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وتشيكوف بنيسارتر االجتاهي، املرسح

وحني خطري. جليل يشء ورسالة، كعمل إليه ننظر حني أعني املتكامل؛ بمفهومه املرسح
واملشاهدة. والتجسيم والعرض النص إنه نقول العملية، صورته يف املفهوم هذا نلخص
واملخرج الكاتب يقف — املسئولية ل تحمُّ نطاق ويف — اإلمكانيات هذه كل وراء ومن
أن يمكن التي الرسالة جانب أعني — املفهوم هذا من اآلخر الجانب أما والجمهور. واملمثل
ملشكالت واملدرك العرص، لروح املساير القيادي االتجاه عملية يف فترتكز — املرسح يؤديها

الجموع.
هنا فهو يلعبه؛ الذي الدور خطورة املرسح، خطورة تعتمد األخري الجانب هذا عىل
املبارش. التأثري ناحية من املماثلة، األدوات كل قائمة يتصدر — وتوجيه تثقيف كأداة —
يف يزال ما فإنه والتليفزيون، السينما من يلقاها التي الشديدة املنافسة من الرغم وعىل
نضع عندما إننا منافسيه. أمام صامًدا اإلمكانيات، نضج كل له توفر التي الدول بعض
جوهري فارق لنا يتضح املبارش، بالتأثري سميناه ما ة كفَّ ويف املقارنة، ميزان يف املرسح
أكثر يعترب العرض، أساليب من تجسيمي كأسلوب إنه والتليفزيون. السينما وبني بينه
اللقاء ذلك واملواقف األحداث نلقى أننا نشعر املرسح، خشبة أمام فنحن وإثارة؛ فعالية
الذين املمثلون هؤالء حية. نماذج تواجهنا التي اإلنسانية النماذج كون من الناتج الحي،
معني. اجتماعي قطاٍع خالل من الحياة لنا ويقدمون واملواقف، األحداث تلك لنا مون يجسِّ
وهم — والتليفزيون السينما يف الحال هو كما — والبرصية النفسية رؤيتنا يف يبدون ال

شاشة. فوق صور
تعميق يف أثًرا األبعد العامل هي الرؤية، من البرصي الجانب يف اإلحساس مادية إن
وجًها نقف وإنما الحياة، مصور تسجيل أمام نقف ال وكأننا الداخلية. انفعاالتنا مجرى
الشاشة هو والتليفزيون السينما يف الوسيط هذا وسيط؛ وبال نفسها الحياة أمام لوجه،



األدب يف كلمات

نستطع لم فألننا التجاوب؛ مدى وبني االنفعالية، طاقتنا بني ِحيل ما فإذا العرض. وجهاز
الواقع. وبني بيننا الوساطة تلك الوجداني إدراكنا من نلغي أن

املرسح إنه نعنيه؟ الذي هذا مرسح أي ولكن وامتيازه. املرسح قيمة تأتي هنا من
أبعاد من البعدين هذين حدود يف معني. وجمهور معني كاتب له يتوفر أن يجب الذي
املهتمني مع نذهب أن نريد وال وصعوبة. تعقيًدا األكثر املشكلة تتمثل املرسحية، أزمتنا
املرسحيني كتَّابنا أن إىل وال الهني، باألمر ليست للمرسح الكفاية أن إىل األزمة هذه ببحث
ألوان مختلف مع املمكن من منه. مفروٌغ كله فهذا نادرة، قلة العمل هذا يجيدون الذين
وأن املرسحية، للكتابة واإلجادة الوعي مستوى يرتفع أن والتشجيع، واملمارسة الدراسة
الدرامي، للعمل التكنيكي الفهم مشكلة ليست أتصورها كما املشكلة الكتَّاب. عدد يزداد
الذي هو الكم ال الكيف مرسحيني. كتَّاٍب من إليه نحتاج ملا العددي الكم مشكلة وليست

محددة. موضوعية زاوية ومن الحديث، العربي ملرسحنا ننشده
االجتماعية صالته أكثر يعقد مرسحنا أن — املالحظة هذه يزيد والواقع — نالحظ إننا
ألعمالنا الروحي الوطن أصبح املايضقد هذا إن يقال أن ليمكن حتى القريب، ماضينا مع
ارتباط عالقَة معاشة، نفسية كتجربة مارسناه للمايضالذي أن يف شكٍّ وليسمن املرسحية؛
وبمتابعة التجربة. لون اختالف مع اليوم، نعيشه الذي بالحارض الجوانب متعددة وثيقة
يمكن مرتقب ملستقبل ارتكاٍز الحارضنقطَة هذا يصبح التطور، لعجلة الطبيعي السري خطِّ
ومتداخلة، متشابكة عملية إذن هي معامله. يحدد ما التصورات من الكاتب له يرسم أن
املنظور. حدود وراء ما إىل املنظور تتخطى التي البعيدة، العقلية الرؤية من نوٍع إىل تحتاج
املايض، مشكالت حول الحديثة العربية املرسحية دوران إن نقول أن نستطيع هنا من
الكاتب نريده؛ الذي املرسحي الكاتب إلينا يقدم أن يمكن ال امللحة، الصورة هذه وبمثل
التفاعل أساس عىل أبطاله سلوك يوجه أن له يتيح ما الفنية، الخربة وسائل من يملك الذي
لواقع العقائدية تصوراته خيوط من مصريهم ينسج وأن والحارض، املايض بني الحدثي

البعيدة. العقلية الرؤية تلك ضوء عىل املستقبل،
لذلك مفصلة تخطيطات املرسحي الكاتب لنا يرسم أن التصورات بهذه نقصد وال
أن يجب املرسحي العمل ألن الشخصيات؛ حارض إليه يتطور أن يمكن الذي املقبل الواقع
املقصود وألن جهة؛ من االقتصادية أو االجتماعية الدراسة طابع عن البعد كل بعيًدا يكون
جزئياتها بكل البعيدة األشياء يتمثَّل أن يمكنه ال الذي التخيل، من نوع هو أخرى جهٍة من
نستطيع إننا البارزة. الشكلية مالمحها أو العام الخارجي هيكلها يف يتمثَّلها وإنما الدقيقة،
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أن فنستطيع املستقبل أما والحارض، املايض «يرى» املتفرج نجعل أن املرسحي العمل يف
يعاش الذي املادي الوجود قائمة يف مدرٌج هو ما فكل «يتخيله»؛ املتفرج نفس نجعل
وكل ، وُمَحسٍّ مرئي كواقٍع إلينا «ينقله» بأن املرسحي الكاتب نطالب وتجربة، كانفعال
املقدمات، عىل املرتتبة النتائج منطق ويحتمل القائمة، نفس يف اإلدراج قابلية يتضمن ما
الرتسيب وعملية متخيل. أو تصوري كواقع نفوسنا يف «يرسبه» بأن الكاتب هذا نطالب
عن ال واإليحاء، الرتكيز طريق عن تتم أن يجب — املرسح مقتضيات تفرضها كما — هنا

الشخصيات. لسلوك النفيس االتجاه خالل من وذلك والتفسري، التفصيل طريق
الذي املرسح لهذا التطبيقي النموذج إلينا م يقدِّ الكرز»، «بستان يف تشيكوف أنطون
وانحالل، وسطحية تفاهٍة من فيه ما بكل األرستقراطية، الطبقة حارض إلينا م يقدِّ نريده؛
رسم خطوط من نستخلصها موجعة، تهكمية ملساٍت وراء من الحارض هذا يرينا وهو
وهي الطبقة هذه تبدو املعربة، التحليلية الخطوط هذه امتداد وعىل الذع. كاريكاتريي
الواقع؛ هذا منطق — تفهم أن تريد ال أو — تفهم ال ألنها الواقع؛ مع التكيف عن عاجزة
وأن ليشء، تصلح ال الطبقة هذه بأن التعارج هذه من لنخرج الكاريكاتري خطوط وتتعرج
نظرة نلقي بأن تشيكوف، أنطون لنا يسمح الحارض نافذة ومن باألفول. يؤذن حارضها
«آنيا» إىل يتحدث وهو «تروفيموف» إىل ننصت ونحن نلقيها بشع؛ ماٍض عىل ساخطة
هؤالء وجوه وأن الرقيق، مالك من كانوا وأجدادها آباءها بأن ويذكر املرتفة، األرستقراطية
بستان يف شجرة وكل ورقة وكل ثمرة كل أعماق من وترصخ إليها، ترنو وأصواتهم األرقاء
هؤالء وجود عىل الغري، وجود عىل عالة يعيشون — حياتهم طوال — أهلها إن الكرز.
الحقيقة، هذه عىل القائمة أوضاعهم فهم عن عاجزون وخالها، وأمها هي وهم، الرقيق؛
صورة وجودها جدران فوق من تنزع أن فعليها الحارض يف معه تعيش أن أرادت فإذا
هناك إن الخالص. كل منه تتخلص وأن ا حدٍّ املايض لهذا تضع أن يجب الكريه؛ ماضيها
غريهما فسيعيش لرياه، يعيش أن منهما لكلٍّ يقدَّر لم وإذا ينتظرهما، سعيًدا مستقبًال

ثماره. ويجني املستقبل، هذا لريى
واملستقبل. والحارض املايض بني هادفة ربط بعملية التشيكويف املرسح يقوم هكذا
إلينا م قدَّ وإنما تشيكوف، تخيله كما الغد ملجتمع مفصًال تخطيًطا إلينا م يقدِّ ال هنا وهو
الرؤية تلك عرب املجتمع، هذا لواقع العامة الصورة مضمون — املركز اإليحاء بواسطة —
الغد أحالم يعيشون كانوا ممن تشيكوف، أبطال بعض أن املالحظ ومن البعيدة. العقلية
لهم، رسمه حدود يف كانوا اإلرادة؛ وقوة السلوك إيجابية تنقصهم املستقبل، وتصورات
مالحظٍة إىل تقودنا املالحظة ونفس والتطور. للتغيري القابل وجودهم مواجهة يف سلبيني
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السلبية هذه من يسخر كان أنه وهو أبطاله؛ سلبية من تشيكوف موقف إىل بالنسبة أخرى،
يمكننا االتجاهي املوقف هذا من أحالم. من إليه يتطلعون ما تحقيق عن عجزهم يف املتمثلة
ويف قبل من ذلك أوضحنا كما خالصتها والنقد، األدب قضايا من قضية مفتاح نلتقط أن
ألبطاله السلبي السلوك خالل من إيجابيٍّا يكون أن يستطيع الكاتب أن املكان، هذا غري
فينا يثري الذي املخفق، العجز من قالٍب يف السلوك هذا يصب حني املرسحيني، أو القصصيني
معنا ويقف الشعور، نفس يشاركنا الكاتب بأن إلينا يوحي والذي والسخط، اإلنكار دوافع
موقفه أبطاله، سلوك من الكاتب موقف هو املهم املعرتض؛ االلتزامي الصعيد نفس عىل
والناقد. القارئ أمام مسئوليته تتحدد النقطة هذه وعند وااللتزامية، الفنية الناحية من

من التطبيقي النموذج هذا ضوء عىل نريده، الذي املرسحي الكاتب عن نقول أن نريد
الرؤية طريق عن وماضيه حارضه واقع يعيش أن يجب الذي الكاتب إنه تشيكوف: أعمال
يف جدال وال املتصورة. العقلية الرؤية طريق عن مستقبله واقع ويعيش الالقطة، الفنية
وقيم الثقافة روافد من تحتاج التحقيق، من عملية مرحلٍة إىل تصل لكي املطالب، هذه أن
تحدِّد عقائدية، نظر وجهة صاحب أو موقف، صاحب يكون أن للكاتب يهيئ ما األخالق،

اإلنسان. وقضية املجتمع مشكالت من والخلقي الفكري اتجاهه
سارتر فإن املرسح، لكاتب الفكري املوقف أخالقية عن الحديث معرض يف دمنا وما
— له نذكر إننا ممتاز؛ كمرسحي يطالعنا — الحديثة للدراما النموذجي املستوى عىل —
من وموقفه قبور»، بال «موتى يف لوطنه النازية احتالل من موقفه — املثال سبيل عىل
إذا الحفية» «العاهر أو الفاضلة» «البغيِّ يف للزنوج األبيض األمريكي الرجل اضطهاد
سلوك من املقابل الطرف يف سارتر يضعنا قبور» بال «موتى يف الرتجمة. يف الدقة أردنا
فيما الفكرية نظره وجهة — بالغ وتوتر فائقة حساسية يف — نواجه ليجعلنا أبطاله،
بدأت وقد املقاومة، حركة تبدأ أن ذلك معنى غاصب؛ عدوٍّ من موقفنا عليه يكون أن يجب
وقعوا الذين املجاهدين، من عدٍد عىل املنعكسة بأصدائها املرسحي، عمله يف الحركة هذه
عرضضخمة واجهة إىل سارتر يحيلها املرسحية بطلة «لويس» إن األملان؛ أيدي يف أرسى
ومرهق، طويل لقاء لحظة يف النفسية البطولة مفهوم إىل بالنسبة الصارم، االتجاهي ملوقفه
— سارتر عن بالنيابة — علينا تعرض «لويس» إن املهزوم. وكربياء املنترص سطوة بني
ألوان ألبشع والنفيس الجسدي كيانها عرَّضوا لقد البطولة، لهذه السلوكية املقومات كل
الكيان هذا يف يشيعوا أن عن عجزوا فقد ذلك ومع العرض، وهتك املربح الرضب التعذيب:
وجودها فم إىل بالنسبة كانت ولكنها ُمرَّة، تجربة تمارس كانت لقد الذل، معنى الصامد
نمارس ولكي األلم؛ كربياء الكربياء؛ هو التجربة هذه مضمون املذاق. سائغة اإلنساني
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إن املرتفع. االنطوائي الحقد من لونًا أنفسنا عىل نفرض أن يجب بنجاح، التجربة هذه
التي اللحظة ينتظرون وقيِّم، ورشيف جميل هو ما كلَّ اإلنسان يف يخربوا أن يريدون الذين
بهزيمتنا الشعور لحظة إليهم بالنسبة إنها الضعف؛ من بادرة اإلرادة أنف رغم منها تنبثق
أيدينا! قبضة يف أيًضا أنهم منه واألصح صحيح؛ هذا أيديهم، قبضة يف إننا وانتصارهم!
حريتهم حريتهم؛ رساح نطلق أال باملثل، نعاملهم أن وعلينا حريتنا رساح يطلقوا لن إنهم
بهذا أرساهم؛ نحن كما تماًما أرسانا، إنهم والخضوع! الذل عرفنا وقد يوًما يرونا أن يف
ومن له! وجود ال وجودهم بأن أنفسنَا ونُشعر م، ومجسَّ حقيقي يشء وجودنا أن نُشعرهم
باأللم؛ اإلحساس معنى عذابنا قائمة من نلغي بأن وذلك أنفسنا، عىل ننترص أن الواجب

الكربياء! تجربة للتجربة، البطويل املفهوم هو هذا ينهزم، أن يجب األلم هذا
وهي ثم عرضها، هتكوا ممن موقفها إىل تشري وهي الصغري، ألخيها «لويس» تقول
يلمسوني؛ لم «إنهم اإلرهاب: ضغط تحت املقاومة حركة بأرسار للعدو االعرتاف من تحذره
ترغمني؛ وهي بأيديهم أشعر ولم الحجر؛ من قطعٍة إىل تحولت لقد … أحد يلمسني لم
يف كنت لقد يشء؛ يحدث لم كال، يحدث؛ لم شيئًا أن يف وأفكر وجوههم إىل أتطلع كنت
قد الواقع يف يكونون فإنهم «فرانسوا» يا اعرتفت إذا إنك الخوف؛ طعم أذيقهم النهاية

عريض!» هتكوا
وأدرك عينيك، يف الجفاف أملح «إنني املقاومة: أبطال أحد «جان» حبيبها لها ويقول
يشء كل استحال لقد دموع، من بقطرة وال لأللم، أثر عليك يبدو ال ولكن يحرتق، قلبك أن
فكَّرُت لقد باأللم! تحسني ال كونك من تتأملي أن ينبغي بياض؛ إىل التوهج فرط من فيك
يُكسبك أن يمكن التعذيب أن ر أتصوَّ كنت فما ذلك ومع تعذيب، من له تعرضِت فيما كثريًا

األلم!» كربياء من الفظاعة هذه كل
غري أتمنى ال إنني دموع؟! من «قطرة املعرتضة: كلماته عىل معلقة «لويس» وتجيبه
وأسخر بالصمت، جديد من ألوذ حتى ويرضبوني؛ أخرى مرة يأخذوني أن واحد؛ يشء
كربيائي؛ جرحوا الذين هم إنهم ذنبي؟ الذنب كان هل تُرى الرعب. قلوبهم يف وأُلقي منهم،
أنني أشعر إنني يدي؛ قبضة يف أيًضا هم فإنهم أيديهم، قبضة يف ُكنُت وإذا أمقتهم؛ إنني

منك!» قربي من أكثر إليهم قريبة
مواقف فلسفة إىل — ومرسحياته قصصه يف — دائًما يتَّجه الفيلسوف، سارتر إن
إنها أو االلتزامية؛ نظره وجهات من شفاف بغالٍف النفيس وجودهم وتغليف أبطاله،
وإْن شخصياته إنَّ أفكاره. مضمون عن لإلعالن يسخرها الضوئية الالفتات من مجموعة
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األدب يف كلمات

بال «موتى يف معينة أزمة حيال الفرنيس اإلنسان قضية من االتجاهي موقفه تمثِّل كانت
نفسه الوقت يف فهي الحفية»، «العاهر يف مختلفة أزمة حيال الزنجي اإلنسان أو قبور»،
ولطبيعة اإلنسانية النفس لطبيعة التكوينية النسب فيها تتعادل ودم، لحٍم من شخصيات،
ملجرد الشمع من تمثال إىل تتحول ال سارتر، رسمها كما مثًال «لويس» إن الكاتب. أفكار
األلم، وخز داخلها يف تحس كانت لقد القرار، هذا نفذت قد وألنها تتألم؛ أال قررت قد أنها
بعملية قامت التي هي والتجلد، التماسك إرادة ولكنها الضعف، من لحظاٌت بها وتمر
كثريًا يبتعد ال برشي نموذج إذن هي الصمود؛ ملوقف وهيَّأت الداخلية، املشاعر لتلك اإللغاء
أن إىل فمرجعه األصالة، تلك عن بُعد من النموذج ذلك يف لنا يبدو وما البرش، أصالة عن
اإلنسان. لكربياء املثايل اإلطار داخل من املمتازين؛ للبرش صورة لنا يرسم أن أراد قد سارتر
بالنسبة واإليجابية السلبية مفهوم حيث من تشيكوف، عن تماًما يختلف هنا وسارتر
مثًال «فوانيتسكي» شخصية إن السلوك. هذا من الكاتب وموقف الشخصيات، سلوك إىل
ثم الثالث»، «الشقيقات مرسحية يف «فرشنني» شخصية وكذلك فانيا»، «العم مرسحية يف
عىل األحالم جرأة تملك شخصيات الكرز»؛ «بستان مرسحية يف «تروفيموف» شخصية
تواجهه، الذي الواقع حقيقة تدرك إنها التنفيذ؛ عىل القدرة تملك ال ولكنها األوضاع، تغيري
تفتقر ذلك بعد وهي الواقع؛ هذا تطوير إىل يؤدي أن يمكن الذي الطريق تعرف ال ولكنها
لتشيكوف أن يف — قبل من ذلك فرسنا كما — شكٍّ من وليس اإلرادة. وقوة الدفع حركة إىل
يبقى ولكن املواقف؛ هذه أمثال يف شخصياته وضع وراء من الخاصة، االتجاهية فلسفته
وكاتب أبطاله، سلبية عىل الساخر اعرتاضه من إيجابيته يستمد كاتب بني فارٌق ذلك بعد
«لويس» أمثال من اإليجابيني، أبطاله مع الواضح تعاطفه من اإليجابية هذه يستمد آخر

قبور». بال «موتى يف املكافحة البطولية النماذج و«كانوري»؛ و«هنري»
كتَّاب من كثرٍي عن أيًضا يختلف فهو تشيكوف، عن املجال هذا يف سارتر يختلف وكما
سبيل يف إنهم الكاتب. أفكار تحمل التي الشخصية رسم ناحية من االشرتاكية، الواقعية
بعملية يقومون ما غالبًا والفن، الحياة واقع يف يعتنقونها التي املذهبية العقيدة تجسيم
العقائدية بأفكارهم نفسه الوقت يف ليملئوها والقصصية، املرسحية للشخصية تجويف
أكثر معينة، لفكرٍة التجريدي الرمز معنى تحمل وهي املجوفة الشخصية وتبدو الخاصة.
من لكاتب مثًال قدِّر ولو اإلنسان. لسلوك األصلية النفسية الخصائص تحمل وهي تبدو مما
مشكلة إىل تلقائيٍّا سينظر فإنه لسارتر، الحفية» «العاهر مضمون يتناول أن الكتَّاب هؤالء
العقائدي اتجاهه وطبيعة تتفق مختلفة، زاويٍة من األمريكي املجتمع يف الزنوج اضطهاد
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وتشيكوف سارتر بني االتجاهي، املرسح

— سارتر إن يدور. أن املرسحية الشخصية سلوك يفرضعىل االتجاه هذا فلك ويف املحدد؛
يف عنه، تنوب التي هي بعضشخصياته بأن اإلطالق عىل نشعر يجعلنا ال النقيض— عىل
وبني بيننا يقف بأن لنفسه يسمح لن ألنه ذلك األمريكي؛ املجتمع إىل القاتلة طعناته نقل
وال الحياد جانب فنيٍّا يتخذ ألنه تبًعا الشخصيات، تلك نرى وال هو نراه بحيث شخصياته،

الرؤية! يحجب
عرب األمريكي املجتمع يف رأيه نلمح أن نستطيع الفكري، سارتر وجَه نلمح أن دون إننا
الساقطة، «ليزي» موقف من الرأي هذا نستطيع حني الزنوج، باضطهاد الخاص القطاع
إنه الشيوخ؛ مجلس عضو و«كالرك» املرتف، الثري و«ِفِرد» للقتل، املعرض والزنجي
ومن الحياة، إىل النظرة يف متمثًال العقيل املستوى ناحية من بالتجريح املجتمع هذا يتناول
األمريكية العقلية نرى فبينما اإلنسان، إىل النظرة يف متمثًال الحضاري املستوى ناحية
اللون؛ أساس عىل اإلنساَن تقيِّم األمريكية الحضارة نرى الدوالر، أساس عىل الحياَة تقيِّم
رشاء إىل العقلية هذه تلجأ فبالدوالر الضمري، اسمه شيئًا تعرف ال عندها التقييم ووسائل

املؤامرات. وتدبري الذمم
يجعال أن — الخمسمائة بدوالراتهما — الشيوخ عضو أبوه ومعه «ِفِرد» حاول لقد
الكريمة األمة األبيضرمز العائلة فتى «توماس» لينجو القضاء، أمام شهادتها تغريِّ «ليزي»
بأن «ليزي» تجيبهما وعندما بريء؛ لزنجي قتله تهمة من «املجيد» والتاريخ «العظيمة»
األبيض، فتاهما هو باملحاولة قام الذي وإنما يغتصبها، أن يحاول لم الشهيد الزنجي
املنطقي الرد يكون هذا تقول عندما الحقيقة، هذه تعلن أن إىل القضاء أمام مضطرة وأنها
يشء وال وسود بيض هناك واحدة: حقيقة غري هناك يوجد ال أنه هو األمريكية، للعقلية
قمة سارتر يبلغ األمريكي املجتمع لصورة الجانبية اللقطات بعض خالل ومن ذلك! غري
الظروف من كثرٍي يف يعجز املال بأن األمريكية العقلية إىل يوحي وهو الجارحة، السخرية
إحدى الحقيقة هذه إىل الرامز اإلنساني نموذجه اختار حني وذلك اإلنسان، رشاء عن
الحضارة مستوى إىل بالنسبة — تطلعنا سارتر، لقطات من أخرى ولقطة املومسات!
سيطر وقد الفاضلة، للبغيِّ «ِفِرد» يقول الزاوية؛ اختيار يف الوعي مدى عىل — األمريكية
فوق علقوه قد زنجي إىل ينظر وهو اشتهاها قد إنه بالقوة، امتالكها يف الرغبة جنون عليه
يرى وهو جسدها يرى كان ملاذا يدري وال مسدسه؛ معه وكان قتله، يف شارك لقد شجرة؛
رؤيته عرب — اللحظة تلك يف جسدها كان لكأنما األغصان؛ فوق املتأرجح الزنجي جسد
منذ مرت التي اللحظة تلك يف اللهب؛ ألسنة فوق اآلخر هو يتأرجح — املزدوجة النفسية

الرصاص! الزنجي عىل وأطلق اشتهاها؛ دقائق،
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األدب يف كلمات

من لونني عىل قائمة وهي تبدو سارتر، منظار وراء من األمريكية الحضارة ِقيَم إن
الدم! وشهوة الجنس شهوة الشهوة:

إليه نتطلع فإنما نريده، الذي املرسحي لكاتبنا املنشود النموذج إىل نتطلع حني إننا
التي االتجاهية القيم هذه حدود يف وتشيكوف، سارتر مدرستَي عىل البداية يف متتلمذًا
وضعنا ما إذا الجمهور، مشكلة ذلك بعد وتواجهنا والتطبيق. التحليل ضوء عىل قدمناها
الكاتب مستوى إن الحديث. ملرسحنا الالزمة الفنية املستويات بني عنرصاملالءمة حسابنا يف
طبيعة ومن الجمهور. مستوى تدريجيٍّا إليه يرفع أن يستطيع — التطور قوى مدار عىل —
إنساني، سري خط يف املندمجة التفاعل عمليات بني يالئم أن التطورية، خطواته يف املجتمع
شأنها من معينة قًوى هناك كانت فإذا الخطوط، بقية مع العميل النشاط ميدان يف يشرتك
مثل مع يتجاوب أن يستطيع حتى املرسح، لجمهور العقيل املستوى تطوير يف تسهم أن
طليعتها ويف — القوى هذه بني من فإن وتأثر، وإدراك َفْهم تجاوب االتجاهية القيم تلك
جمهورنا أزمة إن القيادة؛ عملية يف بدوره يقوم أن له ينبغي الذي املرسحي كاتبنا —
ملرسٍح العقيل التهيؤ أزمة ولكنها العرض، دور عىل العددي اإلقبال أزمة ليست املرسحي
نجح ما إذا جدوى ال ألنه للكتَّاب؛ االتجاهي املستوى نضج ما إذا القيم تلك له تتوفر جديد

الجمهور! وسقط الكاتب
هو وهذا نجاحه، من الرغم عىل املرسحي العمل يسقط أن معناه الجمهور سقوط إن
تخلَّف جمهوًرا عرض أول يف واجهت عندما لتشيكوف، البحري» «الطائر ملرسحية حادث
وبعد الثاني العرض يف ولكنها للمرسحية؛ الرمزي املضمون مستوى عن العقيل مستواه
املوضوعية الرمزية وراء ملا املكتشف اإلدراك، املتطور الجمهور وجد وعندما بعامني، ذلك
مرسحية نجحت ولقد ونجاح. تقديٍر من به جديرة هي ما لها ق تحقَّ واتجاهات، أفكار من
جمهوٍر عىل ُعرضت ألنها — املرسفة الفلسفية رمزيتها من الرغم عىل — لسارتر «الذباب»
املعاني يفهم أن املقاومة، حركة واندالع النازي االحتالل أيام املرهف، بإدراكه استطاع
االحتالل قوى دامت ما مواطنيه؛ إىل الرمز طريق عن توصيلها الكاتب أراد التي الخفية

التعبري! حرية وبني القلم أصحاب بني تحول
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والتذوق بنيالفهم الفني األثر

محدود بقدٍر يتذوقها فهو ذلك ومع الخربة، كلَّ وخربها الَفْهم حقَّ الحياة فهم فنان هناك
«الفهم» طبيعة بني الفارق هو فما األصيل. وفهمه يتفق وال العميقة، وخربته يتناسب ال
إنك نقول: الطبيعتني بني الفني الفارق هذا لتوضيح الفنان؟ حياة يف «التذوق» وطبيعة
أداته ق التذوُّ وأن الثاقب الذهن أداته الفهم أن نعني بشعورك، وتتذوقه بعقلك اليشء تفهم
عندهم َقويت والذين شعورية، وطاقة عقلية طاقة طاقتان: إنهما … الرهيف اإلحساس
شعلة وتخبو الَفْهم شعلة وجودهم يف د تتوقَّ الذين هم الثانية، وضعفت األوىل الطاقة
مثًال هناك إن الحياة. معاني من معنًى وأي الفن قيم من قيمٍة أي إىل بالنسبة التذوق،
والقافية، الوزن فيها ويفهم والصورة، اللفظ فيها يفهم الشعر، من قصيدة «يفهم» من
«يتذوق» أن يستطيع ال كله هذا ومع والتفسري، الرشح إليه طلبت إذا اتجاهيٍّا ويفهمها
الشعورية، التجربة تماسك وال اللفظي، الرتكيب إيحائية وال الفني، العمل وحدة فيها
النوتة أصول يفهم الذي عن ذلك مثل وقل مضمون. خالل من تفصيليٍّا معروضة وهي
يستجيب وال اإليقاع، لروعة يهتز وال اللحن، جمال يتذوق ال ثم األلحان، من للحٍن املوسيقية

النغم. لتصويرية
أن فهو الحياة ق تذوُّ ا أمَّ العقل، أبواب «ملشاهدها» نفتح أن هو الحياة فهم إن
ولكننا الذهنية، الومضة إشعاع تحت هناك «نراها» إننا الشعور؛ أبواب «لتجاربها» نفتح
إىل ننظر أن نستطيع الكلمات هذه مدار وعىل الوجدانية، الدفقة تأثري تحت هنا «نتلقاها»

األسباب. من بسبٍب الفنِّ إىل يمتُّ عمٍل كل
التي املذهبية املحاولة هذه إىل أو النفيس»، «األداء إىل الطريق معالم هي الكلمات هذه
قصة يف ممثًال الفن أكان سواء جديد، بميزاٍن الفنِّ ِقيَم تزن أن وهدفها العنوان، ذلك تحمل
التذوق أو الفهم أكان وسواء قصيدة، يف أم موسيقية مقطوعٍة يف أم لوحة يف أم تحليلية



األدب يف كلمات

حني النفس وتجارب الحياة مشاهد من الفنان بموقف متعلًقا اآلثار هذه من أثٍر كل يف
طريق عن امليزان له ويقيمون الفن عىل يحكمون الذين موقف إىل منتسبًا كان أم ينتج،
الرؤية حد عند بنا يقف للحياة فهًما ليس جوهره يف الفن إن الشعور. طريق عن أو الذهن
النهاية مقام أو املقدمة من النتيجة مقام تلك من هذه تقوم حني العقلية، واآلثار املادية
الداخيل الوجود يف هزة تعقبها الخارجي، الوجود يف حركة هذا جانب إىل هو وإنما البداية،
الفن؛ ق متذوِّ وبني الفن منِتج بني الوجدانية املشاركة تلك يُحِدث انفعال انفعال، يتبعها
نريد الوليد؛ واإللهام األوىل التلقية مصدر وبني الفنان بني الشعوري التجاوب لذلك نتيجة
كل ليست وحده، العقل عليها يعقب حيث الفني اإلنتاج يف البرصية اللقطة إن نقول أن
العربة وإنما وآفاق، شتى صوٍر عن والتعبري التفكري يف الذهنية الطاقة بلغت مهما يشء
األمر آخر وتستقر الشعور، كوى إىل تنحدر ثم الحسِّ نوافذ تفتح التي النفسية باللقطة

اإلنسانية. الطبيعة يف الشاعرة الذات أعماق يف
ذلك األول بالتعبري نقصد فإنما الداخيل، والوجود الخارجي الوجود نقول وعندما
ذلك األخري بالتعبري ونقصد الحياة، به ونعني املادية باملشاهد الزاخر الكوني املرسح
املدركات ترقب حيث هناك النفس، به ونعني الوجدانية بالصور الحافل اإلنساني املعرض
الفنية املشاركة من بد وال وتسجل. النفسية املدركات تتلقى حيث وهنا وتتأمل، الحسية
من األخري املزيج هذا عىل لنحصل الحياة، وعالم النفس عالم بني التوافق فيها يتم التي

واقعيتني.
أن يجب الخارجي، الواقع يف مادي مشهد كلُّ الذهن يف يثريها التي الخواطر هذه
املثىل حقيقته يف الفن أليس مشاعر. إىل لتتحول الداخلية البوتقة تلك يف الفن يصهرها
لنفرق وإننا التحقيق، عىل لكذلك إنه نفسية؟ إرسال عملية تعقبها حسية استقبال عملية
وبني الخارجية، الحواس غري الشاعر الكيان من يهز ال فني إنتاٍج بني التحديد لهذا تبًعا
يطرق حني أخرى حقيقة عليه يزيد ثم األول، اإلنتاج أثاره ما الكيان هذا يف يثري آخر إنتاٍج

وأصالة. صدٍق يف الشعور أبواب
ُدعي مثال: أول ونقدم التطبيق، مرحلة إىل ننتقل حني بالدليل نؤيدها كلمات
بها تزخر كانت التي الخاصة، الحفالت تلك من حفٍل إىل ِلست فرانز العظيم املوسيقار
كانت التي األرستقراطية الطبقة من خاص جمهور إليها ويدعى الباريسية، الصالونات
من مكانه ليأخذ ِلست نهض وحني الخالدين؛ أنغام الحياة متع من تعشق فيما تعشق
العبقري ذلك آثار من وشيئًا بتهوفن، آثار من شيئًا يعزف أن املدعوون إليه طلب البيانو،
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ومن شوبان. فردريك صديقه العزف، انتظار يف الصفوف بني يجلس كان الذي اآلخر
ال أخرى موهبة املوسيقى، التأليف يف الفذة موهبته إىل يجمع كان أنه ِلست عن املعروف
خاصة، بتهوفن موسيقى عزف عىل القادرين أقدر كان أنه وهي النقاد، تقديرها يف يختلف

العموم. عىل النغم أقطاب من غريه وموسيقى
مينري» «دودييز سوناتة من داجيو» «أال مقطوعة عزف من ِلست انتهى وحني
يف أغرقها التي بمشاعرهم ليثنوا شوبان، مقدمتهم ويف املدعوون عليه أقبل لبتهوفن،
حية صورة األذهان إىل أعادت التي الفائقة القدرة تلك عىل النغم، سحر الذهول فيض
مقطوعة لهم يعزف أن ِلست، إىل الحارضون طلب أخرى ومرة الخالد. بتهوفن صور من
البولوني املوسيقار بها يعتز مقطوعة وكانت لشوبان، «الربيلود» مقطوعات من خاصة
طاملا الذي ذلك النبيل، أمله فرتات من فرتٍة يف الشاعرة نفسه من قطعة ألنها الفن؛ بها ويعتز
االرتياح عدم ظهر املقطوعة عزف من ِلست فرغ وعندما أنغام، يف الناس إىل عنه تحدَّث
يف العزف عىل املقدرة تخنه ولم النوتة، أصول عىل يخرج لم ِلست إن شوبان؛ وجه عىل
كان ولكن ولكن؛ عليه، هذا ينكر أن «الربيلود» صاحب صديقه يستطع ولم األيام، من يوٍم
ِلست مكان ليأخذ نهض حني إال سواه، أحد يحسه ولم شوبان أحسه ناقص يشء هناك

جديد. من املقطوعة عزف ويبدأ البيانو من
الثانية املرة يف انطلقت حني األنغام، بني ملحوًظا فارًقا هناك أن الحارضون ملس لقد
الفني الفارق لتسجيل الدقيق املرصد هي «مشاعرهم» كانت ولقد شوبان، أنامل بني من
عزيزي يا ا حقٍّ له: ويقول ويقبِّله يعانقه صديقه عىل ِلست أقبل لقد حتى وهناك، هنا
ألنه روحك من فيه بعثت لقد آخر؛ يشء وهو يديك بني من خرج قد اللحن إن شوبان

أنت. حياتك من قطعة
كان لقد موسيقية، مقطوعٍة يف يتمثل حني والتذوق الَفهم بني الفني األثر هو هذا
عن نقله حني بعقله اللحن «فهم» َمن بني الفارق هو وشوبان، ِلست بني امللموس الفارق
هنا ومن الوجدان، حديث عن نقله حني بشعوره اللحن «تذوق» من وبني النوتة، أصول
يفوق جسًدا شوبان عند وبدت روح، بغري جميًال جسًدا ِلست عند «الربيلود» مقطوعة بََدْت

الحياة. معاني من معنًى كل الفن عىل يضفي الذي الروح فيه ألن جماًال؛ األول
الجماهري: إىل الفني األثر تقديم يف أسلوبني بني الطريق مفرق املثال، هذا يف هنا،
إنه قل أو «الذوَّاق»، الشعور عىل يعتمد وأسلوب «الفاهم»، الذهن عىل يعتمد أسلوب
عن اإلثارة تتلقى وطبيعة الحس، طريق عن اإلثارة تتلقى طبيعة طبيعتني: بني اختالف
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يف املادية بالتجربة يحلق مزاج مزاجني: بني اختالف إنه أخرى مرة قل أو النفس، طريق
… الشعور آفاق يف النفسية بالتجربة يحلق ومزاج الفكر، آفاق

عىل منعكسة الحياة ق تذوَّ فناٍن بني الدقيقة الفوارق تربزه الذي االختالف َلذلك وإنه
النوتة بها ونعني الناقلة؛ الورقة عىل منعكسة الحياة تلك فهم فنَّان وبني الشاعرة، الذات

فيه. حرارة ال ذهنيٍّا نقًال صديقه حياة من فرتًة ِلست عنها نقل التي املوسيقية
الضخمة، التحليلية الطاقة بتلك تطالعك ال قصة إنها مورياك، لفرانسو «أم» قصة اقرأ
الواسع الفهم بذلك وال ستندال، أو دستوفسكي أو بلزاك مثل كاتب آثار بها تطالعك التي
أرشنا الذي هذا من يشء فيها ليس إطار؛ يف ذلك بعد ليفرغها الحياة، بصور يحيط الذي
ال شعوريٍّا تمثًال التجربة ويتمثل قصته، موضوع يف يعيش الذي الفنان فيها ولكن إليه،
أصحاب غري إليها يفطن ال التي النادرة، النفسية لحظاتها يف الحياة ويتذوق فيه، غلو

العميق. الوعي
نقف أن وقبل مورياك، قصة يف نعنيها التي النادرة اللحظات تلك من لحظة هناك
العالقة مضمون وهو النفيس، برصاعه القصة مضمون لك نلخص اللحظة، تلك عند بك
تربطه الذي الرجل حول املعركة أعماقهما يف تحتدم ابٍن، زوجة وكلِّ أمٍّ كلِّ بني «الخالدة»
موقف «العدوَّتني» بني يقف الذي الرجل هذا الزوجية. صالت وبالثانية البنوة روابط باألوىل
هنا، االبن واألعاصري. العواصف لهبوب وقٍت كلِّ يف حياته تتعرض الذي املرتدد، الحائر
ولكنه زوجته عىل يعطف اإلرادة، مسلوب الشخصية ضعيف رجل كازيناف، فرنان وهو
وطبعته أبيه، وفاة بعد له بقيت التي األم تلك من خوًفا العطف؛ بهذا يجهر أن يستطيع ال
وال يعرتض أن وال يجادل أن يستطيع ال فهو والرهبة؛ الخضوع بطابع الباكر صباه منذ
عليه، قسوتها برغم ابنها تحب امرأة كازيناف واألم األمور. تتعقد عندما وجهها يف يقف أن
تتحكم وأن تملك أن األمومة به تريد الذي الحب، لهذا نتيجة إال تلك قسوتها كانت وما
ماتيلد وهي والزوجة، إنسان. التملك حب من اللون هذا يف يشاركها وال تستأثر، وأن
الطوق به ينوء ما الحياة، وقسوة الزوج وإهمال الحماة ظلم من لقيت فتاة كازيناف،
القانع بالرضا العيش متاعب ولقيت واحتملت، صربت فقد ذلك ومع الصرب؛ معه ويفرغ

الجميل. والصرب
الزوجة بموت انتهى الذي الرصاع الرصاع، أدوار لك ر لتصوِّ طريقها يف وتميضالقصة
َمْعقل آخر أو املقاومة، حصون من حصن آخر املتهالك الجسد من قوَّضت وضع، حالة بعد
وال األم، من رثاء نظرة وال االبن، من عطف همسة ال وحيدة، ماتت ولقد الكفاح، معاقل من
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تراب يف ودفنت حركة، كل وسكتت يشء، كل انتهى وحني … القدر رحمة مع لقاء موعد
لذع يحس وأن الشهيدة، حجرة إىل يصعد أن كازيناف فرنان استطاع خصومة، كل املوت

عتاب. كلمة أمه إىل ه يوجِّ وأن الندم
تلك الهامدة؛ الجثة أمام النادم موقف مورياك فيها ر يصوِّ التي باللحظة ونلتقي
صفحة عىل منعكًسا الحياة مشاهد من ملشهٍد «التذوق» لحظات من النادرة اللحظة
جنت بما له ليعرتف قديس أمام يقف وكأنه الشهيدة، جثة أمام فرنان وقف لقد الشعور.
فلم األعوام تلك كل عينيه أغمض من تُرى ذنوب؛ من حمل بما إثم، من اقرتف بما يداه،
وهذا الطهر، وهذا الصفاء؟ بهذا ينعم فلم السنني تلك كل قلبه أغلق ومن الجمال؟ هذا يَر
ألول يبرصها لكأنه حتى وبينها، بينه حال من اإلنسانية القيم وهذه اإليمان، وهذا الصرب،
من مر فيما عنه غاب ما عابرة، لحظٍة يف منها له وينكشف مرة ألول ويستشعرها مرة،
موقد يف احرتق الذي الجسد الجسد، لهذا شيئًا يفعل أن يستطيع هل ترى دنياه؟ أيام
ضئيًال صغريًا كان ولو شيئًا األحياء؟ طوق يحمل ما فوق الشقاء من وحمل وتألم، العذاب،
إنه الحياة؟ رحاب يف يقدمه أن عجز ما املوت رحاب يف إليه قدم بأنه يُشعره له، قيمة ال
يوٍم يف عنه يعرب أن يستطع لم الذي عطفه عطفه، عن الهامد للجسد يعربِّ أن اآلن يريد
عىل تستقر أن هائمة «لذبابة» خطر حني العطف، هذا عن يعرب أن له قدِّر ولقد األيام، من
البقعة «اآلمنة»، البقعة تلك عن األثيم العدوان لريد كاملصعوق انتفض لقد الحزين؛ الوجه

املعتدين. هجمات أمنها «تقلق» بأن اآلن بعد يسمح لن التي
هذه يف مورياك إن تحليلية، قصة يف ممثًال والتذوق الفهم بني الفني األثر هو هذا
ليفرغها الحياة بصور يحيط الذي الواسع، «الفهم» بذلك يطالعك ال لك، قلنا كما القصة
يفطن ال التي النفسية، لحظاتها يف للحياة التذوق بذلك يطالعك ولكنه إطار، يف ذلك بعد
يف املتمثلة اللقطة عابرة، جملٍة يف النادرة اللقطة تلك العميق؛ الوعي أصحاب غري إليها
التي الفريدة الزاوية وتلك عنه، والتكفري بالذنب اإليحاء ويف به، والشعور الندم تصوير
راح التي الهائمة»، «الذبابة قوامها موجزة قليلة بلمساٍت اإليحاء، ذلك فيها لريكز اختارها
النفيس باملشهد ارتفعت التي التصويرية القيم هذه كل الحزين؛ الوجه عن عدوانها يدفع
الرئييس، املحور هو واحد معنًى يف نلخصها أن نستطيع القصة، فن يف متسامية آفاٍق إىل
حني الخارجي، للوجود الكامل الشعوري التذوق به ونعني البداية، منذ حوله ندور الذي

اإلنسانية. النفس يف كاملة داخلية تجربٍة إىل يتحول
اللوحة إىل فارجع تصويرية، لوحٍة يف ممثًال والتذوق الفهم بني الفني األثر عن أما
ذلك يف العينني نظرة وتأمل طويًال، أمامها قف ريكامييه، ملدام جريار رسمها التي الثمينة
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كانت امرأة امرأة؛ عيني من يشع الالفح الدفني األىس ومضة إنها اآلرس، الساحر الوجه
قصة عن يشء كل يعلم يكن لم جريار إن واألدب. والتصوير الشعور ألقطاب ملهًما وحيًا
الواقع هذا األسطورة، من وأغرب الخيال من أعجب حياتها واقع كان التي ريكامييه، مدام
البارعة، ريشته إىل التذوق أوحى حني تذوقه، ولكنه العميق رسه الفهم كل يفهم لم الذي

الساحرتني. العينني يف الالفح األىس هذا تصور أن
ولم عرصه، يف األثرياء أحد كان الذي أبيها، من تتزوج أن الجميلة املرأة لهذه قدر لقد
وهي معه، الحياة أيام كل وقضت صلبه من انحدرت الذي األب، هو الزوج أن تعلم تكن
بها، يقرتن أن عليه أملت التي هي قاهرة ظروًفا ولكن ابنته، أنها يعلم فكان هو أما عذراء؛
من هللا، وغري أمها غري الحقيقي رسه1 يعرف أن دون واحد، سقٍف تحت معها يعيش وأن
بينها حال الذي اآلخر والرجل الزوج، الرجل الرجل؛ من خلت قد حياتها ألن تعذبت هنا
لقد املغريات. من بألواٍن صمودها امتحنت كم بيئٍة يف والطهر، العفاف من سياج وبينه

والجسد. الروح حرمان الحرمان؛ أرس يف أيامها كل عاشت
يف صبٍّا يصبه وأن يستشفه، وأن يتذوقه أن الفنان جريار استطاع األخري، املعنى هذا
ذلك ومع الحياة، تلك قصة من الكثري «يفهم» يكن لم قلنا كما إنه الحاملتني. العينني نظرة
وأن قصة، يف الحياة «يتذوق» وأن املجهول، وراء ما إىل امللهم شعوره ينفذ أن استطاع فقد

وظالل. ألواٍن يف الناس إىل بها يتحدث وأن نظرة، يف يصورها
مختلف يف إليه الطريق هو أو النفيس، األداء أساس هو الكامل الشعوري التذوق هذا
وكان «الربيلود»، مقطوعة يف نعنيه الذي األداء هذا إىل شوبان طريق كان لقد الفنون.
لوحة يف جريار إىل بالنسبة ذلك مثل وقل «أُمٍّ»، قصة يف نفسه األداء هذا إىل مورياك طريق

ريكامييه». «مدام
الذي ولكن األذهان، بعض إىل يتبادر قد كما «الفهم» أثر ننكر ال هذا بعد ونحن
بنا يقف للحياة، فهًما ليس جوهره يف الفن أن هو قلناه، أن سبق وقد نقوله أن نريد
الوجود يف حركة — هذا جانب إىل — هو وإنما العقلية، واإلثارة املادية الرؤية حد عند
ن تكوِّ املرتابطة النقالت هذه وكل انفعال؛ يعقبها الداخيل الوجود يف هزة تعقبها الخارجي
هذه يملك أن للفنان قدِّر ولو النفيس. لألداء الطريق تمهد التي التذوق، عملية مجموعها يف

والنقد». األدب من فنية «نماذج كتابنا يف كاملة ريكامييه» «مدام قصة إىل ارجع 1
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ذلك من األخري الهدف ليبلغ الصادق التعبري عىل القدرة يملك أن من له بد فال املوهبة،
األداء.

الشعوري الصدق هما: دعامتني، عىل قائم وهو إال معناه، يكمل ال النفيس األداء إن
التجاوب ذلك فهو الشعوري الصدق أما تعبريية. صورة مجال يف متحدين الفني؛ والصدق
الوجود يف تندلع التي املشعة الرشارة تلك هو أو اإلثارة، مصدر وبني الحية التجربة بني
منطلق حيس واآلخر الشعور، أعماق من متدفق نفيس أحدهما تيارين: التقاء من الداخيل
فميدانه الفني الصدق أما اإلحساس، وميدانه الشعوري الصدق هو هذا الحياة؛ آفاق من
ذلك تجاربه يلبس أن الفنان يستطيع بحيث اإلحساس هذا دوافع عن التعبري التعبري،
الصور. إيحائية من املناسب البناء ذلك مضامينه يسكن أو التعبري، فنية من املالئم الثوب
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الحقيقة إىل بالنسبة الواقع أعدو ال فأنا مشكلة، بأنها وجربان مي بني العالقَة وصفُت إذا
الدارسني؛ من غريي وبني بيني الطريق مفرق وكانت الزمن، من نفيسردًحا يف عاشت التي
حينًا الحب كلمة تحت تندرج التي الشعورية، الصلة من لونًا بجربان مي عالقة كانت هل
إذا الرجل، ورجولة املرأة بأنوثة بعيد ومن قريٍب من وتتصل آخر، حينًا العاطفة وكلمة
هي هذه وإيثار؟ وتمييز تفضيل بأنها املقابل الطرف نحو األنثوية العاطفة حددنا ما
األناة؛ من والكثري الحذر من والكثري الوعي من الكثري بحثها يتطلب التي املشكلة املشكلة؛
سبيل يف وهما كالهما القيادة، يف املرسع بالسائق أشبه الدراسة يف املرسع الباحث ألن
قد الطريق خالل ويف قتل، جريمة يرتكب قد وقت أقرب يف املنشود هدفه إىل الوصول
قتلها التي والحقيقة حقيقة؛ الباحث إىل وبالنسبة رجًال السائق إىل بالنسبة املقتول يكون

جربان! إىل يوًما تتجه لم مي يف «األنوثة» عاطفة أن هي «املرسعون»، الدارسون
مصدر أما املثري. الشك من إطار داخل وهي نفيس، يف بدأت قد العالقة تلك صورة إن
باالنحراف مغلفة وهي يوًما الطبيعة هذه يل بدت لقد األنثوية. من طبيعة فهو الشك هذا
كانت هل الجواب: ينتظر حائر سؤاٍل إىل الفكر بوتقة يف استحالت حتى بالشذوذ، ملفعة
حواء؟ وهي األوىل األم عن الخالدة الرتكة تلك النساء من كغريها ورثت امرأة امرأة؟ مي
أكانت سواء بالرجل، الشعور أعماقها يف يستيقظ التي تلك هي رأيي يف الطبيعية املرأة إن
صورة يف كانت أم جياشة، عاطفٍة صورة يف كانت أم مضطرم، حب صورة يف اليقظة هذه
أعماقها يف «تنام» التي تلك فهي الشاذة املرأة أما الطبيعية. املرأة هي هذه مشبوب؛ حسٍّ
تلك هي النار، وهج جنبيها بني تحس أن دون تلهب التي تلك هي «اليقظة»، هذه مثُل
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فقدت ألنها الحب؛ طعم «تتذوق» لم التي العميقة حقيقتها يف مي هي تثار؛ وال تثري التي
عنيف! طرٍق إىل مرصاعيه عىل ِليفتح يحتاج الذي املغلق الباب هو وهذا األنوثة، «شهية»
الثالثاء، أيام يف األدبي صالونها يف وهي الرجال، بني وهي النفسية حياتها تتبَّعت لقد
الرجولة، تنقصه ال بعضهم ممتازون؛ رجال بها يحيطون الذين أولئك بني من وكان
هذه وكل واالجتماعية، األدبية املكانة تنقصه ال وبعضهم الشهرة، تنقصه ال وبعضهم
تنشد التي تلك األنوثة، غرائز من فيها ما أعمق واجتذاب املرأة نظر بلفت جديرة الصفات
وراء يشء ال ثم إليهم، وتتحدث بهم، تجتمع كانت اإلثارة. وجوه من معينًا وجًها الرجل يف
ولقد الوجدانية. والعاطفة األنثوي بالشعور يتصل مما املتكرر واللقاء املألوف الحديث
ظل فقد ذلك ومع بالوقار، ويعصف بالكرامة يؤدي الذي الشغف ذلك بعضهم بها ُشغف
ويل هذا بالخفوق! يعرتف وال النبض يعرف ال وكأنه وخموده، هموده، عىل العجيب القلب

رسائله: إحدى يف يوًما لها يقول يَكن الدين

منذ إنه األيام، حرب إال مناجاتك عن القلم هذا أسكت ما اإللهام؛ ملكة سيدتي
بدت كلما روحك أناجي كنت أني غري فكاكه. يرجى ال الذي أسريها كثرية أيام
أرتجل املتوسط األبيض أمام وقفت كم الوجود؛ هذا محاسن من أشياء لعيني
االبتسامات؛ بغري أحييك أن ألشفق إني إليك، أهديها ال أشعاري هذه العربات،
أن ألخاف إني لديك، أرجعها أغاٍن تلك قماريَّه، أساجل الروض دخلت وكم
أضعها األمل ربيع يف زهرة أجمل هي قبلة عندي واآلن املرسات. بغري أغنيك
وبعد، االمتثال. فقصاراي ترديها وإن كرًما تزيدي تقبليها إن قدميك، تحت

وإخالص! لك وطاعة رضاك، بشائر انتظار يف فإني

الرافعي. عند مماثل أسلوب مع يلتقي يََكن، الدين ويل عند والحب األدب يف أسلوب
فيقول: مي إىل الشعرية املقدمة بعد الخطاب يوجه وهو اآلخر هو له واستمع

ن��اء إل��ى ن��اءٍ م��ن ال��ت��ح��ي��ة م��س��رى س��اري��ة ال��ن��ي��ل ض��ف��اف ف��ي ن��س��م��ة ي��ا
ال��م��اء رق��ة ب��م��ع��ن��ى ف��تُ��ش��ع��ري��ه ه��اج��رت��ي ق��ل��ب ��ت م��سَّ ري��اك ل��ي��ت ي��ا
دائ��ي! ح��ب��ه م��ن ع��ل��ى ال��دواء أع��ص��ى ف��م��ا ت��ح��ب أال س��وى ت��ح��ب ل��ي��س��ت

أتطفل ولن قبلك من أحٍد عىل أتطفل لم ولكن إليك، لتنازعني النفس وإن هذا،
من نراك أن تريدين أنت فإذا والنجوم، والقمر الشمس نقول مرتني، عليك
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ومبانيه، معانيه حسن يف جديًدا فنٍّا فيك يعرف وال يراك بليغ وأي فلكي! مرصٍد
جعلنا أن الحمد هلل افتنانه؟ من يعانيه فيما البديع أبدع فيك يرى وال ويعرفك

السماء! أجله من نصعد أن يجشمنا ولم املاء ى نتلقَّ

أستعرض وأنا لنفيس قلت وكم مصنوع، األدب ويف ذليل الحب يف كالهما أسلوبان
تحية تقدم وهي مي، رشفة تحت تمر كانت التي املواكب اللفظية، املواكب من فيهما ما
املدلة املرأة نظرة الرجلني إىل نظرت قد مي أتكون املبتهل: ورضاعة التابع ووالء املقهور
املعتزة األديبة نظرة كأديبني إليهما نظرت قد تكون أم ذليل؟ حبٍّ كل إىل األنوثة بكربياء
يظفر لم الفكر مجهر تحت وضعتهما إذا فرضان خالق؟ غري أدب كل إىل الثقافة برشف
فيقلقك الفرضني كال إىل تطمنئ أن تريد اإلقناع. وسائل من الباحث ينشده بما أحدهما
كريم محب مي حياة يف يكن ألم عليك: ليعرتض مكمنه من يثب الذي الخاطر هذا
الكلمات؟ قدميها عىل تخر وال املعاني ظهور شفتيه بني تنحني ال محب نفسه؟ عىل
ضغط تحت األخيلة أدبه يف تختنق ال أديب بفنه؟ تثق أديب مي حياة يف يكن ألم
األلفاظ؟ توابيت عليها أطبقت قد محنطة جثٍث إىل الصور تتحول وال املرسفة، الصنعة
مي حياة يف يشري الذي الواقع بالواقع، تعرتف أن إال تملك فال الخاطر هذا يعرتض
كل الفكر أقدام تحت وتنهار الظنون كل الفضاء يف تتبخر وعندئٍذ … جربان وجود إىل

الفروض!
قوائم نفسك يف يزلزل عجيب فتور وهناك؛ هنا واحدة األنثوية طبيعتها كانت لقد
وينطلق باألنوثة، الخالد اإلحساس جنبيها بني يضطرب امرأة امرأة، كانت بأنها اإليمان
بني نبحث فتعاَل ورسائله، رسائلها أيدينا بني إن األعماق. نداء الداخيل وجودها من
املفتاح؛ عن األلفاظ ركام بني نفتش ذلك بعد وتعاَل الطبيعية، األنثى أثر عن السطور
نادوا الذين يؤمن لم إذا مرصاعيه، عىل ليُفتح املغلق الباب ثقب يف نديره الذي املفتاح

العنيف! الطَّرق بنتيجة لجربان مي بحب

ويف ضباب أنا وإياها؛ يتَّحد ال ولكن األشياء يغمر ضباب أنا مي؛ يا ضباب أنا
أن هي ومصيبتي وعطيش. جوعي ووحشتي، انفرادي وفيه وحدتي، الضباب
اثنان، ونحن وحدك لست يقول: قائل استماع إىل يتوق حقيقتي، وهو الضباب

أنت! من أعرف أنا
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أيها آخر ضباب أنا يل: يقول أن ويريد يقدر َمن ربوعكم أيف مي، يا أخربيني
وفوقها، األشجار بني نسري تعاَل األودية، ويف الجبال عىل نخيِّم فتعاَل الضباب؛
تعاَل وخالياها، املخلوقات قلوب إىل ندخل تعاَل املتعالية، الصخور نغمر تعاَل
يف أيوجد َمي: يا قويل املعروفة؟ غري املنيعة البعيدة األماكن تلك يف نطوف

الكلمات؟ هذه من واحدة كلمة ولو يل يقول أن ويقدر يريد من ربوعكم

يف تحرتق اإلنسان جربان إىل أرأيت والحب؟ األدب يف الجديد األسلوب هذا إىل أرأيت
أفكاره؟ لوحات اإلبداع متحف يف تنترش الفنان جربان وإىل نفسه، خلجات العذاب موقد
عطف، بارقة أو أنثى، شبح خالله من يلمح أن ويود الضباب يف يعيش الذي الرجل إنه
والوحشة، واالنفراد والغربة، الوحدة نداء أنثاه ينادي ينادي، ذا هو وها أمل؛ طيف أو
النداء يف وتذوَّقت شعوره، منطَق َووََعْت نفسه، لغَة َفِهمْت هل ترى والعطش، والجوع

الجواب: هذا إليك تقدم الخامدة األنوثة إن الدعاء؟ حرارة

يف هنَّ من جربان يا اليوم بعد صديقاتك من ترى وعندما َشعري؛ قصصت لقد
يشبههن! َمن تعرف إنك رسك يف لهن تقول وأن تذكرني، أن يمكنك الزي هذا
لطولها إن يقولون التي الذوائب، هذه من التخلص يف راغبة شهوٍر إىل كنت
بحلكته شعري رأيت عندما ولكن طبًعا. افرتاء وهو املرأة، عقل ِقرص يف يًدا
شعرت املزين يد تداعبه أمامي، مطروًحا الجريئة وعقاربه الجميل وتموجه
فيها تكرست بعباراٍت، خاطري طيب املزين أن غري الخسارة! هذه عىل بأسٍف
أن وسعي يف كان فهل يقول، ما عىل روماني وهو واإليطالية، األملانية الكلمات
سيما ال ومميزاته، ومنافعه القصري الشعر جمال يل يصف مىض لقد أضحك؟
كل يقول امرأة كم إىل وسألته كثريًا؛ يل يليق الصالح، املزين زعم ما عىل وأنه،
إىل تسعى التي الفيلسوفة هذه أرأيت فيلسوفة!» «أنت فأجاب: الكلمات، هذه
بكلماٍت فقده عن يعزيها املزين ألن تضحك ثم عليه، تحزن ثم شعرها قصِّ

مرسحية؟!

عر الشِّ بلغة يخاطبها كان التي املرأة جربان؛ يخاطبها كان التي املرأة هي هذه
وهو رأسها عن فتحدثه األشواق، يدي بني وهو قلبه عن ويحدثها عر، الشَّ بلغة فتخاطبه
أصدق من رصخة حولها ومن العدم، بأثواب املكفنة األنوثة لحديث وإنه الحالق، يدي بني

الوجود! رصخات
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تربر أن حاولت ولو واملعاذير، األسباب شتى مي لها اْلتمست ولو مقتولة أنوثة
الشذوذ: لهذا بها د تمهِّ سابقة، رسالٍة يف لجربان تقول وهي شذوذها

الذين إن الحب؛ كلمة ألتحايد ضاحكًة الصفحات هذه كلَّ كتبُت لقد جربان!
ينمي واالجتماعات، واملراقص السهرات يف ودعواه الحب بمظاهر يتاجرون ال
يوزعون الذين عليها يغبطون قد رهيبة، ديناميتية قوة أعماقهم يف الحب
لم التي العواطف ضغط يقاسون ال ألنهم السطحي؛ الألالء يف عواطفهم
لنفوسهم، يتمنوها أن دون راحتهم عىل اآلخرين يغبطون ولكنهم تنفجر،
ال بما والتلهي ودائعها، عن قلوبهم تضليل ويفضلون وحدتهم ويفضلون

بالعاطفة. له عالقة
أنك أعرف ولكنني به، أعني ماذا أعرف ال إني أكتبه؟ الذي هذا معنى ما
بكل يأتيني أال فأخاف كثريًا، الحب من أنتظر إني الحب. أخاف وأني محبوبي
والقحط الجفاف كثري، الحب من القليل بأن علمي مع هذا أقول أنتظر! ما
بهذا، إليك اإلفضاء عىل أجرس كيف اليسري؛ النزر من خري الحب يف والاليشء
به؛ أتلفظ وال الورق عىل أكتبه أنني هلل الحمد أدري! ال فيه؟ أفرط وكيف
زمنًا والختفيت الكالم هذا بعد خجًال لهربت بالجسد حاًرضا اآلن كنت لو ألنك

تنىس! أن بعد إال تراني أدعك فما طويًال،
أتذكر الحرية؛ كل حرة بها ألني أحيانًا؛ عليها نفيس ألوم الكتابة حتى
توما القديس إن تكتب. وال تقرأ أال للبنت خري إنه الرشقيني من القدماء قول
من أبعد يشءٌ هو بل فحسب، الوراثة أثر هنا أبدي ما وليس هنا، يظهر
أثق فإني هًدى، أو ضالل عىل كنت ماذا يل وقل هذا؟ هو ما أنت قل الوراثة.

تقول. ما كلَّ بالبداهة وأصدِّق بك

من بارعة حركة أنه أو ومقصود، متعمد أنه التمهيد هذا عن هنا يقال ما أَْصَدُق
ال إنها لقالت صدقت ولو الحب، تخىش أنها مي تزعم واإليهام؛ والتعمية التغطية حركات
الطبيعية! املرأة عند الخصائص أبرز فقدت قد القول سبق كما ألنها تتذوقه؛ أن تستطيع
الكثري؟ دون بما ترىض ال وهي اليسري، بالنزر يأتيها قد أألنه تخشاه؟ وملاذا الحب تخىش
يوًما جربان لها ح لوَّ لقد حواء؟ منظار يف املقدس الرباط هو يكن لم إن الكثري هذا وما
صداقة أرادتها لقد واإلعراض؛ الصد غري منها يلَق فلم أنثى، كل عند املشتهى األمل بهذا
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املعنى هذا حول وتدور عرضه ترفض مي هي وها وجدانية، عالقة جربان وأرادها فكرية
الكلمات: بهذه

أقصده! لم وجٍه عىل وفهمتَه الحقيقي، معناه غري يف وإنما أريُد ما فهمَت لقد …
بيننا يحسن ال السكوت أن فنسيت الرجل، كربياء الكربياء، عليك سطت ثم
سكوتك آملني مفكرين؛ كصديقني أبًدا تكاتبنا اللذين نحن الصورة، هذه عىل
تلك إىل ارتياحي تشاركني لم أنك فأعَلمني انتباهي، وأرهف القبيل، هذا من
منها! أبعد إىل رميت كنت ملا مثيل بها سعيًدا كنت لو ألنك الفكرية؛ الصداقة
يف هذا بأثر أدرى وأنت يشء»، ال وإما ذاك «إما عندي: سكوتك معنى وصار

نفيس!

هنا ويكذبها هناك اللسان يطلقها وكلمات األمس، وموقف اليوم موقف بني تناقض
الطبيعة مفتاح املفتاح؛ عن األلفاظ ركام بني نفتش كله هذا بعد زلنا وما الشعور. واقع
نقدم أن وقبل الرجال! من رجل نحو بعاطفة عرق فيها ينبض لم التي الشاذة، األنثوية
القديس، «توما» اسم مي فيها ذكرت التي العبارة، تلك إىل نرجع أن نحب املفتاح هذا إليك
تلك أثر من أبعد هو ما — لجربان تقول كما — هناك النفسية. حياتها يف الوراثة وأثر
من تنطلق لم أنها عىل هللا تحمد التي الكلمات هذه الحب، من نفورها تكوين يف الوراثة
جربان، عنه تسأل آخر «يشء» هناك … القلم شفتي بني من انطلقت وإنما شفتيها، بني
وهو «اليشء»، لهذا يفطن لم إذا النابغ للذكي ومعذرة الجواب، ليلهمه بذكائه وتستنجد
كان ألنه النفسية مي لغة يفهم لم إذا لجربان معذرة الباب؟ مفتاح املشكلة إىل بالنسبة
لغة أمام يكن لم لو جربان عقل إن العقول؛ تقرأ وال وحدها القلوب تقرأ الحب ويف يحب،

قريب! مًدى من يراه وكأنه البعيد «اليشء» هذا لرأى العينني، معصوب مي
لنلتقط مي، رسائل من قديمة رسالٍة إىل الوراء؛ إىل أخرى رجعة اليشء؟ هذا هو ما
أن يريد الذي الرجل كربياء بكربيائه، يوًما جربان أغاظها لقد املفتاح! سطورها بني من
املرأة تستطيع ال الطراز هذا من رجل إزاء واالمتالك؛ السيطرة عىل قادر بأنه املرأة يُشعر
وترفع بالوعي، تعصف التي الثورة فهي املرأة ثارت ما وإذا تثور، أن إال بكرامتها املعتزة
وتختلف مي. تجد وهكذا امرأة كل تجد هكذا قناع! كلَّ «الداخلية» حقيقتها وجه عن
جربان، عىل ثارت لقد النساء؛ شتى عند النفيس التكوين الختالف تبًعا ذلك بعد الحقائق
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قطرات فتطايرت الغطاء، محكم يكن ولم الداخيل وجودها ِمرجل عىل ثورتها خالل ويف
الكلمات: هذه يف الرهيب الرس

هناك أن أنىس ما وكثريًا أنت؛ وأين َمن أنىس كنت للكتابة أجلس كنت ملا …
كأنك وأحيانًا نفيس، أكلم كما فأكلمك أخاطبه! «رجًال» هناك أن شخًصا،

املدرسة! يف يل «رفيقة»

الذي «اليشء» ذلك إن ملستزيد؛ زيادة هناك فليس مي تكلمت وإذا مي، تكلمت هكذا
واحدة كلمٍة يف يكن ولم ثائرة، غضب لحظة يف هنا عنه أجابت قد جربان، عنه سألت
بالرجل، إحساسها ُقتل فقد املرأة أعماق يف األنوثة ُقتلت ما وإذا املقتولة»، «األنوثة غري
عنها يختلف ال وهو منظارها يف الرجل يبدو الشعور؛ عالم يف الجنسية الفوارق وانمحت
الشهية فقد أنه ذلك بعد وقل الغريزة، توجيه وُسلبت الجنس حاسة ُحرمت ألنها يشء؛ يف
يف فتزهد الطموح شهية تفقد األحياء: سلوك يف أثٍر من عليه يرتتب وما األشياء، نحو
الطعام؛ عن فتعزف األكل شهية وتفقد العلم، عن فتشغل القراءة شهية وتفقد املجد،
تلك يف مي كانت لقد الحب! من وتنفر الرجل فتنىس األنوثة شهية تفقد حني املرأة وكذلك
تخاطبه، «رجًال» هناك أن «نسيت» التي املرأة هي لجربان، كتبتها التي األخرية السطور
من الرجل إزاءها يتجرد امرأة اثنتني: من واحدة فهي الشذوذ لهذا تتعرض امرأة وكل
تتجرد وامرأة النساء، عالم من «رفيقة» إحساسها بوتقة هو فإذا الرجولة، صفات أعمق
عالم من «رفيق» نفسها البوتقة يف هي فإذا األنوثة، خصائص أبرز من الرجل إزاء
قطبني بني كهربائي تيار وكأنه وبينه بينها العاطفي «التيار» ينقطع هنا ومن الرجال،

املفتاح! هو وهذا … سالبني
إىل املسلوبة أو «السابقة» مي عاطفة مع السري عن ذلك بعد جربان كفَّ هل ترى

العينني: معصوب بعقل نفسها لغة يف يحدِّق زال ما ألنه كال؛ الطريق؟ نهاية

ولكن العنارص، من وغريه اف الشفَّ العنرص عن أقولها أن أريد كثرية أموٌر لدي
وتتفتح الضباب، يضمحل حتى صامتًا أبقى وسوف عنها، صامتًا أبقى أن عيلَّ
فقد وِرسْ الصمت، زمن ذهب فقد تكلَّم الرب: مالك يل ويقول الدهرية األبواب
تعلمني؟ هل الدهرية؛ األبواب تتفتح تُرى يا متى الحرية! ظالل يف وقوفك طال
قمة بلغنا قد ها الضباب؟ ويضمحل الدهرية األبواب تنفتح متى تعلمني هل
ولنتحدث مي يا هنيهة فلنجلس وأودية، وغابات سهول أمامنا فظهرت عالية
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وعلينا أعىل، قمة بُْعٍد عن أرى ألنني دائًما؛ هنا البقاء نستطيع ال نحن قليًال،
الغروب! قبل نبلغها أن

امرأة ورائها من تقف التي األبواب تُفتح، متى األمل أبواب عن يسأل يزال ما إنه
تجفف الذي اإللهي، املنديل ذلك يديها ويف لهفة، عينيها ويف همس، شفتيها ويف تنتظره
إنه الحياة؛ طريق يف املضنية الطويلة رحلته بعد الروح، غبار وتمسح النفس عرق به
قبل مًعا يبلغاها أن يود التي القمة، تلك عن ويتحدث ليسرتيح قليًال يجلس أن يريد
وليس تنفتح، ال واألبواب تمر األيام ولكن الغروب! فراش عىل العمر شمس تُحترض أن
والخيبة اليأس قمة كانت حبيب، أو رفيق بال وحيًدا بلغها التي والقمة ينتظر، من هناك
جربان هو وها الرحيل، عن الحديث وابتدأ اللقاء، عن الحديث وانتهى الرجاء. وضيعة

الصخور: بقايا عىل أوصاله تمزقت شعور أشالء يديها بني ينثر

وجدت إال موتًا، الناس يسميه الذي االنرصاف يف فكرت ما أني مي يا أتعلمني
أن فأذكر أعود ولكني الرحيل؟ إىل هائل بشوٍق وشعرت غريبة لذة التفكري يف
ال األبواب. أمامي وتُغَلق واضطراري عجزي بني فأحار قولها، من بد ال كلمة
وال مي، يا لك أقول الدخان، غري الشعلة هذه من يظهر ولم بعد، كلمتي أقل لم
ألقول سأعود فإني ولفظها، كلمتي تهجئة قبل انرصفت إذا إني لسواِك، أقول
إن الكالم؟ هذا أتستغربني روحي؛ سكينة يف كالضباب اآلن تتمايل التي الكلمة
ل تحوِّ اشتياق قوة البرشية اإلرادة ويف الثابتة، الحقائق إىل أقربها األشياء أغرب

شموس! إىل فينا السديم

وحيدة، بعده من بقيت فقد مي أما األحياء؛ عالم عن ورحل الدنيا جربان ودع وأخريًا
صحبة من األمومة، وحنان األبوة عطف من فراًغا يشء: كل من فراًغا حياتها أضحت لقد
املعجبني؛ وهتاف الصبا رونق من املجد، وفنون الشهرة أََلِق من الصديق، ونجوى الرفيق
فتقول: زيادة الدكتور نسيبها إىل رسالة يف الفراغ، هذا عن تعرب وهي أصدقها كان وما

مريضة من أكثر فأنا السبب، أدري وال جوزف، يا العذاب شديد أتعذَّب إني
يمزِّق أمًرا هناك إن َوَحْويل. يفَّ أحسه ما لتفسري جديد، تعبري خلق وينبغي
يف املصائب عيلَّ تراكمت لقد دقيقة! كل يف بل يوم، كلِّ يف ويميتني أحشائي
منها أكثر معنوية هي التي — الرهيبة وحدتي عيلَّ ت وانقضَّ األخرية السنوات
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وكان كهذا! عذابًا يقاوم أن عقيل يمكن كيف أتساءل فجعلتني — جسدية
وأعمل أعمل فكنت الشعرية، ووحدتي مكتبتي هذه محنتي يف األوحد عزائي
بل نفيس، غصة أنىس مسكني، فراغ أنىس لعيلِّ الشاقة، باألشغال كاملحكومة

ذاتي! كل أنىس

إال هي ما الصور تلك ألن الرسالة؛ هذه يف التعبريية الصور بعض عند متأملة وقفة
أحشاء يمزق كان الذي «األمر» هذا هو ما الكلمات؛ مدلولها عن تفصح لم نفسية اعرتافات
هو بالعذاب، جوانحها يرمض الذي األمر هذا أليس تقول؟ كما يوم كل يف ويميتها مي،
التي املقتولة» «األنوثة بأثر الشعور هو أليس جربان؟ عنه تسأل كانت الذي «اليشء» ذلك
«فراغ تشكو وهي تسمعها أال حياٍة؟ ورشيَك وحدٍة وأنيَس قلٍب حبيَب الرجَل حرمتها
كانت لقد جسدية»؟ منها أكثر «معنوية كانت بأنها الرهيبة، وحدتها وتصور املسكن»
تحس قلما األنوثة، فيها تُقتل التي املرأة ألن جسد؛ وحدة كانت مما أكثر نفس وحدة
الرجل غياب من به إحساسها يكثر الذي اليشء وإنما الغريزة، كبت عن الناتج القلق ذلك
كما الفراغ، هذا رؤية وبني ناظريها بني تحول الشهرة أضواء كانت لقد الحياة! فراغ هو
… حني إىل حني من السمع طرق كلما الضخم، طنينه عىل تغطي اإلعجاب صيحات كانت
كل وانطفأ صوت كل وخفت حركة، كل حولها من فيه همدت الذي اليوم أقبل وعندما

خداع! وال فيها وهم ال التي املفزعة، حقيقتها عىل الدنيا لها تجلَّت بريق،
وإنما قلب عالقة تكن لم بجربان، مي عالقة إن نقول أن نستطيع كله هذا ضوء عىل
إعجاب؛ عاطفة كانت وإنما حب، عاطفة تكن لم نحوه عاطفتها وإن فكر، عالقة كانت
األدباء؛ من معارصيه كل عىل له وتفضيلها وتقديرها بإعجابها جديًرا جربان كان ولقد
الفن إن فيه! عاش الذي الجيل ذلك الفن، لحقيقة بفهمه سبق قد الحق ورأي رأينا يف ألنه
واإلثارة املادية الرؤية حد عند بنا يقف للحياة، فهًما ليس يوًما عنه قلنا كما جوهره يف
البداية، من النهاية مقام أو املقدمة من النتيجة مقام تلك من هذه تقوم حني العقلية،
يتبعها الداخيل الوجود يف هزة تعقبها الخارجي الوجود يف حركة هذا جانب إىل هو وإنما
نتيجة الفن، متذوق وبني الفن منتج بني الوجدانية املشاركة تلك يُحِدث انفعال انفعال،

الوليد. واإللهام األوىل التلقية مصدر وبني الفنان بني الشعوري الفناء لذلك
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١

صاحب محفوظ ونجيب الدولة؛ بجائزة أخريًا ظفر جديد فني عمل القرصين» «بني
فنِّه خطوط بدأت أن منذ الدولة، بتقدير يظفر أن قبل النقد بتقدير ظفر العمل، هذا
فنية، انطالق عملية لكل توافرهما من بد ال رئيسيتني، ارتكاز نقطتي يف تتجمع الروائي
الجماعية التجارب لشتى الدقيقة النفسية املراقبة عنرص النهاية. نقطة إىل الوصول هدفها
يف التجارب هذه ترتكز حني الفني، االنطالق لعملية األوىل االرتكاز نقطة هي املعاشة
القاصة امللكة وانصهار عرصه؛ مشكالت من الكاتب موقف لتربز الالقطة، العدسة بؤرة
تكون حني الثانية، االرتكاز نقطة هي الروائي العمل لكتابة املذهبية املمارسة بوتقة يف
خالله من تنبثق بحيث املتطورة، النقدية املقاييس مع واعيًا ثقافيٍّا تفاعًال املمارسة هذه

الفنية. الناحية من الكاتب ِقيَُم — التفاعل هذا أعني —
نوًعا تمثِّل — والثانية األوىل االرتكاز نقطتي مدار عىل — محفوظ نجيب أعمال إن
الجديدة» و«القاهرة الخلييل»، «خان ب القاعدة من يتدرَّج الذي الهرمي التصاعد من
القرصين»، «بني يف القمة إىل ينتهي ثم ونهاية»، و«بداية و«الرساب» املدق»، و«زقاق
الروائي عمله مجموعها يف تكوِّن التي الثالثة األجزاء وهي و«السكرية»، الشوق»، و«قرص
كبريًا تفاوتًا ل يسجِّ لم الهرمي التصاعد هذا كان وإذا الجديدة. الروائية ملحمته أو األخري،
هذا ل سجَّ قد أنه إال للكاتب، الفني املستوى ناحية من األخري، والعمل األوىل األعمال بني

وقمته. التصاعد درجات بني االتجاهي الوعي ناحية من التفاوت،
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رسم يف فطريقته بمقوماته، يحتفظ يزال ما محفوظ، نجيب عند الفني املستوى إن
لألحداث مادي كإطار املكانية األبعاد إبراز يف وأسلوبه للشخصيات، النفسية األبعاد
حتى تكوِّن التي هي املشكلة، إىل الرامز اإلنساني النموذج اختيار يف وطابعه واملواقف،
بعرض خاص فهو التغري، بعض هنا كان وإذا الروائية. لشخصيته الثابتة املالمَح اليوم،
كل قبل مبارشة النفسية الحركة تسجيل قوامها جديدة، صورة يف الداخيل املونولوج
تقديم يف فعل كما الخارج، من وليس الداخل من الحدث ورسم موقفية، تطوير عملية

الطويلة. روايته من األول الجزء بطل فهمى، فيها استشهد التي اللحظة
ناحية من األخري العمل لها سجَّ التي هي قلنا، كما الزاحفة الكبرية الخطوة ولكن
نجيب كان أن فبعد عرصه؛ مشكالت من الكاتب موقف يمثِّل الذي االتجاهي، الوعي
من عرضيٍّا قطاًعا تمثل بحيث واحدة، زمنية مرحلة واقع من الجماعية املشكلة يقتطع
تركزت بحيث الفني، العرض دائرة لديه اتسعت هذا بعد معني، جيٍل يف املجتمع قطاعات
،١٩١٩ ثورة قبل عاش الذي الجيل هي: ثالثة، أجياٍل امتداد عىل العرص مشكالت فيها
الشعبية االنتفاضة لتلك د ومهَّ بعدها جاء الذي والجيل الثورة، تلك عارص الذي والجيل
فيه استخدمت الثالثة، األجيال عرب ممتد، طويل قطاع خالل ومن ١٩٥٢؛ ثورة يف املتمثلة
لنا تربز االنطالق، عىل الرئييس املجرى تعني نهرية كروافَد العرضية، القطاعات شتى
كرمٍز واألحفاد، األبناء من فيها بما بالنحاسني، البقالة تاجر الجواد عبد أحمد السيد أرسة
مختلف من الطويلة، التاريخية املرحلة تلك يف املرصي املجتمع لتطور صادق إنساني

والفكرية. واالجتماعية السياسية الزوايا
األرسة لهذه االجتماعي الكيان منها يتألف التي البرشية، النماذج نستعرض وعندما
تميزه التي النفسية تركيبته نموذج لكل أن نلمس ،١٩١٩ ثورة قبل حياتها بدأت التي
ازدواجية شخصية األرسة، رب الجواد، عبد أحمد فالسيد األحداث؛ حيال سلوكه ه وتوجِّ
امليسورين التجار لطبقة واقعي شعار جهة: من فهو الحياة؛ يف متناقضني اتجاهني تمثل
بينهما وتمزج والجسدية، الروحية املتعة عن تبحث كانت التي الطبقة وهي جيله، يف
املرهف، والشعور الحساسة األذن يملك صارخ؛ تفاوٍت من املتعتني بني ما عىل كامًال مزًجا
الغناء مجالس إىل ويسعى الشجية، املوسيقية والنغمة املطرب اإلنساني الصوت الستقبال
أخرى جهٍة من وهو املعقول؛ حدها عنده النشوة جاوزت إذا فيها ويشارك والطرب،
عليه، يحرص الذي الديني اتجاهه يف ترتكز أخرى متعة الروحية، املتعة هذه إىل يضيف
فهو ذلك ومع املعصية، ارتكاب يف يوًما يفكر قد مثله أن معه، ر يُتصوَّ ال الذي الحد إىل
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املباهاة، كانت التي الجنسية الفتوة بدافع الغريزة، لسلطان عبوديته يستلذ خاضع عبد
طبيعية كنتيجة الرفيعة، اإلنسانية القيم تَمثُّل من هائل فراٍغ يف عاش جيل أبناء عند
تتميز أخرى شخصيٌة بيته، خارج العربيد املرح ذلك وهو، الثقافة. توجيه من للحرمان
اإلرهابية تقاليده أمام البيت تحول حتى والعنف، واالستبداد والوقار بالجد البيت داخل

واإلرادة. السلوك حرية — نزالئه إىل بالنسبة — فيه ُقيِّدت مرهق، سجٍن إىل
من املطلقة األكثرية تركيبة هي أخرى، نفسية تركيبة تمثِّل — الزوجة — وأمينة
الحني ذلك يف املرأة لوضع املرصي املجتمع لفهم تبًعا — إنسانة املتزوجات؛ جيلها بنات
خلف العمر فرتات كل والبقاء النسل، إلنتاج اآلدمي املصنع بدورها للقيام إال تصلح ال —
سوق من املجلوبات الجواري طريقة عىل للزوج، الطاعة فروض لتؤدي البيت، جدران

الرقيق.
شاٌب — املطلقة األوىل الزوجة من الجواد عبد أحمد للسيد األكرب االبن — وياسني
لتكرارية ممثلة جيله، يف عاشت التي النماذج كل عن معربِّ كرمٍز الحياة هامش عىل يعيش
به لتواجه التعليم، من ضئيل بقسٍط النسخ هذه تكتفي حيث املشوهة، العقلية النسخ
ورث — النحاسني مدرسة كاتب — األكرب االبن هذا ورث وهكذا الحياة؛ معركة يف املصري
طريق عن الغريزة إشباع بؤرة يف القيم هذه ترتكز حني الحياتية، القيم إىل أبيه نظرة
— املزدوج الوراثة قانون بحكم — ياسني فيه ى تلقَّ الذي السلوك هذا الجنيس، السلوك

املطلقة. األم عن االنحطاط وجانب النزق، األب عن فيه االندفاع جانب
النموذج هو — الحقوق طالب املثقف الشاب األرسة، لرب الثاني االبن — وفهمي
َوَعت التي املتوثِّبة العقلية االنتفاضة لتلك ضخًما عنوانًا يُتَّخذ أن يمكن الذي الوحيد
لثورة الكفاحي السري خط عىل الجارفة أهدافها وعكست املثقفة، الشبيبة سطورها
طبيعة مع تماًما — محفوظ نجيب رسمها كما — الشخصية هذه صورة إن .١٩١٩
الهدوء رماد وتحت بحساب، إال يتكلم ال متزن، هادئ، شاب به: قامت الذي الدور
وإنسان العيون؛ كل بوهجها لتبهر املناسبة، اللحظة تنتظر جمرات تختفي الخارجي،
ذاته، أجل من يعيش فهمي يكن لم الحزين. الطموح من طبيعية بأثواب اتزانه يغلف
الرمز — زغلول سعد صورة عىل علَّق ولهذا املجموع؛ أجل من يعيش كان ولكنه
يدرك كان وشعوره. فكره جدران عىل الصورة هذه علَّق — الشعب لكفاح الخالد الكبري
زعيم يقودها عزالء، شعبية حركة ملواجهة املستعمر، يملكها التي الرهيبة اإلمكانيات
حني حزنه، عىل يتفوق طموحه كان فقد ذلك ومع بالحزن. الشعور كان هنا من أعزل؛
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سبيل ويف بالسالح. املدججة الباطل قوة عىل األعزل الحق قوة تنترص أن يف أمًال يمتلئ
يف مرصعه القرصين» «بني بطل َلِقَي فهمي، أجلها من عاش التي الرفيعة اإلنسانية القيم
منفاه. من الزعيم بعودة ابتهاًجا التنفيذية، الطلبة لجنة نظمتها التي املظاهرات إحدى
االبتدائية أغا خليل بمدرسة والطالب األصغر، االبن كمال شخصية إىل انتقلنا ما وإذا
ريشة رسمتها شخصية أخطر بل كله، الروائي العمل يف شخصية أخطر تصادفنا —
الشخصية، هذه جذور إال القرصين» «بني يف نجد لن ولكننا اإلطالق. عىل محفوظ نجيب
امتداداتها طالعتنا و«السكرية» «قرصالشوق» إىل انتقلنا ما فإذا اإلنساني، نموها بداية أو
كان جيل عاناها التي األزمة، لتلك املوضوعية األبعاد كل لنا تُربز التي السامقة، الفكرية
الكلمة جالل من الهادفة، ِقيمهم استمدوا الذين ومجموعة محفوظ، نجيب أبنائه من
الرجعية أقدام تحت ِقيَمهم انهارت كيف بأعينهم، لريوا عاشوا ثم الثقافة، وقدسية

واالجتماعية. السياسية
الجواد؛ عبد أحمد السيد ابنتا البرشية، نماذجها ومن األرسة أفراد من ذلك بعد ويبقى
إىل نفسية نظر وجهة عن الناتج السلوكي اتجاهها منهما ولكلٍّ وعائشة، خديجة وهما

الحياة. واقع
العمل شخصيات من شخصية كل يميز الذي السلوكي، االتجاه هذا ضوء وعىل
إنها محفوظ؛ نجيب عند الواقعية مفهوم نحدد أن يمكننا القرصين»، «بني يف الروائي
يف النمط، هذا تقديم عىل واملحافظة املطلقة، األكثرية إطار يف اإلنساني النمط واقعية
إن واملواقف. األحداث لسري االتجاهي الخط خالل من والعقلية، النفسية مستوياته حدود
اإليحائية، الواقعية أسلوب هو للمشكلة، االجتماعي املضمون عن التعبري يف نجيب أسلوب
يخلو ال بحيث التاريخي، الصدق بالتزامية مرتبًطا املضمون هذا نقل عىل تحرص التي
تعد وال املوقفية. الكاتب نظر بوجهة الخاص الفكري اإليحاء عنرص من االلتزام هذا
الواقع أيديولوجية من نوًعا — محفوظ نجيب طريقة إىل بالنسبة — هنا النظر وجهة
توجه معينة بفلسفة يتدخلون حني القصة، أدب يف السيايس الخط أصحاب يلتزمها التي
الحياة، واقع يف يوجد لم مثايل ملجتمع العقائدية الرؤية أساس عىل االجتماعي املضمون

الفن. واقع يف يوجد أن — نظرهم لوجهة تبًعا — ينبغي ولكنه
ضمانًا أكثر محفوظ، نجيب واقعية لنا تبدو املحايد، النقدي املنظار خالل ومن
بفلسفة الكاتب تدخل ألن ذلك الجماعية؛ التجربة إىل بالنسبة الفني العرض لسالمة
يحجب أن شأنه من الروائي، للعمل االتجاهي السري خط عىل يفرضها معينة، عقائدية
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ويف الشخصيات؛ من شخصيٍة لكل والعقيل النفيس للمستوى الحقيقية، الداخلية رؤيتنا
وبني بيننا حائًال يقف ألنه الكاتب؛ شبح غري نلمح أن إال نستطيع ال الضبابي الجو هذا

اآلخرين.
كل يبدو األرسة أفراد وبقية وكمال، وياسني، وأمينة، الجواد، عبد أحمد يبدو هنا من
حيال إنهم والعقلية؛ النفسية مستوياتهم حقيقة عىل بهم، تمر التي األحداث حيال منهم
وإدراكه وثقافته وعيه بحكم فهمي نجد فبينما متباينة: واقعية أنماط مثًال الثورة أحداث
دائم االستعمار، عىل الثورة دائم واملستقبل، الحارض تصنع التي الصاعدة اللحظة لقيمة
نجد ومبادئه، أهدافه أجل من النهاية يف بنفسه مضحيًا زغلول، سعد لكفاح التقديس
ويصفي السالم، ينرش أن هللا دعاء عن تكف ال وهي أمينة، املقابلة: األخرى األطراف يف
دون الوجدانية، باملشاركة وطنيته من دائًما قانع وهو واألب واإلنجليز، املرصيني قلوب
يف الرهيبة، األبوية سلطته يستغل أن يحاول وهو ثم الحياة، وجَه يغريِّ عمل عىل اإلقدام
األنانية، منطق يف الثورة ولتنمحي الكفاح، طريق يف لفهمي الزاحفة الخطوات كل تجميد
هادئ، بأسٍف األحداث عىل يعلق وهو ياسني ونرى أبنائه؛ عن بعيًدا الخطر كان طاملا
العاهرات؛ أوكار يف الليل منتصف حتى والسهر املعتادة، حياته مواصلة من يمنعه ال
الرش هذا سبب رأيها يف ألنه زغلول؛ سعد عىل سخطها تصب وهي األرسة فتيات وإحدى
كمال، األرسة صغري أما وسالم؛ دعٍة يف املرصيني بقية معه وعاش هو لعاش ولواله كله،
البيت أمام القائم معسكرهم يف اإلنجليز، الجنود أن هو األحداث تلك من يعنيه ما فكل
الطفويل بصوته آذانهم أطرب كلما الشيكوالتة، قطع له ويقدمون ويداعبونه به يحتفون
السلوك رؤية وبني بيننا املؤلف يَحول ال اإليحائية، الواقعية من األسلوب وبهذا الحبيب؛
— يتدخل أن دون — لوجه وجًها يضعنا ألنه شخصياته؛ من شخصيٍة لكل االتجاهي

الشخصيات. لتلك الحقيقية التفكري مستويات أمام
النموذج إلينا يقدِّم جديدة، بطريقة أحيانًا املرسومة الشخصية يقدِّم محفوظ ونجيب
الوجود صورة أحدهما يعكس وجهني، ذات مرآة وكأنه املواقف من موقٍف يف اإلنساني
مغاير، إنساني لنموذج أخرى صورة اآلخر الوجه يعكس بينما نفسه، للنموذج الداخيل
إننا الحدث. ارتكاز نقطة من املنطلقة النفسية الخطوط اْلِتقاء يف األول النموذج مع يشرتك
فإذا مزدوجة؛ عرض واجهة وكأنه مرة ونراه أمينة، خالل من مرة الجواد عبد أحمد نرى
كلُّ تحوَّل الشخصية؛ تلك يف أمينة فكَّرت ما وإذا أبيه، شخصية يف مثًال ياسني فكَّر ما
األصيلة، النفسية صورته ورائها من تلمح أمامية إحداهما عرض: واجهتي إىل — منهما
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التأثر مدى يف تختلف، أو معها تتفق التي املقابلة بالصورة تطالعنا جانبية واألخرى
املعاشة. اإلنسانية التجربة بواقع

٢

أن الواقع إليه؟ ينظر أن يمكن زاوية أي من الفني، العمل يف واإليجابية السلبية مفهوم
محفوظ نجيب رسمها كما — مثًال فهمي شخصية إن تحديٍد. إىل يحتاج املفهوم هذا
واعية بداية الطريق لهذا ورسمت صارم، إراديٍّ بأسلوٍب طريقها ت تخريَّ شخصية —
الهادف؛ النضال خطوات من ملجموعٍة بطولية، تتويج بعملية أشبه نهايتها كانت صاعدة،
ضوء عىل — محفوظ نجيب يبدو اإلنسانية، للشخصية االتجاهي التحديد هذا وإزاء
الذي اإليجابي، بالطابع واقعيته تتميز واقعيٍّا كاتبًا — النقاد بعض عند النقدية الرؤية
أن مصدرها املقصودة واإليجابية الشخصيات، تصوير عند يلتزمه أن للروائي ينبغي
يف سلبيٍّا يكن ولم املشكالت، مواجهة يف سلبيٍّا يكن لم القرصين»، «بني بطل فهمي
ونهاية»، «بداية يف ونفيسة كحسنني األخرى الشخصيات بعض عكس عىل املوت؛ مواجهة
هؤالء عند النقدية الرؤية تلك ضوء عىل — وهو باالنتحار، مشكلته منهما كلٌّ عالج حني
واإلنساني النفيس بمضمونه — االنتحار ألن املشكلة؛ إىل بالنسبة هروبي موقف — النقاد
بأنه محفوظ نجيب يتهم هنا ومن هادفة؛ غري لحياٍة سلبية إنهاء عملية إال هو ما —
املحكم، بنسيجها ظهرت كما اإليجابية الواقعية كاتب السابق، الروائي عمله يف يكن لم
سلبيٍّا كان بأنه أخرى مرة يتهم وقد القرصين»؛ «بني األخرية روايته من األول الجزء يف
وهي ريشته، رسمتها شخصية أخطر خاللها من أبرز التي املواقف، بعض إىل بالنسبة

و«السكرية». الشوق» «قرص بطل كمال شخصية
العمل بسلبية الحكم إن تحديد. إىل يحتاج واإليجابية السلبية مفهوم كان هنا من
الشخصية موقف من وليس نفسه، الكاتب موقف من يُستمد أن يجب إيجابيته، أو الفني
لهذه «السلوكي» املوقف من وليس الكاتب لذلك «التأثريي» املوقف من املرسومة؛
الهدف، إيجابي — قرائه يف االنفعايل التأثري ناحية من — الكاتب يكون فقد الشخصية.
لم إذا العكس؛ وعىل االتجاه، سلبية أو السلوك سلبية يرسمها التي الشخصية تكون حني
عىل سلبي كاتب فهو االنفعالية، الطاقة تلك الداخيل وجودنا يف يفجر أن الكاتب يستطع
عيون يفتح الذي هو الهادف اإليجابي الكاتب إن التأثريية. للسلبية التحديدي األساس
أساليب من أسلوٍب بأي املشكالت هذه تجسيم طريق عن وذلك مشكالتها، عىل الطبقات

38



الروائية محفوظ نجيب ملحمة

يف املشكلة يصبَّ أن الكاتب استطاع إذا إال التجسيمية، العملية هذه تتم ولن العرض،
أن رأينا ويف اإلثارة. عنارص من عنٍرص بكلِّ الداخيل وجودهم يمأل وأن قرائه، نفوس
يف االنتحار إىل ونفيسة حسنني يدفع وهو اإليجابي، الهدف هذا حقق قد محفوظ، نجيب
بعض يف بالقيم، والكفر والحرية الرتدد هاوية إىل بكمال يدفع وهو ثم ونهاية»، «بداية

و«السكرية». الشوق» «قرص من املواقف
«بداية يف واملواقف األحداث بمجموعة نجيب حولها دار التي املشكلة كانت لقد
نفيسة انحرفت فإذا فيه؛ ضمان ال متخلف إنساني مجتمٍع يف الفقر، مشكلة هي ونهاية»
الحياة عن حسن تحول وإذا العيش، للقمة «ضمانًا» الخطيئة لتمارس الرشف طريق عن
أن حسنني اضطر وإذا بقائه، الستمرار «ضمانًا» العاهرات؛ كنف يف ليعيش النظيفة
وإىل الحربية، بالكلية تعليمه الستكمال «ضمانًا» البلطجي، أخيه صدقات عىل يعتمد
أصبح أن بعد سمعته إلنقاذ «ضمانًا» باملوت؛ نفسه وعىل أخته عىل ذلك بعد يحكم أن
يبدو هنا إنه محفوظ؛ نجيب يلتزمها التي اإليحائية الواقعية هي فتلك املجتمع، يف محرتًما
العملية هذه وراء من اإليحائي هدفه ألن لشخصياته؛ السلبية املواقف خالل من إيجابيٍّا
— املحتج موقف يف وكأنه للمشكلة، البشع الواقع عىل عيوننا يفتح أن هو التجسيمية،
لخلوه تبًعا — أفراده بعض يرغم أن تعوَّد مجتمٍع عىل — االحتجاج إىل معه يدفعنا الذي
منطق مع تتفق التي املنحرفة، الضمانات تلك يلتمسوا أن عىل الرشيفة، للحياة ضمان من
القاسية حياتهم إىل بالنسبة — املوت أن اآلخر البعض يقنع أن وتعوَّد والحاجة، الفقر

الخالص. طرق من طريًقا يعد —
تطالعنا التي هي ونهاية»، «بداية يف الكاتب التزمها التي اإليحائية الواقعية هذه
كمال لشخصية السلبية املواقف بعض خالل من — اإليجابي بوجهها — أخرى مرة
من مجموعة إنه مزدوجة، عرض واجهة من أكثر لنا يبدو كمال إن الشوق»؛ «قرص يف
مختلف الشفاف، زجاجها وراء من محفوظ نجيب قدم التي املتداخلة، العرض واجهات
أمراض تقاوم أن النفسية صحته تستطع لم مأزوم، جيل ملشكالت الناسجة الخيوط
كمال بدأ لقد .١٩٥٢ قبل ما إىل ١٩١٩ ثورة بعد من عاش الذي الجيل إنه فاسد؛ مجتمع
القيم بكل إيمانه عنه ورث حني لفهمي، طبيعيٍّا امتداًدا كان النفس، صحيح وهو حياته
سار الذي الطريق نفس اختار وحني شخصيته، جوانب أرشف منه اقتبس وحني الرفيعة،
املعوقة، الصخور صدمات تحت قدماه دميت أن بعد كمال، خطوات تعثرت ما فإذا فيه.
الرجعية أقدام تحت تنهار العليا مثله رأى أن بعد بها، آمن التي ِقيَمه قيمة يف شك ما وإذا
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االحتجاجي املوقف رؤية لنا تتيح التي املوحية، اللحظات هي فتلك واالجتماعية، السياسية
مفهوم نحدد أن نستطيع إننا مريض. مجتمع لواقع املجسم التصوير خالل من للكاتب،
القلق بالقلق؛ الفكري وجودنا هزِّ يف نجاحه بمدى الروائي، للكاتب املوقفية اإليجابية
الكاتب ويستطيع األوضاع، لتغيري جماعية محاولة لكلِّ موجهة، بدء عملية يصبح الذي
القلق، هذا نفوسنا يف يصب أن يستطيع — أبطاله حياة يف الضعف لحظات خالل من —
فرد، مشكلة ليست بأنها املشكلة تصور عماده شعوريٍّا، ربًطا الضعف بهذا يربطنا حني

مجموع. مشكلة ولكنها
الفرنيس بالكاتب يذكرنا — أبطاله بعض عىل املرسفة بقسوته — محفوظ نجيب إن
ليزداد فأجاب: أبطالك؟ عىل القسوة يف ترسف ملاذا مرة: مورياك سئل لقد … مورياك
يضعنا التي الكبرية النفسية الغرفة مفتاح املفتاح، هو هذا أن والواقع عليهم؛ عطًفا القارئ
إزاء والرحمة، بالعطف الشعور غرفة بها ونعني محفوظ، ونجيب مورياك من كلٌّ فيها
ونهاية»، «بداية يف ونفيسة حسنني عىل عطفنا إن اآلخرين. حياة يف الضعف لحظات
القوى بأن تقديرنا عن الناتج االنفعايل، التأثر ذلك وليد هو الشوق» «قرص يف كمال وعىل
أكرب — الكفاحية إمكانياتهم إىل بالنسبة — كانت حياتهم طريق اعرتضت التي املعوقة
لو بأننا إحساسنا األبطال، هؤالء عىل بالعطف الشعور مجرى ق يعمِّ ومما تقاوم. أن من
مثلهم وتعرضنا الخط، نفس يف مثلهم رسنا فربما كظروفهم، قاسية ظروٍف يف وجدنا
اإليجابي والكاتب أجلهم. من وثورة بل عليهم، عطًفا نمتلئ هنا ومن املصري، لنفس
— سلبيني أو إيجابيني كانوا سواء — ألبطاله يكسب أن يستطيع الذي هو الهادف،

والثورة. بالعطف املضيئة اللحظات تلك قرائه إدراك من لهم يكسب أن يستطيع
لشخصيته النفسية األبعاد شتى محفوظ نجيب رسم وكما — «قرصالشوق» يف كمال
ورسم دوره، وحدَّد رسالته، وعى املثقفني من جيًال يمثل كان بل نفسه، يمثل يكن لم —
يف الفني العمل خالل من الكاتب عرضها — كثرية عوامل ولكن الطريق؛ بداية لنفسه
النضالية قدرته من أضخم كانت ألنها وجوده؛ وأزَّمت الجيل هذا عوقت قد — «السكرية»
الجماعية اإلرادة وتزييف سعد، موت بعد الوطنية الحركة فانتكاس األوضاع: تغيري عىل
انتفاضات لخنق االستعمار مع القرص وتآمر الحكم، يف طمًعا األقليات زعماء بواسطة
قيم وانهيار الصغرية، للربجوازية اإلنساني الوجود يف الطبقي الرصاع ورواسب الشعب،
هذه كل الفرص؛ تكافؤ من وخال الخلقي االنحالل عليه سيطر مجتمٍع، يف والثقافة الفكر
.١٩١٩ ثورة بعد املثقفني لجيل النفسية األزمة جذور صنعت التي هي املدمرة القوى
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الشوق»، «قرص يف األزمة جذور خالله من رأينا الذي الكبري، الرمز هو كمال كان ولقد
«السكرية». يف الرهيبة وامتداداتها

الثوري املضمون تمثل متماسكة كشخصية — كمال لنا تقدم التي املشاهد إن
«قرص يف واملواقف األحداث خالل من محفوظ نجيب يعرضها التي تلك هي — لإلنسان
يف ليكون الحقوق، بمدرسة يلتحق أن له يريد الذي أبيه، رأي عىل ثائر هو الشوق».
تعلم من ليتخذ املعلمني، بمدرسة يلتحق أن قرر ولهذا النفوذ؛ أصحاب من املجتمع
نرى الثوري، املشهد هذا خالل ومن الثقافات. شتى إىل الحقيقي معربه األجنبية اللغات
باملظاهر يهيمون ممن الناس كأكثر والدي إن أسفاه! «وا فؤاد: لصديقه يقول وهو كمال
الفكر بجالل أقنعه كيف أدري لست يهمه، ما كل هذا القضاء؛ النيابة، الوظيفة، الزائفة؛
جليلة «قيم فؤاد: ويقول الحياة!» هذه من اإلنسان ينشدها بأن الجديرة السامية، والقيم
إرصاٍر يف كمال ويرد بها؟» الالئقة املنزلة إىل ترفعها التي البيئة أين ولكن شك، غري من

بها!» يؤمنون ال حويل من ألن إال ليشء، ال سامية عقيدة أنبذ أن يمكنني «ال نبيل:
الفرد حياة يف بدورها يؤمن الثقافة، بدور يؤمن مثاليٍّا إنسانًا لنا يقدم املشهد هذا
عىل املمتدة األمس قيم من كثرٍي عىل أطل الجديدة، الثقافية قيمه نافذة ومن واملجموع؛
باألمس كان املستبد، األب سلطة عىل ثار ثورته؛ عليها وأطلق العقلية، الرؤية حدود
التي الكربى، املظاهرة يف عابدين أبواب يداه قرعت أن فبعد اليوم أما األب، هذا يخاف
أما االستقالة. من سعد واستقال امللك فرتاجع «… الثورة أو «سعد هاتفًة: امللك تحدَّت
جهل عىل وثار أوهام. من به امتحن ما كسائر وهم إنه الخوف، لقوة يذعن فلن ذلك بعد
قيد من بالتحرر ولكن والعصيان، بالتحدي ال أبيه، استبداد عىل قبل من ثار كما أمه
هي وأمي الجاهلة، الفظاظة هو «أبي نفسه: مخاطبًا كمال ويقول املوجهة؛ أفكارهما
بيني الوصل همزة فأنت باألساطري، حياتي مأل الذي هو أمي يا جهلك إن الجاهلة. الرقة
يف غًدا سأشقى كما آثارك، من التحرر سبيل يف اليوم أشقى وكم الكهوف، عالم وبني

أبي!» من التحرر سبيل
قد فألنها األم؛ عىل ثورته أما األب، عىل وحده وثار القرص، عىل الشعب مع ثار
عىل ثار أن لبث وما الدين؛ عن خرايف مفهوم بذور الطفولة، منذ نفسه تربة يف غرست
لثورته، النفيس الحيز ذلك بعد واتسع الكهوف. بعالم ربطه الذي الخرايف، املفهوم هذا
عن تلقاها «عقيدة الوفد كان والقرص، االستعمار مع تعاونوا الذين األقلية زعماء فشمل

وتضحيته!» باستشهاده قلبه يف واقرتنت فهمي،
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املحتدمة املناقشات خالل من لنا يربز الشوق»، «قرص لبطل الشعبي االتجاه هذا
بحكم كانوا األرستقراطيني. املدرسة أصدقاء من مجموعة وبني كمال بني السياسة، يف
يتكلمون فكأنما عنه تكلموا ما وإذا الشعب، عىل يتعاَلون املنعزلة، األرستقراطية نشأتهم
ويقف عنه يدافع فكان — الشعب صلب من املنحدر ذلك — هو أما غريب. شعٍب عن
بينه تنشب كالمية معركٍة كل ويف — هنا ومن زغلول، سعد زعيمه شخص ويف جنبه، إىل
محمود. ومحمد وثروت عديل مندوبي هم ويصبحون سعد مندوب هو يصبح وبينهم،
الناحية يف عندي سيني وعديل سعد كان «إذا املنطق: بهذا يناقشه مثًال أحدهم كان
من عديل به يمتاز ما أتجاهل أن يمكن ال كرجلني؛ كذلك أراهما ال فإنني السياسية،
اآلخر: له ويقول قديم.» أزهري إال هو فما سعد؛ أما والثقافة، الجاه وعظيم األصل، كريم
غيٍظ يف كمال وينفجر العامة.» تستهوي البالغة من نوًعا إال سعد عند الوطنية «ليست
املطربشني؛ اإلنجليز من طبقة إال ليسوا خونة، إال ليسوا بهم تؤمنون الذين «إن وسخرية:
البرشية تاريخ عنه تمخض ما أخطر أن الحق يشء، ال كأنه الكالم شأن من تقللون أنتم
األمل تتضمن العظيمة الكلمة كلمات، إىل النهاية يف إرجاعه يمكن األمور، جالئل من
كلمات صانع ليس سعًدا أن عىل كلمات. ضوء عىل الحياة يف نسري نحن والحقيقة، والقوة
العظمة بأن أذكركم أن إىل حاجٍة يف ولست واملواقف؛ باألعمال حافل سجله إن فحسب،

والطربوش!» العمامة وغري والغنى، الفقر غري يشء
والرصاع السيايس الرصاع مزدوجة: صورٍة يف هنا الرصاع يقدم محفوظ نجيب
الخديو، صنيعة املليونري ابن شداد حسني الخطوط؛ متشابك واحد مجال يف الطبقي،
الجواد عبد أحمد وكمال جانب، يف األقلية أحزاب صنيعة املستشار ابن سليم وحسن
الطرف ويف طرف، يف وثروت عديل أو اآلخر؛ الجانب يف بالنحاسني البقالة تاجر ابن
ورشف األصل كرم حول والرصاع الشعب، يواجهون األرستقراطيون زغلول، سعد املقابل
حبه عن كمال يفصح حني قمته الرصاع ويبلغ طبقتني. بني الشاسعة والفوارق املنبت
الشعب هزم لقد له؛ زوجة تكون أن يف رغبته عن ويكشف شداد، حسني أخت لعايدة
من وتزوجت كمال، أوهام من عايدة سخرت لقد تنزف، ودماؤه منها وخرج املعركة، يف
تحول نقطة وكانت البقالة؛ تاجر ابن عىل املستشار ابن لت فضَّ سليم؛ حسن طبقتها ابن
يف الفني العمل خالل من — محفوظ نجيب تناولها لكمال، النفيس السري خط يف ضخمة

مريض! مجتمٍع يف عاش جيل أزمة يف الطبقي الرصاع ألثر كبداية — «السكرية»
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٣

جديد نفيس اتجاه خط محفوظ نجيب لنا يرسم الشوق»، «قرص من صفحة آخر يف
زغلول؛ سعد الشعب: وزعيم زعيمه بموت الثانية الصدمة يتلقى وهو كمال، لشخصية
طبقة من فتاة حب يف العاطفي اهتمامه كل ركَّز حني األول، النفيس االتجاه خط كان
حبه األوىل الصدمة يف فقد لقد مهزوم؛ وهو الطبقي الرصاع هذا من خرج ثم طبقته، غري
ألبرز موجهة ارتكاز نقطة كان وكالهما القومي، حبه الثانية الصدمة يف وفقد العاطفي،
الجزء وهي «السكرية»، يف كمال شخصية إىل بالنسبة واملوقفي الفكري السلوك انطالقات
مات والدستور والحرية والثورة املنفى … سعد» «ومات الطويلة الرواية هذه من األخري
أنها بمعنى عايدة؛ وماتت وتربيته؟! وحيه من روحه يف ما وخري يحزن ال كيف صاحبها،
يخرج أن هو إلينا بالنسبة الشعوري مضمونه نسبي، حادث املوت حياته. من خرجت
— العاطفي حبه وموت القومي حبه موت — موتهما هز ولقد نحبه؛ إنسان حياتنا من
معرب فوق املستقبل، إىل الزاحفة والخطوة والتفاؤل، األمل وجوده: قيم من كبريًا جانبًا

بالنفس. والثقة الطموح من
إىل يلجأ أن دون محفوظ، نجيب لوَّنها صميمة، إنسانية لشخصية طبيعية صورة
من الشخصية هذه لتحول املوضوعي التربير عنرص إلينا يقدم إنه الرتوش؛ افتعالية
افتعالية ولكن الضعف، لحظات من حياتهم تخلو ال األقوياء أقوى موقف. إىل موقٍف
وكأن اللحظات، تلك ألوان من خلت وقد اإلنسانية، الصورة لنا تظهر التي هي الرتوش
كدارسسيكولوجي — محفوظ نجيب مرسوم. طريق إىل منظورة قوة تسريها آلة اإلنسان
ومن أبطاله، عىل اآللية تلك فرض يف يتورط ال — الروائي العمل خالل من واجتماعي
يف وتنحرس تندفع نفسية موجات من التحول قابلية عن بعيدة وهي شخصياته تبدو هنا

معينة! أوضاًعا تتخذ أن املحركة األصابع عليها تفرض خشبية دًمى إىل الحياة، نهر
إىل الشعبية الجموع مع يندفع وهو كمال نرى «السكرية» من الرابع الفصل يف
قد كاآلخرين وكان يشهده، عيد ثامن هذا «كان الوطني، الجهاد بعيد االحتفال رسادق
موت تلت التي واألعوام السابقة، األعوام خلفتها التي السياسية التجارب بمرارة امتأل
محمود، محمد عهد عارصت لقد املرارة: تلك ذكريات يستعيد وهو لنفسه وقال سعد،
سنني عشت كما الشعب، حرية واغتصب للتجديد قابلة سنوات ثالث الدستور عطَّل الذي
يثق الشعب كان البالد؛ عىل صدقي إسماعيل فرضها التي السيايس، والعهر اإلرهاب
البغضاء، الجالدين أولئك دائًما رأسه فوق يجد كان ولكنه له، حكاًما ويريدهم قوم يف
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بأخرى: أو بلغٍة له يقول ما ورسعان ورصاصهم، اإلنجليز الكونستبالت هراوات تحميهم
كل من فيخرج توقف، دون املعارك يخوض والشعب األوصياء؛ ونحن قارص شعب أنت
فخال والسخرية، الصرب شعاره سلبيٍّا موقًفا النهاية يف اتخذ حتى يلهث، وهو معركة
املتفرج بموقف الشعب وقنع أخرى، ناحيٍة من والطغاة ناحية من الوفديني من إال امليدان
حياة يتجاهل أن يستطيع ال قلبه إن يًدا. لهم يمد أن دون همس، يف رجاله ع يشجِّ وراح

الشك!» ضباب يف التائه عقله رغم دائًما، معه يخفق إنه الشعب،
بطله شخصية من محفوظ نجيب يتخذ والتاريخي، النفيس التسجيل هذا خالل من
إىل بالنسبة االتجاهية، الدروب منعطفات إىل تشري التي املضيئة الالفتات إحدى كمال،
املقاومة أسلحة من رصيده ألن متعثرة؛ وهي انتهت ثم ثابتة، وهي خطواته بدأت جيٍل
الالفتة، هذه ضوء ويف واإلرهاب. القمع أسلحة من أعدائه رصيد مع متكافئًا يكن لم
استكان الذي الشعب هذا يهتز؛ بالقيم إيمانه بدأ وقد نراه يتأزم، بدأ وقد كمال نرى
الوطني، الجهاد عيد يف به يلتقي كان الذي الشعب ذلك أهو مثرية، سلبية يف للطغاة
ممتازين قليلني أصدقاء — كمال مكتبة أي — «مكتبته يف بأن العاصف هديره فيذكره
عقول، بال يبدون األصدقاء من ألوًفا الرسادق هذا ويف َوَرِسل، وبرجسون دارون مثل
املفكرين هؤالء دون النهاية يف وليسوا الواعية، الغرائز رشف مجتمعهم يف يتمثل ولكن
الشك وزحف الشك؛ يعرتيه بدأ بالشعب كمال إيمان إن للتاريخ؟!» وصنًعا للحوادث َخلًقا
جميلة، قصور «الفلسفات أن رأيه من أصبح لقد وبالفلسفة، بالعلم إيمانه إىل ذلك بعد
من مغلقة «دنيا العقلية: رؤيته خالل من غدا فقد العلم أما للسكنى.» تصلح ال ولكنها
يرتابون العلماء، من نخبة آراء عىل اطَّلع لقد القريبة، نتائجها بعض إال نعرف ال حولنا،
وغريهم االحتمال، بقانون ينوِّهون وآخرين الواقعية، للحقيقة العلمية الحقيقة مطابقة يف

مرتابًا!» رأسه حرَّك أن يلبث فلم املطلقة؛ الحقيقة ادعاء عن تراجعوا ممن
ولم كمال، عالم من خرج أن هللا يلبث ولم بالحقيقة، إيمانه ثم الديني إيمانه له كان
العزيز عبد صديقه له ويقول ودارون؛ وإسبينوزا وبرجسون َرِسل بعده خرج أن يلبث
«أنت ودراساته: ببحوثه تحريرها يف يشارك التي الحر»، «الفكر مجلة صاحب األسيوطى
عزوبته أكانت «ترى لنفسه: كمال ويقول حياتك!» يف أعزب أنت كما فكرك يف أعزب

ثالث؟!» ليشءٍ نتيجة كانا االثنني أن أم لعزوبته، نتيجة فكره كان أم لفكره، نتيجة
ألزمة النفسية املعالم خريطة محفوظ نجيب يقدِّم املوجز، الداخيل املنولوج هذا يف
تلك تضاريس نحدِّد أن نستطيع الطريقة، هذه يف الخطوط امتداد وعىل كمال، بطله
والحياة األعزب الفكر مضمون إن لشخصيته؛ األخرية االتجاهات شتى صنعت التي األزمة،
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وبني بينه كمال تساءل كما الوحدة وهذه املقلقة، الوحدة مضمون جوهره يف هو العزباء،
ُهزم لقد شيئني: الواقع ضوء يف كان الثالث واليشء ثالث، ليشءٍ نتيجة كانت — نفسه
هو وُهزم والقرص، واالستعمار األقلية ضد القومي رصاعه يف — سعد موت بعد — الشعب
الرئيسيني، املنبعني هذين من هنا، ومن «عايدة». ضد الطبقي رصاعه يف — كمال أي —
ِقيَم، من اعتنقه ما بأكثر كمال إيمان معه جارًفا والنفسية، العقلية األزمة تيار انبثق
مت وجسَّ األزمة مجرى قت عمَّ جديدة، منابع من أخرى تيارات حياته يف ذلك بعد وتدفقت
من — أخالقيٍّا املنحلُّون وأصبح املجتمع، عىل الخلقي االنحالل سيطر لقد املشكلة. معالم
رجال من املسئولني لدى والنفوذ الحظوة أصحاب هم — ياسني أخيه ابن رضوان أمثال
بقي فقد — ومبادئ بقيٍم حياته يف مرتبًطا كان الذي الجاد اإلنسان — هو أما الحكم،
يتخطَّ لم موظًفا واستمرَّ الصغار، لتالميذه اإلنجليزية اللغة مبادئ ن يلقِّ مغموًرا مدرًسا
أقايص إىل نقله يتقرَّر وحني السادسة. الدرجة حدود املرهق العمل من أعوام عرشة بعد
ال الذي املنَحلَّ الناعم أخيه ابن غري القاهرة يف ويبقيه له ط يتوسَّ َمن يجد ال الصعيد
أدرك لقد بالثقافة؟ إيمانه من بها خرج التي النتيجة كانت وماذا الرشف؛ مبادئ يعرف
املرموقة املكانة بفضل — ياسني الجاهل أخاه إن بلده! يف لها كرامَة ال الثقافة أن أخريًا
فؤاد وصديقه الحكومة؛ وظائف من املادية املكاسب ميدان يف سبقه قد — املنحرف لنجله
أصبح — الجواد عبد أحمد السيد أبيه محل يف عامًال كان الذي الحمزاوي جميل ابن —
وكيل اليوم ألنه ساق؛ عىل ساًقا وضع وقد والكربياء، التعايل بلغة نعمته رب يخاطب
يف هو فعل كما يتخرج ولم النفوذ، مدرسة أو الحقوق مدرسة يف تخرج أن بعد للنيابة
مجلة يف ينرشها كان التي العميقة الجادة والدراسات الثقافة؛ مدرسة أو املعلمني مدرسة
والسياسة والخلق الفكر ميدان يف تسوده مجتمٍع يف يقدِّرها من تجد لم الحر»، «الفكر

التدهور! أسباب كل
تلك تحرير يف يشاركه كان الذي القصيص، الكاتب قلدس رياض صديقه له ويقول
نضال الريح، وقبض عبث األركان، مزعزع عندك ما كل فريدة، أزمًة تعاني «إنك املجلة:
الرجل بشخصية إيلَّ توحي إنك لك؛ أرثي إني وسقم، وملل والنفس، الحياة أرسار مع أليم
الدوار!» أصابه حتى كثريًا نفسه حول دار الذي والغرب، الرشق بني الحائر الرشقي
الرشق عن «يتكلم ألزمته: الرئيسني املنبعني أحد داخله يف تفجر وقد لنفسه كمال ويقول

الجوانب.» متعددة التعاسة تكون قد عايدة؟ يعرف أن له أين من ولكن والغرب؛
والتي مأزوم، جيل واقع عن املعربة الصميمة، املرصية الشخصية كمال، انتهى هل
من نفوسنا يف ما كل — النبيل ضعفها لحظات خالل من — محفوظ نجيب لها انتزع
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من أفراده نفوس يف يستقر ما أروع يحطم أن تعود بشع، مجتمٍع عىل الثورة إيجابية
بالقيم؟! إيمان

نجيب، رسمها أخرى شخصية يف ليبدأ النهاية؛ نقطة من ليبدأ كمال انتهى لقد
أحمد شخصية إنها ،١٩٥٢ لثورة د مهَّ الذي املتطور؛ للجيل جديدة عرض واجهة لتكون
بعد الناطقة الشعب انتفاضة عن املعرب التقدمية، األفكار صاحب الشاب املكافح شوكت،
من أحمد، أخته ابن يف ليبعث كمال وانتهى كمال، يف ليبعث فهمي انتهى طويل؛ صمٍت
الزجاج وراء ومن الثالثة، األجزاء مدار عىل الروائي العمل عرب ممتد طويل قطاٍع خالل
شوكت. أحمد لشخصية العقائدية القيم مجموعة نلمح الجديدة، العرض لواجهة الشفاف
الوطني الحزب كان آٍن؛ يف وطبيعية تطورية خطوة وهو الشعب، حزب الوفد «إن
إىل الشوائب، من ومطهرها املرصية القومية مبلور فهو الوفد أما رجعيٍّا، دينيٍّا تركيٍّا حزبًا
يقنع أن له ينبغي وال يقنع ال الوطن أن املسألة ولكن والديمقراطية. الوطنية مدرسة أنه
ليس االستقالل ألن اجتماعية مدرسة نريد التطور، من جديدة مرحلة نريد املدرسة؛ بهذه
واإلنسانية. واالقتصادية الدستورية الشعب حقوق لنيل الوسيلة ولكنه األخرية، بالغاية
فمن للرجعية، وسيلة يكون قد ولكنه الكربى، التحرير وسائل من وسيلة فهو األدب أما
والعلم والروح؛ العقل تجميد عىل أجياًال عملت مرضية آداب خرجت العلوم ودار األزهر
الجاهل العلمية، بالعقلية نتشبع وأن العلوم ندرس أن ينبغي الحديثة؛ الحياة أساس
منه. حظهم ينالوا أن األدباء وعىل عبقريٍّا. كان ولو العرشين القرن سكان من ليس بالعلم
عىل ولكن والكشف، والبحث والتعمق التضلع لهؤالء أجل العلماء، عىل وقًفا العلم يعد لم
تشاء، كما اآلداب ادرس ومناهجه؛ مبادئه يعتنق وأن بنوره نفسه ييضء أن مثقف كل
وشوبنهور شكسبري جانب إىل — مكتبتك تخلو أن يجب وال الحديث، العلم تنَس ال ولكن
ينبغي ولكن الدين، أهل حماسة لك لتكن وإنجلز، وماركس وفرويد ودارون كونت من —

العلماء!» هم العرص هذا أنبياء وأن أنبياءه؛ عرص لكل تذكروا أن
رئيس كريم عديل أستاذه عن للسكرية، الثاني البطل تلقاها واملبادئ األفكار هذه
أعماقه، يف جذورها واستقرت بها، آمن ما ورسعان الجديد»، «اإلنسان مجلة تحرير
معجبًا شوكت أحمد كان ولقد املصري؛ معركة يف واإلنساني القومي شعاره منها واتخذ
حماد سوسن زميلته من يتلقى ولكنه جيله، يف املثقفة الطبقة يمثل ككاتب كمال، بخاله
املوضوعي نقدها من يتلقى — حياته رشيكة بعد فيما أصبحت التي املستنرية الصحفية —
كمال إن املضيئة؛ اللحظات من مزيًدا الفكري وجوده إىل يضيف ما الثقايف، كمال ملوقف
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امليتافيزيقيا؛ تيه يف يهيمون الذين من «واحد لسوسن: النقدي املنظار خالل من الكاتب،
ولكنه جميل، هذا املعرفة، نظرية املطلق؛ الروح؛ القديمة: الحقائق عن كثريًا يكتب إنه
الكتابة تكون أن ينبغي غاية! إىل يفيض ال — الفكري والرتف الذهنية املتعة عدا فيما —
يف باإلنسان والصعود العالم، هذا تطوير األخري هدفها يكون وأن الهدف، محددة وسيلة
يجب ا حقٍّ االسم بهذا الخليق والكاتب متواصلة، معركة يف اإلنسانية والتحرر. الرقي سلم
يكون عندما وحده؛ لربجسون فلندعها الحياة وثبة أما املجاهدين، رأس عىل يكون أن
نزيل أن فيجب ا، جدٍّ متألم مجتمعنا األلم، أسباب إزالة يف اهتمامه يركز متأمًلا اإلنسان

نتفلسف!» وأن نلهو أن ذلك بعد ولنا يشء؛ كل قبل األلم
مشكالت من الكاتب موقف تربز املوجهة، الكلمة تصنعها التي املضيئة اللحظات هذه
ونجيب القارئ. للمجموع الفكري املحيط إىل بالنسبة قياديٍّا دوًرا تمثل إنها … عرصه
يجسم ولكنه االلتزامي، املوقف هذا مثل إلبراز اإليحائية الواقعية عىل يقترص ال محفوظ
الداخيل السلوك بني فيها يربط التي املتشابكة، األحداث من بمجموعة العرض عملية
— شوكت أحمد خطوات نتابع أن يمكننا هنا ومن لشخصياته؛ الخارجي والسلوك
محدد، هدٍف إىل طريقه يشق وهو — األخرية لثورتنا د مهَّ الذي للجيل الصاعد النموذج

أفضل! حياة إىل التطلع عماده جديدة، بقيٍم اإليمان من باهرة أضواء تقوده
أفكار كانت القضبان وراء ومن املعتقل، إىل بصاحبها الخطوات هذه انتهت لقد
نضالها يف التطورية املد أمواج إىل لتنضم الخارج، إىل تتسلل ومبادئه شوكت أحمد
كمال، يف ممثًال املأزوم الجيل مايض استيقظ واملبادئ األفكار تلك أصداء وعىل الزاحف.
أن بعد قلدس، رياض لصديقه كمال ويقول باملستقبل؛ ويتفاءل بالحارض يرتبط وبدأ
يراود ما اإلنسان يتأمل أن دائًما املستحسن من «إن الجديدة: الدفع قوى ضمريه هزت
وإذن هروب، بالعلم السلبي اإليمان أن كما هروب، فالترصف ذلك وعىل أحالم، من نفسه
جديًرا إيمانًا ألنفسنا نخلق كيف هي واملسألة إيمان، من للعمل بد وال عمل، من بد فال
نقله قبل القسم سجن يف زرته عندما شوكت، أحمد يل قال بما أخربك دعني بالحياة؛
املناسبة هذه وليست عام، إنساني وواجب وزواج عمل الحياة إن يل قال لقد املعتقل، إىل
الثورة فهو العام اإلنساني الواجب أما زوجه. أو مهنته نحو الفرد واجب عن للحديث
املثل نحو تطورها يف ممثلة الحياة، إرادة تحقيق عىل الدائب العمل إال ذلك وما األبدية،
باتباع ملزًما نفيس وأرى وبالناس، بالحياة أؤمن إني قال أيًضا؟ قال ماذا أتدري األعىل؛
نفيس أرى كما وهروب؛ جبن ذلك عن النكوص إذ الحق، أنها أعتقد دمت ما العليا مثلهم
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وهذا خيانة. ذلك عن النكوص إذ باطل، أنها اعتقدت ما متى ُمثُلهم، عىل بالثورة ملزًما
األبدية!» الثورة معنى هو

بنفسه، إيمانه يستعيد بدأ الطويلة، النفسية اإلغماءة من يفيق كمال بدأ لقد
السالب القطب التقى وحني الجديدة؛ االنتفاضة مع انتفض لقد وبالحياة؛ وبالشعب
الطريق! معالم الزاحفة للجموع أضاءت التي املقدسة الرشارة اندلعت املوجب، بالقطب

٤

ينحرص — الروائية امللحمة لهذه نقدنا يف عرضناه كما — واالتجاهي االجتماعي املضمون
العرضية القطاعات أما واملواقف. األحداث ملجرى الطويل القطاع نطاق يف اآلن حتى
كروافَد — الدراسة هذه من األول الفصل يف ذلك إىل أرشنا كما — الكاتب فيستخدمها
األطراف تمثل الروافد هذه أو القطاعات هذه االنطالق، عىل الرئييس املجرى تعني فنية،
للمجتمع التاريخي الواقع رسمه كما التطور، لخط االمتدادي الحيز جوانب عىل املتقابلة

محفوظ. لنجيب املوقفي االلتزام لوَّنه وكما املرصي،
وتواجهنا للشخصية، السلوكي اإلطار داخل من مرة تواجهنا املتقابلة األطراف إن
اإلطار داخل من ثالثة مرة وتواجهنا للثقافة، االتجاهي اإلطار داخل من أخرى مرة
بني والسيايس الثقايف املفهوم ناحية من تقابل هناك والدينية؛ السياسية للعقيدة املذهبي
قلدس، ورياض كمال بني والديني القومي املفهوم ناحية من وتقابل شوكت، وأحمد كمال
ناحية من وتقابل املنعم، عبد وأخيه شوكت أحمد بني املذهبية العقيدة ناحية من وتقابل
الذي الجيل عند الثقافة مفهوم نجد فبينما حماد. وسوسن أمينة بني االجتماعي الوضع
هذا نرى الذهنية، واملتعة العقيل الرتف ملجرد واالطالع القراءة مفهوم هو كمال، يمثله
الكلمة تتحول بحيث شوكت، أحمد يمثله والذي يليه الذي الجيل عند يتطور املفهوم
إىل املجموع؛ إىل بالنسبة قيادة عملية إىل الفرد، إىل بالنسبة إضاءة عملية من املقروءة
كحزب، بالوفد يؤمن كمال نرى وبينما اإلنسان. قضية إىل بالنسبة عادل مصري تحقيق
نهائية كنقطة الحد هذا عند بإيمانه ويقف االستقالل، يف وأمانيها الشعبية األغلبية يمثل
الوفد إىل وينظر النقطة، هذه بتفكريه يتخطَّى وهو شوكت أحمد نرى االتجاهي، لهدفه
إسعاد إىل الهادف البناء من أخرى مراحل تعقبها أن يجب انتقالية، مرحلة أنه عىل
شوكت أحمد — للشخصية السلوكي اإلطار داخل — يقابلهما وعايدة وكمال الجماهري.
الطرف بهزيمة هناك، انتهى كما هنا ينتهي الذي الطبقي الرصاع نفس صربي، وعلوية
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العميقة رواسبها األزمة وترتك كمال يتأزم حني ولكن الشعب! من الوسطى للطبقة املمثل
املوقف، مستوى فوق بطموحه ويرتفع شوكت أحمد يتماسك والناس، الحياة إىل نظرته يف
حتى حائًرا، مأزوًما كمال بقي لقد انتصار؛ إىل الهزيمة ل ويحوِّ طبقته من بفتاٍة ويرتبط
الفتاة، بهذه لريتبط نفسه عىل ينترص أن يستطع ولم عايدة، أخت بدور أحب أن بعد

إليه! ينتمي الذي الطبقي املستوى إىل عليائها، من تهبط أن عىل الزمن أرغمها التي
تتزوجها؛ أن وسعك يف يكون وأن تحبها أن املعقول «أمن رياض: صديقه له يقول
ا: محتجٍّ له فيقول الزواج! يحب ال ولكنه يحبها بأنه فيجيبه زواجها؟!» عن تمتنع ثم
تحب ال فأنت تقول، كما الزواج تحب ال دمت فما للزواج، يسلمنا الذي هو الحب «إن
املسئولية»، تخاف «لعلك له: فيقول الزواج!» وأكره أحبها «بل بإرصار: فيجيب الفتاة!»
بعضه!» تحمل ال ما عميل ويف بيتي يف املسئولية أعباء من أحمل «إني ا: محتدٍّ فيجيبه
إال الفرد يتزوج «وهل ساخًرا: فيقول أتصور!» مما أكثر أناني «لعلك رياض: ويعقب
نفساني طبيٍب إىل فاذهب مريض؛ «لعلك له: ويقول والخفية؟!» الظاهرة بأنانيته مدفوًعا
تحلل «كيف عن الفكر مجلة يف القادمة مقالتي أن الطريف «من فيجيب: يحللك!» لعله

األبد!» إىل الحائر «أنا جوابه: فيكون حريتني»، لقد «أشهد له: فيقول نفسك»!»
أخرى ناحية من الحب له وبدا ناحية، من الشخصية بانقسام مصابًا كان
صميم من الديكتاتور يمقت أن مرص، يف السياسية الحياة علَّمته وقد «ديكتاتوًرا»،
ما وكأن يسرتده، ما رسعان ثم بجسده، «عطية» يحب كان جليلة العاملة بيت «ففي قلبه،
جميًعا وجسده روحه دون بما تقنع فلن حيائها، يف املستكنة الفتاة هذه أما يكن! لم كان

األبد!» إىل
هزيمة أمام كمال، ألزمة الرئيسيني املنبعني ألحد تفجري لحظة أمام أخرى مرة إننا
للمنبع أخرى تفجري لحظة بنا مرت لقد الديكتاتورية! ضد السيايس رصاعه يف الشعب
يف بها فأثار والغرب، الرشق بني الحائر الرشقي مشكلة نقاشه يف رياض أثار حني اآلخر،
شخص يف الطبقي الدكتاتور كره لقد عايدة؛ مع مشكلته يف املرتسبة الذكرى مرارة نفسه
املدى طول وعىل محمود؛ ومحمد صدقي شخص يف السيايس الدكتاتور كره كما عايدة،

الحب! حتى فيه ما كل تعذب والطبقية، السياسية الديكتاتورية بهذه االنفعايل
املسلمة، لألكثرية كرمز كمال خالله من نرى العريضالذي القطاع إىل انتقلنا ما وإذا
محفوظ نجيب رأينا — املرصي املجتمع يف املسيحية لألقلية مقابل كرمز قلدس ورياض
التزامية مع األقلية، لهذه والقومي الديني الوضع ملشكلة موقفية نظر بوجهة يطالعنا
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األقباط «إن كمال: لصديقه رياض يقول املشكلة. جوانب عرض يف التاريخي الصدق
مرصوطنًا من تجعل التي القومية الخالصة؛ القومية حزب الوفد أن ذلك وفديون، جميًعا
كان ولهذا ذلك؛ يعلمون الشعب أعداء وأديانهم. عنارصهم اختالف عىل للمرصيني، حرٍّا
له ويقول اليوم!» منذ ذلك وسيعانون صدقي، عهد طوال السافر لالضطهاد هدًفا األقباط
حماسة: رياضيف ويعقب بالعلم!» إال تؤمن ال الذي أنت تتحدث أنت «ها دعابة: يف كمال
إذا وربما ديني، ال وطني املسيحية بأن كثرية أحايني يف أشعر مًعا، وقبطي حر «إني
قومي! أنىس أن الجبن من أليس مهًال، ولكن … اضطربت عقيل عىل الشعور هذا عرضت
الخالصة، املرصية القومية يف الفناء وهو أال التنازع، هذا ينسيني بأن خليق واحد يشءٌ
فقد تؤاخذني، «ال بالعواطف: يجيش وصدره كمال ويقول زغلول!» سعد أرادها كما
أحب أن أمي لقنتني البدء فمنذ العنرصية؛ بمشكلة أصطدم أن دون اليوم حتى عشت
ثم املشكلة.» هذه أعرف فلم التعصب، شوائب من املطهر الثورة جو يف شببت ثم الجميع،
الحظ حسن «من رياض: ويجيب الجذور؟» من كهذه مشكلة نستأصل «وكيف يسأله:
اضُطهد إذا الشعب؛ مشكلة هي اليوم األقباط مشكلة كله، الشعب مشكلة يف ذابت أنها

تحررنا!» تحرر وإذا اضُطهدنا،
يصوره الذي االجتماعي الواقع خالل من لنا تبدو هنا، التاريخي الصدق التزامية إن
الدكتاتورية بواسطة الفرتة تلك يف األقباط اضطهاد ألن ذلك بأمانة؛ محفوظ نجيب
يكن ولم السيايس، االتجاه بسبب كان الشعبية، الرجعية أبناء من وأشياعها الحاكمة،
بني قومي كرباط الشعورية الوحدة إىل يرمز محفوظ نجيب ولعل الدينية، العقيدة بسبب
قلدس. ورياض كمال بني التعصب من الخالصة الصداقة بتلك واألقباط، املسلمة األكثرية
الدعوة جانب وهو للكاتب، املوقفي الجانب ضوء عىل إليه النظر يمكن طائفي خالف وكل
شمل حتى الدعوة، لهذه اليوم املذهبي األفق اتسع ولقد املرصية. القومية يف الفناء إىل

العربية! القومية إىل بالنسبة «الفناء»، ملعنى العام اإلنساني املفهوم
مذهبيٍّا رصاًعا محفوظ نجيب يدير — شوكت أرسة — الصغرية األرسة مجال ويف
اتجاهني بني املرصي املجتمع شهده الذي الرصاع إنه املنعم؛ عبد وأخيه شوكت أحمد بني
أسٍس عىل االجتماعية الحياة تنظيم إىل الخاصة العقائدية نظرته منهما لكلٍّ متناقضني،
التقدمي ألحمد الفكري السري خطَّ نتابع الجديد، العريض القطاع هذا داخل ومن معينة.
املسلمني؛ لإلخوان اتجاهي كشعار املنعم، عبد يتخذه الذي املضاد اآلخر والخطَّ املتطور،
والتهذيب للتعليم جمعية «لسنا أحمد: وبني بينه النقاش معرض يف املنعم عبد يقول
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حكم؛ ونظام ورشيعة ودنيا دينًا هللا، خلقه كما اإلسالم فهم نحاول ولكننا فحسب،
أنه «أعرف بهدوء: أحمد ويرد تعرف؟!» ال بما تهرف حتى اإلسالم عن تعرف ماذا
برهان «ألديك مستنكًرا: املنعم عبد ويتساءل باألديان.» أؤمن ال أنا ذلك، وحسبي دين،
حقيقتها؟!» عىل برهان أنت «ألديك الهدوء: بنفس أحمد ويجيب األديان؟!» بطالن عىل
تعيش؟» كيف أوًال أسألك دعني ولكن مؤمن، كل وعند «عندي ا: محتدٍّ املنعم عبد ويعقب
ألتزمه وبما وبالغد، وباإلنسانية بالعلم إيماني الخاص، «بإيماني باعتداد: أحمد ويقول
غضب: يف املنعم عبد ويصيح جديد!» لبناءٍ األرض تمهيد إىل النهاية يف ترمي واجبات من
بقاء إن قل «بل الجديل: انطالقه أحمد ويواصل به!» إنساٌن اإلنسان ما كل هدمت «لقد
ذلك اإلنسان؛ بني بعض خطة عىل ولكن قوتها، عىل آية ليست سنة ألف من أكثر عقيدة
كان طاملا رجل؛ وأنا أغريه أن يجب طفل وأنا يل يصلح ما املتجددة؛ الحياة معنى ضد
يقاوم كما واالخرتاع، بالعلم الطبيعة عبودية يقاوم وهو واإلنسان، للطبيعة عبًدا اإلنسان
عجلة عىل الضاغطة الفرامل من نوع فهو ذلك عدا ما التقدمية؛ باملذاهب اإلنسان عبودية

الحرة!» اإلنسانية
مختلف من املرصي للمجتمع الحياتي، التطور موكب محفوظ نجيب يرافق هكذا
فشخصية الكبري؛ املجرى يف تصبُّ الروائي، العمل يف الجانبية الروافد تزال وما زواياه،
السجن قضبان املرصية املرأة حطمت لقد أمينة. لشخصية التطوري االمتداد هي سوسن
جمود ومن اإلرادة، حرية إىل الزوجية رق ومن الشارع، إىل البيت من الحياة؛ إىل وخرجت
توجيه يف املشاركة إيجابية إىل االجتماعي الوضع سلبية ومن االنطالق، حركة إىل االنطواء
أحمد إليها ينظر األجيال: مدار عىل األخرى هي تتفاوت املرأة إىل الرجل ونظرة املصري،
بكلمة دائًما تناديه وكجارية النسل، إلنتاج آدمي كمصنع أمينة، صورة يف الجواد عبد
صورة يف إليها وينظر مرشوع! كحق باالستبداد املعِرتفة للعبودية تجسيًما سيدي»، «يا
يف فهمي إليها وينظر الجنسية؛ العالقة مجال يف ترفيهي كنموذج وجليلة وزبيدة زنوبة،
أختيه مع فيها تتساوى مرحلًة الحياة فهم من تبلغ التي الجميلة، جارته مريم صورة
كنموذج عايدة، صورة يف كمال إليها وينظر أمه؛ عىل نسبيٍّا فيها وتتفوق وعائشة، خديجة
كرد املتميزة، الفرنسية والثقافة الباهر األرستقراطي والجمال الرفيع، املعييش للمستوى
يف شوكت أحمد إليها وينظر املغرية! القيم هذه كل من الشعبية بيئته لحرمان فعل
تستمد وال الجبني، بعرق قوتها تكسب التي املستنرية، املكافحة الفتاة سوسن، صورة
جمال من تستمدها وإنما اآلخرون، يفعل كما الوجه، جمال من نظره يف األنثوية فتنتها

اإلنسان! وقضية الحياة ملشكلة الفهم
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إليه ننظر أن نستطيع اإليحائية، محفوظ نجيب لواقعية النقدية الرؤية ضوء وعىل
يف كمال جعل لقد حتى املتقابلة، األطراف إىل بالنسبة التطور جانب إىل موقفه، يتخذ وهو
واقعيته يف ونجيب الجديد. النضال خطوات مع إيجابيٍّا تفاعًال يتفاعل «السكرية»، نهاية
يضع أنه بمعنى الشخصية، عىل املوقف يفرض وإنما املوقف، عىل الشخصية يفرض ال
ما وهذا مناسب، موقفي بسلوٍك ترتبط أن معه يتحتم معني، عقيل مستًوى يف الشخصية
املوقف عىل الشخصية فرض إن واملستويات؛ املواقف مختلف يف شخصياته عىل نالحظه
ذهن يف مقدًما اإلعداد جاهز املوقف كون من ناتج األيديولوجية، الواقعية كتَّاب عند
نشعر هنا ومن الخارجي، الواقع يف الوجود جاهزة غري تكون قد الشخصية وأن الكاتب،

الذاتية! بأفكاره ليمألها الشخصيات «يجوف» ما غالبًا األيديولوجي الكاتب أن
أنضج من الندية موقف يقف فني كعمل — الروائية امللحمة هذه فإن ذلك ومع
وعىل — مثًال محفوظ فنجيب املآخذ، بعض من تخلو ال — الغرب أدب يف املماثلة األعمال
الشخصيات لبعض النفسية األبعاد رسم يف أحيانًا يرسف — القرصين» «بني يف األخص
البطء بطابع الحدثي السري خط تطبع أنها الطريقة هذه وعيب الرسد؛ عملية خالل من

والرتابة!
تلك نجيب رسم ولو الرواية، هذه من األول الجزء فصول بعض يف بطيئة الحركة إن
التي الجياشة، الحركة تلك لرأينا واملوقفية، الحديثة اللقطات خالل من النفسية األبعاد
إبراز يف الذروة وبلغت الشوق»، «قرص يف للشخصيات والخارجي الداخيل الوجود شملت

«السكرية». يف الروائي النسيج اتجاهات ملختلف والرتكيز التجسيمي العنرص
للمشكلة الرئييس املوضوعي البعد نطاق عن تخرج قليلة، عرضية قطاعات وهناك
من أحيانًا يدور ملا الجزئية، التفصيالت إىل نجيب يعمد حني وذلك العامة؛ خطوطها يف
العوالم لطبقة الجنسية املغامرات جو يف أو شوكت، آلل العائيل الجو يف ذاتية أحداٍث
أحمد بني والشعورية البيئية العالقات جو يف أو زنوبة، وجليلة زبيدة أمثال من املغنيات،
تجميع يف اإلرساف من االلتقاط عملية تخلو ال التجار؛ طبقة من وأصدقائه الجواد عبد
فاختيار «االختيار»؛ إىل نجيب لجأ لو ل نفضِّ وكنا الصورة، اكتمالية أجل من الزوايا كل
مجموعٍة عن تغنينا قد املوحية اللقطة واختيار كثرية، زوايا عن تغنينا قد املعربة الزاوية

اللقطات! من كاملة
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لشعره فنية دراسة

الفن.» يف التجربة تولد الحياة، الفكر يتزوج «عندما
كلماته تحمل ما وبقدر الكلمات، هذه صاحب هو كامي فألبري الذاكرة، تخني لم إذا
للمقاييس الضابط العلمي التحديد منطق من الكثري تحمل فهي الشعر، روح من هنا
ارتباط عملية تكون أن هو متقابلني، طرفني كل بني املزاوجة مفهوم ألن ذلك النقدية؛
فيها يتوفر عملية إنها املنتجة، واملشاركة املثمر التبادل عنرص فيها يتحقق تفاعلية،
املقابل بالطرف نرتبط أن يف نفكر حني ألننا اإلدراك؛ جانب فيها يتوفر كما اإلرادة، جانب
من بالحياة؛ املكثف الشعور يف ملحة رغبٍة من اتجاهنا وراء ما ندرك اإلنساني، لوجودنا
املزدوج، التفاعل بوتقة يف الزمنية اللحظة تفتيت يتم هنا من معينة، عقلية رؤية خالل
وحركة للفنان، الفكري التأمل حركة بني أو الخارجي، والوجود الداخيل الوجود بني
هو ونامية، متغرية جزئيات: إىل الزمنية اللحظة وتفتيت الزمن. حركة يف املندمجة الحياة
أبعاد كل لها تتم لكي تقتيض— الفن يف النفسية والتجربة التجربة. بمراحل عنه نعرب ما
ألن ذلك الداخل؛ من نموها نراقب وأن الزمنية، اللحظة قلب يف نعيش أن — التجسيم
نوافذ من يفتح ال الدقيقة، التأملية املراقبة مجال عن بعيًدا الخارج، من املعايشة عملية
النهائي، التبلور مرحلة عىل منها نطل التي النافذة تلك غري املطرد النمو ملراحل الرؤية
يرتتب الخارج من املعايشة وعملية التجربة. خالصة يعطينا أن عىل الفنان يقترص عندما
بغري جذور وهي آخر: وبمعنًى مبتورة، وهي التجربة تعرض أن أخرى جهٍة من عليها
مشاهد وبني بيننا الحيس التفاعل دور عىل املعايشة هذه اقترصت ما وإذا امتدادات.
املجردة. الوصفية اللوحة مكانها لتأخذ املكثفة، النفسية التجربة تتالىش فهنا الحياة،
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النقدية الرؤية وعرب التحديدي املجال هذا يف — الصغري األخطل أو الخوري بشارة
لغة وصاحب مبدع، لوحات رسام إنه التجربة؛ شاعر وليس اللوحة شاعر وهو يبدو —
من واحًدا يعتربه أن للنقد يتيح والصورة، باأللفاظ التعبري محيط يف وهو ممتازة. شعرية
النقد إن الجيل. هذا شعراء من واحًدا نفسه الوقت يف يعتربه وأن املايض، الجيل شعراء
التقليدي الشعر بمدرسة يُلحقه أن يستطيع — لشعره التعبريية السمات ضوء عىل —
إيليا جانب إىل التجديدي، الشعر بمدرسة يلحقه أن ويستطيع ومطران، شوقي جانب إىل
إىل امليل ذلك األوىل، املدرسة مالمح من شعره يف نجد فكما طه؛ محمود وعيل مايض أبي
العناية تلك الثانية املدرسة مالمح من نجد اللفظ، برنني واالحتفاء والخطابية التقرير
والخطابة التقرير محل املركبة، والصورة الداخلية واملوسيقى اإليحائي التجسيم يحل بأن

املبارش. والتعبري
املدرسة إىل الصغري األخطل بعضشعر ننسب أن يمكننا التعبريي؛ الشكل محيط يف
التجربة، شاعر ليس إنه نقول وعندما الثانية. املدرسة إىل اآلخر بعضه ننسب وأن األوىل،
إن بالحياة. الفكر لزواج النمو كامل كوليد الناضج، الفني بشكلها التجربة نعني فإنما
الحواس حركة عىل تعتمد الخوري، بشارة عند املقابل بالوجود التفاعيل االرتباط عملية
نطاق ويف املتأملة؛ الداخلية املشاعر حركة عىل تعتمد مما أكثر الالقطة، الخارجية
عىل املرسومة اللوحة تفوق مدى بوضوح نلمس للقصيدة، واملوضوعي اإلطاري التخطيط
معه تتضاءل الذي الحدَّ ذلك السيطرة من ليبلغ التفوق هذا إن بل املعاشة، التجربة
أنه عىل الشعر إىل نظرنا ما وإذا انطالقات. بغري ارتكاز نقطة هي لنا تبدو بحيث التجربة،
نكتشف أن نستطيع فإننا املقابل، للوجود والنفسية الحسية املعايشة من متعادل مزيج
وجوهر الصغري. األخطل شعر يف التجربة وإخفاق اللوحة نجاح بني التفاوت جوهر
أو مايض ألبي مثًال «الطالسم» نذكر عندما الثانية، واملدرسة األوىل املدرسة بني التفاوت
الشعري الفكر بني الزوجية العالقة لتلك تطبيقيني كنموذجني طه، لعيل والشاعر» «هللا
يف املختلفة، املوضوعية األبعاد توازن من للتجربة توفر ما ومدى الوجود، حقائق وبني

الذات. جدران عىل الخارجي املد انعكاس مجال
إىل بالنسبة — الثانية املدرسة شعراء من كواحٍد الخوري بشارة إىل نظرنا ما وإذا
ال فني كوجٍه أصالته لنا يؤكد فإنه — الشعري املضمون واتجاهات التعبريي الشكل
طابع وال مايض أبي طابع تحمل ال مكررة، غري نسخة هنا إنه اآلخرين. مالمح يعكس
الثالثة. الشعراء امتداده عىل يلتقي الذي التجديدي الخط وحدة من الرغم عىل طه، عيل
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ولونه الخاص، طعمه شاعر لكل يكون أن املعارص، لشعرنا الفنية القيم أهم من إن
تنوع من أساٍس عىل الشعرية، الشخصية تنوع نضمن بذلك إننا املستقل؛ وطابعه املتميز
وجودنا من يلغي أن واالتجاه، الطابع مركزية يمثل واحد شاعر يستطيع ال حتى األداء،
ممثًال الغربي، الفن إىل نشري ونحن يوًما قلنا ولقد البداية. نقطة من املتفرعني كل الذوقي
تحدث ال حيث دائًما تبهرنا هناك، األصيلة النسخة إن والقصيدة، واللوحة القصة يف
املذهبي االتجاه اتحد مهما وموضوعيته، الفني العمل لشكلية والتقليد التكرار ظاهرة
يف وجودي اتجاه بينهما كامو وألبري سارتر بول جان واملصورين؛ والشعراء الكتاب عند
بيكاسو وبابلو الشعر، يف يساري اتجاه بينهما يجمع أراجون ولوي إيلوار وبول القصة،
من واحًدا تجد فلن ذلك ومع التصوير، يف رسيايل اتجاه بينهما يجمع دايل وسلفادور
هذه يمثلون جميًعا إنهم اآلخر؛ من مكررة نسخة — املذهبي االتجاه حدود يف — هؤالء

واألصالة. االستقالل ظاهرة بها ونعني الفن، تاريخ يف الجميلة الظاهرة
من كالسيكي كشاعر نلقاه حني أما مجدد، كشاعر الصغري األخطل صورة هي هذه
الشعري وجهه نميز أن نستطيع ال فإننا ومطران، شوقي صورتي يضم الذي اإلطار داخل
عند الشعرية الطاقة لتدفق العام التعبريي املجرى ألن ذلك املتشابهة؛ الوجوه زحمة يف
القديم، العربي للشعر الجانبية الروافد من كثرٍي عىل يعتمد كان األوىل، املدرسة شعراء
الفني الوجود من جزءًا اقتطعت التي املدرسة وهي — املدرسة هذه شعر فقد هنا من
الشعرية، للشخصية الحاسم التنوع مفهوم من مهمة جوانب — الخوري لبشارة والزمني

واألصالة. االستقالل من ثابتة أسٍس عىل إال يقوم أن يمكن ال الذي التنوع وهو
اللوحة شاعر بأنه القول لنكرر التطبيق، نماذج من مجموعٍة إىل ذلك بعد ونعود
اللوحات من عدد يواجهك الرسام، الشاعر هذا معرض يف إنك التجربة. شاعر وليس
«ندى ونعم»، «عمر والجمال»، «الصبا الكورانية»، «سلمى وأمها»، «هند منها: الوصفية،
املدرسة مالمح بالصور التعبري مجال يف تمثل ألنها اللوحات؛ هذه إىل ونشري ووداد».
الثانية، املدرسة شعراء من لواحٍد املتميز، االستقاليل الطابع ذلك إلينا وتقدم التجديدية،

الصغري: األخطل ريشة رسمتها لوحة أمام ولنقف

ال��ن��ي��ري��ن! ��ع ج��مَّ م��ن ف��س��ب��ح��ان أم��ه��ا إل��ى ت��ش��ك��و ه��ن��د أت��ت
ق��ب��ل��ت��ي��ن وق��بَّ��ل��ن��ي أت��ان��ي ال��ض��ح��ى ه��ذا إن ل��ه��ا: ف��ق��ال��ت
خ��ص��ل��ت��ي��ن َش��ع��ره م��ن ح��ب��ان��َي ال��دج��ى رآن��ي ف��ل��م��ا وف��رَّ
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ن��ج��م��ت��ي��ن م��ب��س��م��ي ع��ل��ى وأل��ق��ى ��ن��ي ض��مَّ ب��ل أُمُّ ي��ا خ��اف وم��ا
ال��م��ق��ل��ت��ي��ن ف��ي م��ن��ه ��ل��ن��ي وك��حَّ س��ائ��ًال ل��ون��ه م��ن وذوَّب
ع��ي��ن ك��ل ع��ن ن��ف��س��َي ألح��ج��ب ال��ص��ب��اح ع��ن��د ال��روض إل��ى وج��ئ��ت
ك��األوََّل��يْ��ن ل��ي��ف��ع��ل وه��مَّ روض��ت��ي! ي��ا ال��روض: ف��ن��ادان��َي
ال��ي��دي��ن م��د أُمُّ ي��ا ال��ص��در إل��ى ول��ك��ن��ه وج��ه��ي ف��خ��بَّ��أت
��ان��ت��ي��ن! رمَّ ال��ص��در ف��ي وش��اه��دت ع��ي��ن��ي ف��تَّ��ح��ت ح��ي��ن ده��ش��ت��ي وي��ا
س��ج��دت��ي��ن س��اج��ًدا ق��دم��ي ع��ل��ى ان��ح��ن��ى ح��ت��ى ال��غ��ص��ن ب��ي زال وم��ا
ال��وردت��ي��ن ت��ي��ن��ك ل��ي ف��ق��دم وردت��ان رأس��ه ع��ل��ى وك��ان
ك��ل��م��ت��ي��ن أوراق��ه ب��أذن��ي ت��م��ت��م��ت إذ ال��غ��ص��ن م��ن وخ��ف��ت
م��وج��ت��ي��ن وي��ح��ه ��ل��ن��ي ف��ح��مَّ ل��إلب��ت��راد ال��ب��ح��ر إل��ى ف��رح��ت
رج��راج��ت��ي��ن ك��ال��ب��ح��ر ب��ردف��ي ث��ارت��ا وق��د إال س��رت ف��م��ا
ب��ي��ن! ب��ي��ن ف��تً��ى م��ن وك��م غ��ري��ق ف��تً��ى ِم��ن َك��م أمُّ ي��ا ال��ب��ح��ر ه��و
ت��ري��ن؟ م��اذا أُمُّ ي��ا ف��ب��ال��ل��ه ال��ج��م��ي��ع إل��ي��ك أش��ك��و أن��ا ف��ه��ا
ب��ردت��ي��ن ف��ي ال��ع��ج��ب م��ن وم��اس��ت أم��ه��ا ض��ح��ك��ت وق��د ف��ق��ال��ت
م��رت��ي��ن ذق��ت��ه ال��ذي وذق��ت واح��ًدا واح��ًدا ع��رف��ت��ه��م

الراسمة؛ للريشة التخطيطية النقالت مختلف عن تعرب جزئية، صور القصيدة هذه يف
دور يف جميلة لفتاة الجسدية املفاتن إبراز مضمونها ممتازة، لوحة لنا يرسم الشاعر إن
بسياحة وكأنه مرحلة، إىل مرحلٍة من بريشته يتنقل وهو نتابعه أن لنا يتيح ثم التكوين،
الضحى يستخدم وهو القدم. إىل األنثوي الوجه من الجسدي، التكوين هذا ملعالم خارجية
ومن املرسومة؛ لصوره خلقية كمجاالت يستخدمها والبحر، والغصن والروض والليل
يف املبارش التعبري إىل — الكالسيكية املدرسة عند الحال هو كما — يلجأ لم أنه املالحظ
وسواد الضحى، بنور الوجه بياض ليشبه التقليدية التجسيم طريقة إىل يلجأ لم التشبيه،
القائمة تلك من السلسلة آخر إىل النجوم، بضوء األسنان وبريق الليل، بظالم عر الشَّ
للصورة اإليحائي الرمز عىل قائمة التجسيم، إىل األوىل وسيلته كانت لقد واملكررة. الرتيبة
يف والغصن العناق، موقف يف الدجى التقبيل، موقف يف مثًال الضحى صورة املركبة؛
من املوقفية الحركات هذه أمثال من حركة كل وراء يكمن وما والسجود، الهمس موقف
الجو ذلك عىل ارتكزت فقد الثانية، التجسيمية وسيلته أما موحية. داللة أو رامز معنًى
التلوين ثراء من جديًدا عنًرصا فأكسبتها املعروض، املشهد أجزاء به غلَّفت الذي القصيص،
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يف أخرية نفسية بلمسٍة الحسية، ملساته مجموعة الشاعر ختم ولقد الرتابط. ودينامية
شأنه من أصيل شعور الجميلة، املرأة من الجميلة املرأة غرية أن مضمونها اللوحة، أسفل
يف املقارنة ألن الجمالية؛ ِبِقيَمه املنافس للطرف االعرتاف منطق املنافسة، أمام يلغي أن
نفس بدايتها يف يواجهنا الثانية، اللوحة أمام أخرى وقفة نقف وحني عادلة. غري أساسها

الكورانية»: «سلمى بداية هي وهذه السابقة، اللوحة يف عرفناه الذي الفني، الطابع

ع��ي��ن��اه��ا ع��ي��ن��ي��ه ف��ي ال��ن��ور ت��س��ل��س��ل ب��رزت ع��ن��دم��ا م��ن��ه��ا ال��ل��ي��ل ��ب ت��ع��جَّ
اه��ا وف��دَّ ال��ش��اط��ي ��ه��ا ض��مَّ م��ن��ارة ق��ائ��م��ة ال��م��اء ع��ن��د وه��ي ف��ظ��ن��ه��ا
م��رآه��ا: ع��ن��د وُج��ن��ت رأت��ه��ا ل��م��ا ج��ارت��ه��ا أذن ف��ي ن��ج��م��ة وت��م��ت��م��ت
أن��ق��اه��ا؟ ال��غ��ب��راء ع��ل��ى تُ��راه ف��م��ن ش��ق��ي��ق��ت��ن��ا ه��ذي إخ��وت��ا ي��ا ان��ظ��رن
ي��ه��واه��ا ال��ج��ن م��ل��ي��ك إن وق��ل��ن ع��ج��ائ��زن��ا ع��ن��ه��ا ح��دَّث��ت َم��ن أت��ل��ك
س��ب��اي��اه��ا؟ م��ن ف��ك��ان��ت ال��ن��ج��وم ت��غ��زو ع��اص��ف��ة ال��ج��ب��ار ال��م��ارد ف��أط��ل��ق
ت��رع��اه��ا واآلذان ال��ش��ط ن��ج��م��ة ع��ن ب��دع��ت��ه��ا ال��ح��س��ن��اء نُ��ج��ي��م��ت��ن��ا ��ت ق��صَّ
ال��ل��ه س��ب��ح رآه��ا ف��ل��م��ا ي��ص��غ��ي غ��زل ك��وك��ب م��ن��ه��ا ب��ال��ق��رب وك��ان
ف��اه��ا الِث��ًم��ا ش��ف��ت��ي��ه��ا ع��ل��ى إال ل��ي��ل��ت��ه ب��ات إال ي��ق��س��م وراح

∗∗∗
رج��اله��ا؟ ال��ب��ازي ص��درك ع��ل��ى داس��ت َم��ن أت��ع��ل��م «أن��ف��ا» ِم��ن ال��ش��ط م��ل��ع��ب ي��ا
ن��ه��داه��ا ال��ف��خ��ر وح��س��ب ع��ل��ي��ك أث��ن��ى َزبَ��د وم��ن م��وٍج م��ن ن��وات��ئ وي��ا
ب��اه��ى وك��م ال��ع��ال��ي ال��ج��ب��ل ف��اخ��ر ك��م م��ف��وَّف��ة ج��ن��ات ال��ص��ي��ف ف��ي وال��ش��ط
ع��رَّاه��ا ح��ي��ن م��ن��ه��ا أذوق ف��ال��ش��ط ك��اس��ي��ة ال��غ��ي��د ال��ج��ب��ال أرت��ك إذا

«ممضاة»، غري أو موقعة غري وهي الكورانية، لسلمى اللوحة هذه إلينا قدمت لو
أو الشاعر، توقيع — الخطأ يف الوقوع من خوٍف دون — عليها نضع أن نستطيع أفال
الشكلية، الناحية من تُنكر ال التي قيمته الفني العمل لهذا إن الصغري؟ األخطل إمضاء
الطاقتني واستخدام التعبري، يف إبداعية صور من عليه يحتوي وما القصيص اإلطار ناحية
تجربة أمام الشاعر يضعنا املفروضأن من كان ولكن التجسيم؛ وسائل من موفقة كوسيلة
املعايشة ألن وتبًعا . حيٍّ كانفعاٍل ومارستها متطور، كموقف البطلة عاشتها عاطفية،
النمو حركة عىل ذلك أثر فقد الحدث، مع الحيس التفاعل دور عىل اقترصت قد الخارجية
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النهاية يف التجربة لتحيل والتوتر، بالرصاع الحافلة الطويلة، الزمنية اللحظة لتلك الداخيل
الرصاعي املضمون بجوهر اللوحة موضوعية من نخرج أن من وبدًال مجردة. لوحٍة إىل
املضمون. لهذا الحدثي التخطيط تمثل رسيعة رسدية بلمساٍت خرجنا مخفق، حب لقصة
وحبيبها سلمى بني االنفصال دوافع نتبني أن نستطع لم غائمة، شعرية رؤية خالل ومن

تفتح: وال الباب ثقب يف املفتاح تضع التالية األبيات ألن فؤاد؛

وأم��ض��اه��ا ع��ل��م َس��نَّ��ه��ا ب��ع��زم��ة م��ش��ت��م��ًال ال��رزق ب��اب ي��ق��رع وراح
أع��م��اه��ا ك��ان ل��و ل��ه��ا اإلب��اء ود ب��ل��ل أج��ف��ان��ه وع��ل��ى ان��ث��ن��ى ح��ت��ى
م��ث��واه��ا ال��ذل ف��ي رض��ي��ت وأن��ف��س م��ًع��ا وال��ب��الد ل��س��ل��م��ى ف��ؤاد ب��ك��ى
ب��أُخ��راه��ا أواله��ا ي��ض��رب وش��دَّ ح��م��ًم��ا أش��ج��ان��ه م��ن ال��م��وج ��ل ف��ح��مَّ
ه��ج��رن��اه��ا رغ��م ع��ل��ى س��ل��م��ى دي��ار ج��وارح��ه: ف��ي ي��م��ش��ي وال��ي��أس وق��ال

أن معنى إيحائية. بطريقٍة ذلك وندرك سلمى، أجل من فؤاد بكى ملاذا ندرك إننا
مثل يف بالضياع، شعور اإلنسانة هذه إىل بالنسبة معناه تحبه، إنسانة عن محب ينفصل
أن يجب الذي ولكن التفصيل؛ إىل يحتاج وال الرتكيز، إىل الشعر يحتاج املواقف هذه
وهجر هجرها عىل يرغم حتى البالد لهذه حدث ماذا البالد، أجل من بكى ملاذا هو ل يفصَّ
داخل يف دار الذي والرصاع الخضوع؛ وهذا الذل هذا حقيقة هي ما وذل؟ خضوع حبه؟
يحب؟ من وبني بينه متبادل انفعايل كتوتر التجربة، مراحل من رئيسية كمرحلٍة البطل
لبنان»، رأس عىل بالياها صبت قد السود السنوات من «خمًسا أن ذلك بعد عرفناه ما كل
قصصية لوحة أمام أنفسنا نجد وهكذا الذكريات؛ عىل يقتات حيٍّا يزال ما سلمى حب وأن
وتستمر الخارج. من تتم املراقبة عملية ألن التحليل؛ جانب عىل التسجيل جانب فيها يغلب
ربيعة، أبي بن لعمر اللوحة هذه أمام ثالثة مرة نقف حتى الصور معرض يف جولتنا
واللوحة وفؤاد، سلمى بني جمعت الثانية واللوحة وأمها، هند بني جمعت األوىل اللوحة
طرفني، بني املقابلة من لنوٍع الصانعة االزدواجية هذه ونعم؛ عمر بني جمعت الثالثة
ذات لوحة وتجعلها التسطح، من املرسومة اللوحة تنقذ أنها الوصفي الشعر يف قيمتها
أن إىل اإلشارة من بد وال املجالية. الخلفية وبُْعد التجسيم، وبُْعد الحركة، بُْعد منها أبعاد؛
الحركة السابقتني؛ اللوحتني يف عنها نوعيتها يف تختلف ونعم»؛ «عمر لوحة يف الحركة
التحليلية الرؤية منطقة يف ذلك أكان سواء املواقف، وانبثاق األحداث تدرج عن ناتجة هناك
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من نفسه التعبريي املجرى تحويل عن ناتجة هنا الحركة ولكن املحس، الواقع منطقة أو
زاوية. إىل زاوية من املنتقلة الكامريا بحركة أشبه آخر، إىل موضوعي منعطٍف

ال��ذك��ر وت��ل��ك «ن��ع��م» وه��ذه ع��م��ر ف��ه��ذا ش��ع��ر ي��ا أخ��اك
م��ح��ج��ر وروى ق��ل��ب غ��ذَّاه��م��ا وورده ال��ص��ب��ا ف��ج��ر م��ن ل��وح��ان
وم��ن��ق��ر وم��ن��ق��ر وج��ان��ح ج��ان��ح ت��الق��ى وك��ر ف��ي ف��رخ��ان
ي��ن��ق��ر؟ ك��ي��ف ال��ع��ص��ف��ور ت��ع��رف ه��ل م��ب��س��م��ه��ا م��ن ال��ق��ب��ل��ة ي��خ��ت��ل��س
ال��س��ك��ر ي��ذوب ك��ي��ف ع��ل��م��ن��ا ارت��ش��اف��ه��ا ف��ي أم��ع��ن إذا وه��و
ت��خ��ت��ص��ر! ال��ه��وى رس��االت ك��ذا ل��ف��م��ه��ا ف��م��ه م��ن رس��ال��ة

التعبري؛ ملجرى االنطالقية البدء نقطة يمثل األبيات، هذه يف الشعري املوضوع
ممهدة، جزئية لوحة إنها التصور، بأحالم مبطنة أرضية فوق تنساب الحركة أن ونشعر
بالرؤية؛ يحلم هنا الشاعر مغيب، حيس لواقع التحضري دور الشعري الحلم فيها يلعب
عىل وعمر، نعم بني العالقة حسية خاللها من يتصور أن يمكن التي املجسدة الرؤية

املشهدية. التوزيعات هذه مدار
غيب من ينتقل جديد؛ منعطٍف إىل التعبريي املجرى يتحول التالية، املقطوعة ويف
عن الحديث قالب يف مصبوبة التعبري حركة كانت أن وبعد املواجهة، حضور إىل التهويم

عمر: إىل الحديث قالب يف لتصب اتجاهها من الشاعر غريَّ عمر،

واألش��ر ال��ص��ب��ا ش��اء م��ا ي��ل��ع��ب��ن ل��ه��ا وب��أت��راٍب ِب��ن��ع��م ل��ي ق��ل
وص��ور؟ أخ��ي��ل��ة أم ح��دث��ت ك��م��ا ك��ان��ت ه��ل دوران ذي ل��ي��ل��ة
ال��م��ص��ور؟ ت��ل��وي��ن��ه��ا ف��ي ب��ال��غ أم ص��ورت ك��م��ا ك��ان��ت ه��ل ون��ع��م
وم��ع��ص��ر؟! ك��اع��ب ش��م��ال وع��ن ك��اع��ب ي��م��ي��ن أع��ن ل��ل��م��ن��ى ي��ا
ال��ث��م��ر ت��دل��ى ح��ي��ث ه��ن��ا وم��ن ال��زه��ر ت��ن��دى ح��ي��ث ه��ن��ا ف��م��ن
أَُخ��ر وأش��ي��اءٌ وت��ق��ب��ي��ل ش��م ال��ه��وى ف��ي دع��ابً��ا ت��أل��و ال وأن��ت

تلك إىل للذكريات، املكاني البعد من — صاعدة حركة يف — أخرى مرة االتجاه ويتغريَّ
النسائية الشخصية جوانب لبعض صغرية، عرض ساحة إىل تتحول التي البعيدة الرشفة
من التصوير عملية إىل األسايس الشاعر اتجاه أن ويالحظ الصورة؛ ازدواجية يف املسهمة
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للوجه الجمايل التكوين زاوية من املرأة إىل ينظر أن إىل غالبًا يدفعه الذي هو الخارج،
داخلية: سياحة من إليه يحتاج بما النفيس التكوين يظفر ال حيث والجسد،

ون��ه��ر روض��ة ف��ي��ه ون��ع��م ع��م��وا ل��م��ا م��ج��دب ال��ح��ج��از ق��ال��وا
ال��وت��ر وُج��نَّ ال��ع��ود ل��ه��ا ح��ن ال��ه��وى أن��اش��ي��د ال��ع��ود زف��ت إن
ال��ش��ج��ر وغ��نَّ��ى ال��وادي ل��ه��ا م��اج أت��راب��ه��ا ف��ي ل��ل��ه��و ص��ف��ق��ت أو
ي��ك��ب��ر أل��ح��اظ��ه��ا ف��ي وال��ح��س��ن أق��دام��ه��ا ع��ل��ى م��ذب��وح ال��ح��ب
ال��ق��م��ر — أي��ن ت��ع��ل��م ل��و — وان��ش��ق وج��ن��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��ش��م��س ت��ع��رَّت
األص��ف��ر؟ األق��ح��وان م��ا ش��ف��ت��ه��ا، ع��ل��ى م��س��ف��وح األح��م��ر ال��ع��ن��ب
ي��س��ك��ر خ��ي��الء م��ن ك��أن��ه ن��ه��ده��ا ق��ل أو ال��ب��ي��ض��اء وال��وردة

تجريديٍّا انبثاًقا كانت ما إذا الشعر، يف مقبولة جمايل كتكوين املرأة إىل النظرة هذه
«ندى يف اإلطالق عىل مقبولة وغري ونعم»، «عمر يف نسبيٍّا ومقبولة بحتة، حسية لتجربٍة
تجربة إنها اإلنسانية، مرتفع من القمة مكان تحتل عاطفية هنا التجربة ألن ذلك ووداد»؛
فيه يلغى الذي اإلنساني الوجود تجربة البنوة، وعاطفة األبوة عاطفة بني املتبادل الشعور
الزمن بحركة الحلقات املتصل الحياتي امتداده له يتحقق حني بالعدم، اإلحساس معنى
البرصية: رؤيته خالل من إال العرشين، يف وهي الشاعر ابنة «وداد» نرى نكاد ال إننا الدائبة؛

وغ��دي ي��وم��ي ف��داك ك��ب��دي م��ن ق��ط��ع��ة ي��ا
ال��ن��دي ش��ع��ري وي��ا ـ��ر ال��ب��ك��ـ أن��ش��ودت��ي ي��ا وداد
ال��ع��ق��د رخ��ص ـ��ر ال��س��ك��ـ ق��ص��ب م��ن ق��ام��ة ي��ا
ت��زد ع��ل��ي��ه��ا ي��وم ي��زد م��ه��م��ا ح��الوة
وغ��ردي وص��ف��ق��ي خ��اط��ري ف��ي ت��وق��دي
ي��دي وت��س��ق��ي��ه��ا ن��ف��س��ي ف��ي األح��الم ت��س��ت��ي��ق��ظ

∗∗∗
اج��م��د ول��ل��ده��ر ت��ب��رح ال ل��ل��ش��م��س ق��ل ع��ش��رون
م��ب��دد أن��م��ل��ي ف��ي ري��ح��ان��ة ي��ا ع��ش��رون؛
وع��يِّ��ِد ال��ص��ب��ا رب��ي��ع ي��ا ه��ل��ل ع��ش��رون؛
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وان��ش��د واط��رب ال��زه��ر ـ��ت ب��أخ��ـ ال��زه��ر ��ِر وب��شِّ
ف��رق��دي ع��ن ن��م��ن��م��ت��ه م��ا ال��ف��رق��د إل��ى وان��ق��ل

تلوح الرؤية هذه وعرب واملسيطرة؛ الغالبة هي — األبيات هذه يف — البرصية الرؤية
قصب من قامة وشعر، أنشودة الجمايل: التكوين صور من مجموعة وهي «وداد»، لنا
تربحي وال دهر، يا واجمد ربيع يا وهلِّل يانعة؛ زهرة عبقة، ريحانة زائدة، حالوة السكر،
عىل اللوحة الستحالت العكس حدث ولو يحلل، مما أكثر يسجل األب الشاعر شمس. يا
لطاقة املفجرة الزمنية اللحظة تلك فيها تتفتت تجربة … تجربة إىل النفسية الرؤية امتداد
هي االنفعايل، التفجري مركز تعترب التي اللحظة هذه ونامية، متغرية جزئيات إىل االنفعال،
بالوصول اإلحساس لحظة الذهنية؛ اللفتات من بمجموعة الشاعر حولها دار التي تلك
إىل أعني جزئيات، إىل اللحظة تلك نفتت أن أردنا ما وإذا العرشين. سن إىل لالبنة الزمني
يف نعيش أن — الشعر مكان نأخذ ونحن — علينا الحتم فمن ومتولدة، فرعية لحظاٍت
الوليدة، الجزئية اللحظات هذه لنا تبدو عندئٍذ الداخل؛ من نموها لنراقب اللحظة، قلب
اللحظة كانت لقد اتجاه، كل إىل الضوء مركز من املنطلقة األشعة بانعكاسات أشبه وهي
بالنسبة الشعري الفكر ألشعة االنطالق مركز هي — العرشين سن لحظة — الزمنية
هي وتلك املستقبل، إىل وثالثة الحارض إىل وأخرى املايض إىل انطالقة الشاعر، تجربة إىل
ارتباط أساسها فكرية، تجمع نقطة يف ذلك بعد تلتقي أن يمكن التي النفسية االتجاهات
االمتداد بذلك الشعور فكرة لنحقق املتقابلني، للطرفني الداخيل الوجود يف الثالثة األزمنة

الزمن. بحركة الحلقات املتصل الحياتي،
الشاعر منظار يف — إنها الخامسة؛ يف وهي «ندى» لوحة عن نقوله هنا نقوله وما
ولكن الفراشات. وأخت الجمال، ووشاح الحب، وشعلة الطهر، وهمسة الورد، بسمة —
األقل عىل أعطانا قد ألنه يهزنا األخرية، املقطوعة ختام يف بعنف يهزنا الصغري األخطل
سن لحظة — الزمنية اللحظة لوقع النهائي التبلور مرحلة أعطانا التجربة؛ «خالصة»
يف ومركز، صادق بانفعاٍل مجسم الواقع هذا كإنسان، الداخيل وجوده عىل — الخامسة

املقطوعة: هذه من النهائية الثالثة األبيات

ال��ع��ذاب؟ ال��ث��ن��اي��ا ف��ي ـ��َر ال��خ��م��ـ َس��ْل��َس��َل َم��ن ن��داي!
ك��ت��اب؟ س��ط��ر ـ��ج��ب��ي��ن ال��ـ ف��وق ��ع��َر ال��شَّ ��ف ص��فَّ َم��ن
وال��ش��ب��اب ال��ه��وى ح��ل��م ي��أس��ي ب��ع��د ل��ي رددت
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أنت؟ من

ال��ع��نَّ��اب ع��ل��ى ع��ض��ت ل��م��ا ال��ل��ه ال��ل��ه
ب��ال��ج��واب وغ��م��غ��م��ت ب��ي��دي��ه��ا ��ق��ت وص��فَّ
ال��رب��اب ح��ن��ي��ن وس��ل ع��ن��ي ال��ري��اح��ي��ن س��ِل

عرب جمايل، لتكوين انعكاًسا — الشعري العمل بداية يف — «ندى» كانت ما بقدر
وجودي لتكوين انعكاس وهي — العمل هذا نهاية يف — أصبحت والتخيل، البرص رؤية
وتصفق الشفتني، عىل الطفلة فيها تعض التي اللحظة … والفكر الشعور رؤية عرب
بصورٍة بدأ قد اإلنساني وجوده أن األب، إىل بالنسبة معناها بالكلمات، وتغمغم باليدين،
عملية إنها إليه؛ ينتسب الذي الطفويل الكيان لهذا الحقيقي البدء نقطة من منطقية،
خالصة من نستشفه أن نستطيع هذا وكل للعدم، ونفي امتداد وظاهرة للوجود، إثبات
يمكن التي الخسارة مدى لنا يؤكد نفسه الوقت يف وهو النهائية، مرحلتها من أو التجربة

بالحياة. الفكر الرتباط الزمنية املراحل كل لتجاربه تكتمل لم إذا بالشعر، تلحق أن
أو الذاتية تجربته التجربة؛ من يخلو الخوري بشارة شعر أن هذا معنى وليس
املوضوع من حيز أكرب واحتاللها اللوحة طغيان هي املشكلة ولكن اآلخرين، تجارب
يف نفسية تعريجة وهو فيصبح التجربة، مضمون ينكمش أن عنه ينتج مما الشعري،
املنحنيات، من الكثري نسلك أن إليها يقتيضالوصول زمنية، للحظة الفكري العبور مرحلة
الذي التكنيكي األداء مشكلة واجهتنا اللوحة، عليها تطغى ال تجربٍة عىل عنده عثرنا وإذا
عضوية وحدة وهي التجربة مراحل فيه تبدو مرتابط، بنائي تصميم خالل من يعرضها
عن املعاشة تجربته املشكلة، هذه لنا م تجسِّ أن يمكن التي التطبيق نماذج ومن متناسقة.
قصيدته يف «اآلخر» طريق عن املعاشة وتجربته امرأة»، «إىل قصيدته يف «الذات» طريق
يرتكا ولم أبواها مات رشيفة، فتاة تجربة لنا يقدم مثًال الثاني النموذج للجوع». قل «رب
التجربة وموطن الفقر؛ من ثروة الضخامة يف تعادلها الجمال، من ضخمة ثروة غري لها
وبني الرشيف الجمال بني الرصاع مراحل وتنتهي الحرب، أيام الزمنية وأرضيتها لبنان
قوادة بكلمات مخدوعة — الحاكم قرص إىل بذهابها الفتاة تغامر أن إىل الحاجة، ذل
وهناك الجوع، معركة يف الصمود عىل يعينها ما الصغري، وألخيها لنفسها لتلتمس عجوز؛

مرغمة. وهي رشفها أعطت تأخذ؛ أن قبل الفتاة أعطت مغلقة، حجرة داخل
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التجربة ملراحل ألتاح القصيدة، هذه يف النضج من شيئًا التكنيكي األداء اكتسب لو
أن املراحل لهذه الشاعر يهيئ أن من فبدًال موحد، عضوي لنسيج حية خيوًطا تكون أن
خطَّ يقطع رأيناه معوقة، انفصال حركة دون — االطِّرادي نموها سري خط يف — تتتابع
عن ينتج أن الطبيعي ومن حدث؛ عىل يعلِّق أو موقًفا ليفرس املواضيع بعض يف السري
خيوطها بني لتحول للتجربة، العضوي البناء يف الفجوات تظهر أن املتكرر التدخل هذا
تجربٍة من فيه بما األول الشعري نموذجه إىل عدنا وإذا التماسك. وحدة وبني الناسجة
هناك نشاهد ما فبقدر املناسب، التكنيكي باألداء يتصل فيما جوهريٍّا اختالًفا ملسنا ذاتية،
قصيدة يف — هنا نشاهد التجربة، مراحل إىل الرامزة الزمنية، اللحظات بني انفصاٍل من
األبعاد يصيب الذي الضغط مظاهر من مظهًرا الرتابط يف اإلرساف من — امرأة» «إىل
املراحل كل — لذلك تبًعا — لنا وترتاءى التقلصوالضمور، من بيشءٍ مرحلة لكل التحليلية

املفتوحة. الغرف من مجموعة وهي لنا ترتاءى مما أكثر املفاتيح، من مجموعة وهي

ت��ك��ذب��ي��ن ل��ي ح��ب��ك ف��ي وك��ن��ِت ت��ه��زئ��ي��ن ب��ي ك��ن��ِت ��ا أح��قٍّ م��اذا؟
ت��خ��دع��ي��ن ال��ت��ي ه��ذي ي��ا ن��ف��س��ك إن��م��ا م��ط��ل��ًق��ا ت��خ��دع��ي��ن��ي ل��م
األك��رم��ي��ن ش��ي��م��ة ع��ف��وي م��ن��ح��ت ل��ك��ن��م��ا ع��ن��ك ح��ب��ي م��ن��ع��ت
ت��ق��ب��س��ي��ن ش��ع��ل��ت��ي م��ن ب��م��ا إال ي��ت��أل��ق ل��م ف��م��ص��ب��اح��ك م��ه��ًال
ال��ع��ال��م��ي��ن أده��ش ق��ان��ا ع��رس ف��ي ال��ذي ذاك م��ث��ل ف��إن��ي م��ه��ًال
ال��ش��ارب��ي��ن ي��ن��ع��ش خ��م��ًرا ن��ف��س��ك: ف��ي ال��م��اء آس��ن خ��م��ًرا ص��ي��رت
ال��م��ع��ج��ب��ي��ن ع��دد ف��ي��ه��ا أك��ث��رت ال��ه��وى ف��ي ل��ن��ا ك��ان��ت ول��ي��م��ة

∗∗∗
ال��ن��اظ��ري��ن ف��ت��ن��ة ك��ن��ت أي��ام ال��ه��وى ل��ي��ال��ي أب��ه��ى ف��ي ك��ن��ت ه��ل
ال��رن��ي��ن؟ وم��ن��ه��ا م��ن��ي أل��ح��ان��ه��ا آل��ة س��وى ذاك إذ ك��ن��ت ه��ل
ت��ح��م��ل��ي��ن ال��ذي ال��ق��ل��ب خ��ش��ب م��ن ف��ارغ ع��ل��ى أح��الم��ي أن��ش��دت
ال��ض��ارب��ي��ن ي��د ت��ح��ت ف��ارغ��ة آل��ة ف��ي ال��رن��ان ك��ال��ن��غ��م

درجة إىل مضغوطة التجربة، مراحل من الثالث املراحل هذه يف التحليلية األبعاد
املرأة فيها تتحول «بجماليونية»، تجربة أمام وضعنا قد الشاعر دام وما … االختزال
كل — الفنان ملسات بفضل — الرخامي كيانها يف يتدفق «حية»، امرأة إىل «التمثال»
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من بيشء — يحدثنا أن الشاعر بجماليون من ننتظر كنا فقد والحركة، النبض معاني
قد حتى الحي، الرخام له تنكَّر وكيف البارد، للرخام اإلحيائي دوره عن — التفصيل

التحطيم: يشبه الذي املوقف هذا تمثاله من يقف أن النهاية، يف قرر

أم��ي��ن ط��ري��ق أي��ًض��ا ف��ل��ي ش��ئ��ت ال��ذي ال��ط��ري��ق ف��ي س��ي��ري واآلن
ال��ج��ب��ي��ن ذاك ت��س��ت��ح��ي��ن، ك��ن��ت إن ت��س��ت��ري ب��أن ت��ن��س��ي وال س��ي��ري
ت��زع��م��ي��ن ك��م��ا ال ع��ن��ه��ا وق��م��ت ب��ه��ا ك��أس��ي أف��رغ��ت م��أدب��ة
ال��س��اق��ط��ي��ن ل��ل��خ��دم ت��رك��ت��ه��ا ِع��ْف��تُ��ه��ا ال��ت��ي ال��ك��أس ف��ف��ض��ل��ة

قررناه ما هو الدارسة؟ النقدية الجولة هذه وراء من إليه ننتهي أن نريد الذي ما
املدرسة شعراء من وكواحد النماذج هذه خالل من — الخوري بشارة أن من البداية يف
هذه عىل هو الفاحصة؛ العني تخطئه أن يمكن ال ومتميز؛ أصيل فني وجه — الثانية
الدراسة هذه من ويتضح التجربة. شاعر وليس اللوحة، شاعر كونه من بالرغم الصورة
التفوق أولوية لوحاته تكسب التي الخاصة بطريقته يعيشها ولكنه تجاربه، يعيش أنه
عند اكتمالها من أكثر الرسام، الشاعر عند املوهبة الكتمال تبًعا الفنية، الناحية من
اإلضافة ميدان ويف التعويض؛ جانب فهناك النقص جانب هناك كان وإذا املفكر؛ الشاعر
إىل بالنسبة املعارص، شعرنا يف القالئل األساتذة من واحد إنه األخري، الجانب هذا إىل

الشعرية. للجملة الرتكيبي املستوى ارتفاع
شعر مدار وعىل — األوىل املدرسة شعراء من كواحد الضوء عليه نسلط حني أما
إن الزحام؛ غمرة يف الشعري وجهه قسمات نحدد أن نستطيع ال فإننا — والتقليد الرتديد
أخرى بوجوٍه أحيانًا ويختلط مطران، بوجه ويختلط شوقي، بوجه أحيانًا يختلط وجهه
تقترص وال املدرسة، تلك شعراء كل عىل تنسحب الظاهرة ونفس القديم. العربي شعرنا يف

الصغري: األخطل عىل

ص��دَّك ش��ئ��ت م��ا إل��ى وأط��ل ب��ع��دك م��ت إن��ي أن��ت ِع��ْش
ق��دك؟! ع��ي��ن��اك رأت أم��ا ع��دل��ت ل��و ض��رك ك��ان م��ا
َم��ْه��َدك ع��ي��ن��يَّ وم��ن م��ت��ك��أ ج��ف��ن��يَّ م��ن وج��ع��ل��ت
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شعر نواجه إننا واملضمون؟ الشكل ناحية من الخوري بشارة يميز هنا يشء أي
التقليدي املطلع هذا وراء ومن املكررة، النسخة طابع تحمل التي اللفظية، «األكلشيهات»

يقول: وهو القديم املرصي الشاعر زهري؛ البهاء وجه نلمح أن نستطيع للقصيدة،

��ا ح��قَّ م��ت ال��ذي أن��ا وت��ب��ق��ى أن��ت ت��ع��ي��ش

عند الغزل لشعر املوضوعية األبعاد من رئيسيٍّا، بُْعًدا كان «الرومانتيكي» املوت هذا
املتوارث، العربي الغناء لقافلة التبعية مظاهر من مظهر وهو األوىل، املدرسية شعراء
الخوري وبشارة املتشابهة. الحداة أنغام كل رتيب إيقاٍع يف البداية نقطة من تتفرع حيث
بقصيدة ليذكرنا املوت، برومانتيكية أخرى مرة يتغنى — الحداة هؤالء من كواحٍد —

األحنف: بن للعباس هللا» بيت «أزواد

ف��داه��ا ال��غ��رام ف��ي م��ت أن��ن��ي ح��م��اه��ا أت��ي��ت��م إذا ِب��لِّ��غ��وه��ا
ع��س��اه��ا ع��ل��يَّ ت��ب��ك��ي ف��ع��س��اه��ا ج��م��ي��ل ب��ك��ل ل��ه��ا واذك��رون��ي
ق��دم��اه��ا ت��دوس��ه��ا أن ت��ش��ت��ه��ي ف��ع��ظ��ام��ي ل��ت��رب��ت��ي واص��ح��ب��وه��ا

صاحب كشاعر عليه الحكم ناحية من االتجاهية؛ الناحية من كله هذا بعد ويبقى
العرض مجال يف — كفنان الشاعر إن فيه. يعيش الذي مجتمعه قضايا من موقف
بصورٍة الجموع بمشكالت كمرتبط كملتزم، الشاعر عن نفصله أن يمكن ال — والتقييم
للشاعر النفيس الكيان بني أصيًال، وتعاطًفا واضًحا تجاوبًا نجد املجال هذا يف أخالقية؛
اإلنساني لوجوده عربي وكوطن الذاتي، لوجوده محيل كوطن للبنان، القومي الكيان وبني
واملوت «نحن ويف الكورانية» «سلمى ختام ويف النسور»، «وكر يف تلقاه أن ولك الكبري،
ويف الرشاب» «غصة ويف أرى»، ما عيد «لبنان ويف الجريح» للرشق «غنيت ويف صاحبان»،
وطني» «بني يف وأخريًا الذئاب»؛ غدت أمة «يا ويف دمنا» من «ثورة ويف الجهاد»، «ليايل

القبالت»: و«صدى

غ��واف��ي��ا؟! ال��ع��ي��ون ه��ذي أرى ل��ي ف��م��ا م��ل��م��ة وال��ح��ادث��ات وط��ن��ي ب��ن��ي
ال��م��ب��ان��ي��ا ال��ع��ص��ور م��ر ع��ل��ى ونُ��ع��ل��ي م��وان��ًع��ا ال��ح��ص��ون ن��ب��ن��ي ف��ان��ه��ض��وا أال
ال��ج��واف��ي��ا ال��ب��ن��ي��ن أم��ي��ال ت��وج��ه م��دارًس��ا ال��ع��ل��وم أُسِّ ع��ل��ى ون��رس��ي
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األي��ادي��ا ال��ع��ام��الت إل��ي��ه��ا ت��ض��م م��ص��ان��ًع��ا ال��ب��الد ه��ذي ف��ي ون��رف��ع
ص��اف��ي��ا أزه��ر األف��ق وج��ه ف��ت��ب��ص��ر غ��ي��وم��ه��ا ال��س��م��اء ه��ذي ع��ن ون��ك��ش��ف
ث��وان��ي��ا ت��ك��ون أن ح��ي��ات��ي رض��ي��ت ت��ح��ق��ق��ت م��ا إذا أح��الًم��ا ل��ك ف��ي��ا

والخطاب املستقبل، إىل التطلع وشاعر الحارضاملشهود شاعر والغد، اليوم شاعر هنا
والتصنيع، والتثقيف التسليح أفق يف تحلق املستقبلية وآماله الكبري، العربي وطنه إىل موجه
تعاش وهي معاشة، أمسية أحالم تجربة إنها البعيدة؛ العقلية الرؤية لوعي رشعي كوليد
أن إىل — األمس أمنية سبيل يف — بالشاعر حاجة وال محقق. يومي واقع كتجربة اليوم
بقعٍة كل مع والتعاطف التجاوب امتداد وعىل بالحياة، التضحية هو املقابل الثمن يكون

السليب. للوطن املقدسة العربية األرض له تلوح العروبة، بقاع من

األرج��وان��ا ع��ل��ي��ه ال��غ��ار ل��ب��س ل��ه ال��م��ج��د ص��ف��ق ج��ه��اًدا ي��ا
ي��دان��ى ال ل��ل��م��ع��ال��ي وب��ن��اء ب��ه ف��ل��س��ط��ي��ن ب��اه��ت ش��رف
ش��ف��ت��ان��ا ب��خ��ش��وٍع ل��ث��م��ت��ه ج��ب��ه��ت��ه��ا م��ن س��ال ج��رًح��ا إن
م��ق��ل��ت��ان��ا رش��ف��ت��ه ع��رب��يٍّ��ا ب��ه ال��ن��ج��وى ب��اح��ت وأن��ي��نً��ا
ك��الن��ا ال��م��ه��د م��ن رض��ع��ن��اه ق��د ال��ذي ال��ع��ه��د ع��ل��ى أخ��ت ي��ا ن��ح��ن
ه��وان��ا ال��ع��رب وه��وى ك��ع��ب��ت��ان��ا اح��ت��ل��م��ا م��ن��ذ وال��ق��دس ي��ث��رب
ي��دان��ا ب��ال��ط��ي��ب ت��س��ب��ح ل��م��س��ة ج��رح��ه��م ن��ل��م��س األب��ط��ال إل��ى ق��م
رم��ض��ان��ا ه��ب��ه ال��ف��ص��ح، ص��وم ه��ب��ه ل��ه��م ال��ع��م��ر م��ن ي��وًم��ا ن��ج��ع ق��م
ك��ان��ا ح��ي��ث إل��ي��ه ن��م��ش��ي ح��ق��ن��ا، ل��ه م��ات��وا ال��ذي ال��ح��ق إن��م��ا

بال وطن يف العربية الجموع تجربة الصغري، األخطل يعيش النموذجني هذين يف
يلتقي حني النابض، وقلبها التجربة مركز هو األخري النموذج يف بالقومية والشعور حدود؛
األرض وحدة بمفهوم الشاعر، وجدان يف فلسطني أجل من املشرتك الديني الجوع معنى
البداية نقطة وضع الذي الوطن يف العربية الجموع تجربة أما والتقاليد. والتاريخ واللغة
يف الخوري بشارة أطلقها التي الزفرة هذه يف مجسمة هنا فهي لبنان، اإلنساني، لوجوده

والبكاء. الغناء طعم أذاقته التي وطنه أيام أكثر وما تاريخ؛ له يوم

ال��م��ت��ب��س��م! وج��رح��ك أن��ت ل��ل��ه م��أت��م؟ أم أرى م��ا ع��ي��د ل��ب��ن��ان
م��ظ��ل��م وص��ب��ح��ك ب��ه��ا ي��ت��ن��ورون الذع ج��م��ر وه��ي دم��وع��ك ع��ص��روا
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ج��ه��ن��م ف��ال��ن��ع��ي��م ره��ُط��ك يَ��ْش��َق إن ن��ع��ي��م��ه أت��ي��ت إذا ل��ل��رئ��ي��س ق��ل
وي��رزم ه��ن��اك ال��ج��اب��ي وي��زم��ج��ر ب��ك��ئ��وس��ه ه��ن��ا ال��س��اق��ي أي��ط��وِّف
وت��ل��ط��م ت��ن��وح ع��اري��ة وه��ن��اك ال��ه��وى ُق��ب��ل ع��ل��ى ه��ن��ا ال��ص��دور ت��ع��رى
األن��ج��م؟ ه��ن��اك م��ن أك��ث��ر وس��راج ش��م��وس��ه��ا ت��ش��ع ه��ن��ا وال��ك��ه��رب��اء

وراء من والحياة الحياة، إىل الدعوة وشاعر العمل؛ إىل الدعوة شاعر ذلك بعد وهو
للتضحية: وميدان متصل وسعي خشنة، وأيٍد جاد سلوك منظاره

ال أو بالنفس الفداء فإما األرز راية هذه لبنان نشء
حقال ونزرع إال حقًال نحصد فال اليدين منَّا ن نخشِّ قم
نصال للحق منهن فحدِّد الغيد شغف من اللدان األكف

كسىل! ة األرسَّ عىل تلوَّت ناداها الِجد إذا أمة شقيت

متميز، شعري طابع كصاحب وااللتزامية؛ الفنية بناحيته الصغري األخطل هو هذا
عنه لتتحدث شعره من النماذج هذه وحسبنا املعالم، واضح اتجاهي موقف وكصاحب

إليه. وتشري
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وعندما النقد؛ ميدان يف مخلصة محاوالت إىل — حني ومنذ — ملحة حاجٍة يف األدبية حياتنا
أساس إىل املستند التقسيم ويف املعرفة، ويف املراقبة يف اإلخالص نعني فإنما مخلصة نقول
فيفرض املراقبة يف اإلخالص أما الضمري. مراجعة من آخر أساس وإىل وتلك، هذه من
بني يربط الذي اليقظ التتبع ذلك األدبية، الحياة سري لخط متتبًعا يكون أن الناقد، عىل
الواقع طبيعة وبني اإلنساني، التطور مراحل من مرحلة كل يف االجتماعي، الواقع طبيعة
املخلصة املحاولة من الجزئية وبهذه الفني. التطور مراحل من مرحلة كل يف اإلنتاجي
هذا ارتباط إىل بالنسبة الفن، آثار من أثر لكل التقييم سالمة نضمن أن يمكننا ككل،
خطوطه ورسمت الفنية مالمحه حددت التي تلك بيئته، وإمكانيات عرصه بمفاهيم األثر
أدبي عرص نتاج هي مقاييس تطبيق عن الناتج الخطأ ذلك النقد يتالىف عندئٍذ االتجاهية،
بالتبعية يخطئ وال واملقومات. الظروف اختالف رغم سابقة أخرى عصوٍر عىل بعينه،
من واحدة تعريجة تمثل معينة مرحلة بميزان جملته، يف كاتب أو شاعر إنتاج يزن حني

والتعاريج. باملنعطفات يزدحم فني سري خط
التي املنطقة بلغنا فقد املعرفة، يف اإلخالص إىل املراقبة يف اإلخالص تخطينا ما وإذا
تفرض الثقافة وحرمة الثقافة». «حرمة هي القيم من قيمة املبدئية حدودها وراء ترتكَّز
يحرص وأال الباحثة، املذهبية رساديب من ضيق رسداب داخل فهمه يحبس أال الناقد، عىل
حكًما يصدر أن حاول ما إذا املتذوقة، الذاتية مناظري من متعصب منظار داخل نظرته
الرؤية تقييد إىل بطبيعته يدعو املتعصب املنظار ألن ذلك اآلخرين؛ أعمال عىل نهائيٍّا
الضيقة املذهبية وألن معينة؛ عقيدٍة خالل من إال األدبي العمل إىل ينظر ال بحيث الفنية،
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خاص. فهٍم أساس عىل إال الفني األثر يقيم ال بحيث الناقدة، امللكة تجمد أن شأنها من
قيمة إغفال إىل — النقاد بعض عند — املرصي النقد يدفع الذي اآلخر الخطأ يكمن وهنا

املضمون. سبيل يف بالشكل التضحية إىل أو لالتجاه، تعصبًا التكنيك
وهو املعارص، املرصي النقد من اللون هذا يرتكبه ثالث خطأ هذا بعد ويبقى
االتجاه. بنفس يدين مثًال الناقد ألن األديب؛ به يدين الذي السيايس االتجاه «مجاملة»
العقيدة هذه تتعرض ال حتى الفكرية، للعقيدة املنارصة تعمد مصدرها هنا واملجاملة
قضية تنبع النقطة هذه ومن العادل. للنقد الفني األثر تعرض ما إذا الشك، لهزات
بصريًا الناقد يكون فقد صحيح؛ تقييٍم لكلِّ الرئيسية الدعامة نعده الذي األدبي، الضمري
واملآخذ؛ األخطاء تلك عن الطرف يغض ولكنه الفني، العمل يف واملآخذ األخطاء بمجموعة
العقائدي الوجود عن املعرب اللسان بمنزلة يعد إنتاجه ألن تبًعا املنتج، األديب لخذالن اتقاءً
عن بعيدة تكون حني الفنية القيم حساب عىل بالطبع وهذا والناقد. األديب من لكلٍّ

الضمري. مراجعة
أن هي والنتيجة النقاد. بعض له رسمه الذي الطريق يف املرصي النقد يسري هكذا
الناضجة؛ غري األدبية الثمار من جديدة مجموعة األيام، هذه يف استقبلت قد األدب أسواق
غري نقدي بسماد دت سمِّ قد الخصوص، عىل والقصة الشعر حقل يف اإلنتاج تربة ألن
برصف الثمار، من النوع بهذا السوق تمتلئ أن يهمهم الرتبة عىل املرشفني ألن أو مناسب،
الكفاح أدب بقيمة نؤمن الذين ونحن األوان. قبل قطف عملية كل خطورة عن النظر
كعنرص الفرد، كرامة تمجيد إىل الهادفة القيم تسودها حياة أفضل، حياة خلق سبيل يف
السليم، الفني الرتكيب قضية هي األدب هذا قضية أن نشعر املجتمع، بناء يف هام تكويني
إن قلنا ولهذا الجماهري؛ نفوس إىل مجراه االتجاهي املضمون يشق أن بغريه يتاح ال الذي
للتوجيه يكون حتى النقد، ميدان يف مخلصة محاوالٍت إىل ملحة، حاجٍة يف األدبية حياتنا

اإلنتاج. قيادة يف الفعال أثره املدرك النقدي
السابقة، األخطاء من سلمت محاولة جديدة، نقدية محاولة أمام اليوم ونحن
أصدره الذي كتابه يف القط القادر عبد الدكتور ألن ذلك باإلخالص؛ نَِصفها أن فاستحقت
أن اإلنصاف من كثرٍي يف راعى قد املعارص»، املرصي األدب «يف عنوان تحت قريب، منذ
ولهذا متطورة؛ اجتماعية مرحلٍة إىل ينتسب أدبي إنتاج عىل املتطورة، النقد مقاييس يطبق
عليهم أحكامه ركَّز حني جملتهم، يف األدباء من منقوديه عىل عامة أحكاًما يطلق أن تجنب
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ينظر األعمال لتلك تقييمه يف وهو والدراسة؛ بالنقد تناولها التي األدبية األعمال حدود يف
املذهبي للتعصب مجال ال حيث هناك محايدة، أرض فوق ويقف يرى منظار، خالل من
وكالهما نقيضه، أو الرأي يصدر أن غريه عند يقتيض مما الفكرية، للعقيدة تودد وال
بمنقوديه تربطه ال — به معرفتنا ضوء عىل — فاملؤلف املجاملة. أو للتجني صادق رمز
عىل وبينهم بينه الصلة تقوم وإنما خصومة، أو صداقة من عقائدية أو شخصية صالت
أساس أو العادل، النقدي امليزان تريض ال اتجاهية، أو فنية لظاهرة اإلنكار من أساٍس
معرَّض واملؤلف والتقييم. الوزن حساب يف راجحة وهي تبدو أخرى بظاهرٍة اإلعجاب من
ولكنه آرائه، بعض عليه سننكر ألننا تبًعا معه نختلف ألن كتابه من املواضيع بعض يف
أغمض ثم الحقائق أبرص قد أنه إىل وليس النظر، وجهات اختالف إىل يرجع الذي اإلنكار

اآلخرون. يفعل كما عينيه؛
املرصية». القصة يف «السلبية لدراسة القط الدكتور صه خصَّ الكتاب من األول القسم
تلك مظاهر خاللها من ل ليسجِّ املعارص، األدبي اإلنتاج من اختارها التي النماذج أما
و«بجماليون» الكهف» «أهل يف تتمثَّل الحكيم لتوفيق ذهنية مرسحيات أربع فهي السلبية،
فريد ملحمد الشوك» «أزهار هي: طويلة قصص ثالث ثم … و«شهرزاد» أوديب» و«امللك
هللا. عبد الحليم عبد ملحمد الغروب» و«بعد السباعي، ليوسف راحلة» و«إني حديد، أبو
دامت ما سليمة، جملتها يف تعد ونقده ودراسته الفني العمل عرض يف املؤلف وطريقة
ولهذا السلبية؛ زاوية بها ونعني الدراسة، لتلك اختارها التي الزاوية نطاق يف محصورة
كتابه: مقدمة يف قال حني — مثًال الحكيم كتوفيق — منقوديه لبعض منصًفا كان فقد

وأحلِّل جوانبها، جميع أتناول أن كتب، من درست ما دراسة من أقصد ولم …
الختالط مثاًال منها مجموعٍة كلَّ اتخذت ولكنني والفنية، الفكرية عنارصها كل
األدبية. حياتنا من الحرجة الفرتة تلك يف منشئيه عند األدب مفاهيم بعض
القصة يف السلبية لبحث موضوًعا اخرتتها التي القصص بعض يف يكون وقد
قصيصجيِّد أسلوب أو عميق، نفيس تحليل أو جميل فني وصف مثًال، املرصية
التي العنارص، تلك إىل إال ألتفت ولم إليه أُِرش لم ولكنني املواضيع، بعض يف

الدراسة. لهذه موضوًعا األعمال تلك اتخذت أجلها من التي الفكرة توضح

تلك يف حدده الذي الهدف نحو متجًها طريقه يف املؤلف سار األساس هذا وعىل
بجوهر املتصلة واملفاهيم القيم بعض عىل يعرج هدفه إىل يصل أن قبل ولكنه الكلمات.
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الدراسة مرحلة يف وأحكامه مقاييسه عليها ترتكز فنية نظر كوجهة واإليجابية، السلبية
يقول: حني القط الدكتور مع نقف الجوهري املجال هذا ويف والتطبيق؛

اإليجابيني بني من نماذجه يختار أن يستطيع الحياة ر يصوِّ حني اص والقصَّ
النماذج هذه يضع بأن مطالب ذلك بعد ولكنه مًعا، منهما أو السلبيني أو
تجعل طريفة، معاني فيها ويبث جديدة دالالت لها يخلق خاص، ضوء تحت
يف يخلق بحيث ورش، خرٍي من فيها ما إىل ومنبًها الحياة إىل حافًزا قصته من
يعتمل ما وحقيقة ونفوسهم ومشكالته، بمجتمعهم قويٍّا وعيًا قارئيه نفوس
إىل دافًعا — الجمالية املتعة جانب إىل — الفن يكون وهكذا أحاسيس. من فيها
فحسب. محضة تسلية مجرد ال والنفسية، العقلية اليقظة عىل باعثًا التطور
هذه كل فيها لتجتمع اإليجابية النماذج يصور أن القصاص عىل اليسري ومن
فيها الفنان يبثه ملا مستجيبة ذلك عىل قادرة بطبيعتها إنها إذ واملعاني، الصفات
عىل السلبية الشخصيات يصور أن القصاص يستطيع وقد وإيحاء؛ حياٍة من
وعنارصجمالية؛ اجتماعية إنسانية وظيفٍة من للفن ينبغي ما معه يتحقق وجه
حول يثريه ما واألحاسيس األفكار من الشخصيات تلك حول يثري بأن وذلك
هذا مع تعاطًفا خَلق أو ضعفها عىل أثارنا إذا القوية، اإليجابية الشخصيات
شخصيات مجرد يرسمها لم إذا ضعفها، عىل يثرينا أن يستطيع وهو الضعف.
ما واألحداث املواقف من لها يخلق بل مملة، رتيبة حياتها تميض فاترة وانية
ويستطيع لشأنها. وازدراءً لها احتقاًرا فينا ويثري وسلبيتها، عجزها من رنا ينفِّ
نفسية عوامَل إىل مثًال الضعف هذا رد إذا ضعفها، مع تعاطًفا فينا يثري أن
وال االنطالق تريد كاملغلولة فهي فكاًكا، منها الشخصية تستطيع ال قاهرة،

سبيًال. إليه تجد

الفني املضمون عليه يكون أن يجب ملا املؤلف، رسمها التي النقدية الصورة هذه
املضمون؛ هذا ملثل ونريدها نرتضيها التي الصورة عن تختلف ال القصة، يف واالجتماعي
باملتعة عنها عرب التي وهي — التكنيكية بالناحية العناية وجوب عن يغفل لم مثًال فهو
التضحية بأن معنا يؤمن ألنه ذلك االتجاهية؛ بالناحية العناية جانب إىل — الجمالية
الواقع يف هي ملتزم، قصيص مضمون إبراز سبيل يف القصة لكتابة الفنية باألصول
عميقة حفر عملية إتمام عن عاجًزا «وحده» يقف حني نفسه، املضمون بهذا تضحية
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القصيص االلتزام نجاح يقرص لم أخرى جهٍة من وهو للتطور. قابل مجتمع كيان يف
بل معينة، اجتماعية أوضاٍع عىل بطبيعتها الثائرة اإليجابية، الشخصيات تصوير عىل
أن بمعنى واإلثارة، والتوجيه اإليحاء عىل نفسه القصاص قدرة إىل ذلك يف املرجع جعل
كان ولو اإليجابية، القيم هذه كل القارئ أعماق يف يشيع أن يستطيع القصاص هذا
فيها م تجسَّ ومواقف أحداٍث خالل من يقدمهم أن ذلك يف وحسبه السلبيني، من أبطاله
وعىل الثورة؛ عن وعجز ضعف حالة يف هم كانوا ولو أجلهم من نحن نثور بحيث املشكلة،
اختياره عليه وقع ما مجاملة، وال تجنٍّ غري يف ليناقش املؤلف مىض األخري األساس هذا
الحليم عبد ومحمد السباعي ويوسف حديد، أبو فريد ومحمد الحكيم توفيق أعمال من

هللا. عبد
و«أزهار راحلة» «إني الثالث: القصص هذه ملضمون األمني العرض بعد واملؤلف
نقدية وقفاٍت من يتخلله بما التلخيص عىل القائم العرض وهو الغروب»، و«بعد الشوك»

القصص: هذه أن إىل ينتهي والتكنيك، االتجاه محيط يف واملآخذ األخطاء أمام متأنية

فالشخصيات األحداث، وبناء الشخصيات رسم يف طريًفا اتفاًقا اتفقت قد
األحداث تحرك التي هي واملصادفة له، وجود ال والرصاع سالبة، جميعها
الشخصيات تفكري عىل وتطغى تام بوضوٍح تظهر املؤلف وثقافة فيها، وتتحكم
ال االتفاق وهذا الزائفة. املثالية من كبري بقدٍر يتَّسم الذي وسلوكها الروائية،
القصص، خاصيف ألسلوب تفضيًال أو معني، ملذهٍب اتباع نتيجة يكون أن يمكن
تعبري وهو الخلقية، وِقيَمها ِبُمثلها املجتمع يف الغالبة السلبية عن تعبري هو بل
من جزءًا كانوا إذ أنفسهم، املؤلِّفني شخصيات يف الكامنة السلبية تلك عن

به. يدين بما يدينون مجتمعهم

نملك ال — الثالث القصص لهذه الشخصية دراستنا ضوء وعىل — الرأي هذا إزاء
مناطق عن نبحث أن أردنا ما إذا أننا والواقع إليه؛ ذهب ما عىل املؤلِّف نوافق أن إال
هذه أن دارسة فكرية جولٍة بعد ألدركنا القصص، هذه ألصحاب الفني الوجود يف الفراغ
املوضوعية. حقيقتها إىل املؤدية املسالك لوحدة تبًعا الشكل، حيث من متشابهة املناطق
لكتابة التصميمي باملنهج كافيًا إملاًما يلم ال منهم، كالٍّ أن يف يتفقون مثًال الثالثة فاملؤلفون
ألي العملية املمارسة والنعدام جهة، من املجال هذا يف الفنية الثقافة لضآلة وذلك القصة،
بأسلوٍب القصة يكتبون أنهم الظاهرة هذه عن وينتج أخرى، جهٍة من إبداعية تجربٍة
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يف الجوانب بقية تمأل أن — لهم توفرت ولو حتى — املوهبة تستطيع ال اجتهادي،
بصورٍة الذاتي األسلوب هذا تكرارية أيًضا، الظاهرة نفس عىل ويرتتب بل الفراغ. منطقة
مكررة نسًخا — املوضوعي تنوعها رغم — القصصية أعمالهم تصبح بحيث ملحوظة،
املؤلِّف حدَّده كما االتجاهية السلبية عنرص أن رأينا ويف العام؛ الفني التصميم ناحية من
ناحية من املؤلِّفني لدى التطورية القابلية ضعف إىل يرجع الثالث، القصص لهذه نقده يف
التفاعل ناحية من نفسها، القابلية لضعف مبارشة كنتيجة الصاعد، االجتماعي التجاوب
املؤلف مع نقف أن إىل تدفعنا أخرى نقلٍة من بد وال الجديدة. األدبية املفاهيم مع الفني

الحكيم. لتوفيق الذهني املرسح أمام — آخر حينًا ومختلفني حينًا متفقني —
منظار يف املقربة العدسة التجاربخالل دور ومن «أوديب»، مرسحية يف السلبية إن
أوديب تركيبة الحكيم توفيق فيه صبَّ الذي الفكري القالب أن يف ص تتلخَّ املؤلف،
صبح النبالج — الهادفة بقيمه — اإلنساني الرتقب لذلك كرمز يصلح ال اإلنسانية،
فيها أُخفيت مؤامرة، يف «ترسياس» شارك قد املرسحية هذه يف أوديب ألن ذلك الحقيقة؛
الحقيقة عن الباحث هذا وعاش وأوالده، زوجته حتى عنها وخدعت الشعب، عن الحقيقة
يعالج لم الكاتب أن إىل باإلضافة هذا الحلقات. متصل زيف ظالل يف عاًما عرش سبعة
السلبية أما املهزومة. والقدرية الصارمة الجربية من تخليصه بمحاولة املرسحي، االتجاه
القلب بني الحكيم توفيق أقامه الذي الرئييس، الرصاع ذلك يف فترتكز الكهف» «أهل يف
طعم ت وغريَّ الكهف، ظالم يف «ميشيلينا» قضاها التي عام الثالثمائة بني … والزمن
الثالثة، القرون طوى الذي «بريسكا» قلب وبني البعث، بعد وجوده فم يف الحياتية القيم
عىل ينترص أن القلب لهذا الكاتب أراد لقد مثرية. حب قصة يف بالحارض املايض ليصل
ليتمَّ «ميشيلينا»، مع حية نفسها دفنت بأن «بريسكا»، بانتحار الرصاع فأنهى الزمن،
إنه املعجزة؛ هذه صنع عن الحياة يد عجزت أن بعد املوت، عالم يف العاطفي االتحاد
مظاهر بعض جانب إىل هذا للهزيمة، مجسمة صورة ولكنه الناقد، رأي يف انتصاًرا ليس
وانتقام الزمن مقاومة يف مرص إخفاق إىل الكاتب إشارة مثل الحوار، يف األخرى السلبية
الذي الرصاع ذلك يف هناك، فهي «بجماليون» يف السلبية وراء سعينا ما وإذا التاريخ.
والواقع األعىل املثل بني الرصاع وهو محوره، حول ومواقفها املرسحية أحداث الحكيم أدار
الرائع، تمثاله املثَّال يحطم بأن أيًضا الرصاع هذا ينتهي حيث الفنان، إىل بالنسبة املادي
مواجهة من والفرار الشك حداؤها كان اليأس، من قافلة يف يسري وهو الحياة يفارق ثم
الثالث، املرسحيات هذه يف السلبية لعنارص دراسته يف املؤلِّف أن والحق الدافعة. القوى
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التي اإليجابية املفاهيم ضوء عىل وتحليلها العنارص، هذه رصد يف ملحوًظا جهًدا بذل قد
بعض يف معه نختلف أن من مناص فال ذلك ومع كتابه، مقدمة يف كمقاييس حددها
مرة معه نختلف وأن بعيد»، «من الكاشفة أضواءه عليها سلط التي املوقفية، الجوانب
حكم من التفسري هذا عىل ترتب وما «شهرزاد»، يف الرمزية للفكرة تفسريه يف أخرى

الفنية. الحقيقة رأينا يف معه ُظلمت
«شهرزاد»، ملرسحية الفكري املضمون يف القريب املعنى عند القط الدكتور وقف لقد
شهرزاد شخصية أن ظن قد مثًال فهو بعيد؛ رمٍز من القريب املعنى وراء ما إىل ينفذ ولم
الكشف إىل و«قمر» «شهريار» من كلٌّ يسعى باألرسار، مغلفة امرأة شخصية إال هي ما
عىل الثاني إليها ينظر وحيث كبري، عقل أنها عىل األول إليها ينظر بحيث حقيقتها، عن
املؤلِّف واعتمد جميًال. جسًدا إال تكن لم «العبد» نظر وجهة من هي بينما كبري، قلب أنها
منهم لكلٍّ شهرزاد قالتها التي العبارة هذه عىل الصواب يحالفه لم الذي التفسري هذا يف
جوهر هو التعبريي املفتاح هذا أن إىل وينتهي نفسك.» مرآة يف تراني «أنت ساخرة: وهي
التعبري»، هذا صح إن لها حقيقة ال الحقيقة «أن وخالصته للمرسحية، الفكري املضمون
القول، سبق كما الفنية الحقيقة معه ظلمت حكًما، املؤلف أصدر النظرة هذه عىل واعتماًدا
يف الكاتب يد عىل فشل ألنه سالبة؛ شخصية شهريار شخصية أن هو الحكم هذا ومدار

مهزوم. وهو البداية نقطة إىل النهاية نقطة من وعاد شهرزاد، حقيقة إىل الوصول
حقيقة إىل — الواعية لقطاته وفرة عىل — القط الدكتور يفطن لم كيف ندري وال
املؤدية األبواب لفتح تعبريي مفتاح من أكثر هناك أن مع «شهرزاد»، يف الرمزية الفكرة
شهرزاد: إىل حديثه موجًها املرسحية من املواضع أحد يف شهريار يقول الفكرة؛ هذه إىل
تعقيبه كان تذمني؟» أم «أتمدحني قائلة: أجابته ما فإذا النساء.» ككل امرأًة لست «أنت
يقول عندما آخر ومفتاح امرأة!» تكونني ال قد بل أدري، «لست األول: املفتاح هذا هو
محاسنها لنا تبدي الطبيعة، مثل شهرزاد «إن وحريته: قلقه عن كاشًفا أيًضا شهريار
ويأسه: شكِّه عن معربًا يقول حني ثالث، موضٍع يف ثالث ومفتاح أرسارها.» عنا وتخفي
السجن هذا األرض، غري يشء ال األرض، هذه دائًما األرض؛ هذه إىل الجلوس أحب «لست
كل ندور، نحن إنما ننخفض، وال نرتفع ال نتأخر، وال نتقدم ال نسري، ال إنا يدور، الذي
«باللف» فتجيبنا رسها عن الطبيعة نسأل خدعة؛ من لها يا األبدية، هي تلك يدور، يشء

والدوران!»
تطلعنا جملته، يف الفكري املضمون اتجاه إىل مضافة وغريها الثالثة املفاتيح هذه
الطبيعة، رس إىل الحكيم توفيق بها رمز قد شهرزاد أن وهي الرمزية؛ الفكرة جوهر عىل
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الرمزي املنبع هذا ومن التسميات؛ هذه من تسمية أي عىل الوجود رس أو األبدية، رس أو
املجموعة لهذه أصيًال رمًزا شهرزاد يصبح حيث املرسحية، يف األخرى الرموز كل تدفقت
عنيفة لهزاٍت لذلك تبًعا فتتعرض «العقل»، نافذة من الطبيعة رس إىل تنظر التي البرشية،
البرشية، املجموعة لتلك آخر رمًزا قمر يصبح وحيث والحرية، والقلق الشك أعاصري من
األعمى، اإليمان لذلك صادق عنوان فهي «القلب»، نافذة من الطبيعة رس إىل تنظر التي
إىل تنظر ال ثالثة، برشية ملجموعٍة ثالثًا رمًزا العبد يصبح وحيث يراه، ما بكل يسلم الذي
متعٍة بكل عليها يعود الذي املادي املظهر أسرية فهي «الحواس»، نافذة من إال الطبيعة
فاطمأن، شهرزاد بقداسة قمر وآمن فاستمتع، شهرزاد بجسد العبد آمن هنا ومن حسية،
األرض يجوب ومىض كلها، شهرزاد حقيقة يف فشك القداسة هذه يف شهريار وشكَّ
إىل بالنسبة طبيعية رأينا يف تعد النهاية وهذه اإلخفاق، بغري يظفر فلم رسها عن باحثًا
تمثِّله الذي االتجاهي املضمون إىل وبالنسبة شهريار، يمثِّلها التي البرشية النماذج كل
لإلنسان، الكوني املوقف إىل يرمز بحت، «وجودي» مضمون ألنه الحكيم؛ توفيق مرسحية
الكاتب يوصف أن معها يتعذر مما هادف؛ اجتماعي خطٍّ ألي تتسع أن يمكن ال بصورٍة

السلبية. إىل قريبًا أو سلبيٍّا كان بأنه
الحوار هذا املؤلف، وبني بيننا الخالف حولها يدور التي املوقفية الجوانب ومن
يقول حيث و«جاالتيا»، «بجماليون» من كلٍّ لسان عىل الحكيم توفيق أطلقه كما مثًال
الحطابني أولئك إىل تنظرين وأنت الصباح، هذا عينيك يف ملحتها التقدير «معاني بجماليون:
«كل االعرتاض: هذا عىل معقبة جاالتيا وتقول جباههم.» من يتصبب والعرق الغابة، يف
تسرتيح ال زوجة «كل موقفه: محدًدا أخرى مرة بجماليون فيقول بالتقدير.» جدير كد
إىل حاجة يف لست أني تعرفني إنك والشقاء، العمل برتاب يتعفر زوجها جبني ترى حتى
هذا نطاق يف الكاتب اتجاه عىل نهائيٍّا حكًما القط الدكتور يصدر وهنا وأشقى.» أعمل أن
ملا رمًزا العمل إىل الناس اضطرار جعل «قد الحكيم: توفيق أن فيقرر املوقفي، الجانب
العاجي، برجه يف يعيش الذي الفنان فكرة يمثِّل رأي وهو وامتهان، تبذُّل من الحياة يف
الربج ذلك له يهيئ حني نفسه، هو وعليه الحياة عىل فضل من للعمل بما يحس أن دون

الكادحني.» عن بمعزٍل فيه يعيش الذي األنيق، العاجي
فيه نخرج الذي املوقف، هذا مثل يف النقدية األحكام «نهائية» من نشفق أننا الحق
عن تعرب فنية نظر وجهة أحشائه يف منهما كلٌّ يحمل متعارضني، برأيني الحوار من
بجماليون نظر وجهة إن — حاسمة وبطريقة — املؤلف قال فإذا محدد؛ فكري اتجاه
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جاز الحكيم، توفيق يمثله الذي املنعزل الفنان نظر وجهة هي والكادحني، للعمل بالنسبة
موقف عىل — إيحائية وبطريقٍة — معرتًضا يكون قد الحكيم توفيق إن أيًضا نقول أن لنا
يف تهتف وهي جاالتيا، موقف عن تعرب التي األخرى النظر وجهة خالل من بجماليون،
ممكن احتمال هناك دام ما أنه هذا ومعنى بالتقدير»، جدير كدٍّ «كل صادق: انفعاٍل
النهائية. األحكام يتجنب أن للناقد فينبغي اتجاهي، مضمون لجزئية تفسريين لوجود

الرخامي التمثال فأحالت بجماليون، لدعاء اآللهة استجابت حني آخر موقفي وجانب
بجماليون إىل الجديدة جاالتيا طلبت لقد بالحياة، املتدفقة البرشية «جاالتيا» إىل البارد
للشيب شعرها سيعرض الذي اليوم ذلك من تشفق ألنها اآلخر؛ عن منهما كل يفرتق أن
لفح تحت الجميلة الصورة فيها تبهت التي العمر من املرحلة تلك يف للتجاعيد، ووجهها
اإلذالل إىل — املتذوقة نظرته خالل ومن — اإلنساني يتعرضوجودها وعندئٍذ الشيخوخة،
سيحدث، الذي هذا يتخيل أن يستطيع ال بأنه فزع، يف بجماليون يجيبها وحني والهوان.
بجماليون. يا الساعة الحقيقة لفظت «لقد الناصعة: الفكرية القضية بهذه هي تجابهه
هو آخر بيشء أيًضا تفكر أن ينبغي كذلك، أكون أن أستطيع وال الفني، عملك لست إنني
هذا مضمون عىل القط الدكتور ب عقَّ لقد لعبقريتك.» أثر كل حي يمَّ وبه موتي، احتمال
يف تتمثل كما الحياة املؤلِّف تصور مردها والحياة، الفن عن مخطئة «فلسفة بأنه: الحوار
جيل. إىل جيٍل من الباقية املمتدة الحياة لحقيقة وإغفاله ويموت، يشيخ واحد حي كائن
يف الحي الكائن فهو يفنى الذي أما وجوده، منها يستمد ألنه الفن؛ وكذلك باقية الحياة إن
قطًعا ويعود التمثال يتحطم أن يمنع فما الفني، األثر يفنى وكذلك املحدود، عمره نطاق

الرخام؟» أو العاج من لها، معنى ال
هذه يف االرتكاز نقطة إن الحكيم، توفيق إليه قصد عما بعيد تفسريٌ رأينا يف وهذا
لبجماليون: جاالتيا تقول حني الحواري، املضمون يف العبارة هذه هي الفكرية، القضية
العبارة، وراء الكامن البعيد واملعنى كذلك»، أكون أن أستطيع وال الفني، عملك لست «إني
للفناء معرض عمل فهو يديه، خلق ومن الفنان صنع من يكن لم إذا الفني العمل أن هو
منسوب ألنه ذلك الخلود؛ سجل يف مكانًا لصاحبه يجد أن يستطيع ال بحيث «املعنوي»،
الشيب عن الحوار يف الواردة التعبريات وكل اآلخرين، صنع من وهو صاحبه، إىل حق بغري
حقيقتها يف هي املوت، بفعل وفنائها الشيخوخة بفعل الجميلة الصورة وتغري والتجاعيد،
الكلمات. «مادية» من فني معرب فوق إليها يصل أن الحكيم، توفيق أراد معنوية رموز

هذا خصص حيث كتابه، من الثاني القسم يف ذلك بعد القط الدكتور مع ونحن
يسجل هنا وهو األول؛ القسم يف حدده كما واالجتماعي، الفني بمفهومها لإليجابية القسم
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وهو األخري، الدور ليواجه املعارص املرصي األدب بها مرَّ التي االنتقالية، املرحلة أدوار
ويتخطَّى عرصه. بمشكالت األدب ربط إىل املندفعة الجديدة، املد حركة مع التجاوب دور
التطبيق، عملية فيها يمارس أن يمكن التي النقدية، الساحة إىل ليصل الدور هذا املؤلِّف
األدب بعجلة يربطوها أن — طاقتهم جهد — أصحابها حاول فنية أعمال أربعة عىل
الشعب» «أنا رواية هي: للمحاولة كنماذج املؤلف اختارها التي األعمال وهذه امللتزم.
من ومجموعة أباظة، لعزيز الشعرية األندلس» «غروب ومرسحية حديد، أبو فريد ملحمد
هو الشعر من وديوان السعدني، ملحمود السوداء» «السماء بعنوان القصرية القصص

الفيتوري. ملحمد أفريقيا» «أغاني
تلك يف للمؤلف، النقدية املرآة صفحة عىل انعكست فقد حديد أبو فريد رواية أما
الفنية باألصول اإلملام عدم إن قلنا حني قبل، من التعبريية خطوطها رسمنا التي الصورة
عاجًزا وحده يقف حني نفسه، االتجاهي باملضمون تضحية الواقع يف هو القصة، لكتابة
إىل بالنسبة أخرى مرة الصورة وتتكرر الجماهري. نفوس يف عميقة حفر عملية عن
املرسحي بالتكنيك الوعي النعدام تبًعا أباظة، عزيز مرسحية يف أيًضا االتجاهي املضمون
إىل بحاجتهم النظارة معها ويشعر ثانيًا، الشاعر إليها يلجأ التي اللغوية وللحذلقة أوًال،
مع معجبون ونحن الشارحة. الهوامش إىل الرجوع عىل القراء معها ويرغم القواميس،
القصاص هذا كان وإن السعدني، محمود عند القاصة امللكة جوانب من بكثرٍي املؤلف
حتى الكادحة، لنماذجه النفسية املستويات عرض يف التنويع ينقصه رأينا، يف الشاب
يف الحية لنظائرها الالقطة العدسة بؤرة يف صادًقا تجميًعا جملتها يف النماذج هذه تكون
لتخرج لألحداث، املوقفي التطوير بعملية القصاص هذا اهتمَّ ما وإذا املرصي. املجتمع
من فليس العنارص، املكتملة «املشكلة» نطاق إىل «الصورة» نطاق من قصصه بعض
شعر املؤلف أنصف ولقد القصرية. املرصية للقصة كبريًا كسبًا يصبح إنتاجه أن يف شكٍّ

باإلنصاف. جدير رأينا يف وهو الفيتوري
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من الفني العمل ندرس أن أما الناقد، مهمة هي فتلك الداخل من الفني العمل ندرس أن
االزدواجي التكامل ناحية من — والناقد الباحث من وكل الباحث. مهمة هي فهذه الخارج
الفنية. األعمال ملختلف الحقيقي التقييم مجال يف بارزتني، كصفتني مطلوبان — للكاتب
ينمو عضوي، كرتكيب بنائه عملية عىل لنحكم الداخل، من الفني العمل ندرس إننا
اإليجاب عنرص توفر من األساس هذا وعىل متطورة؛ دينامية حركة خالل من ويمتد
النقد؛ ملسات عرب الفني للعمل التقييمية املعادلة أركان من جانب أول نهيئ والسلب،
ذلك أما الناقدة، امللكة قطاع به ونعني الداخيل، القطاع هو واحد قطاٍع حدود يف نهيئه
امللكة قطاع أو الخارجي القطاع حدود يف نهيئه فإننا املعادلة، أركان من اآلخر الجانب
عوامل من به يحيط ملا رشعي، وليد أنه عىل الفني العمل إىل نظرنا ما إذا الباحثة،

املوجهة. والتيارات املؤثرة الدوافع يف تتمثل التي تلك التكوين،
نبحث أو املشكالت من مشكلة اآلخرين أعمال يف ندرس ونحن علينا يتحتم هنا من
االجتماعي واقعها عن معزولة وهي الظاهرة، أو املشكلة إىل ننظر أال الظواهر، من ظاهرة
بطريقٍة — الكاتب يقترص أن عليه لرتتَّب حدث، لو العزل هذا إن التاريخية؛ وجذورها
الظاهرة أو املشكلة إن والتربير. التفسري ينقصه الذي التسجييل الرصد عىل — مرغمة
متطورة حضارية مرحلة هيكل مجموعها يف تشكِّل التي األوضاع، من لعديٍد مبارش نتاج
الرتسيب تجمد مدار عىل — ملالمحها األصيل الجوهر تستمد التحقيق عىل ولكنها املالمح،
الحضارية املرحلة لهذه األوىل االنطالق نقط هي سابقة، أخرى مراحل من — تكيفه أو

املمتدة.
جهة، من املوضوعية أبعادها نحدد وأن املشكلة، نرصد أن لنا يتاح الزاوية هذه من
لنا تفرس التي املنابع عىل األبعاد؛ هذه مصادر عىل — أخرى جهة من — أيدينا نضع وأن
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الرامز الفني العمل مسالك عرب معني، اتجاٍه يف واندفاعه للمشكلة، الحياتي النهر جريان
واقع مع يتشابه تاريخي لواقع تجسيًما الفني العمل يكون وقد حضارية. مرحلٍة إىل
ينشئ بحيث الفن، يف والعاطفي الفكري التجاوب من نوًعا بينهما ينشئ آخر، تاريخي
الزمني البعد اختالف عىل هذا يحدث محددة؛ اتجاهية لظاهرة التكرار من نوًعا بدوره

األحداث. فوقها تدور التي التاريخية األرضية نوعي بني واملكاني،
هذا من الكثري ق يحقِّ العربية»، القصة يف الجنس «أزمة الجديد كتابه يف شكري غايل
اإلدراكية الرؤية صعيد عىل والناقد الباحث بني يجمع حني للكاتب، االزدواجي التكامل
بها د مهَّ التي الطويلة، املقدمة يف الكثري هذا يحقق والخارج؛ الداخل من الفني للعمل
عرب الجنس مفهوم و«تطور التاريخ» فجر منذ الفن «محور عنوان: تحت النقدي لبحثه
املعارصة، العربية القصة يف الجنس مشكلة عىل املنهجي اتجاهه يطبق وهو ثم العصور»،
البدوي ومحمود إدريس، ويوسف حقي ويحيى محفوظ نجيب أمثال من كتَّابها عند
وليىل خوري كوليت أمثال من كاتباتها وعند القدوس، عبد وإحسان إدريس وسهيل

هللا. عبد وصويف بعلبكي
ينفصل التي املواقف بعض يف ترتكز القيِّم، الكتاب هذا يف القليلة التقصري أوجه
الهزات أثر داخل، من الفني العمل يجوب وهو ناسيًا «كباحث»، نفسه عن «الناقد» فيها
الناقدة، امللكة نواجه عندئٍذ الخاص؛ بطابعها االتجاهي املضمون طبعت التي الخارجية
عوامل من وراءهما ما إىل تنفذ أن دون املشكلة، عىل يدها تضع أو الظاهرة ترصد وهي

محدد. موضوعي مصري إىل الفني العمل سري خط وجهت خارجية،
نلتقي ما أول بعدها لنلتقي لبحثه، شكري غايل د مهَّ التي الطويلة املقدمة ونرتك
غايل إن العربية» القصة يف الجنس «أزمة وهي: البحث، هذا لجوهر الحقيقية بالبداية
مجتمعات، من سبقه ملا وليًدا يعترب حديث مجتمع أي «إن يقرر: كباحث شكري
من استجدَّ ما إليها مضاًفا الذاهبة، العصور ابنة هي عرصنا يف القائمة فالحضارة
يف الجنس أزمَة نبحث أن قبل تراثنا، جذور عن أوًال نبحث أن يتحتم لذلك التقدم؛ ظروف
والقيم املادية الحياة مقومات من الكثري ورثنا أننا شكٍّ من فليس الحديثة، العربية القصة
لحضارتنا، االجتماعي التكوين أعماق يف نغوص أن لنا يلزم إنه حتى القديمة، الفكرية
حياة يف كبريًا دوًرا والقيان الجواري ولعبت للرقيق، دولة فيها قامت التي اللحظة منذ
تلك مثل يف الناشئة اإلنسانية العالقات يصورون الشعراء راح حينذاك العربي، املجتمع
الجنسية، للعالقة جديدة دالالت وبرزت سواء، حدٍّ عىل والطبيعية الشاذة العالقات الدولة،

الجديد.» الحضاري البنيان جوف من ومحتواها مضمونها استمدت
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مجتمع يعيشه حضاري واقع لكل املوجهة الدفع لقوى املدرك التصور هذا بمثل
الشواهد مرحلة إىل ذلك بعد ليتخطاها البدء، نقطة شكري غايل وضع املجتمعات، من
الفاطمي، الحكم أيام بالقاهرة ثم العبايس، الحكم أيام ببغداد أوًال استشهد لقد والتطبيق؛
بطريقة الساقطات النساء تديرها للدعارة، وُدور لإلثم بيوت هناك كان العاصمتني كلتا يف
وعىل — الفرتة تلك ويف الرسوم؛ عليها تجبي كانت حيث الدولة، حماية تحت رسمية
يتزوج أن عىل الرجال من الكثري تغري الطالق سهولة كانت — الفاطمية مرص األخصيف
عىل النساء من الكثري وتغري زوجة، ثالثني أو عرشين نحو سنوات عرش يف منهم الواحد
إذن هي بذاك. لتقرتن هذا ترتك حيث زوًجا، عرش الثني زوجة منهن الواحدة تكون أن
ما كل منتًرشا يزال وما منتًرشا؛ الطالق يزال فما األجيال، مر عىل مجتمعنا ورثها تركة

والبغاء! الزنا عمادها وخيمة نتائج من عليه يرتتب
الخيوط أن وهي الحقيقة، هذه تقرير إىل التمهيد هذا من شكري غايل وينتهي
إال النسيج، نوع يف تقريبًا تشابهت وإن أقطاره، مختلف يف العربي الواقع لثوب الناسجة
— الجنس معنى نطاق يف — لذلك تبًعا لتختلف حتى اللون، حيث من أحيانًا تختلف أنها
يستشهد وهنا مرص. يف األدب عىل الغالبة السمات عن لبنان، يف األدب عىل الغالبة السماُت
توفيق اللبناني للكاتب املدينة يف البغاء تمارس كانت قروية، امرأة بقصة الناقد الباحث
كانت إذا بأنها منها ويخرج الدنسة»، «املقربة عنوانها قصرية قصة وهي عواد، يوسف
فهي الطريق، ضلت امرأة تجاه اللبنانية القرية أهل تنتاب التي للمشاعر، صادًقا تعبريًا
ويستشهد مرص. يف القرية عن اإلنسانية املشاعر تلك وتصوير الجو، حيث من تختلف
الدين تقي لخليل ثالثة وقصة «الشاعر»، عنوانها عواد لتوفيق ثانية بقصة أخرى مرة
العمل خطوط من موضوعي اتجاه كخط — األجنبية املرأة أن عىل «اإلعدام»، عنوانها

اللبناني. األدب يف ملحوظ دور لها كان — القصيص
خ أرَّ الذي «بالفنان ليلتقي مرص، يف العربية القصة إىل شكري غايل ينتقل ذلك بعد
إذا — باهًرا نجاًحا الرواية هذه يف هيكل الدكتور نجح زينب. بقصة املرصية الرواية لفجر
صدرت وقد للجنس، الرومانسية الصورة برباعة، يرسم أن يف — الزمني العامل نغفل لم
بداية التاريخية أزمتها مرص فيه تعاني كانت الذي التاريخ ذلك أي ١٩١٤؛ عام القصة
يف يخيم املرصية، الحياة أشكال عىل املهيمن اإلقطاعي النظام وكان األوىل، العاملية الحرب
— هيكل قصة بطل — حامد كان لهذا األفراد؛ بني االجتماعية العالقات عىل نفسه الوقت
األوضاع وبني الغرب، ثقافة من املستمدة العليا مثله بني املعذب، الجيل ذلك لشباب رمًزا
زينب، قصة ألحداث رسيع عرض خالل ومن املرصي». املجتمع يف آنذاك السائدة السيئة
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يف رصيح جنس موقف عىل يعثر ال القارئ أن إىل — فقط الناقد وأقول — الناقد يشري
نالحظه وما رصيحة، نفسها تكن لم املجتمع ذلك يف واملرأة الرجل بني العالقة ألن القصة؛
ألن والتخفي؛ الحياء من فضفاض بثوٍب تكتيس الجنس، «عن» أحاديث من الرواية يف
نظرة األشياء: سائر إىل نظرته بعينها هي كانت املوضوع، هذا إىل واملجتمع العرص نظرة

واضحة. غري باهتة ألواٍن إىل والعالقات، املرئيات كافة تحيل غائمة ضبابية
وهو الناقد فقط، الناقد — قلت أن سبق كما — نلمح اذة النفَّ اللمسات هذه وراء من
ظهرت لقد واملشكالت؛ الظواهر ليفرس الباحث، وجود يستوجب ميدان يف وحده يقف
موقف عىل بوضوٍح فيها نعثر ال ونحن رومانسية، قصة وهي ،١٩١٤ عام زينب قصة
بالغيم مغلفة نظرة املوضوع، هذا إىل واملجتمع العرص نظرة كانت ولقد بعينه، جنس
ودوافعه، أسبابه إىل نرده وأن كله، هذا نفرس أن إىل حاجٍة يف نحن بالضباب؛ موشحة
بداخله استقرت الذي االجتماعي، الوعاء طبيعة عن يحدثنا الذي الباحث إىل حاجٍة يف نحن

الوعاء. هذا لون استقرارها من لذلك تبًعا واستمدت املشكلة، أو الظاهرة
الدارسة النظرة خالل من يبدو العرشين، القرن من األول الربع يف املعارص أدبنا
القريب باألمس أدبنا اندفع ملاذا وترجمة؛ تأليًفا الرومانسية بأثواب متشح وهو واملتأملة،
هذا يف — هيكل ومنهم خاصة والشباب — أدباؤنا سار ملاذا أو االتجاه، هذا إىل
املوت، يف والتفكري الحزن إىل وامليل املرهفة، والعاطفية والوهم الحلم أدب طريق الطريق؟
االتجاه كان بالبطولة؛ واإلعجاب بالفروسية والولع بالغيبيات، واإليمان بالطبيعة والهيام
القارئة الجماهري أذواق وعىل املرتجمني، أدبائنا اختيار عىل واملسيطر الغالب الرومانيسهو
عن يرتجمون أدباؤنا كان لقد األدب. من اللون هذا عىل كبريًا إقباًال تقبل كانت التي
الفرنسيني للكتاب الفنية األعمال كل أمامهم وكانت الروائي، األدب ميدان يف الفرنسية
الكالسيكية ينبذون نراهم ذلك ومع واالتجاهات، املذاهب مختلف تمثل وهي وغريهم،
نرى وحده؛ الرومانيس األدب عىل املرتجمة مختاراتهم ويقرصون والطبيعية، والواقعية
أللفونس و«ماجدولني» بيري، سان دي لربناردين وفرجيني» «بول لنا ينقل وهو املنفلوطي
املرصي «البطل» إىل ليهديها الرومانسية البطولة تمثل التي التاج» سبيل «يف قصة ثم كار،
ونرى لجيته. فرتر» و«آالم «رفاييل» لنا ينقل وهو الزيات حسن أحمد ونرى زغلول. سعد
الدكتور يسري نفسه االتجاه ويف هيجو. لفكتور «البؤساء» لنا ينقل وهو إبراهيم حافظ
«أدولف» فيقدم صادق حسن ثم ديماس، أللكسندر الكاميليا» «غادة فيقدم زكي، أحمد
األعمال هذه وكل لشاتوبريان، «رينيه» ترجم عندما أدهم وعيل كونستان، لبنجامان

تمثيل. خري الرومانيس األدب تمثِّل الروائية
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نفسه الطريق يف سار فقد التأليف ميدان يف أما الرتجمة، ميدان يف أدبنا كان هكذا
يكتب أن محاوًال يؤلف حني املنفلوطي الشعارات؛ نفس وحمل اللون بنفس واصطبغ
«العربات»، كتابه يف مرسف رومانيس وهو يبدو القصة كتَّاب مسلك فيها يسلك فصوًال،
ومحمد الرومانسية. للنزعة تأثريٍّا نتاًجا كان الكتاب، لذلك اختاره الذي العنوان هذا ولعل
عن نعرفها التي الفنية الخصائص ببعض يطالعنا «زينب»، قصته يف هيكل حسني
يتغنى وهو بالطبيعة، الهيام ذلك الخصائص هذه ومن الفرنيس، الرومانتيكي األدب
الشاعرية وتلك بريء، حب قصة يف الحرمان وليدة املرهفة العاطفية وتلك الريف، بجمال
يلجأ حني بالغيبيات القصة بطل إيمان ننىس وال الخيال. يف اإلغراق عن الناتجة األسلوبية
بالسل مرضت قد البطلة وأن الطرق، مشايخ أحد إىل — اإلثم أدران من روحه ليطهر —

ديماس. أللكسندر الكاميليا غادة طريقة عىل وماتت
املعطي عبد ومحمد ناجي وإبراهيم طه محمود عيل — الحني ذلك يف الشعر وشباب
كانت الوجود إىل نظرتهم وملتاعة؛ حزينة نغمات إال منهم نسمع نكاد ال — الهمرشي
والشعور والشكوى والكآبة بالضيق مغلًفا كان للحياة تذوقهم قاتم، منظار خالل من
رحمة إىل الواقع قسوة من يهربون الصادقني الرومانسيني ككل النهاية يف وهم املرير،
الظليلة الواحة تمثل التي الحانية األم الطبيعة، رحاب يف إال ً ملجأ يجدون وال الخيال،
املوت املوت؛ حول شعرهم يف تطوف التي الكلمات أكثر وما الهجري. بلفح املكتوين لكل

الحياة. هو قاهر عدوٍّ أمام بالهزيمة الشعور يف املرتكز الرومانتيكي
الكاتب صهر عن مسئول العرشين، القرن من األول الربع يف املرصي مجتمعنا
محنة التحقيق عىل املحنة كانت لقد القاتمة، والنظرة الحزينة املشاعر بوتقة يف والشاعر
مجتمعهم أن والوعي واالطالع الثقافة طريق عن يعرفون كانوا الذين أولئك املثقفني،
قوى هناك كانت وجهها. يف والوقوف بمقاومتها لهم ميل ال قاهرة، قًوى عليه تسيطر
هذه ومعنى العتيقة. التقاليد وسيطرة امللكية وطغيان واإلقطاع، واالستعمار الرجعية
من الحرمان معناها — الفرتة تلك يف كان وما — املثقفني إىل بالنسبة الباطشة القوى
نفوس امتألت هنا من بالحياة. الطليق والشعور واملقاومة، والعقيدة والسلوك الرأي حرية
الشعر، يف أشجانهم يمضغون فمضوا املوت، طعم وجودهم وتذوق بالحزن، املثقفني
— هنا ومن الفردية. املشاعر حدود يف هزيمتهم عن ويعربون القصة، يف آالمهم ويجرتُّون
الرومانيس األدب هذا إىل الخيال؛ رحمة إىل الواقع قسوة من هربوا — قلت أن سبق كما
كان والذي فيه، يعيشون الذي الخانق الجو بوطأة لشعورهم مباًرشا انعكاًسا كان الذي
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تأثر وكما به. وتأثروا وترجموه قرءوه الذي الفرنيس، الرومانتيكي لألدب اتجاهيٍّا تقليًدا
يف طه محمود عيل تأثر فقد لديماس، الكاميليا» «غادة بقصة «زينب» قصة يف هيكل
لهذا تبًعا — الطبيعي ومن الفرنسيني. الرومانسيني الشعراء بنتاج األوىل أشعاره بعض
اإلثم، من مطهًرا بريئًا حبٍّا هيكل قصة يف الحب يجيء أن — التقليد ذلك أو التأثر
هذا األول. طه محمود عيل شعر يف كذلك كان وقد يكون، أن الرومانسية له شاءت كما
األرسة داخل العتيقة التقاليد سيطرة هو آخر، جانب ويبقى الظاهرة، تفسري من جانب
يراها ال حتى حجابًا املرأة وجه عىل التقاليد تلك وضعت لقد الحني. ذلك يف واملجتمع
الوقت يف حجبت وإنما للمرأة، البرصية الرجل رؤية بذلك تحجب لم أنها والواقع الرجل،
بني فاصل كجدار وقفت التي الصارمة القيود لتلك تبًعا والوجدانية، العقلية رؤيته نفسه
َخَفَت — وتقاليده املجتمع آداب حرمة عىل وحفاًظا — هنا من الجنسني. من الشباب
غايل يقول كما واكتىس األول، املرصي والشعر األوىل املرصية القصة يف الجنس صوت
الضبابية! النظرة تلك واكتسب الحياء، من فضفاض بثوٍب — تفسري دون — شكري

املرصية، للقصة التطوري الخط يتابع وهو ذلك، بعد شكري غايل مع ونميض
عاًما عرشة خمسة إذن لنقفز عبيد؛ وعيىس الشني طاهر محمود أمثال من روَّادها عند
يف الرومانسية النظرة بأن سنفاجأ الشني، طاهر بمحمود لنلتقي «زينب»، ظهور بعد
لو موضوع، ذات غري تصبح املفاجأة لكن تنقشع، بدأت السواء عىل واألدب الحياة
— ١٩١٩ ثورة بعد — املرصي املجتمع نقلت التي الرائعة التاريخية الخطوات تتبعنا
تشحن أخذت الوطنية الثورة بفشل بدأت التي السنوات إن جديدة. حضارية مرحلٍة إىل
سلطانها وبزوغ املتوسطة، الطبقة أقدام ثبات مع وفدت جديدة، إيجابية بقوى النفوس
واإلنسان للحياة جديدة نظرة الطبقة هذه صاحبت والثقايف. واالجتماعي االقتصادي
— املثال سبيل عىل — ولنستعرض وفنونها، الفرتة تلك آداب عىل انعكست واملجتمع،
التي املوضوعات فنرصد أن»، «يحكى ب املسماة الشني؛ لطاهر الثانية املجموعة أقاصيص
املجتمع ونظرة العرص» «اهتمامات عىل النهاية يف لنحصل التعبريية، وأشكالها طرقتها

إليها:

داره إىل ضحاياه ويجر الخمر، من وعيه فقد وأنه األعيان من بأنه يتظاهر قوَّاد •
ماخور. وهي

أموالها. يبدد نصاب من تتزوج أرمل، عجوز امرأة املزهوة: الكهلة •
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لقصة يتعرض وهو الباحثة، التفسريية ملساته مع أخرى، مرة املؤلف مع ونميض
هي القرية كانت لقد عبيد. لعيىس قروية» «مأساة وقصة الشني، لطاهر القرية» «حديث
فيها ولعب والشني، وعبيد هيكل قصص يف لألحداث كمرسح اتُّخذت التي الفنية األرضية
وملاذا آنذاك، بالريف املفرطة العناية تلك رس ما امللحوظ. دوره للجنس املتطور املعنى
الرواد؟ هؤالء عند املرصية القصة أحداث عىل ظالله يلقي يكاد فال املدينة شبح اختفى
الحني، ذلك يف الجديد الحضاري بشكلها «املدينة بأن التساؤل هذا عىل شكري غايل يرد
التكوين ألن ذلك وقضاياها؛ بمشكالتها عميًقا إحساًسا األدباء وجدان يف حفرت تكن لم
ولعل املدنية؛ يدعي متكامًال تكوينًا يصبح قبلما املتعثرة، األوىل خطواته يف كان الصناعي
التي — املقدس» «الرباط فروايته الجديد، املعنى هذا أدرك َمن أول هو الحكيم توفيق
ذلك رافقت التي امللتاعة، بالتمزقات الحاد شعوره أوضحت قد — ١٩٤٤ عام صدرت

الوافد.» الحضاري التكوين
شوارع إىل القرية أزقة من بنا يخرج وهو شكري، غايل مع ثالثة مرة ونميض
نواجهه محفوظ؛ نجيب األول الروائي كاتبنا نواجه، ما أول نواجه حيث هناك املدينة،
«بني وثالثية ونهاية» و«بداية الجديدة»، و«القاهرة الخلييل» «خان ويف «الرساب» يف
الرغم وعىل اآلخر، بعضها يف معه وسنختلف آرائه بعض عىل املؤلف وسنوافق القرصين»؛
نجيب قراءة يف ملموًسا جهًدا بذل قد أنه وهي النقد، له يسجلها حقيقة تبقى ذلك من
كثرة من فيها ما عىل الفنية، شخصياته أغوار إىل النفاذ ومحاولة وتمثله، وفهمه محفوظ

العالقات. وتشابك التعقيد
وتطور والنظرة الفهم الختالف تبًعا — الجنس مفهوم ينحرص مثًال «الثالثية» يف
األصغر االبن وكمال األكرب االبن وياسني األب الجواد عبد أحمد شخصية بني — املجتمع
الجزئيات عن لنا ليكشف املجهر تحت شكري غايل يضعه األب الحفيد. شوكت وأحمد
يف االجتماعي املرأة وضع إىل بالنسبة والذوقية، العقلية نظره لوجهة املكونة الدقيقة
يوم األول، العبودي املجتمع نظر وجهة عن كثريًا تختلف ال نظره وجهة كانت لقد عرصه.
الرشاء. عىل القدرة توجد حيث تُشرتى «سلعة» اإلرادة، مسلوب «شيئًا» املرأة كانت أن
يتعامل الذي املستوى بنفس الزوجة مع عقليٍّا يتعامل رأينا يف الجواد عبد أحمد كان لقد
يختلف أن هذا من يمنع وال عابرة، وشهوة مشِبع «جسد» كلتاهما العشيقة، مع به
وتكون الرغبة إشباع هنا الوسيلة هذه تكون حني الغائية، الوسيلة حيث من الجسدان
يف الصورتان اختلفت وإن أبيه، عن مجسمة صورة االبن وياسني النسل! إنجاب هناك
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إرصارية نظر وجهة خالل من — ينكر ألنه املؤلف؛ مع وقفة من بد وال الخطوط. بعض
ضوء عىل قيَّمناه ما إذا موروثة شخصية أنه الواقع موروثة»؛ «شخصية ياسني أن —
مذهبي التجاه وليًدا يعد الذي التكوين ذلك النفيس، تكوينه إىل الرامز الحركي السلوك
الشخصية يخطط الذي «الطبيعي» املذهب اتجاه إنه محفوظ، نجيب فنه يف إليه يهدف

والوراثة. البيئة هما رئيسيني عاملني مدار عىل سيكولوجيٍّا، اإلنسانية
الطبقة بيئة ابن مرات؛ أمه وابن مرة أبيه ابن كان كما بيئته ابن ياسني كان لقد
— العقيل مستواها مع للمرأة التقييمي مستواها يتفق التي الثقافة، املحدودة الوسطى
الوسطى الطبقة بيئة وابن الحياة؛ مفهوم حيال املتجمد — الطبقة هذه مستوى أقصد
عامة سلع أنها عىل — املرأة بينها ومن — األشياء أكثر إىل النظرة ترتكز حيث التجار، من
السلوك حركات من املستمد التفسري هذا عرب بيئته ابن هو االستهالك. لغري تصلح ال
التذوق مقومات أكثر األب هذا عن يرث حني أبيه ابن وهو لإلرادة، الفاقد والسلوك اإلرادي
وهو النزوات. وتصارع الغريزة واندفاع الشهوة رضاوة من فيه ما بكل للمرأة، الجسدي
البشع الهبوط ذلك الذوق فيها يهبط التي املنحطة الجنسية عالقاته يف أمه ابن النهاية يف
أبيه، من بسببه وُطلقت العالقات من اللون هذا أمه عرفت لقد االختيار؛ مجاالت يف
تلك من الوراثة أنضجتها ثمرة وياسني الطالق. بعد الوحل يف التمرغ ذلك واستمرأت
الخادمات أحضان يف — مرة بعد مرة — لريتمي الجميلة الزوجة يرتك كان الشجرة،
ياسني يستطع لم الهابطة، الجنسية االرتباطات من األسفل الدرك لهذا وتبًعا الدميمات،

مستقرة! زوجية بحياٍة يوًما ينعم أن
للرؤية شكري غايل اختاره الذي املنظار، وراء من لنراه كمال إىل ذلك بعد ونعود
مكانها يف الجنسية العالقة يضع ال — ياسني من النقيض عىل — كمال إن … النقدية
االجتماعي؛ وسلوكه النفيس تكوينه يف «مشوًها» فيبدو تماًما، يتجاهلها بل الطبيعي،
اللذة، بائعات نحو املتعثرة الوجلة خطواته ويف الزواج، عن املطلق عزوفه يف هذا يبدو
قيمته «الجنس» ويفقد العالقة. هذه بها يمارس التي الصماء، امليكانيكية الحركة ويف
من الجواد عبد وأحمد ياسني أكسبه كما رومانسية، قيمة كمال أكسبه بعدما الحقيقية

إقطاعية! قيمة قبل،
«مشوه» كلمة ولكن صحيح، فهذا رومانسية قيمة الجنس أكسب قد كمال أن أما
فليس دقيق، غري تعبري وهي لنا تبدو االجتماعي، وسلوكه النفيس تكوينه إىل بالنسبة
هذا من واحًدا كان إذا األخص وعىل مشوهة، نفسية تركيبة يعترب الزواج عن عازف كل
بالنسبة العزوف يكون قد معينة؛ ثقافية بقيٍم ويرتبط كمال، إليه ينتسب الذي النمط
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العقيل االتجاه خطوط من خطٍّا أو الزوجية، الحياة إزاء املواقف من موقًفا املثقفني إىل
ملاذا لنا تفرس العمر»، أيام «قمة كتابها يف مثًال بوفوار دي سيمون إن الوجود. لقاء يف
أو حياة، رفيقة وليست فكر رفيقة — سارتر إىل بالنسبة — تكون أن إىل عقليٍّا اتجهت
الوجود إن األبناء. من عدًدا تنجب أن به ارتباطها عىل يرتتب زوجة تكون أال قررت ملاذا
الزواج طريق عن تشارك أن — تقول كما — تريد ال وهي العبث، من مزيج رأيها يف

العبث! لهذا الكمي التكثيف مشكلة يف والنسل،
— كمال إىل وبالنسبة النفيس. التكوين يف تشويًها وليست عقلية نظر وجهة هي
عزوفه ينصب — لشخصيته النفيس التخطيط خالل ومن جيله، يف املثقفني من كواحٍد
الزواج أن قوامها خاصة، نظر وجهة عن املوقفي التعبري من قالٍب يف الزوجية الحياة عن
إىل الحياة تتحول وعندما حسابية»؛ «عملية إىل الفرد حياة يحيل ومسئولياته بأعبائه
إشارة الجنس معنى مجال يف نذكر وعندما يطاق! ال يشء وهي تصبح حسابية عمليٍة
يمارس كان التي امليكانيكية والحركة اللذة، بائعات نحو املتعثرة كمال خطوات إىل املؤلف
نفسية تركيبة وليس «مأزومة» نفسية تركيبة وهو كمال لنا يتمثل الجنسية، العالقة بها
املتصارعة، االنعكاسية التيارات من لعديٍد رحبًا ميدانًا الداخيل وجوده كان لقد «مشوهة»؛
«عايدة»، مع الطبقي رصاعه لدينا جيله؛ يف املثقفني أزمة تصنع كانت التي التيارات تلك
األغلبية بحزب كمرتبط — سخطه حوله، من املجتمع انحالل كمثقف، االجتماعي ضياعه
تلك كل والقرص؛ االستعمار يسانده كان الذي األقليات حكم عىل — بلده يف الشعبية
املسئولة هي وجوده، امتدادات منها وتفرعت نفسه، تربة يف استقرت التي الرهيبة الجذور
الجنسية، املتعة عىل إقباله يف التعثر كان هنا من املتأزم. اإلنساني وضعه جوانب كل عن
الذي ذلك املهزوم، وشعور امللول إقبال ألنه املرأة؛ لقاء يف األصم الشعور كان هنا ومن
كلتا يف وهو الجسد، من نزوة أو الخمر من كأس يف الحسية السخط طاقة يفرغ أن يريد

وهناك! هنا نفسه من هارب الحالتني
يرقب «ناقًدا»، شكري غايل فيها يقف التي تلك قلت، أن سبق كما قليلة مواقف
للظاهرة الخارجي الواقع من يتخذ أن يجب كباحث نفسه ناسيًا داخله، من الفني العمل
تواجهنا التي املواقف أكثر فما ذلك ومع والتربير، للتفسري الالزمة الفنية مادته املشكلة، أو
ثالثًا مثًال ولنأخذ الناضج؛ الفهم من ينَكر ال مستًوى ورائهما ومن والناقد، الباحث وفيها
يف عمره يُِذب لم حياته، من «املعادي» فتاة انسحبت عندما حاسًما نراه شوكت، أحمد يف
وكان والعمل؛ املبدأ يف كفاحه رشيكة مع وجوده عن يبحث راح بل طويل، جنائزي لحٍن
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األخرى، الطبيعية العالقات لبقية طبيعيٍّا طريًقا كان هامتيهما، فوق رائًعا إكليًال الزواج
تطلب التي القيمة ونوعيتها، مستواها يف حقيقية قيمة — مرة ألول الجنس— يصبح حيث
الرئيسية، ومعاملها الرضورية مقوماتها لريسم صفحة، ألف من أكثر محفوظ نجيب من
القائم و«سوسن»، أحمد من لكلٍّ االجتماعي التكوين طبيعة من اإلنسانية داللتها فتستمد
النفسية. املساواة بالرضورة عنها تتولد التي االجتماعية، املساواة من وطيد أساس عىل

حول بنا يطوف وهو شكري، بغايل لنلتقي ونهاية» «بداية إىل «الثالثية» من ولننتقل
النفسية: مالمحها أدق — محفوظ نجيب رسم من — لنا مستخرًجا نفيسة شخصية
يكن فلم يغيل، وجسد دميم بوجٍه نُكبت التي الفتاة، هذه عىل األرسة مأساة «وتنعكس
غائلة يدفع أن يستطيع رجل كل صدر يف دمامتها تدفن أن من أفضل طريق أمامها
ثنايا بني الحيس ذهوله غمرة يف الدمامة تعنيه وال إخوتها، وبطون أمعائها عن الفراغ
حياتها يف األوىل فالسقطة سقوطها، يف الحاسم» «العامل هي دمامتها تكن لم جسدها.
تعي أن قبل وجودها، وتحقق ذاتها تؤكد أن أرادت دمامتها، عىل واعيًا ال احتجاًجا كانت
خطرة، مرحلة إىل الذات» «تحقيق من الحال بها تطورت لقد الوجود؛ وهذا الذات تلك
والفقر؛ اليأس دواعي من نفسها تسلية إىل يدفعها عما فيها تذهل التي الساعات تلك إىل
ولعلني تمثيل. أفظع بنفسها فتمثل الجائعة، املحرومة الرغبة إال يشء كل تنىس هنالك
وقلبها ذهنها خاليا تجمدت المرأة التصوير هذا من — وأروع — أبشع أصادف لم
فمن تعاستها، قمة إىل نفيسة وصلت لقد الجنس. تدعى ذاهلة دموية بقعٍة يف ونفسها
والحياة، بالوجود إحساسها وفقدت وفنيت، الذات هذه تالشت ذاتها، تحقيق أرادت حيث
بعيدة ألنها األميبا؛ لحم من قطعة إىل بقسوة وتحوَّلت معها، مات باللذة الشعور حتى
ألنه منها أفضل إنه الجنسية. للوظيفة أدائه فور يستشهد الذي النَّْحل، ذَكر عن الشبة
«رغبتها أصبحت فقد هي أما أنفه، رغم يستشهد ثم ممكن، حدٍّ أقىص إىل سعادته يحيا

سائق!» بال ترسع قيادة عجلة الجائعة» املحرومة
يف الجنسية العالقة ترشيح إىل عامًدا ويهدف للجنس، محفوظ نجيب يتعرض ملاذا
بغية الكتَّاب من غريه يفعل كما القارئ، إثارة بقصد هذا إىل يعمد هل أعماله؟ أكثر
عن التعبري ألوان من كلون يلتزمها التي باملنهجية يتسم معينًا اتجاًها له أن أم الرواج،
نجيب منهج «إن املقِنع: الباحث رد التساؤل هذا عىل يرد شكري غايل العقيل؟ وجوده
تنفصل ال واحد، بخيٍط مرتابطة جميعها االجتماعية العالقات يرى التفكري يف محفوظ
مفهومها يف العالقة ألن الكل؛ عن بمعزٍل الواحدة رؤيتها يمكن وال األخرى، عن إحداها

88



العربية القصة يف الجنس أزمة

طبيعي كإفراز األفراد، بني اإلنسانية العالقات بقية مع والحتمية بالرضورة تتحدد
أعماله يف الجنس يميض لذلك برائحته؛ ويتَّسم قالبه يف ويتشكَّل بلونه ن يتلوَّ للمجتمع،
الجديدة» «القاهرة يف محفوظ ونجيب عفوية. تلقائية بحركة األخرى العالقات مؤازرة يف
العميق. املنهج ذلك إىل اإلنسانية بلوحاته يتجه أن يف رائًعا جهًدا بَذَل ونهاية» و«بداية
يف املتوسطة الطبقة من السفىل الفئات هذه قضية الجادة، للمناقشة يطرح رأيناه فلقد
بأحدهم انحدرت فإذا حولها، من الحياة د وتعقُّ أفرادها عالقات تشابك يتتبع ثم مرص،
مستوى عن ترتفع ال األخرى العالقات كافة فألن الحضيض، إىل — كالجنس — ما عالقة
الزاوية وشفافية، مرهف بإحساس يتخريَّ هو إذ التعبري يف منهجه يتألق وهنا الرتاب،

الدرامي.» املوقف أو الشخصية أو الحدث جوهر عن للكشف النموذجية
القصرية القصة بكاتب — شكري غايل عند — ألتقي أن أحب محفوظ نجيب بعد
«أرخص أمام — يجد ما أول — نفسه القارئ يجد الجنس معنى نطاق يف إدريس. يوسف
هذه يف االجتماعي. املضمون أو الفني الشكل يف سواء املحلِّقة الفنية األعمال أحد ليايل»،
املرصي، الريف أو املرصية للقرية الحقيقية املأساة عىل يده إدريس يوسف يضع القصة
الداء مكمن يعرض حتى املشكلة، جذور حول من األرض ويحرث املشكلة إىل يشري
جوهرية ارتكاز نقطة تكون أن يمكن صفحات بضع يف هذا كل الرؤية؛ أنواع ملختلف
وعلتها األصيل دائها خالل من املرصية القرية يرى أن حاول ما إذا اجتماعي، لباحث
مصدرها متصلة، حريٍة يف يقع قروي، إنسان مشهد لنا تعرض كلمات، يف القصة املزمنة.
املسجد يف العشاء صالة من انتهى ليلته، بها يقيض الرتفيه وسائل من وسيلة عن البحث
عقبة هناك كانت ولكن فكرة، من أكثر له وخطرت طريقة من أكثر استعرض يفكر، وبدأ
مصادر من مصدر عىل والعثور الفراغ قتل إن التنفيذ؛ وسائل أمام الطريق منافذ تسد
يقيض كيف عنده املهم القليلة. القروش هذه يملك ال قروش، بضعة إىل يحتاج التسلية
وأخريًا، نفسه؟ أغوار إىل وينفذ داخله إىل يترسب الذي امللل هذا عىل يقيض كيف ليلته؟
يلَق لم وهناك بيته؛ إىل يعود أن من ا بدٍّ الكريم عبد يَر لم حيلة، كل منه عجزت وعندما
امللل وحش من وينقذه يؤنسه، رفيًقا يجد لم بيته يف حتى نائمة، وكانت زوجته، غري
مالذًا يجد أن وسيلة، بأية الوحش من يهرب أن يريد إنه يفرتسه؛ أن يريد الذي الهائل
يف — اإلرغام ضغط تحت — وجده ولقد املالذ، هذا عن البحث عىل مرغًما كان إليه؛ يأوي
النساء كانت القصة، تنتهي وكما شهور، وبعد الجسد. ثنايا بني هناك زوجته، مع لقائه
الزمان، آخر يف جاء الذي السابع عىل نفسه يعزي هو وكان جديد، بولٍد يبرشنه كالعادة

اآلخر! هو بطنه األرض طوب يمأل لن والذي

89



األدب يف كلمات

يقول أن يريد — لقصته العام املضمون وراء من — إدريس يوسف أن يف شك ال
نظر الزوايا أي فمن إليه؛ يسعى هدف له يكون أن فكرة، إلينا يوصل أن يريد شيئًا، لنا
التي الزوايا إن إدريس؟ يوسف إلينا يوصلها أن يريد التي الفكرة مغزى إىل شكري غايل
بل الكاتب، يتوهم كما بفزٍع الجديد الولد نستقبل «لن أننا: يف تتلخص للرؤية اختارها
عنق حول املحكمة الضاربة األزمة حول التساؤالت، من بفيٍض األب تجربة نستقبل إننا
تعود فال بالسواد، أمامه املنافذ كافة يظلل شبحها أن وكيف بالدنا، يف الكادح اإلنسان
غري والعالقات والفاقة الذل من داكنًا نسيًجا حياته تصبح وإنما نور؛ ومضة تريان عيناه
عن قاسيًا وتعبريًا امللل، عن تعويًضا تصبح واملرأة، الرجل بني العالقة إن حتى اإلنسانية،
الضياع نتاج وكالهما النفيس، الضياع ربيب الجنيس الضياع إنه آخر؛ يشء يوجد ال أنه
بالطبقات االهتمام هو إدريس، يوسف ملعادلة واالجتماعي الفكري والجانب االجتماعي.
وآثام رشوٍر من نراه ما وإن الحياة، يف قضاياها مع يتعاطف إنسانيٍّا، اهتماًما الشعبية

السيئة!» االجتماعية لألنظمة نتاًجا إال ليس الطبقات، هذه أبناء سلوك يف
هذا عىل — ولكنه إدريس، يوسف إليها يرمي التي الفكرة لجوانب جيد فهم هذا
أن يجب إننا البعيد؛ الجانب ذلك بعد ويبقى للجوانب فهم — إليه أرشنا الذي املستوى
يجد ال فقري، فالح حياة يف السابع الولد بفزع، الجديد الولد ونستقبل شكري غايل نخالف
سيمون تعبري حدِّ عىل العبثي الكم ظاهرة أمام هنا إننا ليلته؛ بها يقيض قروش بضعة
معنى تنحرصيف وال املجتمع معنى تنحرصيف إلينا بالنسبة العبثية كانت وإن بوفوار، دي
بعضها مرتبطة واملرض، والجهل الفقر هي األساسية مشكلته املرصي الريف الوجود.
من مكررة نسخ الريف يف األبناء إن … الحلقات متداخل محكم ثالوث ارتباط ببعض،
يجدون وال الفراغ، غري يجدون فال يكربون حني جديد من املشكلة دورة يعيدون اآلباء،
ويتعدد اإلنجاب يكثر أخرى ومرة الفراغ، هذا فيه يصبون كوعاء الجنسية العالقة غري
يعالجها التي القضية مفتاح هنا واملرض. والجهل الفقر مشكلة املشكلة؛ وتتضخم النسل
األرض يحرث — قلت أن سبق كما — إنه لقصته، العام املضمون ثنايا يف إدريس يوسف
إذا االجتماعي اإلصالح رؤية الرؤية، أضواء تحت الداء مكمن ليقع املشكلة، جذور حول

يكون. أن له أُريَد
شكري غايل ينقلنا إدريس، ليوسف الفني اإلنتاج بداية وهي الليايل» «أرخص من
فروٍق من هناك ما كل أن رأيه ويف اإلنتاج؛ هذا مراحل أحدث وهي «العيب»، قصة إىل
للقصة ثوريٍّا دفًعا كانت — ظهرت حني — األوىل القصة أن يف يرتكز القصتني، بني
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والفكرية التعبريية النظرة مجال يف جديًدا شيئًا تضف لم األخرية القصة وأن القصرية،
«العيب»، لقصة موجًزا تلخيًصا إلينا فيقدم شكري غايل ويميض املبكرة. التجربة إىل
يف تعمل فتاة «املدينة»؛ يف الخاصة املجتمع أوضاع أنضجتها كثمرة الخطيئة تتناول التي
من زمالئها بني الذمم وفساد الرشوة عماده موبوء بجوٍّ تفاجأ الحكومية، املصالح إحدى
إىل يمتد أن امللوث الجوِّ لهذا تتيح وال نظيفة، تبقى أن وتحاول ضمريها ويثور املوظفني،
العروض أمام الزمن من فرتة الفتاة وتصمد اإلغراء. وسائل تعددت مهما النفيس، وجودها
إىل وتنضم — مرة ولو — ضمريها عن تتنازل بأن املوظفني، زمالئها أحد من املغرية
املدرسة، يف شقيقها له تعرَّض الذي املؤلم الوضع من الرغم عىل تصمد الفاسدة. الزمرة
صمودها فإن ذلك ومع املرصوفات. سداد عن عجًزا الدراسة يواصل أن يستطع لم حني
أخرى، ناحيٍة من املال وإغراء ناحية، من أخيها موقف النهاية: حتى يصمد أن يستطع لم
تسقط وأخريًا ناضجة. كأنثى وتشتهيها ثالثة، ناحيٍة من تخدرها كانت التي الذئب وعني
مضمون شكري غايل يناقش واعية لقطاٍت ويف الذهب. وبريق الحاجة ضغط أمام «سناء»
الفتاة تجربة — إدريس يوسف عند «التجربة الجنس: معنى من فيها ما عرب القصة
وبنت أصيلة تجربة هي — املصلحة هذه تاريخ يف مرة ألول «رجايل» مصلحة تدخل التي
ولقد االجتماعي. تاريخنا يف الهامة املراحل إحدى تسجل أنها إىل باإلضافة مجتمعنا،
وأنه قويٍّا يزال ما القديم بأن املرحلة، هذه عن الوجداني تعبريه يف إدريس يوسف اكتفى
عملية يف كامنة ليست الحقيقية األزمة ولكن صحيح، وهذا الجديد. يغتال أن يستطيع
باملوظفني املحيطة املريرة الشاقة الظروف مئات يف كامنة ليست وبالتايل هذه؛ االغتيال
مثًال، للرشوة سناء كقبول اإلنسان ذات يف القالع إحدى سقوط إن خاصة؛ وسناء عامة،
عند القيم مجموعة إن واحدة. مرة رشفها يف فتفرط القالع، بقية سقوط مطلًقا يعني ال
نجمع أن نستطيع ال بحيث معقد، تشابك ولكنه ا، حقٍّ التشابك يف موغلة والجماعة الفرد
وإذا بأكملها، رفعت ضعف، لحظة يف اإلنسان رفعها إذا بيضاء، قماشة عىل القيم هذه
كما تبدو إدريس، يوسف قصة يجعل ما هو وهذا الكل. عىل أبقى منها، واحدٍة عىل أبقى

مسبقة!» عقالنية بخطة كتبت أنها لو
نرتك إدريس، يوسف قصص من آخر عدد استعراض يف شكري غايل ويميض

النقاد. من لغرينا أو للقارئ مراجعته
حقي؛ يحيى هو مرص، يف القصرية القصة رواد من رائٍد إىل املطاف بنا وينتهي
مرآة يف الجنس بأن يرد شكري غايل أدبه؟ يف الجنس معنى إىل اص القصَّ هذا ينظر كيف
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الحاسمة الوحيدة القوة ليست ولكنها دافعة، ذاتية قوة وهو لنا يتجىل الفنية، حقي يحيى
والفنانني، األدباء من وأنصاره فرويد مع يختلف وبذلك اإلنساني، السلوك توجيه يف
«احتجاج» قصة يتناول ذلك بعد السلوك؛ لهذا اتجاهيٍّا محوًرا الجنس من يجعلون حني
القصة بطلة الناقدة؛ نظره لوجهة تطبيقية عرض كواجهة العواجز»، «أم مجموعة من
فهي جيل، بعد جيًال أفرادها يرثها أرسة عند خادمة تعمل األربعني، يف عانس «بمبة»
الضمان، من لونًا حياتها يف أن إىل مطمئنة — العيش لقمة ناحية — الناحية هذه من
دكانًا استأجر الذي الشاب، ذلك يف إال تفكر ال إذن هي واملستقبل، الحارض إىل بالنسبة
عارمة ثورة وتثور شغف، يف أحيانًا جسده تلمس وتداعبه، يداعبها وبدأ البيت، أسفل
لبنت حاجته إىل منهم كل ويشري حسن، األسطى لشخصية األرسة أفراد يتعرض حينما
غضٍب يف تصيح منهم، أحد لسان عىل اسمها يرد لم وحني له. زوجة تصلح التي الحالل

إيدي؟!» من الجدع تأخذوا … إيه «يعني هائج:
شكري غايل عند إنها الشاب؟ ذلك حيال العانس لتلك الحركي السلوك جوهر هو ما
أزمة نتيجة خفاياها يف يتوسد ال ألنه وحشيٍّا؛ أو ضاريًا تعبريًا الجنس رضاوة عن تعرب «ال
خياليٍّا؛ رمًزا ليس نفسها، للحياة رمًزا األربعني السنوات مع أمىس لقد عابرة؛ أو طارئة
ولم الحياة. يف حقها االجتماعي الضمري تسترصخ أن لخالياها، الدافعة بالرغبة يموج إنه
املستوى مع ماتت االجتماعي وعيها فأعصاب املعييش، مستواها ارتفاع هو الحق هذا يعد
يف تختلج كانت كما حسن، ملرأى تختلج التي الجنس أعصاب سوى لها يبَق ولم الراهن؛

األرسة!» بنات مع الزفاف ليايل
أن من شكري، غايل به نادى ما مع — التطبيق ناحية من — يتفق ال التفسري هذا
اإلنساني؛ السلوك توجيه يف الحاسمة الوحيدة القوة هو ليس حقي، يحيى فن يف الجنس
العصبية ثورتها ملنابع املؤلف ترشيح خالل ومن — العانس سلوك إىل بالنسبة هنا ألننا
طلبًا تثور «أنثى» أمام نحن الجنس؛ دافع غري الثورة لتلك واحًدا دافًعا نجد نكاد ال —
— ألنها العيش؛ ضمان لها يكفل زوٍج عىل العثور إىل تهدف امرأة أمام ولسنا «للرجل»،
أخرى، جهة من — وألنها واملستقبل؛ الحارض إىل قلنا كما مطمئنة — األرسة تلك ظل يف
وعيها أعصاب ألن املعييش؛ مستواها ارتفاع يف تفكر ال — شكري غايل بذلك أقر وكما
يبقى ال وعندما الجنس، أعصاب سوى املؤلف باعرتاف لها يبَق لم ماتت؛ قد االجتماعي
الوحيد الدافع هذا يصبح األعصاب، من واحد نوع غري — املوقف هذا مثل يف — لإلنسان
النظرية الوجهة بني خالف شقة هنا السلوك؛ انطالقات توجيه يف الحاسم املحور هو

التطبيق! وبني
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مجموعته يف حقي يحيى قصص من آخر عدًدا فيعرض شكري غايل يعود هذا بعد
وسائر السحار، جودة الحميد وعبد البدوي محمود إىل طريقه يف ويميض وطني»، «دماء
إليك قدمناه الذي والتعبريي، الفكري بمنهجه هو هو القصة، كتَّاب من حولهم طاف من
الناقد فحسب الكتاب، فصول من بقي فيما املنهج هذا تتبع أن ولك املقال، هذا ثنايا يف

اإلنتاج. لهذا الكمي ال الكيفي العرض خالل من اآلخرين إنتاج لك يقدم أن
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القصرية القصة خانة يف نضعه هل — محفوظ لنجيب فني عمل آخر — والكالب» «اللص
أكثر Short؟ Novel القصرية الرواية خانة يف نضعه أم ،Long Short Story الطويلة
اللون خانة األوىل، الخانة يف وضعه عىل أجمعوا والنقد، بالتحليل العمل هذا تناولوا الذين
إىل مضطرٍّا أراني — الخاصة نظري وجهة ومن — هنا من القصرية. القصة من املطول
هذه وضعنا ما إذا النقدية، املقاييس إىل يستند ذلك بعد والخالف اإلجماع، هذا مخالفة

التطبيق. موضع الفني العمل إىل بالنسبة املقاييس
األحداث مجرى أن طويلة، قصرية قصة إنها والكالب» «اللص عن قالوا الذين حجة
السري خط أن صحيح النهاية. إىل البداية من البطل حياة يشمل واحد، خطٍّ يف يسري فيها
السمة هو املرسومة، الشخصية إىل بالنسبة واملواقف األحداث منه تنبثق الذي الواحد
من حي قطاع أنها عىل القصرية، القصة إىل نظرنا إذا ألننا ذلك القصرية؛ للقصة الرئيسية
املعاشة، التجربة إلينا يقدم الذي املمتد الطويل القطاع ذلك شك بال فهو الحياة، قطاعات
يف وموقفيٍّا حدثيٍّا ترتكز والنفسية، الزمنية اللحظات من متالحقة مجموعة خالل من

واحد. اتجاه
القطاع نشبِّه أن نستطيع واملقارنة، التحديد مجال يف ونحن النقدية الرؤية وعرب
إىل يندفع حني للنهر، الرئييس باملجرى — القصرية القصة عماد وهو — املمتد الطويل
وتكتنفه، املجرى يف تصب التي العرضية القطاعات تلك بغري روافد، بغري وحده األمام
القصرية والرواية القصرية القصة بني الفني الفارق التدفق. عىل قدرته من وتضاعف
والتعميق التكثيف بدور تقوم التي العرضية القطاعات تلك يف الروافد، تلك يف يتمثل
واملواقف، لألحداث واحد مسار — القصرية القصة يف أعني — هناك االندفاع. طاقة وتوليد
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موزعة وهي النقد، رؤية عرب تبدو مسارات مجموعة — القصرية الرواية يف أعني — وهنا
قصة يف مثًال تجدها أن يمكن ال املسارات هذا والعرض. الطول بني االتجاهية الناحية من
ألن زفايج؛ ستيفان النمساوي للكاتب مجهولة» امرأة من «رسالة أو الشطرنج» «لعبة
التجربة لنمو الواحد السري خط وتمثل الطويلة، القصرية القصة خانة يف تدخل كلتيهما

الشخصية. تعيشها التي
رئيسية شخصية نجد نجد؟ فماذا التحديد هذا بعد والكالب» «اللص إىل رجعنا إذا
بحركة تعربِّ أزمته، عن تعرب كلها واملواقف األحداث مهران؛ سعيد شخصية هي مأزومة
الشعور تأثرية بني املشرتك التفاعل مدار عىل الخارجي، الوجود وحركة الداخيل الوجود
البطل، ألزمة الوجهية املالمح لنا يعرض الذي الطويل القطاع امتداد وعىل السلوك. ومادية
لنا يلوح والتمرد، الضياع صخب يف املندفع حياته لنهر والسلوكي الشعوري املجرى أو
سعيد ألزمة املكثفة الروافد من عدد املستعرضة؛ القطاعات من عدد النمو جوانب عىل

مهران.
وغدر الزوجة وخيانة االبنة تنكر من نابعة البداية، منذ البطل أزمة كانت لقد
القصة، لبطل املأزومة النفسية الرتكيبة هذه صنَّاع هم وعليش، ونبوية سناء الصديق؛
باألحداث نميض أن قصرية، قصة تكون أن والكالب» «اللص لرواية أردنا لو املمكن ومن
الفني العمل ولكن الشخصيات، تلك اتجاه يف يسري واحد، طويل خطٍّ حدود يف واملواقف
التكثيف من معينة مرحلٍة إىل بنا ليصل جانبية، أخرى حدوٍد إىل الحدود هذه عن خرج
عمادها جديدة موضوعية أبعاًدا والكالب» «اللص تكتسب هنا ومن البطل؛ ألزمة النفيس
التحديدي املستوى من معها ننتقل وبذلك الطريق؛ طول عىل املتنوعة التعريجات تلك

الرواية. لفن اآلخر التحديدي املستوى إىل القصرية، للقصة
الدين رجل التوايل: عىل هي الجانبية، الروافد أو القطاعات أو املتنوعة التعريجات
نور. الفاضلة البغي أو الليل وامرأة علوان، رءوف الصحافة ورجل الجندي، عيل الشيخ
حالٍّ مهران سعيد التمس لقد األحداث. مرسح عىل رئيسية أدواًرا يلعبون الذين أولئك
التهويمات من بمجموعٍة إال يظفر فلم — والده صديق — الدين رجل عند ألزمته
— صباه رفيق — الصحافة رجل عند الحل نفس والتمس املبهمة، والعبارات الصوفية
أنصفه الرشفاء خذله وعندما عليه. األمن رجال وتأليب واإلعراض النفور بغري يظفر فلم
فبقدر ذلك، ومع … له مأًوى وقلبها بيتها من اتخذ عندما نور أنصفته الرشفاء، غري
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البغي؛ له ووَفت الزوجة خانته األزمة: مرارة تذوق الوفاء، طعم رحابها يف تذوق ما
إنسانة، نحو حقيقية بعاطفة مرة ألول قلبه اهتز وعندما القدر؟! له يعدها مفارقة أي
تتوقف ال صعود مرحلة يف — وصل قد وجوده أن أدرك نور، هي اإلنسانة هذه وكانت
من إذن فائدة ال املسالك؛ عليه وتسد به، وترتبص تطارده، الكالب إن العبث. قمة إىل —
الالجدوى، معنى تحمل وهي غدت قد كلها حياته إن للجميل. وعرفانه بحبه لها يبوح أن

مغلقة! أصبحت قد أحالمه أمام الطرق وكل
إىل بقدمي ورجعت طرًدا، تطردني خلتك حتى عني أعرضت كم يفهمك. كان «أبي
للشيخ مهران سعيد وقال له! بيت ال الذي القلب موحش يفعل هكذا والقلق، البخور جو

ابنتي! فيها أنكرتني ساعة يف قصدتك موالي، الجندي: عيل
خلقه! أصغر يف رسه يضع متأوًِّها: الشيخ فقال

مفتوًحا. الباب فسأجد العمر يف له مد قد هللا كان إذا لنفيس قلت ا: جادٍّ فقال
وجدته؟ كيف السماء وباب بهدوء: الشيخ فقال

… أنكرتني وابنتي األرض، يف مكانًا أجد ال لكني –
بك! أشبهها ما –
موالي؟ يا كيف –

جواب. ال بيت طالب أنت –
عني! ارَض اللهم أقول: أن أود ذلك، من أكثر فحسب، بيتًا ليس –

لست من رضا تطلب أن تستحي أما السماوية: املرأة قالت كاملرتنم: الشيخ فقال
براٍض! عنه

ابنتي؟ أنكرتني كما أنكرتك ولو زوجي، بمثل ابتليت لو تفعل كنت ماذا موالي، –
سبب!» هللا مع يملكه ال هلل العبد وقال: رثاء نظرة الصافيتني العينني يف فالحت

ترتد، ثم تخلقني تراب؛ يواريها ال عفنة جثة العارية، الحقيقة علوان، رءوف هو «هذا
وبال أصل بال ضائًعا نفيس أجد كي شخيص، يف تجسد أن بعد فكرك بساطة بكل تغري
خداع تحاول كما خدعتها أم نفسك، وبني بينك ولو بخيانتك أتقر ترى أمل؛ وبال قيمة
بيت إىل نفذت كما ذاتك إىل أنفذ أن أودُّ الظالم؟ يف ولو ضمريك يستيقظ أال اآلخرين؟
رءوف أو رءوف، ثياب يف نبوية سأجد الخيانة. إال أجد لن ولكني بيتك، واملرايا؛ التحف
األرض. فوق رذيلة أسمج بأنها الخيانة يل وستعرتف مكانهما، عليش أو نبوية، ثياب يف
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السجن إىل بي أتدفع والتاريخ، العقل صاحب يا أفظع ذنبك ولكن رءوف، يا أنت كذلك
أنا أما واألكواخ؟ القصور عن املأثورة أقوالك أنسيت واملرايا؟ األنوار قرص إىل أنت وتثب

أنىس!» فال

سيفقد ألنه ال الرضاوة، شديد حزن ودهمه خنًقا؛ اليأس وخنقه أخرى، مرة نور يرى «لن
الظلمة يف لعينيه وتمثَّلت وأُنًسا؛ وعطًفا قلبًا سيفقد ألنه ولكن اآلمن؛ مخبأه قريب عما
أشد كانت أنها عىل حاله ودلت قلبه؛ فانعرص وتعاستها وحبها ودعابتها بابتسامتها
الهاوية، فوق املرتنحة املمزقة حياته من جزءًا كانت وأنها تصور، مما نفسه يف تغلغًال

يحبها!» بأنه صامتًا اعرتاًفا واعرتف الظالم يف عينيه وأغمض
تصنع التي «الوجودية» الشعارات هذه أكثر ما وعبث؛ وضياع ووحدة ظالم الحياة
صفحات من الكثري ثنايا يف موجهة َكَالِفتات وتنترش مهران، سعيد ألزمة النفيس اإلطار
التأثريي االنعكاس مجال ويف — املضمون خالل من نستنشق إننا والكالب»! «اللص
— الرسدي التكنيك خالل من ونستنشق كامي، ألبري عطر من شيئًا — الوجود ألزمة
ولنستعرض سارتر؛ عطر من آخر شيئًا — الشعور مجرى واقعة عن التعبري مجال ويف

والكالب»: «اللص ومن الرشد» «سن من النموذجني هذين

جيًدا يدرك كان لأللم، الصورة هذه أمام خجًال كان يصغي، ماتيو يعد ولم
أبًدا أتألم ال إنني أتألم. أن أعرف «لست ذلك؛ مع ولكن صورة، إال تكن لم أنها
وقته يقيض املرء وأن شبًحا، كان أنه العذاب يف ما أشق كان الكفاية.» فيه بما
إن ما ولكنه داخله، يف ويرتمي سيدركه أنه دائًما ويحسب خلفه، الجري يف
كان وفراًغا، أكاذيب وانتحابه انهياره كان أكذب.» «إنني يفر؛ حتى فيه يسقط
الحقيقي، عامله ضغط من ليفلت نفسه، سطح عىل الفراغ، يف بنفسه قذف قد
هالكة، ستكون التي هي مارسيل وكانت األثري. يُنتن الحرارة شديد أسود عالم
جدوى؛ وبال ا حقٍّ هالكة ستكون التايل، اليوم قبل فرنك آالف خمسة يجد لم إذا
الكلمات إىل حاجة ثمة تكن ولم نفسية، حالة العذاب يكن لم العالم ذلك يف
تزوجها املزيف، البوهيمي أيها تزوجها لألشياء؛ مظهًرا كان وإنما عنه، للتعبري

ذلك. من ستموت أنها أراهن تتزوجها؟ ال ملاذا عزيزي، يا
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الضمائر استخدمت الشعور، مجرى لواقعية الرسدي التكنيك من النموذج هذا يف
الظاهرة نفس وسنرى سارتر، بطل «ماتيو» ألزمة الداخلية العرض عملية يف الثالثة

محفوظ: نجيب بطل مهران» «سعيد أزمة إىل بالنسبة التكنيكية

األرسار عىل منطويًا يبتعد األصم السجن باب هو وها تعود، الدنيا هي ها
والعابرون املجنونة السيارات وهذه بالشمس، املثقلة الطرقات هذه اليائسة،
خرس واحد، وهو ابتسامة، عن تفرت شفة وال والدكاكني، والبيوت والجالسون
أمام قريب عما وسيقف غدًرا، أربعة منها خرس الغالية األعوام حتى الكثري
حتى ييأسوا أن وللخونة يحرق، وأن ينفجر أن الغضب آن متحديًا. الجميع
انقلب كيف عليش، نبوية؛ الشائهة. سحنتها عن ر تكفِّ أن وللخيانة املوت،
ظننتما وقديًما حساب، ألف اليوم لهذا تعمالن أنتما واحًدا؟ اسًما االسمان
ولكني الفخ، يف أقع ولن حذر يف ترتقبان ولعلكما ينفتح، لن السجن باب أن
ولتكن دهاء، من أوتيت ما بكل استعن كالقدر. املناسب الوقت يف سأنقضُّ
املاء يف يغوص من جاءكم الجدران، وراء الطويل كصربك قوية رضبتك
من وينفذ كالفأر، الجدران ويتسلق كالصقر، الهواء يف ويطري كالسمكة،

كالرصاص. األبواب

وضمري املتكلم وضمري الغائب ضمري وهناك: هنا الثالثة الضمائر استخدمت
حتى كاملة، تعرية الباطن الوعي تعرية هدفها واحدة تحليلية رشيحٍة يف املخاطب،
ضمري من زواياه. مختلف إىل املصوبة النظرة خالل من حقيقته ندرك أن نستطيع
الشخصية، فيه تعيش الذي النفيس الجو معالم الكاتب من نستخلص أن نستطيع الغائب
الذاتي االعرتاف من نوٍع عىل الشخصية من نحصل أن نستطيع املتكلم ضمري ومن
سلوكها خطوات نرتقب أن نستطيع املخاطب ضمري ومن الداخيل، وجودها لطبيعة املفرسِّ

انفعالية. طاقة من بداخلها يدور ملا منتظًرا الحركي
يختلفان ثم الثالثة، الضمائر الستخدام الفني الهدف ناحية من النموذجان يتفق
تبًعا البطلني، عند الشعور مجرى عن التعبري يف التلويني املستوى ناحية من ذلك بعد
يف داخلية، سياحة بعملية يقوم سارتر كان لقد وذاك. هذا عند العقيل املستوى الختالف
بنفس يقوم محفوظ نجيب كان بينما «ماتيو»، هو الثقافة واسع للفلسفة مدرِّس نفس

مهران! سعيد وهو التعليم من ضئيًال قسًطا إال ينل لم لصٍّ إىل بالنسبة الدور،
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ذلك قرر كما رومانسيٍّا مضمونًا وليس واقعي، مضمون والكالب» «اللص ومضمون
«وجودي» مذاق من تخُل لم املواقف كانت وإن ومواقفه، أحداثه يف واقعي النقاد،1 أحد
إنسانيٍّا نمًطا إال يكن لم الناقمة، النفسية ميوله بكل مهران سعيد إن األحيان. بعض يف
واحد وكل الحياة. طريق يف سريه خط حددت اجتماعية ظروف ضاغطة، ظروف صنعته
الفرص كل من محروًما نشأ لو أعني الظروف؛ لنفس وتعرض النشأة نفس نشأ لو منا
وغدر االبنة وتنكُّر الزوجة خيانة عرف ثم إنسان، بأنه الشعور كرامة للفرد تهيئ التي
املحطِّمة، القوى هذه بكل يرتطم أن منَّا لكلٍّ قدر لو اإلنقاذ، وسائل كل وضياع الصديق
كان إذا «قطًعا» وأقول مهران، سعيد يمثله الذي «الواقعي» النمط إىل َقطًعا فسيتحول
الوجود حقيقة نتمثل أن نستطيع الزاوية هذه ومن الجبن. يعرف ال شجاًعا النمط هذا
املاليني؛ يقتل إنما يقتلني من «إن الكلمات: هذه وراء من والكالب» «اللص لبطل الداخيل

صاحبه.» يفضح الذي والدمع والعزاء املثل أنا الجبناء؛ فدية واألمل الحلم أنا
وأعني الطويلة، روايته يف واقعيٍّا كان كما القصرية روايته يف واقعي محفوظ نجيب
كالسيكية واقعية الواقعية: من نمطان أنهما األمر يف ما كل القرصين»؛ «بني ثالثية بها
بالرتتيب وتهتم يشء، تفرسكل وأن يشء كل ترصد أن وتحاول الكثرية، بالتفصيالت تُعنَى
وتستغني التفصيل، محَل الرتكيَز فتُِحلُّ العرص روح تساير وواقعية لألحداث، الزمني
بالرتتيب تستبدل النهاية يف وهي التفسري، مهمة عن القارئ وبذكاء الرشح عن بالرمز
التضاريس خريطة إىل البطل بنظرة الخاص الشعوري، الرتتيب من لونًا لألحداث الزمني

لحياته. النفسية
كبري بيٍت إىل يصحبك بمن أشبه محفوظ، نجيب عند اليوم وواقعية األمس واقعية
كل لك ليصف طويلة وقفة بك يقف حجرة كل ويف حجراته؛ من حجرة بكل معك ليطوف
ونقل الطويل، والصرب واملعرفة الخربة جهد شك؛ بال عظيم جهد محتويات. من بها ما
يُرشكنا ال الكاتب أن الطريقة هذه عيب ولكن وكاملة. أمينة بصورٍة إليك الخربة هذه
بداخل ما أو كلماته وراء ما بأنفسنا نكتشف أن يف الذاتي التأمل فرصة لنا يرتك ال معه،
أقصد وأنا عنده، ما كل الكاتب لنا يقدم أال األفضل ومن يشء، كل لنا يقول إنه حجراته،
املعروضة للمشكلة تجسيًدا أكثر رأيي يف املوحية الرؤية ألن ذلك بالذات؛ الروائي الكاتب

األهرام. يف عوض لويس 1
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عند الذهني للوجود إثارة أعمق الرمزية الواقعية كانت هنا ومن املبارشة، الرؤية من
بباب أشبه — الرمز طريق عن وبخاصة — اإليحاء إن التصويرية. الواقعية من القارئ
ممرات من وراءه ما لنكتشف مرصاعيه، عىل فتحه نحاول بأن يغرينا باب مفتوح، نصف
تفسري، من أكثر للرمز نلتمس أن إىل بحماسة يدفعنا ذلك بعد هو ثم الحقيقة، إىل تقودنا
عىل تفسرينا يتفوق وقد بال، يف الروائي للكاتب يخطر لم معني تفسرٍي إىل نصل وقد
مزيًدا الناضج الفني العمل يكتسب وبذلك رمزيته، وراء من هو عليه استقر الذي املعنى

األبعاد. من
املالئم الواقعي اللون إلينا فقدم والكالب»؛ «اللص يف محفوظ نجيب فعل وهكذا
عليها الحكم وحرية شخصياته، لسلوك والتربير التفسري حرية لنا ترك العرص، لروح
إن املجتمع. نفس يعرفها ملشكالت إيحائية كرموز أو مجتمعنا، يف تعيش برشية كأنماط
أن بعضها يصلح وعليش، ونبوية ونور علوان ورءوف الجندي عيل الشيخ شخصيات
موضوعي كيان إىل الرمز الرمز؛ نطاق يف يدخل أن اآلخر بعضها ويصلح نمًطا، يكون
ال العني، فارغة امرأة كل تحته تندرج النساء من نمط نمط، مثًال نبوية معينة. ملشكلة
نمط نمط، اآلخر هو وعليش الغواية. بربيق عينيها يمأل رجٍل كل عىل إال نظرتها تستقر
إليه. أحسن من عىل إال العدوان يستعذب ال املروءة، فارغ رجل كل تحته يندرج الناس من
الحياة ملفارقات رمز ولكنها السلوك، داللة من ظاهر هو كما للوفاء ال رمز؛ رأيي يف ونور
إىل أحيانًا نلجأ أننا املفارقة وجوهر مشكلة؛ إىل حياتنا يف املفارقة تتحول حني الضخمة،
عىل معنا يتعاطف أو — ينقذنا فال والخالص، اإلنقاذ عندهم نلتمس واملثاليني، الرشفاء
الرمز هو مثًال علوان ورءوف لهم. رشف ال رأينا يف هم الذين أو الضائعني غري — األقل
مآربهم حققوا ما إذا حتى بالقيم، والتمسك باملثالية يتظاهرون الذين هؤالء لكل الكبري
ويبقى املساحيق. زيف من خالية وهي حقيقتها عىل وجوههم بدت التظاهر، هذا وراء من
بعض عند الدين مفهوم يتحول التدين. مشكلة ملشكلة؛ أخري كرمز الجندي عيل الشيخ
باملنطق األحياء ومشكالت الحياة واقع تواجه التي العقلية، الغيبوبة من نوٍع إىل الناس
املعقدة املتطورة حياتنا وبخاصة — الحياة مع تعامله يف الدين إن النائم. والفكر املرتنح
املسارية اجتهاد أمام الباب تفتح واعية مرنة صحوة … عقل صحوة يكون أن يجب —
يريد ما هو — اعتقادي يف — وهذا للحياة، إحراج وبغري للدين إحراج بغري العرص، لروح

محفوظ. نجيب لنا يقوله أن
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لجانب رمًزا كانت النقاد2 بعض قال وكما التسمية حيث من نور، أن أعتقد وال
ما األسماء، برمزية عني قد كان لو محفوظ نجيب ألن مهران؛ سعيد حياة يف النور
الرمزي االسم أيًضا يختار كان أنه أعني الشخصيات؛ بقية دون واحدة بشخصية اكتفى
لداللة تبًعا علوان، ورءوف وعليش ونبوية الجندي عيل وللشيخ القصة، لبطل املناسب
عىل ينطبق األسماء رمزية عن أعتقده وما للشخصية. الوجودي املضمون عىل التسمية
املوت فيها يلتقي للدنيا رمًزا ليست نور، بيت عليها يطل التي القرافة إن األماكن؛ رمزية
ألي رمًزا محفوظ نجيب عند كانت أنها أظن وما والضياع،4 للتيه رمًزا وليست بالحياة،3
كامرأة نور تحياها كانت التي الحياة طبيعة إن — للموقف كتفسري — نقول ال ولم يشء؛
املتواضع املكان ذلك يف تسكن أن عليها فرضت التي هي الدخل، محدودة الحال رقيقة
طعام وبغري باكية وهي مهران سعيد إىل يوًما عادت لقد املحدود؟ ودخلها يتناسب الذي
سعيد كان وإذا بالحساب. تطالبهم وهي رضبوها الذين الطلبة بعض عند كانت وله؛ لها
عىل املطلة النافذة من نظر كلما واملوت، الحياة يف يفكر وهو لحظات، عاش قد مهران
القبور؛ مشهد عىل أبصارنا وقعت كلما جميًعا، تراودنا ا جدٍّ طبيعية خواطر فهي القرافة،
وأماكن. أسماء رمزية وليست ومواقف، شخصيات رمزية والكالب» «اللص يف الرمزية إن
عىل يحرص أنه محفوظ، نجيب عن املعروف من الحوار؛ لغة إىل ذلك بعد وننتقل
بني التقريب عىل نفسه الوقت يف ويحرص بل املبسطة، الفصحى قالب يف حواره وضع
اللغة واقعية عىل — اإلمكان بقدر — ليحافظ اليومية؛ الحياة لغة وبني الفصحى هذه
تحول التي العقبات تخطى قد أنه عىل — أخرى جهٍة من — وليطمنئ جهة، من املنطوقة
اللهجات اختالف من الناتجة العقبات وهي األقطار، مختلف يف العرب القراء وبني بينه
تمثل خاصة، نظر كوجهة به يتمسك أن يف الحرية مطلق له موقف وهناك. هنا املحلية
به وأعني بالقارئ؛ الجماهريية عالقته نفسه الوقت يف وتمثل باللغة، العاطفية عالقته

مكان. كل يف العربي القارئ
انتظرت كسويف؛ يا «أنت؛ له: فتقول ينتظر واقًفا مثًال مهران سعيد نور تبرص حني
املنطوقة، اللغة واقعية عىل تحافظ أنها عنها قلنا التي الحوارية الجملة نواجه قليًال؟»

«اآلداب». يف الشاروني يوسف 2
«األهرام». يف عوض لويس 3
«املساء». يف عياد شكري 4
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يتميز محفوظ نجيب جمل من ا جدٍّ وكثري املبسطة. بالفصحى مكتوبة أنها من الرغم عىل
تخونه — قليلة أحياٍن يف — ولكنه القالب، هذا مثل يف صبِّها عىل الفائقة بالقدرة فيها
عىل مسح ثم مليٍّا صمت وقد الجندي، عيل الشيخ يقول عندما مثًال تخونه القدرة؛ هذه

بني. يا ا جدٍّ تعس أنت لحيته:
ِلَمه؟ قلق: يف مهران سعيد فيتساءل

طراز من رجٍل إىل بالنسبة املنطوقة، اللغة واقعية هي هذه تكون أن أيمكن ترى
مهران؟ سعيد

داللة؛ من أكثر ثناياها يف تحمل القصيص، الحوار يف للشخصية األصيلة اللغة إن
لهذه االجتماعي املستوى وداللة العقيل املستوى وداللة النفيس املستوى داللة تحمل
ذلك الحديث؛ لغة إىل بالنسبة التعبريي للواقع التزامنا وجوب إىل باإلضافة الشخصيات،
والكالمي الحركي سلوكه تطبع أن شأنها من إنساني، نموذج ألي النفسية الرتكيبة ألن
النموذج، لهذا العقيل بالتكوين يختص فيما األمر وكذلك الداخيل. التجاهها املالئم بالطابع
وما مبارش، كانعكاس اللفظي االتجاه وخطوط الذهبية املنابع بني التلوين نالحظ حني
االجتماعي الوسط بني التفاعل، ظاهرة عن نتحدث عندما أخرى مرة نقوله هنا نقوله

التعبري. منطق وبني للشخصية
جديٍد من فيها ما وأهم مفيدة، تجربة والكالب» «اللص يف محفوظ نجيب قدم لقد
أنه ويثبت العرص، روح ويساير يتطور، محفوظ نجيب أن هذا ومعنى … التكنيك هو

الحياة. وتجارب الفن تجارب من الرصيد موفور
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التقييم قائمة يف يضع، ما أول الناقد يضعه — القصيص الكاتب عند — املالحظة ذكاء
عىل النقدي الحكم ناحية من — الذكية املالحظة ألن ذلك الكاتب؛ هذا إلنتاج الفني
بد ال ملكات؛ من اص القصَّ يملكه ما لكلِّ الجوهرية االرتكاز نقطة تمثل — األصالة
يف املوحية، الدقيقة الحركة ورصد واملالحظة التأمل موهبة أوًال: املوهبة هذه توفر من
— القائمة يف يضع أن ذلك بعد الناقد وعىل لإلنسان، والداخيل الخارجي الوجود نطاق
الفهم تجربة من الثقايف الرصيد كمية — الكاتب إلمكانيات الفني الرتتيب صعيد عىل
أكثر هي الذكية املالحظة كانت لقد املعاش. للواقع التمثل وتجربة التكنيكية، لألصول
من كثري عند النقدية النظر وجهة من وكانت تشيكوف، أنطون فن يف ثراء األرصدة
الغرب أدب محيط يف — التشيكوفية املدرسة لتفوق الباهر االنطالق نقطة هي النقاد،
رؤية فنه، يف القصصية الرؤية بصفاء يبهرنا إنه القصرية، القصة مدارس كل عىل —
انعكاسات يف ذلك بعد يتجسم معقد، داخيل موقف منها يتكون التي الدقيقة الجزئيات

الصغرية. التفصيالت كاتب بحق، تشيكوف ُسمي هنا ومن معربة؛ سلوكية حركة
بصفٍة تجذبنا ولكنها يكتب؛ ما كل يف نتتبعها أن نستطيع الصغرية، التفصيالت هذه
تتدرج بحيث حرجة، لحظة خالل من شخصياته إحدى تشيكوف يعرض عندما خاصة،
ذكاء نرى هنا معينة. نفسية أزمة قمة إىل بالشخصية يصل هرميٍّا تدرًجا اللحظة هذه
املعمل؛ يف كيميائية تجربة وكأنه تطوراته، وتسجيل الهرمي التدرج هذا رصد يف املالحظة
وتتفاعل، املحاليل هذه فيها تمتزج متتابعة، بمراحل وتمر مختلفة، محاليل من ترتكب
مفارقات كانت ولقد النهائية. نتيجتها أو التجربة خالصة عىل النهاية يف نحصل حتى
حركتها يف الحياة ألن ذلك تشيكوف؛ أنطون لتجارب املختارة املحاليل هي غالبًا الحياة
املثري التناقض ذلك خالل من املفارقة، خالل من إال لحظاتها أعمق إلينا تقدم ال الدينامية
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يصطدم عندئٍذ املرسوم؛ سريه خط عن أحيانًا الحياة منطق يخرج حني نتوقعه، ال الذي
أو مضحكة املفارقة تكون وقد املفارقة، تحدث هنا ومن األحياء، منطق مع الحياة منطق
متوقع غري تصادم بينهما يحدث اتجاهني، أو منطقني بني التناقض لجوهر تبًعا مبكية،

منتظر. وال
من فيه تشيكوف؛ أنطون مدرسة يف مجتهد تلميذ1 النجا أبو املعاطي أبو محمد
وصفاء املالحظة ذكاء — كلها أقول وال قصصه من عدٍد يف — املدرسة هذه خصائص
«الطابور» يف وقف الذي الكاتب صميمة. مرصية عدسة خالل من ولكن الفنية، الرؤية
طابور بمنظر التسلية ملجرد أو بطاقته تجديد ملجرد يقف لم ومرهقة، طويلة ساعات
عملية طريق عن — لنا ويفرس ويالحظ، ويتأمله الشعب يرقب وقف لقد عجيب، آدمي
تصنع داخلية نفسية حقيقة من أكثر — الخارجي السلوك ضوء وعىل املوحية الرسد
تخيله كما كان الشعب، هذا قطاعات من حيٍّا قطاًعا الطابور كان لقد السلوك. هذا ه وتوجِّ
يف مكان، كل يف يده يمد وراح ا جدٍّ ضخم رجل «جاء الطريقة: بهذه ن تكوَّ قد الكاتب
من ويجذب والحقول، واملؤسسات املصانع يف واألكواخ، العمارات يف والحواري، الشوارع
رشيحة الشعب؛ من قطعة الطابور هذا إن الطابور. هذا إىل به ويأتي رجًال مكان كل

السواء.» عىل والوضيعة العظيمة خصائصه كل فيها منه،
القصة ألركان التحديدية املقاييس ناحية من — الطابور قصة يف الفني العمل إن
القطاع ذلك يمثل ال إنه «الصورة». خانة يف ليوضع «القصة» خانة من يخرج — القصرية
الصانعة الخيوط تلك — القصة يف الحال هو كما — امتداده عىل تلتقي الذي الطويل
التجربة مدار عىل تنمو بعينها شخصية نرى ال لذلك تبًعا ونحن موحد. موضوعي لنسيٍج
سلبي، أو إيجابي اتجاٍه إىل ينتهي معني موقٍف إىل بنا تنتهي بحيث الحدث، خالل من
يف املوجهة؛ الدوافع بشتى تأثرها أو الشخصية لهذه النفيس التكوين جوهر إىل استناًدا
«صورة» فهي الطابور» «يف أما القصرية. القصة نجد التحديدية املقاييس هذه محيط
القطاعات من مجموعة هي املوضوعية؛ بأبعادها يحيط الذي التكنيكي اإلطار حيث من
تربط معينة لحظة خالل من معروضة البرشية، النماذج من مجموعة لحياة املستعرضة
يف االختالفات ناحية من بينها تربط ال ولكنها املوقف، ناحية من النماذج هذه بني

السلوك. اتجاهات

املدينة». يف «فتاة القصصية مجموعته خالل من 1
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مع — مثيًال لها نجد البنائي، التصميم هذا مثل نطاق يف املستعرضة القطاعات هذه
«األب رواية يف — القصرية القصصية الصورة وطبيعة الروائي العمل طبيعة بني الفارق
محفوظ؛ نجيب املرصي للكاتب املدق» «زقاق رواية ويف بلزاك، الفرنيس للكاتب جوريو»
«فوكيه»، مدام بنسيون بينهم يجمع األحياء، من متنافر خليط بلزاك عند الشخصيات
محمد عند وتجده املدق»، «زقاق يف محفوظ نجيب عند تجده املتنافر الخليط هذا ونفس
اإلنسانية النماذج أن وهناك هنا النظر يلفت ومما «الطابور». يف النجا أبو املعاطي أبو
«البنسيون» من كالٍّ وإن األحداث، مرسح من املقدمة يف مكانها تحتل التي هي املريضة،
شخصية وكأنه يبدو جعلته املادي، التجسيم من مرحلة بلغ قد و«الطابور» و«الزقاق»

الفني. العمل شخصيات من حية
املفارقة، وراء من نلتقطها أن يمكن التي الذكية املالحظات استعرضنا ما وإذا
لنظامه ويخضع الطابور، يف يقف بأن وشعوريٍّا عقليٍّا يرحب وهو الكاتب موقف يواجهنا
مستوى غري آخر مستًوى عىل الديمقراطية تجربة يمارس «أن يريد ألنه ذلك الصارم؛
الديمقراطية هذه يف أن أخريًا يكتشف التجربة، قلب يف يعيش وهو ولكنه الكلمات»،
منطق «إنه الديكتاتورية؛ من شيئًا — الحركة فيه تتجمد الذي الطابور ديمقراطية —
حرية ال مكان يف وضعه الذي حظه أسري مصريه، أسري هنا فرد كل يجعل اللعني الطابور

اختياره!» يف له
أنفسنا نجد قد — الحياة قطاعات من الحي القطاع ذلك — الطابور يف ونحن
القيم من رصيدنا مثل يملكون ال أناس خلف األقل عىل أو املؤخرة، يف الجهود كل رغم
يف الوصوليني إن غريهم. قبل الوصول يف الخاصة وسائلهم لهم ألن سبقونا واإلمكانيات،
مقدمة يف مكانهم يحتلوا أن عىل دائًما حريصون تتجمد، أو الحركة فيه تبطئ طابور كل

الصفوف.
الذي الحياتي، سريه وخط ونظامه وضعه طابور ولكل طابور، من أكثر الحياة ويف
فني عمل أول يف اْلتقت كما الطوابري هذه تلتقي وحني إرادة؛ غري أو إرادة عن إليه لجأ
وتتحول اآلخر، الطابور منطق يف غريب وهو طابور كل يبدو املجموعة، هذه أعمال من
طابور الطوابري: بني املتبادلة النظر وجهات تجسم خاصة، تعبري حركة إىل الغرابة هذه
طابور وهو ومصريه، وضعه عىل صارخ احتجاج شعار الصمت من يتخذ وكأنه صامت
لألداء ووسيلتها الالمباالة، عنرصها أخرى نظر بوجهة يعرب وطابور املرشدين. األوالد
الترشد لغة يواجه وطابور الساقطات. البنات طابور وهو األرداف، وهز اللسان إخراج
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طابور وهو فيه، الواقفني لجموع العقلية املستويات اختالف يناسب بما السقوط، ولغة
رسمية! بطريقٍة وجودهم إثبات يف الراغبني

يصبح نحتاج ما بقدر إليه: حاجتنا مقدار من قيمته يستمد إنما الحياة يف يشء وكل
إن يشء؛ ال وهو تقديرنا يف اليشء يصبح نستغني ما وبقدر يشء، وهو تقديرنا يف اليشء
طابور يف والوحدة الفراغ من شيئًا نحس ال عندما هذا يحدث بحتة، نسبية األشياء قيم
أما إليه، بنا حاجة ال مهمل كمٌّ وهو العادي، اإلنسان لنا يبدو اللحظة هذه مثل يف الحياة؛
وحدتنا يؤنس أن عىل نتلهف فإننا السأم، ومرارة والفراغ الوحدة تجربة نمارس عندما
يزال ال يقرأ، يزال ال أمامي الذي «الشيخ أَبَْلَه؛ كان ولو مخلوق أي سآمتنا عىل ويقيض
جاء كأنما أحد، مع يتحدث ألن استعداد أي لديه ليس أنه يبدو وأدعية، بصلواٍت يتمتم
أن قيمة أحيانًا يدرك ال اإلنسان إن األبله؟ صديقي يا أنت أين آه للعبادة؛ ليتفرغ هنا إىل
تعسة كائنات الحيوانات أن شك ال هذيانًا، كان ولو حديث أي شخص، أي إليه يتحدث

تثرثر.» أن تستطيع ال ألنها للغاية؛
مهنة كل يف يشتغل الذي الرجل نمط؛ واقعية فهي للشخصيات بالنسبة الواقعية أما
الرجل هذا مثل صلة، به تربطهم ال أوالد وله مرات خمس ويتزوج مكان، يف يستقر وال
األبله كان والذي الكبرية، املدينة لحياة املادي الضغط من يشكو الذي والعامل نمط؛ األبله
واملوظف نمط؛ العامل هذا مثل مريحة، حياة ليحيا صنف» «مرسال يشتغل بأن ينصحه
عىل الناس مع تتعامل آلة، إىل املتواصل اإلرهاق يحيله والذي العمل، بأعباء املثقل الصغري
هللا يذكر الذي والشيخ نمط؛ املوظف هذا مثل ومهن، وأعمار وعناوين أسماء مجرد أنهم
نفسه، هللا عن تشغله أنها إليك ليخيل حتى حوله، ما كل عن تشغله ميكانيكية بطريقٍة
األوالد، طابور أو البنات طابور يف تقف كانت برشية دمية وكل نمط؛ الشيخ هذا مثل
من نمط وكل … نمط الدمية هذه مثل الداخلية، حقيقتها عن الخارجي مظهرها وينبئ

األحياء. من متشابهة مجموعة يمثل البرشية األنماط هذه
نجد املقربة»، «حارس وهو يليه الذي الفني بالعمل لنلتقي الطابور» «يف نرتك وحني
ذلك فيه نجد القصرية: للقصة الالزمة األركان كل له اكتملت قد الفني العمل هذا أن
إنه عنه وقلنا والصورة، القصة بني نفرِّق ونحن قبل، من إليه أرشنا الذي الطويل القطاع
الشخصية فيه ونجد واحد، موضوعي لنسيٍج الصانعة الخيوط تلك امتداده عىل تتالقى
إىل املطرد النفيس النمو مع تصل حتى التجربة، مدار عىل الحدث خالل من تنمو التي
للحدث، ارتكاز كنقطة الكاتب إلينا يقدمها التي املشكلة إن معينة. موقفية تطوير عملية
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ومحروم، فقري إنسان كل مشكلة هي املتطور، للموقف انطالق نقطة إىل ذلك بعد تتحول
قد سلوًكا يسلك أن إىل والحاجة، الحرمان ضغط وتحت الظروف قهر أمام يضطر حني
املشكلة، إىل ترمز التي الشخصية هو العال عبد مرشوع. غري وهو الناس رؤية يف يبدو
القرية أبناء من ألمثاله االجتماعي الوضع تربة يف الضاربة الطويلة جذورها إىل وتشري
ضمان، وال الحارض يف أمل بال بيوم، يوًما الحياة يعيش الذي الضائع اإلنسان املرصية،
منهم، ليأخذ املوتى إىل لجأ األحياء؛ صحبة يف واألمل الضمان فقد أن بعد املوتى إىل لجأ
الحياة؛ قيد عىل كانوا أن يوم أمثاله، ويرعون يرعونه كانوا الذين الطيبني الناس إىل لجأ
ضيًفا ينزل أن الظروف له أتاحت وحني والخري، الرحمة من بعدهم الحياة خلِت لقد

يده! إليهم يمد أن ومعذب، مرهق تفكرٍي بعد قرر عليهم،
شخصية لنا يرسم وهو النفسية، املسالك هذه إىل يقودنا النجا أبو املعاطي أبو محمد
التي الجانبية اللقطات يستخدم ما كثريًا الرسم، أثناء يف وهو الداخل، من العال عبد
أكفان يرسق أن يقرر وهو العال عبد املرسومة: للشخصية الخاصة األوضاع بعض توضح
ومحتاج! فقري ألنه بل لص؛ ألنه ذلك يقرر ال ألوالده، كسوة بها ليشرتي عوض، الشيخ
حارًسا يكون بأن كلِّف قد العال عبد أن املفارقة، وراء من تواجهنا التي الذكية واملالحظة
خالل من املشكلة تجسم التي املفارقة إنها اللصوص! سطو من أكفانها يحمي للمقربة،
أن عليه يفرض األخري املنطق األحياء؛ ومنطق الحياة منطق بني املتوقع، غري الصدام ذلك
يحدث هنا ومن اللص، موقف يقف أن عىل يرغمه األول واملنطق الحارس، موقف يقف

موقفني! بني املبكي أو املضحك الصدام
كرجٍل بقيمه محتفًظا زال ما — الثانية املفارقة هي وتلك — ذلك بعد العال وعبد
من الجثة يجرد أن يحاول لم ولهذا فقري؛ أنه رغم النفس عف وهو عمره، طول عاش
الشيخ أكفان من اثنني كفنني بأخذ يكتفي ولكنه اللصوص، يفعل كما أكفانها «كل»
بعض إن عادل؛ منطق رأيه يف وهو الحاجة، ترغمه حني الرشف منطق إنه الثالثة، عوض
أثواب! بثالثة املوتى فيه يتدثر الذي الوقت يف واحًدا، ثوبًا إال يجدون ال أمثاله من األحياء
الطيبني الناس خالصة يمثل كان والذي — مجاور قٍرب يف يرقد الذي أحمد الحاج كان لو
وبقية واحد، كفن يف امليت نكفن الزم بلد «يا صوته: بأعىل وقال لوقف الحياة، قيد عىل —

الغالبة!» الناس عىل نفرقه الكفن قماش
اللحظة بألوان أفكاره تتلون املطر، وقسوة الليل برد تحت يرتجف وهو العال وعبد
من عريًضا رشيًطا أن يتصور «كان اليقظة: حلم يف ألوانها وتعكس به تمر التي النفسية

109



األدب يف كلمات

يغطي أن يمكن الرشيط هذا وأن رجالن، يشده املقابر هذه من ينبعث األكفان، قماش
املطر!» يخرتقها ال كبرية خيمة فوقها ويصنع كلها، القرية

الجو من جانبًا — الفني عمله يف الزوايا إحدى أعماق من — لنا يربز والكاتب
بالجنة، اآلخر، بالعالم يحلمون إنهم واملحرومني؛ الفقراء كل فيه يعيش الذي العقائدي
فتحية حرمان. من عاملهم يف وجدوا ما كل عن تعوضهم أن يمكن التي الحافلة املائدة بتلك
التي العقائدية األحالم هذه تمثل — القرب بجوار أبيها إىل تتحدث وهي — العال عبد بنت
من معينة لطبقٍة النفسية الشعارات من واحًدا بدورها تمثل والتي للصغار، الكبار يلقنها

املجتمع. طبقات
وهي الذكية املالحظة خالل من املشكلة يجسم النجا أبو املعاطي أبو ومحمد هنا إىل
داخل من التجسيم ذروة تبلغ مأساة، إىل تتحول حني املشكلة ولكن املفارقة، قالب يف
مهدر وهو العال عبد موقف القصة؛ مواقف من األخري املوقف يف نفسها الرسد عملية

القرية. حواري يف البرشي القطيع أقدام تحت اآلدمية
ضعفها يتحول أن هو الضعف، لحظات يف اإلنسانية موقف من يهزنا ما أعنف إن
رخصاء ذل، إىل اإلنسان ضعف يحيلون الذين كان إذا وتافه؛ رخيص ذل إىل النبيل

وتافهني!
الكاتب إن العال؛ عبد مأساة إىل ننظر أن يمكننا التجسيمية الذروة هذه ضوء عىل
املوكب لحركة املادية التصوير عملية طريق عن عميًقا ترسيبًا نفوسنا يف املأساة ب يرسِّ
لم «الحركة» هذه داخل من القصة، بطل يزفون وهم القرويني موكب الشامت، الثائر
خالل من الوجه لهذا الحقيقية الصورة نستخلص كنا ولكننا البطل، وجه نرى نكن
الكاتب استخدم لقد . معربِّ أو صامت ذلٍّ من قسماته عىل يرتسم ما بكل اإليحائي، الواقع
املجال لهذا االمتدادي الحيز نهاية ويف املرسومة، للصورة كبري خلفي كمجال املوكب حركة
العال عبد وأبعاد؛ زوايا من الصورة يف ما تكمل التي األخرية اللمسات نرى الكبري، الخلفي
يتحرك، وال يعلق كونه يف األول املوكب عن يفرتق آخر موكب بواسطة أمامنا معروض
جملتها يف تمثِّل الكلمات من مجموعة القصة بطل يزف بأن يكتفي النساء من موكب
آمنوه ناس دول الكفن؟ يرسق يروح له قال حد كان «يعني النظر: وجهات من وجهتني
كانش ما لو «هوه دول»؛ الطيبني من إال تخايف ما وهللا كده؟ يعمل يقوم طيب راجل ألنه
مسكوه» طيب راجل كونه ده إنما كتري، بيرسقوا اليل الحرام أوالد اتمسك؛ كان طيب
موقف موقفني: يف ممثَّلة البرشية للطبيعة الحقيقي الجوهر إلينا تقدمان نظر وجهتا …

باإلنسان! الظن يحسنون الذين وموقف باإلنسان، الظن يسيئون الذين
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يف ملحوظة بصورٍة تكتمل القصرية للقصة الالزمة الفنية األركان نجد أخرى ومرة
مراسل وهو — القصة بطل املجموعة. هذه أعمال من الثالث العمل وهي «اآلخرون»،
األحياء من نمًطا يمثل برشي نموذج — القنال معركة يف املرصية الصحف إلحدى حربي
هو واحد، دافع السلوكي اتجاهه يحدد نمًطا … آخر مجتمع وكل املرصي املجتمع يف
تتضخم ثم الفردية، قوقعة داخل بالغ بحرٍص «األنا» فيه ينكمش الذي الحب الذات، حب
يقف حيث هناك الخارجي، العالم رؤية دون يحول الذي التضخم ذلك الواقع جدران

اآلخرون.
يتحدث شخص — العامة صورته زوايا من أخرى زاوية خالل من — القصة وبطل
ينفرد حني — نفسه مع إنه نفسه؛ إىل بها يتحدث التي اللغة غري أخرى بلغٍة الناس إىل
يف الحقيقية مشاعره تعيش جبان الناس؛ مع ولكنه الرصاحة، يخىش ال شجاع — بها
هو القنال، معركة يف الصحفي دوره إليه حبب الذي الرئييس الدافع كان هنا ومن الظالم،
يكمن رس أي ليعرف النفسية، حقيقتهم إىل التسلل طريق عن الفدائيني هؤالء يلقى أن
واضح. وغري منطقي غري — إليه بالنسبة هو — هدف سبيل يف بحياتهم املقامرة وراء

من يشقى أن يتألم، أن يناضل، أن سعادته؛ أجل من اإلنسان يكافح أن يفهم «إنه
بحال، تصوره يمكن ال ما فهذا فيها، حياته اإلنسان يفقد أن أما سعيدة، حياة أجل
الحرية! يقولون أجله؟ من نبذلها أن يمكن حتى نفسها الحياة من أغىل يشء هناك هل
حاجتنا معها نفقد الحياة، نفقد وحني الحياة، حاجات إحدى إنها الحرية؟ هي ما ولكن،
يكاد ال إنه هؤالء؟ اآلخرون هم َمن ولكن اآلخرين، أجل من الحرية يقولون الحرية، إىل
إليه؟ يحتاجون حني إال به يحسون هل به؟ يحسون تراهم هل أيًضا وهم بهم، يحس
ليحتاجه منه يبقى ماذا اإلنسان؛ يموت وحني إليهم؟ يحتاج حني إال بهم يحس وهل

اآلخرون؟»
إنساني لنمط النفيس، االتجاه خط الكاتب به يرسم الذي ق املوفَّ التحليل هذا
الحياة إزاء البطل ملوقف املوضوعي التربير عنرص بمثابة هو القصة، بطل يمثِّله معني
السلبية واقع هو األحياء، من النمط هذا ملشكلة الداخيل الواقع إن اآلخرين. وإزاء
وجود داخل وتحرصهم الغري، وبني بينهم الشعوري التعاطف دون تحول التي املطلقة
قد الزحمة هذه أمام والكاتب الفردية، الدوافع زحمة اآلخرين وجود عن تفصله انعزايل،
من يجسم أن يمكن نفسية، منطقة أهم الواقع جسم من ليقتطع ليختار، واعيًا وقف
القصة بطل وضع حني وذلك املطلقة؛ السلبية مشكلة للمشكلة؛ الكيل املضمون خاللها
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يف تضحية أفدح هدفها إيجابية دفع حركة تجاه — املنعزل البرشي النمط رمز وهو —
املجموع! سبيل

الفدائيني أحد يناقش وهو — للحدث التخطيطية املرحلة يف — البطل نرى إننا
عربة عليهما تقبل األثناء تلك ويف النفسية؛ حقيقته إىل يتسلل أن النقاش وراء من محاوًال
باملثل الفدائي ويرد مفاجئة؛ هجمة يف النار جنودها ويطلق تقرتب، ثم إنجليزية جيب
غري ظاملة معركة وتبدأ مكشوفة؛ منطقٍة يف السري عن العربة وتتعطل العجالت فيصيب
عربة وراء أصحابها ن تحصَّ البنادق، من مجموعة ضد تناضل واحدة بندقية متكافئة؛
جارف سيٍل وجه يف الصمود عن عجزت أن بعد الواحدة البندقية تتوقف وأخريًا الجيب،
سبيل يف التضحية عذوبة عن الثرثرة، حتى تحدث الذي الفم ويصمت الرصاص، من
عن املوقف ويتكشف الصحفي، املراسل إىل بالنسبة موقٍف إىل الحدث ويتحول اآلخرين،

إيجابية. تطوير عملية سوء
هائًال؛ انقالبًا تعاني — الحربي املراسل — محمود مشاعر كانت اللحظة هذه «ويف
وإنما عنه، منفصًال آخر شخًصا ليس — املرصي الفدائي — حسن كأن يحس بدأ لقد
البندقية، منه ويأخذ جواره، إىل يزحف نفسه ووجد منه؛ قطعة صار قد كأنه يحس
أحس لقد أيًضا، ذلك حدث كيف يدري وال الرصاص، إطالق ويعاود قليًال، مكانه ويغري
البندقية توقفت وفجأة وتردد؛ خوف كل أمامها وتكتسح كيانه، تجتاح هائلة حمى كأن
إن حيٍّا، يزال ال إنه بعد، يمت لم ولكنه سيموت، اآلخر هو إنه أصيب؛ قد أنه وأدرك
يدرك وبدأ اآلن، يعيشها التي اللحظات هذه الحياة، من القدر هذا منحه الذي هو حسن
مرة وألول … منه قطعة أيًضا كأنهم بهم يحس آخرين، أناًسا الحياة يمنح اآلخر هو أنه
لحياتهم يتيح إنه هو، يفقدها التي الحياة يمنحهم إنه بهم، تربطه التي الصلة يدرك بدأ
أن بعد الحياة يفقد إنه باألسف، شعور أعماقه يف وذاب تمتد؛ أن تبقى، أن تستمر، أن
كان يعيش؛ كان بل ال اللحظات، هذه قبل يَِعْش لم أنه قسوة يف وأدرك مرة، ألول عرفها
تلك وحطمت الرصاصات بعض انطلقت وحني ذاته، داخل مظلمة، قوقعة داخل يعيش

باآلخرين!» يحس بدأ القوقعة؛
التصوير ووراء للمشكلة، وتجسيم للواقع تصوير — فني كعمٍل — القصة إن
هذا لنا يقول النجا أبو املعاطي أبو محمد الكاتب؛ لنا يقوله أن يريد يشء والتجسيم
قاله كما املقربة»، «حارس ويف «الطابور» يف لنا قاله الفنية، أعماله من كثرٍي يف اليشء
— منهما وكل فكرة، صاحب أو رأي صاحب هناك كان كما هنا إنه «اآلخرون»؛ يف لنا
االتجاهي املضمون أعماق من والقارئ الناقد يستخلصه أن يمكن — والفكرة الرأي أعني
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— وكاتبنا التشيكوفية، املدرسة خصائص من أخرى خصيصة إنها املعروضة. للمشكلة
التي السلبية مشكلة إن الرأي. هذا لنا يقدم أن يريد — املدرسة هذه يف مجتهد كتلميٍذ
بكل تعالج وإنما بالنظريات، تعالج أن يمكن ال حياتنا يف البرشية األنماط بعض تمارسها
دفًعا دفعناهم إذا إال بالحياة، االرتباط معنى نعلمهم أن يمكن ال االنعزاليون عملية. وسيلٍة
دروس نلقنهم أن يمكن ال األنانيون التجربة. بوتقة يف صهرناهم إذا إال الحياة، قلب إىل
التضحيات. مدرسة يف األستاذية درجة بلغت فئة معينة، فئٍة يد عىل إال والعطاء البذل
بالقطب السالب القطب التقاء ومن لوجه، وجًها اإليجابيني أمام السلبيني هؤالء فلنضع

املجموع! سبيل يف الفناء؛ برشف اإلحساس رشارة تندلع أن يمكن املوجب،
هذا كعادته، لنا يقول أن يريد املوضوع»، عن «خروج الرابع: الفني عمله يف والكاتب
«صورة» أمام الفني العمل هذا يف إننا اإليحاء؛ طريق عن نستخلصه أن يمكن الذي اليشء
املحدود املعنى عن تلميذاته بخروج يضيف مدرس بنات، مدرسة يف مدرس حياة من
— نفسه ويجد عليه، ترغمهن خفية ا يدٍّ هناك كأن الذي الخروج هذا اإلنشاء، ملوضوعات
تصور الالقطة والعدسة معقول. تفسري إىل يصل أن من أعجز — املتكررة الظاهرة حيال
املوضوعات خالل من للتلميذات النفسية واملالمح املرهقة، املهنة وعناء الكراريس، تالل لنا
املدرسني، ملجموعة تجسيمية عرض كواجهة املدرس حسني األستاذ وشخصية اإلنشائية،
املضحك الصدام مركز الكاتب يلتقط حني املفارقة، قالب يف مصبوبة وهي املالحظة وذكاء
يطالب أن حسني األستاذ عىل يفرض األخري املنطق األحياء. ومنطق الحياة منطق بني
املنطق يرغمه لصديقه، خطابًا األستاذ يكتب وحني املوضوع، عن الخروج بعدم تلميذاته
اتجاه إن املوضوع. عن إرادة، وبال نفسه هو يخرج أن عىل — الحياة منطق — األول
يف تعاملنا الحياة إن الكاتب: لنا يقوله أن يريد الذي اليشء بهذا إلينا يوحي املضمون
سري خط أو عليها، نحرص معينة قيم لنا تكون قد املنطق؛ هذا بمثل األحيان من كثرٍي
أكثر فما ذلك، ومع فيه؛ نسري أن أنفسنا عىل ونفرض يسلكه بأن الغري نطالب مستقيم
الذي حياتنا موضوع عن إرادة بال نخرج أن عىل ضاغطة، ظروف أو خفية يد ترغمنا ما

اخرتناه!
مع «تجربة واجهتنا املجموعة، هذه يف الخامس الفني العمل إىل انتقلنا ما وإذا
قطاع هادف، التزامي «اآلخرون» يف هو كما القصة، هذه يف االتجاهي املضمون إن املوت».
الخاصة: بوسيلته منا كل عاشها معركة، خالل من بطويل رصاع لحظة يف حياتنا من
قد كان التجربة، خارج وهو القصة بطل وقلمه؛ بوجدانه والكاتب ودمه، بروحه الفدائي

113



األدب يف كلمات

— ذلك من الرغم عىل — ولكنها الخطوط، مكتملة املالمح محددة صورة للموت رسم
كانت وخطوطها املعاش، الواقع من مستمدة تكن لم مالمحها حقيقية؛ صورة تكن لم
أعماقها، يف التجربة داخل أصبح حني أما للموت. الخارجي الوجود جوانب من تنطلق
تبًعا وعجز املوت، إزاء والشعور العقيل موقفه تحديد عن عجز فقد املطبقة، جدرانها بني
التصور من نوًعا تعد التجربة خارج ونحن املوت صورة إن صورته. إلينا يقدم أن لذلك
التصوير. لعملية املهيأة الحواس وتتعطل تتعذر، الرؤية فإن التجربة داخل ونحن أما …
للمضمون، االتجاهية املنعطفات من نستخرجها التي اإليحائية الداللة هي هذه
محمد ولكن ومواقف. أحداٍث من املكون الواقعي املشهد إىل التفسريية اإلضافة من كلوٍن
اإليحائية الداللة هذه يقدم وهو واتجاهيٍّا، فنيٍّا املرة هذه يخطئ النجا أبو املعاطي أبو
لم إذا اإلثارة، عوامل من فيه ما كل يفقد بالفكرة اإليحاء إن القصة. بداية يف القارئ إىل
أشبه املوقفي السلوك هذا للشخصيات؛ املوقفي السلوك من الناقد أو القارئ يستخلصه
بعد نحن وعلينا وينرصف، مفاتيحها يعطينا أن الكاتب عىل املغلقة، الغرف من بمجموعٍة
ما اكتشاف محاولة املثرية؛ املحاولة بتلك نقوم أن — موجودة املفاتيح دامت ما — ذلك
فماذا العمل، هذا مثل إىل الكاتب يسبقنا أن أما نفسية. محتويات من املغلقة الغرف يف

والتنقيب؟! البحث متعة فينا ليثري لنا يبقى
و«فتاة نبيل» «مملكة وهما: القصتني هاتني إىل أخرى خطوات ذلك بعد ونخطو
أحداثهما حدود يف — القصتني لهاتني واملوضوعي اإلطاري التخطيط إن املدينة». يف
املشكالت ولكن ناضج، تخطيط — للشخصيات الخاص النفيس والتكوين ومواقفهما
البرشية النماذج واقعية تكن لم هنا ومن فردية؛ مشكالت الكاتب يعالجها كما فيهما
التي البيئة هذه مثل يف نبيل، أمثال من الكثري نجد هل ترى نمط. واقعية املعروضة
من متعددة نماذج نجد هل السلوك؟ هذا منه صنع الذي النفيس والتكوين فيها، نشأ
الناس وحب االنطالق حرية يف الحقيقية سعادته يحس الذي الصغري، الفتى هذا طراز
الحاجة أشد يف وهو اليومي، دخله من بجزءٍ ذلك سبيل يف ضحى ولو معهم، والتجاوب
أن وهو السلوك، لهذا املوضوعي التربير عنرص إلينا قدم قد الكاتب أن صحيح إليه؟
قبل من مارس قد كان — البقالة دكان يف اململ عمله يرتك أن قرر حني — الصغري الفتى
كان أن يوم الكبرية، مملكته الناس مع اندماجه يف تصنع التي الشعورية، التجربة نفس
بيئة يف نجد ال ذلك مع ولكننا الرزق؛ وراء جريًا العديدة القرى يجوب للصحف بائًعا

أمثاله. من كثريًا نبيل
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بدم تنبض الشخصية بأن كامًال إحساًسا نحس ال الفردي النموذج واقعية يف إننا
«مجرد» إال تكن لم الشخصية، أن هو له نتعرض الذي اإلحساس إن بل والحركة، الحياة
الناس حب من نخلق أن نستطيع أننا هي الفكرة هذه الكاتب؛ ذهن يف لفكرة رمز
النمط وواقعية الفردي النموذج واقعية بني ملموًسا فارًقا هناك إن الخاصة! مملكتنا
إىل تتحول ولكنها ألفكار، رموز إىل تتحول ال األخرية الواقعية يف الشخصيات الجماعي؛
يمثلها الذي العددي الكم ضخامة من ضخامتها تستمد ضخمة، اجتماعية ملشكالت رموز
املقربة». و«حارس «اآلخرون» يف مجسمة بصورٍة ذلك رأينا كما اإلنسانية، النماذج من
التفسريية اإلضافة من قلنا كما فهو لفكرة، الرمز من شيئًا النمط واقعية يف وجدنا وإذا

املجموع. يعيشها ملشكلٍة اإليجابي املضمون من القارئ يستخلصها التي
طبيعة دتها عقَّ التي املأزومة، الفتاة شخصية عن نقوله نبيل شخصية عن نقوله وما
وهو البطلة، عىل عطفنا يثري الكاتب إن املدينة. حياة يف املنهارة السطحية العالقات
الرتكيبة أن نشعر ولكننا واالمتدادات، الجذور يتناول مطرًدا، نفسيٍّا تكثيًفا األزمة يكثف
نتعرض حني أننا صحيح عامة. ظاهرة تمثل ال الحس، مرهفة كإنسانة للبطلة النفسية
لذلك تبًعا أننا صحيح القيم، من قيمٍة يف الثقة فقد أزمات من ألزمٍة الكبرية املدينة قلب يف
القيم إىل بالنسبة كثريًا يحدث ال هذا ولكن القيم، هذه أمثال من بكثرٍي ثقتنا نفقد قد
املدينة فتيات من املطلقة األغلبية إن والضجيج. الصخب أعماق يف تعيش التي العاطفية
إذا األكثرية هذه إىل ترمز التي الفتاة أن لدرجة املنهارة، السطحية العالقات هذه أَِلْفَن قد
البطلة اآلخرين. يف ثقتها تفقد أن عليه يرتتب ال قد ذلك فإن تحب، فيمن ثقتها فقدت
املشكلة محيط يف النمط تمثل وال الفردي، النموذج واقعية تمثل إذن الكاتب اختارها التي

الجماعية!
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املعارضة موقف يقفون خطاهم، تقتفي األدباء من قلة ومعهم مرص، يف األدب شيوخ
وبعض والطويلة القصرية القصة ميدان يف تطبيقه إىل وندعو به، ننادي نقدي اتجاٍه من
أعني — وهو األدب، لرسالة الخاص فهمهم لهم بأن برأيهم يتشبثون وهم املرسح؛ ألوان
واتجاهاته. ِقيَمه بطابع وطبعهم فيه، نشئوا معني لجيٍل تأثريٍّا نتاًجا يعد — الفهم هذا
إليه، أرشت الذي النقدي االتجاه هذا إىل الدعوة لواء تحمل النقاد من كمجموعٍة نحن أما
وهما الذاتية، نظرتنا وكذلك األدب لرسالة الخاص فهمنا لنا أن االتجاهي إيماننا فمرجع
التجديد وينشد التطور، ركب يساير الذي لجيلنا تأثريٍّا نتاًجا يعدان — أيًضا شك بال —
مجًرى لألدب نشق أن مثًال أهمها ومن النقد، أهداف بعض ورائه من تحققت ما إذا

القارئة. الجماهريية الصفوف من عدد أكرب خالل وطويًال عميًقا
ألوان وبعض والطويلة القصرية القصة مجال يتعدى ال قلت، كما بيننا الخالف
حربًا بطبيعتها املعركة كانت ما إذا معركة، إىل يتحول أن شأنه من خالف وهو املرسح،
ومن الفنية؛ القيم من مجموعٍة بني رصاًعا أو وفكرة، فكرة بني نضاًال أو ورأي، رأي بني
مضمونها نبيلة، دعوة تنترص أن البعيد هدفه دام ما املعركة هذه يخوض أن النقد حق
أن يستطيع حتى «وحدهم»، باملثقفني تربطه التي القيود بعض من األدب يتخلص أن
وحتى الشارع؛ إىل عليائه من ويهبط العاجية، األبراج يحطم وأن الطبقات كل يخاطب

القيادة. بعصا ح ويلوِّ التوجيه رسالة يحمل أن األمر آخر يستطيع
أكثر ألنهما للمعركة؟ ميدانًا أو للخالف ميدانًا بالذات واملرسحية القصة كانت ملاذا
للشعوب، االجتماعي الواقع عن تعبريًا وأصدقها عرصنا، يف رواًجا اإلطالق عىل األدب فنون
بتحمل — لذلك تبًعا — وأحقها للجماهري، والعقلية النفسية املستويات عىل داللة وأبعدها

واملجموع. للفرد األدب يؤديه أن يمكن الذي القيادي الدور مسئولية
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القصة كاتب بها يعرب التي اللغة اللغة، هو املعركة حوله تدور الذي الخالف محور
تعرضت ما وإذا القارئ، والجمهور املنتج األديب بني االتصال خيط إنها املرسحية؛ وكاتب
بالتبعية معها تعقدت الفني، النسيج يف التعقيد ألوان لبعض االتصالية الخيوط هذه
الفن منتج بني أعني واالستقبال؛ اإلرسال جهاز بني والشعوري الفكري التجاوب عملية

الفن! ومتذوق
باللغة القصة يف الرسد عملية تكون أن نرى به، ننادي الذي النقدي اتجاهنا يف نحن
أو الشارع رجل عىل معني تعبري فهم يصعب ال بحيث مبسطة، تكون أن عىل الفصحى
أو القصة يف ذلك أكان سواء الشخصيات بني يدور الذي الحوار أما املتعلمني؛ أنصاف
املعاش، الواقع يف الشخصيات بها تنطق التي اللغة بنفس يكتب أن فيجب املرسحية،
نضمن أن هو مزدوج؛ هدف ذلك وراء من ولنا اليومية. حياتها بلغة آخر بتعبري أو
لظاهرة الفعيل التحقيق وسالمة جهة، القصيصمن التصوير لعملية الفني املفهوم سالمة

أخرى. جهٍة من األدب مضمون مع الجمهوري التجاوب
أكثر ثناياها يف تحمل واملرسحي، القصيص الحوار يف للشخصية األصلية اللغة إن
االجتماعي املستوى وداللة العقيل املستوى وداللة النفيس املستوى داللة منها … داللة من
ألن ذلك املنطوقة؛ للغة التعبريي الواقع صدق نلتزم أننا إىل باإلضافة الشخصية، لهذه
والكالمي الحركي سلوكه تطبع أن شأنها من إنساني، نموذج ألي النفسية الرتكيبة
النموذج، لهذا العقيل بالتكوين يختص فيما األمر وكذلك الداخيل. التجاهها املالئم بالطبع
مبارش. كانعكاس اللفظي االتجاه وخطوط الذهنية املناهج بني التلوين وحدة نالحظ حني
الوسط طبيعة بني التفاعيل الرابط أثر عن نتحدث عندما أخرى مرة نقوله هنا نقوله وما
أن هو املرسحية أو القصة هدف كان ما فإذا التعبري، منطق وبني للشخصية االجتماعي
ممثَّلني — الناس هؤالء حق فمن الناس، حياة من معاشة وتجارب حية قطاعاٍت لنا تقدم
القصيص الكاتب مرآة يف حقيقتها عىل أنفسهم يجدوا أن — املرسومة النماذج مختلف يف
لهم يتحقق وعندما والتعبريية، النفسية ومالمحهم وانفعاالتهم مشكالتهم بكل املرسحي،
عملية يف اليومية حياتهم ولغة الرسد، عملية يف املبسطة الكاتب لغة طريق عن — ذلك
طريقه يشق وأن اتجاه، كل إىل اإلشعاعية خيوطه يرسل أن لألدب تحقق فقد — الحوار

الدروب. كل يف
كتَّاب أعظم إنه بلزاك الفرنيس الروائي عن معارص كبري ناقد يقول عندما إننا،
يخرج أن يستطع لم أنه هي ناصعة، حقيقة أساس عىل حكمه بنى قد أنه نجد الرواية،
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التاسع القرن من األول النصف يف الفرنيس املجتمع عن قرأها التي التاريخ كتب كل من
الروائية األعمال من الصورة بهذه خرج كما املجتمع، لهذا ومتكاملة واقعية بصورٍة عرش،
لغة يف املتناهية البساطة عىل يحرص كان العظيم الكاتب هذا أن نذكر وعندما لبلزاك.
صيحات لبعض — البساطة هذه بسبب — تعرض قد أنه نفسه الوقت يف نذكر األداء،
رأيهم يف يشبه أسلوبه أن غري فنه يف مأخذًا يجدوا لم حني عرصه، اد نقَّ من اإلنكار
من البيانية الصنعة أصحاب مجاراة عن عاجًزا بلزاك يكن ولم الصحفيني. الكتَّاب أسلوب
املثقفني عىل أدبَه يُقرص أال آثر ولكنه جيله، يف الكالسيكيني وبقايا الرومانسيني الكتَّاب
خالل وطويًال، عميًقا مجًرى الواقعي األدب لهذا يشق ومىض األدبية، الصالونات ورواد
الرومانسية بريق يطفئ أن استطاع هنا ومن القارئة. الجماهريية الصفوف من عدد أكرب
ومضمونه، شكله يف الواقعي لألدب الجديد بالوهج يبهر وأن املتألق، عرصها يف التعبريية

التطور! ضوء إىل املتطلعة العيون كل
السري خط تعوق أن تستطع ولم بلزاك، وجه يف ارتفعت التي الصيحات كانت هكذا
اليوم نسمع إننا واالنتصار. التفوق من رائع مزيٍج إىل به وانتهى ألدبه، رسمه الذي
القصصيني كتَّابنا من واحد استجاب كلما وثورة، إنكاًرا يشبهها ما أو الصيحات نفس
وإدارة الرسد، عملية إىل بالنسبة األداء لغة بتبسيط وقام النقد، لصوت املرسحيني أو
أفواه من االتهام فنون وتنطلق للشخصيات. الواقع يطابق بما القصيصواملرسحي الحوار
وإفساح الدارجة، اللغة تشجيع مبعثه الفصحى عىل خطًرا االتجاه هذا يف بأن املعرتضني،
االتهام يمتد ثم األقالم. حملة من واحًدا ليكون «البليغ»، األداء عن عاجز كل إىل الطريق
وحدة عىل آخر خطًرا االتجاه هذا يف أن مؤداها جديدة، ارتكاز نقطة يتخذ حتى ذلك بعد
التي الفصحى، اللغة تلك لهم تحققها التي الوحدة وهي العرب، القراء بني املشرتك الفهم
وآخر، ُقْطٍر بني املحلية اللهجات اختالف ألن ذلك العروبة؛ أقطار كل يف األدب بها يعرب
هنا من كاتب بني للتعبري املعنوي التمثل حواجز من مجموعة يخلق بأن رأيهم يف كفيل

هناك. من وقارئ
بالتجربة، وميسور بالكلمة مهيأ وميسور؛ مهيأ الرد فإن ردٍّ إىل االتهام هذا احتاج إذا
يوم التقريب، وجه عىل عاًما وعرشين خمسة منذ الحكيم توفيق بها قام فقد التجربة أما
الروح» «عودة كانت لقد الروح». «عودة الناضج الروائي بعمله العرب القراء عىل خرج أن
الرسد عملية كانت الحديث، القصيص أدبنا يف اليوم إليه ندعو ملا العميل التطبيق بداية
توفيق اتجاه إن أحد يقل ولم العامية، باللغة الحوار عملية وكانت املبسطة، بالفصحى
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قد الفصحى اللغة إن أو الناضج، الروائي لعمله الفنية القيمة قدر من أنقص قد الحكيم
حاجًزا كانت الروح» «عودة يف الحوار لغة إن أو الحني، ذلك يف التصدع من يشء أصابها
أو مثًال السعودية اململكة يف القارئ للجمهور بالنسبة الفني، املعنوي الفهم حواجز من
مثل تملك زالت ما وهي الفصحى، عىل ذلك بعد خوف وال والعراق. سوريا يف أو لبنان يف
واملرسحية والقصيدة األدبية والدراسة النقد بها ونعني التعبري، فنون من الرصيد هذا

املفكرين. لكتابنا الفكرية اآلثار وكل والتاريخية، الشعرية
الفاصلة الحواجز كل نفسه تلقاء من سيحطم القريب املستقبل بأن نؤمن ونحن
من جوهريٍّا عامًال العربية األقطار بني املرتقبة الوحدة تصبح أن يوم العرب، القراء بني
املتبادل الفهم وحدة يحقق الذي اللغوي االتصال ومنها ألوانه، مختلف يف االتصال عوامل
جنسيته كانت مهما املرسحي أو القصيص الكاتب يستطيع وعندئٍذ املحلية، اللهجات بني
أراد إذا الفصحى، باللغة الكبري الوطن من بقعٍة كل يف العرب القراء يخاطب أن العربية،

الفن! إرادة فرضتها ما إذا املزدوجة اللغة بتلك أو األدب، شيوخ
الروح»، «عودة يف املزدوجة اللغة تلك استخدم أن يوم الحكيم توفيق كان هل ترى
أن الواقع البليغ؟ األداء صفة األدب شيوخ عليها يطلق التي اللغة بتلك التعبري عن عاجًزا
الوعي من لون التحقيق عىل هو واحد، دافع غري يومئٍذ له يكن لم الحكيم توفيق اتجاه
لها يريد بدء نقطة — الفنية لحياته بالنسبة — الروح» «عودة كانت لقد لزمانه؛ السابق
أكثر األول بعمله غزا إذا إال االنطالق هذا له يتهيأ ولن انطالق، نقطة تكون أن ذلك بعد
لتوفيق وتم العربية. والبالد مرص يف املثقفني وغري املثقفني بني يجمع قرائي، ميدان من
قصة كان سواء عربي كتاب يلقه لم ما الرواج من الروح» «عودة ولقيت أراد، ما الحكيم
الثقافة ذوي من الشعبية األوساط أن يومئٍذ الناقد يلمس أن عجيبًا يكن ولم قصة، غري أو
— الحكيم توفيق تفاعل هنا ومن الرواج؛ هذا ميادين من بارًزا ميدانًا كانت املحدودة،
تفاعل الذي الوقت نفس يف الشارع، رجل وجدان مع — الحني ذلك يف الناشئ الكاتب
الثانية بالتجربة الكاتب أعقبها األوىل التجربة نجحت وعندما األدب. رجل وجدان مع فيه
من السابقة للتجربة توفر ما األخرية للتجربة توفر ولقد األرياف»، يف نائب «يوميات يف
ذلك بعد أراد — هدفه تحقيق إىل اطمأن أن بعد — الحكيم توفيق ولعل النجاح. عوامل
لنفسه يختار نراه ولهذا «البليغ»؛ األداء عىل قادر أنه زمانه، يف اللغة لحراس يثبت أن
القراء لقيه حيث األسطورية، املرسحية أفق وهو الفصحى بجناح فيه يحلق جديًدا، أفًقا

الحكيم». و«سليمان و«شهرزاد» و«بجماليون» الكهف» «أهل يف العرب
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والتاريخية؛ األسطورية للمرسحية املالئمة اللغة هي الفصحى اللغة أن يف جدال وال
ذي املرسح عن الفنية، املقومات ناحية من يختلف املرسحي التأليف من اللون هذا ألن
كانت وملا معاشة؛ تجارب من فيها بما عرصنا مشكالت عن املعرب االجتماعي املضمون
عرض واجهات أو واتجاهاته، الكاتب ألفكار رموًزا إال ليست األسطوري املرسح شخصيات
الشخصيات هذه ننطق أال الطبيعي فمن والفلسفية، الفنية النظر وجهات من ملجموعٍة
املرسح وشخصيات اليومية. حياتنا بلغة — الحركة ونبض الحياة دم ينقصها التي —
لدولة مماثل تاريخ من أو القديم، العربي تاريخنا من منتزعة تكون أن إما التاريخي
شخصية نُنطق أال أيًضا الطبيعي فمن كذلك األمر دام وما التعبري، لغة يف عنا تختلف
بها تتحدث التي اللغة بنفس القدم، حيث من مماثلة أجنبية شخصية أو قديمة عربية

املعارص. االجتماعي مرسحنا يف الشعبية النماذج
يختارون وهم حق، عىل املرسحيني كتابنا من وغريه الحكيم توفيق كان هنا من
توفيق نرى ولكننا والتاريخية؛ األسطورية املرسحية لحوار أدائية كوسيلة الفصحى اللغة
الذي مرسحه إىل بالنسبة الحوار، لغة يف جديًدا اتجاًها يتجه األخرية، األيام يف الحكيم
وحراس الفن حراس يريض أن يحاول إنه الحديث، مجتمعنا مشكالت بعض يعالج
داخل األدب شيوخ من زمالئه ونداء نفسه، داخل الفنان نداء يلبي أن يحاول اللغة،
من بالعصا وأمسك املتنازعني، الطرفني به يُريض وسط حلٍّ إىل لجأ ولهذا اللغوي؛ املجمع
مرسحية حوار الحكيم توفيق كتب لقد واتهام. احتجاج موضع يكون ال حتى منتصفها
أن بمعنى القراءة، عن النطق فيها يختلف أن يمكن التي الفصحى، باللغة «الصفقة»
لسان عىل وتتحول عامية، لغٍة إىل املرسح خشبة فوق املمثل لسان عىل تتحول اللغة هذه
بذل قد الحكيم توفيق أن يف شكٍّ من وما فصيحة؛ لغٍة إىل املرسحية يتصفح الذي القارئ
هذا مثل «الصفقة»، ملرسحية أتاحت التي الحوارية الجمل يختار وهو الجهد، من كثريًا

العالج. هذا عن وأغناه أغنانا كان وما للمشكلة، كعالج التزمه الذي اللفظي التزاوج
فني لهدٍف املرسح، خشبة عىل املنطوقة اللغة عامية عىل الحكيم توفيق حرص ولقد
لرسم الواقعية، املقومات تكامل سبيل يف إليه ندعو الذي الهدف وهو الوعي؛ حق يَِعيه
نصب الحكيم األستاذ جعله آخر هدف االتجاه ولهذا املرسحي. العمل يف الشخصيات
الجوانب شتى يصور الذي التمثييل، املرسح مع الجماهريي التجاوب عملية وهو عينيه،
مسارحنا يف التذاكر شباك إن اليومية، حياتنا يف الواقع بلغة الحديث، مجتمعنا من
من لكاتٍب الجديدة املرسحيات إحدى عرضت كلما دائًما تتكرر ظاهرة يشهد املرصية،
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املكتوبة املرسحية عن يعرض ما بقدر املرصي الشارع رجل أن وهي املرسحيني، كتابنا
تلك طريق عن إليه، سينقل مضمونها أن يعرف التي املرسحية عىل يقبل الفصحى، باللغة
ا مهمٍّ جانبًا ندرك هنا من والتجاوب. األلفة من كثري وبينها بينه يتم التي األخرى اللغة
الشبان؛ املرسح كتَّاب من فريق عندنا األخرية السنوات يف أحرزه الذي النجاح جوانب من
من عرصهم، مشكالت يمثلون أنهم إىل أوًال يرجع والجماهريي الفني نجاحهم رس إن
لهذه االجتماعي املضمون يعرضون أنهم وإىل املعاشة، والتجارب الدقيقة املالحظة خالل
قالبها يف الحوار لغة به ونعني املالئم، التعبريي الشكل خالل من ذلك، بعد املشكالت
وبنفس والجماهريية، الفنية ناحيتيه من النجاح هذا ومثل املوحية. ودالالتها الواقعي
ميدان يف الشبان كتَّابنا من أخرى مجموعٍة إىل بالنسبة أخرى مرة يطالعنا املقومات هذ

والطويلة. القصرية القصة
هو األدب شيوخ من آخر نموذج عند تقف أن الناقدة االتجاهية الجولة لهذه بد وال
طريًقا يسلك — املجمعيني طائفة إىل انضمامه منذ — الشيخ الكاتب هذا تيمور؛ محمود
كانت واملرسحية. القصة يف األداء لغة إىل بالنسبة قبل، من يسلكه كان الذي غري آخر
تقطع ال التي البساطة هي تيمور، محمود عند التعبريي الشكل جوهر عىل الغالبة الصفة
يلتزمه كان الذي االتجاه لهذا وتحقيًقا الشارع؛ رجل وبني بينه الفكري االتصال خيوط
العامية، باللغة األخرية مرسحياته بعض كتب العرص، لروح الواقعية املسايرة من كلوٍن
التي املوفقة الخطوات هذه مع القصة، مجال يف الرسدي األداء ناحية من كثريًا والتقى
اللغوي؛ املجمع أعضاء من عضًوا أصبح أن بعد تغري ولكنه الشبان. كتابنا اليوم يخطوها
املجمعيني، تريض التي الفصحى اللغة بتلك كتابتها أعاد بالعامية كتبها التي مرسحياته
نظرات من ونظرة «البليغ»؛ األداء عىل وقدرته بزمالتهم جدير أنه لهم يثبت أن أراد وكأنه
الفنية الفوارق مدى تؤكد الحوار، لغة حيث من املعدلة املرسحيات لهذه النقدية املراجعة
األخرية صورتها يف الشخصيات فقدت لقد وهناك، هنا رسمها شخصية كل واقع بني
اللغة يف التعبريي الواقع أصالة فقدت حني واإلنساني، النفيس تكوينها أصالة من كثريًا

التكوين! لهذا املربزة الرئيسية العنارص أحد وهو املنطوقة،
املبسطة الفصحى طابع من األخرى هي انتقلت قد تيمور األستاذ عند والقصة
واحًدا كنت أن يوم — له قلت ولقد التعقيد؛ يف املرسفة بل املعقدة الفصحى طابع إىل
هذه إن — «شمروخ» األخرية روايته ملناقشة املرصية اإلذاعة اختارتهم الذين النقاد من
مستًوى عىل تمثل ألنها ذلك النقد؛ يباركه طيبًا نموذًجا تعد املضمون حيث من الرواية
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األغلبية إن املجمع؛ أعضاء ليقرأها كتبت قد لألسف ولكنها االشرتاكية، الواقعية أدب جيد
التعبري من النماذج هذه أمثال األداء، لغة يف تفهم أن مثال تستطيع ال القراء من املطلقة
ملاذا املذياع!» أذن وعرك املستفزة؛ واألعصاب املصوح الوجه ذو صاحبي؛ يا بخ «بخ
املبسطة؟ الفصحى يف نفسه املعنى يؤدي بما مثًال، التعبريية النماذج هذه نستبدل ال
الذابل الوجه ذو صاحبي؛ يا حسنًا «حسنًا يقول: أن يستطيع تيمور األستاذ كان لقد
يف يكون أن يجب القصيصواملرسحي األدب إن الراديو.» مفتاح وأدار املتوترة، واألعصاب
عقولهم، متناول يف يكون أن يجب أيديهم متناول يف يكون ولكي الجماهري، أيدي متناول

اإلنسان! قضية ويخدم الجموع مشكالت عن يتحدث األدب هذا كان إذا وبخاصة
خالل ومن سارتر؛ بول جان الفرنيس الكاتب يقول كما القارئ صورة األدب إن
روح عن التعبري رواد من واحٍد عند الفني العمل ملوضوعية الناضج التحديدي الوعي هذا
فنون من فنني عىل بتطبيقها ننادي التي النقدية النظر وجهة يؤيد بما نخرج العرص،
بأن السارتري الرأي خالصة نجمل أن ونستطيع واملرسحية؛ القصة بهما ونعني األدب،
كرمٍز — القارئ هذا أن بمعنى األديب، الكاتب طريق عن األدب يوجه الذي هو القارئ
الخيوط تشكل التي الحية املادة تلك التحقيق عىل هو — القراء طبقات ألكثر جامع
ماضيه بوضع ومطالبه، بحاجاته وانفعاالته، بقلقه إنه األدب؛ هذا ملضمون الناسجة
هذا إنتاج عىل نفسها تفرض التي الحية املادة تلك يمثل مستقبله، وأحالم وحارضه
ومستوياته طبقاته اختالف عىل القارئ إن الطريق. معالم اإلنتاج لهذا وتحدد الكاتب،
التجربة. وموضوع الخطط مركز ألنه ذلك واملوجهة؛ الدافعة القوة هو األدب، إىل وبالنسبة
ورومانسيٍّا مرة، كالسيكيٍّا فجعله األدب وجه لوَّن قد القارئ أن نجد األساس هذا وعىل
مدار عىل النهاية، يف اشرتاكيٍّا وواقعيٍّا رابعة، مرة ووجوديٍّا ثالثة، مرة وواقعيٍّا أخرى، مرة
ندرك املجمل التفسري هذا ضوء وعىل العصور. مختلف يف واالجتماعي العقيل التطور خط
من والكاتب القارئ بني أو التجربة، ومخرج التجربة موضوع بني الرابطة الصالت دقة

التعبري! مشكلة خالل
هذا ومحور القارئ؛ للجمهور صادقة صورة األدب يكون أن إذن الطبيعي من
التجربة مضامني يف امُلفتعلة «الرتوش» تلك — الصورة رسم عند — نتحاىش أن الصدق
يخطئون من يعتقد كما — التعبريية البساطة إىل الدعوة معنى وليس التعبري. أشكال ويف
الهبوط بني ملموس فارق هناك الشارع، رجل مستوى إىل باألدب نهبط أن هو — الفهم
عىل لنطلعه معه، لنتفاهم الشارع رجل إىل باألدب «نصل» أن نريد إننا والوصول؛
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الذي هو — فيه نعيش الذي الواقعي العرص هذا يف — ألنه صورته؛ إليه لنقدم مشكالته،
الوصول. هذا علينا يفرض

منافية — الفهم يخطئون من أيًضا يعتقد كما — ذلك بعد التعبري بساطة وليست
بمساحيق األسلوب وجه وتلطيخ والغموض، التعقيد مع الجمال يتناىف وإنما للجمال،
يختلف الحديثة، البالغة يف التعبريي الشكل إىل بالنسبة األداء جمال إن اللفظية. الزخرفة
به ويتأثر الكاتب من القارئ يفهم ما فبقدر القديمة؛ البالغة يف املفهوم حيث من عنه
يف والحياة، بالنفس الرفيعة الخربة من جديًدا يديه عىل يكتسب ما وبقدر معه، ويتجاوب
— األدب يكون الفكرة، وجسم األسلوب ثوب بني واملالءمة والرتكيز، باإليحاء يتسم تعبري
واألداء. الفن يف الجمالية الناحية من البليغ بدوره قام قد — املرسحية القصة يف وبخاصة
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«األرض» رواية

الحياة وواقع الفن أيديولوجية بني

«اآلداب»: من الثالثة للسنة الثاني العدد يف الروائي النموذج هذا عن قلت

رقيق كفاح فيها صور والتي «األرض»، كاتبها سماها التي الطويلة القصة هذه
االتجاه فيها فقد اإلنساني، وجودهم عىل املسيطرة القوى مختلف ضد األرض
مما أكثر باالتجاه عني الكاتب ألن فقدها املوجهة؛ التأثريية رسالته امللتزم
أقرب وهي «األرض» خرجت هنا ومن الرواية، لبناء التكنيكية باألصول عني
بمقوماته الروائي العمل إىل منها وأسلوبه، طريقته يف الصحفي الريبورتاج إىل

الفنية.

وأنا سجلته الرشقاوي، الرحمن عبد األستاذ ملؤلفها «األرض» يف رأيي هو هذا كان
قد العالم محمود األستاذ املرصي الناقد ولكن امللتزم، األدب يف االتجاه فردية عن أتحدث
خالل من «األرض» إن التقييمية؛ الناحية من العكس يثبت بما الرأي، هذا يف خالفني
وشخصياته أحداثه بناء يف أصيلة فنية مقومات له تتحقق روائي «عمل النقدي: منظاره
أن النقدية املساجلة باب من النهاية يف طالبني لقد حتى عنارصه»، وتطوير وأنماطه
يتضح أن يمكن موضوعيٍّا تفصيليٍّا تحديًدا الروائي، العمل هذا يف النقص أوجه له أحدد

املعلقة. النقد مسائل من الكثري فيه
أن سبق كما فأقرر املوضوعي، التفصييل النقد لهذا البداية نقطة أضع هنا من
التقييم إىل بالنسبة الكلمة هذه من املفهوم باملعنى رواية ليست «األرض» أن قررت،
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من صفحة أول يف يقول حيث التقريرية النقطة هذه مثل يضع نفسه واملؤلف النقدي؛
هنا أروي أن وال طويلة؛ رواية أكتب أن الصفحات بهذه أريد «لست الكتاب: صفحات
اهتمامه ألرسق القارئ عىل أحتال ولست ذكرياتي، وال النساء، أو الرجال بعض تاريخ
إال أبًدا يعيشوا لم الفصول، هذه عرب يضطربون الذين األبطال أن له فأؤكد ويقظته،
ال النهاية يف فخياالتنا … الحد هذا إىل اهتمامه ألرسق القارئ أخدع لن الخيال، يف
وتعرف وتتعذب، تحلم بالحياة: مثقلة الحياة مع تميض التي الكائنات تخلق أن تستطيع
إرصاٍر يف املستقبل وتصنع الغامض واألمل والضحكات والدموع والهوى واليأس املتاع
نعرف نكاد ال مرص يف فنحن عنهم، أتحدث الذين حياة عرفت أني بزاعٍم أنا وما حزين،
يخالجها رتيبة فاترة وتميض فجأة، تظهر مرص يف اإلنسان وقصة إلنسان؛ كاملة قصة
منسابة كمياه فشيئًا شيئًا تغيض وتغيض، تمهد ثم الوقت، لبعض والغليان االحتدام
سويلم أبو ومحمد وعلواني وخرضة الهادي وعبد وصيفة حياة كانت هكذا الرمال، عىل
والرجال النساء وكل حسونة، والشيخ أفندي ومحمد الشناوي والشيخ يوسف، والشيخ

عاًما.» عرشين منذ قريتي يف عرفتهم الذين
أنه أما ذكريات؛ وال لغريه، تاريًخا وال طويلة، رواية يكتب أن إذن املؤلف يحاول لم
اإلنصاف، من كثرٍي يف الواقع يؤيدها فحقيقة روائيٍّا، عمًال القارئ إىل يقدم أن يُِرْد لم
عمله، عن الروائية الصفة لنفي متبلورة كقضية به يمهد الذي التربيري املنطق هذا ولكن
قصة أن صحيح هل السؤال: هذا النقد خطوط بمختلف العمل لهذا التعرض قبل يثري
يمكن وهل إلنسان؟ كاملة قصة نعرف نكاد مرصال يف وأننا فجأة، مرصتظهر يف اإلنسان
تحته تندرج بحيث املرصي، الريف يف الحياة قصة عىل االجتماعي املفهوم هذا نطبق أن
النماذج وبقية يوسف، والشيخ وعلواني الهادي وعبد سويلم أبو ومحمد وصيفة أسماء
عن أعرفه الذي املؤلف؟ لعمل اإلنساني املضمون جوهر مجموعها يف تكوِّن التي البرشية
املصري، حرية من فيه كان بما الضائع وجودهم قصة أعني جميًعا؛ هؤالء قصة أن يقنٍي
كاملة، قصة مرص يف األرض وقصة الوجود؛ هذا بها ارتبط التي نفسها األرض قصة هي
البرشي القطيع هذا قصة هي التي األرض قصة إن تاريخ. ولها بداية ولها مقدمات لها
عن الثاني فصلها ويتحدث اإلقطاع، اسمه يشءٍ مفهوم عن األول فصلها يتحدث التعس،
كل تملك قلة فريقني: إىل املجتمع هذا يتحول حني املجتمع، نظام يف اإلقطاع هذا أثر
الرقيق، وطبقة السادة، طبقة طبقتني: إىل ثم شيئًا؛ تملك تكاد ال كثرة جانبها وإىل يشء،
تكوين يف الطبقية هذه أثر عن الثالث فصلها ويتحدث األرض. ورقيق األرض سادة أعني
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يف البرشي القطيع سلوك ه يوجِّ الذي املعقد الجهاز وهو اآلخر، للفريق النفيس الجهاز
الحياة. طريق

قصته تظهر أن إذن يمكن ال مرص، يف الحقيقي اإلنسان يمثل الذي القطيع هذا
وضع إىل املؤلف نظر ولو التاريخ؛ أعماق يف الضاربة الجذور تلك لها كان وإنما فجأة،
أن الستطاع النفيس، لتكوينهم الحقيقية الرواية خالل من الروائيني أبطاله من األرقاء
هذه عىل النفسية األبعاد فيه تنطمس ال آخر، اتجاًها الفني العمل يف التطوير بخط يتجه

الواقع. أيديولوجية فيها اهتزت التي الصورة،
املؤلف جعل الذي هو مرص، يف «الفالح» اإلنسان قصة ظهور يف «الفجائية» توهم
العمق هذا هو أين فيه، عمق ال إنساني مضمون خالل من االجتماعي، وضعه مشكلة يربز
حياة عىل متوقفة الفالح حياة أن لصاحبها تصور التي السطحية، املالحظة هذه مثل يف
النفسية العالقة هي هذه وأن الري، مياه وفرة عىل متوقفة األرض حياة وأن األرض،
املؤلف عند املالحظة كانت لقد الكفاح؟ معارك من معينة معركٍة يف وأرضه الفالح بني
بني تقع حينًا وهي املاء، حول الكفاحية املعارك لتلك متتابعة مشاهد الطراز؛ هذا من
كما وتنتهي الحكومة، رجال وبني بينهم تقع آخر حينًا وهي وبعض، بعضهم الفالحني
الشكاوي يف املتمثلة السلبية املقاومة من نوٍع إىل «صدقي»، حكومة عهد يف املألوف هو
النماذج هم كانوا أن يوم اإللزاميني، املدرسني من أفندي محمد أمثال يكتبها املكتوبة،
اختالس يف املتمثلة اإليجابية املقاومة من نوٍع إىل تنتهي أو قرية، كل يف املتميزة البرشية
اإلدارة رجال وتحدي الطرق، بشتى «الباشا» نائبها أرض عىل الحكومة تغدقه الذي املاء،
الواقع يسجلها كان كما والنتيجة املسئولني. ألوامر النهاية يف الخاضع التمرد طريق عن
الجموع هذه تتعرض ثم املتمردة، الجموع عىل القبض حركات تبدأ أن هو املشهود،

اإلنسان. كرامة يهدر الذي التأديب من خسيسة أللواٍن
وكما قريته، يف املؤلف شاهده كما قريتي، يف شاهدته الذي «املجرد» الواقع هو هذا
الروائي موقف هو ما ولكن الحني؛ ذلك يف املرصية القرى هذه أبناء من األلوف شاهد
مجاالتها من الصور فيه جردت الذي الريبورتاجي النقل هذا ينقله هل الواقع؟ هذا إزاء
املواقف صور إىل بالنسبة الواقع أيديولوجية يمثِّل الذي الخلفي املجال إن الخلفية؟
التكوين عنرص أبرز الذي الباهت، اللون هذا بمثل ن يلوَّ ال املرصي، للفالح الكفاحية
وهو لذلك، تبًعا التطوير عنرص أبرز ثم املشكلة، برواسب اإلحساس معطل وهو النفيس
الفالح سلب قد مرص يف اإلقطاع إن يكون. أن يجب كما الطبيعي االتجاه عن منحرف
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ذلك ومع املصري، تقرير يف املرشوع حقه وكل ومستقبله، حارضه سلبه وجوده، املرصي
عىل نفسه يف الثورة تحتدم عندما الروائي، منظاره خالل ومن املؤلف عند الفالح فهذا
بصفته الباشا هذا عىل تحتدم ال فهي ورائه، من تقف التي الحكومة وعىل «الباشا»
عليه تحتدم وإنما اإلقطاع، لهذا حامية بصفتها الحكومة هذه عىل وال لإلقطاع، ممثًال
ممثليها رغبات تنفيذ عن مسئولة بصفتها عليها وتحتدم الشعب، لحزب «نائبًا» بصفته
سابق، نفيس تكوين لهم يكن لم وكأن «فجأة»، الفالحني قصة ظهرت وهكذا النواب؛ من
بعد عجب وال سابقة. تاريخية مقدمات لها يكن لم وكأن «فجأة»، األرض قصة وظهرت
وجودهم كلَّ «دهًرا» ُسلبوا قد ألنهم ال املؤلف، منظار يف ثائرين الفالحون بدا ما إذا ذلك
املقررة الفرتة نصف الباشا أرض مصلحة سبيل يف «يوًما» ُسلبوا قد ألنهم ولكن اإلنساني،
املناسب تعويضها الحكومة لهم ستدفع — األرض من قطعة ثم الري، مياه دور يف لهم

الحقول! عرب طريق إلنشاء —
الوجود ملاهية التفسريية مقدمته جعل عندما بارز، تكنيكي خطأ يف املؤلف وقع ولقد
خمسني استنفدت التي العاطفية ذكرياته لبعض عرٍض من تالها وما مرص، يف اإلنساني
الخارجي التخطيط إن للمشكلة؛ الخارجي التخطيط بمثابة الكتاب، صفحات من صفحة
بحيث الفني، للعمل املوضوعية األبعاد حدود داخل أعني الحدود، داخل يكون أن يجب
التكوين عملية تربز التي املواقف واألحداث: للمواقف الروائي االنطالق نقطة منه تنبع
حني موقف، لكل املوضوعي التربير عنرص تهيئ التي واألحداث شخصياته، لكل النفيس
الصاعد. الروائي الخط مدار عىل الحركي السلوك من مجموعٍة إىل املوقف هذا يتحول

الحادية الصفحة يف التحديد عىل تبدأ «األرض»، يف الروائي االنطالق نقطة إن
املؤلف خصصها لقد الحدود؛ خارج فتعترب كلها السابقة الصفحات أما والخمسني،
خالل من لنا تبدو كما ووصيفة بوصيفة، الصغر يف تربطه كانت شخصية عالقة لذكرى
مشاعر كل الصغري الفتى أعماق يف تهز كانت الجسد، شباب من كتلة الصفحات تلك
خالل من العالقة تلك أدوار لنا فيرشح ويميضهو األوان. قبل مبهمة فورة وهي الجنس؛
القرية، صبيان مع بينهما جمع موقٍف كل خالل ومن لوصيفة، امللونة الجسدية الصور
معها يمثل وهو ثم امليلء، الفائر جسدها فيتحسس الرتعة مياه يف عراًة يستحمون وهم
ثم الزفاف، ليلة يف زوجني لكل الجنيس الوضع ذلك الشناوي، مصىلَّ ويف الطفولة بأحالم
هذا ثمار كل الرجولة بأوهام ليقطف الهادي، عبد جميزة تحت مساء ذات بها ينفرد وهو
وال للمشكلة، الجماعي املضمون يف تندمج ال التي الفردية، املواقف تلك آخر إىل الجسد؛
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املؤلف شخصية كون عن فضًال األحداث، حدوده يف تتبلور الذي االتجاهي بالخط تتصل
وهي بدت حتى للتجربة، الصانعة الشخصيات بقية عىل الروائي العمل يف أقحمت قد

املعاشة! اإلنسانية التجربة هذه ملثل العام النغم يف «نشاز»
املراقبة عملية وكذلك لألحداث، املادي الرصد عملية أن اإلقحام هذا عىل ترتب ولقد
أن بعد نفسه، املؤلف بواسطة القارئ إىل تُنَقل كلتاهما أصبحت قد للمواقف، النفسية
تكنيكي خطأ يكمن وهنا الروائي؛ الرسد يف األول الضمري مركز يف شخصيته تموضعت
تكون عندما — واملراقبة الرصد عملية ألن ذلك جسامًة؛ األول الخطأ عن يقل ال آخر
الضمري طريق عن تتم أن يمكن ال — اآلخرين تجارب عىل مسلطة الروائية العدسة
حدود يتخطى أن املؤلف أراد ما فإذا السمعية، أو البرصية اللقطة حدود يف إال األول
للشخصيات، الداخيل الوجود مضمون عن لنا تكشف تحليلية صورة ليقدم اللقطتني،
طبيعة عىل الدالة الخارجية الحركة إطار يف الصورة، هذه يقدم بأن تكنيكيٍّا ملزم فهو

املضمون. هذا
أن بعد وصيفة، عن الظالم يف مرتاًعا يبحث الجرس إىل مثًال الهادي عبد انطلق لقد
ميعاد؛ عىل علواني مع كانت ولعلها الحقول، أحد إىل خلسة تتسلل رآها أنه املؤلف أخربه
مكان كل يف يفتش الهادي عبد انطالق املسموع: أو املنظور حدود يف يشء وكل هنا إىل
ذلك بعد واطمئنانه يملك، ما أعز يسلبه أن كاد الذي الغريم وعن الضالة، الحبيبة عن
لحظاٍت بعد يتخطى املؤلِّف ولكن الخيال؛ صنع من كانت إليه نُقلت التي الرواية أن إىل
الروائي النقل يف تخرج التي االستبطانية اللقطة إىل والسمعية، البرصية اللقطة حدود
السلوك خالل من تعَرض لم األخرية اللقطة هذه دامت ما األول، الضمري اختصاص عن
أن لنفسه وهمهم قليًال، الهادي عبد «وارتاح املوحية: الداللة معنى من فيه وما الحركي،
القرية يف تعيش أيًضا فهي ا؛ حقٍّ وفق بينهما جمع ما وأن تماًما، خرضة يشبه علواني
ضيعته يف تخدم األعزب، للبيه تركوها منذ عنها تنازلوا قد وأقاربها أهل، وال أرض بال
يف نفسه وهاجت سنتني؛ خدمته أن بعد بيه محمود وطردها فدانًا، الثالثني ذات الصغرية
وصيفة معه أن لو وتمنى أحًدا، يحدث أن إىل بحاجة وشعر والفضاء، والظالم الصمت
من أرضه يروي وهو بالساقية، يدور كبري ثوٍر أمام الساقية إىل تجلس — له زوجة —
مباغت بحبٍّ وشعر املنسكب؛ املاء وسط هناك يغني وهو الساقية، عىل تغني هي بعيد:

القرية.» يف ما ولكل وخرضة ولعلواني لوصيفة يشء لكل
األصول عن املنحرف االتجاه هذا بمثل الحدثي الرصد عملية املؤلف يختم هكذا
أخرى مواضع يف انحراًفا ليزداد إنه بل موضع، من أكثر يف يتكرر اتجاه وهو التكنيكية؛
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تنعزل التي الغريية للتجربة حتى يتسع أن واملرئيات، السمعيات مفهوم عىل يفرض حني
الضمري بواسطة الروائي النقل لواقع التصورية األبعاد طاقة عن الخاصة، بمواقفها تماًما
لبعض بخس بثمٍن اللذة تهب الساقطة، خرضة أن تعلم مثًال القرية كانت لقد األول؛
الرؤية طريق عن ال السماعي النقل طريق عن تعلم علواني، أمثال من الضائعني الشباب
تستحق أحاديث، من القرية يف يدور ما كل بدوره إلينا ينقل حني واملؤلِّف البرصية.
خالل من املسموع، الواقع إلينا يقدم حني تكنيكيٍّا يخطئ الهمس، إىل تدعو أو الجهر
لنا يصف هو ثم وخرضة، علواني بني الجنيس اللقاء مواقف من موقًفا ر تصوِّ تجربة
دائرة يف انحرص قد القرية حياة من عريض قطاع وكأنه وجزئياته، بتفاصيله املوقف هذا

املنظور!
تتسم ما كثريًا موقف، واقعية أو حدث واقعية أكانت سواء «األرض» يف والواقعية
لحركات االنسيابي الخط ملجرى القصصية الرؤية ضعف من حينًا تنتج التي باملغاالة
لعنارص االتجاهي املضمون عىل مزورة أيديولوجية فرض عن آخر حينًا وتنتج الشخوص،
هي وكانت بوصيفة، الهادي عبد جميزة وتحت مساء ذات املؤلف انفرد لقد التطوير؛
لم مشتهاة، جنسية للحظٍة والجسد الشعور مهيأة عرشة، السابعة بنت الواعية الفائرة
حنون صوٍت يف هو وهتف عرشة. الثانية ابن الحالم الصغري الفتى عمره بحكم لها يهيأ
املكحولتني عينيها هي وفتحت أحبك.» غرامي؛ «يا بذراعيه: خرصها أحاط وقد هامس
ما والنبي اخويا؟ يا ليه كده تتكلم انت وكسة! بال اختي «يا له: لتقول بالغة دهشٍة يف
ده!» بتقوله انت اليل اإلنكليزي الكالم اعرفش ما أنا أصل تخلق، حاجتن منك فاهمة انا
اختالطها من وعيها استمدت التي «الواعية» اإلحساس مادية إن وصيفة أن يصدق من
أختها مع اإلقليم عاصمة يف قضتها التي الخمس السنوات ومن الساقطة، بخرضة الطويل
الرؤية خالل من لنا لتبدو حتى «أحبك»؛ وكلمة «غرامي» كلمة معنى تعرف ال املتزوجة،

له؟! معنى ال «إنجليزيٍّا» كالًما — مرة وألول — تسمع وكأنها املؤلف عند القصصية
يف لتالقيه عطر بزجاجة أغراها لقد املوقف؛ نهاية إىل املؤلف مع نميض ذلك ومع
العرشة ذات من قطعة أو «بريزة»، منحها ثم بالنسيان اعتذر عنها سألته وعندما الظالم،
الجنسية اللحظة لتلك تماًما وتهيأت الفرح، من تطري أن وصيفة أوشكت وهنا قروش؛
مع يصنع ماذا وتسأله األرض، عىل معها وتوقعه عنف، يف إليها تجذبه راحت املشتهاة:
رأسه، عىل خدها وتضع بذراعيها جسده تلف ثم الرجال، مع يصنعن وكيف مرص، فتيات
الذي اإلغراء هذا كل ومع ذلك، ومع كده؟» بيعملوا مرص بنات «مش له: تقول وهي
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ال يستجب لم وصيفة، إليه تدعوه كانت ملا يستجب لم فإنه الصغري، الفتى كيان زلزل
ألن ولكن يستجيب، أن عن عاجًزا كان الجسدي تكوينه ولحكم الواقع، ملنطق تبًعا ألنه
يتجاوز لم وهو «باألمس» نفسه عىل خلع قد الثالثني، تجاوز أن بعد «اليوم» املؤلف
هذه مثل املتنافرة خيوطه تنسج واالجتماعي اإلنساني الوعي من ثوبًا عرشة، الثانية
بوصيفة، قرويش صنعت فيما أفكر وأخذت املفاجأة، أمام أجب «ولم النفسية: التجربة
منها اشرتيت أنني إيلَّ وخيِّل نقوًدا، وصيفة أعطيت ألنني قلبي؛ إىل يزحف اللوم وبدأ
وغاظني باملال. الفقريات الفتيات يخدعون الذين من واحد أنا وكأنما سعيدة، لحظات
بينما نفيس، يف بما وجهها يف أرصخ أن وأوشكت بعيًدا، وصيفة يت فنحَّ ر التصوَّ هذا
إحسايس وترهق بالندم القلب مني تمأل فقرية، فتاة ورشاء والفاحشة النار صور كانت
تحت الداخلية التجربة تنحرف املزورة، األيديولوجية من نوٍع سبيل يف وهكذا بالعار!»
تلقائيٍّا ترتتب ال معينة تطوير عملية لتتم املمتد، الروائي املجرى عن الخارجي الدفع قوة

خاص! موضوعي كبُعٍد الحدث فسيولوجية عىل
املهزومة الصورة تلك مثل يف وهي الحياة، لواقع الفن أيديولوجية األيديولوجية؛ هذه
الصغري، األمس لفتى منها واحًدا نقتطع أخرى مواقف يف تواجهنا املؤلف، يعرضها التي
يزيد! أو األقل عىل عاًما بعرشين اليوم يكربه آخر، إنساٍن من التجربة وعي يستعري وهو
القرية رصاع خالل من يسرتجع — عرشة الثانية ابن — الصغري الفتى هذا كان لقد
لهيكل، «زينب» يسرتجع األدب، كتب من الصيف يف قرأ ما املسيطرة، القوى مختلف ضد
املالحظة هذه بمثل أخريًا ليخرج حسني، لطه و«األيام» للمازني، الكاتب» و«إبراهيم
عاشت التي كالقرية متاعب، بال األخرى هي كانت قريتي أن لو «وتمنيت الواعية: الفكرية
الري، من تحرمهم ال والحكومة املاء، عىل يتشاجرون ال فيها الفالحون «زينب»، فيها
يرضبونهم صفراء بمالبس رجاًال إليهم ترسل أو األرض، منهم تنتزع أن تحاول وال
وتمنيت الحلوة. عيونهم عىل الذباب يحط وال الطني يأكلون ال فيها واألطفال بالكرابيج،
بعد والنساء الرجال من فيها ينزل ال «زينب»، كقرية األخرى هي كانت قريتي أن لو
لحظة، منهم اإلنسان فيتلوى ُجنوبهم يف املفاجئ املرض أهلها يدهم وال وصديد، دم البول

األبد!» إىل يسكت يسكت؛ ثم األلم، حدة من فاجعة يائسة رصخات ويطلق
يمكن ال الراصد، العقيل التفتح انبثاقات من فيها بما الفكرية املالحظة هذه مثل
مراحل من األوىل املرحلة يعرب كان لتلميٍذ، والثقايف العمري الواقع مع بحاٍل تتالءم أن
«زينب»، قصة يف مزيف إنساني ملضمون مستكشفة نقدية أمام هنا ألننا ذلك التعليم؛
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هذه وكل القرية. لتجربة مرسب شعوري امتصاٍص من منعكسة نفسية إفرازات وأمام
املؤلف، ذهن عىل األيديولوجي الدافع سيطرة إىل مردها املصطنعة، االتجاهية املنعطفات
من قلت، أن سبق كما الروائي، الرسد عملية ت تمَّ حني التكنيك يف الرئييس الخطأ إىل ثم
تجارب عىل مقحمة مضمونية كأشعة «األنا» بؤرة يف تركزت حني أو األول، الضمري زاوية

اآلخرين!
إىل بالنسبة الفنية األوضاع من كوضٍع التطوير، لعملية محدًدا مفهوًما أعرف وال
ليلزم القرية إىل «الهجانة» بوصول الحدث يبدأ أن هو هل للمؤلف؛ الروائي الوعي
الطويل، بكرباجه ظهورهم هللا عبد الشاويش وليلهب املغرب، من بيوتهم الفالحون
من يبدو موقف، إىل الحدث يتحول ثم اإلرهاب، طريقه يف وينرش نفوسهم يف ويشيع
صاعد، إنساني اتجاٍه يف — مقدمات بال — نفسيٍّا يتطور وهو هللا عبد الشاويش خالله
التزوير، حد التطوير يبلغ وحتى التعس، للقطيع الجماعية التجربة يف يتقوقع حتى
إن الفالحني؟! تأديب يف إهماله عىل يحاسبه وهو «املأمور»، ظهر عىل بكرباجه فينهال
النفسية األبعاد قصة يعرف ال عنهم، يتحدث الذين هؤالء قصة يعرف ال ا حقٍّ املؤلف
كانت هنا ومن هللا؛ عبد الشاويش وهو األبعاد هذه يمثل برشي نموذج خالل من للهجانة
إن األسطورة. خيالية يشبه ما إىل الواقع أيديولوجية معها تتحول التي املغاالة، هذه
— يستطيع حتى لشخصياته، النفسية بالرتكيبة تامة معرفٍة عىل يكون أن يجب الروائي
الخارجية، للحركة املوضوعي التربير عنرص يهيئ أن — الحاسمة الخطوط من بمجموعٍة
الشخصيات. لهذه الداخيل الوجود بحركة — ممتد انعكايس كمسلك — مرتبطة وهي

املثال سبيل وعىل — ألننا قلت؛ كما التطوير لعملية محدًدا مفهوًما للمؤلف أعرف ال
الحكومة أوامر شفويٍّا يوزع وهو «العمدة»، أبطاله من نرى آخر حدث أمام الحرص— ال
املياه، يرسقون الذين الفالحني عىل املراقبة يشددوا أن إليهم ويطلب القرية، خفراء عىل
يتحول أخرى ومرة الرسقة. بجريمة متلبس وهو لألوامر مخالٍف كل عىل يقبضوا وأن
الطريقة، بنفس أيًضا يتطور وهو العاطي عبد الخفري خالله من يبدو موقف، إىل الحدث
العمدة، عىل الثورية القيادة مركز يف زمالئه من يقف هو وإذا األسلوب، بنفس ويتقوقع
نهاية يف يختلف الثائر العاطي عبد ولكن … الحكومة يد يف ذليلة تنفيذ أداة إىل لتحوله
العمدة، عىل يعرتض أن مطلًقا يحاول لم هنا إنه الثائر: هللا عبد الشاويش عن التطوير
األرض عىل ينام بأن يأمره هو وال البيت، داخل من العصا له يحرض بأن يأمره وهو
نسيت ألنني ومعذرة … يداه تتعب حتى املربح بالرضب عليه ينهال هو وال ذليل، كعبٍد
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سينتج — مبللة وهي — األرض عىل النوم بأن واحدة مرة اعرتض قد العاطي عبد أن
الحكومة! بدلة تتسخ أن عنه

الكتَّاب طريقة عىل جادٍّ إنساني موقف بتقديم ُعني قد املؤلِّف كان إن أدري ال
طريقة عىل مضحكة هزلية مشاهد عرض إىل منرصًفا كان أنه أم ، بحقٍّ الروائيني
الفلك نفس يف يدور ثالث، روائي موقف أمام هذا بعد إننا مرص! يف «الصاالت» كتَّاب
هذه يف والحدث الحدث، تخطيط من املوقف تطوير قبل مناص ال الهازل: الكوميدي
وفود بإقبال ثم العزاء، رسادق بإقامة ثم العمدة، بموت يبدأ الجديدة التخطيطية النقلة
التطوير علمية وتبدأ املأمور. رأسهم وعىل اإلقليم يف الحكومة ورجال األعيان املعزين:
الوفد، حزب إىل شعوريٍّا ينتمون القرية أهل من املكافحون هؤالء الرسادق؛ داخل املوقفي
إىل ورسميٍّا شعوريٍّا فينتمون ورجاله املأمور أما الحني، ذلك يف الشعبية القيادة حزب
املناسبة تنتهز أن تريد والقرية صدقي؛ بزعامة الحاكمة األقلية حزب وهو الشعب، حزب
لفظي سلوك خالل من تتنفس التي السلبية بالثورة املكبوت، الحاقد شعورها عن لتعرب
تالوة يف يبدأ الحكومة، رجال بقدوم الرسادق مقرئ إبراهيم الشيخ يحس وعندما ساخر،
وتنطلق ﴾… ِحَماِرَك إَِىل ﴿َوانُْظْر هي: املأمور، إىل اللفظي مضمونها ليوجه جديدة آية
مختلف عىل التشفي عالمات وترتسم الساخرة، التعليقات وتشيع وهناك، هنا الضحكات
املقرئ تعمد كلما باآلية، املقصود هو كان واحد شخٍص عىل النظرات وترتكز الوجوه،
هللا «صدق املحنق: املغيظ صوت يف املأمور ينفجر وأخريًا … جديد من تالوتها يعيد أن
انتو مش بلد، يا طيب وفًدا! القيامة يوم وحرشناهم آية تقرأ ما أخي يا طيب العظيم؛
حمارك؛ اىل وانظر شوف؛ «شوف سخرية: يف الفالحني أحد ويعقب الوفد!» يحيا بتوع
أصالة عن دافع الذي والناقد «األرض» مؤلف يل ليسمح حمارك!» اىل وانظر بتاع يا بس
رائحة هنا أشتم إنني مغاالة: أو تجنٍّ أي دون لهما أقول أن «األرض»، يف الروائي العمل

الصاالت! لروَّاد يقدمها التي الهزلية برامجه يف املرصي املؤلف
التجربة هذه حدود يف زلنا ما ونحن الناقد. األستاذ تعبري حد عىل شمية تجربة إنها
عرفتها التي السود األيام عن يتحدثان الجرس، عىل وعلواني الهادي عبد نرى عندما
األيام عرفت قد املؤلف نظر يف املرصية القرية وكأن — صدقي حكومة عهد يف القرية
حني اآلخرين، وأحوال حالهما ويستعرضان — السابقة األخرى العهود ظل يف املضيئة
ُخيِّل الذي الحديث هذا رس عن ليسألهما أتباعه، أحد ومعه الري من مهندس عليهما مر
بمثل املوقف، حقيقة عىل ليطلعه علواني له تصدَّى لقد املياه؛ برسقة خاص أنه إليه
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وهللا ورقبتك؛ مقامك وحياة الباشمهندس؛ جناب يا والنبي «ال اللفظية: البهلوانية هذه
أصل يعني؛ كده هنا قاعدين أصلنا واحنا الهندزة؛ حرضة يا أبًدا دي من حاجة يف ما
فعرف الوعي، صفة املؤلف عليه أضفى الذي هذا علواني «… الحكومة حرضة يا الحكاية
الصفة هذه من فجأة تجرد كيف الباشمهندس»، «جناب هو يخاطبه الذي الشخص أن
الحكومة»؟ «حرضة وهو أخرى ومرة الهندزة»، «حرضة وهو مرة الشخص هذا فأصبح
القصصية الرؤية لضعف نتيجة مزيفة، لفظية بواقعية نصطدم قبل من كنا كما هنا إننا

الشخوص. لحركات االنسيابي الخط ملجرى
تتحدث كلها القرية كانت لقد مواقف! بال مواقف؛ مفاتيح أحيانًا إلينا م يقدِّ واملؤلِّف
محمد الثائرين: وشيخ السابق الخفراء بشيخ العمدة ألحقها التي اإلهانة، عن يوًما
يتحرك فال ذلك ومع الصميم، يف العرض وتمس زوجته، برشف تتعلق إهانة سويلم؛ أبو
يكون أن وتتوقع يتحرك، أن تنتظر الروائي العمل خالل من كلها والقرية املثايل، الثائر
الزاخرة الحية املواقف من موقًفا يرسم أن هنا املؤلف ونيس الوحيد؛ الثمن هو العمدة دم
الوضع أساس وعىل الرئيسية، الشخصية لتلك قبل من املحدد البعد أساس عىل بالتطوير،

املرصي؟ الريف يف األعراض ملشكلة االجتماعي
الطابع بهذا تتسم أنها أعني مرسحية، شخصيات مجموعها يف املؤلف وشخصيات
أفندي ومحمد الشناوي الشيخ باستثناء جميًعا إنهم الحوار؛ أو الحركة يف سواء املرسحي
مصطنع؛ دراماتيكي بأسلوب دائًما ويتحركون رنانة، خطابية لهجٍة يف دائًما يصيحون
رسٍم بأي يخرج ال القارئ أن إىل تضاف التكنيكية، األخطاء سلسلة يف أخرى حلقة وهي
الضخم املوضوعي بكيانها الواقفة الشخصية أنها مع مثًال، الباشا لشخصية تخطيطي

الرصاع! خط من اآلخر الطرف عىل
حشٍد عن عبارة إنه الفن؛ يف االختيار ملفهوم يخضع لم «األرض» يف الروائي والعمل
أهو معينة، ملشكلة محدًدا مضمونًا املؤلف منه «يتخري» لم واألحداث، املواقف من مبعثر
يريد أم إليه، أرشت الذي السطحي املضمون هذا خالل األرضمن يعرضمشكلة أن يريد
مشكلة يسجل أن يريد أم مرص، يف صدقي لعهد السيايس الوضع مشكلة عن يتحدث أن
ذكريات من طرًفا يروي أن يريد أم العهد، ذلك يف املرصي للريف االقتصادي الوضع
املنحنيات هذه كل بني الشعور مبعثر نفسه يجد القارئ إن القرية؟ مالعب يف الطفولة
يقوم أن دون «كله»، الواقع هذا إليك ينقل الذي هو الصحفي الريبورتاج إن والتعاريج،

الصحفية! التسمية عرف يف تحقيق» «محرض عن عبارة ألنه اختيار؛ بعملية
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الحياة: لهذه املكونة العضوية الرتكيبة يتناول أن يجب اليوم، األدبية حياتنا عن حديث كل
يف يرسب الذي الثقايف واملنبع السطور، عرب به يلتقي الذي والقارئ ينتج، الذي األديب
معاهد من معهًدا املنبع هذا أكان سواء واملفاهيم، القيم مختلف والقارئ األديب ذهن
يف املعاهد دور يفوق قد بدوٍر تقوم التي تلك الذاتي، الجهد مجاالت من مجاًال أو الدراسة،
تفرض مرص، يف األدب واقع تصنع التي العضوية الرتكيبة هذه والتوجيه. التثقيف حقل
عن الفني تقريرها النهاية يف لتقدم املراقبة، تحت تضعها أن الدارسة الذهنية الجولة عىل

الواقع. ذلك جوهر
وهي اإلرسال أداة من املكون األدبي، للجهاز املحركة القوى هي الثقافية املنابع إن
حقيقة هي وما املحركة، القوى تلك حقيقة هي فما القارئ. وهي االستقبال وأداة األديب،
جامعاتنا يف اآلداب وكلية العلوم، دار وكلية األزهر يف العربية اللغة كلية الجهاز؟ ذلك
وقارئ األدب منتج األدبية الحياة إىل تقدم أن منها ينتظر التي املعاهد هي هذه الثالث،
البيئة أنها — الدراسية وظيفتها من األوفر للقسط تبًعا — فيها املفروض ألن ذلك األدب؛
أول عن مسئولة لتعد حتى األدبي، الفن بمادة الناشئ الذوق تلقيح يف املتخصصة الفنية

الحي. الجهاز ذلك يف واالستقبال، اإلرسال ألداتي تكوينية مرحلة
وهي العربية اللغة كلية لنا تبدو املعاهد، بتلك الفنية املسئولية هذه نربط وعندما
حدود يف محصورة اليوم حتى تزال ما إنها قديم، سياٍج وراء من الحياة عىل ترشف
تركة لديها األدب مفهوم وكان املألوفة. املوضوعية بنماذجها الخالصة العربية، الثقافة

تجديد. أو بتعديٍل فيها الترصف يجوز ال موروثة،
نمًطا — قرائه من أو األدب منتجي من أكانوا سواء — األزهر خريجي نجد ولهذا
التي الجديدة، التطور حركة مع يتجاوب أن عليه يصعب والتذوق، الفهم من معينًا
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هذا ملثل األلفة طول إىل مرجعها هنا والصعوبة واملضمون. الشكل كالسيكية نسخت
التفاعل قابلية ويعطل الجمود، حد إىل الذهنية بالطاقة يصل الذي الثقايف، االنطواء

الوافدة. األدبية الهزات مختلف مع الذوقي
السلبية الطريقة بني والحديث، القديم بني للذبذبة نموذج فهي العلوم دار كلية أما
تحاول األخرية الناحية يف وهي اآلداب. كلية يف املتبعة اإليجابية والطريقة األزهر يف املتبعة
نوٍع عىل غالبًا تعتمد ألنها قارصة؛ محاولة رأينا يف ولكنها التطور، أبواب تطرق أن
من بعدٍد اإلملام أهمها ومن األصيلة، الثقافية الروافد تنقصه الذي الفردي، االجتهاد من
العامة؛ صورته يف التطور لذلك الحقيقي التمثل طريقها عن يتم التي األجنبية، اللغات
نمًطا قرائه، من أو أيًضا األدب منتجي من أكانوا سواء — العلوم دار خريجي نجد ولهذا
التفاعل. قابلية من قدًرا يملك كونه يف السابق النمط عن يختلف والتذوق، الفهم من آخر
حركة عىل منها يطل أن يحاول التي النافذة أن نفسه، التفاعل وبني بينه يحول مما ولكن
من خرجوا قد أفراد بعض هناك كان وإذا مغلقة. شبه أو مغلقة نافذة الجديدة؛ الدفع
الذاتي الجهد نتاج فهم املتطورة، األدبية املفاهيم مع وتفاعلوا «الدرعمي»، النمط دائرة

والتوجيه. التثقيف حقل يف املعاهد دور يفوق إنه عنه قلنا الذي
كثريًا يختلف وهو اآلداب، كلية إىل ينتسب الذي الثالث النمط ذلك بعد ويبقى
تلتزم ال اآلداب كلية كانت وإذا السابقني. النمطني عن والذوقية الفهمية الناحية من
فيه شك ال فمما ونقده، األدب دراسة يف النموذجية الطريقة تقديم األكمل، الوجه عىل
بعض به يقوم دور وهو بوعي، وتؤديها الطريقة تلك إىل «التوجيه» رسالة تحمل أنها
املرجوة، غايتها تحقق هذه التوجيه ورسالة األوروبية. الجامعات يف املتخرجني األساتذة
األزهريني عن الضوء تحجب التي املغلقة النافذة أن وهي الحقيقة، هذه إىل نظرنا ما إذا
الجامعي، النمط إىل بالنسبة مفتوحة تعد األجنبية، باللغات اإلملام نافذة أعني والدرعميني؛
كأدباء الجامعيني بأن القول يمكننا ولهذا الطريق؛ يبرص أن خاللها من يستطيع بحيث
ومستوعبة، هاضمة حركٍة يف الجديد، التطوري باملد لحق الذي النمط هذا هم وقراء،
الغربية الثقافة من الذاتي رصيده املعهدية األرصدة إىل منهم أضاف من وبخاصة

الحديثة.
النقد به نقصد ال املعاهد، هذه داخل الدرايس األسلوب لطبيعة املوجز العرض هذا
إليها نصل أن نريد التي والنتيجة نتيجة. إىل تفيض مقدمة يكون أن إىل به نقصد ما بقدر
املنهج مبعثر هو بل موحد؛ مفهوم له ليس األدب هذا أن هي مرص، يف األدب واقع حول
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والقارئة. املنتجة األنماط من عدد عند املتناقضة املفاهيم من عدٍد بني االتجاه، موزع
بسبب تعرض قد األدبي اإلنتاج ألن ذلك األدبية؛ حياتنا يف الحقيقية األزمة تنبع هنا ومن
أزهريٍّا كان إذا اإلنتاج هذا أن وهي امللموسة، الظاهرة هذه ملثل االتجاهية الحواجز هذه
القراء دائرة يف انحرص فقد درعميٍّا كان وإذا األزهريني، القراء دائرة يف انحرص فقد مثًال
وعىل اآلداب. كلية خريجي إىل بالنسبة الجامعي اإلنتاج عن ذلك مثل وقل الدرعميني،
قيًما يحمل كتاب فهم مثًال فيه يتم الذي الضيق، املجال رس نعرف الحقائق هذه ضوء
لقراء العددية النسبة قلة الحقائق، هذه إىل أضفنا ما إذا توزيعه، وكذلك جديدة؛ أدبية
الكثرة تلك جانبهم إىل نذكر حني الذاتية؛ الثقافة أصحاب من وغريهم الجامعيني األدب

العلوم. ودار األزهر قراء من الغالبة
التي الجديدة القيم أزمة أو املوحدة غري األدبية املفاهيم أزمة هي قلنا كما األزمة إن
النظم بعض تغريت إذا إال غًدا نفوذها تبسط أن تستطيع ولن عزلة، شبه يف اليوم تعيش
أن استطعنا وإذا املوجهة. والعقول املفروضة املناهج يشمل الذي الوجه عىل املعهدية
األدب، ملستقبل الفني الضمان من نوٍع عىل حصلنا فقد الغاية، هذه مثل يوًما نحقق
الفهم وحدة أساسها التقاء، نقطة يف القراء من املبعثرة األلوف تتمركز أن خالصته
أنها البعض، يظن التي األوىل الركود موجة ألن ذلك الثقافية؛ املنابع وحدة عىل القائمة
عىل — القراء لتشتت نتيجة إال الواقع يف ليست القراءة، عن لالنرصاف مبارشة نتيجة

متباعدة. ودروٍب مختلفة طرٍق بني — كثرتهم
تلك وهي املوحدة، غري املفاهيم مشكلة عن الدارسة الجولة تسجلها أخرى وظاهرة
باملد لحق إنه عنه قلنا الذي الفريق هذا وهم وشبابه، األدب شيوخ بني الفنية الخصومة
خطواٍت يف باألمس إحداهما ترتبط األدب، يف نظرتني بني خصومة إنها الجديد. التطوري
تكن لم إن متقدمة خطواٍت يف والغد باليوم األخرى وتتعلق جامدة، تكن لم إن متقهقرة
رأي يف — الشيوخ ألن ذلك القديم؛ عىل الجديد ثورة من ذلك بعد مناص وال زاحفة،
القافلة تندفع حتى التطور، ركب يف مكانهم يأخذوا أن يريدون ال — الحق ورأي الشباب
التنافر ظاهرة أن يف شكٍّ من وما القوافل. ورائها من وتندفع واحد؛ فني اتجاٍه يف املنتجة
ألن التقييم؛ مشكلة يف أخرى تنافر ظاهرة أنتجت قد االتجاه، مشكلة يف النظرتني بني
الهضم عرس من بلوٍن الشيوخ تصيب تزال ما الشباب، عند املتطورة األدبية املفاهيم
من إنتاٍج يف متبلورة أو النقد من إنتاٍج عىل منعكسة املفاهيم هذه أكانت سواء التمثييل،
لجان من مادي، أو معنوي بتقديٍر اإلنتاج ذلك يظفر فقلما لهذا وتبًعا والقصة، الشعر

137



األدب يف كلمات

أو الدولة جوائز لها ترصد التي األدبية، املسابقات تلك يف الشيوخ من املكونة التحكيم
العربية. اللغة مجمع

األمس خصومة وبني والقديم، الجديد حول اليوم خصومة بني للمقارنة وجه وال
وطه الرافعي بني قرن ربع منذ األخرية الخصومة نشبت وعندما نفسه، املوضوع حول
ومضامينه، األدب أشكال حول وأذواق أفهام تعارض بني كبريًا فارًقا هناك إن حسني.
النِّسب ناحية من «وحدها» األدب أشكال حول أخرى، وأذواق أفهاٍم تعارض وبني
تعبري، أو شكل كالسيكية حسني طه مقياس يف الرافعي كالسيكية كانت لقد التقييمية.
يقم لم النطاق، هذا عن الغالب الكثري يف تخرج ولم الحد، هذا بينهما املعركة تتعدَّ ولم
حول قام وإنما الحني، ذلك يف الفكري املضمون حول وأنصارهما الرجلني بني الخالف
الدكتور ويعتربه التقليدية، الرصانة من نوًعا صاحبه يعتربه كان الذي الرافعي أسلوب
واألدبي العرصي التطور مفهوم ألن العرص؛ لروح املجافية املوروثة الحذلقة من رضبًا طه
البساطة والتزام األسلوبي، التقليد أَْرس من التحرر هما: معنيني؛ يف محصوًرا كان يومئٍذ

والوضوح.
الداخيل بشطريها: األدب ملوضوعية الكامل التمثل ينقصها كان األمس معركة إن
وبني بينها التفاوت جوهرية تبدو هنا ومن والتعبريية؛ الفكرية الصورة أعني والخارجي؛
وحقيقة الجديد حقيقة بني واعية وهي تفرق التي الصحيحة املعايري حول اليوم معركة

القديم.
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