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اإلهداء

لألقالم اليت صنعت احلرية وأثارت جدل احلضور
ض باحلياة واالنتماء
لوريدٍ نب َ
لكل من كتبَ التاريخ بفكرٍ نري
إىل "املهمشونَ" يف أماكنِ تواجدهم
للدكتور .سعيد عياد وعائلته ومدينته بيت حلم
حبًا وتقديرًا
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تقديم...

إن الكتابة األدبية تحتاج إلى موهبة حقيقية تدفع صاحبها إلى ميدان
فن التسجيل واطالق العنان للقول ،فيظل األديب يل ُح عليها إلى أن
عا،
يفرغ ما لديه من الموضوع الذي أحدقَ في نفس ِه حركةً وصرا ً
والذي يقرأ في سير األدباء يقف على حجم معاناتهم ،ومن هذه
المعاناة تنفجر ينابيع اإلبداع القصصي " القصة القصيرة " فأحيانًا
يستهين الكاتب على حمل ثقل كبير من أن يمسك القلم ليكتب وينجح
في ذلك ،وربما يخطر ببال أح ٍد أن هذا الصنف األدبي السهل
يستطيع كتابته وسرعان ما يمسك قلمه فيج ُد َّ
أن المعجم اللغوي
يتهرب منه بسرعة ،ناسيا الممتنع في سبك الفكرة واللغة والتسلسل
وربط األحداث الخ ،ألن الموهبة لم تتوافر لديه.
وال يخطر ببالنا أن اللسان اإلنساني الذي نتفاهم من خالله فيما بيننا
في جعبته الكثير من الحكايات ،وأكثر مما يتخيله العقل! فكل حادثة
7

صغيرة أو كبيرة باستطاعة صاحبها أن يجعلها حكاية إذا توافرت
لديه الموهبة المصاحبة للخيال وجمال اللغة ،والسؤال الذي يطرح
كتاب قصة؟؟ وعندنا رصيد كبير من
نفسه ،لماذا ال نصبح كلنا
ُ
الحكايات واألحداث والتجارب الشخصية؟؟ متناسيين أن نفرق بين
الموهبة في الكتابة من عدمها ،خاصة أن القلم يستعصى أحيانًا
ً
خاذال إياه فكيف سيكون األمر مع اآلخرين؟.
كثيرة على صاحبه

بناء القصة القصيرة
و القصة القصيرة تتكون من شخصية وحدث!! والحدث ال ب ّد أن
يكون حصل في مكان ما من هذا العالم ،إضافة إلى أن "الشخصية
ُ
تتحدث عن شيءٍ من خصائصها وتقد ُم لنا
تحتاج إلى لغة وصفية
ُ
والحدث
أشكال الصراع الداخلي النفسي أو الخارجي مع اآلخر،
يتطور بسرع ٍة في القص ِة القصيرة ،فيصل إلى القم ِة بعد التمهيد
ُ
مكان وزمان".
السريعِ له ثم يأخذُ في النزول ،وال ب َّد للحادثة من
ٍ
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والمكان الذي يشكل أحد عناصر القصة القصيرة الهامة خاصة أنه
اإلطار الذي تكون فيه أحداث القصة وتتحرك فيه الشخصية لذلك
يعتبر من جماليات بناء القصة الفنية ،وعالقته باإلنسان والمتلقي
يرتبط بالنفور أو اإلحتواء والحالة النفسية والفلسفية له لذلك اهتم
نقاد العصر الحديث بتناوله من خالل نصوص كتابنا الذين تناولوا
بعض الظواهر اإلجتماعية التي حملت في طياتها أبعادا مكانية
وزمانية وكما جاء عند كاتبنا القاص سعيد عياد في مجموعته"
المهمشون"
وال زال هنالك خالف بين النقاد والمهتمين في رؤيتهم حول حجم
القصة القصيرة ،وذلك بفعل تسارع تطور هذا الفن اإلبداعي ،ففي
الوقت الذي كان كتَّاب القصة القصيرة يستغرقونَ عشر صفحات
وأحيانًا تصل قصتهم إلى عشرين ،وربما أكثر نصل اآلن إلى قصة
ال تتعدى بضعة سطور ،وتعرف ب"القصة القصيرة جدًا" ،وال بد
من التطرق إلى هذه قضية "الحجم" خاصة أنه يشكل المعيار األهم
في تعريف القصة القصيرة ،لكننا ضد تحجيم شكل القصة المتعارف
عليها ،حتى يكون بوسع القاص تقديم الشخصية والحادثة بلغة
سردية جيدة ومنصف لمقوماتها وبنائها في شكلها األخير.
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وشخصيات القصة القصيرة عند األديب والمفكر الفلسطيني سعيد
عياد في مجموعته" المهمشون " بشكلها العام لم تحتمل أكثر من
بطل واحد دائم الحضور والذي تنقل بين الشخصيات الثانوية إال
القليل والتي ال تزيد عددها عن أصابع اليد الواحدة ،حيث نجح في
كثيرا من
إبقاء قصته محتفظة بخصائصها التكثيقية التي تتجاوز
ً
األمور الجانبية ،وكانت قصته القصيرة ال تحتمل أكثر من حادثة
واحدة في مكان رئيس ال يتعدى إلى أمكن ٍة لكي ال تتشظى الحادثة
وتفق َد حيويتَها وحرارتَها في قصته ،وأما الزمن فكان محدود
يحرك الزمن
لوصف ِه زمنًا حقيقيًا وكان باستطاعة الكاتب أن
َ
استرجاعيًا في نفس الشخصية ،فينقلنا نقالت سريعة إلى اإلرتدادات
التي تحيط بحادثة قصصه في "المهمشون".
وهندس قصصه التي وفر لها أسس فنية وجعل الفكرة
وبنى عياد
َ
فيها محدودة مركزة ومستقاه من واقعِ مجتمعاتنا ،ولم تتشعب
أبعدها عن اإلرهاق الفني وهذا أثار عند المتابع جانب التشويق
للحدث داخل قصته،

وبرزت تقنياتها السردية والفنية واكتما ِل

عناصرها واضفاء شاعرية جميلة في لغت ِه أحيانًا ،والتي جعل منها
ذات رصيد لغوي كبير وإحساس شاعري وصف فيه الكاتب ما
يدور من أحدا ٍ
ث وتطورات وبأسلوب عميق يمتاز بالدقة المتناهية.
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هذا ما َّ
ميز كاتبنا سعيد عياد في كتابته للقصة القصيرة ،خاصة أنها
أحد الفنون األدبية المتناولة باهتمام من قبل نقادنا ،فالقصة التي تظ ُل
عالقة بذاكرة المتلقي فيتذكرها ويندفع إلى قراءتها أكثر من مرة
ثرا
وكما شدتنا مجموعة األديب عياد في "المهمشون" والتي تركت أ ً
في نفسي ونفس كل من مر عليها باهتمام وتمحيص وتدقيق ،لذا
وجدت نفسي مندفعة للقول:
" إن على األديب باإلضافة إلى موهبته أن يكون قارئًا واس َع
جوانب الحياة في صورها
االطالع مثقفًا عميق الثقافة ألنهُ يقد ُم لنا
َ
المختلفة ،فالقصةُ أصال جز ٌء من حياتنا باإلضافة إلى ما يضفي ِه
القاص علينا من تصورات ِه الخاصة ،ومن خيا ٍل يؤدي إلى مزي ٍد من
العمق في أبعاد القصة القصيرة".1
ونالحظ أن " المهمشون" رغم أنها بلغت واقعية القصة فيها بنسبة
كبيرة ،إال أنها ابتعدت في تفاصيلها عن النقل الحرفي للحياة
والحدث وكان فرق كبير بين طبيعة القصة القصيرة وبين آلة
التصوير ،عل ًما أنّها تقوم على" التميز والتمايز واالنتقاء
واالختيار" ،وبقدر التأثير تحقق النجاح.

- 1غراس ثقافية عمل مشترك البريفسور عبد الفتاح أبو زايدة وإيمان مصاروة"
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ّ
إن الكاتب سعيد عياد استطاع أن يترك في مجموعت ِه مساحة من
الحرية للشخصية التي كفلت الحركة والظهور بحيث تمثل أي
أنت ،هو أو هي أو أي
ت أو
شخص!! ويمكن القول إنها "أنا أو أن ِ
َ
واحد فينا"!!!.
وال ب َّد أنه قد توافرت عوامل أخرى أثرت على تماسك القصة من
خالل لغة السرد وحركة الشخصية وتقديم الحدث بأسلوب مكثف
وهذا يضمن قوة القصة التي قدمها لنا الكاتب عياد متعدية الثغرات
الفنيَّة ،والتي تسبب النفور من متابعيها ،و أما الميل هنا يكون في
الغالب إلى نهايات مفتوحة بعيدة عن النهايات التي اعتدناها قبل عدة
عقود خاصة َّ
أن القارئ أصبح أكثر ثقافة وعمقًا وتفكير في نظرته
للمجتمع وتطوره للحياة وحيثياتها ليتم مشاركة المتابع لو بقليل من
إبداء الرأي.
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مشكلة الدراسة
ما أثر بيئة الكاتب سعيد عياد على صورة المكان في قصص "
المهمشون "؟
ما خصائص صورة المكان في سرد القاص عياد؟
ما أشكال الصورة الفنية للمكان وانعكاسها على فلسفة السرد عند
الكاتب سعيد عياد؟
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أهداف الدراسة
تحاول الدراسة الوقوف على صورة المكان وفلسفة المشهد السردي
في قصص سعيد عياد الموسومة ب" المهمشون" ،ومعرفة مدى
تطويره للقصص القصيرة ،وبيان بيئة أبطاله والموضوعات التي
تشغل المجتمع المحلي والعام ،وأثر ذلك على صورة المكان الفنية
والشخصية ،وإظهار الخصائص للفلسفة السردية في "المهمشون ".
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أهمية الدراسة
تهدف إلى تعريف الشعب الفلسطيني والجماهير العربية بتأثير
المكان على أدبنا المحلي وفلسفة الخطاب السردي وداللته في ا ألدب
القصصي وخاصة " القصة المحلية ،حيث تناولت الدراسة صورة
المكان الفنية وأثر ذلك على حركة شخصيات" المهمشون" وتفسير
دالالت التراث واإلرث العربي المصاحب للرسومات البيانية
والتفكيكية ،وتحليل نصوص الكاتب عياد.

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وتحليل
محتوى الكاتب والتر كيز على صورة المكان وعالقته بالشخصيات
الرئيسية في السرد القصصي من خالل تجربة الدكتور سعيد عياد،
ورؤيته الفكرية التي أثرت في صورة المكان وفلسفة خطابه من
خالل مجموعة " المهمشون".
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تمهيد...
رغم مرونة كتابة القصة القصيرة ،واجه كتابها تحديات وصعوبات
عديدة ،فما ميز القصة القصيرة في فلسطين ،ما مر به الشعب
الفلسطيني على مدار عقود من االحتالل ،وال زال عدد كبير من
مثقفيه وأبناء شعبه في الشتات ،لذلك كانت القصة القصيرة منذ
منتصف القرن الماضي وحتى يومنا عبارة عن رسالة هادفة من
خالل السرد لواقع الفلسطيني في أماكن تواجده.
ويعتبر خليل بيدس ابن مدينة الناصرة ،)1949 -1874( ،أحد
أعمدة القصة المحلية القصيرة في فلسطين ،والذي قام بالقراءة
والترجمة عن عدة لغات أجنبية خاصة الروسية ،مما

ساعده

بالتعرف على أجناس األدب الحديث ،وعلى رأسها القصة القصيرة،
ّ
وكان عمله القصصي "مسارح األذهان" ،وقصص أخرى ك
"الحسناء المتن ّكرة" (.)1911عل ًما ّ
أن بعض األدباء قد برزوا في
نتاجاتهم منهم محمود اإليراني ،الذي اشتهر بقصة "أول الشوط"
( ،)1937وكذلك نجاتي صدقي ،واسكندر خوري ،وعارف
الغزوني وحنا إبراهيم ،ولطفي ملحس الذي كتب من الشتات.
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وقد اشتهر جبرا ابراهيم جبرا ،إبن مدينة بيت لحم ،بكتابة القصة
القصيرة ونشر مجموعته" عرق " عام  1956في لبنان" ،بيروت"
وضمت

قصصا ً كتبت بعضها في الوطن وأخرى في المنفى

وتدرس بعضها في عدد من المناهج على امتداد الوطن وخارجه،
حاله كحال إميل حبيبي ،كاتب قصته الشهيرة "بوابة ماندلبوم" و
"سداسية األيام الستّة" ،الذي أنجزه بعد حرب حزيران في أل
 ،1967ومحمد علي طه ومجموعاته القصصية "لكي تشرق
الشمس"" ،وسالما ً وتحية" ،و"جسر على النهر الحزين" ،وسلمان
ناطور ( " )2016 -1949الذي كتب في القصة الكثير أذكر
منها ،ما وراء الكلمات" و"الشجرة التي تمتد جذورها إلى صدري
وما نسينا "" وخمارة البلد" وغيرها ،وفي غزة كتب عبد هللا تايه،
كتب في القصة القصيرة " يدق الباب" و" الدوائر برتقالية" و"
انفالت الموج" وغيرها ،وزكي العيلة الناقد والمربي الكاتب الذي
درست أعماله في المناهج وكتب" العطش" و " الجبل ال يأتي" و "
بحر رمادي" ،وكذلك غريب عسقالني وله" حمامة بيضاء" و "
وردة العاشق" وغيرها.
وساهم األديب الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني في تطوير القصة
الفلسطينية محليًا وعربيًا و "أدرج في القصة الرمز والتداعي الحر
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والحكايات الشعبية ،وساهمت في الكاتبة الفلسطينية سميرة ّ
عزام
( ،)1967 -1927التي " اعتمدت الرمز والتكثيف ،قد أصدرت
"أشياء صغيرة" ( )1954و"الظل الكبير" ( .")1956ومحمود
شقير ،ابن مدينة القدس " جبل المكبر" ،و عمله القصصي األول
كان "خبز اآلخرين" ،الذي امتاز بالقصة المركبة كما في "ابنة
خالتي كوندوليزا"

2

وحاول

كتاب القصة القصيرة في العقود

األخيرة من القرن العشرين " الدخول إلى عالم اإلنسان الداخلي
المليء بالصور واالحتماالت .مثل الزيادين خداش ،وبركات ،الذين
ي في الكتابة".3
ساهما في منظور كتابي واقع ّ
أخذت القصةُ
القصيرة ُ في منافس ِة الشعر في العصر الحديث! والتي
َ
ميدان النقد األدبي ،فأصبحت
سها في
استطاعت أن
تفرض نف َ
َ
ِ
كثير من أطروحات الماجستير والدكتوراة،
عناوين بارزة على
ٍ
وكما أخذت تحظى بأهمية كبيرةٍ في الندوات التي تعق ُد إما حو َل
القصةَ القصيرة َ ،وكذلك النشاطات العلمية في المؤسسات التعليمية
وخاصة الجامعية ،والمراكز الثقافية تعقد أيام دراسية ،وهذا إنما يدل
 - 2عباسي ،محمود" .تطور الرواية والقصة القصيرة في األدب العربي في إسرائيل–1948 ،
 ."1976حيفا :مكتبة كل شيء \ \1988و فاعور ،ياسين" .القصة القصيرة الفلسطينية :ميالدها،
تطورها ."1924 -1990 ،دمشق :اتحاد الكتّاب العرب2001 ،
 - 3محمود شقير" .مختارات من القصة القصيرة الفلسطينية" .ع ّمان :منشورات أمانة عمان الكبرى،
2002
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ً
على ّ
متميزا يبدُع في ِه األدباء
أن القصةَ القصيرة أصبحت فنًّا أدبيًا
ويتلقفهُ القراء ،لما يتوافر فيها من مقوما ٍ
ت أدبية وفنية تدعو المتلقي
إلى اإلعجاب بهذا الفن األدبي .هذا إضافة إلى أن طبيعةَ أسلوب
القصة يفتح اآلفاق أمام منحها مساحةً كافيةً الستقبا ِل الحدث وتناول ِه
من جوانب عديدة ،ومع َّ
أن فيها شاعرية لغوية ،رغم أنها ال تتقيَّد
بالوزن الشعري والموسيقى الداخلية ،لذا فإن السرد األسلوبي فيها
ُ
يكتب ما يشاء
ب أن
يكون بعيدًا عن هذا الجانب
فيكون بوسعِ الكات ِ
َ
ً
لجسم القص ِة القصيرة.
مكمال
على أن يكون
ِ
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القصة الفلسطينية
إن المتتبع لجذور تطور األدب الفلسطيني المحلي يجد أن القصة
القصيرة

أخذت بالتبلور والبناء الفني بعد النكبة في العام أل

" ،1948مرحلة التأسيس والبدايات"وكان

للمشهد السياسي

األولوية في عرض وتمحور القصص القصيرة في تلك الفترة والتي
أشار إليها أحد النقاد ورواد القصة الفلسطينية "،الدكتور محمد
خليل" مر ّكزا على المالمح األدبية واالجتماعية والنفسية من خالل
سياق القصص التي حصل عليها

من المجالت ،الصحف

والدوريات والمجموعات القصصية المطبوعة 4،وكان عدد من
النقاد كتبوا في القصة القصيرة الدراسات النقدية التي تطرقت إلى
مالمح هذا الجانب االبداعي منذ االحتالل االسرائيلي للعمق
الفلسطيني ومنهم ،نبيه القاسم ،الذي أصدر كتاب نقدي تحت عنوان
"دراسات في القصة المحلية" ،وهاشم ياغي في كتابه "القصة
القصيرة في فلسطين واالردن" ،واألستاذ حبيب بولس" :القصة
العربية الفلسطينية المحلية غنايم " :المدار الصعب ،رحلة القصة

 -4أنظر :د.محمد خليل" ،القصة الفلسطينية المحلية :جيل الرواد"
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الفلسطينية " ،والقائمة تطول ،وأجمع النقاد إلى مسار تطور القصة
القصيرة البطيئ معللين ذلك عدم وجود خبرة كافية لدى كتابها ،بل
كان معظم كتابها من المعلمين وطالب المرحلة الثانوية ،ويعزو د.
محمد خليل ذلك "إلى عدم نضوج القصة حينذاك بسبب االنقطاع
التام عن العالم العربي وعن الثقافة الغربية مما اعاق تطور
وازدهار هذا الضرب من األدب ،باالضافة الى قلة انتشار الكتابة
والقراءة بين العرب الذين بقوا في وطنهم وبهذا فان الكاتب يؤكد
ضا أن التأخر في نشأة القصة القصيرة الفلسطينية يعود الى
أي ً
طبيعة ومالبسات تلك المرحلة." 5

ضا من اإلشارة إلى أن انتشار الشعر السياسي نتيجة
وال بد أي ً
ظرف اهل فلسطين انذاك قد أخذ االهتمام وبرزت القصة القصيرة
كلون أدبي جديد وما ساعد هذا الصنف من االنتشار وجود بعض
المجالت الدورية والصحف المحلية كالغد والجديد وجريدة االتحاد
الحيفاوية و"المجتمع" (الناصرة) ،وصحيفة "اليوم" (تل ابيب)،
ومجلة "الرابطة" (الناصرة) وعدد آخر من المنشورات.

- 5أنظر :د.محمد خليل" ،القصة الفلسطينية المحلية :جيل الرواد".
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ونهض كتّاب القصة من جيل الرواد الذين كان لهم دور كبير في
التأسيس للقصة القصيرة على امتداد الوطن مما ساهم في تعزيز
المواهب والطاقات اإلبداعية لدى األجيال الشابة وقد غلب عليها
النزعات الرومانسية والواقعية" ،وأحيانًا ،مزيج من اإلثنتين معا،
كما يؤكد الدكتور خليل بأن غالبية النماذج القصصية التي اختارها
في دراسته هذه تعتبر اإلرهاصات األولى للقصة بعد النكبة وهي
بواكير القصة القصيرة الفلسطينية".6
وتميزت القصص القصيرة وتحديدًا في العام  ،1960وحرب
حزيران عام  ،1967أنها كانت مستمدة من الواقع االجتماعي
والسياسي للجماهير العربية" ،وأصبحت تعنى بالشكل وسائر
محورا لكتابات
العناصر الفنية األخرى" .ثم أصبحت نكبة فلسطين
ً
األدب المحلي شعرا ونثرا ،في أواخر السبعينات وحتى يومنا هذا،
وأشرت أعاله أن جهود خليل بيدس في مجال معرفة اللغات،
وترجمة وتأليف القصص كانت الرائدة في كل من فلسطين
واألردن ،إلى جانب آخرين تشكلت على أيديهم بدايات القصة
الفلسطينية أمثال :احمد شاكر الكرمي ،وإسحق الحسيني ،وعارف
العزوني ،وغيرهم.
( * - 6القصة المحلية الفلسطينيةiasj.net .) 2018-1-28 ،
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وكانت مراحل تطور القصة الفلسطينية قد تنقلت في عدة مراحل
أولها الرومانسية والواقعية ،واالشتراكية /ثم االتجاه الرمزي
وجاءت موضوعات القصص وتمحورت حول المأساة الفلسطينية
والنكبة ثم النكسة واإلحتالل ،وما يأتي في اطارها من تداعيات
القضية الفلسطينية ،و موضوعات اجتماعية ،وتطور المرحلة بما
يالزمها من آفّات في المجتمع من الفقر إلى المرأة وهضم الحقوق
وقضايا إنسانية ووطنية واجتماعية تقليدية تشمل العالقات اإلنسانية
في مجتمعاتنا.
ومالت القصص في فكرتها إلى "الروح الشعبية ونقد المجتمع مما
فرض عليها بساطة التعبير واألحداث وسهولة اللغة ،باإلضافة إلى
نهاياتها المغلقة والواضحة لذلك لم تترك لحظة لتنوير القارئ.
وبقي حال القصة القصيرة حتى العام " ،1967بعدها أصبح تقدمها
ملموس في األسلوب البعيد عن النمطية والخطابية ،فأخذت منحى
فني غير تقليدي وإن كان بطيئًا إال أن الكتاب الفلسطينين قفزوا
قفزات واضحة بعد سنوات الثمانين من القرن العشرين خاصة مع
اإلهتمام في التعليم والطباعة والنشر واإلتصال مع األدب الغربي
والترجمة فأصبح كتاب القصة القصيرة يسلطون الضوء على هموم
المعاصرة التي تالزم اإلنسان ،بل جسدوا ذلك من خالل قصصهم
24

كاألديب المقدسي "محمود شقير" ،الذي عكس ذلك في مجموعته "
شاكيرا في العام "  ،2003حيث قام بعالج قصصه من خالل
سخرية الذات والواقع والتهكم إضافة لضمان جانب الشخصيات
المنتزعة من البيئة المحلية لشخصيات عالمية معروفة.
وفي هذه الدراسة حاولت إعطاء صورة أكثر وضو ًحا عن تأثيرات
غير تقليدية لفلسفة المكان وكل ما يحيط به والكتابة الوصفية ولغتها
التي عكست واسقطت على شخصيات القصص في مجموعة
"المهمشون " لألديب المفكر سعيد عياد وتحليل نماذج من قصصه
من خالل المنهاج الوصفي التحليلي والمنهاج التفكيكي ،والفني الذي
يتطرق إلى بنائها السردي والخطابي وإبراز عناصرها الجمالية.
وجاء تعريف بعض الفالسفة لفلسفة المكان والذي " هو الحاوي
والقابل لألشياء" 7وهذه اللبنة األولى في تعريفه ،ويرى أرسطو "أن
الجسم ينتقل فيه ويشغل مكانه جسم آخر ومعنى ذلك أن المكان
يختلف عن أي شيء يتحيز فيه ،8فالمكان هو السطح الباطن
المحاسب للجسم المحوي وهو على نوعين :خاص لكل جسم مكان
يشغله ،ومشترك يوجد فيه جسمان أو أكثر ،9وعرف ابن سينا
 -7مدخل جديد للفلسفة ص .196
 - 8موسوعة الفلسفة 2\461
- 9قضايا الفلسفة العامة ومباحثها 228

25

المكان ً
قائال إنه السطح المساوي لسطح المتمكن ،وهو ما يكون
مستقرا عليه ،أو معتمدًا عليه ،أو مستندًا إليه ،10أما الكندي
الشيء
ً
فيرى أنه السطح الباطن للجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر
للجسم المحوي 11والفارابي يقر بوجود المكان ويشير إلى أن العالقة
بين المكان والمتمكن هي عالقة إضافة ونسبة ،12ونجد أن السطح
هو المشترك والجسم هو شيئ محسوس في المكان النسبي ألن
المكان المطلق هو المكان الكبير والذي ال يتغير كالسهول والجبال
والبحار الخ ،غير أن المكان النسبي يعد متحرك وواسطة لألماكن
المطلقة التي تحددها حواسنا بواسطة وضعها بالنسبة لألجسام
ويكون مكانها في بعض األحيان متنقال أو ثابتًا ،13ويقول نيوتن أن
" المكان المطلق في طبيعته الخاصة يبقى مشاب ًها لنفس ِه وثابتًا غير
متحرك.14
وأما كاتبنا سعيد عياد خلط بين المكان النسبي والمكان المطلق ،فقط
قام بوصف الطبيعة والمواقع الجغرافية المطلقة في قصصه وكان
المكان النسبي ما مر به أبطال قصصه في مجموعة " المهمشون"
 - 10المكان ظاهرة ص 12
 - 11موسوعة الفلسفة 2\462
 - 12نظرية المكان في فلسفة ابن سينا
- 13موسوعة الفلسفة  ،462المصدر السابق
 -14المصدر نفسه ص 463
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من مصاعب وسفر وتهجير ومواجهة عادات وتقاليد المجتمع
المحيط بهم ،والوقوع في شرك الشر ،وغير ذلك من تعرضهم
للمشاكل االجتماعية وبعض المواقف اإلنسانية ونبذ األقلية لألغلبية
ومحاولة إيجاد مكان لها ،وبمعنى آخر تشعبات الحياة بأنواعها نجح
ب حداثي يناسب كل مكان وزمان وثقافة لدى
عياد بوضعها في قال ٍ
الجميع.15

 - 15الزمان والمكان نظرية وتطبيق ص 155
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الفصل األول
صورة المكان في " المهمشون"
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30

مفهوم المكان

إن فلسفة المكان ال زالت مرتبطة ومنذ القدم بفكر اإلنسان ،فهو
يعني الوجود ،مما جعل غالبية المفكرين والفالسفة يتجهون لتحديد
ً
إشكاال حسية ذات طابع هندسي ،ومنها أن
مفهوم المكان وإعطائه
"المكان شأنه شأن ما تقع عليه معرفتنا الحسية والعقلية ،فهو جزء
من األشياء التي نحسها ،خاصة أننا ال نحس أو نتعقل األشياء
وحدها بل نتحسسها ونعقلها ككل في شخوصها وفي عالقتها مع
األشياء األخرى وفي زمان ومكان لها".16
ومالمح المكان تحدد من خالل وجود اإلنسان بحالة من التفاعل
داخله ،وبدون ذلك ال معنى له ولصيرورته" ،ووعي الكائن
ً
شكال من أشكال وعيه بذاته وهذا الوعي ال يمكن
بأهميته ليس إال
أن ينضج ويثمر إال عبر مجابهة اإلنسان لمحيطه الخاص!!،
وبالتالي لمكونات ذاته.
 - 16الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم ،حسام االلوسي ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بيروت ،ط.1980 ،1ص .49
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فمواجهة الذات هي المواجهة الحاسمة في حياته ،وبخاصة عندما
عا.17
يكون مبد ً

ومن هذا اإلرتباط بين اإلنسان والمكان ،تنشأ العالقة بينه وبين
القصة منذ القدم ،وما دام يمثل األشياء والمادة المتفاعلة فيما بينهم،
إذن هو جزء من العالم المادي ،له استقالل ووجود ثابت نسبي،
والملمح المميز له هو الوحدة المتكاملة للخواص التي بها يرتبط
ويتفاعل مع األشياء األخرى.18

فالمكان :هو اإلطار العام للقصة" :وال بد أن ترتبط بأي شكل من
األشكال بالمكان ،وعلى اختالف قيمته ودوره في بنية العمل األدبي،
فهو وعاء للحدث والشخصية ،وهو مجرد خلفية واضحة أو باهتة
على السواء ،مثلما هو أيضا بمثابة بعد مستقيم أو حلزوني أو دائري
أو ما شئت ،يتسع لحركة الشخصية ومسيرة الحدث".19
 - 17كتابة المكان بعيد عنه ،خليل النعيمي ،مجلة االقالم،عدد.1998 ،2
 -18اشكالية المكان في النص االدبي (دراسة نقدية) ،ياسين النصير ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،ط،1
.1986ص 21
 - 19تحوالت السرد (دراسة في الرواية العربية) ،ابراهيم السعافين ،دار الشروق للنشر والتوزيع،
عمان ،االردن ،ط .1996 ،1ص 165
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والرسم البياني التالي يوضح ذلك.

الشخصية
الشخصية___________________________________________المكان
___________
الشخصيةاملكان
___________________________________-المكان
ال
___________________________المكان
الشخصية
_
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ويبني الكاتب عالمه القصصي من تجاربه المخزونة في الذاكرة
وخاصة األمكنة التي عرفها وعاش فيها أو سمع عنها وتلك التي
زارها ،فيتحول المخزون إلى عوالم متخيلة يجسدها القاص في بناء
عا من الترابط بين
النص ،مما يجعلها تماثل الواقع وبهذا يخلق نو ً
النص والمتلقي ،ويجعل القارئ يتصور المكان ذهنيًا.
يقول بيرسي لوبوك" :إن المكان موجود في مخيلته وليس بالنسبة له
مجرد إحساس بالمكان بزواياه المعتمة وأبعاده غير الثابتة التي تأخذ
بالتحديد فقط حين يالمسها ويسبرها بعباراته سواء كان المؤلف
موسوعي المعرفة أم الشخصية في الكتاب فإن عليه أن يستجمع
منظرا كما هي موجودة في ذهنه ويضع ذلك
تجربة ويصوغ منها
ً
امام القارئ .20وحتى في حالة توجه مباشر نحو الواقع فان مجال
طارا ومكانًا منه يستمد
الواقع المتصور المحدود في فعل ما ،يمتلك إ ً
تنظيمه.21
وهذا اإلطار المكاني الذي يتم عبره نقل األحداث ،وتجاذب وتنافر
الشخصيات والصراعات المختلفة والمتشابكة ،يتداخل مع عنصر
الزمان الذي يكاد ال ينفصل عنه أبدا ،وهذه القضية أكد عليها
 - 20صنعة الرواية ،بيرسي لوبوك ،ترجمة عبد الستار جواد ،دار الرشيد للنشر ،بغداد .1981 ،ص
.228 – 200
 - 21في اصول الخطاب النقدي الجديد ،تزفتان تدوروف وآخرون .ترجمة احمد المديني ،دار الشؤون
الثقافية العامة ،بغداد،ط.1987 ،1ص 27
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(أدوين موير) وبيَّن كيف أن المكان مندمج مع الزمان بقوله" :كيف
يكون لقصة بناء مكاني مع أنه البد أن تقع فيها بعض األحداث وأن
يمر فيها بعض الزمن ويكن قصير ،وكيف يمكن للزمن أن يكون
تابعًا وثانويًا ،في حين أن كل رواية تسجل بالضرورة مرو ر
الزمن؟ ،إن القول بمكانية الحبكة ال ينكر الحركة الزمنية فيها ،كما
أن القول بزمنيتها ال يعني أنه ليس لها وضع في المكان".22
ويختلف المكان في القصة القصيرة عنه في الرواية إذ نجد أن
المكان في القصة القصيرة ال يأخذ بالضرورة طابع المكان
التفصيلي كما في الرواية ،أو طابع المكان المسرحي المعروض،
وإنما "يأخذ طابع الترميز المكثف التاريخي وأن هويته الوطنية
توضح عبر لغة الشخوص ومسار األحداث ومدى الفاعلية اإليقاعية
المألوفة للحياة اليومية".23
فان هذا الطابع الذي يتخذه المكان في القصة القصيرة الذي نستشفه
من خالل لغة الشخوص ومسار األحداث عند عياد يؤكده (روالن
برونوف) ،ودراسة المكان عن طريق كشف عالقاته مع العناصر
األخرى ،من شخصيات وأحداث وأزمنة فالمكان إذن سواء كان
 -22بناء الرواية ،أدوين موير .ترجمة :ابراهيم الصيرفي ،مراجعة عبد القادر القطب ،الدار المصرية
للتأليف والترجمة ،مصر.1965 ،ص 63 - 62
 - 23اشكالية المكان في النص االدبي ،ص 151
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واقعيًا أم خياليا يبدو مرتبطا ً بل مندمجا بالشخصيات كإرتباطه
واندماجه بالحدث أو بجريان الزمن.24
ويختلف الكثير من الباحثين سواء كانوا من العرب أم غيرهم في
إطالق تسمية مصطلح (الفضاء)و(المكان) ويستنتج الباحث (حسن
بحراوي) معتمدًا على آراء الكثير من الباحثين َّ
أن "يمكننا النظر إلى
المكان بوصفه شبكة من العالقات والرؤيات ووجهات النظر التي
تتضامن مع بعضها لتشيد الفضاء الروائي الذي ستجري فيه
األحداث".25
نجد أن الفضاء أشمل من المكان ويوافقه هذا الرأي (حميد لحمداني)
بقوله" :إن مجموع هذه األمكنة هو ما يبدو منطقيا أن نطلق عليه
اسم فضاء الرواية ألن الفضاء أشمل وأوسع من معنى المكان ،و
بهذا المعنى هو مكون الفضاء .ومادامت األمكنة في الرواية غالبًا ما
تكون متعددة ومتفاوتة فإن فضاء الرواية هو الذي يلفها جميعا.

 - 24عالم الرواية ،روالن بورنوف ،لاير أوئيليه ،ترجمة نهاد التكرلي،محسن الموسوي ،بغداد،ط ،1
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إنه العالم الواسع الذي يشمل مجموع األحداث الروائية فالمقهى أو
المنزل أو الشارع أو الساحة كل واحد منها يعتبر مكانًا محددًا،
ولكن إذا كانت الرواية تشمل هذه األشياء كلها فإنها جميعًا تشكل
فضاء الرواية .26ويبدو ان مصطلح (مكان) أقرب إلى القصة
القصيرة ألن المكان فيها مكثف .بعكس الرواية فالمكان متشعب
ومتنوع إلى حد اإلسهاب وسأتطرق بعد هذا المدخل إلى أنواع
األماكن التي تتحرك فيها شخوص عياد واألمكنة هي عبارة عن
رموز ودالالت ومن خاللها نتعرف على اإلنسان وانطباعاته.27
أن تصور المكان هو أيضا ً
ومن المؤكد َّ
تصور أيديولوجي ،حيث
ّ
يبحث فيه اإلنسان عن روح ِه وفلسفت ِه ،وتأثيره عليه وموقفه منه،
كما تتطور بينهما (أي المكان واالنسان) عالقة تُش ِكل مع مرور
الوقت راب ً
طا متينا قد يؤدي انكساره إلى تأثير كبير على شخصية
اإلنسان ،فالعالقة بينهما تبدأ لحظةَ والدته وتكبر وتتطور لتستمر
حتى مماته.
لقد حصل التغيير الذي قلب كل موازين وميزات األدب الفلسطيني
وأعطى أهمية كبيرة للمكان الذي عزز اإلرتباط بين حياة اإلنسان
 - 26بنية النص السردي ،حميد لحمداني ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،د.ت .ص 63
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وتاريخه بالمكان ،في سنوات األربعين من القرن الماضي ،وهذا
التغيير الذي كان بسبب نكبة الشعب الفلسطيني ،وبعد أن تجاوز
هذا التغيير أصبح المكان نفسيًا وشاعريًا له! ،واستعان الكتاب
برموزه وجمالياته الخاصة في الكتابة القصصية ،رغم ظروف
التغيير الصعبة ،وكذلك دالالتها وارتباطاتها النفسية التي تتشكل
عندما نذكرها أو نقرأها ونسمعها في بعض األحيان.
والكتابة بالوصف للمكان تطرقت إلى كل ما يحيط بالفلسطيني من
"الطبيعة إلى الحجر واألرض ،والجبال ،والبحار ،واألنهار،
والوديان ،وحتى المخيمات والرحلة القسرية ِمن وإلى" ،وأحيانًا
المكان الرومانسي المليئ باألحداث ،والحرب والسالم ،الهدوء
والكر والفر في الشوارع ،وبين الحواكير وفي الوديان وأنحاء
المدينة والبلدة والقرية الخ ،وبذلك يكون د .سعيد عياد ،قد وصف
أنواع المكان في أنحاء الوطن من أقصاه إلى أقصاه بأسلوب شامل
وواسع.
صفت األرض بنوعين من األدب وهما "أدب الرفض ،وأدب
"وو ِ
ُ
المقاومة" ،وقارئ المهمشون يستطيع أن يستنبط من خالل نصوص
عياد أن رسالته طرقت بابه من خالل األفكار التي طرقها في
قصصه القصيرة .وتحديدًا ضد االحتالل التي بنظرهم استولى على
38

المكان واألرض" .28وضد النكران للخير وكذلك انتقاد ما يمكن
انتقادة من آفات اجتماعية لم تترك للفلسطيني والعربي الخيار غير
األلم والوجع والموت في مكان الحدث.
واستوحى الكاتب عياد تفاصيل مكانه من الواقع الفلسطيني
والظروف المحيطة به ،والخاصة بتجربته وتجربة من حوله ،منذ
ً
وانتقاال للنكسة واالنتفاضة ثم أوسلوا وحتى
القدم وقبل وبعد النكبة
هذا اليوم بأسلوب حداثي جديد تبدو كحكايا شعبية متداولة لكنها
بأفكارها وشخصياتها جديدة ،وعن أحداث سمع عنها وعاشها أبناء
الشعب الفلسطيني ،بما فيها المعتقل في وطنه والمعتقل في الشتات،
فقد ازدهر أدب المكان مع األحداث التي أثارت غضب الشارع
الفلسطيني جراء ممارسات اإلحتالل ضد هذا الشعب األعزل وكان
ارتباطه وثيقًا باألرض والحرية ،واإلنتماء إليه كانت حجارة
األساس في تطور وتركيب األدب العربي الفلسطيني".
و كثيرون هم األدباء الذين تأثروا بالمكان في فلسطين" ،بلداتها،
طبيعتها ،تاريخها وجمالها وأكبر األدباء في الوطن والشتات ممن

 ( -28االتحاد طارق عواد *) 2019-2-15
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قدموا نتا ًجا خالدًا من وراء "ارتباطهم بالمكان وتأثر ِهم ب ِه" هذه
الصلة التي كانت دائ ًما القصبة الهوائية التي كانوا يتنفسون منها"
(االتحاد طارق عواد  .،29) 2019-2-15وال زال المكان بطبيعته
الجميلة هو الرابط األصدق واألقرب للفلسطيني.
وهكذا كان أبطال قصص " المهمشون" الذين سنأتي على تفاصيل
قصصهم في سياق الدراسة ،أما المكان فهو من أهم عناصر القصة
الرئيسية ،وكذلك العنصر الذي تجري في ِه األحداث وتتحرك من
سجان والغانية".التي
خالله الشخصيات وكما أشرنا ،وتأتي قصة "ال ّ
يذهب الكاتب ويستهل العنوان فيها منذ البداية وحتى النهاية
بالسجن ،فهو كمكان له دالالت كثيرة وهي بمثابة شهادة وصفت
السجن وما يحصل داخله من استهزاء باالنسان الفلسطيني الذي
ضحى بعمره ألجل الوطن واألرض والحرية وفلسف المكان في
قصته بما يدور من أحداث داخل السجن راب ً
طا أسماء األماكن
المؤدية لتلك الحدود المغلقة ،وقد بدأ في قصته " السجان وال غانية"
بالتالي:

 - 29المصدر نفسه
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الرجل ّ
سن ذو اللحية
الطاعن في ال ّ
"في ال ّ
س رداب المجهول كان ّ
البيضاء يحوقل وساقاه ال تهدأن في انتظار مصير مجهول بتربّص
له خلف باب غرفة المحقق في سجن المطار ،مجاوره على المقعد
الخشبي ال ّ
شاب هو اآلخر يرتجف ووجهه متقلّ ب ويكاد يبكي ،هما
من مواطني البلد يرتديان جلبابين كالحين ويعتمر ك ّل منهما لفة
الفالحين .عبد هللا الجالس على المقعد المقابل لهما ينظر إليهما
نظرة إشفاق في صمت ،كان هادئا ،فال شيء يخسره أو ال شيء
يدينه هو يعرف ذلك ،فتهمته أنّه وصل المطار دون تأشيرة.
عند باب غرفة المحقق كان يقف حارسان طويالن مألت وجهيهما
حفر تزدحم بأخاديد جوفاء في هيئة استعداد ،وعيونهما ال تهبطان
الرجل الغريب عن البلد الذي تبدو عليه إمارات التّمرد
عن عبد هللا ّ
والتّحدي وعدم االكتراث".30
وهنا وكما يتضح أن الكاتب عياد قد مزج بين الواقع االجتماعي
والسياسي وتناول فيها قضية سخرية السجان من المساجين الذين
اعتقلوا ألسباب مختلفة ،ودور ذلك في تغيير القيم والمبادئ لديهم
سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ألسباب أخرى .وال بد من

(- 30عياد سعيد ،المهمشون ،مجموعة قصصية.)2021 ،
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اإلشارة إلى تأثير المكان على السرد ،من خالل "البيئية المحيطة
باألديب وانعكاسها على أدبه والعالقة بينهما".
ضيّق وجوه كالحة التهمتها
س رداب ال ّ
كلّما مضى الوقت تتراكم في ال ّ
أشعة شمس صحراء بعيدة ،ووجوه اختفت خلف ذقون شعثة وكأنّها
تواري قهر سنين الغربة ،وأخرى وجوه تتوسل اإلله ساكتة ليقيها
مصير ويل أش ّد من ويل جهنم .ك ٌّل يحمل كتابه الخفي في خوفه
س راط حسابه وليس لديه أمل أن
المتصاعد في روحه ويتنظر على ال ّ
يُ ر ّجح ميزانه لصالح الحكومة.31
فالكاتب هنا ربط بين مواقف وأحداث القصة وبين المكان ومستوياته
المختلفة ،فالسرداب ال يتواجد فيه إال الوجوه الكالحة وإن لم تكن
ستصبح كذلك مع استمرار الوقت ،وأخرى اختفت خلف ذقون
شعثة ،ووجوه تتوسل اإلله ساكتة ليقيها مصير ويل أش ّد من ويل
جهنم .ووضح عياد تأثير المكان وعالقته المتينة على طبيعة
األنسان الفلسطيني وتشكيل نفسيته ومزاجه واالعتياد عليه ،ويتضح
ذلك في قوله :

( - 31عياد سعيد ،المهمشون ،مجموعة قصصية)2021 ،
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"خيّل لعبد هللا ّ
أن ك ّل من عاد من أهل البلد من شقائه سيم ّر هنا عل ى
سجن التّحقيق أو ما يسمونه بأمن الجمهورية" .هنا أشار إلى "
الجمهورية"
وهذا مؤشر على أن أحداث القصة حصلت في إحدى الدول العربية
التي نظامها جمهوري! أي أصبح غالبية الشعب الفلسطيني معتاد
على المرور بهذا الموقف والمكان نتيجة ممارسات بعض الدول
ضد الفلسطيني أينما تواجدوا ،وومثل هذه القصص موضوع هام
وبارز في عمل عياد األدبي " المهمشون" الذي يوضح سيميائية
اإلسم من خالل الحدث.
دورا ها ًما في بناء
ولعب المكان في األدب الحديث والمعاصر
ً
القصة القصيرة وقد اتضح هذا في العقود األخيرة من القرن
العشرين وتحديدًا بعد االنفتاح على العالم العربي والغربي،
واكتساب الخبرات والتجارب من خالل اإلطالع والقراءة والثقافة
والترجمة ،وأما في " المهمشون" أثر المكان على العمل األدبي
بشكله العام مالصقًا لفنية األدب المعاصر في هذا المجال( ،وكما
أبرزه الكاتب في مجموعته "المهمشون).
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والمكان يرسم" طوبوغرافية ويحقق دالالته الخاصة وتماسكه
األيدولوجي

32

" و السجن جزء من طوبوغرافية األرض بأكملها

وجزء من هندسه هذه الدول ألجل اعتقال المعارضين لها ،أو ممن
تجاوز قوانينها ،داخل هذه المساحة العسكرية واألمنية المغلقة ،فال
يمكن ألي قائد عسكري أن يضع تكتيك لخططه دون أن يكون ملما
باقسام علم الطبوغرافيا
دورا ها ًما في القصة
والمكان عند الدكتور سعيد عياد ،لعب
ً
الفلسطينية وكان محط أنظار المتابع والقارئ والناقد ،خاصة أنه
عمل من خالله على بلورة الرؤية والنظرية األدبية ،وهذا األمر
تبناه عياد وعبر من خالل شخصياته عن " عالقته بالمكان وأبرز
ضا.
أنها عالقة حتمية ما بين االنسان وبيئته ،وقد جاء أي ً
_ يا باشا عنقي تؤلمني من كثرة ّ
الطأطأة.
_ ماذا تقول يا ابن () ....؟
_ يا باشا أقصد أنّها تؤلمني من كثرة انحنائي على عصا المجرفة
صحراء البعيدة ألجلب قوت عائلتي.
أنقش فيها أرض ال ّ

 - 32البحراوي  ،1990ص .33
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فتح عسكريان آخران باب قسم زنزانة الحجز ودفعوا بعبد هللا إلى
الدّاخل بالقوة فتشبث بالجدار كي ال يقع ،وأحكموا خلفه إغالق
الباب ال ّ
شبكي بالقفل والجنزير.
للرجال واألخرى
جال في فناء الحجز
المكون من غرفتين إحداها ّ
ّ
للنساء ،وسقطت في عينيه ثمانية وجوه لرجال بائسين؛ ووجوههم
رمم ،وعيونهم إ ّما جاحظة أو غائرة ودقّات قلوبهم المضطربة
تُسمع بوضوح ،كان جليا له أنّهم ع ّمال رجعوا إلى بيوتهم في
أقاصي البلد ومنافيه من منفى أكبر في دولة أخرى بعيدة .ومن
يدوي صراخ رضيعة
غرفة مجاورة ،مظلمة ،كان بابها مواربا ّ
سجن فيسأل عبد هللا في قلق:
فيجلجل ال ّ
هل يسجنون رضيعة؟سجن ال
حراس ال ّ
يتردد من سأله من المسجونين وب عد أن يتأكد أن ّ
يسمعونه قال في صوت خفيت:
سجن الحقير ،أ ّمها كانت
 هي ُولدت قبل شهرين في هذا ال ّحامال عندما وصلت المطار عبورا من بلد ال ّ
شقاء إلى بلدها
أن ّ
النّائي ،وجريمتها الكبرىّ ،
الطائرة اللعينة قذفتها في المطار
الرجل يوا ري بكاءه.
دون تأشيرة .وراح ّ
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ونالحظ أن في نصوص األديب عياد رؤية للوضع الفلسطيني
وبيئته

المغلقة ومكانه المحيط بالشقاء والتعب واالحتالل ،إلى

الرؤية الذاتية هي التي تمد المهتمين بأدب عياد بالمعرفة
الموضوعية "الكامنة داخل تلك الشخصية التي تقوم بعملية الوصف
له" ولتجارب مر بها الكاتب كغيره من أبناء شعبه داخل الدول
العربية أثناء زيارتهم الخاطفة لها ،وهذه األهمية تسير "بالتوازي
مع السؤال األيدولوجي الفكري العقائدي" لدى الكاتب ،حيث يبرز
المكان هنا في "داللته الخاصة وتماسكه األيدولوجي" " .33ساعة
أخرى تغرق في بطن ّ
الظ الم ،وبينما عبد هللا غارق في تأ ّم ل في
حالة البؤساء الذين حوله ،تتسلّ ل إليه رائحة نتنة كريهة من ذاك
سجن ،ثم فجأة يطفح نهر أسود من
الر كن المنزوي في عنبر ال ّ
ّ
الرجال اآلخرين والنّسوة
القذارة وتغرق قدماه ،كما تغرق أرجل ّ
المحتجزات في غرفتهن .صرخ المسجونون مستغيثين ،ومن خلف
الباب انفجر العسكري بال ضّحك ،تبعه العساكر اآلخرون ومن ثم
ي عبد هللا ،فها هما طرفان متقابالن؛
المحققونّ ،
تكوم المشهد في عين ّ

 224- 223(* - 33التعالق الفكري دراسة تطبيقية في أدب محمد نفاع ،فاطمة ريان2014 ،
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طرف يغرق في الموت البطيء وطرف يغرق في االستمتاع
بتصفية أرواح بشر في متن القذارة.
يصرخ عبد هللا في المحققين:
افعلوا شيئا...يأتيه الجواب:
هذا ِع طر الحكومة لضيوفها المالعين ،فاستنشقوا وانتعشوا.ّ
وكأن شيئا لم يحدث .وراح
واختفى العساكر والمحققون
المسجونون يزيلون قذارة الحكومة .ولكن ما زال في الّليل بقية،
سجن طويل ،والنّهار البعيد ال يأتي ّ
إال زاحفا على بطنه.
فليل ال ّ
صمت غالب على المكان وعلى وجوه المسجونين.34
وبينما ال ّ

يقول بحراوي :أن اللغة المستخدمة في وصف المكان:
يُظهر الراوي من خاللها " الكائن المشخص المتخيل لمعالم المكان،
واللغة تكون المترجم الذي يحدد تلك الصفات ،ويوضح معالم
ومكونات المكان فيفصح عن خباياه وحيثياته.35

 - 34عياد سعيد مجموعة " المهمشون" ط2021 ،1
 " - 35المصدر السابق البحراوي ص "32
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والكاتب سعيد عياد استعان بتكرار بعض األماكن فقد كرر القاص
كلمات" ،بلدكم ،بلدنا ،البلد" ،في قصته " السجان والغانية" 14
مرة وهذا يدلل على الصراع الذي يعيشه الكاتب مع مغتصب بلده
ووطنه فلسطين ،وما يتلقاه من معاملة سيئة من قبل بعض الدول
التي ال تؤمن أن الفلسطيني رجل محب لآلخرين ورجل علم وسالم
وفن ومثقف كغيره من سكان األرض.
ضا كلمة "السجن"  11مرة ،وهذا يدل على
لقد كرر الكاتب أي ً
مكان األحداث التي وقعت فيها قصة " السجان والغانية" وكذلك
"السرداب" تكرر  8مرات ،ويدل على المكان الضيق ومعروف
بالنفق الذي يقع تحت األرض ،وغالبًا تكون معدة لألموات وكأن
المعتقلين في "تعداد األموات" فهم يموتون فيه موتا بطيئا بعي ًدا عن
الحياة الطبيعية التي هي حق شرعي ألي شخص ومولود حسب
األعراف والقوانين الدولية.
وتكررت "الغرفة" سبع مرات

تلك الغرف المشهورة عند

الفلسطيني والعربي باجراء عمليات التحقيق فيها ويرى المعتقل في
هذه المساحة الضيقة ذات الجدران األربع أسوأ مرحلة ومحطة يمر
بها خالل اعتقاله ،وأما "المطار" الذي تجري فيه عمليات التفتيش
والتحقيق مع المسافرين فقد تكرر  6مرات ،وكذلك "المقعد
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الخشبي" ورد ثالث مرات ،وهذا أفضل مكان للجلوس عليه بالنسبة
للمعتقلين في مثل هذه األماكن التي تفتقد لوسائل الترفيه وأدنى
شروط الحياة في عصرنا الحديث ،وكذلك "الزنزانة والمنفى"
تكررت كل منهما .2

 -2الشخصيات في المكان هي المكون األول للحدث.

إن المكان الذي يتكرر فيه السجن والبلد والمطار وغرف التحقيق
والسرداب ال بد أن تقابله شخصيات لها عالقة مباشرة فيه ،إبتداء
من شخصية البطل عبد هللا الذي دخل دون تأشيرة،والسجن الذي
يضم الشاب والرجل الطاعن واألم والطفلة والنسوة المحتجزات،
بالمقابل وشاركت شخصيات عديدة في قصة "السجان والغانية"
وأغلبها من المحققين\ وكبير المحققين\ والمحقق \وحراس السجن\
والعسكر \والغانية " الراقصة الجميلة" التي أضفت على القصة
خروج عن المألوف في وجودها بهذا المكان بين العساكر والمحققين
ومعرفة ر ّدِة فعل عبد هللا الذي رآها من وراء باب الزنزانة وهي
تتمايل!!!:
"_ أين تأشيرتك يا سيدتي؟
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سم وهي تتمايل بجسدها وتقول له:
تتب ّ
ألمر إلى بلدكم .لقد جئت ألزيدكم سعادة.
_ أليس هذا كافيا
ّ
فرح المحقق ،فيُصدر أمره :الجميلة تنام في قلبي ،خذها يا
عسكري لتنام في فندق المطار الفخم .فصفّق العساكر والمحققان
سجن ،بما في ذلك تصفيق
اآلخران
ودوى الت ّصفيق في ال ّ
ّ
المسجونين .وهي تتمايل بجسدها الممشوق ذاهبة لتنام في فندق
المطار الوثير".

 -3القارئ ووجهة نظره بالمكان
ونستنتج أن الكاتب قد ركز على المكان وما يجري فيه من تحقيق
وتعذيب للمعتقلين وهم أصحاب الحق الضائع في بالدهم ،لذلك كان
من الصعب عليهم تقبل أن يكون العربي كغيره من األعداء ويقوم
بنفس الدور أثناء االعتقال ،فهذه القصة إنما هي نموذج لكثير من
القصص التي يمر بها الفلسطيني بكل مكان وزمان.
حيث يعكس الرسم البياني التالي تكرار أسماء هذه األماكن في قصة
" السجان والغانية" وأتت النتائج كالتالي-:
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زنزانة

صحراء

البلد
Column1

المقعد الخشبي
Column3
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سجن

غرفة

السرداب

Column2

ويوضح تكرار بعض الكلمات بنسب متفاوته كما جاء في التحليل
والوصف للمكان أعاله.
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ويتضح مما جاء أن كلمة البلد والسجن والسرداب والغرفة والمطار
تكررت بنسب عالية وهذا يدلل على مكان حدوث قصة " السجان
والغانية" ،وربط العام بالخاص فالبلد هو مكان عام لشعب ما،
تجمعه اللغة والهوية والثقافة والتراث ،وهو الذي يشكل األمان
وخط الدفاع عن حدود المواطن فيه ،أما السرداب والسجن وغرف
التحقيق هي المكان الضيق الذي يمر فيه المواطن من أجل حريته
التي سلبت منه داخل هذا البلد الذي منع شعور المعتقل بالسكينة
واالنتصار واالحتضان والراحة النفسية في حدود معروفة ومألوفة
ومستقبل واضح ،عل ًما أن هذه التجربة تحصل للفلسطيني مع
بعض الدول التي ال ترغب في وجوده داخل حدودها.
ويمنحنا ذلك مؤشر لضرورة ماسة وهامة أن يعيش المواطن على
أرضه وفي وطنه دون خوف أو قلق وهذا ما أراد عياد أن يوصله
من خالل قصته "السجان والغانية" .منتقدًا بعض تصرفات الجهات
األمنية العربية وممارساتها داخل حدودها وكأنه ال زا َل يعاني
اإلعتقال والتحقيق داخل بلده من قبل االحتالل الذي ال بد أنه م َّره
بتجربة خاصة ذكرته في هذا الموقف بما جرى في السابق ،وهذا
في الوقت الذي فيه يكون البلد أبعد من الحلم واألمل لدى المعتقل،
خاصة المواطن الفلسطيني ألذي يتعرض للتساؤل وشد الخناق عليه
أينما كان وتواجد.
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أهم تشكيالت المكان
عند الكاتب سعيد عياد:

واألمكنة هي عبارة عن رموز ودالالت ومن خاللها نتعرف على
اإلنسان وانطباعاته

36

ولهذا يمكن تحديد نوع المكان من خالل

التفاعل ما بين اإلنسان وطبيعة المكان وألن المكان يعني لنا
األرض والهوية واإلنسان ووجوده وما يربطهم عالقة حميمة.37
تتجسد أهميتها في إضاءة لألحداث والشخصيات ،فالمكان في
القصص قيد الدراسة يتخذ اتجاهين :األول "تقليدي" أي يتخذه
مدخال إلى عالم القصة أما االتجاه الثاني فهو "جديد".
ويندمج بالشخصية ليتحول إلى شخصية في القصة .والشخصية
المحورية تتماهى في المكان ليصبح صورتها الثانية.
ولعل المكان المهيمن في قصص الكاتب والمؤلف سعيد عياد،
يتمثل في الدخول إليه من خالل المدخل إلى القرية والسجن والمدينة
واألجواء التقليدية كالحارات ،والبلدات واألسواق.
 - 36حوار مع عبد الرحمن منيف ،عبد اللطيف الحناشي ،مجلة المستقبل العربي ،عدد.1992 ،155
 37داللة المكان في مدن الملح لعبد الرحمن منيف ،محمد شوابكة ،مجلة أبحاث اليرموك ،مجلد،9
عدد .1991 ،2ص 11
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فقارئ سعيد عياد ما أن ينتهي من قرائة القصص حتى يخرج منها
كثيرا عن المكان الذي اعتدناه في
محاصرا بطقوس تقليدية ال تبتعد
ً
ً
حياتنا البسيطة التقليدية ،والحياة التي تدور بين أزقته وشوارعه
وساحاته داخل حدود القرية التي تتمتع بطبيعة خالبة وتسميات
تقليدية كالقفص ،والجدران ،والجبال ،والسقف ،الخ.
لقد اعتمدت مجموعة "المهمشون" (البيت) مكانًا مركزيًا ويعتبر
من أهم األماكن الرئيسة فيها ،خاصة أن عياد اهتم بهذا الجانب
الحيوي ،ألنه يمثل تجربته الحياتية منذ الطفولة التي حملت
الذكريات ،والطموح واآلمال إلى يومنا هذا كغيره من أبناء الشعب
ضا ،فإلى
الفلسطيني ،وقد ذكر في قصصه أمكنة مركزية أخرى أي ً
جانب القرية و(البيت) ذكر -:
(المدينة  /النهر /الغرفة  /المقاهي  /المستشفى  /الساحات  /ا ألزقة
 /الحارات\ السجن\ السقيفة\ الجبال الخ.
ويتحدد نوع المكان من خالل عالقة الشخصية فيه ،فكلما انسجمت
معه تعيش بألفة أكثر ،وإذا لم تنسجم معه ينشأ صراع فتتحول داللة
المكان من األمان واأللفة واالستقرار إلى معادٍ ،لذلك نوضح ما
اعتدنا عليه في ألفة المكان وأهميته عند الكاتب الذي ذكره بكثرة في
قصصه ليقول لنا أن " المكان األليف" هو :
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المكان الذي ينسجم معه اإلنسان بصورة طبيعية ويشعر بنوع من
األلفة تجاهه فيكون جز ًءا من كيانه ويتمثل بما أسماه (باشالر):
"ببيت الطفولة" وهو البيت الذي ولدنا فيه ،والمكان الذي مارسنا فيه
أحالم اليقظة وتشكل فيه خيالنا".38
وهكذا يبقى اإلنسان مرتبطا بالماضي بالذكريات القديمة بتلك
األماكن التي شبع من رائحة جدرانها فالبيت هو الموطن األول
لإلنسان حيث مارس فيه طقوسه الخاصة .وهو جزء مهم في بناء
شخصيته .فان داللة المكان ال تكشف لنا عن طريق "النظرة المادية
البحتة بل هو عبارة عن منظومة اجتماعية ونفسية تدخل في تكوين
اإلنسان" فالبيوت والمنازل تشكل "أنموذجا مالئما لدراسة قيم األلفة
ومظاهر الحياة الداخلية التي تعيشها الشخصيات".39
ويعد المكان مرآة الشخصية ،حيث يكشف لنا عن "الحياة
الالشعورية التي تعيشها الشخصية فال شيء في البيت يمكنه إن
يكون ذا داللة من دون ربطه باإلنسان الذي يعيش فيه 40ويترك أثرا

 - 38جماليات المكان ،غاستون باشالر ،ترجمة غالب هلسا ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
والتوزيع ،بيروت ،لبنان .1984 ،ص 70
 -39انظر :بنية الشكل الروائي ،حسن بحراوي ،ص 43
 - 40المصدر نفسه ،ص 44
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عميقًا ومحببًا في النفس ،ألنه يمثل مراحل تطور اإلنسان من
الطفولة إلى الصبا والشباب.
وهذا يعني أنه يعد بمثابة القوة الضاغطة على دماغ القارئ فيتوقف
عن القراءة ليستعيد ذكرى مكانه الخاص.41
وهكذا يبقى البيت مالذ اإلنسان ويلجأ إليه من تقلبات الحياة اليومية
ومن الضغوط الخارجية وتتجسد هذه الحالة عند سعيد عياد في
قصة (الزنديق) عبر بث خبر مقتل عز الدين ،من قبل قاتل مجهول
لتتشكل السمة العامة للمكان "البيت" العائلة وأهل القرية وما تدور
فيه من أحداث وقد جاء على لسان الكاتب في قصة "الزنديق":
الرجل يصرخ مهروال
"قتل عز الدين ...قتل عز الدين" ...كان ّ
فتتحو ل البيوت إلى مالطم والنّساء
في حارات القرية يبث الخبر.
ّ
الرجال فتناثروا في
يقدّدن ثيابهن ويشققن عن صدورهن ،أ ّما ّ
ّ
الط رقات يالحقون القاتل المجهول .ولليا ٍل لم تنم فيها القرية
وحمائلها تقعد على رأس دبوس ،فعز الدّين القتيل هو ابن شيخ
مشايخ القرية .حار النّاس وال ّ
شيوخ في األمر وظلّوا يتساءلون من
شيخ؟ بعد أيام همس أحدهم لوالد القتيل ال ّ
يجرؤ على قتل ابن ال ّ
شيخ
 - 41الشخصية في أدب جبرا ابراهيم جبرا ،فاطمة بدر حسين ،رسالة ما جستير ،كلية التربية للبنات،
جامعة بغداد .1999 ،ص 44
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الكبير :القاتل هو ابن شيخ عائلة الوازرية المنافس على مشيخة
القرية ،وكادت تقع فتنة كبرى .فتدبّر ال ّ
شيوخ في األمر واتفقوا
على أن يتخلّى شيخ الوازرية عن طموحه مقابل أن يتنازل شيخ
المشايخ عن حقه في دم ابنه .ولكن الدّم ليس ماء ،والكالم النّمام قد
يتدحرج وراء الكبير ،فيقول النّاس :كيف له أن يحمي حقوقنا وهو
لم يثأر لدم ابنه وسكت عنه".

إن اهتمام القاص سعيد عياد "بالبيت" بوصفه مكانًا مركزيًا تمارس
فيه الشخصية أكثر أفعالها اليومية والبيت عنده مرآة الشخصية فهو
يكشف عن تصرفاتها وأحالمها وطموحاتها.
وتنتقل حركة الشخصيات لدى القاص إلى مستوى آخر لتمارس
أفعالها خارج نطاق البيت بدافع من تغير نمط البيت المعتاد.
وبهذا يتجسد لدينا انفتا ًحا إلى أماكن أخرى لإلنتقال فيها بحرية وهذه
األماكن هي  :المضافة\ وسط القرية\ المجلس\ الحقل\ جبل القرية\
سوق\
نافذة غرفة\ المنفى\ الدار\ المدينة\ جسر طريق\ حديقة\ ال ّ
مرآب السيارات\ الخ.
ضا في قصة"الزنديق" أعلم ّ
أن المنفى ليس مثل الدّار،
ومما جاء أي ً
ّ
لكن الحياة ليست مثل الموت فعلينا أن نختار ،أال يمكن أن ينتقموا
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ص غير وابنتنا .في جنح ّ
الظ الم وبعد مسيرة ثالثة أيام
من ابننا ال ّ
الريح إلى مدينة بعيدة ،فتاه هو وعائلته في شوارع المدينة
قذفتهم ّ
العجيبة الغريبة ،وناموا ليلتهم األولى تحت جسر طريق ،وأمضوا
يتمرغون في الت ّراب مثل
الّليال الث ّالث الموالية في حديقة أطفال
ّ
البهائم ،فال مال وال طعام لديهم .أتى الجوع على آخر قوة لديهم
سوق
ص غير .فراح يبحث عن عمل في ال ّ
وكاد الموت يفتك في إبنه ال ّ
وعند مش غّلين ّ
لكن الجواب كان واحدًا :ال عمل لدينا .من بعيد كان
سا
أحدهم يراقب المشهد ك ّل ليلة ،فجاءهم بعد أيام متسلّ ال يحمل كي ً
42
من ّ
الط عام.

وهكذا ال بد "للمهمشون" عدم التوقف عن البحث وايجاد حل
ألوضاعهم التي نالت من كل شيء يمتلكوه في أماكن تواجدهم،
حتى اإلحساس بالظلم والتهميش بات شعور اعتادوه نتيجة
الصعوبات التي تواجههم ،فليس هنالك صعوبة أكثر من سلخ
اإلنسان عن منازله وأرضه ووطنه ،وأشد الصعوبات تكمن في
االختيار بين أصعبين ومتضادين مثل :المنفى ،والدار والحياة،
والموت ،الجوع والطعام الخ لكن حتى االختيار األفضل يتحقق
بشروط!!.
- 42عياد سعيد" المهمشون"  ،2021ط1
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المكان ...قراءة وتحليل...
قصة "الخطيئة والقرية"...

يركز الكاتب سعيد عياد في قصته " الخطيئة والقرية " على
استخدام أسماء شعبية لألماكن التي ارتادها األبطال وهي شخصية
األب وابنته خديجة التي "كبرت في قمباز والدها الضيق" وهنا
يذهب الراوي في اشارته إلى العادات والتقاليد التي تحكم المجتمع
والعائلة والفتاة داخل أسرتها والمجتمع التقليدي الذي اعتاد الخوف
والتكميم على الفتاة وعدم إعطائها لو القليل من الحرية متبعًا مسار
العادات والتقاليد في المجتمع القروي ،دون التنبه ألخطاء اآلخرين
من أبناء هذه القرية غير المحدد مكانها أو اسمها ليذكر الجميع أن
هنالك الكثير الكثير من القرى في هذا العالم الذي تنتشر فيه مثل
هذه األفكار ،وظاهرة تهميش األنثى بارزة بشكل كبير ،وذكر
الكاتب عياد فيها األماكن التي ارتادها بطل القصة وشخصياتها
األخرى في إشارة إلىيها من خالل استعماله للكلمات التالية التي
وردت في قصة "الخطيئة والقرية" والمستمدة من حياة المجتمع
القروي الشعبي البسيط بالمفهوم التقليدي-:
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" البيت\ الجبال\ ،الخوابي \"شقوق البيت\ ،النّملية \ ّ
"قن الدّجاج\"،
ّ
"الطابون\"الخيمة\" المغارة\"
القمباز\

البراري\ ،والكهوف\،

س السل الحجرية\ "بطن المغارة "\ ،زرائبها\،
والوديان \،شقوق ال ّ
الجامع\ ،حجارة قريتها\،الحجر األسود \،البيت العتيق \،الجدار\،
\سجنها ،،المقبرة \ ،تلّة القرية \*.
وأما القمباز في فلسطين وبالد الشام ،فيمثل اللباس التقليدي ومنه
غذى األديب عياد فكرة القصة التي تتعرض للعادات والتقاليد في
قرانا التي شهدت الكثير من األحداث المشابهة لمعنى الخطيئة
والحكم عليها دون اللجوء لمرجعية صاحبها ،والقمباز هنا يؤكد
على تراث وتاريخ وهوية وثقافة هذه القرى المنتشرة على امتداد
العالم العربي ،وخلعه يعني خطيئة كبرى! والمرأة زمن القمباز لم
تكن لتخالف رأي الرجل ففي قصة "الخطيئة والقرية" كان واض ًحا
كيف تطيع المرأة الرجل فهو حاميها ومصدر استقرارها واألب
والزوج واألخ وكل ما تحتاج في حياتها المرافقة والمالزمة له،
والبطل األب في قصة " الخطيئة والقرية طلب من زوجته ووالدته
عدم افشاء السر وجاء:
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سري أمين .ولم يتردد في
"ثم قرر هنا سأخبّئها ،وقمبازي على ّ
س ر العار ومآله ،ستحبس في
تهديد عائلته؛ زوجته وأ ّمه :من تفشي ال ّ
ّ
ضا :
الطابون لثالثة أيام .وجاء أي ً
من يبرئ أ ّمها؟ فأبوها مات وماتت معه الحقيقة وماتت أ ّمها،
فليس سوى قمبازه ال ّ
شاهد الوحيد على الخطيئة أو الالخطيئة .تسأله
القمباز فال يجيب ،يتراءى لها أنّه كان شريكا في الجريمة وإ ّال لماذا
لم يتكلّم؟ لماذا لم يحتج؟ لماذا لم يرفض أن يكون شاهد زور ويقبل
أن يكون سجنها"؟.

وهنا في هذا المكان الضيق داخل قمباز األب تمثل المرأة دورها
ضا
في مجتمعها القروي الضيق وتعكس نظرة الرجل لها ،وأراد أي ً
إبراز العادات والتقاليد التي ترعرعت عليها ،من حفاظها على هيبة
الرجل في بيته وعدم كسر كلمته ،أو مخالفته الرأي أو معارضته
في شيء.
كثيرا في قصص عياد التي ضمت األماكن الشعبية
وتردد المكان
ً
في القرى التي يتعامل معها أبنائها ،وشدد القاص والمفكر عياد
ضا على حضور عنصر المكان من بداية القصة " الخطيئة
أي ً
والقرية" ليؤكد لنا أهمية المكان واألرض وارتباطه بالعادات
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والتقاليد والرؤية االجتماعية للخطيئة حين تقع كيف من الممكن
التستر عليها وعالجها بحكمة دون المساس بأحد .يقول -:
يا لها من ليلة سوداء .الوجوه المتهالكة ال تهدأ ورقصها يزداد،
ّ
يهز البيت وربما الجبال المحيطة " :إنّها العار" .صاح
صوته
والدها يوم ُولدت ،نظر في الخوابي وشقوق البيت ،في النّملية وفي
قن الدّجاج ،فلم يقتنع ّ
ّ
أن ك ّل هذه ستخفي العار .وراح يردد في
نفسه :المصيبة ستكون أكبر لو ّ
أن أحدا اكتشف العار .طأطأ رأسه
سم وهمس :لقد وجدت ضالتي
قليال ،ثم أمعن النّ ظر في قمبازه فتب ّ
فمن سيجرؤ على االقتراب من قمبازي .قال ذلك وقد تش ّك ّل الحبور
في عينيه وعلى وجهه ،ثم قرر :
سري أمين .ولم يتردد في تهديد عائلته؛
هنا سأخبّئها ،وقمبازي على ّ
س ر العار ومآله ،ستحبس في ّ
الطابون
زوجته وأ ّمه :من تفشي ال ّ
لثالثة أيام".

وافتتاح الكاتب قصته" بما ورد أعاله في "الخطيئة والقرية" ،إنما
يدلل على أن أحداثها حصلت في إحدى القرى وهي تأتي ضمن
القصص اإلجتماعية التقليدية والتي تعتبر الخطيئة فيها ظاهرة غير
طبيعية مما يؤدي إلى خيبة نظرة المجتمع الموجود داخل هذا
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المكان الذي هو " القرية" وعدم االعتراف بصاحب الخطيئة بل
ب:
نبذه وأحيانًا تهجيره وقتله ونالحظ أن الكاتب عياد دل َّل على ذلك ِ
وهي راجعة إلى البيت ،رآها النّاس فطاردوها يهتفون :الخطيئة
رجعت ..الخطيئة رجعت ..أرجموها ..أرجموها.
والغرض من قصة كاتبنا التطرق إلى الجانب االجتماعي واألدب
االجتماعي هنا يرتبط ارتباط مباشر مع المكان الذي حصلت فيه
أحداث القصة ،وكذلك والظواهر التي يعاني منها سكان هذه القرى،
ويأخذ الراوي البطل في قصص "المهمشون" دور المشارك
والسارد الذي يضع رؤيته في ختام قصصه.
فها هو عياد يجد ً
حال لخطيئة القرية تجاه البطلة خديجة في وجود
بعض األنقياء أينما كانوا الذين يظهرون في لحظة الحسم ليقدموا
معلوماتهم ورؤيتهم دون تردد وكأن العجوز ابنة الستين هي
المخلص لهذه الخطيئة التي ماتت مع موت األب واألم والجدة
ودفنوها معهم دون ترك أي دليل.
من على تلّة القرية تصيح عجوز كبيرة ظلّ ت أل كثر من ستين
سنة داية للنّساء تولّدهن وتعرف أسرار أهل القرية :يا حيف عليكم،
أترجمونها وأنتم الخطيئة ،تحسسوا أحراش رؤوسكم ،فكم موؤدة
تُخبئون فيها دون ذنب؟ فمن كان "منكم بال خطيئة فليرجمها
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مرة
ألو ل ّ
بحجر" .نظر النّاس في أنفسهم وأجسادهم فأبصروا ّ
سوءاتهم المتوا رية ،ولم يجدو من أوراق ال ّ
شجر ما يخصفون به
على عوراتهم ،فالفصل خريف ،فخجلوا وراحوا يشدّون عرى
وتفرقوا في
قنابيزهم الضيّقة ويحكمون رباطها أكثر ولم يتكلّموا
ّ
صمت.

ويربط الكاتب في قصته عالقة أبناء القرية مع المكان ،والتي
تتحدث عن نظرتهم للخطيئة وكيف ستكون في حال كانت من
امرأة ،أو فتاة فالتجمهر والنداء بالرجم كانت العقوبة المتوقعة،
خاصة أن ما يربطهم العادات والتقاليد التي تمنع هذه الخطيئة تمر
بسالم.
وهنا يأتي دور الكاتب في نهاية تحمل لنا الداللة ودهشة الخالص
وكأننا نعيش بالمثالية المطلقة أو أخالق المدينة الفاضلة" عل ًما أن
اإلنسان بطبعه يُخطئ ،فقد قال رسول هللا " كل ابن آدم خطاء"

43

وهذا يدلل في ديننا الحنيف أن المعنى يؤكد أن الكمال هلل وحده،
 ( * 43عن أنس بن مالك رضي هللا عنه  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( كل بني آدم خطاء
وخير الخطائين التوابون)) رواه الترمذي ( )2499وابن ماجة( ،)4251الموسوعة العقدية الدرر
السنية ،المشرف العام علوي بن عبد القادر السقاف  1442ه
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ووحده من يصفح عن الخطائيين ،وفي داللة أخرى أشار الكاتب في
ذلك لحادثة وقعت زمن سيدنا المسيح عليه السالم " أن امرأة قد
أتت إليه بعد أن وقعت في الزنى فنظر إليها الناس بنظرة اشمئزاز،
وحين رآهم سيدنا عيسى كيف ينظرون لها قال لهم منتقدًا تصرفاتهم
( من كان منكم بال خطيئة ،فليرمها بحجر) فلم يتحرك أحد من
مكانه ومن هنا استقى الكاتب
داللته حين قال على لسان السيدة الستينية وربط فيما بينها رغم
مرور وقت طويل منذ تلك الحادثة وما يمر به مجتمعنا من أزمات
اجتماعية ":والحل كان في مقولة " :فمن كان "منكم بال خطيئة
فليرجمها بحجر"!! ولن يجرؤ أحد من االقتراب من "حليمة ".
فالمجتمع القروي يرى من الخطأ الصغير ،كبير وفادح وفرصة
للتلذذ في اإلنتقام من غيره دون التثبت والتقيد بما أمرنا به ديننا
الحنيف بعدم الشتم والقذف والذم على خالف تربيتنا التي تحتمل كل
اإلحتماالت من الصواب والخطأ والحل النسبي ،لكن سرعان ما
يعود إلى التزامه بما نصت عليه الديانات السماوية.
وتحتوي هذه قصة " الخطيئة والقرية " ،على رسالة اجتماعية
واضحة ،أراد كاتبنا سعيد عياد إيصالها للقارئ من خالل متابعتها
وقراءة األماكن وذكرها مرارا وتكرارا ،في وصف شاعري مليئ
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باألحاسيس الجياشة ليربط ويعود ويذكر االنسان البسيط بمكانة
المكان وما يدور في داخله من أحداث اجتماعية وانتماء اجتماعي،
يتطلب الوحدة الجماهيرية من أجل الخالص قدر االمكان من
األخطاء واآلفات السلبية المالزمة للمجتمع التقليدي في حدود القرية
أو البلدة أو المخيم وحتى المدينة فلكل مكان عادات وتقاليد تنعكس
على ممارسات سكانه وأهله من خالل ردة الفعل على حوادث
ومشاكل اجتماعية شبيهة.
ومن المهم متابعة عالقة الكاتب بالمكان وهو كل ما يملك على
أرضه بتفاصيلها البسيطة من خالل وصفه لألحداث الخالية من
التعقيدات رغم صعوبتها وغرابتها ألنها غير متداولة.
من هنا نالحظ التزام الكاتب عياد بالرسالة االجتماعية التي أراد
ايصالها للقارئ عبر المكان خاصة أنه يمثل أهم عناصر القصة
القصيرة في العصر الحديث "* .بل يهيمن بشكل واضح على
صا
صورة األدب القصصي المعاصر ،بإعطائه لونا ً جميالً خا ً
يجذب القارئ ويمنحه فكرة ومغزى واض ًحا ،عل ًما أن األدب العربي
الحديث ارتبط ارتبا ً
مباشرا بقضايا األرض ،والمسكن الذي هو
طا
ً
المكان األقرب لروح اإلنسان بعد الوطن ،وقد عبّر من خالل
مجموعته " المهمشون" عن مقاومته لكل محاوالت طمس اللغة
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والعادات والتقاليد ،وال شك في أن القضية الفلسطينية كانت وال
زالت لدى األدباء الفلسطينيين من "أكثر القضايا التي أقضت
مضاجعهم ،ومن انتجوا أدبًا عربيًا وقوميًا ناصع البياض ،محافظين
على أهمية العناصر األساسية في القصة المحلية بحضور وتأثير
المكان عليهم"*

.44

ونظرا ألهمية القصة القصيرة في ظل المناخ العام" ركز الكاتب
ً
بإلحاح على النواحي التي لها عالقة بالمجتمع المحلي والعربي،
وتطرق إلى أحداث لها عالقة بالمكان واألرض والتراث* ("*عبد
هللا تايه كاتب وناقد مقيم في غزة) ،فها هو يعود مرة أخرى لينتقد
بأسلوب قصصي التفكير الشعبي للناس في قراهم وفي قصته
القصيرة " المشعوذة" يعود للقرية النائية وهي مكان األحداث التي
دارت فيها القصة ويقول-:

في تلك القرية النّائية ،كان العمدة غاضبا وحائرا؛ فاليوم آخر يوم
سنة ولم تأتيه المشعوذة لقراءة طالعه في العام الجديد .بحثوا
في ال ّ
عنها في ك ّل مكان ،وفي الليل تردد نباح كلب أسود في أرجاء
 - 44باحث في االدب العربي الحديث  -جامعة بار ايالن؛ هذا المقال هو كتابة مختصرة عن بحث
جامعي موسع عن الموضوع وعن المكان في ادب محمد نفاع
"*عبد هللا تايه كاتب وناقد مقيم في غزة)
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سوداء في
القرية ،فهلع النّاس وخافوا :وقال بعضهم نباح الكالب ال ّ
الّليل فال شؤم فالعمدة سيموت في العام القادم .تناهى الخبر إلى
العمدة فخاف ونادي على حاجب دار العمودية في غضب وقال له:
ّ
سجن
إن لم تأت المشعوذة قبل الفجر،
فإن مصير أهل القرية ال ّ
ساحة العامة .تدافع النّاس إلى الجبال والسهول
والجلد العلني في ال ّ
سوداء يعلو أكثر
والوديان حتى الكهوف فتشوها .ونباح الكالب ال ّ
فأكثر وقلوب النّاس تتساقط خوفا ،وعلى الجهة األخرى من القرية
ث ّمة طرق خفيف على باب مأوى
عبد القادر ذاك ال ّ
شاب المنبوذ من العمدة لمعارضته له ،فيسقط في
مصيره المجهول .وبعد لحظة يهمس صوت ناعم ينادي:
افتح يا عبد القادر.ال يقدر على النّ ظر من ّ
صوت:
شق الباب الخشبي ،ويرجع ال ّ
افتح أنا أم محمود الخميسي جئت ومعي أثر ال ضّبع.ال يصدّق عبد القادر ّ
أن المشعوذة قد عادت ،ثم ذهبا إلى دار
العمودية .هلّلت حاشية العمدة فرحا وانفرجت أساريره ،ثم قا ل
للمشعوذة:
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لديك أفضل مما قلت ِه لنا في العام الفارط بأنّنا لن نموت،
إن كانِ
ت من بطانتنا النّاصحة المطاعة.
قربناك إلينا وصر ِ
ّ
سمت المشعوذة الدّاهية وقد هضمت رسالة العمدة جيدا فقالت
تب ّ
وقد عرفت مقصده:
يا جناب العمدة المب ّج ل ،إن جئتك بما يرضيك أتعدني بالعفو
عن عبد القادر وتغفر له معارضته؟
أومأ العمدة موافقا .ثم قالت المشعوذة :
ي
أتذكر ما قلته لك العام الماضي وك ّل شيء تحقق ،فها أنت ح ّترزق ،ورجالك صاروا مكسيين ومحظيين ،فإنّي وهللا جئتك هذا
العام بشيء أج ّل وأعظم وأهم ،أتذكر ال ضّبع الذي يهاجم قريتنا
في الليل ويأكل حاللنا ثم يختفي ،إنّي تصارعت معه ولما كدّت
سرا إن خليتي سبيلي.
أهزمه قال لي  :سأعطيك ّ
شخص العمدة عينيه في شغف ثم تابعت المشعوذة:
سر قوتي يكمن في ظهري ،إذن خذي من
قال لي ال ضّبعّ :ظهري أربع شعرات سوداء وانثريها في النّاس وأرجاء قريتكم،
ش عرة األولى ستمنع ال ّ
فأ ّما ال ّ
شمس أن تغيب عن قريتكم ،وأ ّما
ش عرة الثّانية ستج عل سماء قريتكم تمطر ذهبا ،وأ ّما ال ّ
ال ّ
ش عرة
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الثّالثة ستحمي قريتكم من ّ
الزوابع القادمة واألعاصير ،وأ ّما
ال ّ
الرابعة ستطيل عمر عمدتكم إلى األبد ولن يموت ،ألنّي
ش عرة ّ
أعلم أن حياة قريتكم معلّقة بحياة عمدتكم .وك ّل ما أريده منّكم
هو :أال تقربوا وكري ،وأال يثأر العمدة منّي ،وأن يقبل بوجودي
على قمة الجبل.
اغتبط العمدة وهو يستمع لكالم المشعوذة وصفّق بيده يقول:
 أنا موافق على هذا االتفاق ،بل ليعلم الجميع ،أن اتفاق أممحمود الخميسي مع ال ضّبع الّلعين هو مقدّس .وسيصير من
اليوم فصاعدا يوم عيد لنا ،وليس يوم ُولدت قريتنا ،واحتفاء
بهذا االتفاق ،أخلوا سبيل

صالح عبد القادر
المواطن ال ّ

واجعلوه في النّاس مختارا.
المشعوذة راجعة إلى بيتها ،فلحقها عبد
ونقدها ماال كثيرا .وقفلت
ّ
القادر يقول لها:
سهولة،
 يا أم محمود ،ما دم ِت تغلّبت على ال ضّبع بهذه ال ّ
تنتف شعره كلّه ،فأرحتنا منه؟
فلماذا لم
ِ
توقفت الم ّ
ش عوذة في طريقها واستدارت نحو عبد القادر ،تقول له
في حسم:
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 كيف يكون هذا يا عبد القادر؟ فلو نتفت شعر ال ضّبع كلّه كماص ر به طالع
تقول ،فماذا سيتبقّى لي في العام القادم ألب ّ
العمدة*.

45

ونجد أن األدب "نتاج الواقع اإلنساني واحتداماته وصراعاته ،وما
ندعوه أدبا ً إنما هو تعبير عن ذلك الواقع ،يقوم اإلنسان باستعادته
مستخدما وسائله التعبيريّة ـ اللغويّة .وتارة ثانية يكون األدب دالّة
على الموقف الذي يتبناه اإلنسان بالمقابل من الواقع ،بمعنى إن
األدب انعكاس لذات اإلنسان تجاه واقعه" .ويكون وليد الجدل القائم
بين ذات اإلنسان وواقعه.
واألعمال القصصية عند سعيد عبياد سعت إلى " تهذيب األفكار
والعواطف وانتقاد العادات الباطلة واألخالق الفاسدة والضارة."46
وال بد أن عالقة القاص بواقعه له األثر الكبير في انتقاء المكان
والشخصيات التي تمثله فال يمكن لقاص أن يكتب هذه التفاصيل
واألحداث داخل المدينة التي فيها شعب متحضر ومثقف وكذلك
الفترة الزمنية التي يتكلم عنها الكاتب هنا فنحن نتخيل أنفسنا وكأننا
نعيش زمن ألف ليلة وليلة مع أحداث " المشعوذة" وهذا يؤكد لنا أن
 ( -.45عياد سعيد ،من مجموعته القصصية" المهمشون" ) 2021
 - 46عبد الغني شوقي ،مقام الرواية في األدب ،جريدة الفضيلة ،عدد \75حزيران.1927\ 9
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الكاتب عياد ذهب إلى تفاصيل الحياة االجتماعية "47على ما هي
عليه بسلبياتها وايجابياتهاومحاكاة واقع تعيشه هذه الفئة في مكان
محدد وهي القرية النائية وكما جاء -:
"في تلك القرية النّائية ،كان العمدة غاضبا وحائرا؛ فاليوم آخر يوم
سنة ولم تأتيه المشعوذة لقراءة طالعه في العام الجديد .بحثوا
في ال ّ
عنها في ك ّل مكان ،وفي الليل تردد نباح كلب أسود في أرجاء
سوداء في
القرية ،فهلع النّاس وخافوا :وقال بعضهم نباح الكالب ال ّ
الّليل فال شؤم فالعمدة سيموت في العام القادم .تناهى الخبر إلى
العمدة فخاف ونادي على حاجب دار العمودية في غضب وقال له:
إن لم تأت المشعوذة قبل الفجرّ ،
فإن مصير أهل القرية
ساحة العامة .تدافع النّاس إلى الجبال
سجن والجلد العلني في ال ّ
ال ّ
سوداء
والسهول والوديان حتى الكهوف فتشوها .ونباح الكالب ال ّ
يعلو أكثر فأكثر وقلوب النّاس تتساقط خوفا ،وعلى الجهة األخرى
من القرية ث ّمة طرق خفيف على باب مأوى عبد القادر ذاك ال ّ
شاب
المنبوذ من العمدة لمعارضته له ،فيسقط في مصيره المجهول .وبعد
لحظة يهمس صوت ناعم ينادي:

 - 47محمد رضا المظفر ،صور الحياة ص8

72

 افتح يا عبد القادر.والمكان هنا " القرية النّائية" وبما أنها نائية مباشرة يخطر ببال
المتابع تقبل ما جاء من أحداث داخلها جعل من المشعوذة تتحكم
بمستقبل العمدة وأهل البلد!وهنا قام الكاتب بهذا العرض بعيدًا عن
ً
جاعال من الواقع
محاكاة أحد األطراف فهو يقوم بسرد األحداث
االجتماعي في المكان في المراتب األولى له " وهذا من شأنه أن
يعلي من دور العقل " وال يعني صواب الرأي الفردي فحسب تجاه
المشعوذة ،بل يعني كذلك موافقة هذا الرأي للتقاليد والعادات
واألعراف المتداول بها ،"48فقد قام اديبنا في هذه القصة بتهيئة
األفكار واالراء التي تحملت عبئها الشخصيات داخل هذا المكان
النائي " القرية" وبنى عليها قصته "لذلك بدت " متسلسلة بأسلوب
منطقي  "49إن المتغير في القصص القصيرة غير المألوفة إنما
يؤدي إلى تفكيك المجتمع والذهاب إلى عادات لم تعد في زمننا
متداولة لذلك نجد أن قصة " المشعوذة" تأخذنا إلى زمن كثر فيه
نباح الكالب ووجدت الجبال والوديان والباب الخشبي الغير محكم
والضبع لتأخذنا عبر خيال الكاتب إلى عقود بعيدة عن واقعنا ورغم

 - 48محمد فتوح الرمز والرمزية ص .15
 - 49رفائيل بطي ،تيموروالبالغة القصصية الحديثة ،مجلة المعرض ،عدد \9تموز\ \1926ص483
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ذلك ال زالت قضية الشعوذة معمول بها عند البعض وحتى يومنا
هذا!
فالوعي لدى كتاب القصة ومعرفتهم في تفاصيل الواقع االجتماعي
حدا بهم إلى توظيف القصة القصيرة ألخذ العبر منها وتزويد "
المتابع لها بالمعرفة التي ترفع من مكانتهم"*

50

وفي ضوء ذلك

فالقصة" وسيلة" القاص التعليمية ،فهي أداته في االصالح والحكم
والتعلم من األخطاء ،وليست الحكاية سوى اطار خارجي يشوق
المتلقي لمتابعة القراءة لذلك نجح األديب عياد في تشويق القارئ من
خالل أحداث المشعوذة واألماكن غير المعهودة في زمننا لتؤثر
في المتلقي

51

" وها هي الرسالة التي أرادنا الكاتب أن نصل لها

حين أنهى قصته بالتالي-:
سهولة،
 يا أم محمود ،ما دم ِت تغلّبت على ال ضّبع بهذه ال ّ
تنتف شعره كلّه ،فأرحتنا منه؟
فلماذا لم
ِ
توقفت الم ّ
ش عوذة في طريقها واستدارت نحو عبد القادر ،تقول له
في حسم:

 - 50سعاد الهاشمي ،نشر العلم واألدب القصصي ،جريدة الثورة ،عدد \89شباط .1959
 - 51عبد المحسن طه بدر ،تطور الرواية العربية الحديثة في مصر ص .57
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-

كيف يكون هذا يا عبد القادر؟ فلو نتفت شعر ال ضّبع كلّه كما
ص ر به طالع
تقول ،فماذا سيتبقّى لي في العام القادم ألب ّ
العمدة.

ضا من المتابع التسلية من خالل
وال بد هنا من أن الكاتب أراد أي ً
الحكاية والتعلم بحيث جمع بينهما ووظف قصته في التقاء هذين
البعدين وبدت قصته كأنها" حادثة خيالية.52
سر قوتي يكمن في ظهري ،إذن خذي من
 قال لي ال ضّبعّ :ظهري أربع شعرات سوداء وانثريها في النّاس وأرجاء
ش عرة األولى ستمنع ال ّ
قريتكم ،فأ ّما ال ّ
شمس أن تغيب عن
قريتكم ،وأ ّما ال ّ
ش عرة الثّانية ستجعل سماء قريتكم تمط ر ذهبا،
ش عرة الثّالثة ستحمي قريتكم من ّ
وأ ّما ال ّ
الزوابع القادمة
واألعاصير ،وأ ّما ال ّ
الرابعة ستطيل عمر عمدتكم إلى
ش عرة ّ
األبد ولن يموت ،ألنّي أعلم أن حياة قريتكم معلّقة بحياة
عمدتكم .وك ّل ما أريده منّكم هو :أال تقربوا وكري ،وأال يثأر
العمدة منّي ،وأن يقبل بوجودي على قمة الجبل.

- 52أدب القصص ،جريدة الهاتف.1939\2\17 ،
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وهكذا فإن فلسفة المكان في ( المهمشون ) جاءت دون تحديد وهذا
ذكاء من كاتبنا عياد ليجعل من نصه عالمي ال تقيده الحدود في
مفهوم غالبية كتاب القصة الذين يسردون أحداث قصصهم في نقطة
محددة أو مكان وزمان معلن عنهما مسبقًا ،فالمكان في المهمشون"
يتألف من أجزاء جامدة " ،وغير متحركة ،ويتالشى مع وجود
التقسيمات والمسميات ” SOLIDوالعناصر األخرى التي يتألف
منها هذا المكان ويتالشى مع العالقات التي تدور فيه .53وهكذا
يلتفت القارئ على سبيل المثال في قصة " المشعوذة" إلى األحداث
سجن\
التي فيها تفاصيل كبيرة في أماكن مختلفة مثل ،قمة الجبل\ ال ّ
الجبال\ والسهول\ والوديان\ الكهوف\ الساحة العامة\ الجهة
األخرى من القرية\ دار العمودية\ وك ر\ بيت المشعوذة\ بيت عبد
القادر\ والمكان الكلي الذي أشار له الكاتب ال يمكن ادراكه بسهولة
فكيف حري بنا أن ندرك ما يحصل في مكان بعيد ادرا ًكا حسيًا،
عل ًما أن هذا االدراك يأتي من خالل معرفة او عالقة مسبقة معه،
فكيف سيكون حال القارئ الذي ال يعرف مكان وجوده وقصد

 - 53ليبنتز :المونادولوجيا ،ترجمة وتعليق د .عبد الغفارمكاوي،دار الثقافة للطباعة والنشر ،1987
القاهرة ،ص .48
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الكاتب من ذلك أن يجعل من نصوصه في متناول كل قارئ في هذا
العالم.
إن معظم األمكنة في قصص عياد يحتويها مكان عام يتمثل بمناطق
ذهب إليها كاتبنا وربما مر بتجارب شخصية فيها ،أو سمع عنها
وشكل فكرتها في مخيلته إال أنها تمت للواقع وما يحصل فيه بصلة
وثيقة ،فالكاتب يستقي فكرة قصته من تجربة شخصية أثرت فيه
وبقيت في ذاكرته إلى أن عكسها من خالل قلمه وخياله الذي سجل
أحداثها بصورة فنية عالية.

وسعيد عياد رغم ابتعاده في بعض قصصه عن المنطقة التي عاش
فيها ،إال أننا نجده في العام وقد ارتبط في األماكن البسيطة
المتعارف عليها في المجتمع الفالحي والقروي كذلك البيت القديم
(بيت الطفولة ) ،الذي كان وال زال المالذ الحقيقي له وعكس ذلك
من خالل مجموعته التي تكرر فيها ذكر البيت والرسم البياني رقم
 ""2يوضح ذلك فهو ذكر البيت والغرفة والسقيفة الخ من مسميات
في النهاية تصب في مأوى األبطال في قصصه.
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ويستلهم

القاص عياد من ذاكرته

األحداث بتفاصيل مختلفة،

وشخصيات قصصه التي نجح في وضعها بقالبها الفني الصحيح
فنجده يهتم بالمكان كما بالشخصية والعكس صحيح ،فيصف حياة
األبطال بحرفية عالية وكأنها حصلت في لحظة الكتابة.

المكان المعادي :
وفي العودة إلى المكان األليف الذي يتحول إلى مكان معا ٍد تحت أي
ضغط خارجي ،فإن هذا األمر يتحدد من خالل عالقة الشخصية
وكثيرا ما تتعقد هذه العالقة بمنازلها
بالمكان،
ً

وتتنوع بتنوع

األزمنة الذاتية التي طرقها الكاتب في نتاجاته" ،لذا فان الغالب على
عالقة الشخصيات بمنازلها صفة التذبذب التي تتراوح بين نفور
وحب ،بين االحتماء بها والهروب منها ،ففي لحظات السعادة تتآلف
الشخصيات باألماكن ،وفي لحظات البؤس تضطر إلى مغادرتها
فكثيرا ما نحب
والتنكر لها" ،54وفي حياتنا الطبيعية نالحظ ذلك
ً
وكثيرا ما نترك المكان ونسافر
الخروج من البيت لضيق ما يصيبنا
ً
بعيدًا للبحث عن األمان واالستقرار والحب وهكذا تبقى عالقة
 - 54الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا ،إبراهيم جنداري ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،
ط .2001 ،1ص 237
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الشخصية بالمكان "مرتبطة بالحالة النفسية التي تمر بها وثمة
أماكن ال يشعر اإلنسان نحوها باأللفة ،بل يشعر نحوها بالعداء وهذه
األمكنة إما أن يقيم فيها مرغما كالسجون والمعتقالت أو أن خطر
الموت يكمن فيها لسبب أو آلخر ."55

أي إن اإلنسان يجبر على اإلقامة في هذه األماكن تحت أي ذريعة
خطرا يهدده بالموت ويتجسد هذا المكان لدى
ضا أم
سواء كانت مر ً
ً
سعيد عياد في غالب مجموعته " المهمشون"
وبناء على ما تقدم يتضح أن للمكان خصوصية ومالمح معينة.
ويرتبط ارتبا ً
طا وثيقًا بطبائع الشخصية ويعكس تصرفاتها ويحدد
مستواها االجتماعي واتجاهها النفسي .وبهذا نستطيع القول بأن
سعيد عياد منح المكان بكامل حاالته مساحة أنصفته وأضافت له
سمة األلفة رغم األحداث التي أتى في شكلها الخارجي نجدها أحيانًا
مؤلمة ومأساوية إنما أراد من ذلك أن يقول للقارئ أن ال غنى عن
المكان الكبير واألمكنية الصغيرة والمحددة داخله والتي يرتبط
اإلنسان فيها منذ الوالدة وحتى الممات.
 .-55البناء الفني في الرواية العربية في العراق ،شجاع مسلم العاني ،ج ،1دار الشؤون الثقافية العامة،
بغداد ،ط .1994 ،1ص 343
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قصة بقايا
" الفقر ال يتزوج فقرا ".
يتذ ّك ر محمد اآلن ما قالته عمة هاجر ألبيها تحثه على رفضه
تزوجها .ويتذ ّك ر
زوجا لها ،ال يدري لماذا اآلن يتذ ّك ر هذا مع أنّه ّ
أيضا حينما جاء النّاس إلى العرس وفرحوا ،ول ّما عادوا إلى بيوتهم
كان تهامسهم المتالحق ال يخطئ سمعه ،فهم يقولون :اليوم في حيينا
قام فقر آخر .كان الهمس مليئا بالتّندر وفيه شيء من ال ّ
شماتة حتى
تسو ال .وإحداهن قال ت
أن أحدهم قال :وبعد تسعة أشهر سنزداد م ّ
لهاجر :ماذا تتوقعين من مصاب معطوب غير الفقر المتراكم؟
الر صاصة منذ خمس سنوات ويتقلّص
في جسده الهزيل تكبر ّ
جسده ،لكنّه ال يندم قط على قراره في ذاك اليوم ،فهو يفرح بألمه
كلّما انثال ّ
ص غير الذي أنقذه من رصاصة الجندي القاتل أو
الطفل ال ّ
ما يسميه النّاس بحفّار القبور ،فقيل عنه أنّه متخصص في مالحقة
ص غار الغتيال المستقبل.
أرواح األطفال ال ّ
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منذ ذلك الحين ش ّح دخل محمد العامل البسيط ،وتض ّخم في بيته
صابرة ،إ ْن
صمت بينه وبين زوجته الكتومة ال ّ
الجوع ،وتفاقم ال ّ
ْ
وإن غافلتها دمعة حزن ارتشفتها سريعا.
تألمت تحاصر ألمها
وتمضي األيام والحال ال يتغيّر .وفي لحظة خاطفة ذات ليلة حالكة
قرأ في عينيّها قبل أن تخفيهما مجددا ،أنّها تشتهي شيئا مختلفا لم
ق على مرتبة
يدخل بيتهم منذ أشهر .ظ ّل يقلّ ب رأسه وهو مستل ٍ
اسفنجية وزوجته إلى جانبه ،فف ّك ر في أشياء كثيرة ليلبّي رغبتها
الدّفينة؛ ف ّك ر أن يستدين ولكن من أين يفي بالدّين؟ نظر في خاتم
مرات
زواجه فقاوم إغراءه فهو آخر ما تبقى من يوم الفرح .يتقلّ ب ّ
ومرات في جسده ،فيزداد يأسا وبؤسا وحسرة.
ّ
مثل مجنون تائه هبّ من فراشه ،وراح يفتّش حقيبة قديمة ،هو
يعرف أنّها بالية وربما قارض أكل ما فيها ،لكنّه قرر المحاولة
ففطن أنّه خبأ دينارا ورقيا في يوم قديم الحتياج مباغت .غافل
زوجته التي تراه بطرف عينها متظاهرة بالنّوم .تحسس الحقيبة
سره ،ثم التقطه وأم عن
فالمست أصابعه الدّينار ففرح وهلّ ل في ّ
النّ ظر فيه وقبّله وازدرد ريقه واستدار نحو زوجته باسما يهمس لها
في داخله :اليوم ستفرحين .وفاضت عيناه دون مقاومة ،فمنذ زمن
بعيد كان الدّمع جف في عينيه ،فظ ّل يقول :ليس ألمثالنا دموع.
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سوق
شعاع الفجر يتمدد كسوال ،فتسلّ ل خفية ،فإذا به يصل إلى ال ّ
الكبيرة ،فبهت بما رأى فقال لنفسه :يا لها من سوق متآمرة هذه
الّلعينة عامرة بكل ما يخطر على بال المه ّمشين ،وال تخفي وقاحتها
وتتفرسان ك ّل شيء ،ك ّل
وال تك ُّل من إغاظة أمثالي .تتلصص عيناه
ّ
ْ
ْ
وتخمت وانتفخت ،وخبّأ في عينيه شيئا من ك ّل
شبعت
شيء ،حتى
سوق لشيء آخر .فنفض من رأسه وكأنّه
ذلك لزوجته .لكنّه أتى ال ّ
الروائح ّ
الطيبة
يريد أن يخلّ صه من أحالمه المجنونة .ومن بين ّ
المنبعثة من المحال والبسطات الكثيرة تتسلّ ل إليه رائحة لم يألفها
منذ شهور من مح ّل كبير ،إنّه مح ّل يبيع طعام الملوك وهل هؤ الء
لهم طعام غير الضأن والغزال؟! تردد كثيرا ،ومع ذلك قال في
نفسه :لقد وجدت ما نشتهيه .دخل الم ّح ل في تردد ،وبصوت خفيت
خجول قال للبائع :أريد بهذا الدّينار شيئا من طعام الملوك .دهش
البائع واستعصم الكالم على لسانه ،ثم قبض الدّينار وقلّبه وتنهد
بازدراء ،وبعد تردد راح يجمع ما تناثر هنا وهناك وأعطاه كيسا
صغيرا من بقايا الضأن ،فز ّمه وقفل راجعا إلى بيته يغشاه نصف
فرح بينما يهمس لنفسه :و ِل َم ال فالحياة بالتّدريج وال ّ
شبع ألمثالنا
بالتّدريج.
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ألقى بالكيس في صحن الغرفة ،فإذا برائحة الكيس تنفذ من ثقب
في قاعه ،فنظرت زوجته إليه في عجب وذهول ،فصمت بل شرد
منّه الكالم كلّه .تفتح هاجر الكيس بالتّدريج ،تح ُّل عقدته عقدة و راء
عقدة ،إلى أن انفلق .وتمع ُن النّ ظر في داخله ثم ترفع رأسها
وترمقه بنظرة حائرة فحدّث نفسه :إنّها ت ُغبطني لصنيعي .لكنّه لم
يدرك ّ
أن من عينيها تنساب دمعتان وتشهق حتى كادت تختنق،
وتزدرد ريقها بصعوبة ثم تقول له:
 هل نحن بقايا يا محمد لنأك ل البقايا؟ضيّم على وجهها
وأسفرت عيناها فبان حزن كثيف ،وطفح ال ّ
المنكمش ،وبدت وكأنّها تتجرع الموت ،ثم همست له:
رجع البقايا لصاحبها ،وقل له الفقراء ال يعافون كرامتهم ولو
 أَ ِماتوا.
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أثر الحركة في المكان على قصة " بقايا "
إن الحركة في المكان تعبر عن طاقة ينتجها الجسم من خالل
الحركة المتتالية التي تضم اليها الزمن وكما يقول افالطون أن
التغير في الحركة هو مبدأ العالم المحسوس وأما الثبات فهو مبدأ
العالم المعقول ،فيما يرى أرسطو أن الحركة " تغيرفي الوجود
وبصفة عامة ،وفعل ما هو بالقوة ،ويؤكد برادلي أنها تعبر عن
انتقال من مكان الخر يتم في زمن متعاقب ،وهذه العملية يجب ان
تكون معبرة عن التفرد خاصة أن الشيء الذي يتحرك عبارة عن
واحد وإذا كان الزمن عبارة عن أزمنة كثيرة فحت ًما لن يتحرك.

فالحركة التي تحصل في زمن معين وينتقل صاحبها من مكان الى
اخر تشكل بينهما وحدات متمايزة تؤخذ على انها ذات عالقة
واالنتقال في الحركة يقع بين هذه الوحدات ،لكن برادلي يعتقد
ويؤمن بأن تفسير الحركة نتج عن منهجه الجدلي الذي يهدف منه
الى إثبات الزمان وربطه بالمكان من خالل الحركة بحيث تنتمي
الى عالم الظاهر

84

ويضيف ال يمكن في أي حالة ان توجد بطريقة مقبولة كثرة من
العالقات لخلق ديمومة واحدة فالزمن المطلوب للتغيير الذي يعني
ديمومة واحدة لن يكون واحدا ولن يوجد تغيير "56
ونجد في قصة "بقايا" من مجموعة " المهمشون" نجد أن الزمن
الر صاصة منذ خمس
يتحرك بتناسب معقول" فهو يقول "-:تكبر ّ
سنوات ويتقلّص جسده" إذن هنا يوجد حركة عكسية تكبر
الرصاصة في المقابل يتقلص جسده ،والمكان هو الجسد وهذا األمر
كثيرا ،مما يدلل على
في لغة األدب القصصي الحديث غير مطروق
ً
عمق لغة األديب وفلسفته للمكان عبر أجسام حية تدلل عليه" ،وقد
تكرر ذلك بأكثر من قصة في قصص" المهمشون".
ضا قي " بقايا" ،فهو يفرح بألمه كلّما انثال ّ
ص غير
وجاء أي ً
الطفل ال ّ
الذي أنقذه من رصاصة الجندي القاتل أو ما يسميه النّاس بحفّار
ص غار
القبور ،فقيل عنه أنّه متخصص في مالحقة أرواح األطفال ال ّ
الغتيال المستقبل\ ،الذي أنقذه \ ويأتي السؤال كيف أنقذه؟؟
بالتأكيد من خالل الحركة ،وحتى جملة حفار القبور فيها حركة
وكذلك مالحقة أرواح األطفال الصغار الغتيال المستقبل ،فكل هذه
 -56المصدر نفسه
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الكلمات تدلل على حركة داخل المكان الذي حدده الكاتب ألبطال
قصته "بقايا" وكما أن هنا هنالك حركة ملموسة كقوله خالل السرد
" حينما جاء النّاس إلى العرس وفرحوا ،ول ّما عادوا إلى بيوتهم،
فالحضور بحد ذاته حركة ملموسة من بيوتهم حتى مكان العرس"
اما الفرح فهو شعور لكنه ينعكس بحركات عديدة داخل قاعة أو
مكان العرس المحدد وذلك من خالل الرقص والتصفيق والدبك الخ
ولما عادوا إلى بيوتهم والعودة أيضا حركة داخل المكان وهكذا
المتتبع لقصة بقايا يستطيع أن يميز بين أنواع الحركة وارتباطها
بالمكان العام والخاص الكبير منها والصغير على حد سواء ،وحركة
أخرى تأخذنا إلى المكان "مثل مجنون تائه هبّ من فراشه ،وراح
يفتّش حقيبة قديمة ،هو يعرف أنّها بالية وربما قارض أكل ما فيها"
فالمجنون يكون وكما هو متعارف كثير الحركة فهو ال يتحكم
بتصرفاته لذلك من المتوقع أن يكون صاحب حركة زائدة عن باقي
الشخصيات في القصة لذلك نجح الكاتب باالستعانة بكلمة هب
والذي يهب الريح والريح معروفة بسرعة حركتها والمكان هنا يمثل
السكون " الفراش" لذلك كان التضاد واضح وقوي وراح يفتش
فالتفتيش هو أيضا فيه حركة واضحة واألكل يحتاج كذلك إلى حركة
لها عالقة بالجسد.
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وهكذا ،فإن "الزمن يرتبط بالمكان والحركة التي لوالها لما
استطعنا إدراك الزمن ،فحركة األرض حول نفسها تنتج الليل
والنهار ،بينما تنتج حركتها حول الشمس الفصول األربعة وما
يترتب عليها ،والزمان تابع للحركة وناتج عنها ،والحركة ال يمكن
أن تحدث إال في المكان.57

إذن هذا ما رأيناه في أكثر من قصة عند الكاتب عياد الذي أصر أن
يبدأ قصصه في المكان ومنها " المشعوذة" في إحدى القرى النائية\
و" الخطيئة والقرية" في القرية\ الثّعلب والجميلة" في المكتب\
السجان والغانية" في السرداب\ "موت اإلمام" ،نامت القرية \"
الحاوية" الجدار \"المجنون" بوابة مشفى \ الزعيم" مضافة القرية
\ "أنا مواطن" في تلك البلدة \ ظهر جبل\ "رقص على النّاصية" في
ال ّ
شارع العريض\ " المقهى والوزير" في المقهى \ وهكذا اتنبطنا
من قصص المهمشون كم كان الكاتب قريب من الحياة االجتماعية
البسيطة في مجتمعنا والمتعارف عليها دون تشتيت أو بذل جهد
كبير لمعرفة أين كانت حادثة قصته.
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والجدول التالي يوضح مستوى استعمال

الدخول المباشر إلى

المكان في قصص " المهمشون" للكاتب الفلسطيني سعيد عياد :

اسم القصة

المكان

السجان والغانية

السرداب\ السجن

موت اإلمام

القرية

الحاوية

الجدار

المجنون

المشفى

جمل وكلمات بدأت
فيها القصة
سرداب
في ال ّ
المجهول
غرفة المحقق في
سجن المطار
نامت القرية في
صمت الليل
ففي القرية النّاس
يختلفون
الجدار:
حجرته
أمام بوابة مشفى
خلف البوابة المفتوحة
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الفريضة المؤجلة

غرفة صفيح\ "سجن"

سياط المتعة

المدينة

الباشا والجميلة

المكتب

الخطيئة والقرية

القرية\ الجبال\ البيت

المشعوذة

القرية

تائهين في طريق
ّ
الظالم
ألقوا بنا في غرفة
صفيح
ٍ
تنظر من نافذة
غرفتها
شوارع مدينة عجوز
المكتب صاخب
غرفة الباشا
في القرية ،صوته
ّ
يهز البيت وربما
الجبال في الخوابي
وشقوق البيت في
النّملية وفي ّ
قن
الدّجاج وفي البيت
العتيق
في تلك القرية النّائية
في ك ّل مكان
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في أرجاء القرية
عادوا إلى بيوتهم

بقايا

حفار القبور
قاع المدينة

المدينة\ الشارع\ البسطة

رقص على الناصية

الشارع \ األرصفة

المقهى والوزير

المقهى \ الشارع

الزنديق

حارات القرية

يقف خلف بسطته
في هذا ال ّ
شارع
خرجت من بئر
المدينة؟
يتردد في ال ّ
شارع
العريض
على األرصفة
مندهشين
الضّجيج في المقهى
طاغٍ على ضجيج
ال ّ
شارع الفوضوي
في حارات القرية
فتتحول البيوت
ّ
في ّ
الطرقات
لم تنم فيها القرية
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العاصفة لم تغادر

الشنفرى

القرية

الديك والقرية

القرية

الزعيم

القرية

مضافة القرية مكتظة

أنا مواطن

البلدة

في تلك البلدة الواقعة

درك الرؤوس

سجن \
ال ّ

في طريقه إلى العمل

الطريق\ا ّ
لزنزانة

سجن شبحوه على
ال ّ

القرية
صحية ضربت القرية
في قريتنا النّائية
يحت ّج أهل القرية

على ظهر جبل

باب ا ّ
لزنزانة
المسلخ

فوضى الروح

الشقة\ العمارة\ الطريق

صفق باب ال ّ
شقة

"" 2

عند مدخل الوزارة

المكتب

في المكتب الوثير

لو نظرنا إلى الجدول أعاله لوجدنا أن بدايات قصص الكاتب
الفلسطيني سعيد عياد حصلت أحداثها بنسب واضحة كما جاء في
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الجدول وهي :القرية\ الشارع والحارات\ ثم المدينة\ والسجن
\والمكتب\ والمقهى\ والبلدة\ ،والرسم البياني التالي يبين داللة
استعمال الكاتب عياد لهذه األماكن التي تعكس داللة واضحة لكل
استعمال سأتطرق لبعض

هذه الدالالت في تفسيراتها العلمية

والذائقية" ،فالقرية في االصطالح تطلق على  :المدينة ،فالمدينة
والقرية مترادفتان وقد خصت المدينة في العرف بالقرية الكبيرة"(
ابن عاشور2000 ،15\72 ،م ) فهو مجتمع الناس عن طريق
المساكنة فالقرية يحكمها عدد السكان األقل وإن كثروا يطلق عليها
المدينة وهي الجامعة " لزعماء األمة ورؤسائها ،فالعاصمة في
عرف هذا العصر"( رضا ،)1990 ،9\14 ،والمدينة الكبيرة أو
الحاضرة ،المركزية (،قطب ) 3\1335 ،2003 ،والقرية هي
المدينة العظيمة الجامعة لعدد كبير من السكان ،المدينة الجامعة
ألصناف الناس ( أبو زهرة ،د،ت) 2\960 ،
ومما جاء يتضح أن القرية هي المكان الذي يعيش فيها قليل من
الناس أو عدد محدود وطريقة بناء المنازل تختلف عن المدينة وكما
جاء في( المهمشون ) تكرار بعض األماكن مثل السقيفة ،الجبال ،قن
الدجاج ،الخوابي ،شقوق البيت ،النّملية ،الحارات ،الجدران ،الخ،
ويقول الشعراوي عن القرية

رحمه هللا هي مكان مهيأ ،أهله
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متوطنون فيه ،فإذا ما مر عليهم زائر وجد عندهم قِرى ويعني وجبة
طعام ( ،الشعراوي ،د،ت .10\6213 ،كما يطلق على البلد،
األرض ذات التربة المشتملة على المزروعات المختلفة والغراس
وما يحتاجه من ماء وحرارة ( زهرة التفاسير ،د،ت) 6\2874( ،
وبذلك نالحظ أن البلد يتقاطع مع القرية وقول هللا تعالى في كتابه
س ُكم
الحكيمَ ":وإِ ْذ أَ َخ ْذنَا ِميثَاقَ ُك ْم َال ت َ ْس ِف ُكونَ ِد َما َء ُك ْم َو َال ت ُ ْخ ِر ُجونَ أَنفُ َ
ار ُك ْم ث ُ َّم أ َ ْق َر ْرت ُ ْم َوأَنت ُ ْم ت َ ْش َهدُونَ .58
ِ ّمن ِديَ ِ
وربما نستنبط أن الكاتب اراد الذهاب بنا بتكراره للقرية إلى البعد
المادي والدولة األحادية التي تجمع كل مسميات " المهمشون" ففي
ذهابه إلى المخترة والزعامة والعشيرة وبعدها الفلسفي يتمثل في أي
شيء آخر فيه صفات القرية وخصائصها ،فهي إشارة ايحائية لهدف
واحد أراد الكاتب أن يوصله للقارئ أينما تواجدّ ،
فإن المهمش هو
المطرود والمبعد والذي يمارس ضده اإلقصاء عن األماكن الحيوية
وأماكن النفوذ والعطاء ،ونجد أن القارئ ألول وهلة يصاب
بالقصور الذهني ويذهب إلى مكان آخر أراد من خالله الكاتب أن
يحمل دالالت أوسع وأشمل من ذلك.
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"والمهمشون "تركت فينا وحدة األثر في روح النقد الخفية من
خالل رسالة تهدف في النهاية أن تصل لكل قارئ مهتم باكتشاف
ما يجري من حوله.
وأما ذكر السجن في قصص عياد إنما إن د ّل فإنه يدل على الجانب
اإلنساني الذي يعانيه العربي في مكان تواجده وما يعانيه ،فالسجن
هنا هو السجن السياسي والسجن االجتماعي واالقتصادي وخنق
الحريات ،وهو تسجيل للحقبة التاريخية التي يعيشها الكاتب والمكان
الذي يعيش فيه وزارها ،وال يخلوا من هذه الحقيقة العامة التي
يشهدها معظم سكان األرض ،فالسجن موجود منذ القدم ،وهو في
"المهمشون" أوسع بكثير مما تطرق إليه كاتبنا عياد بصورته
المقروءة من خالل المكان وما يجري فيه ،فهنا الكاتب أراد أن
يُذ ّكر العالم أن معرفته بهذا الثقل وتجربته الشخصية لن تجرده من
مسؤوليته تجاه التاريخ والعالم ألنها تجربة كل عربي وما تبقى من
ضمير الدولة التي تظهر نفسها على أكمل وجه.
والحارة كما نعلم موجودة في المدينة والقرية والبلدة وهي مكان
إلتقاء أهل المنطقة على اختالف مسمياتها ويتم فيها اإلستماع إلى
آخر أخبار أهل البلد الذي ذكره الكاتب بنسبة كبيرة والبلد في شكله
الشامل يعني لنا الكثير فسورة البلد في القرآن الكريم ،تكون السورة
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 90وتتكون من  20آية ،وهي مكية "،نزلت على سيدنا محمد عليه
أفضل الصالة والسالم لتعزز من مكانته وترفع من مقامه ولتوضح
للكفار أن أذية سيدنا محمد من الكبائر والفظائع عند هللا " سبحانه
وتعالى" والبلد هنا إشارة لمكة المكرمة التي سكنها سيدنا محمد عليه
أفضل الصالة والسالم بقول هللا ّ
عز وجل" :

ت ِح ٌّل بِ َهذَا ْالبَلَ ِد
س ُم بِ َهذَا ْالبَلَ ِد (َ )1وأ َ ْن َ
"ال أ ُ ْق ِ
ب أ َ ْن
س ُ
سانَ فِي َكبَ ٍد ( )4أَيَ ْح َ
اإل ْن َ
لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ

(َ )2و َوا ِل ٍد َو َما َولَ َد ()3
علَ ْي ِه أ َ َح ٌد ()5
لَ ْن يَ ْق ِد َر َ

يَقُو ُل أ َ ْهلَ ْك تُ َم ً
ب أ َ ْن لَ ْم يَ َرهُ أ َ َح ٌد ( )7أَلَ ْم نَ ْج عَ ْل لَهُ
س ُ
اال لُبَدًا ( )6أَيَ ْح َ
شفَتَي ِْن (َ )9و َه َد ْينَاهُ الن ْج َدي ِْن ( )10فَ َال ا ْقت َ َح َم
سانًا َو َ
َ
ع ْينَي ِْن (َ )8و ِل َ
اك َما ْال َعقَبَةُ ( )12فَ ُّك َرقَبَ ٍة ( )13أ َ ْو
ْال عَقَبَةَ (َ )11و َما أ َ ْد َر َ
س ِكينًا ذَا
س غَبَ ٍة ( )14يَتِي ًما ذَا َم ْق َربَ ٍة ( )15أ َ ْو ِم ْ
فِي يَ ْو ٍم ذِي َم ْ

إِ ْط عَا ٌم
َمتْ َربَ ٍة

ص ْوا بِ ْال َم ْر َح َم ِة
ص ْوا بِالصب ِْر َوت َ َوا َ
( )16ثُم َكانَ ِمنَ الذِينَ آ َ َمنُوا َوت َ َوا َ
اب ْال َم ْي َمنَ ِة (َ )18والذِينَ َكفَ ُروا بِآَيَاتِنَا هُ ْم
ص َح ُ
( )17أُولَئِ َك أ َ ْ
اب ْال َم ْ
ص َدة ٌ ( ( ")20القرآن الكريم
ص َح ُ
أَ ْ
علَ ْي ِه ْم ن ٌ
شأ َ َم ِة (َ )19
َار ُمؤْ َ
سورة  ،90مكية)*59.
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والداللة عند كاتبنا في ذكر كلمة البلد لتخصيص رسالته للجميع
وللتنبيه عما يجري من حولهم في عالمنا " وهناك تخصيص لقراءة
سورة البلد من حيث ثوابها ،وأجرها العظيم ،وترفع من مكانة العبد
عند هللا سبحانه وتعالى.60
وكاتبنا إنما أراد للجميع الثبات وعمل الخير رغم الصعوبات التي
تمر بها شعوبنا على األرض لذلك على الجميع تعدي ذلك من أجل
سعادته ،فالكاتب هنا يوصي الجميع بالحذر واالبتعاد المعاصي
والسير في طريق تعود على الجميع بالنفع والصالح.
إن الفضاء القصصي قد ينطوي على الزمان والمكان ،والقصص
في مجموعة " مهمشون" هي أنموذج اعتمده الكاتب في بداية
قصصه لتعريف القارئ على أهمية عنصر الفضاء القصصي،
ولمسنا من قصص عياد ّ
أن "عالقة اإلنسان بالمكان عالقة قوية،
تتمثل في كون المكان حقيقة يعيشها اإلنسان ،فال وجود بدون

الجسد ،إذا اشتكى منه عضو ،تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" .وكذلك رواه أحمد في المسند (: 4
 270حلبي) .ورواه البخاري بنحو معناه
آيــــات  -القرآن الكريم  - Holy Quranمشروع المصحف اإللكتروني بجامعة الملك سعود
(لماذا سميت سورة البلد.) ،
مايو 60- Zyadda.com - 2021
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مكان" " ،61فالذات البشرية ال تكتمل داخل حدود ذاتها ولكنها
تنبسط خارج هذه الحدود ،لذلك عندما تتحرك" "62لتصبغ كل ما
حولها بصبغتها ،وتسقط على المكان قيمها الحضارية و "الشخصية
في المكان ترتهن حركتها بكينونتها ،بمعنى أن العالقة بين المكان
والشخصية عالقة تبادلية ،تحمل الشخصية من خاللها هوية مكانها،
كما يشكل المكان مالمح هذه الشخصية " ،فاإلنسان ال يحتاج فقط
إلى مساحة فيزيقية جغرافية يعيش فيها ،ولكنه يصبو إلى رقعة
يضرب فيها بجذوره وتتأصل فيها هويته ،ومن ثم يأخذ البحث عن
الكيان والهوية شكل الفعل على المكان ".63
وفي الرسم البياني تتضح الصورة أكثر عند كاتبنا وهدفه من وراء
تكرار صورة " المهمشون " في قصصه من خالل البلد والقرية
والمدينة والمكتب والسجن والقهوة والشارع.

 - 61أنظر :القصة القصيرة في فلسطين " دراسة سيميائية" رسالة ماجستير نجوان محمد أكرم ،إبراهيم
أبو شرخ ،الجامعة االسالمية غزة 2012 ،م.ص 87
- 62أحمد طاهر حسنين وآخرون ،جماليات المكان ط ،2الدار البضاء  ،1988ص 63
 -63ذات المصدر ص 63
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والجدو ل التالي يوضح ذكر المكان في بداية كل قصة تباعا في "
المهمشون".
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Column1

Column2
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Column3

ونستنج من ذلك أن اإلشـكاليات ليسـت كامنة في شكل هذا النمط
المجتمعي من خالل األمكنة فقط ،بل في كيفيـة التعبير ،وطرق
المعالجة التي ابتدعها القاص من أجل التغيير الهادف في ال كثير من
القضايا التي تهم العالم ،وفي وقت يتذكر فيه القاص تلك األيام التي
ً
رجال في قمبازه وعمامته ،ولباسه ،وقوله وأمانته
كان فيها الرجل
وسقيفته وبلدته وقريته ،ومزروعاته ومنظر الجبال والوديان
المحيطة ببيته ،وقصصه الشعبية ،وتراثه ،ولغته ،ومدينته،
والحارات التي وقف بها مع أصدقائه ،والشوارع التي مر فيها دون
اكتراث أو خوف أو هروب مما ينتظره.

فهو يمثل النقاء واألمان ألهله بعيدًا عن الطمع والجشع ،تلك
البساطة التي منحت المحبة للجميع دون صراع على سلطة
ومخترة ،دون سجن وقتل ونهب وخطيئة ألزمها البعض وعنوة
بالمرأة التي ال تكل وال تمل من البحث عن االستقرار واألمان في
زمننا هذا.
فالكاتب قام في تعرية الواقع من خالل الجرأة في النسج بأسلوب
فني مميز قدمه للقارئ من خالل سمات المرحلة التي يكتب عنها،
حيث استطاع ابتداع التقنيات التي مكنته من قول مـا يريـد داخل
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نصه ،ولـم يتوقف عند هذا بل انطلق نحو آفاق فنية أخرى تتعلق
بنظرية القصـة وآلية العالقة بين القاص والمتلقي ،و قد ترك
القاص للقارئ الكثير من الفاكهة المثمرة من خالل عرض
موضوعات قصصه بغض النظر عن نمطها الفني الذي تجلَّت
خالله الفلسفة والدالالت و التناص واألنسنة ومشاكل المجتمع عبر
أثرا الفتًا في مرحلة ذات أبعاد
لغة فكرية بسيطة وعميقة ،تركت ً
وطنية وقومية عولجت بأسلوب تقليدي متميز وهذا يدلل على
تجارب الكاتب وثقافته التي استفاد وأفاد القراء من خالل مروره
بالتجارب والمتغيرات الفنية وربطها مع الماضي والحاضر وأحيانًا
في اشارة للمستقبل والقادم المنتظر .وهذا مؤشر على اكتمال
مقومات قصص " المهمشون " التي استفادت من التقنيات المكانية
والزمانية الفنية والتكتيكية.

وبدت القصص الوعظية حاضرة بقوة وكذلك األيدولوجية
الواضحة في سيرورة القصة التي ال تنفك من تجربة القصة
الفلسطينية المحلية كغيره من الكتاب الكبار الذين وصلوا للعالمية
عبر ما يحملوه من وعي أنار درب العالم ،وقد برزت جوانب عديدة
تركت آثارها اإليجابية على النص القصصي مثل ،الوعي والعمق
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والمعرفة والتجربة والرؤيا وهذا دون أدنى شك يصب في مصلحة
قصص " المهمشون " 64
المتحرك،
والمكان في قصص عياد تكون الموقع العام الكبير غير
ّ
على عكس الشخصيات التي تقوم بالحركة داخل حدوده ،من خالل
ركيزة ثباته وحركة االنسان داخله واإللتقاء في حدود تعريف
القاص له من خالل اإلدراك والشيء المحسوس على عكس الزمان
الذي يدرك بشكل غير مباشر.

وهو"عنصر من عناصر البناء القصصي التي تدور فيه األحداث
وتتحرك الشخصيات وتقوم بدور المناظر الخلفية ويلعب دورا
اساسيا في اظهار المضمون االجتماعي والسياسي في القصة
وممكن أن يجعل الكاتب المكان تمهيدا لقصته"

65

إن تحديد موقع

ً
مفصال للمحيط
المكان ووصفه ،يفتح آفاق القارئ ويمنحه تصورا
المخطط لألحداث ،وهذا ما كان شائعا في القصة الكالسيكية ،والتي
من خاللها الكاتب كان يعطيه" أي المكان" كل التفاصيل ،ويرسم
 - 64أنظر القصة القصيرة ونقدها في القرن العشرين ص 346-342 ،بتصرف د .أحمد جاسم
الحسين ،اتحاد الكتاب العرب  2001ط.1
 - 65إفلين فريد جورج يارد ،نجيب محفوظ والقصة القصيرة ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ط،1
 ،1988ص 217
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المشاهد ،ويصف المواقع التي تدور فيها األحداث" ،وتصبح كأنها
ستارة من ستائر المسرح الخلفية والتي تقدم للقارئ صورة محكمة،
ضيقة النطاق ،يسهل إدراكها واستيعابها من أول نظرة وهذه
الصورة السريعة الموجزة تلخص له المحيط الذي تتحرك فيه
األحداث.66

والمكان ال يقل أهمية عن العناصر األخرى في القصة القصيرة
في العصر الحديث وكما أشرت ،بل أصبحت "شخصية فعالة في
القصة وتعبر عن معناة اإلنسان المعاصر .فالوصف يحدد الحدث
ويشارك في تطويره والوصف ليس للزينة ،وإنما ليؤدي غرضا
ضا عن رابط اإلنسان والمكان،
معينا نحو الحدث" ،67ويكشف أي ً
والبعد المكاني للقصة.68

 -66فن القصة ،ص 17
 - 67االتجاه الواقعي في الرواية العراقية ،عمر الطالب -دار العودة ،ط.1971 ،1ص 41
 - 68االلسنية والنقد االدبي في النظرية والممارسة ،موريس ابو ناصر ،دار النهار للنشر ،بيروت،
.1979ص 133
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وفي هذه الحالة يحتاج الكاتب إلى المعرفة الكاملة بالبيئة التي ينوي
وصفها والكتابة عنها في قصته .حتى يصل إلى هدفه ويضع أمام
القارئ إحساسا كامال بالمكان الموصوف تما ًما كما فعل عياد في
كثير من مجموعته " المهمشون " التي وصفت األماكن بموازاة مع
الشخصية خالل أحداث القصة.

والجدير ذكره

أن الكاتب استطاع أن يجمع بين هذا اإلندماج

والعالقة المكملة بين أطراف القصة وعلى رأسها القارئ والمكان
الموصوف والشخصية التي يشكل المكان جزء ال يتجزأ منها وبذلك
يكون قد نجح بتحقيق هدفه بالوصول إلى قلب وفكر المتلقي.
ويرى (ميشال بوتور) أن أهمية الخيال في الوصف أهمية كبيرة
ويشير إلى ذلك" :إن دقة الوصف وأسلوبه من حيث تحديد أبعاد
المكان ورائحته وتضاريسه وأشيائه هي التي تمكن الكاتب من نقل
القارئ من مكانه إلى إي مكان يريده"

69

 -وصف األماكن المفتوحة:

 - 69داللة المكان في مدن الملح لعبد الرحمن منيف ،محمد شوابكة ،مجلة ابحاث اليرموك ،مجلد،9
عدد.1991 ،2
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وتشكل المناطق الطبيعية لدى القاص نسبة كبيرة في تجسيد المكان
المفتوح ،خاصة أن معظم قصص الكاتب عياد تستهل بوصف
المكان وهذا ما نجده في قصته " أنا مواطن " التي تعتبر من أطول
قصص" المهمشون" والتي تشكل أكثر من عشرين مقطعًا ،ويستهل
الكاتب مقطعه األول :
في تلك البلدة الواقعة على ظهر جبل ال حدود له الجالس ع رشها
على قرن ّ
الزمان يزهو ،ملك شاب يعتلي سدة ال ُملك ،ما زال النّاس
في حيرة من حكمه القصير .فاألقاويل متناقضة ،منها من يقول :إ ّن
الملك الجديد طيب ،ومنها من يقول :إنّه ورث ّ
الظلم عن سلفه.
الملك ذكي له عينان تلتقطان أصغر األمور وأبعدها ،وله أذنان
صماء دون سؤالها.
تستنطقان الحيطان والنّاس ال ّ

يذكر البلدة\ ظهر جبل\ وهنا سمح الكاتب لخيال القارئ أن يحلق في
هذا الوصف المنطقي المفتوح ،والذي ال حدود له وغير معروف
موقعه ،لذلك وعمد القاص في هذه القصة إلى تقطيعها لقطات
مونتاجية ليعطي للمكان أكثر من زاوية ولتلتقي مع زوايا كثيرة عبر
هذا العالم الذي يمثله الكثير من الظالمين عبر حدود المكان الواحد
ليصبح حالة منتشرة" .ولينمي لدى القارئ تصورا كامال عن
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المكان ،ويفصل أكثر بوصفه للمكان من خالل الظلم الذي حل بأهل
البلدة من قبل الملك الراحل الظالم والذي كان يخافه أهل البلدة .جاء
ضا في قصة "أنا مواطن" "لم يكن مطمئنا فالنّاس ما زالت
أي ً
الراحل ّ
الظالم فكان مأل
مرهونة للخوف الذي تركه وراءه الملك ّ
سيف والمقصلة .وعبّأ الكهوف تحت
القبور أرواحا ُزهقت بال ّ
األرض أجسادا تهاوت على ذاتها في سنوات الغياب ّ
الطويل ،ولم
يترك بيتا ّ
إال وفيه مأتما أو عائلة تفككت وفرض العتمة وأطفأ عين
ال ّ
شمس بستائر سميكة ،فعاش النّاس في ظالم ال نهاية له.
في جنح ليلة يوم صائف تأتي الملك الجديد فكرة االستماع للنّاس
من قرب.

ونالحظ كلما تقدم الكاتب في أحداث القصة وحركة بطله كلما ذهب
إلى ذكر ووصف األماكن واألشخاص داخلها بتناسب وهندسة فنية
أدبية تتمحور في الحدث داخل قصصه والمتعلق بالحركة وديناميكية
مترابطة وتحقيق االنسجام التام بين الحركة والشخصية والمكان
والحدث.
ومن األماكن األخرى التي اهتم الكاتب بوصفها (السوق) مكان
الحركة والضجيج ،فنقل صورة دقيقة لهذا العالم الصغير وما يجري
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فيه من خالل التنصت والتجسس على الشخوص في حياتهم البسيطة
عبر لقطات متتالية.
" في يوم ما تخفّى في ثوب أعرابي وجال شوارع البلدة وأسواقها
سائب" .وكان كشف لنا
والتقط الكثير من الكالم الجاد والكالم ال ّ
القاص عن نفسية الشخصيات وانفعاالتها داخل
السوق ،ومأل اللقطة الحياتية االعتيادية باإلحداث والصور
والمشاهد .كما في هذا المقطع:
النّاس الملهوفة تأتي من أرجاء البلدة وهوامشها الحقة سعادتها
مطاردة من آالمها ّ
الط رية ،القاعة الفسيحة التي يستقبل
المنتظرة
َ
فيها الملك أبناء شعبه ،تبدو للوهلة األولى ال حدود لها ،من ال ّرخام
مطر زة بالذّهب قائمة ،وجدرانها بأجمل
مرصوفة وعلى أعمدة
ّ
مكسوة ،وفرشها وثير تغوص في سجادها األقدام،
لوحات الدّنيا
ّ
وعلى أرائكها يغفو الولهان أو المطارد أو الجائع أو الهال ك".
سيميائية المكان واللغة
في " الباشا والجميلة "
المكتب صاخب ،فالملفات متكدّسة على المناضد أمام الموظفين،
الرؤية،
سوداء مملوءة ودخان ال ّ
وأكواب القهوة ال ّ
سجائر يكاد يحجب ّ
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في الملفات مصائر ناس ينتظرون على صفيح ساخن منذ شهور
فحياتهم مرهونة بتوقيع الباشا ليتلقوا العالج.

بقوام ممشوق

وبنظرات عينين خضراوين ،تدخل نبيلة الم ّ
وظفة المسؤولة عن
الملفات غرفة الباشا وتطلب توقيعه على ملفات عاجلة ،لكنّه
صامت يفطر قلبها ،واعتذاراتها المتكدّسة في
يرفض .بكاؤها ال ّ
رؤوس عشرات النّاس البؤساء لم تجد نفعا في محاصرة آالمهم.
فهي وحدها تدرك ّ
أن حياة كثيرين معلّقة بتوقيع الباشا على الملفات
ليلجوا مشافي العالج ،وتوقيع الباشا معلّق بكلمة منّها ،هي مثل من
الرمضاء إلى النّار ،فال تدري أيهما أقل لظى واحتراقا،
يهرب من ّ
إنقاذ حياة المرضى أم إنقاذ عذريتها.
في ذات يوم كان ألقى بسهمه في عينيها ،فجمالها خطف منه
معان عديدة وال
عقله ،فهو يريدها خليلة له ،وفي عرفه الخليلة لها
ٍ
تعني بال ضّرورة زوجة ثانية .لقد أوهمها بنظراته المتالحقة أ ّن
كلمتها هي مثل كلمة اإلله ستكون للمرضى .عندما عادت إلى
مكتبها ،ألقت برأسها بين يديها ولم تهدأ رعشة روحها وتقلّ صت
حتى كادت تختنق .ومن باب غرفة مكتبها الموارب يتسلّ ل أنين
الرجل بكلمات تنازع رمق
سن إلى رأسها ،يتو ّ
رجل طاعن في ال ّ
سل ّ
جف وجهه وتب ّخ رت عيناه منذ زمن بعيد ،فهيئته
روحه األخير ،وقد ّ
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تشي أنّه مريض بالقلب .أوجعها األنين وكاد يصرعها فتذ ّك رت
والدها المتوفى بالمرض ذاته .فتنثر الملفات من على المنضدة كيفما
اتفق في غضب وهي تردد في صوت واهن :لماذا يا إلهي يموت
البؤساء ويرقص على آالمهم الكبار .وأجهشت في بكاء ،ثم فتحت
النّافذة فتهبّ ريح صاخبة ،فتمأل األوراق صحن المكتب ،وكوب
الرجل ،فيختفي ك ّل شيء في
القهوة يندلق على الملف األحمر ملف ّ
الملف .من بعيد كان الباشا يحدّق إليها ،رأى ك ّل شيء صار في
سلة ،ونظر في وجه نبيلة
الرجل المتو ّ
ي ّ
مهبّ ّ
الريح ،فنظر في عين ّ
سم وغمغم لنفسه :ها هي
فتأ ّكد أن الفراشة تدنو من شباكه القائمة وتب ّ
عرتها عيناه وراحت تحلّق في رأسه
وقعت .وهو ينظر إليها ّ
كحورية شفيفة ،فينتشي بماء عينيها ويثمل ،ويتمايل على نغمات
يمتص شفتيه ويع ضّهما ،ويقرر لنفسه ويقول :لن
قلبها ويطرب.
ّ
المر دافقا مثل
تكون لغيري .ومن على لسانه سقط بعض الكالم
ّ
ّ
الطوفان يدبدب في رأسها .ولما دنا منها صفعته ،فتطاير ال ّ
ش ّر من
نجم هوى ،فمأل المكان زفيرا خانقا وارت ّج ت
ق ٍ
قلبه وعينيه كبر ِ
عيناه بالخطيئة .فقاومته وأغلقت باب مكتبها عليها .فغشيه غ ّل،
ّ
وكأن سيفًا ثوى في رأسه ،فانتصب في ذلّه ،وبدال من أن يتراجع
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ويعتذر راح ّ
يمزق ملفات المرضى المتناثرة في الممر ويطردهم
إلى الخارج.

وبعد أيام جاءه خبر ّ
أن نبيلة تعقد قيرانها على رجل آخر ،فيستق ّر
في قلبه االنتقام ،وفت ّش عنهما في أرجاء المدينة ،وأخيرا وجدهما
ينتظران في مكتب المأذون .تالقت العيون وتبادلت الخوف
والرعب ،هتف الباشا :أ ّج ل القران يا شيخ .عدّل ال ّ
شيخ عمامته،
ّ
واستجاب ،ثم قال في نفسه هاتفا في فرح :لقد ضمنا العالج م ّجانا.
فر ت نبيلة وقرينها إلى الخارج فالحقهما الباشا الث ّعلب وت عارك
ّ
الرجالن يتصارعان على قلب المرأة .وقال الباشا يستجديها :سأ ّكفّ ر
ّ
عن ذنبي وأتكفّ ل بعالج أصحاب الملفات على نفقتي .لم ترد مكتفية
بنحيب مخنوق.
وفجأة يصيح رجل كان يقف قريبا :أنظروا إلى هناك .فنظر الباشا
فسقط في عينيه مشهد مرعب ،فآالف النّاس يقتربون ،ويعلو صوت
المشيّعين الغاضبين ،فكانت في وسطهم جنازات تتوالى.

ول ّما

اقترب المشيّعون سمع أحدهم يقول :لقد مات هؤالء ألن ملفاتهم
ّ
الطبّية كانت تنتظر عند الباشا .جرت نبيلة لتنضم للموكب المهيب،
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ول ّما رآها حجب وجهه بلفحة وأخفى عينيه خلف ّ
سوداء ثم
نظارته ال ّ
دنا من مرافقه يهمس له:
_ لنمشي في موكب الجنازات .كي نكسب أجر وثواب المشي في
جنازات الموتى.
َّ
إن ما يميز القصة القصيرة ،أنها نص سردي وهذا األمر جعلني
انتقل بين المناهج النقدية ألحلل وأفكك وأفسر وأجتهد بجوانب عديدة
ورأيت أن تناول المكان سيميائيًا من خالل لغة الكاتب وتفسير
وتحليل ومقاربة إشارات النص األدبي عند الكاتب عياد سيضيف
لمجموعته " المهمشون" توضيح آخر لعالقة العنوان بالمكان
وعالقة العنوان بالنص ،وأخذ العناوين كإشارة للمعرفة المسبقة عن
توجه الكاتب ،من انتقاد للحالة التي يعيشها شعبنا والشعوب العربية
التي تنطبق عليها الحالة بعد الربيع العربي من فساد داخل السلطة
وانهيار داخل المجتمع وتدهور في المؤسسة االقتصادية وكما رأينا
في القصة أعاله " الباشا والجميلة ".
إذن فالعنوان هنا يشير إلى طمع وجشع الباشا الذي أراد التقرب من
الجميلة التي هي "نبيلة" ،فالعنوان كان بمثابة إشارة وعالمة
للسيميائية الواضحة ،ومن المعروف أن العنوان وهو عتبة النص
عند ك ِّل كاتب ،إنما إن د َّل فيدل على سهولة تلقي القارئ لنقد اللغة
110

التي ورد فيها العنوان والدال على المكان مع بداية القصة " المكتب
صاخب " ،أبرزت مكانة العنوان عند القاص الذي اختاره للفت
نظر فئة كبيرة من المجتمع الذي يُحكم بكل المعايير من أقلية فاسدة
ليكون بمثابة ملخص لما يجري ،ويتضح أن مكان الحدث "
المكتب" وهذا يساعد على تخيل القادم ،وأراد بذلك الكاتب من
القارئ ،ومنذ الجملة األولى في النص أن يذهب في خياله إلى
العمق والبعد ،وإيصال رسالته من خالل ما يخفيه النص ،فداللة
العنوان مؤشر لما سيأتي فيما بعد والمقصود االنتهاء من القراءة
للنص القصصي الذي أمامنا.

لذلك نجد أن "العنوان والنص ،والعالقة بينهما عالقة تفاعلية
وجدلية ،وهو كذلك بؤرته وقيمته الكبرى التي يتمحور حولها"

70

ففي قصة "الباشا والجميلة" أراد الكاتب أن يذكرنا ويطلعنا بما
يجري بالمكاتب الرسمية والخاصة ،من خالل أصحاب النفوذ،
وينتقد ما يجري من استغالل للمرأة داخل عملها وعدم اإلكتراث
إلى احتياجات الناس التي يتوقف أخذ القرار في بعض األحيان على

 ( -70سعيد عياد ،المهمشون ،الثعلب والجميلة ،ط)2021 ،1

111

إنقاذ أرواح ناس هم في أمس الحاجة للمساعدة وبسبب مزاجية
المسؤول واستغالله لموظفته يموت أرواح ال ذنب لها أن أصحابها
وقعوا تحت رحمة من ال رحم وال ضمير عنده.

والكاتب عياد أراد من القارئ أن يعلم ويتعلم من قصة " الباشا
والجميلة " ،ويقول له أن المجتمعات المحلية تعاني من آفات
اجتماعية يعاني منها الشعب الفلسطيني وغيره من الشعوب المحيطة
فقد سلط الضوء على عدة ظواهر مجتمعية من أجل صحوة
أصحاب الضمير وتحمل مسؤولياتهم أمام ما يجري في المنظومة
االجتماعية قبل االنهيار الكلي لما هو متوقع ،إن بقي األمر على
حاله.
وشخصية نبيلة انما تدلل على معاناة المرأة العربية وقسوة ما تمر
به من تجارب ،ورغم ذلك هي تحارب من أجل الدفاع عن أدنى
حقوقها في الزواج وانتقاء الزوج المناسب لها وفي أخذ القرار في
أماكن تواجدها ،فهي تستطيع بنبلها تحمل المسؤولية بإنصاف أكثر
من مطامع الرجل المسؤول الذي ينظر للمرأة كجسد ليس أكثر أو
أقل وجاء في قصته.:
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"من بعيد كان الباشا يحدّق إليها ،رأى ك ّل شيء صار في مهبّ
سلة ،ونظر في وجه نبيلة فتأ ّكد
الرجل المتو ّ
ي ّ
ّ
الريح ،فنظر في عين ّ
سم وغمغم لنفسه :ها هي
أن الفراشة تدنو من شباكه القائمة وتب ّ
عرتها عيناه وراحت تحلّق في رأسه
وقعت .وهو ينظر إليها ّ
كحورية شفيفة ،فينتشي بماء عينيها ويثمل ،ويتمايل على نغما ت
يمتص شفتيه ويع ضّهما ،ويقرر لنفسه ويقول :لن
قلبها ويطرب.
ّ
تكون لغيري"*.

الفضاء المكاني والنصي

إن الفضاء المكاني نكتشفه في السرد القصصي من خالل مسار
الحوار والحدث"

71

كما له إرتباط وثيق بالشخصيات" ،ويعد خزانًا

حقيقيًا لألفكار والمشاعر ،حيث تنشأ بين الشخصية والفضاء عالقة
متبادلة ،يؤثر كل طرف فيها على اآلخر "72والفضاء اإلفتراضي:
وهو ما عبر عنه" لحميداني بالفضاء الجغرافي "ويتولد عن طريق
 - 71حميد الحميداني بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،ط،١المركز الثقافي العربي ،بيروت
645
 - 72وعالية صالح :البناء السردي في روايات إلياس خوري ،٧٦ط،١أزمنة ،عمان ٢٠٠٥،٢١
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الحكي إنه الفضاء الذي يتحرك فيه األبطال ،أو يفترض أنهم
يتحركون فيه ،73أي مكان الحدث في القصة وال مجال للشك أن في
قصة "الثعلب والجميلة" وقعت األحداث في المكتب المهتم بعالج
المرضى وربما يكون تابع لمؤسسة رسمية حكومية أو مكان خاص
يهتم بشؤون المرضى
المكتب صاخب ،فالملفات متكدّسة على المناضد أمام الموظفين،
لرؤية،
سوداء مملوءة ودخان ال ّ
وأكواب القهوة ال ّ
سجائر يكاد يحجب ا ّ
في الملفات مصائر ناس ينتظرون على صفيح ساخن منذ شهور
فحياتهم مرهونة بتوقيع الباشا ليتلقوا العالج.
ويعد فضاء النص مكانيا بأبعاده ،غير أنه مكان محدد وال عالقة له
بالمكان الذي فيه البطل ويتحرك فيه األبطال" ،74فهو مكان متحرك
فيه-على األصح -عين القارئ "الفضاء كمنظور وهو" يشير إلى
الطريقة التي يستطيع الروائي الكاتب بواسطتها التحرك يهيمن علي
عالمه الحكائي،

75

بما فيه من أبطال يتحركون على واجهة الخشبة

في المسرح"و للفضاء الداللي ،وهو ما يعنينا في الدراسة الحالية لما
فيه من ارتباط وثيق بالسيميائية محل البحث ،فهو "يشير إلى
 - 73حميد الحميداني ،بنية النص السردي ،و 62 56
 - 74السابق
.-75السابق
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الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ينشأ عنها من بعد يرتبط
بالداللة والفضاء في المفهوم السيميائي التوبولوجي ال يدل على
نفسه "،المجازية بشكل عام".
بل يدل على غيره ،أي أن االنسان هو الذي يشغل هذا الفضاء فهو
" العالم الواسع الذي يشمل األحداث الروائية "

76

أو القصصية

فالمكتب محدد وكذلك مكان المأذون والشارع والمقبرة والبيت
والحارة الخ وكل األماكن المذكورة في المهمشون حصلت فيها
أحداث فإنها جميعا الفضاء ،وكشكل هو لغة فضائية ،تحيل الباحث
إلى ما هو غير فضائي مثل اللغات الطبيعية ،أو تأويل لهذه اللغات
الفضائية.
وال يخفى ما للمكان من دور ٕ فيصبح التحليل عملية وصف نتاج
في تشكيل الفضاء ،ويجب أال ينظر للمكان نظرة بنائية ال تتخطى
مفهوم اإلطار ،مما يعني قصوره عن أداء الداللة الحقيقية ،فحركة
الشخصية ترسم جغرافية المكان في ذهن المتلقي ،وهو ما يحيل إلى
مفهوم الجغرافية الذهنية كأهم التوجهات التي يجب االعتماد عليها،
لفهم وتعقل عالقة

الذات أما الحيز ،والذي استخدم كبديل عن

المكان ،فللدكتور عبد الملك مرتاض رؤية خاصة في استخدامه،
 - 76عبد الملك مرتاض  :في نظرية الرواية ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب ،الكويت
١٩٩٨،١٤١
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حيث يعتبر مصطلح "الفضاء ""الحيز" ألنه "من الضرورة ً قياسيا
في الخواء والفراغ ،بينما الحيز لدينا ينصرف استعماله إلى النتوء،
والوزن ،أن يكون معناه جاريا

77

والحجم ،والشكل،و لقد اتفق النقاد

على أن الفضاء والحيز أكثر شمولية من المكان إال أن هنالك من
تعصب للمكان واعتبره تجريدا ألنه من أدق ما عرفه الفكر البشري
وأكثره تعقدًا وتشعبًا وأدعاه إلى االحتراز والتشبث

78

وال بد من

التطرق للزمن ألنه مالزم للمكان من خالل الدور والحركة التي
يقوم فيها الشخصيات ضمن حدود الحرية والمهام التي رسمها لها
الكاتب

من خالل حركتها الدائمة ،وما يالزمها من الوجود

واالنسان الذي يتحسسه عبر حياته ومراحله العمرية.
"فالزمن كأنه هو وجودنـا نفسـه ،وهـو إثبـات الزمن مرتب ً
طا لهــذا
الوجــود ً
أوال بــاإليالء ثــم قهــره رويــدًا ،إن الــزمن موكــل
بالكائنــات ،ومنهــا الكــائن ً رويــدًا اإلنسـاني ،يتقصـى مراحـل
حياتـه ويتـولج فـي تفاصـيلها بحيـث ال يفوتـه منهـا شـيء ،وال
يغيـب عنـه ًبالوجود نفسه ،أي بهذا الكون يغير من وجهه ويبدل من
ً
موكال بالوجود نفسه
مظهره ،فإذا هو منها فتيل ،كما تراه
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وكما

 - 77أنظر :القصة القصيرة في فلسطين " دراسة سيميائية" رسالة ماجستير نجوان محمد أكرم ،إبراهيم
أبو شرخ ،الجامعة االسالمية غزة 2012 ،م .ص 68-66
 - 78عبد الصمد زايد ،المكان في الرواية العربية ط 1توني ،2003 ،ص 15
 - 79عبد الملك مرتاض :في نظرية الرواية ١٩٩
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يتضح كيف يعود بنا الكاتب في إشارات إلى الزمن من خالل تعامله
الذكي مع نصه القصصي فقد جاء في قصة " الباشا والجميلة "
جف وجهه وتب ّخ رت عيناه منذ زمن بعيد ،فهيئته تشي
أي ً
ضا  " :وقد ّ
أنّه مريض بالقلب .أوجعها األنين وكاد يصرعها فتذ ّك رت والدها
المتوفى بالمرض ذاته" ،80وهنا يشير إلى متضادين في الزمن
الحالي حيث توجعت على وجع المريض مما ذكرها بوالدها المتوفى
من زمن بعيد أي منذ وقت طويل غير محدد لكن نستطيع تصوره
في مخيلتنا ،فقد "يولـد

اإلحســـاس بـــالزمن مـــع اإلنســـان

بـــالفطرة ،علـــى تمييـــز الليـــل والنهار

81

ولكــن عــالم الــنفس

جــان بياجيــه أوضــح "أن الــوعي بالتزامن والتعاقب هو
استجابات يتعلمها الطفل في طفولته.82

والزمن بحسب مفاهيمنا ال يتعدى ،ثالث مراحل وهي :الماضي
والحاضر والمستقبل ،وأضيقها الحاضر الذي تحصل فيه األحداث
والحركة ومواجهة الحياة بحلوها ومرها ،في الوقت الذي يعود
 - 80عياد سعيد ،المهمشون.2021 ،
 - 81مها حسن قصراوي ،الزمن في الرواية العربية ،ط،١المؤسسة العربية للدراسات ،بيروت ،٢٠٠٤
ص12
 - 82كولن ولسون وآخرون :فكرة الزمن عبر التاريخ ،ترجمة :فؤاد كامل ،عالم المعرفة ،المجلس
الوطني للثقافة والفنون ،الكويت  – ١٩٩٢ص ٨٦
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الماضي آلالف السنين أو منذ الخليقة والمستقبل الذي ال يعلم بسنينه
إال هللا خالق الكون ،فهو يمتد ما دام هنالك حياة وما يجمع بينهما
أي الماضي والمستقبل هو الحاضر الذي يتم فيه السرد ويتطرق إلى
الماضي وما حصل فيه وآمال وأحالم المستقبل وما هو مخبأ وال
يعلم به إال هللا عز وجل.
وبعد أيام جاءه خبر ّ
فيستقر
أن نبيلة تعقد قيرانها على رجل آخر،
ّ
في قلبه االنتقام ،وفتّش عنهما في أرجاء المدينة ،وأخيرا وجدهما
ينتظران في مكتب المأذون .تالقت العيون وتبادلت الخوف
والرعب ،هتف الباشا :أ ّج ل القران يا شيخ .عدّل ال ّ
شيخ عمامته،
ّ
واستجاب ،ثم قال في نفسه هاتفا في فرح :لقد ضمنا العالج م ّجانا.
فر ت نبيلة وقرينها إلى الخارج فالحقهما الباشا الث ّعلب وتعارك
ّ
الرجالن يتصارعان على قلب المرأة.
ّ

83

وهنا يوجد زمنان استعان بهما الكاتب ويبدو أن أحداث المستقبل
التي أتت بعد أيام وحملت للباشا خبر عقد قران نبيلة على رجل آخر
وخالل ذلك كان الحاضر موجودًا بقوة نتيجة توالي األحداث من
الفرار للعراك ثم موت االالف من الناس.

 - 83عياد سعيد ،المهمشون ،قصة الباشا والجميلة
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وفجأة يصيح رجل كان يقف قريبا :أنظروا إلى هناك .فنظر الباشا
فسقط في عينيه مشهد مرعب ،فآالف النّاس يقتربون ،ويعلو صوت
المشيّعين الغاضبين ،فكانت في وسطهم جنازات تتوالى.

ول ّما

اقترب المشيّعون سمع أحدهم يقول :لقد مات هؤالء ألن ملفاتهم
ّ
الطبّية كانت تنتظر عند الباشا .جرت نبيلة لتنضم للموكب المهي ب،
ول ّما رآها حجب وجهه بلفحة وأخفى عينيه خلف ّ
سوداء ثم
نظارته ال ّ
دنا من مرافقه يهمس له:
 لنمشي في موكب الجنازات كي نكسب أجر وثواب المشيفي جنازات الموتى فحين نتطرق إلى الزمان نربط ذلك
بالوحدة الشعورية عند القاص أثناء كتابته ألحداث القصة
فهنا يعمل الكاتب على بناء هرمي لقصته التي تتشكل من
عدة أعمدة هندسية ضمنها الزمن.
حيث تنطوي " الوحدة الشعورية" على " وحدة زمنية" ألنه ال يمكن
أن نفصل األولى عن الثانية فكالهما مكملتان لبعضهما البعض ،وقد
عمل القاص سعيد عياد في قصصه على وحدتين من الزمن األولى
لحظة التداخل في الشعور ووصفه لفترة معينة من الزمن وقد
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تستغرق فترة كتابة القصة وحتى نهايتها ،وأما المستوى اآلخر فهو
له عالقة بالوقت فحسب.84

من خالل ما تقدم من وصف الكاتب أن الفضاء المكاني كان مناسبا
ومالئ ًما للفضاء النصي ،نأخذ فالقاص إهتم بوصف األمكنة
المفتوحة من مناظر طبيعية ومقاهي وشوراع وأزقة وقرى ومدن
وسجون ومكاتب وبلدات وكل ما يتعلق بالحياة الطبيعية والواقعية
بمختلف مناحيها وإن كان القليل من قصصه فيه من الدالالت غير
المباشرة إال أنه نجح بإعطاء المكان صفة رئيسية في استهالله وهذا
ما ميز عياد عن غيره من كتاب القصة.

داللة المكان في قصة الحاوية

منذ أن بتر الجالد يديه بأمر من الوالي ألنّه شوهد يكتب شعارا
على الجدار :الحرية ال يصنعها ّ
إال ثائر .انزوى في حجرته الحقيرة
وحيدا يطوي آالمه حتى استب ّد به الجوع ،علم النّاس بما فعله الحاكم
 - 84أنظر عبد هللا نيازي ،مقدمة رماد الليل ،ص.4
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فخافوا وامتنعوا أن يأتوا إلى من كان يوما رمزا لهم ،يهتفون خلفه
ويرفعونه على األكتاف .ومع األيام نسوه بل بعضهم المه على
اندفاعه وآخرون همسوا فيما بينهم :لقد أراحنا الجالد وشكروه.
ّ
وعزة نفسه لم تطاوعه أن يستغيث بمن
لم يعد يحتمل الجوع،
وصفوه يوما بنبي زمانه ولم يزوره قط .تذ ّك ر مقولة قديمة":
الجوع كافر" ،فاستعاد ك ّل شعاراته عن الحرية والعدالة واإلنصاف،
ونظر في يديه المبتورتين ثم أمعن النّ ظر في بطنه المتالشية وعبثا
حاول إسكات صيحات في داخله من ألم الجوع ،فراوده خاطر
متناقض :أ ُك ْف ر بما تطالب به فستشبع وقد يعيدون إليك يديك .ازدرد
سماء فكانت
ريقه قليال ثم نهض وفتح الباب ونظر جسده وثم في ال ّ
معتمة فقد انطفأت مصابيحها .تحسس شجرة صغيرة نابتة في الفناء
فدهش أنّها عارية من أوراقها مع ّ
الربيع في أوجه ،ورجع إلى
أن ّ
سريره المتهالك ،لكن الجوع يالحقه ،واستشعر أنّه على حافة القبر،
فإ ّما يَثبت على إيمانه أو يكفر .ومضت أيام أخرى على هذا الحال.
فأدرك أن الموت يدنو منه وهذا ما أراده الوالي أن يموت جوعا.
وفي الّليلة الموالية داهمته فكرة جنونية ،فخرج عند منتصفها ،هو
يعلم أن حاوية خضراء جميلة تقع على ناصية ّ
الط ريق في نهاية
حي مخملي قريب من بيته .كان مترددا ،لكنّه حسم قراره ،بإقناع
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سيفو ت على الوالي
نفسه أال أحد سيراه في العتمة وفي الوقت ذاته
ّ
تحقيق غايته أن يموت جوعا .مشى متثاقال يتكئ على سور متلفّعا
بغطاء أسود ،وأخير وصل إلى الحاوية ،فالصقها ثم تحسسها بما
تبقى من يده المبتورةّ ،
إال أنّه ندم والم نفسه وأنّبها :أيكل فضالت
بطانة الوالي ،فقفل راجعا ،لكن بعد خطوات أدرك أن الموت جوعا
رابض له على حافة روحه ،وصرخ في داخله صوت :ال تدع
الوالي ينتصر عليك .فرجع إلى الحاوية واستخرج منها بصعوبة
شطيرة لم يُأكل منها سوى قضمة ،وبينما هو يقلّبها وقعت على
األرض فمال بجذعه ليلتقطها بكلتا يديه المبتورتين لكن محاولته
كانت عبثا ،فهبط منبطحا والتقطها بفمه والتهمها سريعا .ثم عاد إلى
حجرته متأ ّكدا ّ
أن أحدا لم يره .في الليلة التّالية أقنع نفسه بتكرار ما
فعله لمرة أخرى كي يشت ّد عوده ويتدبّر أم ره .تحسس الحاوية فلم
يجر جسده الهاوي ،وتمدد على سريره ،وكرر
يجد فيها شيئا ،فرجع ّ
الفعل ذاته لثالث ليال أخرى فكانت الحاوية خاوية ،فحدّث نفسه:
أيمكن أن يكون الوالي غضب على بطانته فحرمهم الفخامة ومتعة
ّ
الط عام؟
وفي صباح يوم قريب نظر جهة الباب فإذا بورقة دُفعت تحته،
استبشر خيرا وقال :ربما الوالي شعر بالنّدم فأصدره قراره بالعفو
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بعد أن تأ ّكد له ّ
أن بطانته تخدعه وتضلّله .زحف إلى الورقة
وعالجها بكلتا يديه المبتورتين وقرأ :إ ّما أن تكفر بما تؤمن به أو
حتى الحاويات لن تكون لك.
داس بقدمه على الورقة ورجع إلى سري ره ونام ،ولم يره أهل
المنطقة بعد ذلك أبدا.
و نجد سعيد عياد يعجن الحياة بشظايا المكان " ،وبذا يتم اختزال
الطريق ،في مسار مخاطبة الوعي ،بين ما هو قائم وبين الدالالت
المضادة التي تستدعي كل من يتشبث بها"

85

يعجن الحياة بشظايا

المكان" وقصص المهمشون" تبحث في العمق اإلنساني وفي الوجع،
ً
أصال في
أي تشظية للمكان الذي يكتب عنه ،فإن المكان نفسه متشظٍ
قصة( الحاوية) فمنذ أن بتر الجالد يديه بأمر من الوالي ألنّه شوهد
يكتب شعارا على الجدار :والجدار هو المكان المالئم للثوار لكتابة
الشعارات عليه من أجل حريتهم وهذا امتداد لتحدي االحتالل وان
كان في وجود شخصية الوالي الداللة على البطش والغطرسة
والتعدي وحرمان الناس من أدنى حقوقهم ،فهو يقدر بعد بتر أهم
أعضاء الجسد اليدين ما سيفعله بطل قصته ويقول :انزوى في
حجرته الحقيرة وحيدا يطوي آالمه حتى استب ّد به الجوع ،علم النّاس
- 85عماد خالد رحمة د .عزمي بشارة
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بما فعله الحاكم فخافوا وامتنعوا أن يأتوا إلى من كان يوما رمزا
لهم" وهذه إحدى نتائج الفعل السيئ الذي انعكس على تشظية
المكان ،هذه التشظية التي جعلت من المكان المجرد واشيا ً بمكان
محدد ،جغرافيا ً وإبستمولوجياً( .والمعرفة واألشياء المرتبطة بها
ارتباطا ً وثيقا ً وهنا ال بد من الذهاب إلى سبب اتخاذ الفاعل لهذا
القرار الذي يعتمد على الحقائق الموضوعيّة ،التحدي واالقتناع أن
هذا الحق هو حق شرعي للثائر في هذه الحالة ،والتي ت ّم إنشاؤها
وبناؤها وتأويلها خاصة أن الكاتب أشار إلى عالقة الظالم بالمظلوم
من جهة وعالقة المظلوم مع ذاته المتشظية ،وعدم احتماله لما
وصل إليه من جوع وتقويم عزة نفسه لتدبراألمور نتيجة خوف ممن
حوله بما صنعه الوالي بالبطل الرمز الذي خاف الناس االقتراب
منه بعد أن نفذ الجالد بأمر من الوالي ببتر يديه ،ودفع ثمن المطالبة
بحريته وحرية من حوله وهنا المكان المتشظي غير معرف للقارئ
داللة على أن هذا الحال ممكن أن يتكرر في أي مكان سواء كان
صريح ومعروف أو غير ذلك.
وال بد من استيعاب شظايا المكان من خالل أسلوب وفكر الكاتب
الذي أراد أن يورد لنا الحقائق المعاشة على األرض من خالل
دالالته باالبتعاد عن الزمان رغم أن زمن الوالية التي بدأت مع
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يم
االسالم وأكد عليه هللا في كتابه الحكيم ِإ َّن أ َ ْو َلى النَّ ِ
اس بِإِب َْرا ِه َ
،
ي ْال ُمؤْ ِمنِينَ
ي َوالَّذِينَ آ َمنُواْ َو ّ
ّللاُ َو ِل ُّ
لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ َوهَـ َذا النَّبِ ُّ
وبحسب معتقدات ديننا الحنيف،

ذكر هللا لنفسه الوالية على

المؤمنين ويرجع أمر الدين من تشريع الشريعة والهداية واإلرشاد
والتوفيق ونحو ذلك "،وقد فسر ذلك أبو جعفر الطبري في قوله
يعني " جل ثناؤه إن أولى الناس بإبراهيم ويقصد أحق الناس
ونصرته وواليته للذين اتبعوه وهنا في قصة الحاوية استعان بداللة
سيدنا ابراهيم الذي اتبعوه وسنوا سنته وشرعوا شرائعه وكانوا هلل
حنفاء مسلمين غير مشركين ،وهذا النبي صلعم الرسول محمد،
والذين صدقوا فيه وبنبوته

86

ع ْن َك ِمنَ َّللاِ َ
ش ْيئًا َوإِن الظا ِل ِمينَ
وفي قوله أي ً
ضا ":إِن ُه ْم لَ ْن يُ ْغنُوا َ
87
ي ْال ُمت ِقينَ "
بَ ْع ُ
ض ُه ْم أ َ ْو ِليَا ُء بَ ْع ٍ
ض َوَّللاُ َو ِل ُّ
وهنا داللة لظلم كل من يجبرك على اتباع هواه وكما فعل الوالي
بالبطل الذي لم يتبع هواه فقام ببتر يديه ومنع المأكل حتى من
الحاوية ومساومته بالصفح إن اتبع هواه وقد نجح الكاتب في تقريب
داللته وهو تعبير عن النهي في اتباع أهواء هؤالء الضالين الذين
يمثلون الحكم والحكام على اختالف اسمائهم منذ االسالم وحتى
 - 86أنظر تفسير "الولي" فيما سلف.313 ،124 ،6\424 ،5\564 ،489 \1
 "- 87سورة الجاثية"
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االن .ويحسب للكاتب اللغة وتطويعها واستثمار جماليتها من بناء
الفكرة إلى الشخصيات والمكان والوصف والزمان الذي جعله
مفتوح من خالل فكرته في عمله األدبي "المهمشون" ،حيث استعان
بتوجيه تقنية منجزه إلى الجانب اإلنساني المتعلق به "وبالصيرورة
المتصاعدة والمتطورة باضطراد ،عبر مسارات جدلية تخلق
تناقضاتها من داخلها ،فالتقسيمات األدبية عند عياد قائم بذاته ،وقد
استخدم أفضل أداة للتعبيرعن مسألة اختالط العالقة االنسانية
يصور مشاعر
بالمكان ،وكتب المكان من خالل الوجع الذي
ّ
وهواجس اإلنسان على لسان البطل وأحيانًا األبطال وقد عكس هذا
الجانب في قصة " الحاوية" حين قال:
"الجوع كافر" ،فاستعاد ك ّل شعاراته عن الحرية والعدالة
واإلنصاف ،ونظر في يديه المبتورتين ثم أمعن النّ ظر في بطنه
المتالشية" حاول إسكات صيحات في داخله من ألم الجوع" وحصل
ذلك أثناء وجوده داخل جدران بيته وهو يصارع ألجل البقاء
بعنفوانه
واختار الترجل مقابل عدم التنازل عن قناعات ومبادئ لطالما
علمها بطل القصة وهو "مجهول االسم" لمن حوله .واإلنسان
الطبيعي المنتمي للمكان يفعل ذلك دون تردد ،بما فيه ألم شخصي
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وعام ليشهد عليه غالبية من يعيش بهذا البؤس واأللم والتهميش
وسياسة تكميم األفواه التي يتبعها حكامنا ومنذ القدم .وربط عياد في
قصصه الدالالت التي تشير إلى تفاصيل أكثر واقعية ،كما في
قصته "الحاوية" من خالل بطله الذي " أدرك أن الموت يدنو منه
عا ويتابع" :ال تدع الوالي ينتصر
وهذا ما أراده الوالي أن يموت جو ً
عليك .فرجع إلى الحاوية واستخرج منها بصعوبة شطيرة لم يُأكل
منها سوى قضمة"

88

فالمكان ال غنى عنه في القصة القصيرة التي يستخدم فيها الكاتب
اللغة لتكون أداة للتعبير عنه "،أي المكان" خاصة أنه ال يمثل
الرقعة الجغرافية فقط بل يمثل حقبة من التاريخ وتضم في طياتها
الصراع والهموم والغربة واالستبداد واالحتالل والسالم والحرب
والغربة والقتل والحب والتعدي واالحتضان والعادات والتقاليد الخ.
فها هو الكاتب يشير في قصة الحاوية "لتصبح امتدادا للقيم الروحية
التي نعيشها ونحيا بها ،ويصبح المكان والنسيان في الحياة الدنيا
توأمان يكمل بعضهما البعض نهاية نظرة شمولية لمعنى الحياة،89
"فالمكان و ويكتسبا أهمية كبيرة ،ألنه يثير في النفس الكثير من
 (* 88عياد سعيد ،قصة الحاوية).
 - 89أسماء شاهين ،جماليات المكان في روايات جبرا ابراهيم جبرا،ص ،19ع  ،2000المؤسسة
العربية للدراسات.
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األحاسيس واالنفعاالت ،فقد سجل النسيان علية ثقافته وفكره وفنونه
ومخاوفه وآماله وأسراره وكل ما يتصل به ،ولذا يعد المكان بالنسبة
لإلنسان جسدا وروحا وهو عالمه األول .90خاصة عندما أقدم
الوالي على دفع ورقة من تحت الباب توضح أن االفراج عنه
مرهون بالتخلي عن مبادئه وشعاراته.
"ربما الوالي شعر بالنّدم فأصدره قراره بالعفو بعد أن تأ ّكد له أ ّن
بطانته تخدعه وتضلّله .زحف إلى الورقة وعالجها بكلتا يديه
المبتورتين وقرأ :إ ّما أن تكفر بما تؤمن به أو حتى الحاويا ت لن
تكون لك" .وهكذا كانت نهايته أن داس "بقدمه على الورقة ورجع
إلى سريره ونام ،ولم يره أهل المنطقة بعد ذلك أبدا" .واختار أن
ينام قرير العين شام ًخا دون أن يتنازل ،محافظا على مبادئه التي
لطالما قد آمن بها ،حتى بعد عجزه زاد ايمانه رغم المغريات بالعفو
وهذا األمر لم يكترث له ،لذلك فضل الموت في مكانه على أن
يخير بين أثنين وكالهما ال يعيدان له كلتا يديه.
وكما لمسنا مما تقدم أن للمكان أهمية كبرى في حياتنا خاصة وأن
الخليقة لم تكن إال بعد وجوده فهو بذلك سبق الوجود اإلنساني بعد
 - 90المكان في شعر فدوى طوقان ،الليل والفرسان أنموذ ًجا ،نقاز ليلى ،نقاز نبيلة ،رسالة ماجستير،
 ،2019جامعة محمد بوضياف المسيلة ،ص 9 ،ط.1
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أن خلق هللا سبحانه وتعالى الكون "( ،هو الذي خلق السماوات
واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ،يعلم ما يلج في
األرض وما يخرج منهاوما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو
معكم أين ما كنتم وهللا بما تعلمون بصير"

91

ومن ذلك نكتشف أن

اإلنسان أدرك الزمان من خالل الليل والنهار دون أن يكون إدراك
مباشر لما يحصل وعالقتة باألشياء ،والزمان بمعنى آخر هو تتبع
للظواهر التي تحصل في المكان وهو ال يمتد اويتطور اال باتجاه
واحد ربط الماضي بالحاضر والمستقبل في حين إدراك االنسان
للمكان إدراك حسي مباشر وهو يستمر مع الدقيق لها يعد المكان،
مساحات وفراغات ونسبا رياضيه ،بل يتعداها إلى الخيال و
الديناميكية االلمتناهية من الفعل اإلنساني ،حتى تصبح الهوية ذاتها
صور من صور المكان الخيالي الديناميكي المستعاد من أفق
الديمومة الحية المتجددة .92

(- 91الحديد)
 - 92المصدر السابق ص  22المكان في شعر فدوى طوقان ،الليل والفرسان أنموذ ًجا ،نقاز ليلى ،نقاز
نبيلة ،رسالة ماجستير ،2019 ،جامعة محمد بوضياف المسيلة ،ص 9 ،ط.1
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الفصل الثاني
الشخصية في المهمشون
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ميزات الشخصية في "المهمشون"
تعمد الكاتب سعيد عياد أن تكون سمة الوضوح بارزة على
شخصيات " المهمشون " مما أثار عملية التشويق عند المتلقي ،هذا
إضافة إلى قضية رسم الشخصيات التي كانت بعناية فائقة من قبل
ضا على الجوانب المرئية والملموسة ألنها تتفق
الكاتب فقد ركز أي ً
مع كل شخص بما يتفق وبيئته في المكان الذي عمل عياد على
إبرازه عبر الشخصيات وحركتها ودورها الذي يخدم ويكمل فكرة
وأحداث ولغة القصة عند الكاتب.
وتعد "الشخصية اإلنسانية" ،المصدر األول للتشويق في قصص
الكاتب عياد ذلك لعوامل كثيرة منها" :أن هناك مي الً طبيعيا ً عند كل
إنسان إلى التحليل النفسي ودراسة "الشخصية "،عل ًما أننا بطبعنا
نميل ألن نعرف المزيد من المعلومات عن عمل عقولنا ودوافع
تصرفاتنا في مواقف تمر بنا في الحياة " كما أن بنا رغبة جامحة
تدعونا إلى دراسة األخالق اإلنسانية والعوامل التي تؤثر فيها
ومظاهر هذا التأثير".93

- 93ينظر :القباني حسن ،فن كتابة القصة( ،مكتبة المحتسب-عمان)( ،ط :)1974-2ص -1.52-51

133

و"الشخصية"هي:

(مجموعة

الصفات

االجتماعية

والخلقية

والمزاجية والعقلية والجسمية التي يتميز بها الشخص ،والتي تبدو
بصورة واضحة متميزة في عالقته مع الناس)

94

و"الشخصية تتقاطع عندها العناصر كافة بما فيها األحداث الزمانية
والمكانية".

95

وكما يؤكد محمد حسن بريغش عن "الشخصية ،أنها

(عنصر مهم جدا ً في القصة وهو بُعد مهم من أبعاد أي قصة بل
ربما يكون المحور األساسي في معظم قصص األطفال).96
ويقسم النقاد"الشخصيات" إلى:
"شخصيات رئيسة" ،و"شخصيات ثانوية
"الشخصيات الرئيسة" هي التي تدور حولها أحداث القصة كلها أو
معظمها
"الشخصيات الثانوية" هي التي تسهم في األحداث والوقائع بأي
شكل من األشكال.97

- 94نجيب أحمد ،فن الكتابة لألطفال ،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،مصر : ،1996 ،ص-2.54
- 95بنية الشكل الروائي ،حسن بحراوي( ،المركز الثقافي العربي – بيروت)(،ط :)1990-1ص.20
 96محمد حسن برغيش ،أدب األطفال 219ص ،أنظر أدب الطفل المحليأ إيمان مصاروة2020 ،
ط،1ص-4 42
 - 97ينظر :حسن علي محمد ،التحرير األدبي دراسة نظرية ونماذج تطبيقية( ،مكتبة العبيكان-
الرياض)(،ط :)2003-4ص.297و معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،مجدي وهبة وكامل
المهندس( ،مكتبة لبنان-بيروت)( ،ط :)1984-1ص.208
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فما جاء في " المهمشون" مرتبطا ً بشخوص األفراد وبمختلف
أجناسهم كسلوك أخوة يوسف أو قوم موسى ،واإلنسان بشكل عام.
وتقسم الشخصيات أيضا ً إلى "شخصيات إيجابية" وتحوي مجموعة
الشخوص المثالية والقدوة في الجوانب اإليجابية من حياة اإلنسان .و
"شخصيات سلبية" وتحوي مجموعة الشخوص الذين يوضعون
للعبرة " والشخصيات في قصص سعيد عياد قد تكون في أغلبها
تحمل أطباع "حقيقية" ،وقد تكون مستقاه من "قصص شعبية"
توارثها األجداد واآلباء وأضاف لها ما يتناغم مع عصرنا الحديث
لتصبح في متناول المتلقي وهذا األمر يحسب للكاتب .فمثالً في
قصص الخطيئة والقرية" والمشعوذة" وقاع المدينة" كلها قصص
واقعية وتحصل في مجتمعنا ،عل ًما أن تناول األحداث كان فيها
مختلفًا عن بعض الكتاب الذين كتبوا في هذه العناوين أو في عناوين
قريبة منها ،وجاءت رؤية القاص ليكون لها دور مهم في سرد
األحداث

ألنه من قام بدور النقل للمتلقي وهذا األمر ساعده على

جسر المسافة بين أبطال " المهمشون" وبينهم ألنهم كانوا متواجدين
في مختلف األحداث تماشيًا مع بيئة الكاتب ومجتمعه الذي لم
يستغرب طرح مثل تلك األفكار بل أضافت له الكثير من العبر.
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وقد تكون هناك شخصيات في القصص "خيالية " كما في القصص
اإلجتماعية والسلوكية فضالً عن القصص التي تحمل قي ًما
ومضامين مرتبطة بالجانب األخالقي كالباشا والجميلة" و" الديك
والقرية" التي فيها الكاتب ركز على العبرة -:ثالثة أيام طويلة
والقرية ت ُطفئ أسرجتها باكرا ،وينام النّاس في فراشهم هانئين ليس
الرابعة
في رؤوسهم سوى متعة الليل وحصاد النّهار .وفي الليلة ّ
ّ
وكأن خسفا أصاب القرية فأصبح
هبّ النّاس من نومهم فزعين
عاليها سافلها ،فالقرية قُلبت رأسا على عقب ،فالذّئب يزرع الموت
ّ
والز رائب ولم يبق على ماشية أو طير .فسأل
في الحواري واألزقة
أن نومهم ّ
سر هذه الكارثة ،فعلموا ّ
الطويل طمأن الذّئب أ ّن
النّاس ّ
الدّيك إ ّما مات أو ذبحوه فوقع ما وقع".

98

وما ميز قصص سعيد عياد أن الشخصيات لم تكن قريبة في أسمائها
وألقابها وأدوارها فقد تنوعت رغم تكرار بعض األمكنة كالقرية
والحارات والمكتب ،والمدينة ،والسجن الخ مما منحها بعض
الخاصية التي ساهمت في أن تعلق في مخيلة المتلقي والذي كان من
الصعب أن يخلط بينها ،في الوقت الذي فيه استعمل األسماء الشعبية
- 98عياد سعيد ،الديك والقرية
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والمتعارف عليها والتي ال زالت متداولة ك ،فاطمة ،نبيلة ،خديجة،
عبد القادر ،محمد ،عبد هللا ،أهل المدينة ،النادل ،ونالحظ أن
الشخصيات السلبية هي الشخصيات التي ال زال متعارف عليها منذ
القدم وحتى وقتنا هذا أنها تستغل نفوذها لتنال من الشرفاء واألنقياء
في مجتمعاتنا وكما جاء في عدد من قصص " ألمهمشون" :كبير
الحراس ،الباشا ،األب ،العمدة ،حفار القبور ،الشرطة ،األمير،
الغانية ،المحقق ،الحاكم ،والوزير ،فهنا نالحظ أن الكاتب استعان
بالشخصيات االيجابية والسلبية والثانوية بمستوى حركة ودور أقل.
والرسم البياني التالي يوضح اإلختالف واإللتقاء بين األسماء
واأللقاب التي استعان بها القاص سعيد عياد في عدد من قصصه
عا لتكونَ نموذ ًجا النتقاء شخصياته على اختالف
التي تناولتها تبا ً
مهامها فمنها اإليجابية والتي مثلت األسماء الشعبية والسلبية التي
مثلت في بعض األحيان الدالالت-:

عنوان القصة

الشخصية اإليجابية

سياط المتعة

فاطمة

كبير حراس الشرف

الباشا والجميلة

نبيلة

كبير الجالدين\الباشا\الجالد

الخطيئة و القرية

خديجة

األب و قمبازه\أهل القرية
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الشخصية السلبية

المشعوذة

عبد القادر

العمدة \أم محمود الخميسي

بقايا

محمد

حفار القبور

قاع المدينة

بائع الكعك

الشرطة

الفرضية المؤجلة

العائلة\األم و األب و

األمير

األخوة
السحان و الغانية

عبد هللا \ الغريب

الغانية\المحققون

رقص على الناصية

الطناجر و أهل المدينة

الحاكم

المقهى و الوزير

الهاجري\النادل

الوزير

فإن التكامل في"الشخصية" عند القاص ،يساعده على منح شخصيته
بعدا ً إنسانيا ً عميقاً ،فـ"الشخصية القصصية" في قصص عياد لها
ثالثة أبعاد" :البعد الخارجي" ويتضمن الجانب المظهري للشخصية،
و"البعد الداخلي" ويشمل التركيب النفسي "للشخصية" وما يتبع ذلك
من سلوك ،أما البعد الثالث فهو "البعد االجتماعي أو السياسي
واالقتصادي" ،ويشمل المركز الذي تشغله هذه "الشخصية" ،في
المجتمع وظروفها بشكل عام).99
 - 99ينظر :النقد التطبيقي التحليلي :عدنان خالد عبد هللا( ،دار الشؤون الثقافية العامة –بغداد)1986-
ص.68
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و"الشخصية" عند كاتبنا ظهرت بكامل أبعادها ،خاصة أنها مرتبطة
باألحداث ،فإذا طالت القصة وكثرت أحداثها اتضحت معالم
"الشخصية" أكثر ،وتنمو وتطور بما يالئم العبرة التي من أجلها
هندسها الكاتب لتسير بتنامي مع أحداث قصته ،والكاتب في
"المهمشون" وضع شخصيات في الغالب كان توجهها في النواحي
اإلنسانية واإلجتماعية والسياسية.
سط الكاتب في بعض قصصه الشخصيات وجعل بعضها للخير
لقد ب َّ
ً
اآلخرممثال للشر المطلق ،ألن هذا ال يخالف طبيعة البشر،
والبعض
ففي كل إنسان جانب طيب وآخر شرير ،المهم أن تعرف دوافعه
وأسباب سلوكه ،ألن غالب قصص عياد قامت بتصوير الطبيعة
البشرية التي تعمل على المصالح الذاتية واألنانية واستغالل النفوذ
ونبذ الغالبية ومنعهم من استغالل امكانياتهم والمشاركة بالحياة
العامة كل بحسب معرفته وإمكانياته ونقاء عطائه ،وكما هو
متعارف عند الشعوب المتطورة في الغرب والدول المتقدمة!!
فالغرض األساسي للقصص هو ترسيخ القيم اإلنسانية ورفض الشر
واإلستغالل واحتالل الفكر واألرض والعرض ،وتعميق جوانب
الخير فيها ونبذ جانب الشر منها .فرسم "الشخصية" ،أمر حيوي
لذلك كان دورها معالجة الموضوعات المطروحة بيقظة وحذر وال
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تخالف المطلوب من أجل خدمة هدف مجموعته التي انتقى لها
عنوان" المهمشون" وفيه داللة جدًا جد مهمة وجادة لينذر المجتمع
ضا في رسالة لمجتمعاتنا
لمستوى الخطر المحدق بغالبية أفراده وأي ً
العربية التي ال تنفصل في معاناتها عن غيرها من مجتمعات
المنطقة.
وأما عالج "النواقص في الشخصيات تطلب من الكاتب العمل على
وسائل المعالجة ومن هذه الوسائل االهتمام " بنمو إنسانية خيرية
وتستطيع محاربة النقص والقضاء عليه تدريجياً) ،100ومن
الضروري أن يحرص الكاتب على توضيح النتائج الطيبة السارة
بالنسبة للشخصية الجيدة وذات السلوك اإليجابي ،في الوقت الذي
ستترك فيه اآلثار والعواقب الوخيمة بالنسبة للشخصيات الشريرة
على أن يتم ذلك بأسلوب أو بآخر دون إضرار بالقيم الفنية أو
الجمالية التي اتفق عليها بالنسبة لفن القصة).101والسيما عندما
نضفي على هؤالء صفات القوة والذكاء والمهارة وتحقيق االنتصار
 - 100في النقد األدبي ،محمد سمارة( ،الدار المتحدة)( ،ط -1د ،ت) :ص .25و فن كتابة القصة،
حسين القباني :ص.71-70
وينظر :البطل في الرواية السعودية"دراسة نقدية" ،حسن حجاب يحيى الحازمي( ،من إصدارات نادي
جازان األدبي)( ،ط : )1421-1ص .463و االتجاه اإلسالمي في أعمال نجيب الكيالني القصصية،
عبدا هلل بن صالح العريني(،الرياض:دار كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع)( ،ط 2ــ :)2005ص190
 - 101أدب األطفال مبادئه ومقوماته ،محمد محمود رضوان وأحمد نجيب( ،دار المعارف ،مصر)،
(د،ط :)1982 -ص.29وينظر :قصة الطفل في العراق(" ،)1992-1922النشأة والتطور":
ص.232
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ضد الكثير من المتصدين لهم ،عل ًما أن غالب القصص كانت
نهاياتها محزنة ولم يبرز فيها انتصار الخير على الشرإال في عدد
قليل ومنها ما جاء في قصة " الخطيئة والقرية" وكما يظهر الكاتب
ذلك في نهاية رائعة جاءت كالتالي.:

من على تلّة القرية تصيح عجوز كبيرة ظلّ ت ألكثر من ستين
سنة داية للنّساء تولّدهن وتعرف أسرار أه ل القرية :يا حيف عليكم،
أترجمونها وأنتم الخطيئة ،تحسسوا أحراش رؤوسكم ،فكم موؤدة
تُخبئون فيها دون ذنب؟ فمن كان "من كم بال خطيئة فليرجمها
مرة
ألو ل ّ
بحجر" .نظر النّاس في أنفسهم وأجسادهم فأبصروا ّ
سوءاتهم المتوارية ،ولم يجدو من أوراق ال ّ
شجر ما يخصفون به
على عوراتهم ،فالفصل خريف ،فخجلوا وراحوا يشدّون عرى
وتفرقوا في
قنابيزهم الضيّقة ويحكمون رباطها أكثر ولم يتكلّموا
ّ
صمت.
ويُخلَّد األدب الذي يعالج "اإلنسان وليس المتغيرات من حوله ومن
هنا تأتي أهمية الشخصيات في األعمال األدبية ولذلك تتردد أسماء
هذه الشخصيات أكثر مما تتردد أسماء مبتكريها) ،102إال أن هنالك
- 102وينظر :أدب األطفال في ضوء اإلسالم ،نجيب الكيالني :ص.66-65
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بعض القصص التي أغفلت أسماء الشخصيات الرئيسية والثانوية"
ضا أغفل أسماء الشخصيات كلها وأظهرت إسم
 .103وبعضها أي ً
شخصية واحدة .وبعض القصص أغفلت اسم "الشخصية الرئيسية،
في بداية القصة وأثنائها ،وكشفت عنها في نهاية القصة فيكون
كشف إسم "الشخصية"َ ،كشف ألحداث القصة وأسرارها .104وهذا
األسلوب استعان به عياد ليفرض أسلوب التشويق على المتلقي وقد
ظاهرا عنده
نجح في هذا الجانب الفني في العديد من قصصه وكان
ً
في " المهمشون".
وقام القاص بتقسيم شخصياته إلى شخصية ثابتة"و شخصية نامية"
فالـ"شخصية الثابتة ،هي "الشخصية ،التي تبنى حول فكرة واحدة أو
صفة ال تتغير طوال أحداث القصة فال تؤثر فيها األحداث وال تأخذ
منها شيئا ً كما أنها ال تحتاج إلى تقديم أو تفسير وال إلى تحليل
وبيان،

105

وعلى ذلك فهي ال تتغير في تكوينها إنما يحدث التغيير

 - 103حول أدب األطفال في الخليج العربي ،يوسف عبد التواب( ،ندوة كتب األطفال في دول الخليج
العربي-البحرين)( ،ربيع األول :)1985-ص.35
 - 104ينظر :مجلة الفرات ،العدد  2في رمضان  ،1425قصة (أصحاب الجنة) :ص .5-4ومجلة
مجلتي ،العدد  19في  ،1993/5/10قصة (يدخلها ابن آدم حيًا) :ص.22
 - 105ينظر :فن القصة ،محمد يوسف نجم( ،دار صادر للطباعة والنشر-بيروت)( ،د.ط:)1996-
ص.103
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في عالقاتها بالشخصيات األخرى فحسب ،أما تصرفاتها فلها دائما ً
ضا شخصية مسطحة
طابع واحد .106لذلك يطلق عليها أي ً
وغالبا ً ما تلقي هذه "الشخصية" ،الضوء على جوانب الشخصيات
األخرى وتعين على فهمها من تفاعلها واحتكاكها بها ،107وقد
ظهرت بعض الشخصيات الثابتة في قصص سعيد عياد أما
الـ"شخصية النامية" ،هي"الشخصية" ،التي تتكشف تدريجيا ً خالل
القصة وتتطور بتطور أحداثها ويكون تطورها عادة نتيجة تفاعلها
المستمر مع هذه األحداث ،108وتظهر بمظهر جديد يكشف عن
جانب منها حسب المواقف.

109

وتسمى هذه "الشخصية"،

ضا فثمة دور مهم
بــ"المدورة أو المتحركة أو الديناميكية  ."110وأي ً
لمثل هذه الشخصية عند كاتبنا وأثار من خاللها دهشة القراء الذين
ساروا بتسارع مع أحداث القصة ليصلوا لها ويكتشفوا من تكون
تلك الشخصية وكما جاء في شخصية البطل في قصة المسلخ التي
بدأت :غابت شمس اليوم ،ونام ولم ينم ،فظ ّل متقلّبا في فراشه ويقلّ ب
 106ينظر :األدب وفنونه ،عز الدين إسماعيل( ،دار الفكر العربي-بيروت)( ،ط :)1976-1ص-192
.193
 - 107ينظر :النقد التطبيقي التحليلي ،عدنان خالد عبد هللا( ،دار الشؤون الثقافية العامة –بغداد-
 :)1986ص.67
- 108ذات المصدر
- 109ينظر :فن القصة :محمد يوسف نجم( ،دار صادر للطباعة والنشر-بيروت)( ،د ،ط)1996-
ص.104
 - 110ينظر :األدب وفنونه :عز الدين إسماعيل( ،دار الفكر العربي-بيروت)( ،ط )1976-1ص.193
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في رأسه حجم المسؤولية التي ألقاها اتصال الوالي في رأسه فقد
عيّنه أمينا لوزارته .ومع ذلك لم يجانبه اللقب الذي سيناديه به
ّ
الموظفون :عطوفتك ،وف ّك ر أن يبحث عن لقب آخر ،فال يريد أن
يرث ألقاب من سبقوه ،هو يكره األلقاب التّفخيمية ،لكنّه تذ ّك ر أن
الّلقب منصوص عليه في العهدة ال ّدستورية فال يمكنه تغييره.
صباح نهض متوترا ،واحتسى نصف كوب شاي ولم يذعن
في ال ّ
لتوسالت زوجته ليتناول إفطاره.

صفق باب ال ّ
شقة المتواضعة

المستأجرة في أسفل العمارة خلفه .وقف على جانب ّ
الط ريق يؤ ّ
شر
بيده لسيارة أجرة فتوقّفت إحداها بعد أن أرهقه اإللحاح .جلس إل ى
سائق على أن يسرع فك ّل دقيقة مهمة
سائق مهموما وحث ال ّ
جانب ال ّ
للعمل الذي ينتظره.
لقد تغيرت األسماء واأللقاب التي اطلقت على بطل قصة المسلخ مع
تطور الحركة واألحداث :صفّق المستقبلون وتبعوه بأشبه بزفة
عرس وفشلت محاوالته لمنعهم من ذلك .وأسرع أحدهم يستدعي
المص عد الخاص بكبار مسؤولي الوزارة فصعد إلى أن صار في
وسط ّ
الطابق العاشر .وهو يمشي خلف مرافق ليدلّه على مكتبه،
تناهت إليه أصوات خفيتة متداخلة من مكاتب عديدة منها :أتوا لنا
بمدير جديد ،ويظهر عليه الشدة من أولها ،المدير الذي كان قبله لم
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يكن يسأل "111وتوالت األسماء التي أطلقت عليه دون معرفة اسمه
امتص المرافق
الشخصي فهي مجرد ألقاب "ماذا يعني الهبرة؟
ّ
سم ثم همس بعد أن تأ ّكد أن أحدا ال يسمعه :أترك األمر
شفتيه وتب ّ
لي وال تقلق فك ّل شيء سيكون على ما يرام .وخرج المرافق يفرك
يديه ويهمس لنفسه شاكرا الوالي ونعمه أن عيّن لهم مسؤوال
غشيما".
ضا جاء على لسان الشخصيات الثانوية في القصة-:
وأي ً
مرافقه يُحدّث موظفا في غرفة مجاورة:
 عطوفة الباشا الجديد جاي يقيم " الدين" في مالطا.فرك المفتّش العام عينه اليسرى بطرف يده ...ثم قال :
 حسنا يا سيدي حسنا.ودفع بها إليه يقول له:
سيد أبي قحطان ،فعرض الموظف
 يا سيدي  :هذا ملف ال ّالثاني يقول:
سيدي هذا الملف خاص بأبي النّمر
س كرتيرة الخجولة ودفعت بالملف إليه:
فتقدّمت ال ّ
 111المهمشون" قصة المسلخ 2021 ،سعيد عياد ط1
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هذا ملف ألبي حرحش من أعيان البلد يريد إقامة مسلخ جديد.
سم المفتش العام ودنا منه يهمس في أذنه:
تب ّ
_ أنت صادق يا سيدي
همس في أذنه:
_ اطمئن عطوفتك فال تقلق
وكل هذه الحوارت التي دارت بين الموظفين والمدير كما فهمنا من
النص لم يظهر الكاتب شخصيته باسمها الواضح والمعروف للناس،
ً
مجهوال حتى بعد أن جاءت خالصة القصة لم يعرف بأكثر
فقد بقي
من لقبه ووظيفته ليترك للمتلقي التخيل واالنطالق في مساحة واسعة
وكبيرة تخص كل فاسد على وجه األرض وقد أبرز لنا نهاية لم
نتوقعها مع شخصية كشخصية هذا المسؤول الذي انتهى دوره
بغرابة دون أن يقترف ذنبًا اللهم أنه صادق ومثل النقاء بالتعامل في
منصبه الحكومي!!!.

"ولكن على غير ما توقّعوا بعثر الملفات ،وترك مكتبه وغادر
المبنى .وعند المساء كان يستمع لنشرة األخبار يقول المذيع :بعد
تحقيق مكثف ُ
ط رد صاحب العطوفة من منصبه بتهم الغش
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واالحتيال وإفشاء المرض في النّاس ومنها تزوير أوراق لبيع أرض
المحرم وبإقامة مسلخ لبيع لحم
الحكومة وباستيراد لبن العصافير
ّ
الحمير للنّاس .وبعد أن ودّع المذيع المشاهدين ،كانت أصوات
ساحات العامة تهتف ضد المتهم بإفشاء المرض
حشود تتجمع في ال ّ
فيهم ،وترددت أصوات تقول :عاش الوالي عاش ..والموت...
الموت للفاسدين .وعند منتصف الّليل جاءوه وحبسوه".
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والشخصيات في القصص القصيرة ال تقتصرعلى اإلنسان بل على
ضا كما جاء في عدة قصص عند الكاتب سعيد عياد،
الحيوانات أي ً
مثل الديك والقرية" فمن الممكن أن يكون بطل القصة حيوانا ً من
الحيوانات التي نألفها ،وقصص الحيوانات يمكن أن تكون متكلمة
ضا.
تتخذ شخصية اإلنسان وكل ميزاته ،وينطبق ذلك على الجماد أي ً

" في قريتنا النّائية ال شاغل للنّاس سوى ديكنا اللعين ،وهو بالنّسبة
ض راء ،فال يدّخرون شتيمة ّ
إال ويصفوه بها،
س راء وال ّ
لهم واحد في ال ّ
فحين يصيح في غير موعده ،يحت ّج أهل القرية ويشتموه ،فيقولون
 - 112المهمشون" قصة المسلخ 2021 ،سعيد عياد ط1
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في فزع :متآمر وابن حرام ،وحين يسكت يقولون :خائف وجبان،
مرة أخرى ،يهلّلون ويرقصون ،ويقولون :أصيل وابن
وحين يصيح ّ
حالل .هكذا هم فال تعرف لهم وجها من ظهر وال رأسا من قاع.
أن الدّيك ال يصيح ّ
الغريب ّ
إال بعد منتصف الّليل وليس عند
الفجر .في البداية احتار النّاس ،ال ّديّكة تفيق عند الفجر وتصيح تد ّ
ق
ناقوس اليقظة ليفيق النّاس مع اقتراب طلوع النّهار .فق رر أحدهم أن
يستطلع أمر الدّيك الغريب ،فخرج صامتا متسلّ ال في ليلة ال قمر
مرات وسك ت.
فيها ،فتربّص للدّيك قرب قنّه ،فصاح الدّيك ثالث ّ
الرجل حواليه فال شيء مختلف فالقرية هادئة والنّاس في
تلفّ ت ّ
ظن في البداية ّ
فراشهم هاجعينّ ،
أن جوعا يصيب الدّيك في مث ل هذا
الوقت من الّليل فقرر أن يحمل إليه في اليوم التّالي طعاما ويلقيه في
القن خفية فلع ّل ذلك يفيد.
ّ
لكن الدّيك ال يسكت .وصار صياح الدّيك في غير موعده ولثال ث
ّ
صباح
مرات فقط ،حديث أهل القرية في المضافة
والط رقات في ال ّ
ّ
فالرجال مثل النّساء يجتهدون ويحلّلون ،فكبير الم ضافة
والمساءّ .
يقول :هذا الدّيك متآمر ابن حرام ووراءه شيء جلل فيصيح عند
منتصف الليل ليستدعي الذّئب"
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إن كاتبنا لم يتخذ شخصية األنسنة في قصصه ،ولكنه أظهر األنسنة
في قصص " المهمشون" ومنها قصة الديك والقرية ،و(هذا النوع
من القصص ليس علميا ً على ِاإلطالق وإن كانت له صفة العالمية،
وقد تكون الحيوانات على حالها وال تخرج عن صفاتها هي فقط
تنطق وتتكلم ،وهذا اللون صعب في تناوله إذ ليس أيسر من أنسنة
الحيوانات وإضفاء صفات البشر عليها) .113
ومن أمثلة الحيوانات التي تنطق وتتكلم في قصص االطفال
ذاكرا أسماء بعض
ونذكرالعديد من القصص التي أتى عليها القاص
ً
الحيوانات التي وردت في القصص الشعبية مثل :المقهى والوزير
ورد ذكر " الحيتان" ورقص على الناصية ورد ذكر "للقطط"
والخطيئة والقرية ورد فيها الضبع والمواشي والذئب"والمشعوذة
ورد فيها نباح الكالب كذلك قاع المدينة التني ذكر فيها الكاتب
الضباع الخ حيث سيوضح الجدول البياني ذكر الحيوانات في
قصص عياد حيث رأينا الصور الكثيرة المستمدة من الطبيعة تحديدًا
مع تكراره وذكره للقرية التي دارت فيها أحداث بعض القصص،
إضافة لشخصيات الحيوانات المعروفة والمذكورة فيها ،والتي
أثارت الكثير من المؤثرات النفسية لدى القارئ ،بل كان فيها نوع
 - 113طاهر ،داخل د .طاهرة ثقافة األطفال :ص.177
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من الحكمة والداللة ألفراد المجتمع والتي ذكرت لغاية في فكر
ونفس الكاتب وهي داعمة للشخصية الرئيسية في قصص عياد التي
تتميز بصفات متشابهة .وكان أثر التراث والحياة الشعبية البسيطة
واض ًحا عليها وذلك من خالل شخصياته ،وال بد من اإلشارة أن
الكاتب لم يذهب إلى تقليد األدب القصصي الغربي ،بل ذهب إلى
الحياة االجتماعية السائدة في مرحلة من مراحل حياة الكاتب استعان
القاص يتشبيه شخصياته بأسماء الحيوانات عدا عدد قليل كان
البطل هو الحيوان "كالديك والقرية" ،وأخرى أراد منها أن تكون
مشاركة بحدود" كالمشعوذة" التي تحدثت للضبع وقد أنسنه الكاتب
في داللة لقوة الشخصية ومكرها وذكائها في ذات اآلن ،فبالتأكيد،
إن التطرق

لشخصية الحيوان تختلف في مسمياتها وصفاتها

ووسائل اإلستعانة بها ودالالتها وعالقاتها بالشخصية.

واتضح أن الكاتب استعان أكثر شيء في تشبيهاته خالل حركة
الشخصيات "بالكالب ،والضباع ،وهذا يدلل على انتقاده لما يجري
في المجتمع الذي عبر عنه بمشاركة الحيوانات في نصه ليمنحه
الخصوصية في السرد ،حيث الحياة الشعبية والبسيطة التي تمثل
عامة الناس.
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القصة

الحيوان

الفريضة المؤجلة

البهيمة\قطيع

السجان و الغانية

ضبع

سياط المتعة

الدببة

الخطيئة و القرية

الضبع\المواشي\الذئب

المشعوذة

الكالب\الضبع

بقايا

الضأن \ الغزال

قاع المدينة

الضباع

رقص على الناصية

القطط\الكالب

المقهى و الوزير

الحيتان\الكلب

الزنديق

البهائم\كالب

الشنفرى

بعوضة

الديك و القرية

الديك\الذئب-ماشية\طير
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موت اإلمام

_______

دك الرؤوس

طائرين

الحاوية

_______

المجنون

_______

الزعيم

أسد\نسر\غنم\البقر

أنا مواطن

النعام\الخيول

فوضى الروح

_______

ويتضح مما جاء في الجدول أن غالبية القصص ورد فيها اسم
الحيوان كداللة على الحياة البسيطة والشعبية ومشاركتها في الحدث،
مر به كغيره من أبناء شعبه
ويتضح أن الكاتب سجل تجربته وما َّ
في " المهمشون"
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والرسم البياني التالي يوضح نسبة االستعمال والتشبيه لشخصيات
الحيوان ومشاركته في قصص الكاتب سعيد عياد والتي جاءت
كالتالي-:

عدد تكرار الحيوان بالقصة
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5

0

عدد تكرار الحيوان
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الفصل الثالث...
تحليل فلسفة اللغة الوصفية في ( المهمشون )
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مدخل...

لقد سلط القاص سعيد عياد في مجموعته القصصية الضوء على
المه َّمشين في مجتمعاتنا ،فجاءوا على هيئات مختلفة تشترك في
ظروفها المعيشية ،وأراد الكاتب من وراء ذلك أن يلتفت القارئ
إلنعكاس الظلم المجتمعي الواقع على كاهله في صورة أبطال
وموضوعات وأفكار وأحداث بلغة فكرية وفلسفية سردية وشعبية
بسيطة وفي متناول كل فرد في المجتمع لينقلها شهادة حية للتاريخ.
قام عياد بالتنويعِ في انتقائه للشخصيات ،وتعدَّدت األصوات القابعة
تحت صخرة الظلم والظلمات ،وأبدع في نسج ك ِّل قصة من خالل
إيصال مشاعر شخوصها كاملة لنا حسب موضوعها المطروح
وجاءت لغته السرديَّة لغة سلسلة ال تعقيد فيها ،بل لغة مترابطة
ومتناسقة مكملة لبعضها البعض من خالل التقاء الثالوث الذي جمع
بين السارد والمسرود له والقصة بكل نواحيها الفنية.
وعمل القاص في مجموعته على انتقاء موضوعاته لتكون الحقيقة
في متناول تجربة كل فرد فلسطيني وعربي ،و " تعكس مواقف
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اإلنسان ،وتجسد ما في هذا العالم من ظلم ،أو شيئ مما فيه على
القراء تداولها.
األقل"* ،114ليسهل على َّ
ويد ّل ذلك على ذكاء من المؤلف ،فهو واع ومدرك َّ
بأن القصص
التي تالمس المجتمع وهمومه وقضاياه الب َّد أن تكون يسيرة على
النقل الشفاهي .مما دعاني لتناول موضوع فلسفة اللغة السردية عند
الكاتب د .سعيد عياد والوقوف على فلسفة الوصف للشخوص
ولألحداث مكانيًا وزمانيًا وما نتج عن ذلك.

واستطاع الكاتب تحقيق مهمة الرصد الدقيق الداخلي والخارجي
لشخصياته عن طريق الوصف المركز واألفعال والحركات التي
تمتلك قدرات ايحائية كبيرة ،فالكاتب عياد ينقل لنا أحداث قصصه
من خالل السرد المباشر بضمير الغائب ،وقد أثر هذا األسلوب ألنه
الوعاء المناسب لتحقيق هدفه األول بإيصال فكرته المطروحة في
قصصه.

 -114نظرية الرواية :د .عبد الملك مرتاض ،ص  12سلسلة عالم المعرفة 240 ،الكويت 1998 ،م
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وتحقق ذلك من خالل عملية التصوير للواقع الشعبي في كل
أجزائه ودالالته ،وبأسلوب وصفي فلسفي دقيق إعتمد فيه على
التشخيص وهذا جعل القارىء متابعًا لنظام حركة القاص بالتوازي.
فايقاع القصة والوصف هو الذي يحرك في نفس القارىء أكثر من
دافع للبحث عن الناس الذين يعيشون األحداث فعندما يحاول الكاتب
أن يسلط الضوء على شخصية يوسف الذي عاد قبل بضعة أشهر
بعد غياب دام عشر سنوات يدرس في بلد بعيد.

ونجد كذلك الكاتب وفي قصة "الزعيم" يعمد إلى الوصف الدقيق
لألحاسيس التي ارتبطت بعودته وكان لها األثر الكبير على مجرى
ً
فضال عن تحديد خطوط شخصيته ومواقفها باإلضافة إلى
حيات ِه،
كشف دافع العودة

وقد ركز على الزمان والمكان في تعميق

الصورة الداخلية للشخصية وقد جاء.:
" كان يسمع الكالم ينخر جسمه مثل اإلبر ،ويفتك في نبضات قلبه
صمت يُخبئ في داخله األلم ،وظ ّل يقنع
وكادت أن تخمد ،لكنّه آثر ال ّ
نفسه :إن أهل القرية طيبون وسيأتي يوم يعون فيه أخطاءهم .غير
ّ
أن األيام تمضي ثقيلة ويوسف المعتوه _ وصارت هذه كنيته _
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العائد من بالد العجم يتض ّخم في رؤوس النّاس نمرودا ،والنّاس في
رأس يوسف تبعد أكثر وك ّل ما في القرية كذلك".
أما أسلوب العرض ونعني به( ،تيار الوعي) وفيه إعتمد القاص
على أدواته الفنية (الواعية) لنقل المضمون عبر وعي الشخصية
مجسدًا بعرض أفكارها وأحاسيسها الداخلية التي تمثل الباعث
الحقيقي لمواقفها المتسمة بالتطور المستمر ،مازجة في صراعها
قدرا من الفاعلية في تأكيد الهدف المحوري العام للقصة " ال زعيم"،
ً
مما جعل القارىء يشعر باتحاده مع الشخصية التي تدخل في فكر
وفلسفة الكاتب ذاته.
"حينما دخل يوسف المضافة صوته يقتحم قلوب ك ّل من فيها
تحولت المضافة إلى مستنقع بارد،
ّ
فيخرون في رعبهم ،وبسرعة ّ
فك ّل األجساد تنتفض وترتعش ،ويهمس أحدهم لمجاوره مرتجفا:
 لقد ح ّل اليوم المشؤوم.يوسف سيثور ولن يسكت فقد ضاقت عليه القرية وأغرقته ألسن
النّاس في حضيض القذارة حتى كاد يختنق بها .كبير العائلة ي غرس
عينيه النّاريتين في يوسف دون كالم ،كالهما يتبادالن النّ ظ رات
ي اآلخر أسود ،يوسف في عيني
المجهولة ،فك ّل واحد منهما في عين ّ
ي يوسف رجعي وتسلطي.
الكبير عاق ،والكبير في عين ّ
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صمت المكتنز بالخوف والحناجر في صعود وهبوط مثل موج
ال ّ
البحر الهائج الذي فقد شاطئه أو تاه عنه ،أ ّما النّاس فيتالصقون كتفا
إلى كتف ،فال ّ
ش ر شرارة وال يدري أحد من سيكون الكبش
ال ضّحية.115

لقد إستعان الكاتب في نصوصه وإضافة لألسلوب السردي
(المباشر) صيغة جديدة في بناء القصة والتي جمعت التقنيات
المتقاربة ،واستطاعت ان توفر لألبطال والشخصيات من خالل
السرد قدرا من الحرية في الحركة والشمول.
واستطاع الكاتب عياد أن يستخدم بوعي أدواته الفنية عن طريق
تفتيت الصورة الماثلة وإبراز الجانب المتمرد عن الزخم الداخلي
للشخصية عبر تفجيره لطاقات اللغة وتوظيف إيحاءاتها الذهنية
المتعددة وبذلك جعل القارىء يشعر باإللتحام مع الشخصية داخل
المشكلة عبر عملية االستبطان النفسي لها ،إذ استطاعت أن توهمنا
بحدوث حوار متبادل من شخصيات عدة ومنها.
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سا عميقا ويجول في الوجوه المقبوضة رعبًا ،يصك
يأخذ يوسف نَفَ ً
أسنانه ،ويكتسي وجهه الحليق باألحمر القاني ،ويتش ّك ل نهر من
الغضب بين حاجبيه الكثيفين ،ويصيح في النّاس:

هرم عن ه ِرم،
 ال نقبل بعد اليوم أن نُحكم بالوراثة يحكمنا ِوكأنّنا قطعان غنم نُجلب ضحايا ليتمرغ في دمنا الكبير.
ثم يصمت.
كالمه زلزال ،بل نار تمددت في الحاضرين جميعا فبدت
وجوههم وكأنّها من ورق ،فالعيون شاخصة واألفواه فاغرة ّ
ممزقة،
واألرض تميد بمن عليها والنّاس في رجفة أو ربما ماتوا .فال أحد
ير ّد على يوسف المعتوه".
وعبرت شخصية يوسف هنا عن أبعاد المشكلة وجعلتنا ننحاز إلى
جانبه وفي تصوره لمفهوم الجهاد المطلق ،وفي رفضه لقضية
الوراثة في الحكم وإن كان على صعيد القرية أو المضافة ألنها
تنعكس على األماكن الكبيرة العامة التي نشهدها في عالمنا العربي،
عل ًما أن مضاهاته لهذه المفاهيم إرتبط بمرحلة تاريخية معينة
وتحديدًا ربما ينطبق علينا إلى ما قبل الربيع العربي فالكاتب يضيف
على لسان كبير العائلة الذي لم يرق له ما قاله يوسف ،وما يحمل
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من أفكار تعتبر جديدة على األجواء التقليدية في حكم العشائر
والعائالت داخل القرى واألماكن المحدودة.
يخرج يوسف ويتوارى عن المضافة .أ ّما كبير العائلة فيصدر أمره
ألبنائه الخمسة ورجال العشيرة  :أحضروا يوسفف العفاق .فخرجفوا
وراءه وأحضروه وحبسوه ففي زريبفة البقفر مقيّفد األطفراف ،وبقفي
هكذا مربوطا حتى ح ّل يوم الجمعة بعد يومين.
وفي يوم الجمعة حيث تقام صفالة جامعفة للنّفاسّ ،
إال ّ
أن اإلمفام
اختصرها بناء على فتوى كبيفر العائلفة ،فركعفة واحفدة دون خطبفة
عند حالة ّ
ص الة كاملة .وبرر اإلمفام الفتفوى
الطوارئ تُجزي عن ال ّ
ّ
بأن طاعة ولي األمر تبيح كل المحظورات .ونادى رجل في النّاس:
اليففوم يففوم الحسففاب وسففيكون عنففد بركففة عففين البلففد وسففط القريففة.
فتقاطر الخلق وبالمئات ثم جاءوا بيوسف يجره أبناء كبير العائلة.
فقد رصد الكاتب من خالل ما ورد في أسلوب فلسففي متفاح للجميفع
ويحتملففه حففدث القصففة ومففا يففدور فففي عالمففه الففداخلي مففن وضففوح
لموقفه الفكري عبر المشاركة الجماعيفة التفي لفم يغفلهفا القفاص وقفام
بتصوير حركة وتفاعل العفالم الخفارجي مفع حركفة الحفدث وتطفوره
داخل قصة الزعيم التي صورت بإسهاب ما حصل للبطل بعد تقييفده
وجلبففه إلففى عففين البلففد وسففط القريففة وهففو المكففان المعففروف للقاصففي
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والففداني أنففه يسففتعان بففه إمففا للعقففاب أو لحففدث جمففاعي يشففارك فيففه
جميع أهل القرية!.
يوسف ثابت مرفوعة الهامة ،عيناه إلى أعلى وال يهتز له جفن و ال
س ل الغفران من كبير العائلة،
يرتعش له جسد .أ ُ ُّم يوسف تولول وتتو ّ
بل تُقدّم نفسها فداء البنها ،أ ّما أبفوه ّ
سفن فهفو مغلفوب
الطفاعن ففي ال ّ
على أمره وال يخرج عن طاعة الكبير بكلمة واحدة.
مثففل األكلففة تكففالبوا علففى قصففعة الوليمففة ،فتسففابق رجففال الكبيففر
لينالوا شرف تقييد يوسف في ال ّ
شجرة .فجعلوا ظهره إلى جهة الكبير
ووجهه إلى جذع ال ّ
شجرة.
وداللفففة يوسفففف هنفففا وهفففي القصفففة التفففي نالفففت اهتمفففام واستحسفففان
مجتمعاتنا داخفل القفرآن الكفريم ومفا يحصفل ففي مجتمعاتنفا مفن ظلفم
إنما أراد منها القاص أن يشير إلى تجربة البعض في مجتمعاتهم مفع
انتشار الحقد والضغينة والظلفم وقفد نجفح الكاتفب بإعفادة تحفوير هفذه
القصة مفع تجديفد واخفتالف األحفداث وداللفة ذلفك مفن خفالل النهايفة
التفففففي وردت ففففففي قصفففففة " الفففففزعيم " أعفففففاله .إن أحفففففداث قصفففففة
"الزعيم"وشخصية يوسف نراها في عيون الكثيرين فالكاتفب صفور
بعمفق وحساسفية بالغفة ودقفة كبيففرة وعنايفة فائقفة الصفراع الففذي دار
ب فين الففزعيم وصففاحب الفكففر المتنففور "يوسففف "مففن خففالل أسففلوب
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السرد الوصفي المباشر الذي قام به الكاتب سعيد عيفاد مسفتخد ًما فيفه
بعفففض اللمحفففات الفنيفففة البارعفففة مثفففل محاولتفففه ربفففط مختلفففف قفففوى
االستغالل التي تمثل الجانب البشع من عملية الصراع الطبقي.

الفريضة المؤجلة
نجد القاص في قصفته " الفريضفة المؤجلفة" قفد وضفعنا أمفام مشفه ٍد
سففينمائي ،فيتحف َّفرك القففارئ بنففاء علففى هندسففة أحداثففه داخففل القصففة،
ووفقًا لعدسة الكاتب عياد والتي تتمتع بخاصية الوصف الدقيق لحجم
األلففم الموجففود منففذ المففدخل فهففا هففو فففي فريضففته التففي نجففدها فففي
وصفه:
" الّليل يدلّهم والقصف كان شديدا والحرب تفزأر .كنّفا تفائهين ففي
طريق ّ
الظ الم طلبا للنّجاة .غفونا أمي وأبي وأخوتي الث ّالثة في ظ ّل
أجمة ،وعلى صحية جبّار مقنّع فقنا عنفد الفجفر ،رمونفا ففي شفاحنة
ثم ألقوا بنا في غرفة صفيحٍ معتمة كفرائس تجهل مصيرها ،ال نعلم
لماذا؟ فبكينا عدا أبي كان صامتا ويجول في وجوهنفا كات ًمفا كال ًمفا
كثيرا.
ً
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أشعة ال ّ
صففيح
صفراء الخجولة تتسل ّل إلفى داخفل غرففة ال ّ
شمس ال ّ
ق فففي الجففدار ،فالغرفففة رطبففة وضفيّقة ونتنففة؛ إ ّمففا كانففت
عبففر شففقو ٍ
زريبة لبهيمة أو مكانا لقضفاء الحاجفة؛ ففال ناففذة فيهفا وقفد أحكمفوا
إغالقها مثل قبر أُغلق علفى مفن فيفه ،ونسفونا أو أنّهفم أتفوا بنفا إلفى
نهايتنا فعلينا أن نموت ببطء وكأنّنا لم نكن يو ًما" .116لقد قام الكاتب
هنففا بإعففادة الخلففق لمشففه ٍد واقعففي مففؤلم ،يفضففح مففن خاللففه النزعففة
بالفدين لتنفيف ِذ أيفدولوجياتها
تتذرع
اإلجرامية عند النفس البشريّة حين َّ
ِ
المتطرففة مفن قتف ٍل
المتطرفة ،لقد تابعنا ما قامت ب ِه بعض الجماعات
ِّ
ِّ
زمن قريب.
ب وسبي حتى في
ب واغتصا ٍ
وسل ٍ
ٍ
تعفرت مفن الشففقة
وفي قصة الكاتب سلط الضوء على القلوب التفي َّ
والقلوب التي انصهرت تحت جمر الظلم القسري .فمن العتبة األولى
للفريضففة المؤجلففة ،نستبصففر ّ
األول عنففد الوقففوف علففى
أن شففعورنا َّ
عتبة العنوان يفنم عفن مالمفة كبيفرة حفول فريضفة واجبفة علينفا َّ
لكفن
الظففروف الخارجيففة المحيطففة وحتففى الداخليففة للففنفس نريففد معرفتهففا
فدرك أن
فير فففي األحففداث حتَّففى نف َ
ومعرفففة سففبب تأجيلهففا ،ومففا أن نسف ُ
التطفرف واإلرهفاب وهفذا الوصفف الفدقيق
الفريضة فرضفتها أنيفاب
ِّ
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لما يحصل لإلنسان حين يشعر أن الموت أقفرب مفن كفل شفيء علفى
أسفرة البطفل الففذي أضفاف فففي فريضفته المؤجلفة ليجعففل مفن القففارئ
أقرب إلى ما دار في لحظة الخطر.

الريح ساكنة
"في الخارج صمت مرعب ،ال خطو وال همس ،حتى ّ
كأن موتا غشاها .نسمع صوت موج خفيف ،البحر قريب ،كان موج
البحر يضرب ال ّ
شاطئ ثم يعود ،ال ندري هل البحر غاضب منّفا أو
ألجلنففا؟ العيففون تجففول فففي العيففون؛ عيففون أبففي وأخففوتي الث ّالثففة
ص غار وأ ّمي ،كأنّها تودّع نفسها ،فموتنا المتبلور بصمت يتدحرج
ال ّ
علففى األرض ويصففطدم بجففدران الغرفففة ويرجففع ويكبففر مثففل كففرة
الثّلج ،أراه يسفتوطن ففوق جففون أخفوتي ،ينتظفر أوامفر سفيده ملفك
الموت ،هذا المالك ال يعرف غيرنا ،يتوه عفن كف ّل النّفاس ّ
إال نحفن،
حتففى المففوت يُميّففز بففين النّففاس ،أمثالنففا يختطفنففا سففريعا وال يتففردد
وغيرنا يظ ّل يحوم فوق رؤوسهم وال يقترب".

والموت وملكه يعرف مدى الظلم الذي وقع على كاهل بطفل القصفة
وأسففرته وهففو يعكففس بففذلك حالففة عامففة ألمففت بشففعب كامففل وربمففا
بشففعوب عديففدة ،فهففا نحففن نمشففي خلففف شففخوص القصففة المتخيلففة
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بخوف يعادل خوفها وهنفا يمنحنفا الكاتفب قيمفة فلسففة األحفداث التفي
يسردها علينا ،بل نسترج ُع من خاللها الكثيفر مفن المشفاهد المفزعفة
زمن عايشفناه ونقلتهفا لنفا عدسفات ال تفدمع عيونهفا وجعًفا
الواقعة في
ٍ
خالل أو بعد المأساة.
نصل مع الشخصيات التفي َّ
حفق عليهفا أن تكفون أداة لتنفيفذ الفريضفة
المؤجلففة لنصف َل إلففى الالنهايففة ،فالمشففهد األخيففر يحمففل مففن الففدالالت
التي تد ُّل على أن الشخصيات ضفحايا أم قتلفة وهفم ففي توالفد مسفتمر
فلم ينت ِه بعد وقت الفرائض.
من بعيد ثمة خطو خافت ثم يص عد وقعفه كلّمفا اقتفرب مفن غرففة
الموت ،الباب يُففتح بقفوة ،أراهمفا فيرتعفب قلبفي أكثفر ،إنّهمفا اثنفان
مقنّ عان يرتديان زيّا غريبا يلجان الغرففة ،ويُسفلّ طان أضفواء كاشففة
فينقشع الليل ،كانا ينظران إلى الخارج يترقبفان دخفول رجفل آخفر،
ّ
اهتز صفيح الغرفة وارتعش .األضواء تجلّيه لنا :طويفل
ول ّما دخل
فارع ،هيبته تخترق القلوب أسرع من سهم فتفتتها رعبفا ،دشداشفته
سفوداء
صبة ،لحيته ال ّ
سوداء من قماش مخملي ،عباءته ال ّ
ال ّ
سوداء مق ّ
سففوداء مخلخلففة
مبعثففرة تطففال نصففف صففدره العففريض ،عمامتففه ال ّ
فتزيففده تخويفففا ،بففدا لففي وكأنّففه راجففع مففن طقففوس إبليسففية .أحففد
الحارسين سحب أ ّمي مفن ذراعهفا بقفوة ليرفعهفا ،فسفقط رأس أخفي
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الرجففل :حففرام
علففى األرض وجعففل يبكففي بحففرارة ،فصففاحت فففي ّ
الرجفل الثّفاني لكفز أبفي ففي ظهفره ،فهفبّ
عليك .فركلها في بطنهفاّ .
واقفا ،وكنتُ وأخوتي نبكي بصمت ،ساعدتُ
أخفوي اآلخفرين علفى
َ
الوقوف كفي ال ينفالهم أذى الحارسفين .سفحبونا تباعفا إلفى الخفارج.
سفماء خاشففعا يهتففف بصففوت عففا ٍل:
رففع كبيففرهم الثّالففث يديففه إلففى ال ّ
يتفرسفني وأ ّمفي بفنهم.
الر ب علفى نعمفة اليفوم .وراح ّ
شكرا لك أيها ّ
ساروا بنا ونتبعهم ونحن نغوص في وحفل أزقّفة ضفيّقة ،يلتففون بنفا
في تعرجاتها وتضاعفيها ،الحظت أنّهم يدخلون زقاقفا ثفم يرجعفون
من مدخل آخر إلفى ّ
الزقفاق ذاتفه ،عفدد قليفل مفن النّفاس صفادفناهم،
مر أحدهم بهم ينحني لهم تبجيال .وعنفد مفدخل زقفاق سفلّمونا
وكلّما ّ
لثالثة أخرين ،هؤالء عيونهم جريئة ،وقسمات وجوههم مثل صخر
الجبل المحروق ،وقبضات أياديهم ال تختلف عن قبضات هفراوات
طحن الحبوب التي يطحن بها أهل قريتنا سنابل القمح أو ال ّ
ش عير بعد
حصففدها .يرتففدون سففرواال أسففود عريضففا قصففيرا بطففول شففبر مففن
سففروال،
عقففب القففدم ،وقميصففا عريضففا طففويال مسترسففال فففوق ال ّ
ونعالهم من الكاوتشوك القديم ،وجيوبهم منتفخة فيهفا شفيء غريفب.
يسوقوننا مثل قطيع فأحدهم مشى أمامنا واآلخر خلفنا والثا ّلفث ظف ّل
يستطلع ّ
صففيح،
الط ريفق .وبعفد قليفل أدخلونفا ففي بيفت حقيفر مفن ال ّ
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فكانفت تنتظرنفا امفرأة لفم نففر منهفا سفوى عينيهفا ال ضّفيقتين ،جلسففوا
سفعادة
جانبا ودنت المرأة من أ ُ ّمي تقول لهفا :هنفا ففي حيينفا تكمفن ال ّ
الدّنيوية ولكن اعلمي ّ
أن سعادة اآلخرة ال تعدلها سعادة .فال تتخلّفي
عن حلقة الدّرس الدّيني ،وانتبهي لنظرات أميرنا ففيها الخير الكثير
المحرمفات ،ثفم خرجفوا مفن
الحفراس علينفا قائمفة
وكفى .وتال أحد
ّ
ّ
البيت يتهادون في عباءاتهم وعمائمهم وتركونا وحدنا.
صففيح وهمفس لوالفدي
في اليوم التّالي طفرق أحفدهم بفاب بيفت ال ّ
صفالة وضفعوه جاثيفا
فارتعب ثفم أخفذوه .وهنفاك ففي صفحن بيفت ال ّ
على ركبتيه .حيث المئات من المسفبّحين كفانوا ففي انتظفار األميفر.
وبعد قليل جاء األمير وجلس إلى جوار والدي يهمس:
_ ّ
إن لفففي عنفففدكم فريضفففة مؤ ّجلفففة :سفففأجعلك إ ّمامفففا إن طفففاوعتني
وسأجعلك إبليسا إن جحدتني.
الرسالة ،فوقف وصاح في األمير:
فهم أبي ّ
_ أتقايضني ال ّ
ش رف باإلمامة.
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وظلّفوا يالحقوننففا أليففام أخفر ،حتففى مففات أبفي كمففدا وهربففتُ أنففا
وأخوتي عندما طرقوا بيتنا بحثا عنّي ،فاكتفوا بأ ّمي المريضة وبعد
حين علمت أنّها مات بين ساقي األمير.117
وفففي هففذه القصففة الفريضففة المؤجلففة نقففف عنففد بعففض األجففزاء التففي
حملت بُع ًدا وصفيًّا فلسفيًّا أراد له الكاتب أن يكون إضفافة نوعيفة ففي
المكان ،أو
النص القصصي المحلي ،سواء كان في الصورة ،أو في
ِ
للشخوص ،ومنها قوله:
يرا)
(فبكينا عدا أبي فكان صامتًا ،ويجول في وجوهنا كاتما كالما كث ً
العدسة تجول كما الفدمع ففي عيفون األبنفاء وكمفا الكفالم المكتفوم ففي
مالمح األب ،واألب هنفا هفو الفذي يحمفل علفى كتفف ِه العدسفة ،عدسفة
فوف وه فو
األبف َّفوة الثقيلففة الغارقففة فففي عجزهففا والتففي ترص ف ُد مففاء الخف ِ
ق
ينساب ِمن فلذا ِ
ُ
يقو على التبرير ،وال يقدرعلى م ِ ّد طو ِ
ت أكباده ،ال َ
نجاة واحد ،فهو الذي أمضى عمره في صناعة أطواق النجاة.
لنقتفففرب مفففن المشفففهد معًفففا ،األبنفففاء يبكفففون واألب يفففتف ّحص بكفففاؤهم
المتحفرك والثابفت ،يوجعنفا األول
بصمت قسري ،مشهد تفاعلي بفين
ِّ
ويشطرنا إلى نصفين الثاني.
 -.117عياد سعيد ،قصة الفريضة المؤجلة من مجموعة " المهمشون" 2021
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القوة والصمت يسبقه أو يليه
وفي علم
ِ
النفس والفلسفة الكالم هو فعل ّ
فوان وضففعفٍ لففو ج فاء وحففده،
أو يتخلَّلففه ،لكنَّففه يتحف َّفول إلففى قهف ٍفر وهف ٍ
ب يتف َّحص مالمح أبنائه
صمت فقط ،خاصة وأننا هنا أمام شخصية أ ٍ
المففذعورة والباكيففة ،فصففمتهُ كففان أقسففى مففن أي عقوبففة يمكففن لففه أن
دعم األب بالصمت ،لتشفت ُّد
يتوقع حدوثها ،وجاء ذكاء
ِّ
القاص هنا في ِ
صففرخات المشففه ِد فينففاَّ ،
ألن الصففمت ال يمكففن أن يكففون مطلوبًففا مففن
بففاب الحكمففة هنففا بففل هففو وضففع جبففري بسففبب اإلحسففاس بففالعجز
والقصور.

صة " الفريضة المؤجلة" جاءت واعيفة
ونجد أن اللغة الوصفية في ق َّ
للفلسفة الداخلية لسلوك البشر حين يكونون في موقف يصفعب علفيهم
فيه الكالم.
(ونسونا أو أنّهم أتوا بنا إلى نهايتنا ،فعلينا أن نموت ببطء وكأننا لم
ٌ
فب ،ال خطفو وال همفس ،حتففى
نكفن يو ًمفا ،فففي الخفارج
صفمت مرعف ٌ
الريح ساكنة كأن موتًا غشيها) وكما نعلم واكتسبنا الخبرة من خفالل
تجاربنففا وممففا نسففمع عففن أحففداث ،فف َّ
فإن الجففزار ال يكتففرث بالعففادة
ألمر ذبيحته ،فقد يؤجل نهايتها وقد يسفارع بهفا ،وقفد ينسفى َّ
أن عليفه
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أن ّ
يبت في أمرها ،فهي ال قرار لهفا وال حفول وال قفوة عنفدها لتفدلي
بدلو مصيرها ،وهنا في هذه القصة انعكاس واضح لذلك ،فلم يهتمفوا
ِّ
ألمر مفن سفاقوهم للنهايفة فتشفابه علفى الشفخوص مصفيرهم ،وظنفوا
أنهم جاؤوا بهم لينسوهم فقط أو ليتركوهم ألنياب النهايات ،لذا عليهم
أن يستسففلموا للتفكيففر المس فنَّن ليقففتلهم بففبطء وكففأنهم لففم يكونففوا يو ًمففا
شخصففيات مسففتقلة تجففوب الحيففاة ،تعففيش يومهففا وتخطففط لغففدها ،هففم
اآلن شخصففيات عاريففة مففن القففرار م"ه"م"ش"و " ن " ،ويفتف ُّ
فك بهففا
صمت االنتظفار ،حتَّفى أنهفم بفاتوا يتوقفون لهمسفات تشفي بمصفيرهم
ولخطففوات تقففودهم إليففه ،كففل شففيء سففاكن حففولهم وحففدها عقففولهم
تحف ِ ّفرك كففل جامففد يعيشففونه بففالتخيّالت ،وحتَّففى الففريح سففاكنة وكففأن
الموت زارها قبلهم.
وتتجلَّففى فلسفففة اللغففة الوصفففية هنففا فففي الجانففب المكففاني وتصففويره
ووضففع تففأثيره أمامنففا ،تخيلنففا الغرفففة واستشففعرنا الصففمت وتخيَّلنففا
طريقفففة تكففففين الفففريح ،واتَّضفففحت فلسففففة الحيفففاة والمفففوت وترقّفففب
المصير.
أبدع القاص هنا في لغتفه العاليفة مفن خفالل مشفهد الفريح التفي بفدت
كأنهفففا ماتفففت قبفففل شخوصفففه حيفففث اسفففتوطن شفففاعرية الكاتفففب لغتفففه
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وأصفففبحت ففففي مشفففهدها بأسفففمى الصفففور التفففي مكنفففت القفففارئ مفففن
المتابعة بشغف إلى نهاية قصته ،وفي وصف آخر للموت يقول.
(فموتنا المتبلور بصفمت يتفدحرج علفى األرض ويصفطدم بجفدران
الغرفة ،ويرجع يكبر مثل كرة الثلج)
بيولوجيًّا هم على قيد الحياة ،نفسفيًّا هفم مشفاريع للمفوت لفذا يتمعنفون
في شك ِل موتهم المرتقفب ،تقفول الكاتبفة الفرنسفية "أنفايس نفين" :كف ل
شيء في الدنيا تعب ،إال الموت فهو نهاية كل تعب".
صل القاص لفعل الموت وتأثيره عن أجساد شخوصفه لفه داللفة
إذن ف ّ
ب المففتم ِ ّكن مففنهم ،فففالموت فففي
فلسفففية عميقففة تتج فذّر فففي شففكل التع ف ِ
حفففالتهم خفففالص لكف َّ
ففن هفففذا الخفففالص يعفففذِّبهم ويتعفففذَّب ،فالتَّفففدحرج،
فالصطدام ،ثف َّم االرتفداد فازديفاد الحجفم ففي كف ّل مفرة لمفوتهم أمفامهم
توتر مضاعف وبرد يساهم في زيادة الخوف فوصف القاص لطبيعة
الموت المتدحرج أمام شخوصه بأنه كرة ثلجية تكبر بعفد كف ِّل ارتفداد
ً
شفففكال لغائفففب
يفففد ُّل علفففى تضفففخم الفكفففرة ففففيهم ،وكفففأنَّهم يتخيلفففون
سيزورهم قريبًا.
فففي اللغففة الوصفففية للصففورة هنففا فلسفففة تخ ِيّليففة ال اراديففة مففن الففنفس
البشرية التي توضع في ظروف ال تجعلها تفرى غيفر موتهفا ،ويقفدر
يتصفور موتفه تحفت
القارئ على أن يعيش حالة الشخوص ألنَّه حين
َّ
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المتصفورة
يتصوره باردًا وفي الغالب هذه هفي الطبيعفة
ظ ِّل الخوف
ّ
َّ
عن ،البرد.
(فلوال أحالمنا المغتصبة ما كانت لهم حياة)
المتطرفففة بغففض النظففر عففن الجانففب الففذي تتطف َّفرف فيففه
الشخصففية
ِّ
بالعادة تبني أعشاشفها ِمفن عظفام البسفطاء التفي تنظفر لهفا علفى أنَّهفا
سفتغلون
سيتفرع منها ،كمفا أنهفم ي
قش لحماية جسد الفكرة وما
َّ
َّ
مجرد ٍ ّ
َّ
ضا أحالمهم وتأمالتهم وطموحهم في الحيفاة ليك ِيّففوا وفقهفا فكفرتهم
أي ً
المخلّصين الذين اصطفاهم هللا إلنقاذ البشر
السا َّمة باستغاللها وكأنَّهم
ِ
من وح ِل العيش ونقلهم علفى الضففة األخفرى ،الضففة التفي يعتقفدون
أنَّها النجاة.
القففاص عيففاد هنففا يفهففم فلسفففة الحيففاة الففدائرة فففي عقففل الففديكتاتور
التزود بما يطمفح
المتطرف ،والشخص ِيّة االستغاللية فهي قائمة على
ِّ
ِّ
لففه الغيففر فففي المسففتقبل ،المسففتقبل الففذي ال يفضففي إلففى أحالمهففم هففم
بينما تداس كأعقاب السجائر الرؤوس التي كانت تحلم باألفضل.
ّ
(إن لفففي عنفففدكم فريضفففة مؤ ّجلفففة :سفففأجعلك إ ّما ًمفففا إن طفففاوعتني
سا إن جحدتني).
وسأجعلك إبلي ً
فق فففي توزيففع األدوار والصففاق
المتطف ِ ّفرف يففرى نفس فهُ صففاحب الحف ّ ِ
الصففففات والمسفففميات لمفففن أرد وكيفمفففا أراد ،وهنفففا يسفففلط القفففاص
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المتطرفففة والتففي
الضففوء علففى فلسفففة الحكففم فففي داخففل الشخصففية
ِّ
تكونت بفعل مفؤثرات
تقودها اليه تراكمات نفس ِيّة معقَّدة تأثرت بنشأة َّ
اجتماعيففة ومجتمعيففة ودينيففة وفكريففة وعقائديففة أخففذت منهففا القشففور
وفق شخصيات مؤدلجة اعتبروها مرجعيات لهم في ك ِّل شيء.

تخيير الشخصية هنا لألب بين الطاعة ومنحه اإلمامة لو أت َّمهفا وبفين
الجحففود وشففيطنته لففو اعتنقففه هففو داللففة نفسففية عميقففة علففى الرؤيففة
المتطرف.
الفلسفية الحادَّة في عقل
ِّ
(اكتفففوا بففأ ّمي المريضففة وبعففد حففين علمففت أنّهففا ماتففت بففين سففاقي
األمير).
على لسان راوي ال ِقصة ،يوجهنفا القفاص للعقوبفة التفي نالتهفا العائلفة
بسبب عدم الطاعة ،واختيفاره لشخصفية األم لفه بفالغ األثفر ففي نففس
القففارئ ،واألم تعنففي كفف ّل شففيء ،فهففي األرض والففوطن ،والسففكينة
والحففب واألمففل والففدفء والحنففان والحففب وكففل مففا يتمنففاه المففرء،
وإذاللها يعني انهيار ك ّل شيء ،وتصويره لمشهد المفوت أنَّفه تف َّم بفين
ي ِ األميففر لففه دالالت كثيففرة منهففا فكففرة اسففتمرارية توالففد الفكففر
سففاق ّ
لمتطرفين جدد ،إذن الفكرة لن تموت
المتطرف فما بين الساقين بذار
ِّ
ِّ
َّإال إذا حوربت من جذرها أي العقل.
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المشعوذة
لقففد مثلففت قصففة " المشففعوذة" الحكايففة الشففعبية التففي تسففتند علففى
الخرافة ،وهذا األدب الذي يميز كل شفعب ففي منطقتفه والفذي عرففه
العففرب منففذ القففدم لففذلك أصففبح مالز ًمففا للشففعوب ،وال بففد أن الكاتففب
عيففاد ،اسففتعان بففه هنففا إلعطففاء الحكايففة الشففعبية أهميففة بلغففة السففرد
الحفففديث وأراد مفففن قصفففته أن تكفففون ذات مغفففزى مو َّجفففه للصفففغار
وللكبار ،وفي الحكاية الخرافة ينطق الجمفاد أو الحيفوان ،وهنفا نطفق
بسره ووضع شروطه في جعبة المشفعوذة التفي نقلفت
(الضبع) وباح ِ ّ
كففل شففيء للعمففدة بغايففة تحقيففق مصففلحتها للعفففو عففن (عبففد القففادر)،
ضففا مؤشففر آخففر إلرتبففاط اإلنسففان ومنففذ القففدم فففي عالقتففه
وهففذا أي ً
بالحيوان ،ورأينا ذلك في كثير من الخرافات واألساطير ،ومثل بطل
الحدث ونقل على لسان كاتب القصة أو ناقلها.
والضففبع قففي قصففة عيففاد يمثففل الحيففوان المفتففرس الففذي يففنقض علففى
فريسته ً
ليال ،ولطالما تطرقت بعض األساطير والخرافات وارتبطفت
بالضففباع وعيففاد كأنففه ينقلنففا إلففى إحففدى الخرافففات بأبعففاد ودالالت
مختلفة توافق عصرنا الحديث.
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ي
_ أتذكر ما قلته لك العام الماضي و ك ّل شفيء تحقفق ،فهفا أنفت حف ّ
ترزق ،ورجالك صفاروا مكسفيين ومحظيفين ،ففإنّي وهللا جئتفك هفذا
العام بشيء أج ّل وأعظم وأهم ،أتذكر ال ضّبع الذي يهاجم قريتنا ففي
الليل ويأكل حاللنا ثم يختفي ،إنّي تصارعت معه ولما كدّت أهزمفه
سرا إن خليتي سبيلي.
قال لي  :سأعطيك ّ
شخص العمدة عينيه في شغف ثم تابعت المشعوذة:
سر قوتي يكمن في ظهري ،إذن خذي من ظهري
_ قال لي ال ضّبعّ :
أربففع شففعرات سففوداء وانثريهففا فففي النّففاس وأرجففاء قففريتكم ،فأ ّمففا
شفمس أن تغيفب عفن قفريتكم ،وأ ّمفا ال ّ
ش عرة األولى سفتمنع ال ّ
ال ّ
شفعرة
الثّانية ستجعل سماء قريتكم تمطر ذهبا ،وأ ّما ال ّ
ش عرة الثّالثة ستحمي
قريتكم من ّ
الزوابع القادمة واألعاصير ،وأ ّما ال ّ
الرابعة ستطي ل
ش عرة ّ
عمر عمدتكم إلى األبد ولن يموت ،ألنّي أعلم أن حياة قريتكم معلّقة
بحياة عمدتكم .وك ّل ما أريده منّ كم هو :أال تقربوا وكري ،وأال يثفأر
العمدة منّي ،وأن يقبل بوجودي على قمة الجبل".

صففة للعمففدة ولكففن
ونحففن
كقففراء قففد نفهففم أن أم محمففود اختلقففت ال ِق َّ
َّ
صة وكذلك عبدالقادر جعلنا ننتقل إلفى الفزمن الفذي
تصديق العمدة للق َّ
كانت فيه الخرافات مصدَّقة ومتداولفة ،إذن زمانيًّفا جعلنفا القفاص ففي
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زمن تعتبر فيفه الخراففة محفض
نص كتب في
زمن سالف من خالل ٍ ّ
ٍ
ٍ
هراء.
ننظر للقصفة نظفرة تفصفيلية مفن حيفث الشفخوص ثف َّم نظفرة شفمولية
لنعرف المغزى الذي ينعكس على وقتنا الحالي.

شخصية العمدة:
مففن خففالل وصففف القففاص للحالففة النفسففية واإلنفعاليففة التففي يعيشففها
العمففدة نصففل إلففى َّ
أن شخصففيته تحمففل الضففعف فففي داخلهففا والنزعففة
متففوترا علففى الففدوام ومتمسفف ًكا
للتشففبث بالحيففاة وهففذا األمففر يجعلففه
ً
بالشعوذة وقراءة الطالع والفأل.
اغتبط العمدة وهو يستمع لكالم المشعوذة وصفّق بيده يقول:
 أنا مواففق علفى هفذا االتففاق ،بفل لفيعلم الجميفع ،أن اتففاق أممحمود الخميسي مع ال ضّبع الّلعين هو مقدّس .وسيصفير مفن
اليوم فصاعدا يوم عيد لنا ،وليس يوم ُولدت قريتنا ،واحتففاء
صففالح عبففد القففادر
بهففذا االتفففاق ،أخلففوا سففبيل المففواطن ال ّ
واجعلوه في النّاس مختارا.
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المشعوذة راجعة إلى بيتهفا ،فلحقهفا عبفد
ونقدها ماال كثيرا .وقفلت
ّ
القادر يقول لها:
سففهولة،
ت تغلّبففت علففى ال ّ
 يففا أم محمففود ،مففا دم ف ِضففبع بهففذه ال ّ
ف شعره كلّه ،فأرحتنا منه؟
فلماذا لم تنت ِ
إن المعلومفففة التفففي نحملهفففا عفففن الضفففباع تجعلنفففا نعتقفففد أنهفففا مخيففففة
ومؤذية لكن عندما نذهب إلى ما تقوم به هذه الضباع " من اصفطياد
الجيف والفرائس الميتة فهذا يدل على أنها مفيدة للبيئة إلى حد كبيفر،
وذلففك ألنهففا تسففاعد الطبيعففة للففتخلص مففن مجموعففة م فن األمففراض
والمخاطر" 118خرافات عن الضبع

شخصية الكلب األسود في قصة المشعوذة:
اللففون األسففود والنبففاح المسففتمر صفففتان تمنحففان شخصففية الكلففب
السوداوية والفأل السيء ،وإلى يومنا هذا يعتبر النفاس الحيوانفات
والحشرات وحتى بعض الظواهر الطبيعية من حيث طريقتها في
الحركففة وطبيعفة أصففواتها أنهففا فف ً
فأال قففد يكففون سففيئًا أو حسفنًا ،قففد
"*- 118أساطير وخياالت حيكت عن هذا الكائن ،سطور ،موقع ستور كام".
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رأس معظفم
يكون هذا الكلب هو رمزية للفوهم الفذي يتضف ّخم ففي ٍ
الجالسين في مواقع القرار.

-شخصية المشعوذة:

للفنص القصصفي الفذي يعتمفد
والمشعوذة كشخصية جاءت كعتبة
ِّ
في بنيته على الحكاية التي تدعمها الخرافة كونه عنون بها ،وهذا
قد يرمز إلى َّ
ص هو شعوذة كتابيفة إليصفال
أن ك ّل ما جاء في النَّ ِ ّ
قضففففية جففففادة ومهمففففة منتشففففرة فففففي مجتمعاتنففففا بففففالتلميح ال
بالتصريح.
أ َّمففا شخصففيتها فجففاءت مففاكرة واسففتدللنا علففى ذلففك مففن خففالل
سردها لإلتففاق الفذي دار بينهفا وبفين الضفبع ومفن خفالل إجابتهفا
صة ،وهذه اإلجابة داللفة علفى
على سؤال عبد القادر في نهاية الق َّ
عدم انتهاء الحيلة في األرض.
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 شخصية عبد القادر:الشخصففية التففي نبففذت وعوقبففت ألنَّهففا تعففارض قففرارات وأفكففار
العمدة ،ارتكزت أيضفا ففي إسفتعادة حقهفا باإلنفدماج ففي المجتمفع
ضففا علففى َّ
أن المففاء
بالمشففعوذة فففآمن بهففا ،وهففذا قففد يكففون داللففة أي ً
بالمففاء أحيانًففا وأن ال خيففار أمففام المعففارض إال
يجففب أن يغسففل
ِ
اإلندماج بالمجتمع.

نظرة شمولية:
لقد إعتمد القاص على اللغة المتعارف عليهفا علفى المسفتوى الشفعبي
العفففام و لفففم يسفففتخدم لغفففة التفاصفففح علفففى القفففارئ ،فكمفففا حفففال كفففل
القصص العالمية المستندة على الحكايفات الخرافيفة والشفعبية ،وذلفك
لتصفف ّل ويسففهل تناقلهففا شفففاهيًّا بففين األجيففال دون اإلضففرار بهففدفها
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األول ،وفي هذا فلسفة لغويَّة فالبساطة تعدو بينما التعقيفد يحبفو عنفد
العامة .وهذه العالقة هي ما بين :
المرسل  ------------الموضوع  --------------المرسل إليه
اللغة  -------------الفاعل  ---------------المعارض
المساعد ----------الصفة  --------------النتيجة

وأما محور التواصل في قصص عياد يتمثل بالتالي:
المرسل ________________المرسل إليه
الرغبة\ الذات _________________ الموضوع
الصفففففففراع \ المسفففففففاعد_________________ المعفففففففاكس

183

قصة بقايا
فاص قصففته القصففيرة التففي حملففت عنففوان "بقايففا" باقتبففاس
يفتففتح القف ّ
قصففير" :الفقففر ال يتففزوج فقففرا" .فنقففف عنففد االقتبففاس قبففل الولففوج
لداخل النَّص ،لتتبادر إلى أذهننا العديد من األسئلة التع ّجب ِيّة والتي قفد
ال تشبه الفكرة من االقتباس في شيء ومنها:
" كيف لن ا أن نصدر حكما أن الفقير ال يجفب أن يتفزوج فقيفرة فقفط
ألنهم فقراء؟!.
أيجب على الفقر أن يكون عدوا للفقر؟!
أيتصاهر فقيران؟!
وبعد أن ننهي قراءة القصة نصل إلفى َّ
أن القفاص مقصفده مفن الفقفر
األول مختلففف عففن الفقففر الثففاني وهففذا هففو التضففاد فففي فلسفففة الففربط
بينهما.
نقف عند شخصيات القصة ونقف عند حفالتهم االجتماعيفة والنفسفية،
ومن ثف ّم نطف ّل عليهفا مفن ناففذة فلسففة الفقفر عنفد القفاص سفعيد عيفاد
وهو مفكر متمرس في طرح األفكار الجديدة للمتلقي.
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شخصية محمد:
يبففدأ بتففذ ِ ّكر كففالم عمففة زوجتففه ألبيهففا وتحريضففه لففه علففى رفضففه
تزويجففه إياهففا ،ويشففير إلففى أنففه ال يعففرف لمففاذا يتففذ ّكر ذلففك وهففذا قفد
يكففون بسففبب الصففوت الففداخلي للففنفس التففي تعففيش فففي صففراع كبيففر
وتصحو وتستيقظ بسبب ضغوطات الحياة.
وكأنه باسترجاعه للذكريات يخففف مفن وطفأة العفذاب الفذي يعيشفه
ويتمنففى لففو َّ
أن ،العمففة نجحففت فففي التفرقففة بينهمففا ويبتعففد عنففه المفالم
ولكففان اآلن نموذجففا للعاشففق المفففروض بف ً
فدال مففن أن يكففون نموذ ًجففا
دائرا في ذات محمد.
للزوج الذي ال يملك قوت يومه ،هذا قد يكون ً
ويأخذنا القاص من خالل جمله القصيرة لنستدل بهفا علفى النفواحي
النفسية واألحاديث التي تحتاج لنبش في دواخل الشخوص ،بفل يزيفد
علففى ذلففك أننففا نعلففم أنهففا أحاديففث يففتم إغالقهففا بالكامففل ويرفضففون
المجاهرة بها لكنَّها تخرج من الالوعي على هيئة ذكريات.
الر صاصة منذ خمفس سفنوات ويفتقلّ ص
"في جسده الهزيل تكبر ّ
جسده ،لكنّه ال يندم قط على قراره في ذاك اليفوم ،فهفو يففرح بألمفه
كلّما انثال ّ
ص غير الذي أنقذه من رصاصة الجندي القاتل أو
الطفل ال ّ

185

ما يسميه النّاس بحفّار القبور ،فقيل عنه أنّه متخصفص ففي مالحقفة
ص غار الغتيال المستقبل.119
أرواح األطفال ال ّ
ومحمد المحتفظ برصاصة كان من المفتفرض أن تفذهب بطففل إلفى
الضفة األخرى من العالم ،يمشي حياته سعيدًا بألمه الناتج عن سكنها
ف مفن الفقفر الفذي يجعلفه يمفوت
لجسده الهزيل ،وهي بالنسفبة لفه أخف ّ
كل ثانية يتنفس فيها ،ويرقب عجزه وهو يتمشى في مالمح أهل بيته
على هيئة جوع.

قفرر أن
محمد الذي التقط
دينفارا ورقيًّفا مفن ثقفب بفداخل حقيبفة باليفة َّ
ً
يفتشها فجأة فقرر أن يشفتري بفه لزوجتفه طعا ًمفا ،الطعفام الفذي يفراه
يتألأل كحلم وردي في عينيها كلما شردت.
وفي لحظة خاطفة ذات ليلة حالكة قرأ في عينيّهفا قبفل أن تخفيهمفا
مجددا ،أنّها تشتهي شيئا مختلفا لم يدخل بيتهم منذ أشهر .ظ ّل يقلّفب
ق على مرتبة اسفنجية وزوجته إلى جانبه ،فف ّك ر في
رأسه وهو مستل ٍ
أشياء كثيرة ليلبّي رغبتها الدّفينة؛ ف ّك ر أن يستدين ولكن من أين يفي

 - 119عياد سعيد ،بقايا "،المهمشون" 2021
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بالدّين؟ نظر في خاتم زواجه فقاوم إغراءه فهفو آخفر مفا تبقفى مفن
يففوم الفففرح .يتقلّففب مف ّفرات ومف ّفرات فففي جسففده ،فيففزداد يأسففا وبؤسففا
وحسرة ".عياد سعيد"
يمفر بفه شفخص محمفد مفن ظفروف صفح ِيّة واجتماعيفة
من خالل ما ّ
قاسية ّإال أنَّه يسعى جاهدًا إلى تخفيف القسوة عن زوجت ِه.

الزوجة:
فقيففرة لكففن ثريففة بكرامتهففا ،مففن خففالل كلماتهففا التففي قالتهففا لزوجهففا
لحظة فتحها للكيس" :هل نحن بقايا يا محمد لنأكل البقايا"؟

نافذة:
نعود لالقتباس لفاتحة النص القصصي؛ "الفقر ال يتزوج فقرا" ،لنج َّد
أن الفقر األول فقر المال والثاني فقر الكرامة.

يقول الكاتب الفرنسي "ألبير كامو" في فلسفة الفقر :الحقيقة انني لفم
اتعلففففم الحريففففة مففففن كتففففب مففففاركس وإنمففففا تعلمتهففففا مففففن الفقففففر.
سا في الحرية بفعل ما تعانيفه وزوجهفا
وهنا زوجة محمد تعطي درو ً
187

ضا إلى النظر إلى الواقفع مفن مسفافة
من فقر ،وقد عمد القاص هنا أي ً
سا فلسفيًّا ونفسيًّا عميقًا إليصال الداللة الالزمة مفن
صفر مستخدما نف ً
خالل اللغة الوصفية في القصة.

والبحففث فففي العدالففة االجتماعيففة التففي هففدف إليهففا كاتبنففا مففن وراء
كرامففة اإلنسففان مففن خففالل حقوقففه ومففا يكمففن مففن ورائهففا فففي تففوافر
فرص الحياة باعتفدال ونففي الظلفم االجتمفاعي الفذي يقفع علفى أففراد
المجتمع نتيجة ظروف ملحة أثرت علفى النفواحي االجتماعيفة ففالفقر
يولد الكثير من اآلفات ألن القيمة االجتماعية للفرد تتحقق مفن خفالل
العدالة االجتماعية والحرية اإلنسفانية التفي تعفد الركيفزة األولفى لهفا،
وفلسفففة الفقففر هنففا " يشففير إلففى االفتقففار إلففى تففوفير المففوارد الالزمففة
لتحقيففق مسففتوى معيشففي مقبففول مففن خففالل مسففتويات إنفففاق فعليففة:
ويالزم الفقر الحرمان الناجم على االفتقار إلى الضفروريات والعجفز
عن المشاركة الفعالة في األنشطة الحياتية
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إن فلسففففة اللغفففة الوصففففية ففففي قصفففص "المهمشفففون" هفففي الوسفففيلة
األولى للمتلقي من خالل لغة وأسلوب الكاتب سعيد عياد في مجموع
قصصففه الواحففد والعشففرين ،وبمففا أن عيففاد يعتبففر مففن مفكرينففا الففذين
حففازوا علففى اهتمففام محلففي وعففالمي ،فلففيس غريبًففا عليففه أن يصففور
مشففاهده مففن منظففور فلسفففي وواقعففي قريففب مففن الحيففاة والتجربففة
المعاشة الخاصة لديه وهو أحد الذين عاشوا المتغيرات التي حصفلت
على شعبنا منذ عقود ،وحتى ال يبتعد عفن قفارئ الفنص بطرحفه مفن
خالل الوصفف باللغفة وفلسففته " فمفهفوم اللغفة عنفد فالسففة اليونفان
تعنفففي حمفففل أفكفففار مختلففففة ومتباينفففة حفففول الفهفففم العفففام لمعنفففى
اللغة"*.
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ً
مستقال "عن المذهب الفلسفي ،بل كان من أجل
والبحث فيها لم يكن
ترسيخ ما تذهب إليه مذاهبهم الفلسفية في كثير من األحيفان ،فاللغفة
أهم وسيلة لتوصيل األفكار لآلخرين"122

- 121وزارة التعليم العالي ،الجزائر ،جامعة األخوة ،كلية اآلداب ،محاضرات في مادة فلسفة اللغة ص4
وص.5
- 122محاضرات في مادة فلسفة اللغة ،السنة الثانية ليسانس ل،م،د .ص.5
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وال بد من الذهاب لإلشارات التي تعامل معها سعيد عيفاد ففي منطفق
لغته من أجل المساهمة بفك شفيفراتها التفي تعتمفد علفى المنطفق ففي
وصف الحدث وتعامل الشخصيات مع مجرياته والتي يعتمدون على
ذلفففك مفففن خفففالل صفففدق ومنطففففق لغتفففه التفففي عكسفففتها قصففففص "
المهمشففون" وكأنهففا تحمففل فففي طياتهففا علففى شففيفرات رسففائل تحتففاج
لحركة بسيطة من أجل فكها والعمل بمنطق الخطفاب اإليجفابي الفذي
يتسففع ألكبففر فئففة مففن النففاس والقففراء المسففتهدفين فففي محاولففة جففادة
لصحوتهم من خالل هندسة المعنفى بعمفدان فوالذيفة جميلفة تنبفع مفن
لغتفه الشفففافة التفي تففنم عفن شفففافية شخصفيته وأبطففال قصصفه لرسففم
معنى جميل من خالل لغته على اختالف مستوياتها وتوجهها.
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قصة قاع المدينة
وتكومهم في قاع المدن تتكفاثر
الفقراء الذين يذهبون مع ريح الطبقية
ّ
أحالم أطفالهم هناك فيصبح القاع مزدح ًما فيحاولون الصعود للسطح
في محاولة منهم إلنقاذ ولفو حلفم واحفد مفن أحفالم أطففالهم ،وهفذا مفا
صة قاع المدينة.
فعله بائع الكعك
المتجول في ق ّ
ِّ
نقفففف عنفففد اللغفففة الوصففففية وجوانبهفففا الفلسففففية ففففي بعفففض المقفففاطع
المصورة في قصة قاع المدينة المأخوذة من واقع معاش.
ّ
(هففو تففرك خلفففه كومففة لحففم مففن الصففغار ،الففذين مففا نفاموا إال علففى
حكاية خرافية)
بالعادة ينام الطفل بعد أن يتناول طعام العشاء بعد ساعات من اللعفب
والمرح ،لكن في هفذه الحالفة ،الحالفة التفي تتكفاثر ففي القفاع مفوطن
الفقر ينامون فقط على حكايفة خرافيفة والحكايفة الخرافيفة كمفا أشفرنا
فففي تحليلنففا لقصففة "المشففعوذة" هففي الحكايففة الموجهففة لألطفففال غالبًففا
وتكففون شخصففياتها ففففي الغالففب حيوانفففات ناطقففة وتعطفففي ً
أمففال مفففا
وراحة نفسفية عنفد المتلقفي ،لكنفه منطقيفا غيفر صفحيح ،وقفد يسفتنتج
منها حكمة وأعتقد أن الحكايات التي كانوا يتناولونها قبل النوم هفي
مففن النففوع الففذي يمففدهم باألمففل بغ ف ٍد أفضففل يففنهض بهففم مففن القففاع.
القفاص معانفاة األطففال مفن الجفوع بجملفة
وفي هذه الجزئية اختصر
ّ
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واحدة "ما ناموا إال على حكايفة خرافيفة" .وهنفا يكمفن التلفذذ بفالعمق
فففي اإلبففداع عنففد عيففاد فففي اختصففار السففرد واعطائففه طففابع العمففق
النفسففففففففففففي ووضففففففففففففع فففففففففففففي قالففففففففففففب فلسفففففففففففففة الصففففففففففففورة.
"مثفففففففففل ضفففففففففباع توغلفففففففففوا ففففففففففي قلفففففففففب بفففففففففائع الكعفففففففففك"
إنَّهفففم السففف َّكان الفففذين أغفففدقوه بنظفففرات االحتقفففار واسفففتهجنوا صفففوته
الففدخيل علففى شمسففهم الصففافية وأجففوائهم الرائقففة ،إنَّهففم الففذين أغلقففوا
النوافففذ أمففام حلمففه بالجنففة التففي تجففري فيهففا السففعادة كاألنهففار ،إنَّهففم
ضففا رجففال الشففرطة الففذين انففدفعوا إليففه ليزيلففوه وكأنففه قمامففة هففذا
أي ً
العالم األخيرة.
مثل ضباع تو ّ
غلوا في قلفب بفائع الكعفك ،ويتر ّجفل رجفال شفرطة
الرجل ،وتطويه أيفديهما دون
الرعب ّ
مدججان من سيارتهم .فيسلب ّ
مقاومة ،ويسأله أحدهم في تن ّم ر:
_ لماذا خرجت من بئر المدينة؟
ير ّد البائع في خوف واستعطاف:
_ أريد أن أعيش.
_ في البئر يمكنك أن تعيش.
_ أطفالي يحلمون والبئر شحيحة مزدحمة بأمثالي.
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لو ث ال ّ
شارع.
_ إنّ ك ت ُ ّ
_ سأنظفه.
ظف ّ
إال برحيلك"
_ ال َي ْن ُ
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قصة بائع الكعك
قام الكاتب باستخدام لغته التي هفي جفزء ال يتجفزأ مفن عالمفه الممتفد
إلى القارئ الذي جعله يسير مع خطوات بطل القصة من خالل لغتفه
الوصففية العاليففة ،بففل جعلنفا نشففعر بففألم بفائع الكعففك البسففيط المه َّمففش
الذي حكفم عليفه بفأن يعفود للقفاع مفن خفالل لغتفه التفي تسفلطت علفى
أفكار البطل على عكس ما يراه الفالسففة "أن العقفل لفه الفضفل علفى
اللغة ،وإذا نظرنا إلى العقل على أنه لغفوي ففي طبيعتفه وبنيتفه تبفدوا
الكلمات واألفكار تمثيال للعالم ،ويمكن القول أن المفهوم الشفائع للغفة
والعقل أصبح هو المعيار فاعتبرت اللغة والعقل وجهين لنفس العملة
" 124فال مدينة تتسع لصفوته الفذي يصفدح ليلبفي أحفالم أطفالفه وهنفا

 - 123سعيد عياد ،المهمشون ،2021،قصة بائع الكعك
- 124ما الجديد في فلسفة اللغة؟ ،ستيفن جيز ،ترجمة زياد الحازمي ،فقه تدبير المعرفة.2020 ،
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تحديفففدًا اسفففتعان الكاتفففب بلغفففة تعبيريفففة فلسففففية لهفففا دالالت عميقفففة
وموجعة تبدو سهلة وسلسفة لكنهفا معقفدة السفتيعاب عقفل المفار علفى
هفذه الجملفة التفي تبعفث فينفا كفل الوجفع الفذي ففي الكفون!! .وهفذا مففا
أضافه واختلف عفن غيفره الكاتفب ففي قصفص " المهمشفون" والتفي
تعتبر إضافة له ال عليه.
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قصة الديك والقرية

إن التعامففل والتعففاطي مففع الكلمففات والجمففل داخففل الففنص القصصففي
تبدو بشكلها األولي على أنها كلمات وصفية سلسة ومنطقية متعارف
عليهففا وسففرعان مففا نكتشففف أنهففا أكثففر تعقيففدا مففن غيرهففا ،وهففذا مففا
جعلنا نذهب إلى فلسفة اللغة عند الكاتب والمفكر الفلسطيني سفعيد
عيففاد فففي محاولففة لتفكيففك الففنص وتحليلففه عبففر مفاهيمنففا المتواضففعة
التففي اكتسففبناها مففن مراجففع عربيففة ومحليففة وعالميففة فففي محاولففة
لتبسففيط مففا جففاء فففي نصففوص " المهمشففون" التففي فيهففا مففن الجمففل
المتخفية التي تحتفاج وقففة أمفام تلفك األوصفاف التفي أضفافت للفنص
أسلوبا مختلفا ونوعيا غير معتاد في القصة المحلية القصيرة.
ونعلم أن كثيرا مفن تفاصفيل المعلومفات عنفد عيفاد غيفر مكتملفة بفل
استطاع بأسلوبه وخبرته أن يخبأه بين السفطور دون الشفرح المففرط
خاصة أننا نعيش في القرن الواحد والعشفرين وأصفبحت ثقاففة الففرد
أوسفففع ممفففا نتخيفففل مفففن خفففالل اطالعفففه الواسفففعة واكتففففى الكاتفففب
بالفالشات من خالل التعبير الوصفي ليجمع بين فلسففة اللغفة وفلسففة
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العقل وارتباط ما يدور من حول أبطفال " المهمشفون " بالعقفل ليقفوم
بدوره بحالة من االسترجاع والتمثيل العقلي ثم اللغوي.

اللغة -------------------------------التعبير --------------------
---------العالمالفالشات -----------------------فلسفة اللغة والعقفل--------------
-----التمثيلاإلسفترجاع..........................التمثيل الفذهني -----------------
--------النتيجة

"قصة الديك والقرية "

في قريتنا النّائية ال شاغل للنّاس سوى ديكنا اللعين ،وهو بالنّسبة لهم
سفراء وال ضّفراء ،ففال يفدّخرون شفتيمة ّ
إال ويصففوه بهفا،
واحد في ال ّ
فحين يصيح في غير موعده ،يحت ّج أهل القريفة ويشفتموه ،فيقولفون
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في فزع :متآمر وابن حرام ،وحين يسفكت يقولفون :خفائف وجبفان،
مرة أخرى ،يهلّلون ويرقصون ،ويقولون :أصيل وابن
وحين يصيح ّ
حالل .هكذا هم فال تعرف لهم وجها من ظهر وال رأسا من قاع.
أن الففدّيك ال يصففيح ّ
الغريففب ّ
إال بعففد منتصففف الّليففل ولففيس عنففد
الفجر .في البداية احتار النّاس ،ال ّديّكة تفيق عند الفجر وتصيح تد ّق
ناقوس اليقظة ليفيق النّاس مع اقتراب طلوع النّهار .فقرر أحدهم أن
يستطلع أمر الدّيك الغريفب ،فخفرج صفامتا متسفلّ ال ففي ليلفة ال قمفر
مفرات وسفكت.
فيها ،فتربّص للدّيك قرب قنّفه ،فصفاح الفدّيك ثفالث ّ
الرجفل حواليفه ففال شفيء مختلفف فالقريفة هادئفة والنّفاس ففي
تلفّ ت ّ
ظن في البداية ّ
فراشهم هاجعينّ ،
أن جوعا يصيب الدّيك في مثل هذا
الوقت من الّليل فقرر أن يحمل إليه في اليوم التّالي طعاما ويلقيه في
القن خفية فلع ّل ذلك يفيد.
ّ
لكن الدّيك ال يسكت .وصار صياح الفدّيك ففي غيفر موعفده ولفثالث
ّ
صفباح
مرات فقط ،حديث أهل القرية في المضافة
والط رقفات ففي ال ّ
ّ
فالرجال مثل النّسفاء يجتهفدون ويحلّلفون ،فكبيفر المضفافة
والمساءّ .
يقول :هذا الدّيك متآمر ابن حفرام ووراءه شفيء جلفل فيصفيح عنفد
منتصف الليل ليستدعي الذّئب.
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صدّق النّاس ما قاله كبيرهم ،لكنّهم لم يجرؤا علفى المطالبفة بفذبح
الدّيك رهبة من سفطوة جفدتي صفاحبته التفي يصففها كثيفرون بمائفة
رجل ،إن قالت فعلت ،وإن فعلت أوجعت .الفدّيك عفرف مفا تداولفه
ّ
والط رقففات وعنففد النّبففع ،ففففي القريففة ال أسففرا ر
النّففاس فففي المضففافة
وللحيطففان آذان .فقففرر أن يقلّففل عففدد صففيحاته إلففى اثنتففين .فخافففت
أن مرضا أصابهّ ،
إال ّ
جدتي ّ
أن ذلك لم يحدث .ثم قرر الدّيك أن يقلل
صياح في الليلة التاليفة .فهلّفل النّفاس
صيحاته إلى واحدة ثم اختفى ال ّ
وفرحفففوا الختففففاء صفففياح الفففدّيك ،ورددوا :لقفففد خفففاف الفففدّيك مفففن
االحتجاج وارتعب .وخرجوا إلى القن ليشمتوا فيه ،فلم يجدوه فقالوا:
أكله الذّئب وانتهى األمر.
ثالثة أيام طويلة والقرية ت ُطفئ أسرجتها باكرا وينفام النّفاس ففي
فراشهم هانئين ليس في رؤوسهم سوى متعة الليل وحصفاد النّهفار.
ّ
وكأن خسفا أصفاب
الرابعة هبّ النّاس من نومهم فزعين
وفي الليلة ّ
القرية فأصبح عاليها سافلها ،فالقرية قُلبت رأسا على عقب ،فالذّئب
يزرع الموت في الحواري واألزقة ّ
والز رائب ولم يبفق علفى ماشفية
أن نفومهم ّ
سفر هفذه الكارثفة ،فعلمفوا ّ
الطويفل
أو طير .فسفأل النّفاس ّ
طمففأن الفذّئب ّ
أن الفدّيك إ ّمففا مففات أو ذبحففوه فوقففع مففا وقففع .خرجففت
جدتي صاحبة الدّيك على النّاس غاضبة تصيح فيهم:
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 يا لقرية أضاع أهلها ديكهم فناموا فاغت ُ صبوا في عقر دارهم.فف ّكففروا وتففدبّروا ثففم قففرروا أن يففذهبوا إلففى سففوق الدّيكففة ليشففتروا
واحدا بديال عن ديكهم .فرفضت كف ّل الدّيكفة أن تفذهب معهفم .وقفال
ديك ألمعي لهم:
 ليس لكم خيار سوى ّأن أحدكم يصير ديكا.

يعيدنا الكاتب سعيد عياد في قصته "الديك والقرية" إلى حكايفات
الموروث الشعبي والتي تفدخل فيهفا الخراففة ،وكمفا هفو متعفارف
عليه ،كتبت القصة بأسلوب بسفيط ال يوجفد ففي لغتفه أي صفعوبة
لتسففهيل تناقلهففا وترديففدها بففين أفففراد مجتمعففه ،سففوف نقففف عنففد
شخوص القصة أهل القرية ،والديك ،وكل شخصية في قصته لها
دالالت وترمففز إلففى بعففد آخففر مففن اللغففة المباشففرة التففي اعتففدناها
وتعتبر متداولة دون اللجوء حتفى بفالتفكير ،فقفد أوصفلتنا لفه لغفة
القففاص فففي الفلسفففة الوصفففية إلففى العديففد مففن المعففاني والترميففز
الففذي أشففار لففه مففن خففالل الففديك وأهففل القريففة والجانففب الفلسفففي
لهما.
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أهل القرية:
ومثل أهل القرية في قصة " الديك والقرية" المجتمع التقليدي الفذي
يففرفض أي تغييففر أو تجديففد وال يتوافففق مففع موروثففه مففن العففادات
والتقاليد ،والذين رفضوا أن يتأقلموا مع فكرة صياح الديك في غيفر
موعده َّ
فجرا ،وففي ذلفك
ألن موروثهم في الحياة مدعَّم بصياح الديك ً
دالالت كبيرة لبدء العمل وطلوع النهار والصفالة ثفم اإلفطفار وحمفل
الوقففت علففى محمففل الجففد والجهففد ألجففل االسففتمرار فففي تنفيففذ المهففام
طلبًفففا للعفففيش بكرامفففة واسفففتقرار ،ويفففنعكس هفففذا علفففى المجتمعفففات
القروية والتقليدية في بلداتها وأماكن تواجدها والتي ترفض مثل هفذه
التغييرات األنها تخالف العادات والتقاليد ونظام الحيفاة ببسفاطته ففي
ففاض جميفففل ودون تعقيفففد أو خفففروج عفففن المفففألوف.
إشفففارة إلفففى مف ٍ
الديك:
أنها الحكاية الشعبية الممزوجة بالخرافة ،قام القاص سعيد عياد بمنح
الففديك صفففة اإلدراك ،فقففد أدرك مففا يتداولففه أهففل القريففة حولففه مففن
أقوال وما توصلوا إليه بعد مشاورات من قرارات فغاب حزنًا وربما
على فهمهم الخاطئ له ،سخ ً
طا على عدم تقديرهم لتضفحيته هفو ومفا
اعتاد عليه من صياح مع الفجر إلفى توقيفت مفن المفتفرض أن يكفون
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قسفرا ففذهب
فيه مرتا ًحا ألجل أمانهم وسالمتهم ،أو ربما جفاء غيابفه
ً
فدا ًء لسوء فهمهم.
والففربط هنففا بففين صففياح الففديك وشففروق الشففمس الففذي اعتففدناه فففي
الميثولوجيففا اليونانيففة لففذلك كففانوا يوحففدون ويربطففون بينففه وبففين الففه
الشففمس عنففدهم أبوللففو ،لكففن الكاتففب عيففاد مثففل مففن خاللففه الصففحوة
واإلدراك لكففل مففا يففدور مففن حولففه .وأمففا الجانففب الفلسفففي فففي اللغففة
الوصفية للقاص الذي رمى من خالل العبرة إلى عدم إدراك أهميفة
ما لفدينا مفن نعفم ،وعفدم إطفالق األحكفام العبثيفة غيفر المدروسفة أو
المفهومففة ،وبففأن التغييففر فلسفففة علينففا أن نتقبلهففا وأن الفرصففة قيمففة
ضا تؤدي إلدراكها.
يستدل بها العقل ولها فلسفة أي ً

قصة درك الرؤوس

العنوان "درك الرؤوس" هو الباب الذي سندخل منه إلى فلسفة اللغفة
الوصفففية عنففد القففاص ،فللمصففطلح المبتكففر هففذا دالئففل شففائكة تحففيط
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بالنفس البشر ِيّة وتجرح مفن يحفاول االقتفراب منهفا َّ
لكفن الفدماء التفي
تسيل تش ِ ّكل حك ًما يضاف إلى كتاب الحياة.
بالرجففل ّ
الطيففب لكف ّ
فن رجففال الحكومففة كففانوا
ظ ف ّل النّففاس يصفففوه ّ
أن طيبته ما هي ّ
يظنّون ّ
إال قناع يُخفي وراءه أمرا خبيثا .وذا ت يوم
تربّصوا له فاعترضوه وهو في طريقه إلى العمل.
سأ َل في قلق:
َ
 من أنتم؟قالوا في ِكبر:
الرؤوس.
 نحن درك ّسجن شبحوه على بفاب
ثم أخذوه ولم يسمحوا له بسؤال آخر ،وفي ال ّ
ّ
الزنزانة مربوطفا بأسفالك مجدولفة وأوقففوه علفى علبفة معفدن رفيعفة
صغيرة ،وثبّتوا على جبهته وبين الباب قلم رصاص مدبّب .ثفم سفأله
المحقق:
 لماذا حلمت الليلة الماضية؟ -لم أحلم.
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_ تكذب

125

إذن نفهففم ممففا جففاء فففي لغففة الوصففف لقصففة "درك للففرؤوس" أن
مفهفوم الففدرك كمففا هففو متعففارف عليفه فففي اللغففة بففالمعنى الففذي أراده
س ف َك ِري ِة ت ُ َحففافِ ُ
القففاص هففو" :قُففواتُ ال ُّ
فن ال َعففا ِ ّم،
شف ْفر َط ِة ال َع ْ
ظ َ
علَففى األ ْمف ِ
ص فِي ُّ
الفار والمجرم"126.
ق َوالبَ َوادِي ،إلدراكهم
َوبِاأل َخ ِ ّ
ّ
الط ُر ِ
أي الفففذين يفففدركون المجفففرم الففففار وموضفففعهم ففففي القصفففة وكفففأنهم
يجيبون طرقات الرؤوس وينبشفون عفن أفكفار وأحفالم خفيفة تجعلهفم
يوقفون الحلم ويكتمون أنفاسه ويجبرون صفاحب الفرأس علفى نففض
رأسه أمامهم ليعاينوا أحالمه أو ليعدموها.
والحلم هو فعل ال إرادي فال يمكن ألي إنسان أن يتح َّكم في صنبور
أحالمه ،وحده الالوعي يفتح الصنبور ووحده يغلقه.

- 125رؤوس الدرك عياد سعيد
- 126معجم المعاني الجامع.
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_ لماذا أكذب ال شيء لدي نفاقص بفضفل ّ
الفزعيم ألحلفم بفه .الخبفز
متوفر ،والعالج متوفّ ر ،والكسوة ال مثيل لهفا ،وأتكلّفم بمفا ففي قلبفي
وقت ما أشاء ،فال أكتم كالما مهما كان ،وفي الليل أع ّد النّجوم وفي
النّهار أع ّد حصى ّ
الط ريق ،وهللا ما اشتهيت شيئا ّ
إال وجدته بين يدي
فلماذا أحلم وبماذا سأحلم؟
 تكذب. أحب العمدة. تكذب. أكره العمدة. كذب ....ماذا قلت؟ قلت أكره من يكره العمدة.تهامسوا وقال أحدهم لزمالئه:
أشك ّ
 لنحرره ونتعقّبه من جديد فإنّي ّأن أحدهم قابع في رأسه
وهو يحلم عنه ،وعلينا أن نتحقق من ذلك
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 وأن نصل لزمن نكفون فيفه مسفؤولين عفن الفعفل الفذي يحفدثفي داخل رؤوسنا أثناء نومنا ومن الالوعفي ودون إرادة فهفذا
زمن ما فوق الديكتاتورية.
 نحاسفففب أحيانًفففا علفففى كلمفففات تخفففرج منفففا دون إدراك وعلفففىتصرفات نفعلهفا دون وعفي ولكفن هفل سفبق وحاسفبك أحفدهم
على حلمك؟
 يحففذرنا القففاص مففن درك الففرؤوس الففذين يصففادرون أحالمنففاليقتات على فراغ رؤوسنا الكبار.

قصة المجنون
في هذه القصة قد يكون المجنون فردًا وقد يكون اثنان في واحفد وقفد
يكفون إنعكفاس آلخففر ،وقفد يكففون حالفة تنتقففل مفن أحففدهم إلفى اآلخففر
بالعدوى ،في النهاية هو مجنون ،وهو في قصة عياد يمثل بطل هفذه
صة.
الق ّ
فاص لنقففل المشففاعر قبففل الفكففرة
اللغففة هنففا لغففة سففرديّة ،س ف َّخرها القف ّ
للقارئ ،لغة قادرة على التواصل مع المخيلة والتو ّ
غل في الذات.
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كان واضحا أنّه نزيل في المشفى ،فاقترب محمد منه أكثر وسفأله
الرجففل وهففو يففواري عينففه قلففيال .فهففم محمففد خجففل
اسففمه ،فابتسففم ّ
الرجل فدّس يده في جيبه وأخرجها مطوية ،ثم مدّها يلتقط يد الواقف
ّ
أمامه محاوال نقده مبلغاّ ،
إال ّ
أن النّ زيل سحبها بسرعة ،ثم اسفتدار
وراح يبكي .ندم محمد على ما فعل ،وهمس لنفسه :ربما جرحفت
مشاعره ،لماذا فعلت هذا؟ كنت أريد أن أساعده فقط .واعتذر يقول
له :لم أقصد شيئا سامحني"128.
وتتمثل فلسفة الوصف للشخوص في قصة " المجنون من خالل:
شخصية محمد:
لم يذكر القاص مباشرة صفات الشخصيّة ليترك لنا من خفالل بعفض
المشففاهد صفففاته وطبيعتهففا ،فمففن مشففهد اقترابففه مففن سففور المشفففى
وتلصصه على ما خلفه من حكايات وأسرار نفهم أنَّه شخصيّة محبّفة
عا ما.
لالستطالع وفضوليّة نو ً
ومفففن مشفففهد عرضفففه المفففال للمجنفففون نفهفففم أنَّفففه شخصفففيّة عاطفيّفففة
وكريمة.
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ومفففففن مشفففففهد احتضفففففانه لفففففه نفهفففففم أنفففففه شخصفففففية متواضفففففعة.
ومففن مشففهد صففراخه بعففد اكتشففافه لهويففة المجنففون ،ومعرفففة قصففته
ندرك أننا لفم نفهفم أبفدًا شخصفيته!! وبفذلك يكفون القفاص قفد أضفاعنا
بين كل هذه الشخصيات التفي فيهفا تنفاقض وإثفارة لمعرففة مفا تخفيفه
وراء هفذا الفتقمص ،فقففد تالعفب القففاص بفذكاء وركفز علففى كفل هففذه
المشففاعر مففن خففالل السففرد ليوصففلنا إلففى مففا فكرتففه ومففا يرمففي مففن
ورائها ،ودون سفابق إنفذار يجعلنفا ففي حيفرة مفن يكفون محمفد؟ أهفو
النصف الموجود خارج السور ،أم الكل الذي شطر إلى نصفين عقفل
المجنون؟
هبط محمد على األرض يجثوا على ركبتيه واستسلم لنوبة بكاء،
ثم نهفض منكبّفا يعفانق خالفدا ،وكالهمفا غرقفا ففي الفدّموع .لفم يفهفم
سر الموقف الغامض.
رفيق محمد ما يجري ،فسأله ّ
كف يده وقال
أنزل محمد يديه عن صدر خالد مكتفيا بعقد كفه في ّ
متهدّجا:
_ إنّه زميلي خالد في المدرسة اإلعدادية قبل أكثر من عشرين عاما
فلماذا هو هنا؟
س ال أال يأتي على اسمه وقال:
تردد الحارس قليال ثم همس متو ّ
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_ إنّففه هنففا منففذ سففنتين أتففوا بففه وكففان يعففاني مففن اكتئففاب مففزمن
ويتصر ف كما شخصين متناقضين لكنّه لم يفقد ذاكرته .لقد صدموه
ّ
حينما وافقوا بعد شهور عدة على تعيينه ماسح بالط في مكتب الباشا
الذي وشى به لسف ّجانيه عنفدما كفان ففي المدرسفة مقاومفا ،هفو يظف ّل
يردد ذلكّ ،
لكن أحدا هنا لم يصدّقه فالجميع يقولون :إنّه مجنون.
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شخصيّة خالد:
باختصار هي أحاسيس المظلفوم حفين تنتهفي كصفرخة حبيسفة خلفف
األسففوار ،هففي الحريففة حففين يسففير الظففالم علففى قففدمين وسففاق ويظف ّل
حبيس أفعاله الظالمة.
نظرة على فلسفة الشخوص:
القاص من الشخوص أن تكون واضحة وغامضفة ففي آن واحفد
أراد
ّ
ووضعها بقالب حفزين وموجفع ألنَّفه يفدرك أن الوضفوح وحفده يقتفل
الحركة في عقل القفارئ والغمفوض وحفده يجعلهفا عشفوائية ،فجعلهفا
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بين البينين ليزرع التساؤل ليظف ّل دافعًفا للحركفة باسفتمتاع ففي عفوالم
النَّص.

قصة فوضى الروح

يففا لهففا مففن ليلففة قاسففية حالكففة ،األصففوات المجهولففة ال تختفففي،
فيغيففب صففوت ويففأتي صففوت آخففر ،هففذه المف ّفرة تتقاذفففه وهففو نففائم
األصوات بقوة ،صوت من بعيد يهتفف " :هفي مجفرد لوحفات بعهفا
وال تتردد ،كما رسمتها سابقا يمكنّ ك أن ترسم بديلها ،حفين رسفمتها
كنت تُخلّد الحجر والمقاومة ،فماذا كانت النّتيجة؟ ح رية ليسفت لف ك،
وكمففا قففذفوك خففارج زمففانهم ال تجعففل لحففريتهم ّ
الزائفففة ذاكففرة".
يتقلّ ب في فراشه فيأتيه صوت آخر" ":اصح يا أحمد ،اففتح عينيفك،
ال تبعها ،ال تبعها إنّها ذاكرتنا " .لكنّه كيف ينسفى ذاك المشفهد يفوم
سفري
كان واقفا في المكتب الوثير بين يفدي مفن امتطفى ال ضّفباب ال ّ
وهففبط علففى األرض وصففار كبيففرا بفعففل ذاك الحجففر الخالففد فففي
اللوحة الفنيّة؟ وسأله حينها:
ما هذا الذي يسيل على األرض يا أحمد؟
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قال:
_ قطرات من ألوان الّلوحة؟
ر ّد الكبير المخملي مقهقها:
ّ
أتظن أ ّن بالخربشات يتحرر اإلنسان؟*
 -امسحها وامضي.
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وال بد هنا من ترتيب الروح لمفا فيهفا مفن شوشفرة وعفدم انسفجام
وترتيب مع كل هذه الفوضى التي سنقف عندها حت ًما.
صة فبطلها كما يتضح مما جاء في مدخلها أنه فنَّان
وأما هذه الق ّ
اتَّخذ المقاومة ًّ
ي لونًفا ففي لوحاتف ِه .يمف ُّر بضفائقة
خطا والمشه ُد الح ّ
نفسفففيّة تدفعفففه لبيعهفففا ،لكنَّفففهُ يصفففدم بالحاضفففر الفففرافض لألمفففس،
الحاضر العاري من ماضي ِه ومن مستقبله.
صة" فوضفى الفروح" تحتفاج
إن بعض المشاهد والمقاطع في الق ّ
لوقفة حقيقية من أجل إدراك فلسفة اللغة الوصف ِيّة فيها:
"األصوات المجهولة ال تختفي ،فيغيب صفوت ويفأتي صفوت آخفر،
المرة تتقاذفه  -وهفو نفائم -ا ألصفوات بقفوة ،صفوت مفن بعيفد
هذه ّ
يهتف " :هي مجرد لوحات بعها وال تتردد"
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لقد سبق وذكرت ففي الفصفل األول الفذي تنفاول المكفان ففي الدراسفة
أهمية الحركة وتأثيرها على الشخصية في الحيز الموجفودة فيفه وهفا
أعففود لتنففاول "مشففهد حركففي" ذو تففأثير نفسففي علففى الشخصففية مففن
خالل لغة الوصف عند الكاتب عياد الذي أبدع في ذلك من خالل مفا
جاء أعاله.

فاألصوات التي ال يعرف الفنان هويتها تتنفاوب علفى اقفالق منامفه،
وقذفف ِه مففن فكففرةٍ إلففى فكففرة ،الصففوت البعيففد يأتيففه مطالبًففا إياهففا ببيففع
لوحات ِه دون تر ّدِد ،وتتفوالى بعفد ذلفك األصفوات الخارجيفة والداخليفة
ضا عن البيع.
بعضها إلقناعه بالبيع و البعض اآلخر لردعه أي ً
تقنعه األصوات مفن بفاب أنَّهفا لوحفات لفم تفؤدي إلفى شفيء ،أرد مفن
الحرية لكنَّها حر ِيّة ليسفت لفهُ كمفا قفالوا ،وعليفه أن ال يعطفس
خاللها
ِّ
ُّ
تستحق أن يكون
الشرعية لحرية اآلخرين الذين نبذوه وإنَّها حر ِيّة ال
لها ذاكرة ،أي تخليده لها يعطيهم قيمة وهفم ففي األصفل غفارقين ففي
يلتف على معاصمهم الحديد.
حربة حتَّى لو لم
القيود بال ِ ّ
ّ
الحفرة التفي
وفي المقابل أصوات تناديفه بعفدم بيعهفا ،إنَّهفا األصفوات
َّ
تريد أن تكون لها ذاكرة كي ال تنسى القهر والظلم واالستبداد.
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وخففارج هففذه األصففوات التففي تتالعففب فففي عقلففه يتففرك أراءهففا حففول
الحق بالفذاكرة الموثّقفة بفاللون فيعفود بذاكرتفه لحفديث دار بينفه وبفين
أحد المتفرفين ففي مكتبفه الفوثير ،الفذي لفوال الحجفر مفا صفار كبيفرا،
يعود للحديث الذي ه َّ
شم روحه عندما سفأله المتفرف عفن الفذي يسفيل
واستخف بعدما أجابه أحمد بإجابته ،كانت اللوحفة نديّفة
على األرض
ّ
بالدم تبكيه وتنزفه ،كانت وكأنَّهفا لحظفة الضفربة األولفى ،فلفم يعجبفه
ِ
مشففهدها وهففي تقطففر ألوانهففا علففى األرض ،فاسففتهزأ بففه وطلففب منففه
ففرر اإلنسفففان.
مسفففحها والمضفففي فمفففن وجهفففة نظفففره الخربشفففة ال تحف ِ ّ
"أمواج عبثيفة مفن الكفوابيس تحاصفره وتعبفث بقلبفه المضفطرم،
األو ل الذي أتفاه وهفو نفائم ،فقفرر أن
وال يدري كيف وافق ال ّ
صوت ّ
يبيع لوحاته أو يبيع ذاكرته".
لقد كان الصوت األول األش ّد ضغ ً
طا عليه فطاوعه ،سيبيع لوحاته أو
ذاكرته التي من المفترض أن تكون ذاكرة الجميع ،يجمعفه ففي كفيس
متذكرا تاريخه معها واقفا في المنطقة الفاصلة بين
كبير ويسير بها
ً
الحياة والمفوت علفى يمينفه طففل يقفاوم بفالحجر وعلفى يسفاره جنفدي
يصففف ّد المقفففاوم الصفففغير بالرصفففاص وهفففو الالمرئفففي بينهمفففا يجلفففس
الحرية.
بفرشاته وألوانه ليرسم الالعدالة في ظ ِّل انقشاع ِ ّ
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عندما بدأ بإفراغ اللوحات من داخل الكيس ،ظهرت ردّة فعلهفا وهنفا
القَّففاص جعلهففا ح ِيّففة تففرفض وتشففجب وتسففتنكر وتبك في وتقففاوم كمففا
فكرتها األم.
هففي لوحففة األم ،األم الرمففز َّ
والدة األبطففال التففي لففم يقهرهففا جنففدي
وظلَّففت تقففاوم وتقففدم البطففل تلففو اآلخففر ،يعف ّفز عليهففا أن تنتهففي علففى
رصيف السوق كسلعة معروضة للبيع ،صفوتها الخفارج مفن اإلطفار
يوجعه لكنَّه يتجاهله ونادى :ماضينا للبيع.

وهنففا يعففالج القففاص الوجففع بففالوجع وهففذا أسففلوب مففاكر فففي اسففتفزاز
المشاعر واستنفار العاطفة.
قرر البيع أزالوا ماضيهم مفن علفى األرصففة ال يريفدون
حتَّى عندما ّ
له البقاء أمام أعينهم ،فيعود أحمفد الفنفان للمكفان الفذي رسفم فيفه األم
لحظة صفعها للجندي ،لكنَّها أي لوحفة األم تظف ُّل هفدفًا لعفين القنَّفاص
المحتل فهفي وحفدها القفادرة علفى اظهفار جبنفه ،هفو لفم يسفاوم وهفي
تنففاثرت لكنَّهففا كففأي أم تنجففب ليففزداد عففدد المقففاومين والشففهداء تطف ُّل
على الحياة مجدَّدا كفكرة ال تموت ..ال تنتهي.
فلسفة المقاومفة والمفوت والحيفاة ،فلسففة األم الفكفرة التفي لفن تتوقفف
صففة الشففامخة ،القصففة
عففن توليففد البطففوالت تظهففر جليَّففة فففي هففذه الق ّ
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بالحريفة بفعفل
الحرة ،ماضفينا وذاكرتنفا وغفدنا الفذي سفيكون مشفرقًا
ِّ
ّ
الحجر واألم الرمز.

نعفففود للعنفففوان "فوضفففى الفففروح" ففففي البدايفففة نظف ّ
ففن أنَّهفففا الفوضفففى
صففة بأنَّهففا المحمففودة
المذمومففة لكففن نكتشففف بعففد أن ننهففي قففراءة الق ّ
ألنَّهفا طبيعفة يجفب أن تكفون ففي داخفل الفنفس البشفرية لتفدفعها علففى
تجاوز ك ّل األصوات التي تحثَّها على االنصياع للقيد وحتى لو مشت
بحرية.
مرة فستعود لقوتها بسرعة ،ترتب فوضاها الروح ِ ّ
خلفها َّ

قصة الشنفري...
صفة تتنفاول
هذه القصة نتناولها تحليليًّا من الصورة ِ
الكلّية لهفا ،هفي ق َ
جانب الظلم لفدى اإلقطفاعي حفين يفجفر ففي طمعفه ،وجانفب مقاومفة
العامة لظلمه.
سفرا ألنهفم أصفبحوا كفالقطيع الفذي ال يحفق لفه أن
يقاوم العامة الظلم َّ
يبتعد عن راعيه ،يقفاومون بالفدعاء وبالشفعوذة .وتتهفاوى الشخصفية
المتسلّطة أمام حشرة يراها يوميا وال يوليها اهتماما لحجمهفا
المخيفة
ِ
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الصففغير وتفاهففة قففدرتها علففى األذى ،تتهففاوى العظمففة أمففام مسففبب
بسيط تافه.
فكما جاء في قصة الشنفرى يتضح هذا الظلم الذي سرعان ما يسفقط
جراء بعوضة!!

"من وراء الجدار المتهدّم ومن بقايا ريح العاصفة يكبر صوت أجش
غليظ  :لقد أصبح تراب األرض عاريا فمن غير ال ّ
شفنفري يكسفيها.
الفرفض .بفرم
التفت محمود إلفى المتفربّص لفه،
فحفر ك رأسفه داللفة ّ
ّ
شفنفري شفنبه ّ
ال ّ
سفم ،وأشفعل غليونفه بفدخان الهيشفي،
الطويفل ،ثفم تب ّ
وم ّج بقفوة ونففث الفدّخان األسفود نحفو محمفود وهفو يهمفس :لقفد آن
أوانففك يففا محمففود ،وعنففدما تشففرق ال ّ
شففمس غففدا ،سففتكون أرضففك
أرضي وتصبح فيها أجيرا .وقفل راجعا إلى بيته.

تذ ّك ر محمود زوجته التي تركها في حالة مخاض ،فدار ففي خلفده
الرجوع إلى البيت .ما زالفت
أنّه سيفقد زوجته كما فقد أرضه فقرر ّ
ّ
صاعدة إلى البيت زلقة ووعرة ،ففراح يزحفف علفى يديفه
الط ريق ال ّ
على جفدار نحفو بيتفه فتلسفعه نتفوءات الحجفارة ،فتفزداد دقفات قلبفه
نبضا ،وتنفسه يصير أبطأ ،وجسمه كلّفه يفرتج وينفتفض ،فتخيّفل ّ
أن
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جبلي قد أطبقا عليه ،وعلى مبعدة قصيرة من بيته اعترضته عجوز
تقول له :زوجتك ماتت ،فال ّ
شنفري منع زوجتفه الدّايفة مفن توليفدها،
والنّسففوة وقفففن عففاجزات فماتففت .فينعقففد لسففانه ،وتصففمت الكلمففات
سماء ،ودون أن يدري ،أرجع بصره إلى
كلّها .نظر حواليه ثم إلى ال ّ
دار ال ّ
شففنفري القريبففة وهتففف بصففوت خفيففت :سففأخلّ ص القريففة مففن
رأسك يا شنفري .ومضى بجسد متثاقفل نحفو بيفت ال ّ
شفنفري ،كانفت
حالته الهائجة ال تخفى على شقيقته التي أتته ملهوفة ،فقد أوحى إليها
قلبهففا مففا عففزم عليففه شففقيقها فتلحقففه فففي خففوف وتتعث ف ر فففي حجففر،
وتصيح :ال تفعلها يا محمود .وتناجيه أن يرجع ،فينظر إليها يقفول:
انهضففي .وأخففذ يهففرول أكثففر صففوب بيففت ال ّ
شففنفري ،إال ّ
أن شففقيقته
سلة ،وتقفول لفه :قبفل أن تفذهب لل ّ
شفنفري ،خفذ
مرة ثانية متو ّ
تناديه ّ
أمانتك.
كالمها غامض ،ومع ذلك يرجع إليها .هي ما زالت منبطحة عل ى
األرض وتتففألّم ،فيرفعهففا بصففعوبة ،ينظففر إليففه وتنظففر إليففه فتتبففادل
عيونهما صمتا ،ثم تفتح شفقيقته عفبّ ثوبهفا وتسفحب إسفورة ذهفب،
وتقول له:
 خذ هذه وسدد دين ال ّشنفري.
فغضب يقول لها:
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 أتهينني يا زينب ،فتعطيني ما ِل ك؟تبكي زينب ،فتثير حزنه ويمسح دموعها ،وتقول له :
-

هذه أمانة زوجتك ،أعطتني إياها وهي تنازع المفوت ،بعهفا
وأعط ال ّ
شنفري دينه واحمي أرضك ،هذه وصية زوجتك.

نظففر إلففى بيففت ال ّ
شففنفري ،وفجففأة صففوت قففوي مففن داخففل البيففت
يصرخ:
شنفري مات ،ال ّ
 ال ّشنفري مات.
صمت محمفود مفذهال وهفو يحفاول اسفتيعاب مفا يسفمع ،فالنّفاس
َ
يقولون إن الكبار ال يموتون فكيف الحال مع ال ّ
شفنفري نفسفه .وبعفد
سففاعتين يتففردد فففي أرجففاء القريففة الكففالم :ال ّ
شففنفري اقتحمففت أنفففه
بعوضة فمات في الحال ولم تفلح عصاه في نهرها بعيدا عنه*.
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صا كثيرة ففي فتفرة الطفولفة المبكفرة
أتيح لنا أن نسمع عن الظلم قص ً
وهففا هففو سففعيد عيففاد يأخففذنا إلففى هففذا الظلففم بطففابع شففعبي ويقففدم لنففا
صورة الشنفرى وكما نعلم بسواد بشرته وغلظ شفتيه وقد قفارن هفذه

 - 131عياد سعيد ،قصة الشنفري من مجموعة المهمشون  2021ط.1
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الصفففففات بطمففففع وشففففجع الشففففنفرى الففففذي أراد اسففففتغالل أصففففحاب
األراضي في القرية.
عبفرا كثيفرة عفن
والقاص ذهب في فلسفة سرده إلى القارئ ليتحمفل
ً
الظلم وعن الجبروت وانهياره وقدرة المخلوق الضعيف على هزيمة
من يفوقه قيمة وقوة وحجما ماليين المرات.
ويوصلنا القاص كذلك من خالل قصته إلفى َّ
أن الظلفم ولفو استشفرى
الب َّد لفه أن يفزول لفو بعفد حفين وكأنفه يقفول لنفا الففرج قفادم ال محالفة
وليس مه ًمفا إن خطفف المفوت شفخص مثفل الشفنفرى! ففالظلم زائفل
وهللا قادر على أن يجعل أضعف خلقه سببا للنجاة.
لقففد أظهففر القففاص براعففة فن ِيّففة فففي السففرد تجعلنففا نتفاعففل مففع كففل
صففة ونسففتنهض مشففاعرنا تجففاه شخوصففها ،ونففردد فففي
مجريففات الق ّ
النهاية :هللا يرى ويبصر كل شيء ولكل ظالم يوم.
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قصة موت اإلمام

في قصة موت اإلمام يضعنا القاص أمام صورة الصراع المجتمعي
علففى المكانففة ،والصففراع مففن أجففل المكانففة جدليففة لففم تنتف ِه منففذ بففدء
الخليقة ،فالمكان والزمفان الفذي اسفتهدفه القفاص انعكفاس علفى كف ّل
األمكنففة واألزمنففة ،كمففا أن طبيعففة الصففراع يمكففن نزعهففا ووضففع
وزمان ومكان،
صة صالحة لكل حا ٍل
صرا ً
عا آخر بدالها ،إذن هي ق ّ
ٍ
وهذا دليل على قدرة القفاص علفى محاكفاة الصفراعات الفدائرة بفين
البشر مفن خفالل طفرح نمفوذج واحفد والقفارئ يتفول ى مهمفة اسفقاط
العديد من النماذج والحاالت عليه.
نامت القرية في صمت الليل ،وغرق النّاس في همومهم ولذائذهم،
سففابق ضففنكا ومليئففا بالنّ زاعففات؛ ففففي القريففة النّفاس
فكففان نهففارهم ال ّ
يختلفون في ك ّل شيء وعلى ك ّل شيء فأصغر األمور وأتفهها تغدو
دوى صوت يتردد صداه في أرجاء
مصيبتهم الفظيعة .وقبيل الفجر ّ
القرية:
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 مات شيخ الجامع.فقال النّاس:
 كيف يموت؟ هو قال يوما :ال ّشيوخ ال يموتون ففا يعصفمهم
من الموت.
فالرجال محزونون والنّساء يُقفدّدن ثيفابهن،
وها هم النّاس يبكون؛ ّ
صففمت ،والففبعض
والقريففة تتشففح بال ّ
سففواد وأغلففب النّففاس تعتصففم بال ّ
يهذي في نفسه ويقول :ح ّل بنا خريف دائم لقد أصابنا يُتم أبديّ .
لكن
الحففزن الكثيففف ال يحتمففل ذاتففه فتقففام لشففيخ الجففامع سففرادق عففدة
والرائحون يقولون :هذه
للعزاء ،ففي ك ّل مضافة سرداق ،والغادون
ّ
مكرمة إلهية أن يقام لل ّ
شيخ عزاء في مضافة ك ّل عائلة .وبعفد ثالثفة
ويتففرق النّفاس إلفى بيفوتهم محفزونين وعفاجزين
أيام ينتهي العفزاء
ّ
صوت:
ويائسين .وناموا ليلتهم وعند الفجر يصيح منا ٍد بأعلى ال ّ
 مات إمام وقام إمام.صوت:
وير ّد عليه منا ٍد آخر بأعلى ال ّ
 مات إمام وقام منّا إمام.فير ّد عليه صوت ثالث آخر:
 باغية ..باغية ..قام منّا اإلمام وليس منكم.220

وصوت رابع يصيح:
_ اإلمام منّا وليس منكم.
وصوت خامس:
-

ال إمام ...ال إمام

 اإلمام الغريب الذي ألغى سبب الصراع بين األقفارب وأتّخفذمكانيًّا بداله مكانًا ليرتاح فيه يعطينفا داللفة علفى ّ
أن الصفراع
صففة لففو كانففت بففين ذوي القربففى أو شففركاء
عمليففة هدامففة خا ّ
المنبففت واألصففل ،وأنففه فففي بعففض األحيففان لففو زال سففبب
الصفففففراع يخلفففففق صفففففراع آخفففففر أشففففف ُّد فت ًكفففففا مفففففن األو ل.
" فكتم النّاس ضغائنهم وفتحوا المسجد وصلّوا خلفف اإلمفام
الغريففب وراح ك ف ّل كبيففر حمولففة يحف ّفر ض سف ّفرا اإلمففام علففى
الحمولففة األخففرى ،فعف ّفر ف كففل أسففرارهم ومففواطن ضففعفهم.
صفففالة
وبعفففد شفففهور وعنفففد فجفففر يفففوم حالفففك ففففاق النّفففاس لل ّ
فأصابتهم الدّهشة ،فقد بحثوا عن الجامع فلم يجدوه فاستغربوا
وسألوا في خوف:
-

أين اختفى الجامع؟

وبينما هم في حيرة وجزع يتناهى إليهم من بعيد صوت دا ٍو:
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سفالم ويقفول لكفم :لقفد قفر ر أن
يا أهل القرية :إمام الجامع يقفرئكم ال ّ
ضفففغينة بفففين الحمائفففل
يقلفففب قريتنفففا رأسفففا علفففى عقفففب لنفففتخلّ ص ال ّ
والعففائالت ،فهففدم الجففامع وعف ّفرى األرض وال ّ
شففجر وجفففف ينففابيع
مقرا له ،وقال ك ّل شيء سينبت
المياه وبنى مكان الجامع بيتا جميال ّ
من جديد.
فعاد النّاس يصلّون في بيوتهم ولم يُبنى الجامع أبدا"132

- 132عياد سعيد ،موت اإلمام ،المهمشون 2021،ط1
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الخالصة...

وتظل ذكريات الكاتب سعيد عياد كغيفره مفن المبفدعين الفلسفطينيين،
وفي مسقط فكره يعيش معفه الحفدث ،فهفو مفن خفالل " المهمشفون"
تحسس حجارة البيوت القديمة ،وحفارات البلفدات والقفرى ،وأسفواق
المففففدن وشففففبابيك السففففجن والقهففففاوي والبيففففوت والجبففففال والوديففففان
واألسوار حتفى قفن الفدجاج ،وتفذكر معفالم األمكنفة التفي رأى النفور
فيهفففا ،فيعيفففد بمجموعتفففه القصصفففية تكفففوين أمكنتفففه القديمفففة التفففي
ً
ْ
محاوال جمعها من جديد.
وتناثرت في الذاكرة
انكسرت
وفففي إبففراز دوره كأديففب مهففم مففن خففالل تجربتففه الشخصففية التففي
تنطبق على عدد كبير من أبناء شفعبنا الفلسفطيني .ففاألدب ال يتجفزأ
فففي ذات الكاتففب الففذي يكتففب مجموعففة مثففل ال" مهمشففون" ،ويحقففق
من خاللها الكثير من التميز المختلف عن اآلخرين.
لقد استطاع الكاتب سعيد عياد أن ينتقل بالمتلقي مكانيًا بفلسففة ماتعفة
إلففى مرابففع مففا رآه فففي الطفولففة والشففباب ،وقففد عففاش خففالل تجربتففه
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اإلبداعيفففة وصففففقلها بكافففففة تفاصفففيل الففففزمن الماضففففي وشخصففففياته
وأمكنتففه ،بلغففة مليئففة باأللغففاز والسففحر والعمففق وأحيانًففا الشففاعرية
والمصداقية والهم العام.
وقففد عبففق علينففا رؤيتففه وفكففره المتجففذر بالمكففان والطبيعففة والزمففان
البعيد القريب مصر ًحا عن ذلك ،من خالل الدور الذي منحه ألبطفال
قصصه والذين كانوا وسيلة هامة للتعبير عن معانفاة الفذات وتشفريح
القضايا اإلنسانية وإرشاد وتثقيف من حوله مفن خفالل ارتبفاط األدب
بالذات والوطن واإلنسان.
فالففذات هففي المحففور األهففم فففي دائففرة األديففب ،وال شففك أنهففا وقفففت
قصص الكاتب ففي زاويفة قريبفة جفدًا منهفا إن لفم تكفن متحفدة معهفا،
خاصة أنها الوسيلة التي تحقق الكينونة لها ،وتتجلى من خفالل الفكفر
الفففذي تعكسفففه لغفففة عيفففاد ،بينمفففا يحضفففر المكفففان بتفاصفففيله الكبيفففرة
والصففغيرة ليمثففل وطففن كبيففر مقهففور ومسففلوب ومنتهففك اجتماعيًففا
واقتصاديًا ويبدو بأجوائه القرويفة والشفعبية القريبفة مفن العامفة ،بأنفه
يحتاج للكثير حتى يصل لزمن الكاتب اآلني ،ورغفم ذلفك ال نسفتغني
عن تفاصيله بمختلف األشكال ،فيبقى األدب قلفب هفذا االهتمفام عنفد
القاص.
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وففففي المهمشفففون ترنمفففت القصفففص بأحزانهفففا وتمايلفففت وتراقصفففت
كلماتهففا وطففارت أحيانًففا أخففرى بأحالمهففا وأشففواقها ونهاياتهففا وأبقففت
على مجموعة من السمات التفي اتسفمت بالمطلفب األخيفر للوضفوح
والعفففدل والمشفففاركة!! وأحيانًفففا المباشفففرة المركونفففة بحجفففر وهندسفففة
واقعية سحرية من أجل تقريب ففن الكاتفب للمتلقفي والمتفابع ،وكفذلك
للوصول إلى أذهفان " المهمسشفون " ففي هفذا العفالم الكبيفر الصفغير
الذي يمثل الجو العام في كل مكان باختالف ثقافاتهم.
وحرص الكاتفب سفعيد عيفاد أن تكفون قصصفه تنويريفة وتصفب ففي
التنبيه وزيادة الوعي للقادم وأحيانًا كثيرة االنتقفاد الحفذر ،لفذلك اتخفذ
من لغته الشفافة وسيلة ظاهرة وبفارزة مسفتوحاة مفن الحيفاة البسفيطة
التففي اعتففدناها فففي الخمسففينات والسففتينات مففن الق فرن الماضففي لكففن
بأسلوب يصلح للفزمن الحاضفر مسفتخد ًما مفن بيئتفه أسفماء األمفاكن
البسيطة وكما سمعناها من آبائنا وقبلهم أجدادنا ،وكأنه يتمنفى العفودة
ً
بفارزا بفين
إلى زمن محبة الواحد لآلخفر دون مصفالح ،والفذي كفان
الجميع في كل قصة تطرقت للخاص وكان حلها في العام من خالل
الوحدة والتآلف والتكاتف.
حيث تحول القاص إلى سارد يستنطق الشخصفيات متحفدثًا بلسفانها
كما ظهر ففي أمثلفة ذكرناهفا خفالل التحليفل المسفتفيض ففي الفصفلين
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األول عففن المكففان والثففاني عففن الشخصففية وميزاتهففا والثالففث عففن
فلسففففة المشففففهد السففففردي ،داخففففل الدراسفففة النقديففففة فففففي مجموعتففففه
"المهمشون" التي أضافت للقصة المحلية أكثر مما أخذت.
وبحففث الكاتففب مففن خففالل رؤيتففه لوسففائل عديففدة ومختلفففة مففن أجففل
مشفيرا إلفى مضفامين اجتماعيفة
التعرف إلى األمكنة وخصوصياتها،
ً
وإنسانية ونفسية وذاتية ،مما ترك األثر على المتلقي بأهمية الوصف
الففذي منحففه للشخصففية والمكففان فففي مففوازاة فنيففة لألمكنففة واألشففياء
األخففرى التففي تففنم عففن مضففامين لهففا عالقففة بففالنواحي االجتماعيففة
والنفسية واإلنسانية والتي ال يمكن لنا تجاهلها.
وجعفففل عيفففاد مفففن الشخصفففيات أليففففة إال القليفففل واسفففتغلها كفففدالالت
ايجابيففة منهففا "الففذئب والكلففب والففديك" تماش فيًا مففع مرحلففة عودتففه
للففذاكرة ،والتففي قففام مففن خاللهففا باتخففاذ منحففى نفسففي وفكففري فيهففا
ليتصل بالزمن الحاضر بأريحية وكأن األحداث كانت أو حصلت مع
كففل متلقففي يمففر علففى "المهمشففون" الففذين يمثلففون النسففبة األكبففر مففن
العامة دون منازع.
وعمل الكاتب عياد علفى درجفة عاليفة مفن استحضفار اللغفة البسفيطة
المتداولة ،وإضافة فلسفة وفكر سردياته الذي بدا واض ًحا ،وذلفك مفن
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خففالل االنطففالق بمخيلتففه والرؤيففة الباعثففة للوصففف عبففر اقتحامففه
الكتابة السردية المتقنة والشيقة وكأن مشهد سينمائي يمر من أمامنا.
وقفففارئ سفففعيد عيفففاد يتوحفففد ويلفففتقط أجفففزاء عديفففدة مفففن قصفففص "
المهمشون" بل ينتظر وبشغف متابعة تتمة العملية الوصفية التي تمر
عليففه بشففكلها الموجففود عل ًمففا أنهففا احتاجففت إلففى الجففرأة والنففبش فففي
زمانية الحدث الدقيق لتمنحه الراحة النفسية.
َّ
إن مفففن ينفففبض فكفففره ويبفففث إحساسفففه ففففي مثفففل هفففذه المجموعفففة
القصصية ،وبهذا العمق ال يحتاج أبدًا إلى األلغاز حتى يصل للمتلقي
على امتداد واختالف ثقافته ،بل علفى العكفس تما ًمفا فمفا كفان منفا إال
أن نتمنى لكاتبنفا المفكفر الكبيفر سفعيد عيفاد المزيفد مفن والدة القصفة
القصفففيرة المحليفففة والهادففففة علفففى امتفففداد الفففوطن مفففن أجفففل الحريفففة
واإلنسان.
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المصادر
-1

عباسي ،محمود" .تطور الرواية والقصة القصيرة في األدب العربي في

إسرائيل ."1976 –1948 ،حيفا :مكتبة كل شيء \ \1988و فاعور ،ياسين.
"القصة القصيرة الفلسطينية :ميالدها ،تطورها ."1924 -1990 ،دمشق :اتحاد
الكتّاب العرب2001 ،
 -2محمود شقير" .مختارات من القصة القصيرة الفلسطينية" .ع ّمان :منشورات
أمانة عمان الكبرى
 -3أنظر :د.محمد خليل" ،القصة الفلسطينية المحلية :جيل الرواد"
( * -4القصة المحلية الفلسطينيةiasj.net .) 2018-1-28 ،
 -5مدخل جديد للفلسفة ص .196
 - 6موسوعة الفلسفة 2\461
 - 7قضايا الفلسفة العامة ومباحثها 228
 - 8المكان ظاهرة ص 12
 - 9موسوعة الفلسفة 2\462
 - 10نظرية المكان في فلسفة ابن سينا
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 - 11المصدر نفسه ص 463
 - 12موسوعة الفلسفة  ،462المصدر السابق
 - 13الزمان والمكان نظرية وتطبيق ص 155

الفصل األول
صورة المكان

في " المهمشون"

 .1الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم ،حسام االلوسي ،المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بيروت ،ط.1980 ،1ص 49
 .2كتابة المكان بعيد عنه ،خليل النعيمي ،مجلة االقالم،عدد.1998 ،2
 . 3اشكالية المكان في النص االدبي (دراسة نقدية) ،ياسين النصير ،دار الشؤون
الثقافية ،بغداد ،ط.1986 ،1ص 21
 .4تحوالت السرد (دراسة في الرواية العربية) ،ابراهيم السعافين ،دار الشروق
للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ،ط .1996 ،1ص 165
 .5صنعة الرواية ،بيرسي لوبوك ،ترجمة عبد الستار جواد ،دار الرشيد للنشر،
بغداد .1981 ،ص .228 – 200
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 .6في اصول الخطاب النقدي الجديد ،تزفتان تدوروف وآخرون .ترجمة احمد
المديني ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،ط.1987 ،1ص 27
 .7بناء الرواية ،أدوين موير .ترجمة :ابراهيم الصيرفي ،مراجعة عبد القادر
القطب ،الدار المصرية للتأليف والترجمة ،مصر.1965 ،ص 63 - 62
 .8اشكالية المكان في النص االدبي ،ص 151
 .9عالم الرواية ،روالن بورنوف ،لاير أوئيليه ،ترجمة نهاد التكرلي،محسن
الموسوي ،بغداد،ط  1999 ،1ص 98
 .10بنية الشكل الروائي ،حسن بحراوي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط،1
 .1990ص 32
 .11بنية النص السردي ،حميد لحمداني ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،د.ت.
ص 63
 .12حوار مع عبد الرحمن منيف ،عبد اللطيف الحناشي ،مجلة المستقبل العربي،
عدد.1992 ،155
 ( .13االتحاد طارق عواد *) 2019-2-15
.14المصدر نفسه
(.15عياد سعيد ،المهمشون ،مجموعة قصصية)2021 ،
 16ا.لبحراوي  ،1990ص .33
231

 224- 223(*.17التعالق الفكري دراسة تطبيقية في أدب محمد نفاع ،فاطمة
ريان 2014 ،اطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة)
 .18عياد سعيد مجموعة " المهمشون" ط2021 ،1
 "*.19المصدر السابق البحراوي ص "32
 .20حوار مع عبد الرحمن منيف ،عبد اللطيف الحناشي ،مجلة المستقبل العربي،
عدد.1992 ،155
 . 21داللة المكان في مدن الملح لعبد الرحمن منيف ،محمد شوابكة ،مجلة أبحاث
اليرموك ،مجلد ،9عدد .1991 ،2ص 11
 .22جماليات المكان ،غاستون باشالر ،ترجمة غالب هلسا ،المؤسسة الجامعية
للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان .1984 ،ص 70
 .23انظر :بنية الشكل الروائي ،حسن بحراوي ،ص 43
 .24المصدر نفسه ،ص 44
 .25الشخصية في أدب جبرا ابراهيم جبرا ،فاطمة بدر حسين ،رسالة ما جستير،
كلية التربية للبنات ،جامعة بغداد .1999 ،ص 44
* ( عن أنس بن مالك رضي هللا عنه  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( كل
بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)) رواه الترمذي ( )2499وابن
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ماجة( ،)4251الموسوعة العقدية الدرر السنية ،المشرف العام علوي بن عبد
القادر السقاف  1442ه
* باحث في االدب العربي الحديث  -جامعة بار ايالن؛ هذا المقال هو كتابة
مختصرة عن بحث جامعي موسع عن الموضوع وعن المكان في ادب محمد نفاع
"*عبد هللا تايه كاتب وناقد مقيم في غزة)
 ( *.عياد سعيد ،من مجموعته القصصية" المهمشون" ) 2021
 .26عبد الغني شوقي ،مقام الرواية في األدب ،جريدة الفضيلة ،عدد
\75حزيران.1927\ 9
.27محمد رضا المظفر ،صور الحياة ص8
.28محمد فتوح الرمز والرمزية ص .15
.29رفائيل بطي ،تيموروالبالغة القصصية الحديثة ،مجلة المعرض ،عدد
\9تموز\ \1926ص.483
.30سعاد الهاشمي ،نشر العلم واألدب القصصي ،جريدة الثورة ،عدد \89شباط
.1959
.31بد المحسن طه بدر ،تطور الرواية العربية الحديثة في مصر ص .57
.32دب القصص ،جريدة الهاتف.1939\2\17 ،
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.33ليبنتز :المونادولوجيا ،ترجمة وتعليق د .عبد الغفارمكاوي،دار الثقافة للطباعة
والنشر  ،1987القاهرة ،ص .48
 .34الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا ،إبراهيم جنداري ،دار الشؤون
الثقافية العامة ،بغداد ،ط .2001 ،1ص 237
 .35البناء الفني في الرواية العربية في العراق ،شجاع مسلم العاني ،ج ،1دار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط .1994 ،1ص 343
 36المصدر نفسه ص 53
 37نفس المصدر ص 38
 38ibid>p>37 ,المصدر نفسه ص  )53و )1
 39نفس المصدر ص 38
 40ذات المصدر ص  59وص .39
!The eight Elements of a Story – Explained for Students
))41((2020
 Zyadda.comمايو -42 2021
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الفصل الثاني
1

 -ابن الخطيب ،محمد محمد عبد اللطيف ،1964 ،أوضح التفاسير ،ط،6

مصر
 - 2ابن فارس أبو الحسين أحمد بن ذكريا 1979 ،معحم مقاييس اللغة ،تحقيق
عبد السالم محمد هارون،د،ط ،دمشق ،دار الفكر
 - 3ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي 1999 ،تفسير
القرآن العظيم ،تحقيق سامي بن محمد سالمة ،ط ،2الرياض.
 - 4ابن منظور ،محمد بن مكرم،د،ت ،ط 1لسان العرب ،بيروت .أنظر مفهوم
القرية ودالالتها في القرآن الكريم ،مجلة الجامعة العربية للبحوث ،مجلد  ،2العدد
.2016 ،2

 43أنظر :القصة القصيرة في فلسطين " دراسة سيميائية" رسالة ماجستير نجوان
محمد أكرم ،إبراهيم أبو شرخ ،الجامعة االسالمية غزة 2012 ،م.ص 87
 44أحمد طاهر حسنين وآخرون ،جماليات المكان ط ،2الدار البضاء ،1988
ص 63
 45ذات المصدر ص 63
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 46أنظر القصة القصيرة ونقدها في القرن العشرين ص 346-342 ،بتصرف
د .أحمد جاسم الحسين ،اتحاد الكتاب العرب  2001ط.1
* 47إفلين فريد جورج يارد ،نجيب محفوظ والقصة القصيرة ،دار الشروق للنشر
والتوزيع ،عمان ط ،1988 ،1ص 217
 .48فن القصة ،ص 17
 .49االتجاه الواقعي في الرواية العراقية ،عمر الطالب -دار العودة ،ط،1
.1971ص 41
 .50االلسنية والنقد االدبي في النظرية والممارسة ،موريس ابو ناصر ،دار النهار
للنشر ،بيروت.1979 ،ص 133
 . 51داللة المكان في مدن الملح لعبد الرحمن منيف ،محمد شوابكة ،مجلة ابحاث
اليرموك ،مجلد ،9عدد.1991 ،2
جميل حمداوي ،السيميوطيقيا والعنونة ص52 79
 53حميد الحميداني بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،ط،١المركز
الثقافي العربي ،بيروت 645
 54وعالية صالح :البناء السردي في روايات إلياس خوري ،٧٦ط،١أزمنة ،عمان
٢٠٠٥،٢١
 55حميد الحميداني ،بنية النص السردي ،و 62 56
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 ٦٢ .56السابق
 ٦٢.57السابق
 ٦٣.58السابق
عبد الملك مرتاض  :في نظرية الرواية ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب،
الكويت 59) ١٩٩٨،١٤١
 60أنظر :القصة القصيرة في فلسطين " دراسة سيميائية" رسالة ماجستير نجوان
محمد أكرم ،إبراهيم أبو شرخ ،الجامعة االسالمية غزة 2012 ،م .ص 68-66
 61عياد سعيد الثعلب والجميلة ،المهمشون ط.) 2021 ،1
 62أنظر عبد هللا نيازي ،مقدمة رماد الليل ،ص.4
 63أنظر تفسير "الولي" فيما سلف.313 ،124 ،6\424 ،5\564 ،489 \1
 (* 64عياد سعيد ،قصة الحاوية).
 65أسماء شاهين ،جماليات المكان في روايات جبرا ابراهيم جبرا،ص ،19ع
 ،2000المؤسسة العربية للدراسات.
 66المكان في شعر فدوى طوقان ،الليل والفرسان أنموذ ًجا ،نقاز ليلى ،نقاز
نبيلة ،رسالة ماجستير ،2019 ،جامعة محمد بوضياف المسيلة ،ص 9 ،ط.1
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 67المصدر السابق ص  22المكان في شعر فدوى طوقان ،الليل والفرسان
أنموذ ًجا ،نقاز ليلى ،نقاز نبيلة ،رسالة ماجستير ،2019 ،جامعة محمد بوضياف
المسيلة ،ص 9 ،ط.1
الشخصية في "المهمشون"
الفصل الثاني
ينظر :القباني حسن ،فن كتابة القصة( ،مكتبة المحتسب-عمان)( ،ط:)1974-2
ص 1-0.52-51
نجيب أحمد ،فن الكتابة لألطفال ،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،مصر،
 : ،1996ص2-0.54
 0 -3بنية الشكل الروائي،

حسن بحراوي( ،المركز الثقافي العربي –

بيروت)(،ط :)1990-1ص.20
محمد حسن برغيش ،أدب األطفال 219ص ،أنظر أدب الطفل المحليأ إيمان
مصاروة 2020 ،ط،1ص-4 42
 5-0ينظر :حسن علي محمد ،التحرير األدبي دراسة نظرية ونماذج تطبيقية،
(مكتبة العبيكان-الرياض)(،ط :)2003-4ص.297و معجم المصطلحات العربية
في اللغة واألدب ،مجدي وهبة وكامل المهندس( ،مكتبة لبنان-بيروت)( ،ط-1
 :)1984ص.208
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 6-0ينظر :النقد التطبيقي التحليلي :عدنان خالد عبد هللا( ،دار الشؤون الثقافية
العامة –بغداد )1986-ص.68
 0 7في النقد األدبي ،محمد سمارة( ،الدار المتحدة)( ،ط -1د ،ت) :ص .25و
فن كتابة القصة ،حسين القباني :ص.71-70
وينظر :البطل في الرواية السعودية"دراسة نقدية" ،حسن حجاب يحيى الحازمي،
(ط : )1421-1ص .463و االتجاه

(من إصدارات نادي جازان األدبي)،

اإلسالمي في أعمال نجيب الكيالني القصصية ،عبدا هلل بن صالح
العريني(،الرياض:دار كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع)( ،ط 2ــ :)2005ص190
 8-0أدب األطفال مبادئه ومقوماته ،محمد محمود رضوان وأحمد نجيب( ،دار
المعارف ،مصر)( ،د،ط :)1982 -ص.29وينظر :قصة الطفل في
العراق(" ،)1992-1922النشأة والتطور" :ص.232
 -9وينظر :أدب األطفال في ضوء اإلسالم ،نجيب الكيالني :ص.66-65
 10حول أدب األطفال في الخليج العربي ،يوسف عبد التواب( ،ندوة كتب
األطفال في دول الخليج العربي-البحرين)( ،ربيع األول :)1985-ص.35
 11-0ينظر :مجلة الفرات ،العدد  2في رمضان ،1425

قصة (أصحاب

الجنة) :ص .5-4ومجلة مجلتي ،العدد  19في  ،1993/5/10قصة (يدخلها ابن
آدم حيًا) :ص.22
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 12-0ينظر :فن القصة ،محمد يوسف نجم( ،دار صادر للطباعة والنشر-
بيروت)( ،د.ط :)1996-ص.103
 13-0ينظر :األدب وفنونه ،عز الدين إسماعيل( ،دار الفكر العربي-بيروت)،
(ط :)1976-1ص.193-192
 14-0ينظر :النقد التطبيقي التحليلي ،عدنان خالد عبد هللا( ،دار الشؤون الثقافية
العامة –بغداد :)1986-ص.67
 15-0ذات المصدر
 16-0ينظر :فن القصة :محمد يوسف نجم( ،دار صادر للطباعة والنشر-
بيروت)( ،د ،ط )1996-ص.104
 17-0ينظر :األدب وفنونه :عز الدين إسماعيل( ،دار الفكر العربي-بيروت)،
(ط )1976-1ص.193
 18المهمشون" قصة المسلخ 2021 ،سعيد عياد ط1
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الفصل الثالث ...تحليل
فلسفة اللغة الوصفية في المهمشون

 -1نظرية

الرواية :د .عبد الملك مرتاض ،ص  12سلسلة عالم المعرفة240 ،

الكويت 1998 ،م
 - 2عياد سعيد مجموعة " المهمشون ،2021 ،ط1
- 3عياد سعيد ،قصة الفريضة المؤجلة من مجموعة " المهمشون" 2021
- 4خرافات عن الضبع  :أساطير وخياالت حيكت عن هذا الكائن ،سطور ،موقع
ستور كام.
 - 5أنظر :جون سكوت ،علم االجتماع -المفاهيم األساسية ،بيروت ،ط ،2ص
 ،213الشبكة العربية لألبحاث .2013
- 6وزارة التعليم العالي ،الجزائر ،جامعة األخوة ،كلية اآلداب ،محاضرات في
مادة فلسفة اللغة ص 4وص5
- 7سعيد عياد ،المهمشون ،2021،قصة بائع الكعك
 * 8ما الجديد في فلسفة اللغة؟ ،ستيفن جيز ،ترجمة زياد الحازمي ،فقه تدبير
المعرفة،2020 ،
 9عياد سعيد ،المهمشون ،رؤوس الدرك"2021
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 * 10قصة المجنون من مجموعة " المهمشون ،ط2021 ،1
 11عياد سعيد "قصة فوضى الروح" المهمشون.2021،
 12عياد سعيد ،قصة الشنفري من مجموعة المهمشون  2021ط.1
 13عياد سعيد ،موت اإلمام ،المهمشون 2021،ط1
مراجع ومتفرقات
غراس ثقافية ،ايمان مصاروة ود .عبد الفتاح أبو زايده
أدب الطفل المحلي ،سهيل عيساوي أنموذ ًجا ،ايمان مصاروة ،،ط2021 \1
 -2ابن الخطيب ،محمد محمد عبد اللطيف ،1964 ،أوضح التفاسير ،ط ،6مصر
 -7ابن فارس أبو الحسين أحمد بن ذكريا 1979 ،معحم مقاييس اللغة ،تحقيق
عبد السالم محمد هارون،د،ط ،دمشق ،دار الفكر
 -8ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي 1999 ،تفسير القرآن
العظيم ،تحقيق سامي بن محمد سالمة ،ط ،2الرياض.
 -9ابن منظور ،محمد بن مكرم،د،ت ،ط 1لسان العرب ،بيروت .أنظر مفهوم
القرية ودالالتها في القرآن الكريم ،مجلة الجامعة العربية للبحوث ،مجلد  ،2العدد
.2016 ،2
"( ابن عاشور2000 ،15\72 ،م )
( رضا) 1990 ،9\14 ،
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 (،قطب) 3\1335 ،2003 ،
( أبو زهرة ،د،ت) 2\960 ،
( زهرة التفاسير ،د،ت) 6\2874( ،
( الشعراوي ،د،ت\6213 ،
(84سورة البقرة* )
ضا.
الحديث - 1463 :هكذا رواه الطبري معلقا .والظاهر أنه رواه بالمعنى أي ً
ولفظه في صحيح مسلم ،284 : 2من حديث النعمان بن بشير " :مثل المؤمنين
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ،مثل الجسد ،إذا اشتكى منه عضو ،تداعى له
سائر الجسد بالسهر والحمى" .وكذلك رواه أحمد في المسند ( 270 : 4حلبي).
ورواه البخاري بنحو معناه
آيــــات  -القرآن الكريم  - Holy Quranمشروع المصحف اإللكتروني بجامعة
الملك سعود
(لماذا سميت سورة البلد.) ،
" سورة الجاثية"
سورة الحديد ()4
*معجم المعاني الجامع.
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السيرة الذاتية للشاعرة والكاتبة " إيمان مصاروة "
الناصرة،الجليل..
شعر
 -1انأ حدث ومجزرة ،شعر1996 ،
 -2حجر سالحي ،شعر2002 ،
 -3سرير القمر ،شعر ،رام هللا2010،
 -4بتول لغتي ،شعر ،رام هللا2011،
 -5دموع الحبق ،شعر 2012 ،االشارقة
 -6عرائس الفجر ،شعر ،داخل صهيل الحواس،
 -7هنا وطن ،شعر ،دار فضاءات ،عمان2013،
 -8من خواطري ،مجموعة خواطر 19938
 -9بكائيات الوداع األخير ،شعر2013 ،
 -10الملحمة المحمدية ،ديوان مشترك2014 ،
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 - 11اوكوبيديا ،دار الفينيق ،عمان2014 ،
 - 12سالف ،2015 ،شعر
 -13اعتقال الحرف ال يعني القصيدة ،شعر2016 ،
 – 14ثمانيات مقدسية ،شعر2016 ،
 – 15زهرة ومضات شعرية 2017
 – 16في انتظار الضوء ،شعر2017 ،
 -17للحلم بقية ،شعر 2017
 -18طرحة لعروس الجليل" ،الناصرة"،شعر 2018
وفي انتظار النشر العديد من المجموعات الشعرية

دراسات:
 -1أألطفال المقدسين تميز عنصري ،باالشتراك2003،
 -2االستيطان في البلدة القديمة ج 2004 ،1
 -3االستيطان بالبلدة القديمة ،معدل ،ج2010 ،2
 - 4تأثير االحتالل على التعليم في القدس2013
 -5القدس في الشعر العربي ،دراسة2012 ،
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 -6اللفظ في الشعر النسائي الفلسطيني ،منى ظاهر أنموذجا2014
 -7الفن النثري بعد أوسلو2015 ،
 –8تاريخ أدب السجون في فلسطين ،ج  1الشعر2016 ،
 -9تاريخ أدب السجون في فلسطين ،جزء  2النثر2016 ،
 -10قراءة في شعر نور الرواشدة2016 ،
 -11تاريخ أدب السجون في فلسطين ،ج 2018 ،3
 -12أبعاد داللية وفنية في شعر األسر ،الشاعر عبد الناصر صالح
أنموذجا ،2018 ،دراسة
- 13الرمزية والمكان والصورة الشعرية...المتوكل طه أنموذجا
 ،2019دراسة نقدية
-14وطن تالحم في وطن ،عبد الناصر صالح أنموذجا ،2017
دراسة نقدية
 -15أثر الفكر السياسي في الشعر الفلسطيني ،سامي مهنا أنموذجا
 ،2020دراسة نقدية
 - 16أثر الفكر في جماليات الموضوع الشعري ،عالء الغول
أنموذجا ،2018دراسة نقدية
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 17أثر جماليات الموضوع الشعري ،حاتم جوعية أنموذجا
 ،2021دراسة نقدية
 -18مقومات البناء الفني في الشعر الفلسطيني المعاصر ،نزيه خير
أنموذجا  ،2020دراسة
 - 19الصورة الفنية في المسرح المحلي ،معين بسيسو أنموذجا،
،2019دراسة نقدية
 - 20اللغة والصورة الشعرية ،الشاعر احمد فوزي أبو بكر
أنموذجا  ،2020دراسة نقدية
 - 21أدب الطفل المحلي ،سهيل عيساوي أنموذ ًجا  ،2021دراسة
نقدية
 - 22غراس ثقافية ،كتاب حواري ورؤية أدبية \ مشترك \ 2020
كتاب تحليلي
 - 23بنية الصورة االستعارية في األدب الفلسطيني المعاصر" ،
عناد جابر أنموذ ًجا " دراسة
 - 24الصورة الشعرية في األدب المحلي المعاصر ،دراسة ،محمد
بكرية "أنموذ ًجا"
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 - 25الصورة االستعارية في األدب الفلسطيني المعاصر ،الشاعر
خالد الشوملي" أنموذ ًجا" دراسة نقدية
 - 26أثر الفكر في جماليات الموضوع الشعري المعاصر ،األديب
باسم شتيوي "أنموذ ًجا" دراسة نقدية
 - 27سوتيانك األحمر ،دراسة تحليلية في األدب العربي المعاصر،
الشاعر العراقي كريم عبد هللا أنموذ ًجا ،دراسة تحليلية
28

 -السرد في الرواية الفلسطينية المعاصرة ،نافذ الرفاعي

أنموذ ًجا ،دراسة تحليلية
 - 29الصورة الشعرية واللغة الشعرية في األدب العربي المعاصر،
الشاعر حسين حرفوش أنموذ ًجا" دراسة نقدية

دراسات محكمة نشرت في جامعات عربية ومحلية

أبعاد داللية وفنية في شعر األسر ،الشاعر عبد الناصر صالح
أنموذجا ،نشرت في جامعة القدس المفتوحة 2018
تاريخ أدب السجون في فلسطين ،نشرت في مجلة الفكر العربي،
لبنان2019 ،
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أثر جماليات الموضوع الشعري ،في اللغة والفكر واألسلوب ،حاتم
جوعية أنموذ ًجا ،مجلة القاسمي 2020
صورة جفرا في شعر عز الدين المناصرة عرضت في المؤتمر
الدولي األول في مدينة بني نعيم -الخليل والموسوم" عز الدين
المناصرة شاعرا وناقدا" يرحل الشاعر وتبقى القصيدة .في -7-17
2021

مخطوطات بحثية علمية
- 1الشيخ رائد صالح بين النضال واإلبداع
- 2محمد علي الصالح شاعرا كبيرا
- 3أحمد طه شاعرا ومربيا
- 4أألديب الفلسطيني محمد بركات جبارين
- 5منى ظاهر شاعرة حداثة
- 6ديوان الكتروني للفرنسية قامت بترجمته الشاعرة األديبة
التونسية فاطمة سعدهللا 2015
- 7اللغة الشعرية زمن كورونا ،دراسات تطبيقية ،عبد الحي
اغبارية ،وشريف شرقية ،اسماعيل حج محمد وآخرين
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- 9اشراقات نقدية
 - 10شعراء من المغرب" دراسات تحليلية "
تفففرجم للكاتبفففة عشفففرات النصفففوص للغفففات عالميفففة منهفففا االنكليزيفففة
والفرنسية والتركية وااليطالية
عضو األمانة العامة التحاد الكتاب الفلسطينيين العرب  48ومسئولة
اللجنة اإلعالمية والثقافية في اتحاد الكتاب الكرمل  48حتى اللحظفة
7-2021
حصلت الشاعرة على عدة جوائز تقديرية عربية في إطار تواصلها
و نشاطها الثقافي إضافة لما قدمته من أبحاث ودراسات أخرى
متخصصة في القدس
تم وبحمد هللا \\ 2021
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الكاتب البروفيسور سعيد عياد في سطور
رئيس دائرة اإلعالم في جامعة بيت لحم وأستاذ اإلعالم في الجامعة
_ أكاديمي وكاتب وباحث وناقد.
_ إعالمي منذ عام 1978
_ عمل في صحف منظمة التحرير ( الفجر ،الشعب ،العودة،
البيادر السياسي ،األسبوع الجيد ،الموقف ،وغيرها )
_مؤسس وكالة حيفا لألنباء من 1994 _ 1987
_ مؤسس مشارك في إذاعة وتلفزيون فلسطين.عمل مديرا لمكتب
الهيئة في بيت لحم ثم مديرا عاما لألخبار ثم مديرا عام للبرامج ثم
مستشار للمشرف العام على اإلعالم الرسمي الفلسطيني.
_ مؤسس ورئيس تلفزيون بيت لحم ( .) 1998 _1993
_ مؤسس ورئيس تحرير جريدة األخبار ( .)1995 _1994
_ محرر مركزي في دائرة إعالم انتفاضة ( ) 1992 _ 1987
_ عمل في وكالة رويترز ( .) 2008 _2000
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_أصدر عدة كتب هي :صراع العقل السياسي الفلسطيني .2012
أصول اإلعالم اإلذاعي .دور التلفزيون في تنمية قدرات التفكير
اإلبداعي .المهمشون  /مجموعة قصصية .اغتيال الوعي:
االصطالح والمعنى في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي .العربية
لغير الناطقين بها .مجزرة األقصى والتحدي الكبير .موسوعة أعالم
بيت لحم الثقافية  /الجزء األول.
_ قدم  40بحثا علميا حول الفكر والنقد والدراسات اإلعالمية ونشر
بعضها في مجالت علمية محكمة.
_ كتب قيد النشر :رواية وجوه وإله .االصطالح والمعنى في
الصراع الفلسطيني _ الفلسطيني.
_ أنتج ذاكرة بيت لحم المصورة.
_ كتب آالف المقاالت السياسية والثقافية على مدى  40عاما.
قدم قراءات نقدية في  80عمال أدبيا وفكريا.
_ الرئيس الفخري للرابطة العربية لآلداب والثقافة.
_ مؤسس ورئيس منتدى القلم الثقافي.
_ عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين
_ عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين.
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ميزات الشخصية في "المهمشون"
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الفصل الثالث
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مدخل
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الخالصة

223

المصادر
السيرة الذاتية للشاعرة والكاتبة " إيمان
245
مصاروة "
الكاتب البروفيسور سعيد عياد في
253
سطور
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