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ليصوو!رر!ماله!ى/ين/لرتجترتم!إاو!ع

لعهمون"ايئتالميلا"فيلعظنالي!لمجوعترق!ابره

ومقياسالمجتمعصورةهوالرأةوضعأنللىالباحثينمنالعديديذهب

حتى،وتطورءالمجتمعتحرريبهونشخصيتهاوتطورتحرزهافبمقدار.-رقيه

في،والثورةوالارضالمرأةبينوالتماثلالتمازجظاهرةاليومنجدأننا

المنحى!هذااراغونجسدوقد.عامةوالادبخاصةالحديثالعربيالشعر

بداتدلالاتمنتوحيهمابكلى"الرجلمستقثلالمرأة))الشهيرةكلمتهفي

وقد(1أ+أ*ء3)س!*3النسائيةاوبالانثويةيعرفمذهبفيفترةمنذتتجسد

توجهاتستحددفكريةمذاهبثلاثةأحدالخماثرسلوى.داعتبرته

وتفتحتحررهلمقدارهوما؟اليومالعربيةالمراًةتقففأين.)2(المستقبل

شخصيتها؟

علىواطولهالاستبداداشكالاعنفعرفتقدالمراةانفيهريبلامما

الاسطوريةتبريراتهعبراستطاعالذيالذكريالاستبداد،الاطلاق

منالجسديةقوته)البيولوجيةمميزاتهالىبالاضافةوللفكريةوالدينية

يصلان(ضعفاًتزيدهاالتيالحملبمرحلةومرورهاالمراةوضعف-ذاحية

مسلمةوتميزءلرجللتفوقاعتبارالىبهاأدتالاستلابمنحالةالىبالمرأة

نقاشايخابىجيقعوامرااولية

الصعبمنيجعلالذيواندفاعهاوجبروتهابقوتهاالحياةحركةولكن

شيئاحرياتهابعضالمراةالىتعيدأخذتالوراءالىارجاعهاأوايفافها

أمذتهاحيثالاوروبيةللدولفيقدميهاعلىالوقوفمنمكنهاممافشيثا

ناتحاولجبارةانطلاقةفانطلقت)3(الدعممنبالكثيرللماركسيةالفلسفة

تؤمنهللمالتيالضائعةحقوقهاكلتستعيدوانالميادينكافةفيالرجلتسابق

تمربداتقدالعربيةالمراةانفيهريبلاوممام)4(الاشتراكيةالانظمةحتى

فيالانطلاقالىتدفعهاعديدةعواملحاليأتتكاتفاذنفسهابالظروف

البد.المطلوبالادقالحدلهاأمنتانبعدللكاملةوحقوقهاحريتهادرب

العواملوخاصةالحياةحركةاناخرىمرةنجدوهكذا.التحرك.هذا

تكوينعنعاجزاالشابباتفقد،الحاسمالدورلعبتقدالاقتضادية

اعتبارالىالاخيرةالمرحلةفيتوصلناولقدبلالفتاةمساعدةبدوناسرة

حرباتخوضلنحالياالمرأةعلىاننجدوهكذا.بديهياًامراالمرأةعمل

التصرفتحسنلم،اندائماوستكبلهاكبلنهاالتيقيودهلتكسركيصعبة

العربيةللمراةبادرتوقد.حريتهابالفعللتستحقاللازمالجهدتبذل!

فصارتالاجتماعيةالحياةجوانبكافةفيمعركتهاخوضالىبالفعل

المراةنرىصرناوهكذا،العربيةالمنطقةتخوضهالذكطالصرلعفيتساهم

الوجوههذءبينومن.والمتخصصةالمتعلمةوالعاملةوالحزبيةالمناضلة-

تمليهاالتيوالعلميةالموضوعيةللضرورةنظرأالكاتبةالمراةعندنتوقف

القصصيةالعثمانليلىمجموعةصدوروهيالمناسبةهذءعلينا

.)5(الجديدة

حرسبتذلال

النسائيةالكتابةولكنبعيدمنذالكتابةميدانفيالمرأةساهمتلقد

الابداعفيايضاسا!توقد،القرنهذابدايةبعدملحوظاتطوراعرفت

الكتابةولكنو،)6(امراةالىبالكثيرمدينةالحديثالشعرفحركة،لمعاصرل

كماللرجالكتابةمنبكثيراضعفتزالوهاكانتعلمبسكلالنسائية

كتابة،لمام،نصامامأنه/ويعتبرالتمييزهذاالبعضيرفض.وكيفأ

هدفلنعتبرهالذىللمبدأهذاتطبيقنستطيعلااننامخلصيننعتقدولكننا

ظروفتراعىانالموضوعيةفمن،بعداليهانصللممستقبليةومرحلة

الكاتب.معاملةتعاملوالاالنورالىقليلةفترةمنذخرجتالتيالكاتبة

العديدعرفلالولاءاذ،الواقعفيبهالعمولهوللمبداهذاانالىونشير

الحاليتمييزناانعنفضلا،والقراءةالنشرالىطريقهالنصوصمن

.)7(الدلالةمبدالابعادذراعيهويفتحالمعنىمبدلاخطاءيتلافىوالؤقت

مجبرةالمراةكونهياخرىضرورةمنينبعوالموقتالحاليتمييزناان

واسئرجاعذاتهلتحريرمعركة،واحدانفيمعركتينفيالخوضعلى

ابنةلوزوجةجهةمنفهي،مجتمعهاتحريرومعركةوحرياتهاحقوقها

العملربمنتعلنيالمجتمعفيفردوهي،الاباوالزوجفيهايتحكم

والاجتماعي.السياسيبالنظاموتتأثر

وأ؟الجديدةمجموعتهافيالدوربهذاالعثمانليلىتقوممدىأيفالى

المجتمع؟وتحررالمرأةتحررطريقفيتخطوهاالتيالخطوطهيمابالاحرى

منالعديدفينلمس،قصيرةقصةعشرةثلاثمنالجموعةتتألف

وعلاقتهاوتطلعاتهاالرأةشخ!حيةعمقلامستقدالكاتبةانتفاصيلها

السائدةللمفلهيممفايرةمفاهيمالتفاصيلهذءففي.وبللمجتمعبالرجل

نقدمانيليفينماوسنحاول.الرجلاطلقهامفاهيبموهي،المراةعن

كافةفيالرجللصورةمساويةصورةوهي،للمرأةترسمهاالتيالصورة

.الجالات

المراق-ا

الجسد/المرأة-ا

فيتفجرهاومتطلباتهحقوقهالجسدولهذا،كالرجلجسدلهانسانالمرأة

ذراعيالمطالناعمالانثويجسدهافيثتاق،عارمةماديةشهوةداخله

تصيرربماانكمرة"وتصورتجسدهاتصهرانالقويتينالرجل

وهي72ص"ليتيا...اه:انتوتفعلالارضوأصير...الشلال

لشهوتهاكمادة،كجسدالرجلتتأملالمحاضراتقاعةوفي،الشارعفي

جميلتين.عيناهنتكل.الكثينحاجبيهرفع"جسدهاخلايافيتنطلقالتي

بل08ص"الخفيفبلعابهنماوهاجتان...منتفضتانشفتانلهوكانت

الجنسالىيمتلامشهدمنوهبويهاالشهوةبدبيبتشعركالرجلهي

وتعانقتالأمامالىبعنقهالثانيودفع..الوراعالىعنقه"مطبصلة



لووتمنيت....الثانيةثغرفيالشوقحرارةالاولىلتوفظ..السيجارتان

"...الرجلشفة...العانيةوالسيجارةالسيجارتيناحدىشفنيكانت

97ص

علىوفرضهاالرجلكرسهاالتيالمرأةصورةالعثمانليلىتهدموهكذا

الرجلالىتنظرلاوهي،جسدبدونروحأليستفهي،والنساءالرجاط

الجنسيةوحاجتهشهولهتؤرقهملتهبجسدهييلفقطروحانيبسكل

أحس":الاحاسيسهذءلارواعالرجلالى،الآخرالجنسالىوتتوق

تلمسوانيدءيديتلامسوانرجلشفتيشفتايتعانقانفياكيدةرغبة

ص"الحبهتافمنحوقيماأرىأندونحاذالذيالضبابكلنطراته

منالكعيرتفقدالطبيعيةالحاجاتهذهإرواءمنتحرماذوهي..8

والتعاسةالحزنمنكميفحجابعينيهاعلىوينزلقوهنائهاسعادتها

الآخرالجن!الىبهوترتفعإحيائيةصفاتالجمادعلىفتضفيوالسوق

الىفيلجأعطشهإرواءعليالقدرةيملكلاالذيالمكبوتكالرجل،تماما

يغازل...ثبقارجلافجأةالبحريتحول"تعويضيةداخليةتسخيصات

لعابه...ذراعيهيحرك...اليسرىبعينهلييغمز...حواسيجمود

ارتمياليهفأهرعيصلي...واشتياقادفئاينفثشفتيهعلىيطفوالابيضر!

04ص")8(الواسعجسدهداخل

الروخ/المراة-2

روحهيبل،فقطجسديةحاجاتتتطلبولافقطجسداالمرأةليست

الرجلعني،،الحبعنتبحث،الروحيةحاجاتهاإرواءعنوتبحثأيضا

كبيراحبافتحبهطاقاتهافيهاويفجرذاتهايمنحها،كإنسانيقدرهاالذتي

..مطرا..همطرأ..وانهمري...وتراكضيغيوميا"فاندفعي

له:قولي...جسدهعلى...رأسهعليتصبقطرةكلومع..سحابأ

ويحملهاعالمهاايملاالحببهذاتشعروهي.7ءص"احبك...احبك

بهالمجاهرةالاتملكفلاوالفرجالسعادةمنجناتالىناعمجناحعلى

صدرىفيأحملهالذيالحبهذاعذبامنهاسيسيلكمآهاالجوزةسأفقأ"

.77ص"الملونةالاوراقستمتلىءوكم...تدريلاوأنت..لك

عنتثحثهائمةوروحأللجنسمتعطشأجسداالرأةتكتملهكذا

فيتكلممناولهيالعثمانليلىاننزعمولا.عالمهايضيءالذيالحب

الصورةولكنوروحاجسداالراةووصفنتحذئناللواتيهنفكعيراتذلك

للبناء،كأحجاراستعملتأيالتفاصيلفيوردتالعثمانليلىرسمتهاالثي

الذيوالعمق،القوةتكمنوهنا.بهايبنىمسلماتهياخرىبعبارة

وتفهنما.جرأةكاتباتنااكثربينتقفانلهايتيح

والرجلالمراة/ب

منأفلتتفدلأنهالاسوادأالعلاقاتاكثرهيبالرجلالمراةعلاقة

وا،والاخلاقالقوانينفييبررهاماوجدتلأنهابل،والاخلاقالفوانين

رسمهالذيالاطارتدعممرتكزاتفيهايجدانالرجلاستطاعبالاحرى

الىفيدمنالمرأةفتنقلت!؟وضعهمنوهييفسلكيف،بالمرأةلعلاقته

تفقداندونوانتهازيتهوتسلطهواستبداد.وانانيتهالرجلسيطرةنتيجةفيد

سبفتها.التيالمرحلةقيودمرحلةايةفي

الجسدقيودا-

عنهويمتنعلمبينما-عليهاالرجالباقيتحريمفيالقيودهذءتدرجت

فرضالى،جسدهـالتقييدالملابسطمنمعيننوعفرضالى-النساعباقي

أدىوهوما،الرأهجسديةمبدأرفضالى،الآخرينالرجالمقابلتهاعدم

فيتركهامماجسذيتها،مبدأنفسهاهيرفضهالللىاستلابهاللىالنهايةفي

البسيطالحوارهذاالعادكلتماماًنفهموهكذا.والتعاسةالبؤسدوامة

:بالدلالاتالغني

فيه.فتغرقينالسلبيةمنالركامهذاتستعذبينأنكيبدو)/س

67ص"الأمرعلىاعتدت-لقد

يعملبداقدالمرأةعقللنبل،الابديالحزنهذاعندالامورتقفولا

استلابوذروةالرجلنجاحقمةيمثلماوهوالرجليريدءالذيبالشكل

فيندمتلكنهاس..:فيهاالعقللنداءاستجابت...فليلاابتعدت)المرأة

هوفهل66ص"والجسدوالقلبالروجلنداعمستجيبةنفسهااللحظة

العقلبينوالتناقضالتنافرهذالاذا؟يعملالذيهذاالمرأةعقل

فيالعقليضعالذيالسؤالهذاالدلالةبعيدهوكملونتأمل؟والجسد

الكبيرالتمايزتأمنلقد.المواجهةالناحيةفيوالجسدوالقلبوالروحناحية

السل"كلوناصفرووجهيالدمكلونحمراوانعيناء"والمرأةالرجلبين

عنوانلالمرأةواصبحت،والقوةللصحةعنواناالرجلفأصبح53ص

والسقم.والضعفللمرض

وقدنفسهاِِعلىتنطويان(الاالمرأةتستطيعهل،العالمهذافي

التيمثاعريكلوطردت...نفسيقمفمداخلعمريايامكلعصرت

ونفيت...العاشفةالعيونكلحددت...عروقيداخلتتأججكانت

الرفضوشجعت...رغباتيعلىتمردت..غزوكلالقلبمواطنعن

وهكذا.97ص"المسدودبابيعلىطرقةأيةدونحائلاوقفالذي

أهرب...دائهـاحزينةلكننيانفسهادونبلالجميعدونبابهااغلقت

تتحولفهل52صاداخليفيالراكدالعالمهذاتنسينيلحظةالىحزنيمن

الياء،لتجمعةبركفي"للرجلميولةالىالاهذابكلرضيتالتيالمرأةهذ.

رفيقاتيمعأثور...الماءفييتبولونرفاقهكانالثتاءامطلرمن

وهمالطينيالبيتالىنتسارع...فيضحكوننشتمهم...عليهم

...فهرب...ماءبركةامامهمنصيراننخشى!يتراكضونوراعنا

35-52ص"ونختفي

الروجقيودس2

بل،فقطالجنسيةبحاجتهاتعترفانفيحقهاالمرأةالرجليسلبلم

العاطفةهذهبعمقوتعترفبهتجاهران،بالحبتسعرانأيضاعليهاانكر

تقبيلمنيجفلالحبيبصورةمنأبلغصورةهناكوهل.وحجمهاالنبيلة

شعرةكليرفضكأنهوانتصبجسد.انتفض،المبادرةصعقته9لهحبيبته

تتقبلنفشهاعتمةفيتنزويادطالمرأةعلىكأنحتى63ص"بهتلتصق

نإوحتىوحدهله(اللذة)فهيكهبةلهاومضاجعتهكمنةارجلاعاطفة

حركاتها،فياووجههاعاءابداتظهرءالافيجباللذةمنبشيعشعرت

...احبك...اجل"بهتختنقانفيجبيوماقلبهاالحبملأوان

...تتردد...فميفيهي...اقولهااناستطيعلاابداولكنني

تسد،اليلبسةالجوزةبحجمتصير..وتكبر..تكبر..تخنقني

ناثملكلابلتفولهانتملكفلابهتختنقهيوها..7ص"..الطريق

...اريد...أصابعى...اء....اكتباناريد"أيضاتكتبه
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صضرسا

الذاتية3الرقابةمنقوةاكثررقابةهناكفهل78ص"..ار....ارى

علىاحبككلمةقولالىفتاةتتوصلالامنقساوةاكثرمنعهناكمل

؟للورق،الورق

القيوداثر-3

فماذا،وتسفطهومخاوفهانانيتهبدافعالقيودتلككلالرجلفرضلقد

واضحاًيبدو؟المرأةاسقبعادمنكثيرااستفادهل؟سعيداعاشهل؟جنى

منشيءعناليتالمرأةجسدفييبحثهوفها،ارادماعلىيحصللمانه

شوق.ع..ذراعهاتحضنيدء"الموتبرودةالايجدلاولكنه،الحرارة

كلفيتلبدالذيبسوقهاويعصف...يتواصل...ويمتد...يمتد

منذترقدحيثالحزنبحيرةفيفيغرق،64صأطويلةفترةمنذعروقها

الفرحعرفملالذيالداخليعالميالىحزنهفيشدنييحزن!اجيالىعديدة

شريانالىواحدةمرةيصللمانهحتى.نفسياعتابعلىالاوتكسربوما

يتوصللموهكذا05ص"سنواتمنذعليهالهامدالثقلعنهليزيحالقلب

.والحزنالتعاسةطعمالاهيتذقولمالحقيقيةالراحةالىالرجل

المرأةثورة-4

فيهانفختانبعد،اليومتسمحهل؟حدثمابكلالمرأةترضىهل

تسمحهل؟التعاسةهذهبكل؟الاستبدادهذابكل،الحياةحركةالروح

البدايةمنتبداًالعثمانليلى؟كلنسانبللعيشحقهاتحرمبان

الرجل"لهارسمهالذيالدورولعبالاستسلامرفضمن،الأساسية

للمرة،أريدلالكننييتوفع...بشراهةينظر...ابتسامتييلاحظ

.51ص"المراتمئاتاقاومهاأنيجبوكان...رغبتياقاومالثانية

الاهتمامدونشاءأنهلمجرديشاءساعةالرجلعلىتمتنعبانتكتفيلافهي

هذاانوتحسبأتنخدعلا!الاهانةتقبللاانهامنتحذرءبل،هيتشاءبما

نافلياك،اسكتلن:بالذاتأنتومنكبالاهانةيرضرالبريءالوجه

مجردالىأمامناتمسخوسوف...النساءكلعليكسلطتوالا...نفعل

طابعتتخذلاالثورةهذهولكن74ص،ايدينابينتموتوقدمذعورأرنب

عالمامنهنمالكلانالىفتشيرعمقااكثروعيفيتتجذربلالرجلمعاداة

اخرعالمللىمشدودوكلاهمايبحعانعمهو؟يبحثوعم؟هيتبحثعم

الذيهذاعالماي..؟الاجتماعيةوالواجهاتالظروفعليهتفرضه

علىقاثمةوحقوقهاالمرأةحريةتغدولاوهكذا.66ص"؟بهيحلمان

بشكلمعهالتناقضعلى،)9(الكتاباتبعضفينجدكماالرجلمعاداة

تستطيعكيمثتركعالمالىالتوصلضرورةتوضحانهابل،جذرى

وسيدةلقلبهملكةتكونكيف؟كيف"سعيدعالمالىالوصولويستطيع

86ص؟الماسورةالمقيدةوميلعقله

لسعادتهاوليسالائنينلسعادةضرورياعاملاالمرأةتحرريغدووهكذا

قدرتهاعدمعلىالابدالىتقضيانتستطيعالحريةهذهفوحدها،فقطهي

بمفردهاتدفعهاناعتادتالذيالثمنمنالثديدلخوفهاالرجلاسعاد

الشقاءمنعمرالىتقودهافداندفاعلحظةمننفسهاعلىوأشفقت)

بالرجلادىشائكدربفيتسيرانالىاضطرهاماوهو6عص"والندم

وماتالاعلينصفهجن،نصفينصمتهاشقه"نفسهالدربالىايضأ

...تحتهاالثائررأسهدفن.بعنفالوسادةسحب.الآخرنصفه

فيهكبلالذيفالنمط87صأهيانفاسهايخمدلووكم....واء
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اسلوبهجمراءمنسعادتهالرجلفقدلقد،أنفاسهيخمديكادبالرأةعلاقته

الرجلتخليوصارالسعادةالىبلاثنينمعبراالمرأةحريةفصارت،ومفاهيمه

وسعادته.نجاحهقمةنحواولىخطوةانتهازيتهعنالمعاصر

والمجتمعالمراة-ج

منفردهيبل،فقطبالرجلترتبطهيولاوروحاجسداالرأةليست

شخصيةابعادبتلمسالععمانليلىتكتفولم.فيهدورهاولهاالجتمعافراد

وانتهازيةالمجتمعزيففضحتبل،بالرجلعلاقتهاواشكالاتالمرأة

بالشرفاحساصكلعنالتخليالىاحياناتدفعهالتيووصوليتهالرجل

المكروشالرجل))أضاءغايتهالىللوصوىبزوجتهفيتاجروالكرامة

المسرحية.تراقباناللتينلعينيهالآنواضحةالفاتنةالمرأةباتت.الغرفة

عاد...فرحاشهق...فتحه.ثخيناًمظروفأفسلمته...بلهفةقئلها

التفاوتصورتكما94ص"عنههيأشاحتبينماويقبلها..يحضنها

أقدامسيرتتابعانعيناها))الجتمعبنيةفيعميقاينغمسالذيالطبقي

تمتليءالتيالكرتونيةعلبتهليعرضالسياراتبينالمتعرجةالصغيرالطفل

فييغلقوالحرالرطوبةضدالمغلقالسياراتنوافذزجاجولكن،بالعلكة"

طبقة،طبقتينالىينقسمالمجتمع46،470ص"الرزقبابوجهه

والدجاجاللحمشواءرائحة"الحرمانفيتعيشفقيرةوطبقةموسرةغنية

.47ص"الايمنالثارعزاويةفييقبعالذيالمطعممنأنفهاالىنصل

محاولةوكل.رؤيتهاأوشراءهاتملكولاانمأكلهذهرائحةتشمفهي

"ابةصوتيرن"وماساويةعقيمةمحاولةهيالاجتماعيللصعود

الحزينة:لزوجتهيقولوهواذنيفي"مساعد

تغنيني")1(دانه"وفيهااصطادهامحارةمسلعد،أمياواحدةمحارةولو"

الدانةلكن((وجبروتهواوامره"النوفذة"حلفعنالسنينكل

ليلىوتئير.44صاالذراعمنهوشامساعدابو))وعاد...ابتعدت

استنزافاالثانيةالطبقةالاولىالطبقةاستنزافالىالعمقبالغبلطفالعثمان

الأمللكن"والاقطاعوالرقالعبوديةعصور،المنصرمةبالعصوريذكر

...دهننقطةاخرحتىملحوسةعطاماالسواعدوتصيريموت...يموت

حكايافتحكييقذفهاثم...الرمليدفنهاهنا...الصخوربينتتراكم

الوادعةالهادثةالأزفةبينالطيبةالطينيةالبيوتفيهناككانالذيالليل

.24ص"المنصرمبالزمنأشبهيثيررائحةالكازسراجمنالمرسلوالضوء

وتخلعالانثويةالذاتمنفتبدأالجتمعهذاعلىالعورةبصراحةتعلنئم

تخلصت.،.سوائلهاتفرغفضيةسمكةصرت"فيهتحنطتالذيالدور

...جسديعلىالمتراكمةالعصورزيفكلنفمت...اللزجعرفيمن

الكرنفاليالدينةلونبصقت...جلديمنخرجت..هذاكرتيوداخل

التيللقيمرفضهاوتعلن.4اص"السنينعثراتعينيسكنالذي

اخيتركهمنذشبرارتفاعالغبارينامحيثهناك"الرجلوتسحقنسحقها

القيمرمزفالأم76ص"أميعنبعيدا...آخرمكانفيوزوجتهليسكن

وعلىايضاالرجلعلىبلفحسبالفتاةعلىثقلهالاترخيالاجتماعية

أليهاتستندالتيوالصادربلالعقيمةالقيمبهذهيشككاوأنيثوراانالاثنين

ليلىتعترضاذ.الصادرتلكبهاتستخدمالتيبالطريقةبالاحرىأو

لطيفباسلوبالدينيةالصادر،القيمهذهمصادراقوىعلىالعثمان

...أميتعلملوآء"وفعلاجرحاًيزدادنفسهالوفتوفينعومةيذوب



رغماحبهاانا،تخمداانلعينيهااريدلاوانا...غافيتانعينيهالكن

ص"..الامهاتاقدامتحتالجنةليست..ربيياولكن...قسوتها

كمالاواستعمالهاالدينيةالنصوصمعتعاملهفيالمجتمعانتهازيةفتدين77

ومشاريعه.اهدافهبتمريرلهتسمحانتقائيةبطريقةبل،ككل،هي

...الرجلأخلاقيةفتفضحثورتهاقمةالىالعثصن.ليكوتصل

انهلمجردويعاقبهن..النساءيكرهالذيالأسمرالطويل..والثالث"

انا...سيذبحنيالذيهوولعله...امراةمع...ماعلاقةفيفشل

.57ص"؟؟يفعلادعهفهل...بالذات

ودورهاالحاكمةالانظمةفسادعلىالمترتبةالخطيرةالنتائجالكاتبةوتدرك

...الحكومةاوامرتخالفونأنتم"مصائبهوحدوثالجتمعتخلففى

؟لماذا

بحماسة:قلت

بلدتنا.الىالنملتدفقتشجع-لانها

رطبة.يدهوكانت...صفعني

نكافحه.ثمواحدمكانفيالعملنحصرأننريدنحن:قال

وقلت:..الصفعةترهبنيلم

مرة.36س35ص"والحوانيتوالمكاتب...الدوائرلهتفتحونبل-

الاحساسسديدةككاتبةيلرائدةككاتبةلاالعثمانليلىتبرزاخرى

تشكللاالاحاسيسهذهكونفيأهميتهاوتبرز،المجتمعبأزمات

لناقدمتفماذا،القصيرةالقصصهذءمسلماتيلقصصهاموضوعات

التيالتغيراتهيوما؟أثارتهاالتيالمسائلهيما؟الاخيرةمجموعتهافي

؟التفاعلاتسلسلةبعدالبنىفيحدئت

نطرةنلقيانسنحاولقصيرةقصةعشرةئلاثمنالمجموعةتتألف

عليها:متفحصة

الاساسية:المسائل-1

الشبانالجنياتواختطافالجنمسألةلناتروي"العيونتأتيالليلفي"

اجتماعي.عاطفياطارفيمعروضةوهيالجميلين

الشعببيوتالىالشعبعدوتسللكيفيةلناتكشف"الاشقرالنمل)

النزوحعلىوحملهمالسكانئشديدالىوتوصله

المرأةذاتفيالتفجرةالتعاسةمسألةتعالج!السمراءالسواعدرحلة"

.امرأةخلالمنمعروضةالمسألةوهذء،الفقيرةالطبقاتوفي

طبقتينالىالمجتمعوانقسامالشعبيةالطبقاتبؤسعنتحذثنا"البيع"

ومستغئةمستغلة

دائم.حزنفيتعيشامرأةتعاسةحولتدور"آخرعالمالداخلفي)

الخروجفيالحادةورغبتهافتاةتعاسةحولتدور"الاشواكمملكةفي))

.الرجالمملكةممن

مأساتهامنالخروجمتزوجةامرأةمحاولةحولتتمحوراالمبادرة"

حبيبها.الىبالالتجاع

به.المجاهرةاوبحبهاالاعترافعنالفتاةعجزحولتدور"الأورام"

وروحا.جسدأمقهورةعرجاءفتاةمأساةلناتعرض"هزيمة"

لأنهاانتحرتصديقةعيناتورقهازوجةتعاسةاوعينانصراخ"

رجلا.تركتهالتتع

بالرغمعشيقاتجدانتريدمتزوجةامرأةمأساةلناتعرض"الصورة"

والاربعين.الخامسةفيانهامن

فيقتلها.تمثالاتنحتفتاةقصة"التمثال"

.والوحدةالزحامدوامةفيفتاةتعاسة"محاكمتان"

الاساسيالمحورهىوتحررهاوحريتهاسعادتها،المرأةأننجدوهكذا

فاناجتماعيةقضيةحولالقصةتدورعندماوحتى.القصصهذهلكل

هومجتمعفيضائعةحزينةممزقةامراةالاحياناغلبفيوهي،امرأةبطلتها

من-قصةمعالمرأةقصةتتقاطعكثيرةاحيانوفي،وتعيسممزقحزينالآخر

والطبقةالمرأةبتماثلالايحاءفيرغبةنجدنبهادحتى،الجتمعصميم

وكل،المرأةمنهتعانيالطبقةهذهمنهتعانيالذيالاستغلالفكل،الفقيرة

ضهيمنالفقيرةالطبقةعلىضهيمنالتيالفاشلةوالمحاولةوالتعاسةالبؤس

القيممذبحعلىضحيتانالشعبيةوالطبقةفالرأة.المرأةعلىأيضأ

.السائدة

الاخيرةوالمعالمالمسائلهذهافق-

حولالشعبيالوهمهذاازالةتحاول"العيونتأتيالليلفي((قصةسا

انهزامي،تقهقريبشكللكنها،الجنمنالخوفازالةالأقلعلىاوالجن

الليلفيالخروجعنامتغقدالسيرليلامنيخافيكنلمالذيالشاباناذ

.تؤذءلمالجنيةانمع

انتصارفيالحاكمالجهازدورفضحتحاول"الأشقرالنمل"قصةس2

ولكنهاينتصرونالاعداعأناذ،اضهزاميبشكلفتنتهيالشعباعداء

يأالأشقر،النملمنالسعبأعداءكلعلىبالقضا،الأملعلىتتفتح

الخامس.الطابوراي،الاسودالنملالى،الاجنبيالعدو

الهاربةالسعادةعنبحثاافقهافينجد،السمراءالسواعدرحلة"س3

فيرجلهاالمرأةتجداذ،المستقبلعلىمنفتحافهزاميبشكلوتنتهيالمميتة

.وحيدةتركهاقدكانانبعدانتطارها

الىافرادهاولجوءالفقيرةالطبقةبؤستصورانالىتطمح"البيع،-4

يبيعاذمغلقاضهزاميبشكلفتنهيالبؤسمنللخلاصاسلوبكل

المالمنبمبلعالمومسالزوجةوتعود"العلكة"حثاتبعضالصغير

وجهها.باشاحةالزوجةوتكتفياللهالىوالابتهالبالدعاءوالدتهفتكتفي

مرةوحدةفيتعيشامرأةمأساةتجسدانتود"آخرعالمالداخلفي"-ع

فيالمرأةتبقىاذمغلقاخهزاميبشكلوتنتهيبقربهارجلهاوجودمنبالرغم

ووحدتها.حزنها

الرجلسيطرةمنفتاهخلاصتصويرتريداالاشواكمملكة"-،

العديدانالىالاشارةمعولكنالفتاةبافلاتتنتهيوهياخلاقيتهوفضح

الأسرهيازلنماالفتياتمن

التيالتعاسةمنالخروجفيالمرأةهوحقالقصةهذءافق"المبادرة"-7

ذراعيه،بينتغرقعشيقحبيبلهايكونانفيحقها،زوجهافيهارماها

عالهاالىصغيرهاصوتيعيدهااذعنيفانهزاميبشكلتنغلقالقصةلكن

.بقسوة

تمنعالتيالتقليديةالمفاهيمعكالثورةتخققانتطمح"الأورام"-8

بشكلوتنتهيضلوعهابينيعصفالذيبالحبالاعترافمنالفتاة

،.الوصولعلىالاصرارنلمحولكنهدفهاالىالفتاةتتوصللااذانهزامي
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ر/يرصض

الالتهابيا،الجنسفيعرجاءامرأةحقتأكيدتريد"هزيمة،س9

نفسها.علىالعرجاءالفتاةتنطوياذاحهزاميبشكلتنتهيلكنها،بنارء

قبلسحاقيةكانتالتيالمرأةتتوصلانتطمح"وعينانصراخ،-01

ننغلق،عغهالتخليهاانتحرتالتيحبيبتهاذكرىعلىالتغلبالىالزواج

ذلك.الىشيءيشيراندونولكنبالنجاجامرأةأملعلىالقصة

علىبالعثوراليأسرسنتجتازمتزوجةرغبةتجسداالصورة))س11

مفتوحا.الأملالحبتركمعالمرأةبانهزامالقصة،تنتهيشابعشيق

موتهاعلىوتنغلقفنياعملاتبدعانفنانةطموجتجسد"التمثال))-12

تبدعه.انبعدولكنعملهاوطأةتحت

والوحدةالزحامعالممنالخروجالىالقصةهذءتتطلع"محاكمتان"13

نفسها.والوحدةالمخاوفعليتنغلقلكنها

وشخصياتهل.النصوص-ميدان

اساسي-بشكلالنزل:مغلقةاماكنفيوالتفاعلاتالاحداثتجري

كما.والسجدالحاضراتوقاعةوالمقهى.النومغرفةمنهيطالعناماواكثر

الاماكنهذهلكن،والبحرالشوارعمثلعامةمفتوحةاماكنفيتجري

بدونولكناختراقهاملةداخلهادشخصياتتتحركحصاريغلقهاالمفتوحة

أماكنللىالمفتوحةالعامةالأماكنتنقلبوهكذا.الأحيانأكرفيفائدة

دوائرضمنتعيشالتيالسخصياتيخنقويكادالهواعفيهايحتبسمغلقة

مطلقة.شبهوحد"ةبلتعاونولاغالباتواصلفلامغلقة

الثانوية:والشخصياتالابطلل:قسمينالىالشخصياتتنقسم

جميعيجسدنوهن.الاولىالقصةعداماالقصصكلفينساءالابطال

سنبلغتوالتيوالمتزوجةالشابةوالفتاةالطالبةفنجدالفتاةحياةمراحل

ولا،سعيدةالطالبةفلا،حادةأزمةفييعشنالنساءهؤلاءوكل.اليأسر

وااليأسرسنتجتازانتسادالتيولاتزوجتالتيولاتحبالتيالشابة

التعاسةمندوامةفييعشنكلهن،خصوبتهااعوامآخرتجتلزبالاحرى

جاهداتيحاولنحصارحالةفيانهن.منهاالخروجالىيتوصلنولاوالحزن

نفسهالخروجهذاولكنوالسعادةالصحةالى،الطلقالهواءالىاختراقه

وتشعل؟شرارةفلبهلفيتحعيكيف!:التهديدمنالكثيرباطنهفييحمبل

هي...تفعلوليتها...تقعللاليتهااعاصير؟وتثير؟حريقا

66ص"تمتنعلكنها...ترغبهي...تخافلكنإهل..تحتاج

وهكذاجداوغاليأغاليأالعمنستدفعلأنهلالخروجمحاولةعنفتمتنع

نسيتاورغباتهاأحاسيسهاكلقامعةالحصار،حالةمالىحزينةمحطمةنعود

بيحركتااللتينالمنتفضتينالشفتينذوالرجاسلياعطاهالذيالغرفةرقم

48ص"الانثىرغبلت

الأمفهناكالشعبيةوالطبقةالعائلةأفرادفهيالثانويةالشخصياتاما

وبائعوالنادلالصيادوهناك،والخالةوالجدةوالجدوالاختوالاخوالآب

المجموعة،هذءفيتتكررالامشخصيةوحدها.المطعموصاحبلعلكةلم

ينتظرانسانوهي،الابسلطةمنوتخففاولادهاوتحبامراةتارةفهي

تسلطالتقاليدحارسةوهياللهالىوالابتهالبالدعاءالايقومولايعيلهمن

بنتا.أمكانصبيااخترافهايحاولمنكلعلىنارها

تطالعناالزوجبعدءالأبى.ويأتيشكبلاهوالاكبرالغائبولكن

يبدونبل،والزوجةالابنةعلىتأثيرهمامباشربسكلنلمسولاصورتهما
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الىوتوقهنماالزوجةوتعاسةالابنةحزنعبرمباشرغيربشكلالتأثيرذلك

يبدوبلالزوجباستبدادلهعلاقةلاالرأةحزنيبدواحياناًبل،الخروج

نفسية.أووجوديةأزمةمننابعا

:ملاحظات

الفكربمسلماتعميقاوعيابشغفطالعناهاالتيالتفاصيلعبرنلاحظ

للمرأةخلاقاافقأترسموهي()الابستمولوجيةالعلمعرفيه.لعربب

والقدرةالصلبةالأساسيةاللبناتتملكفالكاتبةوالجتمعبالرجلوعلاقتها

على.تنجحلمولكنها،العربيةةالمرشخصيةتطويرفيحاسمدورلعبعلى

العواملهيما؟السببهوفماثلاثأوقصتينفيالا،الفنيالبناءصعيد

؟كبيراوابذاعهانجاحهاأملكانبكتابةالاطاحةالىفأدتتضافرتالتي

فالكاتبة،المجموعةقصصيحكمكبيربتسرعنحس:التسرعسا

منعتقدانهااذالقصصمنكثيرتدميرالىادتكبيرةبسرعةتكتب

الثديدةالعنايةدونحالتكماالشواثبمنوتنقيتهاالقصصفيالتدقيق

سنورداستنتاجناصحةعلىنبرهن،ولكيالفنيالعمليفترضهاالتيوالرهقة

المدةنفسهالوقتفيونوضحالزمنيالتسلسلحسبالقصصتواريخ

تليهاالتيوالقصةالقصةبينالفاصلةالزمنية

أيامثمانية:97س6-22التمثال-ا

اسبوعان:97س036-آخرعالمالداخلفي-2

واحديوم:797-س14الصورة3-

يومأاربعون:97-7س15السمراءاعدالسارحلةس4

يومأعشروثمانيةشهران:897--25المبادرةس5

يوماوثلاثونسبعة:97-11-13البيعس6

اسابيعثلاثة:97-12س02العيونتأتيالليلفىس7

اسبوعان:08سا-15محاكمتانس8

يومأعشروأحدشهر:ء8-ا-92هزيمةس9

أيامثلاءلة:.8-3س9اهـالاورام.

يوماوعشرونستة:85س3-12الاشقرالنمل-11

يوماعشراثنا:08-4س7الاشواكمملكةس12

8س4-91وعينانصراخ-13

منانهالعلممع)تقريبااشهرعشرةفياذنالقصصهذهكتبتلقد

قصةعشرةثلاثنكتب(.انكتبتهماكلهونشرتهمايكونالاالمكن

هذءوالقصةالقصةبينتفصلوانكثيرشيءفقطاشهرعشرةفيقصيرة

كعيرفيهامرفقط(يوماعشروثمانيةشهرانواحدواكثرهايومأقلها)المدة

أنبدولا،فنيانتاجأيعلىشكبلاثقلهيرخيأنبدولا،الجازفةمن

القصةبناءفيالسرعةهذءاثرويبدو.الفنحسابعلىالسرعةهذهتكون

تفتقرماوهو)الغنيةإلدلالاتوشحنهاالرموزبناءوفيالمعالجةالسائلوفي

فقصة،القصصهذهبعسزتثيرهاالنيالعديدةالاشكللاتوفي(هنااليه

لوالقصيرةالقصةعالمفيبارزةمكانهتحتلانتستطيع(الاشقرالنمل)

حولتها"العيونتأتيالليلفي"وقصة،العنايةمناكثرفدرامنحت

كانتانهاالعلممع.نظرنافيالمجموعةقصصاضعفالىالسرعة

ملاحظاتمنيلىماوفي.الجيدموضوعهاعبرالكعيرتعطيانتستطيع

ناننكرلابالطبغ.السرعةاسبابهااحداوسببهااخرىاشياءستتضح



بابفييدخلذلكولكنقصيروقتفيقصةابداعكاتبةتستطيع

.القاعدةهيالسرعةفانهناأما.الاستثناء

القصصمسائل-2

خلالتعرضواحيانابحتةعاطفيةمسائلحولالقصصمعظمتدور

القصصهذهفلنستعرض.فنيةأواجتماعيةمسائلالعاطفيةالمسألةهذه

مسائلها.نوعيةنحديدبطريقة

للشابالجنيةخطف)عاطفياطارفياجتماعيةمسألةسالأولىالقصة

.(الجميل

اجتماعيةءفكريهمسألة-العانيةالقصة

اجتماعية.عاطفيةمساًلة-الثالثةالقصة

جنسية()عاطفيةاجتماعيةمسألة-الرابعةالقصة

عاطفيةمسألة-الخامسةالقصة

عاطفية.اجتماعيةمسألة-السادسةالقصبن

الزوجية.الخيانةاطارفىعاطفيةمسألة-السابعةالقصة

اجتماعية-عاطفيهمسألة-العامنةالقصة

نفسيةسعاطفيةمسألةسالتاسعةالقصة

السياقاطارفيجنسيةعاطفيةمسألةسالعاشرةالقصة

عاطفيةمسألة-عسرةالحاديةالقصة

فنيةمسألةسعشرةالمانيةالقصة

اجتماعية.عاطفيةمسألة-عشرةالثالثةالقصة

اننا.تامشبهاجتياحأالمجموعةتجتاجالعاطفيةالسألةاننجدوهكذا

تسجنانعلىعمقوعيامتلاكاثبتتكاتبةتصرلماذانعرفلاالواقعفي

يبدوالاهتمامالقصصهذءففي.الرجللهااختارهاالتيالزاويةفينفسها

كائنمنالرأةمعهايختزلدرجةالىمسيطراالروحيةالماديةالعاطفيةبالحاجة

؟فلماذا،والجنسالحبهمهكلانسانالىاجتماعي

والمتعلمةوالعاملةالمناضلةالاجتماعيةالحياةفينساهدبتنالقد

التيالمميزاتهذهكلتحذفانعلىالكاتبةتصرفلماذا،والتخصصة

الىمهتمةالمرأةتبدولالماذا؟فقطالجسد/الرأةالىبهاوتعودالرأةاكتسبتها

بحر.فينقطةولكنهنماقصتان،قصةهناكنعم؟المجتمعبقضاياكبيرحد

هوفيوالذيالرجللهارسمهالذيالاطارمنالمرأةتخرجهواننأملهماان

نتطلعماان.وكأمبلوكزوجةوكأختكإبنةتابعةالمرأةجعلمحاولةعمقه

فيليسالرجلمعبالساواةالرأةشعورالىبناتصلمسيرةهوبالفعلاليه

الاجتماعيةالعلاقاتميدانفيبلالحقوقميدان،ايوالجنسالحبميدان

.الواجباتميدانفي،ايالصيريةوالقضايا

المفاجأةعنالرخيصالبحث3-

مفاجإةالاخيرةقبلماالتياوفيهاالاخيرةالجملةتبدوالقصصبعض

تبرزوفجأةوممتعجميلسياقفيتسير"المبادرة"السادسةفالقصة،متعفدة

افقدتهامفاجأةوسطالقصةوتختتمالتوقعاتوكلالوازينكلتقلبجملة

تقبيلالىتبادرالتيالقصةبطلةتكونفان.نرىكمارونقيمنالكثير

منالقصةيمنعمنفرأمرصغيرهاصوتعبرذلكنعرفوانمتزوجةحبيبها

قصةؤكذلك.مسطحةخصوصيةفيويسقطهاعامةتجربةئكونان

طويلرفضاثربجسديتهاواعترافهاالفتاةثورةتابعناانفبعد،"هزيمة"

انهاتعلمناسارةغيرمفاجأةفيفجأةوقعناجرأتهاأدهشتناانوبعد،ومضن

منانتقلتلأنهارونقهامن.كثيراالقصةفقدتاخرىومرة،عرجاء

افقدتهانفسيةمرضيةخصوصيةالىتعميمهايمكنالتيالفرديةالتجربة

وسحرها.رونقهامنالكثير

والغرابةالائارةعنالتفتيش-4

القصةيؤذيوالغرابةالائارةعنرخيصتفتيشالقصصبعضفي

تأتيالليلفي"فصةففي.جمهاباعجابناالاقلعلىاوالفنيةبقدرتهاويطيح

جنيةكونهاامكانيةمععاديةفتاةالفتاةكونامكانيةتختلطحيثاالعيون

تلمعمزخرتهاارىوكنت..ثوبهارفعت..وقفت"الفقرةهذمتصدمنا

خوفافمهاتفتحواختي...ساقيهافتحتالوديعالليلضوءفي

اختلاط.جماليةيطيحالوصفهذااناذ25صواستغرابا"

وعورتهالشابمؤخرتهافتاةتشكفانالعقولغيرفمن.الامكانيتين

منظرانهعانظارهماامامبالتبولوتأخذ(مثلهافتاةكانتوانحتى)لأخته

التساؤلاتقيمةتضيعوهكذا.الرخيصةالجنسيةالأفلامفيإلانجد.لا

بكاملها.القصةوتضيعالمنظرهذاتليالتي

اعجابهحنامينهأبدىلقد-الغرابةطريقعنإثارة"التمثال"قصةفي

الذيوالثمنالابداعتصورهمواعتبرهاالقصةبهذهالجموعةمقدمةفي

غرابةالقصةفيوأجد،الدلالةهذهكلفيهااجدلاولكني،الاديبيدفعه

حركاتمعنىهوفما،وليتهومسوالابداعهمفيبحعاًأجدممابكثيراكز

الابداءادارةايالازميلعنبحئهسببهووما؟الفنيالعملايالتمثال

الرسر/هو(التفاصيلمنيبدوكمارجلوهو)التمثالهل؟الفني

اسثلة؟هيخلقتهالذيالرجليقتلهالماذا؟حلمهايقتلهاولماذا؟الحلم

تساعدنااخرىتفاصيلمنيحرمنامما،مهيمنةتبقىالغرابةولكن،بسثيرة

التفكير.فيتعسفدونابعادهاادراكفي

.لمسكلاتلستيرادا-5

تطالقديمة،مجتمعنافيوزرعهاأجنبيةمشاكلالادباءاقتلاعظاهرة

فوقمنتقفزفهي،الجالهذافيوحيدةليستفكاتبتنا.والنساءالرجال

بلالسائدالذوقيحتملهالاقدمسائلعنلتتحدثالتاريخيةألمرحلةكل

.المرأةتحررتعيقأوتسىءقدفهي،والطليعي

منوالاربعينالخامسةفيزوجةعنتتحدثمثلااالصورة"قصة

كلرغمبعيدهاالاحتفالىعلىويصرطيبةبكلزوجهايعاملها،المعمر

شيخوختهاتباشيرترىعندمابساطةبكلتفررذلكومع،باعترافهاشيء

زوجها.تخونانالمراةفي

حريةتكمنبلوالرأةالرجلبينالمطلقةالمساواةتكمنتأكيدبكلهنا

نزاللااننا؟الذروةهذءمننحناينولكن.شفافيةابعادهااكثرفيالمرأة

الىواحدةدفعةنقفزفهلالسفحالىولاالسهلالىلانصلولمالواديفي

القمة؟

سنواتهاالمرأةتمضيانوهيأبناتعصفبكئيرأهميةاكئرمسائا!ه!ناك

كيذلككلالىتوصلتفهل.واحترامبحريةاليأسسنتسبقالتي

يأالىبل؟العربيةالمرأةتفيدمدىايوالىالخاصةالسألةهذءعننتكلم

بها؟تضرمدى

مسألةهنا:"وعينانصراخ"اخرىفصةقولهسبقمااكثريوضحما
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ر!!!سم-

عيناتؤرقهازوجةنجدفنحن.وضوحااكثرالقسريوالزرعالاستيراد

جحيم.الىوحياتهحياتهاوحولزوجهامعالاستمتاعمنيمنعهامماحبيبتها

ظاهرةهيهلولكن،بلادنافيالسحاقيةالعلاقاتبعضوجودأنفيلا

المرأةهذءمأساة.تعميمنستطيععل؟اوروبافيكمابلادناقيمنتشرة

بها؟والانتفاع

مناشمئزازناينبعثوبما.السياقهذافيأيضاتندرج"البادرة"قصة

صورةالنفورتثيرألاولكنالرجلوضعمنهينمتلكهاالتيالرأة-صورة

امرؤيوصفألم؟بعشيقهالتختليالغرفةخارجالصغيرطفلهاتطردامرأة

هذهستدعمكم؟المرضعالمرأةاغواءتصويرهعندوالخلاعةبالتهتكالقيس

الجنسي؟المرأةتحررقضيةالقصة

التيالاعتراضاتانالىواشيرالتزمتعنالكبيربعديأؤكداناود

المساثلوأهمية،المجتمعوخصاثصالتاريخيةالمرحلةأهميةمنتنبعاسوقها

الناجحالفنيالعملانالبدجإهيومن.الخاصةالسائلعلىالعامةالاولية

العامةالتجربةمستوىألىالفرديةبالتجربةيرتقيانسيستطيعالذيهو

بكامله.المجتمعتجسدالتي

البطلة6-شخصية

الفني.تكوينهابصحةنشكيجعلناالبطلةشخصيةفيكبيرشرخهناك

غيربالمساواةالشعورهذاوبكلالحريةهذهبكلتتحدثالتيفالبطلة

هوالاقتصادياذعاملانالمعروفومن.الرجلعناقتصاديامستقلة

يعدفلم،حقوقهاواستعادةالمرأةاستقلالفيحاسنمادورالعبالذي

يعدولمالعاملةابنتهامامنفسهاالقديمةبالطريقةيتصرفانالابباستطاعة

التيزوجتهعلىبهيتمتعكانالذيالاستبدادكلممارسةعلىقادرأالزوج

/التحرراننجدوهكذا.العاثلة)01(وتكوينالانتاجفيتشاركه

باشكلليةالشعوراوالتحررنحوالاولىالخطوةيشكلالذي،الاقتصادي

البطلةانعلىيدلشيءفلا،القصصهذءفيمغقود،الرأةوضع

تعيشب!اليوهيتعمللاالقصصبعضفيتبدوكماالبطلةانبل.تعمل

فقط.لرجلهاحياتهاوتكرلىر.الجتمعهامشعلىايزوجهاعليعالة

نانستطيعكيف؟القصصفيشخصيتهاوبينالمرأةواقعبيننوفقفكيف

عليقادرةاوالثورةهذءبكلتشعرتعمللاالتيالمرأةهذهاننصدق

ايوكاللي)ذلكحولالكثيرترددالشعبيةالامثالانالعلممع.تحقيقها

حدابيسمعماالمالبيمللثمااللي)اوكلمتو(تسمعليشبصحنهمش

زينةوالبنونالمال"الاهميةهذهلحظقدالدينانالعلمومع(كلمتو)11(

معالاقتصاديالعاملغابفلماذا(بالالبدأانهالىنشير)"الدنياالح!ياة

اليه؟بالاشارةكافيةكانتأو-جملةكلمةان

العاليةالالفاظتفسيرظاهرةس7

العاميةالالفاظبعضاستعمالهي،طريفةظاهرةالجموعةفي

تاييدأتبةالكليداؤوانا.العرببالوطنابناءبينالتواصللتسهلوتفسيرها

الراهنة،التاريخيةالمرحلةلاخطرةظاهرةالعاميةاستعمالهفظاهرةتامأ،

58

وقد،كذبهاوالفنيالعملصدقمقولةفيتصبالفنيةالزاويةمنانهاكما

المصيرافاقواستكشافالعاناةفصارتالقولةهذهبعيدأمدمنذالفنتجاوز

كلمراعاةضرورةليبالتلفانتفتالفنميدانفيعليهماالمعولهماالانساني

النصوصفيعمقهاوالوعيفوةالىالانظارواتجقتمطلقةمراعاةشخصية

الادبية.

بعضتستعملبلبكثرةالعاميةتستعمللاالعثمانليلىانالىونشير

نشير.تفسيرهاالىوتعمدالاماكنبعضاوالاوانياسنماءوخاصةالالفاظ

الابلهجملمةهناكطالما"الاهبل".كلمةباستعمالافتناعناعدمالى

ماوهوالفهمغليقدرتهعدماوالعربيالقارىءضياعتمنعكي-الفصيحة

مثلا.صالحللطيب"الزينعرسأمملقصةيقرأعندمايعانيه

لبعضالانتقادبعضاظهرتقدالسابقةالملاحظاتكانتاذاس8

فهناك،الجميلةالقصصمنخاليةان!ذلكيعنيفلاالمجموعةقصص

القصةعالمفيبارزةمكانةتحتلانوتستحقوممتعةجميلةقصةمناكثر

.الفصيرة

وكذلك،بالقوةوحافلةبالدلالاتحافلةرائعةقصة"الاورام"

العلكةفبائع،الشقيةالشعبيةالطبقةعالمالكاتبةلناتقدمحيث"البيع"

الفخمةالسياراتاصحابينزللابينماعيسهلقمةسبيلفيالحرفييسير

الذىهذاغريبعالمانه.واحدةلحطةبالحريشعروالاكيالنوافذزجاج

كيبزوجتهالآخرويتاجرلذتهلارواءثروتهمناحدهميستفيدحيثنعيشه

فيامهقلبوكذلكيذوبالطفليكادبيننماالثروةمنشيءعلىيحصل

العيش.لقمةسبيل

لامعةالتفاصيلتبقى،ماقصةامامالرضىبعدمنشعرعندما

علىبالقراءةجديرةمجموعةهيالاخيرةالعثمانليلىومجموعة.ومضيعة

خاصة.التفاصيلصعيد

الرأةتعتبرالاضرورةالىنشيرانكلمتناننهيانقبلنوداخيرا0

الاويجب،اخلاقكرماومنةجانبهاالىيقفالذيالتيارهذاطروحات

الحاجةعنصادرابلفقطواحترامهاالمرأةشخصيةتقديرمننابعاتعتبر.

مهمفردفالمرأة.وحضارتناومجتمعاتناببلادناالنهضةسبيلفياليهاالماسة

المصيريةالعركةفيمعاجهودهماتتكاتفلموماكالرجلاكجتمعافرادمن

نصر.اينحرزولننتقدملنفاننا

بيروت



ا/ثوانحس

:المذبلهذاجيدامدخلااعتبارهبمكنصغبركتابالىنشير

.ول،اءطءف!س!اتأول،لم،س!*43س!ول3نة،ءل-3.ك!.1782

عامالأميركيةالجامعةخريحيناديفيوالأدبالفندارمنبدعوقألقتهاخاضرةفي

الخاصةوالملكيةالعائلةأصل":الحصرلاالمئالسبيلعلىانجلزكتابللىنشير

ثباهين.اليامىتربهة،موسكو.النقدمدار!والدولة

الآدابدارقامتوقد،الحصرلاالمثالمبيلعلىبوفوارديسيمونكتاباتللىنشير

اكرما.بترجمة

.0891-بيروت-الآدابدار"العيونتأتيالليلفي،العئمانليلى

هبمأكانتفسواءالحديثالشعرحركةتأسيسفيودورهاالملائكةنازكبالطبعنقصد

مذهاطلاقفيوآخرينالسيابساكربدرمعساهمتفدشكبلاف!نهاكالاامالأولى

بعد.فينماكثيرةمبادىءعنتراجعتقدكانتوانالحركة

فعلبردةيحبابهبهكتبهمالرجالبعضيملأالذيالحسيالوصفأنللىلثرمئلا

نلالبدجهيمنبينما،للذةالة،جسدمجردالىويحيلهاالمراةليءانهتعتبرعنيفة

علىتأكيدايحمللذ،تقدميبعدذانساتمطنصفيصدورهعندالوصفهذايعتبر

المجتمهذافيالحسيةوثهوتهايةالمامعواطفهاابدامفيوحفهاابخسيةالمراةحرية

عديفتشونئانيةنجهةومن،جهةمنالتفدميةيدعونشبانهمنالعديدزالماالذى

تمارسلمالتيالفتاقعنأخرىوبعبارة،شابأيمعمسبقاتخرجلمفتاقعنالزواج

شرعيتهما.انكارعلىقادراالشابعادمااللذينوحريتهاحفهايوما

يقولونالموجويرنفعالبحرجهوجعندماالرجالمنالعدبدأننذكرأنالطريفمن

عندنفسهالتشبيهنجدوهكذا.!جميلةمستحمةيةلرؤهاجقدالبحرانمازحين

-..والمراةالمرجل

العدائي.المنحىهذافيالسفوطمنأهميتهاعلىالسعداوينوالكتاباتتنجلم

كلنالتفدكالرجلالمالتكسبوبدأتتعملبدأتأنبمجردالمرأقأنيعنيلاهذا-

للىتفومانهااذ،بكثيرالرجلمنأكراليومتعملالعربيةالمرأقانبل،حقوقها

اكتسبتهل.التيالحرياتثمنباهظأتدفعجعلهاما.هوالمنزلبعملعملهاجات

للىاوالعصريونالمعاصرونفالأفراد.المجتمعمؤ!سماتالأفرادسبقنتيجةوذلك

الحياةبمتطلباتتفومانتستطيعلامؤسساتوذيفديممجتمعفييعيشون(ماحذ

.المعاصرة

يدكالذى):بالفصحىوهما،رونفهعلىتحافظلأنهابالعاميةالمثليننكتبأن3لرنا

.(كلتأحديسمعلامالابملكلاالذي)و(كلمتهتسمعفلماذاصحنهفيليسى

ول!بفخاللىاواد

الئوزجوالن!تزلمالباعة
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