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ابرازالىالنهضةعصربدايةمنذالجهوداتجهت

اجلمنوالكفاح،ملامحهاوتحديدالمصريةالنئخصية

كالتالتيالضغو!وازاحةالشخصيةهذهاستقلال

منللتخلصوالمحىاولة،والمغامرينالدخلاءمنتلاقهيها

الاجنبي.والنفوذالتقليد

لاتباتمحاولاتكانتالسياسيةالحركاتفكل،

نابايونوجهفيثارتأنمنذ،الشخصيةهذهوجود

علىفرضتأنومنذ،بليلالفرارعلىوأرغهصهمرفين

رضيحيث"مصرعلىوالياعليمحمدقبولالسلطان

ءرابيمعثارتأنومضذ،11()"والرعيةالعلماءبذلك

المتواليةهباتهاحنى،التركيوالامتيازالجراكسةضد

091وه8821و7081و3018سمنواتالار؟ليزيلتدحلاضد

هزتالتيا!ا!سنة4الشعببلتورةباتوجت!طلتوا،ا!اوه

تصريحاصدارعلىالاستعماروأرغمتالبلادجميع

دولةممربأنا!رفوفيه2291سنةفبراير8؟

.سيادةذاتمسشقلة

الى((حردبطلعت"ينشطالاقتصادمجالوفي

قومياقتصادوخلقاقتصاديامصرلتحريرالدعوة

كتالمبا1191سنةفوأل،الاجنبيبالاقتصاديرتبطلا

يىنالمصربنكومشروعالاقتصاديمصرعلاج"هـن

س!نةالبنكوتألسسدعوتهنسجحتثم،"الامةبنكأو

رصشدهمعظميرسليهالاهلالبنككانأنبحعد،.؟91

.لندنالى

هـنا!،رقالعددفيادراسةامنالاولالقسهمراجع(*)

((.داب7ا))

الرافعىالرحمنلعبد((القوميةالحركةتاريخ)))ا)
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؟

بخوءاووفي4

لمحمثكى!يمكلروابهزاسح!
س45صبصرس!

بالموضوعاتأهتمامظهرالنحتمجالوفي
يصهعان.2!السنةمختارالمثالواستطاع،المصريه

وهيوتطلعلإفاؤلفيهانظرةذاتمصريةفملاحةبازمجله

يستعيدلكيغفوتهمن"الهولأبو"تئهضأنتمحاول

."مصرنهضة"تمثالهوسمى،الزاهرمجده

ابرازفيوالزجلوالتلحينالغنماءوساهم

درويسل"سيد"الموسميقاروكان،ةالمصرالشخصية

فيويعاونهالشع!يةالحمياةمنالحانهاكثريستوحي

صدفيوامينخجريبديع:مثلالزجالينمنفريقذلك

عناستعراضاتمسرحجاتهوشملت،التونسيوبيرم

والصصايدةوالصنايعية"والمراكبيواهـ،يىنالسفابن

والعربجية.والسياسرينوالحماوالجزارين

موسوممصريأدبخلقالىالقصةروادودعا

محمدوشقيظ"تيمورمحمودفكان،شخصيتنابطابع

محمودفيقول،المصريالروحهذاخلقعلىيتعاونان

سنة"شاده"الالانيالمستشرقالىارسلهخطابفي

وأخذتتقرباازددناوطنهالىأخيعادوعندما":8؟91

ايجادعلىقوانانوحدوبداناالجديدةآراءهعنهاتلقى

بجميعالشعبصورةفيهتنعكسحديثمصريائب

:(؟)"5هرظاص

مناتخذتالتى-الحديثةالمدرسةهموكان

تحقىق-لهامنبراوالبناءالهدمصحيمفة"الفجر"

دااستيرولاالكتبمناقتب،سفلا،ابفكريالاستقلال

ناظرسعيدخيريأحمد،ذالاستقالكماأو،الخارجمن

الحديثةالمدرسةأعضاءمنالجددالادباء":المدرسةهذه

لمصرالفكريبالاستقلالالمناداةالىالسبقشرفلهم

ينكرونهم،الاستقلالهذاتحقيقفيفعلاوالسعي

منأوالعرببعقوليفكرونالألىالرجعيينمنالمقلدن

كذلكينكرونوهم،للتعبيرواسطةالعربيةاللغةاتخذوا

((.المقمعة"6عيتيمورلم!مود((شلبيالحاج"(2)



بعقوليفكرونا،لىالتجديددعاةمنالمقلدين

.)3("الغربيين

نحوانعسزسافانلمسالروادقصصخلالومن

زينب؟حوينعطففهيكل،الاصيلةالصريةةالشخصى

عرفتثم"المترفةعزيزةنحوينصطفمماأكثرالفلاحة

عش،ءأجلهامننفسيوصملت:ياعحبتالتيالفلاص4تلك

للذكرأقربهيوأصبحتامركزهالاولىفنازعت

ؤيمالمصريةللاسرةيصورتيمورومحمود.)1("منها

والةاسالاشب،ءقحبطيهةسمحةاسرة"الاطلال"قصة

تشهسكالتيفةالمتعجرالتركيةاًلالسسةمقابلفي

ال-كيمؤ-قو!و،النفسيةالعقدتحتوتتحسدعبالشكلي،ت

طوس"النابتالفول"الىيحن"الروحءودة"في

أمهائدوبموفالمترأريهبقصسويضيق،"الشعب"

انها.قولهاحدعلىالعثماإيىأالاكلؤ!تعرالتيالتركية

-،توالجنسيالطبقاتهذهوسط-ل&-ربداية

فترةفي-القصهفيهوصلتدربفي-والتناقضات

وتقديمالشعبية،ةالحيفيالتغلغلالى-الروادبعدما

للشخصياتوالمواقفالعلاقاتمتشابكىةاملة3صورة

يخي-لتاراقعهاوافي-استطاعتلتيا،صيلةالاي4لمصرا

الحلطريقعنالامورتقاليدتشملكوأنالموازينتمقلباًن

.اكىالاشتر

الى-جزئي،-تقربضاأنالق!صهذهواسشطاعت

.المصريالءلملأحشخصية

ؤ،و،الاطراؤطمتشابكةقضية"الفلاج"وقضية

ت،ئجهتعودعلس"عود!هروكل،الشعبغا)ببةيمثل

،الغقريوعمودهاالا!4عصبباتحارهالشعبعلى-

البلادقدامهمأوطئتمنذدرجواوالغرباءونوالممسمتعكلر

الىونيلجأوكانوا،دمائهواهـصاصالهلملاح!ذاؤ"رءلى

هـ،ق-الاماميق!لك!ما-!عضثمانبل،الوسائلكل

قامولسصهـمفي-دوالمو،)5(اللذةلمجردالفلالاحينيضرب

أحمدبهايعيرون"فلاح"كلمةمنأحقرولاأشنع

.)6(عرابي

فلو،والسخريةللتندرمادةالىالفلاحوتحول

قصسدةشرحفيف-القحوهز"سبتاسطالىارجعن

--ن.اجلفمنةبالسخرممتلئا.لوجدن،ه"أبيشمادوؤ!

الاولالجزءختمقدو،لى!علوكهمولحموء"ؤخ!مقحا"و-

فيها:قالبأرجوزة

)حبمرواإ،مضسوشنق،مولراساقطعغيرهمجزافما

)7(ذريعةلهمالخيروقلةطسيء-ةل،مالقلبفقسوة

.(2791سنةيناير27)((افجراصحيفة(((31

.278محا((ز"ضب))ي!ة)

اظهـرةا)1/171رضارث.!،حهد((الاءاماريخ))أنطر(5)

.)3191سهنة-المنار-.مطبعة

.1/691السابقالمرجع)6)

.1/83ال!وفهز)7ة

الغللعنالظواًهروراءيبحثاًللىيوهو-والادب

عبداللهمقالاتمتذالفلاحموضوععلىركز-والاسباب

يدفيجاهلمحتاجو""تفرإجعربي"عنالنديم

ضس*حهفيالفلاحهوالجاهلوالمحناج"طامعمحتال

كاإ-صانالذ-نالرابفئةهمالطامعوالمختالوعوزه

مسلكهـموتبسررتمصندهمالفلاصيندهـحماءيمتصسون

-.الاجنجيةالامتيازات

اهـىاباشواتابنظرةليضيق-اديثهفيوالمويلحي

كوكذل،)8(بجادهالاجلدهيصلحلا4وا.الفلاح

الىالمعريالعلاءأريعودةيتخببل9(إزظراتهفيالنفلوطي

أرضهومالكالؤلاحبينالهاثلالفرقذلكؤ-هولهاةالحب

طلع.والشالآمالمجرد"دإلبهفيأماتمما

بج-اإالىفهو،ضىوعالموذلكالقصسةوتإقفت

،ومشمع-ثريموضوع4والقومىالسيالعيةالاعتبارات

دفو.يةا)ءطربالنوازعالانساز-"-الجوازبؤ-4تختلط

فيرزرائعنماذجأجمعللهـ-،لم-يةالرودسالقصةضربت

وراءهاخشفيقةبطروإوسهالرولىسبىالفلاحشقاءيرتصو

ؤص-رةعرفتوقد،البشررقىوالدواؤعالانسمانيالصدق

"السيمدلطفياحىمد"نل.سيولراتجاهالالكذوادلرا

الفلاحسنولي-نيش"ؤرفيوهولسشوي.زوا!1.سنةيرثي

عانؤيم،أإاحيثالراجلهذاءنا؟تمط"فقال

ت،"عن33!الس:ةحقبيحبىوزحدث،)01("/جبه

.(11)لموحلفباوتورجنيفلستويتو

(1!.!)"ايدإثصو!زرراء"إةاروا!تءتقدو

ته،ءية،الاصقاتهوعلامه"إ"الادارالاحبمهزةقفوموبالفلاح

تشتدسط-ةمصسيرةرواأولانها":حقييحسىعنهاقالو

لغتهملنالوسنولوممث،كلهمحياتهمتصف،الفلاحينعن

هذاسسلؤيدلودعابتهموألىلوبهمباهجتهمينطقونهاكما

.)12("عليهم

ص:،!صاؤ-ء-ءها(ا!ا؟)"يضبز"قصةزجبمخهءو

تأليفمنانهاءلىيصروريهيةلاقوأخىمناظربأنها

قبلماالىانيذلك"رورولهذلكويبرر"فلاحمصري"

ومسرالمصريينمنغيرييحسكماأحسكنتالحرب

ممنوغيرهمالذواتابناءبأن،خاصةبصورةالةلملأحين

جماعأاليتاينظرونجمصرحكمحقلانفسهميزعمون

،-رامالاحتمنجب!ابغيرالفلا--نوجماء"يينالمصر

!دمته!اتيا"الروأغلافءلمىعلىألهصتظهرأنؤأردت

فرلم:،ظرءصوراؤيهى،و!سصتوالتييومئذللجمهور

أع!اؤفيثءرالؤلملأحالمصريان،أهلهوأخلاقمصر

.7صهشامرنسبىحديث(8)

هـطبعة-القاهرة)323/؟للصكلفومب((اتالنطر))انطر)9)

.)العاثرةالطبعة-الاستقامة

سالقاهرة)61(صىلطنيالسيدلاحمد((احيا!باقصة)))01)

.(6291سنةفبواير-ا!لالكتاب

.08مى((النقدفيخ!ات)ءانص)11)

.)المقمصة)((ح)ءص"دنشوايعذراء"انظر)12)
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يأ.زء!،وانه،الأحتراممنلهأهلهووبمالأ4رءكانتنغسه

للج!مهوربهيتقدملهشمعاراوالفلاحةالمصريةرجعلأن

.)13(((واحترامهجلالهباالغيرويطالببهويتيه

عفدالفلاحبشخصيةنلتظبب!بناواذاا-،باوأزفشح

ومحمودتيمورومحمدهيكلعند،القصاصطمنكثبر

الحكيمفيقوتوحقيويحيئعب-دوعيسئزيمور

يةؤرفختلابالنظراأتجطوؤطاختلملأو،لطنا0.شينولا

اهروالطوللا--داثوتىطنه"قت!حدوازتساغالكاتب

قعية.الواتجاربهو4ونضحفت"ثقاوباختلاف

اثرةمتنجزئيةصورالاالفلاجفييلهت"لمهيكل4

مدجاكل-ظورخلملألكلنقىالقررأىلانهوذلك،وهناكهنا

4زث-ونإمماامثرالماطةيةااتالهـززثحغل"مرا!قؤتهماهوو

!!-صا"ز..:ب"روايرةؤسبحت،الاجت!اءيةاتالتغبير

العاط!-4المشكلاتمنجوفيريفيةشخصياتمنفيهما

.نوالاطمئناوالاستقراروالهجىروالفراقالحبعن

يفا!كمي:ظرالروماب!سيةا):ظرةهذهوبءصل

الغرلىةفيكش:،،الشيالفلاحينالى"الروحءودة"4روايت

عنرضئولفلاحينباسمور"ؤ،ذا،وطضهعنبعيدا

ح،تالونان.مضياؤةطيبةصورةفيويرسمهمصنيعهم

يزغردنانطلقن"سيةالو"أصحابدومبقعلمنحين

ؤ،نتهرتهـ-،الستليدزقبلأنلىدترأجرؤهـنو!قدمت

ح-نلكنهو،"الفسمتانسخيتوحاسبي،بعيد،بعيد"

عبالواف4ويجابالاريهاففينائباويعملالوطنالىيعود

حالةفيوهوالفلاحينويصوربالريفيضيقسافرا

:(أندريه)صديقهالىأرسلهخطابفييلخصهماسخط

الغرائزء،لمفىوأحبانا4يمالجر،جوفيأعي!ثىاني"

نهارليل،عنويوالمالماديالآدمئالقبحمعاني،الدنيا

.(1)("لوجهووجها

الريرفالسىزوراتهفييلفت!هتبهورومح!مود

منسعادةفيتعبثىالت!الساذجةالطيبةا)!شخصيات

الشيطنأو(سب"الوخفير)جمعةكالشصطنضماوالرالقشاءة

بسصورةالشخصياتاستدهيرسموهو،العببهبطمسيد

لواقهصهم.وممفلس!فةحهـياتهمعنراض

ايذظت-وةهذهعن-خ!لىالقدصصىنعضو)كس

زخلففنفيهمابكلالريفيألواقع4وشص،ليالرومانسية

ولازروإمسف.رقتزوبدونلنافبوردمه،خرتأو

قريت-"زيىرةالئءدليقدعاهحبنمثلافلاشين

عنوتصرفهالطبيعةمظا!رزفتنهوومازسب،حالما-*نلم

المديفةارنتفضنالتبا-ظرةازلكول!ن"الفلاحهموم

3ببانهيغمرالذيالسروروذلكالراءطةلانهائبفي

طؤأن!صاللفلاحبنثاءبالرعنديمشوبىنكانا،ووحدانه

.)المقدهة)8ص((ي!بز)ء)ا!)

-القاهـشة)161صالحكيم!توفىق((ا*مرازهرة((1()(

.(47العدد-الإلكهاب

فيلأا.لريفبأ!لشخصياتصورولهذا".)15("العرايا

وتخلفهاوجدازهاعفونةفي"القريةحديث"قصته

العلميالتفكيرعنوب!دهاوالغيبب،تبالاساطبروتعلقها

01بالسمبباتالاسبابيربطالذي

)16("قرويةماساة"قصتصهفيعبيدوعى-حى

الجو"الشرفعنالدفاع"مشكلةخلالمنيحبسد

لملأم"ا-هيالقصةهذهفيالخفيةوالنغمة،الريفي

ؤجاءت،والتر"،)يدوللعاداتللقدروخضوعهمالفلاحين

عووالخضالاستم!صلاممنم!سحظوعلإهماالقصمةمقدمة

اسشسلامحولتدور"إيةلسيمةو"ؤشتاحب-ةانهاوكأ

يقالطرؤ--ي"سبرون"لفلا-ونفا،لمصىرهالانسان

الرؤوسمططئيوالازرفت!لىالارلب،بر!مصرزد/نالممومي

هايحكمأر!حا-ع"والظف.((الورضاءلمشيئةالخضوععلامة

بالديدانقستترفالغرر،ن،والالتها،ؤتهـاسالاروح

الخزفشآتزإتهموالكت،بهبتلثت،كبتباتحدقوالحداء

انشيده-!تشدناءورةوبجوار،اإشعيرومسحوق

المحرسهممكلنشبوخبضعطةجلمعىالحزينالشجي

فييأخذونثمرر/ثال!"ت،قلونالعهلطءنوأفصد!م

الباشا.ابنفخريكلعفاطصةقصةتداول

نظرةزلقيانحبناوأحىالفلاحشخصيةتركناماواذا

فيم-القصةاليهوصلتالذيالمدىبهانت-"ن،أوسع

اتاريخيااطارهاداكأل"المصراإتصخصب--ةتصوير

زتتف-عوان،ا):فسيةوملامحهاتماعيةالاجورواسبهـ،

ة-1)شعبب"رابهبب،،خلالمنالشخصيةهذهبصمات

بأنبدءذيبادىءؤط.مترفاننا،لةالمتداووأساطميرها

داكأ-لالشمخصيةهذهرسممنتتهكنلمالروادقصة

ا،(لمصريزلتقفلم،الاجتمابةفهماوظروالتاريخيةأطرها

التىلبقيال!ىصقاتهفيولاوال!درالقضاءمنقفهموفي

النكتة.،وسلاحالسخريةروحعندهنمت

طج!هـة؟ختلملأؤ!تختلفنماذجبهالتقهناماوكل

فبى"بالمصراثمخصبةايصورانليؤثرفلاشسين،القاص

له،مفلسفعنوضعهاراض(وهوالاستازيك!)جانبها

وعرضاطولاوقالسهاالحياةسوأدركقد"وهدانف!"

ن،يهعلىيرسل،القف!--ورأ!لمقأسعدؤهولمفولذل

مابو-بر-صتخفكانمالمتستمسئسخفط"الضيا.فلسفت4الشسجي

ءص!ورهوأو،(النايةدسخرقصة)"سمي!-ون

4وسه-ولةل-بباخبرتهـ،وعدملسذاجتهافيالشخصية

ورولور،اجء"،هوأو،("انيحكئ"قيحة)اسشغفا)ها

رر!كانمنالدنياا)طبورةوأهلاالوروم7حثالةمنهم"عةها

م)تورتحى!الا"لصءدلا"ءنلع-نازوتشجافلا،لبلمدااهذ

ل-صطدمالا"عباءة"منالرءءلتولا"قعبرعروسظ"

،(الطاء"ببتقصة)"ازهمأصوعلتقدو"لفبملاية"

الاسودببالنوفالبواب،بهاوي!زأمنهايسخرهوأو

-65-الصفحةعلىالتفمة

.77ص((انيحكى)))ا5ً)

.23ص(؟هانماحسان))(16)
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ا!ص!حهلفصه!أ!يسيحييينهيمموللنتنموررع!

"هونجاركا"دهحه-و"يشمبازز"رصماوزغيم-ر

.(للايرجارمفزلقصة)دروبآ

نألوقبورةساليؤ-رةفي-صوركايحيىفيويمض

رخؤيب-!ذامنإعدأاىا-"هالثمأمل2ؤتدلى"كألف

لاش!هنان)تسقد...منهاوين،لالم!ر.)ةالشخصية

(نهوذجإجرجيحبيول*نشخصبنأوبشمخمنيسمخر

لثخمسب،تمقابلفيإةالبماداشخصيةايضعؤ،و،ومثالا

ويرهض-لالم-)ىالمض،لمنيرء،لأنويحاولأجنبيةاخرى

(1)7"لولوووممثءشفلة"قصةؤةي،جمبيالاالمتالعليه

ؤفلة،رةالمصررةالالمإجرحوالتهـمدةالاسرةالى)يخحاز

هادئةوديعةالقلبطيب--4مدللةنظيفةالتربهبةالقطة

الع-نر3ماخببثالبلديالقوومشمبنبيونما،-ةأليف

أنواعمىوقا!الوارعؤائيربيقمكبينت!-زوكيف"

جدرانبينعمرهاطولعارزتاجؤةاوقطةوالظلمالايذاء

يشبد()18"رءتريدقي!وة"4قصتفيو."؟أربعة

ؤ-يالوطنيالرو:!سمقابلفيوزمثماط"البونانيتصربالع

تريديرهؤ!هوةزجاجفيا)م!-جالمىأولع"وقذارؤلهجهتراخ

صهف-ةدمهفيؤجريإ،ي/ونارجليدليرهاالذيان!و

فله،ذاوالا،-دهـ-نأبعنبالورازةالقمسس،ويادارة

الوطنيونحب-راز"حسنأوعامساومحهوديسمتطيعلا

طا-،تفب4يعدالذيللكان،حىجزؤد4وزربىؤ!اهم،تقليده

يعتءدونإزالونلاهمب-:ه،ر!يقخشمبي،رليستالجلاس

يف4يضعوزالذيالحجريا-ضاءاذلك"اغلا)4ا"ءلمى

البكرج""فوقيعاووالزريررمتردونالقهوةمنأركانركن

ججيل،والزنوالش،يللق"وةالماءلغليالمعدالكبيرالاصفر

ويرى"البكرج"اورزجالقذرالماءآنيئالجا&دمافيرى

فير!إ"إء!سحرمع!رأيسودماءمن4فنجازلغسملالمعلم

.(،..رلقذا4برجلب،

هـلىيقسهول!الذياطفالترو-الروجنجدولكضتا

،سعبدخيرياحمدعسديحظر!اولاالبلد/بئالسخصية

،الصلدر"الشخه-بةاؤتن،صفيشمعبيةحسالمميةذوفهو

ةوحىة-ظشحاتةوأمصاوحة،جةوالحمحءدمبأفنلتقيعنده

ء:--دهزله!سىو،ليةلةططراب"نووزللهاومشاهابخاطرو

نا.الشخصياتهـ-ذهلظروفوالتقديرمالف!روح

قذارةيهـ،جمج!لالذيتور3للدعلىتردصلوحةا-،جةا

،الفقر!ندال3"كلةالمش!صذورفيهتلءمم!رداالحارة

كانالكنابرالراجلطبمس،حالهلمحينصعمرهالفقرهو

رتسشعببههانشوماتبحبمأئيثعاحضرتكقبلدلوقتهنل

والفقر،العوايديلموايجواساعةكلبس،العطفةيمنظف

.()91"تربحهمولاتكسبهملاداهية

.(2691سنةيوليو15)"الفجر((مهحب!ةانظر(17)

(6291بريسهد122((سياسةاا))حيفه!نظرا(81)

(2591انريل1)((الفجر))صحيف!ةانظر(ا9)

ليباركخطاسعيدخبريأحمدقصصفيونتبين

قصت-ءففي،نضالهاويحتضنكفاحهافيالشخصية

مثال"نفيسمةكفاحيبارك)02("القصرالىا)كوخمن"

علىوانخصارها،قولهحدعلى"البحتالمصريالجمال

بالغوبية،ولاالشرقيةبالمصريةلا"سيدةوهيهانمأمينة

الأراءتأثيرتحتعق-دؤهازاغت،بالجاهلةولابالمتعلهةلا

."تسمامات!همهمالمالسيالحديثة

اديالالجلزمسليرر-!موالروادقصصلىواهتهت

ملابحمايصفالذيممايالمسطحالجانبا،للشخصبة

التكويعمس!ةوهيئتهاالجسممانيةوملامحهاالشخصيسة

ويهتم.والمشمئيالكلامفيوعادازهاوصذناعتهاوعمرها

اللوحاتهذهبتصوير-خاصبسوع-تيهمورمحمود

خار-يا،يقدمهاانويحاول،الاشخصيةتصرلافتكاد

قصمصه:فيتيم!ورمحمودمنهجعن"شاده"يقول

للبمطلمسهببوصفالقصصهذهمنكثيريبدأ"

وتاربخوعاداتهموخلقهمبمظهرهمخ،صالابطالأو

المؤلفمبولانءلىدليلهذاانؤيشكولا،حب،تهم

"االتلم-ذ"رواا4مثلاقرأفمن،التحليليةللمدرسة

علىقادربورحبيهانيدركانيسمتطيعليورجب"لبول

.)21("أبطاله-لوتحلوصففيالاسه،ب

زءسمب"الىكثيراتقربنالمالقصمنهـ--ذهوكن

التي-ملامحهاوعنوجدانهاءنتكشفولم،الشخصية

فلمم،الاقضصاديقعوالواإخهتالت،رفوالظد!ن!كلت"،

صفاتهفي،لاوالقدرالقضاءمنموقفهؤكمابالمصرينلتق

،"القفشة"وحب4السمضم!ريرروحعندهنهـتقالض

هذهابعادمنيعمقلملاثمبنعة--دالفك4الروححتى

والرسم4إاللغوالمفارقاتالىيلجأكاناذ،الشخصمب"

علىيعتهدلذيا"ميديلكوا"قفوالمو"رييكاتوالكار"

.والب!لوان-"الاثارة

صةالقصثض،؟ؤىتردالتيالمااراتكا(زتورإها

لتءكيرها،يراوتصوالشمخصية!ذهزمحسيةءلىدلالةثر31

جهدهيحاول-قعبهبئالوالفكوةخفوء،-القاءلىكانفقد

ول!صذا،مرسلهانفسيةمع،ر،تالخطهذهتتضاسبأن

،"ء-لالاطبقءمورة"تحتهايكتبون3،نوا!،اكثبر

وي!حبىوالحكيمهيكلروشل-اعةب-ربعضهمواستطاع

-ةالق!أسملوبعنؤختلمفبخطاباتيأز-حماأن-حووي

ؤمحببرازهاوفيتفكيرهافىالشمخصيةنفسيةالىلتقترب

التحلب--ةؤبريو4-درالتقلالدعواتفيوالمثمائعةالشعبب"

لىاخطابا"اهبمابركتجا.لةاومتدابئشعربياتفي

حسمنضرمالمحأحش-ضااثمب!ابهى":ؤيهقالحسنصديقه

ءلهـالسلاميدمزاهـداءبعد.مين7رور،0دامخلبلأبو

ونحؤدرمانأمفيالا؟مهذهؤيااننانخبركها،حضرتكم

هياكيس!لملأمتكمصحةعنالازسألولابخيرطيبون

خضرابواحهدهناقابلتقد..العبادربمنالمرادغاية

)2591ما!8)"الفجر))صحيفةأنظر(021)

المقدمة،)8ص((ثلمبيالحاج(((21)

!؟



يهديكوهواسماعيلأبوحفخراروابنبلدياتنامنوهو

يه!ديكوهوالبرهمتوشلسعدوقابلتالسلام

.؟()2"0.3؟السلام

قالتو)دهاالىنجطابا"بكأحمدأمالستوكتبت

بق،هدامركأحمدبمبنيوقرةالمحبوبولدي":فيه

ميت،7الافابلغهاحتىإواحدةأرضىلاآمبينمين2

علىاللهوحمدز،جوابكالىتلهنا،العزيزولدييا

برمنالمرادوبلوغالقصدغايةهبىالضيسلامتكصحة

نفت!رولانهارليلفكرنافيأنتولديودائما.يا،العباد

.ولديياصعبوالفراقفيكالا

!!مالةراقؤلحتاللهقطعقلب!ماقطعالفراقيومان

مت-حما:.روولأمامنادائماصورتكااتيياوتمجدنا

حضوركورومتشر!قكا.تظارفي،لسماهالىالبدريعود

تحضرارلمتييااللهشاءوان..دعىالسع!ي!دز،يومهو

()23"المشا!دةنصففهيالجواباتعناتقطعولالسلامةبى

ا)شخصية،نفسيةالىوالقربالواقعيةفيوامعانالم

العا"ية،باللغةالخطار،تهذهأمثالالقصاصونكتب

ولست-محاولة3الق،صصالي"،عمدوسيلةالىنصلوهنما

مجافازهاإجانأو،ولةالرلهذهال!جااخقويمابصدد

اظروؤ!وتبهبيفيالواقعالجوخلقفي-القوميللروج.

الدلالةف-يأصدقالصاميةانلهوتراءى،الشخصية

وأ(الد؟لوج)الحوارفياليهافلثالتعبيرفيوأطوع

بعف،مخوإ،ا-،(الموزولوجأالضفس!بديثالحىفي

.السردفيأحياناالصهافلب-3،-كل-

صفالروادابرعمنسعيدخىرياحمدونجد

ورهافةالملاحظةدقةمنلهكانفقد،الع،ميةاستخدام

هـنينقلأنمنمكن"ما،جيةالشعوالحسىاسيةالاذن

اوامثا)!وحكمهماءراكيبهـ،فيهيكماا"خةهذهاةالحب

بمصولمعهتحسىصماللحروؤطزطقهافيوبلوطرائفها

ءالمانتربيا":نفسهاتناجينفيسةقالت،الموقف2

ب-جري؟،ن1ئياالوالراجل،ةشحرمنمقطوء"أنا،لحالبا

،شيءيحيلتبف،شولاماتا(!سكينالولدوعلىعلي

النحالص!والحتت-نايثىالغوجوزوكمانبعتهااللهالفرج

صاحص-ةتهمالثصترروالسرارايهوايهوالهوروالصندوق

،دنياتيفي"اءملتاناربرا،افلولسابترابالبيت

،حبيبولاهـدوفيماتمثسمتماالهيمنكسرهوليهأنا

غيركصالذاشربيا،اقيملدالوبخاطرتجبرالهي

ايه؟اعملللها!ري،الرازفتوانتالخالقانتكريميا

رحمهولاشفق"قلبهفي!دشماوصكتويال!وعدي

اطحيفيا!ابعضحتاكلالناسى،رباياحفيظيا

.(2)!ا"الطف

ؤ-يأوجهاله!ع!دخيريأحمدحساسب4وتبلغ

،4شخصمي،تفيهاتسعىالتيالمكانيةبالبيئةاحتفائه

103ص((زينب))(؟2)

-القاهوة)!22صحقي،طاهر"حمود((حمانا!ادة))(23)

(0391سنة

(2591سنةمايو8)((الفجر"ءمحيفةانظر)(2)

فنيالمكاناهميةالىتنبهواالذينالقصاصصاوائلمنفهو

.ليدةجدأبعادواضافهالشخصي"ملامحتسديد

كفاحهـو-عالميما-القصةسيرخروانظ-لملأصو

و)ءعنى،مكانا)ىوالانتماءبالبيئةالارتباطأجلمن

نصتخإصتأنليعدالاالادبميدانالقصةتمدخللمآخر

التيؤعةوبالربالواقعوارتبطت،واللاانتماءالسيولةحالة

الواقع.هذافوقهايتحرك

ارهاصاتالحاولاتجميع3،نت-محليا-وعندنا

ومحمدعزميومح!ودالنفلوطىفقصصص،الحديثةللقصة

أحداثمجردالاهيفما،مكانالىالماتنتهلاجمعهلطفي

لافتة""الاالمكانيةالبيئةالىتشدهاولاالهواءفيتدور

وول،ضة!داوقريةهناانالىرلتشيالقاصررعلقها

نمتبرانفيفنيعائقهناك(كانلمااللافتةووذ،نزعة

كقرة"مضللهاللافتةهذهكازتربصابل،مدينةالقرية

ؤهي-)25(الدموعظلالفيقهصة-بالصعيد"نواره

الحبوهذاالجمبيلةالصوروهذهتناؤضخداعةلافتة

فيالنهار!عظميقضونالذينالفلاحبنوهوءالواضح

.دميانخمارة

فضجد،صكانهاالىلتنتمصتدريجياالقصةوتحركت

منيلهالجمزينبقر/"تشدهيكلعندمتناثرةلقطات

ونجد،البهائمومبيتالفلاحيندورالىوالحبالطببعة

أشياء-المسرجيةلهميوبسببربهـما-تيمورمحمدعند

هذهوتبلغ،)26("العيدصفارة"قصتهفيهذامن

وهو-لاشينقصصصفيوالحاحهاكثر".هاالاشياء

-المحكء")المكانوصفيمللافهو-مبانمهندس

(ةلحجرا-لمكتلبا-حينلفلاارود-للمنزا-لشارعا

اطاعةبيتا)امك!4بألسمماءقصصهرعضبتبسميةويغرمإل

.("القرصسحديث-الصمتمنطقة-للايجارمنزل-

عبهندالحسورهاقةالملاحظةدقةالاشيماءهذهوتبلغ

مأجناية"قصةفيإ"ا،قاتكمالسعحيدخيرياحمد

فيذكرناالشعبيالحيبدقةيرسم)27("ولدهاءلى

هناترىوكنت":يقولمثلاانه،محفوظبنجيب

المهدمة،الحوائظالىمستندةتتغوطأطفالاو!ضاك

تصاعدتوقد،خجلأوخوفغيرفييتبولونرجالاأو

تصبالمياهالنساءوأخذت،مكانكلمنالكريهةالروائح

،حمص،ببلاالعطفةفيوالابوابيكالشبابمنالنتنة

"-الالمظيمنبضاعتهمارتبتقدصلوحةالحجةوكانت

ءصصوالحوالشرباتالستوبراغيتالبنتوخد

تروجوشرءتوالخسوالملانةالضفيرونبوتاسودا؟يوا

.)28("عليها.بالاقبالالاطفالوتغريبضاعتها

منخالجهامد"شيء-هذاكلفي-المكانولكن

ينثرهافأوصامجردهو،ثهيروالط"الديناميكبة"

اص((الدموع!للأل!بما"انظر)25)

37ص((العيونتراهما"اندطر(26)

(12اعددا)((الفجر((صحيفةانظبر(27)

سال!اهرة)66ص،حقييحيىبقلم((وطندماء"(28)

)5591سنةسبتمبر-اقراسلسلة

م.



س!""قصهقرألالوازضا،بوجودهلحسىلاتمصالول

في3891سنةالعرايةالىءتترحبقدوكانت)لهاردي

حبلآلشخصيةبالمكانفم!ضلقى(الروادادبازدهارقتو

بها.ويتأثرالشخصياتفيرؤثرثقلالهونحسى

عنالمكانأهميةتصورفييختلفحقييسحيىولكن

فيكض:"،الضيالهصصلىفيوخاء!ة،!عاصريهمنكثببر

ةهـ-ةالرإعنكالاعندهؤ،لكان،الصع!بدعن-،تالثلاثين

إعت-يولا،ةالقرأوال-يتأوالشارع(عضيلا،المحددة

الرقعةفيشمليتسعوانما،المنثورةالم!تةالاوء-اف

ومن،يعيلطبوابىيئيواإخي،روالتؤياالجضرومحتواها

ؤيبوجودهمانحسشخصيةوالىملامحالىيتحوله!ا

،النتازجوتشكيلاثوالاصسبرعلىوبضغطهاالقصمة

ؤصىةفيوالجبل"البوسطحب"قصةفيالصعيدان

الثصخصب،ت،مصازريش!لقدرالىيتحولان"دهؤوأبو"

الشخص!،ت،كلعتماعلوصطدماهبحمحتو!ناالم؟،نان

الث!خ!صيةؤ-ها.زست-لم"اجيدلي،زر"أمامبناؤلماذا

حتصميقيةالاغرياالتراحبيدفيي!باود.الح!تميلمص-رها

سلامةوالمعلم،ءتيهرفقأوأمهليتزوجوأراهيقضلانعليه

ا)ضته،يقتلأنعل!"حتم"البوسطجي"قص!"في

تزوجأنء)ليسهحتم"فودهأليو"قصةفيوجاسر

ز-صتسبخهناومن،رعمىانعلي"وحتمالبحراوية

خلقهايختفيقدرفةصدانها،الهصصهذهؤسبؤةالصد

منصدؤةانها،البيئةرواسبفييت!صلعاميقانون

منيحتويهبما؟لمنا!-هيمنظورةغيرشخصيةفعل

قصىةعقدةعنحقييحيىيق-!ول.و.نقاليدعادات

،اعو؟زاء!طدامءاهاعقىدةهي""لحسطجيالبو"

الدمبحكموروشمحة،ووهموتقاليدازةدكلنوخموطها

.الناسليصتقد!اذاهمهلاصاةالحبوسر،والجسم

رجلعلي"يثورأنيسمتطيعقلمماجبروتهـ،،فيهـ،رحم"لا

أجيالعنيرثهاوبعقليةالصعيدوسطفييعيثى
الروحنستطعمهض-،وهـن."تلإنولاتتسماهـحلا

منروجاز،أ،القصصهىذهفب-يا-سالذيالشعهجمه

تستمع"السجنمنقصة"فيالغجريةان،المكانخلق

"زليدابو"هـلأهـ-ومء-نيتحدثوهوالربابةشاعرالى

آلاميصصف!وهوالمجهولالشاءريعلمكانهل"فتتساءل

كضسبةفتتلقاهالجسرعلىسيقابلهاشعرهانأبطاله

تكإمفكيفوالا،منهواكثرهذايعلمكانربما؟السكين

واستمعوعاشر!،قبلمنؤهايعركأ؟"ضكليرهافيعمما-

)-لميليلي"الهـصووان..2()!"؟امرارلشكواها

.ةالغجرمعمأساتهءليويبهأنهىالذيهو"وءدييا

انه،النضائجصكلوليثالمصائرليحتوييشمخهناالمكانان

الب-فةزلمكفي-ورلمييحيىأبعادهايرسمشخصية

وكانت،ئتهااابنالايحتملهلاجواتخلقالتييةال!عيد

هذه1155سنةضم-جمنحقيه.يحيىمن-ذكيةلفتة

،"و!ندماء"عنوانلهار-ض!رانمرهوعةفيالقصص

البيئة(أوالطين)السببيجمعصومعبردقيقعنوانفهو

.(والماداتالدماءأوالمسبب

99ص،السابئالمرجع(9؟)

متزماذجلتصويرمحاولاتهناككاتواداً

منكبيرااهتء،مانجدلافانناشعبةؤرديةشخصيات

حىرجةمرحلةفيللأمة"المعنوالشخصيةيربتصوالرواد

ابحمارؤعثجت،قةالمتهفوالاوروبيةبالحضارة2!افببهـرت

الحضارةبهذهيتعلقونبهمواذا،ابنائهاهـنفريق

شخصياتهـماضاعتقليدا"الغالب"إضقليدويولعون

ويحاولون،يةأجنباجواءالىبأسرووميغتربونوجعلهم

السلوكطوازماوالتقاليدالعادابئفيبالا-،نبيشبهواان

ية.التربووالنظرة

النهضةأخذتحينالقرنهذامستهلفينودوكنا

والاقتصادالسميال!صةفييبمامصرشخصيةابرازالىزدءو

،ويالحىالجا.ببهذاالقاءىليهتمأن،والآدابوالفهون

ببنوصراعهاإةالمصرالثصخصيةازدواجمصلاؤيصور

يتنب"مننجدلاولكننا،اليهازرزوور-شةفبهانمتبيمة

زشا""ارفصالصراعمفتاحهوالذبمما-ضوعاواالهسذ

قصتهفيلاشينهـحمودط،هرالاستاذسوى-الحديث

ف-،حسينطهوالدكتور(ا25!)"الوطواط"

"عصفورفيالحكيمفبقتووالاستاذ34911)"بأد"

.(38!ا)"الشرقمن

مصريأبمنالوطواهـ""قصةفي"فعايدة"

منعيستطبلاحىتى"اوروريةزسأةنثضأت،أجنبيةوأم

الىتمتلابأ؟هادليركسانالافطنتهكانتمهـماليرا!،

وجعلتبيئتهاوبينبينهاانفصامفحدث")شيءيةالمصر

إهاعاؤيوتعبشنحىديثهممنتتضجروقاربهااعلكماتتعالى

مأور!اتهاعلىواستيقظت،نالشبعنهافانصرف،الخاص

تعرفأو"أبيهاعلىاجاح-جى-ثورةفيلخص-تهااتيا

أجنحةلهلانمنهماتعدهأنازاتالحهوابتلقد،الوطواط

صغارهرضعلاإ"مت،،تعدهأنالطيوروابت،كالطيور

بونالمصرقلا،!ركزيحقجقةهيهذه..لحيواناتكا

.-ةمن،مكواحدةاليليضظرونالغربيونولا،منهميعدوننيه

."فى"أناتعسىمركزايأبتيافانظر

منيتخلمصوأنلى-ئتهيتنكرأن"أديب"وحاول

،"إين"اوأحب،،ريسىالىفروساحميدةفطماق،ثارهاآ

بوأصبفتحطم،جذورهمنيتعخلصأنيستطعلمولكنه

.يدة-5والىمصرالىوعاد،الجنونيشبهب!ا

أمهت!سلط-ءلىصغبراتهـردادذي-ومحسن

"سوزي"ي!حبوهناك،يس!ر،رالى(فريسا-التركية

ظعبولكنها،الحرارةوؤيهالاخلاصفيهلثرو-،حب،

،"هنري"حبيبهالاستعادةولسيلةتتخذهوبعواطفه

الشرقويدعوالعمومبوجهأوروباوعلىعلبهايثوروهنا

برسالته.والايممانرذاتةالتمسكالى

ومأساتهمةؤرد"أمثلومحسنوأدبربعايدةولكن

هذهفيالامةمأساةعنالتعبيرحدالىتصللا،ذاتية

أهواءتتجاذبه"الذيالشعبقصةوبقيت،الفترة

ةقصنا،المصريابراهيمقولحدعلى،"والحدإ/يثيمالقد

كتابتهما.الروادمن.أحديستطعلم

ابراًهيمال!بداعبدال!اهرة
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