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 الواقع االجتامعّي يف قصص سهام العبودي

 دراسة حتليلية

 فطيم أمحد دناور

  الطائف، جامعة قسم اللغة العربية، كلية اآلداب نقد املساعد،الأستاذ األدب و

 هـ(12/11/1441، وقبل للنرش يف هـ1/4/1441)قدم للنرش يف 

 

يعرب األديب عن جمتمعه تعبرًيا يعكس نظرته هلذا املجتمع وما ينبغي أن يكون عليه، مدعوًما بعمق  :البحث ملخص

ورهافة احلس ومدفوًعا بالغرية واالنتامء. ومتتلك القصة بنوعيها القصرية والقصرية جًدا مقومات االستجابة النظر 

للتحوالت االجتامعية الرسيعة لإلنسان املعارص، استثمرهتا الكاتبة سهام العبودي للتعبري عن جمتمعها وقضاياه جزًءا 

 من رسالتها األدبية.

هذا ما تناولته الدراسة وفق منهج اجتامعي حتلييل لنامذج خمتارة من قصصها، متت عىل ثالثة حماور: تناول املحور      

األول العالقات االجتامعية بمجريي الصداقة وعالقة الرجل باملرأة، فبني حرص القاصة عىل إبراز قيم الصداقة 

الت املجتمع وأمراضه املادية والقولية، وأظهر سعي الكاتبة إىل رفع وتبني قضية املرأة. ووقف املحور الثاين عىل مشك

قيمة اإلنسان مقابل املادة، وحثها عىل ختليص املجتمع من األمراض القولية، أما املحور الثالث فتناول الرصاعات 

ًة. وعملت الدراسة املجتمعية التي حيركها الزمن والبيئة، وأبرز حرص القاصة عىل تقبل اآلخر املختلف جياًل وبيئ

عىل حتليل النصوص حتلياًل اجتامعًيا ملوضوعاهتا وأبرز عنارصها الفنية، وأوصت الباحثة باستمرار هذا النهج من 

 .الدراسة لتشكيل رؤية اجتامعية عامة لدى كتاب القصة القصرية
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Abstract.: The writer typically depicts his society using expressions that reflect his vision of that society and what 

it should be, supported by far-sightedness and tenderness and driven by jealousy and sense of belonging. The story 
(with its both types, short and very short), has elements of the response to the rapid social transformations of the 

modern man. All those elements are invested by the author, Siham Al-Aboudi to express her society and its related 

issues as a part of her literary mission. 
This is what the study has dealt with according to a social analytical approach to   some selected models of Al-

Aboudi’s stories. The study has focused on three aspects: The first aspect dealt with the social relations in 

friendship and the relationship between men and women; showing the author's interest to highlight the value of 
friendship and adopting women related issues. The second aspect dealt with the social problems related to verbal 

and financial issues as well as illustrating the author’s attempt to enhance the value of human versus material and 

stimulating this value to get rid of other verbal diseases. Whereas, the third aspect dealt with the societal conflicts 
that are driven by time and surroundings, and highlighted the keenness of the author to accept others who belong 

to different generations and surroundings. The study has included a social discourse analysis of its themes and its 

most important artistic elements. Finally, the researcher recommended a constant use of this approach to form a 
general social vision of short story writers 

Keywords: reality, social, Siham Al-Aboudi, stories, problems. 
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 مقدمة

ملسو هيلع هللا ىلص احلمُد هللِ وكفى والصالُة والسالُم عىل نبّيه املصطفى 

 ... وبعد 

تقّدم القصة القصرية والقصرية جًدا رؤيًة اجتامعيًة بعيًدا 

عن جفاف التنظري وصخب التوجيه، ويمتلك هذا النوع من 

األدب مقومات التأثري والديمومة ومواكبة التطورات 

احلضارية واالجتامعية، وهو يعمل عىل تثبيت أركانه وتطوير 

ئ يف عنارصه وتقاناته، ليقف عىل مستوى ثقة وفهم القار

 القضايا التي يعرب عنها.

وعكست نصوص القاصة الواقع االجتامعي واضعًة 

يدها عىل كثري من مشكالت املجتمع وجروحه، وفًقا لرؤية 

تبنتها، وبنتها عىل قيم هذا املجتمع ومبادئه، ساعدها عىل 

ذلك إمكانيات هذا الفن، وقدرته عىل التحّول ليصري نًصا 

لقراءة والبحث، فهو حمرٌض ثقايٌف، معرفًيا دافًعا ملزيد من ا

ُيسهم يف تشكيل ثقافة املتلقي عرب تناصاته ورموزه وقراءاته 

(. واستكاماًل لدور 91، ص: 9111للواقع )احلسني،

الكاتب، عملت هذه الدراسة عىل قراءة وحتليل تلك 

القصص، فالقراءة املنتجة تكمل عملية اإلبداع بام تظهره من 

اءات النص، وتسهم يف إعادة جوانب خفية، تيضء فض

 إنتاجه.

وانحرست الدراسة يف القصص التي تعرب عن 

موضوعات ذات ُبعد اجتامعي، بعد قراءة استقصائية 

خيط "و "اهلجرة الرسية إىل األشياء"ملجموعاهتا الثالث: 

وهي املجموعات املنشورة  "ظل الفراغ"و  "ضوء يستدق 

علم الباحثة،  للقاصة حتى تاريخ كتابة هذا البحث حسب

التي نرشهتا عىل موقع اجلزيرة  "البلكونة"إضافة إىل قصة 

 االلكرتوين.

ويستمد هذا البحث أمهيته من رضورة دراسة الفنون 

األدبية املحدثة وتبيان أثرها عىل املجتمع واحلياة، ولذا فهو 

 يسعى لتحقيق األهداف التالية:

أديب، يربز القيمة األدبية لقصص الكاتبة -اهلدف األول

 يف ضوء ما وصل إليه هذا الفن من تطورات.  

ثقايف، يسهم يف نرش وتعزيز قراءة هذا النوع -وأما الثاين

من األدب والتعريف بالقاصة وأعامهلا وتوثيقها يف الذاكرة 

 الثقافية.

كام  فهو تربوي، يربز القيم االجتامعية _وأما الثالث

صورهتا الكاتبة وحيض عىل تبنيها، ويبني السلبيات لتجنبها أو 

 معاجلتها أو التخلص منها.  

وحظَي هذا النوع األديب بدراسات كثرية تنظرًيا وتقعيًدا 

وحتقيًبا؛ بعضها يتعلق بدراسة القصة القصرية )ق ق ج( يف 

الوطن العريب عامة، أو يف اململكة العربية السعودية خاصة، 

عضها يتعلق بأعامل القاصة نفسها. فمن الكتب واألبحاث وب

 التي تناولت القصة القصرية عموًما وهي كثرية منها:  

دهشة القص: القصة القصرية جًدا يف اململكة العربية -

( خلالد اليوسف، وهي دراسة ببليومرتية 1291السعودية )

 بليوغرافية للقصة القصرية جًدا يف اململكة.

فنية يف القصة القصرية يف اململكة العربية االجتاهات ال-

( ملسعد بن عيد العطوي، وهي دراسة 1226السعودية )

 نقدية فنية حتليلية.

( ألمحد 9111القصة القصرية جًدا مقاربة حتليلية )-

 جاسم احلسني، وهي دراسة تأصيلية تنظريية لفن )ق ق ج(.

( 9114)جًدا من أجل تقنية جديدة للقصة القصرية -

ل محداوي، وهو مقاربة ميكرورسدية للقصة القصرية جلمي

 جًدا، مع تطبيقات عىل نامذج هلذا الفن.

 أما األبحاث التي نرشت عن أعامل القاصة نفسها فمنها: 

القصة القصرية جًدا ركناها وخصائصها اجلاملية: -

( لدوش فالح 9115)العبودي دراسة يف نصوص سهام 

م تناول أركان وخصائص القصة  الدورسي، وهو بحث حمكَّ

 القصرية يف أعامل سهام العبودي. 

 ومنها مقاالت عن قصص الكاتبة واجتاهاهتا الفنية: 

)مؤسسة الياممة  "9سهام العبودي بنت الرياض " -

 ( لفاطمة القرين. 9116الصحفية، 

ة اجلزيرة )خيط ضوء يستدق( بانوراما رسدية )جريد-

 ( لعبد احلفيظ الشمري.9119الثقافية، 

اهلجرة الرسية إىل "قصة الشخصية، قراءة يف جمموعة -

لألديبة سهام العبودي )جريدة اجلزيرة الثقافية،  "األشياء

 ( لدوش فالح الدورسي.9115)

ومل تتناول هذه الدراسات املضمون االجتامعي للقصة 

ب علم الكاتبة( وهو القصرية جًدا عند سهام العبودي )حس

ما قامت به هذه الدراسة استكاماًل لعمل الكاتبة، وبحث هذا 
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املوضوع يف قصصها، فالعبء امللقى عىل عاتق النقاد هو 

)ستولينيتز، ب. ت، ص: وضع جسور بني املجتمع والفنون 

663). 

وُقسمت الدراسة اىل ثالثة مباحث، مثلت ثالثة جماالت 

نصوصها، ُمهد هلا بمقدمة  جمتمعية عكستها القاصة يف

 ومتهيد، وتلتها خامتة، وثبت للمراجع:

وأما املقدمة ففيها أمهية البحث ودوافعه، وما سبقه من -

دراسات، وهيكله، واملنهج الذي اتبعه، والصعوبات، 

 والتوصية. 

، "الواقع االجتامعي"تبعها متهيد، تناول مصطلح -

نشأهتا، عوامل  والتعريف بالقصة القصرية والقصرية جًدا:

انتشارها يف اململكة العربية السعودية، وأبرز خصائصها، 

 والتعريف بالكاتبة وأهم إنجازاهتا. 

فتناول العالقات املجتمعية من -وأما املبحث األول

خالل جمريي الصداقة وعالقة الرجل باملرأة، فناقش الصداقة 

بني بني الصغار برباءهتا وعفويتها وحنوها، كام وقف عليها 

األصدقاء الكبار هبواجسها وتقلبات قيمها أو ثباهتا، وعرض 

فأبرز بعض -كام قدمتها النصوص-لعالقة الرجل باملرأة 

أزماهتا وتيهها من جحود وفراق، ووهم وخداع، وبني خلَلها 

يف ضعف املرأة وحتكم الرجل هبا، فاستنتج املبحث أن 

داقة، لبعثها يف القاصة مالت إىل جتسيم القيم اإلجيابية يف الص

 النفوس، وانحازت للمرأة يف مواجهتها للرجل.    

املشكالت االجتامعية بوجهها -وتناول املبحث الثاين 

النفيس، وآثارها السلبية -الوظيفي والروحي-املادي

وإمكانية جتاوزها أو تطويعها لصالح الفرد. ووقف املبحث 

وأثرها عىل األمراض االجتامعية بوجهها السلوكي الفعيل 

عىل مسرية للمجتمع وتطوره، ووجهها القويل بأشكاله وما 

 تقوم به من نخر جلسده، وتأثري عىل نفسية أفراده.

فُخصص للرصاعات املجتمعية يف -وأما املبحث الثالث

حيكمهام -قصص العبودي، فصنفها إىل ثالثة: األول والثاين

ومن يف الزمن، ومها رصاع املايض واحلارض، واآلباء واألبناء 

حكمهم يف البيئة الواحدة، فأبرز البحث بعض وجوه هذه 

الرصاع وأحوال الغالب واملغلوب فيها، وبني حنني القاصة 

إىل دفء الزمن املايض وحنوه، واعتداهلا يف رصاع اآلباء 

فتحكمه البيئة املكانية، متمثاًل -واألبناء. وأما الرصاع الثالث

ّينت الدراسة تقّبل يف االختالف املكاين واحلضاري، وب

الكاتبة لآلخر، وحّضها عىل امتصاص معطيات احلضارات 

 األخرى. 

 وأما اخلامتة فأمجلت النتائج التي توصلت إليها الدراسة.  

واتبع البحث املنهج االجتامعي التحلييل، مع االستعانة 

ببعض األدوات اإلجرائية اخلاصة بالدراسة الرسدية يف 

د الباحثة يف توظيفها لتلك األدوات معاجلة النصوص، وال جت

حرًجا إيامًنا منها بتعالق وتداخل املناهج يف صورة تكاملية، 

يمكن من خالهلا كشف مغاليق النصوص واستجالء بناها 

 العميقة.

وتأسيًسا عىل ما سبق؛ تم تصنيف قضايا املجتمع إىل 

ثالثة حقول، ثم صنفت كل ظاهرة وفق احلقل املناسب هلا، 

وصفها وحتليلها الستخراج معطياهتا االجتامعية، وبعًضا وتم 

 من قيمها الفنية.

وتويص الباحثة بتطبيق هذه الدراسة عىل أعامل كتاب 

آخرين من القصة بنوعيها القصرية والقصرية جدا، لتصوير 

املجتمع كام انعكس يف أعامهلم بغية توحيد الرؤى والنهوض 

 باملجتمع املحيل والعريب. 

 يل التوفيق.واهلل و

 
 

 متهيد:

لغوًيا، نجد أن  "الواقع االجتامعي"بالوقوف عىل معنى 

: احلاصل واحلادث، وهو عكس اخليال، "واقع"معنى 

، 9118)عمر، هو الوضع الفعيل  "الوضع الواقعي"و

صفة ما هو متعلق بحياة الناس  "اجتامعي"، و (9489ص:

مجاعة من الناس، يف املجتمع، أو صفة احلالة النامجة عن حياة 

وبطبيعة  (9، ص: 1284)عبد النور،  ما عدا النظام السيايس

،  وهو اجلامعة التي "املجتمع"احلال يعيش الناس يف نظام 

تغري دائام خصائصها االجتامعيــة بإنتاج و سائل التغيري، مع 

علمهــا باهلدف الذي تسعـــى إليه وراء هـــذا التغيري، 

ليس جمرد جمموعة من األفراد، بل هو فاملجتمع تبًعا هلذا 

)بن نبي،  تنظيم معني ذو طابع إنساين، يتم طبًقا لنظام معني

 .(15، ص: 1285

باحلياة االجتامعية، منذ  "القصة القصرية"وارتبطت 

ظهورها يف منتصف القرن التاسع عرش يف روسيا لتنترش يف 
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إىل املرشق أوربا والواليات املتحدة األمريكية، قبل أن تصل 

إلحداث شعور لدى القارئ بأن ما "العريب. وسعى هذا الفن 

تتناوله هو جزء من احلياة الواقعية، وهي تتطلب اإلجياز 

واالنتقال الرسيع يف املواقف، وإبراز املالمح املعربة بوضوح، 

وتقتيض كتابتها اطالًعا واسًعا ومهارة خاصة ال يتيرسان إال 

 (.31، ص:1284)عبد النور، "للموهوبني

وانبثق عنها القصة القصرية جًدا )ق ق ج( التي ظهرت 

يف منتصف القرن العرشين استجابة ملجموعة من الظروف 

االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية املعقدة 

املتشابكة، التي أقلقت اإلنسان، إضافًة إىل ما يتطلبه عرص 

 وكيًفا. وتبلور الرسعة من قراءة النصوص القصرية جًدا كاًم 

 هذا الفن بداية يف العراق والشام، ثم ازدهر يف املغرب العريب

. ويتميز هذا الفن بخاصيتني (15، ص:9114)محداوي، 

قصة أوال وقصرية ثانًيا،  "رئيستني: احلكاية والِقرص، فهي 

بمعنى أهنا تنتمي للقّص حدًثا وحكايًة وتشويًقا ونمًوا 

كًرا واقتصاًدا ولغًة، وتقنيات وروًحا، وتنتمي للتكثيف ف

 (.11، ص:9111)احلسني،  "وخصائص..

وواكبت القصة القصرية هنضة اململكة العربية السعودية 

ه، إذ عمل األدباء عىل استثامر هذا الفن 1351فيام يقارب 

لتنمية النهضة ونرش الوعي، واستوعب كتاهبا األوائل 

وظيفها توظيًفا التجارب العربية والعاملية، وبادروا إىل ت

. وتأخرت عنها (14-13، ص: 1226)العطوي،  اجتامعًيا

)ق ق ج( حتى أخريات القرن العرشين، بعد أن قطعت 

مراحل عدة حتى انتهت إىل الريادة، حيث أصبحت فنًا 

متكامل القواعد واخلصائص الفنية، وهي املرحلة التي تنتمي 

 إليها نصوص القاصة سهام العبودي. 

دي أديبة وباحثة وأكاديمية من اململكة وسهام العبو

العربية السعودية، ارتبط اسمها بكتابة القصة القصرية 

(، 9112والقصرية جدا، وصدر هلا جمموعات: ظل الفراغ )

(، واهلجرة الرسية إىل األشياء 9115وخيط ضوء يستدق )

(. وهلا العديد من الدراسات والقراءات النقدية منها 9115)

( وقراءة يف رواية غواصو األحقاف 9118فة )انتباهات األل

(. 9112قراءات سيميائية )-(، وبالغة الشاشة9116)

ومتيزت بالعديد من األنشطة اإلبداعية يف الساحة الثقافية 

 .(1) واخلليجيةالسعودية 

وعاجلت العبودي يف قصصها املوضوعات ذات البعد 

اإلنساين والفكري واالجتامعي. وعربت فيها عن اإلنسان 

البسيط بعيًدا عن األرستقراطيات والربجوازيات، فنزلت إىل 

األزقة، ودخلت البيوت واستمعت إىل يف الشوارع، وجالت 

-أصوات الناس. ووقفت عىل موضوعات التي تناوهلا غريها

ت عىل وعي بذلك كام اتضح يف قراءاهتا لـ)خماض و كان

لكنها جتنبت التكرار من خالل  -(9)الصمت واألقنعة(

االنزياح يف التناول والطرح واملعاجلة. فتناولت املجتمع برؤية 

. ولعلها املثقف الواعي لدوره يف توجيه وإصالح جمتمعه

االجتامعية،  Barbaris Pierreبذلك مثلت نظرية )باربريس( 

األدب ظاهرة اجتامعية، وأن األديب ال ينتج  "التي ترى أن 

أدًبا لنفسه، وإنام ينتجه ملجتمعه، منذ اللحظة التي يفكر فيها 

، 9119)قطوس،  "بالكتابة، إىل أن يامرسها وينتهي منها

 .(65ص:

 

 عالقات جمتمعية:-املبحث األول

تربط بني يقوم املجتمع عىل نسيج معقد من العالقات، 

مكوناته أفراًدا ومجاعات، وُتبنى هذه العالقات عىل أسس 

متينة وصحيحة، فتحُسن نتائجها، أو تقوم عىل قواعد ضعيفة 

وتتم العالقات من وخاطئة، فينعكس ذلك عىل أفراده. 

. بني األفراد بعضهم communicationخالل وسائل اتصال 

ت واجلامعات، ببعض أو بني أفراد اجلامعات، أو بني اجلامعا

)حبيب وهي فن رفيع ُيبنى عىل أسس اجتامعية وسيكولوجية 

. ويمكن تقسيم العالقات التي تناولتها (19، ب.ت، ص:

 ، وعالقة الرجل باملرأة.القاصة إىل نوعني: الصداقة

 

                                                           
 ."صالون السهام الثقايف"ينظر صفحة األديبة  (1)

إذا كنا يف عرص ما بعد "تقول الكاتبة معلقة عىل قصص نجاة خياط:  (9)

األلفية الثانية، نعالج القضايا ذاهتا: تكافؤ الزوجني، واإلكراه يف الزواج، 

وأحقية املرأة يف العمل الرشيف، إذا كنا نقرأ القصص السابقة ونجدها 

ري عىل مدى تنطبق عىل هذا الواقع، فهل نحاكم الواقع اجلامد الذي مل يغ

أكثر من مخسني عاما؟ أم نشيد بحيوية نصوص الكاتبة بخلودها، الذي 

 .(54م، ص: 9118)العبودي،  "جيعلها قابلة لإلسقاط عرب امتداد الزمن
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تناولت العبودي الصداقة بني األطفال يف  الصداقة:-أ

عىل العالقة  "نضوج"، فوقفت يف "بتلة"و  "نضوج"قصتي 

الطفولية الربيئة بام حتمله من صدق وإخالص وتسامح، قبل 

أن ُتبث فيها سموم احلياة، إذ صورت األطفال يف تعاوهنم 

واقتسامهم ألبسط متطلبات العيش وألّذها عندهم، ولعلها 

د أعىل مراتب الصداقة، وهي التشارك يف كّل ما جتّس بذلك 

أُيدِخل  "يمتلكه املرء، ويف هذا سأل أحد التابعني أصحابه 

أحُدكم يده يف كّم صاحبه، فيأخذ حاجته من الدراهم؟ قالوا: 

. (44، ص: 1228)التوحيدي،  "ال، قال: فلستم إًذا بإخوان

ران، وصورت القاصة خالفاهتم يف اللعب وما يعقبها من غف

يقطع طريق األضغان وجيتثها من القلوب. وربام رمزت 

، وهي حركة تعني "عقد اخلنارص"القاصة إىل التصالح بـ

فّض اخلصومة ونبذ اخلالف وصفاء القلوب، لكن هذه 

العالقات الصافية ال تستمر بعد البلوغ، إذ تتغري األهواء 

واألفكار، وتتدخل املصالح واألولويات، ولذا فإن 

م ستنمو وال ينمو معها خُلق التسامح والغفران: أجساده

 (19ب، ص:  9112)العبودي، : "نضوج"

عىل اقتسام -مراًرا –األصدقاء الصغار الذين تعاهدوا 

علبة املرشوبات الغازية مًعا، وعىل عقد خنارصهم الصغرية 

كلَّام انتهى هبم طريق اللعبة إىل خصومة، كرُبوا ونمْت يف 

 أجسادهم أشياء كثرية، ليس بينها خنارص لينة جتيد التصالح!

وغالًبا ما تكون املشاركة بني األطفال ترصًفا متباداًل؛ 

من شاركه قباًل، وهناك احتامل كبري مثاًل يف أن  فالطفل يشارك

يقدم الطفل حلواه ألقرانه، إذا كانوا قد أرشكوه قباًل يف 

. هذه الترصفات (19، ص: 1224)فوسرت، حلواهم 

 اإلجيابية ترتاجع أو تنتهي يف البلوغ. 

ويف الطفولة أيًضا )مرحلة الرباءة واللعب( يمكن أن 

ت الكبار، وهي ظاهرة يمكن يقوم الطفل بمهام ومسؤوليا

أن توجد يف كثري من البيوت، التي تعاين من ظروف اجتامعية 

 "بتلة"معينة كانفصال األبوين أو الُيتم أو الفقر. ظهر ذلك يف 

حيث صورة الطفلة الكبرية  (24أ، ص:  9115)العبودي، 

كانت حياهتا يف ببيت "املختلفة عن قريناهتا حجاًم ودوًرا، إذ 

قد وّطنتها عىل القيام -يًدا عن أبوهيا املنفصلنيبع–جدها 

بأشياء، نرى أمهاتنا يقمن هبا، ختيط، وترتق الثياب، تكنس 

  "الساحة، وترتب جملس جّدها كل عرص خارج البيت...

ويمكن أن يضيع الطفل يف مثل هذه احلاالت يف متاهات 

احلياة، وخاصة عندما يكون ذكًرا، لكّن النص قدم نموذًجا 

، نموذًجا مسامًلا ومستسلاًم للظروف، وهي طفلة تقوم آخر

فترسح شعرها "بدور األم لعًبا وواقًعا مع صديقتها الصغرية، 

ومتسح بقايا احلليب من عىل جانبي فِمها، أو تزاحم الطالبات 

عند نافذة املقصف، لتحرض هلا طعامها، أو تكافئها عىل 

ان األم بإفراغ ، فتعوض ما فقدته من حن"نجاحها هناية العام

كانت لدى بتلة عاطفة "حناهنا عىل صديقتها، تقول البطلة : 

كّل  "أمومة فياضة، وكنت أنا املجرى املثايل الذي تدفقت فيه

هذا حتى تصل القصة إىل املنعطف الذي تأخذ فيه شكاًل 

تراجيدًيا، فتحدث املأساة التي الزالت حتدث يف كثري من 

 املجتمع السعودي بسبب وإن خفت كثرًيا يف-املجتمعات

وهو الزواج املبكر، عىل حساب الدراسة،  -ازدياد الوعي

كانت "فتفقد البطلة صديقتها، إذ غابت عن املدرسة فجأة، و

الفتيات يتهامسن ويضحكن، حني أخربهتن إحدى معارف 

بتلة أهنا قد تزوجت خالل إجازة الصيف، وأهنا قد تركت 

نتائج الزواج املبكر من وجهة ، وتصور القصة "الدراسة هنائيًا

نظر الطفلة، وهي ترتب بخياهلا الربيء تفاصيل عامل 

صديقتها اجلديد بتصوير الكاظم لغيظه املغلوب عىل أمره، 

وبدت البطلة متقبلة للواقع، لكن نربة احلزن واحلرسة تظهر 

مل يكن حزين صاخًبا، مل أشُك، ومل "خلف كلامهتا يف قوهلا: 

أخطط الفراغ الذي  -بيني وبني نفيس- أبِك، وإنام ظللُت 

. وتنتهي القصة دون أن تعرف البطلة أو "خّلفه غياب بتلة

 (1)"زاوية رؤية"نعرف أخبار بتلة، ذلك ألن القاصة اختذت 

( subjectifبـالرسد الذايت ) "تشوماتشفسكي"ُعرفت عند 

وفيه نتتبع احلكي من خالل عني البطلة، فتكون معرفة 

الراوي عىل قدر معرفة الشخصية احلكائية، فال يقدم 

معلومات أو تفسريات، إال أن تكون الشخصية نفسها قد 

 (.49-46، ص: 9115)حلمداين ،  توصلت إليها

وجسدت القاصة عالقة الصداقة يف مرحلة النضوج يف 

 9115)العبودي،  "خلسة". ويف "إيثار"و "خلسة"قصتني: 

تبحر الكاتبة يف متاهات النفس اإلنسانية  (59ب، ص: 

                                                           

إننا "( بقوله: point de vue( زاوية الرؤية )Boothيعرف بوث ) (1)

مسألة تقنية "متفقون مجيًعا عىل أن زاوية الرؤية، هي بمعنى من املعاين 

 (46، ص: 9115)حلمداين ،  "ووسيلة من الوسائل لبلوغ غايات طوحة
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قض مضاجع أشياء مل ُيعتد "متحليًة بجرأة تعمل عىل: 

االقرتاب منها، فهي حتمل جتديًدا وخروًجا عن املألوف، 

وهي كرس بطريقة ما حللَزنة، وانزياح من السلب إىل اإلجياب، 

، فتدخل (46، ص: 9111حلسني، )ا "وعالمة حتول مضيئة

مع النفس يف مكاشفة، حتررها من كربيائها، وتضعها أمام 

 عيوهبا.

وهي حتكي قصة بطل حياول االطالع عىل دفرت     

مذكرات صديقه الغائب، ليعرف رأيه فيه برصاحة، سلوكه 

االعرتاف ضمنًيا بوجود هذه -هذا ينطوي عىل أمرين: األول

ة وانزياح عن املألوف، يتطلب العيوب، وهذا كرس للعاد

شجاعة وموضوعية، يدرك البطل أمهيتها. وهو يعي أن 

حتول بكامله إىل مرآة تظهرين مبعوًجا عند خارصيت "صاحبه 

بعرض شارع، أو مستدّقا عند جبهتي كعمود النّور أسفل 

 . "البناية

عني " فهو الثقة برأي هذا الصديق، فـله-وأما الثاين

ء، هو جييد فلسفة األمور، وتفتيتها، حساسة جتاه كّل يش

وكان البطل ، "ودحرجة الفكرة فوق كّل أرض تفسري حمتملة

يسعى الكتشاف نفسه ال ألنه ال يعي ذاته، ولكن ألن العجالة 

جتعله يرتكب محاقات، تسجل يف ذاكرة اآلخرين وحيتفظون 

هبا، ويغفل هو عنها، ثم إن اإلنسان قد يظن نفسه عىل حال 

خرون عىل حال خمتلفة، ولذا لو استطاع الوصول إىل ويراه اآل

صورته يف اذهاهنم لتمّكن من تصحيح كثري من االعوجاج 

يف شخصه. ولكن كيف سيصل إىل تلك الصورة ودوهنا 

 عوائق، ليست املجامالت وخصوصية الرأي والذاتية بأقلها؟

يستمد طاقته من "وتستثمر القاصة احلوار الداخيل الذي 

وي عىل تسجيل اجلّو الباطني لشخصياته، وهي قدرة الرا

تؤدي حدًثا معينًا، حتى يستطيع الراوي استنباط الذات 

ورصد ومضات الوعي وتدفقاته إزاء أي موقف من احلياة 

 (119، ص:1229)احلسني،  "استدعاًء أو تصويًرا أو تركيًبا

فتصور رصاع البطل مع نفسه، متأرجًحا بني الفضيلة 

عىل لسانه معربًة عن فكرة إحلاح الفضول والفضول، تقول 

مر وقت بدا "مع إغراء وجود الدفرت يف غياب صاحبه: 

مضاعًفا ألن حرارة جويف أصبحت متور يف املكان، وتسّخن 

كّل يشء قابل لقبض احلرارة والتمّدد، وأنا ال أزال أقبض 

ولكن يعلو صوت الفضيلة، فام سيقوم  "عىل دفرت املذّكرات

وتسري  ،"واضح خليانة لن يغفرها يل يوًما قصد"به هو: 

القصة عىل هذا النحو، حتى ُيقطع مونولوج البطل بدخول 

يقذف علبة مرشوب غازي بارد يف يده،  "رشيد"الصديق 

وحيكي له أخبار يومه. يف هناية مفتوحة عىل التأويالت، 

مل ينتبه إىل دفرت املذكرات يف يد صاحبه.  "رشيد"ُترجح أن 

تبة أرادت أن تكافئ البطل عىل حسن خلقه، وكأن الكا

قبل وقوع املصيبة، منترصة للصداقة قيمًة  "رشيد"فأظهرت 

 وعالقًة اجتامعيًة إنسانيًة.

 "إيثار "وتظهر قدسية الصداقة يف أعىل جتلياهتا يف قصة 

إذ تبذل النفس يف سبيل الصديق أو الرفيق )اآلخر( من خالل 

ن املوت إال مكان يتسع قصة جنود حمارصين، وال ملجأ م

لواحد، فيرّص كلٌّ منهم عىل عدم دخوله والبقاء مع أصدقائه 

 حتى املوت:

  (13ب، ص:  9112)العبودي،  (إيثار)                        

كان املخبأ يتَّسع جلسٍد واحد أرّص كلُّ واحد منهم أنه لن 

 يكون جسده!

اح قلب مسؤول حرص اخلسائر حريته فوق أجسادهم صب

اليوم التايل قبل أن جيمعهم يف ذيل قائمته الطويلة: ثالثة 

 جنود قتىل، وخمبٌأ فارغ!

وربام تعذرت قراءة النص، دون أن تستوقف الذهن فكرة 

أو مع قوله تعاىل:  (1)التفاعل النيص مع قصة إيثار الصحابة

 {2احلرش: }َوُيْؤثُِروَن َعىَل َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة }

 وذلك عن طريق االمتصاص أو ما يسمى بالتناص الذايت

إذ تالشى النص األول  "تناص النفي"أو  (9112)غريب، 

يف النص الثاين وذاب فيه، فال وجود أللفاظ أّي من النصني 

الفكرة يف القصة، فأحالتنا  الديني أو التارخيي، ولكن ُبعثت

تعالقت هبام بالتفاعل النيص،  خارجها،هذه الفكرة إىل نصني 

وهو انفتاح للداللة إىل خارج النص ال للوصول إىل ذلك 

النص)نص القرآن أو قصة الصحابة(، بل لبعثه وصنع عالقة 

وشائجية بني النص الغائب واحلارض، لذا فالتفاعل النيص 

فية، تعول كثرًيا عىل متلقيها عرب تفتيح بصورة ما تقنية ثقا

                                                           

يروى أنه يف غزوة الريموك رُصع جمموعة من املجاهدين املسلمني ِمن  (1)

لامَّ قربت إىل أحدهم نظر اجلراح فاستسقوا ماء، فجيء إليهم برشبة ماء، ف

إليه اآلخر، فقال: ادفعها إليه. فلام ُدفَِعت إليه نظر إليه اآلخر، فقال: 

حتى ماتوا مجيًعا، ومل -ِمن واحد إىل واحد-ادفعها إليه. فتدافعوها كلُّهم 

 .(15م، ص 1221)ابن كثري، يرشهبا أحد منهم 
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)احلسني، مداركه إىل عدد من األمور وحثه عىل قراءهتا جمدًدا 

 .(61، ص: 9111

 

وتناولت القاصة العالقة  العالقة بني الرجل واملرأة:-ب

بني الرجل واملرأة، وما يتخللها من مشكالت أو يعلق هبا من 

حمصورة يف مؤسسة أوهام، وقد تكون عالقة الرجل واملرأة 

األرسة، التي ُتبنى عىل الزواج، الذي يمثل خلية املجتمع 

فالزواج يعترب عالقة اجتامعية جوهرية، وهو من "الصغرية، 

الناحية التارخيية يعدُّ أول عقدة يف شبكة العالقات، التي تتيح 

، 1285)بن نبي،  "ملجتمع معني أن يؤدي نشاطه املشرتك

ج عالقات: احلب، التوافق (، وترتبط بالزوا42ص: 

الزوجي، اخلالفات، الطالق.. وهي موضوعات تكرر تناوهلا 

عرب التاريخ األديب، بيد أن اجلديد يف )ق ق ج( وعند العبودي 

عىل وجه اخلصوص هو زاوية التناول، إذ ختتار موقًعا يعرب 

عن حّس واٍع، يف ومضة هادئة ُتقتنص فيها حلظة حتمل ثيامت 

ها العبودي من وجوه عدة: اجلحود، وجفاف كثرية. تناولت

العاطفة، وضعف املرأة أمام الرجل، وتسلط الرجل وحتكمه 

باملرأة، وهي ثيامت تلمز إىل الفكر )البطريركي/ النظام 

األبوي(، الذي الزال متجذرا يف املجتمع، ويعمد إىل تقويض 

 املرأة وحتجيم دورها.

الن البطلة تقدم الكاتبة صورة خذ "رِشاك"ففي قصة  

رغم عطائها، وهي حالة قد تنطبق عىل العالقات اإلنسانية 

عامة، حني ُيقابل احلامس بالربود والرغبة بالرفض، لكنها 

حني تدخل بني الرجل واملرأة تكون إصابتها بمقتل: 

  (2ب، ص:  9112)العبودي،  "رِشاك"

 اتَّسعبسطْت رابعُة احلبل لنا     فوصلنا احلبَل منها ما 

 (1)سويد بن أيب كاهل 

كثرية كانت حباهلا املمتدة دون اصطفاء، ممتدة أكثر مما 

يمكن لروٍح أن تتوزع، ولقلٍب أن يفيض، حني اتسعت رقعة 

 التخيّل، وغادر الواصلون حباهلا، اختنقت يف رِشاكها.

                                                           

 اجلاهلية،عاش يف  سويد بن أيب كاهل بن حارثة، شاعر مقدم خمرضم (1)

هـ، قرنه اجلمحي بعنرتة، 61عاش إىل ما بعد سنة  اإلسالم،وعّمر يف 

وقرنه أبو عبيدة بطرفة واحلارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم، وكان أبوه 

 .(121)املفضل الضبي، ب،ت، ص: سويد شاعرا أيضا 

 "سويد بن أيب كاهل"بدأت الكاتبة قصتها ببيت الشاعر 

الذي عرب فيه عن  (121 )املفضل الضبي، ب،ت، ص:

ربام لتنقل القارئ إىل عهد كانت فيه  "رابعة"غبطته بوصل 

املرأة مرغوبة، وتكفيها اإلشارة حتى يقبل الرجل نحوها 

ممتنًّا، مقابل ذلك عرضت القاصة احلالة املعارصة يف تفاعل 

عكيس بني النصني، يقدم النص األول تكريم املرأة بالتجاوب 

ويقدم النص الثاين خذالهنا وجحود  مع رغبتها بالوصل،

عطائها، ثم صدمتها واختناقها بمشاعرها، مسخرة بذلك 

من خالل االقتباس املبارش  "التناص"الدرجة القصوى من 

 .(999، ص: 1221)فضل،  لبيت الشاعر

ويف حالة معاكسة، تظهر املرأة وهي ُتِعدُّ لفراق طوعي 

ت من شجاعة وحتمّي مع نصفها اآلخر، وهتيئ ما استطاع

)العبودي، : "جفاف"ورباطة جأش، تقول الكاتبة يف 

 (91ب، ص:9112

نت حياهتا بأكوام  كان افرتاقهام حتاًم؛ فتهيأت لغيابه: موَّ

 طارٍئ، ولعربٍة هائلٍة حمتملِة 
ٍ
مناديل، كانت تِعدُّ نفسها لبكاء

 االنفراط، لكنّه حني غاب غارْت كلُّ مياهها!

هو بطل هذه القصة، يطلبه قد يكون احلزن املتوقع 

احلنني، والشوق، واضطراب التغيري، َبَله والندم أحيانا. ولذا 

خالفا -تم استعداد البطلة النفيس له، لكن املفاجأة أنه 

مل يأِت، وعربت القاصة عن ذلك بجفاف دموعها، -للمعتاد

التي ربام نفَذت يف أيام معاناهتا معه، أو ألن جفاًفا رضب 

، وهو ما يعيدنا ن يصيب نبَع دموعهامشاعرها قبل أ

بالرضورة إىل عتبِة العنوان الذي أجادت الكاتبة يف اختياره 

وهي وفق حتديدات )جريار  "الوصفية"حمققة بذلك الوظيفة 

 . (89، ص: 9118)بلعابد،  جينت( تعد أهم وظائفه

فكان العنوان الباب إىل عامل النص، وإىل حالة البطلة  

يصعب الولوج إىل ذلك العامل دون تأمل السيكولوجية، إذ 

 هذا العنوان، الذي يعني عىل فهم األلغاز فيه.

وتزخر احلياة االجتامعية بأشكاٍل للعالقة بني الرجل 

واملرأة، فحيثام ُوجد اجلنسان تشكلت عالقة ما: احرتام، 

أخّوة، صداقة، غرام...أو وهم، ورصدت العبودي أحد 

طرف عالقة مع نفسه بمعزل  أشكال ذلك الوهم، حيث َيبني

ا وراء خياالته، ففي   "وهم"عن الطرف اآلخر منجرًّ

تقع عني البطلة عىل رجل  (91ب، ص:  9112)العبودي، 
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كان يؤرّش هلا من النافذة يف البناية املقابلة، جيمع ذراعيه كام "

ما حّرك خياهلا  "لو كان هيدهد طفاًل، بسبابته جتاهها بإرصار

أخذهتا أحالمها بعيًدا، رأت نفسها، "ية فـ وحساسيتها الفطر

وصغرًيا هتدهده، وزوًجا ستذكر يوًما أنه كان يرسل أمنياته 

لكن الدهشة  "هلا من النافذة املقابلة يف شكل رمز خمترص

عندما ختتم القصة خامتة مأساوية، فيتكّشف الستار عىل 

صوت ارتطام رضيع العائلة التي تسكن فوقها عىل "

 ."الرصيف

لعل خيال البطلة مل يكن له أن يرسح عىل هذا النحو و

لوال وجود استعداٍد ملثل هذه اجلوالت، فام كانت لتتخيل 

ذلك، لوال أهنا تنتظر فارس أحالمها، الذي قد يمتطي النافذة 

 عوًضا عن الفرس.. هو عامل الفتاة احلامل القلق املنتظر. 

اًما، مل وكل هذه اخلياالت التي بدت وكأهنا استغرقت أي

تأخذ إال حلظاٍت امتدت من اقرتاب الطفل من احلافة إىل 

السقوط املُفجع، وهذا تكثيف زماين ضغط سياًل من 

التخيالت يف حلظات، كام حيصل يف األحالم حيث تتغري 

إننا نفهم ": (9114) الوكيلمقادير الزمان، وفيه يقول 

هو  الزمن، ليس بوصفه حركة خطية تنشد االكتامل، بقدر ما

جمموعة عالقات متشظية حلظية ومتالشية وليست غائية. هذا 

يمّكن القصة القصرية أن تضمن فلسفتها اخلاصة عن الزمن، 

وتضمره يف شكلها ليعكس بالغتها التي تقوم عىل الكثافة 

. ثم تأيت حلظة الصحوة الصاعقة "والدقة والرؤية املجهرية

كارثية الواقع.  لتخرج البطلة والقارئ من جاذبية احللم إىل

كارثة كان يمكن جتنبها لوال ذلك الوهم، وتقف املقابلة 

الضدية هنا بني احلياة واملوت، بني حياة طفل هيدهد له بني 

ذراعي أمه، وموت طفل قىض بواحدٍة من أكثر الطرق 

 مأساوية.

وقد يتبادل الطرفان املشاعر ويعيشان متعتها، لكن 

املرأة ضعيفة مستلبة اإلرادة العالقة مل تؤسس عىل التكافؤ؛ ف

 مقابل رجل متحكم متسلط، كام يف 

 (33ب، ص:  9112)العبودي،  "عالقة"

كانت تتبعثُر يف حرضته، ينحلُّ جأُشها املربوط فجأة، 

وكان يسُهل عليه بعد ذلك أن يشّكلها يف جماله مثل مغناطيٍس 

 متغطرس.

 صورة نمطية للرجل الرشقي املهيمن، تنقاد له املرأة

طواعية، ولعلها طواعية ظاهرية فهي حمكومة بسيطرة 

، ألهنا وصلت درجة من العشق وصفها ابن مشاعرها املرهفة

ومن عجيب ما يقع يف املحّب طاعة "بالقول:  )ب، ت(حزم 

املحبوب ملحبوبه، ورصفه طباعه قرًسا إىل طباع من 

(. لكن هذا االنصياع والطواعية قابلها 49)ص:"حيبه

استغالل وحتكم من الطرف األخر. يف إشارة من الكاتبة إىل 

 قسوة وجالفة الرجل الرشقي.

عرية، حكت الكاتبة قصتها بلغة عالية الرتكيز والش

جسدت فيها مشاعر املرأة بصور حمسوسة، ولعل ما صور 

احلدث تصويًرا مبهًرا، هو االنزياح اللغوي املؤدي إىل التعبري 

اإلحيائي، فاخترص تكثيف التعبري حاالت التسليم والطواعية 

للمرأة يف ترصفها جتاه من حتب، وقدمت الشعرية املوقف 

 "رباط جأشها تتبعثر، ينحل"بصور جمازية، يف قوهلا: 

 . "يشكلها مثل مغناطيس"و

وقد يصل األمر بالرجل املتسلط أن يسبب هلا آالًما 

بكالمه الكاذب دون أن تدرك، وربام أدركت ورضيت، كام 

كلُّ إدمان يف احلياة، يدرك املدمن أرضاره، لكنه ال يستطيع 

ب،  9112)العبودي، : "كذبك حلو"اإلقالع عنه، تقول يف 

 (58ص: 

بني كلامته وسّكرها الذي كان هيزم جهاَز -يوًما-ط مل ترب

القياس بأرقاٍم عديدة. كان األمر خارًجا عن حدود املنطقيَّة: 

كل -التي تشتاق إليها أكثر من أي يشء–أن تسّبب هلا كلامته 

 هذه اآلالم!

-نيابة عنها–مل تدرك أنَّ دمها كان حيلو أكثر، كلَّام تذوق 

 طعم أكاذيبه!

فيحيله إىل أغنية  "التناص"عنوان يصادر القارئ ومن ال

التي تعرب عن شغف املرأة بالكلمة اجلميلة  (1) "كذبك حلو"

لكن القصة صورت مفارقة غريبة: ، وحتى لو كانت كذًبا

وهي أن متعة البطلة بسامع أكاذيب الرجل كان يتسبب بآالم 

أن )ارتفاع السكر(، ومل تدرك األنثى هذه احلقيقة، يف حني 

الرجل كان يدرك هذا ويمعن فيه، غري آبه بام يسببه هلا من 

أمراض العاشق حتت باب  )ب، ت( وتناول ابن حزم آالم.

                                                           

 أغنية للمطربة فريوز. (1)
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فرأى أنه البدَّ لكّل حمّب صادق املودِة ممنوع الوصِل  "الضنى"

  (.119ص:) "من أن يؤول إىل حد السقام والضنى والنحول

تناول هذا املبحث العالقات املجتمعية كام حكتها 

الصداقة والصديق، فصورهتا -العبودي وفق جمريني: األول

عالقًة بريئًة عفويًة، يغذهيا احلنّو واملحبة والشعور باملسؤولية 

جتاه اآلخر، قبل أن يكرب الصغار، وتتغري املصالح 

واألولويات، وغارت القاصة يف دهاليز الصديق فصورت 

لرصاع النفيس بني الفضول واإلخالص واألمانة منترصة ا

لألمانة. وتناولت الصداقة بني الزمالء يف أجّل قيمها 

 )اإليثار( ويف أعىل مراتبه حيث تبذل النفس لينجو الصديق. 

فهو: عالقة -كام عكسته-وأما املجرى الثاين للعالقات 

اللحظات الرجل باملرأة: فكانت املرأة القوية املتأهبة ألصعب 

)الفراق(، واملرأة الوامهة احلاملة الغارقة يف خياهلا حتى 

الكارثة، ومل تنَس القاصة أن تغطي سطوَة الرجل الرشقّي 

 فصورته متحكاًم باألنثى، متسبًبا ومستمتًعا بآالمها. 

 

 مشكالت وأمراض جمتمعية: -املبحث الثاين

لكل جمتمع مشكالته وأمراضه وأزماته، تقوى أو تضعف 

بعكس قوة ذلك املجتمع، واملشكالت تعني خروج الفرد أو 

األفراد عن املتعارف عليه من العادات والتقاليد واألعراف 

هي التي قد تظهر يف مجيع "والسلوك، فاملشكلة املجتمعية: 

املجتمعات بغض النظر عن املكان، وذلك كاملسائل املتعلقة 

ريها من باألرسة والزواج والضبط االجتامعي والقيم وغ

 "األمور التي تتصل بالدعائم األساسية للحياة االجتامعية

 (.13)غيث، ب،ت، ص: 

أما األمراض االجتامعية فهي سلوك سلبي هّدام وغري  

سوي يرض بأفراد املجتمع وحيّد من قدرهتم عىل ممارسة 

حياهتم ممارسًة سليمًة. وهي درجة من االنحراف عن قيم 

صل حّد اجلريمة واالنحالل، ذلك املجتمع وعاداته، ال ت

)غيث، ب،ت، ص:  الذي يمكن أن يقّض أركان املجتمع

، بل املراد تلك العادات والسلوكيات التي تؤثر عىل (91

 األخالق والقيم والسلوك تأثرًيا سلبًيا ينخرها من الداخل.

تناولت القاصة بعض أوجه املشكالت  املشكالت:-أ

املجتمعية ما تعلق منها بظروف العمل ومتطلبات احلياة 

املادية، أو ما اختص باحلياة اليومية وظروفها النفسية. ومما 

تعلق بظروف العمل واملال، تناولت الترسيح من الوظيفة، 

 والفقر، والتخمة املادية عىل حساب الفقر النفيس.

رت حالة املوظف الذي ينظم حياته صو "ترسيح"ففي  

وفق الوظيفة حتى إذا تعرض خلسارهتا انقلب عامله رأًسا عىل 

 (99ب، ص:  9112)العبودي،  "ترسيح"عقب: 

 استدعاه مديُره إىل مكتبه للنقاش حول موضوع )صغري(

 كان أمًرا صغرًيا تعثَّر به عاملُه الكبري!

الصغري( الذي مفارقة نفسية بني ما توقعه وبني )املوضوع 

استدعاه ألجله مديره، وهو فقدان عمله، الذي رتب حياته 

عليه. ويكاد القارئ يتحسس تلك الصدمة التي أصيب هبا 

املوظف، فام ُوضع يف احلسبان ال يرقى إىل درجة الترسيح، 

لكن الرياح جاءت بغري ما تشتهي نفسه. ويوشك املرء أن 

تب املدير: البطالة، يتخيل ما دار يف ذهنه، وهو خارج من مك

 البحث عن عمل، مطالب حياته وأرسته بعد اآلن.

كل هذا وغريه كثري يمكن أن يقال عن مثل هذه احلالة يف  

املجتمع، اخترصته الكاتبة بعنوان ومجلتني، فكان التكثيف 

الذي وظفته الكاتبة يف إذابة العنارص واملكونات املتناقضة 

لصدمة( وجعلِها يف كّل واحٍد، واملتباينة )التفاؤل، الفضول، ا

، ص: 1223أو بؤرٍة واحدٍة، تلمُع كالربق اخلاطف )اليايف، 

(، وكان للعنوان دور مركزي يف حّل لغز النص وتوجيه 913

أحداث احلكي، فلوال العنوان ملا عرف القارئ املوضوع 

 الذي تعثر به عامل البطل.

دأت القصة وأما اجلملتان فهام البداية واخلامتة، فام إن ب

حتى انتهت بصدمة، وسط ذهول وخيبة للبطل واملتلقي مًعا، 

فلم يكْد يلملم املتلقي فضوله يف املقدمة، حتى صدمته 

اخلامتة، فحققتا املهمة املنوطة هبام يف أن يفتحا كثرًيا من 

األبواب املغلقة، إذ لكل نص بداية وقفلة، لكن هاهنا 

ث تساهم القفلة يف يتصفان بيشء من السحر واجلاذبية، حي

)احلسني، حتقيق اإلدهاش الناتج عن إمتام املفارقة أو املفاجأة 

. فحّركت البداية الفضول، وحققت (65، ص: 9111

 القفلة اإلدهاش وفتحت باب التأويل. 

وتناولت قصص العبودي الفقر، وما يسببه من آثار عىل 

 األطفال خاصة يف: 

 (43ب، ص:  9112)العبودي،  :"تدبري"
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ه أنَّ اإلنساَن ال يمكن أن حيصَل عىل كّل يشء  أقنعته أمُّ

يف وقٍت واحد؛ فكان حيصُل عىل ثوب العيد فقط، ويضحي 

بام مجعه من مال املعايدة، كي يضمن احلصول عىل ثوب 

 جديد لعيد العام القادم!

وجتيد الكاتبة استخدام املفارقة لعبًة عقليًة، تعرب عن أحد 

ط العقيل، عىل الرغم من أهنا تشكل من أرقى أنواع النشا

)إلياس،  اسرتاتيجية يف اإلحباط والالمباالة وخيبة األمل

ييِش بمعاين احِلنكة  "تدبري". فالعنوان (154، ص:9111

وحسن الترصف، ولكن بعد الولوج يف عامل النص، ينسلُّ 

شعور مرارٍة واخزٍة إىل الذات، فكيف يكون التدبرُي من هذا 

ويصل إىل هذه الدرجة؟! ثم ما شعور األم  العقل الغّض،

وهي تقنع صغريها بالتأقلم مع احلرمان؟ وكيف يضحي 

الطفل بمظاهر العيد التي يتمتع هبا أقرانه؟! باب واسع من 

رغم ما فيها من –األسئلة ُيفتح أمام القارئ. ولكن يف القصة 

رسالة تربوية، تعلم النشء أن احلياة ُتعطي وتأخذ؛ -غصة

وقد يتوفر املال ومتطلبات  أعطته احلياة جانًبا سلبته آخر.فمن 

 .(1)احلياة، ومع ذلك تفقد السعادة كام بني نص آخر للكاتبة

أما مهوم املجتمع التي تتعلق باحلياة اليومية، فأبرز ما 

وهو شعور إنساين عام خاصة يف  "امللل"تناولته العبودي 

الة، والفراغ، والروتني... الطبقات التي تعاين خلاًل ما كالبط

وقد يصبح امللل سلوًكا مرضًيا، يشلُّ سلوك التنفيذ عىل 

)العبودي،  :"ملل"حساب التفكري، وهذا ما جسدته قصة 

  (18ب، ص: 9115

أذكر أنَّ األفكار التي رّتبتُها لعقيل، قد استعارهتا اجلارة 

ب أحُدنا  لتمنح ضحوّيتها نكهًة خاصًة، وتركتني وعقيل جيرِّ

 اآلخر وقت امللل!
ِ
 تقليد بكاء

اتبعت القاصة نمط الراوي الذايت الذي يروي قصته 

)إلياس، بضمري األنا أي يقدم األحداث برؤيته الذاتية 

، وقدمت احلوار الداخيل للبطل عىل (113، ص: 9111

التنفيذ، فاته  شكل مناجاة، يغرق فيها بالتفكري حتى إذا نوى

األوان، ولعل الرتابة يف األحداث واألشياء من حوله تسببت 

له يف فقدان احلامس ألي نشاط، وأدخلته يف دوامة اجرتاٍر 

                                                           

ب،  9112)العبودي،  "خداع"جسدت الكاتبة هذه الفكرة يف قصة  (1)

 (48ص: 

ذهنّي ألفكاره، يف الوقت الذي يرقُب بحسٍد جارته وهي 

 متارس حياهتا بحامٍس متجدٍد يمنح أوقاهَتا نكهاٍت خمتلفة. 

البطلة )وهي ربة منزل( فراًغا تعيش  "روتني"ويف قصة 

 (8ب، ص: 9112)العبودي، : "روتني"تسبب بضجرها 

كانت تكنُس ضجرها إىل النافذة، فتياٌت بجدائل خيّططن 

 طريق اللعبة، ويقفزن يف مربَّعاهتا املعوّجة.

كانت تكنس ضجرها إىل النافذة، صبيان يرقِّمون املرمى 

 بعلب صودا فارغة.

النافذة، يتخارُص الصبيان كانت تكنس ضجرها إىل 

 والفتيات إىل ممرِّ النُّضج

 تكنس ضجرها إىل النافذة: حمض إسفلت!

صة من  وتظهر قدرة الكاتبة عىل تشكيل اللغة املشخِّ

واختارت الكاتبة من أعامل املنزل  "كنس الضجر"خالل 

لتصور شعور الضجر الذي يرافق ممارسة تلك  "الكنس"

سببه الفراغ من ناحية وروتني احلياة األعامل! الضجر الذي 

اليومية التي تعيشها، أو تشاهدها من نافذهتا من ناحية ثانية، 

يف سريورة يومية ثابتة: فتيات وفتيان يامرسون ألعاهبم 

اخلاصة، وكل يتمتع بحياته قبل الوصول إىل النضج، النضج 

الذي سئمت فيه البطلة حياهتا، حتى حتول ضجرها إىل حاجز 

 .(9) تّي إسفل

 

متّر احلياة يف املجتمعات بأمراض، تؤثر  األمراض:-ب

عىل حركتها وديمومتها، فلو وصل انحراف خلقي أو فكري 

لدى الفرد حّد املرض ثم عم هذا أفراد املجتمع، يصبح 

ج( أن تنبه  مرًضا جمتمعًيا حيتاج إىل عالج، ومن عادة )ق ق

إىل اجلوانب املظلمة إن يف حياة الفرد أو املجتمع، وترتك 

احللول للقارئ. وكشفت العبودي عن كثري من تلك 

األمراض املجتمعية يف قصصها كشًفا عميًقا، يقدم العلة يف 

 استبطان لضمري اجلامعة وحّثها عىل العالج.

ويمكن تقسيم ما تناولته إىل نوعني: نوع يتعلق  

امرسات الفعلية، وآخر يتعلق باملامرسات القولية، فعن بامل

                                                           

صورته العبودي الروتني حمببا وملهام يف )اثنان وسبعون مرتا(  (9)

( وفيها حتكي قصة كاتب حتول املقهى 43ب، ص:  9115)العبودي، 

 من مكان روتيني إىل فضاء محيمي لكتابة مقاله األسبوعي. 
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املامرسات الفعلية، كتبت يف الفساد، والتسلط، واحلجاب. 

 (12ب، ص: 9112)العبودي،  "تزوير"ويف الفساد كتبت 

كلام أفحش يف ظلمه، وتكاثفت خطاياه، أوعز إىل كاتبه 

هات  حة، وذات ترَّ لسريته املأجور أن يعدَّ طبعًة جديدًة، ومنقَّ

 الذاتيَّة.

تشري القصة إىل نموذج من املجتمع يامرس فساده، ثم 

يستخدم نفوذه ملحو األثر وتبييض الصفحة، يف تصوير رمزي 

يستغل خاصية التكثيف إىل أقىص مدى، واختري العنوان ليدل 

عىل نوع خاص من التزوير، وهو تزوير السرية، الذي حيتاج 

طمس )اخلطايا( وتزييف  إىل أدوات منها كاتب حمرتف جييد

الوقائع واستالب اآلراء، وهو يعمل باملنطق ذاته الذي يعمل 

به البطل: )الضمري مقابل املال(، فيزّور البطل سريته حتى 

 يكمل عنارص مملكته )املال والنفوذ والسمعة احلسنة( ويرى

أن هذا من طبيعة  النظام الدكتاتوري، الذي  حبيب)ب.ت(

، أولئك الذين يعطون الدكتاتور جمده، جيمع حوله املنافقني

ويعملون من ورائه ما يريدون، ملنفعتهم الشخصية)ص: 

56.) 

وتلجأ القاصة أحياًنا إىل السخرية يف رصد حاالت 

الفساد لفضحه وتعريته، وهي تعّد إحدى أسلحة اإلصالح 

االجتامعي والفردي، فهي تبنى عىل اختالف املوقف، وحتمل 

 من النقد، فهي تقول اليشء وتريد عكسه يف أنحائها كثرًيا

. وتبعث السخرية إشارات (65، ص: 9111)احلسني،

مضادة للحالة القائمة، وهي تدخل املتلقي يف عصف ذهني، 

)العبودي،  "والء"قبل أن يستشعر وخز السخرية، كام يف: 

. إذ يظن القارئ أن القصة تتحدث عن (38ب، ص:  9112

، الذي جعل املؤسسة بيته الثاين، الوالء اجلّدي لذلك البطل

كانت زوجته تدير "قبل أن ترسد وجوه ذلك الوالء ساخرًة: 

عالقاته العامة، يف حني شغلت ابنته بشؤون موظفيه، اختار 

-االبن أن يرسَح بعيًدا يف قبِو األرشيف، أما خادمته فقد تدّبر

أمر املفتش الذي اعرتض عىل توظيفها يف مؤسسٍة -أخرًيا

. وهذا رفض من القاصة للوعي الزائف، وإدانة "حكومية

لسياسة االستالب وتزييف القيم، هذه السياسة التي ختول 

املوظف أن حيول املؤسسة التي يديرها، إىل مزرعة خاصة به؛ 

فيوظف ويعزل بحسب الرباط العائيل واملصلحة اخلاصة ال 

 حسب الكفاءة.

العريب من ومل يفت القاصة التعبري عام يعانيه املجتمع 

صورت فيها حالة رجل حتول  "عادة"تسّلط رجويل، فكتبت 

لديه ممارسة التسلط واالستهانة بالكرامة اإلنسانية ثم التربؤ 

منها إىل عادة، مل يستطع التخلص منها حتى بعد تغري األحوال 

)السن، الوضع االجتامعي( إذ انتهت يف الواقع لكنها مل تنته 

التي كانت حتاول عبًثا إيقاظه -كام الحظت زوجته-يف ذهنه

 (39ب، ص:  9112)العبودي،  "عادة“ومهه: من 

مل يكن يفيق من اهنامكه يف فرك أسفِل حذائه إال عىل 

صوت زوجته الغاضب، ظلَّت تذّكره طويال بأنه مل يعْد نافًذا؛ 

وس عىل كراماِت -بعد اليوم-فلن يسَعه  أن يستمتع بالدَّ

 ختليص حذائه منها! اآلخرين، وقضاء أمسياته يف

وتربز هنا اللغة املكثفة واملجردة، والرمز املفعم بالداللة 

يف جتسيد الكرامة املمتهنة ويف ازدرائها والتخلص منها، 

فرمزت الستهانة البطل باآلخرين وبغيه عليهم بالدوس 

احليّس عىل كراماهتم، ثم ختلصه من ذلك إرضاء للضمري 

 وتربئة للذمة. 

بة فكرة احلجاب واملحافظة يف قصتني مها وتناولت الكات

، صورت يف األوىل أقىص اليمني حيث "عري"و "احتياط"

احلرص عىل املرأة حتى التزمت، وعكست يف الثانية أقىص 

اليسار حيث التحرر حتى العري املخالف للطبيعة. فاختذت 

أسلوب  (55أ، ص:  9112)العبودي،  "احتياط"يف قصة 

لئك الذين حيرصون عىل إخفاء كل ما املبالغة لتحكي عن أو

رغم أن اخلطوات "يشري إىل املرأة حتى لو كانت آثار خطواهتا 

مل تزْر مرتَع سوء، ورغم أن خرائط سري أثواب النساء كانت 

فائضة الرباءة، إال أن البلدة عّطلت احلياة وحّرمت مّس 

. ولعل "الطرقات حتى جتد مشكلة زحف الرمال حاًل قاطًعا

صة إشارة إىل رفض املجتمع كّل ما خيرج املرأة من يف الق

سخرية من  "احتياط"السجن الذي ارتضاه هلا. ويف العنوان 

ترصفات املجتمع الرجويل، وهي تقانة فاعلة حني تبنى عىل 

اختالف املوقف وحتِمل يف أنحائها كثريا من النقد، فقد "

 .(65، ص: 9111)احلسني،  "تقول اليشء وتريد ضده

قابل عربت القاصة عن رفضها للعرّي الذي خيالف وبامل

الفطرة، وحيّط من مكانة املرأة يف أسلوب رمزي يف قصة 

  (59ب، ص:  9112)العبودي،  :"عري"



 هـ(1441م/9191جامعة امللك سعود، الرياض ) (،1، ع )(39) ، مجاآلدابجملة 

 

41 

خلعْت حبَّة القمح نخالتها، كانت احلبة بيضاء، ومجيلة، 

 وقليلة الفائدة!

لعّل الكاتبة رمزت بحبة القمح التي خرجت من غالفها 

ىل املرأة عندما تتخىل عن حجاهبا، فيصبح االهتامم الطبيعي، إ

 منصبًّا عىل شكلها ال عىل روحها. 

وأما أمراض املجتمع التي تتخذ طابًعا لفظًيا يرتك آثاره 

السلبية عىل مشاعر وسلوك أفراده، فتناولت منها العبودي 

النفاق، والرياء، والبهتان. ويف النفاق تغييٌب فكريٌّ واتكاٌء 

عية لآلخر، يف تغريب للحقيقة عن البطل واملجتمع، عىل التب

وهو أسلوب يزرع الوهم يف ذهن السامع حتى يصعب عليه 

تقبل احلقيقة، وهنا تصور القصة َضالل البطل وحميطه مًعا، 

وهم يامرسون اخلداع واستالب الفكر، فيقبله منتشًيا، تقول 

  (56ب، ص:  9112)العبودي، : "غشاوة"يف 

روُحه بمدحيهم البالغ، أصبحْت النفخة التي ازدمحْت 

 سبَّبتها كلامهتم، تعرّس عليه هضَم احلقيقة!

ولعل هذا أحد أمراض العالقات االجتامعية، التي ُتفسد 

عندما ُتصاب الذوات بالتضخم فيصبح العمل اجلامعي 

 .(41، ص:1285)بن نبي، املشرتك صعًبا أو مستحياًل 

صة للمجتمع الذي ويف وضع معاكس، تنترص القا 

كشف زيف النفاق فنبَذه، بعد أن ُخدع بابتسامة البطل 

طويال، يف انحياٍز منها لصحوِة املجتمع ونبذه ألشكال اخللق 

اهلدامة، وجيسد اخليال الرسدي لدى القاصة النفاق بصورة 

 حمسوسة مذمومة، يرمى يف مكان منبوذ، 

  (41ب، ص:  9112)العبودي،  "نفاق" 

كلَّام غسَل وجَهه سالت منه االبتسامة املرسومة، مل كان "

يمِض وقت حتى أصبحت قنوات الرصِف الصحّي، أسفَل 

 ! املدينة عاملًا تسكنه آالف االبتساماٍت التي فقدت وظيفتها

وبالنظر إىل التقنيات الفنية نالحظ السخرية يف العنوان، 

سخرية حتمل سعادة من بوار بضاعة البطل )االبتسامة 

 الزائفة( وانتشاًء بموقف املجتمع الواعي.

 "ظل الفراغ"وعاجلت القصص فكرة الرياء، يف قصة 

التي عنونت هبا جمموعتها، وحكت فيها نموذًجا اجتامعًيا 

أنثوًيا يظهر املثالية عىل حميطه بحامس، يف حني يفعل ويعيش 

 (32ب، ص: 9112)العبودي، : "ظل الفراغ"عكسها 

الكأِس نصف اململوءة باجتهاٍد نادر، كانت ترّوج لفكرِة 

عه،  وكان يناسبها دوُر املمثلة العليا لشؤون التفاؤل: توزِّ

 وتصنع أسباًبا شديدة اإلقناع العتناقه.

ا بقيت ال ترى يف الظّل املمتّد حتت كرسيّه الفارغ  غري أهنَّ

 إال ظّل غيابه!

كان يناسبها دور "ولعل القارئ ال خيطئ التهكم يف عبارة 

سِخرت فيه القاّصة من تبني  "املمثلة العليا لشؤون التفاؤل

البطلة لفكرة التفاؤل واجتهادها يف نرشه بني جليساهتا، وال 

خيطئ أيًضا ذلك التناقض بني ما تقوله البطلة وما تفعله، 

ولعّل هذه احلالة متفشية يف املجتمع األنثوي، خاصًة مع 

صة من خالل نصها التحوالت املجتمعية مؤخًرا، وكأن القا

القصري املتخم باإلشارات، تكشف البون الشاسع بني القول 

والفعل لفئة من املجتمع! أولئك املهيمنني عىل مفاصل حياتنا 

 . (9111)حممد، وهم يفعلون غري ما يقولون 

وما  "البهتان"ومل تنَس القاصة أحد أمراض املجتمع وهو 

فتناولته يف  حيمله من كيد وخصومة نفسية جتاه الضحية،

 (52ب، ص:  9112)العبودي،  :"نقاء"

قذف كيُدهم احلالُك باسمه إىل القائمِة السوداء، 

ت!  فابيضَّ

ربام ال خيطئ الذهن التضاد بني قوهلم وحقيقة الضحية، 

فهو واضح وضوحه بني األبيض واألسود، وجتسد البهتان 

 "ابيضت"و  "اسمه")وهو يعني رمي اآلخر بام ليس فيه( يف 

التي دلت عىل عكس ما صنفوه يف رسد رسيع مقتضب، 

اسُتغل فيه الرتكيز بدرجة عالية. وُيثار احلّس الديني من 

َبْل }خالل التفاعل النيّص بني النّص وبني اآلية الكريمة: 

اْلَوْيُل مِمَّا  َنْقِذُف بِاحْلَقِّ َعىَل اْلَباطِِل َفَيْدَمُغُه َفإَِذا ُهَو َزاِهٌق َوَلُكمُ 

و  "قذف"، من خالل كلمة {18األنبياء:}ُفوَن َتِص 

، وكام ُيقذف احلقُّ عىل "فيدمغه"و "ابيضت"، و"نقذف"

الباطل فيدمغه، ُقذف اسم الضحية عىل القائمة السوداء 

فنورها )ابيضت(، وهبذا حارصت القاصة وباء البهتان 

 اجتامعًيا ودينًيا.

كام تناول هذا املبحث املشكالت واألمراض املجتمعية 

انعكست يف النصوص؛ التي صورت املشكالت الوظيفية 

واملالية وآثارها عىل من يعيشها كباًرا وصغاًرا، كام تناولت 
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املشكالت املتعلقة بيوميات الفرد يف املجتمع، فصورت 

 الضجر وامللل وأسباهبام. 

ووقف املبحث عىل القصص التي صورت األمراض 

، فمن السلوكية صورت املجتمعية السلوكية، والقولية منها

الفساد والتسلط والتزمُّت والعري، ومن القولّية حكت 

النصوص النفاق والرياء والبهتان، مبينة اآلثار الكارثية لكّل 

منها عىل الفرد واملجتمع. بأسلوب إحيائي يشري دون أن 

 يرصح.

 

 رصاعات جمتمعية:  –املبحث الثالث 

تتحرك املجتمعات بالقوة التي حتدثها الرصاعات بني 

جوانبه أفراًدا وبيئات، وغالًبا ما ينتج هذا الرصاع عن رفض 

غري املعتاد )تغيري أو حداثة أو اختالف( ولعّل املجتمعات 

أن  )ب.ت(العربية من أكثر املجتمعات حمافظة، ويرى حبيب 

تعقيد والصعوبة، احلياة اليوم يف املجتمعات احلديثة، تتسم بال

فكّلام أخذ املجتمع بأسباب املدنية، واحلضارة احلديثة؛ ازداد 

(. وهذا يدفع اإلنسان إىل أن يتخذ 19ص: تعقيد احلياة )

لنفسه نمًطا جديًدا من احلياة، خيتلف عن النمط الذي اعتاده، 

وبالتايل، فالعالقات البرشية، ما عادت بأنامطها السابقة، بل 

ليب أخرى تناسب أنامط احلياة اجلديدة، هذه اجتهت إىل أسا

التغيريات التي أنتجتها تغيريات احلداثة والزمن تسببت 

برصاعات، يمكن تقسيمها يف قصص العبودي إىل ثالثة 

 ألوان من الرصاع:  

 

حيُدث الرصاع بني املايض  بني املايض واحلارض:-أ

 واحلارض عندما يرفض احلارض التخيل عن املايض، وينعكس

هذا عىل جماالت عدة، ُيعد املكان أساسها، وهو ما منحته 

القاصة روًحا خاصًة، واستخرجت ما فيه من تأثر وتأثري 

ويشكل املكان إيقاًعا نفسًيا "انعكس عىل قاطنيه وترصفاهتم 

عميًقا يف طريقة إنشاء شعرية القصة القصرية جًدا، تبدو اللغة 

ليٍة، جتعل املكان حموًرا الرسدية مشبعة بحالة شعريٍة نفسيٍة عا

 .(58، ص: 9115)املنارصة،  "رسدًيا يف تشكيل القصة

وتغرَي نمط البناء، بعد أن كان قائاًم عىل االتصال بني  

البيوت إما باألسطح أو احلدائق أو الرشفات... وما يسمح 

به هذا النمط من اتصال اجتامعي، يمد جسور األلفة واملحبة 

، حتى يبدو احلي كأنه منزل كبري يضم بني أبناء احلي الواحد

أرسة كبرية، تتشارك أرسه الصغرية أفراحها وأتراحها وكل 

شئوهنا، حتى إذا فرضت التغيريات احلضارية نفسها، 

وارتفعت األسوار بني البيوت وأسطحها، ُعزلت األرس 

املتواصلة، وُقطعت أوارص األلفة، فتقبلها اجلريان مرغمني 

 إىل محيمية املايض.لكنهم ظّلوا حينون 

وتصور القاصة هذه احلالة برسد لبعض تفاصيل احلياة  

اليومية يف الزمن األليف، وهي عىل بساطتها كانت هتِب تلك 

احلياة طعاًم خاًصا، بام حتمل من عالقات تعرف بأهنا التزال 

أي عالقات  Primary Group Relations)عالقات أولية )

شخصانية، غري رسمية، تعاونية، محيمية، وأفراد اجلامعة 

 (38، ص: 9111)بركات،  ملزمون بعضهم ببعض

 (53ب، ص:  9112)العبودي،  "عزلة"

ظلَّ اجلدار بني سطحي البيتني يعلو، حتى طَمس مع 

 عادة تذويق-بعدها–الوقت قانون إعارة األواين، عانت 

 الطعام من حالة فتور، ثمَّ ذابت وشوشة الضحى.

ظلَّ اجلدار يعلو حتى انثنت البيوت عىل نفسها، 

 وتقوسْت عظامها سجوًنا لساكنيها!

عرّبت الكاتبة عن ظاهرة التوسع العمراين، الذي شهدته 

مدن اخلليج العريب بعد الطفرة النفطية، فأحدثت حتوالت 

املباين التقليدية القديمة، وأّثر ذلك عمرانية، أّدت إىل إزالة 

عىل الطابع املميز للمدينة العربية عامًة واخلليجية خاصًة، هذا 

التسارع للوجه املادي من الثقافة، أثر سلًبا عىل الوجه غري 

املادي، فهذه التحوالت يف أجسام البيوت أدت إىل حتوالت 

ة النفسية يف العادات والقيم، عربت عنه الكاتبة بتصوير احلال

للسكان بعد حالة التقاطع املستحدثة، وما يمكن أن يعانونه 

من غربة يف حّيهم، فأضفت هذه احلالة النفسية عىل البيوت، 

ظلَّ اجلدار يعلو حتى انثنت البيوت عىل  "بتعبريها املجازي 

 .(1) "نفسها، وتقوست عظامها سجوًنا لساكنيها!

ن فوق أسطح ومل تكتف القاصة بتصوير هذا الرصاع م

املنازل أو عىل أعتاب البيوت أو بني األزقة، بل أظهرت أثره 

 9115)العبودي،  "مثلجات"عىل األفراد، من خالل قصة 

                                                           

ة وجها آخر للرصاع، متثل يف سيطرة التكنولوجيا عىل عكست الكاتب (1)

 (.95ب، ص:  9112)العبودي،  "تقاعد"مظاهر احلياة اليومية يف 
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، التي تقابل قارئها باحلنني بدًءا من العنوان (39ب، ص: 

 .(1)"مثلجات"

ويف القصة منولوج يقرتب من التدفق الشعري يف سياق   

)إلياس، ه البطلة الراوية وجود سامع خطاب مل تفرتض في

قارنت فيه الراوية بني ظروف حياهتا مع  (119، ص: 9111

صديقتها يف حّيهام البسيط، وبني حال الصديقة زمن رسد 

القصة، وما شاهدته من تغيري أصاب كلَّ يشء مبنى ومعنى، 

كانت "تقول واصفة احلياة يف املايض )مرحلة الطفولة(: 

طالبات املجّمع – آخِر املنحدِر الذي هيبِط بنا مريم تستقبلنا يف

إىل حارٍة مذبوحٍة ككّل زوايا الرياض بقائلٍة  -املدريس الكبري

مريعة، تنبت كالواحاِت، وبقطعة معدنية من فئة يتأّنُف منها 

الصغار اليوم، كنا نشرتي مثلجات التوت املغروسة يف املاء 

الرشاء، كانت تِعدُّ املثلج أمام بيت مريم، وهي ترّص مبالغ 

. تبدو البطلة منحازة إىل "نفسها للتجارة منذ ذلك الوقت

تلك الفرتة ببساطتها وحيوهتا ومحيميتها رغم ضيق احلال 

آنذاك، وهو ما يبدو من وصفها للحياة يف املرحلتني، ففي 

األوىل كانت مفعمة بالنشاط، يف حني غلب عىل الثانية التأمل 

يف املكان "أثقَله شعوُر االغرتاب: السلبي ملراقب متربٍم 

ترتدي النساء مالبس -حيث ال توجد املثلجات–اجلديد 

أنيقة، ويضعن أقراًطا من املاِس، أعقاب أرجلهن صقيلة 

المعة، يرشبَن العصري الكثيف ذا الطبقات يف كؤوٍس من 

الكريستال بسيقاٍن ضيقة، احلرارة التي حتيطهن معدلة 

ت التي حتولت من رشاب إىل رمز ولعل املثلجا "رقميا...

إشاري ييضء مجيع فضاءات القصة، ويكشف أزمة بني 

زمنني؛ فيُهزم املايض يف الواقع، لكنه ينترص يف النفوس، 

وخُتتم القصة بحرية البطلة، عندما شمت يف يدها التي 

سحبتها من يد مريم رائحة توت )أكانت تنبعث من يدها أم 

 من يد مريم(. 

مط من املعيشة أضحى سمة للمجتمعات ولعل هذا الن

العربية عامة وللطبقة امليسورة خاصة، ويرى بركات 

( أن طبقات التجار والصناعيني تشّدد يف املجتمع 9111)

عىل التحديث واقتناص التقنية واألزياء، مما له عالقة مبارشة 

باالستهالك والرفاهية واجلاه، وهي حترص عىل إبراز ما 

ت األخرى من منطلقات قيم اللياقة يميزها عن الطبقا

                                                           

 هو نوع من العصائر امللونة الباردة، كان يصنع بطريقة بدائية. ( 1)

واألناقة والنعومة والرسميات، وبخاصة ما يتعلق منها برموز 

 .(959)ص:  الوجاهة

 

لعل رصاع األجيال حالٌة متجددٌة ما  :بني األجيال-ب

تقدم الزمان، فال يمرُّ زمان إال ويشكو أهله من ذلك الرصاع، 

وهو يشمل جماالت احلياة الفكرية والشكلية والسلوكية، 

يتمسك فيه اآلباء بالقديم، ويرّص األبناء عىل اجلديد. 

وجماالت الرصاع كثرية منها: اللباس، والعادات، والقيم، 

 ات، واآلراء، وبناء املستقبل...واأللوي

وتناولت القاصة هذا الرصاع يف قصتني، شملتا نوعني 

من يقرأ "و  "برعم اخلوف برعم األمل"خمتلفني منه، ومها 

التي  "اهلجرة الرسية إىل األشياء"يف جمموعتها  "الشمس

اختلف فيها أسلوب الكاتبة فأضحت نصوصها أطول، 

واجسها ميداًنا لألحداث. وصار فضاء النفس بخياالهتا وه

يف عملية استبطان للشخصيات عرب تأمل باطني لشعورها 

وفكرها. وملا كان االستبطان قائاًم أساًسا عىل تأمل الذات 

البرشية لذاهتا، عملت القاصة عىل الدخول إىل عوامل 

شخصياهتا، وتصوير ما يدور فيها من أفكار وخماوف، ما 

 قصة الشخصية. جيعلنا نطمئن إىل تصنيفها حتت

أ، ص: 9115)العبودي،  "من يقرأ الشمس"وتناولت 

تباين الرأي بني البطل ووالده حول وظيفة املستقبل،  (45

ولعل هذا الرصاع أنتجه االختالف الثقايف بني جيلني، 

التغري "يف نظريته  (W.Ogpurn)وتناوله ويليم أوجربن 

( التي Cultural Lag) "اهلوة الثقافية"وأطلق عليه  "الثقايف

تنتج عن ختلف اجلانب الالمادي من الثقافة عن مواكبة 

، فوسائل النقل (9) (119، ص: 1285)غيث، اجلانب املادي 

وختطيط املدن وأنامط املسكن وامللبس... تغريت، لكن طرائق 

 التفكري مل تتغري وبقيت رهينة النظم القديمة.

وكعادة القاّصة فإهنا ال تعرض الرصاعات بأسلوب 

الضجيج والصخب، بل تعرب عنها بأسلوب هادئ أقرب إىل 

                                                           
تقوم فكرة التغرّي االجتامعي عند أوجربن عىل قسمة الثقافة إىل  (9)

 مادي، ففي العائلة مثال يكون السكن واألثاث ممثال وجهني مادي وغري

للجانب املادي، وعالقات السلطة داخل األرسة واجلانب العاطفي متثل 

اجلانب الالمادي، والفصل بني هذين اجلانبني كان أساس نظريته، 

وُيصطلح عىل ختلف اجلانب الالمادي عن اجلانب املادي باهلوة الثقافية أو 

 .(119، ص: 1285)غيث،  (Cultural Lag)التخلف الثقايف 
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النجوى، فالبطل ال يتشاجر مع والده حول مستقبله، بل 

حيكي موقف والده وأفكاره هبدوء ونضوج الكاتب )ربام ألن 

، وهي "الكتابة "البطل ذاته كاتب( وهنا يكمن أّس الرصاع 

يعده املجتمع مهنة، بل رضب من الرتف، ويفضل املهن  ما ال

 كنا حني–يف ذلك الوقت "املعروفة، تقول عىل لسان البطل: 

ا أحالمً  يدفعون اآلخرون كان -وجهته نحو حلمي ندفع

أكثَر إهباًرا، ووضوًحا، وحسيًّة؛ )أطباء، مهندسون، طيارون، 

وات تثّبت معلمون( لآلخرين أحالٌم ذات معامل، أحالٌم هلا أد

 .  "وجودها

كاتب؟! "وتنقل الكاتبة ردة فعل األب جتاه املوضوع: 

وهل هذه وظيفة، متتَم وهو يفرك إهباَمه بسباَبته، ينشطر 

وخالًفا ملا جرت عليه العادة،  "وجهه عن ألِف سؤال...

وصمَت أيب... وصمُت أيب كان "يسّلم األب لألمر الواقع: 

، ولعل الكاتبة جعلت "اتككن ما شئت... إهّنا حي"يقول: 

ال ُتكِرهوا أوالدكم عىل "األَب يتبنى وصية )سقراط( 

)الشهرستاين،  "آثاركم، فإهّنم خملوقون لزمان غري زمانكم

 (. 9/145، ص: 1268

ويستوقف القارئ هلذه القصة أن األب ذاته كان كاتًبا، 

ومع ذلك يعرتض عىل الكتابة، ربام ألهنا ليست مهنة يعتاش 

املرء، أو ألن األب مل يفلح يف هذا الطريق، بدا هذا من  عليها

وكنت أصمُت ألّنني ال أقدر أن أقول: إّنك قد "قول االبن: 

وبعد أن حيصل االبن عىل موافقة  "فشلَت مرتني، أنا أقوهلا؟!

الوالد اليائسة، تزدحم اهلواجس واألسئلة يف ذهنه، عن آمال 

أكان يف "لده باخليبة: أبيه املعلقة عليه، وعن سبب شعور وا

سة، واخليبات الثقيلة،  كّل هذا الوقت، وبأدراج الفشل املكدَّ

؟ أكان  التي أحنت ظهره، يأمل أن ينضج حلمه القديم يفَّ

ل إىل موهبتي الضئيلة الناشئة أن تتفّرع يف مقاطعه  يتوسَّ

ة خيبته يف طرف  الشاحبة، وغاباته اجلرداء؟! أكان يعّلق رصَّ

، كي يشنقها، كي تتدىّل، كي يتشّفى، كي هيطل قلمي املأمول

-كالعادة–. وُترتك النهاية "املاء الذي انحرس يف روحه عمًرا

مفتوحة. لكن القصة عربت عن األزمة بني االبن واألب من 

 جهة وبني االبن وخماوفه جتاه املستقبل من جهة ثانية.

وقد تصور القاصة نوًعا آخر لرصاع األجيال، يتخذ طابع 

وف الطفويل الومهي، ومنه اخلوف من الناس، الذي عده اخل

 (19أحد أنواع اخلوف املريض )ص:  (9115)ملو 

)العبودي،  "برعم اخلوف... برعم األمل"ففي  

( حتكي قصة طفل، خياف من رؤية جارهم 19أ، ص: 9115

ذي الرجل املبتورة خوًفا مرضًيا، يمنعه من املرور من أمام 

ا رجله السليمة، من العرص إىل غروب بيته، حيث جيلس مادً 

الشمس، فيحرمه من اللحاق بصبية احلارة ومشاركتهم 

اللعب. وتستبطن القاصة شخصية البطل الصغري الذي عجز 

مل أمتّكن من رشح "عن إقناع أمه بموقفه فتقول عىل لسانه: 

قضيتي ألمي؛ فشفقتها عىل الرجل، جتعل من املستحيل القيام 

الق أّي مالحظة يمكن أن تشعره بتحوله إىل بأّي عمل، أو إط

)فّزاعة( للصغار أمثايل، فلم تستجب إىل توساليت، حني كنت 

 ."أرجوها أن ترافقني حتى أطمئن إىل نفاذي بسالم

وتصور القصة أزمة الطفل ورصاعه مع خماوفه، وما 

سببه له جلوس اجلار أمام باب بيته، من تأخر أو حرمان ألهم 

وهكذا فقد بقيُت أفقُد هناءة اللعب، "متع: ما يف يومه من 

وأفّوُت املراحل األوىل ألّي لعبة يقرتحها أقراين؛ فأفقد حّقي 

يف االختيار، وأحّل حماًل تاليًا، واحتياطيًا، ويف األحوال 

كنت أتصلَّب  -حني يتقلب جارنا يف غفوته املسائيَّة–األسوأ 

وأنفذ من يف مكاين رعبًا، وحني تذهب حلظة رعبي تلك، 

طوق خويف، يكون أقراين قد نفضوا عن أيدهيم غبار اللعب، 

، "واستسلموا لنداء أمهاهتم الذي يعلو قبل مغيب الشمس

ويفرس علامء النفس مثل هذه احلاالت، بأن زيادة املخاوف 

لدى الطفل تعوق حريته وتلقائيته، كام تؤدي إىل نقص قدرته 

 .(59، ص: 9115)ملو،  عىل مواجهة توترات احلياة

ويستمر حال الطفل، إىل أن خترتع األم قصة تبدد هبا  

خماوف طفلها، وتبعث مكاهنا الفضول والرغبة، إذ أومهته أن 

رجل اجلار مؤقتة، وسينبت مكاهنا رجل جديدة، فيقول 

متلكني يف تلك اللحظة دهشة آرسة، راقت يل هذه "الطفل: 

عينيَّ عىل اتساعهام الفكرة، وأكثر من ذلك فقد جعلتني أفتح 

وأنا أمرُّ بجارنا، أبحث عن الربعم املفرتض، الذي سيتدىّل 

قريبا من فتحة رسواله الداخيل الفارغ، بعد أن كنت أغمض 

عينّي، وألتصق باجلدار املقابل مبتعًدا قدَر طاقتي عنه كلَّام 

يزرعه  "اخليال اإلجيايب". ولعل هذا ما يسمى بـ"مررت

ل فيساعده عىل التغلب عىل خماوفه األهل يف ذهن الطف

  (.142، ص: 1282)حواشني، والتخلص من توتره 
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وهكذا تسري أحداث القصة إىل هنايتها، حتى رّكب اجلار 

رجاًل اصطناعية، فأدرك البطل حيلة أمه الذكية ببعث اخليال 

اإلجيايب. وهبذا صورت القاصة خماوف األطفال وما يتضمنه 

وخياالت، كام بينت حكمة األم يف معاجلتها عاملهم من أوهام 

لكن املدهش أن األطفال يستمتعون بتلك  .(1)ملخاوف ابنها 

الدراما املخيفة، فهم ال يميلون إىل احلياة الوادعة اخلالية من 

اإلثارة، يقول البطل بعد أن رأى رجل جاره الصناعية: 

 فكرة نفاذي دون نفحة اخلوف، ودون رجٍل منتظرة فكرة مل"

أتقبَّلها رسيًعا، أنا أفتقد ما اعتدت عليه، وأفتقد أكثر ما كنت 

 . "أتوّقعه

 

والرصاع بني البيئات املختلفة  بني البيئات االجتامعية:-ج

أمر معتاد يف مجيع التجمعات البرشية املختلفة، فأهل املدينة 

يتاميزون عن أهل الريف، واألرياف خيتلفون عن البدو، 

 رصاعات خفية، متنع الزواج أو اختالفات تنطوي عىل

السكن أو العمل يف جمتمع مغاير أحيانا، وِقس عىل ذلك 

سكان الساحل واجلبل، واجلبل والسهل، والسهل 

 والصحراء...

ويف اململكة العربية السعودية تكثر األرس الوافدة من 

خمتلف الدول، قادمة بعاداهتا وتقاليدها املختلفة، وقد ال 

املحلية، واختارت القاصة منها جانًبا بسيًطا، تقبلها البيئة 

 "البلكونة" لُتكنّي به عن اختالفات كثرية، وهو املكان ممثاًل بـ

الذي جعلته عنواًنا لقصتها، التي نرشهتا عىل موقع اجلزيرة 

مستثمرة إمكانيات املواقع االلكرتونية يف إدراج صورة 

 متخيلة للبلكونة.

عرّبت الكاتبة عن  أ( 9112)العبودي،  "البلكونة"ففي 

املحافظة التي يتسم هبا املجتمع املحيّل، حتى أنه يمنع استعامل 

البلكونة وهي رئة البيت، وحيتفظ هبا السكان جزًءا من 

مل يكن  "ديكور )الفيال( وال يستفيدون منها إال بالقليل إذ 

من املعيب أن تنرَش اخلادمة بعض املالبِس الالئقِة عىل حبل 

مشاهدُة حركة أطفال خلف -أحياًنا-. يمكن الغسيل

السياج ... يف تلك )البلكونات( املظلمة املعطَّلة كان مناسًبا 

                                                           

طريقة تستخدم ملعاجلة خماوف األطفال، ومنها  :"اخليال اإلجيايب" (1)

تصور الطفل ألحداث مشوقة أو رحالت أو مغامرات، للتغلب عىل 

 .(142، ص: 1282)حواشني،  شعور اخلوف بداخله

أن تلتقي األشياُء التي ال يستعملها أحد يف مكان ال يزوره 

  "أحد!

تلك استعامالت البلكونة من قبل السكان املحليني، كام 

)شامية(، فيختلف أوجزهتا الكاتبة، إىل أن تأيت إىل احلي أرسة 

التعامل مع بطلة القصة )البلكونة(: وبجانب تّغري لون 

السياج احلديدي إىل األبيض ومتدد أغصان الزرع والورود 

فهناك أيًضا أصص الزرع الصغرية  "وتطاير العصافري فوقها 

التي علَّقتها اجلارة الشاميَّة فوق السياج، وثبتتها بأسالك 

ة أعىل السياج كام لو أنـَّها ُولدت معدنيَّة؛ فبدت وهي مرتاصَّ 

ًنا... وشيئـًا  ت نسلها بني قضبانه: أخرَض وملوَّ منه، ثم مدَّ

فشيئـًا اعتادت العيون رؤيتها تسقي الزرع يف األصص، 

وهتذب الفروع املتدلِّية، وتعيد عقد األسالك املعدنيَّة التي 

حتمل األصص الصغرية كلَّام وهن عزمها، أو تقطف زهرة 

 "بحت جاهزة لاللتقاء بخصالت شعرها الذهبيَّةأص

صورت الكاتبة تغرّي استعامل البلكونة وفًقا لعادات اجلارة 

اجلديدة وذوقها املعتاد عىل مثل هذه املظاهر يف بيئتها، ما أثار 

 "إعجاب الراوية باحلياة اجلديدة التي ُبثت يف احلي، فقالت: 

-جملة سقطت  لقد بدا ذلك اجلامل النادر مثل صورة من

 "يف حارتنا اليابسة-َعَرًضا

ولكن للسكان رأي مغاير؛ إذ قوبل وجود األرسة 

)الوافدة( بالرفض مجلًة وتفصياًل، بدا ذلك من عبارات 

ومل يكن عمل هذا الساكن ليثري الشك أو الفضول  "الراوية: 

مل يكن شذوذ  "و  "أكثر ممَّا عملته زوجته بسياج )البلكونة(!

 "و "ملسألة التي فتحت أبواب الثرثرة يف احلارة...اللون هو ا

بقيت األصص املهملة معلَّقة منذ غادرت العائلة الشاميَّة عىل 

  ."عجٍل مغاَدرًة مثريًة للفضول ومفرحة يف آن واحد

وقد يكون رفض الغريب معتاًدا يف املجتمعات العربية 

: (9111)الختالف ثقافاهتا رغم تقارهبا، يقول بركات 

من هذا اإلطار العام الذي يشّدد عىل مقوالت التكامل ض"

والتفاعل، يمكننا أن نقول بتنوع الثقافات العربية بني بلد 

 (.119)ص:"وآخر، وضمن البلد الواحد

والالفت أن األرسة الشامية تشرتك مع األرس السعودية 

يف العادات، لكن ثمة اختالف يف تفاصيلها، بدًءا من تغيري 

، وصوال إىل الرتخص الذي تبديه األرسة لون البلكونة

الشامية عندما خترج املرأة إىل البلكونة وتعتني بزهورها، بل 
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وتضع بعضها عىل شعرها. يف حني ال خترج املرأة السعودية 

عادة إىل البلكونة، ويف أكثر األحوال حرًجا يمكن أن يبدو 

ئ إذ رسعان ما يبدو خيال األم املختب"خياهلا ويسمع صوهتا 

ولعل القاصة  ."خلف الستارة داعية الصغار إىل ترك اللعب

استطاعت جتسيد الرصاع املجتمعي بني بيئتني خمتلفتني 

اجتامعًيا، ومها املجتمع النجدي واملجتمع الشامي. من خالل 

 البلكونة وجمرى احلياة فيها.

تناول هذا املبحث الرصاعات املجتمعية كام انعكست يف 

ف عىل الرصاع بني املايض واحلارض، نصوص العبودي، فوق

ممثاًل ببعض مظاهر املايض يف احلياة التي غزهتا احلداثة، 

فأزاحتها، ولكن النفوس ظلت حتّن إليها، كام وقفت الدراسة 

عىل القصص التي عكست الرصاع بني األجيال ممثاًل برصاع 

األب واالبن يف أكثر مسائل االختالف، وهي بناء املستقبل، 

ع بني الطفولة برباءهتا وبني النضج بام فيه املظاهر والرصا

 املخيفة.

وناقش املبحث الرصاع بني البيئات التي جيمعها الكل 

وتفرقها التفاصيل، من خالل قصة مثلت بيئتني عربيتني 

 خمتلفتني.

 

 اخلامتة:

ناقشت الدراسة انعكاس الواقع االجتامعي يف القصص 

ي، وخلصت إىل النتائج املختارة من جمموعات سهام العبود

 اآلتية: 

صورت أغلب القصص املجتمع العريب عامة، -1

 واختص بعضها باملجتمع املحيل السعودي.

انعكس املجتمع يف قصص الكاتبة بكثري من عالقاته -9

 ورصاعاته وأمراضه.

تناولت القاصة املجتمع بواقعية، من خالل تسليط -3

بالتحليل الضوء عىل بعض التفصيالت الدقيقة مدعومة 

 النفيس واالجتامعي.

وقفت العبودي عىل عالقة الرجل باملرأة مربزًة -4

اجلوانب السلبية فيها، من تسلط للرجل وذكوريته مقابل 

سذاجة املرأة وضعفها، يف انحياٍز لألنثى وما تتعرض له يف 

 املجتمع الرشقّي.

بينت الدراسة ما صورته القصص من مشكالت -5

والعملية، كام بينت بعض مهومه النفسية املجتمع املادية 

 وآثارها عىل أفراده.

سلطت قصص العبودي الضوء عىل األمراض التي -6

تنخر جسد املجتمع، من فعلية تؤثر عىل سري احلياة فيه، أو 

قولية تؤثر عىل أحوال أفراده وعالقاهتم، كام بينت كيفية 

 تغلب املجتمع عىل بعضها وختلصه منها.

اعات املجتمعية بني األزمان رصدت القصص الرص-9

ممثاًل بالرصاع بني املايض واحلارض، وبني األجيال جسده 

رصاع اآلباء مع األبناء، وبني البيئات صوره رصاع سكان 

 احلي.

كان أسلوب القاصة يتسم باهلدوء بعيًدا عن الصخب -8

 املنفر، والتلميح بعيًدا عن الترصيح اجلارح.

فيام تناولته انعكست أركان )ق ق ج( مكتملة -2

الدراسة من قصص، واتسمت بخصائصها وعوامل أدبيتها، 

 واستثمرت أكثر تلك القصص تقاناهتا.

  واهلل أعلم. 

 

 املراجع

 طوق احلاممة يف األلفة واألاّلف.ابن حزم. )ب، ت(. 

 بريوت: دار الكتب العلمية.

 البداية والنهاية،(. 1221ابن كثري، إسامعيل بن عمر. )

 بريوت: مكتبة املعارف. .9جملد 

الصداقة والصديق، (. 1228التوحيدي، أبو حيان. )

 دمشق: دار الفكر. .إبراهيم الكيالين تح،

القصة القصرية جًدا، (. 1229احلسني، أمحد جاسم. )

 دمشق: منشورات دار عكرمة. مقاربة بكر.

القصة القصرية جًدا (. 9111احلسني، أمحد جاسم. )

دمشق، سورية: دار التكوين للتأليف والرتمجة  لية.مقاربة حتلي

 والنرش.

(. القصة 9115الدورسي، دوش فالح. )يونيو، 

القصرية جدا ركناها وخصائصها اجلاملية: دراسة يف نصوص 

 ،92سهام العبودي. جملة كلية دار العلوم، ع

https://drive.google.com/file/d/0B2vzXACfY6ThW
VNKN0lrRkgxajQ/view?usp=sharing 
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(. قصة 9115الدورسي, دوش فالح. )أكتوبر، 

 "اهلجرة الرسية إىل األشياء"الشخصية، قراءة يف جمموعة 

. تاريخ االسرتداد اجلزيرة، الكرتونيةلألديبة سهام العبودي. 

-http://www.al، من 9118مايو،  3

jazirah.com/culture/2015/31102015/aoraq39.htm 
(. )خيط 9119نوفمرب،  96) الشمري, عبد احلفيظ.

جملة اجلزيرة الثقافية، ضوء يستدق( بانوراما رسدية. 

، من 9118إبريل،  91(. تاريخ االسرتداد 994)الكرتونية

http://www.al-
jazirah.com.sa/culture/26112007/nsuas52.htm 

امللل والنحل، (. 1268الشهرستاين، حممد عبد الكريم. )

القاهرة: دار االحتاد  .9لوكيل، جتح: عبد العزيز حممد ا

 العريب للطباعة.

املفضليات، تح، أمحد شاكر الضبي، املفضل. )ب،ت(. 

 القاهرة: دار املعارف. .6وعبد السالم هارون، ط

 اهلجرة الرسية إىل األشياء.أ(. 9115العبودي، سهام. )

 الرياض: دار املفردات للنرش والتوزيع.

 ضوء يستدق.خيط ب(. 9115العبودي، سهام. )

 الرياض: دار املفردات للنرش والتوزيع.

الرياض: دار  رشفات ورقية.(. 9118العبودي، سهام. )

 املفردات للنرش والتوزيع.

 )البلكونة(.أ(. 9112يوليو،  13العبودي، سهام. )

، من اجلزيرة: 9112، 9 15تاريخ االسرتداد 

http://www.al-jazirah.com/2019/20190713/cu3.htm 
ظل الفراغ، نصوص ب(. 9112العبودي، سهام. )

الرياض: دار املفردات للنرش  .9قصصية قصرية جًدا، ط

 والتوزيع.

االجتاهات الفنية يف (. 1226العطوي، مسعد بن عيد. )

بريدة،  .1القصة القصرية يف اململكة العربية السعودية، ط

 القصيم: نادي القصيم االديب بربيدة.

سهام العبودي بنت (. 9116يناير،  92القرين, فاطمة. )

، من مؤسسة 9118إبريل،  19تاريخ االسرتداد  .9الرياض 

 الياممة الصحفية.

https://drive.google.com/file/d/0B2vzXACfY6Thb3
FTVkFwdDA3NG8/view 

القصة القصرية جًدا، رؤى (. 9115املنارصة، حسني. )

 والتوزيع. إربد: عامل الكتب احلديث للنرش .1ومجاليات، ط

إشكالية القصة (. 9114ديسمرب،  8الوكيل، سيد. )

 15. تاريخ االسرتداد احلياة، صفحة ويب. القصرية جًدا

، من 9112مايو، 

http://www.alhayat.com/article/621112/ 

شعرية القصة القصرية (. 9111إلياس، جاسم خلف. )

 دمشق: دار نينوى. جًدا.

دراسة يف  -احلداثة أوهاج(. 1223اليايف، نعيم. )

دمشق: منشورات احتاد الكتاب  القصيدة العربية احلديثة.

 العرب.

دهشة القص: القصة (. 1291اليوسف، خالد. )

 دار الفيصل. القصرية جًدا يف اململكة العربية السعودية.

املجتمع العريب يف القرن (. 9111بركات، حليم. )

 لعربية.بريوت: مركز دراسات الوحدة ا .1العرشين، ط

بريوت: الدار  عتبات.(. 9118بلعابد، عبد احلق. )

 العربية للعلوم.

دمشق: دار  ميالد جمتمع.(. 1285بن نبي، مالك. )

 الفكر.

كيف تكّون عالقات ناجحة حبيب، صموئيل. )ب.ت(. 

 القاهرة: دار الثافة. .1مع الناس، ط

من أجل تقنية (. 9114يونيو،  91محداوي،مجيل. )

القصرية جًدا )املقاربة امليكرورسدية(، الطبعة  جديدة للقصة

 ب،م: مؤسسة الوراق للنرش والتوزيع.  األوىل.

النمو االنفعايل عند األطفال، (. 1282حواشني، مفيد. )

 عامن: دار الفكر. ط .

النقد الفني، دراسة مجالية ستولينيتز، جريوم. )ب. ت(. 

ربية بريوت: املؤسسة الع وفلسفية، تر: فؤاد زكريا.

 للدراسات والنرش.

. 9،طاملعجم األديب(. 1284عبد النور، جبور. )

 بريوت: دار العلم للماليني.

معجم اللغة العربية (. 9118عمر، أمحد خمتار. )

 القاهرة: عامل الكتب. .9،ج1املعارصة، ط

التناص بني الرتاث (. 9112غريب، مسعود. )أبريل, 

. )غزالن النقدي البالغي والدرس اللساين احلديث

، جملة جيل الدراسات األدبية والفكريةاهلاشمي، املحرر( 

 .22صفحة 
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التغري االجتامعي (. 1285غيث، حممد عاطف. )

 االسكندرية: دار املعرفة اجلامعية. والتخطيط.

املشاكل االجتامعية غيث، حممد عاطف. )ب،ت(. 

 االسكندرية: دار املعرفة اجلامعية. والسلوك االنحرايف.

 بالغة اخلطاب وعلم النص.(. 1221صالح. )فضل، 

 (.164الكويت: سلسلة عامل املعرفة )

تربية الشعور باملسؤولية (. 1224فوسرت، كونستانيس. )

القاهرة: مكتبة  عند األطفال، تر، خليل كامل إبراهيم.

 النهضة املرصية.

املدخل إىل مناهج النقد (. 9119قطوس، بسام. )

 االسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنرش. .1املعارص، ط

بنية النص الرسدي من منظور (. 9115حلمداين، محيد. )

 الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب. .4النقد األديب، ط

يف األدب السعودي (. 9112حممد، حسني عيل. )

 الرياض، العليا: دار النرش الدويل. .9احلديث، ط

قراءة يف جمموعة (. 9111 مايو، 8حممد، حسني عيل. )

 91. تاريخ االسرتداد لسهام العـبــودي« ظــل الفراغ»

، من منتدى القصة العربية: 9112يونيو, 

http://www.arabicstory.net/forum/index.php?/topic/

-لسهام-«الفراغ-ظــل»-جمموعة-يف-قراءة-16563

 العـبــودي

 األطفال.أرسار اخلوف عند (. 9115ملو، بشرية. )

 عامن: دار أجمد للنرش والتوزيع.

 

 

 

 


