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المقدمة
كل زماف ومكاف من عدد من اؼبشاكل والقضايا اليت تعًتض حياهتم يف
يعاين شباب اليوـ كسابقيهم يف ّ

شىت قوالبها بدءً من حياهتم االجتماعية مرورا بالعلميّة ،والعمليّة ،حىت الفكريّة.
وىم أماـ ىذه القضايا ال يبلكوف غَت اؼبواجهة بشىت الوسائل؛ إلزالتها ،أو التخفيف من وطئتها.
وعلى الرغم من تنوع تلك القضايا باختالؼ الزماف واؼبكاف ّإال أ ّف مشاكل بعينها ،يكوف ؽبا

وخطرا على اجملتمعات كاإلدماف ،والفقر ،والعنف،
النصيب األكرب بُت ىذه الفئات األشد حساسيةً ،
والوحدة ،والتهميش ،واالغًتاب ،إىل غَت ذلك من القضايا العاطفيّة ،واألخالقيّة.
واألدب السعودي كغَته من اآلداب مل يُغفل تسليط الضوء على ىذه القضايا جبعلها قضية لشخصية
البطل ،أو حىت قضيّة للشخصيات الثانوية ،واؽبامشية يف األعماؿ الروائية والقصصية.

صور جوانب
واألديب السعودي كغَته من األدباء؛ ابن بيئتو ،واألش ّد وعيًا هبا ،ودبا يدور فيها ،فعندما يُ ّ
همشة من اغبياة ،ويتناوؿ بالوصف قضية من قضاياىا ،يزيدنا وعيًا هبا.
ُم ّ
ىذا ما اجتهد الروائي السعودي( ؿبمد حسن علواف )ٔأف يوصلو لنا من خالؿ شخصية بطل روايتو(

ٕ
اؼبهمش ،الذي فرضت عليو ظروؼ طالؽ أمو من أبيو أف يعيش حياة
القندس) (غالب )،ذلك الشاب ّ
يبر بظرؼ كهذا ،ويعاين بسبب ىذا الظرؼ  ،وغَته حياة الوحدة،
التبعثر اليت يزاوؽبا ّ
أي شاب يبكن أف ّ
والتّهميش.
خاصة كما وبلو لو تسميتها ،وىي عبارة عن جزء من بيت والده الذي
غالب شاب ىبتبئ يف فلة ّ

كل ما يدور يف ذىنو .ويصور الكاتب
يتشارؾ فيو العيش مع أخوتو ألبيو .يبارس ىناؾ مع حلوؿ الظالـ ّ
التفاصيل بطريقة ذبعلنا نشك لوىلة بأ ّف أحداث الرواية ردبا تكوف حقيقية.

 1ؿبمد حسن علواف روائي سعودي ولد يف الرياض  . ٜٜٔٚصدرت لو طبس روايات سقف الكفاية (ٕٕٓٓ) ،صوفيا (ٕٗٓٓ) ،طوؽ
الطهارة ( ،)ٕٓٓٚالقندس (ٕٔٔٓ) ،موت صغَت ( )ٕٓٔٙوكتاب واحد الرحيل نظرياتو والعوامل اؼبؤثرة فيو (ٕٗٔٓ)  .كتب مقالة
صحيفيت الوطن و الشرؽ السعوديتُت .نشرت لو صحيفتا نيويورؾ تايبز األمريكية و الغاردياف الربيطانية
أسبوعية ؼبدة ست سنوات يف
ّ
مقاالت و قصص قصَتةّ .مت اختياره عاـ (ٕٓٔٓ) ضمن أفضل  ٖٜكاتب عريب ربت سن األربعُت ،وأدرج اظبو يف أنطولوجيا
(بَتوت .)ٖٜعاـ ٖٕٔٓ.يُنظر :اؼبوسوعة اغبرة.
عاـ ٕ٘ٔٓ  ،فازت النسخة الفرنسية من روايتو القندس جبائزة معهد العامل العريب يف باريس كأفضل رواية عربية مًتصبة للفرنسية يف العاـ
ٕ٘ٔٓ.
 2رشحت ىذه الرواية ضمن القائمة القصَتة يف اعبائزة العاؼبية للرواية العربية البوكر العربية من بُت ٖٖٔ رواية مشاركة على مستوى العامل
العريب ،ويف عاـ ٕ٘ٔٓ  ،فازت النسخة الفرنسية من روايتو القندس جبائزة معهد العامل العريب يف باريس كأفضل رواية عربية مًتصبة للفرنسية
يف العاـ ٕ٘ٔٓ .يُنظر :اؼبوسوعة اغبرة.
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يف ىذا البحث سوؼ أسلط الضوء على قضيتُت شبابيتُت ىامتُت نبا:
أوال:التهميش كأحد مسببات الوحدة.
ً
ثانيًا :حلم اؽبروب من الوطن ؛ إلهباد الذات بطريقة خاطئة.
سينتظم البحث يف قسمُت رئيسُت:
 قسم نظري.

 قسم تطبيقي.
القسم النظري ػبصتو يف التمهيد  ،الذي تناولت فيو حاجات الشباب االجتماعية ،واالغًتاب،
والتطبيع االجتماعي ،وتعريف األنا ،واؽبو يف ؿباولة لرسم أبعاد شخصية البطل.
كذلك تناولت عالقة الشباب باألسرة ،وعاؼبهم اػباص ،وجنوحهم الدائم للغضب ،ونقص اػبربة يف
أىم مشكالت الشباب ،وقضاياه ،اليت ظلت يف اجملتمع
التعامل مع اعبنس اآلخر كواحدة من ّ

السعودي من اؼبسكوت عنو ،مث ختمت التمهيد بتعريف التهميش ،ألجعل منو نقطة االنطالؽ كبو
التطبيق.
أما القسم الثاين فقد كاف عبارة عن التطبيق على بعض مقاطع الرواية اليت أشارت بوضوح لبعض معامل
التهميش ،وبعض اؼبشكالت الشبابية مثل :الغًتاب الوجداين ،االغًتاب اؼبكاين ،اغبياة على اؽبامش،
السخرية الشبابية يف مواجهة القضايا اؼبؤؼبة.

3

أوًل :القسم النظري
ً

4

تمهيد
كاف ومايزاؿ الشباب اؼبنزوع األحالـ؛ ؿبور اىتماـ الباحثُت النفسيُت ،واالجتماعيُت يف ـبتلف ال ّدوؿ،
فهم النار اؼبخبوءة ربت الرماد ،القابلة لالشتعاؿ واإلحراؽ يف أي زماف ومكاف.
ىذه الفئة من اجملتمع ؽبا مبط عيش مضاد ،ال يشبو غَته ؼبا تشعر بو من اغًتاب ،فالتطرؼ الفكري
ربديدا ،ويف ظل فقداف االحتواء اغبقيقي.
والسلوكي يًتعرع وينشأ يف ظل الفشل االجتماعي ً
ويف ظل ىذا التعثر؛ من اػبطورة دبكاف أف ندع الشارع للشارع! حىت وإف ظلت ىذه الفئة سبارس
ٖ

إفرازات التهميش داخل حيطاف اؼبباين.
يرى األستاذ (عزت حجازي) أف الشاب العريب يبر دبراحل من التصدع بدءً من التصدع مع نفسو،
إىل أف هبدىا مث مع عائلتو نتيجة اؽبُّوة بُت جيلُت ،مث مع نظاـ (التعليب يف التعليم) الذي ال يتناسب
ٗ

مع تطلعاتو غالبا.
ىذا االكتشاؼ للذات اؼبغًتبة اليتم إال بعد العديد من األزمات على الصعيد الداخلي ،حيث تبدأ
مرحلة الكينونة اؼبستقلة من عدمها.
فرصا كافية
الشباب العريب( شباب يف مشكالت) أكثر منو (شبابًا مشكال) فواقع بعضهم اليوفر ؽبم ً

لإلرضاء الذي يعينهم على مواجهة مطالب اغبياة اؼبتجددة .وىذا اليبنع من وجود الشباب اؼبشكل
٘
نسق قِيَمو وأساليبو وتصرفاتو عن التوافق مع واقعو.
العاجز؛ لعدـ كفاية إمكاناتو ،وعدـ َس َواء َ
احتياجات الشباب اًلجتماعية:

وللشباب حاجات اجتماعية منها:
ٔ .اغباجة إىل االعًتاؼ برجولتهم.
اغبب.
ٕ .اغباجة إىل ّ
ٙ
ٖ .اغباجة إىل دور ذي معٌت يف اغبياة.
اًلغتراب في مرحلة الشباب:

تقوـ فكرة االغًتاب على أساس التمييز بُت وجود اإلنساف وجوىره .ٚواإلنساف اؼبغًتب ىو ":اإلنساف
ٛ
الذي ال وبس بفاعليتو .وال أنبيتو وال وزنو يف اغبياة"
ٖ يُنظر:عبداإللو ،فرح ،حوؿ مفهوـ الشباب ،مقاالت،منهل الثقافة والًتبية ،ؾبلة إلكًتونيةٖٔٗٗ-ٜ-ٖٔ،
ٗ يُنظر :حجازي ،عزت،الشباب العريب ومشكالتو ،عامل اؼبعرفة،ا اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت،فرباير،ٜٔٛ٘،ص ٜ
٘ السابقٕٔ:
 ٙالسابق٘ٓ:
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حاضرا
نمي مهاراتو ،ٜوىذا ماقبده
وىو ال وبقق يف نشاطاتو االجتماعية ذاتو ،وال يشعر بالسعادة ،وال يُ ّ
ً
بكل تسكعاتو يف
يف رواية (القندس) فبا اضطر البطل إىل أف يهرب من ؾبتمع ال يشعره بأنبيتو ،لَتسبي ّ
أحضاف الغربة.
وقبل أف نػُ ْع ِمل مبضع التشريح اللغوي يف اػبطاب اؼبتمركز حوؿ شخصية البطل -لنستظهر من خالؿ
اللغة معاؼبها -البد أف نقف عند بعض اؼبصطلحات النفسيّة يف ؿباولة لفهم ردود فعل شخصية
البطل(غالب) يف الرواية.
التطبيع اًلجتماعي:

التطبيع االجتماعي أو التنشئة االجتماعية واحدة من أىم ما يتعرض لو اإلنساف يف اجملتمعات البشرية
وىو:
"العملية اليت تستمر مدى اغبياة واليت يتمثل هبا الفرد القيم ،واؼبعايَت ،والرموز ،ويتعلم ضروب السلوؾ
وضعا ،أو
اليت تشيع يف اغبضارة؛ فيتحوؿ من ؾبرد كائن بيلوجي إىل إنساف ناضج مؤىل ،يشغل ً
ٓٔ
وضاعا يف اعبماعة"
أ ً
األنا األعلى:

ىو" :الضمَت الذي يتجو بالشخص كبو اؼبثالية ،يهدده أو يعاقبو بالشعور باإلمث إف ىو ّفرط فيها"
ألهو:

ٔٔ

ٕٔ

ىو" :جوانب الشخصية الكامنة يف الالشعور؛يضم الدوافع ،والرغبات خباصة اعبنسية البدائية ،واؼبضادة
للمجتمع"
نقص الخبرة في التعامل مع الجنس اآلخر:

من اؼبشكالت اليت تواجو الشباب :نقص اػبربة يف التعامل مع اعبنس اآلخر" ،فنتيجة عبهل الشباب
بطبيعة التّحوالت اعبنسيّة ،ونقص اػبربة ،قد يدفع الشباب إىل تبٍت طرؽ ىروبية يف التّعامل معها ،ومن
اغبب دوف زبصيص؛ وىي حاالت يبيل هبا الشباب إىل االرتباط بعدد كبَت من اعبنس اآلخر
أمثلتها ّ
دوف الًتكيز على شخص معُت ،ووبدث ذلك بسبب العجز عن االختيار ،وتفادي مواجهة مواقف

 ٚالشباب العريب ومشكالتوٕٚ:
 ٛالسابق بصفحتو
 ٜالسابق بصفحتو
ٓٔ السابقٕ٘
ٔٔ السابق بصفحتو
ٕٔ السابق بصفحتو
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اغبب اغبقيقية.
ّ
مع أف ىذا التصرؼ يصدر عادة عن عجز ،ال اختيار؛ فليس من النّادر أف يُساء فهمو ،فيؤخذ على أنو

دليل على نوع من فساد األخالؽ ،أو حىت االكبراؼ"ٖٔ.
أيضا :
ومن اؼبشكالت اليت تواجو الشباب العريب ً
خاصة-إىل إنكار الشاب لذاتو ،والبحث عن
"اذباه االرتقاء النفسي االجتماعي يف ال ّدوؿ العربيّة – ّ

ربقيق التصاحل مع أبويو ،وقبوؿ وضع التابع يف عالقاتو االجتماعية الرئيسية ،ال مساعدتو يف تأكيد ذاتو
ٗٔ
واالعتزاز هبا"
ىؤالء الشباب الذين يدخلوف يف مناطق نفسيّة مل يتم تكوينها من الناحيّة اؼبعرفيّة بشكل صحيح؛ يبيلوف
لالغًتاب ؛فيتولد لديهم الًتدد ،وعدـ ثبات السلوؾ.
الشباب واألسرة:

األوؿ ألبنائها يف سن الشباب؛ غَت أ ّف لعالقة
زبتلف األسرة العربيّة عن الغربية بأهنا تظل اغباضن ّ
أبعادا سلبيّة يف حاؿ تفكك األسرة ،وتص ّدعها، ،منها ما يرجع إيل القصور من
السعودي بأسرتو ً
الشاب ّ
األسرة يف تقدمي االحتواء الكايف نفسيا وماديا، ،ومنها ما يرجع إىل الفجوة بُت جيل اآلباء ،وجيل
األبناء ؛ىذه اؽبُّوة زادت نتيجة التساع ؾباؿ حريّة األبناء .
الشاب من قصور اإلمكانيات اؼبادية يف توفَت مكاف خاص
ويف اؼبستويات االجتماعية الدنيا؛ قد يشكو ّ

للنوـ مثال ،فيكوف مكانو ّإما غرفة يف فناء البيت اػبارجي( اؼبلحق) يُستقبَل فيو الضيوؼ ،فليس شبة
رمزا للرجولة.
استقالليّة يف األمر ،وىذا األمر يف اجملتمع السعودي -يف بعض حقبو -كاف ً
ومن اؼبشكالت اليت تواجو الشاب السعودي :مشكلة التمييز بُت األخوة يف األسرة الواحدة ،وتًتكز
ىذه القضية يف تفضيل الذكر على األنثى ،ومنح األخ األكرب امتيازات تفوؽ ما يُعطى للصغار ،فباينتج
عنو فقداف طابع اؼبودة والتكافل.

الخاص:
عالم الشاب
ّ

يلوذ الشاب السعودي يف منزلو بعاؼبو اػباص ؛ اؼبتمثل يف غرفتو أو ما يُسمى( اؼبلحق)،حيث

بعيدا عن عامل الكبار اؼبليء بالنفاؽ من وجهة نظره
اػباصة لو ،وفق معايَته ً
ىبلق الشاب ىذه اغبضارة ّ
ويف عاؼبو اػباص ،سواء كاف ملحقا أو اسًتاحة ،أو شقة ،يتوحد فيها مع رفاؽ السن ىربًا من سلطة
شباعا نفسيا ،ماديا ال يوفره الكبار لو .
الكبار ،وتسلطهم؛ ففي مثل ىذه التّجمعات هبد الشاب إ ً
ٖٔ الشباب العريب ومشكالتؤٜ:
ٗٔ يُنظر :السابقٖٜ
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جيل الشباب الغاضب:

٘ٔ

جيل الشباب بطبيعتو جيل غاضب؛ غاضب من األجياؿ اليت سبقتو ،واجملتمع الذي ينتمي إليو.
كل شيء مهتز؛ بل إهنم ُوب ّملوف جيل الكبار مسؤولية اآلمهم؛
فهم يروف أ ّف الثوابت متحركة ،وأ ّف ّ
لذلك العامل اؼبخادع -يف نظرىم ،-ىو الذي رفع شعارات توىم الشباب بأهنم ىم الغاية ،فيكتشفوف
أهنم مل يكونوا إال أدوات تُستعمل يف تسيَت حركة اجملتمع.
كل ىذا ،أو بعضو ،ىو ما رباوؿ شخصيّة غالب اختزالو يف رواية (القندس)؛ حيث جاءت شخصيّة
ّ
البطل مغًتبة ،تبحث عن ذاهتا من خالؿ اآلخرين.
أهم قضايا الشباب في الرواية

ٔ-انفصاؿ األبوين وتأثَتىا على األبناء.
ٕ -عدـ الثقة.
ٖ -التفريق بُت األبناء.
ٗ -خبل األب.
٘-دعاء األبوين على األبناء.
هتميشا؛ ليجد ذاتو.
 -ٙإلتفاؼ الشاب حوؿ األكثر منو ً

-ٚالًتقيم واؼبعاكسات اؽباتفية.
-ٛعدـ الزواج فبّن وبب بسبب قضية عدـ تكافؤ النسب ( القبيلي ،واػبضَتي ،االستعالء اغبجازي،
والبداوة النجدية)
-ٜالعالقات غَت الشرعيّة.

كل اؼبمنوعات للدين.
ٓٔ -تشدد اجملتمع ،وإحالة ّ
ٔٔ -البحث عن اغبريّة.
ٕٔ -االرسباء يف أحضاف الغربة.

كل صور التّهميش اؼبمكنة  ،ولكن
ولنا أف نسافر مع غالب(شخصية البطل ّ
اؼبهمش) ونقرأ من خالؽبا ّ
أوال:
عرفو ً
قبل أف نتحدث عن التّهميش علينا أف نُ ّ

 15يُنظر:السابقٕٜٔ :
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معنى التّهميش:
ٔٙ
أصل يدؿ على سرعة ٍ
العض ،وقيل
عمل ،أو كالـ  ،واؽبََمش ىوّ :
يُقاؿ :إ ّف (اؽباء واؼبيم والشُت) ٌ :
ٔٛ
سرعة األكل ،ٔٚو ِ
اؽبامش حاشية الكتاب ،وىو لفظ ُمولّد.
ِ
أي :جعلو ثانويًا ،ومل هبعلو من اىتماماتو
همشو ً
إذاً التّهميش من نبّش األمر يُ ّ
هتميشا ،فهو ُم ّهمشّ ،
ٜٔ

اؼبباشرة ،ونبَّش الولد  :أَنبلو ،وتركو جانبًا.
واغبقيقة أف علواف قد قبح يف إيصاؿ ىذه القضايا ،بل أزعم أنّو استطاع أف هبعلنا نرى معو بشاعتها،
ونتمٌت ،أال نرى صورىا يف عاؼبنا.

 16يُنظر:ابن فارس ،مقاييس اللغة،ت:عبدالسالـ ىاروف،دار اعبيل ،بَتوت ،لبناف،الطبعة األوىل،
 17يُنظر :ابن منظور ،لساف العرب،دار الفكر،بَتوت ،لبناف،الطبعة اأوىلٔٗٔٓ ،ىػٜٜٔٓ-
 18يُنظر :الفَتوز آبادي،القاموس احمليط ،دار اعبيل ،بَتوت ،لبناف،الطبعة األوىل.د.ت
 19يُنظر:قاموس اؼبعاين عريب عريب على الشبكة مادة(نبّش)
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ثانيًا :القسم التطبيقي

11

صورة الشاب المهمش في الرواية
مشوىة،
لقد قبح علواف -من وجهة نظري-يف إظهار الشخصية الرئيسية(غالب) يف روايتو بصورة ّ

عرب بصدؽ عن البؤس اغبقيقي ،الذي يعيشو ذلك الشاب يف ؾبتمع ربكمو
مسحوقة ،ىامشية؛ تُ ّ
التناقضات -من وجهة نظره كشاب ،-ما هبعل علواف يف مصاؼ من أتقنوا كتابة (البيوغرافيا)ٕٓ،
ٕٕ
وربديدا (الغَتية) منهإٔ -يف حاؿ كانت شخصية غالب حقيقية ،أو ؽبا من الواقع من يشبهها.-
ً
ذاكرة األلم واًلغتراب الوجداني:

تبدأ حكاية شخصية البطل اؼبغًتبة نتيجة التهميش من قولو يف بداية حديثو عن القندس الذي شعر معو
باأللفة :
"تأملت سنيّه البارزتين اللتين اكتستا لوناً برتقالياً شاحباً من فرط ما قضم من لحاء البلوط,

والصفصاف  ,فذكرني لوهلة بما كانت عليه أسنان أختي نورة ...أما ردفه السمين فذكرني بأختي
محاوًل أن يقرأ ممامحي ونواياي بدا مثل أمي ...انتع
بدرية ...وعندما رفع إلى عينيه الكلّتين
ً

اعا ...قبض عليها بيد شحيحة ذكرتني بيد أخي
التمرة من يدي كما ينتع أبي ثمار الحياة انتع ً
سلمان عندما تقبض على المال"..

ٖٕ

بعيدا عن تفاصيل القريبُت منو ،فها ىو يتذكر أدؽ تفاصيلهم،
فردا عاقًا ً
همش ليس ً
إ ّف ىذا اؼبغًتب اؼبُ ّ
يف مكاف غَت مكاهنم ،وزماف غَت زماهنم.
أىم ما يتصف بو والداه،
لقد حضرت ذاكرة األمل يف ىذه التشبيهات ،السيما عندما سلّط الضوء على ّ
وأخيو سلماف.

 21كتابة السَتة ،مأخوذة عن اإلقبليزية .
 21تنقسم كتابة السَتة إىل نوعُت :السَتة الذاتية وىي اليت يكتب فيها األديب عن نفسو ،والسَتة الغَتية ،يكتب فيها األديب عن غَته.
يُنظر :اؼبوسوعة اغبرة (:كتابة السَتة)
ٕٕ السَتة الغَتية ىي" :أف يكتب اؼبؤلف تاريخ شخصية أخرى ،وىو يف ىذه اغبالة يتمثل تلك الشخصية يف البيئة والزماف ،اللذين عاش
ملتزما اغبياد فيما يكتب.
فيهما،
ً
معتمدا على الذاكرة أو اؼبشاىدةً ،
والسَتة الغَتية يستعُت فيها الكاتب بكل ما لديو من وثائق حىت يصل إىل داخل النفس اليت يكتب عنها ويظهرىا " يُنظر :اؼبوسوعة
اغبرة.
ٖٕ رواية القندس٘:
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ؿباوال أف يقرأ مالؿبي ونواياي بدا
إيل عينيو الكلّتُت ً
ركز على قراءة اؼبالمح والنوايا يف قولو ":وعندما رفع ّ
مثل أمي"
دائما مثل حقيبة
أمو اليت قاؿ عنها يف طيّات الرواية ":ورمقتٍت بواحدة من نظراهتا اليت تفحصٍت هبا ً
ٕٗ

تشك يف ؿبتوياهتا"
يسًتعي انتباىنا يف كال العبارتُت اليت زبص والدتو ،اختيار أداة التشبيو االظبية(مثل)
وليس(الكاؼ)أو(كأف) وغَتىا من أدوات التشبيو اغبرفية ،واالظبية ،والفعلية ،وىو استعماؿ لو دالالتو،

"فاطالؽ اؼبماثلة على اتفاؽ اثنُت يف جهة واحدة يكوف على سبيل اجملاز"ٕ٘ واؼبعٌت الذي تدؿ عليو ىو
"أف احملكوـ عليو باؼبماثلة متف ًقا مع مايباثلو يف صبيع اعبهات اليت يصَت االتفاؽ معو فيها على مثالو
ٕٙ
احدا يسد أحدنبا مسد اآلخر"
جنسا و ً
فيكوناف ً
ىذا الوصف على لساف البطل؛ جاء دبثابة اللقطة الفوريّة للشعور ال ّداخلي اغبقيقي الذي يشعر بو،
ويؤؼبو يف الوقت ذاتو ،بداللة رده على والدتو:
ٕٚ
فأجبت حبنق مكتوـ :شػ شػ شػ شششغل"
أتعرض للفحص،
ُ
ُ
"شعرت باالستفزاز ،وأنا ّ
مث تردؼ بنقدىا الالذع ،وىو أحد مشكالت الشاب الذي يكسر حاجز اػبامسة والعشرين دوف زواج

فكيف باألربعُت ،بل تزيد ،وىو عاطل عن العمل؟ !
جدا ،فليس أمامهم إال اؽبروب الكبَت ،خارج حدود
تقدير ال ّذات عند ىذا النّوع من الشباب متدين ً
كل مرة تندلع يف وجوىهم كحريق ،ففي حُت
الزماف واؼبكافً ،
ّ
بعيدا عن األسئلة اليت تلتهم كرامتهم يف ّ
يستعر ؽبيب االستفهامات يف كالـ أـ غالب وىي تقوؿ لو:
"أنت ربسب النّاس مايدروف ،واليتكلموف؟!
عديت األربعُت ال تزوجت وال شفت لك شغل زي النّاس ،وش تالية ىالسفرات اللي مامنها خَت؟!"
الرجل الناضج ،صاحب العمر اؼبمسك بتالبيب اغبكمة إال أف يتوجع من قراءة النّوايا،
ليس أمامو ،وىو ّ

وانعداـ الثقة ،بل والتهميش يف كالـ والدتو لو.
يقوؿ يف تصوير أؼبو:
ِ
علي
" مع انتهاء عبارهتا ُ
صّر يف داخلي باب من اغبديد ،ال تعرفو .يُوصد نفسو ُكلّما راحت ّ
تصب ّ
كل ما يف أعصايب من التّوتر
تقريعها الثّقيل ،ووبيلٍت إىل قلعة من ّ
الصمت ،والوحدة .أكنس من عتباهتا ّ
وأُ ّكومو فوؽ لساين كالعادة ،مثل حفنة من الغبار ،واألغصاف اعبافة .مسحت بيدي على جبيٍت؛
 24رواية القندسٖ٘:

 25ضبداف ،ؿبمود ،أدوات التشبيو دالالهتا واستعماالهتا يف القرآف الكرمي ،مطبعة األمانة ،مصر ،الطبعة األوىلٖٔٗٔ،
 26السابقٕٔ:
 27القندسٖ٘:
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تعود أف يفعل يب منذ عامي
ألتأكد أ ّف صوهتا لن يتجاوز إىل ما وراءه وتركت لساين ىبونٍت كما ّ
ٕٛ
الرابع"
إ ّهنا صورة حقيقة ،تفوقت الكلمات فيها يف ذبسيد مستوى الوجع.

الصورة
إ ّف االنزياح األسلويب اؼببٍت على استعارة اؼبفردات يف أسلوب (علواف) ؽبا دور كبَت يف ربليل ّ
بالشعور ذاتو الذي يشعر بو غالب يف صدمتو تلك.
وسرعة امتزاجها يف ال ّداخل؛ ليشعر القارئ ّ
أتذكر يف حضرة ذلك اؼبقطع قوؿ اؼبنفلوطي:

" وماظنك بقلب اليستدر العطف على اؼبصاب ،حىت هبمع عليو بُت ضنك الفاقة ،وتربيح السقم،
الشقاء ،وضروب
اغبب ،ووحشة العزلة ..وسائر ماوبيق بأشتات اؼبعذبُت يف األرض من صنوؼ ّ
ويأس ّ
ٕٜ
اؽبواف واغبرماف؟!"
ىذا اؼبنلوج ال ّداخلي؛ أبلغ تعبَت عن الفقد احملزف ،وما اغبزف حقيقة إال الشعور بالفقد معنويا كاف أو
ٖٓ

ماديًا؟!
تصب -تقريعها -وبيلٍت -قلعة - -أكومو)
(صر-باب من حديد -يوصدّ -
ّ
كل ىذه اؼبفردات اؼبشحونة بالقوة ،ش ّكلت اؼبواد األساسية الكتماؿ صورة اؽبرب من األمل احملتمل،
ّ

ومسبباتو.
عرب بو عن احتكاؾ وبدثو جسم يقاوـ شدا ،وضغطًا ،ينتج عن انسحاؽ بعض اؼبواد،
فالصرير الذي يُ ّ
ىو ّأوؿ ما يصادفنا من مضادات األمل.
كٍت بو عن شدة مقاومتو ،لكنو مل يستطع منع بعض أؼبو ،واختار الباب اغبديدي الذي ال تعرفو أمو وال
ّ
هبب أف تعرفو؛ ألنّو طريقة للتداوي من جراحها اؼبتكررة بعدد زياراتو ؽبا.
مث يأيت بلفظة(يوصد)دبعٌت :يغلق ،إال أف ىذا االختيار ذىب باؼبعٌت يف السياؽ إىل مناطق أبعد ،حضر
فيها معٌت الضيق ،واإلرىاؽ.

السكب؛ ألهنا ال تنسكب ،وتذىب سر ًيعا ،بل هتبط عليو
عرب عن كلمات والدتو اعبارحة ّ
مث ّ
بالصب ال ّ
صب التّماثيل عند إفراغها يف قوالبها؛ لتحافظ على شكل واحد ثابت.
كما تُ ّ
الصلب
السكب فيزوؿ ،بل يبقى وجعو ؿبنطًا كتمثاؿ؛ لذا كانت مقاومتو ؽبذا الوجع ّ
فأؼبو ال يسيل بعد ّ
قويّة توازي قوة إيالمو.
 28القندسٖٙ:

 29اؼبنفلوطي ،مصطفى ،النظرات ،دار ىالؿ ،مصر ،صٔٙٙ :

 31قبيب ،ناجي،كتاب اآلحزاف فصوؿ يف التاريخ النفسي والوجداين واالجتماعي للفئات اؼبتوسطة العربية،دار
التنوير،بَتوت ،لبناف ،الطبعة األوىلٜٖٔٛٙ،
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عرب بو عن اللوـ والعتاب
وىبتار لكلمات والدتو اؼبوجعة لفظ (التقريع) ال(اللوـ)،والتقريع يف اللغة يُ ّ
اؼبوجع.
وىبتار لفعل الوجع الفعل(وبيلٍت) ،للداللة على أنو يتحوؿ من حاؿ إىل حاؿ فور ظباعو لذلك الكالـ
القاسي.
وىبتار صيغة الفعل اؼبضارع للتعبَت عنو فبا أكسب اؼبعٌت حركة ،وتدف ًقا؛ ليدؿ على استمرار الوجع،

كل زيارة.
وذبدده عند ّ
ربوؿ ؽبا بػ(القلعة) وىي اغبصن اؼبمتنع يف اعببل ،وىبتار أف يكوف قلعة من
ويعرب عن اغباؿ الوقائية اليت ّ
الصمت ،والوحدة ،فيقضم لسانو ،ويعود كطفل الرابعة الذي كاف يصمت ُكلّما عُوقب ،ويف ىذا داللة
ّ
على شعوره باإلىانة-؛ فليس من السهل على رجل أربعيٍت وصل سن النبوة أف يبتلع اإلىانة ،ويصمت،
على الرغم من ارتفاع (اؽبو) عنده على( األنا )كما جاء يف تفاصيل الرواية.
مضارعا،
وىبتار للتعبَت عن صمتو لفظة أخرى مشحونة بطاقة ىائلة؛ لتعرب عن اؼبراد ،فيأيت فعل التكومي
ً
مشهدا متحرًكا لو داللة يريدىا أف تصل ،مأخوذة من معٌت
الصورة
ً
لتستمر اغبركة ،والتجدد ،يف منح ّ

التكومي وىو :صبع الشيء ،وإلقاء بعضو فوؽ بعض ،يف لوحة خاطفة ،تستدرج اؼباضي الذي تكررت فيو
تلك اؼبشاىد القاسية.
أبدا:
ينتهي اؼبشهد مع أمو بأقسى ختاـ ال ينتظره األبناء من والديهم ً
" رح اهلل اليردؾ .ماأيب منك شيء ..جعلك ماترجع" تاركة لو فقاعات من األسئلة ىبتصر ردة فعلو

ذباىها بقولو ":كيف يتعامل اهلل مع الدعوات اؼبتتابعة اليت يرفعها أيب وأمي علي منذ ست وأربعُت سنة
حىت اآلف؟!"
أقسى صور اإلحباط ىذه اؼبشكلة اليت ربدثنا عنها يف مقدمة البحث ،وىي مشكلة االرتقاء النفسي
االجتماعي؛ حيث يضطر الشاب إىل إنكار ذاتو ،والبحث عن ربقيق التصاحل مع أبويو ،وقبوؿ وضع
التابع يف عالقاتو هبما ،من باب الرب  ،ونبا يبعناف يف تعذيبو ،وإيالمو ،فيفقد احًتامو لذاتو ،واعتزازه
بنفسؤٖ.
تأيت اللوحة الثانية ،وىي واحدة من أىم افرازات التهميش الذي قاساه غالب عقب اكتشافو بأف اؽبوة
كبَتة بينو وبُت والديو ،فاختار أف يعيش يف الدعة مع نزواتو ،فجاءت غادة كمنقذ لو من التهميش،
فهي وداوود ،يكاداف أف يكونا الوحيدين الذين يشعر معهما بكينونتو ،يقوؿ عن ىذه اللوحة:

ٖٔ ينظر :كتاب اآلحزاف فصوؿ يف التاريخ النفسي والوجداين واالجتماعي للفئات اؼبتوسطة العربيةٜٖ :
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أعوؿ عليها أف تعود بشيء.
" علقت غادة بصناريت اليت رميتها بال مباالة يف أحد شبابيك جدة ومل ّ
لكن الذي يعرؼ جدة يعرؼ أنو عندما يكوف اؼبوسم ربيعاً يلقي البحر على اؼبدينة أطنانًا من اللقاح
ٕٖ
الذي يتنفسو الناس وال يرونو .يصبح اغبب حالة عامة والشوارع مليئة بالقلوب اػبصبة".
توثقت عالقتو بغادة من خالؿ مهاتفاتو الليلية يف(مكانو النائي يف بيت والده) ،وبعض اللقاءات
السرية،وكاف من اؼبستحيل أف تنتهي ىذه العالقة بالزواج ،فيتحدث عن مشكلة ثانية يعاين منها الشاب
السعودي وىي عدـ تكافؤ النسب ،يقوؿ عن ىذه القضية اليت مل ربل حىت يومنا ىذا ،بل ذباوزت
مستوى اغبلوؿ؛ لتصل إىل حدود الطالؽ دبباركة احملاكم يف اجملتمع السعودي:
سباما مثلما تعلم ىي مسب ًقا رأي أبيها.
معلوما يل قبل أف أضطر ؼبفاربتوً ،
"كاف رأي أيب ً
كل من العائلتُت كانت تتعاىل على األخرى؛ فبا جعل اؼبعادلة أصعب فعزفنا عن حلها قبل أف كباوؿ...
كانت غادة عاشقة مثالية لفىت صاخب ،ولكنو لن يتزوجها مطلقاً ،كما تقوؿ القبيلة اليت يف دمو،
وكنت عاشقاً غبوحاً لفتاة حرة ،ولكنها لن تتزوجو أيضا كما تقوؿ اؼبدينة يف دمها.
ىكذا تركنا القصة مفتوحة دوف تدوين تفاصيلها حىت إذا اضطرـ اغبب بيننا؛ رمينا باللوـ على اآلباء،
وربوؿ إىل عالقة
ْ
وشتمت ىي جنويب اؼبتخلف ،وشتمت أنا حجازىا اؼبتحذلق .أما إذا خفت ّ
اغببّ ،
ٖٖ

تزوجنا فعال".
باىتة كتلك اليت نعيشها اليوـ تذكرنا معاً بأهنا ردبا جاءت أهبت لو كنا ّ
ىذا السيناريو الذي ردبا هبيء على لساف ألف غالب ،وألف غادة ،كأنو مقتطع من الواقع ،حيث
جوعا ،وتلتهم القيم ،يف ظل التهميش ،والشعور باالغًتاب يف ؾبتمع اليقيم لو
العالقات اآلشبة تتضور ً
متسكعا هبلب ؽبا
وزنًا،حىت لو جاءت كلماتو ،وأفعالو مهذبة مع أمو كما مر بنا ،سيظل يف عينها
ً
العار.
تستمر العالقة حىت يصل كالنبا لسن األربعُت ،فهما يلتقياف يف مدف ـبتلفة  ،يظل غالب سجُت
وحدتو بعد كل لقاء ،فيقرر أف يعتزؿ يف (بورتالند)،و يفٍت أيامو يف التصعلك ،والشرب ،بعيدا عن

سلطة الدين ،واجملتمع احملافظ  ،ويظل باقيًا على اعتزالو لكل ذلك العامل الذي يهمشو ،فوحدىا كانت
تشعره بقيمتو ،وىو الفوضوي العاطل ،الذي يصب عليو والديو الدعوات صبًا.
ويأيت اليوـ الذي يستيقظ فيو غالب على صوت اغبقيقة اليت زبربه بأ ّف كل ما مضى مع غادة كاف ؾبرد
نزوة ال تستحق كل ىذا العمر ،يقوؿ يف ذلك:

 32القندسٖٖٓ:
 33السابقٕٓٔ:
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"إ ّف عالقتنا برمتها مل تكن أكثر من صدفة غَت متقنة .اآلف اكتشفت بشعور ـبتلط بُت األمل والراحة أف
اعبوىرة الصغَتة اليت احتفظت هبا يف صندوؽ ـبملي يف أقصى القلب كانت مزيفة وال تستحق سوى
شبن خبس من النزوات الطارئة34 ".ػ
مر هبا ،بسبب شعوره بالتهميش ،واالغًتاب من
ىل كاف حباجة لكل ىذا العمر؛ ليكتشف كم نزوة ّ
فجوة بشرية قبمت من تصدع عالقة أبويو ،وتفضيل والده ألخوتو غَت األشقاء عليو؟!
عالقة غالب مع والده أخذت منعطفات كثَتة من السرد عند علواف ،حيث ظل غالب معتزًال أخوتو

؛فاحتل سلماف-أخوه غَت الشقيق -مكانة عالية عند والده بارتداء ثوب التدين ،الذي حاوؿ
التخلص منو بعد اعبشع ،ومل يفلح ،لقد قبح يف أف يستميل قلب والده الذي أخذ طريقو كبو الثراء
معا ،مث يعود غالب يف ختاـ الرواية من (بورتالند) بعد وفاة والده؛ ليقتسم مع أخوتو الورث
والشيخوخة ً
كل واحد منهم إىل حياتو.
قبل أف ينصرؼ ّ
صورة مريعة للتفكك األسري ،ظلت فيها شخصية البطل على نفس اؼبسافة من الشعور باالغًتاب،
والوحدة.
اًلغتراب المكاني:
وصل االغًتاب إىل أعلى مستوياتو اليت اضطرت البطل أف يغادر الرياض إىل عدة دوؿ ( مصر -لندف-
بورتالند) ،يقوؿ راظبًا صورة تكاد أف تكوف ىي األصدؽ يف اجملتمعات الصحراوية:
ٖ٘
"ربتاج اغبياة يف الرياض أحيانًا إىل حوادث ،ومستشفيات حىت تنكشف مشاعر الذين وبيطوف بنا".
كل لقاء مسروؽ يقوؿ:
ويف عودة غادة إىل مقر إقامتها بعد ّ
" بعد ذلك تعود إىل لندف حيث تعيش ،وأعود إىل الرياض حيث أموت".36
ويقوؿ:ػ
أطفأت مشعة السادسة واألربعُت؛ شعرت بأ ّف الرياض فبلة ،ومًتبة ،وليس لديها ما سبنحٍت
"عندما
ُ

إياه37".ػ
انفتاحا
إ ّف االغًتاب اؼبكاين ،يأيت على ىيئة رغبة ملحة يف اؽبجرة  ،واالبتعاث ،والعيش يف ؾبتمع أكثر
ً
اجتماعيًا ،وىو وإف كاف ال يرتقي إىل أف يُش ّكل ظاىرة عند الشاب السعودي ،إال أهنا أصبحت
ىاجسا عند بعض الشباب الذين يرغبوف يف التغيَت ،واالنفتاح؛ أولئك الذين ملّوا من حراسة نواياىم
ً
على يد الغَت -كما يروف -ومصادرة أفراحهم الشبابية اليت يتطلعوف إليها.

 34السابقٕٜ٘ :
 35السابقٚٓ:
 36السابقٚٛ:
 37السابقٔٓٓ:
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وحوؿ ظاىرة االغًتاب عن اجملتمع ،ظهرت إحصائيات غَت رظبية تقدر عدد اؼبهاجرين من السعوديُت
دبليوف مهاجرا ،بعضهم اختار السكن يف دوؿ عربية أكثر انفتاحا كمصر وديب ،وبعضهم إىل تركيا
وبعض الدوؿ األوربية ألسباب اقتصادية ،واجتماعية كما تزعم اؼبقولة ٖٛ،اليت فجرىا الدكتور:
(صدقة فاضل) -عضو ؾبلس الشورى السعودي -عندما ذكر أ ّف اؼبهاجرين السعوديُت يف اػبارج يبثلوف
ٖٜ
٘  %من عدد سكاف البالد على ح ّد قولو ،مطالبًا بدراسة أسباب ىذه اؽبجرة.
يقوؿ الكاتب السياسي الدكتور( :خالد الدخيل) :ىناؾ أسباب كثَتة ؽبجرة اؼبواطن خارج بلده؛
مستبعداً أف يكوف العامل السياسي سببًا يف ىجرة اؼبواطن السعودي ،ولفت إىل وجود عوامل اقتصادية
واجتماعية ال يبكن استبعادىا ...يلجأ البعض إىل اإلمارات؛ ولكنها تعد أكثر تكلفة من العيش يف
ٓٗ
الرياض.
وقاؿ عن اإلحصائية السابقة" :ال توجد معلومات مفيدة للتحليل ،وال بد من وجود معلومات مؤكدة
موضحا أف العامل االجتماعي ردبا يكوف
عن اؼبهاجرين؛ حىت ال تزيد مساحة االحتماالت ،والتكهنات؛
ً
األقوى؛ حيث نشأت طبقة منفتحة اجتماعيًا ،وسياسيًا ،وبدأت تتمرد على الوضع االجتماعي احملافظ،
ٔٗ
وباتت تبحث عن االنفتاح يف دوؿ ؾباورة".
أىم مشكالت الشباب ،حيث نشأت فئة شبابية منفتحة على اآلخر من خالؿ
ىذه إذف واحدة من ّ
ماتبثو القنوات ،والنت ،فبدأ الشاب السعودي يقارف ،ويطالب ،ولعل قضية السينما اليت مل ربل بعد،
واحدة من مظاىر تلك اؼبقارنات.
ىذه الشروبة اؼبتمردة ،اليت ملّت وصايا األشخاص يف اجملتمعات احملافظة كاجملتمع السعودي تولدت

لديها رغبة يف اؽبروب الكبَت فرارا من تلك احملاصرة ،فهم ليسوا كجيل اآلباء الذين يروف أف من أكرب
نعم اهلل على ىذا اجملتمع ؿبافظتو ،وتدينو ،فقد بدأوا يُس ّفهوف من تفكَت بعضهم البعض ،ويسخروف من
أولئك الذين ينعتوهنم بعبيد التبعية يف مواقع التواصل كما حدث يف مطالبة عودة عمل اؽبيئة.
السخرية الشبابية في مواجهة القضايا المؤلمة:
أصل التسخَت :التذليل ،جاء يف لساف العرب َ ":س ِخرمنو ىزئ بو و قهره ،وذهلل ،وكل مقهور مدبر ال
سخر"
يبلك لنفسو ما ىبلصو من القهر ُم ّ

ٕٗ

 38يُنظر :صحيفة سبق اإللكًتونية عدد ٗمارسٕٓٔٙ
 39يُنظر :صحيفة عكاظ السعودية  :عددٕٕ يناير ٕٓٔٙ
41يُنظر :صحيفة عكاظ السعودية  :عددٕٕ يناير ٕٓٔٙ
 41السابق
 42يُنظر :لساف العربٖٕ٘/ٗ:
17

والسخرية فن کسائر الفنوف األدبية مثل القصة ،و اؼبسرحية ،تعد طريقا لتمرير اعبوانب االنتقادية ،بلغة
فبزوجة بروح الفكاىة الناتج عن اآلالـ واؼبضايقات.
وىذه اؼبلكة تنتج عن ح ّده الذکاء ،والتنقيب ويف نفس الوقت،يقوؿ الدكتور (أبو القاسم رادفر)ٖٗ:
"إ ّف األديب الساخر هبب عليو اختيار لغة خاصة لين ِزَؿ بواسطتها ،سياطو علي ظهر قاطبة القصورات

کل من کاف سببا من أسباب آالـ الناس ،وشقائهم ،منتقدا إياىم بأية طريقة
والرذائل اجملتمعية ،وعلی ّ
فبکنة .فليخًت األديب الساخر لغة ربتوي علي لغات ،ومفردات ،وتراکيب ،وعناصر بالغية خاصة قابلة

للتأثَت يف صبيع اعبوانب اؼبذکورة ،والغلبة عليها؛ ألف "کل کلمة ،وعبارة ساخرة سبثّل دنيا مليئة
بالعجائب ،واػبياالت؛ فاألديب الساخر بتداعياتو السحرية ،هبمع الکلمات ،والًتاکيب اؼبناسبة ،أو
ٗٗ
الرسوـ ،واألصوات يف اؼبوسيقي".
غَت اؼبناسبة؛ لتجذب ،وتدفع بعضها البعض کاأللواف يف ّ
خاصا للتعبَت عن القضايا اليت تدعو إىل االنتقاد يف اجملتمعات بلغة ساخرة ملؤىا
فالسخرية تعترب طري ًقا ً
اؼبزاح ،وىي مرآة صادقة للحقيقة ،و طريق للتعبَت عن االضطرابات ،واؼبساوئ ،والسيئات ،ومعايب
٘ٗ
الفرد واجملتمع .
وعن صباليات السخرية يقوؿ":نري يف اعبوانب الکنائية ،واالستعارية للسخرية قوة ،إذ يعتمد اؼبضموف،

والفکرة فيها علي التجارب العلمية کأهنا صادرة عن شخص بعينو يف اجملتمع ،أو موضوع ؿبدد ،غَت أف
يتعهد تسجيلها ،ورواجها ،واستمرارىا .فرواج السخرية ضرورة تقتضيها غبظات التعب ،والضعف
اجملتمع ّ
يف الروح ،أو اعبسم ...ومن ظبات السخرية أهنا تواجو األوساخ ،واالكبرافات ،والنقائص وتناضل يف
ٗٙ
سبيل تقويضها"

حاوؿ( ألفرد أدلر) ٗٚأف وبلل السخرية كانفعاؿ مركب إىل الغرائز البسيطة اليت تًتكب منها ،فقاؿ:
"ىي خليط من انفعالُت نبا الغضب واالمشئزاز :فنحن إذ تثور فينا غريزة النفور نشمئز ،فإذا عدا
الشيء الذي أثار امشئزازنا على صفاء عيشنا ،من أية ناحية من النواحي ،بعثت فينا غريزة اؼبقاتلة،

واالنفعاؿ اؼبقًتف هبا ،وىو الغضب ،فدفعا بنا إىل السخرية فبا بعث امشئزازنا أو فبا أثاره يف نفوسنا .وال

 43كاتب ىندي ،دكتوراه يف اللغة الفارسية وآداهبا ،مواليد ٖٜ٘ٔم
ٗٗ السخرية؛ لغتها ،أشکاؽبا ،ودوافعها ،أبو القاسم رادفر،موقع :ديواف العرب على الشبكةٕٜينايرٕٔٔٓ
٘ٗ السابق
 46السابق
 47ألفريد أدلر (ٓ ٜٖٔٚ - ٔٛٚطبيب عقلي مبساوي ،مؤسس مدرسة علم النفس الفردي ،اختلف مع فرويد وكارؿ يونج بالتأكيد
على أف القوة الدافعة يف حياة اإلنساف ىي الشعور بالنقص واليت تبدأ حاؼبا يبدأ الطفل بفهم وجود الناس اآلخرين والذين عندىم قدرة
أحسن منو للعناية بأنفسهم والتكيف مع بيئتهم.يُنظر :اؼبوسوعة اغبرة ،سَتة الطبيب.
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ىبلو ىذا من عنصر الزىو؛ ألننا ننزع إىل الرضا عن أنفسنا واالسًتواح إىل شعورنا ،عقب مطاوعة
ٗٛ
السخرية واالنسياؽ معها"
إذف ىي تأيت حبسب الطبيب النمساوي ،بقصد اللذع واإليالـ ؛ذلك ألف السخرية طريقة غَت مباشرة يف
اؽبجوـ ،فهي ناذبة من الضعيف للقوي.
والكتابة الساخرة ربتاج إىل "مصارحة الذات أوال قبل مصارحة اجملتمع ،وتعمد إىل تكسَت صبيع اغبواجز
ٜٗ
اللغوية واألدبية؛ لتكوف الرسالة أقوى من طلقات الرصاص"
فهل وصل بطل الرواية إىل مستوى اؼبصارحة مع الذات؟!
نعم !
لكنو مل يصل إىل مستوى التصاح معها ،بداللة ىذا النقد الالذع حىت على مستوى الشكل اػبارجي،
فالسخرية ،بل واألدب الساخر عامة ماىو إال "كوميديا سوداء تعكس أوجاع اؼبواطن السياسية
واالجتماعية فيقدمها بقالب ساخر يرسم البسمة على الوجو ويضع خنجرا يف القلب ..والكاتب
الساخر ىو من وبوؿ األمل إىل بسمة واغبزف إىل إبداع ...الكتابة الساخرة تعٍت التمرد على الواقع..
وثورة فكرية ضد البديهيات التقليدية ..كانت سياسة أـ اجتماعية وىي العكاز الذي يتكئ عليو
اعوجاجا يف أعماؽ نفسو ..إذ إف السخرية رغم ىذا االمتالء الظاىر باؼبرح
الكاتب اغبر ..ليقوـ
ً
والضحك والبشاشة ..إال أهنا زبفي خلفها أهناراً من الدموع ..إهنا مانعة صواعق ضد االهنيار
النفسي..و يعلق البعض بأف الكتابة الساخرة ..ولدت مع أوؿ عريب تأصيال للمثل القائل ":شر البلية
ٓ٘
مايضحك"
اؽبم والضحكة ،بُت
صبالية النص الساخر تكمن يف "أف يكوف بياناً سريّاً بُت الكاتب والقارئ ،بُت ّ
العشاؽ سرية وخجولة وبينية ،يكوف البوح اؽبادئ فيها بُت
الوجع وصاحبو ،بُت القلم واؼبمحاة كرسائل ّ
الغرة والشاؿ ..فالسخرية قهوة الكادحُت...
ضبرة اعبرح وضبرة الشفاه ،بُت اغبرؼ واغبرؼ ،بُت ّ
ٔ٘

والضحك دخاهنم اجملاين"
والسخرية "فن مائي يتسرب إىل فنوف القوؿ كلها فنجد كاتب اؼبقاؿ الساخر والقصة الساخرة وكذلك
الرواية والقصيدة ،وأعظم ماقبد الروائي الساخر صاحب النفس الكبَت يف السخرية والتهكم على الواقع
ٕ٘
بشكل فبيز وؿببب لدى اؼبتلقي".
 48اؼبوسوعة اغبرة على الشبكة(سخرية)
 49صحيفة الرياض ٔ٘:نوفمرب ٕٓٔٙمرمي اعبابر
 51ا صحيفة الرياض ٔ٘:نوفمرب ٕٓٔٙمرمي اعبابر
 51السابق
 52السابق
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والسخرية -وإف راج عنها أهنا أدب اؼبهمشُت ،إال أهنا من وجهة نظري -أدب اؼبهمشُت اؼبؤمنُت بأف
لديهم الكثَت الذي يستحق أف ُوبتفى بو ،فالشعب اؼبصري على سبيل اؼبثاؿ شعب ساخر بطبعو ،ص ّدر
للعامل العريب روح النكتة بثقافة علية وحس نقدي الذع ،لكنو شعب مثقف،بل عايل الثقافة ،خذلتو
مهمشا ،وىو ال يستحق التهميش.
الظروؼ االقتصادية ،فصار
ً
ولعل شيئًا من ىذه الصورة مبثوث يف شخصية غالب الذكي اللماح ،الذي ىبتار حياتو اػباصة يف وسط
ؾبتمع عائلي ال هبيد غَت انتقاصو.
إذف ىذا الوميض الساخر الذي قبده مبثوثا بُت فينة وأخرى على لساف البطل ،ىو نتاج الضعف
والتعب الذي خلّفو شعوره بالوحدة ،والتهميش ،واالغًتاب وىو هبد يف نفسو الكثَت اؼبستحق،و يصل
ىذا الوميض الساخر ذروتو يف ؿبطات التكبل باألمل كنوع من التنفيس ،أو إهباد ردة فعل غَت الصمت
أماـ أمور موجعة ،منها على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر قولو:
" آثرت أف أؤجل فضويل حىت أعود إىل شقيت يف اؼبساء وأنقب عنو يف اإلنًتنت أو أسأؿ كونرادو،
جاري الفلبيٍت السمُت ،ألنو يعرؼ الكثَت عن اغبيوانات .أمل يقل إنو كاف صياداً قبل أف زبًتؽ ساقو
طلقة بندقية خاطئة  ،فأصبح سباكاً حىت دانبو زوج ضخم وىو يضاجع زوجتو يف ضبامها الذي كاف
يصلحو ،فأصبح سائق تاكسي حىت اعًتض موكب رئيس حزب التحالف الفلبيٍت فحطموا سيارتو،
ٖ٘
فأصبح كهربائيا حىت اآلف؟"
عرض بكذب جاره الفلبيٍت الذي يضطر إىل مسايرتو كشخص قد وبتاج إليو عندما تدانبو
وىو ىنا يُ ّ
الوحدة.

مل تقف سخريتو عند ىذا اغبد ،بل إنو سخر حىت من شكلو ،فبا يلفت االنتباه إىل مقدار الوجع الذي
يشعر بو كلما عرب ىذا اؼبوضوع ذاكرتو ،وردبا ىو يسخر ىنا حبثًا عن التداوي ،تنفيذا للمقولة الشهَتة:
" إذا أردت أف تتشاىف من جراحك أسخر منها"
يقوؿ يف ذلك ":ترىل خداي وعنقي مثل عجُت اختمرت طويالً .بعد ذلك صبع حادث السيارة كل
ٗ٘
تلك اؼبالمح اؼببعثرة أصال وبعثرىا مرة أخرى دبعرفتو"..
ويف أؼبو من دعوات والديو ،يقوؿ ساخرا:
علي منذ
"خرجت على سياريت وأنا أفكر كيف يتعامل اهلل مع الدعوات اؼبتتابعة اليت يرفعها أيب وأمي ّ
ست وأربعُت سنة حىت اآلف؟ ىل من اؼبعقوؿ أنو مل يتخذ قراره بشأهنا حىت اآلف؟ أتراه يبهلٍت ..أـ
٘٘
يبهلهما؟"

ٖ٘ القندسٚ:
 54السابقٔٓ:
٘٘ السابقٖٚ:
21

ويف نقمتو على طريقة والده يقوؿ:
"منذ وصل أيب إىل الرياض ووجهو مع ّفر بال ّدين واليتم وىو يشعر بأهنا حريق كبَت يوشك أف يأخذه؛
٘ٙ
ولذلك ربّانا صبيعاً كفرقة إطفاء".

ولعلنا ىنا نعود ؼباذكرناه يف التمهيد من أف األسرة السعودية ليست كباقي األسر يف العامل العريب؛ ألهنا
تظل اغباضن األوؿ ألبنائها يف سن الشباب كما أف عالقة الشاب السعودي بأسرتو قد تأخذ ؽبا أبعادا
سلبية يف حاؿ تفكك األسرة وتصدعهاكما يف حالة بطل الرواية، ،كما أف منها مايرجع إيل القصور من

األسرة يف تقدمي االحتواء الكايف نفسيا وماديا ،،وىذا ماحدث بالفعل مع شخصية البطل الذي اختار
كل واحد من أبويو لو حياة أخرى وظل ىو يف مهب الريح ،كماأف منها مايرجع إىل الفجوة بُت جيل
اآلباء وجيل األبناء،و ىذه اؽبوة ربديدا زادت نتيجة الرتفاع سقف حرية األبناء ،فغالب شاب اليريد
التقيد بعمل والزواج ،ىبتار التسكع على اغبياة اعبادة؛ لذا ارتضى أف يظل على عالقة غَت شرعية ترضيو
والتسلب منو.
والد غالب  ،أب غَت عادؿ ،فهو يفضل أخاه عليو ،وىذه -كما أسلفنا -واحدة من أىم اؼبشكالت
اليت تواجو الشاب السعودي (مشكلة التمييز بُت األخوة يف األسرة الواحدة) وعلى أف الصورة
االجتماعية األكثر وضوحا يف ىذه القضية تفضيل األخ األكرب على بقية أخوتو ،ومنحو امتيازات تفوؽ
ضل أخوه
مايعطى للصغار،إال أف غالب-وىو االبن األكرب -مل ُيبنح ىذه اؼبكانة اؼبتعارؼ عليها ،بل فُ ّ
الذي يصغره عليو ،وىذا األخ غَت شقيق فبايزيد من مرارة االغًتاب ،وينتج عنو فقداف اؼبودة والتكافل
األسري كما مر بنا.
عامل الكبار مليء بالنفاؽ من وجهة نظر غالب ،يقوؿ يف ذلك:
"منذ وصل أيب إىل الرياض ووجهو مع ّفر بال ّدين واليتم "
ويف ىذا تعريض باستخداـ التدين كقناع ؼبن ىو يف مثل حالة والده -العقاري الشره.-
عاما ،فيقوؿ عن غادة بعد أف اكتشف ىشاشة العالقة،
اغبب الذي عاش معو عشرين ً
وتطاؿ سخريتو ّ
وجرب أف يعيش معها يف بيت واحد ،ويراىا بكل تفاصيلها اليت فطن من خالؽبا إىل أهنما اليصلحاف
كزوجُت بقولو:
" اغبقيقة اليت كشفها استيقاظنا معاً يف الصباح على أمزجة متناقضة ،وصمتنا الطويل يف اؼبساء أماـ
برنامج تلفزيوين  ،ىي أف عالقتنا برمتها مل تكن أكثر من صدفة غَت متقنة  .اآلف اكتشفت بشعور
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ـبتلط بُت األمل والراحة أف اعبوىرة الصغَتة اليت احتفظت هبا يف صندوؽ ـبملي يف أقصى القلب كانت
٘ٚ
مزيفة وال تستحق سوى شبن خبس من النزوات الطارئة".
اغبب الذي استيقظ على حقيقة أنو نزوة:
ساخرا من ذلك ّ
يقوؿ ً

" زبيلت أهنا إذا استطاعت أف زبلع حذاءىا بعد عشر دقائق فقط يف شقيت فقد زبلع زوجها إذا أقامت
٘ٛ
ىنا أكثر من أسبوع".
ىل شفي سباما من ىذا اغبب؟!

ىل عاد عن غيو؟!
ىل وصل إىل مرحلة عالية من الوعي بأف كل ماكاف يفعلو ماىو إال نزوات ال تستحق أف تستهلكو إىل
ىذا القدر؟!
يقوؿ يف ختاـ فصوؿ حكايتو معها:
اندىاشا وإعجابا مصطنعُت ،بينما سجد يف
"راحت سبشي فوؽ السرير وىي تضحك خبفة ،أبديت
ً
داخلي رجل أشيب شاكرا اهلل على رحيلها القريب...ليتها مل تكافئ الرجل الذي أعجبها نبلو بالتنكر
على شكل عاىرة ..حاولت أف ذبعلٍت أرقص ،فاعتذرت بكاحلي اؼبلتوي ،وقليب الذي يكاد يتقيأىا
ٜ٘

أخَتا ىجعت إىل جواري مثل كومة ذنوب"
خارجوً .
ويقوؿ :
سباما مثلما
"وأنا أتقلب يف فراشي متحينًا فرص النوـ ،فكرت أف غادة خرجت من حيايت بطريقة تافهة ً
ٓٙ
دخلت من قبل بطريقة تافهة".
حب النزوة! فهو اآلف رجل أشيب ،يريد شكر اهلل على رحيلها من شقتو وبالتايل من حياتو،
إ ًذا رحل ّ
خروجا ليس عاديًا ،بل على ىيئة قَيء!
اليت أخذت يف خط مراسيم لفظها خارج قلبوً ،
واغبقيقة أف ىذه اؼبفردة كافية للتعبَت عن حجم الكره ؽبذه العالقة يف ىذا العمر؛ فالقيء كما ىو
ٔٙ

معروؼ ىو" :ماتقذفو اؼبعدة عند اضطراب النفس ،وىو إفراغ مايف اعبوؼ"
فهو خروج هنائي من حياتو ،حىت صار يرى أف ىجوعها اغبايل ليس كأي ىجوع سابق ؽبا معو،
فماعاد يراىا غَت كومة ذنوب ،فهل انتبو لعالقتو مع ربو بسبب العمر أـ بسبب فقداهنا نظارهتا؟!
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ىذا االغًتاب الذي ظل يطارده جرحو من والده فيو أعمق من جرحو من أمو اليت اعتاد منها اغبوقلة،
والتذمر والدعاوي عليو باجملاف ،يقوؿ بعد وصولو القاىره":طلبت من باسل أف يضع يف حسايب بعض
اؼباؿ ففعل ،وأظنو مل يستشر أيب يف ذلك.البد أف أبتعد عن طريق ىذا اؼبسن اجملنوف بعض الوقت؛
ٕٙ

ألضبي نفسي من سيل سباب آخر يكمل بعثريت"
ىل قضية غالب مع والديو لعدـ االحتواء ،أـ لتدليل كل منهما ألبنائو اآلخرين ،أـ للدعاوي اجملانية من
كليهما؟!
اغًتاب كبَت أف يكوف هتميشك على يد من جاءوا بك ؽبذه اغبياة .إذا لفظنا اؼبقربوف جدا فكيف
بالبعيد؟!

الحياة على الهامش:

إ ّف غالب الذي يشعر بأنو ىامش يف حياة اآلخرين ،كاف يتأمل وإف ارتفع صوت السخرية عنده.
لكنو مل يفعل شيئًا ذا باؿ؛ ليصنع لو مكانة كتلك اليت كانت يف مراىقتو ،فهو ىبتار التهميش ،وىبتاره.

فالتهميش نوعاف:
"هتميش من داخل الشخص ،وآخر من اػبارج ،دبعٌت أف يسعى اإلنساف إىل هتميش نفسو ،وتعطيل
قدراتو ،واآلخر أف يهمشو اآلخروف رغم قدراتو اؼبميزة وامتالكو رؤية غَت تقليدية يستطيع من خالؽبا أف
ٖٙ

يبدع"
إ ّف القارئ للرواية سَتى بأف غالب يتخذ قراراتو يف الًتؾ دوف أف يًتؾ مساحات واضحة للعودة ،حىت
أصبح يعمل كروبوتاف يف عالقتو مع اآلخرين ،ومن صبيل ماقيل يف توصيف ىذه اغبالة ،ماكتبتو قبوى
ىاشم يف مقاؿ ؽبا يف صحيفة الرياض:
" يف اغبياة اػباصة تكوف اغبقيقة أحياناً غالبة فتغمرنا بقوهتا اعببارة .فمثالً عندما ىبتلف البعض مع
بعضهم ال يًتكوف أي مساحة ىامش من اؼبمكن الوقوؼ عليها ذات يوـ والعودة من خالؽبا
ال يًتكوف أي ىامش من اؼبمكن أف يش ّكل جزيرة للتالقي ،ويبكن خاللو ؿبو الوجيعة
يف ىذه اغبالة يكوف التحطيم ىو سيد اؼبوقف والسبب الرئيسي أف العالقة نفسها بنيت دوف ىامش
يستند إليو ،دوف حاجز ينبغي عدـ ذباوزه ،دوف مسافة فاصلة تصلح ألف تكوف ىامشاً للتفاوض

ٕ ٙالقندسٕٜٛ:
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ولذلك عندما تغلق أبواب عالقات إنسانية كاملة يكوف األساس هبا ربطيم كل اؼبرافق ،وتعتيم كل
64
األمكنة دوف ترؾ فرصة لضوء ىبًتؽ اؼبكاف"
ىنا اؽبامش لرأب تصدعات العالقة بُت من يشعروف بالتهميش ،ومن نبشوىم ،لكن غالب مل يفعل
شيء من ىذا ،ومل هبرب.
كاف يتحُت الزالت من والديو ربديدا؛ لتقوي رغبتو يف اؽبروب من اؼبدينة ،بل من اغبدود اليت ذبمعو
هبما ،ىربا من القهر والرضوخ واالستكانة.
إنو يعد إقامتو تلك ،مرحلة من مراحل القهر اليت وبتاج معها للهروب ليحافظ على بعض ماتبقى لو من
شخصية.
ىذه اؼبرحلة اؼبعتمة تشبو ماربدث عنو الدكتور حجازي يف كتابو (مدخل إىل سيكولوجية اإلنساف اؼبقهور)
بقولو:
"تتمثل عدوانيتو غَت اؼبعلنة على صورة قهر ذايت ومشاعر إمث دونية"

65

كذلك عقدة النقص عند غالب ،البارزة يف شعوره بالدونية ،وانعداـ الثقة يف اآلخر واحدة من الركائز
اليت تعتمد عليها سيكلوجية القهر ٙٙ،إنو ىبجل من ذاتو ،ويعيش وضعو كعار وجودي يصعب
ٙٚ

احتمالو.
شخصية غالب اؼبتمسكة باؼبظاىر لسًت بؤسو الداخلي وىو يكرر":عندما ذىبت لفليت" وىي عبارة عن
جزء ؾبتزأ من بيت والده؛ ليجعل من جرحو نرجسيا قدر اؼبستطاع ،فالكرامة عنده تشكل أىم مواطن
هتميشا متبادال.
وجوده ،فألجلها ىرب ،وألجلها عامل اآلخرين باؼبثل من التهميش؛ لتكوف حياتو ً

يقوؿ عن هتميش والده لو،ىو وأختو نوره:
أخبارا عن بلد اليعرفو أصابتو ىزة
"مل ُ
يبد آهبا بوجودنا حولو .تعلقت عيناه بشاشة التلفزيوف وىو يتابع ً
أرضية متوقعة...البفضت أصواتنا حىت اؽبمس ورحنا نتكلم يف شؤوف يومية؛ لنكسر الصمت احملرج
الذي ىبيم على غرفة أيب كلما زرناه فال قبد شأنا نتحدث فيو معو"
ٗ ٙالسابق

ٙٛ
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إنو يشعر بوخز كرامتو" لنكسر الصمت احملرج" ؿبرج من أنو مل تعد لديو نقاط التقاء حوارية مع والديو،
ومن أف والده يبارس معو التهميش حىت يف وجود شريك لو يف ذلك التهميش ،فبا يدلل على حساسيتو
الشديدة ذباه ىذا التهميش اؼبرتدي ثوب االزدراء.
فاختياره للفظة(حرج) مل يكن اعتباطًا؛ فهذه الكلمة ؽبا مدلوالت نفسية تذىب إىل مناطق الضيق،
والشدة ،والشعور باإلمث ٜٙذباه الذات.
ىذه القضية أيضا واحدة من قضايا الشباب تتلخص يف الفجوة بُت جيل اآلباء واألبناء ،وتزداد الفجوة
مع التمييز بُت األبناء كما أسلفنا.
لقد توصل غالب إىل أقصى مراحل االغًتاب ،يقوؿ عن زفاؼ أختو اؼبتسبب يف تأخَت سفره:

" رحت أعد على أصابعي ماهبب علي القياـ بو قبل سفري الوشيك الذي أجلتو شهرين حىت يتسٌت يل
ٓٚ
حضور ىذا الزفاؼ اؼبمل"
وعن بدريو أختو الشقيقة يقوؿ:
"رغم أهنا شقيقيت الوحيدة ،وعلينا أف نقوؿ لبعضنا البعض أكثر فبا نقولو لبقية إخوتنا غَت األشقاء ،غَت
ٔٚ
أننا مل نفعل ذلك قط"
"إهنا الهتاتفٍت أصال إال ألهنا تعتقد أف من العيب أف يتنافر األخوة يف ىذا العمر ،أما دوف ذلك
ٕٚ

فالشيء يؤكد لبدرية أف ماتفعلو ىو عُت الصواب"
ٖٚ
"ىل تعبأ أمي إذا ماعشت معها يف مدينة واحدة رغم مايفصلٍت عنها من أمياؿ روحية ىائلة"
ٗٚ
"روحي الصائمة عن الثقة منذ ولدت"
٘ٚ

" مل تكن أمي تريد أيب والىو يريدىا"
"زارتٍت شيخة يف اليوـ الثالث معتذرة بأهنا مل تستوعب الصدمة.أخي حساف قبل جبيٍت ألوؿ مرة يف
ٚٙ
شخصا غريبًا وليس أخاه األكرب"
حياتو بدافع الشفقة مث ترؾ اؼبكاف بعد دقائق وكأنو يعود
ً
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كلها عبارات توحي بشعوره العميق باالغًتاب نتيجة التهميش اؼبتعمد من أفراد عائلتو مع اختالؼ
وبعدا.
اؼبسافات قربًا ً
ىذا االغًتاب يستحثو حىت وىو على سرير اؼبرض أف يعيد ترتيبهم حبسب عاطفيت :اغبب والكره ،فيقوؿ
يف ذلك:
ٚٚ
" حاولت وأنا ملقى على السرير أف أعيد ترتيب قائمة اغبب والكراىية لكل أفراد عائليت"
"حىت إذا نبمت بتقبيل رأسو تظاىر بأنو يفتش عن شيء ما إىل جواره؛ لتفقد القبلة طريقها وال تكتمل
ٚٛ

التفاتة الرب العابرة"
إف والده وبسده حىت غبظات الرب!
وىذا من قراءة النوايا اليت تكوف نتيجة حتمية للشعور باالضطهاد أكثر من الالزـ ،أو ردبا ىي من باب:
ٜٚ
وصدؽ مايعتاده من توى ِم
إذا ساء فعل اؼبرء ساءت ظنونو
وكما مر معنا يف التمهيد أف "اإلنساف اؼبغًتب يف نشاطاتو االجتماعية الوبقق ذاتو واليشعر بالسعادة
حاضرا يف طريقة تعاطي غالب مع حدث يهم أسرتو ،ويفًتض أف
والينمي مهاراتو" .قبد ىذا التعريف
ً

يهتم لو!
واالغًتاب ليس على مستوى اؼبقربُت جدا ،بل ىو اغًتاب عن األقارب أصبعُت ،كما حدث ليلة زفاؼ
أختو من رباشيو ؽبم قدر اإلمكاف يقوؿ يف ذلك:
أي ضيف بالسالـ إال من التقت عيناي بعينيو ،ومل يعد من مصافحتو بد .وؼبا كاف
"رباشيت أف أبدأ ّ

مضطرا للسالـ سوى على قلة منهم .يبدي نصفهم اشتياقا
أكثرىم يتحاشوف ذلك مثلي مل أجد نفسي
ً
متطَتة وكأهنم ىبشوف أف
كاذبا ويطرح أسئلة عن غيايب الدائم بينما يصافحٍت نصفهم اآلخر بنظرات ّ
ٓٛ
مس مٍت"
يصيبهم ّ
وعن زوج أختو الذي يبحث عن واسطات دائما مع أنو ليس مضطرا ؽبا يقوؿ بعد أف سألو ماإذا كاف
أحدا يف مؤسسة التقاعد؛ ألف زوجتو تفكر يف التقاعد" :ىززت رأسي بالنفي يف إجابيت عن
يعرؼ ً
ٔٛ
سؤالو ،وحشرت يف فمي لقمة كبَتة؛ ألضطر إىل مضغها طويالً فال يستمر حديثنا"

 ٚٙالسابقٚٔ:
 77السابقٚٔ :
 ٚٛالسابقٕٚ:
 79اؼبتنيب
ٓ ٛالقندسٕٕ:
 81السابقٕٖ:
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منيعا وبوؿ بينو وبُت الوحدة ،والتهميش
حىت األصدقاء الذين ىبتارىم اإلنساف طواعية؛ ليكونوا حصنًا ً
تناقصوا مع السنوات ،يقوؿ يف ذلك":كاف ىناؾ أصدقاء كثر الزبلو أماكنهم يف اجمللس الذي اختزف
نزقهم صبيعا ومل يضق هبم يوما غَت أف داوود ظل وفيا للمكاف أكثر مٍت أنا ساكنو الوحيد .وعندما
توقف األصدقاء عن ارتياد فيليت بعد أف شاخت أرواحهم عن النزؽ وانشغلوا باألطفاؿ والرواتب
ٕٛ
واألسهم ،وحده كاف يبنحٍت وقتو دوف مساومو"
يتناقص مع مرور الزمن عدد األشخاص الثابتُت يف حياتو ،فتزداد وحشتو دوف أف يشعر ،ويشعر
بالنقص ،يقوؿ يف ىذا الشعور:
ٖٛ
" رحت أسجل ملحوظات غَت ضرورية حىت أبدو مشغوال ومهما ؼبن يطالعٍت عن بعد"

من كل ماسبق ،وبلغة علواف الواصفة بدقة النظَت ؽبا،تعرفنا على أىم مشكالت الشباب السعودي،
وكيف تدرج الشعور حىت وصل ذروتو ،فبدت اغبياة كأهنا تلتهم معها قائمة األظباء الطويلة حىت على
مستوى اؼبقربُت.
تافها ليس لديو مايقدمو جملتمعو .وتضعف اجملتمعات بلى شك
التهميش معضلة شبابية زبرج لنا جيال ً
إذا زادت فيها ىذه القضايا على مستوى الشباب خاصة؛ فهو عماد األوطاف ،ونافذهتا كبو اؼبستقبل.

ٕ ٛالسابقٗٛ:
ٖ ٛالسابقٚٗ:
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الخاتمة وأهم التوصيات
انتهى وقيت مع ىذا البحث ،ومل ينتو وقيت مع الرواية ،اليت تأخذين بيدي إىل أقصى مساحات الروح كلما
قرأهتا.
إؽباما
أدب علواف اليستحق أف يُلتهم على عجل ،فهو أدب أقل مايقاؿ عنو :كلما زدتو تأم ًال زادؾ ً
ومعٌت.
ىذه الرواية وغَتىا من روايات الشباب السعودي تستحق أف تُقرأ من قبل الًتبويُت ،وعلماء االجتماع
أيضا ،ؼبعرفة اؼبسافات اليت قطعها اعبيل الشاب يف وعيو وتطلعاتو ،حىت اليتصادـ اعبيل مع نظريات
ً
تربوية بالية.
وأخرج من ىذا البحث اؼبتواضع بثالث توصيات أجدىا ضرورة لسَت عجلة البحوث السعودية ،فيما
يعود على اجملتمع بالنفع والفائدة،أوؽبا ماذكرتو سابقا ،وىي:
ٔ-توجيو عباف ـبتصة يف علم االجتماع ،وعلم النفس ،والًتبية؛ لدراسة األدب الذي يعٌت بأىم قضايا
الشباب السعودي ،لردـ اؽبوة اليت قد تنشأ بُت جيلُت.
ٕ-توجيو حبوث اؼبرحلة للتنقيب يف األدب الشبايب الذي اختط لنفسو خط سَت مغاير من حيث
تراكيبو ،وأخيلتو ،اليت تتسم يف ؾبملها باعبدة واغبداثة ،واالبتكار.
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ٖ-تشجيع الشباب السعودي الذي يكتب عن قضاياه ،باستحداث جوائز شبابية سنوية ،لتشجيع
جودة اؼبنشور.

المصادر والمراجع
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