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العامل القصصي عند األديبة سناء الشعالن


بقلم :خالد الباتلي
-----------------صددد ل ليديبددة الشددابة ا تنلقددة سددناء الشددعالن ت د ا ن  8زتموعددال
قصصدديةن لالددت امتمدداا النقددادن ث صددت ال د

د ادتددوا ،ن ثاذتقيقددة العددامل

القصصددي ع د سددناء االشددعالن عددامل ثددب ثرددز ث قددي بددال و ثالتم ي د ال
ثال د  ،ن ثاتددا قف ثقفددال ا صددةن ثمددو ددا يطدديه عنددق ا قدداا م د ا ا قدداان
ثل ددز ينددبز ضن لطدديء ثابددا ثض ثددان الددل العددامل اذتا ددي ا تنددو ن ال د
يع س عوامل القاصة الشعالنن ثي ٍس ومبتها االست نا،ية.
 11قصددة قصدد ين ثمدددي

اجملموعددة القصصدددية اض ا اذت ايدداا تقدد

زتموعة اال قصص تلعب عل ثيمال األسطو ي ثارت ا ة ثاذت اية الشدعبيةن
ثختلددص نهددا قف د ي قصصددي ز د

ءن قتد ق الالثاقد ليق ددٍا الواقد ب ديٍ

ز ،ياتددق ادتميلددة ثالقبيوددةن ثي سددم الينددعادي بددن ق

عاليهددان ثي د ٍس اذت د ن

ب يٍ بشاعتق ثآال ق .ثمي زتموعة تتم ٍي بقد تها عل تقديم يندا ال ثدب ي
د ا شدداع انلينددالية ثالعواشددة البشد ية بعيدددات عد التددابوال دثن انسددفا ضث
الوقددددو

اددد ا ا والطددددال ضث التناقطددددال ضث ا بالوددددال العقيمددددةن ثقن ثالددددت
د ااسد ها النصدي ثتقنياتهدا اليند دية للعبدة ا فا قدة

اجملموعة تدي بدال

اليت جتعي للو دان سداسديةن ثجتعدي البود ثاابداتن ثجتعدي لدل القلدو بدال
قلبن ثحتوٍق زدا ات

زا ٍ قف قويٍ حتج عل

شاع ضبطاق قصتقن ثجتعدي

الط ان مم نات لعااهٍ ثلو ثان عااقات ن وداتن ثمي ااتها
زدات ستظوظات زدات

جتعي زالت تعيينات

ليلة ثضوامان ثمي د تدد بالنداس علد اليندقو

د

 ثاتب ع بي.
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لي ددددالا

ثالتجاث ال.
ثاجملموعددة بعددص قصصددها تلعددب عل د تقنيددة القصددة األا الدديت تلددد
قصصات د ااتهدان ينداسدية اذت دان تت دوٍن د سدت قصدصن ثمدي :ا تدو

ن

ا ددا دن ارتصددين قثليددي الع د سن ت د ال مددو ن ال ددو ي .ث د لل قصددة ضثاايددب
زتموعة قصدص :ضث ثبدة ادتد ن ضث ثبدة الل لد ن ضث ثبدة

البو تت وٍن

النددوا سن ضث ثبددة ادتد ن ضث ثبددة األ ددوا ن ضث ثبددة ا ددٍ ثا زددانن ضث ثبددة
األصددددا  .جتمعهدددا ث ددددي عدديدددةن ثقن ثالدددت تقدددوا علد د

وضد د التشدددظي

ثاالسددازا ثاالستش د ا ثتددداخي اذتددوا ال الداخليددة ثارتا زيددة ألزددي لقددي
اذتالة الشعو ية اليت يعيشها ضبطاق القصة.
ض ٍددا

زتموعددة ا ال ددابوسا الصدداد ي ع د دا،دد ي ال قا ددة ثانعددالا

الشا قةن ثثالت قد صلت اجملموعة عل ادتدا ،ي األثف

القصدة القصد ي

للعاا 2002ن تتناثق القصص زتموعة لقطال قن زا التعب ن هي قصص ضقد
ا ت ون قف صو وتور ا ية عفوية

الظام ن ل نٍها تعمدٍي ث د ثسة اا ًا

عنددد التوددديه بهددان فددي اللوظددة األثف مددي ث د

الينٍددم ية ثعدددا االمتمدداا

ثالال باالي بي ثالدعوي قف الطول اللتقاشها صدو ًا همٍشدة ضث رد
ر

فينٍد ي ضث

تناسدقةن ل د ذتظدال د التددقيه بهدا تقودلدا قف جيعدة اذتقيقدة ثقف

تفاصدديي ال ددابوسن الد

يينددتولي علد ثديٍ ز يوددال ياتنددان ثيهصد سددعادتنان

ثاطم يقينا ثسال نا ا عوا.
مجموعة ال ابوس مي التقدا ل ديٍ ا يند ول عندق ثا صداد يفعدي قدو
التابوال ثا قدٍسال ثقو االستال ن ثقب ا ال ح بشاعتقن ثتنديد مبد قيندوتق
الددديت قدددد تصددداد
ثحتاصدد

قدددو انليندددان تد د بددداذتلم ثالتمنٍدددي ثالتوقد د ثااللتظدددا ن

اثيدددة اي

دددة يدددا ال يوزدددد قال االستيندددالا ثازددداا األ د د ان

ثاالل ينا ال.
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ثم د ا ا ين د ول عنددق قددد يطدداق ث ديٍ ف د دال اذتيدداي ثضاماصددها ثقوامددا
ثضا ايان ثما ضلٍق قد ااص ثيٍ األاماص ثثديٍ الطبقدال

ثديٍ األ دان

ثاأل اث ث ه ظ ث هم ث عطيال ياتهمن ثتوا مم علد ضسدبا اذت دان ضث
العطاء ا عوا.
اجملموعددة ال تعددد ضب ددًا ولددوقن ثال ختجددي ضب ددًا د التص د يح
ضبطددداق قصصدددهان بدددي مدددي صددد خة خدددو

ددو

قيقيدددة ثزدددق ارتدددو ا يندددمٍ

(ال ابوس) ضيًّا ثان ا لق ضث امسق ضث الق ضث الق.
ض ٍددا زتموعددة اايد ث قف آخد الدددليا نجددد اذتدبٍ بتجليددال ثزددود
ثاختفا،ق ثاذتازة قليق مو الو دي ا وضدوعية ضث ال يمدة ال ،ييندية زتموعدة
قصص اي ث قف آخ الدليا الديت يبلدع عدددما اثدز عشد ي قصٍدةن ثاذتدبٍ يهدا
تباينددةن ثادد ا،ح شتتلفددةن ثضادد اقٍ

يع د ا عددرب قصددصٍ شتتلفددةٍن ثض دددا
لاد ين اذتبٍ ضا اقٌ ثضلوانٌ ثما يعتقد ال
ل نٍق

النهاية

د النٍداس ثالشدعو ثا ف د ثنن

م اجملموعدة القصصدية قدوٍي ثابتدة للتودي ثارتد ثالنمداء

ثالينٍددعادين ثمددو العنصد األساسددي ض ٍ ت ثيبددة صتدداةٍ ضث سددعاديٍن ثدثلددق ت د ثق
اذتياي قف الفشي ثالتعاسة.
اذتبٍ

م القصص يينتولي عل

صيدٍ ال يعد

لهايدة د الينٍد د

ثاأل ددددا ن ث تد ددٍ ض الدددات سدددا قةت القددددا ضث ورلدددةت الدددنفس انلينددداليةن
ي شة العيو ن ثي سم

ي النفس التٍا،قة لإللعتا

د ضراليدا عدرب شداع

اذتبٍن ثمو ب لل لل شاقةت تجدٍديت ال تفن جتعلق يت ٍ ثيٍ يدوا ث ثديٍ
انٍ ش الت الةت نف دي ثيٍ ٍين ثتا ثات بصمتق اليت ال تت ٍ .
اذتدبٍ مد اجملموعددة اا دات ثددالوالدي ضث ا ددولن يت د ٍ بددال لهايددةن ثل نٍددق
ثديٍ د ٍي الدةت خاص دةتن يددا ستددٍداتها ثصددفاتها ثاسددت نا،يتهان ثثد لل مددو
زتموعددة سددناء اددعالنن لددق ضا د اق ثبصددمال ث دداالل ددب ثددي يددا بصددمتها
ثخصوصيتها.
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ثيبدث ضنٍ م اجملموعة مي است ماق وضدوعيٍ جملموعدة اقا لدة العطد ا الديت
ثالت قد صد ل لل اتبة

األ دن بدعم

طلد عداا

ض الة عمٍان ال رب

 ;2001قا قنٍ ثالمما تع ضان ضمناشات ثضا االت للوبٍ.
م القصص لق قدوي سدو يٍة قداد ي علد

ثادتدي بال ث ضنٍ اذتبٍ

األثصدداق ا يتددةن ثالنٍفددوس تنتشددي

ضن جتعددي القلددو ق ختفددهن ثال ددٍ اء تين د

بالينعادين ثايمم ارتا لة تينتيقظن ثاأللفس الشويوة جتدودن هد اجملموعدة
تعدددلا بالينٍددعادي بش د

ضن منلددل ق دوٍي اذت دبٍن ثضن نلددص يددان ثضن ل عامددان ثضن

لتوالما بالنٍماء ثال يادين ثمي تفدتح جتا بندا علد ثد

د األسدولة االليندالية

شددهدلا الف د

ثانلينددالين ددي :ا ددولن

الشدا ،ة الدديت تطد ة لفينددها بقددويٍ علد

ثاذتياين ثارتلودن ثالينعادين ثانخفا ن ثالعطاء.
سناء الشعالن

م اجملموعة تط ة اذتبٍ بديالت ل يٍ جتدا

اليت ت بٍدتها البش ية التٍواصي ثالينٍعادي ثالتعاي

انخفدا

ثالتفامم ثااللينجاا.

ثمد د اجملموعدددة حتيلندددا قف سدددابقتها اقا لدددة العطد د ا الددديت تعد د ا
تنميطال ثضا اق للوبٍن ال
ثاللقدددداء ثالفددد ا ن ثالتقددددا

يتجل

ثنا،يال زدلية :ثالوصدي ثاذت دانن

ثالتباعدددددن ثال ضددددا ثالوطددددبن اذتددد ن ثالينددددعادين

ثيينتولي م اجملموعال عل
قصص اجملموعة تدي بال

د د ضي

ي ثب

ا فا قال ثالتجاث ال الواقعية.

الستيالد ف دال الاا ثالفنتا يدا ثارت ا دال

ثاألساش  .نجد ت ا الوضد اض ًا

القصةن ث لل خ ا دال ال ندو ا وقو دة

ل صد خ ا ن ث نتا يا شدا ثة ادتمدادال

األ ددا ن نجدد القد اءي ثاللعبدة

البالسددتي ية ثاأل ثاة ال ا لددة ع د ضزيندداد ضصددوابها ثالقطددل البيتيددة األليفددة
ثادتنٍيددال تعشددهن ثت ددون يددا جت بتهددا ارتاصددة د اذت دبٍن ال د

يقددٍا م د

اجملموعة عل ضلٍق بدييٌ وضوعي للينعادي ثايناء ثالينالا.
ثالقصص جتنح قف ش ة اذت ن ثالف ا ثاي

ة ثالفشدي ق ينًدا ادبق

دا،ددم للو دبٍن ثثنلٍددق جتيندديد للواق د اذتيدداتي ا ه د ثا ثا ينددوو ال د
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ضبطاق القصصن ثتبق القصص فتو ة عل التنثيي ثالتج ثالتفيند ن هدي
اذتبٍ مو عالقة خاصة يا ستدٍداتها ارتاصة؟ ضا مو صو ي ازتماعية
اجملتمدد ب دديٍ دددا

صدو

شدددهد انليندددالي دد ض دددالا ثض دددالي ثتناقطدددال ثض دد ان

ثال ينا ال؟ ضا مو وا ع صيوة زديدي للبوا ع الفد دثس ا فقدود مد
اذتياي؟
ض ٍددددا زتموعددددة ا ددد ث ال ضدددديعةا هددددي حتيلنددددا قف عددددامل قصصددددي
شتتلدددةن هد د اجملموعدددة القصصدددية ثمدددا تقدددوق ثاتبتهدددا سدددناء ادددعالن
الصددفوة ال ال ددة نهددا قلٍهددا ثلتب دتو بال ددٍان ثمددي زتموعددة قصصددية تينددجيلية
قيقيددة ت د ث

أل دددا

عالدداي بعددص ضددوايا تفج د ال العاصددمة األ دليددة

2002/11/9ان يدددا جٍد د ضث د د
ثب ين ثان

د د ق مدددابي ضلفيندددهم

ق داما ع س حتوٍق قف

ثالثدددة نددداد ض دليدددة
د

وة انيعةن سقل يها ال

الطوايا.
ثاجملموعة حتتو عل  23قصة قص ين ت ث ض داثات قيقيةن ثتُيند د
القصدددص باألمسددداء اذتقيقيدددة لطدددوايامان ثمدددا ضلٍهدددا تُيند د د بتقنيدددال سد د دية
تع ددٍدين توطددي ينددا ال نيددة ثددب ين تتجدداث ليلددة االلفجددا ال ا ش د ث ة.
القصددص تُ د ث ض يال دات بين د د ال دده اث سددابه ضث تددوا

د اذتددد ن ثمددا ضنٍ

ضصددوال ال د ثاي تتع ددٍد اجملموعددةن هندداا ال د ثا العلدديم بعددص القصددصن
ثمندداا ال د اث ا شددا ا اذتددد

قصددص ضخ د ن ث ض يددان ضخ د

مندداا

ال اث الشامد ضث البطي.
ثالقصص تينت م

ينا ال نتا يدة ثختيلييدة ثدب ي; لتيندلل الطدوء

النهاية عل عظم عالاي الطوايان ثتصوٍ موق الفجيعدةن ثبشداعة ادت

دة.

ثمددي النهايددة ختلددص قف قيمددة قلينددالية خاليددةن تددتلمٍص قعددالء قيمددة
اذتياي قابي التنديد با ول ثاالستهتا ويداي انليندان السديما ا ددلي ا يندا
نهم.
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ه اجملموعة القصصية تصلح ضن تُعدٍ ثاية بفصوق تعدٍدين ذتمتها
األساسية مي التفج ال عمان عشية يدوا 2002/11/9ان ثستو مدا الد ،يس مدو
صد ا عالاي ثا ول ثالفجيعدةن القصدص خيعدات اال ث ددي وضدوعية ثا ددين
هددي تبدددض بددالف ة ا د بوة ليل دة ددا الع ثس د األ دلددي ضا د
الل ي مل يتمٍ ا هما
الع س ض واتات ثز
مبة ر الة ثا

ثلاديددةن

تلدل الليلدة ا شد ث ة بدي ٍقهمدا اذتد ن علد ضدوايا
العا،لة ثاألقا

ث ثٍع

ثاألصدقاءن التهداءً ب دا

عا الل ي حتدٍيا ا ول ثان ما ن ثضقا ا ا هما توديان

األمل ثاذت ن ق د قاعال الفناد ا ودث ي ض بعاء التفج ال.
ثشندات ضث ،دةن ثال يٍد بد صدو

ث ا ثان ان ما الواام ال يعد

ضث ثب ن ضث بد ضدية ضث دواش ضث ودا ٍن قدد ثدان الطدوايا د زنينديال
اد د ٍت ن هنددداا الع ثسدددان ثاألمدددي األ دليدددونن ثمنددداا الفندددان العدددا ي ا بدددد اث
األصدوق الينددو يٍةن ثمندداا التدداز الفليندطيز ال ددادةن ثمندداا الطالددب ثالطالبددة
البو ينيدددان اللد د ان زددداءا

لدددة لدددن شويلدددة عد د األمدددي ثالدددوش

حتصيي العلمن ثمناا الينا،ح القط
اهو

ال

سدددبيي

زاء ليقتدنص ذتظدال ال ا دة بعدد

العمي ثادتدٍن ثمناا ا قاتي الفلينطيز اث التدا ي ال فدا ي الطويدين

ثمندداا الشددقيه الع اقددي ال د
ليجد ان ما

د بددالد

مد

يددا ا ددول ث د ث العصددابال

التظا .

اجملموعددة اال البعددد التينددجيلي اتددٍ علد

ينددا ال اددعو ية قلينددالية

ثدددب ي ت صدددد ض دد ان ضدددوايا ضلرتيلدددوا ببشددداعةٍ دثن الد دبٍ سدددو ضلٍهدددم ثدددالوا
يبو دددون عد د ذتظدددة سدددعادي ثاسدددتجماان ثلد د لل القصدددص تقدددا

د د ضد ٍ

تفاصدديي يدداي الطددوايان ثت صددد ز يوددال يدداتهم اليو يددةن ثتين دجٍي ض ال هددم
ثض نيدداتهم الدديت ا ٍامددا ان مددا

دداداتن ثضشعمهددا للنيندديانن ثمددي بد لل تدددي بددال

يبٍ ان ما اد ٍ قدالدةٍن دال يندوٍ

الددليا يدد

يداي قليندانٍ بد ءٍن ضث ت ثيد

آ .
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د ضنٍ زتموعددة الاسددل الصددو عةا مددي وددا ي جت يبيددة ز يوددة
لينناء اعالن ا اثزة ب القصدة القصد ي ثالقصدة القصد ي زدداتن لديس
زتموعة قصصية ثا دي ث يندبن بدي

القصدة الوا ددين السديما ضنٍ اجملموعدة

تتٍينم بينمة القصة األا اليت تلد قصصات ضم ث دي وضوعية ثاضوة.
ثالقصص ا توالدي
تهددا احمل د ٍا لي دددا

م اجملموعة ت تينب ا عيتها ث دثها احملدو ضث
د ض تهددا ا شدداثة د القصددة األان ثيصددي عدددد

القصددص ا توالدددي د القصددة األا بعددص األ يددان اجملموعددة قف  28قصددة
قص ين ثما ضنٍ م القصص اتدٍ

بطعة سطو قف بطعة صفوال.

ثلع ديٍ القلدده ثاال تبدداا ثالشددل ثالينددم ية ثاددجب التددداعي ثالينددقو
بنلواعق مي ال يمال ال ،يينة م القصص الديت تود ث ا تلقدي بهوازيندها بعدد
ضن تق ددٍا لفينددها لددق بلوددة ادديقة ضليقددةن حتتفددي بال لمددة ثمددا حتتفددي بدداألمل
ييند د نهان ثحتددداثق ضن تد ددٍعي ياديتهدددان ل نٍهدددا تيندددقل

ثالصد د ا ثالقلددده الد د

بينهولة ثبعد سبه قص ا ٍ

د ٍ الد ٍ ص ثالتنديددن ثمدي

سدبيي الدل تتيندتٍ

شويالت ث اء الفنتا يدا ثا ميداق الشدعا ثالتدا ي ا فداا ضث ا تميٍدي ضث الف امدة
الينٍوداء ضث الينٍ د الو ا،ا ثالعجدا،ا ضث خلدة ا فا قدال ا طدو ة ا ب يدة عدرب 12
قصة قص ي ضث قصة قص ي زدات.
ض ٍددا زتموعددة ا قا ددال اال دداا ان تومددي ال د
ثال ينا اتق ثاستالباتقن ثتهازم ضصقاعًا ث ينا ال ثب ي
ااتق ث

زتتمعق ث

ظ ث قث

د عد ابال انلينددان
صد اعال انليندان

قا،مة اذت ان ثالقيود ثاحمل ال اليت

ت دداد ال تنتهددين ثالددل خطددمٍ عجلددة اذتيدداي اليو يددةن ث تدد ا م تفاصدديلها
اليو ية قدد يينوه انلينانن ثجيرب عل التملي ع ضز اء د قلينداليتق لصدا
القد ي عل ضن يبق

زتتم ثاد ي ون ا دًا قاسيًا يقينم ثيٍ

يعا ضق.

ثاجملموعدددة تد د بل امسهدددا با قا دددالن لتويلندددا قف د د قصصدددي قدددديم
مبواثلددة رتددداعنان ثقيها نددا بددننٍ ددا سددنق ض اجملموعددة مددو قا ددال صددنوعة
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مدددد ها انبهدددا ثالتعلددديم ثالتندددد ن ال ثضدد األمل قالدددب دددز شدددهو ن ثل دد
سدد عان دددا ين يند د توقعندددان عندددد ا صتدددد قصدددص قا دددال تبتعدددد عد د الشد د ي
التقليددد للمقا دددةن ثتص دبا لفنهددا خد ددة
ثاألمل ض اا تناقطال ال تو
ثتلعددب اجملموعددة عل د
زدًا

تهددا ثقطدديتهان ثمددي اال دداا

قال جت بة ا عالاي.
اثزددة القصددة القص د ي د القصددة القص د ي

القصص ا توالدي اليت حتمي داخلها قصصًا اال ذتمة وضوعية عهدا.

ثمددي تينتوط د ضزددواءً نتا يددة ثت اثيددةن تعددود قف ا اضددين ثتينتوط د بعددص
امصيال الداا ن ثتعداي اذتاضد ن ثتتم ٍدي بعدص ضبد ضثضداعقن ثدم تقفد قف
ا ينددتقبي بددي ثقف ددا ث اء ا ينددتقبين تينتوطد الينددماء ثادتنددة ثالنددا ثا مالددل
ا عو ةن ثالينالش اجملهدول ن ثت دة اي

دة ثاذتد ث

واقدة ثض د ان

ثامصيال ن ين ي.
ثيبق القوق قنٍ عامل سناء الشدعالن القصصدي يشد ي عال دة

القصدة

الع بية اذتداثيةن ثمو اتدا ألدثال لقديدة ثد ي لتف ي دق ث همدقن ضدوء
ومبة است نا،ية تطالعنا بها سناء الشعالن ثيٍ ا ت تب.

...................***** ....................
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