست الجلد الغامق المنكمش في كفھا ا#خرى.  .باطن كفھا اليمنى

تطلع�ت م�ن الناف�ذة .  .لبني�ةلو تغوص أقدامھا في الترب�ة الس�اخنة ا.  ..بين الخضار الندية عند الفجر

"كانت أضواء عمان الكثيرة تغتسل بندى الفجر..افتقدت أكوام اللبن المشقق.  .دةالجدي
)١(

.  

بطبق�ة اجتماعي�ة  اسم خضرة يثي�ر حس�اً  أنكما  ،إن ھذا العنوان مشوق يجذب ويثير التساؤل

س الد;ل�ة الطبقي�ة م�ن إيح�اء ونلم�، عمان المدينةبين  بين المكان الغور وما ويبني مفارقة مامحددة 

ما ھو ذل�ك الح�ذاء وھ�ل ھ�و  القارئفي نفس  تساؤ;ً  العنوان يثير )الحذاء(في قصة  و ،ا;سم أيضاً 

في قصص ھذه المجموعة وغيرھا من  وبذلك يكون العنوان، تتآكل أطرافه ;مٌع جديٌد أم قديمٌ  جميلٌ 

  .ثارة التشويق في نفس المتلقيقد أدى وظيفته التواصلية وإ المجموعات القصصية لھند

وھ�ذا العن�وان واض�ح الد;ل�ة فالمجابھ�ة ھ�ي  )المجابھ�ة(أما المجموعة الثانية فقد أخذت اس�م 

لمعرفة أط�راف الص�راع  المتلقي ولكن ھذا العنوان يزرع شوقاً في نفس ،القائم بين طرفين التحدي

نوان بالمض�مون وھ�و المجابھ�ة ض�د ثم يربط ھذا الع ؟ولماذا تحدث مجابھة وصراع بينھما، وسببه

جلس�ت منتص�بة وك�أنني ": )المجابھة(تقول البطلة في قصة  القوى الظالمة والتسلط مھما كان نوعه

م�ن حق�ك أن تعرف�ي  اس�تقالتيقبل أن أق�دم  -: بين يدي قلت وأنا أضغط أوراقي ،أقرر بدء المجابھة

رأي�ت أس�نانھا ، جبينھ�ا ف�وق ض�ب تتك�وموبدت بوادر الغ، اجلستھ اعتدلت في.  .رأيي الصريح فيك

 -:قل�ت بص�وت أعل�ى مم�ا س�بق ،فاكتشفت أن لھ�ا أس�نانا ب�ارزة ،السفلى ا#مامية تضغط على شفتھا

"المدرس��ةھ��ذه إدارة أن��ت ; تحس��نين 
)٢(

رمزي��ة تنس��اق عل��ى التس��لط ق��د تك��ون  ود;ل��ة التس��لط ھن��ا 

ب�ين العن�وان وأح�داث  دا;ً  تطابق�ا رمزي�اً ن المتتبع لعن�اوين ھ�ذه المجموع�ة س�يجد إووالمستبد عامة 

  .القصص

وس�يلة للتنق�ل ف�ي  د;ل�ة رمزي�ة فق�د ك�ان الحص�ان ن لھ�ذا العن�وانإف�) مجموعة الحصان( أما

كبي�رة ف�ي نف�س الف�رد العرب�ي ف�ي الق�ديم و; ت�زال موج�ودة إل�ى  قيمةوله أيضاً  ،السلم وفي الحرب
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 إل�ىالخيل معقود في نواص�يھا الخي�ر " :فضل الخيل م فيالرسول صلى هللا عليه وسلقال فقد ، ا�ن

"يوم القيامة
)١(

المجموع�ة  عن�وانيق�رأ المتلق�ي  أنوم�ا ، د;ل�ة رمزي�ة التس�مية ھن�اوقد كان�ت د;ل�ة  

عنده رغبه في معرف�ه م�ا يعني�ه ھ�ذا الحص�ان وكي�ف وظف�ت القاص�ة وج�وده  إ; وتثار ؛)الحصان(

للبطولة العربية وجود أم ;؟ فيس�وقه الفض�ول  اً رمزفه بوصلمفھومه القديم  وھل كان ؟داخل النص

وبعد القراءة سيربط المتلقي بين محتوى القصة الحصان المتصدر اسمھا  ،ا:جاباتإلى معرفة ھذه 

ً عنوان وبين الحصان العربي رمز الفارس العربي ورمز البطولة العربية في ، للمجموعة القصصية ا

فالحصان رمز ل�مة ، الراھنةلتي وصل إليھا العرب في أوضاعھم والحالة الصعبة ا، عھدھا القديم

ج�اب الك�رة ا#رض�ية ذات ي�وم ": الفارس العربي تقول القاص�ة عل�ى لس�ان بطلتھ�ا لشخصيةورمز 

ھ�ل يمك��ن أن يم�وت ھك��ذا ، اجت��اح الع�الم.  .واتج��ه غرب�اً  وص�ل الص�ين ،بقوائم�ه الس�ريعة الرش��يقة

"يمكن ;.  .; يمكنني أن أصدق ؟ببساطة
)٢(

.  .وجبھته مثل الكرة ا#رضية"وفي موضع آخر تقول  

"أوسع من المدى وأكبر من الدھور
)٣(

وغرت�ه مث�ل ت�اج " :تق�ول من القصة نفسھا وفي موضع آخر 

"ملك ; ثمن له
)٤(

وتعتمد القاصة ھند بذلك  ،النص مسكون بھاجس التاريخ والد;;ت الدينيةأن ھذا  

ف�الرمز  مرجعيات المتلقي العربي بالتحدي�د ف�ي فھ�م رم�وزه ود;;ت�ه وھي ،على مرجعيات المتلقي

للف�ارس  ا:يحائية أن الحصان ھ�و ل�يس حص�اناً حقيقي�اً وإنم�ا ھ�و رم�زيتضح ليؤكد من خAل اللغة 

  .الصين العربي في ماضيه المشرق عندما حقق الفتوحات العربية ووصل إلى

  .العنوان بھذا ھا تثير العديد من ا#سئلةفأن )عندما تصبح الذاكرة وطناً ( أما مجموعة

ً الرمزي ويتبادر إلى ذھن القارئ كيف تصبح الذاكرة وطن  ربما تقصد القاصة م�ن التس�مية ،ا

ھ�ذه بأن الذاكرة أص�بحت ; تحم�ل ف�ي طياتھ�ا إ; ال�وطن بم�ا يحتوي�ه م�ن مش�اھد دموي�ة فأص�بحت 

 Aما شاھدناه من مش�اھد ظ به الذاكرة أھم ميوجد شيء تحتفالمشاھد ھي ا#ھم في محتوى الذاكرة ف

تحتضن  ةفالذاكر ،فتحولت الذاكرة إلى وطن #ن الذاكرة لم تعد تحمل أھم من ھموم الوطن ،مؤلمة

مساحات الذاكرة فيفيض الح�زن ف�ي  فالصور ا#ليمة تم� أينما ذھب أبناؤھا ،القدس وأحزان القدس

بن�اء  القاص�ة إل�ى الوطن سليب وترت�د ب�ذلك إنالواقع في الذاكرة ف إ;وقد ; يصبح الوطن ، النفوس

جلس�ت بي�نھم " ،)ال�ذاكرة( م�ن خ�Aل فتھرب م�ن الحاض�ر إل�ى الماض�ي ،فقط وطن ھو في ذاكرتھا

.  .وللس�ور الش��امخ باتج��اه ا#ف��ق ،دق قلبھ��ا بعش��ق ق�ديم للحج��ارة الكبي��رة الص��امدة ،بانتظ�ار الحافل��ة

                                                



٧٧ 

 

 

إلى البعيد تطلعت .  .وفاضت حزنا ; نھاية له ،اھا المتغربةانبعثت في خAي )القدس(داھمتھا رائحة 

"وغامت أمامھا ا#شياء
)١(

.  

فقد كان�ت الم�رأة تس�تخدم  ،فإن الوشم يدل على ا#صالة العربية القديمة) مجموعة الوشم(أما 

ل�ذا ف�إن ھ�ذا العن�وان ھ�و عن�وان مش�وق ليتع�رف المتلق�ي كي�ف وظف�ت القاص�ة الوشم للتزيين سابقاً 

قرن أيتھا الج�دة ، قرن.  أراھا تمتد نحوي مع كل ا#يدي بعروقھا النافرة اليابسة" ؟وشم في النصال

أنت وش�جرة الت�ين بعروقھ�ا المعم�رة الت�ي نف�رت م�ن .  .العروق النافرة والجلد اليابس يطل مع ھذه

"باطن ا#رض إلى السطح مثل شرايين آدمية
والتع�ب  ،و النض�ارة القديم�ة ،الخض�رة والش�قوق ،)٢(

الوش�م ف�ي الت�زين الق�ديم ود;لت�ه عل�ى باتت وطن�اً ف�ي م�ا تحمل�ه م�ن ص�ور  التيالذاكرة  الحالي مع

 المجابھ�ة وأط�راف الص�راع ،ز الق�وة وعكس�ه الض�عف وا;نھ�زامرم�والحص�ان ، ا#صالة العربي�ة

 ن الكاتب��ة تخت��ار ھ��ذهأاس��ماء تجتم��ع لتعب��ر ع��ن ص��ورة قديم�ه وص��ورة حالي��ة وك��، الق�وة والض��عف

أو رؤي�ة العرب�ي ف�ي ماض�يه  ،ا;سماء لتعب�ر بھ�ا ع�ن وض�ع ا#م�ة فھ�ي تجس�د الماض�ي والحاض�ر

المخت�ارة بدق�ة تتض�افر مع�اً  ھ�ذه ا;س�ماء، وإدانت�هرؤية الحاض�ر ورفض�ه  أو ،ه وتطلعاتهوحاضر

وتذب�ذب ال�ذاكرة العربي�ة ب�ين ، الحاض�ر لتعطي القارئ د;لة كلية في عAقة الزمن الماضي بالزمن

س���ماء ھ���و خ��يط خف��ي يجم��ع ب��ين ھ��ذه ا#ماض��ي والحاض��ر فالت��اريخ ب��ين الماض��ي والحاض��ر ال

ً خفي� اً الكاتبة بحكم دراستھا لم�ادة الت�اريخ ت�أثر وقد تأثرت ،للمجموعات الخمسة يس�يطر حت�ى عل�ى  ا

أن ي�ؤدي ف�ي فقد نجح العنوان في مجموعات القاص�ة ھن�د  ،اختيارھا ;سماء مجموعاتھا القصصية

ً  أنه جاء مطابقاً  كما، فضوله وجذبه وإثارة مع المتلقي تواصليةوظيفته ال   .للنص المختار تماما

 ف��ي المجموع��ة ا#خ��رى يربط��ه م��ع القص��ص الخف��ي ال��ذي ليتص�در اس��م المجموع��ة وال��رابط

ع�Aوة عل�ى م�ا تقتفي�ه بع�ض عن�اوين المجموع�ات م�ن ح�س تراتيب�ي خ�اص يف�اجئ المتلق�ي ، نفسھا

  .صة الواسعة ومرجعياتھا التاريخيةولعل مرد ذلك يعود إلى ثقافة القامرجعياته الذاتية ويثير 

 ،أما إذا دخلنا إل�ى ا;س�ماء الداخلي�ة الفرعي�ة للنص�وص القصص�ية داخ�ل المجموع�ة الواح�دة

وك�أن  ،م�ع ال�نص ول�ه حض�وره المباش�ر ف�ي بني�ة ال�نص الس�ردية سنلحظ إن العنوان دائماً متقاطعف

و; يك�ون ، ن دا;ً وموحياً على م�ا ي�أتي بع�دهعنوان من داخل النص ليكوالقاصة تعمد إلى اشتقاق ال

 معھا مرة أخ�رى داخ�لنصطدم  التبويب وإنما ھو جزء من النص وأ، أو د;لة للفھرسة مجرد زينة

ش�قوق (فف�ي مجموع�ة  ،أساسية يبنى عليھا ال�نص ركيزة بد;;ت عميقة ورمزيه فھو يشكل، النص

ش�قوق ف�ي ( منھا عناوينالمن  عدةتلك المجموعة في تاج القاصة نقرأ وھي أول إن )ف خضرةفي ك
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السقوط بھدوء و ،التبريرو، الخوفو، الحذاءو، جلسة عائلية جداً و ،الصورةو ،الخدرو، كف خضرة

، أوراق ; ب��د أن تنتھ��يو، المط��ر يغس��ل ك��ل ش��يءو، الض��بابو ،الص��قورو، أزرق ش��اطئعل��ى 

رائحة الصنوبر تأتي من و، السيجارة السابعةو، غرفة ضيقةاستعراض لكومة عAقات مبتورة في و

وإذا أمعنا النظر في ھذه العناوين ، )الصبار والحر وأشياء أخرىو، التحديق في جدار رطبو، بعيد

 فالقاص�ة تع�رف لتش�ير إل�ى م�رارة الواق�ع ،على ا#فعاللتعريف اا;سماء المعرفة بال  سنلحظ غلبة

وتبتعد ما أمكن عن ا#فع�ال ذات التح�و;ت الزمني�ة  ،تت والضياعحاضره المليء بالضعف والتشو

 ولكنھ�ا تت�رك الزم�ان مفتوح�اً  ،فھي تعرف القارئ في أي زمان يعيش وأي مجتمع يحويه ،المتعددة

  .في د;;ته وتحو;ته الزمنية

 ءم��ةم��دى الموا أن نش��ير إل��ى ،ف��ي عن��اوين القاص��ةالتأم��ل ھ��ذا  ونس��تطيع أن نخل��ص بع��د

لقاصة تعتمد في عناوين قصص�ھا عل�ى فا ،وا;ختيار المثير ،العنونة المدھشة م في طريقةوا;نسجا

، #نھا صاحبة موقف ثاب�ت ومح�دد ف�ي الحي�اة على الثبات ،الدالةوالجمل ا;سمية  ،الكلمات المفردة

 ا يل�يوفيم�، المناف لوحدة الموقف عندھا في د;;تھا على التحول والتبدل عن الجمل الفعليةوتبتعد 

  .على ا;سماء المفردة والجمل ا;سمية يوضح نسبة اعتماد القاصة )رسم بياني(
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  :النتائج التالية إلىوبعد دراسة عناوين القاصة ھند نصل 

منس�جمة م�ع بني�ة الس�رد  ،لل�نص فقد جاءت العناوين مجس�ده، أن القاصة تتعب في انتقاء عناوينھا -

  .الخاصة اعناوين في إعطاء صورة مبلورة عن رؤيتھالتشترك  و ،صيالقص

مبت�دأ لخب��ر  ،التش��ويقوالتس�اؤل عن�وان مك��ون م�ن كلم�ة واح��دة يثي�ر  تتك�ئ معظ�م القص��ص عل�ى -

  .لعدم اكتماله د;لياً  نظراً  يستطيع المتلقي تأويله بعد قراءة النص ،محذوف

  .رمزية ت;;معظم عناوين القاصة ھي عناوين مكثفة تعطي د -
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  البناء الھيكلي: ثانياً 

  تشكيل الغPف الخارجي -١

فكم�ا أن  ،يجب أن يھ�تم بعناص�ر القص�ة الداخلي�ة والخارجي�ة عل�ى ح�د س�واءالنص إن كاتب 

في الرسم والتش�خيص وإيج�اد عAق�ات متفاعل�ة فيم�ا الدقة المحتوى الداخلي يحتاج من كاتب النص 

من أجل  ،الد;لية بين الغAف ومحتواه ذا ا;نسجام وھذه الوحدةد القاص ھأيضاً يجب أن يوج، بينھا

وتش�كيل الغ�Aف "، زيادة الترابط بين المحتوى الداخلي والمحت�وى الخ�ارجي للمجموع�ة القصص�ية

  :وھو عAقة الغAف بما في النص ويمكن تصنيفه إلى نمطين

أو عل�ى  لمخت�ارةالداخلي�ة للقص�ة ا القص�ة تشكيل واقع�ي يش�ير مباش�رة إل�ى أح�داث .١

ا#قل إلى مشھد مجسد من ھذه ا#حداث فعادة ما يختار الرسام موقفاً ما في مج�رى ا#ح�داث 

ً يتمي��ز بالت��أزم ال��درامي ويض��عه عل��ى الغ��Aف ويك��ون جاذب�� ف��A  برمزيت��ه المص��ورة للمتلق��ي ا

  .يحتاج القارئ إلى كبير العناء في الربط بين النص والتشكيل

، د;;ت�ه بع�ض خبرة فنية عالية ومتطورة ل�دى المتلق�ي :دراك تشكيل تجريدي يتطلب .٢

"ه وب��ين ال��نصن��وك��ذا لل��ربط بي
)١(

ا ت��رتبط ارتباط��اً وثيقً�� والتش��كيAت عل��ى أغلف��ة القاص��ة ھن��د 

ً بمض��مون ال��نص المخت��ار ليحم��ل عنوان�� فالقاص��ة كم��ا يب��دو م��ن التص��اميم ، لمجموع��ةل اً واس��م ا

لتكم�ل بھ�ا  ،بالرسم والل�ون والخ�ط سقط عAقتھا الحميمةت المختارة #غلفة المجموعات القصصية

ار تشكيAت خارجية للمجموعة تتطابق تمام�اً يختتساھم في ا فھي ،رؤيتھا الفكرية لمحتوى النص

وكأنھا تصور ھذا المضمون بالخط واللون إضافة إلى رسمه بف�ن  ،مع مضمون النص القصصي

بعم�ق  ،العمي�ق إحساس�ھاوھ�ي خاص�ة خصوص�ية  وھ�ذا م�ا يمي�ز القاص�ة ويعطيھ�ا الكلمة واللغة

ً الشكل الخارجي والمضمون الداخلي للمجموعة معنى عميق في تجمع فھي ،اللون والخط والكلمة  ا

وھ�ي أول إنتاجھ�ا القصص�ي يرس�م  )فمجموع�ة ش�قوق ف�ي ك�ف خض�رة(، منسجم وموحد الد;لة

السن تفتح كفيھ�ا لتب�ين عل�ى على غAفھا الخارجي خلفية بيضاء في منتصفھا صورة فتاة صغيرة 

الص�ورة ب�اللون  بالدموع ترس�م ھ�ذه بالشقوق والعين الم�ى المليئتان، مرأى العيون راحتي كفيھا

 يحت�وي عل�ى ا#خض�ر ال�ذي لونلمن خلفھا ب�ا وتلون المساحة، ا#سود الرامز إلى الحزن والكآبة

عل�ى اس�م الفت�اة ف�ي ود;ل�ة ، الغور بمزارعه الخض�راءوھو  وجودھا د;لة على مكان د;لتين

 ،أومأت بھذا الرسم ا:يحائي إلى مضمون النص المختار ليحمل اس�م المجموع�ة وقد، القصة

 الص�غيرة لتظھ�ر المفارق�ة جلي�ة الفتاة خضرة التي تعاني من الفقر والطبقية وتعمل ف�ي ي�ديھا

 م صغر سنھا #نبين صغر سنھا والشقوق التي تم� كفيھا من الفقر وا;نھماك في العمل رغ
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 وتش�كل ھ�ذه المفارق�ة تش�ويق للق�ارئ ،والم�وت ا;نتھ�اءا#خضر رمز الحياة والشقوق رمز 

 وتمثل الدموع في محج�ر الع�ين، يسوقه إلى القراءة من أجل أن يصل إلى د;لة ھذه المفارقة

.  عم��ق المأس��اة الت��ي تحياھ��ا ھ��ذه الفت��اة وجمي��ع الفتي��ات ف��ي ھ��وة الظ��روف الص��عبة نفس��ھا

  .)التطابق واضح بين الصورة والنص(

ً فتختار القاصة لھذه المجموعة غAف) مجموعة المجابھة( أما أب�يض يكت�ب  ا

ون ا#حم�ر ال�دال عل�ى ال�دم الن�اتج ع�ن الص�دام للاب� اسم المجموعة ف�ي المنتص�ف

 في��أتي اس��م المجموع��ة وف��ي أس��فل ا;س��م يمت��د طري��ق أس��ود مظل��م، والمجابھ��ة

ون ا#حمر كقاطع يقف في منتصف الطريق الممتد وھذا ما المجابھة المكتوب بالل

 دم م�ع ا�خ�ر المتس��لطتفالفت�اة تجاب�ه وتص�، يش�ير إلي�ه مض�مون القص�ة الت�ي تحم�ل اس�م المجموع�ة

ولكن مثل ھذه النم�اذج تج�د م�ن  ،الكثير والسائرة في طريق معين فيه من ا;ستبداد والتسلط والظلم

وتقول لھا أنت  فالمعلمة تعترض طريق المديرة رمز السلطة، ھميقف في وجھھا واستبدادھا على قلت

 تشويق م�ن قب�ل الق�ارىءالندفاع وا;يولد فھذا ا;سم ، ; تحسني إدارة المدرسة دون خوف أو تردد

  .؟وكيف يستطيع الفريق ا#ضعف أن يجابه ويتحدى رغم ضعفه، ليعرف أطراف الصراع

ي ص��ورة الحص�ان الق�وي عل��ى فنج��د الغ�Aف يحت�و) مجموع�ة الحص�ان( أم�ا

خلفية رمادية والتي ھي مزيج من اللون ا#بيض وا#سود في عھ�د ھ�ذه ا#م�ة وك�أن 

حض��ور للق��وة والض��عف الرم��زي الد;ل��ة ف��ي ال��نص  الص��ورة عل��ى الغ��Aف ھ��ي

للمجموع��ة لي��دل عل��ى عھ��د ا#م��ة الس��ابق ف��ي قوت��ه وحض��ارته المش��رقة  ليتص��در عنوان��اً  ،المخت��ار

 ،لطرف ا�خر يوجد حص�ان ھزي�ل يخف�ض رأس�ه ويمث�ل ض�عف الحاض�ر وس�وادهوفي ا ،البيضاء

 ،فھي على ثقة بأن الحصان لم يم�ت ،صاحبة الصوت القوي ويتصدر الصورتين صورة امرأة ھي

اضر وھذا تطابق واضح بين وھناك ساعة صغيرة كمؤشر واضح على الزمن الماضي والزمن الح

الحزن العميق عل�ى  ا#سود المطابق للحالة المصورة وھي أما اللون فكان اللون، )والغAفالنص (

  .مؤلمة تنتج عنھا المآسي الكبيرة العربية من ضعف وظروف ما تمر به ا#مة

يك�ون الغ�Aف مص�وراً بص�ورة ) مجموعة عندما تص�بح ال�ذاكرة وطن�اً (وفي 

نص��فه وب��داخلھا كت��اب مفت��وح  ،نص��ف دائري��ة تمث��ل بش��كلھا التجري��دي رأس إنس��ان

سود ي�دل عل�ى الحاض�ر وف�ي أس�فل ال�رأس مرب�ع ض يدل على الماضي ونصفه أأبي

وبندقي�ة كرم�ز  ،في ثناي�اه الوطن بداخله قلب يحمل محبة ،يرمز إلى الجسد ا:نساني

وق�د مثل�ت ھ�ذه الص�ورة تمام�اً القل�ب ، #مة من حروب ودموية وقتال مستمر مع المحت�للما تحياه ا

تم� العقل والذاكرة ف�A تغي�ب  التيوالدموية وصور القتل البشعة العاشق للوطن المتألم من الحرب 
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واللون ا#سود ھو المستخدم في الرسم للحزن على ما أصاب ا#مة العربية من ضعف يخالف  ،أبداً 

  .تماماً الماضي العريق والفتوحات العربية الكبيرة التي وصلت إلى ا#ندلس

فھن�اك ، غAف�اً مطابق�اً لAس�م تمام�اً  فتختار القاصة لھا )مجموعة الوشم( أما

وھ�ذا الوش�م ، كفيھ�ا بوش�م أزرق رم�ز ا#ص�الة تمتل�ئ ،صورة كفين ;مرأة مس�نة

يم��  فالماضي دائم الحض�ور عن�د القاص�ة ،كان مشھور جداً عند النساء العربيات

نتجه فھي تتأثر بشكل غير مباشر بدراستھا للت�اريخ العرب�ي وھ�ذا م�ا يس�ت ،الذاكرة

  .لمجموعاتھا القصصية ئ أثناء التحليل العميقالقار

كان�ت ص�ورتھا  ،في ا#عمال الكامل�ة إنتاجھا ا#دبي القاصة وعندما جمعت

م�ن  فربما تخت�ار القاص�ة ص�ورتھا لتتص�در المجموع�ات، تتصدر الغAف كقاصة

وطبع�اً ، المتلقي المتابع :بداعھا القصص�ي أجل أن تزيد لحمة التعارف بينھا وبين

تطيع الجزم بھذا الترابط الكبير والعميق بين الغAف ومحتوى النص المختار ; نس

#ن ا#بع�اد البص�رية تختل�ف ب�ين ا#ش�خاص وتبق�ى عرض�ة  ،القاصة ليأخذ اسم المجموع�ة من قبل

ف�ي نس�بة  مختلف�اً  #ن�ه واض�ح وا;خ�تAف يك�ون الت�رابطنحاول تجلية ھذا إ; أننا ، لتأويAت مختلفة

  .وعمقهھذا الترابط 

  أحرف الطباعة -٢

كم�ا أنھ�ا تباع�د ب�ين الفق�رات بش�كل ، تكتب مجموعات القاصة عل�ى ص�فحات ص�غيرة الحج�م

م��ريح للنظ��ر وا#س��طر ص��غيرة متدفق��ة بانس��ياب ويفص��ل ب��ين الجم��ل بنق��اط ف��راغ ونلح��ظ أن نق��اط 

قطي�ع الجم�ل إفساح المج�ال أكث�ر للغ�ة البي�اض م�ع ت داخل الصفحات شغل حيزاً واسعاً ت )..(الفراغ 

، يستخدمھا كتاب القصة القصيرة الحديث�ةأصبحت متداولة وھذه السمة  والفصل بينھا بنقاط طباعيه

ف�ي تص�وير الف�راغ والوح�دة  م�ع المحت�وى تض�افرهالف�راغ النقط�ي ألطب�اعي ق�د أس�ھم ف�ي  وأن ھذا

في  عيشھا الشخصيةت نه يجسد حالة التوتر والقلق التيأكما ، في حياة الشخصيات النفسية والعاطفية

ترسم الضياع والفراغ والوحدة في  ،ن ھذه الفراغات النقطيةأوك ،بالحرب والدمار ھذا الحياة المليئة

ً ھ�ذا التقطي�ع منس�جمفقد جاء  ،ضبابيعالم فارغ   ،التقطي�ع الزم�اني ف�ي قص�ص القاص�ة تمام�اً م�ع ا

وھ�ذا م�ا ي�وحي بالتوال�د  ،رةيتAءم مع طبيعة القصة القصيرة المختصرة #حداث كثي�رة وجم�ل كثي�

دھا لغ�ة كثافة د;لية تولّ� أنه يجسد إضافة إلى، المتلقي بالعملية التأويلية والحذف المساھم في إشراك

دعتھا رئيستھا " ،في ھذا العصرجسد حالة ا;نبھار التي يعيشھا ا:نسان الذي ي ،التقطيع وا;نزياح 

قدمت لھا فنجاناً كبيراً من .  .وابتسمت لھا كثيراً ، جاورةأجلستھا على كنبة م.  .في العمل إلى مكتبھا

; تدري لم�اذا تAطفھ�ا بكث�رة .  .كانت تكثر من مراقبتھا في العمل.  .وظلت ترمقھا برضى، القھوة
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وليس�ت ل�ديھا خب�رة .  .و; تملك مؤھAت أكاديمية ممي�زة.  .ليست أنجح العاملين معھا.  .ھذه ا#يام

"..في أنھا تدبر لھا أمراً مابدأت تشك .  .طويلة
)١(

.  

ش�قوق ف�ي ك�ف خض�رة والمجابھ�ة وعن�دما تص�بح ال�ذاكرة ( كما أنھا في مجموعاتھ�ا ا#ول�ى

اث وا#ح�د أن ي�ربط ب�ين القص�ة المكتوب�ة )المتلق�ي(فيس�تطيع  في أس�فل القص�ة تكتب التاريخ )وطناً 

 الرمزي�ة متع�ددة الد;ل�ة الت�ي ف�ي القص�صة وخاص ،في تلك الفترة التاريخية والسياسية التي حدثت

رب��ط المض��مون ف��ي القص��ة م��ع الت��اريخ يستش��فھا المتلق��ي م��ن خ��Aل  ةسياس��ي ت��ومئ إل��ى أح��داث

و تش�ير  ،كما وتنفرد مجموعة المجابھة باحتوائھا على رس�ومات تبع�د المل�ل ع�ن الق�ارئ ،المكتوب

  .القصة من أحداث إلى ما تتضمنه

فكان�ت بع�ض القص�ص طويل�ة  ،ف�ي الط�ول والقص�روتتفاوت القصص القصيرة للقاصة ھند 

والزم��ان والت��داعي منس��جمة فاللغ��ة والح��وار وا;س��ترجاع  و ولكنھ��ا متماس��كة ف��ي ت��رابط العناص��ر

والمك��ان كلھ��ا تت��رابط مع��اً لتوص��ل الفك��رة العام��ة والموض��وع المط��روح وق��د وج��دت بع��ض ھ��ذه 

خاصاً ولكن مع وجود تقنية التقطيع إ; القصص الطويلة نسبياً مجزئة وكل مقطع منھا يحمل عنواناً 

أن القارئ يشعر بتAحم وتماسك ا#جزاء برابط يستشفه القارئ فيشعر بتماسك القصص م�ع وج�ود 

التجزئة أو القطع المكاني أو ألزماني أو ألح�دثي ال�ذي يف�رض عل�ى القص�ة وذل�ك مث�ل م�ا وج�د ف�ي 

  .وغيرھا، وزھره بريه ،وعAقة ،وزرقاء اليمامة ،قصة أوراق تجمعت في خريف ما

عل�ى  ١٩٨٣تحتوي مجموعة شقوق في كف خضرة أولى إنتاج القاصة والت�ي ص�درت ع�ام 

  .صفحةمكتوبة باثني وستون  سبعة عشر قصة من القطع الورقي المتوسط

م�ن القط�ع  قص�ة ةفقد تضمنت على خم�س عش�ر ١٩٨٤أما مجموعة المجابھة الصادرة عام 

اص��ة أن تبع��د المل��ل ع��ن المتلق��ي فأض��افت الص��ور المعب��رة ع��ن وق��د أرادت الق ال��ورقي المتوس��ط

  .المحتوى في بداية القصة

م�ن القط�ع  فق�د احت�وت عل�ى ثماني�ة عش�ر قص�ة ١٩٩١أما مجموعة الحصان الص�ادرة ع�ام 

  .على ثAثين قصةفقد احتوت  ٢٠٠٠وأما مجموعة الوشم الصادرة عام  الورقي المتوسط

 م احت�وت عل�ى عش�رين قص�ة١٩٩٦الص�ادرة ع�ام ) ن�اً عندما تصبح الذاكرة وط(ومجموعة 

  .في الكتاب وفي ا#عمال الكاملة كان ھناك مجموعة قصص أخيرة بلغ عددھا سبعة قصص
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  عPمات الترقيم -٣

سي والنقاط طة والنقطتان المتوازيتان بشكل رأوعAمات الترقيم ھي الفاصلة والفاصلة والنق"

وعAم�ات ا;س�تفھام وعAم�ات التعج�ب وا#ق�واس الص�غيرة  المتوالية والشرطة الطويلة والقص�يرة

وا#ق�واس الكبي�رة والفواص�ل المتوالي��ة والجم�ل المركب�ة م�ن ح��روف مائل�ة والجم�ل المنفص�لة ع��ن 

بعض��ھا بنق��اط متوالي��ة أو بس��طور خالي��ة م��ن أي كتاب��ة أو أرق��ام وجم��ل متقابل��ة ف��ي ش��كل ع��امودي 

لشخصيات والمواقف والقفزات عبر الزمان والمستويات بالصفحة ا#مر الذي يسمح للقارئ تحديد ا

"راوي حاجة للتدخل بالشرح الخارجيالمتعددة للوعي دون أن يجد ال
)١(

ن القاصة تھتم بعAمات إ  .

دتھا في لحظات الكتابة الترقيم #ھميتھا من أجل أن تتطابق اللغة المنطوقة مع اللغة المكتوبة كما أرا

ً تماموالتصوير  عAم�ات ل توض�ح كيفي�ة اس�تخدام القاص�ة )منتص�ف العم�ر(لفقرة من قص�ة وھذه ا ،ا

س�كبت ،كان�ت حركتھ�ا س�ريعة تش�به دق�ات الس�اعة المتAحق�ة، جلست أمامه تماماً ، تواجھا"، الترقيم

سمع صوتھا ترشف الش�اي ، تجاھلھا وفتح الصحيفة باھتمام، وحركت ا#شياء البعيدة نحوه، الشاي

قالت ، وحاول قراءة العناوين، حرك الصفحات بعصبية، الدم في عروقهفأحس بغضب يدفع ، بمتعة

"..الوقت يسبقك - :وھي تضع فنجان الشاي الفارغ أمامھا
)٢(

.  

  .أن عAمات الترقيم الواردة في القصص تجعل المتلقي يقرأ النص كما كتبته القاصة

  :البــدايــات -٤

والبداية التي ; تثير الق�ارئ و; تش�ده م�ن  ،رئإن البداية في القصة يجب أن تكون مثيرة للقا

; تربطھ�ا ، ع�ابرةتكون إلى موضوع إنشائي أو خ�واطر  قد تجعل القصة أقرب ما ،العبارة ا#ولى

والبداية ھي الباب ال�ذي ن�دلف " ھذه الخيوط غير المنظورة التي تحرك الشخصيات ببراعة وحيوية

ع�ن في الوق�ت نفس�ه أن تص�بح الح�ذر ال�ذي يص�رفنا  منه إلى عالم النص الرحيب ولكن من الممكن

عن الولوج إلى ما وراء الحائط الراي�ة ا#ص�م ول�ذلك تح�دث الع�رب  الدخول إلى ھذا العالم ويصدنا

)٣(س��واءف��ي مج��ال البAغ��ة وا#دب عل��ى ح��د الق��دماء ع��ن بداي��ة ا;س��تھAل وأولوھ��ا عناي��ة خاص��ة 
 

والبداي�ة الوص�فية الس�اكنة ، #نھا تحدد الحركة في القص�ةوالبداية في القصة القصيرة بالغة ا#ھمية 

 Aكثيراً ما ت�ؤدي إل�ى قت�ل القص�ة ف�ي مھ�دھا وي�رى تش�يكوف أن القص�ة الجدي�دة ھ�ي الت�ي تك�ون ب�
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"لھاعل��ى بداي��ة القص��ة بوص��فھا ھ��ي الت��ي تح��دد نجاحھ��ا أو فش��فأّك��د أم��ا ب��و  ،مق��دمات
)١(

فالجمل��ة " 

ھي�ة يوھذه ب�دورھا بد، تي ستكون جنينا ًمتكامل الھيأةالمخصبة الا;ستھAلية أشبه ما تكون بالبيضة 

)٢(#ن الحياة نفسھا تفرض شروطھا خارج وعينا بھا
.  

وتمت��از ب��دايات ھن��د أب��و الش��عر بتوترھ��ا وتأزمھ��ا وا:ش��ارة إل��ى وج��ود مش��كلة م��ا ف��ي حي��اة 

 ،د متابعت�ه للق�راءةفتكاد البداية عندھا تكون نصاً مص�غراً يلخ�ص م�ا س�يجده الق�ارئ عن� ،الشخصية

فالبداي�ة ، الكشف عن الك�وامن خل�ف ھ�ذا الت�وتر فالتوتر الكبير في البداية يجذب المتلقي إلى محاولة

ت�دفع المتلق�ي إل�ى متابع�ة  ا:ث�ارةم�ن  مثال لبداية مشوقة فيھا الكثي�ر )ةقصة صبيحة يوم الجمع( في

لو أن ": ل على لسان الراوي العليمتقو القص من أجل معرفة سبب الذعر الذي تعاني منه الشخصية

 ،ھب�ت واقف��ة عل�ى أط��راف الكعب�ين ال��دقيقين ،ش�حنة كھربائي�ة ص��عقتھا لم�ا اس��تفاقت م�ذعورة ھك��ذا

العھا وجه ط ،وم� الشقوق المرسومة في باطن الراحتين والكعبين،فاندفع الدم الغاضب في أطرافھا

 Aالمس�افات  يسد المنافذ ويحاص�ر ،بل صخريكانت تقف أمامھا مثل ج ،ھوادةالمرأة التي تھزھا ب

)٣(ودوائر التخمة المنتفخة حول عينيھا ،وكفھا الثقيلة ،بثياب نومھا الواسعة المتسخة
.  

  

  :ـــاتالنھاي -٥

 ،ا#ث��ر ويتش��كل المعن��ى ھ��ي الت��ي يكتم��ل بھ��اوالنھاي��ة ھ��ي م��ا يطل��ق عليھ��ا لحظ��ة التن��وير "

 ،نھاية المفاجئة التي ; تمھد لھا ا#حداث تكون دخيلةوال ،وتضيء القصة مفجرة طاقة ا;نطباع فيھا

فالمھم ليس تلك النھاية الصاخبة أو غير المتوقعة ولكن ك�ل كلم�ة ف�ي القص�ة لھ�ا دورھ�ا ويج�ب أن 

)٤(تقود إلى النھاية على نحو طبيعي
.  

 ق�د ولك�ن ،واق�عال ألم تعبر فيھا عن مأساوية في قصص ھند ھي نھاية ما تكون النھاية وغالباً 

 ا#م�ام إل�ىيس�تطيع الف�رد المقاوم�ة والس�ير  أنج�ل أ م�ن في نھاي�ة القص�ة ا#ملينطلق بصيص من 

مم�ا يس�م البني�ة الس�ردية .  .لAس�تھAلت�أتي مباين�ة تمام�اً "فقصص ھند أبو الشعر عند لحظة التنوير

النقطة التي بدأت  إلىلكن دورانھا ; يكتمل #نھا ; تعود ، فالبنية السردية تنمو وتدور.  .با;ستدارة

الممارسة  إلىتبدأ بالموت وتوقف النبض لكنھا تنتھي با#مل والحياة والدعوة  فقصة الحصان: منھا
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 إل�ىالذي ينساح  وشAل الدم الملعونةالعملية ورغم النزيف ا#بدي ونھر الدم الذي ; يتوقف والبقع 

الش�مس  بإش�راقةإن قصة الغ�زال تنتھ�ي ف، آخر ما ھنالك من عبارات تتكرر لتدل على ھذه المعاني

"وابتسامتھا للع�الم
ولك�ن ت�أتي نھاي�ات القص�ص ف�ي بع�ض قص�ص القاص�ة متش�ابھة تمام�اً مم�ا ، )١(

فقص�ة ، قص�ص أخ�رى #نھا تتشابه مع نھاية فتھامعرو قادر على تأويل النھاية القارئ أحياناً يجعل 

توقف المتلقي أمام نھاية موحدة فبطل�ة  )الكماشة( وقصة ،وقصة المجابھة ،المعطف وقصة ،الحذاء

التخلص  بطلة الحذاء حاولتفقد  وبطلة قصة المعطف تخيب آمالھما في حل مشكلتھما قصة الحذاء

 ،طريق مسدود في النھاية #ن الح�ذاء ض�يق إلىولكنھا وصلت  حذاء والدتھا باتسعارةمن مشكلتھا 

 ،ب�المعطف ل�م تلبس�ه بس�بب ش�روق الش�مستحل�م  ط�ويAً  أمض�ت وقت�اً  أنالمعطف بعد  قصة ةوبطل

لعلب الفارغة حاول أن يتخلص من ظلم زوج أمه فعمل مع حامد في تجميع ا )الكماشة(وبطل قصة 

وبطل�ة قص�ة المجابھ�ة حاول�ت أن تجاب�ه وتت�رك  ،مع نف�س النم�وذج الظ�الم ولكنه في النھاية يتواجه

 قص�ة وبطل�ة ،النم�وذج ف�ي مدرس�ة أخ�رى نفس يرة الظالمة ولكنھا في النھاية واجھتالمدرسة للمد

  .نفس النموذج في مكان آخر للتصوير ولت أن تجابه المصور ولكنھا تواجهالصورة حا

  :اتــالشخصي: ثالثاً 

أرك��ان العم��ل وھ��ي م��ن  الشخص��ية القصص��ية ھ��ي المح��ور ال��ذي ت��دور حول��ه القص��ة كلھ��ا

والتناس�ق المعم�ق ب��ين  ،خص�ياتهلش فنج�اح القص�ة يتوق�ف عل�ى نج�اح الكات��ب ف�ي انتقائ�ه القصص�ي

؛  فالكاتب الشخصية يقلل من الجودة الفنية للنص اختياروأن ا:خفاق في  ،أقوالھا وأفعالھا وأفكارھا

فيحتج�ب التفاع�ل في بعض ا#حيان ; يعتني برسم شخصيته، فتظھر متناقضة غير مقنع�ة للق�ارئ، 

  .  يتهمما يقلل من مصداقية النص وواقع، بينھا وبين المتلقي

م��دار المع��اني "فالشخص��يات كم��ا يق��ول محم��د غنيم��ي ھ��Aل ف��ي كتاب��ة النق��د ا#دب��ي بأنھ��ا 

ولھ�ذه المع�اني وا#فك�ار المكان�ة ا#ول�ى ف�ي القص�ة من�ذ  ،ومحور ا#فكار وا�راء العامة ،ا:نسانية

ع��ن إذ ; يس��وق الق�اص أفك�اره وقض�اياه العام�ة منفص�لة ، انص�رفت إل�ى دراس�ة ا:نس�ان وقض�اياه

 ،وإ; كان�ت مج�رد دعاي�ة،#ش�خاص ال�ذين يعيش�ون ف�ي مجتم�ع م�ابل ممثلة ف�ي ا ،محيطھا الحيوي

"وفقدت بذلك أثرھا ا;جتماعي وقيمتھا الفنية معاً 
)٢(

 وإذا تفاع�ل المتلق�ي م�ع الشخص�ية المص�ورة . 

ً د بينھما أحساسن ذلك سيولّ إف ،القصة والموضوع المطروح في ً تفاعلي ا ً وجداني ا ً عميق ا  حميم�ةً  وألفةً  ا

تص�رفاتھا المتناقض�ة م�ع منھج�ه وطريق�ة  وا;نتق�اد بس�بب ،أو يكون مستاًء منھ�ا و يناص�بھا الع�داء

المتلق�ي يك�ون ايجابي�اً بم�ا  ث إل�ىإضافة إلى أن ت�أثير الشخص�يات القصص�ية الحامل�ة للح�د  .تفكيره
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فية بين البشر بع�د أن ازدادت ا:نسان فتزيد الوتيرة التعاط يخلفه من تأثر داخلي ينعكس على سلوك

وھم��وم  م��ن آ;م لم��ا ي��دور ويعت��ري الشخص��يات المص��ورةبم��ا أباح��ه الق��اص م��ن أس��رار  مع��رفتھم

ف��ي بيئ��ة  م��ع المتلق��يخل��ة وخاص��ة أن وج��دت ھ��ذه الشخص��يات يكش��فھا بتقني��ات س��ردية متدا داخلي��ة

  .واحدة

#نھا تب�ين  ؛الواقعيةالشخصيات القصصية مؤثرة في القارئ أكثر من الشخصيات  وقد تكون

 ،فيھ�ا م�ن الت�أثر والتفاع�ل الكثي�ر، له ا#خطاء وتعطيه النصح وا:رشاد بطريقة سلسة غير مباشرة

ً أو وجد تشابھ ،المتلقي وخاصة إذا وجد لھذه الشخصية شخصية مشابھة في بيئة ن وب�ي بين المتلق�ي ا

ا أي ب�ين المتلق�ي والشخص��ية فتزي��د درج�ة ا;نج�ذاب بينھم� ،الشخص�ية القصص�ية م�ن زاوي�ة معين�ة

أث��ر ھ��ذه ا#وض��اع حت��ى ي��رى  أوض��اع خاص��ة وح��ا;ت غريب��ة أيض��اً أن يراھ��ا ف��ي وق��د يتمن��ى"

نظ�راً  ،والحا;ت فيھا وحتى تتكشف له عن صفات جديدة لم يكن من اليسير عليه أن يكتشفھا بنفس�ه

ھ��ه لتخف��ي حقيق��ة خبرت��ه أو بس��بب تل��ك ا#قنع��ة الت��ي يح��اول ا:نس��ان أن يض��عھا عل��ى وج لض��يق

"نفسه
)١(

.  

رس��م شخص��ياتھا  ت��نجح ف��ي ن المتتب��ع لمجموع��ات ھن��د أب��و الش��عر القصص��ية س��يلحظ أنھ��اإو

 وا;جتم���اعي المتع���ارف عليھ���ا الخ���ارجي وال���داخلي القصص���ية ب���وعي كام���ل #بع���اد الشخص���ية

ا#ول�ى #نھ�ا المكلف�ة  ،وتعد الشخصية الرئيسة عن�دھا ھ�ي مص�ب التركي�ز والعناي�ة، يديولوجيوا:

فت�نفخ روح الحي�اة  ،تجاه القض�ايا الحياتي�ة المطروح�ة إلى المتلقيالخاصة بتوصيل فكرھا ورؤيتھا 

لتعب�ر عم�ا  ،تھا القصصية المصورة بفن الكلمة داخل بناء لغ�وي مكث�ف محك�م التركي�بافي شخصي

اني�ة تتحرك على رقعة مكاني�ة و زم ثم تجعل ھذه الشخصيات ،يجول في خاطرھا من رؤى وأفكار

فيستش�رف المتلق�ي آفاق�اً  ،وكأنھا شخص�ية حي�ة تنفع�ل وتح�اور وتعب�ر وتط�رح الحل�ول، محددة دالة

 بأبع�اد متع�ددة الشخصيات المرسومة بطريقة تش�كيلة و ينبثق لديه الوعي بمكامن ،أوسع في التفكير

  .نفسية واجتماعية وفكرية

يف إل�ي ض�ولكنھ�ا ت ،يش في�هتھا القصصية من الواقع ال�ذي تع�اشخصي وتستقي القاصة معظم

الشخصية صفات معينة أو تنقص منھا بمقدار ما يتناسب مع الشخصية المرسومة في ذھنھا لتجعلھا 

ً أكثر جاذبية وأكثر إقنا ، بأس�لوبھا الخ�اص والممي�ز المطروح�ة وأكثر قدرة على توص�يل فكرتھ�ا عا

و  ،أقدار أو صدف تحكم بھالو كانت موجودة على أرض الواقع فA ت فتتصرف ھذه الشخصيات كما

ا ف��ي إطارھ��ا وطبيعتھ��ءم م��ع وض��عھا لي��تA يحك��م تص��رفھا منط��ق حي��اتي مع��ين م��دروس بدق��ة إنم�ا

  .المختارا;جتماعي والثقافي 
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المھمش�ة الت�ي عل�ى الشخص�يات الفقي�رة  اھتمام القاصة في مجموعاتھا القصصية صبّ انوقد 

قصص�ھا مث�ل  لشخص�يات الرئيس�ية ف�ي معظ�مفا"، وتعرقل مس�ار حياتھ�ا تسحقھا الظروف الصعبة

، والعمAق، وسالم المحمود يزور عمان، والمفتاح، والمطر يغسل كل شي، والمعطف، الحذاء قصة

واح�دة مم�ن ; يج�دون المنص�ف أو المع�ين ف�ي ھ�ذه  تمث�ل طبق�ة.  .وغيرھ�ا، وصبيحة ي�وم الجمع�ة

فق��د اس��تملكت ھ��ذه الش��ريحة  ،ليھموالمخ��اوف الت��ي تس��يطر عل��ى أي��امھم ولي��ا الحي��اة س��وى ا#وھ��ام

  .ا;جتماعي الذي يلحق بھم جل اھتمامھا محاولة توضيح الظلم البشرية

الف��ردي للشخص��ية يمت��د ليص��ور حي��اة الش��ريحة كامل��ة ف��ي ذات  وإن تص�وير القاص��ة الح��دث

ونلحظ أن القاصة ترسم الشخصية بأبعادھا ، في ھوة الظروف الصعبة والمماثلة الطبقة ممن يقعون

وس�نبين ھ�ذه  )ي�ديولوجيا:(ا;جتماعي و الفك�ري  والبعد، الخارجيوالبعد ، البعد الداخلي: ربعةا#

  .ھذه القصص ا#بعاد بتوضيح بسيط من خAل بعض

  أبعاد الشخصية -١

  البعد الجسمي -أ

وله أھميته الكبرى في رسم سلوك الشخصية وتصرفھا ونعني ب�ه رس�م الشخص�ية بمAمحھ�ا 

 ،رتدي�ه م��ن مAب�س وأش�ياء خاص��ة تتمي�ز بھ�ا ع�ن غيرھ��ا م�ن الشخص�يات ا#خ��رىالجس�مية وم�ا ت

وھ�ل ھ�و طف�ل أو رج�ل، ذك�راً أو أنث�ى، طوي�ل أو قص�ير ذو عاھ�ة أو س�ليم البني�ة، ل�ه ;زم�ة ف�ي "

"الخ... الحديث
)١(

وكل وصف  كلمةوطبيعة القصة القصيرة والمكثفة تتحكم بالقاص وبكلماته فكل   .

ة صحيحة ھادفة يخدم الموضوع العام للقصة فA مجال إلى ا;نتقاء المزاجي يجب أن يوظف بطريق

ً كم��ا أن لك��ل ق��اص أس��لوب غي��ر ال��دقيق #بع��اد الشخص��ية ف��ي رس��م الشخص��ية وطبيع��ة  اً خاص�� اً تقني�� ا

والقاص المبدع ھو من يستطيع أن يتفنن في رسم الشخصية  انفعالھا وتفاعلھا مع الحدث المعروض

فتك�ون ا#وص�اف الخارجي�ة  ،لخدم�ة فكرت�ه الت�ي ي�ود توص�يلھا إل�ى المتلق�ي موأن يوظف ھذا الرس

 ،كقناة فرعيه تص�ب م�ع المج�رى الرئيس�ي ف�ي حم�ل الفك�رة وتوص�يلھا إل�ى المتلق�ي بس�ھولة ويس�ر

الشخصية وفھم ما يرم�ي لى تأويل أوصاف وكلما تعمق المتلقي في أسلوب القاص سيصبح قادراً ع

إلى فكرته وإلى السبب الذي  ليصل، المنتقاة بوعي مدروسالخارجية  محلقاص من خAل المAإليه ا

 )ف�ي ك�ف خض�رة ش�قوق( ففي قصة لھذه الشخصية دون غيرھا يجعله ينتقي ھذه ا#وصاف تحديداً 

تمتل�ك بش�رة خش�نة متش�ققة غامق�ة الل�ون  خضرة بطل�ة القص�ة م�ن الخ�ارج فھ�ي تصف القاصة ھند

فالشقوق ، للشخصية الوصف الوضع ا;جتماعيھذا لقي من خAل وشفاه بارزة وقد إضافة إلى المت

                                                



٨٨ 

 

 

ض�غطت أناملھ�ا أط�راف الك�يس " ،في كفھا د;لة غير مباشر عل�ى الطبق�ة الفقي�رة الت�ي تنتم�ي إليھ�ا

، تبعت خطى الرجل الض�ئيل، الباب الخشبي المصقول العربة نحو البAستيكي بتوتر وھي تنزل من

  .أحست بجفاف حاد في

 ،أناملھا المس�طحة الغامق�ة ،ا#رض التي تركتھا في الغور البعيد ،في كل شيءف جفا، حلقھا

; شيء إ; الجفاف عندما ودعتھا أمھا في ھ�ذه العش�ية  ،أطراف كعبيھا ،شفاھھا البارزة في وجھھا

"الغامق غس�لت جف�اف ا#ي�ام الص�عبة الجلدالحارة سقطت دمعة من عينيھا تفشت على سطح 
)١(

إن  

)٢(لت�ه الرمزي�ة عل�ى تع�ب الفق�راءالتش�قق بد;
وعل�ى ا;نھم�اك والتع�ب الجس�دي يجع�ل ھ�م ا:نس��ان  

فتزول ص�فات  ا#ول ھو الحصول على ما يسد به رمقه فھذه الفتاة تتعب وتكد بھذه ا#يدي المتشققة

ف�إن ، دون أن تمتد لھ�ا أي أي�دي رحيم�ة منص�فة ،بسبب الوضع ا;قتصادي المتدني الجمال ا#نثوي

، المنھكة من الفقر والعمل لھذه ا#وصاف قد تAءم وتطابق مع شخصية الفتاة الريفية ر القاصةاختيا

والوص�ف المنس�جم م�ع طبيع�ة الشخص�ية المص�ورة  )الكماش�ة(قصة  كما يتجلى البعد الخارجي في

وكف�ه الكبي�رة وھ�ذه ا#وص�اف تنطب�ق عل�ى الشخص�ية  رفتصور شخصية زوج ا#م بوجھه المجدو

وتص�ور نفس�ه ي�ركض وعم�ه  ،أح�س ب�رودة مفاجئ�ة تس�ري ف�ي أطراف�ه ،أرتجف"، لظالمبتسلطھا ا

 وفتات العجين القذرة، مAبسه الملطخة بالطحين يرتدي وھو،بوجھه المجدور وكفه الكبيرة ،يطارده

، م�ه بالت�دخل#يس�مح  ول�ن، منھ�ا يج�ره، ويقبض على رقبته، الكماشة سيطارده مثل،تعلق بأصابعه

ري أن تك��ون الشخص��يات م��ن ع��الم ا:نس��ان ربم��ا يلج��أ الق��اص إل��ى اختي��ار ول��يس م��ن الض��رو

 . شخصياته من عالم الحيوان أو الجماد فتنسحب ھذه ا#بعاد على ك�ل شخص�ية ت�دور حولھ�ا القص�ة

توق��ف ، س��كنت حركت��ه أخي��راً "تص��ف القاص��ة الحص��ان م��ن الخ��ارج فتق��ول  )الحص��ان(فف��ي قص��ة 

تش��نجت عض��Aت رقبت��ه ، ;نتفاض��ة ا#خي��رة بفجيع��ة مذھل��ةوس��كنت ا، الن��بض ف��ي الع��روق الن��افرة

الع�رق ع�ن  الت�ي تنزل�ق عنھ�ا حب�ات العض�Aت وتوقف�ت، مثل أشجار غابة حور مھج�ورة ،الطويلة

 غش�ي ا#ش�ياء، انس�اح دفع�ة واح�دة، الموت على مساحات الجسد المشدود بكثاف�ة انساح...ا;نتفاض

  .العينين ذھل في عمقم بجمود وتوقف أخيراً ...في الخAيا وتغلغل
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"يغزوه اللون الرمادي الحزين، على أفق أزرق
)١(

وھ�و  فھذه أوصاف الحصان م�ن الخ�ارج 

ص��ورة رمزي��ه ممثل��ة بص��ورة رم��ز للف��ارس العرب��ي وآراء القاص��ة ح��ول ماض��ي ا#م��ة وواقعھ��ا ب

قص�ة في  حمدأالبعد الخارجي للخروف الذي يساق إلى الذبح بسكين أبو  وقد رسمت أيضاً  الحصان

ربط  ،أوثقه أمامنا ،كان يقف أمامي بوداعة وخوف وقد أحس بغريزته أنھا النھاية": تقول )السكين(

القوائم المكسوة بالصوف تنتفض بحركات سريعة  ،قاومه بA ھوادة قوائمه بالحبل بحركات متتابعة

"استس�لم أن�ه فتيقن�ت ،فيھ�ا المش�اعر تم�وت العيون الواس�عة رأيت ،وبA توقف
)٢(

 الوص�ف خ�دم دلق� 

  .وكأنه على معرفة تامة بھا أن تصل إلى المتلقي بصورة أوضحب شخصيةللالخارجي 

  البعد ا4جتماعي -ب

طبق�ة أو مك�ان مح�دد ك�الريف أو المدين�ة م�ن الن�اس أو  معينةشخصية إلى فئة وھو انتماء ال"

"وطموحھ�ا وس�لوكھا، ولغتھ�ا ،عل�ى حركتھ�ا جتماعية بحيث ينعكس ھذا ا;نتماءا
ھ�ذا  ويتض�افر )٣(

ف�المحيط والبيئ�ة ل�ه  ،عالھ�ا وأق�والالبعد مع البعد الخارجي للشخصية ليزي�د م�ن وض�وحھا ويعل�ل أف

#نه قد  الشخصية وأفعالھا كيبرر سلو أحياناً  فنجد المتلقي ،وير الشخصية وصقلھاأكبر ا#ثر في تح

خ�ارجي للشخص�ية يجع�ل الوض�ع ا;جتم�اعي والوض�ع الف�إن تناس�ب  ،ألم بالوض�ع ا;جتم�اعي لھ�ا

ب��ين أبع��اد  ن ح��دثت مفارق��ةإأم��ا  ،المنطقي��ة وال��تAؤم ب��ين ا#بع��اد الق��ارئ يقتن��ع بالشخص��ية بس��بب

 ،ح�دث ش�رخ ف�ي البن�اء الكل�ي للقص�ةوبالت�الي ي ،تفقد مصداقيتھا الشخصية فإن ربعةالشخصيات ا#

عي دوره البالغ ف�ي طبيع�ة ومن الطبيعي أن يكون للمركز ا;جتما ،جودة النص وفنيته مما يقلل من

ً  الشخصية وفي تصرفاتھا فإن كان ا:نسان ً  سيكون تعامله مع ا#مور متعلما عن ا:نسان غير  مختلفا

ف�إن أوج�د  ،ونظرت�ه ل�م�ور تتب�اين نوع�اً م�ا ع�ن نظ�رة اب�ن المدين�ة وتصرفات ابن الريف، المتعلم

بما  شخصيته المرسومة مقنعة للقارئ في أبعاد الشخصية المختلفة فستكون القاص التناسق الطبيعي

  .تحتوي

كت�اب  عليھا عند المتعارف أما أن حدث تناقض في أبعاد الشخصية ،عليه من تAؤم وانسجام

م�ن ج�ودة  القصة فستفقد الشخص�ية مص�داقيتھا وبالت�الي س�يحدث ش�رخ ف�ي بن�اء القص�ة مم�ا س�يقلل

ن القاص�ة تتع�ب ف�ي إس�يلحظ  ،حص�ةبع�ين فان القارئ في قص�ص ھن�د إو ،العمل الفني ومصداقيته

وترك�ز القاص�ة عل�ى ، ھذه الشخصيات على واقعيتھا ونفي التناقض عنھا شخصياتھا لتحصل انتقاء

ردود أفعالھ��ا وأقوالھ��ا  الشخص��يات وعل��ى الشخص��يات الريفي��ة الفقي��رة فتت��رك البيئ��ة ص��بغتھا عل��ى
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المط�ر يغس�ل (البطل�ة ف�ي قص�ة  ختارت القاصة شخصية الم�رأة المس�نةفعندما ا، البسيطة الواضحة

م�ا تحي�اه أن تتقب�ل ك�ل  قسوةلذا فقد تعلمت من  نفقد كانت بسيطة تعيش في مخيم الAجئي )كل شيء

ال�ذي  ،أل�م البع�د ع�ن ال�وطن أل�م وم�رارة فق�د ت�ذوقتن تتقبل الحياة بما فيھا من أو ،شيء في حياتھا

كل ..مفھوم- ؟مفھوم..; أريدك عندي.  .يا ستي أنت اكبر من أن تعملي عندي"لم آخر أيكبر عن أي 

.  .والثمينة..الناس ا#شياء الرخيصة.  .أن تفقد الوطن.  .أن تفقد عملھا.  .شيء تعود نفسھا على فھمه

"بالتوقعات الحادة ومليئاً  أن ترى الحطام كان السكون المخيم على المكان رھيباً 
)١(

.  

ص�احب مب�ادئ  صية ريفية بس�يطة فقي�رةشخفھو  ،ونلمس التناغم في شخصية سالم المحمود

ولكن الص�فات  ،أوكله رئيس البلدية بمھمة حقيرة وھي أن يقنع ابن عمه ببيع أرضه وقد ،في الحياة

مھم�ة م�ع ك�ل نف�وذ وس�يطرة رئ�يس الالخبيثة ; تتAءم مع شخصية الريفي البسيط لذا لم يقبل بتنفي�ذ 

ال�ذي يس�دد إش�عاراته المؤجل�ة ويع�رف ك�ل ش�يء ف�ي  ماذا سيقول لھذا الرجل"، البلدية المادية عليه

وھو  ،المجلس القرية ويتمتع بصAحيات تجعله ا#ول في كل شيء ھو ا#ول في الجاھات وله صدر

؟ ..وأين يكون ھو سالم المحمود بديونه وأرضه المرھونة.  .أول من يتقدم الرجال في كل المناسبات

ً  ،مدن عمان الجديدة العالية في اندفع صوت سالم المحمود القروي بنبرته" كما اعتاد أن يندفع  تماما

بع�ث منظ�ر  ،اس�تدار الس�ائق"العبدلي  هللا يطول عمرك ارجع إلى ،يا عمي: في مدى القرية الواسع

أخ�ذتني يابا رجعني محل ما  يوهأ–للعبدلي يا حاج  :شاربه الكثيف ا;طمئنان في نفس سالم المحمود

جدي��دة ; يعرفھ��ا س��الم  أغني��ةوتحرك��ت عج��Aت الس��يارة عل��ى أنغ��ام ، رأض��اء الل��ون ا#خض�� وعن��دما

)٢(أجمل من ھذه الخضرة، تذكر أرضه تموج بخضرة، ابتسم لنفسه..المحمود
.  

  البعد النفسي -ج

: والمف�روض أن يك�ون محص�لة للبع�دين الس�ابقين"، ة والفكري�ةالنفس�ي ويمثل حالة الشخص�ية

، ھ�ل تص�رفاته متناقض�ة، ھ�ل ھ�و عاش�ق، أو ھم�ه جم�ع ھل ھو عصبي أو بارد، مجنون أو عاق�ل

"الم�ال
)٣(

فھ�ذا البع�د يعطين�ا تص�وراً واض�حاً #حاس�يس الشخص�ية ومش�اعرھا تج�اه المواق�ف الت��ي  

والتي لم تكن لتتض�ح أب�دا ل�و أن الكات�ب أغف�ل  والتي تزيد من عمق فھم القارئ للشخصية، اـتمر بھ

خصية الداخلي�ة م�ع ـاديث الش�ـخصيات القاصة م�ن خ�Aل أح�ـد في شـر ھذا البعـوقد ظھ ،دـھذا البع

  ر ا#ول يتم باستخدامـوغير مباش ،رـوار الداخلي مباشـاك نوعان من الحنـوھ ،نفسھا
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يتضح النوع ا#ول من الحوار  )الحذاء(ففي قصة  ضمير المتكلم والثاني يستخدم ضمير المخاطب 

أن أح�تج .  .علي أن أصعد الموقف"ير المتكلم بضمتقول البطل في حديث داخلي مع نفسھا  الداخلي

.  .بقيت أمي تعمل بص�مت، بكيت من ا#عماق..أرتفع صوتي ببكاء مر.  .أعنف وأكثر وقعاً  بطريقة

.  .خلعت��ه بحن��ق.  .بس��بب ھ��ذا ال؟..زقأنن��ي ف��ي م�أ أ; تش��عر.  .ل�م تب��د ب��ادرة حقيقي��ة للتع�اطف مع��ي

ف�ي ، و)١(طم بالج�دار مح�دثا ص�وت جعلن�ي أح�س بالن�دمف�ارت ،ألقيت�ه بغض�ب ،تمددت قدماي بحري�ة

أحس�ت "خصية عن إحساس�ھا ف�ي لحظ�ة اللق�اء يكشف الحوار الداخلي غير المباشر للش) قصة لقاء(

ف�ي  ام�رأة ل�م يقاب�ل..لم يحب م�ن قب�ل.  .نه بA تجربة مع أي امرأةإ.  .ن وھج التجربة توقف فجأةأب

.  .ت أص�ابعه قص�يرةكان�.  .م�د ي�ده باتج�اه ك�وب الم�اء .!.إن�ه يك�ذب؟ ..ھ�ل ھ�ذا ممك�ن.  .مكان عام

ص��ب كوب��اً م��ن الم��اء .  .ول��ه أص��ابع ع��ازف بي��انو م��درب ،ظنت��ه طوي��ل القام��ة.  .ص��دمتھا الفك��رة

ذكرھ�ا بماس�ورة مي�اه ، ص�وت حنجرت�ه الت�ي تبتل�ع الم�اء دفع�ة واح�دةدفعه إل�ى فم�ه س�معت ..لنفسه

السوائل أمامھا  ارتشافوتذكرت أنھا تكره صوت  ،قليAً انكمشت ..أبعدت يدھا عن الطاولة.  .مغلقة

لماذا .  .استفساره ؟ صدمھا...؟ أي روايات تقصدين..ھل تحب قراءة الروايات :قالت باھتمام مفاجئ

المھ�م إنھ�ا ..أي ن�وع: ؟ قال�ت ب�A اكت�راث..ھل يظنھا شاھدة في إحدى قض�اياه.  .يدقق في كل شيء

بأن�ه  اكتش�فت..واس�تغرقھا النظ�ر إلي�ه، اس�تغرقه الش�رح، اولة بي�دهابتسم وھو ينقر طرف الط رواية

تأك�دت ا�ن أنھ�ا ..ص�فراء أيض�اً  وأص�ابعه، اصفرت من أث�ر الت�دخين وأن أسنانه.  ..يدخن بشراھة

؟ ي��ا ..وع من��هأي ن�� –.!! .أن��ا أح��ب ق��راءة الش��عر فق��ط – :قال��ت بھ��دوء...تنف��ر م��ن رائح��ة ال��دخان

)٢(؟على كل تساؤل ھكذا؟ وكأنھا شاھد يدلي بشھادته أمامه ھل سيحاسبھا؟ما ھذا..للخيبة
.  

 م�ن أج�ل أن، شخص�ياتھا بأوض�اع مختلف�ة اختي�ارولقد حرصت القاصة ھند على التنوع ف�ي 

فق��د  ،الشخص��ياتطبيع��ة  ف��ي واخ��تAف يح��وي عل��ى تن��وع ال��ذي، تص��ويرھا م��ن الواق��ع تقت��رب ف��ي

ف��ي قص��ة غاب��ات النخي��ل  وا#س��تاذ ،شخص��يات عامل��ة مث��ل المعلم��ة ف��ي قص��ة المجابھ��ة ص��ورت

ماس��ي وا;ب��ن ف��ي قص��ة الع��ودة ف��ي ا#، وبط��Aت قص��ة الح��اجز ،وبطل��ه قص��ة المعط��ف ،الش��امخة

قص��ة  والبطل��ة ف�ي ،مفت�احالوف�ايز الج��ابر بط�ل قص��ة ، والبطل�ة ف��ي قص�ة القض��ية ،الش�توية الب��اردة

شخص�يات غني�ة  رتوق�د ص�و.  ..وغيرھ�ا ،والبطل في قصة الحزن يجيء مبك�راً  ،منتصف العمر

وشخص�يات .  ..وغيرھ�اوشخص�ية الم�دير ف�ي قص�ة العم�Aق  ،مثل شخصية ا#ب في قصة الخ�در

والح�اجز ، المفت�اح وقص�ة، المحمود ي�زور عم�انسالم  قصة المحمود فيسالم شخصية  :مثل فقيرة

 الحذاء وقصة صبيحة وقصة ،وھج الظھيرة يا;نتظار فقصة : مثلشخصيات أطفال و ،...وغيرھا

  .وغيرھا شخصية الجدة في الوشم :مسنين مثلشخصيات و.  ..وغيرھا ،يوم الجمعة
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 ف�ي قص��ص القاص�ة إل��ى جان�ب الشخص��يات الرئيس�ية لترف��دھا ةوت�تAحم الشخص�يات الثانوي��

فھ�ي  ،الحاملة للفكرة بشكل غي�ر مباش�ر وإعطاء معلومات عن الشخصية الرئيسة وتزيد من جAئھا

وتوج�ه الحبك�ة  يح القصة فھي تقود القارئ في مجاھ�ل العم�ل القصص�يتلعب دوراً ھاماً في توض"

"على الشخصيات الرئيسيةوا#حداث بحيث تلقي ضوءاً كاشفاً 
)١(

والشخصيات الثانوية ; تھمل من  

جذابة مقبولة  ما يوفق الكاتب في تقديمھا بصورة فكثيراً " ،وتبين أوضاعھا فھي ترسمھا ةقبل القاص

ن��ه اقت��بس ھ��ذه الشخص��ية م��ن الحي��اة رأس��اً دون أن يعن��ى بتھ��ذيبھا أو ص��قلھا أو متدفق��ة بالحي��اة #

"ا:ضافة إليھا
الرج�ل النحي�ل شخص�ية ، ومن الشخص�يات الثانوي�ة ف�ي قص�ص ھن�د أب�و الش�عر، )٢(

ف�ي أح�د البي�وت الغني�ة ولكن�ه يتجاوزھ�ا دون أن ينظ�ر السائق الذي حمل خض�رة م�ن بيتھ�ا للخدم�ة 

تبع�ت " ،ل�ى انحط�اط المس�توى ا;جتم�اعي لھ�ا وتھميش�ھا حت�ى م�ن قب�ل الس�ائقوھذا تأكي�د ع ،إليھا

اھت�زت رموش��ھا "يظھ��ر م��رة أخ�رى، "الرج�ل رأت�ه يخل��ع نظارت�ه ويف��تح الب�اب الخش��بي المص�قول

"تجاوزھا دون أن يقول شيئا كانت تقف قربه بحذرالردھة الرجل النحيل من مر  عندما
)٣(

.  

 ،فكانت تشكل معظم أبطال مجموعاتھا القصصية ولكنھا وقد اھتمت القاصة بشخصية المرأة

وقصة اس�تعراض  ،الخدر لم تغفل البطولة الذكرية بشكل كامل إذ وجدت بعض القصص مثل قصة

ذكري�ة مم�ا يش�ير  ببطول�ة.  .والمفتاح وغيرھ�ا،عمان وسالم المحمود يزور، مبتورةلكومة عAقات 

نما تحتل الم�رأة وإ، الحياة جل ودوره الفعال والمھم فيإلى أن القاصة ; تحاول التقليل من شان الر

  .البطولة غالباً ا#كبر في تفكيرھا فتسند لھا دور المساحة بوضعھا الحياتي 

الم�رأة العامل�ة كم�ا ف�ي  فق�د ص�ورتبة المرأة ف�ي مجموعاتھ�ا القصص�ية وقد تنوعت شخصي

وم�رة أخ��رى ، ي�وم الجمع�ة وص�ورة الم�رأة الريفي�ة البس�يطة كم�ا ف�ي قص�ة ص�بيحة، قص�ة القض�ية

  .الخماسين وغيرھا رياحتصورھا بامرأة تعشق الحرية كما في قصة 

والشخص�ية  ،معظ�م شخص�ياتھا بص�ورة مس�طحة ; تن�امي فيھ�ا فھ�ي أحادي�ة الموق�ف جاءتوقد 

تتب�ع ك�ل  ،فض�يلة أو رذيل�ة :أو ص�فة واح�دة ،تتس�م بل�ون واح�د ; تبرح�ه" المسطحة ھي الشخصية التي

"منھا أو توجيھھا وجھتھاتصرفاتھا 
)٤(

معظم ھذه الشخصيات ; تتغير بل تبقى على نمطية واحدة  إذ أن 

 فالقاصة تعكس موقفھا الذاتي بوحدة الرأي والموقف على ،وعلى موقف واحد من بداية القصة إلى نھايتھا

 :ذلك ومثال، حاسيسهوأ المؤلف ذاتية الذي يعكس غالباً  ،لسان شخصياتھا التي ترويھا غالباً بضمير ا#نا

فقد كان موقفھا ثابتاً محدداً في المجابھة لسلطة المديرة الظالم  )المجابھة( قصة شخصية المرأة المعلمة في
                                                



٩٣ 

 

 

طرقة باب غرفة " إذ أنھا وجدت نفس النموذج أمامھا، ھذه النظرة عند نقلھا إلى مدرسة أخرى ولم تتغير

ض�غطتھا بأن�املي وأن�ا  ،كثي�رة ملفوف�ة بعناي�ة حم�ل أوراق�اً أجدي�دة و كنت ارتدي ثياباً .  .واسعة و مشمسة

كانت ھن�اك قطع�ة .  .على وجھي مھذبة طاولة كبيرة و;معة رسمت ابتسامة استطلع الوجه الجديد وراء

.  ..الخي�ر ص�باح- : وتوق�ع أوراق�اً مص�قولة قل�ت بنب�رة ھادئ�ة، طبي�ة تضع نظارات ،الAمعةمن المنضدة 

ذكرتن�ي بقط�ة رأيتھ�ا  ميت�ةكانت نظراتھا الجام�دة ، م وھي تخلع نظارتھا الطبيةرفعت رأسھا رأيتھا تبتس

 صدمتني نبرة صوتھا وھ�ي، الAمعةرأيت وجوھاً تتفحصني وتحيط بالمنضدة الكبيرة .  .تموت قبل أيام

آس�فة -ل�ه  ; ل�ون بص�وتقل�ت ، م�ن ي�دھا بس�رعة سحبت يدي - وسھAً  أھAً  ؟..الجديدةمة المعل - : تقول

"؟..ھل أستطيع استعمال التلفون.  .زعاجك يبدو إنني أخطأت العنوان:
)١(

.  

ھي شخص�ية نامي�ة والشخص�ية  )أشياء أخرى..العودة و( ن شخصية البطل في قصةأ ونلحظ

ويظھر لھا في كل ، فتطور من موقف إلى آخر ،الشخصية التي يتم تكوينھا بتمام القصة"النامية ھي

"جان�ب جدي�د منھ�ا موق�ف تص�رف جدي�د يكش�ف لن��ا ع�ن
)٢(

فق��د تبل�ورت شخص�ية البط�ل ف�ي نھاي��ة  

القصة فقد تغيرت الشخصية وتحولت أفكارھا من إنسان يرغب في أن يزرع جذوره في بAد أجنبيه 

; ": نادم على لحظات الحنان التي أضاعھا خAل ثAثين س�نهإنسان  إلى ،وأن يحصل على الجنسية

كان اندفاع الشباب قد أقنع�ه أن�ه يس�تطيع أن ي�زرع .  .ين يديكيستطيع أن يسكب ندم عمره السابق ب

اختلط�ت علي�ه ..جذوره التي حاول اقتAعھا من تربتھا في أرض أخرى اكتشف ا�ن أنه كان واھم�اً 

أش�ياء .  .الش�باب والحري�ة.  .العلمية والتقدير والمجتمع الذي يحلم ب�ه الطموح والدرجة.  .الموازين

بن�اه ھن�اك ف��ي  ك�ل م��ا.  .إليھ�ا الن�دم ص�رھا كلھ��ا ا�ن ع�اجزة ع�ن أن تق��دمأخ�رى ; يس�تطيع أن يح

التخل�ي ع�ن جنس�يته رغم�اً ع�ن أن�ه خط�ط ل�ذلك س�نوات  بعد أن رفض.  .واحد يوم ھدمه في غربته

بقناعة تامة وعندما رفضت زوجته أن تعود معه تركھا بعد معامAت قليلة كان الجليد يغمر شوارع 

ف وھو يس�ير ف�وق الجلي�د يومھ�ا أن العAق�ات الت�ي كونھ�ا ھن�اك جام�دة ومادي�ة اكتش المدينة الكبيرة

"كنت ھناك وكنت ھنا.  .جليد قاتل يغمر الشوارع والعAقات أيضاً ..ھناك يا أمي عرفت الجليد
)٣(

.  
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  يديولوجيالبعد ا, -د

فالق�اص ض�فاء مزي�د م�ن الخصوص�ية عليھ�ا وإ، الشخص�ية أبع�اد ;ستكمال"القاص  ويورده

لھذه المAمح  و; يخفي ما، السياسي واتجاھھاوعقيدتھا ، الفكري يحاول أن يجلو النقاب عن انتمائھا

 وق�د يرس�م الق�اص، ومواقفھ�ا وف�ي توجي�ه س�لوكھا ،في تحديد وعي الشخصية ا#يديولوجية من أثر

، ممارس�اتھا وب�ين به أو تقوله من أفك�ار بين ما تؤمن الشخصية ھذا البعد ليؤكد الفصام الذي تعيشه

"لكنھا تمارس عكسه بوعي أو دون وع�ي، معين تؤمن بفكر فالشخصية تدعي أنه
)١(

والقاص�ة ھن�د  

فالبط�ل ; ) انتظ�ار( البعد ف�ي قص�ة فنجد ھذا القصص في بعض وقد بدا واضحاً  ،لم تغفل ھذا البعد

درج�ة  تتناس�ب كي�ف ; أفھ�م" ،يجب�ر عل�ى أن يك�ون م�ثلھم بنظرة أھل قريت�ه ع�ن الم�رأة لكن�ه يقتنع

يع�رف ذل�ك يعت�رف .  .تتح�دث بلس�ان ج�دك أن�ت، المرأةتعليمك المرتفعة مع مفاھيمك العتيقة حول 

وا#ك�ف ، ةيخ�اف الوج�وه القروي�ة العتيق�، ةلكن�ه ; يج�رؤ عل�ى المجابھ�، ويرفض�ه ف�ي ذات�ه، لنفسه

"،ضبھاغيخشى .  .الملونةالعجفاء بمسابحھا القصيرة 
)٢(

 لنا القاصة البعد تظھر )الخدر( وفي قصة 

فقد أراد  ،نفوذه المادي والذي يحاول أن يحصل على كل شيء من خAل ل�ب المادي يديولوجيا:

 كان أبي خAل" ،الكثيرة والمصاريف والنفقات الوساطة وظيفة دبلوماسية من خAل أن يوظف ابنه

 م��رتبط ولكنن��ي: ولقل��ت ب��ذھ.  .الموع��د ف��ي الخامس��ة مس��اء -، ذل��ك ق��د جل��س عل��ى مقع��ده الم��ألوف

لق�د عمل�ت ط�وال ا#ش�ھر .  .غبياً  ; تكن -قال بحدة أرعبتني ، فتوقفت عن المتابعة حدجني بغضب

"; ت�نس ك�ل ھ�ذا.  .والتك�اليف ; ت�نس ال�دعوات.  .الماضية #وصلك إل�ى ھ�ذا الي�وم
)٣(

وف�ي قص�ة  

و للمحافظ�ة عليھ�ا وتتح�دث وتدع ،وارتباطھا بحب ا#رض البطلة بأيمانھا تظھر لنا الفتاة )الصفقة(

، أرتجف��ت ك��ف عم��ي" ،كبي��ر #ن��ه يف��رط بأرض��ه ويبيعھ��ا قطع��ة قطع��ة إل��ى عمھ��ا بغض��ب داخل��ي

، كن�ت أراقب�ه وھ�و يحم�ل ك�وب الش�اي الس�اخن، وتAحقت حرك�ة رم�وش عيني�ه بص�ورة ; إرادي�ة

رغب�ة  لك�ن، كلما نظ�رت ف�ي مAمح�ه حزينة; أدري لماذا أتذكر أشياء ، ركزت نظري على جبھته

النظر في كثافة الطيب�ة ف�ي  عندما دققت، وانتابني مشاعر عدائية، غير عادية باستفزازه طغت علي

، إخفائ�ه حمل�ت ف�ي طياتھ�ا قلق�ا يجھ�د ف�يجبھت�ه  ؟ تجع�دت..ومت�ى ي�تم البي�ع -: قلت ل�ه فج�أة، عينيه

عد عنه ص�ورة أب وأن علي أن، أ; أناقشه #نه صاحب حق.  .أعرف أنه يتوقع مني أن أجعله ينسى

قل�ت م�ن جدي�د وأن�ا أح�اول ، أري�د أن أراه نادم�اً عل�ى طيبت�ه وإھمال�ه..لكنني تعمدت إثارت�ه، الفقدان

)٤(؟..مع آخر قطعة أرض تملكھا، لماذا ; تبيع بيتك أيضاً  –تكثيف التھكم في صوتي 
.  
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  :نستنتج من خAل قراءة الشخصيات ما يلي

ية على شخصية ا#نثى و; تحفل قصصھا بالشخصيات إن القاصة ترتكز في مجموعاتھا القصص -

  .الذكورية إ; ما ندر

لكن ھذه ا#وصاف ; تنطب�ق عل�ى شخص�ية ، المتعارف عليھا بأبعادھا اتصف القاصة شخصياتھ -

مح��ددة بخصوص��ية الوص��ف ودق��ة المAم��ح فص��ورتھا معتم��ة نوع��ا فتنس��اق ھ��ذه ا#وص��اف عل��ى 

  .عمومية ا;متداد في وصف الشخصية

شخصيات القاصة بسوداوية النظرة إلى الحياة سلبية و مستلبة مسيطر عليھا من قب�ل  تمتاز معظم -

  .عن أيجاد حلول مغتربة بسبب ظروفھا ولكنھا عاجزة تماماً  العالم الخارجي مأزومة

تع�اني م�ن الفق�ر والوض�ع ا;قتص�ادي  الفقي�رة أومعظم شخص�يات القاص�ة م�ن الطبق�ة المتوس�طة  -

  .المتدني

خائف��ة م��ن المجھ��ول تع��اني الوح��دة  فھ��ي غالب��اً  ،تش��ترك شخص��يات القاص��ة ف��ي بع��ض الس��مات -

  .وا;غتراب والفشل العاطفي

  :البيئة القصصية ووظيفتھا: رابعاً 

 والتحدي��د لمس��ار، إن البيئ��ة القصص��ية لھ��ا مالھ��ا م��ن ا#ھمي��ة فھ��ي ت��ؤدي وظيف��ة الت��أطير

وھ�ي تعن��ي مجموع�ة الق��وى والعوام�ل الثابت��ة " ،ت�ي تبن��ى عليھ�ا ا#ح��داث ف�ي القص��ةالشخص�يات ال

"والطارئة التي تحيط بالفرد وتؤثر في تصرفاته في الحياة وتوجھھا وجھة معين�ة
)١(

وبيئ�ة القص�ة " 

ات وش�مائلھم الزمانية والمكانية أي كل م�ا يتص�ل بوس�طھا الطبيع�ي وب�أخAق الشخص�ي ھي حقيقتھا

"وأساليبھم في الحياة
)٢(

ينظ�ر بع�ين  يجع�ل المتلق�يالزم�ان ف�ي القص�ة و لمكانلن تصوير القاص أو 

وتغلغل�ه ف�ي مك�امن الشخص�ية  محيط الشخص�ية المص�ورة وبالت�الي يزي�د تعمق�هإلى  المعرفة الجلية

والت�ي ك�ان لھ�ا أكب�ر  ،ما يحيط بھا من ظروف في تل�ك البيئ�ة الت�ي خرج�ت منھ�اوفھم جوھا العام و

  كما أن ، وخلق ا#عذار لھا وتصرفاتھاعالھا لى تعليل أفعالمتلقي مما يساعد ، التأثير في بلورتھا
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بھ�ا ف�ي  ; يس�تھان معرف�ةف إل�ى المتلق�ي يض�وتشكيلھما لكي�ان واح�د ي ان معاً الزمان والمكتصوير 

ية القصصية وبا#حداث التي تتط�ور م�ن حول�ه بتص�اعدھا الكثير من ا#مور المتعلقة بالشخصبيان 

 ال��نص ت��زودكم��ا أنھ��ا  ،م��ن أفك��ار ؤى الكات��ب وم��ا يرم��ي إلي��هيھ��دف إل��ى توص��يل رال��ذي  ،ال��دائم

وكأنھ�ا حي�اة  فيعيش المتلقي الحياة القصصية المرسومة بفن الكلم�ة، المطلوبة بالمصداقية والواقعية

  .على أرض الواقع و أشخاصھا أحداثھاكاملة متكاملة بزمانھا ومكانھا و

جاح���ه ف���ي تحدي���ده وت���أطيره لبيئت���ه لعالم���ه المص���ور مرھ���ون بنوإتقان���ه نج���اح الكات���ب وأن 

الشخص��ية المخت��ارة لحم��ل ا#ح��داث يتناس��ب م��ع طبيع��ة الموض��وع و ،ص��حيح القصص��ية بش��كل

فالق�اص ;ب�د أن يع�ي البيئ�ة وعي�اً تام�اً م�دركاً لم�دى ت�أثير البيئ�ة ف�ي  ،وتوصيلھا إلى المتلقي بج�Aء

ي��ر م��ن القص��ص تس��تمد فھن��اك كث ،تك�وين الشخص��ية وم��دى ت��رابط الشخص��ية م��ع الح�دث المص��ور

لطبق�ة م�ن الطبق�ات فتك�ون البيئ�ة ھ�ي الكاش�فة  ويرھا الص�ادق لبيئتھ�ا أو تص�ويرھام�ن تص�جمالھ�ا 

  .والمجلية #وضاع الشخصية بطريقة غير مباشرة

فتص�ف  ،عناي�ة م�ا تس�تحقه م�ن بيئتھ�ا القصص�ية المص�ورة أول�توالقاصة ھند أبو الشعر قد 

والمك�ان م�ن أھمي�ة  للزم�ان فھ�ي تع�ي م�ا، دث المتضمن للقصةالمكان بجAء يتناسب مع طبيعة الح

ع�ت ف�ي نوّ ق�د  كم�ا أنھ�ا  .لكونھا عناصر جمالي�ة عض�وية ومكون�ات رئيس�ية ف�ي النس�يج القصص�ي

  .متAئمة مع روح العمل القصصي في مجموعاتھا القصصية المكان والزمان فجاءت البيئة اختيار

بوض�وح تحدد المكان والزم�ان فيھ�ا  أنھايلحظ ، تإن المتتبع للقصص الواقعية في المجموعا

ولكن بالطبع لم يكن ھذا العك�س فوتوغرافي�اً للواق�ع وإنم�ا ، ن القصص الواقعية تفرض عليھا ذلك#

  .معمقاً لحالة للشخصية ا;جتماعية كان مكاناً محدداً موھماً بواقعية القصة وصدق أحداثھا

#ن القض��ية  ،ن تجع��ل المك��ان ض��بابياً ومعتم��اً نھ��ا ت��نجح ف��ي أأم��ا ف��ي القص��ص التجريدي��ة فإ

، وھذا ما نلحظه في قصة الحصان ،المطروحة أكبر من أن تؤطر أو تحصر في رقعة مكانية محددة

وسنتحدث ع�ن المك�ان والزم�ان ف�ي .  .وقصة النسر وغيرھا، الشمس باتجاهالغزال يركض  وقصة

وا#زمنة بروزاً في  أكثر ا#مكنة كن علىحاولين تسليط الضوء ما أمقصص ھند أبو الشعر بجAء م

  .المجموعات القصصية المدروسة
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  انــالمك - ١

مرآة المتلقي وھو اللوحة الفنية التي فيھا من ا:يحاءات المؤثرة أكثر م�ا فيھ�ا م�ن "المكان ھو

خطوط صماء ولذا فإن على المتلقي أن يكون مدركاً كيف يحرر صورة المكان الموجود مسبقاً ف�ي 

"ل��نص وف��ي تAفيف��هجس��د ا
)١(

تص��طبغ بھ��ا  خاص��ة كم��ا أن��ه يمث��ل ھوي��ة ونكھ��ة ذات خصوص��ية 

والقاص��ة ھن��د أب��و الش��عر ت��ورد ف��ي مجموعاتھ��ا ، القصص��ية ف��ي تفاعلھ��ا م��ع ا#ح��داث الشخص��ية

لمتلق�ي أن يق�رأ المك�ان بح��رص ل�ذا عل�ى ا، القصص�ية بع�ض ا#مكن�ة الت�ي توظفھ�ا ب�د;;ت رمزي�ة

القاص���ة ; تص���ور الواق���ع تص���ويراً  ،ار الجغراف���ي ال���واقعي #نو; يتقوق���ع ض���من ا:ط��� ووع���ي

فالقاص�ة تح�اول  ،القارئ بمصداقية ال�نص وواقعيت�ه وقد يقصد من تسمية المكان إيھام ،فوتوغرافياً 

بأمكنت�ه فھي تبن�ي عالمھ�ا الخ�اص  ،ل�مورأمكنتھا بد;;ت خاصة تنطلق من رؤيتھا العامة  تشكيل

 والمتلقي ،القصة جميعھاً  يتضافر في لحمته وأحداثه مع عناصر سيبتشكيل ح ،وشخوصه وأحداثه

ينظر منھ�ا إل�ى  معينة#ن لكل قارئ زاوية ، تأويA ً محدداً  ; يستطيع أن يؤول ما يرمز إليه المكان

  .الد;لة نص مفتوح فالنص القصصي ،النص

وإنم�ا ك�ان  ،ھامشياً  وھذا التنوع لم يكن تنوعاً  ،لقد تنوعت ا#مكنة في قصص ھند أبو الشعر

 كان��ت لھ��ا د;;تھ��ا، ش��ارعوال، والمدين��ة، والمدرس��ة، والمكت��ب، والص��حراء، فالبي��ت تنوع��اً ھادف��اً 

د;لة المك�ان ل�م تختل�ف  سيلحظ أن، تحديداً  ھذه ا#مكنة اختيارمن  وأن الناظر إلى المقصدالخاصة 

ف��ي جع��ل وب��ذلك نجح��ت القاص��ة ، االفك��رة بق��وة ورف��دھ وإنم��ا دع��م، أب��داً ع��ن الرؤي��ة الكلي��ة للقص��ة

  .الھدف العام من القصة قصصية متكاملة تسير في خط واحد نحوالعناصر ال

  

  :تــالبي -أ

#نه ا#كثر قرباً و التصاقاً  ،بوصفه مسرحاً مكانياً مصوراً  ن البيت ھو المكان ا#كثر فاعليةإ

أن البي�ت وظيف�ة ص ھن�د أب�و الش�عر ف�ي قص� نلح�ظ نناإ; أ، ففيه محياه ومستقره الدائم ،من ا:نسان

ال�ذي  فالبي�ت المس�كن البش�ري، وخاص�ةً ف�ي مجموعاتھ�ا ا#ول�ى ،سلبية مغايرة لما عرف ب�ه د;لية

الحالم #نه ا#ق�رب م�ن القل�ب ال�ذي يع�يش في�ه  يللدفء الرومانس اً المفترض أن يكون مكان كان من

فالفرد بات ، الد;لة وقد أكتسب د;لة أخرى سلبيةإ; أنه جاء منافياً لتلك  ،الفرد مع أقرب الناس إليه

متمثل�ة  يعاني من ا;غتراب حتى في أخص ا#مكنة التي يفترض أن تكون مكان ل�مان وا;س�تقرار

 ةفتض�محل الرومانس�ي يع�اني من�ه الف�رديت إلى مكان اغت�راب وتمزي�ق نفس�ي فيتحول الب ،في البيت
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 فيع�يش ،لم�ا تواجھ�ه م�ن تس�لط وقھ�ر ف�ي ھ�ذه الحي�اة الشخصية وضياعھا تأزم مما يتسبب في ،فيه

وق�د أرادت القاص�ة م�ن  ،وحيداً مأزوماً فاقداً للتواصل الصحيح حتى مع ا#قرباء بإحساسه ا:نسان

ل�م��ان  فب��دل أن يك��ون البي��ت مك��ان بدق��ة نث��ى وتبرزھ��اا# معان��اةأن تجل��ي ) البي��ت( خ��Aل المك��ان

فأصبح  ،;ستبداد الذكوري الممارس على المرأة من قبل الرجلوا;ستقرار نراه يعكس غالباً طابع ا

ف�نلحظ أن معظ�م البي�وت تحت�وي  ،البيت وكأنه معاد;ً موض�وعياً ;ض�طھاد الم�رأة الت�ي تع�يش في�ه

ا#فراد  معاناةعلى قمع ذكوري يسلطه المجتمع على المرأة فيصبح المكان محطة اغتراب تزيد من 

 ،وا#م�ان ليس�يطر ا;غت�راب والقھ�ر ةفتمحى مظ�اھر الرومانس�ي ،بشكل خاص والمرأة ،بشكل عام

ي تزوي�د ا:نس�ان في حياة ا#فراد عندما فقد وظيفته الرئيس�ية وھ� فقد تحول البيت إلى محطة مؤلمة

فف�ي قص�ة  ; يزيد الف�رد إ; ض�ياعاً  ةالمجموعات القصصي والبيت في ھذه ،من حببما يحتاج إليه 

المك�ان والزم�ان ف�ي القص�ة بوض�وح  ق في ك�ف خض�رة تح�دد القاص�ةمن مجموعة شقو) التبرير(

 -أي العائلة الممثل�ة ب�ا#ب وا#م -)البيت( بين الوصف والسرد لتضع المتلقي في قلب المكانفتمزج 

الذي يفرض على الفتاة الجامعية المثقفة أن ; تعمل العمل الذي تج�د نفس�ھا في�ه ويف�رض عليھ�ا م�ن 

يحكم�ون م�ن قب�ل س�لطة أكب�ر وھ�ي  أن تعم�ل ف�ي الت�دريس #نھ�م -وا#م، تس�لط ا#ب-خAل البي�ت 

الم�رأة بانس�ياق ا#ھ�ل إل�ى  الف�رد وتحدي�داً  معان�اةفيزي�د البي�ت م�ن  ،سلطة المجتم�ع بعادات�ه وتقالي�ده

بع�د أن " :تقول البطلة في القصة، العادات والتقاليد دون أن تنبذ ھذه العادات إن كانت غير صحيحة

ك�ان  ،وتطل�ع إل�ي بس�عادة كبي�رة ،وضعھا بعناية على المقعد المجاور، صحيفة بين يديهطوى أبي ال

 أخوتي الصغار يفتحون أعينھم الكبيرة دھشة ھذا..يتطلعون إلي وكأنھم يرونني للمرة ا#ولى الجميع

"حتى القط الضخم تقدم نحوي الصباح المتأخر
)١(

.  

فتتحدث الفتاة التي تظل�م  ،)يل صيفي حارل( كما ويظھر تأزم الشخصية داخل البيت في قصة

ويظھر ذلك من خAل حوار الشخصية  ،من خAل البيت بسبب تسلط ا#ب الذي يخضع لسلطة الفقر

النق�اش  اوانفج�ر بع�دھ ،أنصفق الباب بشده وراء خطوات أمي الغاض�بة"، مع نفسھا بضمير المتكلم

ف�ي ح�ين ظ�ل أب�ي  ،رف الغرف�ة القري�بكان ص�وتھا يتض�خم كلم�ا اقترب�ت خطواتھ�ا م�ن ط�.  .حاداً 

; شيء يستطيع ا�ن  ،حتى الموت وكان انكسار صوتھا محزناً  ،يھددھا بالطAق كما اعتاد أن يفعل

"ن السعادة موجودة حقاً أأن يقنعني بأن الحياة جميلة و
ھنا إشارة واض�حة إل�ى أن البي�ت ل�م يع�د ، )٢(

ً مكان وھذا الجو ا#سري دائم وتھديد ا#م بالطAق  د مستمرفالنقاش الحا للدفء وا#مان والشاعرية ا

قد خلف قناعة تامة بأنه ; يوجد سعادة في ھذه الدنيا مادامت العAقات ا#سرية تتخذ ) البيت( المفكك

يك��ون البي��ت أيض��اً مك��ان ;غت��راب ) ري��اح الخماس��ين( أم��ا ف��ي قص��ة، ھ��ذا المنح��ى وھ��ذا ا;تج��اه
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ف��ي البي��ت ال��ذي يفت��رض أن يك��ون  ا;رتي��احھ��ر الت��أزم وع��دم يظ فالوص��ف ف��ي البداي��ة ،الشخص��ية

و يتح�ول  ،تت�أزم م�ن البي�ت )ري�اح الخماس�ين( فھذه الفتاة بطلة قص�ة ،مصدر راحة وأمان إلى أھله

 ،يبعث الخوف وعدم ا#مان وا;ستقرار بسبب زوج أ;م الذي يحاصرھا باستمرار إلى مكان، مكان

ش�دته بق�وة فأحس�ت  ،ووقفت تعقد الزنار، وضعتھا على المنضدة ،جمعت كتبھا المدرسية المبعثرة"

وثي�اب  ،بعينيه النھمتين، كان ھناك عند زاوية الباب.  .يراقبھا نهأتعرف ، أنفاسھا المتAحقة بضغط

أن ھ�ذه النم�اذج ، )١(نف�س الھيئ�ة البش�عة، الب�اب يح�ك رأس�ه ويتلص�ص عب�ر فتح�ات، نومه الواس�عة

الح��زن يج��يء  والمقط��ع ا#ول م��ن قص��ة، والخ��وف، ل قص��ة الح��ذاءالمخت��ارة للبي��ت وغيرھ��ا مث��

و ، و ص��بيحة ي��وم الجمع��ة والمعط��ف، والج��رذان، و الع��ودة ف��ي ا#ماس��ي الش��توية الب��اردة،مبك��را

 ل مكانھ�ا د;ل�ةلتح� ةتتغي�ر د;لت�ه الرومانس�ي كلھا تصور البي�ت بوص�فه مكان�اً .  .وغيرھا، الحصار

 ،زم الشخص�ية واغترابھ�ا وانطف�اء دفء العAق�ات في�ه كم�ا الس�ابقت�أ الت�ي تس�اھم ف�ي البيت السلبية

، القصص�ية المجموع�ات ف�ي حض�ن ھ�ذه جدي�دة إلى د;ل�ة فيتحول البيت من د;لته المتعارف عليھا

 وأن كان�ت معان�اة الم�رأة، الفرد داخل المنزل لتشمل الرجل أيضاً وليس المرأة فحس�ب معاناةوتمتد 

، ا#ب أن يكون كما يريد عليه من المنزل فيفرض يتأزم) الخدر(ي قصة أكبر فھا نحن نرى ا;بن ف

بسبب ، مقابله عمل دون اقتناع سلطة ا#ب فيذھب إلى إجراءب شخصيته داخل البيت ليتحركفتسلب 

 راء والده المعاكس�ةآ وساطة ا#ب فيھيم ھذا ا;بن ضياعاً بين ما تعلمه في الجامعة من مبادئ وبين

 ً كان�ت جبھت�ه المص�قولة تلم�ع  ،فقط تطلعت إليه ،كنت أجلس على الكنبة باسترخاء"، مهلما تعل تماما

س�معته يق�ول .  .فعرف�ت أن�ه س�ينفعل ،ولكنھا انقلب�ت فج�أة إل�ى كوم�ة م�ن التجاعي�د ،أكثر من المعتاد

و; تكل�ف ، وم�ع ھ�ذا تجل�س بخم�ول.  .دبلوماسياً مرموقاً بس�بب ھ�ذه المكالم�ة ستصبح رجAً  :بحدة

كنت ; أقدر على التفكي�ر .  .أحسست أن لساني مربوط إلى أعلى فكي بإحكام ؟..عناء السؤال نفسك

 ،ك�ان أب�ي خ�Aل ذل�ك ق�د جل�س عل�ى مقع�ده الم�ألوف.  .فاعتدلت في جلستي ب�بطء ،بما يدور حولي

قل��ت ب��ذھول ولكنن��ي .  .الموع�د ف��ي الخامس��ة مس��اء –: وأش�عل س��يجارة ث��م نف��ث ال��دخان بق��وة وق��ال

)٢(حدجني بغضب فتوقفت عن المتابعة –مرتبط 
.  

  :المدينــة -ب

فقد صورت  ،جزئية وا#حداثلقد كانت المدينة ھي المكان الكبير الذي يضم بداخله ا#مكنة ال

يمت�د التفك�ك ليص�ل  ،مبت�ورة غي�ر حميم�ة وھي عAقات مفككة ،المدينة بشبكة العAقات فيھاالقاصة 

 ،والتزيي�ف ب ا:نسان وھي مس�تقر للخيان�ةوھي بؤرة ;ستA ،حدإلى ا#سرة الواحدة في البيت الوا

ريح الخماسين "وصكل ھذه المعاني عبرت عنھا رمزية المدينة الظاھرة والمستشفة من خAل النص
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أزقتھ��ا المتداخل��ة وبيوتھ��ا المتراص��ة تس��تكين أم���ام  ،ب��الحزن غائم��ة) الزرق��اء(ومدين��ة ، تعص��ف

جاف��ة وس��اخنة كن��ت أق��رأ رواي��ة جدي��دة ف��ي غرفت��ي وري��ح برم��ال العواص��ف الت��ي تزوب��ع محمل��ة 

كان�ت ..المدينة المثقلة بھموم الناس وذلك المساء الساخن الجاف يسعل الغبار في..الخماسين تعصف

ص�رت ..الحل�م قريبة مث�ل.  .وكنت يا أمي بعيدة مثل المسافات، الزوبعة تنثر بقايا نفايات في ا#زقة

وظل�ت ري�ح الخماس�ين تنف�ث الغب�ار ..ويختنق اللون فيھ�ا خAياي في ذلك المساء كتلة خوف ترتعش

غارقة ف�ي المدين�ة الت�ي تكب�ر م�ع ھم�وم الن�اس فيھ�ا ..وأنت بعيدة كالمسافات وتثير الزوابع الغاضبة

"..تكبر تكبر وتظل تكبر
)١(

 وقد صورت القاصة بعض ا#حياء الفقيرة ف�ي المدين�ة وا#زق�ة الض�يقة 

، لتل�ك ا#وض�اع جالي�اً ) الح�ي الفقي�ر(المك�ان  فج�اء، قيرة ومعاناتھا بسبب الفقرالف الدالة على الطبقة

 :تق�ول،فتصور القاصة الزقاق بشوارعه الضيقة الق�ذرة) قصة مساحة من الفرح( وقد ظھر ذلك في

وجدھا ذات يوم شتائي  ،وقطته المدللة ،لكنھا صديقته العتيقة..ما فيھا أنھا رمداء بشكل دائموأبشع "

وتلصص  ،خاف أن يضغط على بطنھا ،حملھا بحذر.  .رة في زاوية الزقاق المطل على بيتھممقرو

ش�ھقت  ،وتفرس�ت ف�ي عينيھ�ا الرم�داوين ،من زاوية الباب الخارجي وعندما أطلت أمه على المشھد

ويش�د  ،لكن�ه ظ�ل يق�بض عليھ�ا بق�وة ،أنذروه بالتخلي عنھا ھددوه بوسائل عدي�دة..وتجمع أھل البيت

"ا#خرى على بطنھا الملوثة بطين الزقاقباليد 
)٢(

.  

أن  إض�افة إل�ى، ف�ي المجموع�ات القصص�ية المدروس�ة أما الريف فلم يكن ل�ه حض�ور واس�ع

 فھ�ي، انعكست داخل مجموعاتھا القصصية قد المتنوعة بسبب تنقAتھا العديدةثقافة القاصة المكانية 

فھا ھي تذكر الزرقاء ...وغيرھاوعجلون ، واربد، وعمان، تصف أمكنه مختلفة محلية مثل الزرقاء

 ،غائمة بالحزن) الزرقاء(ة ريح الخماسين تعصف ومدين: تقول )رياح الخماسين الساخنة( في قصة

كم�ا أنھ�ا ت�ذكر اس�ماء ع�دة  ،على المدينة فتكون مثقلة بالحزنوآ;مه اس ا:نسان سحاتسقط القاصة 

وھ�اھي ت�ذكر .  ..وغيرھ�ا وبغ�داد، والق�دس ،عواصم عربيه لھا وقع خاص في النفس مث�ل بي�روت

 ،راقب�ت الوج�وه الت�ي تتطل�ع إل�ى الحي�اة بأم�ل" :تق�ول )عندما تصبح الذاكرة وطناً (القدس في قصة 

 وھ��و ينق��ل ،يبتس��مون ل��ه ،يجلس��ون أم��ام الحام��ل الخش��بي بدھش��ة ،رأتھ��م يفرح��ون بطفول��ة عجيب��ة

 ،الحج�ري أمامھ�ا كان�ت تل�ف الس�ور، ة البعيدةكل ا#شياء الغائم، المAمح بحماس وثقة لكن ا#شياء

)٣(تنبض برائحة القدس وتتكثف في ا#عماق بحرقة
و ،ت�ورد اس�ماء م�دن عالمي�ة مث�ل فين�اكم�ا أنھ�ا  

، وفين�ا تتس�عرفعت يدي أحييه وأنا أضيع في الزح�ام " :وھاھي تذكر فينا قائلةو غرناطة ،أمستردام
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"الع�الموتكب�ر حت�ى تح�وي .  .تكب�ر..عتتس�..فينا الشموخ وا#حAم.  .فينا الفرح
)١(

ولك�ن المك�ان ف�ي  

  .القصة ھو ليس مكاناً واقعياً بقدر ما ھو مكان نصي يھدف منه أيھام القارئ بواقعية الحدث

  :ارعــالش -ج

ومكان التق�اء أن�اس م�ن طبق�ات  يرمز إلى التنقل والحركة وا;تساع أن الشارع بوصفه مكان

ل�ذا فق�د رم�ز  ،تلتقي فيه شخصيات مختلفة فالشارع ،موعات القاصةمختلفة كان له حضوره في مج

فق�د ، الداخلي�ة بس�بب اتس�اعه وانفتاح�ه اف م�ن معاناتھ�الشخص�ية لتخف� يهمكان تھرب إل إلىالشارع 

 فالشخص�يات، وا#م�اكن المقلق�ة والمكت�ب داخ�ل البي�ت حريته المسلوبة للفرد جزء من الشارع أعاد

وا:ش��ارات  ،ارع بوص��فه مك��ان مفت��وح س��اھم ف��ي تخفي��ف معان��ات الف��ردوالش�� ،نعت��اقتت�وق إل��ى ا;

 فھن�اك أن�اس فارقن�اھم وھن�اك ،للشخص�ية موجودة لتدل على ا#حداث في الرحلة الحياتي�ةالضوئية 

والباص  والسيارة، وھناك أناس سيجمعناً الشارع بھم ،أناس سنقابلھم في شارع الحياة ورحلة الحياة

تق�ول البطل�ة ف�ي  لشارع وقد دلت على وحدة الشخص�يات وتأزمھ�ا واغترابھ�اھي وسيلة التنقل في ا

; يمكنني أن  ،علي أن أصل طرف الشارع في الوقت المناسب": )العبور إلى الشارع ا�خر(قصة 

ربما استطعت ا�ن أن أقطع الشارع .  .لقد نجحت في الھروب منه طويAً .  ..أتصور المواجھة بيننا

أو أوق�ف س�يارة أج�رة مندفع�ة ..أتعل�ق بباب�ه بثب�ات..سألحق بالباص.  .يلة كانتوأھرب منه بأي وس

أفض�ل أل�ف م�رة أن ألق�ي ..إ; المسألة وق�ت ل�يس.  .ربما.  .أعرفه وربما وجدت شخصاً .  .وأھرب

علي .  .علي أن أتجاوز ا#شياء أمامي..بنفسي بين عجAت سيارة مندفعة على أن أجدني أمامه فجأة

; بد أن أصل الطرف ا�خر من الشارع قبل أن ..جوه التي تحدق بي باستطAع ; أحبهأنسى الو أن

"ا#حمر الكريه حتى الموت..يتحول اللون إلى ا#حمر
)٢(

.  

  :بــالمكت -د

وت��وق ا:نس��ان إل��ى  ،للتس��لط والفوقي��ة المنتش��رة ف��ي المجتم��ع اً لق��د مث��ل المكت��ب المك��ان رم��ز

والت�دني  وانتش�ار الزي�ف والخ�داع ،المرك�ز ا;جتم�اعي نس�ان إل�ىالتسلط واستعباد الغير ورغب�ة ا:

س��محي ل�ي أن أقاطع��ك ي��ا أ"، فك��ان المكت�ب ھ��و مك�ان كاش��ف لزي�ف التع��امAت البش�رية ،ا#خAق�ي

تس�تجديه ب�رخص  تس�تجديه ش�عرت أنھ�ا، وتطلعت إليه ،رفعت حاجبيھا تكذب ا�;ت أيضاً ، سيدتي

; شك في .  .؟ يقصدھا..سيدتيألسنا آ;ت يا -: منطقية منفرةسمعته يقول ب.  ..يجرحھا من ا#عماق

جبين�ه .  .زوجھ�ا المھزوم�ة أمامھ�ا عيون.  .تفشي التقزز من كل ما حولھا وتفشى في خAياھا..ذلك

 ،اقتربت بمقع�دھا نح�و الطاول�ة.  .; تدري لماذا أحست بالخوف.  .حقير حتى..المزروع با;ستكانة

                                                



١٠٢ 

 

 

تعلق�ت عين�ا الرج�ل ..دفعتھ�ا نح�وه فج�أة..فضة البعيدة عن متناول ي�د الرج�لرأت يدھا تمتد نحو المن

الم�دير .  .وك�ان جب�ين زوجھ�ا مزروع�ا با;س�تكانة ،كان الرجل منشرح الوج�ه.  .لم تتراجع ،بيدھا

"زوجھا يلبس ثيابا جديدة وثمينة لكنه يقھقه.  .يقھقه..يبتسم
)١(

.  

  :راءـالصح -ھـ

، جغراف�ي كم�ا إنھ�ا تتج�اوز مفھومھ�ا كمك�ان وبع�د ،ا#س�رار الصحراء مكان مفت�وح تكتنفھ�ا

فالفرد ضائع يعاني  ،د;;ت التيه والضياع وا;تساع رمزية تعبر عن لتتحول إلى مكان يحمل أبعاداً 

فھ��ي  ،وھ��ذا التي��ه فكان��ت الص��حراء برمالھ��ا الص��فراء كمع��ادل لھ��ذا الض��ياع الوح��دة وكث��رة القي��ود

 و; س�بيل إل�ى با:نسان الذي يحيط فھي كالسوار الخانق ،راء مقيد لهتحاصر ا:نسان برمالھا الصف

.  ..مث�ل امرأت�ك ،البادي�ة تحيط�ك مث�ل س�وار ،ھا أنت وح�دك تحت�رق وس�ط س�يارتك" ،الخAص منه

امرأت�ك .  ..تتطل�ع عب�ر الم�رآة ف�تھجم علي�ك.  ..تمسك بخناقك تلحق ب�ك ،البادية حولك أينما اتجھت

.  ..ندي�ة مثلھ�ا وأن�ت ت�ركض نحوھ�ا ب�A انتھ��اء.  ..بعي�دة مث�ل واح�ة.  ..ح�ةوھ�ي وح�دھا الوا، بادي�ة

)٢(اللعنة اللعنة أيھا القدر المجنون
  .فھي تجسد ا:نسان الذي ; يملك قدره ومصيره 

  :ةــالمدرس -و

ويص�ور التح�دي  ،المدرسة تشير إلى المثقف وصراعاته المس�تمرة م�ع الخط�أ والزي�ف دائماً 

وقد ترمز إلى الدول�ة وص�راع  ،#نه يحمل على عاتقه رسالة التنوير ؛ق المدرسالذي يقع على عات

أحسست فجأة ب�أن  ،وقفت أمام المنضدة المشوشة بالمراسAت الرسمية"، المثقف مع سلطات الفساد

 ب�دت، جامل�ه بنف�اق وابتس�م، إلى ال�رئيس المباش�ر وھو يتحدث، وأنه قميئاً مثل نملة ،قامتي تستطيل

أن�ا ، س�يدي -: وق�ال بح�دة، أمام�هأمس�ك بالعص�ى المم�ددة  ،كبيرة المصفرة قديمه ومنخورةال أسنانه

"...; بد من نقل أستاذ ا;جتماعيات، بحاجة إلى مساعدتكم
)٣(

.  

أسلوب الكاتبة في رسم المكان فقد استخدمت تقنية التقطيع المك�اني لرص�د  ولقد تطور وتنوع

ولك�ن ي�ربط ھ�ذه ا#م�اكن م�ع بعض�ھا ال�بعض خ�يط  ،خ�ربدأت في مكان وانتھت ف�ي مك�ان آ أحداث

تجمع�ت ف�ي مك�ان م�ا تس�تخدم ) أوراق قص�ة( فف�ي وھو تداخل الحدث مع البيئة والشخص�يات رفيع

غي�ر ظھ�ر المك�ان ا#ول  ،في كل مقطع القاصة تقنية التقطيع بأربع قطع نصية وكان المكان مختلفاً 

المك�ان و ،عي�ادة الطبي�ب ھ�و المكان الثال�ث ،في العمل غرفة رئيستھا فكان المكان الثانيأما  ،محدد

أما  ،إلى أن تغيب المكان في بعض القصص التجريدية القاصة وقد تعمدت، غرفة نومھا كان ابعالر
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 ا#خيرة وخاصة في قصصھا الرمزي�ة مث�لالمكان وقد غيبته القاصة عامدة فيظھر في مجموعاتھا 

 مظلم�اً  غائم�اً  ق�د ظھ�ر المك�ان فيھ�اف ،والنسر ،الشمس وقصة الغزال يركض باتجاه ،قصه الحصان

ووط�ن  ن القض�ية المطروح�ة تتعل�ق بأم�ةأولكن عدم تحديد المك�ان ھن�ا ي�ؤدي وظيف�ة ب�، غير محدد

  .و; تتعلق بجزء معين أو مكان معين ،بكاملة

  .انــالزم -٢

وإذا " ،القصص�يويقصد به إحساس الشخصيات القصصية بالزمن وكيفية توظيفه في النص 

ن الزم�ان ھ�و الحي�اة إكان المكان من خصائص ا#بعاد المادية للحي�اة ا:نس�انية ف�ي العم�ل ا#دب�ي ف�

ھو عالم الثوابت بينما يندرج الزمان في "نفسھا أو ھو الوعي بالحياة ومن ثمة أمكن أن يقال المكان 

"متغيراتعالم ال
  .الذي تشيد فيه القصة ويعد الزمن من أھم العناصر القصصية #نه الھيكل"، )١(

و ھو ارتداد منھا ا;سترجاع مختلفة  تقنيات ھند في مجموعاتھا القصصية وقد وظفت القاصة

دواف�ع  و الشخصية القصصية إلى أحداث ماضية منتھية سابقة ل�حداث المتوالية في النص #س�باب

خص�ية ف�ي الماض�ي ماضي الشخصية أو بيان موقف الشإلى كالتعرف  اقتضاھا ذلك الرجوع معينة

وتك�ون ( ،وغيرھ�ا إليه بعد أن تغيرت نظرتھا إلى ا#مور في ض�وء م�ا أس�تجد م�ن أح�داث توما آل

ي م�ن خ�Aل ا;س�ترجاع داخل ال�نص القصص�) المقارنة والمقابلة بين الماضي الخارجي والحاضر

"لزمن الماضي
)٢(

.  

 حس�ب م�ا تقتض�يه أح�داث طويAً قصيراً أو  رجع في مدته الزمنيةوقد يكون ھذا الزمن المست

أم��ا الحاض�ر فھ��و اللحظ�ات ا�ني��ة ، وحس�ب الھ��دف الم�راد توص��يله م�ن خ��Aل ا;س�ترجاع ،القص�ة

أم�ا المس�تقبل فھ�و  ،وكأنھ�ا تح�دث ا�ن أثناء سير الحدث فتسير ا#حداث اوإحساس الشخصيات فيھ

; تح�دث وتك�ون مج�رد وق�د  وقد تحدث ھذه ا#حداث فعAً  ،قبل وقوعھا استشراف أحداث مستقبلية

 ،ن القاص�ة تتAع�ب ف�ي إدراج ال�زمن فت�ارة نج�د ال�زمن الماض�يإ، استشراف ; يتحق�ق ف�ي ال�نص

اس�تخدمت القاص�ة ال�زمن وق�د  أخ�رى تستش�رف أح�داث قب�ل وقوعھ�اوتارة ، الحاضر وتارة الزمن

) ياء أخرىالعودة وأش(تقنية ا;سترجاع في العديد من القصص فالبطل في قصة  خAلالماضي من 

ھكذا ": العليم يقول الراوي سنة قبل ثAثين قديمة حدثت في طفولته أحداث لقصةا لنا من خAلينقل 

عرفت ..ا دموياً #نه حرمك حنان الوالد وأثار صراعً  ،تكرھه من ا#عماق..أنت تكره ھذا الرجل ،إذاً 

ن ام�رأة تخص�ه ت وال�دك #فقد.  .كانوا يخافون عليك منھم، أيامھا بسببه طفولة يركض الرعب في
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 ،ش�رف العائل�ةث�ار أب�وك وث�ار الرج�ال م�ن أج�ل .  .أس�عدمن طرف بعيد اتھمت بعAق�ة مريب�ة م�ع 

"ومات أبوك
  .وسنتحدث عن تقنية ا;سترجاع بتوضيح أكثر في الفصل الثالث، )١(

كما أن القاصة توظف الزمن الحاضر معتم�دة عل�ى تسلس�ل ا#ح�داث الزمن�ي ف�ي العدي�د م�ن 

 :تقول وقد برز حوار الشخصية الداخلي مع نفسھا الذي ; يتم إ; في اللحظة ا�نية للزمن ،قصصال

ً  -:تقدم من المرأة قال بصوت متقطع" ك�ان للم�رأة عي�ون  ،دق قلب�ه بجن�ون ،التقت العيون.  ..مرحبا

 ،ھ�زت رأس�ھا.  .مرحب�اً  -:سمعھا تقول بصوت مقرور وخ�ائف ،حزينة وواسعة تشعل عالم الروح

تسرب ال�دفء إل�ى عظامھ�ا وھ�ي  ،انتشرت أنفاسھا في المساحات القريبة منه ،واقتربت من المظلة

; أحب المطر  ،يتوقف والشوارع غدت مجنونه ھذا المطر ; -:قال بھدوء ،وتمسح يدھا ،تھز ثوبھا

قال�ت  ،في�ه حن�ين ش�اعر ن�زق يمل�ؤه الض�جر ودافئاً  كان صوته رخيماً  ،ارتعشت شغاف قلبھا.  .أبدا

"...ويبل��ل الع��روق الجاف��ة ،الغ��ائرة ا#عم��اقيغس��ل .  .إن��ي أحب��ه :بص��وت حم��يم
)٢(

إن ھ��ذا الح��وار  

المباش��ر ب��ين الشخص��يتين ق��د أش��ار إل��ى ال��زمن الحاض��ر ف��ي ال��نص ف��الحوار كأن��ه ي��دور ف��ي لحظ��ة 

ظھ�ر و ا;ستشراف ياك استشراف للمستقبل عند القاصة وقد كان ھن ،أي في الزمن الحالي ،القراءة

أن�ا ا�ن ; ش�يء ص�ار " :على لسان البطلة المريضة التي تتوقع موتھا قريباً  من خAل النص التالي

.  .تھ�رب من�ي،س�تخافني العي�ون الت�ي ،; ب�د أن العي�ون الت�ي س�تعرف س�ري ،ميAد ووفاة لي تاريخ

 Aمح��هبم ،وتذكرت��ه.....حت��ى ھ��وول��ن يج��رؤ أي منھ��ا عل��ى التطل��ع ف��ي أعم��اقي المس��كونة ب��الموت 

؟ أل�ن ...ھل سيجرؤ على أن يقبض على أناملي.  ..جدار عمريفي المحفورة .  ..المنحوتة في قلبي

ستصير ھشة بين  ،عظامي التي تمتصھا ا�ن شفاه الموت؟ ..المسكون ببرودة الموتيخاف ملمسھا 

ج�رأ وتطل�ع إل�ى ماذا ل�و ت..وحقيقياً ; نھاية له ًباردا سيخافني ويعرف أن دمي يرشح موتاً  ،أصابعه

وأعشاب برية  ؟ ألم يقل لي عشرات المرات إنھا غابات شربين وفراشات أودية ملونة..أعماق عيني

؟ ھل يجرؤ ا�ن عل�ى التطل�ع ف�ي أعم�اق ھ�ذه ..فيھما ؟ ألم يقل أن أحAمه تسكن..; نھاية ;متدادھا

)٣()؟...الغابات التي يركض الموت فيھما ويأكل العشب الندي ويمتص الرواء
أن الشخصية لم تمت  

#نھا على بعد وإنما تتحدث عن نفسھا وعما سوف يحدث بعد أن تموت وھي تتخيل دنو الموت منھا 

  .المرضفراش 
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  :الزمن النفسي -أ

الشخصية بالزمن يعني أحساس  ن النفسيوالزم، مت القاصة بالزمن النفسي للشخصيةلقد اھت

وق�د تجل�ى "،يتصل بوعيه ووجدانه وخبرته الذاتي�ة إنه إذ ،حساس ا�خرينمغايراً : خاصاً  أحساساً 

وبرز ھذا ال�زمن ف�ي المنول�وج ال�داخلي وت�داخل عناص�ر ال�زمن والص�ور والرم�وز وا;س�تعارات 

"; الزمن نفسه ،لتصوير الذات في تفاعلھا مع الزمن
)١(

وأن تصوير القاص للزمن النفسي يزيد من  

 فھناك لحظات سعادة يتمنى ا:نسان، لقي بواقعية القصةمصداقية الشخصية ويتضاعف إحساس المت

 ات انزع�اج أو ح�زن أو انتظ�ار تمض�يوھن�اك لحظ� ،أن تطول فإحساسه الزمني بھا يك�ون قص�يراً 

أح�داث ف�ي أو يستش�رف  ،يرتبط الماض�ي بالحاض�رفي نفسية الشخص ف ا#زمنةوقد تتداخل ، ببطء

ف�الزمن النفس�ي ل�نس�ان  ،أب�داً  ثث فع�Aً أو ; تح�دّ ث ھ�ذه ا#ح�داتح�دّ  ربم�او ،ث بع�دالقصة لم تح�دّ 

فيع�ود الماض��ي ف��ي  ،يختل�ف ع��ن ال�زمن ال��واقعي الموض��وعي ال�ذي يس��ير باتج��اه واح�د إل��ى ا#م��ام

 امت��دادفھ�ي "لحظ�ات م�ن ال��ذاكرة الت�ي ھ�ي مس��تودع لحف�ظ المواق�ف وا#ح��داث الت�ي تم�ر با:نس��ان

ياھ�ا إنھ�ا ديموم�ة ; رجع�ة فيھ�ا تحف�ظ ف�ي ثنا ،واح�د شيءفي الحاضر وصيرورتھما معاً  يللماض

سحرية تجدد خلق نفسھا في كل لحظ�ة ويس�تمر ب�التراكم ف�وق بعض�ه  ماضياً غير منقسم يكبر كنبتة

حامAً عنصر بقائه في ذاته مالكا قدرة آلية على ا;حتفاظ بنفسه وھكذا كل ما شعرنا وفكرنا ورغبنا 

منا متواثباً نحو الحاضر الذي سرعان ما ينضم ھ�و ا�خ�ر إل�ى به منذ طفولتنا ا#ولى يظل ماثAً أما

"صفوفه
)٢(

ف�ي بامت�داده ينتظ�ر في�ه زميلت�ه  ف�ي زم�ن خ�اص يع�يش )خم�س دق�ائق( فھذا بط�ل قص�ة 

سيس�ألھا ع�ن  ،يده ما زالت تمس�ك المق�بض الناص�ع" المكتب وقد تولدت لديه مشاعر خاصة نحوھا

آ;ف  ؟ ھ��ذا يعن��ي مئ��ات ال��دقائق..تغي��ب.  .الفك��رة عتهلس��.  .ھ��ل س��تغيب.  .تأخرھ��ا بطريق��ة رس��مية

ربما تحضر بع�د .  .لم تأت..التاسعة ودقيقة ونصف.  .ما أطول الزمن وما أكثر ما نعيش.  .الثواني

لم��اذا ت��ركض بھ��ذه ..تتس��ابق مجنون��ة..ت��ركض..ث��وان أخ��رى ت��ركض.  .ودقيقت��ان التاس��عة.  .قلي��ل

س�تأتي .  .#م�ر ھ�امت�أخرت  لربم�ا ؟ لم ت�أت..؟؟ والى متى..؟ إلى أين تمضي..الغباء الرعونة وھذا

"ستأتي تقرع الباب بيدھا الصغيرة الناعمة
ويحس  إلى ا#مام يسير أن ھنا ; يريد الزمن فالبطل، )٣(

 هنفسيته ھ�و ورغبت�ه ف�ي أن ي�رى حبيبت�سريعاً وھذا إحساسه الخاص المضاعف بسبب يمضي  بأنه

  .سرعة لعلھا تأتي إلى الدوام ويراھابلذلك ; يريد الوقت أن يمضي 
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فھي ; تس�تطيع ، يتضح الزمن النفسي التوتري عند البطلة )عاقرال مرأةابتسامة ال(وفي قصة 

عاقر ;  امرأة وھي ،الشخص الذي تريد الزواج به عن زوجةمھا النفسي لما تتخيله زالنوم بسبب تأ

فتع�يش زمن�اً نفس�ياً خاص�اً  ،الرغب�ة والتع�اطف فھي تقع في حيرة بين، أطفا;ً وھذا ما يؤلمھا تنجب

 ..وعيون�ك المدھش�ة تحاص�رني، س�تون دقيق�ة انزلق�تكلم�ا .  .تظل تدق.  .تظل الساعة تدق" :تقول

.  .أن�ت.  .الص�مت.  .الم�رأة الع�اقر..عيني�ك فإنھم�ا غلبت�اني ح�ولي عن�ي.  .عيناك جميلت�ان.  .جبانة(

ھذه الدوامة القاتل�ة ،; بد أن أغفو،; تتركني عيونك أغفو ،أغفو ;..مرات..تأدفن رأسي مرا .).أنا

)١(قاسية تعذبني بسادية المقيتة تبتلعني
.  

 ،لحظات المستقبل وھي لم تأت بعد ة في القصةعيش البطلت )الموت وسط الزنابق( وفي قصة

 ل�ي ت�اريخ ص�ار ،أن�ا ا�ن ; ش�يء": خاص�ة تق�ولتعيش زمناً نفسياً مغايراً بأحداث مس�تقبلية  وإنما

ولن ...تھرب مني ،العيون التي تعرفني ستخافني ،; بد أن العيون التي ستعرف سري ،ميAد ووفاة

وتذكرت�ه بمAمح�ه المنحوت�ة ...حت�ى ھ�و...لتطلع في أعماقي المس�كونة ب�الموتيجرؤ أي منھا على ا

؟ أل�ن يخ�اف ...ھ�ل س�يجرؤ عل�ى أن يق�بض عل�ى أن�املي.  ..المحفورة في جدار عمري.  ..قلبيفي 

ستص��ير ھش��ة ب��ين  ،الم��وت ؟ عظ��امي الت��ي تمتص��ھا ا�ن ش��فاه...ملمس��ھا المس��كون بب��رودة الم��وت

...وحقيقياً ; نھاية لهويعرف أن دمي يرشح موتاً بارداً سيخافني  ،أصابعه
)٢(

.  

ب�ين الماض�ي  الشخص�ية من القصص داخل نفس�ية ي العديدف وتتذبذب كما أن ا#زمنة تتداخل

القاص�ون ليزي�دوا  اس�تخدمھا الت�ي و ھي من التقنيات الحديث�ة ،ستخدام تقنية ا;سترجاعبا والحاضر

عAقات�ه ه ا:نس�ان ف�ي العص�ر الح�ديث بس�بب التوتر ال�ذي يعيش�وبين التوتر في الزمن  التناسقمن 

ً  فقد أصبح الفرد يشكل عالماً ، المفككة مع ا�خرين  دأخ�ذ الف�رفق�د  ،الجماع�ةمنفصل ع�ن  بذاته قائما

البطل��ة  تع��يش )الوش��م( ي قص��ةف��ف، ف��ي الع��ودة إل��ى الماض��ي م��ن أج��ل أن يھ��رب م��ن م��رارة الواق��ع

فتتذكر نظرتھا القديمة إلى الجدة عندما  ،استرجاعي مغاير للزمن ا�ني في القصة لحظاتھا في زمن

ة أما ا�ن مع مرور الزمن تعيش ھي في نفس منظر الج�د ،كانت طفلة وكيف أنھا كانت تخاف منھا

؟ أرتعد وأخفي يدي في ..ھل تخيلتك الذاكرة إذا ؟لحم ودم وشرايينھل كنت حقيقة من ": القديم تقول

كانوا يأخذونني معھ�م ف�ي  ،أخشى أن يجيء العيدأعترف لك ا�ن بأنني كنت ..! جيبي وأستحضرك

تجلس�ين  ،كن�ت دائم�اً ھن�اك ،زيارة موسمية إلى الشرفة العالية التي تطل على س�ھل ح�وران الفس�يح

)٣(بأبھة عجيبة ومعك يجلس قرن كامل
.  
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  :ھذا المحور إلى ما يلي قراءةوقد نخلص من خAل 

بيئ�ة الوطني�ة ث�م أم�اكن البيئ�ة المحلي�ة ث�م ال تنوع القاصة في ا#مكنة المص�ورة فتنطل�ق م�ن تس�مية -

  .البيئة العالمية

ال�نص والت�ي ق�د تخ�الف الد;ل�ة  تخدم الرؤي�ة المطروح�ة ف�ي إيحائيةتصور القاصة المكان بد;لة  -

  .متعارف عليھاال

  .فھي تزيد من تأزم الشخصية واغترابھا د;;ت سلبية تعطي ا#ماكن المقلقة عموماً  -

ف��ي قص�ص القاص��ة وق�د حملت�ه القاص��ة د;ل�ة س��لبية  المص�ورةان البي��ت ھ�و أكث��ر ا#م�اكن لق�د ك� -

  .المتعارف عليھاتختلف عن النظرة السائدة 

  .لقاصة في الزمان المطروح في مجموعاتھا القصصيةتتنوع ا -

  .للقاصة ھند مكثف في المجموعات القصصية يمتاز الماضي بحضور واسع -

  :بناء ا�حداث: خامساً 

والحدث ھو اقتران فعل بزمن وھو ;زم في "من أھم العناصر في النص القصصي  ا#حداث

أن يكتفي بعرض الحدث نفسه دون مقدمات�ه  -أرادإذا  –القصة #نھا ; تقوم إ; به ويستطيع القاص 

ثA في القصة الطويلة أو أو نتائجه كما في القصة القصيرة أو يعرض ھذا الحدث متطوراً مفصAً م

"الرواية
)١(

والتطور ھو الذي يبعث في " وا#حداث في القصة تتطور إلى أن تصل إلى ذروة التأزم 

ا السحرية التي تحرك الشخص�يات عل�ى ص�فحات القص�ة القصة القوة والحركة والنشاط وھو العص

وتسوق الحوادث الواحدة تلو ا#خرى حت�ى ت�ؤدي إل�ى تل�ك النتيج�ة المريح�ة المقنع�ة والتط�وير ھ�و 

الدافع الملح الذي يحمل القارئ على تقليب صفحات القصة بلذة ونھم لكي يكتشف النھاية التي تبلغھا 

المستقر ال�ذي ت�ؤول إلي�ه الشخص�يات ف�ي تفاعلھ�ا المس�تمر  الحوادث في سيرھا الحثيث يتعرف إلى

"مع الحوادث
)٢(

فالقصة كانت تبن�ى عل�ى ت�رابط ا#ح�داث وتسلس�لھا فتعتم�د ا#ح�داث عل�ى الت�رابط  

 ،ولك��ن ا#ح��داث ف��ي القص��ة الحديث��ة تح��ررت م��ن قي��ود ھ��ذا الترتي��ب بكثي��ر م��ن المرون��ة ،والس��ببية

أو تبنى أحداث القصة على لحظات ، عتمداً على تقنية ا;رتدادفأصبح القاص يبدأ قصته من نھايتھا م

 ،فA يتقيد بتتابع الزمان وواقعية المكان مضيئة من داخل الشخصية فيدخل القاص إلى أعماق النفس

فالق�اص ; يتقي�د بعنص�ر م�ن الزم�ان ف�ي ع�رض  ،بذلك التسلس�ل الزمن�ي بمفھوم�ه الت�اريخي"فيفقد 

فھ�و يستحض�ر  ،ليعنى بلحظ�ات ش�عورية وإنس�انية ; بلحظ�ات زمني�ة الحدث وإنما ھو يتجاوز ذلك
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الحدث من الماضي وقد يتبعه بحدث من الحاض�ر ويخلط�ه ب�آخر م�ن المس�تقبل ث�م يع�ود لين�بش م�ن 

ھ�ذه ا#ح�داث ف�ي أكث�ر  وتعتم�د ،كت�راث لمنط�ق تسلس�ل ا#ح�داثاذاكرته أحداثاً أخرى وھكذا دون 

"على ا;رتداد ريقة تيار الوعي أوا#حيان على ط
 ويجب أن تتضافر جميع العناصر في القصة ،)١(

  .في بناء نسيجي محكم يخدم الحدث ويزيد من جAئه ومصداقيته

كم��ا كان��ت  ،منھ��ا القاص��ة ھ��ذه ا#ح��داث وك��ان الواق��ع م��ن أھ��م المص��ادر الت��ي اس��تقت وق��د

  .اتھافي مجموع للحدث القصصي من مصادر تصويرھا مصدراً آخر التاريخية مرجعيتھا

التسلس�لي الحدث القصصي فلم تتب�ع ھن�د الترتي�ب  وقد تنوعت القاصة ھند في طريقة عرض

 ال�ذي ش�كل المنطل�قا;رت�داد وإنم�ا كان�ت تعتم�د كثي�راً عل�ى ، فق�ط الزمني في بناء قصتھا القص�يرة

ة فكان�ت البني� ،فھ�ي تتذب�ذب ب�ين الماض�ي والحاض�ر في مجموعاتھ�ا ا#ول في ھيكلية البناء الزمني

 مطابقة تماما للرؤية المطروحة ومن القصص التي اتبعت فيھ�ا القاص�ة الح�دث ف�ي تسلس�له المتت�ابع

حيث يبدأ الحدث عندما تذھب البطلة إلى المص�ور م�ن أج�ل أن يل�تقط لھ�ا ص�ورة  ،)قصة الصورة(

 تطل�بولكنه يطلب منھا أن تبتسم ابتسامة مليئة بالسعادة فترفض البطلة ذل�ك و ،بسيطة تصلح لھوية

ولكنه يص�ر أن تك�ون ص�ورتھا بابتس�امة فت�رفض ، منه أن يصورھا صورة بسيطة كما تريدھا ھي

، وتخرج من غرف�ة التص�وير باحث�ة ع�ن مص�ور آخ�ر يص�ورھا بالطريق�ة الت�ي تختارھ�ا ھ�ي ،ذلك

ً  ةصورة مطابق مصور الثاني ھون الأب ءولكنھا تتفاجى  مص�ادرةلمص�ور ا#ول وال�ذي يري�د ل تماما

وھنا يتطور الحدث و يتصاعد بتسلسل زمني  ،أن تكون صورتھا مثلما يرغب ھو وإجبارھاحريتھا 

"يحتوي على الرتابة في الطرح فيكون مبنيا على السببية في تصاعده نحو ا#على
)٢(

.  

وخي�ر مث�ال  ،وقد يبنى الحدث على التذبذب بين الماضي والحاض�ر م�ن خ�Aل تقني�ة الت�داعي

 ،فيب�دأ الح�دث ف�ي زم�ن القص�ة ف�ي الحاض�ر) المطر يغسل ك�ل ش�يء(ة يوضح لنا ھذا التذبذب قص

ر إل�ى ا#م�ام يعندما كسرت الخادمة المسنة المنظر الزجاجي الثمين فا#حداث ف�ي تص�اعدھا ل�م تس�

تبتلعھا دائرة الكوابيس وتعود بھا  و، ا#لم الماضي م الحاضر معولكنھا ترتد إلى الخلف فيرتبط ا#ل

بعد ذل�ك يتص�اعد  ،والحطام والدم الذي يم� المكان الحرب والى دوي الطائرات الذاكرة إلى أجواء

الحدث في عودته إلى الحاضر في القصة فتطرد صاحبة المنزل الخادمة العجوز من البيت فل�م تع�د 

ث��م يتط��ور الح��دث م��رة أخ��رى ف��ي ارت��داده إل��ى ال��زمن  ،ثمين��اً  بحاج��ة إليھ��ا بع��د أن حطم��ت منظ��راً 

ي تل��ك اللحظ��ة عب��ر ال��ذاكرة ف��ي س��احات المخ��يم الص��امتة وال��دروب الض��يقة الماض��ي فتع��يش ف��

 فتق�ول لھ�ا ص�احبة ،ثم يتطور الحدث وتعود إل�ى الحاض�ر م�رة أخ�رى ،وا#حزان الممتدة بتراكمھا
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ثم يتصاعد الحدث م�رة أخ�رى  ،; احتمل المزيد.  .ضيقوقتي  أرجوكِ  المنزل طالبة منھا الخروج

الش��احنة الت��ي نقل��تھم م��ن وط��نھم وتت��ذكر أط��راف الن��اس المحترق��ة  كروتع��ود إل��ى الماض��ي فتت��ذ

فتطل��ب الخادم��ة م��ن  الحاض��ر ف��ي القص��ة إل��ى الوق��ت يتط��ور الح��دث ويع��ودبع��د ذل��ك  ،والمخ��اوف

عن�دھا ترت�د ، صاحبة المنزل أن تجمع شظايا الزجاج والحطام من المكان فتجيبھ�ا بن�زق ; اتركيھ�ا

معرك�ة م�رة أخ�رى وت�رى البط�ون المفتوح�ة ورائح�ة الم�وت الت�ي ا#حداث إلى الخلف إلى ساحة ال

بعد ذلك تعود إلى الحاضر في زمن القصة وتصور العجوز الخادمة وھ�ي تج�ر ، المكان كانت تم�

 ث�م يتص�اعد الح�دث ف�ي ،أقدامھا باتج�اه الب�اب وتطل�ب م�ن ص�احبة المن�زل أن تبق�ى إل�ى الغ�د فتقب�ل

قديمة ألمشرقة عن�دما كان�ت ال�دنيا تمط�ر بحن�ان وكي�ف كان�ت عودته إلى الماضي فترسم الصورة أل

م��ن خ��Aل تقني��ة  فالقاص��ة كان��ت تط��ور بن��اء ا#ح��داث ف��ي ھ��ذه القص��ة ،)المزاري��ب(تغتس��ل بمي��اه 

البداي��ة  ،ب�ين الماض�ي والحاض�ر ول�م ترت�ب ا#ح�داث كم�ا ك�ان معھ�وداً  ا;س�ترجاع وتذب�ذب ال�زمن

)١(السببية على تمدالوسط النھاية في ترتيب زمني متسلسل يع
.  

الحاضر
الحاضر
الحاضر 

الماضي
الماضي
الماضي
الماضي
الماضي

الحاضر

الحاضر

) المطر يغسل كل شيء ( بناء ا)حداث في قصة 

تتذبذب ا-حداث بين الماضي والحاضر

.  

ص لھ�ذه التقني�ة ن اس�تخدام الق�اإف�ي بن�اء ا#ح�داث و استخدمت القاصة ھند تقني�ة التقطي�عوقد 

وحتى يستخدم القاص  ،وفي بنيته ارتباطاً مباشراً  يرتبط بالحدث مكانياً أم  زمانياً  سواء أكان التقطيع

ن ت�دور القص�ة ف�ي أن التقطي�ع زماني�اً ك�فيك�و"،ھ�ذه التقني�ة ;ب�د أن يك�ون ھن�اك مب�رر لھ�ذا التقطي�ع

أو يكون القطع في الحدث  ،فتدور ا#حداث في أكثر من مكان مكانياً  زمنين مختلفين أو يكون تقطيعاً 

"وھو بدوره يرتبط بالتقطيع المكاني أو الزماني
)٢(

.  

م�ن  فتكون�ت القص�ة ،بن�ي الح�دث عل�ى تقطي�ع زم�اني) ريح الشمال تھب من بعيد( ففي قصة

Aكان�ت زرق�اء اليمام�ة تخب�ر قومھ�ا ب�أن لصوص�اً ق�د نھب�وا ) أ(المقط�ع ا#ول ) لوحات(ث مقاطع ث

في�ه الزم�ان  فقد كان) ب( البيت ولكن قومھا استخفوا حديثھا ولم يكترثوا لما تقول أما المقطع الثاني

شتموھا ولم  ولكنھم أيقظتھم وقد، وقومھا يغطون في نومھم كان أھل زرقاء اليمامة وقت أن، مختلفاً 

غير محددة عندما ندم أھلھا وقومھا بعد أن فقد كان بعد مدة زمنية ) ج( أما المقطع الثالث ،يستيقظوا
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مث�ل غاب�ة ص�نوبر و زرق�اء اليمام�ة مث�ل ش�معة عي�د اوقد رأو، على كل ما يملكون الغريباستولى 

  .بري

جب ا

الزمان الثاني  الزمان الثالثالزمان ا-ول

التقطيع الزماني في قصة زرقاء اليمامة 

. 

ا#ول  ق�د ك�ان المك�انف )أوراق تجمع�ت ف�ي خري�ف م�ا( أما التقطيع المك�اني فوج�د ف�ي قص�ة

 ،مستشفاً من النص وھو الشارع عندما كانت ھي وا�خر في الشارع معاً يتباد;ن العبارات التقليدية

، في أعماق صدرھا بحرية لوتسير بعد أن تودعه دون أن تلتفت إلى الخلف مع نسمة خريفية تتغلغ

العم�ل وتس�تغرب ھ�ي ذل�ك #نھ�ا  وھو المكتب فتمتدحھا رئيستھا ف�ي، )ب(فتصل إلى المكان الثاني 

فقد كان ف�ي ) ج(أما المكان الثالث  ،ليست انجح العاملين و; تمتلك مؤھAت علمية و; خبرة طويلة

أيضاً بA توقف ثم يقول لھا بأنھا  فيطلب منھا الطبيب أن تراجعه باستمرار ويبتسم لھا غرفة الطبيب

ساد المجتمع من تبدل للقيم وا;ختيارات الغريبة فالقاصة تحتج على ما  ،أجمل مريضة تدخل عيادته

غرفتھا المنزلية فالبطلة تنتقل داخ�ل ھو ) ج( أما المكان الرابع، التي تبنى على مقاييس غير منطقية

  .أمكنة مختلفة باستخدام تقنية التقطيع

كن في لم ي) الوحل( في قصةالمكاني تتفق الباحثة مع الناقد عبد هللا رضوان في أن التقطيع و

  .المكاني محله إذ لم يوجد في القصة ما استوجب استخدام تقنية التقطيع

دجب ا

المكان الثاني  المكان الرابعالمكان الثالثالمكان ا-ول

التقطيع المكاني في قصة أوراق تجمعت في خريف ما

.  

أو ماض�يھا فتص�ور  ،وقد تبنى ا#حداث على تصوير النفس البشرية في أحاسيسھا وتطلعاتھا

 ،)استعراض لكومة عAقات مبتورة في غرفة ضيقة( خلجات النفس وانفعالھا وھذا ما كان في قصة

داخ�ل تل�ك الغرف�ة  ،ر البطل وما يعتريه من ضياع وتشتت واغتراب ووح�دةالقصة مشاع فصورت

  .الضيقة
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  :النسيج اللغوي: سادساً 

ولكنھ�ا توص�ل المعن��ى بف�ن الكلم�ة مكتوب��ة أي  ،أداة تواص�لية غي�ر منطوق��ة وھ�و عب�ارة ع��ن

واض�ح المستخدمة في القصة من أجل إيصالھا إلى المتلقي بشكل  والمفردات الدالة ا#لفاظ مجموعة

يا "وما يفسرھا في قول "مجموعة وسائل ا#دبيالعمل "شكلوفسكي "فتتحد في ضوء مقولة  ومفھوم

فاللغ�ة أب�رز عنص�ر م�ن عناص�ر  ا#دبيعن والوسيلة باعتبارھا الشخصية الوحيدة للعمل "كبسون 

لوس�يلة ش�كل جم�الي متكام�ل فالحبك�ة ف�ي القص�ة تقاب�ل ا إلىتعني عندھم تحول المادة  #نھاالوسيلة 

 وا;س�تطراد والتض�مين وا;رج�اء كا:يج�ازوالوسائل المستخدمة ف�ي تش�كيل الحبك�ة لغوي�ة الط�ابع 

عناصر الجمالي�ة ال أھمفاللغة وفق ھذا الفھم عنصر من  والنظم والموازاة والتقديم والتأخير وا:طار

"في القصة
)١(

القص�يرة الحديث�ة لغ�ة أن لغ�ة القص�ة " كتابه البنى الس�ردية يقول عبد هللا رضوان في 

مك�ان تبتعد قدر ا:، ھي لغة ذات جمل خبرية قصيرة ،ولكنھا مدھشة في ا:يصال، بسيطة التركيب

وھي ترتبط كذلك بالشخص�يات  ،نسيال اللغوي المتدفق دون رادعوعن التسيب في ا;، عن النعوت

)٢(ومستوى وعيھا ارتباطا حثيثاً 
.  

وأن يك�ون لمفرداتھ�ا د;;ت  ،ص�يرة مكثف�ة م�وجزةفمن الضروري أن تكون لغة القصة الق"

بعيداً عن ا:طالة والدوران الف�ارغ  ،ولعباراتھا رصانة واتجاه محدد نحو الھدف المعنوي ،واضحة

)٣(ويشترط في ھذه اللغة أن تكون ذات إيقاع ينسجم وسير الحدث القصصي
.  

ال��ذي يح��اول م��ن خAل��ه ينبغ��ي عل��ى الق��اص أن ; تك��ون اللغ��ة ھ��ي الھ��دف ا#ساس��ي  وطبع��اً 

إلى المتلقي في  توصيلةالذي يؤدي إلى ضياع المعنى المراد ، التAعب با#لفاظ لمجرد ا;ستعراض

للقارئ صياغتھا وعرضھا  وطريقة في القصة فاللغة المستخدمة"ا#لفاظ اللغوية سراديب ومتاھات 

ء ير عن المواقف والمش�اعر وا#داللتعب ليست استعراضاً للمقدرة اللغوية بل ھي مسالة تطويع اللغة

"الغرض الفني والجمالي في القصة
 ،بين القاص والمتلقي يتم التواصل الفكري فعن طريق اللغة، )٤(

 الخ�ارج تقت�رب م�ن الوج�دان وتس�عى #ن تص�طبغ بمس�حة أكثر من بالداخل اللغة في عنايتھا" وإن
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وى الرؤي�ة والموق��ف والموق��ع ال��ذي تأثيري�ة ش��عرية ولك��ن ھ�ذا ; يخرجھ��ا ع��ن واقعيتھ�ا عل��ى مس��ت

"اختاره الكاتب لكل شخصية
)١(

.  

لتكون  ،تھا القصصية وأولتھا الكثير من العناية وا;ھتمامقد حفلت القاصة ھند أبو الشعر بلغو

فتس��تخدم العب��ارات المكثف��ة ، ا#داة الت��ي تنق��ل أفكارھ��ا وأحاسيس��ھا إل��ى المتلق��ي بج��Aء اللغ��ة بمثاب��ة

جعلھ�ا  خاص�اً  أس�لوبياً  إل�ى أنھ�ا أض�فت عليھ�ا طابع�اً  إض�افة ،ھا اللغ�وي المحك�موالمركزة في نس�يج

حلق�ة  إل�ىالدال�ة  بجملھ�ا المكثف�ة حيث تتحول اللغة في مجموعاتھا القصصية، رب من لغة الشعرتقت

، ھا وتأزمھ�ا وانكس�ارھافتتض�ح ال�نفس ا:نس�انية بض�ياع تصل بين القاصة والمتلقي الق�ارئ للقص�ة

ل��نفس البش��رية فيمت��زج ال��وعي س��تخدمت لغ��ة الحل��م لتزي��د م��ن ھ��ذا الج��Aء لمكنون��ات اكم��ا أنھ��ا ا

Aاللغة الفصحى في ج�ل  وقد استخدمت، ج القصصي في مجموعاتھا القصصيةوعي داخل النسيوال

فكان��ت المس��تويات اللغوي��ة واح��دة ب��ين جمي��ع الشخص��يات المص��ورة عل��ى  مجموعاتھ��ا القصص��ية

 ا#م��يم��ع لغ��ة  وظ��ف وتتماث��ل أيض��اً فلغ��ة الطال��ب تتماث��ل م��ع لغ��ة الماخ��تAف بيئاتھ��ا وأوض��اعھا 

إن العامية ف) سالم المحمود يزور عمان( بشكل واضح إ; في قصة العامية ةتستخدم اللغلم  والقاصة

 ي��ة البس��يطة تظھ��ر بوض��وح م��ن خ��Aل الح��وار ال��دائر ب��ين الس��ائق وب��ين س��الم المحم��ود بط��لالمحك

  :القصة

  .بدي أشتري أرض ابن عمك كلھا.  .ديا سالم المحمو -"

  ؟...ا#رض كلھا -

"؟ أيوه كلھا..شو بدو فيھا -
)٢(

 :وفي موضع آخر من القصة ورد 

  .اندفع صوت سالم المحمود القروي بنبرته العالية في مدى عمان الجديدة تماماً كما"

  .عبدليرجع إلى الأيا عمي هللا يطول عمرك  :اعتاد أن يندفع في مدى القرية الواسع

  .استدار السائق بعث منظر شاربه الكثيف ا;طمئنان في نفس سالم المحمود

"أيوه يابا رجعني محل ما أخذتني؟ ..للعبدلي يا حاج -
)٣(

.  

 بكث��رة فھ��ذه الرم��وز تجس��د )ا;س��تفھام(كم��ا إن القاص��ة تس��تخدم ا#س��لوب اللغ��وي ا:نش��ائي 

ا#س�ئلة  ايا الحياة والوجود فھي تثي�ر الكثي�ر م�نالتجربة ا:نسانية والحيرة التي تقطن نفسھا من قض

المفتوحة التي ; تحتاج إلى إجاب�ة وإنم�ا تطرحھ�ا عل�ى الق�ارئ م�ن خ�Aل الشخص�ية ليح�دث تفاع�ل 
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مشترك بين المتلقي والموضوع المطروح ومن ھذه ا#سئلة الواردة في ثنايا  وجداني من نوع خاص

  .النصوص

  .٣٤ص"يقھقھون؟ أقصد عندما ..وھل تسيل دموعھم"

  .٤٣ص"لماذا؟.  ..ھي لماذا نولد فقراءيا إل"

  .٥٥ص"؟كيف يموت الناس في قلب اللھب"

  .٨٢ص"؟لماذا ; تصدقين يا أمي"

  .١٢٤ص"؟في أي جحيم ؟أين يذھب أين يذھب شAل الدم الذي ينساح"

كما أن القاص�ة اس�تخدمت أس�لوب ا;نزي�اح التركيب�ي ف�ي العدي�د م�ن الجم�ل وتوظفھ�ا حس�ب 

 معنى وتوسيعه فتجود اللغة وتتعددنزياحية لتكثيف البعض التراكيب ا; ا:مكانية القصصية فتستثمر

ق المع�اني العادي�ة للكلم�ات فيتعم� وتعطي عAمات ;فته تستفز المتلق�ي وتجب�ره عل�ى تج�اوز د;لتھا

صة قربتھا م�ن خا كلمات والجمل بتراكيبلل ھاستخدامان إو، باللغة محاو;ً كشف الرموز ود;;تھا

إل��ى الجمالي��ة ف��ي  إض��افةالقصص��ية جمالي��ة وإث��ارة س��معية  اللغ��ة الش��عرية مم��ا أض��اف عل��ى لغتھ��ا

  .نزياحية الواردة في المجموعاتالتراكيب ا; ا#مثلة على ومن كيب القصصيةاالتر

  .٣١ص"قال أبي والحزن يعصر وجھه "

  .٤٣ص" ن تعيرني حذائھاأصوتي ينكسر كلما حاولت أن اطلب إليھا "

  .٥١ص"تبخر الحماس من مسام جلدي"

  .١٠٢ص"رئتيك بحرية عبئھاھي رائحة الشمال الحلوة "

  .٢٤٤ص" ؟أ; تشم رائحة الخيانة"

ل في إيقاع واحد بعب�ارات اللغة الرمزية المتداخلة مع الوصف والتحلي القاصة استخدمتوقد 

د;;ت وخي�ارات  ن�ى فق�ط ب�ل أنھ�ا تفج�رفاللغ�ة ; تنق�ل المع ،عميقة وكثرت احتمالية التأوي�لد;لية 

إلى ثنايا وأعماق اللغة المستخدمة من أجل  تجعل المتلقي يتفاعل مع النص من خAل الغوصعديدة 

 الت��داخل م��نح القاص��ة خاص��ية أس��لوبيه انحرف��ت ع��نن الوص��ول إل��ى د;;ت الرم��وز ومعانيھ��ا وإ

القصص�ية  وكيفي�ة توظيف�ه ف�ي المجموع�اتلرم�ز وسنتحدث عن ا للقصة التقليديةالمعھودة  التقليدية

  .الفصل الثالث بتفصيل أكثر في

الت��وتر والض��ياع فس��اد القل��ق و لق��د التحم��ت لغ��ة القاص��ة ب��الجو الفك��ري والنفس��ي الخ��اص

راق القاصة في ھواجسھا الداخلية صنعت من لغتھا لغة قائم�ة ب�ذاتھا فالتعج�ب شخصياتھا وأن استغ
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إلى الل�ون والرائح�ة والملم�س م�ن  أائر تجده القاصة غير كاف فتلجوا;ستفھام والنفي وتنويع الضم

 أج�ل أن تجع�ل المتلق�ي يع�يش ويح�س بحال�ة الت�أزم للشخص�ية وكأن�ه يش�اھد مش�ھداً س�ينمائياً درامي��اً 

 ً م�ع لغ�ة القص�ة القص�يرة المكثف�ة والموحي�ة  ث�م أن جملھ�ا ج�اءت قص�يرة مت�وترة منس�جمة ،متحركا

  .قةبد;;تھا المتعددة العمي

داخل�ي فيھ�ا ج�رس موس�يقي  وقد جاءت جملھ�ا قص�يرة مكثف�ه وعميق�ة قريب�ة م�ن لغ�ة الش�عر

; "يتضح ذلك من خAل المقطع التالي من قص�ة يمام�ة ال�روح والس�جع الموج�ود ف�ي نھاي�ة الجم�ل 

 إل��ىجبھت��ي  أس��ند، تلف��ح وجھ��ي، يح الب��اردةرتتس��رب ال��، أف��تح الناف��ذة، أن��ت و; اليمام��ة مع��ي الي��وم

ھ��ل يمك��ن أن يك��ون .  .وأت��رك #نفاس��ي حري��ة ا;لتص��اق عل��ى الس��طح المص��قول، ج الب��اردالزج��ا

أع��رف أن��ك ..وننتظ��رك، نتوح��د أن��ا والمط��ر والم��دى الواس��ع ؟..الخ��ذ;ن مض��اعفاً ًف��ي ھ��ذا الع��الم

"; بد أن تجيء..ستجيء
)١(

.  

افظ عل�ى بن�اء تفي�د الحرك�ة والتت�ابع وتح�"ثم أنھا اعتمدت عل�ى الجم�ل الفعلي�ة القص�يرة الت�ي 

"سرعة التواصل بين القصة والمتلقيتوتري يساعد على 
)٢(

.  
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  الفصل الثالث

  

  تقنيات السرد والقص عند ھند أبو الشعر

  

  .الحوار :أو;ً 

  .الوصف: ثانياً 

 ً   .الخصائص السيميائية: ثالثا

  .ا;سترجاع وا;ستباق : رابعاً 

 ً   .التناص: خامسا

  .الرمز : سادساً 

 ً   .الحلم : سابعا

ً ث  .الراوي: امنا
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 اتــالتقني

 إن المتتبع لقصص ھند أبو الشعر يلحظ بأنھا قد تنوعت في استخدام تقنيات قصص�ية س�ردية

 وا;س��ترجاع وا;ستش��راف والخص��ائص الس��يميائية ،والوص��ف ،الح��وار(مث��ل  متع��ددة ومتنوع��ة

ي توج�د ف�ي متن�اول ھ�ي الوس�يلة الت�" ،والتقني�ة ...)والتناص والرمز والحل�م وتع�دد ال�رواة وغيرھ�ا

"أو أنھ��ا الوس��يلة الت��ي يت��وفر عليھ��ا للت��أثير ف��ي الجمھ��ور ،المب��دع ليكش��ف ع��ن نواي��اه الخاص��ة
)١(

 

و; يقتص�ر عل�ى ا#س�لوب  ،فيستخدم القاص أساليب متنوع�ة ف�ي طريق�ة ع�رض الح�دث القصص�ي

ا#ح�داث وإنما يحاول القاص إلى التحديث والتجديد ف�ي طريق�ة ع�رض ، السردي المباشر السطحي

ولكن  ،من أجل إضافة المزيد من العمق والجمال الفني للفكرة المطروحة، واستخدام تقنيات متنوعة

وأن ; تك�ون التقني�ة ھ�ي المقص�ودة بح�د ذاتھ�ا ، يجب أن يحسن القاص توظيف التقنيات المستخدمة

ول إل��ى الرق��ي وإنم�ا تظھ��ر القيم�ة للتقني��ة إذا أحس��ن الق�اص اس��تخدامھا بطريق�ة تخ��دم القص��ة للوص�

ھ�ذه التقني�ات ھ�ي مج�رد  أؤك�د أن: "يق�ول عب�د هللا رض�وان، بطريقة ع�رض ش�يقة وجذاب�ة للمتلق�ي

 قيم�ة اجتماعي��ة أي أنھ�ا ب��ذاتھا حيادي�ة ; ،إليھ�ا المب��دع لخل�ق الش�كل الفن��ي ال�ذي يري�ده وس�ائل يلج�أ

حم�ل وع�ي ورؤي�ة عب�ر  ،سياسية لھا وإنم�ا تج�يء قيمتھ�ا م�ن كيفي�ة توظيفھ�ا لحم�ل خط�اب المب�دع

وإتقان التعامل معھا ھو الذي  ،كما إن حسن استخدامھا ،الشخصيات التي يخلقھا المبدع في قصصه

"يجعل من المبدع فناناً 
)٢(

.  

من أجل تجلي�ة  ،وقد وقف البحث على أبرز التقنيات القصصية في مجموعات ھند أبو الشعر

إل�ى المتلق�ي  ى استطاعة القاصة بلورة رؤيتھ�اومد ،وبيان طريقة استخدام القاصة لھا ،ھذه التقنيات

  .متعددة و متنوعة وتقنيات قصصية، ة فنيةيثابطريقه حد

  وارــالح: أو4ً 

ولھذا كان من أھ�م الوس�ائل الت�ي يعتم�د ، الحوار جزء ھام من ا#سلوب التعبيري في القصة"

السلس المتقن مص�دراً  وعAوة على ذلك فكثير ما يكون الحوار، عليھا الكاتب في رسم الشخصيات

"من أھم مصادر المتعة في القصة
)٣(

ا#ح�داث م�ن خ�Aل الح�وار  ن كاتب القصة يصور ويطرحإو 

ذ م��ع طبيع��ة الشخص�ية الت��ي تنف�� كم�ا يح��اول أن يجعل��ه متAئم�اً ، ال�ذي يجري��ه عل�ى لس��ان الشخص��ية

س��م الشخص��يات وق��د اكتس��ب الح��وار أھميت��ه م��ن أعتم��اد الكات��ب علي��ه ف��ي ر"الح��وار بف��ن الكلم��ة 
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وموق�ف القص�ة القص�يرة م�ن الح�وار من�وع يعط�ي ، والتخفيف من الرتاب�ة والتميي�ز ب�ين المتح�دثين

)١(القارىء حرية استخدامه كيفما يشاء
.  

الح�دث  مجموعاتھا القصصية من أجل تط�وير في الحوار بكثرة تقنية ولقد استخدمت القاصة

أو  ،ا إ; عن طري�ق الح�وار ب�ين الشخص�ياتوالكشف عن أحاسيس الشخصية التي ; يمكن معرفتھ

من أجل أن يستمر المتلقي في  ،والبعد ما أمكن عن رتابة السرد المباشر، لشخصية مع نفسھااحوار 

وق�د ك�ان الح�وار ف�ي مجموع�ات القاص�ة  ،متابعة القراءة و; يشعر بالمل�ل ف�ي أثن�اء قراءت�ه للقص�ة

  :المدروسة نوعان

وب��ين شخص��يات أخ��رى وق��د وج��د الح��وار ب��ين الشخص��ية  وھ��و: الن��وع ا#ول م��ن الح��وار

حوار شخص�يات متع�ددة م�ع بعض�ھا بعض�اً  -ب ،حوار الشخصية مع شخصية أخرى -ا: نبطريقتي

  .تعبر كل شخصية عن وجھة نظر خاصة

وقد أصبح ، يھو حوار الشخصية مع نفسھا ويسمى المونلوج الداخل :النوع الثاني من الحوار

حوار  -أ وارـذا الحـون ھـفقد يك اص ليدخل المتلقي في عالم الشخصية الداخليوسيلة يتوسل بھا الق

  .حوار غير مباشر -ب مباشراً فتتحاور الشخصية مع نفسھا

الشخص�ية وشخص�ية ال�دائر ب�ين  ; حصراً تكشف لنا من خAل الحوار مثا;ً ) انتظار( فقصة

 )ا#ن�ا(البطل�ة الت�ي تتح�دث بض�مير  فق�د دار الح�وار ب�ين شخص�ية ،أخرى موقفھا وطريقة تفكيرھ�ا

حص�لت  عن�دما" التالي المكتب فيدور بينھما الحواروبين الشاب الموظف الذي يعمل معھا في نفس 

بحرارة أسعدته ش�عر أنھ�ا تھ�تم  ھنأته في الصحيفة قرأت اسمھا كانت ھي التي أخته على التوجيھية

  .:بأخباره ثم قالت

  .ن شكمعدلھا مرتفع ستقبلھا الجامعة دو

  :بھت لكنه قال

  .ن والدي ; يسمح لھا بذلك#; اعتقد ذلك  -

  .قالت بلطف خجول

  .التعليم العالي سAح بيدھا أنفي ھذه السن المبكرة غير  يصقلھاالعمل 

  .يذكر انه قال بجفاف كرھه فيما بعد

  .المرأة عندنا مكانھا البيت سننتظر
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كتبھا جلست ساعة تنشغل ب�ا#وراق الت�ي اصفر وجھھا رآھا تطوي الصحيفة وتتراجع إلى م

  .انتھت منھا وبدا له أن ا#مر قد انتھى حينما رفعت رأسھا وقالت له بحماس مفاجئ وبصوت مندفع

  .بأنني ; أفھمك اسمح لي أن اعترف لك -

 .على شفتيه ل بھدوء بعد أن رسم ابتسامة باھتةخاف أن يفقدھا قا.  .ا#عماق نم اھتزّ 

  .كيف

يف تتناس�ب درج�ة تعليم�ك المرتفع�ة م�ع مفاھيم�ك العتيق�ة ح�ول الم�رأة أن�ت تتح�دث ; افھم ك

"بلسان جدك
)١(

. 

ث�م أن�ه ق�د ، فق�د س�ار بالح�دث نح�و ا#م�ام ن ھذا الحوار الدائر بين الشخصيات رغم بس�اطتهإ

وق�د ج�اء متناس�باً م�ع م�ا تري�د القاص�ة أن توص�له م�ن  ،كشف لنا عن طبيعة الشخصيات المتحاورة

ً حبيس� ه يبقي�هوكي�ف أن� ،ر تتعلق بنظ�رة الرج�ل إل�ى الم�رأة م�ع تعليم�هأفكا فيق�ع ف�ي  ،#فك�ار قديم�ة ا

إ; إن نظرت��ه الش��رقية الت��ي  ،عل��ى درج��ات علمي��ة مرتفع��ةب��الرغم م��ن حص��وله ازدواجي��ة التفكي��ر 

ر حتى أن أنك� عليه الخارجي وسيطرتهلنظرة المجتمع  تساندھا العادات والتقاليد بقوة تجعله يرضخ

اخت�ارت القاص�ة للح�وار شخص�ية  دوق�، بينه وبين نفسه بخطأ تلك المفاھيم العتيقة ھو أقر وقد، ذلك

يعت�رف بين�ه وب�ين وتجعل�ه ، استطاعت من خAل حوارھا مع الشاب أن تطرح القضية ،مثقفة امرأة

  .مع حقيقتھا نفسه أنه مخطئ في ما رسمه لھا من صورة قبل حضورھا تتناقض تماماً 

تحدي�د  الحوار الجماعي الذي تتحاور فيه أكثر من شخصية دون القاصة قد استخدمتكما أن 

الحوار ھو تعميق  من ھذا والقصد طبقة أو شريحة أو فكرة فالشخص ھنا يشكل، لشخصية المتحدث

فتختف��ي ، المتح��اورة تا#ص��واالح��دث القصص��ي وإعط��اء آراء مختلف��ة لش��رائح متع��ددة م��ن خ��Aل 

ظھ�ر ذل�ك ف�ي ع�دة قص�ص م�ن بينھ�ا  وق�د ،خصية الت�ي تمس�ك زم�ام الح�وارا;سماء والصفات للش

ف�ي  ،وعن الفارس العربيعن ا#مة العربية  اصة الرمزية في د;;تھا وتعبيرھالق )الحصان( قصة

حول ما  معينة الصين فيدور حوار بين شخصيات متعددة كل منھا يمثل طبقة وصل إلىماضيه وقد 

ك�ان أس�رع  -:قلت وكأني أتح�دث إل�ى نفس�ي" ى قيد الحياة أم أنه فارقھاإذا كان الحصان ; يزال عل

كن�ت أح�ب : قل�ت -.  .ك�ان ;مع�اً مث�ل نجم�ة ص�يف: ق�ال ص�وت الم�رأة خلف�ي.  ..من ريح عاص�فة

و; أص��دق أن الق��وة تس��كنه بھ��ذه ، أتلم��س ن��بض عروقھ��ا.  .عض��Aت رقبت��ه الش��امخة نح��و الس��ماء
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أوسع من المدى وأكبر .  .جبھته مثل الكرة ا#رضية: خن بA توقفقال رجل يد -.  .الكيفية المذھلة

..".غرته مثل تاج ملك ; ثمن لھا -: قالت المرأة من جديد بفجيعة ھذه المرة..من الدھور
)١(

.  

 )الغ��زال ي��ركض خل��ف الش��مس(ويتض�ح ح��وار الشخص��يات المتع��ددة م��ع بعض��ھا ف��ي قص��ة 

ال�دم يرعبن�ي ي�ذكرني ، رأة بص�وت في�ه بح�ه خفيف�ةقال�ت ام�": تقول الشخصيات في حوارھ�ا، أيضاً 

ق�ال ش�اب .  .بنھر دم نزف ذات ليلة من رقب�ة ج�ريح ح�رب كان�ت طويل�ة مث�ل عن�ق زراف�ة خرافي�ة

تابع��ت الم��رأة وق��د ص��حت  ب��ل عن��ق غ��زال يع��يش ف��ي جب��ل ; تص��له ا#ق��دام..بحم��اس يقط��ر ثق��ة ;

عيني�ه الجام�دتين رقبت�ه كان�ت طويل�ة الذكريات في عينيھا تجاھل�ت مAحظ�ة الش�اب م�ا زل�ت أت�ذكر 

ھم�س الرج�ل ال�ذي ورائ�ي ھ�ذا  طوفان من الحزن القاني..والنزف البشع ; يتوقف..وظلت تستطيل

"وھذا الدم الكثير امتصته ا#رض.  .أحتجت دماً ذات يوم لطفلي ما وجدته..الدم ذھب رخيصاً 
)٢(

.  

زاد م�ن ج�Aء الشخص�ية وبيانھ�ا إل�ى  أما حوار الشخصية مع نفسھا وھو ما يسمى بالمنولوج فق�د

وم�ن ذل�ك الح�وار  ةإل�ى أغ�وار الشخص�ي م�ن خ�Aل ھ�ذه التقني�ة وقد أدخلتنا القاصة ھند المتلقي بوضوح

حيث تتحدث الشخصية مع نفسھا فأتضح من خAل حوارھا ) الحذاء(جاء في قصة  ه المباشرة ومابطريقت

بقيت ، لم تتعاطف معي، غاضبة بحزن غريب،صباحھذا ال غاضبة ،أمي غاضبة" مدى تأزمھا مع نفسھا

أن أحتج بطريقة أعنف وأكث�ر .  .علّي أن أصعد الموقف.  ..تلتفت إلى تتشاغل بالعمل الصباحي دون أن

  .ارتفع صوتي.  .وقعاً 

"بكيت من ا#عماق..ببكاء مر
)٣(

.  

ندما تح�دثت ع )جلسة عائلية جداً (مباشر فيتضح في قصة الأما حوار الشخصية الداخلي غير 

وكلنا نأمل  ،تركناھا على جبينه ،ولم يبادر أحد أقاربي بالتحرك ،لم أتحرك" :لة مع نفسھا تقولالبط

لكن الخوف والترقب انزرعا في عيوننا #ننا نعرف أنھا سرعان ما  ،أن تظل ھناك لنراقبھا من بعيد

"بسرعة طائرة تحمل الموت والدمار تطير
)٤(

.  
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  :الوصف: ثانياً 

والوص��ف ھ��و ذك��ر  ،ھ��و م��ن ا#س��اليب ا:نش��ائية المس��تخدمة ف��ي القص��ة القص��يرة الوص��ف

ن المتلق�ي أوك� ،الكلمات وتقديمھا إلى المتلق�ي ف�ي مظھ�ر حس�يتجسيدھا باستخدام ا#شياء ومحاولة 

كما أن�ه  ،فيحس القارئ أنه يرى ا#شياء أمامه والوصف يعمق القيمة الجمالية للقصة ،مصوراً يراه 

يزي��د م�ن ج��Aء م�ا  وإعط�اء المتلق��ي ،ف�ي تط��وير ا#ح�داث ةق�ة مباش��رة أو غي�ر مباش��ريس�اھم بطري

وھذا ب�دوره يعم�ق ويزي�د م�ن ص�دق القص�ة  ،الشخصية القصصية في وضعھا ا;جتماعي والنفسي

ولكن يجب على الق�اص أن ي�تمكن م�ن  ،وإيھام المتلقي بوقوع الحادثة على أرض الواقع ،وواقعيتھا

ولكن  ،وأن ; يصف بغاية الوصف" ،ايجابي يزيد من جمال القصة وفنيتھاتوظيف الوصف بشكل 

فA ننسى أن الوصف ھو  ،يصف من أجل إضافة شيء يكون مفيداً للسرد أو لتقوية الجانب الشعري

"من الكل وليس أجزاء مكونه لموضوعأي أنه جزء  ،وسيلة وليس ھدفاً 
ف�ي  ،ول�م يع�د الوص�ف ،)١(

 ،وإنما يجتزئ الكات�ب م�ن ھ�ذه الحال�ة ،وكامAً للحالة الموصوفة ،اً دقيقاً استعراض ،التطور الحديث

ف�A  ،الوصف الذي يبرز به العامل المؤثر ف�ي العAق�ة أو الحادث�ة الت�ي يتناولھ�ا ف�ي عرض�ه للقص�ة

"وإنما يترك ذلك للقارئ يستخلصه،يتعرض بعد الوصف للتأثير المترتب عليه
)٢(

ويجب أن يح�اول  

ن # ل الوص��ف م��ن الحرك��ة ا;نفعالي��ةص��ف بعناص��ر القص��ة ا#خ��رى وأن يجع��الق��اص م��زج الو

  .الوصف إذا لم يمتزج بالعناصر ا#خرى للقصة فانه يقلل من واقعية القصة وتصديق المتلقي لھا

م�ن القص�ة  الوقفة الت�ي ت�رتبط بلحظ�ة معين�ة"يةويمكن التمييز بين نوعين من الوقفات الوصف

، يتوافق مع توقف تأملي للبطل نفسه )(Spectacleام شيء أو عرض حيث يكون الوصف توقفاً أم

ستراحة يستعيد فيھا وبين الوقفة الوصفية الخارجة عن زمن القصة والتي تشبه إلى حد ما محطات ا

"السرد أنفاسه
)٣(

.  

لق��د اس��تخدمت القاص��ة الوص��ف بكث��رة ف��ي مجموعاتھ��ا القصص��ية وھ��ي تتخ��ذ م��ن الوص��ف 

المتلق�ي إل�ى وض�ع  فكانت تصف أحياناً م�ن أج�ل أن يتع�رف ت أبعاد متعددةجاذبية تأملية خاصة ذا

حياناً أخ�رى تص�ف أو النفسية الشخصية حالةتصف من أجل توضيح  وأحياناً  ا;جتماعي الشخصية

 ساھمو وظيفته التقنية المھمةولقد أدى ھذا الوصف  المكان من أجل أن تضع المتلقي في قلب المكان

وس��اھم ف��ي إدخ��ال المتلق��ي إل��ى داخ��ل الت��ي تتع��رض لھ��ا الشخص��يات  ا#م��ورالكثي��ر م��ن  ف��ي ج��Aء

شكل محطة عب�ور  الذيمن خAل وصفھا الخارجي ، الشخصية ومعرفته مدى التأزم الذي لحق بھا

قد ساھم ف�ي توض�يح ) شقوق في كف خضرة( فالوصف الذي ابتدأت به قصة، إلى داخل الشخصية
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أعط��ت  ،للك��يس البAس��تيكي المص��ور عل��ىالض��غط با#نام��ل  فعملي��ة ،الت�أزم ال��ذي لح��ق بالشخص��ية

وق�د ألمح�ت وأش�ارت  ،المتلقي معرفة مس�بقة بحال�ة الت�أزم والت�وتر الت�ي كان�ت عليھ�ا الفت�اة خض�رة

ض�غطت " ،بشكل غير مباش�ر إل�ى وض�ع الفت�اة ا;قتص�ادي المت�دني ال�ذي بينت�ه الش�قوق ف�ي الكف�ين

تبع�ت  ،وھي تنزل من العربة نحو الباب الخشبي المص�قول أناملھا أطراف الكيس البAستيكي بتوتر

ا#رض الت�ي تركتھ�ا ف�ي  ،جفاف في كل شيء ،أحست بجفاف حاد في حلقھا، خطى الرجل الضئيل

أط��راف كعبيھ��ا ; ش��يء إ;  ،ش��فاھھا الب��ارزة ف��ي وجھھ��ا ،أناملھ��ا المس��طحة الغامق��ة ،الغ��ور البعي��د

"الجفاف
)١(

.  

يساھم الوصف في معرفة الحياة البائسة التي تحياھ�ا البطل�ة ) صبيحة يوم الجمعة( وفي قصة

وتب��ين م��ن خ��Aل الوص��ف الجھ��ل والتس��لط والقس��وة الت��ي تتص��ف بھ��ا زوج��ة ا#ب فالقاص��ة تض��ع 

وال�دك ف�ي البس�تان من�ذ الفج�ر "، الفت�اةتع�يش فيھ�ا الت�ي  ظ�روفالمتلقي في قلب الحدث وص�عوبة ال

بالكت��ل  المثق��لس��حبت جس��دھا  ،ت ري��ح الس��موم العاص��فةاس��تدار.  .ق��ومي ي��ا بن��ت.  .ومع��ه أخوت��ك

ھذه المرأة التي تل�د طف�A ف�ي ك�ل .  .وتركت الغرفة الممتلئة بفراش العائلة الصباحي ،الدھنية خلفھا

تھزھ�ا .  .المرأة التي تحمل أكداسا لحمية جديدة كل ع�ام ل�ن ت�نجح أب�دا ف�ي أن تحم�ل قل�ب أم.  .عام

تابعتھ�ا تس�حب جس�دھا .  .وتعود إلى فراشھا لتس�ترخي م�ن جدي�د ،بعنف مثل تيار كھربائي صاعق

أطراف الكعبين  غاصت.  .تنفست بشھية واسترخت غابت تماماً  وعندماً  ،المثقل خلفھا خطوة خطوة

اجتاحھ�ا ح�زن حقيق�ي عن�دما تلمس�ت أط�راف  ،في الفراش الملقى عل�ى ا#رض�ية ا:س�منتية الب�اردة

رفع�ت الغط�اء ال�دافئ حت�ى قم�ة ، جيادھم ھزم فيھا الفرسان وماتتبدا مثل ساحة معركة ان ،فراشھا

"ھادئ�ةوتسربت الظلمة الص�امتة الغاب الضوء ، رأسھا
)٢(

م�ن  اس�تطاعت القاص�ة ف�ي ھ�ذا المقط�ع 

 الفت��اة الت��ي تحياھ��ا وص��عوبة الحي��اة ا;جتم��اعي المت��دني للعائل��ة الوض��ع أن تب��ينخ��Aل الوص��ف 

  .وضعف ا#مل في أن تتغير حياتھا أو تتبدل ،خيم على حياتھاالظلمة والتعاسة التي ت واستمرار

اھم ف�ي يعيش المتلقي مع أح�داث القص�ة ويتفاع�ل م�ع الوص�ف ال�ذي س�) الكماشة( وفي قصة

أم�ره حام�د أن " :عل�ى لس�ان ال�راوي الع�ارف العل�يم بب�واطن ا#م�ورفتق�ول القاص�ة  ،تطور الح�دث

جائع .  .كره منظر البقايا المتعفنة في أكياس القمامة..عامكان متعباً وقد عافت نفسه الط ،ينزل الكيس

 آهر.  .جلس على بAط ;مع وھو يتطلع إلى حام�د نح�و ا#عل�ى.  .حتى الموت لكنه ; يطيق الطعام

، مع�هع�د العل�ب .  .انتظر حت�ى انتھ�ى م�ن الع�د.  .ا�ن ةيعد العلب الفارغة وعرف أنه صاحب مھن

وتابع�ه وھ�و يحس�ب  ،أخ�رج ورق�ة وقلم�اً  ،يضع يده في حقيبت�هورأى حامد وھو ، بصوت منخفض

  ؟..نصيبك -: قال أخيراً  ،ا#رقام
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  ؟..أين الباقي.  .؟ ھذا قليل..بس يا حامد

  .شد عليھا بقوة مثل كماشة فو;ذية قاتلة وقال بحدة ،أمسكه حامد من رقبته

  .أنا معلمك يا ولد

كان�ت البث�ور الت�ي .  .ص�دمته ك�ف حام�د.  .عمه تطلع إل�ى أعل�ى.  .كانت كفه قوية تشبه كف

يش�تاق إليھ�ا .  .أح�س فج�أة بأن�ه يش�تاق #م�ه.  .تمA وجھه شبيھه ب�الفجوات الس�وداء ف�ي وج�ه عم�ه

"بشكل ; يطاق
كذلك فان الجدل الزمني الذي اقامته القاصة بين الماض�ي والحاض�ر م�ن خ�Aل  ،)١(

 ،يبنى عل�ى التعم�ق وا;س�تدراك والتأم�ل لياً تحلي الذي يحتوي على صور وصفية ونھجاً  ا;سترجاع

لق��د اس��تخدمت القاص��ة الوص��ف بش��كل كبي��ر وكان��ت تجع��ل م��ن الوص��ف دعام��ة تس��اھم ف��ي تط��ور 

  .توضيح وتعرية للشخصيات من الداخل كما أن الوصف عندھا قدم ،ا#حداث وتتداخل معھا

  :الخصائص السيميائية: ثالثاً 

مم�ا يعطي�ه  ،نص لتحيط�ه بھال�ة م�ن ا;نفع�ال النفس�يوھي حواس الكاتب التي يوظفھا في ال"

فيجعله يتفاع�ل م�ع ال�نص ويش�عر بأحاس�يس الكات�ب  ومشاعره القارئ حيوية واتقاد تستفز أحاسيس

أو بغير قص�د ، بقصد ملحوظاً  وھي بھذا المعنى تعطي توظيفاً  ،واضحاً  حاضرة في النص حضوراً 

)٢(ةديني، نفسية، اجتماعية، يشير من خAلھا إلى د;لة تاريخية
.  

  :اللون -١

وم�ا يحمل�ه م�ن د;;ت جمالي�ة وفك�ر ، )الل�ون بثقاف�ة( ممثل�ة البص�رية بالثقافةتأثرت القاصة 

 ،ي بجمي�ع أبع�ادهمعرف�ة الواق�ع القصص� للق�ارئاللون ليتس�نى  ت تظھرلذا فقد كان، إنساني منذ القدم

كما أن اللون يعد وسيلة من وسائل  ،قيقةحقيقي واضح بكامل تفاصيله وجزئياته الدوكأنه عالم واقع 

وإن ا#شياء وأشكالھا ھي المظاھر الحسية التي تحدث ت�وتراً ف�ي ا#عص�اب وحرك�ة " ،أداء المعنى

لكن المعروف أن ا#ديب كالطفل يح�ب  ،إنھا مثيرات حسية يتفاوت تأثيرھا في الناس ،في المشاعر

ل�يس لعب�اً لمج�رد اللع�ب وإنم�ا ھ�و لع�ب ت�دفع إلي�ه ھذه ا#لوان وا#شكال ويحب اللعب بھا غي�ر أن�ه 

"◌ً  ثم إثارة القارئ أو المتلقي ثانيا الحاجة إلى استكشاف الصورة أو;ً 
)٣(

.  

 ،ا#زرق ،ا#ب��يض ،ا#حم��رالقاص��ة منھ��ا  وق��د ش��كلت بع��ض ا#ل��وان حض��وراً ممي��زاً عن��د

 ،فتھا القاصة بح�رصة وظوقد شكل كل لون من ھذه ا#لوان د;لة رمزية خاص ،ا#خضر ا#صفر
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حتى ، ةوقد حملت اللون أكثر من عبء وأكثر من مسؤولي، تخدم رؤيتھا الكلية الشمولية من أجل أن

ل�ل�وان  ھ�اوق�د ك�ان توظيف ،بات اللون معبراً د;لي�اً ع�ن الحي�اة بك�ل تناقض�اتھا وأفراحھ�ا وأحزانھ�ا

بس�بب  ربم�ا ؛ خاص�ة متعم�دة برموز ود;;ت حضور كبير فقد حازت بعض ا#لوان على ،فاوتاً مت

#داء معن�ى  تواص�لية كس�مة ة فيف�رض الل�ون وج�ودهتطابقھا مع حالة الت�وتر الت�ي تحياھ�ا الشخص�ي

الل�وني المص�ور  وبعض�ھا ي�رد ليط�ابق المش�ھد القاص�ة تص�ورھا الخاصة كم�ا معين بد;لته رمزي

فق�د ك�ان لل�ون ا#زرق  )ا#زرق(لحضورھا ميزة خاصة اللون  ا#لوان التي كان ھذهومن ، المحدد

ة المس�يحية الت�ي ف�ي الديان� له د;لت�ه مرأةا#زرق للواللباس  ،في لباس المرأة بد;لته فحضور مكث

فق�د اعتب��ر ا#زرق ف�ي ھ��ذه الديان�ة رم��ز النب�ات والبق��اء وا:خ�Aص والنق��اء وع��دم "تعتنقھ�ا القاص��ة

"فھو لون مريم�ياً للسيدة العذراء وھذا ما يعلل اتخاذ ا#زرق رمز، الخضوع
)١(

 فالبطل�ة ف�ي قص�ة 

"لبس��ت ثوب��اً بزرق��ة البح��ر": تق��ولترت��دي الث��وب ا#زرق ف��ي الحل��م  )ص��بيحة ي��وم الجمع��ة(
)٢( ،

المعط��ف  ك�ان": ف�ي القص�ةالبطل�ة تق�ول  )المعط��ف(والمعط�ف ا#زرق ك�ان حل�م البطل�ة ف�ي قص�ة 

ً أيض� ترت��دي الم��رأة الث��وب ا#زرق )ك�ارمن(وف��ي قص��ة ، )٣(ا#زرق حلم�ي  الم��رأة أمام��ك تتخ��ذ"، ا

 ًAك��ان لھ��ا ث��وب  وك��ارمن أيض��اً ..كتابھ��ا المفت��وح.  .حقيبتھ��ا ا#نيق��ة.  .ثوبھ��ا ا#زرق..مألوف��اً  ش��ك

"زرقأ
نف�س  نع�م.  .وأن�ت تلبس�ين ھ�ذا الث�وب ،"أزرق  ترت�دي ثوب�اً  )اليقظ�ة( والمرأة في قص�ة، )٤(

"انأ أعرفك منذ زمن ; أدريه.  .الثوب ا#زرق
)٥(

.  

بل��ون ال��دم ال��ذي ين��زف م��ن أبن��اء  بد;لت��ه الرمزي��ة المرتبط��ة فق��د وظفت��ه )ا#حم��ر(ون أم��ا الل��

الم�دمرة بوحش�يتھا القاتل�ة للنس�اء  و المس�تمرة الدموي�ة الح�روبم�ع وج�ود ، الوطن ويمAً الطرقات

د;ل��ة عل�ى الح��رب  ا#حم�ر الت��راب ل�وني�ذكر  )ري��ح الش�مال تھ��ب(وا#طف�ال والرج�ال فف��ي قص�ة 

 الكري�ه حم�را#وي�ذكر ، "ءاتھم الثمين�ة عل�ى الت�راب ا#حم�روقد تھدلت أطراف عبا" ،ىوكثرة القتل

;ب�د أن ": تق�ول البطل�ة )الش�ارع ا�خ�ر إل�ىالعب�ور (في قص�ة بد;لته المخيفة الرامزة للموت والدم 

"ا#حمر الكريه حت�ى الم�وت..أصل الطرف ا�خر من الشارع قبل أن يتحول اللون إلى ا#حمر
)٦(، 

.  .ب��لحم��ر أن��ه أ..إل��ى منقارھ��ا اانظ��رو"ب��ين ا#حم��ر وب��ين ال��دم القاص��ة  ت��ربط )الطلق��ة( ي قص��ةوف��

"فق��ط ا#حم��ر ھ��و ل��ون ال��دم..ن��ا أحم��رل��يس لو ھ��ذا..وردي
تظھ��ر د;;ت  )التح��ول( وف��ي قص��ة، )٧(
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ج انح��در ق��رص الش��مس اص��طبغت ا#م��وا" ،ا#حم��ر ال��دموي ال��دال عل��ى لحظ��ات النھاي��ة والم��وت

"..نة ا#حمر البعيدالداكنة برعو
اللون  تتجلط بقع"، )اللوحة( ويرتبط ا#حمر بلون الدم في قصة، )١(

"; يتوقف نھر دم ا#حمر مثل
 ،وق�د ورد ف�ي قص�ة ال�ذاكرة ا#حم�ر المخي�ف المل�يء با#ش�واك ،)٢(

"مليئة بأشواك حادة وردة حمراء ; مثيل لھا..نبتت على الرصيف فجأة وردة حمراء ندية"
)٣(

.  

، فق�د وظ��ف عن��د القاص�ة ب��د;;ت متع��ددة فھ�و رم��ز للحري��ة وا;نعت��اق )ا#ب��يض(الل��ون  أم�ا

فق��د كان�ت أل�وان النس�اء الغني��ات الل�واتي يتم�تعن بالحري��ة  ،الحري�ة الت�ي يعش�قھا الف��رد ويص�بو إليھ�ا

ك��ل النس��اء البيض��اوات يقف��ن " ،)ش��قوق ف��ي ك��ف خض��رة(كم��ا وص��فتھا القاص��ة ف��ي قص��ة  أب��يض

"يرةبسياراتھن الكب
)٤(

الغورانية وبين غيرھا  )خضرة(وربما تكون دليل على الفارق الطبقي مابين  

كل ما حولك " ،للحرية والسAم رمزاً ) العودة وأشياء أخرى بيضاء(الحمامة في قصة و، من النساء

"تشدك إلى مدينتك الوردية مثل حمامة بيض�اء
)٥(

 وتظھ�ر الزن�ابق البري�ة البيض�اء م�ن ب�ين الجس�د" 

كانت زنابق طويل�ة "، )الموت وسط الزنابق(في قصة والسAم  ا#منلتدل على الحياة وعلى  الميت

"تنبت فيه بيضاء نقية ولھا عروق طويل�ة وج�ذور قوي�ه 
رغب�ة يعط�ي د;;ت ل ا#ب�يض نأكم�ا ، )٦(

 وقدفي انتھاء الحروب وانتھاء القتل والتدمير والخوف والرھبة والعيش بسAم وأمن حقيقي  ةالقاص

"بيض بلون الحليب ألونھا ": تقول )الطلقة( ذلك في قصة ت عنعبر
 )الطري�ق(وا#م في قصة  ،)٧(

فھي تريد ورداً أبيض عندما تموت ولكن الحرية مات�ت كم�ا  ،تحب اللون ا#بيض الدال على الحرية

)ماتت الوردة البيضاء
)٨(

.  

وق�د ورد الل�ون ا#خض�ر ف��ي  ،الحي�اة فق�د وظفت�ه بد;;ت�ه العام�ة عل�ى )ا#خض�ر(أم�ا الل�ون 

ھ�ذه الردھ�ة ": معب�رة ف�ي الل�ون عل�ى د;;ت الحي�اة تق�ول البطل�ة) الحاجز(قصص عدة منھا قصة 

الطويلة دافئة مثل قل�ب عاش�ق وا#ص�ص الخض�راء الموزع�ة فيھ�ا تفرحن�ي وتجعلن�ي أحل�م بأش�ياء 

"لذيذة ومرفھة 
عل�ى المقع�د الخش�بي  كن�ت تجل�س مق�ابA لھ�ا" :قولھ�ا ي�رد )ك�ارمن(وف�ي قص�ة  ،)٩(

"ا#خضر
)١٠(

  .فقد ورد فيھا قول )مفتاحال(في قصة  أما 
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"واسعة خضراءواشتري بيتا له مساحة ..وسأسحب ا#جساد المتراصة إلى ھناك" :البطل
)١(، 

أن ا#خضر رمز الحياة موجود في كل مكان : بنظرة متشائمة يقول بطل القصة )الرحلة(وفي قصة 

"ا#خضر في كل مكان وا#عماق يابسة" ; حياة فيھا يتةمإ; ا#عماق فھي جافة 
)٢(

.  

فق�د ورد ف�ي  التي�ه والض�ياع والس�قوط والح�زن بد;;ت فقد وردا )والبني ا#صفر( أما اللون

; ش�يء غيرھ�ا ..; أح�ب غي�ر الرم�ال الص�فراء" :قول البطلة) الصبار والحر وأشياء أخرى(قصة

"الحارةوغير العواصف المحملة بذرات الغبار 
ال�دال  فق�د ورد ا#ص�فر) الس�قف(ف�ي قص�ة  أما ،)٣(

وھا أن�ا أران�ي أبك�ي أبك�ي فرح�اً وأتوق�ف #خب�ئ ف�ي كف�ي ": في قول البطلة على الضعف والسقوط

"ال��دافئتين العص��فور ا#ص��فر الص��غير ال��ذي س��قط م��ن عش��ه إل��ى ا#رض
 وق��د ورد ف��ي قص��ة، )٤(

الط�ري س�يبقى ف�ي أرض الموقع�ة ويتط�اير م��ع  وأن ريش�ه ا#ص�فر" :ق�ول البطل�ة )أس�Aك ش�ائكة(

"م�زق س�يبتلعه الك�ون الواس�ع القاس�يالم ين ص�راخه الطف�و ل�إزوبع�ة ري�ح غبي�ة و
وف�ي قص��ة  ،)٥(

ل�م يب�ق من�ه غي�ر ص�ورته "، يق�ول ال�راوي ع�ن الج�د المي�ت من�ذ زم�ن بعي�د )أخرى وأشياءالعودة (

"ومسبحته الكبيرة الصفراء
)٦(

.  

فق��د ورد ف��ي قص��ة  ;;ت��ه عل��ى الحي��رة والض��ياعبد أيض��اً  ج��اء فق��د )الرم��ادي(الل��ون  أم��ا

وھ�و ب�ين  )الحص�ان(ل�ف�ق ف�ي قص�ة  قول البطلة معبرة عن الحي�رة وا#ل�م ف�ي وص�ف) الحصان(

"يغزوه اللون الرمادي الحزين" الحياة والموت
) الم�وت ف�ي الفض�اء الرم�ادي(وج�اء ف�ي قص�ة  ،)٧(

 ا#ق�داممنھ�ا ھ�ذا الص�باح الرم�ادي لحقتن�ي كن�ت اھ�رب " :التيه الذي يحياه البطل ف�ي القص�ة فيق�ول

"أقدام كثيرة
تراھ�ا ": قول�ه ال�دال عل�ى التي�هفق�د ج�اء عل�ى لس�ان البط�ل ) المفت�اح( أم�ا ف�ي قص�ة ،)٨(

"تس��تطيل مع��ك تلح��ق خط��اك المتعب��ة الرمادي��ة
ص��رخ ب��ي ": البطل��ةتق��ول ) الطلق��ة(وف��ي قص��ة ، )٩(

ب�د;;ت  وكانت القاص�ة أحيان�اً توظ�ف الل�ون، "الواسع رمادياً  كان ا#فق.  .اتركه وحيدً أأمرني أن 

 )الص�فقة(قص�ة ي�ه فق�د ج�اء ف�ي فتحي�ا  وفي الف�راغ الفك�ري ال�ذي المصورة من الشخصية السخرية
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حملق�ت "، اللون كرمز للسخرية من شخصية العم الذي يبيع أرضه قطعة قطع�ة ب�A س�بب أو حاج�ة

"من جيبه تابعته يتناول منديله ا#بيض الكبيرفي مسبحته الفسفورية وشعرت بغبائه 
)١(

.  

  :الرائحة -٢

 ،اعتمدت القاصة في مجموعاتھ�ا القصص�ية عل�ى توظي�ف الرائح�ة لتخ�دم الج�و الع�ام للقص�ة

ب��ل أن الملم��س والرائح��ة ، فليس��ت ا#ل��وان وا:ش��كال وح��دھا ھ��ي العناص��ر الت��ي تجت��ذب ا#دي��ب"

ن العقل ; ينفذ إلى الطبيعة من خAل النظر # ،ورة الفنيةوالطعم لتتداخل مع الشكل واللون في الص

وإنما يستھلك كل ا#شياء الواقع�ة وك�ل الص�فات  ،فحسب وھو ; يتحرك في نطاق المرئيات وحدھا

"سواء أكانت مرئية أم غير مرئية
فالرائحة ترتبط بالحنين الوطني وبرائحة تراب الوطن كرمز ، )٢(

، )رائح�ة الص�نوبر ت�أتي م�ن بعي�د( ف�ي قص�ة: تق�ول القاص�ة الوطن للعشق والمحبة الوطنية وعشق

"مكث�ف وأن�ا أم�� خAي�ا رئت�ي برائح�ة الص�نوبر ا�ت�ي م�ن بعي�د ابتسمت بفرح طفولي"
وتق�ول ، )٣(

"شمال العذب حولك عبئ رئتيك بحريةھا ھي رائحة ال" )العودة وأشياء أخرى(في قصة  أيضاً 
)٤( ،

يحدق في برك " ،)الكابوس(تقول في قصة  بالمجازر والدمويةقاصة عند ال وقد ارتبطت رائحة الدم

ح���ة ال���دم فتنفض���ه الكھرب���اء ال���دم المتجلط���ة ويع���رف أن ا#رض ل���ن تش���ربھا تن���دفع إل���ى أنف���ه رائ

"العصبية
فتعتم�د البطل�ة  فتصبح للخيانة رائحة تشم ع�ن بع�د أيضاً  وقد تعبر الرائحة عن الخيانة ،)٥(

كمحاولة حذرة لAستجابة لمواقف عدة في الحياة دون التورط " ،الشم على سلطة)الرائحة( قصةقي 

"بھا وباعتبارھا محاولة صامته للتنبوء بكل ما يبدو في داخلھا أو حواسھا
)٦(

 خيان�ةلوق�د تعرض�ت ل 

يفجع�ه الص�وت المي�ت الرائح�ة .  .ماب�ك أجيبين�ي" ،يقول ال�زوج ف�ي ح�واره م�ع زوجت�هزوجھا  من

 -يبتسم ببرودة تجاھد لتبعده فيشدھا بقسوة من جديد .  ..؟العفن..رائحة ماذا -؟..رائحة ماذا -تخنقني 

)٧(ة ; تطاق أ; تشم رائحة الخيانةأرجوك لقلبك رائح
وقد عبرت الرائحة عن النفور وا;شمئزاز .  

ابتسم وھو ينقر طرف الطاولة بيده استغرقه " ،)لقاء(قصة  البطلة في أيضاً تقول القاصة على لسان
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اكتش�فت بأن�ه ي�دخن بش�راھة وان أس�نانه اص�فرت م�ن اث�ر الت�دخين .  .الشرح واستغرقھا النظر إليه

"..تأكدت ا�ن أنھا تنفر من رائحة الدخان.  .صفراء وأصابعه أيضاً 
)١(

.  

  :وتــالص -٣

 وق�د ج�اءت ة والص�وت لتض�ع المتلق�ي أم�ام مش�ھد س�ينمائيلقد وظفت القاصة اللون والرائح

 ،الشخص��ية أص��وات ھادئ��ة دل وجودھ��ا عل��ى الراح��ة والھ��دوء ف��ي حي��اة :وعينعل��ى ن�� ا#ص��وات

ليل ( ففي قصة أو المقاومةشخصية وعدم قدرتھا على ا;ستمرار وأصوات مرتفعة تدل على تأزم ال

داخل�ي  م�ن اض�طراب وت�أزم ورف�ض يسھم الصوت في جAء ما في نفس�ية الشخص�ية )صيفي حار

كان��ت أص��واتھم .  .م��رح وفھم��ت أنھ��م يغن��ون أغ��اني الع��رسس��معتھم يزغ��ردون ب" ،تق��ول البطل��ة

ص�وت التص�فيق .  .مزعجة تقترب من نافذتي صم أذني ص�وت تطبي�ل متن�افر عل�ى العلب�ة الفارغ�ة

لك�ن .  .أغلق�ت أذن�ي بأص�ابعي وض�غطتھا بش�دة.  .; استطيع..; استطيع أن اسمعھم أكثر.  .يتعالى

"اس�مع غيرھ�ا حتى ما عدت.  .ا#صوات ظلت تدھمني وتعلو
يعب�ر  )خم�س دق�ائق(وف�ي قص�ة  ،)٢(

والتي يكن لھا  ،ه بسبب تأخر زميلته عن دوامھاواضطرابأيضاً عن أنزعاج الشاب  العاليالصوت 

نق��ر بأص��ابعه أط��راف ": مش��اعر خاص��ة ويش��تاق لرؤيتھ��ا تق��ول القاص��ة عل��ى لس��ان ال��راوي العل��يم

ح��ول عنق��ه  حول��ه يخت��رق خAي��اه يلت��ف المكت��ب ج��اءت ال��دقات قلق��ه مرتبك��ة ش��عر ب��الفراغ يس��قط

"ويخنقه
)٣(

.  

تب�رز لن�ا الص�راع  أنج�ل ألقد وظفت القاصة الصوت المرتف�ع وانزع�اج الشخص�ية من�ه م�ن 

كما أن الصوت المرتفع قد عبر عن قوة الس�لطة وتحكمھ�ا ، المتأجج داخلھا بين الرفض وا;ستسAم

ويش�ي التعبي�ر  ،)ص�بيحة ي�وم الجمع�ة( تق�ول البطل�ة ف�ي قص�ة في عدة قصص وقد بدا ذلك واضحاً 

ريح  مثل بدت متشنجة مثل بومة توشك على المطاردة غاضبة" :في قولھا الصوتي للسلطة واضحاً 

زعق�ت  ; ش�يء أب�داً .  .تمث�ل دور أمھ�ا المرأةإن ھذه  يقنعھا ا�ن ; شيء.  .تجتاح المسافات سموم

  .–المطلقة فيه السلطة بصوت تتردد المرأة

"ي يا بنتقوم.  .لفجر ومعه أخوتكالبستان منذ ا والدك في
)٤(

.  

 الص�وتيةمعبرة عن الس�لطة المزعج�ة المتمثل�ة ف�ي النب�رة  تقول البطلة) المجابھة(قصة وفي 

ان�دفع  أن�ت ; تحس�نين إدارة ھ�ذه المدرس�ة قل�ت بص�وت أعل�ى مم�ا س�بق" العالية للم�ديرة المتس�لطة

ً قالت أشياء كثيرة كنت دائ.  .صوتھا بشدة طبق�ة  اسمعھا تناقش الناس بھ�ذه النب�رة العالي�ة إنأكره  ما
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قال�ت بح�دة ھ�ل افھ�م م�ن ذل�ك ان�ك  ،بالغثي�ان ف�ي الت�نفس وش�عوراً  صوتھا المرتفعة تسبب لي ض�يقاً 

"؟تقصدين التحدي
وق�د ب�رزت ھ�ذه الد;ل�ة ف�ي  ،والك�ره د;لة البش�اعة وقد حمل الصوت أحياناً ، )١(

القاصة البشاعة وا:زعاج لصوت أزي�ز  تفقد صور )ائلية جداً جلسه ع(بعض القصص منھا قصة 

ع�ن ا;نزع�اج م�ن الص�وت م�ن خ�Aل ذكرھ�ا لص�وت  عبرت كما ،الذي كان يم� الغرفة بعوضةال

فق�د ب�ات  ،#بن�اء الش�عب الفلس�طيني الموت والدمار والبشاعة تحمل أزيز الطائرات الصھيونية التي

في وصف صوت النحلة البشع الذي يشبه في بشاعته  تقول، وا;شمئزازيبعث الخوف  صوتھا بشعاً 

ي��ذكرني ب��أزيز ط��ائرات تحم��ل الم��وت  ك��ان أزي��ز أجنحتھ��ا بش��عاً ": ص��وت الط��ائرات ا:س��رائيلية

"; ينتھ�ي  والدمار م�رت ذات ليل�ة مس�رعة وترك�ت حزن�اً 
)٢(

ك�ان دوي ": تق�ول ىأخ�رقص�ة وف�ي  

 ًAالرخيص�ة يتن�اثر ف�ي س�احات المخ�يم رأت حط�ام ا#ش�ياء ،الجو ح�ولھم الطائرات يم"
كان�ت "، )٣(

  ."نبرة صوته الخشنة تجرش حولي مثل صوت بعير ھائج في صيف بادية جافة

وقد ظھر ذلك ف�ي ك�Aم المحب�ين الھ�امس ، أما الصوت الخافت فقد عبر عن ا;رتياح والفرح

ع��ن ا;رتي��اح عب��ر  )لق��اء( فص��وت الحبيب��ة الھ��امس ف��ي قص��ة، ال��ذي يبع��ث الف��رح ف��ي قل��ب المح��ب

خاف�ت أن .  .ن�ه س�يھاتفھاأعندما رن جرس الھاتف خفق قلبھا بقوة تنتظر صوته وتع�رف " ،والفرح

  .  .تناولته بيد مرتبكة وانبعث صوتھا عبر الغرفة الصامتة.  .يتناول احد أفراد العائلة الھاتف

"...،خافت أن يتجاوز صوتھا الجدران ويصل العالم ھمست بفرح ھالو
)٤(

.  

  :لملمسا -٤

فق�د  ،ظھر الملمس الخشن بكثرة عند القاصة في د;لت�ه الرمزي�ة عل�ى التع�ب والش�قاء والفق�ر

استخدمت القاصة الملمس لتكون الصورة المرسومة مكتمل�ة بخصائص�ھا الس�يميائية الت�ي تزي�د م�ن 

مس ن الملفكا ،وبالملمس ،وبالصوت ،بالكلمة ،وضوح الصورة وتوصيلھا إلى المتلقي بكافة الطرق

 :يق��ول البط��ل معب��را ع��ن ذل��كالحي��اة والتع��ب النفس��ي والجس��مي للشخص��ية  قس��وةعل��ى  الخش��ن دا;ً 

)٥(فعرف��ت أنھ��ا خش��نة وتخيلتھ��ا معروق��ةترك��زت نظرات��ي عل��ى كفھ��ا "
كم��ا يق��ول البط��ل ف��ي قص��ة  

تذكرت أبي بيديه الخشنتين وقميص�ه المخط�ط وش�عرت بأن�ه " )العودة في ا#ماسي الشتوية الباردة(

"..زم كثيرا في المكتب وأمام أميانھ
)٦(

ال�ذي  ج�اء عل�ى لس�ان ال�راوي العل�يم )الوح�ل(وفي قصة .  

البطل الخائف م�ن أن ينزل�ق ف�ي الوح�ل ال�ذي يم�� المك�ان فيتمس�ك بالج�دار الخش�ن حت�ى ;  يصف
                                                



١٢٩ 

 

 

رة لكن�ه ألغ�ى فك� ،خدش�ته ا#ط�راف الخش�نة، التصق ب�ه ،تمسك به بحرارة ،تمسك بالجدار": ينزلق

ن النزول عن درجاته إلى الشارع يتطلب منه أب ،منذ سكن ھذا البيتحتجاج و;حظ للمرة ا#ولى ا;

)١(ا;نحناء
.  

  :ا4ستشرافا4سترجاع و: رابعاً 

  .ا4سترجاع -١

 ،أن��ه ك��ل ذك��ر ;ح��ق لح��دث س��ابق للنقط��ة الت��ي نح��ن فيھ��ا م��ن القص��ة"ا;س��ترجاع يعن��ي 

القياس إلى الحكاية التي يندرج فيھا حين يتم الع�ودة ويتشكل ب ،وا;سترجاع وجه من وجوه الترتيب

"القصة إلى ماضي ;حق لبداية
)٢(

وھي تقنية استخدمھا الكت�اب ف�ي س�رد القص�ة القص�يرة والقص�ة  

 فيربط الق�اص ،ويتم من خAل ا;سترجاع معرفة أمور حدثت مع الشخصية في زمن قديم ،الطويلة

"اثلة لھ�ا والت�ي ل�م ت�ذكر ف�ي ال�نصحادثة بسلسلة من الحوادث السابقة المم"
ويع�ود الس�ارد إل�ى  ،)٣(

وأن الح�دث ا;س�ترجاعي وع�ودة الق�اص إل�ى ، الوراء ليصاحب الشخصية مراعياً ا;لتح�ام ب�النص

مثل  لتلبية بواعث خالصةفيه بواعث جمالية وفنية "الزمن إلى الوراء أحداث ماضية من خAل إرجاع

راءه سواء بإعطائنا معلومات حول سوابق شخصية جديدة دخلت ملء الفجوات التي يخلفھا السرد و

باطAعنا على حاضر شخصية اختفت عن مس�رح ا#ح�داث ث�م ع�ادت للظھ�ور م�ن  أم ،عالم القصة

"جديد
، بين ما كانت علي�ه الشخص�ية ةالشخصية من أجل إجراء مقارن أو بيان تغيرات في حياة، )٤(

  .إليه وما آلت

أب��و الش��عر عل��ى تقني��ة ا;س��ترجاع ف��ي العدي��د م��ن القص��ص ف��ي  القاص��ة ھن��د اعتم��دتولق��د 

 ،فنرى الشخصيات ; تسير بالزمن في تسلسل متت�ابع إل�ى ا#م�ام، مجموعاتھا القصصية المدروسة

وإنما تعود إلى الخلف وإلى الزمن الماضي بشكل مستمر وإذا تتبعنا ا;سترجاع وعودة الشخصيات 

رجاع عند القاصة ھو استرجاع مؤلم في أكثر ا#حيان يثي�ر ف�ي نلحظ أن ا;ست ،إلى الزمن الماضي

وم�ن ا;س�ترجاع  ،ولك�ن بن�درة أما ا;سترجاع المفرح فقد وجد عند القاصة ،النفس الحزن والشجن

: الس�ارد يقول ال�راوي، على أيدي اليھود في فلسطين;بنه الذي استشھد ) أبو عماد( رالمؤلم استذكا

والحج�ارة مث�ل مط�ر الس�ماء  ،ين�دفع بي�نھم بض�راوة ،وجھه الفت�يلتي تلف بكوفيته ا )عماد(تتذكر "

                                                



١٣٠ 

 

 

 اتع��الو، عم��اد وهللا ،عم��اد -:تص��رخو التلفزي��ون شاش��ة دق قلب��ك بعن��ف عن��دھا وقف��ت أم��ام،تتس��اقط

  ...!!.عماد وهللا، شوفوا

كان الغاز يندفع من كرة ص�غيرة ف�ي  ،اقتربوا من الشاشة ،تزاحمت الرؤوس ،بلھفة اركضو

 ،; يمكن��ك أن تخط��يء قامت��ه.  ..)عم��اد(ي�ة ا#خ��رى حجب��ت ك��ل ش�يء لكن��ك أقس��مت لھ��م بأن�ه الناح

"؟...; يمك��ن.  ..ن حجبت��ه س��حب الع��الم كل��هإوحت��ى و
)١(

وم��ن ا;س��ترجاع #ي��ام مفرح��ة ف��ي حي��اة  

) قصة شقوق في كف خضرة( استرجاع خضرة في الشخصية وتفضيلھا على ما تحياه في حاضرھا

تت�ذكر م�ا ك�ان جم�يAً م�ن أي�ام حياتھ�ا بع�د أن  ،عن�دما ع�ادت ب�ذاكرتھا إل�ى الخل�ف #يامھا الماض�ية

ا#ي�ام  فتحن إل�ى تل�ك حولتھا الظروف إلى خادمة في أحد البيوت فقد كانت تستحم مع أمھا في القناة

ص�بحيه الض�خمة " :أمھ�ا فتق�ول ف�ي س�ردھا أ;س�ترجاعي م�ع ھناك ف�ي الغ�ور جميلة عندما كانتال

أغلق��ت أنفھ��ا وھ��ي تمطرھ��ا بس��يل م��ن ا#وام��ر والم��اء  ،البداي��ة غض��بھا واش��مئزازھاأعلن��ت من��ذ 

ھ�ذا .  .وھ�ي ترت�دي ثيابھ�ا ،كانت تستحم في القناة م�ع أمھ�ا.  .ومرات.  .غسلتھا مرات ،والصابون

طع��م .  .لك��ن الجف��اف يت�ردد بعن��اد ف��ي خAي�ا حلقھ��ا.  .فظي��ع ; ينتھ�ي..الم�اء س��يل ھ��بط م�ن ا#عل��ى

تحسست الجل�د الغ�امق الم�نكمش ..تفحصت الشقوق في باطن كفھا اليمنى.  .الصغيرة التالفةالليمونة 

دامھا لو تغ�وص أق�.  .لو أنھا ا�ن بين الخضار الندية عند الفجر.  .تفقدت الندى.  .في كفھا ا#خرى

)٢(في التربة الساخنة البنية
.  

 عتم��اد عل��ى ال��ذاكرة يض��عفا;"وتعتم��د القاص��ة عل��ى ال��ذاكرة أحيان��اً ف��ي ع��رض ا;س��ترجاع

تع��ود ، )٣(بص��بغة خاص��ة يعطي��ه م��ذاقاً عاطفي��اً ا;س��ترجاع ف��ي نط��اق منظ��ور الشخص��ية ويص��بغه 

فا;رتداد الزمن�ي عب�ر ال�ذاكرة  ،القاصة إلى الزمن الماضي باستذكارات مختبئة في تAفيف الذاكرة

تت�ذكر ) الوش�م( فف�ي قص�ة ،ما ھو إ; رفض للحاضر العاجز ع�ن ص�نع مس�تقبل مش�رق للشخص�ية

، وكيف كانت تخاف منھا في تلك ا#يام ،وعروق يدھا البارزة ،بلباسھا ا#سود البطلة جدتھا المسنة

تخاف من تقدم العمر وقد ، نفسه وھي في حاضر القصة تكبر في السن وتقف في موقف الجدة القديم

نفس�ھا أنھ�ا ا�ن مخيف�ة اتضحت آثاره جلية على جسدھا بب�روز الع�روق ف�ي ي�ديھا ف�تعلم ف�ي ق�رارة 

عن�دما كان�ت طفل�ة تق�ول كما كانت ھ�ي تخ�اف م�ن ع�روق الج�دة الب�ارزة ف�ي ي�دھا  ،#طفال آخرين

ھل كن�ت حقيق�ة م�ن لح�م ودم "، الحياتية البطلة في أسئلة استنكارية بعد أن تتبدل ا#دوار في الرحلة

أعت�رف ل�ك ا�ن .! .استحض�ركوأخفي يدي ف�ي جيب�ي و ؟ أرتعد..ھل تخيلتك الذاكرة إذاً  ؟وشرايين

  .بأنني
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 كانوا يأخذونني معھم في زيارة موسمية إلى الشرفة العالية الت�ي، كنت أخشى أن يجيء العيد

)١(ومعك يجلس قرن كامل، تجلسين بأبھة عجيبة ،كنت دائماً ھناك ،تطل على سھل حوران الفسيح
.  

الذاكرة الشخصية الداخلي عبر  إلى عالم ودخول القاصة ھذا الرفض للواقع بآفاتهفي إطار و

الخلج��ات النفس��ية وأحاس��يس الشخص��ية  بني��ة اس��تبطانية تظھ��ر المنس��وجة ف��ي تب��رز جمالي��ة اللغ��ة

وھ�ا نح�ن  ،إلى الفع�ل الح�دثي المع�اكسمن خAل ارتداد الشخصية  رفضھا للواقع مبينه وتترصدھا

ود الذين استش�ھدوا ف�ي أرض في موقع آخر تقول مستذكرة ما تختزنه الذاكرة من صور للجن نراھا

 - ؟..م�اذا تق�ولين - :جاءني ص�وتھا الخ�ائف مھ�زوزاً .  ..إنھم يطلون علينا من كل الشرفات": لبنان

.  .ھيلإ شدت يدھا على يدي وقالت بخوف يا.  .جماجمھم تطل من كل النوافذ ،ھم الذين احترقوا ھنا

والص�راخ ; .  .والحرائ�ق.  ..تقص�ف يستغيثون والطائرات.  .أكاد أسمعھم يصرخون.  .أنصتي –

)٢(; يتوقف.  .يتوقف
.  

  :مدى ا4سترجاع -أ

إن المقاطع ا;ستذكارية تتفاوت من حيث طول أو قص�ر الم�دة الت�ي تس�تغرقھا أثن�اء الع�ودة "

 ةــ��ـ�ارقـــا;س���تذكار بم���دى المف وتس���مى ھ���ذه المس���افات الزمني���ة الت���ي يطالھ���ا ،إل���ى الماض���ي

Ianachronie La portee de)("
)٣(

.  

إل�ى  ن مدى ا;ستذكار في قصص القاصة ھند متفاوت من حيث طول المدة التي تع�ود بھ�اإو

وھناك استذكارات قصيرة المدى كما أن ھناك  ،رق سنوات طويلةغتست فھناك استذكارات ،الماضي

 الت��ي تض��منت م��دة زمني��ة ا;س��تذكارات وم��ن اس��تذكارات ; يس��تطيع الباح��ث تحدي��د م��داھا الزمن��ي

طويلة ما جاء من استذكار للبطل في قصة العودة وأشياء أخرى فقد عاد إلى أيام الطفولة قبل ثAثين 

أن�ت تك�ره ھ�ذا الرج�ل ، ھك�ذا إذا" سنه من لحظة ا;سترجاع وقد كان طفAً صغيراً ف�ي ذل�ك الوق�ت

ل�ة ي�ركض طفو عرف�ت بس�ببه. ..ص�راعاً دموي�اً  #نه حرمك حنان الوالد وأثار، تكرھه من ا#عماق

ن ام�رأة تخص��ه م��ن ط��رف بعي��د وال��دك #فق��دت .  ..يخ�افون علي��ك م��نھم ك��انوا، الرع�ب ف��ي أيامھ��ا

.  .ومات أبوك #جله ،ثار أبوك وثار الرجال من أجل شرف العائلة ...اتھمت بعAقة مريبة مع اسعد

)٤("وسال نھر الدم
  .نهفقد عاد البطل إلى الماضي ليحدثنا عن مقتل أبيه قبل ثAثين س 

اس�تذكار خض�رة بع�د  ،ومن ا;ستنكارات ذات الزمن القصير القريبة من نقطة انطAق السرد

فك��ان ا;س��تذكار لم��ا ك��ان قب��ل  ،ف��ي المدين��ة الغني��ة ف��ي أح��د البي��وت خادم��ة ن فارق��ت الغ��ور لتعم��لأ
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يل أغلقت أنفھا وھي تمطرھا بس ،صبيحة الضخمة أعلنت منذ البداية غضبھا واشمئزازھا"، انتقالھا

وھ�ي ، كان�ت تس�تحم ف�ي القن�اة م�ع أمھ�ا.  .وم�رات.  .غسلتھا مرات ،من ا#وامر والماء والصابون

"ھذا الماء سيل ھبط من ا#على.  .ترتدي ثيابھا
)١(

.  

وم�ن ذل�ك  ،وأحياناً ; يقوم القاص بتحديد المدة الزمنية لAستذكار فيبقى مجھو;ً عند الباح�ث

 ،ولكن الوقت ومدى ا;ستذكار غير محدد ،اته مع تجار الشارعاستذكار البطل لمواقف مرت في حي

 وك�ان ص�احبه النحي�ل ،ك�ان المتج�ر كبي�راً .  .أني أمق�تھم.  .مازلت أذكر تجار الشارع المجاور لنا"

أذكر تقلص مAم�ح وج�ه أب�ي ف�ي .  .أذكر تحيته المقتضبة ذات يوم.  .جاف المAمح قاسي النظرات

بوضوح تام كيف عدت معه  واذكر أيضاً  ،اجر تسليفه ما نحن بحاجة إليهعندما رفض الت، ذلك اليوم

"والناس يستعدون للعيد بحبور وانشراح ،والخيبة تسير معنا
)٢(

.  

  :ا4ستشراف -٢

والس��رد ، تس�تخدم القاص�ة تقني�ة ا;ستش�راف الزمن�ي ف��ي مجموعاتھ�ا القصص�ية ولك�ن بن�درة

ي ي�روي أو يثي�ر أح�داثاً س�ابقة عل�ى أوانھ�ا أو ك�ل مقط�ع حك�ائ"ا;ستشرافي ھو مفھوم يطل�ق عل�ى 

وا;ستشراف ھو تقني�ة زمني�ة يس�تبق فيھ�ا الق�اص ا#ح�داث ويق�دمھا للمتلق�ي ، )٣(دوثھايمكن توقع ح

ولك�ن ، ولكن ھذه ا#حداث ا;ستشرافية غير مؤكدة الحدوث فقد تحدث وقد ; تحدث، قبل أن تحدث

وإن ھ�ذا ا;س�تباق  ،ادة التفاع�ل بين�ه وب�ين وال�نصوزي� القاص يرغب في تش�ويق الق�ارئ ومفاجأت�ه

فالس�رد بض�مير " ،الحدثي يك�ون معق�و;ً ومقب�و;ً عن�د المتلق�ي إذا س�ردت ا#ح�داث بض�مير الم�تكلم

و; س�يما ب�ا;نطAق ، ستعادياً ل�حداث يسمح للس�ارد ب�إيراد تلميح�ات مس�تقبلية المتكلم يحمل طابعاً 

)٤(ت تشكل جزءاً من دور الساردلميحافھذه الت ،من الوضع الراھن
.  

الت�ي ، ا;ستش�رافأقل وروداً م�ن اس�تخدامھا لتقني�ة  وقد كان استخدام القاصة لتقنية ا;ستباق

الم�وت ( ف�ي مجموع�ات القاص�ة م�ا ورد ف�ي قص�ةومن ا;ستش�رافات  ،وردت في النصوص بكثرة

كي��ف س��يھرب منھ��ا وت��رى نفس��ھا وق��د مات��ت و ،حي��ث تستش��رف البطل��ة المس��تقبل) وس��ط الزن��ابق

عل�ى معان�اة  أنبن�ىأن ھ�ذا ا;ستش�راف ق�د  ا#صدقاء وا#ق�ارب وكي�ف سيرش�ح الم�وت م�ن جس�مھا

فأم�دت ھ�ذه اللحظ�ة البطل�ة بح�زن أكب�ر وأعم�ق  ،ف�ي اللحظ�ة الراھن�ة، البطلة م�ن الم�رض الخبي�ث

وكي��ف ، عن��دما ب��دأت تستش��رف ا#ح��داث المس��تقبلية والوض��ع المؤك��د لم��ا س��تكون علي��ه بع��د موتھ��ا

س�تتغير  ،سيخاف منھا ا#قارب وا#صدقاء ستھرب منھا عي�ون المحب�ين وسيرش�ح جس�مھا ب�الموت
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الم�وت ف�ي فض�اء (ف�ي قص�ة : تق�ول البطل�ة، منھ�ا ا;قت�رابنظرة الجميع إليھا ولن يجرؤ أحد على 

يون الع ،; بد أن العيون التي ستعرف سري ،ميAد ووفاة أنا ا�ن ; شيء صار لي تاريخ") رمادي

ول��ن يج��رؤ أي منھ��ا عل��ى التطل��ع ف��ي أعم��اقي المس��كونة ...تھ��رب من��ي ،الت��ي تعرفن��ي س��تخافني

ھ�ل .  ..المحف�ورة ف�ي ج�دار عم�ري.  ..بمAمح�ه المنحوت�ة ف�ي قلب�ي ،وتذكرته...حتى ھو...بالموت

؟ عظامي الت�ي ...؟ ألن يخاف ملمسھا المسكون ببرودة الموت...سيجرؤ على أن يقبض على أناملي

س��يخافني ويع��رف أن دم��ي يرش��ح موت��اً ، ھش��ة ب��ين أص��ابعه ص��ھا ا�ن ش��فاه الم��وت ستص��يرتمت

؟ أل�م يق�ل ل�ي عش�رات الم�رات ...ماذا لو تجرأ وتطلع إلى أعماق عيني.  ..بارداًً وحقيقياً ; نھاية له

 م�هأحAيق�ل أن  ؟ أل�م..; نھاي�ة ;مت�دادھا، بري�ة وأعش�اب ملونة أودية أنھا غابات شربين وفراشات

؟ ھل يجرؤ ا�ن على التطلع في أعماق ھذه الغابات التي يركض الموت فيھم�ا ويأك�ل ..فيھماتسكن 

"؟...العشب الندي ويمتص الرواء
)١(

.  

تخيل��ه ثاً تخي��ف البط��ل ف��ي القص��ة م��ن خ��Aل تستش��رف القاص��ة أح��دا) الحص��ار(وف��ي قص��ة 

أن�ا أع�زل ووحي�د " :ث تق�ولديح�فتسرد ما سيحدث قبل أن  ،لشخص ما يقتحم المنزل متحفزاً للقتال

، سأتحدث إليه بھ�دوء ،;.  .و; أعتزم ا;نتحار بھذه الطريقة.  .; أعتزم الموت ،و; أعتزم الموت

بكل  ،المھم أن أبقى أنا.  .ليأخذ كل شيء.  .وإذا طلب مني ساعتي ومحفظتي فسأعطيه خاتمي أيضاً 

م�وتي  بعض�ھم ينتظ�ر ،عني من�ذ زم�ن اتخلو ،صحيح أنني أعزل وأقاربي تركوني.  .حرارة الحياة

"؟ لماذا..؟ ھه..فلماذا أترك لھم ساعة ومحفظة ،بفارغ الصبر
)٢(

.  

يظھ��ر لن�ا استش��رافاً #ح�داث تعرض��ھا البطل�ة لم��ا س�يحدث بينھ��ا وب��ين ) الح�اجز(وف�ي قص��ة 

ع�د إل�ى أن يح�ين مو، ة إلي�هوكي�ف س�تعطيھا المبل�غ الم�الي ال�ذي ھ�ي ف�ي أم�س الحاج� ،الست ھيف�اء

أخ��ذت أھي��ئ نفس��ي .  .بع��د عش��رة أي��ام س��ارده": عرض��ھا ل�ح��داث القادم��ة ةفتق��ول متخيل�� ،الرات��ب

س�يھتز .  .أضع فنجان القھوة أمامھ�ا وبص�وت ھ�ادئ س�أخبرھا بح�اجتي.  .سأقرع الباب.  .للموقف

;  . .وتناولني المبلغ وسأشكرھا بأدب وأقف في انتظار أوامرھ�ا، قرطھا الجميل وھي تفتح حقيبتھا

"مكن; ي.  .يمكن أن تخيب أملي فيھا
)٣(

دث لم سيعرف أن ھذا الح ولكن بعد أن يكمل المتلقي القصة 

  .من بطلة القصة من أجل المزيد من المفاجئة والتشويق للمتلقي يحدث وإنما كان مجرد استشراف
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  :اصــالتن: خامساً 

دب والنق�د من�ذ ظھ�وره #ول بأھمية واسعة من الدارسين والنقاد في ع�الم ا# )التناص(حظي 

 Julhaا#دبية النقدية على يد الباحث�ة جولي�ا كريس�تيفا  Tel-Quel جماعة"مرة بصورة جديدة عند

Kristiva  ١٩٦٩نش�رھا ع�ام وق�دجل تحليل سيميائي أمن  أبحاثفي عدة"
)١(

تق�اطع  ھ�و فالتن�اص 

 أوح��دود اللف��ظ  غي�ر أن ھ��ذا التق��اطع ل��م يقتص��ر عن�د كريس��تيفا ف��ي" نص�وص م��ع نص��وص أخ��رى

ل�ورن (فك�رة التن�اص عن�د  أص�بحتبحي�ث ، أن اكتسب بعداً معرفي�اً واس�عاً  إلىتعدى  وإنما، العبارة

"#دبية المختلفة مع بعضھاا ا#جناسمحوراً لتداخل  )استراتيجية الشكل(في دراسته ) جيني
)٢(

.  

نص أدب�ي م�ا  تضمن"ه بأن )التناص نظرياً وتطبيقياً ( ويعرف أحمد الزعبي التناص في كتابه

ع�ن طري�ق ا;قتب�اس أو التض�مين أو التلم�يح أو ، نصاً أو أفكاراً أخرى س�ابقة علي�ه داخل نص آخر

بحيث تندمج ھ�ذه النص�وص أو أفك�ار م�ع  :ا:شارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى ا#ديب

"النص ا#صلي وتندغم فيه ليتشكل نص جديد واح�د متكام�ل
)٣(

يھي�ئ مث�ل ھ�ذه  التن�اصل�ذلك ف�إن " 

اللغة فھو يبوح بظAل للكلمات تنقل المتلقي إلى محاور إبداعية غائبة إذ يجعل اللغة تنق�ل احتم�ا;ت 

وجود ھذه المحاور وكلما كانت اللغة تعطي احتما;ت عديدة للمتلقي كان ا#ثر ا:بداعي أكثر ق�درة 

ش�ارية غامض�ة إ ةمضمونية وبذلك تصبح اللغعلى البقاء وأكثر قدرة على إظھار جمالياته الفنية وال

"تغني النص ا:بداعي بشكل واضح
)٤(

.  
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 ةم��ن بينھ��ا التم��اھي ف��ي ال��نص الق��ديم حي��ث تش��كل الحكاي��، والتن��اص يأخ��ذ أش��كا;ً متع��ددة"

المستدعاة إطاراً رئيسياً بأحداثھا وعناصرھا دون أن يشار إليھا م�ن قري�ب أو بعي�د ولكنھ�ا تت�داعى 

وربم�ا ك��ان ا;س�تدعاء متم��ثAً ف�ي المرجعي��ة ، لة ويس��ر موحي�ة بف��يض م�ن الد;ل��ةإل�ى ال��ذھن بس�ھو

تفاص��يلھا  المعرفي��ة الت��ي تش��كل الخلفي��ة ا#ساس��ية لل��نص الق��ديم فت��أتي القص��ة الجدي��دة مس��تلھمة ف��ي

ل�ى مبن�ى جدي�د ع ا;عتم�اد ال�نص الق�ديم م�عدون إشارة إل�ي أذھان المتلقين لمعرفة قارة في  الد;لية

)١(فنتازي الطابعموزع الحدث مخترق 
ف�ي قص�ص القاص�ة ھن�د التن�اص  أن�واعع�رض  وس�نحاول 

عدة  تورد لقد.  التوضيح وإرجاع المتلقي إلى النص ا#صلي المتقاطع مع النص الجديد من بشيء

  :المدروسة منھا أبو الشعر أنواع من التناص في قصص ھند

  .)يالتناص الدين( -٢ )وا#سطوري التناص التاريخي( -١
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  سطوريوا� التناص التاريخي -١

 ومنس�جمةفتب�دو مناس�بة  ا#ص�ليويعني تداخل نصوص تاريخية مختارة ومنتقاة مع النص "

"رياً أو فنياً أو كليھما معاً و يسرده وتؤدي غرضاً فك مع النص والحدث الذي يرصده
استخدام  إن) ١(

ولك�ن ش�ريطة ، ويعطي�ه د;;ت جدي�دةالحدث التاريخي بصورة موفقة في العمل الفني يعمق العمل 

يخدم الحاضر بما يعم�ق  وإنما، أن يتم ذلك ضمن منظور متماسك بحيث ; يغدو التاريخ تاريخ فقط

لخدم�ة  –الت�اريخي  –م�ع الماض�ي  –ال�واقعي  –بحي�ث يت�داخل الحاض�ر ، فھاثالحالة الحاضرة ويك

"وھموم�ه ا:نس�انالحالة الحاض�رة وتعميقھ�ا باتج�اه قض�ايا 
لق�د اس�توحت القاص�ة م�ن الت�راث و ،)٢(

فقد استلھمت  ،صياغي جديد بإطار وأدخلتھا بعض النصوص القديمةبالتاريخ بحكم ثقافتھا الواسعة 

التي اشتھرت في السابق بحدة البصر والرؤية عن بع�د  )زرقاء اليمامة(من القصص التاريخية اسم 

لتل�ك  امت�دادفھ�ي ، عل�ى رؤي�ة الحقيق�ةتمنحھ�ا ق�درات خارق�ة  أس�طوريةتحم�ل ص�فات  ام�رأةفھي "

ب�ل ت�ردف تل�ك الص�فات بص�فات واقعي�ة  )زرقاء اليمام�ة( المرأة التي كانت ترى من مسافات بعيدة

"ل�ذلك امت�ازت رؤيتھ�ا ع�ن رؤي�ة الرج�ل) ترى بشمول أوس�ع(تؤكد مقولتھا ا#سطورية 
)٣(

وكان�ت  

ض�من إط�ار قصص�ي الشخص�ية  فأدخل�ت ھ�ذه ،التفكير تتف�وق عل�ى الرج�ل طريقة ھي ا#فضل في

وكيف أنھ�م أغمض�وا ع�ن الرؤي�ة المحتوم�ة  وللعرب العربيةحدث ل�مة  جديد تصور من خAله ما

ل�ذا نھ�ب خي�رات ال�بAد المستعمر رغم وجود إش�ارات ومؤش�رات ت�دل عل�ى أطم�اعھم ف�ي  #طماع

اص أو ت�زاوج ب�ين النصوص عل�ى ش�كل تن� ولكن ا#دباء يعيدون مثل ھذه، دفعوا ثمن غفلتھم غالياً 

التناص��ات تقم��ص  فتك��ون مث��ل ھ��ذه أخط��اء م��ن س��بقونا ال��نص الق��ديم وال��نص الح��ديث حت��ى نتجن��ب

 ص�ة ف�ي إطارھ�ااتق�ول الق، تتماث�ل معھ�ا #حداث سابقة خاطئة وا;بتعاد ما أمكن عن أخطاء جدي�دة

منھا وھزوا  ضحكوا ،أن اللصوص نھبوا البيت) زرقاء اليمامة(عندما أخبرتھم " :الجديد القصصي

وقد تھدلت أطراف  ،كانوا يجلسون حلقات ويدخنون ،وتابعوا سمرھم ،ظنوھا تھذي، رؤوسھم أسفاً 

ينص�تون  اظل�و ،واستلقت بنادقھم القديمة بإھم�ال ب�ين أق�دامھم ،عباءاتھم الثمينة على التراب ا#حمر

ف�القمح ف�ي  ،ينامون بھدوء #نين الربابة الحزين ويتأوھون حتى أدركھم النعاس كانوا في تلك ا#يام

فكانت تس�ھر وحي�دة ترق�ب ا#ف�ق الغرب�ي  )زرقاء اليمامة(أما  ،والسمن في الجرار الكبيرة ،آبارھم

كانت طويلة مثل .  .تتنسم ريح الشمال ،اعتادوا رؤيتھا تقف شاردة على التل الكبير في قريتھا ،بقلق

ھ�ا دمع�ة ة م�اطرة وق�د جم�دت ف�ي عينيحزينة مثل غابة ص�نوبر ب�ري ف�ي أمس�ية ربيعي� ،شمعة عيد

                                                



١٣٧ 

 

 

"واحدة تلفحھا ريح الشمال
)١(

جدي�دة  بأح�داثوربطھ�ا القديم�ة ا#ح�داث أن ھذا التداخل العميق ب�ين  

 تفلم تستخدم القاصة ھند النص القديم مثلما وجد بل استعار يرغمك على التماس آفاق بعيدة للتأويل

  .اسماء وأحداث من التاريخ بصياغة جديدة

ف�ريقين  لقص�ة ح�رب ص�فين الت�ي دارت ب�ين تناص تاريخي )صفين( صة الطريق إلىوفي ق

"ھجرية٣٩سنة  معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب من المسلمين
)٢(

تتش�ابه ھ�ذه المعرك�ة  إذ 

أط�راف الح�رب ھ�ي  -٢ )الع�راق(المكان ال�ذي وقع�ت في�ه الح�رب  -مع حرب الخليج من ناحيتين ا

القاصة اسم المنطقة واس�ماء الشخص�يات لتوظفھ�ا بنص�ھا الجدي�د  ستحضرتاقد  و، أطراف عربية

: ا#ح�داث تق��ول ف�ي القص��ةم��ع ف��ي رب�ط ا#ح��داث الجدي�دة  الثقافي�ة الق��ارئمعتم�دة عل��ى مرجعي�ات 

.  .سمعته يوجه نداء خاصاً إلى أھل الشام فاستش�عرت أج�واء ص�فين ت�داھمھا وتواجھھ�ا ب�A ھ�وادة"

دمع�ة وب�ا#خرى ربم�ا تخيلت�ه يس�جل الوق�ائع يمس�ح بي�ده .  .بي�نھم ا�ن )نصر بن مزاحم(ربما كان 

ا�ن يثير حمي�ة أھ�ل الع�راق بلھجت�ه الحماس�ية ) ا;شتر(ربما كان .  .يكتب اقتتال ا#خوة في صفين

أھ�ل وأن .  .تع�رف أن الف�رات بعي�د.  .بال�دماء غ; شك بأن الفرات العذب يصطب.  ..ربما.  المميزة

اق يقتتلون ا�ن فتذكر حرب صفين بحرب الخليج التي دارت بين المسلمين ف�ي الع�راق الشام والعر

;ب��د أن ھن��اك طريق��اً ترابي��ة .  .ل��ن نس��لك ھ��ذه الطري��ق الملعون��ة -نھاي��ة القص��ة تق��ول فالقاص��ة ف��ي 

"وبدأت ا:طارات تحفر الطريق الترابية الجديدة.  .أدار المحرك باتجاه آخر..! جديدة
)٣(

.  

 روم�ا روم�ا ال�ذي ح�رق مدين�ة ح�ارق) نيرون( شخصية القاصة من التاريخ أيضاً وتستدعي 

)٤(ا مع أھلھا ليعيد بناءھا من جديدكلھ
  .)رائحة الصنوبر تأتي من بعيد(لتتناص مع قصتھا  

الخ��راب وال��دمار ال��ذي يح��ل بك��ل مك��ان ف��ي وقتن��ا الح��الي وتتس��بب ب��ه  إن ،جدي��د ف��ي إط��ار

ف�الحريق ورائح�ة ال�دخان تح�يط ذي ألحق�ه ني�رون وأتباع�ه بروم�ا يشبه الدمار ال ،شخصيات شريرة

ب�ه  تتنب�أالش�رير م�ات وعاش�ت روم�ا م�ن بع�ده وھ�ذا م�ا ولك�ن ني�رون ، ببطلة القصة م�ن ك�ل اتج�اه

الشخص�يات الظالم�ة والش�ريرة س�تزول يوم�اً وس�تعمر ال�بAد م�رة أخ�رى م�ن  فھي ترى أن القاصة

أن المس�تبد الظ�الم سيمض�ي وين�دحر ويبق�ى  ترى قاصةفالر البناء محل الخراب والدمايحل و، جديد

لك�ل شخص�ية رم�ز فني�رون ھ�و ، ال�بAد العربي�ة ستنتص�ر ق�ديماً  فمثلم�ا انتص�رت روم�االوطن حي�اً 

، عن�د المس�اء": تقول البطلة ف�ي نھاي�ة القص�ة اظالمة ستلقى حتفھا ونھايتھا وسيحيا الوطن من بعدھ

فتح�ت الناف�ذة وط�ردت آخ�ر آث�ار ، بش�ماتةتطلع�ت إليھ�ا ، طبي�ةنسي نظارت�ه ال )نيرون( اكتشفت أن

                                                

)٢ (http://www.shiaweb.org/books/nas_ejtehad/pa70.html  

)٤ (http://.abunawaf.com/post-7141.html  
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ابتس�مت .  .ابتس�مت لنفس�ي.  .رأي�ت فراش�ة تق�ف عل�ى حاف�ة الناف�ذة.  .الدخان المحصور في الغرفة

".!.وأنا أم� خAيا رئتي برائحة الصنوبر ا�تي من بعيد، مكثف بفرح طفولي
)١(

.  

ش��ياطين  ة قص��تھا بالقص��ة الجاھلي��ةلقاص��ا تض��من )تب��غ وش��عر وأش��ياء أخ��رى(وف��ي قص��ة 

ً فقد كانوا يرون أن ھناك وحي، الشعر ً خفي ا ن أوق�الوا ب� لبعض ا#شخاص ينطقھم الشعر كالجن مثAً  ا

ش�اعر  لك�ل نأوادي عبقر تسكن فيه الجن فكلما جاءوا بشيء ف�ائق نس�بوه إل�ى عبق�ر وق�د اعتق�دوا ب�

السيئ إلى جني يقال ل�ه الھوج�ل فق�د ك�ان  شعروال برالشعر الجيد إلى جني يقال له ھو ونسبواقرين 

)٢(يلھمه قول الشعر اً مخصص اً شيطان معتقد الجاھليين أن لكل شاعر
في  على لسان بطلھا تقول ھند 

بأن أدخن السيجارة حتى نھايتھا "وھو بالمناسبة شيطان شعري  "يوسوس لي الشيطان ا�ن"القصة 

..".#رى عينيك الدامعتين من جديد
)٣(

المتلق�ي إل�ى ة لقاصة تستخدم مرجعياتھا الثقافية ف�ي أع�ادأن ا 

  .ولكنھا تستخدمھا بإطار جديد أحداث وقصص سابقة

  :التناص الديني -٢

وھو تداخل نصوص دينية مع النص الحديث عن طريق ا;قتباس أو التضمين أو ا:شارة وقد 

بع�ض ف�ورد اس�تذكار لمس�يحية ا لديان�ةبا تأثرھا بسبالدينية المسيحية ذكرت القاصة بعض الرموز 

اس�م ب�يAطس البنط�ي م�ن  تفقد استحض�روقد  اسم رغبة في الخAصمثل يوحنا المعمدان الرموز 

ق م  ١٠ولد سنة  ٣٦-٢٦و بيAطس البنطي ھو الحاكم الروماني لمقاطعة أيوديا من "عبق التاريخ 

فإن�ه ق�د ت�ولى محاكم�ة المس�يح ا#ربعة المعتمدة م�ن قب�ل الكنيس�ة  ل�ناجيل وحسب الرواية الرسمية

"على اليھودي�ة ف�ي عھ�د طيب�اريوس وصادق على الحكم بصلبه وقد كان والياً 
)٤(

ف�ي تق�ول القاص�ة  

حمل رداءه ا#رجواني على كتفه ا#يسر وتطلع إلينا كنا ننتظره  )بيAطس البنطي(جاء ) الدم(قصة 

كنا نعرف ان�ه س�يطلب ا:ن�اء وس�يقوم لم يبتسم #ي منا مسح مشاعره عن جبينه وتقدم نحو المنصة 

)٥(بغسل يديه الطقس نفسه الذي نحفظه عن ظھر قلب قال بصوت مسرحي
وفي قصة أخ�رى تق�ول  

ح��اول ، دع��ى ال�بعض أن��ه يفھمن�يأ، ح��ولھم بقل�ق اتطلع�و وانتھ��ى..لق�د غس��ل ب�يAطس البنط��ي يدي�ه(

أ; تعرف��ون  –.  .وسأض��فت بھ��دوء م��در اال��بعض ا�خ��ر رس��م الب��راءة ف��ي أعم��اق عي��ونھم ففش��لو

; يھمن�ي م�ن  - ق�ال ب�A مب�ا;ة لزج�ة، ؟ ضحك أحدھم وظھرت أس�نانه المنخ�ورة..بيAطس البنطي

                                                

)٢ (http://www.al-swed.com/vb/swed38/thread1252.html  

) (٤http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%_%D8%A7D8%B7%D8%B3  
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.  ..ب�ل مت�ورط –.!! .ھو ح�ر –.  .وأنا ; اعرفه – ز قال ا�خر و; أنا أيضاً .أنه ليس جاري..يكون

..مثلنا كلنا
)١(

.  

بونطي��وس مش�ھور لل��والي الروم��اني تن��اص لق��ول  )ال��دم(دمت القاص��ة ف��ي قص�تھا خكم�ا اس��ت

تس�تعير  )ال�دم(فق�د ورد ھ�ذا الق�ول ف�ي قص�ة ) اللھم أني بريء من دم ھذا الص�ديق(وھو  بيAطوس

 بونطي��وس الرومـ��ـاني الـــــــ��ـواليھ��ذه الجمل��ة الت��ي قالھ��ا ال��والي الروم��اني وق��د أم��ر  القاص��ة ھن��د

أنا ب�ريء م�ن دم : ثم غسل يديه قائAً  طيباريوس ا:مبراطور ليتقرب من المسيح بصلب(بيAطوس 

الع�الم ال�ذين يس�اھمون ف�ي س�فك ال�دماء والقت�ل ف�ي البل�دان  فق�د أص�بح الكثي�ر م�ن ق�ادة ھذا الص�ديق

 تس�تخدم القاص�ة ھ�ذا الق�ول ف�ي ،ن عما يحدث من قت�ل وت�دميريولؤمس المحتلة ثم يدعون بأنھم غير

ومعرفت�ه  عل�ى ثقافت�ه إل�ى أح�داث س�ابقة معتم�دةإطار حدثي جدي�د ولكنھ�ا تف�تح أف�ق المتلق�ي لتحيل�ه 

اللھم إني بريء م�ن دم  -: وقال بصوت ختامي، البنطي غسل يديه كرر بيAطس"التاريخية والدينية

كان�ت عي�ون ، قط�رة قط�رة، ب�دأت دم�ائي تن�ز بص�مت، وعن�دما ك�رر ا;ش�ارة إل�ي..! .ھذا الصديق

وعندما نزل بيAطس البنط�ي ع�ن المنص�ة ، قطتطلعوا إلي ف، لم يقترب مني أحد، الحضور تراقبني

"...وتفصل جسدي عن عيون ا�خرين بقسوة، كانت بركة الدم تغرقني
)٢(

.  

ا:نجي�ل قص�ة وردت ف�ي  وھ�ي )أخ�رى سالومي م�رة( قصةوتورد القاصة بأسلوب التناص 

لب�ت رأس س�الومي ويوحن�ا المعم�دان تل�ك الفت�اة اللع�وب الت�ي ط القديمة وھي من الحكايات اليھودية

"المدين�ةم�ن ح�اكم ) النب�ي يحي�ى( يوحنا المعم�دان
)٣(

ل�م تس�تخدم ال�نص كم�ا ورد ف�ي ولك�ن القاص�ة  

تب��دل بالشخص�يات فتجع�ل المل�ك يقط��ع رأس ا#م ب�دل م�ن أن يقط��ع رأس  ا#ص�لي ولكنھ�امص�دره 

ورد  فق�د كرمز إلى الطھر والنق�اء يوحنا وتستعير القاصة اسم يوحنا وتوظفه في النصوص الجديدة

 ل�ك عل�ي ورأس أب�ي المل�ك أن أعطي�ك ك�ّل م�ا –.  .أعطيتني ما أري�د ا�ن إنمو;ي  سأتوقف يا -(

؟ تطلع الملك إلى ..حتى ولو كان رأس أحدھم –.  .ورأس أبي الملك.  .نعم –.  .ا�ن –تطلبين ا�ن 

 –)! المعم�دانيوحن�ا (حت�ى ول�و ك�ان رأس ، نع�م.  .نع�م -: ھز رأسه وق�ال بان�دفاع، ابتسما، زوجته

.  .أنت تبعثين السعادة في قلبي، سالومي الرائعة: عدني بأ; تتراجع يا مو;ي رق صوت الملك وقال

، ذع��رت الجب��ال البنفس��جية الغافي��ة ف��ي حض��ن اللي��ل، ع��A ص��وت المل��ك فج��أة.  .ل��ن أتراج��ع أب��داً 

ولتشھد عناصر ، ليشھد علي الحضور -:وتنصتت بقلق أضاف الملك وھو يشير بيده إلى الكون كله

انس�دل ش�عرھا الف�احم الطوي�ل وم�� ، أقترب�ت س�الومي من�ه..لن أتراج�ع..الطبيعة ورأس أمك الملكة

مثل  كانت طويلة.  .العيون عندھا توقفت كل، الكبير ھدأت مAمح الملك وجلس على كرسيه، الكون
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، ق�ف ق��رب المل��كرأوھ��ا تتو، م��� حض��وھا العي�ون والقل��وب، مكتمل�ةبري��ة  زنبق��ة مث�ل، ش�معة عي��د

أري�د رأس أم�ي الحبيب�ة ف�ي طب�ق فض�ي .  .مو;ي -: قالت أخيراً بصوت مغناج، وتركع عند قدميه

"..!
)١(

.  

  :زـرمــال: سادساً 

ش�يء م�ا يح�ل  أنه أو،شيء آخر موقع شيء ما يأخذ"ومنه أنه  ،لقد اھتم النقاد بتعريف الرمز

"محل أو يذكر بشيء آخر
)٢(

ان�ت نظ�رة وق�د ك ،غي�ر دقيق�ةالرم�ز كلم�ة  أن كلم�ة )بوكريكو(ويعد " 

 –الحل�م  ى العقل الواعي سواء في اليقظ�ة أمأن فكرة أو صورة ما تقدم إل ھو، فرويد المبكرة للرمز

فين�تج ، والتي تترجم دافعاً أو رغبة ; شعورية كانت قد تح�ورت لغ�رض الھ�روب م�ن رقي�ب الحل�م

"يمكن التعبير عنه #نه ; يكون مقبو;ً ومھمته التعبير عما ; ، الرمز من ذلك التحريف
)٣(

ويعتبر " 

م�ن  ن كثي�راً إو، يكاد يعبر عن نفسه ب�الرمز فق�ط، وھو ھدف في ا#حAم ،العقل أداة :نتاج الرموز

فالرمز في الواقع ص�ورة مرك�زة ،الحيل الفنية في ا#حAم ينطبق على خلق الصورة الرمزية بعامة

"ى غير حد تقريباً تكمن قوتھا في تعدد معانيھا إل
)٤(

.  

الق��اص ف��ي  إليھ��ا يلج��أ، ويع��د الرم��ز م��ن التقني��ات الحديث��ة المس��تخدمة ف��ي القص��ة القص��يرة

العميق�ة ف�ي  بإيحاءات�همت�د الرم�ز أوقد ، للفكرة المراد طرحھا معاد;ً  اً ار رمزختفي الرمزية هقصص

خذ من�ه ث�م #وإنما أ، لواقعليس الرمز نقAًً◌ عن ا"ولكن ، القصصية أبو الشعر ثنايا مجموعات ھند

"تجاوزه وتكثيفه ليتخلص من واقع المادة ليرتفع إلى مجال التجريد وھن�ا يتحق�ق ا:يم�اء
)٥(

والرم�ز  

، ا:نسانية فا#دباء والفنانون والفAسفة ته أو خاصيتهى الجنس البشري كله صفھو الذي يضفي عل"

الت��ي تجم��ع ب��ين  عنھ��ا بط��ريقتھم الخاص��ة وعب��روا، العAق��ة ب��ين الرم��ز وا:نس��ان إش��كالية ادرك��وأ

"والعمق التلقائية
)٦(

.  
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 ،الص�ورة( قص�ة، القصص�ية المدروس�ة ف�ي مجموع�ات القاص�ة ھن�د ومن القصص الرمزية

، الغزال ي�ركض باتج�اه الش�مسو، الحصانو، الجرذانو، الضبابو، الصقورو، عائلية جداً  جلسةو

 .)..وغيرھا، السكينو، لمعطفاو، النسرو، الرھانو، ،الوحلو، السباقو

 وھذا النمط من الترميز يتحول إلى رؤية غير واضحة عند المتلقي حيث تتداخل ا#قنعة الت�ي

خ�Aل يختارھا القاص مع الواقع المصور فيحتمل النص ا#دبي أكثر من د;لة يستشفھا الق�ارئ م�ن 

) قص�ة الحص�ان( فف�ي ،ن�ا وھن�اك ب�ين ثناي�ا ال�نص الرم�زيالرموز وا:يحاءات التي يبثھا القاص ھ

م�ن  :قال�ت الم�رأة" :وھذا ما يشير إليه قول المرأة، للفارس العربي اً تتخذ القاصة من الحصان رمز

كنت أتمنى أن ألمسھا وأدللھا بي�دي بع�د .  ..غرته مثل تاج ملك ; ثمن لھا" :جديد بفجيعة ھذه المرة

"كل سباق
)١(

اط الحص�ان بالف�ارس العرب�ي ارتب�اط فارتب –وھنا يتضح توفق القاصة في ا;ختيار " 

والقص��ة تلخ��ص فكرتھ��ا ب��أن ھ��ذه  ،تواف��ق ب��ين ال��دال والم��دلول ھن��اك إذن مع��روف وش��ائع تاريخي��اً 

فإنن�ا ، بعثن�ا لھ�ا إع�ادةم�ن خ�Aل ، ھي الوحيدة القادرة على بعثنا –الحضارة التي تكاد تلفظ أنفاسھا 

"تخاذل يعني الموت أي –مثل عAقة الفارس بالحصان  –ننطلق بھا ومعھا 
)٢(

.  

المعن�ى إل�ى مصورة بإتقان وتعطي المتلقي د;;ت إش�ارية توص�له  القاصة الرمزية تبدو لغة

أن القاص�ة إل�ى م�ن يل�بس الت�اج وھ�و ا:نس�ان  فالغرة كالتاج الذي يش�ير الخفي المبطن للقصة بيسر

فارس العربي الذي جاب الكرة اليشير إلى  د;لياً  اتخذت الحصان وأھميته الكبرى عند العرب رمزاً 

م�ن يمتط�ي ھ�ذا الف�رس وھ�و الف�ارس العرب�ي ال�ذي حق�ق ووص�ل بفتوحات�ه إل�ى الص�ين ، ا#رضية

على أساس إيحائي "نبنى االفتوحات فجاب ا#رض على ظھر حصانه حتى وصل الصين فالرمز قد 

الخي�ل ( يث الش�ريففيه إش�ارات تناص�ية إل�ى الح�د ويبدو أن الحديث عن فكرة الفرس محكم الد;لة

  .وھذا رمز يظھر ربما في إطار التناص) معقود بنواصيھا الخير

للواق�ع فق�د دل الوح�ل ال�ذي تلط�خ في�ه  بع�داً رمزي�اً فانتازي�اً أيض�اً ) الوح�ل(وقد اتخذت قص�ة 

الناس على عادات المجتمع وانحAل القيم ا#خAقية فھ�ي تع�رض قص�ة الموظ�ف ال�ذي يص�حو م�ن 

سه ويتناول معطفه ليأخذه معه وعندما يفتح الب�اب ي�رى وح�ل يس�يل بكثاف�ة وك�ل نومه ويرتدي مAب

المنتش��ر ف��ي ا#رج��اء مث��ل زوجت��ه وجارت��ه  ش��يء ي��تلطخ بالوح��ل حت��ى البش��ر ي��راھم وس��ط الوح��ل

ه في�ذھل يستمتعون بالوحل الذي يتلطخ�ون ب� نھمأفي الموضوع والغريب ..الجميلة ومديره وغيرھم

أن الوح�ل كثي�ف ف�ي ، ل�ه عن�دما تق�دم خط�وة إل�ى ا#م�امتب�ين " :قص�ة اويالبطل مما يرى يقول الر

ح�اول أن .  .حس�اب ك�ل حرك�ة يأتيھ�ا أن علي�ه أن يحس�ب، وفھم من انز;ق�ه المف�اجئ، أماكن كثيرة
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أتت��ه ، اس��تراح للحظ��ة، ب��الطرف الخش��ن تمس��ك.  .أمس��ك بالج��دار.  .انزل��ق.  .يتق��دم خط��وة أخ��رى

م��ع  ا�دمي�ة المتداخل��ة يتع�رف إل��ى ا#ص��وات لكن�ه اس��تطاع أن، نھ��ال�م يمي��ز بي، ا#ص�وات مختلط��ة

"السقوطا�دمي الناتج عن  وا;رتطام المعادن صوت
)١(

.  

تشير في خطابھ�ا  )الوحل(قصة  إن" :ان في تحليله للرمز في ھذه القصةيقول عبد هللا رضو

فالوحل في ، حالة سلبية إلىواقع لتحول ھذا ال -دانه في حينھا –لمجمل الواقع الراھن  إدانة إلىالعام 

نفس�ھا  ا:نس�انحي�اة  -٢المجتمع ا;ستھAكي السلبي الذي نتحرك فيه  -١ إلىالقصة يمكن أن يرمز 

"ا:نسانيةبالتالي ضياع الفرد وفقدانه لخصوصيته ، ا:نسانيةوقد فقدت قيمتھا 
 فالقاص�ة اتخ�ذت ،)٢(

Aفق�د ب�ات قي�ة بالوح�ل ال�ذي يوس�خ ك�ل م�ا يص�ادفه رمزاً للواقع الحياتي ال�ذي تج�رد م�ن قيم�ه ا#خ

  .الناس يقبلون التلوث وا;تساخ

 اغتي�ال البطول�ة تص�ور لن�ا فقد اتخ�ذت القص�ة بني�ة عميق�ة رمزي�ة فھ�ي) النسر( أما في قصة

يقول نبيل ح�داد ف�ي تحليل�ه ، التجلي والشراك و الفينق حات ھيفقد جاءت القصة بثAث لو، العربية

لقص�ة جواب�اً ش�افياً وم�ا كان�ت ال�ن تعطي�ك  ؟ولكن ما ھذا النسر وماذا يجسد" لنسرفي قصة ا للرمز

ً  لتعطيك بوصفھا فناً  ھل النسر ھو ، كھذا ولكن ضمن لعبة ا:يحاء وا;فتراض وحسب جواباً  خالصا

 وھل باتت ا#ح�Aم ا�ن ن�زرة؟الحلم القومي الذي يفرد جناحيه في السماء ليشمل أرض القوم جميعاً 

أن  ة أم أن النسر ھو ا#مل مع مابين ا#م�ل والحل�م م�ن ف�رق درج�ة ; ف�رق ن�وع بطبيع�ة الح�القليل

 ًAولكن ا#مل ; يقتله س�وى ا:نس�ان والمقت�ل عل�ى م�ا  الحلم قد تمحوه يقظة أو وعي مھما كان جمي

خارجھ�ا وخ�ارج الزم�ان وھ�و  يبدو يأتي من داخل الملع�ب وربم�ا الحض�يرة ولك�ن ح�دث القت�ل ي�تم

والقاصة تب�ين أن النس�ر ل�يس ط�ائراً ھائم�اً وحس�ب ب�ل إل�ه  ؟للمفارقة داخل ا:نسان ولكن أي إنسان

)"حسب المعتقد المصري القديم( الشمس
)٣(

.  

ش�بت الم�رأة وانتفض�ت إل�ى ا#عل�ى اش�تعل ، مسحت دمعة حقيقية بقوة، برق الفرح في قلبي"

وعن�دما  ،س�رنا واللي�ل معن�ا، نھض�نا مع�اً ، ص�ارت قاماتن�ا مث�ل جب�ال أس�طورية، الفرح في أعماقن�ا

الرج��ل وق��ال  ابتس��م، يلتم��ع ف��ي الفض��اء ني��ران تت��أجج ووھ��ج، ص��رخنا بانفع��ال، تطلعن��ا إل��ى ھن��اك

  .؟ إنھا ; تموت..أ; تؤمنين با#سطورة، النسور ; تموت: بصوت ضخم

اء م�ن ف�ي الص�باح لنرق�ب الفض� وعرفن�ا أنن�ا س�نعود، ظل الفضاء يلتمع ب�وھج ني�ران تت�أجج

"جديد
ضمن ثAث حركات في ھذا النص القصير تحاول ھند أب�و الش�عر أن تستحض�ر مش�ھدا "، )٤(
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من مسيرة ا:نسانية ومسيرة ا#مة وربما مسيرة كل واحد منا ; في الفضاء ا:نساني فحسب بل في 

"لفردي أو الشخصيا البعد
)١(

.  

فقد استعاضت القاصة عن  رمزيالية سياسية مبثوثة في ثنايا النص رؤ )الضباب(وفي قصة 

ً وھي مركبة تحمل أناس )بالباص(الدولة  ھ�و نه يتحكم بالقيادة شخص واحد أمختلفين على متنھا ثم  ا

يدمر شعباً أن  إلىن أخفق ھذا القائد في قيادته فربما أدى ذلك إالملك أو الرئيس الذي يسير بالجميع ف

ان مثلم�ا يري�ده ويتمن�اه الش�عب ولك�ن تختل�ف ط��رق ا#م�� ك�امAً ولك�ن القاص�ة ت�رى ب�أن القائ�د يري�د

  .المرتقب المنشود التفكير في الحصول على ا#مان

فنلتقي م�ع بطل�ة القص�ة ف�ي  يم� الرمز وا:يحاء فضاء القصة) جلسة عائلية جداً ( وفي قصة

ه فالقصة تقدم لنا إشارتين تحمAن د;;ت ش�ب" مجلس عائلي تسوده عAقات مفككة وروابط ضعيفة

لق�د غس�ل ( )عب�ارة( الت�ي ف�ي البي�ت متنقل�ة م�ن جھ�ة إل�ى أخ�رى والثاني�ة) البعوض�ة(محددة أولھم�ا 

مشيرة بذلك إلى الخلل القاتل الذي تعمق في عAق�ات ا#س�رة والن�اس  )بيAطس النبطي يديه وانتھى

 ً #ف�راد وب�ين رابطة بين ھذه المشاعر الكاذبة بين اع البراءة وانتشار الخداع والزيف حيث ضيا معا

 وانتھائھ�ا ومصادرة البراءة بعAقات الدجل التي تعامله القاصة معھا كاستمرار ل�حساس البعوضة

س�واد الخ�داع ف�ي المش�اعر والعAق�ات  وبين الرابط بين البعوضة خلق عملية وقد وقفت القاصة في

"ا:نس��انية
رجي وب��ين ال��ربط تخل��ق عAق��ة كثيف��ة ب��ين س��ير الح��دث الخ��ا"اس��تطاعت القاص��ة أن ، )٢(

طبع��اً م��ع  حي��ث ت��دمرت الب��راءة وانتھ��ى ا#م��ر البنط��يال��داخلي المعم��ق ب��ين الذباب��ة وب��ين ب��يAطس 

"مAحظة سوداوية الموقف
)٣(

.  

 للقصة قراءتين لھذه القصة يلمح المتفحص القارئ وإن) المعطف(وقد تجلى الرمز في قصة 

أحAمھ��م  تحق��ق حي��اة الفق��راء وع��دم وبةالواقعي��ة لص��ع خارجي��ة حي��ث الق��راءة ا;جتماعي��ة ق��راءة

ثناياھ�ا فربم�ا  حي�ث تحتم�ل القص�ة الرم�ز ف�ي د;لي�اً رمزي�اً  وضياعھا قراءة ثانية عميقة تحمل بعداً 

إل�ى تحقي�ق ذل�ك  ترمز ھذه القص�ة إل�ى مح�او;ت الم�رأة ف�ي الحص�ول عل�ى حقوقھ�ا وس�عيھا ال�دائم

أحAمھ��ا ف��ي تحقي��ق م�ن القي��ود الخارجي��ة فتض��يع ف��A ت��زال الم��رأة تع��اني ، وعبثي�ة النت��ائج المترتب��ة

وقفن��ا أم��ام الم��رآة " )المعط��ف(تق��ول البطل��ة ف��ي قص��ة الحري��ة المنش��ودة والحق��وق المس��تلبة غالب��اً 

التفت با#زرق ورأيتھا حلوة وفتية قلت أخيراً وأنا أعي�ده إل�ى علبت�ه .  .قامت.  .جلست.  .المكسورة

"ى معطف في الخارج؟ فالطقس ; يحتاج إل..يھل تأتين معي إلى السوق يا أم: بحرص
)٤(

.  
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  :Pمـــ�حا: سابعاً 

وأصبح الحلم رقعة وامتداداً يع�رض الكات�ب ، لقد وظف القاصون الحلم في النصوص ا#دبية

م�ن خAل��ه رغب��ات معين��ه أو مكبوت��ات أو ص��راعات داخ�ل الشخص��يات فتنق��ل إل��ى المتلق��ي بطريق��ة 

ف�الحلم بنوعي�ه يع�د م�ن التقني��ات الت�ي تع�ين الكات�ب عل�ى إن��ارة " ،جذاب�ة بعي�دة ع�ن الس�رد المباش��رة

ولھذه التقنية فائدة أخرى ، وما تتمناه، منھا ما تحلم به القارئحين يعرف ، اللوحة الداخلية للشخصية

 ،تخ��ص الكات��ب ال��ذي ق��د يلج��أ إليھ��ا ھرب��اً م��ن الواق��ع القاس��ي إل��ى ع��الم ; يحكم��ه منط��ق و; عق��ل

"بالمك��ان وبالزم��ان ص��ف ھ��ذه التقني��ةوتع
ف��ي  ھيل��دبرانت أن��ه ; يمك��ن وص��ف ا#ح��Aم وي��رى" ،)١(

وأول ھ�ذه  ،م�ن المتق�ابAت الت�ي ترق�ى ف�ي الظ�اھر إل�ى مس�توى المتناقض�اتمجملھا إ; بمجموع�ة 

وأن��ه مت��داخل ومش��تبك ، المتق��ابAت أن الحل��م مع��زول تمام��اً ومنقط��ع الص��لة بحي��اة الواق��ع م��ن جھ��ة

والحل�م ش�يء مفص�ول تمام�ا ًع�ن الواق�ع ال�ذي ، ع ويعتمد عليه من جھة أخ�رىباستمرار بحياة الواق

"نعيشه في حالة اليقضة
النفسي ومع ذلك فإن ك�ل  ا:نسانفالحلم ھو ظاھرة من ظواھر نشاط " ،)٢(

يس�توي لن�ا أن نق�ول  كأنما ھو شيء ل�يس لن�ا حت�ى ،حلم بعد أن نحلم به يبدو لنا عندما نحاول تذكره

) ً )حلمت حلما
)٣(

ويمكن صواب مقولة أن ا#حAم التي ; نفسرھا أشبه بالرسائل التي ; نقرأھا في " 

ذواتن��ا  إل��ىفھ��ي رس��ائل ھام��ة ترس��لھا ذواتن��ا  ،الطبيع��ة اللغوي��ة الخاص��ة ل�ح��Aم إل��ىلف��ت ا;نتب��اه 

"
والحلم  ،ن حضور الحلم النصي مرھون بتدخAت الكاتب وما تستدعيه من أجواء ومرجعياتإو)٤(

وإنم�ا تحوي�ل ذل�ك إل�ى ، حس�بفإلى س�رد  أو تحويAً له، أميناً مباشراً للحلم الحقيقي بي ليس نقAً ا#د

واكتمال لغة المتخيل الحلمي ، أما أدعاء أمانة النقل، الشرط الفني ا#ھمية الكبرى بإيAء ،سرد أدبي

ودور ، درهب�داع ومص�ك�ار مس�بقة ح�ول طبيع�ة ا:التي تمليھا أف ،ب ا#دبيةان في إطار الرغائفھمفي

ل��يس س��وى انص��ياع لموض��وعية ، ا#ح��Aم ا#دبي��ة ل��دى الكت��اب ال��واقعيين وإن المخيل��ة ف��ي تحقق��ه

عدد ; متناه م�ن  إلىأما الحلم ا#دبي فإنه موجه ، كما أن الحلم الحقيقي يفترض متلقياً واحد، الكتابة

"الق�راء
بتكني��ك القص��ة  ص�ة وق��د أرت�بطوق��د أص�بح توظي��ف الحل�م أح��د ظ��واھر التجدي�د ف��ي الق"، )٥(

 أو وكان��ت القص��ة الش��عورية، لحظ��ات الش��عور والت��داعي النفس��يرق كاتبھ��ا الش��عورية الت��ي يس��تغ

الق��اص الحل�م ف��ي القص��ة وا:غ��راق ف�ي الحل��م إل��ى ح��د فعلي��ة ;س��تخدام  قص�ص تي��ار ال��وعي نتيج�ة
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;ن ، ث�ر م�ن غيرھ�او#ن الحلم ارتبط بقصص تيار ال�وعي أك، وتراسل مدركات الحواس، التداعي

)١(بين الحلم وتداعي ا#حداث والذكريات أوجه تشابه
.  

وقد ، مجموعاتھايجد أن للحلم حضوراً واسعاً في  ،وإن المتتبع لمجموعات القاصة المدروسة

 ،الطريقة ا#ولى يكون معاكساً لحقيق�ة الشخص�ية ف�ي وض�عھا ا;جتم�اعي :بطريقتين ته القاصةوظف

مثال ذلك حلم البطل�ة  ،المعاناة التي تحيا فيھا الشخصيةة تعويض عن النقص ون الحلم ھنا بمثابأوك

بحي�اة مترف�ة تع�اكس م�ا تحي�اه م�ن حي�اة الفق�ر والع�وز  تحل�م بطلةفال )قصة صبيحة يوم الجمعة(في 

والعوز واستفحال الفقر وأم�ا الحل�م فق�د  ه الحاجةفواقع الشخصية ھو واقع تملؤ ،والبؤس والحرمان

وك�أن الحل�م ج�اء ليع�وض الشخص�ية ع�ن  ،اً لذلك الواقع فھي تكمل ما يعتريھا من نقصجاء معاكس

أنف�رش  و، غمرھ�ا ظ�ل ن�اعم ،تس�ربت الظلم�ة الص�امتة الھادئ�ة"، ص التي تفتقدھا في واقعھ�االنواق

 ،ص�ار لھ�ا عائل�ة جدي�دة.  .تكب�ر ب�دأت أط�راف حلمھ�ا الص�باحي اللذي�ذ.  .أمامھا عالم مخملي ف�احم

تك�اد أط�راف الرم�وش الحزين�ة  ،تصير بحجم الغط�اء.  .تكبر.  ..تكبر.  ..ا المطلقة تبتسمعيون أمھ

; تدري لم�اذا تظ�ل أمھ�ا تكب�ر .  .وتصير كف أمھا الغائبة أكبر من كل شيء ،تغطيھا حتى الكعبين

رأة يغي�ب وج�ه الم�..يصير العالم حولھا وج�ه أم بعي�دة تبتس�م، حتى تصير كل ا#شياء الدافئة الشفيفة

"الغاضبة مثل ريح السموم
 يك�ون فيھ�ا الحل�م ،وقد ج�اء الحل�م ف�ي مواق�ع أخ�رى بطريق�ة أخ�رى، )٢(

فھ�ي انعك�اس لص�ورتھا الداخلي�ة تكش�ف ع�ن  ،التي تعانيھا الشخصية للواقع المؤلم والمعاناة اً امتداد

س ليلي��ة فتمت��د المعان��اة بش��كل أح��Aم مفزع��ة ف��ي ك��وابي للشخص��ية وع��يف��ي الA، ش��عور الك��امنAأل

فالبط�ل ف�ي قص�ة ، للش�عور امت�داداً تتماثل مع بشاعة الواقع فتزيد المعاناة ويكون الAش�عور  ،مخيفة

رى الع�الم في� وھو أنه يرى صوًرا بش�عة مخيف�ة ،باستمرار يداھمه كابوس مخيف يتكرر) الكابوس(

ما  Aتھا القوية المدربةواحداً بعض ،الجياد التي يعرفھا واحداً  تندفع آ;ف وعندھا، مشتعAً من حوله

ك أن ھ�ذا الك�ابوس يتك�رر باس�تمرار ويعج�ز البط�ل الب�ر يراھا مقتولة ومذبوحة والدم يم� يلبث أن

وفي ھذا الحلم تتداخل ا#مكنة وا#زمنة وتكون  فيفقد القدرة على الحركة ،من أن يتخلص منهالحالم 

ق�ع ا:نس�ان د الشخص�ية م�ا ھ�و إ; واي�راووأن ھذا الكابوس الذي ، ضبابية موھمة يصعب تحديدھا

من�ام الشخص�ية إل�ى  فتتح�ول ف�ي، فيھ�ا الن�اس بص�ور القت�ل البش�عة الت�ي يم�وت العربي بدماء أبنائ�ه

ف�ي الح�دث  يرص�د ،خ�اصالخAص من�ه حي�ث ي�أتي أيض�اً ف�ي إط�ار تقن�ي ; سبيل إلى  كابوس مزعج

; ب�د .  .;س�تغراق ف�ي اس�تكانة الن�وم الھ�انئ; يجرؤ على ا، ; يمكنه أن يغفو" ،الAمعقول وتيار الوعي

كوابيس�ه  تتك�رر ف�ي ،إياھ�اتط�ارده الص�ور ، يرتجف من كوابيسه الليلي�ة المتAحق�ة،يخاف..يستيقظ له أن

فت�رتعش  ،تكب�ر.  .المس�احات تكب�ر.  .ن يغف�و حت�ى تنبع�ث أمام�ه المس�احات المخيف�ةإم�ا ..البشعة وتخنقه
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يض�خ ال�دم ح�اراً  ،ويندفع الحريق العصبي إلى أطرافه، ات متسارعةرموشه المطبقة وتھتز العين بحرك

يعرفھ�ا .  .تجت�اح المس�افات بق�وة ،فجأة تندفع آ;ف الجياد في الس�احات.  .ويشتعل العالم حوله ،ومقھوراً 

يح�اول أن .  .يميز رائحتھا واتساع جباھھا وقوائمھ�ا المدرب�ة القوي�ة وعض�Aتھا المش�دودة ،واحداً  واحداً 

وسيول  ،يراھا مذبوحة وساكنه على امتداد المساحات.  .فجأة يصرخ.  .لع في العيون الكبيرة الرائقةيتط

)١(الدماء تتجمع أمامه في ب�رك قاني�ة
تس�يطر عل�ى ا:نس�ان لتع�ود إلي�ه  فھ�ذه المش�اھد المؤلم�ة المس�تنكرة 

ي�ه وتكاب�ده م�ن آ;م ف�ي ذل�ك عبر الحلم الكابوس فالشخصية منھارة في الواقع ومنھارة في الحلم مما تعان

  .الواقع المرير المؤلم

الت�ي تع�اني ، أحAم اليقظة أيضاً  تروإنما صوّ  ،ولم تقتصر القاصة على تصوير أحAم النوم

ھا رغبة القاصة وما تحمل فتعبر فيھا ا#حAم عن الرغبات التي تحمل خلف أستار ،منھا الشخصية

ف�ي أيج�اد التواص�ل طل القصة حلم يقظة وھ�و رغبت�ه ي بيعترأيضاً  )اليقظة(في قصة و، من رؤى

عالي�ة ص�عبة  كنجمة ،الواقع وأصبح بعيداً النموذج المثال الذي غاب عن أرض  ،الحقيقي مع ا�خر

الحلم الممثل بحلم اليقظة في حي�اة الشخص�ية وبح�ث الف�رد  ياالدفين خلف ثنا فيستشف الرمز ،المنال

و ال�ذي يتمرك�ز  ،الشخص�ية المثقف�ة وا;غتراب ف�ي حي�اة ناةخر المثال من أجل تخفيف المعاعن ا�

.  .س��أقتلك أن تركتن��ي، اس��معي" :يقظ��ة باس��تمرار يق��ول بط��ل القص��ة يل��ة فيستحض��ر كحل��مف��ي المخ

.  .استدار شعرھا في كل ا;تجاھات..استدارت ؟ھل تسمعين.  .سألحق بك إلى أي مكان تحت الشمس

; .  .ان�ت لمح�ات العين�ين ال�رائعتين تتش�كAن ف�ي ك�ل ال�دوائرك.  .انداحت دوائر ; ع�دد لھ�ا بينھم�ا

; يع�رف  ،ناداھ�ا ،ركض خلفھ�ا ،; يمكنه أن يفقد النجمة التي ; تتوقف عن الحلم ،يمكنه أن يفقدھا

جف�ل الح�ارس وتطل�ع إلي�ه .  .نجم�ة.  .نجمة.  .نجمه...تتوقف عن ا;لتماع التي ;، غير إنھا النجمة

 ؟م��ن-؟ ..ھ��ل رأيتھ��ا -؟ ..ماب��ك ي��ا أس��تاذ-: وق��ال بنب��رة اس��تھجان، ن��ه المتعب��ةعيو ف��رك، باس��تغراب

  .؟..ھل عرفت في أي اتجاه ذھبت..نجمة

ل�م : وق�ال ب�تھكم، ؟ جلس الح�ارس باس�تياء عل�ى مقع�ده..المرأة الطويلة بفستان أزرق نجمة -

"يأت أحد إلى القاعة يا أستاذ
)٢(

.  
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  :راويـــــال: ثامناً 

وھو يق�دم ملفوظ�ة "الذي يروي ا#حداث في القصة ويقوم بعملية السرد  الراوي ھو الشخص

السرد بحضور فاعل ومھيمن ومؤثر وسر ھذه القوة إنما تنبع من كونه أسلوب صياغة أو بني�ة م�ن 

بنيات القص قناع من ا#قنعة العديدة التي يستتر وراءھا القاص لتقديم عمله إذ يأخذ على عاتقه سرد 

"ھ�ا والتعبي�ر ع�ن أفكارھ�ا ومش�اعرھا#مكن�ة وتق�ديم الشخص�يات ونق�ل كAمالحوادث ووص�ف ا
)١(

 

س��رد يق��وم ب��دور ن ال��راوي أح��د أھ��م العناص��ر داخ��ل النس��يج القصص��ي #ن��ه إ: تص��ح مقول��ة ل��ذلك

وزاوية الرؤي�ة عن�د ال�راوي ھ�ي متعلق�ة بالتقني�ة المس�تخدمة "، وتوصيلھا إلى المتلقيالحوادث كلھا 

ة وأن الذي يحدد شروط اختيار ھذه التقنية دون غيرھ�ا ھ�و الغاي�ة الت�ي يھ�دف لحكي القصة المتخيل

إليھا القاص عبر الراوي وھذه الغاية ;بد أن تكون طموحة أي تعبر عن تجاوز معين لما ھ�و ك�ائن 

أو تعبر عما ھو في أمكان الكاتب ويقصد من وراء عرض ھذا الطموح التأثير على الم�روي ل�ه أو 

"كل عامعلى القراء بش
)٢(

.  

 )الس�ارد(وتتعدد ا#نماط السردية التي تبرز في صيغ تقديم الحكاي�ة م�ن وجھ�ة نظ�ر ال�راوي 

  :بعدة أنواع ذكرھا عبد هللا رضوان في كتابه البنى السردية ھي

تب ويبرز في ھذا تدخAت الكات�ب الت�ي يمك�ن أن تك�ون ذات عAق�ة أو المعرفة الكلية للكا -١

  .كايةAقة مع الحغير ذات ع

وھن���ا ; يت��دخل الكات��ب مباش���رة ويتح��دث بش��كل ; شخص���ي : المعرف��ة الكلي��ة المحاي��دة -٢

  .وبضمير الغائب

  .ا#نا الشاھد وھنا يبرز ضمير المتكلم حيث يختلف السارد عن الشخصية -٣

  .ا#نا كمشارك وھنا يبرز دور ضمير المتكلم حيث يتساوى السارد والشخصية الرئيسية -٤

ھنا تقدم مباشرة كما تعاش من طرف الشخصيات  والحكايةالكلية متعددة الزوايا المعرفة  -٥

والمش�اعر كم�ا تتك�ون بالت�دريج  الكاتب ھنا يق�دم ا#فك�ار وال�رؤى وتختلف ھذه عن النمط الثاني أن

  .أو تحليAً لھا كما ورد في النمط الثاني وليس تلخيصاً 

  .كاتب ھنا على وعي شخصية واحدةويقتصر ال المعرفة الكلية أحادية الزاوية -٦
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أفع��ال الشخص��يات وأقوالھ��ا ول��يس  إ;وھن��ا ; تع��رض  الص��يغة الدرامي��ة أو المس��رحية -٧

  .مشاعرھا

)الكاميرا نقل قطعة من الحياة كما حدثت دون انتقاء أو تنظيم -٨
)١(

.  

أو ، تقن�يوھ�و ب�ذلك يق�وم ب�دور ، والتھيئة للعمل ا#دبي، المراقبة وللراوي عدة وظائف منھا

"لمتلقيوظيفة تقنية للقصة حيث يسرد الحدث ل
)٢(

.  

 ظھ�رت ع�دة أنم�اطوق�د القاصين لھذه ا#نواع حس�ب طبيع�ة القص�ة وأح�داثھا  اختيارويتنوع 

بش��يء م��ن  لل��راوي ف��ي قص��ص ھن��د أب��و الش��عر وسنش��ير إل��ى تل��ك ا#ن��واع م��ن خ��Aل النص��وص

أن ت�روى القص�ة بض�مير  -١القصص�ية وأكث�ر ا#نم�اط المس�تخدمة ف�ي مجموع�ات ھن�د ، التوض�يح

في مجموعاتھا وفي مثل ھذا النوع تتحدث الشخص�ية ع�ن نفس�ھا  اً وھو ا#كثر انتشار )ا#نا(المتكلم 

 وھنا يت�ولى ال�راوي العل�يم س�رد ا#ح�داث ع�ن الشخص�ية )ھو(أن تروى القصة بضمير الغائب  -٢

 اً اة ينقلون ا#حداث ويشكل كل راو فك�روھنا يكون عدة رو )ا#صوات المتعددة(الراوي المتعدد -٣

لتقديم السرد في مجموعات ھند أبو الشعر القصصية م�ن  عّدة وقد تجلت أنماط اً أو طبقة معينةمعين

وق�د ش�كل النس�بة الكب�رى ف�ي  )فري�د م�ان أنم�اطالنمط الراب�ع م�ن (الراوي بضمير المتكلم -١أھمھا 

وقد وجد عدة قصص تسرد بھذه ) اني عند فريدمانالنمط الث(الراوي بضمير الغائب -٢المجموعات 

وقد وجد ھذا النوع في مجموعات القاصة  )فريدمان النمط الخامس عند(الراوي المتعدد -٣الطريقة 

ولكنه شكل النسبة الدنيا بطريقة السرد وسنتعرض إلى ھذه ا#س�اليب الس�ردية بش�يء م�ن التوض�يح 

  .من خAل قصص القاصة

  :االراوي بصوت ا�ن -١

مع�اد;ً :س�قاط ال�ذات عل�ى الموض�وع  -غالب�اً  –ن صوغ القصة عبر ضمير المتكلم يكون إ"

، ك�ان ل�ذلك مح�اذيره وإذا، وإنما من وجھة نظر الذات فق�ط، ليس كما ھو، أي النظر إلى الموضوع

يف�تح الب�اب ، فيمكن أن يكون له فائدة واحدة وھي أن تقديم الع�الم الموض�وع م�ن وجھ�ة نظ�ر ال�ذات

ذل�ك يفس�ح المج�ال ل�و;دة اللغ�ة الش�اعرية الذاتي�ة الت�ي  إن، اسعاً أمام المخيلة لتقدم العالم كما ت�راهو

"رى ف��ي العص��فور طف��Aً م��ذبوح العن��قت��
 الق��ارئي��زج ) أن��ا(والس��رد باس��تخدام ص��يغة الم��تكلم " ،)٣(
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"وفھمه وإدراكهبصورة مباشرة في فكر الراوي 
بكثرة لم�ا  وقد استخدمت القاصة صوت المتكلم )١(

يحمله من اتساع ومقدرة على إذاب�ة الف�روق الزمني�ة والس�ردية ب�ين الس�ارد والشخص�ية فالشخص�ية 

ويك��ون  إل�ى ثناي�ا ال�روح وأوت�ار ال�نفس الحساس�ة الق�ارئداخ�ل القص�ة ت�تكلم وتعب�ر وتنفع�ل مدخل�ة 

"ال�نفس بھ�ذه الحال�ة مقنع�ا #ن الشخص�ية ھ�ي الت�ي تتح�دث ع�ن نفس�ھا إل�ىالدخول 
)٢(

 اخت�ارتفق�د  

القاصة ھذا الصوت بمساحة قصصية كبيرة #نھا أرادت أن تشرك المتلقي مع الشخصية القصصية 

وتجعل��ه يتفاع��ل معھ��ا ويتح��رك وجدان��ه وأحاسيس��ه فيتحق��ق ب��ذلك ھ��دفھا المنش��ود ورؤيتھ��ا للقض��ايا 

وھ�ذا ، دمةحيث يساعد ضمير المتكلم على توجه الزمن نحو ا#مام باتجاه ا#حداث القا"المطروحة 

"حي�ث الماض�ي ھ�و مملكت�ه الفض�لى، م�ا ; يتيح�ه ض�مير الغائ�ب
)٣(

وم�ن القص�ص الت�ي ظھ�ر بھ��ا  

المش��ارك ال��ذي  ا#ن�االس�ردية الس��ابقة ال�ذكر وھ��و  )مانفري��د(ن��ا ال�نمط الراب��ع م�ن أنم��اط ص�وت ا#

ي��ة حي��ث أظھ��رت البطل��ة أحاسيس��ھا الداخل) الم��رأة الع��اقر(قص��ة  يتس��اوى في��ه الس��ارد والشخص��ية

تم�ر س�اعة .  ..ت�دق س�اعة الح�ائط برتاب�ة"تقول في أحاديثھا ووصفھا لمشاعرھا ومعاناتھا الروحية

أح��س .  .أدف�ن رأس��ي تح�ت وس��ادتي.  .; تتركن�ي عيون��ك أن��ام.  .; أن��ام.  .ينتص��ف اللي�ل.  .أخ�رى

حاص��رني لم��اذا ت.  .تم��وز يتم��دد ف��ي المدين��ة ب��بطء وأن��ا ; أغف��و.  .والح��ر يت��نفس ح��ولي با;ختن��اق

"كل صباح على رنين المنبه تھب معيعندما أھب من فراشي  ؟..لماذا.  .عيونك ا�ن
وفي قصة  )٤(

م�ن المص�ور المس�تبد ال�ذي يرغ�ب بتص�ويرھا  تتحدث البطلة عن نفسھا وتشرح موقفھ�ا )الصورة(

، واجھني، وقف"الشخصية معبرة عن نفسھا دون أن يكون لھا رغبة في ذلك تقول صورة بابتسامة 

 -: قال بلھجة آم�رة، صار علي أن أتخذ قراراً سريعاً وحاسماً ، فاكتشفت أنه ضخم يمكنه أن يخيفني

"بل أنت بحاجة ماسة إليھ�ا
)٥(

المزي�د م�ن الحري�ة الت�ي لق�د اس�تطاعت القاص�ة أن تعط�ي شخص�يتھا  

مھ��ا بض��مير آخ��ر لم��ا أقتن��ع المتلق��ي بتعبيرھ��ا ع��ن عال تتع��رض بھ��ا أحاسيس��ھا الداخلي��ة فل��و عب��ر

لقد وردت معظم قصص القاصة باستخدام ضمير المتكلم الذي يعرض الحدث على المتلقي ، الداخلي

  .باستخدام ھذا الضميرصھا قصمعظم  فجاءت

  

  

                                                



١٥٠ 

 

 

  :الراوي بصوت الغائب -٢

وھ�و المعرف�ة الكلي�ة المحاي�دة الت�ي ; ) مانفري�د( دھاوھو النمط الثاني من ا#نماط الت�ي يح�د

ومن مزاي�ا اس�تخدام ال�راوي  شرة ويتحدث بشكل ; شخصي وبضمير الغائبمبا يتدخل الكاتب فيھا

كلي المعرفة في السرد القصصي إعطاء القاص المجال الواسع للحركة دون التقيد بزم�ان أو مك�ان 

كما انه يرشد ، الراوي يحدد مقدار المعلومات التي يريد القارئ أن يعرفھا إنوأھم من ذلك ، معينين

"ويلفت انتباھه إليھا معينةمات القارئ إلى معلو
)١(

وقد استخدمت القاصة ھذا النوع من الراوي ف�ي  

أن ھ�ذا الض�مير  ال�راوي بض�مير الم�تكلم مجموعاتھا القصصية ولكنه ج�اء بنس�بة أق�ل م�ن اس�تخدام

إن اس��تعمال ض��مير الغائ��ب ي��رھن " ض��من الت��الي )رو;ن ب��ارت(يمت��از بخصوص��ية يح��ددھا لن��ا 

ف�إن ض�مير .  .لم تناقش مواضعفما دام ضمير الغائب للرواية يمثل ، �خAقمفھومين متعارضين ل

بالنس�بة للكات�ب الوس�يلة ، إ; أن�ه أيض�اً ، الغائب ھو عAمة على ميثاق واضح ب�ين الكات�ب والمجتم�ع

ھو ، ضمير الغائب إذ أن أكثر من تجربة أدبية، بالطريقة التي يريدھا القارئعلى  لAستيAءا#ولى 

"بالتاريخ أو بالوجود ا:بداعيربط ، ريفعل بش
)٢(

استعراض لكومة عAقات مبتورة في (ففي قصة  

ضمير الغائب العارف العليم شخص�ية البط�ل ف�ي القص�ة  متعرض لنا القاصة باستخدا )غرفة ضيقة

 يل�بس ا#قنع�ة م�ن ك�ل م�ن حول�ه #ن�ه يس�تطيع أن بجمھ�ور واس�ع وبتص�فيق ع�الٍ  يحظ�ىالذي كان 

  .ضيقة يفقد داخل غرفة يبقى وحيداً  أنه في النھاية ئق إ;ويزيف الحقا

 ;.  .ھ�ذا أن�ت" التصفيق والجمھور ويفقد كل من حول�ه بس�بب عAقات�ه المبت�ورة م�ع الجمي�ع

كنت .  .كثيراً ما كان يتعالى لدقائق فتطرب له.  .اعتدت التصفيق.  .أنت فقط.  .جمھور و; تصفيق

بغطرس��تك المعروف��ة أم��ام ال��رؤوس المنزرع��ة ف��ي  تنحن��يف، م��ن عي��ون الن��اس ا:عج��ابتش��رب 

تلبس ا#قنعة وتبھر الناس بقدرتك على خلع ا#قنع�ة الواح�د تل�و ، تحسن تقمص ا#دوار.  .الصا;ت

"ا�خر
)٣(

.  

اضغط "يقول الراوي العليم في القصة  )العودة وأشياء أخرى(وظھر الراوي العليم في قصة 

ستفرح أمك #نك عدت ، لم يبق إ; لحظات فقط، عليك أن تنتظر، اضغطه بسرعة.  ..الجرس القديم

.  .أخت��ك وأخوت��ك الثAث��ة، مث��ل ك��ل ق��رى الش��مال النظيف��ة، فھ��ي تح��ب المط��ر.  .إليھ��ا م��ع المط��ر

أنت ابنھ�ا البك�ر .  .فأصوات أقدام ثقيلة تصل نحو الباب،; تطرق الباب بقبضتك، سيتدافعون حولك

حمل�ق وجھھ�ا النحي�ل ب�ك بك�ل ، ؟ أطل وجھھا كما توقع�ت..تAقيك إذن كيف.  .تعود إليھا بعد سنين
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"تفصيAته
)١(

محب مع حبيبته وكيف ت�م  عن لقاء فيخبرنا نجد الراوي العليم أيضاً ) لقاء(وفي قصة  

، أع�ادت الس�ماعة بس�رعة" أحاس�يس الشخص�يات ف�ي اللق�اء اللقاء وكيف انتھى ھذا اللقاء ويذكر لنا

; أح�د يس�معھا غي�ر دق�ات .  .عبر الردھة على العائل�ة وتلصصه، جھة ا#خرىأبعدت السلك إلى ال

.  .جلس معه ال�دفء والف�رح، الھادئالشتوي لزمن جوارھا في ذلك ا إلىعندما جلس ، قلبھا الخائف

"إنھ�ا الم�رة ا#ول�ى الت�ي تAم�س كف�ه كفھ�ا، عيني�ه إل�ىقفز قلبه 
)٢(

اعتم�دت القاص�ة ھن�ا عل�ى تقني�ة  

بض�مير الغائ�ب فھ�و ال�ذي يت�ولى عملي�ة الس�رد وھ�ذا م�ا يت�يح "ال�راوي رف معرفة كليةالراوي العا

إمكانية تقديم قصة تخلق حالة من ا:يھام الحكائي بإمكانية صدق الواقع فالراوي مضطلع عل�ى ك�ل 

"يقولھم، يحرك الشخوص، شيء
)٣(

.  

  :الراوي المتعدد -٣

Aم�ح الشخص�يات لقد وظفت القاصة تقنية ا#صوات المتعدد فم�ن خ�Aل ھ�ذه التقني�ة تختف�ي م

 ويعرض آراءھا وأفكارھ�ا معينةأصوات وأفكار فكل شخص قد يمثل طبقه أو شريحة  إلىوتتحول 

"إلى تعدد وجھات النظر حول قصة واحدة فتعدد الرواة يؤدي غالباً "
)٤(

وقد وجدت ھ�ذه التقني�ة ف�ي  

فق�د عرض�ت  )الحص�ان(لتقني�ة قص�ة بعض القصص وخي�ر مث�ال يب�ين اس�تخدام القاص�ة ھن�د لھ�ذه ا

قصة الحصان آراء متعددة #شخاص مختلفين يديرون دفة الحدث ولكن ; نعرف ع�ن مAمحھ�م أو 

أشكالھم أي ش�يء ولكنن�ا نتع�رف عل�ى م�وقفھم م�ن م�وت الحص�ان فالقض�ية المطروح�ة ھ�ي قض�ية 

#ش�خاص ي�رون ب�أن جماعية ھم أمه لذا ; يعود ل�شخاص أو ا;سماء أو الص�فات أھمي�ة ف�بعض ا

لق�د رأي�ت ھ�اتين " طبي�ب إل�ىوبعضھم يرى بأن�ه يحت�اج ، وبعضھم يرى أنه مات، الحصان لم يمت

قال الرجل ا#ول وھو يمسك بقائمة الحصان التي توقف فيھا .  .من قبل -.  .العينين الميتتين من قبل

سفل اللوحة التي تأملتھا بعينين كانوا يسلمون المفاتيح الكبيرة وفي أ.  .غرناطة؟ في ...أين -: النبض

"عينه يموت كان الحصان، تينغزائ
)٥(

.  
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  .)الغزال يركض باتجاه الشمس(في قصة  أيضاً مستخدمه  التقنيةونجد ھذه 

  :قالت امرأة بصوت فيه بحة خفيفة"

كان�ت طويل�ة مث�ل عن�ق ، يذكرني بنھر نزف ذات ليلة من رقبة ج�ريح ح�رب، الدم يرعبني -

بل عنق غزال يعيش في جبل ; تصله ا#ق�دام .  .; -: قال شاب بحماس يقطر ثقة -..زرافة خرافية

م�ا زل�ت أت�ذكر عيني�ه  -: تجاھلت مAحظ�ة الش�اب، تابعت المرأة وقد صحت الذكريات في عينيھا !

"رقبته كانت طويلة وظلت تستطيل، الجامدتين
)١(

.  
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  ةــــاتمــالخ

  .:ما يلي) قصيرة عند ھند أبو الشعرالقصة ال(البحث بعد دراسة  إن أبرز سمات

المطروح��ة ولكنھ��ا رك��زت بش��كل ملح��وظ عل��ى القض��ايا  تع��دد موض��وعات القاص��ة  : أو;ً 

يس��اھم  ف�المجتمع ت�أثر وت�أثير ھ�ي عAق�ة والمجتم�ع فالعAق�ة ب�ين ا#دي�ب، ا;جتماعي�ة

 وتم�س أبن�اء مجتمع�ه والمجتم�ع مواض�يع الكات�ب الت�ي تمس�ه اختيارفعالة في  مساھمة

وق�د نال�ت  ،القاص وبطريقة معالجت�ه للقض�ايا الت�ي تس�توقفه يتأثرون بما يكتبه دهاوأفر

ثن�ائي يق�ع عليھ�ا م�ن قب�ل  لما تAقيه من ظل�م قضية المرأة ا#ھمية الكبرى عند القاصة

  .و; سبيل إلى انتھائه والرجل والتقاليد والعادات المجتمع

الرئيس�ية شخص�يات  شخص�ياتھا فجعل�ت الم�رأة إل�ى بشكل ملح�وظ القاصة تحيزت قدل  : ثانياً 

 أنثوية تحمل الحدث وتعرضه على المتلقي ولكن تحيزھا كان تحيزاً مبرراً عند الباحثة

 الظل��م الثن�ائي ال��ذي تتع��رض ل��ه أةتطال��ب بأنص��اف الم�رأة وتخفي��ف وط�� إذ أن القاص�ة

ص�ف المجتم�ع تش�كل ن فھ�ي أنثى بالدرجة الثانية بالدرجة ا#ولى وبكونھا كونھا إنسان

ث�م أنھ��ا تنج��ب وترب�ي النص��ف ا�خ��ر وب�ذلك تش��كل المجتم��ع بأكمل�ه ف��ان الض��غوطات 

أي مجتم��ع  ارتق��اءوالت��وترات النفس��ية الت��ي تتع��رض لھ��ا ا#نث��ى كفيل��ة ب��أن تقل��ل م��ن 

  .وبأنصافھا وتطويرھا يقاس تطور المجتمعات وتصل ا#مة إلى العA والمجد

 ً الم�رأة ا#كث�ر  واق�ع تص�وير المس�تلبةا#نثوي�ة  ه الش�رائحھ�ذ اختي�ارمن ھدفت القاصة   : ثالثا

وص�ورة الرج�ل القمع��ي والت�ي تش��كل  تجمي�ل لھ��ا دون المجتم�عف��ي  وب�روزاً حض�وراً 

اختي��ار ھ��ذه النم��اذج م��ن  القاص��ة وق��د ھ��دفت ة بكث��رةالمنتش��ر الممت��دة الص��ورة أيض��اً 

رأة والذي يتسبب به الرجل الم لواقع علىا الظلمتجلية  متعمداً من أجل اختياراً  بالتحديد

أخ�رى  دون إنكار لوجود صور ولكن، زوجاً  أخاً أم أم أكان ھذا الرجل أباً  سواءغالباً 

  .ولكنھا أقل حضوراً في صلب المجتمع مخالفة لھذه الصور

فق��د ك��ان ھن��اك ، قص��ص القاص��ة عل��ى جمالي��ة ال��ربط ب��ين الثنائي��ات الض��دية ني��تلق��د ب   :رابعاً 

، س��وداوية الحي��اة وإش��راقة ا#م��ل، ترجاع الماض��ي والحاض��رب��ين اس�� تذب��ذب ملح��وظ

  .الغياب والحضور، الغنى والفقر، الموت والحياة

 ً ً  ل الموتلقد شكّ   : خامسا من  و; تكاد تخلو قصة واضح في ثنايا القصص بشكل يمتد موضوعا

 محوري��ة ول��م تقتص��ر القاص��ة عل��ى ع��رض الم��وت أساس��ي أو واقع��ة كح��دث الم��وت

 بس���بب عوام���ل أخ���رى ك���الحروب ه الم���وت الطبيع���ي والم���وت الن���اتجالحقيق���ي بش���قي

ً  ليشكل الموت أمتد إنما وغيرھا والحوادث  تمث�ل وق�د الشخصيات حياة في معنوياً  موتا
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 وم��وت وا#خ��Aق مث��ل م��وت الق��يم النبيل��ة ف��ي الحي��اة الجميل��ة م��وت ا#ش��ياء ذل��ك ف��ي

  .العاطفة

وألمھ�ا  اغترابھ�ا في الرئيسي ل السببشكّ يُ  مرعب ثالوث من تعاني شخصيات القاصة  : سادساً 

  .)الظالمة والسلطة، العاطفي والفشل، الفقر(

 ً ھ�و  ال�زمن ا#س�ترجاعي ك�ان وق�د القصص�ية وأزمنتھ�ا أمكنتھ�ا ف�ي القاصة عتنوّ  لقد   :سابعا

، وال��ذاكرة، الحل��م لتقني��ة القاص��ة م��ن خ��Aل اس��تخدامھا أوجدت��ه فق��د حض��وراً  ا#كث��ر

  .والتداعي وغيرھا

 ً منسجمة مع بنية السرد القصصي وقد كانت للعن�اوين  ن بنية العنوان كانت بنية موفقةأ  : ثامنا

الواح��دة والت��ي تش��كل خب��ر لمبت��دأ  تعتم��د عل��ى ش��كل الكلم��ة مكثف��ة ع��ن ا#فع��ال بعي��دة

  .القارئ يؤوله محذوف

 ً مة كئيبة والخات إن بدايات القاصة ھند تحتوي على لحظات توتر نفسي عند الشخصيات   :تاسعا

  .سوداء يتخللھا قبس من نور وأمل بسيط يظھر في لحظة التنوير

ش�راقة إإل�ى الحي�اة ولك�ن يتخللھ�ا ف�ي اللحظ�ة ا#خي�رة  ةتسم النھايات بسوداوية النظ�رت  : عاشراً 

  .تساعد الفرد على استمرار المقاومة، أمل طفيف

 عط�اءإالقاص�ة م�ن أج�ل  عليھ�ا تتك�ئشكل الل�ون والص�وت والملم�س أرك�ان أساس�ية : حادي عشر

  .عن الجمود لبعث الروح في القصة وإبعادھا ما أمكن والتلوين من التجسيد المزيد

ستخدمت القاصة تقنية الرمز والتناص مما أضفى على النصوص المزيد م�ن الجمالي�ة ا :ثاني عشر

  .والعمق

الش�عر  لغ�ة من صصيةلغتھا الق اقتربت استخدمت القاصة الجمل البسيطة المباشرة وقد: ثالث عشر

 ف�ي موض�وعات أنھا وظفتھ�ا ثم نزياحيةا; و التراكيب ا:نشائية ليبا#سا من مستفيدة

  .الواسع بالقبول والنجاح الجماھيري تحظى مما جعلھا تمس ا:نسان واقعية

وتكثي�ف  ف�ي تعمي�ق س�اھمت تقني�ات عدي�دة نصوصھا عل�ى القاصة في تشكيل اعتمدت: رابع عشر

 ملبي��ة ج��اءتأو نوع�اً م��ن الزخرف��ة ب�ل  خارجي��ة تك��ن حلي�ة فھ�ي ل��م ھدفةالمس��ت الد;ل�ة

  .المستخدمة عميق بين الرؤية والتقنية نسبي تAحم أظھرت وقد الشاملة للرؤية الفنية

العربي�ة واتجھ�ت نح�و  للقص�ة والتقلي�د النمطي�ة ع�ن مجموعاتھ�ا ف�ي القاص�ة تبتع�دا: خامس عش�ر

 ى تقني���ات حديث���ة متع���ددة مث���ل توظيفھ���ا للحل���مأس���اليب الحداث���ة والتجدي���د معتم���دة عل���

  .نمطية التقليد وأبعدتھا عن الد;لة التي عمقت والتداعيات ا#سترجاعية والتقنيات



١٥٥ 

 

 

للنص�وص رؤي�ة القاص��ة الت�ي تمثل�ت ف��ي رؤي�ة الماض�ي والحاض��ر  يس�تنتج الق��ارئ: س�ادس عش�ر

 و رؤي�ة الواق�عأ ،وتطلعات�ه وحاض�ره في ماض�يه ا:نسان العربي رؤية أو ،والمستقبل

ا:نس�اني المھ�دد ب�الخطر والس��مات  المص�ير أو رؤي�ة ،ل�ه المع�يش ورفض�ھا و إدانتھ�ا

  .ا:نسانية التي تمضي في طريقھا إلى الزوال

ف��ي تش��كيل نصوص��ھا  بش��كل ملح��وظ أث��رت ثقاف��ة الكاتب��ة ودراس��تھا للت��اريخ العرب��ي :س��ابع عش��ر

  .لنصوصا التاريخية في القصصية من خAل توظيف مرجعياتھا
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  قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر: أو4ً 

  :ا#عمال الكاملة للقاصة ھند أبو الشعر وتتضمن  - أ

  .م١٩٨٢عمان ، ة الكتاب ا#ردنيينرابط، شقوق في كف خضره، رھند أبو الشع .١

 .م١٩٨٤، عمان، مطبعة الزھراء، المجابھة ،_________ .٢

 .م ١٩٩١ عمان، رابطة الكتاب ا#ردنيين، الحصان ،_________ .٣

 .م١٩٩٦وزارة الثقافة عمان ، عندما تصبح الذاكرة وطناً ، _________ .٤

 .م٢٠٠٥ ،أمانة عمان ،دائرة الثقافة، الوشم ،_________ .٥

  .م ٢٠٠٦عمان ، دار ورد للنشر والتوزيع ، ضمن ا#عمال الكاملة) قصص أخيرة(، ________ .٦

  :عــراجـالم: ثانياً 

منش�ورات وزارة ، الطبع�ة ا#ول�ى، اية والقصة القصfيرةدراسات في الرو، إبراھيم الفيومي .١

  .م١٩٩٧، عمان، الثقافة

، ارب��د، دار الكت��اني ،الطبع��ة ا#ول��ى، والغربيffةالمffوت فffي الروايffة العربيffة ، احم��د الزعب��ي .٢

  .م١٩٩٤ ،ا#ردن

  .م١٩٩٥، اربد، مكتبة الكتاني، الطبعة ا#ولى، ◌ً وتطبيقيا التناص نظرياً ، ________ .٣

، الطبع��ة ا#ول��ى، )فffي مصffر(التيffارات المعاصffرة فffي القصffة القصffيرة  _________، .٤

  .م١٩٩٥، أربد، حماد مؤسسة

، الق��اھرة، مكتب��ة النھض��ة المص��رية، الطبع��ة ا#ول��ى، أصffول النقffد ا�دبffي، أحم��د الش��ايب .٥

  .م١٩٩٤

  .م١٩٨٠، بيروت، الثقافة ردا، الطبعة الثانية، ا�دب العربي ختاري، احمد حسن الزيات .٦

، منشورات وزارة الثقافة، الطبعة ا#ولى، صورة المرأة في الرواية ا�ردنية، عبيداتأروى  .٧

  .م١٩٩٥، عمان

، عم��ان، وزارة الثقاف��ة ،الطبع��ة ا#ول��ى، زكريffا تffامر والقصffة القصffيرة، امتن��ان الص��مادي .٨

  .م١٩٩٥
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الطبع��ة  ،٢٠٠٠ -١٩٨٠البنيffة السffردية للقصffة القصfيرة فffي سffلطنة عمffان ، آمن�ه الربي��ع .٩

  .م٢٠٠٥، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ولىا#

ترجم��ة عل��ي ، دون طبع��ة، القصffة القصffيرة النظريffة والتقنيffة، أنريك��ي أندرس��ون أمب��رت .١٠

، الق��اھرة، منش��ورات المجل��س ا#عل��ى للثقاف��ة،مراجع��ة ص��Aح فض��ل، إب��راھيم عل��ي من��وفي

  .م٢٠٠٠

منش�ورات رابط�ة الكت�اب ، ن طبع�ةدو، دراسfات فfي ا�دب ا�ردنfي المعاصfر، أمينة عدوان .١١

  م١٩٧٦، ا#ردنيين

دار العل��م ، الطبع��ة السادس��ة ،ا4تجاھffات ا�دبيffة فffي العffالم العربffي الحffديث ،ن��يس المقدس��يأ .١٢

  .م١٩٧٧، بيروت، للمAيين

  .م٢٠٠١، مكتبة كتانه اربد، دون طبعة، سيمياء العنوان، بسام قطوس .١٣

المجل��س ا#عل��ى ، الطبع��ة ا#ول��ى، مترجم��ة محم��د معتص��، خطffاب الحكايffة، جي��رار جين��ت .١٤

  .م١٩٩٧ ،القاھرة، للثقافة

، بي��روت، المرك��ز الثق��افي العرب��ي ،الطبع��ة ا#ول��ى، بنيffة الشffكل الروائffي، حس��ن بح��راوي .١٥

  .م١٩٩٠

الطبع��ة ، القصfة القصfيرة فffي ا�ردن وموقعھfا مfن القصffة العربيfة، حس�ن علي�ان وآخ��رون .١٦

  .م١٩٩٤، أزمنة للنشر والتوزيع ،أوراق ملتقى عمان الثقافي الثاني، ا#ولى

  .م١٩٩٣، مكتبة ا;نجلو المصرية، صور ودراسات في أدب القصة، حسني نصار .١٧

دار الكن�دي ، شكالية التناص مسرحيات سfعد هللا ونfوس أنموذجfاً إ، حسين منصور العمري .١٨

  .م٢٠٠٧، اربد، للنشر والتوزيع

  .م١٩٩٣، بيروت، المركز الثقافي العربي، بنية النص السردي، حميد لحمداني .١٩

دون  ،فfؤاد التكرلfي نموذجfاً  عالم النص دراسة بنيويfة فfي ا�دب القصصfي، سلمان كاصد .٢٠

  .م ٢٠٠٣، اربد، دار الكندي للنشر والتوزيع، طبعة

، الطبع�ة ا#ول�ى، )دراسfة الزمfان فfي القfرن العشfرين(لحظfة ا�دبيfة ، سمير الحاج شاھين .٢١

  .م١٩٨٠، تبيرو، المؤسسة العربية للدراسات والنشر

الھيئ�ة المص�رية ، دون طبعة، بناء الرواية دراسة مقارنة لثPثية نجيب محفوظ، سيزا قاسم .٢٢

  .م١٩٨٤، العامة للكتاب
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الھيئ��ة ، ا�سffس النفسffية لrبffداع ا�دبffي فffي القصffة القصffيرة خاصffة، ش��اكر عب��د الحمي��د .٢٣

  .م١٩٩٢، القاھرة، المصرية العامة للكتاب

، دار الف��ارس للنش��ر والتوزي��ع، الطبع��ة ا#ول��ى، ا�دبفffي نظريffة ، ش��كري عزي��ز الماض��ي .٢٤

  .م٢٠٠٥، عمان

، التناص في الشعر العربي الحديث السfياب ودنقfل ودرويfش أنموذجfا، مراشدة عبد الباسط .٢٥

  .م٢٠٠٦، دمشق، دار ورد للنشر والتوزيع ،الطبعة ا#ولى

للطباع��ة دار مص��ر ، دون طبع��ة، قصffص مffن الكتffب المقدسffة، عب��د الحمي��د ج��ودة الس��حار .٢٦

  .م١٩٥٢، مصر

، مكتب�ة الش�باب، دون طبع�ة، ا4تجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصfر، عبد القادر القط .٢٧

  .م١٩٩٢، المنيرة

دار غري��ب للطباع��ة ، دون طبع��ة، دراسffات فffي سffيكلوجية ا4غتffراب، عب��د اللطي��ف خليف��ة .٢٨

  .م٢٠٠٣، القاھرة، والنشر والتوزيع

 ،والتطبيق الفن القصصي في ضوء النقد ا�دبي النظرية ،عبد اللطيف محمد السيد الحديدي .٢٩

  .م١٩٩٦، القاھرة، الطبعة ا#ولى

الطبع�ة ، البنى السردية العربية بحث في البنية السردية للموروث الحكائي، عبد هللا ابراھيم .٣٠

  .م٢٠٠٠، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الثانية

الطبع��ة ، خffرى دراسffات نقديffة فffي القصffة ا�ردنيffةالنمffوذج وقضffايا أ، عب��د هللا رض��وان .٣١

  .م١٩٨٣، عمان، منشورات رابطة الكتاب ا#ردنيين، ا#ولى

م���ن  ،البنfffى السfffردية دراسfffات تطبيقيfffة فfffي القصfffة القصfffيرة ا�ردنيfffة، __________ .٣٢

 .م١٩٩٥، عمان، منشورات رابطة الكتاب ا;ردنيين

، الطبع�ة ا#ول�ى، الرمزيfة وا�سfطورةسحر الرمز مختfارات فfي ، عبد الھادي عبد الرحمن .٣٣

 .م١٩٩٤، الAذقية، دار الحور للنشر والتوزيع

النقffد التطبيقffي التحليلfي مقدمffة لدراسffة ا�دب وعناصfره فffي ضffوء ، ع�دنان خال��د عب�د هللا .٣٤

  .م١٩٨٦، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، الطبعة ا#ولى، المناھج النقدية الحديثة

، الق��اھرة، مكتب��ة غري��ب، الطبع��ة الرابع��ة، التفسffير النفسffي لvffدب، ع��ز ال��دين إس��ماعيل .٣٥

 .م١٩٧٧
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 ،عم�ان، دار أسامة للنشر والتوزيع، دون طبعة، فن كتابة القصة القصيرة، علي عبد الجليل .٣٦

  .م٢٠٠٥

مرك��ز الدراس��ات ، الطبع��ة ا#ول��ى، المffرأة ودورھffا فffي حركffة الوحffدة العربيffة، عل��ي ش��لق .٣٧

  .بيروت ،الوحدة العربية

مرك�ز ، النص والسfلطة والمجتمfع القfيم السياسfية فfي الروايfة العربيfة، ار علي حسينعم .٣٨

  .م٢٠٠٢، القاھرة، الدراسات السياسية

دار النھض��ة للطب��ع ، دون طبع��ة، العناصffر الرمزيffة فffي القصffة القصffيرة، فاطم��ة الزھ��راء .٣٩

  .م١٩٨٤ ،القاھرة، والنشر

، الق�اھرة، مكتب�ة م�دبولي ،الطبع�ة ا#ول�ى، ترجمةعبد المنعم مدبولي، تفسير ا�حPم، فرويد .٤٠

  .م١٩٩٦

دار الف��ارس للنش��ر  ،الطبع��ة ا#ول��ى ،الشخصffيات فffي روايffات حنffا مينffه، فري��ال س��ماحة .٤١

  .١٩٩٩، عمان، والتوزيع

دار الفك�ر  ،الطبع�ة ا#ول�ى، )نمfاذج مfن سfورية(الخطاب القصصي النسfوي ، ماجدة حمود .٤٢

  .م٢٠٠٢، دمشق، المعاصر

ت��ونس ، ة للنش��رال��دار التونس��ي، مثقffف فffي الروايffة العربيffة المعاصffرةال، محم��د الب��ارودي .٤٣

  .م١٩٩٣

الرمfز المشfھد الشfعري  –السfيرة الشfعبية  –ا�سطورة (تخصيب النص ، محمد الجزائري .٤٤

  .م٢٠٠٠، عمان، مطابع الدستور التجارية، دون طبعة، )نماذج(في ا�ردن 

 .م١٩٩٤، دار المعارف، بعةدون ط، الحب في التراث العربي، محمد حسن عبد هللا .٤٥

، دراسfات فfي القصfة العربيfة الحديثfة، أصfولھا، اتجاھاتھfا، أعPمھfامحمد زغلول سAم،  .٤٦

  .م١٩٧٣، منشأة المعارف با;سكندرية، ا;سكندرية، دون طبعة

 ،ا#وس�طمطابع الشرق ، دون طبعة، آفاق الرؤية وجماليات التشكيل، محمد صالح الشنطي .٤٧

  .م١٩٩٨، حائل

، البنية الزمنية في روايfات غالfب ھلسfا مfن النظريfة إلfى التطبيfق، بد هللا القواسمةمحمد ع .٤٨

  .م٢٠٠٦ ،عمان، وزارة الثقافة
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دون ، القصfة القصfيرة فfي فلسfطين وا�ردن منfذ نشfأتھا حتfى جيfل ا�فfق، محمد عبي�د هللا .٤٩

  .م٢٠٠١، عمان،وزارة الثقافة، طبعة

  .م١٩٧٣، بيروت، دار العودة، ن طبعةدو، النقد ا�دبي الحديث ،محمد غنيمي ھAل .٥٠

منش�ورات وزارة الثقاف�ة ف�ي ، الجزء الثالث، دون طبعة، قضية المرأة، محمد كامل الخطيب .٥١

  .م١٩٩٩، دمشق، الجمھورية السورية

  .م١٩٧٩، لبنان-بيروت، ةالثقاف دار، الطبعة السابعة، فن القصة، محمد نجم .٥٢

-١٩٦٧ القصة القصيرة المعاصرة في مصرالظواھر الفنية في ، مراد عبد الرحمن مبروك .٥٣

  .م١٩٨٩، الھيئة المصرية العامة للكتاب ،دون طبعة، ١٩٨٤

  .بغداد ،دائرة الشؤون الثقافية، ١٩٧٨آب  ٢٥-٢٠ملتقى القصة ا�ول  .٥٤

ارب�د ، دار الكن�دي، دون طبع�ة، القصfة القصfيرة فfي ا�ردن إضfاءات وعPمfات ،نبيل حداد .٥٥

  .م٢٠٠٥

خصوصfffية ا,بfffداع النسfffوي أوراق عمfffل ا,بfffداع النسfffائي ، نض���ال أب���و نزي���ه وآخ���رون .٥٦

  .م١٩٩٧ ،عمان، وزارة الثقافة، آب ٢٦-٢٣ا�ول

المؤسسة ، الطبعة الثانية، ١٩٩٥-١٨٥٠القصة القصيرة في فلسطين وا�ردن ، م ياغيشھا .٥٧

  .م١٩٨١، بيروت، ربية للدراسات والنشرالع

ؤون الثقافي�ة دار الش، الطبعة ا#ولى، بيستھPل فن البدايات في النص ا�د4ا، ياسين نصير .٥٨

  .م١٩٩٣، بغداد، العامة

 .م١٩٨٧، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة، رياض الصالحين ،يحيى بن شرف .٥٩

، الطبع��ة ا#ول��ى، دار ط��Aس للدراس��ات دراسffات فffي القصffة القصffيرةيوس��ف الش��اروني،  .٦٠

  .م١٩٨٩والترجمة والنشر، دمشق، 
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 ً   جامعيةالرسائل ال :ثالثا

مPمfح شfعرية الروايfة جبfرا إبfراھيم جبfرا أنموذجfا دراسfة ، حمدان حسين محمد البطوش .١

  .م٢٠٠١، جامعة مؤته ،رسالة ماجستير، فنية تحليلية

، التقنيات السردية فfي الروايfة النسfوية العربيfة المعاصfرة وجمالياتھfا، رفقة محمد دودين .٢

  .م٢٠٠٤، جامعة مؤتة، رسالة دكتوراه

جامع��ة ، رس��الة دكت��وراه، د44ت اللffون ورمffوزه فffي الشffعر الجffاھلي، م مت��وجس��مران ن��دي .٣

  .م٢٠٠٤، تشرين

، رس�الة ماجس�تير، ١٩٩٣ المكان فfي الروايfة الفلسfطينية بعfد أوسfلو، عدوان نمر عدوان .٤

  .م٢٠٠٥، الجامعة ا#ردنية

الfنص عتبfة العنfوان فfي الروايfة الفلسfطينية دراسfة فfي ، فرج عبد الحسيب محمد المالكي .٥

 .م٢٠٠٣، جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير ،الموازي

 فffي سffوريا ولبنffان النسffوية الffذات وا|خffر فffي الروايffة العربيffة، نض�ال مش��ابك القيص��ري .٦

 .م٢٠٠٥، جامعة تشرين، رسالة ماجستير، ٢٠٠٠-١٩٨٠ )الرجل والمرأة(

  الدوريات: رابعاً 

  .٢٣/١٩٨٦- ٢١ع  ،مجلة الكرمل ،صبري حافظ البدايات ووظيفتھا في النص القصصي .١

، سلسfلة عfالم المعرفfة، )بح�ث ف�ي تقني�ات الس�رد( في نظرية الرواي�ة، عبد الملك مرتاض .٢

  .١٨٤م ص١٩٩٨، المجلس الوطني للثقافة والفنون وا#دب الكويت

 ف��ي زق��اقدراس��ة ، خص��ائص الخط��اب الس��ردي ل��دى نجي��ب محف��وظ، عب��د المل��ك مرت��اض .٣

  .م١٩٩١، فبراير ٢٣دد ع، ٩مجلد ، مجلة فصول، المدق

  .م٢٠٠٥، ٣ عدد ،٤ مجلد ،مجلة البيان، القصة القصيرة، ھدى أبو غنيمة .٤

  .م ٢٠٠٥، ٣عدد ،٤ مجلد ،مجلة البيان، الحلم نصاً أدبياً ، أحمد خريس .٥
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 ً   الصحف: خامسا

 ١٤٠٣٣الع�دد ، صحيفة الرأي، بين ا#دب وعبق التاريخ.  .ھند أبو الشعر، محمد المشايخ .١

  .٢٠٠٩، آذار /١٣ الجمعة

تش��رين أول /٣الجمع��ةا، ١٣٩٠١الع��دد ، ص�حيفة ال��رأي، ال��ورد يحرس��ني، ھن�د أب��و الش��عر .٢

  .م٢٠٠٨

  مقابPت شخصية مع القاصة: سادساً 

  .م عمان ٢٠٠٩– ٤ -١٠ بتاريخ مقابلة .١

  .م جامعة آل البيت ٢٠٠٩ -٥ -٢١ مقابلة بتاريخ .٢

  .عمان م ٢٠٠٩ - ٦-٢ مقابلة بتاريخ .٣

 ً   .بكة ا4نترنتمواقع على ش: سابعا

1. http://abunawaf.com/post-7141.html. 

2. http://thawra.alwehda.gov.sy/_kuttab_a.asp?FileName=9892562492

0081211011534. 

3. http://www.al-swed.com/vb/swed38/thread1252.html. 

4. http://www.shiaweb.org/books/nas_ejtehad/pa70.html. 
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Short Story at Hind Abu Sha'ar 

(Artistic Subjective Study) 

ABSTRACT 

This study aims at discussing the works of the Jordanian novelist 

Hend Abu Sha'ar in the art of writing a short story, through subjective and 

artistic issues. 

The study noted that the researcher did not find any independent work 

that studied the works of the novelist in complete with the title and the 

subjective and artistic framework itself, except the scattered works in some 

of the critics and researchers' books and local newspapers, which do not 

constitute a complete axis to read the novelist's works. 

She is considered a pioneer novelist in the short story in Jordan, who 

paid utmost efforts in innovation and experiment, where her stories came 

experimental, original, embodying her notions, views and techniques. 

This study discussed several questions about the stories of Hend Abu 

Sha'ar centered on various frames, i.e., feminine psychological aspects in 

texts, context, and subjects.  There are also questions regarding arts and 

technicalities, narrative structures, indications, and others. 

The match in pointing out the discussed phenomenon in this study, 

imposed special divisions, introduction, preface, three chapters, and 

conclusion. 

The conclusion included the main results of the study, mainly:. 

The novelist notably favored woman, and made her the main 

character, carrying the incident and present it to the recipient; but her 

favoring was justified, as the novelist requests to treat women fairly, and 

decrease the volume of dual tyranny, first as a woman, and second as a 

female. 
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Stories of the novelist are built on the aestheticism of correlation 

between contrast dualism, where there was notable fluctuation between 

retrieving the past and present, the melancholy of life and the illuminism of 

hope, death and life, rich and poor, absence and presence. 

The novelist, in her collection, avoided stereotyping and parody of the 

Arabic story, and tended to methods of modernity and innovation. 


