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الثقافية
الأن�ساق
ّ
يف الق�صة القطـر ّيـة

الدكتور /رامــي �أبــو �شهـــاب

تقدمي
تعمل �إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية على ن�رش الثقافة العربية من خالل
�إ�صدارها الكتب العربية وترجمة الكتب الأجنبية �إلى العربية وبالعك�س .وقد
قدمت خالل ال�سنوات املا�ضية عددا من الإ�صدارات املهمة يف �شتى فنون
الثقافة .
ومع الإعالن عن خطة التنمية اال�سرتاتيجية  /قطاع الثقافة ،كان للإدارة
�إ�سهام بخم�سة م�شاريع ،و�أحد هذه امل�شاريع كان ( م�رشوع منحة وزارة
الثقافة لدعم الأبحاث العلمية يف جمال الثقافة).
مت الإعالن عن املنحة يف م�سابقة ارت�أينا �أن تقت�رص على البحث يف الثقافة
القطرية حتديداً ،وف�سح املجال للجميع بامل�شاركة بها ،تقدم لها عدد من
الباحثني ،ومت ت�شكيل جلنة الختيار م�شاريع البحوث ،من �أ�ساتذة من جامعة
قطر وخارجها ،مت تر�شيح ثالثة بحوث يف جماالت (الق�صة وال�شعر وامل�رسح).
ومنحت اجلائزة للبحوث املن�شورة يف هذا الكتاب بينما حجبت جائزة
امل�رسح لعدم اكتمال توفر �رشوط البحث يف العمل املقدم.
ونحن �إذ نقدم هذا الكتاب (الأن�ساق الثقافية يف الق�صة القطرية ) للدكتور
رامي �أبو �شهاب ،لي�س من �أجل التوثيق لعملنا بقدر ما هو �إ�سهامة مهمة
ت�ضاف للباحثني والدار�سني يف هذا املجال� ،آملني �أن يكون �إ�ضافة مهمة كون
من قاموا بهذه البحوث هم �أ�ساتذة يف جامعة قطر ،وم�شهود لهم باملعرفة يف
جمايل تخ�ص�صهما و�إ�صداراتهما العديدة يف جمايل الق�صة وال�شعر.
ومن اهلل التوفيق.
�إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية
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مقدمـــة
تنطوي الق�صة بو�صفها فن ًا �أدبي ًا �رسدي ًا على الكثري من املواقف وال ّتحوالت
التي تنه�ض على جتربة ذاتية ،ومع ذلك ،فثمة �أن�ساق جمعية تتوارى خلف
تعب عن موقف ما جتاه بع�ض الق�ضايا
الن�صو�ص ،وهي يف معظم الأحيان رّ
مت�س الإن�سان بو�صفه كائن ًا اجتماعي ًا ،وثقافي ًا بامتياز من منطلق �أن
التي ّ
ال ّثقافة ت�شمل الن�شاط الإن�ساين برمته «فال ّتطور الثقايف نتيجة حتمية للتطور
االجتماعي» كما يقول هربرت �سبن�رس .1والثقافة نتاج جمتمعات مفارقة
لل ّت�شكيل البدائي الذي يكون �أقرب �إلى الت�أثر بالعامل الطبيعي ،وهي تتطور
مع تطور املجتمعات ال�ساعية نحو مزيد من الرقي .2و�إذا كان الناقد الإجنليزي
راميوند وليامز قد و�ضع �أولى ال ّت�صورات املنهجية فيما يتعلق بالدر�س الثقايف
من خالل كتابه الأ�شهر «الثقافة واملجتمع  »1958ف�إن هذا الت�صور قد �أ�سهم
بطريقة �أو ب�أخرى يف حتويل وجهة املقاربة النقدية من مقاربة لغوية �إلى مقاربة
تتو�سل حتديد املواقف والأن�ساق الثقافية التي تتخلل تلك الن�صو�ص باختالف
متظهراتها.
ينظر لأحداث كانهيار جدار برلني ،وتفكك االحتاد ال�سوفيتي ،وحربي
اخلليج الأولى ،والثانية ،وما �أعقب ذلك من �سقوط بغداد ،وانطالق عملية
ال�سالم بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني ،على �أنها �أحداث قد �أ�سهمت بطريقة
�أو ب�أخرى بتغري العامل الذي كان يقوم على ثنائية قطبية ،وهذا تزامن مع انت�شار
ال�شبكة العنكبوتية ،بالتجاور مع بروز العوملة التي تنزع �إلى تقوي�ض ال�سرّ ديات
ّ
الكربى ،مبوازاة ما يتعر�ض له عاملنا العربي اليوم من تداعيات ما يعرف بالربيع
العربي .ولعل قطر من الدول التي الم�ست ذلك �ش�أنها �ش�أن �أقطار العامل التي
وجدت نف�سها يف مواجهة مع هذه الأن�ساق اجلديدة بالتوازي مع بروز
 - 1ديفيد �إنغليز – جني هيو�سون ،مدخل �إلى �سو�سيولوجيا الثقافة ،ترجمة ملا ن�صري ،ط ،1الدوحة ،املركز
العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات� ،2013 ،ص .35
� - 2إنغليز ،املرجع ال�سابق� ،ص .35
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�إ�شكاليات ،تتقاطع مع متغريات الع�رص ،واالنفتاح االقت�صادي ،عالوة على
انتهاج الدولة ل�سيا�سة ،تت�سم بفعل ال ّتحديث ،والتطلع �إلى امل�ستقبل بو�صف
دولة قطر تنتمي �إلى العامل القادم ،كل ما �سبق �أحدث حتوالت �شديدة الأثر يف
عملية نقل املجتمع القطري من �أدوار املحلية ،واالنغالق �إلى �أدوار االنفتاح
عرب الت�أ�سي�س لقنوات من التوا�صل احل�ضاري ،والثقايف مع العامل ،غري �أن هذا
الن�سق ا�ستدعى بروز �إ�شكاليات ثقافية ،ومن ذلك خرق مفهوم اخل�صو�صية،
وانبعاث قيم طارئة ،تتمثل بنزع مركزية احلدود على التفكري ،وبع�ض الق�ضايا
التي تتعالق بالهوية ،وما يطر أ� من حتوالتها ،عالوة على ح�ضور الآخر ،وحرية
املر�أة ،وغري ذلك من ذلك الق�ضايا.
ال �شك ب�أن جتربة املجتمعات العربية تتماثل على امل�ستويني الثقايف
واحل�ضاري ،ومع ذلك ف�إن ثمة خ�صو�صية تت�صل بالعاملني الزمني،
واجلغرايف ،ف�ض ً
ال عن بع�ض املتطلبات التي تت�صل با�ستقبال فعل النه�ضة
والتثاقف مع الآخر ،بالرتا�صف مع حتوالت ،تن� أش� بفعل الت�سارع يف مواجهة
حتوالت جمتمعية ،واقت�صادية ،فدول اخلليج العربي مل تواجه حتوالت ثقافية
بنيوية على �سبيل املثال كما �شهدتها م�رص ،وبالد ال�شام ،والعراق التي بدت
�أ�سبق يف مواجهة رياح التحوالت ،والطارئ مما وراء البحار ،ومع ذلك ،ف�إن
وترية التحوالت ،واالنفتاح يف املجتمع اخلليجي عامة ،والقطري خا�صة قد
جعلها عر�ضة لآلية الت�سارع يف حرق املراحل الناجتة بفعل التحوالت احلتمية
نتيجة تقدم التاريخ ح�سب التعبري الهيجلي نحو التغري واالنفتاح� ،أدى هذا
�إلى العديد من الإ�شكاليات ،التي ال بد �أن تتمظهر يف �أن�ساق خطابية ،ومن
مناذجها الق�صة الق�صرية القادرة على النهو�ض بالكثري من املحموالت الثقافية،
والتعبري عنها ،ملا تت�سم به من قدرة على االختزال ،والتكثيف ،تبع ًا لفكرة
التكيف ال�رسيع يف �ضوء ت�سارع ح�ضاري �شديد ،نتج عن وفرة يف الأدوات
والو�سائل التي تتيح �أنظمة اقت�صادية ،واجتماعية ،و�سيا�سية.
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�إ�شكاليــة البحــث
يف الق�صة القطرية جند الكثري من تلك الأن�ساق الثقافية التي تت�صل باملجتمع
الذي يعد حا�ضنة ثقافية للن�شاط الإن�ساين ،ومن �أبرز تلك الأن�ساق على �سبيل
املثال :املوقف املرتبك من املدينية ،والعوملة ،واملوروث ،والآخر ،وحرية
املر�أة ،بالإ�ضافة �إلى نقد �أمناط الهيمنة ال�سلطوية ،ف�ض ً
ال عن القيم التي ي�سعى
بع�ض الكتاب� ،أو املثقفني �إلى ا�ستبدالها� ،أو نق�ضها� ،أو يف بع�ض الأحيان
�إلى �صونها ،لأن بع�ض ًا يحمل معاين �إيجابية ،غري �أن البع�ض الآخر ما زال
حائراً بيني ًا ،يف مواجهة هذه املتغريات ،رمبا لأنها قد تعر�ضت للت�شويه� ،أو رمبا
لكونها ال ت�ستجيب ملتطلبات املعا�رص� ،أو نظراً لوجود بع�ض املثل العليا ،ومنها
احلرية ،واملثالية ،والعدالة ،وامل�ساواة ،وغري ذلك من خما�ضات املثقف التي
يعنى باختبارها ،والك�شف عنها .ومما ال �شك فيه �أن هذه التحوالت تتمثل
ال�سطح �أحيان ًا ،ويف �أحيان �أخرى ،تتخذ طابعا ُمبطن ًا� ،أو
ب�أن�ساق تطفو على ّ
م�ضمراً� ،إذ يقع البع�ض منها يف الالوعي ،مما يحتاج �إلى اكتناه معمق من قبل
القارئ� ،أو حتى الباحث الذي يلج�أ يف بع�ض الأحيان �إلى توظيف منظورات
الدر�س الثقايف ،ومنها النف�سي� ،أو اللغوي� ،أو االجتماعي،
خمتلفة يف دعم ّ
وحتى االقت�صادي ،وغري ذلك من �أجل �سرب �أغوار الن�صو�ص ،وما تنطوي عليه
داللية عميقة.
من طبقات ّ

فر�ضية البحث:
تبنى هذه الدرا�سة على فر�ضية قوامها وجود �أن�ساق ثقافية تتخلل الق�صة
القطرية ،وبوجه خا�ص التي �صدرت مع �أفول القرن الع�رشين �إلى يومنا
هذا ،فخالل العقدين املن�رصمني واجهنا مفا�صل تاريخية حا�سمة يف �صنع
ال ّتحوالت التي مل تقت�رص على رقعة معينة� ،إمنا تطال العامل برمته ،ومنها قطر
تعد من �أهم الدول اجلاذبة للأيدي العاملة ،ف�ض ً
ال عن كونها مركزاً
التي ّ
ر�أ�سمالي ًا كبرياً ال�ستقطاب امل�شاريع ،ما يعر�ضها ملوجات من الهجرات
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االقت�صادية التي حتمل معها ممار�سات ثقافية خمتلفة ،وهذا يعني بروز �أفعال من
التعاطي مع هذه املتغريات ،كون قطر دولة خليجية تت�سم بنوع من التجان�س
الثقايف بني �سكانها ،ومع الهجرات االقت�صادية برز تعدد عرقي وثقايف يف
يثمن اخل�صو�صية الثقافية ،فاملخا�ض العابر للثقافات قد ن�ش�أ
جمتمع� ،إلى حد ما ّ
مع نهاية الثمانينيات ،ولكنه و�صل �أوجه يف مطلع الألفية الثالثة مع حتوالت
البنى اخلا�صة بعملية التعلم ،وامل�شاريع االقت�صادية الكربى ،وحتول املجتمع
�إلى طور التفاعل مع املحيط الطارئ .فال جرم �إذن �أن تطر�أ �أ�شكا ًال جمتمعية
وثقافية ،ت�ؤهلها لفعل التمثيل اخلطابي حيث نعاين ذلك مبكراً يف ق�صة «بائع
اجلرائد» لنوره ال �سعد 3من حيث مالم�ستها لإ�شكالية الآخر� ،أي منوذج
املهاجر االقت�صادي ،عالوة على تبلور نزعة لتقوي�ض بع�ض الأن�ساق الثقافية
القدمية ،وال �سيما فيما يتعلق بح�ضور املر�أة ،وقمع حريتها كما تتجلى يف
ق�ص�ص هدى النعيمي ،وب�رشى نا�رص ،وح�صة العو�ضي� ،أو النكو�ص نتيجة
عدم الفهم الثقايف للواقع نتيجة �أزمة احلداثة ،والعوملة ،بالإ�ضافة �إلى املوقف
من الرثاء املادي ،وما يتبعه من حتوالت قيمية ،وخماطر تتهدد املوروث ،كما
نقر�أ يف ق�ص�ص جمال فايز ،و�أحمد عبد امللك ،وخليفة هزاع ،ونوره ال
�سعد ،و�سائر كتاب الق�صة القطرية التي تظهر من الناحية النوعية فن ًا قاب ً
ال،
�أو م�ؤه ً
ال للتعبري عن هذه الأن�ساق نظراً لقدرة الق�صة على اختبار قطاع
حمدد ،ومواقف معينة ،فالق�صة ت�ستجيب لهذا الن�سق املت�سارع لكونها تت�سم
مبزيتتني ،هما االختزال والتكثيف ،وبعبارة �أخرى هي فعل ا�ستجابة �رسيع
للطارئ الثقايف� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن الكثري من الثقافات �سواء �أكانت عربية،
�أو عاملية التي تذهب لتو�صيف هذه الظواهر على م�ستوى الإبداع الق�ص�صي
ي�سع �إلى خرق م�ستويات التعبري
خا�صة ،والأدب عامة ،وهذا لن يتحقق ما مل َ
التقليدية ،وجتاوز مقاربة امل�ألوف واملنجز� ،إلى ما هو كامن يف الثقافة ،وغري
معب عنه� ،أو م�سكوت عنه.
رّ
 - 3انظر نوره ال �سعد ،بائع اجلرائد ،ط ،1الدوحة ،مطابع الدوحة احلديثة.1998 ،
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الهدف من الدرا�سة
تهدف هذه الدرا�سة �إلى الوقوف على بع�ض الأن�ساق الثقافية التي
تنطوي عليها الق�صة القطرية ،بالإ�ضافة �إلى البحث يف مدى تعالقها ب�سياق
البيئة املنتجة لها ،ونحدد الثقافة القطرية يف القرن الواحد والع�رشين بهدف
توظيف املنظور الثقايف لقراءة الأدب بو�صفه ممار�سة ،ميكن �أن ت�شي بالكثري،
وال �سيما ما يتعلق بفهم املجتمع ،والت�أمل يف م�ساراته ،وهذا من منظور �أن
النقد الثقايف كما يقول الدار�سون ال ينفك يت�أمل الظاهرة ،عالوة على �أنه
و�ضح مايك كرانغ .4فالثقافة مفهوم �سائل ،و�أي جمود رمبا
يت�أمل ذاته كما ّ
يقود �إلى اال�ضمحالل ،واملوت احل�ضاري ،وبناء على ما �سلف ،ف�إننا يف
هذه الدرا�سة ننحاز �إلى منظور دنيوية الن�ص الذي نادى بها �إدوارد �سعيد،
ورف�ضه للمقوالت العازلة للن�صو�ص عن �سياقاتها ،وبيئتها املنتجة ،وهذا من
�شانه �أن ي�سهم يف تقدمي �أداوت حتليل منهجية للق�صة القطرية ،واختبار مدى
قدرتها على احتمال تلك الأن�ساق ،والتعبري عنها ،عالوة على قراءتها يف �ضوء
املتغريات ،مما ي�سهم يف تفعيل النقد والدر�س الثقايف للأدب القطري عامة،
والق�صة الق�صرية خا�صة.

الدرا�سات ال�سابقة
بال�سياقات كي نتمكن من خلق
تتغيا هذه الدرا�سة توجه ًا ثقافي ًا يحفل ّ
نوع من الروابط بني الفعل الكتابي بو�صفه ن�ص ًا� ،أو �أدب ًا ،والفعل الكتابي
بو�صفه ممار�سة اجتماعية ،ثقافية ت�ستهدف حالة من التمثيل ملا حولنا .وقبل
ال�شرّ وع يف الوقوف على الأن�ساق الثقافية يف الق�صة القطرية ،ال بد لنا �أن
ال�سابقة التي
نبحث يف م�سارات هذا الفن ،وتوجهاته يف عدد من الدرا�سات ّ
متيزت بطابعها الو�صفي القائم على الر�صد ،وتقييم امل�شهد الق�ص�صي ،وبيان
 - 4انظر مايك كرانغ ،اجلغرافيا الثقافية� :أهمية اجلغرافيا يف تف�سري الظواهر الإن�سانية ،ترجمة �سعيد منتاق،
عامل املعرفة  ،317الكويت ،املجل�س الوطني للثقافة والفنون ،يوليو � ،2005ص.15
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معني ًا بالت�شكيالت ال�سرّ دية ،واختبار البنية
مالحمه ،واجتاهاته؛ �إذ كان معظمها ّ
الق�ص�صية بعنا�رصها املعروفة ،بالتجاور مع تقدمي بانورامي لأهم امل�ضامني،
معنية بتتبع الق�صة القطرية وت�أ�صيلها ،و�أهمها
فجاءت معظم الدرا�سات ّ
درا�سة حممد كافود وقد بينّ �أن الق�صة القطرية فن حديث ن�سبي ًا ،يعود �إلى
ال�سبعينيات من القرن الع�رشين ،ف�أول ق�صة قطرية كتبها يو�سف نعمة،
بداية ّ
ون�رشت يف جملة العروبة ،5ومن ثم تتابعت الإبداعات الق�ص�صية يف ال�صحف
واملجالت الثقافية ،ومنها �صحيفة الراية ،وجملة العروبة ،والدوحة ،لكل من
يو�سف نعمة ،و�إبراهيم �صقر املريخي ،و�أحمد عبد امللك ،و�أم �أكثم ،وكلثم
جرب ،وح�سن ر�شيد ،وبهية يو�سف املالكي ،وعبد العزيز ال�سادة ،و�أحمد
ال�سادة ،وح�صة العو�ضي ،وغريهم.
الدرا�سات املبكرة التي ا�ستهدفت الق�صة القطرية ،واتخذت طابعا
ومن ّ
حتليلي ًا درا�سة «ماهر فهمي» التي ن�رشت يف «جملة حولية كلية الإن�سانيات
والعلوم االجتماعية» يف جامعة قطر بعنوان» مالمح الق�صة الق�صرية يف الأدب
قدم الباحث لالجتاهات التي ميزت الق�صة القطرية عامة،
القطري» .6لقد ّ
وب�شيء من التف�صيل للملمح االجتماعي الذي تنطوي عليه الق�صة القطرية،
مع النظر بعني التحليل النعكا�س بع�ض املواقف على البنية الق�ص�صية متكئ ًا
على مناذج ،وق�ص�ص فردية ،وهذا مما يعني �أن الدرا�سة معنية بالق�صة القطرية،
ومدى ان�سجامها مع الق�ضايا التي تعرب عنها يف �إطار البنية الق�ص�صية� ،أي يف
�سياق ما ميكن �أن ننعته بالت�شكيل الفني ،دون عناية بالأثر� ،أو الن�سق الثقايف،
وما ميكن �أن ي�ؤول �إليه يف حتليل البنى ،واملمار�سات العليا للكتابة بو�صفها
خطابا حمدداً .ومع �أن هنالك �إ�شارة �إلى ثورة املر�أة على التقاليد يف بع�ض
 - 5انظر حممد كافود ،الق�صة الق�صرية القطرية-الن�ش�أة والتطور ،ط ،1الدوحة ،دار قطري بن الفجاءة،
� ،1996ص.9
 - 6انظر ماهر فهمي ،مالمح الق�صة الق�صرية يف الأدب القطري ،جملة حولية الإن�سانيات والعلوم
االجتماعية ،ع ،6جامعة قطر� ،1983 ،ص .22-7
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النماذج ،7غري �أن املقاربة مل تتميز بالتو�صل �إلى �أن�ساق جلية ،ميكن �أن نبحث
فيما وراءها عن موقف ما� ،أو مظاهر ،و�آليات ثقافية حمددة ،ويف املجمل،
ف�إن درا�سة ماهر فهمي تتو�سل نقداً يحتكم �إلى املنظور املعياري للق�صة ،وال
ي�ستهدف نقداً من منظور الفعل ،واملمار�سة الثقافية للن�ص يف �ضوء ال�سياقات
التي حتت�ضنه.
الدرا�سات التي ذهبت ملعاجلة الق�صة القطرية درا�سة عبد اهلل �إبراهيم
ومن ّ
بعنوان « الق�صة الق�صرية يف قطر؛ درا�سة وخمتارات» .8وتعنى بعملية تف�سري
ن�ش�أة الق�صة ،و�سياقات تبلورها ،مع توجهات لتحديد الدور الريادي،
وامل�ساهمات التي �صاغها كتاب الق�صة القطريني يف هذا املجال ،فالناقد يتتبع
تو�صيف الظاهرة ،م�شرياً �إلى اجتاهات الق�صة ،وتطورها ،وت�ضمن الدرا�سة
حموراً مهم ًا يت�صل مب�ضامني الق�صة القطرية ،و�أ�ساليب ال�رسد ،بيد �أن معظم
الإحاالت لهذا املحور ،تذهب �إلى عدد من الق�ص�ص التي �صدرت يف مرحلة
مبكرة ،وال �سيما من حيث الوفاء للبنية الق�ص�صية ،وموا�صفاتها .وهكذا
تعن باملمار�سة الثقافية ،وما كان م�ضمراً خلفها من بنى
جند �أن الدرا�سة مل َ
اجتماعية ،وثقافية ،وهي �أي�ض ًا غري معنية مبجموعات ق�ص�صية متكاملة� ،إمنا
بعدد من الق�ص�ص املنفردة ،مما ينفي درا�سة الظاهرة الثقافية القائمة على ت�ضافر
عنا�رص حمددة ،ت�شكل نظام ًا خطابي ًا يكمن خلفه امل�ؤلف ،ومن خلفه الثقافة،
وامل�ؤ�س�سة ،فالدرا�سة اهتمت باملقام الأول بالت�شكيل الق�ص�صي القائم على
ر�صد الظاهرة الق�ص�صية بو�صفها عم ً
ال �إبداعي ًا ،ومدى توفر ال�رشوط الالزمة
للقيمة الأجنا�سية للن�ص.
ومن الدرا�سات التي بحثت يف الق�صة القطرية درا�سة با�سم عبود اليا�رسي
بعنوان « جتليات الق�ص؛ مع تطبيقات يف الق�صة القطرية» 9وتنحو منحى تتبع
 - 7انظر ماهر فهمي ،املرجع ال�سابق� ،ص .14
 - 8انظر عبد اهلل �إبراهيم ،الق�صة الق�صرية يف قطر؛ درا�سة وخمتارات ،ط ،1الدوحة ،املجل�س الوطني للثقافة
والفنون.2003 ،
 - 9انظر با�سم عبود اليا�رسي ،جتليات الق�ص؛ مع تطبيقات يف الق�صة القطرية ،ط ،1الدوحة ،املجل�س
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البدايات للق�صة القطرية .ويتكون الكتاب من جز�أين :الأول حماولة لبيان
البنى الق�ص�صية ،و�آلية الت�شكيل ،والثاين يذهب �إلى بع�ض الإ�شارات التي تتعلق
بالكتابة الأنثوية ،ومتيزها يف جمال الكتابة القطرية ،مع حماولة لتف�سري الظاهرة
التي يربطها الكاتب مبناخ املر�أة ،وحماولة تبديد عوامل القهر املجتمعي ،ولكن
معمقة،
ب�شكل �رسيع ،دون �أي حماولة لال�ستبطان ،وخلق تف�سريات ثقافية ّ
فالدرا�سة تعني فقط ببيان احلدود بني الكتابة الأنثوية والذكورية ،عرب قراءة
تنه�ض على املقابلة ،ف�ض ً
ال عن مالمح كل منهما ب�شكل خمت�رص ،وجزئي ،ومن
ثم مت�ضي الدرا�سة فيما بعد نحو عملية قوامها حتليل بع�ض النماذج ،باالتكاء
على ثنائية امل�ضمون ،والبنية ،وهذا مما ال يتيح جما ًال لتف�سري الكتابة يف �ضوء
الظاهرة الثقافية.
ولعل درا�سة ن�ضال ال�صالح تبدو قريبة ال�صلة من حيث الرتكيز على فعل
متثيل املر�أة ،كما يف درا�سته « �صورة املر�أة وق�ضاياها يف الق�صة القطرية احلديثة»
حيث يجعلها يف مناذج ،ومنها املر�أة املتمردة ،والطائ�شة ،واخلانعة ،10يف حني
�أنه يجعل حموراً �آخر ملعاجلة الق�ضايا ،كالعادات والتقاليد ،والزواج ،11ولعل
هذا الف�صل بني النموذج ،والق�ضية ،ومعاجلة بع�ض الق�ص�ص املنفردة ،ال يقدم
لنا ت�صوراً ن�سقي ًا يت�أ�س�س على قراءة املمار�سة الثقافية لفعل الكتابة بو�صفها
عملية خطابية ،تعمد �إلى بع�ض العنا�رص التي ت�شتغل يف و�ضع ت�شابكي من
�أجل اخلروج بن�سق يتخلل التكوينات االجتماعية ،وال�سيا�سية ،واالقت�صادية،
وما يتمخ�ض عنها من موقف ما .وهذا ما �سعت الدرا�سة �إلى تداركه ب�شكل
جلي.
وهكذا ن�ستنتج �أن كثرياً من الدرا�سات التي ذهبت الختبار الق�صة القطرية
ذهبت لر�صد الظاهرة الإبداعية ،واختبار البنية ،ولكن مبعزل عن املمار�سة
الوطني للثقافة والفنون.2006 ،
 - 10انظر ن�ضال �صالح� ،صورة املر�أة وق�ضاياها يف الق�صة القطرية احلديثة ،عالمات ،ج ،47م ،12جدة،
النادي الأدبي� ،2003 ،ص.517
 - 11انظر امل�صدر ال�سابق� ،ص .525
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الثقافية التي ت�ؤطر فعل الكتابة ،وهذا ما يجعل من درا�ستنا هذه خمتلفة،
نظراً ملحاولتها قراءة الق�صة ال �سيما املعا�رصة منها ،وحتديداً التي �صدرت يف
ال�سنوات الأخرية يف �ضوء عدد من ال�سياقات من حيث العناية بالن�سق الذي
يت�أ�س�س على جمموعة من املمار�سات ،والعنا�رص التي ت�شكل جمتمعة ،نظاما
خطابي ًا ،مع الإ�شارة �إلى �أن درا�ستنا لي�ست معنية يف املقام الأول بالق�ضايا� ،أو
امل�ضامني �إمنا بتحليل ظاهرة التجليات الثقافية التي تنطوي عليها الن�صو�ص يف
�ضوء حتوالت جمتمعية ،واقت�صادية ،وثقافية ،ونعني مفردات الألفية الثالثة.

املنهج البحثي
مع �أن الق�صة القطرية ،تبدو يف بع�ض جوانبها متوا�ضعة من ناحية الإنتاج،
بيد �أنها ال تعدم توهج ًا يف بع�ض الأعمال ،وال �سيما من قبل عدد من الكاتبات
اللواتي ي�شكلن قيمة نوعية وكمية ،بالتجاور مع الكتابة الذكورية التي ا�ضطلع
بها عدد من الكتاب مما يقودنا �إلى ن�سق يت�صل بالأثر النوعي» اجلندر» للكتابة
الق�ص�صية القطرية ،وذلك بني امل�ساحة الواقعة بني الأنوثة والذكورة ،وحتديداً
من حيث التعاطي مع �إ�شكاليات املجتمع ،وهنا نتطلع �إلى اختالفات املنظور،
وقدرة ال�سياقات على تفعيل الت�شكيل الق�ص�صي اخلطابي ،والداليل على
حد �سواء؛ ولهذا جاءت عينة الدرا�سة مراعية لهذا اجلانب  .ومن �أبرز تلك
النماذج جمموعات لكل من� :أحمد عبد امللك ،وجمال فايز ،وهدى النعيمي،
ونوره ال �سعد ،ونوره فرج ،وب�رشى نا�رص ،وح�صة العو�ضي ،وخليفة هزاع،
وبع�ض الق�ص�ص املنفردة لبع�ض الكتاب القطريني.
ولتحقق الأهداف املنوطة بهذه الدرا�سة ،كان ال بد لنا من مفارقة
املناهج اللغوية التي �شاعت لتحليل البينة الق�ص�صية� ،أو تلك التي تعنى بدرا�سة
امل�ضامني ،فالدرا�سة تتجاوز ذلك �إلى منهجية حتليلية ،تتكئ فيها على منظور
النقد الثقايف ،وال �سيما الذي ُيعنى منها بالأن�ساق الثقافية كما بينها وا�ضعو
هذا النهج ،ومنهم راميوند وليامز  ،و�ستيفن غرينبالت ،وبريكلي ،و�أبرامز،
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وتريي �إيغلتون ،وغريهم ،بالإ�ضافة �إلى اال�ستعانة بتنظريات الناقد العربي
قدموا درا�سات
ال�سعودي عبد اهلل الغذامي ،وغريه من النقاد العرب الذي ّ
معمقة ،ودقيقة يف بحث الأن�ساق الثقافية يف عدد من الكتب ،والدرا�سات
ّ
املهمة.
ويف اخلتام ال ي�سعني �إال �أن �أ�شكر �إدارة البحوث والدرا�سات يف وزارة
الثقافة والريا�ضة لدعمها لهذا البحث ،وال �سيما مدير الإدارة  ،كما �أتقدم
بال�شكر اجلزيل ،والتقدير العميق للدكتورة امتنان ال�صمادي لإ�رشافها على
ّ
هذا البحث ،ف�إن وجد بع�ض الق�صور� ،أو التق�صري ،ف�إن هذا منوط بي وحدي،
واهلل ويل التوفيق.

النقد الثقايف Culture Criticism
يقدم الناقد العربي عبد اهلل الغذامي يف مفتتح كتابه “ النقد الثقايف-
الأن�ساق الثقافية” موقف ًا من النقد الذي ان�شغل لقرون بالقيم اجلمالية
البالغية 12وذلك من حيث دوره يف تعمية ،وتكميه النقد الذي حتول �إلى قيمة
�شكلية ،مما حال دون �أن ي�سهم النقد بتقدمي قراءة لل�شخ�صية العربية بو�صفها
اجلمعي يف الوقت الراهن حتديداً� ،إذ فقدنا �أثر الدينامية الداخلية يف قراءة
منتجنا الثقايف يف �ضوء حتوالت الع�رص التي ت�ستوجب توجهات جديدة.
ولعل املت�أمل يف التكوينات امل�ؤ�س�سة لعاملنا اليوم� ،سوف ُيواجه ب�صورة جمتمعية
من منط العي�ش يف ت�شكيالت ثقافية ح�ضارية بالغة التعقيد ،وبوجه خا�ص يف
ظل هذا النكو�ص احل�ضاري العربي ،بالرتا�صف مع انت�شار الفو�ضى التي متتد
على رقعة العامل العربي من �رشقه لغربه ،ومن �شماله �إلى جنوبه حيث كان ال
بد من انبثاق « الأزمة» التي بد�أت تتبلور عرب �أن�ساق من الإق�صاء ،والكراهية،
والعن�رصية ،والطائفية ،عالوة على تلك الأن�ساق القائمة املزمنة الناه�ضة على
 - 12انظر عبد اهلل الغذامي ،النقد الثقايف؛ قراءة يف الأن�ساق الثقافية العربية ،ط ،3الدار البي�ضاء ،املركز
الثقايف العربي� ،2005 ،ص .8-7
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الهيمنة ،وال�سلطوية ،كنتاج التجربة اال�ستعمارية ،وخملفاتها .هذه الأن�ساق
�أ�سهمت جمتمعة يف مواجهات ثقافية بني الداخل العربي العربي ،ومن خلفها
وتقني،
مواجهة كربى مع النموذج الغربي ،مبا ميثله من تقدم ح�ضاري وثقايف
ّ
�شي�ؤ ،ف�ض ً
ف�ض ً
ال
ال عن متكن املنطق اال�ستهالكي لثقافتنا ،وقيم الر�أ�سمالية ،وال ّت ّ
عن حتييد القيمة الإن�سانية ،كما ب�رش بها منظورو مدر�سة فرانكفورت.
و�إذا كان �صموئيل هنتغتون قد حتدث قبل �سنوات عن فكرة �صدام
احل�ضارات ،ف�إن هذا يعني �إننا واقعون يف �أتون هذا التعريف لقيم العامل املعا�رص
اليوم ،فالعناية بالقيم والأن�ساق املجردة والهيكلية للمنتج الإبداعي ،يعني
�أننا ال منتلك �إيقاع احلقيقة ،حيث ما زلنا نن�شغل مبا هو هام�شي ،فالق�صيدة،
والق�صة ،والرواية ....لي�ست جمرد ن�صو�ص �أو بنى لغوية ،فاللغة تتجاوز ذلك
لكونها فاعلة يف جت�سيد الفكر ،فهي ت�ضطلع بالتمثيل Representation
الذي يتمظهر عرب �أن�ساق نح�رض من خاللها ،فنحن ال ميكن �أن نكون حا�رضين
دون �أن تنوب اللغة عن متثيلنا ،ومع ذلك فثمة قلق دوم ًا ،وحرية ،نعاينها يف
ظل هذا العامل ،الذي بد�أ �إيقاعه يت�سارع ،ولهذا بتنا نلهث وراءه كي ن�ضبط
وجودنا احل�ضاري ،لغوي ًا ،وثقافي ًا.
ولكي ت�ستقيم منهجية البحث ال بد لنا من اللجوء �إلى مفهوم “الثقافة”
 Cultureب�سياقها املعريف التاريخي �أو ًال ،ولنا �أن نتكئ ب�شكل رئي�س على
تنظريات راميوند وليامز الذي يتتبع تطور املفهوم بدءاً من الأ�صل الالتيني،
ولعل �أولى املعاين التي نواجهها ما يتعلق بتحديد مفهوم الثقافة من الناحية
الأب�ستمولوجية ،ونعني املرجعية ،التي حتال �إلى العناية باملزروعات ،فكلمة
الثقافة  Cultureتعود �إلى كلمة  Agricultureوهنا نتلم�س �إح�سا�س ًا
بالو�صاية� ،أو االهتمام� ،أو التن�شئة� ،أي تلك الرعاية لكل ما يت�صل بالإن�سان،
يف حني تتخذ مفردة الثقافة يف �سياقها املعا�رص معاين معقدة حيث يرى ب�أنها
تعني يف بع�ض جوانبها ،وحتديداً يف �سياق الدرا�سات الت�أريخية اجلديدة
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 ،New Historicismوالدرا�سات الثقافية ب�أنها نظم رمزية �أو داللية .13ال
خالف �إذن ب�أن الثقافة تت�صل باملجموعات� ،أو ال�شعوب ،كما الأقليات التي
ال تقل �أهمية عن �أية ثقافة ل�شعب مهمني� ،سائد ،وهكذا تتخذ الثقافة ملمح ًا
للخ�صو�صية والتفرد ،14يف حني �أن كليفورد غريتز� -أ�ستاذ العلوم االجتماعية
بجامعة برن�ستون  -يرى �أن الثقافة تعني بب�ساطة « جمموعة الق�ص�ص التي
نرويها لأنف�سنا عن �أنف�سنا  ،»15وهذا لعله يت�صل بتعبريات «جاك الكان» فيما
يتعلق باملر�آوية� ،أو فعل التحديق ،والآخر.16
يذكر «دليل الناقد الأدبي» ما ي�ؤيد وجهة نظرنا فيما يتعلق بدور الثقافة،
والتعاطي معها بو�صفها ت�شكيال قيمي ًا� ،أو موقف ًا ،وخا�صة حني ت�ؤطرها نظرية
النقد الثقايف الذي ينظر له على �أنه « :ن�شاط فكري يتخذ من الثقافة ب�شموليتها
مو�ضوع ًا لبحثه ،وتفكريه ويعرب عن مواقف �إزاء تطوراتها و�سماتها» .17وبهذا
نتلم�س مواقع جديدة لوظيفة النقد الذي يتجاوز تلك الأطر اجلمالية ،ويقرتب
ح�سب تو�صيف �إدوارد �سعيد من دنيوية القيمة احلقيقة للن�صو�ص الإبداعية،
دون جتاهل قيمها اجلمالية التي تعد �رشط ًا لتحقق �أدبية الن�ص ،ولكن دون �أن
ت�ستغرق الن�ص ،وحتيف عليه ،فاملق�صدية للعمل ،ال بد �أن تبقى قائمة يف جانبها
امل�ضمر بو�صفها �أداة للتعبري عما حولنا ،ولكن �ضمن مفارقة املبا�رش ،وهنا نقع
على �إ�شارة هامة ،يوردها دليل الناقد الأدبي ،وتتحدد ب�أثر النقد الثقايف يف
نقد احل�ضارة الغربية كما فعل �أدورنو  1949الذي يعد من �أوائل املمار�سني
لهذا النوع من النقد ،و�إن كانت توجهاته تنطلق من �إح�سا�سه بيهوديته يف
 - 13انظر راميوند وليامز ،الكلمات املفاتيح ،ترجمة نعيمان عثمان ،ط ،1الدار البي�ضاء ،املركز الثقايف
العربي� ،2007 ،ص .98
 - 14انظر راميوند وليامز ،املرجع ال�سابق� ،ص .99
 - 15انظر يو�سف عليمات :النقد ال َّن�سقي ..ثقافة ال ّن�ص ومرجعيات ال َّن�سق على الرابط الآتي http:// :
www.alrai.com/article/502234.html
 -16انظر Modules on Lacan: https://www.cla.purdue.edu/english/theory/
psychoanalysis/lacanstructure.html
� - 17سعد البازعي وميجان الرويلي ،دليل الناقد الأدبي ،ط 4الدار البي�ضاء ،املركز الثقايف العربي،2005 ،
�ص .305
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حميط غربي ،مار�س نوع ًا من اال�ضطهاد بحق اليهود.18
ومن �أجل ا�ستجالب تعريف منهجي للنقد الثقايف ،ن�ستعني مبعجم
ميدنا بت�صورات منهجية ملعنى
النظرية الأدبية  Critical Theoryالذي ّ
النقد الثقايف ،وحتديد �سماته ،و�آلياته حيث هنالك فروق ينبغي التنبه لها ،وال
يعد �شديد االت�صال بالدرا�سات
�سيما حني ن�رشع يف ممار�سة النقد الثقايف الذي ّ
الثقافية التي تعنى ب�شكل رئي�س بالثقافة ال�شعبية ،ومنتجها القدمي ،واحلديث،
ين�ص على �إلى التحوالت التي طر�أت
وحتى املعا�رص .فمعجم النظرية الأدبية ّ
يف هذا املجال ،والتي انتهت �إلى الرتكيز على التحوالت االجتماعية،
والعالئق الطبقية ،وال�سيا�سة ،وامل�ؤ�س�ساتية ،والقيم ،والأفكار ،19فالناظر
يف تكوين هذا الن�سق من النظرية يرى مقدار الوفاء للمنظور الهادف �إلى
فكفكة �أنظمة من املمار�سات التي حتيط بنا ،وحتاول ت�شكيل وعينا ،فكان
ال بد من منهج حتليلي بهدف تقوي�ض �أن�ساق من الهيمنة الثقافية التي متار�س
من قبل امل�ؤ�س�سات ،وو�سائل الإعالم ،وال�سا�سة ،واحلكومات ،كما املجتمع
مب�ستوياته املتعالية ،وبنياته التي تنطوي بداخلها على �أن�ساق من التفكري رمبا
التقليدي ،واملتحيز ...التي ميكن لنا �أن ننعتها بالبنى امل�صغرة؛ ومن هنا فقد
ظهرت الدرا�سات اخلا�صة باملر�أة ،وحريتها ،وغري ذلك من الدرا�سات التي
تتناول حقوق الأقليات ،واحلرية الدينية ،وحقوق املثليني يف �أوروبا ،وغريها
من املو�ضوعات التي حملتها جمتمعات ما بعد احلداثة ،ومتظهرت يف �أن�ساق
خطابية حمددة.
ال خالف �إذن ،ب�أن الدرا�سات الثقافية ،ونقدها قد نتج بفعل التطورات
التي �شهدها ع�رصنا الذي ات�سم بت�سارع تقني ،وفكري ،وح�ضاري ،مما
�أ�سهم ب�إفراز ممار�سات غري م�ألوفة ،فبو�ساطة و�سائل التوا�صل االجتماعي،
 - 18انظر �سعد البازعي ،امل�صدر �سابق� ،ص .307
19 - David Macey, the Penguin Dictionary of Critical Theory. London:
Penguin, 2001. Print, P 77.
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بتنا قادرين على ت�شكيل وعي جمعي جديد ،كما التغري يف العادات،
وال�سلوكيات املجتمعية ب�أكملها ،ولننظر يف مدى التحوالت التي �أحدثها
كل من اخرتاع الطباعة ،وال�صحافة ،والراديو ،فالتلفاز ،وم�ؤخراً االنرتنت
على ت�شكيل الوعي الب�رشي ،وتوجيهه� ،أ�ضف �إلى ذلك املخاطر التي تتهدد
القيم الإن�سانية ،والهويات املحلية ،ومتركز االقت�صاد الإن�ساين ب�أيدي �رشكات
عمالقة عابرة للقارات باتت تناف�س بع�ض الدول يف مدى هيمنتها على
الكثري من مقدرات العامل .ما �سبق ،يقودنا �إلى تثمني القيمة التي تنه�ض بها
الدرا�سات والنقد الثقايف الذي يبدو منفتح ًا على �أية منظومة �إنتاجية معرفية،
�أو ممار�سة ثقافية ،وكما يقول راميوند وليامز» ف�إن فعل �أي درا�سة الثقافية
�إمنا يقع يف م�ساحة ينبغي �أن تتو�سط الفن من ناحية ،واملجتمع من ناحية
�أخرى .»20ومن �أهم االجتاهات التي �أف�ضت �إلى تبلور الدرا�سات الثقافية
وتعد من �أ�شد اخلطابات �أثراً يف
تلك الكتابات التي ا�ضطلع بها غرام�شي،
ّ
الك�شف عن مقوالت الهيمنة ،وال�سيطرة حيث بعثت الكثري من الن�شاط يف
جمال الدرا�سات الثقافية ،وحتديداً دور الأيدولوجيا .21ال �شك ب�أن الكثري من
هذه املو�ضوعات التي �أ�رشنا �إليها مل تكن يف جمال �أو نطاق الدر�س الأكادميي
بو�صفها ال تنتمي �إلى منتج نخبوي متعال ،ولكن هذا تغري بف�ضل درا�سات
ا�ضطلع بها الكثري من الدار�سني ،ومنهم ،روالن بارت ،ومي�شيل فوكو،
وغريهما من حيث التغريات يف البنى املعرفية فيما يتعلق باختبار الثقافة،22
فروالن بارت حلل الأ�سطوريات التي �صنعتها الثقافات اجلديدة ،كامل�صارعة،
والرق�ص ،واملو�ضة ،والطبخ ،وغري ذلك .23فالدرا�سات الثقافية جمال �أكرث
�شمولية ،وعمومية من النقد الثقايف الذي يتغيا مقاربة الن�ص ،ولكن من خالل
البحث عن تلك احلدود ،والأن�ساق الثقافية التي ينطوي عليها ،فالنقد الثقايف
 - 20انظر راميوند وليامز ،طرائق احلداثة �ضد املتوائمني اجلدد ،عامل املعرفة ،الكويت ،املجل�س الوطني
للثقافة والفنون� ،1999 ،ص 22
21 - David Macy, P78.
22 - Macey, P78.
 - 23انظر روالن بارت� ،أ�سطوريات� -أ�سطرة احلياة اليومية ،ترجمة قا�سم املقداد ،دم�شق ،دار نينوى� ،2012 ،ص .11
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تبع ًا لكتاب «الثقافة واملجتمع» ،وكما يع ّلق عليه �صربي حافظ يهدف �إلى
«تقدمي مفاتيح فهم التغري الذي انتاب طبيعة نظرتنا لأنف�سنا ،وفهمنا للحياة
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية ،وموقفنا من م�ؤ�س�ساتها  .»24وهكذا بد�أنا
نقرتب من الق�صة ،وال�شعر ،والرواية ،وال�سينما ،وامل�رسح ،والفن ،وغري ذلك
من الإبداع للبحث عن م�ستويات من التحليل تتجاوز القيم اجلمالية ،والتقنية
للن�صو�ص �إلى ما هو �أبعد من ذلك ،فعلى �سبيل املثال ف�إن كثرياً من الدرا�سات
التي عنيت بالق�صة بو�صفها ن�ص ًا �أل�سني ًا ،قد �أف�ضت بنا �إلى فهم معمق لآلية
ت�شكيلها ،وتكوينها ،وهنا ن�شري �إلى درا�سات تودوروف ،وغرميا�س ،وفيليب
هامون ،وفالدميري بروب ،ولكن بع�ض ه�ؤالء الدار�سني قد حتولوا فيما بعد �إلى
ممار�سة النقد ،والدر�س الثقايف ،كما جنده يف الكتابات املت�أخرة لتودوروف،
وروالن بارت ،يف حني �أن فوكو در�س �أنظمة الثقافة يف �سياقات تاريخية
معينة ،ومن ذلك �أنظمة العقاب ،واجلنون ،ال خالف ب�أن ما �أ�شار له �أنطونيو
غرام�شي يت�صل بهذا ال�ش�أن ،بل ي�صادق عليه حيث يقول »:ولي�س الق�صد هو
�إلغاء املنجز النقدي الأدبي� ،إمنا الهدف هو يف حتويل الأداة النقدية من �أداة يف
قراءة اجلمايل ،وتربيره وت�سويقه بغ�ض النظر عن عيوبه الن�سقية� ،إلى �أداة يف
نقد اخلطاب ،وك�شف �أن�ساقه.»25
لقد �شكلت الدرا�سات املعنية باجلانب العرقي ،والعن�رصي ،واملمار�سات
ذات البعد اال�ضطهادي مواقع قلق للدرا�سات الثقافية التي بد�أت تتجه للرتكيز
على الإعالم ،وال�سينما ،ومن ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص ت�صوير ال�سود،
�أو امللونني ،وما يكتنف هذه املمار�سة من تنميط عن�رصي ،ومدى ما ميكن �أن
متثله هذه الفئة من تهديد للنموذج الغربي� ،26أو للن�سق الثقايف الأبي�ض ،وهذا
� - 24صربي حافظ ،النقد الثقايف :راميوند وليامز منوذجاً ،جملة �ألف ،ع  ،32القاهرة ،اجلامعة الأمريكية،
� ،2012ص .20
 - 25نق ً
ال عن عبد اهلل الغذامي ،النقد الثقايف يف قراءة الأن�ساق الثقافية العربية ،ط ،3الدار البي�ضاء ،املركز
الثقايف العربي� ،2005 ،ص.8
.Macey, P 79 - 26
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ما ين�سحب وقع احلافر على احلافر فيما يتعلق بالطبقات الأخرى ،وال�شعوب،
والأعراق ،واملمار�سات اال�ستعمارية ،وحقوق الأقليات ،واملر�أة ،وهكذا
نتو�صل �إلى نتيجة مفاداها مقدار ما متثله الثقافة ببعدها املمار�س من قيمة يف
حتويل �أنظارنا نحو هذه التوجهات ،كونها �أم�ست تقرتب من ت�شكيل ذواتنا،
ووعينا ب�أنف�سنا ،والعامل ،عالوة على ما تعنيه من حتديد مواقفنا ،وبوجه خا�ص
يف ظل هذا العامل الذي يبدو غارق ًا يف جلة ال�رصاعات الثقافية ،واحل�ضارية .ال
بد من التنبه �إلى ق�ضية هامة ،فعلى الرغم من �أن الثقافة يف مفهومها ال�شائع،
وال�ساذج رمبا ...تعني الأفكار ،واملعتقدات والقيم ،غري �أنها تت�ضمن جمموعة
كبرية ،ومتنوعة من الق�ضايا ،ومن ردود الأفعال حول حدث ما الذي رمبا
يكون عم ً
ال فني ًا� ،أو رواية� ،27أو رمبا �سلوك ًا ما ،ولهذا ف�إن الثقافة كل ما ميكن
�أن يحدد موقفنا جتاه �أي حدث ،مهما كان �ضئي ً
ال ،ومتناهي ال�صغر ،لكونه قد
يقود �إلى �أفعال غري مقبولة� ،أو مرفو�ضة.

الن�سق الثقايف
ينظر معظم الدار�سني للممار�سة الثقافية ب�أنها عملية م�ستمرة ،فهي ت�سعى
لتطويع املعرفة -اخلطاب باعتبارهما ن�سق ًا واحداً مهيمن ًا ،28ولهذا فثمة
توجهات مركزية نحو بيان ،ونقد هذه املمار�سات التي متثل مركز العمل
اخلطابي ،ولعل معظمها ال بد �أن يت�سلل �إلى الفعل الإبداعي� ،إما بو�صفها ن�ص ًا
مو�صوف ًا ،و �إما بو�صفها ن�ص ًا يهدف �إلى تعرية ،ومقاومة هذه املمار�سة الثقافية
باعتبارها ن�سق ًا جمتمعي ًا ،فعلى �سبيل املثال هيمنة الرجل على املر�أة يف املجتمع،
�إذ �أ�ضحى احلراك الإبداعي الن�سوي من�شغ ً
ال يف عملية تعرية هذا الن�سق� ،أو
مقاومة التكوين النمطي للمر�أة بو�صفها كائن ًا �سلبي ًا� ،صامت ًا منك�رساً� ،أو غري
فاعل .وكما ميكن �أن نحيل �إلى حتوالت املجتمعات عامة ،والعربية خا�صة،
 - 27انظر �إنغليز ،مرجع �سابق� ،ص .16
28-http://www.poetryfoundation.org/learning/glossary-term/
cultural%20criticism/cultural%20studies

من حيث �صدمة الأخرية يف التعاطي مع مفردات احلداثة التي مل ت�سهم
فيها عملي ًا ،غري �أنها م�ضطرة للتعامل مبظاهرها ،وب�صفتها �أداة للتحديث،
والتطور الظاهري ،وهنا يتحول املجتمع �إلى م�ستهلك للثقافة� ،أو لنقل املنجز
احل�ضاري ،وما يحتمله من �إ�شكاليات ثقافية ،فحتى يتمكن من االنخراط
بالقيم اجلديدة ،ومظاهر التحديث ،البد له من التخلي عن موروثه ،وعاداته
وقيمه� ،أو كما يخيل للبع�ض ذلك ،ولهذا جند �أن النقد ،و الدر�س الثقايف قد
�أفا�ضا باحلديث عن هذا اجلانب القيمي ،والأخالقي كما تذهب الكثري من
الدرا�سات ،وامل�صادر املتعلقة بهذا اجلانب .29فالثقافة ممار�سة تتخلل الن�شاط
الإن�ساين �سواء �أكان فرداً �أم جماعة ،ولكن هذا الن�شاط يتحول �إلى �إنتاج� ،أو
تكوين معريف لغوي ،يتمدد يف املمار�سة الثقافية ليتحول �إلى ت�شكيل فاعل،
فاملنتج املعريف ي�صوغ تفكرينا ،ومواقفنا ،وهو يعرب ب�صورة� ،أو ب�أخرى عن
ذواتنا ،وطريقة تفكرينا جتاه بع�ض الأمور ،فالثقافة تخت�ص مبجموعة ما� ،أو
طبقة� ،أو عرق ،ولكنها مع ذلك لي�ست عبارة عن قطاعات منف�صلة معزولة،30
�إمنا هي تتقاطع ،وتتفاعل فيما بينها ،ولهذا؛ ف�إن املمار�سة اللغوية املعرفية،
ت�ستوجب يف بع�ض الأحيان فع ً
ال م�ضاداً ،ومن هنا ين�ش�أ التكوين� ،أو الت�سنني
يعد مواجهة ثقافية ح�ضارية ،فهدف الدر�س الثقايف لي�س الن�ص
الثقايف الذي ّ
بعينه� ،إمنا الهدف الك�شف عن الأنظمة يف فعلها االجتماعي ،31ومن هنا
ي�أتي مفهوم الن�سق الثقايف الذي يحيله عبد اهلل ّ
الغذامي �إلى رومان ياكب�سون،
وعنا�رصه ال�ست املعروفة ،غري �أن الغذامي ي�ضيف عن�رصاً �سابع ًا ،ونعني الن�سق،
�أو الطريقة التي يتم فيها اال�ستقبال.32
يبني الغذامي �أن الن�سق يقوم على وظيفة الداللة الن�سقية التي ترتبط
29 - Cultural Criticism: 06 Jul 1998: http://bactra.org/notebooks/culturalcriticism.html
 - 30انظر �إنغليز ،املرجع �سابق� ،ص .17
 - 31انظر الغذامي ،النقد الثقايف� ،ص .9
 - 32انظر الغذامي ،املرجع ال�سابق� ،ص .65
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بعالقات مت�شابكة ،ن�ش�أت مع الزمن لتتحول �إلى عن�رص ثقايف �آخذ بالت�شكل،
وهو �أحيان ًا �إما �أن يكون ظاهراً ،و�إما �أن يكون كامن ًا  ،33غري �أن �أهم ما مييز
الن�سق ما ينه�ض به من وظيفة ،ولكن لي�س من حيث وجوده املجرد ،34فالنقد
الثقايف يهدف �إلى بيان �أثر الثقافة يف مترير �أن�ساقها عرب احليل اجلمالية ،35
حيث ت�شتغل هذه الأن�ساق بو�صفها خطاب ًا ،وهنا ترتاجع القيمة املعنوية
للم�ؤلف ،لتنوب عنه �أنظمة اخلطاب ،وما ميكن �أن يكمن خلفها من بعد
م�ؤ�س�ساتي ،وحتديداً من حيث قدرتها على تفعيل الت�أثري اللغوي البالغي جتاه
املتلقي ،فالن�سق يعمل «بو�صفه عن�رصاً مركزي ًا يف احل�ضارة واملعرفة والثقافة
وال�سيا�سة ،واملجتمع؛ �إذ يت�سم الن�سق من حيث هو نظام باملخاتلة ،وا�ستثمار
ليمرر جدلياته ،وم�ضمراته التي ال تنك�شف �إال بالقراءة
اجلمايل واملجازيّ ،
الفاح�صة ( ،)Critique Readingوال ميكن ا�ستب�صارها �إال بتكوين جهاز
مفاهيمي ،ومعريف متكامل.»36
و�إذا كان الدر�س الثقايف عامة معني ًا باملمار�سات واملنتجات الثقافية ف�إن
الق�صة والأدب عامة مما يعد �شك ً
ال من �أ�شكال الثقافة� ،أي بو�صفها ممار�سة
ثقافية تت�أ�س�س على الوظيفة التي �سبق و�أن �أ�رشنا �إليها ،وذلك �ضمن �سياق
املجتمع ،واالقت�صاد ،وال�سلطة ال�سيا�سية التي ت�سهم يف ت�شكيل ظاهرة ثقافة
ما ،ومنحها الداللة� ،أو املعنى يف بعده االجتماعي .37ولبيان القيمة التي
ينطوي عليها حتديد الأن�ساق الثقافية ،والك�شف عنها يف مقاربة الن�ص الأدبي
بوجه خا�ص ،ال بد �أن ن�شري �إلى ما يو�ضحه كتاب « Critical Theory
 “Todayعرب االتكاء على منوذج رواية “غات�سبي العظيم” للكاتب الأمريكي
فران�سي�س فيتزجريالد� ،إذ ميكن �أن تقدم لنا هذه الرواية عدداً من املقوالت التي
 - 33انظر الغذامي ،املرجع نف�سه� ،ص .72
 - 34انظر املرجع نف�سه� ،ص .77
 - 35انظر املرجع نف�سه77 ،
 - 36يو�سف عليماتhttp://www.alrai.com/article/502234.html :
37 - M. H Abrams, A Glossary of Literary Terms. 7th ed. Fort Worth: Earl
McPeek, 1999. Print.P53.
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تتعلق بالثقافة الأمريكية ،والأن�ساق التي تهيمن عليها� .إنها �صورة من التكوين
الثقايف الذي يتخلل الزمان ،واملكان ،والذي ي�شكل قيمة موحدة ،وخا�صة،
وهي كذلك تعني �سلوك ًا جتاه بع�ض الق�ضايا من منظور النقد الثقايف ،فقيمة
هذا النقد كما يذكر الكتاب تت�أتى من تعدد الأوجه ،وامل�سالك التي ميكن
من خاللها قراءة الن�ص الأدبي ،فقراءة رواية “غات�سبي العظيم” ،وغريها
من الأعمال ميكن �أن تقارب من وجهة نظر مارك�سية ،ون�سوية ،وما بعد
كولونيالية� ،أو حتى يف �ضوء النقد الإفريقي -الأمريكي ،ف�ضال عن درا�سات
اجلن�سانية ،وال�شذوذ ،وغري ذلك ،وبذلك ميكن �أن تعد تلك املنظورات جمتمعة
مقاربات ثقافية ،والتي تهدف �إلى الك�شف عن الثقافة الأمريكية ما اخلا�ضعة
لأن�ساق طبقية ،وكراهيات ،ف�ض ً
ال عن عن�رصيات م�ضمرة.38

�أن�ساق ثقافية يف الق�صة القطرية
كل ق�صة ت�ستهدف مق�صدية تن� أش� عن الرغبة يف ا�ستثارة وعي املتلقي جتاه
ما يتفق عليه بامل�ضامني التي تتطلب بنية لغوية� ،أو ت�شكي ً
ال ق�ص�صي ًا فني ًا ،غري �أن
درا�ستنا هذه ال تتوخى مناق�شة تلك امل�ضامني� ،أو البنية الفنية .ما يهمنا حقيقة
تلك العالقات القائمة على الن�سقية الثقافية ،من منطلق �أن الثقافة واملجتمع
عن�رصان تبادليان حيث ي�ؤثر كل منهما يف الآخر .ف�إذ كان ثمة �أن�ساق ثقافية
ظاهرة يف الق�صة ،ف�إن هنالك �أن�ساق ًا كامنة� ،أو م�ضمرة تت�صل بت�صورات معينة
جتاه بع�ض املواقف واملمار�سات النا�شئة ،وتعرب عن موقف ثقايف ما ،وال �سيما
يف ظل التحوالت التي ن�ش�أت بفعل حركة احلداثة ،و»املدينية» ،ودخول
املجتمع يف حلقات من التغريات املجتمعية التي تتمخ�ض عن بع�ض الأن�ساق
الثقافية التي تنطوي على تعار�ض ما نتيجة اختالف املنظورات ،فعلى �سبيل
املثال نرى �أن الكتابة الق�ص�صية الأنثوية (الن�سوية) �أو الليبريالية ،حتفل بعمليات
تعري�ض بالأن�شطة الذكورية ،وممار�ساتها ،عالوة على قيم املجتمع التي تعوق
38 - Lois Tyson, Critical Theory Today a User-Friendly Guide, Second
Edition. Hoboken: Routledge, 2006. P 295.
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حتررها ،وتثمني �إن�سانيتها ،ال ريب �أن هنالك نظام ًا طباقي ًا يتمثل ب�أن�ساق
مقو�ضة ،وال �سيما تلك التي ت�أتي من لدن الكتابة الذكورية،
معر�ضة� ،أو ّ
ّ
�أو(املحافظة) ،وخا�صة من حيث بيان خماطر القيم املدينية ،وهذا ما ميكن
�أن ننعته بالكتابة امل�ضادة ،وحتديداً يف ظل وجود اخلوف اجلمعي من �شيوع
هيمنة الثقافة الطارئة من اخلارج ،والتي ميكن لها �أن تهدد بع�ض القيم املحلية
واملوروث ،فاملتكلم يف ال�رسد كما يذهب باختني فرد اجتماعي ،وخطابه
لغة اجتماعية ،فكالم ال�شخو�ص يف الق�صة « ينزع دوما نحو داللة وانت�شار
معيني � :إنه لغات افرتا�ضية بالقوة .»39
اجتماعيني
نْ
يالحظ �أن بع�ض الكتاب ي�رشعون يف بيان �أن�ساق التمييز العن�رصي ،وتعريته،
�أو الطبقي ،وال �سيما تلك التي تنت�رش يف املجتمعات املحافظة ،ومل تتعر�ض
اخل�ضات ،كما نقر�أ يف بع�ض الق�ص�ص التي تنحاز �إلى �إبراز
لهذا النوع من ّ
الطبيعة الإن�سانية للعمال ال�رشق الآ�سيويني الذين يعملون يف املجتمع ،وحتديداً
اخلليجي ،ومنهم فئات اخلدم ،و�سائقو ال�سيارات ،وغريهم ،حيث جند �أن لهم
جانب ًا من احل�ضور يف الق�صة القطرية نظراً لطبيعة وتكوين املجتمع الذي يتكئ
على �أدوراهم الوظيفية ،والآثار املرتتبة على هذا الوجود ،مما يحيلنا �إلى الأثر
االقت�صادي النت�شار هذه الفئة ،ولكن بني ثنايا هذا احل�ضور تن� أش� مفارقات
ثقافية ،وهذا ين�سحب على �سائر الفئات املهم�شة ،كاملر�أة ،ويف بع�ض الأحيان
هنالك وجود �إ�شكاليات تتعلق باملقيم �سواء �أكان عربي ًا �أم �أجنبي ًا .ويف ظل
االنهيارات ال�سيا�سية ،والنزاعات ،والإرهاب ،والإ�سالمفوبيا ،تذهب بع�ض
الق�ص�ص خللق ممار�سة ت�ست�شعر وجه ًا من الكتابة املخففة� ،أو الغا�ضبة ،كما
�أن هنالك ح�ضوراً لتمثيل بع�ض الطبقات الفقرية يف املجتمع ،وغري ذلك من
�إفرازات تت�صل بامل�ؤ�س�سة ،واحلكومة ،واملرجعيات الدينية ،و�أن�ساقها ...ومع
ذلك تبقى هذه الأن�ساق عائمة متار�س �سطوتها ،ح�ضوراً ،وت�أثرياً ،ونق�ض ًا،
 - 39ميخائيل باختني ،اخلطاب الروائي ،ترجمة حممد برادة ،القاهرة ،ر�ؤية للن�رش والتوزيع� ،2009 ،ص
.183
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ولكنها تت�صل �أحيان ًا بطابع فردي ،معني بالأنا يف ت�شكيلها الوجودي ،وهي
مثلبة ما زالت كامنة يف الكتابة الق�ص�صية القطرية ،ومع ذلك ،ف�إذا ما نظرنا
لهما جمتمعة ،ف�إنها �ست�شكل ن�سق ًا حاف ً
ال بتنظيم معني.
جتمع معظم الدرا�سات ،ومنها درا�سة بعنوان « الأدب القطري احلديث»
ملحمد كافود  40على �أن الق�صة القطرية فن �أدبي جديد ،ومع ذلك ،فقد
اختربت عدداً من التحوالت التي �أف�ضت �إلى تطورها بعيداً عن النماذج
الأولى التي ات�سمت يف بع�ض الأحيان بقلق البنية ،حيث كانت الق�صة يف تلك
الفرتة تتداخل ،و�أ�سلوب احلكاية ،ناهيك عن عدم و�ضوح ال�صيغ ال�رسدية،
والقدرة على بناء احلبكة ،وخلق التنوير الذي يف�ضي �إلى املفارقة ،بالإ�ضافة
�إلى متحور الق�صة حول الذاتية� ،أو الرومان�سية� ،أو الوعظية ،و�أخرياً ارتهانها
لبع�ض الق�ضايا االجتماعية ،و�أهمها ق�ضية التقاليد االجتماعية ،وخا�صة فيما
تعد بعداً مهيمن ًا بحيث حتولت �إلى ن�سق
يتعلق بق�ضية املر�أة ،وحريتها التي ّ
ثقايف ،وال �سيما من قبل الكاتبات الالتي �شكلن ن�سبة كبرية من الذوات
الكاتبة ،وحتديداً من الثمانينيات �إلى الآن .
تعد �أعمال كل من �أحمد عبد امللك ،وكلثم جرب ،و�أم �أكثم ،وهدى
ّ
النعيمي ،ودالل خليفة ،وجمال فايز ،وغريهم ،مما يدخل يف هذا ال�سياق،
وعلى الرغم من طغيان هذا االجتاه� ،إال �أن ذلك مل مينع من بروز اجتاهات
�أخرى تنزع �إلى مناق�شة الواقع ،وبع�ض الق�ضايا الفكرية املت�صلة بالإن�سان،
واملجتمع الذي ات�سم معظمها بربوز الطابع الرومان�سي من حيث احلنني �إلى
املا�ضي ،ناهيك عن تلم�س ،و�إدانة ال ّتحوالت ال�سرّ يعة التي �شهدها املجتمع
القطرية ،وخا�صة بعد ظهور النفط ،وقيام نه�ضة عمرانية ،ومدنية �شاملة،
ومع �أن النه�ضة يف جانبها تعني خطوة نحو الأمام� ،إال �أنها حملت يف ثناياها
الكثري من الإ�شكاليات ،وال�سلبيات التي مل يعهدها املجتمع القطري من حيث
 - 40حممد عبد الرحيم كافود ،الأدب القطري احلديث ،ط ،2دار قطري بن الفجاءة ،الدوحة،1982 ،
�ص.128
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مفارقة املهن التي �ألفوها ،واملنازل التي عا�شوا فيها ،ف�ض ً
ال عن فقدان حميمية
العالقات الأ�رسية ،واملجتمعية التي باتت عر�ضة لالنتهاك نتيجة قيم احلداثة،
واملجتمع املديني ،فتتحول املواقف فيها �إلى �أن�ساق ثقافية ،ت�ؤطر امل�سالك
االجتماعية ،ومتيط اللثام عن الكثري من التفكري اجلمعي ،والعالئق مع تلك
التطورات.
ي�شار �إلى �أن الق�صة القطرية �شهدت تطوراً نوعي ًا ب�صدور جمموعتني
ق�ص�صيتني ،لكل من كلثم جرب بعنوان «�أنت وغابة ال�صمت والرتدد،»41
بالإ�ضافة �إلى جمموعة نوره ال �سعد بعنوان « بائع اجلرائد» ،42ففي الأولى
نلم�س �إحالة �إلى م�ستوى املر�أة بو�صفها اجلندري ،ويف الثانية جند �أن الكاتبة
يعد توجه ًا نحو مو�ضوع غري
قد تناولت مو�ضوع بائع جرائد (مقيم) ،مما ّ
م�سبوق يف الق�صة القطرية ،ونعني مو�ضوع العمالة يف قطر من خالل بائع
جرائد �آ�سيوي ،وهنا نلحظ خروج ًا عن القيم الذاتية ،والرومان�سية التي
هيمنت على الق�صة القطرية ،وذلك نحو ف�ضاء �أرحب ،يتغذى بالإن�ساين،
وقوامه الآخر ،بالت�ضافر مع قالب فني يت�سم بالتما�سك ما يجعل الق�صة
القطرية �أقرب �إلى الن�ضج من الناحية الأ�سلوبية ،والفنية .ومن التجارب املهمة
التي ميكن �أن ن�شري �إليها ق�ص�ص جمال فايز الذي تنوعت مو�ضوعات ق�ص�صه
حيث بدت �أكرث اقرتاب ًا من تلم�س �أزمة املدينية ،وحتوالتها ،وال �سيما من حيث
ر�صدها لتحوالت املفاهيم ،والقيم يف املجتمع القطري .ي�شار كذلك �إلى
ق�ص�ص ح�سن ر�شيد الذي ان�شغل بتقدمي ق�ص�ص حتمل طابع ًا حكائي ًا ي�ستعيد
من خالله قيم ًا ،و�أمكنة ،مثلت املجتمع القطري يف تكوينه البكر ،ناهيك عن
قدرته على ر�صد هذه امل�ستويات على الذات ال�ساردة� ،أو ال�شخ�صيات� ،43أما
فيما يتعلق بتداعيات احلداثة ،والتطور ،والتحوالت امل�صاحبة التي تف�ضي �إلى
�إ�شكاليات تنهل من الفل�سفي ،والت�أملي ،والنف�سي بهدف البحث عن موقع
 - 41انظر كلثم جرب� ،أنت وغابة ال�صمت والرتدد ،م�ؤ�س�سة العهد.1978 ،
 - 42انظر نوره ال �سعد ،بائع اجلرائد.
 - 43انظر ح�سن ر�شيد ،احل�ضن البارد ،ط ،1الدوحة ،املجل�س الوطني للثقافة والفنون.2001 ،

28

الفرد من حميطه املت�سارع ،والفاقد للكثري من اطمئنانه ،كما يف ق�ص�ص هدى
النعيمي ،ونوره فرج ،وخليفة هزاع ،وح�صة العو�ضي ،وغريهم.

�أوال :ف�ضاءات حمايدة-تعمية املكان
يتخذ الف�ضاء الق�ص�صي (احليز)� ،أو املكان ، Spaceوبعبارة �أخرى“ ،بيئة
الق�صة” �أهمية متعالية يف معظم الدرا�سات النقدية حيث �أ�سهبت بتحليل البنية
املكانية للق�صة ،وجمالياتها ،ف�ضال عن بيان الأثر الذي ينبغي لكاتب العمل
احلر�ص عليه يف ت�شكيل البيئة �أو املكان� ،أو احليز الذي يجب �أن ت�شتغل
عليه الق�صة بو�صفه الأول حام ً
ال للبنية ال�رسدية ،فالإحالة تت�صل هنا بالواقع
اخلارج ل�ساين ح�سب تعريف تودوروف “ ،فعلى املتكلمني �أن تكون لديهم
القدرة على تعيني الأ�شياء التي يكونها� :إنها الوظيفة املرجعية للغة  ،»44ومع
�أن تودوروف يقيم ف�صال ً بني الإحالة للواقع ،والن�ص ،من منظور �أن العمل
الأدبي فعل متخيل بالكلية ،غري �أن فعل الإحالة ،وال �سيما من حيث املكان،
ال بد �أن يحمل معه موقف ًا ما عرب التعيني املبا�رش �أو ال�رصيح باال�سم� ،أو على
العك�س من ذلك� ،أي جتريده من الداللة العلمية ،فاال�سم يتجاوز الإحالة �إلى
ما هو �أعمق من ذلك ،فالعالمة جتمع لي�س �شيئا وا�سما ،و�إمنا مفهوم ًا ،و�صورة
ذهنية كما يقول « فرديناند دي �سو�رس ،»45فالت�شكيل الذهني وال�صورة يعني
ف�ضاء كامال من التكوينات الثقافية التي ترتبط باملكان املتخيل يف الق�صة.
الإحالة املكانية تبدو حا�رضة يف الق�صة القطرية بو�صفها ف�ضاء مادي ًا� ،أي
حيزاً فيزيائي ًا متخي ً
ال يحتوي الق�صة� ،إال �أنها تبدو يف منحى �آخر ،وقد اتخذت
بعداً داللي ًا (ف�ضاء ثقافي ًا) �إذا ما نظرنا لها من هذا املنظور ،وهذا حتقق عرب
�إفقاد� ،أو �سلب املكان لل�سفور العلمي� ،أو عرب �آلية طم�س التكوين الداليل لها،
فثمة طم�س للمفردة اخلا�صة باملكان ،وهنا نقر�أ خنق املرجعية املكانية ببعدها
 - 44تزفيتان تودوروف ،مفاهيم �رسدية ،ترجمة عبد الرحمان مزيان ،ط ،1من�شورات االختالف� ،ص .95
 - 45نق ً
ال عن تودوروف ،املرجع ال�سابق� ،ص .95
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الثقايف ،كما نختربها يف الق�صة القطرية ،فمعظم املجموعات التي عملنا
عليها ،تبدو متفقة على عدم الت�رصيح بف�ضاء الق�صة املكاين ،ونفي الإ�شارات
العلمية ،حيث ال نعري يف معظمها على �إحالة �رصيحة� ،أو حتى م�ضمرة
ب�أن ف�ضاء الق�ص�ص يحيل �إلى البيئة القطرية ،فمن خالل عدد من املجاميع
الق�ص�صية ،و�صلت �إلى �أكرث من ع�رش جمموعات مل نعرث �إال على جمموعة واحدة
ت�رصح ،وحتيل �إلى الف�ضاء القطري ب�شكل وا�ضح ،ونعني جمموعة نوره ال
ّ
�سعد بعنوان «بارانويا».
ال تنطوي �سائر املجموعات عينة هذه الدرا�سة  -وهي “الرق�ص على حافة
اجلرح” ،و” عندما يبت�سم احلزن” ،جلمال فايز  ،وجمموعة نوره فرج “املراجم”،
و”عناكب الروح” لب�رشى نا�رص ،و”عيون ال تعرف الغفران” حل�صة العو�ضي،
و”حالة ت�شبهنا” و”�أباطيل” لهدى النعيمي ،و”وجوه مت�شابهة” خلليفة
هزاع ،وجمموعة “نوافذ على �رشفة الروح” لأحمد عبد امللك -وغري ذلك من
الق�ص�ص املنفردة  -على بيان �سافر ،وعلني لبيئة الق�ص�ص ،فنحن ال نكاد نعرث
على ا�سم مدينة الدوحة يف ق�ص�ص تلك املجموعات ،وهكذا نتيقن �أن هذه
الق�ص�ص بنيت يف حدود نفي اخل�صو�صية املكانية ،وك�أن الق�ص�ص ت�ستهدف
التعمية الثقافية للمكان ،و�إن كان هذا الن�سق متباين ًا تبع ًا لكل جمموعة ،فهنالك
الكثري من املجموعات ت�سبح يف العائم من املكان الذي يبدو منبت ال�صلة
بالبيئة القطرية ،وك�أنه بال حدود ،كما يف ق�صة “املراجم” لنوره فرج على
�سبيل املثال ،وكما يف ق�ص�ص هدى النعيمي �إلى حد ما ،و�أحمد عبد امللك،
وب�رشى نا�رص ،وح�صة العو�ضي� ،إذ نعرث على امل�سلك عينه ،ولكنها تبقى �أقرب
مع ذلك �إلى ت�ضمني الق�ص�ص متعلقات تخت�ص بالبيئة القطرية ،يف حني �أن
جمال فايز يبدو �أكرث الت�صاق ًا بالبيئة التي حتيل �إلى قطر ،ولكنه ال ي�رصح بذلك
عالنية من حيث الإحالة املبا�رشة ،يف حني �أن خليفة هزاع يراوح بني الإ�شارة
والتلميح ،ولكن دون الإعالن �رصاحة ،فق�ص�صه متعددة الأمكنة ،ولكن ال
�إحالة مبا�رشة �إلى مدينة الدوحة.
30

ومما يالحظ كذلك �أن الكثري من املجموعات تبدو وقد بنيت� ،أو متو�ضعت
يف �أمكنة �أخرى غري قطر ،وهذا ما نعرث عليه ب�شكل جلي يف جمموعات هدى
النعيمي التي حتيل �إلى م�رص يف بع�ض الأحيان ،ولكن دون تعيني� ،إمنا يفهم
ذلك من ال�سياق ،مثل لفظة الأتوبي�س ،وو�صف ف�ضاء الق�صة ،وغري ذلك،
ورمبا هذا يعود �إلى ق�ضاء الكاتبة زمن ًا يف القاهرة لأغرا�ض الدرا�سة ،ومما
يالحظ كذلك �أن عملية الت�رصيح ب�أ�سماء املناطق� ،أو الدول يبدو �أكرث و�ضوحا
حني تتم الإحاالت �إلى مناطق خارج قطر� ،أو العامل العربي ،ومنها �أوروبا،
وال �سيما مدينة لندن حتديداً التي تعد مركزا لالنتقال ،وال�سفر ،واال�ستقطاب
املادي ،والثقايف.
ومن �أجل تتبع هذا الن�سق احلائر ،وفعل الت�ضافر اخلطابي املمثل عرب عدد
من املجموعات ،التي تنه�ض على ر�ؤية ،وم�سلك ثقايف واحد ،نخترب �أعمال
حدة يف ت�ضليل املكان ببعده الثقايف ،وذلك من جهة
جمال فايز التي تبدو �أقل ّ
�إحالته للبيئة القطرية حيث جند مفردات مكانية حتيل له بو�صفها ف�ضاء حا�ضنا
للق�ص�ص ،ولكننا ال نعرث يف الق�ص�ص كافة على �أي ا�سم� ،أو ت�رصيح علمي
ب�أن الق�ص�ص حتدث يف قطر� ،إذ ال جند ا�سم مدينة الدوحة� ،أو الأحياء اخلا�صة
بها� ،أو �أية منطقة ،فمعظم الق�ص�ص ترتبط بالبيئة القطرية ،ولكن من خالل
ال�سمات واملالمح العامة (الثقافية -اللغوية) فقط ،و التي ميكن �أن حتيل �إلى بيئة
خليجية ،ومع ذلك فرمبا ن�ستدل على ذلك من خالل ال�سياقات الظاهرة للن�ص
ب�أنها رمبا حتيل �إلى قطر ،ومع ذلك ف�إن احل�سم ،واملعنى الداليل يبدو يف حالة
�إرجاء� ،أو عدم ح�سم من وجهة نظر حتليلية تقوي�ضية ،فاملعنى هنا غري مكتمل،
�أو مكنى عنه ،ومع �أن ثمة �إ�شارات وا�ضحة للإحالة املكانية عرب التكوين
البنيوي لق�ص�ص تتناول على �سبيل املثال البحر� ،أو الكرنكعوه ،بالتجاور مع
ت�ضمن الق�ص�ص حوارات باللهجة القطرية ،وغري ذلك من املفردات التي حتيل
�إلى موروث قطري وا�ضح ،كما يف ق�صة “ حطام امل�سافات البعيدة”،46
 - 46انظر جمال فايز ،الرق�ص على حافة اجلرح ،ط ،5الدوحة ،مطابع قطر الوطنية� ،2012 ،ص .10
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وغريها من الق�ص�ص التي تبدو معنية بف�ضاء البيئة القطرية ،ولكن دون �إحالة
علمية على الرغم من �أن الكاتب يذيل ق�ص�صه مبكان كتابة الق�صة ،وزمانها.
وهذا ما ين�سحب على ق�ص�ص �أخرى للكاتب �أحمد عبد امللك ،ونوافذه
الق�ص�صية ،فعلى الرغم من كرثتها �إال �أننا ال نكاد نعرث ب�شكل �رصيح على
ا�سم الدوحة� ،أو الأحياء القطرية� ،أو حتى �أي �أثر للمدينة� ،إمنا نقر�أ �سياقات
حميطة رمبا حتيل �إلى البيئة� ،أو الثقافة القطرية ،ولكنها تبقى يف �سياق �أقرب
�إلى البيئة اخلليجية عامة ،فثمة ن�سق تو�ضيحي خافت الأثر يحتمل �شك ً
ال من
اخل�صو�صية ال�ضيقة ،وذلك حني نقر�أ �إحالة �إلى اخلليج� ،أو نحن اخلليجيني
التي ترد يف الق�ص�ص ،وغري ذلك من الإحاالت ذات الطبيعة الف�ضا�ضة� ،أو
العامة والتي تت�سم ببعدها العائم ،مما يعني �أن ثمة حماولة خللق ف�ضاء �أبي�ض من
الت�شكيل الداليل للمكان.
ولعل ن�سق �أحمد عبد امللك يكاد يقرتب من ق�ص�ص� ،أو ن�سق ح�صة
العو�ضي التي تبدو هي الأخرى معلقة يف ف�ضاء املكان املعمى بعناية ،ولكنها
تبدو �أقرب �إلى البيئة اخلليجية بطابعها الأنثوي ،املتمحور حول املر�أة ،ولكنها
ال تعلن ذلك �رصاحة ،على الرغم من �أنها تذيل ق�ص�صها هي �أي�ضا مبكان وزمان
كتابة الق�صة ،بيد �أن ال�سياقات ت�شي مبدى اقرتاب الكاتبة من بيئتها ولكنه ال
يبدو �شديد الو�ضوح من حيث التعيني اال�سمي املحدد ،وهنا نحيل على �سبيل
املثال �إلى ق�صة “القناع” 47حيث تقوم ال�شخ�صيات املركزية بح�ضور �إحدى
احلفالت ،وهي ترتدي قناع ًا ،ولعل القناع كناية عن فقدان قيم معينة ،منها
ال�صدق ،فاالختبار للم�سلك القائم على ا�ستبدال هوياتنا احلقيقية بت�شكيل
زائف ،منار�س فيه وجوداً غري مربر ،وهو حماولة التن�صل من احلقيقة ،والتوجه
نحو عامل زائف ،بيد �أن الت�شكيل الداليل للمكان يبدو من خالل مفردات
الإحالة ملركز احلدث �أي لقاعة احلفل يف مدينة ترتدي الن�ساء فيها العباءة،
وهي �إحدى مميزات البيئة القطرية ،ولكنها بالطبع لي�س ح�رصية بهذا املجتمع
 - 47انظر ح�صة العو�ضي ،عيون ال تعرف الغفران ،ط ،1بريوت ،مكتبة ح�سن الع�رصية� ،2012 ،ص .7
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فقط ،ومن النماذج التي ت�شري �إلى مغادرة الف�ضاء املحلي �إلى الف�ضاء العربي
عامة ،ما نعرث عليه يف ق�صتها التي حملت عنوان « قلوب لال�ستبدال» 48وهي
الق�صة التي تعرب عن �إدانة لقيم الرتدي الذي ي�شهده عاملنا (العربي) �إن كان
على �صعيد املمار�سة الذاتية� ،أو العالقات االجتماعية� ،أو يف الواقع العربي،
ولكن تبقى الق�صة مع ذلك معلقة يف الالمكان� ،أو خارج حدود الذات
القطرية املكانية.
ولعل ق�صة �أخرى ت�شي مبدى انزياح الق�صة عن حمور الت�أ�شري والت�رصيح
بالداللة املكانية ،كما يف ق�صة «ن�سخة من امل�صحف ال�رشيف» 49حيث تقدم
امر�أة (م�صحف ًا) هدية لزميلتها ،وهو ما يقود املر�أة الثانية �إلى جادة ال�صواب
بعد �أن كانت مدمنة على املخدرات ،ف�ض ً
ال عن عالقاتها غري ال�رشعية ،كما
ارتدائها املالب�س غري املحت�شمة ،مما يجعلها غري مت�سقة مع ت�شكيل ال�شخ�صية
القطرية التي حتر�ص على ارتداء العباءة ،واملحافظة ،كما �أن ا�سم هالة غري �شائع
يف الثقافة القطرية ،بيد �أن زميلتها الأخرى تدعى �سو�سن التي ال يعلم املتلقي
من �أين هي؟ ومع ذلك ف�إن كال ال�شخ�صيتني جتتمعان يف دائرة حكومية� ،أو
قطاع عمل ما ،ولكن دون �أية �إ�شارات وا�ضحة لطبيعة املكان� ،أو يف �أي مدينة،
وهذا ما يعني �أن الق�صة تبدو ذات طابع جتريدي� ،أبي�ض ،وهو ما يجعلها ق�صة
حاملة لقيم معينة ،تخت�ص بف�ضاء �إن�ساين عام� ،أو لنقل ف�ضاء يخت�ص بالتكوين
الثقايف للمجتمع العربي الإ�سالمي ،وهذا يفتح ف�ضاء الق�صة داللي ًا ،وين�أى بها
عن الت�شكيل البيئي املحلي ال�ضيق املخت�ص بالإحالة �إلى مدينة الدوحة.
وحني نواجه ق�ص�ص ب�رشى نا�رص نعرث على �شيء من الإدانة للبيئة ملا تنطوي
عليه من تقييد ،وقيم قمعية ،ولكن دون ت�سميتها� ،أو تعيينها ،فب�رشى نا�رص
تكرث يف ق�ص�صها عامة من مفردات الع�شرية ،والقبيلة ،والعائلة ،وغري ذلك من
املفردات التي حتيل �إلى بيئة ما ،ولكن دون ت�سميتها ،ولكن ثمة نقداً مبا�رشا
 - 48انظر ح�صة العو�ضي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .66
 - 49امل�صدر نف�سه� ،ص 103
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للقيود املو�ضوعة حول �سفر املر�أة حيث حتتاج �إلى ت�رصيح من قبل زوجها كما
يف ق�صة» امر�أة اخلوف» ،50ومع ذلك فهي ال حتدد هذا املكان ،وال ت�سميه.
وهكذا تبدو ق�ص�صها يف الف�ضاء املعلق� ،أو غري املك ّنى عنها ب�أية داللة علمية،
وهذا ين�سحب �أي�ض ًا على ق�صة �أخرى ،تبدو وا�ضحة االنفكاك عن املكان،
حيث تتعر�ض بطلة الق�صة �إلى جتربة دخول ن�سائي عام لتواجه طق�س ًا اجتماعي ًا
حيث جتتمع الن�سوة ،ليح�صلن على حمام �ساخن ،ولكن املر�أة تتعر�ض �إلى
�رسقة ،ومع �أن الق�صة يف جمملها ال تنطوي على ا�سم املدينة �أو ال�شارع ،وغري
ذلك ،ولكننا جند �إ�شارات على �أنها وقعت يف بغداد من خالل اللهجة ،عالوة
على العملة امل�ستخدمة « الدينار» ،ومع ذلك فهذا لي�س كافي ًا ،لتتعني بيئة
الق�صة ،مع �أن ب�رشى تذيل الق�صة بتاريخ ،ومكان الكتابة حيث نعرث على
بغداد �سنة  ،198851ولكن هذا لي�س بالداللة احلا�سمة ،ما يعني �أن هنالك
عامال دالليا غري م�ؤكد ،وهذا يقودنا �إلى ن�سق ثقايف ينه�ض على فعل (طم�س
املكان) رمبا توج�س ًا �أو حذراً من كتاب الق�صة القطرية عامة ومنهم ب�رشى
نا�رص للتعري�ض� ،أو التلويح مب�رسح الأحداث الذي حتدث فيه الق�ص�ص ،وهذا
يعود �إلى ح�سا�سية ما ،رمبا يتمثل بالهروب من امل�س�ألة � ،أو لتجنب احلرج،
وعدم الرغبة بالإ�ساءة �إلى مكان بعينه� ،سواء �أكان حملي ًا �أم عربي ًا� ،إنها (تقية)
ن�سقية تنت�رش يف كثري من الأعمال الق�ص�صية القطرية .ومما يالحظ �أن معظم
تلك الق�ص�ص الواقعة خارج الف�ضاء القطري� ،أو حتى الف�ضاء العربي ،ف�إن
�أغلب الكتاب ي�شريون �إليها ب�رصاحة ،كما يف ق�ص�ص خليفة هزاع التي حت�صل
يف �أمريكا� ،أو ببع�ض الرحالت التي تقوم بها ال�شخ�صيات �إلى اخلارج ،ونعني
لندن� ،أو ماليزيا التي �شكلت ف�ضاء لق�ص�ص خليفة هزاع ،ومنها مو�ضوع
الإرهاب �أو حتى الزواج من �أندوني�سية ،وجتارة الرقيق ،وغري ذلك كما لدى
بع�ض الكتاب الذين ي�أتون على ذكر بع�ض الأمكنة التي حت�رض فيها ال�شخ�صيات
�رشيطة �أن تكون خارج قطر.
 - 50انظر ب�رشى نا�رص ،عناكب الروح ،ط ،1الدوحة ،وزارة الثقافة والفنون� ،2013 ،ص .9
 - 51ب�رشى نا�رص ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .70
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على ما يبدو ف�إن خليفة هزاع قد �أقام ق�ص�صه على ت�شكيل بيني� ،أقرب
�إلى طم�س املكان� ،أو عدم الت�رصيح ببيئة احلكاية ،فال وجود ملدينة الدوحة
يف كافة الق�ص�ص ،ولكن هنالك �إحاالت وا�ضحة �إلى حد ما للخليج� ،أو
بع�ض متعلقات الهوية اخلليجية ،ولكن ال جند �إ�سهابا لر�سم �صورة للمكان
القطري ،كاحلي� ،أو ال�شارع� ،أو حتى املنزل ،وهذا ين�سحب على البيوت
القدمية ،واخليمة� ،أو املتعلقات اخلا�صة بالبيئة القطرية ،ومما يالحظ على هذا
امل�سلك �أن بع�ض الق�ص�ص تبدو غري مرتبطة� ،أو هي منعزلة عن البيئة احلا�ضنة
لها ،فهنالك عدد كبري من الق�ص�ص تتخذ من الأمكنة الأخرى ف�ضاء لها� ،أي
خارج قطر ،وك�أنها تعرب عن ثقافة �أخرى� ،أو تكوين مكاين �آخر ،ومن ذلك �أن
�أحداث ق�صته الأولى التي تدور يف �أمريكا ،بل �أن عنوانها ي�شي بو�ضوح ف�ضاء
الق�صة حيث عملت عنوان» مهاجر �إلى �أمريكا»  ،52وكما يف ق�صته الثانية «
مغامرة الق�ضية الفا�شلة» ،53و�سائر ق�ص�صه ،ومنها على �سبيل املثال ف�إن ق�صة
« العم عبده» ،54تبدو �أقرب �إلى البيئة امل�رصية ،وال �سيما من حيث الف�ضاءات
التي حتتفي بها ،ولعل من الق�ص�ص التي تبدو ذات �إحالة �إلى البيئة القطرية
املهجورة ،غري املتعينة ،كما يف ق�صة « حوار مع خممور» ،55وهي تتناول ق�صة
ابن يلتقي والده يف خمارة حيث هجر الأب �أ�رسته ،و�أبناءه منذ �سنوات ،56
وهذا يلتقي بق�صة « �سبحان مغري الأحوال» 57وهي تتعلق بقيمة اجلن�سية «
الأجنبية» ،وال�سيما اجلواز الأمريكي حيث ين�ش�أ �رصاع بني رجلني �أمريكيني،
ورجل من ال�شام ،وبعد �أن يتبجح الأمريكيون بتفوق جوازه �سفرهم وال �سيما
بقدرته على �إخراجهم من امل�شكلة ،ولكن نكت�شف �أن الرجل ال�شامي ،يحمل
هو الآخر جواز �سفر �أمريكي ًا ،يف حني �أن ال�رشطي يحيل رمبا �إلى رجل قطري،
 - 52انظر خليفة هزاع ،وجوه مت�شابهة ،ط ،1الدوحة ،املجل�س الوطني للثقافة والفنون� .2006 ،ص .5
 - 53انظر امل�صدر ال�سابق.17 ،
 - 54انظر امل�صدر نف�سه� ،ص .31
 - 55انظر خليفة هزاع ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .67
 - 56انظر امل�صدر نف�سه� ،ص .69
 - 57انظر امل�صدر نف�سه� ،ص .137
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وهو الذي ي�ضطلع بعملية �رسد الق�صة من منظوره اخلا�ص ،ولكن الق�صة مل
ت�رش �إلى ذلك جن�سيته �رصاحة .وباملجمل ،ف�إن الن�سق الثقايف لق�ص�ص خليفة
هزاع تبدو متباينة يف مدى اقرتابها من تكوين �صورة وا�ضحة للبيئة القطرية،
وهذا ما نراه با�ستحياء يف عمل هدى النعيمي التي رمبا نتلم�س وجوداً للبيئة
امل�رصية ،ولكنها غري معلنة ،فاملعطيات ال�سابقة حول املكان تتباين ن�سقي ًا ،ففي
بع�ض املجموعات يبدو املكان منحرف ًا �أو منزاح ًا متام ًا عن البيئة القطرية،
وك�أن الق�ص�ص حتدث يف ف�ضاء �آخر ،حمايد� ،أو �سلبي ،وميكن �أن نطلق عليه
ف�ضاء �أبي�ض� ،أو حائراً� ،أو مقنع ًا ،وهذا ما جنده ب�شكل جلي يف جمموعة هدى
النعيمي « �أباطيل» ،فمعظم هذه الق�ص�ص تبدو غري مت�صلة ب�أية �إ�شارات تنتمي
�إلى البيئة القطرية ،وك�أن الكاتبة �أرادت �أن تتخل�ص من هذا الأثر� ،أو ال�ضغط
الذي ميار�سه هذا الف�ضاء ،وهذا رمبا لعدة �أ�سباب ،تت�صل بالتعبري� ،أو احلرية،
ف�سياقات الق�ص�ص ال تنتمي �أو ال تعرب عن خ�صو�صية هذه البيئة بجالء .و�إذا ما
نظرنا �إلى جممل الق�ص�ص ،ف�إننا جند �أن بع�ضا منها تبدو �أقرب �إلى البيئة امل�رصية،
كما ن�ستدل من بع�ض العالمات �أو الإ�شارات ،وهذا ما جنده على �سبيل املثال
يف الق�صة الأولى من جمموعة «�أباطيل»� .58أما يف جمموعتها الأخرية «حالة
ت�شبهنا» ف�إن هدى النعيمي ال تفارق الن�سق عينه ،على الرغم من مرور ع�رش
�سنوات على ن�رش املجموعة الأولى ،وهنا نالحظ �أن املجموعتني منفتحتني
على ف�ضاء كنائي ،قابل للعديد من الدالالت؛ ولهذا تبقى هاتان املجموعتان
يف ف�ضاء التعلق بال ح�سم يف ت�شكيل البنية املكانية عرب الن�أي عن الإحالة
املبا�رشة للبيئة القطرية ،كما يف ق�صة « ما تبقى من القبطان» 59التي تتناول ف�ضاء
يزخر مبفردات البحر ،والقرية ،وال�شاطئ ،ولكنها تبدو غائمة ،وغري فاعلة
يف الت�شكل الداليل لف�ضاء قطري� ،أو حتى خليجي ،وهذا ما نعرث عليه يف
الق�صة املركزية التي حملت عنوان « حالة انتظار» ،60وق�صة» ولوال �أن كان
 - 58انظر هدى النعيمي� ،أباطيل ،ق�صة الظل يحرتق ،ط ،1القاهرة ،الدار امل�رصية اللبنانية� ،2001 ،ص .9
 - 59انظر هدى النعيمي ،حالة ت�شبهنا ،ط ،1الدوحة ،وزارة الثقافة والفنون� ،2011 ،ص.7
 - 60انظر هدى النعيمي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .15
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قزم ًا» 61والأخرية معنية بف�ضاء القرية ،واملدينة ،ومفردات التكوين املجمعي،
فهي ال حتيل �إلى ف�ضاء قطري �رصف ،فعمل ال�شخ�صية بالنجارة ،62وف�ضاء
القرية ،وغري ذلك من الت�شكيالت ال ت�شري �إلى �شيء من ر�سم هذه احلدود� ،أو
مفردات تتعالق بالبيئة للثقافة القطرية ،فالق�صة تبدو ،وقد �أقامت بنيتها على
�أ�سا�س رمزي ،ولهذا كان ال بد من طم�س معامل املكان ،وتعوميه ،بل وتقنيعه.
امل�سلك ال�سابق ،ينطبق ب�شكل متطرف على ق�ص�ص نوره فرج املنطوية
على ت�سا�ؤالت وجودية ،فهي ذات ت�شكيل نف�سي متن�صل من قيم املكان
حيث ال يحيل �إلى بيئة حمددة ،ومع ذلك فثمة بع�ض الإ�شارات ،ولكن ال
يعول عليها ،كون الق�ص�ص م�أخوذة ب�أزمة الإن�سان العربي عامة� ،أو الإن�سان
بتكوينه الكوين ،فق�ص�ص نوره فرج تن�شغل بالبحث يف النف�س الإن�سانية ،مع
حماولة ا�ستبطان خماوفها ،وما تنطوي عليه من غمو�ض ،وو�سوا�س؛ ولهذا فهي
تبدو عالقة بف�ضاء الذات املتعالية ،وموقعها يف الوجود ،ال تنحاز �إلى ر�سم،
�أو ت�شكيل واقع اجتماعي خا�ص� ،أو حمدد� ،ش�أنها �ش�أن �سائر املجموعات التي
�شكلت هدف الدرا�سة با�ستثناء جمموعة واحدة لنوره ال �سعد التي �شكلت ن�صا
منتهك ًا لهذا الن�سق ،عرب فعل ا�ستهداف البيئة ،ونقدها ،ولهذا مار�ست �أن�ساق ًا
ذات طبيعة ا�شتباكية ،ال تخ�ضع للحرية� ،أو التقية عرب تن�صل جمموعتها من ن�سق
البيا�ض الداليل للمكان الذي �شاع يف معظم املجموعات الق�ص�صية ،وهذا ما
يجعلها �أقرب �إلى خرق �أن�ساق التقية املكانية ،واحلرية ،وتقنيع الأمكنة.
تتك�شف ق�ص�ص نوره ال �سعد عرب جمموعتها « بارانويا» عن بيئة الق�صة
القطرية ،بل وتتعمق يف خلق العالقة ال�رصيحة بني احلبكات ،واملكان ،فنجد
�إحاالت مكانية ترتبط ب�أحداث تقع يف مدينة الدوحة ،والوكرة ،كما احلديث
�أي�ض ًا عن بع�ض الأحياء ،واملناطق ،ومنها الكورني�ش ،وغري ذلك ،ولعل رغبة
نوره ال �سعد بالك�شف �رصاحة عن ف�ضاءات املكان يف ق�ص�صها ،يعود �إلى
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تلك النزعة املهتمة باحلبكات ،واملكان ،جتاه بع�ض املواقف واملمار�سات
املهتمة بنقد املجتمع ،وبع�ض �أمناطه الثقافية ،عالوة على الك�شف عن م�سالكه
النف�سية غري ال�سوية ،وهذا ي�أتي نتيجة موقف ثقايف من حتوالت املجتمع حيث
يتفق بع�ض الكتاب عليه ،غري �أنهم يلج�ؤون �إلى تقنيع املكان� ،أو على العك�س
من ذلك يلج�أ بع�ضهم �إلى ك�شفه ،وتعيينه ،وكال امل�سلكني ال بد �أن يحدث �أثراً
على ت�شكيل البنى الثقافية للق�صة ،ومن ذلك جمموعة نوره ال �سعد التي تنتمي
�إلى الأ�سلوب الثاين حيث ال�شخ�صيات منفتحة على �أكرث من مرجعية ،منها
القطرية ،والعربية ،حيث نعرث على �شخ�صيات قطرية (�سارة -بثينة -و�ضحى-
فاطمة) ،و�شخ�صيات عربية مقيمة يف قطر (فدوى -حم�سن -ماك�س باك�سرت)،
وهذا ما يعني �أن الكاتبة تتوجه يف ق�ص�صها �إلى املكان برمته ،مع ما يحمله
ّ
وت�شظت ،وت�أزمت ،تبع ًا لوجودها يف هذا الف�ضاء
من ذهنيات ت�شكلت،
املحلي احلا�ضن لتعدد ثقايف ،ولهذا جند �أن مربرات التعيني املكاين يف هذه
املجموعة ،يعود �إلى الرغبة مبواجهة هذا الت�شوه النف�سي للمجتمع ،وذلك
بت�سليط ال�ضوء عليه �رصاحة ،وبو�ضوح ،وحتديداً من قبل منظورات حملية� ،أو
خارجية ،وهذا ما نعرث عليه على �سبيل املثال يف ق�صة « بارانويا» 63التي تبنى
على �شخ�صية (و�ضحى) الراف�ضة لل�سكوت عن اخلط�أ ،والف�ساد ،فهي تقاوم
الرتدي الأخالقي املتمظهر بتقبيل �أحد املوظفني ملوظفة على ال�سالمل يف دائرة
حكومية ،ولعل الكاتبة تبدو جريئة يف بيان بيئة الق�صة التي تبدو �إدانة لهيمنة
املجتمع ،وتواطئه على الف�ساد ،ولهذا ي�سارع هذا املجتمع �إلى �إق�صاء و�ضحى
من العمل ،بل رمبا تطالها الف�ضيحة يف املدينة ،فالكاتبة تقيم حماكمة لف�ضاء
املكان الذي ينعت بعبارة « ثمة �شيء ننت يف روح املجتمع» .64
ومع �أن حيز ق�صة �أخرى بعنوان «بورترية لفنان عادي» 65يبدو معلن ًا ب�شكل
جلي ،حيث تنطلق الق�صة من �إحداثية الوكرة ،وت�صور ب�أنها قرية يف �سياق
 - 63انظر نوره ال �سعد ،بارانويا ،ط ،1بريوت ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش� ،2013 ،ص .5
 - 64نوره ال �سعد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .40
 - 65انظر امل�صدر نف�سه� ،ص.43
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املرجعية الزمنية للق�صة التي تبنى ب�شكل مركزي على �شخ�صية (�ساره بنت
تعد �ضحية املجتمع ،وقيمه القبلية ،وهنا تتقاطع مق�صدية الن�ص
حمي�سن) التي ّ
بالإطار ال�شمويل ملعظم ق�ص�ص نوره ال �سعد حيث يكون املجتمع بالتحديد
هو امل�س�ؤول عن هذه الأن�ساق املجتمعية ،ولهذا جل�أت الكاتبة �إلى �إدانة املكان
�رصاحة ،وب�شكل جلي ،فات�سم ن�صها مبواجهة علنية تهدف �إلى نزع الأقنعة،
على عك�س معظم املجموعات الق�ص�صية الأخرى ،ولت�أكيد ما نذهب �إليه
ن�سوق ن�ص ًا ي�شي بهذا التوجه من الكاتبة (نوره ال �سعد) ملحاكمة املكان
الذي كان ال بد من تعيينه باال�سم ،حيث جاء يف ق�صة «بورتريه» ما نواجهه،
ونقر�ؤه من م�صري �سارة بنت حمي�سن وقد هجرها زوجها الذي تزوجته ب�صفقة
جمتمعية بعد �أن قتل والدها ،مما يعني اتفاق مل�صاحلة ،ال ميكن �أن يتقبله العقل،
مما �أدى ب�سارة �إلى التنكر لهذا املجتمع الذي ال يح�سن �سوى االنقياد ،66وهذا
ما يكاد يقرتب من ق�صة «القلي�صة» 67والتي تدور حول فتاة جامعية تتنكر
�أ�رستها لها ،وتتخلى عنها� ،إذ تقيم الفتاة يف �سكن جامعي يف مدينة الدوحة،
ما �أحدث نوعا من الفراغ الذي �أدى �إلى تعلق (فاطمة) بال�شاب (طارق)
الذي ك�شف عن م�سلكه غري ال�سوي حني جتر�أ على اقتحام غرفة (فاطمة)،
وهذا يجعل من املجتمع برمته م�س�ؤو ًال عن هذا الرتدي .الق�صة �شبه �إدانة
كاملة ملنظومة ،ت�شمل القيم املجتمعية برمتها ،ولهذا كان ال بد من �إدانة املكان
عرب الت�رصيح عنه ،وعر�ضه بجالء من �أجل ت�رشيح منطقه ،وك�شف مثالبه كما
جتلى ذلك �أي�ض ًا بو�ضوح يف ق�صة « احلياة ال�رسية للفرا�شة» ،68وفيها نواجه
�شخ�صيتني( :فدوى) امر�أة عربية مقيمة يف قطر ،وزوجة �أحد الدبلوما�سيني،
بيد �أن هذا اجلانب تعر�ض هو الآخر للتعومي ،فنحن ال نعلم �إلى دول عربية،
تنتمي فدوى وزوجها ،يف حني �أن ال�شخ�صية الثانية (بثينة) وهي على ما يبدو
قطرية .مما ال �شك فيه ب�أن الق�صة تبدو معنية بتحوالت الدوحة ،وقراءتها يف
 - 66انظر امل�صدر نف�سه� ،ص .82
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�ضوء املعطيات الثقافية ،فاملدينة تتحول �إلى ثيمة� ،أو لنقل ذلك املكان الذي
ي�صوغ م�صائر ال�شخ�صيات ،توقعاتها ،و�أحالمها ،فهذا املكان ال�ضيق ،والذي
ال ميكن حلدث ما �أن ي�سترت به ،ما يجعله يف بع�ض الأحيان �ضجرا مقفراً،
بال روح ،كما نرى انعكا�سه على م�سالك ال�شخ�صيات ،ومنظورها ،فهذه
املدينة حتتوي على م�رسح واحد ،مما يعني �أن القيم اجلمالية والثقافية تبدو
يف م�أزق ،وهنا �إدانة وا�ضحة للمجتمع يف موقفه من امل�رسح ،69وهي �إ�شارة
ثقافية وا�ضحة.
ت�ستدعي نوره ال �سعد املكان لتخ�ضعه للتحليل ،وكي ي�ستقيم هذا الأمر ال
بد من الت�رصيح ،لكونها معنية بتحليل املجتمع برمته ،مبا فيه الإن�سان واملكان،
فال ب�أ�س �إذن من اللجوء �إلى املبا�رشة ،فنجد حواراً بني جمموعة من الن�ساء حول
حجم معرفة الإن�سان القطري ،وتكون الإجابة ب�أنه ال�شخ�ص الذي ال يريد �أن
يتعرف عليه �أحد ،70مما يعني �أن نوره ال �سعد تبدو حاملة ملوقف من م�سلك
املجتمع الذي ي�سعى لال�ستتار� ،أو الرغبة ب�أن يكون م�سلكه ،وتفكريه� ،أو
موقفه ال مرئي ًا� ،أو غري مالحظ ،ومن �أجل نقد هذا امل�سلك ،تقوم نوره ال
�سعد بردة فعل تتمثل بخطابها املبا�رش ،واملعلن ب�رصاحة ،ولعل �سياقات الق�صة
زمني ًا حتيل �إلى فرتة الثمانينيات ،و�صعوداً ،وهكذا ف�إن �صورة املكان تعلق
بالإطار الزمني ،والأن�ساق الثقافية التي كانت �سائدة �آنذاك يف املدينة التي
تو�صف بالكئيبة .71حتلل نوره ال�سعد املدينة عرب منظور �شخ�صياتها الرئي�سة،
فنقر�أ حتلي ً
ال للعمارة ،وطريقة بناء البيوت ،وهيمنة فكرة اخل�صو�صية ،التي
تتمثل بهيمنة ق�ضبان ال�شبابيك ،وهذا يعني �أن هنالك ن�سقا مقاوما للحرية
يف الق�صة للن�سق القائم على ت�شكيل ثقايف يقوم على القمع ،وفعل الأ�رس،
ولهذا نقر�أ نقدا للرجل ،واملر�أة ،واملدينة ،وكافة املمار�سات التي تعوق ف�ضاء
التقدم ،واحلرية ،والثقافة ،عالوة على تقدير الفن واجلمال ،ولهذا كان ال
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بد �أن تطفو الداللة العلمية للمكان بو�صفها مق�صداً ،وت�شكي ً
ال لإفراغ� ،أو
تعرية الدالالت التي تنطوي عليها تلك املدينة ،لقد ا�ستجابت نوره ال �سعد
للن�سق املبا�رش ،ومن ذلك االكتفاء بنفي حالة التعليق الداليل للمكان ،وتعوميه،
كما برز يف �سائر املجموعات الأخرى التي نهجت هذا النهج ،يف حني �أن
جمموعة « بارانويا» قد جعلت التعيني اال�سمي طافي ًا على ال�سطح ،ومرئي ًا ،بل
ومبا�رشاً ملدينة بد�أت تخترب من الأربعينيات حتى نهاية الت�سعينيات� ،أو حتى
يومنا هذا ،ال �سيما يف �ضوء تعليق �إحدى ال�شخ�صيات على تداعيات الربيع
العربي ،وك�أن الكاتبة تقيم حدوداً بني الدوحة القدمية ،والدوحة املعا�رصة ،
فالكاتبة ت�ستهدف نقد مرحلة ،برمتها .
ال ريب �أن هذا النقد يطال البنى املثقفة يف املدينة على حد �سواء ،كما
يف ق�صة «�صالون املثقفة �سعفة» 72ون�سيج العالقات امل�شوهة بني �شخ�صياتها،
وهيمنة اخليانة ،واالدعاء ،والزيف الذي يت�سم به املثقفون ،وبدا هذا يف �إطار
وخلفية من الو�ضوح ،كون �أحداث الق�صة تقع يف مدينة حمددة ،ولكن من
منظور �إحدى املثقفات ،يف حني �أن نوره ال �سعد ال تعر�ض باملكان �رصاحة
يف ق�صة «حمدة يف التنور» 73التي تتحدث عن خلل جمتمعي� ،أو م�سلك
�إن�ساين فردي حول عالقة بني فتاتني ،وهي ق�صة تتناول فعل التقارب بني
معلمة وطالبة ،لكون هذا الأمر يتميز باحل�سا�سية املفرطة �آثرت الكاتبة عدم
الت�رصيح بالداللة العلمية للمكان ،بيد �أن امل�ؤ�رشات الأخرى ،ت�شري �إلى ف�ضاء
الق�صة ،ولكنها تبقى مع ذلك يف حالة عدم احل�سم ،والتعليق.
وهكذا ،ن�ستنتج من خالل اكتناهنا للقيمة املكانية يف الق�صة القطرية،
ومدى و�ضوحها من حيث الإ�شارة ،والتعيني� ،إلى �أن ثمة ن�سقني يف التعامل
معر�ض لت�صورات ومتثيالت
مع املكان الذي يبدو معطى ثقافي ًا �إ�شكالي ًا ،فهو َ
معينة ،عالوة على موقف من حتديد خ�صائ�صه الثقافية ،و�أثره على الإن�سان،
 - 72انظر نوره ال �سعد ،بارانويا� ،ص .239
 - 73انظر املرجع ال�سابق� ،ص .85
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وهكذا بدا �أن جممل الق�ص�ص قد �آثرت طم�س املكان ،عرب �إ�سقاط العلمية عنه
كما يف معظم الق�ص�ص با�ستثناء جمموعة واحدة� ،آثرت تعيينه ،يف حني �أن باقي
املجموعات اتخذت م�سلك ًا يبدو يف بع�ض الأحيان غري معني� ،أو غري مبال
بن�سق املواجهة اخلطابية� ،أو رمبا �أنها ف�ضلت اال�ستتار خلف التعومي املكاين،
ومع ذلك ف�إن كال امل�سلكني ،كان ميار�س دوراً تقوي�ضي ًا� ،أو تفكيكي ًا للأن�ساق
الثقافية عينها ،و�إن كان بعنف �أقل� ،أو رمبا مبنهجية مراوغة.

ثاني ًا :اجل�سد – اال�ستئثار واالنف�صال
تظهر الثيمات الأنثوية يف جممل اخلطاب الق�ص�صي يف قطر نظراً لوفرة
الأ�صوات الن�سائية يف جمال الكتابة الق�ص�صية ،وهو ما ميكن �أن نعده ظاهرة
�أ�سهمت بتخ ّلق ن�سق يقوم على ت�ضافر بع�ض العنا�رص ،واملواقف التي جتتمع
�ضمن ن�سق كلي ،ميكن �أن ننعته بتعايل اجل�سد كما الأنثى بو�صفها منظوراً
كلي ًا ،حا�ضن ًا للج�سد ،وذلك عرب خا�صيتي اال�ستئثار واالنف�صال ،وهنا نعني
بالتحديد الإعالء من �ش�أن اجل�سد الأنثوي بو�صفه منطقة متعالية ،متار�س نوع ًا
من الكتابة الت�ضادية ،وهذا ي�أتي رداً على تلك الت�صورات التي تختزل املر�أة �إلى
ج�سد جمرد ،فاجل�سد ،وال �سيما الأنثوي يف مرتبة �أدنى� ،أو تابع ،وهذا يكاد
يعرب وي�شمل الثقافات الإن�سانية برمتها ،حيث نعرث على وجود لهذا الن�سق يف
التقاليد الفكرية الكال�سيكية حيث « مل يفهم اجل�سد يف الثنائية الكال�سيكية
دينية كانت �أو فل�سفية �إ ّال يف جدليته مع الروح ،لقد كان ميثل الالروح ،فكان
دوما الثاين يف الرتاتبية الوجودية ،ال�سيئ يف الرتاتبية الأخالقية ،والن�سبي يف
الرتاتبية اجلمالية  .»74النظرة للج�سد الأنثوي يف بع�ض الثقافات تت�أ�س�س على
كونه منف�ص ً
ال عن العقل ،يف حني �أن الرجل ينتمي �إلى املخلوقات العاقلة يف
 - 74اجلياليل امل�ستاري ،اجل�سد واملقد�س :قراءة يف اخلطاب الفقهي البن القيم اجلوزية ،جملة �إن�سانيات يف
العلوم والأنرثبولوجيا ،اجلزائر� ،2006 ،ص .95
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حني �أن املر�أة ال تقع يف هذا الت�صنيف .75يف حني يرى الغذامي ب�أن اجل�سد
الأنثوي معلق يف ف�ضاء اللغة ،والتاريخ املو�ضوع من قبل الذكر ،لذلك ُيق�صى
اجل�سد ،ويبعد ليتحول من كائن حم�سو�س ،ومنفعل �إلى كائن ذهني متخيل، 76
ولعل هذا الن�سق يبدو متج�سداً عرب عدد من الق�ص�ص ،ولكن بن�سق معكو�س،
حيث تلج�أ الكتابة الأنثوية �إلى تكميم اجل�سد ،و�إق�صائه ،واالحتفاء به بو�صفها
عامل ًا منيع ًا ،حالة تفرد خا�ص ،فهو مرغوب فيه ،ولكنه مكمم ،مقنع ،ومتعال،
وهذا ما يعني فع ً
ال خطابيا م�ضاداً لهيمنة مقولة خطيئة اجل�سد الأنثوي ،ولعنته.
ولعل هذا الن�سق يعود �إلى تلك النظرة القارة للج�سد الأنثوي ب�أنه ملكية� ،إن
كان عرب التقاليد االجتماعية� ،أو عرب �سيطرة ،وهيمنة الرجل على ج�سد املر�أة،
فثمة رف�ض مطلق لأن يختزل اجل�سد �إلى ممار�سة �سواء �أكان للزوج� ،أو للرجل
عامة ،وهذا يعني نقمة على تلك الر�ؤية الذكورية جل�سد املر�أة بو�صفه للمتعة،
�أو حتى ن�سق امتالك ،مما يعني �أن ثمة تقدي�س لوجود اجل�سد -الروح -الأنثى
باعتبارها قيم ًا �شعورية� ،إن�سانية ،ولهذا جند �أن الكثري من الق�ص�ص القطرية،
ترف�ض تلك الزيجات التي تنه�ض على ا�ستغالل جل�سد املر�أة الب�ض الأنثوي،
وال�سيما للمر�أة يف ريعان �شبابها ،يف حني �أنها تهجر بعد �أن مي�ضي بها العمر،
�أو حني تتغري الظروف االقت�صادية للزوج نتيجة الرثاء مما يتيح له ا�ستبدال ج�سد
ب�آخر �أ�شد ن�ضارة ،و�شباب ًا.
ال �شك ب�أن هنالك الكثري من الق�ص�ص التي تدين زاوج الفتيات دون
مراعاة خلياراتهن� ،أو الإكراه على قبول زوج معني ،نتيجة الأعراف ،والتقاليد
االجتماعية ،وهذا مما يقع يف منطقة الن�سق الظاهر الذي تناولته الكثري من
الدرا�سات ،ولكن ثمة ن�سق ًا م�ضمراً خلف ذلك ،ويتمثل بالنظر للج�سد
(الأنثى) بو�صفه قيمة متعالية ،ولهذا ينبغي رف�ض �أية حماولة ال�ستغاللها� ،أو
 - 75انظر ويندي كيه كوملار -فران�سي�س بارتوف�سكي ،النظرية الن�سوية؛ مقتطفات خمتارة ،ترجمة عماد
�إبراهيم ،ط ،1عمان ،الأهلية للن�رش� ،2010 ،ص.82
 - 76انظر عبد اهلل الغذامي ،ثقافة الوهم؛ مقاربات حول املر�أة واجل�سد واللغة ،ط ،3الدار البي�ضاء ،املركز
الثقايف العربي� ،ص.39
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ا�ستغالله من قبل الرجل ،حتى لو كان عرب م�ؤ�س�سة �رشعية كالزواج ( - -غري
القائم على �أ�س�س حقيقية �سواء �أكانت اجتماعية و�إن�سانية ،وثقافية) فثمة
رف�ض وا�ضح من قبل ال�شخ�صيات الأنثوية يف معظم املجموعات الق�ص�صية
لهذا النهج ،وبذلك فهي تنطلق من هذا الت�صور ،ما ي�شي ب�إ�شكالية عميقة،
ولكن ذلك ال يخت�ص بالتكوين ال�رشقي� ،أو للمر�أة العربية حتديداً� ،إمنا هي
منطقة تت�شاركها الأنثى �أينما كانت ،ما يعني �أن الكتابة الأنثوية القطرية،
بد�أت تتلم�س موقعها يف ال�سياق الكوين ،عرب �إدراك كينونتها الأنثوية يف
�سياق جمتمعها ،وحماولة تقوي�ض تلك النظرة للج�سد ،والأنثى ،ولهذا ف�ضلت
االنحياز عرب الإق�صاء للج�سد ،وعزله عن الرجل ،ولكنها اتخذت م�سلك ًا
اجتماعي ًا غري مبا�رش ،وحتديداً عرب رف�ض الزواج �ضمن الت�صورات التقليدية،
وال �سيما يف ظل عدم وجود ثقافة (حرية االختيار) القائمة على �أ�س�س
�إن�سانية ترتبط بالأنثى ،وخيارها احلر بالزواج ممن تريد� ،أو لغياب منط «
احلرية املطلقة» كما يف الثقافة الغربية ،وذلك نظراً ل�ضغط بع�ض الأن�ساق منها
الديني ،واالجتماعي ،والأعراف والتقاليد ،كما القيم  ...لذلك �آثرت املر�أة
االحتفاظ بج�سدها منعز ًال بعيداً ،وحتى �إن امتلك من قبل الرجل عرب م�ؤ�س�سو
الزواج� ،إال �أن روحها ،وقيمها الثقافية �ستبقى راف�ضة ذلك عرب اختالق ثنائية
(الروح واجل�سد) ،القائمة على عزل كليهما� ،أو على الأقل �أحدهما عن هيمنة
الرجل.
يتبدى اجل�سد الأنثوي ن�سق ًا �إ�شكاليا يف الق�صة القطرية ،كما هي املر�أة
(الأنثى) يف معظم املجموعات التي نختربها يف هذه الدرا�سة ،فالعالقة
اجلن�سية بني الرجل واملر�أة ذات طابع متوتر ،فعبد امللك يف �إحدى ق�ص�صه
يرف�ض �أن ترتجم هذه العالقة الختبار الرجل ،ومدى وفائه كما يف ق�صته
«نافذة رقم ( )4التي تتناول قيم الثقافة اجلن�سية ،77يف حني �أنه يف ق�صة �أخرى
ي�شري �إلى ذلك القطع للتوا�صل اجل�سدي بني الزوج والزوجة ،نتيجة عزوف
 - 77انظر �أحمد عبد امللك ،نوافذ على �رشفة الروح ،ط ،1بريوت ،م�ؤ�س�سة الرحاب� ،2013 ،ص .15
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ي�شبه بالفالح الذي ال يفهم حزن بقاء الثمار على �أغ�صانها دون
الزوج ،الذي ّ
قطف ،وال �سيما القطفة الأولى ،78وهنا منيز قراءة �أنثوية للج�سد الأنثوي عرب
التو�صيف الذكوري اخلطابي ،ومع ذلك ،ف�إن هذا التو�صيف اللغوي ال يعدم
طابع ًا ذكوري ًا ،فاجل�سد الأنثوي ال يفارق املنظور احل�سي ،فهو مبثابة فاكهة،
تقطف� ،أي فعل ا�ستهالك حم�ض ،يف حني �أن املر�أة ت�ست�شعر �سعادتها بعد �أن
تتخل�ص من هيمنة الرجل ،ومت�ضي �إجازتها يف دولة �أوروبية ،بعد الطالق،
ولكنها مع ذلك ت�ست�شعر �أزمة ج�سدها الذي قارب على اخلم�سني ،فال جرم
يو�صف الغذامي هذا امل�سلك املت�صل بالزمن ،و�أثره على اجل�سد الأنثوي
�أن ّ
كما يظهر يف عدد من الق�ص�ص ،حيث يتم تقلي�ص الأنوثة ،وح�رصها يف فرتة
زمنية حم�صورة ،وهي بني �سن البلوغ الطبيعي �إلى ما بعد الكهولة ،ما ي�ضيق
زمن الأنوثة .79ال �شك ب�أن املر�أة تنظر �إلى ج�سدها بنظرة ت�شوبها القدا�سة،
واحلر�ص ،ولكن الزمن قد �أحدث حتوالته ،و�آثاره ،وهنا نقر�أ �إدانة للرجل
الذي ا�ستهلك هذا اجل�سد الذي ي�شبه بالأ�شجار� ،أو الفاكهة ،80ومع ذلك،
فقد تخلى الرجل عن هذا اجل�سد الأنثوي حني �أدركه الزمن ،وفقد �صبوته،
وكي يحافظ الرجل على فحولته ال بد من توافر ج�سد غ�ض ،ب�ض ،ويانع،
وهنا يبدو �أن ق�ص�ص �أحمد عبد امللك تبدو وك�أنها متار�س دوراً مو�ضوعي ًا يف
التعبري عن �أزمة الأنثى عرب ج�سدها ،ولكنها على الرغم من ذلك ،تبقى املعاجلة
حم�صورة يف �سياق الت�صور الذكوري دون فهم خل�صو�صية املر�أة ،وتكوينها
الروحي� ،أو حتى الإن�ساين �ضمن ال�صيغة الثقافية.
يف حني جند ق�ص�ص نوره ال �سعد ،تبدو �أكرث عمق ًا يف معاجلة تداعيات
ال�صدام اجل�سدي عرب تبني منظور التعايل للج�سد الأنثوي ،فمجموعة «
بارانويا» حتتمل الكثري من تلك التطلعات التي تتبدى مبوقف م�أزوم من عالقة
املر�أة بالرجل� ،أو بذلك الن�سق الذكوري الذي ميار�س فعل ا�ستحواذ على
 - 78انظر امل�صدر ال�سابق� ،ص .25
 - 79انظر الغذامي ،ثقافة الوهم� ،ص .51
 - 80انظر �أحمد عبد امللك ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .34
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ج�سد املر�أة ،وكيانها ،بل وتهمي�شها �إلى كائن غري مرئي ،فالرجل يف معظم
الأحيان يعمل على ا�ستغاللها ،فخوف (و�ضحى) يف ق�صة نوره ال �سعد
من ف�ضيحة مدوية يف امل�صعد ،يك�شف عن نزعة املجتمع يف حما�رصته للمر�أة
يف �سياقات حمددة ،فاملر�أة خا�ضعة لالتهام ،ولهذا تتخذ موقف ًا متطرف ًا عرب
النظر �إلى كيانها ،وج�سدها بو�صفهما قيمة متعالية ،ولهذا ت�ست�شعر و�ضحى
طهارتها ،و�سموها ،وا�ستعالءها على هذا املجتمع امللوث ،بعبارة �أخرى
الذكر ،فاملجتمع (ذكر) ،من حيث ن�سق تفكريه ،ومع �أن معظم ال�شخ�صيات
الن�سائية تبدو ،وك�أنها خا�ضعة ملوجات من التطرف ،والهلو�سات ،والف�صام
بيد �أنها يف احلقيقة �صورة املجتمع ،و�ضحيته ،ولهذا ف�إن هذه البارانويا هي
بارانويا جمتمعية .وكذلك جند ح�صار املجتمع ل�سارة بنت حمي�سن يف ق�صة
«بورترية لفنان عادي» 81قد بدا �أ�شد و�ضوح ًا ،مما دفعها للتخلي عن اجل�سد
الذكوري برمته ،82وك�أنها ت�ضن بج�سدها على الرجل ،وهذا موقف يبدو
�شديد الأهمية كونه ي�شري �إلى وجهة نظر املر�أة ،وتعاطيها مع ج�سدها ،كما
نعاين ذلك لدى (�سارة ) التي يجربها املجتمع على قبول رجل والزواج
منه ،نزو ًال عند حاجات املجتمع القائمة على ثقافة الت�ضحية باملر�أة من �أجل
حتقيق امل�صاحلة بني قبيلتني .وغالب ًا ما ت�صور املر�أة يف بع�ض الق�ص�ص ب�أنها
جميلة ،فاتنة ،مرغوب بها ،و�أحيان ًا تبدو على النقي�ض من ذلك فهي ،قبيحة،
�أو مهزومة ،فاقدة للثقة بنف�سها ،ما يجعلها ترتاوح بني هذين التمثيلني ،وهنا
نتلم�س �إيقاعا ،وم�ستويات من قوة املر�أة بح�ضورها الهادئ ،و�إلى حد ما
امل�ست�سلم ،كما يف ق�ص�ص هدى النعيمي� ،أو الناقد كما يف ق�ص�ص ب�رشى
نا�رص ،يف حني �أن نوره ال �سعد تبدو حا�رضة مبوقفها ،وفكرها ،وتلك ال�صبغة
النقدية عرب اخلطاب الأيديولوجي العميق على ل�سان ال�شخ�صيات� ،أو عرب
املواقف ال�رسدية ،تعد جزءاً من احلبكات الق�ص�صية ،فوجود �سارة بنت حمي�سن
بال زوج� ،أو ولد يجللها ب�إهاب التحلل واالنفالت� ،إنها تكوين �أنثوي منبوذ
 - 81انظر نوره ال �سعد ،بارانويا� ،ص .43
 - 82انظر امل�صدر ال�سابق �ص .52
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من املجتمع ،وهي مع ذلك مرهوبة اجلانب� ،إذن هنالك مترد على �سلطة
املجتمع ،و�أن�ساقه من لدن املر�أة ،مع الإ�شارة �إلى �أن حتوالت (�سارة) ت�أتي
على خلفية تاريخية عربية ،تت�أ�س�س على ن�سق الهزائم ،وهذا ما يجعل من
الن�ص قاب ً
ال لتعدد القراءات والت�أويالت.
لقد ا�ستطاعت الق�صة القطرية الو�صول �إلى ن�سق خطابي يقوم على
مناه�ضة القيم املهيمنة للمجتمع ،ولهذا حفلت بتو�صيف ،وح�ضور منوذج
« التابع» للداللة على ن�سق املر�أة .والتابع مفهوم و�ضعته الناقدة جاياتري
�سبيفاك ،وجماعة درا�سات التابع املخت�صة بالدرا�سات الثقافية ،واخلطاب
ما بعد الكولونيايل ،83ولعل �أبرز منوذج لرف�ض فكرة التابع �شخ�صية (�سارة
بنت حمي�سن) التي �أدارات ظهرها للعامل ،ورف�ضت �أن تق�ضي العدة بعد وفاة
زوجها ،وك�أن هذا املوقف هو عبارة عن رف�ض ملنظومة جمتمعية ما ،كانت
قائمة يف زمن ما ،فهذا خروج عن �شكل التابعية بتكوينها املطلق التي �سادت
لزمن « :كان زمنا يمُ لي على املرء �أال ي�سعى �إلى انفراده عن �سائر املجموع ،وال
ي�سمح له بذلك �إذ يتعني على املرء الركون واال�ستكانة �إلى روح اجلماهري..
�إلى روح القطيع ،غواية جائزة! حت�ض املرء لكي يلتحق بركب وين�ضوي حتت
جنح �أفكار �أو جماعة ويتحول �إلى تابع لكي ي�ؤمن لنف�سه ظ ً
ال من ال�شعور
اخلادع بالطم�أنينة ،واحلماية ،وك�أمنا يتعني على املرء �أن ي�ستعري �أعني الآخرين
و�إال جوزي ب�أن يحدق وحده يف الفراغ .»! 84
نرى �شخ�صية (�ساره) يف ق�صة «بورتريه « لنوره ال �سعد عرب املنظور
ال�رسدي اخلا�ص ب�شخ�صية الفتى ال�صغري الذي يكرب لي�صبح �شاب ًا ،وتبقى هي
يف جمال هذا ال�شاب املت�سائل ،والرا�صد ،ولكننا ال نعلم هل حت�رض يف ف�ضائه
بو�صفها (امر�أة)� ،أم بو�صفها تتويج ًا لفكرة (احلرية والتمرد)؟ وهنا نقع على
83 - Patrick Williams and Laura Chrisman. Colonial Discourse and PostColonial Theory: A Reader. New York, Columbia UP, 1994. Print. P25.
 - 84نوره ال �سعد ،بارانويا� ،ص .73
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العالقة امللتب�سة بني الذكورة والأنوثة ،وذلك اال�ستعالء الذكوري نتيجة
االختالف الت�رشيحي القائم على الق�ضيب بو�صفه عامل اختالف ،وهو ما
�أ�شار له فرويد يف معر�ض حتليالته النف�سية ،فالفتاة حني تدرك �أن غياب الع�ضو
الذكري ي�شكل لها عالمة ،ولكن لي�س داللة على نهاية ،بل على بداية عقدة
 ،85و ميكن �أن نقع على معنى اال�ستحواذ كما يف موقف �سارة حني تقول
للغالم « لو كان لدي دلدول حلمي بني �ساقي ملا �أهدرت حياتي �أدور يف
ال�سكيك (ال�سكك).»86
�إن املر�أة يف الق�صة القطرية ،وال�سيما يف ق�ص�ص نوره ال �سعد تعد متثي ً
ال
لنموذج التابع اخلا�ضع لقوى متعددة ،منها االختالف اجلن�سي املف�ضي �إلى
تراتبية اجتماعية كما تت�ضح يف ق�صة «القلي�صة» 87التي تعنى بتج�سيد مفهوم
“التابع” منوذجي ًا عرب (فاطمة) ،هذه الفتاة التي تنتمي لأ�رسة ،حيث زوجة
الأب املهيمنة ،والأب ال�سلبي ،فال جرم �أن تغرق فاطمة يف �أوهامها ،و�أحالم
اليقظة ،وتبتعد عن عائلتها واملجتمع برمته من خالل منوذج العزل االختياري
يف ال�سكن اجلامعي الذي حتول �إلى جمالٍ للوحدة ،حيث تتباعد ،وتن�أى بنف�سها
عن زيارة عائلتها يف الإجازات .ففاطمة تتحول �إلى فتاة غري مرئية ،فال �أحد
يحفل بغيابها ،ومن �أجل ت�ستمر الإدانة ،للفعل الذكوري ،وامتالك اجل�سد
الأنثوي ،نقر�أ كيف يتحول (طارق) الطالب اجلامعي �إلى و�سيلة للخروج من
هذه الأزمة ،ولكنها ال تنظر له بو�صفه كائن ًا �إن�ساني ًا� ،إمنا بو�صفه رج ً
ال (�شيئا)
 - 85يو�ضح فرويد موقف املر�أة من غياب الق�ضيب وعدم امتالكها له بقوله « :بعد �أن ت�صبح املر�أة مدركة
للجرح الذي �أ�صاب نرج�سيتها ،تطور مثل ندبة� ،إح�سا�س ًا بالدونية .عندما تكون قد جتاوزت حماولتها
الأولى لتف�سري افتقارها للق�ضيب بو�صفه عقاب ًا �شخ�صي ًا لذاتها وحتققت من تلك ال�صفة اجلن�سية هي �صفة
عامة .تبد أ� بتقا�سم االحتقار الذي ي�شعر به الرجال جتاه جن�س هو الأدنى يف جانب هام للغاية ،وعلى الأقل
بالتم�سك بهذا الر�أي ،تلح على كونها ت�شبه الرجل Freud 1961: xix,253 .نق ً
ال عن جوزيف بري�ستو،
اجلن�سانية ،ترجمة عدنان ح�سن ،ط ،1دم�شق ،دار احلوار .2007 ،انظر �ص .133-123
 - 86نوره ال �سعد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .76
 - 87كلمة «القلي�صة» كما ت�رشحها نوره ال �سعد تعني» جمل قوي ومدرب �سل�س القادة ميتطيه الراعي
ويربط به الع�سايف ،ويركبه ال�صغار يف املنا�سبات .املق�صود هو ال�شخ�ص القابل لالنقياد والتوجه حيثما يراد
له» .انظر نوره ال �سعد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .109
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قادراً على �إخراجها من �أزمتها الوجودية ،ومن قيود العائلة� ،إذ �أنها مل حتبه
بو�صفه جن�س ًا خمتلف ًا� ،أو رج ً
ال بقدر ما �أرادت منه �أن يكون طريقا للخال�ص،
وهنا نتلم�س ذلك القدر من حتييد ،و�إق�صاء الذكورة املفارقة للقيمة الإن�سانية.
فالرجل (طارق) خارج امل�شاعر ،واحل�سابات العاطفية ،فج�سد فاطمة لي�س
جما ًال لال�ستحواذ العاطفي ،وما التفكري بالزواج منه �سوى منوذج لالت�صال
املادي ،منط اجتماعي ظاهري� ،أو و�سيلة للخال�ص� “ :أرادت (القلي�صة) �أن
تر�ضيه ،دائم ًا و�ضعت ن�صب عينيها ا�سرت�ضاء الآخرين ،ومتلقهم لكي تظفر
مبا تريد من قبول واهتمام .ال ت�ستطيع �أن ترى يف طارق فر�صة للحب .طارق
م�ستغرق يف حياة الهية وهي بالن�سبة �إليه �شيء ي�ستثريه وي�شغله الآن يف الوقت
الراهن وتخ�شى �أن تخ�رسه مبرور الزمن ،وال تعلم كيف ت�سلك وال ماذا تفعل
فلم تثق ب�أن
كي تبقيه بني يديها ....وهي تعلم ب�أنه ال �أحد يف الدنيا يريدها َ
طارق يريدها و�أنه �سيظل على مت�سكه بها؟  . »88بيد �أن (طارق) مل يخرج عن
م�سارات جمتمعه� ،أو مل يخيب ظن املنظور الذكوري ،فكان عابث ًا ،وخا�صة
حني اقتحم غرفة «فاطمة» كي ميار�س غروه ،وذكوريته �أمام �أ�صدقائه  ،89فهذا
امل�سلك ال�رسدي ميثل �إدانة الذكورة ،التي تبدو م�صرياً ال انفكاك منه على
امل�ستوى الداليل ،حيث �إن طارق يو�صف ب�أنه �سطحي ،وال ي�شكل �أي جماال
لال�ستثارة .90
�إن �شخ�صيات نوره ال �سعد يف الكثري من ق�ص�صها ،تطفح بهذا الن�سق
القائم على عزل املر�أة ،وحماولة انكفائها على ذاتها ،كما يف ق�صة «احلياة
ال�رسية للفرا�شة»  91كما تتجلى عرب �شخ�صية (بثينة) التي حتب رج ً
ال عربي ًا
�آخر ،وهذا يعود �إلى �أنها ترف�ض ذلك الن�سق الذي ي�ؤطرها بو�صفه ملكية
- 88
- 89
- 90
- 91
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خا�صة لزوجها� ،أو متاع ًا له  ،92ولذلك فهي تقدر درب االنعزال الذي ميثل
لها ميزة� ،أو خ�صي�صة ،فالفرا�شة يف عنوان الق�صة ،وعرب قراءة �سيميائية حتيل
�إلى الرقة ،وال�ضعف ،واحلرية ،يف حني ترتبط يف املوروث الثقايف القدمي
بالتحول ،والدمار ،والعقاب ،93وهي تعي�ش يف �رشنقة ،ومن ثم تخرج منها،
وهذا كناية عن عامل االنعزال ،ومع ذلك فثمة حياة �رسية تطلق بثينة من خاللها
م�شاعرها امل�ضمرة� ،أو املقموعة على ال�شبكة العنكبوتية حيث يكون الرجل
�أكرث تفهم ًا و�إن�سانية ،وك�أنه يف جمال العامل االفرتا�ضي ي�ضحي �شخ�ص ًا �آخر،
وهنا نحاذي �أثر التحول الرقمي يف خلق ف�ضاء من احلرية ،واال�ستتار ،مما يعني
مزيداً من ر�سم ال�شخ�صية الذكورية يف �إهاب االنحراف النف�سي ،كما تعرب
عنه الفتة املجموعة « بارانويا».
�إن منط القهر الأنثوي ،وم�سالك الذكورة املجتمعية ،تتبدى بح�ضور
رجل �أقل حدة ،و�صخب ًا كما يف ق�ص�ص «نوره فرج» املهمومة بالإن�سان
ال�سوية� ،أو
بو�صفه وحدة ب�رشية ،ولكن يف �سياق هواج�سه ،ودواخله غري ّ
حتى املنحرفة ،ولكن ميكن لنا �أن نلمح بع�ض اللوحات حلالة املقاومة الأنثوية
للذكورة املهيمنة ،كما يف ق�صة «املراجم» حيث تعاقب الفتاة ب�صفعة من
قبل الأب ،لكونها اطلعت على الكتاب� .إن �صورة الذكر تتبدى يف مظاهر
متعددة منها الزوج والأب ،كما املا�ضي� ،أو املوروث الذي ميثله الكتاب،
ولكن الأول يبدو �أ�شد وط�أة يف عملية قمع اجل�سد ،والأنثى ،يف حني �أن �سلطة
الأب تقرتب من طابعها املمثل لفكر القبيلة ،وال�شعور اجلمعي ،وهو ما ميكن
�أن نقر�أه يف �سياق نف�سي عرب رمزية الأدب يف الدرا�سات النف�سية التي وقفت
ملي ًا لت�أمل الدالالت امل�ضمرة للأب يف الأدب ،فاملر�أة مكبلة بنمط فردي
�أي الزوج –الرجل ،ومنط جمعي ممث ً
ال ب�صورة الأب ،ومن خلفه القبلية،
واملجتمع ،ففي ق�صة «اخلطايا» جند الفرق بني اخلطيئة الأنثوية التي تتمثل بع�شق
 - 92انظر امل�صدر نف�سه� ،ص .167
93-http://www.whats-your-sign.com/butterfly-animal-symbolism.html
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الربتقال ،واخلطيئة الذكورية التي تتمثل بالفتى الذي يرى فيديو ممتلئ ًا جدا مبا
ال يليق ،94ولعل �أ�شد ما تت�ضح رغبة املر�أة باالنتقام ،واال�ستحواذ ،ف�ض ً
ال عن
ك�رس �شوكة الرجل ،وذكوريته املقيتة يف ق�صة نوره فرج ،والتي حملت عنوان
« انتقام» ،95وتبنى على طق�س �سحري قدمي ،ينه�ض على تعذيب الرجل من
خالل �إيجاد معادل رمزي يتمثل بحبة بطاطا تغر�س بالدبابي�س ،وهي ممار�سة
بدائية كانت تقوم بها ال�ساحرات يف بع�ض املجتمعات حيث يلج�أن �إلى دمية
�شبيهة بال�شخ�ص املرغوب بتعذيبه ،واالنتقام منه ،فحبة البطاط متثل رمزاً
للرجل الذي ترغب املر�أة يف ته�شيمه ،و�إق�صائه كردة فعل ،وهنا جند ن�سق ًا
ثقافي ًا يف كيفية التعاطي مع الذكورة ،ج�سده ،وروحه ،ال�شك ب�أن ال�رصاع
املطلق بني الذكورة والأنوثة يتخذ طابع ًا م�ستمراً ،فحتى العالقة بني املكونني
تبدو قامتة ،فال م�ستقبل لأي فعل توا�صلي ،فكيوبيد ابن فينو�س �إله احلب يف
الأ�سطورة الرومانية ،والقادر على جمع القلوب ،وخلق احلب ،يتحول �إلى
وظيفة رامي �سهام ذات ر�ؤو�س �سوداء ،يف ق�ص�ص نوره فرج ،جند �أي�ض ًا ن�سق
التعذيب ،والإق�صاء م�ستمراً كما يف ق�صتها « ليلة جميلة» 96حيث �أني�س اللعبة
الذكر يقطر دم ًا ،وهو هنا معادل لل�رش املتج�سد باللعبة» ت�شاكي» كما �أطرها
�صانعو الأفالم �سل�سلة �أفالم الرعب ال�شهري يف هوليود ،97وك�أن النزيف ميثل
�شك ً
ال من اخلال�ص� ،أو التطهري ،ورمبا التكفري عن خطايا الرجل ،ولكنه بال
�شك يعني انتقام ًا مبا�رشاً.
و�إذا كانت نوره ال �سعد ،ونوره فرج قد عملتا على خلق �أمناط من التعامل
مع الذكور عرب اال�ستحواذ ،والنزعات التدمريية� ،إال �أن هدى النعيمي تنحو
يف ق�ص�صها منحى �آخر ينه�ض على ن�سق �أقل حدة ،حيث ت�ؤثر �شك ً
ال من
االنعزال والتعايل الذي يعد منوذج ًا للنق�ض ،والت�ضاد ،وهذا يتجلى عرب الرغبة
 - 94انظر نوره فرج ،املراجم ،ط ،1الدوحة ،وزارة الثقافة والفنون� ،2011 ،ص .20
 - 95انظر امل�صدر ال�سابق� ،ص .35
 - 96انظر امل�صدر نف�سه� ،ص .73
 - 97انظر امل�صدر نف�سه� ،ص .76
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الأنثوية يف االكتفاء بذاتها� ،أو االنعزال ،نظراً لفقدان الأمل يف خلق نوع من
التوا�صل ال�صحي� ،أو الطبيعي مع الرجل ،ففي قراءة رمزية لق�صة «ما تبقى
من القبطان» 98التي تت�أ�س�س على حمورية غياب القبطان (الرجل) ،وعدم
عودته ،وما نتج من تداعيات ،وكلها حتيل �إلى وعي� ،أو ال وعي مبعنى غياب
الذكر� ،أو تغييبه ،وال�سيما �أن البحر ،واالرحتال من �سمات البحارة الرجال
الذين يطويهم الغياب ،وتبقى املر�أة يف انتظار ،كما يف الق�صة الأخرى التي
تبنى على عنوان « حال انتظار» ،99وك�أنها تعد ا�ستكما ًال للمنحى ذاته� ،أو
للر�ؤية عينها ،ففي هذه الق�صة تبقى املر�أة – اجل�سد -الروح يف و�ضعي انعزايل
�إق�صائي ،فال يوجد هنالك من توا�صل �إيجابي مع الرجل� ،أو عامل الذكورة،
فاملر�أة التي تذيب قطع ال�سكر يف فنجانها ،تنتظر الرجل ،فهي يف حالة �إرجاء
لأنوثتها كما يت�ضح يف حوار داخلي ت�ضطلع به ال�شخ�صية ،حيث تكون املر�أة
يف البدايات �أجمل ،بل هي ت�سعى لأن تكون �أجمل ،ولكن مع االنتظار يتبدد
اجلمال ،ويت�آكل الن�سق الأنثوي مع الزمن ،كما هي قطع ال�سكر التي تذوب،
وتتال�شى ،ففرتة الأنوثة حمدودة� ،أو �ضيقة ،فهذا الأفول للج�سد -اجلمال،
يقع على عاتق الرجل الذي �أطال الغياب ،وهنا نرى مقدار فعل تبديد اجل�سد
– املر�أة ،و�إق�صائه بعيدا عن الرجل ،ولكن يالحظ �أن هدى النعيمي متتلك
منظوراً خمتلفا يف هذه اجلزئية� ،أو تتميز بن�سق �أقل حدة ،رمبا يختلف عن
منظور نوره ال �سعد ،ونوره فرج ،وب�رشى نا�رص ،فهي �إلى حد ما تقرتب من
ن�سق كتابات ح�صة العو�ضي ،،فهي ال ترف�ض الرجل جملة وتف�صيال ،ولكنها
100
يف ال وعيها تفقد الأمل منه ،فالتوا�صل مبتور ،كما يف ق�صة « احل�صالة»
التي ترتهن �إلى حالة �إرجاء ،وانتظار ل�شيء ما ،فمركزية مفردات كاخلوف
واالنتظار تبقى قا�سم ًا م�شرتك ًا بينها وبني ق�ص�ص لب�رشى نا�رص ،يف حني �أن
مفردة (الفرا�شة) ت�شرتك بها مع نوره ال �سعد وخا�صة يف االتكاء عليها رمزي ًا
 - 98انظر هدى النعيمي ،حالة ت�شبهنا� ،ص .7
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 « :مل �أدر �أين خب�أت خوف ًا ولدت به يف طيات ثوب عر�سها� ،أهدتني الثوب
ليوم تنتظره ،د�ست الثوب يف �صمتي  ...ل�ست �أخت ًا للجنون ،ول�ست قارئة
لأم�س خال من الوجوه كما خال من الفرا�شات� ،أنا خائفة� ،أ�شعر �أين خائفة،
امر�أة خائفة �أنا!!! �آه .»101
�إن هدى النعيمي معنية بعامل الإرجاء ،نحو عامل م�ستقبلي ،غري متعني،
وهي تدرك يف �أعماقها� ،أنه لن يتحقق (الو�صل -االت�صال) ،كما يف العالقة
التي جمعت بني الفتاة اجلامعية ،وحبيبها (طالل) يف اجلامعة ،فالعائلة،
والقبيلة ،واملجتمع فرقهما ،ولكن يبقى الرجل مدان ًا لكونه ا�ستجاب لقيم
املجتمع ،وتزوج من الفتاة التي �أُريد له �أن يتزوجها يف ق�صة « لوال �أن كان
قزم ًا» ،102لقد تخلى عن حبه ،ولهذا ا�ستحق هذا التقريع ب�أن نعت بالقزم،
ل�ضعفه ،وجبنه ،وهذا ما نراه يف ق�صة «حالة ت�شبهنا» وقع احلافر على احلافر،
وتتمحور حول فتاة متميزة مثقفة ،ولكنها تعزف عن الزواج واالت�صال
بالرجل من منطلق رف�ضها لهيمنة فكرة الذكورة باملطلق� ،أو املجتمع الذي
ينظر للمر�أة بو�صفها عورة� ،أو دن�س ًا ،دون تثمني لقيمها العقلية ،وحريتها ،ما
يعني ن�سق ًا م�ؤ�س�ساتي ًا ،جمتمعي ًا م�ستحكم ًا لكونه يتغذى مبدونة ن�صية يف بع�ض
املرجعيات املوروثة.
وهكذا ن�ستخل�ص ن�سق ًا يت�أ�س�س على عدم قدرة الرجل على ا�ستمالك
ج�سد املر�أة� ،أو املر�أة عامة كما يف ق�ص�ص هدى النعيمي ،كون هذه املمار�سة
اخلطابية �أ�ضحت ن�سق ًا �شائع ًا يف بع�ض الأحيان� ،إذ متار�س الق�ص�ص تطرف ًا يف
تو�صيف العالقة بني الرجل واملر�أة ،وهي تنطلق من فكرة رف�ض التابعية ،بل
متار�س انتقاما لغوي ًا ثقافيا جتاه الرجل ،كما يف ق�صة �أخرى لهدى النعيمي
حملت عنوان « بعد الألفية الثالثة « من جمموعتها « �أباطيل» ،103حيث
 - 101انظر امل�صدر ال�سابق� ،ص .36
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تقلب الأدوار ،وتتحول �شهرزاد ،وعزة ،ولبنى ،وليلى �إلى مت�سلطات� ،أو
هن من ي�ستحوذن على ال�سلطة ،ويقمن ب�إق�صاء الرجل -الذكر ،ومن ذلك
�أفعال رمزية ،تنه�ض على فعل قطع ر�أ�س العبد م�رسور الذي كان يقوم بقتل
الفتيات يف حكايات �ألف ليلة وليلة .ثمة حماولة للإعالء من �ش�أن مناذج رمزية،
حتيل �إلى املر�أة تاريخي ًا وخطابي ًا ،ومنها كليو برتا ،و�أنديرا غاندي ،وغريهن،
ولكنها مع ذلك تبقى الق�صة �أ�سرية ن�سق اجتماعي ،ف�شهرزاد مع كل ما متلكه
من �سلطة غري قادرة على اخلال�ص من �سلطة الرجل املتح�صلة جراء (ال�رشع
والقانون ،والعرف)� ،أي احل�صول على الطالق من �شهريار الذي حتول �إلى
ذليل ،وخانع ،ولكنه مع ذلك ما زال ميلك �سلطة الرجل املتمثلة بالطالق،104
وهذا مياثل ما هو موجود يف ق�صة «ال�سيدة اجلليلة» 105التي تتزوج من رجل
مهم� ،أو زعيم ،ولكنها تنتهي (�أنثوي ًا) بوفاة هذا الزعيم ،حيث ال يحق لها �أن
ت�ستعيد قيمتها الأنثوية ،فج�سدها بات معلق ًا ،وخارج املعادلة ،كما وروحها،
ال�ساتي» حيث حترق الأرملة بعد موت
وهنا نحيل �إلى الطق�س الهندي « ّ
زوجها كنوع من الوفاء ،كما يف �أدبيات اخلطاب ما بعد الكولونيايل،106
وقد �أ�شارت �سبيفاك ملا يطال هذه املمار�سة من جتاذبات البينة الثقافية للمر�أة،
واملجتمع الهندي ،يف العديد من ال�سياقات اخلطابية.
يف ق�ص�ص ح�صة العو�ضي نعرث على ح�ضور اجل�سد-الأنثى حيث تتعالى
احلدود املقامة بينه وبني الرجل ،فاجل�سد هنا منزوع ،وع�صي على االمتالك،
بل بعيد ،وق�صي ،فالكاتبة تبقى يف حدود ن�سق مثيالتها من الكاتبات اللواتي
ينظرن للأنثى يف �إطار املر�أة التي ترف�ض �أن تكون منقادة �إلى الرجل ،فج�سدها
ال ميكن �أن ميتهن بهذا الو�صف ،وال�سيما من قبل الرجل الذي ال يقدر قيمة
املر�أة ،وت�شكيلها الإن�ساين ،فهو ميتلكها يف �سياق الهيمنة ،والقبيلة ،والعائلة،
 - 104انظر امل�صدر ال�سابق� ،ص .87
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وتلك التقاليد التي ت�ستبيح املر�أة دون مراعاة مل�شاعرها� ،أو حتى دون النظر
لرغباتها اخلا�صة .ثمة يف ق�ص�ص ح�صة العو�ضي متثل جمتمعي يتجاوز يف بع�ض
الأحيان جزئية املر�أة  ،ليتحول �إلى حماكمة للمجتمع الذي يعني باملح�صلة ذكراً
 ،ولكن عرب منظور املر�أة التي ت�شكل مركزاً �أو ب�ؤرة التمثيل ال�رسدي ،فمعظم
الن�ساء منعزالت ،وحيدات ،غري �أن ق�ص�ص ح�صة ترف�ض �أن يكن ممتلكات
من قبل الرجال ،و�إن �أ�صبحن زوجات لهم ،فهن يف ف�ضاء �آخر ،حيث متتلك
امل�شاعر قيمتها عرب اال�ستبطان الداخلي ،وكما يف معظم الق�ص�ص تكون املر�أة
مركز اال�ستقطاب ،وحالة فردية يف مواجهة الذكر الذي يعني املجتمع الذي
ينظر لها على �أنه قيمة ذكورية بامتياز ،ون�سق مكرور ،فال عجب �أن حتمل
�أولى ق�ص�صها عنوان «القناع» حيث حتتاج املر�أة قناع ًا كي ت�ستجيب لإيقاع
الع�رص ،واملجتمع� ،إنها �إدانة كاملة للمجتمع ،مبا يف ذلك املر�أة عينها التي
متار�س هذا التبدل عرب ارتداء وجوه ،و�أقنعة زائفة ،ولهذا فهي متقت النفاق
امل�ستمر القائم على التق ّنع ،ورمبا يكون القناع كناية عن احلجاب يف قراءة
ت�أويلية ،فال�شخ�صية يف الق�صة تتخلى عن قناعها ،وتعرب عن رف�ضها لهذا
امل�سلك ،وال �سيما بعد �أن �أنكرتها �صديقتها التي ح�رضت لت�شهد زفافها .107
و�إذا كانت ق�صة «القناع» حل�صة العو�ضي تبدو �أكرث ا�شتباكا مع نقد القيم
املجتمعية� ،أو ب�شكل عام زيف الإن�سان �إال �أن ق�صتها الثانية «عيون ال تعرف
الغفران» 108وهي حول امر�أة مطلقة ،تلتقي رج ً
ال من �أجل م�ساعدته يف بحث
يقوم به ،هذه املر�أة املطلقة لديها ابنة ،غري �أن هذه املر�أة متتلك �إرث ًا من الأمل
مع الرجل (زوجها ال�سابق) غري �أنها بعد عدة لقاءات ت�ستعيد قيمتها الأنثوية
التي تبددت بفعل ف�شل الزواج ،ولكن الرجل الطارئ ال يتم ّلك هذه املر�أة،
بل يفقدها ،كونه يخ�ضع ملنظومة املجتمع ،وقيمه ،حيث ي�ستمع لأقوال بع�ض
املغر�ضني الذين ينالون من املر�أة دون وجه حق ،وهنا يبدو الرجل منقاداً لقيم
 - 107ح�صة العو�ضي ،عيون ال تعرف الغفران� ،ص .13
 - 108انظر امل�صدر ال�سابق� ،ص .14

55

املجتمع الذكوري؛ فيتحقق الف�صل� ،أو البرت يف عالقة ما كان لها �أن تكتمل.
وهكذا فقد �أرادت ق�ص�ص ح�صة العو�ضي �أن تبقي على ذلك الن�سق االنف�صايل
بني الرجل ،واملر�أة ،وليبقى اجل�سد مبعزل عن االمتالك الذكوري على الرغم
من التو�سالت ،واالعتذارات من قبل الرجل ،ولكن احل�ضور الأنثوي ال بد
�أن يحقق انتقامه ،كما هي يف معظم الق�ص�ص ،ومن ذلك على �سبيل املثال
ق�صة للكاتبة دالل خليفة بعنوان « دب من الفراء الأزرق» 109والتي تنه�ض
على امر�أة �أرملة ،يتعلق طفلها يف دب بفرائه الأزرق يف مدينة الألعاب� ،أو
احلديقة ،ولكن الأم تتعلق به هي الأخرى� ،أو رمبا بالرجل الذي بداخل الفراء،
�أو الزي ،ولكن بت�شكيله املقنع ،حيث تتبدد �أو تختفي القيم� ،أو ال�سمات
الذكورية املطلقة� ،أو املعلنة ،وحني يخرج الرجل من زيه ،لي�صبح حالة
جم�سدة ،بعبارة �أخرى حني يعود ذكراً يرف�ض من قبل املر�أة التي تتوج�س منه،
بو�صفه �إحالة �إلى عامل الذكورة� ،إذ تقوم املر�أة ب�إق�صائه ،ونفيه من حدودها
الأنثوية  »:اليوم يلهو الدب مع الطفل كثريا ثم مي�سك يده ،ومت�سك �أمه يده
الأخرى ،ومي�شيان نحو الباب ...عند الباب يطلب الدب من الأم االنتظار
قلي ً
ال ثم يختفي حلظات يعود بعدها ببطاقتني يف يده� ،إال �أنه بال ر�أ�س ! ر�أ�س
الدب ال�ضخم حتت ذراعه كالكرة العمالقة وهو يبت�سم لها بوجهه الب�رشي
الو�سيم ماداً ذراعيه بالبطاقتني .ما �إن ترى املر�أة وجهه حتى ت�رشق ،وترتاجع
ب�شكل ال �شعوري �إذ ي�رسي يف �أو�صالها نوع من الق�شعريرة.»110...
وي�ستمر ن�سق �إق�صاء الأنثى جل�سدها ،وروحها ،وعزلهما عن ف�ضاء الرجل
يف ق�صة �أخرى حل�صة العو�ضي ،حملت عنوان « �أنثى من طراز �آخر» .فالقراءة
ال�سيميائية للعنوان ت�شي بذلك التعايل ،والن�سق الفوقي للممار�سة الكتابية
الأنثوية القطرية ،فالأنثى مفردة تت�سم بتلك احلدود اجلمالية املفرطة لأبرز
جتليات املر�أة� ،إنها ذلك االختالف املميز ،وهي ذلك الإ�رصار على �أن املر�أة
 - 109انظر دالل خليفة ،ق�صة دب من الفراء الأزرق ،جملة الدوحة ،ع ،26دي�سمرب� ،2009 ،ص.63
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تبقى يف حالة �أنوثة كاملة ،ال ميكن لها �أن تتوقف ،وحتى �أن مل يح�رض الرجل
لبث احلياة فيها ،فالأنثى تكتمل دون وجود الرجل ،فهو لي�س �رشط ًا الكتمال
�سمة التكوين الأنثوي ،فاملر�أة حالة مكتفية بنف�سها ،فبطلة الق�صة فتاة جميلة
ترف�ض كل من يتقدم خلطبتها ،كونها ت�سعى �إلى �أن ت�صنع ذاتها� ،أو �أناها حيث
تقول « :ال ...مل ي�أت بعد ...لن �أدفن هذه الأنوثة املميزة بني �أح�ضان �أي
من ه�ؤالء  ،»111....فمفردة ه�ؤالء ال تعدم �شيئا من التقريع ،والإهانة للقيم
الذكورية ،ولهذا تتمادى الفتاة يف رحلة العلم ،وال�سفر ،واالغرتاب من
�أجل �صون الذات الأنثوية ،ولكنها تبقى ت�ست�شعر ح�ضورها ك�أنثى منقو�صة
الت�شكيل ،ومع مرور الزمن ،ت�ست�شعر وحدتها ،وهي ما زالت قابعة يف برجها
العاجي ،يف حني يتم ت�صوير �صديقات تلك الفتاة املثقفة ،وهن من�شغالت
ب�أزواجهن ،و�أطفالهن ،يف حني �أن هذه الفتاة املثقفة ،ما زالت حتلم بالفار�س
الذي ي�ستحقها ،بو�صفها جوهرة ،وحتديداً يف وعي �أو متخيل تلك املر�أة التي
تعرب عن رغبة قلقة بتحقق التوا�صل مع الرجل ،ولكنها مع ذلك متقت الرجل،
وهذا يتعزز حني تواجه �صديقاتها ،ونقدهن للفعل الذكوري بعد اختبارهن
للزواج ،ويتج�سد بلغة �ساخرة من الرجال الذين ينعتون بالفر�سان ،كناية عن
اال�ستهزاء بهم .وهنا نبقى يف �سياق تلك احلالة الالمكتملة بني الرجل واملر�أة،
ولكن الأهم من ذلك �أن هذا ينتج بوعي خطابي ق�ص�صي ،ففي الق�صة التي
حتمل عنوان « �أين يبد�أ الطريق «  ،112تكون املر�أة يف حالة نفي ،وانعزال على
الرغم من �أنها متزوجة ،فظروف اليتم ،وق�سوة زوجة الأب �أجربتها على
الزواج من رجل غري قادر على �إعالتها حيث يتخلى عنها ،وهذا مما يتداخل
يف �سياق �سلبية م�ؤ�س�سة الزواج ،ولكنه يعني �أن اجل�سد الأنثوي قد مت التخلي
عنه ،فالعالقات ال تكتمل ،حيث تبرت ،ليبقى اجل�سد الأنثوي ،بعيداً ،وحتى
و�إن ُامتلك م�ؤقت ًا ،ف�إنه �رسعان ما يعود لوحدته ،والنعزاله ،فال يوجد هنالك
من توا�صل كلي� ،أو مكتمل.
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تبدو ق�صة « عندما تنفتح الأ�شواق»� 113أكرث اقرتابا من �سلبية الزواج،
بيد �أننا نتلم�س ذلك االنف�صال بني الزوجني ،عرب زوج ي�رشع يف عالقة تن�ش�أ
مع امر�أة �أخرى مطلقة (هالة) ،ولكن الأخرية يف عالقتها مع هذا الرجل
ت�سعى ملحاولة �إعادته لزوجته التي تت�صف بعدم قدرتها على املحافظة على
خ�صو�صية بيتها ،مما يحدث �أزمة مع زوجها ،يف حني �أن املحبوبة «هالة»
معمق لعدم �سوية
قد تطلقت نظراً خليانة زوجها لها ،وهنا نقع على ت�شكيل ّ
العالقات ،ثمة حاالت من البرت ،يدان فيها كل من الرجل واملر�أة ،ومع ذلك،
ف�إن هنالك انزياح ًا نحو ت�صوير املر�أة بو�صفها منوذج ًا عقالني ًا� ،إذ تبقى «هالة»
يف حماوالت متكررة لإ�صالح ذات البني بني من حتب (الرجل) وبني زوجته
ال�سابقة ،وحني ال ت�ستقيم الأمور ،يقع الطالق ،فتنتهي الق�صة بزواج الرجل
من هالة (حالة اكتمال -ات�صال) .كما ميكننا �أن نقر أ� يف هذا امل�سلك � -أي
حر�ص هالة على �إعادة (حبيبها �إلى زوجته) -فع ً
ال غري مت�سق من حيث ر�سم
ال�شخ�صية ،وال�سيما من حيث املنطلقات واحلوافز� ،إذ نقر أ� مثالية مطلقة ل�صورة
املر�أة التي تتعالى ب�أخالقها ،وت�سعى للمحافظة على �أنوثة الأخرى ،ومع ذلك
فهي مت�ضي يف عالقتها مع الرجل ،ويف املح�صلة ،ف�إن فعل (االنف�صال) كان
حا�رضاً يف الق�صة ،ولكن عرب الطالق الذي وقع بني الرجل وزوجته ،ف�ض ً
ال
عن طالق هالة من زوجها اخلائن� ،أي ثمة حالتان من االنف�صال مقابل حالة
واحدة من االت�صال .ال بد من الإ�شارة �إلى ن�سق التمثيل الذكوري للأنثى،
فالزوج يحمل على زوجته ال�سابقة ،ولكن ال باعتبارها �شخ�صا� ،إمنا ينظر لها
على �أنها فكرة� ،أو ن�سق ثقايف متكامل ،ونعني الأنوثة� ،أو الأنثى امل�س�ؤولة
عن كل م�آ�سي العامل ،وهذا ينم عن �صورة را�سخة يف ذهن الرجل ال�رشقي
جتاه املر�أة حيث جاء « :وراء كل م�صيبة  ...الن�ساء هن من يكن على ر�أ�س
قائمة امل�شاكل االجتماعية ،واالقت�صادية  ..ورمبا ال�سيا�سية �أي�ض ًا �ألي�ست الدول
م�ؤنثة ..؟؟ �أال حتمل كل دولة تاء الت�أنيث خلفها؟؟ �إذا هي �أي�ض ًا �أ�سا�س امل�شاكل
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ال�سيا�سية ..تاء الت�أنيث �آه من تاء الت�أنيث هذه .»114 !!..
تتميز الق�صة القطرية بنزعتها املت�شائمة جتاه خلق حالة من التوا�صل ،فالأنثى
م�سجونة اختياريا �أو ق�رساً يف عزلتها املتعالية �سواء يف مظهرها اجل�سدي� ،أو
الروحي ،بل هنالك ما يتجاوز ذلك نحو تبادل االتهام ،وتعميم االختالف
اجلن�سي ،والتنازع �إلى �إ�شكالية وجودية عميقة تتجاوز فعل التوا�صل بني
املر�أة والرجل ،فنحن �إزاء �سياق مثايل لتمثيالت املر�أة حيث جتعل يف ن�سق
مثايل كما تتبدى يف ق�ص�ص ح�صة العو�ضي ،ومنها يف ق�صة « ن�سخة من
امل�صحف ال�رشيف»� 115إذ نواجه امر�أة ثائرة ،مدمنة ،ذات عالقات متعددة،
الكل يتحدث عنها يف امل�ؤ�س�سة التي تعمل فيها ،ميار�سون حين ًا دور القا�ضي
تعد مثا ًال
وحين ًا �آخر اجلالد ،فال توجد لإ�صالح هذه املر�أة �إال عرب زميلة لها ّ
تعري�ض بهذا
للأخالق ،والعفة ،وهي منوذج للت�سامح ،والتفهم ،وك�أننا �أمام
ٍ
الن�سق املجتمعي القائم على هدم الأنثى ،من قبل املجتمع الذكوري .الزميلة
الفا�ضلة تهدي زميلتها املر�أة (املنحرفة) م�صحفا �رشيف ًا ،كي يكون خمرجها
للخروج من عاملها ،وما�ضيها ،وهو مما يتيح للثانية �أن تتزوج فيما بعد من
زميل لها ،ولكن هذا الرجل قبل �أن يتحقق االت�صال ،يواجه املر�أة مبا�ضيها،
وعدم ا�ستقامتها ،ولذلك ت�ضطر لأن تق�سم له على امل�صحف ب�أنها قد تغريت،
�إال �أنه مع ذلك ي�شكك يف وجود م�صحف مع امر�أة منحلة مثلها ،غري �أن ظنه
يخيب؛ مما يحدث حتوال يف موقفه ،ليتحقق التوا�صل الذي مل يكن �إال عرب
ا�ستح�ضار قيم علوية ،كما جتلت يف امل�صحف حتى يتمكن الرجل من جتاوز
ما�ضي املر�أة.
الن�سق عينه يح�رض يف ق�صة «�إقرار بالندم» 116حل�صة العو�ضي ،وفيها
تتناول ق�صة فتاة تقبل بالزواج من �أول رجل� ،أو خاطب يتقدم لها ،ما يدفعها
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�إلى �أن ت�ؤجل طموحها العلمي ،بيد �أن هذه املر�أة تتحول مع الزمن �إلى �آلة
تفريخ عدد كبري من الأطفال ،وعلى الرغم من �أن اجل�سد بدا مهيمن ًا عليه
من قبل الرجل� ،إال �أن الروح الأنثوية تبدو �أي�ض ًا يف �أزمة ،وهي ال ت�ستقيم،
وال ت�ستجيب ملنطق اختزال �أنوثتها ،وج�سدها الذي حتول �إلى ماعون� ،أو
حا�ضنة لإجناب الأطفال ،ولعل �أبرز جتليات هذا الهاج�س امل�ؤطر للمر�أة بهذا
التكوين املجتمعي ما نعرث عليه يف ق�صة ب�رشى نا�رص « جتربة امر�أة على عتبات
الأمومة « 117التي تلخ�ص موقف املر�أة من ج�سدها ،وحتديداً وظيفة الإجناب،
بالتوازي مع موقف املجتمع من ذلك ،فالعامل يبدو غري حافل بخ�صو�صية املر�أة
فيما يتعلق بهذا اجلانب حيث جاء يف الق�صة على ل�سان ال�شخ�صية املحورية:
« ملاذا يتعامل العامل مع هذه احلقيقة بكل هذا الربود ،وك�أن ما يحدث بداخل
�أية �أنثى من تفاعل كيميائي �أو فيزيائي �أمراً ال ي�ستحق الإ�شادة �أو التكرمي ،»118
ومن ثم مت�ضي ال�شخ�صية ل�رسد ت�ضحيتها من �أجل الزواج ،وتخليها عن �إكمال
درا�ستها ،كما يتكرر يف كثري من الق�ص�ص التي �أتينا عليها  »:لقد دفعت �أثمان ًا
باهظة من �أجل الزواج من هذا الرجل الذي �أحببته قبل ثالث �سنوات ،رمبا
�أهمها تنازيل عن �إكمال درا�ستي اجلامعية .....وهل ثمة تتويج للحب �أكرث
من حملي ثمرة لهذا احلب بداخل �أح�شائي ،فلماذا �أ�شعر الآن بالغربة جتاه
اجلال�س �إلى جواري ،وك�أين مل �أعرفه  .»119فالرجل ال يفارق عني ال�صورة �أو
التمثيالت التي تختزله مب�سلك ال�شخ�ص غري احلافل ،واملغرور ،فهو يبقى �أ�سري
منط الرجل الرثي ،واملتميز بتعدد عالقاته ،والذي يتخلى عن املر�أة.
ويف �سياق �آخر ،يح�رض الرجل من منظور املر�أة كما يف ق�صة «رجل وال
كل الرجال» 120ولعل العنوان ي�شي بذلك الن�سق القائم على التنازع اجلندري،
فالرجل مركز اخلطاب الق�ص�صي ،وهو يتعر�ض لالنتهاك على م�ستوى التمثيل،
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وحالة من العزل ،والإق�صاء على م�ستوى التمثيالت ال�رسدية واللغوية ،ففي
هذه الق�صة جند �أن الزوج يتخلى عن زوجته املري�ضة ،والتي حتتاج �إلى عملية
جراحية ،على الرغم من �أنها تعتني ب�أطفالها ،وتعولهم ،يف حني �أن الرجل
(زوجها) من�شغل يف درا�سته العليا يف دولة غربية� .إننا �إزاء ذلك االنف�صال
التام بني مكونني جن�سيني ،ج�سدين ،وروحني ،ولعل ال�صورة ال�سلبية للرجل،
تتجلى عن تخابر الزوجة زوجها كي ت�سافر �إلى الدولة الغربية فيها للعالج،
ولكن الزوج يرف�ض ذلك ،ومبعنى �آخر يطلب منها �أن متوت يف وطنها� .إنه
�صورة قامتة لتكوين الرجل ،وتلك الق�سوة الذكورية ،والأنانية املفرطة ،وهي
�صورة �أثرية للزواج يف متخيل املر�أة اخلطابي ،كما تتج�سد يف ق�صة �أخرى
بعنوان « من �أين بد�أ الطريق »121حيث الزوج املدمن ،واملجرم ،الذي تخلى
عن زوجته و�أوالده ،عالوة على الإيذاء اجل�سدي ،ولعل هذه الزوجة التي
تزوجت هربا من حتر�شات زوج الأم ،تتحول �إلى �ضحية جمتمعية ،وما الزواج
�إال جحيم جمتمعي �آخر ،القا�سم امل�شرتك بها الفعل الذكوري.
يف جمموعة « عناكب الروح « لب�رشى نا�رص» ن�سق �أنثوي متعال� ،إلى
حدود متطرفة ،ومنطوية على ت�شكيل �أنثوي ذاتي ،حيث تبنى الذات الأنثوية
ملواجهة كافة املحاوالت املجتمعية الذكورية التي ت�سعى لك�رس �أنوثتها،
وم�صادرتها ،هنالك مواجهة بني الذات والكل اجلمعي ،كما التقاليد �أي�ض ًا،
حيث ت�ضطر املر�أة للهرب �إلى خارج البالد بعد حب طفويل ،فاخلروج يعني
�أن اجل�سد الأنثوي قد عزل ،و�أق�صي كي ال يتعر�ض لال�ستالب عرب الزواج من
أعطبت �إن�ساني ًا
ابن العم .و�إذا كانت املر�أة قد جنحت يف ذلك ،بيد �أنها قد �
ْ
نتيجة الغربة ،والنفي ،والإق�صاء ،ولهذا جل�أت �إلى االتقاء بالذكريات ،والعناية
بتوافه الأمور نتيجة اخلوف ،وعلى الرغم من �أن هذه املر�أة الهاربة قد جتاوزت
اخلام�سة والأربعني ،غري �أنها قد اعتادت �أن تنظر يف الأر�ض حتى ال يلمح
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�أحدهم ومي�ض بقايا رغبة ،122فالأنثى قائمة بني جدران بهدف عزل روحها،
وج�سدها ،وامل�س�ؤول عن هذا العطب النف�سي املجتمع ،وفواعله� ،أو �أدواته
كالن�سق الأبوي ،والقبلي ،والعادات والتقاليد ،ونظرة ما �سبق للج�سد،
فالأنثى ت�ستند �إلى متثيالت ثقافية باتت �أ�شبه بتقاليد �رشقية حمكمة كما يت�ضح
يف الق�صة « :فلي�س هنالك عنف ًا يوجه �ضد الأنثى �أ�شد من (العنف الثقايف)
الذي ي�ستمد ذاته من ال�صور والت�صورات التي تندرج حتت بند (املتخيل)
الذي يعاد دائم ًا متريره ،وتكريره كلما ا�ستدعت احلاجة� ،أو كلما �أرادت
ال�سلطة �إحكام قب�ضتها على ال�شعب ،فهذه اللغة ال تكتفي بتو�صيف وت�صنيف
الأنثى تبع ًا لو�ضعية ج�سدها بكل ما يطاله من متغريات بيولوجية كاحلي�ض
والنفا�س واجلنابة واخل�صوبة والفتنة مما ر�سم حدود املمنوع وامل�سموح يف
ج�سد الأنثى . »123وعلى الرغم من �أن الن�ص يعتمد على لغة مبا�رشة ،وذات
طابع �أكادميي غري �أنه ي�شي مبوقف وا�ضح من مقاومة التمثيالت اخلا�صة باجل�سد
الأنثوي .غري �أننا �إذا ما م�ضينا بتتبع الن�ص ف�سنجد رف�ض ًا لتلك الت�صنيفات
القائمة على ح�رص املر�أة بتكوينها� ،أو وظيفتها البيولوجية� ،أو ت�صنيفها المر�أة
عاقر ،وعان�س ،وثيب ،وعذراء  ،و�آن�سة ،ومطلقة.124...
ويف الق�صة عينها نرى كيف تعنى املر�أة بج�سدها ،وتهيئ له الأجواء
بو�صفه ن�سق ًا جمالي ًا ،ولكنه يبدو مهجوراً ،وحيداً يف انتظار الرجل الذي
ال ي�أتي� ،أو لن ي�أتي يف عدد من الق�ص�ص التي تت�شابه بهذا املنظور « :ملأت
حو�ض احلمام برغوة ال�صابون ،وغمرت ج�سدي فيه ،ثم �رسحت �شعري
وثبته مب�شابك ال�شعر ،ور�ش�شت ما يكفي من رذاذ مثبت ال�شعر ،ثم �سكبت
عطر الآن�سات الكبريات (م�س ديور) على عنقي ،بعد �أن جهزت وليمة تليق
بعا�شقني ،وارتديت ثوب ًا عاري الأكتاف� .أ�شعلت ال�شموع بعد �أن �أ�سدلت
ال�ستائر ،وجل�ست �أنتظر كما يف كل مرة زيارته املفاجئة يل ،رجل ال �أعرفه،
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وال �أذكر ا�سمه لكن رائحته ،رجولته ،تقاطيع وجهه ،تكاد ال تفارقني منذ
خلقت .»125يف الفقرة ال�سابقة ثمة طبقات داللية حتملنا ق�رساً �إلى حتليل الطابع
اجل�سدي املنعزل بطواعية ،فهنالك انتظار للرجل الذي لن ي�أتي كما يف عدد
من الق�ص�ص ،وهذا يعني اتفاق ًا جمعي ًا ،يف الوعي الكاتبات القطريات .ففي
ق�ص�ص ب�رشى نا�رص ،وح�صة العو�ضي ،وهدى النعيمي ،ونوره فرج ،ودالل
خليفة ،ثمة دوما الرجل ،ولكنه لي�س رج ً
ال متعين ًا� ،إمنا هو رجل بالت�صور
املطلق ح�سب تو�صيفات هيجل� ،إنه الرجل الكامن يف عامل املثل الأفالطوين،
بو�صفه فكرة ،ثمة �إذن ت�صميم �أنثوي على عدم الرغبة باالن�صياع ل�سلطة
املجتمع ،وبالتخل�ص من و�صف العان�س ،واملتزوجة ،والزواج املدبر ،لأنها
كلها تنطوي على تغييب رغبة املر�أة ،ووعيها ،وقدرتها على االختيار� ،إنها
تريد الرجل ح�سب تو�صيف �أكرث �إن�سانية ،و�إدراك ًا حلرية املر�أة ،وخياراتها.
�إن العزل اجل�سدي املطلق ،واالحتفاء به بو�صفه ن�سق ًا متعالي ًا يت�ضح يف
ق�صة �أخرى لب�رشى نا�رص بعنوان» حدث ذات مرة» ،وهي تنه�ض على
ح�ضور اجل�سد الأنثوي (املجرد) يف حمام ن�سائي عام حيث تخترب ال�شخ�صية
اجل�سد منظوراً �إليه ،ولكن يف حمفل �آخر� ،أنوثي خال�ص ،ومع ذلك ف�إنها
تبقى على موقفها من الرف�ض املطلق لتج�سيد ،وعر�ض اجل�سد الأنثوي على
امللأ الأنثوي ،وهذا يعني �أن اجل�سد طق�س خا�ص ،وهو مقد�س ،مملكة ينبغي
�أن تبقى معزولة ،حتى عن املثيالت من اجلن�س عينه ،مع انتقاد وا�ضح لثيمة
اجل�سد يف املتخيل ال�رشقي بو�صفه قيمة جن�سية � »:أي عالقة تربطني بن�سوة
جئن يغت�سلن بعد �أ�سبوع �شاق
وم�ضن ،126وعرائ�س قرويات جدد حلمهن
ٍ
بحمام ال�سوق مثلي لكن على نحو مغاير ،و�أخريات يتهي�أن لليلة اجلمعة ما
�أدراك ما ليلة اجلمعة بالن�سبة للن�ساء ال�رشقيات.»127
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الطابع القائم على االختالف اجلندري ،ورف�ض قيمة اجل�سد الأنثوي،
بو�صفه جماال لالختالف ،والإق�صاء نراه يف ق�صة �أخرى لب�رشى نا�رص ،وهي
هنا تتفق مع تلك النزعة التي قر�أنا عنها يف ق�صة نوره ال �سعد ،ففي ق�صة «
تب ًا �إنها طفولتي» 128جند فتاة ترغب يف اخلروج من ج�سدها الأنثوي ،ولكنها
ترغب حقيقة يف التخل�ص من فكرة (الأنوثة -االختالف) �أو رمبا من ن�سق
جمتمعي �صادر طفولتها بحجة اختالفها جن�سي ًا ،وذلك لكونها �أنثى ...امر�أة،
لقد ات�سمت الفتاة بطابع متمرد ،فلج�أت �إلى عملية �إق�صاء جل�سدها ،لقد
كرهت العائلة ،واملدر�سة� ،أي املجتمع (الذكر) ،ويف موقف وا�ضح الداللة
لفعل رف�ض التكوين الت�رشيحي لطبيعة ج�سد املر�أة ،وتلك العقدة التي وجدتها
لدى (�سارة بنت حمي�سن) كما يف ق�صة نوره ال �سعد من حيث الرغبة بتملك
الفكرة الذكورية بيولوجي ًا ،فالفتاة يف ق�صة ب�رشى نا�رص تكتظ برغبة يف اللعب
كالأوالد ،وارتداء �رساويل �أ�شقائها ،ويف الق�صة عينها ،نقر أ� كيف �أنه غري
يعد حماولة للخروج
م�سموح للفتاة بالتبول على احلائط ،فهذا امل�سلك النف�سي ّ
من �سجن اجل�سد ببيولوجي ًا ،وثقافي ًا  »:مل تكن م�س�ألة ت�سلق �سور واطئ
كهذا �صعبة بالن�سبة لفتاة ت�رضب �أقوى �صبيان احلي ،وتبكيهم  ....فج�أة هب
تيار �ساخن على روحي �ضاعف �إح�سا�سي بالنقمة والغ�ضب ،كم �س�أدفع من
عمري و�أيامي ثمن ًا يف هذا املع�سكر الن�سائي؟ بينما بال مباالة متعمدة� ،ألقى
�شقيقي بحقيبته املدر�سية على الأر�ض ،وا�ستدار نحو جدار املدر�سة ليتبول،
كان يفعل ذلك بب�ساطة �شديدة ،فيما كانت مثانتي تو�شك على االنفجار.»129
يف معظم الأعمال الق�ص�صية الآتية من لدن الكاتبات نلمح تلك اخلا�صية
املتعالية ،وفعل االنكفاء ،والتوتر اللغوي ،فحتى يف عناوين بع�ض املجموعات
تنطوي على �صيغ راف�ضة ،ومنها «املراجم» التي حتيل �إلى قيم �سلبية ،تنه�ض
على الرمي ،يف حني �أن « عناكب الروح» ت�شي بذلك الإح�سا�س بالإهمال،
 - 128انظر امل�صدر ال�سابق� ،ص .31
 - 129امل�صدر نف�سه� ،ص .38
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والإق�صاء ،كما «�أباطيل» ،و»حالة ت�شبهنا» �إذ حتيالن �إلى واقع� ،أو مناذج ال
يبدو �أنها تنطوي على قيمة �إيجابية ،يف حني �أن « عيون ال تعرف الغفران»
متخمة بنزعتها الراف�ضة للمهادنة� ،أو امل�صاحلة� ،أنها قائمة على الإق�صاء
الكامل ،يف حني �أن « بارانويا» فهي جت�سيد ملنزع مر�ضي وا�ضح ،وحالة
ف�صامية ال انفكاك منها ،ولعل هذا بد�أ مع جمموعة كلثم جرب» غابة ال�صمت
والرتدد» التي حتيل �إلى فعل التكميه ،والإق�صاء � ،إنه �صوت الأنثى غري
امل�سموع� ،أو غري املرئي.
تبدو ق�ص�ص خليفة هزاع �أقرب �إلى تلك الن�صو�ص التي تقوم على
ر�سم �صورة �ساخرة للمجتمع ،فهي تن�ضح بهذه النربة� ،إن كان عرب بع�ض
الأحداث التي تت�سم باعتمادها على امل�صادفات� ،أو عرب احلبكة املفتعلة،
فمعظم ال�شخ�صيات حتتاج �إلى املزيد من العمق على م�ستوى البناء لكونها
�أقرب �إلى �شخ�صيات ال تخ�ضع لفعل ت�شييد داخلي ،مبقدار ما هي مك�شوفة،
ومنزوعة عن موقعها يف جماالت وظيفية �رسدية ،ومع ذلك فالن�سق من الأنثى
يبدو قائم ًا ،وجم�سداً ،وحتديداً من حيث املنظور للج�سد الأنثوي الذي عزلته
130
املر�أة ،وجعلته يف مظان ق�صية ،وبعيدة ،يف ق�صة « غرام من نوع غريب»
بحث يف �إ�شكالية التوا�صل بني املر�أة والرجل� ،أو فعل البرت بني هذين املكونني
(اجل�سدين) نظراً الرتفاع املهور ،مما ي�ضطر الرجل لل�سفر �إلى �أندوني�سيا
للزواج ،وما ين� أش� فيما بعد من �أحداث تت�صل بحيثيات جتارة الرقيق ،عالوة
على متثيل لفئة جمتمعية� ،أو عرق ،ولكن ما يهمنا ذلك التمثيل اجلندري،
فالفتاة الأندوني�سية تتحول �إلى �سلعة ،ميكن �أن ت�شرتى باملال ،وهي من جهة
�أخرى متثل فعل توا�صل �آخر �أو بديل� ،أي خارج ن�سق املجتمع ،ولكن هذا
امل�سعى ال يكتمل ،حيث يقتل الزوج زوجته الأندوني�سية ،ولكنه حقيقة يقتل
�شقيقتها نيابة عنها يف �سياق �ساخر .
وهكذا ن�ستنتج �أن ن�سقا انف�صاليا كامنا ،يحول بني ج�سد املر�أة ،وامتالك
 - 130خليفة هزاع ،وجوه مت�شابهة� ،ص .83
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الرجل ،وحتى و�إن كان ممتلك ًا ف�إن الروح الأنثوية تبقى ع�صية على االمتالك،
ثمة رف�ض �رشعي وا�ضح ،لفكرة دنا�سة اجل�سد الأنثوي� ،أو �شيئيته ،ولهذا جتعل
منه املر�أة مقام ًا بعيداً ،تعزله عن الرجل وتنفيه من حدوده� ،أنه ج�سد مقد�س،
ولكنه م�ؤطر يف �سياق منظور املر�أة ،وهذا على العك�س من منظور الرجل،
واملجتمع الذي ي�سقطه ،ويحوله �إلى متعة ،طارئة� ،أو متاع ،ومن هذا املنطلق
ت�شكل الن�سق عرب عنا�رص ومقوالت ،وخطاب �أنثوي نه�ضت به جمموعة من
الكاتبات ،ف�ضال عن ق�ص�ص مبنظور ذكوري تنازعت جمتمعة فهم اجل�سد
الأنثوي ،وتكوين املر�أة ،و�سلب قيمتها ،وحتويلها �إلى تابع نظراً مل�ؤ�س�سة
جمتمعية تتواط�أ يف دحر القيم الإن�سانية للأنثى بو�صفها تنتمي �إلى العقل ،ال
اجل�سد.

ثالث ًا :متثيالت الزواج ...دحر الذكر
ي�شار �إلى �أن الأن�ساق تعمل مب�سلك تنافذي ،فذلك التعايل الأنثوي القائم
على عزل اجل�سد الأنثوي ،وتقوي�ض القيم الذكورية املقابلة ،ال بد �أن ينتج عن
ذلك انعكا�س على البنية ن�سقية التي تتمثل مب�ؤ�س�سة الزواج ،بو�صفه جت�سيداً
للفعل التوا�صلي بني اجل�سدين الأنثوي والذكوري� ،أو بني الرجل واملر�أة،
وبذلك فثمة ا�ستمرارية يف بيان التنازعات اجلندرية يف عمق م�ؤ�س�سة الزواج،
حيث تنطوي معظم الأعمال الق�ص�صية على ت�صور �سلبي جتاه هذه امل�ؤ�س�سة،
فغالب ًا ما تتجه التمثيالت نحو الزوج الذي يبدو �ضمن �شبكة من التمثيالت
الناه�ضة على منظورات �أنثوية ،تنه�ض تقاليد الكتابة الأنثوية التي ت�شمل
الكاتبات ،ف�ض ً
ال عن بع�ض الكتاب القطريني ،فثمة نظرة مت�شابهة للنظرة
من حيث م�ؤ�س�سة الزواج ،ب�أنه قيمة غري متكافئة ،ولهذا جند نقداً وا�ضح ًا
لهذه امل�ؤ�س�سة ،ولعل �أبرز ملمح ما جنده يف جمموعة �أحمد عبد امللك « نوافذ
على �رشفة الروح» التي تُربز مدى فقدان االن�سجام بني الزوجني ،فحينا تبدو
املر�أة غارقة يف التمثيل ال�سلبي ،من منظور ذكوري خال�ص ،وحين ًا يكون هذا
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الأمور منوط ًا بالرجل ،ولكن بقدر �أقل ،وهذا على النقي�ض من الق�ص�ص الآتية
من لدن الكاتبات اللواتي يتكئن على منظور �سلبي مطلق للرجل ،وتعامله مع
م�ؤ�س�سة الزواج ،وهنا نرى �أن الرجل غالب ًا ما يخ�ضع لتمثيالت منها الفردية،
والأنانية ،وهذا مما ينطوي على ت�صوير ،وعالقة �إدانة للذكورة التي ت�صور
يف تكرار و�إل�صاق �صفات منها :فعل اخليانة ،وبرودة امل�شاعر ،واال�ستغالل،
والطي�ش ،والأنانية ،فالرجل منوذج للزوج غري املتفهم ،الذي ي�سعى �إلى
البحث عن ذاته ،ولذاته اخلا�صة ،ولكن دون تقدي�س لقيمة احلياة الزوجية،
ولهذا ال بد من دحره .ولعل قراءة ذات منحى بياين ،ميكن ت�شي بتعاظم هذا
ال�ش�أن الذي ي�ستهلك بع�ض الأعمال مما ي�شي ب�أزمة عميقة ،وهنا ميكن �أن
نحيل ب�شكل وا�ضح �إلى جمموعة �أحمد عبد امللك املتذبذبة بني �إدانة الزوج،
�أو الزوجة ،يف حني �أن ح�صة العو�ضي ،وهدى النعيمي ،وب�رشى نا�رص
واقعات يف ر�سم منوذج ال�ضحية الأنثوي ،وت�ضخيم القيم ال�سلبية للذكورة،
�أما نوره ال �سعد فقد �أقامت حماكمة �شديدة الق�سوة للرجل ،يف حني �أن جمال
فايز يتخذ موقف ًا �إلى حد ما حمايد جتاه هذا املو�ضوع.
تتبدى قيمة الن�سق االجتماعي للم�ؤ�س�سة الزوجية يف ق�ص�ص �أحمد عبد
امللك عرب ما ميار�سه الكاتب من ح�ضور ،فهو يتمدد يف ن�صو�صه �أو ق�ص�صه
الق�صرية �أو عرب نوافذه يف الزمان ،واملكان ،وتكاد تكون املجموعة ن�ص ًا �رسدي ًا
واحداً ،ولكن عرب �إيقاعات خمتلفة ،وذلك من حيث امل�ضامني على م�ستوى
املجموعة ،حيث جند �أن الكاتب بدا حم�صوراً يف �سياق العالقة الزوجية،
و�إ�شكاليات املجتمع التي ت�شغل الكاتب ،ولكننا هنا ال ننظر �إلى هذه
املجموعة مبعزل عن الن�سق اخلطابي ملجمل الأعمال الق�ص�صية� ،إمنا بالنظر
�إلى موقع هذا العمل الذي يتقاطع ،ويربز بو�صفه ت�شكي ً
ال لبيان قيمة ن�سق
مهيمن على معظم املجموعات الق�ص�صية ،ونعني م�ؤ�س�سة الأ�رسة (الزواج)،
وذلك الفعل املتوتر للعالقة بني مكونيه الزوج والزوجة ،وهو مما يوحي مبدى
ه�شا�شة الفعل التوا�صلي بني الرجل واملر�أة ،ولنكن �أكرث و�ضوح ًا بني الزوج
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والزوجة ،فالإ�شكالية تكمن بتلك التوترات التي تنبثق من التبعية الواقعة على
املر�أة ،وهذا ما يت�صل ح�سب الدرا�سات الن�سوية بفكرة التعبية االقت�صادية،
فيعود بنا �إلى تلك العالقة اجلن�سانية ،فالقيمة املنوطة بتطور �شخ�صية املر�أة
يعني بكل و�ضوح جن�سانية �أقل .131فمجموعة �أحمد عبد امللك التي يبلغ
عددها ( )92نافذة� ،أو ن�ص ًا ،تكاد تهيمن عليها ثيمة واحدة ،وتتمثل مب�ؤ�س�سة
الزواج التي تبدو كم�ساحة ،يطل عليها الكاتب من عدة نوافذ ،وبني ثنايا هذا
احل�ضور املزدحم ،جند فعل القطيعة للح�ؤول دون التوا�صل بني الرجل واملر�أة،
نظراً لظروف اجتماعية ،واقت�صادية ،وهو ما يعني �أن هنالك �أزمة تتعلق بالقيم
الطبقية يف املجتمع ،ولكنها تبدو �إلى حد ما مبطنة ،ف�ض ً
ال عن �إ�شكالية ثقافية
تت�صل بالفهم الثقايف لكال املكونني ،ولهذا ميار�س عبدامللك ذلك االنفالت
من حتديد الأطر املكانية عرب طم�سها ،وتعميمها كما ناق�شنا يف حمور �سابق.
ثمة فعل تعارف غري مكتمل بني الرجل واملر�أة يف كثري من الأحيان ،وهذا
يعد بدي ً
ال لقيود التوا�صل الفيزيائي» الطبيعي» بني
يتحقق عرب الهاتف ،الذي ّ
الرجل واملر�أة نظراً لظروف املجتمع الذي يت�سم باملحافظة ،كما يف نافذة
رقم ( .)2ومما يالحظ على �شخ�صيات ق�ص�ص �أحمد عبد امللك الن�سوية �أن
معظمها ينتمي �إلى �أوا�سط العمر� ،أي بني الأربعني واخلم�سني �سواء �أكانوا
ذكوراً �أم �إناث ًا ،وهنا ن�ست�شعر قيمة البعد الزمني ،وحيوية اجل�سد يف تكوين
ن�سق تفاعلي بني املر�أة �أو الرجل ،بيد �أن متثيل املر�أة يتخذ طابع ًا مركب ًا ،كونها
حماطة بقيود ثقافية على عك�س الرجل ،فهي �أ�سرية املنزل ،وهي القا�رصة
اقت�صادي ًا ،واملختلفة جن�سي ًا  -ح�سب التقاليد الكال�سيكية للخطابات الذكورية
ال�شائعة -وهي بالإ�ضافة �إلى كل ما �سبق ،خا�ضعة لهيمنة الزمن الذي يدحر
الأنوثة ،وهذا ما يعني من وجهة نظر بيل هوك�س»�أنظمة مت�شابكة للهيمنة»
 ،132وينت�رش ذلك منط متكرر يف عدد من الق�ص�ص ،ففي ق�صة رقم ( )3جند
 - 131انظر مقالة غيلمان ،كوملار وبارتكوفي�سكي ،النظرية الن�سوية� ،ص .141
 - 132انظر كوملار وبارتكوفي�سكي ،املرجع ال�سابق� ،ص .92
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ت�صويراً للمر�أة ال�سلبية النكدية ،واملت�سلطة ،وهي �صورة منطية ،تكاد تتكرر يف
كثري من ق�ص�ص �أحمد عبد امللك ،فهنالك ال�صورة الكاريكاتورية كتلك التي
تتجلى يف ق�صة الرجل الذي ي�سافر مع زوجته للخارج حيث يتحول من دور
الزوج �إلى حامل للأكيا�س يف �شوارع لندن .ولبيان ه�شا�شة هذه امل�ؤ�س�سة،
ال بد من توزيع امل�س�ؤولية ،والأدوار التي تبنى يف بع�ض الأحيان على جانب
�سلبي ،يتعلق بالرجل الذي يبدو �سكرياً ماجن ًا متخلي ًا عن واجباته كزوج ،وهو
ما ينت�رش بو�صفه �صورة منطية للرجل يف العديد من الق�ص�ص ،وال �سيما حني
يكون زوج ًا ،يف حني تتبدى املر�أة ب�صورتها ،املكلومة ،واملهزومة (منوذج
ال�ضحية) ،ومع هذا التق�سيم من حيث التخفف من امل�س�ؤولية التي توزع على
كليهما� ،أي الرجل واملر�أة ،يبقى الن�سق قائم ًا الزدواجية التمثيل ال�سلبي يف
ق�ص�ص �أحمد عبد امللك.
ومن التمثيالت ال�سلبية للزواج (م�ؤ�س�سته) فما نطالعه من م�سلك الزوجة
التي حتا�رص زوجها ملنعه من ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي حيث
تعد �أداة �أو مقدمة للخيانة� ،أو لتجاوز احل�ضور الأنثوي ال�رشعي (الزوجة)،
ّ
فالوات�س اب ،وان�ستغرام ،وغريها �أدوات تنتمي لعوامل طارئة ،ولكن املر�أة
تتحول فيما بعد للممار�سة عينها ،وهذا مما يعني �أن هنالك فجوة ،و�أزمة،
فالزوج ،متحول ،ومتغري بفعل الزمن ،بيد �أن التحول حقيقة يتحقق يف
م�سلك املر�أة ،وهنا بيان حول م�ؤ�س�سة زواج معطوبة ،والإثم يتقا�سمه كل
من الرجل واملر�أة ،فالزواج يتحول �إلى ن�سق يومي ،م�ألوف ،ال يبعث على
�أية ن�شوة� ،أو قيمة ،كما يف كثري ق�ص�ص �أحمد عبد امللك التي تعالج كافة
م�ستويات املجتمع ،و�أزمته ،كالزيجات املتعددة ،والعنو�سة� ،أو الطالق ،كما
الربود اجلن�سي ،والعقم ،وفقدان التكاف�ؤ الثقايف ،واخليانة الزوجية ،ونلمح
�إ�رصاراً على �صورة الزوج الذي يتخلى عن بيته ،وتقدمي عمله ،ودرا�سته،
وغري ذلك على املر�أة ،يف حني ت�صور املر�أة ال�رشقية ،ب�أنها املغلوبة على �أمرها،
بالتوازي مع ال�صورة النمطية بو�صفها ثرثارة ،نكدية� ،أو حتى التافهة املن�شغلة
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بج�سدها ،وجمالها ،وغري ذلك ،وهنا ال بد �أن ن�شري �إلى تلك العالقات التي
تتخذ طابع ًا نفعي ًا ،ف�ض ً
ال عن �سمات عدم توفر �آلية احلوار ،والتفهم ،وبني ثنايا
هذا الربود تن�ش�أ العالقات املتعددة (غري ال�رشعية)� ،أو حتى بع�ض العالقات
املحرمة ،مما يعني وجود خلل بنيو ي عميق يطال هذه امل�ؤ�س�سة كما تت�ضح يف
جممل ق�ص�ص �أحمد عبد امللك.
�إن تكوين الأ�رسة يف بع�ض املجموعات الق�ص�صية يبدو مفككا ،ه�ش ًا،
يقو�ض حيث جند �أن الكثري من الق�ص�ص تبدو وقد
و�رسعان ما يزل � ،أو ّ
احتفت بالطالق ،فهنالك العديد من الن�ساء اللواتي ،يع�شن مع �أوالدهن نظراً
لتخلي الرجل عن دوره ،ولهذا تبدو املر�أة �أ�سرية املنزل ،فاملنزل منوط بها،
وبذلك فهي تنتمي �إلى الدرجة الأدنى يف التنظيم االجتماعي الثقايف ،وهذا
يعزز عرب الت�أكيد على الوظيفية البيولوجية� ،أي الإجناب ،133ورمبا ي�شي مبدى
التحوالت املجتمعية على �إ�ضعاف هذه امل�ؤ�س�سة التي رمبا كانت �أكرث متا�سكا
قبل الرثوة النفطية ،والرخاء االقت�صادي ،فجريان املال قد �أ�سهم بفكفكة
الرجل من مهامه الأ�رسية ،وحتلله منها ،كما تتفق معظم الق�ص�ص ،ف�ض ً
ال عن
�أن الرجل قد انقاد ملتطلبات ،و�إيقاع الع�رص ،للبحث عن �أناه ،وبناء �أ�سطورته
اخلا�صة تارك ًا زوجته و�أوالده لي�سافر للدرا�سة� ،أو رمبا يق�ضي وقته باللهو،
واملتعة نتيجة توفر املال ،يف حني �أن املر�أة تبقى وفية لهذه الأ�رسة ،وهناك نلمح
مبالغة بهذا ال�ش�أن حيث ت�ضطلع الق�صة القطرية بتعرية املجتمع ،وموقفه من
املر�أة التي تنتهك ،وتقمع ،يف عامل ذكوري كما ميثله الزوج ،وكذلك الأب
الذي ال يخرج من هذه الدائرة حيث يخ�ضع هو الآخر لت�صورات ت�صفه ب�أنه
املنفذ لتقاليد املجتمع ،فهو من يقوم بتزويج الفتاة لأول من يطرق الباب،
وهذا ن�سق اجتماعي تقليدي �سعت الكاتبات القطريات �إلى هدمه ،وتعريته،
ولعل املنظور الكمي لهذا الن�سق املت�أزم الذي ينطوي عليه الزواج ،عرب الإدانة
الوا�ضحة للذكر والتي تبدو �شديدة الو�ضوح والت�أثري ،وهنا نعود مرة �أخرى
 - 133انظر املرجع ال�سابق� ،ص .202
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للبحث عما هو خارج املمار�سة نحو التطلع �إلى �سياقات الع�رص ،ف�ضال عن
هيمنة التفكري التقليدي ،والقبلي الذي �شاع لدى هذه املجتمعات.
يف ق�ص�ص نوره ال �سعد تتبدى ال�صورة ال�سلبية مل�ؤ�س�سة الزواج بو�صفها
منطا �أو ا�ستكما ًال لإ�شكالية اجل�سد ،ولهذا جند �أن هنالك الكثري من العالقات
غري املكتملة ،واملبتورة بني الرجل واملر�أة يف م�ؤ�س�سة الزواج ،وهذا ما
نتلم�سه يف بع�ض ق�ص�ص جمال فايز ورغم كونها تبدو �ضئيلة احل�ضور على
امل�ستوى الكمي �إال �أنها حا�رضة داللي ًا من حيث الإ�شارة �رسيع ًا �إلى عملية
نقد ،و�إفال�س م�ؤ�س�سة الزواج ،فعلى الرغم من ذلك التفا�ؤل الذي يحيط ق�صة
« ح�صاد ال�سنوات العجاف» 134بني زوجني مطلقني ،حيث ي�ستعاد الدفء
بعد مكاملة هاتفية م�ضمونها تقدم عري�س البنتهما ،وما طر أ� خالل املكاملة من
اال�ستعذاب ل�صوت الزوجة بعد �سنوات الهجر ،بيد �أن طبيعة العالقة مبتورة،
فهي غري قائمة على التوا�صل يف الأ�صل ،نظراً لربوز الطالق كن�سق واقعي.
وهكذا تبقى املر�أة �أو « الزوجة» خا�ضعة لهذا الت�صوير الذكوري من قبل
بع�ض الكتاب حيث يجعل منها جمال فايز على �سبيل املثال ظ ً
ال للزوج،
حتا�رصه ،يف كل مكان� ،سواء باالت�صاالت املتكررة� ،أو باال�ستف�سار عن مكان
وجوده ،كما يف ق�صة «�أكرث من الظل» ،135فالزوج حمرج بعد �أن قامت زوجته
باالت�صال مبديره ،للت�أكد من �أن زوجها يف العمل .وتتجلى ال�سمة املائزة لهذا
الن�سق بفقدان القيمة التوا�صلية ،ف�ضال عن افتقاد الإطار املتوازن ،وال�صحي
للعالقة الزوجية التي تظهر باعتبارها م�ؤ�س�سة ي�شوبها الكثري من امل�شاكل،
والقلق ،فالزوجة نتاج املجتمع احلديث؛ لذلك جند �أن الرجل يف �إحدى
الق�ص�ص يتناول فطوره يف ال�رشكة ،لأن زوجته ت�ستيقظ مت�أخرة ،وهنا نلمح
تعري�ضا باملر�أة ،وال �سيما يف �سياق حتوالت املجتمع ،و�أن�ساق احلداثة كما
يف ق�صة « �أرواح البيوت» .136وعلى ما يبدو ف�إن كال من املر�أة والرجل ال
 - 134انظر جمال فايز ،عندما يبت�سم احلزن ،ط ،2الدوحة ،مطابع قطر الوطنية� ،2012 ،ص .19
 - 135جمال فايز ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .29
 - 136انظر جمال فايز ،الرحيل وامليالد ،مطابع قطر الوطنية ،ط  ،3الدوحة� ،2012 ،ص .50
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ميتلكان ذلك االن�سجام يف ظل الن�سق الزوجي ،فحني تتخذ الكتابة �صورة
الذكورة ،و�صوتها تتحول املر�أة �إلى حالة منطية ،ففي ق�صة «قطعة �سكر» نقع
على حتوالت م�ؤ�س�سة الزواج حيث كان الزوجان ي�سريان متقاربني يف بداية
الزواج ،ولكن بعد �سنوات من الزواج برزت فجوة� ،أو هوة عميقة بينهما،
فاحلوار غري مكتمل ،فالزوج يقر�أ ،والزوجة ت�شاهد التلفاز ،ولي�س هنالك من
اتفاق حتى حول فحوى اخلرب ،وبعد �سنوات طر�أ �أمر ما ،فتوقف الزوج عن
ال�سري وراء زوجته لأول مرة؛ لأنه �شاهد قطعة �سكر يف طول قامة الب�رش مل�ساء
بي�ضاء �ألذ من طعم ال�سكر .137
هذا الن�سق املعطوب للم�ؤ�س�سة الزوجية يربز يف الكثري من ق�ص�ص ح�صة
العو�ضي ،وهدى النعيمي ،وب�رشى نا�رص ،ونوره ال �سعد ،بالإ�ضافة رمبا �إلى
�أعمال ق�ص�صية لكاتبات �أخريات مل يدخلن جمال الدرا�سة ،وهذا ما يحتاج �إلى
مو�سع من �أجل التو�صل �إلى هذه النتيجة واالطمئنان لها ،من منطلق
بحث ّ
�أن هذا الن�سق يتخذ تنويعات تبع ًا للمنظور ،ف�إذا ما م�ضينا بتتبعه ،ف�إننا �سوف
ن�ستغرق الدرا�سة برمتها ،بل رمبا نحتاج �إلى درا�سات كثرية لتناول العديد من
اجلوانب ،ولكن �آثرنا االقت�صار على هذه النماذج يف التعبري عن �أزمة الت�صوير
الذكوري ،على اعتبار �أن ن�سق اجل�سد الأنثوي ،وتعاليه مما يدخل يف هذا
املجال ،وال حاجة بنا ال�ستعادة هذا الن�سق عرب التمثيالت الذكورية ،وم�ؤ�س�سة
الزواج.

رابع ًا :حرية العوملة ...احلداثة...
ين�ص الدار�سون على �أن كل عمل تخييلي ينطوي على ر�ؤية ما� ،أو وجهة
امل�شخ�ص ،138والق�صة القطرية
نظر تت�أ�س�س على العالقة بني ال�سارد والعامل
ّ
حتتكم �إلى موقف ال�سارد ،ور�ؤيته لهذا العامل الذي يبدو دينامي ًا ،ال يخ�ضع
لل�سكون ،فثمة دوم ًا فعل للأمام ،تطور ،وفعل حتديث م�ستمر ،وهو ن�سق
 - 137انظر جمال فايز ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .55
 - 138انظر تودوروف ،مفاهيم �رسدية� ،ص .129
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بات ي�سم كافة جوانب حياتنا التي تقاوم املنجز ،نحو ما هو غري متعني� ،أو
حديث يتجاوز ما كان ،وهذا ي�ضعنا �أمام ت�سا�ؤالت ومواقف جتاه هذا امل�سلك
املجتمعي ،وال �سيما عربي ًا .مما ال �شك فيه ب�أن املجتمعات العربية ،تعاين من
�أزمة على م�ستوى احلداثة ح�سب التو�صيف املفهومي� ،أو كيفية التعامل مع
تداعيات احلداثة وما بعدها ،عالوة على بروز العوملة واملدينية ،وتخللها احلياة
املعا�رصة ،فاملجتمعات العربية ا�صطدمت باحلداثة ،ومل تخ�ضع لن�سق التطور
الذي �أف�ضى لها� ،إمنا واجهتها ،باعتبارها مرحلة حتمية ال بد من عبورها،
ولهذا ف�إن �أبرز جتلياتها ،ونعني العوملة بتكونها ،و�أ�شكالها ،ومفرزاتها
�أحدثت خ�ضة عميقة يف املجتمعات العربية التي كانت لقرون طويلة �أ�سرية
�أن�ساق رعوية ،ال وجود فيها ،ملفاهيم تت�صل ،مبفاهيم الدولة ،وامل�ؤ�س�سة،
ولهذا ن�ش�أ ن�سق يتمثل باملوقف القلق من احلداثة ،ولعل فكرة احلداثة ،وما
بعدها تنطوي على م�شكل فل�سفي عميق ،فكال امل�صطلحني يحيالن �إلى
ن�سق واحد مت�صل ببع�ضه ،فاحلداثة القائمة على تفعيل قيم العقل ،والتغيري،
ون�ض املوروث بد�أت تتخذ منحى �آخر ،وهو ما ميكن �أن يطلق عليه ما بعد
احلداثة ،فريى هابرما�س �أن الثانية « �صيغة جديدة ملفهوم قدمي (احلداثة)،
و�أن ما بعد احلداثة حماولة لإثراء مرحلة احلداثة ذاتها ،و�إمتام م�رشوعها حتى
النهاية ،139وكي نتمكن من مفهوم ما بعد احلداثة ،وجتليات العوملة ،و�أثرها يف
ت�شكيل موقفنا منه ،ف�إننا ن�ستعني بتعريف �سيمون مالبا�س الذي يقرتب فيه من
تو�صيف �إ�شكالية احلداثة ،وما بعدها على الثقافة العربية حيث يقول »:ب�أنها
ثقافة خرجت عن م�سارها نتيجة قيام الر�أ�سمالية بطم�س تقاليد املجتمعات
يف �أنحاء العامل كافة  140.ومن هنا بالتحديد �أناق�ش مدى ما حتتمله احلداثة من
ت�صورات� ،أو وجهات نظر جتاه مو�ضوع ما ،ال ميكن �إال �أن نتعامل معه من
 - 139انظر علي وطفة ،مقاربات يف مفهومي احلداثة وما بعد احلداثة على الرابط الآتيhttp:// :
www.aljabriabed.net/n43_08watfa.htm
 - 140انظر �سيمون مالبا�س ،ما بعد احلداثة ،ترجمة با�سل امل�سامله ،ط ،1دم�شق ،دار التكوين،2011 ،
�ص .15
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منطلق الواقع ،فاحلداثة حتمية ،وال جمال لالنفكاك منها ،ولهذا فهي حتمل
معها الكثري من التبعات ،ولكن كيف يتحقق ذلك؟ لعل الإجابة تكمن يف
تلك النظرة التي �ضمنها الناقد الربيطاين تريي �إيغلتون حني نظر للحداثة على
�أنها مرحلة بزغت حني �أدرك الإن�سان �أن هنالك طبعات كثرية مت�ضاربة من
احلياة احل�سنة ،141ولعل الرثاء املادي ،والوفرة التي نتجت بفعل النفط والغاز،
قد جعل املجتمع القطري مالم�س ًا ملعنى وجود ن�سخ كثرية من احلياة احل�سنة،
وهذا يعني جما ًال مفتوح ًا للتعاطي مع �أ�شياء احلداثة التي تنطوي على الكثري من
الإ�شكاليات التي تت�صل باملعطى الثقايف ،فاحلداثة كما يرى دوركهامي حالة
من االغرتاب.142
لقد �شهدت قطر يف مطلع الألفية الثالثة �أبرز جتليات احلداثة ،وما تبعها،
ويبدو هذا الأمر م�ألوف ًا ،ومربراً ،وحتديداً من حيث حتوالت طالت بنية
املدينة ،والتعليم ،والريا�ضة ،واالقت�صاد ،والثقافة ،فانت�شار الهواتف النقالة،
واالنرتنت ،ومواقع التوا�صل االجتماعي قد اجتاحت العامل برمته ،ال دولة
قطر فح�سب ،فالعوملة ت�شكلت يف بع�ض اجلغرافيات نتيجة حتول حتمي،
قادت له عدد من الظروف احل�ضارية كما يف العديد من الدول الغربية،
وغريها من الدول التي تتفوق ح�ضاري ًا ،وتقني ًا ،ولكن الو�ضع يف قطر كما يف
�سائر الدول العربية يبقى خمتلف ًا ،مع ت�أكيد �أهمية االختالف والتباين الت�أريخي
بني الدول العربية ذاتها ،ولذلك فقد اتخذت احلداثة وتبعاتها منحى �آخر
يف العامل العربي ،حيث واجه املجتمع هذه املوجة من قيم احلداثة بالتوازي
مع عملية حتديث بنى املجتمع التحتية التي تت�أ�س�س على الرتكيز على التعليم،
وت�أ�سي�س بنى حتتية ،وحتوالت على م�ستوى املعمار ،ووجه املدينة ،بالتجاور
مع انفتاح املجتمع على �أعراق �أخرى ،وفدت بهدف العمل ،عالوة على
عملية التحديث ،والتطوير يف م�سالك جمتمعية مركزية من حيث التبدل يف
 - 141انظر تريي �إيغلتون� ،أوهام ما بعد احلداثة ،ترجمة ثائر ديب ،ط ،1دم�شق ،دار احلوار� ،ص .144
�إنغليز� ،سو�سيولوجيا الثقافة� ،ص .53
142
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العالقات ،كما برزت �إ�شكاليات تتعلق بالزواج ،ومفهوم الأ�رسة ،وحرية
املر�أة ،واالختالط ،والهيمنة اللغوية ،والتبعية الثقافية ،والتغريب ،وغري ذلك،
وهنا البد من �أن الأزمة قد �أحدثت حالة ارتباك ،فنحن جند �أن العديد من
املجتمعات قد عاي�شت هذه التحوالت بفعل احلداثة ،والتطور ،وانتهت من
بع�ض هذه الإ�شكاليات ،لتواجه فيما بعد التحوالت الرقمية ،والعوملة ب�أ�شد
�أ�شكالها �صخب ًا ،وعنف ًا ،بيد �أن املجتمع القطري قد عاي�ش هذه الأزمة ب�شكل
متواز� ،أو متزامن مع فعل اال�ستقبال ،واملمار�سة ،وهذا من �ش�أنه �أن يف�ضي
تعد
الكثري من الإ�شكاليات ،وال�صدمات التي عربت عنها الق�صة القطرية التي ّ
وثيقة� ،أو خطاب ًا لتمثيل املجتمع مع الكثري من القلق ،وذلك عرب �أن�ساق ظاهرة
�أو كامنة.
ال جرم �أن جمال فايز يبدو من �أ�شد الكتاب عناية بهذا املو�ضوع عرب
ق�ص�صه التي تنزع �إلى م�ساءلة احلداثة ،وحماولة تقوي�ض قيمها ،والتعري�ض بها،
ب�شكل جلي .وهنا تنه�ض جتربة القا�ص القطري جمال فايز على موقف جديل
من (مركزية التحول) كما جت�سده حداثة النموذج الغربي .ويف مقاربتنا هذه
«الرحيل وامليالد» ،للبحث يف ال ّتعالق ال ّنا�شئ بني امل�ضامني� ،أو
نخترب جمموعة ّ
احلموالت الفكرية فيما يتعلق باحلداثة ،واندماجها يف بنية ق�ص�صية جديدة.
يواجه املتلقي عند الولوج �إلى ق�ص�ص جمال فايز العتبة الأولى ،ونعني عنوان
املجموعة الذي يت�أ�س�س على ثنائية داللية قوامها الت�ضاد بني ت�شكيلني لغويني،
(الرحيل) تكتنز بتداعيات معاين الغياب ،واملوت واالنتقال واملغادرة،
فكلمة ّ
وهنا ثمة نزعة لإقامة ت�شكيل ذهني يرتكز على حموري املكان وال ّزمان،
فالرحيل هو حالة �إق�صاء عن �شيء م�ألوف ،وم�ستقر ،يف حني تقف الكلمة
ّ
الثانية مبدلول �إيجابي �إلى حد ما ،فكلمة (امليالد) مثبتة الداللة نحو �إيقاع
ال ّت�شكل الأويل ،وانبعاث احلياة وال ّتجدد ،وهنا تنبثق بع�ض الأ�سئلة التي تتبادر
�إلى الذهن ،ومنها :هل كان الرحيل متهيداً النبعاث جديد؟ �أم �أن الن�ص يراوغ
القارئ �إلى معاين م�ؤجلة؟ وهل جاءت الق�ص�ص رثا ًء اغرتابي ًا لكينونة �ألفها
75

�صاحب الرحيل وامليالد ،ويتوق للعودة �إليها؟
يالحظ يف معظم الق�ص�ص ذلك النزوع الوا�ضح �إلى خطاب ُم�ضمر،
ّ
ومبطن ،بالتجاور مع �سمات منها ال ّتكثيف واالختزال على م�ستوى
البنية الق�ص�صية ،بال ّتوازي مع لغة ُمتق�شفة حتمل كثرياً من ال ّتجريد ،ولكن
بحموالت داللية مفرطة .فالقا�ص يف جمموعته ينطلق من مواقف تبدو
ُمعلنة جتاه املظاهر التي تطال البنية ال ّثقافية ملنطقة اخلليج العربي ،وهنا نلج
�إلى �أولى مالمح ال ّت�شكيل ،ويتمثل بته�شيم البينة الق�ص�صية الكال�سيكية ،وال
ال�شخ�صية ،واملكان وال ّزمان ،فالق�ص�ص تخلو من �أ�سماء
�سيما على �صعيد بناء ّ
لل�شخ�صيات املحورية ،ف�ض ً
ال عن ال ّتخفف من م�ستويات البناء املبا�رش
الأعالم ّ
لل�شخ�صيات من حيث البيانات املر�سلة للمتلقي ،فالكاتب يختزل �شخ�صياته
ّ
بتقدمي جمتز�أ ،ومبت�رس ،ليم�ضي فيما بعد �إلى و�ضعها يف منطقة احلدث ،وهو
ن�سق حداثي يتجلى بنزع القيم ،والتعريفات ال�شخ�صية ،واخل�صائ�ص عن
الوجود الب�رشي� ،إنه تعومي للكائن ،وهذا يت�صل مبفاهيم بد�أت مع احلداثة،
ولكنها ا�ستمرت مع ما بعد احلداثة ،وهذا يت�ضح عرب تداعيات بيئة الق�صة
املنفتحة داللي ًا عرب م�ؤ�رشات ثقافية مق ّنعة ،فالكاتب ال يخربنا عن املنطقة التي
تدور فيها �أحداث الق�صة ،فال نعرث على �أ�سماء املدن� ،أو الدول� ،أو حتى
ال�شوارع ،والأحياء ،فهل يعني ذلك اغرتاب حداثي ،ومديني ،وهنا نرى
ال�شخ�صيات والأمكنة غائبة
�سمة �أ�سلوبية تنت�رش يف املتون ال ّن�صية ،ف�أ�سماء ّ
كما بينا ذلك يف حمور �سابق ،ولعل هذا امل�سلك �أقرب ما يكون �إلى ال ّتكوين
الق�ص�صي احلداثي ،فثمة نزعة وا�ضحة �إلى تقوي�ض البنية التقليدية ،وفكفكة
مت�شظية ،و�إلى حد ما غام�ضة ،ومع ذلك؛ ف�إن جمال فايز
عنا�رصها ،وجعلها
ّ
ي�ضع لنا الفتات� ،أو لنقل عالمات ذات تكوين داليل بهدف م�ساعدة املتلقي
يف ك�شف املعاين ،فالن�ص عبارة عن �شفرات ثقافية ،وبنى رمزية مرتاكمة.
يف ق�صة « وما تبقى من �شظايا املحار» 143نواجه �شخ�صية جمهولة اال�سم،
 - 143جمال فايز ،الرحيل وامليالد� ،ص .5
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تتمو�ضع على �شاطئ املدينة التي جنهل ا�سمها ،غري �أن بيانات ال�شخ�صية،
وحيز الق�صة ،ي�شيان ب�إ�شارات �إلى ال ّتحوالت التي تطال اخلليج العربي جراء
ال�صناعية
ال ّتحديث الغربي ،وهجمته ،فاملكان يخ�ضع ملفردات العوملة ،والبنى ّ
التي ته�شم املوروثات والبنى ال ّثقافية املحلية ...فال�شخ�صية الق�ص�صية ترتدي
الوزار الأ�صفر ،وفانيلة بالية ،ينهم مبوال ما ،وهنا تُ�ضاء الق�صة داللي ًا حيث
نقر�أ احتفاء بالقيم املهددة بالتال�شي ،ومنها حرفة الغو�ص ،و�أغانيه التي
�أ�صبحت غري م�سموعة جراء �أ�صوات الآالت الرافعة وال�شاحنات ،مما يعني
رحيل قيم الأ�صالة ،وميالد قيم احلداثة ب�ضجيجها ،وهذا ما ت�ؤكده الق�صة
فالرافعة تزيل
من خالل ت�سل�سل الأحداث التي تبدو فيها ّ
ال�شخ�صية �شاهداًّ ،
ال�شاطئ ،وتتجه بها نحو الغرب ،وهنا بنية داللية رمزية
الغوا�ص عن ّ
�سفينة ّ
للتوجهات التي تطال ع�رصنا ،و�سعيه للحاق بقيم الغرب ،فاملدينة ،و�شاطئها
�أ�صبحا خا�ضعني لعملية جتميل عرب �إزالة رموز الرتاث ،وقيمه ،يف حني �أن
بالرحيل ،ولهذا نراه يف نهاية الق�صة يتوجه �إلى
ّ
الغوا�ص يتخذ موقف ًا متظهر ّ
الراف�ضة مليالد احلداثة القادمة
فالرحيل يج�سد القيم ّ
البحر حيث يبتلعه اليمّ ،
عرب ّ
الطائرات التي تلج الغيم ،فال ينزل املطر حتى بعد �أن ت�ؤدى �صالة
اال�ستق�ساء حيث جاء « :بعد االنتهاء من جتميل �شاطئ املدينة ،جاءت �شاحنات
�أكرب ،وبد�أت الرافعات ،برفع ال�سفن اخل�شبية ،املوجودة على طول ال�ساحل،
و�أخذها ملكان بعيد يف اجتاه الغرب« 144.
و�ضمن هذا املوقف ال�صرّ يح من احلداثة ،وتداعياتها ،مت�ضي معظم الق�ص�ص
ال�ساعية �إلى
على �سو ّية واحدة من التوظيف
اجللي للق�صة ببنيتها احلداثية ّ
ّ
�إفراغ العنا�رص الق�ص�صية ،وحتييد ت�أثريها يف خلق ق�صة باملعنى الكال�سيكي،
وهذا ما نعرث عليه مث ً
ال يف ق�صة «دويبات الباب اخل�شبي» ،145فرف�ض بيع
الرغم من
البيت القدمي كما تنه�ض بها �شخ�صية حمورية ،ونعني (الأب) على ّ
 - 144امل�صدر ال�سابق� ،ص .7
 - 145امل�صدر نف�سه� ،ص .9
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مطالبات �أوالده الذي ميثلون مظهر ال ّتحديث ،وال ّتغيري ،وبعد مرور ع�رشات
ال�سنني ي�أتي الأبناء ،ويقومون ّ
بالطرق على الباب الذي مل ...ولن يفتح ،ومع
ّ
ذلك فقد �أحدثوا فيه فتحة كبرية جراء ت�آكل الباب ،وهنا نلمح حتمية ال ّزمن،
ال�سلبية.
وانحيازه للقيم ّ
ومما يالحظ على الق�ص�ص التي ي�صوغها جمال فايز متكنه من م�ساءلة قيم
احلداثة من خالل �إتيانه على معاجلة موقفه منها على �أكرث من م�ستوى ،فهو
ال�سيا�سية والإن�سانية واالجتماعية وال ّثقافية على حد
يبحث يف ال ّتكوينات ّ
�سواء .يف ق�صة «يوم العيد» 146نواجه رج ً
ال مي�ضي ل�صالة العيد وحده ،ويتناول
الداليل حل�ضور �شجرة ال ّنخل
الطعام مب�شاركة اخلادم ،وهنا يتبدى ال ّتكوين ّ
التي يرعاها منذ �أن غر�سها جده ،ف�ض ً
ال عن �رشائه احللويات والأطعمة لأبنائه،
كما كان يفعل �سابق ًا ،ولكن غياب الأوالد يبدو �ضمني ًا ،بينما داللي ًا ف�إنه يعني
غياب� ،أو رحيل القيم الإيجابية مقابل حلول قيم احلداثة التي انتهكت القيم
الأ�صيلة ،وهذا ما نعرث عليه �أي�ض ًا يف ق�صة «قرابني مياه البحر» 147التي تنتهج
ال ّنهج ذاته يف نقد الواقع ال�سيا�سي ،وارحتال القيم احلقيقية ،وا�ستحداث قيم
فال�صقر ال ينبت ري�شه ،ويرف�ض �أن ي�أكل من الأر�ض كبقية الطيور
زائفةّ ،
املهاجرة لوطنه ،وهنا �إ�شارة �إلى رف�ض هذا ال ّتحول واال�ست�سالم للقيم
امل�ستحدثة.

وهكذا مت�ضي املجموعة �ضمن هذا الن�سق القائم على اال�ستعانة مبعول
الهدم ،واالنتهاك لبينة الق�صة التقليدية ،كي يعيد تكوينها من منظور مغاير،
ال�شكل امل�ضاد ،وهذا ي�أتي بهدف االقت�صا�ص من
�أو لنقل من منظور حداثة ّ
قيم احلداثة التي تغزو املجتمع .فق�صة «وباء الف�ؤاد» 148تقع يف هذا امل�ستوى
ال�سياق ذاته ق�صة
ّ
فال�صالة والدعاء ال ُيقبالن؛ لأن القلوب يعرتيها ال ّنفاق ،ويف ّ
 - 146امل�صدر نف�سه� ،ص .13
 - 147امل�صدر نف�سه� ،ص .21
 - 148جمال فايز ،الرحيل وامليالد� ،ص .29
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« زهرة « التي ت�شيء بعمق االرتباط بالأر�ض ،وحبها الذي يتج�سد ب�شخ�صية
« زهرة» 149التي تبنى �أ�سطوري ًا يف ق�صة حتتمل الكثري من ال ّت�أويل.
ويف ق�صة «�ضجيج ال�صمت» 150نقر أ� حموالت زائدة من البنى الق�ص�صية
ال�شكل العام ملعظم الق�ص�ص ،فالكاتب
داللي ًا ،وهي تكاد �إلى حد ما تخالف ّ
هنا يلج�أ �إلى تعميق �أثر الأحداث وال ّتالعب بال ّزمن عرب اال�سرتجاع وال ّتداعي،
ولكن ذلك ال يعني �أن الق�صة غادرت �سياق ال ّتق�شف الفني ،كونها مازالت
يف مواجهة احلداثة ،وهكذا نتو�صل �إلى �أن موقف جمال فايز من احلداثة،
ورف�ضه ملا يطر أ� من حتوالت تطال بنى املحلية ،والأ�صالة ،وهذا قد جت�سد برد
�شكالين ا�ستل ملواجهته �سيف حداثة ال�شكل الق�ص�صي ،بهدف تقوي�ض حداثة
الأفكار ،فلج�أ �إلى هدم هيكلية الق�صة التقليدية عرب لغة مكثفة ،و�إلى حد ما
�شعرية ،ف�ض ً
ال عن بناء �شخ�صيات مفرغة من البيانات ،مع تعمية وا�ضحة
كلية جمردة،
لالفتات ،ت�سفر عن الإحداثيات اجلغرافية ،التي تتوجها بنية ّ
وتكوينات حداثية تهدف �إلى االقت�صا�ص من احلداثة ،وتداعياتها.
و�إذا ما �رشعنا يف حتليل موقف نوره ال �سعد من احلداثة ،والعوملة ،ف�إننا
�سنجد �أنها تقيم قراءة �شاملة للجغرافيا ،وهوية املكان ،وغربته ،بل انطوائه
على ف�صام ثقايف ،وم�سلكي ،كما يف جمموعتها التي حملت عنوان «بارانويا»
فهي جتعل من قيم حتوالت احلداثة ت�شكي ً
ال متقاطع ًا مع البنية املكانية للدوحة
التي �سبق ،و�أن �أ�رشنا �إلى �سفورها الداليل عرب الت�سمية� ،أو التعيني� ،أو الإحالة
املبا�رشة للمدينة ،وك�أن نوره ال �سعد تقيم حماكمة جتاه تلك التحوالت التي
طر�أت على املدينة ،والإن�سان ،ونعني املجموع الثقايف ،فالنا�س باتوا غري
مباليني ب�أنف�سهم ،وغري معنيني بالتعرف على بع�ضهم بع�ضا ،كما يف ق�صة
«بورترية لفنان عادي» .151ولكننا يف ق�صة «احلياة ال�رسية للفرا�شة» نقر�أ
 - 149امل�صدر ال�سابق� ،ص .37
 - 150امل�صدر نف�سه� ،ص .43
 - 151نوره ال �سعد ،بارانويا� ،ص .82
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تنكي ً
ال لقيم احلداثة ،واملعا�رصة ،وحتديداً ذلك التحول الذي يبدو غري مت�سق
للمدينة التي تتطور مادي ًا ،ولكنها تبقى هائمة بروح ثقافية �أقل خ�صب ًا ،فهي
تتجه يوما بعد يوم نحو قيم �أكرث �شكالنية ،ففي حوار فدوى (املر�أة العربية
املقيمة) مع الرجل الإجنليزي «ماك�س باك�سرت» ،نقر�أ نقداً مبا�رشاً لقيم احلداثة
بتكوينها ال�شمويل ،حيث يو�صف هذا العامل بالهراء الذي ي�شكل املادة
احلقيقية للحياة الع�رصية ،مبا فيها ال�سيا�سة ،وال�صحف ،والإعالنات واحلروب
وحتى احلب.152
املدينة� ،أو «املجتمع املديني» بقيمه اجلديدة ،يتبدى بو�صفه ن�سق ًا زائف ًا،
وما �أ�شكال الرثاء التي يتمتع بها البع�ض �سوى نتاج فعل جتاري م�شوب بقيم ال
�إن�سانية نتيجة جتارة غري قانونية ،غري �أنها تتحول مبرور الزمن �إلى �أ�شكال �أكرث
نعومة ،وتطوراً .يف ق�ص�ص نوره ال �سعد ،هنالك �شبه تعرية لأ�شكال احلداثة
التي ال ت�ستقيم ح�ضاري ًا ،ويف هذا املجال نتتبع ق�صة «�سرية حياة» التي تتناول
ق�صة رجل يبحث عن تاريخه� ،أو عن ما�ضيه ،ويف غمرة هذا البحث يجد
�أن ال �شيء هنالك ي�ستحق �أن يذكر .لقد بد�أت التحوالت باكت�شاف النفط،
وذلك الإثراء ،ولكن مبعزل عن مرجعية تاريخية ،ت�ستحق �أن تذكر فيما يتعلق
بخلفيات عائلة هذا الرجل التي مل يكن لديها موقف� ،أو عناية باملجال العام،
وهكذا تتبدى مظاهر احلداثة بقيم مادية� ،شكلت حيوات بع�ض الأ�شخا�ص،
ولكنها مل ت�صب عمق ًا يف ت�شكيل وعيهم جتاه بع�ض الق�ضايا امل�صريية الكربى.
ويف �سياق تولد التبدالت ملظاهر احلداثة يتدفق الأعراب ،والأغراب �إلى
املدينة التي تتخذ ت�شكيلها اجلديد ،حتى تبدو �أقرب �إلى منط خمتلط هجني،
ولهذا تذهب الق�صة يف ر�صد التحوالت االجتماعية ملدينة الدوحة ،وهنا
نقر�أ وعي ًا متب�رصاً يف خلق املزواجة بني مظاهر احلداثة ،والعقم الثقايف ،كما
يتبدى يف بناء البيوت ،والق�صور التي تتخذ ت�شكيال خارجي ًا ،غربي ًا ،ولكنه
يحتمل معه ن�سق ًا حائراً قلق ًا ،ومن ذلك حماولة البحث عن الأ�صول ،وهذا
 - 152نوره ال �سعد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .153
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ي�أتي بجانب العناية بالبحث عن الإك�س�سوارت ،واجلماليات التي باتت تنت�رش
لدى قطاعات كبرية من املواطنني ،وهنا يت�شابه معظم النا�س ،يف طرق عنايتهم
بتحديث البنى خارجية .ويف هذا املجال ،نتلم�س نقدا �شديداً لعمليات الهدم،
والإق�صاء ملظاهر الأ�صالة ،ولهذا تكني الق�صة عن فعل هدم الأ�صالة ،واملا�ضي
بفعل هدم القبور ،وهي تقنية �سيميائية للإحالة �إلى املا�ضي ،فمع تدفق النفط،
والرثاء بد�أ املجتمع باالقرتاب من احلداثة ،ولكن على م�ستوى ال�شكل،
واملظاهر� ،أي القيم املادية ،ولكن لي�س هنالك من تقدم� ،أو ثراء يف اجلوانب
الفكرية ،واملادية ،والثقافية على م�ستوى العناية بالكتابة� ،أو الر�سم ،والفن،153
فهي تبدو كقيم �إن�سانية منعزلة ،متوا�ضعة ،وهنا نقع على بيان وا�ضح برف�ض
قيم احلداثة بتكوينها ال�صوري ،فالق�صة ال جتد حتفل لهذا التحول يف و�سط
الدوحة يف عام  ، 2010وعملية هدم البحر ،وغري ذلك ،مما هو غري مربر كما
يبدو يف �سياقات الق�صة ،ولهذا تنعت هذه العملية بفعل «جتريف الذاكرة»
 .154ويف جمال النقد لقيم احلداثة ،وتداعياتها ،نعرث على �إ�شارات �رسيعة يف
ق�صة « �صالون املثقفة �سعفة» 155من حيث �إدانة للم�سلك الثقايف ،والنمط
اال�ستهالكي الذي �شاع حتى لدى املثقفني الذين باتوا يعتنون بالإعالم�-أحد
�أبرز جتليات الآلة احلداثية�-أ�شد من عنايتهم باملنتج الثقايف احلقيقي ،وهذا
مما يعد من تداعيات ما بعد احلداثة ،و�أن�ساق العوملة التي بد�أت تف�ضي �إلى
مظاهر ،و�أ�شكال ال بنى عميقة� ،أو حقيقية حتى لدى املثقفني الذين ينبغي �أن
ميار�سوا دوراً �أكرث وعي ًا.
�أما يف ق�ص�ص نوره فرج تبدو املقاربة �أكرث تورية يف الإحالة فيما يتعلق
بتحوالت احلداثة ،وموقفها منه ،فال نعدم ما يحيلنا لبع�ض �أمناط تلك
التحوالت يف عملها ،وتعرية معاين الزيف لأ�شكال احلداثة ،والتطور ،مبا يف
ذلك هيمنة املادي ،ما يعني تعايل قيم الزيف على احلقائق ،ففي ق�صة «املب�رشون
 - 153انظر نوره ال �سعد ،بارانويا� ،ص .232
 - 154امل�صدر ال�سابق� ،ص .234
 - 155انظر امل�صدر نف�سه� ،ص .133
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بالأحذية» 156نقر�أ تو�صيف ًا مل�آالت الع�رص ،وانقالب �أحواله ،فالن�سق املتقدم
هو النظر �إلى قيعان الأحذية ،وال �سيما يف زمن حتوالت الب�رش كما يف ق�صة
تعد منوذج ًا لل�سقوط واالنهيار ،حيث تنت�رش
«حكايات املدن ال�سبع» 157التي ّ
البغايا ،يف حني �أن الورود تخرج ،وتبعد .الق�صة حتتفي بالتحوالت ال�سلبية،
و�إدانتها ،و�أن كانت تعمد �إلى ت�ضييق داليل مظهره الغمو�ض ،وعوامل
التكنية .ويف ق�صة �أخرى لنوره فرج بعنوان « قلبه» ،158عناية متب�رصة مبدى
ا�ستفحال الطابع الر�أ�سمايل املج�سد عرب الرجل �صاحب الكر�ش الذي يحاول
�أن ي�ستويل على قلب الرجل الفقري ،وهي حيلة رمزية داللية لتج�سيد الفعل،
�أو الطابع اال�ستهالكي اجل�شع الذي مييز البع�ض ،فثمة هنا بروز لتكوينني نتجا
بفعل احلداثة ،والعوملة� ،صاحب القلب امل�سكني ،و�سما�رسة القلوب الذين
يعر�ضون فعل البيع وال�رشاء ،وهذا ما جنده يف ق�صة �أخرى قريبة ال�صلة بهذا
املنحى ،وهي كذلك تت�صل بالقلب الذي ي�شكل �أيقونة� ،أو رمزاً لتال�شي
القيم الإن�سانية يف عامل �صاخب ،وقبيح ،ال �إن�ساين ،فاحلروب يف فل�سطني،
واملذابح يف �إفريقيا ،واجلوع ،واال�ستعمار والعدوان ،159كل ذلك يدفع �إلى
ا�ستبدال القلب بقلب �آخر غري قادر على الت�أثر� ،أو التمرد� ،أو احلزن ،قلب كما
هو قلب العوملة� ،آيل ،وجاف ،وبال روح.
ولعل هذا امل�سلك (غري الإن�ساين) هو الذي دفع ح�صة العو�ضي لو�صف
هذا املجتمع ،بالن�سق باملقلوب ،وهذا يت�ضح من خالل ق�صة حتمل �إحالة ذات
طابع رمزي ا�ستعاري لرجل يرغب يف �أن ي�ستبدل ر�أ�سه بقدميه ،وهذا يظهر
مدى الرتدي الذي يت�صف به العامل بت�شكيله املعا�رص ،وهنا نقر�أ تعميم ًا� ،أو
طابع ًا فكري ًا للتكوين املجتمعي برمته ،فهو غري حمدد يف �سياق �ضيق ،ك�أن
يكون �إحالة �إلى مدينة عربية� ،إمنا ميتد لي�شمل املجتمع الب�رشي برمته ،حيث
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تنتهي الق�صة بنتيجة مفادها �أن كل �شيء يف هذا الع�رص ،بات مقلوب ًا ر�أ�س ًا
على عقب  « :متكنت من النهو�ض �أخرياً  ..ومغادرة املكان  ..ولكن ...
ما �إن هبطت �إلى الأر�ض وبد�أت بالتحرك بحرية دون �أنابيب  ...وخراطيم
و�أ�سالك  ..حتى اكت�شفت �أن كل �شيء حويل قد انقلب ر�أ�سا على عقب ..
فل�ست وحدي الذي قلب نف�سه وو�ضعه ..بل كل الأو�ضاع من حويل ..
كانت مقلوبة  .»160 ...وعلى ما يبدو ف�إن ثمة ن�سق ًا ما ،بد أ� ينزع نحو مالمح
ت�شا�ؤمية ذات طابع وجودي ،فيما يتعلق ب�إيقاع هذا الع�رص والزمن ،وهو
مما يوحي ب�أن الرثوة ،والرثاء ،والتطور مل يجلب معه �سوى املزيد من امل�آزق
الوجودية التي بد�أت ت�أتي �أكلها يف وعي املجتمع ،واملثقفني خا�صة.
و�إذا ما م�ضينا يف قراءة �أثر التحوالت ،وقيم احلداثة على امل�ستوى
االجتماعي ،بالتعالق مع عدد من املحاور التي بحثنا فيها �سابق ًا� ،سنجد �أن
كثرياً من تلك املظاهر تتجلى بالتف�سخات ،واالنك�سارات الواقعة يف �أتون
العالقة الزوجية ،وذلك االنقطاع ،والف�صل بني الذكر والأنثى ،وهذا يف
جممله ،يعود يف بع�ض هوام�شه �إلى �أثر التحوالت املجتمعية ،ومنها الرثاء،
احلداثة ،و�شيوع التقنيات الرقمية التي �أف�ضت �إلى تف�سخ العالقة الثنائية بني
الذكر والأنثى ،والزوج والزوجة ،والعائلة برمتها ،وهو ما ين�سحب على
عدد كبري من الق�ص�ص التي �أتينا على حتليلها ،فمعظم تلك االنهيارات القيمية
العظمى ،كانت نتيجة لأثر الن�سق املادي الذي �أفرز طباع ًا �أنانية ،معظمها
مرتبط بالرجل الذي تخلى عن م�س�ؤولياته� ،إذ �سارع �إلى املواءمة بني تكوينه
الذاتي ،وتطلعاته ،ولهذا لهث وراء احلداثة ،ومظاهرها املده�شة ،فالده�شة
تت�صل بقيم جمتمع طفويل� ،أو ا�ستهالكي ،فعلى �سبيل املثال نرى يف ق�صة هدى
النعيمي « �أرانب و�أزيز» كيف يجل�س الرجل لي�شاهد امل�صارعة ،ومباريات
كرة القدم ،وكيف يبدو م�شغ ً
ال عن زوجته بقيم جديدة حتى يت�سع الفراغ
بينهما.
 - 160ح�صة العو�ضي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .130
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و�إذا كانت مظاهر احلداثة �أ�شد ما تتج�سد بهمينة امل�ؤ�س�سة على الفرد ،فال
جرم �أن ت�رصخ هدى النعيمي يف وجه هذه امل�ؤ�س�سة قائلة »:من ذا الذي جعل
مئات التنظيمات وامل�ؤ�س�سات تتحكم فينا ،وتكبح �إبداعاتنا ،وتقزم م�شاعرنا،
وتغل �إرادتنا ،وتنحتنا على اجلدار جزءاً من قطيع؟ .161ويف ق�صة �أخرى لهدى
النعيمي بعنوان « الطريق �إلى املدينة»  ،162نواجه ن�ص ًا رمزي ًا يحيل �إلى مدى
القيمة ال�سلبية للحداثة ،وقيمها ممثلة باملدينة التي ت�شكل باب ًا من �أبواب ال�رشق،
وهدم كافة القيم الإيجابية ،فاملدينة مورد لل�رش ،وهذا ما �شيدته هدى يف ق�صة
تتميز بتكوينها الفني الرمزي املتطور ،فثمة باب �سحري بني القرية واملدينة،
وكل من يدخل هذا الباب يح�رض معه �أ�شياء �سلبية� ،أو مدمرة� ،أو كما ت�سمى
ي�صدر املوت والدمار ،والالفت يف
لعنة الرجل القادم من خلف ال�سور ،حيث ّ
هذا املقام عملية الربط بني املدينة بتمثيلها ال�سلبي والرجل ،وك�أنهما وجهان
لعملية واحدة .الن�سق ال�سابق نتلم�سه �أي�ض ًا يف ق�ص�ص �أحمد عبد امللك التي
تدين الكثري من قيم احلداثة� ،أو العوملة ،وما �أحدثته قيم املدينة حتديداً من نتائج
�سلبية على ا�ستقرار املجتمع عرب انت�شار اخليانة ،و�أنانية الزوج ،وعنايته بذاته،
كما ين�سحب هذا �أي�ضا على املر�أة التي ان�شغلت بتوافه الأمور .يف حني �أن
بع�ض ق�ص�ص خليفة هزاع تبدو يف موقفها من احلداثة معنية بنقد ،و�إدانة
للرجل الذي يتخلى عن �أ�رسته ،ليعاقر اخلمر يف البالد الأجنبية ،وما ميكن �أن
ينتج عن �إ�شكاليات نتيجة تلك التحوالت التي تت�صل بغالء املهور ،وهيمنة
املظاهر ،وبع�ض القيم الطارئة كما يف �شخ�صية الطبيب الذي در�س يف الغرب،
ولكنه عاد لريتكب جرمية ،وهنالك �إ�شارة وا�ضحة ب�شكل جلي لفكرة خواء،
وطرافة احلداثة ،فالطبيب نتاج هو�س مر�ضي نتج بفعل جرثومة غربية ،يف
حني �أن تلك امل�ستويات الرقمية ،وااللكرتونية التي تنتقد ب�أ�سلوب �ساخر يف
ق�صة �أخرى خلليفة هزاع بعنوان « حب ع�رصي»  163حيث قام بر�سم �صورة
 - 161هدى النعيمي� ،أباطيل� ،ص .85
 - 162انظر هدى النعيمي ،حالة ت�شبهنا� ،ص .73
 - 163خليفة هزاع ،وجوه مت�شابهة� ،ص .50
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مثالية ملحبوبته االفرتا�ضية «�سلوى» الفتاة العربية ،ولكنها حني �أر�سلت له
�صورتها �شعر بخيبة �أمل كبرية ،ما يعني �أن احلداثة ،وقيمها ،ال حتمل معها
جانب ًا من ال�صدق� ،إنها زائفة كما ال�صورة التي �أر�سلت ،والأنكى من ذلك
�أن العامل االفرتا�ضي واجلديد بد�أ ي�صوغ وعينا ،الذي �أ�ضحى وعي ًا زائف ًا ،كما
�أ�سهب بتو�صيفه �أبرز منظري مدر�سة فرانكفورت يورغن هابرما�س يف نقده
لأ�س�س ،ومفاهيم احلداثة ،وما بعدها.164

خام�س ًا :املوروث  ...القلق القيمي
�آثرت �أن �أجعل هذا املحور حامال لهذه الثنائية التي تنه�ض على اجلمع بني
املوروث والقيم ،على اعتبار �أن املوروث هو �شكل من �أ�شكال البعد القيمي،
و�أية ت�ضحية بهذا اجلانب يعني �أن هنالك ن�سق ًا من التخلي عن القيم ،وهذا
يقودنا �إلى النظر للمحور ال�سابق �أي املوقف من احلداثة التي بد�أت مع عملية
�أقرب لر�صد ور�سم حدود الن�سق ،و�أ�شكاله ومظاهره ،ولكننا يف هذا املحور
نعمل للبحث يف تداعيات احلداثة ولكن من منظور مركزية املوروث بو�صفه
قيم ًا مهددة ،واملوقف منه ،ولهذا ت�سعى الق�صة القطرية للإبقاء على املوروث
بو�صفه ت�شكيال هوياتي ًا ،وقيمي ًا �أي�ض ًا ،ولكنه يبدو �أثراً �إ�شاري ًا حيث تتباين
درجة التعامل معه يف الق�صة القطرية املعا�رصة ،وبالتحديد تلك ال�صادرة يف
ال�سنوات الأخرية ،فهذا االحتفاء باملوروث يف املجتمع ،وتكوينه التقليدي،
بد�أ يختفي من الق�صة القطرية على ح�ساب حتليل الإ�شكاليات املجتمعية نتيجة
احلداثة مبظاهرها اجللية ،فال جند ا�ستلهام ًا لقطر قبل النفط� ،أو االتكاء على
موروث حكائي �شعبي ملجتمعات الرعي ،والغو�ص ،وغري ذلك با�ستثناء بع�ض
الإ�شارات التي نعرث عليها يف ق�ص�ص نوره ال �سعد التي تنه�ض ق�ص�صها ب�شكل
عام على منظور ارجتاعي لقطر بدءاً من الأربعينيات حتى الت�سعينيات ،وكما
جنده لدى جمال فايز الذي يحتفي بهذا املوروث ،وتلك املفردات التي تعرب
 - 164جيم�س جوردن فينلي�سون ،يورغن هابرما�س ،ترجمة �أحمد حممد الروبي ،ط ،1القاهرة ،م�ؤ�س�سة
هنداوي� ،2015 ،ص .78
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عن الرتاث القطري ،وحماولة الإبقاء على �أن�ساقه ،يف حني �أن باقي املجموعات
تبدو منزاحة متام ًا عن هذا املوروث ،فهي مقيمة باملعا�رص ،ت�ستلهم ق�ضاياه،
ولعل هذا املو�ضوع يقودنا �إلى املوقف من القيم ،وتلك الأبعاد الأيدولوجية
حيث تبدو متباينة احل�ضور كما يف ق�ص�ص �أحمد عبد امللك الذي ينظر للأمر
برمته من زاوية م�رشوع م�ؤ�س�سة الزواج� ،أي افتقاد العالقة ال�صحية ،والقيم
التي ينبغي �أن يت�أ�س�س عليها الزواج ،و�إن كان هذا لي�س ذا ت�أثري وا�ضح فيما
يتعلق بالقيم واملوروث ،ولكنه يحمل معها طابع ًا نو�ستوجلي ًا للتكوين الأ�رسي
قبل الرثاء.
يالحظ �أن ق�ص�ص ب�رشى نا�رص ،وهدى النعيمي غري معنية بهذا املو�ضوع
ب�شكل مبا�رش� ،إال من ناحية تتعلق باملر�أة ،ما يجعلنا نقر أ� وعيا ملح ًا لتعايل
الذات الفردية� ،أو الأنا الأنثوية لدى بع�ض الكاتبات ،يف حني �أن نوره
فرج تبدو كما خليفة هزاع يف م�ستوى �آخر� ،أو خمتلف ،فهي معنية بالذات
الب�رشية ،وعواملها الداخلية ولكن بو�ضعية جمردة من اخل�صو�صية الثقافية،
فنحن ال نعرث يف ق�ص�صها على مفردات تخت�ص بالتهديد القيمي ملجتمعات
ما بعد احلداثة ،فق�ص�ص نوره ذات تكوين قيمي �إن�ساين كوين ،يف حني
�أن املوروث لدى خليفة هزاع يبدو �ضئيل احل�ضور ،غري �أن هنالك بع�ض
الإ�شارات اخلافتة ال�صوت يف عدد من ق�ص�صه ،وهي يف معظمها تذهب �إلى
�أن هنالك انهياراً قيمي ًا يتمثل ببع�ض ال�سلوكات غري ال�سوية ،ومن ذلك التخلي
عن امل�س�ؤوليات العائلية ،وهي يف معظمها تقارب تكوين ،ومتثيل الرجل،
وتتمثل بانت�شار اخليانة الزوجية ،ووجود بع�ض العالقات املحرمة ،وال �سيما
من قبل ال�سواقني ،واخلدم ،وذلك الأثر ال�سلبي لوجود بع�ض هذه الفئات يف
العائلة ،وهذا يذهب بنا �إلى ق�ص�ص �أحمد عبد امللك مما يعني �أن هذا النوع من
الق�ص�ص م�ضطلع بدور وعظي و�إر�شادي ،فيما يتعلق بهذا اجلانب.
يف ق�صة جلمال فايز بعنوان « الرحيل وامليالد»165عناية �شديدة بالتمثيل
 - 165انظر جمال فايز ،الرحيل وامليالد� ،ص .63
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القيمي للمجتمع عرب منظور املوروث ،و�أثره ،وهنا نعرث على « بو عبد اهلل «
�إحدى �شخ�صيات الق�صة التي حتمل ا�سم ًا مبا�رشاً ،وهذا مما ُيحدث ت�شقق ًا يف
ال ّتكوين الهيكلي لبع�ض ق�ص�ص هذا الكاتب ،يالحظ �أن هذه الق�صة ال تخلو
وتق�شف بنيوي ولغوي ،فالق�صة جت�سيد ملقا�صد �أعمال جمال
من تخفف،
ّ
فايز من حيث الإعالء من �ش�أن قيم الأمانة ،وال�صدق ،والوفاء ،وغري ذلك من
القيم الإيجابية التي جت�سدها �شخ�صية «بو عبد اهلل « الذي يح�رض دفن وعزاء
�صديق تخلى عن قيمه من �أجل �أوالده ،غري �أن ذلك مل مينع من تردي �سوء
�أحوال الأبناء ،فالق�صة حتتفي بقيم الأمانة ،واملواقف امل�صريية يف التعاطي مع
ت�سلل الذات ال�سيئة� ،أو تلك الأمارة بال�سوء ،هذه الق�صة تتمدد يف م�ستويات
لنقد الذات يف م�سعاها الفردي ،واخلايل من وجود قيم ذات طابع ديني ،ومع
ذلك ف�إن هنالك ملحات وجودية م�سترتة ب�سياق ديني ،فاملوت يح�رض لكونه
نتيجة� ،أو مواجهة مع م�سلكنا الدنيوي ،مهما كانت ظروفنا ،ومهما تطلبت
احلياة منا التخلي عن مبادئ كونية عليا.
تتبدى قيم املوروث بعناية يف ق�ص�ص جمال فايز الذي يبدو الأكرث عناية
بت�ضمني مفردات املوروث من غو�ص ،و�أن�ساق البيوت ،واللبا�س ،وحتى
الق�ضايا وامل�ضامني ،وقد �أتينا على ن�سقه الطباقي بني احلداثة واملوروث،
و�أثرها على الأ�شكال والأن�ساق املوروثة ،ولكننا هنا نتلم�س جانب ًا �آخر،
يتبدى بتحليل �أثر القيم بو�صفها ن�سقا موروث ًا يتعالى على البنية املادية ،لتكون
م�شك ً
ال اجتماعي ًا ،وي�أتي هذا عرب �أن�ساق احلداثة التي هدمت الكثري من القيم
الإيجابية يف املجتمع ،ومن ذلك الرب بالوالدين ،وذلك امل�سلك املرفو�ض الذي
يتمثل بالتخلي عن الأم� ،أو الوالدين يف كثري من ق�ص�ص جمال فايز ،ومنها على
�سبيل املثال « عندما يبت�سم احلزن» 166التي تت�أ�س�س على وجود �أم يف امل�شفى،
قد تخلى عنها �أبنا�ؤها ،حيث ال يح�رض �أحد لزيارتها ،وبني ثنايا هذا الوجود
تربز الأم يف �إهاب من يرف�ض الت�صديق مل�آالت هذا الو�ضع ،وبني كوى هذا
 - 166انظر جمال فايز ،عندما يبت�سم احلزن� ،ص .9
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الن�ص الأقرب �إلى �رسد مكثف� ،أ�شبه بربقيات� ،أو حوارات مبتورة بني الأم،
واملمر�ضة ،فالأم تقرتب من اجلنون� ،أو عدم الت�صديق ،ولهذا ت�رشع يف حوار
ذاتي ،تختلط فيه عبارات احلقيقة بالهلو�سة ،ويف غمرة االنفعال يقع الكوب
من يدها ،وينك�رس ،ومع انك�سار الكوب تت�أ�س�س داللة تقوم على انك�سار
الن�سق القيمي للمجتمع ،الذي يتخلى عن واجباته ،ويفقد قيمه ،وهذا ميتد
لي�شمل انك�سار االبن ،كما انك�سار قلب الأم « اتركي وليدي  ...وبد�أت
بجمع �شظايا الكوب ،جتمعها الواحدة تلو الأخرى ،غري مبالية جلرح ال�شظايا
يديها ،وال كرثة الدمع املنحدر على خديها ،جتمعها وتتفح�ص �أر�ضية املكان،
بحثا عن بقايا ،وب�صوت مبحوح مكتوم موجوع بد�أت تغني « هلولو هلولو
يا بعد جبدي هلولو  ..يرقد �أوليدي وينام  ،167 »...فهذه الأغنية الرتاثية
ال�شائعة يف املجتمع القطري ،ت�أتي لتكون ن�سق ًا ا�سرتجاعي ًا ملوقف الأم،
ودورها ،الذي كان ،وهنا فعل تركيب بنيوي بني القيم واملوروث ،وتلك
العالقة املتالزمة بني كال املكونني.
ولعل منظومة االنهيار القيمي تت�صل بن�سق احلداثة ،وما �أحدثه من تغريات
طالت م�ستوى القيم ،كما يف ق�صة الكهل ال�صغري ،حيث ينتظر املر�ضى
يف طابور لدخول العيادة ،وعند قدوم رجل كهل يرف�ض ال�شاب الع�رشيني
دخوله حتى ال ي�أخذ دوره ،مما يدفع رجل خم�سيني مل�ساعدة الرجل الكهل،
والرتحم على �أيام املروءة ،وهذا مما يبعث على تقدمي �صورة مل�آالت هذا الزمن،
والتي تتجلى عرب م�شهد وفاة طفل حتمله خادمة حيث ن�سمعها وهي تت�صل
ب�سيدتها قائلة لها� « :آلو �أنا �سونيتا ،هذا ولد مال �أنت مات� ،أجيب بيت،
وال يردي املقربة؟» ،168يف اجلمل ال�سابقة ثمة �صدمة ،تن� أش� بفعل املوت،
وتلك العربية املهجنة على ل�سان خادمة� ،إنه موقف يحمل كم ًا من املفارقة،
فالطفل ،واللغة ،وامل�ستقبل ،باتوا يف رعاية خادمة ،وهكذا تنه�ض الق�صة على
 - 167جمال فايز ،عندما يبت�سم احلزن� ،ص .14
 - 168جمال فايز ،الرق�ص على حافة اجلرح� ،ص .8
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لوحة م�شهدية ملوقفني ،يف مكان وزمن واحد .ولعل هذا امل�ستوى من التعبري
عن و�صول املجتمع �إلى حافة االنهيار ،حيث يبدو هذا الزمن فاقداً لقيمه
الإن�سانية ،حتى يف �أب�سط جتلياتها ،بني الأم وابنها ،وعدم تقدير كبار ال�سن،
وهنا ال بد �أن نعود �إلى مقدمة الق�صة ،حيث نقر أ� ن�ص ًا ي�شي بتف�سري ،وتعليل
هذا االنهيار القيمي حيث جاء يف بداية الق�صة �ضمن م�ستوى تعبريي لغوي
رمزي ،حيث متار�س الغيمة دورا داللي ًا ،بو�صفها ت�شري �إلى انت�شار قيم املادية
اجلديدة ،واملدينة هنا هي النموذج اجلديد الذي فقد ال�شم�س نتيجة بروز
الغيمة التي �أ�سقطت الكثري من املطر ،وعم اخلري ،ولكن هذا اخلري حمل معه
انهياراً قيمي ًا حيث مت التخل�ص من بيوت الطني ،واحل�صى ،لتربز الق�صور ،هذا
التحول ما هو �إال مظهر مادي ،ولكن يف الداخل ،ف�إن هنالك انهياراً قيمي ًا،
و�أخالقيا كبرياً  « :منذ �أن جاءت �إلى املدينة الكبرية ،وحجبت عنها �أ�شعة
ال�شم�س .وما�ؤها ال يكف عن الهطول �صباحا وم�سا ًء .فنبت الع�شب الأخ�رض
يف كل الأرجاء ،وعم اخلري كل الأحياء ،ومع م�ضي الأيام .هدمت البيوت
املبنية من الطني .وظهرت بدال منها الق�صور املقامة من الإ�سمنت واحلديد.
للأ يف ال�سماء كالدرر
وجميعها ق�صور فاخرة .تك�سو جدرانها الأ�شجار ،وتت أ
من كرثة امل�صابيح التي تطوقها من جميع اجلهات .فتجذب �إليها الأنظار.
وت�أ�رس القلوب .وتبهر الألباب .»169يف الن�ص ال�سابق ،نقع على موقف جلي
يت�صل باملوقف من احلداثة ،والقيم ،واملوروث ،وتلك التبدالت التي طالت
كافة امل�ستويات .ومن الق�ص�ص التي حتتفي بقيمة رعاية الوالدين ،وما نتج
من تخلي الأبناء عن والدهم كما جنده يف ق�صة «يوم العيد» ،170حيث يتناول
الرجل العجوز الطعام مع خادمه ،بعد �أن تخلى الأبناء عن �أبيهم ،على الرغم
ي�رص على �أن يح�رض لأبنائه ما يحبونه من الأطعمة ،ولكنهم
من �أن الأب ما زال ّ
غري موجودين ،وهنا ندرك عمق الأزمة القيمية التي حتيط باملجتمع.
 - 169جمال فايز ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .7
 - 170انظر جمال فايز ،الرحيل وامليالد� ،ص .16-15
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ومن �أبرز م�ستويات االنهيار القيمي ما طال هذا اجليل املت�شكل يف �ضوء
171
�أن�ساق احلداثة ،وهجمة العوملة ،ما نعرث عليه يف ق�صة « فحيح العا�صفة»
التي تبنى على الداللة الرمزية ل�سقوط املطر ،بو�صفها عامل حتول� ،إنه اخلري يف
ظاهره ،ولكن باطنه ال�رش ،وهذا ين�سجم مع ق�صة �أتينا عليها ،فاملطر يف ق�ص�ص
جمال فايز يرمز �إلى اخلري ،ولكنه حممول �سلبي ،قدم مع احلداثة ،والرثاء،
وبهذا يتحول املطر �إلى « رمز ثقايف» خا�ص بجمال فايز ،وهذا يح�رض للتكنية
عن هذا الن�سق امل�سلكي ،فالأطفال يقتلون وليد القطة بال�سكني ،وال يخل�صها
منهم �سوى خروج رجل من امل�سجد  ،172وامل�سجد �إ�شارة �إلى ذلك التكوين
امل�ستند على �أهمية الدين بو�صفه حاجزاً� ،أو �سداً ملنع االنهيار القيمي .وت�ستمر
�سل�سلة االنهيارات القيمية حيث يقوم املدير ب�رسقة �أفكار املوظف الذي �أفاد
من ا�ستعمال الكمبيوتر ،ولكن املدير ي�سطو على عمل املوظف امل�سكني،
والأنكى من ذلك �أنه يقوم ب�رصف املوظف من العمل كما يف ق�صة « املكاف�أة
« .173وعلى ما يبدو ف�إن جمال فايز يتخذ موقفا وا�ضح ًا من نقد تلك الأن�ساق
التي حملتها الوفرة ،والرثاء ،ولهذا يعني كثريا بالبحث عن �آثارها وتداعياتها
على الإن�سان واملجتمع يف معظم �أعماله الق�ص�صية كما �سيت�ضح الحق ًا.
وجند يف ق�ص�ص جمال فايز العناية مبفردات املوروث القطري ،ومتعلقاته،
ولكن طبعا دون الت�رصيح بالبنية املكانية ،ومع �أن هذه املفردات التي تتعامل مع
املوروث بو�صفه موجوداً ،ينبغي �صونه من نزعات احلداثة ،نظراً ملا ينطوي
عليه من مقاومة لالنهيار القيمي ،ففي ق�صة «ليلة الكرنكعوه» 174يتبدى هذا
التكري�س الثقايف ملعنى هذا الطق�س االجتماعي ،غري �أن هذه الق�صة تتبدى
بطابعها الإن�ساين لرجل يحرم من الأطفال ،وهذا ما يجعل من الكرنكعوة
فعال �إن�ساني ًا كوني ًا ،بل وقيمي ًا حيث ي�شري �إلى الت�آلف واملحبة ،ولكن ما نود
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- 174
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الإ�شارة �إليه �أن الكاتب يلج�أ �أي�ض ًا �إلى ت�ضمني ق�صته العديد من املفردات التي
حتيل �إلى الرتاث القطري حيث يقوم ب�رشحها يف الهام�ش ،ما يعني �أن هنالك
وعي ًا بهذا الأثر ،ومن �أبرز تلك املفردات (الكرنكعوة ،القحفية ،والدراعة،
البخنق ،والن�شل ،والطا�سة)  .175ومما يت�ضح يف جممل �أعمال جمال فايز بروز
تلك امل�صطلحات� ،أو املفردات القطرية التي ت�أتي من عمق املوروث القطري،
�أو لنقل حماولة املحافظة على القيمة الواقعية للق�صة من خالل فعل االختيار
للمفردة القطرية ،كما يف ق�ص�صه عامة من حيث العناية بخلق ف�ضاء حمافظ على
القيم املوروثة ،كما ال�سمت املوروث �أي�ض ًا ،وذلك من خالل ال�شخ�صيات،
وا�ستح�ضار عمق املوروث كمهنة الغو�ص ،والبحر ،والل�ؤل�ؤ ،وغري ذلك من
املفردات التي حتيل املا�ضي ،ولنقر�أ هذا الن�ص من �أجل �أن نتلم�س �أهمية البعد
التكافلي اجلمعي الذي كان ي�سود النا�س يف الأزمنة الغابرة ،والتي كانت تقوم،
�أو تنه�ض على العمل اجلماعي يف مهنة الغو�ص ،وا�ستجالب الل�ؤل�ؤ من عمق
البحر ،وهنا جند �أن جمال فايز قد مزج� ،أو عمل على خلق ت�شكيل تركيبي
مزدوج بني املوروث بو�صفه حافظ ًا ،ومعرباً عن تلك القيم  »:خرج مع
الرجال .تعا�ضدوا يف دفع ال�سفينة �إلى داخل اليم .م�ضت �ساعات وحما�سهم
مل يفرت .متتزج �أ�صواتهم مع هدير البحر .جميبني النهام «هيه» ،ويكمل النهام»
يا اهلل ..يا كرمي ،يا رزاق يا عليم ،ال تردنا خائبني »...ويرد عليه اجلميع يف
نف�س واحد « هيه» .176
الرتكيز على البعد القيمي ،ومدى االحتفاء باملوروث ،مبا يف ذلك الدين،
بو�صفه ف�ضاء م�ضاداً للتحوالت والتغريات� ،أو باعتباره خط الدفاع الأخري ،ما
يعني بو�ضوح وجود ن�سق م�ضاد على م�ستوى الرتكيب والإن�شاء الق�ص�صي،
ولعل الق�صة هي الأكرث تعبرياً عن ذلك االنهيار القيمي ،وهذا الن�سق املهمني
لتمكن �صورة العامل املنحط� ،أو املجتمع املنهار ،ولذلك ن�ستدعي �صورة
 - 175انظر جمال فايز ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .8
 - 176جمال فايز ،الرحيل وامليالد� ،ص .49
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البطل الإ�شكايل الذي يبحث عن قيم نبيلة يف عامل منحط ح�سب تو�صيف
كل من جورج لوكا�ش ،وغولدمان ،ولكن لي�س من منظورات تت�صل
بالطبقية ،واالنحطاط الر�سمي للبطولة ،177مبقدار ما هو مت�صل مبقاومة �أن�ساق
العوملة التي �أف�ضت �إلى تبديد القيم ،ونبذها .ففي ق�صة «بارانويا» نرى املر�أة
«و�ضحى» التي �أطيح بها؛ لأنها رف�ضت �أن تذعن لعامل منهار ،ومنحط،
حيث الكل يتواط�أ بعد القبلة التي ح�صلت بني املوظف واملوظفة على ال�سلم،
بدءاً من املدير �إلى الوزير ،وكافة املوظفني ،فالدائرة هنا تت�سع لت�شمل املجتمع،
وما تلك املعركة اخلا�رسة التي تقودها «و�ضحى» �سوى معركة �أ�شبه بتلك
املعارك التي كان يقوم بها دون كي�شوت �ضد طواحني الهواء ،فالزوجة ت�شهد
انهيار عملها ،حيث تطرد منه ،وانهيار بيتها ممثال بعالقة م�رشوخة مع الزوج،
وبهذا ،فالكل �أ�ضحى م�س�ؤو ًال ،وفا�سداً ،واملجتمع برمته معطوب ،ورديء،
ولهذا تبدو «بارانويا» منوذج ًا لذلك االختالل النف�سي نتيجة �سوء الواقع،
ولعل هذا ما مييز البطل الإ�شكايل ،ولهذا تذعن «و�ضحى» يف االن�سحاب من
هذا العامل ،ولكن نحو عواملها الداخلية ،كردة فعل على ذلك الإق�صاء الذي
ميار�سه املجتمع ،ورف�ضه لقيم النقاء ،والطهارة وال�رشف ،وغري ذلك ،وهنا
ن�ستدعي تلك ال ّتب�رصات املعمقة فيما يتعلق ب�ضغط املجتمع ،وحتوالته على
الأنا املفردة ،مما يطور نوع ًا من التعبري ال�شعوري اتكاء على مقوالت بريخت
يف معر�ض حتليله مل�سلك ال�شخ�صية امل�رسحية التي تتخل�ص من قيمة املحاكاة
نحو الرتكيز على بنية امل�شاعر لكائن معزول يف مواجهة هذا العامل برمته ، 178
ولعل هذا يعود �إلى الأ�سباب الأولى التي تتمثل بهيمنة ذلك الن�سق البطريركي
للمجتمع الذي تتفق عليه معظم الق�ص�ص القطريات ،حتديداً تلك التي جاءت
من لدن الكاتبات القطريات الأكرث ت�أثريا يف �صوغ موقف وا�ضح من هذه
الأن�ساق ،بالتجاور مع الأ�صوات الأخرى لكتاب قطريني �آخرين.
 - 177انظر جورج لوكا�ش ،الرواية التاريخية ،ترجمة �صالح جواد كاظم ،بغداد ،ط ،2دار ال�ش�ؤون
الثقافية� ،1986 ،ص .505
 - 178انظر �صربي حافظ ،م�صدر �سابق� ،ص .35
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نقر أ� يف ق�صة هدى النعيمي « �ستفعلون» 179زيف ًا قيمي ًا وجمتمعي ًا� ،إذ يتبدى
بن�سق التحوالت التي بد�أت تعيد ت�شكيل املجتمع ،ووعيه ،فثمة زيف يطال
كل ما يحيط بنا ،فهو �أ�شبه مبجتمع موجه بوعي الدولة ،والإعالم ،على
الرغم من �أن الق�صة تبدو منعزلة عن الف�ضاء املحلي نظراً للمعطيات الوا�صفة،
من حيث بيئة الق�صة ،ولكنها مع ذلك �شديدة الأثر يف تلم�س مواقع اخللل
اجلديد ،بناء على �أن�ساق تتخذ من قيم العوملة التي نبذت الكثري من احلقائق
يف حياتنا عربي ًا ،فهنالك �شبه انقياد لإرادة ما ،تقودنا دون �أن نعمل عق ً
ال،
هو ذلك االنقياد الكامل لقيم جديدة ،يف الق�صة مذيعة تخرج من التلفاز يف
اخلم�سني من عمرها ،مع �أنها تدعي �أنها يف الع�رشين ،وظيفتها �أن تقنع الزوجة
(�أم حممد) ب�رشاء ال�شامبو الذي يحول ال�شعر املجعد �إلى حرير ،وغري ذلك
من دعايات ال�شكوالتة ،واللحم املجمد ،والرمو�ش ال�صناعية ،والزيتون،
ف�ض ً
ال عن �إعالنات احلكومة حول �رضورة وجود �صيدلة يف كل بيت� ،أما
الباذجنانة التي حاولت الزوجة تقطيعها ،فقد �رصخت �ضد ما ميار�س بحقها
من قطف ،قبل �أوانه ،ور�ش باملبيدات ،وقطع ،وقلي ،ويف م�شهد �آخر نرى
كيف يقوم الرجل (�أبو حممد) بالقيام بعمل زميله ،والكذب على زوجة زميله،
كي يتيح للثاين الت�أخر عن املنزل ،بالرتا�صف مع ديكتاتورية املدير ،وتنمره
على املوظفني ،ف�ض ً
ال عما متار�سه املدر�سة من فعل ا�ستغالل للطالب حيث
جتربهم على تنظيف املدر�سة ،بل تدعوهم حلفظ ق�صيدة ن�سبت لزهري بني �أبي
�سلمى ،يف حني �أنها لكعب بن زهري ًال ،هو ذلك االنقياد الكامل لقيم جديدة،
ي�رص على زوال االبن طارق قبل املكان ال ،كما مدر�س اجلغرافيا الذين يدر�س
الطالب معلومات خط�أ ،بالتجاور مع �رسقة زميل حممد لقلم الر�صا�ص ،بل
�أن �سائق البا�ص ي�رص على �إنزال حممد قبل املكان املحدد لعدم رغبة ال�سائق
بدخول ال�شارع ال�ضيق ،ويف اخلتام ي�أتي ال�رشطي ليجرب العائلة على االعرتاف
مبا ارتكبوه من �أخطاء ،كالكذب على الهاتف ،وتقطيع الباذجنانة ،وتخلي
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حممد عن قلم الر�صا�ص ...ولكن تظهر فج�أة امر�أة �شقراء ذات عيون ملونة
 ...وعطر فاتن ...مما يحدث ت�أثرياً على ال�رشطي ...الذي يقول �ستفعلون...
وهذا مما يعني بيان ًا ملدى ما تو�صل له املجتمع من زيف ،وانقياد حيث الأمور
بدت مقلوبة ر�أ�سا على عقب من خالل منظومة من الت�أثري املت�صل ب�سلطة
الإعالم ،واحلكومة ،والدولة ،وغري ذلك.
بد�أ امل�ستوى القيمي املت�صل باملوروث �أكرث بروزا حيث يكاد يتمدد
بخفة يف معظم الأعمال لكونه هاج�س ًا ،فال عجب �أن يكون عابراً للكثري
من امل�ستويات ،ووجهات النظر ،ولكن يف ظل تلك املناق�شات لقيم العوملة،
وما بعد احلداثة برزت القيم يف ن�سق خمتل ،حيث فقد املجتمع الكثري من
حقيقته ،كما قر�أنا يف معظم الق�ص�ص حيث التقنع ،والزيف ،والنفاق ،وكافة
تلك االختالالت التي نتجت بفعل الطارئ املج�سد ،ومنها هيمنة �أن�ساق
مادية ،وقيم ثقافية ،حلت حمل قيم موروثة ،وحقيقية� .إن القيم هي جت�سيد
ملنظور اختاليل نتج عن حتوالت املجتمع ،ومع ذلك ف�إن الأ�سباب التي تف�رس
ذلك ال تبدو جلية يف عدد من الأعمال ،والتي تزخر بتمثيالت قيمية �سلبية،
ولكنها ال تت�صل ب�أثر التحوالت املجتمعية ،و�أن�ساق العوملة مبقدار ما تت�صل
رمبا بالن�سق الذكوري ،ومفارقة املوروث ،والذي يف�رس يف بع�ض �سلبياته
�إلى �أثر التحديث ،وبروز طابع القيم الذاتية املفرطة ،وهذا ي�شري �إلى �أن قلق
القيم ال يكاد يت�صل بن�سق مطلق مبقدار ما هو مرتبط بالبنية امل�صغرة القائمة
على هيمنة الطابع املجتمعي الأ�رسي ،ومع ذلك فثمة حالة من التعويل على
العودة للدين واملوروث والهوية ملقاومة االنهيار القيمي الناجت بفعل احلداثة،
واملجتمع املديني.

�ساد�س ًا� :أ�سئلة الآخر
يتخذ الآخر ح�ضوراً يف الق�صة القطرية املعا�رصة تبع ًا لتغريات طالت بنية
املجتمع القطري ،وحلول الآخر� ،أي �ضمن متو�ضع جديد لف�ضاء الرقعة
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اجلغرافية باعتبارها دولة نفطية ،ت�ستجلب منط ًا من الهجرات االقت�صادية،
بالتوازي مع انفتاح املجتمع القطري ،وات�صاله مع الآخر حيث يتحقق
التوا�صل احل�ضاري والثقايف ومن ذلك على �سبيل املثال الطالب الذين
يتوجهون للخارج ال�ستكمال التعليم� ،أو لأ�سباب �أخرى ،كال�سياحة،
والعمل ،وغري ذلك .والآخر يح�رض �أي�ض ًا يف ف�ضاء التوا�صل االفرتا�ضي عرب
عدد من الو�سائل ،والتقنيات اجلديدة ،غري �أن هنالك مظاهر �أخرى للتوا�صل
مع الآخر ،واختباره ،ولكن الالفت �أننا ال نكاد نعرث على توتر مع الآخر
على خلفيات ا�ستعمارية ،فلي�س هنالك من �أفق خطابي يتعلق وهذا الن�سق،
مما يعني �أن الأثر التاريخي ال يبدو خياراً يف الكتابة الق�ص�صية القطرية التي
ال تبدو حافلة بتقوي�ض بع�ض الأن�ساق التي ينتهجها الآخر ،ونعني الغربي يف
املقام الأول على خلفية ت�أريخية م�ستعمرة ،كما يف العديد من الأعمال الأدبية
العربية� ،إال با�ستثناء بع�ض الإ�شارات التي تخرج عن اخل�صو�صية القطرية �إلى
العام العربي ،وق�ضاياه ،وهكذا يبدو الهم القومي بو�صفه ن�سقا يف الق�صة،
ولكنه خجول وال ينطوي على قيمة حقيقية ،فالق�صة القطرية م�شغولة
بتنازعات املجتمع امل�ؤ�س�سة التي تنه�ض على الزواج ،واحلب ،والأنا الأنثوية،
واختالل القيم ،و�أزمة احلداثة ،ولهذا تبدو الق�ص�ص يف بع�ض الأحيان �شديدة
االنعزال عن جمرى الأمور يف العامل العربي ،وال �سيما يف ال�سنوات الأخرية
التي �شهدت ح�ضور الربيع العربي ،وهذا رمبا يكون ن�سق ًا من االنعزال عن
التفاعل مع هذه الأحداث ،وحتى الق�ضية الفل�سطينية بو�صفها الق�ضية املركزية
يف الوعي العربي حيث ال تكاد حت�رض �إال يف ق�ص�ص مفردة ،و�إ�شارات هنا،
وهناك ،وال�سيما لدى جمال فايز ،ونوره ال �سعد ،وخليفة هزاع ،وبع�ض
املجموعات التي تبدو فيها ه�شة ،وغري ذات ت�أثري كما يف ق�ص�ص هدى
النعيمي ،وح�صة العو�ضي
يح�رض الآخر يف جمال الهجرات االقت�صادية التي هي عبارة عن عملية
ا�ستقطاب للكثري من الأعراق ،واجلن�سيات الوافدة لدولة قطر بهدف العمل،
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والبحث عن حياة ف�ضلى ،بعيداً عن الفقر ،واحلروب ،ورغبة بالرفاهية،
والأمن وال�سالم� ،أو رمبا رغبة باملزيد من املال ،وحتديداً من �رشق �آ�سيا ،والدول
الغربية ،ف�ضال عن ح�ضور �أبناء اجلوار العربي ،فقطر تعد من الدول التي تتعر�ض
لذلك النزوح ،واالرحتال لعدد كبري من املجاميع الب�رشية الكبرية نحو ر�أ�س
املال ،و�أ�سواق العمل ،وهذا يحتمل معه الكثري من املواقف التي تعنى مبو�ضع
الآخر يف الثقافة القطرية ،والنظرة له ،و�أثره على البينة االجتماعية القطرية،
وهنا نحيل �إلى عدد من الق�ص�ص التي رمبا تد�شنها مبكراً ق�صة نوره ال �سعد
بعنوان «بائع اجلرائد» التي تعد مقدمة لبلورة �إح�سا�س �إن�ساين يت�صل مبعاناة
الأيدي العاملة القادمة من �رشق �آ�سيا ،ويبدو هذا �شديد الأهمية كون الق�صة،
قد ن�رشت مع نهاية القرن الع�رشين ،ومع �أن هذه الأيدي العاملة حا�رضة من
عقود يف قطر ،وال �سيما العمالة الهندية ،ولكن الكتابة عنها مل تتخذ ت�شكيلها
احلقيقي �إال م�ؤخرا ،وهكذا بدت �أكرث و�ضوحا يف الق�ص�ص املعا�رصة التي
يبدو فيها الآخر منوذجا للتعاطف� ،أو رمبا ميثل خطراً يت�صل بالتهديد القيمي
للمجتمع ،وال�سيما فئة ال�سواقني كما يف ق�صة �أحمد عبد امللك ،وتلك
العالقات اجلن�سية التي ميكن �أن ت�شي بخلل جمتمعي ،ومع ذلك ف�إن هذا ال
ميكن �أن يعول عليه بو�صفه ظاهرة حقيقية ،فنحن معنيون يف املقام الأول
بن�سق التمثيل ،والهواج�س النا�شئة ،بو�صفها ظاهرة ثقافية تتجلى يف املتخيل
الأدبي ،ومن ذلك نقر�أ م�ساقات �أخرى للتعامل مع الآخر ،غري �أنه يالحظ
بع�ض التتبع ،واال�ستق�صاء �أن ح�ضور الآخر على الرغم من كثافته واقعي ًا �إال
�أنه متوا�ضع احل�ضور يف املتخيل الأدبي الق�ص�صي ،على الرغم من تخلله احلياة
املجتمعية نظرا للعدد الكبري من الوافدين �سواء العرب� ،أو ال�رشق الآ�سيويني،
�أو حتى الغربيني ،وهنا نقع على ت�سا�ؤل حول �أ�سباب هذا االنح�سار �أو
توا�ضعه ،فهل يعود ذلك �إلى عدم وجود توا�صل اجتماعي حقيقي ،وفاعل ال
�سيما بني املجتمع املحلي وتلك القطاعات العرقية الأخرى؟ وهل ثمة موقف
ما جتاه التعامل مع الآخر ،وتقبله� ،أم �أن هذا التعاطي مع الآخر ي�أتي يف احلدود
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احلقيقية ،والطبيعية ،ف�ضال عن ت�سا�ؤل يت�صل بف�ضاءات الآخر التي ت�ستجلب
يف الق�ص�ص القطرية ،نتيجة ت�أثر ه�ؤالء الكتاب ببع�ض البلدان والثقافات التي
عا�شوا فيها �أثناء تواجدهم يف بع�ضها ،ونتيجة لهذا كان ال بد لنا من حتليل
ن�سق التعاطي مع الآخر يف الق�صة القطرية.
يتخذ ن�سق الآخر يف بع�ض الأعمال الق�ص�صية طابعا قلق ًا ،حيث ال يبدو
موجه ًا� ،أو �أنه لي�س خا�ضع ًا لن�سق �أيديولوجي معني� ،إمنا هو نتيجة تداعيات،
يعد نتاج ت�صورات ،ومواقف،
وانطباعات ومواقف غري م�ؤدجلة ،فهو ّ
فق�ص�ص خليفة هزاع تكاد تكون حاملة لبع�ض املواقف ،والتوجهات الواعية،
موجه ،وال�سيما جتاه الآخر الغربي
ويف ثناياها �إلى حد ما موقف �أيديولوجي ّ
الذي ينتقد ،وميثل ب�صورة �سلبية ،حيث جند �أن ق�ص�ص خليفة هزاع ،تقاوم
تلك الفكرة القائمة على �إل�صاق الإرهاب بال�شخ�صية العربية� ،أو امل�سلمة،
وهنا يتكئ على �أحداث من املرجعيات الواقعية التي متثل مناذج ،و�أفعال تت�صل
بامل�سلمني ،ولكن خليفة هزاع يلج أ� �إلى كتابة م�ضادة حيث ي�شري �إلى مواقع
الإرهاب والعن�رصية احلقيقية ،مع حماولة �إل�صاق كل التهم بالعرب وامل�سلمني
يف بلد احلرية ،والدميقراطية الغربية ،ونعني الواليات املتحدة الأمريكية كما
جتلى ذلك يف ق�صة بعنوان « الإرهاب املقنع» 180التي تدين املمار�سة الأمريكية،
وما �أحدثته من جرائم يف رو�سيا عرب جرمية قام بها الأمريكيون ،وحتى يتم
التخل�ص من امل�شكلة ،والق�ضاء على الأمريكيني ،تقوم اال�ستخبارات الرو�سية
بتفجري ي�ستهدف الأمريكيني ،ولكن �رسيع ًا تل�صق التهمة بالعرب وامل�سلمني،
ثمة �إذن وعي بهذا امل�سلك لل�رصاع بني هذين القطبني ،ولكن غالب ًا ما يدور
ينم عن حالة قلقة لدى خلفية من
على ح�ساب العربي وامل�سلم ،ولعل هذا ّ
الآخر الغربي� ،أو حتى الآخر باملطلق ،كما يتجلى ذلك يف ق�صته الأخرى التي
حملت عنوان «اخلطة اجلهنمية» التي تتناول �أحداث � 11أيلول حيث �أجمع
العامل على اعتبار ما وقع يف نيويورك عمال �إرهابي ًا ،يف حني تتنا�سى و�سائل
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الإعالم الغربي كافة املمار�سات الإرهابية املمنهجة للكيان ال�صهيوين يف
فل�سطني ،وهذا يت�ضح ن�صي ًا عرب �إلقاء ال�ضوء على عبارات «�شارون» التي تدين
الإرهاب الفل�سطيني ،والعامل الغربي ي�ستمع له ،ويوافقه يف هذا الأمر .ومع
هذا املوقف الوا�ضح يف ق�ص�ص خليفة هزاع نقع على ن�سق يت�صل باالهتمام
بالبعد القومي� ،إلى حد ما ،وخا�صة ذلك الذي يت�صل بالق�ضية الفل�سطينية،
والرغبة بالدفاع عن العرب وامل�سلمني عامة .ولكن الآخر يف ق�ص�ص خليفة
هزاع دوم ًا مدان ،بل �إن الف�ضاء اجلغرايف ،وما يحتمله من ثقافة موقع �إدانة يف
معظم الق�ص�ص التي تعالج �سياق الدول الغربية ،وهذا ي�شمل الآخر الأوروبي
�أو الأمريكي ،ومن ذلك ق�صة « تنومي مغناطي�سي» حيث يعود الطبيب العربي
من �أ�سكوتلندا قات ً
ال ،ومع �أن هذه الق�صة تنحو منحى بولي�سي ،غري �أنها تبدو
منطوية على موقف ثقايف ،ب�أن هذه النزعة الإجرامية هي نتيجة ثقافة ت�رسبت
لهذا الطبيب جراء درا�سته يف �أوروبا.
وتتجلى ال�صورة املنفرة للطبيعة التي متيز ال�شخ�صية الأمريكية ،وتعاليها
على العرب� ،سواء املواطنني� ،أو املقيمني -مع الإ�شارة �إلى عدم حتديد الق�صة
بالبيئة القطرية -حيث نقر أ� عن �شابني �أمريكيني يتطاوالن على �إحدى الفتيات،
عالوة على �سخريتهم من الزي التقليدي ،كالغرتة والثوب ،مع قناعتهما التامة
ب�أن جوازهما الأمريكي يكفل لهما احلماية والأمن من املالحقة ،والتبعية
القانونية ،وهنا ن�ست�شعر موقف ًا متوتراً من الآخر ،وحتديدا يف �إهابه الغربي،
وهذا ما يتعزز عرب ق�صة « تفجريات ...تفجريات» التي تذهب �إلى معاجلة
الإرهاب والكراهية التي ينطوي عليها املجتمع الأمريكي موطن احلرية،
واحرتام حقوق الإن�سان ،فعرب وجود �شخ�صية « �أ�سعد» العربي يف الواليات
املتحدة ،نقع على �صور وم�شاهد من العنف والعن�رصية الأمريكية التي تتمثل
ب�شجار بني �أمريكي �أبي�ض و�أمريكي �إفريقي ،عالوة على و�صف امر�أة �سوداء
ب�أنها ذات ج�سم بقري ،181عالوة على ا�ضطهاد الأ�سيويني ،وكما يالحظ �أن
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�أي حادثة تقع يف �أمريكا �رسعان ما يتم �إل�صاق التهمة بالعربي� ،إذن ثمة قلق
لدى خليفة هزاع � ،أو موقف من ذلك امل�سلك الذي يتم فيه ح�رص العربي
بنمط الإرهابي ،وهذا يعني مقاومة ثقافية ،وفعل تقوي�ض لهذا التنميط وحتديدا
يف بع�ض الأعمال الق�ص�صية ،ولكنها ال تكاد ت�شكل ح�ضورا كبرياً مما يعني
�أن الن�سق يبدو قلق ًا غري مكتمل العنا�رص ،حيث تتقدم النزعات االجتماعية،
وما يتعلق باملر�أة ،و�صدمة احلداثة ،واملوقف منها ،ومع ذلك ف�إن ثمة ن�سق
م�ضمر خفي لدى خليفة هزاع فيما يتعلق بتمثيل الآخر ،عرب امل�ستوى اللوين
القائم على الب�رشة ،فعند تتبع الق�ص�ص جند بني ثنايا ال�رسد حتيزات ،ومتثيالت
لونية لأعراق معينة ،وهي تبدو ال مركزية على امل�ستوى املتعالق ببينة احلدث،
واحلبكة ،ولكنها كامنة يف الالوعي الثقايف ،ومن ذلك �شخ�صية الفرا�ش� ،أو
املرا�سل الذي يتقم�ص دور رئي�س ق�سم يف اجلامعة ،حيث ينعت ب�أ�سود الب�رشة،
عالوة على ت�صوير املجتمعات الإندوني�سية ،ومعطى الزواج بن�سق جتاري
رخي�ص ،ف�ضال عن ت�صوير املجتمعات ،الأوروبية وحتديدا الطبيب الذي
در�س يف �أ�سكوتلندا ،وما يتم من ت�صوير للوجوه الأوروبية البي�ضاء ،مقابل
ب�رشة الطبيب ال�سمراء احلنطية ،وهذا التوازي بني مكونني ،وممار�سات يومية
�أوروبية ،ك�أكل الكورن فليك�س ،والذي ينعت بعملية تعذيب كون الطبيب
العربي ال يدرك كنه هذا الطعام ،182وال ي�ستطيبه ،مما يعني حالة من النق�ص،
واالختالل الثقايف ،فعملية النبذ التي عانى منها هذا الطبيب يف الغرب ،دفعته
�إلى فعل اقت�صا�ص ثقايف ،عرب منوذج التقليد الأعمى لتلك النماذج ،ومتثل
الآخر ب�أب�سط عاداته وتقاليده ،مما �أحدث خل ً
ال على م�ستوى البنية النف�سية
التي دفعته �إلى �أن يكون جمرم ًا ،فمع الزمن ،حتول الطبيب �إلى غريب بني
طوع نف�سه على مقاومة النظرة العن�رصية للغرب،
العرب ،وذلك بعد �أن ّ
والنظر بعيونهم »:وظل هكذا يتخبط بهذه البوتقة ال�صغرية وي�سب وي�شتم
املجتمع اخلارجي .ولكن مع مرور ال�سنوات وتعرفه على النف�س الب�رشية من
 - 182انظر خليفة هزاع ،امل�صدر نف�سه� ،ص .99

99

خالل درا�سته الأكادميية� ،أ�ضحى يدخل كل مكان بوجه م�رشق با�سم ،وينظر
�إلى العيون العن�رصية ،ويكاد �أن ميد �سبابته ليفق�أها.« 183
ال �شك ب�أن الغرب الثقايف ي�شكل م�صدر قلق نظراً ملا ميثله من تهديد لقيم
الأ�صالة ،وهنا جند مقدار تداخل امل�ستويات من حيث وجود ثنائية تنه�ض
على الأ�صالة ،واحلداثة ،وحتديدا الغربية ،فالغرب ميثل الآخر الذي ميثل
تهديدا لقيمنا ،الداخلية كما يف ق�ص�ص جمال فايز بالتحديد حيث جاء يف
�إحدى الق�ص�ص  »:بعد االنتهاء من جتميل �شاطئ املدينة ،جاءت �شاحنات
�أكرب ،وبد�أت الرافعات برفع ال�سفن اخل�شبية ،املوجودة على طوال ال�ساحل،
و�أخذها ملكان بعيد يف اجتاه الغرب  .»184وهذا ميتد لي�شمل ق�صة �أخرى
جلمال فايز التي حتمل عنوان « ب�رش من الأكفان» التي تكني رمبا عن الغزو
الأمريكي للعراق ،وما جلبه من موت ،وهنا نتلم�س ذلك املوقف من الغربي
ممثال باجلربوت الأمريكي ،ونق�ض تلك الهيمنة التي ميار�سها ،185فنحن ما
زلنا من�ساقني حلاجتنا ،وا�ستالبنا ل�سيادتنا ،فالتبيعة قائمة ،حيث ما زلنا
ندخن ال�سجائر الأمريكية ،ونركب ال�سيارات الأمريكية ،ونحمل اخللوي
الأمريكي ،ومع ذلك نهتف «فلي�سقط هوالكو»  .186يف هذه الق�صة بالتحديد
ال�سيا�سي للر�ؤية ال�رسدية حيث نقر�أ نقداً رمزي ًا للغزو الأمريكي
نقر أ� ال ّتكوين ّ
ال�سابقة نقر أ� اتكاء القا�ص على عن�رص املفارقة ،وما حتدثه من
للعراق .يف الق�صة ّ
تنوير ،مع التخلي تقريبا عن �أي نزعات لتكوين ق�ص�صي يقوم على ال ّتفا�صيل،
ور�سم مالمح ال�شخ�صية ،ومتو�ضعها يف املكان وال ّزمان ،بالتوازي مع ت�سل�سل
الأحداث ،فالق�صة ت�ستعني بالبنى الرمزية حيث يكنى عن �أمريكا بهوالكو،
ف�ضال عن تق�شف الأحداث التي متيز ق�ص�ص جمال فايز برمتها.
الآخر خارج التو�صيف الغربي ،ونعني العربي قد حمل معه �إ�شكاليات
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تتعلق بنقد بنية التحوالت التي �شهدتها قطر بدءاً من مرحلة ما قبل النفط
املت�أ�س�سة ب�شكل جوهري على منظور الآخر باعتبارها �شاهداً على ت�شكيل
مالمح ،وم�ستويات ثقافية ،واقت�صادية ،واجتماعية ،ولعل هذا ما نعرث عليه
عرب �أثر التحول كما يف بع�ض ق�ص�ص نوره ال �سعد ،التي ت�شري �إلى ذلك يف
�أكرث من موقع ،وال بد هنا من الإ�شارة �رسيع ًا �إلى �شخ�صية» فدوى» املقيمة
العربية يف دولة قطر كما يف ق�صة « احلياة ال�رسية للفرا�شة» والتي تنه�ض يف
بدور �رسدي بارز ،حيث متثل ب�ؤرة مركزية يف توجيه املنظور ال�رسدي نحو
تقاطعات ،ومفاهيم ،ومتثيالت ،وفهم تبع ًا ملوقع هذه ال�شخ�صية ،فهي
ت�صوغ عاملا �رسديا ،ت�صفه ،وتنتقده ،وهنا نقع على ملحوظة �شديدة الأثر لقد
�أرادت نور ال �سعد �أن تقدم ت�صويراً للتحوالت ،ولكنها لن تكون ذات �أثر،
ما مل تكن يف عيون الآخر الأقدر على ر�ؤية امل�شهد ،واختباره ،ورمبا لأن
نوره ال �سعد �أرادت �أن حتمل هذه ال�شخ�صية ف�ضاء من التعبري ال ميكن �أن
ل�شخ�صية �أخرى� ،أو حملية �أن تنه�ض به ،كونها ال تتوفر على املو�ضع الذي
يتيح لها ر�ؤية ما يراه القادم من اخلارج ،ومع ذلك ف�إن نوره ال �سعد بقيت
يف حدود بيان ذلك الأثر للآخر عرب العربي ،فمعظمه مل يخ�ضع لتوجهات
تتغذى على احل�ضور الغربي املج�سد ب�شخ�صيات وا�ضحة ،با�ستثناء �شخ�صية
واحدة ،قدمت ملمحا ،وتو�صيفا �شمولي ًا للعامل ،ال خل�صو�صية املدينة بعينها،
�أو املجتمع القطري ،ونعني �شخ�صية « ماك�س باك�سرت»  ،187وك�أن الق�صة غري
حافلة بتمثيالت الغربي للبيئة املحلية ،ولكن يالحظ �أن جممل الق�صة تتخذ
موقع ًا فيما يتعلق بح�ضور الآخر العربي يف املدينة ،ودوره يف ت�شكيل مالحمها،
بيد �أن هنالك بيان بقيمة التحوالت التي ن�ش�أت بفعل تدفق الأغراب ،مع
ن�شوء الت�ضخم ،والتحوالت االقت�صادية العميقة ،وهنا نقع على بيان غام�ض
باملعنى الذي يحيل له الأغراب كما يف ق�صة « �سرية حياة»  ،188ولعل الآخر
يح�ض يف �سياق جمتمعي ،يت�صل بق�ضية املر�أة ،و�أزمة الزوج� ،أو الذكر الذي
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ال يتفهم تكوين املر�أة ،ويت�ضح يف ق�صة هدى النعيمي التي تبنى على فعل
مقارنة بني زوج مرمي ،الزوج الأجنبي� ،أي العربي امل�سيحي -و�إن كنا غري
متيقنني من هذا  -لكون الق�صة ال تقدم لنا الكثري من التو�صيفات ،والبيانات
عن ال�شخ�صية ،ولكن ما يهمنا تلك املقارنة بني زوج مرمي الأجنبي والزوج
القطري ،فمرمي قدمت تو�صيفا لزوجها ،ومدى انفتاحه ،ورمان�سيته ،كما
جتلت يف طريقة تعامل زوجها معها ،ولت�أكيد ذلك ن�سوق هاتني الفقرتني:
« وتابعت يف �شغف ملعان الهدايا التي ت�أتي بها مرمي يف كل منا�سبة لتقول �أنه
مل ين�س عيد زواجهما الثاين ،و�أنه يتذكر متاما عيد ميالدها ،وكذلك يف �أعياد
امل�سلمني لها هدية ثمينة  ،»189ويف موقع �آخر نقر�أ عن �أمنية بع�ض الفتيات
باحل�صول على زوج منفتح ،ورومان�سي كزوج �صديقتهن مرمي ،ولكن هذا
ال مينع من بروز موقف مناق�ض كما جت�سده �إحدى الفتيات ونعني( ح�صة)
الراف�ضة للت�شبه بالأجانب ... »:وكنا نعجب من ح�ضارة هذا الرجل الذي ال
نرى له �شبيه ًا بني الأقارب واملعارف ،فكم ا�ستهان زوج �أختي بطلب كهذا،
وكم ثار زوج ابنة العم حيث ملحت له بال�شيء ذاته ،وحني هم�ست للزميلة
ح�صة ب�أنني �أمتنى الزواج من رجل يف انفتاح زوج مرمي ،لوت ح�صة �شفتيها،
وعب�ست يف وجهي ،و�أكدت �أنها ال حتب من يقلد الأجانب .»190...ومع
�أن الق�صة تنتهي بر�ؤية مرمي ،وهي تخرج من املجمع التجاري مهرولة خلف
زوجها ال�ضخم ،وامللتحي ،ومعها عدد من الأطفال الذين ي�شبهون الأقمار،
نقر�أ تعليق ًا من منظور راوي الق�صة يتمثل ب�أن مرمي احتاجت �إلى الكثري من
التجمل بعد زواجها .وهكذا تتداخل م�ستويات الفهم الداليل التي تن�سحب
على بروز �إ�شكالية الزواج ،العنو�سة� ،أو جمالية الأ�رسة التي حتفل بها هذه
الق�صة� ،إال �أن ما يهمنا يف هذا ال�سياق ،املوقف من الآخر� ،أو الأجنبي حيث
نرى ت�شوي�ش ًا على م�ستوى حتديد املوقف منه بو�صفه كائن ًا اجتماعي ًا خمتلف ًا،
فثمة �صورة تثمن الآخر بو�صفه قيمة ح�ضارية ،وم�سلك ًا خمتلف ًا للتعامل مع
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املر�أة ،وهو ما يكمن يف املتخيل لدى البع�ض� ،إال �أن ثمة �صورة �أخرى،
وهي ال تتعلق بالرجل ،مبقدار ما تتعلق برف�ض الت�شبه بالآخر ،واحلذو حذوه
م�سلكي ًا ،و�إن�ساني ًا ،وهذا ي�شي مبوقف ثقايف ما ،ولكن هذا ال ميكن �أن نعول
عليه نظراً لعدم توافر بيانات كمية �رسدية لت�ؤكد ما نذهب �إليه.

�أن�ساق ثقافية يف حدود امل�سكوت عنه
يف هذا املحور �سعي لت�أ�سي�س �شبه قراءة لبع�ض الأن�ساق الثقافية التي وقفنا
عليها ،ولكن بو�صفها كتابة تقع خارج حدود ثقافة املجتمع� ،أو بعبارة
�أخرى يف امل�سكوت عنه يف الثقافة .فمن خالل حتليلنا لبع�ض الأن�ساق
الثقافة وجدنا �أن ثمة توجهات ،و�أن�ساق بد�أت تت�شكل جتاه بع�ض الق�ضايا
التي تعد من التابوهات ،ومن ذلك تلك العالقة غري ال�سوية يف املجتمع،
كما اخليانة الزوجية ،ومناق�شة بع�ض الق�ضايا التي تتطرق �إلى ق�ضايا الإميان،
ونقد ال�شخ�صية الذاتية ،كما املكان ،والبيئة ،والثقافة املجتمعية القائمة على
النزعات الذكورية ،ف�ض ً
ال عن ح�ضور اجل�سد ،مما يعد حتو ًال يف الق�صة القطرية
على الرغم من التباين الكمي ،والنوعي لأثر الكتابة يف هذه املجاالت ،ومع
ذلك ف�إن الكتابة الم�ست �سطوح هذه املو�ضوعات ،مع بع�ض املحاوالت
خللق هزات ن�صية ،ولكن هذا مل ي�شكل ظاهرة منت�رشة يف املتون الق�ص�صية،
�أو املدونة ال�رسدية عامة ،ولهذا جند �أن نوره ال �سعد قد تطرقت للعالقات
غري ال�سوية يف ق�صة «حمدة يف التنور» 191وال �سيما العالقة التي جمعت بني
املعلمة حمدة والطالبة علياء ،فهذه الق�صة متكنت من مناق�شة بع�ض التابوهات
التي تتعلق مب�سلك جمتمعي ،رمبا يبدو حا�رضاً ،ولكن ال يتم احلديث عنه،
وال ينظر له بو�صفه ظاهرة حتتاج �إلى القراءة ،والتحليل ،فنوره عاجلت هذه
الق�ضية بذكاء وح�سا�سية نه�ضت على امل�صدر الإن�ساين ،فموقفنا كقراء جتاه
ال�شخ�صيات ال يبدو متوتراً ،نظرا لكون الكاتبة قد ا�ستطاعت �أن تخلق تب�رصا
عميق ًا يف �إ�شكالية الطبيعة الإن�سانية.
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و�ضمن البحث يف امل�سكوت عنه ،نقر�أ بحث ًا �رسدي ًا يف بع�ض الق�ضايا
امليتافيزيقية كالإميان ،ف�ضال عن نقد الذات ،وق�ضايا اخليانة الزوجية ،وتداعيات
وجود العمالة الوافدة على بنية املجتمع وهي ق�ضايا ال تف�ضل بع�ض الآداب
البحث فيها� ،أو عنها ،وال �سيما يف بع�ض املجتمعات املحافظة ،وبناء على
ذلك ميكن �أن جند تربيرا لهيمنة طم�س الإحاالت للمكان حيث يتحول ف�ضاء
الق�صة �إلى بنية بي�ضاء ،فمعظم تلك الثيمات احل�سا�سة تت�صل ببحث معمق
يف �إ�شكاليات اجتماعية ،ولكنها مرهونة ب�أزمة تت�صل ب�إ�شكاليه املر�أة عامة،
وظروف القهر التي تعاين منها ،و�إن كان يالحظ �أن بع�ض ال�شخ�صيات غري
وا�ضحة التكوين ،والق�ص�ص يف جمملها تبدو ،وقد الم�ست �سطوح امل�شكلة،
ومل تذهب عميقا يف جت�سيد ما ينطوي عليها هذا املو�ضوع من �أبعاد نف�سية،
واجتماعية .ولعل �سياقات بع�ض الق�ص�ص ،والتكوين املحافظ قد حال دون
الذهاب بعيدا يف هذا املنحى ،وهذا ما نراه �أي�ض ًا على �سبيل املثال ق�صة �أخرى
ت�سعى لتج�سيد فعل التقوي�ض للبينة املجتمعية القائمة على �إ�شكاليات تت�صل
بفكرة الإميان امليتافيزيقي ،ف�ض ً
ال عن مالمح من العالقات املحرمة ،وغري
املقبولة .وهنا جند �إ�شارات غري متبلورة �أو مبتورة ،غري وا�ضحة الداللة فيما
يتعلق بامل�سلمات ،واخليانة ،ولعل الإحالة هنا ،ال تبدو جلية فال�سياق مينع
الكتاب من الت�رصيح مبعنى الإميان ،وخا�صة ذلك الإميان الديني املت�صل بالقيم
امليتافيزيقية ،192والتي تت�ضح فيما بعد عرب لفظة التدين ،ولكن دون الذهاب
معمقا بالإحالة ،وهذا ما يجعل من مناق�شة امل�سكوت عنه� ،أو تلك التابوهات
يف �سياق حمفوفة بال�صمت� ،أو لنقل بالهم�س ،ولكن هذا ال مينع من وجود
مقدمات ،وهنا نتلم�س ن�سق ًا بات ينت�رش لهيمنة نقد اخلطاب الديني ال�سلبي يف
ت�شكيل الوعي ،وال �سيما من خالل املنظور الأنثوي كما يف ق�صة ب�رشى نا�رص»
تب ًا �إنها طفولتي» 193حيث املجتمع يفر�ض �سطوته على ت�شكيل الأنا الثقافية
بخطابه الذكوري ،وحماولة توظيف الدين لهذا امل�سعى ،فالفتاة يف هذه الق�صة
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متتلك �إح�سا�س ًا جمالي ًا باحلياة ،ولكن املجتمع ،واملدر�سة ت�صادره  »:قر�أت يف
يوم ما� ،أن علماء الت�رشيح القدامى قد اكت�شفوا � :أن للع�صب ال�سمعي ثالث
ممرات تو�صل �إلى املخ :ع�صب ي�ستقبل الأحاديث الدينية ،وع�صب ي�ستقبل
العلوم والفنون ،وثالث وجد ليت�سنى للروح العبور �إلى املعرفة ،من خالل
ا�ستقباله للمو�سيقى والفنون ،و�أظن �أن الع�صب الثالث هو �أ�شد الأع�صاب
تطوراً بالن�سبة يل ،»194ويف الق�صة عينها نقر�أ نقدا وا�ضح ًا لفعل املدر�سة،
وذلك الن�سق القمعي للمدر�سة القائم على التلقني ،واحلفظ للدرو�س دون
حماولة للإفهام� ،أو التف�سري »:يا ل�سخفهم و�سخف ما لقنونا ....بيد �أن ما
عذبني �أكرث هو حفظ الآيات القر�آنية� ،إذ يتعني علينا احلفظ دون �أن يكلف
�أحد ما هنا نف�سه عناء ال�رشح� ،أو التف�سري .»195لقد كرهت هذه الفتاة معلمة
الريا�ضيات ،ومعلمة الدين ،ومعلمة الر�سم ،لأن ثمة ن�سق قمعي ،يقوم على
تبديد العقل ،والأنا ،وحماولة تطويع كل ما هو خارج دوائر املجتمع ،وقيمه
الذكورية ،عرب االتكاء على توظيف اخلطاب الديني �أو (امل�ؤ�س�ساتي) يف بع�ض
الأحيان من �أجل تكري�س ثقافة اخلنوع� ،إذن ثمة اجتاه يت�شكل للخو�ض يف
مرجعيات اخلطاب الديني  -امل�ؤ�س�سة يف ت�شكيل الوعي ،ولكنه مع ذلك
يبقى ن�سق ًا غري متبلور املالمح ،فهو �أقرب �إلى حماوالت بد�أت تربز يف زمن
الأفكار ،والقدرة على التعبري ،مبعزل عن حماوالت الإق�صاء ال�سابقة ،حيث
اال�ستفادة من جمريات التطور الرقمي ،وحتلل قب�ضة الرقابة على اخلطاب.
ومما يحاذي هذا املو�ضوع ،نقد بع�ض الأيدولوجيات ،والقبلية ،وهنا
نقف على مناطق متداخلة ،ترتبط بن�سق املر�أة ،والتقاليد ،والقمع ،واجل�سد،
واحلداثة ،ولعل هذه الأن�ساق هي التي تقود �إلى تلك النزعة لتعرية بع�ض
ل يف الق�صة القطرية ،ومع ذلك ف�إن امل�سكوت
امل�سكوت عنه ،وطرحها على امل أ
عنه يف الق�صة القطرية �شديد التباين ،ففعل اخليانة الزوجية ،وتلك العالقات
 - 194امل�صدر نف�سه� ،ص .32
 - 195امل�صدر نف�سه� ،ص .42
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املحرمة التي �سبق ،و�أن �أ�رشنا لها من عالقات جن�سية ،قد جت�سدها فقط �أقالم
ذكورية ،متتلك قدراً من اجلر�أة ،ونعني بالتحديد خليفة هزاع و�أحمد عبد
امللك ،وهي ت�أتي يف طور الن�صو�ص التوعوية ،مع �شيء من ال�سخرية� ،أو
االعتماد على املفارقات كما يف ق�صة «خم�سة �أرواح وق�صة واحدة» خلليفة
هزاع ،196وغري ذلك يبدو مما يقع يف هذا املجال ،ولكنه مع ذلك يبقى �أ�سري
البنية التي تتغيا خلق واقعية ،تنه�ض على نقد قيمة �أو ممار�سة اجتماعية ،وهو ما
يدخل يف باب الوعظ ،والتحذير من انهيارات قيمية ،كما بع�ض التلميحات
حول ثراء بع�ض ال�شخ�صيات من �صفقات م�شبوهة ،والتعري�ض بقيم بع�ض
العائالت ،وافتقارها �إلى �أبعاد تت�صل بالر�أي� ،أو ال�ش�أن العام كما يف ق�صة
«�سرية حياة» لنوره ال �سعد.
يف ق�صة «مراجم» لنوره فرج تتجلى مناق�شة الع�صبية الدينية ،كما يف
ق�صة « حممد ح�سن ،وع�شريته الأقربني» ،197وهي رمبا تكون �إحالة �إلى بع�ض
املمار�سات ،ولكنها تبقى يف �سياق �صامت غري معلن� ،أو لنقل دون حماولة
تعد كتابة يف امل�سكوت عنه يف
تق�صي هذه الإ�شكالية ب�شكل كبري ،ولكنها ّ
الثقافة القطرية .ولعل �إ�شارة يف ق�ص�ص �أخرى لب�رشى نا�رص على �ض�آلتها من
ناحية مالم�سة هذا املو�ضوع� ،إال �أنها تنطوي على التعري�ض ببع�ض القوانني
التي متار�س بحق املر�أة ،وهذا مما يدخل بنقد ال�سلطة املج�سدة بالدولة ،كما
يف ق�صة «امر�أة اخلوف» ،198ولعل هذه العبارة حتمل طابعا قا�سي ًا للهيمنة،
ال�سلطوية املمثل بامل�ؤ�س�سة جتاه املر�أة ،ما يجعل من الق�صة القطرية منفتحة على
م�ستويات تتعلق بال�سلطة بطابعها املجتمعي ،ال ال�سيا�سي ،ولكن هذا ي�أتي عرب
عدد من الأن�ساق الثقافية املتداخلة كما �سبق .ومع ذلك ف�إن ظاهرة الكتابة
يف �سياق امل�سكوت عنه يعد من �أكرث الأن�ساق التي مل تتبلور ب�شكل جلي يف
الق�صة القطرية ،مما يعني �أن ثمة ن�سق ًا ما زال حمكم ًا يحول دون البحث يف
 - 196انظر خليفة هزاع ،وجوه مت�شابهة� ،ص .151
 - 197انظر نوره فرج ،املراجم� ،ص .58
 - 198انظر ب�رشى نا�رص ،عناكب الروح� ،ص .9

106

الكثري من الق�ضايا التي تت�صل بالتابوهات التي تت�صل بالدين� ،أو ال�سلطة� ،أو
حتى اجلن�س ،فالكتابة التي متحورت حول اجل�سد الأنثوي بدت ن�سق ًا مقنع ًا
ممعن ًا يف تكميم اجل�سد الأنثوي ،وعزله ،يف حني مت تقدمي القيمة الإن�سانية
للعقل الأنثوي ب�صورة جلية ،ويف �أحيان كثرية بدت �ضحية ،يف حني مل نواجه
�أن�ساق مت�صلة بنقد ال�سلطة ال�سيا�سية� ،أو مواجهة لبع�ض اخلطابات الدينية
ب�شكل وا�ضج وجلي� ،أو علني ،ومع �أن الق�صة القطرية قد بد�أت تتخذ موقفا
ما من بع�ض الأن�ساق املنت�رشة ال�سلبية يف املجتمع� ،إال �أنها مع ذلك ما زالت
حذرة يف الت�رصيح ،ولهذا عملت على تبديد �أية �إحالة� ،أو �إ�شارة �إلى البنى
املكانية عرب جعلها معماة ،وعائمة داللي ًا.
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خامتـــة
لوحظ �أن الق�صة القطرية متار�س وعي ًا بحدودها ،وقدرتها على تو�صيف
املواقف والتحوالت يف �ضوء املتغريات ،و�أ�سهم ذلك بتبلور �أن�ساق ثقافية
تت�سم �أحيانا بالو�ضوح ،ولكن ثمة طبقات �أخرى تخ�ضع لطم�س نتيجة
عوامل تت�صل بال�سياقات الثقافية ،و�ضغط البنى العليا امليتافيزيقية ،كما املكان،
واملجتمع ،وتقاليده� ،أعرافه ،ولكن مع حركة املجتمع احلتمية نحو �أ�شكال
من التحوالت بفعل التاريخ الذي يتقدم بال توقف ،فال بد من توفر �آليات
جديدة� ،أن�ساق للتعبري عن هذه العملية برمتها .وتنبثق الكتابة الن�سقية بني
ثنايا هذه الإ�شكاليات فلج�أت �إلى تعمية� ،أو «تقية» يف حتديد الأطر املكانية،
وتعيينها ،وهي ال�سمة املنت�رشة يف الكتابة الق�ص�صية ،ما ي�شري �إلى وجود رغبة
بتخطي ،وجتاوز ح�سا�سية معينة� ،أو رمبا البحث عن ف�ضاء حمايد ،يوفر تقية
خطابية ،وهذا يجعل الأمر قاب ً
ال للعديد من الأ�سئلة حول تلك الدوافع التي
رمبا �أجبنا عن بع�ض منها.
وكموقف من تعايل القيم الذكورية ،واملجتمع من املر�أة التي تختزل �إلى
تو�صيف ج�سدي ،مبعزل عن �أي قيمة تت�صل بالروح والعقل من منطلق متكن
طبقات �سحيقة من التذكري الذكوري الكوين ،فثمة ظهور لن�سق قوامه عزل
اجل�سد - -الروح -الأنثى عن كافة االجتياحات الذكورية ،واملجتمعية،
من خالل الإبقاء على م�ساحة �أنثوية متعالية كرد خطابي م�ضاد .يف حني
�أن احلداثة والعوملة ،ونزعاتها التدمريية ،والتهديد القيمي بدت ن�سق ًا متعدد
امل�ستويات من حيث فهم هذه الطوارئ ،وحماولة خلق درع قيمي ثقايف،
على الرغم من وجود نزعات خفية لتدمري بع�ض هذه الأن�ساق الكال�سيكية
التقليدية ما يعني ا�شتباك ًا ثقافي ًا ،ووجهات نظر متعددة ،وهذا ما ين�سحب
على الآخر الذي تبدى ببع�ض املواقف التي ال ت�شكل ن�سق ًا وا�ضح ًا مبقدار
ما متثل حماوالت الختبار الآخر من منطلقات تتغذى على امل�سبق ،والت�شكيل
العاطفي ،ولكن دون اكتناه معمق.
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ويف �شبه الن�سق الأخري حماولة للإ�سهام يف تخليق ن�سق امل�سكوت عنه،
�أو عرب حماولة مناو�شته تبع ًا الهتزاز بع�ض الركائز يف الكتابة التي بد�أت تنزع
�إلى مناق�شة ق�ضايا ،ال تتوفر على ال�سند ،والظرف التاريخي الذي يتيح لها
�أن تظهر .ويف اخلتام ال بد من الإ�شارة �إلى �أن هذه الأن�ساق تت�سم بتداخلها
حيث يتخلل الواحد منها الآخر ،فتعمية املكان ،تت�صل مبناق�شة قيم املجتمع
الذكوري ،واالنهيار التوا�صلي بني الذكر والأنثى ،مما يقود �إلى ر�ؤية حتليلية
لأثر احلداثة ،واملدينية من حتوالت على البنى النف�سية �سواء �أكانت �أنثوية �أو
ذكورية ،مع فعل دحر للموروث ،وتبدد القيم ،بالتجاور مع حماولة تخطي
�أن�ساق هيمنة ونقدها ،نتيجة االنفتاح ،وح�ضور الآخر وموقفنا منه ،مما يعني
�أن ثمة مركز اللتقاء الرغبات بالتحرر وك�رس الأمناط املوروثة ،والتقليدية التي
تت�صل بت�أ�صيل الهيمنة ،مع خوف قيمي من فقدان الهوية ،والطابع القيمي
املميز ،وهذا يعلل ب�أن ال�سياق الذي بحثنا فيه ينه�ض على فعل التحول،
ومقارعة الثبات ،وال�سكون يف قراءة حركة املجتمع التي ال ميكن �أن جتز�أ.
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خمتارة ،ترجمة عماد �إبراهيم ،ط ،1عمان ،الأهلية للن�رش.2010 ،

ثالث ًا :امل�صادر واملراجع باللغة الإجنليزية :
David Macey, the Penguin Dictionary of Critical4040
Theory. London: Penguin, 2001. Print.
Tyson, Critical Theory Today a User-Frien d Loiss4141
ly Guide, Second Edition. Hoboken: Routledge,
2006. Print.
M. H Abrams, A Glossary of Literary Terms. 7th4242
ed. Fort Worth: Earl McPeek, 1999. Print. PatColonial Di s .rick Williams and Laura Chrismann
course and Post-Colonial Theory: A Reader. New
York, Columbia UP, 1994. Print.
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إصدارات وزارة الثقافة والرياضة
إدارة البحوث والدراسات الثقافية
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

املؤلف

اإلصدارات

حصة العويض
فاطمة الكواري
د .حسن رشيد
دالل خليفة
جاسم صفر
فاروق يوسف
سعاد الكواري
أحمد الصديقي
حمد محسن النعيمي
ترجمة /النور عثامن
د .حسام الخطيب
د .حسن رشيد
خالد عبيدان
أمري تاج الرس
حصة العويض
غازي الذيبة
د .هيا الكواري
د .أحمد عبد امللك
إسامعيل ثامر
د .أحمد الدورسي
معروف رفيق
خليفة السيد
صدى الحرمان
عبد الرحيم الصديقي
وداد الكواري
د .أحمد عبد امللك
د .عبد الله إبراهيم
جاسم صفر

البدء من جديد
بداية أخرى
أصوات من القصة القصرية يف قطر
دنيانا  ....مهرجان األيام والليايل
قالت ستأيت
غنج األمرية النامئة
وريثة الصحراء
ويخرض غصن األمل
بستان الشعر
رومانوف وجوليت
األدب املقارن من العاملية إىل العوملة
الحضن البارد
سحابة صيف شتوية
سرية الوجع
وجوه خلف أرشعة الزمن
حافة املوسيقى
قصص أطفال
أوراق نسائية
الفريج
األعامل الشعرية الكاملة ج – 1ج2
علمني كيف أحبك
قصص وحكايات شعبية
رحلة أيامي
جرح وملح
خلف كل طالق حكاية
دراسات يف اإلعالم والثقافة والرتبية
النرث العريب القديم
كأن األشياء مل تكن
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السنة

2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

م

املؤلف

اإلصدارات

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

نعاس املغني
مدى
قال املعنى
املرسح األملاين املعارص
املرسح يف بريطانيا
إبراهيم ناجي  -األعامل الشعرية املختارة
مرسح الصورة بني النظرية والتطبيق
النوافذ السبع
الرحيل وامليالد
أوراق ثقافية
بدائع الشعر الشعبي القطري
شبابيك املدينة
حضارة العرص الحديث
املرتاشقون «مرسحية»
معاناة الداء والعذاب يف أشعار السياب
سحائب الروح
أصوات قطرية يف القصة القصرية
ذاكرة اإلنسان واملكان
إبراهيم العريض شاعرا ً
الصحافة العربية يف قطر
أم الفواجع
صباح الخري أيها الحب

51

الصحافة العربية يف قطر «مرتجم إىل اإلنجليزية»

52
53

آللئ قطرية
األعامل الشعرية الكاملة

عبد السالم جاد الله
د .زكية مال الله
خليل الفزيع
د .عوين كرومي
محمد رياض عصمت
حسن توفيق
د .صالح القصب
صيتة العذبة
جامل فايز
د .كلثم جرب
عيل الفياض /عيل املناعي
ظافر الهاجري
د .شعاع اليوسف
غانم السليطي
د .حجر أحمد حجر
سنان املسلامين
د .عبد الله إبراهيم
خالد البغدادي
عبد الله فرج املرزوقي
إبراهيم إسامعيل
عيل مريزا
وداد عبداللطيف الكواري
إبراهيم إسامعيل
ترجمة  /النور عثامن
عيل عبد الله الفياض
مبارك بن سيف آل ثاين

السنة

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005

54

التفاحة ترصخ ..الخبز يتعرى

دالل خليفة

2005

55
56
57
58

إدارة التغيري
الشعر الحديث يف قطر
الرشح املخترص يف أمثال قطر
لؤلؤ الخليج ذاكرة القرن العرشين

عبد العزيز العسريي
د .عبد الله فرج املرزوقي
خليفة السيد
خالد زيارة

2005
2005
2005
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2005

م

اإلصدارات

59

عىل رمل الخليج

60

إبداعات خليجية

61
62
63
64
65
66
67

األدب املقارن وصبوة العاملية
مهارات اإلرشاد النفيس وتطبيقاته
تجريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح
املعري يعود بصريا ً
وردة اإلرشاق
مجاديفي
األعامل الشعرية الكاملة ج1

68

أسباب لالنتامء

69

تباريح النوارس

املؤلف

السنة

2005

محمد إبراهيم السادة
(مسابقة القصة القصرية لدول
2005
مجلس التعاون)
2005
د .حسام الخطيب
2005
د .موزة املاليك
2005
نورة محمد آل سعد
2005
د .أحمد عبد امللك
2005
حسن توفيق
2005
حصة العويض
2005
د .زكية مال الله
رانجيت هوسكويت
2005
ترجمة :ظبية خميس
2005
برشى نارص

70

املرأة يف املرسح الخليجي

د .حسن رشيد

2005

71

أبو حيان  ..ورقة حب منسية

72

تطور التأليف يف علمي العروض والقوايف

73
74
75
76
77

أحزان كبرية
الديوان الشعبي
سمك القرش والنورس البحري  -دومينيك دو فيلبان
مسلمو الغرب ومستقبل اإلسالم  -طارق رمضان
ذاكرة الذخرية

حمد الرميحي
د .أنور أبو سويلم
د .مريم النعيمي
أمري تاج الرس
عيد بن صلهام الكبييس
هاشم صالح ومحمد مخلوف
د .إبراهيم الشهايب
عيل بن خميس املهندي

2005

2005
2005
2005
2005
2006

78

تجليات القص “مع دراسة تطبيقية يف القصة القطرية”

باسم عبود اليارسي

2006

79
80
81
82

سمط الدهر «قراءة يف ضوء نظرية النظم»
كان يا ما كان
الظل والهجري «نصوص مرسحية»
الرواية والتاريخ

د .أحمد سعد
خولة املناعي
د .حسن رشيد
مجموعة مؤلفني

2006
2006
2006
2006

83

وجوه متشابهة «قصص قصرية»

خليفة عبد الله الهزاع

2006

84
85

املرسح واملدينة
األعامل الشعرية الكاملة ج2

د .يونس لوليدي
د .زكية مال الله

2006
2006
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2005

م

86

الدفرت امللون األوراق

املؤلف

اإلصدارات

حصة العويض

السنة

2006

87

الظل وأنا

نرسين قفة

2006

88

حقيبة سفر

صفاء العبد

2006

89

)Gulfمرسحيات قطرية (أمجاد يا عرب  -هلو

غانم السليطي

2006

90

العامل وتحوالته ( التاريخ – الهوية  -العوملة)

د .إسامعيل الربيعي

2006

91

موال الفرح والحزن والفيلة «نصان مرسحيان»

حمد الرميحي

2006

92
93

حكاية جديت
صورة املرأة يف مرسح عبدالرحمن املناعي

94

تاريخ اللغات ومستقبلها  ،عامل بابيل -هارلد هارمان

95

فلسطني يف الشعر األسباين املعارص  -محمد الجعدي

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

أي عاشقني؟  -نفتاج سارنا
هل ك ّنا مثل ّ
ديوان ابن فرحان
موال الفرح والحزن والفيلة “مرتجم إىل الفرنسية”
الفن التشكييل القطري ..تتابع األجيال
دراسة يف الشعر النبطي
بداية أخرى «مرتجم إىل اإلنجليزية»
وجع امرأة عربية «مرتجم إىل اإلنجليزية»
الخيل ..رياضة اآلباء واألجداد
شجرة الغاف  -باحثون من جامعة قطر
شجرة الغاف  -باحثون من جامعة قطر

106

The pain of Arab womanوجع امرأة عربية

107

A new beginningبداية جديدة -

مريم النعيمي
إمام مصطفى
سامي شمعون،
مراجعة محمد فرززات
محمد الجعدي ،مراجعة د.
حسام الخطيب
د .منذر محمد
حسن حمد الفرحان
حمد الرميحي
خالد البغدادي
حمد الفرحان النعيمي
فاطمة الكواري
د .كلثم جرب
صالح الجيدة
مجموعة باحثني ،جامعة قطر
مجموعة باحثني ،جامعة قطر
تأليف /كلثم جرب ،ترجمة/
النور أسامة ابوبكر
تأليف /فاطمة الكواري ،
ترجمة /النور أسامة ابوبكر
تأليف /حمد الرميحي ،
ترجمة عيل زينل
عبد الودود العمراين
د .مريم النعيمي
حسني أبو بكر املحضار

2006
2006

108
109
110
111

موال الفرح والحزن والفيلة

La chanson du Bonheur ET Malheur

القضية املشرتكة  -د .فيليب آغران
النقد بني الفن واألخالق ،حتى نهاية القرن الرابع الهجري
وداع العشاق

120

2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008

م

اإلصدارات

112
113
114
115
116

الوزة الكسولة
املهن والحرف والصناعات الشعبية يف قطر
العرش األوائل ..رائدات الفن التشكييل يف قطر
الرواية العربية ..رحلة بحث عن املعنى
دراسات يف تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص

117

السالحف البحرية يف دولة قطر

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

تجليات اللون يف الشعر العريب الحديث
يف النصف الثاين من القرن العرشين
عرص النفط  -ليوناردو ماوجري

املؤلف

د .لطيفة السليطي
خليفة السيد محمد املاليك
خولة املناعي
عامد البليك
د .عبد القادر حمود القحطاين
د .جاسم عبد الله الخياط
د .محسن عبد الله العنيس
د .ماجد فارس قاروط

د .ابراهيم شهايب
حكايات من األدب الشعبي الفاريس  -مقتطفات من شهنامه الفردويس د .مصطفى باكور
أمل منصور ،مراجعة د .فائقة
بنت عرب  -إفلني شاكر
صديقي
د .زكية مال الله
املوسوعة الصيدالنية
أ .د .جمعة أحمد قاجة
املدارس املرسحية منذ عرص اإلغريق حتى العرص الحارض
عيل عبد الله الفياض
من أفواه الرواة
د .إبراهيم إسامعيل
صورة األرسة العربية يف الدراما التلفزيونية
د .ربيعة الكواري
دور الدراما القطرية يف معالجة مشكالت املجتمع
د .سمية متويل عرفات
إسامعيل تامر
ديوان الغربة
خالد سامل الكلباين
الحب والعبودية يف مرسح حمد الرميحي
د .منذر محمد
عناق األرسة نوبو كوجيام
حمد الرميحي
قصة حب طبل وطارة «مرتجم إىل اإلنجليزية»
د .حسن املخلف
الرتاث والرسد
تحقيق :د .محمود الرضواين
ديوان األعىش (جزآن)
لولوة حسن العبدالله
توظيف الرتاث يف شعر سميح القاسم
إساءة الوالدين إىل األبناء
أمل املسلامين
وفاعلية برنامج إرشادي لعالجها
ياسني النصري
شحنات املكان
عبدالكريم قاسم حرب
من أدب الزنوج األمريكان
حسن توفيق
أزهار ذابلة وقصائد مجهولة للسياب
د .باسم عبود اليارسي
وضاح اليمن  ..دراسة يف موروثه الشعري
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السنة

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

م

اإلصدارات

139

عروق القدس النازفة مجموعة باحثني ،تحرير د .منري العكش

140

اللغة والثقافة  -كلري كرامش

141
142

مستقبل الدراسات األدبية  -هـانس غومربخت ،والرت موزر
عصارة األيام  -سمرست موم

143

كُتُب تحرتق ،تاريخ تدمري املكتبات  -لوسيان بوالسرتون

144

الرتجمة والعوملة  -مايكل كرونني

145

العلم يف الرتجمة  -سكوت مونتغومري

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

قصة حب طبل وطارة والقرن األسود -تأليف  /حمد الرميحي
قطر الندى
الوحي الثائر “سلسلة شعراء من السودان”
يشء من التقوى “سلسلة شعراء من السودان”
يف مرايا الحقول “سلسلة شعراء من السودان”
املغاين “سلسلة شعراء من السودان”
”عىل شاطئ الرساب “سلسلة شعراء من السودان
”ديوان أم القرى “سلسلة شعراء من السودان
”يف ميزان قيم الرجال “سلسلة شعراء من السودان
من وادي عبقر “سلسلة شعراء من السودان”
شبّابتي “سلسلة شعراء من السودان”
غارة وغروب “سلسلة شعراء من السودان”
من الرتاب “سلسلة شعراء من السودان”
املجموعة الشعرية الكاملة “سلسلة شعراء من السودان”

160

ضفدع مقاطعة كاالفرياس وقصص أخرى  -مارك توين

161

محارضات الحائزين عىل جائزة نوبل يف األدب

162

جسور إىل الالنهاية  -مايكل غيلن

املؤلف

د .منري العكش
د .أحمد الشيمي
مراجعة عبدالودود العمراين
د .رىب محمود ود .منذر محمد

د .حسام الخطيب
هاشم صالح ومحمد مخلوف.
مراجعة عبدالودود العمراين
محمود الهاشمي وعبدالودود
العمراين مراجعة د .حسام
الخطيب
د .إبراهيم الشهايب مراجعة
وفاء التومي
ترجمة  /عبدالودود العمراين
ندى لطفي الحاج حسني
فضل الحاج عيل
الجييل صالح الدين
محمد عثامن كجراي
مصطفى طيب األسامء
أبو القاسم عثامن
الشيخ عثامن محمد أونسة
محمد عثامن عبدالرحيم
د .سعد الدين فوزي
حسني محمد حمدنا الله
محمد املهدي املجذوب
د .محيي الدين صابر
محمد محمد عيل
د .نبيلة الزواوي
مراجعة أ.د .محمد لطفي
اليوسفي
عبدالودود العمراين مراجعة
وفاء التومي
د .عامر شيخوين مراجعة بدرالدين
عالء الدين ووفاء التومي

122

السنة

2010
2010
2010
2010

2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

م
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163

الهند تظفر بالحرية  -أبو الكالم آزاد

164

منظومة حيوانات قطر  -محمد جاسم العبدالجبار

165

الحرية االفرتاضية  -داون نونسياتو

166
167
168
169

النظام الدستوري يف دولة قطر
الفريج (رواية) – الطبعة الثانية
الرسدية الشفاهية
حادي العيس

170

املال العزيز  -مارثا ماكفي

171

للصمت  -جورج بروشنيك
سع ًيا ّ

172
173
174
175

املتعة يف تعلّم اللغات  -فابيو كاون
مهر الصياح
الحائزين عىل جائزة نوبل لآلداب 1999-1985
أسطورة اإلنسان والبحرية) دالل خليفة) La fable du lac

176

دليل املؤلف وكاتب السيناريو –دليل عميل للكتابة

177
178
179
180
181

هموم يف اإلدارة
هالشكل يا زعفران (مرسحيتان باللهجة العامية)
مقامات ابن بحر
القدس يف عيون الشعراء
املصورون يف قطر

د .نبيلة الزواوي
مراجعة أ.د .محمد لطفي
اليوسفي
بدور القحطاين  -وسامي
بن صغري .مراجعة فرانسيس
غيلسبي

السنة
2011
2011

أنور الشامي .مراجعة وفاء
التومي
د .رعد ناجي الجده
إسامعيل تامر
محمد إبراهيم السادة
خليل الفزيع
أ.د .منذر محمد محمود.
مراجعة عبدالودود العمراين
د .إبراهيم الشهايب مراجعة
وفاء التومي
ترجمة /د .رشيد بلحبيب
تأليف  /أمري تاج الرس
عبدالودود العمراين  -مراجعة
د.جالل الغريب
ناديج ديفو – ترجمة :أ.د
شكري املبخوت
د .هند املفتاح
عبدالرحمن املناعي
عبدالرحمن املناعي
محمد قجة
حسني الجابر

2013
2013
2013
2013
2013
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عناكب الروح

برشى نارص

2013

183
184
185
186

دراسات يف األصول التاريخية والتطور السيايس  ..الخليج العريب
ف ّن الرسم عند األطفال :جامليّاته ومراحل تطوره
واحات وظالل
أنا الياسمينة البيضاء (باللغة اإليطالية)ol ocnaib onimosleg

د .مصطفى عقيل الخطيب
سوسن عصفور
أحمد محمد الصديق
دالل خليفة

2013
2013
2013
2013
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2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

م

املؤلف

اإلصدارات

187

)INBOUND TRAVLERS (AND OTHER STORY

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

LES ARTS ISLAMIQUES
األريكة البرشية /إدغاو رانبو
الثورة الرومنسية تيم بالنينغ
حلم يتفتح يف صخر
اناشيد البالبل
عيوب الشعر
املشكالت العملية يف املناقصات واملزايدات
الخليج حضارة وتاريخ
الحامية القانونية للأمثورات الشعبية القطرية
اإلعالم املعارص زاسائله ،مهاراته ،تأثرياته ،أخالقياته
اإلصدارات الثقافية للوزارة من 2013-1976
“ « The Magic of Qatar landscape  سحر الطبيعة يف قطر«
سميح القاسم يف ظل الغياب
األرنب خرنوق

202

)رواية الوردة (غيوم دو لوريس

203
204
205
206
207

ترجمة مبارك بن سيف أل ثاين – للفرنسية
ملسات معامرية
)البنية النحوية يف شعر مبارك بن سيف آل ثاين (دراسة نحوية داللية
قاريء الرشفات
حراثة يف الذاكرة

208

اساور البنفسجBracelets de violettes –Recuil de poesie

209

النسوية يف شعر املرأة القطرية

210

القصة القصرية يف قطر – بيبليوجرافيا شاملة ودليل وصفي
تحلييل

211
212

رسالة الغفران
املرزام
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جامل فايز
ترجمة :محمد مبخوت
خليفة هزاع
عبد الودود العمراين
حسن توفيق
محمد ابراهيم السادة
عبد الله السامل
أحمد منصور محمد عيل
أحمد بن يوسف الخليفي
أ.د .حسن حسني الرباوي
د .إبراهيم اسامعيل
محمد الكواري -شيخة الكواري

أحمد بن يوسف الخليفي
د .يحيى زكريا األغا
لولوة البنعيل
ترجمة :نزار شقرون -أ.نعيم
عاشور
خالد املسلامين
د .عيل الطوالبة
بسام علواين
د .عبد الغفور الهيتي
سمرية عبيد
ترجمة للفرنسية /عبدالله فريج

حصة املنصوري
إعداد  /أ.د صربي حافظ
د /محمد مصطفى سليم
د/إكرامي فتحي حسني
اعداد نزار عابدين
عبد الرحمن املناعي

السنة
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
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