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املرأة القرو َّية وقدرية الكدح (قصص قصرية من جنوب اململكة العربية السعودية نموذج ًا)
أمرية عيل عبد اهلل الزهراين
أستاذ مساعد ،قسم العلوم العامة ،جامعة األمري سلطان ،الرياض ،اململكة العربية السعودية
(قدم للنرش يف 1433/10/23هـ وقبل للنرش يف 1434/1/24هـ)
الكلامت املفتاحية :املرأة ،القصة القصرية ،األدب السعودي.
ملخص البحث :ستحاول هذه الدراسة القيام بتقيص وضعية املرأة القرو َّية الفالحة ،يف البيئات الزراعية،
بوصفها امرأة ارهتن وجودها من خالل إنتاجيتها ،واشتغاهلا الكادح ،وحتركها املثابر داخل بيتها وخارجه،
ورشاكتها يف العمل ،دون التخيل عن دورها الفطري "األمومة" .ومن خالل الوقوف عىل قصص قصرية من
جنوب اململكة العربية السعودية (نموذج ًا) ستلمح الدراسة ،إىل أي حد سجلت العدسة "النصية"
للقصص ،موضوع الدراسة ،حزمة من النعوت الرتاكمية ،التي تصور املرأة وهي يف حال كدح واشتغال ،يف
جممل أوضاعها وظروفها .مما يشري إىل غلبة "النظام األمومي" يف تلك البيئات الريفية .هذا النظام الذي
جاء ،منذ القديم ،مقرتن ًا باكتشاف املناطق الزراعية ،حيث بدت العالقة وثيقة بني رمزية األرض و"املرأة" يف
جممل األساطري القديمة.

تشري بعض املعتقدات لدى شعوب القبائل البدائية يف

بتأثري خصوبة املرأة احلامل عىل األرض .الشأن كذلك

إفريقيا إىل تلك العالقة الوثيقة بني خصوبة األرض

يف اهلند ،حيث يشيع االعتقاد عند بعض اجلامعات أن

واملرأة ،السيام املرأة احلامل ،حيث يسند املواطنون هناك

قيام النساء بمهمة حرث األرض قد يؤدي إىل زيادة

بعض األعامل الزراعية إىل النساء احلوامل ،إذ يعتقدون

خصوبة األرض ووفرة املحصول (سامرة،1993 ،
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ص .)22 ،21بل إن رمزية "األرض" يف معظم
األساطري كانت تظهر عىل هيئة "آهلة" أنثى وليس ذكر ًا
(سامرة ،1993 ،ص .)13 - 12

املرأة كائن مستقر :
يشــري األنثربولــوجي مــوردو

Murdoch

إىل أن

هناك أكثر من ثامنامئة واثنـني وسـتني جمتمعـ ًا تقليـدي ًا،

الرموز و والتامثيل و األساطري التي كانت فيام مىضـ

قدي ًام وحديث ًا ،منذ اإلغريق والرومان واملرصيني حتـى

تعرب عن الديانات الزراعية ،يف احلضارات العليـا بالغـة

العرص احلديث .يف هذه املجتمعات من ينتسب أفـراده

القــدم ( 10 - 30آالف ق.م) ومتحــورت حــول إهلــة

إىل خط األب ،وهناك من ينتسب إىل خط األم .كام أن

واحدة أطلقوا عليهـا اسـم "األم الكـربى" أو "سـيدة

هنــاك مــن ينتســب إىل كلــيهام (احليــدري،2003 ،

الطبيعة" تُـشاهد هذه اإلهلة عىل شـكل امـرأة حـبىل أو

ص .)81املجتمعات التي تنتسـب إىل األب ( ،وهـي

مرضعة ،أو امرأة متسك ثدييها العاريني بكفيها يف وضع

األكثر عدد ًا) تعتمد باألساس عىل الصـيد يف نشـاطها

عطاء ،أو امرأة ترفع بيدهيا باقة مـن سـنابل القمـح ،أو

االقتصادي ،فهي جمتمعـات (عشـائرية رعويـة) .أمـا

باسطة يدهيا إحيـاء بـاحتواء العـام (احليـدري،2003 ،

املجتمعات التي ينتسب أفرادها إىل األم فهي جمتمعات

ص .)118فكــل الوضــعيات هلــذه "اإلهلــة" الرمزيــة

زراعية غنية باألرايض اخلصبة واملوايش ،ألن النساء يف

تلمح ،بشكل أو بآخر ،إىل مسألة "العطـاء" الـذي هـو

هن الاليت يقـدمن اجلـزء األكـرب مـن
هذه املجتمعات ّ

رس عالقة اإلنسان باألرض ،سواء نبع ماء أو ثمر.

النشــاا الزراعــي يف احلقــول (احليــدري،2003 ،

ويلمــح بــاخوفن  Bachofenيف كتابــه (حــق األم)

ص .)81فدور املرأة يف حيـاة القـنص والصـيد كـان

( )1869إىل أن احرتام املـرأة وظهـور سـيطرهتا عـىل

دور ًا حمدود ًا ،ألن هذا الـنمط مـن احليـاة يعتمـد عـىل

املجتمــع كــان مرتبطــ ًا ببــدايات اكتشــاف الزراعــة

التنقل ورسعة احلركة والتجـول ومواجهـة املخـاطر،

واستقرار اإلنسان عىل األرض ،وظهور الدين ،فمبـدأ

وهذه األمور قد ال تتفـق مـع طبيعـة املـرأة وتكوينهـا

اخلصوبة يف األرض هو نفسه مبدأ اخلصوبة عند املـرأة

اجلسمي ،مع ما متر به من مراحل احلمل والوالدة التي

(احليـدري ،2003 ،ص .)29ومســألة االلتفــات إىل

تستدعي استقرارها.

جوهر املرأة جاء مرتبط ًا باالستقرار عىل األرض.

إن حياة االستقرار أتاحت للمـرأة "فرصـة كافيـة
للكشــو والتأمــل والتجديــد ،إن م يكــن االبتكــار
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واالخرتاع .لقد أعطت حياة االستقرار للمرأة فرصـة

القمح) .وارتبطـت هـذه الوضـعية املتسـامية للمـرأة

ملالحظة أحداث الطبيعـة وتقليـدها وحماكاهتـا .وعـن

بمجتمعات بيئة املناطق الزراعية التي تتسـم باسـتقرار

طريق هذه املحاكاة متكنت ،مثالً ،من تدجني احلبوب،

اإلنســان عــىل األرض .فــيام يــربز دور الرجــل يف

أي أهنا اكتشفت الزراعة" (سـامرة ،1993 ،ص.)15

املجتمعــات التــي تعتمــد عــىل الصــيد يف نشــاطها

فحضـــورها الفعـــيل اإلنتـــاجي ارتـــبط بـــاألرض،

االقتصــادي ،أي ،املجتمعــات التــي تتســم باحلركــة

باالستقرار.

واالنتقال (خالف االستقرار يف بيئة املناطق الزراعية).

من جهة أخرى ،هنـاك مـن يـرى أن ميـل الرجـل

وفق ًا ملا أشري ،يمكن اخلروج بنتيجة مفادهـا أن املـرأة

ألعامل الصيد والتنقـل حاجـة نفسـية "تطـور قدرتـه

كائن مستقر ،تنتج وتبدع مع االستقرار ،بيـنام الرجـل

وجتسد فروسيته وتعـزز مـن ملكيتـه ،ويـرتك للمـرأة

كائن متحرك ،يربز دوره يف االنتقال والتجريب.

األعامل الرتيبة اململة واملرهقـة التـي تسـجنها يف عـام
حمدود"(حطب ومكي ،1987 ،ص.)126

"علم املجتمع الريفي" :

تروج هذه اإلحاالت السابقة لفكرة أن بروز مكانة
ّ

ستفيد هذه الدراسة يف رصدها املالمـح والسـامت

املرأة ،واحتالهلا قيمة عليا إنام جاء منذ القـديم مقرتنـ ًا

مما يعرف بـ"علم املجتمع الريفي" و"هو أحد العلـوم

ببيئات املناطق الزراعية ،وذلك من خالل اإلشـارة إىل

التطبيقية لعلم االجتامع العام ،شأنه شأن علم املجتمع

احرتامها ،أو منحها حق االنتسـاب إليهـا ،أو تأليههـا

احلرضــي وعلــم املجتمــع الصــناعي وعلــم املجتمــع

(جعلها آهلـة) .وهـي إذ متـنح تلـك القيمـة ،فبفضـل

السيايس إىل غري ذلك من العلـوم التطبيقيـة"(حسـن،

ديمومة كدحها وإنتاجيتها اللذين يعكسـان وجودهـا

،1982ص  .)15وخيــتص علــم املجتمــع الريفــي

احلقيقــي ،دون الــتخيل مطلق ـ ًا عــن دورهــا الفطــري

"بدراسة الظواهر االجتامعية الناشـئة عـن العالقـات

"األمومة" (عىل نحو ما جاءت آهلة الديانات الزراعية

اإلنسانية باملناطق الريفية" (حسن،1982 ،ص .)16

يف احلضارات القديمة عىل هيئة امرأة حبىل أو مرضعة،

وهو "علم حـديث النشـأة ،ترجـع نشـأته إىل أواخـر

أو امرأة متسك ثدييها العاريني بكفيها هتيؤا لإلرضاع،

القرن التاسع عرش ،حيث أخذت املـدن يف الواليـات

إىل جانب هيئتها وهي ترفـع بيـدهيا باقـة مـن سـنابل

املتحــدة األمريكيــة يف النمــو والتطــور واالزدهــار،
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فكــربت مســاحتها وازداد عــدد ســكاهنا ،وكــربت

أن يزيد الرجل ،يف األرسة الريفية ،من أعداد أفراد

وتنوعت منظامهتا ومؤسساهتا ،وكان ذلك عىل حساب

أرسته ،حتى لو اضطر إىل تعدد زوجاته ،أو باألحفاد

الريو األمريكي حيث هجره بعض سـكانه وتعثـرت

املتحدرين من صلبه لتكاثو الوحدة اإلنتاجية من

منظامتــه ومؤسســاته وواجــه الكثــري مــن املشــاكل

األرض (توما ،د.ت ،ص .)71بل إن تعدد الزوجات

االقتصادية واالجتامعية" (حسن ،1982 ،ص .)15

كان شائع ًا يف املناطق الريفية وذلك للحاجة املاسة لليد

من السامت األساسية التي متيز األرسة الريفية

العاملة (حطب ،1976 ،ص .)160وهو هدف

التقليدية ،هي أن "مجيع أعضائها يسكنون ويعيشون

أسايس ال خيلو من وجهة نظر اقتصادية اضطرت إليها

مع ًا ،ويامرسون الزراعة وتربية املاشية دون ختصص

طبيعة احلياة هناك.

وال جتزئة وال تقسيم يف أعامهلم" (توما ،د.ت،

لقد "كان دور املرأة مساوي ًا لدور الرجل يف

ص .)76وكانت األرسة متثل وحدة العمل الزراعي

املجتمعات البرشية األوىل حني كانت مصادر الغذاء

املشرتك .فالعمل يف األرايض الزراعية ُعدّ شأن ًا أرسي ًا،

غري حمدودة أو ثابتة ،فاشرتك اجلنسان يف البحث عن

يتم جتنيد مجيع أفراد األرسة؛ رجاالً ونساء ،صغار ًا

املاء واملرعى وكان تأمينهام حيوي ًا بالنسبة إىل املجتمع"

وكبار ًا ،للعمل عليها(حطب ،1976 ،ص.)157

(حطب ومكي ،1987 ،ص .)125هلذا ،فإن املرأة

"واقتضت طبيعة ذلك العمل توفري األيدي العاملة،

يف املجتمعات الريفية الزراعية تساهم يف كل مراحل

فسعى الفالحون إىل أن تكون هلم أرس كبرية كثرية

اإلنتاج الزراعي والرعوي .وم يكن أحد ليعرتض عىل

تم هلم ذلك عن طريقتني :استيالد
العدد ،وقد َّ

عمل املرأة يف احلقل إىل جانب زوجها ،وكدحها

الزوجات بشكل متكرر ،ومتجيد اخلصوبة عند املرأة،

بشكل عفوي ،وتلقائي ،مادام ذلك حيدث يف وسط

وتطليق العاقر ،والزواج املبكر لذكور األرسة .إذ
يؤدي ذلك إىل تزويد أرسة املنشأ الفالحية ٍ
بأيد عاملة

بعيد عن اإلثارة ،مفعم بروح الفطرة والع ّفة
(الغنويش ،2005 ،ص  .)122-121وعىل الرغم

جديدة ،هي أيدي األبناء من ذلك الزواج ،باإلضافة

من أن املرأة يف الريو أكثر حترر ًا فيام يتعلق بحراكها

إىل يد الزوجة اجلديدة" (حطب ،1976 ،ص.)157

العميل واإلنتاجي من املرأة العاملة يف املدينة ،إال أن

فوحدة العمل املشرتك يف األرض الزراعية استدعت

العالقات والروابط االجتامعية أضعو يف املدن من
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الريو (احليدري ،2003 ،ص .)17ربام كان ذلك

من جهة أخرى ،فإن املرأة يف منـاطق جنـوب اململكـة

ألن اإلنتاج التقليدي القائم عىل استثامر األرايض

(حتديد ًا) ال ختتلو عن بقية املناطق الريفية األخرى يف

الزراعية يستلزم بقاء نظام القرابة وحيرض عىل

اململكــة؛ شــامهلا ،أو رشقهــا ،أو غر ــا ،إال أن هــذه

التامسك العائيل ،عىل أساس أن اإلنتاج االقتصادي يف

املسامهة للمرأة تبدو أكثر بروز ًا يف املناطق الريفيـة مـن

هذه احلالة مطبوع بطابع االقتصاد الذايت (احليدري،

جنوب اململكة ،عىل وجه اخلصوص.

 ،2003ص  )316وهو اإلنتاج الذي تسهم فيه املرأة
بدور قد يفوق دور الرجل.

لقد أكدت وزارة التخطيط يف إحصائياهتا الصادرة
سنة ( )1972أن النمط املعييش للمنطقة اجلنوبية مـن

وتشري إدارة التنمية االجتامعية التابعة جلامعة

اململكة يعتمـد عـىل الزراعـة وأن النسـبة العاليـة مـن

الدول العربية إىل أنه يف الوقت الذي تعد فيه نسبة

الســكان تــزاول هــذا النشــاا (أبــو خالــد،1405 ،

مشاركة النساء العربيات يف النشاا االقتصادي ،غري

ص .)133كام عقد محد اجلارس فص ً
ال بعنوان "كانـت

الزراعي ،ضئيلة ،إال أن هذه النتيجة ال تنطبق عىل

الرسوات من أخصب البالد" حيث يقـول يف مطلعـه

املرأة الريفية التي تساهم يف االقتصاد املتعلق بالنشاا

"عاشت جزيرة العرب حقبة من الزمن ال حيتاج أهلها

الزراعي مسامهة تكاد تكون متكافئة مع الرجل.

إىل يشء يف مــأكلهم ومرشــ م وأوانــيهم وألبســتهم

فاإلحصائيات العربية تؤكد بأن العمل الزراعي يف

وأثاث بيوهتم إال بام تنتجه بالدهم"(اجلـارس،1971 ،

كثري من املناطق الريفية يقع عىل املرأة بشكل أو بآخر

ص .)368مشري ًا إىل ما كان مشاع ًا آنذاك من التبـادل

(الطنويب ،2001 ،ص .)138 ،135

االقتصادي بني أهل الرساة ،وأهـل مكـة ،عـىل وجـه
اخلصوص .حيث جيمع أهـل الرسـاة يف تـوجههم إىل
مكة بني النية يف العمرة والتبادل االقتصادي ،فيقدمون

ملاذا جنوب اململكة؟!
ال ختتلو املرأة الريفية يف اململكة العربية السعودية

ألهل مكة مـا تنتجـه أرضـهم مـن احلبـوب واحلنطـة

عن املرأة يف مجيـع أنحـاء العـام ،مـن حيـث عالقتهـا
باألرض والقدرة عىل املشاركة يف العمل واإلنتاجية .
()1

غريها من الدول ،خاصة اخلليجية ،بالدراسة التي أجرهتا أمينة

الفردان" ،املجتمع القروي وفرتة ما قبل النفط" جملة البحرين
( )1يمكن مالحظة تشابه وضعية املرأة الريفية يف اململكة مع

الثقافية ،ع( )66أكتوبر  ،2011ص ص .88 –69
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والعسل واللوز والزبيـب والسـمن ،وحيصـلون بـدالً

ستقوم هذه املقاربة النقديـة يف وقوفهـا عـىل (سـتة

منها عىل ِ
اخلرق والعباءات واملالحو مـن أهـل مكـة

وعرشين نص ًا قصصي ًا) ،بتقيص وضعية املرأة القرو َّيـة

(اجلــارس ،1971 ،ص" .)368 ،367ولقــد كانــت

الفالحة ،بوصفها امرأة تسـتمد وجودهـا مـن خـالل

أسواق مكة وأسواق الطائو إىل ما قبل عرشـين سـنة

إنتاجيتها ،واشتغاهلا الكـادح ،وحتركهـا املثـابر داخـل

متتلئ بحاصالت بالد الرساة من الرب واللوز والعسل"

بيتهــا وخارجــه .وكيــو أفــرزت العدســة "النصــية"

(اجلـــارس ،1971 ،ص )367وكـــان لطبيعـــة أرض

الوصفية املسلطة عىل بيئة القريـة حزمـة مـن النعـوت

الرساة الدور األكرب يف هذا النامء الزراعي من الوجهـة

الرتاكمية املتعلقة باملرأة ،التي تؤكد حضورها الطـاغي

االقتصادية.

يف تلك البيئة ،واملختزلة للعنارص التالية:

سيتم ختصيص حيز الدراسة بالنصوص القصصية
التي يتجىل فيها الريو الزراعي ملنطقة "الباحة"

()2

 الشــواهد التــي تضــبط املــرأة (زوجــة ،وابنــة،وجدة) متلبسة بديمومة الكدح واإلنتاجية.

حتديد ًا ،وذلك (أوالً) لربوز حضور صورة املرأة

 -امتياز املرأة املتعلق بعفوية حراكها خارج بيتها.

مقتـرنة باألرض الريفية ،موضوع الدراسة ،عىل نحو

 -اصطياد املشاهد التي تدين الكسل الذكوري

أكثر إحلاح ًا لدى كتّاب القصة الذين ينتمون لتلك

 -كفاءهتــا يف اإلدارة االقتصــادية ،واالستشــارة

املنطقة ،حتى الكتّاب الشباب منهم ،الذين ربام م تتح
أعامرهم معارصة ذلك النمط املعييش ،قبل أن تنسحب
مفردات املدينة احلديثة عىل مالمح القرى واألرياف،
وعىل وعي الساكنني هناك .و(ثاني ًا) ألن املساحة
املتاحة للبحث تقتيض حرص الدراسة يف بيئة منطقة
حمددة ،تتشابه يف العادات والرؤى.

احلكيمة.
 اختاذ نشاا الفتاة ،أو الزوجة معيار ًا لتفوقها عىلغريها ،وحمرض ًا لالقرتان ا.
 كساد املشهد اليومي بغياب املرأة ،أو توقفها عنالنشاا االعتيادي ،ملرض أو فقد
 قــوة املــرأة اجلســمية والنفســية ،وقــدرهتا عــىلاالحتامل ،دون إخالل بدورها الفطري.

( )2منطقة الباحة هي إحدى املناطق اإلدارية التي تتكون منها
اململكة العربية السعودية .تقع يف اجلزء اجلنويب الغريب من
اجلزيرة العربية ،عىل سلسلة جبال الرساة.

 إقصاؤها التعسفي أو هتميشها يف حال اعتالهلـاالصحي ،أو إرضا ا عن الكدح.
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 -قدرية الكدح ،قدرية الوجود.

الثانية (إنجاب) هو إنتاج ،لكنه فطري (منحة ربانيـة)

 -حالة من السعادة متعلقة باإلنتاجية والرشـاكة يف

ال تفرد فيه وال متايز .أما يف النص السابق فقـد ألصـق

العمل .

هذان النشاطان "التسوق" و"اإلنجاب" بالذكر ،ومها
حيمالن السمة االنتقاصية ذاهتا ،حيث جمرد االستهالك

كدح املرأة  ..عطالة الرجل
يمكن البدء ذا النص اإلخبـاري (الصـادم) فـيام
يتعلق بتبادل األدوار بني املرأة والرجل:

يف األوىل ،واإلنتــاج غــري الــواعي (جمــرد التلقــيح) يف
الثانية .وفيام النص يمنح املرأة باجرتاء قيمة اسـتعالئية
عليا ،وهي الكدح ،والنشاا ،واإلنتاج اإلجيايب املتعلق

"الشباب يف وادينا مهمتتهم "التستو " واحلفتا

بـ "السقاية" و " الزرع" وحصـاد املحصـول ومحلـه،

علينا..و ..اإلنجاب ..عار أن حيمل أحدهم قربة عتن

فإنــه قــام بــانتزاع أبــرز أدوار الــذكورة املتعلقــة بقــيم

زوجته ..أو ..حبيبته ..عار أن حيمتل عنهتا املحصتو

الفروســية ،حيــث "الفزعــة" واملبــادرة الشــجاعة

زلقت يوم ًا جوار البئر هتل ممتل
عىل ظهره ..تُرى لو
ُ

"النخوة" ومهـا مـن أشـد النعـوت تلبسـ ًا بالـذكورة

عنتتي قربتتتي يتتا "غتترا اهلل"؟!" (الغامــدي ،مــريم،

وأكثرها اجتذاب ًا للمرأة "زوجة" أو "حبيبة".

 ،1988ص.)11

يذكر هـذا الشـاهد القصيصـ  -املنـاقض للـوعي

يمنح هذا النص األدوار التنفيذية املتعلقة بالرجـل

األيديولوجي بمشاهدات "هريودت" التي اسـرتعت

واملرأة يف بيئة األرياف الزراعية  ،وهـي أدوار تنقـل يف

انتباهه أثناء زيارته ملرص (بالد الرافـدين الزراعيـة) يف

بعضــها صــورة مغــايرة ،بــل ومعكوســة تصــل حلــد

القرن األول قبل امليالد ،حيـث قـال" :النسـاء هنـاك

اإلدهاش ملا هو رائج ومستساغ يف بيئـة املدينـة ،التـي

يذهبن للسوق للعمل والتجارة ،يف حني كان الرجـال

يشاع فيها فعال "التسـوق" و "اإلنجـاب" عـىل أهنـام

جيلسون يف البيوت ويعملون يف احلياكـة" (احليـدري،

نشاطان أنثويان ،وعىل الرغم مـن أن هـاتني الصـفتني

 ،2003ص .)107وهي مشاهد متثل قلبـ ًا للمـألوف

متناقضـتان "التســوق" اســتهالك ،بيــنام "اإلنجــاب"

والراسخ يف الثقافة ،واملتعلق بتوزيع األدوار.

إنتاج ،إال أهنام تردان بوصفهام نعوت ًا انتقاصية للمـرأة.

تتواىل النصـوص االستشـهادية يف هـذه الدراسـة،

حيث يف األوىل "تسوق" استهالك (دور سـلبي) و يف

التي تربهن عىل ترسيخ تفوق األنثى بوصـفها القائمـة
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بفعل اإلنتاج والكدح والنشـاا ،فـيام الرجـل يوصـم

األرض موقو املتفرج املـتأمل العـاجز حيـال الوضـع

باهلامشية والكسل .ومتثل هذه الشواهد دلـي ً
ال عـىل أن

"رابض ًا بـني الـزرع ،واضـع ًا ذقنـ ًا خطهـا الشـيب بـني

املرأة كانت حتظى بعمل مستقل ،عىل عكس مـا يشـاع

راحتيه" (الدوحيي ،2000 ،ص )23حمرض ًا ابنه بنـزق

من أن عمل املرأة يف البيئات الزراعية إنام كـان خلـو

عىل احلصول عـىل املـاء مـن البئـر الشـحيحة .يف هـذا

الرجل (جمرد تابع) وأن عملها هـذا ربـام كـان مقابـل

الوقت العصيب متتلك النساء القـدرة عـىل تـدبري املـاء

لقمة العيش (داغـر ،2004،ص .)100وممـا يعطـي

قرهبن يف غفلتة منتي" (الـدوحيي،
"ونساء القرية يمألن
ّ

هذه النصوص قوة احلياديـة ،أهنـا مـن إنتـاج كتابـات

حـرض األب املتكاسـل
 ،2000ص )23هذا التـدبري َّ

ذكورية وأنثوية ،ممـا يرشـح عـدم خضـوعها ملعضـلة

عىل التفكري يف حيلة سلبية نكراء "وذات مرة تفتق ذهن

االنحياز" .إهنا مزرعة أيب ،وأيب قا  :لوال تلت املترأة

أيب عن فكرة جهنمية ،يصب شيئ ًا يف البئر ليفسد ماءها،

التي هي أم ملا أصبح يل مل  ،كانتت مملت بيتد،

حيرا النسوة منه"(الدوحيي ،2000 ،ص.)23

وتب ت ر اضرب باليتتد اض تترى .كتتان رجتتا القريتتة

تتكرر املشاهد التي تدين سلبية الذكر باختـاذه دور

يتحرقون كمد ًا ،لقد أرادها كل الرجا  ،أ تعرف ملتاذا

املتأمل املتفرج ،أو العاجز إزاء ظروف الطبيعـة ،وفـيام

يا ولدي؟ ضنني أناا أكثر مما يناا اآل رون وهي قائمتة

هذه النصـوص حتـاول يف مراوغـة العدسـة املحرتفـة

عىل ملكي مرسه بعني ذئبة جريئة تتوسطهم ..متر

التقاا هذه املشـاهد ،فإهنـا يف الوقـت نفسـه تسـجل

..مصتتد ..ال بتتتاب أحتتتد ًا ..متتن أجتتتل أن أنتتتاا

شــهادة اســتعالء للمــرأة بإلباســها النعــوت اإلجيابيــة

أنا"(الغامدي ،نـورة ،1995 ،ص .)48فالزوجـة يف

املتعلقة بالكدح ،والنشاا ،واإلنتاجية:

هذا الشاهد حترث األرض ،وتبذر ،وحتصـد ،وحتمـل

" -بنات القريتة حيملتن قربت ًا ستوداء ..وانتت من

طفلها (االحتفاظ بدورها) وحترس األرض بشجاعة.

(كالقالدة) يف السري يف اجتاه بئر (احليط) ..عينتا عطيتة

بينام الزوج ينام كثري ًا (حالة من العطالة والكسل).

كتتتاترزتني تتابعتتتان البنتتتات"(الكـــرت،1419 ،

يــربز هــذا التفــوق يف أحلــك الظــروف ،وأكثرهــا

ص.)52

امتناع ًا ،من حيث حتصيل الرزق .ففي أوقات اجلفـاف،

" -وتوقفت قدماه عنتد بئتر كانتت النستوة يتردن

وشح ماء البئر ،وعطـش الشـجريات ،يتخـذ صـاحب

جلب املاء منه ملنازهلن ،واقتعد نتتوء ًا صتخري ًا صتريريا
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عبـــور ًا رسيعـــ ًا ،إال وهـــي يف وضـــعية االشـــتغال
واإلنتاجية:
 "ال خيطتتا اثنتتان يف أنتته وجتته فالحتتة ال بتتدأكالنحلة العاملة"(مرشي ،1993 ،ص.)446

السقاية ،فإن ذلك ال يعفيها من عملها داخلي ًا ،فال يتم

" -جتتدإ إنستتانة مثتترية ..ن اميتتة حتتتى يف تربيتتة

ضبطها داخل البيت إال وهي متلبسة ،كذلك ،بالكدح

حيوانابا الكثرية التي نعتمد عليها يف املأكل واملرشب"

واحلركة احلثيثة الدؤوبة .هاهي األم تبدأ قصـتها منـذ

(الغامدي ،نورة ،1995 ،ص.)5

الصـباح البـاكر" :جنتتدت نفستها ملعتركتني ال بتتد أن
تواجههام ه ا اليوا ،إحتدااا يف البيتت ،واض ترى يف

" -جتتدإ كستت (بالشتتتكوة) نتت

اللتتتبن"

(الغامدي ،مريم ،1988 ،ص.)75

امليدان .قدمت أعالفا ونقلت فضالت ،امتد ن رها إىل

" -عجوز بيت أ وايل جتلس أماا دارها عىل العتبة

عجلة صخرية منطرحة بثقلها يف ركن البيت ،جتشمت

التي ترشف عىل حقتو التوادي  ..قبتل قليتل كانتت

عناء ريطة مكتنزة باحلبوب القاستية ،ارتكتزت عتىل

"نتت

" "الشتتكوة" ..تضتتعها عتتىل ركبتهتتا..

ركبتها ونثرت ما بدا لها عىل فم الصتخرة ،أمستكت

نضها("..الغامدي ،مريم ،1988 ،ص.)11

بمقودها اتشبي  ..دارت الرحى  ..ارجتفت بني يدهيا،

 "ثمتتة أرامتتل يقتعتتدن الصتتعيد عتتىل ر وستتهنبصتتوت فتتي

تصارعتا ساعة كاملة رجت بعدها منترصة يف معركة

م تتالت يتتبعن التتدجاي والبتتي

الطحني ،اضت عجين ًا ،ثتم نفثتت روحت ًا يف جت وة

(الزهراين ،موسى ،1431 ،ص.)12

"

اإلفطار .أكل اجلمع من تعبها .أدارت عمليات البيتت
بنجاح" (الزهراين ،موسى ،1431 ،ص.)37

الكدح والقوة ..معيار تفو املرأة عىل غريها:

هذا التاريخ الراسخ من الكدح ال يقترص عىل املرأة

تنحاز معظم األعامل األدبية إىل جانب إظهار مجال

بوصفها زوجة (أم ًا) أو ابنة فحسب ،عىل نحو مـا ورد

املرأة الشكيل ،وال تلفت االنتباه إىل األنثى إال بقدر

يف النصوص ،إنام "اجلدة" أو "األرملة" كـذلك ،عـىل

حظها من حسن املنظر وجاذبيته ،حتى السامت غري

الرغم من تقدم سنها ،ال ترد يف القصص ،حتى إن كان

املظهرية ،كالذكاء والوعي والثقافة فإهنا يف أحسن

308

أمرية عيل عبد اهلل الزهراين :املرأة القرو َّية وقدرية الكدح :قصص قصرية من جنوب اململكة العربية السعودية نموذج ًا

األحوال جيعل منها الكتَّاب لواحق ثانوية ال تقارن

لالرتباا ا "كان رجا القرية يتحرقون كمتد ًا ،لقتد

بجاذبية الشكل (بحراوي ،1990 ،ص .)276لكن

أرادها كتل الرجتا ( "...الغامـدي ،نـورة،1995 ،

الشأن خيتلو يف تلك األعامل التي تصور املرأة الريفية،

ص.)48

فهي تركز -إىل حد كبري -عىل جانب قوة املرأة

وعندما تتساوى الصفات اجلسدية بني الـزوجتني،

وقدرهتا عىل الكدح والعمل .بل حتى األمثلة الشعبية

فإن سمة النشاا تتخذ نقطة إجيابيـة تعـيل مـن رصـيد

يف الثقافة الريفية املرصية ( عىل سبيل املثال) تروج

إحدامها عىل األخرى .بـل إن قيمـة النشـاا واملثـابرة

لربط كفاءة املرأة بقدرهتا عىل اإلنتاج والعمل

تفوق قي ًام أخـرى ،كـام هـو حـال الزوجـة الثانيـة "أم

والنشاا ،فيقال (باللهجة املحلية) ملدح الفتاة عند

فارس" الكسول ،التي ،عىل الرغم مـن صـغر سـنها،

ترشيحها للزواج" :بنت فالن؛ نار ورشار"  ..و "فالنة

وثرائها ،فإن الزوج يفضل عليهـا "أم محـود" زوجتـه

قلبها حامي" أي رسيعة يف العمل ،عىل سبيل املدح

وهلتن
األوىل النشطة "كلتااا تشتعان بياضت ًا وألقت ًا..
ّ

للمرأة .كام كان يقال" :إليل يسعدها زماهنا جتيب بنابا

ظهتورهن ( )...أا
شعور سوداء يويلة تنستد عتىل
ّ

قبل صبياهنا" وذلك ملا ستقدمه الفتاة من دور فاعل يف

محود ظهرت عليهتا مالمتح املترأة الناضتجة واستتقر

االشتغال (وهبة ،1980 ،ص .)146 ،144ربام

عودها وكرب أبنا ها وهتي ذات اضمتر والنهتي ،و "أا

ملساندهتا ،كذلك ،دور األم ،أو ألهنا تنوب عنها يف

فارس" ال تزا يف أو العمر ،غضة كستو يف كثتري

غيا ا أو مرضها.

من أعام املنز  ،وصتاحبة ملت وإر كبتري ،مملته

يف النصوص القصصية ،موضوع الدراسة ،يتخـذ

تاج ًا ورشف ًا .كلتااا ذاتا مكانة يف قلبه ،ولكنه يضتي

من نشاا املرأة وإنتاجيتها معيار ًا لتفوقها عىل أخرى،

ضا محود القدر واملشورة"(الغامـدي ،نـورة،1996 ،

عىل نحو ما هو رائج يف الثقافة الريفية التي تعـزز مـن

ص.)51

النشاا وتنبذ الكسل "أمتي ييبتة  ..أيب يعريهتا دائت ًام

محاد" مع ابن عم الفتاة "محـدة"
ويتنافس الشاب " ّ

بزوجة عمتي القويتة!!" (الغامـدي ،مـريم،1988 ،

بنت الوادي ،التـي تبـدو يف القصـة موضـع إعجـاب

ص .)11كام أن ذلـك النشـاا وتلـك القـوة سـمتان

امللحــة يف االرتبــاا ــا .وذلــك
الرجـال ،ورغبــتهم ّ

إجيابيتــان الجتــذاب الرجــال نحوهــا ،وتنافســهم

لفاعلية "محدة" وإنتاجيتهـا ونشـاطها ،عـىل نحـو مـا

جملة جامعة امللك سعود ،م ،25اآلداب ( ،)2الرياض (2013م1434/هـ)

309

جاءت توصيفاهتا يف القصة ":ترعى الريتنم"" ،تصتنع

من االشـتغاالت املألوفـة التـي كانـت تؤدهيـا املـرأة،

اتبز"" ،كأل القربة" " ،تب ر القمتح" وذلـك بالقـدر

سرتكَن .الشأن كذلك يف حال الزوجة التي اضـطرت

الذي يفوق أوصافها احلسية احلسنة.

للتوقو عن العمل بسبب مرورهـا بـام يعـرف "فـرتة

أثناء مرور "محاد" ا ،يلتقط املشهد صورة "محدة"

النفاس" فأجرب األب كاره ًا عىل عرض "البقرة" للبيع

متلبسة بظرف النشاا "ذات يوا مر محتاد بتالقرب متن

ألنه ال أحد يتـوىل رعايتهـا ،بتحـريض مـن "اجلـدة"

محدة وهي تب ر القمح متع عتع متن النستوة"(مجعـان،

املنهكة "وحينام تقوا زوجت بالستالمة ..اجلتب لنتا

 ،1389ص .)89مما يدل عىل أن سعي املـرأة وكـدحها

بقرة أ رى"(الغامدي ،نورة ،1995 ،ص .)7هـاهي

وديمومة نشاطها يف املجتمع الريفي ،سبب حمفز للرغبة

"اجلدة" نفسها تستعجل قيام زوجـة ابنهـا بالسـالمة،

يف االرتباا ا ،والتنافس عليها.

فتضاعو عنايتها ـا حلاجـة البيـت خلـدماهتا "تقت
جدإ حائرة ..ثم تأمرين وكأهنا ت كرت أمر ًا..آه ..لقد

كساد املشهد اليومي بريياب املرأة :

نسيت أن أسكب ضم القرش اليامين .هيا امحليه إليهتا

تتواطأ مع الصورة التي تربهن عىل قيمة عمل املرأة

حتى تستدد عافيتهتا لتقتوا بالستالمة فأنتا يف حاجتة

يف البيئات الريفية ،وحركتها الدائمة يف الكـدح ،تلـك

ملستتاعدبا"(الغامــدي ،نــورة ،1995 ،ص .)7بــل

الشواهد النصية التي تسجل حالتي العطـل والكسـاد

حتى جمرد تأخرها عن اخلدمة ،جيسد حالة من الرتقب

اللتني تنتابان املشهد اليومي مـن حيـاة أفـراد األرسة،

ليس فقط ألرسهتا ،إنام ،كـذلك ،للكائنـات األخـرى

ملجرد العطب الذي يمكن أن ينـال مـن نشـاا املـرأة

التي كانت تعتني ا "كلهم ينت روهنا ،وكلهم يأكلون

(زوجة ،وأم ،وأخت  )...و قد يأيت عادة هذا العطب،

الكتتتأل بتتتام فتتتيهم الثتتتور التتت ي كتتتان يستتتترييثها

بسبب مرضها "أما وإن كانت مريضة ،أو لزمت البيت

وتفهمه"(الزهراين ،موسى ،1431 ،ص .)38وتـأيت

لسبب قاهر ،فلتن يكتون يف البيتت متاء ،وربتام حتتى

قمة الكساد للمشهد اليومي املألوف ،يف حـال رحيـل

الطعاا اجلاهز ،وأحيان ًا؛ القهوة والشاي وتلقيم الثتور،

املــرأة /األم عــن البيــت بــاملوت" :بقيتتت أنتتا وأيب

وأشتتياء كثتترية" (مرشــي ،1993 ،ص .)452ويف

وكائنتتات تستتترييث وكثتتري متتن اضستتى"(الزهــراين،

التعبري "أشياء كثرية" دليل عىل أن ثمـة قائمـة طويلـة

موسى ،1431 ،ص.)41
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ُتن قويتَّتات:
ك َّ
تكثر يف النصوص القصصية الشـواهد التـي حتيـل

الرشق من نجران ،يف رحلته إىل اجلنوب عام ()1936
حيث يقول:

بإحلاح إىل مسألة "قوة" املرأة اجلسمية ،وقـدرهتا عـىل

" ...هب  ...يا هيبا ،هيبا ،هيبا  ...يا هيبا ()...

االحتامل ،ومهارهتا كذلك يف القيام بأكثر من عمـل يف

هكذا هتتو بنات ونساء يام املفعامت باحليوية والقوة،

وقت واحد .وقد تبدو تلك اإلحاالت عـىل نصـوص

وهن يمشني بطريقة حمفوفة باملخاطر يف جمموعات من
َّ

تسجل طرفا من سرية الكـدح والعمـل واجللـد لـدى

ثالثة أو أربعة عىل السلم الصخري عند فوهة البئر

املرأة أمرا منطقيا ،فاملرأة من خالل تلك السرية تربهن،

الواسعة ،ثم يسحبن بكل قوة احلبال الغليظة لريفعن

يف الغالب ،عىل وجودها ،وتستمد كينونتها.

املاء الذي هيب احلياة من األعامق السفىل .ومن عمق

كان دور املرأة اإلنتاجي الزراعي يفوق يف بعض

 18قامة يسحبن هذا املاء يف دلو من جلود املاعز

األحيان دور الرجل ،لكن عمل النساء ،يف املجال

مشدودة عىل إطارات من الوتل ،وينشدن نشيدهن ذا

اإلنتاجي الزراعي وتربية احليوانات ،يفوق عملهن يف

النغامت العذبة عندما يسحبن احلبال .كل واحدة منهن

جمال الغابات وصيد األسامك .لقد أنيطت باملرأة

يف دورها متسك احلبال بيد واحدة أو بكلتا

الريفية ،عموم ًا ،األعامل اليدوية التي حتتاج إىل صرب

يدهيا"(فيلبي ،2001 ،ص .)39وقد يبدو ذلك

وجالدة وقدرة عىل التحمل ،مثل :التعشيب ،ومجع

منطقي ًا ،ففضالً عن احلاجة لتلك القوة ،لطبيعة العمل

املحصول ،وقلع احلطب ،ويف القطاف والفرز...

هناك ،فإن قوهتا اجلسمية ونشاطها مما تتفوق فيه املرأة

(خدام .)2008 ،فاحلاجة إىل القوى اجلسمية

عىل غريها وتسرتعي به االنتباه ،عىل نحو ما أشري.

استدعتها طبيعة مشاركة املرأة يف العمل يف احلياة
الريفية والبيئات الزراعية.

وجممــل النصــوص تلمــح إىل جانــب تلــك القــوة
اجلسدية ،قدرة املرأة عىل القيام بأكثر من عمل يف آن مع ًا:

هذه الظاهرة لفتت منذ القدم الرحالة جون فيلبي

" -أمي كم كانت تتعب وهي تطحن عىل (الرحى)

أو "عبد اهلل فيلبي" وقد وصو  -مأخوذا بالدهشة

حبات (ال رة) أو (القمح) ..كي

كانت أيدي النساء

واإلعجاب  -نساء اليمن عند مروره ببئر اخلرضاء

متمتتتل مريتتت قطعتتتة صتتتخرية ثقيلتتتة؟!! كتتتن

العظيم من قرية "ابن منجم" وهي أقىص قرية إىل

قويات!!"(الغامدي ،مريم ،1988 ،ص .)75
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" -أمحل عىل رأيس حزمة (قضب) كبرية للحتال

الوادي ..وعىل جنبها قربة متاء  ..ويف اجلانتب اآل تر

قد رصمتها بتتت (املحت ) وعتىل كتفتي أمحتل قربتتي

"ميزبتتتا" حيمتتتل ابنهتتتا الصتتتريري ..حيتتتيط هبتتتا

اململوءة ماء"(الغامدي ،مريم ،1988 ،ص .)75

صريارها"(الغامدي ،مريم ،1988 ،ص.)51

 "كنت أراقب أمي وهي تعجنهتا بيتدها الكبتريةعىل ظال وهج النار املداقصة يف املساء..من أعشتاب

 "كانتتت مملتت بيتتد ،وتبتت ر اضرب باليتتداض رى( "...الغامدي ،نورة ،1995 ،ص.)48

"العرفج" اجلافة ..أعجب كي

يد أمي كبرية تعصد

ويف الشاهدين األخريين تأكيد عىل عدم ختيل املـرأة

"العصتتيدة" الكبتترية؟! كي ت

يتتدها الكبتترية تصتتنع

عن دورها بوصفها أم ًا ،عىل الرغم من املهام األخـرى

"الدغابيس" الكبترية!! أمتي ع يمتة!!"(الغامـدي،

الشاقة التي تنفذها ،فض ً
ال عن أن قوهتـا ليسـت فقـط

مريم ،1988 ،ص .)24

جسدية ،وإنام نفسية ،كذلك "ال باب أحد ًا" .

" -وه ا شأن يساعد فيه الشايب تل املترأة التتي

وال ُتعفى "املرأة" من العمل حتى يف أشد حاالهتـا

عىل تعب من البئر املاء ،وتعجن ،وتصنع اتبزة،

اعتالالً ،فهذه "فكرة" وهـي أقـرب حلالـة املخـاض،

وتطتتتتبت ،وتريستتتتل الثتتتتوب واضواين ،وتقطتتتتع

بحملها األول ،ال تتوانى عن اخلـروج كعادهتـا جلمـع

احلطب("..مرشي ،1993 ،ص.)452

عشاء للموايش .تدامهها حالة الوالدة وهـي وحيـدة،

م

" -ع راء يتيمة منكفئة ،و جلة بجانب قربتها،

عديمــة اخلــربة يف هــذا الشــأن ،وســط املطــر والــربق

كفيها وقدميها"(الزهراين ،موسى،

والرعد "ترتعد برد ًا وأمل ًا  ..أجد بجوارها حزمة كبرية

تفرك حراشي

عشاء للحال  ،أحل احلزمة من
من "القصيل" ععتها
ً

 ،1431ص.)23
 "  ...أدارت جسمها ومحلت احلطب .أصبحظهرها ك هر سلحفاة ،طت متثاقلة وكأنام احلطب
يسري وحده"(الزهراين ،موسى ،1431 ،ص.)39 ،38
 " -زوجة أ ي

وهي ممل عىل رأستها صتحفة

"املعصب" ال ي حزمتها بته ..أحتاو لت

الصتريري

هبا"(الغامدي ،مريم ،1988 ،ص.)12
وكثري ًا ما يأتيها املخاض وهي متلبسة بحالة الكدح
واالشتغال:

"العتتتي " الستتتا ن ..وياستتتة الستتتمن املريليتتتة

(الصدعة)
" -قطعت النساء حبله الرسي يف وادي َّ

"للشتتريا " وهتتم "يل ّريبتتون" اهلضتتاب يف أيتتراف

عندما هجم ثور أهوي عىل أمه الكادحة وهي منكفئة
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جتمع الكأل"(الزهراين ،موسى ،1431 ،ص.)45

تنسب ،يف الوقـت نفسـه ،إىل املـرأة النعـوت املتعلقـة

" -تطلب مني بوهن أن أسحبه ..ولكني ائفة!!

بالضــعو ،والكــذب ،واحلســد ،واملكــر ،والشــبق،

املطر مازا يتساقط" ..سأموت إذا مل تفعليها" ..

روجت الثقافة يف الوعي العـام
وامليوعة ،والكيد .وقد ّ

الربد" يتساقط عىل
أستجمع شجاعتي القروية  " ..ر
ُ

هذه األدوار التعسفية حتـى غـدت بمثابـة "احلقيقـة"

ر وسنا  ..من ر ف يع !! دا ..دماء ..مطر ..حياة..

التـــي ال جـــدال فيها(دولـــة ،1999 ،ص)98-97

وف ..أمل"(الزهراين ،موسى ،1431 ،ص.)13

واحلقيقة أن هذه األدوار ال تتجاوز كوهنا لعبـة؛ لعبـة

ولعبارة "شجاعتي القروية" يف إحلاق وصو الشجاعة

الذكر واألنثى ،عىل حد وصو كـافني رايـييل (دولـة،

باملرأة املنتمية للقرية ،داللة كافية عىل ما تستدعيه احلياة

 ،1999ص .)98فهــو يــرى أن "الرجــال والنســاء

هناك من قوة وشجاعة نفسية ،عىل نحو ما أشري.

يولــدون ولــدهيم إمكــان الشــدة واللــني والعدوانيــة

هذه اإلحاالت املتعلقة بقوة املرأة "اجلسمية" دليل

والسلبية والذكورة واألنوثة ،وال مناص من تعلـيمهم

عىل أن "للمكان طاقة طاغيـة لعمـق العالقـات بينـه

أن يكونــوا مثــل هــذا اجلــنس أو ذاك .وهكــذا فــإن

وبني حمايثيه [املقيمني فيه] حتى أنه ال يكتفي بتشـكيل

املجتمعات املختلفة تع ّلم أشـياء تتلفـة" (نقـ ً
ال عـن،

أذهاهنم ،وأخيلتهم ،وتفاعالهتم ،بل يتجاوز ذلـك إىل

دولة ،1999 ،ص )31هذا يعني "أن الثقافة هي التي

تشــكيل أجســادهم وألــواهنم وبرشــهتم"(املحــادين،

ل ّطفــت "اجلــنس اللطيــو" وأن الثقافــة هــي التــي

 ،2001ص .)22كام أهنا ،من ناحيـة أخـرى ،تـدين

"خوشــنت "اجلنـــــس اخلشــــن"(دولــة،1999 ،

بشدة الثقافـة التـي رسـخت مفـاهيم تتصـل بتوزيـع

ص .)31فاملرأة كام تقول سيمون دي بوفوار ال تولـد

األدوار لكل من الرجل واملرأة ،و بالتايل التعاطي مـع

امرأة ،ولكنها تصبح كذلك (نق ً
ال عن ،دولة،1999 ،

هذه األدوار عىل أهنا حقـائق مسـ ّلم ـا .حيـث متـنح

ص .)100-99والشواهد القصصية املشار إليها حتيل

الثقافـــة للرجـــل مجلـــة مـــن النعـــوت التكريميـــة

بإحلاح إىل مسـألة "قـوة" املـرأة اجلسـمية ،والنفسـية،

االســـتعالئية ،كالشـــجاعة ،والقـــوة ،والفروســـية،

وقدرهتا الفائقة عىل االحتامل ،وعىل القيـام بـأكثر مـن
دور يف ٍ
آن مع ًا ،عندما اضطرهتا طبيعـة احليـاة الريفيـة

الشهريارية ،السندبادية ،يف املقابـل فـإن هـذه الثقافـة

والعمل يف احلقل أن تكون كذلك.

واجلرأة ،وقـوة التحمـل ...وكـل مشـتقات الـذكورة

جملة جامعة امللك سعود ،م ،25اآلداب ( ،)2الرياض (2013م1434/هـ)

االستشارة  ..واإلدارة االقتصادية:
إن للمرأة مكانـة بـارزة يف البيئـة الريفيـة ،فهـي،
عادة ،ما تكون موضع ثقة من حيث األخذ بمشورهتا،
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ي ه ه الفروخ من رقبتي ،وعلقيهم برقبتت  ،كتام
تعلقني مفتاح احلجج والصتكوك القديمتة"(مرشـي،
 ،1987ص.)156

وهي مكانة م تكن لتحظى ا ،لو م تثبت يف كثري مـن

ويويص األب "أبو سعود" زوجته "أم سـعود" يف

املواقو قـدرهتا عـىل اإلدارة ،ومـنح الـرأي السـديد،

حلظات احتضـاره األخـرية يف وقـت الفاقـة واملـرض

والرشاكة يف العمل ،وبالتايل الرشاكة يف صنع القـرار.

واجلفاف واجلوع " :قتا أبتو ستعود :يتا أا ستعود..

وهلذا ارتـبط رأهيـا يف كثـري مـن الشـواهد القصصـية

أظنها رقدة املتوت ،ويلقتة ال عتودة لفهتا ،فتالعمر

بوصفه رأي ًا حكي ًام:

تقدا ،والعلة أصابت الضع  ،فام ال ي أرجوه ستوى

" -مل أذكتتر يومتت ًا أننتتي وردت الستتتو دون أن

أنتت تستتتعينني بتترب العبتتاد ،وتستتعني وراء رز

أستشريها يف أمتر بيعتي ورشائتي"(الغامـدي ،نـورة،

العيا ..امنحي أرضنا قوة عزم  ،وصد نيت  ،واة

 ،1995ص.)48

حيات "(مرشي ،1987 ،ص.)193

" -وكنى أبو "أبو ركبة" لو أنه تدبر أيتاا التوفرة

كام ترفض "مهرة" التي مات زوجهـا ،وتزوجـت

فاشدى بقرة كام أشارت عليه بالرأي زوجته"(مرشي،

بناهتا ،وبقيت هي وولدها الصغري وحيدين ،احلصـول

 ،1993ص.)402

عىل الصدقات ،ومساعدة األصـدقاء ،وتقـرر الكـدح

" -ولكنتته يضتتي

ضا محتتود القتتدر واملشتتورة"

(الغامدي ،نورة ،1996 ،ص.)48
ويأيت اإلعالء مـن شـأهنا يف مقـدرهتا عـىل اإلدارة
االقتصادية التي تتعاظم يف حال رحيل األب ،فتكـون

عىل الرغم من جفاف احلال "وحفيتت "مهترة" بتني
الدار واملزرعة ،تفلح كام يفلحون ،وتسقي كام يسقون،
ومصد كام البقية من القوا يفعلون"(مرشي،1993 ،
ص.)367

مهمة إدارة املعيشة ألقت بكاهلها عىل الزوجة وحدها.
جتئ وصية األب وهـو يف حـال احتضـار إىل الزوجـة

املرأة الريفية ..قدرية الكدح:

شــأهنن
"زينــة" لالعتنــاء ببناتــه الــثامن ،وتــدبري
ّ

ال بد من اإلشارة ،يف معرض تناول وضـعية املـرأة

االقتصادي بعد رحيله" :يا زينة ليس بيدك وال بيدي..

يف البيئــات الزراعيــة ،إىل وجودهــا املــرهتن بكــدحها
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وإنتاجيتها .إن سامت البيئات الزراعية التي أشري إليها

ورائحة تشبه رائحة البارود"(الزهراين ،موسى،

يف مطلع الدراسـة ،حيـث شـمولية العمـل املشـرتك

 ،1431ص .)41تلك كل تركتها "فأس ًا ،منجالً،

ووحدته لألرسة الواحـدة ،مـع غيـاب اليـد العاملـة،

معوالً ومقالع ًا" .وظل تارخيها شاهد ًا عىل سرية

سوا ًء يف احلقل ،أو داخل البيت ،شجع عىل زيادة عدد

النضال"سكن جسد أمي رحم الداب .دفنوا معها

أفراد األرسة ،مما يرهق األم بتكرار مرات اإلنجاب ،يف

تارخي ًا موثقاً ب هر حمدودب وقدمني عريضتني ويدين

حاالت قد ال تسمح صحة املرأة بـذلك .ومـع قيامهـا

حيبهام اهلل"(الزهراين ،موسى ،1431 ،ص.)41

باخلدمة داخل البيت ،إال أن ذلك م يعفها عـن تقـديم

إن عمل املرأة يف البيئات الريفية جييء ،يف كثري من

اخلدمة خارجه .ولذلك صورت بعـض الشـواهد مـا

األحيان ،إلزامي ًا ،تقتضيه طبيعة الظـروف التـي أشـري

ينال املرأة هناك من تعب وكدح ،عىل حساب راحتهـا

إليها ،السيام يف األرس املحدودة الدخل ،وليست ذات

وألقها ،أحيان ًا.

الثراء التي يمكن أن تستعيض عـن جهـد املـرأة بمـن

يتحدث البطل هنا عن سرية أمه املكافحة الكبرية

يقوم باخلدمة مقابل األجر ،وهلذا ،فإن ما تقدمه املـرأة

يف السن ،التي عنون هلا قصته "يوم يف حياة مناضلة"

مـن عمــل وكـدح قــد يكـون عــىل حسـاب راحتهــا:

مشري ًا إىل ما تبذله من جهد يفوق الوصو بني خدمة

"شعرت بتربودة تت يف أوصتا جستدها ،ضتمت

البيت ،واخلدمة خارجه" :رغم جتاوزها سن التقاعد

أيرافهتتا ،متتت غطتتاء صتتويف غزلتتته جتتدبا بيتتدهيا

الن امي ،إال أهنا مل تز يف اتدمة العسكرية بقرار

الواهنتني ،أثناء تدثرها سمعت يرق ًا عىل باب منزهلتا،

تعسفي ،حماربة يف الوغى والرتبة واحدة مل تتريري ،مثل

ت كرت موعدها مع جاربا محدة من أجل االحتطاب،

بزبا اتالية من االستعراب"(الزهراين ،موسى،

هنضت ("...الكرت ،1430 ،ص.)33

 ،1431ص .)37وحني ماتت ،و"بعد ثالثة أياا من

املرأة هناك ،منذ كانت "صبية" غضة ،يتم تـدريبها

التأبني ،بحثت عن إرثها! ألفيت يف زينتها املباحة

عىل الكدح والبذل والنشاا ،حتى تغدو هلا ثقافـة ،ال

حزن ًا يمور يف فراغات الفؤاد .اكتشفت أن أيب مل

حتسن غريها "فبني يوا وليلة وجدت (سعدى) نفسها

يمنحها أوسمة وال نياشني ،بل فأس ًا ،منجالً ،معوالً

تتحو من فتاة قروية كل ثقافتها حر ورعي و بتز،

ومقالع ًا .وجدت ثوب ًا مرتوق ًا يلتصق به أهداب سنابل

إىل زوجة مدنية لعجوز ستيني("...الزهراين ،عائشـة،
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 ،1431ص )65و يصبح العمل ،بالنسبة إليها التزام ًا:

قرب القدور الكبرية يف اتيمة لعجن الطحني وتقطيعه

"ترصخ أمي :قومي يا بنت الشمس أرشقت وتحت

إىل أقراص ثقيلة دائرية عىل قدر الكت ("...مرشـي،

الراعيات"(الغامدي ،مريم ،1988 ،ص.)24

 ،1993ص.)361-360

إن دليل قدرية الكدح عـىل املـرأة القرويـة ،وإلزاميـة

إن مســألة إخضــاع العــروس للكــدح شــائعة ،يف

مسامهتها يف العمـل ،هـو اسـتمرارها يف القيـام بمهامهـا

األوساا الريفية عىل تتلو البيئات .هاهي "عزيزة"

خارج وبيتها وداخله ،حتى يف تلك احلالة التي تكون فيها

بطلة رواية "احلرام" ليوسو إدريس ،يصو الكاتـب

أحوج ما تكون إىل الراحة ،وهي حالة "املخاض" (ان تر

ليلة زواجها "كان هلا ليلة حنَّة وصتباحية مل تستتمر إال

الشواهد التي ستبق ذكرهتا؛ الريامتدي ،متريم،1988 ،

صباح ًا واحد ًا والصتباح الت ي يليته كانتت يف الريتيط

ص .12الزهراين ،موسى ،1431 ،ص  ،13و ص.)45

(إدريس ،1984 ،ص  .)98ويبدو أن الشأن له صـلة

بل حتى وهي "عروس" ال حتظى بتلك املنحة:

باختبار مدى صـالحية العـروس لالشـتغال وقـدرهتا
عىل البـذل ،بـل وتطويعهـا للعمـل مـن ِقبـل األرسة

وبينام هي مستمتعة إذا بصوت أنثوي حاقد يستحثها

اجلديد التي انضمت إليها حديث ًا .وهـذا يـدل عـىل أن

من وراء جدارها الطيني :قومي (يا عروس) أسفي

قــوة املــرأة وقــدرهتا عــىل العمــل واملشــاركة مســألة

الدِّ من" (الزهراين ،موسى ،1431 ،ص.)26

جوهرية يف البيئات الريفية ،حتظى بأولوية يف االهتامم.

"قامت ترمم زينتها املعطوبة وجتدد أهداب عينيها،

()3

وفـــيام الرجـــل "العـــريس" منهمـــك بطقـــوس

ثمة أمر آخر يدل عـىل أن وجـود املـرأة يف البيئـات

االحتفـــاالت واســـتقبال املهنئـــني يف األيـــام األوىل

الزراعية مرهتن بقيامها بالكدح واالشـتغال ،وهـو أهنـا

لزواجه ،فإن "العروس" تبـدو خـالف ذلـك ،فمنـذ

تتعرض ،يف بعـض األحيـان ،إىل حالـة مـن اإلقصـاء

الصباح األول هلـا "عتىل العتروس أن تصتحب نستاء

التعسفي أو التهميش ،وذلـك يف حـال وجـود إصـابة

الدار والقريبات بقربتها املطوية اجلديدة إىل البئتر منت

متنعهــا مــن االســتمرار يف العمــل بكفــاءة ،أو يف حــال

ظهتورهن .ويقعتدن
الفجر اضو إلحضار املتاء عتىل
ّ

إرضا ا عـن مزاولـة األعـامل .فالزوجـة التـي كانـت
تنهض بكل املهام داخـل البيـت وخارجـه ،ويف كفـاءة

(" )3الدِّ من" هي خملفات احليوانات ،يقومون بنقلها إىل
املزرعة.

عالية ،وطاقة مذهلة عندما تعرضـت لعـارض "ا تتل
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توازهنا ..سقط الريداء الستا ن عتىل ذراعهتا وكتفهتا.

إذا ما كان حصوهلا عليه سيؤثر يف خدمتها وإنتاجيتها.

منه عىل اضا رغتم حماولتهتا إبعتادهم .كتان

فـ "حليمة" الفتاة الوحيدةُ ،علقت حياهتا باخلدمـة يف

جزا ها أهنا مهملة و " بلتة" وليستت "ستنعة" ..مل

البيت ،ورعي الغنم يف اخلارج ،وذلك منذ وفاة أمهـا،

خيففوا ما هبا ..بل لقد زوجوه فوقها"(الغامدي ،مـريم،

وأخيهــا .وعنــدما فكــرت ذات يــوم يف االلتحــاق

 ،1988ص.)52-51

باملدرســة يف القريــة قــرر أبوه ـا أن ينزعهــا بتعســو

تناثر بع

كام أن الزوجة "مسـتورة" هـدّ ها التعـب مـن كثـرة

وجــربوت مــن بــني مقاعــد الطالبــات؛ ألنــه رأى أن

العمل يف البيت خلدمة زوجها وأهله وضيوفه "حتى إذا

خدمتها له ورسحاهنا بالغنم أوىل من االلتفات لشـأهنا

ما ّ
كل ساعدي وتعبتت ،مل يرمحنتي متن لستانه ويتده..

بالتعليم .خرجت "حليمة" مرغمة وهي تقول ألبيهـا

ركضت إىل اري الدار وقتد مللتت متن تلت احليتاة

حزينة ،خائبة ،حمبطـة "جئتت إىل غنمت "(الكـرت،

وقررت أال أعتودّ ..
أيتل برأسته ونتاداين :استمعي يتا
ُ

 ،1419ص.)16

رقتتاء ،واهلل لتتن تعتتودي إن رجتتت إال ستتحب ًا عتتىل

وربام ال ُيكتفى بإنتاجيتها وكدحها وحدها ،بـل ال

وجهتت "(الغامــدي ،نــورة ،1996 ،ص )60ظلــت

بد من ضامن إنتاجية نسلها ،لذلك ،كانت املرأة تطلـق

مهملــة ،وم يفكــر الــزوج يف إعادهتــا إكرام ـ ًا خلــدمتها

يف بعــض األرس إذا كانــت عــاقر ًا (حطــب،1976 ،

ووفائهــا ،وحاجــة أوالدهــا هلــا .وعنــدما يئســت مــن

ص .)157مما يدعم هذه الصورة ،أن املرأة قد توصو

اسرتجاعه هلـا ،اضـطرت مكرهـة أن ال حتنـث يمينـه،

باحلمق ،وقد يلتصق ا هذا الوصو حتى تنـادى بـه،

وتعلقت بذنب ثـور "فستحبني متن أو القريتة حتتى

وذلك إذا ما اعرتاها اعتالل يف قدرهتا عىل إدارة شـأن

آ رهتتا ستتحب ًا عتتىل وجهتتي وظهتتري وعتتىل الرمضتتاء

بيتها (مرشي ،1993 ،ص.)466-461

والشوك .يف ظهر حتار ويف شتهر رمضتان"(الغامـدي،

إن قدرية الكدح وما تبذله املرأة الريفيـة مـن عنـاء

نورة ،1996 ،ص )61وعادت إىل البيت وإىل الكـدح

أمر شائع إىل حد ما بني نساء القرى ،خاصة ،كام أشري،

املنهك من جديد.

ممن ال ينتمـني إىل مسـتوى معييشـ واقتصـادي رفيـع

وإذا ما اصطدمت مسألة اخلدمة والكدح بـاحلقوق

ّ
ولعـل مـا
يغنيهن عـن اخلدمـة واإلسـهام يف العمـل،
َّ

الشخصية ،فإن املرأة (أو الفتاة) قد جترب عىل ترك حقها

عربت عنه "رشيدة" إحدى شخصـيات روايـة "أيـام
ّ
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اإلنسان السبعة" للكاتب عبد احلكيم قاسم ما يفصـح

"حليمتتة تستتو أغنامهتتا  ..ترينتتي  ..الشتتمس تصتتب

عن مسألة توق املرأة الريفية للراحـة التـي حتظـى ـا

هتواء بتارد ًا ...نستي ًام
اضشجار ذهب ًا ..تصب الصخور،
ً

املرأة يف املدينة ،حتى يتاح هلـا العنايـة بنفسـها أكثـر":

يطوي احلقو  ،يطوي التتال ( ،والطترفني) تستتيق ..

يلبستونا ويرحيونتا ،وإحنتا نبقتتى أحستن متن نستتوان

تتمطى ،تستند إىل اجلبل ،تتوسده ً
متكأ ..حينتو عليهتا..

ينطا"(بدر ،1971 ،ص .)207 ،206

الطترفني  ..القريتة والستتحاب ،التوادي  ..عيتون املتتاء
الزجاجية  ...تنساب ألق ًا يف عيون حليمتة  ..تنستاب يف

حالة من السعادة
العمة سارة" :كنّا نعمل مع الرجا  ،هنيتا هلتم
تقول َّ

عيتون الريتنم  ...حليمتتة  ..غنمهتا الثلجيتة وأ ريتتات
قليالت كالعنرب ( "....املريض ،1431،ص.)99

الب ت ور ونح ِّ ت هلتتم الطعتتاا ،ونستتاعدهم يف احلصتتاد

لقد أملح حديث جون فيلبي أو "عبد اهلل فيلبي"

والرعتتي واالحتطتتاب ،وغتتري ذل ت متتن اضعتتام التتتي

كن هيتفن
إىل تلك احلالة من البهجة عند النساء ،حني َّ

تناسبنا .كنّا نترى احلامستة يف عيتوهنم عنتدما نشتاركهم

منشدات يف فرح ونشوة خالل االشتغال بسحب املاء

ونرى الفرح يف نتربات أصتوابم .نبتارهيم أحيانت ًا ،متن

من البئر ،عىل الرغم مما يف املكان من خطورةـ ومن

ينتهي أوالً؟ فنقسم الزرع إىل قستمني ،قستم لنتا وقستم

حاجة رفعة املاء إىل قوة " ...هك ا بت

بنات ونساء

للرجا  ،نتبتارى أ ّينتا ينتهتي أوالً"(السـعدون،2011 ،

ياا املفعامت باحليوية والقوة( "...نص مذكور سابق ًا؛

ص.)21

فيلبي ،2001 ،ص.)39

عىل الرغم مـن ممـا يكتنـو حيـاة املـرأة يف البيئـات

إن الشعور ،أحيان ًا ،بحالة من السعادة عند املرأة

الزراعية من مشقة العمل واالشتغال نتيجة ما تسـتدعيه

الريفية ،أمر بدهي ،ناتج عن التلقائية يف العمل ،وعن

ظروف املكان ،مما سـبقت اإلشـارة إليـه ،إال أن بعـض

االنتامء لألرس الصغرية وقوة العالقات ،والشعور باحلامية

النصوص القصصية أملحت إىل حالة مـن السـعادة قـد

عرب عنه
واألمن كام هي جمتمعات القرية .األمان الذي ّ

تنتــاب املــرأة هنــاك ،ناجتــة عــن إنتاجيتهــا ،وشــعورها

"ريلكه" يف رسالته" :هل تعلمني أين حني أكون يف

باإلسهام والرشاكة ،وربام ممارسـتها العمـل يف األمكنـة

املدينة أشعر باتوف من العواص

بالليل .إذ تبدو يل

الفســيحة ،حيــث عنــاق الشــمس ،واهلــواء ،والطبيعــة

بشمو ها الكوين وكأهنا ال ترانا .ولكنها ترى بيت ًا وحيد ًا
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يف الري  .متضنه ه ه العاصفة بأذرعها وتعلمه كي

عىل خلق عام زائو تغيب عنه التلقائيـة ،وتشـيع فيـه

يواجه الصعوبات"(باشالر ،2000 ،ص.)64

املصــلحة واملنفعــة ،حيــث تكــون األفعــال مقصــودة

لقد حتدث تونيز  )1935 -1855( Tonnesعن

والقدرات مدروسة بعد تفكري .وهذه اإلرادة تشيع يف

فكرة االغرتاب النفيس والشعور بالضياع ،املنبثقة عن

املجتمع الكبري ،بحيث يصبح اإلنسان ،عىل حد تعبـري

تفكك العالقات األولية يف جمتمعات املدينة الكبرية،

تونيز ،كأنه يف وطن غريـب ،فكـل فـرد يعـيش لذاتـه

بوصفها ظاهرة حتمية تنشأ من حتول املجتمع اإلنساين

وليس من أجل اخلري املشرتك ،ليس هناك عالقة قائمة

من سمة العالقات املبارشة إىل غري املبارشة ،مما ينتج

عىل تبادل املصالح والتنـافس ،وكـل قيمـة هـي جمـرد

عنها ضياع الفرد ،وانفصاله عن الوحدات االجتامعية،

"ســلعة" ختضــع لقــانون البيــع والرشــاء (إســكندر،

التي كانت توفر له من قبل احلامية واألمن والسالم

 ،1988ص .)258-257إن وحدة العمـل املشـرتك

(إسكندر ،1988 ،ص .)256وهو خالل ذلك يفرق

الذي حتظى به املرأة مع أرسهتا يف املجتمعات الزراعية

بني نوعني من اإلرادة ،يطلق عليهام :اإلرادة العضوية،

تشعرها باألمان ،بوحدة املصري ،عـىل خـالف عالقـة

واإلرادة املنعكسة.

املصلحة القائمة يف جمتمعات املدينة.

"اإلرادة العضوية" هـي اإلرادة الفطريـة األصـيلة

ويشــري دوركــايم Durkheim

إىل مــا يعــرف بـــ

عند اإلنسان ،وهي التي تعرب عن التلقائية وعن احليوية

"األنومي" ) (Anomieأي حتلل املعايري ،أو فقداهنا .وهو

يف احليــاة ،وهــي مصــدر كــل خلــق وإبــداع أصــيل

ناتج عن التحول من املجتمعات األوليـة الصـغرية ،إىل

لإلنسان .وتعـرب هـذه اإلرادة عـن نفسـها يف البهجـة

املجتمعات الثانويـة املعقـدة .وهـو مـرض تعـاين منـه

والسعادة ،والذاكرة .وهلا جذورها املمتـدة الراسـخة.

املجتمعات املدنية ،تصاحبه حالة من القلق واالكتئـاب

وتسود يف املجتمـع املحـيل الصـغري الـذي يقـوم عـىل

وعدم الشعور بالسعادة ،و ينتج يف بعض حاالته بسبب

النسـب كالقريــة ،أو املكـان كاجليــــرة ،أو الصــداقة،

أن "النشاا" أو العمل يف املجتمعات األولية الصـغرية

وهي أبـــرز ما تكــون يف جمتمع القريـة واملجتمعات

كالقرى واألرياف يتسم بالعمل املريض ،فمصالح الفرد

الصـــغرية األخـــرى (إســـكندر ،1988 ،ص-256

يف هذه البيئات تتفق يف الغالب مع مصالح اجلامعة ،بينام

 .)257وتتمثل "اإلرادة املنعكسة" يف قـدرة اإلنسـان

يف املدينة خيضـع نشـاا الفـرد عـادة ملصـالح اجلامعـة،
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ويصبح الفرد حينها واقع ًا حتت هيمنة "التبعيـة"(شـتا،

حيتاج إىل رقعة فيزيقية يعيش فيها ،بل يميل كذلك إىل

 ،1993ص  )84-80ويرجــع زيميــل  Simmelهــذا

البحث لنفسه عن رقعة من األرض يرضب فيها

الشــعور بالوحــدة و التعاســة إىل تعــدد أدوار الفــرد يف

بجذوره وتتأصل فيها هويته .ومن هنا كان ارتباا

جمتمعات املدينة ،مما أفقده فرديته ومتيـزه ،وأدى بالتـايل

البحث عن اهلوية بالبحث عن املكان"(إبراهيم ،د.ت،

إىل ضــياع اإلنســان وســط زحــام اجلامعــات الكبــرية

ص .)140فإنه من البدهي أن يكون للمرأة القرو ّية

املعقدة(إسكندر ،1988 ،ص .)267عىل خـالف دور

إحساس متفرد بالذات ،بالوجود .وكانت تنويعات

األفراد املحدد والتلقائي يف البيئات الزراعية ،املحصـور

املكان "حقل" "وادي" "مرعى" " البئر" واتساعها

يف األرض والرعي والسقاية ،وأمـور أخـرى هلـا صـلة

أحيان ًا ،سبب ًا يف الشعور بالراحة .فكام يؤكد باشالر

بوحدة الرشاكة واإلنتاجية.

Bachelard

إن ثمة تشا ًا هائ ً
ال بني اتساع فضاء املكان

وربام كان من أسباب ذلك ما يتمثل يف الشعور

الداخيل لإلنسان وعمقه  .فمن خالل اتساع هذا املكان

بحالة من السعادة لدى املرأة القروية ،وهو إحساسها

يتم التعبري عن التوتر الداخيل للشخصية .إن اهلروب

القوي باملكان ،وبتنقالته وتنويعاته ،وبكل مفرداته،

بالذات إىل مكان كهذا ليس جمرد هروب إىل مكان

التي شكلت نسيج ًا من العالقة واأللفة بينهام .هلذا

فسيح ،إنام هو تكنيك سيكولوجي يتيح للشخصية أن

كان حضور مفردات البيئة طاغي ًا يف القصص ،مؤثر ًا

تكون يف مكان آخر يف مقدوره أن يسد الطريق عن

يف املشهد (احلقل ،الوادي ،البئر ،اضمطار ،الفأس،

القوى ،التي حتاول أن تسجننا يف الـ "هنا" ،فالوجود

القربة ،اتبز ،التنور ،قهوة البن ،احلطب ،البقر،

يتحقق من خالل كون الشخصية يف مكان آخر غري

اضغناا )...فكانت بالنسبة إىل املرأة "حيوات" داخل

ذلك الذي يراد سجنها فيه ،واملكان الفسيح هو عادة

حياة صاخبة باإلنتاجية والديمومة واحلركة ،خت ّلقت

صديق الوجود (باشالر ،2000 ،ص.)188 ،186
إن كدح املرأة القروية حتى يف داخل بيتها وقيامهـا

منها محيمية االنتامء.
وإذا كان وجود الفرد"ال يتحقق إال من خالل

بجميع األدوار "ابتدأت أمي إيقاعها اليومي ..حبتات

عالقته باملكان ،وإنه عىل قدر إحساس اإلنسان بأنه

التتبن الستتا نة بتترس يف "املهتتراس" احلجتتري"...

اإلنسان ال

(الغامدي ،مريم ،1988 ،ص )23يكسبها حالة مـن

مرتبط باملكان ،يكون إحساسه

بذاته…
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الشعور بأن بيتها هو شخصها ،تتصل فيه بكل كياهنـا،

الغالب ،حضورها التنميطي مرتبط ًا بتجربتها االنفعالية،

متاما مثلام هو "العش" الذي تبنيـه (العصـفورة) بكـل

التي تتقمص فيها املرأة (البطلة) دور املجني عليه،

طاقتها وجهدها ،فيغدو "البيت هو شخص العصفور

املض َطهد؛ تتحدث ،وترتافع ،وحتاكم ،أكثر مما "تفعل"

بالذات ،إنه شكله وجهده املبارش ،وأستطيع القول إنه

(عىل غرار املرأة يف القرية) وحديثها ذاك ال يكاد يتجاوز

معاناته" (باشالر ،2000 ،ص.)108

أسلوب البكائيات أو االنثياالت الشاعرية ،وأحاديث

وألن املكان "ال يظهر إالَّ من خالل وجهة نظر

النفس املرتادة ملستويات تيار الوعي .يف كثري من

شخصية تعيش فيه وخترتقه ،وليس لديه استقالل إزاء

عربت عام يعرف بـــ"جتربة املرأة" ضمن
القصص التي َّ

الشخص الذي يندرج فيه" (بحراوي،1990 ،

ما يمكن إدراجه حتت مفهوم "الكتابة النسوية

ص )32فإنه م يكن لتلك األمكنة القروية من حضور

.Writing Feminist

مستقل يف املشهد القصيص ما م تقم املرأة الريفية

()4

( )4خيتلو مفهوم كتابة النساء  Women’s Writingعن مفهوم

باخرتاقها بالكدح واالشتغال والتأثري ،فوجدت

الكتابة النسوية

األماكن يف القصص حيث توجد املرأة.

تعبري ًا عن وجهة نظره ّن بشتى املوضوعات ،سواء كانت هذه

إن املتتبع للنصوص القصصية التي جسدت احلضور
الطاغي للمرأة القرو ّية ،يف مقدوره مالحظة أن جممل

Feminist Writing

فاألول يعني ما تكتبه النساء

الكتابة عن النساء ،أو عن الرجال أو عن أي موضوع آخر ،املهم
أن يكون املامرس لفعل الكتابة امرأة .أما الثاين فيعني الكتابة من
وجهة نظر نسوية سواء كانت الكتابة مـن إبداع امرأة ،أو من

صور "املرأة" يف القصص ،سوا ًء بوصفها هي املحرك

إبداع الرجل ،وإن كان الغالب هو أن تكون من إبداع املرأة ألن

املضموين ،أو كانت الصورة عابرة ،فإهنا جتيء يف الغالب

وجهة النظر تلك متثلها( .الظاهر ،رضا :غرفة فرجينيا وولو:

متلبسة بحالة اشتغال وكدح "تب ر"" ،مصد"" ،ممل

دراسة يف كتابة النساء( ،دمشق :دار املدى )2001 ،ص.)10

القربة"" ،تطحن"" ،ترعى املاشية"" ،نبز" ....أي أهنا
"تفعل" أكثر من كوهنا "مكي" أو "تبوح" .هذا املشهد

وبشأن بروز سمة االنثياالت الشاعرية ،والبكائيات يف كتابة
النساء يمكن الرجوع إىل نامذج من القصص التي حتقق هذه احلالة
يف كتاب العباس ،حممد :حداثة مؤجلة (كتاب الرياض)

يمثل قلب ًا للحالة املألوفة لصورة املرأة يف القصة يف

(الرياض :مؤسسة الياممة الصحفية ،ع – 59نوفمرب )1998

جمتمعات لعلها املدينة ،حيث يتم ،كثريا ،توظيو النص

مقال "قصص النساء :ذوات مقموعة تنرسد حكايا ،ص ص 49

القصيص كمنرب للمرافعات احلقوقية ،فيجيء ،يف

–  .93وكتاب املويش ،ساملة :احلريم الثقايف :بني الثابت
واملتحول (الرياض :دار املفردات.)2004 ،

جملة جامعة امللك سعود ،م ،25اآلداب ( ،)2الرياض (2013م1434/هـ)
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الريامدي ،نورة .عفو ًا..ال زلت أحلم .بريوت:

بالنسبة للمرأة يف البيئات الزراعيـة ،سـوا ًء كـان قـدر ًا

املؤسسة العربية للدراسات والنرش.1995 ،

حمتوم ًا غري منصـو يف بعـض األحيـان ،أو حالـة مـن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السعادة والرشـاكة احلقيقيـة يف الوجـود ،فـاملرأة قـد

ــــــــ .هتواء .القاهرة :دار رشقيات.1996 ،

استطاعت أن تفرض حضورها الفعيل الكثيو بتأديـة

الكرت ،ععان .فضة .جدة :مطابع مؤسسة املدينة

دور البطولة؛ منتجة ،ومسامهة ،وكادحة ،ألهنا حتيـا يف

للصحافة "دار العلم".1419 ،

بيئتها "بيئـة االسـتقرار" الريفيـة الزراعيـة؛ وجودهـا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلقيقي.

ـــــــــــــــ .سطور رسو َّيـــة .الباحة :النادي
األديب.1430 ،
قائمة املصادر واملراجع

مرشي ،عبد العزيز .بوح السنابل .الطائو :النادي

أوالً :املصادر (املجموعات القصصية)

األديب .1987 ،من كتاب اآلثار الكاملة (عبد العزيز

ععان ،عبد اهلل سعيد .بنت الوادي .الرياض :مطابع

مرشي) مج ،1املجموعات القصصية .إعداد أصدقاء

اجليش.1389 ،

عبد العزيز مرشي.

الدوحيي ،أمحد .قالت فجرها .الرياض :نادي القصة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السعودي ،اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .أحوال الديار.

.2000

جدة :النادي الثقايف األديب ،1993 ،كتاب اآلثار

الزهراين ،عائشة .القاع .الباحة :النادي األديب،

الكاملة (عبد العزيز مرشي) مج ،1املجموعات

.1431

القصصية .إعداد أصدقاء عبد العزيز مرشي.

الزهرين ،موسى سعيد .أرسار .الباحة :النادي األديب،

املري ،الد .ضيو العتمة .الباحة :النادي األديب،

.1431

.1431

الريامدي ،مريم .أحبك ولكن .جدة :النادي األديب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثقايف.1988 ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثاني ًا :املراجع

اجلات ،محد .يف رساة غامد وزهران :نصوص،

إبراهيم ،نبيلة .فن القص يف النظرية والتطبيق.

مشاهدات ،انطباعات .الرياض :منشورات دار الياممة

القاهرة :مكتبة غريب ،د.ت.

للبحث والرتمجة والنرش ،1971 ،سلسة نصوص

أبو الد ،فوزية عبد اهلل" .عالقة التغري االجتامعي

وأبحاث جغرافية وتارخيية عن جزيرة العرب (.)14

بموقع املرأة من اإلنتاج الزراعي يف منطقة عسري".

حطب ،زهري .تطور بنى األرسة العربية واجلذور

رسالة ماجستري" .تطوطة" ،قسم الدراسات

التارخيية واالجتامعية لقضاياها املعارصة .بريوت:

االجتامعية ،كلية اآلداب  -جامعة امللك سعود،

معهد اإلنامء العريب.1976 ،

1405هـ.

حطب ،زهري؛ مكي ،عباس .الطاقات النسائية العربية:

إدريس ،يوس  .احلرام (رواية) .بغداد :دار احلرية

قراءة حتليلية ألوضاعها الديمغرافية واالجتامعية

للطباعة ،دائرة الشؤون الثقافية والنرش.1984 ،

والتنظيمية وألحواهلا الشخصية .بريوت :معهد اإلنامء

إسكندر ،نبيل .االغرتاب وأزمة اإلنسان املعارص.

العريب.1987 ،

اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية.1988 ،

حسن ،حسن عيل .الريو دراسة جمتمعية ريفية

باشالر ،غاستون .مجاليات املكان .ا .5ترمجة غالب

مبسطة .اإلسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث،

هلسا .بريوت :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش

.1982

والتوزيع.2000 ،

احليدري ،إبراهيم .النظام األبوي وإشكالية اجلنس

بحراوي ،حسن .بنية الشكل الروائي (الفضاء – الزمن

عند العرب .بريوت :دار الساقي.2003 ،

–

الشخصية) .الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب،

داا ،مل " .املرأة  ...يف املجتع الريفي" .صحيفة

.1990

الثورة ،يومية سياسية( .اإلثنني )2008/7/28

بدر ،عبد املحسن يه .الروائي واألرض .القاهرة:

دمشق :مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنرش.

اهليئة املرصية العامة للتأليو والنرش.1971 ،

داغر ،فيوليت .املرأة واألرسة يف املجتمعات العربية

توما ،توفيق .الريو أرض وجمتمع .لبنان :الرشكة

(سلسلة براعم) .دمشق :األهايل للنرش والتوزيع،

الرشقية للمطبوعات ،د.ت.

دمشق :املؤسسة العربية األوربية للنرش ،أوراب،

جملة جامعة امللك سعود ،م ،25اآلداب ( ،)2الرياض (2013م1434/هـ)
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اللجنة العربية حلقوق اإلنسان.2004 ،

جملة البحرين الثقافية .ع( ،)66أكتوبر (69 .)2011

دولة ،سليم .الثقافة ..اجلنسوية الثقافية :الذكر واألنثى

– .88

ولعبة املهد .حلب :مركز اإلنامء احلضاري.1999 ،

فيلبي ،هاري سانت جون (عبد اهلل فيلبي) .بنات سبأ:

السعدون ،عبد اهلل .عشت سعيد ًا من الدراجة إىل

رحلة يف جنوب اجلزيرة العربية مع ملحق عن النقوش

الطائرة .ا .3بريوت – الدار البضاء :املركز الثقايف

من إعداد أ .ف .ل .بيستون .تعريب يوسو تتار

العريب.2011 ،

األمني .الرياض :مكتبة العبيكان.2001 ،

سامرة ،هنى .املرأة العربية .بريوت :دار املرأة العربية ـ

ملحادين ،عبد احلميد .جدلية املكان والزمان واإلنسان

مكتبة املعارة.1993 ،

يف الرواية اخلليجية .بريوت :املؤسسة العربية

شتا ،السيد عيل .نظرية االغرتاب من منظور علم

للدراسات والنرش.2001 ،

االجتامع .اإلسكندرية :مؤسسة شباب اجلامعة،

املويش ،ساملة .احلريم الثقايف بني الثابت واملتحول.

.1993

الرياض :دار املفردات.2004 ،

الطنويب ،حممد عمر .املرأة الريفية العربية.

وهبة ،مراد (حمرر) .أبحاث الندوة الدولية عن املرأة

اإلسكندرية :مطبعة اإلشعاع الفنية.2001 ،

الريفية والتنمية .الفجالة-القاهرة :دار وهدان للطباعة

ال اهر ،رضا .غرفة فرجينيا وولو :دراسة يف كتابة

والنرش 4 – 1 ،ديسمرب 1980 ،ـ مركز بحوث الرشق

النساء .دمشق :دار املدى.2001 ،

األوسط ،جامعة عني شمس.

العباس ،حممد .حداثة مؤجلة (كتاب الرياب).
الرياض :مؤسسة الياممة الصحفية ،ع( ،)59نوفمرب
.1998

الرينويش ،راشد .املرأة بني القرآن الكريم وواقع
املسلمني .جدة – دمشق :مركز الراية للتنمية الفكرية،
.2005
الفردان ،أمينة" ،املجتمع القروي وفرتة ما قبل النفط"
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