(تزامن ما ال يتزامن) "ابنة خالتي كونداليزا" ملحمود شقري
د .ابراهيم أبو هشهش*
 -1إذا كانت القصة القصرية هي الصوت املنفرد  ،حسب تعبري كونور؛ أي أنها تعبرّ عن حالة
العزلة والفردية يف املجتمعات الغربية املعارصة ،فإ َّن قصص محمود شقري هي صوت مفرد منضفر
يف صوت الجامعة ووجدانها العام ،فوجهة النظر أو زاوية الرؤية قد تبدو فرديّة إالّ أنها ليست
أحادية ،مبعنى أنها ذات بعد جديل ينطلق من حضور كثيف للشأن العام منظورا إليه بعني الفرد
الذكية املتنبهة املتعاطفة .وهذا أمر له عالقة أساسا بالكاتب نفسه ،أي محمود شقري ،مثلام أيضً ا
بالحالة الفلسطينية االستثنائية من حيث إنها متثل مجتمعا يف حالة سريورة مستمرة يعيش
ظرفا تاريخيا خاصا ،ويعاين من وضع شائه فرضته رشوط االحتالل وإكراهاته ،باإلضافة إىل ما مي ّر
به هذا املجتمع كغريه من املجتمعات البرشية من رشوط العوملة وإمالءاتها ودينامياتها الخاصة،
ليصح القول إ َّن قصص محمود شقري تكاد تكون حالة استثنائية فريدة يف األدب الفلسطيني
حتى ّ
املعارص يف زمن تتس ّيد فيه الرواية ،بوصفها جنسا أدبيا ال شكل له ،أجناس القول األدبية األخرى،
القصة القصرية تزدهر يف املجتمعات التي مت ّر يف مرحلة من مراحل
مماّ يدعم النظرية القائلة بأ َّن ّ
التحوالت العميقة ،مثلام ازدهرت القصة القصرية يف أملانيا بعد الحرب العاملية الثانية عىل سبيل
املثال ،حتى لو كان هذا االزدهار والتم ّيز عىل مستوى النوع وليس عىل مستوى الكم واالنتشار،
وهو أمر يعطي قصص شقري أهمية خاصة  ،فالعربة ليست يف عدد من ميارسون كتابة هذا الجنس
األديب بل يف الفرادة والتم ّيز والقدرة عىل ملس نقاط حساسة يف وجدان جمعي .
* كاتب وناقد فلسطيني
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تتيح قصص مجموعة " ابنة خالتي كونداليزا " طرائق متعددة ملقارب ِتها  ،مثلها يف ذلك مثل سابقتها
أي مجموعة "صورة شاكريا" ،فهام تشرتكان يف سامت كثرية ،وميكن النظر إىل بعض قصصهام
ٍ
متواليات رسدية ،بل وتكادان معا تقيامن شكال من أشكال الرواية التجريبية الحداثية ،
عىل أنها
فمجموع قصص املجموعتني يهيمن عليه مناخ رسدي متجانس ،بال ّرغم من فرادة كل قصة ومت ّيزها
كل قصة يف شخوصها
قصة أخرى ،وبال ّرغم أيضا من اختالف ّ
وإمكان قراءتها باستقالل تام عن أيّة ّ
وأحداثها ،إالّ أ ّن هناك مصريا جامعيا مشرتكا يسلك جميع هذه القصص يف نظام واحد  ،ويسبغ
عليها مناخا نفسيا موحدا ،فهي تجري يف فضاء اجتامعي إنساين واحد  ،وتتضافر جميعها معا يف
إحداث أثر ذهني وجداين شبيه باألثر الذي ترتكه الرواية يف القارئ عىل وجه العموم .
رسدي فانتازي يصور واقعا سورياليا مغ ّربا عن الواقع
يسود غالبي َة قصص هذه املجموعة عامل
ّ
بدون أن يشعر القارئ أن هذين العاملني شديدا االنفصال  ،بل إن أحدهام يحيل إىل اآلخر  ،وهذا
االنفصال الظاهري بني الفن والواقع هو ما يكسب ال َف َّن ق َّوتَ ُه وداللته الخاصة يف ِ
نقد الواقع يف رأي
أدورنو الذي يرى " أ َّن األعامل األدبية الطليعية متتاز بقدرتها عىل نفي الواقع الذي تشري إليه ألنها
ليست انعكاسا مبارشا عن النسق االجتامعي بل إن الفن يؤدي دوره داخل هذا النسق بوصفه
مثريا ينتج نوعا غري مبارش من املعرفة  .فدور األدب يتحقق عن طريق كتابة نصوص تجريبية صعبة
وليس بكتابة أعامل نقدية أخالقية "  .وقد ال تكون قصص محمود شقري أعامال صعبة إالّ أنها جريئة
مجددة خارجة عىل املألوف يف اقتحامها عامل الفانتازيا  ،واالنتقال بني عامل الواقع وعامل الخيال انتقاال
سلسا بدون أية غرابة  ،متاما مثلام يفعل أبطال الحكايات الشعبية الخرافية يف انتقالهم السلس بني
عاملي الواقع والخيال  ،وإذا كانت األغوال والكائنات الخرافية هي الجزء الذي ميثل عامل الخيال
يف الخرافة الشعبية  ،فإ ّن رامسفيلد وكونداليزا رايس ونعومي كامبل ورامبو وجورج بوش ...إلخ
هي العنارص املوازية لها يف قصص محمود شقري .صحيح أ ّن هذه شخصيات واقعية تاريخية ،ولكنها
َ
بعيدة بعدا أسطوريا مبقدار ما كانت حارضة يف كل لحظة يف السياسة واإلعالم واألخبار ،متاما مثل
عامل الجن والغيالن والكائنات الخيالية التي كانت حارضة حضورا قويا يف الوجدان الشعبي بال ّرغم
من غيابها املادي عن الواقع .ومن هنا فإ ّن أكرب سمة رسدية متيز قصص مجموعة شقري هذه هي
سحرها الشبيه بسحر الخرافة الشعبية  ،فالقارئ يدلف إليها مسحورا دون استغراب مثلام يدلف
إىل عامل الخرافة الشعبية حاصال يف نهاية األمر عىل نشوة أخّاذة ال يحققها سوى املخيال البرشي
الخالق ،وعىل ال ّرغم من ثقل الواقع الذي تصوره وكآبته إالّ أن شعورا بالخفّة الجاملية يستويل عىل
القارئ يجعله غارقا يف عواملها مثلام كانت عوامل الخرافات الشعبية تأخذ بألباب األطفال الذين
كانوا يستمعون إليها مروية من الجدات والعامت .فقصص هذه املجموعة تنجو من الوقوع قي
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هوة أشكال التعبري والتخييل النمطية بقدر ما تنبثق يف الوقت نفسه من عوامل رسدية حميمة
موروثة رسعان ما تأخذ طريقها إىل إحداث األثر املقصود ذهنيا ووجدانيا يف نفس املتلقي من خالل
تآزر عنارصها معا يف إحداث هذا األثر الكيل .
يف القصة األوىل املسماّ ة " مشية نعومي كامبل " تتآزر مجموعة من العنارص البنائية كثيفة الداللة
مشكلة معا مناخا رسديا ساخرا يقوم عىل التورية عىل املستويني الجزيئ والكيل .ورمبا يفيد هنا
التوقف مع هذه القصة بيشء من التفصيل ملا فيها من براعة رسدية مم ّيزة  ،وملا تحتويه من
مفاتيح بنائية وثقافية تصلح لقراءة بقية قصص املجموعة يف ضوء منها .وقد يكون هذا السبب
الذي جعل هذه القصة تتصدر بقية القصص ،طباع ًّيا عىل األقل
جاء يف الفقرة األوىل ما نصه :
" رآها أبوها وهي تجتاز البوابة الكبرية عائدة من الجامعة إىل البيت  ،جسدها محشور يف بنطال
أزرق  ،والهاتف النقال عىل أذنها تتلقى مكاملة جاءتها للتو كام يبدو ،وشعرها الطويل الناعم يرف
عىل جبينها وكتفيها  .مل يعرف إال بعد وقت قصري أن بنطالها خلق مشكلة يف الحي  ،نهلة عرفت أن
مثة مشكلة وقعت من دون قصد مسبق  ،كم تكره هذا الحي ! تكرهه لواحد وأربعني سببا  ( ،ليس
لديها وقت لتوضيح هذه األسباب !) تذهب إىل الجامعة يف الصباح  ،تجتاز ثالثة حواجز عسكرية
وأحيانا أربعة للوصول إليها  ،وبعد الظهر بقليل تغادرها عرب الطريق نفسها التي سلكتها يف الصباح
 ،تتكدس عىل الحواجز نفسها مع أصناف عديدة من البرش  ،تدخل القدس بعد مكابدة مرهقة
 ،وتتجه مبارشة إىل بيتها الواقع يف إحدى ضواحي املدينة  ،تشعر أنها تدخل منطقة يتجاور فيها
املعقول والالمعقول ( ".ص )5فعبارة " تشعر أنها تدخل منطقة يتجاور فيها املعقول والالمعقول
" من أهم مفاتيح قراءة هذه املجموعة ،أ ّما هذه املنطقة التي هذه صفتها فليست سوى مكان
مصغر ( مايكروكزوم ) يخترص دالليا املجتم َع الفلسطيني برمته .وهكذا فإ َّن تجاور الواقع والخيال،
أو املعقول والالمعقول يواجه القارئ منذ الصفحة األوىل يف املجموعة ليمهد له أجواء بقية القصص
خاصا ،ولكنه يشرتك مع
ويقوده يف تلقيها وقراءتها .فهي قصص تصور مجتمعا يعاين ظرفا استثنائيا ً
بقية املجتمعات البرشية يف كونه مي ّر بحالة عنيفة من مراحل العوملة .وأه ُّم سم ٍة من سامت هذه
متسها هو تزامن الالمتزامن _ حسب تعبري
العوملة التي مل ترتك بقعة يف الكرة األرضية دون أن ّ
هارالد موللر _ صاحب كتاب " تعايش الثقافات "  ،فقد وضعت مجريات العوملة ودينامياتها
الخاصة التطور االجتامعي يف حالة تسارع مذهلة بحيث نشأت ظروف تزامنت فيها ظواهر وقيم
تنتمي إىل حقب اجتامعية تاريخية متباعدة ومتباينة .
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القصة أزمة وقعت يف ذلك الحي من املدين ِة الذي يتجاور فيه املعقول والالمعقول أو يتزام ُن
تصور ّ
في ِه ما ليس متزامنا _ كام سرنى _  .كادت تتطور إىل مشاجرة قبلية عنيفة تسيل فيها دماء أبناء
الحي الواحد  .يتصاعد الحدث بعد أن يعلق أزعر الحارة عىل نهلة الفتاة الجامعية ابنة تاجر
األعالف امليسور أثناء عودتِها من الجامعة وهي ترتدي بنطالها الجينز األزرق وتتحدث يف هاتفها
الخلوي بأنها متيش مثل نعومي كامبل ،وهنا يتصدى له مهبول الحارة الذي يتوهم أن نهلة تحبُّه
مثلام يحبها هو فيندلع شجار يتناهى إىل مسامع األب الذي يرى أ َّن يف ذلك إهانة لرشف العائلة،
فيعقد مجلسا عشائريا يشارك فيه طبيب شاب من العائلة تخ َّر َج حديثا من تركيا ،ويقرر الهجوم
عىل عائلة األزعر .يف بداية األم ِر يقرر األب الخروج إليهم راك ًبا سيارته املرسيدس الجديدة ،إالّ أنَّه
رسعان ما يرصف النظر عن هذه الفكرة خشية أن تتعرض السيارة للرضر جراء الحجارة فيخرس
ظل سنوات طويلة معلقًا
الجولة ،فيقرر أن يخرج إليهم راك ًبا فرسه وشاه ًرا سيف األجداد الذي َّ
عىل جدار املضافة  .وهكذا يخرج عىل رأس قومه _ ومن ضمنهم الطبيب _ إالّ أنَه ينرص بالرعب
ألن الشارع كا َن خال ًيا من خصومه الذين تحصنوا فوق سطوح منازلهم حاملني الحجارة الثقيلة،
رصا ويقرر العودة ،وهنا تصادفه دورية للجيش(اإلرسائييل) فتوقفه لتوجه إليه
فيع ُّد األب ذلك ن ً
بعض األسئلة ،فيضطر إلخفاء السيف تحت ثيابه ،غري أن الفرس تواظب عىل رفع قامئتها وتحريكها
مام يجعل السيف يحز يف لحم فخذه ذهابًا وإيابًا مدميًا إياه ومسببًا له أمل ًا شدي ًدا ،ولكنه ال يجد
ب ًّدا من السكوت خوفًا من انكشاف أمره ،يف مشهد تبلغ فيه املفارقة أعىل درجات السخرية ،
يظل موضوع نهلة بلباسها ومشيتها وهاتفها معلقًا ،بل إنّها
فيعود إىل بيته دامي الساق يف حني ُّ
فتظل مالزمة غرفتها وهاتفها الخلوي ال يفارق أذنها غري
أصالً تواصل حياتها اليومية دون تغيري ُّ
شاعرة مبا يجري بسببها.
يجعل من هذه القصة قطعة متفوقة من
ُ
كل ما احتوته هذه القصة من عنارص رسدية بنائية
الرسد الساخر بليغ الداللة عىل تعرية واقع كاريكاتريي متناقض زائف  ،تتزامن فيه قيم ما قبل
ِ
واألعراف القبلية  ،فهو ليس
الحداثة وما بعدها  ،فالحي يقع يف مدينة إالّ أنه محكوم بالقيم
أكرث من تجمع قبيل يف املدينة يف حني تغيب املدينة بقوانينها ومؤسساتها وقيمها ،والتاجر يقتني
ِ
الوقت نفسه ،وابنته تذهب إىل الجامعة عىل بعد ثالثة
فرسا وسيفا وميتلك سيارة مرسيدس يف
الذهاب ومثلها يف اإلياب .وترتدي مالبس حديثة وال تفارق هاتفها الخلوي.
حواجز عسكرية يف
ِ
وسيارة املرسيدس ترتاجع لتتقدم الفرس والسيف رمزا للمجد والسؤدد والذود عن الحمى إالّ
أنهام يغدوان عنارص دونكيشوتية يف مواجهة حداثة املحتل وعرصيته ،بل إن هذا السيف الذي
رفع ض َّد أبناء الجلدة الواحدة تو ّجب إخفاؤه وبدالً من رفعه يف وجه املحتل أو العدو املشرتك ،
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صار يح ّز يف اللحم الخاص ويدميه  ،ناهيك عن عدم قدرته عىل حسم األمر ،بل إن نهلة واصلت
تفرض نفسها وتقتحم اجتامع العشرية يف
حياتها ومشيتها مالزمة هاتفها الخلوي ،واستطاعت أن َ
املضافة بهيئتها الحداثية تاركة الجميع يف ذهول وعجز علام أن االجتامع الذي يشارك فيه الطبيب
ظل منعق ًدا تاركًا القصة تنفتح عىل نهاية مرشعة عن انتصار غري معلن للفتاة ذات الجينز الضيق
َّ
والهاتف النقال عىل مجتمع ذكوري شائه م ّزيف جبان ،يصدع فيه املثقف الشاب املتعلم بأمر
الجاهل العاجز .
وأغلب قصص املجموعة تستدعي يف عنواناتها ويف متونها شخصيات عاملية مشهورة  ،جعلها السارد
جز ًءا عاديًّا مألوفًا من املشهد الفلسطيني املعومل الذي يختلط فيه الحابل بالنابل  ،وتتجاور فيه قيم
العشرية مع مامرسات ما بعد الحداثة  ،بل إ ّن السرّ د نجح يف إلغاء املسافة بني هذه الشخصيات
العاملية املؤسطرة والواقع  .مثلام يلغي السرّ د يف الحكاية الشعبية املسافة بني عامل الواقع وعامل
الخيال  ،بحيث يتنقل البطل بني العاملني دون دهشة أو استغراب  ،فهكذا يصبح رامبو مشهدا
الحي وهو ميتطي حامره القصري يف ذهابه وإيابه من بيت الشعر الذي نصبه
خلفيا مألوفا عاديا يف ّ
الحي ليعيش فيه مع زوجته ،أو وهو يدور عىل بيوت الحارة بيتًا بيتًا ويجمع القاممة
يف طرف ِ
منها  .ومثلام ظهر فجأة يغادر فجأ ًة ومل يرتك له من أثر سوى طفل بستة أصابع ولد له من زوجته
رسا .
التي تزوجها ًّ

أو كام يحرض رامسفيلد وليمة تقليدية يف بيت شعر رضب خصيصا الستقباله بعد أن ل َّبى دعوة عم
النسوة يف الخلفية يف مشهد يجعل جميع العنارص الرسدية،
السارد ،تقد َم فيه املناسف بينام تغني ْ
ومن ضمنها رامسفيلد جزءا من جو شعبي اعتيادي:
رامسفيل وسافر ع حلب
ْ
ركب
قدموا له البقالوة يف صحون ذهب
ركب رامسفيل وسافر ع طوباس
قدموا له البقالوة يف صحون نحاس

ومثلام أصبحت شاكريا يف املجموعة السابقة ( صورة شاكريا ) فردا من عشرية كبرية ملجرد مجانسة
لفظية نجمت عن عجمة جندي طارئ ،يغدو بابلو عبد الله أيضا بديال فلسطينيا قوميا لرونالدو
املتعجرف الذي رفض تلبية دعوة سائق سيارة األجرة كاظم عيل -بطل قصة " مقعد بابلو عبد
الله " التي متتاز برشاقة رسدية خاصة ،فكاظم يرص عىل أن بابلو عبدالله فلسطيني  ،ويواجه من
يعرتض عىل ذلك بأن ال غرابة يف اسم بابلو فهناك نهرو إبراهيم وجيفارا البديري مثالً .يف أحد األيام
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يعود كاظم ليجد زوجته مرتدية شورتا أسود وحذا ًء رياضيا وهي ترضب الكرة يف مواجهة جدار
املنزل ،ورسعان ما تنضم إليها ثالث جارات أخريات  ،وهكذا يبدأ اللعب بني رجل واحد وأربع
نساء .وعندما تندفع الكرة خار ًجا يرفض كاظم أن تخرج زوجته إلحضارها ،ويندفع وراءها عائ ًدا
بها بينام تبقى النساء األربع يف انتظاره خلف السور .وهي نهاية مفتوحة ولكنها واضحة الداللة
يظل صدى القصة بأحداثها العادية وشخصياتها من بسطاء الناس يرتدد يف الوجدان مانحا
يف حني ّ
املتلقي نشوة أو شعورا بالخفة شبيها بالذي متنحه الحكاية الشعبية الخرافية  ،ويجعله يتخفف
من ثقل الواقع وكآبته  ،وهو دو ٌر نقدي لألدب والفن غاية يف األهمية  ،فالواقع املتحقق رسديا مبا
يحدثه من أث ٍر ذهني ووجداين هو واقع آخر مختلف  ،مام يدفع املتلقي إىل إعادة التأمل يف واقعه
تحصل بفعل ق ّوة الفن  .أما هذا االنفصال الذي يشعر به القارئ
الحقيقي من جديد يف ضوء وعي ّ
لهذه القصص بني نشوة األثر الفني وما يحدثه من خفة من جهة  ،وثقل الواقع وكآبته من جهة
أخرى فهو مثل ذلك الجامل الذي يستشعره القارئ لقصيدة غنائية جميلة حتى لو كان موضوعها
مأساويا  ،فالتناسب طردي بني ق ّوة القيم الحياتية والقيم الجاملية التي تولدها  ،مثلام أن العالقة
جدلية بني هاتني القيمتني  ،فقيم فنية رفيعة من شأنها أن تولد قيماً إنسانية رفيعة أيضً ا  ،وهذا
ما نجحت فيه قصص هذه املجموعة بطريقة بارعة غري مبارشة يف إبداعها لهذه العوامل الفانتازية
الشعبية املاتعة التي تجعلنا ننفصل عن الواقع ليك يتسنى لنا إعادة تأمله وتفحصه والتعرف عليه .
 -2أما االحتالل الذي كان الخلفية الحارضة أب ًدا يف كل قص ٍة من قصص هذ ِه املجموعة  ،فإنه مع
ذلك مل يستطع منع حياة هذه الكائنات الرسدية مفردة أو بصفتها جز ًءا من نسيج مجتمعي
تاريخي من التدفق والنامء ومامرسة مختلف أشكال الحياة البرشية  ،إالّ أنه مع ذلك مل يكن بدون
تأثري  ،بل إن تأثريه كان يف كثري من األحيان مد ّم ًرا عىل مستوى املجتمع واألفراد  ،ألن واق ًعا بهذا
التش ّوه والشذوذ ال ب ّد أن يرتك أثره يف سلوك األفراد والجامعة  ،بل ويف بناهم السيكولوجية
أيضً ا ؛ فكثري من الشخصيات القصصية مصابة بهذه الدرجة أو تلك من البارانويا متمثلة يف تضخم
الشخصية وشعورها بالعظمة  ،أو يف شعورها باملالحقة واالضطهاد واملؤامرة  .ومع ذلك فالقارئ ال
ينفر من هذه الشخصيات  ،ألن السرّ د قدمها من جانبها اإلنساين تقدميًا رفيقًا يتضمن تعاطفًا وقبوالً
باعتبارها جز ًءا من واقعنا الخاص  ،فصورة الفلسطيني املن ّمطة أي كونه إما بطال أو ضحية  ،التي
صارت صورته أيضً ا يف نظر نفس ِه ،وجدت لها موازاة فنية ساخرة يف ِ
بعض قصص هذه املجموعة ،
وخاصة قصة "األستاذ مهيوب يتطلع إىل جائزة نوبل" التي تتحدث عن مدرس متقاعد يعد العدة
للفوز بجائزة نوبل للسالم ،ورصيده يف ذلك عدد هائل جدا من التالميذ يحفظ أسامءهم جمي ًعا
عن ظهر قلب  ،ثم ورود اسمه دامئًا عىل صفحات الجرائد املحلية يف صكوك الصلح العشائرية  ،أ ّما
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امللف الذي يحتوي عىل كل ذلك فيتطاير يف الريح جراء تفتيش الجنود له وهكذا تذهب أحالمه
أدراج الرياح مع أوراق امللف املبعرثة .
قصة " هاجس الفانتوم أيضً ا " الذي
فاألستاذ مهيوب هذا هو الوجه اآلخر لعبد السميع بطل ّ
أصابه وسواس قاهر مدمر بأن طائرات الفانتوم ال ب ّد أنها ستقصف بنايته ألن أحد املستأجرين
قد أطال لحيته وميكن أن يستثري اشتباه االحتالل يف أنه أحد االستشهاديني .وهذان النمطان من
البارانويا ميتزجان م ًعا يف شخصية مغني الحي يف قصة " ما بعد صورة شاكريا " ،ففي حني أنه مرتدد
ِ
انطامس
من الظهور مع نانيس عجرم يف ألبوم غنايئ مشرتك _ فإنه يح ّمل صحفي الحي مسؤولية
شهرته وركودها ألنه يتجاهله يف مقاالته وال يكتب عنه ،وينتظر أن تسند إليه وزارة الداخلية
التي طال الجدل حولها يف التشكيل الوزاري القادم .فهذا املغني يضخ يف ذاته الجوفاء انتفاخاً كاذبًا
تعويضً ا عن قزمية إنسانية وإبداعية يربرها هو بنظرية املؤامرة .ويف النهاية تحسم األمور عائل ًّيا
حني يكمن أقاربه للصحفي ويوسعونه رضبا ثم يعقب ذلك صلح عشائري يكمن بعده أقارب
الصحفي للمغني ويطعمونه بدنًا أجربه عىل التوقف عن الغناء عدة أشهر ،فشخص يف مستوى
يتوسل يف النهاية أكرث الطرق بدائية لحل مشكالته ،وهي سمة
نانيس عجرم وعمرو دياب فنيا ّ
مشرتكة يف كثري من القصص التي تضع يدها عىل ضعف مؤسسات املجتمع املدين وغيابها يف فرتة
االنتفاضة الثانية التي هي مرسح غالبية هذه القصص .فهو واقع شاذ تغدو فيه السياسة األمريكية
متوجسا من جورج بوش ألنه زار العراق
يظل
خاصا ،فبطل إحدى هذه القصص ّ
كابوسا فلسطينيا ًّ
ً
يف يوم من األيام ضمن وفد قابل صدام حسني ،وهو تش ّوه سيكولوجي يقع أثره يف القصص عىل
الرجال غال ًبا يف حني تحاول الزوجات _ بدونِ جدوى_ التخفيف من حدته يف أزواجهن بدون
جدوى _ كام يف _ هاجس الفانتوم " أو كام يف " خالف عىل ملح الطعام " .بالذات التي تصل فيها
السخرية ح ًّدا مأساويا حني يخيل الزوج عبدالودود مطبخه من كل ما من شأنه إثارة شكوك أمريكا
مبا يف ذلك مسحوق الغسيل وملح الطعام  ،ألنها قد تعترب أسلحة كياموية محتملة.
 -3ومن جهة ثالثة ميكن مقاربة هذه القصص من جهة معامرها الفني ،ومكوناتها الرسدية الخاصة
وخاصة لغتها املتقشفة التي تتنازل عن كل درجة من درجات الشعرية لصالح إقامة عامل رسدي
تقوم الدهشة فيه عىل البناء والرتاكيب وتفاعل العنارص وقوة التخييل  ،يف حني أن كث ًريا من كتاب
الرسد العرب يقعون يف فخ البذخ اللغوي لس ّد ثغرات يف أبنيتهم الرسدية .وهو ،أي هذا التقشف،
أمر ينطبق أيضً ا عىل مستوى هذه اللغة القريبة من اللغة الشعبية املالمئة ملستوى شخصيات
بسيطة ولكنها تغدو أجزاء تركيبية يف عامل رسدي جذاب  ،صحيح إنها شخصيات ذات تكوين بسيط
إال أنها فاعلة يف استبطان واقع برمته وإعادة إدراكه .
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