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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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امللخ�ص :

ينهـــ�س هذا البحث على فر�سية قوامها جتّذر املنظومة القيمّيـــة يف الق�سة القطرية ال بو�سفها م�سامني موّجهة اإمنا 

بو�سفهـــا ظاهرًة خطابيًة من مبداأ تواترها وهيمنتها على الكتابة الق�س�سية من زمن البدايات اإىل يومنا هذا، مما يعني 

بـــاأن ثمـــة مواقف تطاُل هذا الّتمركز حول القيم العتباراٍت ثقافية ما. وعلى الّرغم من تعدد االآراء واختالفها حول م�ساألة 

الّريـــادة بيـــد اأن املالحظ طغيـــان االإ�سكال القيمي النا�سئ عن خماطـــر الّتحوالت الّطارئة مما يـــ�سي باخلوف من َجراء 

انهيـــار املنظومـــة القيمية اأو حتى حماولة تعديلها مما يعني تنازعًا قيميًا بات يربز يف الق�سة القطرية املعا�سرة، وال�سيما 

يف �سوء تيـــارات ما بعـــد احلداثة الهادفة اإىل تبديـــد اخل�سائ�س املميـــزة للمجتمعات، ونق�س �سردياتهـــا الُكربى. فثمة 

خطـــر ٌيتحـــدُد ب�سيوع م�سلك الّتال�سي للثقافة القائمة على منظومة قيميـــة ت�ستنُد اإىل اإرٍث تاريخي وديني واجتماعي، هذا 

باملح�سلة يقود اإىل َخرق الهوية، وتبديد مالحمها، كما اأنه يحمُل خماطر يطال اإدراك الّذات الثقافية حلدودها املعرفية 

وامل�سلكّية، وال �سيما لدى االأجيال التي تعني نتاجًا ما بعد حداثي، ومن هنا تلجاأ الثقافاُت اإىل تبني خطاب »قيمي« بهدف 

مقاومـــة �ُسلطـــة اخلطابات الطارئة مبا متتلكه مـــن قوة تتمثُل باالنفتاح املعريف، وتبديد احلـــدود نتيجة اإحالل قيم رقمّية 

افرتا�سيـــة، باتت متتلك �سلطـــًة تفوق اأية �سلطة اأخرى �سواء اأكانت �سلطة االأ�سرة، اأم املجتمع، اأم الدولة، ف�ساًل عن قدرة 

القيـــم اجلديدة على مناف�سة العقائد الدينيـــة، واالأيدولوجية ما اأف�سى اإىل تبني ا�سرتاتيجيتني خطابيتني: االأوىل �سكونية 

ت�سعى اإىل �سون النموذج القيمي املميز للمجتمع، والثانية دينامية تهدف اإىل تقوي�س بع�س القيم، اأو ا�ستبدالها. 

الكلمات املفاتيح:

اخلطاب- القيم- الق�سة- القطرية – املعا�سرة- الثقافة  
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The value discourse in the modern Qatari story
problem and practice

Dr Rami Abu Shehab 
Qatar University 

rabushehab@qu.edu.qa 

Abstract
This paper is based on the hypothesis that value system is rooted in modern Qatari 

story, not as a topic or a subject but as a discourse phenomenon. This discourse has a stable 
position in the Qatari culture. It is noticed in modern Qatari story since the beginning until 
now. In This paper we will apply a cultural approach to guide us in understanding the 
motives and the context of the values of writings in the Qatari story. 

There is no doubt that cultural elements plays a substantial role in individuals 
behaviours, and that there are always fears of losing the cultural identity or missing 
the features and values of the society that are linked to a its heritage, religion, history, 
customs and traditions. These fears arise particularly in confrontation with globalism and 
postmodernism that threaten this system of values. We noticed two trends of writing: the 
first one is looking to replace  the old values with new ones, to deconstruct some society 
practices that do not meet a new perspective of the world, where women demand more 
rights, and the  human, in general, seeks more freedom and choices; whereas the second 
type is trying to maintain the historical value and identity.  

Keywords: 
Discourse – Value - Story – Qatar – Modern - Culture 
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 املُ�صكلة والفر�صّية 

ينه�س هذا البحث على فر�سية قوامها جتّذر املنظومة 

القيمّية يف القـــ�سة القطرية ال بو�سفها م�سامني موّجهة 

اإمنـــا بو�سفها ظاهرًة خطابيًة، وذلك مـــن مبداأ تواترها 

وهيمنتها مـــن زمن البدايات اإىل يومنـــا هذا، مما يعني 

باأن ثمة مواقف تطاُل هذا الّتمركز حول القيم العتباراٍت 

ثقافية ما. وعلـــى الّرغم من تعدد االآراء واختالفها حول 

م�ساألـــة الّريـــادة التـــي يتنازعهـــا كل من يـــو�سف النعمة 

وجمموعته االأوىل« بنت اخلليج 1962«، واإبراهيم �سقر 

)1(1971، اأو حتى اأحمد عبد 

املريخـــي وق�سته« احلنني« 

امللك وق�سته »ذكـــرى لن متوت« 1970 التي يرى حممد 

م�سطفـــى �سليم باأنها البداية احلقيقية للق�سة القطرية 

 .
)2(

تبعًا لبعـــ�س اال�سرتاطـــات الفنيـــة الواجـــب توّفرها

ولكـــن املالحـــظ طغيـــان االإ�سكال القيمـــي النـــا�سئ عن 

خماطـــر الّتحوالت الّطارئة على املجتمـــع على كافة هذه 

القـــ�س�س مما ي�سي باخلوف من َجـــراء انهيار املنظومة 

القيميـــة اأو حتى حماولة تعديلها من قبـــل البع�س، وهذا 

يعنـــي تنازعًا قيميًا بات يتخُذ وجاهًة يف الزمن املعا�سر، 

وال�سيمـــا يف �سوء تيـــارات ما بعـــد احلداثـــة الهادفة اإىل 

تبديد اخل�سائ�س املميزة للمجتمعات، ونق�س �سردياتها 

الُكربى. 

ثمـــة خطر ٌيتحـــدُد ب�سيوع م�سلـــك الّتـــال�سي للثقافة 

القائمـــة على منظومـــة قيميـــة ت�ستنـــُد اإىل اإرٍث تاريخي 

وديني واجتماعي، هذا باملح�سلة يقود اإىل َخرق الهوية، 

وتبديـــد مالحمهـــا، كما اأنه يحمُل خماطـــر يطال اإدراك 

الّذات الثقافيـــة حلدودها املعرفيـــة وامل�سلكّية، وال �سيما 

لدى االأجيال التي تعني نتاجـــًا ما بعد حداثي، ومن هنا، 

تلجـــاأ الثقافاُت اإىل تبني خطاب »قيمـــي« بهدف مقاومة 

(1)   ينظر كافود، حممد، االأدب القطري احلديث، �س 127 - 128. 
لل�سبق  تبعًا  »اليتيم«  من�سور  عي�سى  ق�سة  م�سطفى  حممد  �سليم،  ي�سيف     (2)
الق�سة  واآخرون،  حافظ  �سربي  ينظر   .1960 عام  �سدرت  حيث  الزمني 

القطرية يف قطر، بيبليوجرافيا �ساملة ودليل و�سفي حتليلي، �س )2. 

�ُسلطـــة اخلطابـــات الطارئـــة مبـــا متتلكه من قـــوة تتمثُل 

باالنفتـــاح املعـــريف، وتبديد احلـــدود نتيجـــة اإحالل قيم 

رقمّيـــة افرتا�سيـــة، باتت متتلـــك �سلطًة تفـــوق اأية �سلطة 

اأخرى �سواء اأكانت �سلطة االأ�سرة، اأم املجتمع، اأم الدولة، 

فـــ�ساًل عن قدرة القيـــم اجلديدة على منافـــ�سة العقائد 

الدينية، واالأيدولوجية ما اأف�سى اإىل تبني ا�سرتاتيجيتني 

خطابيتـــني: االأوىل �سكونيـــة ت�سعـــى اإىل �سون النمـــوذج 

القيمـــي املميـــز للمجتمع، والثانيـــة ديناميـــة تهدف اإىل 

تقوي�س بع�س القيم، اأو ا�ستبدالها. 

 ُيـــ�سار اإىل اأن عـــددًا من الـــّدرا�سات النقدية قد اأتت 

علـــى �سيٍء من هذا القلـــق القيمي حيث قاربته من خالل 

توجهني: م�سموين وفنـــي، اإذ راأت يف القلق واال�سطراب 

�سمـــات مالزمـــة لل�ّسخ�سيـــة، وال نعلـــم اإن كان يقـــ�سد 

 ،
)3(

مرجعيتها الواقعيـــة اأم ال�سخ�سية الورقية »املتخيلة«

ولكنـــه اأحيل يف كل االأحـــوال اإىل خلل يف التكوين النف�سي 

بحيـــث ُن�سحت ال�سخ�سيـــاُت ب�سرورة االلتـــزام بالقيم 

الدينيـــة، وقـــراءة القـــراآن بهـــدف اخلـــروج مـــن املاأزق 

!  ويف �سيـــاق فني يرى كافود بـــاأن ردود الفعل 
)((

القيمـــي

الكتابية متثلت بطغيـــان االجتاهني الرومان�سي والواقعي 

علـــى امل�سهد القـــ�س�سي، ومن هنـــا، تكمـــن اأهمية هذا 

البحث من حيث �سعيه اإىل اكتناه اخلطاب الق�س�سي عرب 

النظر اإىل العوامل الثقافية املوؤ�س�سة كما اال�سرتاتيجيات 

التي مّيزت موقف الق�سة القطرية جتاه القيم.

الهدف واملنهجية: 

يتغيـــا هذا البحث تو�سيف طبيعـــة اخلطاب القيمي، 

وتوجهاتـــه باالإ�سافة اإىل ر�سد مرجعياته، وحتليل اأبعاده 

الوظيفية التي ي�سعى املبدعون اإىل بثها عرب املتخيل الفني 

مـــن خالل االتكاء يف املقـــام االأول على نظرية اخلطاب، 

ومفهومه بالتجاور مع املمار�سة الثقافية بو�سفها ظاهرة 

())  ينظر كافود، حممد، واآخرون، الق�سة الق�سرة يف قطر، �س 96-91.
(4)  ينظر املرجع ال�سابق، �س ٦٩. 
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اجتماعيـــة ثقافيـــة، لكـــن هذا ال مينـــع مـــن االإ�سارة اإىل 

تاأثرات جتذر اخلطاب القيمي يف دور وعظي رمبا يحيف 

على اجلماليات املنوطة باالأدب. ال بد من االإ�سارة اإىل اأن 

الـــدرا�سة �سوف تناأى بنف�سها عن تتبـــع القيم اأو حماولة 

ر�سدها، فهذا ما ال تدعيـــه لكون هذا النهج ينطوي على 

درا�سة امل�سامـــني، يف حـــني اأن عنايتنا تتجـــه اإىل اختبار 

تنـــازع القيم التي ُي�سعى اإىل تثبيت بع�سها اأو على العك�س 

خلختهـــا، اأو خرقها، ورمبا ا�ستبدالهـــا تبعًا لتعالق هاتني 

اال�سرتاتيجيتـــني بالنـــ�سق الهوياتي الثقـــايف القائم على 

مرجعيات اأيدولوجية م�سترتة.  

ومـــع اأن هذا البحث، يعمـــد اإىل اعتماد مبداأ حتليلي 

عمودي لفهم ظاهرة التنـــازع يف ت�سكل اخلطاب القيمي 

غر اأنه ي�ستاأن�س اأي�سًا باملبداأ االأفقي الذي ُي�سوغ بالرغبة 

يف اكتنـــاه القيمي، وحتوالته الّزمنيـــة عرب االعتماد على 

عينـــات ق�س�سية ت�سكل جمتمعة اخلطـــاب الذي ينه�س 

علـــى ميكانـــزمي التواتر واالن�سجـــام اأو التناقـــ�س �سمن 

البنية العامة للق�س�س، وجتنب حتليل الق�س�س بو�سفها 

وحدات �سردية منف�سلة.  

اأوال: القيم: االإ�صكالية واحلدود: 

ُتبحـــث القيـــم يف الـــدرا�سات احلديثـــة مـــن خـــالل 

ما يعـــرف باالأك�سيولوجيـــا  Axiology واأ�سل الكلمـــة 

، وهو العلم الذي 
)1(

يعود اإىل م�سدرين: يوناين، وفرن�سي

ُيعنـــى بدرا�سة طبيعة القيم، وتقديرهـــا، اأو االأ�سياء التي 

ينظر لها باعتبارها ذات اأهمية، اأو ما هو جدير بالبقاء، 

، مع اإ�سارات 
)3(

، اأو التي ترتبط بتقدير عاٍل
)2(

اأو الّثمـــني

اإىل التكوين املعياري للقيم التي ت�سمل االأخالق واجلمال 

 http://www.dictionary.com/browse/axiology ،(1)  ينظر
(2)  ينظر مو�سوعة �ستانفورد الفل�سفية:

Schroeder, Mark, «Value Theory», The Stanford Encyclope-
 dia of Philosophy (Fall 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.),
URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/
value-theory/>.

 https://en.oxforddictionaries.com/definition/axiology  (()

واملجتمع وال�ّسيا�سة والّدين كما تذهب مو�سوعة �ستانفورد 

.
)((

الفل�سفية 

تنظـــر الّثقافـــة العربية اإىل القيم مـــن منظوٍر قريب 

لـــة ملا يوجـــد يف الثقافـــة الغربية، فالكلمـــة ماأخوذة  ال�سّ

من اجلـــذر الثالثي قوم، والقيام، ومـــن معانيها الثبات، 

ٌم، والقيمة ثمـــن ال�ّسيء، واال�ستقامة...  ٌم َوِقيَّ ْمـــُع ُقوَّ َواجْلَ

القائم بالدين امل�ستم�سك بـــه، والثبات عليه، ومنه اأي�سًا 

. ُيالحظ 
)5(

ذلك دين القيمة، اأي دين االأمة القيمة باحلق

مـــن هذه املعاين بـــاأن القيم تت�سل مبلمحـــني: االأول ملح 

معياري )املثمن(، والثاين اإجرائي )الثبات(، وكما يذكر 

العوا فـــاإن اللغة العربية تنظر اإىل هـــذه القيم من خالل 

مرجعيتهـــا الدينية التي تقوم علـــى اال�ستقامة، فال جرم 

 ،
)((

اأن ترتبـــط مبعاين »العـــزم، واملحافظـــة، واالإ�سالح«

وبذلك تبـــدو اأقرب اإىل ن�سق �سكـــوين معياري، اأخالقي، 

فالقيـــم من معانيها اال�ستقامـــة واالعتدال، وهذا يتطلب 

اأن تلتـــزم مب�سارٍ يتوافق عليه املجتمع بو�سفها �سيئًا ثمينًا 

ما يحملنـــا اإىل االعتقاد بـــاأن ثمة متحورًا حـــول الّثبات، 

ورفـــ�س اخلروج عن ن�سق معياري، توافق عليه » املجموع« 

- اجلماعة - املجتمع - القوم - االأمة-  القبيلة. 

لقـــد تعـــر�ست القيـــم بتكوينهـــا االأخالقـــي اإىل عّدة 

حتـــوالت، فالعـــامل قدميـــًا كان من�سغاًل بتفـــ�سر املوجود 

املـــادي اإىل اأن جـــاء �سقراط الـــذي وّجـــه الفل�سفة وجهًة 

اإن�سانيـــًة حيث كانـــت القيم واالأخالق منثـــورة يف احلكم 

، غر اأنهـــا مل تتخذ طابعًا منهجيًا 
)7(

واالأ�سعـــار واالأمثال

اإاّل علـــى اأيدي اأفالطون واأر�سطو اللذين بحثا فيها بطابٍع 

منهجـــي، فـــاالأول نظر لهـــا من منظـــور االأثـــر الوظيفي 

االأخالقي كما يف كتابه اجلمهورية، يف حني اأن الثاين قد 

(4)  ينظر مو�سوعة �ستانفورد على الرابط ال�سابق. 
(5)  ينظر ابن منظور، ل�سان العرب، مادة »قوم«، �س 227-224. 

(6)  العوا، عادل، العمدة يف فل�سفة القيم، 1986، �س 35. 
(7)  رابوبرت، اأ. �س، مبادئ الفل�سفة، �س 47. 



11(
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م

اتخـــذ موقفًا مناقـــ�سًا متامًا حيث بدا اأكـــرث ا�ستجابة ملا 

 .
)1(

نعته ومل بليك بحزب ال�ّسيطان 

يرى البعـــ�س باأن القيـــم بتكوينهـــا االأخالقي يت�سل 

بتحقيـــق ال�سعادة، غـــر اأن هذا اأثر موؤقـــت، وال�سيما اأن 

. ولعل 
)2(

الفل�سفة تنظـــر لها من وجهة ارتباطهـــا باحلق

الّتجـــاذب يف حتديد العامل املوؤثـــر يف القيم، قد انعك�س 

على اآراء مدر�ستني فل�سفيتني، فالرواقيون كانوا ين�سدون 

ما رف�سه �سقراط من االعتداد باملاأثور، والراأي العام اإىل 

اأهميـــة اإحـــكام العقل والف�سيلة، يف حـــني اأن االأبيقوريني 

قـــد ثّمنوا مبداأ اللذة )امل�سوؤولـــة( التي تنتج من ال�ّسكينة 

. لقـــد احتدم اجلدل 
)3(

والـــّر�سا وجتـــاوز اللـــذة الوقتية 

مـــع انتـــ�سار الديـــن ودعوته االأخالقيـــة، غـــر اأّن مغاالة 

الكنيـــ�سة يف اأوروبـــا باالإعالء من املظاهـــر واالأ�سكال قد 

دفـــع اإىل مغادرة هذا النهج نحـــو تبني االأخالق احلديثة 

التي تاأ�س�ست علـــى يد مارتن لوثر حيث جعلها اأقرب اإىل 

. ويف 
)((

الواقعيـــة، ولتعود مرة اأخرى اإىل الروح الفل�سفية

الع�سر احلديـــث ن�سطت درا�سات كانط وني�سته وهيجل، 

وغرهـــم بغية اختبـــار املجـــال القيمي، يف حـــني ا�ستمر 

هذا البحـــث يف القطاعات االإن�سائيـــة املعا�سرة يف متون 

كل من جوليـــا كر�ستيفا، وجوديث بتلر، ومارثا نو�سباوم، 

وج هيل�س ميلر، وبوجه خا�س �سمن ما يعرف باجتاهات 

، وهـــذا يقربنا اأكرث 
)5(

ما بعـــد البنيوية وما بعد احلداثة

من اأثر القارئ )االإنـــ�سان( يف تقدير املق�سد القيمي يف 

الن�س اأو احلياة تبعًا لت�سّوره اخلا�س.

القرن  كمربيدج  مو�سوعة  االأدبي،  والنقد  االأخالق  جالت،  جيفري  هارفام،    (1)
الع�سرون املداخل التاريخية والفل�سفية والنف�سية، �س 537.

(2)  ينظر رابوبرت، مبادئ الفل�سفة، �س 48.
())  ينظر املرجع نف�سه، �س 50-49.

(4)  ينظر املرجع نف�سه، �س 51. 
ينظر  (5)

Shady E. Cosgrove, Literary ethics and the novel; or, can the 
novel save the world? University of Wollongong, 2007, p1. 

لقـــد بينا �سابقًا باأن ثمة موجهـــات ينه�س به جمموع 

كلي، اأو عقل جمعي، يتوافق على بع�س القيم التي تت�سل 

يف معظمهـــا مبنحى اإن�ساين يّتـــ�سل بالّتقدير ملا هو قائم 

ومنجز، عالوة علـــى ارتباطه بال�ّسرط االأخالقي، فطلب 

العلـــم بو�سفه قيمة يت�سل بنوعني من االأخالق: االأخالق 

 .
)((

املذمومـــة، واالأخـــالق املحمـــودة كما يذكر الغـــزايل

وهكـــذا تطفـــو معـــاين الثبـــات علـــى املحمـــود، ومدافعة 

التحول عنه. ولكن ثمة اأ�سئلة تتمحور حول ن�سبية املحمود 

واملذموم، ما ينقلنا اإىل القيم الّذاتية والقيم املو�سوعية، 

فاالأوىل تتـــ�سل مب�سالح االإنـــ�سان واأهوائـــه، يف حني اأن 

الثانية مطلقة تتعاىل على االأهواء وامل�سلحة ال�ّسخ�سية، 

اأي اأنهـــا تت�سمن قيمتها يف باطنها، فال تتبدل مع الزمان 

. ولعل الّتاأمل يف املعطيات ال�ّسابقة، يحملنا اإىل 
)7(

واملكان

الّت�سليم بهيمنة املعيارية والثبات على القيم املطلقة، وهو 

اأمر تتوافق عليه اأغلب املنظورات الفل�سفية واالجتماعية، 

ولكن من الذي يقرر ذلك؟ هذا ال�سوؤال  يقودنا اإىل منحى 

جـــديل، فقيم كالقناعـــة والعـــدل، واالأمانـــة، وال�سدق، 

والتعاطف، والوطنية، وغرهـــا رمبا تتعار�س مع بع�سها 

بعـــ�سًا تبعًا للمنظور، ومن ذلـــك »احلرية« التي تعّد قيمة 

مقـــدرة اإن�سانيـــًا، ولكنهـــا حـــني تتـــ�سل مبطالبـــة املراأة 

بحريتهـــا، وحقهـــا بالعمل، اأو الـــزواج، اأو احلـــب، فاإنها 

تتحـــول اإىل قيمـــة �سلبية مـــن منظور بعـــ�س املجتمعات، 

وذلـــك لكونهـــا تنتق�س من احليـــاء، واحل�سمـــة، اأو رمبا 

الأنها تنـــال من ذكورية الرجل القائمـــة على طاعة املراأة 

لزوجهـــا، اأو لقيـــم جمتمعها، وهـــذا ين�سحب اأيـــ�سًا على 

تقدير املـــوروث بو�سفه قيمة ترتبـــط بالهوية التي ينبغي 

اأال تتعـــر�س لالنتهاك بفعل ممار�سات احلداثة التي يرى 

البعـــ�س باأنها الو�سيلة املثلـــى للنهو�س باملجتمع، وحتقيق 

التقـــدم احلـــ�ساري. ومع االإقرار بـــاأن ثمة قيمـــًا مطلقة 

(6)  ينظر الغزايل، اإحياء علوم الدين، �س9-8.

(7)  ينظر املو�سوعة العربية:
ttps://www.arab-ency.com/_/details.php?full=1&nid=1208
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كالعدل بيد اأن ذلك ال يعني عدم وجود قيم اأداتية تت�سل 

، بحيث تتعـــار�س مع قيـــم املجتمع، 
)1(

بالفـــرد ورغباتـــه

اأو النـــ�سق الثقايف املهمني، ومنهـــا الطموح )االأنثوي على 

�سبيل املثال؛ وهكذا ن�ستنتج باأن القيم ن�سبية مهما حاولنا 

اأن نوؤطرها كونها تخ�سع ل�سياق جيوثقايف.

هـــذا اجلـــدل غـــر املنجز حـــول القيـــم دفـــع بع�س 

الـــدار�سني الغربيـــني اإىل اإحالـــة االأمر برمتـــه اإىل مبداأ 

 بهدف الف�سل 
)2(

االإلزام، اأي مبعنـــى اال�ستجابة للقانون

بني هذه االختالفات اجلوهرية يف تقييم القيم وارتباطها 

بامل�سلـــك االأخالقـــي الواجـــب اتباعـــه، ولكن هـــذا يبقى 

منظـــورًا غربيًا، يف حـــني اأن الثقافة العربيـــة ت�ستند اإىل 

منظومة قيمية �سديـــدة التعقيد، كونها حتتفي باملوروث، 

والّديني، واالأعـــراف والتقليد والعادات، وهذا ما يجعلها 

ذات منحـــى معّقـــد، وبوجه خـــا�س حينمـــا ت�سطدم مع 

النزعات التجديدية التي طالت العقل العربي االأخالقي، 

والتي ميكن اأن ت�سكل خطرًا على بع�س القوى وال�سلطات 

التي تخ�سى القيم اجلديدة القادرة على تقوي�س هيمنتها، 

ونزع بعـــ�س امل�سالح فمـــا وجودنا واأن�سطتنـــا - �سئنا اأم 

، فال عجب اأن تظهر 
)3(

اأبينا - �سوى وجود قيمي اأخالقي

�سمات التنـــازع القيمي بني ممثلي هـــذه االجتاهات تبعًا 

لتعدد التف�سر الثقايف، وتكوينه.  

ثانيًا: القيم... حتّديات احلداثة وما بعدها  

مـــن  االأدب  القيـــم ومتو�سعهـــا يف  بـــداأت مراجعـــة 

االأربعينيات، وبوجه خـــا�س حينما حتدث فرانك ليفي�س 

عن »التقاليد العظيمة« داعيًا اإىل فلرتة االأدب االإجنليزي 

(1)  ينظر املكي، ه�سام، �سوؤال القيم يف العلوم االجتماعية يف احلاجة اإىل منهج 
جديد، يف كتاب �سوؤال القيم ب�سيغ متعددة،، �س 28. 

(2)  ينظر جالت، جيفري، مو�سوعة كمربيدج، �س 535. 
())  ينظر

Form Of Moral Discourse English Literature 
Essay?cref=1%3E..» UK Essays. UKEssays.com, November 
2013. Web. 27 January 2017. <https://www.ukessays.com/
essays/english-literature/form-of-moral-discourse-english-
literature-essay.php?cref=1%3E.?cref=1>.

 ،
)((

مـــن القيم االأخالقيـــة الثابتة لكونها مل تعـــد �ساحلة

ولكن هذا اتخذ توجهات جديدة بعد �سيوع ما بعد احلداثة 

التـــي �سعـــت اإىل  هدم املنظومـــات الثقافيـــة، وتفكيكها، 

ومـــع اأن القـــ�سة القطريـــة مل تلجـــاأ ملناقـــ�سة اإ�سكاليات 

كـــربى، اأو اإىل تقـــدمي �سرديـــات ذات طابـــع مركزي، اإال 

اأنهـــا تاأثرت باملناخ الكوين ال�ساعـــي للتخل�س من القيود 

القدمية، ويف الوقت عينـــه بدت �سديدة االرتباط بالبيئة 

املحليـــة التي يعرفها االإن�سان متام املعرفة. الق�سة اأقرب 

اإىل خطـــاب جمتمعي بات ي�ست�سعـــر اأفعااًل من االغرتاب 

نتيجة الّتحوالت التـــي يفر�سها الزمن، وحتدث نوعًا من 

الفو�سى التي ت�ستوجب كتابـــة قيمية تلجاأ لها املجتمعات 

بغيـــة اكتنـــاه املع�سلة االأخالقيـــة التي تنتـــج بفعل افتقاد 

، وبوجه خـــا�س مع العوملـــة الّداعية اإىل عامل 
)5(

النظـــام

متعـــدد االأبعاد، وال �سيما مع وجود وعي جمعي، اأو متخيل 

ذهني م�سكون باملبداأ االأخالقي. 

 على الرغم من اأن قراءتنا االأركيولوجية، قد اأنتجت 

كيانات من املعنى الناه�س على » التثمني«، ولكن نتاجات 

ما بعـــد احلداثة قد قلبت هذه الظاهرة راأ�سًا على عقب، 

فالقيـــم التي لطاملـــا اعتنت باجلمال واخلـــر، واالأخالق 

قـــد اأ�سبحـــت ت�ساوي بـــني القبح اجلمال علـــى حد �سواء 

بو�سفهما نتاج عاملنا احلقيقي، كما التحول احلتمي، فال 

عجـــب اإذن اأن حتتفي متاحف الفن باالأ�سرطة الال�سقة، 

والقطـــط امليتة، والكـــرا�سي، واالألـــوان ال�سوداوية، وغر 

ذلـــك مـــن متعلقـــات ما بعد احلداثـــة، فاملتحـــف مل يعد 

متحـــف الفنـــون اجلميلة اإمنـــا متحف الفنـــون احلديثة، 

فتقدير القيم املطلقة بات من خملفات املا�سي.

يـــ�سار اإىل اأن الفل�سفـــة تنه�س علـــى ثالثة علوم هي: 

الوجـــود، واجلمـــال، والقيـــم، وجميعهـــا اأمـــ�ست جمـــااًل 

مرتبـــكًا مـــع الّتحـــوالت النا�سئة التـــي �ساغـــت االإن�سان 

(4)  ينظر الرابط ال�سابق.
(5)  ينظر الرابط ال�سابق. 
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املعـــا�سر، وانطالقـــًا من هـــذا الّتغـــر ت�سّكلـــت نتاجات 

لرتميـــم املنظومـــة القيمّية من الّتـــال�سي عرب اخلطاب، 

وال�سيمـــا االأدبي الذي لطاملا �سابتـــه النزعات االأخالقية 

والوعظية، بل اإن هنالك من يعّد االأدب م�سروعًا اأخالقيًا 

، ولكن لوحـــظ اأن اال�ستهالك املبالغ فيه نحو 
)1(

بامتيـــاز 

تقدير القيـــم رمبا ُيخرج االأدب عن بعـــ�س اال�سرتاطات 

املعرفّية والفنية التي توا�سعت عليها الّدرا�سات اخلا�سة 

بـــاالأدب )علم اجلمال(، وبوجه خا�س يف ت�سكيل الن�س، 

وهـــذا ما يحيلنـــا بطريقة اأو باأخـــرى اإىل جزئية املواءمة 

بـــني املقا�سد والنماذج الفنية التي تعّد من اأهم الق�سايا 

التي اختـــربت يف ال�ّسياقات النقديـــة، وقوامها الّتعار�س 

القائـــم بني االإمتاع والفائدة، بيد اأن هذا امل�ستوى يعّد يف 

املرتبة االأدنى �سمن توجهاتنا البحثية. 

 ثالثًا: االرتباك احل�صاري  

 مـــن اأجـــل الوقـــوف علـــى املوقـــف القيمـــي ال بد من 

اكتناه املعاجلة املعرفيـــة املتعلقة مبعنى اخلطاب القيمي 

يف القـــ�سة مـــن منطلـــق اأن اخلطاب يف النقـــد والّدر�س 

الثقافيني، يعني االإحاطة بالّظروف واحليثيات التي توؤثر 

علـــى اإنتاج الن�س باختـــالف متظهراتـــه، ومنها الق�سة 

التـــي ُتعنى ب�سكل مبـــا�سر بالعوامل التي ت�سوغها، ومنها 

عوامل اقت�ساديـــة واجتماعية و�سيا�سيـــة، باالإ�سافة اإىل 

عاملـــي القوة وال�ّسلطـــة للتحقق من املعنـــى االجتماعي، 

. املنـــ�سود يف هذا ال�سياق »الن�س« 
)2(

والقيمـــة املنوطة به

باعتبـــاره فعـــاًل خطابيـــًا ينطوي علـــى بيـــان اأو ممار�سة 

اجتماعيـــة، حتتفي بظواهر الّتحـــول والتغر تبعًا لعوامل 

متعـــددة؛ ولهذا ينبغي اكتناه الق�سة الق�سرة القطرية، 

وموقفهـــا اخلطابـــي املعلـــن جتاه هـــذا التغـــر يف البنى 

احل�ساريـــة العميقـــة مـــن منطلـــق اأن القـــ�سة القطرية 

(1)  ينظر جيفري جالت هارفام، مو�سوعة كمربيدج، �س 535.
(2)  ينظر

 Abrams M. H., A glossary of literacy terms, seventh ED,
 .Thomson Press, India, P 53

نتـــاج ح�ساري يتـــ�سم بتعالقه امل�ستمر مـــع الظرف الذي 

اأنتجـــه، حيث �سهدت قطر منـــذ ال�ّسبعينيـــات اأفعااًل من 

االإبداع الق�س�سي الهادف اإىل التعبر عن قلق جمتمعي 

نا�سئ، اأو رمبا ذاتي-  تعانيه الذات املبدعة نتيجة القيم 

املوروثـــة، واأثرها الثقـــايف- ولكن املوقـــف مل ينجز بعد، 

فاملجتمـــع مل يعـــد ذاك املجتمـــع املاألـــوف، اإمنـــا هو نتاج 

عـــامل اآخر. واإذا كانت املوؤثرات االجتماعية واالقت�سادية 

قد طغت على الكتابـــة الق�س�سية، غر اأنها بقيت فاعلة 

حتـــى يومنا هـــذا، فاملجتمع والتعبـــر مالزمتان، غر اأن 

بينهمـــا اأمرًا ال يبدو قابـــاًل للم�ساومة عليـــه، ونعني تغّر 

القيـــم، اأو تبدلهـــا الرتباطهـــا بخطاب متعـــاٍل )ديني – 

ثقايف – اجتماعي(، وهو ما ي�سكل املنظومة القيمية التي 

تـــ�سكل مظهرًا يت�سل بالهويـــة  التي تتاأ�س�س على مكونات 

عميقـــة، ال ميكـــن القبـــول بتعر�سهـــا لالنتهـــاك نتيجـــة 

الطـــارئ الثقـــايف اخلارجـــي، اأو نتيجة االتـــ�سال بتعدد 

ثقـــايف عرقي جلماعات جلبت قيمها اخلـــا�سة، اأو قامت 

بت�سديرهـــا، ولكن هذا ياأتي بالتزامن مـــع اإعادة النظر 

يف بعـــ�س القيم )الداخليـــة( بو�سفها قيمًا تت�سل ببع�س 

ممـــار�سات الهيمنة، والّتخلف، والكمون يف املا�سي، وبني 

هذا وذاك، نتج خطاب جديل ق�س�سي يتلم�س هذه القيم 

)اخلارجية والداخلية( يف حماولة منه لتكري�س النموذج 

احلكائـــي للتنبيه اإىل هذه الّتحوالت، اأو لنبذ بع�س القيم 

املوروثة، والتي ال ت�ستقيم مـــع الّت�سورات اجلديدة لعامل 

منفتٍح ي�سعـــى اإىل اإطالق طاقات االنفتـــاح االقت�سادي، 

والّتعليم، وحرية املراأة، وهذا مبجمله قد اأفرز جداًل حول 

املنظور القيمي ومعناه. 

اإن االطالع على القـــ�س�س املمثلة خلطاب البدايات 

بفعـــل  نتجـــت  باأنهـــا  �سيلحـــظ  التاأ�سيـــ�سي  اأو النمـــوذج 

م�سوغـــات قيميـــة جعلتها اأقـــرب اإىل الوعـــظ واالإر�ساد، 

اأو لعلها كانت م�سغولة بخطـــاب رثائي لقيم بداأت تنهار. 

االقتـــ�سادي  واالنفتـــاح  املدينـــة،  اأ�سكال  يف  فالتحـــول 
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قـــد اأفـــ�سى اإىل مغـــادرة بع�س القيـــم، ومنهـــا منظومة 

قيـــم اال�ستقامـــة، وامل�سوؤولية، وهي قيم تناقـــ�س الّرغبة 

باالنفتـــاح، وتكوين اأمناط من احليـــاة، تعتمد مبداأ اللذة 

-كمـــا ُيعتقد- مما يبعث على خلـــق عواقب نتيجة تفتيت 

حيـــة، اأو ال�ّسرعية، وهنا تبدو  العالقات االجتماعية ال�سّ

االإ�سكاليـــة يف قـــراءة خارطـــة هـــذا الّتحـــول، وما ميكن 

اأن تختـــربه الق�سة التـــي على ما يبدو قـــد ان�سغلت بهذا 

اجلانب، وهـــذا ُيعلل بكـــون الثقافة املنتجـــة، ت�ستند اإىل 

تـــراث قيمي اإ�سالمي �سديد الّتعمق، عالوة على منظومة 

مـــن االأعـــراف والتقاليـــد الرا�سخـــة التي تكمـــن يف بنية 

جمتمعيـــة، تقدر النظـــام القبلي، وتقدمه علـــى ما �سواه 

مـــن االأنظمة املجتمعيـــة االأخرى، زد على ذلـــك االأثرين 

حراء والبادية، والبحر  البيئي، والتاريخي لثقافـــات ال�سّ

والتـــي تفـــر�س نهجـــًا ثابتًا للتعاطـــي مع الـــّذات واالآخر، 

وهـــذا مما يعني اأن ثمة تزحزحـــًا يف التكوينات املرجعية 

التـــي بـــداأت تتعـــر�س لبعـــ�س االن�سقاقـــات واالختالالت 

على م�ستـــوى ات�سال االأجيـــال اجلديدة بهـــذه املنظومة 

املتما�سكة.

ال �سك باأن هنالـــك خوفًا من القيم الطارئة، وعاملها 

املتعدد، ومن هنـــا بالتحديد ا�سطـــرت الق�سة القطرية 

اإىل ولـــوج هذا املخا�س عرب اجتاهـــات تتخذ من اخلوف 

القيمي معاجلة تتحدد مبحاولـــة �سون املنظومة القيمية 

من التال�سي نتيجة االرتياب بالقيم اجلديد، مع حماولة 

تكريـــ�س املنظومـــة املوروثـــة بو�سفهـــا منوذجـــا هوياتيا 

مميزًا، يف حـــني اأن هنالك تيار ي�سعى اإىل تقوي�س بع�س 

القيم التي ال تنه�س علـــى مرجعيات حقيقية، اإمنا ينظر 

لهـــا علـــى اأنهـــا نتاج جمتمـــع قمعـــي، �سلطـــوي يكمن يف 

املا�سي، ولكن هل ثمة جمال خلطاب متوازن؟  

رابعًا: االرتياب الكامن

ان�سغلـــت القـــ�سة القطريـــة منذ بواكرهـــا االأوىل - 

�سواء تلك التي خطها يو�سف النعمة، اأو اإبراهيم املريخي، 

اأو اأحمـــد عبـــد امللـــك-  بتخطيط قيمي جعـــل من الن�س 

جمـــااًل للتنبيـــه والّتحذيـــر، وقوامه باأن املجتمـــع املاألوف 

مبـــا ي�ستند اإليه مـــن » قيم ثمينة« بـــات جمااًل لالخرتاق 

واالنتهـــاك تبعـــًا لالنفتـــاح، وتداعياتـــه نتيجـــة الوفـــرة 

االقت�سادية، وبهذا فاإن الق�سة القطرية قد بداأت معنّية 

باملنحـــى املجتمعي القيمـــي الّظاهر، ولكنـــه اأيديولوجي 

الباطـــن. فالق�سة القطريـــة ذات طبيعة قلقة من فقدان 

املنظومـــة القيميـــة نتيجـــة الّتوج�س من فـــ�ساء االآخر... 

اخلـــارج، اأو العامل الذي يقع خـــارج احلدود، فنظرة اإىل 

هـــذه الق�س�س يك�سف عن منظـــور ما�سوي، ينه�س على 

معيارية قيمية ات�سمت بتوافق جمعي، فيو�سف النعمة كان 

ُيعنى بنقد التحول االأخالقي للفرد نتيجة املف�سدات التي 

تنتمـــي اإىل )اخلارج(، فجـــاءت ق�س�سه معربة عن هذا 

الت�سنني املبا�سر مـــن حيث تو�سيف تداعيات التخلي عن 

القيـــم، وما ميكن اأن ينتـــج عن ذلك من تداعيات كما يف 

ق�سة »بنت اخلليج« التي ت�سف مفا�سد الطبقة الغنية يف 

الربع االأخر من القرن الع�سرين، وهذا ما يكاد ين�سحب 

. يف حني جند اأن ق�س�س 
)1(

على �سائر ق�س�س املجموعة

املريخي عالقة بالتكوين املا�سوي بو�سفه قيمة مثمنة عرب 

مقاومة التحول نحـــو عامل متحرك، ففي ق�سة »احلنني« 

يعـــود االأب » العجوز« اإىل بيتة ليواقـــع حنينه للبيت الذي 

يعنـــي قيمة اأ�سالـــة يخ�سى من اأن تتعـــر�س للخرق املمثل 

، ولكن هذا املنحى 
)2(

برغبة االأوالد يف اخلروج من البيت

املـــا�سوي القائـــم على الرغبة باالرتـــكان اإىل عامل قيمي 

ماألـــوف، يظهر اأي�سًا يف ق�سة اأحمد عبد امللك التي ي�سي 

، والتي 
)3(

عنوانها مبنحاها املـــا�سوي » ذكرى لن متوت«

ت�ستنـــد اإىل قـــ�سة طفـــل يظللـــه الغياب بعـــد اأن تقطعت 

به �سبـــل احلياة بغيـــاب االأم واالأب، وهكـــذا يالحظ باأن 

ثمـــة منحى رمزيـــًا يف هذه الق�س�س ينهـــ�س على تثمني 

(1)  ينظر حافظ، �سربي، الق�سة الق�سرة يف قطر، �س 81. 
(2)  ينظر ملخ�س الق�سة يف امل�سدر ال�سابق، �س )10.

())  ينظر امل�سدر نف�سه، �س 717. 
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املا�سي، ونبذ اخلارجي )احلـــا�سر- التغر- امل�ستقبل( 

حيث يكمن يف الالوعي خوف من املجهول. 

الناظر اإىل خطاب الربع االأخر من القرن الع�سرين 

�سيجـــد بـــاأن الكتابـــة القيميـــة بـــدت معنيـــة باجلوانـــب 

العاطفيـــة املت�سلة باحلب، اأو الزواج، كما العالقات غر 

امل�سروعـــة كاخليانة، والعبـــث-  وبوجه خا�س الذكوري-  

ومـــا اإىل ذلك من متحور حول النـــ�سق االأخالقي املهيمن 

على كتابات بع�س القـــ�سا�سني، وكاأن ثمة منتجًا وعظّيًا 

ينذر بتداعيات الف�ساد الناجت عن الرثاء املادي، والتنكر 

لقيـــم املوؤ�س�سة االأخالقيـــة )املجتمعية(، مبا فيها الزواج 

)ثنائيـــة االأنثى والذكر(، املكان، املـــوروث، ولهذا �سنجد 

اأن عديـــد القـــ�س�س التي كتبها كل مـــن املريخي، ت�ستند 

اإىل هـــذا الن�سق، ومنها علـــى �سبيل املثال ق�س�س تتناول 

الـــّزواج مـــن امراأة لعـــوب، اأو افتقـــار بعـــ�س الكتاب اإىل 

االأمانـــة االأدبية، عالوة على �سيـــوع العقاب االإلهي نتيجة 

خطيئة كما يتـــ�سح يف« ق�سة ندم«. الندم عينه يتكرر يف 

العديد مـــن جماميع الق�س�س، ومنها علـــى �سبيل املثال 

قـــ�سة »نالت جـــزاء ما فعلت« لعائـــ�سة اإبراهيم القا�سي 

 ،
)1(

التي حيث تعاقب املراأة نتيجة زواجها من زوج قريبتها

باالإ�سافـــة اإىل ق�سة دالل خليفة » هـــذا اخلمي�س« �سمن 

جمموعـــة » اخليل وف�ساءات البنفـــ�سج«، وغرها الكثر 

   .
)2(

من الق�س�س التي تتناول هذا امل�ستوى

ال �سك بـــاأن ثمـــة نقـــدًا قيميـــًا، ي�سغـــل املريخـــي يف 

قـــ�س�سه، ويتوفـــر علـــى ت�سكيلـــة مـــن اخلطابـــات التي 

تبـــدو اأقـــرب اإىل ر�سائل مبـــا�سرة للمتلقي، ففـــي اإحدى 

جمموعـــات املريخي »املرود يف املكحلـــة« عناية باجلانب 

القيمـــي، ومنهـــا احلنـــني اإىل املـــا�سي، ونبـــذ اال�ستهتار 

العاطفـــي، كما هـــ�سا�سة احلب، و�سيوع اأحـــالم اليقظة، 

(1)  ينظر حافظ، �سربي، الق�سة الق�سرة يف قطر، �س 446. 
النتاج الق�س�سي القطري ب�سكل كبر بحيث ال تكاد  الثيمة على  (2)  تهيمن هذه 
تخلو جمموعة من هذا التو�سيف، ومنها ق�س�س لكلثم جرب، ووداد الكواري، 

وحممد الباكر، و�سمة الكواري، وحم�سن الهاجري، وح�سة العو�سي، غرهم 

الكثر. 

، ولعل 
)3(

واأخـــرًا م�ساعر الندم نتيجة ارتـــكاب اخلطايا

هـــذا ياأتـــي ا�ستجابة خلطـــاب قيمي بامتيـــاز، ولكن هذا 

يربر بنـــ�سق جمتمعـــي مرتـــاب، اأو بنية جمتمعيـــة بداأت 

تت�سكل مع اخلوف من �سيء ينذر بالدمار القيمي. ي�ستمر 

 
)((

الن�سق عينـــه يف جمموعة املريخي االأخرى » التجربة«

التي تبدو بيانـــًا تعليميًا، ي�ستهدف تلقني املراهقني بع�س 

القيم عرب لغـــة اأبوية بطريركية، ومنهـــا حتذير الفتيات 

مـــن احلب قبل الزواج كون هذه املمـــار�سة نتاج جمتمعي 

»اإعالمـــي« مف�سد، وال�سيما مـــع الرتويج لها عرب التلفاز، 

وغره من و�سائل االإعالم، وحتى االأدب. 

يف خطـــاب البدايـــات ثمـــة منحـــى يتلخـــ�س بنظرة 

ما�سوية، اأو تثمـــني املا�سي باعتباره حافظـــًا لقيم العّفة 

واال�ستقامـــة، كما رفـــ�س لقيم التحول عـــن مبادئ وقيم 

دينيـــة، باالإ�سافـــة اإىل قيـــم ت�ستند اإىل مرجـــع هوياتي، 

كما ثمة خوف مـــن امل�ستقبل الغام�س بو�سفه فعل تهديد 

للمنهج القيمي، غر اأن هذا امل�سلك مل يتوقف على الّرغم 

مـــن التقادم الزمنـــي، فما زالـــت ثمة كتابـــات معا�سرة 

تنتهـــج النهج عينه، اإذ ي�ستمـــر مع جمموعة من الكتابات 

الق�س�سيـــة جمموعة اأحمد عبد امللك »نوافذ على �سرفة 

)5(2014، فعلى الّرغم من حداثة 

ادرة عام  الـــروح« ال�سّ

االإ�سدار بيد اأنه ي�سي مبزاج قيمي خمتلط تبعًا النعكا�س 

احلا�سر وتعقيداته، كما انفتاحه الالحمدود. 

تنطوي »نوافذ« على اإ�سكاليـــات قيمية اأ�سبه بلوحات 

م�سهدّية ب�سيطة لالأزمة القيمية التي يعاين منها املجتمع 

مبا يف ذلك قيـــم الوفاء، واالأمانـــة، واالإخال�س، والعفة، 

والثقة، واحلوار بني الزوجني، كما الثقافة العاطفية، وهي 

يف معظمهـــا تت�سل مبـــوؤ�س�سة الزواج )الرجـــل واملراأة(، 

مـــع اإ�سارات اإىل الف�ساد يف بعـــ�س العائالت نتيجة غياب 

ـــ�سرة، ـــق ال ـــ�سة  ـــق ال �سربي،  حـــافـــظ،  يف  الــــقــــ�س�س  ـــف  ـــو�سي ت يــنــظــر    (() 
�س)109-10 .

(4)  ينظر تو�سيف الق�س�س يف امل�سدر ال�سابق، 117-1109. 
(5)  عبد امللك، اأحمد، نوافذ على �سرفة الروح. 
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الرقابة االأ�سرية يف جمتمع انت�سر فيه اخلدم وال�ّسائقون، 

مع قـــ�س�س اأخرى تتـــ�سل بقيم تطال االآخـــر، واإن�سانية 

االإن�سان، والوفاء للوطن، وقيمًا ح�سارية اأخرى متعددة، 

كل ما �سبـــق يجعل من هذه املجموعة قيميـــة بامتياز، اإذ 

ينتـــ�سر يف املن خطاب يثّمن القيـــم على ح�ساب التكوين 

احلكائـــي مبا ينطوي عليه من تعمق يف بناء ال�ّسخ�سيات 

التي بدت م�سّطحة، وخا�سعة لالأثر الوظيفي، عالوة على 

الّتدخـــالت املبا�سرة لل�ّسارد بغية ال�ّسرح والّتف�سر، وهذا 

�سّكل عامل �سغط نتيجة الرغبة بفتح املعنى، واالطمئنان 

اإىل تلقي املقا�سد والر�سائل من قبل القارئ الذي ُنزعت 

عنـــه املمـــار�سة القرائية، واإنتاج املعنـــى، كما يف ق�س�س 

املريخي مـــن قبل، واإن بدت ق�س�س عبـــد امللك متقدمة 

عن خطـــاب البدايات نتيجة الّنـــ�سج الفني، غر اأنها مل 

تتخلـــ�س من الّطبيعة املبا�سرة التقريرية الوعظّية، وهنا 

ن�سوق مثااًل على ذلك من نافذة رقم )1( التي تنفتح على 

حوار داخلي ملراأة تعاين من غياب زوجها عاطفيًا، فتلجاأ 

اإىل الّتعوي�س عرب اإقامة عالقة اآثمة مع ال�ّسائق حيث جاء 

يف القـــ�سة » اأطيل �سالتي داعية اهلل �سبحانه وتعاىل اأن 

يغفر يل ذنوبي املتكررة! فاأنا اأقوم باأفعال ال ير�ساها اهلل 

. ال �سك باأن هذا التكوين اخلطابي ال يبتعد 
)1(

وال عباده«

كثرًا عـــن تو�سيفات النعمة )املو�سوعيـــة والفنية( التي 

تعود اأكرث من ثالثة عقود.

وعلى الّرغم من النزعة االأخالقية غر اأن ثمة بروزًا 

الإ�سكاليـــات قيمية تت�سل بانغالق االأفق جتاه قيم التطور 

واالنفتاح، ولكنها عوجلـــت بقدر غر قليل من التقريرية 

املبـــا�سرة حيث جاء يف اإحدى القـــ�س�س: »ال ي�ساهد اأبي 

ماذا يدور يف هذا العامل! وكيف اأن االأحوال قد تطورت...

والعـــادات والتقاليد البالية ما عادت ت�سلح لهذا الع�سر 

الذي يوؤمن باحلريات واالنطالق وحق اجلميع يف احلياة 

(1)  ينظر امل�سدر ال�سابق، �س 9.

«. ومع اأن هذه القـــ�سة داعية اإىل قيم 
)2(

كيفما يـــ�ساوؤون

التطور واالنفتـــاح، ولكنها ال تعّد اجتاهـــًا قيا�سًا على كم 

القـــ�س�س التي تنتهج الّدعوة اإىل قيم اأخالقية، وخطاب 

توعـــوي، فثمـــة اإ�سارات اإىل تداعيات االنفتـــاح، وال�سيما 

مـــع انت�سار قيـــم اال�ستهالك و�سائل التـــوا�سل والتقنيات 

احلديثـــة كالهاتف املتنقـــل وال�ّسبكـــة العنكبوتية، واأثرها 

على الفرد، واملجتمع، كما يف العديد من الق�س�س، ومنها 

نافـــذة رقم )8( بتكوينهـــا الداليل املبـــا�سر اإىل حد ما: 

»كـــربت وال اأعلم نظريات كثـــرة يف احليـــاة. و�سيطرت 

علـــي النظريـــة اال�ستهالكيـــة، فاأ�سبحـــت ال اأحفـــل بكل 

 .
)3(

ما يحتاجه املنزل مـــن �سيانة... اأو تبديل اأجهزة...«

وهكـــذا ُيالحظ باأن ثمة ا�ستكمال لنهج النعمة واملريخي، 

ولكن ثمة اأيـــ�سًا مزاج جديد بداأ يظهر جتاه بع�س القيم 

اجلديدة، ولكن بدا منح�سرًا، و�سيق احلدود.  

يف منـــوذج متـــو�سط زمنيـــًا يبـــدو حمـــ�سن الهاجري 

يف جمموعاته الثـــالث »البالغ« 1996، و»بنـــات اإبلي�س« 

1997، و»حـــرام عليـــك« 1998 حمتفيـــًا - هـــو االآخر- 
مبنحى قيمـــي بو�سفه نتـــاج جمتمعي ملواجهـــة تداعيات 

االنفتـــاح والرثاء، كمـــا القلق من فقدان القيـــم، ومع اأنه 

يبدو خطابـــًا ال يلتزم نزعة ما�سويـــة وا�سحة، ولكن بني 

ثنايا الق�س�س هنالك انت�سار خلطاب قيمي موجه، ومن 

ذلـــك الق�سة االأوىل من املجموعـــة االأوىل، ونعني ق�سة« 

 التي تنـــدرج يف خانة تـــال�سي القيم، 
)((

امـــراأة �سافـــرة«

كمـــا ثمـــة متحـــور وا�سح - �ساأنه يف ذلـــك �ساأن-  معظم 

الكتابات الق�س�سية على متثيل افتقاد قيم امل�سوؤولية من 

قبـــل بع�س اأربـــاب االأ�سر، وال�سيما الغارقني مبتع معاقرة 

(2)  تتناول الق�سة �سيطرة االأب وقمعيته جتاه اأفراد عائلته، والتحكم بهم كاأنهم 
»روبوتات« كما جاء على ل�سان ال�سارد، وهي فتاة يف الثالثني من العمر تعاين 

من رف�س االأب لزواجها من رجل فقر، وهنا يالحظ اأن الق�س�س تنطوي على 

االإن�ساين  اجلانب  فهم  يف  الق�سور  عالوة  واالنفتاح،  احلوار  قيم  افتقاد  قيم 

للعالقات الب�سرية املحكومة مبنظومة قيمية بالية ميار�سها االأب. ينظر الق�سة 

يف: عبد امللك، اأحمد، امل�سدر ال�سابق، �س 24.

())  امل�سدر نف�سه، �س 21. 
ينظر الهاجري حم�سن، البالغ وق�س�س اأخرى، �س )2.   (4)
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، ومع ذلك فاإن هذا مل 
)1(

اخلمـــر كما يف ق�سة »بقايا اأم«

مينع من نقـــد قيمة ما�سوية، ومنها كراهية املولد حينما 

ياأتـــي اأنثـــى بو�سفه قيمـــة تنتمي اإىل عـــ�سر بائد كما يف 

، ولكن هذا النقد ال ميكـــن اأن يعّد ن�سقًا 
)2(

قـــ�سة »اأنثى«

تقوي�سيًا كونه يفتقد اإىل التوجه الكمي، ولكونه ي�ستجيب 

مـــع ممـــار�سات ال تتطلـــب انتهـــاك منظومـــة جمتمعيـــة 

�سلطوية، يف حني يالحظ باأن  �سخ�سيات الهاجري تبدو 

خا�سعـــة ملبـــداأ قيمي كما يف قـــ�سة »اأ�سرار منتحر« ذلك 

الرجـــل الـــذي مار�س غـــزوات ال اأخالقيـــة يف دول اأوروبا 

فياأتـــي االنتحـــار و�سيلة للتخل�س مـــن تاأنيب ال�سمر، يف 

حـــني اأن ق�سة الراقـــ�سة »حالل« تتخذ توجيهـــًا مغايرًا، 

فالراقـــ�سة طـــورت قناعاتهـــا بـــاأن الرق�س فـــن حالل، 

ومـــع الّتطور احلـــا�سل عملت على تعديـــل نهجها لت�سبح 

 .
)3(

�ساحبـــة حمطـــة ف�سائية ولكـــن مبالبـــ�س حمت�سمة

فالّتحـــول طـــال الظاهـــر، يف حني اأن اجلوهـــر مل يتغر، 

وهـــذا يعني باأن اخلروج عن القيم �سينتج ذوات م�سّوهة. 

ومـــع اأن قـــ�س�س الهاجري  قد بدت نا�سجـــة فنيًا - اإىل 

حد مـــا- غر اأنها مل تنطِو على بنية حمكمة التكوين من 

حيث حتميل اللغة قدرًا من الدالالت الواجب توليدها من 

قبل القارئ، فهي مبا�سرة املق�سدية والداللة حيث ي�سعى 

الهاجـــري اإىل خطـــاب قيمي اأخالقي ميـــزج بني حماولة 

تكري�س قيمًا اإيجابية، ونبذ قيمًا �سلبية تنتهج يف جمملها 

خطابًا اجتماعيًا، ولكنه ال ميار�س حتديًا وا�سحًا ملنظومة 

جمتمعيـــة �سائـــدة، اأو حماولـــة تقوي�س منظومـــة قيمية 

كالنظـــام القبلي، اأو ال�سيـــا�سي، اأو الت�سامـــح نتيجة �سق 

عـــ�سا الطاعة من لدن االأنثى، فهو ال يغـــادر نهج االإتيان 

على بيـــان القيم الطارئة، كاخليانة، والف�ساد االأخالقي، 

وغرها كما مثلتهـــا ق�س�س البدايات )نعمة- املريخي- 

عبد امللك(، وال�سيما �سمن املنظور االجتماعي االأ�سري، 

ينظر امل�سدر نف�سه، �س 7).   (1)
(2)  ينظر امل�سدر نف�سه، �س 69.

())  ينظر امل�سدر نف�سه، �س 54-47.

اأو الذاتـــي الفـــردي، واإن بدت ملحـــات ذات طابع فل�سفي 

اإىل حد ما يف بع�س ق�س�سه، ف�ساًل ملحات انتقاد لبع�س 

القيم املا�سوية ال�ّسلبية، وحماولة خرقها، ولكنها مل تبدو 

�سريحـــة الّتكوين مـــن حيث االنتظام والتنـــاوب، وبذلك 

فاإن خطابه ما زال يندرج �سمن خطاب قيمي موؤ�س�ساتي 

اجتماعي حمافظ.    

تاأتـــي جمموعة »وجوه مت�سابهـــة« خلليفة هزاع اأقرب 

البدايات من  اإىل نـــ�سق تكميلي - اإىل حد ما – خلطاب 

حيث عنايتها بالّتحذير مـــن الّتخلي عن منظومة قيمية، 

واأن بـــدا يف بع�س االأحيان م�سغواًل بقيم كربى، تعني بنبذ 

تهمة االإرهـــاب، ومقاومة التمثيـــالت الغربية التي تطال 

العربـــي امل�سلم، وبهذا فاإنه يقع �سمن تنازع قيمي يت�سل 

باالآخـــر والذات، ولكن هـــذا ال يعد ظاهرة يعـــول عليها، 

فهـــي اأقـــرب اإىل �سذرات خطابية ال ت�ستنـــد اإىل منظومة 

خطابية، واأطقم من املعاجلة التي تعنى ببالغة اخلطاب 

التي ت�ستند اإىل التكـــرار والتناوب والتنظيم. يف ق�س�س 

خليفـــة هزاع منظـــور خا�س جتاه القيـــم يف عامل متحّول 

كما متثلها ق�سة »حب ع�سري« التي تعالج ظاهرة احلب 

االفرتا�سي الّرقمي التي تنه�س على مركزية ال واقعيتها، 

وخمالفتهـــا للمتوقع، وال �سيما حني يرى �سورة من اعتقد 

، وهذا يعني 
)((

اأنها امراأة فاتنة حيث ُي�ساب بخيبة االأمل

باأن هنالك نقد لظاهرة املعا�سرة، وخماتلتها. ويف ق�سة 

»حوار مع خممور« نقع على نهج قيمي بداأه النعمة، وغره 

مـــن حيث انتقاد رب االأ�سرة املتخلي عن اأ�سرته، والغارق 

 ،
)5(

مبعاقـــرة اخلمر، وممـــار�سة اجلن�س يف بلـــد اأجنبي

باالإ�سافـــة اإىل الّزواج من امـــراأة اأجنبية، وغزوات بع�س 

الّرجـــال ال�ّسرقيـــني اإىل دول �سرق اآ�سيـــا، كمـــا اخليانـــة 

الزوجية.  

يف ال�ّسيـــاق القيمـــي التحذيري تاأتي قـــ�س�س جمال 

(4)  هزاع، خليفة، وجوه مت�سابهة، �س52. 
(5)  ينظر هزاع، خليفة، وجوه مت�سابهة، �س 69. 
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فايز الّناهـــ�سة على نزعة ما�سوّيـــة حاملة لقيم يف طور 

االنقرا�س، ومع اأن فايز ينتمي اإىل جيل الكتابة املعا�سرة 

زمنيـــًا، غر اأنـــه ما زال ي�ستند اإىل خطـــاب ما�سوي، اإذ 

يقّدر القيم باعتبارها موروثًا؛ ولهذا ما انفك يواظب على 

نقـــد احلداثة، ومهلكاتها، كما التنديـــد ال�ّسردي بافتقاد 

املجتمـــع لقيم �سكلت املكان واالإنـــ�سان اللذين مل تلوثهما 

القيـــم ال�سناعية والنزعـــات الّراأ�سماليـــة، فال جرم اأن 

كثـــرًا من ق�س�سه تتوافق مع القـــ�س�س التي تنتمي اإىل 

مرحلة البدايات من حيث التعالق احلا�سل بني )املكان- 

الزمان( ومرجعياتهما القيمية. 

يف جمموعـــة »الرقـــ�س علـــى حافـــة اجلـــرح« مفتتح 

قـــ�س�سي �سديـــد الّتعلق باخلطاب القيمـــي الذي ينه�س 

على دعامتني: االأوىل نقد مظاهر التجديد الناجتة بفعل 

الـــرثوة النفطية التي اأحدثت تبداًل قيميًا مل ينل فقط من 

بنية املكان، اإمنا اأ�ساب البنيـــة الداخلية للذات الب�سرية 

التي تغرت بفعل الّتحول املادي الذي يتطلب �سون القيم 

بو�سفهـــا الدعامـــة الثانيـــة. فالقـــ�سة تبـــداأ بغيمة تعرب 

املدينة، ومن ثم �سقوط املطر، و�سرعان ما تتحول البيوت 

اإىل قـــ�سور للداللة على الّتبدل املـــادي الظاهري، ولكنه 

�سرعـــان ما ينتقـــل اإىل البعد الداخلـــي يف الفقرة الثانية 

من الق�سة - التي تتميز بالتكثيف واالإيجاز-  وفيها نقراأ 

كيف ينازع �ساب رجاًل عجوزًا الدخول اإىل الطبيب بحجة 

اأن دوره اأ�سبـــق،  ويف الفقـــرة الثالثـــة، نقـــراأ عـــن خادمة 

حت�سر طفـــاًل م�سابًا، يف حني اأن االأم تطمئن على ابنها 

. تختزل هذه الق�سة موقفًا 
)1(

املتوفى من خالل الهاتف 

وا�سحـــًا من حتول القيـــم، ويتحدد بنبذ املعـــا�سرة التي 

حتتفي بالظواهر، واالأنانية، وفقدان قيم احرتام الكبر، 

واالأمومة، ومع اأن ثمة قـــراءة اأخرى تذهب اإىل بيان قيم 

نتجت بفعل املعـــا�سرة، كتقدير النظـــام، واحلق، عالوة 

(1)  ينظر فايز، جمال، الرق�س على حافة اجلرح، �س 8-7.  

على اجلمال املعا�سر للمعمـــار اجلديد غر اأن ما يعنينا 

املوقف من تقدير القيم التي فقدت بو�سفها مثّمنة، ولكن 

تبعًا للمنظور املا�سوي، ولعل هذا ين�سحب على الكثر من 

قـــ�س�س هـــذه املجموعة، وغرها من التـــي حتتفي بقيم 

»االأ�سرة- الـــرب بالوالدين )ق�سة فحيح العا�سفة وق�سة 

حطـــام امل�سافات البعيدة( -احل�سمـــة )ق�سة �سرنقة(- 

العطف على امل�سكني )ق�سة تابوت من حلم(.

ومـــن النماذج التـــي ميكن اأن ت�سدق علـــى االرتياب 

 التـــي تعنى بت�سوير 
)2(

القيمـــي ق�سة »فحيـــح العا�سفة«

تقابلـــي ينه�س علـــى م�سهد يظهر فيه )قـــط( يحنو على 

وليـــده، مقابل ابن يتنكـــر اإىل اأبيه الذي يعامله كمت�سول. 

ويف قـــ�سة اأخـــرى بعنـــوان »�سرنقـــة« ثمة طائـــرة ركابها 

بعـــ�س االأجانـــب الـــذي يرتـــدون مالبـــ�س �سبـــه عاريـــة، 

با�ستثنـــاء امراأة ترتـــدي رداء اأ�سود، ولكن عند و�سولهم 

اإىل البلـــد البارد يـــ�سارع الكل اإىل ارتـــداء مالب�سه اتقاء 

 .
)3(

الـــربد اإال املراأة التي تخرج مـــن الطائرة �سبه عارية 

وهنا نتمثل ن�سقا تقابليًا لنقد ت�سرب بع�س القيم املثمنة، 

ولكـــن يف املقابل هنالك منظور اآخر، ينهـــ�س على الّتوق 

للحرية، ونبذ القيود جم�ّسدًا بفعل املراأة مما يعني ن�سبية 

التمو�سع القيمي يف قراءة اأخرى للن�س. 

 يحتفـــي 
)((

يف جمموعـــة اأخـــرى »الرحيـــل وامليـــالد«

فايز بقيـــم االأ�سالة املمثلة برمـــوز البيت الرتاثي كما يف 

قـــ�سة »دويبات البيـــت اخل�سبـــي« باالإ�سافـــة اإىل تقدير 

مهنة الغـــو�س )ق�سة ما تبقى مـــن �سظايا املحار(، غر 

اأنه ال يقـــ�سد البيت بو�سفها قيمة موروثـــة، اإمنا بو�سفه 

مـــوؤ�س�سة حا�سنـــة الأفراد االأ�سرة حيث تـــ�سود قيم املحبة 

والتكافـــل التي تخلـــى اجلميع عنهـــا، باالإ�سافة اإىل عدد 

(2)  ينظر فايز، جمال، امل�سدر نف�سه، �س )1. 
())  ينظر امل�سدر نف�سه، �س 27. 

(4)  ينظر فايز، جمال، الرحيل وامليالد. 
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من القيم ذات النزعة املا�سوية ذات الطبيعة االأخالقية، 

وهـــذا يحملها للتوافق مع قـــ�س�س املريخي، كما ي�سدق 

هذا اأيـــ�سًا على جمموعة ح�سن ر�سيـــد »احل�سن البارد« 

حيـــث تربز اجلدة بداللتهـــا الرمزية التي حتيل اإىل زمن 

اأجمل حيث كانت ت�سود قيم العطف واملحبة، وهذا يتوافق 

، وغرها من ق�س�سه التي 
)1(

مع ق�سة »كاتب العرائ�س«

تبدو منحازة اإىل انتقاء عينات اإن�سانية يتنكر الزمن لها، 

ف�ساًل عن تبـــدل اأحوال الع�سر، فقـــ�س�س ح�سن ر�سيد 

ذات نربة رثائية تطال املا�سي ب�سكل جلي، وهنا ن�ست�سعر 

موقفـــًا قيميًا من املعـــا�سرة، وقيم الّتحديـــث على تغير 

نفو�س الب�سر يف العديد من الق�س�س، منها ق�سة حممد 

 ،
)2(

الباكـــر حيث التنكر لـــالأم يف ق�سة » مـــرارة الندم«

، وكما 
)3(

وكما يف ق�سة اأمينة العمادي »ال�سم�س الباردة«

، يف حني اأن جمموعة 
)((

يف ق�سة »معـــوق« ل�سمة الكواري

فاطمـــة خلفان الكـــواري تنطـــوي على ن�سق تكـــر�س قيم 

املـــوروث، والتكافـــل االأ�سري، وت�سويـــر املـــا�سي بو�سفه 

قيمـــة اإن�سانية تنه�س على الود واملحبة، وهذا يكاد ي�سكل 

كمـــًا كبـــرًا من املجموعـــات التـــي تعالج افتقـــاد الطابع 

التكافلـــي ال�ّسائد بـــني اأفـــراد االأ�سرة ا�ستجابة اإىل نزعة 

قوامهـــا تثمـــني قيـــم املجتمع القطـــري قبل هبـــوب رياح 

التغيـــر والعوملة مما يعني باأن ثمـــة �سبه توافق على هذا 

النهج اخلطابي. 

من ناحية فنية، ُيالحظ باأن عددًا كبرًا من الق�س�س 

تت�سم بقدر كبر من املبا�سرة والّطبيعة التوجيهية نتيجة 

تقديـــر القيم ذات الطابع املـــا�سوي املجتمعي حيث تبدو 

احلبكـــة واالأحـــداث وال�ّسخ�سيـــات ذات طابـــع و�سفي، 

راع، فـــ�ساًل عـــن �سيوع لغة  تفتقـــد اإىل الّتطـــور، اأو الـــ�سّ

مبـــا�سرة وتقريرية با�ستثناء بع�س قـــ�س�س جمال فايز، 

ينظر حافظ، �سربي، الق�سة الق�سرة، �س 216.   (1)
(2)  ينظر امل�سدر نف�سه، �س )19.
ينظر امل�سدر نف�سه، �س 66).  (()
ينظر امل�سدر نف�سه، �س 211.   (4)

وعـــدد قليل من الق�س�س تتكئ على بنى رمزية، ولكن يف 

املجمل، فاإن هذه الق�س�س تعتمد خطابًا ملتزمًا بتقدير 

القيم »املا�سوية االأخالقية« مـــع �سيء من االرتياب جتاه 

القيـــم اجلديدة التي برز بع�سها يف بع�س االأحيان �سمن 

دعوات متوازنة، وتقليدية.  

خام�صًا: االنتهاك القيمي 

 يف املحور ال�سابق، تو�سلنا اإىل هيمنة النموذج القيمي 

علـــى القـــ�سة القطريـــة من خـــالل مناذج متثـــل مرحلة 

البدايـــات اإىل اللحظـــة الراهنة، ولوحظ باأنـــه لي�س ثمة 

حتول عن النهج الداعي اإىل القيم، والتحذير من تبددها 

نتيجـــة الطـــارئ احلداثي الـــذي انطلق مـــن ال�سبعينيات 

اإىل يومنـــا هـــذا، ولكن هـــذا النهج ذو الطبيعـــة املنتقدة 

مل�سالك �سلبيـــة وبنهجه االأخالقي اأي�سًا، بدا مرتبطا اإىل 

حـــد ما بكتابة ذكورية ما�سويـــة، ترتبط بقيم موؤ�س�ساتية 

ت�سعـــى اإىل االإبقاء على منوذج اأخالقـــي، اأو لالإبقاء على 

�سلطـــة جمتمعيـــة، واإن ظهر يف بعـــ�س االأحيـــان نزعات 

ت�ستهـــدف قيم التنوير العقالين، ولكـــن دون بيان وا�سح 

بـــ�سرورة تفكيـــك املنظومـــة القيمية، والثـــورة عليها. يف 

مـــوازاة هذا اخلطاب ثمة خطـــاب اآخر يهدف اإىل تبديد 

اأو بعبـــارة اأخرى تعديـــل املنظومة القيميـــة، اأو حتديثها، 

وال �سيمـــا املت�سلـــة بقيم �سلطوية تنال مـــن قيم احلرية، 

والذاتيـــة اأو الفرديـــة، ومنها علـــى �سبيل املثـــال التقدير 

املبالغ لل�سدمة من حتوالت املجتمع، ومنها ق�س�س كلثم 

جـــرب التي جـــاءت حماولة مبكرة للتعبر عـــن قيم ذاتية 

اأو اأداتية تعالج الذات االأنثوية التي تخ�سع ملنظومة قيمية 

جمتمعية تتعار�س وتوجهات املراأة.

 يف قـــ�س�س كلثم جـــرب هنالك املـــراأة التي اختربت 

مغادرة الوطن لدواعي الـــدرا�سة، ولكنها اأدركت احلنني 

لرمزية ال�سفاء والنقـــاء بو�سفها قيمًا اإيجابية تكمن يف 

، مما يعني 
)5(

الوطن كما يف جمموعـــة وجع امراأة عربية

(5)  ينظر تو�سيف الق�س�س يف حافظ، �سربي، الق�سة الق�سرة، �س )100-9.  
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نزعـــة ما�سوية، ومـــع ذلك فـــاإن خطابهـــا باملجمل ي�سي 

بن�سق متقدم من حيث القلق واالرتباك القيمي الذي �سغل 

القـــ�سة القطرية كما نعايـــن يف جمموعتها االأوىل »غابة 

ال�سمـــت والرتدد«، وهذا ما ينقلنـــا اإىل موقف بيني على 

الرغـــم من اأن جمموعتها تنتمـــي اإىل زمن مبكر اإىل حد 

مـــا،  ولكن موقفها من القيم مل يرق �سراحة اإىل م�ستوى 

التحـــول نحو احلركي، ومغادرة الثبـــات، اأو ال�ّسكون، ثمة 

�سيء مـــن االحتجـــاج اخلفـــي، كـــون االحتجـــاج املبا�سر 

�سيعنـــي خرقا للقيـــم ال�ّسائـــدة التي تنتـــ�سر يف املجتمع، 

فال جـــرم اأن حتمل جمموعتها عناويـــن ال�سمت الرتدد 

بو�سفهـــا عتبة �سيمولوجية تكمن يف الالوعي، يف حني اأن 

ل ال�سمت، ولكن  الغابة حتيل اإىل داللـــة كمية ت�سي بتاأ�سّ

الرتدد يعني باأن ثمة عالمات ملغادرة ال�سكون، والثبات. 

يف ق�ستهـــا املركزيـــة التي حملـــت املجموعة عنوانها 

نقراأ عالقة حب ال تكتمل، يحجبها تردد الرجل و�سمته، 

ولكـــن هـــذه الق�سة علـــى الّرغم مـــن تكوينهـــا العاطفي 

املبـــا�سر، غر اأنها حتيلنا اإىل اأثـــر ال مبا�سر للموقف من 

القيـــم، فالعالقـــة التي نـــ�ساأت بني املـــراأة والرجل متتلئ 

مب�ساحـــات من امل�سكوت عنه، فالداللـــة املبا�سرة للق�سة 

تتق�سى خطابًا ناقدًا للرجل الذي يغرق يف الرتدد، وعدم 

البوح، وهذا يحيلنا اإىل اأثـــر قيمي مبا�سر معني باحلب، 

ولكنهـــا قيمة حمجوبـــة يف جغرافية بـــالد »ال�سم�س« كما 

تكني عنها الكاتبة. هذه العالقة تن�ساأ يف بالد االغرتاب، 

يف الطـــارئ املوؤقت، خـــارج الوطن الـــذي ال ينطوي على 

قيم كامنة: »اأحبك رغما عنـــي... �سوف اأهزم النظرات 

املتعالية...واأحبك رغمـــا عنهم...و�ساأقرتن بك... رغما 

. ولكن هذا ياأتي بالتزامن مع تردد الرجل 
)1(

عنهـــم....«

يف االإفـــ�ساح عن م�ساعره تبعًا ل�سلطـــة املجتمع الراف�س 

لهـــذا النهج. لقد مـــار�ست الق�سة خرقًا خفيـــًا، اأو لنقل 

نقدا للقيم ال�سائـــدة التي تنظر اإىل احلب بو�سفه �سعفًا 

(1)  جرب، كلثم، اأنت غابة ال�سمت والرتدد، �س 118.

على الرغم من االعتذار املتاأخر، وغر الفاعل الذي جاء 

من لـــدن الرجل املنـــ�ساع اإىل قيم جمتمعـــه، ففي موقع 

اآخـــر من الق�سة تعلن املراأة �سدمتها جتاه موقف الرجل 

ال�سلبـــي التابع لقيـــم جمتمعه وبوجه خـــا�س عندما عاد 

للوطـــن حيث تقول: »ولكن بعد طـــول انتظار �سدمت بك 

اأنـــت ال هم، اإن نظراتهم املتعاليـــة حتولت ا�ستهزاء وهم 

 .
)2(

يرونك مرتدد االأحا�سي�س خائفا من املواجهة«

يف هـــذه املجموعـــة مفـــ�سل هـــام، يتمثـــل بالتحول، 

اأو اخلـــروج عن املنحى القيمي اأو املا�سوي، وقد جاء على 

يـــد كاتبة اأحدثت اأوىل ال�ّسقوق يف جدار اخلطاب القيمي 

الـــذي اأ�سهم معظم الكتاب، وال�سيمـــا الّذكور يف حماولة 

تكريـــ�سه، و�سون مكت�سباته، وهنا اأعمل على تقدمي نتائج 

مبكرة للـــدرا�سة، ولكن هنالك منـــاذج متعددة ميكن اأن 

توؤّكـــد هذا الطابع للكتابة االأنثوية – املتذّمرة التي عملت 

علـــى حتديد موقفها القيمـــي، واإن كنا ال نطلق جمااًل من 

الّتعميمات باأن كل الكاتبات يحتفني بهذا املنظور، وال كل 

الكتاب الّذكـــور ينتمون اإىل النهج املغايـــر، ولكننا نعتمد 

على قـــراءة ت�ستند اإىل املهمني يف املنظور االإبداعي جتاه 

املنظومة القيمية.

يف جمموعة نوره  ال �سعد »بائع اجلرائد« التي تنتمي 

اإىل جـــزٍء منهـــا اإىل خطاب تقويـــ�سي للقيـــم التقليدية، 

كونهـــا ت�ستهـــدف اإنتاج قيـــم جديدة ذات طبيعـــة كونية، 

اأو اإن�سانيـــة تتحدد بااللتفات اإىل االآخر الذي يتمثل ببائع 

اجلرائـــد، فثمـــة هنا تعاطـــف مع االآخر، وعـــدم اخلوف 

منه لكونـــه ينتمي اإىل جمال التاأثـــر �سلبي، كما جند يف 

العديـــد املجموعات التي غالبـــًا ما حتيل تهالك املنظومة 

القيميـــة لعوامـــل خارجيـــة، فمعظم الكتابـــة الق�س�سية 

»الذكوريـــة« اأو املا�سويـــة مل تلتفـــت اإىل االآخـــر االأدنـــى 

اجتماعيـــًا اأو خمتلـــف عرقيـــًا، فهـــو ال مرئـــي، كمـــا ثمة 

متثيـــالت �سلبية تطال فئة ال�ّسائق اأو اخلادمة يف ق�س�س 

(2)  امل�سدر نف�سه، �س 118. 
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اأحمـــد عبد امللـــك، اأي تلك الكتابـــات املهمومة بتو�سيف 

انهيار املنظومة القيمية داخل االأ�سرة، وال�سيما من حيث 

انت�سار اخليانة الزوجية، والعالقات املحرمة. 

ت�ستنـــد كتابـــة نوره ال �سعـــد اإىل نزعـــة قيمية تت�سح 

نواياها من عتبة العناويـــن: »بائع اجلرائد« و »بارانويا«، 

وفيهمـــا نقـــراأ خطابًا جديـــدًا جتاه املنظومـــة القيمية يف 

املجتمـــع، ولكن ينبغي تاأمل ذلك مـــن خالل ر�سد التغر 

يف املنظور بـــني جمموعة �سدرت عام 1989، وجمموعة 

�سدرت عـــام )201. يف االأوىل دعـــوة اإىل قيم التعاطف 

، ولكن هذا النهج 
)1(

مع االآخر كما يف ق�سة بائع اجلرائد

ي�ستكمل يف الق�سة الثانية »املزرعة الكبرة« التي تتوافق 

قيميًا مـــع الق�سة االأوىل من حيث �سيـــوع قيمة التعاطف 

االإنـــ�ساين مـــع االآخر...الفقـــر، اأو االأقـــل حظـــًا، ذلـــك 

املختلف يف التقييـــم الّطبقي، ونعني �سخ�سية »بو�سفيه« 

ال�ّسائـــق الذي يقوم بالعديد من املهمات للمدير، وخا�سة 

حـــني ياأخذ »بو�سفيـــه« ابنته اإىل مزرعـــة املدير، وهناك 

. ثمة 
)2(

يتلقى رف�سة حمار نيابة عن ابن املدير اأمام ابنته

تخطيـــط قيمي ينحاز اإىل االأدنـــى، اأو اإىل منوذج العامل 

الب�سيط، او باالآخر، اإذ ي�ستمر هذا الن�سق اأي�سًا يف ق�سة 

»زهـــرة البلو�سية«، و»رجـــب ال�ّسّيال« لتربز قيـــم اإن�سانية 

ال ت�ستند اإىل حملية املنظور االأخالقي ال�سائد.

ولعـــل االجتاه القيمي للبحث يف التباين الطبقي يربز 

لـــدى دالل خليفة، ففي قـــ�سة بعنوان »الكائن« ثمة متثيل 

لالختالف بني جمموعتني، هما »اأهايل الغابة« و »راكبي 

فئتـــني  عـــن  كنايـــة  املجموعتـــني  وكال   ،
)3(

الهليكوبـــرت«

طبقيتـــني، كمـــا ثمة قـــ�س�س للكاتبة عينهـــا، اإذ ت�ستعني 

بالنـــ�سق الكنائـــي واال�ستعـــاري بو�سفها »تقيـــة« خطابية 

عنـــد مناق�سة القيـــم التي حتا�سر اأنثويـــة االأنثى، واالآخر 

(1)  ينظر ال �سعد، نوره، بائع اجلرائد، �س )-9. 
(2)  ينظر امل�سدر نف�سه، �س 19. 

ينظر خليفة، دالل، اأنا اليا�سمينة البي�ساء، �س 104-95.   (()

املختلف )الّذكر( كما يف ق�سة »اأنا اليا�سمينة البي�ساء«، 

، وكمـــا يف قـــ�سة »دب من 
)((

»ولنف�سهـــا �سنعـــت غابـــة«

الفـــراء االأزرق« التـــي تـــ�سور امـــراأة اأرملة يتعلـــق ابنها 

بـــدب - رجل يتنكر بهذا الزي للرتويح عن االأطفال-  يف 

حـــني تتعلق املراأة بالرجل الذي بداخله، ولكنه حني يقرر 

الّتخلـــي عن زيـــه التنكر تنفر املراأة تبعـــًا ل�سغط املنظور 

. ولعل هذا الّتوجه 
)5(

القيمي املجتمعي جتاه املراأة االأرملة

ين�سحب على ق�س�س هدى النعيمي، ومن قبلها اأم اأكثم، 

و�سارة، وغرهن من الكاتبات. 

ال �سك باأن هذا النهـــج اخلطابي ي�ستند اإىل خمالفة 

للنهـــج املا�سوي، فثمة اّت�ساع نحـــو مغادرة القيم املحلية، 

وهـــذا يت�سح اأي�سًا يف عدد من قـــ�س�س جمال فايز التي 

تنحاز اإىل تقدير املختلف يف بع�س ق�س�سه، واإن بدت هذه 

النزعة غـــر �سائدة على عك�س هيمنـــة النزعة املا�سوية 

الراف�سة للتبدل. وهكذا، نالحظ باأن ثمة حتواًل نحو قيم 

اإن�سانيـــة يف اخلطـــاب الق�س�سي القطـــري، ولكنها تبدو 

مرتددة، اأو بعبارة اأخرى، ال ميكن اأن ت�سي بوجود خطاب 

متمـــا�سك تنتظم وحداته بهدف خلـــق بنية من املمار�سة 

االجتماعية التي تنتقل من اللغة اإىل الفعل. 

يف جمموعة »بارانويا« لنـــوره ال �سعد نقع على حتّول 

مف�سلـــي جتـــاه املنظومة القيميـــة التي بـــداأت كلثم جرب 

بـــو�سع اأحدثت اأوىل ال�ّسقوق يف جدرانها، بيد اأن نوره  ال 

�ّسعد تبـــدو خمتلفة من حيث معاجلة القيم، فهي تختلف 

يف املنظـــور عـــن )الهاجري واملريخي وعبـــد امللك وفايز 

وغرهم(، كونها ال ت�سعى هنا اإىل حماولة �سون منظومة 

قيميـــة اأخالقية �سيقة، تت�سل بالفرد والعالقة الزوجية، 

اأو االأ�سرة ومـــا يلتـــ�سق بها من اال�ستهتـــار واخلروج عن 

القيم الدينية، بل هي اأقرب اإىل تبني مقولة نقد التحوالت 

التـــي اأنتجتها جمتمعـــات العوملة، وهيمنتهـــا املادية على 

(4)  ينظر الق�ستان يف امل�سدر نف�سه، �س9 - �س)2. 
(5)  ينظر خليفة، دالل، دب من الفراء االأزرق، جملة الدوحة، �س 60-)6.  
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االإنـــ�سان »املطلق« كمـــا يف ق�سة بارانويا عـــرب �سخ�سية 

»و�سحـــى« املراأة التي تواجه قيمًا �سلبية فا�سدة، تبداأ من 

العمـــل الذي ينخـــره الف�ساد االأخالقـــي، والوظيفي حيث 

ثمـــة عالقة مع املديـــر واإحدى املوظفـــات، يف حني ينتقل 

 ،
)1(

هـــذا الـــرتدي اإىل م�ستـــوى عالقتها مع الـــزوج اأي�سًا

وعلـــى الّرغم من وجـــود نقد قيمي اأخالقـــي، ولكنه لي�س 

ذاتـــي النزعـــة، اإمنـــا جمتمعـــي كمـــا يف �سائـــر ق�س�س 

املجموعة، ومنها ق�سة »حمدة يف التنور« التي تتناول قيم 

خمتلطـــة غر �سويـــة لعالقة بني طالبـــة ومعلمة ما يحيل 

اإىل قلق قيمي وا�سح يف التكوين االإن�ساين املحاط بعوامل 

قهـــر داخلـــي، ال خارجي فقط، وهـــذا ي�ستمر اأيـــ�سًا من 

خالل ق�سة »القليـــ�سة« التي يحيطها واقع يغتال االأنثى، 

اأو لوجودهـــا القائـــم علـــى اختالفها اجلنـــدري بو�سفها 

اأنثى، فواقعها يبداأ مـــن اأ�سرتها، وميتد مع طارق ال�ّساب 

الـــذي اعتقدت باأنهـــا �ستجد لديه التقديـــر واحلب، غر 

اأنه هـــذه العالقات ه�ّسة، ال ت�ستجيـــب لنهج قيمي منفتح 

�سحي، وهذا ين�سحب على احلياة ال�ّسرية كما يف »احلياة 

ال�سريـــة للفـــرا�سة« التـــي تعالج ق�سة فتاتـــني �سديقتني، 

وخلف تكوينهمـــا ثمة نقد لالنهيـــار القيمي للمجتمع مبا 

فيه من تزّلف ووهم، وقيود يطال االأ�سرة واملجتمع برمته، 

وهكذا فثمة تكوين مبا�سر لنربة اخلطاب االنتقادي لقيم 

زائفة، وهذا ين�سحب على زيف املثقفني، كما  متثله ق�سة 

»�سالـــون املثقفة �سعفة«. اإن تكوين خطـــاب نوره ال �سعد 

ي�ستنـــد اإىل ا�سرتاتيجيتـــني: االأوىل تعك�سهـــا املجموعـــة 

االأوىل، وتنه�س على قيـــم التعاطف االإن�ساين، واالنحياز 

لالآخـــر، اأو االأدنـــى، اأو املختلـــف، يف حـــني اأن املجموعـــة 

الثانية بدت نا�سجة كونها ت�ستهدف حتليل الن�سق القيمي 

ملجتمـــع اكتملت حلقات حتوله ما اأنتـــج ممار�سات قيمية 

م�سّوهـــة، ف�ساًل عن حماولـــة انتقاد قيـــم موروثة �سلبية 

ذات طابع �سلطوي. 

ال �سك باأن �سخو�س نوره ال �سعد االأنثوية، كما �سخو�س 

(1)  ينظر ال �سعد، نوره، بارانويا، �س 7-)1. 

كلثم جرب، متثل اأوىل النماذج اخلطابية التي تبلور ملوقف 

قيمي جديد، ينهـــ�س على �سيوع قيم جديدة، مع حماولة 

بيـــان ه�سا�سة القيـــم ال�سائدة التي ترتبـــط ع�سويا بقيم 

�سلطويـــة يقودها الرجـــل واملجتمع، وبذلـــك فالنقد غدا 

داخليًا ال خارجيًا على عك�س خطاب البدايات.   

تقف ح�سة العو�سي يف تفكيك القيم املوروثة »ال�سلبي 

منهـــا« قريبـــًا من م�ساعي نـــوره ال �سعـــد وكلثم جرب من 

حيـــث ال�ّسعي النتهاك بع�س القيـــم القدمية، وتقوي�سها، 

وال�سيما تلك التـــي تخلو من تقدير الذات واحلرية، وهي 

بذلـــك تنه�س بكتابة مـــ�سادة للنهج املغـــرق بتقدير قيم 

املا�سي، وهذا يت�سح من ق�ستها »القرية ال�سغرة تخلع 

ثوب احلـــداد« القائمة على ثنائية املـــال ومعلم املدر�سة، 

والقمـــع  والتقليديـــة،  القـــ�سوة  اإىل  االأول  يحيـــل  حيـــث 

)املا�سي(، يف حني اأن الثاين يحيل اإىل التطور واالنفتاح 

)امل�ستقبل(، وبذلك فثمة منظور متغاير عن تلك النزعة 

التـــي �سادت لدى بع�س الكتـــاب من حيث تقدير املا�سي، 

وقيمه، وعلى ما يبدو فاإن موقف العو�سي وا�سح من حيث 

رف�س املوروث القيمي املمثل بالتقليدية، ورمزه املال. ويف 

قـــ�سة اأخـــرى يبدو البعـــد الّرمزي »الكنائـــي« من خالل 

البيـــت الذي يرفـــ�س اأبو جـــا�سم طلب زوجتـــه بتجديده 

علـــى الرغم مـــن اأن جميع البيوت قد تعـــر�ست للتجديد 

، وهنا تبدو مالمح تنازع 
)2(

مما يوؤدي اإىل �سقوط البيت 

بني قيم يثمنها على �سبيل املثال جمال فايز، والهاجري، 

يف حـــني اأن العـــو�سي تنتقـــ�س منها، كونهـــا تنطوي على 

نتائج تت�سم بالرجعية، والقهر، ورف�س التقدم اإىل االأمام 

كما تعرب عنـــه جمموعتها » عيون ال تعرف الغفران« التي 

تتـــاأ�س�س على نبـــذ قيم �سلبيـــة، ومنها علـــى �سبيل املثال 

ق�سة »القناع« الذي يـــوؤول بالتظاهر، اأو اإخفاء امل�ساعر، 

والنقـــاب، ولعلهـــا تعنـــي قيم التـــ�سرت خلف وجـــوه تدعي 

، ف�ساًل عـــن ق�س�س اأخرى تت�سل بنبذ 
)3(

غر حقيقتها

(2)  حافظ، �سربي، الق�سة الق�سرة، �س 88). 
())  ينظر اأبو �سهاب، رامي، االأن�ساق الثقافية يف الق�سة القطرية، �س 2). 
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املـــوروث القيمي املتـــ�سل بعادات وتقاليـــد ال متت ب�سلة 

للديـــن، ومنهـــا حرمان املطلقة من الـــزواج كما يف ق�سة 

»عيون ال تعرف الغفران«، باالإ�سافة اإىل ق�س�س تتوافق، 

وهذا النهج لكل من دالل خليفة، وهدى النعيمي، وب�سرى 

�سالـــح، وغرهن من اللواتي يناه�سن قيمـــًا تقمع املراأة 

بو�سفهـــا تنتهك اأعراف املجتمع وقيمـــه من حيث ثنائية 

اخلطيئة والّت�سامح، فتبدو اأفعال القبول جمااًل ال�ستعادة 

قيـــم اال�ستقامة من خالل قـــ�سة ح�سة العو�سي » ن�سخة 

مـــن امل�سحف ال�سريف« التي نه�ست على الن�سح، وعدم 

رفـــ�س االآخـــر، واحلكـــم عليـــه من مظهـــره، وهـــي بهذا 

ت�ستجيـــب لـــروؤى ال �سعد االإن�سانوية حيـــث يتكامل النهج 

الق�س�سي ليتحول اإىل ممار�سة خطابية.  

ن�ستنتـــج بـــاأن ثمة تـــ�سكل خطابـــي، ينـــدرج يف خانة 

التقوي�س لقيم �سلطوية تت�سل مبنتجها كاملجتمع والرجل 

حيـــث ت�سطر املراأة اإىل التخلي عـــن اأحالمها بالدرا�سة، 

اأو احلـــب، اأو الزواج ممن حتب اأو حتى اأن تتقبل اخلنوع، 

وخيانـــة زوجها خوفـــًا من اتهمها بالتمـــرد، وجرح القيم 

املجتمعيـــة التي جتعل من املـــراأة تابعًا بحجة قيم االأ�سرة 

وعاداتهـــا، وهنـــا نكتـــ�سف بـــاأن ثمـــة اختـــالاًل قيميـــًا يف 

ما يتعلـــق بتقديـــر الوالديـــن، وطاعتهما، فـــاأي مترد من 

املـــراأة جتاه االأ�سرة �سيجعل من املـــراأة اآثمة، وهنا نت�سل 

بق�س�س اأم اأكثم، و�سارة، وب�سرى نا�سر واالأخرة ت�سعى 

النتهـــاك القيـــم املوروثة، فال جرم اأن تدفـــع �سخ�سياها 

ثمـــن جراأتها على حتدي املنظومـــة القيمية حيث ت�سطر 

اإحـــدى �سخ�سياتهـــا اإىل العيـــ�س خـــارج البـــالد بعد اأن 

�سربـــت بعـــر�س احلائط قيـــم املجتمـــع واالأ�سرة كما يف 

ق�سة »امراأة اخلوف« : »واأظن اأن اخلوف قد بداأ بفر�س 

�سلطته و�سطوته منذ اخرتت ذات يوم بعيد امتطاء �سهوة 

التمرد على االأ�سرة والقبيلة، فلكل قرار نتائج، ولكل فعل 

 .
)1(

ردة فعل« 

(1)  نا�سر، ب�سرى، عناكب الروح، �س 9.  

تنطـــوي ق�س�س بـــ�سرى نـــا�سر على م�ستـــوى لغوي، 

ينحـــاز اإىل توظيـــف نربة تتـــ�سم باملواجهـــة حيث تطغى 

مفردات لطاملا �سكلت م�ستويات من التابوهات، فال جرم 

اأن يتلب�س اخلوف الـــذات بتكوينها االأنثوي حينما ت�سطر 

اإىل اخرتاق دالالت مركزية يف املجتمع بكل ما حتمله من 

قوى قيميـــة تت�سل مبرجعية الدين والعـــادات والتقاليد، 

مـــع اإميان عميق باأنها ال متت ب�سلة لهذه املرجعيات التي 

تنتهجهـــا املجتمعـــات لقهر االأنثى التي يحـــال بينها وبني 

تقديرها لذاتها، ولرغباتها، وهذا ي�سبه ما يف ق�سة دالل 

خليفة » اللوحة«  �سمن جمموعة » اأنا اليا�سمينة البي�ساء« 

التي تعالج تقدير الذات االنثوية بو�سفها اإن�سانًا، يحق له 

.
)2(

متلك حريته وتقرير م�ستقبله 

ت�ستهـــدف املعاجلـــة القيمية للقـــ�سة القطرية عددًا 

مـــن املقا�سد التـــي ميكـــن اأن تتحـــول اإىل ا�سرتاتيجيات 

خطابية، متار�سها الكتابة التي تعنى ب�سكل وا�سح بالن�سق 

االجتماعي الذي ينه�س ب�سكل جوهري على ق�س�س ذاتية 

الطابـــع، فثمة عدد كبر ي�سي بنقد قيم االختالل القيمي 

للعالقـــة التي تن�ساأ بـــني الزوج والزوجـــة يف ظل �سيطرة 

قيـــم مادية، وتنه�س علـــى االأنانية وتقديـــر الذات، وهي 

غالبا ما  ُتناط بالرجل متمظهرًا بدور الزوج يف املوؤ�س�سة 

الزوجيـــة، وهذا ما يت�سل بت�سويـــر العبث الذي يقوم به 

» الرجل« املطلق من حيـــث االن�سياق وراء لذاته و�سهواته 

التي باتـــت يف املتناول نتيجة توفر الرثاء املادي. ولنتاأمل 

جمموعة من الق�س�س التي كتبت من لدن كاتبات وكتاب 

حيث تتفق على منوذج الرجل الفاقد لقيم االلتزام، وهي 

قيمـــة تبـــدو مهيمنة علـــى جماميع ق�س�سيـــة كثر حيث 

يجتمـــع االجتاهان، فهـــي بداأت مـــع النعمـــة، وا�ستمرت 

مـــع املريخـــي، وخليفة هزاع، واأحمد عبـــد امللك، وح�سة 

العو�سي، وهدى النعيمي، ودالل خليفة، وكما يف ق�س�س 

وداد الكواري، ومنها ق�سة »اإىل متى«،  اأو يف ق�سة حممد 

(2)  خليفة، دالل، اأنا اليا�سمينة البي�ساء، �س 47. 
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الباكـــر التي تعالج انهيار االأ�سرة نتيجة ف�ساد االأب، وكما 

يف قـــ�سة »بيوت مـــن ورق«، اأو يف ق�سة حم�سن الهاجري 

، اأو من خالل �سيـــوع اأنانيـــة الزوج، 
)1(

»عيـــب يـــا بنـــت« 

وتبـــدد قيم االإيثار كما يف ق�سة هـــدى النعيمي »احتكار« 

، اأو فقـــدان قيمة الوفاء من خـــالل الزوج الذي يتنكر 
)2(

لزوجتـــه، ويتخلى عنها كما يف قـــ�سة »االختبار ال�سعب«  

، وغرها الكثر.
)3(

الأمينة العمادي

ال ميكـــن اإال باأن ن�سلـــم باأن املنظـــور القيمي باملجمل 

مرتبـــك، مـــع االإقرار بتميـــز بعـــ�س االأ�سوات التي تتبنى 

منظـــورا وا�سحـــًا من حيـــث تبديـــد املنظومـــة القيمية، 

وا�ستبدالها مبنظومة تراعي الّتحوالت اجلديدة، وال�سيما 

كلثـــم جرب، ونوره ال �سعد وب�سرى نا�سر وح�سة العو�سي 

وهـــدى النعيمـــي، ودالل خليفـــة، وهـــي كتابـــة تنتمي اإىل 

املجال االأنثوي، ولكـــن ذلك ال مينع من توافقها مع بع�س 

الطروحـــات املا�سوية ولكن من وجهـــة نظر ف�ساد الرجل 

يف معظـــم االأحيـــان، وبعـــ�س من فـــ�ساد املجتمـــع؛ ولهذا 

جلاأت اإىل اأن�ساق مرتددة، وكنائية يف بع�س االأحيان.  

�صاد�صًا: اخلامتة 

لوحـــظ باأن الق�سة القطرية تن�سغـــل بالقيم بو�سفها 

مظهرًا اجتماعيـــًا وهوياتيًا ثقافيًا، ولهـــذا بدت منت�سرة 

يف املتون الق�س�سية من زمن ت�سكل اخلطاب الق�س�سي 

اإىل يومنـــا هذا، وهـــذا يعني باأن ثمة قلقـــًا قيميًا مزمنًا، 

غر اأن هذا القلـــق يتخذ تكوينني خطابيني تبعًا للمنظور 

حيث ثمة اجتاه ارتيابي يهدف اإىل �سون املنظومة القيمية 

لقيم  اال�ستجابة  كما  للبكاء،  اأرملة  ا�سطرار  قوامها  مفارقة  الق�سة  تتناول    (1)
كان  رجل  اأجل  من  هذا  كل  العدة،  اأيام  يف  اخلروج  من  متنعها  التي  املجتمع 

ي�سربها. ينظر حم�سن الهاجري، حرام عليك، ط1، الدوحة، 1998، �س51.

اأو اال�ستعاري  الكنائي،  التو�سيف  اإىل  ت�ستند  كتابة  اإىل  النعيمي  هدى  تلجاأ   (2)
الرمزي التاريخي بهدف نقد املمار�سة الذكورية واملجتمعية؛ ولهذا فاإن معظم 

البيئة  عن  اأو ال تعرب  املعامل،  وا�سحة  غر  خمتلطة  بيئات  يف  تبدو  ق�س�سها 

احتكار.  حافظ،  ق�سة  ملخ�س  ينظر  كما  اأباطيل.  ق�س�س  كما يف  القطرية 

�سربي، الق�سة الق�سرة، �س 346.  

())  ينظر امل�سدر ال�سابق، �س 61). 

بتكوينها االأخالقي املنغلق على الّذات، يف حني اأن هنالك 

اجتاهـــا خمالفا يهـــدف اإىل انتهـــاك املنظومـــة القيمية 

وا�ستبدالهـــا باأخـــرى اأو تعديلهـــا كي ت�ستجيـــب لتحوالت 

الع�سر، اأو للتخفف من بع�س االأن�ساق ال�سلطوية، بيد اأن 

املالحـــظ باأن هذا النهـــج مل يتبع ن�سقـــًا ت�سل�سليًا بل كان 

تزامنيًا، بـــل اإنه تكاد ُتوجد النزعتـــان لدى كاتب واحد، 

واإن طغـــت واحدة علـــى االأخرى، مما يعني بـــاأن الق�سة 

القطريـــة نـــ�ساأت، وهـــي حتمل جينـــات من الّتمـــرد على 

املنظور القيمـــي بطابعه املتعايل تبعـــًا ل�سياقات �سيا�سية 

وثقافيـــة واجتماعيـــة ودينيـــة، ويف معظمهـــا جاءت عرب 

خطابات ن�سوية، بيـــد اأن جممل اخلطاب الق�س�سي بدا 

قيميًا بامتيـــاز اأو مقاومًا للتحول القيمـــي مما يعني باأنه 

خطاب متنازع عليه، وال م�ستقر حتى اليوم.  
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