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 مقدمة

ِّ  
 ِّق ِّراسة واحدا من أشهر األدباء والن ِّتستهدف ٰهذه الد 

ين، صبحي اد الفلسطيني 

ِّشحروري، كاتب القص ِّ  ِّجريبي ِّة الت ِّردي ِّة، والس 
ِّة.قدي ِّالن ِّراسة ة، والد 

 ِّ 
 
 ِّتسل

ِّراسة الض ِّط الد 
 
–ها تتناول ات من سيرة حياة األديب، كما أن ِّوء على محط

لك فإن ِّقدي ِّة والن ِّدراساته األدبي ِّ أهم ِّ -بإيجاز ِّ
ٰ
 ِّة. إضافة لذ

 
ز على األساليب ها ترك

ِّ
 
تي اعتمدها شحروري في دراساته. ولم يكن يتسن ِّظري ِّرائق والن ِّوالط

 
ى للباحث ات ال

ِّ
 

ِّجمع ٰهذه املعلومات إّل  
 
ِّ باّلِّ  

ِّ ،منجزات األديب الع على أهم   
أم  سواء أكان في القص 

ِّقد، عالوة على مقابلتين أجراهما الباحث مع األديب.في الن ِّ

 .السيرة الذاتية

في أسرة  ،م4291ِّولكرم عام  -ي محمود ذيب شحروري في بلدة بلعالد صبحو ِّ

ِّ
 

 ِّفال
ِّحية تعش  على الز 

 
ة دخل مدرسة بلعا األميري ِّ اب البلدة، ثم ِّت ِّراعة، درس في ك

ِّج منها في الص ِّوتخر ِّ  
 

ِّ ف  ِّالس 
ِّابع اّلبتدائي 

 
ة انوي ِّ، ومنها انتقل إلى مدرسة ِّولكرم الث

ة  ِّ ج منها حاصال، وتخر ِّبعد(فيما  )الفاضلي 
، وهي على شهادة اّلجتياز العالي الفلسطيني 

ِّ ِّم ِّـ)الى بشهادة ما كانت تسم 
 
ِّك(.ر ِّت

ِّ 
 
ِّ ثم ِّ ،ماعمل شحروري في الكرك معل

 
ة، وفي العام عان األساسي ِّقل إلى مدرسة م ِّن

4291ِّ
 
سنوات، انتقل بعدها  40س فيها مدة ة، حيث در ِّقل إلى مدرسة عنبتا األميري ِّم ن

ِّ 
 
ِّليعل

 
تي تعل

 
ل إلى  سنوات، من ثم ِّ 9س فيها ة( فدر ِّم فيها )الفاضلي ِّم في املدرسة ال ق 

 
ن

عليم العالي، ينتقل إلى مجال الت ِّ سنوات، ثم ِّ 8ة للبنات ليقض ي فيها املدرسة العدوي ِّ
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ِّ 
 
 ِّي ِّليحاضر في )كل

 ِّراعي ِّة الحسين الز 
ة في عليمي ِّحلة الت ِّة/ الخضوري(، وفي ٰهذه الر 

ِّ
 
ِّاملدارس املختلفة في املناِّق املختلفة، عل

 
ِّم شحروري مواضيع الط

 
واء ة، سلبة كاف

ِّالعلمي منها أم اإلنساني، وأحب ِّ
 

ِّه ِّال عليم رسالة، الت ِّ به لقرهه منهم، وإليمانه بنن 

ِّ
 
ِّات واملجتمع. رسالة بناء الذ

ق، م حصل شحروري على إجازة في الفلسفة، من جامعة دمشق بتفو 4218ِّفي عام 

ِّ
 
ِّمانيني ِّوفي بداية الث

 
جاح ربية في جامعة الن ِّات يلتحق شحروري ببرنامج املاجستير في الت

ِّج بامتياز...ة، ويتخر ِّالوِّني ِّ

ِّما إفادة من دراساته الجامعي ِّوقد أفاد شحروري أي ِّ
 
ربية، سواء أكان ة في الفلسفة والت

ِّ
 
لك في مجال الت

ٰ
ِّات الت ِّدريس، وآلي ِّعليم، وِّرائق الت ِّربية والت ِّذ

 
ِّواصل مع الط
 

ب، أم ال

ِّ لك في مجال العمل الس 
ٰ
 ِّكان ذ

 ِّة، وعملي ِّقدي ِّ، والكتابات الن ِّردي 
وائي أو ة البناء الر 

ِّ. ()القصص ي  ِّ ،م4299عام  "بدأ شحروري نشاِّه األدبي 
سا في مدينة حيث كان مدر 

لك الوقت، ثم ِّم ِّ
ٰ
في الكتابة في  عان في األردن، بقصص أذيعت من إذاعة رام هللا في ذ

ِّة"، وأول قص ِّ"الجهاد املقدسي ِّ ة في جريدةفحة األدبي ِّالص ِّ
 

حروري نشرتها ة لصبحي الش

ة
 
ِّ له مجل

 
ِّ"رسالة الت

 
ِّ.(1)ة"بناني ِّربية الل

ة
 
 ِّ "األفق الجديد" وقد برز اسم صبحي شحروري في مجل

ات القرن املاض ي، شني ِّفي ست 

ى ي ِّ ة )األفق الجديد(، حت 
 
ذكر الجيل الجديد، ومن بينهم صبحي فما أن تذكر مجل

                                                           
 :ِّأخذت ٰهذه املعلومات عن سيرة حياة صبحي شحروري من

ِّم. 9000 ا، سنةد حمادة، سوري ِّموسوعة أعالم فلسطين في القرن العشرين، محم ِّ -
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 .9صم،  4289



 ناقًدا صبحي شحروري  

 944 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ِّ"تعر ِّ: يى يخلفشحروري. يقول يح  
 ِّفت  إلى صبحي شحروري في مطلع الس 

ات، وأنا شني ِّت 

ِّ
 
ة ،ةانوي ِِّّالب في الث

 
تي  "األفق الجديد" حيث كنت أقرأ قصصه على صفحات مجل

 
ال

ِّ تي لعبت دور 
 
 ِّا كبير ِّكانت تصدر في القدس، وال

جديد، رافق  ا في وّلدة أدب فلسطيني 

تي تبلورت فيها اله ِّ
 
ِّوي ِّمرحلة اإلرهاصات ال

 
ة، ة الفلسطيني ِّة الوِّني ِّخصي ِّة والش

ِّ
 
ِّوسبقت انطالقة الكفاح املسل

 
ِّ.(1)رت بها..."ح وبش

ِّ  
ِّ "كان صبحي شحروري أحد أهم 

 
ذين دأبوا على نشر اب القص ِّت ِّك

 
ة القصيرة ال

ة
 
ذي اصطلح  وثم ِّ "األفق الجديد" قصصهم في مجل

 
من يخطئ في اعتباره من الجيل ال

فهو أسبق من ٰهذا الجيل في مضمار ، "جيل األفق الجديد" على تسميته فيما بعد

ِّالكتابة اإلبداعي ِّ ِّ.(2)م"4299ه ابتدأ الكتابة منذ العام ة، ألن ِّحفي ِّة والص 

 ِّ  
معشر  "لألفق الجديد فضائل كثيرة علينا: ثنا شحروريِّوعن ٰهذه املرحلة يحد 

ِّ
 
 ِّوخصوص ِّ –اب ت ِّالك

ِّ -ينا الفلسطيني 
 
ة سع لرؤانا الفكري ِّففي األفق وجدنا املكان يت

ِّواألدبي ِّ
 
 ِّقافي ِّة والث

ِّة، ويطو 
 
دت عالقاتنا، فكانت املجمع الكبير، رها، وفي األفق توِّ

ذي يجمعنا، ويلم ِّوالن ِّ
 
ذين ّل أنساهم األدي ادي األدبي ال

 
ب شتاتنا، فمن أصدقائي ال

ِّ
 

ذي رهطتني فيه عالقة حميمي ِّالش
 
ِّ ة...هيد ماجد أبو شرار، ال

 
متنا األفق ولقد عل

ِّ ،الجديد
 
ة، ففي قدي ِّة والن ِّع املدارس األدبي ِّلع على تنو ِّأن نقرأ مختلف اآلداب ونط

ِّ
 
ة اآلداب لعنا على الوجودي ِّاألفق اِّ

 
ة من خالل األديب سهيل إدريس رئشس تحرير مجل

ِّ
 
ِّبناني ِّالل

 
 ِّة، وتعل

ومع  –ا نقرأ الفكر وّل نجيد فهمه نا كن ِّمع أن ِّ –ِّقنا بالفكر الوجودي 

ِّ 
ة... وفي األفق الجديد كانت ما في إبداعاتنا األدبي ِّ ٰهذا استطعنا توظيفه إلى حد 

 ِّل عندي من كتابة القص ِّحو ِّبدايات الت ِّ
ة، حيث بدأت قدي ِّراسات الن ِّة القصيرة إلى الد 
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ِّ"صبحي شحروري... املثق ِّ شقير، محمود، - 2 ة الش 
 
ذي ّل يساوم"، مجل

 
عراء، فلسطين، خريف ف ال

ِّ.91م، العدد 9001
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ة بعنوان "مناقشات" املرحلة بكتابة مقال في زاويةٰهذه 
 
"نمر سرحان،  في تلك املجل

ة إلنتاج ٰهذين وكان املقال عبارة عن دراسة نقدي ِّ، وماجد أبو شرار... إلى أين؟"

كن ي ِّاألديب ِّ
ٰ
نشر  ار""أمين شن ِّ رفض رئشس تحرير األفق الجديد -ولألسف –ن، ول

 ِّاملقال، بدعوى أن ِّ
ني أجيد مع أن ِّ –قد غ لكتابة الن ِّفر ِّتة ولم أتابة القص ِّغ لكني متفر 

ِّ -ةقدي ِّالكتابة الن ِّ
 

ِّ.(1)ار نفسه"ن ِّباعتراف الش

ِّ ات القرن املاض ي، وهو معني ِّ"منذ حمل العلم في خمسيني ِّ
 
ة، قافي ِّبهموم حركتنا الث

ِّمتفاعل معها ومع ما تطرحه من نتاجات ثقافي ِّ لك لم يكتف 
ٰ
باّلهتمام  ة مختلفة، لذ

تي كتبها منذ مطلع شبابه، بل إن ِّبالقص ِّ
 
ا غير قليل من س جزء ِّه كر ِّة القصيرة ال

 ِّاهتمامه لكتابة الن ِّ
ِّقد األدبي   

 
 ِّعر والقص ِّ، نقد الش

لك نتاج ِّة والر 
ٰ
ا واية، وأعطى في ذ

ِّ 
أو  عاِّي معها دون مجاملةة، والت ِّصوص األدبي ِّق الن ِّبسبب قدرته على تذو ِّ، از ِّمتمي 

ة واستيعابها قدي ِّات الن ِّظري ِّة، وبسبب الحرص على متابعة أحدث الن ِّاعتبارات شخصي ِّ

ِّواّلستفادة منها عند الن ِّ
 
ِّ. (2)ة"ة املحلي ِّقافي ِّظر إلى نتاجاتنا الث

 ِّة ّلفتة في القص ِّلقد كتب شحروري وهموسوعي ِّ
قد األدبي في واية، والن ِّة القصيرة والر 

ة أدبي ِّ
 
تي تمي ِّر عشرات املقاّلت األدبي ِّة، وحر ِّة ثقافي ِّغير مجل

 
زت بعمقها، وصدقها، ة ال

تي سب ِّ
 
ِّبت كثير ِّوجرأتها، تلك الجرأة ال  

ٰهذا فقد استطاع  ا من املشاكل للكاتب. ومع كل 

ِّشحروري أن يقيم أفضل الر ِّ
 
 ِّت ِّوابط بين األدباء والك

ا من ين، وخصوص ِّاب الفلسطيني 

ِّكان منهم وراء الخ  
 
 ِّ ط

 
تي يات ٰهذه العالقة تلك املكتبة األدبي ِّاألخضر، ومن تجل

 
ة ال

ِّأنشنها شحروري في ِّولكرم، وأصبحت بؤرة ملكتبات أخرى، خصوص ِّ اخل ا في الد 
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ِّ
 

 ِّالفلسطيني، حيث كانت تلك املكتبة موئال
ِّ يزو   ِّد أدباء الد 

ين بالكتب اخل واملهتم 

ِّ. (1)ة"األدبي ِّ

ِّ
 
ِّوألسباب عديدة يتوق

 
"وصبحي ، م4211حروري اإلبداعي بعد عام ف نشاط الش

ى صدور البيادر في آذار  ة قصيرة م سوى مقال وقص 4211ِّشحروري لم ينشر حت 

وأشار  "أبو نضال" أخذ ينشر فيما بعد تحت اسم مستعار وهو ، ثم ِّ()وأخرى مترجمة

ِّ
 

ِّأا "ولقد كنت  دائم ِّ: إلى سبب صمته حين كتب في البيادر قائال ِّ عتقد أن  حافة الص 

ى صفحاتها األدبي ِّاليومي ِّ  ِّة األسبوعي ِّة، وحت 
 ة، لشست هي املنبر لنشر األدب اإلبداعي 

ِّ  
ِّألسباب عديدة أهم ِّ الجاد  في الغالب ّل يحفل باألدب،  قارئ الجريدة سياس ي ِّ ها: أن 

ِّ ِّ األديب الجاد ِّ لذا أرى أن  ها في كثير من ن ِّة، رغم أحف اليومي ِّيعزف بطبيعته عن الص 

ِّ 
ِّوتكسب ِّ ،اق له اّلنتشار األوسع إن كان مشهور ِّاألحيان تحق 

 
ِّ.(2)"اهرة إن كان ناشئ ِّه الش

 ِّ
 
ِّويتابع شقير في استعراض أسباب توق

 
"كانت حرب : حروري عن الكتابةف الش

4211ِّحزيران العام  على كثير من مظاهر حياتنا  لبي ِّم قد وقعت، وتركت أثرها الس 

ِّ
 
 ِّاملختلفة، ومن ضمنها بطبيعة الحال الث

 
تي كانت متوف

 
رة قبل قافة ومنابرها القليلة ال

ِّ
 
ةالحرب، فقد توق

 
 ِّعن الص ِّ "األفق الجديد" فت مجل

تي كن ِّدور، وهي الر 
 
س ا نتنف ِّئة ال

ِّ ،من خاللها
 
ِّة( وتفت قبل الحرب بنشهر بسبب ضائقة مالي ِّ)توق

 
فت صحيفة وق

ِّدور مد ِّة عن الص ِّالقدس اليومي ِّ نة بسبب ظروف اّلحتالل وإجراءاته ة تجاوزت الس 
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ِّ
 
ِّبيعي ِّغير الط

 
ذين كانوا يتجم ِّت ِّة، وتبعثر الك

 
ة األفق الجديد، اب ال

 
عون من حول مجل

ِّ
 
ِّوتوق

 
ف بعضنا اآلخر عن الكتابة ف عدد منهم عن الكتابة لفترات مختلفة، كما توق

تي أحدثها اّلحتالل..."سبب الص ِّب
 
ِّ.(1)دمة ال

ِّ ِّ"يمتاز شحروري بالت ِّ دها وعمقها،إضافة لسعة قراءاته وتعد   
والبساِّة  واضع الجم 

تي تجعله قريب ِّ
 
باهي بحصيلته عالي وعن الت ِّاس، وهو أبعد ما يكون عن الت ِّا  من الن ِّال

ِّ
 
لكقافي ِّالث

ٰ
عن توظيفها للمساومة أو إلحراز مكاسب  ة الواسعة، وهو أبعد ما يكون كذ

 ِّة أو مصلحي ِّشخصي ِّ
ة، ي ِّة، وشحروري زاهد في متع الحياة وفي بهرج املكاسب املاد 

لك في الوظائف العام ِّ
ٰ
ِّوكذ

 
ِّه املثق ِّة، إن ِّخصي ِّة واّلمتيازات الش اعي إلى الحقيقة، ف الس 

ِّ
 
ذي مار ِّه البل، إن ِّد والن ِّجر ِّفاء وهالت ِّح بالص ِّوهو مسل

 
زال ينظر إلى القيم  جل ال

ِّ.(2)أبهى وأجمل"هو باعتبارها عالمة على سعي البشر إلى ما 

 ِّ يِّفاز شحرورِّ 
ر 
 
ها جائزة وزارة م في أكثر من موِّن، أهم ِّفي أكثر من مسابقة، وك

ِّ
 
ِّالث

 
تي تحمل اسم الش

 
ِّم. 4221اد عام ي ِّاعر الفلسطيني توفيق ز ِّقافة ال

ِّ()ة:يقول شحروري عن مراحل تجرهته اإلبداعي ِّ 

ة األفق الجديد، ويقولون ق ِّاب والن ِّ"يرهطني كثير من الكت ِّ
 
ني من جيل األفق ن ِّإاد بمجل

ِّ  
كن 

ٰ
ي أقول: لقد كان لي نشاط كبير وملحوظ قبل صدور األفق الجديد الجديد، ول

ِّ ،بحوالي خمس سنوات
 

تي كانت تصدر في بيروت حيث تابعت في ٰهذه الفترة املجال
 
ت ال

ِّ
 
 ِّة( في خمسيني ِّقافة العرهي ِّ)عاصمة الث

ات القرن املاض ي بعد القاهرة، ومن شني ِّات وست 

ِّ
 

ِّ تٰهذه املجال
 
تي كانت تصدر في بيروت، رت بالقصص العراقي ِّ"األديب"، وتنث

 
ة ال
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لك هو سبب اهتمامي بالقص ِّ
ٰ
لكويمكن أن يكون ذ

ٰ
صلت فقد ات ِّ ة القصيرة، إضافة لذ

ِّ
 

ِّ "اآلداب" لوجي مثليوِّت ذات ِّابع أيدقراءة وكتابة بمجال
 
 ِّذات الط

 ، وابع القومي 

ِّ
 
ةاملاركسي ِّ ريق""الط

 
ِّ "شعر" ة، ومجل

 
تي بش

 
ة ليبرالي ِّرت بقصيدة الن ِّال

 
ة ثر، وهي مجل

ِّة...غرهي ِّ

 ِّ
 
تي يرأس تحريرهابناني ِّففي اآلداب الل

 
 ة بعنوانت قص ِّكتب "سهيل إدريس" ة، ال

ة ة الفلسطيني ِّا إلى الحم ِّة سفري من سوري ِّة"، وتدور حول قص ِّوي ِّ"ضيف في الز ِّ

ِّ.(1)ا وهحيرتها"ة ملدينة ِّبري ِّل مر ِّورؤيتي ألو ِّ

ِّكما نشرت  في اآلداب قص ِّ
 

تي فازت بجائزة األردن في 4211عام  ار""ثو ِّ هيرةتي الش
 
م، ال

ِّمن قص ِّة القصيرة، ونشرت أكثر القص ِّ
 
ة رسالة الت

 
ِّة في مجل

 
ة، وهي قصص بناني ِّربية الل

ِّ 
"ينس ورجاء"، باإلضافة إلى ٰهذا  ة"رذاذ بارد"، وقص ِّ ةمثل قص ِّ ذات ِّابع ترهوي 

ة
 
تي كان يصدرها عشس ى الن ِّ "القلم" تابعت  مجل

 
ني من جيل اعوري، وكل ٰهذا يثبت أن ِّال

تي صدت عام 
 
ة ال

 
4214ِّسابق لجيل األفق الجديد، تلك املجل

 
فت عام م، وتوق

ِّم. 4211

 
َّ
 فاته: مؤل

ِّ
 
تي تنو ِّأنجز شحروري العديد من املؤل

 
ة قصيرة، ورواية، وكتاب عت بين قص ِّفات ال

ِّ 
تي نشرها ة قدي ِّة، واملقاّلت الن ِّة واألدبي ِّ، ناهيك عن عشرات األوراق البحثي ِّنقدي 

 
ال

ِّ ِّفي مختلف الص 
 

ِّحف واملجال  
 ِّت املتخص 

 
وء على ط الض ِّصة. وفي ٰهذا البحث سنسل

ِّ  
ِّة.قدي ِّة والن ِّراسات واألبحاث واألعمال األدبي ِّبعض من ٰهذه الد 

ِّ

                                                           
4211ِّابع، نشسان ة"، اآلداب، العدد الر ِّوي ِّ"ضيف في الز ِّ ةشحروري، صبحي، قص ِّ - 1 ، 49نة م، الس 

ِّبيروت، لبنان.
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   -أ
 وايات:القصص والر 

ةمجموعة  .القديم املعطف -1 ، سنة 4البيادر، القدس، ط منشورات-قصصي 

ِّم. 4289

ة نجازات األدبي ِّة تسع قصص قصيرة، وتعتبر من اإلِّن ٰهذه املجموعة القصصي ِّتتضم ِّ

ا أي في تصل العشرين عام ِّ ةاألولى لشحروري، وقد كتبها على فترات متباعد

 ِّخمسيني ِّ
ِّ(1)ات القرن املاض ي.شني ِّات وست 

ِّ
 
ذي ما انفك

 
أنشطة  ت كل ِّوتتمحور ٰهذه القصص حول األرض، ذاك املحور ال

ة تدور حوله، فوصف األرض، ووصف عالقة اإلنسان بها، كما شحروري األدبي ِّ

تي تملؤه من نهب الحركة 
 
وصف ممارسة اإلنسان على ٰهذه األرض، والحسرة ال

ِّإأرض فلسطين... ولشس من قبيل املبالغة إذا قلنا  ة ألرض الوِّن...هيوني ِّالص ِّ  ن 

تي يظهر فيها شحروري الص ِّ
 
ِّورة ال

 
ذي في قصصه هي صورة الفال

 
ح الفلسطيني ال

"أبو العبد لم يكن يبدو عليه  ة لألرض... وحيث يتماهى اإلنسان مع األرضيمتلك محب ِّ

ِّع ِّه يهرم، بل لقد استحال في نظري إلى م ِّأن ِّ
 
ِّل ِّكا من معالم القرية تمام ِّ م 

 
 ِّنزق

جة تها املتعر 

 ِّالض ِّ
ِّي   

 
ِّ(2)."ة..ة امللتف ِّيني ِّقة، وأكواخها الط العبد في مرضه،  اأب ارد العم ِّ. ويزور الس 

ِّ 
خي ِّر، وتنتج رسوماتها الد ِّوتعمل عدسة املصو  ى لي  نا ل إلينا أن ِّقيقة في البشت، حت 

ِّ ِّ ارد...ندخله مع الس 
 
ون في "كانت الغرفة كما أعهدها من قبل، باب صغير مطموس الل

ِّخزانة البيرو الص ِّدر، وإلى الغرب راش في الص ِّالجنوب، وقوس الف ِّ
 
 ِّغيرة، ت

 
ة هي ها كو ِّظل

غلق الباب، وحصير تعر ِّمصدر الن ِّ ت خيوِّه لكثرة ما وِّئته ور الوحيد عندما ي 

ِّ كن 
ٰ
ِّ األقدام، ل  

 
ة ي ِّالجدران كانت عارية من كل ش يء تقريبا، فقد اختفت األِّباق القش

                                                           
سنة  4ة، منشورات البيادر، القدس، طشحروري، صبحي، املعطف القديم، مجموعة قصصي ِّ - 1

ِّ.9م، ص4289
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ِّ ِّاملزو 
 
تي كانت أم العبد تتفن

 
 ِّاملطع ِّن في صنعها، واملكحلة قة، ال

جها مرواد مة بالخرز يتو 

كانت املسامير واألوتاد عارية تبعث الكآبة  اعسة...ة الن ِّة الحريري ِّم، واملهف ِِّّويل مطه ِّ

ِّ.(1)فس..."في الن ِّ

ِّقود الفلسطيني ِّة عبقة برائحة األدوات، وأجواء الع ِّها لوحة تراثي ِّإن ِّ  
 
 ة العتيقة،يني ِّة الط

ِّ ِّالت ِّ ارد أسلوب"اعتمد فيها الس  ِّ صوير، وكنن  د عدسة كثيرة مجر ِّ اارد فيها أحيان ِّالس 

ِّ 
 
ِّترك (2)ة جوانب في آن".ة أماكن وعلى عد ِّز على عد 

 

 ِّ"الز ِّ ةوفي قص ِّ
 
ِّامور"، يكث ِّكبة الفلسطيني ِّارد الن ِّف الس   

 
ِّة ويلخ ارة ي ِّصها في سائق الس 

تي كانت تقل ِّ
 
ِّالر ِّ الفارهة ال

 
رت ا سقطت يافا، تغي ِّم ِّـيافا، ولاب من ِّولكرم إلى ك

ِّ ِّالر ِّ ارة وأصبحت تقل ِّي ِّالس 
 
ِّ اب من ِّولكرم إلى نابلس،ك تي ارات الر ِّدت سي ِّوتعد 

 
جل ال

ِّ كن 
ٰ
ِّوترمز القص ِّ ا...امور بقي ثابت ِّالز ِّ اقتناها ول

 
ة، وي ِّبات وهقاء جذوة اله ِّة إلى معنى الث

ِّ .واّلرتباط باألرض

 ِّ اي ِّجل وفالر ِّ "لقد ظل ِّ
ى الن  ِّ هاية، كان يصر ِّلزاموره حت 

 
ما باع على اّلحتفاظ به، كل

ِّسي ِّ ِّوداء لتت ِّارة ليقتني أخرى، ويوم دارت عجالت الفورد الس 
 

رق حين لم جه نحو الش

ِّ(3)جه نحو الغرب."يعد باستطاعتها أن تت ِّ

ِّ ِّوِّعم املنساة باق  في حلق الس 
 
ة على شواِّئ ارد، وهو ينظر من بلدته )بلعا( املطل

ِّ  
ِّالبحر املتوس 

 
ِّط، فيرى الث ِّرى الس  ِّليب، ويرمز إليه الس 

 
رف اآلخر ارد بعبارة )الط

                                                           
ِّ.42ص مصدر سابق،شحروري، املعطف القديم،  - 1

ِّة، فلسطيني ِّاألسطة، عادل، سؤال الهوي ِّ - 2
 

ِّة األدب واألديب، دار الش
 
وزيع، رام شر والت ِّروق للن

ِّ.19م، ص9000سنة  4هللا، املنارة، ط 

ِّ. 19ص شحروري، املعطف القديم، مصدر سابق، - 3
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وأشجار عالية هرمة من الكينا ِّاملا منعتني من  "الحملة" ةاألخضر(، ففي قص ِّ

ِّ
 
ِّ. (1)رف اآلخر األخضر"تسريح ِّرفي في الط

ِّوفي قص ِّ
 
ك تستلهم ذاتك، م املنساة، إن ِّك لتبحث عن ِّع"إن ِّ رف اآلخر األخضرة الط

ِّ امهجور ِّ اا، تنب  ركن ِّتعصرها عصر ِّ
 

ِّفي أعماق أعماقك، وإّل  
 
ِّ فركام الط

 
من  ين التف

ِّ سنين، والحد ِّ
 
رف اآلخر األخضر قائم منذ زحفت األمواج بشنه وهين ما تدعوه الط

ِّ.(2)غيرة"املذعورة على ٰهذه املدينة الص ِّ

ة ا سوى ما كنت أراه من قم ِّاألرض لم أكن أعرف عنها ششئ ِّ "ٰهذه امورِّة الز ِّوفي قص ِّ 

ذي تقع عليه بلدتي الص ِّ
 
 ،غيرة، وسوى ما كنت أقرأ عنها في كتاب الجغرافياالجبل ال

ِّ. (3)ة"ها تشبه الجن ِّوما قاله عنها ابن خالتي من أن ِّ

ِّ ةوفي قص ِّ
 
ِّ رف اآلخر""الط ِّيقارن الس 

 
من الجميل، الز ِّاِّئ الجميل، وِّارد بين حياة الش

ِّوحياة املشر ِّ
 
ِّبين في مخي ِّدين املعذ  

 
ِّ .(4)نك والفقر...ين والت ِّمات الط ارد ولم يكتف الس 

ِّة بين نوعين متناقضين من الحياة، بل صو ِّبعقد مقارنة سطحي ِّ  
فاصيل الت ِّ ر وهندق 

مان ة في الز ِّفاعلي ِّلبوتقة حياته الت ِّ ااّلختالف في ممارسة اإلنسان وسلوكه تبع ِّ

حب يباعد ما بين الكبير "كان الفضاء الر ِّ واملكان، ورصد ٰهذا اّلختالف، وأشار إليه

 ِّغير فيخلق للكبير في نفس الص ِّوالص ِّ
ِّغير مهابة تدفعه إلى أن يهوي على يده مقب 
 

كان  ،ال

ِّالز ِّ
 

 بعد رحلة بعيدة يكون قد جنى بها خيرات أرض معطاء وج ّل يعود إلى زوجته إّل

وجة تنحني در، كان يعود مع صهيل الخيل وجعير الجاموس، وكانت الز ِّالص ِّ مفتوحة
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ِّ
 
ها تها وخشونتها في إرضائه ألن ِّلتلعق بلسانها عرق يده الخشنة، كانت تستنفذ كل رق

ِّ ِّدة بثانية وثانية وثالثة.كانت مهد 

ِّواليوم استحالت شطآن الر ِّ
 
ِّبالوح ة مظلمة تعج ِّة ِّيني ِّمل الواسعة إلى أزق  ل، ورب 

ِّ 
ذي تنتظره جارية وفي ِّاألسرة لم يعد الفارس املطو 

 
ه ينحشر وصغاره في ة، إن ِّف ال

. ويشحن (1)ساعة وتمتلئ نفوسهم بآيات ضعفه وعيبه" زريبة يطالعهم وجهه كل ِّ

ِّ
 

ِّالش
 
ِّغة العامي ِّحروري الل ى تتوه   ِّة حت 

ِّج ِّاقة جديدة تعب 
 

حين الفقراء، ر عن معاني الفال

ِّواملشر ِّ
 
ِّ،(2)"قطعت أهلها وهي تمطر" بيندين املعذ ِّ"كنت ّل أس 

 
ِّ م ِّل

 
ِّمن الط  

 ،(3)"س 

 ِّ(4)"سندفن نفس ي في املوح"
ِّ(5)شتك على إيدي".،"أنا ره 

ِّولشس من الص ِّ ِّ عب على الباحث أن يستنتج أن  ارد منحاز لهموم وِّنه، وأبناء الس 

ِّ ة يحملها أينما كان، وأينما ارتحل،شعبه، فهو صاحب قضي ِّ  
 

الفقراء  وهو في صف

ذين يواجهون قهر ِّ
 
هم يعششون في "إن ِّ من اّلحتالل اوقهر ِّ اِّبقي ِّ االكادحين املقهورين ال

ِّاملخي ِّ ِّ مات، وّل شك  ِّ بنن  وم في ادة يتركون قصورهم ليال، ويذهبون للن ِّٰهؤّلء الس 

ِّنكي ِّوم هناك مريح، والبيوت الت ِّم، الن ِّاملخي ِّ  
 
 ِّيني ِّة والط

 
 ِّ من ار جو ِّة توف

ذي عرف  الود 
 
ال

ِّ.(6)به أبناء شعبنا..."

ِّ

                                                           
ِّشحروري، املعطف القديم، قص ِّ 1
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 ِّ  
ِّوّل يكتفي بسرد الص 

 
ِّخوص اإلنساني ِّراع بين الش  

ِّة، بل ينخذ الص 
 

ا راع شكال بين  رمزي 

 ِّاألشياء، للت ِّ
 
ِّدليل على ات  

ِّساع رقعة الص   
 ِّ راع في كل 

 ِّالفضاء الر 
 ِّ :وائي 

لفون "ويد الت 

ِّ ِّ، ويقول مخاِّب ِّ(1)األسود واألبيض"ناقض بين وداء تش ي بالت ِّالس 
 
ِّا الخ

 
ة وشجرة ش

 ِّلا
ِّ ينت 

 
ِّر ِّ"الخ

 
ِّماني"،"وأنت أي ِِّّ

 
ِّتها الخ

 
ة وفوقك العريشة، ألم نهدمك بعدما أقمنا ش

ا،ا أمامك بشت ِّ
 
 ِّلتها اوأنت أي ِّ حديث

ِّت 
 
ِّر ِّشنة الخ

 
ة الكبيرة لقد يبست، بقي جذعك ماني ِِّّ

 ِّناتئ ِّ
ِّيح لسنوات ِّويلة، قبل أن ا في الر  ِّ(2)وس ويهوي...".ينكله الس 

 
َّ
 حو اآلتي:ويمكن تلخيص قصص املجموعة على الن

ِّ املعطف القديم: .4 في البلدة، يعطيه  اتدور حول ممارسات رجل فقير يعمل حارس 

ِّ  أمام أصهاره الجدد. اارد معطفه كي يبدو أنيق ِّالس 

ِّالحملة:  .9 ِّالن ِّ وتدور حول فيضان يغمر البلدة، فيهب  ور املغمورة اس إلنقاذ الد 

 باملاء.

امور:  .9 ل هاينة فيتحو ِّارة من يافا إلى ِّولكرم، تسقط يافا بيد الص ِّسي ِّ سائقالزَّ

ِّ
 
ِّ خط ِّنابلس. –ارة إلى ِّولكرم ي ِّسير الس 

1.   
 
ةم معل  ِّام دراسي ِّألي ِّ : وصفوتحيَّ

 
ِّة، وحياة معل

 
ِّلبة. م بين صفوف الط

9.  
َّ
ينة اسل  

 
ِّ : يصللت د أخته بإعطائه عمله البعيد، فتتعه ِّارد للبلدة من مكان الس 

ِّ
 
 ِّلباح الباكر إلى الحقول البعيدة لجلب اة تين، تصحو من الص ِّسل

كن ِّت 
ٰ
ه ّل ين، ول

ِّ ِّ يستطيع انتظارها، ألن  ِّاّلنتظار...  ارة مل ِّي ِّسائق الس 

ة: تمارين في كتابة سيرة  .1 ِّ بعضذاتيَّ تي ارد في املكتبة الخاص ِّتفاصيل حياة الس 
 
ة ال

ِّ، وعالقته باملحيط.نشنهاأ

                                                           
1

 .92ص ا، مصدر سابق،ة جد ِّشحروري، ثالث ليال فلسطيني ِّ 

2
 .10ص ،ن.م. 
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1.  
َّ
التاآلخر: رف األخضر الط ِّ تنم  "بلعا"، إلى  ا من بلدتهارد وهو ينظر غره ِّالس 

ِّ  ليب.الوِّن الس 

8.  
َّ

ذي يمر ِّهيوني ِّالعصابات الص ِّ تدميرِّوالقطار: يخ رأس الش
 
من  ة للقطار ال

ِّ  ارد.ِّولكرم، ووقوع قتلى وجرحى، بينهم قريب الس 

ِّ تصويرِّعود: زكي باع  .2 ِّارد بطفلته، والتحاقها بالر ِّلعالقة الس 
 
مها وضة، وتعل

ِّة. الحروف الهجائي ِّ

 اخل والخارج:الدَّ  -2

ِّٰهذه املجموعة القصصي ِّ صدرت
 
م، 4229ث عام ة عن منشورات شمس في املثل

ِّحو اآلتي:ن املجموعة تسع قصص، ويمكن تلخيص مضمونها على الن ِّوتتضم ِّ

  َّ(90 -2)ص اخل والخارج: ة الدَّ قص 

ِّت املجموعة باسمها، تحكي قص ِّة األولى في املجموعة، وتسم ِّالقص ِّ
 

ح تستشهد ة فال

واج من يبحث عنها ويرفض الز ِّ زوجته في مظاهرة ضد اّلحتالل اإلسرائيلي، ويظل ِّ

لك ترميز ِّ أخرى، ولعل ِّ
ٰ
ِّ افي ذ

 
ِّبات على املبدأ في املكان.للث

  :(91 -99)ص العريس 

ِّجو ِّفي منع الت ِّ
 

ِّ ل، يرى الجنود رجال
 

 ِّ رث
 
ِّالث

 
سخها، فينمرون األهالي واملختار ياب مت

ِّجل، يبدو الر ِّبالعناية بالر ِّ
 
ة بتصويره، وفي ة تلفزيوني ِّجل مثل عريس، تقوم محط

ِّار على العريس ويقتلوه.ل آخر، يطلق جنود اّلحتالل الن ِّمنع تجو ِّ

   (91 -90)صحزقل : آني لو ي 

ِّ ِّيتحد   
هم ة تحاكم ابنه املت ِّة والد يحضر محكمة إسرائيلي ِّعن قص ِّارد ث الس 

ِّباّلنتماء لفصائل املقاومة، ويظهر في الن ِّ  
ِّص 

 
ِّلم واملعاناة.: القاض ي، واملحامي، والظ

ِّ
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  :(19-91)ص عندنا الكاوتشوك يزهر 

ِّ ِّث الن ِّيتحد  ِّ ص  ِّالس  ِّ ردي   
اسمه رشاد، يشارك في مظاهرة، ويشتبك مع  عن شاب 

ِّ 
 
ل على كرامة جنود اّلحتالل، ويستشهد، وتنطلق بعد استشهاده حكايات تدل

ِّ
 

ِّهداء.الش

  َّ(91-11)صحيم: يوم شنق محمود العبد الر 

ِّ ِّالن ِّ يقص  ِّ ص 
 

ِّهيد محمود العبد الر ِّحادثة شنق الش
 
ِّحيم في عك ارد ا، ويصف الس 

ذي رافق 
 
ِّالحزن ال

 
ِّتلك الش

 
ِّة.عور بالعز ِّهادة، والش

 :(19-98)ص الولد والفرس 

ِّ من الحقل، ويعود إلى البشت، يلتقي بجنود اّلحتالل، فيوسعونه  اِّفل يركب فرس 

ِّ ا، ثم ِّضره ِّ
 

ِّيلتقي بالش  
ِّ.باب ويشاركهم مظاهراتهم ومقاومتهم للمحتل 

  َّإن  
 (10-11)صياج: هم يشهرون املناجل وراء الس 

 ِّ ةتدور القص ِّ
ِّحول قروي 

 
ِّهم...ين يدردشون في حافلة تقل

  :(19-19)صطريق األبناءِّ

 ِّ وج مع زوجته حول رد حول معاناة رجل اعتقل ابناه، وحوار الز ِّيدور الس 

ِّاستحقاقات املحامي، ومواعيد زيارة املعتقلين.

  :(89-18)صالقاووش 

ِّترتبط ٰهذه القص ِّ زيارة املعتقل في بئر ارد فيها رحلة ة بسابقتها، حيث يصف الس 

ِّ  ِّالس 
غم من الفوارق على الر ِّ ،ان تعاِّف أهالي املعتقلين مع بعضهم بعض ِّبع، ويبي 

ِّ
 
ِّة بينهم.بقي ِّالط

ِّأن  ة مستفيضة، إذ ولسنا بصدد دراسة ٰهذه املجموعة دراسة نقدي ِّ
 
سع املجال ّل يت

كن باستطاعتنا تسليط الض ِّ
ٰ
لك، ول

ٰ
ِّلذ

 
ِّوء على الظ ِّة اآلتية:ي ِّردواهر الس 
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- ِّ  اصوص سارد كامل املعرفة بشخوصه، يعرفها بسماتهارد في ٰهذه الن ِّالس 

ِّ اتها،ي ِّوبسلوك ط ح بقى ا ِّ"الد 
 
سل  الحرذون من اس...بقى ا ِّراذين من حواكير الر ِّحزق

ِّ
 

ِّديه بدم ِّجر ويذبحه ويدهن ا ِّتحت الش
 
 ِّه، وعلى عبد الل

 
م طيف دير شرف معل

ِّ 
ِّا ِّ غري...ين د ِّالعربي والد 

 
ِّقل

 
 (1)ضرب...".وا ا

- ِّ ِّالس 
 

ِّحارد فال
 
 ِّة تمام ِّهجة القروي ِّ، يفهم الل

ل شخوصه بلهجتهم، في حين ا، وهو يقو 

ِّ  رد بالفصيحة...يكتب الس 

ِِّّ 
 ِّ "شغلتها هي 

ِّ هي 
 
ِّن ِّلعينة هالوالدين، ِّول عمرها بت

 
 ِّط

، ()ه وحدهر هالحجارة ع بت 

ِّوص ِّ ِّرارة فوق صرارة، وإن س  ِّ ل ِّخ  ِّ حب 
 
ِّيتعن ط له صرارتين القيامة بتقوم وما ق ِّز وس 

ِّ(2)بشسلم من لسانها". حد ِّ

- ِّ ِّوفي الس   
 
ِّرد يوظ ِّف الس 

 
ِّارد الل "جاء  رة، يلحقها بلهجة املتحاورين:غة الفصيحة املشس 

ِّ
 

ِّرجل من أقص ى الش
 

ِّ ارع يركض... دون أن ينتظر سؤاّل
 
ي  إ –عت من أحد: ول

ِّ(3)قتلى جابوهم ع املستشفى...". ثالث -فيه؟ 

- ِّ  ِّالس 
ِّارد مغرم بتوثيق املكان، يصو   

اته،"ٰهذا زقاقهم، وعلى يمينه في جزئي ِّ ره بندق 

ِّ  
 

. كما يرسم (4)يد، وعلى يساره في األسفل زقاق دار املصري..."األعلى ساحة بير الش

                                                           
1 - ِّ ، 4ة، طالغرهي ِّ ة، منشورات شمس، باقةاخل والخارج، مجموعة قصصي ِّشحروري، صبحي، الد 

ِّة إن ِّم، )قص 4229ِّسنة   
ِّ. 11ص ياج(،هم يشهرون املناجل وراء الس 

 - ِّ ِّ املقصود أن 
 

 ِّالفال
 
تين... أي جدار حجري، وآخر يوازيه وما بينهما حجارة ح كان يبني سلسالة ع بت

ِّ ِّ صغيرة وتراب، وٰهذا سلسال حجري  ِّ، والوارد في الن ِّقوي   
فوق حجر، كما  ة واحدة... أي حجرِّبت ِّ ص 

ِّ
 
 ِّيبنى الط

ِّ.وب، وٰهذا سلسال غير قوي 

ِّ، قص ِّن.م. - 2 ِّ.2ص اخل والخارج،ة الد 

ِّ.91"عندنا الكاوتشوك يزهر"، ص ة، قص ِّن.م. - 3

ِّ ةقص ِّ ،ن.م. - 4  .40ص اخل والخارج"،"الد 
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ِّه ِّر ِّا ِّ" ة استشهاد رشاداملحيط املالئم للحدث، ففي قص ِّ لك اليوم  الجو ِّ د 
ٰ
في ذ

ِّ  
 

 ِّاكفهر ِّ تائي البارد، ثم ِّالش
ِّ، وتطايرت عصافير محو   ِّحي ِّ مة كنن 

د فراخها، ريح ة تهد 

(1)ة كانت تجنر باملكان وتعرهد فيه".قوي ِّ
 

ِّ
 

 اورة الحزينة نفسها تقريب ِّحيم نجد الص ِّهيد محمود العبد الر ِّوعند دفن الش

"ِّ 
على رؤوس  نوهر فوق الخاليل، وتستقر ِّمة كانت تطير من الص ِّوعصافير محو 

ِّ أشجار املشم  تشهد املنظر، وفي األعلى غيم أبيض رهيعي ِّ ماء كان يجتاز الس 

ِّ(2)."ال، وهو يشهد املنظر أيض ِّبتمه ِّ

- ِّ  
 
ِّيوظ كن ِّف الس 

ٰ
ِّارد ضمير الغائب بشكل عام، ل

 
ف الفعل املضارع بشكل ّلفت ه وظ

به على الجانب األيمن، يقول  فرس... وتستقر ِّتنحدر به ال "الولد والفرس" ةفي قص ِّ

 ِّ ٰهذا، ثم ِّ
ِّ (3)األماكن." ب كل ِّينهي املحاورة... يجر 

ِّ  ِّوفي املقابل يدور الس 
 
"أناديه  "ِّريق األبناء" ةم في قص ِّرد من خالل ضمير املتكل

ِّ(4)ه نائم".بصوت خفيض، أدور حول سريره، أنظر إلى وجهه، أعرف أن ِّ

- ِّ ِّارد يحفل الس 
 
 ِّة وكنن ِّراثي ِّباملوتيفات الت

 
وا به "حملوه، ولف ِّ: اقها أيض ِّه يريد أن يوث

ِّ
 

ه ِّابة شرايط حائلة هم وكنن ِّفي الحارة الفوقا، وهو يعلو فوق أكف ِّ ئشس ي ِّارع الر ِّالش

ِّ
 
احة أنزلوه باب بشت أبو القمصان، دخل أحدهم البرندة الفو ِّ اون... أخير ِّالل

ِّ(5)م ينضج بعد".  ونت  قطف عنب لوتعرب ِّ

ِّ

                                                           
1- ِّ ِّ.91ص "عندنا الكاوتشوك يزهر"، ةابق، قص ِّشحروري، املصدر الس 

ِّ.91صحيم"، يوم شنق محمود العبد الر ِّ" ة، قص ِّن.م. -9

 .98ص "الولد والفرس"، ة، قص ِّن.م. - 3

ِّ.19ص "ِّريق األبناء"، ة، قص ِّن.م. - 4

5 - ِّ
 

ِّالش  . 99ص ة العريس،اخل والخارج، مصدر سابق، قص ِّحروري، الد 
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اة ليال فلسطينيَّ  ثالث -3   :جدًّ

ِّ ِّم. 9009، سنة 4ة لإلرشاد القومي، رام هللا، فلسطين، طسة الفلسطيني ِّاملؤس 

ِّ كن لشس بمعناها الن ِّيكاد يقرب ٰهذا املنجز الس 
ٰ
 ِّردي من سيرة الحياة، ول

 مطي 

 ِّالت ِّ
منهما  البطراوي، كل ِّد "للعزيزين حنان عشراوي، ومحم ِّ ، أهداه صاحبهقليدي 

ِّ(1)قرص جبن أبيض في حياتي" ِّ ، ويمتد  ِّالس  ة أزمان، رد على شكل تداعيات في عد 

ِّ "لم أعد إلى الخرهة معه، بل ركبت عرهة بتعريفة، وعدت  ة أمكنة، ففي بلعاوعد 

ِّ(2) القريةمباشرة إلى  ات من القرن املاض ي من هنا هو بداية الخمسيني ِّالز ِّ ، واضح أن 

ِّ )من
 
ِّعريفة(.ة الت ِّدال

ِّ
 
ِّ بد )بلدان مجاوران لبلعا(،وفي عنبتا، وكفر الل ى لو  "أمد  يدي إلى هناك وأِّولك حت 

ِِّّرت فوق سهل عنبتا، واستحكمت فوق قم ِّ
 
ِّ (3)بد".ة من جبال الل ِّالن ِّ ويمتد   ص 

ِّلتصل أمكنته إلى ِّولكرم، واإلمارات... وغيرها... 

ِّ 
 
ِّ ار ِّ"أراد أن يصل إلى ِّولكرم مبك ا لحصانه في الخان ويحسم ا، ليجد مكان ِّجد 

ِّ  
ِّالس 

 
ِّ. (4)ة"ك

ِّ ِّ ارد( والده من اإلماراتيهاتف محمود )ابن الس   
ِّي  بحب ِّ"عارف قد   9 ةإنت نمرِّ ك بس 

. وتكشف ٰهذه (5)ألنها تعش  في بلعا وأنت بتعش  في ِّولكرم" 4 ةوعمتي نمرِّ

ِّ ِّات عن هوي ِّردي ِّالس  ِّر ٰهذا فرح ِّتي تكر ِّلبصراحة: "في حاارد )الكاتب( ة الس 
 
كر ا بالذ

                                                           
1 - ِّ ِّة جد ِّحروري، صبحي، ثالث ليال فلسطيني ِّالش  القومي، رام ة لإلرشاد سة الفلسطيني ِّا، املؤس 

ِّم. 9009، سنة 4هللا، فلسطين، ط

ِّ.99ص ،ن.م. - 2

ِّ.14ص ،ن.م. - 3

ِّ.99ص ،ن.م. - 4

 .21ص ،ن.م. - 5
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ِّالوحيد الباقي في األسرة، أم ِّ
 
ذي جاء قبلي فقد مات قبل أن يراني أو أراه، ا الذ

 
كر ال

 ِّ اوظللت واقع ِّ
ٰهذا الوضع إلى ما شاء هللا في عائلة مصر  ن، وسشستمر ِّي ِّت ِّبين مي 

لك أن ِّ
ٰ
تي هي عائلتنا، ذ

 
ِّأو ِّنا من مصر وشحروفت  ال

 
لك ننتمي  ،أقصد العائلة ،ّل

ٰ
ومع ذ

ِّإلى حامولة جاءت من شحر فسم ِّ
 
ِّم ِّوا شحارنة ون ِّ(1)منهم شحرور". ت 

ِّ ِّوعلى ِّريقته يحفل الس 
 
ِّهجة العامي ِّرد بالل

 
ِّة واملوقف(: خصي ِّة )لتالئم الش

ِّ، كما تحفل بالص ِّ(2)"محمود صرل  سنين غايب"
 

نة من األدوات ة املكو ِّحي ِّور الفال

ِّا
 

ِّحية مثل:لفال

ِّ ويظل ِّ -
 
ِّيتدف

 
 (3)ق كخابية.ق، ويتدف

ة ويهيم على وجهه اثي هارب من الخلي ِّا شعره فنفضل منه لسعات نحل حر ِّأم ِّ -

ِّ
 
ِّويجد لذ

 
 (4)رص".ته في الق

ِّ اكان يلبس مركوه ِّ - بها وفوقه ثوب فوقه  أحمر يزقزق عند املش ي، وله أذن يشد 

()بشت ...
 

ات -4  املسافات:ة / مرآة لجمر ريفيَّ  سرديَّ

ِّ
 
ِّمنشورات دار الفاروق للث

 
م، ويقع  9049سنة  4شر، نابلس، فلسطين، طقافة والن

ِّ 482الكتاب في   
ِّى.ط، يهديه شحروري إلى ولده مثن ِّصفحة من القطع املتوس 

ِّ

                                                           
ِّ. 11، صن.م. - 1

 .42ص ،ن.م. - 2
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 - ِّ صار له / * نحل حر : ِّاثي: نحل بلدي من الن ِّصرل 
 

/ * مركوب: حذاء / *  سعرس في اللوع الش

ِّبشت: رداء خارجي خشن قصير األردان.
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ِّ ة، يقوم بعضها على ات ريفي ِّ"ٰهذه سردي ِّ اتردي ِّيقول شحروري في توضيحه ملفهوم الس 

ِّمغامرات ِّفولي ِّ  
بالفقراء في القرى، تكاد تكون  فاشل، وتهتم ِّ ة، وبعضها على حب 

ِّ ِّ اأدبي ِّ اجنس   ِّ ،اجديد 
ِّفيه من الر   

ِّواية والس 
 
ارم بخصائص د الص ِّقي ِّة، دون الت ِّاتي ِّيرة الذ

ِّ 
 ِّمنهما... وهناك حوارات عامي ِّ أي 

ة ما أمكن، ولٰهذه ي ِّة جعلتها يسيرة وقريبة من العام 

ِّ ِّ(1)"ات بعد تراثي ِّردي ِّالس  جديد، قائم على زمن واقعي عاشه  . إذن هي جنس أدبي 

ِّ(2)ة"ة حقيقي ِّالكاتب، وأحداثه أمور حياتي ِّ زمان األحداث هو زمن عشته، وعشت  . إن 

ِّة"، وعند الت ِّة حقيقي ِّفيه، واألحداث إذن هي أمور حياتي ِّ ات ردي ِّمحيص في ٰهذه الس 

ِّ انجدها نظام ِّ ِّارد، وممارسات الن ِّيدور حول املكان، والس   
تي تنتج العالقات بكل 

 
 اس ال

ِّ 
 
في  على الباحث أن يجد )بلعا( املكان املرجعي ِّ اياتها في فضاء املكان، ولشس صعب ِّتجل

ِّ ِّردي ِّٰهذه الس  ذي هو نفسه الكاتب )صبحي شحروري(ات، ويجد الس 
 
"ينطلق في  ارد ال

 ِّفضاءات ٰهذا املكان ويوِّ
 
في  عناصره: تضاريسه، وشخوصه، وعالقاته... ولعل ِّ ق كل ِّث

ِّ 
ِّٰهذا الن 

 
ذي شك

 
ِّظام ال اا تبرير ِّ ردي ِّل املنجز الس  ِّ واضح 

 
راث في ٰهذه في تغلغل الت

ِّ ِّردي ِّالس 
 

 ِّحي ِّات، تراث ينبثق من بشئة فال
ِّقوسها  عي، وتمارس كل ِّراعة وهالر ِّة تعنى بالز 

 ِّتعه ِّ –ها زراعة ص ِّسيطة، ملخ ِّعلى هيكلة إنتاج ب بناء ِّ
ِّ –راعة د الز 

 
 ثم ِّ –ة جني الغل

ِّ 
ِّظام أيض ِّبيعها، وٰهذا الن  ِّا أتاح للس   

 
 ِّارد كل
املعرفة املنحاز للفقراء واملقهورين، أن  ي 

ِّ ِّيتحد   
ٰهذه  ث بجرأة وِّالقة عن تجارب اآلخرين، من خالل تجارهه... وتسند بطولة كل 

ِّالت ِّ
 

ِّجارب للفال ِّح )الس 
 

ِّارد الفال ِّعبير... الت ِّ ح( إن دق 

ِّ

                                                           
ِّ –ة ات ريفي ِّشحروري، صبحي، سردي ِّ - 1

 
قافة مرآة لجمر املسافات، منشورات دار الفاروق للث

ِّ
 
 . 1ص م،9049، سنة 4شر، نابلس، فلسطين، طوالن

ِّ.1، صن.م. - 2
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ِّ ِّردي ِّفتصف الس 
 

كن "وجدتهم كانوا خمسة على املصطبة املنحشرة في الر ِّ ح:ة بشت الفال

ِّ
 
عة هناك ه قاع بشت، والحمير مرهوِّة وموز ِّالجنوبي من البشت، آه البشت، فكل

ِّ(1)بانتظام" ِّارد معنى البشت في حاشية ، ويشرح الس 

ِّعبارة عن غرفة كبيرة مسقوفة بطريقة القناِّر، ومبني ِّ فحة: البشتالص ِّ  
 
 (2)ين".ة بالط

ِّ "بدأ البناء باّلرتفاع... أزالوا  ة إنشاء ٰهذا البشتارد كيفي ِّوفي موِّن  آخر، يرينا الس 

ِّ ا اقف عالي ِّاألخشاب، فظهر الس  س  ِّ. (3)ة"وكانت هناك قب ِّ  ومقو 

ِّ ِّوعندما يخرج الس 
 

ِّ حيارد من البشت الفال  
 
 ِّالط

ِّ يني 
 

ه يرسم املكان بعدسة ارع فإن ِّإلى الش

هار، ا في الن ِّا نسلكه أحيان ِّرت العودة إلى البشت من ِّريق ِّويل، كن ِّ"قر ِّ دقيقة لتوثيقه

ِّنهبط نحن أو ِّ
 

 جاصة، ثم ِّحتا بقفزة واحدة، إلى داخل حاكورة الن ِّ عائلة املصري الت ِّّل

ِّة خاص ِّوبعبقري ِّ
 
ِّة نهبط إلى ق  

 
ا جاصة، أم ِّيخ مسعود، قفزت داخل حاكورة الن ِّطان الش

ِّ 
 
ِّبالن

 
ِّسبة إلى ق  

 
ة ِّولها خمسة أمتار، سلسلة حجري ِّ ايخ فقد نزلت محاذر ِّطان الش

ِّ ِّأتمس  ِّ ك باألحجار من حجر إلى حجر، وأدس 
 

ِّ(4)قوق".قدمي في الش

ِّ
 
 ِّويت

ذي تفعله  قةسع املكان في سياق آخر لينخذ شكل املناِّق املتفر 
 
ِّ"ما ال  

 
يد بير الش

ِّ  
ة، واألوّلد ينتون إليها من أقص ى البقع في الحارة ها ساحة سحري ِّٰهؤّلء األوّلد، إن ِّ لكل 

ِّ
 

ِّة، من الر ِّرقي ِّالش  
 ِّوالص ِّ ق 

 
 ِّة الن ِّنوهر، وخل

ة ينتون من جاصة، وفي الحارة الغرهي 

ِّ(5)اضة، وهاب الغميقة، وهير جديد".البي ِّ

                                                           
ِّ.94ص ،ن.م. - 1
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ِّ ِّارد )الوفي ٰهذا الفضاء يماس الس 
 

ِّش
 
 ة مع صديقه املشاغبفولي ِّحروري( ِّقوسه الط

ِّ"ح ِّ
 
ِّردان"، ومن أبرز ٰهذه الط

 
ِّقوس صيد الط  

ة لكي ِّيور والعصافير باألفخاخ الس 

يد "وكان نشاِّنا يقتصر على الص ِّ كة في حواكير بلعاة املشب ِّوأفخاخ الخيطان، والفخ ِّ

ة أم ِّدائما نصطاد ِّيور سر ِّا كة، وكن ِّة املشب ِّا نستخدم الفخ ِّفي الحواكير، كن ِّ ه، اق حن 

ِّ
 
ِّفالط  

ِّو ِّيور املهاجرة مثل الس  ِّم ِّد، وديوك الس 
 

ِّ في أو ِّان ّل تنتي إّل  
 

 ولعل ِّ (1)تاء".ل الش

تي تبدو لنا ألعاب ِّام ألعابها الخاص ِّلطفولة تلك األي ِّ
 
 ةامنا الحالي ِّة في أي ِّا  تراثي ِّة بها، وال

ِّ"أصوات األوّلد ارتفعت على   
 

يد وحولها، وعن قريب سننغمس في ساحة بير الش

ِّ
 
 ِّألعاب عديدة الط

ِّ(2)ة، أولك يا اسكندراني، وتوين يا ربعي...".ميمي 

ِّة وِّقوسهم اإلنتاجي ِّوللكبار ممارساتهم اّلقتصادي ِّ
 

"هبطنا إلى  حيةة والفال

ِّ()رقانالح ِّ  ِّلفوح ّل ينبت فيها ا، تلك الس 
ِّين والز ِّت 

 
ا، وتنبت فيها  في أعالهيتون إّل

ِّاحي ِّف ِّالت ِّ
 
ار قد ترعرع فيه وثماره ات... حريق أبو نعيم ّل يخدم... والقب ِّوزي ِّات والل

ِّ (3)أينعت". ِّارد آلي ِّويصف الس  هيع "في الر ِّ نة بطولهاات تقسيم املواسم على زمن الس 

ِّ (4)يف جني ثمار الحواكير وهيعها".ل الص ِّتعزيل األرض، وفي أو ِّ يتم ِّ

ِّا خف ِّ"ومم ِّ سياق آخر وفي
 

 ِّلغذية، قدوم موسم امن ناحية الت ِّ ف األمور قليال
ين... ت 

ِّان بالقيظ، أي أن ِّبر يسمي ِّفهو والص ِّ
 
عام هما يشبعان، ّل يستغنى بهما تماما عن الط

كن ِّ
ٰ
ِّ(5)هما يعينان ويساعدان"ول ِّة اإلنتاجي ِّٰهذه اآللي ِّ . إن 

 
ِّة، بقدر ما تصنع الغل

 
قيت ة، وت

                                                           
ِّ.92ص ،ن.م. - 1

 .41ص ،ن.م. - 2

 - الحرقان: اسم أرض. ِّ
ِّ.91ص ،ن.م. - 3

 .88ص ،ن.م. - 4
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اس في فضاءاتها ة بين الن ِّها في الوقت ذاته تصنع العالقات اّلجتماعي ِّاس، فإن ِّالن ِّ

ِّ
 

ِّح ِّالفال ِّ اّلحتياجات في تمتين العالقات ية، وتسد 
 
جل منا، ومن باب داخلي نادى الر ِّ"سل

لتني، ودار حديث قصير عن لت يد أبي، وقب ِّعلى أختي، جاءت مسرعة ومبتهجة... قب ِّ

ِّ  
، (1)ل يده"م من أبي وقب ِّحوال، سنل أبي عن صهرنا... فجاء بغباره تقد ِّحة واألِّالص 

تي تالئم ِّبيعة ة يتهادى الن ِّوضمن ٰهذه العالقات اّلجتماعي ِّ
 
اس تلك الهدايا ال

ِّ 
 ِّ الفضاء اّلقتصادي 

ِّاّلجتماعي   
 
ِّ، فالط  ارد في ِّفولته( يهدي صديقه مروانفل )الس 

ِّخاخ الحديدي ِّ"الف ِّ  
 

اس يقطع ب لعمل األقواس، وموس كب ِّن ِّة، وخيطان الق ِّباكي ِّة والش

ِّ
 

 ِّ. وتكبر الهدي ِّ(2)زمة..."األغصان الال
"وفاجن الخفيف  يهاة لتالئم مستوى حاملها ومتلق 

ِّ(3)ة ثقيلة تنكة زيت وأخرى من الجبن".أصهاره بهدي ِّ

ِّ 
 
ِّوكنن ِّارد يغوص في ِّي ِّي أرى الس 

 
ممارساته، وتفاعالته في املكان،  ه ِّن ِّات املجتمع يستك

ِّ 
 
ِّز على تكثيف الص ِّويرك

 
 ِّة، لتسطع هوي ِّراثي ِّور الت

ِّ ة اإلنسان الفلسطيني 
 
ابتة فيه... الث

ِّ
 
ِّ رافةفهناك الخ ِّب ِّباع، وفي ٰهذه الحالة حصان... حمار، ب ِّريحة الض ِّ واب بتشم ِّ"الد 

 
ِّه ِّل ، د 

ِّ ك... ٰهذاا وّل يتحر ِّأي يقف خائف ِّ  
ِّ(4)باع"هو نتيجة لقاء الحمير مع الض 

 
ارع ، وللش

ذي يحمل مؤخ ِّ
 
ِّقصصه عن أبو رجل مسلوخة، وال ِّرته في الس   

شبر فيه  ، وكل ِّل 

ِّ(5)مسكون".

ِّ
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ِّ
 

ِّعبي ِّكما تظهر األمثال الش  
 
ِّت ِّ"ما لك أج ِّ صة تجارهه وممارساتهة في ٰهذا املجتمع ملخ

 
ِّل  ك 

ِّ
 
ِّت ِّخال ،"ٰهذا الخفيف ميكل (3*)ة وانزاحت"،"غيم ِّ(2*)،"ساغ سليم عالبيطار"(1*)"ك 

ِّ 
ِّ(4*)قشيرة"البيظة والت  ِّ. كما تتحد  ات في مواِّن كثيرة منها عن شكل ردي ِّث الس 

ِّاملدارس، وآلي ِّ
 
ة، وأربع سنوات في اّلبتدائي ِّ 1عليم "كان الت ِّ لبة فيهاات تعليم الط

ِّ
 
ِّ ة، ثم ِّانوي ِّسنوات في الث ِّيتقد 

 
عليم العالي هادة اّلجتياز إلى الت ِّالب ّلمتحان شم الط

ِّالفلسطيني، م ِّ
 
ِّر ِّت

 
ذي جاء ّلحق ِّر ِّك فلسطين وهو غير املت

 
ِّ.(5)ا..."ك األردني ال

ِّإبقي أن نقول في ٰهذه العجالة،  ِّ ن   ِّالس 
ِّز مصداقي ِّارد يعز  ات ردي ِّة ٰهذه الس 

من سماته  ا، كما يذكر بعض ِّ(6)ا في أكثر من موِّنتها بذكره ّلسمه صريح ِّوموضوعي ِّ

ِّ
 
ِّ اة، وخصوص ِّاتي ِّالذ ِّتجرهته في الس  ِّالت ِّ فور )إن دق 

 
ة عبير(، حيث كان خلع الحط

ِّ اجل يعد  عيب ِّوالعقال عن رأس الر ِّ كن 
ٰ
ِّ في تلك البشئة، ول ِّالس 

 
حروري( قام ارد )الش

لك، بكل جرأة وثقة...
ٰ
ِّ(7)بذ

ِّ ِّ وفي الخالصة فإن   ِّة، ات، تجرهة أدبي ِّردي ِّٰهذه الس 
ها ر عن ثقافة وانتماء، كما أن ِّتعب 

ِّ 
ِّتصو  ِّر زمانها ومكانها، بلغة مشس 

 
ِّرة جذ ة إن نطق ة يومي ِّارد(، ولغة عامي ِّابة )لغة الس 

ِّبها أبطال القرية. 

ِّ

                                                           
 . * عالمة على الجنون.49ص ،ن.م. - 1

ذي يحذو الحيوانات. . * البيطار91ِّص ،ن.م. - 2
 
 هو ال

84ِّص ،ن.م. - 3  
ِّ . *كناية عن نهاية الغم   

 .والهم 

29ِّص ،ن.م. - 4
 
 مع.. * كناية عن الجشع والط

ِّ.98ص ،ن.م. - 5

ِّ...وغيرها. 98، ص91، ص91ص ،ن.م. - 6

ِّ.11ص ،11ص ،10، صن.م. - 7
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َّ
ِّاقد: صبحي شحروري الن

 ِّ  
ة، جاءت مقاّلت في صحف، أو قدي ِّراسات الن ِّأنجز صبحي شحروري العديد من الد 

ِّمؤتمرات أدبي ِّأوراق في 
 
ِّة، ومن أبرز ٰهذه األعمال:فات دراسي ِّة، أو مؤل

 القصَّ  -1
َّ
 ة القصيرة في األرض املحتل

َّ
 كتورة حنان عشراوي:راكة مع الد  ة، بالش

ِّ 
 ِّ صدر املنجز عن امللتقى الفكري 

م، وهو أوراق عمل 4288، القدس، عام العربي 

ِّة نوقشت في ندوة أدبي ِّبحثي ِّ
 
لفكري العربي في القدس بتاريخ مها امللتقى اة نظ

49/9/4281ِّ
 
ِّ 8ف م. درس شحروري في ٰهذا املؤل  

 ِّقصص قصيرة لقاص 
ين، ين فلسطيني 

ِّ  
 ِّراسة بتصو ِّحيث بدأ ٰهذه الد 

تي ات ِّ ر نظري 
 
ة بعها في نقد القص ِّحول املعايير ال

ِّ
 

 ِّديدة في القص ِّالقصيرة، مثل: الكثافة الش
لك سمة ها من اّلستطراد، ة، وخلو 

ٰ
كذ

ِّالت ِّ ِّة األصوات داخل الن ِّدي ِّلميح واإليحاء، وتعد   
ؤية عند الكاتب، ، ووحدة الر ِّص 

ِّوجدلي ِّ  
ِّ ة العام   

ِّوالخاص 
 

ِّ(.9-9)ص كل باملضمون.، وعالقة الش

 درس قص 1ِّ-1ص :ِّ
 
تناول لغة  ة، ثم ِّص القص ِّم، حيث لخ ِّة الجرح إلبراهيم عل

ِّ  
 ووظيفتها. القص 

 8ِّ-1ص
 
ن وظيفة ٰهذا ورة، وهي ِّلجمال بن ِّ "أمومة" ةشحروري على الحوار في قص ِّز : رك

ِّالحوار.

 تضاريس للهزيمة القادمة""ة : في قص 44ِّ-8ص ِّ اقد ن الن ِّحسن أبو لبدة، بي ِّ للقاص 

ِّ  
ذي كان وراء الحدث، دون أن يظهر، لذا بنشت األفعال للمجهول.  صوت القاص 

 
 ال

 ِّاقد إلى ق الن ِّ: تطر 41ِّ-44ص 
 "الحمامة" ةفي تحليل قص ِّ توظيف املنهج البنيوي 

 ة، والعالقات املوازية لها.ن العالقات بين شخوص القص ِّان، وهي ِّد علي ِّملحم ِّ

 49ِّ-41ص 
 
 ِّ"القص ِّ وء علىط الض ِّ: يسل

 
تي اقد على الحد ِّز الن ِّة في القطاع، ويرك

 
ة ال

ِّ
 
ِّت ِّيتناول بها ك  

 ِّاب القص 
 ِّة الغز 
ِّ نِّوِّي 

 
ة بارتفاع ى ٰهذه الحد ِّموضوعاتهم، حيث تتجل

 ة.درجة اّلنفعال في القص ِّ
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 41ِّ-49ص
 
ِّفي استعراض القص ِّ ه: ولعل  س للحديث عن قصةة في القطاع، أس 

ِّ ر وصمت البحر"طو ِّ"الت ِّ  
 ِّ للقاص 

 ِّالغز 
 غريب عسقالني. ي 

 48ِّ-41ص  
 
ما جاء في ورقته  هم ِّأاستنتاجاته، وِّ اقد أهم ِّص الن ِّ: في نهاية البحث يلخ

 (1)ة. قدي ِّالن ِّ

   تأويل -2
 

  الش
 
 (2)ي بين نهوضه واستنساخ الواقع:عر املحل

 ِّ
 
م. يقع 4229، سنة 4قافة والفكر والعلوم واآلداب، نابلس، طدار الفاروق للث

ِّحو اآلتي:وجاء على الن ِّ 998الكتاب في 

 ه استخدم أكثر من منهج في دراساته،اقد أن ِّن الن ِّ: بي 1ِّ-4ص ِّ
 
ائقة إضافة إلى دور الذ

ِّاألدبي ِّ
 
ِّقدي. اقد في العمل الن ِّز أيضا على دور ثقافة الن ِّة، ورك

 2–1ص: ِّ ِّث عن الن ِّقد األدبي، وتحد ِّات الن ِّاقد ملحات عن نظري ِّم الن ِّقد   
 ص 

ِّ  
ِّياق.والس 

 48ِّ-49ص
 
ِّ: شرح عن الن

 
ِّة.وسي ِّة الر ِّكلي ِّزعة الش

 قها في الواقع، ة، وأشكال تحق ِّة املاركسي ِّظري ِّاقد على الن ِّج الن ِّ: عر 92ِّ-48ص

ِّ 
 ِّ وعالقتها باإلنتاج األدبي 

 
لك في شكل الن ِّواإلبداع، وتجل

ٰ
ِّيات ذ  

ِّومضمونه. ص 

 99ِّ-92ص ات توظيف ة: املفهوم، وآلي ِّاقد في ٰهذا الجزء عن البنيوي ِّث الن ِّ: يتحد 

ِّة في الن ِّظري ِّالن ِّ  
ِّ.ص 

 ِّة.فكيكي ِّة الت ِّظري ِّمثل الن ِّ ة""ما بعد البنيوي ِّ لدراسةاقد ق الن ِّ: يتطر 98ِّ–99ص

                                                           
ة القصيرة، امللتقى الفكري العربي، القدس، عام عشراوي، حنان، القص ِّشحروري، صبحي، وِّ - 1

ِّم.4288

2 - ِّ  
 

ِّشحروري صبحي، تنويل الش
 
قافة والفكر عر بين نهوضه واستنساخ الواقع، دار الفاروق للث

ِّم. 4229، سنة 4والعلوم واآلداب، نابلس، ط
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 ِّة القارئ في إعادة إنتاج الن ِّة القارئ، وأهمي ِّاقد نظري ِّ: يستعرض الن 10ِّ–98ص  
 ص 

ِّ ِّ من خالل القراءة الواعية، وكنن   
 ِّالحبل الس 

ِّر  ِّبين الكاتب والن ِّ ي   
قد انقطع،  ص 

ِّوأصبح القارئ هو صاحب الن ِّ  
ِّ.ص 

 14ِّ-10ص  ِّ: يتحد 
 
 ِّث ٰهذا القسم عن األدب الن

 
ة في سوي ِّسائي، وأثر الحركات الن

ِّقد.اإلبداع والن ِّ

 ِّاملراجع. :19ص

 ات محمود دروي ، فاستعرض: املوسيقا، اقد رهاعي ِّ: ناق  الن 10ِّ-19ص

ة، والقافية، كما يدرس في ٰهذا القسم العالقات بين األلفاظ روضي ِّفعيالت الع ِّوالت ِّ

ِّباين.واملشاكلة والت ِّكاملماثلة، 

 ع الوجع" اقد ديوان: يتناول فيه الن 400ِّ–14ص" ِّ 
، وهو ديوان لسعود األسدي 

ِّ ِّشعبي ِّ شعري 
 
 ِّ، يعتمد الل

اقد: سماتويشرح  ،ةة املحكي ِّي ِّهجة العام  لهجة أبناء  الن 

ِّ
 

 ِّالش
ِّي ِّمال العام   ِّور والت ِّث عن الص ِّة، كما يتحد 

ق إلى يتطر ِّ يوان، ثم ِّصوير في الد 

ِّة مثل: عالقة العنوان بالن ِّقضايا أسلوهي ِّ  
صوير ومسنلة ، واملباشرة والت ِّص 

ِّ
 
لك يدرس الن ِّالت

ٰ
 ِّسكين. إضافة لذ

تي وردت في  اقد بعض قصائد األسدي 
 
ال

ِّ  
ِّالد   

ِّيوان، ويرهط ٰهذه القصائد بالواقع الفن 
 
ِّراثي والوظيفي.ي والت

 املجد ينحني أمامكم"،  اصر صالحعبد الن ِّ اقد ديوان: يتناول الن 449ِّ–404ص"

ِّحيث يتناول الن ِّ  ِّ امقطع ِّ ص 
 
ِّفي الواقع.  اعليه: لغة، وموسيقا، وأثر ِّ اق ِّإثر آخر معل

 491ِّ–449ص 
ِّ اقد بديوانفنا الن ِّ: يعر 

 
ِّ اكرة""عاصفة على رماد الذ

 
اعر سليمان للش

ِّ اقديذكر الن ِّ دغ ، ثم ِّ
 

 لقصائدهم القديمة، ثم ِّعراء أسباب حذف بعض الش

ِّق آللي ِّيتطر ِّ
 
 ِّات الن

تي تبر 
 
ِّشر وفرصه ال

 
اعر، كما ر تجاور قصائد حديثة وقديمة للش

ِّة وتكاملها في دراسة الن ِّقدي ِّد املناهج الن ِّاقد مسنلة تعد ِّيطرح الن ِّ  
 ... ومن ثم ِّص 
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ِّ  
 

يبحث في  م ِّعري، والقافية، وهنية املكان، ثينتقل لدراسة: الوزن، والبشت الش

ِّ
 

ِّاعر، وفي الض ِّمعجم الش ِّصوص.ائد في الن ِّمير الس 

 أكمام تحت الجليد" فحات ديواناقد في ٰهذه الص ِّ: يتناول الن 414ِّ-491ص" 

ِّ
 

ِّاعر أديب رفيق محمود: للش

- ِّ 
 ِّف الن ِّيعر 

ِّيتعر ِّ يوان، ثم ِّاقد بالد   
 

ِّعر ووظيفته.ض ملفهوم الش

ِّاقد إلى الوزن ق الن ِّيتطر ِّ - ِّوالقافية، وِّول الس   
 

 ِّطر الش
ِّ.)بنية املكان( عري 

ِّفحة.انتظام ِّول املقاِّع، ودّللة البياض في حواش ي الص ِّ -

ِّيناق  العناوين، والز ِّ - ِّاخلي في الن ِّمن الد   
ِّ، واّلنزياح، والض ِّص  ائد في مير الس 

ِّصوص.الن ِّ

 يدرس الن 488ِّ-419ص :ِّ
 

 ديوانهلي الخليلي من اعر ع ِّاقد ثالث قصائد للش

ِّ  
فعيالت راسة: الت ِّ"سبحانك سبحاني، من ِّينك ِّوفاني"، حيث ترصد الد 

ِّروضي ِّالع ِّ
 
ِّ () واّلنزياح.غة، ة، والل

 هنا أو ِّ اقد لديوانض الن ِّ: يتعر 908ِّ-482ص"ِّ 
لوسيم الكردي، حيث يدرس  "ل البر 

ينتقل لدراسة املوسيقا  الفروقات بين القصائد في ِّولها وقصرها، ثم ِّ

ِّق إلى األفعال في الن ِّيتطر ِّ فعيالت، ومن ثم ِّوالت ِّ  
ِّص 

 
ِّكل واملضمون.، والعالقة بين الش

 اقد ف الن ِّ"فانتازيا رجل فوضوي"، عر ِّ اقد ديوان: يدرس الن 911ِّ–902ص

ِّ 
 ِّ ة، ثم ِّيوان، وأشار إلى ظاهرة نشر الفرد ألعماله على نفقته الخاص ِّبالد 

ج على يعر 

ِّصوص، والض ِّعناوين الن ِّ
 
تي ول

 
ِّدها الن ِّمائر املستخدمة، والعالقات ال ِّ.ص 

                                                           
 - ِّ

 
لكاّلنزياح: عدم انصراف الكالم إلى ما وضع له أصال

ٰ
ِّاملجاز... ، وأفضل دليل على ذ
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 تناول في ٰهذا القسم ديوان998–999ص : ِّ ِّ"ليالي الد  ِّ وسن"م والس 
 

اعر باسم للش

ِّن منهجي ِّالهيجاوي، بي ِّ  
رصد بعض  ماثل بين املقاِّع، ثم ِّس الت ِّراسة، وجر ِّة الد 

ِّة. روضي ِّة والع ِّاإلشارات البالغي ِّ

 ِّ ثم ِّ  
 راسة.محتويات الد 

  ممَّ  ش يء -9
  ا أبقته الر 

 
دار الفاروق، نابلس، عر الفلسطيني، يح، دراسات في الش

ِّم.9002، سنة 4فلسطين، ط

ِّ 919يقع الكتاب في    
ِّاآلتي:حو ط، وجاء على الن ِّصفحة من القطع املتوس 

ِّ: درس الن 98ِّ-1ص
 

ِّاقد شعر الش
 
ِّة القتلى"."في مجر ِّ وزِّاعر يوسف أبو الل

ِّة"ّل تشتهيها شف : قصيدة12–92ص
 

ِّلي الخليلي.اعر ع ِّ"، للش

ِّإلى:ة محمود دروي ، وقسمه مدارات في جداري ِّ

ِّ: مدار أو 81ِّ-14ص  
 
ِّل عن الظ  

ِّة.في الجداري ِّ ل 

401ِّ–88ِّص
 
ِّاني عن املوت.: املدار الث

441ِّ-409ص
 
ِّالث عن اّلستعارات.: املدار الث

ِّابع عن الغياب والغرهة.: املدار الر 491ِّ–441ِّص

ِّة.: املدار الخامس عن امليثولوجي والبعيد في الجداري 494ِّ–499ِّص

481ِّ–499ِّص ِّادس عن فضاء الت ِّ: املدار الس   
 

ِّة.عري في الجداري ِّدوين الش

ِّة.كرار في الجداري ِّوالت ِّ اكرار عموم ِّ: املدار األخير عن الت 421ِّ–481ِّص

كن 990ِّ–428ِّص
ٰ
ِّها مبهظة.: حيرة ول

ِّ: عن اإليقاع و992ِّ–994ص "ترانيم  ائد فياّلستعارات. اّلنكفاء واملوت هو الس 

ِّأخرى".

ِّ: دراسة تحليلي 919ِّ–990ِّص
 

ِّجوم.اعرة منال الن ِّة لنصوص الش
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 ِّ ِّ إن 
 

ة ة تحليلي ِّة محمود دروي  بطريقة نقدي ِّفت في ٰهذا الكتاب تناوله لجداري ِّالال

لك على شحروريِّ
ٰ
 ِّاد ق ِّفهو شيخ الن ِّ ،جريئة، ولشس غريبا ذ

يه الكاتب كما يسم 

ِّالفلسطيني محمود شقير، فقد تمر ِّ ِّة أو ِّردي ِّس في الكتابة الس 
 

انطلق من  ومن ثم ِّ، ّل

ِّ
 
لك إصدار قيمة على ما يقرأ...حليل والن ِّق والت ِّذو ِّركيب إلى الت ِّالت

ٰ
ِّقد بما في ذ

ِّ في وسواء  العليا في  ة، فقد أفاد شحروري من دراساتهقدي ِّة أو الن ِّردي ِّكتابته الس 

ِّ
 
ِّربية وعلم الن ِّالت  

 اة، بدء ِّة واألجنبي ِّة العرهي ِّقدي ِّاملدارس الن ِّ فس، ومن قراءاته لكل 

ة اآلداب( إلى املاركسي ِّ ةبالوجودي ِّ
 
ِّفكيكي ِّة والت ِّة إلى البنيوي ِّ)في مجل

 
إلى مرحلة  ة، وصوّل

ِّة.ما بعد البنيوي ِّ

ِّ يقول شحروريِّ ِّقراءة الن ِّ "إن   
تي تستحضر املدرسة أو لي ِّقراءة تنم ِّ ص 

 
ة واعية هي ال

ذي يالئمه، وقد يالئمه غير منهج... ففي الن ِّاملنهج الن ِّ
 
ِّقدي ال  

ِّ ص   ِّالس 
يميل  ردي 

ِّشحروري إلى قراءة الن ِّ  
ِّ ثم ِّ ص   

 
عر، حيث الكتابة عنه قطعة واحدة، بعكس قراءته للش

ِّدرِّ يميل إلى تجزئة القصيدة إلى مقاِّع، ثم ِّ  
فريق بين مقطع على حدة، وفي الت ِّ اسة كل 

ِّ  
 

 ِّاإلبداع الش
 ِّوالن ِّ عري 

ِّ"نحن العرب غنائي ِّ يقول: ثري   
 

ة وفي القص ِّ، اعر عموم ِّون في الش

ه أراد األبعاد ة بعد". وأظن ِّنقترب من الواقع، ولم ننضج لكتابة رواية موضوعي ِّ

ِّاإلنساني ِّ
 

 ِّمولي ِّة الش
ِّة في الر   

ِّ واية، وعلى كل  شحروري ّل يؤمن بانعكاس  حال فإن 

ِّ 
 
 ِّالواقع بشكل كل
ِّفي الن ِّ ي   

ِّ ص   ِّالس 
ِّ ما، وإن ِّردي  ِّ ّل بد  رسالة  من تجميل ٰهذا الواقع، إذ إن 

ِّ  
ِّ.اتكمن في تجميل الواقع، ولشس في تصويره فوتوغرافي ِّ الفن 

ِّ  
 

ِّفي تناوله للش ِّعر، يتحد   
ِّ ث عن كل 

 
تي تتنت

 
القراءة كظواهر ى إليه لحظة العناصر ال

ق إلى ِّول فعيالت والقافية، كما يتطر ِّحليل، فيتناول املوسيقا، والت ِّقد والت ِّّلفتة للن ِّ

ِّ  
 

ِّعري ِّاألسطر الش ِّة في الن ِّاخلي ِّة وقصرها، والعالقات الد   
لك فإن ِّص 

ٰ
ه في كثير ، إضافة لذ

ِّمن األحيان يحيل معاني الن ِّ  
 ِّة. ة وميثولوجي ِّإحاّلت فلسفي ِّ ص 

 
وء على ط الض ِّويسل

ِّالعنوان، وعالقته بالن ِّ  
ِّة.قدي ِّ، في معظم تحليالته الن ِّص 
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ِّ يقول شحروريِّ ِّالن ِّ "إن   
 

على عنصر واحد كالوزن والقافية،  اعر لم يعد قائم ِّقد في الش

ِّ ابل أضحت القصيدة نسيج ِّ
 
اقد في ة الن ِّى مهم ِّمن عناصر عديدة متداخلة، وتتجل

ِّ
 
ِّ شابك،تفكيك ٰهذا الت ِّ حليل، ومن ثم ِّاقد يكمن في الت ِّعمل الن ِّ ولذا فإن 

 
ركيب وفق الت

ِّ قراءته... ِّد ٰهذه القراءة". ويمكن أن تتعد 

ِّبقي أن نقول  ِّ إن 
 
اته يشحن لغته ما احتفاء، ففي سردي ِّغة أي ِّشحروري يحتفي بالل

ِّبطاقة من العواِّف، والواقعي ِّ
 
يرة اب، يحمل رسائل مثة فيحيلها إلى كائن جذ

ِّ 
 
ِّة، يتنم ِّقدي ِّرة، وفي دراساته الن ِّومؤث ِّلها ويرى مالءمتها للس 

 
ة، أو خصي ِّارد، أو الش

تي يحملها الن ِّ
 
ِّمالءمتها للمعاني ال ِّ(1)بشكل عام... ص 

 ِّ
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