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منالعددلهذايعدأنبوديكان،بدءذيبادىء

ثقافتنافيوالادبيالفكريبدورهااحتفالا،"ا؟داب"

طوالقرنربعمدىعلى،الاجتماعيةوحياتنا،انعربية

(1الاداب"لصاحبيقالمالعذرلكن.الاقلعلىعام

"للأداب"يدينونإذيناالعربوللكتابوعايدهسهيل

خاصه.واللبنلنية،عامةالعربيةفالظروف.فاءالوبحهق

السنواتفيالاحداثمتلرحقة،-الايقاعلعريعةكانت

منوبلغت.الاخيرريئالعامينفيوبالتحديد3يرالاص

موعدها.في"الاداب"دورىاضطربان،الوطأةكثدة

كانتعلاقةوهي،بكتابها"الاداب"علاقةوتشتتت

علاقةتثحتت،تحربرهاوبرئيسىبالادابدائماحميمة

وحياتهم.وأقلامهصوفكرهمبضئرهبمانفسهمالكعاب

والمثقفتالثقافةالجاريةالربيةالاحداثطحنتلقد

الوجهدمجردعلىللحفاظ،المعيشةمحنةوشغلت

الكبير.العربيالوطرارجاءفيالكتابسائر،والبقاء

."دابالا))وكتابصاحبيهاو"للأداب"قائملعذرا

دراسةلتقديمالمتاحالوقتأملكلا.نفسيعن،ولذلك

منذالحدينةالعربيةالقصةفي،(الآداب"دورعن

التىالكاملةالاعدادعنفضلا.يومناالىصدورها

سنة،وعشرينخمسطوال"الآداب"منصدرت

الدراسةلهذه،النقاطوتركيز،والتذكر،للمراجعة

قصةككاتب،لنفسي؟الاقلعلى،بأهميتهااشعرالتي

عنتزيدبنسبة،"با؟داب"دائماقصصهارتبطت

عاممنذقصصمركتبتهمامجموعمن،بالمائةتسعين

دائماأجلتلقد.73!اعاممنتصفوحتى،(591

الا!وبدا/المحاولةهذهفيالشروعأسبوعبعدأسبوعا

كتابةعن،بالفعلعاجزاووجدتني،لىالتأريقشديد

الشعوران.جادادبيعملاىكتابةعنبل.دراسة

علىللمحافظةالقاهرةوبالحاجة،المستمربالاحباط

كتابةعنالرابعللعامعاقنيقد،والبقاءالوجودمجرد

كتايةعىيعجزنيففسهانشعوروهذا.قصتينمناشتر

خواطرمجردلاكتبأجلسوهأنذا.الدرالسةهذه

خننفسىفيبقيومما،الانأذكرهمما.وانطباعلت

مدىعلىالحديتةالعربيةالقمةفي"الاداب"دور

اننياعتقدولا،يومناالى؟ه!اعاممنذ،قرنربع

اننيكذلكأعتقدولا.وانطباعاتيخواطريكلساقدم

ناحسبي.المجالهذافيعلي"الآداب"بحقسأصي

القصصية،والظواهر،العريضةالخطوطبعضالىاشير

من،االاداب"ابناءومع."الاداب"مععثعتهاالتي

العربي.عالمنافيالقصةكتاب

"

أخطربل.هامادورا"الاداب"لعبت،بالطكيد

الشعر:ادبيتينتجربتيننموفي،الاحئلاقعلىالادوار

كانتلقد.الجديدةالعربيةوالقحة"الحرالعربي

علىسابقة،العربىالادبفيألشكدينهذينبثائر

تالأربعيناتسنوأتدي:وصدورها"الاداب"وجود

قصاصينو/ونازك/بالسيللامثلمنشعراءيديأعلى

وأزعم،.الخراطوادوار،الشارونييوسفامثالمن

التجربتينلهاتينمتاحاكاقانهفيكشرااشكقلالاعلى

،تنمواان،ومخسموناوشكلا،وقصاشعراالرائدتين

والاستمرار،البقاءفيتستمراانبل،كيبةأشواطاتقطعاو

والقصة،العربيالشعرلديوانجديدةاضافةوتقدما

للو.ابوومدرسة،الديوانمدرلةجيلىليعد:العربية

الاربعةالعقودفيالعربيةالقصةكتابوبعد.الشعرفي

وسوريا،،مصرفيوبخاصة،القرنهذامنالاولى

حقي.ويحيى،محفوظنجيبأمثالمن.والعراق

لقد.وتيمور،العجيليالسلاموعبد.كاملوعادل

الرسالة""مجلتياغلاقاثر"ا،داب"ولدت

"المصريالكاتب"مجلتيبعد،مصرفي"الثقافة"و

بينالاولىالحربتلتالتيالسنواتفي."الكتاب"و



اسفكرافيلكلاكيفرأعي!خد!أتتبل؟.وا!هـائيا!العرب

مغايرة!ديد!وبروح."الأدات))تصدتثالأدبوفي

هدهعليهكانتلما.والانجادوالاختياراحتحريرافي

"الاحدات!تابعةعنشاختانهابداالتيالمجكت

أخمقافيوأوا،جتماعيالمكريالتطورمواكبهعنوعجزت

دووارشاراتأرإ-!ذ؟مننخرغدعو؟،.الحينذلكفي

العربية.القصةفي"ألاداب"

التفليديخة.القحسةثانت."الآداب"صدورعند

الثربية.اصقصصهةاالخماذجفي،السائدألتيارهي

ومنالرؤى،التاريخيالقصمنركامااذيانهافيتجرها

لغةعليهايغلبوكان،والرومانسيةالكلاسيكية

الغنائيوالاسلوب،المجازلةوالصورالموروثةالاكلشيهات

احيانا.القاماتوسجعبل،الحدوتةوطابع،وانخطابي

وال!ماءالكتابةفيهـونالمستمممثلوهألتيارلهذاوكان

وباكثر،،وتيمور،حديدأبوفريدمحمدأمخعالمن

هذافقورا.السباعيويوسف.والجارم،والعريان

الادبفيالواقعأبوابيطرقكان،اخرتيارالتيار

اقجاه،متوازييناقجما!ينوفي،بالحاحالقصح!ى

الاشتراكمة.الواقعيةواتجاه،النقديةالواقعية

الازني،أيدي-مملىمتصاعدأالاولالاتجاهبدأ

وي!ى،محفو!ولجيبةعبيدوعكليسمى،لاشيقهروعأا

الاتجاهوبدأ.البدويومحمود"عفيميومحمد،حقي

!ليم"روايةفيكامل!ع!ادلألديعلىمتصاعداالثاني

التي3القصميرأقاصيص!4فيادريسويوسف،"الاكبر

انرحمنوعبد،"المصري"صفحاتعلىتنشركالت

وإحمدطالحجاويوزكريامكاويوسعد،الش!هـقاوي

نقديةار؟ءاصتياريناهذينصاحبولقد.أخصاعباس

"لذحياذأئكلنأم،الحفنالفنقخسيضيحولكلهاتدور

الانثشراكية.والوافكيةالنته!-يةالواقعيةقصيةوحول

هامدقيالوجوديةرالفلسفه،"الاداب"وجاءت

خر،امدفييخاأخراكيةالاشوالواقعية،الفنيالفثرىو

منذ"الآداب"وطرحت.العربيةالثقافيةالساحةفي

الالتزاموحول.الادبفيالالتزامفكرةالاولاليوم

طوالسنوات"الاداب"صفحاتعلىنقديةمعاركدارت

فيالمخوروكان.صدورهاأعقبتالتيالخمسينات

صنالوجوديةالنظرة:الادبفيالالتزامقضيةمناقشاة

وفي.أخرىقاحيةمنالاشتراكيةوالضظرةثناحية

قشتالواقعيةنو،الالتؤامحولالنقديال-بدلهذاضوء

فيوالفصحي!العاميةقضيةونوقشت،اتجاهاتهابئل

يجرفالواقعيةتياوانبالفعلبدالقد.العربيالقص

وقضايا.تياراتمنعداهماكل"داب71"صفحاتعلى

وابداعاتهاالقصةنقدفي،الحالبطبيعة،الاثريخللم

التراثوبقايا،التقليدورواسبموثراتمنالعربية

والرومانسية.الكلاسيكية-توأنفكريمطوالاصذوجمطالملمغوي

ثم.المجلة""دابار1"قد"ت.ا!وأقغيةطريقفيو

ادبلة،((الادأب"منولدتانتي/لشننوأدار.ا.لآداب

رطننىافيفسصمقأو.نقرمنألف،وترجمماأعها

الفكريةالمجلة،جدارذوعن.ررعقفتارتتكلهالعربي

بوجودهاوص!اعدتبل.العربيالعالمفيالأكأىح!وسكأ

حركةتفجيمفي،للنظراللفتالمستوىوبه!زا.!خمهـا

وفي،لبنارفي،والمؤلفةألمترجمةالثقافيةانشهـنلكتب

وحركة،(مثلاوالنشرللترجمةاليقظةدار)سوريا

فيالروممميةالثقافة"جهزدمنالثقافيةاذجلاتأحسدار

سوريا،فيثممحصىهـ،فيالعربىالادبعواصممنكثير

العربي.الادباعوامنوسواهاةالعراق!فيثم

"

الآن،معةأسماء،لعربياللادب"الأداب"فيمت

اكثرنشرواالذين.العربوالقصاصينتالحقادمن

،"الاداب"مجلةفيوالقصصية،آ-حقديةاكناباتم

كتبفيالمجلة"الآداب"فينشروهماأكثروجمعوا

الرسمية،انثقالمحةأجهزةاصدرتهاأو.الادابدارنشرتها

وبخاصة،العربيالادبعواصمفيألخاصةالنمترورور

الكتاباتوتعكس.والعراق،ولحوريا،مصرفي

العربريالوحلنقضايا"الاداب"صمفحاتعلىالقصحسية

رؤىمن،اجتماعيةوحياةوسياسةاحداثاتألمتلاحقة

غليانفيعجلعلىكتبتمسحطحدعائي"قلهاةمحتلفة

الكثيرلكن.الجاريةوأ!سياسيةألاجتماعيةا،حدآت

لانهاربما،كبيرفنيحدالىالهاويه3لدهمننجامنها

الوهوبينالكتابلتمرسوربما.معاشةلجاهـبكانت

الجديرلكن.بحدودهالدقيقةومعرفتهمالقصبفنحقا

ماثاكثرنجاةفيالكبيرالفضلانهو"هنابالذكر

الفني،الضمف"منالآداب"صفحاتعلىقصحىمن

منينشرلماوالعاجلالمستمرالنقدمواكبةالىيرجع

الشهير"الآداب"بابفي"بأولأوو6((بار*دإب"قص!لى

النتاج"بابفيثم،"أ:لأدابمنالماضىالعددقر"ت))

نقديةودراساتمقالاتمنينبنف!يماأو،"الجديد

منمجموعابن"الادأب)1لكتابصدرمابعضعلىتطبيقية

النقديةالمتابعاتهذهلعبتلقد.رواياتأوقصصية

منالقصحيةوالمفامحيمالافكارتأصيلفيهاما1دور

سوففيمالانفسهبمالقصةكتابمراجعةوفي،ناحية

يقولواأنعلىحريصبنوج!لتهبمبل،ذلكبصلمىجمسشونه

القصصيةبالصورةيجسدوهوان.شيئاقصصهمفي

نأعلىوحريصين.المعالجةالسليمة/البناءالمحكمة

بعيد،حدالىوأمتهممجتمعهمبقضاياملتزمينيكونوا

والسياسيةالمعتقديةالدعاوةفيهاتطغىالىدرجةوأحيانا

المباشرةحموهفيوتوقعها،القصصيةاعمالهمبعض!كللى

.الفكريالبروداو،الحادوالانفعال،والتقريرية

"



مجلهأعدادمنعشراتلبف!ع.هـابررصدلهي

القصاهـينمنعدداا)ءهارسعبرواجهت."ا؟دات)1

وخمسينمالتينمنيقرب.العربيالوطنأقطارسائرمن

ألفصيردوتدك،آلقصيرةقصصهمنشروا.أسما

،(("أ،دابمجلهصفحاتعدىالقصيرةورواياتهم،يلةالطو

علىكتبوهماونثروأالقصةكتبوامنعدد!سانوربما

ناوأحسب.العددهذاضعف"الأداب"صفحات

نشرإلىودارلسوهاوقراؤهاهيبحاجه(11/لآداب))

اعدأدفينشرمالكلومصنفمبوبكاملفهرس

عمرها.منمىالديالقرنربعحلوال"الاداب"

كتابمنالعربيةالقصةدربعلىرفافيكانوبينهم

القصاصينمنوالسبعيناتوإلستيناتألخمسينات

والادبية،الفكريةاتجاهاتهماختلافعلى،حقاالوهوبين

وفلسطين/،والعراق،وسوريا،مصرفيوبخاصة

كانواالكتابهولاءبعض.والجزاتر،والمغرب،ولبنان

الشاروني،يوسفمثلفيالاربعيناتجيلالقصاصينمن

كانوبثخمفمتالعجيليالسالأموعبدالخراهـ،وادوار

وفيمصرفيالخمسيفتفيالقصاصيئجيلمن

الابداعمجسالفيعربيينقطرينالمعوهما،سوريا

.الآنوحنىالخمسيناتمنذوانمسرحيالقصصي

نجور،خباوبعضهم،القصمجالفيمتأدقاظلبعضهم

يحيااناثرأو،لقلمهآخرمجا،آثرلانه.وتوارى

تجرف!بهانتهتاوطالاربعينجاوزأوتأخرىحياة

وسط،الكتابةجدوىعدمالىالخاصةالحياتية

.وألاحباطاتبالهزائموالحافلة،الجاريةا،حداث

المجلة،"الآداب"افياءمنمثليهأعدأنيمكنبصخنهم

نشاعنلأخراولسببوكفواثاصعوهاقاوانحتى

وأديب.الرأهبوهاني.تامرزكرياومثل،مثليفيها

وسميرقيالمانع.تاخلزصيووليد،حيدروحيدر.نحوي

،شاورأبوورشادثاحاروواؤطاهرثزفزافومحمد

مون!ءميرده؟اهـ:صلةشه!تفقد.ررزوروفارس!

"ألأداب"كاتلقد.متلأحقةعديدةسنواتالادبى

وانصافهم/ثلفموهوبين"دبيةثكمجلة.حقيقيةمرإة

تنثصهـأو،كتبوهماأفضللهملتنثروجهدت،وأرباعهم

بعددتصدرأنالجلةعلى.يتحتمحين،اسوأهحنى

،المعتادةالشهريةمواعيدهاوفيثالمفترضصفحاتها

موادالا،مراسلوهاأوبريدهاحملهممالديهاوليسى

القصاصينلاكثر"الاداب"مدت.المستوىجيدةقليلة

خمسةنبوغفي،وبالزمن،بالتفاعلاملة/التشجيعيد

ثقهافيا،رصيداونونيكى،بينهممنبالمائةعشرةأو

وبلغ.العربيالادبتاريخفي،بارزةقصصيةوعلامات

الحقيقيىةالادبيالمدسنواتفيذروتهالتشجيعهذا

6791نكسةوحتىتقريباالخمسيناتمنتصفمنذ

"الاداب"منالتشجيعهذاتناقصثم،والمدمرةالرهيبة

وا،((المنثل"بمعجمه"الاداب"صاحبلانشغال

تهضممل.العربيةالقصةفيجديدةروافدلانطلاق

تنععرفلمةتمثوهافيتحقظت؟و،((الاداب)1نماذجها

أصلار-تابراهيمقحسصمثل.منهاالقليلهـحموى

لييبدووأددي.قاسمالحكيموعند.كريديسص!وبر

؟لقحسصالاولويةيعطيانصارا"أبأءلأف)1!احبيأن

الأجيالفجربةعننائيين!صسارا،ناحيةمنألسيالسية

تتكىءالتيأو،للواقعوالمدينةنالرا!ةالشار"دبيةألى

حدثاكانلقد.حياتهمفيالأغترابتجربةعلىسزكألر

الساحةفى"الاداب"تثلقنالخمس!يناتفيحقيقيا

منكانصاحبهالانربما،نابةجديدةطاقاتالأدبي!

أسما"وأضافت.جدارتهاالطانر،تهذهوأثبتت.بينها

ازركأيث.ألعربياؤدبفيأ؟علامأسماءانىجديدة

وأخفسالاسباب،الدوربنفستستمرانضليهاالرروما

التيالشيخوخةتلحقهالاأنشاءتاذا،بهابدأتالتي

الثقافة""مجلتيقبلهامناصابتوالتي،جميعاتلحقنا

حيشا:الصدورفيفتستمر،وسواهما((الرسالة"و

وشاءت،العمرربهاامتدماتح!وررأو،شمعتهاتذويثم

معهابجرىأو،تأثيرادنىلهايكونأندونالظروفلهثا

الحياةفيدوراتلعبأنبالفعلكفتلانها.تفاعلأي

ورلسالة.مشعلاتحملوأن،الادبية

"

الادبرلاللقصةالمؤرخيلذأن،وبالنووره.بالوسع

فهرسهاو:"الآداب))أعدادالى،الفترة3هذفيالعربسية

الثالثالربعديالعربيةالقصةنجوأحرليتافيالمننذرالعام

ال!سيالسية،الاحداثانعكاسويرى،العنترينالقرنمن

الندهـحركةولجتابعثمرآتهافيالاجتماعيةوالحياة

علىلشعرفبل،وتطبيقانهوتنظيراته،للقصةالأدبي

.العربالقصاصينمنلعديدكاملوأدبىتأريخيتطور

الاضيةالعقودفيالقصلصينجيلبعدصارواالذين

نا.الحديثةالعربيةأكنهحسةابتارفيبارزةعلأ!ت

أولستكون،الناحيةهذهعن!رأييني"ا،داب"

ارراعاتها،ال!ربشأ،القصةلدراسة:محتوممرجع

عليها.السحابقةوللاجيالبل"""الآدابلاجيال،ونقدها

ربععبر"للأداب)االعامالفهرسأهميةتأتيهناومن

رصدهاالتيللقصصالتحليلوأهمية،عمرهامنقرن

ثار7وا،واشكالهامضامينهالدراسة،الفثرسهذا

والتيارات،لمحيهاوا)رومانسيةالكلاسيكيةوالبقايا

العربيالقاصلدىحتى،تجاربثاتتنازعالتيالواقعية

والستيناتالخمسيناتقصاصيمن،الواحد

.والسبعينات

نشهـمنفيمابمثحدةانتباهياسترعتظواهرثمة

قالبحولكلماتدورت"الاداب"صفحاتعلىقصص

الاصطلاحيئ.تصنيفهاوبالتالي،وحجمها،القصةهذه

بالقصةنسميهانيمكنلماالفرصة"الآداب"اتاحت
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بالاقصوصة،بعضهميسميه!اوألتيجداالفصيره

القلمية.باللوحةوبعضهم،ادقصصيةبالصورةوبعضهم

."الاداب"تاريخفيعدداالنماذجاقلكانتولكنها

ندورالتيلقصيرة1لدقصهالفرصة"الأدأب"أتاحت

حالة.أو،موقفأو،لحظةأو*واحدحدثحولى

أعدادصفحاتعلىوفرتهأذكراإقصةمناللونوهذا

لعددها.دشى،كبروا،ا،خطرالظاهرهلكن."الاداب"

لماالفرصةأتاحت"الاداب))انهي.نجدتهاولكن

كاملاعددأونئترتبلتائظويلةادعصيرةبانقصهنسمس.

عادةجرتلقد.حس!عاتهاعلىأإفحسيردإرواياتاكثن

ضنشرانوألاربعيناتالتلاليناتفيدبيهالاالجذت

.ماددأو!رلتقدم،اننهحيردوالقصص،للأكاصيص

وألروايات.الحذويدةالقصيرةالقصصلنععرألمجالتاركة

فيكتأبنشريزالماثانولما.للكتبوالطويلةالقصيرة

ومحفوفا،الحممعوبةوبالغ،عسميراأمراالعربيعالمنا

ناالكشابمنكثيروناترفقدتوبالخسائر،بللمكاره

لنشرها،وا،قاصيص،3القصيرالقصصيكتبوا

الواضحة.الاسباباحدهوالمأزكتهذاوكان.بالمجلات

الطويلة.8اغصيراالقصصمنالمكتوبةالنماذجقلةفي

فيالآنالسائدا)قالبهوالقصةفيالقالبهذالكن

لاكثر،القصيرةالرواياتقالبيديه/العاليالقصص

."الآداب"وجاءت.هناقشتهالمنلمجاللاسببمن

علىالقصصلنشرغالباالصغيرالطباعيالبنطفقدمت

ال!ربي،القاصلانطلاقالفرصةبذلكوأتاحت،صفحاتها

القصةالسى،القصير+والقصة*الالصوصةمتجاوزا

قل!فأعطى.اغصيرةاوالهـوايةبل.يلةالالويرهالقص

معالجةفيلهمتاحةتكنلمحريةالانطلاقبهذاوتجربته

تالبو،الاقصوصةابقاتتجاوزالتيالقصصيةتجاربه

نأعناوقتاذأتفيتقصروالتي،القصيرةالقصة

واظنكتبأنلذلكنفءتجةلناوقدر.روائيةتجربةتكون

المغدقة،والنوافذ.البدويمنلايمهاموقصيرةقصصانقرأ

6وأ!ساتةالاسصأجواداوص!يق،سوثوصفعة

عىنوالالتفاتبا؟ت!شييمجدلرذظاهرةوتلك.والقرين

ومورخيها.القصةناقدي

"

قصسةبرولطميكدكانت"اآدابا"صفحاتعلى

."الاداب"صفحاتومن.،5!اعاملينشرت

ثقافتيهـنوحيهامجزءكان،دارهاومنشورات

والنقدية.القصصية

لرصنةحكلمث!هـينعبرنثوت،"الاداب"صفحاتعلى

قصيرذقصصأكثرها.قصةحمسينمنيقربما

اذأ.حياتيفيقصصمنكتبتهمامعظمهي،طويلة

فزلكثآخرقرنالتعيشقصصعشرمنهايىبقي

حسبى.

ورفاق.قراءليصار،"ا؟داب"صفحاتعلى

،و،حميمةعداقةعرىتوثقتوبننهمبيعىثدرب

عاصمةفيتصدفةنلتقيقد.وجوهالاكثرهم؟عرف،

بعضنانعرفكاننابنافاذا،العربيالادبعواصممن

والحواجزالحدودبيننافيماانهارتلقد.الحسبامنذ

تجاوزفابل،والقطريةالاقليميةتجاوزنا.والسدود

كل،اعالمافيكاتبكلوصار.انقوميةأطرن،؟دبيأ

وعمرنا،،عالمنامن،لناصديقا،الدليافيقارى-

عنا.ويؤ3،عنهونفهم.لعرفه

،الانعكاسرجدت."دابأ!"صفتاتعلى

وثقافة،فكراةوأمتبم،وصئنينقنسايا.منههاماجانبا

وقصا.نت!را.فناوبااد

!نوثسخدممسوبينبينيالحصيمةالمشاعرتوجعني

-"الآدابا\)قراءو."ألاداب"كتابوبينبينيئ،سنة

يحدثالذيمل:نفسيوألصمال."الآداب"وبينبينى

وكيف؟!متىالى؟!الطريقفينتعثرولمأ!لنا

الاممومصاحرالتخلفهوىمنالنجا-كيف؟.الخلاص

!؟المنقرضةاحخساراتوا.البامدة

استمرارفيوأمك،وصاحبيهاث"للأداب"تحية

عمرهاسنواتأخصبفيعهدتهاكما،"الاداب"

!إوعمري

فياضسليمانالقاهوة

ث!!-صدمهـمييسسي

!اللىلكلبأ!صأءلم
جمياوأ
ا

رأكاشي!نر!إفي
إ

للشاعر
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