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ــرات يف دور  ــات، تغ ــن املجتمع ــد م ــل العدي ــا، مث ــهد مجتمعن يش
املــرأة ووضعهــا القانــوين ومكانتهــا االجتامعيــة والثقافيــة واقتحامهــا 
لســوق العمــل وســائر املواقــع االجتامعيــة والثقافيــة، مــا ينعكــس عــى 
تراتبيــة وطبيعــة موقعهــا داخــل الرتكيبــة االجتامعية واألرسيــة وصواًل 
إىل متثــالت العالقــة العاطفيــة بــن الرجــل واملــرأة. وينعكــس ذلــك يف 
النصــوص األدبيــة، ومنهــا النــامذج التــي بــن يــدي هــذه القــراءة، وهــي 
وإن كانــت قليلــة مــن حيــث العــدد بحيــث ال تكفــي أن تصبــح رشيحــة 
ــاء فرضيــة عليهــا، ثــم إخضــاع  ــة، إال أن هــذا ال يلغــي إمكانيــة بن ممثل
ــا. كــام أن هــذه الورقــة تفيــد  هــذه الفرضيــة ملزيــد مــن الفحــص الحًق
يف اعتقــادي يف تحليــل النصــوص ومعرفــة بعــض خصائصهــا الفنيــة. 
ــوص  ــع نص ــل بض ــالل تحلي ــن خ ــتخلصها م ــي سنس ــة الت ــا الفرضي أم
ــكاالت  ــود إش ــي وج ــب، فه ــوع الح ــول موض ــن ح ــن القاص ــة م لثالث
ــام  ــكاالت ك ــذه اإلش ــن، وأن ه ــن الطرف ــب ب ــة الح ــة يف عالق تواصلي
هــي مرتســمة يف النصــوص قــد تكــون ناشــئة وكاشــفة عــن إشــكاالت 
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ــة -  ــة القص ــذ بداي ــي - من ــث نلتق ــزع، حي ــوت املف ــؤال امل ــا س وأهمه
بأســئلته البيضــاء املتمثلــة يف دهشــة البطــل ال بــل ذعــره مــن الحــدث 
ــة  ــا بهدي ــة لزوجه ــأيت زوج ــص إذ ت ــة الن ــبكة بني ــاح لش ــح واملفت الفات
ــام  ــاة، في ــاء بالحي ــن االحتف ــادة ع ــر ع ــا تع ــا، فالهداي ــت كالهداي ليس
ــة إىل  ــات الديني ــوىش بالكتاب ــن امل ــي الكف ــة، وه ــة الزوج ــر هدي تش
املــوت، مــا يدعــو البطــل إىل أن يطلــق مجموعــة مــن األوصــاف التــي 
تحــوم حــول الزوجــة وهديتهــا، مثــل قولــه: ســؤال شــؤم، يــوم شــؤم، 
شــخص شــؤم. وهــذه األوصــاف هــي ردة الفعــل األوليــة تجــاه الزوجــة 
وفعلهــا فيــام يتضمــن النــص رد فعــل أعمــق تظهــر مــن خــالل الوعــي 

ــا. ــه الحًق ــر إلي ــارد، وسأش الس

ــي  ــة الت ــدث ويف ذات اللحظ ــب الح ــاص يف قل ــا الق ــذا يقحمن هك
تبــدأ منهــا القصــة مبــارشة بــال مقدمــات وال متهيــد أمــام ذروة التوتــر،  
ــبه  ــام يش ــة، في ــدث/ القنبل ــة يف الح ــذ البداي ــاص من ــا الق ــث يضعن حي
لحظــة انفجــار بــركان، تلــك اللحظــة التــي  تنتــر تداعياتهــا وشــظاياها 
عــى مســاحة القصــة املتبقيــة متاًمــا كــام تتناثــر شــظايا مشــاعر وأفكار 

البطــل يف أجــزاء القصــة التاليــة.

وإذا مــا ألقينــا بنظــرة فاحصــة عــى حركة الزمــن يف القصة فســنجد 
أنــه ال ميــي لألمــام بعــد لحظــة التفجــر هــذه متجًهــا نحــو املســتقبل 
ولكنــه ينطلــق مــن الحــارض ليعود إىل املــايض لرســم مشــهًدا بانورامًيا 
ــرات  ــات والتغ ــا للمنعطف ــل وأيض ــاة البط ــة يف حي ــات الجميل للذكري
التــي مــر بهــا فتغــّر مــن خاللهــا وتغــرت أفــكاره، لكــن كامــرا الرصــد 
تبــدو لوهلــة وكأنهــا قــد أصيبــت بالجنــون بعــد لحظــة التفجــر فغــدت 
تــدور يف جميــع االتجاهــات الزمنيــة دون هــدى، فتارة تعــود إىل البداية 
وذكريــات الطفولــة الســعيدة مــع األم واألب وفرحتهــام بدخــول طفلهــام 
إىل املدرســة، وتــارة يتحــرك الزمــن باتجــاه الحــارض ثــم املســتقبل 
املجهــول وبالتحديــد عنــد لحظــة املــوت ذاتهــا ليتســاءل عــن الطريقــة 
التــي ســيموت بهــا هــل هــي بطلقــة رصاصــة أو باالختنــاق أو غــر 
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ذلــك، يتســاءل كيــف ســتمي اللحظــات والدقائــق األوىل بعــد لحظــة 
املــوت؛ مــاذا سيشــاهد وكيــف سيشــعر؟! وفجــأة يعــود للــاميض ليتذكر 
ــة  ــالت الزمني ــذه التنق ــوت، وه ــا امل ــف فيه ــه يص ــد أصدقائ ــة ألح مقول
مناســبة إىل حــد مــا الضطــراب البطــل فيــام بعــد الصدمــة. ويف األثنــاء 
يتوقــف متأمــاًل ومتســائاًل عــن رس اللــون األبيــض وفلســفته ورمزيتــه.

ــي  ــم يكتف ــص فل ــول للن ــة الدخ ــة وبواب ــوان عتب ــّد العن ــث يع وحي
الذهــول  كنايــة عــن  بأنهــا »بيضــاء« يف  األســئلة  القــاص بوصــف 
والدهشــة ولكّنــه أضــاف لهــا وصــف »الجنــون« ليغامــر بإطالــة العنــوان 
ــا كــام طالــت القصــة! رمبــا ألن األســئلة الوجوديــة الكــرى إذا تــم  متاًم
ــل يف  ــع العق ــا وق ــفي، وإذا م ــل الفلس ــل والتأم ــالل العق ــن خ ــا م تناوله
الحــرة وقيدتــه الدهشــة مــن طالســم وأرسار الوجــود وغايتــه وعقــد 
لســانه الذهــول وأصبــح خــايل الوفاض مــن أي إجابــة كان من املناســب 
ــن  ــاء« م ــة »البيض ــاؤالت بالصفح ــذه التس ــاب به ــل املص ــف العق وص
ــة/  ــدة للدهش ــاؤالت املول ــذه التس ــف ه ــا أن نص ــّح أيض ــة، وص أي إجاب
البيــاض بأنهــا » بيضــاء«، ونحــن نلمــس ســمة العفويــة البيضــاء التــي 
ــم  ــاول فه ــريء يح ــل ب ــاؤالت طف ــة تس ــع القص ــض مقاط ــبه يف بع تش
ظاهــرة املــوت، ولكــن مثــة ثنائيــة يف رمزيــة البيــاض فهــو يف اللحظــة 

ــا. ــاة وملذاته ــاء الحي ــوت وانقض ــؤم وامل ــًزا للش ــا رم ذاته

ــة  ومــن جانــب آخــر، نجــد أن مــا يــرر وصــف التســاؤالت باملجنون
ــذي  ــث أن ال ــدث حي ــزه الح ــذي يكتن ــي ال ــي والعاطف ــق النف ــو الش ه
يــزّج بالبطــل يف أتــون هــذه التســاؤالت هــو املــرأة ذاتهــا التــي ينبغــي 
أن تكــون حضــن الــدفء والســكينة فــإذا بهــا تفتــح عــى البطــل جحيــم 
التســاؤالت املوجعــة، وهــذا مــا يجعــل هــذا العصــف مــن التســاؤل غــر 
مقتــر عــى الجانــب العقــي واملنطقــي فحســب، بــل عــى الجانــب 
النفــي والعاطفــي مــا يــرر أكــر وصــف األســئلة املنبثقــة عــن حــدث 
فجرتــه هــذه األنثــى بأنهــا أســئلة »مجنونــة« منبثقــة عــن فــورة وهيــاج 

عاطفيــن.
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وهنــا أيًضــا نتوقــف عنــد مســألة هــي غايــة يف األهميــة نختــم بهــا 
هــذه اإلطاللــة وهــي مســألة املســكوت عنــه يف النــص حيــث تجــوب 
ذكريــات البطــل يف الكثــر مــن املناطــق التأمليــة وذكريــات املــايض 
ــة  ــة إال أّن الزوج ــر الرضوري ــل غ ــر التفاصي ــهب يف ذك ــدة ويس العدي
تغيــب متاًمــا عــن كل هــذه املســاحات الواســعة مــن النــص، وهــذا 
الســكوت عــن تذكرهــا يف كل مــا هــو حميمــي ودافــئ ومهــم يف حيــاة 
البطــل هــو مبثابــة رّد فعــل إقصــايئ غــر واٍع وّجهــه البطــل باتجــاه هذه 
الزوجــة التــي تهــدي زوجهــا الراقــد عــى رسيــره األبيــض كفًنــا بــداًل مــن 
أن تهديــه باقــة ورود، مــا يرتكــه يف نهايــة القصــة منكــًرا ومستســلاًم 
ملصــره. وهــذا مــا أرشت إليــه يف عنــوان قــراءيت هــذه بقــويل أن 
الحيــاة أنثــى مــن خــالل رشيــط ذكريــات دافئــة مــيء باألنثــى، هــذا 
يف كفــة، ويف الكفــة األخــرى مــن امليــزان مثــة أنثــى أخــرى تــم قتلهــا 
ــذا  ــه، وه ــوت في ــرة امل ــرت فك ــا فّج ــص ألنه ــد الن ــن جس ــا م وإخفاؤه

تــوازن الفــت.

الحب والموت لدى جمانة ال�سيهاتي بين كتابي )اأحالم اأنثى(  
و)عزيزي �س( 

ــام  ــيهايت في ــة الس ــر لجامن ــاء آخ ــنونة إىل إقص ــاء الس ــن إقص وم
ــتوى  ــى مس ــي ع ــع االجتامع ــة التداف ــكاس للعب ــره كانع ــن تفس ميك
النصــوص، عــى افــرتاض أن مــا يرســخ يف ذهــن القــاص - أو يف ذهــن 
ــرف  ــل الط ــن قب ــاء م ــه إقص ــى أن ــة - ع ــه يف القص ــذي ميثل ــل ال البط
ــل يف  ــه ردة فع ــأ عن ــاء ينش ــذا اإلقص ــإن ه ــب ف ــة الح ــر يف عالق اآلخ
االتجــاه املعاكــس مــن خــالل معالجــة فنيــة تتضمــن إقصــاء هــذا 

ــّص. ــاحة الن ــن مس ــي م ــرف املق الط

  ونالحــظ أن املجموعــة األوىل لجامنــة ) أحــالم أنثــى( الصــادرة عام 
1429هـــ كانــت تعــاين مــن ارتبــاك يف التصنيف حيــث كتب عــى غالفها 
ــة  ــارة )روايــة( يف حــن أنهــا كانــت مجموعــة مــن نصــوص منفصل عب
ــة  ــة قصصي ــون مجموع ــرب إىل أن تك ــي إذا أق ــتقلة، فه ــن مس بعناوي
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وإن كان البنــاء الفنــي يجعــل هــذه النصــوص أقــرب إىل الخواطــر 
منهــا إىل القصــص، لكــن املهــم يف هــذه البدايــة املبكــرة للقاّصــة أنهــا 
كانــت تتكــئ عــى ثيمتــن هــام الحــب واملــوت، ومتتــزج حالتــا الحــب 
ــزاج  ــا بامت ــكل يذكرن ــوص وبش ــض النص ــت يف بع ــكل الف ــوت بش وامل
الحــب باملــوت يف قصــة الســنونة، ففــي قصــة )رحيــل إىل القــر( وهــي 
مــن أكــر النصــوص قرًبــا إىل القصــة تــدور األحــداث يف املقرة بشــكل 
فانتــازي غرائبــي بــن شــاب دفنــت والدتــه للتــو وفتــاة جميلــة غريبــة 
األطــوار تــزور قــر والدهــا وتشــر إىل حفرتــن يف األرض وتقــول لــه: 
ــة  ــئ القص ــن تتك ــواري!. وح ــرك بج ــذا ق ــري وه ــذا ق ــي ه ــال مع تع
ــإن  ــا ف ــم يف ال منطقيته ــامل الحل ــن ع ــة م ــدو قريب ــا وتب ــى الفانتازي ع
األحــداث والعبــارات تتحــول إىل إشــارات وعالمــات، فحــن يقــول 
البطــل أن وجــه الفتــاة كالقمــر فهــي عالمــة عــى اإلعجــاب، والقــران 
امللتصقــان اللــذان تدعــوا الفتــاة الشــاب إىل النــزول إليهــام عالمــة عى 
االتحــاد واملصــر املشــرتك حتــى النهايــة، وبالتــايل فنحــن أمــام حــب 

مضمــخ بطعــم املــوت.

و ننتقــل إىل الكتــاب اآلخــر لجامنــة )عزيــزي س( الصــادر عــام 
ــى  ــارضة، فع ــزال ح ــس األديب ال ت ــكالية التجني ــد أن إش 1442هـــ لنج
العكــس مــن الكتــاب الســابق هــذا الكتــاب يتضمــن نًصــا واحــًدا ميتــد 
عــى مــدى 80 صفحــة ويتنــاول موضوًعــا واحــًدا بتقنيــة الرســائل 
املعــروف اســتخدامها يف الروايــة، واملفارقــة أن الكاتبــة كتبــت عــى 
غــالف الكتــاب )قصــة( يف حــن أنــه أقــرب إىل الروايــة، وهــي إشــكالية 
ــة  ــودة إىل جامن ــا، وبالع ــان أيًض ــوىس الثني ــدى م ــارضة ل ــنجدها ح س
حيــث نالحــظ مــدى التطــّور يف أســلوب الكتابــة وفنياتهــا واضًحــا بــن 
الكتابــن، فبالرغــم مــن أن ثيمــة الحــب هــي الســائدة إال أن معالجتهــا 
ــا هــذه املــرة مــا يجعــل الكتــاب أكــر  مــن الناحيــة الفنيــة أكــر نضًج
ــا عــى االســتفادة مــن حالــة العزلــة التــي  إمتاًعــا، وتقــوم الحكايــة فنًي
فرضتهــا الجائحــة لتنعكــس عــى العالقــة بــن حبيبــن وتعزلهــام عــن 
بعضهــام وصــواًل إىل تجفيــف العالقــة بينهــام، ففــي الرســائل نجــد 
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يوميــات عاشــقة انفصلــت عــن حبيبهــا بفعــل الجائحــة وهــي توظــف 
ــدان  ــراق، ففق ــب والف ــوال الح ــل أح ــا يف تحلي ــرض كورون ــراض م أع
ــات  ــن الذكري ــص م ــى التخل ــاعدها ع ــم يس ــة والطع ــعور بالرائح الش
املؤرقــة ألنــه يســاعدها عــى نســيان رائحــة عطــره املفضــل أو رائحــة 
البحــر الــذي كانــت تذهــب إليــه معــه، كــام أنهــا توثــق للشــعور املختلــف 
ــد  ــذر والتباع ــة والح ــر والجائح ــل الحج ــد يف ظ ــان والعي ــهر رمض لش

ــي. االجتامع

 لكــن الالفــت أن الروايــة تعتمــد عــى وجهــة نظــر واحــدة هــي وجهة 
ــه اســم  ــا وجهــة نظــر الرجــل الــذي مل يكــن ل نظــر املــرأة وتغيــب متاًم
ــرة  ــة األخ ــتثناء الصفح ــوت باس ــه ص ــن ل ــة ومل يك ــة القص ــى نهاي حت
ــرة األوىل،  ــه للم ــمع صوت ــه لنس ــب إىل حبيبت ــا الحبي ــود فيه ــي يع الت
ــل مبــا فعلــه الســنونة بزوجــة  ويذكرنــا هــذا التغييــب املتعمــد للرج
بطــل قصتــه إذ أقصاهــا متاًمــا عــن املشــهد. ويحتمــل أن تكــون حالــة 
ــراع  ــع يف ال ــكالية التداف ــى إش ــة ع ــذه عالم ــة ه ــاء املتبادل اإلقص

ــع. ــة يف أرض الواق ــى املكان ع

ــه  ــا اختارت ــرأ م ــش ودوره نق ــذا التهمي ــة ه ــا أهمي ــح لن ــي تتض ول
الكاتبــة كعتبــة للتلقــي عــى الغــالف األخــر للكتــاب حيــث تقــول: 
»عزيــزي س،  أظــّن أن عــي أن أختــار لــك اســاًم، ليصبــح افتتــاح 
الرســائل أســهل، اســم لــن تتعرفــه، كقيمــة مجهولــة يف معادلــة رياضية. 
ــن  ــت م ــي أضاع ــة الت ــة املجهول ــا القيم ــي ذاته ــك يف »س«؟ ه ــا رأي م

ــا«. ــا متام ــت مثله ــدوى، وأن ــفها دون ج ــًرا لنكتش ــا عم عمرن

نكتشــف يف نهايــة الروايــة أن كل الرســائل التــي كانــت البطلــة 
ا عــى رســائله مل ترســل منهــا يشء، لقــد كانــت  تكتبهــا لحبيبهــا ردًّ
رســائلها إليــه تقطــر حًبــا،  لكنهــا كانــت تعاقبــه عــى بــروده يف التواصل 
معهــا لــي تحيــي الحــب يف قلبــه، وحــن نجحــت خطتهــا وعــاد إليهــا 
، أنــا  ســلمته الرســائل قائلــة: » هــا هــي بــن يديــك اآلن، اقرأهــا وعــد إيلَّ

ــاب«. ــت الب ــرة وأغلق ــا األخ ــت جملته ــارك ...« قال بانتظ
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هــذه هــي إذا وصفــة لعــالج الحبيــب املقــر يف واجبات الحــّب، أن 
يــذوق مــن ذات الــكأس التــي يســقي بهــا محبوبتــه. هــذه هــي الخالصة 
البســيطة التــي تــم تأجيلهــا إىل نهايــة الروايــة، فالحــب بســيط، ليــس 
معقــدا أبــًدا، وثيمــة الحــّب قدميــة قــدم الكتابــة، ولكــّن طريقــة عرضهــا 
هــي التــي تجعلهــا مختلفــة، وهــذا مــا حاولــت جامنــة فعلــه مــن خــالل 
تقنيــات وأســلوب الكتابــة التــي بــدت مختلفــة كثــرا عــن كتابهــا األول 

قبــل عــر ســنوات.

ففــي األول كانــت تحيــل إىل نــزار قبــاين أمــا الثــاين فقد صــار تأملها 
أعمــق وأخــذت تحيــل إىل كافــكا كــام يف تأملهــا للخنفســاء، أو روايــة 
العمــى يف تأملهــا لأللــوان، وقــد كان عنــوان القصــص يــأيت يف بدايــة 
القصــص يف كتابهــا األول وكان يــي مبضمــون القصــة، ولكــن العنــوان 
صــار يــأيت يف نهايــة الفصــول/ الرســائل عــى شــكل توقيــع يــي بروح 
الرســالة مــن مثــل توقيــع: الكاتبــة التــي تخــى التوقــف، ولكنهــا تنــوي 
فعــل ذلــك .. ســارا . أو توقيــع: املتعبــة جًدا .. ســارا. ونالحــظ أن العنوان 
يشــر إىل الــذات دامًئــا ويؤكــد وجودهــا ولكــن يف حــاالت مختلفــة مــن 

أحــوال الحــب مــن شــغف ومعانــاة يف مقابــل غيــاب صــوت الحبيــب.

 تحــرض أفــكار الكاتبــة التــي كانــت بذورهــا مغروســة يف كتابهــا 
ــل  ــة، مث ــكااًل مختلف ــذ أش ــر وتأخ ــا األخ ــو يف كتابه ــا تنم األول ولكنه
وفــاة األب، تخاطــب ســارا حبيبهــا قائلــة: »أُوارب بكلــاميت ألطلــب 
منــك املزيــد مــن دفء كلامتــك فتعطينــي كأب ال يــرد لفتاتــه طلــب«، 
فالحبيــب هنــا هــو صــورة مــن صــور التعويــض عــن رعايــة األب الغائــب، 
ــا  ــذا رمب ــاب األول، وه ــوح يف الكت ــارضة بوض ــة ح ــب ثيم واألب الغائ
مــا يجعــل الحــب حًبــا عذرًيــا إىل حــد بعيــد. لكننــا نــرى مالمــح لرؤيــة 

ــاين ــا ملع ــاء تأمله ــاة أثن ــق للحي ــفية أعم فلس

األلــوان ورمزيتهــا وعالقتهــا بالصــدق والكــذب وبالحقيقة ونســبيتها 
خصوصــا األبيــض الــذ تصفــه ب »املخيــف«، والرمــادي. وتــكاد تكــون 
عبــارة »الرجــل الــذي يحلــو لــه أن تكــون محبوبتــه كاتبــة ذات معنــى« 



8

الحب بين إشكاالته التواصلية وتوازناته الفنّية في نماذج من القصة المحلية

العبــارة الوحيــدة التــي تشــر إىل الــدور الذي تلعبــه املكانــة االجتامعية 
املتأتيــة مــن خــالل قــوة الثقافــة أو املعنــى يف العالقــة بــن طــريف 

حالــة الحــب.

ويف الختــام نتوقــف مــع ثيمــة الحــب املمتــزج باملــوت وهــي ثيمــة 
كانــت حــارضة منــذ املجموعــة األوىل ولكنهــا تطــورت وأخــذت شــكاًل 
مختلفــا يف هــذه القصــة حيــث تقــول: »الحــب شــكل مــن أشــكال 
ــر،  ــو اآلخ ــًوا تل ــكك عض ــدك، يتمل ــيابية إىل جس ــل بانس ــوت، يدخ امل
ــك  ــدأ تل ــيًئا تب ــيًئا فش ــك، وش ــا يف كل أنحائ ــاك قلًب ــعر أن هن ــى تش حت
القلــوب يف أخــذ اللــون الرمــادي/ تبــدأ بوخــزك حتــى تشــعر بــأن أملهــا 
أو  تنفســت  كلــام  يتكــرر  مــوت  بداخلــك، ويســتحيل إىل  يتشــظى 

ــمت«.  ــى ابتس ــت، أو حت تحدث

وهــذا يجعلنــا نتســاءل عــن ســبب تكــرار هــذا التداخــل بــن املــوت 
والحــب عنــد أكــر مــن قــاص، وعــن تفســر هــذا التداخــل ومــدى 

ــي. ــوروث الدين ــه بامل ارتباط

الحب وبقايا الطبقية في ق�س�س مو�سى ثنيان
يف قصــة )ســوابيط مظلمــة( للقــاص مــوىس ثنيــان متتــد صفحــات 
القصــة لتنيــف عــى األربعــن وميتــد الزمــن بتقنيــة االســرتجاع والتذكر 
وإن كانــت أحــداث القصــة وذكرياتهــا تجــري خــالل أســابيع أو شــهور 
ثــم تقفــز إىل ســنة بعــودة الربيــع الــذي اتخــذه الســارد مرتكــًزا جاملًيــا 
ــص  ــي الن ــث يحتف ــة حي ــداث القص ــم أح ــه معظ ــف في ــا تتكاث وزمنًي
ــه  ــل لوحت ــم يكم ــور ث ــواع الزه ــا بأن ــرز جوانبه ــا ويط ــاألرض ونخيله ب
بربــط األرض بالســامء مــن خــالل أنــواع مــن الطيــور تحلــق يف فضــاء 

القصــة مشــاركة أبطالهــا أحالمهــم يف االنطــالق للحريــة.

ــات  ــة الحلق ــرد ومحبوك ــة ال ــة جميل ــرب إىل رواي ــي أق ــة ه القص
ــه،  ــالق ل ــدة انط ــف قاع ــن الري ــذ م ــكان يتخ ــخصيات، امل ــددة الش متع
ــن  ــه م ــز ل ــا ترم ــن مب ــة، البحري ــى املدين ــة ع ــالالت خاطف ــل إط ويط
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امتــداد ثقــايف واجتامعــي واقتصــادي للقطيــف، وبدرجــة أكــر تحــرض 
مدينــة القطيــف وخصوصا)القلعــة ( مبــا ترمــز لــه مــن أهميــة يف 
موضــوع الفــوارق الطبقيــة يف املجتمــع، ومــن هنــا تــأيت أهميــة هــذه 
القصــة حيــث أنهــا توظــف قضيــة تحررالعبيــد لتشــر مــن طــرف خفــي 
إىل قضيــة الفــوارق الطبقيــة التــي تعــود إىل مرحلــة شــبه إقطاعيــة ال 
تــزال تلقــي بظاللهــا عــى هــذا املجتمــع والتقتــر عــى هــذه الريحة 
التــي تحــررت حينهــا مــن العبوديــة بــل تتعداهــا إىل رشائــح أخــرى يف 

البــن. 

يحتــل الريــف مســاحة واســعة مــن الــرد يف القصــة وكذلــك مــن 
الفضــاء االجتامعــي للقطيــف، وكأن الســارد يحــاول أن يــوازن بــن قــوة 
)القلعــة( التــي تعــود إليهــا ملكيــة هــذه املــزارع وبــن هــذه املســاحة 
الجامليــه الواســعة واملتنوعــة التــي يحــرض فيهــا القــروي كإنســان 
ــا  ــدر عالًي ــا ويق ــا وأرساره ــم تفاصيله ــة، يفه ــامل والطبيع ــاز للج منح

ــة. ــرة ومتوازن ــة ح ــى الطبيع ــي تبق ــارع ل ــا ويص جاملياته

وقــد بــرز هــذا يف إطــالق البطــل للطائــر النــادر )العقعــق( الــذي متكن 
ــه  ــت محبوبت ــد أن تزوج ــوات األوان، بع ــد ف ــن بع ــاده ولك ــن اصطي م
ــت  ــد طلب ــت ق ــا، وكان ــس طبقته ــن نف ــر م ــل آخ ــن رج ــيده م ــة س وابن
ــدا فتــم تحريــره بقــرار مــن امللــك  ــذي كان عب مــن البطــل )خادمهــم ال
فيصــل( اصطيــاد هــذا الطائرلتســتمتع بجاملــه فيــام دأب البطــل عــى 
تحريــر الطيــور التــي تقــع عفــوا يف فخاخــه مراقًبــا باســتمتاع لحظــات 

ــة.  ــا للحري ــا وعودته انطالقه

صحيــح أن وقــوع هــذا الطائــر النــادر يف فــخ البطــل جــاء متأخــًرا 
ــا  جــدا مــا أفقــده إمكانيــة االســتفادة النفعيــة منــه حــن يقدمــه قرباًن
ملحبوبتــه، ولكــن هــذا التأخــر يف الحــدث مل يعكــر علينــا كقــراء فهــم 
رمزيتــه الواضحــة، حيــث تــأيت االنعطافــة ولحظــة التنويــر مــع التغــر 
يف تفكــر البطــل يف خامتــة القصــة، إذ ينحــاز البطــل يف رصاعــه 
الداخــي بــن الحريــة والحــب للتحــرر مــن نــر الطبقيــة التــي تعنــي 
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أن تســخر الطبيعــة التــي هــي نّزاعــة يف أصلهــا إىل املســاواة بــن 
الكائنــات وخلــق حالــة مــن التــوازن بــن أفرادهــا، وكأن القصــة تحــي 
ِرين الذيــن يعملــون يف املــزارع مبحبــة  حــال هــؤالء البــر امُلَســخَّ
ــن  ــى م ــة أع ــح رشيح ــة مصال ــل خدم ــن أج ــة م ــع الطبيع ــجام م وانس
املجتمــع، حيــث تتمثــل االنعطافــة يف تحــول زاويــة نظــر البطــل إىل 
هــذا الطائــر النــادر، فبعــد أن كان ينظــر إليــه كثمــن يكتســب مــن خاللــه 
االعــرتاف بإنســانيته، أصبــح هــذا الطائر فــرًدا/ أخًا يف مجتمــع الكائنات 
والطبيعــة، وكأن البطــل يرفــض أن يحصــل عــى اعــرتاف طبقــة أعــى 
مــن خــالل التضحيــة بحريــة فــرد يــراه املجتمــع مــن طبقــة أدىن، إن 
البطــل يف خامتــة القصــة يعلــن رفضــه االنصيــاع واملشــاركة يف هــذه 
الثقافــة الطبقيــة ليقــول: لقــد ُخلقنــا متســاوين يف هــذه الطبيعــة، 

ــك. ويجــب أن نبقــى كذل

ويف الختــام ميكــن أن نســتنبط مــن هــذه النــامذج الثــالث رغــم عدم 
ــة  ــق اجتامعي ــود عوائ ــي وج ــردي املح ــج ال ــل املنت ــا لتمثي كفايته
وثقافيــة راهنــة وموروثــة يف العالقــة بــن طــريف عالقــة الحــب 
ــة  ــوت ورصاع املكان ــرة امل ــا فك ــرد وكان أبرزه ــرآة ال ــت يف م انعكس
والــراع الطبقــي. وأمتنــى أن تكشــف املزيــد مــن القــراءات للنصــوص 

املحليــة عــن مــدى صوابيــة هــذه الفرضيــة مــن عدمهــا. 




