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املقدمة

أصل هذا اإلصدار ندوة أقامها املركز حتت عنوان “ املسارات الثقافية يف قطر”يف 
51 فرباير 0202م جبامعة قطر، وذلك ضمن إطار املواكبة أحد أطر املركز االسرتاتيجية 
للمركز. يظهر الكتاب عناية املركز ابلشأن احمللي القطري يف موضوع الثقافة عامة واألدب 

والنقد خاصة، استقطاب املثقف القطري إىل احلوار والنقاش العلميني.

تنوعت أحباث هذا اإلصدار يف جمالني، أوهلما: الشأن الثقايف العام، الذي بسط القول 
يف  تناول صورة عامة عن املالمح الثقافية يف قطر، وقراءة يف النقد املسرحي، وشرح دور 
املراكز واجملالت الثقافية يف قطر. أما اجملال الثاين فاختّص ابألعمال األدبية القطرية والتناول 
النقدي األكادميي هلا، من خالل نقد األعمال السردية القطرية من رواية وقصة، وبيان أثر 
الثقافة الدينية يف الشعر القطري، واستعراض جتربة الناقد األكادميي القطري يف قراءة اإلنتاج 
األديب يف قطر، كما عرّج هذا اجلانب على حتليل واقع دراسة األدب والنقد يف برانمج 

املاجسترييف قسم اللغة العربية.

اهتمامه  جانب  إىل  قطر،  يف  املثقفني  عموم  يستهدف  اإلصدار  هذا  أن  الشّك   
جبذب النخبة الثقافية القطرية اليت أسهمت يف الثقافة القطرية، وأساتذة العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية املعنيني ابجملتمع القطري.

أيمل مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية أن يزيد من إنتاج املكتبة القطرية 
يف شأن الثقايف واألدب والنقد، وأن جيد املهتمون الفائدة من هذا الكتاب.
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املالمح الثقافّية العامة للمجتمع الَقَطرّي
د.أمحد عبدامللك)1)

1 (  كاتب وروائي وإعالمي قطري،أستاذ مشارك ملواد اإلعالم بكلية اجملتمع يف قطر.عمل يف جامعة 
قطر سابقا.له خربة طويلة يف اإلعالم، فهو مذيع يف تلفزيون قطر منذ العام 1973، كان رئيس حترير 
(Gulf Times) ،1990 اخلليجية،منها:رئيس حترير جريدة القطرية واجملالت  اجلرائد  لعدد من 

رئيس حترير جريدة (الشرق( – 2000، رئيس حترير جملة (التعاون( العلمية – 1999-1994.صدر 
له 10 كتب يف اإلعالم،وصدر له 29 كتااًب يف األدب والقصة والرواية والنثر الفين.من إصداراته: 
رسائل إىل امرأة حترتق (نثر فين عن دمار بريوت( 1982، أغسطس الرعب (يوميات احتالل الكويت( 
1991، مهاجر إىل عينيك (نثر فين( 1992. الغرفة 405 (جمموعة قصص قصرية( 1997 وأوراق 
نسائية ( جمموعة قصص قصرية( 2002. له العديد من الرواايت منها : أحضان املنايف، والقنبلة، وفازع 
واجلنية...وغريها.ويف  القبور،وميهود  يرفضون  املوتى  ورواية  ، ورواية شو،  اخلليج  اإلصالح يف  شهيد 
جمال اإلعالم له إصدارات عدة منها:قضااي إعالمية ..حبوث ودراسات 1999،فضائيات (مقاالت 
يف  ودراسات   ،2002 حتليلية(  (دراسة  والتلفزيون  اإلذاعة  2000،واجتاهات صفحات   ) إعالمية 
اإلعالم والثقافة والرتبية 2002. فاز بعدة جوائز، آخرها:جائزة كتارا للرواية العربية (فرع الرواية القطرية( 

2019، شارك يف مؤمترات علمية، له أكثر من 50 حبثاً وورقة عمل يف اإلعالم والثقافة والرتبية.
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املالمح الثقافّية العامة للمجتمع الَقَطرّي
د.أمحد عبدامللك

تناولــت دراســاٌت عــدة اجتاهــاِت الثقافــة يف قطــر. ومــن هــذه الدراســات دراســة (األدب 
القطــري احلديــث( للدكتــور حممــد عبدالرحيــم كافــود، والــيت تناولــت مســًحا اترخييًــا وموضوعًيا 
لــأدب القطــري احلديــث وأثــره يف تشــكل احليــاة الثقافيــة، وكذلــك أثــر ظهــور النفــط يف 
حتــوالت أمنــاط التفكــري وأســاليب العيــش، والقفــزات الســلوكية والفكريــة يف اجملتمــع القطــري. 
كمــا ملــَس الباحــث القيــم واالعتقــادات الــيت ســادت قطــر منــذ العــام 1798 مــع دخــول 
إبراهيــم بــن عفيصــان ، ممثــل احلركــة الوهابيــة إىل قطــر، وأتثُّــر قطــر ابلدعــوة الوهابيــة يف عهــد 
الدولــة الســعودية الثانيــة، حيــث »تــوىل الشــيخ حممــد بــن اثين أمــور البــالد، وكان وكيــاًل 

للوهابيــني يف مجــع الضرائــب مــن شــيوخ القبائــل«.)1)

الديــين واالجتماعي.وظهــر ذلــك  مــن حــكام قطــر شــعراء أتثــروا ابلواقــع  ولقــد كان 
يف الكثــري مــن قصائدهم.ولعــل أبرزهــم الشــيخ قاســم بــن حممــد املؤســس احلقيقــي لدولــة 
قطــر. وممــا لوحــظ علــى األدب القطــري مــع بدايــة تشــكل الدولــة عــام 1868 أنــه اعتمــد 
علــى النقــل الشــفاهي وأحاديــث الرواة،حيــث مل حيضــر بَعــد النمــُط العلمــي للقياس؛الــذي 
مناطــق  وترحاهلــم يف  النــاس  لتجــوال  لذلك،ونظــرًا  وطبًقــا  املصــادر.  إىل  الرجــوع  أساســه 
اخلليج،ومكوثهــم يف هــذه املنطقــة حيًنا،وترحاهلــم إىل منطقــة أخــرى؛ كان مــن الصعــب 
نســُب أديــب إىل بلــد معــني؛ لذلــك اختلطــت األمنــاط األدبيــة وتداخلــت األمســاء، بــل 
وُوجــدت بعــض األمســاء تُنســب ألكثــر مــن منطقة.«وهلــذا، فــال غرابــة أن جنــد شــاعرًا أو 
أديبًــا يف هــذه املنطقــة يُنســب إىل أكثــر بلــد مــن بلــدان هــذه املنطقــة، كمــا هــو احلــال ابلنســبة 
للشــاعر خالــد الفــرج، أو الشــاعر عبداجلليــل الطباطبائــي والشــاعر عبدالرمحــن قاســم املعــاودة 

وغريهــم”.)2)

1 (  حممد عبدالرحيم كافود:األدب القطري احلديث.(قطر:دار قطري بن الفجاءة، ط2، 1982(، 
ص53

2 (  املرجع نفسه،ص 57
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ولئــن ســاهم التعليــم يف إثــراء احليــاة األدبيــة والثقافيــة يف قطــر بصــورة كبــرية، فــإن قيــام 
املؤسســات الثقافيــة ارتــكازًا علــى تطــّور التعليــم قــد أثــرى احليــاة الثقافيــة ونــوَّع يف جماالهتــا. 
فقــد قامــت دار الكتــب القطريــة بــدور مهــم، منــذ العــام 1962، يف مجــع وطباعــة العديــد 
مــن الكتــب األدبيــة والتارخييــة النــادرة. وقامــت الدولــة – عــرب الديــوان األمــريي - جبمــع 
معظــم إنتــاج الــرّواد مــن الشــعراء ابختــالف أمناطهــم واجتاهاهتــم . حيصــر الدكتــور حممــد 

عبدالرحيــم كافــود منــاذج مــن هــذه الكتــب 

بــن اثين  قاســم  ديــوان  عبداجلليــل-  الســيد  ديــوان  واخلليــل،  اخلــلِّ  :»روض  كالتــايل 
القطــرايت    - نبطــي(  (فصيــح –  اخلليفــي  (نبطي(-ديــوان  الفيحــاين  (نبطــي(  -ديــوان 

احلــال.«)1) -لســان  املعــاودة(  (عبدالرمحــن  البالبــل  -دوحــة 

عــام  للــوزراء  جملــس  أول  تشــكيل  مــع  اإلعــالم –  وزارة  إنشــاء  بعــد  الدولــة  ودأبــت 
1971- علــى تشــجيع الشــباب مــن ذوي املواهــب بطباعــة إنتاجهــم الــذي تنــوّع بــني 
الشــعر واخلواطــر والقصــص القصــرية واملســرحيات، وكذلــك الكتــب املتخصصــة يف الفــن 

العمــارة. بفــن  املتعلقــة  الكتــب  الفوتغــرايف أو  التصويــر  التشــكيلي أو 

كمــا ســامهت الصحافــة القطريــة يف رفــد التحــول الثقــايف بنقــل احلــراك الثقــايف العــريب 
إىل اجلمهــور القطري،خصوًصــا يف جمــال الشــعر احلديث،والقصة،والرواية،وفنــون اإلذاعــة 
والتلفزيــون واملســرح. وشــكَّل عــام 1969 ُمنعطفــاً مهًمــا يف احليــاة الثقافيــة يف قطــر بظهــور 
جملــة (العروبــة( الــيت كانــت جملــة شــاملة، ولقــد اجتذبــت العديــد مــن األمســاء القطريــة الــيت 
كانــت متــارس كتابــة القصــة واملقالــة. ومــع أن مســاحة األدب والثقافــة عموًمــا كانــت حمــدودة 
يف اجمللــة، إال أهنــا حُتســب البدايــة األوىل لظهــور أمســاء األدابء القطريــني مــن الشــباب. جديــر 
ابلقــول إن صاحــب دار العروبــة املرحــوم عبــدهللا حســني نعمــة كان ُيشــّجع الشــباب ويدفــع 
مبقاالهتــم وإنتاجهــم، بعــد أن يتــم تصليحهــا علــى يــد متخصصــني يف الفــن الصحــايف، بــل 

إن كان يدفــع هلــم مكافــآت، تبــدو يف عــام 1970، جمزيــة!. 

1 (  املرجع السابق، ص71
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حُيســب للصحافة القطرية منذ العام 1969 أهنا ســامهت – ولو يف حدود ُدنيا – يف 
تشــجيع الُكتــاب واملبدعــني بنشــر إبداعاهتــم وتقدميهــم للجمهــور، وقيــام بعضهــم ابإلشــراف 
علــى صفحــات الثقافــة يف وقــت الحــق. ولكــن يــرى العديــد مــن النقــاد أن الصفحــات 
الثقافيــة يف الصحافــة القطريــة تــكاد تكــون متواضعــة يف الســبعينيات والثمانينيــات، نظــرًا لقلــة 
االهتمام ابلثقافة، ولطغيان اإلعالن،حيث إن الضحية األوىل لإلعالن هي صفحة الثقافة 
الــيت يتــم أتجيلهــا ليــوم أو يومــني أو ثالثــة. ولقــد عاصــران هــذه احلقيقــة عــام 2000!؟. 
كمــا أن بعــض القائمــني علــى تلــك الصفحــات آنــذاك مــع األخــوة العــرب الذيــن مل يقــرأوا 
احليــاة الثقافيــة يف قطــر بشــكل جيــد، أو أن خــربة بعضهــم كانــت حمــدودة. انهيــك عــن أن 
ــه أو مــزاج القائــم علــى الصفحة،لذلــك  الصفحــات الثقافيــة كانــت تتشــكل حســب توجُّ
الحظنــا أن بعــض تلــك الصفحــات حيفــل كثــريًا ابلشــعر احلديــث، وال يــرتك مســاحة ولــو 
ضئيلة للنماذج اإلبداعية األخرى مثل املسرح أو الرواية أو القصة القصرية. كما أن بعض 
الصحــف تعتمــد علــى املــادة الــيت أتيت مــن مكاتــب اجلريــدة يف اخلــارج مثل:مصــر ولبنــان، 
حيــث تكــون املــادة جاهــزة ويســهل نشــرها.  وهــذا أدى إىل مــا ميكــن تســميته بـ«التغريــب« 

الثقــايف الــذي وقعــت فيــه صفحــات الثقافــة يف الصحافــة القطريــة.

العاملــني يف حقــل الصحافــة اخلــربة، تطــورت  القطــري مــن  الشــباب  ومــع اكتســاب 
الصفحــات الثقافيــة اليــوم، بــل وصــدرت مالحــق ثقافيــة جــادة مجعــت بــني الثقافــة والفــن 
أبنواعــه، وشــكَّلت زاًدا ملتذوقــي األدب والفــن. كمــا أهنــا ســامهت يف تقــدمي املبــدع القطــري 
إىل القــارئ.  كمــا ســاهم التطــور التكنولوجــي يف حتســني اإلخــراج والطباعــة وفــرز األلــوان، 

مــا أضفــى ملســات فنيــة جاذبــة علــى الصفحــات الثقافيــة يف الصحافــة القطريــة.

وشكلَّت انطالقة إذاعة قطر عام 1968 ُمنعطًفا هاًما يف جمال اإلبداع الكتايب،حيث 
احتضنــت اإلذاعــة املواهــب القطريــة يف جمــال األدب والثقافــة، وشــجَّعتهم علــى املشــاركة 
يف املسلســالت والربامــج اإلذاعيــة. وظهــرت برامــج عديــدة اعتمــدت علــى منتجــني مــن 
داخــل اإلذاعــة وخارجهــا، ومــن أهــم الربامــج املتعلقــة ابلثقافــة آنــذاك برامــج الشــعر الشــعيب 
(النبطــي(، والــذي كان لــه دور مهــم يف احلــراك الثقــايف يف قطــر. كمــا اهتمــت برامــج األركان 
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يف تقــدمي اإلنتــاج األديب للشــباب القطــري، والتعريــف برمــوز األدب والثقافــة مــن الراحلــني.

وكان لظهــور التلفزيــون عــام 1970 دوٌر مهــم يف االهتمــام ابلثقافــة، حيــث اجتذبــت 
برامــج الشــعراء وبرامــج املســابقات، وزايرات املــدن األثريــة، وبرامــج اهلــواايت، العديــد مــن 
املبدعــني.  كمــا قــام بعــض األدابء إبعــداد وتقــدمي الربامــج. كام شــجَّع التلفزيــون اإلنتــاَج 
الدرامــي احمللــي، فظهــرت العديــد مــن املسلســالت القطريــة الــيت عاجلــت القضــااي االجتماعيــة 
بشــكل مؤثــر. كمــا مت تقــدمي برامــج اســتهدفت االرتقــاء ابلــذوق الفــين واحلــس األديب، مثــل 
برامــج: جملــة التلفزيــون، برانمــج الشــعراء، املدائــن، ابنوراما..وغريهــا. كمــا تعــرَّف اجلمهــور 

القطــري علــى جنــوم األدب واملســرح مــن خــالل املقابــالت التلفزيونيــة . 

قفــزة نوعيــة حتققــت علــى املســتوى الثقــايف يف قطــر مــع تطويــر وزارة اإلعــالم جملــة الدوحــة 
الثقافيــة؛ حيــث خرجــت عــن النطــاق احمللــي وأخبــار الــوزارة، لُتصبــح خــري ســفري ثقــايف لدولــة 
قطــر يف اخلــارج. ولقــد اجتذبــت اجمللــة العديــد مــن األمســاء الالمعــة يف مســاء األدب العــريب. 
ورغــم حمدوديــة الُكتــاب القطريــني فيهــا، إال أهنــا كانــت عالمــة فارقــة يف مســرية احليــاة الثقافيــة 
يف قطــر، وميكــن اعتبارهــا انفــذة مــن قطــر علــى العــامل العــريب يف جمــال الثقافــة. ولأســف، 
ولظــروف حمليــة توقفــت اجمللــة عــام 1986، وعــادت إىل الظهــور مــن جديــد عــام 2007، 
ولكــن بصــورة خمتلفــة عمــا كانــت عليــه يف الســابق، خصوًصــا مــع اختــالف منــط القــراءة عــن 
النــاس، ودخــول عــامل االتصــال مراحــل متطــورة؛ مــا يصُعــب مقارنــة هــذه النســخة مــع نســخة 

عــام 1976.

املســرح القطــري: لعــب املســرح القطــري دورًا مهًمــا يف تشــكيل الذائقــة الفنيــة والثقافيــة 
يف قطــر. واجتذبــت بعــض األعمــال املهمــة مجهــورًا كبــريًا مــن النظــارة، كــون املســرح أداة 

ثقافيــة جديــدة يف اجملتمــع القطــري.

يــؤرخ الباحــث د. حممــد عبدالرحيــم كافــود بدايــة ظهــور املســرح ابلتحــول الــذي ســاد 
اجملتمــع القطــري مــع بدايــة اخلمســينيات،حيث الطفــرة التعليميــة والثقافية،وتالقــي املثقفــني 
القطريــني مــع وفــود مــن أبنــاء الــدول العربيــة؛ خصوًصــا املدرســني العــرب. كمــا أن املســرح 
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يف تلــك املرحلــة كان ارجتاليًــا ، كمــا كان احلــال يف اندي (الطليعــة( الــذي أتســس عــام 
1959، حيــث قــدم مســرحيات منهــا ( الفتــاش(، (بــني املاضــي واحلاضــر(. كمــا أتسَّــس 
اندي كبــار املوظفــني – يف شــركة البــرتول (شــل( – عــام 1961 وقــدَّم بعــض األعمــال 
املســرحية، منهــا: (بدايــة وهنايــة(، (عــرب فلســطني( و(نصيحــة أب(. وهنالــك نــواد أخــرى 
مثل:(اجلزيــرة( و(النجــاح( و(الوحــدة( والــيت كانــت رايضيــة يف األســاس، ولكــن قدَّمــت 

أعمــااًل حمــدودة مل تصــل إىل حــد النضــج.

“فكانــت تلــك املقدمــات يف أواخــر اخلمســينيات وأوائــل الســتينيات جمــرد إرهاصــات 
وتطلعــات لوجــود فــن مســرحي يف قطر،حيــث إن هــذه األنديــة هــي احلاضنــة للمواهــب 
الفنيــة. وكانــت العامــل لــربوز هــذه املواهــب واحلافــزة إليــه، ومــن مث بــث الوعــي املســرحي”.)1)

تُقــّدم مســرحيات أكثــر  بــدأت بعــض املــدارس يف قطــر  واعتبــارًا مــن العــام 1959 
نضًجــا وعمًقــا. ولقــد ســامهت (دار املعلمــني( يف دعــم املســرح املدرســي حيــث قدمــت عــام 
1969 مســرحية (صقــر قريــش( و(حــالة الثــوب رفعتــه منــه وفيــه(. وكان للحركــة الكشــفية 
دور أيًضــا يف تقــدمي جمموعــة مــن األعمــال املســرحية والغنائيــة. واهتماًمــا مــن وزارة الرتبيــة 
والتعليــم (املعــارف ســابًقا(.. (وزارة التعليــم والتعليــم العــايل حاليًــا( ابملســرح، فقــد أنشــأت 
إدارة الرتبيــة املســرحية عــام 1975،حيــث قامــت اإلدارة بتطويــر بعــض املناهــج مســرحًيا، 
واكتشــاف املواهــب الفنية.كمــا لعبــت الفــرق الفنيــة األهليــة دورًا مهًمــا يف دعــم احلركــة 
املســرحية؛حيث قامــت (فرقــة األضــواء املوســيقية( عــام 1966 بتقــدمي بعــض األعمــال 
املســرحية منهــا: اللوحــات الثــالث: (الطــرار- العمــارة املربوطــة – كنــدري الفريــج(، وغلــب 
عليهــا الطابــع الكوميــدي وهــي مــن أتليــف حســن حســني،كما قدمــت بعــض االسكتشــات 
املســرحية القصــرية خــالل حفــالت الــزواج،أو حفــالت الرتفيــه الــيت كانــت تقدمهــا لعمــال 
إذاعــة قطــر  املوســيقية يف رفــد  فرقــة األضــواء  النفــط يف دخــان وإمســيعيد،كما ســامهت 
ابألغــاين واملسلســالت االجتماعية.ولقــد انضــم إىل الفرقــة العديــد مــن الفنانــني واملثقفــني 
القطريــني لعــل أبرزهــم املوســيقار عبدالعزيــز انصــر الــذي أســَس الفرقــة، وعبدالرمحــن الغــامن، 

1 (  حممد عبدالرحيم كافود، املسرح يف قطر.. النشأة والتجربة. (دمشق:دار الفكر،2008(، ص31
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وعبدالرمحــن عبدهللا،واملرحــوم إمساعيــل عبدالرمحن،وامللحــن املرحــوم حســن علــي، واملطــرب 
بشــري،  ومــرزوق  عبدامللــك،  وأمحــد  عبدالســتار،  علــي  والفنــان  عبدالكــرمي،  فــرج  املرحــوم 
واملرحــوم الفنــان ســعد غــامن، وحممــد عتيــق، ووليــد الســبع، وفــرج الســبع، واملرحــوم علــي 
عبدالرمحــن وغريهــم. وكان للفرقــة دور مؤثــر يف تطويــر األغنيــة القطرية،خصوًصــا يف املراحــل 
االوىل لنشــأة اإلذاعــة عــام 1968. وبعــد أن قصــَد بعــض مؤسســي الفرقــة للدارســة يف 
مصر،مــع بدايــة الســبعينيات، تشــكََّل فريــٌق فــين هنالــك أثــرى األغنيــة القطريــة، مُمثــاًل يف 
املوســيقار عبدالعزيــز انصر،والكاتــب الغنائــي مــرزوق بشــري،والفنان علــي عبدالســتار،والفنان 
فــرج عبدالكرمي،وحممــد الســاعي وغــريه، حيــث قّدمــوا أمجــل األغــاين الوطنيــة الــيت تغنــت 
الرتاثيــة  األغــاين  تطويــر  احلديثة،وأيًضــا مت  الرومانســية  األغنيــة  إىل جانــب  الوطــن،  حبــب 
الفرقــة يف  شــجعت  كمــا  ابلغــوص.  اخلاصــة  األغــاين  وبعــض  والعايــدوه  مثل:الكرنكعــوه 
بــروز العديــد مــن كتــاب الدرامــا الذيــن أثــروا إذاعــة قطــر، أمثــال: امساعيــل عبدالرمحــن، علــي 

عبدالرمحــن، أمحــد عبدامللــك، وغريهــم.

ابختصــار، إن فرقــة األضــواء املوســيقية ســجَّلت رايدة يف الثقافــة القطريــة، رغــم حمدوديــة 
املــوارد، ولكــن إصــرار الفنانــني والكتــاب املنتمــني هلــا آنــذاك جعلــت منهــا نبًعــا لإلبــداع، 

مازالــت جداولــه جتــري يف الثقافــة القطــري حــى هــذا اليــوم.

(بيــت  مثــل  األعمــال،  بعــض  وقّدمــت  عــام 1973،  الســد  مســرح  فرقــة  وظهــرت 
األشــباح( للفنــان غــامن الســليطي ومصطفــى أمحــد، و(علتنــا فينــا( للدكتــور مــرزوق بشــري، 
و(أنــني الصــواري( للمخــرج عبدالرمحــن املناعــي، و(جنــوم علــى الرصيــف ( لســامل ماجــد. 
وتناولــت معظــم هــذه األعمــال املعــاانة اإلنســانية وقضــااي الــزواج وغــالء املهــور واالضطهــاد 
العــام يف العــامل. كمــا اســتلهم بعضهــا الــرتاث مثــل مســرحية (بــودرايه( للفنــان محــد الرميحــي، 
يف شــكل أســطوري .)1) كمــا قدمــت فرقــة اندي الســد يف الســبعينيات مســرحية (اندي 

العزوبيــة( فكــرة مبــارك العلــي وأتليــف أمحــد عبدامللــك وإخــراج كمــال حميســي.

1 (  املرجع نفسه، ص 20-21
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ومل خيــُل املســرح القطــري مــن بعــض األعمــال االنطباعيــة واملباشــرة، وســبب ذلــك يعــود 
إىل حداثــة التجربــة، والســرعة يف تقــدمي األعمــال، والتقريريــة البصريــة لواقــع احلــال يف اجملتمــع. 
ومــع ذلــك ظهــرت أعمــال مســرحية راقيــة خــالل رحلــة املســرح القطــري، نذكــر منهــا مــا ملــَس 
جوانــب فكريــة عميقــة مثــل: (ايليــل اي ليــل( و(هالشــكل اي زعفــران( للفنــان عبدالرمحــن 
املناعــي، و(عنربواحدعــش ســبتمرب( للفنــان غــامن الســليطي. أمــا الكاتــب واملخــرج محــد 
الرميحــي فقــد ملــَس الغربــة واالغــرتاب وقســوة العــامل وفقــدان العدالــة فيــه كمــا يف مســرحية 
مكاننتهــا وحضورهــا يف  هلــا  شــخصية اترخييــة  »اســتحضار  منهــا  قصــد  الــيت  (أبوحيــان( 
الفكرالعــريب، ولكنهــا القــت مــن الغــن واالضطهــاد مــا القتــه يف عصرهــا، بســبب الفســاد 
السياســي، يريــد هــو أن يربــط تلــك احلقبــة مبــا حيــدث علــى أرض الواقــع، وكأنــه يســتحضر 

مقولــة ( أبوحيــان التوحيــدي(«.)1)

ولقــد مت االحتفــال يف هنايــة شــهر أبريــل 2015 – خــالل أايم قطــر املســرحية – مبــرور 
40 عاًمــا علــى مســرحية (أم الزيــن( الــيت تعتــرب مــن أمجــل املســرحيات القطريــة ، وقدمــت 
عــام 1975 وهــي مــن أتليــف الفنــان عبدالرمحــن املناعــي وإخــراج هــاين صنوبــر. ومت تقدميهــا 

بواســطة جيــل مــن الشــباب خــالل االحتفاليــة املذكــورة.

لســنا هنــا بصــدد أتريــخ للمســرح القطــري، وإمنــا أتينــا ببعــض النمــاذج الــيت أثــرت مســرية 
املســرح وتناولتهــا دراســات وكتــاابت ابلنقــد والتشــريح.

واليوم يقود احلركة املســرحية ثالُث فرق هي: فرقة قطر املســرحية،فرقة الوطن املســرحية، 
فرقــة الدوحــة املســرحية. وتعمــل هــذه الفــرق علــى أتصيــل العمــل املســرحي وجــذب مجهــور 
أكــرب للقاعة.ولكــن يشــكو أهــل املســرح مــن عــدم وجــود مســارح مالئمــة إىل جانــب مســرح 

قطــر الوطــين، والــذي يكــون مشــغواًل يف فعاليــات أخــرى غــري املســرح.

ورغــم مرونــة الرقابــة علــى األعمــال املســرحية، خصوًصــا يف عهــد الدولــة احلديثــة، إال 

1 (  املرجع نفسه، ص 151
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أن االندفــاع واحلمــاس قــد فــرَت لــدى جيــل الــرواد مــن أمثــال: عبدالرمحــن املناعــي، ومحــد 
الرميحــي، وغــامن الســليطي،وعبدالعزيز جاســم ،وعلــي حســن، وصــالح درويــش، وصــالح 
املــال، وســامل ماجــد، وعلــي مــريزا، وغريهم،حيــث جنــد بعــض أعماهلــم يف املناســبات مثــل 
أســبوع املســرح اخلليجــي، أو أايم قطــر املســرحية الســنوية،أو بعــض املناســبات الوطنية.كمــا 
أن اجتــاه العديــد مــن الفنانــني املســرحيني إىل الدرامــا التلفزيونيــة قــد أثــر ســلًبا علــى احلركــة 
املســرحية يف قطــر. ولقــد دخــل مســرح (أايم العيــد( التجــاري إىل حلبــة املنافســة، لُيشــكل 
ظاهــرة ترفيهيــة متواضعــة بعيــدة عــن املكانــة الراقيــة للمســرح، واعتمــدت معظــم االعمــال 
الــيت تقــدم يف األعيــاد، علــى إنتــاج وافــد مــن بعــض دول اخلليــج بقصــد الربــح التجــاري، 

واالعتمــاد علــى »القفشــات« التوجيهيــة املدرســية اخلاصــة ابألطفــال يف األغلــب.

متحــف قطــر الوطــي: مت افتتــاح متحــف قطــر الوطــين اجلديــد عــام 2019، وكان يف 
املتحــف حيــوي يف الســابق كل مــا خيــص احليــاة القطريــة مــن النمــاذج املاديــة: كاملقتنيــات 
احلديثــة  العلميــة  اللمحــات  بعــض  والســيارات، إىل جانــب  واملالبــس واألســلحة  واحللــي 
كشاشــات اجملــرات والكواكــب وعلــوم الطبيعــة. وكان املتحــف يعتــرب مرجًعــا لــكل مــا خيــص 
احليــاة القطرية.ومــن املؤمــل أن يســتلهم املتحــف اجلديــد رؤيــة قطــر لعــام 2030، كمــا 
يبــدو مــن بنائــه املدهــش املمتــد علــى كورنيــش الدوحــة. والشــك أن املتاحــف تلعــب دورًا 
مهًمــا يف حفــظ الــرتاث وأمنــاط حيــاة أي جمتمع،والتاريــخ ألي شــعب،وحفظ مالمــح حياتــه 
ومعايشــته للعصــر الــذي عــاش فيــه . كمــا تســاعد املتاحــف الطــالب يف تفهــم مــادة الرتبيــة 
اكتمــال  عنــد  الزائــر  ســيتمكن  والصــورة. كمــا  ابلصــورة  املتحــف  يشــرحها  الوطنية،والــيت 
املتحــف التعــرف علــى عمليــة حتديــث اجملتمــع القطــري، وكيفيــة إنشــاء املــدن القدميــة، وســيتم 
االعتمــاد علــى أحــدث التقنيــات اإللكرتونيــة يف عمليــة العــروض، حيــث تتحــول جــدران 

أبكملهــا إىل شاشــات ســينمائية، وســتعمل أجهــزة نقالــة علــى توجيــه الــزوار.

ُصمــَم متحــف قطــر الوطــين بصورتــه احلديثــة والتفاعليــة كــي يربــط األجيــال مباضــي 
قطــر التليــد، ويكــون شــاهًدا علــى املاضــي اجلميــل، واحلاضــر املزدهــر، ويكــون انطالقــة حنــو 
مســتقبل قطــر. وهــو حافــٌظ للُهويــة القطريــة ، وامتــداٌد حليــاة األجــداد علــى مــّر العصــور.
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ولقــد مت تشــييد املتحــف اجلــددي جبانــب القصــر القــدمي للشــيخ عبــدهللا بــن جاســم آل 
اثين، وكان منــزاًل له،ومقــراً للُحكــم أيضــاً. ومــن ذلــك أخــذ القصــر صفتــه الوطنيــة. وتتســع 
ســاحات العصــر يف املتحــف ألكثــر مــن 200 زائــر. كمــا توجــد بــه مطاعــم ومقــاه. وميكــن 
للباحثــني االســتفاد مــن مركــز األحبــاث التابــع للمتحــف. وتُــربز الشاشــات يف دور العــرض، 
(أكثــر مــن 11 صالــة(، بصيغــة إلكرتونيــة حديثــة، اتريــَخ قطــر، رابطــة حيــاة الــرب والبحــر، 
يف تشــكيل رائــع يعكــس منــاذج احليــاة القطريــة. وكــون املتحــف أداة تعليميــة، فإنــه يُعــّرف 
بتاريــخ وجغرافيــة وطبوغرافيــة قطــر، علــى مــّر العصور.وهــذا يوفــر للباحثــني والطــالب فرصــة 

االطــالع علــى ذلــك التاريــخ، وبتقنيــة رائعــة.

ويقــوم املتحــف بــدور ثقــايف، يتلخــص، إضافــة للعــروض واملخطوطــات واألفــالم، يف 
الفعاليــات الدائمــة واملومسيــة، ومــن الربامــج الــيت مت تنفيذهــا عــام 2019 مــا يلــي:

»1- قطر يف عيون الرحالة (جوالت عامة جمانية(

2 - راية العز: علم قطر (ورشة لتصميم العلم(

3- ارســم وردة الصحــراء: حيــث يتعــرف املشــاركون علــى مهــارات الرســم املعمــاري 
الفريــد للمتحف،الــذي جــاء علــى شــكل (وردة الصحــراء(.

4- سرد احلكاايت يف مكتبة املتحف: وهي حكاايت حول الرتاث القطري.

واللمــس،  النظروالســمع  مــن خــالل،  ألعــاب خمتلفــة لالطفــال  األطفــال:  5- اندي 
هبــدف تطويــر مهاراهتــم احلركيــة واحلســّي.

وهنالك املتجر اإللكرتوين، وبه اشرتاك لكل زائر،حيث ميكن شراء الُدمى، واألشكال 
من اإلنتاج العاملي، مثل (Kaws( أبشكال خمتلفة.

ويوجــد علــى موقــع املتحــف اإللكــرتوين املــرور الثقــايف (Culture Pass( حيــث 
، زايرات، حــوارات،  ثقافيــة  اجتاهــات  مــن  يريــده  مــا  علــى  احلصــول  مــن  الزائــر  يتمكــن 

ورش.«)1)

nmoq.org.qa 1 ( املوقع اإللكرتوين: موقع متحف قطر الوطين
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مكتبــة قطــر الوطنيــة: أتسســت مكتبــة قطــر الوطنيــة حتــت مظلــة مؤسســة قطــر للرتبيــة 
والعلــوم وتنميــة اجملتمــع، هبــدف مــّد جســور املعرفــة بــني تــراث قطــر ومســتقبلها، والتحــول 
إىل اقتصــاد املعرفة،مــن خــالل توفــري املصــادر الالزمــة لطالــيب العلــم مــن الباحثــني وأفــراد 
اجملتمــع القطــري. ويعتمــد عمــل مكتبــة قطــر الوطنيــة علــى ركائــز ثــالث: املكتبــة الوطنيــة، 
املكتبــة اجلامعيــة والبحثيــة، واملكتبــة العامــة. وتقــوم املكتبــة الوطنيــة بتوفــري مســتلزمات البحــث 
العلمــي، مــا يـَُيســر الوصــول إىل املصــادر العامليــة ذات الصلــة بدولــة قطــر ومنطقــة اخلليــج 
العــريب. كمــا تقــوم املكتبــة بعمــل شــراكات دوليــة رفيعــة املســتوى تعــزز دور املكتبــة يف حتقيــق 
أهدافهــا. وتعتمــد املكتبــة علــى أحــدث تكنولوجيــا حفــظ واســرتجاع املعلومــات بطــرق ســهلة 
وجاذبــة للباحثــني. »وعنــد اكتمــال مبــاين املكتبــة ســوف توفــر خدمــات ومرافــق للزائريــن 
مثــل: التعلــم الفــردي واجلماعــي، قســم األطفــال، أجهــزة حاســوب الســتخدام اجلمهــور، 
ومرافــق لإلنتــاج الرقمــي للوســائط املتعددة،وأماكــن للفعاليــات اخلاصــة، ومركــز للتكنولوجيــا 
املســاعدة لــذوي االحتياجــات اخلاصة،ومركــز للكتابــة والتعليــم، انهيــك عــن قواعــد البيــاانت 
الــيت توفــر نصوًصــا كاملــة للكتــب والــدروايت والصحــف. وتوفــر املكتبــة إضافــة لأرشــيف 
واألفــالم  األكادمييــة،  والــدورايت  املوســيقية  واحلفــالت  الكالســيكية  األعمــال  النصــي، 

الواثئقيــة.«)1)

معلــوم أن النســخة األوىل مــن مكتبــة قطــر الوطنيــة قــد أتسســت عــام 1962 كأول 
مكتبة وطنية حتت اسم (دار الكتب القطرية( اليت حفظت اتريخ قطر وواثئقها وإصدارات 
املواطنــني، وكان هلــا ســبق إيصــال املعلومــات إىل الطــالب والباحثــني . وتعــد دار الكتــب 
القطريــة مــن أقــدم املكتبــات الوطنيــة يف اخلليــج العــريب، وإضافــة لــدور الــدار يف حفــظ وتقــدمي 
املعلومــات والواثئــق ودعــم اإلنتــاج اإلبداعــي يف قطر،فإهنــا اضطلعــت بتنظيــم أكــرب تظاهــرة 
ثقافيــة يف قطــر أال وهــو معــرض الدوحــة الــدويل للكتــاب، ابتــداء مــن الــدورة األوىل عــام 
1972 وحــى الــدورة األخــرية عــام 2020، وبشــكل منتظــم. ويتيــح املعــرض للمجتمــع 
القطــري (مواطنــني ووافديــن( فرصــة اقتنــاء الكتــب يف كل جديــد ، كمــا يشــيع املعــرض جــوًّا 
مــن البهجــة يف الدوحــة، حيــث تتالقــى الثقافــات مــن كل صــوب، ويتعــرف فيــه اجلمهــور 
علــى االجتاهــات الفكريــة ســواء عــرب االنتــاج العــريب أو الرتمجــات لالعمــال العامليــة. والشــك 

www.qnl.qa ،1 ( املوقع اإللكرتوين: مكتبة قطر الوطنية
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أن املعــرض وحســب مالحظاتنــا، قــد أســهم يف الرتويــج للكتــاب القطــري، خصوصــاً الروايــة 
والقصــة القصــرية والشــعر، بــل وأصبــح مناســبة ينتظرهــا اجلمهــور كل عــام ، كمــا يصاحــب 
املعــرض نــدوات ثقافيــة متخصصــة وقــراءات شــعرية تســهم يف تشــجيع املبدعــني وتقدميهــم 

للجمهــور.

ولقــد بلــغ جممــوع الكتــب العربيــة املوجــودة يف الــدار 281289 كتــااًب عــام 2012، 
دوريــة،  العربيــة 1136  كتااًب،والــدورايت  بلغــت 38089  فقــد  األجنبيــة  الكتــب  أمــا 
والــدورايت األجنبيــة 266 درويــة. أمــا الرســائل اجلامعيــة العربيــة للقطريــني فبلغــت 535 
رســالة. ويوجــد يف الــدار أرشــيف املايكروفيلــم، وبــه 335 دوريــة و286 خمطوطًــا مصــورًا. 
أمــا املخطوطــات فبلغــت 2018 خمطوطــاً، إضافــة إىل األقــراص الضوئيــة وعددهــا 154 
لســنة  رقــم 14  املصنفــات  إيــداع  قانــون  بتطبيــق  القطريــة  الكتــب  دار  قرًصا.واضطلعــت 
1982 الــذي يُلــزم املؤلــف والناشــر والطابع،إبيــداع مخــس نســخ مــن كل مطبــوع يف مركــز 

اإليــداع ابلدار،كمــا تــودع نســخة مــن الرســائل اجلامعيــة للقطريــني واملقيمــني.)1)

متاحــف مشــريب: ســعت هيئــة املتاحــف إىل ربــط ماضــي قطــر حباضرهــا، عــن طريــق، 
إحيــاء مناطــق قطــر العريقــة. ولقــد مت اختيــار منطقــة (مشــريب( احملاذيــة ملنطقــة (اجلســرة(، 
كوهنــا تالقــي شــرايني الثقافــة وأســاليب احليــاة يف قطــر، ولتكــون شــاهًدا علــى عصــٍر مضــى، 
وحاضــر ســكين بديــع التكويــن، وفــق رؤيــة 2030. ومّت افتتــاح املتاحــف األربعــة يف احلــي، 
لتكون معلًما ثقافياً يف قلب الدوحة.  وكان منزل الشيخ حممد بن قاسم متحًفا حبّد ذاته، 
حيــث مــا زال جُيّســد التصاميــم العمرانيــة لإلنســان القطــري، ممــزوٌج بتكنولوجيــا العصــر. كمــا 

يكــون يف املتحــف صــاالٌت تُعــرض فيهــا أفــالٌم تــروي تطــّور منطقــة (مشــريب(.   

وتضــم املنطقــة أيضــاً (بيــت الرضــواين(، الــذي حــوى العديــد مــن األدوات الــيت كانــت 
تســتخدمها األســرة القطريــة. ويُتيــح البيــت الفرصــة لالطــالع علــى أمنــاط احليــاة التقليديــة 

يف قطــر.

1 (  كلــوداي لوكــس، عبــد هللا األنصــاري )حتريــر(: مكتبــة قطــر الوطنيــة 50 عامــا ومــا بعــد. (قطــر: 
دار بلومزبــري - مؤسســة قطــر للنشــر، 2013)
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وُيشــّكل (بيــت بــن جلمــود( روايــة اترخييــة شــاهدة عــن جتــارة الرقيــق يف املنطقة.و(بــن 
جلمــود( أحــد جتــار الرقيــق يف قطــر القدميــة، وكانــه منزلــه مقــَر جتميــع العبيــد الذيــن يؤتــى هبــم 
مــن شــرق إفريقيــا. ومــن أهــداف ترميــم هــذا البيــت، زايدة وعــي الزائريــن جبهــود دولــة قطــر يف 
جمــال مكافحــة االجتــار ابلبشــر. ويتوســط املــكان إعــالٌن مــن حاكــم قطــر الشــيخ علــي بــن 

عبــدهللا آل اثين، إبهنــاء الــّرق يف قطــر.

قطر،الــيت  يف  األوىل  النفــط  لشــركة  مقــرًا  »وكان  (الشــركة(،  بيــت  هــو  الرابــع  البيــت 
أتسســت يف الثالثينيــات مــن القــرن املاضــي. ويوفــر البيــت معلومــات اترخييــة عــن أهــل قطــر، 
الذيــن مل يــزد تعدادهــم آنــذاك عــن 27 ألــف نســمة، وكيــف كانــوا يعتمــدون علــى صيــد 
وجتــارة اللؤلــؤ. كمــا حيتــوي البيــت علــى مقتنيــات للموظفــني الربيطانيــني والعمــال القطريــني، 

ومالمــح مــن حياهتــم.« )1)

وبطبيعــة احلــال، تســاهم متاحــف مشــريب األربعــة يف التعريــف بتاريــخ قطــر سياســًيا 
واقتصــاداًي واجتماعيًــا وِحرفيًــا، وتُقــّدم عــرب التكنولوجيــا املتطورة،منــاذَج مــن ذلــك التاريــخ 

وبلغــات خمتلفــة.

متحــف الفــن اإلســالمي: مت افتتــاح متحــف الفــن اإلســالمي يف عــام 2008، وهــو 
يشــكل حتفــة فنيــة تطــل علــى ميــاه اخلليــج علــى كورنيــش الدوحــة. وتتناغــم علــى مســطحاته 
اخلارجيــة أشــعة الشــمس مــع ظــالل قامتة،وهــو مــن أعمــال مــا بعــد احلداثة.وقــد قــام بتصميمــه 
الصيين األمريكي (أي . إم . ابي(. ومع ما يرتائى للناظر من صرامة املبىن اخلارجي،وعدم 
اقرتابــه مــن الزخــارف واألشــكال الــيت عــادة مــا ترافــق املتاحــف التارخييــة والرتاثيــة، إال أن 
داخــل املبــىن يعــجُّ ابحلركــة الفنيــة والزخــارف واملقتنيــات. ونظــرًا لســخاء الدولــة مــن أجــل 
حفــظ الــرتاث اإلســالمي، فلقــد شــكل املتحــف مركــزًا للثقافــة والتعليم،خصوًصــا مــا تعلــق 
ابجنــازات العــامل اإلســالمي الفنيــة، متاًمــا كمــا هــي رســالة املتحــف يف تكريــس الفــن لنشــر 
الديــن اإلســالمي، يف الوقــت الــذي ال يُهمــل احليــاة والتعبــريات الفنيــة عنــد اجملتمعــات غــري 

 Aljazeera.net/news/cultureandart/9.3.2019 :1 (  موقع  قناة اجلزيرة اإللكرتوين
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املســلمة داخــل العــامل اإلســالمي، كوهنــا مكــواًن للثقافــة اإلســالمية. ولقــد مت مجــع مــواد 
املتحــف مــن بقــاع شــى مــن العــامل مثــل: اســبانيا، آســيا الوســطى، اهلنــد، وغريهاومثلــت تلــك 
املــواد املعروضــة فــرتات زمنيــة جتــاوزت األلــف عــام مــن القــرن الســابع امليــالدي حــى القــرن 

التاســع عشــر.)1)

قطــر  مواطــين  مــن  ســواء  للزائريــن  قبلــة  اليــوم  اإلســالمي  الفــن  متحــف  أصبــح  ولقــد 
وقاطنيهــا أم مــن الزائريــن ، واملهتمــني ابلــرتاث اإلســالمي.وهو َمعلــم ثقــايف يرمــز إىل التفاهــم 
مــع اآلخــر، حــى وإن مل يكــن إســالمًيا، ذلــك أن بعــض املقتنيــات قــد جلبــت مــن مناطــق 

غــري إســالمية، أو أهنــا ليســت ذات طبيعــة دينيــة.

متحــف املستشــرقني: يعــد متحــف املستشــرقني يف دولــة قطــر مــن الرمــوز الثقافيــة، 
وهــو مكــرَّس لالستشــراق، ورؤيــة وانطباعــات الفنانــني الغربيــني للحضــارة الشــرقية. ويشــكل 
املتحــف عامــل تــالٍق بــني الثقافــات املتختلفــة. ورغــم أن بنــاءُه مــا زال مؤقتًــا، إال أن املتحــف 
يهــدف إىل دعــوة الــزوار إىل التفاعــل مــع مقتنياتــه يف املعــارض، وذلــك متهيــًدا لالفتتــاح 

الرمســي للمتحــف. )2)

مؤسســة احلــي الثقــايف )كتــارا(: شــكلت مؤسســة احلــي الثقــايف (كتــارا( انعطافــة اترخييــة 
نوعيــة يف احليــاة الثقافيــة واالجتماعيــة يف قطــر، رغــم حداثــة والدهتــا ، اســتلهاًما لرؤيــة قطــر 
2030، لالنتقــال ابجملتمــع حنــو مســتقبل أفضــل. ولقــد مازجــت املؤسســة بــني املاضــي 
واملســتقبل، وبــني اإلبــداع اجلــاد والرتفيــه، شــكاًل ومضمــواًن. فإضافــة إىل حســن اختيــار 
موقــع املؤسســة علــى الشــاطئ، واســتضافة بعــض املؤسســات واجلمعيــات اإلبداعيــة والفنيــة، 
وفــرت املؤسســة مســرًحا مكشــوفًا برؤيــة مجاليــة واضحــة  مجعــت بــني فــن العمــارة الرومــاين 
قبالــة حبــر اخلليــح. كمــا وفــرت املؤسســة  والفــن اإلســالمي، مــا جعلــه كيــااًن فنيًــا انطقــاً 
قاعــات جمهــزة للعديــد مــن الفعاليــات الثقافيــة والنــدوات واملعــارض. كمــا يوجــد جانــب 

1 (  أوليفر واتسن: دليل املتحف اإلسالمي. (ميونخ:يرستل.2008)
2 (  دليل  متاحف قطر.(قطر :متاحف قطر، 2014-2015)
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اســتثماري يف املؤسســة يتكــون مــن جمموعــة مــن املطاعــم واملقاهــي الــيت حتفــل جبوانــب ثقافيــة 
حليــاة الشــعوب، ســواء كان عــرب املبــاين وتشــكيالهتا أم عــرب أنــواع املأكــوالت واملشــروابت 
الــيت تقــدم يف تلــك املبــاين. ولقــد رأت اجلهــات املشــرفة علــى مشــروع (كتــارا( أن توجــد 
لغــة جتانــس بــني مبــاين املشــروع ، حبيــث عكســت حيــاة أهــل قطــر، وروح النقــاء والتضامــن 
بينهــم، جنبًــا إىل جنــب مــع تضمــني أحــدث التكنولوجيــا يف تلــك املبــاين الــيت اســتلهمت 
العمــارة القطريــة – كمــا هــو احلــال يف ســوق واقــف – بشــكل بســيط وجــذاب، مــا يؤهــل 
املــكان ليكــون حمفــزاً للمبدعــني يف اجملــاالت املختلفة،ومهلًمــا هلــم – إىل جانــب البحــر– 
األوبــرا، مســرح  دار  توجــد  (كتــارا(  فضــاءات  ومــن  أفــكار ورؤى جديــدة.  اســتنباط  يف 
الدراما،القاعــة متعــددة األغــراض، مركــز كتــارا للفن،جامــع كتــارا، شــاطئ كتــارا، املســجد 
الذهيب،واملؤسســات الثقافيــة واإلعالميــة مثــل: مؤسســة الدوحــة لأفــالم، صــوت اخلليــج، 

أوركســرتا قطــر الفلهارمونيــة، القريــة الرايضــة، وتــالل كتــارا.

ونظــرًا للموقــع الفريــد للمشــروع،ومتتعه بــكل مــا جيــذب الزائــر، فــإن أعــداد الزائريــن قــد 
تضاعــف عــام 2013، حيــث وصــل عــدد الزائريــن يف هنايــة شــهر ديســمرب 2013 إىل 
451,808 شــخص. ومــع اعتــدال املنــاخ يف آخــر شــهور العــام  يتزايــد عــدد الزائريــن، متامــاً 
مــع ازدايد النشــاطات والفعاليــات الثقافية.وشــكلت األعيــاد واألايم الوطنيــة زايدة يف عــدد 
زائــري (كتــارا(، وحلضــور العديــد مــن احلفــالت الفنيــة مثــل: حفــالت ماجــدة الرومــي، حممــد 
عبــده، واملناســبات مثــل: اليــوم الوطــين، مهرجــان حــالل هــل قطــر، مهرجــان كتــارا اإلفريقــي، 
مســرحية (انر األانضــول(، مهرجــان عيــد الفطر،مهرجــان عيــد األضحى،مهرجــان احملامــل 
التقليديــة، ولقــد حضــر هلــذا املهرجــان 159,707 زائــر. وكذلــك اســتقبال مســابقة صيــد 

الســمك علــى شــاطئ (كتــارا(.

واضطلعــت املؤسســة بــدور مهــم يف تنظيــم العديــد مــن الــورش الفنيــة عــام 2013 مثــل: 
اإلعــالم مــن أجــل احلريــة  29/1/2013، اســتديوهات كتــارا ابلتعــاون مــع وزارة الشــؤون 

االجتماعيــة -5/3/2013
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املدرســة األمرييــة للفنــون التقليديــة – 3/3/2013 ، مارتــن ابل – 20/3/2013، 
راشــيل غادســن، رســم خرائط اجلســم – 12/3/2013، هارديغ ماير، ورشــة عمل الرســم 
– 7/5/2013، جمتمع الفنون اجلميلة – 29/5/2013، أزايء وعد 10/6/2013، 
احلرف اليدوية التقليدية – 16/6/2013، ورشة التصوير الفوتوغرايف  20/6/2013، 
علــى  الرســم  العائلــة – 1/7/2013،  يــوم  األلــوان – 23/6/2013،  مــع  حــوارات 
احلريــر- 1/7/2013، اخلــط العــريب لأطفــال – 11/7/2013، املدرســة األمرييــة – 
27/7/2013، اهلندســة اإلســالمية – 27/7/2013، وغريهــا مــن الفعاليــات الــيت – 

كمــا نالحــظ – تنوعــت إلرضــاء كافــة األذواق واألعمــار. 

وخــالل عــام 2013 قامــت املؤسســة إبصــدار بعــض الكتــب التوثيقيــة ، مثــل : كتــاب 
( الغــوص علــى اللؤلــؤ(، وكتــاب (كتــارا بعيــون قطريــة (، وكتــاب (القــول اجلميــل يف املؤســس 
اجلليــل (، وكتــاب (عرضــة هــل قطــر (، وكتــاب (القــالع واحلصــون واألبــراج يف قطــر(، وهــي 

كتــب تضيــف كثــريًا إىل املكتبــة القطريــة .

    كمــا تتواصــل (كتــارا( مــع املتصلــني عــرب موقعهــا األلكرتوين،وأيًضــا عــرب نشــرهتا 
الشــهرية ابللغتــني العربيــة واالجنليزيــة والــيت تقــدم فيهــا إضــاءات عــن الفعاليــات والنشــاطات 

الثقافيــة الــيت تنظمهــا كل شــهر)1). 

ســوق واقــف: رغــم الشــكل التجــاري الــذي يبــدو عليــه ســوق واقــف ابلدوحة،مــن 
حيــث املطاعــم واملقاهــي واحملــال التجاريــة الــيت تبيــع املنتجــات الرتاثيــة واألغذيــة، إال أنــه 
يشــكل مــادة ثقافيــة ثرية،مــن حيــث احتوائــه علــى منــاذج العمــارة القطرية،وهــذا حبــد ذاتــه 
أتريــخ ألشــكال البيــوت القطريــة قدميًــا واملــواد املصنعــة هلــا. كمــا أنــه حيــوي منــاذج احليــاة 
مــن الــرتاث املــادي لقطــر مثل:املالبــس، الســيوف، املســابيح، الســفن، الصــور، العمــالت 
النــادرة، األطعمــة، الفنــادق واملقاهــي الشــعبية. ولقــد أصبــح ســوق واقــف ملمًحــا حضــاراًي 

الثقايف(إعداد(:كتارا يف 2013. للحي  العامة  املؤسسة  االتصال يف  و  العامة  العالقات  إدارة    ) 1
(قطر:كتارا(. 2014
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ومقصًدا ســياحًيا ابرزًا يف قطر. ومت اســتغالل مســاحات منه إلقامة حفالت غنائية ترفيهية 
جتمــع فنــاين اخلليــج والعــرب، كمــا أقيمــت عــدة مراســم تشــكيلية ســامهت يف التعريــف 
ابلفــن التشــكيلي العريب،وقدمــت فيهــا منــاذج إلبداعــات الفنانــني القطريــني. وكذلــك معارض 
الــيت  احملبــة واحلميميــة  لقطــر، حبكــم روح  (ماركــة( عامليــة  واقــف  للصــور. وأصبــح ســوق 
الكــرمي، وأســلوب حياتــه  الــيت تعــرّب عــن شــعب قطــر  املــكان، ودفء املشــاعر  يشــكلها 
البســيط، خصوًصا يف شــكل املالبس اهلادئة البســطة واألطعمة الشــعبية والقهوة. وال يكاد 
فنــان أو سياســي أو رايضــي يــزور قطــر إال ويطلــب الذهــاب إىل ســوق واقــف. ويعــزو ســبب 
تســمية الســوق هبــذا االســم، ألنــه كان يف األربعينيــات واخلمســينيات مل تكــن فيــه دكاكــني 
جاهــزة لوضــع البضائــع فيهــا، بــل جتــري عمليــة الشــراء والبيــع بــني النــاس وقوفــاً ، لذلــك مســّي 
بـــ (ســوق واقــف(. ويف اخلمســينيات كان هنالــك شــرطي مــرور ينظــم ســري الســيارات القليلــة 
أمــام فنــدق (بســم هللا( املوجــود حــى اليــوم،ويف الليــل كان حيــرس الســوق حــراس مــن محلــة 
البنــادق جيولــون بــني الدكاكــني حلمايتهــا، ويــردد الواحــد منهــم كلمــا اقــرتب مــن زميلــة كلمــة 
(ايك .. ايك ..صاحــي .. صاحــي( للتأكــد مــن عــدم نــوم احلــارس. وكان ســوق واقــف 
الســوق الوحيــد يف الدوحــة مــن حيــث احلجــم ومــن حيــث تنــوع البضائــع فيــه،وأييت إليــه 

ســكان قطــر للتبضــع مــن كافــة مــدن قطــر. 

توثيــق الــراث الشــعيب: شــجعت دولــة قطــر الباحثــني القطريــني الذيــن ختصصــوا يف 
مجع الرتاث الشــعيب، وتســجيل األدب الشــفاهي من أفواه الرواة بطبع أعماهلم.ولقد ســاهم 
الباحثــان علــي عبــدهللا الفيــاض وعلــي شــبيب املناعــي بــدور كبــري يف توثيــق الــرتاث الشــعيب 
بصــورة علميــة. وكذلــك فعــل الباحــث محــد حســن الفرحــان النعيمــي ، والشــاعر محــد حمســن 
النعيمــي، وخليفــة الســيد املالكــي، والدكتــور حممــد طالــب الدويــك الــذي وضــع 4 دراســات 

عــن األغنيــة الشــعبية يف قطرعــام 1975.

وفيمــا يلــي جمموعــة مــن األعمــال الــيت وصلــت إلينــا؛ وهــذا احلصــر ال يعــين مجيــع مــا مت 
طباعتــه يف اجملــال الرتاثــي:
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1. ديــوان حممــد عبدالوهــاب الفيحــاين (2005( لعلــي عبــدهللا الفيــاض وعلــي شــبيب 
املناعــي، ويعتــرب مــن أهــم مــا مت توثيقــه عــن حيــاة الشــاعر الكبــري. وجــاء الكتــاب يف 353 

صفحــة مــن القطــع الكبــري. ومل يكتــف الباحثــان برصــد وحتليــل شــعر 

( الفيحــاين( ، بــل أوردوا شــهادات مــن رواة وشــعراء عاصــروا الشــاعر وحفظــوا شــعره. 
كمــا أن الديــوان حفــل بتفســريات – ابللغــة العربيــة – لبعــض الكلمــات الشــعبية، كمــا 

نــا الكتــاب ملحًقــا ابملخطوطــات األصليــة بيــد الشــعر وبعــض مــن عاصــروه. ضمَّ

عبــدهللا  علــي   ،)2009) الشــعيب  الــرتاث  مــن  ..مأثــورات  الــرواة  أفــواه  مــن   .2
الفياض،وهــو مــن يف 298 صفحــة مــن القطــع الكبــري، وهــو نســخة حمدثــة لكتــاب وضعــه 
الباحــث عــام 1994، والــذي حــوى صفحــات نشــرها يف جريــدة (شــباب اليــوم( بعنــوان 
(مــن أفــواه الــرواة( يف صفحــة ( واحــة الشــعر( الــيت كان يشــرف عليهــا الشــاعر محــد حمســن 
النعيمــي. ولقــد عكــف الباحــث منــذ العــام 1980 علــى تســجيل أقــوال الــرواة علــى أشــرطة 
كاســيت، حــوت منــاذج الــرتاث الشــعيب، األغــاين، احلكــم، القصــص واألمثــال والنــوادر. كمــا 

يوثــق الكتــاب تراجــم لبعــض الــرواة مــن أهــل قطــر.

3. مــن الشــعر القطــري (1969( وهــو ديــوان طبــع علــى نفقــة الشــيخ أمحــد بــن علــي 
آل اثين حاكم قطر،وحوى ثالثة دواوين لكل من: حممد بن عبدالوهاب الفيحاين،وماجد 
بــن صــاحل اخلليفــي، وأمحــد بــن علــي بــن شــاهني الكــواري. وتفاوتــت الدواويــن الثالثــة يف 
مواضيعهــا حــول قيــم الوفاء،اهلجران،الغــزل العفيــف، الفخــر، الراثء،وغريهــا مــن املواضيــع 

اإلنســانية وتلــك املتعلقــة ابملواقــف واألحــداث الوطنيــة .

4. آللــئ قطريــة. شــعراء مــن قطــر ( 2004( وقــد مجــع الباحــث عــدداً كبــريًا مــن 
منــاذج شــعراء قطــر الشــعبيني. كمــا اهتــم بشــرح الكلمــات الشــعبية،وتقريب املفــردات إىل 

الفصحــى. وأســند القصيــدة إىل شــخص الــراوي ايل رواهــا عــن الشــاعر األصلــي.

5. ذاكــرة الذخرية،كمــا يرويهــا علــي بــن مخيــس احلســن املهنــدي (2005( ، مجــع 
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الــراوي يف الفصــل  الفيــاض وعلــي شــبيب املناعــي. ويــروي الكتــاب ســرية  علــي عبــدهللا 
الفصــل  الــرب يف  مــع  الثــاين، وذكرايتــه  الفصــل  والغــوص يف  البحــر  مــع  األول، وذكرايتــه 
الثالــث، وذكرايتــه عــن اجلميــل والذخــرية يف الفصــل الرابــع( اجلميــل قريــة صغــرية ســكنها 
(احلســن( املهانــدة ،مث ســكنتها قبيلــة (لكبســة( يف هنايــة القــرن التاســع عشــر وظلــوا هبــا إىل 
ســنة 1970 حيــث انتقلــوا إىل مدينــة الشــمال( . وجغرافيــة الذخــرية يف الفصــل الســابع ، 
كمــا يــورد الباحــث بعــض (الشــيالت( و (املواوويــل( و(األغــاين الشــعبية ( كمــا جــاء علــى 

لســان الــرواي.

6. الديــوان الشــعيب للشــاعر القطــري عيــد بــن صلهــام الكبيســي (2005( للباحــث 
علــي بــن عبــدهللا الفيــاض، وتضمــن الكتــاب تعريًفــا ابجتاهــات الشــاعر واملواضيــع الــيت تطــرق 
إليهــا يف شــعره،ونقل إلينــا عرًضــا ملشــاهد مــن احليــاة الــيت عاشــها الشــاعر واألماكــن الــيت 
زارهــا، والنواحــي االجتماعيــة الــيت كانــت ســائدة يف اجملتمــع القطــري، وكذلــك حيــاة البــؤس 
واحلرمان اليت كانت سائدة بعد كساد جتارة اللؤلؤ الطبيعي وازدهار جتارة اللولو الصناعي.

ولقــد أتثــر قصائــد الشــاعر ابلبحر،نظــرًا اللتصاقــه ابلبحــر. ولقــد جــزأ الباحــث الكتــاب 
حســب مواضيــع القصائد،مثــل: االجتماعيــات، احملــاورات، املســاجالت،املرثيات،الغزليات، 
القــارئ حتديــد اجتاهــات كل قصيــدة مــن قصائــد  األلغــاز، وهــذا التصنيــف ســّهل علــى 

الديــوان.

وحيتــوي  النعيمــي.  الفرحــان  حســن  محــد   )2007) النبطــي  الشــعر  يف  دراســة   .7
الكتــاب علــى دراســة للشــعر النبطــي، ومراحــل تطوره،والبالغــة يف هــذا النمــط مــن الشــعر، 
والبنــاء الفــين للقصيــدة النبطيــة، وأحلــان الشــعر النبطــي ( املســحوب، الفراقــي ، الصخــري، 
املنكــوس، الفريســي، لســامري، اهليجيــين، الــرواح، الدانــدان، الدحــة، الدبكــة، القلطــة .. 
وغــريه(. كمــا خيصــص الباحــث فصــاًل عــن عالقــة الشــعر النبطــي بشــعر الفصحــى،وأييت 
ــا  ــا توثيقًي أبمثلــة لتأثــري الشــعر العــريب الفصيــح يف الشــعر النبطي.ويعتــرب هــذا البحــث مرجًع

وتعريفيًــا لدارســي الشــعر النبطــي.
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8. مــا ذُكــر مــن أمثــال قطــر علــى لســان البــدو واحلضــر (2007( خليفــة الســيد حممــد 
صــاحل املالكــي. واحتــوى الكتــاب علــى جمموعــة مــن األمثــال الشــعبية املتداولــة بــني أهــل 
قطر،مصنفــة حســب احلــروف األجبدية.كمــا أصــدر الكاتــب عــام 2005 كتــاب( الشــرح 
املختصــر يف أمثــال قطــر( تنــاول فيــه جمموعــة مــن األمثــال القطريــة بشــروحات ابللغــة العربيــة .

9. خصائــص احلكايــة الشــعبية وهنجهــا الثقــايف عنــد اجملتمعــات اخلليجيــة (2015( 
صــاحل غريب،وتنــاول فيــه تعريفــات احلكايــة الشــعبية ومساهتــا وعناصرهــا وأســاليب ســردها، 
أهــل  وحــكاايت  املفرتســة،  واحليــواانت  والعفاريــت  اجلــن  وعــوامل  اخلرافــة  حكايــة  وأيضــاً 
الصحــراء وأهــل القريــة. وأييت بنمــاذج مــن احلــكاايت الشــعبية يف اخلليــج. والكتــاب مرجــع 

مهــم للمختصــني يف احلكايــة الشــعبية ، وهــو إضافــة للمكتبــة القطريــة والعربيــة.

الرايضيــة واالجتماعيــة دورًا  النــوادي  لعبــت  لقــد  الرايضيــة واالجتماعيــة:  النــوادي 
مهًمــا يف تعويــد الشــباب علــى القــراءة وتنميــة قدراهتــم اإلبداعيــة. ويشــكل اندي اجلســرة 
الثقــايف االجتماعــي واجهــة ثقافيــة مهمــة يف قطــر، رغــم مزاولــة أعضائــه األنشــطة اخلفيفــة 
مثــل: الكــريم، الدامــة، الدومينــو. وكان يف املاضــي حيــوي فريقــاً لكــرة القــدم. ولقــد مت حــل 
النــادي بقــرار حــل األنديــة غــري املســجلة لــدى اللجنــة الرايضيــة العليــا، ولكــن مت إعــادة 
فتــح النــادي يف مقــر آخــر يف حــي اجلســرة ابلدوحــة عــام 1961. وغلــب علــى نشــاطات 
النــادي األلعــاب الرايضيــة، وحقــق نتائــج متقدمــة يف بعــض األلعــاب عــام 1965. ويف 
عــام 1972 حتــول النــادي إىل اند ثقــايف حتــت اســم (اندي اجلســرة الثقــايف االجتماعــي(، 

وتلخصــت أهــداف النــادي يف:

1. نشــر الوعــي الثقــايف واالجتماعــي، وهتيئــة الوســائل والســبل، لشــغل أوقــات فــراغ 
الشــباب، مبــا يعــود عليهــم ابلفوائــد البدنيــة والصحيــة واالجتماعيــة والروحيــة والثقافيــة.

2. دعــم وتشــجيع املواهــب الشــابة،وإاتحة الفــرص أمامهــا، مــن أجــل صقلهــا وتنميتهــا، 
إلبــراز تفوقهــا ونبوغهــا، يف ظــل اإلشــراف والتوجيــه الســليمني، وذلــك مــن أجــل االرتقــاء 

مبســتواها يف شــى اجملاالت،خلدمــة اجملتمــع.
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الــيت  العامــة  العمــل علــى حتقيــق األهــداف املذكــورة أعــاله،يف حــدود السياســية   .3
الشــبابية. املراكــز  إدارة  ترمسهــا 

إللقــاء  املفكريــن،  واســتضافة كبــار  والثقافيــة  والفنيــة  الفكريــة  النــدوات  تقــدمي   .4
العــام. طــوال  والنــدوات  احملاضــرات 

5. املشــاركة بفعاليــة يف األســابيع الثقافيــة خــارج قطر،والفعاليــات الثقافيــة واالجتماعيــة 
حمليًا.

6. إصــدار جملــة (اجلســرة الثقافيــة( ،حلقــة وصــل مــع املفكريــن واألدابء العــرب حمليًــا 
وعربيًــا.”)1)

    ولقــد لعــب اندي اجلســرة الثقــايف االجتماعــي دورًا تنويــرايًّ يف فــرتة الســبعينيات 
ــا،  والثمانينيــات والتســعينيات، وأقــام العديــد مــن الفعاليــات والنشــاطات اهلامــة حملًيــا ودولًي
فإضافــة إىل النــدوات الــيت تناولــت الشــأن احمللــي والــيت شــارك فيهــا كبــار املفكريــن واألدابء 
الغيطــاين  مجــال   ،)1987) غــامن  فتحــي   ،)1987) الديــن  هبــاء  أمحــد  مثــل:  العــرب 
)1987 (، الشــاعر عبدالرمحــن األبنــودي (1987(، الشــاعر الكبــري نــزار قبــاين، الشــاعر 
منصور،حممــود  أنيــس   ،)1986) إدريــس  يوســف  د.   ،)1988) البيــايت  عبدالوهــاب 
الســعدين، د. عبدالقــادر القــط، د.لويــس عــوض، الطيــب صــاحل، وغريهــم مــن املفكريــن 
والكتــاب العــرب، أقــام النــادي عــدة فعاليــات منهــا: أمســيتان شــعريتان للشــاعر البحريــين 
عبدالرمحن رفيع، أمســية حول (شــؤون وشــجون الســينما العربية( مع الفنان حســني فهمي، 
ونــدوة حــول الصحافــة القطريــة.. شــؤوهنا وشــجوهنا، وشــارك فيهــا رؤســاء التحريــر القطريــون 
: انصــر العثمــان، يوســف الدرويــش، خالــد نعمــة، عبــدهللا احلســيين،وأيًضا نــدوة (اجلامعــة 
بــني التأثــري والتأثــر(، ونــدوة عــن الصحــة واإلنســان قدمهــا الدكتــور عبــدهللا الباكــر، ونــدوة 
عــن قانــون املــرور، ونــدوة عــن الشــباب يف عصــر التلفزيــون قدمهــا األســتاذ ســعد لبيــب. 

 ،23-24 (عدد  االجتماعي  الثقايف  اجلسرة  اندي  الثقافية.(قطر:  اجلسرة  جملة  ينظر:  للمزيد    ) 1
خريف 2010، شتاء 2011،ص11، 12
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كمــا شــارك النــادي يف العديــد مــن املســابقات الثقافيــة علــى مســتوى الدولــة حتــت رعايــة 
اجمللــس األعلــى لرعايــة الشــباب، وحــاز علــى املركــز الثــاين يف موســم 1984،واملركــز األول 
يف موســم 1985 . واحتضــن النــادي املواهــب الشــابة يف جمــال املســرح وكــّون هلــم فرقــة عــام 
1983، حيــث قدمــت الفرقــة جمموعــة مــن األعمــال املســرحية. كمــا اهتــم النــادي بتنميــة 
املواهــب املوســيقية ، وكــّون لذلــك فرقــة موســيقية عــام 1981، وشــاركت الفرقــة يف العديــد 
مــن املناســبات احملليــة والعربيــة وحققــت جوائــز ومراكــز متقدمة،كمــا أثــرت اإلذاعــة ببعــض 

األغــاين.)1)

وكانــت حصيلــة نشــاطات النــادي مــن احملاضــرات والنــدوات واألمســيات الشــعرية عــام 
2011 قــد بلغــت 151 فعالية.أمــا األمســيات املوازيــة لشــعراء يعيشــون يف قطــر أو كبــار 
الضيوف والشــعراء فقد بلغت 15 فعالية.كما لعب الصالون الثقايف للنادي منذ 1991 

دورًا مهًمــا يف تنظيــم الفعاليــات الفكريــة واألدبيــة واملســرحية والفنيــة .

ويلعــب النــادي دورًا مهًمــا يف الوقــت احلاضــر، ويقيــم تواصــاًل مؤثــرًا بــني الثقافــة احملليــة 
والعربيــة عــرب إصــداره جملــة (اجلســرة الثقافيــة( الــيت تعــىن بشــؤون الفكر،اإلبــداع عموًمــا، 
الفــن التشــكيلي، والســينما، والشــعر، والقصــة القصــرية، والروايــة، وكافــة أنــواع الفنــون. كمــا 
تتابــع (اجلســرة الثقافيــة( التطــورات العامليــة والعربيــة يف جمــال اإلبــداع الثقــايف، وتقــدم منــاذج 
مــن اإلبداعــات العامليــة للقــارئ. ولقــد مت افتتــاح املقــر اجلديــد للنــادي يف حــي اجلســرة يــوم 

5/11/2019 كــي يعــود النــادي إىل حّييــه األول يف اجلســرة.

الشــباب واإلبــداع : وكــون الشــباب جــزءاً مــن النســيج الثقــايف القطــري، فلقــد حرصــت 
املؤسســات الشــبابية علــى توجيــه الشــباب، وتوفــري األجــواء الثقافيــة والفنيــة املناســبة هلــم، 
حبيــث يقضــي الشــباب وقتًــا مفيــًدا، ويف ذات الوقــت يرفــد املســرية الثقافيــة الفنيــة ابلعناصــر 

الــيت حتمــل الرايــة بعــد جيــل الــرواد.

1 (  اجمللس األعلى لرعاية الشباب (إعداد(: اندي اجلسرة الثقايف االجتماعي بني املاضي واحلاضر، 
(قطر:اجمللس األعلى لرعاية الشباب،مطابع الدوحة، 1986(، ص198 
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ولقــد قامــت إدارة األنشــطة والفعاليــات الشــبابية بــوزارة الثقافــة والفنــون والــرتاث ابلعديــد 
الدينيــة،  النشــاطات  مثــل:  املختلفــة،  احليــاة  مناحــي  مشلــت  والفعاليــات،  األنشــطة  مــن 
والنشــاطات االجتماعية، والنشــاطات اخلاصة ابملعســكرات، ونشــاطات الفنون التشــكيلية، 
والنشــاطات املوســيقية، ونشــاطات التصويــر الضوئــي، والنشــاطات العلميــة، والنشــاطات 

املســرحية.

    كمــا اســتضافت دولــة قطــر العديــد مــن املؤمتــرات اخلاصــة ابلشــباب، مثــل مهرجــان 
الفــن واألدب والفــن الرابــع لشــباب دول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة، وامللتقــى 
الشــبايب اخلليجــي األول لتقييــم وتطويــر الربامــج والفعاليــات الشــبابية. كمــا نظمــت اإلدارة 
نشــاطات ثقافيــة خارجيــة، مثــل األســبوع الشــبايب يف لنــدن، والرحلــة الثقافيــة العلميــة األوىل 
للمتميزيــن مــن الشــاب يف اليــاابن. كمــا تعمــل عــدة مراكــز شــبابية علــى تنفيــذ اخلطــة الثقافيــة 
الشــاملة عــرب مراكــز ثقافيــة ختتــص ابملــرأة، مثــل: النــادي العلمــي القطــري، واندي الفتــاة، 
ومركــز فتيــات بــرزان، ومركــز إبــداع الفتــاة، ومركــز شــباب الذخــرية – الفــرع النســائي، وملتقــى 
اجلســرة للفتيــات، ومركــز شــباب مسيســمة - فــرع الفتيــات، ومركــز فتيــات اخلــور، ومركــز 
شــباب الدوحــة – فــرع الفتيــات، ومركــز شــباب الكعبــان – القســم النســائي، ومركــز شــباب 

اجلميليــة، وملتقــى الفتيــات.

الفعاليــات  مــن  العديــد  تنفيــذ  مت  عــام 2012-2013  خــالل  الثقــايف  اجملــال  ويف 
الثقافيــة منهــا: ورشــة عمــل للفتيــات (كــوين قمــراً(، وامللتقــى العلمــي العشــرون للصغــار بــدول 
جملــس التعــاون، واملشــاركة ي منــوذج جلســات األمــم املتحــدة، ودورة إعــداد الفريــق املشــارك 
بنــاء شــخصييت(،  للفتيــات (ثقافــيت  الكــرمي، وورشــة عمــل  للقــرآن  يف املســابقة اخلليجيــة 

وامللتقــى العلمــي األول للشــباب.

الفعاليــات  مــن  موســم 2013-2012 جمموعــة  شــهد  الفنيــة  األنشــطة  جمــال  ويف 
الشــبابية منهــا: املهرجــان املســرحي الثالــث للشــباب، وورشــة الرســم الكاريكاتــريي، واملعــرض 
الثــاين للمبدعــني، ودورات التصويــر الضوئــي للشــباب مــن اجلنســني، وومهرجــان األفــالم 
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القصــرية، واملنتــدى اإلعالمــي الثــاين لشــباب دول جملــس التعــاون، ابإلضافــة إىل األنشــطة 
الرتاثيــة واملعســكرات املتنوعــة. )1)

املهرجــان الثقــايف: يشــكل املهرجــان الثقــايف الــذي تقيمــه وزارة الثقافــة والفنــون والــرتاث 
الثقافيــة  النواحــي  املهرجــان كافــة  يشــمل  قطر،حيــث  الثقافيــة يف  احليــاة  عالمــة ابرزة يف 
احملليــة، إضافــة إىل جلــب منــاذج لثقافــات عامليــة مــن شــى بقــاع العــامل، مــا خيلــق أجــواء 
اجلماليــة  العــروض  إىل  فإضافــة  العامليــة.  والثقافــات  احملليــة  الثقافــة  بــني  واندمــاج  تنويريــة 
والرقصــات العامليــة والســريك واملســرحيات الغنائيــة األجنبيــة، يزخــر املهرجــان إببداعــات قطريــة 
يف جمــال: األغنيــة، والكتــاب، والفــن التشــكيلي، والســينما، واملســرح، والنمــاذج الثقافيــة 
املاديــة، وعــروض األزايء واألطعمــة، وكذلــك النــدوات الثقافيــة املتخصصــة والــيت يشــارك فيهــا 

مفكــرون عــرب وأجانــب يف ختصصــات عــدة. 

قريــة البــدع الثقافيــة: وشــكلت هــذه القريــة أمنوذًجــا مصغــرًا لشــكل احليــاة القطريــة 
ورموزهــا مــن األمنــاط الثقافيــة املاديــة، مثــل: احلِــرف، واملالبــس، والعمــارة، وأدوات الصيــد، 
واألطعمــة، واحلُلــي، واأللعــاب، وغريهــا. وهــي بالشــّك تربــط اجليــل اجلديــد برتاثــه التليــد، 
وتعــرِّف النــشء علــى حيــاة األجــداد. ويتــم تفعيلهــا مــع املهرجــان الثقــايف أو يف املناســبات 

الوطنيــة.

طباعة وترمجة الكتب: تقوم وزارة الثقافة والفنون والرتاث – إدارة البحوث والدراسات 
الثقافيــة، وقبلهــا اجمللــس الوطــين للثقافــة والفنــون والــرتاث بدعــم عمليــة التأليــف وتشــجيع 
املبدعني القطريني يف اجملاالت املختلفة إما بطباعة أعماهلم أو اقتناء املطبوع منها،كما تتم 
ترمجــة بعــض األعمــال احملليــةإىل اللغــات احليــة (اإلجنليزيــة، والفرنســية، واإليطاليــة، والياابنيــة، 
وترمجــة األعمــال العامليــة إىل اللغــة العربيــة، ولقــد بلــغ مــا متــت ترمجتــه مــن تلــك األعمــال 61 

الشبابية.(قطر:وزارة  والفعاليات  األنشطة  إدارة  (إعداد(:حصاد  والرتاث  والفنون  الثقافة  وزارة    ) 1
الثقافة والفنون والرتاث2012،2013(.
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عمــاًل، خــالل الفــرتة مــن عــام 2014-2000 تنوعــت بــني التاريــخ، والقصــة، والــرتاث 
الشــعيب، والنقــد، والرســم، واملســرحية، ولكتــاب قطريــني وعــرب وأجانــب. وهــو مــا يفتــح 
اآلفــاق علــى الفكــر العاملــي، ويثــري الثقافــة العربيــة. وبلغــت االصــدارات عــن املــدة نفســها 
163 إصدارًا تنوعت بني التاريخ، والنقد، والرســم، واإلدارة، واملســرحية، والرتاث الشــعيب، 
ولكتــاب قطريــني وعــرب. كمــا قــام اجمللــس الوطــين للثقافــة والفنــون والــرتاث بطباعــة مئــات 

الكتــب ملبدعــني قطريــني وعــرب.

أدوات التواصــل االجتماعــي: شــكَّلت أدوات التواصــل االجتماعــي نقلــة نوعيــة يف 
ســرعة تبــادل املعلومــات واألخبــار علــى مســتوى العــامل ، كمــا أهنــا كســرت احتــكار املعلومــة 
وأزالــت ُســدل الرقابــة علــى اإلنتــاج الفكــري. ولقــد أضحــت املــدوانت اخلاصــة منصــات 
يف  القــراء  وعمــوم  املختصــني  مــع  مباشــرة  نقاشــات  وإلدارة  القــراء،  لــدى  متوفــرة  ثقافيــة 
الشــأن الثقــايف. كمــا أصبحــت وســيلة إعــالن جيــدة عــن اإلنتــاج اإلبداعــي. ولقــد بلــغ 
عــدد مســتخدمي اإلنرتنــت حــى هنايــة عــام 2018 أكثــر مــن 4 مليــارات شــخص، منهــم  
يســتخدمون  مليــون  مليــار و800  منهــم  التواصــل،  أدورات  يســتخدمون   3.200.00
الفيس بوك، و271 مليار يســتخدمون تويرت، وأكثر من 5 مليارات يســتخدمون اهلواتف 

النقالــة.)1)

ولقــد دار جــدل كبــري يف األوســاط الثقافيــة حــول جــدوى (التواصــل الثقــايف( عــرب هــذه 
األدوات!. ففــي حــني يــرى البعــض أن وســائل اإلعــالم التقليديــة تعيــش أايمهــا األخــرية، 
وأن تلــك الوســائل بدقتهــا وســرعتها وأانقتهــا متثــل عامــل حتــٍد كبــري للفريــق األول، يــرى 
فريــق اثن عكــس هــذه النظريــة، وأن املؤسســات اإلعالميــة الكــربى قــد ابشــرت يف اســتخدام 
هــذه  الســابقة. ولقــد مسحــت  بتارخيهــا وأدوات  التكنولوجيــا اجلديــدة دون أن »تكفــر« 
التكنولوجيــا املتطــورة ألصحــاب القــرار مــن السياســيني للتعــرف علــى آراء اجلمهــور مباشــرة، 
دون احلاجــة إىل تقاريــر ســرية أو النشــر الصحفــي العــادي. كمــا زاد عــدد الزعمــاء يف العــامل 

1 (  مهند السماوي: “آخر إحصائيات العامل الرقمي”. موقع إيالف اإللكرتوين: اتريخ 27 مارس 
 https://elaph.com/Web/Opinion/2018/3/1196481.html 2018
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ممــن يســتخدمون هــذه األدوات. وحســب تقريــر جملــس السياســات الرقميــة فــإن %75 مــن 
السياســيني يســتخدمون (تويــرت( وأن 123 مــن أصــل 164 زعيًمــا يســتخدمون (تويــرت(. 

وكان العــدد الســابق يف أغســطس مــن عــام 2011 مل يتجــاوز 69 زعيًمــا.

كمــا اســتخدمت هــذه الوســائل يف احلمــالت االنتخابيــة والتصويــت. وحســب مركــز 
(بيــو( لأحبــاث، فــإن %30 مــن الناخبــني املســجلني يف الــوالايت املتحــدة مت حثهــم علــى 
التصويــت للمرشــحني (ابراك أوابمــا( أو ملنافســه (ميــت ورين( مــن خــالل مواقــع التواصــل 
االجتماعــي. كمــا لعبــت هــذه الوســائل دورًا مؤثــرًا يف الثــورات العربيــة، خصوًصــا يف مصــر. 

(1(

    ويف دراســة نشــرهتا جريــدة (العــرب( أوضحــت أن اجملتمــع القطــري أقبــل بصــورة 
واضحــة علــى اســتخدام أدوات التواصــل االجتماعــي خــالل الفــرتة األخــرية. وبينــت الدراســة 
أن اجلمهــور يســتخدم األنرتنــت بنســبة %87 مــن الســكان، وأن %97 مــن املواطنــني 
القطريــني علــى درايــة ابلشــبكات اجلديــدة مثل(ســناب شــات( والــيت يســتخدمها 77% 
مــن مســتخدمي األنرتنــت يف قطــر. ونســبة اســتخدام (االنســتجرام ( بلغــت %97 مــن 
القطريــني، مقابــل %65 مــن العاملــني يف قطــر. وأن ( فيــس بــوك( هــو خامــس أكــرب شــبكة 
اجتماعيــة حتظــى بشــعبية بــني القطريــني ويســتخدمه %44، و%44 يســتخدمون (مــا 

ســنجر بــالك بــريي(.)2)

ابلنسبة للجانب الثقايف من هذه الوسائل، فلقد الحظ الباحث تّسرَع بعض الُكتاب 
يف نشــر إنتاجهــم علــى هــذه الوســائل دون مراجعــة، وهــذا يضــرُّ ابملتلقــني وأبصحــاب ذاك 
اإلنتــاج، خصوًصــا وأن أغلــب مــن يســتخدم هــذه األدوات هــم مــن الشــباب. ولقــد ظهــرت 
أعمــال غــري مكتملــة حتمــل عناويــن هلــا مدلــوالت أدبيــة مثــل القصــة القصــرية أو الروايــة،ال 
تــدل عليهــا، كمــا أهنــا حتفــل ابلعديــد مــن األخطــاء النحويــة واإلمالئيــة واملوضوعيــة. وقــد 

1 (  وسائل التواصل االجتماعي تغزو العامل، مركز الدوحة حلرية اإلعالم
2 (  جريدة العرب: “وسائل التواصل االجتماعي تشعل انتخاابت اجمللس البلدي”.جريدة العرب.

 https://s.alarab.qa/n/436285. 2015 قطر. 25 يناير
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يكــون هــذا االجتــاه ســلبًيا وضــد مصلحــة ومســتقبل الكاتــب، بــل وخمالفــاً لقوانــني النشــر،اليت 
نتــج يف دار الكتــب وأخــذ رقــم دويل، وليكــون اإلنتــاج مســجاًل يف دار 

ُ
تفــرض تســجيل امل

الكتــب القطريــة. وبرغــم استســهال بعــض الشــباب الكتابــة يف القصــة أو الروايــة، وســرعة 
نقلهــم أعماهلــم علــى األنرتنــت؛ إال أن ذلــك ال يضيــف كثــريًا يف مســرية الثقافــة يف قطــر، بــل 
إنــه يشــّوِه املشــهد،ويعطي انطباًعــا ســلبًيا عــن تلــك املســرية وذاك املشــهد، وال بــد مــن وجــود 

جهــة خاصــة حتكــم يف ذلــك حفاظًــا علــى مســرية الثقافــة يف قطــر.

معــرض الدوحــة  الــدويل للكتــاب: يُعتــرب معــرُض الدوحــة الــدويل للكتــاب ملمًحــا 
حضــاراًي يف دولــة قطــر، وهــو مــن أقــدم معــارض الكتــب يف منطقــة اخلليــج العــريب، إذ متــت 

إقامتــه ألول مــرة عــام 1972.  

ولقــد جــاءت النســخة الثالثــون مــن املعــرض حُبلّــٍة جديــدة اختلفــت عــن ســابقاهتا، 
الفرنســية(.   الرئيســي وهي(اجلمهوريــة  الضيــف  ثقافــة  واســتلهمت 

العربيــة  النشــر  دور  اســتقطاب  عــرب  الثقافيــة،  القيــم  تدعيــم  إىل  املعــرض  ويهــدف 
واألجنبيــة، كمــا أنــه يُتيــح اجملــال لتــاليف كافــة االجتاهــات الفكريــة واألذواق الثقافية.كمــا 
أاتحــت النســخة الثالثــون مــن املعــرض الفرصــة لــُدور النشــر القطريــة، والــيت وصــل عددهــا 
إىل أكثــر مــن مخســة دور، لنشــر اإلنتــاج احمللــي، وإاتحــة الفرصــة للمبدعــني الشــباب لنشــر 

إنتاجهــم األديب والفكــري.

وال يُعتــرب معــرض الكتــاب الــدويل يف الدوحــة » دُكاانً« لبيــع الكتــب، كمــا هــو يف 
املفهــوم العــامل، بــل إنــه ســاحة لطــرح األفــكار وتبــادل اآلراء، فيمــا خيتــص ابلشــأن الفكــري 
والثقايف.كمــا أنــه ُيشــكل مناســبة للحديــث والتحــاور حــول صناعــة الكتــاب، بــني الناشــرين 
فاعليــات  عامــل،  املعــرض، كل  وُيصاحــب  قطــر.  دولــة  خــارج  مــن  والناشــرين  احملليــني 

ونــدوات ونشــاطات تُرضــي مجيــع األعمــار واألذواق.

ولقــد احتضــن املعــرض األخــري حــوايل 335 دار نشــر، مــن 31 دولــة، وتوســعت 
مســاحة املعــرض لتكــون حــوايل 30 ألــف مــرت مربــع. )1)

 /https://31.dohabookfair.qa :1 (  املوقع اإللكرتوين ملعرض الدوحة الدويل للكتاب
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مالحظــة أخــرية: رغــم الزخــم الثقــايف املرتاكــم يف قطــر، إال أن الباحــث يــرى أن وجــود 
صف اثٍن – إىل جانب الرواد – غري ُمدَرك !. خصوًصا يف اجملال الثقايف واإلعالمي، ما 
ميكــن أن يــؤدي إىل فصــل اجليــل اجلديــد عــن احلــراك الثقــايف واإلعالمــي األصيــل واملَؤَســس.

وبذلــك تنتفــي ميــزة نقــل التجــارب الناضجــة واالطــالع أو فقــدان الذاكــرة الثقافية.فــإذا مــا 
علمنــا أبن أهــم كتــاب وضــع عــن األدب القطــري احلديــث كان يف عــام 1992، ومل يظهــر 
كتــاب خــالل 33 عاًمــا يتابــع مســرية هــذا األدب بصــورة شــاملة ومدروســة، اللُهــمَّ بعــض 
الدراســات املتخصصــة يف الشــعر والــرتاث والقصــة واملســرح، فــإن األمــر حيتــاج إىل وضــع 
خطــة تضمــن متابعــة مــا انقطــع مــن تواصــل توثيــق احليــاة األدبيــة والثقافيــة يف قطــر. كمــا 
جتــدر اإلشــارة إىل أمهيــة تضمــني برامــج اإلذاعــة والتلفزيــون حملــات عــن احليــاة الثقافيــة اجلــادة 
– غــري الدعائيــة – الــيت تســهم يف ربــط اجملتمــع برتاثــه وثقافتــه وشــخوصها، ونقــل جتــارب 
املبدعــني إىل اجليــل اجلديــد، وبذلــك يتواصــل توثيــق اإلبــداع أبشــكاله املختلفــة، ويزيــد مــن 

إقبــال الشــباب علــى املعرفــة الثقافيــة.
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النقد املسرحي يف دولة قطر
د.حسن رشيد )1)

1 (  مذيع وقاص وكاتب وانقد وابحث قطري يف جمال املسرح،حاصل على درجة الدكتوراة يف فلسفة 
درس  املسرحية،  للفنون  العايل  املعهد  الفنون-  أكادميية  القاهرة-  من  املسرح  وأدب  نقد  الفنون- 
مقررات حول املسرح يف كلية اجملتمع يف قطر.شغل عددا من الوظائف منها: مساعد مدير اإلذاعة، 
للثقافة والفنون والرتاث، وشغل منصب وظيفة »خبري  الوطين  الثقافه والفنون- اجمللس  ومدير إلدارة 
إعالمي«يف مكتب رئيس اهليئة العامة لإلذاعة والتليفزيون- دولة قطر. نشر يف كثري من اجملالت الثقافية 
والدورايت املتخصصة مثل البحرين الثقافية، ونزوى، والكويت، والثقافة القطرية (اليت كانت تصدر عن 
اجمللس الوطين للثقافة- قطر(، كاتب يف جريديت الشرق،والراية القطريتني. من إنتاجه األديب والفكري: 
اإلذاعات املوجهة – دراسة يف اإلذاعات العربية املوجهة، واملوتى ال يراتدون القبور( جمموعة قصصية(- 
واحلضن البارد (جمموعة القصصية(، ودراسات يف املسرح القطري (مع د/ حممد عبدالرحيم كافود ود/ 
القطري(، ودراسة جدلية  املسرح  القطرية (دراسة يف  الدراما  مرزوق بشري(، والقضااي االجتماعية يف 
العجز والفعل يف القصة القطرية (ابالشرتاك مع د.مراد مربوك(، واملرأة يف املسرح اخلليجي (دراسة(، 
القطري  واملسرح  نقدية(،  (دراسة  منذ 1965-1990  التعاون  دول جملس  النقد يف  وتطور حركة 
القطري.  واألدب  املسرح  النقد يف  دراسة حول  الطبع  وله حتت  للمسرح(.  العربية  اهليئة  (إصدارات 
عضو يف عدة احتادات أدبية وثقافية عربية، وعضو يف جلان حتكيم ملسابقات ومهرجاانت  ثقافية حملية 
الثقافية احمللية والعربية والعاملية كما  الفكرية وامللتقيات  النداوت  وخليجية وعربية. شارك يف كثري من 

شارك إبسم قطر يف كثري من املؤمترات والندوات يف الدول العربية واألجنبية. 
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النقد املسرحي يف دولة قطر
د.حسن رشيد

 املســرح وافــد جديــد.. واإلرهاصــات األوىل ظهــرت عــرب تلــك التمثيليــات القصــرية يف 
عــدٍد مــن األنديــة الصغــرية التابعــة لشــركات النفــط، وبعــض األنديــة الرايضيــة يف املناســبات 
وعلى وجه اخلصوص يف األعياد، جبانب بعض األعمال البسيطة يف احلفالت الكشفية.. 

أمــا أول عمــل ذو ارتبــاط مبفهــوم املســرح مــن خــالل (نــص( فقــد جتســد عــرب املدرســة، 
حيــث قــدم نصوًصــا ذات بُعــد ديــين متثــل يف (بــالل مــؤذن الرســول(، والــذي قــام بــدور 
البطولــة املرحــوم ســلطان اجلابــر جبانــب عــدد مــن الطــالب يف مدرســة الدوحــة الثانويــة.. 
جبانــب مــا مت اســتحضاره مــن متــون التاريــخ عــرب نــص الشــيخ يوســف القرضــاوي (عــامل 
وطاغيــة( حيــث اســتحضر شــخصية (ســعيد بــن اجلبــري، واحلجــاج بــن يوســف الثقفــي(، 

وكان اهلــدف اإلســقاط علــى الواقــع املعــاش.. 

الحًقــا لعــب الشــباب يف (معهــد دار املعلمــني( دورًا ابرزًا عــرب الدعــم الالحمــدود مــن 
األســتاذ/ حممــد عبــد هللا األنصــاري يف تقــدمي ذواهتــم للمتلقــي.

أمــا فيمــا خيتــص ابلنقــد املســرحي فقــد أتخــر نوًعــا مــا، ذلــك أن قطــر قــد أتخــرت عــن 
الركــب مقارنــة ببعــض دول املنطقــة مثــل الكويــت والبحريــن.. نعــم كانــت (املشــعل( كمجلــة 
خاصــة بشــركة النفــط قــد ســبقت كل اجملــالت والصحــف، ولكــن كان ظهــور املســرح قــد 
ســبق األمــر أبكثــر مــن عقــد مــن عمــر الزمــن.. و(املشــعل( إمجــااًل اهتمــت أبخبــار الشــركة 
ابلرايضــة،  االرتبــاط  ذات  املتواضعــة  األخبــار  بعــض  ونشــر  وإجازاهتــم  املوظفــني،  وترقيــة 
وحفــالت الزفــاف، وبعــض النــوادر مــن كتــب األدب والتاريــخ.كان ظهــور جملــة (الدوحــة( 
يف عــام 1968 مرتبطًــا بظهــور اإلذاعــة يف 25/6/1968، وقــد ترأســها يف البــدء زمــالء 
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مــن قســم األخبــار يف اإلذاعــة وهــم (إبراهيــم أبــو انب- فايــز صيــاغ(، وكانــت الفكــرة أن 
تكــون شــبيهة (مبجلــة هنــا لنــدن( وســاهم عــدد مــن الزمــالء يف الكتابــة فيهــا.. هــذه اجمللــة 
تطــورت الحًقــا بفضــل إميــان املســؤولني يف وزارة الثقافــة واإلعــالم بــدور وأمهيــة الثقافــة، ولكــن 

نظــرًا ألهنــا تصــدر شــهراًي فلــم تــؤِد الــدور املطلــوب يف خلــق إطــار تكاملــي مــع املســرح.

ومــع ظهــور جملــة (العروبــة(، والحًقــا (جريــدة العــرب( أصبــح لبعــض األقــالم دور يف 
تنــاول العــروض الــيت تقــدم عــرب عــدد مــن املســارح الــيت ظهــرت إىل حيــز الوجــود (الفرقــة 
الشــعبية للتمثيل،املســرح القطــري، فرقــة األضــواء، فرقــة الســد(، وهنــاك فرقــة أخــرى ظهــرت 

واختفــت الحًقــا..

البــداايت  املقــاالت يف  املقــاالت، وهــذه  بعــض  كان الصحفــي ينشــر عــرب اجملــالت 
األوىل اتصفــت (ابالنطبــاع( وكان جــل الصحفيــني أو ممــن هلــم عالقــة ابملســرح مثــل الدكتــور 
ســيد الريــس.. وغــريه. كانــت جــل تلــك املقــاالت ســواء الــيت نشــرت يف جملــة العروبــة أو 
غريهــا تشــكل اآلن للــدارس منوذًجــا لتطــور احلــراك املســرحي يف كل األطــر، يف إطــار الطــرح 
والتنــاول جبانــب شــهادة للتاريــخ عــن ظهــور املســرح ومــا تبعــه مــن نشــاط فــين قــدم العديــد 
مــن األمســاء للســاحة، بــدًءا ابلكاتــب الكبــري عبــد الرمحــن املناعــي، وإســهامات املرحــوم هــاين 
صنوبر (األردين(، وهاشم خملاليت (الفلسطيين(، وسعيد اللوح وكمال حميسي (السوداين(، 
ومصطفــى عبــد الوهــاب وســيد الريــس (املصــري(، وعــدد آخر-أمتــىن أن يرصــد تلــك املرحلــة 
بعــض دارســي املســرح مــن أبنــاء الكليــات املرتبطــة ابألدب-ولكــن ظهــور املســرح الشــّك قــد 
ســاهم يف دفــع املســؤولني يف وزارة الثقافــة واإلعــالم إىل التفكــري بشــكل جــدي إىل إرســال 
البعثــات لدراســة املســرح، فــكان أن التحــق جمموعــة مــن أبنــاء هــذا الوطــن يف دراســة املســرح 

دراســة أكادمييــة، ومتثلــت الدفعــة األوىل يف هــؤالء:
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املعهد العايل للفنون املسرحية/ مصرالتمثيل واإلخراجحممد أبو جسوم
//النقد املسرحيمرزوق بشري
//النقد املسرحيحسن رشيد

//التمثيل واإلخراجموسى عبد الرمحن
//التمثيل واإلخراجسامل ماجد

//النقد املسرحيغامن السليطي
املعهد العايل للفنون املسرحية/ الكويتالتمثيل واإلخراجحسن إبراهيم
//التمثيل واإلخراجسيار الكواري
//التمثيل واإلخراجحممد املسلماين
//النقد املسرحيمحد الرميحي

   

هــؤالء كانــوا النــواة األوىل، وأعقــب هــؤالء جمموعــة أخــرى مــن الفنانــني الذيــن محلــوا 
قــد وجــدوا األرضيــة  لــواء التجديــد والتطويــر يف احلــراك املســرحي، وبعــودة هــؤالء كانــوا 
ممهــدة لإلســهام يف كل عناصــر العــرض املســرحي،والكتابة يف الصحافــة عــرب تنــاول العــروض 
الــيت كانــت تقــدم عــرب مواســم اثبتة،وإســهامات ومشــاركات يف الفعاليــات املختلفــة حمليًــا 
وخارجًيا،كمــا أن عــدًدا مــن األشــقاء العــرب ممــن تلقــوا أصــول النقــد املســرحي يف املعاهــد 
والكليــات املختلفــة قــد ســامهوا بدورهــم التنويــري مــن أمثــال (ســامي خشــبة، عبــد املنعــم 
عيســى، حممــد طــه(، ومشّــر أبنــاء الوطــن عــن ســاعد اجلــد، وســامهوا بعطائهــم يف التنــاول 
النقــدي للعــروض الــيت كانــت تقــدم تباًعــا خــالل املوســم، وعــرب العديــد مــن أبنــاء قطــر يف 
هذا اإلطار مثل: غامن الســليطي، وحســن رشــيد، وخليفة الكبيسي،حســن حســني،وغريهم 

مــن النقــاد يف اإلســهام يف احلــراك النقــدي واملســرح.

املرحلــة األوىل ارتبطــت ابإلطــار االنطباعــي، وهــذا مــا نالحظــه مثــاًل فيمــا تناولــه الدكتــور 
ســيد الريــس، والنقــد االنطباعــي مــن أكثــر املصطلحــات شــيوًعا لــدى النقــاد حــى أن البعــض 
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قــد اعتقــد أن هــذا النقــد أقــرب إىل الســبة.. مــع أن الواقــع خبــالف هــذا؛ ذلــك أن االنطبــاع 
واملوضوعيــة متالزمــان وميتزجــان دوًمــا، فــال ميكــن أن نفصــل بــني املوضوعيــة يف التنــاول دون 

أن يكــون هنــاك انطباعــات شــخصية ترتبــط بذائقــة الناقــد.

إًذا االنطبــاع ذو ارتبــاط ابملوضوعيــة بشــكل عــام، مــع أن هــذا املصطلــح قــد ارتبــط 
يف البــدء ابلفــن التشــكيلي، كمــا أن هــذا النقــد هــو النقــد الســائد يف صحافتنــا احملليــة 
حــى اآلن، وهــو أقــرب مــا يكــون إىل اإلطــار اخلــربي، أمــا فيمــا خيــص األدب فــإن الناقــد 
االنطباعــي ال يهتــم كثــريًا بتحليــل األثــر اإلبداعــي وال يهتــم بــدور املبــدع وال مناقشــة القضــااي 

الــيت يثريهــا العمــل الفــين...

إًذا ال خيتلــف اثنــان مــن أن املســرح يف قطــر واإلمــارات وســلطنة عمــان وافــًدا جديــًدا، 
وأن األسبقية كما أسلفت لدولة الكويت والبحرين عرب (املدارس اخلاصة، وتلك األعمال 

ذات االرتبــاط العضــوي بتاريــخ ومواقــف وشــخصيات مــن األمــة(. 

كمــا أن عمــر املســرح القطــري يقــرتب مــن نصــف قرن،وطموحــات املرحــوم موســى 
عبدالرمحــن عــرب أحالمــه بتأســيس فرقــة مســرحية.. فــكان ظهــور الفرقــة الشــعبية الــيت ظهــرت 
إىل حيز الوجود عام 1968 دون اإلشهار حى عام 1984.. إًذا هذا التأخر يف ظهور 
الفرقــة أواًل.. وظهــور الصحافــة اثنًيــا قــد أدى إىل أتخــر ظهــور حــراك نقــدي يف أي إطــار  
كان، نعــم كمــا هــو معــروف كان ظهــور مــا يســمى ابالرجتــال عــرب متثيليــات قصــرية تقــدم 
يف املناســبات جــزًءا مــن اللعبــة، وقــد حــاول جيــل أكثــر نضًجــا أن يقــدم ذاتــه عــرب اندي 
الطليعــة فقدمــوا تباًعــا (الفتــاش وبــني املاضــي واحلاضــر(، ولكــن ســرعان مــا غلــف األمــر 
اجلمــود والتوقــف.. كان ذلــك يف عــام 1959 وقــدم كل مــن (عطيــة هللا النعيمــي، محــد 
الســليطي، إبراهيــم فــريوز.. وغريهــم( ذواهتــم بــدًءا مــن عــام 1961 عــرب متثيليــات أقــرب إىل 
كوميــداي الفــن عــرب اســتحضار منــاذج مــن احليــاة وشــخصيات تواكــب وتعيــش يف اجملتمــع 

مــن اجملتمعــات القريبــة (عمــاين، هنــدي، إيــراين، بــدوي.. إخل(. 

كل هــذا األمــر قــد دفــع البعــض يف املدرســة الثانويــة ودار املعلمــني إىل خــوض غمــار 
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التجربــة ففــي عــام 1963، فقــدم مصطفــى البنــداري (اتجــر البصــرة( مقتبًســا مــن اتجــر 
البندقيــة لوليــم شكســبري يف مدرســة الصناعة.هــذه اخلطــوة دفعــت دار  املعلمــني إىل تبــين 
األمــر خاصــًة يف ظــل أحــالم وتطلعــات جيــل آخــر، ولعــب اللبنــاين عبــد اللطيــف مسهــون 
الــدور األبــرز يف تقــدمي أول عمــل محــل اســم (حــالة الثــوب رقعتــه منــه فيــه( كان ذلــك يف 
عــام 1969،ومــن خــالل ذلــك مت إشــهار أول فرقــة مســرحية يف قطــر عــام 1972 محلــت 
ومازالــت اســم (فرقــة املســرح القطري(.هــذه املقدمــة البــد أن منــر عليهــا مــرور الكــرام كــي نبــدأ 

رحلــة النقــد عــرب الصحافــة الــيت ظهــرت وغابــت مــع األســف.

إن أتخر النقد أو وجوده قد ارتبط بتأخر اجملالت واجلرائد، وظهور املســرح من خالل  
كيــاانت معــرتف هبــا قــد أتخــر حــى عــام 1972، ومــع ظهــور جملــة العروبــة.. تلــك اجمللــة 
الــيت أفســحت صفحاهتــا لعــدد مــن أبنــاء الوطــن ومــن الصحفيــني مــن األشــقاء العــرب ووجــود 
مواســم مســرحية اثتبــة ومســابقات ومشــاركات خارجيــة وعــدد مــن الطــالب الذيــن عــادوا 

بعــد أن أكملــوا دراســاهتم قــد خلقــت إطــارًا نقــداًي للمســرح.

أخــذ الكاتــب القطــري واملقيــم ميارســان دورمهــا يف اجملــالت واجلرائــد مثــل: جملــة الدوحــة-
جملــة العروبــة، جريــدة العروبــة، العهــد، الصقــر، الشــرق، الوطــن، العــرب، اخلليــج اجلديــد، 

دايران والعــامل، أخبــار األســبوع.. إخل.

ومشّــر عــدد مــن األقــالم عــن ســاعد اجلــد.. مثــل (املرحــوم خليفــة عيــد الكبيســي، إمــام 
مصطفــى، وضــاح طهبــوب، ســيد الريــس، وعلــي مــريزا حممــود، وحممــود هيــكل، ومــرزوق 
الشــرقاوي، وأشــرف مصطفــى، وســامي خشــبة،  الوهــاب  بشــري، وحســن رشــيد، وعبــد 
ورايض عصمــت، وحممــد طــه، وعاطــف النمــر، وإبراهيــم إمساعيــل، وحســن توفيــق، وســنان 
املســلماين، خالــد زابرة، وصــاحل غريــب، وعبــد هللا أمحــد عبــد هللا، وتوفيــق املبيــض، وعبــد 
هللا احلامــدي، د.حممــد جابــر األنصــاري، د.حممــد عبــد الرحيــم كافــود، وفهيــم أمحد،وحممــد 
جابــر ســلطان، وغــامن الســليطي، واببكــر عيســى، وعلــي اهليــل، وأمحــد جعفــر عبــد امللــك، 

وعبــد احلميــد الشــريف، وعثمــان حممــد علــي، واملرحــوم حســن حســني وغريهــم(.
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والســؤال هــل جــّل األطروحــات قدمــت رؤيــة نقديــة ســامهت يف تطويــر احلــراك 
املســرحي؟

ســؤال صعــب اإلجابــة عليه..«بنعــم أو ال«..!! ذلــك أن جــل النقــد املطــروح مــن 
قبــل املتعاملــني مــع (العــروض املســرحية( كان االعتمــاد فيهــا علــى الشــكل اجلمــايل، ومــاذا 
تطــرح مــن قيــم نبيلــة، فاملوضوعيــة الــيت تنطلــق مــن حمــاور التحليــل والتفســري والتقييــم للعــرض 
املســرحي مــن كافــة جوانبــه، مل تتبلــور إال عنــد بعــض النقــاد مثــل (الدكتــور حممــد عبــد الرحيــم 
كافــود، حســن رشــيد، ســامي خشــبة، حممــد جابــر األنصــاري(، أمــا خبــالف ذلــك فقــد كان 
الطــرح ال يشــتمل ســوى اجتاهــني.. إمــا النقــد أو االنتقــاد املبالــغ للعمــل قذفًــا أو ثناًء،وهــذا 

يعــود لأســف لعــدة اعتبــارات قــد المــس ذلــك األمــر عــدد مــن املســرحيني.

1. مصلحة الناقد الصحفي من الفرقة أو النجم.
2. عالقــة صاحــب املؤسســة أو النجــم ابجلريــدة أو اجمللــة أو شــراء املؤسســة الــيت يديرهــا 

لعــدد مــن اإلعــالانت.
فقــد مــارس ذات الصحفــي (عاطــف النمــر(،و كان مســؤواًل يف جريــدة حمليــة أمــرًا يف 
غاية الغرابة حيث نشــر مقااًل نقداًي مل يكن مبقدور أحد أن يفك طالســم املوضوع، وفيما 

بعــد ظهــر إىل الســطح أبعــاد املثــل الشــعيب (إذا عــرف الســبب بطــل العجــب..!!(.

لــذا، فــإن احلكــم أبن مــا كان يتــم نشــره ميثــل بصــدق واقــع احلــراك النقــدي يف أكمــل 
صــورة.. صــورة مثاليــة؛ ألن احلركــة النقديــة الــيت صاحبــت احلركــة املســرحية يف البــداايت 
األوىل، كانــت حركــة نقديــة ذات مســتوى فــين متواضــع، تتمحــور حــول املوضــوع الصحفــي، 
ــا علــى مضمــون املســرحية فهــي  أكثــر منــه يف جمــال النقــد الصحفــي، واالهتمــام كان منصًب
مادة خربية،مع إشــارة متواضعة إىل كافة عناصر العرض املســرحي مثل:(التمثيل، الديكور، 

اإلضــاءة، املؤثــرات، املوســيقى، األزايء، وغريهــا مــن العناصــر(.

ذلــك أن االنطبــاع كان ســيد املوقف،وهــذا االنطبــاع كمــا أســلفنا ذو ارتبــاط ابلشــخص 
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وقبولــه ورفضــه شــخصًيا.. قــد ختلــو مــن الثنــاء أو املديــح، وقــد يكيــل أحدهــم املديــح والثنــاء 
بشــكل مبالــغ فيــه مــع التمجيــد ابلعمــل الدرامــي..!!

وكنمــوذج، أُقــّدم صــورة كربونيــة لنقــد مســرحي كتبــه ســيد الريــس، وهــو مــن خرجيــي 
املعهد العايل للفنون املســرحية، كان ذلك مع بداايت ظهور املســرح القطري عام 1972 
عندما تناول عماًل محل عنوان (ســبع الســبمبع( كان املســرح حقيقة خيطو خطواته األوىل، 
ومــع ذلــك ســوف أقتبــس بعــض الفقــرات مــن املقــال ونالحــظ التناقــض بــني كل ســطر 
وآخــر، ونالحــظ أن الطــرح مــن قبلــه كان أبعــد مــا يكــون عــن املوضوعيــة.. فــإذا كان هــذا 
دأب املســرحي الــدارس، فكيــف يتنــاول املواضيــع يف إطــار النقــد مــن كان ميــارس األمــر مــن 
هــواة املســرح..؟!! وهــل مثــل هــذه اآلراء أضافــت أي لبنــة إىل مســار النقــد املســرحي أو 

احلــراك املســرحي إمجــااًل؟

املســرحي الدكتــور ســيد الريــس نشــر نقــده يف جملــة العروبــة يف العــدد 154 بتاريــخ 
11/9/1972 حــول مســرحية (حــالة الثــوب رقعتــه منــه وفيــه( مــن إخــراج اللبنــاين عبــد 
اللطيــف مسهــون، وأتليــف البحريــين عبــد هللا أمحــد عبــد هللا لقــد تنــاول الناقــد العــريب قائــاًل: 

املســرحية حبــد ذاهتــا خفيفــة الظــل، ولكــن ينقصهــا عنصــر القصــة والواقعيــة واهلــدف، لقــد 
ضحــك اجلمهــور حــوايل ســاعة وربــع الســاعة، ولكــن ملــاذا الضحــك؟ ومــا اهلــدف مــن هــذا 
الضحــك؟ ال أحــد يــدري ســوى أنــه يضحــك..!! أيــن العــربة والعظــة؟ أيــن اهلــدف الــذي 
مــن أجلــه قــام املســرح القطــري؟  إًذا كانــت الغايــة تقــدمي إنتــاج أقــالم شــابة.. فمــا مينــع أن 

تكــون كتابــة هــذه األقــالم هلــا هــدف وهلــا معــىن؟

يريــد املســرح مــن الكاتــب املســرحي صــورة حيــة للمجتمــع الــذي نعيــش فيــه مــن خــالل 
الناقــد  الضحــك.. ويبــدأ  أجــل  مــن  املواقــف املضحكــة  الضحكــة والعــربة، وليــس خلــق 

املســرحي ســيد الريــس يف تنــاول بقيــة عناصــر العــرض املســرحي:

التمثيــل:كان التمثيــل جيــًدا، واألداء وحركــة املمثلــني تبشــر بوجــود خامــات قطريــة طيبــة 
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يف تربــة املســرح، ولكــن هنــاك طبًعــا درجــات ومواهــب يتميــز هبــا ممثــل عــن آخــر، مث قــام 
الناقــد بتوزيــع آرائــه حــول اهلــواة ممــن تصــدوا لــكل األدوار، فشــملت كلماتــه مــع األســف 
مفــردات: »كان رائًعــا ويف قمــة الواقعيــة، ســريع البديهــة، حاضــر الفكــر، صاحــب طاقــات 
فنيــة عاليــة، ممثــل مــن الدرجــة األوىل، ميلــك حــركات حلــوة، أجــاد وأبــدع، خامــة طيبــة 
واندرة للمســرح القطــري«.. لقــد مشــل كل هــذا اإلطــراء مــن شــارك يف العــرض وهــم (حممــد 
املســلماين، غــامن علــي، علــي حســن، عبــد هللا أمحــد، ســيار الكــواري(.. جبانــب املخــرج 
الــذي عــرب عنــه »لقــد اســتطاع األخ عبــد اللطيــف مسهــون خمــرج املســرحية أن حيــرك ابقتــدار 
خشــبة املســرح لدرجــة أنــه فرشــها بســجادة مزركشــة األلــوان غنيــة ابملواقــف الكوميديــة ذات 
القيمــة يف نفــوس املشــاهدين.. ويكمــل الناقــد ثنــاءه الــذي بــدأه ابلتســاؤل ملــاذا الضحــك.. 

هبــذه اجلملــة »ولــد الســبع عمالقًــا كمــا رأينــا وكمــا صفقنــا لــه حــى التهبــت األكــف«.

الناقــد قــد قــرأ كتــاب (برجســتون – عــن الضحــك(؟ ومــا  والســؤال اآلن هــل هــذا 
هــذا التناقــض حــول الــرأي والــرأي اآلخــر..؟! فمــرة يقــول املســرحية خفيفــة ويعــود ليقــول 
إن املســرحية ينقصهــا عنصــر القصــة والواقعيــة واهلــدف ويف النهايــة ولــد العمــل املســرحي 

عمالقًــا..!!

منــوذج ملــا كان يطــرح يف صحفنــا احملليــة يف بواكــري املســرح، وعلــى القــارئ أن يفــك 
طالســم املوضــوع.. هــل الناقــد مــع العــرض أم ضــد العــرض؟!!

وعلــى ذات املنــوال..! وأقصــد التناقــض بــني مجلــة وأخــرى ميتــزج الــذم ابملديــح والثنــاء، 
فهــذا املســرحي الــذي تنــاول العــرض بالشــك مشــوش فيمــا طــرح مــع ادعائــه أبن هــذا 

التنــاول ينتمــي إىل النقــد »املوضوعــي«.

 هنــا تذكــرت مقولــة أانتــول فرانــس: »النقــد املوضوعــي ال وجــود لــه، مثلمــا أن الفــن 
املوضوعــي ال وجــود لــه، وكل مــن خيدعــون أنفســهم فيعتقــدون أهنــم يضيفــون يف أعماهلــم 
أي شــيء غــري شــخصياهتم إمنــا هــم واقعــون يف أشــد األوهــام بطــالاًن، فحقيقــة األمــر هــي 

أننــا ال نســتطيع أبــًدا أن خنــرج عــن أنفســنا«.
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مــن هنــا مل يســتطع الناقــد ســيد الريــس مثــاًل أن ينســلخ عــن ذاتــه وهــو يتنــاول العــرض 
الــرأي، وهــذا مــا عــرب عنــه  الــذي شــاهده، والعاطفــة بالشــك قــد دفعتــه إىل طــرح هــذا 
مثــاًل الناقــد واملســرحي الســوري »رايض عصمــت« ابلقــول: »واقــع النقــد املســرحي اجليــد 
واجلــاد وضــٌع مأســاوٌي أواًل؛ ألنــه فقــد متاًمــا القــدرة علــى التأثــري بدليــل ازدهــار املســرح 
اهلابــط يف جممــل العواصــم العربيــة، واثنيًــا ألن احلابــل اختلــط ابلنابــل يف الصحــف واجملــالت 
املتكاثــرة، فضاعــت اجلــودة وتفــاوت مســتوى النقــاد أو أشــباه النقــاد، رغــم أن بعــض مــن 
يكتــب مــن الشــباب جيــد ويظهــر كفاءاهتــم، ولكــن الواقــع ال يطــرح كل مــا هــو جيد،واثلثًــا 
أيــن املصداقيــة فيمــا نقــرأ مــن نقــد؟ إن أغلــب مــا نتلقــاه جمــرد انطباعــات لصحفيــني غــري  

متخصصــني يشــوهون وجــه املســرح بــداًل مــن أن يزينــوه«.

كانــت اآلراء يف تلــك الفــرتة بــني شــّد وجــذب، فقــد كان الدكتــور ســيد الريــس يتنــاول 
كل العــروض الــيت قدمــت يف تلــك الفــرتة، وقــد تنــاول عرًضــا مســرحًيا محــل اســم (مــرة وبــس( 
تصــدى لكتابتهــا كل مــن كمــال حميســي وعلــي مــريزا حممــود الــذي أدى دورًا يف مشــاهد 
املســرحية، وألن طــرح ســيد الريــس قــد ســبب للمؤلــف الشــاب وهــو خيطــو خطواتــه األوىل 
مــا يكــدر صفــو العالقــة فيمــا بينهــم فقــد رد عليــه يف جملــة الفجــر بتاريــخ 29/4/1975 
فمــا كان مــن ســيد الريــس إال أن رد عليــه يف ذات اجمللــة قائــاًل: »إن الســيد علــي مــريزا مل 
يتكشــف القصــد مــن وراء نقــدي للمســرحية، ومآخــذي علــى برانمــج املســرح القطــري، 
فالقصــد هــو البنــاء ال اهلــدم، ألنــين أقــدر املواهــب املوجــودة فعــاًل وإال ملــا طلبــت منهــم أن 
يقدمــوا لنــا روائــع شــوقي وتيمــور واحلكيــم، الــيت تزخــر ابلشــخصيات املرســومة والــيت تتطلــب 

ممثلــني ذو طاقــات كبــرية«.

هــذه كانــت ظاهــرة صحيــة يف وقــت أفســحت اجملــالت واجلرائــد صفحاهتــا للنقــد والــرد 
علــى املقــاالت، وقــد تســبب هــذا يف خلــق فجــوة حقيقيــة يف بعــض النفــوس الضعيفــة، مــع 
أن العديــد مــن زمــالء الرحلــة كانــوا يتقبلــون اآلراء النقديــة مــى مــا كان لصــاحل العمــل الفــين؛ 
ذلــك أن كبــار املســرحيني يف قطــر يرحبــون ابلنقــد املوضوعــي الــذي خيــدم العــرض، مــن هــؤالء 
(املســرحي الكبــري عبــد الرمحــن املناعــي، محــد الرميحــي، غــامن الســليطي، انصــر عبــد الرضــا، 

فــاحل فايــز(، وهنــاك مــن يعتقــد أن مــا يقدمــه خالصــة الفكــر البشــري.
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خــالل مســرية ممتــدة يف عمــر الزمــن يقــارب النصــف قــرن،كان املســرح القطــري خيطــو 
خبطوات اثبتة، يقدم ذاته يف بغداد، ومهرجان دمشق، ومهرجان قرطاج، واملسرح التجرييب، 
جبانــب مهرجــان دول اجمللــس والفعاليــات الشــبابية وحصــد اجلوائــز يف كل احملافل،وهــذا مــا 
حفــز كاتبًــا يف حجــم الدكتــور حممــد جابــر األنصــاري أن يتنــاول ابلنقــد عرًضــا مســرحًيا 
الناقــد  املناعــي محلــت عنــوان (هوبيــل ايملــال( وقــد اختــار  الرمحــن  الكبــري عبــد  للكاتــب 
األديــب عنــوااًن ملقالــه »مســرحية مواهــب صاعــدة.. علــى طريــق مســرح جــاد«، وبــدأ املقــال 
هبــذه اجلملــة »لعــل أمجــل وأروع مــا يف هــذه املســرحية.. قبــل الدخــول يف حمتواهــا.. إهنــا 
مســرحية قطريــة مئــة يف املئة،ومســرحية خليجيــة مئــة يف املئــة..مث يكمــل مقالــه: إهنــا مســرحية 
قطريــة خليجيــة يف نّصهــا وإخراجهــا وإدارهتــا وديكورهــا ومواهبهــا التمثيليــة حــى النســائية 
منهــا، وهــذا يف حــد ذاتــه إجنــاز كبــري، بــل نقطــة حتــول يف اتريــخ املســرح القطــري واخلليجــي.. 

إخل«.

ونالحــظ أن الناقــد الدكتــور يطــرح كل عناصــر العــرض املســرحي ابلتحليــل بــدًءا مــن 
النــص واألجــواء الــذي وضــع املؤلــف شــخصياته وارتبــاط الشــخوص ابملــكان عــرب حــوار 
يتميــز ابلشــاعرية، ومــع أن الطــرح يف إطــار واقعــي..إال أن األهــم أن املؤلــف ال يطــرح صــورة 
فوتوغرافيــة فجة،بــل يعــري واقًعــا.. ذات عمــق اجتماعــي ويســلط كمــا يقــول الناقــد »عدســة 
حــادة وقاســية قــد يراهــا البعــض أهنــا مســرفة يف التشــاؤم،بينما يراهــا البعــض اآلخــر واقعيــة 
تنقــل الواقــع االجتماعــي األخالقــي كمــا هــو.. وهــو واقــع أبــرز مــا مييــزه أن املــال أصبــح معيــار 
القيــم والســلوك، وأن مــن ميلــك املــال شــخصية التاجــر.. أصبــح يتصــرف يف اآلخريــن كمــا 
يشــاء، فهــو الــذي يقــرر الزجيــات ويدبــر الصفقــات ويضــع ألهــل احلــي درجاهتــم وأقدارهــم 

ومينــع دخــول الغــرابء، كل ذلــك ملصلحتــه اخلاصــة«.

وهكــذا يطــرح الناقــد الدكتــور األنصــاري عناصــر العــرض بــدًءا ابلنــص مث املؤديــن عــرب 
إعطــاء كل ممثــل قدراتــه يف تقمــص أبعــاد الــدور واســتيعاهبم ملقتضيــات الــدور، ومــن مث يطــرح 
مقارنــة بــني األداء مــن قبــل بعــض النمــاذج بشــخصيات عاشــت يف الذاكــرة اجلمعيــة يف 
إطــار املقارنــة، وأخــريًا مــع كل هــذا الطــرح الــذي اقتبســنا منــه بعــض الســطور يؤكــد األنصــاري 
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فيقول:»ويبقــى كانطبــاع أخــري،أن هــذه املســرحية –أتليًفــا ومتثيــاًل- رفضــت الســري يف تيــار 
التهريــج املســرحي الــذي يعــّم عاملنــا العــريب وخليجنــا، وأهنــا حفــرت إبصــرار وتواضــع طريًقــا 
صعبًــا حنــو املســرح اجلاد،مســرح املعــاانة اإلنســانية ومســرح البحــث عــن شــيء أصيــل يف 

حياتنــا«)1).

كان الــكل يســاهم يف إثــراء حركــة النقــد املســرحي وكانــت اجلرائــد واجملــالت تتســابق يف 
احتــواء األقــالم القطريــة والعربيــة علــى حــٍد ســواء، ولــذا فــإن تلــك احلركــة قــد أمثــرت يف دفــع 
عجلــة املســرح القطــري خطــوات هامــة ومــن مث تقــدم املســرحي القطــري خطــوات هامــة يف 

طــرح العديــد مــن الدراســات اجلــادة حــول هــذا املســرح. 

كمــا أن أمســاء مثل:الفنــان عبــد الرمحــن املناعي،ومحــد الرميحــي قــد شــكلت جســرًا مــن 
التعــاون مــع العديــد مــن األشــقاء يف إطــار التبــادل. أعمــال املناعــي قدمــت بــرؤاي اآلخريــن 
فــؤاد الشــطي، وتعــاون محــد  الفنــان الكويــيت  الزعفــران( قّدمهــا  نّصــه (هالشــكل اي  مثــل 
الرميحــي مــع املخرجــة الفرنســية »آن تورســت«، وقدمــت أعمــال د. حســن رشــيد برؤيــة 
خمرجــني يف تونــس مثــل املنجــي إبراهيــم، ويف العــراق والبحريــن واليمــن، بــل إن نــص (العشــاء 

األخــري( قــد حصــد اجلائــزة األوىل يف اجلزائــر. 

أمــا عــن الدراســات حــول املضامــني الــيت طرحــت ســواء يف القضــااي االجتماعيــة أو 
النقــد القطــري، فقــد ســاهم فيــه العديــد مــن األمســاء، كمــا أن الدراســات اخلاصــة أبعمــال 

(املناعي-الرميحــي- الســليطي( قدمــت كرســالة يف املعاهــد الفنيــة يف الكويــت ومصــر.

والســؤال املطــروح اآلن.. هــل هنــاك حــراك مســرحي؟ وملــاذا غابــت حركــة النقــد ســوى 
شــذرات يف صحفنــا احملليــة؟ وهــي ال ختــرج عــن اإلطــار اخلــربي.. حــى النــدوات النقديــة 
احلــراك  لغيــاب  ملــاذا؟! هــل  املاضــي..  مــن  املســرحية أصبحــت جــزًءا  للفعاليــات  املرافقــة 

اخلليج  جاد”.جملة  مسرح  طريق  على  صاعدة..  مواهب  “مسرحية  األنصاري:  جابر  حممد    ) 1
اجلديد،العدد 10 (ديسمرب 1976)
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املســرحي..؟! ذلــك أن حركــة النقــد كتابــًة أو عــرب النــدوات متالزمتــان مــع النشــاط الفــين.
ويف غيــاب املســرح ككيــان يتالشــى أتثــري النقــد، ولذلــك نالحــظ أن عــدًدا مــن األقــالم مــع 
األســف ارمتــت يف أحضــان التمثيــل واإلخــراج واإلنتــاج الفــين مــع متيــز تلــك األقــالم ابلرؤيــة 
النقديــة مــن أمثــال الفنــان غــامن الســليطي، ومحــد الرميحــي، وعلــي مــريزا حممــود وغريهــم 
مــن أصحــاب األقــالم.. كان مبقدورهــم عندمــا يتصــدون لنقــد أي عمــل مســرحي وخباصــًة 
يف البــداايت األوىل ومــع الطفــرة املســرحية يف فــرتة الســبعينات حــى بدايــة القــرن احلــايل 
أن يتناولــوا كافــة عناصــر العــرض املســرحي ابلتنــاول والتحليــل، وأن يــربزوا حماســن العمــل 
جبانــب بعــض اهلنــات وأن يوضحــوا مكامــن اخلطــل يف العــرض يف أي عنصر،ســواء مــا كان 
مرتبطًــا ابألداء أو العناصــر الــيت تشــكل لبنــة حقيقيــة يف إطــار املســرح مــن إضــاءة وموســيقى 

ومؤثــرات كل ذلــك مــن خــالل أســس علميــة وليــس عــرب األهــواء وامليــول الشــخصية.

مل يكــن الناقــد القطــري أو الناقــد العــريب يف قطــر جــالًدا ينهــال بســوطه وســياط احلقــد 
علــى العمــل حــى يهدمــوه مــن أساســه أتليًفــا وإخراًجــا ومتثيــاًل.. هــذا ال يعــين أن النقــد 
املســرحي يف قطــر كان مبعــزٍل عــن أدعيــاء النقــد أو بعــض النمــاذج الــيت كانــت تقــوم بتصفيــة 

احلســاب مــع مــن خيتلــف يف الــرأي معهــم.

كمــا أن بعــض الفنانــني مــن املســرحيني كانــوا يشــنون حــرواًب علــى بعــض األقــالم الشــريفة 
ممــن ســامهوا عــرب نقدهــم يف مســرية املســرح القطــري ســنوات وســنوات، نعــم اآلن هنــاك عــدد 
مــن النقــاد ولكــن االهتمــام بتنــاول كافــة عناصــر العــرض املســرحي شــبه مفقــود، ومــا يتــم 

طرحــه وتناولــه عــرب تلــك األقــالم إطــار خــربي.

وما دمنا نتحدث عن بعض األقالم الدخيلة على النقد.. فمازلت أذكر جيًدا العرض 
الــذي صاغــه وأخرجــه (محــد الرميحــي- بــودرايه( عندمــا تنــاول أحدهــم ســلبيات العــرض 
قائــاًل: »إن مــن ســلبيات العــرض إدخــال عنصــر اإلضحــاك والكوميــداي يف املســرحية«، 
هــل كان يبحــث الناقــد عــن الرتاجيــداي اإلغريقيــة؟ تناســى هــذا الناقــد أن أعمــال شكســبري 

وخباصــة الرتاجيــدايت الكــربى هنــاك عنصــر اإلضحــاك والفكاهــة..!
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   نعم تطور املسرح القطري، وقفز قفزات هامة، وحصد اجلوائز بفضل عدد من أبرز 
املخرجــني الشــباب، وعلــى رأســهم انصــر عبــد الرضــا الــذي يُعــدُّ األبــرز قطــراًي وعربيًــا.. فقــد 
خــاض عــدًدا مــن األعمــال تعتــرب عالمــة مــن عالمــات املســرح مثــل: (البوشــيه وجماريــح(، 
وكتــب مــن خالهلــا شــهادة ميــالد خمــرج يعــي ويــدرك كيفيــة التعامــل مــع النــص- املمثــل- 
الســينوغرافيا.. وهــذا املخــرج يؤمــن مبقولــة املخــرج الكبــري بيــرت بــروك: »أســتطيع أن أخــذ أيــة 
مســاحة فارغــة وأمسيهــا مســرًحا عــاراًي.. رجــل يعــرب هــذه املســاحة بينمــا راقبــه رجــل آخــر 

ذلــك هــو كل مــا حنتاجــه لكــي يبــدأ فعــل مســرحي«.

إن طــرح بعــض النمــاذج النقديــة وبشــكل ســريع عــرب هــذه الوريقــات ال تشــبع هنــم 
املســرحي املهتــم، ولكنهــا حمطــات.. فالنمــاذج أكثــر مــن أن تُعــّد.. منــذ أن قــدم املســرحي 
األردين الراحــل هــاين صنوبــر يف عــام 1975 رائعــة عبــد الرمحــن املناعــي (أم الزيــن( احلــد 
الفاصــل بــني املســرح واألعمــال الــيت ســبقت هــذا التاريــخ ذلــك أن املتابــع قــد ملــس الفــرق 
بــني عــرض متكامــل يف كافــة عناصــره.. وأن الطــرح كان متكامــاًل حــى يف التنــاول النقــدي، 
وإن كان على اســتحياء.. كان التناول ســابًقا تطرح الســلبيات أو تُزين اإلجيابيات.. وكان 

الفاصــل ثقافــة الناقــد املســرحية، وهــذا اإلطــار خيتلــف مــن شــخص آلخــر.

كمــا أن التنــاول النقــدي مســرحًيا يف بعــض األحيــان قــد غلــب النقــد األديب، كمــا أن 
بعــض األقــالم طرحــت آراءهــا االنطباعيــة مــن ابب اإلاثرة ومــن ابب املشــاركة، كمــا أن 
بعــض األقــالم كان يطــرح أفــكاره اخلاصــة، وأن علــى املســرح أن حيمــل ويطــرح شــعار الديــن 

والفضيلــة..!!

لقــد أســهم يف البــداايت عــدٌد مــن األســاتذة ممــن ميلكــون القــدرة علــى التميــز وقــراءة 
العــرض املســرحي، ولعــل أبــرز األمســاء الدكتــور كافــود ذلــك أنــه كان ينطلــق مــن خــالل وعيــه 
مباهيــة النقــد املســرحي، فــال يتنــاول اجلانــب األديب أو الفكــري مــن النــص املطــروح فــوق 
اخلشــبة، ولكــن يتنــاول كافــة عناصــر العــرض املســرحي، وهــذا مــا قدمــه مثــاًل الدكتــور حممــد 
جابــر األنصــاري، والناقــد حممــد طــه عندمــا تنــاوال مســرحية (دوحــة تشــريف- للفنــان غــامن 

الســليطي( يف جريــدة العــرب العــدد (5967( ديســمرب 1989
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خــالل أربــع ســنوات يؤكــد النجــم الكوميــدي غــامن الســليطي أنــه البطــل اجلماهــري األوحــد 
يف قطــر، بــل وأنــه الوحيــد الــذي يســتطيع أن جيــذب مجاهــري املســرح مــن بيوهتــا ملشــاهدة 
العــروض احملليــة لعــدة أســابيع متتاليــة لتتصــدر الئحــة كامــل العــدد يف كل مــرة واجهــة شــباك 
ـُـزًا أو جماملــة أن نقــول أن غــامن الســليطي اســتطاع وجبهــده  مســرح قطــر الوطــين، وليــس حتيـ
الفــردي –إنتاًجــا وأتليًفــا ومتثيــاًل وإخراًجــا- أن خيلــق للمســرح يف قطــر مجاهرييتــه العريضــة 
وصحيــح أن النجــاح اجلماهــريي ليــس دليــاًل أكيــًدا علــى النجــاح الفــين بكافــة عناصــره، 
ولكن ما حُنب أن نؤكده أيًضا أن مســرحيات غامن الســليطي يتوافر فيها دائًما قدر معقول 

مــن النجــاح الفــين ســواء علــى مســتوى النــص أو مســتوى العــرض املســرحي ذاتــه.

وإذا كان غــامن الســليطي يف (املرتاشــقون( قــد عــاجل حبســه الســاخر قضيــة اخلالفــات 
العربية،وأثرهــا يف متزيــق وحــدة الصــف العريب،فإنــه يف (عنــرت وأبلــه( قــد عــاجل قضيــة الثــراء 
الســريع وامتهــان الفــرد لكرامته،مــن أجــل حفنــة مــن الــرايالت، مبــا يعــود آباثر ســلبية علــى 

ســلوك الفــرد يف اجملتمــع.

    مث يعــود ليعــاجل يف مســرحية (زلــزال( قضيــة الطبقــة املتعجرفــة ومــا ينتــج عنهــا مــن 
ــا لــه  صــراع يضــّر ابألفــراد واجملتمعــات، يف (دوحــة تشــريف( فهــو يلتقــط موضوًعــا اجتماعًي
أبعــاده القوميــة واإلنســانية،وهو موضــوع االنتماء،وعشــق الوطــن، فاملواطــن ليــس جــواز ســفر 
يؤكد هويته فحســب، ولكن املواطن عشــق متصل وإميان حقيقي وصادق بشــرف االنتماء 

للــرتاب املقــدس للوطــن.

النــص املكتوب،ومــن خــالل  مــن خــالل  القضيــة يف (دوحــة تشــريف(  املعاجلــة:إذن 
العــرض املســرحي املوجــود علــى خشــبة املســرح تعــاجل قضيــة »االنتمــاء« والتمســك بــرتاب 
الوطــن حتــت وطــأة كل الظــروف الــيت قــد تدفعنــا ولــو جملــرد حلظــة أن هنجــر الوطــن مــاداًي 
ومعنواًي.هــذا املضمــون اجلــاد الــذي طــرأ علــى الكاتبــني غــامن الســليطي وعاصــم توفيــق كيــف 

عاجلــاه؟

نســتطيع أن نتبــني مــن خــالل النــص املكتــوب، ومــن خــالل العــرض املســرحي ذاتــه، 
أن الكاتبــني قــد اختــارا ملضموهنمــا اجلــاد إطــارًا بنائًيــا تقليــداًي ينطلــق مــن حكايــة هلــا بدايــة 
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ووســط وهنايــة.. كمــا حتــوي صراًعــا تقليــداًي أبــداًي هــو صــراع قــوى اخلــري  ضــد قــوى الشــر 
ومــا يســتلزمه هــذا الصــراع مــن أزمــات وعقــد مث انفــراج وحــل.

كان علــى املؤلفــني أن خيتــارا ملضموهنمــا (حكايــة( تناســب الواقــع القطري،وتضــرب 
جبذورهــا داخــل الرتبــة االجتماعيــة اخلليجية،وتكــون صادقــة أو علــى األقــل حمتملــة التصديــق 
واإلقنــاع، واألهــم مــن ذلــك أن تســمح هلمــا هــذه (احلكايــة( بنقــد ســلبيات اجملتمــع والدخــول 

إليــه دون افتعــال أو عــدم اقتنــاع.

وبــذكاء ووعــي شــديدين خيتــار املؤلفــان (حكايتهما(،ليكــون بطلهــا الشــاب (راشــد( 
هنــدي املولــد، قطــري اجلنســية، عــاش يف اهلنــد طــوال عمــره.. ألن والــده القطــري قــد تــزوج 
مــن أمــه اهلندية،وبعــد مــوت األب ومــوت األم مل يعــد لراشــد شــيء يربطــه ابهلنــد غــري أختــه 
مــن أمــه (نفيســة(. ومــن هنــا يفكــر راشــد أن ينــزح إىل بــالده قطــر حيــث أهلــه وإخوانــه مــن 
أبيــه ولكــن راشــد العائــد يعيــش يف حقيقــة ال يعلمهــا غــريه، وهــي إنــه قطــري األصــل وحيمــل 

جــواز ســفر قطــراًي.

هــو ابــن البلد،والشــّك أنــه ســيقابل بــكل حفــاوة وتكــرمي. وينســى راشــد أن حقيقتــه 
القطريــة ال يعرفهــا أحــد حــى إخوانــه (صقــر( و(جاســم(، وحــى إن كاان يعرفاهنــا فإهنمــا 

بالشــك ســوف ينكراهنــا حــى ال حيصــل (راشــد( علــى حقــه مــن مــرياث أبيــه.

أضف إىل ذلك أن (راشداً( عائد من بالد ختتلف يف تكوينها االجتماعي والعقائدي 
عــن اجملتمــع القطــري يف عاداتــه وتقاليــده وقيمــه، ومــن هــذه املفارقــة الرئيســية كان البــد أن 
نتوقــع أن حيــدث الصــدام احلتمــي علــى مســتويني.. األول صــدام (راشــد( مــع أخويــه اللذيــن 
ينكرانــه.. الثــاين بــني (راشــد( واجملتمــع القطــري برتكيبتــه االجتماعيــة وبــكل مــا فيــه مــن 

عــادات وأفــكار وقيــم مل يتعودهــا.

وألن خطوط الصراع ال تتوازن إال بوجود الشخصيات الطيبة يف مواجهة الشخصيات 
»الشــريرة«، فــإن املؤلفــني عمــدا إىل إســناد اجلــزء اخلــري يف األحــداث إىل كل مــن شــخصييت 
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(جاســم( شــقيق (راشــد( األصغــر.. وإىل (مــي( ابنــة عــم (راشــد( الــيت ينشــأ بينهمــا عالقــة 
اســتلطاف يتبلــور إىل حــب يف هنايــة األحــداث.. ويبقــى علــى املؤلفــني أن ينهيــا أزمــة اجلــزء 
األول حبيلــة دراميــة تســمح هلمــا مبواصلــة حكايتهمــا الســاخرة، ومــرة أخــرى يؤكــد املؤلفــان 
متكنهمــا مــن الصنعــة الدراميــة حيــث تعــود نفيســة يف بدايــة اجلــزء الثــاين، فتنقلــب املواقــف 
والشــخصيات رأًســا علــى عقــب، وتتحــول الشــخصيات الشــريرة إىل شــخصيات مالئكيــة 
متخفيــة وراء أقنعــة واهيــة مــن احلــب والــرباءة وابلتــايل تتســع املفارقــة. ويكتشــف (راشــد( 
خيــوط املأســاة فيلــوذ حبنــان وعطــف العــم، ولكــن العــم أيًضــا يطمــع يف نفــس مــا طمــع فيــه 
(صقــر( ويريــد أن يتــزوج (نفيســة( مقابــل أن يعيــش (راشــد( بينهــم كرميـًـا، ومــرة أخــرى يرفــض 
(راشــد( ولكنــه هــذه املــرة يقــرر أن أيخــذ أختــه ويعــود مــن حيــث أتــى.. ويف اللحظــة األخــرية 
تتدخــل الشــخصيات اخلــرية (مــي( و(جاســم( وأضيــف إليهمــا (خالــد( ليطلبــوا مــن (راشــد( 
البقــاء، والتمســك أبرض الوطــن مهمــا كانــت الظــروف، فيقتنــع (راشــد( ويبقــى متمســًكا 

بــرتاب الوطــن.

تنتهــي أحــداث املســرحية أو ينتهــي املســتوى املرئــي مــن الصــراع واختصــارًا للقــول فــإن 
املؤلفــني اهتّمــا اهتماًمــا كبــريًا برســم شــخصييت (راشــد(، ومــن بعــده (صقــر(، ابعتبارمهــا قطــيب 
الصــراع يف املســرحية،دون أن يلتفتــا التفــااًت حقيقًيــا إىل أبعــاد ابقــي الشــخصيات،فخرجت 
هامشــية كمــا يف شــخصية (خالــد( و(جاســم(، وتكميليــة كمــا يف شــخصية (العــم(، و(مــي( 
و(نفيســة( تــدور يف فلــك األحــداث دون أن يكــون هلــا فعــل مؤثــر يف دفــع هذيــن الدوريــن 

حنــو ذروة أو أزمــة.

ولعــل هــذه واحــدة مــن أبــرز مســات املســرح اخلــاص يف وطننــا العــريب حيــث يكــون 
االهتمــام األكــرب عنــد املؤلفــني ببنــاء شــخصية البطــل النجم،وفــرد أكــرب مســاحة مســرحية 
أمامــه، ليمتــع اجلماهــري الغفــرية الــيت جــاءت لتشــاهده إن املؤلفــني كان ميكنهمــا تــدارك 
العديــد مــن أمــور ضعــف البنــاء يف الشــخصيات األخــرى خبلــق مشــاهد تســتطيع أن تعــرب 
عــن طريــق (الفعــل( عــن طبيعــة الصــراع احلــادث وعــن طبيعــة املضمــون نفســه، ويف زحــام 
االهتمــام بصياغــة وبنــاء شــخصية (راشــد(، تناســى املؤلفــان أيًضــا حتويــل املشــاهد (الســردية( 
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الطويلــة إىل مشــاهد نراهــا رؤي العني،خاصــًة تلــك املشــاهد اخلاصــة بصــدام (راشــد( مــع 
اجملتمــع القطــري.

(1( اإلخــراج: مل تكــن مهمــة اإلخــراج يف (دوحــة تشــريف( ســهلة.. فقــط كان علــى 
الســليطي يف  غــامن  الــذي حققــه  النجــاح  علــى مســتوى  يقفــز  أن  البدايــة  منــذ  اإلخــراج 
مســرحيتيه الســابقتني.. وأن يقفز أيًضا على شــكل اإلخراج (العادي( فيهما، وألن املخرج 
فهمــي اخلــويل واحــد مــن أهــم خمرجــي القطــاع العــام املصــري فقــد بــىن خطــة إخراجــه علــى 
إبــراز اجلانــب الفــين يف العــرض بــكل عناصــره (الديكــور- اإلضــاءة- احلركــة املوســيقية- 
األداء التمثيلــي- احليــل املســرحية(، وقــدم تصــورًا نظــراًي يف غايــة القــوة، ولكــن هــل جنــح 

فهمــي اخلــويل يف نقــل هــذا التصــور النظــري إىل واقــع بصــري يــراه املشــاهد..؟

أقــول ومبنتهــى املوضوعيــة: إنــه مل يســتطع تنفيــذ إال جــزًءا يســريًا منــه هــو اجلــزء اخلــاص 
ابحلركــة املســرحية ورســم خطــوط األداء للشــخصيات، فاحلركــة املســرحية اســتطاعت أن 
متــأ أرجــاء خشــبة املســرح دون أن تــرتك مســاحات خاليــة عليهــا كمــا حيــدث يف بعــض 
العــروض.. لذلــك اســتطاع املخــرج أن يــربز لــكل شــخصية طريقــة يف األداء ســاعدت كثــريًا 

علــى خلــق روح الكوميــداي يف العمــل كلــه.. 

أمــا ابقــي عناصــر العــرض فلــم ينجــح املخــرج يف توظيفها،إمــا ألســباب هــو مســؤول 
صاحــب  املخرج،وهــو  مســؤولية  إرادته،فالديكــور كان  عــن  خارجــة  ألســباب  عنهــا،أو 
فكــرة حتريــك الديكــور علــى أقــراص دوارة،مل يتــم اســتخدامها إال مــرة واحــدة طــوال عــرض 
املســرحية،وهذا هــو الســائد واملألــوف يف مســارح النجــوم يف وطننــا العــريب، وعــادة ال يفلــح 

كثــريًا خمرجــو القطــاع العــام عندمــا يتعاملــون مــع مســرح القطــاع اخلــاص.

وبكل املوضوعية نقول إن الديكور مل يكن مناســًبا على اإلطالق ألحداث املســرحية، 
وليــس بينــه وبــني املوضــوع أو مواصفــات الشــخصية أيــة عالقــة ميكــن أن نذكرهــا للمخــرج، 
أمــا ابلنســبة لإلضــاءة فأعتقــد أن املخــرج وحســب مــا وضعــه مــن خطــة لإلضــاءة خــالل 
أن  بدعــوى  النظــر  موفًقا،ولكــن حدثــت خالفــات يف وجهــات  املســرحية كان  بروفــات 
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العــروض الكوميديــة ال حتتــاج كثــريًا إىل نوعيــات اإلضــاءة املســتخدمة يف عــروض مســارح 
القطــاع العــام، وابلتــايل اضطــر املخــرج إىل إلغــاء أكثــر مــن ســتني حركــة إضــاءة كان قــد قــام 
بتســجيلها ابلفعــل علــى كمبيوتــر اإلضــاءة ابملســرح، وابلتــايل خرجــت اإلضــاءة يف العــرض 
ابهتــة أحيــااًن، وليــس هلــا وظيفــة يف أحيــان كثرية،أمــا ابلنســبة للموســيقى واألغــاين فقــد كان 
مــن املفــروض أن يتــم إعــداد أغــاٍن خاصــة ابملســرحية علــى أن يقــوم بتأليفهــا وتلحينهــا اثنــان 

مــن كبــار امللحنــني واملؤلفــني يف الكويــت.

ولكن لظروف إنتاجية اضطر املخرج أن يرضى حبل وسط،وهو أن يقوم الشاابن انصر 
عبــد الرضــا كمؤلــف ويوســف بــن علــي كملحــن ابختيــار بعــض األغــاين اهلنديــة املســجلة 
علــى شــرائط كاســيت،وتوزيع اللحــن مــن جديــد وتركيــب الكلمــات العربيــة عليه،وجنحــت 
هــذه احليلــة،ومّت توظيــف األغــاين واملوســيقى توظيًفــا جيًدا،أضــاف إىل العــرض الكثــري خاصــًة 
يف أغنيــة (إخــواين( وأغنيــة (مــربوك اي راشــد مــربوك(، ولعلــي أقــول إن اإلخــراج مبفهومــه 
الفــين والتقــين قــد تصــادم كثــريًا مــع مــا يفرضــه واقــع املســرحيات الكوميديــة الــيت تســتهدف 
اإلضحــاك الكثــري مــن خــالل مضمــون جــاد، وتقنيــات اإلخــراج عــادة تتــوارى يف مســرح 
النجــم، وهــذا مــا يدفعــين ألن أقــول إن املســرح الكوميــدي اخلــاص دائًمــا حيتــاج إىل خمــرج يف 

خدمــة النجــم، وليــس إىل خمــرج يف خدمــة العــرض املســرحي نفســه.

تقــف  جديــدة  قطريــة  موهبــة  يكتشــف  أن  الســليطي  غــامن  التمثيل:اســتطاع   )2)
علــى خشــبة املســرح ألول مرة،وكأهنــا متــارس اللعبــة املســرحية منــذ ســنوات،وهي املمثلــة 
الشــابة (رمي( والــيت قدمــت دور (مي(،جبــرأة ومقــدرة حُتســد عليهــا رغــم أهنــا حديثــة العهــد 

النجــاح. لــه كل  ابملسرح،ويكســب املســرح يف قطــر ُعنصــرًا نســائًيا جديــًدا نتوقــع 

أيًضــا كان عبــد العزيــز الســميح يف دور (خالــد( ُمقنًعــا، وأّدى مــا عليــه يف حــدود الــدور 
الصغــري، أمــا مفاجــأة العــرض فتمثلــت يف الفنــان الشــاب (انصــر حممــد(، وهــو مــن اكتشــاف 
غــامن الســليطي أيًضــا، حيــث اســتطاع أن خيلــق مــن دور (جاســم( اهلامشــي شــخصية ذات 

حضــور قــوي، تنافــس علــى إضحــاك اجلماهــري مبجــرد ظهورهــا علــى خشــبة املســرح.
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زمــام  امتلــك  فقــد  (صقــر(،  دور  يف  اجلســمي(  (أمحــد  األول  اإلمــارات  فنــان  أمــا 
الشــخصية منــذ اليــوم األول يف التدريبــات، وقــدم شــخصية (الشــرير( خبفــة ظــل وحضــور 
قويــني، يســاعده يف ذلــك صوتــه العريــض وتكوينــه اجلســماين..   وأنيت لـــ (هــالل حممــد( 
يف دور (العــم( لنكتشــف أنــه ميتلــك إمــكاانت املمثــل الكوميــدي خفيــف الظــل، بعــد أن 

حاصــره اجلميــع أبداء شــخصية الرجــل كبــري الســن يف كل أعمالــه.

(فاطمــة التابعــي( ممثلــة املســرح القومــي املصــري ممثلــة ذات إمــكاانت متعــددة،مل يســتغل 
منهــا العــرض إال جــزًءا قليــاًل، ومــن خــالل هــذا اجلــزء أكــدت حضورهــا وإمكانياهتــا الفنيــة 

اهلائلــة يف أداء شــخصية (نفيســة(.

وأنيت إىل جنم جنوم املســرح القطري (غامن الســليطي(، لنقول له: إذا كانت إمكانياتك 
كممثــل كوميــدي مل تظهــر بكاملهــا يف (عنــرت وأبلــه( و(زلــزال(، نســتطيع أن نؤكــد لــك أنــك 
يف (دوحــة تشــريف( قــد أثبــت مبــا ال يــدع جمــااًل للشــك أنــك قفــزت قفــزات هائلــة حنــو 
احتــالل عــرش الكوميــداي يف منطقــة اخلليــج، لقــد امتلكــت زمــام شــخصية (راشــد( وأديتهــا 
بــكل مــا فيهــا مــن مــرارة أحيــااًن وســخرية أحيــااًن أخــرى، وخفــة ظــل متناهيــة يف أحيــان كثــرية، 
وقــدرة علــى االرجتــال الفــوري وحضــور بديهــة وخفــة حركــة وإمــكاانت جســمانية حركيــة، 

وإمكانيــات صوتيــة متباينــة.

الناقــد.. يف تناولــه لعــرض مســرحية (دوحــة تشــريف( انطلــق برؤيــة موضوعيــة لتنــاول 
كافــة عناصــر العــرض املســرحي.

وأخــرًيا.. فــإن واقــع النقــد املســرحي مرتبــط بواقــع املســرح القطــري،وال يتحمــل الناقــد وزر 
احلالــة النقدية،خاصــًة يف ظــل انتشــار األعمــال والعــروض التجاريــة ومســرحيات األطفــال 
املومسيــة.كل هــذا أدى إىل هــروب األقــالم مــن تنــاول العــروض، واألدهــى واألمــر أيــن ينشــر 

الناقــد احملــرتف نتــاج جهــده ويف أي جريــدة؟!

ومل يعــد للناقــد دوٌر يف احلــراك املســرحي كمــا كان األمــر يف البــداايت األوىل، وأصبــح 
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املتلقــي ال مييــز بــني غــث النقــد ومسينــه... ومل يعــد يــدرك أيــن الصــواب مــن اخلطــأ..؟

نعــم فيمــا مضــى كان هنــاك تيــار نقــدي نظري،ولكــن مــع مجــود حركــة املســرح وغيــاب 
الفعاليــات.كل هــذا أدى إىل هتميــش دور النقــد والناقــد، بــل وقــد خلــق إطــارًا مــن التوتــر.. 

فكيــف ميــارس الناقــد دوره؟، وأيــن جيــد جمــااًل لنشــر نتاجــه الفكــري والفــين والثقــايف؟

إن النقــد املســرحي مــع األســف قــد أصابــه الرتهــل، ليــس فقــط علــى نطاقنــا القطــري 
احمللي،ولكــن عــرب خريطــة الوطــن العريب.أيــن اجملــالت املتخصصــة يف إطــار املســرح؟ بــل 
بــدًءا ابلدكتــور طــه حســني والعقــاد وحممــد  النقــد  ترســيخ  الذيــن ســامهوا يف  النقــاد  أيــن 
منــدور وإبراهيــم غلــوم وحســن يعقــوب العلــي وســليمان اخلليفــي..؟ وعشــرات األمســاء ممــن 
ســامهوا لســنوات طــوال يف إثــراء احلركــة النقدية،ودفــع النقــد خطــوات هامــة مــن أجــل ترســيخ 
األهداف،والغــاايت مــن أجــل مســرح عريب،حــى األكادمييــات واملعاهــد الــيت تفــرز ســنواًي 
عــدًدا مــن النقــاد، مــع األســف ال جيــدون جمــااًل ملمارســة دورهــم ســوى يف اإلطــار اخلــربي 

الــذي ال يشــكل ســوى حمطــات عابــرة يف ذاكــرة املتلقــي.
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املراكز واجملالت الثقافية يف دولة قطر
)نظرة شاملة( 

د.مرزوق بشري بن مرزوق )1)

1 (  قطري، أستاذ الدراما والنقد املسرحي يف كلية اجملتمع/قطر، دكتوراه الفلسفة يف وسائل اإلعالم 
الرتبوي من جامعة والية نيويورك، الوالايت املتحدة األمريكية عام 1988م. شغل عدة مناصب، منها: 
مدير إدارة املكتبات العامة والرتاث من 2016 حى 2017، مدير إدارة البحوث والدراسات الثقافية 
اليومية  اتميز  اجللف  رئيس حترير صحيفة  من 2009 حى 2016.  والرتاث  والفنون  الثقافة  بوزارة 
الثقافة والفنون والرتاث من -2008 بوزارة  أربع سنوات 2009 م حى 2012، ومستشار  ملدة 

2009. مدير عام اإلدارة اإلعالمية ابألمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية من 1998م 
حى 2008م إضافًة إىل رائسة حترير جملة التعاون- األمانة العامة من 1999 حى يناير 2007م. 
ترأس عدة جلان علمية وثقافية، وشارك يف عضويتها،  فهو رئيس جملس أمناء جائزة الدوحة للكتابة 
العروض  تقييم  املسرحية. وعضو جلنة  النصوص  الثقافة والرايضة، وعضو جلنة إجازة  الدرامية- وزارة 
واألعمال املسرحية، وعضو مؤسس جلمعية األدابء واملفكرين يف قطر (حتت التأسيس(، وعضو اللجنة 
جلنة  للتعليم 2014، وعضو  األعلى  اجمللس  الدراما يف  مناهج  تطوير  جلنة  للمسرح. عضو  الدولية 
تطوير املناهج الدراما يف كلية اجملتمع 2014، ورئيس اهليئة االستشارية لربانمج املسرح ــ كلية اجملتمع. 
كاتب وابحث يف العديد من اجملالت املتخصصة والصحف ووسائل اإلعالم املختلفة،كتب العديد 
الفنية  واالستعراضات  األغاين  من  العديد  وأعّد  والتلفزيون،  لالذاعة  والدرامية  املسرحية  األعمال  من 

ومقدمات املسلسالت اإلذاعية.
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املراكز واجملالت الثقافية يف دولة قطر 
) نظرة شاملة ( 

د.مرزوق بشري بن مرزوق

لعــدم توفــر  الفــردي، وذلــك  هــا  تعتمــد هــذه املداخلــة يف معظمهــا علــى جهــد ُمعدِّ
مرجعيــات موثقــة ومكتوبــة عــن نشــأة املراكــز واجملــالت الثقافيــة يف دولــة قطــر، ويعتمــد هــذا 
اجلهــد علــى مــا هــو متــاح مــن معلومــات قليلــة أو اعتمــاًدا علــى خــربة ومعايشــة معــد هــذه 
املداخلــة.  يف البدايــة البــد مــن وضــع املتلقــي يف إطــار املفاهيــم الــيت ســوف يتــم ورودهــا يف 

ســياق هــذه الورقــة وهــي علــى النحــو اآليت :-

صعوبة حتديد تواريخ يف البداايت األوىل لنشأة املراكز وصدور اجملالت الثقافية،وكذلك .  
صعوبــة منطلقاهتــا األوىل، ومضامينهــا وأهدافهــا، خصوًصــا إن مــا مت توثيقــه قليــل واندر 

ويــكاد أن يكــون معدوًمــا.

تقصــد هــذه الورقــة ابملراكــز واجملــالت الثقافيــة بتلــك املراكــز املفتوحــة لعامــة النــاس، .  
وابجملــالت الثقافيــة املتنوعــة الــيت ال تســتهدف قــارئ بعينــه، وبذلــك تســتثين هــذه الورقــة 
املكتبــات العلميــة املتخصصــة كاملكتبــات اجلامعيــة، أواملراكــز املقصــورة علــى فئــة معينــة مــن 
اجلمهــور، كذلــك تســتثىن اجملــالت العلميــة احملكمة،حيــث إهنــا تعتمــد علــى البحــث املتضمن 
للفرضيــات واالشــرتاطات املســبقة، بينمــا اجمللــة الثقافيــة تقــوم علــى اإلبــداع التلقائــي، واملقــال 

العــام الــذي يوجــه إىل العمــوم. 

مشــل مفهــوم الثقافــة يف هــذه الورقــة اإلنتــاج األديب، واإلبداعــات الثقافيــة والفنيــة ملختلــف .  
الفنون األدائية من مســرح وســينما وتشــكيل اخل ... 
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ارتبــط اإلنتــاج الثقــايف يف دولــة قطــر منــذ قيامهــا جبهــود فرديــة، ويعــود أقــدم اتريــخ إىل 
املســامهات يف اإلنتــاج األديب املنشــور إىل املغفــور لــه الشــيخ جاســم بــن حممــد آل اثين 
(مؤســس دولــة قطــر( يف أول ديــوان شــعر والــذي مت طباعتــه يف ســنة 1911 ابملطبعــة 
املصطفويــة يف مدينــة بومبــاي اهلنديــة، وعنــوان الديــوان هــو (رســالة يف شــعر النبــط( ويضــم 
قصائــد مــن الشــع النبطــي، ومكتــوب ابللهجــة العامية،وكانــت القصائــد تتغــىن بكفــاح أهــل 
قطــر، ولتكويــن أمــة مســتقلة خــالل عهــده، كمــا تطــرق الديــوان إىل األحــداث اجلســام، 
واخلطــوب العظــام الــيت يف القــرون األربــع املاضيــة، وبعــض هــذه القصائــد مــن أتليــف 

املؤســس وبعضهــا اآلخــر لشــعراء آخريــن معاصريــن أعجــب هبــا املؤســس. 

الشــك أن اإلنتــاج الثقــايف املتمثــل يف إقامــة مراكــز ثقافيــة وإصــدار صحــف وجمــالت 
ثقافيــة مــا هــو إال حمصلــة ملنظومــة ثقافيــة متسلســلة، ومــن نتــاج تراكــم تراثي،وثقــايف، 
وتعليمــي وتفاعــل مــع ثقافــات أخــرى، وهــذا األمــر ينســحب علــى تطــور احلالــة الثقافيــة 
يف قطــر، والــيت انقســمت إىل مرحلــة مــا قبــل اكتشــاف النفــط ومرحلــة مــا بعــده، عندمــا مت 
اكتشــاف النفــط عــام 1939 ولقــد ارتبطــت املرحلــة األوىل يف نشــاطها وإنتاجهــا الثقــايف 
جبهــود الصيــد والغــوص والقنــص والزراعــة، وعلــى أساســها أنتجــت تلــك املرحلــة الشــعر 

والغنــاء والرقــص واحلــكاايت املتخيلــة، الــيت صاحــب نشــاطهم االقتصــادي. 

لقــد أفــرزت تلــك األنشــطة جتمعــات فنيــة واصــل فيهــا األفــراد فنوهنــم املتنوعة،وميكــن 
اعتبــار ذلــك مــن الناحيــة االفرتاضيــة، أن تلــك التجمعــات هــي أول مراكــز للفنــون، حيــث 
كان يقــوم فــرد أو أكثــر علــى تنظيــم مواعيدهــا وإدارهتــا، وعقــد االتفاقــات للمشــاركة يف 
املناســبات العامــة واخلاصــة، وهبــذا التصــور ميكــن اعتبــار تلــك التجمعــات الفنيــة املبــادرات 

األوىل إلنشــاء مراكــز وأنديــة ثقافيــة الــيت أصبحــت  أكثــر تنظيًمــا فيمــا بعــد. 

يف املرحلة الثانية، واليت أعقبت اكتشاف النفط،حدثت نقلة نوعية يف كافة اجملاالت 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية، ومــن أمههــا أتســيس نظــام تعليمــي يف قطــر، وإنشــاء 
للتعليم،واإلنتعــاش  ولقــد كان  املاضــي،  القــرن  النظاميــة يف مخســينيات  املــدارس  أوائــل 
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االقتصــادي دوريهمــا املؤثــر علــى الثقافــة، إضافــة إىل التفاعــل الــذي حــدث بــني املعلمــني 
الذيــن وصلــوا إىل البــالد ليســامهوا يف إدارة الشــأن التعليمــي والنهــوض بــه، حيــث وفــد عــدد 
مــن املفكريــن العــرب الذيــن ســامهوا وأثــروا يف مســتهل النهضــة الثقافيــة الشــاملة ممــا يتمتــع بــه 
هــؤالء الوافــدون مــن خــربات محلوهــا معهــم مــن بلداهنــم، ومــع اكتشــاف النفــط اســتعانت 
البــالد خبــرباء، وعمــال مــن دول خمتلفــة ممــا وضــع املواطنــني يف مواجهــة مــع ثقافــات جديــدة 
حتمــل معهــا مســتجدات فكريــة، وإدارية،وتقنيــة مل خيتربهــا املواطنــون مــن قبل،وقــد أدى 
ذلــك إىل مبــادرات ثقافيــة فرديــة، مثــل: إدخــال املطابــع احلديثــة ألول مــرة يف قطــر، وإقامــة 
املكتبــات العامــة الــيت تبيــع الصحــف واجملــالت والكتــب الصــادرة مــن الــدول العربية،كمــا 
ظهرت أول صاالت للســينما اليت أنشــأهتا شــركات النفط يف بعض املدن، وانتشــرت ظاهرة 
االســتماع إىل احملطــات اإلذاعيــة القريبــة والبعيــدة بعــد أن مت اســترياد أجهــزة املــذايع ومــن 
بعدهــا وصلــت أجهــزة التلفــاز الــيت كان مــن خالهلــا يتابــع النــاس بعــض احملطــات التليفزيونيــة 

يف املنطقــة. 

لقــد كان ســبب هــذا التنــوع يف حصــاد التلقــي الثقــايف أن قامــت أنشــطة ثقافيــة وفنيــة 
أســفرت عــن إنشــاء عــدد مــن األنديــة االجتماعيــة والرايضيــة، وميكــن اعتبــار هــذه امللتقيــات 
ابكــورة للمراكــز الثقافيــة الــيت قامــت فيمــا بعــد، حيــث كان هلــذه األنديــة أنشــطتها الثقافيــة 
مثــل املســابقات العلميــة وتقــدمي العــروض املســرحية، واملكتبــات الــيت تضــم الكتــب واجملــالت 

املتنوعــة. 

أواًل : األندية واملراكز الثقافية 

اندي الطليعة:.  

يذكــر الدكتــور علــي خليفــة الكــواري (االقتصــادي القطــري املعــروف( يف صفحتــه علــى 
اإلنرتنــت أبنــه وزمــالءه فكــروا إبنشــاء اندي ثقــايف يف عــام 1952، لكــن هــذه الفكــرة مت 
جتســيدها يف عــام 1959م وذلــك بعــد عودتــه مــن القاهــرة الــذي شــاهد فيهــا النشــاط 
املســرحي وأنشــطة اجلمعيــات االجتماعيــة والدينيــة، ولتحقيــق فكــرة إنشــاء النــادي مت إعــداد 
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مســودة النظــام األساســي، وتوفــري املقــر اخلــاص به،وأصــدر النــادي جملــة مطبوعــة يتــم تعليقهــا 
علــى اجلــدار، وكان النــادي يقــوم برحــالت داخــل قطــر للمزيــد مــن التعــرف علــى مناطقهــا، 
وعمــل النــادي علــى تقــدمي العــروض املســرحية علــى خشــبة مســرح مت تصميمــه وفــق املعايــري 
املســرحية يف ذلــك الوقــت، وقــام األعضــاء مبهمــات التأليــف واإلخــراج والتمثيــل، حيــث 
الدخــول ملشــاهدة  قيمــة تذكــرة  الذيــن يدفعــون  النــاس  مــن  إقبــااًل  العــروض  تلــك  القــت 
العــرض املســرحي، إضافــة إىل ذلــك كان النــادي أيًضــا يقيــم احملاضــرات واملناظــرات الشــعرية 

بــني أعضائــه.

اندي اجلسرة الثقايف االجتماعي :.  

أتســس اندي اجلســرة الثقــايف واالجتماعــي (يف البدايــة( عــام 1962 حتــت مســمى 
(اندي اجلســرة الرايضــي( ويف العــام 1972 مت حتويلــه إىل اندي ثقــايف واجتماعــي مبســماه 

احلــايل.     

يقــع النــادي يف حــي اجلســرة الــذي يقطنــه عــدد مــن التجــار، كمــا يضــم احلــي عــدد 
مــن رّواد الثقافــة والتعليــم والفنــون واإلعــالم، وكان اهلــدف مــن إنشــاء النــادي هــو أن يتــوىل 
نشــر الوعــي الثقــايف واالجتماعــي، ودعــم املواهــب والقــدرات االبداعيــة للشــباب، ولقــد قــام 
النــادي منــذ انطالقتــه الثقافيــة ابقامــة النــدوات واحملاضــرات الفكريــة واألدبيــة لكبــار املفكريــن 
والشــعراء والفنانيــني العــرب، كمــا أصــدر النــادي عــدد مــن اإلصــدارات الثقافيــة مــن بينهــا 
جملة اجلســرة الثقافية وجملة التشــكيلي، كما أتسســت يف نفس احلي فرقة األضواء املوســيقية 
واملســرحية عــام 1966، والــيت كانــت رائــدة يف جمــال اإلنتــاج املوســيقي والغنائــي واملســرحي.

مؤسسة احلي الثقايف )كتارا( .  

تُعــّد مؤسســة احلــي الثقــايف (كتــارا( الــيت نشــأت عــام 2010 واحــدة مــن أكــرب املشــاريع 
الثقافيــة يف دولــة قطــر، والفكــرة األصليــة إلقامــة هــذا احلــي يف العــام 2010 هــي أن تكــون 
منــارة ثقافيــة عامليــة تطــل علــى العــامل مــن خــالل أنشــطتها الثقافيــة، واألدبيــة، والفنيــة املتنوعــة، 
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وكذلــك أن تكــون ملتقــى تصــل الثقافــات احملليــة والعامليــة، وعلــى الرغــم أن مهمــة احلــي 
الثقــايف ثقافيــة خالصــة إال أن إداراهتــا تتــم علــى أســس جتاريــة لتعزيــز موازنتهــا الســنوية، ولقــد 
جــاء اســم (كتــارا( املــرادف الســم احلــي الثقــايف ليشــري إىل مســمى شــبه جزيــرة قطــر املســجل 

يف اخلرائــط اجلغرافيــة والتارخييــة منــذ العــام 50 ميالديــة.

مكتبة قطر الوطنية:  .  

علــى الرغــم مــن أن ليــس هنــاك تشــريًعا أو قــرار رمســي يعتــرب فيــه مكتبــة قطــر الوطنيــة 
هــي املكتبــة املركزيــة للدولــة حيــث إهنــا مؤسســة غــري رحبيــة حتــت مظلــة مؤسســة قطــر للرتبيــة 
وتنميــة اجملتمع،فهــي مؤسســة مســتقلة رغــم الدعــم الشــامل مــن احلكومــة هلا،ومــع ذلــك إن 
أنشــطة هذة املكتبة الشــاملة، واليت مت اإلعالن عنها يف نوفمرب 2012 على كافة املعارف 
مــن كتــب ومراجــع ومــواد تراثيــة ذات الصلــة بقطــر واملنطقــة ممــا جيعــل منهــا مكتبــة عامــة 
مركزيــة حديثــة تلــى حاجــة القــراء مــن كافــة األعمــار. ولقــد مت افتتــاح مبــىن املكتبــة الســتقبال 

اجلمهــور يف شــهر إبريــل 2018.

املراكز الثقافية األخرى الرافدة للثقافة يف قطر:.  

لقــد نشــطت النهضــة الثقافيــة يف دولــة قطــر، خصوًصــا بعــد حصوهلــا علــى االســتقالل 
يف ســبتمرب 1971، عندمــا مت إنشــاء املؤسســات الرمسيــة متمثلــة يف وزارة االعــالم والثقافــة، 
واجمللــس األعلــى للشــباب والرايضــة الــذي أســهم مــن خــالل املراكــز الشــبابية والثقافيــة يف 
إثــراء الســاحة الثقافيــة القطريــة ابملواهــب مــن املبدعــني يف كافــة اجملــاالت، كمــا كان إلنشــاء 
املرافــق  قيــام  يف  الرئيســي  الــدور  عــام 1976م  االعــالم  وزارة  يف  والفنــون  الثقافــة  إدارة 
الثقافيــة املختلفــة مــن مســارح وفــرق مســرحية، وفنــون تشــكيلية واحلــرف الشــعبية، وأنديــة 
الشــعر، وغــري ذلــك مــن اجلوانــب األدبيــة والفنيــة، ولقــد كان إنشــاء اجمللــس الوطــين للثقافــة 
والفنــون والــرتاث عــام 1998 مبثابــة إعــالن اســتقالل الثقافــة عــن الشــأن اإلعالمــي، وذلــك 
الختــالف توجهــات وأغــراض هذيــن اجملالــني، وكان مــن أهــم أهــداف اجمللــس هــو تطويــر 

املكتبــات العامــة، وتنميــة االنتــاج األديب والفكــري.
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لقد تواصل اهتمام الدولة بشــأن التنمية الثقافية (الرمسية( عندما مت إنشــاء وزارة الثقافة 
والفنــون والــرتاث، والــيت مت إعــادة تســميتها يف العــام 2016 إىل وزارة الثقافــة والرايضــة، 
وذلــك ملواصلــة املهــام الســابقة املتعلقــة ابلثقافــة والفنــون، وكان احلــدث املهــم يف اتريــخ وزارة 

الثقافــة هــو تنظيمهــا مناســبة الدوحــة عاصمــة للثقافــة العربيــة يف عــام 2010.

اثنًيا :اإلصدارات الثقافية :

اجلريدة الرمسية :.  

تعــّد اجلريــدة الرمسيــة الــيت صــدرت يف مطلــع 1961م هــي واحــدة مــن بواكــري  الــدورايت 
املنتظمــة يف الصــدور،و كانــت هتــدف إىل تعريــف اجملتمــع ابلتشــاريع والقوانــني والقــرارات 
الصــادرة مــن احلكومــة، وعلــى الرغــم أنــه مل يكــن تصنيــف هــذا اإلصــدار بصفتــه إصــدارًا 
ثقافيًــا خالًصــا، لكــن ميكــن للفــرد أن يطلــع علــى احلقــوق والواجبــات املتعلقــة بــه، وهــذا حبــد 

ذاتــه ثقافــة. 

اإلصدارات الثقافية واالجتماعية الي مازالت والي توقف صدورها:.  

لقــد كانــت (جملــة املشــعل( الــيت صــدرت عــام 1961 عــن اهليئــة القطريــة للبــرتول مــن  •
اإلصــدارات الــيت جتمــع بــني أخبــار الشــركة وأنشــطتها يف بدايــة الصــدور لكنهــا يف عــام 
1988 أضافــت أبــواب ثقافيــة عامــة إىل صفحاهتا،وتوقفــت جملــة املشــعل عــن الصــدور 

عــام 2004.  

يف عــام 1965، صــدر العــدد األول مــن جملــة العروبــة عــن دار العروبــة للطباعــة والنشــر  •
الثقافية،كمــا  املوضوعــات  علــى  ومشلــت  النعمــة،  عبــد هللا حســني  املرحــوم  ميلكهــا  الــيت 
أاتحــت فرصــة للكتابــة اإلبداعيةواألدبيــة لقرائهــا، وتوقفــت جملــة العروبــة عــن الصــدور عــام 

.1995

جملــة الفجــر وكانــت جملــة أســبوعية ثقافيــة، وسياســية، وصــدرت العــدد األول منهــا  •



69املسارات الثقافّية يف قطر

يف ينايــر 1975، وتــرأس حتريرهــا الســيد ســلطان خالــد الســويدي، كمــا اشــتملت علــى 
الثقافــة والفنــون  أبــواب يف  الوطــن العريب،كمــا اشــتملت علــى  التحليــالت السياســية يف 
املختلفــة، وتوقفــت اجمللــة عــن الصــدور يف ديســمرب 1976 بعــد أن صــدر منهــا 97م.

يف عــام 1974 صــدرت جملــة ثقافيــة واجتماعيــة أخــرى ابســم (جملــة العهــد ( والــيت  •
مشلــت علــى املواضيــع األدبيــة والفنيــة، وأصــدرت جملــة العهــد كذلــك ملحًقــا مســتقاًل ابســم 
(كتــاب العهــد( شــارك يف حتريــره وكتابتــه كتــاب وكاتبــات مــن قطــر والذيــن بــرز منهــم - فيمــا 
بعــد - عــدد مــن املبدعــني والكتــاب، والذيــن مــازال عــدد منهــم يــزاول نشــاطه الفكــري، 

وتوقفــت جملــة العهــد عــام 1986م. 

جملــة أخبــار األســبوع، صــدر العــدد األول منهــا يف أبريــل 1986، وهــي جملــة أســبوعية  •
اشــتملت علــى التحقيقــات واملقــاالت الثقافيــة التنوعــة،وكان يصــدر معهــا ملحــق خــاص 
عــن املــرأة بعنــوان (نــدى(، وتوقفــت عــن الصــدور 1995 بعــد أن صــدر منهــا 465 عــدد. 

يف عام 1998صدر العدد األول من جملة اجلسرة الثقافية، مبسمى ( التنوير الثقايف (  •
وكانــت جملــة فصليــة اهتمــت ابلثقافــة واألدب، وتغــري اســم اجمللــة بعــد ذلــك إىل جملــة اجلســرة 
الثقافيــة،و كانــت حتتــوي علــى األحبــاث والدراســات الثقافيــة، ابإلضافــة إىل اإلبداعــات 

األدبيــة والنقــد املســرحي والســينمائي والفــن التشــكيلي.

كما صدر أيًضا عن اندي اجلســرة جملة متخصصة يف الفن التشــكيلي ابســم التشــكيل 
العريب وجملة أخرى يف الســينما.

يف عــام 2003 صــدرت جملــة (بــروق( الــيت كان اهتمامهــا ابلــرتاث والفنــون واألدب  •
والقضــااي االجتماعيــة. 

جملــة الدوحــة وهــي واحــدة مــن أهــم اجملــالت الثقافيــة علــى مســتوى الوطــن العــريب، ولقــد  •
صــدرت اجمللــة ألول مــرة يف فربايــر 1969 عــن إدارة االعــالم قبــل اســتقالل دولــة قطــر، 
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وأشــرف علــى حتريرهــا املرحــوم حممــود الشــريف، حيــث كانــت اجمللــة يف بدايــة إصدرهــا عبــارة 
عــن نشــرة إعالميــة وإخباريــة عــن نشــاطات احلكومــة. وحتولــت اجمللــة يف ينايــر 1976م إىل 
إصــدار ثقــايف خالــص، وجعلــت هلــا شــعار حــدد سياســتها التحريريــة وهــو: (ملتقــى االبــداع 
العــريب واإلنســانية(، وضمــت اجمللــة أبــواب فكريــة وثقافيــة ودينيــة وفنيــة خمتلفــة، وشــجعت 
السياســة التحريريــة للمجلــة ابجلدليــة الفكريــة بــني كتاهبــا، واالنفتــاح علــى كافــة التيــارات 

الفكريــة املختلفــة الــذي كان أحــد أهــم أســباب انتشــارها يف مجيــع أحنــاء الوطــن العــريب.

لقــد اســتمرت اجمللــة يف صدورهــا ملــدة عشــر ســنوات متتاليــة حــى توقفــت عــن الصــدور  
يف عــام 1986، وبعــد توقــف دام ألكثــر مــن عشــرين عــام عــادت إىل الصــدور مــن جديــد 

يف شــهر نوفمــرب 2007 ومــا زالــت تصــدر شــهراي مــن وزارة الثقافــة والرايضــة.

اثلثًا مجعية الكتاب يف قطر: 

لقــد واجــه الكتــاب القطريــون يف جمــاالت الفكــر املختلفــة معوقــات املشــاركة والتفاعــل 
مع اجلمعيات األدبية والثقافية والفنية، ســواء على مســتوى املنطقة أو على املســتوى العريب 
أو حــى علــى املســتوى الــدويل، وذلــك بعــدم التمكــن مــن إنشــاء مجعيــة مســتقلة للكتــاب، 
ألســباب متعــددة مــن أمههــا عــدم وجــود قانــون صريــح يقــّر إبنشــاء مجعيــات لــأدب والثقافــة 
والفنــون، حيــث إن القوانــني املتاحــة حالًيــا تقتصــر علــى اجلمعيــات املهنيــة ومجعيــات النفــع 

العام. 

لقــد بــذل الكتــاب واملثقفــون يف قطــر علــى مــدى أعــوام طويلــة جهــود حثيثة،مبخاطبــة 
رمسية،ومببــادرات فرديــة، ومــن بينهــا خطــاب وقعــه أكثــر مــن مخســة وثالثــني كاتبًــا ومفكــرًا يف 
عــام 2005م، ولقــد أســفرت هــذه اجلهــود عــن موافقــات مبدئيــة لكنهــا تتعطــل أو تتوقــف، 
ولقــد حصــل أن مؤسســة احلــي الثقــايف كتــارا وافقــت علــى تبــين مجعيــة مســتقلة للكتــاب 
وذلــك يف شــهر ســبتمرب مــن العــام 2008م، وســعت املؤسســة بتخصيــص مبــىن للجمعيــة 
يف احلــي الثقــايف مت اســتالمه ابلفعــل يف شــهر يونيــو عــام 2009 م، لكــن مل يســتمر ذلــك 
كثريًا، حيث اســتلمت اللجنة املؤقتة جلمعية الكتاب خطااًب من وزارة الشــؤون االجتماعية 
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يف ذلــك الوقــت يطالــب فيــه اجلمعيــة بعــدم مزاولــة أي نشــاط قبــل اعتمــاد تســجيلها ألهنــا 
مازالــت حتــت التأســيس ومل يصــدر فيهــا قــرار ابملوافقــة مــن جملــس الــوزارء.

مــا زال أمــر عــدم إنشــاء مجعيــة مســتقلة للكتــاب قائًمــا حــى اليــوم، ولقــد قامــت وزارة 
الثقافــة والرايضــة قريبًــا إبنشــاء (امللتقــي القطــري للمؤلفــني إال أن ذلــك هــذا امللتقــى، رغــم 
أمهيتــه( ال ميثــل كيــااًن أدبيًــا أهليًــا مســتقاًل الــذي يســمح لــه وألعضائــه ابملشــاركة واالنضمــام 

والتفاعــل مــع اجلمعيــات املماثلــة عربًيــا وعاملًيــا.

يف اخلتــام، إن قيــام مؤسســات ثقافيــة وإصــدار اجملــالت الثقافيــة هــو نتــاج منظومــة 
تشــمل التعليم،والتشــجيع األديب واملعنــوي، والتعبــري احلــر املســئول، واألهــم هــو توفــر 

املبــدع ذي العطــاء الفكــري واألديب. 
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الرؤية النقدية من املنظور الثقايف يف مرحلي 
الرايدة والتجديد يف قطر

)دكتور حممد كافود ونورة آل سعد أمنوذجا(

أ.د مراد عبدالرمحن مربوك )1)

1 (  أستاذ النقد األديب والنظرية يف قسم اللغة العربية بكلية اآلداب والعلوم جبامعة قطر، له خربة جامعية 
تصل ألكثر من ثالثني عاما يف جامعة القاهرة (فرع بين سويف( وجامعة قطر، وجامعة امللك عبد 
العزيز، وبعض اجلامعات املصرية والعربية األخرى. نشر أكثر من ثالثني حبثا علميا حمكما يف جمالت 
علمية دولية يف النقد األديب والنظرايت النقدية واألدبية والدراسات الثقافية واملقارنة وحتليل اخلطاب 
النقدية والشعرية والسردية واملقارنة  النظرايت  أكثر من سبعة وعشرين كتااب علميا يف  األديب، وأّلف 
والببليوجرافية واالتصالية وغريها. أعّد أكثر من مائة تقرير علمي يف جماالت البحث العلمي وحبوث 
ترقيات أعضاء هيئة التدريس، وتقارير حتكيم البحوث العلمية يف اجملالت العلمية املتخصصة، وتقارير 
حتكيم اجلوائز العربية والدولية يف حقل الدراسات األدبية والنقدية.أشرف وانقش حوايل أربعني رسالة 
اجلوائز  من  العديد  على  العربية.حصل  اجلامعات  بعض  يف  والدكتوراه  املاجستري  رسائل  من  جامعية 
العلمية والتكرميية نذكر منها:جائزة التميز يف النقد األديب من احتاد الكتاب العرب مبصر لعام 2019، 
جائزة الدولة التشجيعية جبمهورية مصر العربية يف الدراسات األدبية والنقدية، حمور (النظرية النقدية( 
سنة 1999 جائزة شومان للعلماء العرب يف فرع العلوم اإلنسانية سنة 1994.عمل مستشارا أكادمييا 
وثقافيا للعديد من املؤسسات الثقافية واألكادميية القطرية والعربية، وترأس حترير بعض اجملالت العلمية 
والثقافية، وأشرف على بعض الدورايت العلمية والثقافية وأسس بعض املؤسسات العلمية والثقافية عربيا 

ودوليا. وغريها من اإلسهامات العلمية املتعددة أكادمييا وثقافيا.
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الرؤية النقدية من املنظور الثقايف يف مرحلي الرايدة والتجديد يف 
قطر )دكتور حممد كافود ونورة آل سعد أمنوذًجا(

                                                                                                               
أ.د مراد عبدالرمحن مربوك

مفتتح  

لعلنــا ال نبالــغ حــني القــول إن الناقــد الكبــري الدكتــور حممــد عبــد الرحيــم كافــود يعــد رائــدا 
للحركــة النقديــة األدبيــة يف قطــر، مــن خــالل الدراســات النقديــة الــذي امتــد منــذ الســبعينيات 
مــن القــرن املاضــي حــى اآلن، وكان لــه كبــري األثــر يف النقــد الروائــي والقصصــي واملســرحي 
والنقــدي علــى مســتوى األدب القطــري واخلليجــي والعــريب. ومــن منظــور النقــد الســياقي تعــد 
دراســاته النقديــة يف هــذه اجملــاالت األدبيــة املختلفــة رائــدة يف األدب القطــري، بدايــة مــن 
أتسيســه للحركة النقدية القطرية يف القصة والقصرية والرواية والشــعر واملســرح والنقد، وهناية 
بدراســاته الفكريــة والثقافيــة النوعيــة يف اللغــة واهلويــة، وقــد متثلــت هــذه اجلهــود يف دراســاته 
النقديــة الرائــدة، نذكــر  منهــا – علــى ســبيل املثــال وليــس احلصــر - دراســاته: »األدب 
القطــري احلديــث«، و»النقــد األديب احلديــث يف اخلليــج العــريب«، »وديــوان« أمحــد يوســف 
اجلابــر دراســة وحتقيــق« وصــدرت هــذه األعمــال يف مطلــع الثمانينيــات مــن القــرن املاضــي، 
مث توالــت دراســاته النقديــة األخــرى نذكــر منهــا: »القضــااي االجتماعيــة يف املســرح القطــري«  
عــام  1991، »دراســات يف الشــعر العــريب املعاصــر يف اخلليــج« عــام 1994، و»أوليــات 
النقــد األديب يف اخلليــج« عــام 1995، و»القصــة القصــرية يف قطــر، النشــأة والتطــور« عــام 
1996، و»إشــكالية الثقافــة العربيــة بــني األصالــة واملعاصــرة« عــام 1996، و»التســامح 
يف الثقافــة اإلســالمية« عــام 2003، و»املســرح يف قطــر، النشــأة والتجربــة« عــام 2008، 

وظلــت دراســاته النقديــة تتــواىل حــى وقتنــا احلــايل.  
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كمــا تعــد الناقــدة نــورة آل ســعد واحــدة مــن أبــرز الكاتبــات القطــرايت يف املســرية 
اإلبداعيــة والنقديــة، وتعــد امتــدادا للحركــة النقديــة والثقافيــة املتطــورة يف قطــر يف العقــود 
»ابئــع  القصصيــة  أصــدرت جمموعتهــا  فقــد  اآلن،  حــى  الثمانينيــات  هنايــة  منــذ  األخــرية 
اجلرائــد« عــام 1989، مث أصــدرت دراســة بعنــوان »جتريبيــة عبــد الرمحــن منيــف يف مــدن 
امللح« عام 2005، و»أصوات الصمت« وهي مقاالت يف القصة والرواية عام 2005، 
و»الشــمس يف إثــري« عــام 2007 وهــي مقــاالت يف الشــعر والنقــد، وجمموعتهــا القصصيــة 
»اب رانــواي« عــام 2013، وظلــت أعماهلــا القصصيــة والنقديــة تتــواىل حــى وقتنــا احلــايل. 

 ومن مث تدور الدراسة يف حمورين: 

• األول: الدكتور حممد كافود والرؤية النقدية السياقية جليل الرواد  

• الثاين: نورة آل سعد والرؤية النقدية الثقافية للجيل الثاين  

أوال: الدكتور حممد كافود والرؤية النقدية السياقية والتجديدية جليل الرواد: 

إن املتتبــع لأعمــال النقديــة الــيت أصدرهــا الدكتــور حممــد كافــود علــى مــدى أربعــة عقــود 
تقريبــا، جيــد أهنــا انطلقــت مــن الرؤيــة الســياقية للنقــد األديب يف جمــاالت القصــة القصــرية 
والروايــة واملســرح والنقــد األديب يف األدبــني القطــري واخلليجي.وأهــم املناهــج الــيت اســتند 
اليهــا دراســاته النقديــة الرائــدة هــي: املنهــج االجتماعــي واملنهــج الفين،والثقــايف. وعلــى الرغــم 
مــن غلبــة املنهجــني االجتماعــي والفــين علــى مــا عدامهــا مــن مناهــج نقديــة أخــرى إال أهنمــا 
انطلقــا أيضــا مــن املنظــور الثقــايف يف معاجلاتــه النقديــة الســيما دراســته عــن »اللغــة واهلويــة 

واإلشــكاليات الثقافيــة، دول اخلليــج منوذجــا.« 

وتتجلــي هــذه الــرؤى النقديــة الــيت شــكلت مرحلــة الــرايدة النقديــة يف األدب القطــري يف 
دراساته: »األدب القطري احلديث« و»النقد األديب احلديث يف اخلليج العريب« يف مطلع 
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الثمانينيــات مــن القــرن املاضــي، و»القضــااي االجتماعيــة يف املســرح القطــري« 1991، 
»ودراســات يف الشــعر العــريب املعاصــر يف اخلليــج« 1994، و»أوليــات النقــد األديب يف 
اخلليــج« عــام 1995، و»القصــة القصــرية يف قطر،النشــأة والتطــور« 1996، و»إشــكالية 
اإلســالمية«  الثقافــة  يف  و»التســامح  واملعاصــرة« 1996،  األصالــة  بــني  العربيــة  الثقافــة 
2003م، و »املســرح يف قطــر، النشــأة والتجربــة« 2008 وغريهــا، ونقــف عنــد بعضهــا 
علــى ســبيل التمثيــل وليــس احلصــر. مــن خــالل مخســة جوانــب، متثــل فيمــا نتصــور الرؤيــة 

النقديــة للدكتــور حممــد كافــود وهــي:  

1( الرؤية النقدية يف السرد القصصي القطري.

2( الرؤية النقدية يف الشعر القطري احلديث. 

3( الرؤية النقدية يف املسرح القطري احلديث.

4( الرؤية النقدية يف الدرس النقدي اخلليجي احلديث.   

5( الرؤية النقدية يف الدراسات الثقافية.

1- الرؤية النقدية يف السرد القصصي القطري:   

تنطلق الرؤية النقدية يف السرد القصصي القطري احلديث من منطلقني مها؛ منطلقات 
املعاجلة النقدية للسرد القصصي، وطبيعة املعاجلة النقدية للسرد القصصي.  

أ - منطلقات املعاجلة النقدية للسرد القصصي يف قطر.    

انطلقــت الرؤيــة النقديــة للدكتــور حممــد كافــود يف معاجلاتــه للســرد القصصــي يف قطــر 
مــن النقــد الســياقي االجتماعــي، مســتنًدا إىل اجلوانــب الثقافيــة واحلضاريــة والفنيــة واألدبيــة، 
الــيت شــكلت الوعــي اإلبداعــي القطــري يف العقــود املاضيــة، ويعــد كتــاب »األدب القطــري 
احلديــث« واحــدا مــن أهــم الكتــب النقديــة الــيت صــدرت للدكتــور حممــد عبــد الرحيــم كافــود. 
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وعــرّب مــن خاللــه عــن الرؤيــة االجتماعيــة والفنيــة الــيت كانــت ســائدة يف الــدرس النقــدي 
اخلليجــي والعــريب آنــذاك. وطبــق هــذه الرؤيــة علــى النصــوص النثريــة والشــعرية القطريــة.   

وتتجلــي املعاجلــة النقديــة مــن املنظــور االجتماعــي لقضــااي الســرد القطــري يف مطلــع 
هــذه الدراســة الــيت تنــاول فيهــا احليــاة العامــة يف قطــر، وتنــاول املوقــع اجلغــرايف والتارخيــي 
املــكان  املوقــع اجلغــرايف جيســد شــيوع صــورة  العصــور، ولعــل  لدولــة قطــر ومكانتهــا عــرب 
يف اإلبــداع القصصــي القطــري، ويقــرتن ابألنســاق االجتماعيــة والثقافيــة أيضا،كمــا تنــاول 
التطــور التارخيــي القطــري مــن املنظــور السياســي والثقــايف متتبعــا املراحــل التارخييــة خاصــة 
منــذ »مرحلــة اســتقالل آل اثين إبمــارة قطــر عــام 1868 عندمــا وقــع الشــيخ حممــد بــن 
اثين مــع (بيللــي( املعتمــد الربيطــاين معاهــدة سياســية تصبــح مبوجبهــا قطــر خاضعــة لســلطة 
آل اثين. وبعــد وفاتــه تــوىل ابنــه الشــيخ جاســم بــن حممــد عــام 1878، وظلــت الســلطة 
السياســية تتــواىل تباعــا مــرورا ابلشــيخ عبــد هللا بــن جاســم آل اثين مث ابنــه الشــيخ علــى 
مث الشــيخ أمحــد بــن علــى عــام 1960، ويف ســنة 1972 تــويل الشــيخ خليفــة بــن محــد 
آل اثين مقاليــد احلكــم، وأعلــن اســتقالل دولــة قطــر عــام1971 وإهنــاء مجيــع املعاهــدات 
واالتفاقيــات املعهــودة بــني قطــر وبريطانيــا، وأصبحــت دولــة قطــر عضــوا يف املنظمــات الدوليــة 

كاألمــم املتحــدة وجامعــة الــدول العربيةوغريهــا«)1) . 

مرحلــة  حــى  يف كتابــه  حممــد كافــود  الدكتــور  ســرده  الــذي  التارخيــي  التطــور  وهــذا 
الســبعينيات مــن القــرن املاضــي وهــي املرحلــة الــيت انطلــق منهــا آنــذاك ملعاجلــة دراســته النقديــة 
يف الســرد القصصي، والشــعر، واملســرح، وكان هلذا الســرد التارخيي وفق املنظور االجتماعي 

دور يف تطــور العمليــة اإلبداعيــة يف األدب القطــري.  

وأتيت معاجلتــه للحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف قطــر واخلليــج، لتعــرب عــن الرؤيــة 
االجتماعيــة الــيت انطلــق منهــا يف معاجلاتــه النقديــة للســرد القصصــي احلديــث يف قطــر، مــن 

1 (  للمزيد انظر:حممد عبد الرحيم كافود: األدب القطري احلديث. (قطر:دار قطري بن الفجاءة، 
ط2، 1982(، ص34-36
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خــالل مرحلتــني: األوىل مرحلــة مــا قبــل النفــط ودور اإلبــداع القصصــي فيهــا، وهــي املرحلــة 
الــيت قامــت علــى الغــوص وصيــد األمســاك والزراعــة وغريهــا مــن أوجــه النشــاط االجتماعــي 

يف مراحلــه األوىل.  

والثانيــة مرحلــة مــا بعــد النفــط وأتثريهــا الفعــال يف اإلبــداع القطــري وخاصــة القصصــي، 
وانعكــس هــذا بــدوره علــى احليــاة االجتماعيــة الــيت جســدها الُكّتــاب القطريــون يف كتاابهتــم 
القصصيــة، مثــل: العــادات والتقاليــد واألعــراف االجتماعيــة والدينيــة والســلوكية، والــيت أتثــر 
بعضهــا ابلواقــع االقتصــادي اجلديــد، مــن حيــث ظهــور النزعــة الفرديــة وإحالهلــا حمــل الــروح 
اجلماعيــة، وتضــاؤل الســلطة األبويــة الــيت حــل حملهــا ســلطة الفــرد وأصبحــت األســرة منشــطرة 
انشــطارا نــوواي وأتثــر اجملتمــع القطــري ابألعــراف والتقاليــد والقيــم الوافــدة، وكل هــذه اجلوانــب 
رصدهــا اإلبــداع القطــري وانطلــق منهــا الدكتــور كافــود يف معاجلاتــه النقديــة هلــذه األجنــاس 

األدبيــة متوافقــا واملنهــج االجتماعــي الــذي شــكل  منهجيــة الدراســة وأبعادهــا.   

وتتطلــب الرؤيــة االجتماعيــة أيضــا الوقــوف عنــد احليــاة الثقافيــة يف اجملتمــع القطــري، 
كيــف أتثــرت هبــا األعمــال اإلبداعيــة القصصيــة، وتتبــع الدكتــور كافــود أمنــاط احليــاة الثقافيــة 
منــذ هنــاايت القــرن التاســع عشــر وحــى الســبعينيات مــن القــرن املاضــي يف ضــوء مــا توفــر 
لديــه مــن مصــادر للمعلومــات، ويف ضــوء الصعــوابت الــيت واجههــا كأول انقــد قطــري خيــوض 

غمــار التجربــة النقديــة املنهجيــة يف األدب القطــري احلديــث.   

وارتكــز يف رؤيتــه النقديــة الثقافيــة علــى تطــور التعليــم النظامــي يف دولــة قطــر، وكيفيــة 
انتقالــه مــن مرحلــة الكتاتيــب إىل مرحلــة املــدارس النظاميــة، ورأى أن التعليــم بعــد فــرتة قصــرية 
من ظهور النفط يف البالد عام 1949 تطور عن املرحلة الســابقة؛ حيث أُنِشــئت مدارس 
نظاميــة للبنــني والبنــات، وكليتــا الرتبيــة للمعلمــني واملعلمــات، واملكتبــات العامــة، والنــوادي 
األدبيــة والثقافيــة، والصحافــة واجملــالت الثقافيــة وغريهــا، كمابــدأت عجلــة البعثــات التعليميــة 
تتحــرك صــوب النهــوض ابلعلــم والتعليــم، وكل هــذا تــرك أثــرا كبــريا يف الوعــي الثقــايف لــدى 
أفراد اجملتمع، وانعكس بدوره يف أعمال الكتاب والكاتبات يف قطر. وَشّكل منظورا نقداي 

لــدى الدكتــور كافــود للمعاجلــة.  
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ب- طبيعة املعاجلة النقدية للسرد القصصي:  

الســرد  الدكتــور حممــد كافــود يف  انطلقــت منهــا دراســات  الــيت  النقديــة  املنهجيــة  إن 
القصصــي ســواء يف القصــة القصــرية أو املقالــة، اســتندت إىل املنظــور االجتماعــي، ويرجــع 
لــأدب  االجتماعيــة  وللوظيفــة  العــريب  النقــدي  للــدرس  االجتماعــي  املنهــج  ملواءمــة  هــذا 
الــيت تشــكل قناعــات نقديــة عنــد كثــري مــن النقــاد يف العصــر احلديــث. والواقــع أن االجتــاه 
ســاد يف  الــذي  االجتماعــي  للمنهــج  الشــرعي  هــو األب  والنقــد  األدب  االجتماعــي يف 
األدبــني العــريب واألوريب يف العصــر احلديث،كمــا أنــه - بــكل مــا أســفر عنــه مــن حصــار 
منهجــي وأيديولوجــي - هــو جوهــر العالقــة بــني األدب واجملتمع،وابلرغــم مــن أن هــذا النقــد 
االجتماعــي عمومــاً متتــد جــذوره إىل عصــر النهضــة عندمــا نشــبت معركــة القــدمي واحلديــث، 
وتركــت فيمــا صهرتــه مــن أفــكار املبــدأ القائــل أبن كل عصــر يتميــز إبنتاجــه األديب اخلــاص 
املنبثــق مــن ظروفــه التارخييــة واالجتماعيــة،إال أنــه عقــب الثــورة الفرنســية تبلــورت هــذه الفكــرة 
يف كلمــة جامعــة: »أن األدب هــو التعبــري عــن اجملتمــع كمــا أن الــكالم هــو التعبــري عــن 

اإلنســان«)1)

ومل يقــف عنــد الروايــة آنــذاك لعــدم صــدور رواايت قطريــة حــى مرحلــة صــدور دراســته 
املعنيــة »األدب القطــري احلديــث«،  واســتندت حتليالتــه ودراســاته النقديــة إىل مرحلتــني، 

األوىل: مرحلــة مــا قبــل النفــط ،والثانيــة مرحلــة مــا بعــد النفــط.  

الواقــع  تقريبــا، كان  مــن 1868 إىل 1950  اســتمرت  الــيت  املرحلــة األوىل  ففــي 
االجتماعــي يتناســب والفنــون الســردية املباشــرة والبســيطة الــيت تتوافــق ووعــي اجملتمــع مــن 
انحيــة وحاجاتــه االجتماعيــة مــن انحيــة اثنيــة، ولذلــك اقتصــر الســرد القصصــي آنــذاك علــى 
الرســائل والنثــر التأليفــي – علــى حــد رؤيــة الدكتوركافــود هلــذه املرحلــة – ومتثلــت الرســائل 

اهليئة  الواقعـية األوروبيــة، ترمجة أمري إسكندر. (القاهرة:  انظر: جورج لوكاتش: دراسات يف     ) 1
املصرية العامة للكتاب، 1972( ص 114، وجماهد عبد املنعم، علم اجلمال يف الفلسفة املعاصرة.

(القاهرة: عامل الكتب، ط2، 1986(، ص 146.  
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يف املكاتبــات الرمسيــة بــني احلاكــم القطــري ونظرائــه مــن احلــكام اآلخريــن، أمــا النثــر التأليفــي 
فقــد متثــل يف مقدمــات بعــض املختــارات األدبيــة مبــا حتملــه مــن مســات فنيــه، وهــي انعــكاس 
للمواضعــات االجتماعيــة الســائدة يف تلــك املرحلــة. ولذلــك كان املنظــور االجتماعــي الــذي 
اختــذه الدكتــور كافــود وســيلة للمعاجلــة النقديــة للســرد القصصــي يف تلــك املرحلــة متوافقــا 

والرؤيــة النقديــة الســياقية للمنهــج االجتماعــي. 

ويف املرحلــة الثانيــة: وهــي مرحلــة مــا بعــد النفــط وإشــراقة عهــد جديــد مــن االســتقرار 
الفنــون الســردية يف قطــر، وحصرهــا الدكتــور كافــود يف املقالــة بشــى  والنهضــة، تطــورت 
أنوعهــا؛ الذاتيــة واملوضوعيــة واألدبيــة وغريهــا، ويســرد أعمــاال تطبيقيــة هلــذه األنــواع مــن 
املقــاالت، ويربطهــا ابملتغــريات االجتماعيــة والثقافيــة واحلياتيــة، فضــال عــن الرغبــة يف التطويــر 

والتجديــد الــذي تنشــده املقــاالت القطريــة املنشــورة آنــذاك.

كمــا متثــل الســرد النثــري عنــده يف هــذه املرحلــة يف القصــة القصــرية، وعاجلهــا مــن منظــور 
النقــد األديب االجتماعــي أيضــا،  وربــط نشــأهتا بنشــأة الصحافــة القطريــة شــأن نشــأة القصــة 
القصــرية يف كل األقطــار العربيــة. وتتبــع نشــأهتا عنــد جيــل الــرواد يف األدب القطــري مثــل؛ 
يوســف نعمــة، وإبراهيــم صقــر املرخيــي، وعبــد هللا احلسيين،وســامي قاســم املناعــي، وزهــرة 
يوســف املالكــي، وهبيــة عبــد الرمحــن الباكــر، وكلثــم جــرب وغريهــم، غــري أنــه يــرى أن أول قصــة 
قصــرية فنيــة يف األدب القطــري هــي قصــة »احلنــني« ونشــرت يف جملــة العروبــة عــدد (55( 
بتاريــخ 1971-2-18، إلبراهيــم صقــر املرخيــي. يقــول »لعــل أول قصــة ظهــرت وكانــت 
بقلــم كاتــب قطــري، وتقــرتب إىل حــد مــا مــن القصــة القصــرية مبعناهــا الفــين احلديــث هــي 
قصــة احلنــني الــيت كتبهــا األســتاذ إبراهيــم صقــر املرخيــي«)1)، ويف حتليلــه هلــذه القصــص اســتند 
للمنهــج الســياقي االجتماعــي أيضا،حيــث عــاجل قصــص هــؤالء الكتــاب مــن منظــور النقــد 

االجتماعــي. 

1 (  حممد كافود: األدب القطري احلديث، ص 128.  
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2-  الرؤية النقدية يف الشعر القطري احلديث:  

ينطلــق الدكتــور كافــود يف رؤيتــه النقديــة للشــعر القطــري احلديــث مــن بعديــن، األول: 
التقســيم املرحلــي للشــعر القطــري املتمثــل يف مرحلــيت مــا قبــل النفــط وبعــده، والثــاين: البعــد 

النقــدي املتمثــل يف الرؤيــة النقديــة الســياقية القائمــة علــى املنظــور االجتماعــي.  

أمــا عــن البعــد األول: فــإن الدكتــور كافــود حصــر مرحلــة مــا قبــل النفــط يف الشــعر 
اإلحيائــي – لــو جــاز لنــا اســتخدام هــذا التعبــري – الــذي جتســد يف أعمــال الشــعراء الــرواد 
يف قطــر مثــل: الشــيخ قاســم بــن اثين، وحممــد بــن عبــد الوهــاب الفيحــاين وأمحــد بــن يوســف 
اجلابــر، وعبــد الرمحــن املعــاودة، وعبــد الرمحــن بــن صــاحل اخلليفــي، وحممــد حســن املرزوقــي، 
واتســمت القصيــدة يف هــذه املرحلــة ابلســمات التقليديــة الــيت اتســمت هبــا القصيــدة العربيــة 

يف مرحلــة اإلحيــاء يف املديــح والــراثء واهلجــاء وشــعر املناســبات وغريهــا. 

أمــا مرحلــة مــا بعــد النفــط فقــد حصرهــا يف املرحلتــني؛ التقليديــة والتجديدية.ويــرى 
أن املرحلــة التقليديــة جــاءت امتــدادا للمرحلــة األوىل،مــن حيــث االعتمــاد علــى اخلصائــص 
التقليديــة يف الصــورة الشــعرية واملوضوعــات الفكريــة واملوســيقى والقافيــة وغريها،ومتثلــت يف 
شــعر بعــض الشــعراء الكالســيكيني املخضرمــني مثل:عبــد الرمحــن املعــاودة – علــى الرغــم 
مــن كونــه يعــد أحــد رواد احلركــة اإلحيائيــة يف البحريــن – علــى حــد رؤيــة وتعبــري الدكتــور 
كافــود إال أنــه يعــد أحــد الــرواد يف الشــعر القطــري النتقالــه إىل قطــر واســتقراره فيهــا وتعبــريه 
عنهــا مــن خــالل شــعر املديــح وشــعر املناســبات، وأيضــا الشــاعر أمحــد يوســف اجلابــر يعــد 
أيضــا مــن الشــعراء املخضرمــني الذيــن أدركــوا مرحلــيت مــا قبــل النفــط وبعــده. غــري أن هــذه 
املرحلــة شــهدت أيضــا ميــالد شــاعر قطــري شــاب – علــى حــد تعبــري الدكتــور كافــود – هــو 
الدكتــور حســن النعمــة، ويــرى أن »أغلــب املوضوعــات واألغــراض الــيت تناوهلــا شــعراء هــذه 
املدرســة،هي شــعر املناسبات،ويشــمل املناســبات الدينية، والوطنية، والتهنئة ابألعياد، وحنو 
ذلــك ممــا يتخــذ منــه الشــعراء منطلقــا يف الغالــب إىل املديــح، وأييت بعــد ذلــك فــن الــراثء 
إىل جانــب بعــض املوضوعــات الــيت تعتــرب جديــدة ابلنســبة للشــعر يف املرحلــة األوىل، وهــي 
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األشــعر الــيت تتصــل ابلقضــااي العربيــة والقوميــة، وقــد ظهــر ذلــك بوضــوح عنــد الشــاعر عبــد 
الرمحــن املعــاودة، إىل جانــب بعــض القصائــد الغزليــة«.)1)

    وتســتند الرؤيــة النقديــة للدكتــور كافــود يف معاجلتــه لشــعر هــذه املرحلــة للجانبــني 
االجتماعــي والفــين مــن حيــث عالقــة الشــعر ابلقضــااي االجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة يف 
اجملتمــع مــن انحيــة، وعالقتــه ابلقضــااي الفنيــة كاألغــراض الشــعرية وبنــاء القصيــدة مــن انحيــة 
التقليديــة لبيــان ارتبــاط  اثنيــة، وقــدم منــاذج تطبيقيــة عديــدة لبعــض شــعراء هــذه املرحلــة 

القصيــدة هبــذه األنســاق االجتماعيــة.  

مــن حيــث  القطــري  الشــعر  التجديديــة يف  للحركــة  معاجلتــه  أيضــا يف  نفســه  واألمــر 
األغراض الشــعرية واالجتاهات، الســيما بعد منتصف القرن العشــرين، حيث انطلق اجملتمع 
القطــري صــوب مرحلةجديــدة مــن التعليــم والنهضــة، وتنــاول العالقــة بــني الشــعر التجديــدي 
واملســتجدات االجتماعيــة الــيت طــرأت علــى اجملتمــع القطــري آنــذاك عنــد بعــض الشــعراء 
احملدثــني ومنهــم الشــاعر مبــارك بــن ســيف، الــذي يعــد يف طليعــة الشــعراء اجملدديــن، لكــن 
هــذا ال ينفــي وجــود قصائــد تقليديــة وأخــرى جتديديــه لــه. وأرجــع الدكتــور كافــود هــذه 
الــرؤى التجديديــة لــدى الشــعراء إىل أتثرهــم ابلشــعر الرومانســي واحلــّر يف البــالد العربيــة، 
فضــال عــن تعبريهــم عــن املعــاانة الــيت كان يعيشــها اإلنســان القطــري يف مرحلــة الغــوص 
القيــم واملفاهيــم، أدى ابجليــل  بعــض  العصريــة، وتغــري  يــرى »أن صخــب احليــاة  ولذلــك 
العــودة للماضــي واجــرتار آالمــه وأحزانــه«)2)، كمــا أشــار إىل شــعر املناعــي  اجلديــد إىل 
أيضــا واقرتانــه ابلقصيــدة اجلديــدة وتعبــريه عــن الواقــع املعيــش وغريهــم مــن الشــعراء الذيــن 
نشــروا أبمسائهــم احلقيقيــة أو أبمسائهــم املســتعارة وعــربوا عــن الواقــع االجتماعــي والسياســي 
العريب،الســيما قضيــة فلســطني،ولذلك يقــول الدكتــور كافــود معــربًا عــن رؤيتــه النقديــة جتــاه 
هــذا الشــعر واجليــل اجلديــد »قــد حاولــت يف دراســيت اإلحاطــة أبهــم القصائــد الــيت ظهــرت 

1 (  املرجع نفسه،ص 222.  
2 (  املرجع نفسه،ص 262.  
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مــن نتاجهــم وتصنيفهــا وذكــر منــاذج منهــا، فاتضــح مــن خــالل هــذه النمــاذج أن أغلــب هــذه 
األشــعار تدخــل فيمــا يعــرف ابلشــعر الوجــداين ذي النزعــة الرومانســية، وأن أهــم موضوعاهتــم 
واألفــكار عندهــم تــدور حــول اإلنســان وصلتــه ابلبحــر، واعتــربان أن هــذه النزعــة مرّدهــا إىل 
ســببني؛ أوهلمــا التقليــد واالتبــاع للمذهــب الرومانســي، واثنيهمــا هــو الواقــع وصــراع التغيــري 
الــذي تشــهده املنطقــة، وكذلــك الحظنــا أن هــذا التجديــد عنــد هــذا اجليــل مل يقــف عنــد 
املوضوعــات واملضامــني واألفــكار بــل تعــداه إىل الشــكل اخلارجــي للقصيــدة فظهــر مــا يعــرف 

ابلشــعر احلــر والشــعر املرســل أو املطلــق الــذي يعــد مثــرة التأثــر ابآلداب احلديثــة«)1) 

ومــن خــالل هــذا النــص تتضــح لنــا الرؤيــة االجتماعيــة والفنيــة الــيت انطلــق منهــا الدكتــور 
حممــد كافــود يف معاجلتــه للقضــااي الشــعرية. 

3- الرؤية النقدية يف املسرح القطري احلديث: 

انطلــق الدكتــور حممــد كافــود كرائــد للنقــد األديب املســرحي يف قطــر يف رؤيتــه النقديــة 
مــن البعديــن االجتماعــي والفــين الســيما دراســته عــن »املســرح يف قطــر، النشــأة والتطــور« 
عــام 2008، فقــد عــاجل فيهــذه الدراســة بــداايت املســرح القطــري ونشــأته، متتبعــا احلركــة 
الكشــفية ودورهــا يف نشــأة املســرح، وتناولــه للفــرق املســرحية ومنهــا؛ الفرقــة الشــعبية للتمثيــل، 
وفرقة املســرح القطري، وفرقة مســرح األضواء، وفرقة مســرح الســد،وفرقة املســرح العريب،كما 
تنــاول دور الــدار القطريــة لإلنتــاج الفــين، واملؤسســات الرمسيــة ودورهــا يف احلركــة املســرحية، 
وإدارة الرتبيــة املســرحية بــوزارة الرتبيــة والتعليــم، وإدارة الفنــون والثقافــة بــوزارة اإلعــالم، ومســرح 
لشــباب، ومســرح األطفــال، وغريهــا مــن األنشــطة املســرحية الــيت كان هلــا دور ابرز يف نشــأة 
املســرح القطــري، ويربــط النشــأة ابلواقــع االجتماعــي ومتغرياتــه ولذلــك يقــول »مــن املعــروف 
أن ظهــور أي فــن مــن الفنــون وتطــوره مرتبــط بظــروف اجملتمــع، كالظــروف االجتماعيــة 
والعــادات والتقاليــد والتطــور الثقــايف، واإلمــكاانت وغريهــا، تلــك الظــروف الــيت تؤثــر ســلبا أو 
إجيــااب يف بــروز فــن مــن الفنــون، أو يف اختفائــه وانكماشــه، ولعــل فــن املســرح يف قطــر نشــأته 
وتطــوره مرتبــط مبثــل هــذه الظروف،الــيت أدت إىل أتخــر ظهــوره حــى أوائــل الســتينيات.«)2)   

1 (  املرجع نفسه، ص 279-280 
2 (   حممد كافود: املسرح يف قطر، النشأة والتطور. (دمشق:دار الفكر، 2008(، ص9 
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النقديــة  الرؤيــة  الدكتــور كافــود، وهــي  انطلــق منهــا  الــيت  النقديــة  الرؤيــة  وهنــا تتضــح 
ونشــأهتا  املســرحية  الظواهــر  يقــرن  حيــث  االجتماعــي،  املنهــج  يف  املتمثلــة  االجتماعيــة 

قطــر. يف  املعيــش  الواقــع  علــى  طــرأت  الــيت  االجتماعيــة  ابملتغــريات 

وتتأكــد هــذه الرؤيــة النقديــة القائمــة علــى املنظــور االجتماعــي عندمــا خصــص حمــورا 
مســتقال يف كتابــه »املســرح يف قطــر، النشــأة والتطــور« عــن القضــااي االجتماعيــة يف املســرح 
القطــري، وانطلــق مــن الرؤيــة النقديــة الــيت ارتضاهــا الدكتــور عــز الديــن إمساعيــل لدراســته 
»قضــااي اإلنســان يف األدب املســرحي املعاصــر«، ولذلــك يقــول الدكتــور حممــد كافــود يف 
معــرض معاجلتــه هلــذه القضيــة »لقــد تنــاول الدكتــور عــز الديــن إمساعيــل موضــوع العالقــة 
الــيت تربــط بــني الــذات واملوضــوع )1)، وأســتطيع القــول: إن ذلــك ميكــن أن نطبقــه علــى 
موضوعنــا هــذا، وهــو أن التجربــة األدبيــة يف املســرحية تتشــكل يف إطــار مــن التفاعــل بــني 
عنصريــن أساســيني متدمهــا جمموعــة مــن املعطيــات الثقافيــة واالجتماعيــة والقيــم الرتاثيــة، وأعــين 
هبذيــن العنصرين،أحدمهــا: الواقــع اخلارجــي بــكل مــا يشــكله مــن أبعــاد الصــراع والتناقضــات 
واالختــالف أو االئتــالف واحملافظــة أو التغيري،أمــا العنصــر اآلخــر: فهــو البعــد الفكــري أو 

الرؤيــة الفكريــة أو املوقــف الــذايت للمبــدع الــذي مــن خاللــه يطــرح القضيــة«)2)

    إن الرؤيــة النقديــة الــيت يطرحهــا الدكتــور كافــود هنــا ترتكــز علــى بعديــن؛ أحدمهــا: 
الواقــع اخلارجــي الــذي جيســده الكاتــب املســرحي مــن خــالل تفاعلــه مــع اجملتمــع بعاداتــه 
وتقاليــده وأعرافــه وقيمــه وأمالــه وآالمــه، واثنيهما:الرؤيــة الفكريــة الــيت انطلــق منهــا الكاتــب 
املســرحي، وهــي رؤيــة ال تنفصــل عــن الواقــع، بــل مســتمدة منــه وفــق قناعــات الكاتــب 

وموروثــه الثقــايف.  

ويقــرن بــني الذاتيــة واملوضوعيــة ويــرى أهنمــا متممــان الكتمــال العمــل املســرحي ومــن 
خالهلمــا تنبثــق التجربــة األدبيــة، الــيت تتفــاوت مــن شــخص آلخــر وفــق ثقافــة الكاتــب مــن 

1 (  عز الدين إمساعيل: قضااي اإلنسان يف األدب املسرحي املعاصر.( القاهرة: دار الفكر العريب، 
ط1، 1980( ص22.  

2 (   حممد كافود: املسرح يف قطر، مرجع سابق ص 34.    
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انحيــة، وحظهمــا مــن الذاتيــة واملوضوعيــة مــن انحيــة اثنيــة، واالســتغراق الصريــح يف الواقــع، 
أو حماولــة التجريــد منــه مــن انحيــة اثلثــة، ويــرى أيضــا »أن هــذه التجربــة قــد تكــون جتربــة 
عاديــة تلتقــط مظاهــر الواقــع ومشــاكله اليوميــة بصــورة قريبــة، وتربزهــا أو تعكســها كمــا هــي 
عليه، وهذا ما ســوف جنده عند بعض كتاب املســرح يف قطر،خاصة يف بداايت الكتاابت 
املســرحية مــن خــالل تناوهلــم للقضــااي االجتماعيــة،أو قضــااي األســرة، وفيمــا أعتقــد فــإن هــذا 
النــوع مــن األعمــال األدبيــة أو املســرحية ميكننــا أن نطلــق عليــه مــن ابب التجــاوز مصطلــح 

التجربــة مبفهومهــا الدقيــق«)1).  

علــى أن التجربــة املكتملــة الــيت يراهــا الدكتــور حممــد كافــود تنطلــق – مــن وجهــة نظــره 
- مــن عنصــري الذاتيــة واملوضوعيــة وال ترتكــز علــى عنصــر واحــد وتغفــل اآلخــر – كمــا 
رأى بعــض النقــاد – ولذلــك يقــول: »إذا كان بعــض املهتمــني يــرى أن العمــل املســرحي 
تتضــاءل فيــه التجربــة الذاتيــة املنبثقــة مــن تفاعــل داخلــي ابلواقــع اخلارجــي، حيــث تطغــى 
املوضوعيــة والبعــد الفكــري علــى اجلانــب العاطفــي يف تصويــر املوقــف، إال أننــا مــع ذلــك 
جنــد أن املوقــف الــذي يتبنــاه الكاتــب جتــاه احلــدث أو املوضــوع يســتدعي وجــود رؤيــة معينــة 
يطرحهــا الكاتــب، وهــذه الرؤيــة البــد أن تكــون حمصلــة معايشــة وتفاعــل وصــراع بــني الكاتــب 

وحميطــه، ومــن مث اختــاذ موقــف معــني«)2).    

للعمــل  النقديــة  املعاجلــة  تتســم ابملوضوعيــة والتكامليــة يف  النقديــة  الرؤيــة      وهــذه 
األديب، ذلــك أن الذاتيــة مبفردهــا ال تشــكل عمــال متكامــال فنيــا وموضوعيــا، بــل رمبــا تشــكل 
خواطــر ذاتية،كمــا أن االعتمــاد علــى املوضوعيــة مبعــزل عــن الذاتيــة قــد تفقــد النــص األديب 
تكاملــه اجلمــايل واملوضوعــي، ومــن هنــا رأى ضــرورة تضافــر الذاتيــة واملوضوعيــة معــا، فضــال 
عــن أن العمــل املســرحي عمــل مجاهــريي لذلــك البــد مــن تعبــريه عــن الواقــع االجتماعــي 
املعيش،ولذلــك شــكل املنهجــان االجتماعــي والفــين بعديــن جوهريــني للرؤيــة النقديــة عنــد 
الدكتــور حممــد كافود.ومنهمــا ينطلــق للحكــم علــى العمــل األديب، لذلــك يقــول: »إن التنــاول 

1 (   للمزيد حول هذه القضية انظر: د. حممد كافود؛ املسرح يف قطر، مرجع سابق ص34-35.  
2 (  املرجع نفسه: ص35.  
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الســطحي للقضــااي أو املوضوعــات واملشــاكل االجتماعيــة، والتعبــري عنهــا بصــورة مباشــرة، 
يرجــع إىل أن الكاتــب مل يســتطع أن يعايــش التجربــة معايشــة فنيــة، حبيــث خيــرج هبــا مــن 
إطارهــا الواقعــي التقريــري إىل واقــع فــين متتــزج فيــه مقومــات العمــل الفــين الــذي يبعــده عــن 
االســتجابة التلقائيــة، وترديــد مــا يفــرزه الواقــع بصــوره التقريريــة، فالعمــل املســرحي انتقــاء 

وتلميــح وإاثرة وصــراع وتوتــر وتركيــز وموقــف«)1). 

الــيت كتبــت يف قطــر آنــذاك، فقــد تنــاول بعــض  كمــا أنــه ولقلــة األعمــال املســرحية 
النصــوص املســرحية الــيت كتبــت ابلعاميــة مــربرًا ذلــك بقولــه: »وحنــن يف دراســتنا أكثــر اهتمامــا 
ابألدب الفصيــح علــى خمتلــف فنونــه، إال أنــه نظــرا لعــدم توافــر النصــوص املســرحية ابللغــة 
الفصحــى فقــد اضطــرران إىل أن نعــرض لبعــض النصــوص الــيت ابللهجــة العاميــة لكــي نعطــي 
صــورة عامــة وشــبه متكاملــة عــن األدب القطــري، ومــن ضمنــه املســرحية«)2)، ورمبــا يرجــع 
أيضــا قبــول املعاجلــة النقديــة للنصــوص املســرحية العاميــة لتوافقهــا مــع الثقافــة الشــعبية القريبــة 

مــن وعــي اجلماهــري، شــأهنا  شــأن الروايــة الــيت يكــون احلــوار فيهــا بــني الشــخصيات

ابلعاميــة فتتوافــق اللغــة مــع الوعــي الشــعيب للجماهــري مــن انحيــة ومــع  اللغــة الفنيــة 
للشــخصيات مــن انحيــة أخــرى، لكــون الكاتــب ال يســتنطق الشــخصيات بلغــة ال تتوافــق 
مــع وعيهــا، يضــاف إىل ذلــك الرؤيــة النقديــة توافــق هــذه النصــوص املســرحية مــع املعاجلــة 
النقديــة القائمــة علــى املنظــور االجتماعــي، وهــي املعاجلــة الــيت تشــكل املنهجيــة النقديــة 

للدكتــور كافــود يف جــّل دراســاته النقديــة.  

وقــد يرجــع هــذا – كمــا ذكــران – لكــون املنهــج االجتماعــي واملناهــج النقديــة الســياقية 
هــي الــيت كانــت ســائدة يف الســاحة النقديــة العربيــة. واملســرح مــن أقــرب الفنــون األدبيــة 
قــراب وتعبــريا عــن الوعــي الشــعيب الســيما الثقافــة اجلماهرييــة، الــيت تشــكل وعــي اجملتمعــات 

اإلنســانية يف كل زمــان ومــكان.  

1 (  املرجع نفسه: ص35-36.  
2 (  د.حممد كافود: األدب القطري احلديث، ص144.  



املسارات الثقافّية يف قطر 88

ولعــل الرؤيــة النقديــة للدكتــور حممــد كافــود الــيت تنطلــق مــن املنظوريــن االجتماعــي والفــين 
شكلت بعدا جوهراي يف تناوله للقضااي املسرحية، رمبا أكثر من غريها من الفنون األخرى، 
وقــدر يرجــع هــذا كمــا ذكــران لقناعاتــه النقديــة أبمهيــة تضافــر البعديــن الفــين واالجتماعــي 
يف العمــل األديب فضــال عــن أن املســرح مــن أكثــر الفنــون تعبــريا عــن الواقــع املعيــش نصــا 
وعرضــا. ولذلــك يقــول: »إذا توقفنــا عنــد املســرحيات االجتماعيــة، فإننــا ال نســتطيع أن 
نقفــز عــن هــذا التمــازج احلضــاري والتغــري االجتماعــي الســريع الــذي شــهدته اجملتمعــات 
العربيــة يف منطقــة اخلليــج، ومــا تركــه كل هــذا مــن صــدى يف األعمــال الفنيــة واألدبيــة بصفــة 
عامــة، ويف جمــال املســرح والقصــة علــى وجــه اخلصــوص، فقــد انعكســت هــذه التغــريات، 
وهــذه الصراعــات والتناقضــات االجتماعيــة يف القيــم والعــادات والتقاليــد املوروثــة والوافــدة 
يف الكثــري مــن األعمــال األدبيــة (....( فحركــة التغيــري ومــا يصحبهــا مــن صــراع اجتماعــي 
وفكــري ونفســي، البــد أن ينعكــس بــدوره علــى يف األعمــال (الدراميــة(، ومــن هنــا يصبــح 
املســرح وســيلة هامــة يف رصــد حركــة التغيــري هــذه، ومــا يصحبهــا مــن مشــاكل، ومــا تــربزه مــن 

قضــااي اجتماعيــة أو فكريــة أو سياســية«)1).  

وهنــا يتضــح بصــورة جليــة الرؤيــة النقديــة القائمــة علــى املنظــور االجتماعــي والفــين يف 
معاجلاتــه للقضــااي املســرحية القطريــة، حــى أنــه »حــدد ثالثــة حمــاور رئيســة دارت حوهلــا 
النصــوص املســرحية القطريــة هــي: األول: قضــااي التغيــري ومــا يصحبهــا مــن صــراع وتناقضــات 
بــني القيــم والعــادات والتقاليــد الســائدة، ونزعــة التغيــري والتجديــد، ومــا يعاجلهــا مــن قيــم 
وســلوكيات طارئــة، والثاين:قضــااي األســرة ومــا ينجــم عنهــا مــن مــن مشــاكل مــن خــالل 
املهــور  وغــالء  الزوجــات  تعــدد  ذلــك  حتــت  وينــدرج  ببعــض،  بعضهــم  األفــراد  عالقــات 
واحنــراف األبنــاء، والثالث:القضــااي الفكرية:وتشــمل الواقــع والرؤيــة القوميــة، والبحــث عــن 

واقــع أفضــل«)2).  

ويف عرضــه وحتليلــه هلــذه القضــااي اســتندت الرؤيــة النقديــة للبعدين:االجتماعــي والفــين،و 
كذلــك األمــر يف حتليلــه للمســرحيات القطريــة الــواردة يف دراســته عــن »املســرح يف قطــر« 

قامــت علــى هذيــن املنظوريــن االجتماعــي والفــين أيضــا. 

1 (  حممد كافود: املسرح يف قطر، ص37-38.  
2 (  املرجع نفسه، ص 39.  
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4- الرؤية النقدية يف الدرس النقدي اخلليجي احلديث:  

لعلنــا ال نبالــغ حــني القــول:إن الدكتــور حممــد كافــود يعــد مــن أبــرز الــرواد يف النقــد األديب 
اخلليجــي يف قطــر الســيما النقــد املنهجــي، ولعلــه الرائــد األول يف النقــد األديب األكادميــي 
يف قطــر مــن خــالل دراســاته الرائــدة عــن »النقــد األديب احلديــث يف اخلليــج العــريب« عــام 
1983، ولقــد كان دافعــه لذلــك قلــة الدراســات النقديــة اخلليجيــة الــيت تواكــب اإلبــداع 
وســلطنة  واإلمــارات  وقطــر  والبحريــن  الكويــت  وهــي  اخلمــس  الــدول  اخلليجــي، الســيما 
عمــان؛ لضآلــة احلــركات النقديــة فيهــا آنــذاك، وعلــى الرغــم مــن كونــه اســتبعد احلركــة النقديــة 
الســعودية يف هــذه الدراســة آنــذاك  لوجــود حركــة نقديــة فيهــا، إال أنــه تناوهلــا يف دراســة 
مطولة بعنوان »أوليات النقد األديب يف دول جملس التعاون اخلليجي خالل النصف األول 
من القرن العشرين« وألقي يف مؤمتر »النقد األديب يف دول جملس التعاون اخلليجي« الذي 
عقــد خــالل الفــرتة مــن 1995-12-14-12، ونشــر يف كتابــه »دراســات يف الشــعر 

والنقــد« عــام 2005.  

وجــاءت دراســاته النقديــة اخلليجيــة معــربة عــن التيــارات النقديــة العربيــة يف اخلليــج مــن 
حيــث املفهــوم والتطــور واالجتاهــات واملعــارك النقديــة. ومتثلــت صعوبــة معاجلتهــا يف كوهنــا 
مثلــت مرحلــة الــرايدة النقديــة حــى أن دراســته »النقــد األديب يف اخلليــج« يصدرهــا بقولــه: 
»إن هــذا البحــث أول دراســة جــادة مســتوعبة حلركــة النقــد األديب يف اخلليــج العريب،وحســيب 
أين حتملــت عــبء رايدتــه، ممــا هــّون علــي مــا جتشــمته مــن مصاعــب، ومــا حتملتــه مــن مشــاق 
ففــي ارتيــاد هــذا الطريــق، الــذي مل ميهــد مــن قبــل، فمــا أشــد مــا قاســيت مــن عنــاء األســفار 
والبحــث عــن الــدورايت واملصــادر للكشــف عــن اآلراء والنصــوص النقديــة الــيت تنــري يل 
الــدرب ومتهــد الطريــق وتوصلــين إىل اهلــدف، وإين بعــد هــذا اجلهــد الشــاق يف ســبيل خدمــة 
بــالدي ألرجــو أن أكــون قــد وفقــت يف حتقيــق مــا أصبــو إليــه مــن رســم صــورة واضحــة املعــامل 

حلركــة النقــد النظريــة والتطبيقيــة يف منطقــة اخلليــج العــريب«)1)

1 (  حممد عبد الرحيم كافود: النقد األديب احلديث يف اخلليج العريب.(قطر: دار قطري بن الفجاءة، 
ط1، 1982( ص13  
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ويعــاجل االجتاهــات واملعايــري والقضــااي النقديــة يف اخلليــج العــريب يف دراســاته مــن خــالل 
عــدة حمــاور هــي:  

أ( االجتاه التقليدي يف النقد األديب اخلليجي  

ب( االجتاه التجديدي يف النقد األديب اخلليجي  

ج( القضااي النقدية يف النقد األديب اخلليجي  

أ - االجتاه التقليدي يف النقد األديب اخلليجي:  

عــاجل الدكتــور كافــود هــذا االجتــاه بدايــة مــن إرهاصاتــه األوىل عنــد النقــاد اخلليجيــني 
خــالل النصــف األول مــن القــرن العشــرين وبــداايت النصــف الثــاين منــه، عنــد بعــض النقــاد 
اخلليجيــني الذيــن عاجلــوا املفاهيــم األوليــة للنقــد، والــيت نشــرت يف مراحلهــا يف الصحــف 
احملليــة، ويــرى أن نشــأة الصحافــة واملؤسســات التعليميــة املختلفــة كان هلــا الــدور األبــرز يف 

عوامــل نشــأة النقــد األديب يف اخلليــج.  

ومــن هــذه املفاهيــم األوليــة مفهــوم األدب، ومفهــوم النقــد، والشــروط الواجــب توافرهــا 
يف الناقــد ومقاييــس النقــد احلكــم النقــدي علــى العمــل األديب وغريهــا مــن األســس األوليــة 

للنقــد األديب. 

ومــن هــذه املفاهيــم وقوفهــم عنــد مفهــوم النقــد، وأتثرهــم ابلنقــاد العــرب مثــل طــه حســني 
والعقــاد ومجاعــة أبولــو واملهجــر والديــوان وغريهــم. ويتنــاول الدكتــور كافــود بعــض النقــاد 
اخلليجيــني الذيــن عاجلــوا هــذه املفاهيــم ومنهــم – علــى ســبيل املثــال- الناقــد الكويــيت عبــد 
الــرزاق البصــري الــذي يعــرف النقــد وفــق مفاهيمــه التقليديــة بقولــه: »يعتقــد كثــري مــن النــاس 
أن النقــد مقصــور علــى الــذم أو إظهــار العيــوب واألخطــاء، ومــن الواضــح أن املعتقديــن هبــذا 
االعتقــاد خمطئــون كل اخلطــأ، فــإن النقــد يف اللغــة إذا كان يف الدراهــم فهــو معرفــة جيدهــا 
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مــن رديئها،أمــا إذا كان يف الــكالم فهــو إظهــار مــا فيــه مــن عيــوب وحماســن«)1) غــري أن 
الدكتــور كافــود يــرى »أن الناقــد هنــا يف هــذا النــص مل يتجــاوز ذلــك املفهــوم القــدمي للتقــومي 
والنقد،ذلــك التقــومي اجلزئــي أو قــل احلكــم  اجلزئي،فيقــف الناقــد عنــد خطــأ لغــوي أو حنــوي 

يف اللفظــة أو يف البيــت.«)2)

ويتنــاول الدكتــور كافــود مقاييــس النقــد التقليــدي يف تلــك اآلونــة، وتتبلــور هــذه املقاييــس 
يف النقــد الذوقــي الــذي يعتمــد علــى االنطباعــات الذاتيــة للناقــد دون تعليــالت موضوعيــة، 
وال يتفــق كثــريا مــع هــذا املعيــار لكونــه يعتمــد علــى الذاتيــة دون املوضوعيــة ويــرى مــع بعــض 
النقــاد »أن هــذا املقيــاس النقــدي يف احلكــم علــى العمــل األديب علــى الرغــم مــن أمهيتــه 
ومكانتــه وكونــه عمــاد املقاييــس األدبيــة عنــد خمتلــف املذاهــب النقديــة حــى اآلن، يبــدو فيــه 
الكثري من القصور إذا ظل وحده مقياســا للحكم، ألن األذواق ختتلف من شــخص آلخر 

مــن حيــث الســمو أو اهلبــوط«)3)

كما يتناول أيضا اعتماد النقاد اخلليجيني يف هذه املرحلة التقليدية أيضا على املقاييس 
اللغويــة، مثــل األخطــاء اللغويــة والنحويــة والرتاكيــب الســياقية واألخطاءالعروضيــة واألســلوبية 
وغريهــا، وكذلــك اعتمادهــم علــى املقاييــس البالغيــة كالتشــبيهات واالســتعارات والكنــاايت 
وغريهــا مــن اخلصائــص والظواهــر البالغيــة التقليديــة، فضــال عــن املقاييــس اإليديولوجيــة – 
لــو جــاز لنــا اســتخدام هــذا التعبــري- ويــرى أن مــن هــذه املقاييــس مــا »يكــون خارجــا عــن 
طبيعــة العمــل األديب كاإلحالــة يف املعــىن أو االلتــزام مبوقــف معــني مــن األخــالق والديــن 

يكــون منطلقــا للحكــم علــى العمــل األديب مــن حيــث متشــيه معهــا أوخروجــه عليهــا« )4)

1 (  املرجع نفسه: ص 38، وانظر: عبدالرزاق البصري”النقد”. الكويت. جملة كاظمية، ع9، (تشرين 
أول 1948(، ص 131 

2 (   حممد كافود: النقد األديب احلديث يف اخلليج العريب: ص39  
مطابع  (القاهرة:  وقضاايه  النقد  مذاهب  عثمان:  الرمحان  وانظر:عبد  نفسه، ص32،  املرجع    ) 3

اإلعالانت الشرقية. ط1. 1975(، ص13  
4 (   حممد كافود:النقد األديب احلديث يف اخلليج العريب: ص 33  



املسارات الثقافّية يف قطر 92

يضــاف إىل ذلــك وقــوف الدكتــور كافــود عنــد بعــض النقــاد اخلليجيــني احملدثــني الذيــن 
انطلقــوا مــن قضــااي النقــد القــدمي وخصائصــه مثــل النقــد النفســي، وتناوهلــم بعــض الســرقات 
األدبيــة الســيما الشــعرية، وقضيــة اللفــظ واملعــىن، والطبــع والصنعــة، والغمــوض والوضــوح، 
النقــاد  منهــا  انطلــق  الــيت  املقاييــس  بعــض  أن  إىل  وخلــص  وغريهــا.  والكــذب  والصــدق 
اخلليجيــون احملدثــون يف املرحلــة التقليديــة إمنــا هــي صــدى لتلــك الــيت كانــت ســائدة يف النقــد 

األديب العــريب القــدمي.  

وكذلــك يف معاجلتــه ملفهــوم النقــد والناقــد عنــد بعــض النقــاد اخلليجيــني مثــل عبــد الــرزاق 
البصــري، وعبــد هللا زكــراي يــرى أيضــا »أن تعريفهــم للنقــد وحتديــد مهمتــه ال خيــرج عــن ذلــك 
املفهــوم الــذي عرفــه النقــاد القدامــى«)1)، أي أهنــم انطلقــوا يف مفاهيمهــم للنقــد والنقــاد مــن 

مفاهيــم النقــاد القدامــى.  

وخيتلــف الدكتــور كافــود مــع بعــض النقــاد الذيــن يــرون أن الناقــد البــد أن يكــون لــه جتربــة 
شــعرية حــى يصبــح انقــدا، نتيجــة أتثرهــم بــرأي النقــاد العــرب القدامــى، ومنهــم عبــد هللا زكــراي 
الــذي يقــول: »إن مجيــع النقــاد الذيــن تصــدوا لنقــد الشــعر ســواء كانــوا مــن القدمــاء أو مــن 
احملدثــني، ليســوا علــى حــق إن مل يكونــوا قــد جربــوا املعــاانة الشــعرية جتربــة صادقــة«)2)، ويــرى 
الدكتــور كافــود عــدم دقــة هــذه الرؤيــة النقديــة فيقــول: »إن النظــرة املطلقــة يف أن الشــاعر 
هــو أفضــل مــن ينقــد هــي نظــرة قــد تكــون مقبولــة عنــد القدمــاء أو عنــد مــن حيســنون معاجلــة 
النــص واحلكــم لــه أو عليــه مــن داخلــه دون النظــر إىل عالقتــه مبحيطه،وحــى عنــد أصحــاب 
هــذه النظــرة قــد ال يكــون الشــاعر الناقــد األمثــل، فــال يكفــي الشــاعر أن يكــون قــد عــرف 
صــدق املعــاانة وعايــش التجربــة لكــي يكــون انقــدا؛ ألنــه مــع ذلــك حباجــة إىل ثقافــة وقــدرة 
علــى الشــرح والتعليــل، ومــن مث التوصيــل، ونقــاد األدب العــريب مــن القدمــاء مل يطلقــوا هــذا 
القــول علــى عالتــه، بــل إهنــم لفتــوا األنظــار إىل أن هنــاك مــن النقــاد املتخصصــني مــن ذوي 

1 (   املرجع نفسه: ص38.  
2 (  املرجع نفسه: ص45، عبد هللا زكراي األنصاري، الشعر العريب بني العامية والفصحى. (.د.م:د.ن، 

1973(، ص191 
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اخلــربة والعلــم والدراســة هبــذه الصناعــة مــن جيــارون أصحــاب الصناعــة أنفســهم«)1). 

وهنــا تتضــح الرؤيــة النقديــة املوضوعيــة الــيت يطرحهــا الدكتــور حممــد كافــود يف معاجلتــه 
ملفهــوم النقــد والناقــد لــدى النقــاد اخلليجيــني التقليديــني، ويــرى أنــه ليــس مــن الضــروري 
أن يكــون الناقــد للشــعر شــاعرا حــى يكــون قــادرا علــى النقــد، بــل يــرى أن الدرايــة والعلــم 
واملوضوعيــة هــي الــيت جتعــل مــن الناقــد انقــدا، وأن ممارســة التجربــة الشــعرية قــد تكــون عامــال 

لكنهــا ليســت هــي كل العوامــل الــيت جيــب توافرهــا يف الناقــد لكــي يصبــح انقــدا. 

وتتضــح الرؤيــة النقديــة املوضوعيــة لديــه عندمــا تثــار قضيــة الفــن للفــن أم الفــن للمجتمــع، 
ويرفــض التعصــب األيديولوجــي لفــن مــن الفنــون، ويــرى: »أن الناحيــة اجلماليــة يف الفــن هــي 
الــيت جيــب أن تكــون األســاس واملقيــاس يف احلكــم، علــى أن حتقيــق الناحيــة اجلماليــة مــع 

املنفعــة وهادفيــة الفــن أمــر ال لبــس فيــه«)2)

إنــه ينظــر للقصيــدة مــن املنظــور اجلمــايل ســواء حققــت املنفعــة أم مل حتقــق، ويــرى أن مــزج 
األمريــن معــا؛ اجلمــايل واالجتماعــي حيقــق اجلــودة العاليــة، وليــس ابلضــرورة أن تكــون املنفعــة 

أساســا للحكــم علــى قيمــة العمــل. 

ب- االجتاه التجديدي يف النقد األديب اخلليجي:  

• النقد التأثري   

النهضــة األدبيــة  ارتبطــت ابزدهــار  النقــدي  التجديــد  الدكتــور كافــود أن حركــة  يــرى 
والثقافيــة يف اخلليــج العــريب، »وأن االجتــاه التأثــري أخــذ بــه بعــض النقــاد يف منطقــة اخلليــج 
مــن ذوى االجتــاه التجديــدي، وحتمســوا هلــذا النــوع مــن النقــد، ألهنــم يرونــه أجــدى ســبيل 
للتواصــل بــني القــراء والعمــل الفــين، واالهتــداء إىل مواطــن اجلمــال يف العمــل، يف حــني أن 

1 (  حممد كافود:النقد األديب احلديث يف اخلليج العريب 64.  
2 (  املرجع نفسه،ص 85.  
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الشــرح والتعليــل وإصــدار األحــكام يفقــد املتلقــي لــذة القــراءة ويصرفــه عــن مواطــن اجلمــال 
املبثوثــة يف العمــل األديب«)1).  

وممــن ذهــب هلــذا الــرأي مــن النقــاد –علــى حــد تعبــري الدكتــور كافــود –كل مــن؛ إبراهيــم 
العريــض، وســليمان الشــطي، وهدايــة ســلطان الســامل، الذيــن حتمســوا لالجتــاه التأثــري يف 
النقــد بعيــداً عــن اإلغــراق يف التحليــالت واملذاهــب النقديــة املختلفــة الــيت تفقــد النصــوص 

الشــعرية مجالياهتــا ورونقهــا.  

ولذلــك يقــول الدكتــور كافــود عــن بعــض نقــاد هــذه املرحلــة التجديديــة الذيــن حتمســوا 
للنقد التأثري: »نالحظ من خالل عرضنا لبعض آراء النقاد أهنم يغلبون اجلانب التفسريي 
والتأثــري يف النقــد أثنــاء عرضهــم للنصــوص األدبيــة، وهــم يــرون أن عمليــة النقــد ومهمــة الناقــد 
ال تقــل عــن عمليــة اخللــق واإلبــداع عنــد املبــدع، ويغلبــون اجلانــب الذوقــي والتأثــر الــذايت علــى 
املقاييــس والقيــم النقديــة، الــيت يغلــب عليهــا اجلانــب العلمــي، هــذا مــا الحظنــاه عنــد بعــض 

النقاد كإبراهيم العريض وســليمان الشــطي وهدايت ســلطان الســامل«)2) 

وعلــى الرغــم مــن تبايــن اآلراء النقديــة حــول هــذه القضيــة الــيت تعــين ابملفاضلــة بــني 
املنظــور اجلمــايل واملنظــور الفكــري أو بكليهمــا معــا،يف معاجلــة النصــوص األدبيــة، وهــي 
قضيــة خالفيــة منــذ أمــد بعيــد قــد ترجــع يف أصوهلــا لبــداايت النقــد األديب وإرهاصاته،نقــول 
علــى الرغــم مــن ذلــك إال أن رؤيــة الناقــد الدكتــور كافــود حاولــت التــوازن بــني الرؤيتــني، فهــو 
يرفــض النقــد القائــم علــى اإلغــراق يف القواعــد واألصــول والفكريــة، ويف الوقــت نفســه اليؤيــد 
النقــد القائــم علــى األهــواء الذاتيــة، لذلــك خيتلــف مــع  األنصــاري الــذي اســتند النقــد عنــده 
إىل القواعــد واألصــول الفكريــة واملعايــري القياســية للحكــم علــى العمــل األديب مــن حيــث 
اجلــودة والــرداءة كمــا اســتند أيضــا  للــذوق الفــين، فيقــول الدكتــور كافــود يف هــذا الصــدد: 
للنقــد قواعــد وأصــوال فكريــة حتــدد معــىن األدب وتضــع  »األنصــاري يطالــب أبن نضــع 

1 (  املرجع نفسه، ص 106  
2 (  املرجع نفسه، ص 113.
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للتفــوق األديب شــروطه ومعايريه،وحنــن خنتلــف معــه يف مصــدر هــذه القواعــد واألصــول، 
فحــني يربطهــا هــو ابلفكــر الفلســفي واملنطقــي نــرى حنــن أن تكــون هــذه القيــم واملقاييــس 
والفلســفية  اإلنســانية  ابلعلــوم  االســتفادة  مــع  أوال  األديب  العمــل  مــن  مســتمدة ومســتقاة 
اثنيــا، أمــا القواعــد املســتقاة مــن الفكــر الفلســفي واملنطــق فإهنــا لــن تتمشــى مــع روح األدب 

وطبيعتــه«)1).

كمــا أنــه – أي الدكتــور كافــود – يرفــض النقــد القائــم علــى األهــواء الشــخصية فيقــول: 
األهــواء  تلــك  هــي  نشــأته،  ومنــذ  طــوال اترخيــه  النقــد  منهــا  يعــاين  الــيت  النقــد  آفــة  »إن 
الشــخصية الــيت تتحكــم يف الناقــد فتنحــرف بــه عــن جــادة الصــواب، فتضيــع احلقائــق وســط 
الزيــف واخلــداع والتالعــب ابأللفاظ.قــد تطغــى اترة اجملاملــة واحملــاابة عنــد بعــض النقــاد، 
فيغدقــون علــى العمــل املنقــود مــن األوصــاف مــا يرفعــه إىل أعلــى مــن قيمتــه احلقيقيــة، وأحيــاان 
تغلــب علــى الناقــد األهــواء واخلالفــات الشــخصية، فيحــط مــن قيمــة العمــل الفــين، ال لشــيء 

ســوى أنــه يف خــالف شــخصي مــع صاحــب هــذا العمــل«)2)

وهنا تتضح الرؤية النقدية املتوازنة القائمة على املوضوعية يف معاجلة النصوص األدبية، 
والــيت انطلــق منهــا يف معاجلتــه لــآراء النقديــة لــدي النقــاد اخلليجيــني يف املرحلتــني التقليديــة 
والتجديديــة، فقــد رأى أن النقــاد احملافظــني أو التقليديــني انطلقــوا يف املعايــري احلكميــة علــى 
العمــل األديب مــن حيــث اجلــودة أو الــرداءة، وســيطر علــى وعيهــم هــذا املفهــوم، بينمــا أتثــر 
النقــاد التجديديــون ابالجتاهــات النقديــة احلديثــة آنــذاك ومنهــا االجتــاه التأثــري الــذي ســيطر 
علــى كثــري مــن النقــاد اخلليجيــني يف تلــك املرحلــة، ويعــزو الدكتــور كافــود شــيوع هــذا االجتــاه 
التأثــري يف النقــد اخلليجــي آنــذاك فيقــول: »نالحــظ أن االجتــاه التأثــري هــو األكثــر شــيوعا، 
ورمبــا يعــود إىل ســيطرة االجتــاه الرومانســي علــى أدب املنطقــة حــى فــرتة متأخــرة، فأصبــح 
النقــد التأثــري هــو االجتــاه الســائد عنــد معظــم النقــاد مــن ذوي االجتــاه اجلديــد، ولكــن شــيوع 

1 (   املرجع نفسه، ص116.   
2 (  املرجع نفسه، ص117
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هــذا النــوع مــن النقــد رمبــا يعــود ابلدرجــة األوىل كمــا أرى إىل ضحالــة الثقافــة وحينئــذ يلجــأ 
الناقــد إىل عمليــة التفســري والشــرح«)1).  

• آليات النقد اجلديد   

النقــد  التجديــدي يف  املقرتنــة ابالجتــاه  النقديــة  بعــض اآلراء  الدكتــور كافــود  ويناقــش 
اخلليجــي حــول بعــض العناصــر التجديديــة مثــل قضيــة الغمــوض والوضــوح، والرومانســية 
والواقعيــة، والقصــة واملســرحية ووجهــة نظــر النقــاد اخلليجيــني فيهــا، وينتهــي عنــد كل عنصــر 

مــن هــذه العناصــر بوجهــة نظــره النقديــة.  

ففــي قضيــة الغمــوض والوضــوح يف العمــل األديب بعــض النقــاد اخلليجيــني – علــى  	
ســبيل التمثيــل – يتنــاول الدكتــور كافــود وجهــات نظــر العديــد مــن النقــاد اخلليجيــني يف 
تلــك اآلونــة بــني مؤيــد هلــذه الظاهــرة ومعــارض هلــا، ومــن النقــاد الذيــن تنــاول وجهــات 
نظرهــم ابلنقــد والتحليــل كل مــن: خليفــة الوقيــان، وعلــوى اهلامشي،وحممــد جابــر األنصــاري، 
والعريــض وغريهــم، حيــث تباينــت آراؤهــم بــني مؤيــد لقضيــة الغمــوض ومعــارض هلــا، غــري 
أن الدكتــور كافــود خلــص إىل رؤيــة نقديــة تتســم ابملوضوعيــة فــال جينــح صــوب الغمــوض 
املفتعــل كمــا يف كثــري مــن الدراســات النقديــة والكتــاابت اإلبداعيــة، ويف الوقــت نفســه ال 
يرفــض الغمــوض الفــين القائــم علــى االعتــدال والضــرورات الفنيــة. ويــرى«أن معيــار الغمــوض 
والوضــوح خيتلــف حســب طبقــة القــراء ونــوع ثقافتهــم، فالنــص األديب أو القصيــدة الواحــدة 
قــد يعــرض هلــا شــخصان، فتكــون عنــد أحدمهــا يف منتهــى الوضــوح ســهلة التنــاول، وتكــون 
عنــد اآلخــر مســتغلة املعــاين يكتنفهــا الغموضواإلهبــام. ومــن هنــا فــإن االعتــدال يف العمــل 
األديب بــني الوضــوح والغمــوض مطلــوب، فــال منيــل إىل الوضــوح الــذي يصــل ابلعمــل األديب 
إىل درجــة االبتــذال والتســطيح يف املعــاين، وال ننجــرف يف تيــار الغمــوض حــى يصبــح العمــل 

األديب قطعــة مــن الطالســم والرمــوز فيعجــز حــى أعظــم املتخصصــني عــن حلهــا«)2).   

1 (   املرجع نفسه: ص122.  
2 (  املرجع نفسه، ص 123
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ويف مناقشــته أيضــا للرومانســية والواقعيــة يتنــاول وجهــة نظــر النقــاد اخلليجيــني حــول  	
هذيــن املذهبــني مــن املنظوريــن النقــدي واإلبداعــي مــا بــني مؤيــد للرومانســية أو الواقعيــة 
أو معــارض إلحدامهــا، وطبيعــة الصــراع الــذي دار بــني بعــض النقــاد حوهلــا ومــن هــؤالء 
النقاد:علــى ســيار، وحممــد املاجــد، وغــازي القصيــيب، ويرجــع اخلــالف بــني هــؤالء النقــاد 
-خاصة بني  سيار واملاجد- إىل اختالفها حول حتديد مهمة األدب، لذلك يقول: »إن 
اخلــالف بــني الناقديــن هــو خــالف انشــئ عــن اجتاهــني خمتلفــني يف حتديــد مهمــة األدب، 
أو قــل بــني مدرســتني، فمدرســة الرومانســية يغلــب عليهــا الطابــع الــذايت، وتتســم ابلتشــاؤم 
واحلــزن واجــرتار اآلالم واملآســي الــيت يعانيهــا األديــب. ومدرســة الواقعيــة حتــدد مهمــة األدب 
يف تصويــره للواقــع ومعاجلــة مشــاكل اجملتمــع، وتســخري األدب يف خدمــة اإلنســان العمــل 

علــى حــل مشــاكله الــيت يعــاين منهــا«)1)  

وخيلــص إىل أن طبيعــة الصــراع النقــدي بــني النقــاد اخلليجيــني يف تلــك املرحلــة يــدور 
حــول هــذه القضيــة يف شــقني: األول؛ شــق يقــوم علــى املعــارك الســطحية كمــا هــو عنــد علــى 
ســيار واملاجــد، والثــاين: يقــوم علــى العمــق والتحليــل كمــا هــو عنــد األنصــاري والقصيــيب.   

النقديــة،  لأبعــاد  للدكتــور كافــود يف معاجلتــه  النقديــة  التحليليــة  الرؤيــة  تتضــح  وهنــا 
حيــث ينطلــق مــن العمــق التحليلــي للظاهــرة دون التنــاول الســطحي هلــا، فريجــع التباينــات 
النقديــة بــني النقــاد اخلليجيــني إىل مظاهنــا اجلوهريــة، والــيت تتمثــل يف هــذا املوضــع يف التبايــن 
األيديولوجــي بــني النقــاد، فهنــاك مــن ينظــر للعمــل األديب مــن املنظــور االجتماعــي، ويــرى 
أن األدب وظيفتــه التعبــري عــن اجملتمــع مثــل أنصــار املدرســة الواقعيــة، وهنــاك مــن ينظــر إىل 
األدب مــن املنظــور الــذايت ويــرى أن وظيفتــه ذاتيــة، تتمثــل يف التعبــري عــن الــذات اإلنســانية 

مــن حيــث اآلمــال أو اآلالم الــيت تعيشــها الــذات اإلنســانية.  

ويف تناولــه لقضيــة القصــة واملســرحية مــن منظــور النقــاد اخلليجيــني التجديديــني آنــذاك 
مثــل ســليمان الشــطي، وإبراهيــم غلــوم، وحممــد جابــر األنصــاري، والعريــض، وحممــد املبــارك، 

1 (  املرجع نفسه،ص 139
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وحســن يعقــوب العلــي وغريهــم، تناوهلــا مــن املنظــور النقــدي املتــوازن يف معاجلــة الظواهــر 
واخلصائــص األدبيــة فيهمــا، وذلــك مــن خــالل االجتاهــات النقديــة الســائدة يف تلــك اآلونــة 
الســيما الرومانســية والواقعيــة، وانعكاســاهتما علــى الســمات النقديــة للقصــة واملســرحية. 
األمــر الــذي أضفــى أبعــادا نقديــة جديــدة علــى هذيــن الفنــني لــدى النقاداخلليجيــني، وجعلهــا 
ختــرج مــن إطارهــا ومساهتــا التقليديــة لــدي النقــاد التقليديــني يف املرحلــة األوىل، إىل إطارهــا، 

ومساهتــا التجديديــة يف املرحلــة الثانيــة لــدي النقــاد اجملدديــن.  
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ج- القضااي النقدية يف النقد األديب اخلليجي:  

إن أبــرز القضــااي النقديــة الــيت تناوهلــا الدكتــور كافــود هــي قضــااي االلتــزام، والفصحــى 
والعاميــة، والشــكل واملضمــون. ففــي قضيــة االلتــزام تتبــع جذورهــا يف الــدرس النقــدي الســيما 

املرحلــة الواقعيــة الــيت شــهدت ازدهــار هــذه القضيــة يف اآلداب األجنبيــة والعربيــة.

النقــد اخلليجــي شــهد ازدهــار هــذه القضيــة نتيجــة أتثرهــم ابلنقــد األوريب  ويــرى أن 
والعــريب مــن انحيــة، ومقتضيــات الواقــع اخلليجــي مــن انحيــة اثنيــة، وانقــش هــذه القضيــة عنــد 
كثــري مــن النقــاد اخلليجيــني يف تلــك اآلونــة، ومنهــم خليفــة الوقيــان، وحممــد جابــر األنصــاري، 
وإبراهيــم غلــوم، وســليمان الشــطي، والســبيت وغريهــم. ومل تقــف هــذه القضيــة عنــد النقــاد 
التجديديــني بــل حتمــس هلــا النقــاد التقليديــون أيضــا نتيجــة التزامهــم ابلقضــااي اإلصالحيــة مــن 
املنظــور احملافــظ، أمــا التجديديــون فقــد حتمســوا هلــا أيضــا مــن النظــور االجتماعــي والقومــي.   

ولذلــك يقــول الدكتــور كافــود يف تناولــه هلــذه القضيــة: »إننــا جنــد احلمــاس قــواي ومندفعــا 
يف تبــين قضيــة االلتــزام بصــورة واضحــة يف اخلليــج العــريب عنــد النقــاد واألدابء. ويســتوي يف 
ذلــك أصحــاب االجتــاه احملافــظ يف النقــد أو النقــاد اجلــدد مــن الشــباب، ولعــل هــذا التحمــس 
الغــريب والعــريب، إىل  التأثــر ابلنقــد  يعــود ابإلضافــة إىل  الدعــوة إىل االلتــزام  واالندفــاع يف 
الظــروف املاديــة والفكريــة الــيت عاشــتها وتعيشــها املنطقــة، وقــد أســهمت بدرجــة كبــرية يف 

الدعــوة إىل الواقعيــة وااللتــزام يف أدب املنطقــة«)1).  

علــى أنــه يــرى أن هــذه القضيــة تراوحــت بــني احلمــاس الشــديد واملعاجلــة اهلادئــة مــن 
جمتمــع خليجــي آلخــر وفــق ظروفــه ومتغرياتــه االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة واالقتصاديــة، 
ففــي البحريــن علــى ســبيل التمثيــل تناوهلــا النقــاد واألدابء حبمــاس شــديد، بينمــا يف الكويــت 

مت تناوهلــا هبــدوء واعتــدال. 

1 ( املرجع نفسه، ص205-206  
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وكذلــك األمــر ابلنســبة ملعاجلتــه قضيــة الفصحــى والعاميــة مــن منظــور النقــاد اخلليجيــني، 
ومــدى اختــالف النقــاد حوهلــا ابختــالف ثقافيــة اجملتمــع املتباينــة بــني الفصحــى والعاميــة، 
ســواء مــن املنظــور الديــين أو االجتماعــي أو القومــي أو غــريه، وأخــذ كل انقــد يتحمــس 
للقضيــة وفــق موروثــه الثقــايف، خاصــة بعــد انتشــار العاميــة يف بعــض النصــوص املســرحية 
األدب  العاميــة يف  شــيوع  حاربــوا  التقليديــة  املرحلــة  النقــاد يف  أن  يــرى  بــل  والقصصيــة. 
اخلليجــي وخاصــة املســرح، ورأى البعــض أهنــا دعــوة مشــبوهة تعمــل علــى تفريــق الشــعوب 

وجتزئتهــا وأخــذوا يدعــون إىل التمســك ابلفصحــي يف اإلبــداع األديب.  

وتــوىل وجهــة النظــر هــذه بعــض النقــاد، نذكــر منهــم الناقــد عبــد الــرزاق البصــري، وعبــد 
هللا زكــراي وغريمهــا لكــن حممــد جابــر األنصــاري علــى الرغــم مــن دعوتــه للفصحــى إال أنــه رأى 
أن كتابــة احلــوار يف بعــض الــرواايت واملســرحيات ابلعاميــة أمــر مقبــول ألهنــا تعــرب عــن ثقافــة 

اجملتمــع ووعيــه ووعــي شــخصياته.  

علــى أن الدكتــور كافــود يتفــق مــع األنصــاري يف مواضــع معينــة وخيتلــف معــه يف مواضــع 
أخــرى، فيقول:»حنــن نتفــق مــع األنصــاري يف أن انتشــار الثقافــة بــني طبقــات النــاس مــن 
شــأنه أن يقــرب بــني العاميــة والفصحــى لغــة الكتابــة. وحنــن معــه يف العمــل اجلــاد علــى 
التقريــب بــني احملكــي واملكتــوب، ولكــن خنتلــف معــه يف دعوتــه لكتابــة الروايــة واملســرحية 
ابللهجــات العاميــة بقصــد الواقعيــة الفنيــة والتقــرب مــن إفهــام اجلماهــري، بــل إن األنصــاري 
خيتلف مع نفســه ويناقضها، وبيان ذلك أن املســرحية والرواية من وســائل الثقافة اليت جيب 
أن تقــرب بــني الفصحــى والعاميــة، وكتابتهمــا ابلعاميــة وســيلة تفريــق ال تقريــب هــذه الناحيــة، 
والناحيــة الثانيــة أن الكتابــة ابلعاميــة هلــدف التقــرب مــن إفهــام اجلماهــري يــؤدي إىل توســيع 
اهلــوة بــني الفصحــى والعاميــات، ألن لــكل مجهــور عاميتــه، ومــا أكثــر اجلماهــري العربيــة وهــي 
يف ازدايد مطــرد علــى اخلارطــة السياســية«)1) وهكــذا يقــف الدكتــور كافــود املوقــف الوســطي 
يف قضيــة الفصحــى والعامية،فهــي ميكــن أن تكــون لغــة التخاطــب بــني املتخاطبــني لتقريــب 
األفهــام واملعــاين والــرؤى، ولكــن حتوهلــا للغــة إبداعيــة تــؤدي إىل التفريــق دون التقريــب. يعــاجل 

1 (  املرجع نفسه، ص 243
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الدكتــور كافــود قضيــة اللفــظ واملعــىن يف ضــوء النقــد العــريب القــدمي منتقــال منهــا إىل تطورهــا 
يف النقــداألوريب احلديــث ومنهــا للنقــد العــريب واخلليجــي احلديــث، ويــرى أن النقــاد اخلليجيــني 
التقليديــني عاجلــوا هــذه القضيــة مــن منظــور النقــد العــريب القــدمي مثــل عبــد هللا زكــراي وعبــد 
الــرزاق البصــري والعريــض، حيــث ربطــوا هــذه القضيــة بقضيــة اللفــظ واملعــىن يف ضــوء مفاهيــم 
النقــاد القدامــى هلــا مثــل اجلاحــظ وعبــد القاهراجلرجــاين وغريمهــا، لكــن هــذه النظــرة تطــورت 
بعــض الشــيء يف املرحلــة التجديديــة نتيجــة ظهــور إبداعــات شــعرية وقصصيــة مســتحدثة، 
أبرزهــا قصيــدة الشــعر احلــر واختــالف النقــاد اخلليجيــني حوهلــا بــني مؤيــد ومعــارض، الســيما 
النقــاد الذيــن تبنــوا االجتــاه التأثــري يف النقــد وانفتاحهــم علــى الدراســات النقديــة احلديثــة 
آنــذاك وقفــوا موقفــا متصاحلــا مــع الشــعر احلــر شــريطة أن تتســم القصيــدة ابجلــودة الفنيــة 

شــكال ومضمــوان. 

ولذلــك يــرى الدكتــور كافــود: »النقــاد واحملافظــني وإن كانــوا مييلــون يف الغالــب إىل الشــعر 
العمــودي، ويفضلونــه ال يرفضــون كل الشــعر احلــر خلروجــه علــى النظــام والــوزن التقليــدي، 
وإمنــا يتقبلــون الشــعر اجليــد منــه ابعتبــاره نوعــا مــن التجديــد يف الشــعر العــريب، وهــم إمنــا 

ينفــرون وحياربــون الشــعر الزائــف الــذي ال يرتبــط بنظــام، وال خيضــع لقواعــد فنيــة«)1).  

وخنلــص مــن ذلــك إىل أن الرؤيــة النقديــة للدكتــور كافــود يف معاجلتــه للقضــااي النقديــة 
اخلليجيــة انطلــق مــن الرؤيــة املوضوعيــة املتوازنــة، الــيت ال تقــدس القــدمي لقدمــه، وال تغفــل 
التجديــد حلداثتــه ولكنــه حيتكــم جلــودة العمــل وفنيتــه ومــدى توافــق رؤيتــه الفنيــة والفكريــة مــع 

أدواتــه التعبرييــة. 

5-الرؤية النقدية يف الدراسات الثقافية:  

مل تقــف جهــود الدكتــور كافــود عنــد النقــد األديب اخلليجــي فحســب بــل امتــدت جهــوده 
للدراســات الثقافيــة يف دول اخلليــج، فقــد جــاءت دراســته عــن »اللغــة واهلويــة واإلشــكاليات 

1 (  املرجع نفسه،ص 281  
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الثقافيــة، دول اخلليــج أمنوذجــا«)1)، لتعــرب عــن تطــور الــدرس النقــدي عنــده وانتقالــه مــن 
مرحلــة النقــد األديب إىل مرحلــة النقــد املعــريف، مبــا يتضمنــه مــن النقــد الثقــايف. 

واســتطاع يف هــذه الدراســة معاجلــة قضــااي اللغــة ليــس مــن منظــور النقــد األديب فحســب 
-مثلما كان يف دراســاته الســابقة- بل من منظور الدراســات الثقافية الســيما النقد الثقايف.

فتنــاول عــدة موضوعــات حــول اللغــة واهلويــة والثقافــة، اعتمــد فيهــا علــى النقــد الثقــايف منهــا؛ 
الثقافــة العربيــة بــني قيــم التســامح وممارســةالواقع، واإلصــالح التعليمــي ضــرورة ملواكبــة التقــدم 
احلضاري، وملحمة جلجامش بني امليثولوجيا وإرهاصات الفكر اإلنساين، واملشهد الثقايف 
يف دول اخلليــج العــريب وإشــكالية اهلويــة، ودميقراطيــة عرجــاء وحريــة تعبــري جوفاء،والتعريــب 
ضــرورة لغويــة أم حاجــة قوميــة، وإشــكالية الثقافــة يف دول جملــس التعــاون، وثقافــة احلــوار، 
واللغــة العربيــة يف مواكبــة العصــر وحتدايتــه، واللغــة العربيــة يف الفضائيــات: الوســيلة واهلــدف 
وتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، ومعوقــات التجديــد يف الوطــن العــريب. ونقــف عنــد 
بعــض هــذه املوضوعــات – علــى ســبيل التمثيــل وليــس احلصــر- لتوضيــح مــدى عالقتهــا 

ابلدراســات والنقــد الثقــايف. 

الدكتــور  	 يعــرض  الواقــع«  التســامح وممارســة  قيــم  بــني  العربيــة  »الثقافــة  حمــور  يف 
كافــود الكثــري مــن الشــواهد واألمثلــة املعــربة عــن قيــم التســامح يف الثقافــة العربيــة عــرب اترخيهــا 
الطويــل، غــري أن وجــود بعــض القصــور يف مراحــل اترخييــة معينــة مــن رجــاالت الديــن أو 
التعليــم أو السياســة أو الثقافــة أو غريهــا، جعــل فهــم القيــم الثقافيــة العربيــة يف وعــي اآلخــر 
غــري واضحــة، وأحيــاان عكــس مفهومهــا احلقيقــي. ويربــط الثقافــة العربيــة ابهلويــة العربيــة واللغــة 
العربيــة الــيت هــي وعاؤمهــا معــا، ويصبــح الضــرر الــذي يلحــق ابللغــة يلحــق ابلضــرورة ابلثقافــة 

العربيــة واهلويــة العربيــة. 

ويســرد الكثــري مــن املشــاهد التارخييــة بــني العــامل العــريب واألمــم األخــرى الــيت تعــرب عــن 

دار كتارا  أمنوذجا.(قطر:  اخلليج  دول  الثقافية،  واإلشكاليات  واهلوية  اللغة  1 ( حممد كافود: 
للنشر،ط1، 2018)



103املسارات الثقافّية يف قطر

التســامح والتعــاون، لكــن وجــود الصراعــات الدوليــة يف كثــري مــن األحيــان جتــور علــى ثقافــة 
الطــرف األضعــف، وهــذا مــا تعــاين منــه الثقافــة العربيــة علــى مــدى اترخيهــا الطويل،لكن األمم 
املتمســكة بثوابتهــا وهويتهــا وقضاايهــا حتــاول املواجهــة والتحدي.ولذلــك يقــول: »صحيــح 
إن الثقافــة القويــة ينتــاب منتســبيها شــعور ابلتفــوق يف القيــم، ملــا حتظــى بــه مــن إجنــازات 
حضاريــة، ولكــن تظــل قضيــة اخلصوصيــة واهلويــة وجــذور االنتمــاء قويــة لــدى الشــعوب 
مهمــا ميــر هبــا مــن ضعــف أو تراجــع، بــل إن مــن املعــروف أن األمــة – وخاصــة األمــم الــيت 
ماضــض حضــاري – عندمــا حتــس أن هنــاك خطــرا خارجيــا علــى هويتهــا وقيمهــا تكــون 
أكثــر تشــددا ومتســكا ابهلويــة وقيمهــا الثقافيــة، وهــذا مــا حيــدث حاليــا علــى أرض الواقــع 
ابلنســبة لأمــة العربيــة واإلســالمية، فــرتدي الوضــع الداخلــي والضغــوط اخلارجيــة املتمثــل يف 
اهليمنــة األجنبيــة واألمريكيــة علــى وجــه اخلصــوص، ومــا ينــدرج يف ذلــك مــن ألــوان الرتغيــب 
أوالرتهيــب للتســويق والتبشــري ابلثقافــة الغربيــة ابعتبــار أهنــا حتمــل القيــم األفضــل واألصلــح، 
هــذا النمــط مــن أســلوب التعــايل مــن قبــل الغــرب جتــاه الثقافــات األخــرى البــد أن يــؤدي إىل 

نــوع مــن التحــدي واملواجهــة«)1).  

وتتجلــى الرؤيــة الثقافيــة للدكتــور كافــود مــن خــالل منظــوره للثقافــة نظــرة مشوليــة، حيــث 
يــرى أن التنــوع واالختــالف الثقــايف بــني األمــم والشــعوب إمنــا هــو عامــل إجيــايب وليــس 
ســليب، ألن فيــه ثــراء وازدهــار ومنــو وتفاعلبــني احلضــارات والثقافــات املختلفــة، غــري أن بعــض 
الثقافــات األخــرى، ومنهــا  الثقافيــة بطــرق خمتلفــة علــى  الثقافــات حتــاول فــرض هيمنتهــا 
الثقافــة الغربيــة الــيت حتــاول فــرض هيمنتهــا وجربوهتــا علــى الثقافتــني العربيــة واإلســالمية، ورمبــا 
هــذا جيعــل أصحــاب الثقافــات األخــرى ال تستســلم وحتــاول املواجهــة والتحــدي، ممــا جيعــل 
اآلخريــن أصحــاب الثقافــات املهيمنــة يتهموهنــم ابهتامــات خمالفــة للحقيقة،بغيــة االســتيالء 
علــى مقدراهتــم احلياتيــة. ولذلــك يقــول الدكتــور كافــود: »إذا حتدثنــا مبوضوعيــة، فــإن أي 
إنســان ميتلــك قــدرا مــن الوعــي ال ميكــن أن تغيــب عنــه تلــك احملــاوالت لفــرض هيمنــة الثقافــة 
الغربيــة علــى الثقافــات األخــرى، ومــن ضمنهــا الثقافــة العربيــة اإلســالمية. وألن الثقافــة أليــة 

1 ( املرجع نفسه، ص 17.  
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أمــة متثــل هويــة هــذه األمــة، وحتفــظ هلــا كياهنــا وخصوصيتهــا الــيت متيزهــا، مــن هنــا يصبــح 
التحــدي واملواجهــة يف حالــة حماولــة أيــة ثقافــة لفــرض هيمنتهــا علــى الثقافــات األخــرى، 
وحــني حتــاول الثقافــة العربيــة اإلســالمية أن تتمســك بقيمهــا ومفاهيمهــا، تصبــح يف موضــع 

االهتــام جملــرد أهنــا ترفــض التفريــط يف ثوابتهــا«)1)

ولذلــك يقــف الدكتــور كافــود يف طرحــه هلــذه القضيــة موقفــا وســطيا مــن حيــث ضــرورة 
التفاعــل مــع اآلخــر مــع عــدم الــذوابن فيــه، علــى الرغــم مــن أن مثــل هــذا التطبيــق قــد 
يكــون عســريا نتيجــة اختــالف الكثــري مــن القيــم واملبــادئ واألعــراف والثوابــت أيضــا، ولكــن 
الوقــوف موقــف املتفــرج ال يصنــع مســتقبال ألي أمــة، كمــا أن الــذوابن يف اآلخــر ميســخ 
اهلويــة واالســتقاللية بــل والوجــود، ولذلــك البــد ممــا ليــس منــه بــد هــو التفاعــل مــع اآلخــر 
مــع املشــاركة يف اإلجنــاز احلضــاري. ولذلــك يقــول: »أن خــري وســيلة للمحافظــة علــى اهلويــة 
العربيــة هــي املشــاركة الفعالــة يف اإلجنــاز الثقــايف واحلضــاري العاملــي، والتعايــش مــع اآلخــر، 
واالســتفادة مــن اإلجنــازات الــيت حتققــت يف اجلوانــب اإلجيابيــة واملفيــدة مبــا ال يتعــارض مــع 
قيمنــا الثقافيــة، ولذلــك فــإن األمــة الــيت تريــد احملافظــة علــى مكانتهــا ودورهــا وتنفــي عــن 
نفســها التبعيــة والــذوابن البــد أن أن يكــون هلــا دور يف اإلبــداع واإلجنــاز احلضــاري، مــن هنــا 
فــإن مــن الواجــب أن تتكاتــف اجلهــود مــن أجــل تبــين رؤيــة واضحــة يف أســلوب يف أســلوب 
املتفــرج أو موقــف  الوقــوف موقــف  مــن اإلجنــازات احلضاريــة، وعــدم  وطريقــة االســتفادة 
الرافــض بدعــوى اخلــوف مــن املســاس بقيمنــا الثقافيــة. ولكــن هــذا ال يعــين التفريــط يف تلــك 
القيــم واملثــل والثوابــت الــيت ترســخ وحتافــظ علــى العقيــدة الســمحة واهلويــة هلــذه األمــة«)2)  

ولكــن لكــي يتحقــق اخلطــاب الثقــايف البنــاء والفعــال فالبــد مــن جتــاوز بعــض الســلبيات– 
علــى حــد تعبــري الدكتوركافــود- وتتمثــل يف »التناقضــات بــني القيــم واملثــل يف الثقافــة العربيــة، 
وبــني الســلوكيات واملمارســات الــيت يصورهــا املشــهد الثقــايف الواقعــي، وكذلــك يف اجتــزاء 
النصــوص مــن ســياقها وعاجلتهــا بصــورة خاطئــة مــن بعــض الباحثــني العــرب أو غريهــم جبهالــة 

1 (  املرجع نفسه، ص 13.  
2 (   املرجع نفسه: ص 25  
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أو بقصــد، ممــا يــؤدي إىل تشــويه صــورة الثقافــة العربيــة. والقصــور يف نقــل الصــور الواضحــة 
عــن الثقافــة العربيــة لآخريــن« )1)

يف حمــور »ملحمــة جلجامــش وإرهاصــات الفكــر اإلنســاين«، يســتخدم الدكتــور  	
كافــود املعاجلــة الثقافيــة طريقــا لتحليــل امللحمــة، حيــث عاجلهــا يف ضــوء األنســاق الثقافيــة 
واالجتماعيــة والدينيــة واألســطورية علــى الرغــم مــن أنــه مل يغفــل اجلانــب الفــين فيهــا، ولعــل 
العنــوان نفســه يوضــح ماهيــة اســتناد امللحمــة للبعديــن امليثولوجــي والفكــري، ومهــا عنصــران 
مــن عناصــر النقــد الثقــايف للنصــوص، لكنــه مل يقــف عندمهــا فحســب، بــل تنــاول امللحمــة 

مــن خــالل ربطهــا ابملظاهــر الثقافيــة واالجتماعيــة واألدبيــة واحلضاريــة وغريهــا.   

   وينطلــق الدكتــور كافــود يف حتليلــه للملحمــة أيضــا مــن خــالل عــدة عناصــر تشــكل 
األبعــاد الثقافيــة للملحمــة منهــا: »أهنــا واحــدة مــن أقــدم املالحــم اإلنســانية، ولذلــك تشــكل 
مــورواث ثقافيــا عميقــا للفكــر اإلنســاين،كما أهنــا تصــور مالمــح اجملتمــع البشــري القــدمي برتاثــه 
امليثولوجــي املوغــل يف القــدم، وميثــل النــص فيهــا إىل حــد كبــري مرحلــة متقدمــة بــني املعتقــد 
امليثولوجي واإلرادة البشــرية من حيث القوة اجملهولة اليت تتحكم يف الطبعة ومصائر البشــر، 
وجتســيدها لقضيــة اخللــود والفنــاء، تلــك القضيــة الــيت شــغلت الفكــر البشــري طــوال اترخيــه، 

فضــال عــن الصــراع بــني البشــر واآلهلــة«)2). 

ولعــل التحليــل امليثولوجــي للملحمــة هــو الــذي ســيطر علــى العناصــر الثقافيــة األخــرى، 
ملــا هلــذا العنصــر مــن حضــور كبــري وفعــال يف أحــداث امللحمــة، فضــال عــن ربطــه ابألنســاق 

االجتماعيــة الــيت شــكلت وعــي الشــخصيات

واألحــداث  واألعمــال  واملمارســات  الصفــات  »إن  الدكتــور كافــود:  يقــول  ولذلــك   
الــيت ارتبطــت بشــخصية جلجامــش يف امللجمــة تــربز اترخييــة وبشــرية وماديــة- شــخصيات 

1 (  انظر: املرجع نفسه: 19-20.
2 (  للمزيد انظر: املرجع نفسه، ص 48.  
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وأحــداث امللحمــة- وإن صحــب ذلــك بعــض الشــخصيات واألحــداث واألماكــن الغرائبيــة، 
ألن ذلــك مرتبــط بواقــع احليــاة االجتماعيــة آنــذاك مــن حيــث املعتقــدات والتصــورات للكــون 
واحليــاة واملفاهيــم الــيت كانــت ســائدة، كمــا أن بيئــة املالحــم والعمــل الفــين بطبيعتــه يعتمــد 

علــى اخليــال والتغريــب«)1).  

كمــا أنــه تنــاول األنســاق الثقافيــة املضمــرة للملحمــة مــن حيــث وجــود بعــض التشــابه 
بينهــا وبــني قصــة الطوفــان الــيت وردت يف التــوراة يف ســفر التكويــن مــن حيــث األســباب الــيت 
دفعــت اآلهلــة إلفنــاء البشــر نتيجــة الشــرور الــيت اقرتفوهــا وســببت إزعاجــا هلــا. وهــذا التفســري 
امليثولوجــي مبــا حيملــه مــن أنســاق مضمــرة يف الربــط بينهــا وبــني القصــص الدينيــة الــواردة يف 

التــوراة يوضــح مــدى االســتناد للنقــد الثقــايف يف حتليــل امللحمــة.  

ويف حمــور »املشــهد الثقــايف يف دول اخلليــج العــريب وإشــكالية اهلويــة« تتضــح لــدي  	
الدكتــور كافــود معاجلاتــه التحليليــة للهويــة الثقافيــة القائمــة علــى الدراســات والنقــد الثقــايف، 
مــن خــالل تناولــه للحيــاة الثقافيــة قبــل النفــط، تلــك احليــاة الــيت أنتجــت ثقافــة تقليديــة، 
نتيجــة ضآلــة احلــاالت االقتصاديــة والتعليميــة والثقافيــة وقصــور الوعي،وهــذا بــدوره أنتــج تيــارا 

حمافظــا معارضــا معارضــة قويــة ألي حتديــث يف اجملتمــع.   

مث عــاجل الثــروة النفطيــة وأبعــاد التغــري الثقــايف ومــدى أتثريهــا يف اهلويــة الثقافيــة للمجتمــع 
أجهزهتــا ومؤسســاهتا  املنطقــة يف حتديــث  دول  ســاعدت  االقتصاديــة  »الطفــرة  أن  فــرأى 
وتطويــر نظمهــا االقتصاديــة والتعليميــة والثقافيــة واإلعالميــة، وال شــك أن عمليــة التحضــر 
حبكــم الضــرورة تــؤدي إىل تبــين قيــم وأفــكار جديــدة، وهــذا يــؤدي بــدوره إىل التجــاوز أو 
التصــادم مــع بعــض القيــم واملفاهيــم الســائدة، ومــن هنــا أصبحــت هنــاك إشــكالية ثقافيــة، 
بــل نســتطيع القــول وجــدت هــوة ثقافيــة بــني التغــري املــادي املتســارع وبــني التغــري البطــيء يف 

أمنــاط القيــم واألفــكار والســلوكيات«)2).  

1 ( املرجع نفسه: ص 52.  
2 (  املرجع نفسه: ص 64.  
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اخلليجيــة،  النقديــة  احلركــة  يف  دور كبــري  الثقافيــة  للمتغــريات  أصبــح  هنــا  ومــن      
لكوهنــا مــن أكثــر الــدول العربيــة انفتاحــا علــى الثقافــات األخــرى بســبب التطــور االقتصــادي 
والثقــايف، وكان لزامــا علــى النقــاد واحلركــة النقديــة مواكبــة هــذا التطــور. والدكتــور كافــود 
كواحــد مــن النقــاد اخلليجيــني الكبــار واكــب هــذا التحديــث النقــدي، لذلــك ليــس غريبــا أن 
جنــد الدراســة الــيت صــدرت لــه مؤخــرا تعــاجل اللغــة واهلويــة مــن املنظــور الثقــايف يف دول جملــس 

التعــاون. متجــاوزا بذلــك النقــد األديب التقليــدي إىل مزجــه ابلنقــد الثقــايف املعاصــر. 

لذلــك تنــاول عوامــل احلــراك الثقــايف املتمثلــة يف النهضــة التعليميــة اخلليجيــة، والبعثــات 
اخلارجيــة، والوســائل اإلعالميــة املختلفــة وتطورهــا وغريهــا، وذكــر حموريــن أساســيني )1) انطلــق 
منهمــا احلــراك الثقــايف يف دول اخلليــج العربيــة، مهــا، األول: املؤسســات واألجهــزة الرمسيــة الــيت 
تســيطر علــى كافــة املؤسســات اإلعالميــة وغريهــا ومثــال ذلــك اجملالــس الوطنيــة الثقافيــة يف 
بعــض الــدول اخلليجيــة كالكويــت وقطــر، ودور هــذه اجملالــس يف تفعيــل احلــركات الثقافيــة 
التعــاون اخلليجــي  املتعــددة واملتنوعــة يف دول جملــس  الثقافيــة  الروافــد  اخلليجيــة، والثــاين: 
البابطــني، وســلطان  الثقافيــة األهليــة واخلاصــة ومنهــا مؤسســة  كالصحافــة، واملؤسســات 
الدولــة  وجوائــز  وجائــزة كتــارا،  خليفــة  بــن  محــد  فيصل،وجائــزة  امللــك  وجائــزة  العويــس، 

التقديريــة والتشــجيعية وغريهــا. 

ومن هنا كان هلذا احلراك الثقايف دور يف تشكيل اهلوية الثقافية، فأنتجت عدة تيارات 
ثقافيــة خليجيــة كلهــا تصــب يف اهلويــة الثقافيــة العربيــة لكنهــا ختتلــف يف آليــات املعاجلــة، ومــن 
هــذه التيــارات؛ التيــار اإلســالمي الــذي متثــل يف تيــار اإلخــوان املســلمني وبعــض التيــارات 
اإلســالمية األخــرى، والتيــار القومــي الــذي عايــش حــركات التحــرر يف الوطــن العــريب، ويعــىن 
هــذا التيــار ابلقيــم الليرباليــة والدميقراطيــة وحريــة التعبــري والتنميــة الشــاملة والتحديــث الفكــري.  

ولعــل هــذه املعاجلــة حــول اهلويــة أيضــا هــي الــيت دفعــت الدكتــور كافــود لطــرح تســاؤل 
حــول التعريــب، هــل هــو ضــرورة لغويــة أم حاجــة قوميــة،ألن اللغــة هــي وعــاء اهلويــة ألي 

1 (  للمزيد انظر : املرجع نفسه، ص 66-67.
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التعريــب والــيت  جمتمــع مــن اجملتمعات،وانقــش يف هــذه القضيــة األســباب املعوقــة لعمليــة 
حصرهــا يف عــدة عوامــل هــي)1): غيــاب القــرار السياســي امللــزم علــى املســتوى اجلماعــي 
للــدول العربيــة كافــة، وضعــف التنســيق بــني املؤسســات الــيت تتحمــل مســؤوليات التعريــب 
قــدرة  البعــض يف عــدم  التعليميــة والثقافيــة واإلعالميــة وغريهــا، وتصــور  مثــل املؤسســات 
اللغــة العربيــة علــى مواكبــة املســتجدات التقنيــة والعلميــة البحتــة، وأتخــر اجملامــع اللغويــة يف 
إعــداد املعاجــم اللغويــة والعلميــة املتخصصــة فضــال عــن عــدم التنســيق فيمــا بينهــا، وأتخــر 
وضــع املصطلحــات وتداخلهــا وعــدم االتفــاق حوهلــا، وأخــريا عــدم وضــع خطــة اســرتاتيجية 

متكاملــة ومنهجيــة للتعريــب.  

وخيلــص الدكتــور كافــود  إىل رأي جوهــري يتعلــق بعالقــة اللغــة ابهلويــة قائال:»احملافظــة 
علــى اللغــة هــو أهــم عناصــر األمــن السياســي القومــي، ألن اللغــة هــي األســاس يف وحــدة 
األمــة وترابــط اجملتمــع العــريب، واحملافظــة علــى هويتــه وكيانــه...... فقضيــة التعريــب والنهــوض 
ابللغــة العربيــة هــي يف صلــب قضيــة األمــن الثقــايف، الــذي هــو جــزء مــن األمــن القومــي، 
وهــو اهلاجــس الــذي يثــري الكثــري مــن القلــق والتحــدي لواقــع األمــة ومســتقبلها، فــإذا ارتقينــا 
النظــرة إىل  التعريــب واللغــة إىل مســتوى اهلاجــس األمــين القومــي البــد أن تتغــري  بقضيــة 
هــذه القضيــة عنــد خمتلــف املســتوايت، وتصبــح مهــا مشــرتكا لــدي اجلميــع، أعــىن هبــا قضيــة 
التعريــب العــام والشــامل، حبيــث ال تتوقــف عنــد التعليــم العــايل بــل تتعــداه إىل املؤسســات 
البحثيــة واإلعالميــة والثقافيــة. لقــد رفــض العــرب ســابقا الترتيــك والفرنســة، وانضلــوا مــن أجــل 
احملافظــة علــى هويتهم،واليــوم يلهثــون لتغريــب مؤسســاهتم  وتعليمهــم، ال أحــد ينكــر تعلــم 
اللغــات األخــرى وإتقاهنــا واإلفــادة منهــا، ولكــن ال بكــون ذلــك علــى حســاب لغتــه وثقافتــه 

وهويتــه« )2)

 وهذا دفعه أيضا ملعاجلة قضية اللغة العربية يف مواكبة العصر وحتدايته. ورأى »أن اللغة 

1 (  انظر: املرجع نفسه، ص 100-101. 
2 (  املرجع نفسه، ص 102  
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العربيــة حافظــة للهويــة العربيــة لكوهنــا الوعــاء الــذي حيافــظ علــى قيمهــا وأعرافهــا وخصائصهــا 
واترخيهــا، وهــي ليســت وســيلة اتصــال وتواصــل فحســب لكنهــا املكــون األساســي للفكــر 
واملفاهيــم والعالقــة ابلكــون واحليــاة، وضعفهــا يــؤدي إىل ضعــف الفكــر وضبابيــة الرؤيــة، ألن 

التفكــري بلغــة اآلخــر يــؤدي إىل فوضــى العالقــة بــني لتفكــري ووســيلة التعبــري«)1). 

وطــرح جمموعــة مــن املقومــات الــيت رآهــا داعمــة لتطــور اللغــة ومواكبتهــا لــروح العصــر 
منهــا؛ »أن تصبــح اللغــة العربيــة لغــة التعليــم مــن رايض األطفــال حــى اجلامعــة، وأن تكــون 
اللغــة الرمسيــة للنــدوات واملؤمتــرات الــيت تعقــد يف الــدول العربيــة، واالهتمــام ابلرتمجــة وإعطــاء 
األولويــة للموضوعــات العلميــة، وأن تتجــه اجلامعــات ومراكــز األحبــاث إىل اللغــة العربيــة يف 
البحــوث والدراســات الــيت تقــوم هبــا، وأن تلتــزم وســائل اإلعــالم والفضائيــات بوجــه خــاص 
ابختــاذ اللغــة العربيــة وســيلة لالتصــال والتواصــل، وأن هتتــم املؤسســات العلميــة والثقافيــة 

ابلربجميــات اإللكرتونيــة وتعريــب مــا ميكــن تعريبــه«)2)

وجــاءت موضوعــات هــذه الدراســة هتتــم ابللغــة العربيــة مــن منظــور اهلويــة لكوهنــا وعــاء 
للثقافــة، وتنــاول مــدى عالقتهــا ابلوســائل اإلعالميــة املختلفــة، فضــال عــن عالقتهــا ابلناطقــني 
بغريهــا ومســتوايت تعليمهــا، وكيفيــة انتشــارها مــن خــالل هــذه الفئــة غــري العربيــة الراغبــة 
يف تعليــم العربيــة، كمــا تنــاول معوقــات التجديــد يف الوطــن العــريب، ورأي أن حريــة الفكــر 
والعقل واالنفتاح على اآلخر بوعي وإدراك هي الســبيل للتقدم والتطور والتجديد. ولذلك 
ذيـّـل رؤيتــه الثقافيــة حــول التجديــد يف الوطــن العربيــة بقولــه: »إن الفكــر احلــر املتســامح هــو 
احملفــز واحملــرض واملمهــد للحريــة وقيمهــا وأمهيتهــا كقيمــة إنســانية، إن العالقــة بــني الفكــر 
اخلــالق املبــدع وبــني احلريــة أشــبه مــا تكــون بظاهــرة املــد واجلــزر حيــث ينكســر الفكــر احلــر 
عندمــا يطغــى الظلــم واالضطهــاد واالســتبداد، وتقمــع احلــرايت، ويف مقدمتهــا حريــة التعبــري، 
ويف ظــل ذلــك هتتــز منظومــة القيــم، ألن يف غيــاب حريــة التعبــري تدجــني للشــعوب وتغييــب 

1 (  للمزيد انظر املرجع نفسه، ص136-137.  
2 (  املرجع نفسه، ص 141.  
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وتزييــف للوعــي، تلــك األوضــاع ال ميكــن أن ختلــق شــعواب قــادرة علــى اإلجنــاز واإلبــداع، 
واجملتمعــات العربيــة حباجــة إىل مؤسســات فكريــة ذات اســتقاللية، تنطلــق مــن رؤيــة واعيــة 
قوامهــا القيــم األخالقيــة اإلنســانية الــيت تبــين وتوحــد، وتعــري الـــأفكار والقيــم والســلوكيات 
املنحــرف«)1) وهكــذا جنــد أن الرؤيــة النقديــة للدكتــور حممــد كافــود، تطــورت تطــورا فنيــا 
ودالليــا وثقافيــا ومعرفيــا، بدايــة مــن مرحلــة الــرايدة والتأســيس للنقــد األديب اخلليجــي والقطــري 
مــرورا مبواكبتــه ملســرية اإلبــداع األديب القطــري يف القصــة والشــعر واملســرح، وهنايــة مبرحلــة 
التجديــد والتحديــث يف النقــد املعــريف متجــاوزا بذلــك الــدرس األديب إىل الــدرس الثقــايف يف 

اجملــاالت اللغويــة والثقافيــة املتنوعــة.

1 (  املرجع نفسه، ص 174-175.  
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اثنيا : نورة آل سعد والرؤية النقدية الثقافية للجيل الثاين:  

تعد نورة آل سعد واحدة من الكاتبات والناقدات القطرايت يف العقود األخرية)1)،اليت 
كان هلــا دور يف احلركــة األدبيــة القطريــة، الســيما األدب النســائي، فقــد صــدر هلــا بعــض 
الرواايت والقصص القصرية واملقاالت النقدية يف القصة والرواية والشعر.ومن أهم أعماهلا؛ 
جمموعتــان قصصيتــان مهــا؛ »ابئــع اجلرائــد« عــام 1989،و»ابرانــواي« عــام 2013، وروايــة 
»العريضــة« عــام 2011، وعــدة دراســات نقديــة ومقــاالت هــي؛ »وتواصــوا ابحلــق« وهــي 
جمموعــة مقــاالت، و»جتربــة عبــد الرمحــن منيــف يف مــدن امللــح« عــام 2005،هــي دراســة 
نقدية،و»أصــوات الصمــت« عــام 2005، وهــي مقــاالت يف القصــة والروايــة القطريــة، 

و»الشــمس يف إثــري« عــام 2007. وهــي مقــاالت يف الشــعر والنقــد.

غــري أننــا نقــف عنــد أهــم الدراســات النقديــة الــيت تناولتهــا نــورة آل سعد،الســيما أهــم 
األبعــاد النقديــة املســتحدثة الــيت تناولتهــا يف مقاالهتــا النقديــة اخلاصــة ابألدب القطــري، 

ويكــون تناولنــا مــن خــالل حموريــن: 

األول: الرؤية النقدية لنورة آل سعد يف القصة والرواية القطرية .  

والثاين: الرؤية النقدية لنورة آل سعد يف الشعر والنقد . 

ويتم معاجلة هذين احملورين على النحو اآليت:  

1 - الرؤية النقدية لنورة آل سعد يف القصة والرواية القطرية  

1 (  الكاتبة والناقدة نورة آل سعد حاصلة على بكالوريوس تربية من قسم اللغة العربية جبامعة قطر عام 
1985، وحاصلة على إجازة املاجستري يف اآلداب قسم اللغة العربية من اجلامعة األردنية عام 1992. 
تعد من أبرز الناقدات يف قطر واخلليج. تكتب مقاالت دورية يف عدد من الصحف. ونشرت عدة 

أعمال يف القصة القصرية والرواية والنقد. 
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    تنوعــت الــرؤى النقديــة لنــورة آل ســعد حــول الــرؤى التنظرييــة والتطبيقيــة، مــن خــالل 
مقالتهــا النقديــة املنشــورة يف الصحــف واجملــالت والكتــب النقديــة حــول القصــة والروايــة، 

ومتثلــت يف بعديــن؛ األول: البعــد التنظــريي، والثــاين: البعــد التطبيقــي. 

الرؤى النقدية التنظريية:  

كتبــت نــورة آل ســعد مقــاالت عديــدة حــول نقــد الروايــة والقصــة القصــرية  ملختلــف 
األجيــال ممــن صــدرت هلــم أعمــال يف الروايــة أو القصــة القصــرية يف قطــر، وتعــد دراســتها 
»أصــوات الصمــت« مــن أهــم دراســاهتا النقديــة حــول القصــة القصــرية  والروايــة، فقــد تناولــت 
يف هــذه الدراســة جمموعــة مــن املقــاالت يف القصــة والروايــة القطريــة حــول بعــض احملــددات 
النقديــة مثــل؛ ماهيــة النقــد والروايــة، ومســرية الروايــة العربيــة وخصوصيتهــا وإجنازاهتــا احلداثيــة، 
وتناولــت أيضــا بعــض املداخــل النقديــة حــول مالمــح الروايــة اخلليجيــة عنــد األختــني شــعاع 
تناولــت  كمــا  النخبويــة،  اخلليجيــة  والروايــة  العربيــة،  الروايــة  والشــعرية يف  خليفــة،  ودالل 
مقــارابت نقديــة حــول الــراوي التجريــيب يف روايــة أســطورة اإلنســان والبحــرية لــدالل خليفــة، 
والتجريب يف رواية شعاع، والبداية والنهاية يف رواية األختني خليفة،والسردي يف روايتيهما 
أيضــا، واملــكان يف أشــجار الــرباري لــدالل خليفــة، وســيمائية العنونــة عنــد شــعاع خليفــة، 
والقصــة القصــرية احلداثيــة يف »أابطيــل« هــدى النعيمــي، وتعــدد األصــوات يف »أان اليامسينــة 
البيضــاء« لــدالل خليفــة، والقــص التجريــيب يف قص»الطوطــم« لنــورة فــرج، والتســجيلية يف 

روايــة »أحــالم البحــر القدميــة« لشــعاع خليفــة. 

ومــن خــالل املوضوعــات الــيت تناولتهــا أو أبدعتهــا نــورة آل ســعد نســتطيع القــول: إهنــا 
تعــد واحــدة مــن املثقفــات القطــرايت الــيت مجعــت بــني الــدرس األكادميــي واإلبداعــي. ويعــد 
اشــتغال الكاتبــة ابلروايــة كمنجــز إبداعــي هاجســا لبلــورة الــرؤي العميقــة الــيت تســيطر علــى 

اجملتمــع القطــري يف مرحلــة مــن أخطــر مراحــل احلداثــة الــيت تســيطر علــى العــامل برمتــه. 

وتعــرض نــورة آل ســعد جلانــب الروايــة القطريــة مــن منظــور التحــول البنيــوي املتعلــق 
ذلــك  رابطــة  االســرتاتيجية،  وأمهيتهــا  الداخليــة  وحتوالهتــا  العربيــة  املنطقــة  تطــور  بطبيعــة 
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بعنصــري: الـــتأثر والتأثــري. فعلــى الرغــم مــن أن »بعــض املفكريــن يزعــم أن انتقــال اجملتمعــات 
اخلليجيــة إىل التحضــر والتمديــن السياســي واالجتماعــي واحلقوقــي مل يتجــاوز البــىن املاديــة 
إىل البــىن الفكريــة والثقافيــة، إال أن منطقــة اخلليــج واجلزيــرة عــاودت ســلطة التأثــري املباشــر يف 
األحــداث املهمــة، فهــا هــي دوهلــا الصغــرية، أصبحــت منــاذج لتصديــر معايــري ومفاهيــم حــول 

طبيعــة اإلصــالح والدميقراطيــة«)1).

الروايــة  تطــور  يف  بــدوره  ســاهم  واالجتماعــي  واالقتصــادي  السياســي  التطــور  وهــذا 
اخلليجيــة والقطريــة، الــيت حاولــت بدورهــا أن تعكــس املتغــريات احلياتيــة يف اجملتمــع اخلليجــي 
والقطــري لكنهــا اخلطــوات املتعثــرة أحيــاان ألســباب عديــدة، أمههــا حالــة التوافــق بــني الرؤيــة 
واألداة مــن انحيــة، والنضــج الفكــري والفلســفي للكاتــب مــن انحيــة أخــرى. وأيضــا »حالــة 
الفتــور الــيت اعــرتت الفكــر النخبــوي يف جمــال الفكــر والثقافــة وتراجعــه عمــا كان عليــه مــن 
نضــج وحــراك يف العقــود الوســطى مــن القــرن العشــرين، إىل فكــر اســتهاللكي، فضــال عــن 
أســاليب النــدب والنــواح علــى مــا فــات، فبعــد أن كان فكــرا حتريضيــا ماضــي العزميــة أصبــح 

عالــة علــى تنظــري منقــرض مســدود األفــق«)2).  

ويف هــذا الصــدد ويف ظــل املواضعــات احلياتيــة العربيــة املتدهــورة تراجــع اإلبــداع علــى 
املســتويني الفكــري واإلبداعــي وإن كان قــد تضاعــف كثــريا علــى املســتوى الكمــي، ولذلــك 
تقول:»يبــدو األمــر اليــوم وكأن املبدعــني منهمكــون يف جتــارب مــن الشــطط والغرابــة، حبيــث 
ال تلتفــت إليهــا حركــة النقــد والتنظــري األديب، أو كأن األحــداث اجلســام الــيت متــر هبــا األمــة 
ال تكافئهــا حركــة اإلبــداع املعــريف التقــين؛ فتصبــح حينئــذ حركــة التجريــب واإلبــداع كًأ مباحــا 
لــكل مقتحــم ومســتهلك، ولــكل ثقافــة ملتبســة، خيــوض فيهــا مــن ميلــك أن يســود يف جمــال 

االتصــال واإلعــالم«)3).  

1 ( انظر: نورة السعد: أصوات الصمت، مقاالت يف القصة والرواية القطرية.(بريوت:املؤسسة العربية 
للدراسات والنشر، ط1، 2005(، ص17.  

2 ( انظر: املرجع نفسه، ص18.   
3 (  املرجع نفسه، ص19.  
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السياســية  املتغــريات  العربيــة يف ضــوء  الروايــة  تطــور  نــورة آل ســعد قضيــة  تناقــش  مث 
واالجتماعيــة، وترصــد حركــة التخبــط وااللتبــاس، الــيت تعــرتي تطــور الروايــة العربيــة، مــن 
حيــث عــدم اســتجابتها لدواعــي حداثتهــا وأســباهبا الظرفيــة بينمــا تســتجيب الروايــة الغربيــة 
هلــذه اآلليــات، ذلــك »أن الروايــة الغربيــة مل تنقطــع حتمــا عــن أصوهلــا، بــل ســارت يف ســبيل 
حتليــل تلــك األصــول املاديــة وإعــادة صياغتهــا نظــراي فنيــا، أمــا احلداثــة العربيــة فقــد روجــت 
ملزاعــم القطيعــة مــع أصوهلــا املعرفيــة يف تلبيــس فاضــح وعمليــة حمــو للذاكــرة وتشــويه للمالمــح 

الظاهــرة، كاســتنبات شــتلة صحراويــة يف منــاخ طــيب«)1). 

وترصــد بوعــي مســتنري املزالــق الــيت جتعــل الروايــة العربيــة يف مرحلــة ختبــط أكثــر منهــا 
تراثهــا ومالمحهــا  مــع  الغربيــة نشــأت متواصلــة  الروايــة  مرحلــة تطويــر، ترجــع هــذا لكــون 
وأســاطريها منــذ نشــأهتا، ولذلــك جــاء تطورهــا طبيعيــا ومتوافقــا مــع واقعهــا املعيــش، بينمــا 
»الروايــة العربيــة نشــأت لقيطــة – علــى حــد تعبريهــا- منــذ مطلــع القــرن العشــرين مقولبــة يف 
أطــر النمذجــة النظريــة والعمليــة يف الفكــر واآلداب والفنــون مجيعــا يف ســياق مــن التغريــب 
القســري للبــىن املاديــة والقانونيــة يف مســاقات عرجــاء عوجــاء اخرتقــت العــامل اإلســالمي مــن 
أدانه إىل أقصــاه، بنســب متفاوتــة مــن التأثــر واملقاومــة، وجتســدت األزمــة يف املنطقــة العربيــة 

بصــورة هادمــة وهاتكــة ومسيــت بصدمــة احلداثــة«)2). 

وتــرى أن اســتلهام الــرتاث وحــده ليــس كافيــا للتطويــر والتحديــث، ولكــن إىل جانبــه 
البــّد مــن االنفتــاح علــى العــوامل واألجنــاس األخــرى واألشــكال الســردية يف الفنــون واآلداب 
املتنوعــة، وتســتعري التقنيــات الســينمائية وصنــوف التنــاص، واإلســقاط التارخيــي واملــدارس 

األنثروبولوجيــة وغريهــا، الــيت تعمــق املبــين واملــن احلكائــي يف الروايــة.   

وأييت ظهــور الروايــة القطريــة كمــا تــراه الكاتبــة أيضــا إثــر خمــاض عســري يف العقــد الثمانيــين 
اخلانــق يف املنطقــة ليشــري جبــالء إىل ارتباطــه الشــرطي والعضــوي ابلشــروط االجتماعيــة الــيت 

1 (   املرجع نفسه، ص22.  
2 (  املرجع نفسه، ص 24
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أصبحــت مهيــأة وممهــدة لــربوز فكــرة اإلنســان احلــر املريــد املســؤول واملتمــرد علــى شــروط 
االســتبداد واإلعاقــة.)1) 

فالروايــة ابعتبارهــا مشــروعا فكــراي اليــزال مشــدودا بــني حركــة التجريــب املتزامنــة مــع محــى 
املتغــريات وتســارعها، وبــني الفتــور الــذي يعــرتي الفكــر النخبــوي ويفســر تراجعــه عــن التأليــف 
واإلنتــاج، واحنســار أتمالتــه عمــا كان عليــه خطابــه يف العقــود الوســطى مــن القــرن العشــرين. 

العربيــة تعــد  الروايــة يف املنطقــة  التســاؤالت عــن حداثــة  وطرحــت الكاتبــة مجلــة مــن 
مفاصــل لرؤيتهــا النقديــة يف مشــروع الروايــة العربيــة والقطريــة علــى وجــه اخلصــوص، وهــي 
اخلصــوص:  علــى وجــه  الروائيــة  األنســاق  بــىن  حيــرك  الــذي  الفكــري  اجلوهــر  مســاءلة يف 
وتشــكلت هــذه األســئلة يف ســياق منطــق اهلويــة النوعيــة للروايــة يف الوطــن العــريب بعــد هلاثهــا 

وراء اهلويــة الغربيــة للروايــة املســتجيبة لدواعــي حداثتهــا وأســباهبا الظرفيــة. 

وهــذا مــا تســعى الباحثــة  الســتنطاقه مــن جتــارب الروايــة العربيــة والقطريــة مــن االنفتــاح 
علــى املــوروث القصصــي مبعنــاه األوســع واســتنطاقه ابعتبــاره منطلقــا قابــال للتحليــل والنقــد 
واحملاكمــة، وبنيــة قابلــة للصهــر والصقــل والتشــكيل، ميكــن مــن خالهلــا العــودة لفهــم الــذات 
احلاضــرة واســتقراء املســتقبل، وهــو مــا ال جيــب حبــال إقصــاؤه عــن املــوروث العاملــي الــذي ابت 

جــزءا مــن صميــم ثقافــة الفــرد يف عصــر العوملــة.  

وهــي مســاءلة ترمــي هبــا الكاتبــة جليــل الشــباب املقبلــني علــى الروايــة املعاصــرة، لتؤكــد أن 
الروايــة القطريــة روايــة ابدئــة ال اتبعــة، فهــل يف مقــدور هــذه النخــب الطليعيــة إجنــاز حمــاورة 
واعيــة أبدواهتــا وقدرهتــا الفنيــة، لتفلــت مــن مواجهــة أســباب فشــلها، والعــودة إىل أطرهــا 

املعرفيــة والعقديــة دون أقنعــة مســتعارة ومفاهيــم ملتبســة)2).

1 (  انظر: املرجع نفسه، ص114 
2 (  انظر: املرجع نفسه 21- 23 
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للقــارئ  تبــدو  قــد  القطريــة  الروايــة  أن  إىل  تشــري  الكاتبــة حــني  عنــه  مــا جتيــب  وهــو 
املتعجــل روايــة تقليديــة وســهلة التناول،لكنهــا للقــارئ الفاحــص روايــة تصــوغ عاملهــا ولغتهــا 
املهيمنــة يف  والــدالالت  واألفــكار  العالقــات  أطــر  الفنيــة يف  وابئيتهــا  تقاليدهــا  وتؤســس 
أجوائهــا وفضائهــا، وانقــالب شــرطها التارخيــي بــني تضيــق وانفراج،لتحمــل أنســاقها اجلديــدة 
الــيت تتشــكل وفــق مســتوايت وجوديــة وجتريديــة ترتفــع عــن الظواهــر االجتماعيــة املســكوت 

عنهاواحملظــور تناوهلــا بتابــو اجتماعــي وسياســي.)1)

وال شــك أن حتليل نورة آل ســعد لتطور الرواية العربية يقوم على ربط األنســاق األدبية 
ابألنســاق االجتماعــي، فالتحــوالت االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة والثقافيــة أثــرت 
بدورهــا يف مســرية الروايــة العربيــة منــذ الســبعينيات مــن القــرن املاضــي حــى اآلن، وجعلتهــا 
تنحــو حنــو التحديــث، غــري أهنــا اختطــت لنفســها مســارا مجاليــا مقولبــا منغلقــا علــى جتــارب 

مطبوعــة ابخلــامت نفســه، ودفعــت الكُّتــاب إىل اســتخدام جتــارب شــكلية روائيــة متعــددة.    

  الرؤى النقدية التطبيقية:  

تناولــت نــورة آل ســعد جمموعــة مــن الدراســات النقديــة التطبيقيــة حــول القصــة والروايــة، 
ولكــن جــّل مقاالهتــا يف الروايــة والقصــة جــاءت حــول أعمــال األختــني؛ شــعاع ودالل خليفــة 

فضــال عــن وجــود مقالــني عــن »أابطيــل« هــدى النعيمــي، و»طوطــم« نــورة فــرج.  

وانطلقــت يف معاجلاهتــا هلــذه األعمــال مــن األنســاق الثقافيــة الــيت تشــكل نســيج العمــل 
الروائــي والوعــي اإلبداعــي معــا، واقرتنــت املعاجلــات بوعــي مســتنري لديهــا، يعــرب عــن القــراءات 
النقديــة غــري التقليدية،مــن حيــث مواكبتهــا لــروح العصــر مــن انحيــة، وحلركــة التحديــث 
النقــدي مــن انحيــة اثنيــة، ففــي تناوهلــا لروايــة »أســطورة اإلنســان والبحــرية« لــدالل خليفــة، 
تــرى أن »الــراوي التجريــيب فيهــا ليــس راواي ملحميــا تقليــداي يطــرح ســرية بطوليــة ختــص فــردا 
أو قبيلــة أو مجاعــة بشــرية، يســرد ســريهتا نشــأة واترخيــا ومصريا،كمــا أنــه ليــس راواي تقليــداي 

1 (  انظر: املرجع نفسه 117 
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يف قصــص شــعيب،تدور أحداثــه ومعارفــه وأســاليبه يف ســياق رصــد وحمــاكاة ذات طابــع مثــايل 
أســطوري ملفــع ابملطلــق والقيمــة البطوليــة املباشــرة. إنــه راويــة مــن طــراز آخــر يقــدم عمــال مــن 
جنــس روائــي، وحيمــل أفــكارا ورؤى معاصــرة، بيــد أنــه يعيــد نســجها ضمــن إطــار بنيــوي ذي 
عالقــات متشــابكة معقــدة ضمــن منظــور فلســفي ملــا هــو اترخيــي، وملــا هــو واقعي،كمــا أنــه 

ال يســرد ســردا تقليــداي وإمنــا يقــدم خطــااب روائيــا ذا مبــىن حكائــي«)1).  

وتقــف عنــد اجلوانــب الدراميــة يف الروايــة مــن حيــث الســرد املشــهدي، وعنصــر التشــويق 
الفانتازيــة للحبكــة،  الشــخصيات واختيــار احملــاور  الروايــة، مــن حيــث رســم  واالمتــاع يف 
وكثــرة احلــكاايت وتقاطعهــا مــع حــركات الشــخصيات واألحــداث، فضــال عــن اجلوانــب 
الكوميديــة الســوداء، وااليقــاع الزمــين املتجــدد الــذي ال يربــط الروايــة بواقــع بعينــه، ولكنــه 
يعــرب عــن عــوامل زمنيــة ومكانيــة تتوافــق والواقــع الــذي تعــرب عنــه الروايــة، فضــال عــن الوحــدات 
احلكائيــة املنضــدة الــيت شــكلت البنــاء املعمــاري للروايــة، وكلهــا عناصــر جتعــل الروايــة تتقاطــع 
مــع التشــكيل املســرحي. وتتجــاوز األطــر التقليديــة للبنــاء الروائــي. وال تســرف يف اجلوانــب 
األســطورية اخلارقــة للعــادة أو االســتعارات لأبنيــة واألســاليب اجلاهــزة، لكنهــا تقــوم علــى 

تصويــر الواقــع والشــخصيات العاديــة يف اجملتمــع دون تكلــف أو افتعــال.  

وتــرى نــورة ســعد أن هــذه الروايــة إمنــا هي»روايــة جتريبيــة متــد أواصرهــا جبذورهــا الرتاثيــة 
بصــورة انتقائيــة، ال بغــرض االســقاط التارخيــي، ولكــن اســتغالال لشــكل القــص املعتمــد 
علــى تقنيــة الــرواي وأســلوب احلكايــة داخــل احلكايــة، وتكريــس عناصــر التشــويق أبنواعهــا 
(األســلويب والتقــين واللغوي(.إهنــا روايــة توظــف اخليــال والضحــك وتتخــذ الشــكل احلكائــي 
علــى يــد راو عليــم، وشــارح أريــب يوظــف احلكــي ويســتغل مجلــة مــن عناصــر التشــويق 
والقــص أبســلوب هتكمــي ورســم موفــق للشــخصيات بوصفهــا بورتريهــات إنســانية«)2). 

    وجــاءت العناصــر الروائيــة، لتتوافــق، وهــذا التشــكيل التجريــيب علــى مســتوى اللغــة 

1 (  املرجع نفسه: ص 62. 
2 (  املرجع نفسه: ص81.  
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والشــخصيات واألحــداث واملشــاهد والزمــان واملــكان والســرد والوصــف وغريهــا مــن تقنيــات 
الســرد الــيت جلــأت إليهــا الكاتبــة يف نســيج الروايــة.  

ومل تقــف نــورة آل ســعد عنــد روايــة دالل خليفــة فحســب لكنهــا وقفــت أيضــا عنــد 
الــراوي التجريــيب يف روايــيت »يف انتظــار الصافــرة« عــام 1994، و»العبــور إىل احلقيقــة« 
عــام 1993 لشــعاع خليفــة، ورأت »أهنــا اســتخدمت جتريبيــة خاصــة هبــا، ومل تنخــرط يف 
صراعــات وموضــات أســلوبية ولغويــة، وأهنــا تشــعر قارئهــا منــذ البدايــة أبهنــا حميطــة علمــا ببيئــة 
النــص وتوتراتــه الداخليــة، وأهنــا متســك إبحــكام خبيــوط القــص، وتدخلنــا فــورا إىل عاملهــا 

الروائــي بــدون انتظــار لنستكشــف األشــياء واألفــكار بتلقائيــة ودون تســلط«)1).  

ويتضــح أن رواايت األختــني خليفــة احتلــت مســاحة كبــرية يف املقــاالت النقديــة لــدى 
نــورة آل ســعد، بدايــة مــن املالمــح التجريبيــة عندمهــا مــرورا ابلروائــي التجريــيب عنــد دالل 
خليفــة، والتجريــب عنــد شــعاع، والبدايــة والنهايــة والتشــكيل الســردي عندمهــا، واملــكان 
عنــد دالل يف أشــجار الــرباري البعيــدة، وســيميائية العنــوان عنــد شــعاع، وهنايــة ابلتســجيلية 
يف روايــة »أحــالم البحــر القدميــة« لشــعاع. هــذه املقــاالت تعــرب عــن الوعــي النقــدي الــذي 
بــل إهنــا جتــاوزت أعمــال  نــورة آل ســعد يف معاجلتهــا للقضــااي الروائيــة يف قطــر.  متتلكــه 
األختــني خليفــة، إىل املالمــح احلداثيــة يف اجملموعــة القصصيــة »أابطيــل« الــيت صــدرت عــام 
2001، للدكتــورة هــدى النعيمــي، ورأت »أن قصصهــا عبــارة عــن مســاحة مــن التجليــات 
الرمــز واجملازيــة  اللغــة حنــت حنــو  واإلحيــاءات واالنزايحــات مــن اخلــارج إىل الداخــل، وأن 
وشــعرية الوصــف التعبــري بغيــة خلخلــة البــين التقليديــة يف الواقــع واجملتمــع، وخلصــت إىل أن 
القصــة القصــرية احلداثيــة يف قطــر حتــاول اخلــروج مــن عنــق الزجاجــة فنيــا واجتماعيــا يف رهــان 

يــراوح بــني حــدي نقيــض بــني: اإلبــداع واجملانيــة«)2).  

1 (  املرجع نفسه: ص110-111.  
2 (   للمزيد انظر مقاهلا حول جمموعة أابطيل يف املرجع السابق، ص148-161. 
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كمــا أهنــا وقــف وقفــة ســريعة عنــد جمموعــة »الطوطــم« للدكتــورة نــورة فــرج)1)، ورأت أهنــا 
تعتمــد علــى القــص التجريــيب، وعلــى املغامــرة احملســوبة، وتداخــل العقــالين مــع غــري العقــالين، 
وتعالــق الزمــن احلاضــر مــع األزمنــة األخــرى املتداخلــة، وحتــاول نــورة مــن خــالل هــذا التكنيــك 
تصويــر قضــااي الشــعوب والظلــم االجتماعــي واملهانــة الطبقيــة واالســتبداد السياســي مــن 
خــالل عاملهــا القصصــي الــذي ميتــزج فيــه الغرائــيب ابلواقــع، ويصبــح الواقــع يف ال منطقيتــه 

أشــبه بــال منطقيــة العــامل األســطوري.  

التحديــث  حبــركات  واعيــة  تعــد كاتبــة  ســعد  آل  نــورة  إن  القــول  حــني  نبالــغ  وال 
مــع  لنــا وقفــة مطولــة  يكــون  الروائي.وســوف  القطــري الســيما  لإلبــداع  النقدي،ومواكبــة 

تعــاىل.   هللا  إبذن  النقديــة  دراســاهتا 

2 - الرؤية النقدية لنورة آل سعد يف الشعر والنقد.  

تنوعــت الــرؤى النقديــة لنــورة آل ســعد أيضــا حــول الــرؤى التنظرييــة والتطبيقية،مــن خــالل 
مقالتهــا النقديــة املنشــورة يف الصحــف واجملــالت والكتــب النقديــة حــول الشــعر والنقد،لكننــا 
نقتصــر علــى بعــض مقاالهتــا املنشــورة يف كتاهبــا »الشــمس يف إثــري« عــام 2007. علــى 
أن لنــا وقفــة مطولــة مــع دراســاهتا يف الشــعر والنقــد يف دراســة أخــرى إبذن هللا تعــاىل. لكننــا 
نقصــر الوقــوف علــى بعــض مقاالهتــا الســيما املتعلقــة ابلشــعر القطــري ومهــا مقــاالن، األول: 

عــن الشــعر احلديــث يف قطــر، والثــاين: عــن قصيــدة النثــر يف قطــر. 

ففــي مقاهلــا األول:»الشــعر احلديــث يف قطــر« اســتندت علــى حركــة التطــور الشــعري 
يف قطــر الــيت رصدهــا الدكتــور حممــد كافود،وعلــي الفيــاض، وعبــدهللا فــرج املرزوقي،وأشــارت 
للشــعراء يف املرحلتــني التقليديــة والتجديديــة، وتناولــت منــاذج مــن أشــعارهم عــرب املراحــل 

التارخييــة لتطــور الشــعر يف قطــر.  

1 (   للمزيد انظر مقاهلا حول جمموعة الطوطم يف املرجع السابق: ص170-174. 



املسارات الثقافّية يف قطر 120

أمــا مقاهلــا الثاين:»قصيــدة النثــر يف قطــر« فقــد تناولــت فيــه نــورة آل ســعد شــعر ســعاد 
الكــواري أمنوذجــا لقصيــدة النثــر يف قطــر ورصــدت دواوينهــا لشــعرية اخلمســة أمــا الســادس 
»جتاعيد« 1995. فقد نفد ومل تســتطع الشــاعرة تزويدها به. ورأت أن الشــاعرة الكواري 
العزلــة واالنفــراد يف عــامل أجــرد خــال مــن كل شــيء،  قــد هيمــن علــى دواوينهــا كابــوس 
وتستشــهد أببيــات مــن شــعرها للتعبــري عــن رؤيتهــا النقدية،كمــا أن شــعرها يعــرب عــن حــاالت 
احلرية والقلق واألجواء الكابوســية من خالل التســاؤالت احلائرة يف نســيج قصائدها. فضال 
عــن اقــرتان هــذه التســاؤالت ابلعدميــة والوجوديــة والدميونــة الزمنيــة يف بعــض املواضــع. وكأن 
خلــو الكلمــات مــن النغــم يف قصيــدة النثــر عنــد ســعاد الكــواري مقصــود فنيــا ألهنــا تتوخــى أن 
تصدمنــا بذلــك األثــر غــري املتوقــع الــذي ميكــن أن يولــد لدينــا شــعورا ابلدهشــة واأللفــة معــا. 

وتــرى نــورة آل ســعد أن »الصــورة اجلســدية األنثويــة انبعــة ومرتبطــة والثقافــة الســائدة، 
وحيــدد نــوع عالقــة املــرأة جبســدها تفاعلهــا مــع تلــك التصــورات يف ثقافتهــا املهيمنــة، فاجلســد 
منتــج اجتماعــي وثقــايف وال خيــص املــرأة مــن حوهلــا، واجلســد يف حركاتــه ومظاهــره وعوارضــه 
وهــذه  وميثلهــا«)1).  اجلســد  يعيشــها  الــيت  والقيــم  والطقــوس  الرمــوز  مــن  شــبكة  يعكــس 
التصــورات الثقافيــة متثــل نســقا مــن أنســاق الثقافيــة يف بعــض قصائــد النثــر. ويف شــعر ســعاد 
»اجلســد ميثــل احلضــور املــكاين للكائــن وهــو الثقــل الــذي يربــط املــرأة ابملــكان وكل حتيزاتــه 

وإذالالتــه«)2)

غــري أن امللمــح البــارز يف شــعر ســعاد مــن منظــور نــورة آل ســعد هــو االنعزاليــة الفرديــة 
والروحيــة، الــيت تســبح فيهــا الــذات. كمــا أهنــا تعيــد إنتــاج الــذات وتســتعذب جلدهــا، 
للتعبــري عــن القهــر والقيــود الــيت تكبــل األان الذاتيــة وتستشــهد مبقاطــع شــعرية مــن قصائدهــا 
للتدليــل علــى صحــة منظورهــا النقــدي. وختلــص إىل ربــط البنيــة اجلســدية ابملكانيــة وحمــاوالت 
التخلــص مــن أســر اجلســد هــو تعبــري عــن التخلــص مــن أســر املــكان وقيــوده. ولعــل اخلــروج 

1 (   نورة آل سعد: الشمس يف إثري، مقاالت يف الشعر والنقد.(بريوت:ملؤسسة العربية للدراسات 
والنشر، ط1 ،2007(، ص157

2 (   املرجع نفسه: ص164.  
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أيضــا علــى املألــوف يف القصيــدة الغنائيــة إىل ارتيــاد آفــاق القصيــدة النثريــة يكــون تعبــريا عــن 
حــاالت التمــرد واالنطــالق إىل واقــع أرحــب تنشــد فيــه الــذات واحــة احلريــة.  

وهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
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الّسردية القطرية:
الّسياق والّرؤى الثقافية 

د. رامي أبو شهاب )1) 

1 (  كاتب وابحث أكادميي متخصص يف النظرية النقدية، وخطاب ما بعد االستعمار، والدراسات 
الثقافية. يعمل حماضرا يف قسم اللغة العربية جبامعة قطر من عام 2014،  سبق له العمل يف مؤسسة قطر 
ألكثر من عشر سنوات.أسهم الدكتور رامي أبو شهاب يف تقدمي خطاب ما بعد االستعمار،والتأصيل 
بعد  ما  خطاب  واملخاتلة؛  »الرسيس  خالل كتاب  من  املعاصر  العريب  النقد  يف  نظرايً،وتطبيقياً  له 
الكولونيالية يف النقد العريب املعاصر؛ النظرية والتطبيق« احلائز على جائزة الشيخ زايد للكتاب 2014 
حيث وصفت اللجنة العلمية الكتاب أبنه من »أهم الّدراسات النقدية العربية املعاصرة« أصدر جمموعة 
من الكتب النقدية، منها: »بنية احلكاية الشعبية يف قطر- النموذج واالستقبال«، كتاب »األنساق 
الثقافية يف القصة القطرية«،وكتاب »املمر األخري سردية الشتات الفلسطيين«، وغريها.وقد أصدر أيضا 
جمموعتني شعريتني.نشر عدداً من البحوث العلمية والثقافية يف عدد من اجملالت العلمية احملكمة والعامة.

يكتب مقالة أسبوعية يف القدس العريب من عام 2014.شارك يف عدد املؤمترات العلمية والدورات يف 
النقدي  كل من جامعة كمربيدج، ابإلضافة إىل أكسفورد، وأثينا، والكويت وغريها.خضع مشروعه 
(اخلطاب ما بعد الكولونيايل( للبحث والدراسة، ومنها رسالة ماجستري بعنوان: »آليات التحليل الثقايف 
عند رامي أبو شهاب« يف اجلزائر.شارك يف حتكيم العديد من املسابقات الثقافية الكربى، منها جائزة 

امللتقى للقصة يف الكويت 2019. 
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الّسردية القطرية: الّسياق والّرؤى الثقافية 
د. رامي أبو شهاب

ملخص 

هتــدف هــذه الورقــة إىل متثــل الّســرد القطــري املعاصــر: »الروايــة والقصــة القصــرية« بُغيــة 
الكشــف عــن  متوضعهمــا يف الّســياق اخلليجــي والعــريب اتــكاء علــى النزعــات القائمــة يف 
اخلطــاب مــن منظــور ثقــايف، ومــن هنــا، فــإن اإلشــكالية البحثيــة، تتلخــص ابلوقــوف علــى 
املوجهــات الثقافيــة الــيت تنتشــر يف املتــون الســردية، وتكوينهــا النســقي ضمــن جمموعــة مــن 
الرواايت، ابإلضافة إىل بعض القصص اليت ُنشــرت بشــكل منفرد أو على شــكل خمتارات؛ 
ومنهــا كتــاب »قطــاف خمتــارات مــن القصــة القطريــة«؛ فثمــة منحــى خطــايب يعمــد إىل مقاربــة 
قضــااي أفرزهتــا الّتحــوالت الــيت شــهدهتا املنطقــة حيــث نــرى فعــل االســتناد إىل تقــدمي النمــوذج 
النســوي بوصفــه خطــاابً تقويضيــاً لذكــورة ســائدة، كمــا مثــة توجهــات حنــو اختبــار متوضــع 
اآلخــر، واللجــوء إىل النمــوذج التارخيــي التخيلــي، ابإلضافــة إىل العجائــيب، بوصفهــا صيغــاً 
حتتمــل شــكاًل مــن أشــكال التأويــل لنمــوذج ثقــايف معاصــر، وهبــذا فــإن الســردية القطريــة 
تســعى ألن تلتحــم مــع املتغــريات، غــري أهنــا قبــل أن يتحقــق ذلــك، ينبغــي تقويــض املكــون 

الثقــايف املســتند إىل أنســاق ينبغــي التخفــف منهــا. 

الكلمــات املفتاحيــة: الســردية القطريــة- دراســات ثقافيــة – القصــة القصــرية- اخلليــج 
العــريب.  
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املنهجية واإلشكالية:

هتــدف هــذه الورقــة إىل اختبــار الســردية القطريــة املعاصــرة: (الروايــة والقصــة(، وتتبــع 
متوضعهــا مــن حيــث النمــاذج الثقافيــة الــيت تعكســها يف ســياق متوضعهــا خليجيــاً، وعربيــاً، 
واكتنــاه مــدى مــا تتمتــع بــه هــذه الســردية مــن خصوصيــة تنهــض علــى ســياقية النســق، وبوجــه 
خــاص متثيــل اخلاصيــة احملليــة ومــا تنطــوي عليــه مــن حتــوالت عقــدي األلفيــة الثالثــة، ومــن 
هنــا، فــإن البحــث يتبــىن مقاربــة عابــرة لأنســاق؛ هبــدف اإلجابــة عــن الفرضيــة البحثيــة الــيت 

تتعلــق بتحــوالت الكتابــة الســردية يف قطــر، وصيغــه الثقافيــة. 

مثة العديد من الدراسات السابقة اليت اختربت القصة القطرية والرواية، ولكن معظمها 
بــدا معنيّــاً بتأصيــل الكتابــة الســردية القطريــة، ومنهــا دراســة حملمــد عبــد الرحيــم كافــود، بعنــوان 
»األدب القطــري احلديــث« )1)، وتســعى لتقــدمي تصــور مشــويل موضوعــي وفــين لــأدب 
القطري يف الربع األخري من القرن العشــرين، وهناك دراســة لنورة ال ســعد بعنوان »أصوات 
الصمــت«)2)، وتتقصــى صيــغ الكتابــة القطريــة، ومناذجهــا الفنيــة، وقضاايهــا، وهبــذا نالحــظ 
أن الدراســتني الســابقتني تنشــغالن بقيــم التأصيــل للكتابــة القطريــة، يف حــني أتيت دراســة 
ببيبليوغرافيــة للقصــة القطريــة بعنــوان »القصــة القصــرية يف قطــر«)3) لــكل مــن صــربي حافــظ 
وحممــد مصطفــى ســليم و إكرامــي فتحــي حســني يف ســبيل اإلحاطــة ابلقصــة، وأصواهتــا مــن 
منظــور إحصائــي حتليلــي مباشــر، فضــاًل عــن دراســة أخــرى تتعلــق ابلروايــة للباحــث حممــد 
مصطفــى ســليم بعنــوان »انســجام اخلطــاب ونكــوص إعــادة اهليمنــة جــدل الــذات والنســق يف 
الروايــة القطريــة 1993-2015« )4)، حيــث تبحــث يف الروايــة القطريــة يف ضــوء مناهــج 

1 (  حممد عبد الرحيم كافود، األدب القطري احلديث (الدوحة: دار قطري بن الفجاءة، 1997(.
2 (  نورة ال سعد، أصوات الصمت (يروت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2005(.

3 (  صــربي حافــظ وآخــرون، القصــة القصــرية يف قطــر بيبليوجرافيــا شــاملة ودليــل وصفــي حتليلــي 
(الدوحــة: وزارة الثقافــة والرايضــة، 2016(.

4 ( انظــر حممــد مصطفــى ســليم، انســجام اخلطــاب ونكــوص إعــادة اهليمنــة جــدل الــذات والنســق يف 
الروايــة القطريــة، مــج. 37 (الكويــت: جامعــة الكويــت، 2016(.
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ــا ابلرتكيــز  ــا وثقافًي متعــددة التوجهــات، وبذلــك فهــي تُعــىن بنمــوذج تكويــن اخلطــاب تداولًي
علــى الــذات الثقافيــة مبعــزل عــن قراءهتــا يف ضــوء الســياقية اخلليجيــة، ومــن هنــا تتغايــر ورقتنــا 
هــذي، كوهنــا تســعى إىل رصــد الّصيــغ الــيت ميكــن أن تعــرب عــن خصوصيــة الكتابــة الســردية 

يف قطــر ضمــن ســياق أو زمــن ميــور ابلتحــوالت علــى مســتوى اخلليــج والعــامل العــريب.  

أوال: السرد القطري يف السياقني اخلليجي والعريب:  

الّســردية مدونــة حتتمــل الكثــري مــن احملمــوالت الدالليــة، وال ســيما التمثيــل، والتاريــخ، 
والبىن االجتماعية، والسياسية، ومن هنا، ميكن القول أبن السردية تبدو شديدة اخلصوصية 
كوهنــا تســتدعي فضــاء ثقافيًــا شــديد التبايــن، ويف بعــض األحيــان تتســم ابلتماثــل، مــن 
منطلــق متوضــع هــذه الّســردية يف الفضــاء العــريب أو اخلليجــي، ابلتــوازي مــع اإلشــكاليات 
احملليــة! فهــل نعــين ابلســردية القطريــة تلــك الــيت تتحــدد حبــدود جغرافيــة تتصــل بكيــان سياســي 
حيمــل امســاً؟ أم نعــين الّســردية الــيت تضطلــع بــدور زمــين، حيتفــي ابلــدالالت املعاصــرة؟ أم نعــين 
املنظــور أو الرؤيــة الثقافيــة الــيت حتتملهــا هــذه الســردية يف وضــع مســتمر يف ســياق الزمــان 
واملكان؟ ولكن ماذا عن الســياقات احملاذية، وال ســيما وحنن نتحدث عن مصطلح األدب 
يف اخلليــج؟  فهــل نعــين تلــك املنطقــة اجلغرافيــة ذات اخلصائــص املتمايــزة عــن مناطــق جغرافيــة 
عربيــة أخــرى، كبــالد الشــام، ومصــر، والعــراق، واملغــرب العــريب علــى صعيــد التمظهــرات 

الثقافيــة؟ 

لعــل هــذا الطــرح حيملنــا للبحــث عــن مســات خمتلفــة لــأدب لــكل رقعــة جغرافيــة، وهــذا 
ينــدرج يف فضــاء تقديــر معــىن خصوصيــة الســرد، ومغــادرة املنظــور القومــي، فهــل نعــين ابلســرد 
اخلليجــي ذلــك املقصــور علــى اخلطــاب املتلفــظ أو املنتــج مــن قبــل ذوات خليجيــة؟ أم الســرد 
الــذي يقــع يف منطقــة اخلليــج مبــا حيملــه مــن تنــوع لثقافــات قائمــة، وحتديــداً العربيــة، وأخــرى 
أجنبيــة، أحدثــت حتــواًل يف البــىن الثقافيــة لإلنســان اخلليجــي عامــة، والقطــري خاصــة. ومــاذا 

عــن دور التاريــخ؟ وخصوصيــة املــرأة الــيت بــدأت تتخــذ موقعهــا يف خارطــة هــذا األدب؟ 

التســاؤالت الســابقة حتتــم البحــث يف التمثيــالت الثقافيــة املميــزة هلــذا املنتــج الســردي 
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يف مواجهــة هيمنــة املراكــز العربيــة علــى املشــهد الســردي علــى اعتبــار أن اخلليــج ينتمــي 
ســرداًي إىل األطــراف، كمــا مثــة إشــارات إىل أن العمــل الروائــي اخلليجــي عامــة والقطــري 
خاصــة، ال يتعــرض إىل مقاربــة أو اختبــارات نقديــة مكثفــة، علــى عكــس بعــض األعمــال 
الــيت تصــدر عــن بعــض الــدول العربيــة الــيت عــرف عنهــا أبهنــا حاملــة لأفضليــة التارخييــة يف 
الكتابــة الســردية، ومــع أن هــذا يبــدو مــربرًا اترخييًــا، غــري أنــه ابت اآلن يف موضــع تســاؤل، أو 
حيتــاج إىل إعــادة مراجعــة نتيجــة الفــراغ احلضــاري الــذي تشــهده املراكــز العربيــة تبعــاً لظروفهــا 

السياســية واالقتصاديــة، وارحتــال مراكــز الثقافــة حنــو بعــض العواصــم اخلليجيــة.  

حيملنــا البحــث يف الســرد اخلليجــي إىل اإلطــار الزمــين خلطــاب البــداايت الــيت نتفــق علــى 
أهنــا جــاءت متأخــرة عــن ابقــي املناطــق العــريب، فكمــا تشــري الدراســات إىل أن مثــة تبايًنــا يف 
البــداايت أو النشــأة لــربوز الروايــة اخلليجيــة، فعلــى ســبيل املثــال يف اململكــة العربيــة الســعودية 
صــدرت أول روايــة خليجيــة بعنــوان التوأمــان ســنة 1930 لعبــدو القــدوس األنصــاري)1)، 
يف حــني أن أول روايــة قطريــة كانــت ســنة 1993 لشــعاع خليفــة بعنــوان »أســطورة اإلنســان 
والبحــرية«)2)، يف حــني أن أول روايــة عمانيــة كانــت لعبــد هللا الطائــي ســنة 1981 بعنــوان 

الشــراع الكبــري)3).

الروايــة  تباينــا يف نشــوء  مثــة  أن  البــداايت، فســنجد  تتبــع خطــاب  مــا مضينــا يف  إذا 
اخلليجيــة، ولكــن مــا يهمنــا يف هــذا املســتوى أن الروايــة يف اخلليــج العــريب تبــدو متأخــرة زمنيــاً 
– إىل حــد مــا - عــن نشــأة الروايــة يف العديــد مــن األقطــار األخــرى، وخاصــة مصــر وبــالد 
الشــام، ولكــن املالحــظ أن مثــة مفصــاًل هاًمــا يف الســرد اخلليجــي بــدأان نشــهده يف العقديــن 
األخرييــن حيــث يشــار إىل أن انفجــاراً كتابيــاً أصبــح يشــكل ظاهــرة علــى مســتوى النشــر، 

1 (  جمموعــة مــن املؤلفــني: الروايــة العربيــة يف القــرن العشــرين. حتريــر جنــم عبــد هللا كاظــم. (الدوحــة: 
كتــارا، 2016(، ص 411.

2 (  ســليم، انســجام اخلطــاب ونكــوص إعــادة اهليمنــة جــدل الــذات والنســق يف الروايــة القطريــة، 
ص37.

3 (  جمموعة من املؤلفني، الرواية العربية يف القرن العشرين، ص 425.
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ومــع ذلــك، فإنــه مــن املبكــر أن نصــل إىل حكــم فــين قاطــع بشــأن هــذه األعمــال، أو اجلــزم 
أبن هــذه الظاهــرة إجيابيــة أم ســلبية. فنحــن مــا زلنــا حباجــة إىل دراســات معمقــة الكتنــاه هــذا 
القــدر الكبــري مــن األعمــال الــيت تصــدر تباعــاً يف منطقــة اخلليــج العــريب، فعلــى ســبيل املثــال 
يذكــر الدكتــور حممــد مصطفــى ســليم أبن الروايــة القطريــة بــني عامــي 2014-2015 قــد 
أنتجــت أكثــر مــن عشــرين روايــة)1)، يف حــني يذكــر ســعيد يقطــني أبن الروايــة الســعودية 
عــام 2006 قــد أنتجــت أكثــر مــن 500 روايــة)2)، وبنــاء علــى ذلــك، ينبغــي أن نعيــد 
توجهاتنــا يف تقديــر القيمــة املنوطــة هبــذه الظاهــرة مــن حيــث اختبــار القيمــة الفنيــة احلقيقــة 
هلــذه الظاهــرة، وبوجــه خــاص قدرهتــا علــى طــرق مضامــني مثــرية، كمــا االلتــزام ابملواصفــات 
الفنيــة واالشــرتاطات املطلوبــة لتأســيس ســرد حقيقــي يف منطقــة اخلليــج، فضــاًل عــن عكــس 

القيــم الثقافيــة الــيت متــور أســفل هــذه الظاهــرة. 

البــىن  يف  التحــول  فضــاءات  أمههــا  العوامــل؛  مــن  العديــد  إىل  حتيــل  املؤشــرات  لعــل 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية الــيت شــهدها اخلليــج العــريب، فنحــن إبزاء تطــور تعليمــي 
يف منطقــة اخلليــج العــريب؛ ممــا أســهم برفــع ســوية التلقــي واإلنتــاج، كمــا الوعــي ابلقيــم التعبرييــة 
الــيت ينطــوي عليهــا األدب. وهــذا تزامــن مــع وفــرة اقتصاديــة أســهمت يف خلــق مناخــات 
مالئمــة لإلبــداع، وميكــن أن نضيــف إىل مــا ســبق التحــوالت يف البــىن الدينيــة التقليديــة الــيت 
تراجعــت قبضتهــا عــن فضــاءات األدب والثقافــة والفكــر، فالقيــم الفكريــة ال تنفصــل عــن 
الوقائــع االقتصاديــة واالجتماعيــة كمــا يــرى »لوســيان غولدمــان«)3)، ومــن هنــا، فنحــن إبزاء 
خطــاابت متوازيــة تنشــط مــع االنفتــاح املعــريف، والتواصــل مــع اآلخــر، عــالوة علــى نبــذ احلدود 

1 (  ســليم، انســجام اخلطــاب ونكــوص إعــادة اهليمنــة جــدل الــذات والنســق يف الروايــة القطريــة، 
ص39.

2 ( ســعيد يقطــني: "رواايت »اتفهــة« هــي »األكثــر مبيعــًا«.. ومــا حولنــا يثبــت »فســادان«"، جريــدة 
.http://www.alriyadh.com/621084 ،2019 ،الرايض.اتريخ الوصول 11 ديسمرب

(بــريوت: مؤسســة  بــرادة.  ترمجــة حممــد  التكوينيــة والنقــد األديب.  البنيويــة  لوســيان غولدمــان:    ) 3
ص13. د.ت(،  العربيــة،  األحبــاث 
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الثقافيــة الــيت تالشــت مــع هيمنــة اإلنرتنــت، ومواقــع التواصــل االجتماعــي وظهــور منصــات 
جديــدة للتعبــري.

لقــد أســهمت تلــك العناصــر جمتمعــة يف تغيــري بــىن العقــل، وفكفكــة األنســاق املغلقــة إىل 
أنســاق مفتوحــة، ويف بعــض األحيــان أصبحــت متــارس قيــم املواجهــة، حنــو املزيــد مــن اجلــرأة 
يف التطــرق لقضــااي التعبــري عــن الــذات واهلويــة، وحريــة املــرأة، والشــروع يف نبــذ بعــض القيــم 
القبليــة، وهيمنــة العقليــة الذكوريــة ابلتزامــن مــع مــا ابت يعــرف ابلّســيولة الثقافيــة الــيت أصابــت 
كافــة البــىن اإلنســانية، وأمناطهــا يف عصــر احلداثــة ومــا بعدهــا؛ انطالقــا مــن تنظــري الفيلســوف 
زجيمونــت ابومــان)1)، ومــن هنــا، فــإن مقاربتنــا تتصــل إبطــار يتصــل مبحوريــة اإلنســان بوصفــه 
مركــز العمــل؛ مفارقــني بذلــك املنظــور الــذي جــاء بــه كل مــن »ألتوســري« و»شــرتاوس« حــني 
نزعــا دور اإلنســان عــن صناعــة التاريــخ، واســتناًدا إىل مــا ســبق، فإننــا أقــرب إىل تبــين منهجيــة 
تكوينيــة »لوســيان غولدمــان«، والســيما وظيفــة الســرد القــادر علــى عكــس البــىن االجتماعيــة 
واالقتصادية، ودورمها يف تشــكيل مدونة جمتمع ما)2)، إذ تنّشــط هذه املدونة عندما تتوقف 
بعــض البــىن عــن العمــل، أو توفــري الــالزم؛ إننــا إبزاء ديناميــة التغــري، وكمــا يــرى »غولدمــان« 
أبن البشــر يصنعــون البــىن الــيت متنــح التاريــخ أو العــامل معــىن)3)؛ إننــا إزاء تعــارض، ولكنــه 
ليــس تعارضــاً طبقيــاً، أو اقتصــادايً، إمنــا إنســاين يتصــل مبنظــور قيمــي اجتماعــي ملنظومتــني 
فكريتــني: اثبتــة، وأخــرى متغــرية، ممــا يعــين وجــود خلخلــة يف القواعــد املعرفيــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة ملنطقــة اخلليــج العــريب الــيت بــدأت غــري بعيــدة عــن نطاقــات التحــول، علــى الرغــم مــن 
وجــود عــدة كوابــح ســياقية، أو تيــارات تقــاوم هــذا النهــج اجلديــد يف تكويــن العقــل اخلليجــي 

اجلديــد كمــا ســنرى يف بعــض النمــاذج الروائيــة والقصصيــة.

1 (  زجيمونت ابومان:احلداثة الســائلة، تر:حجاج أبوجرب. (بريوت: الشــبكة العربية لأحباث والنشــر، 
ط1، 2016(، ص 25.

2 (  غولدمان، البنيوية التكوينية والنقد األديب ص 14.
3 (  املرجع نفسه، ص 15.
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لقد ابت مســاحات احلرية – يف اخلليج - قائمة على الرغم من أن مســاحات الرفض 
والتفكــري، واملســاءلة واملنــع مازالــت تلقــي بظالهلــا، ومــع ذلــك فقــد ابت األدب أكثــر جــرأة 
يف التصــدي للتفكــري املنغلــق مــع نشــوء الثــورة الرقميــة، وقيــم التواصــل االجتماعــي، فثمــة 
لــدى الكتّــاب الرغبــة يف البحــث عــن صــوت يف عــامل جديــد مل يعــد يتقبــل اإلقصــاء والنبــذ.

لقــد أســهمت التحــوالت يف البــىن العميقــة إىل إطــالق وعــي جــديل يف الكتابــة الســردية 
تطبيًقــا حلقيقــة املنطــق اهليجيلــي، فآليــات الصــراع تعمــل علــى توليــد منــط مــن األفــكار، 
ابلتضافــر مــع تفعيــل احلــراك الــذي ينعكــس علــى األدب عامــة، والســرد خاصــة، فــال جــرم 
أن الكتــاابت الســردية يف منطقــة اخلليــج العــريب تتابــني يف القيمــة واألثــر تبعــاً للفهــم، وكيفيــة 
ــا، وأعــين مــن  ــا، والقلــق نوعًي املمارســة الســردية الــيت صاغــت الســرد اخلليجــي الفائــض كمًي
حيــث التبايــن يف هــذا النتــاج الــذي يبــدو وجهــه خالصــة لواقــع اجتماعــي ونفســي، حيــث 
إن عقــوًدا طويلــة مــن اهليمنــة علــى مفاصــل العقــل بفعــل القيــم والعــادات والتقاليــد، ابإلضافــة 
إىل بعــض التيــارات الدينيــة املتشــددة الــيت شــّكلت جمتمعــة ســًدا اختــزن خلفــه مكبــواًت هائــاًل 
مــن األفــكار، واملشــاعر، والقهــر، ابلتّــوازي مــع الرغبــة ابلتحــرر مــن القيــود الــيت مورســت علــى 
الفــرد االجتماعــي حتديــًدا، ممــا يعــين أبن هــذا االنفجــار حيمــل معــه الكثــري ممــا هــو جيــد، 
ابإلضافــة إىل الكثــري ممــا هــو ســيء، أو متواضــع فنيًــا وموضوعيًــا، وأخــريًا، ال بــد أن نضيــف 
إىل مــا ســبق، الرغبــة يف االلتحــاق بركــب الشــعوب واألمــم الــيت توفــرت علــى مناخــات داعمــة 

للتعبــري واحلريــة.

الســياق الســابق، قــد أســهم بفيــض ســردي بــدا يف بعــض األحيــان أشــبه بــردة فعــل علــى 
مناخــات التكميــم، والتكميــه، أو التجاهــل النقــدي الــذي اســتمر لعقــود، علــى الرغــم مــن أنــه 
مثــة أمســاء تنتمــي ملــا قبــل الثــورة الرقميــة حيــث بــدت وقتهــا حاملــة لعمــق يف التشــكيل، والرؤيــة 
الســردية، وعلــى رأســهم عبــد الرمحــن منيــف، وإمساعيــل فهــد إمساعيــل، وغــازي القصيــيب، أو 

مــن الذيــن امتلكــوا مواهــب ومناخــات فرديــة أســهمت يف شــيوع كتاابهتــم عربيــاً. 

الفكريــة، وصدمــة  والوصايــة  القيــود  مــن  التخلــص  مناخــات  معانقــة  إىل  الســعي  إن 
مــن  الكبــري  القــدر  أنتــج هــذا  قــد  البــىن االجتماعيــة واالقتصاديــة،  تبــدل  التحــول، كمــا 
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الســردايت الــيت بــدت أقــرب إىل حالــة مرضيــة، ممــا يقــودان إىل تلمــس خطــوات الوعــي 
اجملتمعــي القائــم علــى ردة الفعــل يف اإلنتــاج الّســردي، والدعــوة إىل التأمــل والنقــد فيمــا 

نكتــب، وهــي مرحلــة ال بــد منهــا إذا مــا رغبنــا حتقيــق وعــي متقــدم للشــعوب. 

ال شــك أبن ظاهــرة اجلوائــز قــد متكنــت مــن توجيهنــا حنــو أعمــال تناقــش مضامــني 
شــديدة األمهيــة، ومعظمهــا يتعلــق بقيــم داخليــة يف املقــام األول مــن حيــث تبديــد الغمــوض، 
وكشــف املســكوت عنــه يف اجملتمــع اخلليجــي عامــة كمــا يف روايــة »ترمــي بشــرر« لعبــده 
اخلــال، و»طــوق احلمامــة« لرجــاء عــامل، و»ســاق البامبــو« لســعود السنعوســي، و»ميهــود 
واجلنيــة« ألمحــد عبــد امللــك، وهــي يف معظمهــا تعــد رواايت متصلــة ابملــكان، وإشــكالياته 
الثقافيــة واالجتماعيــة والنفســية، فعلــى ســبيل املثــال تتعــرض روايــة ســاق البامبــو لقيــم اهلجنــة 
واالختــالط والنبــذ علــى مســتوى اهلويــة، فضــاًل عــن قيــم اإلقصــاء فيمــا يتعلــق ابآلخــر، 
والبــدون، واآلخــر املختلــف، والديــين، والعرقــي، وغــري ذلــك مــن قضــااي بــدت حينهــا بعيــدة 
عــن جمــال املتخيــل اخلليجــي التقليــدي)1). وهكــذا نســتطيع أن ننتقــل إىل ملحوظــة اثلثــة 
تتعلق ابلســرد اخلليجي املعاصر، وتتمثل أبنه ســرد كامن يف التكوين الداخلي »املضي حنو 
الداخــل«، فمعظمــه يشــتغل علــى مضامــني وقضــااي جمتمعيــة داخليــة، وقليــاًل مــا يُلتفــت إىل 
القضــااي الكــربى أو القوميــة مبعناهــا املتعــايل علــى الرغــم مــن وجــود بعــض اإلشــارات، علــى 
عكــس الروايــة يف القــرن العشــرين حيــث بــدت أكثــر ارتباطًــا بصيغــة الواقــع العــريب السياســي، 
فمشــهد البــداايت كان معنيًــا ابلتعبــري عــن القضــااي الكــربى يف العــامل العــريب، حيــث كان 
يســعى ألن يكــون جــزًءا مــن املشــهد الكلــي ملــا كان يُعــرف ابهلــّم القومــي العــريب، والقيــم 

النضاليــة الكــربى.

وهكــذا ميكــن االســتنتاج أبن الســردية اخلليجيــة عامــة، مبــا يف ذلــك الســردية القطريــة 
ليســت مؤدجلــة، وهنــا أقــف علــى مالحظــة شــديدة اخلصوصيــة، فعلــى الرغــم مــن املشــهد 

1 (  رامي أبو شهاب، »ساق البامبو ، اهلوية ومستوايت اخلطاب«. احلوار املتمدن.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=382603&r=0

اتريخ الوصول 13 نوفمرب 2019.
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الســردي اخلليجــي املتخــم يعــّد نتــاج جمتمعــات مــا بعــد احلداثــة الــيت أاتحــت لــه ســياقات 
التعبــري، غــري أنــه بــدا يف بعــض األحيــان معنيًــا بقضــاايه اخلاصــة، ومشــاكله الــيت صاغهــا 
تقييــد جمتمعــي وسياســي لعقــود خلــت. وهــذا مــا يُعلــل ابنفجــار الكتــاابت الــيت حتــاول 
الــذي كان حماطًــا  اخلليجــي  لإلنســان  الداخليــة  العــوامل  بتقــدمي  العنايــة  شــديدة  تبــدو  أن 
ابلغمــوض، فالقــراء ال يعرفــون عــن العــوامل الداخليــة لإلنســان اخلليجــي ســوى القليــل، وال 
ســيما يف البلــدان شــديدة احملافظــة، يف حــني أن الشــخصية اخلليجيــة قــد تعرضــت لبعــض 
التنميــط يف الذاكــرة العربيــة، ومــن هنــا ميكــن أن نفســر االحتفــاء بروايــة »ســيدات القمــر« 

للعمانيــة جوخــة احلارثــي وحصوهلــا علــى جائــزة مــان البوكــر 2019. 

اثنياً: الرواية القطرية... املتلفظ الثقايف 

ميكــن القــول أبن الّســرد القطــري يف ســعيه للحــاق بركــب الكتابــة الســردية اخلليجيــة 
والعربيــة، يبــدو يف بعــض األحيــان مضطــرًا حلــرق املراحــل، مــع حماولــة الســعي إىل جتــاوز 
االنشــغال بكشــف التكويــن العميــق إلشــكاليات األان القطريــة الــيت تبــدو متنافــرة، وشــديد 
التبايــن واالختــالف نتيجــة املبــدأ التجــاوري يف الكتابــة، أو نتيجــة التعبــري عنهــا، ومــع ذلــك، 
فــإن مثــة منــاذج حتيــل إىل وعــي عميــق بوحــدة القضــااي ضمــن جمــال الصــورة الكليــة- علــى 
الرغــم مــن الفــوارق- ففــي بعــض األحيــان جنــد الســعي حنــو تكويــن هويــة خاصــة ابألدب 
القطــري، كــون املعطــى اهلــواييت مــا زال ملتبًســا وغامًضــا، وهــذا يــربز عــرب أســئلة تتعالــق 
مــع املنظــور القيمــي وجدليــة املعاصــرة بوصفهــا رايًحــا حتمــل التغيــري، فالروايــة القطريــة عامــة 
التأقلــم،  علــى  القــدرة  وعــدم  للشــخصية،  النفســي  املكــون  عــن عميــق  للكشــف  تســعى 
فالشــخصيات يف العديــد مــن الــرواايت تبــدو مرتبكــة يف بعــض األحيــان نتيجــة مــاض منجــز، 
ومســتقبل طــارئ محلتــه حتــوالت احلداثــة اجلديــدة، وعصــر النفــط، وهــذا ينســجم مــع العديــد 
مــن الــرواايت الــيت تتســم ابالرتــداد حنــو الداخــل، أو إىل معــاين املاضويــة، والتوجــس مــن 
العــوامل الطارئــة، واحلــرص علــى القيمــي، والبــىن األخالقيــة، وهيمنــة الذكــورة، كمــا يف رواايت 
األختــني شــعاع ودالل خليفــة، أو يف روايــة مــرمي ال ســعد »تداعــي الفصــول« الــيت تســعى 
إىل التمركــز حــول قيمــة الوجــود، والفعــل األنثــوي مقابــل ذكــورة ابئــدة تنتمــي إىل خملفــات 
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الزمــن املاضــي)1). وعلــى الرغــم مــن أن أمحــد عبــد امللــك، ومجــال فايــز، قــد امتلــكا وعيًــا 
متعالًيــا خبصــوص القضــااي الــيت تتصــل مبنظــورات انقــدة ملنظومــة اجتماعيــة وسياســية تتعلــق 
ابحمللــي، وتفارقــه يف آن واحــد، وال ســيما روايــة »األقنعــة« ألمحــد عبــد امللــك الــيت تنحــو 
حنــو بنــاء منظومــة جديــدة مــن صيــغ البحــث عــن اهلويــة، وفضــاء جديــد متحــرر مــن ســلطة 
املاضــي، وبــىن املــكان بــكل حمموالتــه الثقافيــة املاضويــة كمــا جســدهتا شــخصية »خالــد« 
األســتاذ اجلامعــي)2)، وهــذا يتعــزز يف روايتــه الثانيــة »فــازع شــهيد اإلصــالح« الــيت شــكلت 
قيمــة تنبؤيــة للبنيــة اخلليجيــة يف ظــل فقــدان مناخــات احلريــة واإلصــالح)3)، أو كمــا يف روايتــه 
األخــرية الــيت تعمــد إىل نقــد قيــم اللحظــة الراهنــة يف نصيــة ذات طابــع تشــعيب ومتداخــل)4)، 
وهــذا يــكاد مياثــل مــا جنــده يف الكثــري مــن الــرواايت العربيــة الــيت نشــرت قبــل العقــود األخــرية 

مــن األلفيــة الثانيــة. 

إننــا بصــدد موقــف داخلــي، أو قيمــة أتمليــة يف عــوامل تتعــرض لالنتهــاك والتغيــري، ولنتأمــل 
علــى ســبيل املثــال روايــة مجــال فايــز »زبــد الطــني« الــيت تؤســس لقــراءة قيــم التجــاور مــع 
اآلخــر، ومســاءلة القيــم املتوجســة مــن التغــري، ونبــذ الغريــب، وجدليــة اآلخــر. إهنــا توفيقيــة 
ابمتيــاز تســعى ألن تنســخ بعــض القيــم، وتثبــت أخــرى يف زمــن التحــوالت، كمــا أهنــا تســعى 
الســتحضار قيــم جديــدة. إن روايــة مجــال فايــز معنيــة بتعديــل اجملتمــع الــذي يقــف علــى أرض 
طينيــة، متحركــة غــري اثبتــة)5)، فثمــة نســق ثالثــي يطغــى علــى الّتشــكيل الســردي، فاألســرة 
تتكــون مــن أب وولديــن، وهنالــك ثالثــة أجيــال، األب االبــن واحلفيــد، وهنالــك »انصــر« 
و»جون« و»عبد هللا«، وهنالك املســلم الّســين، واملســلم الّشــيعي، ابإلضافة إىل املســيحي. 

1 (  انظر مرمي ال سعد، تداعي الفصول (الدوحة: مطابع رينودا، 2007(.
2 ( انظر أمحد عبد امللك، األقنعة (بريوت: مؤسسة الرحاب احلديثة(.

الــذات والنســق يف الروايــة  انظــر ســليم: انســجام اخلطــاب ونكــوص إعــادة اهليمنــة جــدل    ) 3
.60 القطريــة، ص 

4 ( انظر أمحد عبد امللك، ميهود واجلنية (الدوحة: دار لوسيل، 2018(.
5 (  انظر رواية مجال فايز، زبد الطني (الدوحة: شركة اخلليج للنشر، 2013(.
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الّروايــة ذات مســارات أفقيــة وعموديــة مــن حيــث معاجلــة الّتنافــر الثقــايف والديــين والعرقــي 
ضمــن ثالثــة مســتوايت هــي: العقيــدة واجليــل، العــرق. كمــا نالحــظ أيضــاً حتييــد العناصــر 
املكانيــة مــن خــالل تعميــة املــكان، فنحــن ال نعثــر علــى اســم علــم حيــدد لنــا ســياق الروايــة، 
وأيــن جتــري؟ وهــذا ممــا يعــين خطــااًب ُمراوًغــا مــن حيــث اإلحالــة املكانيــة الــيت نلتقــط مكوانهتــا 

عــرب إشــارات ثقافيــة حُتيــل إىل بلــد خليجــي مــا. 

تخيــل الّســردي منطلًقــا حلمــوالت فكريــة، تتســم ابإلرابك املقصــود، ال ســيما 
ُ
ُيشــّكل امل

للمعــىن  إرجــاء  فثمــة  يرتبــط ابألان واآلخــر،  فيمــا  الّتصريــح ابملواقــف اجلدليــة  مــن حيــث 
يتــَن وجهــة نظــر حمــددة، فهــو  كتمــل، والكلّــي للتوجهــات اإليديولوجيــة، فاملؤلــف مل 

ُ
امل

يتــوارى خلــف قلــق الشــخصيات. فليــس هنالــك راٍو شــارح أو إيديولوجي-بــل ال جنــد 
شــخصية امتلكــت تصــورًا طــوابواًي، فالــكل ينطلــق مــن موقــف مــا، والــكل يبحــث عــن 
مربراتــه مــا، ممــا جيعــل الروايــة يف عالقــة انشــطة مــع املتلقــي، فاملعــىن غــري ُمكتمــل، وعلــى 
املتلقــي أن ميــأ هــذا الفــراغ أو واإلرجــاء. ولعــل هــذه الصيغــة جتعــل مــن الروايــة وشــخصياته 
احملوريــة غــري ُمنجــزة أيدولوجيًــا، مــع اإلشــارة إىل حضــور طــاٍغ لفكــرة الّتكويــن البشــري أو 
اإلنســاين هبشاشــته وضآلتــه، كمــا مثلتــه شــخصية »انصــر« الــيت جتســد واقعيتــه املفرطــة 
فرطــة 

ُ
مــن خــالل أفعــال دوغمائيــة أو شــوفينية. إذ تقــوم الروايــة علــى إبطــال معــىن املثاليــة امل

لتكويــن اإلنســان، فنحــن بشــر، وخنضــع لقيــم، بيــد أن حتوالتنــا، تنتــج مــن مقــدار إنســانيتنا 
ســبقة.  

ُ
أواًل، ال مــن أفــكاران امل

إن الروايــة القطريــة مــا زالــت مشــغولة إبشــكالية التحــول، بوصفهــا مشــكلة قيميــة، وهلــذا 
فــإن الكتابــة تبــدو عميقــة االتصــال ابحمللــي، وعالقتــه ابلطــارئ أو املاضــي، وهــذا يتضــح 
مــن خــالل النــزوع إىل كتابــة روايــة اترخييــة تســعى ألن تقيــم فهًمــا اترخيًيــايف ضــوء املعاصــر، 
أي أتويــل التاريــخ ضمــن منظــور خمتلــف كمــا يف روايــة »عبــد العزيــز ال حممــود« بعنــوان 
»القرصــان« الــيت تتنــاول شــخصية جلديــة يف ســياق زمــين حيتفــي بتأويــل متعــدد لتموضــع 
هــذه الشــخصية ودورهــا التارخيــي)1)، ابإلضافــة إىل روايــة نــورة فــرج »مــاء الــورد« الــيت تنحــو 

1 (  انظر رواية عبد العزيز ال حممود، القرصان (الدوحة: دار بلومزبري، 2011(.
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الســتنطاق حقبــة اترخييــة إســالمية حتتمــل قــدرًا مــن الــدالالت املضمــرة الــيت تكمــن خلــف 
لوحــات ســردية تتصــل ابحلــب والغمــوض. 

ال شــّك أبن الروايــة القطريــة علــى الرغــم مــن حماولتهــا تقصــي مضامــني جديــدة، غــري أهنــا 
مــا زالــت أســرية نزعتهــا القيميــة، الــيت تعلــي مــن القيمــة الداخليــة، أو حتــاول أن تعــدل فيهــا. 
يالحــظ أبن حماولــة التجريــب يف الروايــة القطريــة بــدت أســرية املكــون الداخلــي الــذي تســعى 
إىل حبثــه، وتعديلــه كمــا يف روايــة كنــز »ســازايرين« الــيت تنهــض علــى عــوامل عجائبيــة غرائبيــة، 
غــري أن مكوهنــا، وخطوطهــا الســردية تتصــل ابلثيمــة الــيت تنتقــد املســالك القيميــة مــن حيــث 

التعامــل مــع ظاهــرة جتــارة العبيــد، واألعــراق املختلفــة)1).   

الســردي  اخلطــاب  موضعهــا يف  تتخــذ  طفقــت  القطريــة  الروايــة  أبن  نســتنج  وهكــذا 
العــريب، غــري أهنــا اتصلــت ابلرغبــة يف التعبــري عــن توجهــات تبــدو يف بعــض األحيــان أفقيــة 
متصلة برصد تسلســل التحول، أو أهنا تســعى ألن تقيم مناخات موزاية عرب تقنية التخييل 
التارخيــي أو العجائــيب، مــع احلــرص الشــديد علــى التعبــري عــن فائــض واقعيــة الطــرح، وقيمتــه 
الفكريــة، كمــا القيمــي، فالروايــة القطريــة تســعى إىل متثيــل جمتمــع ينطــوي علــى الكثــري مــن 
املســكوت عنــه، واجملهــول، ولكــن ميكــن القــول أبن الروايــة بــدت يف كثــري مــن األحيــان أســرية 
واقعهــا الداخلــي، أو املنتــج القيمــي الــذي صــاغ خطاهبــا، وهــذا ال بــد أن يقــود بطريقــة أو 
أخــرى إىل تطــور يف املعاجلــة، واملوضوعــات، ولكــن بعــد أن تســتنفد الروايــة واقعهــا املتصــل 
تراكــم  نتيجــة  الــيت جــاءت  الســائدة  البــىن  عــرب خلخلــة  إال  يتحقــق  لــن  ابلثابــت، وهــذا 
ثقــايف اجتماعــي نفســي، ســعى بــكل مــا أويت مــن قــوة إىل احملافظــة علــى النســق القيمــي، 
ومقاومــة التهديــدات الطارئــة، ولكــن ضمــن موضــع جــديل اشــتغل علــى نســق معاكــس ممــا 
يعــين جدليــة الكتابــة الســردية الــيت- يف ظــين- بــدأت تنحــو منحــى االقــرتاب مــن القضــااي 
اإلشــكالية، وحماولــة طرحهــا، ولكنهــا يف اجملمــل تبــدو غــري معنيــة بتأمــل ذاهتــا، واالنطــالق 
مــن فلســفة واضحــة، حتمــل قــدرًا كبــريًا مــن الفكــر النقــدي، والســيما يف عــامل ختلــص مــن 

معضلــة التحــوالت. 

1 (  انظر عيسى عبد هللا، كنز سازيران (بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، 2013(.
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اثلثًا: القصة القطرية 

أ- تقويض املهيمنات الثقافية 

تنطــوي نشــأة الكتابــة القصصيــة يف قطــر علــى الكثــري مــن الســمات واملالمــح الفنيــة، 
مــع اإلقــرار بوجــود قلــق شــاب الكتــاابت األوىل مــن حيــث االبتعــاد عــن البــىن املكانيــة الــيت 
تعكــس البيئــة احملليــة، فضــاًل عــن شــيوع اخلطابيــة واملباشــرة، ويف بعــض األحيــان افتقــار بعــض 
القصــص لبــىن متماســكة، ممــا ينعكــس علــى جوانــب تطــور الشــخصية، وبنــاء احلبكــة، عــالوة 
علــى الرغبــة يف تكريــس املقاصــد علــى حســاب الشــكل، أضــف إىل ذلــك، افتقــار بعــض 
القصــص إىل التكثيــف، ووحــدة البنــاء، واالنفــكاك ابلكليــة عــن البيئــة الثقافيــة احلاضنــة 
مــن مفهــوم  االقــرتاب  التفاصيــل، واحلشــو إىل حــد  مــن  اإلكثــار  الســردي، كمــا  للفعــل 
»احلكايــة« بتكوينهــا البدائــي. غــري أن القصــة القطريــة ســرعان مــا بــدأت تعــي إشــكالياهتا، 
وتبحــث عــن صيــغ تقــرتب مــن مراحــل اإلحســاس ابلبنــاء الفــين، وتقديــره، فظهــرت قصــص 
انضجــة، ابإلضافــة إىل بعــض مالمــح التجريــب والتكثيــف واالختــزال يف كتــاابت كل مــن 
كلثــم جــرب، وأمحــد عبــد امللــك، ونــورة ال ســعد، وهــدى النعيمــي، ومجــال فايــز، وبشــرى 
انصــر، ونــورة فــرج، وصيتــه العذبــة، وغريهــم، إذ جلــأت هــذه النمــاذج إىل اجــرتاح قصــص، 

تتلمــس ذاهتــا بوعــي عميــق، كمــا ســياقاهتا اجملتمعيــة، واإلنســانية ابملفهــوم املطلــق.  

تســتند الكتابــة القصصيــة املعاصــرة يف قطــر إىل منظومــة مــن الثيمــات الــيت تســتوحي 
تكوينهــا مــن وعــي عميــق ابلقضــااي الــيت تضغــط علــى اجملتمــع، ولكنهــا يف الوقــت عينــه، 
تســتند إىل بعــض التأمــل يف تكوينهــا الفــين بوصفهــا جمــااًل مــن الفــن، وبذلــك نســتنتج أن 
القصــة القطريــة مــا زالــت يف أطــوار البحــث عــن هويتهــا الفنيــة، فمعظــم ُكتّــاب القصــة 
يســتهدفون جمااًلحيــواًي مــن الّتمركــز حــول املقاصــد الدالليــة الــيت تعــين أبن مثــة إحساًســا أبن 
الكتابــة مــا هــي إال جمــال تعبــريي، يصنــع أمناطًــا مــن اخلطــاابت الّســاعية إىل تكــون ممارســة 
فاعلــة يف فكفكــة بعــض اإلشــكاليات، والــيت تبــدو اجتماعيــة ابمتيــاز، ولكــن هــذا يتحقــق 

ضمــن املتخيــل.  
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مــا زالــت القصــة القطريــة حتتفــظ ببنيتهــا احلــذرة الــيت ال ميكــن أن نصفهــا إال أبهنــا 
بنيــة تؤمــن ابلكتابــة اآلمنــة، ومــع أن التجريــب حاضــر، غــري أنــه يفتقــر للتطــرف حبيــث ال 
يــكاد يشــكل اجتاًهــا واضًحــا، يف حــني أن كافــة العناصــر القصصيــة تســتند إىل منــاذج مــن 
الّشــخصيات الــيت تبــدو يف معظــم األحيــان مكتملــة التكويــن بوصفهــا حتيــل إىل مرجعيــة، 
يــراد منهــا تكريــس النمــوذج الواقعــي، وهــذا رمبــا يبــدو أكثــر انتشــارًا يف كتــاابت الربــع األخــري 
مــن القــرن العشــرين لــدى كل مــن يوســف النعمــة، وأمحــد عبــد امللــك، وكلثــم جــرب، ونــورة 

ال ســعد، وغريهــم.

يف حــني أن بنــاء الشــخصية يف القصــص الــيت تلــت مرحلــة التأســيس، قــد بــدأ يتخفــف 
أو مرجعيتهــا  قيمتهــا،  الشــخصية، وتقديــر  برســم  تعــىن  الــيت  املواصفــات  مــن اخلصائــص 
الواقعيــة إىل حــد مــا، فمعظــم الشــخصيات تبــدو ذات تكويــن وظيفــي تبًعــا ملنظــور بــروب، 
واألدوار املنوطة ابلشخصية، أو األفعال السردية، فهي تستهدف تكوين عالمايت وإشارايت 
الجــرتاح خلــق عــامل داليل، إذ نــرى فيهــا الشــخصيات جمســدة يف أدوار وظيفيــة واضحــة 
هبــدف االتصــال ابألثــر الــداليل، بغــض النظــر عــن أيــة عوامــل أخــرى، فالشــخصيات ال 
ختــرج عــن الــزوج والزوجــة واالبــن، واألرملــة، والفتــاة، وهــي شــخصيات تتخفــف مــن الكثــري 
مــن القيــم البنائيــة الــيت ســعت القصــة الواقعيــة إىل االعتمــاد عليهــا ســابًقا مــن حيــث رســم 
مالحمهــا القائمــة علــى البنائــني الداخلــي واخلارجــي، وجتريدهــا مــن بعــض األبعــاد، ولكــن هــذا 
النســق يبــدو مســة مشــرتكة يف الكثــري مــن القصــص القطريــة، فتحضــر الشــخصيات ضمــن 
منــاذج املــرأة، أو الفتــاة املقهــورة، وهنــاك األرملــة، والــزوج، والزوجــة، واالبــن العــاق، واحلبيــب. 

    مــن أشــد املالمــح ذلــك احلــراك اخلطــايب النســوي الــذي تزامــن مــع وعــي أبن املــرأة 
بــدت واعيــة لوجودهــا وحضورهــا يف جمتمــع ذكــوري، ومــن هنــا تشــكلت ظاهــرة الكتابــة 
القصصيــة النســوية بوصفهــا كتابــة تســعى إىل فكفكــة أمنــاط املمارســات الذكوريــة املدعومــة 
جمتمعًيــا، والــيت تســلب املــرأة الكثــري مــن حقوقهــا، وهكــذا بتنــا أمــام ظاهــرة كتابيــة نســوية، 

تتميــز هبــا القصــة القطريــة. 
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تعكــس الكتابــة النســوية مشــهدية اخلطــاب الــذي يعــرب عــن عــدد مــن القضــااي الــيت 
القلــق  أو  املتناقــض  الذكــوري  املنظــور  بتفكيــك  تنشــغل  فثمــة قصــص  الوعــي،  يتشــاركها 
مــن انحيــة التعاطــي مــع تكويــن املــرأة، ودورهــا اإلنســاين واحلضــاري، وهــذا مــا نــراه يتقاطــع 
بوضــوح يف قصــة كلثــم جــرب »املــوت مرتــني«  حيــث تــربز الذكــورة تبًعــا للســياق املــكاين، 
فالرجــل يتخفــف مــن منظــوره الصــارم جتــاه املــرأة يف مــكان مــا، ولكنــه حــني يعــود إىل بيئتــه 
وحاضنتــه مرتــداًي عبــاءة الذكــورة، واالنقيــاد جملتمعــه، وتقاليــده، ولعــل هــذا التكويــن الــداليل 
جنــده حاضــرًا يف قصــة نشــرهتا قبــل عقــود بعنــوان » أنــت وغابــة الصمــت والــرتدد« 1978 
)1)، ممــا يعــين أبن خطــاب البــداايت قــد بــدا مســتمرًا إىل اللحظــة الراهنــة كمــا ســنرى يف 

بعــض النمــاذج. 

ال شــك أبن هــذا التكويــن املتقشــف ســرداًي، بينمــا اللغــة يف حدودهــا العاطفيــة، ينــّم 
عــن عــدة ملحوظــات تتعالــق ابملكــون املقصــدي الــذي تلجــأ الكاتبــة إىل تنضيــده نصيًــا 
عــرب طمــس بعــض اإلحــاالت العلميــة للفضــاء أو احليــز املــكاين، عــالوة علــى تكريــس كتابــة 
ال تُعــىن بكشــف التفاصيــل، إمنــا تلجــأ إىل كتابــة تعتمــد الكثــري مــن إحــداث الفراغــات 
املقصــودة حبيــث تــرتك للمتلقــي موضعــة الداللــة يف ســياقها الثقــايف، أو إىل مــلء مــا ال ميكــن 
أن يقــال...  إهنــا كتابــة موجهــة، مــع أهنــا تبــدو شــديدة احلــرص والتيقــظ، عــرب البحــث عــن 

منــوذج لالســتتار، غــري أهنــا تعــرف كيــف تفضــي إىل احلقائــق، وحتقــق مبتغاهــا.

إن جــزًءا كبــريًا مــن النتــاج القصصــي ينحــاز إىل قيمــة املــرأة، تلــك املتعلمــة، أو تلــك الــيت 
تتخطــى الســقوف الزجاجيــة. إهنــا كتابــة قــد نتجــت بفعــل عــامل جديــد ال تنقصــه الشــفافية، 
وهــذا حتقــق نتيجــة مــا تتمتــع بــه الكتابــة القطريــة مــن أفــق حضــاري، وحريــة تكتســب قيمتهــا 
مــن التطلــع إىل املســتقبل، وكــي يتحقــق املســتقبل تضطــر الشــخصية املركزيــة يف قصــة كلثــم 

جــرب للتخلــي عــن حذرهــا لتصــرخ بــال خــوف:

1 (  انظر كلثم جرب، أنت وغابة الصمت والردد (الدوحة: منشورات مؤسسة العهد، 1978(.
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»مل أكــن أســتطع تربئتــك، مل تقبـــل شــهاديت، كانــت ضعيفــة، كنــت طبيبــة ســابقة 
وامــرأة.. 

وكان القاضي رجال.. 
وكان أيب رجال.. 

وأمي أصبحت رجال..
 أخويت رجال.. 

وكان اجلريان حى اإلانث منهم رجاال.. «)1).

يف النــص الســابق، جتتمــع أدوار املــرأة الــيت تؤكــد تعاليهــا، ورفضهــا إلدراجهــا يف وضــع 
تراتــيب، فتحضــر الشــخصية األنثويــة بشــهادهتا، وبوصفهــا طبيبــة، وشــاهدة، ولكــن جنســها، 
يطغــى علــى كافــة هــذه الصفــات، فــال ينظــر هلــا إال عــرب تكوينهــا النوعــي القائــم علــى 
اجلنوســة Gender، وموقعهــا يف اجملتمــع، كوهنــا تقــع يف خانــة التابــع، أو املهيمــن عليهــا، 

أو القاصــر، فتتالشــى مرتــني: أنثــى، وإنســانة.   

وتــكاد ال تبتعــد هــدى النعيمــي يف قصتهــا الــيت حتمــل عنــوان »يف خمدعــي أخــرى« 
عــن إدانــة عــامل الذكــورة، وهنــج اإلقصــاء األنثــوي نتيجــة ثقــل املكــون اجملتمعــي الذكــوري، 
وحتديــًدا حيــث تلجــأ إىل ضمــري املتكلــم كــي تقــرتب مــن اســتبطان عــامل األنثــى الــيت تنتمــي 
إىل اهلامــش، وبوجــه خــاص يف مركــز يتبــوأ فيــه الرجــل مركــز العــامل، يف حــني أن املــرأة دائًمــا 

يف حالــة اإلرجــاء، أو تقــع يف منطقــة االنتظــار، واحللــول الوســطى. 

القصــة معنيــة بعــامل غــري مكتمــل بــني املــرأة والرجــل، وهــذا ينقلنــا إىل قصــة دالل خليفــة 
»اخليــل وفضــاءات البنفســج«)2) حيــث تتخــذ اخليــول مكانــة رمزيــة، قوامهــا اإلحالــة إىل 

1 (  كلثم جرب، ص 9.
2 (  جمموعــة مــن املؤلفــني، قطــاف خمتــارات مــن القصــة القطريــة املعاصــرة. (الدوحــة: وزارة الثقافــة 

والرايضــة. 2017(، ص 91.
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قيــم نفســية، ترتبــط ابلبعــد اجلمــايل الــذي ابت ينحســر يف هــذا العــامل، فاملزرعــة واخليــل 
تشــكل فضــاءات الفتــاة »بنفســج«- الشــخصية املركزيــة- يف القصــة الــيت تتخــذ حظهــا مــن 
امسهــا بتكوينــه الشــفيف واحلزيــن. فهــذه الفتــاة تــرى اخليــول عاملــا آخــر بديــاًل، هــو نــوع مــن 
التعويــض عــن مــاٍض، أو عالقــات غــري مكتملــة، أو صحيــة، أحاســيس فقدهتــا نتيجــة زجياهتــا 
الفاشــلة، ولعــل الــزواج األخــري جــاء كــي يكمــل دوره الوظيفــي إبحالتــه إىل عــامل الذكــورة، 
وســلبيته،حيث يقــوم الــزوج األخــري ابمتــالك مزرعــة اخليــول الــيت تعشــقها »بنفســج« نتيجــة 
شــرط جزائــي يف عقــد الــزواج، إذ يســعى إىل بيعهــا، غــري أن القصــة ال تنتهــي إال مبفارقــة 
تعــين  لبنفســج، فاملزرعــة  يعــود راشــد »اخلطيــب األول« لشــراء املزرعــة، وإعادهتــا  حيــث 
لبنفســج عاملهــا اخلــاص، وأحالمهــا، وماضيها،ولكــن األهــم مــن ذلــك كوهنــا متثــل ضمــن 
القــراء التحليليــة رمــزًا تعويضيًــا لغيــاب التكويــن الصحــي لعالقتهــا مــع الرجــل، ونكوًصــا حنــو 

املاضــي.

ال شــك أبن متثيــل شــخصية »بنفســج« لذاهتــا ينقلنــا إىل حقــل لغــوي يتحــدد مبعــىن 
االمتــالك، فزوجهــا ال يــرى فيهــا ســوى ســيارة فخمــة، موقعهــا يف املــرآب فقــط، وبذلــك 
فالزوجــة ليســت ســوى »موضــوع« كمــا تشــري أدبيــات اخلطــاب النســوي مــن حيــث قــراءة 
 ،Object حضــور املــرأة يف كل الثقافــات الــيت نظــرت هلــا بوصفهــا »موضوًعــا«، أو شــيًئا

حيــث نفــت عنهــا الــذات الفاعلــة.  

يالحــظ أبن قصــة دالل خليفــة تلتقــي مــع قصــيت كلثــم جــرب وهــدى النعيمــي، كوهنــا 
ترتبــط يف مســتوى مــن مســتوايهتا الدالليــة ابملكــون األنثــوي وهامشــيته، غــري أنــه يالحــظ 
أيضــا ضمــن قــراءة اثنويــة عالقــة هــذه القصــص برســم صــورة الذكــر (اإلجيــايب(- يف بعــض 
األحيــان- مــن خــالل عالقــة االبنــة مــع األب، حيــث يبــدو األخــري أكثــر تفهمــا ووعيًــا جتــاه 
فهــم حقــوق املــرأة، وقيمتهــا بوصفهــا كائًنــا يتجــاوز جزئيــة احلضــور املنتقــص املمثــل ابملنطــق 
عــّرض للتقويــض، مــع اإلشــارة 

ُ
الــدوين، أو الرتاتــيب، فــاألب ميثــل جــدارًا للمــرأة يقيــم عاملهــا امل

إىل أن بعــض القصــص تتبــىن متثيــال ســلبًيا لــأب حــني يكــون جــزًءا مــن قهــر املــرأة، ومقاومــة 
رغبتهــا ابلتعليــم، أو الــزواج ممــن ترغــب، غــري أن األب رمبــا يعــّد املثــال أو النمــوذج اإلجيــايب 
يف هذه املختارات، وال سيما يف مواجهة ذكورية اجملتمع بوصفه مؤسسة تصوغ عامل املرأة، 
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وهــذا مــا يتكــرر أيضــا يف قصــة »مشــة الكــواري« الــيت تُقّيــم عالقتهــا مــع الرجــل مــن خــالل 
انفــذة األب، ولكــن مثــة أيًضــا التمحــور حــول الثيمــة عينهــا، ونعــين عــامل املــرأة املتــآكل، وهنــا 
نــرى أبن النســق عينــه، يتكــرر حبيــث تتحــول جغرافيــة العالقــة إىل اخلــارج، وتتمثــل بــزواج 
األب مــن امــرأة  تنتمــي إىل بلــد عــريب آخــر، وبــني هذيــن املكونــني تنشــأ الفتــاة يف عالقــة 

قريبــة وصحيــة مــع األب. 

ال شــك أبن املــكان بوصفــه فضــاء ثقافيًــا، يشــي ابلكثــري مــن تقييــم الداللــة، وتكوينهــا، 
أو توجيــه مصائــر الشــخصيات الــيت حتضــر يف أمكنــة منهــا لنــدن، وفينيســيا، والقاهــرة، 
وغريهــا، ومــن مث تعــود إىل الوطــن حيــث تضغــط بعــض املمارســات علــى تكويــن العالقــات، 
ومســتقبلها، ولكننــا رمبــا ال نــدرك قيمــة بعــض األشــياء كالوطــن واألصدقــاء واألهــل، إال 
املتحــرك  النمــط  وقراءهتمــا يف ضــوء  قيمتــان حموريتــان،  واملــكان  فالزمــن  نفقدهــا،  عندمــا 
لإلنســان؛ بــني عاملــه املاضــوي، ومســتقبله. وهــذا ينطبــق علــى الوطــن، والبلــدان األخــرى الــيت 
نقضــي فيهــا جــزًءا مــن حياتنــا، وتتخــذ مجيعهــا عالقــة جدليــة، بــل تتســم يف بعــض األحيــان 
داللتهــا مــن منظــوران اخلــاص، أو وجهــة النظــر الــيت نكوهنــا جتــاه األشــياء، وهــذا مــا ميكــن أن 
نقــر بــه يف قصــة »مشــة الكــواري«، وســائر القصــص الــيت تتنــاول هــذا املســتوى مــن التعبــري.

    يف قصــة طرفــة النعيمــي »الصمــت األول«)1) أييت الصمــت نتيجــة منطقيــة لواقــع 
معــاش، حيــث حتتكــم القصــة لبنيــة املــكان احلائــر حيــث الصديقــات الثــالث يتقامســن الزمــن، 
واملــكان، وذاك اإلحســاس بوجودهــن كإانث حيــث يعملــن معلمــات يف مدرســة، ومــن مث 
تبــدو معضلــة احلضــور املنقــوص يف ظــالل الرجــل الــذي يشــكل مركــزًا هلــن، بــل حتــول إىل 
قيمــة متصــارع عليهــا، ولكــن الرعــد واملطــر يبــدد كل شــيء، ممــا يشــي ببنيــة كنائيــة حتيــل 
إىل أن هــذا احلضــور ومهــي، فعنــد اشــتداد الســيل الــذي يغشــى القريــة، ترتطــم املــرأة ببــاب 
احلارس، ولكن هذا االرتطام ال يعين ســوى وهم هذا الوجود الذكوري، إذ يفرق الســيل أو 
املطــر بــني الصديقــات الثــالث، ومــع اقــرتاب املــوت تتجلــى حلظــة التنويــر يف القصــة، فيتعــاىل 
البــوح مــن جهــة، والصــراخ مــن جهــة أخــرى، هبــدف قهــر الصمــت الــذي جثــم علــى األرواح 
لزمــن طويــل. هــي صرخــة أنثويــة حمصــورة ُحبســت لســنوات، أو لقــرون خلــت، هــي جتســيد 

1 (   املرجع نفسه، ص 55.
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للصــوت األنثــوي املكتــوم الــذي ترغــب صاحبتــه يف أن تنجــو عــرب اخلــروج مــن النافــذة كنايــة 
عــن التحــرر، علــى الرغــم مــن أهنــا تــدرك أن جســدها ســوف ميــوت كمــا يتضــح مــن حــوار 
داخلــي تضطلــع بــه الشــخصية. الفصــل بــني اجلســد والقيمــة التعبرييــة اجملّســدة ابلصــوت، 
أييت كنايــة عــن العــامل اآلخــر للمــرأة، كمــا أتكيــًدا علــى الرغبــة بتجــاوز ســجن اجلســد هبــدف 
متكــني القيمــة املعنويــة للمــرأة مــا جيعــل مــن هــذه القصــة اســتكمااًل لالجتــاه الــذي مييــز الكتابــة 

القطريــة بطابعهــا االجتماعــي. 

رمبــا ال تبتعــد قصــص »نــورة ال ســعد« عــن هــذا النمــط مــن حيــث نقــض اخلطــاابت 
املتعاليــة الــيت تنــال مــن حضــور املــرأة، ولكــن مــن منظــور ثنائــي يطــال التكويــن األنثــوي، 
واملتصــل أبثــر طبقــي، أو عرقــي- اجتماعــي كمــا يف قصتهــا »مسيــيت«)1)، والــيت تُبــىن علــى 
أســلوب جناســي لصديقتــني حتمــالن االســم عينــه »فاطمــة«.  يف قصــة نــورة ال ســعد الثيمــة 
احملوريــة تنهــض علــى حتميــة فهــم العــامل األنثــوي، ولكــن مــن خــالل وجهــات نظــر متداخلــة 
مــن حيــث اإلحالــة واالشــتباك مــع عــدة ثيمــات، رمبــا تفقــد النــص بعضــا مــن متاســكه، 
ولكنهــا تبــدو مــربّرة، كوهنــا تفضــي إىل خيــط انظــم، تقــوده النظــرة التمرديــة جتــاه الوصايــة 
الــيت يفرضهــا اجملتمــع علــى األبنــاء، وتتخــذ شــرعيتها مــن احلــب بــني األبنــاء والوالديــن، وهنــا 
نســتكمل حفــرًا نفســًيا يف فهــم بــوادر الوعــي الكامــن يف الدعــوة للتمــرد علــى مــا حياصــر 

وجــودان الــذايت. 

القصــة يف أحــد أبعادهــا تســعى لفتــح مغاليــق اجملتمــع يف حصــاره للقيمــة الفرديــة الــيت 
تبــدو جــزًءا مــن رفاهيــة ال تدعمهــا الثقافــات التقليديــة، ولكنهــا يف الوقــت عينــه جــزًءا مــن 
بناء الشخصية، وتكوينها، ففاطمة يف القصة – وهي الشخصية الساردة- تسعى لتجاوز 
الوصــااي، فعالقتهــا مــع األشــياء قائمــة علــى احلــب ال علــى التلقــني تبعــاً لرغبــة اجملتمــع، أو 
مــا يريــده اآلخــرون: »لذلــك قــررت بيــين وبــني نفســي أال أمســح ألوالدي (إن قيــض يل أن 
أجلــب أطفــاال إىل هــذا العــامل( ٔان حيبونــين كثــريا! ألن احلــب يشــرع األفــكار املقيتــة، ومييــت 
القلــب، وحيرمنــا مــن أن نكــرب، وأن نصــري مــا نريــده بغــض النظــر عمــا تريــده لنــا أمهاتنــا«)2).

1 (   املرجع نفسه، ص 123.

2 (   املرجع نفسه، ص 128.
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ال شــك أبن قصــة نــورة ال ســعد تســتند إىل تكويــن عميــق يف نقــد نســق جمتمعــي 
يتعلــق ابآلخــر، وهــذا مــا جيعــل مــن القصــة القطريــة متنبهــة إىل أن العــامل مل يعــد يقبــل احلــدود 
القائمــة علــى االختــالف بغــض النظــر عــن ماهيتــه، فهــي كتابــة متصلــة ابلتكويــن األنثــوي، 
ويف بعــض األحيــان ابلعرقــي، والطبقــي، والطائفــي. وهــذا يــربز مــرة أخــرى يف قصتهــا ضمــن 
هــذه املختــارات، ففاطمــة مسيــة الــذات الســاردة »فاطمــة« ترفــض مــن قبــل عائلــة الثانيــة حــني 
ترشــح فاطمــة صديقتهــا ألن تكــون عروًســا ألحــد أخوهتــا، بــل إن العائلــة تقــرع فاطمــة علــى 
هــذا الرتشــيح، مــن منطلــق االختــالف، وهــذا يتمظهــر مبفــردات أتيت علــى لســان األم والعمــة 
ومنهــا »حنــن« و »وهــم«. تنتهــي القصــة حبلــم حيــث حتــل فاطمــة مــكان صديقتهــا »فاطمــة 
األخــرى«، هــذا الوضــع التبــاديل، يعــين أبن منطقنــا لأشــياء مــا هــو إال تقديــر فرضــي، وال 

خيــار لنــا فيــه، وبنــاء عليــه فــإن منطــق رفــض اآلخــر ليــس إال وهــم.     

أتيت قصــة حممــد حســن الكــواري بعنــوان »أبــدا مل تكــن هــي«)1) كــي تعكــس وعيًــا 
بقــراءة متوضــع املــرأة يف نــص يقــرتب مــن فهــم اجتماعــي ثقــايف للمؤسســة الزوجيــة، وهــي 
صــورة تســتند إىل توصيــف مجعــي لقــراءة ســلطة املــرأة، وكيدهــا يف الذاكــرة الشــرقية، فهنــاك 
نســق مــن التنميــط لقــدرة املــرأة »الزوجــة« علــى أن تتحــول إىل جــالد بعــد أن كانــت ضحيــة، 
وأن تعكــس األدوار، فاملــرأة يف هــذه القصــة تتمكــن مــن قتــل أزواجهــا الذيــن كانــوا ميارســون 
ســلطتهم عليهــا، حيــث كانــت تتعــرض إىل الضــرب واإلهانــة، وهبــذا، فــإن مثــة كتابــة تنتهــج 
املمارســة املضــادة، غــري أن القصــة تبــدو قائمــة يف وضــع بيــين، فنحــن ال نتمكــن مــن تقديــر 
املســاحة الفاصلــة بــني اإلدانــة أو التربئــة للقيمــة األنثويــة اجملســدة يف الشــخصية النســوية 
»القاتلــة« كوهنــا متعــددة الوجــوه، فالقصــة ال تتنصــل مــن التــورط يف هــذا املشــكل اجملتمعــي، 
ولعــل هــذا يشــي مبــدى االخنــراط الكتــايب يف تقويــض نظــام جمتمعــي يضطهــد املــرأة، والــذي 

يعــّد مــن الثيمــات احملوريــة يف القصــة القطريــة. 

 ُيســتكمل هــذا النســق اخلطــايب يف قصــة حمســن اهلاجــري » حــرام عليــك«)2) الــيت 
تســعى إىل متثيــل واقــع املــرأة احملاصــرة يف تراتبيــة ذكوريــة يتســلم مــن خالهلــا الــزوج ســلطة 

1 (  املرجع نفسه، ص 31.
2 (   املرجع نفسه، ص 163.
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يتخــذ شــرعيتها مــن متخيــل جمتمعــي فضــاًل عــن بعــض العــادات والتقاليــد الــيت كرســت هــذه 
املمارســات الــيت ال حتفــل أبنثويــة املــرأة الــيت جتســد ضمــن ثنائيــة العقــل واجلســد، إذ أســرفت 
الدراســات األنثويــة والنســوية يف توجيــه أحباثهــا حنــو التداعيــات اآلاثر الســلبية الــيت تــربز يف 
النصــوص الســردية، حيــث حُتــال املــرأة إىل تصنيفــات الشــخص املضطــرب نفســًيا حيــث 
نستشــعر هشاشــة حضور املرأة وهامشــيتها حى يف الشــكوى أو االعرتاض، فيلجأ الكاتب 
إىل إرجــاء عبــارة »حــرام عليــك« لتتكــرر يف كل مشــهد يــؤذي فيــه الــزوج زوجتــه، وال يراعــي 

مشــاعرها. 

أييت اخلــوف يف قصــة اهلاجــري جــزًءا مــن تكويــن األنثــى، وهــذا يتوافــق مــع مــا اختربتــه 
العديــد مــن الدراســات الــيت حبثــت يف صيغــة التعبــري عــن هواجــس اخلــوف النســوي كمــا يف 
كتــاب اخلطــاب للمؤلفــة »ســاره ملــز« مــن حيــث بيــان مالمــح الكتابــة النســوية، وتتبعهــا يف 
ســياق اجتماعــي اترخيــي يتصــل ابلرتقــب، واخلــوف، ولكوهنــا تنــدرج يف مفهــوم الضحيــة)1)، 
فعبــارة »حــرام عليــك« مل تقلهــا املــرأة إال يف ليلــة زفافهــا، وحتديــًدا بعــد أن طلــب منهــا الــزوج 
عــدم تنــاول الطعــام معــه، وأن تنتظــر حــى ينتهــي لتأكلهــا وحدهــا، ومــن بعدهــا صمتــت إىل 
األبد، لتتحول إىل كائن اتبع ال يتكلم. تســتكمل النظرة اهلرمية للممارســات الذكورية اليت 
تعكســها الكتابــة القطريــة بــذكاء حــى مــن قبــل الكتّــاب الذكــور الــذي يرمســون صــورة لواقــع، 
ويقيمــون حــدود االنتقــاد ممــا يشــي بتطــور نوعــي يف طرائــق التفكــري، والرغبــة يف تفكيــك 
املنظومــات اجملتمعيــة الباليــة، وهــذا مــا يفســر التوجهــات املســتقبلية، وأثــر الكتابــة، واملتخيــل 

واإلبــداع عامــة علــى تفكيــك بعــض البــىن الســلبية العميقــة للمجتمعــات.  

إن إدانــة القيــم الذكوريــة صيغــة خطابيــة دائمــة احلضــور، وهنــا نقــرتب مــن قصــة »لولــوة 
البنعلــي« بعنــوان »يف قريتنــا ذائب«)2)، وتبــىن علــى حبكــة قوامهــا فتــاة وأختهــا يذهبــان 
إىل املدرســة يف يــوم ممطــر، ولكنهمــا تكتشــفان بعــد الوصــول إىل املدرســة أبن اليــوم عطلــة، 
لــدن األم واألختــني، فالنســيان أنثــوي ابمتيــاز.  واملالحــظ أبن نســيان العطلــة جــاء مــن 

1 (  انظر سارة ميلز، اخلطاب، ترمجة عبد الوهاب علوب. (القاهرة: املركز القومي للرتمجة، 2016(، 
ص98.

2 (   جمموعة من املؤلفني: قطاف خمتارات من القصة القطرية املعاصرة، ص 75.
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تقــرتب القصــة يف صيغتهــا مــن حكايــة »ليلــى والذئــب«، فرحلــة الفتــاة وأختهــا إىل املدرســة 
يف اجلــو البــارد واملمطــر يشــبه رحلــة ليلــى، ولكــن الذئــب يف قصــة »لولــوه« يتجســد يف 
النمــوذج الذكــوري، وهــذا يعــين فعــال ســرداًي اســتعاراًي، فتحذيــر األم مــن ذائب الطريــق، أو 
ذلــك احليــوان، يشــي بلعبــة جناســية لغويــة، فالــذائب مل تكــن ســوى شــخصيتني: األوىل 
»العــم مهــام« وهــو جيلــس علــى ابب البقالــة، يفتــل شــاربيه، ينظــر للفتاتــني جبــوع حيــواين، 
والذئــب الثــاين كان حــارس املدرســة الــذي بــدأ لعابــه يســيل عنــد قــدوم الفتاتــني للمدرســة، 

ولكنهمــا ســرعان مــا تفــران مــن املــكان. 

يالحــظ مــن هــذه القصــة األنســاق الــيت ســبق وتعرضنــا هلــا، حيــث تطغــى النمــاذج 
الســلبية للذكــورة الــيت تكمــن يف جغرافيــات غريبــة، كمــا يف قصــة لولــوة حيــث األكــواخ 
واملطــر، وهبــذا فهــي حتيــل إىل مــكان معّمــى، أو أبيــض، ممــا يعــين أبهنــا تكتــب يف جمــال 
مطلــق لنقــد املمارســة الذكوريــة بغــض النظــر عــن متوضعهــا اجلغــرايف، أو مرجعيتهــا، إهنــا كتابــة 
تتوســل رفــض املنظــور القائــم للنظــر للمــرأة عــرب مفــردة اجلســد األنثــوي، وهامشــية تكوينهــا، 
وضعفهــا، فــال جــرم أن تــربز مفــردات »القطيــع«، وبذلــك فــال خــالف أبهنــا تقــع يف مــدار 
اخلطــاب األنثــوي الــذي حيــاول تفكيــك وتعريــة النمــاذج الذكوريــة بوصفهــا نســق تفكــري، 

وممارســة قائمــة.

ب- الكتابة... حدود الذات ... والعامل  

مــن الثيمــات الــيت ميكــن أن نتبينهــا يف الســردية القطريــة عامــة التمحــور حــول املنظــور 
هــي كتابــة  الســاردة،  الشــخصيات  إجيــايب، غادرتــه  وعــامل  عليــا،  بقيــم  املتصــل  املاضــوي 
تســتند إىل منظــور إنســانوي، جيعلهــا علــى عالقــة مــع اخلطــاب األنثــوي، واآلخــر، والتاريــخ، 
والسياقات السياسية، واملنطوق الثقايف الذي يعين ابلبحث عن صوته، وحضوره اإلنساين 

البســيط واجملــرد. 

تتخذ الكتابة يف هذا القطاع نســًقا إنســانًيا يشــكل نظاًما خطابًيا من حيث النكوص 
حنــو املاضــي، وحماولــة صــون املنظومــة القيميــة، والتمحــور حــول اهلويــة الوطنيــة، وتثمــني 
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نقــد  منهــا  أخالقيــة،  أبعــاداً  القصــص  بعــض  تضمــني  إىل  الرتاثيــة، وابإلضافــة  املظاهــر 
املســلكيات الســلبية الــيت نتجــت بفعــل التحــوالت اجملتمعيــة والثقافيــة الــيت محلتهــا رايح مــا 
بعــد احلداثــة والعوملــة اهلادفــة إىل تبديــد التمركــز علــى االختــالف، وردم اهلــوايت الضيقــة، 
وكمــا نفــي احلــدود بــني الثقافــات مــن أجــل بنــاء منــوذج اقتصــادي رأمســايل، يســمح مبــرور 
الطــارئ  هــذا  مــن  متثيــالت متوجســة  نتجــت  األفــكار، وهكــذا  البضائــع والســلع كمــا 
اجلديــد، وانعكــس بشــكل جلــي يف الكتابــة الســردية، فظهــرت خطــاابت ماضويــة تذهــب 
إىل تكريــس منــط ســردي معــين برســم التكويــن اجملتمعــي بكافــة صــوره البســيطة، واحلميمــة 

كمــا الحظنــا يف املشــهد الروائــي والقصصــي. 

تتبــىن الكتابــة الســردية يف قطــر منوذًجــا جينــح أحيــااًن إىل الرمــز، والتكثيــف، واإلحالــة، 
حبيــث تســتدعي مــن املتلقــي إعــادة بنــاء املقصديــة مــن خــالل تفعيــل مرجعيــات نصيــة 
بعــض  تفكيــك  األحيــان  بعــض  تســتلزم يف  والــيت  املتلقــي،  فضــاء  تكمــن يف  وثقافيــة، 
العناصــر، وإعــادة تركيبهــا لتقييــد الداللــة الــيت رمبــا تطفــو، أو تبــدو ضمــن وضــع إرجائــي 

مــن منظــور تقويضــي. 

تنطــوي الســردية القطريــة علــى الكثــري مــن التثمــني اخلطــايب القائــم علــى تفســري مفاهيــم 
ومواقف إنســانية عامة، تســتند يف جمملها إىل مفهوم قيمي يبدو يف بعض األحيان أســري 
نزعــة داخليــة تــكاد تتماثــل يف العديــد مــن النمــاذج الســردية يف اخلليــج العــريب الــذي مــا 
زال يف طــور بنــاء هويتــه الســردية الــيت تنهــض علــى ديناميــة داخليــة ترغــب يف االنتهــاء مــع 
واقــع متحــول، مــع حماولــة االنســجام مــع منــوذج إنســاين كــوين يتخفــف مــن بعــض النمــاذج 
التقليديــة الــيت تتصــل ابملــرأة، واآلخــر، ونبــذ معــىن االختــالف، وهيمنــة بعــض املتعاليــات 
التقليديــة يف اجملتمــع، وهــي مرحلــة ال بــد أن تفضــي إىل منــوذج أكثــر التصاقًــا بقضــااي أكثــر 

عمًقــا ميكــن أن تنقــل الســردية القطريــة إىل موقــع متقــدم. 

وهكــذا ميكــن القــول أبن الســردية القطريــة (الروايــة والقصــة القصــرية( غالبًــا مــا أتيت يف 
كتابــة تعتمــد بنيــة مباشــرة، ويف بعــض األحيــان تلجــأ إىل الرتميــز والتكثيــف واالختــزال، أو 
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االحتفــال ابألجــواء االســتعارية، والكنائيــة، كمــا ميكــن أن جنــد خطــااًب ســرداًي يعتمــد مبــدأ 
احلــدث، أو احلبكــة، والتارخيــي والعجائــيب، يف حــني أن مثــة ســرًدا يعتمــد مبــدأ الشــخصية، 
والنمــوذج النفســي، كمــا مثــة نــربة مــن الســخرية، وبنــاء املفارقــة، وجتســيد العــامل، ولكــن مــن 
وجهــة نظــر فلســفية يف بعــض األحيــان، ومــع ذلــك ينبغــي للســردية القطريــة أن تبــدأ يف أتمــل 
ذاهتــا للبحــث عــن صيغتهــا املســتقبلية كــي تتمكــن مــن احلضــور عربيــاً وعامليــاً. فالكتابــة 
تفكــري رمبــا يســبق املمارســة، أو ميهــد هلــا، فالقصــة أداة للتصويــر، ولكنهــا أيضــا تعــّد وســيلة 

للتعديــل والبنــاء.
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خامتة 

    خنلص إىل أن السردية القطرية تعّد جمااًل للتعبري عن أنساق التغري والتحول الثقايف، 
فثمــة منــط مــن الكتابــة الــيت تثمــن بعــض الثيمــات أو املوضوعــات علــى حســاب األخــرى، 
مــن منطلــق خصوصيــة اجلغرافيــا والتاريــخ، ولكــن هــذا يتحقــق تبًعــا أيضــا ألمنــاط احليــاة الــيت 
تتجلــى لإلنســان، ورؤيتــه اجلديــدة لذاتــه. إذ نالحــظ أن الروايــة القطريــة بــدأت تتطــرق إىل 
قضــااي تتصــل إىل حــد مــا بثيمــات الوعــي األنثــوي وجدليــة اآلخــر، واهلويــة، ومنظومــة القيــم 
التقليديــة، غــري أهنــا بقيــت ملتصقــة ابملكــون الداخلــي (قلــق املــكان(، مــع تقديــر واضــح 
للنزعــات الــيت بــدأت تتقــدم مــن حيــث اللجــوء إىل الروايــة التارخييــة والعجائبيــة، يف حــني أن 
القصــة القطريــة بــدت أقــرب إىل تكويــن اخلطــاابت األنثويــة، واملتعلقــة ابهلويــة، والتشــكيل 

القيمــي، كمــا النــزوع املاضــوي األكثــر انتشــارًا.
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حضور الثقافة الدينية يف الشعر القطري
د.أمحد طعمة حليب)1)

احملّكم  منها  ودراسة  أربعني حبثاً  من  أكثر  نشر  قطر،  العربية جبامعة  اللغة  بقسم  أستاذ مشارك    ) 1
الكتب:  من  له  تراثية.صدر  من مخسة كتب  أكثر  وحّقق  ودولية.  عربية  جمالت  يف  الثقايف،  ومنها 
(املفاهيم اجلمالية يف الشعرالعباسي(، 2006م. (التناص بني النظرية والتطبيق( 2007م. (أساسيات 
الشعر  القطري( 2016م. و(املأسوي واهلزيل يف  الشعر  املعاين(، 2009م. (القيم اجلمالية يف  علم 
القطري(، 2019م. عضو يف احّتاد الكّتاب العرب بدمشق،وعضو اللجنة االستشارية يف جملة كرياال 
العلمية احملّكمة منذ عام 2015م، وعضو اجلمعية السورية لتاريخ العلوم عند العرب. شارك حبوايل 
عشرين مؤمترًا دولياً متخصصاً عربيا ودوليا، أشرف على عدد من الرسائل العلمية (املاجستري( يف جامعة 
حلب، انقش عدًدا من رسائل املاجستري يف جامعة قطر.حّكم العديد من البحوث العلمية.حصل على 

جائزة اإلبداع الفكري (الباسل( للعام 2008م. 
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حضور الثقافة الدينية يف الشعر القطري
د. أمحد طعمة حليب

مقدمة: 

يقــول حممــود حممــد شــاكر:)1) »رأس كل ثقافــة هــو الديــن مبعنــاه العــام، والــذي هــو فطــرة 
اإلنســان، أي ديــن كان، أو مــا كان يف معــىن الديــن. وبقــدر مشــول هــذا الديــن جلميــع مــا 
يكبــح مجــوح النفــس اإلنســانية وحيجزهــا عــن أن تزيــغ عــن الفطــرة الســوية العادلــة، وبقــدر 
تغلغلــه إىل أغــوار النفــس تغلغــاًل جيعــل صاحبهــا قــادرًا علــى ضبــط األهــواء اجلائــرة ومريــًدا 
هلــذا الضبط،بقــدر هــذا الشــمول وهــذا التغلغــل يف بنيــان اإلنســان تكــون قــوة العواصــم الــيت 
تعصــم صاحبهــا مــن كل عيــب قــادح... وهــذا الــذي حدثتــك عنــه ليــس خاًصــا أبمــة بــل 
هــو شــأن كل جيــل مــن النــاس وكل أمــة مــن األمــم،كان هلــا لغــة، وكان هلــا ثقافــة، كان هلــا 

بعــد متــام ذلــك حضــارة مؤسســة علــى لغتهــا وثقافتهــا«.

والثقافة الدينية ثقافة أصيلة راسخة يف وجدان اإلنسان، ينشأ عليها وهو طفل،تغذي 
روحه،ومتــأ وجدانــه، وميارســها وهــو شــاب، وال يتخلــى عنهــا وهــو رجــل أو كهل،بــل يغــدو 

أشــد متســًكا هبــا، وأكثــر التصاقــاً.

يقــرأ يف  العزيز،كمــا  التنزيــل  مــرات آايت كرميــات مــن  يــوم مخــس  يتلــو كل  واملســلم 
القــرآن الكــرمي آانء الليــل وأطــراف النهــار، ويقــرأ يف حديــث رســول هللا، ويتعــرف إىل أمــور 
دينــه، ليمــارس العبــادات املمارســة الصحيحــة. وحــى املســلم املقصــر يف عباداتــه يلــم أبمــور 
دينه،ويتلــو بعًضــا مــن ســور القــرآن الكــرمي،أو يســتمع إليه،ويظــل مالــًكا لقــدر مــن الثقافــة 

الدينية،ســواء قــّل هــذا القــدر أو كثــر. 

1 (  حممد شاكر، حممود، رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا، ص28.
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النــاس  كالم  يف  تتســرب  وهــي  اجملتمــع،  يف  أساســية  ظاهــرة  الدينيــة  فالثقافــة 
وتســاعد  مباشــرة.  غــري  أو  مباشــرة  بصــورة  وقصصهــم،  أشــعارهم  يف  وأحاديثهم،وحتضــر 
وســائل بعــض اإلعــالم علــى نشــر هــذه الثقافة،وترســيخها، مثلمــا تســاعد بعــض وســائل 
اإلعــالم األخــرى علــى تغييبهــا ونســياهنا،ولكنها يف احلــاالت كلهــا تظــّل حاضــرة، حــى عنــد 

الذيــن هــم بعيــدون عــن الديــن.

البحث:

ولذلك كان من الطبيعي أن حتضر الثقافة الدينية يف الشــعر القطري، بل إن حضورها 
واضــح والفــت للنظــر. وليــس املقصــود حبضــور الثقافــة الدينيــة هنــا مــا كتــب مــن قصائــد يف 
مــدح رســول هللا والتوســل إليــه،أو مــا قيــل يف اإلشــادة ابإلســالم والــرد علــى خصومــه، أو 
مــا كتــب يف مناســبات دينيــة، أو مــا كتــب يف التوبــة والرجــوع إىل هللا واالســتغفار والدعــاء، 
فهــذا شــعر ديــين خالــص، وإمنــا املقصــود أن يكــون للمعــاين الدينيــة حضــور، أو أن يكــون 
التعبــري عــن املعــاين العاديــة مــن خــالل معــان دينيــة، أو مــا يكــون مــن حضــور أللفــاظ دينيــة 

ولــو يف ســياق غــري ديــين. 

يف  الســائدة  الدينيــة  الــروح  علــى  داللتــه  القطــري  الشــعر  يف  الثقــايف  احلضــور  وهلــذا 
اجملتمع،وعلــى تشــبع الشــاعر القطــري ابلثقافــة الدينية،حــى إهنــا لتظهــر يف تضاعيــف أشــعاره 

ســواء قصــد إىل ذلــك أم مل يقصــد. 

ومــن الطبيعــي أن يكــون احلضــور األكــرب هــو للثقافــة املبنيــة علــى القــرآن الكرمي،فاملســلم 
يتلــوه آانء الليــل وأطــراف النهار،ويســتمع إليــه، ويعيشــه يف واقعــه،أو هــو علــى األقــل يســتمع 

إليه،ولذلــك يكــون لــه احلضــور األول يف الشــعر القطــري

وتتوشــح ابملعــاين الدينيــة كثــري مــن القصائــد يف الشــعر القطري،ومــن ذلــك علــى ســبيل 
املثــال قــول الشــاعر حممــد الســادة)1): 

1 (  حممد السادة: بوح احلشا. (الدوحة: مطابع الدوحة احلديثة، 2013(، ص 105.
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شــاخمٌة الســجوَد جبــاٌه وهــي   هتــوى 
ســريُُهُم ابألســحار  املســاجد  حنــو 

بــريُء للمؤمنــني  حســد  مــن   والقلــب 
تضــيُء الظــالم  وســط  ُســرج  خطاهــم 

فالشــاعر يصــف املســلمني األتقيــاء، الذيــن يعبــدون هللا حــق العبــادة، فجباههــم لــه 
ســاجدة،وقلوهبم مــن احلســد واحلقــد والضغينــة خاليــة، وهــم يتوجهــون إىل املســاجد وقــت 
الســحر، ليتهجــدوا، مث ليــؤدوا صــالة الفجــر، وخطواهتــم حنــو املســجد نــور ينفــي ظــالم الليــل. 

ويف احلقيقــة ليــس هــذا هــو املقصــود حبضــور الثقافــة الدينيــة يف الشــعر، فالثقافــة الدينيــة 
هنــا هــي موضــوع القصيــدة، إمنــا املقصــود حبضــور الثقافــة الدينيــة أن تكــون جــزًءا يف النــص، 

وأن تكــون وســيلة للتعبــري، ال أن تكــون موضــوع القصيــدة.

ومــن ذلــك علــى ســبيل املثــال دعــوة الشــاعر حممــد الســادة إىل األخــالق القوميــة، ومنهــا 
بِــرُّ الوالديــن، وعــدم رفــع الصــوت يف حضورمهــا، والصــرب علــى املصائــب ومــا يكــون مــن 

عســر، فاليســر قــادم ال حمالــة، ويف ذلــك يقــول:)1) 

عندمهــا األصــوات  اخفــِض   ووالــداَك 
واصــرب علــى الدهــر إْن عــاداك يف َجلــٍد

ِعظــِم  األجــَر يف  تلــَق   وابســط جناحــك 
فاغتنــِم العســر  بعــد  ُيْســَرْيِن  فــإن 

فالشــاعر ينصــح الشــاب أن خيفــض صوتــه يف حضــرة والديــه،وأن يتواضــع أمامهمــا،وأال 
يعلــو عليهمــا، وأال يغلــظ هلمــا يف القــول. كمــا حيــض اإلنســان بصــورة عامــة علــى الصــرب 
علــى مصائــب الدهــر، ويؤكــد لــه أن بعــد الضيــق فرًجــا، بــل يؤكــد أن هللا قــد جعــل مــع العســر 

ُيْسَرْيِن.

تعــاىل)2):  قولــه  الكرميــة يف  اآليــة  ابملعــىن يف  الثقــايف  التأثــر  األول حيضــر  البيــت  ويف 
ُه َواِبْلَواِلَديْــِن ِإْحَســاانً ِإمَّــا يـَبـُْلَغــنَّ ِعْنــَدَك اْلِكبــَـَر َأَحُدمُهَــا أَْو  ﴿َوَقَضــى َربُّــَك َأالَّ تـَْعبُــُدوا ِإالَّ ِإايَّ

1 (  حممد السادة:كثبان وأمواج. (الدوحة:مطابع الدوحة احلديثة.2012(، ص 41
2 (  القرآن الكرمي، سورة اإلسراء، اآليتان: 23-24.
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ــاَح  ـَـْواًل َكرميــاً (23( َواْخِفــْض هَلَُمــا َجَن ــْل هَلَُمــا ُأفٍّ َوال تـَنـَْهْرمهَُــا َوقُــْل هَلَُمــا قـ ِكالمهَُــا َفــال تـَُق
ــاين َصِغــرياً (24(﴾. ويف البيــت الثــاين حيضــر  ــْل رَّبِّ اْرمَحُْهَمــا َكَمــا َربَـَّي الــذُّلِّ ِمــْن الرَّمْحَــِة َوُق
التأثــر الثقــايف ابملعــىن يف اآليــة الكرميــة يف قولــه تعــاىل)1):﴿ فَــِإنَّ َمــَع اْلُعْســِر ُيْســراً (5( ِإنَّ َمــَع 

اْلُعْســِر ُيْســراً (6(﴾.

والشــاعر يصــوغ معــىن مســتوحى مــن اآليتــني الكرميتــني وال أيخــذ ابألســلوب القــرآين، 
إمنــا يكتفــي حبضــور معــىن مســتوحى مــن ثقافتــه القرآنيــة،أي إنــه ال يقتبــس أاًي مــن اآليتــني، 

وإمنــا يكتفــي ابإلشــارة إىل شــيء مــن املعــىن الــذي يف كل منهمــا. 

وهــي إشــارة لطيفــة، واضحــة، تعــرب عــن املعــىن الــذي أراد التعبــري عنــه، وتكســبه وضوًحــا، 
ومتنحــه بعــًدا دينيــا، جتعلــه أكثــر أتثــرياً يف املتلقــي. 

ويشــري الشــاعر حممــد الســادة أيًضــا إىل خلــق اإلنســان، ومــا منــح هللا اإلنســان مــن 
فيقــول:)2)  معرفــة، 

معرفــة  هللا  حباهــا  القلــوب  مــاءتلــك  دفقــة  مــن  خلقهــا  يف  ابلســر 
وحيضــر يف البيــت معــىن لطيــف مــن قولــه تعــاىل يف حمكــم التنزيــل)3): ﴿فـَْلَينظُــْر اإِلنَســاُن 
ِمــمَّ ُخِلــَق (5( ُخِلــَق ِمــْن َمــاٍء َداِفــٍق (6( خَيْــرُُج ِمــْن بــَـنْيِ الصُّْلــِب َوالتَـّرَائِــِب (7(﴾. واملعــىن 
احلاضــر يف البيــت بشــكل جزئــي، يقــوم علــى اإلشــارة اللطيفــة إىل اآلية،وهــي إشــارة واضحــة 
مباشــرة، وهــي حتــرض ذاكــرة املتلقي،وجتعلــه يتذكــر اآليــة الكرميــة، فيكتســب املعــىن قيمــة 

دينيــة مجيلــة ذات أتثــري قــوي يف النفــس. 

ويشري الشاعر إىل رعاية هللا لإلنسان من شر احلاسدين، فيقول)4):

1 (  القرآن الكرمي، سورة الشرح، اآليتان: 5-6.
2 (  حممد السادة: كثبان وأمواج، ص 68.

3 (  القرآن الكرمي، سورة الطارق، اآلايت: 5-7.
4 (  حممد السادة: كثبان وأمواج، ص 66.
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ابلــٍس  مــن كل  الكــون  إلــه  األعــاداي رعــاك  ُعراهــا  نفثــت  ُعقــٍد  ومــن 

فالشــاعر يدعــو هللا أن حيفــظ املمــدوح يف القصيــدة مــن شــر إبليــس، وأن حيميــه مــن 
شــرور األعــداء الذيــن هــم كالســاحرات اللــوايت يعقــدن العقــد وينفثــن فيهــا، ظــاانت أهنــن 
ســيؤذين النــاس، والشــاعر يعيــذ ممدوحــه ابهلل مــن شــر هــؤالء األعــداء ومــن كيدهــم ومــن 

ســحرهم. 

النَـّفَّــااَثِت يِف  َشــرِّ  الكرمية)1):﴿َوِمــْن  اآليــة  معــىن  مــن حضــور  البيــت  مــا يف  وواضــح 
اْلُعَقــِد (4(﴾، وهــو معــىن جزئــي دل عليــه لفــظ عقــد، وهــو حضــور مباشــر، يعــزز املعــىن 

ويقويه،وجيعلــه أكثــر أتثــريًا يف نفــس املتلقــي.

ويتكلــم الشــاعر علــي مــريزا حممــود علــى عالقــة العــرب ابلغــرب، وتالعــب األوربيــني 
ببــالد العــرب، فيقــول)2): 

لنــا  فكيــف  أيديهــم  بــني   بــالدان 
أليـــس فــــينــــا من الـــدهــمـــاء عـــاقـــلـــــٌة

ابللهــب الرمضــاء  مــن  نســتجري   أن 
والنُــّـَوِب اخَلطْــِب  يــوَم  تِفــرُّوَن  هلــا 

والشــاعر يف البيت الثاين يســخر من العرب فيتســاءل: أليس يف األمة كلها امرأة عاقلة 
يلجــؤون إليهــا ليستشــريوها ويســتعينوا هبــا علــى حــل أمورهــم، وكأنــه قــد عــزَّ أن يكــون يف 

الرجــال مــن هــو عاقــل، ولذلــك يصفهــم ابلدمهــاء. 

واملعــىن مســتوحى مــن قولــه تعــاىل عــن نبيــه لــوط)3): ﴿َوَجــاَءُه قـَْوُمــُه يـُْهَرُعــوَن ِإلَْيــِه َوِمــْن 
ــيَِّئاِت قَــاَل اَي قــَـْوِم َهــُؤالِء بـَنَــايت ُهــنَّ َأْطَهــُر َلُكــْم فَاتَـُّقــوا اللََّ َوال خُتْــُزوين  قـَْبــُل َكانـُـوا يـَْعَملُــوَن السَّ
يف َضْيِفــي أَلَْيــَس ِمْنُكــْم َرُجــٌل َرِشــيٌد (78(﴾، فقــد زار لوطًــا ثلــة مــن املالئكــة يف هيئــة رجــال 

1 (  القرآن الكرمي، سورة الفلق، اآلية 4.
2 (  علي حممدود مريزا: إىل من يهمه األمر.(الدوحة:وزارة الثقافة، 2011(، ص 15.

3 (  القرآن الكرمي، سورة هود، اآلية 78.
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فأســرع إليــه قومــه يريــدون فعــل الفاحشــة يف ضيفــه، فقــال هلــم قولتــه: »أليــس فيكــم رجــل 
رشــيد؟«، فهــو يســتنكر عليهــم عملهــم، ويطــرح عليهــم ذلــك الســؤال. 

    فالشــاعر يســتوحي مــن القــرآن الكــرمي فكــرة تتلخــص يف ضــرورة وجــود رجــل عاقــل 
رشــيد يف اجملتمــع، يلجــأ إليــه النــاس يف األزمــات. وهــذه الفكــرة القرآنيــة ذات أتثــري كبــري يف 
النفــس، وقــد اســتوحاها الشــاعر ليعــرب عــن دهشــته لغيــاب امــرأة عاقلــة يف اجملتمــع، يفــزع 
النــاس إليهــا عنــد املصيبــة، وهــذا يــدّل علــى هــول هــذه املصيبــة، واســتيحاء الفكــرة مــن القــرآن 

الكــرمي جيعــل املعــىن يف البيــت أكثــر قــوة وأشــد أتثــريًا.

وميدح الشيخ علي بن سعود آل اثين أسرة كرمية فيقول)1): 

 جـــــــــــاء يســـــــــــعى يبتغيكــــــــــــــــــــــم قاصـــــــــــداً 
وافــــــــــــــٌر ونعــــــــــــــيٌم  خيــــــــــــــري   فيــــــــــــــه 
 فيــــــــــــــه شوقــــــــــــــي وميولـــــــــــــــــــــــــي كلهــــــــــــــا
إن عـــــــــهــــــــــــــدي يف هــــــــــواكـــــــــــم صــــــــــــــادق

 بيــــــــــــــَت عـــزٍّ وشــــــــــــــــــروٍق وســــــــــــــفْر
 فيــــــــــــــه حــــــــــــــيب وكليمـــــــــــي مســـــــــــترت
 فيـــــــــــه بؤســـــــــــي وشقائـــــــــــي منـــــــــــقعر
ال تدعنـــــــــــي كاهلشـــــــــــيم احملتظــــــــــــــــــــــر

والشــاعر يف األبيــات الســابقة يتوجــه ابملديــح إىل أســرة كرميــة، ويذكــر أنــه جــاء قاصــًدا 
بيــت كــرم وجــود، ويؤكــد أنــه ســيجد فيــه اخلــري والنعيم،كمــا ســيجد فيــه الســرت جلراحــه 
الصغــرية، الــيت عــرب عنهــا بلفــظ كليمي،كمــا يؤكــد أن شــقاءه كلــه ســيزول بزايرهتــم هلــم، 
وســيصبح هــذا الشــقاء مثــل جــذوع شــجر قــد يبــس، وأخــريًا يلــح يف رجــاء العــون، ويتمــىن 

أال يــرتك مثــل الــورق األصفــر الذابــل أو اهلشــيم الــذي يســوقه الــزارع إىل احلظــرية. 

واملفــردات  املعــاين  بعــض  خــالل  مــن  الدينيــة  الثقافــة  الســابقة حتضــر  األبيــات  ففــي 
القرآنيــة، وهي:منقعــر، واهلشــيم احملتظــر؛ فالشــاعر يصــف شــقاءه مبنقعــر، أي زائــل وال يبقــى 
منــه شــيء بفضــل األســرة الــيت يقصدهــا، ويرجــو صاحــب الفضــل أال يرتكــه مثــل اهلشــيم 
الــذي جيمــع وحيفــظ يف احلظــرية. ولفــظ منقعــر مســتمد مــن قولــه تعــاىل يف وصــف قــوم طغــاة 

1 (  علي بن سعود آل اثين: غدير الذكرايت، ج1. (الدوحة:دار الثقافة، 1986(، ص 118. 
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ــٍل ُمنـَْقعِــٍر (20(﴾،ولفــظ  أخذهــم رهبــم بريــح عاصفة)1):﴿تَنــزُِع النَّــاَس َكأَنَـُّهــْم َأْعَجــاُز خَنْ
هشــيم احملتظــر مســتمد مــن قولــه تعــاىل)2):إِ﴿انَّ أَْرَســْلَنا َعَلْيِهــْم َصْيَحــًة َواِحــَدًة َفَكانـُـوا َكَهِشــيِم 
اْلُمْحَتِظــِر (31(﴾، واأللفــاظ يف النــص مســتعملة مبعناهــا كمــا وردت يف القــرآن الكــرمي، 

ولكــن يف ســياق آخــر خمتلــف.

   وهــذا احلضــور ملعــاين القــرآن الكــرمي وألفاظــه ســاعد علــى دعــم املعــىن املقصــود، وجعلــه 
يصــل إىل املتلقــي يف حلَّــة هبيــة مــن كالم هللا تعــاىل، ليكــون أتثــريه يف النفــس أقــوى وأمجــل.  

ويف القصيدة نفسها يقول)3): 

حني قفَّـــــــــــى فتمـــــــــــادى فعقـــــــــــْرال تُـــطــــــــــــــعـه من عــــذوٍل حـــاســـــــــــــٍد

    والشــاعر يتوجــه ابلقــول إىل صاحبــه ويرجــوه أال يصيــخ الســمع إىل كالم إنســان حســود 
مبغــض، ألن هــذا احلســود قــد متــادى يف الــكالم، وأغــرق يف احلقــد واحلســد، واســتمر يف 
البغــض واحلســد، وقــد أســاء أميــا إســاءة، وكأنــه يف فعلــه هــذا قــد ذبــح انقــة عــن فســوق وأذى 

وعصيــان. 

والشــاعر بذلــك يرســم صــورة جــد قبيحــة هلــذا املبغــض احلســود، وكل مــا يرجــوه مــن 
صاحبــه أال يصدقــه وأال يطيعــه. 

والفعــالن (فتمــادى فعقــر( يــدالن علــى حضــور الثقافــة اإلســالمية، فهمــا مســتمدان مــن 
قولــه تعــاىل)4):﴿ فـَنَــاَدْوا َصاِحبـَُهــْم فـَتـََعاطَــى فـََعَقــَر (29(﴾، واآليــة الكرميــة حتكــي عــن عصبة 
ّجــان مــن قــوم صــاحل الذيــن عقــروا الناقــة، وجــرى اســتعمال الفعلــني مبعنامهــا اللغــوي الــوارد 

ُ
امل

يف القــرآن الكــرمي، ولكــن يف ســياق خمتلف،وأبســلوب جمــازي. 

1 (  القرآن الكرمي، سورة القمر، اآلية 20.
2 (  املصدر السابق، اآلية 31.

3 (  علي بن سعود آل اثين: غدير الذكرايت، ج1، ص 117.
4 (  القرآن الكرمي، سورة القمر، ص 29.
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وبذلــك جيعــل الشــاعر املعــىن الــذي أراد التعبــري عنــه قــواًي وواضًحــا، ولــه أتثــري عميــق يف 
نفــس القــارئ، فمــا أشــبه ذلــك املبغــض احلاســد احلقــود بذلــك الفاســق الفاجــر الــذي عقــر 
انقــة نــيب هللا صــاحل، وجــرَّ الدمــار واهلــالك علــى القــوم، ويف هــذا احلضــور للثقافــة الدينيــة 
مــا جيعــل صــورة الشــخص احلســود بغيضــة كريهــة، وبذلــك يكــون احلضــور الثقــايف قــد أدى 

وظيفــة بالغيــة رائعــة.  

وترثي الشاعرة زكية مال هللا أمها فتقول)1):

وَأسري حنوك 
َأعرُج فوق براٍق من أشواق 

حتملين أفواُج مالئكٍة 
وتطوف يب فوق األعناق.

ويف هــذا الــراثء حتضــر الثقافــة الدينيــة بصــورة فنيــة غــري مباشــرة، وال ســيما يف الفعــل 
ــِدِه  أســري، وهــو مســتوحى مــن اآليــة الكرميــة، يقــول تعــاىل)2): ﴿ُســْبَحاَن الَّــِذي َأْســَرى ِبَعْب
لَْيــاًل ِمــْن اْلَمْســِجِد احْلـَـرَاِم ِإىَل اْلَمْســِجِد األَْقَصــى الَّــِذي اَبرَْكنَــا َحْولَــُه لُِنرِيَــُه ِمــْن آاَيتِنَــا ِإنَّــه ُهــَو 
ــِميُع اْلَبِصــرُي (1(﴾،كمــا حتضــر الثقافــة الدينيــة مــن خــالل عــروج الشــاعرة إىل أمهــا علــى  السَّ
بــراق مــن أشــواق، حتملهــا أفــواج مــن املالئكــة، وهــي مجيًعــا معــان تقــوم علــى ثقافــة دينيــة، 

مســتوحاة مــن حديــث اإلســراء واملعــراج.

ويف هــذا الــراثء معــىن جديــد، ال يقــوم علــى احلــزن والبــكاء، بــل يقــوم علــى الســمو 
واالرتقــاء، فالشــاعرة تســمو إىل األعلــى، وترقــى بروحهــا إىل املالئكــة، والشــاعرة تســتحضر 
بذلــك مــا كان مــن إســراء املــوىل عــز وجــل بنبيــه حممــد صلــى هللا عليــه وســلم وعروجــه إىل 
ــلُو واملــدد اإلهلــي  الســماوات بعــد وفــاة زوجتــه خدجيــة، وكان لــه يف اإلســراء واملعــراج السَّ

1 (  زكية مال هللا: من دونك اي أمي، ص 156.
2 (  القرآن الكرمي، سورة اإلسراء، اآلية 1.
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والعــون، وبذلــك يكــون املعــىن املتضمــن يف القصيــدة قــد دل علــى إحســاس الشــاعرة أبن 
روحهــا قــد مســت وارتقــت ووجــدت الصــرب والســلوان، ويكــون املعــىن قــد أصبــح أكثــر غــىن 
وثــراء، ابإلضافــة إىل مافيــه مــن جــدة، يف األســلوب واألداء، ومرجــع هــذا إىل حضــور الثقافــة 

الدينيــة.  

وتســتعني الشــاعرة زكيــة مــال هللا بثقافتهــا الدينيــة لتعــرب عــن عمــق حبهــا حلبيبهــا، فهــو 
حــب ضاربــة جــذوره يف أعمــاق النشــأة األوىل، منــذ أن كانــت مضغــة يف رحــم أمهــا، بــل 

منــذ أن أخــذ هللا ميثاقــه علــى ذريــة آدم أن يشــهدوا أنــه رهبــم، ويف ذلــك تقــول)1):

أعرفك وتعرفين منذ كنت املضغَة 
يف رحم األمِّ 

والكائنَة أبفواج البشر 
وال أملك لنفسي نفًعا أو ضرًا 

إال أن حتنو علي.

وهــذان املعنيــان الدقيقــان مبنيــان علــى حضــور ثقافــة دينيــة عمادهــا اآليــة الكرميــة)2): 
أََلْســُت  أَنُفِســِهْم  َعلَــى  َوَأْشــَهَدُهْم  ُذرِّيَـّتـَُهــْم  ِمــْن ظُُهورِِهــْم  آَدَم  بَــيِن  ِمــْن  َربُـّـَك  َأَخــَذ  ﴿َوِإْذ 
ِبَربُِّكــْم قَالُــوا بـَلَــى َشــِهْداَن َأْن تـَُقولُــوا يــَـْوَم اْلِقَياَمــِة ِإانَّ ُكنَّــا َعــْن َهــَذا َغاِفلِــنَي (172(﴾، واآليــة 
الكرميــة)3): ﴿ ايَ أَيُـَّهــا النَّــاُس ِإْن ُكنـْتُــْم يِف َريْــٍب ِمــْن اْلبـَْعــِث فَــِإانَّ َخَلْقَناُكــْم ِمــْن تــُـرَاٍب مثَُّ ِمــْن 
َ َلُكــْم َونُِقــرُّ يف اأَلْرَحــاِم َمــا َنَشــاُء  نُْطَفــٍة مُثَّ ِمــْن َعَلَقــٍة مُثَّ ِمــْن ُمْضَغــٍة خُمَلََّقــٍة َوَغــرْيِ خُمَلََّقــٍة لِنـُبــَـنيِّ
ِإىَل َأَجــٍل ُمَســمًّى مُثَّ خُنْرُِجُكــْم ِطْفــاًل مُثَّ لِتـَبـُْلغُــوا َأُشــدَُّكْم َوِمْنُكــْم َمــْن يـُتــَـَوفَّ َوِمْنُكــْم َمــْن يــُـَردُّ ِإىَل 
أَْرَذِل اْلُعُمــِر ِلَكْيــال يـَْعَلــَم ِمــْن بـَْعــِد ِعْلــٍم َشــْيئاً َوتــَـَرى اأَلْرَض َهاِمــَدًة َفــِإَذا أَنَزْلَنــا َعَليـَْهــا اْلَمــاَء 

1 (  زكية مال هللا: من دونك اي أمي، ص 37.

2 (  القرآن الكرمي، سورة األعراف، اآلية 172.
3 (  املصدر السابق، سورة احلج، اآلية 5.



املسارات الثقافّية يف قطر 162

اْهتــَـزَّْت َوَربَــْت َوأَنـْبـََتــْت ِمــْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيــٍج (5(﴾.

واملعــىن الــذي عــربت عنــه الشــاعرة جديــد، واألســلوب الــذي أدت بــه املعــىن أســلوب 
جديــد، ومهــا مًعــا يرجعــان إىل حضــور الثقافــة الدينيــة، وال بــد مــن اإلشــارة إىل أن هــذا 
احلضــور الثقــايف قــد أكســب النــص اإلحســاس البهجــة والتألــق، والشــعور ابلســمو الديــين 

والروحــي.

ويكتســب احلــب هنــا قيمــة عليــا، فهــذا احلــب الــذي مجعهمــا هــو مقــدر هلمــا منــذ أن 
كاان يف علــم هللا يف األزل،ومنــذ أن أنشــأ هللا اخللــق كلــه النشــأة األوىل.   

وختاطــب الشــاعرة زكيــة مــال هللا احلبيــب وترجــوه أن يكــون روًحــا خالقــة مبدعة،هتَــُب 
الكــون كلــه احلــب، وتعتمــد يف التعبــري عــن هــذا املعــىن علــى ثقافتهــا الدينية،فتقــول)1):

كْن فيَض الروح 
وأمشجًة تتخلق يف رحم الكون 

وتُفرز ابألجساد عصارات 
هي بعض رحيق القلب.

وهــذا املعــىن مســتوحى مــن قولــه تعــاىل)2): ﴿ِإانَّ َخَلْقنَــا اإِلنَســاَن ِمــْن نُْطَفــٍة أَْمَشــاٍج نـَبـَْتِليــِه 
يعــاً َبِصــرياً (2(﴾، وكان قوامــه لفــظ أمشــاج.  َفَجَعْلنَــاُه مسَِ

وحــني تتألــق يف النــص األلفــاظ القرآنيــة فإهنــا ســرعان مــا حتــرض ذاكــرة املتلقــي، وجتعلــه 
يســتحضر اآلايت الكرميــات، فيكتســب املعــىن روح القــرآن الكــرمي، ويصبــح النــص ســامًيا 

راقًيــا،يف اللفــظ ويف املعــىن علــى الســواء.

1 (  زكية مال هللا: دوائر. (القاهرة:مركز احلضارة العربية، 2007(، ص 37-38.
2 (  القرآن الكرمي، سورة اإلنسان، اآلية 2. 
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عنواهنــا  مــال هللا  زكيــة  للشــاعرة  قصيــدة  يظهــر يف  مــا  الدينيــة  الثقافــة  ومــن حضــور 
 (1( مقاطعهــا:  أحــد  يف  تقــول  »اعرتافــات«، 

ال أعرف من أثقلين ابألغالل
أسكنين رقَّ الرّتحال
أوجَلين طيناً سجيال

فأورقين عصفاً مأكوال. 

ويف املقطــع حضــور ذكــي وموفــق لقصــة أبرهــة احلبشــي الــيت أوردهــا القــرآن الكــرمي، أو 
ابألحــرى لفكــرة العصــف املأكــول، علــى وجــه اخلصــوص، وهــو حضــور غــري مباشــر، لكنــه 
واضــح، ويظهــر مــن خــالل كلمــات مــن مثــل: ســجيل، وعصــف مأكــول، وهــذا احلضــور 

أغــىن القصيــدة.

وهــو مســتوحى مــن ســورة الفيــل وفيهــا يقــول املــوىل تعــاىل)2):﴿ أملَْ تــَـَر َكْيــَف فـََعــَل َربُّــَك 
أبَِْصَحــاِب اْلِفيــِل (1( أملَْ جَيَْعــْل َكْيَدُهــْم يف َتْضِليــٍل (2( َوأَْرَســَل َعَلْيِهــْم طَــرْياً َأاَببِيــَل (3( 

يٍل (4( َفَجَعَلُهــْم َكَعْصــٍف َمْأُكــوٍل (5(﴾. تـَْرِميِهــْم حِبَِجــاَرٍة ِمــْن ِســجِّ

إن احلــب يف النــص الشــعري قــد أشــعل احليــاة يف قلــب الشــاعرة، وجعــل احليــاة تتحــرك 
يف الــورق األصفــر اليابــس وهــو اهلشــيم، فــإذا هــو ُمــورق، وبذلــك اكتســب النــص مــن لفــظ 

العصــف املأكــول ذلــك الغــىن اجلمــايل،

وال سيما حني يتحول هذا العصف املأكول إىل ورق أخضر وإىل حياة جديدة.

وهــذا يعــين أن لفــظ العصــف املأكــول يف النــص الشــعري هــو رمــز حليــاة الشــاعرة قبــل 

للثقافــة والفنــون  الوطــين  اجمللــس  الدوحــة:  الكاملــة، ج2. (  الشــعرية  األعمــال  مــال هللا:  1 ( زكيــة 
.23-25 2006(،ص  ط1،  والــرتاث، 

2 (  القرآن الكرمي، سوة الفيل. 
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احلــب، ولكــن بعــد احلــب ومــع احلــب أصبــح ذلــك العصــف مورقًــا، ومرجــع هــذا الرمــز 
املدهــش إىل الثقافــة الدينيــة، وكان حضــوره موظًفــا للتعبــري عــن معــىن جديــد.   

ويتحدث الشــاعر علي مريزا حممود عن خوف املواطن العريب من الســلطات احلاكمة 
بصــورة عامة،مــن غــري حتديــد، وعــن مقــدار طاعتــه هلــا، وجيعــل حديثــه علــى لســان اإلنســان 

العــريب، وهــو يقــول يف قصيــدة عنواهنــا زمــان احلــرب)1):

أيها السادة أصحاَب قراِر احلرب 
أرابَب السالم 

حنن قوم أينما سرمت بنا نتبعكم مثَل النَّعام 
كتب هللا علينا 

وأطيعوا هللا منكم وأويل األمر
وها حنن أطعنا. 

وحيضــر يف النــص معــىن مســتمد مــن قولــه تعــاىل)2): ايَ أَيُـَّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا َأِطيُعــوا اللَّ 
َوَأِطيُعــوا الرَُّســوَل َوأُْويل اأَلْمــِر ِمْنُكــْم فَــِإْن تـََناَزْعتُــْم يف َشــْيٍء فــَـُردُّوُه ِإىَل اللَِّ َوالرَُّســوِل ِإْن ُكنتُــْم 
تـُْؤِمنُــوَن اِبللَِّ َواْليــَـْوِم اآلِخــِر َذلِــَك َخيـْــٌر َوَأْحَســُن أَتِْويــاًل (59(،والشــاعر يعتمــد علــى بعــض 

ألفــاظ اآليــة، ولكنــه ال أييت هبــا كاملــة. 

واملعــىن يف اآليــة الكرميــة ســيق للداللــة علــى قيمــة عليــا ومثــال حيتــذى، وهــي طاعــة هللا 
ورســوله، والشــاعر اســتعان ابملعــىن، ولكنــه وظفــه يف ســياق آخــر خمتلــف، وهــو الداللــة علــى 
طاعــة املواطــن العــريب حلكومتــه، عــن خــوف، وهــذا احلضــور الثقــايف الديــين جيعــل القــارئ 
أيســف لضعــف املواطــن العــريب، ويتــأمل خلنوعــه، وبذلــك يكــون حضــور الثقافــة الدينيــة قــد 

دعــم اهلــدف الــذي أراده الشــاعر، وجعلــه يؤثــر يف القــارئ.

1 (  علي حممود مريزا: أم الفواجع. ( الدوحة: اجمللس الوطين للثقافة،2004 (،ص 13.
2 (  القرآن الكرمي، سورة النساء، اآلية 59. 
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ويتكلــم الشــاعر علــي مــريزا حممــود أيًضــا علــى مهــوم العــرب ومعاانهتــم، يف قصيــدة عنواهنــا 
»مهوم«، وفيها يقول: )1)

فَمْن يف الوزر حتمل وزر أخرى 
وَمْن يف الناس حيمل همَّ اثين. 

وهــو بذلــك يــدّل علــى أن العــرب أنفســهم يتحملــون املســؤولية عــن واقعهــم ومــا هــم 
لــوا اآلخريــن املســؤولية، ويف تعبــريه عــن هــذا املعــىن حيضــر جانــب مــن  فيــه،وال ميكــن أن حيمِّ
ثقافتــه الدينيــة مســتوحى مــن قولــه تعــاىل يف حمكــم التنزيــل)2): ﴿َوال َتْكِســُب ُكلُّ نـَْفــٍس 
ِإالَّ َعَليـَْهــا َوال تَــزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخــَرى مُثَّ ِإىَل َربُِّكــْم َمْرِجُعُكــْم فـَيـُنـَبُِّئُكــْم مبَــا ُكنتُــْم ِفيــِه خَتَْتِلُفــوَن 

﴾)164(

وحضــور املعــىن القــرآين يف النــص الشــعري جــاء يف ســياق خمتلــف يف الداللــة، لينبــه 
العــرب، علــى أنــه ال أحــد حيمــل عنهــم املســؤولية، وعليهــم أن يتحملوهــا وحدهــم. 

ويتحــدث أيًضــا عــن الواقــع العــريب املــؤل؛إذ ال يــرى فيــه رجــااًل ينهضــون ابملســؤولية، 
فيقــول يف قصيــدة عنواهنــا »إين بكيــت هــواين«)3):

أعجاُز خنٍل خاوايٍت هشٍة 
تذرو عليها الريح َزيف أماين.

وللتعبــري عــن املعــىن الــذي يريــد حتضــره صــورة أعجــاز النخــل اخلاويــة، وهــي مســتمدة 

1 (  علي حممود مريزا: أم الفواجع، ص 79.
2 (  القرآن الكرمي، سورة األنعام، اآلية 164.

3 (  علي حممود مريزا: أم الفواجع، ص 188.
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ــٍة (6( َســخََّرَها َعَلْيِهــْم  ــٍح َصْرَصــٍر َعاتَِي ــا َعــاٌد فَُأْهِلُكــوا ِبرِي ابللفــظ مــن قولــه تعــاىل)1): ﴿َوأَمَّ
ٍم ُحُســوماً فـَتــَـَرى اْلَقــْوَم ِفيَهــا َصْرَعــى َكأَنَـُّهــْم َأْعَجــاُز خَنْــٍل َخاِويَــٍة (7(﴾.  َســْبَع لَيَــاٍل َومَثَانِيَــَة َأايَّ

والصــورة املســتمدة مــن القــرآن الكــرمي، وهــي أعجــاز خنــل خاويــة، تــدل علــى حــال 
العــرب، ومــا آلــوا إليــه مــن انكســار وخيبــة، والصــورة مرعبــة خميفــة، توحــي مبعــىن الدمــار 

الشــامل.  الكلــي 

علــى  الظــالم  يف  يتجسســون  وهــم  فيصورهــم  العربيــة،  األمــة  أعــداء  عــن  ويتحــدث 
الشــعب، وحيســبون الشــعب انئمــاً، ولكــْن لــدى الشــاعر حــدس أبن الشــهب ابملرصــاد 

فيقــول)2): ذلــك  عــن  ويعــرب  األعــداء،  ألولئــك 

ما أكثر من يسمَُّع للمأ األعلى 
والليُل ظالم 

حيَسب أن لن يتبعه يف هذا الليل
شهاٌب اثقب

والناُس نيام
لكين واحلقَّ أقول

أوجسُت كما أوجس موسى 
يوم امليعاد

ما لسُت سوى طنٍي الزْب 
وأخاف من الوهج الالهْب.

1 (  القرآن الكرمي، سورة احلاقة، اآليتان 7-8.
2 (  علي حممود مريزا: إىل من يهمه األمر، ص 48.
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ويف ذلــك القــول حتضــر الثقافــة الدينيــة حضــورًا واضًحــا، ففيــه ظــالل مــن ثالثــة مواضــع 
مــن القــرآن الكــرمي، وهــي علــى التتــايل، األول قولــه تعــاىل)1): ﴿فََأْوَجــَس يِف نـَْفِســِه ِخيَفــًة 
َمــْن َخَلْقنَــا ِإانَّ  أَْم  َأَشــدُّ َخْلقــاً  َأُهــْم  ُموَســى (67( والثــاين قولــه عــز وجــل)2): فَاْســتـَْفِتِهْم 
ــمَُّعوَن ِإىَل اْلَمــإل  َخَلْقَناُهــْم ِمــْن ِطــنٍي الِزٍب (11( واملوضــع الثالــث قولــه تعــاىل)3): ال َيسَّ
ــوَن ِمــْن ُكلِّ َجانِــٍب (8( ُدُحــوراً َوهَلـُـْم َعــَذاٌب َواِصــٌب (9( ِإالَّ َمــْن َخِطــَف  اأَلْعَلــى َويـُْقَذُف

اخلَْْطَفــَة فَأَتـْبـََعــُه ِشــَهاٌب اَثقِــٌب (10(﴾.

ويبــدو حضــور الثقافــة الدينيــة هنــا كثيًفــا ومباشــرًا، ويقلــل مــن اإلحســاس ابإلبــداع 
الشــعري، فالثقافــة الدينيــة ابرزة، وليســت مندغمــة يف النــص الشــعري، وال ملتحمــة معــه. 

كما يتحدث الشاعر علي مريزا حممود أيضاً عن تقصري العرب يف جندة الفلسطينيني، 
فيقول)4): 

أحــد هلــم  فينــا  هــل  النــاس  أيهــا  يرهبــه اي  اخليــل  رابَط  منــا  أعــد 

ــْم َمــا اْســَتَطْعُتْم      ويف البيــت حضــور جزئــي واضــح مســتمد مــن قولــه تعــاىل)5): ﴿َوَأِعــدُّوا هلَُ
ــْم  ــَن ِمــْن ُدوهِنِــْم ال تـَْعَلُمونـَُه ــِه َعــُدوَّ اللَِّ َوَعُدوَُّكــْم َوآَخرِي ــوَن ِب ــِل تـُْرِهُب ـُـوٍَّة َوِمــْن راَِبِط اخْلَْي ِمــْن قـ

ُ يـَْعَلُمُهــْم َوَمــا تُنِفُقــوا ِمــْن َشــْيٍء يف َســِبيِل اللَِّ يــُـَوفَّ ِإلَْيُكــْم َوأَنـْتُــْم ال ُتْظَلُمــوَن (60(﴾. اللَّ

وحضــور الثقافــة الدينيــة يف هــذا البيــت بصــورة خاصــة حضــور انتــئ، ويبــدو أنــه جــاء 
للوصــول إىل القافيــة، كمــا ظهــر بلغــة مفككــة.

1 (  القرآن الكرمي، سورة طه، اآلية 67.
2 (  القرآن الكرمي، سورة الصافات، اآلية 11.

3 (  القرآن الكرمي، سورة الصافات، اآلايت 8-10.
4 (  علي حممود مريزا: إىل من يهمه األمر، ص 71.

5 (  القرآن الكرمي: سورة األنفال، اآلية 60.
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العــروة  الشــاعر خالــد عبيــدان احلبيبــة، فيمّجدهــا ويعّظمهــا، وجيعــل هواهــا  ويذكــر 
فيقــول)1): الوثقــى، 

يـــــــــــــدري هواهـــــــــــــا غـــــــــــــري أعراقيـــــــــــــهالعـــــــــــروة الوثقـــــــــــى هواهـــــــــــا، ومـــــــــــن 

ويف البيــت حضــور ثقــايف واضــح يعتمــد علــى قــول املــوىل عــز وجــل)2): ﴿َوَمــْن ُيْســِلْم َوْجَهــُه 
ِإىَل اللَِّ َوُهــَو حُمِْســٌن فـََقــِد اْسَتْمَســَك اِبْلُعــْرَوِة اْلُوثـَْقــى َوِإىَل اللَِّ َعاِقبَــُة األُُمــوِر (22(﴾.

وتفتتــح الشــاعرة زكيــة مــال هللا جمموعتهــا الشــعرية املعنونــة بـــ »مــن أســفار الــذات«، 
بقوهلــا)3):

َُمرَُّد من قوارير 
أيها الصرح امل
أحِسبك جلًة 

فاكشف عن أسراري 

فالشــاعرة تناجــي عــامل الشــعر وفضــاءه الرحــب وهــي تريــد الدخــول إىل حرمــه كــي 
تعــرتف فتكشــف عــن أســرارها، ويف هــذا املفتتــح حضــور ثقــايف مســتمد مــن قولــه تعــاىل عــن 
ــا رَأَتْــُه َحِســبـَْتُه جلَُّــًة وََكَشــَفْت َعــْن َســاقـَيـَْها قَــاَل  ــا اْدُخلِــي الصَّــرَْح فـََلمَّ ملكــة ســبأ)4): ﴿ِقيــَل هَلَ
ِإنَـّـُه َصــرٌْح مُمَــرٌَّد ِمــْن قـََوارِيــَر قَالَــْت َربِّ ِإيّنِ ظََلْمــُت نـَْفِســي َوَأْســَلْمُت َمــَع ُســَلْيَماَن للَِِّ َربِّ 

اْلَعاَلِمــنَي (44(﴾.

ويبــدو احلضــور الثقــايف مدهًشــا ومفاجئًــا، وفيــه جتديــد، وهــو مينــح النــص صــورة قويــة 

1 (  خالد عبيدان: سحابة صيف شتوية. (الدوحة: اجمللس الوطين للثقافة، 2001(، ص 33.
2 (  القرآن الكرمي، سورة لقمان، اآلية 22.

3 (  زكية مال هللا: األعمال الكاملة، ج 2، ص 7.
4 (  القرآن الكرمي، سورة النمل، اآلية 44.
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التأثري،فــإذا كانــت ملكــة ســبأ قــد كشــفت عــن ســاقيها يف قصرهــا، فالشــاعرة كشــفت عــن 
أســرارها يف ديواهنــا الشــعري، واحلضــور الثقــايف هنــا ملتحــم ابلنــص وليــس مباشــرًا، وقــد منحــه 

حــس اإلدهــاش.   

ويف قصيــدة »غيــم يف جــدران الليــل« جتــد الشــاعرة نفســها يف اخللــق األول يف اللــوح 
احملفــوظ جمــرد طــني ظمــآن، وقــد جــاء احلبيــب ليمنحــه حقيقــة جســدها، ومينحهــا اخلصائــص 
األنثويــة، وجيعلهــا اإلنســان فتحــس بذاهتــا فــإذا هــي متلــك عينــني وشــفتني، ولكــن احلبيــب 

نفســه يســلبها مــا منحهــا ابهلجــر والصــد، فتقــول مناجيــة الليــل)1): 

اي غيم الليل 
وهل كنا يف اللوح سوى طني ظمآن

صافية أملح هالتك
تنسجين جسدًا

عينني 
شفتني 

وتعود لتسلبين خلقي 
وهُتيل عليَّ الكثبان   

ويظهــر يف املقطــع حضــور ثقــايف يتمثــل يف اإلشــارة إىل اللــوح احملفــوظ، ففيــه قُــدَِّرْت 
لت أعماُرهــم وأرزاقهــم وأقداُرهــم. ويف املقطــع أيًضــا حضــور ثقــايف  مقاديــُر البشــر، وُســجِّ
آخــر يتمثــل يف اإلشــارة إىل خلــق اإلنســان مــن طــني، واحلضــور األول مرجعــه إىل قولــه عــز 
ُفــوٍظ (22(﴾، واحلضــور الثــاين مرجعــه  يــٌد (21( يِف لَــْوٍح حَمْ وجــل)2): ﴿بَــْل ُهــَو قـُــْرآٌن جَمِ

1 (  زكية مال هللا، األعمال الكاملة، ج2، ص 10-11.
2 (  القرآن الكرمي، سورة الربوج، اآليتان 21-22.
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إىل قولــه تعــاىل عــن ذاتــه العليــة)1): ﴿الَّــِذي َأْحَســَن ُكلَّ َشــْيٍء َخَلَقــُه َوبَــَدأَ َخْلــَق اإِلنَســاِن 
ِمــْن ِطــنٍي (7(﴾

ويف هــذا احلضــور الثقــايف مــا يوحــي أبن احلــّب خلــق مــع اإلنســان منــذ بــدء خلقــه 
األول،وقــد جــاء املعــىن يف ســياق ثقافــة دينيــة، أضفــت علــى النــص التألــق الفــين والعمــق 

الفكــري.  

ويف قصيــدة عنواهنــا »حــني تلجهــا الطبقــات الســبع مــن مســوات القلــب«)2) تظهــر علــى 
الفــور الثقافــة الدينيــة حيــث تتــم اإلشــارة إىل الســموات الســبع وقصــة املعــراج. والقصيــدة 
تتألــف مــن ســبعة مقاطــع هــي ســبع مســوات، إذ حيمــل كل مقطــع عنوانه:الســماء األوىل مث 
الســماء الثانيــة، وهكــذا حــى تبلــغ القصيــدة الســماء الســابعة. والقصيــدة تعبــري عــن اســتعداد 
قلــب املــرأة ووجداهنــا الســتقبال احلبيــب، كــي يعــرج يف مسواهتــا،ويف العــروج يتوحــد احلبيــب 

واحلبيبــة والعــامل، وتلغــى املســافات وتــذوب الثنائيــات أو تتحــد. 

وحتفل القصيدة بظهور ثقايف متميز، قوامه الثقافة الدينية، ففي القصيدة يرد قوهلا)3): 

نفذت إىل سدرة اهلاوية 

ولفــظ الســدرة مســتمد مــن قولــه تعــاىل)4): ِعْنــَد ِســْدَرِة اْلُمنـْتـََهــى (14( ِعْنَدَهــا َجنَّــُة 
اْلَمــْأَوى (15(. ولفــظ اهلاويــة مســتمد مــن قولــه تعــاىل)5): َوأَمَّــا َمــْن َخفَّــْت َمَوازِينُــُه (8( 
فَأُمُّــُه َهاِويَــٌة (9( َوَمــا أَْدرَاَك َمــا ِهيَــْه (10( اَنٌر َحاِميَــٌة (11(. وقــد مجعــت الشــاعرة بــني 

1 (  القرآن الكرمي، سورة السجدة، اآلية 7.
2 (  زكية مال هللا: األعمال الكاملة، ج2، ص 12.
3 ( زكية مال هللا: األعمال الكاملة، ج2، ص 12.
4 (  القرآن الكرمي، سورة النجم، اآليتان 14-15.
5 (  القرآن الكرمي، سورة القارعة، اآلايت 8-11.
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اللفظني،ومهــا يــدالن يف األصــل علــى معنيــني ال جيتمعــان، فالســدرة يف اجلنــة، واهلاويــة يف 
جهنــم، ولكــن داللــة اللفظــني يف النــص الشــعري خمتلفــة، فهــي تقصــد وصوهلــا إىل متعــة 

املعــاانة الشــعرية، فاملعــاانة هــي اهلاويــة، والســدرة هــي اإلبــداع الشــعري.  

ويرد يف القصيدة قول الشاعرة:)1) 

القطوف تدانت 

وهي إشارة إىل قوله تعاىل)2): ﴿يِف َجنٍَّة َعالَِيٍة (22( ُقطُوفـَُها َدانَِيٌة (23(﴾

وتقول الشاعرة زكية مال هللا:)3) 

والبحر والنيل جيتمعان
وال جيتمعان 

وهــو حضــور ثقــايف مســتمد مــن قولــه تعــاىل)4): ﴿َمــرََج اْلَبْحَريْــِن يـَْلَتِقيَــاِن (19( بـَيـْنـَُهَمــا 
بـَْرزٌَخ ال يـَْبِغَياِن (20(﴾. 

ويف األشــكال الســابقة مــن احلضــور الثقــايف يظهــر حــّس اإلبــداع والتجديــد، فاللفــظ 
القرآين حيضر يف سياقات جديدة وإبحياءات جديدة، تناسب احلالة الشعرية، وال تتناقض 
مــع املفهــوم القــرآين، وبذلــك يــزداد اهتمــام املتلقــي ابلنــص، ليكتشــف مجــال العالقــة بــني 

النــض الشــعري والقــرآن الكــرمي. 

1 (  زكية مال هللا: األعمال الكاملة، ج2، ص 14.
2 (  القرآن الكريم، سورة احلاقة، اآليتان 22-23.

3 ( زكية مال هللا: األعمال الكاملة، ج2، ص 17.
4 (  القرآن الكرمي، سورة الرمحن، اآليتان 19-20.
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ويف قصيدة »املعراج إىل ....« تقول الشاعرة زكية مال هللا)1): 

تعرج يفَّ ... إيلَّ
جيتاز براقك أكوامي 

حترسك األهداب 
جنايت وارفة 

اقطف ما شئت 
توضأ بعبري القلب 

طّهْر أثوابك 
رّتْل أسفارك

ال تقرب تلك الشجرة 
ال تتملَّ األغصان

تضعف 
يكسوك العري.

فالنَّــص تعبــري عــن احلــب، ومــا يكــون بــني احلبيبــني مــن تواصــل ووصــال، وقــد جــرى 
التعبــري عــن حالــة العشــق والوصــال حبالــة العــروج، ألن يف كلتيهمــا لقــاء احلبيــب ابحلبيــب، 
مث اســتمر النــص ابلكنايــة عــن احلالــة ابجلنــات الوارفــة، والقطــوف الدانيــة، والوضــوء وتطهــري 
األثــواب، مث انتهــت إىل حتــرمي االقــرتاب مــن الشــجرة الــيت ال ميكــن الوصــول إىل كنههــا 

وحقيقتهــا.  

والنــّص غــيّن يف أعماقــه بظــالل مــن القــرآن الكــرمي، ونفحــات عطــرة مــن األحاديــث 

1 (  زكية مال هللا: األعمال الكاملة، ج2، ص 49.
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النبويــة الشــريفة، والســيما حديــث اإلســراء واملعــراج. ومــن اآلايت الكرميــة قولــه تعــاىل)1): 
ــْر (4(﴾ وقولــه تعــاىل)2): ﴿َوَرتِّــْل اْلُقــْرآَن تـَْرتِيــاًل﴾، وقولــه تعــاىل)3): ﴿َوال  ﴿َوثَِيابَــَك َفَطهِّ

ــَجَرَة﴾.  ــَراَب َهــِذِه الشَّ تـَْق

وجــرى توظيــف املعــاين املســتمدة مــن القــرآن الكــرمي، يف ســياق جديــد، للتعبــري عــن 
حالــة العشــق ووصــال احلبيبــني.

وعلــى الرغــم مــن كثافــة احلضــور الثقــايف، فإنــه ال يرهــق النــص، بــل يزيــده ألًقــا، ألن 
احلضــور كان مبفــردة واحــدة، حتضــر يف ســياق انفعــايل جديــد، حيقــق اإلدهــاش، وهنــا ســر 

اإلبــداع.

ويف قصيدة عنواهنا »تراتيل«تظهر األلفاظ الدينية، بدًءا من العنوان، وفيها تقول)4): 

شرخ يف أسفارك 
اي املتهجُد يف غسق امللكوت 

ترتلين 
ال أفقه ترتيلك

فاحتة أبواب شعورك 
خامتة أحزان خريفك

أسررَت حديثك؟

1 (  القرآن الكرمي، سورة املدثر، اآلية رقم 4. 
2 (  القرآن الكرمي، سورة املزمل، اآلية رقم 4. 
3 (  القرآن الكرمي، سورة البقرة اآلية رقم 35.

4 (  زكية مال هللا: األعمال الكاملة، ج2، ص 50.
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أم ماذا أضمرت؟ 
حنرت شياه الرغبة يف صدري

أسلت دمائي أشعارًا
نزعت تصاويري اجلوفاء 

وتتحــدث زكيــة مــال هللا أيضــاً عــن املــرأة، ومــا ميكــن أن متنحــه للحبيــب مــن عطــااي احلــب 
واملــودة واحلنــان، وتشــبهها ابلســورة مــن ســور القــرآن تتنــزل علــى قلبــه، وتبــل ظمأه،وتشــفي 
روحــه، وهتبــه أهنــارًا مــن عســل ولــن ومخــر، فاملــرأة هــي اجلنــة للرجــل، وتعــرب عــن هــذا يف 

قصيــدة »اململكــة احللــم« فتقــول: )1)

هي كالسورة تتنزل بني فؤادك
تستوحي من جنات اخللد

أهناراً تطفئ غلك 
وتفيض كاخلمر وكاللن وكالعسل

بني شغافك 
مث تقول يف القصيدة نفسها)2): 

أنت النار املوصدة 
وهي الفردوس على أعتابك

ويف تلــك التشــبيهات البديعــة واجلديــدة حتضــر كمــا هــو واضــح الثقافــة الدينيــة، وهــي 

1 ( زكية مال هللا: األعمال الكاملة، ج2، ص 468.
2 (  املصدر السابق، ج2، ص 469.
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ــاِت  ــِر الَِّذيــَن آَمنُــوا َوَعِملُــوا الصَّاحلَِ مســتمدة مــن آايت كرميــات، منهــا قولــه تعــاىل)1): ﴿َوَبشِّ
َأنَّ هَلُــْم َجنَّــاٍت جَتْــرِي ِمــْن حَتِْتَهــا األَنـَْهــاُر ُكلََّمــا ُرزِقُــوا ِمنـَْهــا ِمــْن مَثَــَرٍة رِْزقــاً قَالُــوا َهــَذا الَـّـِذي 
ــَرٌة َوُهــْم ِفيَهــا َخالِــُدوَن (25(﴾،وقولــه  ُرزِقـْنَــا ِمــْن قـَْبــُل َوأُتُــوا بِــِه ُمَتَشــاهِباً َوهَلـُـْم ِفيَهــا أَْزَواٌج ُمَطهَّ
ــاٌر ِمــْن  ــاٌر ِمــْن َمــاٍء َغــرْيِ آِســٍن َوأَنـَْه نَّــِة الَّــيِت ُوِعــَد اْلُمتَـُّقــوَن ِفيَهــا أَنـَْه ــُل اجلَْ عــز وجــّل)2): ﴿َمَث
ٍة لِلشَّــارِِبنَي َوأَنـَْهــاٌر ِمــْن َعَســٍل ُمَصفًّــى َوهَلـُـْم ِفيَهــا ِمــْن  لَــَنٍ ملَْ يـَتـََغيَـّــْر َطْعُمــُه َوأَنـَْهــاٌر ِمــْن مَخْــٍر لَــذَّ
يمــاً فـََقطَّــَع أَْمَعاَءُهــْم  ِــْم َكَمــْن ُهــَو َخالِــٌد يف النَّــاِر َوُســُقوا َمــاًء محَِ ُكلِّ الثََّمــرَاِت َوَمْغِفــَرٌة ِمــْن َرهبِّ

 .﴾)15(

إن احلضــور الثقــايف املبــدع ال يقــوم علــى جمــرد بــروز كلمــة مــن القــرآن الكــرمي أو آيــة كرميــة 
أو معــىن قــرآين، إمنــا يعيــد بنــاء التجربــة الوجدانيــة ابلتجربــة الثقافيــة، وتالحــم كل منهمــا 
ابألخــرى، واحتادهــا هبــا، وعندئــذ تكــون الثقافــة القرآنيــة والتجربــة الشــعرية واحــدة، فيتــم 
التعبري عن التجربة الشعرية ابلثقافة، ال ابلكلمة أو العبارة أو اآلية، وإمنا ابلتالحم الكلي، 

وهنــا يكــون احلضــور الثقــايف حامــاًل ملــا هــو مدهــش ومفاجــئ وجديــد. 

ويف قصيــدة عنواهنــا »دايجــري« تعــرب زكيــة مــال هللا عــن حبهــا للدايجــري؛ ألن الدايجــري 
عندهــا تعــين االســتيقاظ 

صباحاً، وجالء العتمة عن احلبيب،فتقول)3):
ألن الدايجري تصحو بصبح 

تكّلم يف املهد طفاًل صبياً 
تدثّره بصفصافٍة مث تغفو 

1 (  القرآن الكرمي، سورة البقرة، اآلية 25.

2 (  القرآن الكرمي، سورة حممد، اآلية 15.
3 (  زكية مال هللا: األعمال الكاملة، ج2، ص 333.
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ألنك هتتك سرت الدايجري 
تنقش كفَّيك ابملوبقات 
وتطفو على ماء قلبك 

ألين أحبك 
أستجري بذات الدايجري 

أصبغ روحي بلون كفيف 
وألتف يف معضالت اهلوى 

فالدايجــري متنحهــا الصبــاح، ومعــه اإلحســاس ابحلــب الــذي رمــزت إليــه بطفــل، وجعلــت 
هــذا الطقــل يتكلــم وهــو يف املهــد. ويف املعــىن حضــور للثقافــة الدينيــة مســتمد مــن اآليــة 
الكرميــة يف قولــه تعــاىل عــن الســيد املســيح عليــه الســالم)1): ﴿َوُيَكلِّــُم النَّــاَس يِف اْلَمْهــِد وََكْهــاًل 

َوِمــْن الصَّاحِلِــنَي (46(﴾،وهــي حتــب أيضــاً الدايجيــري ألن احلبيــب يواتيهــا فيهــا. 

واألمثلــة علــى حضــور الثقافــة الدينيــة يف شــعر الدكتــورة زكيــة مــال هللا كثرية،ومــن ذلــك 
قوهلــا يف قصيــدة عنواهنــا ســقوط)2): 

يف بئر األحداق سقطُت 
متالين أحد السَّيَّارة 

أدىل دلوه
دثَّرين برفيف اهلُدب 
زملين بلحاء القلب 

1 (  القرآن الكرمي، سورة مرمي، اآلية 46.
2 (  زكية مال هللا: األعمال الكاملة، ج2، ص 56. 
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ويف قصيدة عنواهنا »قبل الزوال« تقول)1):
حيثما كنت فولِّ 

وجَهَك البائس شطري 

إن الثقافــة الدينيــة يف شــعر زكيــة مــال هللا منصهــرة ابلتجربــة الشــعرية، وتظهــر بصــورة 
عفويــة، ألهنــا أضحــت جــزًءا مــن التجربــة، ومل تعــد جمــرد زينــة أو وســيلة للتعبــري، إمنــا هــي 

التجربــة نفســها. 

وقــد تكــون الثقافــة الدينيــة حاضــرة بصــورة عامــة، وليســت مســتندة علــى نــص القــرآن 
الكــرمي، ومــن ذلــك علــى ســبيل املثــال تعبــري الشــاعرة زكيــة مــال هللا يف القصيــدة الســابقة عــن 
لقــاء احملبــني الــذي ال يــروي ظمأهــم، بــل يظلــون يف اشــتياق، فتســتعري تعابــري دينيــة، هبــا متثــل 

هبــا هــذا املعــىن بقوهلــا)2):

ركعت سجدت 
وطفت وشفت 

وعدت ويب غصة من جوى العاشقني.

ومنــه أيًضــا تعبــري الشــاعرة حّصــة العوضــي عــن تغــينِّ الشــعراء ابلــروح وحماولتهــم اســتيحاء 
أشعارهم من القيم السامية، فتستعني بثقافتها الدينية،وتستعري لتلك املعاين ألفاظ السجود 

والصالة،فتقول)3): 

1 (  املصدر السابق، ج2، ص 339.

2 (  املصدر السابق، ج2، ص 335.
3 ( حصة العوضي: كلمات اللحن األول، (الدوحة: وزارة اإلعالم،1988(، ص 159.
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سجدْت كلماُت الشعراء 
صلَّْت أواتُر راببتهم 

للروح صالة استسقاء 

فالشــاعرة هنــا أتيت أبلفــاظ دينيــة لكنهــا غــري مســتمدة مباشــرة مــن القــرآن الكــرمي، إمنــا 
هــي مســتمدة مــن روح اإلســالم ومــا فيــه مــن أركان وعبــادات، وكان حضــور الثقافــة الدينيــة 

لطيًفــا ومناســًبا للفكــرة املــراد التعبــري عنهــا. 

وهكــذا تبــدو الثقافــة الدينيــة واضحــة احلضــور بكثافــة يف الشــعر القطــري، وبغــزارة، وال 
ســيما الثقافــة املبنيــة علــى القــرآن الكــرمي، فقــد جــاءت األمثلــة يف هــذا اجملــال كثــرية، ابإلضافــة 
إىل أمثلــة أخــرى كثــرية حفــل هبــا الشــعر القطــري، وهــو حضــور فــين متميــز، عــدا عــن كثرتــه، 
فقــد كان احلضــور الثقــايف يف بعــض األحيــان واضًحــا مباشــرًا ابملعــاين القرآنيــة نفســها، ولكنــه 
كان ابملقابــل يف أحايــني كثــرية يقــوم علــى توظيــف اللفــظ القــرآين يف ســياق آخــر جديــد 

وخمتلــف، وأكثــر أمثلتــه كانــت عنــد الشــاعرة زكيــة مــال هللا. 

علــى أنــه مل يغــب عــن الشــعر القطــري احلضــور الثقــايف املبــين علــى أحاديــث رســول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم، وإن كان هــذا احلضــور أقــل مــن احلضــور الثقــايف املبــين علــى القــرآن 

الكــرمي. 

ومن ذلك على سبيل املثال قول حممد السادة يف قصيدة عنواهنا »صباح اخلري«)1): 

تبتــــــــــــدي يوَمهـــــــــــــــــــا بــــــــرزق مبــــــــاحغـــــــــــــــادرت عشهــــــــــــا مِخاصـــــــــاً طيوٌر

1 (  حممد السادة: بوح احلشا، ص 2.
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ــْو أَنَُّكــْم      وهــو مســتمد مــن حديــث لرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يقــول فيــه)1): ﴿َل
لِــِه َلُرزِقـْتُــْم َكَمــا يــُـْرَزُق الطَّيــْـُر تـَْغــُدو مِخَاًصــا َوتــَـُروُح ِبطَــااًن﴾.  ُكنـْتُــْم تـَوَكَّلُــوَن َعلَــى اللَِّ َحــقَّ تـَوَكُّ

ويذكــر الشــاعر مبــارك بــن ســيف آل اثين أن الشــعوب كلهــا مــن أصــل واحــد، ويشــري 
إىل آدم وزوجــه، فيقــول)2): 

أدركـــت لـــو  فروعهـــا  الشـــعوب  مــــــــــــــن آدٍم وحضــــــــــــــاهنا حــــــــــــــواءكل 

    ويف البيــت معــىن مبــين علــى ثقافــة دينيــة مســتمدة مــن أحاديــث لرســول هللا صلــى هللا 
ــْم بـَُنــو آَدَم َوآَدُم ِمــْن تــُـرَاٍب«. عليــه وســلم، منهــا قولــه)3): »أَنـُْت

وينــدد الشــاعر علــي مــريزا حممــود بــدور أمريــكا يف البــالد العربيــة، ويســخر مــن قادهتــا 
الذيــن زاروا بعــض البــالد العربيــة، فيقــول)4): 

طلع البدر علينا
من ثنيات واشنطون
وجب الشكر علينا
ما دعا فينا كلينتون

أيها املبعوث فينا

1 (  الرتمذي، سنن الرتمذي، رقم احلديث 2266، وهو حديث حسن صحيح، رواه عمر بن اخلطاب 
رضي هللا تعاىل عنه، وورد يف مسند أمحد برقم 200، مروايً أيضاً عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه. 
2 (  مبارك بن سيف: األعمال الشعرية الكاملة، (الدوحة:اجمللس الوطين للثقافة. ط2، 2008(، 

ص107.
3 (  أبو داود، سنن أيب داود، وهو مروي عن أيب هريرة، ورقمه عنده 4452، ج 13، ص 320. 

4 (  علي حممود مريزا: أم الفواجع، ص 16.
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جئت ابألمر الرتنتون
جئت شرفت املدينة

فانزل البيت احلرام
موطين صار مجيعًا
بيتكم اي آل سام.

والشــاعر يســخر مــن زايرة كلينتــون لبعــض البــالد العربيــة ومــا حيمــل مــن مشــروعات، 
ــب بــه أهــل املدينــة لــدى قــدوم الرســول  ويســتعري لتلــك الســخرية النــص الغنائــي الــذي رحَّ
إليهــم مهاجــراً مــن مكــة، والشــاعر بذلــك يقلــب املوقــف مــن فرحــة ابســتقبال الرســول إىل 
ســخرية ابســتقبال كلنتــون وتنديــد وإدانــة، مســتعيًنا أبلفــاظ النــص نفســه، وقــد يبــدو هــذا 
التوظيــف للنــص الغنائــي الــذي اســتقبل بــه الرســول يف اهلجــاء لكلينتــون غــري مستســاغ 
شــعورايً، أو غــري مقبــول مــن انحيــة دينيــة، فشــتان مــا بــني الزايرتــني، ولكــن هــذا االختــالف 
الكبــري فيمــا يبــدو هــو ســبب اختيــار الشــاعر للنــص الغنائــي، ووضعــه يف نســق خمتلــف، وهــو 
دليــل علــى خطــورة احلدث،ومبلــغ التناقــض بــني املوقفــني، وشــدة أمل الشــاعر وغضبــه. وقــد 
جــاء يف اخلــرب أن)1) »الرســول ملــا قــدم عليــه الســالم املدينــة جعــل النســاء والصبيــان يقلــن: 

طلــع البــدر علينــا مــن ثنيــات الــوداع وجــب الشــكر علينــا مــا دعــا هلل داع«.

وهكــذا يبــدو احلضــور الثقــايف املتأثــر ابحلديــث الشــريف قليــاًل يف الشــعر القطــري، بــل 
هــو اندر، وهــو أمــر طبيعــي، ألن املســلمني عامــة يتلــون القــرآن الكــرمي، ويتعبــدون بــه وبــه 
يــؤدون صلواهتــم. واطالعهــم علــى احلديــث الشــرف أقــل مــن ذلــك، وال يقــاس بتالوهتــم 
للقــرآن الكــرمي، وال يتعرفــون عليــه إال مــن خــالل الــدروس واحملاضــرات الدينيــة، وال يســتثىن 

مــن ذلــك ابلطبــع إال الفقهــاء والعلمــاء املتخصصــون.

1 (  البيهقــي، دالئــل النبــوة، رقــم احلديــث 752، ج 2، ص451، وأعــاده اثنيــة برقــم 2019، ج 
5، ص 351.
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اخلامتة:

ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد اغتــىن الشــعر القطــري حبضــور واضــح للثقافــة الدينيــة املبنيــة 
بصــورة أساســية علــى القــرآن الكــرمي، وقــد كان هــذا احلضــور حبــد ذاتــه غنًيــا متنوًعــا، جيــيء 
اترة واضحــاً مباشــرة، وجيــيء اترة أخــرى يف ملــح وإشــارة، وغالبًــا مايكــون موظًفــا لغــرض مــن 
أغــراض احليــاة، فهــو وســيلة فنيــة للتعبــري تغــين الشــعر، وتزيــد مــن اســتجابة املتلقــي للقصيــدة. 

يــدل  وهــو  القطــري حضــور كثيــف وواضــح،  الشــعر  الدينيــة يف  الثقافــة  إن حضــور 
علــى بنيــة اجملتمــع يف قطــر وعلــى ثقافته،كمــا يــدل علــى تطــور الشــعر القطــري يف الشــكل 
واملضمــون، وقــد ظهــرت يف البدايــة أشــكال مــن احلضــور الثقــايف كانــت أشــكااًل مباشــرة، مث 
تطــور هــذا احلضــور، وأصبــح أكثــر فنيــة، إذ دل علــى انصهــار التجربــة الثقافيــة يف التجربــة 
الشــعرية، فجــاء احلضــور الثقــايف ملتحًمــا ابلنص،وحامــاًل للرؤيــة، ومل يكــن عبئًــا علــى التجربــة 

الشــعرية.  
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األدب القطري يف رسائل ماجستري
قسم اللغة العربية

)وصف وحتليل(

أ.نورة محد اهلاجري )1)

 

1 (  مساعد ابحث يف مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ماجستري يف األدب والنقد
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األدب القطري يف رسائل ماجستري قسم اللغة العربية
)وصف وحتليل(

أ.نورة محد اهلاجري

 

مقدمة: 

تعــد الدراســات العليــا معيــارا مهمــا يف تقــدم التعليــم، واألمــم ، وتنميــة اجملتمعــات، 
وقلمــا ختلــو مؤسســة أكادمييــة جامعيــة مــن برامــج الدراســات العليــا (الدبلــوم ، واملاجســتري 
والدكتــوراة(؛ إذ تتــوىل هــذه الربامــج مهمــة إعــداد ابحثــني ميثلــون الثــروة البشــرية املســؤولة عــن 
النمــو العــام يف اجملتمــع، و منــذ زمــن يــدرك »متخــذو القــرار أهنــا – أي الدراســات العليــا- 
إحــدى الســبل الرئيســة الــيت يفرضهــا منطــق العصــر، وتفرضهــا النظــرة املســتقبلية لتحقيــق 

التنميــة الشــاملة«)1) وبشــكل مســتمر.

لــذا، فإنــه مــن املؤكــد أن أكــرب األهــداف الرئيســية للدراســات العليــا هو»ختريــج ابحثــني 
قادريــن علــى البحــث العلمــي اجلاد،واهلــادف واملســاير ملختلــف البحــوث العاملية،وتنميــة 
َلَكــة البحثيــة، والنَـَّفــس املنهجي«.)2)مبــا خيــدم حاجــات اجملتمــع مــن 

َ
قــدرة الطالــب العقليــة وامل

جهــة، واملعرفــة اإلنســانية مــن جهــة أخــرى.

1 (    علــي احلــوات: “الدراســات العليــا يف جامعــات الوطــن العــريب واقعــا وارتقــاء”، اجمللــة العربيــة 
للتعليــم العــايل،2 ،(1996( ص146 

2 ( يســمينة خدنــة: البحــث العلمــي يف اجلامعــة اجلزائريــة مــن خــالل مذكــرات ختريــج املاجســتري 
يف العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة -دراســة ميدانيــة لبعــض جامعــات الشــرق اجلزائــري، أطروحــة 

دكتــوراة، جامعــة حممــد ملــني دابغــني ،ســطيف 2، (ســنة 2018(، املقدمــة.
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ولقــد كان جلامعــة قطــر – اجلامعــة الوطنيــة- برامــُج متنوعــٌة يف الدراســات العليــا، ومنهــا 
برانمــج ماجســتري اللغــة العربيــة وآداهبــا و»يتفــرّع إىل مســارات ثالثــة هــي اللغــة واألدب 
تعميــق  »يف  رســالته  تتمثــل  الربانمــج  بوصــف  املقارنة«)1)،والتزامــا  الثقافيــة  والدراســات 
البحــث التخصصــي الدقيــق يف جمــال اللغــة العربيــة وآداهبــا، مبــا يعمــل علــى توســيع آفــاق 
املعرفــة لــدى الدارســني، وإعــداد ابحثــني أْكَفــاء متعمقــني يف ثقافتهــم العربيــة واإلســالمية، 
ومثقفــني منفتحــني علــى مســتجدات الثقافــة املعاصــرة؛ لتلبيــة احتياجــات اجملتمــع الوظيفيــة 
والبحثيــة«)2). ويف مســار األدب والنقــد علــى وجــه التحديــد – والــذي يهمنــا يف هــذه الورقــة 
- »تتأســس طبيعــة هــذا املســار علــى رؤيــة نوعيــة يف النظــر إىل الــدرس األديب والنقــدي، 
وهــي رؤيــة تراعــي التاريــخ النقــدي يف تعاملــه مــع النصــوص األدبيــة، مبــا يطرحــه مــن منجــز 
لتعكــس منهجيــاٍت  املقــررات  املتعاقبــة، حيــث جــاءت  النقــد األديب  نظــرايت  نوعــي يف 
نوعيــًة، ال تكتفــي ابلتعامــل مــع النــص األديب مــن خارجــه، وإمنــا منهجيــات تراعــي العالقــات 
الداخليــة للنصــوص بنيــوايًّ وثقافيًّــا، فضــاًل عــن كوهنــا قضــااي فنيــًة حيملهــا خطــاب األدب؛ 
لــذا تنوعــت املقــررات بــني نظــرايت أدبيــة وقضــااي أجنــاس األدب؛ لتقــدم القضــااي الكليــة يف 
إطــار نقــدي يرفــع مــن وعــي الــدارس، ويبــين فيــه اســتقالليته الفكريــة والنقديــة«.)3) وملــا كان 
هذا املســار مهتما ابألدب والنقد فإن األدب القطري يغدو مادًة للدراســة، وجمااًل للبحث 
والســيما أن أغلــب امللتحقــات يف الربانمــج الطالبــات القطــرايت، أو ممــن عشــن علــى قطــر 

أو مواليدهــا؛ فعرفــن الثقافــة القطرية،وآداهبــا.

الورقــة -يف تقديــري- يف  املاجســتري أتيت أمهيــة هــذه  نتــاج مرحلــة  ويف طــور متابعــة 
البحــث ســيعتين  فــإن  لــذا  القطــري يف رســائلهن،  لــأدب  الباحثــات  تنــاول  استكشــاف 
بطــرح األســئلة التاليــة: مــا متــون األدب القطــري الــيت تناولتهــا الباحثــات يف رســائلهن؟ ومــا 
املوضوعــات الــيت شــغلت الباحثــات يف دراســة األدب القطــري؟ ومــا منهــج الباحثــات يف 

الدراســة؟

http://www.qu.edu.qa/ar/artssciences/depart- :قطــر جامعــة  موقــع    ) 1
2019 نوفمــرب  الدخــول27  اتريــخ   ،ments/dept-arabic-language/ma-arabic

2 (  املرجع نفسه
3 ( املرجع نفسه
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ويف متابعــة للدراســات األكادمييــة الــيت تناولــت األدب القطري)1)،قبــل افتتــاح برانمــج 
ماجســتري اللغــة العربيــة ،جنــد أن الباحــث األكادميــي القطــري، وأخــاه العــريب كاان معتنيــني 
بتأصيــل األدب القطــري وأنواعــه وتتبــع مراحلــه التارخييــة، ودراســته دراســة اترخييــة وأخــرى 
اجتماعيــة، وأحيــاان فنيــة، مثــل دراســات األكادميــني القطريــني:د. حممــد كافــود، ود. عبــدهللا 
املرزوقــي، وأ. نــورة الســعد، الذيــن تناولــوا الشــعر والســرد، يف حــني اهتــم د. حســن رشــيد 
حــول  األخــرية  عبدامللــك  أمحــد  د.  إنتاجــه، ودراســة  أغلــب  واملســرح يف  الدرامــا  بتنــاول 
اجتاهات الراوية القطرية. وهبذا نلحظ قلة القطريني املهتمني واملشتغلني ابلبحث االكادميي 
يف موضوعــات األدب، فهــم ال يتجــاوزون عــدد اليــد الواحــدة، ابإلضافــة إىل التباعــد الزمــين 

يف متابعــة اإلنتــاج األديب.

أمــا األســاتذة العــرب فجهودهــم ابرزة يف متابعــة اإلنتــاج األديب، ومســامهتهم النقديــة 
متنوعــة املناهــج واإلجــراءات حســب جتــدد األدوات النقديــة، ومــن هــؤالء الباحثــني الذيــن 
كانوا ينتمون لقســم اللغة العربية جبامعة قطر:د.ماهر حســن فهمي-رمحه هللا- و د. حممد 
جنيــب التــالوي ود.مــراد مــربوك  ود. عبــدهللا إبراهيــم  وجهــود كل مــن د. حممــد مصطفــى 
ســليم، ود. رامــي أبــو شــهاب،يف دراســة الســرد، وكتــاب د.عبداخلالــق بلعابــد حــول عتبــات 
الروايــة القطريــة، يف حــني اقتصــرت جهــود د. أمحــد طعمــة حلــيب يف دراســة الشــعر القطــري 
الفصيــح. وميكــن القــول هنــا إن اعتمــاد األدب القطــري علــى جهــود الباحثــني العــرب يعــد 
كبــريا ومهمــا، ولكنهــا يف النهايــة ال يكتــب هلــا االســتمرارية؛ نظــرا الهتمامــات الباحــث 

العــريب األخــرى، وانقطاعــه عــن األدب القطــري حــال ســفره مــن قطــر.

وإذا كان للورقــة مــن مســوغ للفصــل بــني جهــود الباحــث القطــري، والباحــث العــريب 
يف دراســة األدب القطــري، فاملقصــد منــه بيــان أمهيــة الباحــث املواطــن يف محــل ثقافــة بلــده، 
ونشــرها أكادمييــا ودراســتها حبثيــا، ممــا قــد حيقــق البحــث املوضوعــي هلــا بشــكل مســتمر 

ومتابعــة للحركــة األدبيــة.

1 (  تعــىن الورقــة ابلبحــث األكادميــي، والتنكــر جهــود النقــد الصحفــي، ودور املراكــز واألنديــة الثقافيــة 
يف تنــاول األدب القطــري.



املسارات الثقافّية يف قطر 188

إن لتلك الدراســات أمهيتها يف دراســة األدب القطري، إال أن تقّدم الزمن، وحتكمات 
وجتــدد  اإلبداعــي،  اإلنتــاج  وتزايــد  داخليــا وخارجيــا،  القطــري  احمليطــة ابجملتمــع  الظــروف 
املناهج، واتســاع نطاقات البحث بعد بينية التخصصات، وندرة الدراســات ملدوانت أدبية 
مل تتنــاول قبــل، وغياهبــا أحيــاان حيتــم وعًيــا جــاًدا أبمهيــة بنــاء قاعــدة ثقافيــة أكادمييــة مســتمرة 
تكــون خرجيــات برانمــج ماجســتري اللغــة العربيــة، ونتاجهــن حــول األدب القطــري خاصــة 
دليــال علــى فهــم الواقــع الــذي حيتاجــه اجملتمــع لبنــاء مســتقبل ثقــايف، واســتمرار رفــد الدولــة 
بكــوادر متمكنــة يف جماهلــا مــن خــالل العمــل يف املؤسســات الثقافيــة، والبحثيــة، واألكادمييــة 
الــيت تتطلّــب قــدراٍت عاليــًة يف التخصص)1)،ومســتوًى رفيًعــا مــن الثقافــة، والتحليــل املنطقــي 
واملوضوعــي؛ ألجــل هــذا كان برانمــج ماجســتري اللغــة العربيــة مدخــال ملــّد الواقــع الثقــايف 
واألكادميــي بقــدرات ينتظــر منهــا املســامهة يف اجملــاالت املتصلــة ابألدب، واللغــة والثقافــة 

عامــة.

وعنــد مراجعــة مقدمــات الكثــري مــن الرســائل الــيت تناولــت األدب القطري،جنــد أتكيــدا 
مــن الباحثــات علــى أمهيــة الســعي اجلــاّد يف تقــدمي دراســات ختــدم املشــهد األديب يف قطــر، 
وتــويل العنايــة احلّقــة للمنجــز األديب، تقــول إحــدى الطالبــات: »وقــد وعيــت منــذ الوهلــة 
األوىل، توّجــه الربانمــج الــذي تشــرف عليــه اجلامعــة حنــو رعايــة األدب احمللــي، والتأســيس 
لــه، ودراســته علــى حنــو يســد ثغــرة مــا برحــت قائمــة منــذ زمــن طويــل«)2)، فرســائل املاجســتري 
الــيت اهتمــت ابألدب القطــري أتيت اســتكماال للدراســات الــيت عنيــت بــه، وأّرخــت ملســريته.

1 (   يشــري موقــع جامعــة قطــر إىل أن: بعــد حصــول الطالــب علــى درجــة املاجســتري يف اللغــة العربيــة 
وآداهبــا، يكــون الطالــب قــد حتصــل علــى مهــارات علميــة أكادمييــة تعمــق منــاخ البحــث املوجــود يف 
اجلامعــة؛ لــذا ميكنــه االلتحــاق ابلوظائــف املتاحــة اآلتيــة: ابحــث يف املراكــز الثقافيــة املتخصصــة، ومنهــا: 
مركــز حــوار احلضــارات، مركــز اجلزيــرة للدراســات االســترياتيجية. حماضــر لغــة عربيــة، مســاعد تدريــس يف 

اجلامعــات. أيــة وظيفــة تتطلــب ثقافــة علــى مســتوى عــاٍل وإتقــااًن للغــة العربيــة.
 http://www.qu.edu.qa/ar/artssciences/departments/dept-ara-

bic-language/ma-arabic
2 (  حصــة املنصــوري: النســوية يف شــعر املــرأة القطريــة، رســالة ماجســتري، قســم اللغــة العربيــة، جامعــة 

قطــر، 2014، املقدمــة.
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أواًل: برانمج ماجستري اللغة العربية وآداهبا/ مسار األدب والنقد.

بــدأ برانمــج ماجســتري اللغــة العربيــة وآداهبــا يف العــام األكادميــي 2013-2012م، 
إضافــة  مت  ذلــك  وبعــد  والنقــد،  األدب  ومســار  اللغــة،  مها:مســار  مســارين،  خــالل  مــن 
برانمــج الدراســات الثقافيــة املقارنــة يف العــام 2017-2016م.)1)، وقــد فتــح القســم اجملــاَل 
للتخصصــات األخــرى اباللتحــاق ابلربانمــج بعــد اجتيــاز ســنة حتضرييــة، وقــد وعــى قســم 
اللغــة العربيــة قيمــة طالــب برانمــج املاجســتري، فــكان أن دفــع بــه لإلخنــراط يف أنشــطته العلميــة 
املتنوعــة مثــل: املشــاركة يف مؤمتراتــه، وأايمــه العلميــة والثقافيــة، وخّصــص لطلبــة ماجســتري 
ــا يشــرتك فيــه الطالــب مــع األســتاذ يف تقــدمي أوراق علميــة داخــل القســم، بــل إن  يوًمــا حبثًي
قســم اللغــة العربيــة أشــرك طلبتــه يف فرقــه البحثيــة)2)؛ ممــا يعــين إدراك قســم اللغــة العربيــة أمهيــَة 
احملافظــة علــى طالــب الدراســات العليــا وتكوينــه ثقافيًــا، وتزويــده مبهــارات الشــراكة التعاونيــة 
البحثيــة، وظهــر ذلــك يف تعــاون القســم والكليــة مــع مبــادرة أدب)3) الــيت أطلقتهــا جمموعــة 

مــن خرجيــات املاجســتري يف أغســطس 2018م.

حســب املعلومــات الصــادرة مــن قســم اللغــة العربيــة )4)، بلــغ إمجــايل امللتحقــني بربانمــج 
املاجســتري مبســاراته الثالثــة ســتا ومثانــني طالبــة حــى خريــف 2019م. ختــرّج مــن القســم 
ثــالث وأربعــون خرجيــة، وقــد بلــغ جممــوع خرجيــات مســار األدب والنقــد أربــع وعشــرين 

1 ) http://www.qu.edu.qa/ar/artssciences/departments/dept-araa-
bic-language/ma-arabic 

اتريخ الدخول: األربعاء 27 نوفمرب 2019
2 (  املرجع نفسه.

3 (  مبــادرة أدب: جتمــع جملموعــة مــن طالبــات ماجســتري قســم اللغــة العربيــة، تعــد أ.هيــا الدوســري 
ســة لــه، وهنــاك مــن األعضــاء أ.نســرين قفــة، وأ.منــرية الشــمري، وغريهــن، وللمبــادرة نشــاطات داخــل  مؤسِّ

اجلامعــة ومــع املؤسســات الثقافيــة احملليــة.
4 (  قائمة طلبتها الباحثة من رائسة قسم اللغة العربية، فتجاوب مشكورا مع طلبها يف 9 يناير2020.

*وهنــاك رســائل يف مســار األدب والنقــد مل تناقــش بعــد، تناولــت األدب القطــري، ميكــن الرجــوع للملحــق 
يف هــذه الدراســة للتعــرف أكثــر.

http://www.qu.edu.qa/ar/artssciences/departments/dept-arabic-language/ma-arabic
http://www.qu.edu.qa/ar/artssciences/departments/dept-arabic-language/ma-arabic
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طالبــة،كان بينهــن طالبــان اثنان)1).وقــد تنــاول نصــف هــذا العــدد -أي نصــف 24 رســالة- 
األدَب القطــري يف مذكــرات املاجســتري، وُرِصــدت يف هــذا الشــأن  ثــالث عشــرة رســالة*. 

وجــاءت عنوانيهــا حســب اجلــدول اآليت: 

اجلنسيةالطالبعنوان الرسالةاألدبالسنة
متوفرة يف 
املستودع 

)((

نعمقطريةحصة جافور املنصوريالنسوية يف شعر املرأة القطريةالشعر الفصيح12014

الرواية22014
صورة الرجل يف املتخيل  النسوي 

يف  الروائية اخلليجية : مناذج 
منتقاة

نعمقطريةهيا انصر الشهواين

الظاهرة الشعرية احلداثية يف الشعر الفصيح32015
نعمقطريةمتاضر  جابر احلنزابمنطقة اخلليج 

الرؤية السردية يف القصة القصرية القصة القصرية42017
القطرية 

عجايب  طالب 
القطريةالنابت

املسرحية52017
توظيف الرتاث يف املسرح 

القطري(مسرحيات محد الرميحي 
أمنوذجا(

القطريةمنرية  فرّاج الشمري

القصة القصرية القطرية املعاصرة القصة القصرية62017
يف ضوء نظرية التلقي

العربيةنسرين  عبدهللا قُفة

القبيلة واملرأة يف الشعر النبطي الشعر النبطي72018
يف قطر، شعر عمري بن راشد 

العفيشة منوذجا

نعمقطريةنورة  محد اهلاجري

1 (  ينتمــي الطالبــان إىل مســار األدب والنقــد ومهــا: أ. مرســل الدواس(كويــيت(، وأ. يوســف مــروان 
البــواب (ســوري( الــذي ســقط امســه ســهوا مــن القائمــة الــيت تســلمُتها مــن رائســة ماجســتري قســم اللغــة 

العربيــة.
2 (   ال يضــم املســتودع الرقمــي التابــع ملكتبــة جامعــة قطــر مجيــع رســائل ماجســتري قســم اللغــة العربيــة، 
ولذلــك اعتمــدت يف هــذه الورقــة علــى مــا هــو متوفّــر إلكرتونيــا يف املســتودع الرقمــي، وكنــت قــد اتبعــت 
املوضــوع بنفســي مــع املســؤولني هنــاك وقــد أكــدوا هــذا األمــر، وقــد يرجــع الســبب لرغبــة الطالــب بنشــر 

عملــه الحقــا، أو أتخــره يف تســليم التعديــالت املطلوبــة، وغريهــا مــن األســباب ممــا مل أحــط هبــا.
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سردايت أدب الطفل يف أدب الطفل82018
قطر (املرجعيات والبناايت 

والتمثالت(

القطريةهيا ضابت الدوسري

نعمكوييتمرسل خلف الدواسالنسق املضمر يف الرواية القطريةالرواية92018

نعمقطريةلطيفة اشقام املريصور املرأة يف الرواية القطريةالرواية102019

نعمقطريةنورة طالب املريمجالية الصورة يف الشعر القطري الشعر الفصيح112019
الرواية التارخيية واملتعاليات الرواية122019

النصية عند عبدالعزيز احملمود 
(مقاربة املناص- والتناص(

القطريةآمنة املسعودي

أيقونة الغوص يف الشعر العريب الشعر الفصيح132019
املعاصر ابخلليج

القطريةمجيلة اجلاسم

عند قراءة اجلدول السابق، ميكن مالحظة اآليت:

بلــغ عــدد الرســائل املاجســتري الــيت تناولــت األدب القطــري ســواء كليــا أو جزئيــا ثــالث .  
عشــرة رســالة،منها عشــر رســائل انفــردت بدراســة مــدوانت مــن األدب القطــري، والثــالث 

األخــرى كان األدب القطــري جــزءا مــن دراســة األدب يف اخلليــج.

بلــغ عــدد الرســائل الــيت تناولــت الســرد مثــاين رســائل،منها أربــع تناولــت الروايــة، ورســالتان .  
تناولتــا القصــة القصــرية، ورســالة تناولــت املســرح،واألخرية اختصــت أبدب الطفــل. يف حــني 

كان نصيــب الشــعر مخــس رســائل.

طرقــت قلــة مــن الطالبــات جمــاالت غــري مكــرورة هي:الشــعر النبطــي،وأدب الطفــل، .  
واملســرحية.

غلبــة اإلانث يف دراســة األدب القطــري، واملعظــم مــن  القطــرايت، وتنــاول  الكويــيت .  
مرســل الــدواس الروايــة القطريــة.
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واليســتغرب توجــه الطالبــات إىل دراســة األدب القطــري، فهــذا قــد يرجــع لعــدة أســباب، 
منهــا: الطالبــات الباحثــات قطــرايت، وقــد يكــون هــذا الســبب الرئيــس، فغالبــا مــا يتوجــه 
الطالــب إىل دراســة مــا يعــرف ويتصــل بــه، وال ســيما أن ســياق هــذا األدب ُمــْدرٌك مــن 
قبــل الطالبــة؛ النتمائهــا للبيئــة نفســها، وأيضــا دراســة املاجســتري تســتلزم مــن الطالــب معرفــة 
األدوات املنهجيــة وطريقــة البحــث، وهــي بذلــك ختتلــف عمــا كان مطلــواب منــه يف املرحلــة 
الســابقة البكالوريــوس، الــيت حتتــاج لتأصيــل معــريف، وزايدة معلومــات وتعميقهــا، لذلــك فــإن 
اســتخدام البحــث يف مــادة معلومــة للطالــب ســلفا قــد تقيــه خطــر االنــزالق البحثــي أو التعثــر 
أو تقلــل الصعــوابت الــيت قــد تواجــه. وال يغفــل أن الطالبــة يف مراحــل تعليمهــا األساســي 
والتخصــص يف اجلامعــة قــد تناولــت منــاذج عــدة مــن األدب القطــري وتعرفــت عليه.فاإلقبــال 
عليــه – يف تقديــري- ســيكون أســهل مــن غــريه، واألدب القطــري -كمــا عرفنــا ســابقا -قــد 
تناولــه يف األغلــب الباحــث القطــري، أو الباحــث األكادميــي العــريب الــذي يعمــل يف قســم 
اللغــة العربيــة جبامعــة قطر؛ممــا يعــين أن األدب القطــري مــادة مل تتناوهلــا الكثــري مــن األحبــاث 

العلميــة. 

والخمالفــة للصــواب، إذا قلنــا إن اهتمــام الطالبــة ابلســرد ســواء كان الروايــة أو القصــة 
انبع من التوجه النقدي املعاصر الذي يلقاه الســرد على حســاب الشــعر، والســيما الرواية، 
وهــو مــا يعيــه املشــتغلون يف حقــل النقــد،)1)، فكثــرت فيــه املؤلفــات التنظرييــة والدراســات 
التطبيقيــة يف الســنوات األخــرية، وهــذا االهتمــام البحثــي أيضــا يواكــب تزايــد إنتــاج الروايــة 

ــعر. وكتابتهــا يف قطر)2)،مــع احنســار االهتمــام الثقــايف العــام ابلشِّ

أمــا مــا خيــص توّجــه بعــض الطالبــات لدراســة جمــاالت قليــل اخلــوض فيهــا يف قطــر 
وخاصــة الــدرس األكادميــي، فقــد علّلتــه إحــدى الطالبــات يف حديثهــا عــن دوافــع اختيــار 

ــة العربيــة يف القــرن العشــرين، التأســيس والتطــور والظواهــر واألمنــاط. 1 (  جنــم كاظــم وآخــرون: الرواي
(الدوحــة: كتــارا ، ط2، 2017( ص 5.

2 (  جريدة الوطن القطرية:
 http://www.al-watan.com/PrintNews.aspx?id=209836

اتريخ الدخول 3 ديسمرب2019



193املسارات الثقافّية يف قطر

املوضــوع بقوهلــا: »الدوافــع الــيت قادتــين إىل هــذا البحــث قلــة الدراســات األدبيــة والنقديــة 
حــول الشــعر النبطــي يف قطــر، والســيما أن هنــاك دراســات اعتمــدت علــى أســلويب اجلمــع 
والتحقيق، وهي األغلب يف موضوع الشــعر النبطي...، وقد أثّر يّف قلة املشــتغلني املهتمني 
توجــه  الورقــة ســبب  هــذه  تســتن  قطــر«)1)،ومل  النبطــي يف  الشــعر  واملختصــني يف دراســة 
طالبتــني تناولتــا أدب الطفل،واملســرحية؛ لعــدم توفــر رســالتيهما يف املســتودع الرقمــي جلامعــة 
قطــر. والشــّك أن التنــوع واالختــالف يف ميــدان الدراســة العلميــة يضيفــان، وينــريان جوانــب 
حتتــاج أحيــاان ملهــارات خاصــة وشــغف حبثــي، والســيما يف مناطــق معرفيــة قليلــة املراجــع 
والدراســات مــن جهــة، وتتقاطــع يف جماالهتــا مــع ختصصــات مثل:الرتبيــة واألنثروبولوجيــا أو 
اإلعــالم، أوغريهــا مــن التخصصــات مــن جهــة أخــرى. فهــذه اجملــاالت مياديــن مل تتناوهلــا 

أقــالم الدراســني األكادميــني يف قطــر إال النــزر القليل،واملقتضــب أحيــاان.

وميكــن بــكل وضــوح مالحظــة غيــاب الباحــث القطــري عــن الدراســة يف  ميــدان األدب، 
ليــس يف برانمــج ماجســتري اللغــة العربيــة، بــل ويف برانمــج البكالوريــوس، ويعــزى هــذا إىل 
عــدم توفــر ختصــص اللغــة العربيــة للبنــني يف جامعــة قطــر منــذ أمــد طويــل،)2) علــى الرغــم مــن 
أن بدايــة دراســة األدب القطــري ونقــده كانــت علــى يــد القطــري األكادميــي الدكتــور حممــد 
كافــود، أمــا الرجــل الــذي درس األدب القطــري يف املاجســتري فــكان الكويــيت مرســل الــدواس 
يعمــل يف قطــر. واحلــال هــذه، فــإن األمــر يســتدعي مــن الطالبــات أنفســهن، ومــن قســم اللغــة 
العربيــة، واجلهــات الثقافيــة جهــًدا للحفــاظ علــى متكــني الطالبــة القطريــة، وتشــجيعها خلــوض  
القطــري خاصــة، واألدب عامــة؛ نظــرا النصــراف  البحــث يف صنــوف األدب  مســارات 
أخيهــا الرجــل عــن األدب ودراســة اللغــة، وتتجــاوز احلاجــة – يف تقديــري- مرتبــَة الرغبــة 

التخصصيــة إىل مرتبــة احلاجــة الوطنيــة.

1 (  نــورة اهلاجــري: القبيلــة واملــرأة يف الشــعر النبطــي يف قطــر، شــعر عمــري بــن راشــد العفيشــة منوذجــا، 
رســالة ماجســتري، قســم اللغــة العربيــة، جامعــة قطــر، 2018، املقدمــة

2 (   أُعِلــن يف جريــدة حمليــة فتــح ختصــص فرعــي لدراســة اللغــة العربيــة للبنــني، جريــدة الشــرق القطريــة: 
https://al-sharq.com/article/22/01/2020 ، اتريــخ الدخــول 24 ينايــر.
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اثنيــا:األدب القطــري يف رســائل ماجســتري قســم اللغــة العربيــة : )املــن – املوضــوع 
-املنهج(

الشّك أن الصرامة العلمية يف الدراسات العليا، وشروط اإلجراءات املنهجية، واملعايري 
الــيت تُنتــج فيهــا الرســائل واألطروحــات، جتعــل منهــا األفضــل يف مــا يقــدم مــن معرفــة علميــة، 
ويف ضــوء مــا تبــني مــن غلبــة األدب القطــري يف رســائل مســار األدب والنقــد، نناقــش أســئلة 

البحــث عــرب العــرض التــايل:  

أ- متون األدب القطري يف الرسائل:

أييت اختيار املتون ضمن بشــروط جتعل منه مادة مقبولة للدرس والبحث، والســيما يف 
دراســة علميــة ذات شــروط صرامــة. فالعمــل األديب لــه شــروط، فالروايــة هلــا شــروط ومعايــري 
جتعــل مــن نــصٍّ  مــا يســتحق مســمى روايــة، يف حــني ال يعــين كتابــة عنــوان روايــة علــى 
مؤلّــف مــا أنــه حّقــق تلــك الشــروط للنــوع األديب، فــــ »هنــاك العديــد مــن األعمــال األدبيــة 
والفنيــة املتفاوتــة املســتوى، ال ميكننــا إخضاعهــا لتعقيــدات التأويــل األديب،إذ أهنــا ال ترقــى يف 
وحداهتــا أو يف جمموعهــا إىل مســتوايت تشــكيل حركــة أدبيــة الفتــه! إهنــا أصــداء متفاوتــة مــن 
املوهبــة واملــراس للتجــارب اإلبداعيــة«)1) الــيت جيــب أن توجــه نقــداي ملــا جيــب أن يكــون عليــه 
العمــل األديب يف الدراســة النظريــة، بــدال مــن دراســتها دراســة تطبيقيــة ممثلــة ألدب تتحقــق 
فيــه مســات اجلنــس األديب الــذي ميثلــه. وال شــّك أن تزايــد اإلنتــاج الروائــي يف قطــر ، جيعــل 

النقــد حباجــة ليقــوم بــدور تفاعلــي ال تبعــي فحســب.

 أ-1 الرواية متنا لرسائل املاجستري: 

شــكلت الروايــة  القطريــة متنًــا مهًمــا يف رســائل ماجســتري قســم اللغــة العربيــة، ويرجــع 
هــذا كمــا قلنــا ســابقا إىل أن الروايــة ابتــت اجلنــس األديب األكثــر تعبــريا، ففــي قطــر »وصــل 

1 (  نــورة الســعد: الشــمس يف إثــري مقــاالت يف الشــعر والنقد.(بــريوت: املؤسســة العربيــة للدراســات 
والنشــر، ط1، 2007( املقدمــة
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عــدد الــرواايت القطريــة إىل اليــوم مــا يزيــد عــن 110 رواايت قطريــة، وأنــه يف آخــر ثالثــة 
أعــوام 2016، 2017، 2018، صــدرت 57 املدونــة الســردية الروائيــة، يف ثالثــة أعــوام 
فقــط كل عــام تنشــر علــى مســتوى 19 روايــة«)1)، ممــا جيعــل متابعــَة هــذه احلالــة أمــرا جديــرا 

ابلنقــد والقــراءة.

وقــد ارتكــزت أحبــاث الطالبــات علــى اســتثمار عــام للــرواايت القطريــة، فمعظــم الرســائل 
تناولــت جممــوع مــن رواايت متنوعــة مــن الــرواايت القطريــة، وهنــاك رســالة ماجســتري واحــدة 
اكتفــت ابلــرواايت املنجــزة مــن قبــل املــرأة. ومل أتِت رســالة عنيــت ابملنتــج الروائــي ألديــب 
واحــد، عــدا رســالة آمنــة املســعودي »الروايــة التارخييــة واملتعاليــات النصيــة عنــد عبدالعزيــز آل 
حممــود: مقاربــة يف املنــاص والتنــاص«)2)، وقــد يرجــع هــذا لعــدة أســباب منها:اهتمــام الباحثــة 
بدراســة املوضــوع وتتبــع تكــراره يف الروايــة القطريــة – أحــد أهــم األســباب يف تقديــري-  وقلــة 
إنتــاج بعــض ُكتــاب الروايــة؛ فالبعــض صــدرت لــه روايــة أو روايتــني – عــدا الروائــي د. أمحــد 
عبدامللــك الــذي متيّــز بغــزارة اإلنتــاج-، والبعــض كان إنتاجــه قدميــا نســبيا، وهــن بذلــك يتبعــن 
خطــى الباحثــني األكادمييــني الســابقني الذيــن اعتنــوا ابلســرد القطري،فمعظــم الدراســات 

كانــت دراســات عامــة للروايــة يف قطــر. 

وال شــّك أن جــودة اإلنتــاج األديب، وحتقــق شــروطه األدبيــة، وتفــرده يف مظهــر مــن 
مظاهــر الســرد فنيــا أو فكــراي، تكــون مــن أهــم العناصــر الــيت جتعــل مــن جتربــة أحدهــم مــادة 
للــدرس، وجيــب أن »نعــرتف أبن الوفــرة اإلنتاجيــة املتمثلــة يف اإلصــدارات األدبيــة املتعاقبــة 
لبعــض الكتــاب مــن (شــعرية ، وقصيــة(، ال تصلــح يف أكثرهــا أن تكــون أساًســا موضوعًيــا 
لدراســات شــاملة«)3)،وهذا مــا جعــل الكثــري مــن الدراســات تقــف عنــد منــاذج معينــة دون 

http://www.al-watan.com/PrintNews.aspx- :القطريــة الوطــن  جريــدة    ) 1
id=209836?، اتريــخ الدخــول 3 ديســمرب2019

2 (  إحــدى الرســائل الــيت ال تتوافــر يف املســتودع الرقمــي، نوقشــت يف أكتوبــر 2019م، كمــا ذكــرت 
صاحبــة الرســالة.   

3 (  نورة السعد: الشمس يف إثري مقاالت يف الشعر والنقد، ص 200
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أخــرى، فمثــال جنــد رواايت دالل وأختهــا شــعاع، ورواايت أمحــد عبــد امللــك أكثــر حضــورا 
مــن غريهــا، وكذلــك روايــيت احملمــودـ، وعيســى عبــدهللا، ونــورة فــرج. ومــع ذلــك حضــرت 
نصــوص يف رســالة ماجســتري »صــورة املــرأة يف الروايــة القطريــة«، تناولــت إىل جانــب األمســاء 
املعروفــة يف الروايــة القطريــة، أمســاء غــري معروفــة، وجديــدة مثــل: إميــان محــد، وفاطمــة العتــيب، 
وانصــر يوســف، ومل تبــني الطالبــة املســتوى الفــين لتلــك الــرواايت، إذ تؤكــد املالحظــات 
النقديــة العامــة علــى بعــض الُكتّــاب الذيــن اجتهــوا لكتابــة الروايــة أن »غالبيتهــم يصــدرون 
عمــاًل يتيًمــا مث يكــون مــا يشــبه االختفــاء املتعمــد متاًمــا مــن املشــهد،عالوة علــى جنــوح 
رواايت كثــرية إىل اعتمــاد ثــالث ركائــز يف الكتابــة تقلــل مــن املســتوى الفــين، وهــي: العاميــة، 
والكتابــة بــروح التغريــدة التويرتيــة، مث كتابــة ثيمــات روائيــة حبــس اســتهالكي شــبايب متأثــر 
بــرواايت املنتــدايت اإللكرتونيــة، وهلــذا كلــه أتثــري ســليب يف البنيــة الروائيــة الكليــة للعمــل فيبــدو 
مهلهــاًل، وال حيمــل أفًقــا جتريبيًــا مميزًا«)1).لذلــك فــإن اختيــار مــن الرســالة مهــم أثنــاء اإلعــداد 

هلــا، ملــا تنتهــي إليــه الرســالة مــن إصــدار أحــكام أو جمموعــة نتائــج.

وهــذا جيعلنــا نتســاءل، مــا املعايــري الــيت وضعتهــا الطالبــة يف اختيــار مناذجهــا الروائيــة؟، 
وهــل التوجــه للموضــوع أو القضيــة جيعلهــا تتغاضــى عــن جــودة العمــل الروائــي فنيــا؟ ومــا 
أســلوب  اللغــوي،أو  الضعــف  بعــض  يشــوهبا  النقــدي ألعمــال  التوجــه  نســمي  أن  ميكــن 
احلكايــة،أو غلبــة املذكــرات الشــخصية علــى مفهــوم الروايــة؟. فــإذا مــا عــددان الروايــة أو العمــل 
األديب عامــة خطــااب فكــراي فيجــب حينهــا علــى الطالبــة الباحثــة يف مرحلــة املاجســتري الرتيــُث 

يف اختيــار املالئــم مــن النمــاذج املوجــودة يف عــامل األدب القطــري.

أ-2:القصة القصرية متنا للرسائل:

اهتمــت ابلقصــة القصــرية طالبتــان اثنتــان، متثلــت يف رســالة الطالبــة نســرين قفــة املعنونــة 
بـــــ »القصــة القصــرية القطريــة املعاصــرة يف ضــوء نظريــة التلقــي«، ورســالة عجايــب النابــت 

القطريــة:  al-sharq.com/article/21/01/2018/الرواية-القطريــة- الشــرق  1 (  جريــدة 
يف-ميزان-املبدعــني، اتريــخ الدخــول، 12 ديســمرب2019
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املوســومة بـــــ »الرؤيــة الســردية يف القصــة القصــرية القطريــة«، وقــد أصــدرت كلتــا الطالبتــني 
رســالتيهما كتابــني مطبوعــني الحقــا)1). واألمــر نفســه مــع القصــة القصــرية إذ ركــزت الطالبتــان 
علــى منــاذج متعــددة مــن القصــص القصــرية املنتجــة مــن كال اجلنســني الذكــر واألنثــى، لتقيمــا 
حبثيهمــا. فلــم جنــد رســالة تناولــت جمموعــة قصصيــة أو جتريــة قــاص/ قاصــة، غــري أنــه يلحــظ 
أن حتديــد الطالبــة نســرين قفــة حــدود الرســالة الزمنيــة ابلقصــص املنتجــة ابأللفيــة الثالثــة-

أي مــن العــام 2000م- إال أننــا نرصــد قصــص حمســن اهلاجــري، وروايــة املكحلــة هلــدى 
النعيمــي، وهــي قصــص تعــود إىل النصــف األخــري مــن تســعينيات القــرن املاضــي.

أمــا املســرحيات فقــد تناولتهــا منــرية الشــمري، وقــد رّكــزت كمــا يظهــر يف عنــوان رســالتها 
علــى مســرحيات محــد الرميحــي دون غــريه، مــن خــالل دراســتها ملوضــوع توظيــف الــرتاث 
يف املســرح القطــري، يف حــني كانــت رســالة هيــا الدوســري مهتمــة بتنــاول موضــوع تنــدر فيــه 
الدراســات النقدية عربيا، وخليجيا، وحمليا يف قطر، ويظهر من عنوان الرســالة – وهي غري 
متوفــرة يف املســتودع الرقمــي- أهنــا عاجلــت الســرد  أبجناســه يف أدب الطفــل  كمــا يوحــي بــه 

العنــوان: ســردايت أدب الطفــل يف قطــر (املرجعيــات، والبنــاايت، والتمثــالت(.

أ-3: الشعر متنا للرسائل:

ضــّم نتــاج برانمــج املاجســتري مخــس رســائل تناولــت الشــعر.رّكزت ثــالث رســائل علــى 
الشــعر  القطري بشــكل منفرد،إحداها منشــغلة ابلشــعر النبطي،ومقتصرة على ديوان شــاعر 
واحــد،يف حــني انشــغلت دراســة مــن هــذه الدراســات الثــالث بشــعر املــرأة القطريــة فدرســت 
متــوان شــعرية لثــالث شــاعرات هــن: حصــة العوضــي، وزكيــة مــال هللا، وســعاد الكــواري، أمــا 
الرســالة الثالثــة فقــد تنوعــت مناذجهــا املختــارة مــن الشــعر القطــري الفصيــح بــني شــعر املــرأة 
والرجــل يف دراســتها مجاليــة الصــورة.يف حــني تناولــت رســالتان الشــعر القطــري إىل جــوار 
الشــعر اخلليجــي ، واحــدة  منهمــا اقتصــرت علــى شــعر الشــاعر القطــري مبــارك بــن ســيف 

1 (   صدر الكتاابن عن دار أفكار. دمشق، سوراي، ط1، سنة 2019.
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آل اثين منوذجــا مــن قطــر.)1) واألخــرى قدمــت منــاذج متنوعــة مــن الشــعر القطــري عنــد رصــد 
وحتليــل الظاهــرة الشــعرية احلداثيــة يف منطقــة اخلليــج)2).

وإذا كانــت أغلــب النمــاذج الشــعرية املختــارة يف رســائل املاجســتري وقفــت عنــد األشــهر 
من شــعراء قطر من اجلنســني، إال أنين أرصد منوذجا من عدة مناذج اعتمدت عليه الباحثة 
نــورة طالــب املــري، يف »دراســة مجاليــة الصــورة يف الشــعر القطــري (دراســة ســيميائية(«، 
ودرســت منــاذج مــن شــعر الشــاعر ماجــد بــن صــاحل اخلليفــي يف الصفحــة 83،)3) و149 
مــن الرســالة، والــرأي عنــدي أن النمــوذج املقصــود ال يطابــق مــا أشــارت إليــه يف مقدمتهــا 
بقوهلــا: »حاولــت التطــرق إىل معظــم الشــعراء القطريــني الذيــن خرجــوا مــن الراتبــة إىل التنويــع 
يف اإلبــداع، ومــن تقليــد القدامــى إىل الرغبــة يف التجديــد«)4)، فتطبيقهــا علــى مثــال  مــن 
قصائــد الشــاعر ماجــد بــن صــاحل  اخلليفــي ال يعــّد مــن التنويــع والتجديــد، فهــو مشــهور 
بشــعره النبطــي، وإن كتــب قصائــد ابلفصحــى، فقصائــده الفصيحــة  قــد علّــق عليهــا د. 
حممــد كافــود يف البــاب الرابــع مــن كتابــه األدب القطــري احلديــث، إذ يقــول: »ولكننــا يف 
احلقيقــة مــن خــالل تتبعنــا ألشــعاره الــيت نظمهــا ابلفصحــى، جنــد لديــه الكثــري مــن األخطــاء 
النحويــة واللغويــة، واختــالل األوزان الــيت قلمــا جندهــا عنــد شــاعر آخــر«)5)، ويف تعليقــه 
علــى موضوعــات الشــاعر يقــول: »وذلــك راجــع إىل الــروح التقليديــة الــيت طغــت علــى شــعره 
فأشــعاره ســواء الفصيــح ( أو النبطــي( ال يتجــاوز تلــك املوضوعــات التقليديــة الــيت دار يف 

1 (  يف تواصــل مــع صاحبــة الرســالة، أكــدت تناوهلــا شــعر مبــارك بــن ســيف آل اثين مــن قطــر. اتريــخ 
التواصــل 8 ينايــر وال توجــد رســالتها يف املســتوع الرقمــي.  

2 (  متاضــر احلنــزاب: الظاهــرة الشــعرية احلداثيــة يف منطقــة اخلليــج، رســالة ماجســتري، قســم اللغــة 
العربيــة، جامعــة قطــر 2015

3 (  نــورة املــري: مجاليــة الصــورة يف الشــعر القطــري، دراســة ســيميائية. رســالة ماجســتري. ص 83، 
وص149

4 (   املرجع نفسه، املقدمة. 
5 (  حممــد كافــود: األدب القطــري احلديــث. (قطــر:دار قطــري بــن الفجــاءة للنشــر والتوزيــع، ط2، 

ص335  )1982
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فلكهــا الشــعر العــريب حــى بدايــة النهضــة احلديثــة«)1)، ويضيــف الدكتــور كافــود حكمــه علــى 
شــعر اخلليفــي بقولــه: »واخلليفــي تقليــدي يف شــعره ســواء الفصيــح أو العامــي وهــذا حكــم 
يصدق على أشــعاره شــكال ومضموان... كذلك فإن املعاين والصور الفنية عنده مســتمدة 
مــن الشــعراء الســابقني لــه مــن جاهليــني وإســالميني«)2)، ويتفــق د. عبــدهللا املرزوقــي)3) مــع 
كافــود يف مالحظاتــه علــى شــعر اخلليفــي، ويؤّكــد علــي الفيــاض ابحــث يف الــرتاث القطــري 
ذلــك بعبــارة أقصــر حــني يقــول: »وهــو شــاعر نبطــي وفصيــح، إال أنــه يف النبطــي أقــوى منــه 
يف الفصيح«)4)، وقد ســارت معهم الناقدة القطرية نورة الســعد ذلك يف كتاهبا الشــمس يف 

إثــري يف هذهــا احلكم.وهبــذا تتأكــد تقليديــة اخلليفــي، ال تنوعــه وجتديــده.

   ونصــل إىل أن الرســائل الــيت اعتنــت ابلشــعر تعــددت متوهنــا يف األغلــب، وصحيــح 
أن اختيــار املــن متعلــق ابلباحثــة نفســها، ومبــا خيــدم البحــث وأســئلته وأهدافــه، وقــد يرجــع 
هذا إىل استمرار احلالة اليت ذكرهتا نورة السعد أبن كثرة اإلنتاج ال تعين جودته، وأن أكثره 
يقــع ضمــن حركيــة األدب واترخيــه. رمبــا حيتــاج األمــر مــن الباحثــة الرتيــث يف مرحلــة اختيــار 

املتــون الــيت متثــل االختيــار األنســب ألســئلتها البحثيــة.

اجلنــس  منــاذج  وتعــدد  القطــري،  األدب  دراســة  يف  الســرد  ســبق:غلبة  ممــا  ونســتنتج 
األديب يف الرســالة الواحــدة ســردا أو شــعرا، وتوجــه بعــض الطالبــات جملــاالت قليلــة احلضــور 
األكادميــي مثل:املســرحية، والشــعر النبطــي، وأدب الطفل.وابلتــايل غابــت أمثلــة ميكــن أن 
تشــكال متــوان للبحــث والنقــد منهــا: النقــد الــذي تنــاول األدب القطــري، واملقالــة، واخلطــاب 
غــري اللغــوي مثــل الرســم الكاريكاتــوري، والصــورة، واخلطــاب السياســي، وعناويــن الصحــف 

1 (   املرجع نفسه، ص 337
2 (  املرجع نفسه، ص 351

3 (   عبــدهللا املرزوقــي: الشــعر احلديــث يف قطــر، واجتاهاتــه الفنيــة، (قطر:إصــدارات اجمللــس الوطــين 
للثقافــة والفنــون والــرتاث، ط1، 2005(، ص287

4 (  علــي الفياض،علــي املناعي:بدائــع الشــعر الشــعيب القطــري،( قطر:اجمللــس الوطــين للثقافــة والفنــون 
والــرتاث، ط.1، 2003( ص61
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ممــا  االجتماعــي،  التواصــل  القــراء يف وســائل  وتعليقــات  اهلاشــتاقات،  الرئيسية،والوســوم/ 
انفتــح عليهــا النقــد ضمــن مــا يعــرف بتحليــل اخلطــاب والبالغــة اجلديــدة، وتراعــي الدراســات 

الثقافيــة وبينيــة التخصصــات)1).

ب- موضوعات رسائل املاجستري:

يرتبط موضوع الرســالة ارتباطا وثيقا أبســئلة البحث، وأهدافه ويشــكل موضوع الرســالة 
اجلــزء األســاس مــن عنواهنــا، وإذا مارأينــا رســائل ماجســتري مادهتــا األدب، فالشــك أهنــا 
ســرتبتط أبحــد األمريــن إمــا املضمــون أو الشــكل، ويف اآلن نفســه قــد تكــون نظريــة أو 
تطبيقيــة، فمــا هــي املوضوعــات الــيت شــغلت الباحثــة يف دراســة األدب القطــري مبختلــف 

أجانســه؟ وأيهمــا كان األكثــر حضــورا املضمــون أم الشــكل؟

ب-1 املضمون موضوعا للرسالة:

ملــا كان األدب يســتقيم علــى عموديــن اثنــني مهــا الصياغــة ،واملضمــون)2)، فــإن الباحــث 
جيد نفســه أمام اختيار أحد هذين العمودين يف الغالب، وإذا ما نظران إىل رســائل طالبات 
قســم اللغــة العربيــة، وخاصــة مســار األدب والنقــد، جنــد غلبــة االهتمــام ابملضمــون علــى 

حســاب الشــكل الفــين، وإن وظّــف األخــري أحيــاان لصــاحل األول، والتأكيــد عليــه.

موضوعــات  تصنيــف  عنــد  األوىل  املرتبــة  يف  وقضاايهــا  املــرأة  جــاءت  املضمــون،  يف 
الرســائل، ســواء يف األحبــاث الــيت تناولــت الســرد أو الشــعر، حيــث مت رصــد تنــاول املــرأة إمــا 
موضوعــا كامــال للرســالة أو جــزءا منهــا يف ســت رســائل مــن أصــل 13 رســالة.أي مــا يقــرب 

النصــف.وأتيت الرســائل الــيت تناولــت املــرأة يف اجلــدول اآليت:  

1 (  هنــاك رســائل ماجســتري ال تتصــل ابألدب القطــري تناولــت متــوان متنوعــة مثــل: اخلطــاب اإلعالمــي، 
والربامــج املتلفــزة، ينظــر امللحــق يف آخــر الورقــة.

2 (  حامــد قنيــيب: األدب والنقــد احلديــث، اجتاهــات ونصــوص، (األردن: دار كنــوز املعرفــة ،2013)
ص 112
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رسالة جاء أحد مباحثها عن املرأة رسائل كانت موضوع املرأة جزئيارسائل تناولت موضوع املرأة حصرا

يف النسوية يف شعر املرأة القطرية  النبطــي  الشــعر  يف  واملــرأة  القبيلــة 
قطــر، شــعر عمــري بــن راشــد العفيشــة 

منوذجــا

- الرؤية السردية يف القصة القطرية
- مبحث3: ثيمة املرأة،الفصل الثاين

صــورة الرجــل يف املتخيــل النســوي يف 
الروايــة القطريــة (منــاذج منتقــاة(

Xالنسق املضمر يف الرواية القطرية -
- مبحــث1: نســق الفحولــة، الفصــل 

الثالــث
XXصور املرأة يف الرواية القطرية

وقــد عللــت الطالبــات هــذا التوجــه لدراســة املــرأة والكشــف عــن صورهــا أو قضاايهــا 
ابلتوجــه العــام ملوضــوع املــرأة، يف خمتلــف الدراســات إذ »تعــد املــرأة مــن أهــم التيمــات الثقافيــة 
التيمــة حضــور كثيــف  الدراســات احلديثــة، وقــد كان هلــذه  والنســوية والسوســيولوجية يف 
يف املــن األديب وخاصــة الروائــي والقصصي«)1)وتضيــف ابحثــة أخــرى »احتفــت ســاحة 
األدب والنقــد يف الســنوات املاضيــة احتفــاء غــري مســبوق بنتــاج املــرأة األديب، واعتربتــه ظاهــرة 
أدبيــة فارقة..وبــروز أصــوات النســاء املطالبــات حبقوقهــن يف خمتلــف مياديــن احليــاة..«)2)، 
وهلــذا جــاءت أســئلة الباحثــة علــى النحــو التــايل: »هــل عرفــت الشــاعرة القطريــة النســوية، 
مــن منطلــق التمــرد، واملطالبــة ابحلقــوق إزاء الواقــع االســتاليب الذكــوري؟ هــل متثلــت أفــكار 
النســوية،وطرحتها يف نتاجهــا الشــعري؟« )3)، يف حــني تقــول زميلــة هلمــا يف ضــوء عنايتهــا 
بصــورة الرجــل يف املــن الروائــي عنــد الروائيــة اخلليجيــة قوهلــا: »ومــا الرجــل إال الوجــه اآلخــر 
للنســوية، بــكل مــا حيمــل مــن عناصــر ومقومــات، تتماهــى تباعــا يف صياغتــه النســوية فكــرا 

1 (  عجايب النابت: الرؤية السردية يف القصة القطرية.(سوراي: أفكار للدراسات والنشر والتوزيع،ط 
1، 2019(، ص 136

2 (  حصة املنصوري: النسوية يف شعر املرأة القطرية. املقدمة
3 (  املصدر السابق، املقدمة
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املــرأة  الرجــل يف كتــاابت  التــايل: »هــل صــور  النحــو  علــى  أســئلتها  وممارســة«)1)،وكانت 
ذاهتــا  الكاتبــة صــورت  املــرأة  أن  والســيكولوجي،أم  البيولوجــي  تعكــس حضــوره  اخلليجيــة 
ومعاانهتــا الناجتــة عــن ســطوة الرجــل مــن خــالل رمسهــا ملالمــح صــورة الرجــل يف أدهبا؟،هــل 
كتبت الرجل أم كتبت ذاهتا من خالله؟ ...«)2)، يف حني جتد رابعة أن:«من بني القضااي 
الــيت ماتــزال حتتــاج إىل إضــاءة حبثيــة هــي صــور املــرأة املتنوعــة ألــيت أوردهتــا الروايــة القطريــة، ومــا 
انطــوت عليــه مــن عــرٍض ألهــم القضــااي الــيت تشــغلها...«)3)، يف حــني اجتهــت اخلامســة إىل 
افــرتاض أن صــورة املــرأة الــيت تتجلــى يف الشــعر النبطــي ختفــي وراءهــا تغييبــا هلــا مــن خــالل 
القــول: إن »هــذا احلضــور للمــرأة خيفــي وراءه أنســاقا ثقافيــا مضمــرة، تنــىء عــن غيــاب املــرأة 
، وتنميــط صورهــا، وحمــاوالت إقصــاء لفعاليتهــا، والســبب يف هــذا االفــرتاض أن اخلطــاب 
األديب أهــم أحــد القنــوات الــيت تنقــل األنســاق الثقافيــة، وتعــزز هلــا يف ذاكــرة أفرادهــا«)4)، يف 
حــني يقــّر مرســل الــدواس يف دراســة نســق الفحولــة/ اهليمنــة والقــوة بوجــود الســلطة الذكوريــة 
يف الروايــة القطريــة إأل أنــه يــرى »أن املعاجلــات الــيت أتــت هبــا الروايــة القطريــة واألنســاق الــيت 
تطرقــت هلــا أتــت أكلهــا، ومــن خــالل معاينــة الواقــع، ورصــده، جنــد أن حقــوق املــرأة يف دولــة 
قطــر تســري يف االجتــاه الصحيــح، فقضيــة الدراســة مّت حلهــا مــن خــالل اجلامعــات، متنوعــة 

التخصصــات، وقضيــة قيــادة املــرأة للســيارة أصبحــت مــن املاضــي...«)5).

هــذا االهتمــام الكبــري ابملــرأة موضوعــا يف رســائل املاجســتري، يعــززه - يف تقديــري - 
جنــس الباحثــة إذ املعظــم إانث، فالطالبــة اختصــت يف البحــث عمــا يالمــس قضاايهــا، ويعــرب 

ــة )منــاذج منتقاة(،رســالة  ــة اخلليجي 1 (  هيــا الشــهواين: صــورة الرجــل يف املتخيــل النســوي يف الرواي
ماجســتري، قســم اللغــة العربيــة، جامعــة قطــر،2014، املقدمــة

2 (  املصدر نفسه، املقدمة
3 (  لطيفــة املــري: صــور املــرأة يف الروايــة القطريــة . رســالة ماجســتري، قســم اللغــة العربيــة ،جامعــة قطــر، 

2019 املقدمة.
4 (  نورة اهلاجري: القبيلة واملرأة يف الشعر النبطي، ص 236

5 (  مرســل الــدواس: النســق املضمــر يف الروايــة القطريــة، رســالة ماجســتري، قســم اللغــة العربيــة، جامعــة 
قطر، 2018، ص190
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عــن ذاهتــا مــن خــالل ســرب أغــوار متثــالت املــرأة، وصورهــا، وقضاايهــا يف األدب القطــري. 
وال شــك أن التوجــه الصريــح للمــرأة يف الــدرس األكادميــي، وعلــى مســتوى الســرد والشــعر، 
يف األدب القطــري عنــد الطالبــات، جــاء بشــكل مغايــر للدراســات األكادمييــة الســابقة – 
أعــين دراســات د. كافــود ، ونــورة الســعد، والباحثــني العــرب- والــيت كان هلــا قصــب الســبق، 
فتلــك الدراســات اهتمــت بدراســة القضــااي االجتماعيــة والتحــوالت الثقافيــة، أكثــر مــن 
تســليطها الضــوء علــى قضيــة املــرأة، ومتثالهتــا، وبيــان مــا إذا كان إنتــاج املــرأة األديب يكشــف 
عــن نزعــة نســوية أم ال. ويف تقديــري هنــا، إن الطالبــات الباحثــات كــن يف رســائلهن قــد 
تناولــن مــا كان مســكوات عنــه يف قضــااي املــرأة وبــرؤى خمتلفــة، وال أزال أعتقــد أن هــذا النــزوع 
للحديــث عــن املــرأة أدبيًــا ونقــداًي هــو مــن ابب حماولــة املــرأة الباحثــة إثبــات الــذات مــن جهــة، 
وحماولــة تقــدمي فهــم للمــرأة مــن خــالل تصــورات املــرأة ال تصــورات الرجــل مــن جهــة أخــرى، 
وابلتــايل ال متســي موضوعــا، بــل تصبــح  املتكلــم فيــه مــن جديــد، والتطــرق ملوضــوع املــرأة 
هبــذه الكثافــة يؤكــد أن النقــد ليــس كمــا كان يف بداايتــه، فــــــ »الظــرف املرحلــي قــد اختلــف 
ومل تعــد أكثــر األســباب قائمــة، وآن ملفــردات النقــد أن تفصــح عــن أحــوال الثقافــة وتعــري 
اخلطاابت،وُتشــرّح اإلنتــاج ،وتنخــل التجــارب وتفرزهــا...«)1) وتعيــد النظــر فيهــا بــرؤى أكثــر 

رحابــة.

النســق  نفســه:  االجتــاه  يف  وتســري  الرســائل،  تناولتهــا  الــيت  األخــرى  املضامــني  ومــن 
الباحــث مرســل الدواس،الــذي أعلــن توجهــه لدراســات األنســاق  الثقــايف حيــث تعــرض 
يف عنــوان رســالته، فجــاء اهتمامــه منصبــا علــى دراســة األنســاق االجتماعيــة يف اجملتمــع 
مســاحة كبــرية  أخــذ  الــذي  البعــد  هــذا  هبيمنــة  القطريــة  الــرواايت  إذ »حفلــت  القطــري، 
الروايــة  يف  النمــوذج  الشــخصية  علــى  ورّكــز  وتطلعاهتــا«)2)،  ممســاراهتا،ومتوهنا،ومقاصدها 
القطريــة، وتنــاول نســقي الفحولــة واهلويــة، وحيمــد للباحــث التنــاول الثقــايف يف هــذا العمــل 
بعيــدا عــن التنــاول التارخيــي واالجتماعــي. يف حــني كانــت القبيلــة موضوعــا ثقافيــا يف دراســة 
القبيلــة يف الشــعر، وتعريــة  املــرأة، عنــد دراســة الطالبــة حضــور  النبطــي إىل جــوار  الشــعر 

1 (  السعد، نورة: الشمس يف إثري، ص 132
2 (  مرسل الدواس: النسق املضمر يف الرواية القطرية، ص99
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املضمــرات فيهــا، عــرب ثنائيــات ضديــة هي:الســلم واحلرب،وثنائيــة األان واآلخر.وقــد ركــزت 
رســالة متاضــر احلنــزاب علــى موضــوع القصيــدة احلديثــة يف اخلليــج، وقــد كانــت كل هــذه 

الرســائل دراســات تطبيقيــة.

2-ب البناء الفين موضوعا للرسالة: 

جــاء االهتمــام ابجلانــب الفــين، والبنائــي ،والتقنيــات األدبيــة قليــال ابلنســبة للمعاجلــة 
النحــو  علــى  وهــي  البنــاء  بتنــاول  اهتمــت  رســائل  ثــالث  الرســائل،فربزت  يف  املضمونيــة 
القصــة  يف  الســردية  والرؤيــة  ســيميائية،  دراســة  القطــري  الشــعر  يف  الصــورة  التايل:مجاليــة 

التلقــي.  نظريــة  القطريــة يف ضــوء  القطريــة، والقصــة 

وقد أرجعت الطالبات هذا التوجه للبناء يف املوضوعات اليت اختذهنا إىل قلة الدراسات 
الــيت تناولــت هــذه املوضــوع أو ندرهتــا أو غياهبــا متامــا، فتقــول إحداهــن »ميكننــا اإلقــرار 
بوجود دراســات ســابقة – هلا مكانتها – حول القصة القصرية القطرية ... كوهنا صدرت 
يف حينهــا لتســاير مــاكان مــن توجهــات منهجيــة ... ومــن مثّ فــإن الكثــري مــن مثــل هــذه 
الدراســات ال يتماشــى مــع التطــور املعــريف والتقنيــات البحثيــة اجلديــدة... ويف ضــوء ذلــك، 
تســعى دراســتنا إىل حماولــة إبــراز عنصــر اجلــدة واإلضافــة العلميــة الــيت ترجوهــا مــن منظــور 
أهنــا تتنــاول القصــة القطريــة يف عالقتهــا التفاعليــة مــع املتلقــي.... لذلــك عمــدان إىل تتبــع 
هــذه البــىن وبيــان متثالهتــا يف النصــوص...«)1)، ويظهــر يل أن دراســة نســرين قفــة هــذه، تعــد 
األوىل مــن حيــث توظيــف نظريــة القــراءة والتلقــي، ال بــل وحمــاوالت إنــزال مفاهيمهــا النظريــة 
حمــل التطبيــق. وتقــول طالبــة أخــرى يف دراســة القصــة:«اندرة هــي الدراســات الــيت تناولــت 
القصــة القطريــة أبدوات نقديــة حديثــة، أو تلــك الــيت ســعت إىل ربــط الشــكل ابملضمــون 
يف منظــور الكتابــة اإلبداعيــة، ســواء بدافــع إعــادة االعتبــار للقيمــة الفنيــة للنــص،أو بضــرورة 

1 (   قفــة، نســرين: القصــة القصــرية القطريــة يف ضــوء نظريــة التلقــي. (ســوراي: أفــكار للدراســات 
والنشــر والتوزيــع، ط1، 2019 (، ص 52
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تســليط الضــوء علــى البنيــة الدالليــة، أي علــى املنظــور...«)1)، وتعلــل نــورة املــري دراســتها 
ســيميائيا للصــورة يف الشــعر القطــري بقوهلــا: »فضلــت اخلــوض يف هــذه التجربــة ابلنظــر إىل 
تعانــق الســيميائية مــع الرؤيــة التأويليــة؛ ســعيا إىل إنتــاج عــدد ال متنــاه مــن الــدالالت«، وال 
شــك أن كل هــذه الرســائل الثــالث قــد تعالقــت مــع النــص األديب املعــاجل يف بنياتــه أكثــر مــن 

تعالقــه مــع الســياق اخلارجــي،وإن مل يغــب عنــد الشــرح أحيــاان.

ويف الشــعر، ركــزت حصــة املنصــوري علــى اجلانــب البنائــي يف املبحــث الثــاين مــن الفصــل 
الثــاين، والــذي جــاء بعنوان:الســمات الفنيــة يف شــعر املــرأة القطرية،(للبحــث يف مفــردات 
الشــاعرة وتراكيبهــا عمــا ينــىء عــن نســوية بدرجــة ما(كمــا كان الفصــل التطبيقــي يف رســالة 
صــورة الرجــل يف املتخيــل النســوي، هليــا الشــهواين معنيًّــا بعناصــر الروايــة مــن مــكان وزمــان 

وشــخصية.(حيث اعتمــدت علــى النــص يف معرفــة دالالت التمثيــل(

ونســتنتج يف مواضيــع الرســالة أهنــا اجتهــت إىل موضوعــات حداثيــة، ومابعــد حداثيــة 
ســواء يف تنــاول املــرأة أو األنســاق الثقافيــة، أوتناوهلــا نظريــة القــراءة والتلقــي والســيميائية، 
إذ يعــد »واقــع األدب الراهــن وواقــع النقــد معــه خاضعــني ملؤثــر احلداثــة الــيت ســادت كقيمــة 
معرفيــة وطريقــة تفكــري ورؤيــة حضاريــة، مــع كل مــا صاحبهــا مــن انتقــادات، ومــا أاثرتــه مــن 
جــدل ونقــاش... فــإن الــذي الشــّك فيــه أن طروحــات احلداثــة وأقاويــل رعاهتــا قــد القــت 
صداهــا عنــد الكثرييــن يف البيئــة العربيــة«)2) وظهــرت آاثرهــا يف حقــل البحــث العلمــي مــن 
خــالل توســل املناهــج واملوضوعــات أحيــاان، ويف اجملتمــع القطــري حتديــدا إذا كان »للنقــد 
مــن أســباب ومــربرات يف املاضــي لكــي يقــوم بــدور احلاضنــة،وأن يصــّدر نظــرة وصايــة رعائيــة 
لإلنتــاج املطــروح، فيتحــدث حبســب مســتواها وحبســب الظــروف املتاحــة«)3)، فإننــا اليــوم 
نرجــو أن يقــوم »بتخطــي وظيفــة التفســري والشــرح والتقييــم، إىل ماهــو أمســى مــن ذلــك، 

1 (  عجايب النابت: الرؤية السردية يف القصة القطرية، ص 26
2 (  عبدالكــرمي أمحــد: فلســفة النقــد مــن اإلجــراء إىل النظريــة، (األردن: عــامل الكتــب احلديــث، ط1، 

2015(، ص41
3 (   نورة السعد: الشمس يف إثري، ص231
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أال وهــو التنويــر«)1)، ومنــه تنويــر النصــوص، واألدب، والثقافــة، واجملتمــع، مــن خــالل نقــد 
النصــوص األدبيــة مبختلــف أجناســها عــرب تفكيــك تلــك النصــوص وحتليلهــا بــرؤى حيتاجهــا 
الواقعــني الثقــايف واجملتمعــي، حــى نضمــن أن الدراســات اجلامعيــة برســائل املاجســتري-هنا- 
تقدمــا جديــدا وتكمــل مســرية البحــث يف األدب القطــري بشــكل مالئــم للســياق العــام 

للمجتمــع.

وقــد ال نعجــب مــن غيــاب الدراســة النظريــة يف الرســائل،فأغلب الدراســات املنجــزة 
تصــب لصــاحل تطبيــق املناهــج، فقــد »مخــل صــوت النظريــة أو التنظــري إىل حــدود التعريــف 
العجــول،أو التســويغ النظــري ملمارســة نقديــة تطبيقية«)2)،فجــّل الرســائل احنــازت للجانــب 
بــه األدب  لــن يكــون خمصوصــا  النظريــة  النظــري حــول  التطبيقي،والســيما أن االشــتغال 
القطــري، ابلرغــم مــن أن منطقــة النظريــة تعــّد »األهــم واألكثــر حيويــة وأمهيــة ومرجعيــة يف 
تكويــن العقــل البحثــي، ...لــذا يتوّجــب النظــر يف منطقــة النظريــة بوصفهــا منطقــة خصبــة 
البــّد مــن االشــتغال الواعــي واملنضبــط عليهــا، حبيــث تكــون مصــدرا أساســا ورافــدا ممــوال 
هنــاك  النظــري،  البحــث  والنقديــة«)3)، وإىل جانــب  البحثيــة  البحثــي يف مســريته  للعقــل 
موضوعــاٌت تســتلزم احلــوار العلمــي، واملناقشــة النقديــة مثــل:زايدة اإلنتــاج الروائــي يف قطــر، 
ظاهــرة البعــد احمللــي االجتماعــي يف الســرد القطــري، غيــاب املنافســة القطريــة يف اجلوائــز 
العربيــة، حركــة النقــد يف قطــر، املصارحــة النقديــة ملــا يقــدم مــن إنتــاج أديب،فاحلديــث عــن 
النقــد األديب »ال جيــب أن يكــون مــن منظــور تفاضلــي مــع األدب، أو مــن زاويــة التبعيــة، 
ميكــن احلديــث عــن التــالزم التفاعلــي، حبيــث قــد يكــون النقــد ســابقا علــى اإلبــداع يف حالــة 
النقــد التنظــريي، وقــد يكــون النــص األديب موجــودا، ولكنــه ال يعــّد أرضيــة الشــتغال النقــد، 

1 (  نسرين قفة: القصة القصرية القطرية، ص 52
2 (  حممــد احلصماين:اخلطــاب النقــدي يف الرســائل اجلامعيــة مناهجــه وإجراءاتــه.( األردن: دار اجملــد 

للنشــر. عمــان، ط1. 2017(، ص 44
:منشــورات ضفــاف،  لبنــان  املمارســة.(  إىل  النظريــة  مــن  النقــدي  اخلطــاب  عبيــد: جتلــي  3 (  صابــر 

126 ص  االختــالف،2013(  منشــورات 
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التارخيي«)1).وهنــا تظهــر  النقــد  متابعــة حلركيتــه وديناميتــه، يف ســياق  ألنــه يكــون ضمــن 
احلاجــة إىل دراســات نظريــة حــول األدب القطــري إىل جانــب االشــتغال التطبيقــي املكــرر أو 
ذي الفائــدة املنخفضــة نقــداي. فالســؤال النظــري يف احلــال األديب والثقــايف قــد يثمــر أكثــر مــن 
منــاذج التطبيــق العلميــة أحيــاان. فكمــا حنتــاج لتفكيــك بنيــة األدب نســقيا وســياقيا مــن خــالل 
الدراســات التطبيقيــة، فــإن احلاجــة تدعــو أيضــا وبشــكل ُملــح للدراســة النظريــة الفلســفية 
والوجوديــة الــيت ختلــق هلــذا األدب معــىن، وجتعلــه فكــرا قبــل أن يكــون فنــا ذوقيــا فحســب، بــل 
إن تطبيــق النظــرايت الفكريــة الغربيــة علــى األدب القطــري ، والعــريب عامــة، وبــكل محوالتــه 
الثقافيــة حتتــاج مراجعــة ، مراجعــة تســتلزم الطــرح التنظــريي وليــس التنــاول التطبيقــي فحســب، 
وقــد تكــون إعــادة النظــر يف االشــتغال النظــري واملوازنــة بينــه وبــني االشــتغال التطبيقــي جانبــا 
مهمــا لتحريــك عجلــة األدب والنقــد معــا، مبــا خيــدم اجملــال بشــكل أكثــر كفــاءة وفائــدة، 
بــل جيــب أن تدفــع املممارســة التطبيقيــة »صــوب تغذيــة النظريــة ومتوينهــا مبعطيــات جديــدة 
جتعلهــا قــادرة علــى التطــّور والنمــو علــى النحــو اتذي ال تتوقــف فيــه النظريــة عنــد احلــدود 

الدنيــا لتشــكلها«)2) فــكال الوجهتــني: النظريــة والتطبيقيــة مهمــة يف الــدرس النقــدي.

ج- مناهج دراسة األدب القطري يف الرسائل 

اإلبــداع  األديب  املشــتغلة يف حقــل  اجلامعيــة   بــه »الرســائل  تقــوم  مــا  أحــد  الينكــر 
مــن شــرنقة االنطباعيــة والتأثرييــة،  النقــدي  مــن خاللــه اخلطــاب  مــن دور متمّيز،حــّررت 
وأســهمت يف تطويــر أدواتــه، وصقــل إجراءاتــه، ونقلتــه إىل واقــع املمارســة العمليــة ابشــرتاطاهتا 
األساسية من املنهجية، والوضوح النظري، ودقة اللغة الواصفة، والقابلية للتحقق واإلثبات 
والربهنة«)3)،ممــا قــد تعجــز عنــه النقــود األخــرى يف الصحــف أو لقــاءات التكــرمي أواالحتفــاء 

http://ns1.almothaqaf. :1 (  لقــاء مــع الناقــد األكادميــي عبدالرمحــن متــارة، جريــدة املثقــف
com/c/d3/916816، اتريــخ الدخــول :1 نوفمــرب 2019

2 (   صابر عبيد: جتلي اخلطاب النقدي من النظرية إىل املمارسة، ص 135
3 (  حممداحلصماين: اخلطاب النقدي يف الرسائل اجلامعية مناهجه وإجراءاته. ص 11
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بتواقيــع األعمــال ومناقشــاهتا اجلماهرييــة، ويؤّكــد هــذا أن أغلــب دراســات األدب تكتبهــا 
أقــالم أكادمييــة، بــدءا مــن رســائلها اجلامعيــة وانتهــاء مبشــاريعها النقديــة.

وهبــذا أييت املنهــج يف »طليعــة العناصــر الــيت أكســبت اخلطــاب النقــدي اجلامعــي حضــوره 
الفاعل،وطابعــه العلمي،كونــه -أي املنهــج- األداَة القــادرة علــى بلــورة األهــداف، وحتديــد 
ومتيزهــا  العلميــة  األديب.فالدراســة  اإلنتــاج  معاينــة  األفكار«)1)عنــد  وأتطــري  املنطلقــات، 
املوضوعــي حيتــاج إىل آليــات منطقيــة، ورؤى فكرية،لتنطلــق يف حبثهــا بطريقــة ســليمة، لتقنــع 
املتلقــي بصحــة مــا تالِحــظ حــول تلــك األعمــال األدبيــة، ومثــل هــذا احلجــاج املنطقــي 
يتحقــق يف اخلطــاب اجلامعــي العلمــي عــرب البحــوث األكادمييــة املختلفــة. إن قــوة البحــوث 
العلميــة تكمــن يف أسســها املوضوعيــة واملنهجيــة، وإال لكانــت تلــك البحــوث كالمــا حــول 
كالم، وال فــرق حينهــا بــني الكتــاابت االنطباعيــة)2)، إذ ميكــن »للرصانــة األكادمييــة أن متنــع 
الفعاليــة النقديــة مــن االنســياق  وراء الشــهوات االنفعاليــة واالنطباعيــة اجملــّردة ذات رّد الفعــل 

الســريع واألويّل علــى التلقــي النصوصــي«)3).

ظهــرت للنقــد األديب جمموعــة مناهــج ســياقية وأخــرى نصيــة، وهنــاك رؤى مابعــد احلداثــة 
الــيت أعلــت مــن نظــرايت القــراءة والتلقــي، والدراســات الثقافيــة. الشــّك أن الطالــب يف 
مرحلــة املاجســتري حيتــاج للتعــرف علــى هــذه املناهــج الغربيــة، كمــا أنــه يتــزّود مبعرفــة حــول 
النظــر العــريب يف النقــد، إال أن أي طالــب مطالــب بتحديــد منهجــه يف رســالة املاجســتري،مما 
يتمكــن  أدواته،حــى  تطبيــق  الدراســة وفهمــه، وحســن  مبنهــج  القصــوى  يســتدعي عنايتــه 
الباحــث مــن الوصــول لنتائــج علميــة صادقــة ميكــن االعتمــاد عليهــا الحقــا، فاختيــار املنهــج 
يتأثــر جبــدة هــذا املنهــج أو قدمــه، كمــا يتأثــر اختيــاره أبمهيــة املنهــج للوصــول لنتائــج تفيــد 

1 (  املرجع السابق، الصفحة نفسها.
األدب،ضمــن  يف  النقــدي  املنهجــي  التوظيــف  آليــات  علــى  تشــتغل  الــيت  الدراســات  تعــرف    ) 2

جديــد. معــريف  جمــال  وهــو  النقــد،  نقــد  دراســات  اشتغاالهتا،ابســم 
3 (   صابر عبيد: جتلي اخلطاب النقدي من النظرية إىل املمارسة، ص 107
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الســياق العــام ملســرية األدب،كمــا يتأثــر املنهــج بتواصــل اجملــاالت املعرفيــة مــع بعضهــا بعــض 
يف بينيــة ال تنكرهــا االجتاهــات العلميــة والتخصصيــة اجلامعيــة يف الوقــت الراهــن.

وملا كان األدب القطري يف الدراسات السابقة له،قد تنوعت مناهجها، وإن كان علو 
الكعــب للدراســات التارخييــة واالجتماعيــة والفنيــة، ابإلضافــة دراســات جديــدة ســرت يف 
دراســة األدب القطــري مــن خــالل حتليــل اخلطــاب والنقــد الثقــايف، فــإن نظــر الطالبــة لــأدب 
القطــري يســتلزم أيضــا جتديــد األداة املنهجيــة، والتمكــن مــن ضبطهــا، وتفعيــل إجراءاهتــا، مبــا 
يعــزز النظريــة، وينظــر لــأدب القطــري مــن زاويــة جديــدة. فالســؤال هنا:مــا املناهــج النقديــة 
الــيت توســلتها الطالبــة لدراســة األدب القطــري؟ وهــل قدمــت مناهــج الباحثــات رؤى جديــدة 

حــول األدب القطــري؟

يف مالحظــة خاطفــة علــى عناويــن الرســائل ميكــن الوقــوف علــى بعــض املناهــج، ومــن 
هــذه الرســائل الــيت أفصحــت عــن منهجهــا يف العنــوان: 

النسق املضمر يف الرواية القطرية، ملرسل الدواس..  
مجالية الصورة يف الشعر القطري ، دراسة سيميائية ، لنورة املري..  
الرؤية السردية يف القصة القطرية، لعجايب النابت..  
القصة القصرية القطرية املعاصرة يف ضوء نظرية التلقي..  

يف حــني أجلــت ابقــي الرســائل احلديــث عــن منهــج الرســالة إىل املقدمــة. ومــع هــذا ميكــن 
تســجيل جمموعــة مــن املالحظــات علــى املناهــج املوظفــة يف الرســائل، اعتمــادا علــى عبــارات 

الطالبات أنفســهن يف مقدماهتن.

هنــاك رســائل صرحــت بتوظيفهــا منهــج واحــد حيــث تقــول إحــدى الطالبــات »وإذا كان 
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لــكل حبــث طرائــق يتبعهــا... فــإن رغبتنــا يف االلتــزام بعنــوان البحــث... هــو مــا حيــدد مســار 
املنهــج اإلجرائــي املتبــع فيــه ابســتناده إىل مفاهيــم نظريــة التلقــي ...، وألن طبيعــة البحــث 
تســتوجب منــا ذلــك ، فسنســتعني آبليــات املنهــج البنيــوي يف بعــض األحيان....،كمــا 
سنستعني آبليات التأويل يف بعض املواضع،هبدف توضيح املفاهيم النظرية ...«)1)، وتقول 
أخــرى يف حديثهــا عــن املنهــج »فــإن املنهــج املتبــع يف هــذه الدراســة حتــدده مــربرات الشــق 
األول مــن عنــوان البحــث املتضمــن »الرؤيــة الســردية« كوهنــا تعــىن ابملنظــور الســردي.... 
وعلــى الرغــم مــن تبايــن وجهــات نظــر املنظريــن الســرديني ... فــإن طريقتنــا يف التحليــل حتــاول 
ان جتمــع مــا يتناســب مــع فضــاء الرؤية،ومــا مينحــه املنهــج االستقرائي]االســتنباطي[ مــن رؤى 
حتليليــة بوصفــه منهجــا يســتند إىل إمعــان النظــر واالســتقصاء وجتميــع البياانت،مبــا يتناســب 
مــع وجهــة نظــر احمللــل...«)2)، لكــن علــى الرغــم مــن التصريــح ابملنهــج يف العبــارات الســابقة 

جنــد الطالبتــني تشــريان إىل آليــات منهجيــة مثــل التحليــل البنيــوي، والتأويــل واالســتقراء.

يف حــني كانــت أغلــب الرســائل توظــف منهجــني مثل:رســالة النســوية يف شــعر املــرأة 
القطرية،وظفــت املنهجــني التارخيــي، وآليــات نظريــة القــراءة والتلقــي)3). وجــاءت رســالة صــورة 
الرجــل يف املتخيــل النســوي يف الروايــة اخلليجيــة تعتمــد منهجــني مهــا املنهــج التارخيــي، وحتليــل 
املضمون،كمــا اســتعانت الباحثــة بــكل مــا يســتعني بــه املنهــج العلمــي مــن الوصــف والتحليــل 

علــى حــد قوهلــا)4).

أمــا متاضــر احلنــزاب يف تناوهلــا للظاهــرة الشــعرية احلداثيــة يف منطقــة اخلليــج، فتقــول: 
»وابلنظــر إىل هــذا املوضــوع ودوافعــه، وجــدت أن أفضــل املناهــج ملقاريــة هــذا املوضوع،هــو 
املنهــج التارخيــي، واملنهــج االجتماعي،ألنــه يســمح يل بربــط الظاهــرة ابلســياقني التارخيــي 

1 (  نسرين قفة: القصة القطرية املعاصرة، ص 16
2 (  عجايب النابت: الرؤية السردية يف القصة القطرية، ص 27.

3 (  حصة  املنصوري: النسوية يف شعر املرأة القطرية، املقدمة 
4 (  هيا الشهواين: صورة الرجل يف املتخيل النسوي، املقدمة 
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واالجتماعــي، عنــد حماولــة التوصــل إىل اتريــخ وأســباب بــروز هــذا النــوع الشــعري.... إال أن 
ذلــك مل مينعــين مــن االســتعانة آبليــات وأدوات منهجيــة أخــرى اســتعرهتا مــن مناهــج خمتلفــة 
كالوصــف، واملقاربــة، والتحليــل، والتأويــل والقــراءة«)1)، يف حــني يذكــر مرســل الــدواس يف 
دراســته املعنونــة ابلنســق املضمــر يف الروايــة القطريــة منهجــه بقولــه »وقــد اعتمــدان يف هــذه 
الدراســةعلى منهجــني: أحدمهــا املنهــج التأويلي،وهــو منهــج مينــح النــص مســاحة واســعة 
للحركــة وأبعــاد جديــدة.... أمــا املنهــج اآلخــر فهــو املنهــج الثقــايف الــذي مينــح الباحــث قــدرة 
الكشف عن األنساق املضمرة يف الرواية«)2)، يف حني وظفت الرسالة اليت اعتنت ابلشعر 
النبطــي مناهــج عــدة إذ تقــول صاحبــة الرســالة »اعتمــدت علــى توظيــف آليــات منهجيــة 
متنوعــة حســب مــا تســتدعي أجــزاء البحــث، فعمــدت إىل املنهــج التارخيــي عنــد دراســة 
بــداايت الشــعر النبطــي، واتريــخ الشــعر النبطــي يف قطــر، ومصــادره ودراســة الشــاعر.... 
أمــا يف اجلــزء التطبيقــي ... فقــد اختلفــت اآلليــة املنهجيــة عنــد دراســة مضمــرات حضــور 
القبيلــة واملــرأة ...فقــد تناولــت مفاهيــم النقــد الثقــايف مثل:الثنائيــات الضديــة ،واألان واآلخــر، 

واالنســاق املضمــرة«)3).

هنــا ميكــن القــول، إن الباحثــات يف رســائل املاجســتري مل يتخلــني كليــا عــن املناهــج 
القدميــة مثــل املنهــج التارخيــي واالجتماعــي الــذي بــدأت بــه دراســات األدب القطــري عنــد 
د. كافــود، بــل اســتمر هــذان املنهجــان ابقيــني، وال ســيما يف التأصيــل للظاهــرة األدبيــة أو 
تتبــع حتــوالت املفاهيــم النظريــة.يف حــني مل تســتطع الطالبــة مــن االنفــالت مــن عبــارات  يف 
مقدمتهــا تشــري إىل آليــات الوصــف والتحليــل، واملقاربــة علــى الرغــم أن كل مناهــج البحــث 

األديب النســقية والســياقية تعتمــد الوصــف والتحليــل. 

وصحيــح أنــه حيســب لرســائل املاجســتري أهنــا خاضــت غمــار املناهــج اجلديــدة مثــل: 

1 (  متاضر احلنزاب: الظاهرة الشعرية احلداثية يف اخلليج، املقدمة
2 (  مرسل الدواس: النسق املضمر يف الرواية القطرية، املقدمة

3 (  نورة اهلاجري: القبيلة واملرأة يف الشعر النبطي يف قطر، املقدمة
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نظرية القراءة والتلقي، والســيميائية، والنقد الثقايف، واملنظور الســردي وهي مناهج جديدة، 
ممــا ميكــن القــول معــه إن مرحلــة املاجســتري ميكــن أن تشــكل إضافــة لــأدب القطــري، إال أن 
مســألة املنهج تعد من املســائل اهلامة، بل هي أســاس منطقية البحث وموضوعيته، فكيف 
ملنهجــني أن يوظّفــا يف رســالة واحــدة؟ وهــل ميكــن االعتمــاد علــى نتائــج رســالة توظــف 
آليات منهجية عدة؟ إن املناهج النقدية يف دراســة األدب هلا فلســفاهتا النظرية، وإجراءاهتا 
العمليــة يف التطبيــق، فكيــف حتقــق نتائــج منهجــني أو اكثــر يف رســالة أو حبــث واحــد؟ وكيــف 
ســيتم البحــث يف تلــك الدراســات الــيت تتبــع أكثــر مــن منهــج يف جمــال نقــد النقــد ؟! إن 
معضلــة املنهــج مشــكلة حتتــاج رعايــة خاصة،ودربــة مكثفــة، فاملنهــج عــدة الباحــث األكادميــي 

الــذي يتميــز بــه عــن القــارىء العــادي.

 اخلامتة:

أتيت نتاجــات رســائل املاجســتري حــول األدب القطــري لتكمــل مســرية الدراســات الــيت 
عنيــت بــه، وتعــزى أمهيــة هــذه الدراســات أهنــا ُقدمــت يف أكثرهــا مــن قبــل طالبــات ابحثــات 
قطــرايت الالئــي جيــب اســتثمارهن ثقافيــا وأكادمييــا مــن قبــل املؤسســات املختصــة والســيما 
مــع عــزوف الباحــث القطــري عــن دراســة األدب. وتوصلــت الورقــة إىل أن الباحثــات يف 
رســائلهن قــد اشــتغلن علــى املتــون األدبيــة املشــهورة، والتقليديــة مــن ســرد وشــعر، كمــا أهنــن 
تناولنهــا تنــاوال عامــا مشوليــا، فقليلــة هــي الرســائل الــيت وقفــت علــى جتريــة أديــب وخصصــت 
لــه رســالة، كمــا كشــفت الورقــة عــن اهتمــام الباحثــات ابملضمــون علــى حســاب البنــاء 
الفــين الــذي يشــكل اجلانــب النســقي يف األدب.واتســمت رســائل املاجســتري – موضــوع 
الدراســة- أبهنــا الدراســات التطبيقيــة، مــع غيــاب مناقشــة الطــرح النظــري. وظهــرت دراســات 
قليلــة اهتمــت جبوانــب مل يتناوهلــا الباحثــون الســابقون مثــل: الشــعر النبطــي، وأدب األطفــال.

بّينــت الرســائل عــرب مناهجهــا البحثيــة يف النقــد أهنــا مل تســتطع التخلــي الكامــل عــن 
املنهجــني التارخيــي واالجتماعــي، إال أهنــا اســتطاعت مــن جهــة أخــرى خــوض غمــار منهجيــة 

جديــدة مثــل: النقــد الثقــايف، والقــراءة والتلقــي، والســيميائية.
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الشــك أن الدراســة اجلامعيــة يف املاجســتري حتتــاج تقييمــا لتحقــق األهــداف العامــة الــيت 
وضعــت هلــا، ومــن هنــا  تظهــر احلاجــة لتكــون الرســائل اجلامعيــة حقــال للدراســات والبحــث 

لغــرض التقييــم واملراجعــة.

وتوصــي الورقــة مــن خــالل أبمهيــة التأكيــد علــى توفــر الرســائل اجلامعيــة داخــل املســتودع 
الرقمــي، إذ أن الورقــة بينــت عــدم توافــر كثــري منهــا يف املســتودع، وتقــرتح الورقــة طباعــة 
الرســائل القيَّمــة يف كتــاب  للقــارىء العــام، بعــد التخلــص مــن بعــض اجلوانــب النظريــة الــيت 
تتطلبهــا رســالة اجلامعيــة. وأمهيــة العنايــة ابملنهــج عنايــة كبــرية، والضــري أن تقــدم الطالبــة 
مــع التصــور مقالــة توضــح معرفتهــا ابملنهــج املتوقــع توظيفــه يف رســالتها االهتمــام ابجلانــب 
التنظــري، وضــرورة  عقــد حلقــة ســنوية حــول األدب القطــري يقيمهــا قســم اللغــة العربيــة، 
لتثــري األســئلة حولــه نظــراي وتطبيقيــا، وأســلواب ومضمــوان، وأمهيــة تضمــني مقــرر نقــد النقــد 
ضمــن خطــة دراســة املاجســتري لتكتمــل حلقــة املعرفــة ابلدراســة األدبيــة، ومــع االنفتــاح علــى 
اجملــاالت املعرفيــة املتعــددة، وتعــدد أشــكال اخلطــاابت مــع تطــور التقنيــة، توصــي الورقــة 
بتشــجيع غمــار البحــث يف متــون متعــددة متثــل األدب القطــري احلديــث مــن جهــة، وتراعــي 

بينيــة التخصصــات مــن جهــة أخــرى.

                                       وهللا املوفق. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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امللحق )1( 

معلومات شاملة حول رسائل طلبة املاجستري إىل غاية خريف 2019
 

 
1 

 

2019

 
 1 جيهان أبو العمرين أدب وتقد 2014 جماليات املكان في شعر تميم البرغوثي

املصطلح الديبلوماس ي العربي: دراسة في البناء واالستعمال 
 )املصطلح الدبلوماس ي القطري أنموذجًا(

 2 العنود سعد العتيبي لغة ولسانيات 2014

 –البنية السردية في ثالثية " أطياف األزقة املهجورة العدامة 
 الكراديب" للروائي تركي الحمد -الشميس ي

 3 ابتسام الشمري  أدب وتقد 2014

صورة الرجل في املتخيل النسوي في الرواية الخليجية ) نماذج 
 منتقاة(

 4 هيا الشهواني أدب وتقد 2014

 5 نورا آل ثاني لغة ولسانيات 2014 النحو التعليمي وواقع تعليم اللغة العربية ) مدارس قطر نموذجًا(
 6 حصة املنصوري أدب وتقد 2014 النسوية في شعر املرأة القطرية

املختلف واملؤتلف بين مسرحيتي "تاجر البندقية " لشكسبير و" 
 شيلوك الجديد" لعلي أحمد باكثير دراسة تناصية مقارنة

2015 
 أدب وتقد

 7 أسماء الجمل

 8 عائشة الحنزاب أدب وتقد 2015 املتعاليات النصية في رواية " طوق الحمام" لرجاء عالم نموذجاً 

 9 تماضر الحنزاب أدب وتقد 2015 منطقة الخليج الظاهرة الشهعرية الحداثية في

املرجعيات الثقافية ملصطلح " الشعرية" عند النقاد العرب 
 املحاصرين " نماذج مختارة"

 10 حنان الحالق لغة ولسانيات 2015

عالقة السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي )دراسة حاالت من 
 الوطن العربي(

2015 
 لغة ولسانيات

 11 هدى الصيفي

نحو معجم تعليمي في اللغة العربية  ) دراسة وصفية للمعجم الوجيز 
 املطبق في مدارس دولة قطر(

2015 
 لغة ولسانيات

 12 شيخة الشمري 

 13 عائشة الرويلي لغة ولسانيات 2015 قضايا تداولية عند األصوليين

 14 الكحلوت سلوى  أدب وتقد 2016 التناص وآليات القراءة في رواية )الفردوس اليباب(

 15 أسماء البريدي لغة ولسانيات 2016 دراسة داللية –األلفاظ الدالة على القول في القرآن الكريم 

 16 حياة األنصاري  لغة ولسانيات 2016 نفسية( –نمو املعجم الذهني لدى الطفل القطري )دراسة لسانية 

تعليم األخطاء التركيبية لدى متعلمي اللغة العربية: طلبة برنامج 
 اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة قطر أنموذجاً 

 17 منال قاسم لغة ولسانيات 2016
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2 

 

 18 نسرين قفة أدب وتقد 2017 القصة القصيرة القطرية املعاصرة في ضوء نظرية التلقي

 19 خولة رستم أدب وتقد 2017 واقع التعريب في دولة قطر )دراسة حالة(

 20 عجايب النابت أدب وتقد 2017 القطرية الرؤية السردية في القصة
 21 إيمان الحالق لغة ولسانيات 2017 املنهج التواصلي في تعليم اللغات اللغة العربية نموذجا

توظيف التراث في املسرح القطري  ) مسرحيات حمد الرميحي 
 أنموذجًا(

2017 
 أدب وتقد

 22 منيرة فراج

وأثرها في التشكيل النقدي نظرية النقد لدى مدرسة فرانكفورت 
 األدبي العربي املعاصر

2017 
 أدب وتقد

 23 كلثم علي

 24 ابتهال األنصاري  لغة ولسانيات 2018 النسقان الخطي والصوتي في نظام الرسم القرآني
 25 مرسل الدواس أدب ونقد 2018 النسق املضمر في الرواية القطرية

 26 أسماء العجي أدب وتقد 2018 دراسة نسقية -الغذامي مشروع النقد الثقافي عند عبد هللا 

 27 تهاني الشمري  لغة ولسانيات 2018 لغة قانون األسرة القطري : دراسة لسانية نصية

 28 شاهرة القحطاني لغة ولسانيات 2018 التراث اللغوي العربي واللسانيات التوليدية

 29 صباح القحطاني لغة ولسانيات 2018 املشاكل والحلول الترجمة اآللية من اللغة العربية وإليها: بعض 
القبيلة واملرأة في الشعر النبطي )دراسة في شعر عمير بن راشد آل 

 عفيشة(
 30 نورا الهاجري  أدب وتقد 2018

 31 هيا الدوسري  أدب وتقد 2018 سرديات أدب الطفل في قطر)املرجعيات البنايات والتمثالت(

بين النص السردي وعرض املسلسل)رواية التحوالت السيميائية 
 ساق البامبو أنموذجا(

2018 
دراسات ثقافية 

 32 ميس ربيع مقارنة

 2018 تمثالت الهوية عن اإلعالن التلفزيوني )دراسة سيميائية(
دراسات ثقافية 

 33 رانيا عوض هللا مقارنة

دراسة استكشافية  –هندسة املقوالت الوظيفية في اللغات الطبيعية 
 بنية الجملة الشطغانية في

 34 عائشة صديقي لغة ولسانيات 2018

معجم الشخصيات السردية في كتاب البخالء للجاحظ ) البينة 
 والوظيفة(

 35 روعة الغرس ي أدب وتقد 2019

 36 نورا محمد عمر أدب ونقد 2019 "الخطاب املقدماتي في كتاب )كليلة ودمنة( لعبد هللا بن املقفع"
 37 لطيفة املري  أدب وتقد 2019 املرأة في الرواية القطريةتمثالت صورة 

تطور األنماط التركيبية في اللغة العربية "الجملة الشرطية 
 أنموذًجا"، دراسة وصفية إحصائية تحليلية

 38 منى فضل نايف لغة ولسانيات 2019
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3 

 

لنصية عند عبد العزيز آل محمود الرواية التاريخية واملتعاليات ا
 في املناص والتناص(مقاربة )

 39 آمنة املسعودي أدب ونقد 2019

 40 جميلة الجاسم أدب ونقد 2019 أيقونة الغوص في الشعر العربي املعاصر بالخليج
 41 نوره املري  أدب ونقد 2019 جمالية الصورة في الشعر القطري 

التحليل النقدي للخطاب: الخطاب اإلعالمي لدول الحصار "
 "أنموذجًا 

 42 عبد هللا القايد أدب ونقد 2019

الخطاب اإلعالمي الساخر ) برنامج " فوق السلطة " في قناة الجزيرة 
 مثااًل(

 43 الشيماء التميمي لغة ولسانيات 2019

 
" دراسة في  2015التحّيزات الثقافية في برنامج ) افتح يا سمسم( 

 ضوء النقد الثقافي"
 1 سمية تيشا أدب ونقد لم تناقش

الرصيد املعجمي وتأثيره في املهارات اإلدراكية واإلنجازية عند متعلمي 
دراسة ميدانية في جامعة قطر  -العربية من غير الناطقين بها

 والجامعة الرحمانية العربية ببنغالدش
 2 طلحة أشرف زمان لغة ولسانيات لم يناقش

الهجريين ) في العالمة في التراث البالغي في القرنين الرابع والخامس 
 ضوء الدراسات السيميائية الحديثة(

 3 شيخة الحبابي أدب ونقد لم تناقش

 4 دانة الهاجري  أدب ونقد لم تناقش تمثالت الواقع وآفاق املتخيل في شعر مبارك بن سيف آل ثاني
املرجعيات الثقافية في بناء الخطاب الروائي القطري املعاصر: 

 .نموذجاروايات أحمد عبد امللك 
 5 عفيفة الكعبي أدب ونقد لم تناقش

مقاربة  -جماليات الخطاب الشعري عند محمد بن خليفة العطية 
 .في ضوء نظرية االتصال األدبي

 6 سارة البحيري  أدب ونقد لم تناقش

درو الوعي الصرفي في تدعيم مظاهر اإلنجاز اللغوي املكتوب لدى 
 .ابتدائي في املدرسة القطريةطالب املستويين الثالث والرابع 

 7 سلوى عزام لغة ولسانيات لم تناقش

رؤية ونماذج  –استثمار طرق الداللة عند األصوليين في غير األحكام 
 من القرآن الكريم.

 8 سلطان املهيوب لغة ولسانيات لم تناقش

أهمية املكون الفونولوجي في تطوير الوعي القرائي والكتابي لدى 
 املستويين األول والثاني ابتدائي من املدرسة الحكومية القطريةطالب 

 9 آالء الكحلوت لغة ولسانيات لم تناقش

تقييم الكفاية التركيبية لدى املستويين الخامس والسادس االبتدائي 
 في املدرسة الحكومية القطرية

 10 خديجة الحسن لغة ولسانيات لم تناقش

 11 سناء السالمة لغة ولسانيات لم تناقش الجوزية أنموذجًا )دراسة لسانية(ِحجاج الفقهاء، ابن قّسم 
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4 

 

 
لم تقدم 
التصور 
 البحثي

 1 إسالم أبو زيد أدب ونقد

 " " " 
دراسات ثقافية 

 مقارنة
 2 عائشة املفتاح

 " " " 
دراسات ثقافية 

 مقارنة
 3 حصة املري 

 " " " 
دراسات ثقافية 

 مقارنة
 4 سالي املقدم

 5 خلود النهاب أدب ونقد "" "  
 6 سكينة الحسن لغة ولسانيات " " " 

 " " " 
دراسات ثقافية 

 مقارنة
 7 روضة الحمادي

 8 معاذ الجابري  أدب ونقد " " " 
 9 إبراهيم شعالن لغة ولسانيات " " " 
 10 رجاء الدوسري  لغة ولسانيات " " " 
 11 مريم الفيحاني لغة ولسانيات " " " 

 12 علي نعمان لغة ولسانيات " " " 

 13 شيرين فضل لغة ولسانيات " " " 

 لغة ولسانيات " " " 
أمناي حسين 

 عاطف
14 

 15 عمرو خليفة أدب ونقد " " " 

 16 غادة غصوب أدب ونقد " " " 

 17 فاطمة الهاجري  أدب ونقد " " " 

 18 لبابة الهواري  أدب ونقد " " " 

 19 املشهدانيمروة  أدب ونقد " " " 

 20 فاطمة الغزال أدب ونقد " " " 

 21 أسيل ياسر لغة ولسانيات " " " 

 22 صفية الرحماني لغة ولسانيات " " " 
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5 

 

 

 23 عائشة يوسف لغة ولسانيات " " " 

 24 هند األحمر أدب ونقد " " " 

 25 العنود العتيبي لغة ولسانيات " " " 
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