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ملخص:

فل�سطني،  يف  الق�سرية  العربية  ة  الق�سّ كتاب  من  الثالث  اجليل  من  اجلنيدي  اأماين 
الدرا�سة  حمور  بليدات«  ون�ساء  ذكي  »رجل  جمموعتها  فكانت  تتابع،  يف  االأدبي  ن�ساطها 
املعنونة بـ»كرمة يف ظالل احلرم« مما جعلنا نتعرف على اأنها: تخّل�ست من مرحلة التجريب، 
ا�ستكملت ما ميايزها عن  الق�س�سي، فتكون قد  وا�ستطاعت و�سع لبنات يف ج�سد نتاجها 
غريها من الكتاب، من اأدوات البناء الفني، فكان اأ�سلوبها ق�سيبًا، ولغتها مفعلة، واإن وازنت 
من  �سخ�سياتها  فكانت  ن�سها،  جانب  اإىل  القراء  جتذب  اأنها  اإاّل  والف�سحى،  العامية  بني 
بيئتها فلم تتدخل يف منوها اأو ن�ساطها، واإمنا جندها تنه�س فيها روحية النماء، مما يرينا 
�رشاعًا حمتدمًا، اإن كان من اأثر املحيط، اأو من اأثر التن�سئة والوعي املتجدد، فكان للعادات 
والتقاليد حيٌز مرموق يف ن�سجها الق�س�سي، وال�سيا�سة ومتوجاتها، كل ذلك خلق حالة من 
ها، جعلتها تنت�رش للمحتاجني واملجتمع والبيئة دون ا�سفاف اأو  الثورة التكاملية يف ن�سّ
حتري�س، فكانت املراأة فاعلة، لكنها ج�سدت واقعها املتقلب، حتى �سخ�ست نهايات ق�س�سها 
العارف بفنه وفكره، فكانت نهاياتها متعددة، كما هي مو�سوعاتها متعددة. مما  بدراية 
تنّم عن ذكاء  واإن تعددت  النهاية  اأن  اإاّل  �سواء،  املغلقة واملفتوحة على حد  النهاية  يرينا 

ووعي هادفني.
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Abstract:

Amani Al- Jynaidi is of the third generation of Arab short story writers 
in Palestine. Her literary work is regular and successive. Her collection “A 
clever Man and Stupid Women” was the focus of the study titled “A Vine 
Tree in the Shadow of Haram”. This collection makes us feel that she has 
surpassed the trial stage and has established good foundations in the body 
of her fictional product. Thus, she has possessed what distinguishes her from 
other writers in technical construction markers. Her style is polished and her 
language is activated.

Although she makes a balance between colloquial and standard Arabic, 
she can attract readers by her language.

The characters in her fiction are from the local environment and naturally 
developed. They show some struggle springing from either the surrounding 
or the upbringing. The traditions, politics and changes occupy a conspicuous 
space in her fiction.

All that creates a complementary revolution in her texts. This made her 
advocate the needy, society, and environment unequivocally. Women in her 
fiction are always active, but refkcted her changing status. She depicted the 
ending of her stories skillfully. Her endings and topics were various but some 
are open ended while others are close- ended. Nevertheless, the ending in 
both cases reflects wit and awareness on the part of the writer.
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مقدمة:

فل�سطني كانت ومل تزل م�رشحًا لتطورات ملمو�سة فيما يخ�س ال�سيا�سة ال�سلبية، حتى 
غدا امل�سهد ميئو�سًا منه عند كثري من النا�س، اإاّل اأّن االآخرين مل يرتكوا احلياة متّر بلحظاتها 
دون اأن يكون لهم دور فاعل، يجعل من التطلع االإيجابي غاية التخل�س من حال التخلف 
لرتبة  حمبني  اأدباء  عند  باأ�سكاله  االأدب  فكان  كافة،  احلياة  نظم  يف  واال�ستهتار  والركود 
بالدهم ي�ساعد على اإعادة ت�سكيل ما خّربه فن املمكن والتكتيك املزاجي، اللذان خّربا نظمًا 
واأعرافًا وقيمًا حافظ عليها املجتمع عقوداً متتالية من الزمن، من اأجل اإعادة حلمة املجتمع 
من خالل بع�س قيم يراد لها احلياة، فبداأ بع�س االأدباء ينتجون ن�سو�سًا ابداعية حتاول 
ال�سابق  يف  املتهاوي  الطموح  اأ�سحاب  عليه  ي�سري  ملا  ومغايرة  خمتلفة  اأ�س�س  على  ال�سري 
ال�سائدة  للطروحات  كثرياً  راف�سًا  جديدة،  بقيم  يب�رش  االأدب  بع�س  جند  مبعنى  والالحق، 
اأ�سكال  والقيم املهدمة والنفعية يف املجتمع، ويتج�ّسد ذلك عرب البحث اجلاد والواعي عن 
النفو�س والعقول حتى تتجاوب مع جتاذبات املرحلة، فكان فن  التعبري تكون قريبةعلى 
الق�سة الق�سرية ميثل احلالة املطواعية كما احلاالت االبداعية االأخرى، لنب�س امل�ستور وبناء 
املحبوب من اأ�سياء متعددة، الأّن رواد الق�سة الق�سرية اأخذوا حيزهم يف ر�سم م�سهد احلياة، 
اإاّل اأّن هذا امل�سهد مل يكتمل، نتيجة عوامل متعددة، فتعاقبت االأجيال على ذلك البناء، على 
الرغم من حاالت الته�سيم والهدم املتتابعة من قبل مريدي اخلراب وال�سعي نحو طموحات 
اآنية، وت�ستمر حاالت التغري االإيجابية عند مبدعي الفن الق�س�سي  واأجماد �سخ�سية نفعية 
ات الالتي يحاولن بناء ج�سد فني ينادد حاالت  لذا ارتاأينا اأن نبحث يف نتاج اإحدى القا�سّ
االنهيار ويبني جداراً ثقافيًا منيعًا اإذا جاز التعبري، الأّن الريادة والتوا�سل مع حاالت البناء 
مل تعد حكراً على جن�س اأدبي بعينه، واإمنا نرى قفزات يف الفنون االأخرى دفاعًا عن ماهية 
الفن واملجتمع املحا�رش بحاالت بوهيمية �سّتى، من هنا بداأت العالقة مع ن�سو�س )اأماين 
اجلنيدي( الق�س�سية، حتى ن�ستيقن اأن اجليل الثالث من رّواد الق�سة الق�سرية الذي تنتمي 
اإليه القا�سة، مل ي�ست�سلم وينحني للتخل�س من العا�سفة امل�ستدمية �سد الوطن الفل�سطيني 
مبكوناته ومقوماته اأر�سًا واإن�سانًا ووعيًا ثقافيًا...، مما دفعنا اإىل التفاعل مع الن�س والبحث 
بدرا�سة  للنهو�س  بينها  فيما  تتعا�سد  فرعية،  عنوانات  عرب  الدالالت  لتخريج  اأعماقه  يف 
تتبع منهاجًا تكامليًا وقد اأفادت من درا�سات �سابقة ومناهج متعددة، حتى ا�ستوى عودها، 
الق�سة  كاتبات  باإحدى  عّرفت  الأنها  احلياة،  اأمناط  تغازلها  اجلديد  بثوبها  زاهية  وغدت 
االأخرى يف عمليات  الطرائق  لها، يلتقي مع  التي حتاول ر�سم طريق  الق�سرية املعا�رشة، 
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البناء وردم الهّوة مع واقع مريريهدمه االآخرون بكل ما اآوتوا من اإرادات �سلبية، تهتك عرى 
)رجل ذكي  اجلنيدي(  )اأماين  لذا جعلنا جمموعة  نف�سيًا وج�سديًا،  املجلود  للمجتمع  ال�سرت 
ون�ساٌء بليدات( حمورية للدرا�سة التي نحن ب�سددها، حتى يتحقق بع�س املبحوث عنه يف 
املبنى واملعنى معًا، وتاأتي عملية اخلتام و�رشد امل�سادر واملراجع التي اأفاد منها الباحث، 

و�ساعدت على منو الفكرة �سكاًل وم�سمونًا.

حياة املؤلفة:

يف مدينة حباها اهلل باأ�سياء كثرية، منها عقدية حيث مرقد �سيدنا اإبراهيم عليه ال�سالم 
ومنها طبيعية، حيث االأر�س اخل�رشاء واملرتفعات املك�سوة باالأ�سجار املثمرة، التي يرويها 
اأماين  القا�سة  ولدت  باحلياة،  تّعج  وبيئة  عيونهم،  ومدامع  اأج�سادهم،  بعرق  اأ�سحابها 
جمعة عبد ال�سالم اجلنيدي »مبدينة اخلليل« وهي من كربيات املدن الفل�سطينية لفل�سطني 
التاريخية اأو ال�سيا�سية ح�سب اآراء اأ�سحاب الفن املمكن، ففي ال�ساد�س والع�رشين من �سهر 
اآب لعام األف وت�سعمائة وت�سع و�ستني، تنف�ست هواء احلياة، فكانت احلياة مبقوماتها تعتني 
بها، فهي ابنة معلمني، اأي اأّن اأ�رشتها تنعم بنعمة التعليم، اإاّل اأّن احل�سن الدافئ لها هو جّدها 
الأبيها الذي ي�رّش لها احلياة، وحببها فيها، باأ�سلوب االأجداد املحبني الأر�سهم، اأ�سحاب احلنو 
على اأ�رشهم، فكان متنف�سها جتاه حياة تعّج باأ�سياء كثرية، ومبدينة لها قيمها وطقو�سها 
ابنة بيئة حمافظة  اإاّل من ينتمي لها قلبًا وقالبًا، فهي  االجتماعية، ال يعرف �رشمدياتها 

ة. وفق اأطر خا�سّ

�سيخ  البغدادي(  )اجلنيد  املعروف  ال�سويف  ال�سيخ  اإىل  اجلنيدي  اأماين  اأ�رشة  تنتمي 
الطائفة ال�سوفية الأيامه، واأ�ستاذ احلالج املتوفى عام 298هـ واملدفون يف بغداد عا�سمة 
لها  فال�سوفية  ال�ساعة،  قيام  حتى  �سذاها  من  نكتحل  نزل  مل  قرون،  عرب  والدين  الدنيا 
اأو  الذات  تركيبة  عرب  ذاك  كان  اإن  الأماين  الق�س�سي  الكيان  هذا  يف  باآخر  اأو  ب�سكل  اأثرها 
عرب �سطحات الفن الراف�س للقيم الزائفة يف احلياة، فالثورة ال�سوفية عند »اجلنيد« قد جند 

�سدى امتداداتها يف الثورة على كثري من قيم جمتمع اأوقع نف�سه بني »مطرقة و�سنديان«. 

ن�ساأت اأماين يف بيئة خا�سة، جمتمع حمافظ، واأ�رشة حتب التعليم والتعلم وجًدّ نابه 
ه ال�سعبي، فكانت من �سنع هذه البيئة زيادة على العامل الذاتي  يتفاعل مع احلياة عرب ق�سّ
واملتغري اجلغرايف فيما بعد، لذا تلقت تعليمها يف مراحل املدر�سة املختلفة يف اخلليل، ثم 
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انتقلت اإىل اجلامعة االأردنية، لتتخرج منها حاملة البكالوريو�س يف اللغة العربية واآدابها، 
مما ترك فيها اأثراً من اأثر مرتام ف�سيح، ثم تدعم فكرها بدبلوم الرتبية العايل، كي تنخرط يف 
مهنة �ساقة نظيفة، فعملت مدر�سة، ثم هي االآن مديرة ملدر�سة حكومية، ترّبع اأحد املح�سنني 

باأر�سها وبنائها، ومل يزل ميد يد العون لها. 

ة »ال�سور« وهي خم�س�سة ل�رشيحة  بداأت م�سوارها االأدبي مع ثقافة االأطفال، فكانت ق�سّ
مهمة يف املجتمع »االأطفال« ثم بداأت اجلندي تتفاعل مع ور�سات عمل تخ�س اأدب االأطفال 
بق�س�سهم  بع�سهم  فوز  عن  ذلك  اأثمر  حتى  املوهوبني  الطلبة  بتدريب  وقامت  والدراما، 
»ر�سائل بال حدود«، ولها عالقة مع جملة الدميقراطي، فهي حمررة لق�سمها االأدبي، علمًا 
اأنها ت�سدر برام اهلل، فل�سطني، ومن ثّم بداأ نتاجها الق�س�سي، فقد اأ�سدرت جمموعتها االأوىل 
)امراأة بطعم املوت( عن مركز اأوغاريت برام اهلل عام 2005م، ومن ثّم جمموعتها الثانية 
)رجل ذكي ون�ساء بليدات( ال�سادرة عن دار ال�رشوق برام اهلل، عام 2007م، وهي ما زالت 
تبني ن�سو�سًا ق�س�سية اأخرى، حتى يحني موعد املجموعة الثالثة من نتاجها الق�س�سي، 
لالأطفال، فهي  اأخرى خم�س�سة  ولها ن�سو�س ق�س�سية  االإجناز،  بعد  الطبع  قيد  التي هي 

مثابرة يف توا�سلها مع الن�س االبداعي)1(.

العنوان ودالالته:

منذ اأن ُعرفت اأماين اجلنيدي كاتبة، وهي ت�سع عنوانات الإبداعاتها الق�س�سية، حتمل 
اأ�سياء كثرية قد تكون  دالالت عميقة، ت�سي عن فل�سفة خا�سة، الأّن العنوان مب�سّماه يحمل 
مق�سودة من الكاتب اأو ال تكون، اإاّل اأّن املتلقي يحاول تاأويل ما يقع يف نف�سه من اأ�سداء 
جتاه العنوان، بغ�س النظر اإن متت عملية التالقي يف الفهم بني املتلقني واملر�سل اأو بني 

املتلقني اأنف�سهم، اإاّل اأّن عملية التاأمل يف الداللة ال تنقطع باملطلق ما دام االأمر قائمًا.

ًا،  فعندما �سدرت ق�ستها املعدة لالأطفال »ال�سور« كان العنوان يحمل ثقاًل نف�سيًا خا�سّ
وتابعت ذلك يف جمموعتها الق�س�سية االأوىل )امراأة بطعم املوت( فكان العنوان هنا اأكرث 
عمقًا، وحمل هّمًا كبرياً، فاأّية امراأة تلك التي هي بطعم املوت، ومن تّذوق املوت وعاد اإىل 
احلياة حتى ي�ستطيع و�سفه؟ وهل املوت اأمٌر جم�سٌد؟ حتى ت�سهل عملية الو�سف والتو�سيف 
له، اإاّل اأّن هذا العنوان يحمل ما يحمله من عمق يف االأثرالفل�سفي الفاعل، ومل تكتف مبثل هذا 
العنوان، بل جعلت عنوان جمموعتها الثانية )رجل ذكي ون�ساء بليدات( يحمل اإرثًا تاأويليًا 
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عميقًا، وجندها هادفة يف عملية التفكري يف العنوان، اإاّل اأّنها جعلت عنوانها نكرة مق�سودة، 
فقالت: رجل ذكي، فالرجل هنا نكرة مق�سودة، اإذ مل حتدد مالحمه اخلارجية، اإاّل اأنها اكتفت 

بنعته ب�سفة الذكاء، لذا جاءت ال�سفة نكرة اأي�سًا، الأّن ال�سفة تتبع املو�سوف اأبداً؟

اأرادته )رجل  بهذا جندها عطفت ال�سق الثاين من العنوان على ال�سق االأول فكان كما 
ذكي ون�ساء بليدات( مما يرينا تناق�سًا وا�سحًا يف امل�سّمى، مبعنى كيف تتم عملية املواءمة 
بني الذكاء والبالدة، واإن وقعت كلها يف دائرة التنكري، فهل من امل�سّوغ اأن ت�ستدمي العالقة 
بني الذكي والبليد، واإن كانت ال�سمة اأحادية للرجل ومتعددة يف الن�ساء، فال ندري مل هذا 
والن�ساء، فهل موقفها من  الرجل  العنوان جتاه  ال�سلوكي من خالل  التكوين  التعار�س يف 
العنوان هو ردة فعل جتاه ما يقوم به املجتمع من تناق�سات يف �سلوكياته واأمناط تفكريه 
من  بدءاً  البنى كلها  الكاتبة عن غريها يف  الق�سدية به مراده حتى تتمايز  اأن  اأو  وقيمه؟ 
العنوان وانتهاء بال�سمولية الكلية للن�س املتكامل، اأو اأنها تق�سد االأمرين معًا، وهذا يرينا 
»االرتباط الذاتي، احلميمي، الدافئ الذي انطوت عليه، ومن االيحاءات امل�ساعرية املن�سوجة 
ها املتتابعة، الأنها تعك�س وعيها الذاتي ومنطلقاتها الفكرية،  بها« )2( عنواناتها وخيوط ن�سّ
فالعنوان الذي ياأتي على �سياق اال�سم اأو اجلملة اال�سمية يدلل على وعي الكاتب ونباهته 
ه و�سنع احلدث لديه، وبعد التمعن يف العنوان والن�س ال جند العنوان يعطي الداللة  جتاه ن�سّ
كثرياً  املبا�رشة  يغاير  والفهم  معكو�سة  الروؤيا  واإمنا  للفهم،  املبا�رش  التناول  اأو  ال�سطحية، 

ولي�س ن�سبيًا.

اأّن  يعني  مما  �سمولية،  حالة  معه  يكّون  اأو  للن�س،  موازيًا  ن�سًا  يخلق  قد  والعنوان 
اأمر مفكر فيه ومق�سود لذاته من الكاتب، وهذا يحّرك حاالت االندفاعية  العنوان وتبعاته 

عند املتلقي حتى ي�ستقر يف معانقة الن�س، اأو التحلل من تبعاته فيما بعد.

الهيمنة  ك�رش  اإىل  ي�سعى  بليدات(  ون�ساء  ذكي  )رجل  اجلنيدي  عنوان  يرينا  ذلك  مثل 
هما  الرتميزية  اأو  التلميحية  احلالة  جعل  ثم  ومن  املبا�رشة،  االأدب  ل�سطوة  اخلا�سة 
الن�س  العنا�رش املكونة للموؤلف االأدبي، وهو �سلطة  اأهم  امل�سيطرتان معًا، »فالعنوان من 
وواجهته االإعالمية، وهو اجلزء الدال منه، ي�ساهم يف تف�سريه، وفك غمو�سه« لذا عني املوؤلف 

بعنونة ن�سو�سه، الأنه مفتاح اإجرائي به نفتح مغالق الن�س �سيميائيًا )3(.

فقد يعطينا العنوان هنا بع�س الغربة التي تعي�سها �ساحبة الن�س، اأو النا�س جميعًا، 
احل�سور،  دائم  والعنوان  الن�س  بنائية  بني  دائمًا  ح�سوراً  جند  اللغوي،  امل�ستوى  فعلى 
فالرجل الذكي دائم احل�سور يف الن�س على الرغم من تباين املوقف بني احلقيقة والتخّيل، 
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فالعنوان مبثابة النافذة املطّلة على جوانيات الكاتب اأو الن�س اأو كليهما معًا، فمع توايل 
القراءة ن�ستيقن معطيات العنوان، فالرجل الذكي كما غريه من الرجال جنده �سحية نزواته 
اأو منعطفات احلياة التكاملية، اأو �سحية لت�سخم الذات وخديعة االآخرين، اأو كما نرى جنده 
احلالة  يجعل  مما  باملطلق،  ورف�سها  عليها  التمرّد  ثم  لعواطفه  االآخرين  ا�ستجابة  �سحية 

القطعية هي القائمة.

فحينما تتم عملية اال�سرت�سال مع الن�س، نرى اأّن الرجل الذكي يعي�س خلدمة نزواته 
تاأثري  �ساحب  العنوان  فيكون  العنوان،  يف  املولدة  الداللة  يرينا  مما  �سهواته،  ومتابعة 
املتاأثرات  تتداخل  وهكذا  العنوان،  على  �سطوة  �ساحب  الن�س  اأّن  كما  الن�س  على  مبا�رش 
والتاأثريات، فيكون لرتاكيب احلروف عملية مق�سودة يف خلق لغة وعامل وحياة، فعند ر�سد 
حروف العنوان ال بّد »اأن نقف عند توايل احلروف وتراكيبها م�سحوبة بحركات، وهو ما 
ي�سي بح�سور االإيقاع«)4(. الأن العنوان لي�س زينة بّراقة ي�ستخدمها القا�س ق�رشيًا، وكذلك 
من  املكتبية  االأر�سفة  اأو  التمايز،  اأجل  من  غريه  عن  متايزه  كي  خا�سة  لفظية  دالة  لي�س 
اأعمق من ذلك، الأّنه من �سلب العمل االأدبي، فهو )عتبة  اأجل الفهر�سة وعلومها، واإمنا هو 
يلج منها القارئ اإىل عامل اخلطاب ود�سائ�سه غري املمكنة، اإّن العنوان يعّد »مر�سلة« م�سفرة 
بني الّنا�س والّن�س من جهة، والقارئ والن�س من جهة اأخرة، وبالتايل فاإّن ر�سد العنوان 
من  لي�ست  العنوان  ف�سناعة  واأ�رشاره()5(.  اخلطاب  دالالت  عن  الك�سف  �ساأنه  من  وتفكيكه 
البدهات ال�سهلة، فقد تكون حاالت التعامل مع �سخ�سية معيًّنة اأ�سهل من �سنع عنوان �سبع 

بدالالت واإحاالت هادفة وم�سبعة فنيًا.

الغالف وتداخل األلوان:

باألوان  تو�ّسي  وقد  يجده  الق�س�سية،  اأماين  جمموعة  ي�سرت  الذي  الغالف  يف  الناظر 
متعددة، كان الرمادي �ساحب احلظوة االأو�سع، فنجده يحتل جممل دفتي الغالف، اإاّل اأّن هذا 
اللون ياأتي على �ساكلتني، ال�ساكلة االأوىل احلالة غري املمزوجة اأو امل�سطرة، والثانية جند 
اخلطوط امل�ستقيمة وقد تعامدت خالقة اأ�سكااًل هند�سية رباعية االأ�سالع، وقد امتدت على 
�سكل مثلث ياأخذ حيز ثلث وجه املغلف تقريبًا، ونرى ا�سم الكاتبة وعنون باللون الربتقايل 
ذكي،  رجل  جملتني:  اإىل  ق�سم  قد  املجموعة  عنوان  بينما  االأ�سود،  باللون  حموطًا  الفاحت 
ون�ساء بليدات، فكان اللون االأبي�س من ن�سيب ال�سطر االأول يحاط باللون االأ�سود، اأما ال�سطر 
الثاين فقد جاء مظلاًل بال�سواد يحيط به اللون االأبي�س، ويف االأ�سفل تكمن لوحة فنية تظهر 
االألوان  تتداخل  تظللهما،  واال�ستفزاز  واحلرية  التاأمل  عالمات  خمتلفني،  بوجهني  امراأتني 
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النفي مع ظالل زرقاء، واأماكن داكنة، كل وجه له  الغامق غري  الفاحت مع االأ�سفر  االأحمر 
حالة تعبريية خا�سة، وما بني الوجهني يقع ر�سم لرجل وامراأة مالحمهما لي�ست وا�سحة، 
تتعامد اأيديهما اليمنى والي�رشى لكل منهما يف حالة خا�سة، عالمات القوة والقوة اجل�سدية 
بادية على حمّيا الرجل، بينما عالمات اال�ستجابة والتحدي ماثلة عند املراأة، فحني جند 
الوجهني يف حالة ال�رشود، وما بني الر�سم تظهر حاالت خيال الأج�ساد ب�رشية كل له تطلعاته 
اخلا�سة، يجاور الر�سم يف اأ�سفل لوحة الغالف م�ستطيل اأحمر مكتوب عليه مفردة )ق�س�س( 
يقاطعه ب�سكل اأفقي ا�سم دار الن�رش )ال�رشوق(، وكذلك يعلو ال�سفحة م�سّمى املجموعة باللغة 
االإجنليزية وجاء بثالثة األوان »االأبي�س واالأ�سود واالأحمر« ويف اأعلى ال�سفحة ا�سم الكاتبة 
باللغة االإجنليزية، وقد جاء على اأر�سية برتقالية وباللون االأ�سود، ويف الوجه االآخر للغالف 
باللونني  الكتاب،  عنوان  يعلوهم  الغامق،  االأ�سود  باللون  ن�ساء  ثالث  مع  رجل  مالح  نرى 
امل�ستطيل  �سلعا  رمادية،  اأر�سية  على  م�ستطيل  يف  جميعًا  وقعوا  وقد  واالأ�سود،  االأبي�س 
باللون االأحمر ويتعامدان ي�سكالن زاوية قائمة من اجلهة الي�رشى، جاء بني العمودين ا�سم 
الكاتبة باللغة العربية واللون االأ�سود، اأّما يف اجلهة اليمنى فرنى م�ستطياًل بلونني منبثقني 

من بع�سهما اأحدهما اأعمق من االآخر.

اإّن التعامل مع هذه االألوان من خالل اإخراج اأنيق للغالف يدلل على دراية خا�سة عند 
خمرج �سفحة الغالف، مبعنى اأّن الكاتبة �سوف تكتب اأفكارها باألوانها املتعددة، اإذ مل تبق 
اأوليات ال�رشد حتى  اأنها مل تكتب على وترية واحدة، لكنها �سوف من  اإاّل  �سيئًا يف نف�سها، 
نهايته دون رتو�س اأو بقايا، فالذي يتمعن يف االألوان يجد مفارقة يف ا�ستخداماتها، فهي 
مبثابة ن�س مواٍز ي�ساهم يف اإ�ساءة العنوان، وكاأنها تريد اأن تك�سف اأّن احلياة املعا�رشة 
للنا�س ووطنهم هي �سبابية غري يقينية، وذلك ل�سيادة اللون الرمادي وتعامدات اخلطوط 
لذاتها  الدالالت  تعطي  كّلها  فاالألوان  الرئي�سية،  الغالف  �سفحة  من  االأي�رش  الركن  على 
وانبعاثاتها يف نف�س املتلقي على حد �سواء، ومفارقة اللون هذه متنح العنوان والن�س فيما 

بعد ُبعداً ايحائيًا خا�سًا.

الوا�سحة، حيث  الكاتبة باملتموجة وغري  اأو  النا�س عامة  اإىل حياة  فالرمادي ي�سري 
حياة تنهار فيها القيم وتكرث فيها الفنت والنميمة و�سعوبة االرتقاء بالقيم ال�ساحلة وكذلك 
هنا حلظات �سوداء متّر بالنا�س والوطن، كما اأّن هنا حلظات من العنفوان والقوة والتحدي 
الذي يخلقه اللون االأ�سفر ومن ثم بع�س ال�سفاء الذي يخلقه اللون الربتقايل الفاحت، وكاأن 
القوة تتمثل يف روحية الكاتبة اأو من ماثلها يف احلياة، عندما عرّبت عن اأفكارها التي عّرت 

قيمًا كثرية، وك�سفت امل�ستور وغريه من خ�سو�سيات املجتمع.
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واأما اخلطوط ال�سغرية املجاورة للخطوط الكبرية، على اختالف األوان حروفها فاإنها 
توؤكد على اأّن الكاتبة تعّر�ست اإىل دقائق االأمور يف احلياة وعّرتها، اأو اأنها ال تريد من اأحد 
اأن يك�سف نوازعها اخلفية التي متثلها اخلطوط ال�سغرية، يف حني جند اخلطوط الكبرية وقد 
الق�سايا  جممل  عن  حتدثت  اأنها  اأو   ، وا�سحة  ب�سورة  والعقل  النف�س  مكنونات  عن  عرّبت 

الكبرية التي يعي�سها املجتمع.

فما بني تقنيات االألوان وتعامدها، وتعدد احلروف باألوانها، ترى اأن احلكاية املرادة 
ت�سيل من�سابة كما املاء، على الرغم من تعدد اأمناط فهمها اأو عر�سها على احلياة، فما بني 
التي  الدالالت  تلك  غري  للعنوان  اأخرى  دالالت  لنا  تت�سح  الغالف،  ولوحة  والن�س  االألوان 

اأ�رشنا اإليها، وهي اأّن الكاتبة قّررت اأن تاأتي بن�س ابداعي على هذه ال�ساكلة.

ومع توايل قراءة الن�س يت�سح اأن الن�ساء ل�سن بليدات، واأّن الرجل مل يكن ذكيًا بحكم 
متاعب  املراأة  ل  وحتمُّ الرجل  اأعباء  الن�ساء  ل  حتمُّ واإمنا  والثقايف،  العقلي  وتكوينه  فطرته 
الرجل املتعددة جعل منها امراأة خانعة، لكنها حينما قررت اأن تعيد لذاتها ال�سيادة، جنحت 
تريد  وكاأنها  املختلفة،  مبكوناتها  اجلديدة  احلياة  يحتمل  ال  الريح  مهب  يف  الرجل  وغدا 
من هذه الن�سو�س اأن تكون عربة ملن يعترب يف امل�ستقبل، تلك التي تقع يف مائة وخم�س 

و�سبعني �سفحة.

اأّما الرتتيب ما بني دفتي الغالف فنجده خمتاًل، وهذا يعود لالخراج واملنتجة، ال اإىل 
تاأتي،  ال�سفحات  اأي  يف  وال  الفرعية  الق�س�س  اأ�سماء  يو�سح  فهر�سًا  جند  مل  الأنا  الكاتبة، 
االأوىل،  الق�سة  اإىل  العنوان  من  تدخل  واإمنا  بنتاجها،  اأو  بالكاتبة  تعريفًا  ثّم ال جند  ومن 
يف  وخمتلفة  والبناء،  والفكرة  الطول  يف  متفاوتة  ق�س�س  ع�رش  ت�سّم  املجموعة  اأّن  علمًا 
العنوانات كذلك. ومثل ذلك ال ي�ساعد القارئ على معرفة اأ�سماء الق�س�س ب�سهولة، وهذا عيب 

يف الطباعة ومكوناتها؛ الأن االأمر يعود بال�سلبية جتاه الن�س اإىل حد ما.

املتغريات يف قيم اجملتمع ونقدها:

بداأ احلراك املجتمعي لل�سعب العربي الفل�سطيني منذ ع�رشات ال�سنني، فمنذ العثمانيني 
والفل�سطيني  ب�سكل عام  العربي  �سنوات عجاف، واملجتمع  العامليني من  وما تال احلربني 
العرثات من  تلك  اإن كانت  التي تالزمه،  العرثات  الرغم من  النهو�س، على  خا�سة يحاول 
التنفيذ، خّلف  بلفور حيز  وعد  اأّن دخول  اإاّل  واملحيط،  االإقليم  تاأثريات  من  اأو  الذات  �سنع 
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مرحلة جديدة من حياة فل�سطني، حيث عمل ال�سعب منذ ذلك احلني جاهداً »على متييز نف�سه 
بدور ن�سايل بارز �سد ال�سيطرة اال�ستعمارية اجلديدة، وكذلك �سد واقع التجزئة الذي فر�سته 

هذه ال�سيطرة على الواقع العربي باأ�رشه م�رشقًا ومغربًا« )6(.

تت�سح  الع�سيان  حاالت  وبداأت  االآخرين،  على  املعلقة  االآمال  انهارت  ذلك  نتيجة 
اآخر؛ لكن املجتمع حافظ  اأو بالتوحد للع�سيان املدين حينًا  اإما بالثورات حينًا،  مالحمها 
واالآخر  احلني  بني  تتعر�س  القيم  تلك  اأّن  اإاّل  اأجلها،  من  و�سارع  القيم  من  جمموعة  على 
اأو�سلو  م�رشوع  يف  القيم  لتلك  القا�سمة  ال�رشبة  متثلت  واإن  موؤذية،  و�رشبات  هزات  اإىل 
ال�سيا�سي، وما تبعه من عالئق هّدامة، م�ّست املجتمع يف ُبناه املختلفة: )الفكرية والثقافية 
والتعليمية وال�سيا�سية والوظيفية واالقت�سادية االأخرى...( مما يرينا نظمًا وثقافات جديدة 
بداأت تتغلغل يف النفو�س والعقول على حٍد �سواء، وقد اأدى ذلك اإىل ظهور فئة نفعية ارتبط 
م�سريها بالتقلبات املختلفة، وت�سعى جاهدة للرثاء وخلق النفوذ املتعدد، مما جعل اأنا�سًا 
اأّن الدهماء من ال�سعب مغيبة ال ت�ست�سار  اإاّل  اآخرين يرف�سون هذه التوجهات ويقاومونها، 
يف حدث معني، يف حني جند االأحزاب والتنظيمات وقد متاوجت مواقفها، كّل ح�سب فكره 
وثوابته، لكّن املح�سلة جعلت ال�سيا�سيني ق�سمني، ق�سم موؤيد مل�رشوع اأو�سلو واالآخر يعار�سه، 
مما جعل ال�رشاع يحتدم بني النا�س، وهو مل يكن موجوداً عند النا�س قبل اأو�سلو، لذا جند 
الفكرة  يخدم  مبا  و�سياغتها  احلروف  خللق  اأو  احلروف،  على  النقاط  لي�سع  يندفع  االأدب 
متعددة،  عوامل  نتيجة  تتفتت  اأو  تتهاوى  اأ�سياء  عن  دفاعًا  والعربية،  والعقدية  الوطنية 
و�رشنا ن�سمع اأ�سواتًا منادية باالإ�سالح اأو بالنه�سة اأو باالنقالب اأو بالتغيري ال�سامل حتى 
االآخر ي�رّش على  الطرف  للعيان، يف حني جند  والوطن حقيقة ماثلة  ال�سعب  ن�ساهد حلمة 
مواقفه ويتهم الفرقاء االآخرين بالتمادي واالعتداء وغري ذلك من امل�سميات، هذه املتغريات 
الثورة  اإىل  الدعوة  »ال�سدارة يف  بالذات  والق�سة  لالأدباء  االأدبية  املراآة  نراها بو�سوح يف 
بقوة  اجتذبتهم  اإذ  اجلديد،  املجتمع  دعائم  اإقامة  اإىل  الو�سول  اأجل  من  ال�سامل،  والتغيري 
هموم النا�س ومعاناتهم اليومية، حتى اأن املو�سوع االجتماعي اأ�سبح املو�سوع املركزي 

يف كتاباتهم«)7(

والوطنية  ال�سيا�سية  املهمات  حمل  على  قادرة  غري  ال�سيا�سية  النخب  نرى  وكاأّنا 
املطروحة على املجتمع وبناه، مما يعني االنهاك جل�سد املجتمع، و�سعف تطلعاته، نتيجة 
احتكار القرارات والتوجهات من النخب على ح�ساب املجتمع، كّل ذلك »ف�سح املجال للف�ساد 
الفالحني  حقوق  وه�سم  االنتخابية،  االأ�سوات  و�رشاء  والتالعب  والدمياغوجية،  ال�سيا�سي 
والعمال، واإغالق الفر�س فيه وجه ال�سبيبة املتعلمة النا�سئة، مما اأثار خيبة اأمل كبرية لدى 
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الطليعة واجلمهور«)8( وقد ات�سحت معامل ما ن�سبو اإليه يف كثري من النتاجات االبداعية اإن 
كانت نرثية اأم �سعرية، بغ�س النظر عن طبيعة اأ�سحاب النتاجات الفكرية والعقدية، فمنهم 

من يعار�س النهج، ومنهم من يتما�سى اأو يتماهى يف �سنعته.

لقد اأدركت كثري من �رشائح املجتمع اأن التغيري ال يحدث مبقارعة االحتالل فقط، واإمنا 
ال بّد من حماربة االأفكار والقيم الدخيلة التي جاء بها املنتفعون، الذين ربطوا م�سائرهم 
يعي�سها  التي  القيود  يف  يتمثل  وهذا  اخل�سو�س،  وجه  على  الغربية  وال�سيا�سة  باملحتلني 
واالأداة  بوجهيها،  املاثلة  هي  بل  االحتالل،  قيود  عن  كثرياً  تختلف  ال  حيث  املجتمع، 

التنفيذية جزء من اأبناء ال�سعب.

اإّن اأمراً كهذا يتطلب منا التعامل اخلا�س مع الن�س االإبداعي، حتى نظهر احلراك االأدبي 
غري املنف�سل عن املجتمع مبقوماته وقيمه، وكيف يبني املبدع عامله اأو جمتمعه، وزيادة 
على اأن االأدب ي�سكل حالة انقالبية اأو حالة ت�سووية اإذا جاز التعبري، فالق�سة هي نتاج فكرة 
تقوم على االإبداع املتنوع واملرن، وهذا ما نراه يف نتاج )اأماين اجلنيدي( يف جمموعتها 
باأ�سلوب حمبب  ترف�سها  اأو  تدافع عنها  قيمًا  فيها  التي تظهر  بليدات(  ون�ساء  )رجل ذكي 
للمتلقي، فرناها تاأخذ مادتها الق�س�سية من واقعها املتعدد يف �سوره واأمناطه املعي�سية، 
واإمنا الأنها تقوم على  �سهلة فقط،  الق�سرية، ال الأنها  بالق�سة  االإبداعية  بداأت حياتها  فقد 
الق�سرية  الق�سة  اأّن  من  الرغم  فعلى  كافة،  النا�س  اإىل  ت�سل من خاللها  اأن  ت�ستطيع  روؤى 
به  تتميز  املكان و�رشد احلدث، وملا  ال�سخ�سية وو�سف  ر�سم  الرواية من حيث  »اأي�رش من 
اأ�سبه بلقطة �رشيعة تتخذ من الرتكيز والتكثيف �سبياًل  الق�سة الق�سرية من �سمات جتعلها 
لذلك« )9( فاإن الق�سة الق�سرية حتتاج اإىل فن خا�س يف التعامل مع اللكزات التي ي�سعر بها 
االإن�سان، فلي�س كّل اإن�سان ي�ستطيع تكثيف احلدث بلغة و�رشدية فاعلتني، ولي�س كّل روائي 
الق�سرية، الأّن مقومات كّل منها يختلف عن االأخريات  الق�سة  اأن يكتب  اأو �ساعر ي�ستطيع 
واإن ت�سابهت يف بع�سها، فيكون الوعي جتاه البناء والهدف الركيزة االأ�سا�س يف النه�سة 
فيما  ودراية  وعي  �ساحبة  يجدها  اجلنيدي(  اأماين  )جمموعة  يقراأ  فالذي  للفن،  ال�سمولية 

يخ�س بناءها الفني وجمتمعها.

فهي ونديداتها من القا�سات لهن احل�سور الر�سمي وال�سعبي، فق�سها يعّري الذات بعد 
�سربها حتى تتخل�س النف�س من روا�سب املا�سي واندفاعات احلا�رش، فكانت ق�ستها االأوىل 
مبا�رشة، ال حتتاج اإىل تاأويل ذهني اأو ظني، الأنها واقعية من عنوانها حتى اآخر مفردة فيها، 
العمق والداللة، فالعالقة بني  فالعنوان »بيتنا« يدلل على امللكية واملواطنة والثبات يف 
الفن والواقع الزمة م�ستمرة »ومهما تنكّر الفنان للواقع فاإنه لن ي�ستطيع مطلقًا اأن يتهرب 
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منه متامًا، وكما اأّن كل تفكري- حتى ذلك الذي ينادي بالالمعقول، اأو بالالمعنى- ال بّد اأن 
يعني �سيئًا، حتى ولو زعم لنف�سه اأنه فن ال معقول!« )10( فكيف اإذا كان الفن معقواًل؟ كما هو 
فن اجلنيدي الق�س�سي، حيث يخرج من رحم املعاناة، كي يبني �سداً يف وجه اإع�سار يتجدد 
يف حياة النا�س، فالغاية املتجددة يف العمل الفني تتجدد يف ال�سعي اإىل التعبري عن حاجة 
تتمثل يف الوحدة واالنعتاق من ظلم وقيود واأ�س�س هّدامة، ولي�س »الفن �سوى التمّرد الذي 
ي�سعى االإن�سان خالله اإىل الرف�س واخللق يف اآن واحد، اإذ يرف�س واقعه ال�سخ�سي وين�سج يف 

الوقت نف�سه عامله اجلديد املت�سم بالوحدة واالت�ساق« )11(.

مبا اأّن العنوان مبثابة اال�سم لل�سيء، فاإننا نرى ق�سة )بيتنا( متثل الواقع االجتماعي 
الذي تعي�سه مدينة اخلليل بعد احتاللها يف العام 1967م، وتكري�س احتاللها بعد تق�سيمها 
انعكا�س  الق�سة  خالل  من  احلياة  فتكون  ريفر(  )واي  اتفاقيات  ح�سب  اأمنية  مربعات  اإىل 
ملجمل ال�رشاعات واملتغريات املت�سارعة يف خمتلف جوانب احلياة، وم�ساهمة مع غريها 
يف اإعادة الت�سكيل االجتماعي والوعي الفكري والثقايف ملحيطها، وهي تظهر معرية املغايرة 
يف العالقة مع املكان بني اأبناء مدينة اخلليل كّل ح�سب �سني عمره، فرنى جّدها الت�سعيني 
التواجد يف  وفق طريقته، وهي  امل�ستوطنني  ويقاتل  االأخري،  الرمق  باملكان حتى  يت�سبث 
املكان، وعلى الرغم من احلرب امل�ستعرة، وعدم التكافوؤ يف االإمكانات، فاإنه يوؤكد حقيقته 
يف املكان، بينما االأحفاد يتمردون على منط حياته، ويتخلون عن املكان الأ�سباب متعددة، 
على الرغم من معار�سة ب�سيطة تتمثل يف راوية احلدث، الذي ياأتي رف�سها وا�سحًا، الأنها 
ترف�س بيع ن�سيبها يف البيت القدمي يف البلدة القدمية، التي ت�سكل لّب ال�رشاع مع امل�ستوطن 
االأوروبي �ساحب املعتقد اليهودي، »�سيدي اأبو عزات جتاوز الت�سعني، يجل�س على كر�سيه 
اإاّل من ب�سائع قدمية تفوح  املربع الق�سري القوائم امل�سنوع من الق�س اأمام دكانه الفارغ 
منها رائحة العفن، منذ اغالق البلدة القدمية مل تدخل الدكان قدم م�سرت، انغلق الرزق عن 
اأ�سبع بطونًا منذ امتهنت العائلة البيع قبل ثمانني عامًا، عمل جدي فيه �سغرياً ثم  دكان 
امل�ستوطنني على مرياث  ا�ستيالء  اأمام دكانه خ�سية  �سنوات  �سابًا، يجل�س منذ ثالث  ورثه 

اأبيه« )12(.

ي�سكل هذا املوقف مفتاحًا للمو�سوعات القادمة، واملواقف االآتية فيما بعد، اإذ ي�ستطيع 
االإن�سان اأن يعي�س تفا�سيل حياته كما ي�ساء، دون النظر اإىل �سنوات العمر، لذا نرى الرجل 
الت�سعيني يت�سبث باملكان ال ي�سانده اإاّل من جايله وخرب قيمة املكان، يف حني اأحفاده ال 
اأو املنتهية، وكاأن انعكا�سات  يكرتثون كثرياً باملكان، ويرونه من عداد االأموال املهدورة 
يحا�رشون  امل�ستوطنني  اأّن  من  والتيقن  القيم،  موازين  يف  واالختالل  القائمة،  ال�سيا�سة 
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املكان، جعل االأجيال املتالحقة ت�ست�سلم لنوازعها، واإن وجدت املعار�سة من اأجل احلفاظ 
على املكان، اإاّل اأّنها معار�سة جمتزاأة، متثلت يف اإحدى احلفيدات، التي فقدت زوجها وجّدها 
وزوج اأخيها يف عملية همجية قادها امل�ستوطنون، �سد العرب العزل الذين �سمح لهم بزيارة 
بيوتهم يف مدينة اخلليل القدمية، املحاطة بامل�ستوطنني »مل يكد جّدي يكمل ما بداأ حتى 
�سمعنا اطالق نار، ال ندري باأي اجتاه« ومل نكد ن�ستوعب ما يجري حتى عال �رشاخ، ر�سا�س 
يتطاير من كّل درب، م�ستوطنون يحملون ر�سا�ساتهم يطلقون النار يف اجتاه دكان جدي. 
الت�سقنا باالأر�س نحتمي من ر�سا�س القتل، ن�سينا جدي على كر�سّيه، هداأت الزوبعة، اأخذت 
معها زوجي وزوجة اأخي، تلقيا الر�سا�س وخّرا �سهيدين، فجيعتي يف فقدان زوجي اأن�ستني 
وخّر  كر�سّيه  عن  ترجل  املئة  ميالده  بعيد  احتفال  على  اأ�رشف  الذي  الرجل  اأّن  اأخربك  اأن 

�سهيداً« )13(.

واالبن  اجلد  عمودها  يف  اأ�سيبت  فقد  اجلد،  خلفها  التي  االأ�رشة  �سد  لعب  القدر  اإّن 
�سوى  احلرب  مقومات  من  ميتلكون  ال  وهم  املعركة،  �ساحة  يف  ق�سيا  جيالن  والزوجة، 
الثبات املتمثل يف اجلد، فالق�سة تعك�س املفارقة التي جاء بها القدر حينما يعك�س موازين 
االإن�سان يف ح�ساباته، كما هي االأ�رشة التي ذهبت اإىل زيارة بيت العائلة، بعد ال�سماح لهم 
من املحتل نف�سه، عادت وقد خ�رشت ركنني اأ�سا�سني منها، فيكون اجلذع العام للعائلة قد 
خّر �سهيداً وهو العقدة يف من�سار العدو، اأما اجليل الثاين فنجد ق�ستهم اأكرث �سهولة اإن كان 
على يد امل�ستوطنني، اأو نتيجة مواقفهم من بيع البيت، حينما اأجربوا اأختهم على التوقيع 
للتنازل عن حقها الن�سبي يف ملكية البيت الذي بيع عرب �سم�سار ال يعرفه اأحد، لتاجر غري 
معروف »بعد ثالثة اأيام قدموا اإيّل ومعهم اأوراق، اأم�سكوا بيدي، غم�سوا اأ�سابعي يف احلرب 

وطبعوه فوق اأوراق بني دكان جدي وبيتنا« )14(.

امل�سالح  خالله  من  تتحكم  عنيف  �رشاع  واملحتلني،  االأر�س  اأ�سحاب  بني  ال�رشاع 
فعندما  عام،  ب�سكل  االأ�رشة  ُبنى  على  �سلبًا  يرتد  ذلك  ومثل  العاّمة،  امل�سائر  يف  والقوى 
رف�ست الراوية بيع ن�سيبها، نرى اأنها اأ�سيبت ثالث مرات اأو اأكرث، فمرة اأ�سيبت يف جدها 
العمود الذي تتكئ عليه يف مواقفها، والثابت يف راأيه، ومن ثّم زوجها الذي ي�سكل اجلدار 
الواقي لبيتها ودميومة عي�سها، وامل�ساعد على دميومة رف�سها جتاه بيع اإرثها، لكنها ُغدرت 
وحو�رشت بعد ا�ست�سهاده واأجربت على التنازل عن ن�سيبها عنوة، ومتثل ذلك يف مواقف 
اأ�سقائها، ومن ثم جندها قد خ�رشت ما تتم�سك به اأال وهو اإرثها الذي توارثته عرب العالقة 
اجلينية عن جدها، فتكون املراأة هي اخلا�رش االأول يف تلك املعركة غري املتكافئة، فعندما 
وتتالزم  الريح،  مهب  يف  ت�سبح  الكاتبة،  عند  مو�سوف  جمتمع  يف  زوجها  املراأة  تخ�رش 
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عليها االأقدار، وحُتارب من جهات متعددة، وكاأنها ت�سبح غريبة، يجب عليها اأن تتالءم مع 
معطيات النا�س واآرائهم ال مع م�سلحتها كاإن�سان يعيل ما تبقى من اأطفال وكيان اأ�رشي، 
فرنى قدر املراأة وقد غدا يف مهب الريح، وكاأن االأقدار هنا هي املحرك لالإن�سان وم�سائره، 
اإذن »فالقدر يف عامله  اأو يحرك �ساكنا حيالها،  اأن يواجهها  االإن�سان على  اأن يقوى  دون 

البعيد املتعايل، ميلك وحده كل القدرة على الفعل والتدمري« )15(.

وكاأنا بالكاتبة تبكي على ما اآلت اإليه االأحوال يف مدينتها، فها هي راويتها قد دخل 
احلزن كيانها، وظلل دارها، وجعل زمانها معوجًا، وهذا يوؤكد على اأهمية احلراك الذي توؤديه 
وحتافظ  قيمها  اأجل  من  وتنا�سل  باإرثها  تعتز  هنا  فهي  القيم،  من  لكثري  الراف�سة  املراأة 
على اأ�رشتها، على الرغم من خ�سارتها والعدوانية التي تواجهها من اأبناء اأ�رشتها وحميطها 
حيث جند اأ�سقاءها وقد تخلو عنها واأخذوا يعي�سون حياتهم اخلا�سة، واأهل زوجها رف�سوها 
كذلك، فلم جتد من ميّد لها يد امل�ساعدة، كّل يتكئ على حجة واهية، فاأهل الزوج يوؤكدون 
اأنها تتقا�سى مرتبًا لزوجها ال�سهيد، واأهلها يّدعون العوز واحلرمان، علمًا اأنها مل تت�سلم اأي 
�سيء يذكر، بذلك تكون املراأة حبي�سة العادات والتقاليد واحلرمان االأ�رشي والقهر ال�سيا�سي 
الواقع على اجلميع، ومن ثّم الغدر املتمثل يف مواقف ا�سقائها من ق�سية االإرث واإجبارها 

على التنازل عنه عنوة.

فاإنها تخ�سع ملوؤثرات جمتمعية متعددة، ال تنفك  املراأة يف زوجها،  فعندما ت�ساب 
منها حتى تقع فيها، وهذا يف حّد ذاته ظلم ال يتجزاأ، وكذلك نراه خلاًل يف بنية املجتمع 
لعدم وجود املوؤ�س�سات الراعية الأ�رش ال�سهداء واالأرامل واالأيتام دون مّنة من اأحد، وكاأنها 
تدعو املجتمع اإىل ال�سحوة ب�سورة غري مبا�رشة للحفاظ على ما تبقى من اأ�سياء مل يخ�رشها 
ت�ستطيع  امللحة،  واالإرادة  الق�سدية  طريق  عن  املتبقي  بع�س  على  للحفاظ  بعد،  املجتمع 
الكاتبة التعبري عن حقيقة املجتمع اجلديد، التي تتخبطه ُبنى متعددة، وتتجاذبه االأهواء 
اإرثهم  التنازل عن  ال�سهل عليهم  اأبنائه، حتى �سار من  االأنوية عند كثري من  والطموحات 
الذي تعمد بدماء ال�سهداء من اأجل حفنة مال م�سدرها جمهول، والنوايا الدافعة لها مريبة، 
علمًا اأّن البيت يحمل اإرثًا متكاماًل وعبقًا خا�سًا به، لذا حتاول الراوية جعل البيت خال�سًا 
لها ولالأ�رشة جميعها وثم املجتمع، فهو رمز لل�سمود وامتداد للعالقة القائمة مع املكان 
الراف�س  بالرمز  ممثلة  املراأة  عند  ال�سحيح  الوطني  الوعي  على  يدلل  وهذا  للوطن،  الرامز 
للتعامل مع اال�ستيطان ونواياه املتمثلة يف النزال حول البيت والدكان، وهما رمز للوطن 

واأ�سا�س للمواطنة.
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اإن النقد الذي توليه الكاتبة للمجتمع عرب مناه�ستها التقاليد واالأعراف التي ت�سيء 
لبنى املجتمع ب�سكل عام، وكذلك القوانني املنحرفة التي حتّط من قيمها وتقاليدها، فهي 
ال�سائدة  االجتماعية  والقيم  ال�سيا�سي  امل�سكل  جتاه  وعي  �ساحبة  اأنها  على  تدلل  بذلك 
ا�ستدارة  �سكل  يف  »احلرف  يحول  كمن  فهي  جتاهها،  االآخرين  تب�رش  والتي  لها،  الراف�سة 

اخلنجر، وحّدة ال�سكني، و�سخونة طلقة البارود« )16(.

انفعاالت  وتظهر  مكنوناته،  وت�رشد  ت�سوره  جعلها  بالواقع  الكاتبة  ارتباط  اإّن 
اأ�سّجل  اأن  اإىل  »تو�سلت  اأي�سًا  ال�سخو�س  يحملها  التي  والنوايا  النوازع  مف�رشة  ال�سخو�س 
على كا�سيت كل ما اأر�سده خالل اليوم، �سجلت امل�ستور يف البلدة العتيقة، �رشدت الف�سائح 
ابنة  الياخور،  يف  اخته  يقّبل  حممود  �سهر  اأخيه،  ابنة  يعا�رش  مهدي  اأ�رشطتي:  على  كلها 
الت�سع �سنني ا�سماعيل يتل�س�س على عرو�سني من �سباك مك�سور، يقّلد ما يراه من ال�سباك 
مع بنت ال�ست �سنوات جارته يف حو�س الدار، الولد خالد يدخن »احل�سي�س« من وراء والده 
الذي طلق اأمه الأنها �رشخت غا�سبة: »ا�سرتي اخلبز اجلاهز، ما بدي اعجن بعد اليوم، لقد 
تعبت«، تزوج والده من فتاة مطلقة �سغرية، فنامت مع الولد ليايل ال�ستاء الباردة، يف حني 
كان االأب يف �سهرات االأفيون، اأم ال�سهيد راأفت مل جتد من يعطيها دواءها فماتت، اأم رامي 
مات زوجها بحادث �سري، حجبت عزيزها ال�ساكن بني فخذيها عن الطالبني، فحجبوا عنها 
معونة االأيتام، فلم جتد ما ت�سبع به خم�سة بطون اإاّل �سوربة �سيدنا ابراهيم، حممد واأ�سحابه 
يجتمعون لر�سق الدوريات باحلجارة من �سطح تلك الدار، ال�سيخ عبد الرحيم يحكي يقول، 
يناق�س، يجادل، ينذر املذنبني من النار التي وقدوها النا�س واحلجارة، يوؤم كل هوؤالء يوم 
اجلمعة، يدعو اإىل حماربة اليهود بالتكاثر، اأعلن حربه باحثًا عن زوجة ثالثة، فاأر�سدوه اإىل 

اأم رامي طلبًا لالأجر فقال: بّدي اأفتح عرو�س، م�س ملجاأ اأيتام« )17(.

تطوير  اأو  اأدب  اإىل  املجتمع  وم�سكالت  هموم  حتويل  مقدرة  على  يوؤكد  تقدم  ما 
اأن نتعرف  ا�ستطعنا  اإىل حد بعيد، حيث  اأ�سكال مالئمة  اإىل م�سامني حتملها  املو�سوعات 
يعد  فلم  والدالالت،  املعامل  وا�سحة  اأمناطًا  وكبواته، فرنى  و�سطحاته  املجتمع  اإىل هموم 
من  للخال�س  الواقع  يعرون  املتنورون  اأخذ  واإمنا  بقد�سية،  له  ينظر  اأو  م�ستوراً،  املجتمع 
وهي  اأال  للمجتمع،  االإيجابية  ال�سورة  نرى  نعد  فلم  يكّر�سوها،  لكي  ال  والهموم،  التبعات 
املقاومة والرف�س، وامنا بداأنا نتلم�س من قرب عرب ن�سو�س فاعلة، األوانًا �ستى، وت�رشفات 
ومواقف تنّم عن ثقافة �سائدة، وحرمان متاأ�سل، وظروف قا�سية حتيط بالنا�س، لها تبعاتها 

ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية وغري ذلك.
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على  والرتكيز  املجتمع،  حياة  يف  ال�سلبية  اجلوانب  الإدانة  »وجدت  ق�س�سها  اأّن  اأي 
االجتاهات االإيجابية والبحث عنها ودفعها، مبعنى ت�سوير للمجتمع يف حركة تغريه نحو 

االأف�سل« )18(.

ة بنمط �سوري، واإمنا تتعدد االأمناط ال�سورية عندها، مبعنى جندها  مل تعنت القا�سّ
تتعر�س لنماذج متعددة يف املجتمع، وتّعريها، اأو تظهر مالحمها خدمة لفكرتها والثوابت 
التي تدافع عنها، فهي ترينا النا�س على حقيقتهم وعلى خمتلف م�ساربهم، اإذ كل يرى املقاومة 
من زاويته، فال�سيخ يدعو اإىل املقاومة عن طريق االإجناب وتعدد الزوجات، وعندما اأر�سدوه 
على اأم رامي االأرملة طلبًا لالأجر رف�س، فكان رف�سه يحمل تورية خا�سة فقال: »بدي اأفتح 
من  ولي�س  هواه،  على  لكن  الزوجات  تعدد  يريد  ال�سيخ  اأن  اأي   ، اأيتام«  ملجاأ  م�س  عرو�س، 
اأجل �سرت العورات اأو مقا�سمة �سنك العي�س مع املحتاجات اإىل امل�ساعدة، واإمنا يريد زواجًا 
من فتاة بكر، وهذا اأي�سًا له داللة اجتماعية خا�سة، وكاأن املجتمع يريد اقتنا�س االأرامل 
والثكاىل حتى يدفع �سد الرمق الأ�رشهّن، فاملراأة التي ترف�س اإعطاء فرجها لالآخرين تقع يف 
دائرة احلرمان والتهمي�س »اأم رامي مات زوجها بحادث �سري، حجبت عزيزها ال�ساكن بني 
فخذيها عن الطالبني، فحجبوا عنها معونة االأيتام« ، وهذا قد يراه بع�سهم ق�سوة وجتني 
على املجتمع، اإاّل اأنه يقع حقيقة ولي�س تخياًل، واإن جند اأ�سحاب اخلري يتعففون، اإاّل اأّن بع�س 
النا�س ميار�سون ال�سغوط النف�سية واالقت�سادية القتنا�س اأعرا�س النا�س وهتك اأ�ستارهم، 
زيادة على تف�سي حاالت الكيف والبحث عنها، وتداولها بني طبقات املجتمع املختلفة، فلم 
تعد احل�سي�سة واملخدرات حكراً على اأحد، واإمنا يف متناول النا�س كلهم، وهذا ما يروج له 
املحتلون وال�سائرون يف ركبهم باأ�ساليبهم املختلفة حتى تكرث م�سائدهم للنا�س وتتعزز 
�سقطات املجتمع وي�سهل اقتنا�سه، كّل ذلك من اأجل هتك عرى املجتمع وتفككه وال�سيطرة 
على مقوماته املختلفة، وقد يكون ذلك مدخاًل للزنى يف املحارم وهتك احلرمات، فاالأب 
الذي يتزوج من فتاة �سغرية مطلقة، ال يلبي حاجتها اجلن�سية النهماكه يف جل�سات الكيف 
وماترتك تلك من �سعف يف البناء العقلي واجل�سدي والنف�سي لالإن�سان، فيقع ولده فري�سة 
حرمان زوجة االأب اجلن�سية، فتبيت معه طيلة اأيام ال�ستاء، التي هي رمز للحرمان واحلاجة 
اإىل االآخر، وكذلك ما نراه عند مهدي وهو يعا�رش ابنة اأخيه، كل ذلك ال مينع اأن جند حراكًا 
جانبيًا لدى بع�س ال�سبية وهم يعربون عن رف�سهم جتاه املحتلني، ويتم ذلك عن طريق 
رمي احلجارة من على اأ�سطح املنازل، وكاأنها تقول اأن هموم املجتمع غدت متعددة، ومل 
تعد املقاومة هي ال�سائدة، واإمنا تعددت النماذج يف احلياة، بتعدد همومها، فهي جتعلنا 
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اإىل  اأنها تنقلنا  اأي  الوطنية واالجتماعية وال�سيا�سية،  االأحداث  التغري املت�سارع يف  نعي�س 
�رشاع متعدد اجلوانب، منفتح على موؤثرات تعوق حياة املجتمع، فيكون ال�رشاع ماأزومًا 
يو�سلنا اإىل خما�سات ع�سرية حُتكم باخليبة يف مواطن كثرية، فهي ت�سور امللمحمني يف 
اأجل ر�سم  االنفعال من  ال�سلبي، فال نراها تخلق  االإيجابي وينادده امللمح  احلياة، امللمح 
مناذجها التي ت�سنع االأحداث اخلا�سة البعيدة عن الواقع، واإمنا مادتها ماأخوذة من الواقع 
الواقع بروؤية الفنان وعمقه التخيلي، فحما�سة الفنان »ال تنبعث  دون رتو�س، بينما تنقل 
من بثه الأفكار معينة ب�سورة جمردة، ولكنها تنبعث من اندماجه الفعلي والكلي مع احلياة، 
ومن حبه للنا�س واالت�سال بهم والتوغل عميقًا يف حياتهم« )19( حتى جت�ّسد اأدبًا ملتزمًا، 
اأجل خلق  الرفيعة، من  الفن مبنازله  يرتقي باالإن�سان كما يرتقي بذاته فنًا ملتزمًا ينادد 
ر�سالة وطنية فاعلة، تر�سم قيمًا فاعلة، ت�سع االإبهام على اجلرح، وتقول: كفى حراكًا مزوراً 
الفل�سفة  تكثيف  ا�ستطاعت  اأنها  اأي  معًا،  وامل�سللة  الزائفة  والدالالت  الغمو�س  على  مبنيًا 
التي تنطلق منها وتعر�س لنا احلياة املعي�سة وكاأنها �رشيط ي�سهل التحكم يف عر�سه، فال 

فرق عندها اإن �ساهدنا حمتوياته منذ البداية اأم �ساهدناه من حيث انتهت احلياة.

بدءاً  املختلفة،  املتناق�سات  تتهدده  جمتمع  رحم  من  ولدت  الق�س�سية  جمموعتها 
من االإرهاب ال�سيا�سي والتفكك املجتمعي و�سواًل اإىل تفكك االأ�رشة والرمى يف احل�سي�س 
الواقع حقيقة ومفتوحة، حتى يتحقق �رشط التغيري  ملن يحتاج االآخرين، فتكون مواجهة 
التاريخي واملرحلي، يتمثل ذلك يف احلراك ال�سيا�سي واالنتخابات النيابية والرئا�سية التي 
حدثت، وكانت متثل طموحًا جديداً قدميًا اإذا جاز التعبري، حيث جند التناف�س واالأمال معلقة 
على فك اأ�رش املحتجزين، وحترير االأ�رشى، واإعادة هيبة املجتمع بكل مقوماته واندفاعاته، 
وعقولهم،  النا�س  نفو�س  وامل�ستور يف  للمعلن  كا�سفة  لوحة  »االأ�ستاذ رجب«  ق�سة  فتكون 
فما حتدثت عنه هو حالة تعبريية اأي اأنها تطرح الفكرة دون االلتفات اإىل �رشطي الزمان 
واملكان، مبعنى اأن مكنونات حدثها هي املنطلق الذي نبداأ منه يف انفتاحها على جمتمعها 
وقرائها، بذا جند ن�سها معرباً لفكرتها، وهذا ال يعني اأاّل قيمة للبناء الفني لديها، واإمنا يف 
ق�سة اال�ستاذ رجب، حتاول اي�سال فكرتها باأب�سط مكونات التعبري �سهولة، فتكون �سخ�سية 
ها هنا، دون اثقال الن�س و�سانع الن�س معًا، لذا جند كثرياً من  املعلم رجب هي عماد ن�سّ

م�سمياتها اأفكاراً اأكرث منها �سخ�سيات متعددة وفاعلة يف احلدث ومنطلقاته.

االأ�ستاذ  م�سّمى  يف  ذلك  ويتمثل  امل�سنوعة،  النكتة  من  بنوع  ن�سها  ت�ستهل  اإنها 
اأعد  مل  قلبي«  قاع  من  خرجت  باملجان  �سحكة  »اأهداين  لديها  الفكرة  وعماد  املو�سوف 
م�سطراً اأن اأبحث يف الف�سائيات عن غوار الأ�سحك، اأخرجني من اأزمة ال�سحك التي عانيتها 

منذ اأن قذف ا�سمه يف اأذين: »اأنا رجب �سعبان رم�سان، يعني �سيام يف �سيام« )20(.
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ة املقولة وثيقة ال�سلة بجو الفرتة التي كتبت فيها، اإذ ترينا  وقد تبدو لنا هذه الق�سّ
اإىل نهايات منك�رشة، وهذا مرّده �سلبي على املجتمع وبناه  القوى وكيف يو�سلنا  �رشاع 
املختلفة، فهي تنقد احلا�رش كي ت�سنع م�ستقباًل تتالمح وعوده بقوة تختلف عن الوعود 
املزيفة وال�سعارات الرنانة التي ع�سناها ونعي�سها منذ عقود مديدة يف حياتنا وتاأوهاتها، 
فتكون النظم ال�سابقة قد اأفل�ست من اأي �سيء قد حتكيه للنا�س ال تعلمه، اأي اأّن اخلراب عّم 
ال�سعب بنظمه املتعددة، فلم يعد هناك قيم حترتم، وثقافات ي�ستند اإليها املرء حتى تنه�سه 
من كبوته، فال نف�سيات الب�رش نظيفة وال البيئة التي ينتمون اإليها كذلك، فيقف االإن�سان يف 
ال�سمويل،  اأو  اأين االبتداء وكيف املنطلق حتى نبداأ يف التغري اجلزئي  حرية متماوجة، من 
فالن�س عندها يطّل »على احلياة العامة يف اندفاع وطموح نقد ما راأوا اأنه بحاجة اإىل نقد، 

بلهجة �ساخرة ماكرة ترتدي ثوب الفكاهة« )21(.

اإليه  تعرفت  يوم  ال�سحاب،  اأكوام  عرب  تر�سله  خافتًا،  �سوءاً  تر�سل  ال�سم�س  »كانت 
واأ�سبحنا رفيقي طريق، كل �سباح اأراه ذاهبًا اإىل املدر�سة يحمل حقيبته القدمية املمتلئة 
معه  اأ�سري  كنت  الدولة،  اأمن  جرمية  ي�سبه  منها  االقرتاب  اأّن  يرى  التي  ودفاتره  باأوراقه 
وكرتون  فارغة،  كوال  وعلب  نايلون  باأكيا�س  امتالأت  طريق  عرب  املدر�سة،  اإىل  متجهني 
وال�ساحات،  االأر�سفة  على  �سيارات �سدئة  وهياكل  زبالة  واأكوام  قدمية  واأوراق و�رشامي 
تعبق برائحة املجاري التي طفحت. �ساألته كيف الدنيا معك يا اأ�ستاذ؟ - الدنيا؟ طعم لذيذ 
اإيّل وقال: ال  ورائحة طيبة ومنظر جميل، �سحكت حتى ذرفت عيناي دمعًا كالندى، نظر 
تبك، الدنيا عيد- عيد؟ طبعًا عيد. –فاهمك يا اأ�ستاذ، بعد كل رم�سان عيد، لي�س �سامي اليوم 
يا اأ�ستاذ؟ ال اإحنا برجب وال ب�سعبان وال برم�سان... دعاء ال�سامي جماب. –و�سو دعائك؟ اأن 

يفرجوا عنها. من هي؟ زوجتي – كم �سنة هي يف ال�سجن؟« )22(   

اإيجابي يف  القا�سة ت�سف الواقع بواقعية مليئة بال�سخرية، �سوف يقوم ن�سها بدور 
ثقافة التغيري اأو مقاومة الواقع، الأنه يحتاج اإىل تغيري جذري، فلم تعد ال�سيا�سة هي الفا�سدة، 
اأي�سًا، فلم يعد  البيئة  اإهمال  ال�سيا�سة واإهمالها املتعمد قد ت�سببا يف  واإمنا جند تراكمات 
اأو  ال�سيارات امل�رشوقة  ال�سوارع تعج بالقمامة واالأزبال وبقايا  اأحد يهتم مبحيطه، فغدت 
امل�سطوبة التي ي�سدرها املحتل عرب اأنا�س حمرتفني، ميتهنون املوت البطئ، في�سارعون اإىل 
تدمري بنى املجتمع، وهذا يعك�س مظهراً ثقافيًا يعي�سه النا�س دون حتديد الطبقة التي ينتمون 
اإليها، وهذا يظهر االهمال الرتاكمي الذي حّل بالوطن ومقتنياته واملواطن ودعائم حياته، 
والبوؤ�س  فال�سقاء  واحدة،  زاوية  ولي�س من  كلها،  اجلوانب  تاأمل من  اإىل  يحتاج  ذلك  فمثل 
تت�سح مالحمهما من خالل ال�سياق العام للن�س والن�سو�س االأخرى، حتى كاأنا نعي�س حياة 
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بدائية ال متتلك مقومات احل�سارة املعا�رشة »الأّن االإن�سان البدائي ما يزال كامنًا يف اأعماق 
كّل منا« )23( واإن كان االأمر ن�سبيًا، اإاّل اأنا نعي�س غمرة االنك�سارات واالنهزامات املتتالية.

فنحن  فيه،  ت�ستمر  التي  والوقائع  ال�سخ�سي  تاريخنا  حتكي  رجب  االأ�ستاذ  ق�سة  اإّن 
بحاجة اإىل فح�س الذات، وتاأمل التجربة الذاتية لل�سعب واالأفراد منذ خم�سة عقود على اأقّل 
تقدير، حتى نفكك املا�سي ونعيد ترتيبه وتركيبه على وفق منطلقات بناءة، كي نت�سالح مع 
النف�س، لذا راأى النا�س يف االنتخابات الت�رشيعية الثانية حالة تغيري حقيقية تعيد الثقة اإىل 
الذات، ويبداأ االإن�سان يف بناء ذاته وجمتمعه على ال�سواء، اأي مبقدار ما يبني االإن�سان ذاته 
ينمو املجتمع بامل�ستوى نف�سه، فتتم عملية النهو�س ال�سمويل، وهذا يوؤكد ال�سعي املعني اإىل 
معرفة الذات اإن ا�ستطاع املرء يف مثل هذه الظروف اأن يعرفها اأو تكون الذات مدخاًل ملعرفة 

الذوات االأخرى.

من  الدموع  يذرف  بكائه،  على  و�سحكنا  عرفات،  تويف  عندما  رجب  االأ�ستاذ  »بكى 
علينا  املوت  اأ�ستاذ؟  يا  بتبكي  لي�س  �ساألته:  وملا  االأطفال  قرقرة  يحاكي  نحيبه  منخريه، 
للق�سية  الرمز ب�سله رمز، وهذا اخلتيار عا�س  اأ�ستاذ،  يا  –ما تزعل  حق... الأنه كان رمزاً. 
وملا مات �سار ق�سية ت�سغل النا�س اإىل االأبد. كيف مات عرفات؟ - مات رمزاً وترك لغزاً ال 

يحل وال بينحل«.

اأ�سحكنا حتى خلت روح )جحا( فيه، وعندما يقول جملته ال�سهرية: »اأنا عندي اأمل. عند 
املواقف احلرجة املحبطة، نزداد �سحكًا. اأعلن عن اأمله يوم االنتخابات. قال لكل الطالب: 
انتخبوا اأبو مازن. يا اأ�ستاذ هذا ختيار، والق�سية بدها �سب يحمل ثقلها. اأبو مازن بدو يفك 
اأ�رش كل الفل�سطينيني. انتخبوا اأبو مازن ع�سان تطلع اأم رباب. البنت ما �سبعت حليب اأمها، 
- ب�س ممنوع الدعاية االنتخابية يف املدار�س يا اأ�ستاذ. اإذا ما طلعت اأم رباب من االأ�رش فهو 
اأن اأهايل طالب املدر�سة انتخبوه  اأبو مازن واأظّن  اأبو مازن، وفاز  اإذا مل تنتخبوا  ب�سببكم. 
حتى تخرج اأم رباب من �سجنها. جاء من�رشحًا يوم االإعالن عن الوزارة اجلديدة، نحن نعرف 
اأنت مب�سوط لهذه الدرجة؟ ويف وزارة  اأنا م�س فاهم لي�س  اأمل؟ من الغيظ �ساألته:  اأن عنده 
جديدة، و�سو بدهم يعملوا؟ وزارة جديدة وزارة قدمية كلهم واحد، عمرك �سفت م�رشحية غّوار 

ملا بّدلوا احلكومة؟« )24(.

اأ�سطرها املحددة،  النا�س، ففي  ما تقدم يعّد امتداداً خليبة االأمل وانك�سار احللم لدى 
ة امل�ستور يف دهاليز ال�سيا�سة، فنجدها تنب�س اأموراً حمرجة وموؤملة وم�ستفزة  تعّري القا�سّ
معًا، بداأتها مبوت )عرفات( الذي كان رمزاً، واأ�سبح موته لغزاً حمرياً، فلم يعد اأحد يعلم كيف 
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مات وما هي املنطلقات التي يحاجج بها االآخرين، فرنى ال�سورة املثلى وقد اأزيحت من 
اطارها املثايل اإىل االإطار الواقعي غري اخلّداع، اأي اأّن مللمة االأمور و�سرتها ما عاد يجدي، 
واإمنا التعرية هي املنطلق االأخاذ يف ر�سم احلياة اجلديدة، فموت عرفات وغري ذلك ُي�سكل 
حاالت الهزمية الذاتية، وتدهور العالقات بني اأ�سحاب الفكر الواحد اأو املنطلق الواحد، حتى 
الطموح واجل�سد اجلريح، الأّن  الت�سظي يف هيكلية  اب�سار حاالت  العادي  االإن�سان  ي�ستطيع 
الطفيلية ظهرت على ال�سطح، ت�سري النا�س بداًل من ت�سرتها من وراء حجاب، فرنى القا�سة 
ال ت�ستبقي ال�سورة على حالها، تلك ال�سورة التي تتعر�س للتغيري ق�رشاً، واإمنا نراها تعّري 
االأ�سياء الهدامة اإىل تزييف التاريخ والواقع معًا، فهي كمن ي�سجل حقه يف وطنه، وعالقته 

امل�ستمرة »به �سواء كان يعي�س فيه اأم كان منفيًا عنه« )25(.

اإنها جتعل القارئ يثق اأكرث بن�سجها الق�س�سي حينما عمدت اإىل اأمور حتتاج اإىل حراك 
وحتريك منذ زمن بعيد، فهي تكتب عن اأ�سياء تعرفها وتعي�سها وت�سمع عنها وت�ستقرئ اآراء 
النا�س واأفكارهم، لذا جندها تتدخل �رشاحة وتنطق با�سم التلميذ املحاور لالأ�ستاذ رجب »يا 
اأ�ستاذ هذا ختيار، والق�سية بدها �سب يحمل ثقلها« اأي اأنها تعتقد جازمة اأّن كرب ال�سّن يحول 
للهرم  نقدها  توجه  اأهي  ندري  فال  االأخرى،  ال�سيا�سية  واملتعلقات  واحلراك  الفاعلية  دون 
ال�سيا�سي الفل�سطيني ب�سبب اأعمارهم املتقدمة، واالأمرا�س التي تنخر يف اأج�ساد بع�سهم، اأم 
اأنها تنتقد احلقبة الزمنية التي ق�ساها جلهم يف منا�سبهم، فهم ال يتبدلون، واإمنا يعرفون 
االأجيال  وتداخل  العطاء  يف  التجدد  عدم  يعني  وهذا  تقريبًا،  عقود  ثالثة  منذ  مب�سمياتهم 
االإن�سان يف خريف  اإّن  تقول:  اأنها  اأم  اأو اجلزئية،  القرارات احلا�سمة  اتخاذ  وامل�ساركة يف 
عمره الزمني يحاول التفرغ للحياة اخلا�سة والتمتع مبا تبقى من اأ�سهر عمره، فال غرابة 
اإذا مل ي�ستطع تفعيل موقعه ال�سيا�سي، اأم اأّن ق�سية فل�سطني طال عليها الزمن، والقيادة مل 
تتجدد يف دمها، لذا ال بّد من تدخل عن�رش ال�سباب حتى تتحقق االأحالم، الأّن ال�سباب يعني 
التحدي والثبات والتحول االإيجابي، واحلزم الأنه ينطلق من قوة النف�س و�سداد اليقني، وهذا 
التفاعل مع واقعهم، واإمنا لكل مقال مقام، وعلى  ال�سن ال يح�سنون  اأن جّل كبار  ال يعني 
الرغم من ذلك جند االأ�ستاذ رجب وقد غدا داعية للرتويج الأبي مازن، فهو �ساحب احلظوة 
يف النجاح كما يرى وذلك لعّدة اأ�سباب منها: اأّن االأ�ستاذ رجب هو ابن املرحلة الفكرية التي 
ي�سكل اأبو مازن اأحد دعاتها، اأو اأنه يرى فيه امتداداً للنهج ال�سيا�سي القائم مما يجعله موؤهاًل 
لتلبية حاجات املجتمع واملتمثلة يف التحرر واالنفالت من قيود ال�سجن، اأو اأّن رجب يرى 
بب�سريته املرحلة وقد حتتاج اإىل اإن�سان ال يختلف عن الن�سق ال�سابق يف اعتداله ومقومات 
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ي�ستطيع  االأ�سرية، حتى  اإطالق �رشاح زوجته  االأ�ستاذ يف  فيكون طموح  ال�سيا�سية،  ثقافته 
ا�سعاد طفلته، فهي بحاجة اإىل حنان االأم والرعاية ال�سليمة؛ وهذا يوؤكد اأّن طموح االإن�سان 
لي�س االإطار العر�سي التكميلي »بل اإن عالقته باالإن�سان عالقة جوهرية تلتزم ذات االإن�سان 

وكيانه« )26(.

لذا نرى اأّن التجربة ال�سيا�سية الفل�سطينية قد تكّررت فال ا�ستطاعت االنتخابات حترير 
االأ�رشى اأو التخفيف عن كاهل النا�س، وال الطموح قد حتقق قي حترير االأ�سريات ح�رشاً، الأّن 
النهج القائم هو نف�سه ال�سابق، فال غرابة يف النتائج، وهذا ما ج�سدته الكاتبة ب�سورة هزلية 
موؤملة، عندما ذكرت املتلقي مب�رشحية )�سيعة ت�رشين( عندما اأراد بطلها )غوار( حل م�سكلة 
احتالل الكرم من الغريب، بّدل قبعات الوزراء فقط، وهذا يعني اأّن م�سميات الوزارة ما هي اإاّل 
»األقاب مملكة يف غري مو�سعها كالهّر ميوء �سولة االأ�سد اأي ال حكومة االنتخابات فاحلة وال 
حكومة التكنوقراط فيما بعد، الأّن املعاناة قائمة ال تتبدل �ساأله طالب: عندك اأمل يا اأ�ستاذ؟ 

لكنها تقبع يف ال�سجن، قد تخرج بعد ت�سكيل التكنوقراط«.

اإّن م�سميات االألقاب ال تعرّب عن احلاجة التي يطمح اإليها النا�س، مبعنى اأدق قد تعطى 
الأنا�س ال عالقة لهم باحلياة القائمة، اأو هم غري مهيئني لذلك، اأو اأّن العالقات هي من تو�سل 
بع�سهم اإىل املن�سب »وو�سع االأ�ستاذ راديو قدميًا على اأذنه يحاول ا�سطياد االأخبار لي�سبع 
�سوقه ل�سماع اأ�سماء الوزراء اجلدد، تغيري وزاري. اأ�سماء ملعت واأخرى انطفاأت، ابن اأحدهم 
كان تلميذاً يف املدر�سة مل اأحلظه من قبل، وملا �سار ابن وزير بني ليلة و�سحاها �سار ناراً 
على علم، حمل ابن الوزير احللوان للطالب: حتّلوا، ابي �سار وزيراً. تقدم نحو االأ�ستاذ رجب 
ومعه العلبة. حتاّل يا اأ�ستاذ. مربوكة على والدك الوزارة، اهلل يقدره على حملها. تدخل اأحد 
اأ�ستاذ رجب. تناول حبة تويف من  الطالب قائاًل: الوزارة بتحمله م�س هو اللي بحملها يا 
علبة احللوى، ق�رّشها وو�سعها يف فمه. كّز عليها. الت�سقت ب�رش�سه. حاول اخراجها من فمه، 
مل يفلح. مل ي�ستطع اأكلها ومل يتمكن من لفظها، ورطة اأمام ت�سعة واأربعني تلميذاً يراقبون 
ما يحدث بعني �ساخرة، يلحنون له اأغنية موؤولة تداولتها الف�سائيات العربية: رجب در�سك 
عقدين. رجب حل واجبك عني. اأدخل اإ�سبعه يف فمه، �سّد احللوى بقوة. خرجت مع ال�رش�س 
ال�سهري، وكثرياً من االأمل، ا�سّفر وجهه و�سحك: هذه  اأكرث من راتبه  الذي دفع يف تركيبه 

حلوى وزارية بالفعل« )27(.

ة  ها اأ�سيل يعرّب عن عامل القا�سّ مل يبتعد كثرياً عن روحية النقد البّناء، وهذا يوؤكد اأن ن�سّ
وبيئتها، فهي من�سغلة بق�سية احلراك ال�سيا�سي الذي تتفاعل معه، لذا جندها تكتب بالو�سف 

»التعبريي الذي ي�سّور االأ�سياء من خالل اح�سا�س املرء بها« )28(.
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فهي �سادقة يف مالم�سة م�ساعر النا�س وهمومهم، وتقدم ثنائية من تنويعات احلراك 
النا�س  لتماوجات  ت�سويرية  لقطات  تظهر  فهي  ق�س�سها،  جل  يف  واملجتمعي  ال�سيا�سي 
وحراكهم وتطلعاتهم، مما يثري يف النف�س دافعية التفاعل وتبني الفكرة التي تطرحها، فما 
وثيقة بني  يدلل على عالقة  نف�سه، وهذا  املكان  الن�س ال  ي�سيطر على  املكان  داخل  يدور 
الن�س و�ساحبه، فهي كمن يدلل على االأمل بوا�سطة ن�س يتماوج بني الهزلية واجلدية، حيث 
نواياه وطموحاته،  واجلدية يف  االأ�ستاذ رجب،  �سخ�سية  وبناء  العر�س  الهزلية يف  تتمثل 

فتكون �سخ�سية رجب هي الفكرة وهي و�سيط التو�سيل لها.

فما احلاج رجب وانتظاره وت�سوقه لروؤية احلياة اجلديدة بعد االنتخابات، اإاّل حر�سه 
يغاير  الواقع  لكّن  �سالح،  مل�ستقبل  �ساحلة  معطيات  حتمل  التي  االآمنة  للحياة  حبه  على 
الطموح هنا، فال االنتخابات اأجدت، وال التغيري الوزاري املتكرر اأجدى، واإمنا الياأ�س وعدم 
اأحد  ميثلهم  الذين  النا�س،  من  الدهماء  قناعة  وهذه  النا�س،  على  امل�سيطران  هما  املباالة 
اآهاًل ب�سغل املن�سب فقال: »الوزارة بتحمله م�س هو  الوزير  الطالب الذي ال يرى �سخ�سية 
اكرتاث  ال  فقط  م�سميات  اإاّل  هي  ما  الوزارة  اأّن  يعني  وهذا  رجب«.  اأ�ستاذ  يا  بحملها  اللي 
التي تفاءلت باالنتخابات  اأّن ال�رشيحة  )اأي امل�سميات( وما زاد الطني بّلة  ملن ي�سغل بها 
اأاّل قيمة للحراك ال�سيا�سي املف�سي  اأيقنت هي االأخرى  وكان لها دور فاعل الجناحها، قد 
لالنتخابات واإفرازاتها، فتكون هذه ال�رشيحة هي اخلا�رش االأول، الأنها خ�رشت الرهان ومن 
ثّم تبددت حلظات اال�ستب�سار واالأمل، واإالهم اأنهم اقتنعوا ببطالن تفاوؤلهم املتهاوي، وكذلك 
اإاّل  اأّن االأ�ستاذ رجب ميثل �رشيحة املخل�سني يف البلد من خالل عملهم وت�سحياتهم،  جند 
اأنهم اأ�سبحوا يف عداد ال�ساخرين واخلا�رشين بع�سًا من اأج�سادهم، وهذا ما متثل يف خروج 
�سن االأ�ستاذ رجب عندما اأم�سكت به حّبة احللوى املعطاة له من ابن الوزير، وكاأنا بالكاتبة 
تقول: اإّن الغ�س و�سل كّل �سيء، فلي�س احلراك ال�سيا�سي مبنيًا على الغ�س فقط، واإمنا ما يقدمه 
الوزراء للنا�س مبني على التزوير والغ�س اأي�سًا، كما هي علبة حلوى ابن الوزير، فهي �سورة 
حية يف دميومة الغ�س واملح�سوبية يف احلياة، بينما توؤكد اأّن ال�رشيحة التي تعطي وت�سحي 
هي اخلا�رش االأول، حتى عندما نتعامل مع املوقف بح�سن نية، فحبة احللوى التي ت�سببت 
يف نزع �رش�س رجب تدلل على اأّن احلرام ال يعي�س يف ج�سد اإن�سان ال ياأكل احلرام، بل يدفع 
اأ�سبح املعلم والطالب  اأكرث مما ياأخذ من حّر ماله، فتكون دائرة ال�سوء قد اكتملت حينما 
الرف�س  اإىل جاّدة  يدفعهم  ال�ساخرين واملتهكمني من احلياة، وهذا مل  وغريهما يف خانة 
االإيجابي، واإمنا اأوقعهم يف خانة من يوؤثر فيهم الفن ال�سيء الذي يعرب عن االنحطاط يف 
الذوق وال�سلوك، والذي ياأخذ من ج�سد املراأة االأخاذ معرباً للو�سول اإىل النفو�س ال العقول، 
الأّن مطاوعة ال�سهوة يعني تغيبًا للعقل، فما االأغنية املوؤلة التي تقول عنها »رجب در�سك 
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عقدين، رجب حل واجبك عني« ما هي اإاّل نقد الذع لكيفية عر�س اجل�سد االأنثوي يف االأغنية 
ا�سقاط  الباحثة عن  ال�سا�سات  االأج�ساد على  اإحدى عار�سات  التي تغنيها  امل�سّفة _رجب( 
املجتمع بعد تفتيت عرى الذوق واالإح�سا�س بالفن واجلمال الفني، فيغدو ج�سد املراأة ال�سلعة 
الرائجة ال�ستقطاب اأ�سحاب ال�سهوات الذين يكرثون على �ساكلة املتوالية الهند�سية، ومثل 
ذلك يوؤكد دور الفن يف احلياة، الأن »الفن اجتماعي يف ن�ساأته، واالنفعال اجلمايل هو مبثابة 
اأثناء  الكلية والتقائها-  ال�ساملة  الفردية يف �سعيها نحو االمتزاج باحلياة  تو�سيع للحياة 

تلك املحاوالت- باحلياة االجتماعية نف�سها« )29(.

واإاّل يكون �سالحًا  ا�ستثماره،  اأح�سن  اإذا  اإىل نه�سة املجتمع  ي�سعى  ب�سكل عام  فالفن 
ة وقد عمدت اإىل اإظهار الظلم الواقع على  هّدامًا اأقوى من االأ�سلحة كلها، مما يرينا القا�سّ
املجتمع من قبل االحتالل واال�ستيطان، فهي مل تربئ اأحداً مما اآل اإليه املجتمع، فاملجتمع 
النا�س  اأ�ساب  الذي  الوزر  اأّن  اإاّل  اأي�سًا،  االأخرى  وال�رشائح  ال�سيا�سية  والنخب  مدان،  نف�سه 
العالقات  االأخرى  باأدواته  اأو  بيديه  يه�سم  الذي  االحتالل  منها  متعددة  اأ�سباب  اإىل  يرجع 
قرائن  من  واخلداع  والكذب  الو�سائل،  هذه  اأحد  الغدر  فيكون  املجتمع،  يف  البناءة  والقيم 
املحتل. »ال جتربوا �سعب اهلل املختار على القتل. هل اأجربتكم خري االأمم على قتل اأنبيائه؟! 
لن ميّر عربي من هنا، باأية طريقة كانت. اأعلى ما يف خيلك اأركبه. هذا حرمنا وهذه اأر�سنا. 
�سو بتحكي؟ هذه اأر�سنا. اعلم اأّن اهلل جعل كل مكان ندو�سه لنا، واأهله عبيدنا. اأ�سكر اهلل الأننا 
معطفه  داخل  تقوقع ج�سده  ودولتك دميقراطية!  رّبك عن�رشي  �سو هاحلكي!  دميقراطيون. 
اأاّل تندم على ما قلت. ر�سدت من لهجته التي  اليهودي، تثعلب وترك املكان قائاًل: اأمتنى 
اإلينا. يتحدث  العربية  الهزمية  اأ�سول عربية، قذفت به عوا�سف  اأنه يهودي من  يتكلم بها 
ا�ست�سهد �ساب  النريان.  اأطلقت عليهم  اليهود،  بلكنة قا�سية، خرج امل�سلون، مّروا من معرب 
وجرح اآخرون. التهمة جاهزة: اعتداء على م�ستوطنني. رق�س ذوو ال�سوالف الطويلة. فوق دم 

ال�سهيد وزعقوا منت�رشين« )30(.

الوجدان  قادرة على متثل  يدلل على طاقة خا�سة  احلقيقة  احلال، وك�سف  تعرية  اإن 
الوطني الراف�س للواقع مبقوماته املختلفة، فمن ال�سهل على املتتبع لفن اأماين الق�س�سي 
احلياة،  يف  القابعني  والظلم  الف�ساد  ملواجهة  الرف�س  عنا�رش  من  احل�سد  حاالت  يرى  اأن 
النا�س،  يعي�سها  التي  التما�سك  حاالت  تبدد  والقوة  احلياة،  اأركان  ه�ّسم  قد  فاال�ستيطان 
وجدنا  واإن  اأخرى،  قوة  من  مناددتها  وعدم  الظلم  على  مبتناة  امل�ستوطنني  قوة  اأّن  علمًا 
حاالت الرف�س لدى النا�س، التي هي مبثابة احل�سيلة املرتاكمة لتجارب اأجيال ال�سعب من 
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االختالالت املختلفة، فكال الفريقني: امل�ستوطن املحتل/ واالإن�سان �ساحب االأر�س يعتمدان 
على املوروث لتج�سيد املعتقد واالأحقية يف امتالك االأر�س »اأعلى ما يف خيلك اركبه. هذا 
حرمنا وهذه اأر�سنا. �سو بتحكي؟ هذه اأر�سنا. اعلم اأن اهلل جعل كّل مكان ندو�سه لنا، واأهله 

عبيدنا«.

مما تقدم نرى اأن احلياة تقوم على اجلدلية اأي جدلية املعرفة والغمو�س هي امل�سيطرة 
بذاكرة  ترتبط  )املكان(  االأر�س  مع  فالعالقة  وامل�ستوطن،  االأر�س  �ساحب  توجهات  على 
االإن�سان وح�سيلته املعرفية املكت�سبة، فيكون الن�س متكلمًا جتاه امتالك االأر�س وجعلها 
التباين  االرتباط باملطلق واحللم والالنهائي، مع  اإاّل عبارة عن  م�ستاأن�سًا، فما املوقفان: 
النف�سي الوا�سح جتاه كل موقف على حده، فما ال�سهادة اإال ا�ستمرارية لعالقة حمبي االأر�س 
املعتقد  �رشورة  يرينا  كل  اإذ  املعتدين،  طبيعة  على  يدلل  املتعمد  القتل  وكذلك  باالأر�س، 
االأيدولوجي جتاه االأر�س، فالن�س مل يبداأ من فراغ، واإمنا ا�ستلهام لرتاث زاخر من الكتاب 

وال�سور واملواقف جتاه )االأر�س وع�ساقها( وحمتليها كذلك.

اإّن احلراك الذي ت�سّوره يّج�سده �سدان، يتحركان يف اطارين ثقافيني عقدين متباينني، 
فاحلرية ال تاأتي عفوية واإمنا هي مبثابة ثقافة ووعي والدرع الواقي والبو�سلة، واإن تعددت 

حاالت التعبري لدى النا�س.

فثقافة امل�ستوطن تقوم على الغدر والقهر وا�ستالب حقوق النا�س وا�ستفزاز م�ساعرهم 
ال�سقوط  اأي و�سيلة توقعهم يف �رشاك  ا�ستنفاد  والتاآمر عليهم حتى ت�سفيتهم ج�سديًا، بعد 
»اجلب يل راأ�س عربي الأنام معك« دفنت امل�ستوطنة يف اأر�س اخلليل، ونال امل�ستوطن املراد 

هناك، اأخ�سى اأن اأقول يف احلرم االبراهيمي )31(.

يف ن�س اأماين يواجه االإن�سان �ساحب االأر�س احلياة املرعبة من امل�ستوطن، فتكون 
احلياة �سعبة وموؤملة اإىل حد بعيد، فالنيل من االأبرياء يعني ا�ستمرارية حياة املحتل، وكذلك 
ا�ستمرارية الوجود اجلماعي الأ�سحاب االأر�س الفل�سطينيني هو املنفذ الوحيد خلال�سهم مع 
ا�ستمرارية اللحمة مع حميطهم، واإن كانت تلك اللحمة مه�سمة وغري م�سونة الأ�سباب متعددة، 
فمهما كانت الت�سحية وقلة املردود امللمو�س، اإاّل اأّن اأهل ال�سحايا يبقون مرفوعي الروؤو�س، 
واملحتل ي�سع �سنعته املتكررة يف اال�ستفزاز والغدر »كان احلاخام متفرجًا يخفي ابت�سامة 
اأن  واأنت  اتفاقًا ميكنني  اأن  اأراأيت  يا عري�س،  ال�سيخ: مربوك  �سفتيه، تقدم نحوه  ثعلب بني 
نعي�س هنا، هنا اإما اأنا واإما اأنت، كل من خبزي لن�سبح اأنا واأنت هنا. اأال تفهم اأيها احلاخام. 
هذا املكان ال ي�سعنا، اإما اأنا اأو اأنت... كان احلاخام يحمل خبزه، تقدم بذات االبت�سامة نحو 
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ال�سيخ املذهول: كل اخلبز يا �سارازان. هنا اأنا واأنت. اأراأيت؟ مهما كان ا�سمي عندك. هنا اإما 
اأنا انت�رشت، لقد  اأو اأنت؟ مّد ال�سيخ يده اإىل رغيفه. وفلق منه ك�رشة واأكل. ثم قال: ها  اأنا 

اأكلت اأخرياً... قلت للحاخام: ما زالت اجلوالت م�ستمرة. �سارازان فّق�س« )32(.

ة وهي تعّري فر�سية يكتنزها احلاخامات يف ت�رشفاتهم، وهي فر�سية  نرى القا�سّ
التقوقع  عليهم  فر�ست  م�ساألة  وهي  التاريخ،  عرب  اليهود  �سنن  من  وهذه  املتكرر،  الغدر 
والوحدة واالغرتاب عن االأمكنة واالأزمنة وال�سعوب التي يعي�سون معها ، وهذا يدعونا اإىل 
اأحيانًا؟  اإليهم  اأنا هناك من يطمئن  اأو  اأبداً؟  اليهود تت�سم بالغدر  العالقة مع  الت�ساوؤل: هل 
فلو كانت احلالة االأوىل يقينية عند النا�س جميعهم، ملا و�سل احلال اإىل ما هو عليه االآن، 
واإمنا جنده يختلف من مرحلة اإىل اأخرى، ح�سب معطيات الواقع واملحيط، بذا تكون العالقة 
ال�سك والريبة دائمًا، وخري دليل ما قام به احلاخام جتاه  اإىل  معهم تنتقد املنطق ودعوة 
ال�سيخ عندما د�ّس له ال�سم يف اخلبز، كي يبقى املكان له، وهذا يف�رش القيم التي تربى عليها 
اليهود ويربون اأبناءهم عليها، مهما و�سلت املتناق�سات يف �سلوكهم »ال يرتك الدكان قبل 
التاأكد من اأّن م�ستوطني )الدوبية وكريات اأربع( الذين ياأتون لهز روؤو�سهم و�ستم امل�سلمني 
ي�سكو  املوت. ال  املوت قبل  دّربه على  اليومي  اإىل مبيتهم، عمله  املكان وذهبوا  تركوا  قد 
تعب اجللو�س وال اأطفال امل�ستوطنني الذين ميطرونه بزقًا ولعنًا اإن مّروا اأمامه، يتلقى وابل 
املذالت باإح�سا�س ميت، ما دام جلو�سه يغيظهم، ال ي�ستفز اإاّل االأرقام يقراأ فيها اأعوامًا طويلة 
مليون  مئتا  حولهم  خليلي  األف  مئتا  حولهم  اخلليل  قلب  يف  م�ستوطن  مئتا  ال�سياع:  من 
التبول يف وجه ختيار هرم يعتمر  عربي ال ي�ستطيعون منع �سبي يعتمر ن�سف قبعة من 

كوفية« )33(.

ة مع الواقع مبكوناته، ترينا زمانًا فعليًا يعي�سه اليهود عرب بط�سهم  ويف تعامل القا�سّ
�سخرية  حتمل  روؤية  وهذه  حميطهم،  وكرثة  قّلتهم  يف  املتمثل  االآخرين،  و�سعف  وغدرهم 
ممثلة  العرب  يعرتي  الذي  وال�سعف  امل�ستوطنني،  ت�رشف  وو�سوح  بثقٌة  ترينا  فهي  مّرة، 
مبحيط امل�ستوطنني ال�سيق، ومن ثم حميطهم االأرحب، وهذا يجعلنا نوقن اأن ما ن�ساهده هو 
مراآة للزمان والتاريخ معًا، مما يعني اأّن الق�ّس هنا يعمق حالة العنف والقهر والهوان التي 
يعي�سها العرب الفل�سطينيون، ممثلني ب�سكان مدينة اخلليل العتيقة، وكذلك نرى املتناق�سات 
االجتماعية احلاّدة واملتفجرة التي يعي�سها العرب من جوانب اأخرى، اإاّل اأن اجلميع مرتبط 
وعيه  وت�سوغ  االإن�سان  وجود  حتكم  ونف�سية  روحية  معطيات  »اإىل  يو�سل  وهذا  باملكان 
بهذا املكان« )34( املتنازع عليه، واملجبولة تربته بدماء ممتدة من اجلينات االأوىل ل�سكانه 

الراف�سني لالحتالالت املتكررة اإىل اأن ي�ساء اهلل.
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فعلى الرغم من ثقل احلياة وتقلباتها، اإاّل اأّن اأفراد املجتمع يتفاعلون معها، كل ح�سب 
ب�سكل عام،  واحلراك  القيم  وت�سكيل  تكوين  تاأثري كبري يف  لها  الثقافة  الأّن  وثقافته،  قيمه 
علمًا اأّن لالأفراد قيمًا خا�سة بهم، لذا جند �رشيحة تتعامل مع التقنيات للو�سول اإىل الهدف، 
بغ�س النظر اإن كان م�رشوعًا اأم ال، فرنى الكاتبة تظهر اأثر احلا�سوب و�سبكات االنرتنت يف 
فرز بع�س املظاهر االجتماعية، وكاأنها تقول: اإن االنك�سارات واالنهزامات مل توؤثر يف تعدد 
التطلعات عند النا�س، وبالذات جيل ال�سباب منهم، اأو من يح�سن التعامل مع و�سائط االت�سال 
احلديثة )االنرتنت( على الرغم من تفاوت الدخول املالية، والقيمة املرتفعة لالأ�سعار، فتكون 
�سبكات االت�سال اأحد مكونات الثقافة ال�سائدة، وهي من ي�ستحوذ على ن�سيب كبري اأو ن�سبة 
وا�سحة من مقدرات الدخل االأ�رشي، اإىل جانب العالقات ال�ساذة التي قد تنمو وتزدهر لدى 
اإظهار قيم جديدة، وثقافة دخيلة، وت�رّشع  التقنيات، فتكون �سببًا يف  النا�س بوا�سطة تلك 
يف �سلب اأموال الطارقني الأبوابها دون رحمة، وهذا يرينا عمق املاأ�ساة عند النا�س، نتيجة 
لعوامل متغرية وثقافات متعددة، ال دخل لها يف بنية املجتمع، واإمنا بناها دخيلة على 
قد  ها  بارتياح،  تنهد   ، ظهراً  ع�رشة  الثانية  ال�ساعة  االأجيال،  مدر�سة  باب  »عند  املجتمع. 
جنحت. هذه الفتاة كلفتني فاتورة باهظة، لكني ا�سطدتها اأخرياً، ف�سل يف االيقاع بها مراراً 
يلجاأ  التي  االأكاذيب اجلميلة  �سبكة  ب�سحمها وحلمها،  يراها  اأن  على  اإ�رشاراً  لديه  ولد  مما 
اإليها املحرومون من اأمثاله من دفء احلب ال تروي عط�سًا وال تغني من جوع، �سغف العني 
يكرب كلما ازداد التعلق، �سمم اأن يروي عط�سه بعد اأن عرف اأنها من بلده واأّن اللقاء ممكن، 
مل تعد اأحاديث ال�سات تروي حاجته، األّح اأن يراها ويقابلها يف مكان ما، رف�ست املرة تلو 
املّرة وعذرها: �سيقتلني والدي اإن عرف... ال اأثق بعالقات االنرتنت اإنها �سبكة من االأكاذيب، 

اأغلقت االت�سال معه، وبقي يف البال يداعب اخلاطر« )35(.

للقيم  منافية  مناحيها  اأحد  يف  جندها  االنرتنت،  عرب  )ال�سات(  اجلديدة  الثقافة  اأّما 
ة وقد ج�سدتها كما حت�سها ونح�ّسها معًا،  والثقافة ال�سائدة واملعتقدات اأي�سًا، فنجد القا�سّ
وهذا ما نطقت به اإحدى املتفاعالت مع )ال�سات( اإذ توؤكد اأن مثل هذه العالقة هي كاذبة 
اجتماعية  املحادثات من عالقات  تلك  تفرزه  ما  ذلك على  احلقيقة، وينعك�س  وبعيدة عن 
غريبة عن املجتمع، غري متوافقة مع قيمه وهمومه، فيقع االإن�سان يف حرية من اأمره، فال 
هو من الذين اأبقوا على ثقافتهم ال�سائدة قبل )ال�سات( وال من الذين اأفادتهم الثقافة الوافدة، 
بل زادت من انحرافاتهم وهمومهم وتعلقهم باملجهول، فتكون حاالت االنك�سار متعددة، 
ولي�ست اأحادية اجلانب، لذا من ال�سهل اأن يوازن املرء بني الثقافتني و�سور احلياة ال�سابقة 
والقائمة، وهذا ي�سهل عملية ال�سقوط يف املمنوع العريف اأو املجتمعي اأو العقدي، في�سبح 
املجتمع اخلا�رش االأول، الأنه م�سفاة نتاج العالقات والتموجات بني النا�س، وهذا ما يرينا 
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الهّدامة كي  ال�سلبيات  اإاّل عن  نبحث  وكاأنا ال  املتعددة،  الثقافية  باأمناطها  املرحلة  ق�سوة 
اأن املجتمع  ال�سمويل، وهذا يعني  العام واحلراك  الوعي  نل�سقها بقيمنا وت�سبح جزءاً من 
يحمل قابلية التغري ال�سلبي اأم االإيجابي، فيكون مدى التقبل لل�سيء »هو املوؤثر واالأ�سباب 
واحلراك  الطموح  جتاه  عدمه  من  التوازن  خلق  عملية  يف   )36( معّجلة«  جمّرد  اخلارجية 
والتطلعات وما �سابه ذلك، مبعنى: املجتمع يف كثري من احلاالت �سيد نف�سه، ي�ستطيع الرف�س 
اأن تكون هناك قيم وثقافة جمعية تاأ�رشه وحتميه وت�سرّيه، ال ثقافات  اأو القبول، �رشيطة 
اأوا�رشه، وتغيب موؤ�س�ساته بعد  اأفراد ته�سم كياناته وتفتت  متعددة وال طموحات ونزوات 
تفتحًا ووعيًا  يكت�سب  اأن  ي�ستطيع  »ال  االإن�سان  الفرد  الأّن  واباحة حرماتها،  اأ�ستارها  هتك 

نف�سيًا وعقليًا اإاّل من خالل املعا�رشة االجتماعية« )37(.

اإن العمق الرئي�س الذي تبحث عنه الكاتبة، هو اإظهار العالقة بني النا�س، ومدى التاأثر 
والتاأثري، وكيف ينظر الفرد اإىل اجلماعة، وكذلك الوعي الذي ي�سيطر على اجلميع، فمهما حاول 
االإن�سان اأن ينخرط يف الثقافات اجلديدة، اإاّل اأّن الرادع يبقى مالزمًا له يف بع�س املعايري 
اإن  النظر  االأفراد، بغ�س  العادات على ت�رشفات بع�س  اأو �سيطرة  واملواقف، فرنى طغيان 
كانت ت�رشفات ذاتية اأنوية اأو جماعية، وهذا يظهر مميزات الفرد وعالقته باجلماعة، مع 
اأحدهم؟  تقابلني  اأنك  عرف  لو  �سيفعل  ماذا  اأباك،  »تخيلي  منطلقاتهم  يف  التفاوت  وجود 
�سحكت ب�سخرية: يقتلني، وي�رشب من دمي، هو ال يطيق اأن تهبط عني اأحد علّي، كم يرغب 
يف اخفائي من عيون النا�س. اأبوك متزمت مع اأن اأبي يقول عنه اأنه يدخن، يلعب الرند على 
ها  القهوة مع �سّلة، عاي�س حياته بالطول وبالعر�س، �سمتت منال، احلديث عن والدها يغ�سّ

ويخنقها، ثم �ساألت: ماذا اأقول لربافو اإّن اأ�رّش على مقابلتي« )38(.

ة، فتيات وفتيان يبحثون  اإّنا نتلم�س العجب من متناق�سات االإن�سان يف جمتمع القا�سّ
عن �سداقات لتلبية رغباتهم املكبوتة، وطموحاتهم املتعددة، وال يرون يف ذلك عيبًا، بينما 
هم اأنف�سهم اأو من يناددهم من �رشيحتهم، يقّرون اأّن اجللو�س يف املقاهي ولعب الرند وما 
�سابه ذلك من االأ�سياء املعيبة يف املجتمع، ويو�سف االإن�سان املعني، باأنه يعي�س حياته 
مما  التفكري،  اأمناط  من  مده�س  تنوع  يف  تعي�س  النا�س  اأّن  يعني  وهذا  والعر�س،  بالطول 
يخلق حاالت املناف�سة بني النا�س، وهذا يوؤدي اإىل حراك جماعي وتغيري �سلوكي لدى كثري 
االنرتنت  مواقع  على  تدخل  »بداأت  الب�رشية،  النف�س  قتل  اإىل  تو�سل  قد  ال�سخ�سيات،  من 
يع وقتها بدل القعدة على ال�رشير طيلة الوقت، فتحت على �سورة الفنانات اجلميالت،  لت�سّ
اإىل  انتقلت  ثم  اأخباره، وتفّرجت على �سوره،  كّل  قراأت  الكبري جورج قرداحي،  وحمبوبها 
اأثداء  اإىل  �سلحت مالب�سها. نظرت  اأجمل مني؟  لها: هل هّن  العاريات. خطر  الفتيات  �سور 
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اأّن  الحظت  وخ�رشها،  بثدييها  املراآة  اأمام  وقارنتها  اأردافهّن،  اإىل  وخ�سورهن،  الفتيات 
ردفيها منب�سطني، واأّن بطنها مرتفع قلياًل، واأّن ثدييها الغا�سني املتاآلفني خطريان... فتحت 
على موقع خا�س خطري، عرفت اأّن كل جزء من اجل�سد م�سدر متعة، ارجتفت خوفًا، واأغلقت 

املوقع ويف نف�سها رغبة يف العودة اإليه، ت�سارعت حركتها، قفزت، كانت بخفة ري�سة« )39(.

اإّن طبيعة احلياة كما تو�سف، تظهر تناق�سًا على الرغم من اإظهارها بع�سًا من الطبيعة 
الب�رشية، فال نرى هنا و�سعًا اأو تو�سيحًا للعادات الوافدة، بقدر منا هي حالة نقدية هادفة 
ملا اآل عليه املجتمع ممثاًل بثقافة االنرتنت وهمومه املتعددة، فال الذكور حموا اأنف�سهم وال 
االإناث تعففن جتاه املبحوث عنه، وكاأن املرحلة العمرية توؤثر يف �سلوكيات النا�س، مبعنى 
ن بثقافة وا�سحة االأهداف والدالالت، لي�س �سهاًل على ثقافة اأخرى  اأدق اأّن االإن�سان املح�سّ
العادات والتقاليد  اأّن كثرياً من  ال�سهوات والغرائز، علمًا  اخرتاقها حتى واإن كانت حتاكي 
تتفاوت خمتلفة بتفاوت املهن والبيئات على حد �سواء، فال ال�سيا�سة وتهتكاتها و�سلبياتها 

وال القيم االجتماعية حالت دون توا�سل النا�س مع الو�سائط الثقافية الوافدة.

فعلى الرغم من هبوب رياح ثقافية دخيلة، تتيح لالإن�سان اأ�سياء مل يعتد عليها، فاإن 
عرف املجتمع يبقى م�سيطراً يف بيئات متعددة »يا اأخي زهقتني بكلمة �رشف العائلة، �سو 
�سار حتى تقتل رجال، العيب فيك م�س فيه، اأكيد ما عرفت تربي بنتك؟... على كل االأحوال، 
الباقي يف قتل باهر  التحقيق ل�ساحلك، كتب: حتلُّ ق�سية املتهم ح�سني ح�سن عبد  انتهى 
اأن  تقدر  لن  قدميك،  اأخم�س  حتى  متورط  اأنك  مقتنع  اأنا  ع�سائريًا.  بربافو  ال�سهيد  املهدي 

تبلفني، لكن هذه بلدنا« )40(.

راأيًا  يرينا  وهذا  احلرمات،  وهتك  القتل  من  الرغم  على  النا�س  بني  العالقة  تتوا�سل 
اإىل  تدعو  وكاأنها  ال�سعبي،  والق�سا�س  الع�سائري(  )باحلكم  ي�سمى  ما  ترف�س  الكاتبة  من 
اأن يحافظ على  ي�ستطيع  املجتمع  اإن  القول:  بينهم، وميكن  يفّرق  النا�س وال  قانون يحكم 
العادة التي يريدها ويرف�س غريها من التي تخالف مكوناته، اإاّل اأنا لو نظرنا اإىل النا�س من 
الداخل لوجدنا �رشاعًا متجذراً جتاه كثري من االأ�سياء، لذا جند ما يندى له اجلبني، فعندما 
يرف�سها،  غريه  ل�سالح  تكون  وعندما  يتبناها،  ماآربه  وحتقق  الفرد  ل�سالح  العادة  تكون 
كما فعل قاتل برافو ا�ستند اإىل العادة للتخل�س من احلكم املوؤكد، يف حني ثار على العادات 
والتقاليد التي جعلت ثلة من الن�ساء يطرقن بابهم دون موعد م�سبق، ويتعرفون على ابنتهم 
وتفح�سها، اأو ما ي�سمى بنقدها للخطبة والزواج فيما بعد »تذهب االأم اإىل منال وتقول لها: 
بالفناجني  تقدمها  القهوة،  ي�سوفوك، حتمّر منال خجاًل، حت�رّش  نا�س جاءوا  فيه  ا�ستعدي 
املخباأة لل�سيوف، على �سينية ذهبية ت�ستخدم اأمام ال�سيوف فقط، تناولن الفناجني وهّن 



184

- قراءة حتليلة نقدية في مجموعة كرمة في ظالل احلرم 

أ.د. نادي ساري الديكأماني اجلنيدي القصصية / »رجل ذكي ونساء بليدات«

يتفح�سنها، كانت عيونهن تكرب لت�سبح مثل �سوء ك�ساف ينفذ اإىل ما حتت مالب�سها. جل�ست 
اأمها. مّلت الفناجني...  اأم العري�س: باأي �سف؟ العا�رش- و�ساطرة؟... غمزتها  قلياًل. �ساألتها 
العري�س، وبل�سان م�سعب  اأم  اأوقفته  اإىل املنزل.  اأبو منال  الوقت الذي دخل فيه  خرجن يف 
طوله ثالثة اأمتار قالت له: لكل �سيء اأوان، وع�سفور يف اليد اأح�سن من ع�رشة على ال�سجر، 
اأوانها بتبور. �ساأل بع�سبية: من هّن؟  اإذا فات  اأوانها. الب�ساعة  وبنتك ا�سم اهلل عليها جاء 
خطا. لي�س ت�ستقبليهم دون اإذين- عادة النا�س ي�ستقبلون اخلطاب يف اأي وقت. اأنت تعرف 

اأهل ها البلد، يدخلون اأي بيت حتت ا�سم خطاب« )41(.

ة على ل�سان الفتاة واأمها واخلاطبات  اأّن ما جاءت به القا�سّ جتدر االإ�سارة هنا، اإىل 
امل�ستور  لك�سف  مدخاًل  ت�سبح  التي  والتقاليد  للعادات  ت�سفيه  اإاّل  هو  ما  ذلك،  وغري  واالأب 
الثقايف لدى  االإرث  التي تعتمد على  االأمور من املقارنات  النا�س، وهذه  من خ�سو�سيات 
النا�س، لذا يحاول كل فرد اأن يتجاوز بع�س تلك الثقافات كل ح�سب م�سوغاته ومنطلقاته، 
وهذا تناق�س وتباين جتاه الوعي الثقايف ال�سائد اأو املبحوث عنه، فعلى الرغم من �سيادة 
اأن النا�س يعودون اإىل قيم وثقافات ت�سعفهم وتنت�سلهم من كبواتهم،  اإالأّ  االنرتنت اأحيانًا، 
ة، وكيفية ت�سيري االآخرين بعد  وهذا اإظهار ملظاهر ال�رشاع واملفارقات يف املواقف اخلا�سّ

الذات للم�سالح الذاتية.

مل حتل العادات والتقاليد وهموم ال�سيا�سة الداخلية، اأن تقف حاجزاً مانعًا، يحول دون 
ة اإىل فكرة وا�سحة مبهمة، اأال وهي املوقف الغربي من ال�رشاع وكيف يكون  و�سول القا�سّ
الفل�سطيني من  ال�سعب  اأبناء  اأفرداه متعاطفًا مع امل�رشدين وامل�سابني من  الغرب ببع�س 
قبل امل�ستوطنني واملحتلني، وكيف يقف الغرب باأفكاره ومقوماته وقيمه مدافعًا و�سانداً 
لي�س من خالل  الغرب على تدمري بنى املجتمع  ي�ساعد هذا  للم�ستوطنني ودولتهم، وكيف 
م�ساندة العدو فقط، واإمنا من خالل املوؤ�س�سات االأهلية اأو املوؤ�س�سات املدعومة من اأوروبا 
ال�سعب من خالل االختال�سات  واأمريكا، وكيف ت�ساعد تلك املوؤ�س�سات على تدمري كيانات 
والعطايا واإظهار املالمح التي حتمل ال�سلبية واالإيجابية معًا، فتكون قد �ساهمت يف خلق 
اإىل  ال�سعب بروؤاه املختلفة وهذا يوؤدي  فئة �سالة م�ستفيدة ت�ساهم هي االأخرى يف تدمري 
ا�ستكمال حلقات الدائرة التي يعي�سها املواطن والوطن، »يتمايل نورها اأطيافًا على جردان 
اأو�سو�س  اإلينا،  الذين تهافتوا  الزائرين  الغرفة. حزن �سوئها ير�سم ظالاًل بليدة على وجوه 
اأمي: اأنريي الكهرباء. تبت�سم بوجع وهي تقول: مقطوعة، يتقدم نحوي زائر يقول يل ب�سوت 
بائ�س: �سالمتك يا بطل. بطل! منذ متى؟ كل ما اأذكره اأنني ذهبت اإىل املدر�سة حملت كتبي 
جبل.  من  �سقطت  حويل،  تائهة  اأ�سداء  فارغة،  دوائر  دخلت  البيت،  اإىل  عائداً  ظهري  على 
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�رشخت. �سحوت يف بيتي حويل النا�س. يقولون اإنني بطل... مل اأعرف ما حدث يل اإاّل بعد 
زيارة غرباء مع �سامر ابن اجلريان الذي يعمل مع اأجانب يدافعون عن حقوق النا�س، يف 
�سوء ال�سمعة، راأيت وجه �ساب طويل ونحيل بقرط يف اأحد اأذنيه، ومالمح امراأة ب�سعر اأبي�س، 
اأح�رشا يل هدية. ما حاجة ماجد لكر�سي متحرك لو بقيت له قدماه. واهلل لن اأ�سكرهم على 

هذا الكر�سي الكريه ال بقلبي وال بل�ساين« )42(

لذا نرى هموم النا�س وعذابات املجتمع قد احتّلت االهتمام االأكرب من اأماين اجلنيدي 
فهي ال تخرج من مو�سوع اإاّل وتعود اإىل مو�سوع ثاٍن له م�سا�س ومالم�سة بهموم النا�س 
وتطلعاتهم، فرناها تكتب ق�سة تعالج فيها هموم املراأة التي حترم من االجناب وكيف ينظر 
االأمر مدخاًل  اأم من زوجها، فيكون هذا  العائق منها  اإن كان  النظر  اإليها املجتمع، بغ�س 
الإظهار حالة ثقافية عقدية يوؤمن بها النا�س، اأال وهي عودة ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم اأو 
م�سماه  يف  يختلفون  اأنهم  اإاّل  جميعهم،  النا�س  عودته  مبقولة  يوؤمن  الذي  املنتظر  املهدي 
واأ�سله الن�سبي، فاأهل ال�سنة يرون اأنه قر�سي، واأّما ال�سيعة االإمامية فريون اأنه االإمام الثاين 
االإمام علي  ن�سل  املنتظر، وهو من  املهدي  اأو  احلّجة  باالإمام  عليه  يطلقون  ما  ع�رش وهو 
عليه ال�سالم من فاطمة الزهراء ر�سي اهلل عنها م�سحت بطرف منديلها دمعة ا�ستفزها حزن 
مكبوت يف اأعماقها، بعد اأن قالت لها �رشتها بحّدة، ال تالعبي ابني، ميوت قبل ما بحّبك. 
التي  ال�رش�سحة  معزوفات  اإاّل  ينق�سها  ال  وقهرها،  فقرها  متار�س  واأخذت  ال�سغري،  تركت 
ت�سمعها اإياها �رّشتها ب�سبيانها اخلم�سة: ال�سجرة التي ال تثمر قطعها حالل. »اأكل و�رشب 

وقّلة فايدة« )43(.

لقد اأح�ّست اأماين اجلنيدي اأّن ق�سة )امل�سيح له عودة( تعّري الهم الذي يعرتي املراأة، 
خالل  من  عبثية  احلياة  ترى  فهي  تعي�سها،  التي  النف�سية  ال�رشاعات  خاللها  من  وتظهر 
كوامن الال�سعور، وهي ت�سف املراأة وتناق�ساتها احلياتية، لذا جاءت ق�ستها تعرّب عن حلم 
ال�سالم،  العذراء عليها  العاقر مع  املراأة يف احت�سان طفل لها، بذا تداخلت �سخ�سية مرمي 
فتتم عملية اعادة مرمي لل�سيد امل�سيح عليه ال�سالم، من هنا »كان االجتاه اإىل العامل الطفويل 

واالأحالم بنوعيها، وحماولة جت�سيد عامل الال�سعور« )44(.

امل�ستحدثة  العالقة  يرينا  وهذا  احلامل،  والطموح  احللم  على  تقوم  مبجملها  الق�سة 
بني عامل االأمنيات واحللم وعامل اخلارج )احلقيقة( فتكون مرمي قد حققت حلمها وك�رّشت 
اإاّل  هّمها وغريت نظرة املجتمع لها عرب احت�سانها ل�سخ�سية عي�سى الذي تن�سبه للعذراء، 
اأثناء  االحتالل،  بط�س  من  عليه  ب�سبب خوفها  الالعودة  اإىل حيث  غادرها  ما  �رشعان  اأنه 
من  النا�س  فقده  ما  حقق  قد  امل�سيح  رمز  فيكون  الفل�سطينية،  للمدن  ال�سهيوين  االجتياح 
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اأ�سياء متعددة، بدءاً من �سفاء املر�سى وانتهاء بحمل مرمي الذي يدلل على حتقيق احللم يف 
النهاية، »جل�ست مرمي على حجر خملوع من اأحد االأر�سفة بفعل دبابة، كانت ت�سعر بدوران 
مل تعرفه من قبل، اأم�سكت بيد �رّشتها: لتعود اإىل البيت؛ تاركة النا�س يعيدون بناء ما دّمر، 
قالت لها �رّشتها: اأنت حامل يا مرمي و�سعت يدها على بطنها وقالت: اأحيا امل�سيح ما قتل 

فينا ثم عاد كل �سيء على ما يرام ما دمنا نبت�سم ونبكي« )45(.

ولعل انت�سارها ملرمي الرمز للمراأة املحرومة واملقموعة، جعلها تناق�س فل�سفة النظام 
العاملي اجلديد عرب اأ�سطر ق�ستها )عامل حتكمه احل�رشات( )46(، فالعالقة التي يوؤ�س�س لها بني 
اأبناء الب�رش على وفق ت�سلط االأثرياء وا�ستحواذهم على مقدرات الفقراء ترينا رف�سها املطلق 
للبهرجة والتباين يف مقدرات العي�س بني اأبناء الب�رش، فهي كمن ي�رشخ بعلو �سوته ويقول: 
اإن الطبقية املقيتة عادت ت�ست�رشي يف نفو�س النا�س وت�رشفاتهم، لذا ال بّد من رف�س الواقع، 

واإعادة املا�سي النزيه، كما اأعاد امل�سيح ما فقدناه من اأ�سياء.

البناء الفين:

اللغة: 1 .

نعتقد اأّن مرحلة التجريب يف كتابة الن�س مل يعد لها وجود عند اأماين اجلنيدي، فهي 
ة الفني، فمجموعتها )رجل ذكي  مل تعد تخترب قدراتها البنائية يف التعامل مع ن�سج الق�سّ
فهي  ذلك،  بعد  ما  اإىل  املتوا�سعة  القدرات  انتقالها من مرحلة  على  ت�سهد  بليدات(  ون�ساء 
خا�ست يف جماالت اأو�سع واأكرث �سمولية من جمموعتها االأوىل )امراأة بطعم املوت( فرتينا 
ة حتاول بناء الذات،  روؤية واأفكاراً تفتح املجال رحبًا اأمام املتلقني، ليتم التعارف على قا�سّ

بعيدة عن البهرج و�سجيج ال�سهرة.

واإمنا  العابر،  واحلدث  ال�رشيع  االنفعال  على  املبنية  ة  الق�سّ جند  مل  اأقرب  مبعنى  اأي 
فنها يقوم على التفاعل احلقيقي مع احلدث، فيكون الواقع بقيمه وهمومه موؤثراً يف نتاجها 
الق�س�سي، علمًا اأّن هذا النتاج مل ياأت مفتتًا وال مبعرثاً، واإمنا جنده متما�سكًا ي�ساير النمط 
احلياتي بكّل م�سوغاته وتداخالته، وال يخلق يف النف�س من حاالت قلقة، والنظرة اإىل الذات 
واندفاعاتها، وذلك يزيد االإح�سا�س باأهمية تغيري الواقع، واالنفالت من همومه، ليظهر لنا 

فنها راف�سًا اخلنوع، دافعًا باالآخرين نحو التغيري.
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اإىل  الأن غاية الفن بعد احلالة التعبريية خلق التمرد الذي ي�سعى االإن�سان من خالله 
رف�س الواقع وخلق واقع جديد، اأي رف�س الواقع احلقيقي واإبداله بواقع اأو بعامل جديد يت�سم 
بالوحدة واالت�ساق. فتكون مقدرة الفنان هي املحرك االأ�سا�س خللق ال�سكل الفني املطلوب 
وفر�سه على الواقع املعي�س، دون النظر اإن كان غفاًل اأو غري بكر، فالعالقة بني الفن والواقع 
عالقة تالزمية فيها ا�ستمرارية النماء، مهما كانت طبيعة الفنان وطبيعة فنه ال�سادر عنه.

اجلوهري من االأ�سياء جنده عند اأماين اجلنيدي وا�سحًا يف بناء ق�س�سها، ولغتها ح�رشاً 
ة، هي امل�سكلة االأكرث اإحلاحًا يف البناء الق�س�سي باأ�رشه، العالقة بني ال�رّشد  الأّن »لغة الق�سّ
هذه  الواحدة،  اللغة  يف  املختلفة  اللغات  احلكائي،  والتعدد  التداعي  بني  العالقة  واحلوار، 
ة التي حتلها عرب اللجوء اإىل لغتني واحدة لل�رشد واأخرى  هي االإ�سكالية التي حاولت الق�سّ
للحوار، اأو عرب اللجوء اإىل لغة مب�سطة يف احلالتني، اأو عرب االيغال يف لغة م�سعرنة متحو 
والراوي  الكاتب  الفوا�سل بني  كما متحو  املختلفة،  الق�س�سي  الفن  عنا�رش  الفوا�سل بني 

وال�سخ�سية الرئي�سة« )47(.

على  ويعمل  الق�س�سي،  للعمل  الفني  الن�سيج  تدخل  هامة  واأداة  فّعال  عن�رش  فاللغة 
متا�سكها ومناعتها من االنهيار اأو االندثار، لذا ال يجوز القول: اأّن اللغة اأداة بناء فقط، واإمنا 
هي لّب اجلمال وو�سيلة فاعلة حينما يح�سن االأديب ا�ستخدامها، من خالل اخراجها من حيز 
البناء املاألوف اإىل حيز البناء غري املاألوف )الفن( وهذا يوؤدي اإىل �سناعة عالقات جديدة 

بني امل�سخ�سات من االأ�سياء واالأفكار التي تدلل على قيم الفنان وتوجهاته.

االأ�سالة  بني  توازي  اأنها  اأي  ذاتيًا،  نهجًا  تنهج  الكاتبة  ق�س�س  اأن  يرينا  فالواقع 
والتجديد، اأو مبعنى اأ�سح، توازن بني التقليد والتجديد، فاأ�سلوبها مميز ووا�سح، فاإذا كان 
االأ�سلوب هو االإن�سان نف�سه، فاإننا نقول: اأن ما كتبته اأماين اجلنيدي هو ذاتها، ويخلق ذلك 
حاالت من الن�سوج ُتبنى بني الّنا�س واملتلقي، فلكل ق�سة منطقها الداخلي الذي ميايزها 
عن غريها من املجموعة ذاتها، واملجموعة كّلها تدلل على �سخ�سية �ساحبها املتمايزة اإىل 
حد ما يف بنائها العام واخلا�س، علمًا اأّن ق�س�سها تعتمد على ال�رشاع اأحيانًا، اإىل جانب 
اأو ال�رشيحة التي تت�سم  اللفظي واالإيحاءات واللكزات االإميائية  اللغوية والرثاء  التكوينات 

بها لغة اجلنيدي.

اأحيانًا بني  ة الواحدة  اإىل خلق حالة من الرثاء املتنوع، حيث جتمع الق�سّ لقد جلاأت 
يظهر  الذي  احلدث  راوي  يتوكد مع  معًا، وهذا  اآن  واملخاطب يف  والغائب  املتكلم  �سمائر 
»الراوي  الباحثني  اأحد  اأو كما ي�سميه  االأحداث  الذي يعك�س  الراوي  ب�سور متنوعة، فهناك 
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�سخ�سية  حيث  )�سارازان(  ق�سة  يف  جنده  منط  وهذا   ،)48( واملحايد...«  �سيء  بكل  العارف 
)ماجد( الولد! بن ربيعه ال�ساد�س، الذي اأ�سيب بر�سا�سة �سهيونية اأفقدته نعمة ال�سري على 
القدمني، فغدا قعيد كر�سي متنقل، قّدمه له متربعون اأوروبيون كبادرة ح�سن نية وتعاطف 
مع اأ�رشته، علمًا اأن من تربع بالكر�سي جنده يتربع بال�سالح للقاتل واملغت�سب »من تربع 
بالر�سا�سة التي ا�ستقرت يف ظهر ماجد؟ ملاذا يطلق الر�سا�س على طفل عمره �ست �سنوات؟ 
يطلقون الر�سا�س ويبكون على امل�ساب! اليهود طخو ماجد. اأما هوؤالء فمتعاطفون معنا؟ 

كلها لعبة واحدة. واحد بعّور والثاين بكّحل« )49(.

من  بطل  اأنه  ون�سوا  متفاوتة،  نظرات  اإليه  ينظرون  النا�س  اأخذ  ماجد،  اأقعد  فعندما 
مما  ب�سوته،  �رشائط  على  ويدونها  النا�س  اأ�رشار  يك�سف  اأن  لنف�سه  قبل  لذا  الغدر،  �سحايا 
يرينا تنوعًا يف اأ�ساليب احلوار، فمرة ن�سمع الو�سف، واأخرى نربات الت�ساوؤل وبداية اجلمل 
كذلك  واالأمر  امل�سارع  بعد  املا�سي  الفعل  فيكون  والروؤى،  الدالالت  خمتلفة  بعبارات 
اأيقنا منطًا خا�سًا من الق�ّس ي�سيطر عليه �سوت  وا�ستخدام ال�سمائر االإ�سارية، فنكون قد 

العارف بحركات النا�س وخ�سائ�س اأعمالهم وبيان امل�ستور، عرب اأ�ساليب متعددة )50(.

وياأتي الراوي امل�سارك يف االأحداث اأو اإظهار اأنا ال�سخ�سية الرئي�سية يف بناء احلدث 
يجاور ذلك كله �سوت الراوي اأو القا�س الذي ي�سري احلدث، وهذا كما نظنه يوؤدي اإىل النغم 
املتعدد ال�سادر عن تعدد اأمناط الق�س كما يف ق�س�س )بيتنا( و )من وراء زجاج( و )رجل 
ذكي ون�ساء بليدات( وهذا يدلل على اأّن املجموعة الق�س�سية لن تنب على ن�سق واحد، واإمنا 

تتعدد اأن�ساق البناء فيها.

وقد يرينا ن�سقها الق�س�سي الرواي مقرتبًا من الرا�سد لل�سيء واملتفاعل معه، ولي�س 
را�سداً فقط، كما جند يف كثري من م�ساهدها يف كثري من ق�س�سها »�سيدي اأبو عزات جتاوز 
الق�س...« »راقبنه وهو  القوائم امل�سنوع من  الق�سري  الت�سعني... يجل�س على كر�سيه املربع 
اأطيافًا على جدران  االأحمر يتطاير يف كّل اجتاه« »يتمايل نورها  الدجاج  ياأكلهّن وري�س 

الغرفة حزم �سوئها، ير�سم ظالاًل بليدة على وجوه الزائرين الذين تهافتوا اإلينا« )51(.

ها، فهي مبفرداتها متيط اللثام عن اأ�سياء مق�سودة  واأ�سلوب االلتفات له مكانته يف ق�سّ
كما  والغائب  النف�س  عن  للحديث  الرتكيز  من  جو  يف  تدور  فرناها  متحرك،  بثوب  تتو�سح 
وال�ستائر  اجلدران  فخامة  من  الدوار  اأ�سابني  قاعة  يف  الق�سرية  بقامتي  »وقفت  تقول 
اأهل  الفارهة والديكورات، قاعة تخ�ّس  العمالقة والكرا�سي  والبالط والطاوالت امل�ستديرة 
القّمة، حملت كامريتي )الديجيتال( باحثًا عن موقع اأحت�سن فيه من و�سو�سة الفخامة التي 
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تلتقطها عد�سات امل�سورين عادة، فاأنا اأ�ساب بالغثيان حينما ا�ست�سعر من فخامة املكان 
حقارة القلوب التي تر�سى اأن يعي�س البوؤ�س يف اأج�ساد النا�س على بعد كيلومرات من هذه 
اإ�سباع بطون ب�رش جياع  التي يتزينون بها توازي  العظمة  اأن تكاليف  الفخامة، متنا�سني 

اأعوامًا« )52(.

ومن ال�رشوري اأن تكون لغة االأديب ف�سيحة، اأو قريبة اإىل حد معقول من الف�سحى، 
اأي اأن تترباأ من االأخطاء النحوية واالإمالئية واالأ�سلوبية حتى تتعامق العالقة مع املتلقي 
للن�س، الأّن كرثة االأخطاء اأو االيغال يف العامية يفتت اآ�رشة التالقي والتوا�سل بني النا�س 
هي  بل  الفن،  انبعاث  كوامن  من  اللغة  يجعل  الفنية  املعيبات  من  اخللو  وهذا  واملتلقني، 
العبقرية ذاتها، وتتالحم العبقرية مع االآخرين عندما جتد من يفّجرها اأو يدلل النا�س عليها، 
وهذا ال ياأتي اإاّل للفنان املبدع املتمكن من عنا�رش االأداء والبناء معًا، وقد لوحظ يف لغة 
ال�رشد  على  القائم  البناء  كان  اإن  الق�س�سي،  اجل�سد  بناء  ت�ستعمل يف  التي  اجلنيدي  اأماين 
والو�سف اأم التي تظهرها يف احلوار، نرى اأنها متيل اإىل التقرير اأحيانًا، وهو التقرير غري 
اململ، اأي اأنها مل تعمد اإىل اأن تتدخل يف بناء ال�سخ�سية واقحام راأيها ب�سورة خمّلة يف البناء 
والتقابل، واإمنا جند ذلك يف حاالت ي�سرية، اأو فيها من املواقف الب�سيطة، وهذه املواقف مل 
وا�سح  لكنه  معها،  متما�سكًا  جنده  واإمنا  الق�سة،  ج�سد  عن  بفكرته  ينف�سل  التقرير  جتعل 

املعامل والدالالت، الأّن التقرير من جملة ما يعني »�رشد االأحداث بدل ت�سويرها«)53(.

اأنا ال جندها تثقل ن�سها من خالل ذلك، الأنها  اإاّل  فعلى الرغم من التفريرة اللمحية، 
جميدة يف فن الت�سوير الذي ي�سكل عماداً فاعاًل يف البناء الق�س�سي ب�سكل عام، وحتاول 
بناء ال�سخ�سية مظهرة مالحمها من جوانبها املختلفة، علمًا اأّن »الق�سة الق�سرية ال تت�سع 

للتف�سيالت الفرعية الكثرية اأو ت�سوير كّل جوانب ال�سخ�سية« )54(.

اأنها  اأي  معًا،  والو�سف  وال�رشد  احلوار  ن�سقي  فّعلت  اأنها  هنا،  الأماين  يح�سب  ومما 
اأ�سلوبها  اأنها فعلت  اإاّل  جاءت بالن�سق ال�رشدي والو�سفي ومن ثم يجانبه الن�سق احلواري، 
القارئ  وجعلت  لل�سخ�سيات،  النف�سي  اجلو  من  بلغتها  اقرتبت  اأنها  مبعنى  التوجهني،  يف 
ي�ستكمل الن�س الق�س�سي بت�سوق ومتعة، ال حالة اإلزامية بحثية اأو نقدية، وهذا هام من اأجل 
تو�سيح اجلوانب املختلفة لل�سخ�سية حمور احلدث، اإاّل اأنها عمدت اإىل تراكيب عامية اأو اأميل 
اإىل العامية منها اإىل الف�سيحة، وهذا موجود يف ع�رشات املوا�سع يف جمموعتها قيد البحث 
والدرا�سة »�سيدي اأبو عزات جتاوز الت�سعني« »�سوفيه؟« ومني فا�سي؟ ما بعرف، من وين، 

طيب �سوف اأخي...« )55(.
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الفني،  بنائها  �ساأن  من  نقلل  حتى  هناتها  بع�س  اأو  القا�سة  �سقطات  نظهر  ال  نحن 
املي�رّشة،  وااللتفاتة  الب�سيطة  الدراية  بنوع من  بناءها  اأن حتمل  ت�ستطيع  اأنها  نوؤكد  واإمنا 
تاأثرياً  يوؤثر  ال�سليمة  الرتاكيب  على  ال�رشيح  اخلروج  »هذا  الأن  معًا  وفكرتها  لفنها  خدمة 
ة وي�سيف خلاًل اإ�سافيًا اإليها من املمكن جتاوزه ب�سيء من الروية  مبا�رشاً على فنية الق�سّ

والدقة«)56(. 

االأمور  الرتقيم فهي من  اعتنت بعالمات  اأنها  الكاتبة  عليها  التي حتمد  االأمور  ومن 
الفاعلة التي ت�ساهم يف تو�سيح املعنى وحر�س القارئ على املتابعة، ويفتح املجال رحبًا 
لال�ستمرارية يف التذوق دون هنات اأو خلق حاالت ال�سك جتاه الن�س يف املبنى واملعنى، 
جانب  اإىل  واالبهام  الغمو�س  ازالة  وهو  اأال  معروفًا  غر�سًا  تعطي  الرتقيم  عالمات  الأّن 
جماليات ال�سكل، لذا جندها وقد اأثرت ق�س�سها باأدوات التعبري والتاأثري ور�سم احلدث من 

خالال عالمات الرتقيم.

وتت�سم اأي�سًا اأي لغة الكاتبة اأنها اأداة يف ر�سم ال�سورة، مما يرينا يف نهاية املطاف 
من  وتكرث  املتعددة،  والنعوت  وال�سور  املحببة  الت�سبيهات  مع  باحلركة،  ناب�سًا  عماًل 
وامل�سارع« هما  »املا�سي  الفعلني  اأن  اإاّل  واالأمر«  وامل�سارع  »املا�سي  االأفعال  ا�ستخدام 
ال�سائدان عندها، كذلك النعوت وال�سفات التي تعطيها ل�سخ�سياتها تدلل على عمق العالقة 
مع الن�س، وا�ستخدامها للف�سل والو�سل، اأي اأنها تعطف جملة على جملة على �سبيل املثال 
ها الق�س�سي، مما يرينا و�سفًا هادئًا يحمل ال�ساعرية  ال احل�رش، وهذا مبثوث يف ثنايا ن�سّ
اأحيانًا »الربد الت�سق بج�سدها، قدماها ويداها مكعبات من جليد، قف�س من ذهب، يقطنه 
بلبل جميل اأخر�س، اأريكة مريحة من العاج، نافذة عري�سة مطلة على اأ�سواء املدينة الرثية 
اأفران ال�سم�س، زهور ملونة متالأ البلكونة التي تق�سي فيها لينة كّل وقتها  امل�سنوعة من 

ت�سمع مو�سيقى ناعمة، واأحيانًا اجلاز، حتّدث الع�سفور ال�سامت« )57(.

خا�سًا  اأ�سلوبها  يكون  لغة  �سناعة  يف  جنحت  القا�سة  اأّن  نعتقد  اللغة  يخ�س  فيما 
بها، اأي اأنها قد تعرف يف امل�ستقبل من خالل منط بنائها الفني ولغتها املحملة باالأفكار 
وال�ساعرية، وحاالت الت�سوير وال�رشد الو�سفي اأو احلواري اأحيانًا، وهذا يدفعنا للقول باأن 
اعتناء االأديب بلغته يدلل على �سخ�سيته وثقافته وفكره، ويكون قد �سنع عماًل فنيًا خا�سًا، 

الأن اجلودة يف العمل وعدمها يدلالن على ذات االأديب وفكره.
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ال�سخ�سيات:  2 .

اإاّل  ق�س�سي  عمل  يوجد  وال  الفني،  العمل  بناء  يف  وموؤثر  فاعل  عن�رش  ال�سخ�سية 
بال�سخ�سية، ويزداد اأثرها يف الق�سة الق�سرية، الأنها اأي الق�سة الق�سرية ال حتتمل التفا�سيل، 
فيكون حيزها �سغرياً، بذا تربز اأهميتها يف البناء، كما اأّن ال�سخ�سيات هي املحّرك للحدث 
وال�سانعة له والباحثة عن تطويره حتى ت�سل املرحلة اإىل النماء وجت�سيد نقطة التنوير، مما 
يجعل ال�سخ�سية واحلدث يتداخالن، اإذا ا�ستطاع الكاتب دمج ال�سخ�سية يف احلدث، في�ّسهل 

ذلك يف اإظهار اجلوانب املتعددة يف ال�سخ�سية.

اأّن معظم  اإاّل  اأماين اجلنيدي، واإمنا جندها متعددة،  ال�سخ�سية واحدة عند  لذا مل تكن 
�سخ�سياتها ت�سعر وكاأنهم اأبناء احلواري واحلارات واالأزقة واالأماكن املو�سوفة يف البناء 
الفني للحدث، فهي مل تخلق �سخ�سياتها، واإمنا اأخذتهم من واقع فّعال، ونفخت فيهم روح 
التفاعل مع احلدث، فعّرفتنا على ال�سخ�سية الهامة اأو الرئي�سة كما هي �سخ�سية )اأبو عزت( 
الذي قارب املئة من عمره، وكيف خلفت االأثر يف غريها، كما فعلت مع �سخ�سية ماجد الذي 
الثالث يف ق�سته )رجل  العز مع ن�سائه  اأبو  ال�سهيوين، و�سخ�سية  الغدر  غدا معوقًا نتيجة 

ذكي ون�ساء بليدات(.

يف  متفاوتة  اأنها  اإاّل  اجلنيدي،  اأماين  معها  تعاملت  التي  ال�سخ�سيات  هي  كثرية 
اأو  الهام�سية  اأو  امل�سطحة  اأو  البليدة  ومنها  احلدث و�سناعته،  املوؤثرة يف  فمنها  اأهميتها، 
الب�سيطة اأو املعقدة، اأو التي حتمل ازدواجّية يف املوقف وال�سخ�سية معًا، مبعنى اأنها تعي�س 
يف �رشاع داخلي وخارجي نتيجة لعوامل متعددة، كما هي �سخ�سية )اأبو منال( يف ق�سة 
)خلف ال�ستار( الذي يعي�س �رشاعًا جاّداً، جتاه منال، فهو يراها غريبة عنه، واإن كانت ابنته، 
وهذا يعود لرت�سبات املا�سي، عندما تزوج والده ابنة خالته التي تربت يف حجرته، وكان 
يتعامل  لذا جنده  منال وغريها،  ال�سلبي يف حياته جتاه  االأثر  ترك  اأخته، مما  اأنها  يعتقد 
معها بنمطني خا�سني، مرة يرى فيها �سورة البنت التي هي من �سلبه ومرة يرى اأنها فتاة 
ت�ستهيها نف�سه، فيقع يف �رشاع م�ستدمي، مما يظهر ذلك يف ت�رشفاته وتوجهاته، فنجده 
ع�سبيًا، مزاجيًا عاطفيًا، حاداً، رقيقًا قا�سيًا، يخاف عليها من كل �سيء، يريدها لذاته، وغري 

ذلك )58(.

ومبا اأنها عّددت يف اأمناطها ال�سخ�سية، جندها ت�ستخدم اأ�ساليب متعددة كي تو�سح 
التداعي  اأ�سلوب  ثّم  اإىل احلوار، ومن  واأخرى  ال�رشد والو�سف،  اإىل  �سخ�سياتها، فمرة تعمد 
واحلوار الداخلي، مما يرينا حتركًا خا�سًا لل�سخ�سية وهي توؤطر احلدث اأو تتدخل يف ر�سمه 

و�سريورته.
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لقد ا�ستطعنا اأن نتعرف على كثري من ال�سخ�سيات وم�ستوياتها الفكرية، دون اأن تتدخل 
القا�سة يف توجيه �سخ�سية معينة اأو ر�سم حدث ل�سخ�سية من �سخ�سياتها، وهذا يوؤدي اإىل 
خلق ق�سة متما�سكة يف لغتها وبنائها التكاملي، وجندها اأي�سًا ال حتفز القارئ على كره اأو 
حمبة �سخ�سية معنية ب�سورة فوقية اأو توجيهية، واإمنا تفاعلها مع �سخ�سية بذاتها وا�سفاء 
ال�سفات والنعوت االإيجابية تدفع القارئ اأن يتتبع خطوات هذه ال�سخ�سية ويتفح�سها اأكرث، 
حتى ي�ستيقن �سحة نواياها اأو عدمها، وهذا ما جندها تفعله مع �سخ�سية والد منال »ت�سلل 
اقرتب  بانت�ساء،  تنف�س  غرفتها«  باأجواء  حّلق  �ساحرة،  بغيبوبة  �سعر  غرفتها،  فتح  اإليها، 
منها، تلم�س كتفها، �ساألها: كيف حالك؟ بداأت احل�رشات تنت�رش على ج�سدها، تل�سعها، نف�ست 
بحثت عن  عنه، حكت جلدها كاحلرباء،  نف�سها  اأبعدت  اأبي.  يا  بخري  بجفاء:  رّدت  نف�سها، 
حقيبتها: علّي واجب مدر�سي. خرج يتمتم. ا�ستغفر اهلل. ذهبت احل�رشات عن ج�سدها، توقفت 

عن احلك الذي يالزمها كلما حاول والدها االقرتاب منها« )59(.

يف  مري�سة  اأنها  اأو  املزدوجة،  التطلعات  ذاته  ال�سخ�سية  جت�سيد  حتاول  القا�سة  اإّن 
ة مع �سخ�سياتها الأن »الفني لي�س قول كّل ما يخطر على  ذاتها، فهي تتعامل بفنية خا�سّ
البال، كما اأّن الفني لي�س جمرد تقنيات حتّرك زمن الق�س وال جمرد ا�ستعارة هياكل ب�رشية 
نفرع بها خطابنا، وال جمّرد ت�سكيل حوار بهذا اخلطاب« ، بل الفني هو اأي�سًا، »مواقع روؤية 
النف�سية  البواطن  االآخرين  تعّرف  وكاأنها   ،)60( املختلفة«  لغاتها  وهو  ال�سخ�سيات  لهذه 
ل�سخ�سياتها ودالالتها الرمزية، وهذا يعمق العالقة مع العمل االأدبي »ويبني لنا كيف اأنه 

يعرب دون اأن يفطن اإىل ذلك �ساحبه- عن اأعماق النف�س الب�رشية ولغتها وتخييالتها« )61(.

فتكون القا�سة قد جنحت يف ن�سج العالقة مع ال�سخ�سيات، وت�سوير امل�سري الذي اآلت 
اإليه معظم �سخ�سياتها، اي اأّن ق�ستها )خلف ال�ستار( تك�سف عن نتيجة ال�رشاع املحتدم على 
لل�سخ�سية ذاتها، فاأبو منال �ساحب  الداخلي  ال�سخ�سيات، وال�رشاع  ال�رشاع بني  نوعيه، 
العاطفة، ينتقل من  والع�سبية، فهو متقلب  انفعاالته  الق�سة، تظهر  الفاعلة يف  ال�سخ�سية 
يبت�سم، ومن ثم يغ�سب ويثور ويعامل حميطه  اآخر، فقد  اإىل  اآخر، ومن موقف  اإىل  انفعال 
باملنطلق الذي يراه اأو ي�سيطر عليه، وترينا كذلك الرغبة اجلن�سية امل�سيطرة عليه جتاه )منال( 
وهي الرغبة املرت�سبة يف ذهنه منذ زمن بعيد، وكذلك حرمانه من حتقيق هذه الرغبة ولو 
اإىل حني، فلو ا�ستطاعت �سخ�سية اأبي منال اأن تفلت من زمام الرقيب )الداخلي اأو اخلارجي( 

»الأمكنها التعبري عن نف�سها ب�سورة �رشيحة قد توؤذي �سالح الفرد باملجتمع«)62(.
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�سفات  تبدل  جندها  لذا  املكبوتة،  الرغبة  حتقق  كي  نف�سها  تبني  هنا  فال�سخ�سية 
ال�رشاع  ا�ستئناف  اإىل  ب�سلوكياته املختلفة، وهذا يو�سل  اآخر  اإن�سان  للك�سف عن  ب�سفات، 
اأن  اآفات املجتمع دون  اإن�سانًا �رشيراً، واآفة من  اإظهار  اإىل  اأي�سًا  متعدد االأوجه، مما يوؤدي 
تت�سح املعامل للنا�س جميعًا، واإمنا من ال�سهل على املتب�رش يف الن�س احلقيقي اأن يتو�سل 

اإىل هذه النتيجة.

وكذلك ترينا �سخ�سيات متعددة، كل يقوم بعمله املنيط به، دون النظر اإن كان �سلبيًا اأم 
اإيجابيًا، فمثاًل �سخ�سية )ماجد( على الرغم من اإعاقتها اإاّل اأنها اأخذت تر�سد حركة املجتمع 
اإاّل اأنها متتع  باأ�رشه، حتى ات�سحت �سلبياته اأكرث من اإيجابياته، وجند ال�سخ�سية الوطنية 
ن�ساء،  تزوج ثالث  الذي  الرحيم،  عبد  ال�سيخ  �سخ�سية  كما هي  ال�رشيعة،  وفق  على  نف�سها 
لكنه كان يرف�س التعامل مع اليهود، ويرف�س وجودهم يف فل�سطني، فالقا�سة هنا تظهر 
امللمح االإيجابي يف �سخ�سية ال�سيخ، املتمثل يف رف�سه لال�ستيطان، ومن ثم تعار�س تعدد 
الزوجات لكن باأ�سلوب مقنع ال ا�سفاف فيه، فكاأنها توؤكد التوتر الذي تعي�سه �سخ�سية ال�سيخ 
يف حياته، فهو مزواج حمب للن�ساء، اإاّل اأنها تظهر حياته داخل اأ�رشته، فهي مل تعمد اإىل جلب 
روؤية اجتماعية اإىل جانب فكرتها، لذا اكتفت بتاأطري �سخ�سيته وفق ما جاءت بها، بحوارها 
�سخ�سية احلاخام الذي نكرته، اإذ مل تعطه ا�سما وال �سفات، بل جعلته يحمل �سفات املكر 

والنميمة، وجعلت منه ثعلبًا اأو ي�سلك �سلوكيات الثعلب للو�سول اإىل هدفه.

الرغم من  جمموعة من املواقف من قبل �سخ�سياتها، تو�سح قلقها وتوتراتها، على 
تفاوت التاأثريات اخلارجية والداخلية على تلك ال�سخ�سيات، فهي حتاول اإظهار االأمرا�س 
الع�سابية والنف�سية التي تظهر عوار�سها عند بع�س �سخ�سياتها، كما هي �سخ�سية )والد 
منال( مرة اأخرى، و�سخ�سية احلاخام، »فاأبو منال يت�رشف مع منال على اأنها ج�سد ي�ستهى، 
علمًا اأنه يقر اأنها ابنته، وهذا عائد ملردودات مرحلة الطفولة، عندما تزوج والده من ابنة 
خالته، التي رّباها يف كنفه، فكان والد منال يرى فيها اأخته، واإن كانت ابنة خالته، التي 
تزوجها والده بعد وفاة خالة منال )اأم اأبي منال( التي ربتها واعتنت بها« لذا جند �سعوره 
ة تقول: اإّن كثرياً من ت�رشفاتنا يعود اإىل بناء  جتاه منال من تر�سبات الطفولة، وكاأّن القا�سّ
مرحلة الطفولة، فهي اأي املرحلة هاّمة جداً، يجب احلفاظ على دميومتها باالإيجابية، وهذا 
حة واملعقولية، اإاّل اأن االإن�سان عندما ي�سل اإىل مرحلة معينة عليه اأن  االأمر فيه كثري من ال�سّ
ي�سع �سوابط حتول دون تاأثريات متعددة عليها على قدر امل�ستطاع، الأّن ما اأقدم عليه والد 

منال اأّدى يف نهاية املطاف اإىل �سياع منال، وانحرافها واتباع �سهواتها.
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وهذا ما جنده يف �سخ�سية احلاخام، الذي نكرته، فجعلت من ن�ساأته العن�رشية مدخاًل 
من  والن�ساأة  الطفولة  مرحلة  جتعل  فالقا�سة  اخلا�سة،  امللذات  عن  والبحث  والغدر  للقتل 
املراحل الفاعلة يف بناء �سخ�سية االإن�سان ودميومة عطائه، ومتوجات مواقفه اأو �سالبتها، 
ا�ستغالل، فهو بذلك ي�ستخدم قدراته  اأب�سع  فاحلاخام يود االحتفاظ بال�سحية ال�ستغاللها 
والغرية  وال�سك،  باحلقد،  نف�سه  »متوجًا  �سيء  كّل  على  احل�سول  يف  واجل�سدية  الذكائية 

واالنتهازية، وال�سعور بالهجر، والالأمان وبالدونية واالإثم« )63(.

اأما ق�ستها )من وراء زجاج( تعر�س �سوراً الأربع �سخ�سيات لكّنها تركز على ثالث 
�سخ�سيات، الرجل االأنيق الذي يجل�س داخل الزجاج واملراأة االأنيقة املتجهمة زوجته، واملراأة 
يبحث عن  الق�سة  اأن من يف  ترينا  فالقا�سة  اأخرى،  اأي عالقة  اأو  تبحث عن �سديق  التي 
عالقة خا�سة، ومل حتدد املكان بامل�سمى، اأو ال�سخ�سيات كذلك، واإمنا الو�سف هو امل�سيطر 
وقد اأعطت كالًّ و�سفه، وكاأنها تريد ترميز تلك ال�سخ�سيات واالأمكنة التي يتواجدون فيها، 
اإاّل اأنها تريد اإظهار العالقة والبحث عنها يف مكان حمدد غري معرف، اإاّل اأن لكل �سخ�سية 
طريقتها املميزة يف التعامل مع غريها، واإن مل ن�ستطع التعارف على ال�سخ�سية القلقة دون 
غريها، وكاأنها تقول: اإن االإن�سان بحاجة اإىل التجدد يف احلياة، فالرتابة يف العالقة تو�سل 
اإىل امللل والتمرد، لكن �رشعان ما تعود ال�سخ�سيات اإىل دورتها االأوىل، اأو منطلقها االأول 
يف احلياة، واإظهار القلق الذي يعرتي �سخ�سية املراأة الباحثة عن خال�س من خالل العالقة، 
اإاّل اأنها تعود اإىل �سوابها، بعد قرع جر�س الهاتف »رّن جر�س هاتفي املحمول: اإنه زوجي. 

يقول: ح�رّشي ع�ساء فاخراً خلم�سة اأ�سخا�س �سنكون يف البيت بعد �ساعة« )64(.

�رشائح  على  تعتمد  �سخ�سياتها  بناء  يف  اجلنيدي  اإن  للقول:  دافعية  يخلق  تقدم  ما 
تنتقيها من الواقع، وهذا يجعل لق�س�سها نكهة خا�سة، فهي بذلك تكون قريبة من نفو�س 
وناقلة  للمجتمع  ناقدة  فهي  الأنوثته،  اأو  لذكورته  اإن�سان  م�ساعر  تخد�س  ال  حيث  القراء، 
لهمومه عرب �سخو�سها دون متييز، لذا جندها تر�سم لوحات عرب �سخ�سياتها جاهدة على 
ت�سخي�س ال�سلبيات، الفتة االأنظار اإليها بغية اخلال�س منها، اأو عالجها تدريجيًا« فتكون 

�سخ�سياتها حاجة اجتماعية وفنية معًا.

نهاية قصصها:
النهاية  اأمناطًا متعددة فهي متنوعة، منها  تتخذ  الق�س�س عند اجلنيدي  نهايات  اإن 
ت�سري  الذي  املنطقي  للت�سل�سل  م�سار حتمي  التقليدية، وهذا  الق�سة  بها  تت�سم  التي  املغلقة 
ة، كما اأن هناك النهاية املفتوحة التي ترتك الفر�سة للمتلقني  وفقه جزيئات احلدث يف الق�سّ
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اأكرث فاعلية وداللة عميقة  النهاية  الروؤى جتاهها وهذه  للم�ساركة يف �سريورتها، وخلق 
وكاأن الكاتب يف مثل هذا النوع من النهايات، يتعامل بق�سدية هادفة الإثارة املتلقني جتاه 
النهاية التي مل يحدد معاملها، بل يريد تفعيلها وحتديد كينونتها وو�سع الت�سور اخلا�س 

بها، اإثراء للمو�سوع.

فالق�سدية عندها ظاهرة جتاه نهايات ق�س�سها، اإن كانت مغلقة اأم مفتوحة فهي تخلق 
ة من ق�ستها، علمًا  فاعلية، وجتعل املتلقي متفاعاًل، يحمل االإرث املتجدد الذي تريده القا�سّ
اأربع �سفحات )من  فاأق�رشها جاء يف  الطول،  اأن جمموعتها ت�سم ع�رش ق�س�س متفاوتة 
وراء زجاج( واأطولها وقعت يف اأربع و�سبعني �سفحة، اإاّل اأّن لكل نهاية خا�سية متتاز عن 
غريها، وهذا يدلل على قيمة احلدث الذي تر�سمه القا�سة؛ مبعنى اأنها على دراية فيما تكتب 

وما مل تكتب، وكيف جعلت هذه اخلا�سية تالزم نتاجها الق�س�سي.

ق�سة )بيتنا( تقف باملتلقي اأمام نهاية تدلل على ال�رشاع القائم »اأغلقوا الباب وذهبوا 
ميار�سون حياتهم واأنا اأمار�س طقو�س دفني يف قرب باالأجرة ي�سّمى بيتنا، اأنتظر طرقهم على 
بابي لي�سحبوا رجاء مني الإمتام �سفقة بيع مربحة حتت ا�سم زواج. هذه حكايتي. اأطلقي 
ي لكل قطة متّر باجلوار اأّن اأخي لب�س ربطة عنق �سوداء، وبيته �سكنه االأغراب،  مواءك، ق�سّ
اأنك جمرد  اأظنك االآن حمدت اهلل  اأجرة املوت فيه،  اأملك  واأنا كفنت بال�سواد الأدخل قرباً ال 

قطة!« )65(.

اإعطاء  دون  حتول  التي  القيم  على  والثورة  والتمرد  االحتجاج  )بيتنا(  نهاية  ُتظهر 
عليها،  امل�سائب  تتكالب  وكيف  وطفلتها،  ال�سهيد  زوجة  باملراأة  ممثلة  حقهم  املحرومني 
اأجرته  متلك  وال  قرباً  جعلته  الذي  البيت  حماب�س،  ثالثة  رهينة  فهي  بها،  يحدق  واخلطر 
ال�سهرية، ثم املجتمع الذي يحا�رشها ممثاًل باأ�رشتها واأ�سقائها، و�رشاعها مع نف�سها جتاه 
ابنتها رجاء التي تخاف عليها من اأهل زوجها، عندما يقدم اأ�سقاوؤها على تزويجها عنوة، 
حرية  من  متتلكه  ملا  حياتها  وتتمنى  القطة  تخاطب  فهي  حياتها،  تبعات  من  للخال�س 

احلركة ومقدرتها على احلياة دون تدخل االآخرين.

فالق�سة بنهايتها تقدم حتلياًل جلوهر العالقة بني الفئة املحرومة وامل�ست�سعفة من 
املجتمع ممثلة »باملراأة االأرملة واأوالدها« وبني حميطها املجتمعي ممثاًل باأ�رشتها واأقرب 
اإذ كل منهم يعي�س حياته، ويبحث عن ملذات الذات غري مكرتث  املقربني لديها )االأ�سقاء( 
احللقة  يلزمون  العادات يف حني  على  يتمردون  اأنهم  اأي  به،  وقيم حتيط  وتقاليد  بعادات 

ال�سعيفة )املراأة( بالتم�سك بها...
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فالنهاية ت�سور حالة االمتهان الذي يعي�سه من فقد معيله االقت�سادي، فتظهر مدى 
االمتهان الواقع على عاتق اأولئك، ومدى الظلم املكثف الذي يعاين منه املحكومون بالقيم 
واملحيط، وكاأنها تنذر بانهيار منظومة القيم االيجابية التي بقيت لدى النا�س، بدافع اجلوع 
والرغبات والغرائز، حتى اأن الوطن غدا يف مهب الريح ي�سكنه االأغراب بعد ال�سيطرة عليه، 
بعد اأن تتحكم يف م�سريه النفو�س ال�سعيفة املتهالكة على ا�سباع امللذات، التي ت�سيطر على 

من ت�سيطر عليه من النا�س، الذين يتهافتون على فتات الغنيمة.

اأما نهاية )من وراء زجاج( فنجدها تعيد االإن�سان اإىل ر�سده، وكاأّن رنني جر�س الهاتف، 
ايذان بعودة االإن�سان اإىل ر�سده، والتوكيد على احلياة ال�سوّية، فمهما خرج االإن�سان عن طور 
حياته فاإنه �رشعان ما يعود اإليها، مبعنى اأن النف�س متتلك طموح التغيري يف اأ�سياء كثرية، 
اإاّل اأنها ال ت�ستطيع اال�ستحواذ على طموحها، فتكون حلظة العودة اليقينية اإىل الذات واحلياة 
االآ�رشة للجميع »رّن جر�س هاتفي املحمول: اإنه زوجي. يقول، ح�رّشي ع�ساًء فاخراً خلم�سة 
التوازن فاعلة هنا، على الرغم  )66(. لذا جند حالة  اأ�سخا�س. �سنكون يف البيت بعد �ساعة« 
وبالذات  الب�رشية،  النف�س  تعي�سها  التي  الرتيبة  احلياة  اإىل  الكاتبة  توجهه  الذي  النقد  من 
املراأة، فهي تتلقى االأوامر وعليها التنفيذ، مما يعيدها اإىل الغرق يف تفا�سيل احلياة اليومية 

وهمومها.

اأما نهاية )رجل ذكي ون�ساء بليدات( تاأتي لتظهر اأفق النف�س احلزينة واملتهالكة على 
امللذات مع اخلداع امل�ستمر جتاه الطموح اخلّداع )رد اأبو العز: كل واحد ميكنه م�ساهدة كذاب 
لو نظر اإىل مراآة، وخرج تاركًا عبد الوهاب »ومن غري ليه« الريح تهّب على وجهه من كل 
اجتاه. االأفق يف اجلانب االآخر بدا اأجمل، هناك »ن�ساء مرتددات« وال بندقية م�رشوقة، وال 
ا�سم »اأبو الكذاب«. قال يف نف�سه: لي�س مهمًا اأين اأكون »�ساأبدّل املكان« وال مع من اأكون، 
»�ساأبدل الن�ساء« املهم اأن اأبقى اأبو العز يف اأي مكان، اأنا ذكي والبليدات ميالأن االأر�س()67(.

العز اجلديد، جعلتنا نراه وهو  اأبو  النف�سي واحلرية جتاه واقع  الهزل والبوؤ�س  اإن جو 
اأفقه احلا�رش، لذا يحاول احياء  اأن �سّدت مغالق  ي�ستعيد ما�سيه املتماوج والرمادي، بعد 
للما�سي،  روؤية مغايرة  النا�س على وفق  القائم، فكلما عامله  واقعه  لي�ستعي�س عن  تراثه 
حياته  مالمح  تغيري  يحاول  وكاأنه  العز،  اأبي  نف�س  يجوالن  وهما  واحلزن  ال�سحن  نلم�س 
ا�ستبدال  فقرر  ما�سيه،  مع  النف�سي  عمقه  يف  املمتدة  بجذوره  االرتباط  بعد  املعا�رشة، 
مقتنيات املحيط بدءا من ال�سكن واالأ�سدقاء و�سواًل اإىل الن�ساء، حتى يبقى يعي�س يف اأفقه 

الذي يعيد جمده وبندقيته امل�رشوقة.
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لكنه مل  اإىل عمق كبري،  اأماين اجلنيدي ميتد  والقيم يف ق�س�س  االأعراف  التمّرد على 
ياأت على �ساكلة ال�سخب، واإمنا يت�سلل اإىل النف�س والفكر بطماأنينة ويقني فاعلني، فتكون 
نهاية ق�سة )اأرملة برداء مزرك�س( نهاية من نوع خا�س، مبعنى اأنها تظهر عدم عدالة بع�س 
العادات والقيم، فحاولت خلق قيم وثقافات خا�سة بها »داأبت على تعلم ال�سحك مع اأطفال 

يعي�سون ال�سحك ح�سارة ومنط حياة، اأ�سدقكم: كان اأ�سعب ما تعلمته« )68(.

اإىل  للقائم داعيه  الرف�س  تاأزف، وتر�سم مفارقة حتمل حاالت  النهاية  من هنا نرى 
بناء ثقافة جديدة )ال�سحك( وهذا يعني �سخرية مّرة جتاه احلياة بنظمها املختلفة. وكاأنها 
تريد ثقافة ال�سحك بداًل من ثقافة احلزن والبكاء امل�ستمرين مع النا�س منذ عرفتهم احلياة، 
لذا جندها وقد و�سّعت دائرة ال�سحك كي ت�سبح اأ�سلوب تن�سئة بداًل من حالة عابرة يخافها 

النا�س، وكاأن حاالت ال�سحك عابرة يف حياة ال�سعوب التي تنتمي اإليها.

وقد حتافظ الق�سة على الت�سل�سل الزمني الذي يعي�سه النا�س، مما يرينا عر�سًا للحدث 
يظهر من خالله البناء املتما�سك، مت�سمًا بوحدة االنطباع اخلا�س، واإن كان احلدث ال�سيا�سي 
اآثاره الفعلية على �سنع احلدث ودميومته »اأدرت الكر�سي الذي اأجل�س عليه، ذهبت اإىل  له 
غرفتي الأ�سجل ق�سة ال�سيخ واحلاخام، اعتزلت ر�سد النا�س الأبداأ ر�سد الكتب، ذابت �سمعات 
اأتقن القراءة والكتابة يف عام واحد تاأجل ع�رشين عامًا، لعلي ذات يوم  اأن  و�سمعات قبل 
اأ�سيء �سمعي انت�ساراً حني اأخرج قاتل عبد الرحيم من احلرم، فال بنات الكوال وال رجال 
اإذا مل يكونوا جميعًا  اإخراج احلاخام من احلرم،  الدموع بقادرين على  اأطفال  الن�سوان وال 

عقاًل بال قلب« )69(.

والتمرد  النقمة  التي حتمل  للمفارقة  الكاتبة �سورة  النهاية تت�سح معاملها، وتر�سم 
والثورة على احلياة بنظمها املختلفة، فلي�ست حالة االعتكاف للح�سول على املعرفة �سافية 
للتحرير وال التحرر الق�رشي الذي يعي�سه املجتمع ممثاًل باملراأة قادر هو اأي�سًا على حتقيق 
التحرير، وكذلك الرجال الذين لهم �سمة خا�سة يف حياتهم، وتتمثل يف البحث عن املراأة 
من اأجل ال�سهوة وال اأطفال الدموع، اأي اأن البكاء والتحول والتقول ال يفيدون �سيئًا، واإمنا 
يتمثل التحرر يف الوحدة الفكرية والثقافية للنا�س جميعًا حتى ت�ساء �سمعة التحرير ممثلة 
وهذه  للتحرر،  خال�سة  رمزية  وهذه  اخلليل،  يف  االإبراهيمي  احلرم  من  احلاخام  باإخراج 
احلتمية جاءت بعد اأن عرفتنا الكاتبة على جزيئات احلياة بتفا�سيلها الدقيقة، وهذه االأمور 
هي بحاجة »اإىل فنان ميتلك قدراً مميزاً من احل�سا�سية ليلجاأ اإىل ظلمتها واإعادة تركيبها 

فنيًا« )70( حتى يت�سح لنا اأّن كل �سيء مر�سوم فنيًا بدقة ودراية واأناة.
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وهناك النهاية املبنية على احللم والطماأنينة، حتى ت�سيد بالعدالة الغائبة واالإن�سانية 
الهادئة  العفوية  الطريقة  ترينا  التي  عودة(  له  )امل�سيح  ق�سة  منها  جاءت  لذا  امل�ستلبة، 
واالأ�سلوب ال�ساعري املوحي، وتداخل االأزمنة واملواقف، »و�سعت يدها على بطنها وقالت: 
اأحيا امل�سيح ما قتل فينا ثم عاد، كل �سيء على ما يرام ما دمنا نبت�سم ونبكي. كم اأ�ستاق 
امل�سيح  اإىل عودة  النا�س  ايجابية حيث يطمئن  )71( تعد هذه نهاية  �سيعود بال ريب«  اإليه! 

وينتظرونها، وهذا االأمر يحتاج اإىل يقني عقدي وثقافة حازمة.

اأما ال�سخرية فقد وجدت مكانها يف نهاية ق�سة )عامل حتكمه احل�رشات( »كتبت على 
ال�رشيط عنوانًا. عامل حتكمه احل�رشات« )72( وهذا من باب النهاية املغلقة اأو املحرية اأو التي 
العاملي اجلديد  النظام  التي خلفها  االأزمات  ا�ستجالء  الغو�س يف احلدث حتى  اإىل  حتتاج 
ومثل ذلك ينطبق على نهاية ق�سة )االأ�ستاذ رجب( »اأدار وجهه اإيل و�ساألني: ما ا�سم م�رشحية 
غّوار التي حدثتني عنها يا �سادي؟« )73(. ونهاية ق�سة )خلف ال�ستار( ترينا حالة ال�رشاع 
املتجدد اأو املتوارث اإذا جاز التعبري، مبعنى اأن ال�رشاع الذي عا�سه اأبو منال منذ �سغره حتى 
نهايته، متثل يف اجليل الثاين اأو الذي يليه، فيكون ال�رشاع نتيجة حتمية تو�سل اإىل حاالت 
من الدمار والالمباالة جتاه االأ�سياء »�سحك ب�سوت متقطع. بكى، حك، بكى: �سيحرتق العامل 

بعود كربيت، �ستجف الدموع كما ت�سمت ال�سحكات، وت�سقط ال�ستائر« )74(.

وكذلك نهاية ق�سة )�سيء غام�س( مل تخرج من دائرة التفاوؤل اأو الت�ساوؤم »ردت والدمع 
يرتقرق يف عينيها احلكيمتني تنظر اإىل �سباك كنتها التي تقف ن�سف عارية عند ال�رشفة: 

�سيء غام�س يحدث لك، لطننيك هذا �سبب« )75(.

اإّن م�ساحة وا�سعة تظهر حاالت الت�ساوؤم والتفاوؤل معًا، مبعنى اأّن االأمل يجاور ال�سك 
حالني  خلق  يف  منفردة  اجلنيدي  اأماين  �سنع  من  يكن  مل  االأمر  وهذا  احلياة،  من  والريبة 
نقي�سني يف نهايات الق�سة، واإمنا نرى ذلك وقد �سغل بال كثري من املبدعني بدءا من األبري 
اأن نتخيل  األبري كامي »علينا  قاله  اإدري�س، وهذا ما  كامي وحتى جنيب حمفوظ ويو�سف 

�سيزيف �سعيداً« )76(.

نهاياتها  العام، ومتكنت من جعل  البناء  نواياها، من خالل  الكاتبة �سادقة يف  اإّن 
حمكمة فاعلة، وهذا يجعلها اأقرب اإىل دائرة التميز والعطاء من الدائرة االأخرى.
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اخلامتة:

ال�سفحات ال�سابقة جتعلنا ننتهي اإىل نتيجة مفادها اأّن القا�ّسة اأماين اجلنيدي 
و�سعت لبنة يف ج�سد الق�ّسة من خلل جمموعتها )رجل ذكي ون�ساء بليدات( التي 
ت�ّسم ع�رش ق�س�س متفاوتة الطول، ومتعددة الأفكار، لذا ل بّد من ت�سجيل ما تو�سل 

اإليه البحث فنقول:

فتكون  واالجتماعية،  ال�سيا�سية  منها  املتعددة،  بال�رشاعات  تعج  الكاتبة  بيئة  1 .
ال�سهاينة  الفل�سطينيون-  )العرب  ال�رشاع  ركني  بني  ال�رشاع  حمور  االأر�س 
املحتلون(، وكذلك �رشاع القيم والثقافات والعادات والتقاليد، وهموم الطبقات 
وترينا  واليتامى،  االأرامل  بحقوق  ممثلة  املحرومني،  حقوق  وهتك  امل�ست�سعفة، 
من  حاالت  اأو  م�سبقة  اأنانية  على  تدلل  التي  املواقف  من  كثري  يف  االزدواجية 

الرف�س العابر.

وقد  فل�سطني،  يف  العربية  الق�سة  كتاب  من  الثالث  اجليل  اإىل  الكاتبة  تنتمي  2 .
اإىل  العنوان و�سواًل  الفني بدءاً من  اإىل حد بعيد يف نهجها  اأن تتمايز  ا�ستطاعت 

البناء العام لن�سو�سها الق�س�سية.

االأر�س حّرة واالإن�سان كذلك حّر  االأدبي �سمولية، مبعنى تريد  ثورتها يف ن�سها  3 .
هموم  تظهر  اأنها  اإاّل  اأنثى،  اأم  ذكراً  كان  اإن  النظر  دون  االإيجابية،  وقيمه  بفكره 
املراأة باأ�سلوب نا�سج ال يقوم على اال�سفاف والتحري�س واللغة الهجومية، واإمنا 

جند لغتها مفعّلة باأ�سلوب يدلل على ن�سج اإيجابي يف الفكرة واالأداء.

لغتها وا�سحة يف ق�سابة العر�س والبناء، واأن متيل اإىل العامية يف بع�س املواقع،  4 .
اأي اأنها ت�سع بع�س احلوارات باللهجة املحكية، وتكون اأقرب اإىل الكالم اليومي 
مل  العامية  اإىل  والتوجه  ق�س�سها،  من  متعددة  مقاطع  يف  النا�س  بني  املتداول 

يقطع متعة التلقي مع الن�س واإن كان ي�سكل مثلبه ال حت�سب للكاتب.

لبناء  خدمة  يفعله  اأن  يجب  الذي  الدور  من  املجتمع  طبقات  من  اأحداً  تعف  مل  5 .
جمتمع مت�سامن ومتفاعل مع بيئته، فهي تنقد النا�س لعدم اعتنائهم بالبيئة كما 

ال يعتنون بال�سيا�سة وبناء املجتمع.



200

- قراءة حتليلة نقدية في مجموعة كرمة في ظالل احلرم 

أ.د. نادي ساري الديكأماني اجلنيدي القصصية / »رجل ذكي ونساء بليدات«

�سخ�سياتها مل ت�سنعها، واإمنا اأخذتها من البيئة، وفّعلت اأدوارها دون تدخل منها،  6 .
فلم جند االثقال واال�سفاف يف الن�س اأو التدخالت ال�سارة ببناء الن�س وال�سخ�سية، 
مما يجعل حاالت التالقي يف الن�س متعبة، لذا جندها فاعلة يف بنائها، �ساحبة 

�سخ�سية وا�سحة دون مواربة.

اأما نهايات ق�س�سها فكانت تنم عن دراية وتكثيف للحدث، ومل تكن واحدة، واإمنا  7 .
جندها متعددة، كما هي االأفكار التي ناق�ستها، وكما هي اأمناط البناء العام للق�سة، 
فمرة تعمد اإىل ال�رشد واأخرى اإىل احلوار، وال�رشد واحلوار معًا، ومن ثّم جندها تعمد 
اإىل املبا�رشة، ومن ثّم اأفادت من حالة اال�سرتجاع وبع�س التقريرية اأحيانًا التي 
مل تثقل بها ن�سها، وكذلك جندها تفيد من البناء الروائي يف بناء ق�ستها، كما 
منها  �سكاًل  الرواية  اإىل  اأقرب  التي هي   ، ال�ستار(  )من خلف  ق�سة  مع  احلال  هو 
اإىل الق�سة. وذلك لتعدد االأمكنة وات�ساع االأزمنة، زيادة على و�سف االأ�سياء بدقة 

ة. ودقائق االأمور، فتكون الق�سة اأقرب اإىل البناء الروائي منها اإىل الق�سّ



201

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد العشرون - حزيران 2010

اهلوامش:

م. لقاء خا�س مع الكاتبة يوم: الثالثاء، 28/ 8/ 2007. 1

، دار االآداب بريوت،  مينى العيد، فن الرواية بني خ�سو�سية احلكاية ومتيز اخلطاب، ط1. 2
1998، �س110.

 ، 3 .1997 الكويت،  عدد3،  ج25،  الفكر،  عامل  والعنونة،  ال�سيموطيقًا  حمداوي،  جميل 
�س107.

. اأحمد فر�سوخ، جمالية الن�س الروائي، دار االأمان، الرباط، املغرب، 1996م، �س15. 4

هـ.  معجب العدواين، ت�سكيل املكان و�سالل العتبات، النادي االأدبي الثقايف، جدة، 1423. 5
�س25.

 ، اأنظر ح�سام اخلطيب، اإطار تاريخي مل�سرية الق�سة ال�سورية، جملة فكر، العدد 47/ 48. 6
اأيار حزيران، 1981، �س62.

اأعمال رابطة الكتاب ال�سوريني، وزارة  ة الق�سرية يف  حممد عبد الوا�سع �سيوخة، الق�سّ 7 .
الثقافة، دم�سق، 2005م، �س16.

. ح�سام اخلطيب، اإطار تاريخي مل�سرية الق�سة ال�سورية، �س67. 8

الق�سرية عند جنيب حمفوظ،  الق�سة  الفنية يف  ال�سمات  الباقي،  حممد عبد احلكم عبد  9 .
ط1، 1990م، �س3.

الفكري املعا�رش، دار م�رش للطباعة، مبكتبة م�رش، د.ت.  الفن  ابراهيم، فل�سفة  زكريا  10 .
�س214.

الق�سرية عند جنيب حمفوظ،  ة  الق�سّ الفنية يف  ال�سمات  الباقي،  حممد عبد احلكم عبد  11 .
�س7.

م،  اأماين اجلنيدي، رجل ذكي ون�ساء بليدات، ط1، دار ال�رشوق، رام اهلل، فل�سطني 2007. 12
�س6.



202

- قراءة حتليلة نقدية في مجموعة كرمة في ظالل احلرم 

أ.د. نادي ساري الديكأماني اجلنيدي القصصية / »رجل ذكي ونساء بليدات«

. م.ن، �س7. 13

. م.ن، �س12. 14

م،  عبد املح�سن طه بدر، جنيب حمفوظ- الروؤية واالأداة، ج1، دار الثقافة، القاهرة، 1978. 15
�س155.

الفارابي،  دار   ، ط1. 16 العربية،  الرواية  يف  جديد  اإيقاع  عن  البحث  ياغي،  الرحمن  عبد 
بريوت، 1992م، �س187.

. اأماين اجلنيدي، رجل ذكي ون�ساء بليدات، �س56- 57. 17

ة الق�سرية االأردنية، رابطة  عبد اهلل ر�سوان، البنى ال�رشدية، درا�سات تطبيقية يف الق�سّ 18 .
الكتاب االأردينيني، موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان، عمان، 1995م، �س135.

. جملة الثقافة الوطنية، ق�سايا االأدب اجلديد، العدد 64، 15/ 10/ 1954م، �س34. 19

. اأماين اجلنيدي، رجل ذكي ون�ساء بليدات، �س92. 20

، دم�سق، ت�رشين  عادل اأبو �سنب، التكتالت االأدبية يف �سورية، جملة املعرفة، العدد 18. 21
اأول، 1977، �س1.

. رجل ذكي ون�ساء بليدات، �س92- 93. 22

الدين  حميي  ترجمة  موجز،  تاريخ  االأدبي،  النقد  وميزات،  كلينث  ويروك�س،  ويليام،  23 .
�سبحي، مراجعة ح�سام اخلطيب، مطبعة جامعة دم�سق، ج4، 1976م، �س205.

. رجل ذكي ون�ساء بليدات، �س94- 95. 24

 ، 25 .1989 الكويت،  املعرفة،  عامل  العربية،  الرواية  يف  الريف  اهلل،  عبد  ح�سن  حممد 
�س246.

ة- حتلياًل وتطبيقًا، اآفاق عربية،  �سمري املرزوقي، وجميل �ساكر، مدخل اإىل نظرية الق�سّ 26 .
دار ال�سوؤون الثقافية العامة، بغداد، 1986، �س60.



203

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد العشرون - حزيران 2010

. رجل ذكي ون�ساء بليدات، �س95- 96. 27

، دار احلوار  حممد عزام، ف�ساءات الن�س الروائي، مقاربة بنيوية الأدب نبيل �سليمان، ط1. 28
للن�رش والتوزيع، الالذقية، �سوريا، 1996م، �س110.

. اأحمد جودة ال�سعدين، نظرية االأدب، ج1، مكتبة الطليعة باأ�سيوط، 1979م، �س207. 29

. رجل ذكي ون�ساء بليدات، �س60- 61. 30

. م.ن، �س92. 31

. رجل ذكي ون�ساء بليدات، �س65- 66. 32

. م.ن،. �س5. 33

عدنان عثمان اجلواري�س، حركة التجريب يف الرواية الفل�سطينية من ال�ستينيات حتى  34 .
عام 1995م، ط1، جمعية العنقاء الثقافية، اخلليل، فل�سطني، 2003م، �س92.

. رجل ذكي ون�ساء بليدات، �س97. 35

. حممد ح�سن عبد اهلل، الريف يف الرواية العربية، �س209. 36

م،  مي�سال عا�سي، درا�سات منهجية يف النقد، من�سورات دار مكتبة احلياة، بريوت، 1970. 37
�س7.

. رجل ذكي ون�ساء بليدات، �س98. 38

. م.ن، �س115. 39

. م.ن، �س123- 124. 40

. م.ن، �س110- 111. 41

. رجل ذكي ون�ساء بليدات، �س53- 54. 42

. م.ن، �س67. 43



204

- قراءة حتليلة نقدية في مجموعة كرمة في ظالل احلرم 

أ.د. نادي ساري الديكأماني اجلنيدي القصصية / »رجل ذكي ونساء بليدات«

م، دار  اأنظر للمزيد: عبد احلميد ابراهيم، الق�سة الق�سرية يف م�رش، من عام 67- 1973. 44
حراء، املنيا، م�رش، �س38 وما بعدها.

. رجل ذكي ون�ساء بليدات، �س86. 45

. م.ن، �س87. 46

العربية،  االأبحاث  الق�سرية، ندوة مكنا�س، موؤ�س�سة  ة  الق�سّ اإليا�س خوري، درا�سات يف  47 .
بريوت، 1986م، �س24.

، يناير فرباير  اأنظر: اأجنيل بطر�س، وجهة نظر يف الرواية امل�رشية، ف�سول، عدد2، ج2. 48
مار�س، 1982، �س107.

. رجل ذكي ون�ساء بليدات، �س54. 49

. م.ن ، �س53- 66. 50

م.ن، �س45،17،53. 51 وغريها.

. م.ن، �س87. 52

 ، عز الدين ا�سماعيل، االأدب وفنونه، ملتزم الطبع والن�رش دار الفكر العربي، ط8، 1984. 53
�س15.

املعارف  دار  الق�سرية،  امل�رشية  الق�سة  يف  الواقعية  االجتاهات  احل�سيني،  حممود  54 .
مب�رش، 1984، �س27.

وغريها من ال�سفحات. رجل ذكي ون�ساء بليدات، 5،7،9. 55

وليد حممود خال�س، االأدب يف اخلليج العربي، درا�سات ون�سو�س، املجتمع الثقايف اأبو  56 .
ظبي، 2004م، �س54.

. رجل ذكي ون�ساء بليدات، �س143. 57

انظر: رجل ذكي ون�ساء بليدات، �س97. 58 وما بعدها.

. م.ن، �س100. 59



205

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد العشرون - حزيران 2010

 ، درا�سات يف الق�سة الق�سرية، ندوة مكنا�س، موؤ�س�سة االأبحاث العربية، بريوت، 1986. 60
�س48.

، يوليو اأغ�سط�س،  فرج اأحمد فرج، الق�سة الق�سرية والتحليل النف�سي، ف�سول، عدد4، ج2. 61
�سبتمرب، 1983، �س171.

. حلمي املليجي، علم النف�س املعا�رش، دار املعرفة اجلامعية، ط5، 1983، �س115. 62

الق�سرية عند جنيب حمفوظ،  الق�سة  الفنية يف  ال�سمات  الباقي،  حممد عبد احلكم عبد  63 .
ط1، �س160.

. رجل ذكي ون�ساء بليدات، �س17. 64

. رجل ذكي ون�ساء بليدات، �س12. 65

. م.ن ، �س16. 66

. م.ن، �س30. 67

. م.ن، �س52. 68

. م.ن، �س66. 69

االأردنية،  الق�سرية  الق�سة  يف  تطبيقية  درا�سة  ال�رشدية  البنى  ر�سوان،  اهلل  عبد  70 .
�س348.

. رجل ذكي ون�ساء بليدات، �س86. 71

. م.ن، �س91. 72

. م.ن، �س96. 73

. م.ن، �س171. 74

. م.ن، �س175. 75

البريكامي، اأ�سطورة �سيزيف، ترجمة عبد املنعم احلفني، مطبعة الدار امل�رشية، القاهرة،  76 .
د.ت، �س118.



206

- قراءة حتليلة نقدية في مجموعة كرمة في ظالل احلرم 

أ.د. نادي ساري الديكأماني اجلنيدي القصصية / »رجل ذكي ونساء بليدات«

املصادر واملراجع:

م. اأحمد جودت ال�سعدين، نظرية االأدب، مكتبة الطليعة باأ�سيوط، 1979. 1

م. اأحمد فر�سوخ، جمالية الن�س الروائي، دار االأمان، الرباط، املغرب، 1996. 2

البريكامي، اأ�سطورة �سيزيف، ترجمة عبد املنعم احلفني، مطبعة الدار امل�رشية القاهرة،  3 .
د.ت.

ة الق�سرية، ندورة مكنا�س، موؤ�س�سة االأبحاث العربية،  اليا�س خوري، درا�سات يف الق�سّ 4 .
بريوت، 1986م.

م. اأماين اجلنيدي، رجل ذكي ون�ساء بليدات، ط1، دار ال�رشوق، رام اهلل، فل�سطني، 2007. 5

فرباير،  يناير   ، ج2. 6  ،2 عدد  ف�سول،  امل�رشية،  الرواية  يف  نظر  وجهة  بطر�س،  اجنيل 
مار�س، 1982م.

م. جميل حمداوي، ال�سيموطيقا والعنونة، عامل الفكر، ح5، عدد3، الكويت، 1997. 7

/ اأيار  ح�سام اخلطيب، اإطار تاريخي مل�سرية الق�سة ال�سورية، جملة فكر، العدد 47/ 48. 8
حزيران، 1981م.

املعرفة  دار  املعا�رش،  النف�س  علم  الق�سرية،  الق�سة  يف  درا�سات  املليجي،  حلمي  9 .
اجلماعية، ط5، 1983م.

زكريا اإبراهيم، فل�سفة الفن يف الفكر املعا�رش، دار م�رش للطباعة، مكتبة م�رش، د.ت. 10 .

�سمري املرزوقي وجميل �ساكر، مدخل اإىل نظرية الق�سة- حتلياًل وتطبيقًا، اآفاق عربية،  11 .
بغداد، 1986.

، دم�سق، ت�رشين  عادل اأبو �سنب، التكتالت االأدبية يف �سوريا، جملة املعرفة، العدد 188. 12
اأول، 1977م./ 

دار حراء،  م،  الق�سرية يف م�رش من عام 1967- 1973. 13 الق�سة  ابراهيم،  عبد احلميد 
املنيا، م�رش، د.ت.



207

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد العشرون - حزيران 2010

الفارابي،  دار   ، ط1. 14 العربية،  الرواية  يف  جديد  اإيقاع  عن  البحث  ياغي،  الرحمن  عبد 
بريوت، 1999م.

عبد اهلل ر�سوان، البنى ال�رشدية، درا�سات تطبيقية يف الق�سة الق�سرية االأردنية، رابطة  15 .
الكتاب االأردنيني، موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان، عمان، 1995م.

القاهرة،  الثقافة،  دار   ، ج1. 16 واالأداة،  الروؤية  حمفوظ،  جنيب  بدر،  طه  املح�سن  عبد 
1978م.

ال�ستينات حتى  الفل�سطينية من  الرواية  التجريب يف  اجلواري�س، حركة  عدنان عثمان  17 .
عام 1995م، ط1، جمعية العنقاء الثقافية، اخلليل، فل�سطني، 2003م.

 ، ط8. 18 العربي،  الفكر  دار  والن�رش،  الطبع  ملتزم  وفنونه،  االأدب  ا�سماعيل،  الدين  عز 
1984م.

، يوليو اأغ�سط�س  فرج اأحمد فرج، الق�سة الق�سرية والتحليل النف�سي، ف�سول، عدد4، ج2. 19
�سبتمرب، 1983م.

م. لقاء خا�س مع الكاتبة، يوم الثالثاء، 28/ 8/ 2007. 20

م. جملة الثقافة الوطنية، ق�سايا االأدب اجلديد، العدد 64/ 15/ 10/ 1954. 21

م. حممد ح�سن عبد اهلل، الريف يف الرواية العربية، عامل املعرفة، الكويت، 1989. 22

حممد عبد احلكم عبد الباقي، ال�سمات الفنية يف الق�سة الق�سرية عند جنيب حمفوظ، ط،  23 .
1990م.

اأعمال رابطة الكتاب ال�سوريني، وزارة  حممد عبد الوا�سع �سوخنة، الق�سة الق�سرية يف  24 .
الثقافة، دم�سق، �سوريا، 2005م.

 ، حممد عزام، ف�ساءات الن�س الروائي، مقاربة بنيوية تكوينية الأدب نبيل �سليمان، ط1. 25
دار احلوار للن�رش والتوزيع، الالذقية، �سوريا، 1996م.



208

- قراءة حتليلة نقدية في مجموعة كرمة في ظالل احلرم 

أ.د. نادي ساري الديكأماني اجلنيدي القصصية / »رجل ذكي ونساء بليدات«

املعارف  دار  الق�سرية،  امل�رشية  الق�سة  يف  الواقعية  االجتاهات  احل�سيني،  حممود  26 .
مب�رش، 1984م.

جّدة،  الثقايف،  االأدبي  النادي  العتبات،  و�سالل  املكان  ت�سكيل  العدواين،  معجب  27 .
1423هـ.

بريوت،  احلياة،  مكتبة  دار  من�سورات  النقد،  يف  منهجية  درا�سات  عا�سي،  مي�سال  28 .
1970م.

وليد حممد خال�س، االأدب يف اخلليج العربي، درا�سات ون�سو�س، املجمع الثقايف، اأبو  29 .
ظبي، 2004م.

الدين  حميي  ترجمة  موجز،  تاريخ  االأدبي  النقد  وميفرات،  كلينث  ويركو�س،  ويليام،  30 .
�سبحي، مراجعة ح�سام اخلطيب، مطبعة جامعة دم�سق، ج4، 1976م.

، دار االأدب،  مينى العيد، فن الرواية العربية بني خ�سو�سية احلكاية ومتييز اخلطاب، ط1. 31
بريوت، 1982م.


