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»توظيف املوروث الشعيب يف رواية )أوالد 
مزيونة( للروائي غريب عسقالني« 

د. عبد الرحيم محدان

   أستاذ مساعد في اللغة العربية/ كلية التربية/ فرع شمال غزة/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.
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ملخص: 

يحاول هذا البحث اأن يك�صف عالقة الروائي »غريب ع�صقالين« بالرتاث، حيث تناول 
وهو  مزيونة«،  »اأوالد  روايته  يف  معها  وتعامل  منها،  ا�صتقى  التي  الرتاثية  امل�صادر  اأهم 
املوروث ال�صعبي، وذلك من خالل الوقوف عند املحاور االآتية: ال�صخ�صيات، وال�صرية ال�صعبية 

واحلكاية ال�صعبية، والتعبريات والتقاليد ال�صعبية. 
كانت  بالرتاث  ع�صقالين«  »غريب  الروائي  عالقة  اأن  اإىل  البحث  هذا  انتهى  وقد 
غنى  ال  مهم،  واإيحاء  اإلهام  م�صدر  ب�صفته  الرتاث  هذا  اإىل  ينظر  فهو  وثيقة،  عالقة 
كما هو،  الرتاث  اإنتاج  اإعادة  اأو  املحاكاة  على  تقوم  ال  العالقة  هذه  واأن  عنه،  للروائي 
وا�صتغالل  تطويرها،  بق�صد  ومعطياته؛  عنا�رصه  مع  العميق  التفاعل  على  تقوم  بل 
اأبعادها  واإي�صال  الروائية املعا�رصة،  التجربة  للتعبري عن  الفنية؛  واإمكاناتها  طاقاتها 

املتلقي.  اإىل  وال�صعورية  النف�صية 



53

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )2( - شباط 

Abstract: 

This research attempts to reveal the relationship between the novelist, 
Gharib Asgalani’s work and heritage and the heritage sources on which he 
based his novel,“Mazyuneh’s Sons” through discussing the following themes: 
the characters, popular- folk tales, expressions, and traditions. 

The research ended up with the following conclusion: There was a close 
and sincere relationship between Asgalani and heritage. Asgalani looks to 
heritage as an important source of inspiration and it is an indispensable 
feature for his work. This relationship is not based on simulation or 
reproduction of heritage as it is; it is based on deep interaction with its 
elements for the purpose of developing and exploiting its artistic features 
in the contemporary novel and delivering its psychological and emotional 
dimensions to recipients. 
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مقدمة: 
يعد الرتاث مب�صادره املتنوعة معينًا ال ين�صب، ومورداً دائم التدفق باإمكانات االإيحاء 
وو�صائل التاأثري؛ ملا يحويه من فكر اإن�صاين، وقيم فنية خالدة، ومبادئ اإن�صانية حية؛ ذلك اأن 
»عنا�رص هذا الرتاث ومعطياته لها من القدرة على االإيحاء مب�صاعر واأحا�صي�ص ال تنفد، وعلى 
اأعماق  يف  الرتاثية  املعطيات  هذه  تعي�ص  حيث  ووجداناتهم،  اجلماهري  نفو�ص  يف  التاأثري 
النا�ص، حتف بها هالة من القدا�صة واالإكبار؛ الأنها متثل اجلذور االأ�صا�صية لتكوينهم الفكري 

والوجداين والنف�صي« )1( . 
ب�صبب  ذلك  بالغة؛  اأهمية  الروائية  ال�صياقات  داخل  املوروث  توظيف  عملية  حتتل 
ارتباطها باملتلقي، اإذ اإن مقدار تفاعل املتلقي مع الرواية يكمن يف مقدار توظيف الروائي 
للموروث، ومبا اأن املوروث مادة جاهزة لالإفادة، فقد ا�صتطاع عدد غري قليل من الروائيني 

املبدعني توظيف املوروث العربي، بكل اأنواعه داخل منظومة ن�صهم االإبداعي. 
وال �صك يف اأن ا�صتيعاب الروائيني العرب للرتاث باأ�صكاله املتنوعة وتوظيفه يف الن�ص 
احلديثة، بحيث  العربية  الرواية  �صمات  بارزة من  و�صمة  �صائعة  اأ�صبح ظاهرة  قد  الروائي 
الروائي على  اتكاء  اإن  اإذ  املعا�رص،  الروائي  بنية اخلطاب  ي�صكل نظامًا خا�صًا يف  اأ�صبح 
يزيدان مبقدار  وتفرده  الروائي  واأ�صالة  وتفرداً،  اأ�صالة  يك�صب عمله  به  وارتباطه  موروثه 

غنى الرتاث الذي يعتمد عليه ويربط اأ�صبابه به. 
اإن تعامل الروائي مع الرتاث ال يعني نقله كما هو، اأو اإعادة �صياغته اأو تقليده؛ الأن 
مثل هذا العمل ال قيمة له، اإنه يذّكر فقط باملا�صي، وال يقدم اأي حلول للم�صكالت املعا�رصة. 
واإمنا التعامل احلقيقي مع الرتاث يتمثل يف ا�صتخدام معطياته وعنا�رصه »ا�صتخدامُا فنيا 
اإيحائيًا وتوظيفها رمزيًا حلمل االأبعاد املعا�رصة للروؤية الروائية، بحيث ي�صقط علي معطيات 

الرتاث مالمح معاناته اخلا�صة، فت�صبح هذه املعطيات معطيات تراثية معا�رصة« )2( . 
ويف اإطار هذا التعامل االإيجابي مع الرتاث، تاأتي هذه الدرا�صة التي تتوقف عند جتربة 
يف  كثرياً  منه  فاأفادوا  برتاثهم،  وثيقة  �صلة  على  كانوا  الذين  املعا�رصين  الروائيني  اأحد 
اإغناء جتربتهم الروائية، �صواء على امل�صتوى الفكري اأم امل�صتوى الفني، وهو الروائي غريب 

عق�صالين )3( . 
اإن الدار�ص لروايات غريب عق�صالين يلحظ اأن م�صادر الرتاث التي ا�صرتفدها قد تنوعت 
وتعددت ما بني: م�صادر دينية، وم�صادر تاريخية، وم�صادر اأدبية، وم�صادر �صعبية، وقد 
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اأدواته التعبريية، ولعل  اأثر كبري يف تعميق جتربته الروائية، واإرهاف  كان لهذه امل�صادر 
مع  تعامله  �صور  يف  وا�صحًا  برز  قد  له  وا�صتخدامه  بخا�صة،  ال�صعبي  املوروث  ا�صرتفاده 
على  وقدرته  معه،  تفاعله  ومدى  باملا�صي،  الروائي  ارتباط  طبيعة  تتجلى  حيث  الرتاث، 

توظيفه وتطويره، واالإ�صافة اإليه. 
بارز  خيط  ال�صعبي  الرتاث  خيط  اأن  يجد  عق�صالين  غريب  روايات  يف  املتاأمل  اأن  بيد 
يف ن�صيج الن�ص ال�صعبي الروائي عنده، واأنه مكون اأ�صيل من مكوناته؛ فاملوروث ال�صعبي 
يعد من اأكرث امل�صادر الرتاثية �صلة والت�صاقًا بنف�صية الروائي ووجدانه، حيث وفر له غري 
على  له  عون  اأكرب  وكان  االإيحائية،  بالطاقات  الغنية  الفنية  واالأدوات  الو�صائل  من  قليل 
االإبانة عن مواقفه وعواطفه. حيث ال تكاد تخلو رواية له من اإحالة اإليه، �صواء على م�صتوى 

ال�صياغة والت�صكيل اأم على م�صتوى الداللة والروؤية. 
ونعني بالرتاث ال�صعبي هنا جملة العادات واملعتقدات واحلكايا اخلرافية واالأهازيج 
الفل�صطيني،  املجتمع  بخ�صو�صية  وترتبط  �صعبية،  نفحة  حتمل  التي  واالأعرا�ص  والزغاريد 

وطبقاته وتاريخه واأر�صه. اأي بزمانه ومكانه املفقودين )4( . 
ال�صعبي  الرتاث  على  الروائي  حر�ص  ع�صقالين«  »غريب  لروايات  املتتبع  يلم�ص 
االأ�صا�صية يف  الركائز  اأحد  اإحيائه، وتاأكيد وجوده، بو�صفه ميّثل  الفل�صطيني، والعمل على 
ربط الفل�صطيني بهويته، ومبا�صيه، واأر�صه، انطالقًا من اإميانه باأن »كل اإحياء واإثراء ون�رص 
وتعميق وحتليل للرتاث ال�صعبي الفل�صطيني، بكافة اأ�صكاله واألوانه، هو دعم للثورة وتكري�ص 

لها. كما اأنه اإ�صاءة للمنايف الفل�صطينية، وحلمة لها« )5( . 
»يبدو اأن الروائي كان مولعًا بالرتاث ال�صعبي قدميه وحديثه اإذ قراأ املوروث ال�صعبي 
وا�صتوعبه حفظا وحماكاة، وطفت ثقافته ال�صعبية على �صطح ن�صو�صه الروائية، فقد ت�رصب 
الثقافة ال�صعبية يف خمتلف مراحل تكوينه االأدبي، فاملوروث الثقايف لالأدب العربي يت�رصب 
اإىل االأديب من حيث ال يدرى عن طريق اللغة العربية اإىل اأر�صيته الثقافية، ليتجلى فيما بعد 
يف اإن�صائه الفردي يف ن�صه الذي ين�صئه هذا الن�ص الذي هو يف نهاية املطاف ح�صيلة تراكم 

الن�صو�ص امل�صتوعبة يف نف�صه« )6( . 
وقد تطلب تتبع اأنواع املوروث ال�صعبي واأ�صكال توظيف عنا�رصه ومعطياته، وما تنطوي 
ال�صعبية  الن�صو�ص  توظيف  والتحليل  بالدر�ص  البحث  هذا  يتناول  اأن  م�صامني،  من  عليه 
تداخل  اإىل  التنبيه  الروائي، كما تطلب  ال�صعبية، واملعجم  وال�صخ�صيات  اأمثال وحكم،  من: 
وت�صابك عنا�رص املوروث ال�صعبي ببع�ص امل�صادر الرتاثية االأخرى: كامل�صادر التاريخية 
والدينية ال�صعبية، حتى لي�صعب التمييز اأحيانا بني عن�رص واآخر. و�صيقف الباحث عند اأبرز 
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تلك االأ�صكال وهي: ال�صخ�صية، وال�صرية ال�صعبية، واحلكاية، واالأمثال، االألفاظ، والتعبريات 
ال�صعبية والعادات والتقاليد. 

تزخر رواية »اأوالد مزيونة« باملتنا�صات الرتاثية ال�صعبية التي تعك�ص ثقافة متنوعة 
خمتزنة يف الال�صعور الفردي لدى الكاتب، اإ�صافة اإىل الرتاث ال�صعبي املختزن يف الال�صعور 
االإ�صارات  الرواية حتفل بعدد من  اأن  القارئ  لذا يجد  منه،  الكتب جزءاً  الذي ميثل  اجلمعي 
ومرا�صيم  اخلرافية،  واحلكايا  ال�صعبية  واملعارف  واملعتقدات  ال�صعبية  العادات  بع�ص  اإىل 
العر�ص الفل�صطيني، وال�صرية ال�صعبية �صاقها الكاتب باأ�صلوب عاطفي حزين، من خالل بع�ص 

�صخ�صياته ال�صعبية. 
الدائم عن احلياة، ولي�ص املوت،  الفل�صطيني، وبحثه  الرواية يف جمملها غربة  تعالج 
وذلك من خالل ن�صيج �رصدي يطمح لتكري�ص معمار روائي خا�ص يقوم على تقنيات الق�ص 

احلديث. 
الرتكي  احلكم  اأواخر  من  يبداأ  الزمان،  من  قرن  زهاء  للرواية  الزماين  الف�صاء  ميتد 
لفل�صطني، وانتهاء بدخول ال�صلطة الوطنية اإىل اأر�ص الوطن �صنة 1994 م، وقد اختريت هذه 
احلقبة رغبة من الروائي يف ت�صليط ال�صوء على هذه احلقبة الزمنية تقريبًا، وهي حقبة تعد 

من اأ�صد الفرتات تعقيداً يف حياة الفل�صطينيني )7( 
وقراها  مدنها  فل�صطني،  اأر�ص  يف  معظمه  وقع  فقد  للرواية،  اجلغرايف  الف�صاء  واأما 
مثل:  بفل�صطني  املحيطة  املناطق  بع�ص  اإىل  جتاوزها  واإن  وبحرها،  وجبالها  وباديتها 

�صوريا ولبنان وقرب�ص. 
واإذا كانت »اأوالد مزيونة« قد اعتمدت يف بنائها على تقنية التبويب والعنونة الداخلية، 
اإذ يت�صكل املعمار الروائي من عدد من الف�صول التي حتمل عناوين م�صتقلة، فاإنها مل تعدم 
فيما  تت�صافر  اجلزئية-  امل�صاهد  اأي  اللوحات-  اأن  ذلك  بينها،  يربط  الذي  ال�رصي  الرابط 
بينها وتت�صابك؛ لت�صكل يف النهاية اللوحة الكلية يف الرواية، و�صواًل اإىل الروؤية الكلية التي 
ت�صل ذروتها حني يقتنع »اأوالد مزيونة« باأن جذورهم متاأ�صلة يف هذه االأر�ص، واأن ما 
يتعر�ص له �صعبهم من نكبات وم�صائب لن يدوم، واأن منطق احلياة يوؤكد ا�صتمرار الن�صال 

واملقاومة؛ لنيل احلرية واال�صتقالل على يد »اأوالد مزيونة« �صباب امل�صتقبل. 
اإىل  ي�صعى  حتليليًا  ا�صتقرائيًا  منهجًا  الباحث  ي�صلك  اأن  الدرا�صة  طبيعة  اقت�صت  وقد 
الوقوف عند ر�صد املعطيات الرتاثية ال�صعبية التي ا�صتعان بها الكاتب الروائي يف التعبري 
عن روؤيته االإن�صانية وجتربته الذاتية فح�صب؛ اإىل جانب الك�صف عن كيفية توظيفه للمعطى 
لديه  الروائي  االإبداع  ل�صالح  التوظيف  هذا  كان  هل  الروائي،  خطابه  يف  ال�صعبي  الرتاثي 
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من حيث بناء ال�صخ�صية اأو تطور احلدث اأو ال�رصد اأو خدمة املعنى الكلى للرواية اأم اأن هذا 
التوظيف وقع حتت غواية الرتاث بو�صفة خمزونًا ثقافيًا كامنًا لديه فى الالوعي، ا�صتفزته 

الكتابة الروائية، فاأخرجه دون وعي؟ هذا ما �صتحاول هذه الدرا�صة االإجابة عنه. 
�صتتناول الدرا�صة ماور املوروث ال�صعبي، واأثرها يف البناء الفني لرواية »اأوالد 

مزيونة« على النحو االآتي: 

أوالً- الشخصية واملوروث الشعيب: 

لل�صخ�صية يف الرواية اأهمية كربى بني �صائر مكوناتها االأخرى، وقد اأعلى بع�ص النقاد 
من �صاأن ال�صخ�صية الروائية اإىل حد ُعدَّ فيه خلق ال�صخ�صيات هو اأ�صا�ص الرواية اجليدة، ذلك 

باأن ال�صخ�صية توؤدي الدور االأكرب يف اأي عمل روائي يكتبه كاتب الرواية )8( . 
ت�صمنت الرواية عددا ًمن ال�صخ�صيات الروائية التي ا�صتمدت مادتها االأ�صلية »الهيويل« 
من واقع ال�صعب الفل�صطيني، وقد خلع عليها الكاتب هالة من املالمح وال�صمات ذات الطابع 

ال�صعبي املوروث. 
املجتمع  من  متنوعة  �رصائح  لتمثل  وجاءت  وتنوعت،  الرواية  �صخ�صيات  تعددت 
الفل�صطيني، من بدو وقرويني و�صكان املدن، وهم يبدون يف الرواية ع�صاقًا ين�صدون احلياة، 
ويحرتفون احلب اإىل درجة الع�صق، ويواجهون تقلبات احلياة دائمًا، ميوتون وُيبعثون يف 

اأج�صام جديدة... ينت�رصون يف فيايف االأر�ص )9( . 
�صخ�صيات  بني  ما  الروائية:  ال�صخ�صيات  من  عدة  اأ�صنافًا  �صمت  اأنها  جانب  اإىل 
الدرا�صة  اأنثوية، و�صتتناول  حمورية واأخرى ثانوية، وبني �صخ�صيات ذكورية و�صخ�صيات 
اأحداثها،  الرواية، وجمريات  بنية  ودور مهم يف  لها ح�صور الفت،  كان  التي  ال�صخ�صيات 
والتي ا�صطبغت يف بنائها وق�صماتها بطابع �صعبي وا�صح مثل �صخ�صية كل من مزيونة، 
ومطلق، وطه. و�صاأتناول هذه ال�صخ�صيات الثالث؛ لتجلي الطابع ال�صعبي يف تكوينها اأكرث 

من غريها. 
اأ- �صخ�صية مزيونة: 

عنوان  جاء  وقد  اخلليل،  جبل  ابنة  هي  »مزيونة«  فـ  الرواية،  �صخ�صيات  اأبرز  وهي 
ياأت  الزمان واملكان، ومل  ثرة ممتدة يف  واال�صم هنا يحمل دالالت  ا�صمها،  الرواية يحمل 
اختيار اال�صم �صدفة، واإمنا جاء عن عمد وق�صد، وقد خ�صع للتاأّمل والتفكري والتدقيق، فهو 

دال يحتوي معاين احل�صن واجلمال، وقد تردد هذا املعنى يف غري مكان يف الرواية. 
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ويعّول بع�ص الروائيني على اال�صم يف اإبراز ال�صخ�صية، وحتميلها من املعاين والدالالت 
هذه  يف  ع�صقالين«  »غريب  عند  احلال  هو  كما  الرواية،  ثنايا  يف  عنه  التعبري  يريدون  ما 
داللة  الأن  وال�صخ�صية،  اال�صم  بني  االأحيان-  من  كثري  يف  وثيقة-  عالقة  ثمة  اإذ  الرواية، 
اأن  اأو ما ميكن  اأو م�صتواها االجتماعي،  ال�صخ�صية و�صفاتها،  اال�صم غالبًا ما حتدد طباع 
تقوم به يف �صياق احلدث الروائي )10( ، فقد جاء على ل�صان اأم اإبراهيم: »مزيونة يف اال�صم، 

ويف الك�صم مزيونة« )اأوالد مزيونة، �ص38( . 
جلاأ الروائي اإىل ت�صمية بع�ص �صخ�صياته باأ�صماء رمزية دالة، ومنتقاة بدقة؛ لتف�صح 
)11( ، ومن  واأحداثها  الرواية  �صياق  اأن يقوله من خاللها، وتتك�ّصف دالالتها يف  عما يريد 
هنا يحتمل اأن يكون الكاتب قد و�صل بهذا اال�صم اإىل حدود الرمز، فدال »مزيونة« ي�صي باأن 
املراد به فل�صطني نف�صها، فل�صطني االإن�صان واالأر�ص، والتاريخ واملكان، واأوالد مزيونة: هم 
اأبناء فل�صطني، وهكذا يندمج اخلا�ص بالعام، فت�صبح »مزيونة« اأّمًا لكل ع�ّصاق فل�صطني، بل 

ت�صبح »فل�صطني« ذاتها. 
املجتمع  رابطًا بني عادات  و�صماتها  ال�صخ�صية  ير�صم مالمح هذه  اأن  الكاتب  حاول 
الفل�صطيني وتقاليده من جهة، وبني ما حتمله هذه ال�صخ�صية من قيم العزة والكرامة والتمرد 

واحلفاظ على العر�ص وال�رصف من جهة اأخرى، يقول الراوي: 
.. »ما زال النا�ص يف اجلبل يتناقلون �صرية مليحة مو�صوفة عا�صت يف زمن االأتراك 
اأرذال،   )14( بطا�صني  )13( من ع�صبة  لرجل هفية   )12( غرة  ُطلبت  عا�صقني،  الأبوين  وحيدة 

�صقط لهم قتيل يف »طو�صة« )15( مع اأهل املليحة. 
لديها من ثياب، ودخلت  اأجمل ما  اأمرية، وارتدت  ويف احلكاية تزينت املليحة زينة 

على اأبيها: 
- كيف تراين يا اأبي؟! 

ك�صت الفجيعة بدن الرجل وارجتف ومل يحرك �صاكنا.. 
وا�صلت املليحة: 

- ياأخذوين مف�صة َغل ومنقع �صم واآتيهم بولد من ظهر هفية؟! 
�رصخ الرجل �رصخة املبهوظ )16( وهبط ومل يقم، فهّجت املليحة، وا�صتجارت ب�صاري 

ليل ت�صادف مروره 
من  البط�ص، وخزيا  من  االأر�ص خوفا  �صعاب  تفرقوا يف  اأهلها  اإن  وقيل  الوادي..  يف 

معيار العرو�ص الهاربة. )اأوالد مزيونة، �ص35( . 
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عزيزة،  فاتنة  فتاة  فهي  ومالحمها،  مزيونة  �صخ�صية  �صمات  املقطع  هذا  يف  جتلت 
رف�صت اأن توؤخذ »غرة« لرجل »هفية«، واآثرت اأن تتمرد على تقاليد القبيلة، وواقعها املهني، 
وجدت �صالتها يف »مطلق« ال�صاب املتمرد الثائر على هذا الواقع املزري، وقبلت به زوجًا 
على �صنة اهلل ور�صوله، ومل يلبث »مطلق« اأن عاد بها اإىل اأهله، اإنها غريبة مقطوعة اأحاطت 

بحياتها االأ�رصار واحلكايات املمزوجة باأقاويل النا�ص و�صطحات خيالهم. 
حاول الكاتب اأن ي�صتثمر اأ�صلوب »تعدد الروايات« حول احلدث الواحد واختالفها يف 
تناوله لهذه احلكاية ال�صعبية؛ لتعميق وظيفتها ودالالتها، واإبراز وجهات النظر املختلفة يف 
تناول احلدث، بحيث ُتروى اأحداث هذه احلكاية من اأكرث من جهة، فهو ي�صف احلدث الواحد 

باأكرث من �صورة، فتتعدد وجهات نظر خمتلفة، يقول الراوي: 
واأنه عندما وقف  اأن ميوت،  قبل  بها  اأو�صاه  اأرملة �صديقه يف اجلهادية،  اإنها  »قيل 

ببابها �صدت عليه الطريق و�صاألت: 
- متى دفنَت �صاحبَك؟ 

- قبل ثالثة اأ�صهر وع�رصة اأيام. 
- �صدقَت. 

الراحل،  �صديقه  وبني  بينه  كان  وحدثته مبا  وفادته،  واأكرمت  الطريق،  له  واأف�صحت 
وكاأنها كانت ثالثهما، 

فاقرتب من اللوثة، قالت: 
اأتاين قبل �صهر وليلة ودعني، وطلب مني اأن اأفك احلداد بعد انتهاء العدة واأن اأتطيب 

مب�صكه، واأتهياأ ملن يحمل اخلرب )اأوالد مزيونة، 38، 39( . 
 ويف مكان اآخر يقول الراوي: 

وقيل اإنه و�صل يف جتواله جبل الدروز، وتتبع جدواًل يخرج من عني ت�صب يف جابية، 
فاإذا بامراأة تخرج عليه من اجلابية عارية كما خلقها ربها، مل تخِف  الوقت فجرا،  وكان 

عورتها، ومل يركبها ذعر اأو خجل، واأنها اجتهت اإليه واألقمته ثديها وهم�صت يف اأذنه: 
- كيف راأيت طعمي؟ 

فخيل اإليه اأنه رد عليها وهو على يقني اأن ل�صانه مل ينطق بحرف: 
- من اأنِت! ؟ 

وقيل اإن اأمها كانت تتبعها منذ تلب�صتها عاهة ال�صري لياًل وهي نائمة، وراأت ما كان 
ذبحًا  املوت  الع�رصة، فخريوه بني  واإخوانها  باأبيها  وعادت  �صعرها  من  فجذبتها  بينهما، 
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وبني الهروب بها عندما يجن الليل، واأن ال يظهران يف اجلبل بعد ذلك، ففعل وعقد عليها 
على دين االإ�صالم يف حيفا، ومل تعد لل�صري نائمة بعد ذلك. 

وقيل.. وقيل، ومطلق ال يعلق، ومزيونة تعلق االبت�صامة على �صفتيها اإذا �صاألتها اإحداهن 
وتهم�ص: 

- كلنا اأوالد حوا واآدم. )اأوالد مزيونة، �ص 40، 41( . 
ر�صد الكاتب االأحداث التي مرت بال�صخ�صية، واأبرز مدى انعكا�صها يف حياتها حيث 

اأجنبت من مطلق طفلني: ولداً )ح�صن( ، وبنتًا )زانة( وقد حمال ا�صم العائلة. 
وقد اأفاد الروائي من اأ�صلوب الق�ص يف احلكايات ومفتتح هذه احلكايات مثل عبارة 
الن�صو�ص  من  كثري  يف  ترددت  التي  الرتاثية  ال�رصد  اأ�صكال  من  �صكل  وهي  »قيل«  احلكي: 
ال�رصدية التقليدية، اإىل جانب كونها اأداة �رصدية تت�صف باالإيحائية والتكثيف، ومتنح االإبداع 

�صيئا من الواقعية وال�صدق، اإنه يحكي للمتلقني ما وقع لل�صخ�صية يف زمن املا�صي. 
ثرة  ودالالت  اإيحائية  طاقات  متتلك  فغدت  مزيونة،  �صخ�صية  جوانب  الكاتب  اأ�صاء 
جعلتها تالم�ص تخوم الرمز؛ ذلك اأن حياة اللجوء والت�رصد التي عا�صها ال�صعب الفل�صطيني 
يف الداخل واخلارج واملعاملة غري الطيبة التي لقيها الالجئون يف غربتهم متاثل ما لقيته« 
مزيونة« واأوالدها من ذل وهوان وعبودية يف ظل ا�صتجارتها يف بالد الغربة، وال �صك يف 

اأن هذا الرمز اأثرى الداللة وعمقها، وجعلها حتمل دالالت بالغة الرثاء والغنى. 
اخلارجي  البعدين  على  الرتكيز  »مزيونة«  �صخ�صية  مالمح  ر�صم  يف  الكاتب  حاول 
والداخلي لل�صخ�صية، وبيان عالقة التداخل والتاأثري بينهما، فهي تتمتع بجمال فاتن، كاأنها 
جنية، �صبوح على حد قول عمتها اأم اإبراهيم: »تقول للقمر قم الأقعد مطرحك. مزيونة باال�صم 
والك�صم، وهذا يكفي« )اأوالد مزيونة، �ص66( ، ويف مو�صع اآخر ي�صف الراوي مزيونة بقوله: 
»فاجاأت مزيونة اجلميع بزينتها وكحل عينيها و�صفائرها املحلولة وقد �صّكت فيها نوار 
الفل واليا�صمني.. تثري عبقا حول حورية حتزمت بزنار من خرز، �صد و�صطها على ثوب اجلنة 

والنار، الذي مل تلب�صه منذ رحيل مطلق« )اأوالد مزيونة، �ص88، 89( . 
اأما عن االأبعاد النف�صية ل�صخ�صية مزيونة، فهي اأمنوذج للتحلي بالقيم اخللقية االأ�صيلة 
يف املعاملة مع االآخرين، والتمتع مبكارم االأخالق والتاأدب معهم، يقول الراوي: »ُعرف عن 
مزيونة ق�رص الل�صان، وعدم النت�ص يف �صرية النا�ص، حديثها حلو مع االأهل واجلريان، معدلة 
ومرتبة، وبيتها نظيف، تتفانى يف خدمة حماها وحماتها، تتزين وتتحفف وتن�رص �صعرها 
اخليلي يف �صم�ص ال�صحى، ال تهبط الب�صمة عن �صفتيها، تعد اأطعمة ال تعرفها ن�صاء احلارة« 

)اأوالد مزيونة، �ص67( . 
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عول الكاتب يف هذا امل�صهد على تقنية الو�صف يف ت�صوير مالمح هذه املراأة، اإذ ي�صف 
املعامل اخلارجية لل�صخ�صية بدّقة وواقعية، لقد حدّد الو�صف مالمح �صخ�صية »مزيونة« من 
غري ال�صقوط يف اآفة اجلمود، وذلك عندما جعلها تنب�ص قّوة وحياة وحيوية. اإذ جاءت �صماتها 
ومالحمها اخلارجية تنم عن جوهرها، وهي مالمح يغلب عليها الطابع ال�صعبي الذي تت�صم 
به ن�صاء الريف والبدو، وقد اأدت تلك االأو�صاف وظيفتها املحّددة، فزادت ال�صخ�صية و�صوحًا 

وحتديداً، واأف�صحت عن عاملها الداخلي. 
املراأة  �صورة  الكاتب  اأبرز  ال�صعبية  »مزيونة«  �صخ�صية  مالمح  من  اآخر  جانب  ويف 
اجتياز م�صاعب  العفوي �رصورة م�صاعدة زوجها يف  التي تدرك بح�ّصها  الب�صيطة  الريفية 

احلياة، والتغلب على متاعبها، فـ »مزيونة« كما يقول الراوي: 
ومزيونة »ال تعلق على ما ي�صاع، وت�صع حداً لالأل�صن بكرم �صيافتها، فتقدم العوامة 
غياب  اأثناء  يف  الوقت  وتق�صي  �صفراته،  من  زوجها  يجلبها  التي  واملك�رصات  واملهلبية 
زوجها يف العمل الذي يعود بالنفع املادي لالأ�رصة، فهي تعمل يف �صغل الطواقي، وتطريز 
واأ�صاور  خوامت  بثمنها  ويعود  »مطلق«  يبيعها  واملخدات،  الو�صائد  وك�صوات  املناديل، 
قنديل  رائحة  مع  البخور  تطلق  حجرتها،  تغادر  ال  زوجها  ح�صور  ويف  زينة،  وحاجات 

الزيت ليل نهار« )اأوالد مزيونة، �ص68( 
هكذا قّدم غريب ع�صقالين �صورة واقعّية ناب�صة باحلياة، للمراأة القروية الكادحة، اإن 
دقة و�صف �صخ�صية »مزيونة« توحي باأن ثمة جتربة حقيقية وواقعًا ملمو�صًا خربه الكاتب 
ذهن  اإىل  وقريبة  مقنعة  �صخ�صية  منها  جتعل  التي  والواقعية  بال�صدق  يوحي  وعاي�صه، 
اأن يربط بني جمال مزيونة وفتنتها واأخالقها وبني فل�صطني:  املتلقي، ويف مكنة القارئ 
اأبناء واأر�صا و�صعبا. اإنها حتمل االأمل يف بقاء هذا ال�صعب حيًا يتولد ويتوالد معه ح�صب حب 

االأر�ص والتعلق بها، والت�صبث مبعاملها. 
ويطلع الكاتُب املتلقي على �صورة اأخرى »ملزيونة«، اإنها الزوجة املثالية التي ا�صطرتها 
الظروف ال�صعبة، بعد زواجها »زهدي« من مطلق للعمل من اأجل اإعالة اأ�رصتها، وعلى الرغم 
من تعّر�صها لل�صان �صلفتها »زهدية« التي روجت حول �صريتها االأقوال وال�صائعات، وحاكت 
الق�ص�ص التي تطعن باأ�صلها، واأثارت حولها الظنون، بدافع الغرية، فاإنها ترفعت عن الرد 

عليها، جتنبًا للم�صكالت وعملت بطيب اأ�صلها وات�صفت بالكرم وح�صن ال�صيافة. 
ومن �صمات �صخ�صية »مزيونة« ال�صعبية التي حاول الكاتب اأن يربزها: العفة والطهارة 
ونقاء ال�صرية والتم�صك بالعر�ص وال�رصف، لها ولن�صلها، فقد حاولت اأن حتافظ على �رصف 
ابنتها زانة وعر�صها بعد اأن كربت وتدورت، واأخذت احل�صن واجلمال عن اأمها، يقول الراوي: 
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»ُرِوَي اأن مزيونة حلقت �صعر ابنتها عندما طق بزها، ودهنت راأ�صها بالقار، وحب�صتها يف 
يف  واأ�صاعت  �صوداء،  بع�صابة  راأ�صها  لفت  وقد  النا�ص،  على  بها  وخرجت  اأ�صبوعًا،  البايكة 
القرية اأنها م�صكونة، واأن قتيال خرج عليها يف العتمة، وعندما �صاألها �صليمان )الراعي( عن 
االأمر طفحت دموعها: نحن غرباء ومقطوعون، وظهر اأخيها ال يحمل عارها، والبنت مليحة 

ومطموع فيها« )اأوالد مزيونة، �ص43( . 
اإن امراأة تتحلى مبثل هذه القيم النبيلة واملحافظة على �رصف البنت و�صيانة العر�ص، 
البدوية،  القروية  بيئتها  يف  للن�صاء  اأمنوذجًا  تكون  اأن  ت�صتحق  كرمية،  اأ�صيلة  امراأة  لهي 
العام، ومن  اإىل  اإخراج �صورتها من اخلا�ص  الكاتب يف  البيئات، وبذلك جنح  وغريها من 

الذاتي اإىل اجلمعي. 
ب- �صخ�صية مطلق: 

حر�ص  متخيلة  واقعية  �صخ�صية  وهي  الرواية،  يف  الثانية  املحورية  ال�صخ�صية  تعد 
احلكايات  اأي�صا  ال�صخ�صية  هذه  حول  حامت  وقد  �صعبية،  �صمات  عليها  يخلع  اأن  الكاتب 
ال�صعبية، ف�صخ�صية »مطلق« متثل ال�صاب الثائر املتمرد، الذي رف�ص اأن ميتهن مهنة »النول« 
مهنة اآبائه واأجداده، واأخذ يف التطواف وال�صفر والتجواب، ينتقل من غربة اإىل غربة، يقوم 
وقد  �صعبية.  واأغان  مواويل  �صاحب   )17( هواوي،  عا�صق،  اإن�صان  وهو  غريبة،  ب�رصحات 
تنقل داخل الوطن وخارجه، فو�صل اإىل بالد ال�صام، وجبل لبنان، وجبل الدروز، وقرب�ص، 
وبريوت، وكان يتزوج يف تلك االأماكن، لكنه ال ي�صتقر له احلال فيها طوياًل، يقول الراوي: 
» اإن »مطلق« قاطع النول، رغم اأنه �َصغّيل ماهر، ومتنطق �صربيته )18( ، وامتطى ظهر دابته 
�رصيحًا يف بالد اهلل الوا�صعة، فو�صل ال�صام، وباع وا�صرتى يف جبل لبنان، وع�صق م�صيحية 
اأدخلها اأهلها الدير قبل اأن تهرب معه، وهرب عاريًا من ح�صن امراأة جفت زوجها يف جبل 
اإنه  وبنتًا، وقيل  اأجنب منها ولداً  اإىل قرب�ص، وتزوج قرب�صية،  الدروز، وركب بحر بريوت 

مهما غاب يعود، ومهما ابتعد يقرتب« )اأوالد مزيونة، �ص64، 65( . 
وظف الكاتب يف هذا املقطع تقنية ال�رصد داخل ن�صيج الرواية، االأمر الذي مكنه من 
ر�صم مالمح �صخ�صية »مطلق« و�صماتها بطريقة اأثارت املتلقي وجعلته يتلهف على متابعة 
االأحداث التي مرت بتلك ال�صخ�صية. وقد جاء هذا ال�رصد يف جمل ق�صرية ر�صيقة، تخلو من 
التاأنق، تتواىل يف اإيقاع �رصيع يوؤكد املعنى، ويتجه نحو املتلقي بال و�صيط، �صيغت يف �صكل 

مكثف، االأمر الذي دفعه اإىل اال�صتغناء عن كثري من التفا�صيل واجلزيئات. 
اأّن  يف  �صك  وال  والغربة،  بال�صياع  عارمًا  اإح�صا�صًا  تعاين  هنا  »مطلق«  ف�صخ�صية 
اإليه  وينقلها  القارئ،  لدى  يعمقها  االأحا�صي�ص،  هذه  عن  مبا�رص  ب�صكل  الكاتب  تعبري 
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املبا�رص،  غري  واخلطاب  املو�صوعي،  ال�رصد  طريقة  الكاتب  اعتمد  ولو  وتوّترها.  بقلقها 
ال�صخ�صية  بني  املبا�رصة  ال�صلة  تلك  بناء  ا�صتطاع  ملا  العامل،  الراوي  يوّجهه  الذي 
والقارئ، وملا متّكن من املحافظة على دفق امل�صاعر، وزخمها وحرارتها وعمقها، كما 

بها.  وحت�ّص  ال�صخ�صية،  تعي�صها 
�صخ�صية  يقدم  اأن  اأراد  الكاتب حني  اأن  يكت�صف  اأن  اأوالد مزيونة  رواية  لقارئ  ميكن 
»مطلق«، فاإنه اأ�صفى عليها بع�ص املالمح االأ�صطورية، اإنها تعك�ص �صورة ذلك البطل الذي 
اإىل  مغامرة  ومن  مكان،  اإىل  مكان  من  وينتقل  »ال�رصحات«،  و  وال�صفرات  املغامرة  يع�صق 
مغامرة، ويتعر�ص يف اأثناء �رصحاته الغريبة اإىل �صتى اأنواع امل�صاعب والعقبات، لكنه يف 
كل مرة يعود منت�رصاً، ويعود بالغنائم، كما عاد بـ »مزيونة« زوجه، م�صتغاًل يف ذلك املالمح 
االأ�صطورية ل�صخ�صية »ال�صندباد« بو�صفه مغامراً جاب االأم�صار والبلدان، وتعر�ص للمخاطر 
وال�صعاب يف �صبيل احل�صول على ما يريد، اإنه ميثل �صخ�صية املغامر اجلواب )19( ، وحاول 
اأن ي�صقطها على �صخ�صية »مطلق«، حيث جعله يقوم بكثري من املغامرات والرحالت، ويوؤوب 

اإىل بيته الذي يرتكه كل مرة بالغنيمة. 
»ال�صندباد«  �صخ�صية  اأبعاد  ا�صتيعاب  على  الكاتب  قدرة  على  ال�صابق  االقتبا�ص  يدل 
ومتثلها جيداً، وتوظيفها توظيفًا واعيًا، عرب جتديد قراءتها، وحتويلها من ن�ص مقروء �صمن 
نوعه اخليايل اإىل ن�ص مقروء �صمن نوع اآخر يهتم بالواقع، اأي نقل املوروث ال�صعبي من 
االإن�صانية  التعبري عن روؤيته  اإىل ن�ص »واقعي«. وهو بذلك يكون قد وفق يف  ن�ص خيايل 
»مطلق«  �صخ�صية  اأبعاد  من  التعميق  حماولته  جانب  اإىل  موحيًا،  فنيًا  تعبرياً  املعا�رصة 

الروائية، ومنحها بعداً اإن�صانيًا عامًا. 
ويف مكنة الباحث اأن يذهب اإىل القول باأن الروائي غريب ع�صقالين ا�صتطاع بتوظيفه 
هذه االأ�صطورة اأن ي�صيف �صيئًا جديداً يف تقنيات عمله الروائي بتوظيفه ملفردات هذا الرتاث، 
ذلك اأنه اأح�صن اختيار اأ�صطورة ال�صندباد التي تتنا�صب مع مواقف �صخ�صية مطلق، فاملتلقي 

ال يح�ص بغربتها يف الن�ص، واإمنا غدت جزءاً ال يتجزاأ من خطابه الروائي. 
اإن حتديد معامل هذه ال�صخ�صية بتلك ال�صفات جعلها حتمل طاقات اإبداعية ثرة، اقرتبت 
الفل�صطيني الذي  لالإن�صان  اإن �صورة »مطلق« هذه تعد رمزاً  بها من تخوم الرمز وحدوده، 
ُكتب عليه الغربة والنفي واللجوء والت�رصد يف �صتى اأنحاء االأر�ص، اإنه ال يهداأ له حال، وال 
ي�صتقر يف مكان، وال ي�صتطيع اأن يّكون لنف�صه اأ�رصة يعي�ص يف ظلها حياة هادئة، ومع ذلك 
فاإن الراوي يحاول اأن يغر�ص االأمل والثقة يف نفو�ص الفل�صطينيني، اإذ يوحي باأن الفل�صطيني 
مهما طالت غربته عن الوطن، فال بدَّ اأن يعود اإليه يومًا، واأنه كلما بعد وتغرب، فاإنه يقرتب 
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الياأ�ص  النفو�ص، ويطرد  االأمل يف  الرواية يغر�ص  ثنايا  الكامن يف  من وطنه. وهذا املعنى 
والقنوط منها. 

وقد حيكت حول زواج »مطلق« من »مزيونة« حكايات وتاأويالت تقرتب من احلكايات 
ال�صعبية اخلرافية اإذ: »قيل اإنه غاب يف �رصحٍة طالت حولني كاملني، واأن اأمه راأته يف املنام 
م�صحوراً، خامتًا يف اإ�صبع جنية، غط�صت به اإىل االأر�ص ال�صابعة، وتزوجته يف مملكة اأبيها 
ملك اجلان، وما زالت ترف�ص اإطالق �رصاحه، وفك اأ�رصه، فيما راآه اأبوه م�صبوعًا يجري وراء 
ذيله  ويف  رجع  ولكنه  و�صربيته،  عظامه  غري  منه  يبق  ومل  افرت�صه  عميق،  واد  اإىل  ال�صبع 

مزيونة« )اأوالد مزيونة، �ص66( . 
حاول الكاتب الروائي توظيف تقنية احُللم؛ ليج�صد حالة القلق واخلوف واال�صطراب 
ابنهما،  اأخبار  اإىل  التعرف  حماولتهما  من  املتولدة  »مطلق«،  والدا  عاناها  التي  النف�صي 
وهو يف غربته، فكان اأق�صى اأمنياتهما اأن يعود اإليهما �صاملًا، فاحللم بو�صفه ن�صًا داخل 
الن�ص الروائي، « يغذي التخيل مبرجعيات اأخرى، ويوجه االأفعال وال�صلوك، كما اأن الن�ص 
الثغرات،  ويج�رص  االأحداث  قراءة  ويعيد  الرواية،  الأحداث  تاأويلية  وظيفة  يوؤدي  احللمي 
وي�صري احللم اأي�صًا و�صيلة الإ�صالح كل االأخطاء، وبابًا للتوبة وتدارك ما مل يتم االنتباه 

اإليه يف الواقع« )20( . 
اأدت تقنية احُللم اأي�صًا وظيفة ا�صتباقية، وفيها يقوم الراوي باالإعالن عن اأحداث �صتقع، 
م�صتنداً اإىل االأحالم والروؤى التي توؤدي دوراً كبرياً يف حتقيق اال�صتباقات. ولت�صيف اأبعاداً 

ح �صورة »مطلق«، وت�صيء جانبًا اآخر من جوانب �صخ�صيته ال�صعبية.  اأخرى تو�صّ
املتاأمل يف مالمح �صخ�صية مطلق يجدها تت�صم بطابع اإن�صاين �صعبي، فهو �صاب بهي 
املواويل  »يطلق  اإنه عندما  والرق�ص،  الغناء  ويع�صق  املرح،  اإىل  القلب، مييل  الطلعة، طيب 
وعندما  اآخر..  عامل  يف  ل�صانه  على  ترق�ص  جنية  وكاأن  البندورة،  حبة  بلون  وجهه  ي�صري 
ي�صحو تكون اأغانيه على األ�صنة ال�صبايا، ودلعوناته تعمر االأفراح، تداري الن�صاء اإعجابهن 
القيل  لها  ويجلب  بدنها،  يف  يفوع  مبوال  منهن  الواحدة  خاطر  فيجرب  به،  ويتحر�صن  به، 

والقال عما جرى بينها وبني امل�صكون مطلق« )اأوالد مزيونة، �ص65( 
�صعبية  مبنزلة  يتمتع  الذي  ال�صعبي  املغني  �صمات  ال�صخ�صية  هذه  على  الكاتب  خلع 
يتغنى  كان  التي  املواويل  تلك  على  واحد  مبثال  ياأتي  اأن  يحاول  مل  اأنه  بيد  النا�ص.  بني 
بها هذا املغني ال�صعبي؛ وكان اأمام الروائي فر�صة مواتية الإيراد مناذج من تلك املواويل 
ال�صعبية يف  املواويل  ا�صتح�صار  اأن  ذلك  املتلقني،  نفو�ص  وقع كبري يف  لها  التي  ال�صعبية 
ن�صيج الن�ص الروائي يعمل على اإيجاز م�صمون الرواية وروحها، ويكثف احلالة الوجدانية 
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من  اإ�صافيًا  قدراً  ومينحها  مواقفها،  ويربز  ال�صخ�صيات،  معامل  وي�صيء  فيها،  والعاطفية 
اجلاذبية، ف�صاًل عن كونها تعمق املوقف الذي ترد فيه، ومتنحه طابعًا �صعبيًا ذا غنى وثراء، 
الن�صيج  مع  متماهية  من�صجمة  وردت  ما  اإذا  وا�صحة  غنائية  �صبغة  امل�صهد  على  وت�صفي 

العام للموقف الروائي. 
ج- �صخ�صية طه: 

يعك�ص  اإنه  وطبقاته،  املجتمع  �رصائح  من  عديدة  جوانب  »طه«  �صخ�صية  يف  تتبدى 
�صورة الع�صق والهيام واحلب والغرام والتعلق باملحبوبة، وي�صور الغربة والقلق واالإ�رصار 

على موا�صلة احلياة مهما ا�صتدت االآالم واالأحزان. 
»النورية«، وهي فتاة »نوريه«  �صاب ذو جمال وفتنه، يع�صق حبيبته نرج�ص  »فطه« 
واالأفراح،  املوالد  معها  وجاب  واالأحباب،  االأهل  اأجلها  من  ترك  واجلمال،  باحل�صن  تتمتع 
القد�ص بحاراتها  الروح فيها، تقوده امل�صافات خلفها اىل  ت�صحره مفاتن ج�صدها، وجمال 
واأ�صواقها، واأماكن العبادة فيها، وكان ال�صطراب االأحوال ال�صيا�صية يف املدينة اأثر كبري يف 
ك�صاد عملهما، فلجاآ اإىل بيت متلكه عجوز »من النور« �صعت اإىل ا�صتغالل مفاتن »نرج�ص« 
اإىل  اللجوء  اإىل  »طه«  دفع  الذي  االأمر  بينهما؛  الفراق  فيقع  الوله،  بالعا�صق  اإح�صا�ص  دون 
اأح�صان منجد مغربي، فاأتقن على يديه حرفة التنجيد، ومن ثّم عاد اإىل املجدل من جديد، 

يقول الراوي بادئًا بو�صف ال�صكل اخلارجي واملالمح الظاهرة ملالمح �صخ�صية »طه«: 
الطلة، عيناه مكحولتان كحاًل ربانيًا، ُعرف  اأبي�ص مثل �صابط تركي، بهي  »طويل 
عند  وُعرف  واملم�صو�ص،  واملركوب  والقوال  واملغربي  واملقد�صي  باملكحل  الرجال  عند 
الن�صاء ب�صانع املواويل، يلعب املوال على ل�صانه، كاأنه بع�ص ريقه، ينفلت منه يف موا�صم 
احل�صني، ووادي النمل، وزفات العر�صان، وي�صكن ال�صدور، ي�صبح املوال حكاية..« )اأوالد 

مزيونة، �ص12( 
املتاأمل يف و�صف الراوي ل�صخ�صية )طه( ، يكت�صف اأنه خلع عليها مالمح بطل �صعبي، 
مع  وتلقائية،  ان�صياب  يف  الو�صف  تقنية  وظف  وقد  االإن�صان،  لهذا  العامة  تعرفها  �صورة 
تعويله على التفا�صيل واجلزئيات يف تلك االأو�صاف، وتتابعها يف لغة ب�صيطة حية، قادرة 

على ت�صوير مالمح ال�صخ�صية واإ�صاءة جوانبها. 
ويبدو اأن حرفة التنجيد قد القت يف نف�ص »طه« هوى وتعلقًا �صديدين؛ الأنها تتنا�صب 
وحالته النف�صية املفعمة بالع�صق والهيام، االأمر الذي جعله يبدع يف هذه احلرفة ويبتكر، 
وهي حرفة �صعبية، ُعرف عن اأ�صحابها الرقة والدقة، وجمال ال�صنعة، والر�صاقة، ورهافة 
احل�ص، واالإح�صا�ص مبواطن اجلمال، ف�صاًل عن ات�صامها باخليال ال�صعبي الف�صيح، ذلك اأن اأهم 

ما اأخذ »طه« عن معلمه التحكم يف نظم وتر التنجيد، وال�رصب على موا�صع معينة. 
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ويف م�صهد اآخر من م�صاهد الرواية ير�صم الكاتب مالمح �صخ�صية »طه« ال�صعبية، متكئًا 
فيها على اإبراز املظهر اخلارجي املتمثل يف املالب�ص ال�صعبية، التي تعرب تعبرياً �صادقًا عن 

البعد النف�صي الداخلي، يقول الراوي وا�صفا ً »طه« وهو يف زفة العر�ص: 
اأبي�ص، وتزنر  اأ�صود، وقمي�ص روزا  »اأما طه فقد متيز عن اجلميع ب�رصوال يافاوي 
حتت  من   )22( �صلي�صه  وهّدل  للغندرة،  �صغرية  �صربية  فيها  غر�ص   )21( �صامية  بغبانية 
االأوىل  اإيقاعات خايلته وحركت فيه �صبابته  العري�ص على  اأمام  طاقية مطرزة، يرق�ص 
لعدة  البلد  حديث  الزفة  و�صارت  والغناء،  الرق�ص  جنون  العري�ص  اأحباب  يف  فحركت 
ال�صباب  �صدور  �صكنت  و�صجن  غرام  ومرا�صيل  مواويل  من  طه  اأطلقه  ما  وتناثر  اأيام، 

 . وال�صبايا« )اأوالد مزيونة �ص 90( 
قدم الروائي م�صهداً تف�صيليًا للمالب�ص ال�صعبية التي كانت �صائدة يف زمن »طه«، معواًل 
اإىل جانب ال�رصد يف تو�صيل اخلطاب  يف ذلك على تقنية الو�صف التي تعد عاماًل م�صاعداً 

الروائي، فال�رصد يوهم القارئ بواقعية و�صدق ما يقراأ )23( . 
واالجتماعية،  النف�صية  اأبعادها  عن  والك�صف  طه  �صخ�صية  تقدمي  يف  الو�صف  اأ�صهم 
فخالفًا ل�صائر الذين ا�صرتكوا يف الزفة، قدم ال�صارد و�صفًا خارجيًا مبا�رصاً لل�صخ�صية حمماًل 
بالرموز واملعاين، فهو رجل »تزنر بغبانية �صامية، غر�ص فيها �صربية �صغرية للغندرة، وهّدل 
�صلي�صه من حتت طاقية مطرزة« وهذه �صفات توحي مبعان تف�رص اهتمام ذلك الرجل بنف�صه، 

وحبه للظهور مبظهر ال�صاب االأنيق العا�صق. 
اأما ميله اإىل الرق�ص والغناء الذي له تاأثري يف نفو�ص اجلميع، فاإنه يرمز ملا ميتلكه 
فرتمز  ال�صغرية،  لل�صربية  حمله  واأما  لفنه.  وتقديرهم  له،  النا�ص  وحمبة  فنية،  مقدرة  من 
الكيان  ب�صدق  تك�صف  اإ�صاءة  نقاط  اأو  عالمات  متثل  ال�صفات  هذه  كل  والقوة،  لل�صجاعة 
وتركيبته  يتنا�صبان  به  وعنايته  ال�صعبي  بزيه  »طه«  ولع  اإن  لل�صخ�صية،  الداخلي  النف�صي 
النف�صية التي جتنح للرقة والفن ولني الطباع، واالإح�صا�ص بجماليات االأ�صياء، وامليل للحب 

والع�صق والغرام. 
اإن اللوحة التي ر�صمها الكاتب الأبعاد �صخ�صية »طه« لوحة ناب�صة باحليوية واحلركة، 
تتعا�صد فيها االألوان املتعددة املتداخلة يف عالقة جتاور ما بني اللونني: االأبي�ص واالأ�صود، 
اإىل جانب  البهجة والفرح،  اإثارة املتعة احل�صية، وخلق جو من  ا دوراً مهمًا يف  اأديَّ اللذين 
مع  متناغم  متتابع  منتظم  جماعي  ن�صق  يف  ال�صعبيون  الراق�صون  يقدمها  التي  احلركات 
االأهازيج ال�صعبية واملواويل الغنائية التي ي�صدح بها املغني ال�صعبي »طه«، والتي ت�صدر 
الذي يك�صف  الباطني  الغناء يعد �رصبًا من احلديث  اأن  ال�صعبية اجلمعية، كما  الذاكرة  عن 
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اللوحة املتكاملة عمقت املعنى، وزادته ثراء،  اإن مثل هذه  النف�صية لل�صخ�صية،  عن احلالة 
وك�صفت عن االأبعاد احلقيقية ل�صخ�صية ال�صاب »طه« الذي يتدفق حيوية وحبًا وع�صقًا وفق 

ما هو �صائد يف الوجدان ال�صعبي العام. 
يلم�ص املتلقي اأن الكاتب مل يتمكن من ا�صتثمار حالة الن�صوة والفرح التي �صورها يف 
امل�صهد ال�صابق، وذلك اأنه مل يقدم مناذج من االأغاين ال�صعبية التي كان يرددها »طه« يف 
مثل هذه املنا�صبات، واكتفى بالو�صف اخلارجي الأثر الغناء والرق�ص، ومل يتحف املتلقي 
ببع�ص تلك االأغاين، فحرم بذلك املتلقي من لذة ال�صعور باالن�صجام النف�صي والروحي مع 

لوعة الغناء ال�صجي، وعذوبته وحرارة اأ�صواقه. 
اأ�صكال املوروث، وهي تعرب عن هوية  اأن املالب�ص ال�صعبية تعد �صكاًل من  ال ريب يف 
االأزياء  اأفراد اجلماعة، ففي  الفرد مع باقي  النا�ص، وتعرب عن عالقات  جماعٍة حمليٍة من 
اأغرا�ص وطنية ن�صالية، وخدمة ثقافٍة  لتحقيق  وا�صع  والرق�ص جمال  واالأغاين واملواويل 
ال�صهيوين  االحتالل  نري  حتت  الرازح  الفل�صطيني  االإن�صان  وليظل  �رصقت،  واأر�ٍص  نهبت، 
م�صدوداً اإىل اأر�صه، حمافظًا على موروثه ال�صعبي الذي ميثل �صخ�صيته وهويته، ورمبا كان 
ما �صبق ذكره جزءاً من الوظيفة امل�صمونية التي كان الكاتب الروائي يطمح اإىل تو�صيلها 

من خالل توظيفه االأزياء ال�صعبية والغناء والرق�ص ال�صعبي يف ن�صيج بنائه الروائي. 
ال�صخ�صيات  م�صري  حتديد  يف  و�صيلة  بو�صفها  واالأحالم؛  الروؤى  على  الكاتب  عّول 
وعالقاتها باالآخرين، فبعد اأن تزوج »طه« من »زانة«، عادت »نرج�ص« النورية لتظهر يف 
اإىل طلب  اأن يلجاأ  اإال  بد  اأمامه من  اأمره، مل يجد  حياته من جديد، فغدا قلقًا م�صطربًا يف 
امل�صورة والن�صح من معلمه »املغربي امُلَنّجد«، لعله ينقذه مما يعانيه، يقول الراوي وا�صفًا 
يركب  املغربي  �صوت  جاءه  وال�صحو  الغفوة  بني  وما  فغفى،  احل�صري،  على  »متدد  »طه«: 

الريح: 
- ال تدخل االختبار يا طه، الذي م�صى ال يعود. 

- لكّن »نرج�ص« عادت يا معلمي؟ 
- بعد فوات الوقت واالأوان، اأنت حّل منها. 

- كيف؟! 
تغرز اإبرة يف فرا�صها، ال ترتك عرقك لديها )اأوالد مزيونة  وال  وديعتها،  اإليها  – رّد 

 . )133 ،132
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مزيونة(  )أوالد  رواية  في  الشعبي  املوروث  »توظيف 
د. عبد الرحيم حمدان

املتاأمل يف هذا امل�صهد من الرواية، يكت�صف اأن الكاتب قد اأفاد يف حتديد موقفه من 
اأن لغته ال�رصدية التي اتكاأ  اإىل جانب  ال�رصاع النف�صي املحتدم بداخله من احللم والروؤى، 
الو�صيلة؛  اأفادت من هذه  قد  املوقف،  باأجواء  املتدفق واملوحي  الدرامي  احلوار  فيها على 

ليمنح البناء الروائي قوة وت�صويقا. 
اتخذ الكاتب الروائي من احللم اأداة فنية متكن من خاللها الك�صف عن �صخ�صية »طه«، 
اأزمة  تعاين  عادية  �صخ�صية  لي�صت  اإنها  ماأزومة،  »�صخ�صية  فطه  بع�ص جوانبها.  واإ�صاءة 
عار�صة، واإمنا هي �صخ�صية تعاين قلقا وحرية يف الداخل، اإنه ال يجد اأمامه �صوى الهروب 
اإىل احللم تلتجئ اإليه روحه املوزعة بني العودة اإىل ما�صيه الذي كان ين�صده مع »نرج�ص« 

النورية اأم ين�صاها وبني البحث عن اإلف جديد«. 
باإقحامها يف  لتقنية احللم مل يقم  الروائي يف توظيفه  اأن  ال�صابق  يتبني من امل�صهد 
الن�صيج البنائي للرواية اإقحامًا، واإمنا مّهد لها متهيداً من خالل العادات والتقاليد ال�صعبية 

ال�صائدة يف املجتمع اآنذاك. 
د- �صخ�صية الويل ال�صالح: 

الرواية  يف  ترددت  والتي  املوروث،  ال�صعبي  الطابع  ذات  الروائية  ال�صخ�صيات  من 
�صخ�صيُة الويل ال�صالح، التي كان لها ح�صور الفت يف الرواية، اإذ يلتقي القارئ عدداً من 
االأولياء ال�صاحلني من مثل: ال�صيخ عو�ص، وال�صيخ الربدويل، وال�صيخ املربوك اأبو �صبحة، 

وورد اأي�صًا ذكر لعدد من املقامات واملزارات مثل: مقام احل�صني، ومقام اخل�رص )24( . 
وظف الروائي �صخ�صية الويل ال�صالح؛ لي�صنع املفارقة بني اخليال والواقع، فى اإ�صارة 
اإىل الواقع الغيبي الذي كان �صائداً يف بالد فل�صطني بداية القرن الع�رصين، من خالل ح�صور 
املقامات وال�صيوخ واالأولياء، اإن االإميان بعامل الويل ال�صالح الغيبي يعك�ص ذهنية املجتمع 
الفل�صطيني اآنذاك، ويربر مظاهر احلياة الروحية والنف�صية و�صلطة الغيب املتمثلة يف االأولياء 

وال�صيوخ. 
يح�رص املوروث ال�صعبي املت�صل بالغيب يف الرواية من خالل ما يقدمه الويل ال�صالح 
حتريك  يف  مهمًا  دوراً  ال�صالح  الويل  اأّدى  وقد  الرواية،  ب�صخ�صيات  تتعلق  معلومات  من 
واإمياءات  اإ�صاءات  �صورة  يف  والتوجيهات  االإر�صادات  وتقدمي  بالغيب  والتنبوؤ  االأحداث، 

خفية. 
املنجد  دكان  يف  عملت  البحر،  يف  غرقًا  »فرحان«  زوجها  مات  اأن  بعد  »�صفية«  فـ 
»طه«، وقد حتركت يف داخلها رغبة اأن يكون »طه« زوجًا لها على �صنة اهلل ور�صوله، ولكنها 
�صعرت بالندم ب�صبب هذه الرغبة، و�صعت اإىل طلب ال�صفاعة من االأولياء ال�صاحلني، فتوجهت 
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اإىل »مقام احل�صني« فوقف لها ال�صيخ املربوك اأبو �صبحة، و�صد الطريق و�صاح: 
ـ مدد يا ويل اهلل مدد! 

نك�صت راأ�صها مذعورة، ف�رصخ: 
ـ ال تهربي، باله م�صغول بغريك يا م�صكينة. 

ـ ماذا اأفعل يا �صيدي؟! 
ـ هو �صندك اإذا اآخاك. )اأوالد مزيونة، 55( 

بالنوايا  اطالع  على  الويل  اأن  له  يتبني  ال�رصد،  يتخلله  الذي  احلوار  هذا  يف  املتاأمل 
الفتاه  اأو منتظراً  النورية  لقد كان »طه« م�صغواًل بحب »نرج�ص«  للفرد،  الداخلية  واالأ�رصار 
التى راآها معلمه املغربي املنجد يف اإحدى غفواته والتي �صت�صبح يف امل�صتقبل زوجًا له، 
ويل  يا  »مدد  عبارة  يردد  اأنه  كما  ل�صفية،  واملقرتحات  واالإر�صادات  الن�صائح  يقدم  واأنه 
اأن  اإىل  ال�صعبي لالأولياء، وهي ت�صري  اأ�صول املوروث  اأ�صاًل من  العبارة تعد  اهلل مدد« هذه 
الويل يطلب املدد والعون وامل�صاندة من قوى اأخرى؛ ليعينوه على اأداء ر�صالته، والتنبوؤ مبا 

�صيحدث يف امل�صتقبل. 
وعلى الرغم من اأن �صخ�صية الويل ال�صالح من ال�صخ�صيات التي توؤدي دوراً ثانويًا يف 
الرواية، فاإنها مل تظهر اإال يف لقطات حمدودة، وظلت �صورة الويل تراود الكاتب، ويعمل على 
ا�صتح�صارها حني يكون ال�صياق مواتيًا، اأو يخلق ال�صياق املالئم، يف مثل قوله بعد اأن عر�ص 

جانبًا من جوانب �صخ�صية »زانة« ال�صابة بنت »مطلق« و »مزيونة«، يقول الراوي: 
»وعندما �صاألت �صفية ال�صيخ اأبو �صبحة عما راأت يف املنام،« بكي، وناح، هداأ، وا�صتغفر 

ربه وقال: 
ـ قدُر اهلل، وما �صاء فعل، ا�صتعجلْت مزيونة، لو انتظرت ن�صف خطوة لذهبِت معها: 

اإال هو، وكاأنه  ال�صماء، ورفع ع�صاه، واأخذ يحركها نحو مواقع ال يعرفها  اإىل  وتطلع 
يتوقف عند اجتاه معني، ويدمدم، فيما »�صفية« ماأخوذة مذعورة، نطق  ُيرى،  َيرى ما ال 

ال�صيخ: 
ـ مزيونة تقول ال�صدق يا �صفية، ما زال لك على ظهر الدنيا خطوة، وبع�ص اخلطوة، 

انتظري حتي ت�صوفيه. 
ـ اأ�صوف َمْن يا �صيخ؟! 

)اأوالد  تعرفيه  اح�صنيه  �صدرك  اإىل  خذيه  يطل  عندما  مدد،  اهلل  ويل  يا  مدد   -
 . مزيونة، �ص123( 
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ال  باحلركة  تنب�ص  الت�صوير،  حمكمة  فنية  لوحة  يبدع  اأن  الروائي  الكاتب  ا�صتطاع 
�صيما �صورة الويل ال�صالح وهو ير�صم بحركاته واأقواله مالمح �صخ�صيته املرتعة باحليوية، 
وي�صئ جانبًا من جوانبها، وقد ا�صتخدم االأفعال واحلركات املعينة التي ات�صف بها االأولياء 
وُعدت ملمحًا جوهريًا من مالمح �صخ�صيتهم مثل: بكي، ناح، تطلع اإىل ال�صماء، رفع ع�صاه، 
اأي�صًا بع�ص امل�صطلحات التي ترتدد  اأخذ يحركها، توقف عند اجتاه معني، دمدم. ووظف 

على األ�صنة االأولياء مثل: »مدد، ويل اهلل مدد« »خطوة، بع�ص خطوة«. 
عول الكاتب الروائي يف ن�صيجه الروائي على تقنية اال�صتباقي، وهي: »تقنية زمنية 
الروائي يف وقت  ال�رصد  اأعمال، �صي�صهدها  اأو  اأقوال  اأو  اأحداث  اأو �صمنًا، عن  تخرب �رصاحة 

الحق« )25( . 
اأما الغاية التي يوؤديها اال�صتباق يف الرواية، فهي حمل القارئ على توّقع حادث ما، اأو 
التكّهن مب�صتقبل اإحدى ال�صخ�صيات.. »ولعل اأبرز �صمة لل�رصد اال�صتباق هي كون املعلومات 
يوؤكد  ما  هناك  فلي�ص  بالفعل،  احلدث  قيام  يتم  مل  فما  باليقينية،  تت�صف  ال  يقدمها  التي 

ح�صوله، وهذا ما جعل اال�صتباق ح�صب »فيرنيخ« �صكاًل من اأ�صكال االنتظار« )26( . 
و�صائل  من  وو�صيلة  اال�صتباق  تقنيات  من  تقنية  تعد  بالغيب  التنبوؤ  على  القدرة  اإن 
البناء الروائي، اإىل جانب احلوار وال�رصد اال�صتباقيني اللذين عمال على اإ�صاءة خربات جديدة 
ت�صاف ملعامل �صخ�صية الويل ال�صالح، ويهيئان املتلقي للدخول يف �رصد ا�صتباقي ينتمي 

للم�صتقبل، فيحدث عن�رص الت�صويق واالإثارة. 
من االأبعاد التى ر�صمها الكاتب ل�صخ�صية الويل ال�صالح البعد الديني املمزوج بالبعد 
ال�صيا�صي، ذلك اأن الويل لديه اإميان جازم باأن اأهل هذه االأر�ص املقد�صة �صيعودون يومًا اإيل 
املجدل،  يف  بيتها  مغادرة  »�صفية«  رف�صت  فحني  ال�صهاينة،  منها  طردهم  التي  ديارهم 
اإيل غزة �صنة 1948م، الذت بدارها، واأغلقت عليها بابها، وحاول  اأي�صًا الهجرة  ورف�صت 
»طه« اأن يقنعها بالرحيل خوفًا عليها من بط�ص العدو وتنكيله، م�صتعينًا يف ذلك بال�صيخ 
وكلنا  »كلنا خارجون،  وقال:  روعها  ليهدئ من  الفاحتة؛  �صورة  عليها  قراأ  الذي  الربدويل 

راجعون، وامليت يف اأيام الكرب عند اهلل حمفوظ وحمظوظ« )اأوالد مزيونة، �ص 126( . 
يف  املق�صود  فاملعني  متنوعة،  ثرة  دالالت  تفتح  يجدها  العبارات  هذه  يتاأمل  من 
الظاهر هو معني ديني، اأي كلنا خارجون من الدنيا، واإىل اهلل راجعون، بيد اأن ثمة داللة 
اأخرى خفية هي حماولة اإقناع »�صفية« بالرحيل عن بلدتها مع اجلماعة اإىل بلدة اأخرى، 
ولكنه مل ي�رصح بذلك مبا�رصة، فظل حديثه فيه مواربة وغمو�ص، غري وا�صح الق�صد، وفيه 
نوع من التنبوؤ بامل�صتقبل، وهي �صمة �صعبية عرف بها االأولياء ال�صاحلون؛ الأنهم ي�صاعدون 
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النا�ص، ذلك  الب�صيطة، فاملوت مكتوب على كل  اتباعهم يف حل م�صكالت حياتهم اليومية 
اأن ال�صيخ الربدويل مل متهله املنية، وقيل: »اإنه �صهق ومات مبجرد ما الم�صت قدمه �صاجة 
باب حافلة ال�صليب االأحمر، املتجهة اإىل غزة، واأن اأوالده دفنوه على عجل عند مقام �صيدنا 

احل�صني« )اأوالد مزيونة، �ص 126( . 
بذلك حتققت مقولة ال�صيخ باأن امليت يف اأيام الكرب عند اهلل حمفوظ وحمظوظ، فنال 
الدينية  الطهارة  داللة  يحمل  الذي  املقام  وبجوار  بلده  فى  والدفن  ال�صهادة  �رصف  بذلك 

والقد�صية. 
عمد الكاتب الروائي اإىل اإبراز تعلق االإن�صان يف املجتمع الفل�صطيني بالغيبيات، �صاأنه 
يف ذلك �صاأن االإن�صان يف املجتمعات العربية االأخرى، وقد جتلى ذلك يف اللجوء اإىل االأولياء 
منهم  االأحياء  الكرامات:  واأ�صحاب  بال�صاحلني  والتربك  بها،  والتعلق  مقاماتهم  وزيارة 
واالأموات، واتخذ من ذلك و�صيلة للحماية، مما قد يتعر�ص له املرء من اأخطار، ودفع العني 
واحل�صد واملر�ص اأو التخل�ص مما يحيق ببع�ص ال�صخ�صيات من كرب ج�صدي اأو نف�صي عن 
الواقع  �صغط  ازداد  كلما  الغيبية  باحللول  يتعلق  لبث  ما  االإن�صان  اأن  »ذلك  الدعاء،  طريق 

املوؤمل« )27( . 
املقامات  »عن  بـ  املو�صوم  الف�صل  هذا  عنوان  اختيار  اإىل  الفاح�صة  النظرة 
واالأحوال«، يجد اأن الروائي قد عّمق من الدالالت التي تت�صم بها �صخ�صية الويل ال�صالح، 
من  يلج  التي  البوابة  هو  فالعنوان  موروثة،  �صعبية  و�صمات  مالمح  من  به  تت�صف  وما 
اإىل ف�صاء الن�ص الروائي، وهو املفتاح الذهبي ملا يت�صمنه ذلك الن�ص  خاللها القارئ 

اأفكار ومعان وروؤى.  من 
عمد الكاتب اأي�صا اإىل ت�صوير ما يت�صم به االأولياء يف حياتهم اليومية من اأفعال واأقوال 
مثل: »رق�صة الويل«، وهى رق�صة لها دالالت واإيحاءات غنية، تف�صح عما يريد التعبري عنه، 
والرهبة  اخلوف  م�صاعر  اإثارة  بق�صد  املميزة؛  حركاته  يف  خفة  من  يبديه  ما  جانب  اإىل 
من  ينبع  دعاء  زهدية«، هو  على  بالوبال  ال�صالح  الويل  دعاء  اأن  عن  ف�صاًل  النفو�ص،  فى 
وجدان االن�صان الفل�صطيني، دعاء م�صتجاب يجلب ل�صاحبه الفزع واخلوف، واأنه �صيتحقق 
يف امل�صتقبل ال حمالة، مثل دعائه على »زهديه«: »اهلل ي�صخطك!«، »زهديه رايحة النار، يا 

خ�صارة!« ودعاء الويل يف حد ذاته يجلب الهم والغم واحلزن والرعب يف نف�صها. 
حاول الكاتب يف اأثناء ر�صمه ملالمح �صخ�صية الويل واأبعادها ت�صوير ما يجري يف 
املجتمع من عادات وتقاليد �صعبية منها: مالزمة الويل للمقامات، والع�صا التي تعد �صمة 
من �صمات ال�صيخ، و�صياح الويل الذي ي�صبه الهدير، ونغمات االأ�صوات التي ي�صدرها الويل، 
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الهواء  فى  الع�صا  ورفع  والرق�ص،  ال�صيخ،  حركات  واالرتباك،  والفزع  اخلوف  تثري  والتي 
وغر�صها يف االأر�ص. يقول الراوي: 

اإىل مقام احل�صني، وقراأت  »ويف يوم اخلمي�ص كالعادة رافقت )زانة( جدتها )�صفية( 
واملحتاجني،  االأطفال  على  والقطني  التمر  ووزعت  جدها،  وروح  اأبيها  روح  على  الفاحتة 
اأبو �صبحة، وغر�ص ع�صاه يف االأر�ص،  ولدى مغادرتهما املقام �صد عليهما الطريق ال�صيخ 

وهدر �صوته يرتدد يف املكان: 
مدد يا ويل اهلل مدد. 

جفلْت واختباأْت وراء جدتها التي ارتبكت هي االأخرى، وب�صقت يف عبها، وتعوذت من 
ال�صيطان الرجيم. 

خري يا �صيخ، اللهم اجعله خري. 
اخلري ما�صي معِك.. احفظيه. 

اهلل يحفظنا برحمته يا �صيخ. 
بنت مطلق؟ 

اأيوه يا �صيدي.. بنت مطلق. 
ومزيونة رجعت؟ 

م�صتورة مع جوزها الراعي. 
ال�رصع �رصع، والعرف عرف، البنت تلب�ص ثوبنا.. ماله ثوبنا يا نا�ص..؟ 

وتنبهت اجلدة اأن زانة منذ عادت تلب�ص ثياب اجلبل، فا�صتدركت ممتثلة: 
حا�رص يا �صيدنا زانة تلب�ص الثوب، وتغطي راأ�صها باملنديل. 

... مقطع 14 ذراع.. مدد يا ويّل اهلل مدد. 
قالت العجوز: 

املقطع 12 ذراع يا �صيخ
اأنا قلت ثوب بنت مزيونة 14 ذراع )اأوالد مزيونة، 79، 80( . 

جتلت يف هذه الفقرة بع�ص مالمح �صخ�صية الويل وتكوينه، من ترديد لعبارة »مدد 
يا ويل اهلل مدد«، وتبني طريقة احلديث التي تتنا�صب واأ�صلوب االأولياء الذي يجنح للتكرار 
ال�رصع �رصع، والعرف عرف؛ لتاأكيد مقا�صده وتوجيهاته. اإىل جانب ا�صتعمال »�صفية« يف 
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اأثناء حماورتها للويل العبارات التي تبداأ بالنداء، لتعظيم �صخ�صية الويل واإظهار االإذعان 
واخل�صوع له، مثل: »خري يا �صيخ، اأيوه يا �صيدي، حا�رص يا �صيدنا«. 

اأ�صار الكاتب اإىل بع�ص العادات التي ي�صلكها النا�ص يف املجتمع الفل�صطيني واملت�صلة 
بزيارة مقامات االأولياء ال�صاحلني يف اأيام معينة ال �صيما يوم اخلمي�ص مثل: توزيع التمر 
والقطني على االأطفال واملحتاجني، وقراءة الفاحتة على روح االأموات، والتعوذ من ال�صيطان 

الرجيم. 
يت�صح من خالل امل�صهد احلواري مواقف ال�صخ�صيات واآراوؤها اإزاء االأحداث التى جتري 
حولها، وقد جاء احلوار ب�صورة مبا�رصة اأي مبلفوظ ال�صخو�ص، مع تواجد خلطاب ال�صارد 

املوؤطر كمنظم ل�صريورة احلوار، اإذ يظهر ال�صارد كم�صاهد وموجه لتنقالت ال�صخو�ص )28( . 
العامية  اللغة  ا�صتخدام  على  الكاتب  تعويل  احلواري  املقطع  هذا  يف  القارئ  يلم�ص 
املوجزة ال�رصيعة التي ال تنتظر حتى ي�صتخدم حروف العطف واأدوات الو�صل؛ بو�صفها من 
مكونات احلياة ال�صعبية، اإذ غلب على حواره اللهجة ال�صعبية املعربة عن طبيعة ال�صخ�صية، 
ميكن  ال  بغنائية  وتت�صم  والتهذيب،  لل�صقل  خ�صعت  �صعبية  لهجة  وهي  الروائي،  واملنطق 

حتقيقها يف الف�صحى، يتحدث بها اأ�صخا�ص الرواية يف طواعية وتلقائية. 
اإح�صا�صه  يظهر  رواياته،  املحلية يف  ال�صعبية  للهجة  الفل�صطيني  الكاتب  ا�صتعمال  اإّن 
بتلقائية  ال�صخ�صية  عامل  عن  التعبري  يف  ودورها  وقيمتها  اللهجة،  هذه  باأهمّية  احلميمي 
وب�صاطة وو�صوح، اإذ »تكت�صب اللهجة الفل�صطينية... اأهمّية فنية لقدرتها على ت�صوير االأداء 
االأر�ص  اأبناء  جتمع  قوية  رابطة  لكونها  اجتماعية  واأهمية  الفل�صطيني،  لالإن�صان  العفوي 

املحتلة يف نب�ص واحد« )29( . 
من  جانبًا  واأ�صاء  ومواقفها،  ال�صالح  الويل  �صخ�صية  نف�صية  عن  اأي�صًا  احلوار  ك�صف 
اليومية، فهو يبدي درايته مبقيا�ص ما  النا�ص  باأمور  التي تتمحور حول معرفته  جوانبها 
حتتاجه املراأة من قما�ص ل�صنع الثوب، ففي حني راأت اجلدة اأن »زانة« حتتاج اإىل )12( ذراعًا 
اإ�صارة خفية اإىل اأن الفتاة تت�صم مالحمها  اأبو �صبحه على )14( ذراعًا. ويف هذا  اأ�رص الويل 
ذكاء  اإىل  اإملاعة  هذا  ويف  عفية«،  »طويلة  اإنها  اجل�صم،  وامتالء  القامة،  بطول  اجل�صمانية 
اإدراكه باأن لكل جمتمع مالب�صه  ال�صعبي، ف�صاًل عن  النا�ص وزيهم  ال�صيخ ودرايته باأحوال 
اإىل جانب حثه على التزام  اأهل اجلبل،  اخلا�صة به، فالأهل املدينة زيهم الذي يختلف عن 

مبداأ احل�صمة ب�رصورة اأن تغطى الفتاة راأ�صها باملنديل؛ ا�صتكمااًل الأمور العفة واحلياء. 
من ميعن النظر يف املالمح التي تر�صمها الكاتب للويل ال�صالح، يكت�صف اأنه وفق يف 
اإىل �صخ�صية روائية من  اإخ�صاع ال�صخ�صية الواقعية خل�صائ�ص ال�رصد الروائي، وحتويلها 

خالل ا�صتخدام التقنيات ال�رصدية؛ االأمر الذي ي�صفي عيها مزيداً من ال�صدق والواقعية. 
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و�صفوة القول يف ال�صخ�صية ال�صعبية اإن الروائي الفل�صطيني حني ي�صتوحي يف بع�ص 
�صخ�صياته، ال يهدف من  ال�صعبي، وي�صفيه على بع�ص  الرتاث  الروائية جانبًا من  اأعماله 
وراء ذلك اإىل توظيفه فنيًا فح�صب، واإمنا يطمح من وراء تلك االإ�صارات الب�صيطة واملتّنوعة 
التي ج�صدتها بع�ص ال�صخ�صيات، �صواء يف اأقوالها اأم اأفعالها اأم ت�رصفاتها و�صلوكها، اأم يف 
مظهرها اخلارجي، اإىل تاأكيد الطابع ال�صعبي لهذه ال�صخ�صيات، وتر�صيخ جانب من ثقافتها 

ال�صعبية اإىل جانب الثقافة الر�صمية ال�صائدة يف املجتمع الفل�صطيني. 

ثانياً- السرية الشعبية: 

تعد ال�صرية ال�صعبية لونًا من األوان الرتاث، وهي توؤدي دوراً مهمًا يف التعبري عن جتربة 
املوؤلف الروائية. وي�صتمل املوروث ال�صعبي العربي على جمموعة كبرية من ال�صري ال�صعبية 
اأ�صهرها �صرية بني هالل، و�صرية عنرتة، و�صرية �صيف بن ذي يزن، وهذه ال�صري لها اأ�صولها 
التاريخية، ومعظم اأبطالها �صخ�صيات تاريخية واقعية، ولكن القا�ص ال�صعبي اأ�صفى عليهم 

مالمح ملحمية )30( . 
اأثر  من  لها  ملا  االأجيال  تتناقلها  التي  ال�صعبية  بال�صري  غنية  الفل�صطينية  البيئة  اإن 
خا�ص يف نفو�ص عامة النا�ص، اإذ يتمثلون بها يف حياتهم اليومية ال�صيما مواقف اأبطال 
تلك ال�صري. ويف رواية« اأوالد مزيونة« عمد الكاتب اإىل توظيف �صرية البطل ال�صعبي يف عودته 

اإىل موطنه ودياره بعد الغربة والتجوال والتجواب. 
اإن �صرية«حممد العابد« ابن �صليمان ال�صالح وعودته من غربته ومنفاه يف خميمات 
الت�رصد بلبنان اإىل مدينة غزة بعد اتفاقية اأو�صلو �صنة 1994م، تثري يف ذهن القارئ �صرية 
بطل ال�صرية ال�صعبية وعودته اإىل دياره من املنفى، وقد اأدى العنوان الفرعي للف�صل االأخري من 
الرواية واملو�صوم بـ »من �صرية حممد العابد« دوراً مهمًا يف تعميق روؤية الكاتب االإن�صانية، 
يقول حممد العابد يف حوار داخلي يتحدث فيه اإىل نف�صه، وكاأنه يلومها ويعاتبها: »تتوه يف 
املدينة واملدينة خارجة من بطن املوت تبحث عن بهاء تتزين بفقرها ت�صتقبل العائدين مبا 
تي�رص من خري وما �صكن من �صوق ولهفة، وها اأنت تقطع ال�صوارع واالأزقة وماآرب املخيمات 
حتدق يف االأ�صياء يف تت�صلل خلف الوجوم تبحث يف وجوه مل تقابلها من قبل، ال وجه غريب 
اأو كاأن العائدين كانوا يف غفوة واأفاقوا على فرا�ص  عليك، وكاأن كل النا�ص هنا عائدون، 

هنا« )اأوالد مزيونة، �ص147( . 
يدرك املتلقي من خالل هذا امل�صهد ما يعتمل داخل �صخ�صية حممد العابد من حزن 
واأمل، ويجد اأن ثمة متاثاًل بني �صخ�صية مطلق و�صخ�صية البطل يف التغريبة الهاللية، فكالهما 
تغرب، والقى من املعاناة واالأمل ما القى، فالتغريبة تعني التغّرب، مبعنى مفارقة الوطن 
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االأ�صل مع ما حتمله مفارقة الوطن من معاناة وغربة، وعامل التغريبة ال يعني �صوى احلزن 
والبكاء والدم، وذلك ل�صبب واحد يعود اإىل كون املغرتبني، يفعلون ذلك بهدف �صمان العي�ص 

واال�صتقرار )31( . 
بيد اأن الكاتب الروائي مل يوظف ال�صرية ال�صعبية الهاللية كما هي، واإمنا اأعاد اإنتاجها 
ال�صرية  اأن ثمة مفارقة بني  اإذ يدرك املتلقي  اإنه يطوعها وفق جتربته وروؤيته،  من جديد، 
ال�صعبية الهاللية، وبني ال�صرية ال�صعبية يف هذه الرواية، فاإذا كانت عودة البطل يف ال�صرية 
اأعدائه )32( ، فاإن  الن�رص على  الفر�صان، ويحقق  ليقود  الهاللية »ذياب بن غامن«؛  ال�صعبية 
حلماية  �رصطيًا  بو�صفه  عاد  ال�صهيوين،  املحتل  ظل  يف  الوطن  اإىل  عاد  العابد«  »حممد 
ال�صالم ح�صب اتفاقية اأو�صلو يحمل رقمًا وطنيًا منحه اإياه جندي من الطرف االآخر، ومل يعد 
اإن ا�صمه احلركي تغري و�صار �صاحب  ذلك الفدائي يف قواعد العرقوب وعني احللوة، حتى 
ا�صم األيف. وقد عرب الكاتب عن هذه املفارقة احلادة تعبرياً �صادقًا موظفًا اأ�صلوب ال�صخرية 
ال�صوداء النابعة من ق�صوة الواقع ومرارته، ال�صيما حني ي�صف حلظة اللقاء االأول بني »حممد 
العابد« الفدائي العائد اإىل اأر�ص الوطن بعد اتفاق اأو�صلو واجلندي االإ�رصائيلي على معرب رفح 

يف حوار درامي مثري: 
- اأخال و�صخال، اال�صم رباعيا من ف�صلك

- حممد العابد �صليمان ال�صالح 
- مكان وتاريخ الوالدة؟ 

- خميم عني احللوة �صيدا 1948 
- البلد القادم منه؟ 

- كل البالد. 
- العمل ال�صابق؟ 

- العمل ال�صابق والالحق فدائي 
- اأنت هنا �رصطي حلماية عملية ال�صالم ح�صب االتفاقية.. 

اخال و�صخال. اعرب )اأوالد مزيونة، �ص150( . 
مهما  الفل�صطيني  ال�صعب  اأن  اإىل  ترمز  فاإنها  احلادة،  املفارقة  هذه  من  الرغم  وعلى 
تغرب وعا�ص يف املنايف وجاب اأرجاء االأر�ص ال بد له اأن يعود اإىل وطنه، فاأمل العودة بات 
حيًا متجذراً يف النفو�ص ال يزال باقيًا متقداً يف ال�صدور، اإنها تب�رص بالعودة اإىل الوطن اأمل 
كل غريب والجئ م�رصد، بداية العودة، واأن الغريب يف املنايف لن ين�صى الوطن، واأن له حقًا 

يف هذا الوطن. 
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ويف مكنة القارئ اأن ُيعّد حياة الراعي �صليمان ال�صالح الزوج الثاين ملزيونة، وما مر 
به من اأحداث، وما القاه يف غربته من متاعب واأهوال على يد اأعدائه، وا�صت�صهاده لونًا من 
ال�صخ�صية وتكوينها  اأن ي�صفي على مالمح هذه  الكاتب  ال�صعبية، فقد حاول  ال�صرية  األوان 
م�صحة خيالية، جعلتها اأقرب ما تكون اإىل �صخ�صيات ال�صري ال�صعبية منها اإىل ال�صخ�صيات 
الواقعية، ال�صيما عودته اإىل اأر�ص الوطن من خميمات املنفى يف لبنان، فقد روت مزيونة اأن 
�صليمان الراعي: »باع قطيع االأغنام، ومل يبق له غري بندقيته وفر�صه وكلبه االأمني، والتحق 

بالثوار« )اأوالد مزيونة، �ص163( . 
عن  الرحيل  يرف�ص  فالفر�ص  وكلبه مالمح خيالية،  �صليمان  فر�ص  على  الكاتب  خلع 
الوطن، وي�رص على العودة اإىل اجلبل، حيث عا�ص مع �صاحبه �صليمان تقول اجلدة »مزيونة« 

خماطبة حفيدها حممد العابد: 
»وعندما �صارف الركب نهاية الوادي، حرن الفر�ص، ودق قائميه اخللفيتني باالأر�ص، 
ومل يتقدم خطوة، هبط جدَك، وقّبل غرة الفر�ص )33( ، وبكى، فبكى الفر�ص، �صب الفر�ص يف 
الكلب، يطلق عواًء كالنواح، قال جدك وقد  اإثره  الهواء، وانطلق باجتاه اجلبل، وانطلق يف 

اأُ�صقط يف يده: 
- اختلفت الريح على االأ�صيل« )اأوالد مزيونة، �ص163( . 

اإىل  اأن حتول  الغربة والت�رصد يف خميمات بلبنان بعد  ال�صالح حياة  رف�ص �صليمان 
�صليمان  عودة  لين�صج  ال�صعبي؛  اخليال  يتدخل  هنا  اإليه،  يعد  ومل  الوطن  عن  وغاب  الجئ، 
اإىل وطنه يف اجلبل، برفقة الفر�ص والكلب ولي�صور ا�صت�صهاده على يد ال�صهاينة،  ال�صالح 

م�صتثمراً يف ذلك قالب احلكاية كتقنية ي�صب فيه معانيه واأفكاره: 
»... وقيل عن �صيخ اعتزل اخللق، واأقام يف عب تينة يف �صفح اجلبل، واأن الفر�ص مر به 
وعلى ظهره �صيدنا اخل�رص، لكن جميع الروايات اأجمعت اأن حرا�ص امل�صتوطنة التي اأقيمت 
على راأ�ص اجلبل اأطلقوا عليه واباًل من الر�صا�ص واأردوه قتياًل عند باب املغارة، واأن الكلب 
بقي عند باب املغارة حتى �صاخ، وابي�ص �صعره، ومل ُيوؤّكد اأحد من النا�ص موت الكلب« )اأوالد 

مزيونة، �ص165- 166( . 
حاول الكاتب يف هذا الن�ص اأن ي�صفي على هذه ال�صرية دالالت واإيحاءات م�صتمدة من 
الذين دفنوا يف مغارة يف اجلبل، ال�صيما  الكهف  اأ�صحاب  الديني متمثلة يف ق�صة  الرتاث 
حكاية الكلب الراب�ص اأمام الكهف يف قوله تعاىل: {وكلبهم با�صط ذراعيه بالو�صيد} 
والطهارة  التقدي�ص  من  هالة  ال�صعبية  ال�صرية  متنح  الدينية  االإ�صارة  وهذه   ،  )18 )الكهف: 
والنقاء، وتومئ اىل الوفاء واالإخال�ص، ال �صيما اأن الكلب- رمز ذلك الوفاء- ما زال حيًا بعد 

هذه املدة، ومل يغادر باب املغارة. 
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حملت ال�صرية ال�صعبية يف هذه الرواية طاقات داللية رحبة، فهي ترمز اإىل تعلق االإن�صان 
�صفوح  ويدفن يف  الوطن،  اإىل هذا  �صيعود  واأنه  بوطنه،  االأليفة  الفل�صطيني ومعه حيواناته 

جباله كما عاد �صليمان ال�صالح وفر�صه وكلبه، واأن هذه الفكرة �صتظل حية يف نفو�صهم. 
حاول الكاتب هنا اأن ي�صنع اأ�صطورة عودة الفل�صطيني من املنفى من خالل اجلمع بني 
املتقابلني؛ ليتيح للمتلقي فر�صة تف�صري هذا التقابل ورموزه، اإنه يهدف اإىل تعميق االإح�صا�ص 
بعودة الفل�صطينيني من منافيهم برغم ما يتعر�صون له يف الوطن من اآالم وجمازر واأهوال 

ومتاعب. 
ك�صفت هذه ال�صرية عن ا�صتيعاب املوؤلف ا�صتيعابًا حقيقيًا لالأبعاد الرتاثية ل�صخ�صية 
البطل العائد من املنفى يف ال�صرية ال�صعبية، وعربت عن رغبة جادة يف توظيفها تعبرييًا؛ 
الغنية  و�صخ�صياته  ال�صعبي  بالرتاث  �صلته  وتوثق  املعا�رصة،  جتربته  اأبعاد  بع�ص  لتنقل 

بالطاقات االإيحائية. 
بطابع  مطبوعًا  يجده  ال�صرية  هذه  يف  الكاتب  وظفه  الذي  ال�رصد  طبيعة  يف  املتاأمل 
يجّلي  اليومية  اللغة  ال�رصدي، فح�صور  ال�صوت  اأم  اللغة  م�صتوى  �صواء على  ال�صعبي  ال�رصد 
اأبعاد  اللغة اخلا�صة مبا فيها من  التغريبة يف حكيها عن  ال�صعبي الذي يلتقي ولغة  البعد 
الزمني،  واالنتقال  ال�رصدي  التقطيع  تقنية  توظيف  جانب  اإىل  متميزة،  ورعوية  فالحية 
متناثرة  جاءت  واإمنا  متتابعة،  مت�صل�صلة  تاأت  مل  �صليمان  الراعي  �صرية  اأحداث  اأن  مبعنى 
يف غري مكان يف الرواية؛ االأمر الذي جعل مللمتها من جديد لتكون متكاملة يحقق عن�رص 

الت�صويق واالإثارة. 
ومن التقنيات الفنية التي اتكاأ الكاتب عليها يف �رصده الأحداث ال�صرية ال�صعبية اأ�صلوب 
تنا�صل احلكاية: اأي اأن احلكاية تتنا�صل عنها حكايات اأخرى وهكذا، فحكاية »حممد العابد« 
تنا�صلت عنها حكايات عدة مثل: حكاية الراعي �صليمان ال�صالح، وحكاية مزيونة وزوجها 
�صليمان ال�صالح واخلامت، وحكاية الفتاة »زينة ال�صالح«، التي كانت �صحية جمزرة خميم 
الثورة،  يف  ال�صالح  �صليمان  رفيق  العال«  اأبو  »خ�رص  الثائر  وحكاية  لبنان،  يف  »�صربا« 
وحكاية الفر�ص والكلب، وحكاية »�صفية«، وغريها من احلكايات، وهي يف جمملها حكايات 
من اإبداع الكاتب وخلقه، عمد اإىل ت�صكيلها باأ�صلوبه اخلا�ص يف �رصد روائي مبدع، وتوظيف 
مثل هذا التقنية الفنية يف معمار الرواية الهند�صي اأك�صب الرواية اأبعاداً جديدة؛ فاأ�صبحت 

اأكرث عمقًا وحيوية وثراء، وتفتحت على اآفاق رحبة من التاأويل. 
االأ�رص  الإحدى  �صعبية  �صرية  برمتها  الرواية  يعد  اأن  املتفح�ص  املتلقي  مكنة  ويف 
من  جياًل  اأجنبت  اإذ  �صعبيًا،  بطاًل  »مزيونة«  من  الكاتب  جعل  وقد  الوطن،  يف  الفل�صطينية 
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د. عبد الرحيم حمدان

الع�صقالين �صوى عائلة  واأحفاداً، فلم تكن عائلة  اأبناء  الوطن  وبناتًا مالأوا  اأوالداً  االأحفاد: 
فل�صطينية عانت النفي والت�رصد واللجوء واال�صت�صهاد يف �صبيل الوطن، وهي عائلة »ع�صاق 

فرخوا اأوالد مثل القمر« )اأوالد مزيونة، �ص 170( . 
من حق املتلقي اأي�صًا اأن يعّد هذه الرواية �صرية �صعبية لكل فل�صطني: اأر�صًا و�صعبًا، يف 
غربته وكفاحه ون�صاله من اأجل نيل احلرية واال�صتقالل، ويف عودته اإىل اأر�ص الوطن، اإذ 
�صكلت الرواية »يف جمملها �صرية ملحمية الأ�صد الفرتات تعقيداً واإرباكا يف حياة الفل�صطينيني« 
)34( ، كما اإنها- على حد و�صف كاتبها نف�صه – ت�صكل التغريبة الفل�صطينية)35( ولكنها تظل 

اأفادت من  روؤية  الكاتب وجتربته،  بروؤية  تلونت  اأنها  تغريبة ذات طعم ولون خا�ص، ذلك 
ال�صعبية  وال�صري  املتداولة  واخلرافة  الفل�صطيني  والفلكلور  واملوروث  وال�صيا�صة  »التاريخ 
احلالة  بها  مرت  التي  الدراماتيكية  واالأحداث  والهوية  االأر�ص  على  وال�رصاع  والذاتية 
الفل�صطينية على امتداد القرن املن�رصم« )36( ، فاإذا كان الراعي �صليمان ال�صالح قد غادر 
وطنه، ونزح اإىل خميمات اللجوء يف لبنان، فاإنه عاد ليدفن يف بطن اإحدى مغارات جبال 
�صفا عمرو يف وطنه، يف حني مل يتمكن حفيده »حممد العابد« من العودة اإىل وطنه، حيث 
ُدفن جده »�صليمان«، وبداًل من ذلك عاد اإىل مكان ق�صّي من الوطن، وهو مدينة غزة، وكذلك 
احلال مع »طه« الذي توجه مهاجراً جنوبًا اإىل غزة، وهاجر اآخرون اإىل يافا وحيفا، ولكنَّ اأيًا 
منهم مل يعد اإىل م�صقط راأ�صه »املجدل«اأو اجلبل؛ الأن العودة احلقيقية من وجهة نظر الكاتب 

هي العودة اإىل الوطن االأم اإىل »ع�صقالن«، كما جاء على ل�صان مزيونة: 
»ال عودة اأ�صدق من عودة �صليمان«، وقالت يف مو�صع اآخر وهي تو�صي حفيدها حممد 
العابد: »اإذا عدت يا حممد ال تر�ص باأقل من تراب جدك«، )اأوالد مزيونة، �ص148( ، وهذا 
ما يطمح الكاتب اإىل حتقيقه من خالل روايته، اإن مل يكن يف الواقع، فلتظل اأمنية ع�صاها 

تتحقق يف امل�صتقبل. 

ثالثاً- احلكاية الشعبية: 

من  الكاتب  يعك�ص  ال�صعبي،  الرتاث  خ�صبًا من م�صادر  ال�صعبية م�صدراً  احلكاية  تعد 
اأدبية �صعبية،  اإبداعات  ال�صفوي من  واإيحائية ومعاين غنية برتاثها  خاللها دالالت رمزية 
وهي حكاية من �صنع املوؤلف، ت�صتمد مادتها من الواقع، واأ�صيفت اإليها دالالت من اخليال 

ال�صعبي، اأو هي خلق حر للخيال ال�صعبي ين�صجه حول حوادث مهمة اأو �صخو�ص )37( . 
من يتاأمل ا�صتخدام الكاتب للحكاية ال�صعبية، يكت�صف اأن احلياة الواقعية التي عا�صها 
معروف  واقعي  جو  يف  وا�صح،  ب�صكل  فيه  بارزة  واجتماعيًا  �صيا�صيًا  الفل�صطيني:  ال�صعب 

الزمان واملكان. 



79

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )2( - شباط 

»الهيويل«  االأ�صلية  مادتها  وا�صتقى  الكاتب  اأوردها  التي  ال�صعبية  احلكايات  من 
بنائها حكايُة »مطلق  وافر يف  ن�صيب  ال�صعبي  للخيال  تراثية، وكان  �صعبية  من حكايات 

وال�صبع« يقول الراوي: 
»قيل اإن �صبعًا خرج عليه يف اأحد الوديان، واأخذ يدور من حوله، واأنه اأخذ يقدح �رصر 
قداحته ويقراأ ما يح�رصه من القراآن، فيهرب الوح�ص حتى ذاب حجر القداحة، ونفد ال�رصر، 
ر�صقه ال�صبع و�صبعه، فهام خلف الوح�ص يرتدد �صوته بني جنبات الوادي، وفجاأة ان�صقت 
على  وقذفته  بفمها،  اخلبيث  الدم  وف�صدت  راأ�صه،  و�صجت  حجراُ  تناولت  امراأة  عن  العتمة 
االأر�ص، فوقع ن�صف خمدر ون�صف نائم، فحملته اإىل دارها، و�صهرت عند راأ�صه حتى انبلج 
الفجر، واختفى الوح�ص، عندما اأفاق راأى امراأة مثل القمر، مت�صح عرقه، وتتلو اآيات بّينات 
وتبكي، وقيل يف النوم زاره وجه مالك ف�صحا على وجه مالك، وقيل اأن ا�صمها ظل يرتدد 

يف �صدره وهو يف لوثة امل�صبوع، واأن اأول ما نطق �صاأل: 
- مزيونة اأنِت؟ 

اأوماأت باالإيجاب، وغ�صلت وجهه مباء عينيها، قال: 
- دْيُنِك يف رقبتي. 

- اأنَت َرُجِلي.. )اأوالد مزيونة، �ص 40( 
بني  ربطت  التي  العالقة  لتربز  ال�صعبي؛  اخليال  على  بنائها  يف  احلكاية  هذه  عولت 
لهذه  واأن  ال�صعبي،  الوجدان  خيال  ن�صج  من  �صعبية  حكاية  وهي  »مطلق«،  و  »مزيونة« 
اأ�صاًل من الرتاث ال�صعبي يف غري بلد عربي، وقد ورد مثلها حتت عنوان:  احلكاية ال�صعبية 

حكاية ال�صبع والعرو�ص )38( . 
الراهن  عن  والتعبري  الواقع  لت�صوير  اخلرافية؛  باحلكاية  ا�صتعان  الكاتب  اأن  ويبدو 
املعي�ص، واأنه يف تعامله مع احلكاية اخلرافية، مل يقلد الرتاث اأو ين�صخه، ومل يطابقه، واإمنا 
كتب ن�صًا جديداً، حاور فيه الن�ص القدمي وجتاوزه، وامتلك روؤية خا�صة، تنبع من �رصورات 

الواقع. 
الرتاث  يف  ملخ�صها  التي  ومرجعيتها  اخلرافية  احلكاية  اأ�صل  عند  الكاتب  يقف  مل 
باأن ي�رصبه بذيله »في�صبعه«، في�رصع يجري  االإن�صان،  ال�صبع يخدع فري�صته  اأن  ال�صعبي: 
اأن مزيونة متكنت  اأو اإىل واد عميق، وهناك يفرت�صه، »يف حني  وراءه اإىل مغارة يف جبل، 
اإىل املغارة، فلم ينجح ال�صبع يف افرتا�صه، ويكافئها مطلق  اأن ي�صل  اإنقاذ مطلق قبل  من 
بالزواج منها«، اإنها حكاية م�رصودة بطريقة مغايرة قلياًل للحكاية االأ�صلية، على م�صتوى 
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ال�صخ�صيات والنهاية، وحمملة بالدالالت والرموز، على م�صتوى ال�صارد »طه«، وعلى م�صتوى 
ال�صخو�ص، وعلى م�صتوى الوحدات ال�رصدية. 

اأن الكاتب اأجرى تغيرياً على احلكاية االأ�صلية،  اأن ي�صتنتج مما �صبق  وميكن للمتلقي 
على م�صتوى ال�صخو�ص، وعلى م�صتوى االأحداث، واأن هذا التغيري اأدى اإىل اإنتاج داللة مفارقة 

لداللة احلكاية االأ�صلية، وموافقة لطبيعة الواقع الذي تر�صده الرواية. 
هذه  بنية  باأن  القول  اإىل  تهدي  ومطلق«،  حلكاية«ال�صبع  الفاح�صة  القراءة 
من  عادة  تتاألف  التي  ال�صعبية  احلكايات  لبني  مطابقة  جاءت  ال�صعبية  احلكاية 

وحدات �رضدية ثاث هي: )39( 
مرحلة ما قبل التدمري، وميثلها »مطلق«، ثم بدء ظهور قوى التدمري ممثلة بال�صبع  Ú 

الذي يعرت�ص »مطلق«، وهو يف طريقه اإىل اأهله. 
هيمنة قوى التدمري، ممثلة باختطاف ال�صبع لـ »مطلق«، واإجباره على اتباعه اإىل  Ú 

املغارة. 
مزيونة«، واإنقاذ مطلق من خدعة ال�صبع وانت�صاره عليه.  Ú « ظهور امل�صاعد، وهي

حقق توظيف احلكاية ال�صعبية يف الرواية اأغرا�صًا فنية منها: االبتعاد عن التقريرية 
واملبا�رصة اإىل جانب الناأي عن االإطالة وال�رصد اململ، باعتبار اأن احلكاية ال�صعبية تتميز 

بكثافتها، وقّلة �صخ�صياتها )40( . 
واإذا كان »فالدميري بروب« قد حدد وظائف ال�صخ�صيات يف احلكاية اخلرافية باإحدى 
»ال�صبع  حكاية  فاإن   ،  )41( الزواج  بوظيفة  وتنتهي  الغياب،  بوظيفة  تبداأ  وظيفة،  وثالثني 
ومطلق« قد حققت عدداً من تلك الوظائف، فقد بداأت بغياب »مطلق« عن اأهله ومغامراته يف 
اإىل جانب خداع ال�صبع له، وا�صت�صالمه له، ثم ح�صوله  غري بلد داخل فل�صطني وخارجها، 
على م�صاعدة مزيونة، وانتهاء بزواجه منها، اإنه بتوظيفه هذه احلكاية اخلرافية التي جاءت 
البعد  اإىل  املحلي  الذاتي  البعد  جتاوز  قد  يكون  للرواية  العام  الن�صيج  بنية  مع  من�صجمة 

االإن�صاين العام. 
ي�صنع  اأو  وظروفها،  ال�صخ�صية  واقع  من  ال�صعبية  حكاياته  الكاتب  ي�صتقي  وقد 
املغربي  املنجد  ه  ق�صّ ما  ال�صعبية  احلكايات  تلك  ومن  وموقفه،  روؤيته  تنا�صب  حكاية 

اإذ يقول:  لـ »طه«، 
»وحدثه العجوز عن الفتى الذي قابل �صبية عند البئر يف اأكناف مقام اخل�رص، قدمت 
له اجلرة، فارتوى ومالأت طا�ص البئر، و�صقت فر�صه االأ�صهل، واأخذت راأ�ص الفر�ص حتت اأبطها، 
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وتاأملت غرته البي�صاء، وحدثت نف�صها: »االأ�صيل يركب االأ�صيل، لكاأّن اأباك من خيول اأبي«. 
وبعد اأ�صبوع رجع الفتى مع جاهة كرمية خلطبة ابنة �صيخ عرب ال�صواحرة.. �صاأل طه 

ماأخوذاً: 
- هل �صدق حد�ص ال�صبية؟! 

- فرا�صة البدوي ال تخيب، وكالم االأكابر حم�صوب عليهم. واأكمل طه: 
- وال�صبية راغبة؟ 

مزيونة،  )اأوالد  الب�رص  ل�صان  بها  ينطق  ال  بلغة  الل�صان  ي�صبق  والقلب  قدر،  الع�صق   -
�ص29، 30( . 

من�صجمة مع  بحتًا، وجعلها  ال�صعبية طابعًا حمليًا  احلكاية  هذه  على  الكاتب  اأ�صفى 
يبحث  كان  الذي  الوله  العا�صق  »طه«  ل�صخ�صية  النف�صية  واحلالة  وبنائها،  الرواية  �صياق 
عما يخفف عنه وقدة ال�صوق واحلنني والع�صق، ويبحث عن حمبوبة فقدها، وقد دفعته هذه 
احلكاية اإىل اأن يبدع يف عمله كمنجد، ويحلم يف قرب حتقق مثل هذه احلكاية على �صعيد 

حياته الذاتية الواقعية، يقول الراوي: 
»انكب طه يركب احللم، ور�صم الفتى هالاًل، وال�صبية جنمًا بكراً ترقد يف ح�صن الهالل 

و�صار اللحاف يف جبل اخلليل حكاية« )اأوالد مزيونة، 30( . 

رابعاً- التعبريات والعادات الشعبية: 

الروائي  اخلطاب  اأن�صجة  ب�صكل الفت يف  كانت حا�رصة  التي  الرتاثية  املعطيات  من 
االأمثال واالألفاُظ والتعبريات ال�صعبية الدارجة التي حظيت بعناية الكاتب الروائي واهتمامه 
املوؤلف  والإدراك  جهة،  من  الفل�صطيني  بالوجدان  العميق  الرتباطها  والتقاليد؛  والعادات 
الذي  االأمر  اأخرى؛  االإن�صاين من جهة  بالغنى  تراثيًا زاخراً  االأدبية؛ بو�صفها رافداً  لقيمتها 
جعلها ذات جذور موروثة را�صخة، تربط الفل�صطيني مبا�صيه وحا�رصه وم�صتقبله، وتعطي 

الرواية طعمًا ومذاقًا جديداً. 
ال�صعب،  وجدان  يف  تعي�ص  التي  الدارجة  ال�صعبية  والتعبريات  االألفاظ  ا�صتخدام  ميثل 
اأر�صهم  فوق  ي�صتخدمونها  الذين  للنا�ص  وجتذيراً  تخليداً  اخلا�صة  حياته  جممل  وتكوِّن 
وجه  يف  وبحرهم  ودورهم  مبوطنهم  لتم�صكهم  معاداًل  يعد  بها  مت�صكهم  واإن  املغت�صبة، 
حماوالت اقتالعهم، فهي االإطار الذي يحكم حياة هوؤالء النا�ص اليومية، وبالتايل وجودهم 

احلياتي مثلما هي االألفاظ االإطار الذي يحكم عالقات الرواية الغنية )42( . 
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اإن ح�صور التعبريات واالألفاظ ال�صعبية يف ثنايا الرواية، اأمر الفت للمتلقي، اإذ �صغلت 
حيزاً وا�صعًا يف اأن�صجة اخلطاب الروائي، منها ما جاء على األ�صنة �صخ�صيات الرواية، ومنها 
ما جاء على ل�صان الراوي، وقد نّوع الكاتب فيها، حتى غدت جزءاً من ال�صياق الروائي مثل: 
 ، ، »غاب مطلق وجاب« )�ص38(  الك�صم مزيونة« )�ص38(  اال�صم ويف  »مزيونة يف 
»االأب من رّبى وعلم« )�ص44( ، »الدابة حتمل خرجني واحد فيه همك، وواحد فيه دمك« 
)�ص62( ، »�صاعر فرفور وذنبه مغفور )43(« )�ص66( ، »اأبوها من بلد رجالها ال يعرفون 
قيمة ن�صوانها« )�ص66( ، »كلنا اأوالد حوا واآدم« )�ص67( ، »جنمته �صاوية يف ال�صما منذ 

يومني« )�ص68( ، وغريها. 
الفائقة  الكاتب  قدرة  الرواية على  �صياق  ال�صعبية يف  امل�صطلحات  توظيف هذه  يدل 
يف اختيار التعبري الذي يتفجر عنه املوقف، فالعالقة بني املوقف والتعبري عالقة متاٍه ال 
انف�صام فيها، ويجيء ذكر االألفاظ والتعابري والكتابات ال�صعبية اأي�صًا للتعبري عن موقف 
نف�صي لقائله، ومن ثم فكل ذلك يوؤازر ال�صخ�صية يف التعبري عما يختلج داخلها، وحتى ما 
تنوي اأن تفعله، وقد عك�صت هذه التعابري مهنة ال�صخ�صية التي ميتهنها وطموحاتها، مثال: 
»�صدق من قال من ال يركب النول من اأولها يطرده النول ويتح�رص طول العمر، الدنيا 
�صيقة يا ولدي: ال َكْرم تنام يف ظل �صجراته، وال طر�ص ت�رصح به وتك�صب غنماته« )اأوالد 

مزيونة، �ص113( . 
التنجيد،  مهنة  عليها  ل  وف�صّ الن�صيج،  مهنة  عندما عزف عن  لطه  العبارة  هذه  قيلت 
املجدل،  ن�صاء  �صاأن  من  و�صيعة  حرفة  الأنها  التنجيد؛  مبهنة  االأم  قناعة  بعدم  ت�صي  وهي 
اأبًا عن جد،  اأن مهنة النول مهنة عريقة يف االأ�رصة، ورثتها  ي�صت�صغرها الرجال، يف حني 
وهي متثل هوية االإن�صان و�صخ�صيته وتراثه، وقد عربت عن عدم ر�صاها بتعبري �صعبي دارج 

امتزجت فيه احل�رصة بال�صخرية املرة فقالت: 
».. غبْت ورجعْت منجد يا طه« )اأوالد مزيونة، �ص64( . 

وهكذا تغدو العالقة بني التعابري ال�صعبية الدارجة والرواية لي�صت جمرد عالقة �صاكنة، 
�صكاًل  وتوفر  الرتاث،  يف  اإيجابي  حي  هو  ما  جتلو  اإبداعية  فاعلة  مولدة  عالقة  هي  واإمنا 

للرواية، واأداة فح�ص فاعلة للحا�رص اأواًل وللما�صي ثانيًا. 
حفلت رواية »اأوالد مزيونة« اأي�صًا بكثري من اال�صتخدامات اللغوية اخلا�صة بحرفتي 
تدور  التي  ال�صعبية  وامل�صطلحات  االألفاظ  يجمع  اأن  القارئ  مكنة  ويف  والتنجيد،  الن�صيج 
يف حقل داليل واحد وتنتمي اإىل حرفة واحدة مثل: حرفة الن�صيج التي ا�صتخدمها االإن�صان 
الفل�صطيني ال �صيما املواطن املجدالوي الذي ا�صتهرت مدينته ب�صناعة الن�صيج، وعمل يف 
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مهنة الن�صيج والنول، ومن االألفاظ التي تت�صل مبهنة الن�صيج، : »خيوط ال�صدا )44( ، الرت�صكة، 
املكوك اخليوط، الدف، جمع اللحمة مع ال�صداة، النف�ص، الرقعة، ركب النول، املقاطع، �صباغة 
حوا�صي احلرير، تركيب نيلة االأر�صية، ال�صبغة، لف املوا�صري، َنوّيل، مقطع، ذراع، املطواة، 

املدية، جورة النول«، وغري ذلك مما ي�صعب اإح�صاوؤه من لغة اأ�صحاب هذه احلرفة. 
ومن  احلوا�صي،  البلتاجي،  اجللجلي،  والنار،  »اجلنة  ال�صعبية:  الثياب  اأ�صماء  ومن 
والن�صيج  الغزل  الدودة،  ال�صناعي، حرير  الن�صيج: احلرير  ت�صتخدم يف  التي  اأنواع اخليوط 
ال�صداة،  اأعواد  اجلاغ،   ،  )45( الدوالب  الن�صيج:  �صناعة  اأدوات  ومن  املحالج،  واخليوط، 
واملدقة،  »القو�ص  مثل:  التنجيد  حرفة  األفاظ  ومن  الرقبة«.  يف  الطبة  تعليق  املدية،  لف 
والك�صتبان، الوتر، ندف، اللحاف، الطاوو�ص، وجه اللحاف، الغرز والقطب، االأطل�ص، اأقم�صة 

وخيوط واأقطان، فر�صة« )46( . 
الن�صيج والتنجيد مل ترد يف �صورة  اإىل حرفتي  التي تنتمي  ال�صعبية  االألفاظ  اإن هذه 
مفردة معزولة مغلقة عن �صياق الن�ص الروائي، واإمنا جاءت من�صجمة متماهية مع الن�صيج 
اللغوي للرواية، يدرك القارئ معناها من خالل ال�صياق الذي وردت فيه، وال ي�صعر بغرابتها 
ون�صوزها؛ واإمنا يتعرف اإىل دالالتها من خالل وجودها يف �صياق روائي من�صجم؛ االأمر الذي 

ال يحتاج اإىل تدخل الروائي؛ لي�رصح هذه الدوال يف الهام�ص. 
احت�صنت  التي  للبيئة  دقيقة  �صورة  لينقل  ال�صعبية؛  االألفاظ  هذه  القا�ص  وظف  لقد 
اأن  الكاتب  اأرادها  الرواية حمليًة  اأجواء  على  ولت�صفي  الرمز،  دور  ولتلعب  الرواية؛  اأحداث 
جنح  التوازي  هذا  خالل  ومن  وجتددها،  الفل�صطينية  احلياة  لتطور  ت�صويره  مع  تتوازي 
الكاتب يف معاجلة ق�صايا حملية واإن�صانية دون اللجوء اإيل املبا�رصة يف و�صف البيئة اأو 

املوروث ال�صعبي. 
ولعل �رص اهتمام الكاتب بحرفتي الن�صيج والتنجيد ال�صعبيتني يعود اإىل البيئة املحلية 
التي ن�صاأ فيها يف املجدل، فهي م�صقط راأ�صه، واإليها ينتمي، وقد ا�صتهرت هذه املدينة من 
بني مدن فل�صطني بهذا اللون من املهن، وبرع �صكانها فيها، وتفوقوا؛ ولهذا برز اأثر البيئة يف 
اأدبه ورواياته، فجاءت كتاباته انعكا�صًا �صادقًا للبيئة املحلية االجتماعية واالقت�صادية 

التي مازالت حتتفظ مبوروثها من هذه املهن ال�صعبية )47( . 
وملا كانت االألفاظ والتعبريات ال�صعبية والكنايات املعروفة بني النا�ص يف اأحاديثهم 
اليومية تعد فرعًا من فروع االأدب ال�صعبي، فاإنها يف الغالب تت�صم بغزارة املعاين، ولطف 
عليها  يغلب  وجمل  مكثفة  تراكيب  ذات  وهي  البالغية،  ال�صور  وواقعية  والت�صبيه  الكناية 

االإيجاز والطرافة. 
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االأم  اإنها  العادي عن ت�صويرها،  الكالم  يعجز  قد  التي  النف�صية  االنفعاالت  .وت�صوير 
واالنتماء  باالأر�ص،  الت�صبث  رمز  وهي  اأي�صًا،  وعمقها  وعفويتها  بب�صاطتها  الفل�صطينية 

اإليها. 
ويف مكان اآخر يرد املثل على ل�صان »زهدية« التي اأ�صاعت كثرياً من الروايات الكاذبة 
املغر�صة عن »مزيونة« واأ�صلها، من منطلق الغرية منها، فعندما وجدت �صداً ورف�صًا من 
تلك  اإزاء  فعل  ردة  بو�صفه  املثل؛  بهذا  جاءت  اأكاذيب،  من  ترّوجه  ملا  الرواية  �صخ�صيات 

املعار�صة، واإثباتًا على �صدق ما ذهبت اإليه، قال اإبراهيم زوجها: 
- ا�صكتي كله من ل�صانك الفالت، وق�ص�صك املا�صخة. 

- اأنا اإي�ص خ�صني، كالم النا�ص، وما يف دخان من غري نار )اأوالد مزيونة، �ص46( . 
احلقيقة  هذه  »زهدية«،  ل�صخ�صية  النف�صية  احلقيقة  عن  ليك�صف  املثل  هذا  جاء 
يف  ت�صيع  التي  االجتماعية  االأمرا�ص  اأقوى  من  وهي  ب�صريتها،  اأعمت  التي  »الغرية«  هي 
املجتمعات الب�رصية ال�صيما الريفية منها، ولها تاأثريها املبا�رص يف حياة الفرد، ملا تخلفه 
من م�صكالت عائلية تع�صف باحلياة االأ�رصية، »فالغرية عنف ت�صتبد باالإن�صان تعمي ب�رصه 

وب�صريته، فال يرى ما حوله، وال يقدر ظروفه وظروف غريه، وال ينظر يف العواقب« )48( . 
فقد اأطلقت زهدية ل�صانها يف اأن مزيونة زوجة مطلق يف االأ�صل جنية �صحرت نف�صها 
على �صورة امراأة جميلة فوقع مطلق يف هواها، وتعلقت به، وعندما مات مطلق بطل ال�صحر 
ورجعت ل�صورتها اجلنية، وهبطت اإىل االأر�ص ال�صابعة يف مملكة اجلن؛ االأمر الذي جعل اأم 
مطلق ت�صخر من كيدها وغريتها قائلة: »راحت املزيونة، وبقيت املكيودة، كيدهن عظيم« 

)اأوالد مزيونة، �ص71( . 
اإن توظيف الكاتب ملثل هذه االأمثال ال�صعبية، جاء يف �صورة »حيلة فنية ي�صل من 
خاللها الروائي اإىل امل�صمون الذي يريده، دون اأن يتدخل ب�صكل مبا�رص، وبذلك يكون مكماًل 

حلوار ال�صخ�صية« )49( . 
مزج الكاتب املثل ال�صعبي ال�صالف بن�صو�ص دينية ا�صتلهمها من القراآن الكرمي من قوله 
عز وجل: [اإن كيدكن عظيم ] )يو�صف: 28( ، يلحظ القارئ اأن الكاتب قد نقل املثل كما يجري 
على األ�صنة العامة يف املجتمع، وا�صتخدمه يف �صياق ينا�صب املوقف الروائي، اإذ نقل ال�صمري 
ويعك�ص  وروؤيتها،  ال�صخ�صية  واقع  مع  ين�صجم  التحوير  وهذا  »كيدهن«،  اإىل  »كيدكن«  من 
املالمح النف�صية للمراأة يف عاطفتها جتاه بنات جن�صها والغرية �صيء طبعي بالن�صبة للمراأة، 
ويتالءم مع نف�صيتها، فاملراأة كثرية الكيد وا�صعة احليلة )50( متيل اإىل ا�صتخدام اأ�صاليب الكيد 

واملراوغة 
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يكت�صف املتلقي اأن الكاتب مل يعرب عن املعنى املق�صود تعبرياً مبا�رصاً، واإمنا ا�صتخدم 
االأمثال  واأن هذه  روؤيته،  التعبري عن  املبا�رصة يف  الدالالت غري  ذات  اللغوية  االنزياحات 
ال�صعبية قد عك�صت من خالل ال�صخ�صيات دالالت اإيحائية رمزية » فاملزيونة« حتمل داللة 
اإطار  يف  اللفظ  ا�صتخدم  الكاتب  اأن  بيد  الطيبة،  االأخالق  ذات  اجلميلة  هي  وا�صحة  لغوية 
ن�صق »التورية« الذي يحمل معنيني: قريب ومعنى بعيد، ويبدو اأن اأم اإبراهيم ق�صدت املعنى 
اأن »املزيونة« هي زوجة مطلق، واأن »املكيودة« هي �صلفتها زهدية، واأن هذا  البعيد وهو 
على  مبنيًا  مو�صيقيًا  اإيقاعًا  حمل  التعبري  اأن  كما  وعمقه،  املعنى  اأثرى  البالغي  االأ�صلوب 
ال�صجع، ومتاثل ال�صيغ ال�رصفية بني دالة »مزيونة« و »مكيودة«، وهكذا يدرك املتلقي اأن 

الكاتب قد وفق يف اأن ي�صحن هذا املثل باملعنى اجلديد الذي يوفره له �صياق الرواية. 
من يراجع االأمثال التي ا�صتخدمها الكاتب، يتبني له اأن كثرياً منها من اإبداع الكاتب 
وابتكاره، اإذ حاول اأن ي�صب تلك االأمثال يف قوالب �صعبية؛ تقرتب يف �صياغتها وم�صامينها 
الروائي، وهذا  االإن�صانية واملوقف  ال�صعبية، منطلقًا يف ذلك من واقع جتربته  االأمثال  من 
وال�صخ�صيات  املواقف  مع  واالن�صجام  وال�صدق  والعفوية  ال�صعبية  تت�صم  اأمثاله  جعل  ما 

وروؤيتهم. 
الفل�صطينية  ال�صعبية  احلياة  ت�صوير  اإىل  الكاتب  عمد  الرواية  من  كثرية  مواطن  ويف 
بعاداتها وتقاليدها واأعيادها وموا�صمها، لعله ي�صرتجع بذلك مباهج حياة الفل�صطيني يف 
ربوع الوطن قبل اأن ي�رصدهم االحتالل، ويبعث يف الذاكرة هذه العادات والتقاليد حفاظًا 
على الهوية، ومت�صكًا بالرتاث، وقد تقابلت رموز هذه العادات والتقاليد واملوا�صم ودالالتها 
مع واقع ال�صعب الفل�صطيني املعي�ص؛ لتعمق االإح�صا�ص مبرارة الواقع من ح�صار، وهدم بيوت 

وقتل وت�رصيد وتدمري. 
يف  الفل�صطيني  باملجتمع  اخلا�صة  والتقاليد  العادات  من  كثرياً  الرواية  ت�صمنت 
املنا�صبات االجتماعية: كو�صف العر�ص الفل�صطيني والزفـة، وو�صف طقو�ص ال�صيافة عند 
على  ال�صدقات  وتوزيع  القهوة،  �رصب  ويف  العرو�ص(  يد  )طلب  واجلاهة  والفالحني،  البدو 
الفقراء وامل�صاكني، وعادات االأخذ بالثاأر واال�صتجارة، وزواج االأقارب، واالحتفال باالأعياد 

واملوا�صم ال�صعبية، وزيارة مقامات االأولياء. 
ومن العادات والتقاليد التي اأ�صارت اإليها الرواية زفة العري�ص، وما يت�صل بها من 
والن�صاء،  الرجال  من  كل  بها  يتزين  التي  ال�صعبية  واملالب�ص  وطلعته،  العري�ص،  حمام 
بن  ح�صن  عر�ص  وا�صفًا  الراوي  يقول  العري�ص،  اأمام  والفل  والقرنفل  واالأرز  امللح  ونرث 



86

عسقالني«  غريب  للروائي 

مزيونة(  )أوالد  رواية  في  الشعبي  املوروث  »توظيف 
د. عبد الرحيم حمدان

اإبراهيم:  ابنة عمه  مطلق من ح�صنة 
»... خرجت الزفة من دار طه، وتوجهت اإىل دار العرو�ص يتقدمها طه، الرجال تهندموا 
حتت  البي�صاء  احلطات  و�صدوا  الع�صكرية،  اأو  البي�صاء   )52( والروزا   )51( االأالجة  بالقنابيز 
ال�صلي�ص  غرة  ونفلوا  بالعقال،  تقلدوا  اأكتافهم،  على   )53( حطاتهم  هدلوا  وال�صباب  العقال، 
حتت الطواقي، ورق�صت زهدية ومزيونة متقابلتني، ونرثت اجلدة امللح واالأرز، ونرثت زانة 

القرنفل والفل وزغاريد مو�صولة ال تنقطع« )اأوالد مزيونة، �ص90، 91( . 
ت�صّمن هذا الو�صف جملة من العادات والتقاليد اخلا�صة باالأفراح يف مدينة املجدل، 
وهي ت�صكل تعبرياً �صادقًا عن روح اجلماعة التي تتوارثها جياًل بعد جيل، وتت�صمن اأي�صًا تلك 
العادات ما يك�صف عن منط من الفكر االأ�صطوري الذي يحاول اأن مينع �رصاً ميكن اأن يقع، ويف 
الوقت ذاته يرجتي خرياً يف امل�صتقبل قد ياأتي من الغيب، وهو ما ت�صمنته بع�ص ال�صلوكات 

ال�صابقة مثل: ر�ص امللح واالأرز ونرث الفل والقرنفل على روؤو�ص املحتفلني بالعر�ص. 
العر�ص  يف  املراآة  م�صاركة  عن  تف�صيلية  و�صفية  �صورة  ينقل  اأن  الكاتب  َيُفت  ومل 
�صورة  يف  ذلك  �صاق  وقد  ال�صعبي،  ورق�صها  واأغانيها  مالب�صها  مربزاً  ال�صعبي  الفل�صطيني 

حكاية �صعبية، على ل�صان �صفية: 
»اإن زانة لب�صت ثوبًا جبليًا، وتزينت مثل اأمرية، وتو�صحت ب�صال زهري مطرزة حوافه 
اأمها حتى �صطح  باالأزهار والع�صافري، وحتزمت بزنار مطعم باخلرز والربق، رق�صت مع 
اأغانى جبلية مل  رياح �صبية عفية، وغنت  العجوز  فدبت يف  عرقها، ورق�صت مع جدتها 
عجزها  فدارت  اأغانيها،  مواكبة  عن  عجزت  الطّبالة  واأن  قبل،  من  املجدل  اأفراح  تعرفها 
؟«  الغيم!  من  علينا  هبطت  جنية  اأم  »اأمرية،  خمذولة:  معجبة  ومتتمت  حمايدة،  بدقات 

)اأوالد مزيونة، �ص91(. 
حمور الو�صف يف هذا امل�صهد هو هيئة ال�صخ�صيات وحالتها، وهذا الو�صف ال يعدو 
الراوي على  اتكاأ  اإبراهيم، وقد  اأم  الن�صائية: زانة ومزيونة  لل�صخ�صيات  كونه ر�صمًا جمياًل 
امتزجت فيها  ال�صخ�صيات يف حالة ق�صيبة و�صورة جميلة  التي جتعل  ال�صفات واالأحوال 
األوان املالب�ص وحركات الراق�صات، واأ�صوات االأغاين اجلبلية التي عك�صت جمعيها جو الفرح 

والغبطة الغامرة للنفو�ص يف هذه الزفة املتاألقة حبوراً وغبطة. 
عليه  وقعت  ما  التقاط  على  ينه�ص  العري�ص،  لزفة  امل�صهب  الو�صفي  امل�صهد  هذا  اإن 
عد�صة  وكاأنها  واملنت�صية،  الفرحة  النا�ص  حالة  ت�صوير  على  حر�صها  يف  الب�رصية  الروؤية 
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والن�صاء  وال�صباب،  الرجال  ثنائيات:  �صكل  على  للنا�ص،  بانورامية  �صورة  جتمع  كامريا 
»مزيونة« و »زهدية« جت�صد فرحتهم و�صعادتهم يف احلالتني جميعًا، ومل ياأت هذا امل�صهد 
ا�صتعرا�صًا ملفردات الواقع املعي�ص؛ اأو ليوؤدي وظيفة تزيينية زخرفية منف�صلة عن الن�صيج 
الفل�صطيني  املجتمع  عادات  عن  املتكاملة  اللوحة  جوانب  ليكمل  جاء  واإمنا  الروائي، 
بعد  انتظاره  لفرح طال  و�صعادتهم  ون�صوتهم  النف�صية  النا�ص  مع حالة  ويتماهى  بعامة، 
على  اأعمق  اإن�صانية  دالالت  بخلع  ال�رصد  يف  بنائية  وظيفة  اأي�صا  وليوؤدي  و�صقاء؛  عناء 
الفل�صطينيني  قلوب  يف  زال  فما  واالجتماعية،  النف�صية  الناحية  من  ال�صخ�صيات  مالمح 
مت�صع للفرح وال�صعادة والع�صق، وهي من اأ�صمى العواطف االإن�صانية واأرقها، برغم ما حّل 
اأر�صهم وت�رصيدهم يف  اأجلها اغت�صاب  بهم من م�صائب، وما نزل ب�صاحتهم من كوارث، 

املنايف وال�صتات، وخميمات اللجوء. 
اإن توظيف الروائي لكل هذه االأ�صناف من العادات والتقاليد قد اأ�صفى على الرواية 

روحًا �صعبية ملحمية، كما خلع عليها �صمة تاريخية واإيهامًا بامل�صداقية )54( . 
واأخرياً، فاإن ما ميكن ا�صتخال�صه باإيجاز من هذه النتائج التي خرجت بها الدرا�صــة 
اأن عالقة الروائي غريب ع�صقالين بالرتاث كانت عالقة وثيقة، فهو ينظر اإيل الرتاث ب�صفته 
م�صدر اإلهام واإيحاء هام، ال غنى عنه. واأن هذه العالقة مل تكن قائمة علي التقليد واملحاكاة 
العميق معه. وتوظيفه فنيًا  التفاعل  الرتاث كما هو. بل كانت قائمة علي  اإنتاج  اإعادة  اأو 
للتعبري عن جتاربه الروائية اخلا�صة، وقد ات�صح هذا ب�صورة جلية يف تعامله مع معطيات 

املوروث ال�صعبي وعنا�رصه املختلفة، التي �صكل حمور هذا البحث. 
ال�صخ�صيات  ا�صتلهام  اأو  ال�صعبي  الن�ص  مع  ع�صقالين  غريب  الروائي  تعامل  كان  لقد 
ال�صعبية، اأو املعجم ال�صعبي يتم بوعي تام، بدءاً من اإدراكه ملا تزخر به ن�صو�ص املاأثورات 
وجدان  يف  التاأثري  علي  وقدرتها  فعاليتها  لها  واإيحائية،  تعبريية  و�صائل  من  ال�صعبية 
املتلقي، اإيل ا�صتخدامها ا�صتخدامًا فنيًا له وظيفته وغايته؛ االأمر الذي ي�صي بفهم الروائي 
العميق للرتاث، وقدرته علي حماورته وا�صتغالل اإمكاناته، ومل يكن اختيار الروائي غريب 
لطبيعة  يخ�صع  كان  واإمنا  ع�صوائيًا،  روايته  يف  وظفها  التي  ال�صعبية  للمعطيات  ع�صقالين 
روؤيته الذاتية وموقفه الراهن الذي يريد اأن يج�صده من خالل هذه املوروثات ال�صعبية. ومن 
اأو ي�صعه يف  هنا، فاإن الكاتب كان يلجاأ اإيل التحوير والتغيري يف الن�ص الذي ي�صتخدمه، 
�صياق روائي جديد مغاير لل�صياق االأ�صلي الذي ورد فيه، اأو يحمله داللة معا�رصة مفارقة 
اأنها تخدم غر�صه يف  اإيل غري ذلك من �صور الت�صمني التي يرى الروائي  لداللته القدمية، 

جمال التعبري عن جتربته. 
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ال�رصد احلديثة ال  ال�صعبي من تقنيات  الرواية يف توظيفها معطيات املوروث  اأفادت 
�صيما يف جنوحها لتعدد الرواة وخلخلة الزمن وعدم تراتيبه، ف�صاًل عن ا�صتخدام تقنيات 
اال�صرتجاع والتذكر واحللم والروؤيا واحلوار بنوعيه وتقنية اال�صتباقي وغريها، وجاء هذا 
التوظيف ل�صالح االإبداع الروائي، من حيث بناء ال�صخ�صية ال�صعبية اأو تطور احلدث اأو ال�رصد 
اأو خدمة املعنى الكلى للرواية دون اأن يقع حتت غواية املوروث ال�صعبي بو�صفة خمزونًا 

ثقافيًا كامنًا فى الالوعي، ا�صتفزته الكتابة الروائية، فاأخرجه بوعي تام. 
اأكد الروائي اأن لديه الت�صاقًا وثيقًا باملوروث ال�صعبي، واأن املوروث ال�صعبي الفل�صطيني 
مليء بالقيم اخللقية من مت�صك بال�رصف وحماية العر�ص، ف�صاًل عن قيم الن�صال والكفاح 
يف  فقدانها  من  واالحرتاز  عليها،  واملحافظة  بها،  التم�صك  يتعني  التي  والعدالة  واحلرية 
مراحل �رصاعنا مع عدونا ال�صهيوين الذي ي�صعى جاهداً لطم�ص هويتنا الثقافية، وا�صتالب 

معطياتنا من املوروث ال�صعبي الفل�صطيني وانتحالها. 
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