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 ل لفكر ال وا   آمن بالنهج الواقعي،  محمود شقير من الجيل الثاني من رّواد القصة القصيرة،
ً
 خالصا

ً
  فنه، شتراكي كي يصبحا منهجا

تامة، بأمانة  الواقع  القصص ي،  نقل  فنه  في  الشعب  يحتل مكانة خاصة،   وجّسد هموم  السرد  نجد     لذا 
ً
حيزا له  نجد  الحوار فال    وأّما 

 في فّنه،  يذكر إلى جانب السرد،
ً
 مما جعل قصصه متفاوتة البن  وأّما الجانب الفانتازي فلم يلَق بعدا

ً
ب الفكرة على ن  ع  اء فضال

ّ
أنه غل

،  ناء الفني،روحية الب
ً
 واضحة املعالم والدللت،  ولم يفّعل القيم الواقعية تفعيال تاّما

ً
ل سلبية

ّ
فعلى الرغم من نقل الواقع   وهذا يشك

ت الواقعية  فكأنه يريد إيجاد منطلق يخالف به أصحاب املنطلقا  سبة لتغيير ذاك الواقع،إل أنه لم يضع الحلول املنا  الصة، بأمانة خ

  ي جّسدت املتضاداتقعية التتلك الوا ، األخرى 
َ
 ، والصهيونية(.في الشخصيتين )الفلسطينية في الحياة الفلسطينية، واملناددة

 قصص ي.  قصة قصيرة؛؛ رأدب؛ محمود شقي ة:الكلمات املفتاحي

 ة: ـــ قدمامل

 أّن التفاعل   يمتاز األدب عن غيره من النتاجات األخرى بقربه من النفس وتفاعل الناس معه بسرعة تفوق ما يتوقعه
ً
  املرء، علما

النص الحياة   مع  استمرت  ما  يستمر  تيقن  يحدث عن  وإنما   ،
ً
يأتي عفويا إ   ؛ل  تحتاج  البشرية  النفس  ويديمها ألّن  يخفف عنها  ما  لى 

النفس  ، كما أنه ل يدخل النفس كذلك، لذا نجد حالت التواصل قائمة بين  أة ، فالتفاعل الذي نريده أو نقصده ل ينتهي فجبالنماء

 .البشرية والذائقة اإلنسانية والنص األدبي بأنواعه املختلفة

ارتأينا أن   لذا  ،املختلفة من البلدانباقي األقاليم األخرى طين له بعض الخصوصية التي تمايزه عن ش في فلسيوبما أّن الواقع املع

  في  إلى حد ما  نتتبع الواقع من خالل نصوص إبداعية قصصية للكاتب "محمود شقير"، الذي أبدع  
ً
تصوير واقعه وتفاعل معه تفاعال

 
ً
 ومقدرا

ً
 مقروءا

ً
، جعل من نتاجه األدبي نتاجا

ً
لدى شريحة كبيرة ل يستهان بها عند املتلقين لألدب، واملتفاعلين معه، دون النظر    كبيرا

اإلبداع  النتاج  ذلك، ألن  أو غير  قائمة  الكاتب  يطرحه  ما  الفكري مع  التالقي  كانت عملية  التالقي مع إن  ويخلق صدى  يجد مريديه،  ي 

 املختلفة. اآلخرين، كي يخلد بخلود الحياة والباحثين عنها بأطرها ونظمها 

 ثرّ 
ً
، بعدما  ما يرينا نتاجا

ً
 إيجابيا

ً
 للكاتب شقير، يتفاعل فيه مع الواقع، وينقله للناس بأمانة صادقة، ويفعله تفعيال

ً
 ا

ً
يتدخل فنيا

الواقع إبداع ناجح،  متعة، وجعله مادة قصصية منهاملبحوث ع  في صياغة  نتاجه بعض واقع مفّعل مع خيال  نتتبع   ما جعلنا، فكان 

املجّسدالواق  حتى    ع  القصصية،  اإلبداعية  األدبية، ومن خالل نصوصه  مسيرته  متناول   تجليةعبر  في  يكون  كي  إلى جالء،  يحتاج  ما 

نستي حتى  املتأمل،  الباحث  بدراية  نبحث  فأخذنا  يثقل على  الجميع،  ل   ،
ً
ذكيا  

ً
تعامال واقعه  يتعامل مع  فرأيناه  إليه،  نصبو  ما  إلى  قن 

، فكانت مجموعة من اللوحات   املهتعاء  اآلخرين به، وقد ج
ً
 ووسيلة للكاتب والقارئ معا

ً
عبر صور مرادة في حّد ذاتها، كي تكون هدفا

من أفكار تستجمع ذاتها   صفحات البحثالباحث، فكان ما جاء عبر املادة التي ينطلق منها  تشكل أي النصوص   ألنها فة،الصورية الهاد

تشّخ  وتكي  الكاتب شقير،  به  قام  ما  التي مص  السمات  تجارينا  دراسات متعددة  أخذنا من  أن  بعد  القصص ي عن غيره،  فنه  اه يزت 

ينادد يبزغالبحث وما   من مناهج متعددة، كي 
ً
أيضا اإلفادة  األمر بعد  الفكرة، حتى يتجسد      ه في 

ً
التكاملي حاميا املنهج  البحث  ثنايا  في 

 
ً
 للباحث خدمة لفكرته ومنطل وموجها

ً
  تها،اقومرشدا

ً
 وإنما اكتفينا ببعضه دون النظر إلى تاريخ علما

ً
أّننا لم نعمد إلى تحليل نتاجه كامال

 البحث،  لى محدودية صفحات ومرّد ذلك يعود إ   ،وأخرى من مجموعاته القصصية األخرى   لى،نتاجه فكانت نصوص من مجموعاته األو 
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لم   ملأ حّتى تتساوق مع هدفه،كذلك  إل  القصص ي  النص  إلى تدوين مستالت من  للغرض نفسه،  اما،عمد  ثّم ندّون    وذلك تعزيز  ومن 

 في النور.
ً
 الخاتمة واملصادر واملراجع التي اعتمدها الباحث في بحثه، حتى غدا شاخصا

 حياة األديب محمود شقير: 

القول   نافلة  بالكامن  نّعرف  ويكأّن  تجاه هدفنا،  ننطلق  حتى  أسطر محدودة،  أسطون  تب عبر  على   
ً
ثقيال ل   

ً
ر التعريف هادفا

وإنما   ونتاجه،  بالكاتب  التعريف  على  تقوم  ل  الدراسة  ألّن  القارئ،  وروحية  نقول:    ستتبعتالبحث  لذا  فقط،  القصص ي    ُوِلد النتاج 

عام   شقير  قضاء 1941محمود  السواحرة  بقرية  ا   م،  تعليمه  وتلقى  الثانوي القدس،  وأّما  بالقرية،  باملدرسة    لبتدائي  أكمله  فقد 

وبعده بالقدس،  دمشق  الرشيدية  جامعة  إلى  انتسب  والجتماعا  الفلسفة  في  البكالوريوس  درجة  يحمل  فيها  بمهنة  يلل  ؛ليتخرج  تحق 

 ، حين1985حتى عام  1965عام التعليم منذ 
ُ
 (1995حمدان، حيل إلى التقاعد.)ما أ

 بأسماء مستعارة بعد التدريس انتقل للعمل في الصحافة وكتب في الصحف واملجالت الفلسطينية والعربية، وكان يكتب أح
ً
يانا

أبو بكر وربحي حافظ،   بين عامي  و مثل فارس  اعتقاله من سلطات الحتالل اإلسرائيلي عّدة مرات  إلى  م، ثم 1974و  1969أّدى ذلك 

 بها.)1975لى لبنان عام أبعدته من الضفة الغربية إ
ً
  (1991شاهين، م، بعدها عاد إلى عّمان مستقرا

 وكان عضو  
ً
الوطني في  ا و الفلسطيني  املجلس  املقدسية،  ،  الطليعة  عربية كصحيفة  ومجالت  عدة صحف  تحرير  مجلة  و ترأس 

الوطن و و دفاتر ثقافية،   الجهادمجلة صوت  الرأي  ياملقدسية، وعمل ف صحيفة   لشؤوناألردنية، م صحيفة 
ً
املحتلة حررا بين  األراض ي 

 مل1980 1978 عام
ً
 1993 1991 بين عامي قالة أسبوعية، وكاتبا

للتل الهادفة  املسلسالت  من  الكتاب كتب مجموعة  رابطة  وأمين سر  رئيس  نائب  وتسلم  له نصوص مسرحية،  فزيون، وكذلك 

 األردنيين لسنوات متعددة، كما أصدر مجموعة من األعمال اإلبداعية منها: 

 م.1975 -القدس -خبز اآلخرين: قصص .1

 م.1977 -القدس -الولد الفلسطيني: قصص .2

  -طقوس للمرأة الشقية .3
ً
 م.1988 -عمان -قصص قصيرة جدا

 م.1986 -مجموعة قصصية لألطفال -دي واللعبةالجن .4

 م.1987الحاجز: مجموعة قصصية لألطفال/  .5

 م.1996 -اتحاد الكتاب الفلسطينيين -قال الفتى: مجموعة قصصية للفتيانقالت مريم... .6

 م2003بيروت  صورة شاكيرا، .7

 دوليزا . لتي كونابنة خا .8

 التراب.  .9

كما   املتنوعة،  اإلبداعية  األعمال  ذلك من  القصة وغير  منها:  واألبحاث  الكتب  ملجموعة من  التأليف  الباحثين  شارك غيره من 

الكتاب. عمان األردن، رابطة  الكتاب. عمان  ـ  وأوراق  م.1980  -القصيرة في  الفاعلة..  -م1987  -رابطة  اإلبداعية  النتاجات    . وغيرها من 

 (. 2001دليل،)

إلى  تُ  بعض قصصه  و عشر  رجمت  اإلنجليزية  منها:  أجنبية  والعبودية،  لغات  للطبقية   
ً
رافضا كان  كما  والروسية،  كما  البلغارية 

 ( 1995حمدان،ن في حياته وتوجهاته.)ه فكره وثقافته الفاعال يوحي ب

اقع:   تصوير الو

أو عبر واحد،  نمط  القصص ي على  نتاج شقير  في  الواقع  يأت  أو    لم  التصويرية  األنماط  تعددت  وإنما  التوجه،  أحادي  تصوير 

اللغوية، ومن ثم   يتسنى لنا معرفة الواقع ومدلولته  شخصها الكاتب، لذا ل بّد من التوجه إلى املعجمات القديمة حتىالتي    (الصورية)

إلبداع، وإن اختلفت وا مبدعين أو متلقين لانكيف تطور املدلول اللغوي إلى املدلول الصطالحي الذي يتعامل معه الناس كافة، إن ك 

، ألّن ثقافة املرء وقيمه ومنطلقاته الفكرية من الدوافع الفاعلة التي تحّدد عالقة اإلنسان آخر إلىإنسان وسائل التعامل مع الواقع من 

 مع واقعه. 

وأتى.. نزل وسقط، وحصل  بمعنى  فاعل من وقع،  اسم  العرب هو  لسان  في  جاء  كما  ووقع  فالواقع  نزل،  به مكر،  )وقع  فيقال   .

األمر األمر، ووقع منه  ، ثبت لديه،    األمر، بمعنى جاء 
ً
أو سيئا  

ً
 حسنا

ً
الش يء:موقعا ع 

ّ
   وتوق

 
وجاء في  ،  (ابن منظور، د.تفه()ره وتخو  تنظ

 ( 1973الزمخشري، أساس البالغة للزمخشري "توقعت األمر: ترقبت وقوعه، وقع األمر: حصل ووجد.)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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في   جاء  ا ما   املعجمات 
ّ
أمل القدماء  أّن  يرينا  والبالغية  اللغوية  للغوية  باملعاني  الدللة وا  أّما  تفسير،  إلى  يحتاج  ل   ،

ً
واضحا  

ً
إملاما

يتطرقوا  لم  أنهم  أي  القدماء،   عند 
ً
واضحا نجده  ل  الصطالحي  املعنى  أو  املعجمات  إليه  الصطالحية  في  الحال  هو  كما  تحمل  ،  التي 

األجن اللغات  اللغاتمفردات  بها  "التي حفلت  أو   في دللتها على  بية، 
ً
 وحديثا

ً
قديما أو على   األجنبية  الفني،  األدبي  أو  الفكري  املذهب 

ي  تمذهب املتكامل الذها الشك في حقيقتها، وهو ما يؤكد خلو األدب العربي من فكرة الريواألحوال الطبيعية واليومية التي ل يعتاألمور  

ذلك فال غرابة فيما وجدناه عند ك  تألّن املسميات عصرية، وما دام (1984اليوبي،  منذ القرن السابع عشر")  عرفته اآلداب األوروبية

 بمعنى ل يجوز أن ُنحّمل القدماء وزر عدم معرفة مصطلحات عصرية القدماء.
ً
 .،ظهرت في بيئات مختلفة ومغايرة ثقافيا وفكرّيا

نتا هو  التعريفات  خالل  من  نلمسه  كما  املفالواقع  والطبيعية  اإلنسانية  الحياة  على  يعتمد  معه  ج  يتعامل  ما  أي  به،  حيطة 

  من أشياء يستطيع أن يتلمسها أو    ، وما يجري في حياتهبحواّسه ومدركاتهإلنسان  ا 
ً
يشخصها، وينقل ذلك اإلحساس كي يصبح تجسيدا

 في مبناه ومعناه. 
ً
 عنه، هادفا

ً
 مبحوثا

الواقع لم ينحصر في زمن   أ فالتعامل مع  أمة دون   على 
ً
أو لم يكن حكرا أدق،  معين،  أو فئة دون أخرى، وبمعنى  لم يكن  خرى، 

 
َ
مادة  

ّ
إل    الواقع 

ُ
 ف  غ

ً
حسب    ال كل  الناس  معها  الصور  اته  منطلقيتعامل  في  وتراكم  األداء،  في  تنوع  إلى  أّدى  ما  من    املنتزعةوتخيالته، 

الواقع،   تشخيص  في عملية   متعددة 
ً
أنماطا نرى  لذا  ا واقعها،  وكأن  كما هو،  الواقع  نقل  يعني  ل  وهذا  تقبيح،  أو  تجميل  لكاتب دون 

 . ومبتغاه  وقيمه فهمهبعين العدسة، ل باملشاعر واألفكار اإلنسانية التي يحملها ويدافع عنها، كّل حسب يصور  

بعلكن  
ّ
التعام  املتت  في كيفية 

ً
 شاسعا

ً
اختالفا املختلفة، يجد  األدب وتطوره عبر مراحله  الواقع، فمهما كانت قيم لصيرورة  ل مع 

األدي يحملها  التي  األدبي  أو  الفكري  أّن  املذهب   
ّ
إل الواقع،  مع  التعامل  من  تمنعه  ل  جعل   تعاملهب  ما  متعددة،  ألسباب  متفاوت 

أ  يمتازون  الواقعيين  الواقعي  املذهب  دعاة  وذلك ألسباب    عنو  الواقع،  واألمين مع  الصادق  التعامل  كيفية  في  ، نها دة ممتعدغيرهم 

ا  والثورة  العصر،  روح  مع  تتالءم  تعد  لم  التي  األحالم  من  البالتخلص  قادها  الذ لتي  والظلم  الفساد  ورفض  يسود  رجوازيون،  كان  ي 

 (.1970الشوباني، الحقبة الزمنية مما أدى إلى كثرة الضحايا واملظلومين وغير ذلك من األشياء املؤكدة...)

إل يهدف  ل  الواقع  مع  التعامل  أو فلسفة معينة،  إّن  خلق سلوك معين  ا ى  يعيشها  كما  الحياة  فهم  به  يراد  كما  وإنما  إلنسان ل 

أو  مؤشرات يريدها، وهذا يحمل في طياته   التب  الخير  يأتي من  الشر، فالخير  بالواقعصّ دوافع   حتى ل يقع األخي  ر 
ً
أو    ار فريسة لألشرار 

الفشل في الحياة  إلى إصالحتوالتردي في مأزقها كما أنها قد تنفر من قبح هذا الواقع و   حتى ل تقودهم املثالية الساذجة إلى  ه، أّما دفع 

الشر فقد يأتي من التشكيك في القيم املثالية، وهي قيم إن لم تكن حقائق واقعة فهي ضرورات خيرة ل بّد منها لكي تستقيم حياة الفرد 

 (. 1960مندور، ى أو إلى الوحشية الفطرية")وحياة املجموع، ولكي ل ترتد اإلنسانية إلى الهمجية األول

مص حيثياته  بكل  الواقع  نجد  خصبلذا   
ً
 درا

ً
مصداقية    ا ما جعل  الحاملة،  واآلمال  األحالم  من   

ً
بدل اإلبداعية،  النصوص  لخلق 

الحقيقة عن  الكشف  في  املصداقية  تجسدت  حتى  معانيها،  في  املتموجة  باملفردات  والتضليل  التمويه  محل  تحّل  امليل    التعبير  دون 

 من الفرد، للهوى والعواطف الجّياشة، تلك العواطف التي جعلت اإلنسان يتم
ً
املجتمع هو السائد بدل ايز عن املجتمع، في حين غدا 

نص كّل  أخذ  لقد  بمعنى  وقيمه،  املجتمع  ليس على حساب  لكن  الفرد وهمومه،  يغفل مشكالت  لم  الواقع  مع  التعامل  أّن   
ّ
به من  يإل

 أّن املجتمع صاحب الحظب، )الفرد واملجتفكير األدي
ّ
   اعل مع الواقع من أطول الرؤى ل التفما جع  وة الكبرى.تمع(، إل

ً
 وأنجح وعيا

ً
عمرا

واألدبي") الفني  اإلبداع  في   
ً
حرا  

ً
"منهاجا أصبح  حتى  التاريخ  من   

ً
فاعال  

ً
جزءا غدا  بمعنى  واإلقليمية،  الوطنية  للحدود   

ً
فضل،  وتجاوزا

1992 .) 

 ومثل ذلك ل
ً
 عند املبدعين  عن النتاج األدبي واإلبداعي للمبدعين العرب، ألّن التعامل مع  يس غريبا

ً
 فشيئا

ً
الواقع أخذ يتضح شيئا

و  ورواية  كلها من قصة ومسرحية  األدبية  األجناس  حتى شمل  الحديث،  العصر  في  يرينا  مالعرب  ما  املختلفة،  الشعراء  وأشعار  قالة 

اإلبداع ألدباء    غاية في 
ً
املختلفة أخنصوصا الواقع بحيثياته  أن  الثقافة والتنشئة، وهذا يؤكد  الطبيعي، لذا نجد مختلفين في  ذ حيزه 

واملدين الكاتب  ةالريف وقضاياه  رفدت  التي  والهامة  الفاعلة  املواضيع  أفكاره، فغدت    من كما غدت    ؛وهمومها من  وبنات  موضوعاته 

األ  في  الشائقة  املوضوعات  والصراع عليها من  لطه حسين، وزياألرض  واأليام  للشرقاوي،  األرض  رواية  املعاصر، فرأينا  العربي  نب دب 

 . التي تمثُل خصائص األزمنة واألمكنة بمنظور كتابها ،هيكل، وغيرها من روائع اإلبداع الفنيل

األفكار وقيمها،  ات ولم يزل يؤمن بتلك يوبما أّن الكاتب محمود شقير، قد انخرط في صفوف الحزب الشيوعي في مرحلة الخمسين

غة العربية واإلنجليزية، وانتهل من معين الكتاب العرب أمثال الشرقاوي وطه أمريكا الجنوبية مترجمة إلى الل  كّتابذ على نتاجات  وتتلم

 تحدد له الخصوصية الذاتية،نشئة الخاصة به، والعوامل الذاتية واملوضوعية، نجده يتعامل مع واقعه بمعطيات  تحسين، ونتيجة لل

املفردة كي يتم تشكيلها عبر نظم خالص،  وتمايزه عن غيره في التعا إلى  ماله وعليه ما عليه، من خالل ذلك نجده وقد اتجه    لهمل مع 

 (. 1992حمدان، م")1961القصة القصيرة "حيث نشر أولى قصصه في مجلة األفق الجديد املقدسية عام  كتابة
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 الغوص في الوا منذ ذلك التاريخ وحتى أيامنا هذه، واصل الك
ً
ل تخلو  لتقديم رؤية مغايرة  قع املرير  اتب نشاطه اإلبداعي، محاول

 على ضمير زمانه، ومك
ً
 صادقا

ً
السخرية وقرائنها جعلت منه شاهدا الالذعة، تلك  السخرية  للنفس واآلخرين، بصورة شائقمن   

ً
ة  اشفا

كّل ش يء يراه   ويكون ي تكشف عن كوامن النفس بأسرها،  وفاعلة إلى حد بعيد، فهو صاحب مفردات صادقة تعكس حّس الحركة الت

في  حظوة صاحب   نتاجاته    أو مكانة  كثير من  ويحملها عبر  تحمله  التي  اإلنسانية  بالذكريات  فهو مظلل  بشكل عام،  الحياة  أو  حياته 

 (. 1998شقير، ) وبالذات سيرته "ظل آخر للمدينة"

ات من يبدأوا حياتهم مع الكتابة في بداية الستين   نرّواد الجيل الثاني الذيومن يتتبع النتاج القصص ي يجد أّن محمود شقير من  

في   الفلسطينية  للحياة  الخالصة  بالنكهة  تّعج  أنها  أي  فنية وموضوعية،  تحمله من سمات  بما  تمتاز قصصه  العشرين، حيث  القرن 

تحمل   بمفردات  همومها  ويسطر  نتاج  دللتالقرية،  أّن   
ّ
إل مواربة،  دون  يَ واضحة  لم  الواقعية   ر  ِس ه  نجد  وإنما  واحد،  منهج  وفق 

بالكليات، وإنما   ويحفل، فالتسجيل للواقع لم يلغ الجزئيات  فاصيله وينقله لنا بنتاجه األدبيد الواقع بتيرصالتسجيلية، بمعنى نجده  

 نجده يحفل بجزئيات الحياة وتفّرعاتها كما في "خبز اآلخرين" و"أهل البلد". 

ا يجعله يعتمد على  اليومي، م  يئعيميل فيها إلى التجريد، بمعنى آخر يتداخل الشعري مع الوقاالتعبيرية التي    إلى جانب ذلك نجد

، حيث أخذت املرأة حيصال الفكرة في قلحظة مكثفة إل 
ً
 في هذا املضمار، ما يرينا أّن املرأة قد نالت مساحة في  ز يّ صة قصيرة جدا

ً
 واسعا

ً
ا

قّصته "الوطن"،وهذا الحال في    ا كما هولى مكانة املرأة وأهميتها في بناء املجتمع والتقلبات التي تنهض بهوعيه الجتماعي، وهذا يدلل ع

 ويرّوج لها عبر فّنه اإلبداعي.  نتصار للفكرة التي يؤمن بها ويدافع عنها،في حّد ذاته ا 

 ل أّما الشكل الثالث في قصته، فنراه يتعامل مع النمط الرمزي، أي نجده يبني قصص
ً
 واضحا

ً
ه على الرمزية، وإن كان رمزه بسيطا

 رمزها يُ   الوصول إليه، بمعنى ليست قصصه مستغلقة وإنما واضحة،  يسهلفي التلقي، بل رمزه    يحتاج إلى عمق فكري أو صعوبة
َ
 ش

 
 ف

 كما هو الحال في قصة "رجل قام من بين األحياء")
ً
 فقط و (،ما يعني أنه لم  1995رضوان،  حتى يكاد يكون مباشرا

ً
إنما أفاد يكن مباشرا

 من معطيات الفنون األخرى.

الباحثون   اختلف  نتاجات محمود شقير  مهما  أننا نجد   
ّ
إل السردية والتعبيرية والرمزية،  القصيرة  القصص  والنقاد في تصنيف 

، وإن  
ً
 مرموقا

ً
ته القصصية محكومة بعض قصصه ضمن دائرة الخالف التفريقي، وإن وجدنا إبداعا  وقعتالقصصية قد أخذت حيزا

 ح  اإلبداعية يجب أن تُ بنظم يؤمن بها صاحبها، ألّن الكتابة  
َ
بقانونها الخاص الذي يميزها عن غيرها، أو ينظمها كي تكون غير مثيالتها   مَ ك

 من النتاجات األخرى.

 بينه وبين م
ً
 حميميا

ً
وضوعه املتجدد في الطرح والنماء وبما أّن الكاتب يتعامل مع واقعه، ويجعله مادته الغفل، لذا نجد التصاقا

 وقضية( أي أّن القضية 
ً
 وشعبا

ً
الفلسطينية تمثل بؤرة مركزية الخطاب القصص ي لديه، إلى جانب املرأة وما تحمله من    )فلسطين أرضا

أّن   أي  وقيمي،  وإنساني  دللي  في    التالزمّيةإرث  التالقي  محورية  يشكالن  فهما   ،
ً
معا واملرأة  األرض  في  تكمن  الهرمي لديه  والبناء  الفكر 

 للجسد القصص ي.

 في التركيب، فال نكاد نعثر بأية تقنيات  فالتعامل مع هذه الثنائية لم تجعل نتاج
ً
 بسيطا

ً
، وإنما نجده نتاجا

ً
 أو مبهما

ً
 أو ثقيال

ً
ه فظا

 (. 1995رضوان، ميرا...")االقطع، عين الك -قصصية من مثل التداعي

أّن   نعتقد  ذلك، فكما  في  يُ فال غرابة  الذين  يعنينّ رون فسّخ محمود شقير من  ل  لها، وهذا  تسطيح    هم إليصال فكرتهم وخدمة 

أكثر   الحظوة البناء والفكرة، أو إغفال الجوانب الفنية باإلطالق، وإنما نجده يوازن إلى حد ما، لكن هذه املوازنة تجعل الفكرة صاحبة  

، حيث نجد  كالحوارمن تقنيات الفن القصص ي األخرى،  
ً
 ل يشكمثال

ً
 في البناء الكلي للقصة،ه بسيطا

ً
 كبيرا

ً
   ل عمقا

ً
  وقد يكون منعدما

 
ً
 من أدواته،  ،  أصال

ً
 كل ما يخطر بباله، متمكنا

ً
 في موضوعه،    ألنه يستعيض عنه بالسرد املباشر، فكأنه يقف على مرتفع رائيا

ً
مضطلعا

  
ً
املقصودة، فهو غالبا  محومن ثم يبدأ بعملية السرد 

ً
، غير ممجوج  ما يكون راويا

ً
املتلقي، وليس بداعية من حيث التوجيه ترفا في وعي 

أ  أي  من قصصه واإلرشاد،  كثير  مع  الحال  هو  كما  وقيمه  الحدث  على  الّدالة  األفعال   
ً
مستخدما ويريده  ويّحسه،  يراه  ما  يسرد  نه 

 (. زجاجالهادفة...)

، حتى يكمل القاص أو السارد ما لديه من  فالسرد لديه ساكن الدللت، يظهر الحالة القائمة، ويجعل املتلقي م
ً
 أو مصغيا

ً
تشوقا

الحوار في أو تبعات،    متبّقيات   إلى  انتقلنا  الخاتمة، في حين لو  انتظار   
ّ
إل املتلقي  أّن مشاهده قد حددت معامله وما على  حيث يشعرنا 

الناقلة للحدث الحدث وتحجيم جمله  إلى إجمال  ، يهدف 
ً
 قليال

ً
البسيطة،    بعض قصصه سنجده بسيطا الحواريات  وهذا يجعل عبر 

 للحدث وبنيته، إ 
ً
 ذ ل يصنعه عبر الحوارات وإنما السرديات هي املكملة له. صاحب الصوت القصص ي مكمال

نتلمّ  ل  خالصة،بُ س  أي  القصيرة،  نية حوارية  القصة  في  الفني  البناء   عن 
ً
بعيدا ليس  املسيطر، وصوت    وهذا  السارد هو  وإنما 

املّج  لالراوي هو  الحوار  السد لألشياء، حتى كأنك تشعر بغياب روحية  السرد، فكأن  إلى روحية  سرد حوار مقصود في حّد ذاته،  تعود 
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 في بنية الحوار،  
ً
،وهذا يعد ضعفا

ً
.    أو ُيشكل جوهر البناء،  إذا كان الحوار مطلوبا

ً
 أنه في القصة القصيرة يكون ُمغّيبا

ّ
ما يرينا حالة  إل

 ول انتازي داخل بعض نصوصهير أل وهو البعد الفحوار أو مع استخداماته املنحنى املغاسردية مسيطرة في ظل ال
ً
 مباشرا

ً
، فنرى سردا

 على النزعات النفالتية األ 
ً
 على قيمه القصصية، مظلال

ً
 مسيطرا

ً
 واحدا

ً
 إذا جاز التعبير، لذا نجد بعدا

ً
 فجائيا

ً
خرى  نجد فنتازية أو بعدا

 أنه لم يخرج من دائرة  التي يحاول تلوين قصصه بها
ّ
 ، إل

ّ
 لها، وإن جاءت بألوان مختلفة  السرد إل

ً
أي السرد يكون ذا األ وه  ،عائدا مر 

 في عملية الخلق الفني للقصة القصيرة،
ً
 . و معدومةأ  أو معمارية بنائها يقوم على السرد،ألن مقومات الحوار تكون منعدمة، لزاما

الفلسطينية ومقتنيوبما أّن نتاج شقير القصص ي يعّب من الوا  اتها بشكل خاص، بل يكاد يلتقط صورة قع بشكل عام، والقرية 

لنا كما هو، بعدما يضيف   الواقع وينقلهث عنه، وكأنه ينقلها بعين الكاميرا ل بعين الفنان الذي يعايش واقعه، فهو يتفاعل مع  املبحو 

فوتخيالته  وقيمه  أحاسيسه ومشاعره إليه من    
ً
فاعال خياله  ويجعل  وهذا  ،  فنه عامة،  بناء    ي 

ً
 متخيال

ً
فنيا  

ً
خلقا لنا  ينقل  أنه  يعني  ل 

 مشابهفقط، وإنما يقّد 
ً
 معكوسا

ً
 م لنا واقعا

ً
 أّن هذا الضعف لم يوصل العمل    ا

ّ
، إل

ً
 في بنية العمل أحيانا

ً
للحياة كما هي، ما يرينا ضعفا

 عن واقع معياإلبداع املبسط واملفهوم، م إلى ركاكة ممجوجة، وإن ينقله من طائلة اإلبداع املتمايز إلى دائرة 
ً
 معّبرا

ً
ش، وإن كان ا يرينا فنا

، وإنما هو الذي يلجأ إلى اختراق هذا الواقع، وإمساك  الفن "ال
ً
واقعي ليس ذلك الفن الذي يكتفي بسرد واقع قائم وتصويره فوتوغرافيا

ا  وأهدافه  ب 
ّ
املعذ اإلنسان  نحو مصالح  أي  األفضل،  نحو  تغّيره  واعية  مظاهر  للفنان عملية عقلية  بالنسبة  العمل  أّن  ذلك  لنبيلة، 

إل أو  انفعال  الفنان وأخضعه لسيطرته" وليس مجّرد  الظرف كما فهمه  للواقع، تمثل هذا  ينتهي بخلق صورة جديدة    هام، وهو عمل 

 (. 1971فيشر، )

 أدبية عبر ثنايا الفن ع، وحمله لنا صور الذي اخترق الواق  عامل مع نتاج محمود شقير القصص ي،على ضوء ما تقدم نستطيع الت
ً
ا

أ   متعددة وليست 
ً
 حتى نوصل  القصص ي، الذي جاء به صورا

ً
 تفكيكيا

ً
حادية الجانب أو الطرح، لذا نبدأ بالتعامل مع هذا الفن تعامال

توجه عبر صو  دراسة كل  إلى  نعمد  بمعنى  الدراسة،  الهادفة من هذه  نتي  رهِ الصورة  حتى  له على حده،  ما الحاملة  نجاح  قن من مدى 

 جنس من التصوير، وبما أنه صاحب الفنان القاص، ومدى مصداقية التفاعل مع الواقع ونقله صيصبو إليه  
ّ
 ألّن الفن ما هو إل

ً
وريا

بالقراءة  نبدأ  لذا  تخيلي،  أو  انفعالي  أكبر مما هو صاحب حّس  وبيئته، وصاحب حس حقيقي  واقعه ومجتمعه  تجاه  مالحظة دقيقة 

" التي صدرت عام ا ر يى "صورة شاكحت  م1961ل لنماذج من قصصه املتعددة، التي أنجزها عبر حقبته األدبية املمتدة منذ عام  والتحلي

 أنه أ ،  بداعه القصص يإ وما بعدها من    م،2003
ً
 ورائعا بعد هذا التاريخ،علما

ً
 راقيا

ً
    نجز فنا

ّ
وإن تداخلت بعض موضوعاته وأفكاره، إل

ب املشرط أو املقص،  صاحق بين أعماله كما هو متاز بها كل مجموعة من غيرها، وهذا ل يعني أّن القاّص يفرّ أننا نجد مشاهد خاصة ت

 الخصوصية في بعض األعمال تدلل على نمائها أكثر من غيرها.  وإنما تبقى

، أ 
ً
 تسجيليا

ً
أولى مجموعاته "خبز اآلخرين" التي يتعامل من خاللها مع الواقع تعامال أنه صاحب منهج تسجيلي في لذا نبدأ مع  ي 

 من مجموعته الثانية "الولد الفلسطي  خبز الخرين،  
ً
 على إنسان فنان يعيش  وبعضا

ً
ني" ومثل هذا األمر "املنهج التسجيلي" ليس غريبا

  ،
ً
 للفالحين والعمال واملرأة معا

ً
أي أنه ينتصر  حياته ويتأمل الحياة كما هي، ويتفاعل معها، فهو صاحب طرح رافض للطبقية، منتصرا

استطاع مدى  أي  إلى  نرى  كي  نبحث  ، من هنا 
ً
معا واإلنسان  لألرض  ينتصر  يرينا صورة    ملن  أي مدى  إلى  أو  الواقع  اختراق  في  القاص 

التنكر  امللموسة، وعدم  الواقعية  الحقائق  الواقعية هو "عدم مفاجأة  به  تنادي  أبرز ما   تجاه موضوعه، ألّن 
ً
 جديدا

ً
أو طرحا جديدة 

 وإن التقى في حياته مع إقطاعي ورع وتقي، وللها، فال
ً
 وإن    يجوز لألديب أن يجعل اإلقطاعي قديسا

ً
يجوز له أن يجعل من الفقير لصا

 (. 44جريدة، حياته على وجود فقير من هذا النوع") أطلعته

أنصار أّن محمود شقير من  به، وبما  الطرح وتنادي  بهذا  تؤمن  الواقعية  كانت  تلك  الواقعي  املنهج  ودعاة   إذا  يغاير  نجده  لذا   ،

ا إيجابية أو حيادية عادية، كما تعامل مع شخصية املختار، التي هي رمز املنطلقات، بمعنى نراه يتفاعل مع شخصيات سلبية ويجعله

رائح  قصة يفضح من خاللها القاص ش  "أهل البلدـ "للسلطة في كل مكان، وإن اختلفت كيفية استغالل السلطة من إنسان إلى آخر، ف

ة هامة، إن كانت  لخيانة الزوجية، ويجعلها محوريبية أكثر مما هي إيجابية، كما أنه يؤكد مسألة الجنس وا املجتمع ويظهر جوانب سل

تعامل مع شخصية املختار وجعلها حالة وسطية،  د شك ظني من قبل أصحاب الشأن، فكماهي مجر  أملم تحصل،   الخيانة حاصلة أو

الوسطية غايرت   املوحاطم  تلك  الس ّ ت  املثل  الواقعي، ألّن  يكون  نهج  ل    يء 
ّ
مإل املختار  ، فعندما جعل 

ً
بين  سيئا للعراك   

ً
رافضا  

ً
صلحا

الكاتب   يجد  القصة،  في  يتمعن  ومن  هادفة،  شاكلة  على  نما  الذي  هو  الحدث  وليس  الحدث،  بناء  في   
ً
شخصيا يتدخل  نراه  النساء، 

بسيطة وكأنه شخصية عادية  املختار  زمان  يتعاطف مع  أيام  تتحسر على  مجتمع متخلف  "في  النساء"  -تعيش  الرجولة وخوف    أيام 

باملنهج    (.1998رضوان،   ) املؤمنين  ُيمايز نفسه عن اآلخرين من  تبّناها القاص حتى  ُبنَي على رؤية فلسفية  املوقف قد  وقد يكون هذا 

 الواقعي. 
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في حياة الناس، ويعيد ذلك إلى قسوة    حّيز  فتة للنظر ملا تشغله من  في حين نراه يجّسد حالة الخيانة الزوجية، ويجعلها ظاهرة ل 

 أن يذكر في قصة أو عمل إبداعي، وإنما على  الحياة بأنماطها ا 
ً
 يقع في مكائد الزنا، ومثل ذلك ليس عيبا

ً
 منحرفا

ً
ملختلفة، ما يرينا إنسانا

البديل، بصورة  أن يجد  املؤمن بفنه ونهجه كما هو محمود شقير  إظهار    الكاتب  بأنماطها تحاول  الواقعية  تلميحية ل تصريحية، ألّن 

 من قبل املتلقين أو الباحثين عن الخالص،  الس يء ملحاربته وخلق املع
ً
ادل املوضوعي البديل ملثل تلك السقطات القاتلة، التي تفهم سلبا

 ألّن الخالص مفقوٌد منها. 

 لواقعه، ضعي
ً
 ل يقو لذا نجد الزوج املطعون في شرفه مستسلما

ً
على اتخاذ قرار، فيكون الدمع وسيلة رفض لواقعه، بعدما    ى فا

  بعدم خيانته، كّل ذلك يرينا مدى التناقض فيما يحمله القاص من فكر يطرحه بواسطة صوره وأفكاره األدبية.   عهإقنا حاولت زوجته  

 وقد تجّسد ذلك في قصته "أهل البلد". 

 في أّما 
ً
 أّن حواريته تبقى محجمة إلى ج عن منطلقاته، وإن جعل السرد يتجخبز اآلخرين فنراه ل يبتعد كثيرا

ّ
انب  اور مع الحوار، إل

، حيث يصف لنا أو ينقل لنا حياة امرأة فالحة في يوم عناء وهي تبيع العنب في أحد  
ً
 متناميا

ً
سردياته، فهو يتعامل مع موضوعه تعامال

 للزوج العامل املكأسواق القدس الشعبية، تضحي بجهدها ووقتها، خدمة ألس
ً
ث في خلق الصورة السلبية د، فنراه يحمل الحدرتها وعونا

اب الذي يراود صاحبة العنب عن نفسها، بعدما طلب منها الذهاب ملنزله كي يشتري ما تحمله من عنب في ذاك اليوم، خدمة ألحد الشب

 أّن ا 
ّ
ها ن نفسها، فترفض، فيعاود إغراءلصورة تتضح حينما يراودها عمنها في حمله للبيت، ومراعاة لها في شراء ما تحمله من عنب، إل

بالرفض، باكية،    من جديد، فتتمسك  ، فتذهب حزينة 
ً
أن يشتري منها شيئا ثم  ما يجعلهما يتشاجران، فيتمزق ثوبها، فيطردها دون 

  املتواجدة فيه،   ها بالبيع في املكانبيع العنب من جديد، لكن في مكان آخر، ما يجعل أحد الحراس يطردها بحجة عدم السماح لتعاود  

القرية إلى  وتعود  األرض  على  بالعنب  وتلقي  الكرم    فتغضب  تعيد  أن  قررت  بعدما  القرية،  أهل  ستقابل  كيف  تفكر  خائفة،  حزينة 

 لصاحبه.

الجن إلى قضية  الكاتب مرة أخرى  يعود  إذ   ،
ً
أيضا الشاكلة مسألة سلبية، وموقف سلبي  املرأة على هذه  س، ويفّعلها إّن تصوير 

 ويجعلها محور 
ً
 ها  ا

ً
وي  ما يصلح موقفه،  ما  أنه سرعان   

ّ
إل الحدث،  بناء  وتبدأ من  في  األمومي،  لعواطفها وحسها  تستجيب  املرأة  جعل 

 جديد في مساعدة زوجها.

القاص، يرينا مسألتين متداخل الذي جاء به  أّن تالطرح  املرأة هنا عاملة منتجة وهي معين، وهما:  للرجل ليستني   عليه،   ة 
ً
 عبئا

للجنس املدينة  ابن  نظرة  فهو  الثاني،  الوجه  وأّما  العودة إلياب،  بضاعة  منتظرة  أنها  أساس  للمرأة على  ينظر  نداءات ، وكيف  لتلبية 

، لذا نجد فن القّص   الشهوة،
ّ
هنا يعّبر عن موقف شرس تجاه العبودية والذل، التي يحاول تجسيدها بين الناس    تباع وتشترى ليس إل

انتهجه للسيطرة عليها، ألّن الكاتب يرى ذي  شخصية الشاب الذي راود املرأة الفالحة البائعة للعنب عن نفسها، وكيفية الخداع العبر  

ع القرية اإلنسانية  الكاتب يطرح هموم مجتم  ُيجّسده (، ما  256، ص1967فيليب،  )  في رد التقاء الظروف على أساس دائم لإلنسانية"

 ماته. قوّ عبر الجنس وم

يُ   حتى 
ُ
امل لفنّ بستقشعر  الجنس  لين  أّن  القصص ي  ل  ه 

ّ
 محور يشك

ً
   ا

ً
بنائفاعال في  الفني،    أ ه  املجتمع  على  يقول    وكأنه 

ً
حال يضع  ن 

 يبرهن عدم السلبية في    واسعاع  ملشكلة يلهث خلفها قط
ً
، أو لم يصنع موقفا

ً
من الناس، مع تباين النظرة واملوقف، لكنه لم يضع حلول

 تلفة.مخ وع الجنس متعددة، جّسدها عبر ُصَور  طاله في قصصه، والنماذج لديه في تعامله مع موضاملجتمع أو تجاه أب

له مقوماته، وإن كثر  لها مكوناتها، وأسلوب  الكاتب وقد فّعل موضوعاته عبر لغة  القصص ي، نلمس  النص  للتعامل مع  ونتيجة 

ال  الذي يدلل على  الفعل  بالذات  للفعل بشكل عام، وأخص  املاض ي كما هاستخدامه  أفاد من زمن  قد  الكاتب  الفعل "كان"، وكأن  و 

ات "وهذا الوضع يذكرنا بالكتابات الوجودية التي ترجمت إلى العربية يتعّرف عليهم في مرحلة الستين نلذيين، ا يوجوداب الترجمات الكتّ 

 (. 1978،رضوان) هان الرّواد الشباب"ويبدو أّن الفعل قد تركز في أذ ـ  يكون ـ  ات، حيث سيطر عليها الفعل كان يفي الستين

يضع ذلك  استخدمكل  كاهله، حيث  ويثقل  النص،  مع   الفعل  ف  التالزم  القصصية، هذا  في مجموعته  املرات  "كان" عشرات 

  اوات الفعل، فالتتابعية لكان وتالزم الو   أو زمن  الزائدة،الفعل كان، من السهل على الكاتب التخلص منه، فهو يدلل به على الوصفية  

 معه
َ
 فاعلية. التالقي، بمعنى يشعرك بالوصفية للنص وليس بالبنائية ال ا، يثقل النص، ويقلل متعة

ال  املظهر  القصص ي،  أّما  ينقلها في نصه  التي  الصورة األخرى  أو  الواقعية،   هو مظهرخر  الذي ترفضه قيم  السلبي،  الستسالم 

 أنه هرب تامىي رة الأ قصة "بق، فمن يقر يتيقن ما نذهب إليه   الواقعي  ومن تعامل مع الفن
ً
 لواقعه، علما

ً
" يجد أبا إسماعيل مستسلما

الحلم، والحلم ل يعني سوى التأمل والنتظار في األمل البعيد، أي نجده يضع طموحه في دائرة األمنيات والتمني، فعندما  من الواقع إلى  

املنز  الغنية صاحبة  املرأة  لطموح  بطل قصته  إسماعيل  أبو  يستسلم  تجاه مطلبها غير  لم   
ً
ساكنا يحرك  ول   ،

ً
أجيرا فيه  يعمل  الذي  ل 

نفسه"   "مراودته عن  فهو املشروع  العمل،  يترك  نجده  وإن  الفعل،  وردة  الفعل  وليس  الضميري،  الحتجاج  شاكلة  فيه على  رأت  ألنها 
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ه يغادر التجاوب الجنس ي معها، لذا نجدب الضمير، هما الرادع لعملية يتذكر أسرته عند عملية املراودة، فيكون الصراع النفس ي وعذا 

(، أي أنه يّجسد رفضه في شخص انظر قصة بقرة اليتامى)  ا أولده حتى ينامو   علىاملنزل، ويعود لقريته، ويبدأ بسرد قصة بقرة اليتامى  

النهاية جع أّن   
ّ
إل األغنياء،  التي لم تستجب ملشاعر ورغبات  اليتامى  السكين،  بقرة  أو موقف يعّج   ذا ل هومثلتها تقع في قبضة  مشهد 

 بالسلبية والستسالم،  
ّ

، فهو  وما عمله ذلك إل
ً
كمن يؤكد أّن الفالحين البسطاء ل يستطيعون خلق    قتل للبطل، وإضعاف للفكرة معا

الرافض الفعل  وردّ   الفعل  تتسا  ؛كذلكة   حتى 
ُ
أ وهذا  تتعادل،  أو  امليزان  كفّتا  البطل  السل  س  وى  سلبية  تالزمت  لذا  محورية  بية،  مع 

 
ً
أيضا السلبي    الجنس، 

ً
 وإناثا

ً
األغنياء ذكورا أي نجد  املسيطرة،  السلبي هي  الجنس  الكاتب محورية  إذ يجعل   ،

ً
، وهنا مؤشر ليس سهال

 أو غير مشروع، بينما الفقراء املحكومون بقيم ونظم خاصة
ً
   يبحثون عن متعة الجنس مهما كان مصدرها مشروعا

ً
بهم، يجعلهم مصدرا

جمرات الجنس املتقدة لدى األغنياء، لذا تالزمت السلبية عند الطرفين )األغنياء والفقراء( على حّد  ُيطفئون ي هم من سوف للجنس، أ 

، بعضه يحاول إشباع الشهوة، واآلخر يرفض تلبية  
ً
، شهوانيا

ً
، في ندائها أي )الشهوة(سواء، فهو بذلك يسحق املجتمع ويجعله متبلدا

يتال ل  األمرين  نجد  ومقوماتهحين  الوجود  سّنة  مع  الفكرة  ءمان  ومعطيات  تتناسب  ل  املوضوع  تناول  في  الخاصية  أّن  يرينا  وهذا   ،

قد قّصر عن معطيات نقل الحياة وتفعيلها، فال هو فّعل أدوار أبطاله ول وضع الحلول    التي يؤمن بها الكاتب، أي نجد فّنه  النبعاثية

 إلى الناس منه في مجتمع يعيشه ال  للخالص من تبعات الجنس ومواقفاملالئمة  
ً
كاتب ويتفاعل معه، ويحاول تعرية نظمه وقيمه، هادفا

نهض املجتمع، ألّن الطريقة الفنية  ، لكنه يعجز عن وضع حلول لخلق قيم جديدة، تُ آلسن  ا السلبية الراكدة كما ركود املاء    رفض القيم 

في   ذي نستطيع أن نتعرف عليهاألشياء ذاته ال  وعميقة في املعرفة، إلى جوهر  يقة التي تستند إلى أسس ثابتةاألكمل كما يقال "هي الطر 

ما  كّل  التصوير  لهذا  يخضع   
ً
رئيسيا  

ً
يصور شخصا حين  الفنان  أّن  الفن من  في  الحقيقية  التعبير  قوة  وتأتي  وملموسة،  صور مرئية 

 (. 1978فضل، الكل")س ي، ينشأ من خالل انطباعه عن عداه، فانتباه الناظر يتسّمر على ما هو أسا

التفاعل ول  الحياة  انعكاس  الهّين  فليس  ول  السهلة  األمور  وقيم  معها من  الواقع،  يرينا صعوبة  ما  جّمة  فيها صعوبات  وإنما  ة، 

األدائي للشخ أو  الفكري  البناء  الهنات في  نتلمس بعض  لذا  التيالواقعية والتفاعل معها،  البطلة  الق  صيات  اص محمود  يتحدث عنها 

الشقير املجتمع وقيمه تي استمدت من واقعه وأسد،  أل وهو تعرية  الكاتب  به  الذي يؤمن  الطرح  ل عليها بعض خيالته، حتى يتالزم 

فاف، كما هو الحال مع رمزية بقرة اليتامى، تلك الرمزية البسيطة والهادفة، وإن جاء ع
ّ
بر صورة البالية، مع ظهور املنحى الرمزي الش

 قسمين تجاهها. إلىورها ويجعل الناس مقسومين مكرورة أل وهي العالقات الجنسية السلبية، التي يص

في نهج نمط جديد في تعامله مع التقنية القصصية،    ا القاص في قيمه التعبيرية، تمثلأّما النمط اآلخر من األنماط التي جّسده

 ل للمزج بين التجريد وأحالم اليقظة وحركة الواقع والحلم في تداخل مُ أل وهو النوع التعبيري، أي النمط الذي يمي
ّ
  قط

ً
ع غير مبرر فنيا

وًه أ في معظمه، ما يرينا  
ّ
 ليس ذا قيمة أو مش

ً
سمنت الذي يعمل في املدينة ه، كما هو الحال مع فايز عامل اإل في بنائه واندفاعات  انموذجا

 عن زوجته وأولده، فايز الذي يشك في زو 
ً
يله بين  يتوقعه أو يتخ  جته ويتهمها في أعماقه بالخيانة، فيّصور له خياله اللقاء الذي بعيدا

الزوجة،   براءة  ترينا  القصة  نهاية  أّن   
ّ
إل املتخيلة،  الخيانة  القصة من منطلق  بناء  وتبدأ عملية  الحميد"  "عبد  اإلقطاعي  وابن  زوجته 

 من صنع خيال فايز العامل املجهد واملبتعد عن أوليس لها عالقة تذكر مع ابن اإلقطاعي )عبد الحميد(، و 
ّ
له، هما املسألة )الخيانة( إل

حون على هذه ا وكأن الكاتب يريد مّنا أن نتنبه إلى أهمية الجنس في الحياة، فهو من الكتّ 
ّ
لظاهرة املتخيلة عند الكاتب قبل اب الذين يل

الأ  الفلسطينية كانبطاله، فال أظن أّن الجنس والخيانة الجنسية في األسرة     اريفية 
ً
 أو مظهرا

ً
   يشكالن منهجا

ً
 من واضحا

ّ
، وما األمر إل

بترا  املجتمع  الجنسية وعالقتها من  املشكالت  بتر  يريد  فكأنه  الكاتب،  تكثيف  ن  اهتمامات  في  للكاتب   
ً
مبّررا نضع  أن  نستطيع  ول   ،

ً
هائيا

 عبر تفسير
ّ
إل املشبوهة،  الجنسية  العالقات  األدبية تجاه  نتهم زوجاتنا ونشك فيهن دون ثوابت    صوره   

ّ
أل واضحة" واحد وهو "علينا 

األ   ومثل تتعدد  أن  يحتمل  ل  مشهدذلك  الجنس  ويكون  التعبيرية  ذات  نماط  "والنار  قصة  وبالذات  متعددة،  قصص  في  جاء  كما   
ً
ا

 في عنوانها، لكنها ل تتمثل ذلك في بنائها أو أفكارها،
ً
 رمزيا

ً
 وإنما الوضوح يستملك مفردات تلك القصة.  الوقود" التي تحمل بعدا

التي سوف   املثل  الواقع، لكنه ل يضع   برفض 
ً
للمجتمع، مؤمنا  

ً
 لذعا

ً
ناقدا القصص ي عند شقير، يجده  النمط  يتتبع هذا  ومن 

املستقبلية لهم،  ينتهجها أو يتبعها الناس فيما بعد، فهو كمن ينقل للناس هموم الناس بأمانة وإخالص، لكن دون أن يتدخل في الرؤية

الذروة التي يبدأ من واقع مرفوض وهموم مدانة، ويمتد هذا األمر لديه "حتى يصل إلى  لنا ما قّدم  لكنه يشعرنا بإنجاز معين إذا قّدم  

 (. 1994عيد، ّما إلى السعادة وإما إلى الشقاء")عندها التحول، إ 

ل بطله  نجد  لذا  دور  تفعيل  كيفية  في  لديه،  املتمايز  الفكر   النجاح  في  ورفاقه  فايز  بين  التفاعل  استمرارية  من   
ً
فبدل فايز، 

، وهذا الشك يؤدي إلى ضياع جهد القاص وأشخاصه ومن يتتبع هذه  زوجة بريئة  املدمرة تجاه والعمل، نجده يتخبط في حالت الشك  

 األعمال فيما بعد. 
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املقهورة، لكّن الصورة تنقلنا إلى جّو الصراع اإلنساني مع    وأّما قصته "نجوم صغيرة" فنراه ينقلنا إلى صورة أخرى من صور القرية

الطبيعة حين انحباس املطر، ويسيطر القحط على لوازم الحياة، لكّن امليزة في القصة هي استمرارية أمانة النقل السردي ملشاهدات 

وقت انحباس املطر، ترينا حالت الفزع  كما يجب أن يكون، فمشاهد الناس    ل  هوالقاص، فهو يصور الواقع كما    العين البشرية من

والحرص والحرمان والخوف من املجهول، فهو ينقل حال أسرة تعيش في القرية أّبان القحط، حيث يترك الزوج القرية ويتوجه للعمل  

وامل الضحية  األم  املرأة  تكون  وكيف  لهم،   
ً
مالذا ليكون  املدينة  في  قريبهم  عن  يبحثون  األهل  يجعل  ما  املدينة،  الهم  في  حاملة  نتظرة، 

  باآلجل  بيعهمالجمعي لألسرة وكيفية تصرف التجار مع الناس، إذ يرفضون  
ً
، كما رفض صاحب الحانوت بيع الفتاة مصباح زيت بدل

 من قبل الولد املنتمي لألسرة، وهذا زاد حجم املعاناة لدى األم، فذهبت لالستدانة من جيرانهم، 
ً
من املصباح الوحيد الذي كسر سهوا

 لكنها رجعت حزينة كئيبة ملعرفتها بالواقع. 

املطر،   تنام األسر حاملة بسقوط  املطر، وكيف  انحباس  بأمانة كبيرة، ودّون ما يردده األطفال حين  الناس  القاص مشاعر  نقل 

 
ُ
ث تجوب  تعتقد  ـ وكيف  بما  هاتفة  وهي  القرية  األطفال شوارع  أمّ "لل  وما  إ الغيث    راحت  الرعود  الز تجيب   

ّ
إل القعرجعت   ود" رع طول 

 (.1975شقير، )

الدامس،   الظالم  على  تمّردوا  للمنزل،  األطفال  عودة  توهجه  مبعد  الرياح  تراقص  الذي  القديم  السراج  استعمال  باألم  حدا  ا 

لهالباهت  البديل  امل  ّم  ، وهذا يرينا بعض  القصص في  أكثر من قريناتها من   
ً
البناء فنيا القصة وإن كانت محكمة  أّن   

ّ
إل جموعة  قائم، 

 أ 
ً
 أنها لم تحد عن الخط العام الذي انتهجه القاص، حيث الدعاء والحلم هما املسيطران، كما في بقرة اليتامى وغيرها، علما

ّ
ّنه ذاتها، إل

 يرينا مظهر 
ً
نها  مسلبية أكثر  هنا    الهجرة  فمن مظاهر التحّول في تفكير الناس، وتمثل ذلك في الهجرة القسرية من الريف إلى املدينة،    ا

اإلنتاجي، ألن  الخدمي غير  العمل  يبحث عن  الذي  املستهلك  الجانب  في  وتجعلهم  الناس،  حياة  في  املنتج  الجانب  تقتل  إيجابية، ألنها 

ومجتمعها، ما يرينا طبقة عاملة انتقلت من   تعيشهااملدينة العربية مستهلكة أكثر مما هي منتجة، والسبب يعود في نشأتها والقيم التي  

.  بقيتالعمل املنتج ول  روح أتقنت  ى املدينة، فال هي لالريف إ 
ً
 تحمل إرثها الزراعي املرتبط باألرض طويال

م، وإكمال الطوق الستيطاني على ما 1967األدبية السابقة ترينا حال القرية الفلسطينية قبل اندلع حرب حزيران عام    ُر وَ الصّ 

ن إيجاد  في  بدأ  القاص  أّن   
ّ
إل فلسطين،  من  بين  متبقى  العالقة  كشف  في  بدأ  حيث  املضمونية،  الناحية  ولو من  جديد  قصص ي  ط 

يزت بين الشخصية الفلسطينية والشخصية الصهيونية، كما جسدتها قصة  ا، العالقة التي مةنالصهايالشعب الفلسطيني واملحتلين  

ا  إسماعيل"  يعود  إ "متى  أسرة فلسطينية  لنا حال  تسرد  إسلتي  أم  تأخذ  الحرب، حيث  في مبان  الراهبات  دير  إلى  املريض  طفلها  اعيل 

لهم   أناس  عن  الحديث  يبدأ  النتظار،  ردهة  في  ينتظرون  الناس  وبينما  إسماعيل،  البكر  ابنها  فيتبعها  ملعالجته،  في أذناملدينة  اب 

البوابة حيث أحمد شلباية الفقير، ي  ـ  األهبل  ـ  املجتمع، ومن ثم ينتقل إلى   حالته في كوخه الصغير 
ً
يش مع األفعى وأبو بريص  عمصورا

 (1975شقير، ) يتلصص من ثقب في الجدار، لكنا نتعرف من خالل الحوار أن زوج صفية يعمل مع الثوار.

يُ  األثناء  هذه  عام  في  العرب  على  اإلسرائيلي  للعدوان  بداية  وهذا  املكان،  يهز  انفجار ضخم  دوي  يبدأ 1967سمع  فترة  بعد  م، 

أغل الذي  الدير  باب  لتكقتالطرق على  الراهبة  الجميع ته  يصعد  الشرق،  العائلة صوب  لنقل  كبيرة  بسيارة شحن  جاء  الجد  أّن  شف 

نزل إسماعيل من خلفية السيارة، وعند وصول الجسر املهّدم ينزل يل الصعود مع جّده قرب السائق، فيتطلب صفية من ابنها إسماع

 أن اليهود قتلوه مع أحمد شلباية، وهذا يجعل األم في   هاالجميع وتبدأ حيرة الوالدة في البحث عن ولدها إسماعيل، ألن
ّ
تحلم بعودته، إل

 في عودته بحالة صراع دائم تجاه مصير ولدها، فهي ل تصدق مقت
ً
باقي أسرتها في أحد مخيمات له، وإنما تطمح دائما ينما تعيش مع 

 اللجوء.

تراكمات القاص أو ما تركته للقارئ، لذا نجده  مته القصة ملّد ق   ما تقدم يرينا نهج القاص في عرض أفكاره، لكّنا نتساءل ما الذي 

أولدها( بمعنى   -أم إسماعيل  -يدين الرحيل الذي تجّسد في موقف الجد، وهذا الرحيل تمثل في رحيل األجيال كلها عن فلسطين )الجد

 عن سنوات 
ً
 لألمان، وبحثا

ً
 ن.متبقية من عمر اإلنسانجد ثالثة أجيال تغادر الوطن طلبا

 لدور زوج صفية )والد إسماعيل( الذي عرف بعالقته بالثورة، فال وجود ألي  
ً
 ول تفعيال

ً
 جديدا

ً
 أّن القارئ للقصة ل يجد شيئا

ّ
إل

مظهر من مظاهر الرفض لديه، لكن الكاتب يحاول جلب بعض املشاهد التقطيعية حتى يجّسد معاناة اآلخرين، وكذلك حاول الكاتب  

األفكار فنجدها  ت  عد  رمزّي  بُ   إيجاد أّما  الشكلية،  الناحية  ، هذا من 
ً
أنه لم يستطع تفعيل ذلك مطلقا  

ّ
إل إسماعيل،  مثل في شخصية 

وممتلئ   شيق  موضوعه  أّن   
ً
علما لنا،  جلبها  التي  الفكرة  من  أعمق  فكرة  إيصال  يستطع  لم  لكنه  والخنوع،  والرحيل  التخلف  ترفض 

تقا قد  التي  الباألشياء  بناء  في  وتفّعل  تركحدل  فما  الحث،  "ه  وغيره؛  األلم  د 
ّ
يول أشياء  من  من  تالل  هناك  وما  والفقر  والداء  فاأللم 

سلبيات هي وقود جيد لبعث الفن وإبداعه، وحيثما كان انشقاق وحقد ونزاع وثأر وعاهة، تنبعث التجارب الفنية مللئ النقص وترميم  

 (. 39عيد، ص ) العاهة"
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ف  العاهات الحتالل  خلقها  نالتي  تنعدم  فوسي  لم  ملالمح   الناس   
ً
ذكرا وإن وجدنا  قصته،  في  تفعيلها  القاص  يستطع  ولم  بعد، 

مع الحال  هو  كما  العاهات  تلك  الحاجز)بعض  القصص  (قصة  )الحاجز(  القصصية  ملجموعته   
ً
عنوانا جعلها  صصت  ُخ التي  التي 

من القصص السياسية والفكرية، فهي تّنم عن    وهي للفتيان، ألنها تنقل معاناة الفتيان والشعب عبر شخصيات القصة من الفتيان،  

 فلسفة فكرية سياسية هادفة إلى حد بعيد، لذا سوف ندون نصها: 

الشارع   املدرسة وسارت في  الشائكة، حوله عدد من  "غادرت باسمة   من األسالك 
ً
البيت، وهناك وجدت حاجزا إلى  الذي يؤدي 

طلبت من أحد الجنود أن يسمح لها باملرور وقالت "ارفع هذه األسالك كي ، و جنود العدو يراقبون الناس، وقفت باسمة قرب الحاجز

رت  
ّ
بين األسالك، فك إحني رأسك، ومّري من  الجندي  إذن؟ قال  البيت  إلى  أعود  أرفعها، تساءلت باسمة: كيف  الجندي: لن  أمر، قال 

إ  إذا أحنت رأسها، تراجعت بضع خطوات  أنها ستكون ذليلة  ، وشعرت 
ً
الجندي لى  باسمة قليال الوراء وفي عينيها عزم وتصميم، سألها 

، ماذا ستفعلين؟ لم تجب باسمة، شّدت على حقيبتها تحت إبطها، وانطلقت بخطوات سريعة، وقفزت من فوق الحاجز، لكن  
ً
مستغربا

ق بطرف ثوبها، فسقطت على األرض، تجمع الجنود وأطلقوا القهقهات الشامتة وهم ي
ّ
ون إلى باسمة وقد  نظر أحد األسالك الشائكة تعل

املمزق،   البيت، وهي تّضم بيدها طرف ثوبها  إلى  الجنود يرصدونها  انطرحت على األرض، نهضت باسمة "ثم سارت برأس مرفوع  وظل 

 (. 1994شقير، صامتين حتى غابت خلف زاوية الشارع")

نى املتعددة  ة هادفة إلى تدمير البُ اغيالقصة من عنوانها تريد إيصال فلسفة معينة من خالل حياة شعب، فالحاجز رمز لقوة ط

 أّن  
ً
، علما

ً
 ومضمونا

ً
لإلنسان العربي الفلسطيني، وهو من لوازم الشعب القسرية، حيث الحواجز لصيقة بالناس، وهي مرفوضة شكال

"مم الفلسطيني  للرفض  رمز  هي  التي  باسمة  موقف  وما  الناس،  تعذيب  في  يستمتعوا  حتى  ذلك  يصنعون  الغزاة   املحتلين 
ً
بالجيل ثال  

 تعبير 
ّ
 مشاعر صادقة تجاه رفض الحتالل ورموزه املتعددة.  عناملتجدد )الفتيان( إل

الحاجز "يوّض   ( له دللةباسمة)ى  سّم مُ  الناس وحياتهم، ألّن  في توجهات  ، وتصرفها له دللة عميقة 
ً
ة ح مدى صالفرمزية أصال

يج ما  اآلخرين،  بمشاعر  اكتراثهم  وعدم  املحتلين  وما  عل  الجنود  مختلفة  بصور  رفضهم  إظهار  ويحاولون  الحواجز  يرفضون  الناس 

 تعبير عن الرفض للواقع، وموقف الجنود
ّ
 (.،2001الديك، ) زيم ملشاعر املواطنين"استهتار وتق موقف باسمة إل

ة الحتالل وصور ين، صورة الشعب الفلسطيني الرافض لالحتالل بكل شرائحه ومكوناته،  تالقصة تحاول إظهار صورتين متناقض

  
ّ
 إحدى وهو يمارس تدمير الكيان والبنى املختلفة للشعب الفلسطيني، لذا نرى توجهين وفلسفتين ومنطلقين مختلفين، فما باسمة إل

 القرائن الباحثة عن الخالص من الحتالل.

القاص لم يثقل    دبع ، ولغة الكاتب سلسة،  العرض نرى 
ً
الرمزية    وإن  قصته، وإنما نجد تسلسل األحداث واضحا وجدنا بعض 

 أّن هذه الرمزية سهلة الفهم دون عناء يذ
ّ
نها  كر، ونستطيع القول إ الشفافة في مسميات األشخاص والعنوان، )باسمة، الحاجز(، إل

يُ  ما  البّناء،  الرفض  الفتيان فلسفة  نفوس  في  املحتنواي  عّري تغرس  اآلخر   لّ ا  نفوس  في  ويتعمق  الوطن  يزداد حب  ين  وجبروته، حيث 

 ا 
 
العلمية الرافضين لألمر الواقع، معبّرين عن رأيهم بصراحة وقوة، دون خوف أو تستر، وتمث ل ذلك في  لباحثين عن استمرارية الحياة 

تجسيد للدور اإليجابي للمرأة، التي غدت صورتها غير  شخصية باسمة التي هي رمز للمرأة املناضلة، الباحثة عن حالت الخالص؛ وهذا 

النم كما  طية  الصورة  للجنس   
ً
بعدا نجد  لم  إذ   ،

ً
أيضا املجتمع  نظرة  في  ومغايرة  القصص،  وغيرها من  اآلخرين  خبز  في  الحال  كما هو 

 وضحه في عدد من القصص، دون النظر إن كانت النظرة سلبية أم إيجابية. 

مي ل الرفض املسلح، وهذا السللرفض  ا إلى معادلة الخالف بين الحتالل والشعب املناضل، وكأن الكاتب يريد    يوصلنا ما تقدم  

الشعبين دون عوائق، وهذه رؤية   بين  السلمي  التعايش  إلى  نراه يدعو  إرث فكري وثقافي، حتى  القاص وما يحمله من  له فلسفة لدى 

 بالسلطة
ً
 طنيةالو   مغايرة ملا سبقها من الرؤى، وبالذات بعد اتفاقيات أوسلو وقيام الكيان السياس ي الوليد للشعب الفلسطيني ممثال

كن الجوار والصداقات، وهذه نظرة لم ن، حيث رأينا طروحات شتى تدعو إلى التعايش مع اإلسرائيليين على أساس حسن  الفلسطينية

الكتاب  عند  صراحة  للخنوع    نتلمسها  الرافض  وفكرها  الثورة  ديمومة  في  املنخرطين  العرب  من  وغيرهم  وجدنا    ، الفلسطينيين  وإن 

قيام   إلى  يدعو  )اليهودي   دولةبعضهم  الشعبين  تضم  واحدة  جّسد  العربي  و   علمانية  وقد  منطلقاته،  حسب  يعيش  كل  الفلسطيني( 

 (. 1966شقير، ) القاص شقير هذه الفلسفة من خالل قصته املوجهة للفتيان بعنوان "قالت مريم: قال الفتى"

يلتقيان في أشياء كثيرة ويناصران بعضهما    نللذية مريم وصديقها الفتى كنعان ا القصة تقوم على رؤيتين مختلفتين للحياة، رؤي

 ،على وفق قناعات ثابتة وواضحة، ويمثل الرؤية األخرى شقيق مريم الذي يتمسك بقيم معينة ويحاول فرض نفسه في مواقف كثيرة 

تهميش    
ً
 ألثر  قاصدا

ً
انعكاسا يشكل  األمر  وهذا  لصالح مواقفه،  استمالته  أو  األب  واستحواذ صداقة  مالتنا مريم  يعكس مكانة   شئة 

ح واللتقاء مع األصدقاء واحترام آراء اآلخرين دون  ياة العصرية ممثلة باملسرح واملسبالرجل في املجتمع العربي، لذا نجد مريم تطمح للح

   شقيق مريم هضم حقوقهم، يساندهم الفتى كنعان صاحب املواقف املماثلة، أّما 
ً
قزيما ، وذلك تحجيما وتالذي لم يسمه الكاتب عمدا
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املفتوحة عبر صداقات   العالقة  البحر واقامة  ارتداء مالبس  التي تطمح في  ينتصر لفكرة مريم  الكاتب ،ألنه  لها  ينتصر  التي ل  لرؤيته 

لهاهيحبذ انتصاره  نفسه من خالل  الكاتب  له  ،ا  أمام   فشقيق مريم  للفتيات  السباحة  وارتداء مالبس  الجنسين  موقفه من اختالط 

 ويحاول إبقاءه على وفق خصوصية معينة.  فض ذلكالغرباء، فهو ير 

 أّن كنعان يحاو 
ّ
، حيث يتمسك وفكرها  مريم   ل غرس فلسفته وحبه لوطنه في نفسية  هذا الجانب يمثل املسائل الجتماعية، إل

اتفاقيات أوسلو    ذا نجد بالقيم الوطنية والثورية، ألنه عاد إلى فلسطين مع أسرته، فهو لم يعتد على بعض القيم التي يعيشها الناس، ل

 فلسطين املحتلة. على أرضيعيشه الناس في حياتهم  عّماقد أفرزت ثقافة متباينة 

)أي الثقافة الوافدة واملصنعة بعد    (سلويةاأل )  تطمح لتطبيق الثقافةوإن كانت مريم  ثقافة كنعان مغايرة لثقافة شقيق مريم،  

أوسلو( الكاتب  اتفاقيات  يتبناها  منالتي  القشري الظاه  حيث  ولو  فيها  ر  عاشوا  التي  البلدان  في  الحرية  أوجه  بعض  كنعان  ويرينا   ،

ذلك   بين  يد  ويقارن  على  فيه  الحريات  واضطهاد  والوطن  وعذاباته  املنفى  "صورة  يضع صورتين  فهو  فلسطين،  ألهل  اليهود  ومعاملة 

الشعب" أفواه  وتكميم  وكبتهم  رمز  2001الديك،  ) املحتلين   
ّ
إل كنعان  فما  الرافضة للمتطل(،  الفتاة  رمز  وأّما مريم فهي  للحرية  عين 

 للذات.  مقاومة منهاعبر ُسبل  متعددة لواقعها والباحثة عن ذاتها 
ً
 اآلخرين تحقيقا

ولم يثقل في أدواته وأفكاره على اآلخرين، فال نجد  تصر للعصرية والثقافة املتبادلة،  ينة، فهو  تلذا نرى الكاتب يعيش في ثنايا قصّ 

 تله صو 
ً
القصة، وإن يختلف معه بعض الناس في تطلعاته وقيمه، فهو يبحث عن  بناء  إنما البناء الفاعل للحدث هو املسيطر على  ، و ا

 
ّ
تشاء، وهذا ل يتقبله الناس    ىالفتاة العصرية، ويريد للفتاة أن تلبس ما يحلو لها دون عوائق، وتنتصر لفكرتها، وتخالط من تشاء وأن

التي  ة الستيطان املتجذر في األرض واإلنسان، وكذلك اختالف ثقافات الناس تحول دون تّقبل املنطلقاتمن وطأفي مجتمع لم يزل يئن 

، فالدعوة إلى حرية املرأة العلمية والفكرية والثقافية فنحن نؤيدها، كما نؤيد العادات يتبناها الكاتب ويدافع عنها عبر شخصية مريم 

وعالقة يطمح إليه من تحقيق الختالط بين الجنسين واللباس الكاشف دون رادع،  ه فيما  نوافقكّنا لوالقيم البناءة عند املجتمعات، ل

،غير رابطة املصلحة الذاتية،،الهجين الفلسطيني مع املجتمع الصهيونيالعربي مع املجت
ٌ
العالقة التي يدعو لها  تلكالذي ل تربطه رابطة

 .النفعية،التي يعتقد بصحتها وصالحها في حياة الناسحه ومصال كثير من الناس، كّل حسب منطلقاته ودوافعه

املرأة والنهوض بها حتى القصة تهدف إلى نشر الوعي بين األجيال والحث على التعليم ورفض التقاليد البالية، والدعوة إلى حرية  

ملص الرجتصل  اليهودااف  هجرة  جراء  الفلسطيني  الشعب  معاناة  إظهار  وكذلك  الشرعي   ل،  شغير  من  العالم ة  دور  تات  وبيان   ،

مع وطمس  طمر  في  السلبي  املختلفة،  املستوطنات  الفلسطينية  الحياة  الصهاينة، الم  من  الفلسطيني  تجاه  فاعلة  عنصرية  يرينا  ما 

 إضافة إلى بيان كثير من القيم واألمور املرفوضة من املجتمع كما هي الشائعات ودورها الهّدام في املجتمع الفلسطيني. 

ا  الحياة  ستمرا مع  الفلسطينبنُ رية  العرب  بين  الصراع  املختلفة، وديمومة  القاص قد شخص صورة    يينظمها  نجد  والصهاينة، 

بين العرب املقدسيين والصهاينة، حيث العذاب والضطهاد والتمييز العنصري، وكيف يتعامل موظفو وزارة الداخلية  جديدة للعالقة  

درة الهويات وحرمان العرب من املواطنة، حتى يتسنى للصهاينة تهويد القدس، وطمس  ة مصاالصهيونية مع العرب املقدسيين، وكيفي

الوجود   واإلسالمية، ورفض  العربية  لإلنسان معاملها  اليهودي روني وطلحة    اإلنساني  الحارس  وقد جّسد ذلك مع  الفلسطيني،  العربي 

الذي يحاول استخراج وثائق رسمية من اإلسرائيل  شقيرات  املعروفة شاكيرا   نسبول طلحة  كيفية قبية، و الداخلية  إلى عائلة   املغنية 

 لتسهيل معا  يجعلد أن  ، وأرا بها  إعجابهشقيرات، بعد أن أظهر الحارس اليهودي  
ً
مالته في الداخلية، وقد قبل والد طلحة ذلك مدخال

أمل أن يتجاوب   يذهبان للداخلية على  بعدهاشبه العارية في صالون النساء، و   ا ذلك، وقبل أن يعلق ولده طلحة صورة املغنية شاكير 

ران وينهرهما، الحارس  لهما  يتنكر  الحارس  أّن   
ّ
إل الحج،  السفر ألداء مناسك  أجل  الثبوتية، من  األوراق  طلحة  لوالد  ويخرج  ي معهما 

 
ً
رافضا  ،

ً
معتكفا  

ً
حزينا ملنزله  ويعود  الوالد،  نفسية  على   

ً
سلبا ذلك  يؤثر  ما  غيرهما،  من  أكثر  شبه    امل  ويزجرهما  للصورة   

ً
ممزقا وقع، 

 العارية، وينتهي بذلك أمل العائلة في حصولها على األوراق على الرغم من تنازلها عن بعض القيم والثقافات الهامة. 

والصهاينة العرب  بين  للعالقة  القاص صورة جديدة  يرينا  بعض لذا  التنازل عن  في  العربية  الشخصيات  بعض  بدأت  ، وكيف 

 كما فعلت عائلة شقيرات، وهنا تتضح السخرية املّرة كيف  من أجقيمها وثقافتها  
ً
ل الوصول إلى الهدف، وإن كان ذاك الهدف بسيطا

الحال   كان  إذا  اإليجابية، فكيف  القيم  بعض  التنازل عن  إلى  أدى  الداخلية،  بسيطة من  أوراق  الحصول على  كان  فإذا  القدر:  يكون 

الناس؟؟ هذ  لة  ه أسئأعمق من ذلك، فكيف يكون موقف 
ً
إلى تفاهم، ما جعل قصة "صورة شاكيرا" مدخال الناس للوصول  يطرحها 

 لهذا املنطلق الحياتي الجديد في املجتمع الفلسطيني، وهو أحد أوجه العذاب املتجدد
ً
 أمينا

ً
 (.2003شقير، ) وناقال

عن الكرامة، حيث نجد طلحة يستعطف   بعيدة  حمد عقباها، تنازلت رخيصةل تُ إنها البداية وليست النهاية لواقع التنازلت التي 

تبرر وسيلته كما هو   الذي جعل غايته  املهزوزة لإلنسان  الشخصية  يرينا كيفية تصرف  للود والثناء، وكذلك  بكلمات حاملة  الحارس 

الخلقية من ق الساذجة، فهي خسارة للمبادئ  سوياء كما هي بل األ الحال مع والد طلحة، لذا نرى الهزيمة في مواجهة املصالح الذاتية 
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  ،
ً
معا والفعل  القول  في  والصمود  والقيم  للمبادئ  والحامل  للقصة،  الراوي  طلحة  عم  ابن  على شخصية  املجتمع  يجعل  أمر  وهذا 

 اذل متنازل عن قيمه، واآلخر متمسك بها رافض لتصرفات املتخاذلين. سم متخقسمين، ق

الفلسطيني، كما تح املجتمع  املتناقضين في  العالقصة تحمل  القاتلة، حيث ظهرت  مل  املجتمع اإلسرائيلي والعنصرية  دوانية في 

الخاصة)الفلسطيني  عندفلسفة جديدة   املصالح  وهي فلسفة  أل  جانب،(الوصوليةين  واملواقف   إلى  لالستسالم  الرافضة  الشخصية 

 ، لذا يجب أن يصبر حتى تحل مشاكله بتعٌس ومّر املشينة )ابن عم طلحة(، املؤمن أن واقعه 
ً
 عن الوهم والخداع والرذيلة.عيدا

القصة بأبعادها الزمانية واملكانية واإلنسانية واللغوية متكاملة في رسم الحدث وتفعيله حتى تتجّسد أحداث القصة، وإن وجدنا 

ّمي فقد  ابن ع الشخصية املتنازلة مستمرة في وهنها وسقوطها كما هي شخصية طلحة، الذي يصر على استمرارية العالقة مع اليهود "أما

 (. 2003شقير، ) أخبرني بأنه سيذهب إلى الحارس روني مرة أخرى ومعه مجموعة من أغاني ابنة العائلة شاكيرا املحبوبة حفظها هللا" 

املصلحة   عن  والبحث  والوصولية،  األخالقية  التنازلت  فلسفة  وهي  أل  الفلسطيني،  الشعب  لدى  جديدة  فلسفة  نتلمس  إذن 

د الخاصة،  النظالفردية  طلحة ون  عند  الحال  هو  كما  الوسيلة(  تبرر  )الغاية  القائل  املبدأ  يجسد  القاص  وكأن  املتبعة،  للوسيلة  ر 

من   أنه   
ً
علما املشينة،  التنازلت  مقابل  الثبوتية،  األوراق  استخراج  عن  الباحث  طريقة  ووالده  عن  املقدسة    الباحثين  األرض  لزيارة 

الهدف من  كان  فإذا  املشرفة(،  يتساءلوا  األورا   )الكعبة  أن  اآلخرين  الشاكلة، فمن حق  والتنازلت على هذه  الحرام  البيت  زيارة  ق هو 

 آخركيف تكون الت
ً
 أم إنسانيا

ً
؟إن كان دينيا

ً
  به ل تتوقف عند حد معين، ،ألّن طموح اإلنسان ومطالنازلت إذا لم يكن الهدف مشروعا

 . مادامت الحياة فاعلة

 ة: م ـالخات

واستكمال حلقات الدراسة تجاه املوضوع قيد الدراسة،    القصص ي،لنتاج محمود شقير والفاحصة  الناقدة  نية  بعد القراءة املتأ

 تضح لنا مجموعة من األمور ندونها فيما يلي :ي

الستين .1 القصصية في مرحلة  الكتابة  الذين بدأوا  الثاني  الجيل  العشرين، حيث كانت مجلة يمحمود شقير من رواد  القرن  ات من 

 الفن واإلبداع.  مععالقة الظيم حياة، وبناء ندسية نافذته على القراء، واألفكار الشتراكية الشيوعية نهجه في تملقاألفق ا 

مالمح  اتنتاج .2 وتظهر  الحياة،  تجاه  وتوجهاتهم  الناس  مالمح  وتظهر  همومها،  وتعكس  القرية،  بنكهة  تمتاز  األولى،  القصصية  ه 

 ن" و"طقوس املرأة الشقية".خريالصدق في تسجيل الواقع كما في "خبز اآل 

نتاج .3 التسعيناتأّما  في مرحلة  القصصية  الحايه  القرن  وبداية  العشرين،  القرن  الضات من  بين  توازن  والعشرين فنجدها  دية  دي 

إلى عوامل متعددة،  الطارئة، وهذا مّرده  السلبية  القيم  أي تفضح  تناقضاته(  الفلسطيني )بيان همومه وتعرية  املشتركة للشعب 

الشخصيما  ك بين  تمايز  واإل تيأنها  الفلسطينية  ت ن،  بعض نصوصه  وإن وجدنا  )العرب سرائيلية،  بين  املشترك  العيش  ظهر مالمح 

 قال الفتى( -،كما في)قالت مريم والصهاينة(

ه كما في  ياتاملتتبع لنتاج شقير يلمس تعدد مشاربه القصصية، لذا نجد الواقعية التسجيلية التي يرصد فيها الواقع بتفاصيله وجزئ .4

إلى   الذي يميل  التعبيري  الوجه  البلد" ويرينا  نالتجريد"أهل  إذ  املعي،  اليومي  الواقعي  الشعري مع  ش، كما تمثل ذلك في قصة رى 

تمثل  .(الوطن) فقد  شقير،  القاص  انتهجه  الذي  الثالث  املسار  املكثفة    أّما  اللحظة  على  اعتماده  في قصص في  الفكرة  إليصال 

، ل  
ً
اوز بضعة أسطر، وجعل املرأة تشكل محوريتها الفاعلة، ويظهر ما يطرأ على حياة املرأة من تغيرات اجتماعية  تتجقصيرة جدا

بسيطة   املنال،  سهلة  رموزه  أّن   
ّ
إل  ،

ً
خاصا  

ً
بعدا الرمز  فيها  يأخذ  التي  الرمزية،  القصص  نتلمس  أننا  كما  متناقضة،  أو  واعدة 

، كما في قصته "رجل قام بين  لذا التركيب، بمعنى ل نجد قصصه مستغلقة وبا
ً
ت صاحبة املنحنى الرمزي، أو التي يكون فيها فاعال

 األحياء".

مجموعة .5 على  الجنس  املجموعات   سيطر  وبالذات  قصصه،  من  يعمد   كبيرة  حيث  السلبي،  الجنس  نجد  أننا   
ّ
إل األولى،  الثالث 

األجتها، أي بمعنى نجد ا هايهم في الحياة وتوّج دالباحثون عنه إلى إشباع رغباتهم من قبل مناد راء  ألغنياء يبحثون عن الجنس لدى 

،لكن الكاتب لم يضع املثل للخالص من هذه املعضلة،كما غيرها من املعضالت التي يعرفها لديهم، ما يجعل اآلخرين يرفضون ذلك

 .ويتفاعلون معها الناس

 أنها   طي،املرأة لها مكانتها في نتاجه القصص ي، حيث لم يظهرها باملظهر النم .6
ّ
إل وإنما جعلها عاملة منتمية، فاعلة في خلق الحياة، 

بعض مواقفها و سلبية   رموز في  تجاه  الكاتب  .   ه مواقف 
ً
أحيانا ويجعلها مطالبة    سلبية  لها، وُيدافع عن حقوقها،  ينتصر  نجده  لذا 

 ،وهذا مرده للفكرة التي ينتصر لها ويدافع عنها.بها
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أحي .7 بناء شخصياته  في  القاص   يتدخل 
ً
أن  انا املختلفة دون  الحياة بنظمها  يّعرى  أخر، وإن وجدناه   

ً
أحيانا ، ويجعلها تسير بسلبية 

والواقعية   الواقع  لفلسفة  وهذا مناقض   ،
ً
تصريحا أو   

ً
تلميحا البديل  في وضع  للخالص من    التييتدخل  ويدافع عنهما،  بهما  يؤمن 

األفضل نحو  والتوجه  تما  ،السوء  خاّصة  نحو فلسفة  ينحو  الفّني،يزه  وكأنه  اإلبداع  أصحاب  التوجهات    عن غيره من  وأصحاب 

 الفلسفية والفكرية األخرى الذين يلتقي معهم في إبداعه الفّني. 

واألفكار  .8 والثقافات  القيم   من 
ً
املختلفة؛ وقد جّسد فيها كثيرا العمرية  الكاتب مجموعة من قصصه لألطفال؛ بمراحلهم  خّصص 

 ا التي يؤمن بها ويدافع عنها، أو ي
ّ
آلخرين على التمّسك بها، كل ذلك جاء بصورة إيحائية أو تلميحية، ل كما يعمد بعض املوّجهين حث

 واملرشدين عبر فّنهم. 

 أّننا ل  .9
ّ
، أو طروحات  تدعو إ نتاجه القصص ي ُيعّري الواقع، وينقله بأمانة عميقة، إل

ً
لى تغيير الواقع، وهذا في حّد ذاته نتلّمس حلول

 ناء القصص ي، وهو مخالف ملواقف الواقعيين وقّيمهم ودعواتهم لنقد الواقع وتغييره. ي البمثلبة وسلبية ف

متالبناُء   .10 يكن  لم  لديه  أن  القصص ي   
ّ
إل معّين،  يعتريه ضعف   ،

ً
رخوا اآلخر  وبعضه   ،

ً
متماسكا بعضه  نجد  وإنما  النماء،  في   

ً
ساويا

الفن اإليجابي  الضعف املعني ل ُيخِر  لسلبي، وإنما نراُه يحتّل الوسطية في كثير من قصصه؛ وبالذات  لفن ا ى ا إلج نتاجه من دائرة 

تبت في مرحلة السبعينيات والثمانينيات، أما 
ُ
 فبعد ذلك ما التي ك

ً
 من حيث البناء والنماء .  نجده أكثر تماسكا

ً
 وتفاعال
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Abstract: Mahmoud Shuqair is one of the pioneers in the second generation of short story writers. He 
believed in socialism as the basic thought in his art. He expressed the Palestinian status in extreme 
honesty and presented the cares of the Palestinians in his narrative art. Therefore, we find that 
narration is the basic method in his works whereas dialogue is almost absent. Fantasy is also 
neglected. As a result, his stories vary in the strength of their structure because the line of thought 
receives the primary concern in his works. 
One of the other negative features in his art is that he did not stress the realistic values. Therefore, 
although Shuqair pictures the Palestinian reality yet he did not offer any suitable solutions to 
improve it. It seemed as though he was trying to find a standpoint where he differs from the other 
realistic views especially those which expressed the contradictory views in the Palestinian life and 
the maneuvering between the Palestinian and the Israeli personalities.    
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