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�صاحب  ح�رضة  �أر�صاها  �لتي   2030 قطر  لر�ؤية  ترجمة 
�قامت  �ملفدى  �لبالد  �أمري  ثاين  �آل  حمد  بن  متيم  �ل�صيخ  �ل�صمو 
�إد�رة �لبحوث ��لدر��صات �لثقافية �صمن م�صاريع ��صرت�تيجية 
ثقافة  حول  علمية  ند�ة  2016م(،   –  2011( �لوطنية  �لتنمية 
قطر �تر�ثها بعنو�ن: »ر�ؤية نقدية يف �ل�رضد �لنرثي �لقطري – 
�جلن�س  �ملطلعون يف هذ�  فيها  �لق�صرية منوذجًا«، حا�رض  �لق�صة 

�لأدبي �جلميل.

�يقيننا �أن هذ� �لفن �لأدبي �حلديث ن�صبيًا مقارنة مع فنون �أدبية �أخرى �أ�صبح مو�صع �هتمام 
�لذي يحظى  �لأدبي  �ملالية ��لتقدير  لي�س من حيث عدد كتابه، �لي�س من حيث �جلو�ئز  عاملي 
�لهتمام  �أي�صا جند  �إمنا  �ملختلفة  �ملوؤ�ص�صات  قبل  �مل�صتويات �من  �لق�صة على جميع  به كتاب 
�ملتغري�ت  ير�صد  �لذي  �جمهوره  ��لباحثني  ��ملهتمني  �لد�ر�صني  عدد  حيث  من  حا�رض�ً  به 
�لتي  �لتي ت�صهدها �ملجتمعات �لإن�صانية �ت�صليط �ل�صوء على ��قعها ���صت�رض�ف م�صتقبلها 

ت�صتخل�س من در��صة ن�صو�صه.

�هتمامنا من خالل طباعة  د�ئرة  ببعيد عن  لي�س  �لأدبي  .. فالهتمام بهذ� �جلن�س  �يف قطر 
الواجبة  الفنية  ال�رشوط  الق�ص�صية  ن�صو�صهم  املحقق يف  الق�صرية  الق�صة  كتاب  موؤلفات 
يف كتابة �لق�صة �لق�صرية �من خالل ترجمة �لأعمال �لق�ص�صية لكتابنا �لق�صا�صني ��قتناء 
�صمن  تقام  �لتي  �لند�ة  هذه  �إقامة  �ما  �لق�صة  كتاب  لأدبائنا  ت�صجيعًا  �لق�ص�صية  �ملجاميع 
م�صاريع ��صرت�تيجية �لتنمية �لوطنية )2011 – 2016م( �إل �أنها تاأتي �قامت مع �لهتمام بفن 
��لعربي  �ملحلي  �مل�صتويات  على  قطر  يف  �لق�صرية  �لق�صة  ��قع  بدر��صة  �لق�صرية  �لق�صة 

��لد�يل �ما يكت�صبه كتابها من خالل �لور�س �مل�صاحبة..

د. محد بن عبدالعزيز الكواري
وزير الثقافة والفنون والرتاث
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تقديم
حول  �لعملية  �لند�ة  �قيمت   ،)2016-2011( �لوطنية  �لتنمية  ��صرت�تيجية  م�صاريع  �صمن 
ثقافة قطر �تر�ثها، �مت �ختيار مو�صوع �لند�ة بعنو�ن: »ر�ؤية نقدية يف �ل�رضد �لقطري..�لق�صة 
�لق�صرية منوذجا«، �إميانا ملـا لهذ� �لفن �لأدبي من �هتمام متز�يد به �صو�ء من حيث در��صته �أ� من 
يف  �أخرى  مو�صوعات  لتنا�ل  �لقادمة  �ل�صنو�ت  يف  �نتطلع  قر�ءته،  على  �لإقبال  تز�يد  حيث 
�لقطرية خا�صة ��لعربية  �ل�رضد �لقطري تفيد �ملمار�صني ��لد�ر�صني ��لباحثني �لإثر�ء �ملكتبة 
عامة باملوؤلفات �لنوعية �لفتح نافذة جديدة �مام �لآخر لالطالع على �ملنتج �لأدبي ��لدر��صات 

�لبحثية �لأدبية يف قطر.
�يقيننا �أن هذ� �لفن �لأدبي �حلديث ن�صبيًا مقارنة مع فنون �أدبية �أخرى �أ�صبح مو�صع �هتمام 
�لذي يحظى  �لأدبي  ��لتقدير  �ملالية  �جلو�ئز  لي�س من حيث عدد كتابه، �لي�س من حيث  عاملي 
�لهتمام  �أي�صا جند  �إمنا  �ملختلفة  �ملوؤ�ص�صات  قبل  �مل�صتويات �من  �لق�صة على جميع  كتاب  به 
�ملتغري�ت  ير�صد  �لذي  �جمهوره  ��لباحثني  ��ملهتمني  �لد�ر�صني  عدد  حيث  من  حا�رض�ً  به 
�لتي  �ل�صوء على ��قعها ���صت�رض�ف م�صتقبلها  �لإن�صانية �ت�صليط  �ملجتمعات  �لتي ت�صهدها 

ت�صتخل�س من در��صة ن�صو�صه.

�إن �لهتمام بهذ� �جلن�س �لأدبي لي�س ببعيد عن �هتمام �ز�رة �لثقافة ��لفنون ��لرت�ث �ذلك 
ـّاب �لق�صة �لق�صرية، �من خالل ترجمة عدد منه �إلى لغات �أخرى،  من خالل طباعة موؤلفات كت

�كذلك �قتناء �ملجاميع �لق�ص�صية �لتي يطبعها كاتبوها على ح�صابهم �خلا�س ت�صجيعًا لهم.
�تاأتي   ،)2016  -  2011( �لوطنية  �لتنمية  ��صرت�تيجية  م�صاريع  �صمن  �لند�ة  هذه  �قيمت 
��لد�يل،  ��لعربي،  �ملحلي،  �مل�صتويات  على  قطر  يف  �لق�صرية  �لق�صة  ��قع  بدر��صة  �ت�صاقًا 
���صتمل برنامج �لند�ة على �لند�ة �لرئي�صية ، �حما�رها: )خ�صائ�س �لق�صة �لق�صرية يف قطر، 
��لعربي،  �لإقليمي  �مل�صتويني  ��لق�صة على  �لق�صرية يف قطر  �لق�صة  �مل�صرتكة بني  �لعنا�رض 
يف  �ر�س  �لند�ة  ��صاحب  �لعاملية(،    �لق�صرية  �لق�صة  رحاب  يف  �لقطرية  �لق�صرية  �لق�صة 
كتابة �لق�صة �لق�صرية، تت�صمن: )فن كتابة �لق�صة �لق�صرية .. عنا�رضها �خ�صائ�صها ، حتليل 
�لن�س �لق�ص�صي ، كيف تكتب �لق�صة �لق�صرية( ، �ذلك لطالع كتاب �لق�صة �لق�صرية على 

�لأ�صاليب �لعلمية لهذ� �لفن �جلميل.
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القصة القصرية يف قطر
تقاسيم اهلمس واجلهر

د. نورة حممد فرج

مقدمــة:
ثقافة  باعتباره  عليه  �لتعارف  مت  ما  �إلى  عموما،  �لقطري  ��لأدب  �لقطرية،  �لق�صة  تنتمي 
�بالد  �ملتمثل يف م�رض  �ملركز  ثقافة  �إلى  قيا�صا  كلها،  �لعربي  �خلليج  د�ل  ثقافة  �لهام�س، �هي 
�ل�صام، �نحن هنا نتحدث عن حتديد�ت ع�رض �لنه�صة �لعربية �ما بعده، �أي نهايات �لقرن �لتا�صع 
�لع�رض، ��لقرن �لع�رضين، �هو �أمر جدير بالنتباه لأنه يف�رض �لكثري من طبيعة �لق�صة �لق�صرية 
��صماتها يف قطر، كما يف�رض تاأخرها يف �لظهور قيا�صا بد�ل عربية �أخرى، ذلك طبعا قبل حتول 
�لنتباه من �ملركز �إلى �لهام�س، �أ� تفتيت �ملركز �إلى �أنحاء متعددة، يف ما ميكن �عتباره فرتة ما بعد 
�حلد�ثة �لعربية -�هي خمتلفة زمانيا �فل�صفيا عن �حلد�ثة �لغربية- �لتي جاءت مع �لألفية �جلديدة، 
�إذ �صارت �لأعمال �ل�صعودية بالدرجة �لأ�لى، تاأخذ مكانها يف حيز �لهتمام عند �ملهتم بدر��صة 

�لأدب �لعربي، ممن يقع خارج �لإقليم �خلليجي.
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�صيا�صيا  مركزية  د�لة  �إلى  �جلديدة،  �لألفية  خالل  حتولت  قطر  �أن  جند  �لقطرية،  �حلالة  يف 
��إعالميا ��قت�صاديا، �لكن لي�س �أدبيا. ميكننا تف�صري �صبب ذلك بالق�صة �لق�صرية كجن�س �أدبي 
يتعلق  اآخر  و�صبب  حتديدا،  القطرية  بالق�صة  تتعلق  اأخرى  اأ�صباب  اإلى  بالإ�صافة  ذاتها،  حد  يف 

بالنفجار الأدبي الذي ترافق مع النفجار املعلوماتي من بعده، وو�صائل التوا�صل الجتماعي.
يتعلق ال�صبب الأول بطبيعة الق�صة الق�صرية نف�صها، وهي اأنها فن بقدر ما ميكن اإنتاجه �رشيعا، 
�أنه ل ي�صكل موقعا حقيقيا للموؤلف يف �مل�صهد �لأدبي لأي  �إل  �ن�رضه �رضيعا، �قر�ءته �رضيعا، 
�لعاملي  �مل�صتوى  �لر��ئيني على  �أ�صماء  نعرف  �أننا  ذلك  ��لدليل على  �لر��ية،  فن  د�لة، بخالف 
��لعربي، �أكرث مما نعرف �أ�صماء كّتاب �لق�صة �لق�صرية، �يبقى هناك ��صتثناء مثل يو�صف �إدري�س 
�لذي ��صتهر بكتابة �لق�صة �لق�صرية �إلى جانب �لر��ية، �أ� زكريا تامر �لذي ��صتهر بكتابة �لق�صة 
�لق�صرية �حدها. �مثال �آخر على �أف�صلية �لر��ية على �لق�صة �لق�صرية، هو �أن �لكّتاب يحوز�ن 

جائزة نوبل على ر��ياتهم ل على ق�ص�صهم �لق�صرية. 
اإلى تفاوتها يف  اأن نرجعه  اأما ال�صبب الثاين املتعلق بالق�صة الق�صرية القطرية، فاأظن ميكننا 
�لظهور ��لغياب خالل فرت�ت زمانية خمتلفة، ��رتباطها بال�صحافة، بالإ�صافة �إلى �صوء �لتوزيع 

�لذي تعانيه �ملجموعات �لق�ص�صية �ملن�صورة.
�أما �ل�صبب �لثالث فهو �لنفجار �لأدبي، �أي �لزخم �لأدبي �لكمي �لذي �فره �لنرتنت، �ميكننا 
�لقول – َتُوُقعا- �إن كاتب �لق�صة �لق�صرية �لذي ن�رض ق�صته يف �صحيفة حملية خالل �لثمانينات 
��أ��ئل �لت�صعينات قد حظي بعدد كبري من �لقر�ء �لذي قر�أ�� ن�صه، �هو عدد يفوق قر�ء ق�صة 
2015. يتعلق  �لتو��صل �لجتماعي يف �صنة  �أ� على مو�قع  ق�صرية لكاتب ن�رضها على مد�نة 
�أن يكتب ن�صا خمتلفا �قابال للجذب ��لنتباه من �ل�صطر �لأ�ل، لأن  �لأمر باملوؤلف �لذي عليه 
–نكت- ق�ص�س-  ر�صائل  )ن�صو�س-  يوميا  متر على طريقه  �لتي  �لن�صو�س  �ملتلقي يف زحمة 
�لقارئ  �نتباهه، �نحن هنا ل نتكلم عن  �إل عند ما ي�صد  �أخبار( لن يتوقف  – عظات-  حكايات 
�إن  �لأدبية.  �لن�صو�س  �لبحث عن  نحو  ذ�ته  من  يتجه  ��لذي  با�صتمر�ر  لالأدب  �لقارئ  �لنوعي 
اأحد ال�رشوط املتعلقة باملتلقي هو ال�رشط الإمتاعي، ويف ال�صبعينات والثمانينات، و�صول اإلى 
�لت�صعينات كانت �لن�صو�س �لإمتاعية قليلة، �كانت �ل�صحف م�صدر� للخرب ��ملتعة يف �آن ��حد، 
مثل �لتلفزيون، �ل يخفى �أن ظهور �لق�صة عندنا كان ل�صيقا بظهور �ل�صحف، �إذ تعد �ل�صحف 

�إحدى �أ�صباب �لنه�صة �لأدبية يف قطر، ��أي�صا من مالمح هذه �لنه�صة.
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هاج�س �لتاأريخ ��لتجني�س:
�إن �أكرث من �هتمو� بالظهور �لأ�ل للق�صة �لق�صرية يف قطر يرجعون �أ�ل ن�س ميكن �عتباره 
ق�صة �إلى فرتة �ل�صتينيات �أ� �ل�صبعينيات. بطبيعة �حلال، ي�صعب �لعثور على ن�س ميكن �عتباره 
�لن�س )�لأ�ل( لي�س يف �لق�صة �لقطرية �ح�صب، بل يف �أي ثقافة �أ� �أي جن�س �أدبي، �لكن ي�صعب 
�أي�صا �أن نبحث عن �جود للق�صة مبفهومها �لفني يف قطر قبل فرتة �ل�صبعينات. �يرى �لباحثون 
ما  فرتة  تدريجيا يف  �ملجتمع  �لتي غمرت  ��لفكرية  �لأدبية  �حلركة  هو  �ل�صبب يف ظهورها  �أن 
بعد �كت�صاف �لنفط، بالإ�صافة �إلى �نت�صار �لتعليم �قيام �ل�صحافة، فهي بذلك متثل �عيا جديد� 

يختلف عن �عي �لن�صف �لأ�ل من �لقرن �لع�رضين.
�إن �لق�صة �لق�صرية بخالف �ل�صعر قد تر�دفت يف ن�صوئها مع فرتة �لتحول �ملجتمعي �لكامل، 
��إن مل يحدث ذلك ب�صكل فجائي �أ� فج، كما �أنها �أ�ص�صت ح�صورها يف �مل�صهد �لثقايف �لقطري 
�لذي كان ينبني – ما ز�ل – بوترية هادئة، بينما مل حت�رض فيه �أجنا�س �أدبية �أخرى ر�أينا �جودها يف 

�لعديد من �ملجتمعات �لعربية، كامل�رضحية �أ� �ل�صرية �لذ�تية.
يرجع حممد عبد �حلكم عبد �لباقي �أ�ل ظهور للق�صة �لق�صرية يف قطر �إلى بد�ية �ل�صتينات، 
�إذ يقول يف كتابه �لق�صة �لق�صرية يف قطر: ن�صاأتها، ��أعالمها، �مالحمها �لفنية1، �ل�صادر عام 
بظهور  �لأ�لى  �لريادية  �ملرحلة  تلك  يف  �ملن�صورة  �لق�ص�صية  �لبد�يات  �رتبطت  »�قد   :1992
لها  �لزمنية  �لبد�ية  �إلى حتديد  يدعونا  �لذي  �لأمر  قطر،  �خلا�صة يف  ��ملجالت  �لن�رض�ت  بع�س 
للكاتب عي�صى  »�ليتيم«  ��أخ�س ق�صة  نفط قطر«،  �أخبار �رضكة  ن�رض على �صفحات »جملة  مبا 
�أيار 1960. ثم تلت هذه �ملحا�لة ق�صة  من�صور ��لتي ن�رضت يف عددها �لأ�ل �لذي �صدر يف 
�أخرى للكاتب نف�صه ن�رضت يف �ملجلة �ل�صابقة بتاريخ ت�رضين �لأ�ل 1965 حتت عنو�ن »ل�س يف 
�لظالم« ��صتقاها من مهنته يف د�ئرة �لأمن �منع �حلو�دث، �هي رغم �أنها متثل لغز� بولي�صيا �إل 
�لنحوية ��للغوية«2، ح�صب  �أنها جاءت خالية من �لأخطاء  �أنها �صيغت �صياغة فنية جيدة كما 
من  �لرغم  �على  من�صور،  لعي�صى  كانت  من�صورة يف جملة  قطرية  ق�صة  �أ�ل  فاإن  �لن�س  هذ� 
بعد  ن�رضت  �لتي  �لأخرى  ق�صته  ح�صب  �لفنية  قدر�ته  حت�صني  ��صتطاع  �لكاتب  �أن  �إل  �صعفها 
خم�س �صنو�ت. �إلى جو�ر عي�صى من�صور يبد� �أن هناك كتابا �آخرين جمهولني، حيث يقول عبد 
�لباقي: »ثم تو�لت �ملحا�لت بعد ذلك حيث قامت جملة �مل�صعل بد�رها يف ن�رض بع�س �لق�ص�س 
�ملرتجمة �كذ� بع�س �لق�ص�س �ملوؤلفة ��إن كانت جمهولة �ملوؤلف مثل ق�صة »جناية �أب«3، �ي�صري 
عبد �لباقي �إلى �أن جملة �مل�صعل هي ذ�تها جملة �رضكة نفط قطر �ل�صابقة، �قد ن�رضت �لق�صة 
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�ملذكورة يف حزير�ن 1965، كما يذكر ق�صة �أخرى �جدها، فيقول: »�من �لق�ص�س �لتي حوتها 
جملة �مل�صعل �أي�صا ق�صة »�رض�ع مع �لأمو�ج« للكاتب �صعيد حمد �ل�صليطي«4.

بذلك فاإن �لق�صة �لقطرية كانت بد�ياتها من خالل �لن�رض يف �ملن�صور�ت )�ملجالت(، �لتي تعود 
�إلى �أ�ل �ل�صتينات، �يعدد عبد �لباقي �صبب قلتها، �منها �أن هذه �لعديد من �ملن�صور�ت قد ُفِقد:

»تلك بع�س �لنماذج �لق�ص�صية �لتي ��صتطعت �لعثور عليها بعد تنقيب كبري يف �لد�ريات 
�لقطرية �ملوجودة يف د�ر �لكتب �لقطرية �هي قليلة لأ�صباب منها:

�لأ�ل: �أن �ل�صحافة مل تاأخذ د�رها �لفعال �ملتمثل يف �ملوؤ�ص�صات �لإعالمية �لوطنية �إل بعد 
ح�صول قطر على ��صتقاللها 1971...

�لثاين: �أن ما ظهر من ��صائل �إعالمية )�صحف �جمالت( قبل 1971 كانت متيل معظمها �إلى 
�لعمل �ت�صجيل مر�حل  تنظيم  �إلى  تهدف  ن�رضة  ب�رضكاتها كما كانت يف �صكل  �أهد�ف خا�صة 

�لإنتاج �متابعة �جلديد يف �ملجالت �لبحثية د�ن �هتمام كبري بالنو�حي �لثقافية.
�لثالث: �إدر�ك �لباحث بوجود فجو�ت زمنية يف �لن�رضة �أ� �ملجلة �لو�حدة مما يوؤكد �صياع بع�س 

�لأعد�د �فقد بع�س �ملجالت.«5.
�لق�صة  »�أما   :1979 �صنة  �ل�صادر  �حلديث  �لقطري  �لأدب  كتابه  فيقول يف  قافود  �أما حممد 
يف قطر فهي حديثة �ملولد �ل تتعدى بد�ية �ل�صبعينات حيث بد�أت طريقها مع مولد �ل�صحافة 
يف قطر... بالإ�صافة �إلى �أن �لق�صة �لق�صرية �أ�صبحت يف �لوقت �حلا�رض هي �لفن �مل�صيطر على 
�حلياة، فاجته �إليها �لكّتاب بعد ظهور بو�در �لنه�صة �لأدبية يف قطر، فقد تفتحت �ملو�هب �لأدبية 
يف �لبالد �هي ترى �أمامها �أن �لق�صة �لق�صرية �أ�صبحت �صيدة �ملوقف فاجتهو� �إليها«6، كما يوؤرخ 
قافود ظهور �لق�صة �لقطرية بق�صة يو�صف نعمة بنت �خلليج، �إذ يقول: »�لعل �أ�لى �ملحا�لت 
حترير  رئي�س  نعمة  يو�صف  �لأ�صتاذ/  بد�أها  �لتي  �ملحا�لت  تلك  كانت  قطر  يف  �لق�صة  لكتابة 
�لعثور  �أ�صتطع  �ل�صتينات حيث ظهرت ق�صة »بنت �خلليج« �مل  �أ��خر  �لعر�بة �ذلك يف  جملة 
عليها حتى �ن �لكاتب نف�صه ل ميتلك ن�صخة منها، �لكن ميكننا �لقول باأن هذه �لق�صة ل تخرج 
)لقاء يف  بعد يف جمموعتني  فيما  كتبها  �لتي  �لق�ص�س  عن  ��لكتمال  �لن�صج  عدم  حيث  من 
بري�ت( عام 1970م، ��ملجموعة �لثانية )�لولد �لهايت( عام 1971م، �هاتان �ملجموعتان عبارة عن 
مقالت خربية �أ� حكايات عادية يت�صامر بها �لنا�س، �أ� جمموعة من �ل�صباب يحكي كل منهم عن 
مغامر�ته يف رحلة من رحالته �لتي يق�صيها خارج �لبالد... �نحن يف حقيقة �لأمر ل�صنا مقتنعني 
بن�صبة هذه �ملجموعة �إلى �لق�ص�س باملعنى �لفني �ملعر�ف �لكن بحكم تاأريخنا لالأدب �لقطري 
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�بحكم �لأمانة �لعلمية كان يتحتم علينا �أن نر�صد �جليد �غريه لنعطي �صورة كاملة تقريبا مل�صرية 
�لأدب �لقطري«7. 

ح�صب قافود فاإن هذه �لق�صة �لأ�لى لي�صت ق�صة فنية، بل هي �أقرب �إلى �ملحا�لة، لكن ثمة 
ق�صة ظهرت  �أ�ل  »�لعل  تاريخيا:  �لأ�لى  �لقطرية  �لق�صة  تكون  �أن  �أي�صا  ميكنها  �أخرى  ق�صة 
�كانت بقلم كاتب قطري �تقرتب �إلى حد ما من �لق�صة �لق�صرية مبعناها �لفني �حلديث هي ق�صة 
�إبر�هيم �صقر �ملريخي �ن�رضتها جملة )�لعر�بة( يف �لعدد �خلام�س  »�حلنني« �لتي كتبها �لأ�صتاذ/ 
��خلم�صني، �هي ت�صور بع�س �لتناق�صات �لتي تد�ر يف �ملجتمع يف فرتة �لنتقال فهي ت�صور 
�ل�رض�ع بني جيل حمافظ يريد �لتم�صك بكل ما�صيه، �جيل �ل�صباب �ملثقف �لو�عي �لذي ي�صعى 
للتغيري ��لنطالق... ��لكاتب هنا يتخذ من �ل�رضد �ملبا�رض ��صيلة للتعبري عن �لأفكار �لتي ينقلها 

للقارئ وباأ�صلوب تعليمي، يبعد عن التحليل اأو التعمق يف نف�صية ال�صخ�صيات«8.
ل يوؤرخ قافود �صنة ن�رض ق�صة بنت �خلليج ليو�صف نعمة، لكن عبد �لباقي يذكر �أنها ن�رضت 
بينما �صدرت جمموعته لقاء يف بري�ت �صنة  ��حد،  �إ�صد�ر  �أُخر يف  1962 مع ثالث ق�ص�س 

.1970
ميكننا �أن ن�صري �أي�صا �إلى ما �صماه عبد �لباقي بـ )�ل�صورة �لق�ص�صية(، �هي فيما يبد� ظهرت 
من خالل �لأعمدة �لتي خ�ص�صتها �ملجالت لكل كاتب، �غالبا ما كانت على �صكل ق�ص�صي بدل 
من �أن تكون مقال، �لكن ي�صعب جتني�صها باعتبارها )ق�صة(، �من هذ� �لنوع ما كتبه يو�صف نعمة 
يف �لعمود �لذي عنونه بـ )حديث �لنا�س( يف جملة �لعر�بة، �يقول عنه عبد �لباقي: »��صتطاع من 
خالله اأن يعر�ض جمموعة من ال�صور الواقعية واحلقائق املو�صوعية التي كانت تقع حتت عينيه 
د�ن �أن يلتزم فيها بتخطيط معني لل�صكل �لذي يكتبه، فتارة يلتزم �لطريقة �حلو�رية يف �لتعبري 
ُيكتب  كان  ملا  عامة  �أي�صا مالمح  يذكر  كما  �ل�رضدية«9،  �لطريقة  ي�صتخدم  �تارة  عن �صورته 
�أن هذه �ل�صور �لق�ص�صية تكاد تخلو من عن�رض �خليال، كما  يف هذه �لأبو�ب: »�لعل �ملالحظ 
�أن �حلادثة – �أحيانا – تغيب �مل يعد لها �لأهمية �لق�صوى يف حني تبقى �لفكرة �لتي ن�صت�صفها 
من اخلطوط العامة لل�صورة ممثلة يف حوار ال�صخ�صيات ولكنها مع ذلك تبدو خافتة«10، كما 
يقول عن حجم هذه �لن�صو�س: »��لقارئ لهذه �لألو�ن �ملتباينة يجد �أن بع�صها قد جاء من حيث 
�حلجم متو�فقا مع حجم �لق�صة �لق�صرية، �بع�صها �لآخر جاء مقت�صبا بحيث ل تتعدى �صطور� 
قليلة«11، �ممن كتبو� هذ� �لنوع خليفة عيد �لكبي�صي يف باب بعنو�ن )�أ�صو�ء كا�صفة( يف جملة 

�لعهد، كما ن�رضت ب�رضى نا�رض بع�س �لأقا�صي�س يف جملة �لعر�بة حتت عنو�ن )�أقو�ل نافذة(.
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�يبد� �أن �لغايات �أ� �ملو�صوعات لهذه �ل�صور �لق�ص�صية هي ذ�تها �لتي هيمنت على �لق�صة 
�أن بع�س هذه  �لهدف فرنى  »�أما من حيث  بقوله:  �لباقي  �لقطرية لفرتة طويلة، �يلخ�صها عبد 
�ل�صور كتبت بغر�س �لت�صلية ��لرتفيه عن �لنف�س، ��لبع�س �لآخر ق�صد �لدعوة �إلى �لإ�صالح، 
�بث �لعرب ��لعظات ��لإر�صاد�ت، �من ثم كان بع�صها ذ�تيا مغرقا يف ذ�تيته ��لآخر مو�صوعيا 

�إلى حد كبري، �كلها ت�صعى �إلى نقد �ملجتمع �ت�صخي�س مثالبه ��صلبيات �أفر�ده«12.
�أما �لق�صة �لق�صرية مبعناها �لفني، فيمكن �أن ن�رضد تعريفا بر��دها �لأ��ئل �إلى جانب من ذكرنا 

�صالفا:

عبد �لله �حل�صيني:
يقول عبد �لباقي: »يعترب عبد �لله �حل�صيني ��حد� من كتاب �لق�صة �لق�صرية يف قطر، ممن 
�أخذ�� على �أنف�صهم م�صوؤ�لية �أن يكون لأدبهم �خلليجي �جود يف �ملجال �لق�ص�صي... �رمبا يدرك 
�لقارئ لق�ص�صه حد�ثة �لتجربة �عدم �لإملام �لكامل مبقت�صيات �لفن �لق�ص�صي �لأمر �لذي جعله 
ين�رض ق�ص�صه ما بني مار�س 1973 �إلى مار�س 1974. �مل تظهر له بعد ذلك �أعمال ق�ص�صية 
�أن بع�س ق�ص�صه تقرتب كثري� من �لأ�صلوب �حلكائي من حيث �عتمادها على  �أخرى. ��لو�قع 
يحا�ل  زمنية حمددة  فرتة  مد�ر  �لق�ص�صية على  لل�صخ�صية  �تتبعها  للحادثة  �ملبا�رض  �لو�صف 
�ن  هذ�  يعني  �أن  د�ن  �لكن  مبا�رضة،  بطريقة  �لأفكار  من  جمموعة  ببث  �ملوقف  عر�س  �إز�ءها 
اأ�صلوبه الفني  اأخفق يف امتالك كل العنا�رش واملقومات، لأنه �صعى جاهدا نحو تطوير  الكاتب 
هذه  على  نالحظ  ما.«13.  حد  �إلى  ��ملو�صوعي  �لفني  �لرث�ء  من  نوعا  ق�ص�صه  �أعطى  ما  �هو 
�أي�صا ذ�ت قيمة فنية  �ملن�صور، لكنها  �إذ مل تتجا�ز �صنة ��حدة ح�صب  �ل�صديد  �لتجربة ق�رضها 

قيا�صا باملرحلة.

�أحمد جعفر عبد �مللك:
�ملحملة  ��للغة  ��ل�رض  �خلري  بني  �ل�رض�ع  طريقة  يعتمد  �إذ  �مللك  عبد  جعفر  �أحمد  يختلف 
بالإمكانات �لبالغية ��خلطابية، عد� عن �لتكثيف �لعاطفي، ح�صب عبد �لباقي: »يعتمد �لكاتب 
�أحمد جعفر يف ق�ص�صه على طريقة �ل�رضد �ملبا�رض �أ� �لطريقة �مللمحية يف ر��ية �حلدث، �تلك 
�إليها  �صمة من �صمات �لق�صة �لر�مان�صية �لتي تهتم بت�صوير عو�طف �لنا�س �لب�رضية، ��لنظر 
على �أنها نف�س خرية ... �أ� مبعنى �آخر �إنها �لق�صة �لتي ي�صور �لكاتب فيها بطله يف �صورة جمرم 
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نظيف �ل�رضيرة كثري� ما يعاتب نف�صه �يندم على ما تقرتفه من �آثام، �يلقى لومه على �ملجتمع 
عليها  غلب  كما  �ملثري،  �لعاطفي  بالطابع  ق�ص�صه  �لكاتب  غلف  ثم  �من  يعي�صه.  �لذي  �لظامل 
�لطابع �خلطابي �ملبا�رض �لذي ي�صتخدمه للتاأثري على قارئه تاأثري� بالغيا من خالل �لهتمام بح�صن 
ح�صاب  على  هذ�  كل  ذ�ته...  �للفظ  �دللة  �لعبارة  �برنني  �فنونه،  �ملجاز  ��رض�ب  �ل�صياغة 

�لنو�حي �لفنية يف �لق�ص�س عنده �على ح�صاب �لفكرة �لتي يعر�صها.«14.

عبد �لله عي�صى:
ُيعد عبد �لله عي�صى نقطة حتول يف �لق�صة �لق�صرية يف قطر ح�صب ر�ؤية عبد �لباقي، نظر� 
بني  ما  ���صح  نحو  تطور� طر�أ على  �أن  يرى  �لذي حملته، كما  �لأدبي  ��لوعي  ق�ص�صه  لفنية 
ق�ص�صه �لأ�لى �ما تالها من جمموعات ق�ص�صية: »�لو قمنا بعقد مو�زنة بني حما�لته �لأ�لى 
�ما �أعقبها من ق�ص�س لوجدنا �لبون �صا�صعا �إذ جاءت ق�ص�س �ملجموعتني مكملة لوجوه �لنق�س 
�لفنية، �جم�صدة ��قعا حيا من جر�ء تركيزه على ت�صوير �أحد�ث ��قعية ��صخو�س ينتمون �إلى 
تكنيك  �لكاتب  �ظف  �لر�مان�صية...  �لو�صائج  بع�س  �لو�قعية  هذه  تخللت  ��إن  �ملعي�س  �لو�قع 
�ملونولج �لد�خلي توظيفا جيد� ��أحدث تو�زنا بنائيا �صو�ء يف �لربط بني جزئيات �حلدث �ملفرد �أ� 
بني حركة �ل�صخ�صيات بع�صها �لبع�س �أ� بني �ل�رضد ��حلو�ر، كما عمد �إلى تكنيك �لفال�س باك 
لريبط ما�صي �ل�صخ�صية �لق�ص�صية بحا�رضها �ليك�صف لقارئه بع�س �ملو�قف �ملا�صية �لتي قد 
تعينه على فهم �صخ�صية �لبطل.«15. �ملالحظ هنا هو �لتطور يف �لتقنيات �ل�رضدية على نحو 
مل يكن ���صحا من قبل يف �أعمال من �صبقوه: »�هكذ� جعل �لكاتب �لقطري عبد �لله عي�صى 
من ق�ص�صه حتول ���صحا يف م�صرية �حلركة �لق�ص�صية يف قطر، فقد �متلكت ق�ص�صه �صدق 
�لتكنيكية«16، �بذ�  �لبنائية ��خل�صائ�س  �لتعبري كما تو�فرت فيها �لأ�ص�س  �لإح�صا�س ��صدق 
فاإن عبد �لباقي مينح عبد �لله عي�صى �لريادة يف �لق�صة �لق�صرية �لقطرية: »فاإن �لريادة يف هذ� 

�ملجال تغفر للكاتب كل �ل�صقطات �لتي تربز عند ظهور �أي �إبد�ع جديد«17.
�لثاين من  �لن�صف  �بتد�ء من  �لقطريات  للقا�صات  �أخرى، نرى ح�صور� مت�صاعد�  من جهة 
�ل�صبعينات، فـ«�ملالحظ �أن معظم كتاب �جليل �لأ�ل، قد خرج من معطف �لتقليد. �كان �لإطار 
الأخالقي هو امل�صيطر على معظم الأعمال، فالوعظ والتنبيه والتحذير ما كان يقلق اجليل الأول. 
�مل يحا�ل من ثم �أي ��حد من هوؤلء �خلر�ج من �أ�رض هذ� �لإطار. �يعود �لف�صل �إلى حتطيم هذ� 
�لإطار لإبد�عات �لكاتبة �لقطرية �لتي كانت �أكرث جر�أة يف �ملو�جهة ��لتحدي ��لبحث عن �أفكار 
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�أخرى �قو�لب �أخرى، ��صاهمت �أقالمهن يف طرح ق�صة قطرية تختلف �صكال �م�صمونا عما كان 
�ملالكي، �ح�صة �لعو�صي،  �آل �صعد، �زهرة  �أم �كثم، �نورة  متعارفا عليه«18، ��لقا�صات هن: 
��د�د عبد �للطيف، �هدى �لنعيمي.  �إذن، ميكننا �أن نر�صد �أهم كتاب �لق�صة �لق�صرية �لقطرية 
باعتبار �لعقد �لزمني �لذي بد�أ�� فيه بن�رض �أ�ل �أعمالهم، يف �صكل جمموعات ق�ص�صية �لي�س 
يف �ل�صحافة، �يجب �أن ن�صري �إلى �أن بع�صهم ن�رض �أعمال �أخرى ر��ئية �أ� م�رضحية قبل �أن ين�رض 

جمموعته �لق�ص�صية، مبعنى �أن هذ� �لتاريخ ل ميثل �لظهور �لأدبي �لأ�ل للكاتب بال�رض�رة:

�لفرتة �لقا�س
�ل�صتينات يو�صف نعمة

�ل�صبعينات

�إبر�هيم �صقر �لرميحي
عبد �لله �حل�صيني

بهية �ملالكي
كلثم جرب

خليفة عيد �لكبي�صي
�إبر�هيم �ل�صادة

عبد �لعزيز �ل�صادة
مي �صامل

�لثمانينات

�أم �أكثم
لولوة �مل�صند
ح�صة �جلابر

ماي�صة �خلليفي
ب�رضى نا�رض
نورة �آل �صعد

�لفرتة �لقا�س

�لت�صعينات
حم�صن �لهاجري
�أحمد عبد �مللك

جمال فايز
هدى �لنعيمي

�لألفيـــة

نورة فرج
�صيتة �لعذبة

ظافر �لهاجري
دلل خليفة

ح�صة �لعو�صي
ح�صن ر�صيد

فاطمة �لكو�ري
�أمينة �لعمادي
خليفة �لهز�ع

بعد 2010
�إلى 2014

حممد �لكو�ري
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مالمح �لبد�يات:
لقد �هتم �لنقاد �لذين �أرخو� للمرحلة �لأ�لى من �لق�صة �لق�صرية يف قطر مبناق�صة طبيعتها 
�أن هذ� �جلن�س �لأدبي �ملحَدث يف �لبيئة  �ملو�صوعية ��صماتها �لفنية، يحدد قافود من �لبد�ية 
يف  �أنه  لحظ  �لإنتاج  لهذ�  تتبعنا  خالل  »من  يقول:  �رضيعا،  تطور�  �صهد  �لقطرية  �لثقافية 
�لق�ص�س  عن  تختلف  �ل�صبعينات  �بد�ية  �ل�صتينات  �أ��خر  فق�ص�س  م�صتمر  تاريخي  تطور 
�لتي ظهرت يف �أ��خر �ل�صبعينات �صو�ء من حيث �لكم �أ� �لكيف على �لرغم من ق�رض هذه 
�لفرتة، فهي يف �لفرتة �لأخرية �أكرث ن�صجا ��أقوى �ندفاعا ��نت�صار�«19. �أما مو�صوعات هذه 
�لق�ص�س فكانت على �لأغلب تتنا�ل �رض�عات هذه �ملرحلة �ملف�صلية، �هي �رض�عات �تخذت 
�ل�صبعينات تكاد معظم مو�صوعاتها  �أ��ئل  �لتي ظهرت يف  �لق�ص�س  قَيميا: »��أغلب  طابعا 
تنح�رض يف عالقة �لإن�صان بالبحر يف �ملا�صي، �أ� ت�صوير لفرتة �لنتقال بني عهدين �ما يد�ر 
�أ�  �ملقالة  �إلى  �أقرب  معظمها  �لق�ص�س يف  هذه  �أن  كما  ��جلديد،  �لقدمي  بني  من �رض�ع  فيها 
احلكاية منها للق�صة مبفهومها الفني احلديث... فاحلبكة الفنية، وعن�رش الت�صويق تكاد تفقده 
�لطريقة  ��تباع  �لتحليل،  عن  �لبعد  ثم  لالأفكار،  �ملبا�رض  �لبوح  ب�صبب  �لق�ص�س  هذه  معظم 
�أن طبيعة �لوعي ��لتعاطي مع �طر�حاته يتخذ  �لتعليمية بهدف �لوعظ ��لإر�صاد«20، عد� 
طابعا ر�مان�صيا: »�طابع �لر�مان�صية هو �ل�صمة �لغالبة على �إنتاج �ل�صباب يف هذه �لفرتة �رمبا 
يكون عند �لبع�س نتيجة ملعاناة حقيقية نظر� ملا يعي�صه �ملجتمع �لقطري يف هذه �ملرحلة من 

تغري�ت �تفاعالت بني �لقدمي ��جلديد«21.
�آنذ�ك كانو� حمد�دي �لإنتاج: »جميع �لنماذج �لتي  يالحظ قافود �أي�صا �أن معظم �لكّتاب 
ذكرناها �صابقا يكاد �أ�صحابها يقت�رض�ن على عمل �� عملني �ل يتجا�ز�نه �إلى �أكرث من ذلك 
�أمر غري  �إلى مذهب بعينه  �أ� ن�صبتهم  �لذ� فاإن �حلكم على �أعمالهم ��أ�صلوب �ملعاجلة للديهم 
دقيق من الناحية العلمية... اأما بالن�صبة للكاتبة كلثم جرب فقد ن�رشت جمموعة من الق�ص�ض 
يف �ل�صحف �ملحلية كمجلة �لد�حة، �جملة �لعهد �جملة �لعر�بة على فرت�ت خمتلفة ��أخري� 
هنا  ��لرتدد«22، �من  �ل�صمت  »�أنت �غابة  با�صم  ��حدة  �لق�ص�س يف جمموعة  هذه  جمعت 
ينطلق اإلى مالحظة اأخرى تتعلق بالكاتبة القطرية: »جاءت هذه الق�ص�ض تعبريا حيا للتجارب 
الذاتية التي ل نغايل اإذا قلنا اأنها ت�صور بحق موقف الفتاة القطرية يف هذه الفرتة وما تن�صده 
تناق�صها متدفقة  �لتي  �لأفكار  لذ� فقد جاءت هذه  �لتي تكبلها.  �ملفاهيم  من تغيري يف بع�س 
لهذه  �لكاتبة  لتحم�س  نتيجة  �لأحيان،  بع�س  يف  ��لوعظ  �ملبا�رض  �لإلقاء  من  �أحيانا  تقرتب 
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�لق�صرية مبفهومها  �لق�صة  فن  �ن�صو�ء جمموعتها حتت  ما عن  نوعا  يبعدها  مما  �ملو�صوعات 
الفني الدقيق فاملو�صوعية والبتعاد عن الذاتية والبوح املبا�رش من ال�صمات التي يجب توافرها 
الذاتية  التجارب  الأخرى. ونظرا لغلبة  ال�صمات  اأو  ال�رشوط  اإلى جانب  الق�صرية  الق�صة  يف 
على �لكاتبة فقد جاءت هذه �لق�ص�س تقرتب من بع�صها يف �لغالب �صو�ء من حيث �لبناء، �أ� 
من حيث �لأفكار �لتي تد�ر حولها كذلك فاإن �جلو �لر�مان�صي هو �لطابع �ملميز لهذه �لق�ص�س 
�صكال �م�صمونا... هذه �ملجموعة كلها تد�ر حول عالقة �لرجل باملر�أة �غالبا ما تنتهي هذه 

�لعالقة بالف�صل حينما ت�صطدم بالو�قع �لجتماعي«23.
�يرى عبد �لباقي �أن �لق�صة يف �أ��ئل ظهورها يف �ملجالت ��ملن�صور�ت »تكاد تفتقد �إلى 
�ملقومات �لأ�صا�صية لهذ� �لفن، �من ثم ميكن �إدر�جها حتت �إطار �حلكاية �لوعظية �لتي تتخذ 
�كرت�ث  د�ن  �لأ�صا�صية،  �لفكرة  تو�صيل  �إلى  �صبيال  �حلكائي  ��ل�رضد  �ملبا�رض  �لأ�صلوب  من 
بعنا�رض �لت�صوير ��لتعقيد ��لتحليل ��لتلميح �غريها من عنا�رض �لت�صكيل �لفني ��جلمايل 
يف �لق�صة �لق�صرية«24، �أما �ملو�صوع �لرئي�س يف هذه �لق�ص�س هو �لبحر، �يف�رض ذلك باأن 

»مو�صوع �لبحر كان �صغل �أغلب �خلليجيني �ل�صاغل لأنه حمور �صقائهم �لد�ئم«25.
من جهة �أخرى ي�صري �إلى �أن فكرة )فنية( �لق�صة كانت ما تز�ل مبهمة، لذ� يحدد ما �صماه 
�لكتاب يف  �لكثري من  �لو�قعية على  »قد يختلط مفهوم  فيقول:  �لفوتوغر�فية(،  بـ)�ل�صورة 
�لفرت�ت �لأ�لى من كتاباتهم فيظن �لبع�س �أنها تعني �لت�صوير �لفوتوغر�يف للو�قع �ملعي�س«26، 
�قد �ختلطت مع مفهوم �لوعظ ��لتوعية، فالكاتب يرى نف�صه �عليه �لقيام بو�جب )�لإ�صالح( 
جتاه �ملجتمع: »�قد يبد� للباحث �أن بع�س �لكتاب �لقطريني توهمو� �أن مالزمة �لق�صة للو�قع 
يكمن يف بث �لإر�صاد�ت ��لعظات للمتلقي، �مالحظة �لأ�صياء مبا�رضة �تخري �ل�صخ�صيات 

�ل�صاذة يف �ملجتمع ��إبر�ز �صورتها كما هي د�ن حذف �أ� �إ�صافة«27.
يناق�س عبد �لباقي حالة ق�ص�س يو�صف نعمة باعتبارها تندرج حتت ما �صماه بـ)�ل�صورة 
�لفوتوغر�فية(، فيقول: »لقد ظن يو�صف نعمة – يف ظل هذ� �لتحول �لذي �أحدثه يف م�صاره 
فري�ي  مو�صوعيا  نقال  �لو�قع  عن  نقله  يف  تتمثل  �لق�ص�صي  �لأد�ء  بر�عة  �أن   – �لإبد�عي 
كما  �ظر�فهم،  �أحو�لهم  �تتبع  ��قعية  معاي�صة  عاي�صهم  �لب�رض  من  ملجموعة  حقيقية  �أحد�ثا 
�ت�صجيله  لأحاديثهم  ��صماعه  لهم  معا�رضته  من خالل  ��صلوكياتهم  حياتهم  تفا�صيل  عرف 
ل�رض�عاتهم«28، �يدرج مثال على ذلك :«حتولت هذه �لق�ص�س �إلى ما ي�صبه �ل�صجالت �ليومية 
�ل�صيا�صية  �ملو�قف  بع�س  �لبطلني  ل�صان  على  ي�صوق  �أنه  هو  ذلك  على  ��لدليل  ��ملذكر�ت، 
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كحديثهما عن ق�صية فل�صطني �موقف �لأتر�ك ��لعرب منها على مد�ر ثمان �صفحات تعد 
مبثابة �لفجوة �لكبرية �لتي تخللت �لق�صة«29، �يالحظ عبد �لباقي �أمر� ذ� دللة حول �لأمكنة 
�لتي جتري فيها ق�ص�س يو�صف نعمة: »�مبا كان من �ملالحظ �أي�صا �أن يظل �لكاتب يف هذه 
على  عاكفا  جمتمعه،  عن  منف�صال  ��لثمانينيات  �ل�صتينيات  بني  ما  ن�رضها  �لتي  �لق�ص�س 
با�صتثناء  )�لكويت �م�رض، ��لبحرين �تركيا �لبنان(  بيئات خمتلفة  �أحد�ث تقع يف  ت�صوير 
اأدرك خاللها حقيقة ارتباط الكاتب بواقعه و�رشورة مناق�صة ق�صاياه  بع�ض الق�ص�ض التي 
�أهم مالحمه«30، �يف�رض ذلك بحديثه عن ق�صة بنت �خلليج: »�لكن  �ملتباينة ��لوقوف على 
تتحدى  �لتي  �صخو�صه  �إز�ء  يت�رضف  كيف  �إ�صالمية.  عربية  قطرية  لبيئة  �بن  �هو  �لكاتب 
�لأعر�ف ��لقو�نني �لو�صعية ��ل�صما�ية. كما �أن �لكاتب يعي�س �صمن �إطار �أخالقيات �ملجتمع 
العربي. من هنا فقد هداه تفكريه اأن يخلق ل�صخو�صه عاملا اآخر.. حتى ل يلقى م�صري من تبعه 
اأو �صبقه يف بع�ض دول املنطقة. من هنا فقد خلق ل�صخو�صه مكانا خارج قطر. وهرب بهذه 
�ل�صخو�س �إلى عامل �عتقد �أنه �لأ�صلم كي تطرح �أفعالها ��أقو�لها. لذ� فاإن �ملكان جغر�فيا يلعب 

د�ر� يف معظم ق�ص�س �لكاتب«31.
ي�صري ماهر ح�صن فهمي �إلى �أن ثمة حتول قد طر�أ على طبيعة �أبطال �لق�ص�س �لقطرية بعد 
�ل�صلبي  �لبطل  �لق�صرية يف قطر قد مثلت �صخ�صية  �لق�صة  �أن  �لو��صح  �ل�صبعينات: »�من 
يف بد�ية مرحلة �لتحول، ثم عادت لتربز �لبطل �لإيجابي، فالبطل �ملقهور �حده ل ميثل مرحلة 
�أن يقوم بد�ر  �ملخا�س بكل تغري�تها �لتي تعي�صها �ملنطقة، �من هنا برز �لبطل �لقادر على 
جريء �لكنه مقنع يف نف�س �لوقت، نابع من �لبيئة بكل ظر�فها �همومها. فالزمان ��ملكان 

يتفاعالن تفاعال قويا �رضيع �لإيقاع«32.
�يف در��صة قافود �لتي قام بها مع باحثني �آخرين بعنو�ن �لق�صة �لق�صرية يف قطر: در��صة 
فنية �جتماعية33، يحدد �أربعة مالمح مهمة للق�صة يف بد�ياتها: »��إذ� ما تاأملنا نتاج هذ� �جليل 
الذي تت�صم اأعماقه بالقلق والتمزق، وت�صود اأعماله م�صاعر الغرتاب نتيجة الت�صارب احلاد بني 

��قعه �طموحاته. ميكن �أن نحدد �جتاهاته للتعبري عن ذلك كله يف م�صار�ت �أربعة هي:
التمرد والقلق.

�لهر�ب �إلى �لد�خل.
�لتهومي �لر�مان�صي.
�لعودة للجذ�ر.«34
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اإن التمرد والقلق م�صببان حلالة الهروب اإلى الداخل، حينما يعجز الفرد عن التعاطي الطبيعي 
�أ� �لت�صالح مع جمتمعه، يقول قافود عن هذ� �لجتاه يف �لق�صة �لقطرية باأنه »ينزع ملخا�صمة 
اأو الت�رشنق بكل ما  اأ�صبه بعملية التقوقع  اإلى داخل النف�ض يف عملية  الواقع، والهروب منه 

ي�صاحبها من م�صاعر �لنغالق ��لغرت�ب �لذي قد يوؤدي �إلى �ملر�س �لنف�صي«35.
�أما حالة �لتهومي �لر�مان�صي فيو�صحه باأنه موقف »يلجاأ �إليه �لإن�صان عندما تعرت�صه �لقيود، 
�تتطا�ل �أمامه �لأ�صو�ر حتول بينه �بني �آماله �طموحاته، فال يظهر مترد� ي�صتهدف حتطيمها، 
�ل ينطوي على نف�صه يائ�صا من تخطي تلك �حلو�جز ��لقيود، ��إمنا يبحث عن متنف�س يفرغ 
يقيه عوامل  النف�صي  التوازن  من  نوعا  له  ويحقق  العاطفية،  و�صحناته  من خالله مكبوتاته 
الإحباط املدمر. هذا املتنف�ض هو التهومي يف اآفاق اخليال والأحالم ب�صورة رومان�صية حتلق به 

بعيدا عن جفاف الواقع وم�صكالته، وتعو�صه عن عجزه يف حتقيق ما ي�صبو اإليه«36.
�لقطرية،  �لق�صة  ��صادت  فرتة لحقة  برزت يف  �لتي  �لفردية  نزعة  �أي�صا  قافود  يالحظ 
�لقطري،  �ملجتمع  عن  �لقطرية  �لق�صة  تقدمها  �لتي  �ل�صور  خالل  من  �لآن  »يالحظ  يقول: 
ت�صا�ؤل �ل�صعور بتلك �لر�ح �جلماعية، �بز�غ �لنزعة �لفردية ب�صورة ���صحة. �أ� مبعنى �آخر 
غلبة �لإح�صا�س بـ)�لأنا( على �لإح�صا�س بـ)�لنحن(. �ذلك هو م�صدر �لقدر ��لتمرد �لذي يتاأتى 
نتيجة لعدم �ن�صجام �لفرد مع �جلماعة، �رف�صه للتقاليد ��لقيم �لتي تتم�صك بها، �عجزه عن 
�لتكيف �أ� �لت�صالح مع هذه �جلماعة. كما عك�صت لنا �أغلب �لق�ص�س �أثر �ملتغري�ت �حل�صارية 
على �لعالقات �لجتماعية حيث تر�خت �أ���رض �لرت�بط ��لتكافل ين �لفرد �جاره، بل بني �لفرد 

�باقي �أع�صاء �لأ�رضة �لو�حدة. �هذه كلها �صمات جديدة تهدد ��صتقر�ر �لأ�رضة«37.
ي�صري اأي�صا اإلى م�صاألة القدرية، والتي �صكلت مرادفا لالإحباط والف�صل وال�صياع والقلق 
�لنف�صي، مما جعل �صخ�صيات �لق�ص�س تهرب �إلى عو�ملها نتيجة عجزها عن �لتغيري فيه، يقول 
عن �لقدر �تاأ�صله »يف نف�صية �لإن�صان �مل�صلم قد كان له �أثره يف �لجتاه �لر�مان�صي، حيث جند 
�أن �لكثري من هذه �لق�ص�س ت�صيطر عليها ر�ح �لكاآبة ��ل�صت�صالم، �تنتهي هذه �لق�ص�س يف 
�لغالب بفاجعة، �أ� نهاية حزينة يكون مرجعها �إلى �لق�صاء ��لقدر، �تتعر�س �لنماذج �لب�رضية 
�لر�ح  �إلى �صيطرة  �لق�صة  �لفو�جع، ��مل�صائب تتحول فيها  �ألو�ن من  �إلى  �لق�ص�س  يف هذه 
)�مليلودر�مية( عليها لكرثة �ملاآ�صي ��ل�صدمات �لتي تتعر�س لها �ل�صخ�صية. �هذه خا�صية يف 

�لق�صة �لعربية �لر�مان�صية ب�صفة عامة«38.
من هذه �لنقطة ميكننا فهم �ل�صبب �لذي جعل جدلية �لعجز ��لفعل مو�صوعا ناق�صه كل 
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من مر�د مرب�ك �ح�صن ر�صيد يف كتابهما جدلية �لعجز ��لفعل يف �لق�صة �لق�صرية يف قطر: 
در��صة �خمتار�ت، حيث تنا�ل بالتحليل مناذج من �لق�ص�س �لقطرية يف بد�ياتها، ��صول حتى 
�أهم �لأ�صباب �لتي تف�رض �صيوع حالة �لعجز يف �لأدب  �أن من  �لت�صعينات. يرى مر�د مرب�ك 
هذه  �صيوع  يف  حموريا  �صببا  تعد  ��لع�صكرية  ��لجتماعية  �ل�صيا�صية  »�ملتغري�ت  �لعربي: 
�جلدلية بد�ية من نك�صة 1967 مر�ر� بالتحولت �ل�صيا�صية يف �لوطن �لعربي من منت�صف 
ال�صبعينيات وحتول العدو اإلى �صديق وانهيار الكثري من القيم الإن�صانية يف جمتمعاتنا العربية، 
خا�صة بعد �لتحولت �لقت�صادية �ل�رضيعة �لتي طر�أت على ��قعنا �لعربي. ��صيوع حالت 
�ظلت  �ل�صبعينيات  �أ��خر  منذ  بد�أت  ��لتي  �لعربية  بلد�ننا  بني  ��لت�صتت  ��لتمزق  �ل�صعف 
يف �لزدياد ��لنهيار �ل�رضيع حتى �قتنا �حلايل �قد ترتب على ذلك �صعور �لكاتب �لعربي 
املرحلة  يف  الق�ص�صية  ال�صخ�صيات  �صعرت  هنا  ومن  الروؤية  و�صبابية  وال�صياع  بالإحباط 
�أن  بالفعل �لإيجابي د�ن جد�ى، �لذلك لي�س غريبا  �ملعنية بالعجز ��لنك�صار، �ظلت حتلم 
�أ��خر �ل�صبعينيات �تتمرد على �لق�صة  جند �لق�صة �لق�صرية يف قطر ت�صهد منو� فكريا منذ 
ن�صجا  اأكرث  مرحلة  اإلى  وتنتقل  الريادة  مزالق  وتتجاوز  الرواد  جيل  عند  التقليدية  الق�صرية 
�تطور� ��عيا، �هذ� ما جنده عند جيل �لو�صط – لو جاز لنا ��صتخد�م هذ� �لتعبري – يف �لق�صة 
�ملالكي. �عند  �ل�صعد- �ح�صن ر�صيد، �زهرة  – �نورة  – �كلثم جرب  �كثم  �أم  �لق�صرية عند 
بع�س �لكتاب من جيل �ل�صباب مثل هدى �لنعيمي، �جمال فايز، �حم�صن �لهاجري، �نا�رض 
�لهالبي، �ر��صد �ل�صيب، ��أحمد عبد �ل�صالم مع �ختالف كل منهم عن �لآخر يف م�صتويات 
جيل  عن  جميعا  �لفنية  م�صتوياتهم  ��ختالف  �لق�ص�صية  ��لتجربة  ��لر�ؤية  �لفني  �لت�صكيل 
�لفنية  ر�ؤيته  كبري  حد  �إلى  ت�صكلت  �لو�صط  جيل  لأن  �لفني،  ��لتكنيك  �لر�ؤية  �لو�صط يف 

��لفكرية، بينما جيل �ل�صباب ما يز�ل يف طور �لت�صكل ��لتكوين«39.
�مل�صتوى  �لعجز ��لفعل على  �لتي جتلت بها جدلية  �أي�صا يعر�س مر�د مرب�ك للكيفيات 
من  �لفني  �جلانب  »يعد  فيقول:  قطر،  يف  �لق�صرية  �لق�صة  تطور  على  �أثرت  �كيف  �لفني، 
�لعو�مل �لتي �أ�صهمت �إلى حد كبري يف �صيوع هذه �لظاهرة، لأن جيل �لر��د كان معنيا �إلى حد 
كبري بالر�ؤية �لر�مان�صية ��ملعاجلة �حلاملة للم�صكلة �ملطر�حة يف �لق�صة، �مترد جيل �لو�صط 
على هذه �ملعاجلات �لفنية ��نتقل للتعبري عن ق�صايا �لو�قع �حلياتي �ملعي�س، �قد ��صتتبع هذ� 
بال�رض�رة �لتجديد يف �إطار �ل�صكل �لفني للق�صة، فظهرت مالمح فنية م�صتحدثة مثل: تفتيت 
�ل�صكل �لق�ص�صي، ��للغة �لإيحائية �لرمزية، ��ل�صورة �لتج�صيدية ���صتلهام �لرت�ث ب�صتى 
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ناحية  البنية الجتماعية من  التي طراأت على  التغريات  اأمناطه. وكل هذه املالمح تتوافق مع 
والبنية الق�ص�صية من ناحية ثانية، كما تتوافق مع جدلية العجز والفعل من حيث ا�صطدام 
�ل�صخ�صية �لق�ص�صية بالو�قع �حما�لتها جتا�ز عجز �لو�قع ��صلبياته �إلى ��قع جديد �ميالد 

جديد.«40.
يف  �لد�ئم  ح�صورها  �إلى  �لنظر  يلفت  مما  �جلدلية،  هذه  تطور  �أي�صا  مرب�ك  مر�د  يلخ�س 
�لذهنية �لقطرية رغم تغري �لوعي �تبدل طبيعة �حلياة تبدل كبري� منذ �لربع �لأخري من �لقرن 
كل  يف  قطر  يف  �لق�صرية  �لق�صة  يف  بارز�  ملمحا  متثل  ��لفعل  �لعجز  جدلية  »�إن  �ملا�صي: 
الواقع  التاريخية. برغم تباين هذه اجلدلية عند كل منهم وفق املتغريات احلياتية يف  مراحلها 
�ملعي�س �ما ي�صتتبعها من تغري يف �لبنية �لق�ص�صية. �هذه �جلدلية �جدت يف كل �لق�ص�س 

�لق�صرية عند جيلي �لو�صط ��ل�صباب.«41.
معظم  »�ت�صمت  �إذ  �لقطرية،  �لكاتبة  عند  �خلا�صة  جتلياتها  لها  كانت  �جلدلية  هذه 
ق�ص�س جيل �لو�صط �خا�صة ق�ص�س �لكاتبات من �جليلني بجدلية �ل�رض�ع بني �لعجز 
ممثال يف �صورة �ملر�أة �ملقهورة... ��لفعل ممثال يف �لرجل �صاحب �لقر�ر... جند هذ� �لنوع 
من �ل�رض�ع يف معظم ق�ص�س �لكاتبات �لقطريات �ق�ص�س بع�س �لكتاب من �جليلني 
وبني  التقاليد  بني  الزدواجية  قلق  تعي�ض  التي  ال�صخ�صية  اإلى  يرجع  هذا  ولعل  اأي�صا. 

�لرغبة يف �لتعبري«42.
جيل  عند  �آخر  طور  �إلى  »�نتقلت  فقد  �جلدلية،  هذه  على  ر�صده  ميكن  حتول  �أي�صا  هناك   
�ل�صباب، فعلى �لرغم من �لهنات �لفنية يف ق�ص�صهم، �بع�س �أخطاء مر�حل �لبد�يات �لأ�لى 
يف ق�ص�س �لبع�س منهم، �إل �أن �ملالحظ �أن �جلدلية يف هذه �لق�ص�س �نتقلت �إلى طور �آخر مل 
يتمثل يف �رض�ع �ملر�أة ��لرجل كما كان �صابقا، �لكنه �نتقل �رض�ع بني �ل�صخ�صيات �لعاجزة 
عن �لفعل نتيجة طغيان �لقيم �ملادية على كل مقدر�ت �حلياة ��نهيار �لقيم �لإن�صانية �لأ�صيلة 
يف �ملجتمع ��إحالل قيم ��صتهالكية حملها ��ل�صخ�صيات �لفاعلة لكنها متلك �لفعل �لنتهازي 
��لجتماعية  �لإن�صانية  بالقيم  �لعناية  د�ن  فقط  عليها  �لذ�تية  باملنافع  يعود  �لذي  ��لطفيلي 
�لنبيلة، �أ� لنقل جدلية �ل�رض�ع بني �ل�صخ�صيات �لعاجزة �لتي تت�صم بالرب�ءة ��لنقاء �ت�صعى 
والطفيلية.  بالنتهازية  تت�صم  التي  الفاعلة  وال�صخ�صيات  واحلرية  والعدل  احلق  قيم  لإحالل 
نا�رض  �لهاجري،  فايز، حم�صن  �لنعيمي، جمال  �ل�صباب مثل، هدى  ما جتده يف ق�ص�س  �هذ� 

�لهالبي، ر��صد �ل�صيب، �أحمد عبد �ل�صالم.«43.
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�لفرد�نية �ما جا�رها:
من العر�ض ال�صابق ميكننا اأن نتو�صل اإلى جمموعة من النتائج:

�جتماعية،  ق�صة  �أنها  هي  قطر  يف  �لق�صرية  للق�صة  �لأبرز  �ل�صمة  �إن  �لقول  ميكن  �أ�ل: 
��عتمدت  ��ل�صبعينات،  �ل�صتينات  �أ�ل ظهورها يف  من  ��لر�مان�صية  �لو�قعية  بني  ر��حت 
�لتجارب  بع�س  من  �لرغم  على  �ل�رضد،  من  �لنوع  هذ�  بنائيا  ينا�صب  �لذي  �لتقليدي  �ل�رضد 
على  جتريبية  م�صاحات  اإلى  اإما  الن�صق،  هذا  على  خروجا  �صكلت  التي  احلداثية،  الق�ص�صية 

م�صتوى �لبناء، �أ� �إلى مو�صوعات �أكرث ذ�تية �أ� �أكرث تاأملية.
غري �أن �ملفارقة يف حالة �لق�صة �لقطرية، هي �أن هذ� �لنوع من �لق�ص�س، هو ق�صة �جتماعية، 
�أ�صخا�س(،  �لوقت نف�صه على �لأغلب كق�صة )�صخ�س(، �لي�صت ق�صة )جمموعة  �ياأتي يف 
�أ� عالقات تنبني مع �لآخرين �حولهم، كما يفرت�س بالق�ص�س �لجتماعية، فغالبا ما يعمد 
�ملوؤلف �إلى تقم�س �إحدى �ل�صخ�صيات �لتي متثل منوذجا �جتماعيا ما، �من خاللها يقوم ببناء 
ال�رشد، اإما عن طريق �صمري املتكلم اأو �صمري الغائب، فهذه ال�صخ�صية ت�صبح املحور والبوؤرة، 

�أي مو�صوع �لق�صة ���صيلة �ل�رضد يف �آن ��حد.
ثانيا: �ملالحظة �لأخرى هي �أن هذه �لق�ص�س )�لجتماعية( يهيمن عليها ح�س �لغرت�ب، �أي 
�أن تنكفئ على  �إما  �إليه، �هذه �ل�صخ�صيات  �لإح�صا�س بالعزلة د�خل �ملجتمع، �عدم �لنتماء 
ذ�تها، �أ� تعمد يف �لنهاية �إلى تبني خيار�ت �ملجتمع، �أ� تفر �إلى جمتمعات �أخرى، لتكت�صف 
اأنها تدخل يف حالة �صدام اأعمق مع جمتمعات تختلف عنها. ويف اأحيانا اأخرى جند ن�صو�صا ل 

متت �إلى �لو�قع �لقطري ب�صلة، بحيث تبد� �كاأنها حدثت يف جمتمعات عربية �أخرى.
�إن �حلبكة �لتي �عتمدتها �لعديد من هذه �لق�ص�س هي حبكة )�لأزمة(، �لتي يجري حلها يف 
نهاية �لق�صة، �أ� تركها كما هي مفتوحة بكثري من �لأمل. �كثري� ما غلب تيار �لوعي �أ� �ملونولوج 
�أ� �لتد�عي �حلر على هذه �لق�ص�س، كتقنية �رضدية ب�صيطة، بعيدة عن �لتجريب، �أ� �لرمزية، ��إمنا 
�ل�صخ�صيات  هذه  �أن  فاملالحظ  �لتامة،  �ل�رض�حة  ت�صل  �أن  د�ن  �ملنقو�صة  �ل�رض�حة  تر��ح عند 
كثري� ما تخاطب نف�صها �أ� تبوح باأن هذ� �ملجتمع ل يفهمها �أ� �أنها متنى لو �أن �ملجتمع منحها �آفاقا 

�أ��صع، �لكن ��صطد�مها به ��صطد�م ه�س ل ي�صل درجة �ملعاد�ة، ��إمنا درجة �حلزن ل �لغ�صب.
�خليبة  �لكاآبة/  من  د�ئما رمت  فهناك  �لق�ص�س،  لهذه  مميزة  �صمة  ميثل  �أي�صا  �حلزن  فاإن  �بذ� 
اأحد هذه  اأحا�صي�ض الأ�صى والتاأ�صي، وقد يكون الغرتاب  الق�ص�ض، ويرتافق مع  ي�صود هذه 



24

�لأ�صباب، بالإ�صافة �إلى �أ�صباب �أخرى تختلف ح�صب �لق�صة.
�إن هذ� �حلزن �هذه �لذ�تية يف �لق�ص�س ل ميكن ف�صلها كما نرى عن �لثقافة �لعربية نف�صها، 
لأنها يف �لأ�صل ثقافة �صعرية، فال�صعر ممتد �إلى ما قبل �جلاهلية 1500، �أي عمره 1500 �صنة، 
120 �صنة، ��ل�صعر ذ�تي بخالف  �إلى   100 بالق�صة قد ل تتجا�ز  �لعرب  �أن عالقة  يف حني 
�حلدث  �إقامة  )مبعنى  تتحرك  يجعلها  تفا�صيل جمتمعية كي  �إلى  موؤلفها  يحتاج  �لتي  �لق�صة 
يف �لق�صة(، لذ� ل جند ح�صا خمتلفا كال�صخرية �أ� �ملادية يف هذه �لق�ص�س، كما يف �لق�ص�س 

�لأ�ر�بية �أ� �لرتكية �أ� �لأمريكية �جلنوبية.
ثالثا: ح�صور �لآخر ح�صور� كثيفا يف �لق�صة �لق�صرية �لقطرية، بل ح�رض منذ ظهورها 
�لأ�ل مع ق�ص�س يو�صف نعمة، �نرى هذ� �لآخر �إما على م�صتوى �صخ�صيات �أخرى تنتمي �إلى 
ثقافات مغايرة، �أ� على م�صتوى �لأمكنة، بكل ما حتمله �لأمكنة �لأخرى من جتارب خمتلفة 
يكون  قد  �لق�صة  �صخو�س  معه  تختلف  قد  �لذي  �لآخر  هذ�  �أن  ��لأفكار، عد� عن  �لقيم  يف 
�جلن�س �لآخر �ح�صب، فالنزعة �لجتماعية قد تعني �ملجتمع ب�صورته �مل�صغرة كاأ�رضة، �أ� كعدد 
من �لأ�رض، �هذ� �صبب �آخر لالغرت�ب، �إذ كثري� ما كانت �لعالقة �ل�صيئة بالطرف �لآخر ت�صكل 

لحقا �متد�د� لالإح�صا�س بالغربة جتاه مكونات/ تفا�صيل �أخرى.
القطرية، على  الق�ص�ض  التي ت�صود  )املحاَفظة(  اإن كل ما �صبق ميكنه يف�رش �صبب  رابعا: 
�لتي  �لكتابية  �لتجارب  �تعاي�س  عاي�صت  �لتي  �لأخرى،  �خلليجية  �لأقطار  يف  جند  ما  خالف 

م�صت – قليال �أ� كثري� – �لتابو بثالوثه، خ�صو�صا �جل�صدي منه. 
�على �لعك�س من ذلك، �أخذت �لق�صة ذ�ت �حل�س �لدعوي �أ� �لإ�صالحي حيز� خا�صا بها 
يف م�صرية �لق�صة �لق�صرية �لقطرية، �رمبا �ت�صمت يف بع�س �لأحيان باخلطابية �أكرث من �لفنية. 
مرد ح�صور هذ� �لنوع من �لق�صة �إلى طبيعة �ملجتمع �ملتدينة بطبيعة �حلال، ��صعود �ل�صحوة 
�لإ�صالمية يف �لثمانينات، ��أي�صا تبني �جهة �لنظر �لتي تعتمد �لفن كر�صالة، مقابل �جهة 

�لنظر �ملقابلة لها منذ �أ�ليات �لنقد �لأدبي، �هي �لفن للفن.
خام�صا: ظهور �لكاتبة يف مرحلة مبكرة جد�، �أي يف فرتة �ل�صبعينات، بعد ظهور �لكاتب 
�لرجل ب�صنو�ت قليلة، بخالف �ملعتاد يف �لد�ل �لعربية �لأخرى يف خمتلف �لأجنا�س �لأدبية، 
فعلى �صبيل املثال نحن نعرف ا�صم اأول روائي متفق عليه اإلى حد ما، وهو حممد ح�صني هيكل 

يف ر��يته زينب، لكننا ل نعرف ��صم �أ�ل ر��ئية عربية.
حممد عبد �حلكم عبد �لباقي، �لق�صة �لق�صرية يف قطر: ن�صاأتها، ��أعالمها، �مالحمها �لفنية، د. ن، د. م، 1992.
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قضايا الذات وأبعاد التجريب السردي
القصة القصرية القطرية منوذجًا

د.حممد مصطفى سليم
ي�صتطيع �لد�ر�س �ملتاأمل يف م�صهد �لأدب �لقطري �أن ير�صد ما للق�صة �لق�صرية من ح�صور 
قوي يف خ�صم �ل�رض�ع �لقيمي للذ�ت �لقطرية �لتي جُتابه تغري�ت مف�صلية يف جمتمعها، �هو 
�حل�صور �لذي مل يقف فقط، مثلما �قف �ل�صعر �لنبطي، يف ز��ية ت�صجيل �ملفاخر ��ملاآثر �لتي 
�إعالء قيم �لأ�صالة ��ل�صجاعة ��ملر�ءة �غريها من �لقيم  تكاد تتبنى �جتاًها ��حًد� يتمثل يف 
�لعربية �لأ�صيلة، �لتي تقل معها حالة �ل�صتباك بني قيم ثابتة �قيم متغرية، كما �أنها مل تنغم�س 
تقدمي  تاأخرت معها  �لذي  “�لنوخذة”  �مل�رضحية، يف م�رضح  �جلهود  �حلال مع  كثرًي�، مثلما هي 
جتارب م�رضحية �جتماعية خارج منظومة �حلياة �لقائمة على �لبحر ��صيد �للوؤلوؤن بالإ�صافة 
�إلى �أنها مل ينلها �لتاأخر �لزمني �لكبري يف �لظهور، مثلما كان حا�صاًل مع جن�س �لر��ية، �لتي 
تاأخرت عن �لق�صة �لق�صرية مبا يجا�ز عقدين من �لزمان)1(؛ �هو ما �أك�صب �لق�صة �لق�صرية 

�أهمية خا�صة �دللت فنية �ثقافية �مو�صوعية على �ل�صو�ء.
�يبقى �حل�صور �لأكرث جدًل �حيوية للق�صة �لق�صرية يف م�صهد �لإبد�ع �لقطري م�صكاًل 
ا ي�صتوجب �لر�صد ��لبحث ��لتحليل، �لأمر �لذي ميكن تلم�صه يف �جود در��صات  ف�صاًء معرفيًّ
نقدية �صابقة ر�صدت تطور�ت هذ� �جلن�س �لأدبي، �هي تطور�ت تاأريخية للجو�نب �لفنية يف 
�إطارها �لعام، من د�ن دخول يف �لتفا�صيل �لفنية �لدقيقة ب�صورة ت�صهم يف مكا�صفة نقدية 
�أكرث ��صتيعاًبا �تنوًعا؛ �إذ �ن�صغل جانب منها يف جتميع �لن�صو�س �لق�ص�صية �لق�صرية، �كتابة 
مقدمات متهيدية لها، تد�ر يف فلك �لر�صد، ��جلمع، ��لختيار، مع مر�عاة �لتنوع يف �لكّتاب، 
من كتاب قد�مى متحققني، �بع�س �ل�صباب �لذين ي�صقون عامل �لكتابة لأ�ل مرة)2(، ف�صاًل 
�لنقد؛ �لجتماعي ��لنف�صي،  على �عتماد غالبيتها على مناهج �صياقية حتتفي بكال�صيكيات 
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�أ�- �ب�صورة دقيقة- ُتوّظف �آليات �لنقد �لجتماعي ��لفني، �بع�صها ل يتجا�ز حد�د ر��د 
�لنقد �لجتماعي؛ مما يجعل نقد �لق�صة �لق�صرية �لقطرية مقيًد� بتنا�ل حمد�د �لنفتاح على 

�لدر�س �لنقدي �حلديث.

تقارب �ل�صياق �تقاطع �ملحتوى:
لي�س من �ملبالغة �لقول باأنه ل تخلو در��صة نقدية متعلقة بالق�صة �لق�صرية �خلليجية من 
تكوين  تتمثل يف  �لتي  �لنه�صة  باأ�صباب  �لأخذ  قلياًل- يف  تاأخر-  �خلليجي  �ملجتمع  �أن  تاأكيد 
ينبغي  ما  ��أ�ل  �أجنا�صها.  �ختالف  على  �لأدبية  �لكتابة  �صوب  �لتوجه  يدعم  ثقايف  م�صهد 
�إدر�كه، يف �صبيل تاأطري هذ� �مل�صهد �لثقايف ��لجتماعي �حلا�صن للق�صة �لق�صرية �لقطرية 
�أية در��صة نقدية عن ن�صاأة فن من فنون �لأدب �لعربي �حلديث �أن  �أنه لي�س يف مقد�ر  مثاًل، 
�لإبد�ع  �إ�صهامه يف  له  �ملتقاربة، يف كل قطر عربي  �ملت�صابهة، ��ل�صياقات  �لظر�ف  تتجاهل 
�لأدبي، ��إذ� كانت هذه �لظر�ف ��ل�صياقات قد بدت متقاربة- �إلى حد ما- مع �ت�صاع �لرقعة 
�إلى حد كبيـر- مع  �أدنى �صك- تبد� متقاربة �مت�صابهة-  فاإنها- بال  �إلى �خلليج،  من �ملحيط 
خ�صو�صية جمتمعات �خلليج �لعربي؛ نظًر� ملا مرت به من �أحد�ث �مو�قف رمبا تكون ��حدة 
منطقة  �حلديث يف  �لأدب  دفعت  �لـتي  فاملوؤثر�ت  �صكلها؛  قلياًل، يف  �متغايرة،  جوهرها،  يف 
�خلليج تكاد تكون ��حدة، بد�ية من �لتغري �لجتماعي ��ل�صيا�صي يف بنية �ملجتمعات �خلليجية، 
قبل �لّنفط �بعده، خا�صة يف �لوعي بحركة �لوطن، ���صوح �ل�صخ�صية �ملحلية، ���صعية 
�لأ�رضة ��ملر�أة يف �ملجتمع �خلليجي، ثم �أثر �لبيئة �لثقافية، ممثلة يف بد�ية �لتعرف على م�صادر 
�لعامة،  �لثقافية ��لجتماعية، ف�صاًل على بر�ز د�ر �جلمعيات  �لتعليم ��لأندية  متنوعة من 
�د�ر �ل�صحافة �ملحلية، ��صوًل �إلى مظاهر �لتاأثري ��لتاأثر بني �لبيئات �لعربية �غري �لعربية. 
ا، على �مل�صتوى �خلليجي، يعج بالأفكار ��ملو�قف �لـتي،  ا �ثقافيًّ كل ذلك �صّكل ف�صاًء �جتماعيًّ
من موقع �لتفاعل �لجتماعي �ملتبادل بني �لأفر�د تاأثرًي� �تاأّثًر�، بدت �كاأنها �إطاٌر متكامل، �أ� 
اإهابه الظواهر اجلديدة يف املجتمع، مبا يوؤكدها ويدعمها تارًة، ومبا يعمل على  ن�صٌق ُتف�رشرّ يف 
�إق�صائها تارة �أخرى، �هذ� ما يجعل �حلديث عن �أي فن من فنون �لأدب يف بلد خليجي متما�صة 
مع �لظر�ف نف�صها يف بلد خليجي �آخر، ��إن �جدت بع�س �خل�صو�صيات يف ما بينها، فاإنها 

مما ل ميكن �أن ُت�صّكل ُتخًما فا�صاًل بني ثقافٍة �ثقافٍة، �أ� بني �عٍي معريفٍّ ��عي معريف �آخر.
اإلى  اخلليج  يف  النه�صة  بعوامل  الذهاب  هو  الت�صابه،  هذا  يوؤكد  مبا  التناول،  ي�صتحق  ومما 
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�ملجتمع �لقطري �طبيعته �لـتي جتلت فيها تلك �لعو�مل، ��أثرت ب�صكل كبري يف �جود �أجنا�س 
�أدبية �منها �لق�صة �لق�صرية، �ميكن �إجمالها يف مرتكز�ت بدت بارزة، �بقوة، يف بنية �ملجتمع 
�لقطري منذ نهاية خم�صينيات �لقرن �ملا�صي، �هي)3(: �لنفط، ��ل�صحافة، ��لتعليم، ��ملر�أة، ملا 
�أ�صهمت به يف �إيجاد بيئة �أدبية ت�صتاأهل �لر�صد؛ �خا�صة ما �أظهره �ملجتمع �لقطري من ح�صور 
ا على �لكتابة ��لإبد�ع،  مدين يقفز بعنف نحو �صباق �لتمدن ��لع�رضنة، �ي�صكل ف�صاًء حُمر�صً
�لذي  �ل�صرتخاء  حالة  �لُكّتاب  به  قا�م  ا  ثقافيًّ مهاًد�  فكانتا  ��لطباعة،  �ل�صحافة  عنه  عربت 
�إّبان خطو�تها �لبكر يف �خلم�صينيات من هذ� �لقرن �لفائت)4(،  ي�صم �حلركة �لثقافية �لقطرية 
�بالإ�صافة �إلى ذلك ما جنم عن �لتاأثر بالبيئات �لعربية �ملجا�رة للمجتمع �خلليجي من �هتمام 
�أ�صيل بتعليم �ملر�أة؛ مما �أ�جد �أفًقا خ�صًبا جعل د�ر �ملر�أة يتوغل يف �ملجتمع �خلليجي، �يف قطر 

على �جه �خل�صو�س، عـرب �إطار من �لقيم ��لأعر�ف �لإ�صالمية.
�حتت تاأثري هذ� �لت�صابه ميكن ر�صد بع�س �لق�صايا ��ملظاهر يف �لق�صة �لق�صرية �لقطرية 
مع مثيالتها يف �لق�صة �خلليجية، عرب مر�حل قد ت�صدق- يف بع�س جو�نبها- على �أية مر�حل 

فنية للجن�س �لأدبي نف�صه يف قطر خليجي �آخر: 

من حد�د �لو�قع �إلى �لو�قع �مل�صاد
مثلما ل ين�صى �لقارئ �لنطباع �لأ�يل مع قر�ءته �أي م�صهد �رضدي، فاإن �لكاتب ل ي�صتطيع 
بكتابة  �صغفه  �أ�  ���قعه،  ذ�ته  فلك  بالد�ر�ن يف  �صغفه  �لإبد�عية-  بد�ياته  يتنا�صى- يف  �أن 
�ل�صدق ��حلقيقة؛ لتظل �لكتابة �لأ�لى- يف جمملها- كتابة ذ�تية، �تظل �صلطة �لو�قع مهيمنة 
على �ملخيلة �لإبد�عية للكاتب، �قد متتد معه هذه �حلال، �قد يتقل�س ح�صورها، فهذ� مرد�د �إلى 
تكوينه �لثقايف، ��إلى موقفه من �لفن، ثم �إنه مرد�د كذلك �إلى تر�كم خربته �لكتابية �لفنية، 
�لفنية ��لتجريِب  �لأد��ت  �لرغبُة يف تطويِر  ا، تغذيه  ذ�تيًّ ناقًد�  �أن تفرز  لها  �ملمكن  �لتي من 
�ملو�كب لتطور هذ� �جلن�س �لأدبي؛ ليجثم ذلك �لناقد فوق كتفيه، �ميار�س د�ره يف مر�قبة فعله 
�لت�صدع،  �إلى قدٍر كبري من  �أن تتعر�س  �لو�قعية  �لذ�تية  �ل�صلطة  �لإبد�عي. �هنا ميكن لهذه 
نتيجة مز�حمة �لر�ؤى �لفنية لها، عندما يتكد�س بها �عي �لكاتب؛ لت�صبح �ملخيلة �لإبد�عية 
حمك �رض�ع، �أ�صبه بال�رض�ع �لدر�مي، بني ج�صارة �لو�قع �حر�ك �لذ�ت من جهة، �جنوح �لفن 

��إ�صكاليات �لتجريب من جهة �أخرى. 
�مل�صمون  بد�أ من  �أي خطاب �رضدي  ا- مع  تاريخيًّ �لنقدي-  �لتعامل  �أن  بات م�صتقًر�  لهذ� 
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لتتاأكد  �لإبد�عي؛  ن�صه  �لأديب يف  ي�صتخدمها  �لتي  �لكيفيات  �أ�  �لآليات  فكرة  �إلى  منتقاًل 
��لتب�صري،  �حلقيقة،  كتابة  يف  ممثلة  �ل�رضدية  �لن�صو�س  بد�يات  حتملها  �لتي  �لر�صالة  �أهمية 
ا يف كيفية تطويع هذه �لق�صية �أ�صاليب �ل�رضد،  ��لتوعية �ملنبثقة من �رض�خ �لذ�ت، �ممثلة �أي�صً

�لتي غالًبا ما تكاد تت�صابه �صيغها يف �أعماٍل متعددة من مرحلة �لبد�يات.
على �أن هذ� �لتعامل يتغري �إلى درجة �لتبدل عندما مير �مل�صهد �ل�رضدي مبر�حل فنية متغايرة، 
�ل�صمري  �ملو�صوعي ذي  �ل�رضد  �بتد�ًء ب�صيغة  �ل�رضد  �أنو�ع تكنيك  �لنقد  يتنا�ُل  �آخر  �مبعنى 
ا ياأتي من  �لغائب �أ� ما يعرف بالر��ي �لعليم، �لذي يقدم �لن�س �ل�رضدي بو�صفه خطاًبا ق�ص�صيًّ
�خلارج، ثم ��صوًل �إلى توظيف �آليات �ل�رضد �لذ�تي؛ �أي )�لر��ي( �مل�صارك يف �صنع �لأحد�ث 
ن�صه  يف  ��لقفز�ت  �لخت�صار  �إلى  �ل�صارد  فيها  يلجاأ  حميمية؛  �لن�س  يك�صب  مما  �تقدميها؛ 

لالإ�رشاع بحركة الزمن، مبا يحقق �رشعة ال�رشد. 
�ما بني هذ� �ذ�ك ميكن ر�صد بع�س مظاهر �مل�صهد �ل�رضدي �لقطري، يف عالقته بالو�قع من 
خالل دمج ركيزتني رئي�صتني، هما: �لو�قع �لفني لل�رضد �لعربي، ثم �لو�قع �لجتماعي يف قطر 

من منظور مبدٍع قطريٍّ يعي مفهوم �للتز�م بامل�صوؤ�لية �إز�ء هذ� �ملجتمع.
�أنه جزء من �ل�رضد  � �أن يتعامل �لنقد �لأدبي مع �ل�رضد �لقطري على  �من �ملو�صوعي جدًّ
�لقطري �لعربي، ��إن تباينت- �إلى حد ما- �صياقات �لن�صاأة �خ�صو�صيتها؛ لأنه ينبغي لنا �لت�صليم 
باأن �ل�صياق �لتاريخي، �ل�صيما مع تاأخر ظهور �ل�صحافة �لأدبية �لتي كّر�صت �جود �ل�رضد 
�لقطري، ل ميكن �أن ُيعّوَل عليه بو�صفه �ملعيار �لنقدي �لنهائي يف �صبط �لقيمة �لفنية؛ فثمة 
�إلى بد�يات  �إنتاجها �لتي متتد  كتابات �رضدية موجودة حتى �لآن، �ماز�لت متم�صكة باأ�صباب 
ن�صاأة �ل�رضد �لق�ص�صي؛ �لهذ� فاإن متاأمل �لن�صو�س �ل�رضدية �لتي �حت�صنتها ��صجعتها جملة 
1976م-  )1969م-  1970م(، �جملة �لد�حة يف مر�حلها �لتطورية �ملتعاقبة  �لعر�بة )فرب�ير 
�لفنية  �لأجيال  ن�صو�س تدفع حركة  �أمام  �أنه  يجد  1974م(  )يوليو  �لعهد  ثم جملة  2007م(، 
ق�ص�صية يف  ا  ن�صو�صً قدمو�  من  مع  ذلك  �أكان  �صو�ء  �ل�رضدي،  �مل�صهد  ُي�صكل  مبا  للتعاقب 

د�ريات �أم كان مع من قدمو� جمموعات ق�ص�صية.
�كان للم�صادر �ل�صحفية �لأ�لى �لثمانية: “�أخبار �رضكة نفط قطر” ��أ�صبح ��صمها يف ما 
بعد “�مل�صعل”، �”�لد�حة” �”�لعر�بة” �”�خلليج �جلديد”، �”�لعهد”، �”�جلوهرة” �”�لعرب” 
�”�لر�ية”، ف�صل �ملثاقفة بني كتاب �لق�صة يف قطر؛ قطريني �غري قطريني، ��لقر�ء ��ملعنيني 
للق�صة  �لأ�لى  ��لبد�يات  �لتجارب  �حت�صان  ثم  جهة،  من  ثقافية  منابر  بو�صفها   بالثقافة 
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�لفرتة مثقلة بذ�ت  �لق�ص�صية يف تلك  �لن�صو�س  )5(، �لكن ظلت  ثانية  �لقطرية من جهة 
�لذ�ت �لد�عية �إلى �لإ�صالح، ��لعناية بتقاليد �ملجتمع، ��خلوف على ما يناله من تغيري �صلبي 
يف �لقيم، �ل خالف يف ذلك بني ق�صة ��أخرى �إل يف �مل�صتوى �لفني �لفارق قلياًل بني جتربة 

�جتربة؛ �إذ يظل �ملو�صوع �صبه ثابت، ��لهو�ج�س حمددة.
فق�صة )�حلنني، 18 فرب�ير 1971( لإبر�هيم �صقر �ملريخي، �لذي عّدها بع�س �لنقاد �أ�ل ق�صة 
ا )6(�أ� حتى ق�صة )�ليتيم- فرب�ير 1960( لعي�صى من�صور فهما من �لق�ص�س  ق�صرية نا�صجة فنيًّ
�لأ�لية �لتي توؤكد هذ� �مللمح �خلا�س بثقل �لتجربة �لو�قعية، غري �أن ق�صة )ذكرى لن متوت: 
ا اأعلى من �صابقتها؛  جملة �لعر�بة، ع23، 9يوليو 1970( لأحمد عبدامللك حتقق م�صتوى فنيًّ
لأنه خفف من ثقل �لو�قع، ��ن�صغل بتد�عيات �حلدث يف �ل�صخ�صية، �لي�س بتفا�صيله �ملربوطة 
يف ف�صاء�ت ��قعية متعددة؛ لذ� �إذ� ما قارناها بق�صة )�حلنني: جملة �لعر�بة، ع 52، 18 فرب�ير 
1971( لإبر�هيم �صقر �ملريخي، �أ� ق�صة )�ليتيم: فرب�ير 1960( لعي�صى من�صور؛ ملا تتحلى به 
�إيقاع �ل�رضد للنمو بالإح�صا�س ��ل�صعور،  �للغة على دفع  من طاقة �رضدية جيدة، تلعب فيها 
والحتفاء بالتداعيات الـتي تتعلق بذكرى طالب غريب، اقتحم عامل اأ�صتاذه بت�رشفاته الباعثة 
على �لتاأمل، �قد طالعتنا �لفقر�ت �ل�رضدية على ر���صب �حلياة �تد�عياتها �لـتي �أ�صبغت هالة 
�لده�صة على ت�رضفات ذلك �لطالب، �لذي يتقدم �عيه باحلياة مع تقدم �نك�صاره فيها. ��لأمر 
�لذي يت�صبث به �ل�صيخ عبد�لله يف ق�صة �إبر�هيم �ملريخي )�حلنني( يتمثل يف �حلنني �إلى د�ره 
�لقدمي �لذي هجره يف ��صتجابٍة ُمكرهة لتطور�ت �حلياة، �تغري �عي �لأجيال؛ فظل هائًما بحنينه 
اإلى التفا�صيل امل�صكوبة يف دهاليز داره املعتق بالأحبة واملا�صي، فبدا وكاأنه ماثل يف براثن 
احلنني با�صت�صالم، ومل تتعزز تداعياته بلمحات حدثية تعمق فيه تداعيات البعد عن هذا املكان، 
اأو ذلك البيت ال�صارب بجذوره يف قلبه، اأو يتخلق حلظة تنوير ت�صيء تلك التداعيات بروؤية 

جديدة، �هو �لأمر �لذي حققته ق�صة �أحمد عبد �مللك �إلى حد كبري.
�كما �حتفى �ل�رضد �لق�ص�صي �لعربي يف ن�صاأته ب�صمري �ملجتمع، �حافظ على مرتكز�ته 
يف �إطار عالقة �لتز�مية �أخالقية، فاإنه ل يكاد يبتعد عن هذ� �لقول عند تاأمل م�صهد �لق�صة 
�إلقاء نظرة  �إلى  �لقطرية يف بد�ياتها ��إلى �قت قريب، �لعل تف�صيل ذلك ُيف�صي  �لق�صرية 
�أ�لية على مبدعي هذ� �مل�صهد �ل�رضدي، حيث يكاد �ل�صوت �لن�صائي يهيمن على �أد��ت �إنتاجه.
ا يغلب عليه �ل�صوت �لأنثوي لأدعى �أن يكون حمماًل بالتز�م  �ل�صك يف �أن م�صهًد� �رضديًّ
�صارم جتاه ق�صايا �لو�قع ��صمري �ملجتمع، �ل�صيما مع ��قع يرجت بعنف �إز�ء �نتقالت حادة 
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�لتقليدي  �لقت�صاد  على  �لقائمة  �حلياة  من  �لنتقال  يف  ممثاًل  �ملعمار  م�صتوى  على  �عنيفة 
�إلى �حلياة �لقائمة على �لقت�صاد �حلديث؛ لهذ� بدت تقاليد �ل�رضد يف قطر مرهونة بالو�قعية 
)بنت  هما:  قطر،  ق�ص�صيتني يف  �أ�ل جمموعتني  مع  �حلال  هي  كما  �لن�صو�س  من  كثري  يف 
�خلليج 1970(، �)لقاء يف بري�ت 1970( ليو�صف �لنعمة ؛ مما يعني �أن ح�س �لأديب بامل�صوؤ�لية 
�لتجارب  بائنا بال خفاء يف  ا يف كتابته، فلقد كان �للتز�م  ُملحًّ ��للتز�م ظل ي�صكل هاج�ًصا 
حتى  ��صتمرت  �لتي  �ملرحلة  يف  �أي  �ملو�صوعي؛  �لعليم  �لــر��ي  فيها  �صيطر  �لتي  �لأ�لــى 
بناء حكاية ���صحة  بتقدمي  �ل�رضدية م�صغولة  �لتقاليد  فبدت  �ل�صبعينيات،  كتابات منت�صف 
�ل�صخ�صيات ��حلو�دث، � ر�صم حبكة منطقّية ذ�ت نهايات �صارخة مبا يبد� يف �ملجتمع من 
��لو�قع  �لتخييلّي  �لفنّي  �لو�قع  بني  بالت�صابه  �ل�صديد  د  �لتقيُّ على  ف�صاًل  مرفو�صة،  مظاهر 

�خلارجّي �حلقيقّي. 
�لذ�، كرثت يف بد�يات �لق�صة �لقطرية، على م�صتوى �لن�صو�س �لفردية �على م�صتوى 
�لو�قع ��لت�رضيح بذلك، بل  �ملجموعات �لق�ص�صية، مظاهر �لحتفاء �ل�صديد بالت�صجيل من 
بات �لتنويه به �أمًر� ماألوًفا عند ن�رض بع�س �لن�صو�س �لق�ص�صية، �لعل �آخر ما �صدر )هوى 

�ملرقاب( لعبد�لعزيز �ل�صيخ يوؤكد هذ�.
�أن رغبة بع�س �لكتاب يف تذكري �لقارئ باأن هذه �لق�صة ��قعية كانت ت�صتهدف  �يبد� 
للكتابة  �لفني  �لثقل  ح�صاب  على  جاء  مما  للقارئ؛  �صُيكتب  ما  يف  �لثقة  من  قدر  �كت�صاب 
�ل�رضدية ذ�تها، �جعل �لتعامل معها بو�صفها كتابة ق�ص�صية فنية تعاماًل حذًر�؛ لأنها ظاهرة 
�لد�لة  �لنماذج  من  �ليكن  �لقطرية،  �لق�صرية  �لق�صة  تاريخ  متاأخر يف  �إلى �قت  ممتدة  ظلت 
على ذلك  ما قدمه حممد عبد�لعزيز �لباكر من �لأعمال �مل�صماه )جمموعات ق�ص�صية( ح�صب 
ما �أ�رده يف طباعته، منها �أربع جمموعات ق�ص�صية فقط، �توجد للكاتب �إ�صد�ر�ت �أخرى، 
�ملقال  �إلى  �أقرب  لكونها  �ذلك  �لق�صرية؛  �لق�صة  جمال  �صمن  ت�صنيفها  �ل�صعب  من  لكن 
“نعم  �لنهاية”،  “�صفر  �أ�دع �لأر�س”،  “�إنني  �أعلم �حلقيقة”،  “�إنني  �ل�صيا�صي �ل�رضدي، �هي: 
ملحمد ل مليكافيلي”. �لعل �أبرز �ل�صلبيات �لفنية �لـتي ميكن ر�صدها، عند حممد �لباكر، تتمثل 
يف �جود �إطار حكائي ممتد، ين�صغل بالتفا�صيل �لو�قعية؛ مما يرهل �لبنية �لق�ص�صية �لق�صرية 
القائمة على التكثيف والختزال، بالإ�صافة اإلى وجود اإطار وعظي �صديد العمق؛ اإذ يحر�ض 
يف نهاية كل �إ�صد�ر �أن يدرج خامتة �عظية )�أخرًي� �أجد من �لو�جب ��لأمانة �أن ....( ��آر�ء فقهية 

من �لقر�آن ��ل�صنة. 
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�أ�  �أن هذه �ملظاهرة �ل�رضدية �لتي �تخذت من �لذ�ت ��لو�قع �حلياتي �حلقيقي موؤ�رًض�  غري 
مدخاًل �إلى فن �لق�صة �لق�صرية تعر�صت �إلى �لتقل�س بفعل تقاليد حد�ثية �رضدية عرفها كتاب 
قطريون، �ُيعَزى �لف�صل يف تر�صيخ هذه �لتقاليد �لفنية- كما �أ�رضت-  �إلى غالبية �لكتابات 
�لتي �صدرت حتى �ل�صبعينيات، ���صتمرت مع ن�صو�س �أخرى جاءت بعد �لّر��د �لأ��ئل، حينما 
�إلى �لكتابة بو�صفها �لنتاج �لطبيعي للحر�ك �لجتماعي يف قطر، بحيث تلتقط منه  نظرت 
مادة �لكتابة �ت�صتدرج ق�صايا �حلياة �ليومية �إلى ن�صيج �رضدي؛ �من ثم ت�صعى �إلى تف�صيلها 
�حتليلها على �لنحو �لذي يقدم ر�ؤية ُت�صهم يف تعرية �ل�صلبيات، �تك�صف ما ميكن �أن ي�صكل 
ا �رضديًة  مظاهر �صلبية طارئة على �ملجتمع، �ينبغي للمبدع �أن يحاربها، ��إذ بنا نعاين ن�صو�صً
تتناول مظاهر ال�صلوك الجتماعي حتت مظلة القيم املطلقة الكربى؛ مثل احلق والباطل وال�رش 
�لعالقات �لجتماعية  �ل�صوء على كم كبري من  ��خلري ��جلمال ��لعدل، �من خالل ت�صليط 
�ملتعددة ��ملتنوعة يف �آن ��حد، ذ�ت �لطابع �لثنائي مثل: �لرجل ��ملر�أة، ��لز�ج ��لز�جة، �لبن 
��لأب، �لبنة ��لأم، �لز�جة �لأ�لى ��لز�جة �لثانية، ف�صاًل عما �أفرزه ��قع �لعمالة �لو�فدة من 
اأمناط متعددة لعالقات اجتماعية كان لها ن�صيب وافر يف ال�رشد القطري؛ ملا اأفرزته من تغري 

مّطرد يف منظومة �لقيم �ل�صائدة يف �ملجتمع.
ا �كيًفا فاإن جل �لكتابات �لق�ص�صية   �إّن فرتة �ل�صبعينيات ��إن �ت�صمت بالغز�رة �لإنتاجية كمًّ
قد ُقدمت �صمن �إطاٍر من �لو�قعية �لتي هي �أقرب �إيل �لطبيعة، �هذ� ما نالحظه مثاًل يف ت�صّدر 
كثري من �ملجموعات �لق�ص�صية- كما ذكرت �صابًقا- مبقدمة ت�صري �إلى �أن هذه �لق�صة ��قعية 
ا يف معظم �لأحيان،  ��أن �صخو�صها على قيد �حلياة، كما �أن هذه �لق�ص�س حتمل طرًحا �أخالقيًّ
مثل عقوق الأبناء، والدرا�صة يف اخلارج والعودة باأفكار غريبة، وفق ما اأ�صار اإلى ذلك ح�صن 
ا-  ر�صيد)7(، كما اأن النهايات يف هذه الق�ص�ض تبدو نهايات منطقية، وخليق بها اأن جت�صد- فنيًّ
ما يعرف بلحظة �لتنوير، تلك �لتي ُيح�صم فيها �ل�رض�ع، �هو �رض�ع �جتماعي �أخالقي قيمي 
�لنهايات-  مبثابة �رضخة �حتجاج ��جبة؛  �أي  �أن نعّدها-  �لذي ميكن معه  �إلى �حلد  �لغالب،  يف 
�ملغلوطة،  �لأ��صاع  تلك  �ملجتمع،  علي  باأزمات  �لوعي  يناظره يف  �ملبدع، �كل من  يطلقها 
به  ماألوًفا ت�صطبغ  منًطا  بد�  �لذي  �لتقريري  �أ�  �ملبا�رض  �ل�رضد  �ذلك عرب م�صحة ���صحة من 

�إبد�عات تلك �لفرتة.
ثمة تغري لح يف الأفق مع كتابات ن�صائية اتكاأت على معني الذات؛ لتمتاح من قلقها الدائم 
��قع  يف  �ملعا�رضة،  ملفرز�ت  �لهادر  ��لطوفان  �لتقاليد  من  �ملورث  بني  �ل�رض�ع  در�مية  �إز�ء 
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جديد �م�صاد للو�قع �لأ�صيل،  فهو ��إن كان �رض�ًعا �أبدًيا يدفع حركة �حلياة فاإنه بد� عند كلثم 
�لكو�ري �هدى �لنعيمي، ثم فيما بعد عند جمال فايز �نورة فرج �فاطمة �لكو�ري –بد� �كاأنه 
�رض�ع ماأ�صوي يلملم فيه �ملبدع �ل�صتات ��لبعرثة ليحا�ل �إقامة جد�ر لل�صمود ��لت�صدي �إز�ء 
هذه �لنهيار�ت؛ ليت�صكل ما ميكن ت�صميته بالو�قع �مل�صاد، �من هذه �لنماذج ما تقدمه كلثم 
قلق  التعبري عن  ال�رشد يف  تقنيات  اإذ يوظفون  النعيمي  جرب يف جل كتاباتها، وكذلك هدى 

�لذ�ت �هو�ج�صها.
فيها  �لقارئ  �نتباه  يلفت  ما  �أ�ل  �إذ  لذلك،  مثاًل  نرى  �لنعيمي  لهدى  )�لعيد(  ق�صة  ففي 
�أنه �صيكون- من �لعنو�ن- مهياأ لتقّبل مظاهر �لفرح ��لبهجة ��ل�صعادة ��لن�صوة �لتي تغمر 
�لإن�صان ��حليو�ن ��لأمكنة لأنه �لعيد، لكن �رضعان ما ينك�رض هذ� �لوهم �جلميل، �يلقى نف�صه 
يف مو�جهة مع ثالث لقطات متباينة للعيد، حتا�ل �أن تعيد بها �صناعة ��قع �آخر لي�س متاًحا 
�أن يكون ماأموًل لها، �يلعب �لزمن يف هذ� �للقطات د�ًر� فا�صاًل  لل�صخ�صية �لبطلة �ميكن 
بينها يف �جد�ن يتنازعه ��قعان متباينان على �أ�صد ما يكون �لتباين؛ �لد�حة يف قطر  حيث 
من  موؤقتة  �إقامة  �لق�صة  ��صاردة  �لبطلة  �ل�صخ�صية  تقيم  فرن�صا حيث  �ملن�صاأ، �مونبلييه يف 
�أجل �لدر��صة، �قو�م هذه �للقطات �لثالث هو �لأنني ��لأمل ��لذكرى �جلميلة ملنا�صبة ما عادت 
مثلما كانت يف �ملا�صي؛ منا�صبة كانت �إبان �لطفولة حمفورة يف �لذ�كرة بوهج �ملرح �لإن�صاين 
�لعام، �منا�صبة �آنية كائنة يف مونبلييه بفرن�صا مقيدة بطموح �صخ�صي �ألقى بها يف ��قع بارد 
�لتلقي ملثل هذه �ملنا�صبة، ثم ��قع �لت�صالح بني �للقطتني يف لقطة تعيد �ت�صاق �لذ�ت مع نف�صها 
لت�صتمر يف طريق �صقتها بوعي من اأجل اأن تثبت ذاتها فتعود اإلى وطنها حمملة برغبة عارمة 

من �أجل �أن توؤدي د�ًر� هو من �صميم �لوفاء �إلى �طنها.
تقف �لر��ية عند حا�رض موؤمل �هو �لعيد �حلايل يف موقعها مبونبلييه، ثم ت�صحبه �إلى ما�ٍس 
جميل ��لعيد �لذي كان يف �لد�حة، �ما بني هذه �ل�صدية تاأتي �للهفة للمتعة با�صتعال �لذكرى 
�حلياة بكل  �لكبار ��كت�صاء  �ل�صغار ��صعادة  �لعيد، حيث بهجة  �لتي ل تتوقف عن طقو�س 
عادي  يوم غري  �أنه  يعلن  جديد  �عيدية �كل  �تربيكات  �تهليل  تكبري  من  �ل�صعادة  مظاهر 
يف عيون �حلياة. لكنها متر  �لر��ي مير به على نحو قاتل يف ��قع بائ�س �لإح�صا�س، من ز��ية 
�ملاألوف يف �حلياة من ممار�صة عادية؛ �إذ لي�س هناك من جديد فيه يح�س على �لتوقف �أمام دللة 
�لزمن؛ فتبتئ�س حا�رًض� ببوؤ�س مل تعهد من قبل؛ لأنها �ملرة �لأ�لى �لتي تق�صي فيها �لعيد خارج 
�لد�حة، �كاأن هذه �لعالقة بني �ملا�صي ��حلا�رض، مع ثبات �ملنا�صبة، حالة ممهدة حلو�ر �صين�صاأ، 
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�جدل ذ�تي د�خلي لبد �أن يكون بني �أطر�ف متعددة، �هذ� ما مت فعاًل، حيث دخلت يف حو�ر 
ذاتي مفعم ب�صجن اأنثوي فيه رهافة ووجع رقيق اأدخلها يف افتعال حوارات �صتى؛ مع نف�صها 
��جلدر�ن ��لأب �لبعيد ��لأم �لبعيدة ��لوهم ��لأخت ��أ�صتاذها �لذي تنبا لها مب�صتقبل علمي 
اأن ت�صتنطق اأي مظهر من مظاهر  يليق بطموحها ووطنها، حاورت الطبيعة واحلياة من اأجل 
�لفرح، �لكن هيهات لهذ� �لفرح �أن يعرف طريقه يف بالد �لثلج ��لربد، ل بالد �لدفء ��ل�صوق 
وعلى  متنوعة  حوارية  �رشدية  باأمناط  الو�صفي  ال�رشد  امتزج  هذا  اأجل  ومن  والأحبة،  لالأهل 
�أكرث من ز��ية للر�ؤية كي حتفر عيدها �حلقيقي �تغر�صه بالبحث عن خمرج؛ ففي �لوقت �لذي 
تتعمد فيه تو�صيف �لكاآبة فاإنها تعمد كذلك نحو �إيجاد �خلال�س ��ملخرج، �ما بني �لتو�صيف 
والبحث عن خمرج تاأتي اأمناط �رشدية حوارية لتوؤكد احلالة نف�صها، منها عدم الحتفاء باحلوار 
�ملبا�رض �خلارجي حيث بد� مقت�صًبا، �مكثًفا، بد� �كاأنه حو�ر قا�س بني �ل�صخ�صية �ملحورية يف 
��ية �ملغرتبة تعاين توتًر� موؤملًا يف غربتها، �هي تق�صي عيدها بعيدة  �لق�صة �بني �أختها، فالرَّ
عن �لأهل، �كلما تذكرت طقو�س �لعيد ��صتعلت برغبة يف بكاء موؤمل؛ �لذلك مل ي�صتمر �حلو�ر 
القلق  فتغر�ض  و�صعفها  تعبها  تف�صح  ل  حتى  دموعها  تقاوم  لأنها  كثرًيا؛  اأختها  مع  املبا�رش 

عليها يف نفو�س �لأهل: )�أقفلُت �خلط �رضيعًا قبل �أن تالحظ �أين �أغالب دمعاتي �جلرئية ..( )8(
غري �أن �حلو�ر �لد�خلي، �أ� �ملونولوج مثل حالة من دغدغة �لإح�صا�س �حلاد بالغربة ��حلنني 
�جلارف لالأهل، ��أكدت ذلك مناجاة �لإن�صان، عرب م�صهد طفويل ملناجاة �لأب ��لأم )�أبي �أين 
عباءتك �لتي كنت �أختبئ حتتها �أنا ��إخوتى �نحن �صغار يف مثل هذ� �ليوم؟ .... - �أمي .. ��صتقت 
لر�ئحة طعامك �ملميز للعيد ..ر�ئحته فقط ت�صعرين بال�صبع .. تذكرت �صيًئا ، �أنا مل �أفطر حتى 
�لتي ت�رضف يف  �جلدر�ن  �جلماد، حيث  مناجاة  ا  ��أي�صً  ،)9( �صيئًا غري عادى(  .. فالأ �صنع  �لآن 

تعنيفها وحمادثتها لعلها تنطق.
�لرهافة يف جتربتها �ل�رضدية، �ل �صيما منذ )�جع  بالغة  �إن ما تقدمه كلثم جرب من قدرة 
�مر�أة عربية( �ما كتبته يف )�إيقاعات �لزمن �لآتي( ي�صكل بعًد� مميًز� يف �ملد�نة �ل�رضدية للق�صة 
�لذ�ت يف  ترف�صه  �لذي  للو�قع  فبعيد عما قدمته من حما�لة لإيجاد ��قع م�صاد  �لق�صرية، 
انطالقها نحو اأفق باعث على حتققها واكتمالها، وهو واقع ت�صنعه اللغة حني جتنح اإلى اأفق 
�لت�صوير ��لأبعاد �ل�صتعارية �مللغزة كما هي �حلال يف ق�صة )فيني منك .. فيك مني( )10( �لتي 
ت�صتبك فنًيا- على م�صتوى �ل�صتعارة ��لتنا�س �لق�صدي- مع �أغنية عبد�ملجيد عبد�لله؛ لتفتح 
ف�صاًء� حاملًا لتجربة �إن�صانية مفعمة باخل�صو�صية، لمر�أة تتفجر فيها �لأمومة مع طفل لي�س 
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طفلها وجدته يف ظروف غام�صة اأمام م�صجد فتعلقت به، وتعلق بها؛ لتن�صج عامل ق�صة رمزية 
�أ�صعر..« كذ� ��صتهلت  �أنت �أكرث.. مثل ما ت�صعر تاأكد �أين  �إن�صان  �أنت  مرهقة �لتاأ�يل »�أنت ما 
�ل�صاردة ق�صتها، لرتبط هذ� �ل�صتهالل �ل�صعبي �ملليء بالنغم بحالتها:  »هكذ� ��صتحال �جلدب 
خ�صًبا، يف حلظة بعثت يف �ل�صو�رع �لنازفة مطًر� مل يكن �صو�ك ي�صري �لهوينا، حتى لظننتك 
اأن وجهك  امللقاة على قارعة الطريق... غري  اللفة  النا�ض يلتقطون  التي ت�صري.. تدافع  نف�صي 
�إلى �لتز�حم  �إليك ل  �أقتن�س �لنظر  �لقابع خلف مقود �صيارته �همهماته �لالمفهومة جتعلني 
�ملجنون. جاءت �صيارة �رضطة. �ليد�ن �ل�صغريتان متد �إ�صبًعا تلو �لآخر تلون بلون دم �مل�صيمة 
نحو  �ل�صاردة  �ندفعت  لفافته«)11(.  �أطر�ف  على  ��لديه  ��صم  لرت�صم  كاأمنا  جاهدة  يف حما�لة 
�ل�رضطي؛ نتيجة �هتمامها بهذ� �ل�صاأن، لكن ينتهي �لأمر بها �إلى �أنها تن�صى مالمح من قد ل 

يكون ��لد �لطفل، �لذي �ألقى به يف طريقها لتدب فيها �أمومة مل متت.
��إز�ء هذ� �لو�قع �حلياتي �ملاأمول لأمومة �صيعتها ظر�ف �صتى يف ق�صة )فيني منك .. فيك 
�أكرب لدى �لكاتبة �لقطرية، �ل�صيما لدى كلثم جرب �لتي �عت هذ�  �ملر�أة هاج�ًصا  مني( تظل 
�لتي قدمت  �ل�صمت ��لرتدد(  )�أنت �غابة  منذ ق�صة )ميالد جديد( �قبلها ق�ص�س جمموعة 
فيها �لفتاة ��ملر�أة يف حالة بحث عن �حلب ��حلرية ��لو�قع �مل�صاد لو�قع تود لو متردت عليه، 
�لكن من يتاأمل ق�صة )ميالد جديد( يكت�صف �أن ذلك �لو�قع �مل�صاد هو ��قع ماأمول فقط، �مل 
يتعد هذ� �حليز �لنف�صي كثرًي�، فالفتاة �لتي قررت- يف حلظة فارقة من عمرها- �أن تتخل�س من 
حقيبتها �هي ت�صافر مع �أ�رضتها �إلى فرن�صا؛ لأنها �صئمت هذه �لتقليدية �لفجة يف حياتها: )ل 

�أ�د حملها معي، ل �أريد. مَل على �لإن�صان �أن يحمل حقيبة �صفر �ي�صافر بها.. مَل؟()12(
ا يرى  ا، �تلتقي فرن�صيًّ لي�س ��قًعا قطريًّ �لرحلة مع ��قع جديد،  بد�يات  �حني تتوغل يف 
لي�س  بطاقة هوية  �لوطن  ��أن  �لوطن،  �حلقيبة هي  �أن  نكت�صف  �لنفط)13(  بئرين من  عينيها 
جمرد �ثيقة �صفر، ��إذ بالكاتبة تقع يف �رضك �ملبا�رضة عند ختام �لق�صة )�أريد �لعودة.. �أمي.. 
اأبي.. اأريد العودة. و باري�ض ل توجد بها طريق م�صتقيمة تقود اإلى الفندق، واأنا غريبة، وجائعة، 

�خائفة، ��أريد �لعودة.. �أريد �لنتماء.. �أريد �لوطن( )14(
�لفنية ج�صدتها  �لنوعية  �لنقلة  ��أن  ثابتة �م�صتقرة،  تعد  �ل�صورة مل  �أن  ُنقر  لذلك عندما 
جمموعات ق�ص�صية مفعمة بخ�صو�صية عميقة هي: )بائع �جلر�ئد: عام 1989م( �)�جع �مر�أة 
عربية: عام 1993م( �)�ملكحلة: عام 1997م( �)�لغرفة 405: عام 1997م( على �لتو�يل لكل 
من: نورة �آل �صعد، �كلثم جرب �لكو�ري، �هدى �لنعيمي، ��أحمد عبد�مللك ، عندما نقر بذلك 
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فاإننا نعني �أن �لنقلة مل تكن مبت�رضة �أ� فجائية ، فمجموعة )�أنت �غابة �ل�صمت ��لرتدد: عام 
ا قوًيا ملا بد� يف )�جع �مر�أة عربية: عام 1993(؛ فانتقال  1987( لكلثم �لكو�ري كانت �إرها�صً
له بذ�ر يف  �لرتميز ��لإيحاء  �إلى م�صتوى  �لت�رضيح ��لك�صف  �ل�رضدي من م�صتوى  �لن�س 
كتابات قليلة �صابقة على �ملجموعات �لتي تعد- من �جهة نظري- نقلة نوعية على م�صتوى 

�ل�رضد ��خلربة �لفنية يف �لق�س.
تبايًنا طفيًفا يف  �لرتميز جند  �إلى  �لتي مالت  �لق�صة  �لتجريبية يف ر�ح  �لنتقالة  مع هذه 
مظاهر �لتكثيف �لرمزي �لجتماعي، يتوزع هذ� �لتباين على عباءة ��قعية ذ�ت نزعة نقدية 
يف  ومفرط  جمنح،  ذاتي  ملمح  ذات  رومان�صية  وعباءة  القطري،   املجتمع  لق�صايا  حتليلية 
در�ميته �لتي تتاأ�ص�س على بوح ذ�تي، جت�صده �صخ�صيات م�صنوقة بحبل �عيها �ل�صديد �إز�ء 
��قع مير بتغري�ت مّو�رة؛ فتبد� �ل�صخ�صيات �ل�رضدية لدى ر��د هذه �لنتقالة �نهز�مية جر�ء 
�نك�صار�ت متعددة ��إحباطات متفاقمة، �توؤدي بها �حلال �إلى �أن تهرب من مو�جهة �صطوة هذ� 
الواقع، ولعل هذا ما يتبدى يف غنائية �صجنية �صديدة العمق و�صعرية للق�ض عند كلثم جرب 
ا يف �حتفائية ��عية بجوهر �حلكي �لذي يناأى عن �لب�صاطة �ي�صتهدف  �لكو�ري، �يتبدى �أي�صً

�ن�صهار �ملور�ث �ل�صفاهي عرب ن�صيج ع�رضي موثوق باللحظة �لر�هنة عند هدى �لنعيمي.

من �ل�رضد �حلكائي �إلى �ل�رضد �لذ�تي
�إن �ملبد�أ �لفني �لذي نادى به- كثرًي�- هو�صريل، �هو: “�إن �لرمزي يفر�س �لذ�ت، ��لذ�ت 
كذلك  �ي�صمو  �ملتلقي،  بذ�ئقة  ي�صمو  �لذي  �لرمز  تقدم  يوؤكد  �ملبد�أ  هذ�  �لرمزي”  توؤ�ص�س  ل 
بالوظيفة �لفنية للن�س �ل�رضدي، �لأن �لذ�ت �صتكون مرغمة حتت �صطوة �لرمز فاإن هناك بعًد� 
�آخر ُي�صاف �إليها، �أل �هو �أنها �صت�صبح �لذ�ت �ملتكلمة �مل�صاركة، فتفعل �تتحرك �تر�صد؛ مما 
يجعلها منق�صمة على ذ�تها، �هي يف �نق�صامها حتا�ل �أن ت�صم �إلى نف�صها ما بينها من �ختالف، 
وتوفق بني املتناق�صات، ول�صيما مع ما بداأ يف الظهور على �صطح امل�صهد ال�رشدي القطري. 

اإليها يف املرحلة  اأ�صري   اأن  اأخرى انبثقت من ف�صاء النقلة النوعية، التي �صبق  ثمة ظاهرة 
�أن  �أر�د��  كتاب  �أيدي  على  �ل�رضدية  �حلكاية  �أ�صكال  تطوير  يف  من  به  قامت  �ما  �ل�صابقة، 
�أن  ��صتطاعو�  �أنهم  حد  �إلى  ذلك  �قد جنحو� يف  �للقارئ،  لهم  ممتًعا  ا  فنًّ �لو�قع  من  ي�صنعو� 
خو� طابع �ل�رضد �لو�قعي �مل�صبع بر�ح ر�مان�صية متوهجة، لكن ذلك مل ي�صتمر طوياًل،  ير�صِّ
حيث كان هناك اإ�رشار على تذليل ال�رشد حلاجات الواقع القطري اجلماليرّة، وذلك عن طريق 
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بعد-  فيما  لتنطلق-  الق�ض؛  روافد  من  رئي�ًصا  رافًدا  بو�صفه  للراوي،  الذاتي  البعد  ا�صتثمار 
الفني  الن�صج  هذا  يتحقق معها  اأبعاد جتريبية،  اأفق مفتوح على  ن�صو�ض �رشدية قطرية يف 
فيما  عمًقا-  �أكرث  نحو  على  �لظاهرة-  هذه  مالمح  بر�ز  يف  ممثاًل  �لق�صرية،  للق�صة  �ملن�صود 
�لتكثيف  قائم على  ف�صاء جتريبي  �لدخول يف  �لقطري على  �ل�رضد  لتحمل  �لثمانينيات  بعد 
��لإيحاء�ت �ل�صديدة، �لتي بدت متما�صة مع بع�س كتابات �رضدية عربية تنحو هذ� �ملنحى يف 

ما ي�صبه �لغمو�س.
�ل�رضدي  �مل�صهد  فاإن  نف�صه،  للن�س  �لفنية  �لوظيفة  حتتمها  �رض�رة  �لغمو�س  كان  ��إذ� 
�لقطري يكاد يبقى �إلى �لآن بعيًد� �إلى حدٍّ كبرٍي عن هذ� �لغمو�س �ملتكلف �لذي يفقده �ظيفته 
�ل�صفرية  هما:  �صفريتني،  ذ�  ا  �رضديًّ ن�صيًجا  ت�صكل  تكاد  �لق�ص�صّية  ن�صو�صه  لأن  �جلمالية؛ 
يف  ���صًحا  كان  ما  �هذ�  �ملجتمع،  لوظيفة  �لتب�صريية  �ل�صفرية  ثم  �لفن،  لوظيفة  �لإيحائية 
كتابات التجريبيني بال ا�صتثناء، واأق�صد بالتجريبيني اأولئك الكتاب الذين متردوا على منطق 
�حلكاية �لتقليدية يف حّدها �لت�صاعدي �ملتدرج، ��ملبا�رض؛ من �أجل بناء ن�سٍّ �رضديٍّ يعي لعبة 
�لن�س؛  دللية يف  فجو�ت  ُيحِدث  مما  ��حلذف؛  ��لت�رضيع  ��لإبطاء  �لتفتيت  حيث  من  �لزمن، 
�هدى  كلثم جرب  لدى  بقوة  هذ�  �يت�صح  �خلا�س،  تاأ�يله  �إلى  �يعبئها ��صوًل  �لقارئ  لياأتي 

�لنعيمي �جمال فايز �نورة فرج �غريهم.
�ل �صك يف �أن تقنية �لر��ي �لذ�تي �مل�صارك �أ�صهمت بالد�ر �لكبري يف �إيجاد هذه �مل�صاحة 
�حلرة من �لتجريب �لفني �لو�عي يف �مل�صهد �ل�رضدي �لقطري، �لذي جتلى يف �إقامة ن�صو�س 
ق�ص�صية ذ�ت �أ�صو�ت متعددة، �هذه �لأ�صو�ت ميكن لها �أن حترر خطاب �ل�رضد من �أحادية 
القارئ  يجعل  الذي  الأمر  التاأويل،  و�صعة  الروؤى  تعدد  اإلى  وتنقله  الدللة  و�صيق  الروؤية 
متنقاًل مع �لأ�صو�ت �ل�رضدية يف �لق�صة تبًعا لهذ� �لتعدد �ذلك �لت�صاع، �لعل هذ� ما يبد�- 
بو�صوح- يف جمموعة )�أنا �ليا�صمينة �لبي�صاء: عام 2002( لدلل خليفة، �جمموعة )�لرحيل 

��مليالد: عام 2003( جلمال فايز.
على  ��لعزف  �للغة  جانب  �هو  �أل  �لذ�تي،  بال�رضد  �ل�صغف  فيه  جتلى  �آخر  مظهر  �هناك 
تنويعاتها ال�صعرية لدى كتابات ن�صائية �صعت نحو تقدمي ن�ض تخييلي بالغ الرهافة والعمق 
�ل�رضدية حالة  �لق�صة  فتبد�  ذ�ته،  �لآن  �لتي تقول �ل تقول يف  مًعا، �ذلك بف�صل �صعريته 
�ملبا�رضة، مبا  �لوقوع يف  تتاأرجح نرثيتها بني غنائية مفرطة �حر�س �صديد على عدم  �صعرية 
قد يوؤدي اإلى غمو�ض ت�صعله- يف الغالب- ثقافة الكاتب نف�صه التي متزج العمق والغمو�ض 
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للزمن  )�إيقاعات  �لأ�لى من كتاب  �ملجموعة  �لإبد�عي، كما هو جلي يف  ��لإيحاء يف فعلها 
�لآتي: عام 1999( لكلثم جرب �لكو�ري، �جمموعة )بد�ية �أخرى: عام 2000( لفاطمة �لكو�ري، 
�جمموعة )�أباطيل: عام 2001( لهدى �لنعيمي، �جمموعة )�لطوطم: عام 2001( لنورة حممد 

فرج.
�صحيح �أن �ل�رضد �لذ�تّي مال- �أّ�ل �لأمر- �إلى �صيء من �لرمز �كثري من �لتجريد، �لكنه 
عان ما عدل من هذ� �مل�صار ملقًيا بع�س عناية على ربط �صلته بالو�قع ��لقارئ مًعا؛ لي�صبغ  �رَضْ
على هذه الآلية نوًعا من املنطق والعقالنية التي تتناغم وثقافة املجتمع، وهو ما ميكن ت�صميته 
�آخر ما كتبته كلثم جرب يف  بالتجريد �ملنطقي �لو�قعي �لذي ل ي�صدم �لقارئ �لعادي، �لعل 
جملة �لد�حة )عدد1 نوفمرب2007( من ن�س �رضدي ملب�س �ممتع يف �آن، هو )فيني منك فيك 
مني( �لذي ينطوي على ذلك �لقدر من �لغمو�س �لفني ��للتز�م بق�صية �لإح�صا�س �لذ�تي 
)الأمومة( يف جمتمع مل يتح لها اأن حتقق فيه رغبتها البيولوجية، يف الوقت الذي مل تقدم فيه 
�أيَة �إمياءٍة - على �صبيل توجيه دفة �لتاأ�يل لدى �لقارئ- �إلى م�صببات هذ� �لإخفاق �لغريزي، 
�هنا تكمن �ملفارقة بني �لغمو�س �لفني من ناحية ��للتز�م �ملجتمعي من ناحية ثانية، �لعل 
�أن ن�صتثني ق�صة منها، بد�ية من  جمموعات جمال فايز تكاد تدخل يف هذ� �لإطار من د�ن 
�إلى جمموعة )عندما يبت�صم �حلزن:  جمموعة )�لرق�س على حافة �جلرح: عام 1997( ��صوًل 

عام 2008(.
�حلكي  تقريرية  �أن  �هو  �لق�ص�صي،  �ل�رضد  ن�صيج  يف  �مللمح  هذ�  على  �لوقوف  ميكن  �إذن 
على  �ملبني  �لغمو�س  يكون  بينما  �لعليم،  �لر��ي  ذي  �لو�قعي  �ل�رضد  قرينة  كانت  �ملبا�رض 
ت�صوي�س �صفرة �لن�س قرين �ل�رضد �حلديث ذي �لر��ي �لذ�تي �مل�صارك. �هنا، جلاأ �لكتاب �إلى 
�أن  جوهر �لق�صة حيث �لتكثيف �لغام�س ��لرتميز �لتجريدي مًعا، يف قالب �رضدي من د�ن 
يتخلى �صوت الراوي عن اإرثه العريق يف مظاهر احلكي، كما مل ُي�صقط م�صوؤوليته يف اللتزام 

بق�صايا �ملجتمع �لقطري. 
ا؛ مما  �يبد� �خلطاب �ل�رضدي متاأرجًحا �أ� م�صو�س �لكتمال، �أ� بد� يف بع�صه خطاًبا �صديًّ
يجعل �ملتلقي �أمام حقيقة مفادها �أن ت�صوير �ل�رضد �لقطري لعالقة �ملر�أة بالرجل- على �صبيل 
�ملثال- يف �لكتابات �ل�رضدية، ميو�صعها �كاأنها عالقُة تناظٍر، ثم ُيكت�صف باأن �لكاتبات �هّن 
ئن �ملر�أة؛  يّتهمن �لرجل، يف ��صوح تارة �يف خفاء تارة �أخرى، فاإنهن، يف �لوقت نف�صه، ل يربِّ
لأنهن- كما يبد� من �لن�صو�س �ل�رضدية- معنّيات بالت�صوهات �لنف�صية �لـتي حتا�رض �ملر�أة 
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قطر،  للمر�أة يف  �لجتماعية  �حلياة  ي�صود  نقي  عامل  على  باحلفاظ  كذلك  �معنيات  �لقطرية، 
فالرجل يكاد يبد� يف �ل�رضد �لقطري �أكرث �ن�صغال بعامل �ملاديات ��إن كان ماآله يف �لنهاية �إلى 
�لوطن، على حني تبد� �ملر�أة م�صكونة ِبَهمِّ هذ� �لوطن ��لإن�صان يف ظل عامل �ل�صتهالك؛ حتى 
ل تفقد ال�صعادة واحللم بحياة اأف�صل؛ ومن ثم توؤدي بها احلال اإلى اأن تعي�ض القلق واخلوف يف 
�لقطرية، �هو  �لكاتبة  �لفعل �لإبد�عي لدى  �لق�صية هي ديدن  زمن �ل�صتهالك، �لكاأن هذه 
�لأمر �لذي �لتفت �إليه كثري من �لنقاد)15( مبكًر�- منذ �لن�صو�س �ل�رضدية �لـتي �صدرت يف 
منت�صف �لثمانينيات يف �ل�رضد �لق�ص�صي �لق�صري، ��متدت �ل�صورة �إلى ما بعده- فاأطلقو� 

على هذا اجليل اأنه جيل التمرد والقلق، الذي ظل ممتًدا يف مظاهره اإلى الآن.

حتديات �لتجريب
�إز�ء مدخل  �أنف�صنا  عندما تنا�ل �لتجريب �ملعا�رض يف �لق�صة �لق�صرية �لقطرية فاإننا جند 
يت�صل  ما  �ل�صيما  �لتجريب،  ق�صية  �لق�صية؛  لهذه  �مل�صاحبة  �ملكونات  تاأكيد  يحا�ل  عام؛ 
مبكونني كبريين لها، �هما: �لن�صيج �لثقايف للمجتمع بو�صفه �ملكون �لرئي�س للوعي �لإبد�عي، 
ثم قيمة �لإبد�ع يف �حلياة �جد�ى مظاهره يف �ملجتمع؛ لأن هذين �ملكونني يت�صمان بقدٍر كبرٍي 
من �جلدل �لتفاعلي، �لذي ُيظهره �لفن؛ �من َثمَّ ميكن �أن ُيَعّول عليهما يف حتديد مظاهر �لتجريب 
�لفني �تتبع مر�حله يف جمال �إبد�عي ما، �إذ� ما �أُخذت يف �حل�صبان طبيعة �لعالقة بني �لإبد�ع 
�لأدبي ��لثقافة �ل�صائدة يف هذ� �لو�قع؛ فالن�صيج �لثقايف بنية متولدة من �ملجتمع، ��إبد�ع �لفن 
يف  كثرًي�  توؤثر  �لتي  �لأم،  �لبنية  بو�صفه  �صطوته  با�صًطا  �ملجتمع  �يظل  �لثقافة،  من  متولد 
جد�ى �لإبد�ع �قيمة �لفن. �مبعنى �آخر، فاإن مر�عاة طبيعة �لعالقة �ملحمومة بني �لإبد�ع �لأدبي 
��لو�قع يف حده �لثقايف ُيعد جوهر �لنطالقة عند حتليل �أية ظاهرة �أدبية فنية يف جدلها �لأبدي 

مع مظاهر �ملجتمع �ق�صايا �حلياة.
باأبعاده  �لو�قع �ملحيط  �ما د�مت �لق�صة �لق�صرية يف قطر مطالبة بالتجا�ب �ل�رضيع مع 
ما  مفاده  ماأزق حقيقي،  بات يف  �لقطري  �ملبدع  باأن  �لإقر�ر  لنا  ينبغي  فاإنه  �ل�صائدة  �لثقافية 
��صل �إليه ��قعه �لجتماعي، من �نفتاح حر على �لثقافات �لأخرى ��لتم�صك باأهد�ب �ملدنية 
�أ�صباب �حلياة، فغدت قطر، فيما تقيمه من موؤمتر�ت متخ�ص�صة، �يف ��صتقطابها  �حلديثة يف 
رموز �لفكر ��لثقافة �لعربية ��لعاملية، �كذلك يف جعل �أر�صها مناًخا �صاحًلا ملناق�صة �لق�صايا 
�مللحة ��مل�صريية، كل هذ� جعل من �أر�صها مهاًد� خ�صًبا؛ تلتقي فيه �لثقافات �ملتعددة ��ملتنوعة، 
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�على �ملبدع �أن ميتاح من هذ� �لرث�ء �لثقايف؛ �لكال�صيكي ��حلد�ثي؛ لريفد به نتاجه على م�صتوى 
ا. �لر�ؤية �م�صتوى �لأد�ة �أي�صً

ينخرط  يكاد  العربي،  ال�رشد  �صاأن  �صاأنه  دت،  اأكرّ كما  وهو  القطري،  ال�رشد  اأن  ف�صاًل عن 
يف �لهموم �لعامة ��لهموم �ل�صخ�صية؛ �لهذ� تبقى �أمامه حتديات كثرية، �أهمها ذلك �لتحدي 
الواقع  با�صتثمار  قفزات زمنية  القطري  الواقع  فلقد حقق  نف�صه،  القطري  الواقع  املتمثل يف 
�أ�صبح مطالبا  �إذ  �لقطري، يف حرج �صديد؛  �ل�صارد  �أ�  �لقطري،  �ملبدع  �أ�قع  �لتكنولوجي؛ مما 
بتحقيق هذه القفزة، وعليه اأن ي�صتثمر هذا الأفق التكنولوجي، التوا�صلي، الب�رشي، ويعمل 
على �إنتاج ن�س �رضدي يخاطب �لقارئ �ملعا�رض �لذي ت�صكلت ثقافته من �حي �لب�رض ��ل�صمع 
��لهايربميديا، �هنا كان �ل�صوؤ�ل �ملحّر�س: هل �صي�صبح �ل�صارد �لقطري على قدر �لتحدي �أمام 

��قعه �لذي يتطور بال هو�دة؟
ثمارها  �صتوؤتي  �رضدية  مظاهر  ر�صد  �إلى  بال�رض�رة  تقودنا  �ل�صوؤ�ل  هذ�  عن  �لإجابة  �إن 
�لتجريبية �إذ� عمد �ملبدع �إلى �تخاذها نقطة �نطالق جتريبي يف بنية �ل�رضد، �هي مظاهر �أ�لية 
كثرية لدى كثرٍي من �لكتاب �لقطريني، تظهر �تختفي يف ن�صو�س متفرقة د�خل �ملجموعة 
�لق�ص�صية �لو�حدة، �تتكثف لدى كاتب �تقل لدى كاتب �آخر، �ن�صوق منها، على �صبيل �ملثال 
ل احل�رش، اأهم هذه املظاهر ال�رشدية التي تواكب م�صتجدات الع�رش احلديث، وتتجلرّى بعمق واٍع 
يف ن�صو�س جمال فايز، �من ياألفون �لن�صج على هذ� �لنحو، �هو ما ُي�صمى )�لبار�تك�صت(، 
ارحة �ملتعددة، ��لعنونة �جلانبية،  فلقد عرف �ل�رضد �لقطري �لن�س �ملو�زي، حيث �لهو�م�س �ل�صَّ
وترقيم الفقرات، والتالعب املق�صود يف طبوغرافية ال�صفحة عن طريق اأمناط الكتابة واأحجام 
ني �رضدّيني يف  �خلط ... �غريها؛ م�صتفيد�ً من تقنيات �لبحث �لعلمّي، �توظيفها يف بناء ن�صّ
ق�صة ��حدة، يحلُّ �أحدهما حملَّ �ملنت، ��لثاين حمّل �لهو�م�س، ��إن ظل جمال فايز يف )�لرحيل 
ا لرحيق املا�صي  وامليالد( و)دويبات الباب اخل�صبي( و)ما تبقى من �صظايا املحار( وغريها، ظل وفيًّ
ب  ُيَثقِّ لأنه  ثانية؛  ناحية  مًعا من  والرقيق  احلاد  احتجاجه  ناحية، و�رشخة  لغته من  يف عذوبة 
مدخله �خلا�س يف ز��ية �لر�ؤية لو�قعه، �ي�صت�صعر �نطما�س منظومة �لقيم �لقطرية �لأ�صيلة 
مبكًر، �ت�صتغرقه هذه �حلال، ثم يلجاأ �إلى �لكتابة بر�ح �ملنا�صل �ملنهك من �لهم �لباذخ، فيكتب 
ا ت�صكل ف�صاًء �صاحًر� من �ملكر ��ل�صخرية ��ل�صاعرية ��لده�صة �مل�صتبدة بعيون �ملبدع. ق�ص�صً
�لعل ق�صة )د�يبات �لباب �خل�صبي( منوذج د�ل على هذ� �لتجريب �لقائم على �قت�صاد �للغة 
�تكثيف �حلياة يف لقطة، فعلى �لرغم من �إيهامه لنا يف بد�ية �لق�صة باأنه على عتبات م�صهد 
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اإلى الطرق املكثقف،  التدفق ال�رشدي فجاأة، ومييل  �رشدي لو�صف قادم بقوة، نراه يوقف هذا 
��للقطات �لالذعة يف بنية �لق�صة �لتي ل تتجا�ز �أربعة م�صاهد �رضدية مكتنزة �للغة، ففي 
�لد�فئ  �ل�رضدي  �لبد�يات ��لتتابع  �إذ� تعك�س ر�ح  �لبد�ية توطئة مر��غة لكنها موحية جًد� 
�صاأنه �صاأن حياة �لأب ��لأجد�د )َطرق �لأبناء باب �لبيت �خلارجي مر�ت عديدة ، عودهم ��لدهم 
�أل يخرج من �لبيت بعد عودته من �صالة �لع�صاء ، تكـرر �لطرق على �لباب �خل�صبي ، �كلما 
مـن  تعوذ   ، فيه..تخنقه..متيتـه  تنغر�س  خمـالب  هي  كاأمنا   ، حـاد�  �صوته  �رتـد  �لطرق  ��صتد 
�ل�صيطان �لرجيـم ، ��صتغفر ربـه ، �صحـب »�ملَلة« من حتت �ملاعز، �أخذ »غرتته« من على ر�أ�صـه، 
�أخرجها ، �صحب  ��صعها على فـم »�ملَلة« ، لحظ �جود ب�صع �صعري�ت لولبية يف �حلـليب ، 
ع�صاه �ملو�صوعـة جانبه ، �تكاأ عليها بهيكله �ملقو�س �هو يردد »حا�رض..هذ� �آنـا ، جايلك » . 

م�صى ، ترافق خطـوات اأقدامه ، اأنات تزفرها اأعماقه ، وهو يتجه اإلى الباب اخلارجي.( )16( .
بو�لدهم  �لأبناء  �قع عالقة  على  �لقطريني،  حلياة  �لأنرث�بولوجي  �حل�صد  هذ�  يغادر  فعلى 
الذي ياأبي اأن يفرط يف اإرثه العريق، وتاريخه، وذكرياته، فعلى اإيقاع ثالثة رموز فنية دالة  
يتحدد معمار �لن�س �تت�صح بنية �لق�صة لدى جمال فايز، �هي: �لزمن، ��لطرق على �لباب 

�خل�صبي، ��ملوقع �ملكاين من �صري �لأبناء مع �لأب. 
فالزمن يتدرج من )خم�صة �أعو�م( �إلى )ع�رضة( �إلى )ع�رضين( �يف كل مرة يحمل �قت�صاًد� 
يف �مل�صاعر �فجوة بني �لأبناء ��لأب. �جاء �لطرق على �لباب معرًب� عن نفاد �صرب �لأبناء من 
�إ�رض�ر �لأب على عدم بيع �لبيت )طرقو� �لباب- طرقات متتالية- طرقو� طرًقا عنيًفا( ف�صاًل 
على �أن موقع �صري �لأبناء من �أبيهم �أكد هذه �حلالة �كّثفها، فمن �ل�صري خلفة بعد �لطرق �لأ�ل 
القيم  منظومة  عقد  ينفرط  اأو  التوقري  دللت  لتنمحي  اأمامه؛  ال�صري  ثم  بجانبه  ال�صري  اإلى 
�لتقاليدية �لعريقة يف تعامل �لأبناء مع �أبيهم يف ظل ��قع جديد �حياة حد�ثية متطورة. �هذ� ما 
يوؤكد ميل جمال فاير �إلى �لتعامل مع �لق�صة بو�صفها بنية هند�صية مرت�بطة �لأجز�ء �متعا�صدة 
الدوال، وكلها ي�صب يف بوؤرة مكثفة، ُي�صاف اإليها اأحياًنا ا�صتعمال التوثيق والهوام�ض التي 
ا �أ� ثقافة �صعبية متاأ�صلة؛ ليكتمل مدلول �لق�صة على م�صتوى �للغة  ُت�صي ملمًحا فولكلوريًّ

��لبناء ��لكتابة ذ�تها.
�لعربية-   �لق�صة  يف  ��إمنا  فح�صب،  �لقطرية  �لق�صة  يف  لي�س  ريادي-  �رضدي  مظهر  ثمة 
للقارئ من خالل  �لعذبة نف�صها  ا فيما قدمت به �صيتة  بالهايربتك�صت، �قد بد� جليًّ �يعرف 
)�لنو�فذ �ل�صبع( �لتي كتبت فيما بني 1997 �2002، �يف هذه �لبد�ية �لتجريبية �لأ�لى نعاين 
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تر�ثنا  يف  موجود  هو  ما  ت�صبه  تكاد  �لتي  �لت�صعبية  بالن�صو�س  ُتعرف  متجا�زة،  ا  ن�صو�صً
�لقدمي من )كتب �حلو��صي(، ��إن حافظت على ليونة جملتها �لق�ص�صية �كثافتها يف �آن ��حد، 
�طوعت �لرمز يف �لتنقل �لدليل بني ما هو ��قعي �ما هو متخيل، لكنها- يف �لوجه �ملقابل- 
حد  على  )�خلائبة(  �ل�صعرية  ممار�صاتها  من  �صاخرة  بانتهاكات  لديها  �لتجريب  معمار  طعمت 
تعبريها، �ذلك جنًبا �إلى جنب مع �صعرية �مرئ �لقي�س، ثم ��صتخدمت �إمكانات �خلط �لعري�س 
يف �إحد�ث �أكرث من م�صتوى دليل يف �لن�صو�س، ر�آه بع�س �لنقاد مما ي�صدم �لقارئ، �ي�صعف 
�ن�صيابية �لقر�ءة، �هي مع هذه �ملحا�لت �لتي تاأّبت فيها على �حلكي �ملبا�رض، ��آثرت �لتجريب 

�لكتابي، قد حطمت �ملعمار �ملتعارف عليه يف بناء �حلكاية �لق�ص�صية �لتقليدية.

ا ليو�صف  1 - يف عام 1970 كانت �أ�ل ق�صة قطرية فنية، �كانت �أ�ل جمموعة ق�ص�صية غري نا�صجة فنيًّ
�لنعمة يف جمموعتيه )بنت �خلليج( �)لقاء يف بري�ت(. �يف عام )1978( كانت �أ�ل جمموعة ق�ص�صية نا�صجة 
ا لكلثم جرب )�أنت �غابة �ل�صمت ��لرتدد( يف �لوقت �لذي كانت �أ�ل ر��ية قطرية عام )1993( لدلل خليفة  فنيًّ

)�أ�صطورة �لإن�صان ��لبحرية(. 
در��صة  قطر:  يف  �لق�صرية  )�لق�صة  �إبر�هيم  عبد�لله  د.  جتميعية   بانور�مية  بطريقة  فعله  ما  �هذ�   -  2
�خمتار�ت( مع مقدمة منهجية جيدة، ��لأمر كذلك مع د. مر�د عبد�لرحمن مرب�ك �لذي كتب مقدمات نقدية 
�إطار �لأدبيات �ل�صابقة �لتي �صكلت مرجعية يف در��صة �لق�صة  �تخذت �صكل �لدر��صة �ملتعمقة. �لكن يف 
�لق�صرية �لقطرية، ��صكلت يف �لآن ذ�ته د�فًعا للتجا�ز، �ذلك لكون هذه �لدر��صات �ل�صابقة غري ��فية ب�صكل 
املوظفة  التحليل  منهجية  لطبيعة  اأي�صا  ورمبا  للتحليل،  اخلا�صعة  ال�رشدية  باملادة  تتعلق  لأ�صباب  رمبا  كبري، 

�لدر��صات، ميكن ذكر بع�صها على �صبيل �ملثال: 
• 	 ،1985 �لد�حة  �لفجاءة،  بن  قطري  د�ر  ��لتطور(  �لن�صاأة  قطر:  يف  �لق�صرية  )�لق�صة 

�لقطرية  �لق�صرية  �لق�صة  �لر�ئدة يف جمال در��صة  �لكتب  �لرحيم كافود، �هو من  للدكتور حممد عبد 
ا �صاماًل، فكل ما  �حتليل بنيتها، �لكنه توقف بالتحليل عند 1983، بالإ�صافة �إلى �أنه مل يكن حتلياًل فنيًّ
يف الأمر اأنه جهد معني با�صتنباط اأحكام قيمية اجتماعية من حمتوى الق�ص�ض، مع قليل من التحليل 

�لفني �لعام.
• خا�صة، 	 طبعة  �لد�حة،  �لفنية(  �مالحمها  ��أعالمها  ن�صاأتها  قطر:  يف  �لق�صرية  )�لق�صة 

1992م،  للدكتور حممد عبد �لباقي، �تنا�ل �إرها�صات �لق�صة �لقطرية، ر��صًد� �ملن�صور منها منذ 1960 
ا دقيًقا تتاأ�ص�س عليه فنية هذ� �جلن�س �لأدبي، �ركز على يو�صف  �إلى 1969، من د�ن �أن يحدد طابًعا فنيًّ
�لنعمة يف جمموعتيه )بنت �خلليج( �)لقاء يف بري�ت( �عبد�لله �حل�صيني �غريهما يف ن�صو�س ذ�ت طابع 

�رضدي مبا�رض �مناذج ق�ص�صية من حيز �لو�قع �حلياتي �ملبا�رض، �بلغة مبا�رضة �لأد�ء.
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• )حتولت �لرمل �حلكائي ��جلمايل يف �لق�صة �لق�صرية يف قطر -1960 1997( من�صور�ت 	
�لتجارب  يتنا�ل  �فيه  �صالح،  �لقادر  عبد  ن�صال  للدكتور   .1999 ��لإعالم-�ل�صارقة،  �لثقافة  د�ئرة 
�لق�ص�صية يف �ل�صبعينيات ��لثمانينيات ��لت�صعينيات، مربًز� د�ر �ملر�أة �ح�صورها يف �مل�صهد �ل�رضدي، 
�كذلك جتليات �ملثقف ��لتحولت �لتي تركت �أثًر� يف تقنيات �لق�صة من م�صتو�ها �لتقليدي �إلى م�صتو�ها 

احلداثي، وفق منهجية من�صبطة.
• )جدلية �لعجز ��لفعل يف �لق�صة �لق�صرية يف قطر: در��صة �خمتار�ت( �لد�حة، �ملجل�س 	

�لوطني للثقافة ��لفنون ��لرت�ث، 1999، للدكتور ح�صن ر�صيد ��لدكتور مر�د مرب�ك، �هو عبارة عن 
�لإنتاج  لنق�صام  �لد�عم  �لنتخاب  على  تقوم  �لتجديدي،  ��لتيار  �لتقليدي  �لتيار  يف  �أدبيتني  در��صتني 
مادة  حد�د  يف  �لقطرية،  �لق�صرية  �لق�صة  عن  �لطرح  متكاملة  ر�ؤية  م�صكاًل  تيارين  �إلى  �لق�ص�صي 

�لدر��صة �ف�صائها �لزمني.
• ��لفنون 	 للثقافة  �لوطني  �ملجل�س  �لقطرية(  �لق�صة  يف  تطبيقات  �لق�س:  مع  ) جتليات 

�ل�رضد �لق�ص�صي  �إلى در�ٍس نظري حول بنية  2006، للدكتور با�صم عبود، �ينق�صم  �لد�حة،  ��لرت�ث، 
ا من مكونات �لق�س، مثل �لزمان ��ملكان ��ل�صخ�صيات،  �بع�س عنا�رضه �لتي ت�صكل مكوًنا كال�صيكيًّ
عر��س  مبثابة  �إل  تكن  مل  فقط،  �صفحة  ثالثني  �إل  �لكتاب  هذ�  يف  ا  تطبيقيًّ �لقطرية  �لق�صة  تنل  �مل 

ملجموعات ق�ص�صية حتتاج اإلى تعميق اأكرث.
• للدر��صات 	 �لعربية  �ملوؤ�ص�صة  �لقطرية(  �لر��ية   � �لق�صة  �ل�صمت: مقالت يف  )�أ�صو�ت 

�ل�رضد  يف  كتاًبا  ��لتطبيقي  �لنظري  ب�صقيه؛  �يعد  �صعد.،  �آل  نورة  للكاتبة  2005م.  بري�ت،  ��لن�رض، 
�لقطري؛ �لر��ية ��لق�صة �لق�صرية، �نالت �لق�صة �لقطرية �أربع در��صات لأربع جمموعات ق�ص�صية، 
من د�ن �لدخول يف �لرقعة �لزمنية للق�صة �لق�صرية، ��إن كان �لطابع �لنقدي �لر�صني �لذي ي�صم هذه 

�لدر��صات �لأربع ي�صتوجب �كتماًل يف هذ� �مل�صتوى �لنقدي.
�إعادة  )�ن�صجام �خلطاب �نكو�س  بعنو�ن  در��صة يل  �لثالثة على  �ملظاهر  هذه  �عتمدت على ر�صد   -  3

�لهيمنة( ... حتت �لن�رض.
ماهر  كتبه  ما  راجع  قطر،  يف  الأدبية  للنه�صة  والثقايف  الجتماعي  ال�صياق  بدرا�صة  يتعلق  ما  يف   -  4
ح�صن فهمي )تطور �ل�صعر �لعربي �حلديث مبنطقة �خلليج، د�ر قطري بن �لفجاءة، �لد�حة، 1981، �س 24-9(، 
�ما كتبه حممد كافود يف موؤلفاته )�لأدب �لقطري �حلديث )�لد�حة، د�ر قطري بن �لفجاءة، �لطبعة �لثانية، 
1982( �)�لق�صة �لق�صرية يف قطر �لن�صاأة ��لتطور، د�ر قطري بن �لفجاءة، �لد�حة، 1985( �)�لنقد �لأدبي 
�حلديث يف �خلليج �لعربي 1982( �هو ما ظل يتد��ل يف كتابات كثرية، مع �إ�صافات متثلت عند ن�صال �ل�صالح 
)حتولت �لرمل �حلكائي ��جلمايل يف �لق�صة �لق�صرية يف قطر، من�صور�ت د�ئرة �لثقافة ��لإعالم-�ل�صارقة، 
1999،�س-21 23.( �حممد كافود ��آخر�ن )حممد كافود، ح�صن عيد، �إقبال هيكل: �لق�صة �لق�صرية يف قطر 
: درا�صة فنية اجتماعية، )الدوحة، مركز الوثائق والدرا�صات الإن�صانية، جامعة قطر، 1985. �س103( �حممد 
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�لقاهرة،  �لفنية، طبعة خا�صة،  ن�صاأتها ��أعالمها �مالحمها  �لق�صرية يف قطر:  )�لق�صة  عبد�حلكم عبد�لباقي 
1992، �س 19-13(.

5 - ملا �رضع د.كافود يف كتابه )�لق�صة �لق�صرية يف قطر: �لن�صاأة ��لتطور، د�ر قطري بن �لفجاءة، �لد�حة 
ا �صار �ر�ءه �لنقاد، على  �أ�لى لن�رض �لق�ص�س �لنا�صجة فنيًّ )1969( بد�ية  �عتماد جملة �لعر�بة  1985( يف 
�أ�صا�س �أن �مل�صادر �لـتي قبلها، �هي مبثابة ن�رض�ت م�صاحبة لبع�س �رضكات �لنفط، مل تقدم �لن�صو�س �لفنية 
�لـتي تعك�س �مل�صتوى �لفني �ملطلوب حيث ن�رضت فيها بع�س �لق�ص�س �ملتو��صعة من حيث م�صتو�ها �لفني، 
�هي �أقرب �إلى فن �حلكاية �تهتم بالوعظ ��حلث على �لقيم ��لأخالق، فالهدف �لأخالقي �أ� �لديني يطغى 
على �جلانب �لفني  فيها، �ي�صتثنى من ذلك بع�س �لنقاد �لذين رجعو� باملدة �لزمنية �إلى 1960 على �صبيل 

�لر�صد فقط، �هم:
حممد عبد�لباقي )�لق�صة �لق�صرية يف قطر : ن�صاأتها، � �أعالمها، �مالحمها �لفنية(، طبعة خا�صة 1992.

ن�صال �صالح )حتولت �لرمل �حلكائي ��جلمايل يف �لق�صة �لق�صرية يف قطر(، من�صور�ت د�ئرة �لثقافة 
��لإعالم-�ل�صارقة، 1999.

ح�صن ر�صيد �مر�د مرب�ك )جدلية �لعجز ��لفعل يف �لق�صة �لق�صرية يف قطر: در��صة �خمتار�ت(، �لد�حة، 
�ملجل�س �لوطني للثقافة ��لفنون ��لرت�ث، 1999.

6 - حممد عبد �لرحيم كافود : )�لأدب �لقطري �حلديث(، �لد�حة، د�ر قطري بن �لفجاءة، �لطبعة �لثانية، 
نف�صه،  �ملرجع  يف  �لريادة  من  �لنعمة  يو�صف  �أعمال  ��صتبعاد  حول  ذكره  ما  �ر�جع   .120 1982،�س-119 
�س-118 119، �كتابه )�لق�صة �لق�صرية يف قطر �لن�صاأة ��لتطور،د�ر قطري بن �لفجاءة، 1985(. �س10-9.

7 - ر�جع در��صته �صمن كتاب )جدلية �لعجز ��لفعل يف �لق�صة �لق�صرية يف قطر: در��صة �خمتار�ت( 
بال�صرت�ك مع د.مر�د مرب�ك، �لد�حة، �ملجل�س �لوطني للثقافة ��لفنون ��لرت�ث، 1999.

8 - جمموعة )�ملكحلة( �س )36(
9 - جمموعة )�ملكحلة( �س )36 - 37( �لكل �ملقتب�صات �لتالية لها من ق�صة )�لعيد(.

10 - جملة �لد�حة، �لعدد 1، 2007، �س )-36 37(
11 - املرجع ال�صابق، �ض )36(

12 - جمموعة )�جع �مر�أة عربية( �س )45(
13 - جمموعة )�جع �مر�أة عربية( �س )51(
14 - جمموعة )�جع �مر�أة عربية( �س )53(

15 - ر�جع �صل�صلة مقالت كتبناها عن �ل�رضد �لقطري يف جريدة �لر�ية �يف �لأعد�د )9598( �)9605( 
�)9612(، ��أ�رضنا فيها �إلى �آر�ء كثري من �لنقاد حول تو�صيف ح�صور �لعالقة بني �ملر�ة ��لرجل يف �لكتابات 

�لن�صائية، من �أمثال ح�صن ر�صيد �نورة �آل �صعد �غريهما.
16 - جمموعة )�لرحيل ��مليالد( �س )11(
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القصة القصرية القطرية يف رحاب القصة العاملية
د/ عبد القادر فيدوح 

�لقطري  �لو�قع  ـ موقع  �لع�رضين  �لقرن  نهاية  ـ حتى  �حلديثة  �لقطرية  �لق�صة  لنا  لقد قدمت 
ما  خالل  من  �لأخرى،  بالأنظمة  �عالقته  ��حلاجة،  بالتفاعل  مرهونة  �جتماعية  حالة  بو�صفه 
ت�صوره �صخو�س �لق�صة �ملعربة عن �لهموم �ملتاأثرة مبا حولها، �بقدر من �لتفا�ت �لفني، ففيما 
�لآخر من  �لبع�س  �ليومية، كان  �ل�صطحي يف تنا�ل ق�صايا �حلياة  �لطرح  �إلى  كان بع�صها مييل 
الأعمال مييل اإلى التعبري عن اإميانه مبحاولة التغيري، واقرتابه من عمق التحليل، والنقد الواقعي، 

�قد يعزى ذلك �إلى تطور �حلياة، ��لتاأثر باأ�صاليب كتابة �لق�صة �حلديثة.
�لق�صة  �لقطري يف رحاب  �لق�ص�صي  �ل�رضد  �لعن�رض حول موقع  �تنح�رض مهمتنا يف هذ� 
�لعاملية، �قد حا�لت جاهد� �أن �أجد ما ميكن �ل�صتناد �إليه يف هذ� �ملجال من در��صات تنا�لت �لتاأثر 
�أي  �أن م�صعاي ذهب �صدًى، ��صارت همتي هباًء؛ لعدم �جود  �إل  �لقطرية،  �لق�صة  ��لتاأثري يف 
در��صة من �صاأنها �أن ت�صب يف �ملو�صوع �لذي نحن ب�صدد �حلديث عنه؛ �لأمر �لذي �صاقني �إلى 
توظيف خربتي، �نقل جتربتي �مل�صتقاة من قر�ءتي لبع�س �لأعمال �لأجنبية �لتي مرت بي �إبان 
�إلى  �إر�صاء ف�صويل بالطالع على ما �قع بني يدي من نتاجات �رضدية، �صو�ء بالنظر  حما�لة 
ما نالته ـ هذه �لأعمال ـ من حظوة يف �لتغطية �لإعالمية، �أ� ما نالته من مكانة يف �لت�صنيفات 
�لإبد�عية �ملميزة. ��صوف ن�صعى من �ر�ء هذ� �لف�صول �إلى �إمكانية جعل مقارنة بني ما هو ماثل 
كانت  ��إن  �لهدف،  ��لن�س  �مل�صدر  �لن�س  بني  �َصَبٍه  ما �صادفته من �صلة  �إقر�ن  �أ�  قر�أت،  فيما 
اإلى  املنطلق  يوؤدي  قد  ثم  ومن  مت�صابهة،  تكون  قد  الروؤية  اأن  اإل  بينهما،  فيما  الألفاظ خمتلفة 
ت�صابه يف �لكتابة، ��صمن هذ� �ل�صياق �صوف نحا�ل �أن جند �أ�جه �لتقارب ��للتقاء يف توظيف 
بع�ض املو�صوعات واملفاهيم والتقنيات عرب التفاعل املتبادل، ووفق ما ي�صمى يف الأدب املقارن 
�إلى �جود �صبه  �أ� تو�رد �خلو�طر، يف كثري من �لأحايني، �هو ما ي�صري  بوقع �حلافر على �حلافر، 
�إبد�ع �لآخر. �هذه ظاهرة قدمية، قدم �لكتابة  �إبد�عيني من د�ن �أن يطلع �أحدهما على  يف عملني 
�لفنية، ��ملعرفية بوجه عام، �قد �أ�صار �إليها قدما�ؤنا1، �ركزت عليها �لدر��صات �ملقارنة، �لعل 

1 - وخري من ميثلها يف اأدبا العربي القدمي مقولة اجلاحظ: »املعاين مطروحة يف الطريق« وقول كعب ابن 
زهري: »ما �أر�نا نقول �إل معاد� مكر�ر�« ��لأمثلة كثرية؛ مما ي�صري �إلى �أن هناك ت�صابها قد يقع بني ن�صني 
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�لن�صو�س ل تخلو  �أن  �أ�  �لإن�صانية ل تختلف كثري�،  �لتجارب  �أن  �أهمها  يف ذلك مربر�ت، من 
من �خلو�س يف بع�س �ملو�صوعات �لإن�صانية �ملتقاربة، عفويا، بو�صفها نابعة من �أ�صالة �ملبدع 
�أ� فيما كان قريبا منه،  �أ� ذ�ك نابع مما قر�أه �ملبدع،  �لتاأثر  �أن هذ�  �أ�  �ملقر�نة بامل�صاعر �لإن�صانية، 
�متاثله من حيث ل يدري، حتى �إذ� جاءت �لفر�صة جني مما قر�أ، بعد �إذ�بة �لن�س �مل�صدر يف جتربة 
بني  عالقة  بوجود  �ل�صياقات«  حمور«تد�خل  عن  باختني  حتدث  �ل�صاأن  هذ�  �يف  �لهدف؛  �لن�س 
�أن �لعالقات �حلو�رية يف �لن�س، تعد من مكوناته �لأ�صا�صية2. ��لأمثلة على  ن�س ��آخر، �بني 
ذلك كثرية ل ح�رض لها، قدميا �حديثا، لي�س �ملجال لعر�صها هنا. �مل يكن �ختيارنا لهذ �لق�ص�س 
نتيجة  كان  ما  بقدر  �ملثال،  �لنموذج  قبيل  من  �لقطرية  �لق�ص�س  ببع�س  مقارنتها  يف  �لأجنبية 
قر�ء�تي �ل�صابقة لهذه �لق�ص�س �لأجنبية �لتي �جدت فيها بع�س �ل�صمات �مل�صرتكة مع بع�س 
�إلى م�صتوى  �لق�ص�س �لقطرية، نظري �لتماثل �لإجمايل يف طريقة تنا�ل �ملو�صوعات، ��لنظر 
�ل�رضد �ملو�زي عرب �ملقارنة ��لتوليد. �لي�س هناك من �صك يف �أن �ل�رضد �لق�ص�صي �لقطري مع 
�لرغبة يف حما�لة  �لفنية، ��لتم�س  �لثالثة قد قطع �صوطا كبري� يف حتديد هويته  �لألفية  بد�ية 
تاأكيد �جوده �أمام �لق�ص�س �لعاملية، على �لرغم من �أن �ل�رضد �لعربي بوجه عام ـ ��ل�رضد �لقطري 
جزء منهـ  يبتغي حتقيق ذلك بجدارة اأمام التناف�ض العاملي، ويف و�صط املعوقات املرتامية الأطراف، 
�مع ذلك فاإن لالإبد�ع �لفني �إ�صهاماته �خلا�صة �ملرتبطة با�صتكناه �لذ�ت، من خالل ما تعرب عنه 

م�صامني الن�صو�ض، وفق مكونات مدار التجربة املعي�صة التي تواجه املبدع ، اأنَّى كان.
�إن �حتذ�ء كاتب باآخر، ��لقتد�ء به، قد ل يكون بال�رض�رة مطِلعا على �لن�س �مل�صدر، �من هنا 
�صتكون مقارنتنا لبع�س �لأعمالـ  �لو�ردة يف هذه �لدر��صةـ  من قبيل تو�رد �خلو�طر يف معظمها، 
ولي�ض من قبيل الدقة والعمق يف التاأثري، ولذلك فاإن كل ما يرد يف هذا العن�رش من تاأثري وتاأثر 
نابع من حد�د عو�مل �لثقافة �مل�صرتكة، ��لد��فع �لإن�صانية �ملتقاربة، �هو ما نحا�ل �إجالءه �صمن 

ما متليه علينا مرجعيتنا �لثقافية، ��إبانة �لعنا�رض �مل�صرتكة بني هذ� �لن�س �أ� ذ�ك.
�ميكن فح�س هذه �ملعطيات يف كثري من �لأعمال �لفنية ��لتي من �صاأنها �أن تز�دنا مبقارنة 
العتماد  بح�صب �صوبط  اأو  ال�صاملة،  الإن�صانية  الثقافة  اأن�صاق  امل�صرتكة، وفق  العنا�رش  بع�ض 
التلقائي الذي تقوم به الذات املبدعة من  اإلى ثمرة التوافق  املتبادل يف الفن، ويف هذا ما ي�صري 
د�ن تاأثري خارجي مبا�رض، كما يف ق�صة » �صفاء �لر�ح« لـ« نا�رض �صالح �لف�صالة« ��لتي ظهر 

خمتلفني، ��إن �ختلف �للفظ �تبدل �لأ�صلوب.
2 -  ينظر،  �صعرية د�صتويف�صكي ، ميخائيل باختني :–

ترجمة: د جميل ن�صيف �لتكريتي ، د�ر توبقال للن�رض _ �لد�ر �لبي�صاء – ط1، 1986م، �س269
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فيها ما ميكن اأن نطلق عليه » ت�صابهات ن�صية« بني هذه الق�صة، ورواية )�صاحب املبادئ املرتدد 
The Reluctant Fundamentalist 2007 ( للكاتب �لباك�صتاين حم�صن حميد، �على �لرغم 
من �أن ق�صة “ �صفاء �لر�ح” متقدمة يف �إبد�عها عن ر��ية “�صاحب �ملبادئ �ملرتدد” فاإن م�صاألة 
�لأ�صبقية ل تعنينا يف هذ� �ملقام، بقدر ما يعنينا تو�صيح �لعالقة بني �لن�صني، �ك�صف �لعنا�رض 
فكرة  ت�صبح  �ملنظور  هذ�  �من  ��لتاأثري،  �لتاأثر  عملية  �إلى  �خل�صوع  د�ن  من  بينهما  �مل�صرتكة 
�لبحث عن �لعو�مل �مل�صرتكة بني �لن�صني هي �لهدف للو�صول �إلى �أن م�صادر �لإنتاج �لفني بوجه 
اللغات وتباعدت الأماكن، وهو ما ينطبق على  عام م�صرتكة بني الإن�صانية، حتى واإن اختلفت 
منجز كل من نا�رض �صالح �لف�صالة )قطر(، �حم�صن حميد )باك�صتان( من خالل ت�صابه �لتجربة 
�لتي �أدت �إلى ت�صابه يف �لكتابة، �أ� ما ي�صمى بوقع �حلافر على �حلافر يف �لدر��صات �ملقارنة، على 

�لنحو �لذي تو�صحه هذه �ل�صفات �ملت�صابهة يف �رضد �ملنجزين:  
يف »�صاحب �ملبادئ �ملكتمرد«يف »�صفاء �لر�ح«�ملنظور �ل�رضدي

�أ�صويل يف مت�صكه باأ�صالتهتقليدي، مت�صبث برت�ثهمبحث �لهوية
ت�صنجيز من عائلة �ر�صتقر�طيةخالد من عائلة �لأعيان يف قطرمعامل �ل�صخ�صية �لرئي�صة

يدر�س يف �جلامعة)نيورك(يدر�س يف �جلامعة )لندن(�مل�صعى طلب �لعلم
حنينه �ل�صديد �إلى باك�صتانحبه لوطنه�لعتز�ز بالنتماء

حبه لـ »�إريكا« �أملريكيةحبه لـ »جانيت« �لريطانيةالرتباط العاطفي 
�صخ�صية �صفاء)�حلبيبة( خائفة �متوج�صة  �خلوف من �ل�صياع

من �أن ي�صيع ��صط �ملجتمع �لغربي
�صخ�صية �أريكا )�لع�صيقة(  م�صطربة

�صعوبة �لندماج مع 
�لثقافة �لغربية

يقول خالد ل�صفاء«�ل�رضق �رضق ��لغرب غرب 
يا �صفاء.. �لن يلتقيا يا ر�ح عمري �أبد�«

عدم �لت�صبث بـ » �أريكا«

ال�صقوط يف الإغراءات 
�ملادية ��لعاطفية

خالد ي�صقط يف غو�ية �لع�صيقة )رمز 
�أغر�ء�ت لندن(

ت�صنجيز يعي�س يف حالة من �لن�صهار 
��لنبهار ��لإعجاب مبانهاتن �نيويورك

�لنف�صال �ملوؤقت عن �لو�قع �ل�رضقي �خلوف من �لغرت�ب
مبا يتوافق مع حاجاته العاطفية

�لهر�ب مــن �لو�قــع �لباك�صــتاين مبا 
يتوافق مع حاجاته النف�صية.

�صخ�صية ت�صنجيزمت�صاحمة �صخ�صية خالد مت�صاحمة�ل�صفح �مر�عاة �لآخر
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��إذ� �أنعمنا �لنظر يف �ملنظور �ل�رضدي لأهم حمطات �لت�صابه جندها تخو�س يف �ملو�صوع نف�صه، 
من �ملبدعنْي د�ن �طالع �أحدهما على نتاج غريه، �قد يذهب �لقارئ �إلى �أن حم�صن حميد �طلع 
على ق�صة نا�رض �صالح �لف�صالة �هذه ��صتحالة يف نظرنا، ��أن ل �صلة جتمع بينها �إل ما ميكن 
�أن ن�صميه بالتب�صري �حلد�صي �لذي يعد قوة فطرية يف حياة �لفنان، �أ� كما جاء يف ر�أي برغ�صون 
من اأنه« الطريق الأ�صلم الذي من خالله ميكننا الو�صول اإلى احلقيقة، بت�صمنه معنى اخللق الفني 
يف تطابقه مع �لنفعال؛ لأنه م�صدر �أفكارنا ��إدر�كنا له، على �أنه �صورة مماثلة بقرينة معنوية 
يف طريق احلد�ض والتخمني؛ لأن الفن يف نظر برغ�صون هو �رشب من الإيحاء الذي يهدد حوا�صنا 

�يخدر قو�نا �لفعالة حتى يجعلها تتناغم مع �إيقاع �لعاطفة �خلا�صة �لتي يعرب عنها �لفنان3
�إن �لعملني يتمتعان بالن�صيج �ل�رضدي �ملت�صابه يف �جلمع بني �لأ�صد�د، بدء� من حما�لة تفتح 
ال�صخ�صية الرئي�صة على الآخر بالهجرة اإلى عامل الرغبة يف حتقيق الأحالم، ويف الوقت ذاته ل 
تر�صى كل �صخ�صية بالتفريط يف هويتها، بد�فع �عي كل من �ل�صخ�صيتني �جتاه �نتمائهما �إلى 
�لأ�صالة؛ �لأمر �لذي �صعب من فكرة �إمكانية �لندماج يف �ملجتمع �جلديد، �من ثم فاإن �ل�رضد يف 

�لعملني ميثالن �صورة ��صتحالة �لتمرد على �لعتز�ز بالأ�صالة.
�من هذ� �ملنظور يتمحور معنى �لت�صابه يف ر��ية حم�صن حميد �ق�صة نا�رض �صالح �لف�صالة  
من خالل �صعور �ل�صخ�صيتني �لرئي�صيتني  باأنهما غريبني عن ذ�تههما يف �لعامل �لغربي، �أ� عن 
 Albert Camus جمتمعهما. �قد ي�صاف �إلى هذ� �لت�صابه ما جنده يف ر��ية )�لغريب( لألبري كامو
�لتي �ظفت هي �لأخرى �صورة �صاب جز�ئري يعي�س يف فرن�صا يحا�ل �أن يندمج مع �لآخر، �لكن 
�أن يتنازل عنها، �من ثم يبد� غريبا يف  جمتمع ل  �أفكار� ل يريد  من د�ن جد�ى؛ لأنه يحمل 
يتفق معه. وهكذا ال�صاأن بالن�صبة اإلى �صخ�صية �صفاء الروح، و�صخ�صية “�صاحب �ملبادئ �ملرتدد” 

�للتان تت�صابهان مع �صخ�صية �لغريب لألبري كامو.
واإذا اأ�صفنا اإلى هذا الت�صابه عالقة ال�رشق بالغرب، اأو الغربة والغرتاب، وحماولة الرتباط 
بالآخر يف �لعالقات �لعاطفية، فاإن �لأمر يزد�د تاأكيد� من �أن �لأعمال �لعظيمة �لتي ت�صدر من 

منبع �إثنولوجي Ethnology ـ �لذي يعنى بالثقافات �ملقارنة ـ هو ما يعزز موقفنا.
ولعل يف هذين الن�صني املقتب�صني ما يدعونا اإلى التاأمل يف مدى توافق امل�صاعر اجتاه النتماء 
كل  يف  يت�صابه  الذي  الهوية  مبو�صوع  والرتباط  املا�صي  اإيل  والتوق  بالنف�ض،  العتزاز  اإلى 
�لأهم يف  �لإن�صانية  �لعو�مل  بالن�صبة يل  »هي    “ يقول عنها حم�صن حميد:  �لب�رضية،  �لثقافات 

3 -  ينظر كتابنا: الجتاه النف�صي يف نقد ال�صعر العربي، احتاد الكتاب العرب ، دم�صق، 1991، �س 72.
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�لقرن �حلادي ��لع�رضين. ت�صود يف �لعامل �لإ�صالمي فكرة �ملا�صي �ملجيد. �هذ� توٌق �إلى �ملا�صي 
– توٌق ين�صاأ حيث ن�صعر باخلطر �عدم �لأمان«. �أما نا�رض �صالح �لف�صالة فريى �أن »�ل�رضق �رضق 

��لغرب غرب يا �صفاء..�لن يلتقيا يا ر�ح عمري �أبد�«4
�باملجمل فاإن ما يجمع بني �لن�صني عو�مل كثرية، لعل من �أهمها طريقة �ل�صياغة يف تنا�ل 
كل  م�صرية  يف  �لتلقائي  �لتنا�س  �أ�صلوب  عن  ك�صفت  �لتي  �ملتماثلة  ��لأحــد�ث  �ملو�صوعات 
بالنتماء  �لعتز�ز  يف  �لتنا�س  ذلك  هو  �أهمية  �لأكرث  �لت�صابه  كان  �قد  �لعملني،  من  �صخ�صية 
للهوية �لثقافية، يف حني جاء �لتماثل �لآخر يف عدم �ن�صجام �ل�صخ�صيتني �لرئي�صيتني مع �لآخر، 
�لأحد�ث،  �ملت�صابهة، بخطاب متو�ٍز يف �صري�رة  �لثقافية  ذ�كرتهما يف جتاربهما  ما �صكل  �هو 
�ت�صكيل �ل�رضد �لق�ص�صي، �كاأنهما ينتميان �إلى جتربة ��حدة، رغم تباعد �لزمان ��ملكان ��للغة 
بني املبدعني، وبهذا املعنى تتحق لنا مقولة ما بداأنا به حتليلنا من اأن الإبداع ينطلق من مرجعية 
�لإن�صانية �لثقافية يف عالقتها مع �لطبيعة �لثقافية �مل�صرتكة بني �لنا�س. �لعل يف هذ� ما يعزز 
ر�أي كارل جو�صتاف يوجن Carl Gustav Jung �لذي حا�ل تف�صري �لعملية �لإبد�عية من منظور 
�لال�صعور �جلمعي يف حتريك غر�ئز �لإن�صان �مل�صحونة بالطابع �لرمزي ملور�ثنا، �حجته يف ذلك 
�أن مظاهر هذ� �لال�صعور �جلمعي مرت�صب يف �أحالم �لب�رضية، �ما د�م �لفنان يتماثل ذلك فاإنه يعد 
موجود� �أ�صمى، ��إن�صانا �أرفع؛ لأنه ميثل �لإن�صان �جلمعي �لذي يحمل ل�صعور �لب�رضية، �ي�صكل 

�حلياة �لنف�صية لالإن�صانية5  
وغري بعيد عما �صبق يف ق�ص�ض« �صفاء الروح« وق�صة » �صاحب املبادئ املرتدد« و » الغريب« 
تطرح  �لعوي�صي  يو�صف  حل�صة  �لنهاية«  كانت  هكذ�   « ق�صة  جند  �لقيم،  �رض�ع  تنا�لت  �لتي 
�لآخر،  على  �لذ�ت  تَفتِّح  حما�لة  خالل  من  �ملت�صادة،  �لأفكار  مفارقة  بتوظيف  نف�صه  �ملنظور 
�لكن من د�ن جد�ى، بالنظر �إلى �ختالف �لهويات ��نعد�م �لتو�زن بني �صخ�صية �لز�ج �ملحب 
)�صعد(، ��لز�جة �مل�صيحية )�صلمى(، مما �أدى �إلى تغليب �لثو�بت بالإلز�م، على قيم �لثقافة �خلليجية، 
وال�صطرار اإلى التقيد بها. واإذا كان الزواج يحيل اإلى ربط اآ�رشة امل�صاهرة؛ خللق عائلة تكون 
مبثابة �خللية �لأ�لى لبناء جمتمع، تربط بينهم �صلة �لقر�بة ��لرحم، فاإن ق�صة« هكذ� كانت �لنهاية« 
تد�ر �أحد�ثها » حول �صاب م�صلم يرتبط بفتاة م�صيحية )�صلمى( بعالقة �حلب، �ين�صى بنت قريته 

4 -  �لن�س مقتب�س من كتاب، �لق�صة �لق�صرية يف قطر، در��صة فنية �جتماعية، �س 177
5 -  ينظر، كتابنا: �لجتاه �لنف�صي يف نقد �ل�صعر �لعربي ، �س 69، �ينظر �أي�صا ، زكريا �إبر�هيم : م�صكلة 

�لفن ، د�ر �لطباعة �حلديثة، م�رض، �لفجالة، �س 192.
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�لتي كانت تنتظره، �من ثم ين�صى �لز�ج )�صعد( قيمه �جمده يف جمال هذه �ملر�أة �مل�صيحية، �لتي 
تغادره تاركة �ر�ءها �لأ�لد �ع�رض �صنو�ت من �حلياة �لز�جية، �يكت�صف �حلقيقة �ر�ء هذ� �جلمال 
�ملتغرب �مل�صتهرت بقيم �مبادئ �ل�رضق �ل�صامية، �لكنه عندما يعود �إلى �عيه يكت�صف �أن قطار 
�لوقت قد غادره بانفكاك ف�صام �لأ�رضة، ���صول �حلياة �لز�جية �إلى �مل�صري �ملاأ�صا�ي6، على نحو 

ما �رد يف هذ� �لو�صف �ل�رضدي، حني قابلت �لبنت �أباها ب�رضخة فيها �أ�صى �كربة: )�أمي؟(
�أم )�صعد(  �أنت يا �صلمى؟ ثم قدمت  �أين  ...�صلمى..!  �أمك يا علياء...! �صلمى  �أين  فرد عليها: » 
ر�صالة تركتها له �صلمى...�قع نظره على �لتوقيع، كان مذيال با�صم )ز�جتك �حلبيبة �صلمى( ... 
علياء  بحقك، وبحق  ذنبا خطريا  �صاأرتكب  اأنني  اأعلم  اغفر يل،  �صعد  العزيز  فيها: زوجي  تقول 
واأحمد ... لقد �صعدت معك طوال الع�رش �صنوات املا�صية، اأنت بحق زوج حمب وخمل�ض، ويعلم 
...�لندماج يف بيئتك مل يتمكن من  ...هاج�س �لعودة لالأهل  �أحًد� غريك..�لكن  �أحب  �لله �أين مل 
�إز�لة حب بيئتي �لتي �لدت �ترعرعت فيها، �حلنني �إلى �ملا�صي كان لدي �أقوى من �لرغبة يف 

�مل�صتقبل«7 
�على �لرغم من �لختالف �لن�صبي بني هذه �لق�صة �ما �صبقها، نالحظ �أن هناك بع�س �أ�جه 
�ل�صبه بني �ل�صخ�صية �لرئي�صة يف ق�صة »هكذ� كانت �لنهاية« �باقي �صخو�س �لق�ص�س �لأخرى 
التي ل تختلف كثريا يف تعبريها عن القلق الذي انتابها، �صواء من حيث الهجرة اإلى الغرب، اأو 
من حيث الرتباط بالأجنبيات، اأو العودة اإلى الأ�صل، اأو الت�صامح، مع فارق ب�صيط، يكمن فيما 
يطلق عليه يف الأدب املقارن بالتاأثري العك�صي املاثل يف اعتزاز الزوجة بانتمائها لثقافتها امل�صادة 
لثقافة �لز�ج، لت�صبح )�صلمى( هي �ملتم�صكة بتقاليدها �لي�س �لز�ج على �لنحو �لذي �جدناه مع 
�ل�صخ�صيات �لرئي�صة �ل�صابقة. �قد عك�صت هذه �لق�صة ت�صدع �لعالقة بني )�لذ�ت( �)�لآخر(. 
�لعل ما يهمنا هنا هو �قرت�ن مفهوم �لغرت�ب بال�رضق ��لغرب يف هذه �لأعمال �لفنية، �ت�صافرها 
بدافع الرتابط الع�صوي وفق الهتمام امل�صرتك يف معناه احلياتي املعا�ض، ويف هذا ما يعطى دللة 
ذيوع �لثقافة �مل�صرتكة بني �لآد�ب �لعاملية من جهة �لر�ؤية، ��ملوقف، ��أ�صلوب �لتعبري، ��لعر�س 
�ل�رضدي، يف بناء �لعمل �لفني �ملتعا�صد بطريقة تلقائية بني ثقافات �لعامل، مع تفا�ت يف �لق�صة 

6 - ينظر، قا�صي عبد �لر�صيد �لند�ي: �لجتاهات �جلديدة يف �حلركة �لأدبية يف د�لة قطر، موؤ�ص�صة �لرحاب 
احلديثة، ط 1، 2007 / 2008،  �س 74، 75.

7 - ح�صن ر�صيد: �أ�صو�ت من �لق�صة �لق�صرية يف قطر، �ملجل�س �لوطني للثقافة ��لفنون ��لرت�ث، �لد�حة، 
ط 1، 2000، �س 141، 142.
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���صتثمار  �ل�رضدية،  �لتقنيات  توظيف  �إمكانية  �إلى  ت�صعى  معظمها  يف  ماز�لت  �لتي  �لقطرية 
خ�صائ�صها على �لوجه �ل�صليم.

�هذه �لق�صة ل تختلف كثري� عن �لأفكار �لتي ج�صدتها ق�صة حب بني �مر�أة فرن�صية عا�صت 
فرتة من حياتها يف لبنان �تعلمت �لعربية ثم �صافرت �إلى �لإمار�ت لتلتقي �صابًا �إمار�تيًا، �تن�صاأ 
بينهما عالقة حب. ��لن�س يف فكرته �لأ�لى كان عبارة عن جمموعة مقالت �صحافية كتبت 
يف �صكل ق�ص�س ق�صرية  عن �لز��ج من �أجنبيات، ثم حولها » �لكاتب �لفرن�صي �أندريه بينيديتو 
�لتنازع ��لتنافر بني ثقافتني  �أ�جه  �إلى عمل م�رضحي8 ك�صف فيها عن   André Benedetto
خمتلفتني، على �لرغم من قوة �لعالقة �لعاطفية �لتي جتمعهما. �مع �أنهما من بيئتني خمتلفتني 
�إل �أن �حلب كان م�صدر �جلمع بينهما، فيتحا�ر �لثنان حول �إمكانية �للقاء �تتويج تلك �لعالقة 
باأن قدرهما خمتلف،  بالز��ج. لكن يبقى ذلك �حلب على �صعيد �حلو�ر، �يقتنع �لثنان  �جلميلة 
�إلى  بالنظر  جد�ى؛  د�ن  من  �لكن  ��حد،  �صقف  حتت  �لعي�س  يف  لكليهما  �لقوية  �لرغبة  رغم 
��صتحالة �لربط ـ عرب �لأزمان ـ بني ح�صارتني خمتلفتني، رغم �أن �لنا�س يت�صا�ن يف �مل�صاعر لكن 
�ل�صعوب ��حل�صار�ت  �لربيئ بني  �لتو��صل  �جلمع بني  ـ يف  ب�صكل ق�رضي  ـ  �أقوى  هناك ما هو 
تفتقده  يزال  ول  كان  الذي  احل�صارات  حوار  يف  امل�صتحيل  اللقاء  يخلق  الذي  الأمر  املختلفة؛ 
�لإن�صانية �ت�صعى �إلى حتقيقه.  ��إذ� تقدمنا قليال �إى �آخر م�صتدجد�ت �لق�صة �لق�صرية يف قطر، 
�إلى بد�ية �لألفية �لثالثة، لوجدنا �لعملية �لإبد�عية  �حتديد� مع جيل نهاية �لقرن �لع�رض ��ملمتد 
�أكرث ن�صجا، بخا�صة يف تنامي مو�صوعاتها، �تنوع �أفكارها؛ �لأمر �لذي �أدخلها يف تعا�صد مع 
نظريتها �لعربية ��لعاملية يف �نتقاء تقنيات �ملمار�صة �لإبد�عية بوجه عام، �ذلك بعد �لحتكاك 
مع تطور جمريات �لأحد�ث مع ر�هن �لع�رض �بالنظر �إلى تعميم �صياق �لتلقي �ل�صمويل، �لذي 
مبا  �جلديدة  �ل�رضد  �أ�صاليب  تنوع  �أ�صهمت يف  �لتي  �ملعلومات  تكنولوجيا  تو��صل  ��صائل  �آزرته 
نا�صب طبيعة �لهتمام، �م�صتلزمات �لتاأمل يف �حلياة �ليومية �مللتب�صة، ناهيك عن تطور �لتقنيات 
�ل�رضدية �جلديدة �لتي �أ�صفت على �لق�صة �لقطرية �صهية �أكرث؛ بقوة �لتاأثري على �ملتلقي، �بجاذبية 
قيم  من  القارئ  به  د  تزوِّ ما  خالل  من  والروؤى  الأفكار  يف  وتو�صع  وباإدراك،  واملتعة،  الت�صويق 
�لفنية،  ��لرعاية  بالتذ�ق  �إلى �صقل موهبته، �تعهدها  �ملتلقي  تنقل  ناجعة،  �إن�صانية  �م�صامني 
واتقاد قريحته بكلماتها الوام�صة الى عوامل املتعة والت�صويق و�صحذ القريح، وامللكة الإبداعية، 

8 - ينظر، منتجب �صقر: �مل�رضح �ل�صغري،) در��صة �ترجمة(، �ملجل�س �لوطني للثقافة ��لفنون ��لآد�ب، 
�لكويت، �صبتمرب ، نوفمرب 2015، �س 108،109.
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علَّه بذلك ي�رضع يف �بتد�ع �لت�صور �خليايل ��إبد�ء �لر�أي. 
واإذا كان الإبداع ينبثق من انفتاح الروح، فاإنه باملقابل يحول كل ما هو ملتب�ض اأو جلي اإلى 
�أ�  �أ�صلوب �لإبد�ع �لفني �لذي ل يختلف بني هذ� �ملبدع  نوع من �لكت�صاف �صمن ما يقت�صيه 
طريقة  �بتمكني  �ل�رضد،  �صبل  �تباع  يف  �ملبدع  �كفاءة  �لفنية،  �لقيمة  جد�رة  حيث  من  �إل  ذ�ك 
�إل بوجود  �إلى �لعرت�ف  �لتقنيات �مل�صاحبة له، �من ثم ل �صبيل  �لت�صوير �خليايل، ف�صال عن 
عالقة ع�صوية بني �لر�ؤيا �لفكرية ��لإن�صانية، �من ثم فاإنه يف تقديرنا ل �جود لإبد�ع �أ�صيل �إل 
حني يتبع �لهم �لإن�صاين، �م�صوغنا يف ذلك �أن من �أر�د �لإبد�ع عليه �أن يطرقه يف باب �مل�صاعر 
�لإن�صانية، �إيجابية كانت �أ� �صلبية، �أ�صف �إلى ذلك �أن هذه �مل�صاعر م�صدرها �حلاجة �لفطرية يف 
�لتز�د بالقيم �لإن�صانية، �صو�ء ما كان منها طافيا على �صطح �لوعي، �أ� ما كان �صاكًنا يف ل �عي 
�مل�صاعر برت�صبات  من م�صاعر �ملا�صي؛ �لأمر �لذي يعك�س �صورة �لو�قع ��لتفاعل معه �حتليله، 
»وهكذا ينطلق الإبداع الأدبي والفني من اخللفية الفكرية ال�صائدة يف ال�رشط املعطى من الزمان 
��ملكان �ي�صتند �إليها، �لكنه لكي يكون �إبد�عا موؤثر�، يجب �أن مييز نف�صه بطريقة خا�صة جد�، �ل 

�صيما من ناحية �لتمثل �مللمو�س لالأفكار ��لتعبري �ملفتوح عنها.«9
واملبدع الناجح هو من ينطلق يف ن�صه من واقع احلياة، واإمكانية معاجلة م�صامني هذا الواقع من 
جو�نبه �ملختلفة، �تفا�صيله �لدقيقة. �لعله من �لطبيعي �أن ينتقل �صدى �لإبد�ع من م�صاعر �إلى 
�أخرى، �من جن�س معريف �إلى �آخر، �من ثقافة �إلى �أخرى، من قبيل جتان�س �حدة �مل�صاعر �لعفوية، 
�هو ما ن�صت�صفه يف كثري من �لأعمال �لإبد�عية �لتي تدخل �صمن �صجل �لتجربة �ملتبادلة بني 
جتربة �ل�رضد �لق�ص�صي �لقطري ��رضد �لر�ؤية �لإبد�عية �لعاملية، مبا �أتيح لهذ� �لتاأثري من تفاعل 
مبا�رض �أ� غري مبا�رض، على حد �صو�ء، حيث تو�فُر ��صائل �لتو��صل �ملي�رضة ��مل�صحوبة بالرغبة 
يف �لطالع على كل ما هو خمتلف �ناجع، �يف ذلك جند على �صبيل �ملثال ل �حل�رض ق�صة جمال 
فايز: »�ما تبقى من �صظايا �ملحار« �لتي تت�صا�ق يف كثري من حمطاتها �لفنية مع ق�صة » �ل�صيخ 
��لبحر« لأرن�صت همنجو�ي من حيث �صاعرية �ملكان، �بالغة �لدقة يف �لو�صف، �جمالية �للغة، 
�تقارب �لأفكار، �تناغم �ل�صخ�صيات فيما تقدمه من عالمات ��صفر�ت تعك�س عدم ر�صاها عن 

�حلياة ��لو�صع �لجتماعي.
�قد يالحظ �ملتلقي �أن �أكرث ما مييز �أ�صلوب �لق�صتني هو �لتكثيف يف جميع مكوناتهما �لفنية، 

9 - ح�صام اخلطيب: الأدب العربي املقارن و�صبوة العاملية، املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والرتاث، ط 1، 
2005، �س 165
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بخا�صة من حيث �لرتكيز �لبالغ يف �لأ�صلوب ��لدقة يف �لتعبري، بالإ�صافة �إلى �لرب�عة يف �لأخذ 
بعنق ال�رشد، وقلة ال�صخ�صيات يف العملني، على الرغم مما حتمله كل ق�صة من مواقف واأفكار 
�أما من  �إلى جانب تكثيف �لأحد�ث، ��فرة �لدللت.  �لزماين ��ملكاين،  عميقة، �ح�رض �لإطار 
�صورة  تعك�س  �لرئي�صة  همنجو�ي  �صخ�صية  جند  فاإننا  �لرئي�صتني،  �ل�صخ�صيتني  تقارب  حيث 
كان  ��إذ�  �ملحار«.  �صظايا  من  تبقى  �ما   « ق�صة  يف  �ملتكلم  �ل�صمري  يقابله  فقري  �صيخ،  �صّياد، 
َدٍة،  : معركة �لبحر يف �صعوبة �حل�صول على �لغنيمة، �معركٍة نف�صّيٍة جمرَّ �ل�صياد يجابه معركتنْيِ
من  تبقى  »وما  املتكلم يف  ال�صمري  �صخ�صية  يقلق  ما  فاإن  الف�صل.  واحلرية من  القلق  م�صدرها 
�صظايا �ملحار« �حلرية ��لده�صة مما يجري من تغلغل يف ردم ما �متد من �صاحل �لبحر لتعمريه ، 
�ناطحات �ل�صحاب، �هو ما عربت عنه بحزن �صديد، �تقم�صته �صخ�صية �لنهام« مبو�ل يكاد ل 

يتوقف« بال�صجو �تهيج �حلزن؛ لتح�رضه على ما يقع للبحر من جرف �لإ�صمنت �مل�صلح. 
مبر�فقة  مانولنْي«   �ل�صبي  م�صاعدة  �لرغبة يف  �لق�صتني يف  بني  �لت�صابه  عو�مل  ت�صل  كما 
فا�صال،  بو�صفه �صياد�  �ل�صيخ،  مر�فقة  �بنيهما من  مينعان  �ل�صبي  ��لد�  �أن  لل�صيد، غري  �ل�صيخ 
املتكلم يف ق�صة  ال�صمري  ال�صيخ، وباملقابل جند  اآخَر غري مركب  يلتحق مبركب  اأن  واأجرباه على 
جمال فايز تقول: » عر�صت عليه ذ�ت م�صاء، رغبتي يف م�صاعدته مبا ي�صاء، �حزين بنظر�ته �حلادة 
قبل �أن يرتكني �يتجه �إلى �صفينته، تتبعته بنظر�تي �هو يدخل يف جوفها، �صمعت بعدها ح�رضجة 

مو�ل، يتخلله �صدى طرقه على جد�ر �صفينة«10 
�قد يلم�س �ملتلقي هذ� �لت�صابه من جر�ء �قع �حلافر على �حلافر، �أ� تو�رد �خلو�طر، بالنظر �إلى 
�صياق �مل�صوع �لذي حتده م�صار�ت معلومة حتكمها �صل�صلة من �لن�صاطات مبناٍح �صيقة، ل تعد� 
اأن تخرج عما يجري يف ال�صاطئ وعمق البحر من تفريعات تعك�ض �صورة »ال�رشاع الدائر بني 
�لإن�صان ��حلياة �مدى ثبات �لإن�صان �أمام هذ� �ل�رض�ع �ل�رضمدي �لذي ل ينقطع. ت�رضبه �حلياة 
باأحد�ثها فيثبت �يت�صلح مبا ��صتطاع من قوة ليقا�م �يقا�م �يوؤ�صل معنى �ملقا�مة �لذي ل بديل 

عنه11.
�لي�س لنا يف هذ� �ملقام �إل �أن نثمن ق�صة »�ما تبقى من �صظايا �ملحار« ملا جاء فيها من دللت 

10- جمال فايز: الرحيل وامليالد، ق�صة ، وما تبقى من �صظايا املحار، مطابع قطر الوطنية، ط 3، 2012، �س 7
11- �ليد �صميح عبد�لعال: �لعجوز ��لبحر للكاتب �لأمريكي: �إرن�صت هيمنجو�ي، �لر�بط،

http://www.alukah.net
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�رموز ت�صاهي يف نخيالتها �ل�رضدية �لق�صة يف خ�صائ�صها �لفنية �ملتبعة يف خطاب �لعلمية 
�لإبد�عية �ملقنن لها عامليا، �أ�صف �إلى ذلك �أن دلل �خلطاب يف ق�صة »�ما تبقى من �صظايا �ملحار« 
يف  ي�صهم  مبا  الواقع  احتوائه  اإمكانية  يف  اجلديد  الرباديغم  ن�صق  مع  الذات  ل�رشاع  ترجمة  هي 
�لتكلم بو�صفه �صخ�صية رئي�صة  �أن خطاب �ل�صمري  لنا  �أن يبني  �لتغيري، �كاأن جمال فايز يريد 
يف �لق�صة هو خطاب موزع بني �لرغبة ��ل�صلطة، �أي �لرغبة يف �حلفاظ على �لأ�صالة ��صلطة 

�لرب�ديغم �جلديد �لد�عية �إلى �لتغيري بتدمري �لبيئة �لبحرية.
جند  فايز  جمال  �ق�صة  همنجو�ي،  �أرن�صت  ق�صة  بني  �مل�صرتك  �لعامل  يف  �أكرث  تعمقنا  ��إذ� 
�أن كلتيهما ت�صعى �إلى �إر�صال ر�صالة تت�صمن دللة �إنكار �لق�صاء �لذي ي�صتدرج �لإن�صان �إلى 
�ل�صت�صالم، �هو ما ت�صري �إليه �ل�صخو�س يف �نكفائها على �ملتغري�ت، �عدم �نثنائها على كل ما 
هو اأ�صيل، ومن ثم فاإن هذه ال�صخ�صيات تواجه القدر املحتوم، وقوة الطبيعة. اأما ارتباط عن�رش 
للمو�جهة  �لأف�صل، ��ل�صتعد�د  �لتجدد نحو  �لرغبة يف  �لق�صتني فهو دللة على  �مل�صاعدة يف 
كذلك  الأمر  كان  واإذا  املتلونة،  احلياة  ن�صق  اإلى  اإ�صارة  املتقلبة يف  واأهوله  البحر  �صمفونية  اأمام 
الإبداعية عنده تت�صاكل مع  املمار�صة  الفنية ما يجعل طرائق  الإمكانات  فاإن جمال فايز له من 
اإليه  اإلى ما تو�صل  تقديرنا  املكانة يف  العاملي، وت�صاهيه، وتعود هذه  الق�ص�صي  ال�رشد  طرائق 
جمال فايز ـ كما هو �ل�صاأن بالن�صبة �إلى معا�رضيه �لقطريني ـ من تغيري منط �لكتابة �لإبد�عية من 
�لنظرة �لتي كانت حتكمها �لر�ؤية �ل�صمولية �ل�صياقية �إلى �لنظرة يف �لتغري نحو �ل�رضد �لتخييلي 
�ل�رضد  �لتحكم يف خميلة  من خالل  �ذلك  ق�ص�صه  معظم  تاأ�يال يف  �لتخييل  لي�صح  �لرمزي، 
�لتي تت�صا�ق مع متطلبات نظريات �لعملية �لإبد�عية  الباعثة على توافر التقنية احلديثة، وحتقق 
 �لرغبة  يف �صري�رة �لر�ؤيا �لتي » ل   تتم   �إل   يف   خ�صم   �رض�ع،   ��صمن   هذ�   �ل�رض�ع   يظهر   عامالن : 
 �أحدهما   يدعى   �مل�صاعد   ��لآخر   يدعي   املعيق :  �لأ�ل   يقف   �إلى   جانب   �لذ�ت،   ��لثاين   يعمل   د�ئماً  
يت�صح   �إذن،   �أن   كل   خطاب   هو   ترجمة   لل�رض�عات   بني   �لذ��ت   هنا  �من   على   عرقلة   جهودها، 
 �بني   �أنظمة   �ل�صيطرة .  �هو   ما   ينطبق   على   خطاب   �ل�صارد،   كخطاب   رغبة   ��صلطة،   ي�صتدعي  
 �لتاأ�يل   للوقوف   على   نظامه   ��ظائفه   �رغباته، �ترجع   عملية   �لتاأ�يل   �إلى   كون   كل   قول   يت�صمن  
 خا�صيتي   �لإظهار   ��لإ�صمار؛   مبعنى   �أن   �لذ�ت   �ل�صاردة   ل   تظهر   ما   تق�صده   من   كالمها   فح�صب،  
 بل   توحي   بق�صدها،   ب�صكل   جمازي   ���صتعاري .  �بذلك،   يو�جه   �ملتلقي   معنيني  ) ظاهري   �باطني،  

 �أ�   حقيقي   �جمازي12 على �لنحو �لذي �جدناه يف ق�صة »�ما تبقى من �صظايا �ملحار«.   
12 - ينظر، مالك �لرميا�ي ���صيم �لكردي: خميلة �حلكاية يف ��صتك�صاف �لق�صة ��إنتاج �ملعنى، ر�م �لله : 



57

��إذ� كانت قيمة �ملمار�صة �لإبد�عية ل ت�صمو �إل مبقد�ر �لتوتر، فاإن �لق�صة بو�صفها �أحد �أهم 
به �إلى �أعماق  ن �ملتلقي من �لتعرف �إلى ما ينتابه من ��صطر�ب، �تقرِّ عنا�رض �لإبد�ع �ملكثف متكِّ
جماهله �لتي يحركها يف غالب �لأحو�ل �لو�قع �ملرير ��لأزمات �لكربى للحياة، بخا�صة �إذ� كان هذ� 
�لو�قع يقف �أمام تكوين جمتمع ي�صعى �إلى بناء �أ�رضة �صاحلة �جتماعيا، من هذ� �ملنظور ي�صتلهم 
املبدعون اأعمالهم الفنية يف �صياق اأ�صبه بال�رشع يف حمالة تغليب مو�صوع على اآخر، وفق ما متليه 
اأقانيم العالقات الإن�صانية املتفرعة؛ لأن املبدع يف هذه احلال يكون اأقرب النا�ض اإلى التقاط مظاهر 
�لكون ��حلياة باإدر�كه �لعقلي �ح�صه �ملرهف، �م�صاعره �لفيا�صة، �طاقته �لتعبريية �لقادرة على 
التقاط ما يجهله املتلقي، اأو ما يعتقد اأنه لي�ض �رشوريا، ومن هنا يكون املبدع �صمري الأمة احلي 
بطرح املو�صوعات الجتماعية وا�صتنباط ما فيها من قيم، ولعل املتتبع للق�صة القطرية يدرك 
هذ� �مل�صعى يف مبدعيها �لذين �أ�لو� �هتماما بالغا للحياة �لجتماعية، بخا�صة �حلياة �لعائلية �ما 
ينتابها من ��صطر�بات نف�صية ��جتماعية، م�صدرها �خلالفات يف �لعالقات �لز�جية على �جه 

�لتحديد، �قد كان لهذ� �ملو�صوع �لن�صيب �لأ�فر من �ملعاجلة.
�لدعم  م�صادر  �أهم  من  تعد  منها،  ��لعاطفية  �لجتماعية،  �لعالقات  ملو�صوعات  ��ملتتبع 
الجتماعي، غري اأن بع�ض ال�صغوط املت�صعبة قد تتدخل لإف�صاد هذه العالقة، وغالبا ما تكون املراأة 
�مل�صبوهة.  �لأحد�ث �خلارجية ��لعالقات  �ل�صلبي من  للتاأثري  �ل�صغوطات، �فري�صة  �صحية هذه 
�أثر هذ�  �لعل معظم �لق�ص�س �لقطرية ـ �صاأنها يف ذلك �صاأن �لق�صة �لعربية ��لعاملية ـ تقتفي 
املنحى، بالنظر اإلى اأهمية هذا املو�صوع، خا�صة اإذا تعلق الأمر باجلانب العاطفي الذي ي�صتوجب 
العالقات تطفو على  اأن معظم هذه  الق�ص�ض  بينت كثري من  لبناء حياة زوجية. وقد  الرتباط 
�ل�صطح نظري �نعد�م �أحد هذه �ملقومات: �ملو�فقة، �أ� �ملطابقة، �أ� �لقيادة. �قد تبد�أ �لعالقة بال�صد�قة 
والتعاون ثم تتطور اإلى احلب الذي يوؤدي اإلى  ال�صعور بالنتماء، اأو ب�رشورة الرتباط لتكوين 

�أ�رضة ، �هذ� ما نلم�صه يف كثري من �لق�ص�صة �لتي ت�صفحناها.
��إذ� كان �ختايرنا لهذه �لق�صة من د�ن �لأخرى، فهذ� ل يعني �أن هذه �لق�صة �أف�صل من هذه 
�أ�تلك، ��إمنا �جود بع�س �لعو�مل �مل�صرتكة ـ بني هذه �لق�صة �ق�صة �أخرى �أجنبية ـ هو ما دعانا 
�لدر��صة �ل  هذه  لي�س مطر�حا يف  ��لتاأثري  �لتاأثر  �أن عامل  ذلك  �إلى  �أ�صف  �لختيار،  هذ�  �إلى 
يعنينا يف �صيء، بقد ما يعنينا �إظهار ما يف �لق�صة �لقطرية من تو�رد �خلو�طر من مو�صوعات، 
�مل�صاعر  �حتركها  �لتثاقف،  �صو�بط  حتكمها  �لنا�س،  بني  �مل�صرتكة  �لأفكار  من  ن�صقا  بو�صفها 
     http://www.maghress.com :مركز �لقطان للبحث ��لتطوير �لرتبوي ، 2005  ، �ينظر �أي�صا �لر�بط
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�لإن�صانية �مل�صاعة، �تتد��لها �لقدرة �لد�ئمة على تعزيز �جودها، كونها ن�صقا ثقافيا م�صاعا بني 
�لثقافات ��مل�صاعر، �هذ� قمني بنا �إبعاد �صفة ) �لتاأثر ��لتاأثري( بني هذه �لق�صة �أ� تلك. �تاأ�صي�صًا 
على ذلك، نر�م يف هذه �لدر��صة قر�ءة ما بد� لنا من تقارب يف طرح هذ� �ملو�صوع بني �لق�صة 
امل�صدر، والق�صة الهدف. وهناك ق�ص�ض كثرية ت�صحق الدرا�صة يف هذا ال�صياق، ولكن احلاجة اإلى 
امل�صوغات مرهونة بنزر ما يربر ذلك، ناهيك عن وفرة الق�ص�ض القطرية التي حتتاج اإلى فريق من 

�لباحثني لتبيان ما نحن ب�صدد �لبحث فيه. 
احلياة  بارتباط  املقرونة  العاطفية  العالقات  اأن  يو�صح  ما  القطرية  الق�ص�ض  يف  وجدنا  لقد 
�لز�جية م�صبوهة، يرى فيها كل طرف ما يريبه من �لآخر، �هو ما يجعل �لعالقة جتنح �إلى �لتنازع 
، وينطبق هذا الت�صور ـ مثال ـ على ق�صة » م�صاهد احلياة« لعائ�صة يو�صف الن�صف التي تعرب فيها 
عن تناق�س �حلياة يف �صخ�صية »بور��صد« �ملت�صلط، �لذي تز�ج من طفلة يف عمر �بنته، �باملقابل 
يرف�س تز�يج �أخته �جلميلة ب�صبب �ملبالغ �ملرت�كمة على من كان يطلب يدها للز��ج، �مع ذلك 
تقابله �أخته بالر�صا ��ل�صرب، �رعاية �أ�رضته، �متر �لأيام �يبد�أ �إمعا�س �لبن من ت�رضفات ��لده 

�أبو ر��صد، مما �أدى �إلى رف�س �لبن فكرة �لز��ج .
تر�صم هذه الق�صة بو�صوح معامل حدود رابطة العالقة العاطفية وفق معيار ما يو�صف باأنه 
�نحر�ف  حالة  �أن  هذ�  �معنى  �لنحر�ف.  هذ�  م�رض�عية  تربير  حما�لة  من  �لرغم  على  منحرف، 
»بورا�صد« تعك�ض �رشاعا بني قطبني لهما اأهمية يف احلياة الجتماعية، الأول يتعلق بزواجه من 
باقي  �لق�صوة على  �لذ�ت �با�صتعمال  �بنته، ��لثاين يف توظيف �ل�صتئثار بحب  طفلة يف �صن 
»�إيريك  لـ  �ل�صورة مثيال لها يف »ق�صة حب«  �بنه، ��أخته. �قد جند لهذه  �لعائلة، بخا�صة  �أفر�د 
يوؤمنان بحقهما يف الرتباط الوثيق  �صيغال Erich Segal” التي تروي ق�صة حب بني �صابني 
يجد  �أن  �لظر�ف  �ت�صاء  �لختيار،  �حرية  بالإن�صانية  ��مل�صبوغة  �لطبيعية،  �لعاطفية  بالعالقة 
�ل�صاب �صعوبة يف �إقناع �أبيه �لغني بالعد�ل عن رف�صه تز�يجه من فتاة فقرية، في�صتد �خلالف 
بحياة  اأودى  الذي  الق�صاء  الأمر يف حق  ليح�صم  القدر  يتدخل  اأن  اإلى  التنازع  وي�صتمر  بينهما، 
�حلب،  على  �لإبادة  �تغلب  �لز�ئفة،  �لتقاليد  لقيود  �نت�صار�  �حلب،  مبوت  �لعالقة  �تنف�سُّ  �لفتاة، 

ة، ��مليل عن �ل�صو�ب. �تكري�س �لإحجام بالنحر�ف عن �جلادَّ
�قد يكون عمل جي �إم كويتزي يف ر��ية �لعار ما ي�صبه هذه �ل�صورة؛ �إذ حتكي ق�صة �أ�صتاذ 
جامعي حوكم نتيجة �رتباطه بعالقات غري �رضعية مع طالباته �للو�تي ي�صغرن �بنته �صنا، فيجلل 

بالعار.
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�حيث �إن �نحر�ًفا من هذ� �لقبيل يربر �رضعية �صلطة �صاحبه، فاإن �لنتيجة تنعك�س �صلبا على 
�لآخر،  �إذعان  �إلى  �لد�عية  �ل�صلطة  �إلى  ي�صتند  �لنحر�ف  هذ�  �أن  �إلى  بالنظر  �ملتبعة،  �حلياة  منط 
��متهانه، �من ثم يكون لتعزيز �ل�صلطة �ملتفردة بني �ملنحرف �خ�صومه عو�قب �خيمة على �حلياة 
�لجتماعية بوجه عام، ��حلياة �لأ�رضية على �جه �خل�صو�س. �هذ� عني ما حدث لـ«بور��صد« يف 
ـ ل�صخ�صية »  �لت�صابه   �صلوكياته �ملنحرفة، �هو نف�صه �لذي �قع ـ على �صبيل �ملثال من قبيل 
همربت » يف ر��ية » لوليتا« للكتب �لر��صي فالدمري نابوكوف، حيث ترتبط �ل�صخ�صية �لرئي�صة 
عاما)12(  ع�رض  �ثني  �صن  يف  نا�رضة،  يانعة،  طفلة  �هي  هيز«  »د�لوري�س  مع   جن�صية  بعالقة 
�يحرمها من طفولتها، على �لرغم من �أن »همربت« كان متز�جا باأم هذه �لطفلة. �قد يكون �ل�صبه 
ماثال يف �أن حرية �ملر�أة كانت مقيدة ب�صلطة �ل�صهوة، ��أنها ـ غالبا ما تكون ـ كب�س فد�ء نز��ت 
�إلى حالة �لرتياب �تف�صي  طائ�صة، ��أن مثل هذ� �لت�رضف ـ مبا فيه من تناق�س ـ يقود �ملجتمع 
�ل�صطهاد، �من ثم ل يكون �ملجتمع �صاحلا �إل �إذ� ��صرتدت �ملر�أةـ  �ملعر�صة للظلم ��لقمع �جلن�صي 

ـ مكاتنتها، �رمزيتها، يف �لو�قع �ملاأمون، �ملعافى.
�صخ�صية  جند  نابوكوف«  فالدمري   « لـ  »لوليتا«   � لعائ�صة،  حياة  »م�صاهد  بق�صتي  ��صبيه   
»�صادريك«  يف ر��ية » �أيفانهو� للر��ئي �ل�صكتلندي ��لرت �صكوت Walter Scott  �لذي حرم 
�بنه » �يلفرد �إيفانهو�« من ز��جه من »�لليدي ر�فينا« �لتي كانت حتت رعاية �لو�لد »�صادريك«، 
�أجو�ء در�ماتيكية تنتهي  �لفتاة، �تد�ر �لق�صة يف  �بنه » �يلفرد« حتى ل يتز�ج  �يف�صل طرد 

ب�رض�ع مرير حتى يتز�ج هذه �لفتاة بعد �فاة ز�جها �لذي ف�صله لها »�صادريك«.
�غري بعيد عن هذ� �لت�صور يف معاجلة �لق�صايا �لجتماعيى ذ�ت �لطابع �لعاطفي جند ق�صة« 
�ق�صة«  �أكثم،  �أم   « لـ  �لوهم«  ميوت  »عندما  �ق�صة  �صعد،  �آل  نورة   « لـ  �ل�صنم«  �صقط  �هكذ� 
�أمينة �لأن�صاري«  ، �ق�صة »�ملجنونة« لـ » ب�رضى نا�رض« �لتي تر�ي  خو�طر فتاة �صغرية« لـ« 
ق�صة حب فا�صل يوؤدي بها �إلى �لنهيار �لع�صبي فكانت �لفجيعة باغتيال هذ� �حلب. �غريها من 
�لق�ص�س �لتي ت�صكل �ملحور �لذ�تي �لذي عرب عن موقف �صمويل ي�صدق على قطاع كبري من 
�لذ��ت، بل ميثل حركة �لتفاعل يف �ملجتمع ب�صورة �صادقة يف معظم �لق�صايا �لتي ت�صورها هذه 

�لق�ص�س13.
��إذ� حا�لنا �لتد�ين من �ل�رضد �لق�ص�صي لل�صفة �لأخرى من �ملعمورة �لأر�صية، �بالتحديد يف 

13 - ينظر، حممد كافود، واآخرين، الق�صة الق�صرية يف قطر، درا�صات فنية اجتماعية، مركز الوثائق 
��لدر��صات �لإن�صانية، جامعة قطر، 1985، 165.
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 Mary Yukari  لأدب �لياباين فقد قر�أت تعليقا، �بع�س �مللخ�صات  عن »ماري يوكاري �ترز�
Waters” �لفائزة بجائزة كريياما �لآ�صيوية عن جمموعتها �لق�ص�صة  »قو�نني �مل�صاء« �لتي ل 
�مل�صرتك،  �لهمِّ  �إلى  �لعامل، نظر�  �أنحاء  �ملبدعات يف بقية  �ملر�أة عن نظرة  �إلى  تختلف يف نظرتها 
��لتكا�صل،  ��لتثاقل،  �ل�صتغالل،  تنبذ  �لتي  كانت،  حيثما  �ملر�أة  �أ�صو�ت  بني  نف�صها  ��لعاطفة 
لتغيري  �أدنى جهد  د�ن  من  �ملوقف،  هذ�  نف�صها يف  �لتي ��صعت  �ملر�أة  من  ��لفتور  ��لتقاع�س، 

�لو�صع. 
�أي ق�صة ماثلة يف هذ�  �لأ�صل ��لفرع يف  �لت�صابه بني  �لنا�صيء من  �لتقارب  �إن حجّية هذ� 
�لبحث ل تقوم على �لتاأثري �ملبا�رض، �لكنها تقوم على حد�س �لفرت��صات �جلمالية، من منظور 
�أن �لإبد�ع هو جتٍل مللكة �مل�صاعر، ��إبر�زها للظهور بد�فع جذب �أذ��ق �لنا�س، �تن�صيط �عيهم. 
�هكذ� فاإن فكرة �لإبد�ع �مل�صرتك بني �لأحا�صي�س �لعامة للب�رضية ل تت�صادم بال�رض�رة مع فكرة 
تو�رد �خلو�طر، ��أن �أثر فنان ما على �آخر قد ل يدخل �إل يف �صبكة �عتماد م�صاعية �ملو�صوعات، 
والأفكار، والأحا�صي�ض، والطموحات الكونية، وفق قانون اعتماد التاأثري العفوي املتبادل، بحكم 
تبادل املنافع والتوا�صل املت�رشب بني الثقافات، ومن هذا املنطلق يكون الإبداع ثمرة توافق عبقرية 
�ل�صعوب، �لتي تبعثها عبقرية �ملبدعني لإيقاظ �لوعي، ��إذ�قة جمالية ما يح�صه �ملتلقي �يدركه 
يف �لن�س. �ت�صور هذه �لق�ص�س ظاهرة �لقمع �لتع�صفي لالنحر�ف يف �ملجتمع �لقطري �لذي 
�ملر�أة  لت�صنيف  �رضعت  �لتي  ��لأعر�ف  �لتقاليد  منطية  ب�صبب  باخلطيئة  مقرتنة  �ملر�أة  فيه  كانت 
�صمن ما ميكن اأن نطلق عليه بدونية جن�ض الأنوثة واأف�صلية جن�ض الذكورة، وقد اأدى هذا اإلى 
اللذين يعي�صهما املجتمع، وهذا يقودنا للقول  الثقايف  الن�صق الجتماعي والوعي  ا�صطراب يف 
�ملر�أة،  بد�نية  �لقائلة  �لقناعة  �ر�صوخ  �لثقايف  �لغرت�ب  بني  �ثيقة  بتاأكيد �جود عالقة طردية 
�خ�صوعها للرجل، �هي عالقه طرديه؛ �أي كلما ز�د �ل�صطر�ب �لثقايف تر�صخت تلك �لقناعة، 
مرتبط  �لرجل، �كالهما  بتحرر  مرتبط  �ملر�أة  �أن حترر  نعتقد  لذلك  �لرجل.  �أ�  �ملر�أة  لدى  �صو�ء 
تطوره  �مقومات  جو�نبه  بجميع  �لفعلي  �تقدمه  ��ل�صطهاد  �ل�صتغالل  من  �ملجتمع  بتحرر 
ال�صيا�صية والقت�صادية والثقافية، وحتقيق العدالة الجتماعية14. �من هذ� �ملنظور ركزت معظم 
�لق�ص�س �لقطرية، خا�صة يف �صوتها �لن�صوي، على �ل�رض�ع بني �ملر�أة ��لتقاليد، ��صيطرة �لرجل 
على �ملر�أة على �لنحو �لذي �أظهرته ق�صة« �هكذ� �صقط �لوهم« لـ » نورة �آل �صعد« �لتي �صورت 

14 - ينظر، �آدم عربي: �ملور�ث �لثقايف  د�نية �ملر�ة، جملة مركز �لدر��صات ��لأبحاث �لعلمانية يف �لعامل 
/http://enacture.rssing.com :لعربي، �لر�بط�
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فقد �ملر�أة كل مقومات �صخ�صيتها، ��ملوقف �ملتناق�س يف ت�رضفات �لرجل حيال �لقيم �لتي يريد 
�لأكرب،  �لأخ  �صخ�صية  جند  �هنا  �ل�صخ�صية،  �ت�رضفاته  �صلوكه  �بني  �ملر�أة  على  يفر�صها  �أن 
�ل�صخ�صية �لرئي�صة يف �لق�صة، ميثل د�ر �لرجل �مل�صتبد �لذي يق�صو على �صقيقاته �يحرمهن من 
كل حقوقهن، �عليهن فقط تلقي �لأ��مر، كما جاء على ل�صان �إحدى �أخو�ته:« �أخي �لكبري ..�صنما 
�أ��مره، ��جتناب  �إلى تقدي�صه ��إلى عبادته، ��إطاعة  �إن�صانيتنا، �جرنا  كبري�..قيد عقولنا، ��أهدر 
نو�هيه، كاأنه جبار ي�صن قو�نني حياتنا، يظلل �صماء بيتنا... له �حلكم من قبل �من بعد، �له �لكلمة 
الأولى والأخرية، فهو الذي يقرر وينفي...ويزوج.. ويطلق...ويعلم ول يعلم... هو الذي ير�صي 

�يغ�صب...�يرحم �يق�صو...د�ن منازع حلكمه �ل ر�د لق�صائه15.
��ملتتبع ملثل هذه �لق�ص�س يدرك �أن �لإبد�ع �ل�رضدي يف هذ� �ل�صياق ي�صور ف�صل �لثقافة يف 
�لوفاء بد�رها �لتوعوي، هذه �لثقافة �لتي ل توؤدي ـ يف نظر �ملر�أة ـ �إل �إلى تر�صيخ هيمنة �لذكورة 
�متيزها، �تكر�س �صورة �ملر�أة على �لو�صع �لقائم ، ��إعاقة �إمكانية �إ�رض�كها يف موؤ�ص�صات �ملجتمع 
�لنظريات  ملفاهيم  �ملنا�رضة  �ملعرفية  ��لنظريات   ، �لعاملية  �لن�صوية  �حلركات  كانت  ��إذ�  �ملدين. 
�لن�صائية جتاه �لتفكيكية، ���زع �ل�صطرة على �حلريات، قد بد�أ  يطفو على �ل�صطح يف �لثقافة 
قد  �لقطرية  �لق�صة  فاإن  �لنظرية،  �لناحية  من  ���صح  ب�صكل  �لع�رضين  �لقرن  نهاية  مع  �لعربية 
مار�صت هذ� �لت�صور ب�صكل مو�ٍز ـ �صو�ء عن �عي �أ� عن غري �عي ـ ملفاهيم �لأدب �لن�صوي ، 
�أ�صئلة عالقة جتابه بها �لذكورة، �هو ما  �أ�صهمت، هي �لأخرى، يف طرح  �كاأن �لق�صة �لقطرية 
كان يطرحه �مل�رض�ع �لن�صائي �ملابعد حد�ثي . �من ثم مل تكن فكرة �لدعوة �إلى �لتغيري يف هذه 
الق�ص�ض جمرد �رشخات عاطفية تبحث عن امل�صاندة ، واإمنا كانت اإ�صارات تعبري بالعمق اجلمايل 
نادى  �لتي  �لر�ؤية  �هي  �لرجل،  مع  �ملر�أة  فيه  تت�صا�ى  �أن  ينبغي  ما  �إمكانية  عن  �لفنية  للر�ؤية 
الأدبية  للحركة  النظرية  املفاهني  القطرية وفق معطيات  الق�صة  ال�صاردة يف  املراأة  بها �صورت 
�لن�صائية يف �لغرب، �متثال مل�صعى �لناقدة �لن�صوية �إلني �صو�لرت Elaine Showalter �إلى �لربط 
بني مفهوم �خل�صو�صية يف �لكتابة �لن�صوية، ��ختالف �حلياة �لتي حتياها �ملر�أة ��لو�جبات �ملنوطة 
بها، حيث ينتج عن ذلك م�صمون خمتلف يف �أعمالها �لأدبية، ��أن هناك من �ملالمح �مل�صرتكة بني 

هذه �ملوؤلفات ما يكفي لر�صم تقاليد �أدبية ن�صائية �حمددة.16

15 - ينظر، حممد كافود، ��آخرين، �لق�صة �لق�صرية يف قطر، در��صات فنية �جتماعية، �س 161،162.
16 - �صارة جاميل: �لن�صوية �ما بعد �لن�صوية، ترجمة �حمد �ل�صامي، �ملجل�س �لأعلى للثقافة، �لقاهرة، 

2002، �س 198
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�بقليل من �لتاأمل جند مو�صوعات �لق�صة �لقطرة، ذ�ت �ل�صوت �لن�صوي على �جه �لتحديد 
ل تختلف كثري� عما نظرت له �لكتابة �لن�صائية من م�صاركة بعد �ل�صمري �جلمعي للحلم، ��إخفاق 
�ملر�أة يف تو�صيل ر�صالتها، ��لياأ�س �ملفر��س عليها، ��ل�صت�صالم �ملن�صب على �عيها، ��لرغبة 
يف �لنعتاق من �لتبعية، �قيود �لت�صلط، ��لتخل�س من ظلم �لآخر، �غريها من �ملو�صوعات �لتي 
�لن�صائي يف  �لأدب  �لنقدية من حركات  �لر�ؤية  مع  �لق�صة  �لتخييلية يف  �ل�صورة  فيها  تو�زت 
�لعامل؛ مما يعني �أن �مللمح �مل�صرتك يف هذين �لنمطني من �لكتابة تعزز �لكتابة �لأنثوية، �يف هذ� 
ما ي�صري �أي�صا �إلى تقارب �لق�صة �لقطرية من رحاب �لر�ؤية �لإبد�عية �لعاملية، بعد �أن جتا�زت 
مرحلة  �إلى  ��نتقلت  �لدهر،  من  ردحا  �لقطرية  �لثقافة  �لذي خيم على  ��لتقليد  �ملحاكاة،  مرحلة 
�لك�صف عن �لذ�ت يف �صورتها �لطبيعية ذ�ت �ملغزى �لأنثوي، �ل خالف بني مطلب هذ� �لتحول 
 : لـ  يتحقق”  حلم مل   “ ق�صة  �لإبد�عية، كما يف  �لعملية  �لغربية يف  �ملر�أة  نظريتها يف  �مطلب 
“�صارة علي مريز�” �لتي ت�صور فتاة مل ي�صعفها �حلظ يف ح�صولها على �رضيك حياتها، �بعد 
طول انتظار توافق على الزواج من رجل متزوج، رغبة يف حتقيق ال�صعادة املنفلتة منها، لكن هذا 
احللم مل يتحقق لها بعد اأن تبني لها اأن هذا الزوج يظهر وفاءه لأم اأولده، واأنه دائما يرف�ض طلبها 
يف احلمل منه لتحقيق اأمنيتها يف الإجناب، كما يف قولها: اإين اأود الإجناب لأين اأ�صعر بالوحدة، 
�أنت ل ت�صتطيع �أن ت�صعر مبا �أعانيه يف غيابك عني؛ لأنك تكون يف ذلك �لوقت ب�صحبة ز�جتك 
��أبنائك �لذين ميلئون عليك حياتك... تكاد �لوحدة تتلف �أع�صابي، �أ�صعر باأين �إن�صانة بال قيمة �ل 

كر�مة، حتى ز�جي يرف�س �لعرت�ف بي علنا �أمام �لنا�س، �يرف�س �لإجناب مني”17.
ل �أحد ينكر �أن تكون هذه �لق�صة من �صميم ما متليه �حلياة �ليومية يف �لو�قع �لذي تعي�صه 
معظ ن�صاء �لعامل، فهي ظاهرة متف�صية، تر�ي �صياع �ملر�أة يف كل مكان، على نحو ما �أظهرته 
�لقا�صة �لإير�نية طاهرة علوي يف ق�صتها »فقد�ن �صخ�س متو�صط« �لتي تر�ي بد�رها حكاية 
�صياع �مر�أة » متو�صطة يف �أحالمها �ملتو�صطة« �لعل يف ذكر �لو�صطية يف �لق�صة ما ي�صري �إلى 
كر�هية �ملر�أة للحلول �لو�صطى، حيث ترف�س �أن تكون ��صطا بني �أمرين، �ل تر�صى �أن تعي�س 
�لوهم �ملبثوث يف ت�صاعيف حياتها �ليومية، �هذه �لق�صة ل تختلف كثري� عن نظريتها �لإير�نية 
» يجب �أن نكون كال�صخر« للكاتبة ناهيد طباطبابي �لتي تتنا�ل ��قع �ملر�أة �ملعقد بكل تفا�صيل 

17- ينظر، قا�صي عبد �لر�صيد �لند�ي: �لجتاهات �جلديدة يف �حلركة �لأدبية يف د�لة قطر، �س 79، �ينظر 
�أي�صا ، �أ�صو�ت قطرية يف �لق�صة �لق�صرية، �س 63،64.
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معنى �للتبا�س، ��لغمو�س، ��لتاأزم، ��لت�صعيب، �ياأتي �رضد �لق�صة على ل�صان �صمري �ملتكلم 
باملتناق�صات، ��ملعاي�صة  �مر�أة تغو�س يف عامل �لعالقات �لوظيفية �ملمتلئ  �إلى ��قع  �إ�صارة  يف 
امل�صوبة باملخطار املحاكة حولها من ا�صتغالل، وت�صييق، يف حياتها مع املوظفني وامل�صئولني من 

حولها.
للمر�أة،  �لفاعل  �لد�ر  غياب  على  �لرتكيز  يحظى  كثري،  �غريها  �لن�صو�س،  هذه  كل  �يف 
طو�عية �أ� ق�رض�، مبكانة يف �صوت �ل�صاردة، �هو غياب ي�صع مكانة �ملر�أة، �أنَّى كانت، يف موقع 
�صعف. ��إذ� كانت �لكتابة �لن�صوية، بو�صفها �صمري�  فائر� يف �لغرب، �متقدة كما ت�صتد �لنار 
بة لأََثر �لرجل؛ لأنها غز�لة طريدة، يف نظره، يجب مالحقتها، �هو  يف ��صتعالها، فاإنها �صتظل متعقَّ
ما ترف�صه �ملر�أة على �جه �لإطالق، �من د�ن ��صتثناء، ��إذ� كانت معالة مو�صوع �ملر�أة من �ملر�أة 
ب�صكل ر�ديكايل يف �ل�رضد �لغربي، بح�صب ما متليه �أفكار ما بعد �حلد�ثة، فاإن �ل�رضد يف �لق�صة 
عليها طابع  ويغلب  املاألوفة،  الن�صق  ثقافة  منظور  الجتماعية وفق  املعاجلة  ينطلق من  القطرية 
�حلركات �لفردية �حلانقة، �أ� �ملتربمة، �أ� �ملت�صائمة �مل�صت�صلمة، ��ليائ�صة د�ن �أن حتول ن�صاطها �إلى 
د�ر �إيجابي، فاعل، يف �حلياة �لجتماعية، �مع ذلك فاإن �صوت �ملر�أة �ل�صاردة يف �لق�صة �لقطرية 
�أخذ يف �لعتبار ما كان يد�ر يف ثقافة �لآخر من �هتمام بالغ للمر�أة بو�صفها »�آخر« ح�صب تعبري 

 . Simone de Beauvoir صيمون دي بوفو�ر�
��صمن هذ� �ل�صياق ميكن �لنظر �إلى �لت�صبيه �حلا�صل بني �ل�رضد �لقطري، ��ل�رضد �لغربي يف 
�إكر�ها.  �أ� �لر��ية كونها نابعة من فر�غ �لأن�صاق �لثقافية �لتي مركزت فيه �ملر�أة  كتابة �لق�صة 
�يف ذلك تو�ٍز بني �ملوقفني ل�صورة �ملر�أة يف كال �لن�صني، على �لرغم من ثقل د�ر �ملر�أة �لغربية 
يف تعزيز مكانتها �لجتماعية ��لثقافية ��ل�صيا�صية، �مع ذلك �يف كلتا �حلالني تبقى �ل�صورة 
منطية يف ��صع �ملفعول به يف �لن�صني، �لن�س �مل�صدر ��لن�س �لفرع، ��أنها ماز�لت �أدمي �صلطة 
�أ�  �ملركز يف �صورة �لرجل بنظامه �لأبوي، ��صيظل �لو�صع على هذه �حلال يف �صنن �لطبيعة، 
غياب ��صرت�تيجية �لتمثيل كما يف قول كاثرين �صتمب�صون  Stimpson  Catharine: “ لقد 
�صمل تاريخ �لتفكري �لن�صوي حول هذ� �ملو�صوع جمابهة �لتمثيل �مل�صيطر للن�صاء متثيال فا�صد�، 
وا�صتعادة التمثيل الذاتي املا�صي للن�صاء، وخلق اأ�صكال متثيل �صحيحة للن�صاء، والإقرار باحلاجة 

�إلى متثيل �لفر�قات بني �لن�صاء ... كعالمة لغوية لالختالف”18 لي�س �إل. 

18- ليندا هت�صيون: �صيا�صة ما بعد احلداثة، ترجمة: حيدر حاج اإ�صماعيل، مركز درا�صة الوحدة العربيةط1، 
2009، �س 277.
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�أنهما  �لتغيري، من منظور  �إلى  �ل�صوتني يف دعوتهما  �مل�صرتكة بني  �لعو�مل  �لعل هذه من 
يلتقيان يف ذلك مع دعوة ما بعد �حلد�ثة، مع �ختالف يف نوعية �لطرح، على �لرغم من �أن كليهما 
ي�صعيان �إلى �إبعاد �صورة »فن �جل�صد« من خميلة �صلطة �لثقافة �لذكورية، �متثيل �صورة �ملر�أة، 
�ملظلومة عاطفيا ��جتماعيا، يف هذ� �ل�صاأء كثرية جد�، ل ح�رض لها يف �لن�صني، ن�صتح�رض منها 
مع  �لتلقائي  ��لت�صابه  �ل�صلة  تقارب  على  للتدليل  �صابقا  ذكرناها  �لتي  بالق�ص�س  �صلة  له  ما 
كربياء   ”� Erich Segal �إريك �صيغال  �ل�رضد �لغربي كما يف »ق�صة حب« للر��ئي �لأمريكي 
 Emily Jane  حلب �ملدمر« لـ » �إميلي بر�نتي� « � ، Jane Austen ”حتامل” لـ “جني �أ��صنت�
Brontë � “�أنا كرنينا”   لـ “ تول�صتوي  Leo Tolstoy،  �” �لإخوة كر�ماز�ف” � “ �لز�ج 
�لأبدي، �” �ملقامر”  “ لـ “ د��صتوف�صكي” Dostoïevski  ، �” لوليتا “ لـ “ فالدمري نابوطوف 
Vladimir Nabokov، �”�إيفانهو�” لـ “ ��لرت �صكوت Walter Scott . �لعل يف هذ� �لت�صابه 
ما ي�صوغ  اجتهادنا يف عر�ض جتاور الأفكار واملو�صوعات بني الن�صني، ومتاثل الطرائق املتبعة 
لكيفية �لتعامل مع ��صع �ملر�أة، �أيا كانت هويتها، نظر� �إلى �أن �مل�صلحة م�صرتكة يف هذ� �لتمثيل 
�لذي �صور �لختالف �حلاد بني جن�س �لأنوثة �جن�س �لذكورة، ناهيك عن �لظلم �مل�صلط على �ملر�أة 
بو�صفه، يف نظر �ملبدعات، غبًنا يعاد �إنتاجه با�صتمر�ر. ��إذ� كانت �حلركات �لن�صوية يف �لغرب 
قد ��صتطاعت تغيري هذه �ل�صورة، ن�صبيا، فاإن �جتهاد�ت �ل�رضد �لق�ص�صي يف قطر ماز�ل ي�صارع 
مو�صوع �صلطة �لذكورة، �ينا�رض فكر �ملر�أة لغوبا. ��إذ� كان �لأ�ل قد ��صل �إل متثيل جتربة فكر 
ما بعد �حلد�ثة، فاإن �لثاين مل ي�صتثمر، بعد، �لفكر �حلد�ثوي �لذي ماز�ل يتخبط يف �صقاء نف�صي، 
حما�لة منه �إمكانية �لتخل�س من متو�صع �ملر�أة يف فكرة �إر��ء ��قع ذكوري مت�صلب، كما تر�ه 

�ملر�أة �ملبدعة على �جه �لتحديد.
��ملت�صفح باإمعان يف هذه �لأعمال �لفنية من حيث �لتقارب يف طرح �ملو�صوعات ي�صل �إلى 
نتيجة مفادها �أن هذه �لأعمال �لتزمت باإظهار �لأمل �لإن�صاين �لذي ت�صللت �إليه �أمر��س �جتماعية 
عربت  �قد  �لآخرين،  عن  يغرتب  �أن  قبل  نف�صه  عن  غريبا  يعي�س  �أن  �ملرء  من  جعلت  ج�صيمة، 
يف  الإن�صانية  القيم  مع  وتفاعلت  دقيق،  ب�صكل  الواقع  عن  الق�ص�صية  الأعمال  هذه  �صخو�ض 
معركتها مع �لإ�صاءة، ��ل�صتبد�د، ��ل�صطهاد، ��لت�صلط، من خالل فر�س ��قع  مرير؛ لأنا�س ل 
ذنب لهم �صوى �لرغبة يف ك�صب لنْي �لعي�س؛ �مبا �أن هذه �ل�صخو�س ُ�جدت يف مو�قف حمرجة 
ق�رًض�، فاإنه كان من �لطبيعي �أن جتابه �لو�قع مبا كان ميليه من ق�صوة جمحفة؛ �لأمر �لذي ي�صري �إلى 
�أن �رضد �لتعاطف، �أ� �ملعاناة ��حدة بني �لب�رضية، ��أن حما�لة �لبحث عن �خلال�س ل تختلف بني 
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هذ� �لفرد �أ� ذ�ك حيثما كان، بخا�صة مع من ي�صت�صعر �لقيم، �يتعامل مع �لعدل ��لإن�صاف، �ينبذ 
�ل�صتبد�د، ��لتع�صف، ��لظلم، �هي �صور عمت �أجو�ء �ل�صخو�س مبهارة يف تو�يل �رضد �لأحد�ث 

�ملرهونة بو�قع �حلال يف �حلياة �لجتماعية. 
هذه  مثل  تنا�لت  �لتي  �لقطرية  �لق�ص�س  كل  تتبع  يف  كبرية  �صعوبة  �لباحث  يجد  �قد 
�ملو�صوعات، نظر� �إلى ت�صعبها، �لكننا �كتفينا مبا تو�فر لدينا من عو�مل �لت�صابه بني هذه �لق�صة 
�أن �لق�ص�س �لأخرى  �أ� تلك، �بالقدر �مل�صموح به من �لوقت لإجناز هذ� �لبحث، �هذ� ل يعني 
نف�صها؛  �مل�صرتكة  �ل�صمات  تقديرنا  يف  يحمل  منها  �لكثثري  ��إمنا  له،  تطرقنا  عما  بعيددة  كانت 
ماد�مت ر�ؤيتهم قائمة على جتربة ��قعية حية، على �لرغم من �ختالف بع�صها من حيث طريقة 
التناول، ولكنها تتفق يف معاي�صة العمق الباطني للمجتمع. لذلك �صورت الق�صة القطرية الواقع 
على نحو فاعل �ن�صط، بح�صب �لظر�ف ��لإمكانت �لتي �أ�صهمت، �لو بالقدر �لي�رض، يف حما�لة 
�إمكانية �لتغيري �صمن متطلبات حرية �لتماثل ��إر�دة �لختيار، �هو �مل�صعى ذ�ته �لذي طاملا نادت 
د�ن  نف�صه، من  �إل  ميثل  ذ�تا ل  بو�صفه  �لإن�صان  ر�أت يف  �لتي  �لعامل  �لن�صوية يف  �حلركات  به 

هة.  �إخ�صاعه �إلى �لإكر�ه ��لتيار�ت �ل�صمولية �ملوجِّ
�من هذ� �ملنظور جاءت هذه �لق�ص�س لكي تن�صد �لقيم �لإن�صانية �لفا�صلة، ��لإ�رض�ر على 
�أ� كما  �إن�صانيا،  �إطار �حلرية �مل�صموح بها  �أن �لإن�صان له كامل �ل�صالحيات لختيار قيمه د�خل 
قال جون بول �صاتر يف كتابه �لوجودية مذهب �إن�صاين:«�إذ� مل يكن �لإن�صان معّرفا يف �لت�صور 
نف�صه… هو  يريد  كما  ��صيكون  �إل لحقا،  يتجوهر  �ل  �لبد�ية،  �صيء يف  ل  فالأنه  �لوجودي، 

�لإن�صان لي�س �صيئا �آخر غري ما يريد.«
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املكرمون
رواد القصة القطرية

2015

سعادة الدكتور حممد عبدالرحيم كافود
أول من نشر كتاب دراسة أدبية يف القصة القطرية

كتاب: األدب القطري احلديث 1979م
 

األديبة .د / كلثم جبـر
أول من نشرت جمموعة قصصية

جمموعة: أنت وغابة الصمت والرتدد 1987

األستاذ . يوســف النعمـــــة 
أول من كتب ونشر قصص قصرية

كتاب: بنت اخلليج 1962م
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�صعادة �لدكتور حممد عبد�لرحيم كافود
�أ�ل من ن�رض كتاب در��صة �أدبية يف �لق�صة �لقطرية

كتاب: �لأدب �لقطري �حلديث 1979م
 

حممد عبد�لرحيم كافود )دكتور(
�لد يف مدينة �لد�حة عام 1949م. 

بكالوريو�س �آد�ب »لغة عربية« جامعة �لأزهر عام 1974م. 
ماج�صتري يف �لأدب �حلديث »�لأدب �لقطري �حلديث« عام 1978م. 

دكتور�ه يف �لنقد �حلديث »�لنقد �حلديث يف �خلليج �لعربي« عام 1981م جامعة �لأزهر - مبرتبة 
�ل�رضف �لأ�لى.

 
�لتدرج �لوظيفي :

 
• �أ�صتاذ بق�صم �للغة �لعربية - كلية �لإن�صانيات ��لعلوم �لجتماعية. 	
• عميد �صئون �لطالب - جامعة قطر. 	
• عميد كلية �لن�صانيات ��لعلوم �لجتماعية - جامعة قطر. 	
• نائب مدير �جلامعة للبحوث �خدمة �ملجتمع - جامعة قطر. 	
• �زير�ً للرتبية ��لتعليم ��لثقافة. 	
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• �زير�ً للرتبية ��لتعليم �لعايل عام 2001م. 	
• رئي�صًا للمجل�س �لوطني للثقافة ��لفنون ��لرت�ث عام 1998م. 	
• رئي�صًا ملجل�س �إد�رة كلية قطر �لتقنية.	

 
�للجان ��لأن�صطة :

 
• ع�صو �للجنة �لتح�صريية لالإعد�د للمهرجانات �لثقافية ��لفنية بجامعات �خلليج �لعربية. 	
• ع�صو �ملجل�س �لأعلى للرتبية. 	
• ع�صو ر�بطة �لأدب �لإ�صالمي. 	
• ع�صو جمل�س �لأمناء مبوؤ�ص�صة �لبابطني لل�صعر. 	
• ع�صو �للجنة �ل�صت�صارية ملوؤ�ص�صة �لفكر �لعربي. 	
• ع�صو جلنة جائزة �ل�صيخ ز�يد للكتاب. 	
• مثل د�لة قطر يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت لوزر�ء �لثقافة ��لرتبية ��لتعليم - ��لتعليم �لعايل. 	
• كما �صارك يف �لعديد من �لند��ت ��للقاء�ت �لفكرية ��لثقافية على �مل�صتوى �ملحلي ��لعربي 	

��لد�يل.

�صدر له �لدر��صات �لدبية �لتالية :
 

�لأدب �لقطري �حلديث . 1
�لنقد �لأدبي �حلديث يف �خلليج �لعربي . 2
�لق�صة �لق�صرية يف قطر - �لن�صاأة ��لتطور . 3
در��صات يف �ل�صعر �لعربي �ملعا�رض يف �خلليج  . 4
�مل�رضح يف قطر- �لن�صاأة ��لتجربة - عربي فرن�صي . 5
�إ�صكالية �لثقافة �لعربية بني �لأ�صالة ��ملعا�رضة . 6
در��صات يف �ل�صعر ��لنقد. 7
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�لأديبة .د / كلثم جبـر
�أ�ل من ن�رضت جمموعة ق�ص�صية

جمموعة: �أنت �غابة �ل�صمت ��لرتدد 1987
 

• بكالوريو�س �خلدمة �لجتماعية - جامعة قطر- عام 1985م. 	
• ماج�صتري �خلدمة �لجتماعية - جامعة حلو�ن - عام 1992م. 	
• دكتور�ه �خلدمة �لجتماعية - جامعة �لقاهرة - عام 1997م. 	
• رئي�س حترير جملة ��صت�رض�ف �مل�صتقبل يف مركز قطر ل�صت�رض�ف �مل�صتقبل. 	
• ع�صو �ملجل�س �لوطني للثقافة ��لفنون ��لرت�ث عام 1998م. 	
• رئي�س جلنة �لبحوث ��لدر��صات بوز�رة �لثقافة عام 2005م. 	
• ع�صو جمعية �حتاد �لكتاب �لعرب عام 1990م. 	
• ع�صو جمعية �لدباء �لقطريني عام 1999م.	

 
لها �لعديد من �لبحوث منها :

 
�أ��صاع �لقطريات �ملتز�جات من �جانب.. 1
م�رض�ع �إن�صاء ح�صانات باملوؤ�ص�صات ��لوز�ر�ت بد�لة قطر.. 2
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�جلو�ئز :
 

جائزة �لإبد�ع �لعربي من جامعة �لد�ل �لعربية / مهرجان �لر��د �لعرب �ل�ل، بالقاهرة عام . 1
1999م.

جائزة �للجنة �لوطنية حلقوق �لن�صان عام -2008 2009م.. 2
جائزة خادم �حلرمني �ل�رضيفني �مللك عبد�لله لتكرمي �ملر�أة �خلليجية - مهرجان �جلنادرية �ململكة . 3

�لعربية �ل�صعودية - عام 2010 م.
 

�صدر لها :
 

�أنت �غابة �ل�صمت ��لرتدد )ق�ص�س ق�صرية( . 1
�جع �مر�أة عربية )ق�ص�س ق�صرية( . 2
�إيقاعات للزمن �لآتي )ق�ص�س ق�صرية( . 3
�أ�ر�ق ثقافية )در��صة �دبية( . 4
�لتبول �لال�إر�دي بني �لعالج �لأ�رضي ��لعالج �ل�صلوكي )طبي(. 5
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�لأ�صتاذ . يو�صــف �لنعمـــــة 
�أ�ل من كتب �ن�رض ق�ص�س ق�صرية

كتاب: بنت �خلليج 1962م

�أ�ل من ن�رض ق�ص�س يف كتاب

�ملوؤلفـــات:

• بنت �خلليج .. جمموعة ق�ص�صية، �لقاهرة، 1962م.	
• لقاء يف بري�ت .. جمموعة ق�ص�صية، بري�ت، 1970م.	
• مريوم .. ر��ية يف حلقات ن�رضت يف جملة �لعر�بة، 1980م.	

�لوظائف:

• تولى رئا�صة حترير جملة �لعر�بة من عام 1980 لغاية توقفها يف عام 1995م.	
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النـــدوة
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بــرنــامـــج  النـــــــدوة
�ليوم �لأ�ل: �جلمعة 30 �أكتوبر 2015

17.30
�فتتاح �لند�ة حتت رعاية �صعادة
�زير �لثقافة ��لفنون ��لرت�ث 

تكرمي �لر��د يف �لق�صة �لقطرية
بدء �أعمال �لند�ة: ر�ؤية نقدية يف �ل�رضد �لقطري

�لق�صة �لق�صرية منوذجا.
��صرت�حــــــة

19.00
�لور�صة �لتدريبية �لأ�لى

عنو�ن �جلل�صة: فن كتابة �لق�صة
�ملحا�رض: د . حممد م�صطفى �صليم

�ليوم �لثاين: �ل�صبت 31 �أكتوبر 2015

17.30
�لور�صة �لتدريبية �لثانية

عنو�ن �جلل�صة: كيف تكتب �لق�صة �لق�صرية
�ملحا�رض: د. نورة حممد فرج

��صرت�حــــــة
19.45

�لور�صة �لتدريبية �لثالثـة
عنو�ن �جلل�صة: حتليل �لن�س �لق�ص�صي

�ملحا�رض: د. عبد�لقادر فيد�ح
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2015 31 30

مطبوعات  النـــــــدوة
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النـــــــدوة يف صور
�لفتتــاح
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النـــــــدوة يف صور
�لنــــد�ة
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النـــــــدوة يف صور
�لور�س �لتدريبية
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• كلمة �صعادة �لوزير	

• تقـديـــــــم	

• �لأ�ر�ق �لبحثية	

• �لق�صة �لق�صرية يف قطر	

• �لق�صة �لق�صرية �لقطرية يف �لف�صاء �لأقليمي ��لعربي	

• �لق�صة �لق�صرية �لقطرية يف رحاب �لعاملية 	

• �ملكرمون	

• �صعادة �لدكتور حممد عبد�لرحيم كافود	

• �ل�صتاذ يو�صف �لنعمة	

• �لدكتورة كلثم جرب 	

• �لند�ة	

• برنامج �لند�ة	

• مناذج من مطبوعات �لند�ة	

• �لند�ة يف �صور	
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احملتويات


