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  مقـدمة
 واحدا من الذين شاركوا يف مسرية احلركة الواعيـة  ) 1995-1931  (يعترب جنيب الكيالين    

باألدب اإلسالمي احلديث تنظريا و إبداعا منذ نشأا،يف مخسينيات القرن املاضي، إىل أنْ اسـتوت             
بوعي شاملٍ ناضـج مـشفوعٍ      ك،،يف ثالثني سنة بعد ذل    مثّ انتهت على سوقها و استبانت مالحمها      

  .  يف خمتلف أجناس األدب و معتمد على أقالم و طاقات و هياكل و إراداتاإلنتاجبسيلٍ من 
  

و هي إحدى جمموعات جنيب الكيالين القصـصية أول مـا             )العامل الضيق  (و لقد كانت    
   .قرأت يف هذا اللّون من األدب منذ سنني خلَت

جاوز املائتني قليالً و لكن قصصها الثّالث عشرة تنقل القـارئ           و صفحات هذه اموعة تت    
إىل آفاق بعيدة و عوامل خمتلفة ذات أطوال و أبعاد و تدخله إىل فضاءات و أكوان فسيحة و تصحبه               

  . فيها و يزداد و ال يملّ منها و ال يشبعيغتينيف جوالت 
موعة و مما تيسر يل فيها من جوالت        هلذه ا  و ال أكتم أني قد اكتشفت من قراءيت األوىل        

 اكتشفت أدبا له لونـه      -و عواطف و انطباعات    معان و سياحات و ما علق يف النفس،حينئذ، من       
  . املتميزمذاقهاخلاص و له نكهته اخلاصة و 

  
 العـابرة و لقد تعاظم الرجاء عندي بعد لقائي األول ذا اللّون من الفن و بعد مـصاحبيت             

يف  ، جبهد كاف و مناسبة مواتية فأعود إليه       قابلأنْ أحظى،يف    قارئًا متمتعا  من هذا األدب   نموذجل
  .قارئًا متمتعا و ناقدا دارسا حبث موسع

التفكري   إىل هذا اللّون من األدب و ساقين       احلننيو حني حضرت مناسبة الدكتوراه عاودين       
لكيالين الطّبيب الذي ساقته ميوله الفنية املبكِّرة إىل ساحة الكتابة و االهتمام إىل االلتفات إىل جنيب ا    

  .  اجلهد يف درسه و ابتالئهاستفراغمبالزمة أدبه و فنه و   التفكريأغراينو اإلبداع و 
التفكري أنْ الزمته و تبنيته موضـوعا        و قد كان من نتائج هذا االهتمام و من خالصة هذا          

  .» الكيالين جنيب قصص يف ةة و اجلماليالقيم اإلنساني «عنوانا هو  جعلت هلا  والدكتوراهألطروحة 
  

اليقني لَدي،بعد جهد بذلته و تتبع و استقصاء، أنّ هـذا            و يقوى االعتقاد عندي بل يثبت     
 ليس مبسبوق و ليس له من مثيل        تبناه و مبضمونه الذي ضمه و حواه       البحث بعنوانه الذي رضيه و    

  . يضاهيه أو ظَهري يسنده و يقويه
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هذا   و مالزميت لفنه فمرده إىل كَون   يف هذا البحث   الكيالين جنيباختياري ألدب    أما سبب 

احلديث منذ    الذين قادوا حركة الوعي باألدب اإلسالمي      الروادواحدا من    ،األخري،كما سبق ذكره  
 الـيت  الكوكبـة  ذلّلوا مسالكه و كانوا يف طليعـة       نشأا و مهدوا الطريق هلذا اللّون من األدب و        

كلّ املشاق إلماطة اللِّثام عن وجه لألدب جديد و رسم مالمـح      جتشمت كلّ الصعاب و احتملت    
 أحق بالعناية و أجـدر      السبق و فضيلة    األوليةفهو ذه املقاييس و ملزية      .للَون من الفن ليس مبعهود    

  .باالهتمام و التقدير
  

جنيب الكيالين قد عـاىن     أنّ   مضى،أو هو ناشئ عنه، خالصته       يسبب آخر لَصيق ذا الذ    
  .جتربة الكتابة يف هذا اللّون من األدب و إبداعه طويل ممتد و هو ليس بالقليل

جنيب الكيالين فإنما أبغي الوقوف عند حقيقة هذا اللّـون   و حينما أخوض البحث يف أدب   
و أفحـص    كُنههأبلُو  أتشوف إىل طلعته و      : من أبنائه احلاملني مشعله    من األدب كما كابده واحد    

 قَسماته كما رمسها من عشقه و عاناه إذْ ال يعرف الشوق إالّ من        أستبني  مالحمه و  أكتشفو   بطانته
  .يكابده و ال الصبابة إالّ من يعانيها

  
تيار جممله أنّ جنيب الكـيالين      و ميكن إضافة سبب آخر ظاهر هذا التبين و ساند هذا االخ           

اختصاصه األول هو الطّب و أنّ موهبته الفنية اليت شعر ا مبكِّرا و استعلنت يف سين فُتوتـه األوىل           
و أنّ هاجس الكتابة الذي كان يضطره،منذ ذلك احلني، و يلح عليه و يناجيه مضافًا إليه مواقفـه                  

  ...جناح ظاهر و انتشار و ذيوع حقّقه إبداعه منالسياسية و سياحاته الفكرية و ما 
 ذي املواهب و االهتمامـات و القـدرة              كلّ أولئك يغري بااللتفات إىل أدب هذا الرجل       

ابتالء موهبته و اكتشاف مدى متاسك فنه و أصـالة أفكـاره              و و املعاناة للوقوف على طبيعة أدبه     
     .   النوعية يف عامل الفن و األدبو استواء قيمه و لإلحاطة حبجم إضافاته

  
اقتصاري  و اهتمامي ا وحدها    بقصص جنيب الكيالين و    ،يف هذا البحث  ،أما سبب عناييت  

   .عليها دون رواياته فعائد إىل سببني اثنني
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إليه، مل تحظَ    قصص جنيب الكيالين،على حسب ما انتهى علمي       خالصة السبب األول أنّ   
و النقاد خالفًا لرواياته اليت نالت حظّها وافرا مـن          الباحثني االهتمام من لَدن   كبري وبواسع العناية أ  

  .الدراسة و البحث و االستقصاء يف البحوث األكادميية و على صفحات العناوين املختلفة و االّت
  

 تتمتـع   و هي ذا الوصف   . هي احلياة  ،كما قيل حبق  ،خالصته أنّ القصة  فأما السبب الثّاين    
بقدر كبري من عناصر القوة و الكثافة و التركيز قد تقلُّ أو ختتفي يف الرواية و هـي ذات حجـم                          

  .بو صفحات طوال تنحو بطبيعتها منحى االنسيابية و التوسع و اإلطنا
رصة سـاحنة    ف ،من بني ما يهيئان   ،و عنصرا الكثافة و التركيز يف القصة قد يهيئان للباحث         

الكتشاف القدرات اللّغوية و معاينة اإلضافات النوعية املختلفة و الوقوف على املواهـب الفنيـة               
كيف هي صورة احليـاة    :لصاحب العمل الفين و جيعالنه يقف على هذا األمر الكبري و األمر اجلَلَل            

 وكيف استطاع هذا األديـب أو       ؟ ممثَّلةً بأوضاعها املختلفة و ألواا و أطيافها يف هذا العمل األديب          
 أن يكِسب عمله كلّ هذه الـشحنة   ،و هي وصف للحظات متفرقة يف احلياة   ،ذاك من خالل القصة   

  ؟و أنْ ينقل إلينا كلّ هذه املعاين الضخمة و املشاعر الكبرية و الدالالت الفائقة يف عمل فين مجيل 
 أجِدين أَميل إىل    ،و ُألخر صنوان  ،عليها القصة و لست أُخفي أني هلذه األوصاف اليت تتوفّر         

  .وهذا هو السبب الثاين من أمر هذه العناية و االقتصار.هذا اجلنس األديب و أسرع احتضانا له
  

و لقد  .» الكيالين جنيب قصص يف القيم اإلنسانية و اجلمالية    «عنوان هذا البحث،إذن، هو     
ـ       أنّ ،يقتضيهمبا يفرضه و     للعنوان و التزاما     مراعاةًبدا يل،  طبيعة املوضوع و حجمه يقتضيان ب ط س

  . مبدخلثالثة فصول مسبوقَةيف و نشر حمتواه  عناصره عرض  ومادته
  

أما املدخل فقد تناولت فيه مسرية احلركة الواعية باألدب اإلسالمي احلديث عارضا جهود             
كتابـات         جلّ ما تيسر يل الوصول إليه مـن        رجاالا و مشريا إىل إضافات روادها باالعتماد على       

  . و إنتاج يف خمتلف حمطّات هذه احلركة و مراحل مسريا
مسرية احلركة الواعية باألدب اإلسالمي احلديث أنْ أَتنـاول          و لقد كان طبيعيا بعد عرض     

 تعدده مـضافًا    بعض القضايا اليت يطرحها هذا األدب اجلديد كداللة املصطلح و معناه و توحده و             
  .لصيقة ذا املصطلح و مجلة أفكار و آراء حول ما يثريه أو يستوجبه و يقتضيه إليها قضايا أخرى
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و قد حتاشيت،يف هذا املدخل، أنْ أقف عند طائفة من القضايا و املواضيع قد متّ حبثُهـا يف                    
لقدمي و احلديث و سبب     ساحة هذا األدب كعالقة هذا املصطلح بغريه من املصطلحات يف األدب ا           

و ما ميكن أنْ ينـشأ       غيابه من التراث النقدي و أصول هذا األدب،مبعناه الواعي، يف األدب القدمي           
عن تبني هذا املصطلح اجلديد من مواقف و إشكاالت و عالقة هذا األدب اجلديد باملذاهب األدبية                

  ... التباعد و االختالفجمايلاحلديثة و مواطن االتفاق و اللِّقاء بينهما أو 
 مل أَقف عنده و مل ألتفت إليه ألنه ليس من صلْب هذا البحث و هو واقع علـى         أولئك كلّ

 و الوقوف عنـدها ال يقـدم و ال   ،يف هذا البحث،مثّ إنّ مناقشة مثْل هذه القضايا .هامش اهتماماته 
  .فوت علينا فرصة ابتالئه و اكتناهه حبقيقة هذا األدب و ياإلحاطة يصدنا عن  قديؤخر و هو
  

، إىل ساحة الدين و قيمه فقد كـان     حمالةينقلنا،ال   احلديث عن األدب اإلسالمي    و إذا كان  
  . علي أنْ أقف،يف هذا املدخل، عند قضية أخرى ذات أمهّية و شأن و هي عالقة الفن بالدينلزاما

 دقّة و دون زيادة أو نقصان، جمموع ما اهتـديت  و قد عرضت يف هذا الشأن،بكلّ أمانة و    
ـ هذه العالقة و تأكيدها حتـى       أفكارهم إلبراز  إليه من كتابات الباحثني يف هذا األدب و        ستعلني 

  .  القارئ وجه هذه العالقة و تكتمل،لديه، صورته و مالحمهيستبني حججهم و تقومموقفهم و 
  

 يسلم مرادهت أنْ تكون صدى للعنوان أو دالّة على         أما الفصول الثالثة هلذا البحث فقد شئ      
  .بعضها إىل بعض وفق حساب و تقدير و بدون قَسر و إكراه و يف غري جتهم أو نفور

و تأسيسا على هذه النية و حتقيقًا ملا تستوجبه و تقتضيه فقد شئت أنْ يكون عنوان الفصل                 
 قد كانت مهمته هي الوقوف عند حياة جنيب الكـيالين             و.)حياته و أدبه    ..جنيب الكيالين  (األول  

   . و نضجهاستوائه مراحل طفولته و تربيته و تعليمه و نشأته و تتبعو 
    يـة بيب يف الكتابة الفن    الطّ الكيالين جنيب موهبةو مل يفُت هذا الفصل،كذلك، أنْ يعرض        

 به آثاره من     بيان ما حظيت    كتابته و حمتواه و    و فنه مع اإلشارة إىل ظروف      أدبه إبراز يتولَّى أَمر    و
  .قته من جناح و شيوعو ذيوع و ما حقّ نشر

الشخـصية   و فائدته أنْ يزيدنا معرفة ذه      مزيته األول بل  الفصلو لقد كانت وظيفة هذا      
ـ                ة و أنْ يوفِّر لنا معلومات كافية لفهم دوافعها و استبانة مواقفها و حييطنا علما       اإلنسانيا بقـدرا

  ...و طاقاا و مواهبها و يهيئ لنا لقاًء أوليا بفنها و أدا
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 قيامه، يكون شبيها باملفاتيح املناسبة اليت تعيننا على استكناه هذه          و و كلّ أولئك،حني حتقّقه   
  . الشخصية و ولوج عاملها و سرب أغوارها

  
و قد كانت   .)اإلنسانية يف قصص جنيب الكيالين      القيم   (فقد كان عنوانه     أما الفصل الثاين  

مسؤوليته هي تعداد القيم اإلنسانية املختلفة اليت شاء جنيب الكيالين أنْ يضمنها فنه و يتناوهلـا يف                 
  .عرضها و مناقشتها و ابتالءها و بيان أصالتها و متاسكها قصصه كما تولَّى

 اإلنسانية اليت تناوهلا هذا البحث ليست هي جمموع    و يتعين علي اإلعالن،هنا، أنّ هذه القيم      
أنّ ما ذكرتـه      ا قصصه و ترددت بني صفحاا و       حظيتو   القيم اليت أشار إليها جنيب الكيالين     

  .مجعاء ا كلِّها أو شامل هلا مبحيطمنها ليس 
  

إلنـسانية   كيف أختار هذه القيم ا     :و قد واجهين،قبل الشروع يف هذا الفصل، هذا السؤال        
اليت أشار إليها جنيب الكيالين يف قصصه ؟ و ما هو العدد الذي علي إدراكه منها و يـسع هـذا                     

   ؟أتقصاهاالبحث و يالئمه ؟ و كيف أحبث هذه القيم و أتناوهلا و 
        لـحري فيه و ظلَّـت تروع يف هذا الفصل و السكلّ هذه األسئلة و غريها واجهتين قبل الش

  .دد و تزدادعلي و تتر
 متقبالً و هو موافق لطبيعـة  أَخالهو لكني انتهيت،يف ما بعد، إىل رأي أظنه صوابا و موقف     

الفن و األدب خالصته أنْ أتولَّى قراءة هذه القصص مثىن و ثُالث و رباع،دون إمهال لإلحيـاءات                 
 اليت تضمنتها و ما يغلب على الظّن      املختلفة املرافقة هلا و اإلشارات اليت تصحبها، مث استخراج القيم         

  . انتواهاأنّ الكيالين قصدها و 
  

و لقد حصل يل يف أحايني كثرية،حني يشاء اهللا أن تدركين نفحة من نفحاتـه و يـصيبين                  
بنعمة من أنعمه، أنّ قراءة واحدة متأنية و نظرة فاحصة أو اثنتني كانتا كافيتني السـتيعاب أبعـاد                  

  .و الصفة املدسوسة اء إىل القيمة املتقنعةالقصة و االهتد
  

سهالً متحقَّقًا اطِّالعي على حياة جنيب الكيالين و مصاحبيت          و الذي يسر هذا األمر و جعله      
الروحية له و قراءيت لسريته الذّاتية اليت كانت،يف مناسبات عديدة، هي املعامل اليت اهتديت ـا يف                 
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و مفـاتيح     أضاءت يل كثريا من اخلبايا و الزوايا و أمدتين بأدوات نافعة           هذا السري و املصابيح اليت    
  .  مناسبة لالقتراب من هذه الشخصية و حماولة فهمها و استكناهها

         
 القيم اجلمالية يف    (أما الفصل الثالث الذي كان خامتة فصول هذا البحث فقد تولَّى عرض             

ت بعض هذه القيم اليت أشار إليها الكيالين و البست قصصه           و قد أحصي  .)قصص جنيب الكيالين    
  .فوضعتها يف عناوين جانبية واضحة دالّة عليها و مشرية إليها

 و ليس من الغضاضة يف شيء أنْ أعترف أنه قد فاتين،يف هذا الفصل، بـسبب العجلـة أو                 
يف قصص جنيب الكـيالين     بسبب العجلة و السهو كليهما أنْ أحبث قيما مجالية أخرى قد وردت             

   .كداللة األمساء و العناوين و األلوان و األضواء و األحالم و الرموز
 هـذا  فأسـتكمل  و جهد كاف مواتية، مناسبة ظروف أخرىو إني ألؤمل أنْ تتهيأ يل،يف      

  . و أسد هذا النقص و أستدرك الذي فات اجلزء
  

       ن بل سايرت ما يقتضيه احلال و املقـام و مـا            و مل ألتزم،يف هذا البحث، مبنهج واحد معي
 علي طبيعة هذا البحث و مل أكُن    » أملتها «و هذه املناهج قد     .املراحلو  الفصول  فرضته علي بعض    

  . قد تبنيتها ابتداًء أو رتبتها يف ذهين قبل الشروع يف الكتابة
  

 ذي كان يستلزمه و يمليـه و هـو          يف حمطّات املدخل ال     قائم فاملنهج التارخيي،مثالً، حاضر  
  .ليس بغائب يف الفصل األول الذي يتبعه و يليه

 كـثري    واسع االهتمـام و    و قد يالحظ،أيضا، أني كثري االستعانة باملنهج النفسي أو فألقلْ         
  .التبين للمالحظات النفسية و دائم االستناد إليها لفهم الظّاهرة و إبداء احلكم

ختيار أنّ املنهج النفسي،أو املالحظات النفسية، مالئم كثريا لطبيعـة الفـن      و سبب هذا اال   
  . و األدب ما دام أنّ النفس البشرية هي مستودع العمل الفني و هي حمضنه و مخربه

و ليس خباف،كذلك، استعانيت الظّاهرة و كثرة ترددي إىل املنهج الفني الذي يقوم علـى               
ني و االحتكاك به و النظر يف قيمه الشعورية و التعبريية و حتديد مجلة اآلثار الـيت      مواجهة العمل الف  

  .تحدثها داخل العمل الفني أو جمموع املعاين و االنطباعات اليت ختلّفها يف أعماق النفس
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   من إحياءات الفلسفة و مذاهبها و         و ملا كان الفن لَمسعلم  مل يتخلّص من وطأة     احلديث مل ي  
يف هذا البحث،  فسالن،ئْتأن أَكون و مدارسه فقد ش غري معاكس له هلذا االجتاهاوافقًم   تممفـض 

إليه جمموعة من املصطلحات الفلسفيفسيةة و الن.  
هذا البحث   ثنايايف  ،املصطلحات  هذه ورودو لقد حرصت،ما وسعين ذلك، على أنْ جييء         

  . مغالبة أو إكراهوأو دون قَسرٍ ايرا للسياق مس اتلقائي ،منعطفاته  يف صلبه وو
و جتنبا آلفة التعمية و التعقيد و استنكافًا من الوقوع يف عيب الـضحل و التبـسيط فقـد                
حرصت،كذلك، على أنْ تكون هذه املصطلحات سليمة املَبىن بينة املعىن و دالّة على املُراد منها من                

  . أقصر الطّرق و بأقلّ الكلمات
  

 فهو موحى به يف     : مالزم هلذا البحث أكثرِه غري منفك عنه       1و قد يالحظ القارئ أنّ الوعي     
  . صفحاته جلَّها أو يالبس أفكاره معظمهايتلبس و عنوانه و هو الفتته

أما السبب األول فهـو مـا   .و الذي جعلين أَميل هذا املَيل و أتبنى هذا املذهب سببان اثنان  
دى الباحثني اإلسالميني من تأكيد على قيمة الوعي و فاعليته و استعانة به و تعويل عليـه       الحظته لَ 
  . لهينشطون به و يحفلون يف فهم األدب اجلديد الذي جدواهألمهّيته و 

و إنّ أول وعي أَلفَيتهم يتبنونه و يهتمون به و يؤكّدون عليه هو وعـي اإلنـسان بذاتـه                          
  .صريه و وعيه بالكون و العامل و احلياةو وجوده و م

يساق للتعـامل      و هذا الوعي عندهم،كما أمتثّله، ليس ترفًا فكريا يعرض للزينة و الفَخار أو            
الـذّات و يـصاحبها        و االدعاء و هو ليس بفضلة فيستغىن عنه أو هين فيهمل و إمنا هو شعور ميأل   

  . اإلشكاالت و اليقغاملحميها و هو مفتاح مناسب لكثري من  و يضيء هلا و يينميهاو 
  

أما السبب الثّاين فهو ما ساقتين إليه مقتضيات هذا البحث حني اكتشفت أنّ الوعي مالزم               
يف ثناياه     فهو يف مبدئه و يف منتهاه و يف وسطه و       :يغيب  أو  يعزب للفن احلديث معظمه ال يكاد عنه     

  .و غايته هدفه ته و هوو هو مادته و وسيل
و سبب هذه املالزمة،كما يبدو، أنّ طبيعة احلياة اليت بلغت شؤوا،اليوم، مستوى كبريا من              
التداخل و االرتباط و نسيج العالقات املعقَّدة اليت حييا فيها اإلنسان احلديث و ما ينشأ عـن هـذا                 

                                                
 جممـع اللغـة     انظـر .ا و هو أساس كل معرفة     ا مباشر و أفعاله إدراكً   لذاته و أحواله     اإلنسانا هو إدراك    سيكولوجي :الوعي -1

 .215ص  املعجم الفلسفي -العربية
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 عطاء أو ما ينجم عنها من أُلفـة و نفـور        التعقيد من اختالط و امتزاج و التباد و التباس و أخذ و         
  ...و حذر و اطمئنان و أمن و خوف و حرب و سالم

القوة و احلدة و الكثافة        من   فتبلغ درجة قُصوى    تشتد و حتتد   قد اليت   و جمموع هذه املواقف   
  .و عواطفه و أفكاره ، إرادات الكائن البشرياتتلون،على إثرهو التركيز 
  

 و نتائجهـا     األهـواء  وو العواطف و العالقات املواقف  من ،إذن،ذا النسيج و املزيج   كلّ ه 
 هذا اجلانـب مـن النـشاط    املختلفة و تأثرياا الواسعة و بصماا العالقة جيعل من الصعب تناول          

استه مبعزل عن بقية اجلوانب األخرى أو حماولة االنكباب على موضوع معين و در             ذاك أو   اإلنساينّ
  . مواضيع أخرى لصيقة به أو قريبة منهاقتحامدون 

و قد كان من نتائج هذا التداخل و االرتباط و من حواصل هذا االمتـزاج و التعقيـد أنْ                   
أصبح الوعي،يف الفن احلديث، وسيلة نافعة بل مفتاحا مناسبا لفهم حقيقة هذه العالقات املعقَّـدة                  

ملختلفة و القضايا املتشابكة و استبانة جممـوع املواقـف املتـضاربة                  و الوقوف على كُنه الظّواهر ا     
  .و اإلحاطة بالدوافع األوىل لألفعال و السلوكات

األمهّيـة        املكانة و متحلِّيا ذا املقدار مـن    هذهو ملّا كان الوعي،يف العصور احلديثة، حائزا        
 الذي الفانوسلذّات للمحافظة على وجودها أو هو أصبح هو احلصن الذي تأوي إليه ا   و الشأن فقد  

يهـديها يف    الزعازع و العواصف و    يقود خطاها يف وسط    يضيء هلا يف وسط الظّلمة و العتمات و       
ضمدائد خاألمواج و الش.    

  
   فـسري ذوق و الت   الت و فضيلة  حليلالت  مزية الشرح و   من ،يف عمومه، هذا البحث  خلُي و مل 

  .ة األفكار املختلفة و املواقف املتضاربةو مناقش
عرض  ويف مكاا و عقد مقارنات يف حملِّها         صفحاته ذوات العدد إقامة موازنات      يفُت مل و

     هـا ءابتال و تقـديرها و   مناقشتها    إضاءا إضاءة كاملة و حتليلها و       و القيم الواردة فيه عرضا أمينا    
  . ليلة و الد باحلجا و املوقف إزاءهو إبداء احلكم فيها

  
 فيـه إىل  اإلجـادة  و  إحسانهو قد اتجهت هواجسي،يف هذا البحث، و امتد حرصي على           

حتقيق شيء من التنوع و االختالف على صفحاته فجمعت بني الرأي و الرأي اآلخر و زاوجت بني      
  .املوقف و ضده ومجعت بني الفكرة و نقيضها
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 خطوات هذا البحث تقريبا و ارتضيته مذهبا و ركبته مطية           و قد تبنيت هذا املوقف يف جلّ      
ليقيين أنّ البحث،أي حبث، ال ينال نصيبا من العلمية و ال حيظى ببعض النجاح و ال يفوز بشيء من        

دها يف  و فُتن بالنغمة املتوحدة يردتلبد و جتمدالتوفيق و ال يحوز قليالً من املكانة و االحترام إذا هو       
الصفحة احلاضرة و يف كلّ الصفحات أو تشبع باللّون الواحد يعرضه بني املقدمة و اخلتام أو وقف                 

  .عند الرأي الفرد يدور حوله كما يدور الوثين حول وثنه
احلياة و هي لَبنة أساسـية يف بِنيـة الكـون و العـامل              إنّ التعددية و االختالف هي طبيعة  

  .ك، طبيعة البحث و هي مادته و هي وسيلتهو هي،كذل
  

 هذا االختالف و لن يصل البحـث إىل  تستلزم هذه التعددية و  تقتضي طبيعة البحث،إذن،   
  .شيء إذا هو أغفلها أو أمهلها و طواها مستندا إىل حجة واهية أو متكئًا على دليل مهزوز

 االلتفات ميينـا و مشـاالً و يف كـلّ           ما قيمة البحث الذي يبدأه صاحبه و ينهيه دون        ...مثّ
موازنا بني املبادئ املختلفة و فاحـصا للمواقـف          االتجاهات متسمعا ملا يقال هنا و ما قيل هناك        

  األفكار ؟  و املتناقضة و مبتليا جمموع ما يصطرع حوله من القيم
سباق، يصول و جيول    و ما قيمة البحث الذي يكون فيه كاتبه كاجلواد الوحيد،يف ميدان ال           
  يف غَيبة اجلياد األخرى أو يزهو و يتمطَّى و خيتال مبعزل عن بقية املتسابقني ؟

  
و لكن تعددية األفكار،يف البحث، و تنوع املواقف و األلوان ال تعين البتة أنْ ميتنع الباحث                

  .استدراكعن إبداء رأي أو تسجيل موقف أو اإلشارة إىل مالحظة أو إثبات 
البحث و جيرده من حيويتـه و يـسلبه قيمتـه                  قد يجين على   القَبيلو كلّ سلوك من هذا      

وفنأى بصاحبه أنْ يكون منقصه وزنه و ياو يا مبقتضياتهيأو قائم بشروط البحث العلمي .  
ملعانـاة  البحثُ صاحبه و أنْ ينفق فيه اجلهد و ا         » يستهلك « مثّ إنه من العبث و الضىن أنْ      

كاتبه ليذوب يف وسط املواقف و األفكار و ختتفي شخصيته أو تنحلّ كمـا تنحـلّ الفقـاقيع إذا           
  .  المسها اهلواء فال يكون له موقف واضح أو صوت مسمع أو جلبة أو دوي أو احتجاج

  
 يف  قف املو  و إشهار  فيه  إعالن الرأي   البحث العلمي و    الباحثني الذين يزعمون أنّ    أما طائفة 

 أَنْ ال    النـاجح و لوازمـه     و أنّ من مقتضيات البحث األكادميي       ضدان ال يلتقيان    و حواشيه  ثناياه
      زيه،كما يقولون، أَنْ يكُف عـن تـشغيل مسعـه         و أنه من أوصاف الباحث الن     يفسح جماالً للذّات    
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 يقف أمام اخللـيط     أنْ ،كذلك،جبهو بصره و فؤاده و جيمد إحساسه و يعطِّل عواطفه و أنه من وا             
   ...ة امليتاألفكار وقوف الغسال أمام جثّ املواقف و و القيم العجيب من

غـري   يس بواضح كالمهم و هو،بعد وضوحه، غري متقبـل و          فل  السادة الباحثون  أما هؤالء 
  .مستقيم أو حممود و قد فام إدراك طبيعة البحث و إدراك ما يستوجبه و يقتضيه

  
بأنّ البحث األكادميي اجلاد هو إقـصاء        و قد قاد هذا الوهم أصحابه إىل االعتقاد بل اجلزم         

  .للذّات و تغييب لطاقاا و طَمس ملواهبها
فينقلب غُلوا يزين هلم حـق ممارسـة         و مل يكن مبمتنع،بعد ذلك، أن يستبد هذا الوهم م         

  و مزاولة اإلقصاء و الت ا خمالفًـا أو  اإلرهاب الفكريل له نفسه أنْ يرى رأيسون تكلّ م هميش ضد
ينجز حبثًا أكادمييا أمهل فيه طقوسهم و مترد على نظرم و حقّق نصيبا كبريا أو أنصبة معتربة مـن                   

  .اإلبداع و احليوية و االبتكار
   

ث، من كلّ عاطفة أو     و إذا كان هؤالء السادة قد أفلحوا يف جتريد ذوام،أثناء عملية البح           
   البحث،لَديهم، هو إعادةٌ لما قيلَ فقـط         ذوق و إحساس فهذا يعين أنّ      كلّ من   » ختَلَّصوا «ميل و   

و أنّ غاية ما قد      ا و إبداع  اا أو خلقً   ابتكار  إضافة نوعية أو   و ليس   جديد  نسخ ملا مضى و     صياغةو  
    حسنون هويفهمون من البحث و مبلغ ما يال و نسيق التالو رتيب تـ جمت  اخلـارجي للنـصوص         عي

  .و تذييل الصفحات و إثقاهلا بعدد كبري من احلواشي و املصادر و املظانّ
 عند هؤالء الباحثني عائدا إىل فقرهم املعريفّ و عـدم         املتشنج يكون سبب هذا املوقف      و قد 

 فراغ نفوسهم من التجارب الذّاتية العميقـة                    قابلية لإلبداع و االبتكار و     أو امتالكهم ألي استعداد  
و السياحات الفكرية اليت تؤهل أصحاا الستبطان الظّواهر و يئ هلم مناسبة االستيعاب الـوايف                  

  1.و الفهم الدقيق للمواقف و األحداث
   
حادية و سلم من آفة  إني ألزعم،يف تواضع و وجل، أنّ هذا البحث قد ختلّص من شبح األ       و

االستبداد و استكرب على داعي اإلقصاء و التهميش و مل تحدث صفحاته ذوات العدد نغمة موحدة                
  .و مل يكن سجني نظرة واحدة ممجوجة

                                                
 113 املعاصر ص يف النقد اإلسالمي - انظر يف نقد هذا النوع من األكادميية عماد الدين خليل-1
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فقد تناول من القيم و األفكار ما هو خمتلف أو متصادم و عرض من املواقف و األقوال مـا               
ايته من وراء هذا السعي و مبتغاه من هذا االختيار أنْ حيقّق شيئًا             و قد كانت غ   .هو متناقض متالطم  

  . من التنوع و احليوية و االختالف ليحظى،يف النهاية، بقليل من التقدير و االحترام
   

و إذا كان هذا البحث،و كلّ حبث، هو حصيلة تظاهر جهود خمتلفة فإنه من اجلحـود أنْ                 
أولئك الذين قـدموا     ذكر أولئك الذين قامسوين العناية ذا البحث أو       أُغفل،يف ختام هذه املقدمة،     

  .العون و مل يبخلوا باملساعدات
و جييء،يف مقدمة هؤالء، جهد األستاذ الدكتور أمحد مسعود املشرف األصلي على هـذا              

 لعالقـة  و قد حظيت،يف معيته، بطيب ا. و رعاه و تابع مراحله حلظة و حلظات      عين به  البحث الذي 
  .و خالص النصح و مجيل االستفادة و سديد الرأي

و يف هذه املرتلة نفسها و احلال ال جيوز يل إغفال جهد األستاذ الدكتور حممد الظّريف،من                
كلية اآلداب جبامعة حممد اخلامس بالرباط، املشرف اخلارجي على هذا البحث الذي مشلين برعايته                    

هـذا   التوجيهات ما أعانين على السري يف    وو قد لقيت،لَديه، من املعاين      .هو غمرين بإحسانه و فَيض    
  . مغالبته تذليل عقباته والبحث و

 بذلوا مـن     مل يضنوا علي مبساعدام و     و يف املقام نفسه ال أنسى جهود أهلي مجيعا الذين         
 مني،مدة إعداد هـذا  أصامموع ما و حتملوا جم   ما ال أُنكره   فهم و املساندة  تال  أبدوا من  عنايتهم و 

  . انقطاع و حدة مزاجالبحث، من عزوف و
و يتلو هؤالء مجيعا طائفة من األساتيذ أذكرهم و لست أنساهم مستحقِّني للشكر و الثّنـاء      

فإىل هؤالء مجيعا أجـدد     .و آخرين مثلهم لست بغافل عن مجيلهم و حتضرين وجوههم و أمساؤهم           
  . ثنائيروافخالص شكري و 

  
و ال أكتم أني حني قطعت مراحل هذا البحث و طويت صفحاته غلبين شـعور بالغلـب                     

و لكني حني أعدت النظرة الفاحصة إليـه        .االقتدار  زهو والتحكمو االنتصار و مأل جواحني نشوة   
  .يلهو النظرتني تبين يل مقدار النقص الذي يالزمه و حجم الفَوت الذي ال يزا

و قد فُتح يل،بعد هذا الوعي، أبواب من الفهم جديدة و ألوان من الرأي و الفكر عتيـدة                  
و يكتسب متانة و متاسكًا و حيظى  رسوخا أحببت أنْ أضيفها إىل األصل الذي بني يدي حتى يزداد        

  .نصيفهباالحترام جلِّه و يفوز بالثّناء غالبه ال بأقلِّه أو 
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 و مالبسات، حتقيق هذا األمر عند حضوره و قيامه فإني أؤمـل        فروو لئن فاتين،بسبب ظ   
فاحلمد هللا وحده على أي     . و اجلهد الكايف الستدراكه و إجنازه       الساحنة أنْ أحظى،يف قابل، باملناسبة   

  .حال و احلمد هللا ممدودا على ما أنعم،يف هذا البحث، و ال يزال
  

 قاهلا،قـدميا، عـن كتابـه               1حق هي يتيمة الثّعاليب   و أفضل ما أختم به هذه املقدمة كلمة         
و حني أعرته على األيام بصري و أعدت فيـه          ...« :و عاشت بعده و هي تنطبق على كلّ كتاب        

 أنّ أول ما يبدو من ضعف ابن آدم أنه ال يكتـب             :نظري تبينت مصداق ما قرأته يف بعض الكتب       
     ا فيبيت عنده ليلة إالّ أحبنقص منه        كتابهذا يف ليلة واحدة فكيـف يف       . يف غدها أنْ يزيد فيه أو ي

  .»سنني عدة ؟ 
فسبحان اهللا العظيم الذي ليس لكالمه تبديل و مرتَّه كتابه عن كلّ تعديل و صلَّى اهللا على                 

      .سيدنا حممد و آله و صحبه
                    

  2011  /06  /25 :       وهران                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 1/5يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر  -1
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  املدخـل

  
  

  احلركة الواعية باألدب اإلسالمي احلديث
  
  
 األدباء يف معظم أحنـاء       النتيجة اليت حصلت عليها من هذا الكتاب أنّ غالبية         و كانت ...«

 املهـم .ا املنهج كان هذا بعينه أيمنهج و يسريون على      أو فكري  أساس فلسفي العامل  ينطلقون من     
    .»... مهما اختلفت حوله اآلراء و مهما وجِدت مذاهب معارضة لهى األديب قناعة به يكون لدأنْ

  

   22 -21رحليت مع األدب اإلسالمي ص  -                              جنيب الكيالين
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أدب جنيب الكيالين إىل اتجاه أو مذهب جديد،يف الساحة األدبية احلديثة، يعـرف              ينتمي
 و هذا األدب له أصحابه املشتغلون به و له أفكاره و له تنظريه و إبداعـه و لـه      .باألدب اإلسالمي

  .هياكله و مؤسساته
 الكتابات فيه قد بدأت منذ      أما قدمه فألنّ  .و موضوع األدب اإلسالمي موضوع قدمي جديد      

اللتفاتـة  أما كَونه جديدا فألنه مل يحـظَ،إىل اآلن، با        .أكثر من نصف قرن و هي ال تزال متواصلة        
  .إلشهار الكامل و العناية و االهتماماجلادة وا

  
و ليس من شك أنّ التصدي للحديث عن األدب اإلسالمي احلديث،مبعناه الواعي، لـيس              

  .و ال هو بالعمل املَيسور باألمر اهلين
 و ما   2 األول فعائد إىل جِدة املوضوع     1أما السبب .و قد جتيء هذه الصعوبة من سببني اثنني       

ينشأ عنها من دهشة و استغراب و ما يفرزه من أفكار و رؤى ختالف املألوف يف الساحة األدبيـة                   
  .احلديثة و تصادم ما اعتاده الناس منذ آماد و عقود

ما السبب الثّاين الذي جيعل حبث هذا املوضوع شائكًا فمرده إىل األجواء الثّقافية و النفسية               أ
  .السائدة و أفكار التحكم و االستبداد الغالبة اليت من مظاهرها اإلمهال و اإلقصاء و التهميش

 سامهت بقسط كـبري يف جعـل موضـوع األدب            قد و جمموع هذه األجواء و املناخات     
 إزاءه  ه و دراسته أمرا يكتنفه الغموض و يلفّه الضباب و تصنع املواقـف             و عرض  المي احلديث اإلس

  .  السوابق الذّهنية و األفكار اجلاهزة
و قد واجه هذا األدب،منذ نشأته و استعالنه، هلذه األسـباب جمتمعـة مواقـف متباينـة                       

و بني هذين املـوقفني     .و بني متهجم له معرض عنه     و اختلف الناس حوله بني حمتضن له مرحب به          
  .مواقف أخرى تستفهمه تارة و تستدرك عليه ثانية أو تصحح أمرا فيه ثالثة أخرى

                                                
أما .و قيل هو ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم.ا إليه يف ماهيته أو يف وجودههو ما يكون الشيء حمتاج:السبب -1

و السبب و العلّة قد يترادفان و قيل بل خيتلفان ألنّ .» ما يتوقّف عليه وجود الشيء و يكون خارجا مؤثِّرا فيه «فهي  العلّة
و الكلّيات أليب  168-167عريفات ص الت - و انظر اجلرجاين.صل الشيء بهالسبب ما حيصل الشيء عنده يف حني أنّ العلّة ما حي

  . و ما بعدها2/163 كشاف اصطالحات الفنون و العلوم -التهانوي انظر و 503البقاء ص 
و قد .ناندركه حبواسنا و هو مستقلّ عن آرائنا و ميوليء الذي  الشو هو ،أيضا،. األمر الذي نتأمله و نبحثههو :املوضوع -2

املعجم  -انظر امع اللّغوي.أطلقه كانط على ما يوجد يف األعيان و يف العامل اخلارجي و يكون،حينئذ، يف مقابل الذّات
     2/446 املعجم الفلسفي -  مجيل صليباو 197الفلسفي ص 
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و إذا كان هذا البحث ال يهتم ذا اجلدل القائم حول هذا األدب و هو ليس معنيا بتسجيل               
 جوانب أخرى ذات أمهّية و شأن يثريها هذا         هذه املواقف فإنه ال ميلك،من جهة أخرى، أنْ يتجاوز        

  . األدب اجلديد و يستدعيها احلال و املقام
   

 هذا البحث، أنْ أعقد مدخالً أتناول فيه جممـوع أو           صميمو لقد بدا يل،قبل الدخول إىل       
  .أصحابه املشتغلني به جلَّ ما قيل يف تعريف هذا األدب عند

و ما قد يتضمنه من تفصيل و ما يهيئه مـن إضـاءة      و هذا املدخل مبا قد يحتويه من شرح         
بيان يكون،يف املقام األول، توطئة نظرية تسبق الفصل الذي يليه الذي تكون مهمته الوقوف عند                و

  . و معناهحقيقته،يف ساحة هذا األدب، و الكشف عن 1اإلبداع
للقارئ أفكارا أو يزوده مبعلومـات  هذا املدخل فهو أنْ يقدم  أما القصد النهائي الذي يبتغيه   

رسـم   عن هذا األدب تكون كالفُسيفساء،حني يضم بعضها إىل بعض، فتعينه،و تعني غريه، علـى   
  . األدب و استيضاح معامله و استبانة وجهه و النظر إىل محياه هذا مالمح

  
بين و يسلم كـلّ     و قد قسمت هذا املدخل إىل أقسام يستقلّ كلّ قسم منها بعنوان واضح              

  .واحد منه إىل الذي يليه يف تناسق و انتظام
هـذا األدب و ظروفـه و مالبـساته             يف هذه العناوين، أتناول ميالد     هذه األقسام،أو  يف و

مثّ أثني بالوقوف عند داللة هذا األدب و معناه كما يبسط  .و تارخيه و رواده و الكتابات اليت تناولته       
 على بعض األفكار اليت حبثت يف العالقات القائمة         بالتعريجحابه املشتغلون به و أثلِّث      أص القول فيه 

  .بني الفن و الدين و القرابة اليت جتمعهما
 التساؤل و اإلضافة و االستدراك يف        التفسري و   يلجأ إىل الشرح و    و مل يفُت هذا املدخل أنْ     

  . ك و ما استطاع إليه سبيالً و املناسبات ما وسعه ذل املالئمةاألماكن
  

                                                
 وق بالعدم و يقابله الصنع و هوو عند احلكماء هو إجياد شيء غري مسب.لغةً هو إحداث شيء على غري مثال سابق: اإلبداع-1

و توضيح ذلك أنّ التكوين هو أنْ يكون من الشيء .و اإلبداع أعلى مرتبة من التكوين و اإلحداث.إجياد شيء مسبوق بالعدم
 اإلبداعو  بني اخللق مبعناه العام اإلسالم فالسفة ميز و قد.أما اإلحداث فهو أنْ أنْ يكون من الشيء وجود زماينّ.وجود مادي

د من عناصر  جديشيءأليف  ت،ثنيعند احملد،اإلبداعو يعين .اإلهليةات  عندهم بالذّ من عدم و هو خاصيءالشالذي هو إجياد 
     81ص املعجم الفلسفي -اللّغوي امعو  1/85التهانوي يف الكشاف  -انظر. العلمياإلبداع و  الفينكاإلبداع موجودة سابقا

  .1/31  املعجم الفلسفي- صليباو انظر مجيل
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   احلركة الواعية باألدب اإلسالمي احلديث -1
 هذا املدخل احلركة الواعية باألدب اإلسالمي احلديث،منذ ميالدها، متتبعا مراحلـها         تناولي

  .واقفًا عند حمطّاا و منتهيا بإثبات نتائجها و آثارها
  

 1966 -1906 (د قطب   يعترب سي ( أو  ل م عا  ن د   و األدب يستم   إىل منهج يف الفن ـه   دقيم    
 ياإلسالم الً يف األدب أو الفن     مفص اد قطب مل يكتب كتاب    الواقع أن سي   و.اإلسالمراته من   تصو و
  .ع املعامل و أقام األماراته وضلكن وع و يف املوض مستقالكتابام إىل املكتبة العربية مل يقد و

  منهج لألدب ( :ه عنوان1951نشر يف سنة    1 مقال د قطب هو  ما كتبه سي (ح رض فيه مالم ع
 .راته و تصواإلسالمهذا األدب اجلديد الذي يرتبط بقيم 

 تعبري موحٍ عن قيم ينفعل ـا        -كسائر الفنون  - األدب ببيان أنّ   سيد قطب  ه بدأ هذا املقال 
فَضمري الفن ان وأنه يصعب2صورصل تلك القيم عن التللحياة  الكلّي.  
 ذكـر أنَّ     و ن للحياة نجد صداه يف فنه      أعطى مثاالً بِعمر اخليام الذي كان له تصور معي         مثّ

عبري عن هذه    يكونَ الت  أنْ ،إذنْ،بيعين الطّ  فم «ة هلا   معين للحياة تنبثق منه قيم خاص       تصور اإلسالم
  3.»ان ذا لون خاص م أو عن وقعها يف نفس الفنالقي

ـ   اليت ت  اإلسالمي بعض أوصاف األدب     بعد ذلك، إىل تعداد   انتقل،مث   اإلسـالم ة  ساير مهم 
كالت  و.طويرجديد و الت فإنّ  م ن ثَم     دوره يف احليـاة     أو ضآلة  اإلنسان 4ة هذا األدب ال يؤمن بسلبي     

ا عليهـا   طًدها طـويال مـسلِّ     و ال يقف عن    عف البشري  بلحظات الض  اهو كذلك ال حيفلُ كثري     و
 5.األضواء و لكنه كذلك ال ينكرها أو يزينها

                                                
:  يف كتاب عنوانهمع جمموعة مقاالت أخرى لسيد قطب و قد قامت الدار السعودية للطباعة والتوزيع جبدة بنشر هذا املقال -1
 بيبليوغرافيا أيضاً انظر فيه  و331 صسيد قطب األديب الناقد -انظر عبد اهللا عوض اخلباص.»فكرة و منهاج ..اريخالتيف  «

  .396، 393 صسيد قطب 
2- رد يف العقل أو هو املعىن الكلّالشيءهو حصول صورة  :صورالتو تصور العامل .ي ا)weltanschaung  ( جمموعة األفكار هو 

ة حول الكون و احليااإلنسانرها اليت يتصو.ب من كلمتني و هو مركّ من أصل أملاينّو املصطلح األجنيب)welt (  مبعىن عامل     
  .115 ص املعجم الفلسفي - جممع اللغة العربية و61 ص التعريفات- انظر اجلرجاين.ر مبعىن نظرة شاملةتصو أي  )  anschaung (و

3- 14 – 11 صفكرة و منهاج ..اريخسيد قطب يف الت.  
ق أيضا على اجتاه عام يقوم على و تطل.فهاردد يف احلركة و قد تنتهي إىل توقّي إىل البطء و التحالة نفسية تؤد هي :السلبية -4

97 صاملعجم الفلسفي -غة العربيةجممع اللّانظر .عاوناإلضراب و عدم الت  
  18 –15 صفكرة و منهاج ..اريخالتانظر يف  - 5
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لتزمه يف  ا ي دا حمد  له منهج   أدب موجه و أنّ    اإلسالمي األدب   ، أنّ اأيض،يف هذا املقال  ،و بين 
اريخ ي للت فسري املاد ظ عند أصحاب الت    املالح اإلجباريوجيه  ة الت  جماالته و لكن ليس على طريق      كلّ

   فس  و إمنا بتكييف النةاإلنساني ور  ص بالتسيلهمها أل  حينئذو، و ه  اإلسالمي ،ا من الفن  وان  ا ون و صور
ال يااهلهمها إيالت صور املادي أو أي1.ر آخر تصو    

   ا تقرير «ج  ملنها مقاله بالقول إنَّ هذه الكلمات تفتح اال لدراسة هذا           2 سيد قطب  و اختتم 
  . » اتاألقالم و جلميع االجتاهميع  جلا و نقد و معارضةًشرحاو 

  
 إذا كانت األسئلة مفتاح املغاليق فإنّ هناك سؤاالً وجيها يطرح عقب هذا العرض املتعلِّق               و

 عند سيد قطب ؟ و كيف       اإلسالميكيف ولدت فكرة األدب      :ببداية الوعي يف هذا األدب و هو      
ل سيد قطب إىل فكرة هذا األدب اجلديد ؟ وص 

  ول على مؤلَّ      امل أجد أحديل احلص رن تيسم ممقد فا    ـ    ؤال   سأل هذا الس ذا أو التفت إىل ه
 اإلسـالمي يته يف مسرية احلركة الواعية بـاألدب        ؤال قيمته و أمهّ    الس  أيقنت أنَّ هلذا   يو ألن .األمر

  . فقد ألزمت نفسي الوقوف عنده علِّي أظفر جبواب أسد به هذا الفراغاحلديث
قـد  دة عة و املواهب املتعـد ذا الثقافات املتنو  اقدد قطب األديب الن    سي دو يل أنّ  و الذي يب  

  3. أمر غايته و منتهاه،كما يصل كُلّاإلسالمي إىل فكرة األدب ا طبيعيالًوصل وصو
  

 مـع   اخمتـصر ، مع طبيعة املدخل أقول    او لكين متاشي  ته  الكالم حيتاج إىل توسع لتجلي    وهذا  
ية األوىل هي اليت قادته إىل سـاحة األدب         د قطب القرآنية و الفن     إنّ دراسات سي   ،يفةإشارات خف 

و املقصود هنا كتاباه   .اإلسالمي: ) الت  5) مشاهد القيامـة يف القـرآن      ( و   4) يف القرآن    صوير الفين 
   6.ياة و احل و موقفه من قضايا الفنباإلسالمتعلَّق تا من االهتمامات  جديداذان فتحا له باباللّ

                                                
     28- 27،  21 -20 صفكرة و منهاج ..انظر سيد قطب يف التاريخ -1
    21 املصدر السابق ص انظر -2

و هو رسالة ماجستري من اجلامعة .سيد قطب األديب الناقد- قطب و نقده انظر عبد اهللا اخلباصلإلحاطة بأدب سيد -3
  190 ، 163 ، 161 ص سيد قطب الشهيد احلي - ثقافاته و مواهبه عبد الفتاح اخلالدي يفو انظر.األردنية

 صانظر سيد قطب األديب الناقد .1945و أخرجه كتابا سنة  1939نشر سيد قطب مقالني ذا العنوان يف املقتطف سنة  -4
  .376 ص سيد قطب بيبليوغرافياو انظر فيه أيضا  305

  .362 ص سيد قطب بيبليوغرافيا و 310 يف املصدر السابق ص انظر عبد اهللا اخلباص.1947صدرت طبعته األوىل سنة  -5
  103ص انظر سيد قطب األديب الناقد  -6
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اد األدبيـة و ينتقـد   العقّ عن مدرسة ايبتعد تدرجيي «د قطب  بدأ سي1946و مع بداية سنة    
  اد مستقال عن وجود أستاذه العقّ     او أصبح يحس أنَّ له وجود     .1» كر و احلياة  فا يف األدب و ال    آراءه

 خلصومه  او متصدي  له   امتعصب به   افتونم من حياته    ابعدما قضى أعوام  ده  و أنه ينتفع بأستاذه و ال يقلّ      
  2.من الرافعيني أو ذَوي النفوذ

د قطب قد فقد ثقتـه يف        هنا إىل أنه يف هذه الفترة كان سي        اإلشارةو ليس من نافلة القول      
  3.و رفضه االنضواء حتتها عته هلاو أعلن مقاط األحزاب
  

 ألحد أبناء املدرسة ا ديوان ينقد فيه  4 مقال د قطب موقفه صراحة يف     يعلن سي  1948و يف عام    
و بعـدما  ل  بعدما قطعنا كُلّ هذه املراح    د  عر على ضوء جدي    نفهم الش  د آن أنْ   لق « :ادية فيقول العقّ

فلـوطي و ال    عر ال على طريقة مدرسة شوقي و حافظ و املن          نفهم الش  آنَ أنْ .ارب التج اجتزنا كلّ 
طـور قامتـا بـدوريهِما يف    لتافكلتامها مرحلتان من مراحل  اد و شكري و املازين   على طريقة العقّ  
   5.» دعر جدينْ خيلُفَهماَ فهم للشالنهضة و آن أَ

ـ  ..«اد   بعد رحلته مع العقّ    6،كما يقول عبد الفتاح اخلالدي    ،و انتهى به املطاف     ةإىل مدرس
        عر يف الـش  نـهجها   اؤهـا و م   األول هلا أسسها و نظراا و آر      ا  أدبية جديدة هو رائدها و أستاذه     

   .»د  و النقالفن و و األدب
  
 خالصته أنه  ادالعقّد قطب ملدرسة أستاذه      يفسر جتاوز سي   ،أيضا، قد  هناك سبب آخر    لكن و
ا  كان شغوفً  غره حني قد منت هذه العاطفة يف نفسه منذ ص        و.وح و ما يتصلُ ا     إىل الر  اعكان متطلِّ 

ـ اد رجل فكري و األستاذ العقّ«ر الصاحلني و كرامام    راءة أخبا بق وال  ر إىل مـسألة  حمض ال ينظ
يبحث فيها إالَّ عن طريق الفكر و العقل فذهبت أُروي نفسي من مناهل أُخرى هـي أقـرب إىل                   

نيت بدراسة أشعار الشرقيوح و من مثَّ ع7.» ني كطاغور و غريهالر  

                                                
   107 - 106 ص احلي الشهيد بقط سيد - اخلالدي الفتاح عبد انظر -1
  .99 ص أكثر بفترة تلمذة سيد قطب للعقاد انظر املصدر السابق لإلحاطة -2
  .218 ،116 صانظر سيد قطب األديب الناقد .1942  سنة،و هو حزب العقاد،غادر سيد قطب حزب الوفد -3
   .391 ص يف املصدر السابق  سيد قطببيبليوغرافياو انظر . يف جملة الكتاب» رأي يف الشعر « :عنوانه  -4
  .107 ص سيد قطب الشهيد احلي - صالح اخلالدي -5
  .و مل بعرف املؤلّف هذه املدرسة و مل يذكر أسسها و قواعدها.107 ص املصدر السابق -6
  .108 صنقالً عن سيد قطب الشهيد احلي  96 صأبو احلسن الندوي مذكرات سائح يف الشرق العريب  -7
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    حلة األدبية و السجارب           هذه الرد قطب مع أستاذه العقّاد و التة اليت قطعها سيياحة الفكري
مضافًا ...اليت مر ا و أسباب أخرى تتعلّق بثقافته و مواهبه و مالمح شخصيته و خصائص أسلوبه               

إليها اتجاهه الفكري اجلديد كلّ أولئك يقوي االعتقاد،عندي، بأنّ سيد قطب قد وصل وصـوالً               
  1.ة األدب اإلسالمي احلديثطبيعيا إىل فكر

 
إذنْ،د قطب سي،   يف األدب     ا مل يكتب كتاب مستقال و اإلسالمي  لكن ه الر  ائد يف عملي نظري ة الت

حى باملوضوع و هو الـذي دفـع إىل    الذي أوإذْ هوهلذا األدب و األول يف مسرية حركته الواعية      
        .رة ومجع األقالم حوهلاجتسيد الفك

أقرب الناس إليه و هو شـقيقه       وع و دفعهم إىل الكتابة فيه       ين أوحى إليهم باملوض   و من الذ  
 1961 سـنة    ) اإلسالمي  منهج الفن  ( :كتابه البكر رج   الذي أخ  ) 1919 املولود سنة    ( د قطب حمم

   2.لوصاحل آدم بي سب قول الدكتورعلى ح
  

 و لكن ما هي قصة هذا الكتاب ؟ و ما هي دوافع صاحبه ؟
 مها اللَّذان فتحا    ) املشاهد   (  و    )صوير الفين    الت ( :أنّ كتابي شقيقه سيد    3مد قطب يثبت حم 

ينيه و قاداه إىل ساحة الفنع اإلسالمي.  
 باجلمال  اإلحساسو قد ظلَّ بعد هذا الوعي األول يتلو القرآن و جانبه الفين مستولٍ عليه و                

  أيليه حتى و هو يستفيد من هذا الكتاب يف اختصاصه العلمي      مل يكن ميلك أالَّ يلتفت إ      و.يصاحبه
يف اجلانب النربويفسي و الت. 

 و هي قوله تعاىل عن األنعام         ،كما يقول ، آيةً واحدة  و لكن هتو لكم فيهـا     « : هي اليت هز
   4.» جمالٌ حني ترِحيونَ و حني تسرحونَ

حتى انتهت به إىل وضع هذا الكتاب الـذي         ا   تأمالً و متعن   ةًا و جِيئ  عند معانيها ذهاب   و ظلَّ 
به ذلك االعتقاد السائد بأنَّ الفن مدهنآنيا بينهما من العداوة و الشمين ال يلتقيان لوالد .  

                                                
  187 ، 175 ، 164 ، 125 ص سيد قطب الشهيد احلي - صالح عبد الفتاح اخلالدي ذلكانظر يف كل -1

  8 ص اإلسالميانظر من قضايا األدب  -2

   139 -  38 ص اإلسالميانظر منهج الفن  -3

   6 اآليةسورة النحل  -4
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ـ ) اإلسالمينهج الفن  م( : كتاب حممد قطبو ليس من املزايدة القول بأنّ  ة  له نكهة خاص 
  تميو لعلّ هذه    .زو ذوق مني   املستقلّ يف مسرية احلركة    :يزة جاءته من ناحيتل كتاب ما أنه أومأُواله 

  .نظري هلذا األدبهو كتاب رائد يف جمال الت إذْ اإلسالميالواعية باألدب 
   اإلحاطـة   التذوق و التفسري و     خمتلفة فيها من   اوى حبوثً يزة الثانية فألنَّ الكتاب قد ح     امل أما
  . إذا ما قيس بزمن صدورهاحليل ما جيعله متميز الت املناقشة وو العمق و
 

 ن حممد قطب    يف مقده أنْ     1مة الكتاب بيث  أنّ من أهداف حبثحدي  ية اليت تدفع     الصحوة الفن
موا  يتقد  يفيئُوا إىل أنفسهم حني يفيئون إىل هذا الرصيد فَيجدوا أنّ يف مكنتهم أنْ              أنْ «املُحدثني إىل   
  .» تاتنتهبون ما يتناثر من الفُ يكونوا متخلّفني يف الطريق يالقافلة ال أنْ

ـ  المياإلس تناول اخلطوط العريضة للفن  ه و مثّ دخل الباحث موضوع        ديث عـن  بدأها باحل
ل وديث يف فـص    احل  و الفن  المياإلس مث تناول مظاهر اخلالف بني الفن      )  الفين ساساإلح طبيعة   (
صور  العواطف يف الت   (،) المياإلسصور   العقيدة يف الت   (،) المياإلسصور   يف الت  اإلنسان ( :ناوينهاع

اإلسالمي (ة و القدر و اجلمال كلّ مث الواقعياإلسصور  أولئك من زاوية التالمي.  
ل عن  ا بفص  و جعله متبوع   ) و جماالته    ياإلسالم  حقيقة الفن  (د   عن ،كذلك،فو وقف املؤلّ  

)   القرآن و الفن  اإلسالمي (     ـا   . من ذلك الكتاب    و كيف يستفيد هذا الفنو حيوي الكتـاب جانب
عنوانه هو    اتطبيقي )     تناول فيه املؤلّ   )  يف الطريق إىل أدب إسالمي     ة   و عرف مناذج من الـشالقـص

صاحبه بصفح    ة  واملسرحي ل ينقل فيها تفا   ) آفاق للمستقبل    (ات  مث خيتم الكتابقته يف    ؤنها ثه ويضم
الغد الواعد مبيالد هذا الفن اجلديداإلسالمي .   

  
  ل و اختصاصه هو الطّـب      ب الكيالين و ميدانه األو    و بعد األخوين قطب يأيت الدكتور جني      

 ة املبكّرة قادته إىل       و لكناألدب    ساحة  اهتماماته األدبية و الفني و اإلسالمي   من الذين   اأصبح واحد 
دعبوا طريق هذا األدب اجلديد تنظرياا و إبداع.  

   تأثري على اهتماماته الفنيـة ة و الفكريته ثالثة كان هلا شأن يف حياا كتب أنّالكيالينو يذكر     
ه بضرورة وجود أدب إسالميقت وعيو عم.  

 
ذا و كان هل  دور  ور حممد من  للدكت) ه   األدب و مذاهب   ( الكيالين   جنيبوط قرأ    أسي نيف سج 

ة األدباء يف معظم أحناء العامل   غالبي « ي أنّع جعله يإذْاب السجني س الش يف نفاصالكتاب وقعه اخل
                                                

   10 ص اإلسالمي منهج الفن انظر-1
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   أو فكر  ينطلقون من أساس فلسفي       و يسريون على منهج بعينه أي اي    يكون   أنْ  كان هذا املنهج املهم 
1.»...ى األديب قناعة بهلد 

أما النتيجـة األوىل    . من هذا الكتاب   فادمهاستني اثنتني ا   أنّ هناك نتيجت   2و يضيف الكيالين  
 ال  الثانية فهي أنّ قيمة الفن   النتيجة أماو  .ارعاية و االنتش  تستخدم األدب للد   السياسية   مأنّ القي  فهي

    من قـضايا   نا الف ذ ما حيمله ه   ،كذلك،و لكنما يضاف إليها   دها  تتعلّق بأشكاله و أدواته الفنية وح     
   . أفكاريم و ما يتضمنه من رؤى و قو

  
 ملاكسيم غوركي و قد أدهشه كيـف      ) األم   (هو رواية    3 قرأه الكيالين  الذيالكتاب الثاين   

ملاذا ال ميتلـك    :و تساءل بينه و بني نفسه     .ية مكتملة األداء  ة فن ف إىل مذهبه يف قالب قص     يدعو املؤلّ 
 فَيخطّطوا  اهتمامام ألدوات الفعالة ؟ و ملاذا مل تلتقِ       مثل هذه ا   البعث اإلسالمي العاملون يف ميدان    

  ؟  ه و قضايااإلسالم حضارةمليالد أدب جديد يتناول 
 وقه    اكتمل و  قد 4يب الكيالين  عند جن  اإلسالمي الوعي باألدب    و لكنحني استوى على س  

     )1939 -1877 (لفيلسوف حممـد إقبـال   ل ) ضرب الكليم (، على ديوان   و هو يف السجن   حيصل،
ـ  تبين الكثري من خيوط ما نْقاء أ هذا اللِّ هذه القراءة و مثرة من نتائج  كانف يبـاألدب  ،اليومى،سم 

على حسب قولهاإلسالمي .  
 فعكف على قراءة كُلّ ما كُتـب    قد وجد ضالَّته عند حممد إقبال         جنيب الكيالين  و يبدو أنّ  

 إقبال ( :عنوانه ، و هو نزيل السجنوضعه،انْ أمثرت كتاب   أ وحيةو كانت نتيجة هذه املالزمة الر      هعن
5.)ائر اعر الثّالش 

اهتدى يف كتابـه    الذي كان يبحث عنه و عند إقبال ذلك الفن   ،إذنْ،2 الكيالين  جنيب وجد
    ى      عنه إىل نظرة يف الفنت قبوالً يف نفسه و صديا  لَقكبري . الذي وجده عند إقبـال هـو        هذا الفن 

  2:هم حقائق الوجود لفحماوالت

                                                
   22 - 21 ص اإلسالميجنيب الكيالين رحليت مع األدب  -1

  24 صانظر املصدر السابق  -2

3- 33 صابق انظر املصدر الساية د الكيالين مىت كان ذ و مل حيد مخسينلك و املظنون أنه كان يفعندما  القرن املاضياتي 
رأى األينظيمات الشيوعيةدي تتداوله داخل الت.  

  37 - 35 ص اإلسالميرحليت مع األدب انظر  -4

   23 ص اإلسالميذا الكتاب يف رحليت مع األدب انظر ظروف تأليف ه -5

   75 -74 صإقبال الشاعر الثائر  -1
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 البـديبـديــة ال تـقبل التالةٌ    أ الشعر فيه من احلياة رســ
  الكـان فيـه نفـخ إســرافي   إنْ كان من جربيل فيه نغمة أو 

الفن ع به الكيالين   ، عند إقبال   احلقيقي3،كما تشب   قليد أو احملاكاة و إمنا يف قـدرة         ليس يف الت
بيعة و أنْ  لع ذاته على الطّ   ان على أنْ خي   الفن   ألنَّ الـنفس اخلائفـة أو       عف و اخلوف   يكون فوق الض
الض   نشئُ فنا أصيالً   اا صادقً عيفة ال تاتكذلك أُعجب الكيالين بفلسفة خودي أو فلسفة الذّ  و  . أو فن 

و هي فلسفة تؤمن بالذّ.عند إقبال و هي مرتبطة برؤيته إىل الفنعيةة الواات املؤمنة القوي.  
و لكـن   .تعيش يف هذا اتمع الكبري و تتفاعل معه يف حب و أخوة           دة  ات املتفر هذه الذّ و  

هذا اجلميع ال يعتدي على متيزها و تفردها و ال يسحق أشواقها و أفراحها و ال يذيب قوـا و ال                     
و يف هذا الشأن    .خرينو هذه الذّات املتميزة هي أشبه بالشمع الذي حيترق ليضيء لآل          .مينع حتررها 

  :يقول حممد إقبال
 قـد طليـال     ومن احلَشـعِ خـمـهو يف اجل

  4قــد و رفيــوحي   يف احلفل..مثلُ شمعِ احلَفل
 

ت او قد تكون أوضاع السجن القاسية و آالم املطاردة سبب إعجاب الكيالين بفلسفة الـذّ   
ا  أ،عنده،لواه يف هذه الفلسفة اليت من معانيهاعزاءه و سو ليس بِبعيد أنه كان جيد    . إقبال  حممد دعن
»صل و التحالة من اجلهاد املت وتر الناإل فسيجيايب5.»  و الكفاح املستمر   

                                                                                                                                                     
و قد يطلق،لغةً،على الذّات و على الكَون يف  كاالنكسار للكسر وهو مطاوع اإلجياد )وجد الشيء ( و هو مصدر:الوجود -2

سه دون أنْ يكون معلوما لغريه إذْ إنّ وجوده بذاته الشيء حاصالً يف نف أما اصطالحا فهو مقابل العدم و هو كَون.األعيان
و من الفالسفة من .و إذا كانت املاهية هي الطّبيعة املعقولة للشيء فإنّ الوجود هو التحقّق الفعلي له.معلوما مستقلّ عن كونه

أنّ هذا الوجود زائد على  يرى منو منهم .يرى أنّ وجود كلّ شيء عني ماهيته كوجود اإلنسان فهو نفس كونه حيوانا ناطقًا
       املعجم الفلسفي-مجيل صليبا انظر.ماهيته ألنه عرض يف األشياء ذوات املاهيات املختلفة حممول عليها و مستقلّ عن تقومي ماهيتها

  23-22منطق املشرقيني ص  -و ابن سينا 925-923 و الكلّيات أليب البقاء ص 559 / 2

   70 ص إقبال الشاعر الثائر و انظر أيضا 118ص  إلسالماانظر حتت راية  -3

  114ص  اإلسالمانظر حتت راية  -4

  115املصدر السابق ص انظر  -5
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ويها ات و يقو الذي يصنع الذّ هده عنن الف:تنبع من صلب فلسفته   ،إذنْ،  رة إقبال إىل الفن   نظ
 هذا الفـن . إىل الترقّي2زوعفيها و الن  1غبات و بثّ العشق   إجياد الر اينّ و   بتوليد املقاصد و خلق األم    

   : احلقيقي عند إقبالات هو الفنالذي يصنع الذّ
الدين و الفنبـدبري و اخلط و الت  و الشعر و النبـحرير و الكتثر و الت 
 ذبـلك هذي فاحلياة ا    أو مل تطق ذاك فهي السحر و ا) اتالذّ ( حتفظ إنْ

  3و األدبين الد  فيها » الذات « انب جت تلك الشمس قد خزِيت    إذْكم أمة حت
  

 هذا الوعي   ى الكيالين فإنّ   لد مياإلسالو إذ كان ديوان حممد إقبال قد عمق الوعي األديب           
 سنة » دبيةو املذاهب األ ةاإلسالمي « :ه حني أخرج إىل الناس كتابازداد نضجا و اكتماالًد يكون ق
   4. كما يثبت صاحل آدم بيلو1963

و قد  .طبيقو الت  ظريةع بني الن  و هو جيم  ة  ب يف مائتني واثنتني و تسعني صفح      ذا الكتا يقع ه 
ة  و تناول فيه العالق    ) نين والف  الد ( :ة التالي  و املواضيع  القضايا ، مجلة من  وليف فص ،فؤلّ امل هحبث في 

  .صام مفتعلنا أنه خأسبابه و أصوله مبي  حتدث فيه عن)ين لد و ا خصام بني الفن(بينهما و 
 متناوِالً  ) و األدب    ةاإلسالمي (ليصل بعد ذلك إىل      )ية و االلتزام     احلر (مثّ تناول األدب بني     
  .)غة مشكلة اللّ ( بعض مالحمها مثّ وقف عند

ج لينتهي إىل موقـف     اذم بعض الن  ه تناول في  )دمي   الق اإلسالمي مع األدب    (و وضع فصل    
عب إصدار حكم قـاطع يف      ا و أنه من الص    مل تكن مالزمة هلذا األدب دائم      5ةاإلسالمي خالصته أنّ 

أن و إمنا تكون كفاية الباحث أنْهذا الشة يقتنع بإبداء األحكام اجلزئي.  

                                                
الكمال اخلالد     الذي يقوي الذات و ينميها و يدفعها إىل ءي العشق يف مفهومه املطلق هو الش إنّ«يقول أبو النصر اهلندي  -1

 لتجعله جزًءا من نفسك و أمسى صور هذا العشق و أعالها و أعظمها هو توليد   أو طلبك إياهيءشال جذْبك و العشق معناه
   116ص  اإلسالم حتت راية - جنيب الكيالينانظر. »املقاصد

 رانظ. إىل العملاإلنسانغبة الواعية اليت تسوق الر هو ) 1716-1646 ( عند الفيلسوف اهلولندي سبينوزار و معناه :الرتوع-2
  .200 ص الفلسفياملعجم -ع اللّغويام

   71ص إقبال الشاعر الثائر  -جنيب الكيالين -3
   8 ص اإلسالميانظر من قضايا األدب  -4

5- ان يف املقدليإنّ«  12 صمة يقول مصطفى ع ةاإلسالمييف األدب تصو ي ال يقف عند حدود االستعانة ر فكرييف تعبري أدب 
      ألدبه اإلسالم نلمسها يف التميز الذي أراده  لكنماو.باشرة مبعاين القرآن الكرمي و احلديث النبوي الشريفاملباشرة أو غري امل

 إىل ما لوح يف ظاهر النصى ما يفهي تتعد.اإلسالميصور  حيويا منبثقًا من التا القيم يف النفس تعبريىعبري عن صدأدبائه يف التو 
   .»ر و إحساس و تصور و ما يعرف فيه من إحياء مبواقف إسالمية جيول يف داخله من فك
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ء مل   مـن األدبـا    ا أحد مته بأنّ قد قال يف مقد    ف ) احلديث   اإلسالمي مع األدب    (أما فصل   
ي    فْق منهج إسالمينشىء أدبه و اإلنتاج كان لبعضهم جزء من      إنْ د و  حمد   ا من شعور    قد يكون نابع

ع ذلك ببعض النبو أت ماذج و البيانإسالمي.  
  موجزة ا يف نقاط   موضح ) املذاهب األدبية يف األدب الغريب        أهم (مث انتقل إىل احلديث عن      

 تناول فيه أعماالً    ) مناذج   ( كتابه بفصل     جنيب الكيالين  ممث خت . مذهب الفلسفة اليت يقوم عليها كلّ    
ا  قصـص  ،يف هذا الفصل  ،جندو  .ونهوليست من عي   اإلسالمي على األدب    ،ا قال كم،د من بعي  تدلّ

ة يو مسرحرم ا هلارون هاشم رشيد وأمحد حم   وشعرق احلكيم و جنيب الكيالين      لنجيب حمفوظ و توفي   
أمحد باكثريلعلي ...  

  
 مبسرية احلركة الواعية باألدب اإلسالمي احلديث ال بد مـن اإلشـارة إىل       و لإلحاطة أكثر  

الـذي أخـرج    ) 1939 (جهود رجل آخر،من العراق، هو الدكتور عماد الدين خليل املولود سنة 
   1.كما يذكر صاحل آدم بيلو 1972 الذي صدر عام ) يف النقد اإلسالمي املعاصر (كتابه 

 
 القـرن   اتي شتى كتبت يف ستين    هو نقَدات  ،تهمدكما جاء يف مق   ،لذا الكتاب يف األص   و ه 

ـ  ( و   ) األقـالم    (مـشقية و     الد ) اإلسالم حضارة   (  بعضها يف جمالّت   تشرو ن املاضي    )ف   املثقّ
 لعالقتـه  ياإلسـالم نقيح و ضم إليها فصالً عن املسرح و الت ادةالبغداديتني عاد إليها صاحبها بالزي   

 .باملوضوع
 ) عبري الذايتّ و التاإلسالميع  مالحظات يف اتم(: الفصول التالية،د مقدمته بع،يضم الكتاب 

ـ قيقته  و االلتزام و ح    اإلسالمي يف اتمع    اإلبداعتناول فيه املؤلف مسألة              ا تنـاول بالبحـث   كم
و التاحلدود و احلواجز أم وضع اإلسالم بهة القائلة بأنّحليل الشاإلبداعة ام عمليعبري الذايتّ و الت.  

  
  تناول فيه عالقـة هـذا الفـن        ) اإلسالمي  نظرات يف الفن   (  عنوانه فصالًوضع املؤلّف   و  

 باملذاهب الفن      ن حقيقة مفهوم الفنية احلديثة كما بي بطالً اعتقاد من يعتقد بأنّ     اإلسالميم   هذا الفن 
  .و البنايات ورشأه املسلمون من فنون تشكيلية حول املساجد و القصال يتجاوز ما أن

    كما تنـاول  ريف  مان و اخل   يف رواية الس   ) املعاصر   اإلنسان مآسي   (ول  ا باب النقد تن   و يف 
  .باينّ لكاتب إس)اد ية مركب بال ص يف مسرحياإلميانيةالقيم ( 

                                                
  8 انظر قضايا األدب اإلسالمي ص -1
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 حبث فيـه ظـاهرة   )التعبري يف العراق  أزمة  (قد  رض و الن   بالع  هذا الكتاب   تناول  كذلك و
التناعقيد يف الكتابة مبيغة و العجز عن البيانعف يف اللّ عالقتها بالض.  

 تناول فيه عالقة العمـل الفنـي   ) و تأمل يف التاريخ لألكادميية نقد (و يف هذا الباب دائما    
 بسط فيه األسلوب    )لوب املقارن    حبث يف األس   ( و هل بينهما غلظة و جفاء ؟ و          األكادمييبالعمل  

حيح الذي ينبغي أنْالصد يف يكون املعتمومعليم و الثقافة و العل الت.  
زق و املوت مو الت بثياع و الع  فقد حتدث فيه عن ظواهر الض      )وت  مزق و امل   الت (ل  أما فص 

 الذي بين غاية    اإلسالمي 1 يف املوقف   إىل عرض احللّ   انتهينضح ا اآلداب احلديثة م    اليت ت ...و العدم 
  .زقمالتياع و العبث و  عوامل الضو قضى على كلّ  و مصريهاإلنساينّالوجود 

ور احلديثة   يف العص  ا عن قيمة هذا اجلنس الفين      جند حديثً  )  حنو مسرح إسالمي   (و يف فصل    
زو دعوة إىل االستفادة من أشكاله القائمة إلقامة مسرح إسالميمتمي  .  

و هي مزيج من انسياب اخلاطرة       ) رسائل إىل فنان   (تم عماد الدين خليل كتابه بتوجيه       مثّ خ 
  .  و وقفات النقد

     
ـ اركـة الو  احل قادوا    األول و هم الذين    الوعي خالطهم   الرواد األربعة الذين   هؤالء هم   ةعي

  .ألقى البذرةهو الذي  د قطب  فهو صاحب الفكرة و يتقدمهم سي احلديثاإلسالميباألدب 
 هو أبو احلسن الندوي حبجة      داهلن من آخر رجالًن يضيف إىل هذه الكوكبة      قد وجدت م   و

  2. يف األدببوجوب قيام منهج إسالميأنه كان،أيضا، أحد الذين نادوا 

ـ  و فُ  المياإلس اتسعت االهتمامات باألدب      القرن العشرين  اتيو مع مطلع مثانين    ب اتح الب
و أصبح لـه منـهج يف        ده و نق  ياإلسالم يف األدب    3ةو صدرت سلسل  ارسني  و الد  نياملنشئ امأم

ل رسالة دكتوراه   نوقشت أو فراسات العليا    يتبوأ مكانه يف الد     أنْ اكان طبيعي  و. السعودية اجلامعات
  4 .1985 سنة اإلسكندرية يف جامعة اإلسالمييف األدب 

                                                
 يف كما شاع، أو حادثة أو هوشيءا للقيام بسلوك معني جتاه  مستعداإلنسان الذي جيعل هيؤ العقلييقصد به الت:املوقف -1

 العقلي  على املوقف الكامل ال على املوقفو هو حينئذ يكون داالّ.خرىعالقة املوجود بغريه من املوجودات األالعصر احلديث،
-و مراد وهبة 2/450املعجم الفلسفي- مجيل صليباانظر.ةا باستجابة خاصو يف احلالتني يكون املوقف مصحوب.أو العاطفي فقط

26-25 صمعجم علم االجتماع - و دينكن ميتشل 437 صاملعجم الفلسفي   

  9 -8 ص اإلسالمي من قضايا األدب -و آدم بيلانظر - 2

  عوديةالسيف اململكة  و نقده و صدرت عن دار املنارة للنشر جبدة اإلسالميدراسات يف األدب : عنواا -3
  11 األدب اإلسالمي ص:و انظر للمؤلّف.مها عادل اهلامشيقدو   )تأصيل و حتليل..اإلنسان يف األدب اإلسالمي( : عنواا -4
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  منرق من الـز   استغ دة و ا متباع قد بدأ جهود   ديث احل اإلسالميو إذا كان الوعي باألدب      
     الًثالثة عقود فإنه قد كان مؤه، ـ   يدخل مرحلة جديدة حني أُ      ألنْ ،من بعد دوة العامليـة   قيمت الن

و قـد   .دويأيب احلسن الن  بدعوة من    1981أبريل   19-17بني  ) اهلند( يف لكهنو    اإلسالميلألدب  
ـ  ه القارة يف شب األدبية واكز العلميرحضرها مندوبون عن اجلامعات و امل     ة ة اهلندية و الـبالد العربي    

  1.اإلسالمية  تتضمن إقامة رابطة عاملية لألدب دوة توصية هام هذه الناختذتو  ةاإلسالميو 
 

 أوالمها يف املدينـة املنـورة       : السعودية ندوتين عامليتني    العربية و بعد اهلند احتضنت اململكة    
قدمت فيهـا حبـوت    اإلسالميشارك فيها طائفة من املهتمني و املُختصني يف األدب   1982خ  بتاري

أما الندوة الثانية فقد احتضنتها جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالريـاض    .اتو توصي  خمتلفة
  2 .1985يف أفريل

 العامليـة يف العديـد مـن        األدب اإلسالمي  رابطة    قيام اإلعالن عن  متّ 24/11/1985و يف   
مث جاء املؤمتر األول العام للرابطة يف جامعة ندوة العلمـاء بلكنـهو باهلنـد يف      .الصحف و االّت  

حيث متّ وضع النظام األساسي للرابطة و انتخاب أيب احلسن النـدوي رئيـسا هلـا                  1986جانفي  
 مكتب الدول العربية و مكتب شبه القارة اهلنديـة             :و مقرها الرئيسي حاليا يف لكنهو و هلا مكتبان        

                  3.أخرى يف خمتلف أحناء العامل و هلا أنْ تفتح مكاتب إقليمية
     
   : العامليةاإلسالميرابطة األدب  4و من أهداف  

 وإقامة  و مجع كلمتهم  ض   لغام و أجناسهم بعضهم ببع     اختالف على   اإلسالمينيتعريف األدباء    -
   .باإلسالمة ة سالحها الكلمة األصيلة امللتزمة إسالمييكونوا قواون بينهم لالتع
   .اإلسالميقيق مبدأ عاملية األدب حت -
 . قدميه و حديثهاإلسالميمالمح األدب و إظهار  اإلسالميل على تأصيل نظرية األدب العم -
  . اإلسالميالعمل على تأصيل نظرية النقد  -

                                                
   9 ص ضرورة اإلسالمي األدب - أمحد حممد علي   و9 ص اإلسالميمن قضايا األدب  - آدم بيلوانظر -1
 اإلسالمي رحليت مع األدب - و جنيب الكيالين9 ص ضرورة  اإلسالمي و األدب 9 ص اإلسالمي انظر من قضايا األدب -2

  .84 - 78 ص

  فيهو انظر 1988 السنة الثانية مارس 8 العدد ) املغرب ( املشكاة ة يف جملّة العاملياإلسالميانظر مقال تعريف برابطة األدب  -3
  4 ص  العامليةاإلسالميالنظام األساسي لرابطة األدب 

  6 املصدر السابق صانظر  -4
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اعية إىل االنفـصام   على احملاوالت الد احلديث باألدب القدمي و الرداإلسالميار صلة األدب   إظه -
تنا يف املاضي و احلاضربني أدب أم. 

- فسرياالهتمام بالت لألدباإلسالمي . 
  .تشجيع األدب الذي يهتم بقضايا املرأة املسلمة و تشجيع نتاج األديبات املسلمات -
 اإلسـالمي اخلصائص املشتركة لألدب  لعريب املعاصر يف البالد اإلسالمية و إظهار دراسة األدب ا   -

 .يف العامل
 .رسم منهج إسالمي ألدب األطفال و اليافعني و الشباب-
 .التصدي للدعوات األدبية املشبوهة و املنحرفة -
  .ة و املادية املعنوينياإلسالميالدفاع عن حقوق األدباء  -
 .ة و املسرحية و السرية األدبيةكالقصديثة ون األدبية احلمي مفصل للفن وضع منهج إسال-
 .اإلسالمية الدفاع عن حرية الفكر و التعبري مبا ال يتعارض مع الشريعة -
 بترمجة آثارها األدبية إىل عدد من لغات الشعوب          بآداب بعضها بعضا   اإلسالمية تعريف الشعوب    -

 . األخرىاإلسالمية
  . النشر و التوزيع ألدباء الرابطة جبميع الوسائل املمكنة يئة وسائل -

 : ست جلان و هياإلسالميو لرابطة األدب 
 . جلنة الشعر-
 . جلنة القصة و املسرحية و السرية-
 . جلنة أدب األطفال و اليافعني-
 . جلنة النقد األديب-
 . و الدراساتالبحوث جلنة التحقيق و -
 .    جلنة الترمجة-
  

 وقفـت   و احلديث   اإلسالمياحلركة الواعية باألدب    ناولت الصفحات السابقة مسرية     لقد ت 
  . نتائجهاعند مراحلها مثّ انتهت بتسجيل

 1951د قطب صاحب الوعي األول سنة  بدأت بسي  قد   اإلسالمياحلركة الواعية باألدب    إنّ  
ناس  أج خمتلف يف   اإلنتاجل من   مشفوع بسي  ناضج    بوعي شامل   القرن املاضي  اتينينامثّ انتهت يف مث   

 . ياكل و إراداتو هالم و طاقات و معتمد على أق األدب
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       هذا الس كن القول بأنّ حركة الوعي باألدب        أال مي  :ؤالو يف هذا املقام قد يعن اإلسـالمي 
هي حركة سياسي؟  هي على األقلّة يف حقيقتها أو نتيجة وعيٍ سياسي  

 يف أحضان حركة سياسية حديثة هي        اإلسالمي ذا الوعي األديب  ولد ه  أمل ي  : أوضح بصيغةو  
وائل و هم األ  ،د و جنيب الكيالين   د قطب و شقيقه حمم    أمل يكن سي   ؟   )ون   املسلم واناإلخ (حركة  

   ؟ن أقالمها املقدمني و مياسية  يكونوا أبناء هذه اجلماعة الس أمل،الذين خالطهم هذا الوعي
ة شأو هي حدود ه حدود ومهية نياسة و الف  احلدود بني الس   يف بأنّ و لكن مع اعترا   .بلى.بلى

 ترقَـى أنْ     كما أنها ال   ذا الوعي يالد ه ملقنع  م ياسة وحدها كافية لتفسري    تكون الس  فإين أستبعد أنْ  
  .فيا شافيا يف هذا املوضوعا كاجواب تكون

 إنما جنـده  احثني يف هذا األدب،،كما قد يستشف من كتابات بعض البفسري احلقيقي  الت إنّ
  أو يف املوقف احلض    يف املوقف الوجودي ة إىل بيان     .اريوجحاو هي تستدعي شـيئً     و هذه النقطة م 

      .فصيل الت اإلفاضة ومن
  

      حافة  الـص  :ا خطورا و هـي     هل  ذات شأن و بال و     قايف ثالثة قطاعات  لقد مس الغزو الثّ   
 وازينه من احليـاة  و قيمه و م  اإلسالمعوة إىل إلغاء    و تزعمت هذه القطاعات الد    .معليقافة و الت  و الثّ 

   1.ةغة العربيقيلة إىل اللّ املدافع الثّهتو وجة و العقدية  احلصون الفكريو هدم كلّ
  كلّ...ون و اآلداب و األذواق و األزياء      سلم الفن و مل ت   ـ   أولئك كان ضحي  قـايف زو الثّ ة الغ

2.ن مع بعض اجلهات و املراكز اليت صنعها االحتالل قبل جالئهعاوبالت  
 ة وقع األدباء عندنا يف خطأ منهجي      و غياب احلصانة الذاتي    3و نتيجة لوطأة الغرب احلضارية    

 املـذاهب و املـضامني      «كبري كانت له نتائجه السلبية على حياتنا الفنية و األدبية حني استوردوا             

                                                
   164 ،21-20 ،13 ص اإلسالمي أهداف التغريب يف العامل -انظر أنور اجلندي -1

 حاصل   أنّ الغزو الثقايف و الكيد اخلارجي كليهما واقعو احلق.يف تصوير هذا األمر احلديثة اإلسالميةهناك مبالغة يف الثقافة  -2
ة تقتضي إضافة أسباب  الرتاهة العلميو. يف البالد العربية املقيميئ هذا الوضع الس و تفسري لفهموحدمهاو لكنهما ال يكفيان 

ياسة س ياسية احلاكمة  وأخرى تتعلّق بطبيعة بعض األنظمة السبعة و مستويات تطبيق العدالة و القانوناملال و االقتصاد املت     
وزن  ذات ييئ له أسبابه الداخلية كذلك و هإنّ هذا الوضع الس...أنظمة العمل و احلوافز االجتماعية طبيعة الثقافة السائدة و و
  .م و بالحجو 
عماد : انظر مثالً. من املنجزات االجيابية عند هذه احلضارةاا عدائي موقفًاإلسالميمل أجد عند واحد من املشتغلني باألدب  -3

يف األدب  - و عادل اهلامشي 87 ص اإلسالم  حتت راية - و جنيب الكيالين 181-180 ص املعاصر اإلسالمي يف النقد - الدين خليل
  64 ، 58 ص اإلسالمي
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ة مع األشكا  الفكريية املستحدثة كما يستوردون السيارة و الثّل الفن   يجار  الجـة و احلـذاء و الـس
    غري شرعي لذلك اخللط العجيب مـن اآلداب        ا ابن يف غالبيتها  فأصبحت آدابنا يف مطلع هذا القرن     

1.»...رقية و الغربيةو الفلسفات الش    
 

  ذاهبـه  مقاييسه و م  و مناهجه وهوا أدب الغرب يف أسلوب   اقتفُ  أنْ :عوات تصيح و قامت الد 
 راتهو تصو.      راسو كانت االستجابة يف احلني فطفقت الد   علـى      ات األدبية و الن لحقدية يف مجلتها ت

      وامها    جعل املذاهب الفنية األوربية حمور احلركة الفنا و قمادى كلّ   .ية و ميزاناقـد أو    و أصبح ح 
سـواء   العريب أو ذاك لواحد من هذه  املذاهب األدبية           ة هذا األديب   ينجح يف حتقيق تبعي    باحث أنْ 

و هـو   ة األدب األوريباحة العربيو دخل الس.ةقاء أم مل حيصل البت و اللّ صال بينهما   صل هذا االت  حأَ
وج ـا   يارات الفلسفية و املذهبية اليت مت     وثنية و محمل بأثقال الت    منغمس يف التصورات اليونانية ال    

  2.مسد و أتلف و حطساحته فأف
ئ الذي آل إليه    ي على الوضع الس   ،ة األخرى و هو من الضفّ   ، 3و لقد شهِد كارل بروكلمان    

قافة األوربية رات الثّ مؤثِّتذاسع عشر امليالدي أخو منذ أواسط القرن الت « :األدب العريب حني قال  
  . »ه يف القرن العشرين أساس ن مريبرت األدب العي حتى غاإلسالميامل راد يف العتباشر عملها باطِّ

  
      اـا  و ختلّـت عـن مس  صائصها  خةاإلسالميدت اتمعات  فق ئية أنْ او كانت النتيجة النه   

بق و أصبحت نسخة ط   ني  و اختفت معامل وجودها احلضاري اليت كانت تعرف ا منذ أالف السن           
  .ل من اتمعات الغربية بل نسخة مشوهة كاحلةاألص

ا عيد األوضاع إىل طبيعته    لت اإلسالميائن قامت حركة الوعي باألدب       إزاء هذا الوضع الش    و
         ها أدركت قيمة الفنور ألند يف األلوان و الصجداإلحياءدان و   يف تشكيل الوج   و تعة  باملشاعر املتنو

4.ةو االنفعاالت املختلفة و املواقف اخلاص  

                                                
  25 ص اإلسالميآفاق األدب  - جنيب الكيالين -1

 -و جنيب الكيالين.149-148 ص مدخل إسالمي -و إبراهيم عوضني 49 ص  ضرورةاإلسالمياألدب  -يانظر أمحد حممد عل -2
   76 ص اإلسالميآفاق األدب 

   1/37 ص تاريخ األدب العريب -3

 و حممد عادل 282 العدالة االجتماعية يف اإلسالم ص -و سيد قطب 79 -78حتت راية اإلسالم ص  -انظر جنيب الكيالين -4
   106 - 105يف األدب اإلسالمي ص  - اهلامشي
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 و إيقاظ ذلك    ة البناء احلضاري  ة مهم تولّى األدب هذه املهم    ي  أنْ  يف شيء  و ليس من املزايدة   
ـ ،و يف الفن ففي األدب   . األحاسيس من مرقدها    العميق الذي يبعث كلّ    اإلحساس ميتـزج  ،اعموم 

   ة الظـواهر   و متابع  1الو االنفع  فسي يف التأمل  هين بالوضع الن   و يتفاعل الوضع الذّ    باإلحساسالعقل  
  .و تكوين موقف منها

   ة الذهن و صفاء النفس       لمنا أنّ و إذا ما عشأن  ، شأن هلُما حد من  اإلنسان يف تقريب    ،و أي 
 األديب هو املَعنِي هنا و أنه يكـاد يكـون    تبين لنا أنّ،اأحيان،مساعدته على النفوذ إليها   احلقيقة و   

  2.ته و التنبؤ مبستقبلها بأوضاع أماإلحاطة الوحيد الذي ميلك اإلنسان

، فإننا مدعوون كما    3 للحياة كما يقول سيد قطب     عوريفسري الش  إذا كان األدب هو الت     و
ـ           4يقول،عادل اهلامشي  ا عن التر  صو، إىل وضع أسس جديدة ألدب جديد يكون تعبري اإلسـالمي 
  . و احلياة اإلنسانللكون و العامل و 

  
ـ    فع ص ي د  هو الذ   أو هذا الوعي احلضاري    ،إذنْ،وديهذا الوعي الوج          رين فوة مـن املفكّ

    ث باسم هذه األجيال املعاصرة و ينطـق بوجودهـا          دو األدباء إىل وجوب قيام أدب إسالمي يتح       
ن اآلداب و الفنون    بعيدا عن وطأة هذه اجلموع م     ة  يف استقاللية تام  و يتغنى بقيمها و يعاجل قضاياها       

ا الس 5.احة األدبيةالوافدة اليت تضيق   
  

اء هذه الوظيفة احلضارية ال يتجاوز حدوده و ال          يتحمل أعب  إذْ احلديث   اإلسالميو األدب   
وِ      يند عهده بصلغي طبيعته بل إنه ليجد  اثلة  القدمي الذي واجه أوضاعا تكاد تكون مم       ه األدب العريب

اجلاإلسالميةعوة فقام حيتضن الد مهاديدة و يتبنم ى قيدافعاا عنها و منافح.  
  :متأل اآلذان و اآلفاق 6ةوسعلت إىل اليوم صيحة ار بن تو ال زا

  
                                                

و ينشأ .ذة و األمل و اخلوف و احلبف أو يتبعها عمل كاللّة اليت يصحبها توقّا الظواهر الوجدانيو يقصد به عموم : االنفعال-1
االنفعال من إعاقة فجائيو هو يف احلالتني منشؤه.ة أو من إشباع غري منتظر هلذه امليولة مليول و رغبات قويمع انظر.دمة الصا 

اللّغوي-56 صاملعجم الفلسفي  -و مراد وهبة  26 ص  املعجم الفلسفي .  
  و ما بعدها 29 ص األدب و الوعي القومي - انظر سعدون محادي -2
   282  ص اإلسالمانظر العدالة االجتماعية يف  -3
   50 ص جتارب و مواقف..اإلسالمييف األدب  -ادل اهلامشيحممد ع انظر -4

  . 26 -  25 ص اإلسالمييف األدب  -و عادل اهلامشي 56 ص اإلسالمياألدب  -انظر أمحد حممد علي -5
   .364 ص الشعر و الشعراء - انظر ابن قتيبة -6
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 م إذا هتفوا ببكر أو تـميـ ال أب يل ســواه     اإلسالم أيب 
  القد يعيـــعمه     وم ينصر مدسب الصلحقه بذي النمي في 
 م  هو الكــريـ التقي     و لكنو ما كرم و لو شرفت جدود    

    
 :هما من هذا املدخلنباط ميكن استاثنتاننتيجتان 

و ال هـي  ة  ليست دعوة سياسي   احلديث اإلسالميركة الوعي باألدب     ح  أنّ :النتيجة األوىل 
إنّ حركة الـوعي    .و إنما هي نتيجة وعي حضاري ناضج أو وعي إسالمي شامل          .دى نتائجها إح

  .ات نتائج العودة إىل الذّ،بصيغة واضحة، هي نتيجة طبيعية مناإلسالميباألدب 
 أو  ه حلول مع و لكنها بدأت      العشرين القرن اتيات ليست وليدة مثانين   إىل الذّ  و هذه العودة  

ين األفغاين  ال الد  مج  السيد  الذي أحدثه   الكبري  مع الدوِي   التاسع عشر  لدت يف اية القرن   قد و  هي
 قليالً و خطـت خطـوات حـني    اات شيئً الذّ منت هذه العودة إىل مثّ. و تالميذه  ) 1839-1897 (

  .) 1949 -1906 (ا  حسن البنبسبب الوعي الذي بثّته حركةدخلت مرحلة جديدة 
  

     الً أن تاألوضاع اجلديدة اليت      يف خض  اإلسالميد حركة الوعي باألدب     ولَو لقد كان مؤم م
  . شامل يف العصر احلديثإسالميعي ل حركة و و هي أوين األفغاينّال الدمج يدوة السأنشأا دع

 ق لغياب الطّ  ه مل يتحقّ  ه أو بعض   ذلك كلّ  و لكن اقات الفن   صور  ية اليت تستلهم الت اإلسـالمي   
  .و احتاج األمر إىل مخسني سنة مليالد مثل هذا الوعي

  يد إىل أنّ  نبيه هنا، و ينبغي التمج الس إىل   التفت 1871 األفغاين حني نزل مصر عام       ينال الد 
ا يف املعركة اليت كان خيوضها و نقله من   و تابع أحواله و جعله سالح      1د أمحد أمني  األدب كما يؤكّ  

ض  يق االهتمامات اليومي  ة إىل س  ن حولـه    وحى مبعانيه اجلديدة إىل   ة الكربى و أَ   عة األهداف احلياتيم 
  . األدباء و الكتابمن

 دواه و ج  يته هذا العمل،مع االعتراف بأمهّ    و لكن،  يبقى بعيد ا حنن بصدده من متابعـة      ا عم
   .اإلسالمي احلديثحلركة الوعي باألدب 

    ى سبب تأخزعر الوعي باألدب    و قد يع اإلسالمي   ن الوعي السياسي  العميق لد   د ى الـسي
ها يف  ياسية اخلالصة اليت حتمل   بء االهتمامات الس   إىل ع  ببالسعزى هذا    قد ي  -األفغاين ينال الد مج

  . على أمره يئن حتت وطأة االحتاللا فيه مغلوباإلسالميزمن كان العامل 

                                                
70 - 67 ص اإلصالحانظر زعماء  -1  
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    ه يتخلّـف   أو جعل» يتعطَّل «و لكن قد يكون هناك سبب آخر هو الذي جعل هذا الوعي          
   2.الغاضبة خصية احلاد و إىل طبيعتها هذه الش1و يعود إىل مزاجو ه

  تانتهم  مكانته وأيو قد يكتسب هذا الرقـضايا األدب   إذا ما علمنا بـأنّ ا و يصلح تفسري    
 او الفنتتطلّ  عمومالبال من كلّب لبحثها و معاجلتها انقطاع لُوا مع خاهتمام زائـد أو  ا إليها خاص 
  .قيقة و االستبطان الكايفة الد املطلوب و املتابع3أملق الت يتحقّحىتل مشاغ

      مبوضـوعه   اإلحاطـة  على   اناإلنس يف مساعدة    أمهّية و بال   ها ذات  هي كلّ   هذه األمور  و
  األفغاين هادئ البـال   مجال الدين  يدو مل يكن الس   . حقائقه  إدراك  الوصول إىل كُنهه و     استيعابه و  و

  . و مل تكن أوضاع زمانه هادئة مطمئنة
سـالمية الـيت   و هذه احلركة الواعية باألدب اإلسالمي ال شأن هلا،كذلك، بالـصحوة اإل         

و السبب أنّ هـذه    .شهدا مثانينيات القرن املاضي و ال هي من نتائجها كما حيكم بعض املتعجلني            
احلركة قد ولدت يف خضم اآلالم و اآلمال و يف زمحة الشدائد و املعاناة منذ أزيد من مخسة عقود                   

  . كما تبين من الصفحات السابقة
  ا يد الغيب و ظهرت مالحمها مع         حوة اليت جاد  إنّ هذه الص مثان بدايةتالقرن املاضي  ناتي  

   فكانت موافقة يف الز إنّ -غيري الكبري الذي حصل يف إيران     من للت   ا هـي إحـدى       هذه الصحوة ذا
  .اتامل أو العودة إىل الذّ الشاإلسالمينتائج الوعي 

 الذي مييز الصحوة عن الـوعي       أنّ أضيف ب  ا يتعين علي أنْ   تزداد هذه املعاين وضوح   كي  و ل 
ـ ون  مـدف س  فأما الوعي فهو قابع يف الن     .حوة تتعلَّق أكثر باملظاهر و املعامل و العناوين        الص أنّ  افيه

 االستئـصال و ال   يتأبى علىو ضييقو الت طغيقاوم الض ،ات األرضة يف ظلمكاحلبخمتلط بأعماقها، 
 و تصيبها االحنرافـات     » تذْوِي « حوة قد  أنَّ الص  يف حني االً  ا واكتم و نضج  إالَّ مضاءً تزيده األيام   

  .فتختفي معاملها و تطوى أعالمها

                                                
1- يقصد باملزاج السمات العامة اليت يتميا التكوين العضوي زو قد.إلنسانعند ا  و الفيزيولوجييطلق جماز جاه التفكري ا عل ات

،كذلك، على االستعدادات النفسية املكتسبة أو املوروثة اليت يتميز ا يطلق و قد.ان و الكاتبة عند الفن و خاصاإلنسانعند 
  .2/366  املعجم الفلسفي-مجيل صليبا و 181 ص  املعجم الفلسفي-  امع اللّغويانظر.الفرد

   30-29 ص ين األفغاينّ مجال الداإلسالميائر الثّ -دهانظر حممد عب. طبيعته الغاضبة تلميذه حممد عبدهو قد شهد على -2

و هو عند .ا حوله أو عن أحوال نفسه عم جيعله غافالًمبوضوع تفكريه إىل حدهن فكري العميق أو انشغال الذّهو الت :التأمل -3
عرفة تقوم على ختلية القلب و إبعاده عن التفكري يف األشياء احلسية ليتحقّق وصوله السادة الصوفية درجة سامية من درجات امل

التفكري هو انشغال الذّهن مبعاين األشياء ملعرفة أسباا و ظروفها و نتائجها يف  و الفرق بني التأمل و التفكري أنّ.إىل اهللا تعاىل
  224-1/223 الفلسفياملعجم  -مجيل صليبا انظر.تبار املصحوب باالعفكري العميقالت التأمل هو حني أنّ
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أما النتيجة الثانية املستفادة مما تقدم فهي أنّ األدب اإلسالمي احلديث الذي فتح باب الكتابة         
 هذا األدب يستمد قيمه و أسسه       -راءفيه سيد قطب و جاء الذين من بعده بالزيادة و اإلغناء و اإلث            

و هذا هو الشيء اجلديد يف هـذا األدب            .من التصور اإلسالمي للكون و العامل و اإلنسان و احلياة         
  . و هو الذي جيعله بِدعا بني اآلداب قدميها و حديثها و هو الذي يعطيه نكهة خاصة و ذوقًا متميزا

  
  لته و معناهدال :األدب اإلسالميمصطلح  -2

   ؟داللته و معناهاألدب اإلسالمي ؟ و ما هي  ما هو
علـى  األدب  هذا   يف   الباحثني ميكن القول،ابتداًء، بأنّ هناك نوعا من اإلمجاع الواسع لدى        

و يف ما يلي    .غوية ختتلف من باحث إىل آخر     ياغة اللّ  كانت الص  داللة هذا املصطلح و مضمونه و إنْ      
  .هذا املصطلح و مضمونهاآلراء حول عرض موع املواقف و 

  
          عبري اجلميل عـن الكـون و احليـاة        هو الت  « : األدب اإلسالمي بقوله   1يعرف حممد قطب  

  .» اإلنسان للكون و احلياة و اإلسالميصور من خالل الت اإلنسانو 
مؤمنـة    بع من ذات   مجيل مؤثِّر نا   هو تعبري فين   « فه بقوله  فيعر 2أما الدكتور جنيب الكيالين   

  .» ة للمسلم وفق األسس العقائدياإلنسانمترجم عن احلياة و 
 اإلسـالمي  حني يصف األدب املوقفني السابقني عن 3و ال يبتعد الدكتور عماد الدين خليل 

  .»  للوجوداإلسالميصور ر بالكلمة عن الت مؤثِّتعبري مجايلّ « بأنه
4دل اهلامشيأن عند الدكتور حممد عاو كذلك الشتعبري مجيل عن «ه إنه فه بقول الذي يعر 

 صور  حقائق التسِ              اإلسالميوجود تت ثلٍ و غايةيمٍ و مته ا موضـوع  ع من كون و حياة و إنسان و ق
            .»...ة و الوجودا احليالقضاي

  
 الذي سبقت   اإلمجاع،يف سهولة و يسر، هذا      يدرك  اليت سبقت  عريفاتل يف هذه الت    املتأم إنّ

  .ى هؤالء الباحثني إليه لداإلشارة
  

                                                
1- منهج الفن 6 ص اإلسالمي  

  36 ص اإلسالميمدخل إىل األدب  -2

  69 ص اإلسالميمدخل إىل نظرية األدب  -3

  37 ص و مواقف.. جتارباإلسالمييف األدب  -4
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فكلّ هذه التعريفات حترص على التأكيد على قيمتني اثنتني أساسيتني ينبغـي أنْ حيوزمهـا               
  .األدب اإلسالمي حتى تكتمل صورته

تعـبري   «أو  » تعبري مجيل « :يف قول بعضهمو قد جاءت ية مجالية فن فأما القيمة األوىل فهي
ا القيمة الثانية .» مجيل فينة و قد وردت عند و أمقدية عـ  «  بقولـه : بعـضهم فهي مرجعي صور الت

األسس العقائدية للمسلم «  أو»  للوجوداإلسالمي «.   
  

 من  اإلسالمي ليميزوا األدب    ا هاتني القيمتني مقياس   اإلسالميو قد اختذ املشتغلون باألدب      
 أكيد أنّ أكثر هؤالء الباحثني إصرارا على الت      1ان عماد الدين خليل   و قد ك  .األعمال األدبية األخرى  

          ما و جتاهل العناصر الفرعي نانِها  إغفال هاتني القيمتني و عدم الوفاءأولئك قـد    كلّ...ة اليت يتضم 
نأى بالعمل األديب أنْييكون أدب اا إسالمي.  

 تنضوي حتت هذا املصطلح لفُقْداا إحـدى   اليت العداد أنواع العمل األديبام بت  ق و بعد أنْ  
ق القدرة   من حتقّ  البد..اإلسالميق مفهوم األدب    لكي يتحقّ  « :هاتني القيمتني انتهى إىل هذا احلسم     

 ا و هيمنته على ما يصدر عنه فكر       اإلسالميصور  و نقاء الت  .. لدى األديب املسلم من جهة     اإلبداعية
  2.»من جهة أخرى ..و عمالً

  

  » اإلسالمياألدب   «ني  صطلحاملة فيؤاخي بني    زة نوعي  قف 3م عوضني قفز الدكتور إبراهي  و ي 
 هـو  اإلنـساينّ  األدب ، شئتإنْ،ل أو قُاإلسالميفاألدب ...« : حني يقول» اإلنساينّاألدب  «و 
الت اإلنسان و عالقة    باإلنسان عن الكون يف عالقته      عبري الفين    لتلـك   اإلسالميصور   به من خالل الت 

   .» العالقة
  أنّ« : على أسـاس ،عنده،ني و املؤاخاة بينهما تقوموحجة الباحث يف املواءمة بني املصطلح   

 يقومان على   سالماإل األدب و     إذْ اإلسالمي خيتلف مع األدب     ميكن أنْ   ال  الفطري اإلنساينّاألدب  
  4.» ا أو يعتديان عليها أو يتجاوزااخياصما ال الفطرة و
  

                                                
   69 ص اإلسالميمدخل إىل نظرية األدب  انظر-1
  70 -69 ص انظر املصدر السابق -2

3- 90 ص لدراسة األدب العريب املعاصر مدخل إسالمي   
  91-90 ص املصدر السابق -4
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 ينتقل املؤلّف عن هذا املعىن فيعطينا رؤيته لألدب اإلنساينّ قائالً بأنـه األدب الـذي                و ال 
يتجاوز حدود الزمان و املكان و األرض و اللَّون و اجلنس ليحتضن النوع اإلنساينّ بكـلّ مهومـه                 

إلنسان يف حال منـوه     و آالمه و مهومه و تطلّعاته و خرباته و ثقافاته و يقدم الرؤية اإلنسانية لواقع ا               
  1.و صعوده املنشود و يف حال شذوذه و تدنيه املنبوذ

و يواصل املؤلّف موضحا بأنّ األدب اإلسالمي الذي ال ميكن أنْ خيتلف مع األدب اإلنساينّ               
هو،كذلك، أدب القيم اإلنسانية الصحيحة الذي حيرص على توحيد اجلماعة اإلنـسانية الكـربى                   

     2.ها و تذكريها بوحدة أصلها و منشئها و جتنيبها الفُرقة و التمزق و الشتاتو التئام
  

 3- د مصطلح األدب تعداإلسالميده  و توح         
ه لكن  استعماالً واعيا و »اإلسالمياألدب  «ل من استعمل مصطلح  أو3ان سيد قطبلقد ك

 الذي مل خيـرج  4 مثّ  تاله شقيقه حممد قطب »اإلسالمي الفن «استعمل جبانبه مصطلحا آخر هو 
مل يـستعمل    و  يف بعض كتبـه    5 جنيب الكيالين  كليهماو كذلك تبىن املصطلحني     .على هذا املسار  

  .اإلسالمي  مصطلح الفن إالّ،يف بداية األمر،6عماد الدين خليل
  

  .دء ال أكثر مصطلحان كانا قد ظهرا يف الب،إذنْ،فهما
 الذي يثبت أنّ املصطلحات الدالة على      7الف هذا القول عند أمحد حممد علي      لكننا جند ما خي   

أدب الفكـرة   ( و  )األدب اإلسـالمي  ( « :األدب اإلسالمي قد تعددت يف البدء و تنوعت فيقول
ة  (  و )ة اإلسالمي(  و  )أدب العقيدة اإلسالمي ( و  )أدب الفكر اإلسالميعوة اإلسالميةأدب الد(   

مصطلحات كانت تتردد على ألسنة الدعاة إىل بعث هـذا    ) الفن اإلسالمي ( و  )األدب الديين ( و

                                                

  158 ص مدخل إسالمي - إبراهيم عوضنيانظر -1

  159 - 158 ص املصدر السابقانظر  -2

  28 -27، 21 صفكرة و منهاج .. انظر يف التاريخ  -3

  183 ، 181 ، 119 ، 84 ،  6-5 ص اإلسالميانظر منهج الفن  -4

  94 ، 80-79 ، 9 -8 ، 5 ص و املذاهب األدبية اإلسالميةانظر  -5

  69 ، 43- 42 ، 40 ، 37 ص املعاصر اإلسالمييف النقد  انظر -6

   58 ص ضرورة اإلسالمياألدب  -7
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األدب  (: و لكن مل يصمد من هذه املصطلحات إالّ مصطلحان اثنان و مها           .اللّون املتميز من األدب   
( و   )اإلسالمي  عوة اإلسالمية أدب الد(.     

ي األوىل  إمنا نشأ بعد مرحلة الوع    ف زمانه و مكانه     د املؤلّ ذي مل حيد  د ال  هذا التعد  و يبدو أنّ  
 قارب و اللّقاء و توحيد هذه اجلهود هـو         ذا األدبتة و أنّ التحني كانت اجلهود متباعدة أو مشت 

  .الذي كتب التواصل و البقاء و االمتداد هلذين املصطلحني
 كثرة مصطلحات  أال تدلّ:ؤالإىل طرح هذا السودنا د تق فكرة التعد ا كان األمر فإنّ   وكيفم

   رين له و عدم تبينهم له ؟ عند أصحابه املنظِّاؤير الزازاهتهذا األدب على 
إنّ هذا الوضع ال عالقة له بأي اهتزاز للرؤيا أو عدم تبين لألمر،كما جييب الباحثون يف هذا             

 و هـي   أو فن علْمنشأة أَيمة صحية يف األدب، و كثرة املصطلحات و اختالفها و اصطراعها عال      
 ع طبيعيضكتب له البقاء و حيظى بالقَبول         .واملصطلح الذي ي هو الذي يكـون      و االنتشار  و لكن 

 األمر  و هذا الذي حدث فعالً حني استقر      . على موضوعه  اة على ما وضع له و أشد انطباقً       أكثر دالل 
  1.احا جامعا مانعل لكونه مصطاإلسالميملصطلح األدب 

  يـاض  دوات و املؤمترات يف اهلند و الر      حني أقيمت له الن    ذا املصطلح و متكَّن    و قد شاع ه   
  اإلسالميرة و قامت بامسه رابطة األدب       و املدينة املنو 2 أصبح لـه منـهج يف اجلامعـات   ة و العاملي 

ون مـن   تعنى بشئون هذا اللّ    4الّت و ظهرت جم   3توضعت له أبواب ثابتة و مالحق يف بعض االّ        
  . و قضاياهاألدب

  
ـ   اإلسالميارس أنّ منظِّري األدب     م يستنتج الد  دمن جمموع ما تق    مون فهما    يقدا جديـد

باإلسالمة املعاصرة حني جيعلون هذا األدب مرتبطًا        احة األدبي للس   ره للكـون و العـامل       و بتـصو       
  . و احلياةاإلنسانو 

ـ  عينت فهم اجلديد للمصطلح خيتلف عن داللته القدمية اليت مل تكُن         هذا ال  وى أدبِ فتـرة   س
   نة هي عصر النبوني  ة و اخللفاء امله   معيدي  توسأو قد ي      فقًا  .ع فيه قليالً فيشمل أدب العصر األمويو و

      . أدب فترة ال أدب فكرةاإلسالميهلذا التحديد كان األدب 

                                                
  58 ص ضرورة اإلسالمياألدب  - أمحد حممد عليانظر -1

   . اإلسالمية بالرياض ية باملدينة املنورة و جامعة حممد بن سعودو اجلامعة اإلسالم ) مكّة(  يف جامعة أم القرى -2

  صت له ملحقًاائد اهلندية اليت خصة الر و جملّاإلسالمي ثابتا لألدب اصت بابة اليت خص املسلمون األسبوعي ةكمجلّ -3

     الصادرة يف بريوتاإلسالميكمجلّة املشكاة الصادرة يف املغرب و جملّة األدب  -4
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 على هذه الفترات التارخييـة األوىل و قَطـع   ) األدب اإلسالمي (مصطلح  و احلق أنّ قَصر     
  . امتداده إىل الفترات الالّحقة ليس له ما يسنده من احلجج و يقويه

 قد جتاوز هذه الفترات اإلسالم ي و إذا كاناإلسالم هذا األدب قد ارتبط بالتصور     فإذا كان 
املتتابعوسكن حياة األجيال    ارخيية األوىل   الت  مصطلح فلماذا مل... يف الزمان و املكانة و امتد بحصي 
      ؟ اإلسـالم  الطويلة ؟ و ملاذا و مىت متَّ الفصل بـني األدب و  اإلسالم مسرية ) اإلسالمياألدب  (

هـذه األسـئلة           ؟  ...تهقد القدمي هو قَدح يف صح      من الن  ،مبعناه الواعي ،و هل غياب هذا املصطلح    
  1.وجة إىل جواب و بيان هي حمطرح وت و أخرى كثرية

  
   ارـف و أفكـمواق -4

إمجاع ظاهر،من الناحية النظرية،لَدى الباحثني اإلسـالميني         إىل وجود  لقد تقدمت اإلشارة  
  . داللته و معناهو )األدب اإلسالمي  (حول مصطلح 

مر إىل الناحية التطبيقيـة و حـني        و لكن هؤالء الباحثني خيتلفون،بعد ذلك، حني ينتقل األ        
  .يطلب رأيهم و بيانُ موقفهم من اإلبداع املختلف الذي قد يعرض عليهم

 ما هي املقاييس الـيت      :خالصة هذا اخلالف القائم يف ساحة األدب اإلسالمي احلديث هو         
  ينبغي اعتمادها إلحلاق صفة اإلسالمية ذا اللّون من األدب أو ذاك ؟

كيف نسمي ذلك األدب الذي يلتقي مع التصور اإلسالمي يف بعض قيمه             :أخرىو بعبارة   
إسالميا و قَمني،حينئـذ، بـساحة األدب     نسميه أدبا  أو يف جلِّها و يكتبه أدباء غري مسلمني ؟ هل         

ي الساحة و من ثَم فهو ال ينضو       اإلسالمي احلديث أنْ حتتضنه و تتبناه ؟ أم هو أدب بعيد عن هذه            
  حتت هذا املصطلح و ال  يصح نعته ذا الوصف ؟ 

  
هناك موقفان اثنان،يف هذا الشأن، يحسن الوقوف عندمها بشيء من التفصيل ليستبني حمـلّ      

  .موضع النقاشاخلالف و يتبدى 

                                                

       94-93، 88-82 : اإلسالمي مقدمة لنظرية األدب - عبد الباسط بدر شبيههاو  هذه األسئلةى جمموععل اإلجابة انظر يف -1

و أمحد  9-8ص  و املذاهب األدبية اإلسالمية -و جنيب الكيالين 118-45،117  ص ضرورةاإلسالمي األدب -و أمحد حممد علي
         224-220 ص اإلسالمية األدب  مجالي-و حممد إقبال عروي 44-39 صقد  يف األدب و النةاإلسالمية  الواقعي-بسام ساعي

و قد حتاشيت الوقوف عند هذه األسئلة ألا ال تفيد كثريا يف فهم هذا األدب . 10-9 ص اإلسالمي  منهج الفن-و حممد قطب
  .ته األساسيةا البحث و قضي بدعواه و هي تقع على هامش اهتمامات هذاإلحاطةاجلديد و 
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 األدب اإلسالمي هو األدب الذي      و هو الذي يقول بالتوسعة و خالصته أنّ        :املوقف األول 
ع التصور اإلسالمي للكون و العامل و اإلنسان و احلياة سواء صدر عن أديب مسلم أو غري                 يلتقي م 

  .مسلم و دون االلتفات إىل زمان و مكان والدة هذا األدب
أمجعني أينما كانوا  التصور اإلسالمي هو ملك للناس كلِّهم    و حجة أصحاب هذا املوقف أنّ     

و من القائلني ـذا     .ين الفطرة اإلنسانية و ليس دين أمة بعينها       و حيثما وجدوا و أنّ اإلسالم هو د       
  1.الرأي حممد قطب و عماد الدين خليل و إبراهيم عوضني

  
 األدب اإلسالمي هـو األدب      و خالصته أنّ   و هو الذي يقوم على التضييق      :املوقف الثاين 

و يصدر عن األديب امللتزم      «و احلياة   الذي يلتقي مع التصور اإلسالمي للكون و العامل و اإلنسان           
  2.» بتصورات اإلسالم و مبادئه و تطبيقاته العملية يف األقوال و األفعال

التـصور   و ليس خباف أنّ أصحاب هذا الرأي األخري يشترطون الصدق الواقعي يف معاناة            
 هذا املوقف جنيب الكيالين      ينتمون إىل و من الذين    .اإلسالمي و التزام األديب مبا يصدر عنه يف أدبه        

   3.و عبد الباسط بدر و أمحد حممد علي
  

و قد ظهر موقف ثالث، جبانب هذين املوقفني، حياول اخلروج من مأزق هذه الثّنائية و إجياد            
  .طريق أخرى تسع اجلميع و ينضوي حتتها اجلميع

رتلتني، هو كلّ أدب أصحاب املرتلة بني امل هذا املوقف،أو عند أصحاب اإلسالمي و األدب
   4.صادر عن أديب مسلم أو ينتمي إىل اإلسالم أو متثَّل اإلسالم يف أدبه حني إنشائه له
           ساحة واسعة تضم قسيم فإنّ ساحة األدب اإلسالميكلّ أدب صادر    و على أساس هذا الت

  .عن أديب يعيش التصور اإلسالمي للكون و اإلنسان و احلياة و يستهديه و يعانيه
 التصور و ال يلتقي متام االلتقاء مع       خلل ما يف   داخله و تضم،هذه الساحة كذلك، كلّ أدب     

ي أو غريه يف األدب القدمي.األدب اإلسالميوع األخري بعض من أبيات املتنب5.و من مناذج هذا الن  

                                                
  17العدد اخلامس ص .السنة الثانية. انظر جملّة األدب اإلسالمي-1

  17املصدر السابق ص  -2

  17املصدر السابق ص  انظر -3

   19 - 18املصدر السابق ص  انظر -4

  19 - 18ابق ص املصدر الس و انظر.يترشفن من فمي رشفات  هن فيه أحلى من التوحيد:كقول املتنيب -5
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ه صاحبه  األدب الذي متثَّل في    و كذلك هو من األدب اإلسالمي و تسعه ساحته،أيضا، ذلك         
  1.جلوته  )الديوان الشرقي(مبادئ التصور اإلسالمي كما هو احلال يف 

  
إنّ مزية هذا املوقف،كما يقول أصحابه، أنه ال يقول بالتوسعة أو بالتضييق و إنمـا يتبنـى         

  .يهموضوعية املعاجلة اليت تقوم بدراسة النص األديب و حماولة التعرف على مالحمه مثّ احلكم عل
املوقف،أو هذا التقسيم، يف اعتماده على الصدق الفنـي ال علـى         مزية هذا  و كذلك تبدو  

 الصدق الواقعي يف دراسة اآلداب و الفنون،كما يصنع أصحاب املوقف الثاين، و يوسـع سـاحة               
 اإلسالمي لتشمل كلّ أدب صادر عن أديب يعيش التصور اإلسالمي للكـون و اإلنـسان                    األدب

  2.أو تزيد تتناقص التصور بنِسب قد هذا يلتقي مع كلّ أدب قد و احلياة و يعانيه أو
  

،وفقًا هلذا التقسيم، أنّ ساحة األدب اإلسالمي ساحة واسعة تسع األدب    و الذي حنصل عليه   
دب األ التصور كما تـسع    إفرازا هلذا  التصور اإلسالمي و يكون أدبه     اإلسالمي الذي يعاين صاحبه   

اإلسالمي نوعـا مـن    األدب و ذا الثّراء و الغناء يصبح.اإلسالمي انتماًء و األدب اإلسالمي متثّالً  
   3.اإلنساينّ األدب

  
هذه خالصة ما هو قائم يف ساحة األدب اإلسالمي احلديث من مواقف و أفكـار حـول                 

تقي معه يف التصور أو قَـصره       املصطلح و مضامينه و تعدده و توحده و تعديته إىل آداب أخرى تل            
  .على أدب بعينه دون سواه

اإلسالمي شامالً لكلّ أنواع األدب    األدبو الذي يبدو يل و أميل إليه أنه ال ضري أنْ يكون             
اإلسالمي بنِسب قد تزيد أو تتناقص و تضعف أو تتضاعف دون االلتفات             التصور الذي يلتقي مع  

  .أو حماكمة نواياهإىل صاحبه و حماولة حماكمته 
و هذا هو املوقف املناسب الذي يصد الباحث عن االستنامة لداعي الـتحكّم و هواتـف                

جينبه إنفاق جهده يف عبث و إتعاب خيله يف باطـل   و التوجيه القَسري الذي تأباه اآلداب و الفنون 
ابتداًءأو اخلَوض يف شؤون و أحوال ال عالقة هلا باألدب و ال عالقة هلا بالفن .  

                                                
  19 -18العدد اخلامس ص .السنة الثانية. انظر جملّة األدب اإلسالمي-1

  18املصدر السابق ص  انظر -2

  19 - 18املصدر السابق ص  انظر -3
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 صميمه،يف أي زمان و مكان، و هو تـصور          و إذا كان التصور اإلسالمي خياطب اإلنسان      
قاهر غالب مهيمن على اآلحاد و اجلموع ال يستعصي عليه شيء و ال مينعه شـيء و أنّ إحياءاتـه                

فنـانني و املـثقّفني و أنّ    الصفوةَ منهم كال1املختلفة ال تدفع و ال تقاومها نفوس الناس العاديني بلْه     
                 ا و دون إرادة منهم فتطبعها بطابع خاصفوس يف غفلة من أصحاهذه اإلحياءات قد تتسلّل إىل الن

  ...  أو تضيف إليها لونا جديدا
 إىل   موقف أولئك الذين يميلون    إنه يصعب فَهم   واقع حاصل ف   هذا األمر ثابتا و هو    ا كان   ذإ

سة التضييق و احلَجر و مزاولة اإلقصاء و اإللغاء ضد كلّ إبداع يقاسم األدب              حماكمة النوايا و ممار   
اإلسالمي تصوراته و قيمه حبجة أنّ صاحبه ليس ملتزما مبا يصدر عنه يف أدبه أو أنه ال يعاين التصور         

   !  اإلسالمي معاناة كاملة و ال يستمد منه استمدادا كامالً أو حقيقيا 
   

ا املوقف املتشنج قد يسيء إىل األدب اإلسالمي ذي التصور املهيمن الغالب إسـاءة              إنّ هذ 
  .بالغة و ال خيدم حاضره و مستقبله

                   حـصو الذي يغلب على الظّن و أجده موافقًا لطبيعة الفنون أنه ال ميكن هلـذا األدب أنْ ي
كم و النجاة من مأزق التوجيه القَسري       و ينتعش إالّ حني يكون قادرا على التخلّص من شهوة التح          

اإللغاء و إعالنه القطيعة مع هذه املمارسات اليت ال تتماشى و طبيعةَ الفن            و الترته من آفة اإلقصاء و       
  .و األدب و االنتماَء إىل موقف كبري يسع اجلميع و يؤمن به و جيسده

سوار الزمان و املكان و طبع بصماته       و هذه القدرة،وحدها، هي اليت جتعله مؤهالً لتخطِّي أ        
  .احلضارية داخل الفن اإلنساينّ العام كما يِّئه بعض التهيؤ ليتبوأ مكانته بني اآلداب العاملية

  
  

                                                
  :قال كعب بن مالك.كلمة مبنية على الفتح مثل كيف و معناها دع :و بلْه..« 109يف معجم الصحاح للجوهري ص  -1

                                                                                تذر اجلماجم ضاحيا هاماا     بله األكُف كأا مل تخلقِ        

  :و قال ابن هرمة.األكُف دع :و جيوز نصب األكُف على معىن.بله،ههنا، مبرتلة املصدر كما تقول ضرب زيد:قال األخفش
                          متشي القَطوف إذا غنى احلُداة ا    مشي النجيبة بله اجللَّة النجبا                                        

ه أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت و ال أذن مسعت و ال خطر على قلب بشر بل :)..(و يف احلديث.معناها سوى: و يقال
يعيش يف  و عند ابن.أا قد تكون من ألفاظ االستثناء مبعىن غري و سوى 49 ص  للرازيو يف خمتار الصحاح.»ما أطلعتهم عليه 

أنّ 2حاشية  4/48ل شرح املفصلَه و التمن غَباله و هو الغفلة ألنّ لفظها من الب يف  و.يء تركه و مل يسأل عنهفل عن الش
و ما بعدها .رك و اسم مرادف لكيفو بلْه ككيف اسم لدع و مصدر مبعىن الت..«  )أبله ( مادة  يف4/281 القاموس احمليط
         .»...اين مرفوع على الثالثل خمفوض على الثّاألو منصوب على
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  العالقة بني الفن و الدين     -5
 يقودنا إىل الوقوف عند نقطة أخرى ذات أمهّيـة و بـال           دب اإلسالمي إنّ احلديث عن األ   

و قد وجدت مادة كثرية تناولت      .حوهلا املواقف و اختلفت اآلراء و هي عالقة الفن بالدين         تعددت  
  .فانتقَيت منها ما يلي من األفكار و اخلطوط و وقفت عندها باإلضاءة و التحليل هذه العالقة
  

  هل لإلسالم عالقة بالفن ؟
أما الفن فهو يبحث عن     .بهايتطلّإنّ اإلسالم دين و هو،ككلّ األديان، يبحث عن احلقيقة و           

ألنه شتان بني احلقيقة اليت  فإنْ كانت بينهما عالقة ما فهي عالقة اخلصام و الصدام      .ينشدهاجلمال و   
  .   تتقيد بأا حقيقة و بني اجلمال الذي يأىب التقيد بشيء ألنه هائم طليق يكره القيود

ه عن العالقة بني الفن و الدين يف كتابه   موضوع 1هذا هو التساؤل الذي افتتح به حممد قطب       
) اإلسالمي منهج الفن (.   

و الدين كليهما و بيان وظيفتهما املشتركة يفَ نقل اإلنسان من حياة             الفن  تعداد أمهّية  و بعد 
     اآللية و التلبد و السأم إىل حياة أخرى تنفتح فيها حواسه و تتفجر طاقاته و يعانق فيهـا اجلمـال                     

  ...و احلياة و االمتالء
نـه ال   أينتهي املؤلّف إىل القول بأنّ الدين يلتقي بالفن يف أعماق النفس و              بعد هذه التقدمة  

 ال طالق بينهما بائن كما يدعى ألما يلتقيان          و ين كما شاع   و الد  بني الفن اإلطالق،خصام،على  
رورات  فكالمها انطالق من عامل األرض و الـض        : املُنتهى يف البدء و املنطلق كما يلتقيان يف الغاية و        

  2.الغليظ و كالمها سعي مجنح و شوق إىل عامل اجلمال و الكمال

  
    ني،  و ال حيتاج الفن األديبعند الباحثني اإلسالمي،       ذا الـد ل إلثبات عالقتهين إىل طول تأم

ة و نصوص نبوية بلغت مستوى من الفنية وص قرآني من خالل نصاإلنسان إمنا يقدم إىل   اإلسالم ألنّ
 اعتمدها القرآن لتبليغ ندائـه إىل       ،ة،و هي شكل من أشكال األدب     و القص . ال يضاهى  اإلعجازو  

  3.الناس و حتقيق إميام و هز مشاعرهم

                                                
   5 انظر منهج الفن اإلسالمي ص -1

  6 - 5انظر املصدر السابق ص  -2

            117 ص اإلسالمي مدخل إىل نظرية األدب -و عماد الدين خليل 83 - 82 ص  مدخل إسالمي-انظر إبراهيم عوضني -3

   180،190، 143،171 ص التصوير الفين يف القرآن -و سيد قطب
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اجلمـال هـو احلقيقـة     انتباهنا إىل جانب آخر حني يعلن بأنّ        1و يلفت عماد الدين خليل    
كـلّ    أنـشأه يف   :أنشأه اهللا اخلالق اجلميل الذي حيب اجلمال        يف هذا الكون    اليت ال تخفَى   األخرى

  . مظاهرها مجيعبيعة و يفأنشأه يف الطّ و. خملوقاته كلّو يف  الكونصور
 الكون القائمـة علـى      مبظاهر هذا   املختلفة  و يف عالقاته   اإلنسان  خلق  أنشأه يف  و كذلك 

  وافق و الت2طفعاالت  و الت   ف   .نغيمناسق و الت و من ثَم   ين و الفنيان يف تلك اللّحظات الـيت       إنّ الدقلْتي 
بيذوب فيها املؤمن حا جبمال اخلَلْق ا و إعجابيف هذا الكون الوسيعاإلهلي .  

ق ،على صفحات هذا الكتاب اجلميل حني اتخذ القـرآن          ق هذا اللِّقاء،أول ما حتقّ    و قد حتقّ  
ـ   الد لإلقناع، أداةً مقصودة    3ال الفين،كما يقول سيد قطب    اجلم أثري فخاطـب الوِجـدان   يين و الت       

  ة الدو احلاس ية و ذلك ألنّينية بلغة اجلمال الفنالد ين و الفنيف أعماق الن انونفس و يف أعمـاق   ص
احلس.مة و دليل استعداد لتلقِّي الفَو إدراكمقد اجلمال الفين ضِ الدييني.  

  
 ين و الد  لة وثيقَة بني الفن   بعدم ركوب العجلة إلثبات عالقة حميمية أو ص        و قد يقال،هنا،  

  4.ين و املعىن املقصود بالد إثبات مثل هذه العالقة يتوقَّف على املعنى املقصود بالفنألنّ

        ل كذلك    و هذا القول صحيح يف جانب منه،و ال شكو.، و هو متقب هذا االعتـراض     لكن 
 املقـصود   بـأنّ  حني جييب الباحثون اإلسالميون       يتهافت اخلفيف سرعان ما يتطاير و ال يلْبث أنْ       

هو ينبالد     اشئة من التصور   القيم الننشأ عنها من      للكون و    اإلسالميإحياءات   قيم و  اإلنسان و ما ي 
 اإلبداعيةاحلركة   و   و اجلمال  ا إىل التعبري  أبد ية الدافعة جربة احليو هو الت و  .تتأثّر ا الفنون و اآلداب    

  . شؤون احلياة و تستوعب كلّاإلنسانالشاملة اليت تستغرق 
 الـيت حتـرك     هي و احلياة    اإلنسان للكون و    اإلسالميصور  الناشئة من الت  هذه القيم،إذنْ،   

  5.ة و تعميقهاناء جتاربه الشعوريعبري إلغا و تدفعه إىل الت املسلم و زه هزاإلنسان

                                                
  39 ص املعاصر اإلسالمي يف النقد -انظر عماد الدين خليل -1

و قد قيل هو   . له صور خمتلفة نفسية و جسديةهو ظاهرة نفسية تقوم على مشاركة اآلخرين يف ما يشعرون به و:التعاطف - 2
» ا،و يطلق.أثري أو احملاكاةاشتراك كائنني أو شخصني يف مشاعر و وجدانات عن طريق التأيض،ا شخص  على جاذبي ة حيس

يعرفه معرفة قبل أنْجتاه آخر حىت  عاطف تكون مصحوبة بالوعي خالفًاو هذه.»دة جيفسية للتورة النة  الصورة اجلسديللص 
  47 ص الفلسفياملعجم -جممع اللّغة العربية و 1/296 املعجم الفلسفي -مجيل صليبا انظر.اليت تقوم على جمرد التقليد

  171، 144 -143 صانظر التصوير الفين يف القرآن  -3

  Le sens de l'art p 78 Herbert Read -       انظر - 4

       25- 15فكرة و منهاج ص ..و سيد قطب يف التاريخ.43 ص اإلسالميو يف النقد  117 صل  املدخ-عماد الدين خليل انظر - 5
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و ليس من املزايدة يف شيء اإلشارة،يف هذا املقام، إىل أنّ سيد قطب كان أول من تـصدى         
  .لبيان عالقة الفن بالدين يف مقاله الذي سبقت اإلشارة إليه يف أُوىل صفحات هذا املدخل

ز ما ينشأ عنه من قيم و ما يتفجـر   و إبرا اإلسالميصور كان مهّه هو إحياء طبيعة الت   لقدو  
  .إحياءات تتأثَّر ا الفنون و تتلون ا اآلداب منه من

ة مأخوذة من  و وضعها يف عناوين جانبي     و قد قمت بتنظيم هذا املقال و تنسيق بعض أفكاره         
  . فجاءت هذه اخلطوط املقال نفسه و مستوحاة منه

  
 اإلنسانيةاقة  فس و احلياة و متتص الطّ     تستوعب الن .ةمنشئ.فاعلة. خالقة :هو عقيدة ضخمة   -

 ل ضائع             يف الشحة لتأمرة قاتلة و ال فُسا حلَيفيها مكان عدعور و العمل و يف الوجدان و احلركة فال ت
  1.و ال موطئاً لقلق هدام

  حليـاة   و ا   تستهدف إنشاء حياة إنسانية جديدة شاملة يف الفن        :هو حركة إبداعية خالقة    -
  .و إبداع ما ينشأ عنهما من ألوان و أطياف و تعمري

خمة قابعـة يف     أن تبقَى هذه العقيدة الـض      ،2،كما يضيف سيد قطب   ستحيلمن املَ و إنه لَ  
      تستعلن و تندفع لتحقيق ذاا يف العامل الواقـع         أعماق النفس ساكنة هادئة ألا بطبيعتها ال بد أنْ        

  .ر خاصها مبا فيها الفنون و اآلداب وفْق منهج حمدد و وفق تصوياة كلّو إلبداع احل
 يدفع باحلياة إىل    ، أنْ 3د قطب ،كما يقول سي  اإلسالمة  و مهم  :هو حركة جتديد و تطوير     -

أنْ جديد و التطوير و   الت كلّ اإلنسانك يف    حير     عة و يعات      طْ قُواه املبدولقها من قيود االحنصار يف ج
     و االرتفـاع  اإلنـشاء  يدفع بطاقات أبنائها إىل  أنْو كذلك من مهمته   .راب و اجلسد  عام و الش  طّال

   . يف إطاره يف تطور و جتديد و ترق و منواإلنسانية  و تظلّاإلبداعو اخللق و 
ـ        اإلبداعي اإلسالميصور  هذا الت و إنّ    -  هـا ق تكيف  للحياة حني تتشبع النفس به و يتحقّ

الشمبقتضياته فإنّ  عوري    أثر هذا التكي   ا يف كلّ  ف يبدو واضح      صدر عنها ال على واإللـزام جه   ما ي    
     و التحكّم و لكن على و عبري الذّ جه الت  ايت عن حقيقة هذه الن فس و حينئذ» عـبري  يستوي يف هذا الت

ر احلياة مبا ر اجلمال و تصو  جهته تصو  وِ ااس أو عمالً فني    يف احملراب أو سلوكًا مع الن       يكون صالةً  أنْ
   4.» فيها من القبح و اجلمال

                                                
          15 صفكرة و منهاج ..انظر يف التاريخ -1

    25 - 22 صانظر املصدر السابق  -2

          47 العدالة االجتماعية يف اإلسالم ص  19 صفكرة و منهاج ..انظر يف التاريخ - 3

          27 صفكرة و منهاج ..يخيف التار  - 4
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و يقودنا احلديث عن العالقة بني الفن و الدين إىل طرح هذا السؤال الكبري و هو ذو أمهّية                    
  .و بال و يسعفنا يف استكناه هذه العالقة و إضاءا

 قد ختلّص    قد استنكف عن الدين و     ثاحلدي  الفن هل صحيح أنّ   :و هذا السؤال الكبري هو    
  ة ؟   عقيدة دينيمن كلّ

  ما نتناولـه    كلّ أنّو دليلهم على هذا املوقف      .جييب الباحثون يف األدب اإلسالمي    .أبدا.أبدا
اليوم من املذاهب الفنهو انتقال باألدب من عقيدة إىل أخرى املختلفة إمناةية و األدبي .  

 2 األخرى كالوجودية  ةاألدبي ا و بيئاا املختلفة و كذلك املذاهب       بأنواعه 1و ليست الواقعية  
اس مبواقف مـن    إالَّ أبنِية عقَدية جديدة ألا تقدمت إىل الن        و ما شاهما من املذاهب       3و السريالية 

          ن   الكون و العامل واضحة و كان هلا منهج يف احلياة خاصو نظام معي   ـ     و م ة ثل هذا العمل هو مهم
4.ينالعقيدة و الد   

  

                                                
 الواقع العميق و هو يقوم على فلسفة واضحة خالصتها أنّ 19صف األول من القرن  و فين ظهر يف النمذهب أديب: الواقعية -1

اإلنسانية الفضائل  يف جوهره و أنّشرمنو.ة خادعة ليست سوى أغطي اب هذا املذهب  أكرب كتHonoré De Balzac  )1850-

1799 ( 150 حتتوي على الذي ترك أكرب موسوعة يف األدب الواقعية و أمساها قص :) انظر حممد مندور .) اإلنسانية الكوميديا
   .91- 82 صاألدب و مداهبه 

2 - الوجودية فلسفة و ليست مذهبا أدبيعلى جمموعة من ا مبعىن الكلمة و لكنه شاع استعمال مصطلح األدب الوجودي 
 الوجودية،يف إنّ.ا لشخصية سارتر و كاموا فعليو اليت شهدت حضور 1955-1945ليت ظهرت يف الفترة ما بني الكتابات ا

الواقع، هي مزيج مناخات فلسفيا إليها طائفة من املواضيع و االهتمامات لصيقة بفترة تارخيية ة و أدبية مضافًة و سياسي
و هي فترة احلرب العاملية  و لكن هناك أدب فترة تارخيية تدعى بالوجودية مذهب أديب امسه الوجودية ،إذن،ليس هناك.معينة

                                                                  La grande encyclopédie p 8/4732  و انظر.دمار و حطام  الثانية و ما أعقبها من
3 - أو ما فوق الواقع (ريالية الس ( :مذهب أديبكان يهدف إىل إعادة النظر . نشأ بعد احلرب العاملية األوىل و فين و سياسي      

و التجديد يف كل القيم و هو ردفعل قوي اد هذا املذهب .الئل على مهجيتها على احلضارة الغربية اليت قامت الدفقد عاش رو    
ا جديدة معتمدين يف ذلك على اجلمع وا يصنعون تمعهم قيم فشرعاإلنسان القيم مبا فيها مت كلّويالت هذه احلرب اليت حطّ

 الذي يتعرض دوما اإلنسان هلذا » الرباءة « إلعادةوعي ريالية األحالم و الالّ السو تتبىن.الفرويدية  و املاركسية: بني متناقضني
ا لتتبىنا للحلم الذالعتداءات العامل اخلارجي بل إللهروب من ضغط الواقع »املريض  «ي يتعلق به  اجلنون و تعتربه امتداد 

ريالية هو  عند الس» املربر «و العمل الفين ...األدب و الرسم و النحت: ريايل كل قطاعات الفن الساإلنتاجو قد مس .اجلائر
ة و تسخريها يف وصف العاملقضحية بقدرات الفنان اخلالّالذي يساهم يف تغيري الواقع و احلياة اليومية و ذلك باالمتناع عن الت 

و انظر كلّ ما يتعلّق باملذهب يف  .اخلارجي                       La grande encyclopédie p 8/4732          

  .    90 -89 ص اإلسالمي مقدمة لنظرية األدب -و عبد الباسط بدر 79-78 ص إسالمي مدخل -انظر إبراهيم عوضني -4
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 أو  العقيدة،و هو ليس من الباحثني يف هذا األدب اجلديد، أنّ           1إمساعيلعز الدين     قد شهد  و
 املـذاهب الفنيـة   نّ و من مثّ ميكن القول بأ2باأليديولوجياعبري القدمي عما نسميه اليوم  هي الت  الدين

   .يات تقوم على عقائد واضحة و إيديولوج إنمااحلديثة
ا ا ا خاص،أو هذه البدائل العقَدية، قد أنشأت فن      األيديولوجيات هذه   أنّو إذا تأكّد و حتقّق      

  ل النز               و تقباملمي ئ بناءها الفيننشا أن ت نية قَما فإنّ العقائد األصليقد قواعدها و أجاز مصطلحا
3.و إطارها األديب اخلاص  

ـ   انني الذين حاولوا التفلّت من سلطان العقيدة الد       فنو إنّ كل األدباء و ال      ـم  ينية و ظنوا أ
 أم كانوا وامهني ألم ختلَّصوا من االلتزام        ،أو تبين الناقد الفاحص   ،جنحوا يف هذه احملاولة تبين هلم     

ختلَقوه و هم يف    ين آخر صنعوه هم و ا     ة بعينها ليسلموا أنفسهم إىل عقيدة أخرى و يدينوا بد         دبعقي
     جافَى عن عقيدته األصليتخذه إهلًذلك أشبه مبن يرعاه ة فيصنع متثاالً بيده و يتا يعبده من دون اهللا و ي

  4.باملناجاة و القرابني

    
 حني تناول بالبحث     5إنّ املطابقة بني القيم الدينية و التعبري الفني قد أكّد عليها هربرت ريد            

  .ق القائم بني عملَني ينتميان إىل ثقافتني خمتلفتنيو التحليل الفر
   و يف هذا الش       اإلنسانأن يقول بأنّ االنتقال من فن     إىل فن يِن مل    اإلنـسان  البدائيـدماملُت 

      وافع النيف الد تغيري حقيقي أي هبحصالفين لإلحساسفسية  ي .    هذين   بني و يضيف بأنّ الفرق احلقيقي 
عبري عن منظومة خمتلفة من القيم الغيبِية أَي أنّ اختالف القيم يف العملَـني              يكْمن يف الت   العملني إنما 

 اإلحساسا إىل درجة    ليس عائد         ما منشؤه االختالف يف طبيعة الدفيهما و إن ـصدر     الفينين الذي ي
  .    عنه كالمها

                                                
1- 19 -18 صوري ار العصر الثّعر يف إطانظر الش    

 و كان يعين به علم  )Destutt Tracy ) 1755-1836: أول من استعمل هذا املصطلح الفيلسوف الفرنسي :اإليديولوجيا -2
 يستعمل هذا  قدكذلك و.األفكار أو العلم الذي يدرس مدى صحة أو خطأ األفكار اليت حيملها الناس و خصائصها و أصوهلا

حليل و املناقشة ألفكار ال تطابق الواقع و كانت تعين،يف الثقافة املاركسية، مجلة األفكار و املعتقدات يف اللة على التللداملصطلح 
جمتمع ما دون اعتداد بالواقع االقتصادي.فيها،اليوم، فأصبحت تعين النظام الفكري عسوو قد تر عن  و العاطفيالشامل الذي يعب 

 املعجم - امع اللّغويو 121 ص معجم علم االجتماع -و انظر دينكن ميتشل.اإلنسانحول العامل و اتمع و مواقف األفراد 
    29ص الفلسفي 

   90 ص اإلسالمي مقدمة لنظرية األدب - عبد الباسط بدرانظر - 3

    82 ص إسالمي مدخل - انظر إبراهيم عوضني - 4
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 و كلمة بدائي،عنده، ال تعـين       ( 1إنّ تاريخ الفن منذ العصر البدائي،كما يقول هربرت ريد          
 كان شديد   ) ...( حتى بلوغه مستوى من الذّوق و الصفاء يف الفن الكالسيكي            )رديء أو ناقص    

 إىل 2االرتباط بالتطور احلاصل يف موقف اإلنسان من الكون و العامل و انتقاله من السحر و اإلحيائية         
  .مرحلة الدين

ا  معا و ظـالّ آمـاد   إنما ولداين و الفن   الد املاضي البعيد تنبِئُنا بأنّ    التفاتة إىل    و يضيف بأنّ  
 القطيعة الكربى بينهما إمنا ظهرت مالحمها منذ مخسمائة سنة،مع          و لكن .طويلة متالزِمني و مقترِنني   

عبري عـن   هدف له سوى الت    ال   ا يف أصوله   أناني يف ما بعد حني أصبح الفن      بداية النهضة،و تأكّدت  
شخصيانة الفن.   

  
تقدم و خالصة ما تاله من إجابة و إضـاءة            و الذيَ حيصل،عندنا، بعد السؤال الكبري الذي      
  .ممتدة يف الزمان و املكانو حتليل أنّ بني الفن و الدين عالقات قُرىب و وشائج 

 يعلن بأنه مـن  3يدداخل و االرتباط جعلت هربرت ر حدا من الت هذه العالقات  و قد بلغت  
   . ين الد وضع خطوط فاصلة بني الفن، حماولةالصعب،بعد إثبات هذه احلقيقة

ال يخفيه حـني    و    يبدي موافقة على هذا الرأي و يتقامسه فيعلنه        4إمساعيلين   الد  عز  كأنّ و
قل من عقيـدة إىل     ينت « ظلّ   ،منذ القدم إىل اليوم   ،اإلنسانو أنّ    ين يف أحضان الد   نشأة الفن يؤكّد  

   لُ أعماله الفنخمل ت عقيدة و من ثَموقت ،م ن أنْية،يف أيا عن عقيدة كائنا مـا   تكون كذلك تعبري
  .»  كانت هذه العقيدة

  
  

                                                
اعتقاد املؤلف  ين منذ القدم و ال يهمناو حنن، هنا، نستفيد من فكرة ارتباط الفن بالدLe sens de l'art p 75, 77     انظر  -1

اه ألنّ التر األديان و لسنا نتبنصور بتطواإلسالمياللة على أنّ واضح يف الدالد وحيد دعوة واحدة منذ بدء اخلليقة حىت ين و الت
     ... الرساالت و إمنا تنشأ االحنرافات بِفعل أسباب أخرى كَطُول العهد و تفشي اجلهل و طغيان احلكاماية

 حمكوم بِقُوى باطنية  هور فيه حياةٌ أوك أو يؤثّ شيء يتحر كلّهو اعتقاد األطفال و البدائيني أنّ نتروبولوجياأليف ا :إلحيائية ا-2
 الشعوب البدائية كانت تعتقد بوجود أرواح يف  إنّين البدائي إذْفكرة أساسا لتفسري نشأة الد اتخذت هذه ال قدو.خفية

ار و اجلبال ةالكائنات احليتة كاحليوانات و النباتات و األهو أفضل من مصطلح احلياتية الذي اإلحيائيةو مصطلح ...و املي 
املعجم  -  امع اللّغوي و21 صمعجم علم االجتماع  -انظر دينكن ميتشل.سفيغة العربية مبصر يف املعجم الفليتبناه جممع اللّ

    77 صالفلسفي 

     Le sens de l'art p 77  انظر  - 3

4- 19 صعر يف إطار العصر الثوري الش  
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قاد الذين  موقف طائفة من الن   من   البيان،  اإليضاح و  ،بعد هذا  الباحثون اإلسالميون  عجبيو  
هم و لكن...ةة و الفلسفيفسية و االجتماعية و الن العوامل االقتصادي  يسلِّمون بوقوع األدب حتت تأثري    

 مشوهلا و يبخسوا حقّها و قدرا علـى          و 1 فاعليتها ينية احلية و   القيم الد  ،جهالً أو قصدا  ،يغفلون
   2.و اآلداب إنشاء الفنون

نشاط الفنـي كغـريه مـن    ، أنّ الفن و ال3حبتاج هؤالء أنْ يعلموا،كما يقول سيد قطب   و  
  .النشاطات، ليس إالّ تعبريا عن تصورات اإلنسان و انفعاالته و استجاباته و توجهاته

 حيكمها بل ينشئها يف النفس املسلمة تصورها اإلسالمي     «و هذه االنفعاالت و االستجابات      
 النفس و احلياة و بتصورها لكلّ جوانب الكون و النفس و احلياة و عالقتها ببارئ الكون و        بشموله

هـا  و كلّ ...خاصة حلقيقة هذا اإلنسان و مركزه يف الكون و غاية وجوده و وظيفته و قيم حياتـه                
. مؤثِّر.موحٍ.إمنا هو تصور اعتقادي   .ر فكري  الذي ليس هو جمرد تصو     اإلسالميمتضمنة يف التصور    

  .» نساينّاإلمسيطر على كل انبعاث يف الكيان .دافع.فعال
 يكون هناك فن عظيم     هو أنه ال ميكن أنْ    لدى كثري من الباحثني،   اليوم، و إنّ االعتقاد السائد   

   دون أنْأو عصور عظيمة للفن يم بني الفنمة و لقاء حتتحقّق صلة قوي ى عنـدما  .ين و الدو إنه حت
    انون الكبار أعماهلم الفنىء الفنشنبدون،يف الظّ    يعقيدة و مقطـوعني     ر،يف عزلة عن كلّ   اهية و هم ي 

ظر يف حيام و نتفحصها نتبين وجود مـا          دين فإننا باالقتراب منهم أكثر و حني نمعن الن         عن كلّ 
    4.اا ديني نسميه حسميكن أنْ

  
العالقـة القائمـة     عن عن الفن و الدين و أفكارا       وجدت يف بعض القراءات حديثًا     و لقد 

هلذا   تبينت قيمتها و بدت يل أمهّيتها فلَم أجد مانعا من وجوب نقلها إىل هذه املساحة إغناءً                 بينهما
  .املوضوع و طلبا إلنارته و استقصائه

  سـابقًا   البوسنة واهلرسك  ئيسر ) 2003 -1925 ( ت بيغوفيتش الدكتور علي عز   تناوللقد  
 اإلسالم بـني    ( يف كتابه    )  ظاهرة الفن  (امالً أمساه    عقد فصالً ك   حنيين   والد بني الفن   العالقة هذه
رق والغربالش (.  

                                                
درة له على و الفاعل هو ما له قدرة على الفعل و يقابل املنفعل و هو الذي ال ق.فاعل هو ما  هي وصف لكلّ:الفاعلية -1

  137  صالفلسفياملعجم  - جممع اللغة العربية انظر.الفعل

    77 ص مدخل إسالمي - انظر إبراهيم عوضني - 2

    273 ص اإلسالمالعدالة االجتماعية يف  - 3

               Herbert Read - Le sens de l'art  p 77   انظر - 4
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 ف،يف هذا الفصل، مجلة من املسالك لتحطيم تلك احلدود املوهومة بني الفن           وقد سلك املؤلّ  
والد   ا هـذ  لبعض األفكار الـواردة يف       عرضويف ما يلي    .ة القائمة بينهما  ين وتأكيد العالقة احلميمي

  .ذه اآلراء وبسط هلالكتاب
ين  من الدصلةاليت جتعله أقرب     هي انية للفن ة اجلو اخلصوصي أنّ   1ت بيغوفيتش علي عز  يذكر

  .ظاهرامل  جمموعة من من العلم وهي تتبدى،عنده، يف مسافةًوأبعد ما يكون
عن  اين و بعيد   من الد  ا اليت جتعله قريب   للفنانية  اجلوة   مظاهر هذه اخلصوصي    مظهر من  لأوو  
ى يف طبيعة املوضوعاتالعلم تتبد.  

      املصري اإلنـساينّ  ايته و احلكمة من الكون و غايته و  وفإذا كانت قضايا الوجود اإلنساينّ    
  هذه إذا كانت ...املعاناة الكسب و  الشقاء و    عادة و الس ذات و اللَّ األمل و  احلياة و  املوت و  ته و علّ و

  هي مواضيع الفن يت ال   ة ال  الرئيسيلَ  له منها و   مناصحاول فإنّ  و   بيعة هو موضـوع    الطّ و ة عامل املاد
  فس حماولة اكتناه أسرار الـن   و2 هو االستبطانإذا كان مدخل الفن  و.ميدان نشاطه األصيل   العلم و 

         حليـل الت املالحظـة و  وسائله املُثلى هـي     أدوات العلم و   ارتياد أسرارها البعيدة أو اهولة فإنّ      و
  .إجراء التجارب فكري والت و

  
ا املظهر الثاين هلذه     أمة  اخلصوصياجلوين انية للفنا من الـدا عن العلم و قريبالذي جيعله بعيد  

 عمـل  فكلّ.مل جمال لفريق عة اإلبداع الفينهي أنه ال يوجد يف عملي و « فيظهر يف حقيقة أخرى
فين   مرتبط على الد  ة ال وام بشخصيو.انفن  العمل الفين  (..)  وح و هو مثرة للر ـه فعـل    ن مثَّ مال   فإن 

قسيم    أيتجزو ليس قابالً للت .ف من أجزاء    موضوع العلم مؤلَّ    عمل الفريق ممكن ألنّ    ا يف العلم فإنّ   أم
  3.» قسيمالت الفصل و حليل و للت مالئم لذلك فهو ووتفصيالت

 عمليـة    هـو يف الغالـب     ،منذ بدايته إىل اليوم   ،لعلم مجيعه اإىل القول بأنّ     مثّ ينتهي املؤلّف  
  األمر  هذا  مثل لكنه و   لكمي  و ابق عمل الس   فيبين على  حق يأيت الالَّ  متواصلة و تراكم و استمرار إذْ     

4.مستحيل يف الفن  

                                                
   140 -139 اإلسالم بني الشرق و الغرب ص انظر -1

انظر .عور الذي يقع على ما حيدث يف عامل الشأمل الباطينالتلغةً هو الدخول يف باطن الشيء و اصطالحا هو : االستبطان -2
  1/64  املعجم الفلسفي-مجيل صليبا و 10ص  املعجم الفلسفي -امع اللّغوي

  141-140اإلسالم بني الشرق و الغرب ص  -3

  141 املصدر السابق ص انظر -4
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الذي يف الفاتيكان    »سيكستني   « مثاالً برسم سقف كنيسة      1مثّ يعطينا علي عزت بيغوفيتش    
 بتكليف مـن البابـا     ) 1564-1475 ( أربع سنوات و قام به فنان واحد هو مايكل أجنلو            استغرق

خالصة و هو أنّ العمل الفني ال ميكن جتزئتـه أو            مبدأ أو إثبات   و ينتهي إىل إعالن   .يوليوس الثّاين 
  . تقسيمه و احلفاظ على حياته يف آن واحد

  
   أما ثالث مظاهر اخلصوصي ة اجلو ا عن العلم     اليت انية للفنقيمه بعيدبني ا  بينه و و جتعل    تين لد

لةانسبغةف، يف اللّها،على حسب املؤلّدرك فن و ص.  
غـة   بقـصور اللّ    أبدا عقيد فإنه ال يشعر   الت ع و العمق والتوس  و فالعلم مهما بلغ من اإلفاضة    

 عبريكأداة للت.أم ا الفن بسبب خاص، ة أخرىوحية، فهو دائم البحث عن لغ    يته الرأي  ة أو  لغة إضـافي 
عبري عن حركة واحدة    هي عاجزة عن الت    واتيه و ال ت  سعفه و غة احلاضرة ال ت    اللّ  ألنّ  »لغة جديدة    «

  اسعة كمـا     .وحمن حركات الرة بيتهوفن التواحد لسيمفوني عادل لغويو مثال ذلك أنه ال يوجد م
   2.إىل لغة العلم  )هاملت (ال ميكن ترمجة 

  
ـ           بيغوفيتش الس  علي عزت  تعجز   وال ر بل وال تفوته احلجج فيدعونا إىل ارتياد مـسلك آخ

ى فيه تلك العالقة احلميمتتبدوة بني الفن  ينالد.  
 الكربى يةفاألعمال الفن بطبيعتها،ر اليت تتكر،ات ميكنها أنْ كاملوسيقى واملسرحي د يف  تتجـد

لسيمفونية بيتـهوفن     ها حياة جديدة كالذي حدث     عرض و تنفخ فيها روح جديدة وتدب في        كلّ
 شكـسبري   ةا أو كالذي حيصل ملـسرحي     عا متنو ا خمتلفً رثر روبنشتاين أربع مرات عزفً    ها أ عزف اليت

  . خمرج جديدروح جديد مع كلّب  تتزياا أوا جديدتئت تلبس ثوب اليت ما فَ) هاملت ( اخلالدة
 يف ذلك أنّ   و السر  يف حقيقته  الفن،    هو خالصة احلياة اجلو ، ان يسكبها على العمـل     انية للفن

الفينو هو ع صارة معاناته ي3.قتات منها مولوده الفين  

  
 م، بأنّ فكرة       و أحبا على ما تقدأنْ أضيف،تعقيب اخلصوصي ة اجلو اليت اهتدى إليها   انية للفن  

علي كَأً لبيان العالقة الق    ت بيغوفيتش  عزتخذها مهـا املختلفـة       و اتين و مظاهرو الد ائمة بني الفن
                                                

     141 اإلسالم بني الشرق و الغرب ص انظر -1

   143 املصدر السابق ص انظر -2

      167 -166 املصدر السابق ص انظر -3
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جمموع األفكار اليت عرضها يف هذا الشأن جديرة بالعناية و االهتمام ألنّ املؤلّف،و هو حاصـل                 و
على درجات يف العلوم واآلداب و ذو اهتمامات فلسفية، يسلك مسالك جديدة أو يتبنى مـسالك          

  .ئها ليست معهودة و هي حباجة إىل تأمل كبري و تركيزالعالقة و جال هذه بديعة يف بيان أمر
  

و ليس نافلة القول بأنّ هذه األفكار هلا قيمتها و أصالتها و هي متثّل إضافة نوعية يف جمموع                  
  .ما قيل أو ما يمكن أنْ يقال يف موضوع العالقة القائمة بني الفن و الدين

أنْ  عرضها و إيرادها  عرضه من أفكار و بطريقة ما مبجموع و لقد استطاع املؤلّف،يف ظني،    
تومئ بطريقة باطنية و تشري بأسلوب بديع إىل مجلة من العالقـات               جيعلها توحي بأسلوب خفي و    

  .و النسب القائمة بني الفن و الدين القرابة املختلفة و بعض مظاهر
يدلّ داللة ظاهرة علـى قدرتـه       و ليس من شك،كذلك، أنّ هذا السعي من لَدن املؤلّف           

  . التحليلية الفائقة و ما أُوتيه من االطِّالع الواسع و حدة التفكري و قوة االكتناه
  

لقد كانت مهمة الصفحات السابقة الوقوف عند العالقة بني الفن و الدين كمـا عرضـها     
  .الباحثون يف األدب اإلسالمي احلديث

جمموعة أفكار أخرى،من خارج سـاحة       فحات،كذلك، أنْ تلتفت إىل   الص و مل يفُت هذه   
بيان درجتها و مستواها فتناولَتها و سلّطت عليهـا          هذا األدب، قد وردت يف بيان هذه العالقة و        

   .األضواء إغناًء هلذا املوضوع و طلبا لتجليته و إيضاحه
  

بعـض   قوف،هنيهةً، السـتنباط  هذا املدخل و طي صفحاته، الو      و يتعين علي،قبل مغادرة   
  .النتائج و تأكيد مجلة من املالحظات و النقاط

 مطلوب منهم أكثـر  اإلسالميالباحثني يف األدب    أول ما ميكن مالحظته و اإلشارة إليه أنّ         
ا ين و أَنْ ال يقفـو  بالد الفن بنيعالقةال  بيان يتقدموا إىل الناس بكتابات شافية كافية و عميقة يف     أنْ

  .  بينهما» العالقات البسيطة « و » الصالت الباردة «عند حدود إثبات تلك 
 حني طَفقا 2 و عبد الباسط بدر 1و من هذا الباب ما صنعه الباحثان الفاضالن جنيب الكيالين         

  .ين و الددان على العالقة احلميمة القائمة بني الفنيؤكّ
                                                

     19 -11 ص و املذاهب األدبية اإلسالميةانظر  -1

  48 -43 ص اإلسالميانظر مقدمة لنظرية األدب  - 2
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غـوص يف   ي يتجاوز السطوح و  حليل الذي ك الت و ذل أ » فكيك الت «فلم أَجِد،عندمها، ذلك    
ين و الـيت   اليت حتتويها العقيدة و يستنبط القيم اليت يتضمنها الـد » الآللئ «األعماق و يستخرج 

   . اآلداب تتأثّر ا الفنون و،هايةيف النتنشئ،
 يف العالقة   يوناإلسالمو ليس املقصود،ذه املالحظة، التدليل على ضحالة ما كتبه الباحثون           

بني الفندواه ألنّ يتهين أو احلكم بعدم أمهّ و الدو ج طُفثْل هذا اهلاجس مل يلَدي،قطّ،مخب .  
 إىل وجود بعض    اإلشارة هو   ،مع االحترام الواجب لكلّ اجلهود و تقديرها،       املقصود و لكن 

قصري يف   ظهور بعض  قص و النوا  يكون كان ينبغي أنْ   حبث هذا املوضوع باملقارنة مع ما        الت نبيـه  لت
حيح حني أَنشأ يبحثُ موضـوع      بيل الص  قد أخطأ الس   ،همو ليس كلّ  ،إىل أنّ بعض هؤالء الباحثني    

العالقة بني الفنو الد ها عن املنهج املالئم يف مثل هذه املناسبةين أو كأنه س.  
  

و دوافع ما لقيـام  أاب ما و الوقت حماولة البحث عن أسب  اجلهد و كذلك يكون من إضاعة    
  . كتابه يف1 حممد إقبال عروي الباحث احلديث كما صنعاإلسالمياألدب 

 العامـل  : احلديث و هـي عنـده كالتـايل   اإلسالميأربعة عوامل لنشأة األدب    فقد عدد 
احلضاريالعامل النفسي ،مثّ ، العامل االجتماعيالعامل األديب .  

ا له  ا أو موافقًا للعنوان الذي وضعه و موفِّي       ه،هناك، أو بعضه صحيح   و قد يكون جلُّ ما أثبت     
 يف احلديث عن اآلداب و الفنون قد حان الوقت لتجاوزه ألنه      هذا املنهج التقليدي   و لكين أعتقد أنّ   

  .ال يصح و ال ينفع و ليس وراءه ما يغرِي من اجلَنى و القطَاف
ا ـا و ال   فيقف عندها مأخوذ2ًاهرة الظّ» بِتملِّي «هج أنه يكْتفي هذا املن  أَظْهر عيوب إنّو

و لقد كان قمينـا بـاملؤلِّف أنْ ال يـشقَى                  . اكتناهها و  و استبطاا   فيها تعمقالميلك القدرة على    
ابـتالَه   فاكْتنهه و    اإلسالميصور  الت و لو وقف عند   .و يعنت يف طلب اجلَدب و اخلصب حميطٌ به        

   . لكان ذلك قد أجزأه و كَفَاه
يتعين،إذن، سلوك سبيل آخر إلثبات عالقة ما بني الفن و الدين كما يتعين جتـاوز ذلـك                 
التقليد الساري الذي يقف عند حدود ظاهر النصوص الدينية لريبط،أحيانا، يف سهوله و عجل بني               

  .ة أخرىين و نشاطات إنسانييثبت عالقة ما قائمة بني الدأَو ل اإلحساس الديين و اإلحساس الفني

                                                
  28 -19انظر مجالية األدب اإلسالمي ص  -1

واهر الفيزيائية و الكيميائية و الفلكية كما تعين الواقع النفسي املُدرك ظ املؤثر يف احلواس كال الواقع اخلارجييقصد ا:اهرةالظّ -2
  .2/30املعجم الفلسفي-مجيل صليباانظر .واهر االنفعالية و العقلية و اإلراديةظّبالشعور كال
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ين،و هو حركة وعي     يسيء إىل الد   ،عند استسهاله و التوسع فيه و تبنيه،      إنّ مثل هذا الصنيع   
    ن يف النحيط إحاطة كاملة مبقاصـده         ،فس و احلياة  و إبداع شامليكُنا عن حقيقته و ال جيعلنا نأْفو ي  

اهرة و ليس هـو     صوص الظّ  هذه الن   جمموع محيص، ليس هو  الت و   ين،عند التأمل ألنّ الد و مراميه   
وجيهات و إمنا هو قيم تتخفَّى وراء هـذه         و الت  عاليمو الت   املبادئ هذه املعاين اليت تلُوح،ابتداًء، من    

صوص و مواقف كامنة فيها و ألوان و أصباغالن.  
  

      صور اإلسالميمول فإنه يبـدو يل أنّ             و إذا كان التخامة و العمق و اهليمنة و الشذه الض
بعض الباحثني يف هذا األدب كانوا بعيدين،نسبيا، عن آفاقه و مل تتهيأ هلم ألسباب ما، مناسبة النفاذ      

  .إىل أعماقه و الوقوف على ماهيته و االغتراف من جوهره
أو  لّة هذا القصور قد يكون منشأَه العجلـة  هذا البعد و ع  عندي أنّ سبب   و يقْوى االعتقاد  

  .ة عند هؤالء الباحثني أو عدم متامها و اكتماهلاغياب املعاناة احلقيقي يعود إىلقد 
ات يف املوضوع و تتجاوز      وجود مثل هذه املعاناة اليت تندمج ا الذّ        أنّو توضيح هذا األمر     

 إنّ مثـل هـذه املعانـاة        -اكتناهه و استبطانه  ات عالقات املوضوع اخلارجية حماولةً      فيها هذه الذّ  
      ل الباحث أكثر وعيعهي،وحدها، القادرة على ج    ا به و أوسع إحاطـة      ا مبوضوعه و أعمق إحساس

  .مبقاصده و مراميه
  

 ا ال أجد مانِعة ألصحاـذكري  ا من القولو من باب إحلاق الفضل بأهله و إثبات املزيبل الت 
 احلديث، هو   ،صاحب فكرة   د قطب أنّ سي يان طبيعـة         األدب اإلسالميى لبل و أفضل من تصدأو 

   العالقة الكائنة بني الفن  قً  و الدلِّالً و و  ا  ين متعما حمعارض   صور   طبيعة التو القـيم الـيت      اإلسالمي 
  . متميز و أدب هو نسيج وحدها قدرا على إنشاء فنمربِز ينشئها و

 سيد قطب مل يتو    و لكنعو اكتفَى        يف املوضوع  س ضفالقليالت املكثَّفات باإلشارات و مل ي 
    ر له أنْ .حفي و تقتضيها طبيعته   اليت يتطلَّبها حجم املقال الصأو  و لو قُد يضع ذلك يف حبث خـاص 

  .يبسطه يف كتاب مستقلّ لَكَان بني أيدينا،اليوم، زاد كثري
  

ن إغفاهلا أو طيها،يف اية هذا املدخل، ما انتـهت إليـه        املالحظات اهلامة اليت ال ميك     و من 
 ين و الد  ،بعد عرض و مناقشة و حتليل، إىل وجود صالت متينة بني الفن           صفحاته من إشارة و إمياء    

  .و قيام عالقات قُرىب و وشائج بينهما
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  و عالقـات تو إمنا هي صال  األمسِ قبله اليوم أو ليست وليدة  التصِال و هذه الوشائج و   
القدم و تضاهيها عالقات محيمية أخرى نشأت بينهما يف          منذ  توثَّقت و  زمن بعيد  استحكمت منذ 

 يهـز    يبطل،أَو أنْ   قد استطاع أنْ   املدخل يكون هذا    و املؤمل أنْ  .أعماق النفس و يف عالَمها البعيد     
ا بتصوير  ين و املُولَع دائم    و الد  صومة بني الفن   باصطناع اخل  ،اأبد،على األقلّ، ذلك االعتقاد املَفْتون    

  .الشنآنو  العداوة و التباعد بينهما و  النفورعالقة
ارخيية و هـي    ين و عداءه للعقيدة له أسبابه الت       احلديث من الد    موقف الفن  و ليس خباف أنّ   

  .اكتعود إىل ذلك الصراع القدمي اجلديد القائم بني القوم و كنيستهم هن
      لقاه الدم الذي يهجهذا الت فوس  ين يكون قد استحكم   و لكنتأكّـد  استوطنها و     و  يف الن    

 سه      احلديث يف الفنه و تلبة اليت مشلت كلّ          معظمة الكشوف العلميرامليادين  حني تسلَّل إليه من فَو 
  ...قوه القطاعات و فتنة القوم مبا حقّو الفتوحات اليت مست كلّ

 باطلة و أنّ،  العقيدة،اليوم،الَجرم ين،ال محالة قاصر و أنّ     الد  أولئك قد أَوحى إليهم بأنّ     كلّ
  . احلديثاإلنسان  مشاكلّ العلم قد يتكفّل حبلّ كلّاإلميان باهللا مل يعد،اليوم،مجديا ألنّ

  
 و مل   لعقيدة حقيقـةً   احلديث مل يتخلّص من ا      قد أَبان أنّ الفن    املدخلو كذلك يكون هذا     

ينيـة و جتـرد مـن     قد ختلّص من سلطان العقيدة الد  فإذا كان هذا الفن   .يتحلّل من مقتضياا متاماً   
 التزامات الت رات               صور الدى عقائد أخرى و تـصوا فإنه يف املُقابِل قد تبنيين لألسباب اليت سبق بيا  

        م و إيديولوجيات و هي تقوم عند أصحاب هذا الفن    ـصون     ين إذْ قام العقيدة و الدلخم هلـا مه       
  .و بالتزاماا قائمون و على هداها سائرون و عنها يف فنهم يصدرون

 و الفن      حالُه حبال م بِيهاحلديث،بصنيعه هذا، ش      لبس ثوبيل رتِع ثوبه األصليا آخـر و يف     ن ي
 لوك دليالن هذا الس     ان جديران بالذّكر و التهلما أنّ .سجيل مهمأو ر  اإلنسانيةفس   النقْدا، ال تأَنْ  ،أبد 

  . عقيدة أو دين تعيش فارغة من كلّ أن1ْ عوض تصور و ال تستطيعتحيا عاريةً من كلّ
 حيثما كان و أَينما وجِد، ال يقوم وحده و إنما هو           ،و كلّ فن   الفن أما الدليل اآلخر فهو أنّ    

اإلنسان من الكون و العامل و       ا، على موقف  قائم،دائم  و هو،أبد    ئ على تصوكترات و فلسفات   ا، م
  .و إيديولوجيات

                                                
عوض ال أفارقك تريد ال أفارقك أبدا :و هو للمستقبل من الزمان ألنك تقول.ري تنوينو عوض معناه األبد يضم و يفتح بغ «-1

)           ..(قطّ ما أفارقك : عوض ما فارقتك كما ال جيوز أنْ تقول: و ال جيوز أنْ تقول.قطّ ما فارقتك:كما تقول يف املاضي
    755الصحاح ص  -انظر اجلوهري.»هرين ال آتيك دهر الدا:ال آتيك عوض العائضني كما تقول:و يقال
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  الفصل األول

  
  

  حيـاته و أدبـه :جنـيب الكيـالين
  
  
  .» منذ أنْ أصبحت حرا... منذ وقت مبكِّراملسؤوليةشعرت بثقل  «
  

  1/74حملات من حيايت  -ينجنيب الكيال                                             
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  نشأته مولده و -1
كلم من   90بقرية شرشابة اليت تقع على بعد        1931 يف فاحتة يونيو عام      ولد جنيب الكيالين  

و هي أرض زراعية خصبة جتود      .إليهاكلم من مدينة طنطا أقرب املدن الكربى         20مدينة القاهرة و    
 و القمح و الفول و اخلضراوات املتنوعة و لكنها منطقة تعـاين القهـر                    كالقطن مبختلف احملاصيل 

منها و إليهـا    وسيلة النقل الوحيدة،آنذاك، إنّو احلرمان و األمراض و اجلهل و هي شبه معزولة إذْ       
    1.هي احلمري
  

ئ مكتب حتفيظ القرآن حيث تعلّم القراءة و الكتابـة و مبـاد           انتقل منذ نعومة أظافره إىل      
ة الوحيدة  ابعة من عمره التحق باملدرسة اإللزامي     و يف الس  .احلساب و حفظ نصيبا من القرآن الكرمي      

ـ اريخ و اجلغرافيا و العلوم مث التحق باملدرسة          معارفه يف الت   و استكمل فيها بعض    بالقرية ةاألمريكي 
    اورة    بإحدىة  االبتدائية و هي مدرسة تبشرييالقرى ا   من مزاياها أ    ئ لتالميذها حصـصي يف  اا 

تـضمن  راسة االبتدائية اليت    عليمية العادية و متنح شهادة إمتام الد      على املواد الت   فضالً   اإلجنليزيةغة  اللّ
   مخس سنوات قضاها يف      و بعد فترة  .للتلميذ االلتحاق بالتعليم الثانوي  يف مدينة طنطا    التعليم الثانوي 

  2.اهرةالتحق بكلية الطب جبامعة الق
  

و هو الرجل الذي درس الطـب             و األدب    ىل عامل الفن  إكيف انتقل جنيب الكيالين     و لكن   
 اليت جعلته حيقّ   راتثِّروف و املؤ   و الظّ   املختلفة  ؟ و ما هي العوامل     ص فيه و ختص  ى و حيظَ جاح  ق الن

  ه األول ؟بالربوز يف اختصاص غري اختصاص
     و هذا جـواب كـاف     . املوهبة املوهبة  :هوهن  ىل الذّ إيقفز  قد يكون اجلواب الوحيد الذي      

 و ال تعلَّل و هـي  فسراملوهبة ال ت ألنّ.املوهبة ؟ ال شيء هذه لكن ماذا عساين أقول يف    و  .و مقبول 
      سـوم  ن وراء الر  ألا جتيء م   فسريلت تتأبى على كلّ جهد ل     رح و  على كلّ حماولة للش     أبدا تستعصي

   .دود و اإلراداتو احل
 يحيط علما بأسرار    ع ليعجز أنْ  اضة و التوس  مهما أوتي من االستف     حبث، أي  البحث،  إنّ و

  هذه زاءميلك إ  ال   مهما أوتي من األدوات و احملاوالت      ، باحث الباحث،أي و إنّ .املوهبة و خباياها  
   .قوال و األفعال و هو وصفها و تتبع مظاهرها يف األ واحداعمالًإالّ املوهبة 

                                                
  11 ، 1/8 حملات من حيايت - انظر جنيب الكيالين-1

   117، 111، 105 ،29-28/ 1انظر املصدر السابق -2
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  أنْ ،يف القرن املاضي،فسيو لقد حاول التحليل النوهنـه    يكسر هذا العجـز أو ي و لكـن 
  .ية املوهبة الفنأو اكتناه ية الفن1بيعةإىل الطّ جهده،مع تقدير حماولته،ظلّ بعيدا عن الوصول

  يـسلِّم بـأنّ    « ألخري هذا ا   بأنّ ،اتية الذّ 3 سرية فرويد   على ،اعتمادا2رنولد هاوزر أ ذكرو ي 
 قـد   و أنه  »  الفاحصة ر عن إدراكها نظرة احمللِّل النفسي     قصيف عمله ت   ان الفن الوسائل اليت يصطنعها  

ة  نظري ته بل إنه ليعلن صراحة بأنّ     خيرج عن طَوق نظري    » يةاملوهبة الفن   طبيعة تفسري « أكّد مرارا أنّ  
التحليل النينبغي أنْفسي ان أمام مشكلةاهلزمية بسلِّم  ت4.الفن   

  
  عنـد  الوقـوف  و  متابعة مسار حياة جنيب الكيالين      أنّ  يل و تأسيسا على ما سبق فقد بدا      

الـيت   راتاملـؤثِّ و   صاحبت طفولته  اليتاالهتمامات   و اإلشارة إىل  احملاضن األوىل اليت تقلّب فيها      
  ...و تعاهدهاأ  تنميتهاوالفنية  موهبتهرعاية  ،أو من نتائجها،ن وظائفها فكان متعرض هلا

و قد  .ان األديب و الفن   جنيب الكيالين   من صورة   أو نكاد   قليالً  نقترب  جيعلنا  قد كلّ أولئك 
فتسعفنا  تتظاهر   أنْة مؤمالً    يف عناوين جانبي   راتاملؤثِّ و و االهتمامات  امليوالت هذه جمموع   وضعت

  . و اإلحاطة برصيدها و خمزواة عند جنيب الكيالينة األدبيملوهباية و الفناحلاسة  مظاهرتتبعيف 
  
 يف  كان جيدها  و سعادته الفائقة إمنا      متعته الكربى  أنّيذكر جنيب الكيالين     :حبه للقراءة  -أ

فكان يقرأ كلّ شيء    .دمانإلاستحالت،عنده، إىل نوع من ا    حتى    إذْ مل يكن يشبع منها أبدا        القراءة
     عر القـدمي    و كتب الـش     املختلفة رمجاتالت وة  وايات البوليسي يب و الر   اجلَ تقع عليه يده كقصص   

                                                
 وس أو الكون و تقابلو تسمى  الكومساء جمموع الكائنات يف نظمها املختلفة من أرض و مسبوجه عام هي :بيعةالطّ-1

      ريه يء هي سر منوه و تغو طبيعة الش.ارية يف اجلسم و ا يصل إىل كماله الطبيعياص فهي القوة السخأما بوجه .اإلنسان
املعجم  - مجيل صليبا154 ص لجرجاينل  و التعريفات112 ص الفلسفياملعجم -جممع اللغة العربية انظر و و حركاته املختلفة

  .2/13 الفلسفي
  93 ص فلسفة تاريخ الفن -2

 يف فيينا لتلقّى تعليمه األو ) تشيكوسلوفاكيا سابقًا ( ساوي من مواليد فرايبورجمنيهودي  )1939-1856( فرويد غموندسي -3
وكان اختصاصه األول طب األعصاب مث حتول عنه إىل دراسة علم النفس و أَرسى دعائم مدرسة التحليل النفسي اليت كان هلا 

   و من كتبه.يف القرن العشرين و يبدو أن الفتوحات املختلفة يف الفلسفة قد جتاوزت فرويد ونظريتهتأثري كبري يف احلياة الثقافية 
 -وانظر عبد املنعم احلفين.) ثالث حماضرات يف املسألة اجلنسية (و ) حماضرات متهيدية يف التحليل النفسي ( و ) تفسري األحالم (

  2/962 موسوعة الفلسفة و الفالسفة

  93 ص يخ الفنفلسفة تار -4
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   و احلديث و الن ر    صوص البالغييثنيالقدماء و املُح  ة و سد    ا   مل يكُ  و.عماء و القادة و الزرجن جيد ح
 حني يتعذّر و.فراء بل كان حيرص على اقتنائها و قراءا الكتب القدمية أو الكتب الص    من   أو يتضايق 

هـذه  كان حظّه من    و  . زمالئه لشرائها   بعض كان يشترك مع  ة   بعض الكتب اهلام   إىلعليه الوصول   
  1.اهومأ  هي وهالذ هي مصبحفت يزداد  نصيبه منهاو  يتعاظميف،،يف عطلة الصالقراءة

  
  و لذلك فقد كـان     مفعول السحر يف نفسه    ، الكيالين يذكر ،كمااملطبوعةلكلمة  ل لقد كان 

 القصص  واالّتوالدراسات ه من كتب األدب و و يقرأ كلّ ما تقع عليه يدا     يلتهم الكتب التهاما    
هاواياتو الريصيد و تنميته و تتكفّل مقدرته على احلفظ اليت أُوت2. بتخزين كلّ ذلك الر  

        طبـه  بـل كانت مـالذه    فطَوال حياته   دمان عليها مصاحبا له     إلو قد ظلّ حبه للقراءة و ا      
ثري كمن  ،يف رحاا ،و يتخفّف  إذْ كان جيد فيها العزاء و السلوى         القاسية 3 يف فترات السجن   و طبيبه 

نسى كلّ ما عامل رحب فسيح يهيم فيه العاشق في      بالذّات   و القراءة  «من اهلموم و اآلالم و كيف ال        
إا رمحة من اهللا    .اتاألجناس و الشخصي  د من األفكار و     العدي خيالط و )...( حوله و جيوب اآلفاق   

  4.»...ان منها يعترب أقصى عقوبة لمن يقرأونلمن يعيشون خلف القضبان و احلرم

 القاسية و النهار املمدود      ذات اللّيايل الطِّوال   يبس االنفراد  يف فترة احلَ   نهأو يذكر الكيالين    
 كتابا   و أُعطي  ه طعام  بعض نِعم لو   ليأمكان    و يتجرع اآلالم   شةحني كان،يف وحدته، جيالس الوح    

  5 !مدتعاسة و كَ آالم و يعينه على جتاوز ما يلقاه من

  
    و لقد كانت فترة الت أ   إذْ فترة خصبة من فترات القراءة و التحصيل   ،يف طنطا، عليم الثانويي

إىل العديد مـن    خيتلف    كما كان  االطّالع على إنتاج كبار الكتاب و األدباء       الكيالين فيها لنجيب 
يتابع و  وادي الثقافيةالناملختلفة يف الفكر و األاحماضرا اريخدب و الت6...ياسة و االقتصاد و الس  

  
                                                

  16-15 و جتربيت الذاتية يف القصة اإلسالمية ص 59- 1/56انظر حملات من حيايت -1
  59-1/58انظر حملات من حيايت  -2

                         1955كم عليه بالسجن عشر سنوات سنة ح تابعاً للتنظيمات اجلامعية)  املسلموناإلخوان(كان الكيالين عضواً يف مجاعة -3
  و رحليت 2/268حملات من حيايت انظر.و قضى فيه سنة و نصف 1965و املرة الثانية سنة .و قضى فيه ثالث سنوات و نصف

    .20 ص اإلسالميمع األدب 

  199-3/198حملات من حيايت  -4

  3/133 املصدر السابقانظر  -5
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شارة إىل   اإل  و نني الس هذهدون اإلشارة إىل بعض قراءات الكيالين يف        و ال أغادر هذا املقام      
 م أو ساقته ا    قرأ هلم أو تأثّ    الذين   نطائفة م ة جملّ فحاتصفعلى  .ألقدار إىل لقائهم  ر ) كان ) سالةالر

     هـاوي الز صـدقي    و و دريين خشبة   و زكي مبارك   افعي الر  صادق  الزيات و   حسن يتابع كتابات 
عبد القـادر  املـازين           أدبق   كان يتذو  )  اهلالل ( ةجملّ صفحاتعلى   و. غريهم و و أنور املعداوي  

  1... و فكري أباظة علي اجلارمو  العقادس حممود عبا أمحد أمني وو سنيحطه و 

  
 ألسلوبه اجلميـل و حـواره       كتابات توفيق احلكيم كانت تستهويه     و يعترف الكيالين أنّ   

خفي أنه   و. واسعة من الفهم   اآفاقً الذي يفتح أمام القارئ      الذكيال ي  يف عبد القادر املـازين      أحب 
2.كشف خبايا النفس و أسرارهاة على فّة روحه و صوره الساخرة و قدرته الفائقخ  

   فقد جالسه الكيالين و حاوره     ،اترحي املس وايات و القصص و   كاتب الر ،أما حممود تيمور  
       على مجال األسـلوب و نقـاء العبـارة   باته، او حرصه الشديد،يف كت و أُعجب بشخصيته املتميزة 

   ا كذلك قرأ    و.اقتدار و  بذكاء راثو استفادته من التـز بـني     ب األسلو طه حسني ذي  ل كثرياملتمي 
العقاد فقـد   أما.كتاب العربية الذي خلّف إنتاجا ضخما يشهد له بالتمكّن و القدرة و طول النفَس     

            الكـثرية  حليليةبدراساته الت  ف شغ  بثقته الكبرية بنفسه و     إذْ أُعجب  ة خاص مكانةكان له يف نفسه     
    و اإلحياء،دائما، بالفكرة اجلديـدة     األفكاراملعاين و    و قدرته الفائقة على توليد       معلوماته الواسعة  و

   3. و قد حضر بعض ندواته األسبوعية يف مرتله و تعلّم منه الكثريو الرأي اجلديد
  

ـ      جنيب الكيالين  اليت أُوتيه  القراءة    حب  بأنّ ،باطمئنان،ميكن القول          رة منـذ طفولتـه املبكّ
       العلوم  االستزادة من إقباله النهِم على    حصيل و   التعلى   الكبري    صربه  على التعلّم و   صه الشديد و حر 

 إنتـاج  املُثل و االطِّالع على األوىل لالحتكاك بعامل األفكار و     وسيلته لّ أولئك كان  ك...ارفاملع و
  .رينو املفكّ كبار األدباء و الكُتاب

      وسـيلته  ،فقط،مل يكُن  على القراءة  هذا اإلدمان  أو   ذه القراءة ه  بأنّ ،أيضا،اإلضافة ميكن   و
 النائية املعزولة اليت تعاين اجلوع و احلرمان و هـو       فهو ابن القرية   :معراجه و مرقاته  و غايته بل كان     

  أكرب أبناء والؤرة يه و دموا فيه  عائلته الذين  اهتمام   4 با و       جنابة و  نباهة و   توسـزا  رأَوا متياجتـهاد
                                                

  16و جتربيت الذاتية يف القصة اإلسالمية ص  1/164انظر حملات من حيايت -1

  1/164انظر حملات من حيايت -2

  175-1/164 حملات من حيايت رات يفانظر جمموع هذه املؤثّ-3

  »ملتقى األشعة املتوازية أو امتدادها بعد نفوذها من العدسة : بؤرة العدسة يف الطّب«:  1/36 يف املعجم الوسيط:البؤرة-4
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يف راعة و احلصاد و مل يأْلُوا جهدا        يف أعمال الز  م   هل مشاركته و  احلقول  يف اق الش فأَعفَوه من العمل  
 و االهتمـام  الرعاية و إحاطته بكلّ أنواع       يف العناية به   و مل يدخروا وسعا   روف املادية   يئة كلّ الظّ  

  1.ليستكمل تعليمه
أكثر مـن    بل كان مطالبا     جاحواجب كبري هو الن   ،  ةًتمعلقد كان عليه،هلذه األسباب جم    و  

  .و السبق و الربوز قفوالتحتقيق و النجاح  إدراك بغريه
  
 بالقراءة و سعيه احلثيث لالسـتزادة   الكيالين جنيبو ينقلنا احلديث عن ولَع    :راتاملؤثِّ -ب

   روف و األحوال   ه لبيان جمموع الظّ   يف حيات  راتاملؤثِّحصيل إىل الوقوف عند عامل      املعارف و الت  من  
 شـعوره   و عمقت  شحذت مواهبه فصقلت طاقاته و      منوه و نشأته و رافقت   طفولته صاحبتاليت  

        ية موهبته الفن   إىل  و ألوانا  أطيافًاو أضافت    و األحداث  حياءألمبن حوله من ا     أصلت وعيه   و باحلياة
  .قافيةلثّة و ا جعبته الفكريو  األديبرصيده و

 قد ختتلف   األ بل تناولتها نسيجا واحدا      ة جانبي يف عناوين املؤثّرات   هذه  أضع و مل أشأْ أنْ   
ـ    ةنسانيإلخصية ا  و أشد بناًء للش    تأثرياأكثر  و مدةً فال يدري أحد أيها        نوعاعمقًا و    ة  و أكثر تنمي

    .ملواهبها و صقالً لطاقاا
  

 و هو طفل يلهو و ميرح مع أترابه  رات إمنا تلقّاها الكيالين يف قريته     ؤثّ أُوىل امل  ميكن القول بأنّ  
  . ألهله يف زراعة القطن و القمح و خمتلف احملاصيلمتنقّالً بني حقوهلا اخلضراء أو مشاركًا

  يف قصصه و الوصـف ثًا للقرية و مناظرها مبثويجد هذا احلضور الكبري ل ألدبهالقارئ    إنّ و
 أمناط الـسلوك   احلياة والعيش فيها و مظاهر تها و آبارها و مصادر    و حقوهلا و أزقّ   الدقيق حلدائقها   

 ا ألهل القرية    فكري و العادات و املعتقدات    و التمو  كما جيد تصويرم و آمـاهلم  اهتماماو صراعا  
  2...حلفالتا  و املواسم واألعياد و األفراح اليت عايشوها و كابدوها و األحداث و و آالمهم
  

       املولد النبوي و ليلة اإلسـراء و عاشـوراء         مناسبات    ميكن ذكر  العامة راتاملؤثِّ  هذه منو  
  و اهلجرة الن     لة الكيالين   فالت   هذه احل  قد كانت ف.احلنيبوية و حفالت مولد األولياء الصتشحن خمي

ور و غريالصن الصافاملعاين و اإلحياءات األفكار و  بعديد ميها  وتختزتنم.    

                                                
   106-105، 79-1/73حملات من حيايت   هذه العناية و االهتمام يفانظر بعضا من -1
     الً جمموعته القصصية عند الرحيلانظر مث-2
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يتـصاعد  بوية و   كر و اإلنشاد العذب و املدائح الن      و يف مثل هذه احلفالت تقام حلقات الذّ       
 فـوق ساء من    خيتلط كلّ ذلك بزغاريد الن      جتوب املواكب أحناء القرية و      و  اللّحن يتواىل و   عاإليقا

ة القرية   أزقّ يلعبون يف هون و   يل يف سعادة و مرح و األطفال،يف ضوء القمر،           مجيعا اس الن و.السطوح
  1.قصص و مالحم و أشعار و لون ما حفظوه من عبارات و أغانيرتأو عرب احلقول و هم 

نفس جنيب الكيالين   ثر يف   يف طنطا، أكرب األَ   ،البدوي  أمحد يدالحتفال مبولد الس  لو قد كان    
 أكثـر مـن   ناسبة اليت تـدوم و يف هذه امل. ااورة فل و هو حدث ضخم تستعد له كلّ القرى        الطّ

 ةاحات العام و تنصب اخليام يف الس    حيتشد مئات األلوف يف هذه املدينة       و    تتعطّل املدارس  أسبوعني
 و القراءة   الذّكرفاعية يف إقامة حلقات      الر  األمحدية و  واذلية   كالش  املختلفة وفيةرق الص تشترك الطّ و  
 و ختتلط املرقَّعات    يتمايلون و يتماحيون   و هم يصيحون    وراويش  و الد ااذيب  حيضر  و  .اإلنشادو  

تـزدحم   و صـوات األ ختـتلط األلوان و املسابح تتدلَّى من األعناق و        و و العمائم ذات األشكال   
السحرية  أللعابو يشهد هذا احلفل الكبري أنشطة خمتلفة كا       .األذانالضجيج فيصم    يعلو و األنفاس

  2... و القمار و احلظّناء و ألعاب الفتوة و املهارةقص و الغو الر ريكلسو ا

ارع موكب ضخم تتقدمه طـرق   ويف الش سري  يو يوم الزفة،يف هذه املناسبة، يوم مشهود إذْ         
وفية املختلفة   الص مث ي    ادين و النرف كاحلدـ ليها أصحاب احل رفع األعالم اخلاصة جارين و غريهم و ت
د مع األناشيد مث يظهر خليفة الـسي      ة  بول و اآلالت املوسيقي   زامري و الطّ  و صوت امل  علُ طائفة و ي   بكلّ

ا حصانه    البدويمتطيم م حاطًا باجلالل و الوقار فتنطلـق       و على رأسه تاج     ينني  غمض العاخلالفة م
الزغاريد و ي3...كبري و التهليلعلو الت   

  
 يصلح نقلها يف هذا املقام     ةخاص  أخرى ترامؤثِّ هناك    فإنّ العامة راتاملؤثِّ هذه جانبو إىل   

  .ة موهبته القصصيتستفزية و  ميوالته الفنو تواكب خطاه و تنمي كانت حتيط بطفولة الكيالين
ليها و ت ة و حتفل ا و     الكيالين بيئة تم بالقص     جنيب  البيئة اليت ولد فيها     أنّ  هذا األمر  بيان و

تصل إليها إالّ    حف و االّت    مل تكن الص   القرية سوى مذياع واحد و     إذْ مل يكن يف      اهتماما كبريا 
  ألهل القرية فهم يروون أي     الوحيد  و الثقايفّ  ة هي املصدر اإلعالمي   ثَم أصبحت القص   و من    لماما

شيءشيء عن أي .  
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مـن   يةً خال من كلّ تزويق و عاريةً  كما وردت  ةًافّج يكتفون بنقل األخبار     مل يكونوا و هم   
ـ  بالقَبولتفوز   بالعناية و لتحظىتصويرها يجيدون   يعتنون بصياغتها و    كانوا بل تنميقكلّ    قو حتقّ

  1.التأثري واإلقناع 
  
 جممـوع  غرينفس الكـيالين الـص   وقْع كبري على    اليت كان هلا   ة اخلاص راتاملؤثِّمن هذه   و  

  .و يتمالّهاالقريب يف حميطه يه وِ من ذَالقصص و احلكايات اليت كان يسمعها
     عزيـزة   و   قصص أيب زيد اهلـاليلّ    ك رية الشعبية شعرا   يروي له قصص الس    فقد كان والده  

   اد    سامل يرو يونس و الزهكانت  و  . و عنتر بن شدا و ثقافة     ،و هي   أمر ،أكثر أهل البيت علمله وي  ت
         ن قصص ألف ليلة و ليلة و قصص احلياة اليوميم   يشة و الواقع املع.   حـول   وع كان و أكثر هذا الن

كما روت له الكثري     لم و القهر و املظلومني    فوس و الظّ  ساء و خسة الن   و مكايد الن   اخليانات و الغدر  
  2.الباشواتو الوزراء و  عن امللوك
  و هو يف حـضنها      ،ات اجلميلة يف األمسي ،قصص القرآن تطرب آذانه ب   كانتجدته فقد    أما

 أمه له   إلقاء ابوت و  وضعه يف الت   و الرضيع   ة موسى فقد كان يستمتع بقص    .رتل امل فوق سطح الدافئ  
 مع قومـه    ة نوح صكور و ق  الذّ بين إسرائيل    مواليدمن فرعون الذي كان يقتل       عليه   البحر خوفًا يف  

 سدحو  يوسف  ة   قص  و فينةأصحاب الس   و نوحلم ينج منه إالّ     ف أغرقهم    الذي وفانو الطُّ  املعاندين
و يف نفس الـسياق  . مصر لّيه احلكم يفو ت  و حمنته و سجنه مث      اجلب ةيابغَو إلقائهم له يف      إخوته له 

ميكن إضافة قصص اجلن و اجلنيات و العفاريت اليت كانت ترويها له عمته و هو مندس يف أحضاا               
 جتذب القصص كان    كلّ هذه ...ديد الذي كان يتلبسه    ا يطالبها  باملزيد رغم اخلوف الش       متشبث

  3.ستهويهتو سحره ت و  جذباالكيالين الصغري
  

 و كان حيظى باهتمام القرية      لشاعر الربابة  نوي احلفل الس  نفس املقام ميكن اإلشارة إىل    يف   و
و مـا  احرة يف خشوع مستمعني إىل تقاسيمه الـس  الناس   قيتحلَّواسعة و     له منصة يف قاعة    قام ت إذْ

  جونكان احلضور يـض   و.و غريهم  و دياب بن غامن و اجلازية        من قصص أيب زيد اهلاليلّ    يصاحبها  
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 واطفالعب املواقف املشحونة  أو ةالبطولي عند ذكر املواقف  مشاعرهم    تلتهب و قونيهتفون و يصفّ   و
   1. إعجابا و استحساناو تلوح األيدياخبة  الصو اهلتافاتعلُفت و االنفعاالت

َش كانت   إذْ    قصص الوعاظ،يف املسجد،    ذكر يءجي ة،دائما، اخلاص راتاملؤثِّوضوع   م  يف و
تتناول مجلة مـن    و كانت هذه القصص     .غري فيتابعها بشغف و اهتمام     الكيالين الص  جنيب  نفس اهل
   2...و األبناء املخلصني األتقياءو الرجال  احلني و الزهاد و النساء العفيفاتواقف األبطال و الصم

   
 اب     أنّ   الكيالين  جنيب ثبتو يةجمموعة من كتتأثري كان هلم  القصية  عليه و على موهبته الفن
    أو الذين جاءوا من بعدهم كنجيـب حمفـوظ         املنفلوطي   لطفي   املويلحي و محمد   ك لمنهم األوائ 

        مصطفى حممود   و   إدريس اجليل الثالث كيوسف     أبناء أوعبد احلليم عبد اهللا     و حممد     باكثري  أمحد و
  قد يت أجانب ذَوو شهرة و ص      و أدباء  كتاب ،أثرييف الت ،هؤالءبعد   جييءو  .عبد القدوس  و إحسان 

      زوال  إميل وو ديستوفسكيو تولستوي و جوجول  أمثال مكسيم جوركي     ،آنذاك،ترمجت أعماهلم 
   3...جاتا كريسيتأمهينجواي و و  و سارتر و كامو

  
و كـلّ     الكيالين بتعرض هلا جني   اليت    املختلفة راتاملؤثِّ  كلّ هذه  نّإ ،نباطمئنال،ميكن القو 

الالت  و املعاين واطر و اهلواجس    اخل و  و األحاسيس   العواطف  القيم و األفكار و    مولتها من حو الد  
   وو املقادير     األحجام  و و األطوال   األبعاد و غماتو األحلان و الن األمنـاط و   ماذج و  الن  عـوت الن     

     و مراحـل نـشأته       يف طفولته األوىل   الكيالين تلقّاه كلّ أولئك ...ألذواقاو األلوان و     األوصافو  
  . و صاحبه فترة من حياته بل فترات فكان له رصيدا و عونا و زادا و منهالً ر بهو تأثّ

  
  احل تعليمه األول و قد     مر  إىل ةاألدبي جنيب الكيالين    تعود اهتمامات  :ةاهتماماته األدبي  -ج

القراءة و الكتابة الذي ج ا حبببِل عليهارتبطت ارتباطًا شديد.  
  ففي مرحلة الت عليم االبتدائي  ست مجعيأس  ة للطالّب و كان هلا رئيس و نائبه و كاتب          ة أدبي

عر   يف الـش ة  اية األسبوع إلجراء مباريات أدبيبتو كانت تعقد اجتماعاا يوم الس . و مراقب  عام
  . االهتمام وة احلماسحتظى باجلدية و  و كانتبني جمموع الطالّبو اخلطب 

                                                
   11 اتية يف القصة اإلسالمية صو جتربيت الذّ 1/14حملات من حيايت  انظر -1
  14، 11 القصة اإلسالمية ص يف اتيةالذّ و جتربيت 15- 1/14انظر حملات من حيايت -2

  39-38 اإلسالمية ص القصة اتية يفجتربيت الذّظر ان -3
  



 65 

    ا ما يكون     و موضوع هذه املباريات األدبيساجلةة غالبأو مفاخرة بني مهنتني كاحملـامي       م     
م مث يقو تمع  و آثارها الطيبة على ا     حماسن مهنته  فيذكر كلٌّ منهما     ح و اجلندي  أو الفالّ بيب  و الطّ 

يهما و بعد عرض الطّرفني . مثالب املهنة األخرىعدادبتتخلطبعلَيبدأ الت1.لفائز ان عنصويت و ي   
   

     ح  عند جنيب الكيالين،  ،ة األوىل كانت ملَكة اخليال    و إىل جانب هذه االهتمامات األدبيتتفت
ميذه بعض القصص و األسـاطري مث  حيكي لتال فقد كان أستاذ مادة الرسم      .اطِّرادو تنمو يف    يف بطء   

ـ  ياحل مثيلتال بعضهم إىل    عويد واحدا مما مسعوه و انفعلوا به أو          يرمسوا مشهدا  يطلب منهم أنْ   ذا هل
 العلوم فكان   أما أستاذ . أمام أعينهم  ماثل ما هو    و يطلب من الباقني رسم      جامدين املشهد مث يوقفهم  

 مـن   التتشلزرع  يعطي كلّ واحد منهم مساحة من األرض         و    املدرسة حديقةيأخذ تالميذه إىل    
ا حىتاءنتعاالها و تتابعمب يطالبهم هور والز ح  تنمو وو تتفتا الزاهية ي2.سعد اجلميع بألوا    

            
عليم و ما واكبها من إقبال على القراءة        األوىل من الت   هذه الفترة    و يعترف جنيب الكيالين أنّ    

باهتمـام  ة اليت كانت حتظى     ة األدبي حصيل و مباريات اجلمعي    الت االستزادة من املعارف و   و  النهِمة  
ـ  و ال  نافست ال من ألوان املباريات    هذه  و ما كان يسود    اجلميع تالمذةً و أساتيذ    جال  و سابقتالـس      

كلّ أولئك  ...النفعال و ا  رة و السكون املُوحي   و احلركات املعب  و قوة الصوت      فيها لقاءاإلو طريقة   
  كان جماالً خصبا حلفظ مأثور الشح املواهـب   و تنمية ملَكة اخليال دريب على اخلطابةعر و التو تفت      

  3.اقات املكنونةالطّإيقاظ  و

  
ـ        ة األدبي و قد أقبل جنيب الكيالين على الكتاب       ة ة منذ طفولته األوىل حني شعر مبوهبته األدبي

 عليم االبتـدائي   منذ مرحلة الت   عر و كان يكتبه   فقد ذكر أنه شغف بالش    .ناجيه ت و تستفزه   تستحثّه و 
  نشرت بعض  و قد .ةإىل املرحلة اجلامعي  ا من شعره كما     الصصدرت له جمموعة مطبوعـة حف بعض   

 و هي   »الدرس األخري    « باستثناء المقفيه  قد كان    ف القصة  فن أما.انويعليم الثّ مرحلة الت  و هو يف  
ر مأساة أحد أساتذته الذي أُصيب مبرض الكبد  ،انويةالثّاملرحلة   يف،كتبها ةقصـ   تصو ه فجـاء طلبت

عا من حياتهامودةت له ءاش  بعد أنْ يائس4 .االبتدائيةينتقل إىل املرحلة أنْ  اجلهات املعني  
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ـ    و ة عن ليلة املتنبي األخرية     قص ،كذلك،و كتب يف هذه الفترة األوىل       كمـا   ة ايته األليم
    1.الّك األراضيالفالّحون من العمدة و ملم الذي يتعرض له الظّكتب قصصا أخرى عن 

  
    إبداعهوأدبه  -2

    لقد كان جنيب الكيالين مةيف كتابة    قالا  شغوفً القصابتهتك عر و بالش. ا   و لكنحدثًا كـبري  
  .ة و بعثتها من مرقدهاصييت موهبته القصحأَ قاساها  عصيبة و ظروفًاعاناه

        جن فترة امليالد احلقيقيلقد كانت فترة السة لفنو  . عنده القصثبت الكيالين أنه مل يلتفت     ي
 ة إىل فنة إالّ بعد      القصوكم  أنْ   التفاتة جادإيف  ح  احلكـم  ياسية الكربى و صدر     حدى القضايا الس

 فاضـت   لف األسوار و القـضبان    خ ،لكهنا،نا ك  حني  يف يوم ما   بأنهو يضيف   .ضده بعشر سنني  
 و هو جـالس    » ويلالطّ ريقالطّ « أول رواياته و هي    و كتب  لماتك و   رق حروفًا و على ال  آالمه
  .خلعف الن حصري من سعلى صاءالقرفُ

 طويالً و القصيدة اليت كان ميـارس كتابتـها        عر الذي شغف به      الش و يوضح الكيالين أنّ   
   2.ورة من مشاعر الغضب و الثّنفسهكلّ ما يعتمل يف حتمل  أنْ أضيق من ،حينئذ،أصبحت

  
  ريق الطويلالطّ -أ

 أول رواية للكيالين و هو يف سـجن أسـيوط           ، ولدت ،إذنْ اآلالم  املعاناة و  هذه يف وسط 
سن ذكرهـا يف هـذا املقـام       ظروف و مالبسات يح   ذه الباكورة   و لقد أحاطت    .3جبنوب مصر 

  .لداللتها و مغزاها
        ربيـة وزارة الت نوية الـيت تقيمهـا       بأمر املسابقة الس   ،و هو نزيل السجن،   الكيالين لمعلقد  

 عليم و التم عملَني اثننيد العزم على املشاركة فيهاقَفعـ ةدراس أحدمها هو : حيث قد ـا   أدبية عنوا   
 ة يف مـصر   وضاع العام األ تناولاليت ت  »ريق الطويل   الطّ «اين هو رواية     الثّ و »ائر  إقبال الشاعر الثّ   «

ان احلرب العامليا على سكّة الثانيةإبأحداثها إىل و انعكاسا ان القرى و متتد4.ويس معركة قناة الس  
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  سرعة  هذه القدرة و   ريفسو  . من شهر   أنه انتهى من كتابتها يف أقلَّ       جنيب الكيالين  و يذكر 
جارب اليت كان   األحداث و الت  فرة  ، و و  يف ذلك الوقت  ه،تيواالستعداد النفسي الذي أُ   ب ذلك اإلجناز 

   1. يف قريته و عايشها،قبلُ،عاينهاقد 
                         
  واية عـن راجم و السري عن كتابه حول إقبال كما فاز جبائزة الر الت قد فاز الكيالين جبائزة      و

   1957.2أكتوبريف يف سجن القناطر اخلريية  و هو و توصل إليه خرب هذا الفوز » ويلريق الطّ الطّ«

 مع   يف حنو عشر آالف نسخة     »الطّريق الطّويل    «بنشر   و اإلرشاد    قافةالثّو قد قامت وزارة     
 ة لصاحبها مكافأة مالي.        من وزيـر    ة لتسلّم جائزته  و ذهب جنيب الكيالين من سجنه إىل نادي القص 

الت  ربية و الت د  عليم،آنذاك، السي ن حسني يف مجهرة كبرية من األدباء و       يكمال الد املفكّرين اب و  الكت 
3...س منصوري و أن حممد عبد احلليم عبداهللاباعي وأمثال طه حسني و توفيق احلكيم و يوسف الس   

  
   عند »الطّريق الطّويل    «  رواية قتهجاح الذي حقّ  و مل يقف الن  هذا احلد   من بني   ريت إذْ اخت 

 بني مـصر و إيطاليـا يف        بادل الثقايفّ التمشروع  طار  إغة اإليطالية يف    ىل اللّ لترمجتها إ  روايات   مثاين
اب آسيا و إفريقيا،سنة.القرن املاضي  تينيات من السابأخذ أحد  ،1963 و يف مؤمتر كتوس  كتالـر 

 وس واية،ضمن روايات أخرى، و قام أحد املستشرقني      هذه الربعـت طُ و قد.بنشرها ،يف ما بعد، الر  
 اليت تعد مبئات األلوف مـن   ةبعات احلكومي  حرة باستثناء الطّ    طبعة مخس عشرة  »طّريق الطّويل   ال «

  4.سوريا و قطريف دريس يف مصر و و أصبحت من مواد الت النسخ

  
ة قـد   و كان فوزه يف املسابقة األدبي     نقل جنيب الكيالين إىل سجن القاهرة        1958سنة   و يف 

 له زنزانة خاصة ا مكتـب  دتفأُعألوانا من العناية و االهتمام  اجلديد، و قد القى،يف سجنه  .سبقه
منه مدير الـسجن   طلبو   وقت شاءهاب إىل مكتبة السجن يف أي يف الذّ له أُذنوخشيب و مقعد    

  5. اليت كان يشرف عليها»السجون  «الكتابة يف جملّة  يتولَّى أنْ
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   على القراءة و الكتابـة     حظي ا يف سجنه اجلديد أنْ انكب        و كان نتيجة هذه العناية اليت       
 يفة أخرى و شارك،مر ،ربية مسابقة وزارة التهلأو عليم  و الت شـوقي يف   « و هـي   كتبثالثةا عد

        بالـصور و الوقـائع     جون مدعمـة    و هي دراسة عن الس     »اتمع املريض    « و »ركب اخلالدين   
  .ةرواية سياسي و هي » يف الظالم « و اإلحصاءات و

   ة  و قد حالفه النا،جاح هذه املرو كان من بني الذين دخلوا       ثةال و فاز جبوائز الكتب الثّ     ،أيض
    1.معه هذه املسابقة كتاب معروفون و دكاترة و متخصصون

   

  دم لفطري صهيون -ب
 وما رجل الدين املسيحي   ت ة ذبح األب  و تتناول قضي   ةتارخيي أحداث تعتمد على    و هي رواية  

  .1840 و خادمه إبراهيم عمار يف حارة اليهود يف دمشق عام
 و إرساله   اوما و خادمه للحصول على دمهم     بذبح األب ت   ) سليمان ( و قد قام حالّق امسه    

 لدم فادها أنّ فطري عيد الفصح بناًء على عقيدة،عندهم، م  عجنيالستعماله يف   إىل رئاستهم يف بغداد     
  .ذا الفطري يف بعض األحوال و املناسباتاملسيحي فعل السحر إذا ما أُكل ممزوجا 

  
كتابة فائس قد عرض على جنيب الكيالين        صاحب دار الن   موشرو قد كان األستاذ راتب ع     

 حماضر   كذلك واملتعلّقة ذه اجلرمية     و الوثائق  املستنداتكلّ    عن جرائم اليهود و سلّمه     القصةهذه  
مني أمثال احلاخام موسى أبو العافية املختلفة حقيقالته2...السالنكلي و احلاخام مع املت  

  
    فائسو قد قامت دار الن   ات   بطبع هذه الريت و   واية عدة مرو كـان هلـا    كبرياح بنجحظ 
    ى أكرب و تناولتها الصالّت  صدحف و ا.      و أبدى صالح أبوسيف املخرج الـس  الـش هري ينمائي

  .ينما نقلها إىل السو رغبته يف  امهاهتما
 دل عن هذا األمر ألنـه       و لكنه ع    بالتمويل  بالكويت و تكفّل أحد رجال األعمال املصريني     

       3. فيه يوافق على إنتاجها واحدا عربيامل جيد بلدا
  

                                                
  3/227 حملات من حيايت انظر -1
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  عمر يظهر يف القدس -ج
تلّهـا  حية القدس اليت    نديل يف م   ظهور عمر بن اخلطاب الصحايب اجللي      واية هذه الر  و تتناول 

  .1967 منذ عاماليهود 
فحاول إصالحها املسلمني البائسة يف القدس  العرب و  أوضاع على   الصحايبلع هذا   و قد اطَّ  

الً و مجع كلمتهم و النم متوس هوضبصرامته املعهودة و قواة شخصي رفته اليت ع.  
       ؤيا أو احللم هي احليلة الفنإليها جنيب الكيالين  ية اليت اهتدى    و كانت الر   ة  لبعث شخـصي

  1.عمر بن اخلطاب و استحضارها يف القرن العشرين
  

   وىل على نفقته  طبعة أُ الكياليناشرين عن نشرها فطبعهاو قد امتنع بعض النو بعـد  .ةاخلاص
  . أيضا و ترمجت إىل اإلجنليزيةشر للفوز بإذن طبعهاور الن تسابقت دنفادها من األسواق

لبـة يف  عتها علـى الطّ  نشرها و تداوهلا بعد ما وز   منعت ول العربية  بعض الد  العجاب أنّ و  
 و كتـب أخـرى     ) دم لفطري صهيون   (ية و رواية    وارنعت هذه ال  و كذلك م  .املدارس مثاين سنني  

     2.إسرائيلداول يف  التشر و الن منلكيالينا لنجيب
  
  بيع العاصفرال -د

و تدور أحداثها يف إحـدى      .بية الطّ  كتبها جنيب الكيالين و هو طالب يف كلّ        يةهذه الروا 
 و  . بإحدى القرى املصرية   يةاملراكز الطبىل القريـة فكـان     إ هي طبيبة جاءت من القـاهرة        هابطلت

ا لكثري من املشاكل و الصراعاتوجودها سبب.  
 أسلوب قيمها و     أوضاعها اهلادئة و   حياة القرية الوادعة و   و يتناول الكيالين،يف هذه الرواية،      

 و ما هي طبيعة هـذا  أفكارهاو  حني حتتك باملدينة و قيمهايصيبها أنْ العيش فيها و ما الذي ميكن    
3. و نتائجهفاعل بينهماالت  

   بت السو قد رح و »الربيع العاصف    « رواية بإنتاجة  ينما املصري رش  انة فاتن محامة   حت الفن
     4. الكيالين مرة أخرىحني اعتقل 1965سنة  ف توقّاملشروع هذا قاهرية و لكنبيبة الطّلدور ال

  
                                                

  67-66، 64-63انظر جتربيت الذاتية ص  -1
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    ليل و قضبان - ـه
كُتبـت يف  و  1957عـام  السجن يف ولدت واية قد هذه الر فكرة يذكر جنيب الكيالين أنّ   

ا يف الطّ.ة صعبةظروف سياسي1.)ليل العبيد  (بعة األوىل و قد كان عنوا  
  

 اقةكم عليه باألشغال الش   ح و هو طالب يف اهلندسة     )فارس   ( حكاية   وايةهذه الر تتناول   و
     ألحـداث ا تدفعـه عاناته حني   م  و تعظم  آالمهتكرب   جنالس يابةغَو يف   .بسبب جرمية هو منها براء    

ن  الذي مل يسلم أحد م     و العنف  حشيةوجن ذي ال  مدير الس  )عبد اهلادي بك     (  يف طريق  لقي به ت و
لْه  ته  وحشيفتبحث عن وسيلة لالنتقام منه بإقامة عالقة        و تزدريه  ه اليت متقته  تزوجب    واج  خارج الـز

  .نيجالس )فارس  ( مع
لطة و فـضح  الـس   الـذي متارسـه   تصوير للظّلم واية ال تخفَى إذْ هي     هذه الر  تدالالو  

 يـة اإلنـسان   حبرإشـادة   ت،  ،يف نفس الوق   و هي   جلرائمها شجب و   ربواالستبدادها و تعرية جل   
  2.ائعةالض و كرامتهاملسحوقة 

  

تـرددت و مل    الرقابة   و لكن .ينماواية لنقلها إىل الس    قد رشح هذه الر    جنيب حمفوظ   كان و
 أحداثـه  يكتب،يف بداية الفيلم، أنّ   أنْ   منها    تعديالت  أَثبتت  و ا شروطً ت وضع  أنْ  بعد تستجب إالّ 

 قد جر الات ت يف أربعينيقرن املاضي أيحذف بعض املشاهدة و أنْ يف عهد امللكيت  يناريو من الـس     
 يف فيلم  سينمائيا   بإخراجهاي قام   ذد استطاع أشرف فهمي ال    و ق . املقاطع من احلوار   بعض  كذلك و
   3.روايةة للالالت احلقيقييربز الدأنْ  ) و قضبان  ليل(

 ينمائيمهرجان طشقند الس  ارج املسابقة يف    حت هذا الفيلم لعرضه خ     قد رش  مصر  كانت و
قبـال  اإل بلمواع حني املشرفني على هذا املهرجان  لكنو.ات القرن املاضي يف سبعينييف أوزبكستان 

 فحقّق جناحا آخر إذْ حصل علـى         بإدخاله إىل املسابقة    أوصوا ى اجلمهور  لد الكبري الذي حظي به   
   4.اجلائزة األوىل

  
                                                

   .107جتربيت الذاتية ص  و 3/30 انظر حملات من حيايت -1
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  وعوداليوم امل -و
لرعايـة  ليبية و قد نالت جائزة الس األعلى        احلروب الص ة تتناول فترة     هي رواية تارخيي   و

  .1960 سنة اآلداب و الفنون
ـ     عرضئي و   ما لإلخراج السين  واية رشح جنيب حمفوظ هذه الر     و قد  سة  األمر علـى مؤس

 ينمائيأت ميزانية       اإلنتاج السبت بالفكرة و هياليت رح و متّ توقيع العقـد بـني       . مليون جنيه   العريب
جنيب الكيالين و بني املؤس ي املشروع مل يتحقّقاألمرسة و لكنو أُلغ .  

 أخربه بأنـه     على جنيب الكيالين   اقمني الن أحد الشيوعيني   أنّ ه و سبب   هذا اإللغاء  ظروفو  
      1! اعيةة و ليست مجواية فردي البطولة يف هذه الرة أنّ املشروع حبج هذاأوقف

  
  قاتل محزة -ز
استحـضار حـدث      منه فيختار  ليستمداريخ  جنيب الكيالين إىل الت    يعودواية  الر هذه  يف و

قتل و هو    كبري تارخيي حلمزة بن حرب وحشيالر و سـلّم  سول صلّى اهللا عليه بن عبد املطّلب عم 
   . على هذه الواقعةمله الفين عبناء قيملييوم معركة أُحد 

  
  و سياحة يف نفس هذا العبد      ةهي تصوير ملعاناة إنساني   واية  الر هذه فإنّ   يةاحية الفن من الن أما  

استعداده   ال يخفي  تق و عو ال  يةظلّ حيلم باحلر  ي  لكنه و.هر القَ يقتاتة و   عاىن العبودي ي الذي   اململوك
إلجناز أييل حريته عمل،و لو كان القتل، لن.  
 من خـالل     و سبل امتالكها و احلصول عليها      يةاحلر هوموضوعها   ) محزةقاتل   (  رواية و

ـ    و هو ال      صباح مساءَ  وضعه  يفكّر يف   ال يفْتأ  جتربة رجل من العبيد       عمـل   أييتورع من القيام ب
    ا حلرو.يتهشنيع أو يرفضه إذا كان مثن ـر ألنّ  ه يكتشف،يف ما بعد، أنّلكنوضعه مل يتغييتـه مل   حر

     2.كاملةتكُن مل  ة أون حقيقيتكُ
    ا إذْ نالت جائزة جممع اللّ       و قد القت هذه الرا كبريو قد كان يف جلنـة      .غة العربية واية جناح

حكيم خنبة من رجاالت الفكر و األدب من بينهم شيخ األزهر و طه حسني و حممـود تيمـور                        الت
  3.عديد من لغات العامل اإلسالميال و قد طُبعت ثالث عشرة طبعة كما ترمجت إىل.و غريهم

                                                
  249 - 3/248 و 3/203حملات من حيايت  انظر -1
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   داء اخلالدالن - ح
ـ             منذ احلـرب العاملي تمع املصرية األوىل و االحـتالل  و تتناول األحداث و الوقائع يف ا

    و آثاره يف الن تمع و مظاهر الفقر و الظّ       اإلجنليزيلم و االستعباد و تسلّط األجانب علـى        فس و ا
و .مالكراعية و األاألراضي الزجنيب الكيالينيقصد به ،يف العنوان،داء اخلالدالن 1.ية نداء احلر  

  

   ليايل تركستان -ط
ات القـرن املاضـي، للهيمنـة       ،يف مخـسيني  تناول مقاومة أهل تركستان املسلمني    و هي ت  

و قد كانت  .وفياتيةالس  تركستان مقس  مة بني االت حاد الس     منها  وفيايت الذي استولَى على اجلزء الغريب 
كما استولت الصعرف بإقليم سينكيانج أو األرض اجلديدةني على اجلزء الشأو ما ي 2.رقي   

  
   عذراء جاكارتا -ك

راع الدائر،يف أندونيسيا، بني الشيوعيني من جهة و جـيش           هو الص   هذه الرواية  و موضوع 
  3.البالد بقيادة سوكارنو من جهة أخرى

  
  مالعمالقة الش -ل

 بني قبائل اهلوسا    ات القرن املاضي،   نيجرييا،يف ستيني  شهدا اليت   ةاألهلي احلربناول   تت و هي 
  4.ة يف جنوب شرق البالدقيام مجهورية البيافرا االنفصالياملسلمني و قبائل اإليبو املسيحيني و 

  

ظـروف   واقفًا عنـد    بإجياز تناولتها   ،و ليست كلّها،  من روايات جنيب الكيالين    بعضهذه  
  . و حمتواهاضامينها عارضا ملو تابتهاك

     يـة  يف الكتابـة الفن    بيب الطّ  الكيالين جنيب و لقد شئت،من وراء هذا العرض، إبراز موهبة       
  . و شيوعقته من جناح ما حقّ ذيوع وشر و من ن آثارهت به ما حظي بيانو
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 القصرية عنـد    القصة  فن  حبديث عن   إالّ إذا كان مشفوعا    مكتمالً  هذا العرض   يكون و ال 
ى و مـد  يـه  لدةعرية و املسرحيالكتابة الش بإشارة إىل ثلوثًا موو حجم الكتابة فيه  جنيب الكيالين   

  .بيانهعرضه و   مسؤوليةتتولَّى هي  وهلذا األمر صدىتتساخلطوط التالية  و. هلاممارسته
  

  :ة و هيصدر مثاين جمموعات قصصيأ أنه قد 1يذكر جنيب الكيالين
1- 2               يقالعامل الض- اموعدنا غد   
3- دموع األمري - 4                           حيلعند الر  
           حكايات طبيب   -6              س هوازنرفا -5
  الكابوس -8                       رجال اهللا -7

و لكين  .)رجال اهللا    ( جمموعة أو   )  الكابوس ( ، االهتداء إىل جمموعة   ستطع،من جهيت أو مل   
  .)رجال اهللا  ( عنواا ةقص تضم ) فارس هوازن (جمموعة  وجدت أنّ

مت ضو  ة  أُخذت من جمموعتها األصلي    األخرية قد    القصة هذه    أنّ نو الذي يغلب على الظّ    
 ليست مـن هـذه       مع قصص أخرى   وأ كرابقة الذّ من اموعات الس    األخرى قصصال  بعض مع

  .موعة جديدة  جعلت عنوانا مثموعاتا
قصة فازت  و كذلك ارخييةة و التجبائزة القصص اإلسالمي )  دموع األمري(ة  قصو قد فازت  

     1959 سـنة    القصةباجلائزة األوىل يف مسابقة نادي       )ا   موعدنا غد  ( جمموعةاليت حتويها    ) شجاع (
    2.ور طه حسنيهداة من الدكتة ذهبية م ميداليهيو 

    
       اإلنـسان الدائبـة      حركة  و املختلفة احلياة قضايا هو ة هذه اموعات القصصي   موضوعو  

  و أفكـار   متباينة من قيم الصراع   ركة و احل هذه ما ينشأ عن      و  احلثيث  و سعيه   املتواصل  صراعه و
  .متشابكة عالقات  ومتصارعة

  موعات  شرتو قد نبعضها قد    كما أنّ  ف و جمالّت العامل العريب    صح يف عديد من     هذه ا 
   3.ةة و تلفزيونيات إذاعي أو نقل إىل متثيليإلذاعة بصوته على أمواج اجنيب الكيالين ألقاها

  
                                                

  131انظر جتربيت الذّاتية يف القصة ص  -1

  134ص  انظر املصدر السابق-2

  134ص  انظر املصدر السابق -3
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   ا عن الكتاية الشيـة  عرية فيذكر جنيب الكيالين أنه بدأ حياته      أما     الفنإنتاجـه   و أنّ  شـاعر 
منذ املرحلة االبتدائية إىل    الش عري  ا   املرحلة اجلامعيأو قد   .ة كان غزير   و هـو   ة  صدر جمموعة شـعري   
  1.انويةاملرحلة الثّ يف

  
       :حني املظلومنية أحد الفالّو هي حتكي قص 2) السراب ( قصيدة و من كتاباته يف هذا اللّون

  لنا يف حينا جار        رماه الدهر بالنكد         
  النكد       حليف اهلم و  طوال العمر دوار         

  يروح حلقله صبحا                     
  او يقضي يومه كدح                    
                    ىو يغفو جانب املَجر  
  و يشرب ماءها املُرا                    

  
  :و مما قاله يف شأن مومس تبكي مصريها

  فجودي مبا شئت أو قتري      أبائعة احلب ال أشتري             
  اعرو ال هاجين نشوة الش  اجلوى    وبفما شفّين منك ذَ        
   3إذا أشعلت وى ثائر ستجيب لوهج الشفاه    أو لن         

  
 ) سالة اجلديدة الر ( و نشرا جملة   و هو نزيل السجن    ) خواطر سجني يف عيد األم     ( كتب و

  : ) األم ( قد نشرت هذه القصيدة بعد تغيري عنواا فأصبحت و.باعيسف السيوكان يرأسها  اليت
بت يف غمرة البؤس و اآلالم ترانيمي                     خ  

                      و جفّت نضرة األحالم من عصف و حتطيم

  ت تقاسيمي كأسي مبترعة و ال رنفال                   
  4ساقي اللّيل أوهامي و أحزاين و تسليمي أَ                    

                                                
  22 ،19 - 18ص  ظر جتربيت الذّاتيةان -1
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  :و يقول خماطبا أمه
   عانقي شوقي فقد طالت بنا الغربةيتعالَ                 
  شعل بيننا حربهم يهو ما زال الزمان اجلَ                 
                 ي فعربهشنا نبتغي قُجفانا الفجر يا أم  
  1يضيع يا أمي عبد قاصد ربه ؟ و هل س                 

  

هور األوىل  يف الش يف السجنبعد زيارة أبيه له )يف الوادي الرهيب     ( كذلك كتب قصيدة     و
اليت كان يصدرها أمني اخلويل )األدب  (و قد نشرها،بعد ذلك يف جملة .لت اعتقالهاليت ت:  

   مقهورهما لنا منضي و روح احلقأيب                      
   و آمايل بسجن اللّيل مأسورهأحالميو                      
                     و دنيا الناس مهدوره  اس أحراريقال الن  
  أريد الفجر بساما و أعشق يا أيب نوره                     

قطيع حنن يا أبيت و ال فرق س                     2ورهوى الص    
  

كتبها يف فترات خمتلفة من حياته يف ديوان عنوانه         لكيالين كلّ قصائده اليت     و قد مجع جنيب ا    
  .ة حيسن ذكرها يف هذا املقام قصو هلذا الديوان.) أغاين الغرباء (

 أنْ   و بعـد  .الديوانهذا   ىفتيش عل التيف إحدى محالت    ،يف السجن،    عثر أحد الضباط   لقد
ظـام القـائم    ،يف بعض قصائده، من نقد للحكومة و الن       واه ح  تضمنه و  ام تبين وحمتواه   على   عاطّل

السجني   و تعاطفه مع   ،آنذاك، مدير السجن   تفهم و لكن .أوصى حبجزه و تقدمي صاحبه إىل احملاكمة      
 فتـيش بـأنّ   ضابط الت  أُوهم   صاحبه خفيةً بعد أنْ    فأُعيد إىل ياع  و الض  لف من الت  الديوانأنقذ هذا   

   3. قد أُحرقالديوان
  

  ميارسـها   مل  أو الكيالين مل يلتفت إليها التفاتة جـادة       بجني نّ أ يبدوفاملسرحية  أما الكتابة   
     )حـسناء بابـل      (ة واحدة عنواا    سوى حديث واحد عن مسرحي    مل أجِد،عنده،    و.ممارسة دائمة 

  .تهاقدسيالعدالة و  موضوع  وو هي تتحدث عن اإلنسان و غرائزه
                                                

  32-3/31حملات من حيايت  انظر -1

  42 /3 انظر املصدر السابق -2
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 يف إحدى    لكنها ضاعت  واملسرحية  هلذه  الثة  كتابة الفصول الثّ  قد أمتّ     أنه ين يذكر الكيال  و
جنمحالت الت1. و مل يعثر هلا بعد ذلك على أثرفتيش يف الس   
  سجن القاهرة  و هو نزيل   )  على أسوار دمشق   (  عنواا  جنيب الكيالين مسرحية    كتب قدو  

املـسرحية   و تتناول هـذه   .1958 سنةروبة   عن مكتبة دار الع    ،بعد خروجه من السجن،   تصدرمث  
    2. اجتاحوا بغداداملغول الذينموقف العالّمة ابن تيمية من 

  
  امـه ، أنّ الكيالين قد ألّفاإلنترنت من بعض مواقع     و كذلك علمتيف آخر أي، ة  مـسرحي

 و اهلرسـك  ةسنالبو  يفاحلرب اليت كان ضحيتها املسلمون     و هي تتناول   ) راييفو حبيبيت س ( عنواا
  .ة اليوغسالفية سابقًاالفيدرالي  عن، القرن املاضيسعينياتت،يف بداية اليت انفصلت

 ا آخر حني ي    الدكتور جالل،و هو جنل جنيب الكيالين،        و لكنثبت أمرذكر أنّ والده كان    ي
  . و وافاهعاجله مستقلّة و لكن املرض 3وتة و دوا يف ن جديدةلثالثني رواية فكرة ثالثني قد وضع

األوضـاع   اليت تتنـاول     ) سراييفو حبيبيت  (و من هذه الروايات اليت وضع أفكارها رواية         
   4.املأساوية للمسلمني يف البوسنة و اهلرسك

  
ـ   ميادين خمتلفـة    يف  الغزير إنّ الذي يلفت االنتباه عند جنيب الكيالين هو إنتاجه              التنظري ك

   .ه األول اختصاصالطِّب يف مضافًا إليها دراساته و كتبهاسات الفكرية و اإلبداع الفني و الدر
بالقَبول و االحترام و حقّقت أنصبة  ، جتاوزت تسعني كتابا   ،و قد حظيت هذه املؤلَّفات   و قد 

  .النجاحو  الشهرةمن 
يف هـذه  التـأليف  إجادة  هذه القدرة على الكتابة و    و من أين أُوتي جنيب الكيالين        فكيف

   تعرض هلا ؟ سبقت اإلشارة إليها أم هي البيئة و املؤثِّرات اليت هل هي املوهبة اليتامليادين املختلفة ؟
فالعملية ..« : الذي يقول   نفسه جنيب الكيالين إنّ أفضل جواب على هذه السؤال هو جواب         

      5.»...نها ال ختلقهاو املؤثِّرات قد تنعكس فيها و لك. عملية ذاتية،أوالً،هياإلبداعية 
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  ستنتاجاتالنتائج و اال 
               بمت كانت رحلة يف حياة جنيب الكيالين منذ طفولته األوىل إىل أنْ شفحات اليت تقدالص

  .و استوى على سوقه
 اليت ال تخفَى   الكربى ذات الدالالت   أقف عند األحداث  أنْ   ،و قد حاولت،يف هذه الرحلة    

  تبينـت  فاصيل حـني  املواقف املختلفة و الت     اإلشارة إىل بعض   ،كذلك، مل أُمهل  و. البارزة و األبعاد 
  .مغزاها بدا يل أمهّيتها و
  

و كذلك تعترب الصفحات اليت خلَت سياحةً يف أدب جنيب الكيالين استعرضت جانبا مـن               
 عين ذلك، إىل       . و إبداعه  إنتاجه األديبسفُتين اإلشارة بإجياز،ما ووف كتابة هذا اإلبـداع     ظر و مل ي   

  .و عارضا بعض مضامينه و حمتواه أحيانا أخرىأ  حينامع إلقاء بعض الضوء عليه
الوقوف عند بعض احملطّات اهلامـة يف       ،  ياحة و تلك الرحلة   الس و لقد شئت،من وراء هذه    

     به آثاره مـن نـشر       تو بيان ما حظي    يةبيب يف الكتابة الفن   إبراز موهبة الطّ   و   جنيب الكيالين  حياة
  .قته من جناح و شيوعو ذيوع و ما حقّ

  
تائج  بعض الن  تسجيل ل ،حلظات،الفصل إىل الذي يتلوه دون الوقوف      ميكن مغادرة هذا     و ال 

  .بقت السياحة اليت س الفصل الذي مضى ومناملستفادة 
 تـدلّ علـى   ة و نسانيمالمح الشخصية اإل  ترسم  قد  إذا كانت فترة الصبا و الشباب األول        

دها و مستقبلها فإننا واجـدون يف       غبو تنبئ   فكري عندها    اتجاهات الت  و تشري إىل   طاقاا و مواهبها  
  .ثُبوته هذا األمر و 1حياة جنيب الكيالين مصداق

  
ها مـن   نباطاستميكن   نتائج   أربع أو   أمورو قد بدا يل،بعد القراءة و التأمل، أنّ هناك أربعة           

تنميـة    رسم مالحمهـا و    جنيب الكيالين و    بناء شخصية  على تظاهرت  عرض وع ما تقدم من   جمم
 أمجلـت و قد   . استوائها  و ،عنده،الكتابة الفنية  إقامة  سامهت يف  كما و إنضاجها   لديه  الفنية املوهبة
اليةتائجهذه النرامة : يف الكلمات التةو املعانا  املوهبةو القراءة الواسعة و الص.   
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مـا   هو صرامته اليت  و أدبهة من العرض السابق حلياة جنيب الكيالينفاد النتائج املُست ىلإنّ أو 
  .انفكّت تصاحبه و ما فتئ يالزمها

 اليت تتطلّب العزم و احلَسم      ، ظروف احلياة الصعبة يف قريته     ال شك رامة أملتها،و   الص هذهو  
 و ما تلقّاه يف أسرته     تربيته األوىل    ،كذلك فيه، عززا الصفة لكن هذه    و.ذو تستدعي املُضي و النفا    

  .إحياءات و عانم من  يف أحضاا و ما أُشرِبهمن توجيهات
 و االهتمامات البعيدة فوس الكبار ذات الطّموحات الكبريةالن ما تصاحب  ،غالبا، الصرامة نّإ

،مع جمموعة أخرى من    الصرامة  النفوس تتوسل ذه   فكأنّ هذه .الناس العاديون اليت يشفق من محلها     
    عب      كئالوسائل و األدوات، و تترويض  و  عليها للتغلّب على واقعها احليايتّ الصالظّروف املعادية   ت  

   .نصيبا كبريا من طموحاا أو تقترب منها على األقلّحتقّق أنْ علَّها تستطيع 
  

فقـد   هااالستزادة من  و العلوم و املعارفال النهِم على    اإلقبأما حب القراءة و التحصيل و       
  . منذ نعومة أظافرهه بل أُشرِبهأُوتي  و قد العظمىو سعادته  الكربىجنيب الكيالين ةكانت متع

ابن القريـة النائيـة       إذْ هو  مرقاته و   معراجه  و غايته و   القراءة وسيلته  كانت هذه  ذلكو ك 
  . اهتمام عائلتهحملّ ع و احلرمان و هو أكرب أبناء والديه واملعزولة اليت تعاين اجلو

  و أنْ ال يخيب ظن أهله فيه ينجحأنْ أكثر من غريه ،هلذه األسباب جمتمعة، واجبا عليه فكان  
   .و الربوز ق و السبقفوجاح و حتقيق التالن هذا بل كان مطالبا بإدراك

  
طِّالع على إنتاج كبـار  ة جنيب الكيالين األوىل لالوسيلالقراءة و التحصيل     لقد كانت هذه  

املبـادئ         األفكـار و      القيم و  الحتكاك بعامل  من الشرق و الغرب و ا      و املفكّرين  و الكُتاب  األدباء
هـذا   قد مضى،يف بعض حمطّات هذا الفصل، عرض جوانب من         و. املذاهب و الفلسفات    خمتلف و
  .أثرية و التو بيان مظاهر االستفاد الحتكاكا

  
 ة د ال تذْوي و ال ترتَوي حتى يف أوقات الـش   طَوال حياته  و قد ظلّت هذه امليول مالزمة له      

  . كثريا ما يجين على طاقات اإلنسان و مواهبه الذيو التضييق يف زمن السجن و االعتقال
فتـرات   به و طبيبه يفالذه بل ط م حصنه وكانتدمان عليها لقراءة و اإلا هذه  الظّاهر أنّ و

 العزاء و السلوى     كثريا من  كان جيد فيها   هي رمحة من اهللا،كما يثبت هو نفسه،         القاسية إذْ  السجن
  .و اآلالم من كثري من اهلموم خفّف،يف رحاايتو 
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 أوضاعها أزماا املتعاقبة و يف       يف هذه القراءة  أنّ  يقال يف هذا الشأن    إنّ خالصة ما ميكن أنْ    
   وتكْثر معارفه  مداركهري خياله و توسع     تثْكانت    ذلك، على،فضالً   املختلفة  يف ظروفها  واملتباينة  

  ...و تعمق وعيه و ترهف شعوره و تشحذ ذهنه و تغين عواطفه
 يصقلها و يبنيها فأخصبت و أنتجت حـني         و و ينضجها  و كلّ أولئك كان ينمي موهبته     

توت و اكتملتاس.     
  
  هذا ها من نباط هي،أيضا، نتيجة أخرى يمكن است     تيها جنيب الكيالين  و اليت أُ  الفنية املوهبةو  

  .العرض السابق
 شعر جنيب الكـيالين   حني   ،عليم االبتدائي يف الت ، األول خطْوهمنذ   فقد تفتحت هذه املوهبة   

 1يـستجيب ،منذ ذلك احلـني،     فبدأ.ناجيه ت  تستفزه و   تلح عليه و   ة تستحثّه و   مبوهبته األدبي  الصغري
أمثر  أنْ    احلثيث  السعي  هذا  عاقبة  و  العجلى  نتيجة هذه االستجابة   دعاءها فكان يلبي  طفق    و هااءدنِ

  .السيل قطرات مثّ ينهمرك كان بداعألوانا من اإل
و خارجهـا    مصرو حقّقت جناحا كبريا داخل اليت دخل ا عامل الشهرةباكورة أعماله  أما  

 علـيم  و التربية نوية اليت تقيمها وزارة الت املسابقة الس  اليت شارك ا يف    )ويل  ريق الطّ الطّ ( رواية   فهي
   .م املعاناةحلدت يف رو و جن السيابةغَ شهر واحد يف  أقلَّ من كتبها يفو قد

  
   ليست حملّ شـك      خصوصا نيةالفالكتابة   ،عموما، و يف   يف الكتابة   جنيب الكيالين   موهبة إنّ
 و إنتاجه الغزير يشهد له ذه احليازة و االمتالك كما يشهد لـه              نقاش أو إثبات  موضوع  و ليست   

  .بالتمكّن و االقتدار
 تزكيتـهم   و و فنـه      إىل أدبه  ل جنيب حمفوظ و طه حسني     مث التفات األدباء الكبار  و ليس   

شرف فهمـي   أصالح أبو سيف و     مثل  الكبار   نمائينيي املخرجني الس   بعض اهتمام ليس   و.ألعماله
املؤمترات الدولية   يف    حقّقته بعض أعماله    النجاح الذي   مضافًا إليهما  ينما بعض رواياته إىل الس    لبنق
  ...يف املهرجانات و

  هلذه الكيالين  امتالك  إالّ دليالً آخر على    النجاح و  و ذلك االلتفات   ،إذنْ،االهتمام ليس هذا 
  . املعاناةصقلتها الشدائد وأنضجتها صهرا املحن و  اليت وهبةامل

  

                                                
  .».. له و جتاوبوا جاوب بعضهم بعضااستجابو استجوبه و استجابه و ..« :1/50يف القاموس احمليط  -1
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ة  الشخصيات اإلنـساني    و نوعيته و تهب     و هي اليت تمنح اإلبداع الفني أصالته       املعاناةأما  
   ،حينا، و تكـرب     قليالً  تزيد  فقد كانت لصيقة حبياة جنيب الكيالين متصلةً خبطوه        تهاجاذبي و   بريقها

ها تظلّ مالزمة له يف كلّ األحوالو تا و لكنعظم أحيان.  
 و عذاباته اليت كانت أهواله جتربة السجن و    اتية،بدو من سريته الذّ   ياناته،كما  و لعلّ أكرب مع   

عيه  و عمقت و   و لكن هذه التجربة،رغم عنفها و شدا، قد أنضجته        . االحتمال فوق فوق الطّاقة و  
قت شعوره باحلياة و األحياء لهن حوبنفسه و بالعامل مو أنشأته خلقًا آخرو عم .  

 فجرت طاقـات الكـيالين    إذْ و العطاء الرمحة و املنحة باطنهااملعاناة  هذه كذلك كانت  و
 و أمثرت  يف ظلمات السجناليت اكتملت و استوت على سوقها  املكنونة و يف مقدمتها موهبته الفنية       

يالً من اإلبداع الفنراسات مجلة مني وسيت بنجاح كبري و شهرة ممدودة البحوث و الدحظ .  
  

و تفجري لطاقاا و لـيس      إنّ املعاناة و الشدائد هي امتحان لفضائل النفس و صقل ملواهبها            
  . ترهلها و مواا ترددها وكاملعاناة دواًء لبعض علل النفوس و

 الكـبري يف خمتلـف    إنتاجه إبداعه و جمموع ونية موهبة جنيب الكيالين الف     أنّ و أكاد أجزم  
      عـة الد  أجـواء  يف رج إىل الوجود  خيله أنْ    ما كان  و رى النور ي نْأ  ما كان له    كلّ أولئك  احلقول

   . و اهلدوءالبلَهنية ظالل  أو يفالسالمة و
   

تباه و تفرض اهلَيبة و االحترام  و اليت تلفت االن    إنّ الشخصيات املتميزة ذات اجلاذبية و التأثري      
 عاألوضـا  على التعايش مـع       أُوتيت القدرةَ  اليت ذات املعاناة الكبرية     هي،دائما، تلك الشخصيات  

 تأكيـد الـسبق          النجاح و  و الفوز  و ترويضها و حتقيق     عليها ستعالءاال و الصعبة و اآلالم الكربى   
  .أو خصومتها عاألوضا ه هذ الغلَب رغم معارضة العامل و عداوةو

ليس بعيدا عن هذه املعاين و هو واحد        و ليس من التزيد يف شيء القول بأنّ جنيب الكيالين           
  . اليت حظيت ذا املقاممن هذه الشخصيات

 و ما حقّقه يف بوتقة هذه املعاناة من  على أدبه و فنه هادئًا و إنّ دراسة متأنية حلياته و اطِّالعا      
   .يزكّي هذا القول و يعضده و يقويهلَسبق   تقدم واح وجنو  تفوق
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   الثّاينالفصل
                         

  
  القيم اإلنسانية يف قصص جنيب الكيالين

  
  
 امسه..كرتًا آخر من أروع كنوز الدنيا..كنت أعتز مبالييين أما اليوم فقد عرفت شيئًا آخر        ..«

تمع يف..مكتيب يف..كنت أحبث عنه يف أسريت..ايت كلّهاشيء مل أصادفه يف حي..احلبا...«.  
    ) طبيب حكايات ( القصصية اموعة - ) ذهب و..رجال (                           

     
و احلياة قصرية و ليس من اإلنصاف أنْ نثقلها بالعنت و اجلمود      .جيب أنْ أبدأ من جديد    ...«

فما بالك حبيايت و قد ضاع منها اثنا عشر عاما يف ظالم            .تمل كلّ ذلك  و األحقاد ألنّ قصرها ال حي     
يغفـر  ..أحبهـا و احلـب    إني قد غفرت لنفيسة مثّ إنـي        ..فَألقلها بصراحة ...السجون ؟ يا إهلي   

  .»...الكثري
    ) موعدنا غدا ( القصصية اموعة - ) عند العودة (                                        

  
و احلب يغفـر    ...إنه وهم ال غري   ..إذا كان حيبين حقيقة فسوف نصلح ما أفسد الزمان        ...«

  .»...الكثري
    ) موعدنا غدا ( القصصية اموعة - ) و لكن..شيء صغري (                                      
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تبنيت هذا العنوان    قد و.) الينة يف قصص جنيب الكي    القيم اإلنساني  ( هذا الفصل هو     عنوان
الـيت يلتفـت     اإلنسان هو القيمة الكُربى أنّ،عندي بتو ثَ،اخلوض فيه ملا الحظته    حبثه و   شئت و

  . باحثًا و متعمقًاو تشد انتباهه فيقف عندها يف قصصه جنيب الكيالين إليها
          بطرق شتى هذا اإلنسان معرفة   ة مبحاول ،هيقصصال  أعماله  جمموع يف،عينمإنّ جنيب الكيالين    

  . منقوصأو باهت كامالً غري و فهمه فهما صحيحا أساليب متنوعة و
صوصية هـذا   إميانه خب من قصصه، هوينضح،كما  االلتفاتذلكو سبب هذه العناية و علّة      

 أمهّية ما ينـشأ     لية و التأثري و    اعترافُه بقدرته اهلائلة على الفاع      مرتبته و تفرد وضعه و      متيز واإلنسان  
  .من نتائج و آثار  و جمموع إراداتهعن مواقفه و سلوكه

و يتوسـل     عديـدة   مسالك  الكيالين بيسلك جني  و الوفاء مبقتضياته  و لتحقيق هذا األمر     
   حقائقـه  لـو  يج  وواجسه و وساوسهج هيستخرف يستبطنه  و هذا اإلنسان هيكتنفهو  .خمتلفة طرقب

 و يظهر بواطنـه        و قُواهيصور دوافعه  ويقظتهصحوته و   يربز وو يضيء ظلمته و عتماته  عماقه  و أ 
حميطًا به مـن كـلّ       سكونه راصداحركاته   واصفًا  متابعا أنفاسه  و محياه   و يرسم مالحمه   و نواياه 

ـ   إنْ  شيء ه عن عزبال يفوته شيء و ال ي     ...اجلوانب و اجلهات   إنْ يف  يل و اجلزئيـات و      يف التفاص
اتالكلّيات و العمومي  

     التأمـل و   املالحظـة   الوصف و التصوير و     الكيالين يف هذه احملاولة و السعي هي       وسيلةو  
واقعها احليوي و يف     يف    أوضاعها  تتبع  و تقصي أحواهلا و     مراقبة الشخصية اإلنسانية    و االستبطانو  

   . و املالبساتوضاعروف املختلفة و األزمحة الظّ
  

نما هو نتيجـة طبيعيـة       إ يف أدبه اإلنسانية  و ليس من شك أنّ تناول جنيب الكيالين للقيم          
ه و كـبريه و أنّ       و دقيقـه صـغريِ     هنسان هو األصل يف كلّ عمل جليل      إل،عنده، أنّ ا  أكيدة لقناعة

     و حبثه و دراسته و حماولة فهم دوافعه         هخبايا  إنارة و هواياز  مليا و إضاءةَ   ذا اإلنسان هالوقوف عند   
   كلّ أولئك هو الذي يقفنا عند حقيقة هذا اإلنـسان         ...حاطة مبظاهر قوته و ضعفه    اإلطه و   و ضواب 

  . نزداد معرفة ذا الكائن الفريدوو جيعلنا نزداد علما ذا املخلوق املتميز 
 هلا  د و مواقف و أفعال ذات دالالت       سلوك مقصو   هي ،عموما، يف احلياة  إنّ حركة اإلنسان  

  تتـولّى   هي  أنواع من هذه احلركة و     الوقوف عند   مهمتها و الصفحات التالية  .نتائجها و هلا آثارها   
  . الواردة يف قصص جنيب الكيالين بشيء من التوسع و التعمق و التحليلاإلنسانية القيم بعضعرض 
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  نالتدي
 ا دييعترب التـا يف إبداعـه         اليت تناوهلا جنيب الكيالين يف قصصه       من القيم  ن واحد و طاف    

  .القصصه اته يف جمموعخمتلفة  هي مبثوثة بإحياءاتو
  دون غريها من القيم لسبب واحـد       1القيمةهذه  تناول  هذا الفصل ب  فتتح   أ و لقد  شئت أنْ    

ين و يستمد اءاته من الد  هذا األدب،كما يقول أصحابه املشتغلون به،إمنا  يستقي إحي         و هو أنّ  بسيط  
   و اإلنـسان    3العامل و   2للكون  اإلسالمي رصوالت هو قائم على      تربته إذْ   مائه و من   عناصر حياته من  

  .أُنزل هذه القيمة مرتلة خاصة فجعتلها فاحتة هذا الفصل و أولهأنْ فكان طبيعيا .و احلياة
  

  هذه األخرية هلـا نقـيض       ألنّ ) اإلميان ( بدالً من كلمة     )ن  دي الت (و لقد استعملت كلمة     
 فضربت صفحا عن استعماهلا يف حبث يتناول اآلداب و الفنـون ملـا   ) الكفر (هو كلمة   متجهم و 

 .يوحي به نقيضها
 أحتضن هذه الكلمة و أرتضيها و هو         أميل هذا املَيل و     جعلين  قوي  آخر هناك سبب  و لكن 

  .ملختلفةاللة هذا البناء ابناؤها الصريف و د
 تـشجع و تكـرم أي  :  مثل) تفَعل (ن مصدر مأخوذ من بناء   التدي هذا األمر أنّ  و توضيح   

 الفاعل يعاين الفعل ليحصل له باملعانـاة        اللة على أنّ  الد فكلو املُراد بالت  . الكرم جاعة و الشتكلّف  
و تصري من   أليه  إتضاف  نفسك يف أمر حىت     إدخالك  ...« : 4 كما يذكر ابن قتيبة     أو هو  أصل الفعل 

  .»..أهله

                                                
  أو األشياء ) يف األخالق (األفعال  أو ) يف املعرفة (ة كامنة يف طبيعة األقوال  و اخلري و اجلمال هي صفة عينيكاحلق: القيمة -1
و قد تكون القيمة صفة خيلعها .ا للتقدير من صفات و خصائص جتعله مستحقالشيءز به و تطلق على ما يتمي.) يف الفنون (  

احلكم فتكونختتلف باختالف من يصدر ،حينئذ،و هيبقا لألحوال و املالبسات العقل على األقوال و األفعال و األشياء ط 
 جممع انظر. األحوال وسيلة لتحقيق غايةا و هي يف كلّا ذاتيا شخصي و استحسان و ميل ألا قد اكتسبت طابعاهتمامموضع 

  . 214 -2/212  املعجم الفلسفي-  و مجيل صليبا151 ص  املعجم الفلسفي-اللغة العربية
  .156ص املعجم الفلسفي - جممع اللغة العربية  و97صانظر التعريفات .املطلقمون على الوجود العام ملتكلّطلقه ا ي:الكون - 2
     115 ص املعجم الفلسفي -جممع اللغة العربية  و149 ص التعريفاتانظر . من املوجودات تعاىلهو كل ما سوى اهللا :العامل - 3

  .2/114كشاف اصطالحات الفنون -و التهانوي
   4/184 الكتاب -و انظر سيبويه 466ب الكاتب ص أد -4
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1:و منه قول حامت الطّائي  
  دهم      فلن تستطيع احللم حىت حتلَّما عن اَألدنني و استبقِ وحتملْ            

   2:اجقول العج  أيضافكلن داللة هذا البناء على الت مو
   سا ن تقي و ميالنن متيم أرؤسا      و قيس ع دعوت مو إينّ              

تقيس فالن إذا تشبه م أو متسك منهم بـسبب إمـا              يقال « :حاح يف الص  3ال اجلوهري ق
    .»حبلف أو جِوار أو والء 

علّمته فـتعلّم و هذَّبتـه      : كاملطاوعة مثل  أخرى،أيضا، لتحقيق دالالت     هذا البناء  جييء و
  . يكون عظيما أو ذا يقنيتعظّم و تيقّن أي طلب أنْ :الطّلب مثل أو فتهذَّب

 و جتوزت عنه و جتـاوزت  تعهد و تعاهد :حنو التفاعل معىن  يكون هذا البناء داال على قدو  
   4.ذ الفاعل املفعول فيما يدلّ عليه الفعلتخااه و املُراد ب.و توسد تبنى :االتخاذ مثلأو  عنه

  
ة و التزاما ظاهرةٌ فيه معاين  سلوكًا و مسؤوليو  و موقفًا  وعيان باعتباره   دي الت وليس خباف أنّ  

جشم  فكلالتو امل   و الت املقاربة و   و اولةاجلهد و احمل  ة و الطّلب و ما يالزمها من        شا بل هي داد الس 
  .متلبسة بلُحمته و سداه

اإلميان (ا كلمة   أم (       ا، لكلمةاليت قد جتيء مرادفة،أحيان )   دينلى هذه  ع  فليست داللتها  )الت
هي،يف الغالب، وصف حلـال ثابتـة          اإلحياءات إذْهذه   ال يستشف منها مثل  و بقوية املعاين الباطنة 

  . ظاهرة،كصنوها، على معاين الدأب و الطّلب و احملاولة و املعاناة و عنوان و ليست بذات داللة
  

  يف هذا الفصل ؟ن التديو لكن ما املقصود ب
 املدخل السابق حني تناول العالقة بني الفن و الدين          يفقد جاء متضمنا     جواب هذا السؤال  

هو احلركة اإلبداعية الشاملة اليت تستغرق اإلنسان        الدين    املقصود من   أنّ حاصلهو انتهى إىل موقف     
 سيزداد معىن   و. التعبري و اجلمال   إىل  أبدا  الدافعة  التجربة احليوية   و هو  و تستوعب كلّ شؤون احلياة    

  .  وضوحا حني تتولَّى الصفحات التالية إنارة جوانبه و إشباع معناهنالتدي
                                                

  44يوان ص دال -1

  210/ 1 العجاج بشرح األصمعي ديوان -2

    895الصحاح ص  -3
و امليداين يف  467-466ص  و ابن قتيبة يف أدب الكاتب 4/182،184انظر جمموع هذه املعاين و غريها عند سيبويه يف الكتاب  -4

  .2/264و يف شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك   305- 1/295،297،304نزهة الطّرف 
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ة الذي يضيق باحلركة و يضج بالناس يقف األسطى دمرداش قلقًـا متـوفِّزا   يف ميدان احملطّ  
إنه صاحب طاكسي متوجه إىل مدينة طنطا و ينقصه راكب واحد و الركـاب              :مكدود األعصاب 

ململون و هم ضائقونالستة يت:  
  ..وراءنا مشاغل يا أخي..من ساعة و حنن هنا..ماذا تنتظر يا أسطى-
  ...ريقحترك يا أخي ربما جتد واحدا يف الطّ-
  ...ربنا يرزقنا..الباقي راكب واحد فقط..دقيقة واحدة..حاضر يا أفندم-
اس يف عجلـة يـذهبون           الن.و ال راكب آت    ال أحد يقبل  .يطول االنتظار و تطول املعاناة     
  :راكب واحد .ة و القطار ممتلئ و هو يف حاجة إىل واحديارات مكتظّالس.و جييئون
  ...واحد طنطا ..واحد طنطا-

             قبل حنوه رجل قبيح الوجه كثّ اللّحية ذو طاقية متآكلة جيـرو يف هذه اللّحظات احلرجة ي
كلّ ما فيه مقزز و يـدعو     .عمية يف فمه  ن اخلبز و الطّ   حذاء مرقَّعا و يقذف،من حني آلخر، بقطعة م       

   أفّف و الضجرإىل الت.  عرض عنه الدقبله ركّاب    يقون ذوو  مرداش خمافة أالّ يـ    ه املتأن سار مث   املكانة و الي
لبث أنْ    و يناديه  قبلهيمن الثّ ما معه أقلّ من  يطرده ألنّ حتت إحلاح هؤالء و لكن ما يقو هو  املستح

  . سة و عشرون قرشامخ
     هـة صـوب         تضيق املرأة اجلالسة يف املقعد اخللفيو تفيض غيظًا فترتل حاملة أمتعتها متوج 

يزداد األمر سوًءا و يزداد الوضع تعقيدا و ميتلئ    .القطار و األسطى دمرداش يتابعها يف حسرة و حنق        
ان ال راكب واحد و االنتظار طـال           اآلن ينقصه راكب   :يكرب غيظه و تعظم حسرته    .الدمرداش توترا 

  .و استطال و ركّابه الباقون هم أيضا قد يرتلون و يغادرون
ماذا يصنع ؟ هل يقلع باألربعة الباقني فيخسر نصف جنيه ؟ و هل يـستطيع حتمـل      ...رباه

  ... ات البرتين، قطع الغيار، األوالد، املسؤولي:تنتهيذلك و املطالب كثرية ال 
  :وت الندي الوقت العصيب جييئه الصو يف هذا 

- الم عليكمالس...  
  :و يضيف.مسبحة  و يف يدهجالً يلبس عمامة و جبة و قفطاناكان ر

  طنطا إن شاء اهللا -
  تفضل -
  ؟ مىت نتوكّل على اهللا..على بركة اهللا -
  حاالً -
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 يدفعه       هم أنْ  و ي  يا متوسال ح ذو املنظر القبيح حنو دمرداش مترج      ثناء يقبل الفالّ  و يف هذه األ   
كـاب  يدفع كلّ واحد من الر    أنْ  كوب و مقترحا    ح إىل الر  و لكن الرجل املعمم يتدخل داعيا الفالّ      

  : يضيفمثمن تعريفة الستكمال الثّ
   1...توكّل على اهللا يا أسطى..ةسوف أدفع لك الفرق كلّه بعد استئذان األفندي... -
  

ـ    » طنطا..واحد «ة   جنيب الكيالين يف قص     بأنّ مئنان،،باطميكن القول  ض للتين يف  دإمنا تعر
  .يف اتمعات و جدواها ينية و أثرهاو وقف عند الفكرة الدحياة األفراد 

جل الذي يلبس عمامة و جبة و قفطانا و يف يده مسبحة قد حلّ مـشكلة دمـرداش             الر إنّ
ة و اليسار الذين ال يركبون القطار الذي حيمل كلّ الناس بـدون             و الركّاب الذين معه ذوِي املكان     

 هؤالء الركّاب و هم     و يبين لنا جنيب الكيالين،و كأنه يعجب منهم أو يرثي حلاهلم ،كيف أنّ            .متييز
غرية   اس،كما يلوح من مظهرهم و من أناقتهم، قد عجزوا عن احتواء مشكلتهم الـص              من الن  العلية

يقـول  أنْ وكأنه ذا املوقف يريد . من هذا املأزق خمرجو  أهلذه املعضلة   حلٍّ  روا على إجياد    و مل يقد  
 هـذا  يف 2البداهةكاء يف مثل هذا املشكل الصغري و تفوم          هؤالء الذين يعوزهم الفهم و الذّ      لنا إنّ 

م اإلرادة و التصميم يف املكان و األواناألمر البسيط و ختو...  
جيدوا حلوالً ملشاكل احليـاة الكـربى             أنْ  ؤالء ال يقدرون أبدا،و أنى هلم ذلك،         مثل ه   إنّ

و هذه الفكرة اليت تنقصهم هي اليت صورها جنيب الكيالين          . الفكرة تنقصهم  و حتدياا املختلفة ألنّ   
 يف شخصي ا و يف يده مسبحةة الرة و قفطانم الذي يلبس جبر لنا ا.جل املعملكـيالين قيمـة   و يصو

                 ا ملشاكل األسطى دمرداش و الذين معه و حـالقنعنا بنجاعتها حني جيعلها مفتاحهذه الفكرة و ي
لفّهم من حزيل ما يرية و ضجر و طول انتظاريقطع ما يغشاهم من يأس و قنوط و ي.  

  
 اثـنني    و إضاءا و حماولة استكناهها بالوقوف عند جانبني        القصةو ميكن الدخول إىل هذه      

  .دين كما يراها أو كما تبدو لهيعرض علينا قيمة التأنْ فيها شاء جنيب الكيالين من خالهلما 

                                                
   73  ص) العامل الضيق ( اموعة القصصية  يف) واحد طنطا ( قصة -1

املعرفة احلاصلة ابتداًء يف النفس ال بسبب الفكر كعلمك بأن الواحد نصف  « هي 248 ص الكلّيات  يفعند أيب البقاء: البداهة-2
و يقال فالن .أو هي الوضوح التام الذي تتصف به املعرفة عند حصوهلا يف الذهن ». املعرفة كالبديع يف العقل يفالبداهة االثنني و

و البديهي ما ال يتوقّف حصوله على نظر أو كسب سواًء احتاج إىل .صاحب بديهة إذا كان يصيب الرأي يف أول ما يفجأ منه
و انظر اجلرجاين يف .العقل مبجرد التفاته إليه من غري استعانته حبس أو غريه ثبتهأو هو ما ي.شيء آخر من حدس أو جتربة أم ال

   .1/200  املعجم الفلسفي-  مجيل صليبا و1/318 التهانوي يف الكشاف و 58التعريفات ص 
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فأم  اخلصيصة ل فظاهر يف تلك   ا اجلانب األو يبثّهـا يف   أنْ  ة اليت شاء جنيب الكيالين       األساسي
 لفت انتباهنا إليها       يركّز عليها  ته و نسيج قصو ي ا،عنده، لعقل  ظم شأا لديه فجعلها دالّـة       و ثوز 

  .دين و مشرية إليه ألا واحدة من خصائصهالتقيمة على 
 ة  اين،يف هذه   اجلانب الثّ ا  و أماملَح القص ،   يف هـذه          وج إىل وِقفة متأن ية و حتليل فهـو بـاد

خصيةالش الة ا ةاإلنسانيدين    على ،مبظهرها،لدالت ا شخصي و املشرية إليه و أعينلذي يلبس  ا جلة الر
  . و جبة و قفطانا و يف يده مسبحة و سيجيء احلديث عنه الحقًاعمامة

   
ين و هو،كما يبدو، موقف متميـز       ، يعرض علينا موقفه من الد     القصة   الكيالين،يف هذه    إنّ

هو مصدر   ،عنده،التدين و من مظاهر هذا املوقف املتميز أنّ      .قلّما نصادفه يف األدب العريب احلديث     
    من مصادر احلركة اإلجيابي ثري  ا علـى األدب            ة و احليويد و االنبعاث خالفًا ملا كان غالبة و التجد

رى يف الدالعريب احلديث الذي مل يكن يا للعجز و اجلمود و السلبية واالنقطاعين إالّ عنوان.   
  

 بتبليغه إلينـا إلقناعنـا    جنيب الكيالين حني تبنى هذا املوقف و اطمأنّ إليه و هم    و يبدو أنّ  
جدواه كان أمامه،و ال شك، مسالك خمتلفة و مداخل شتى و طرق و اجتاهات تعينه على                أمهّيته و   ب

  .حتقيق املغزى و بلوغ املراد
 دبر فتجاوز بعض هذه املسالك أو ضرب صفحا عـن           فكّر و  و كأني به قد فكّر و قدر مث       

   ين تالبـسه   يف الـد بدت له بارزةً ذات تفوق و امتياز صيصةخلوقوف عند  بعضها اآلخر مفضالً ا   
    زايله و صفةنها ذات   و ال تشأن و   ظاهرة يتضم  و   ةفاعلي    ينيـة،كما يراهـا   اعتبار جتعل الفكرة الد      

  . بني األحياءتنتعشو يؤمن ا، ترتد حية شاخصة قوية 
  

، دون سواه من املداخل لبيان موقفه       القصة   هذه   هذا املدخل الذي شاء الكيالين اعتماده،يف     
صيصة اليت آثر مالزمتها،دون غريها من اخلصائص، إلقناعنا جبدوى الفكـرة           و هذه اخلَ  التدين  من  
الدصيصة احلركةينية و فاعليتها هي خ.  

تقصاء ديه، و املعاناة و االس     البحث،لَ  درجة جنيب الكيالين الفائقة بفنه و      عناية و ال شك أنّ   
       كلّ أولئك قد قاده إىل هذا الفهم الد  عور العميق بأنّ  قيق و الش     ففـي :ين احلركة هي طبيعة هذا الد 

  . يتجدد و يف مهدها ينتعش و على نغماا يتمدد و يستطيلأحضاا
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إذْ   نفسه التوفّز و   ينهاع  احلركة  هذه يهل  و ترقيتها  و تطورها   و سر منوها    طبيعة احلياة  مث إنّ  
هي تو كونستنكف من الس ف الرأنا باجلمود كودتو تضيق ذَرع.  

  
بيعتني و هو واعٍ    بني الطّ  ق جنيب الكيالين كان مدركًا،سلفًا ،هلذا االرتباط الوثي       و املؤكَّد أنّ  

نا ينقل إلينا وعيه و يسكب يف قلوب      أنْ  ه حني أراد    و لكن .و مقدر لنتائجه و مثاره     يته و خطورته  بأمهّ
، إىل  القـصة ؤيا جلأ،يف هذه    هذه الر  يف هذا املوقف و مشاركني له يف       يقينه و جيعلنا متضامنني معه    

      وجإبداع مشاهد خمتلفة مشحونة بألوان من الت  رقس و الت  ع و االنتظار و اليأس و القنوط       طلب و الت
        ت على النبلغه و اشتدفوس وطأته و طال االنتظار و     حىت إذا بلغ األمر م   أنْ  ابك استطال و كاد الر 

يأسوا و كادت احلياة أنْيفتوقّتف أو  تق...  
روف املتأزمة اليت ختنق األنفاس و تعصر        هذه الظّ  وتقة ب  هذه اللّحظات احلرجة و يف      زمحة يف

قيلـة  حظات الثّ يف هذه اللّ  ...رة الباقية من صرب و اصطبار و مرابطة و عناد         و تأيت على الذّ    القلوب
فوس همس به أو يقترحه فتهش له هذه الن       يأنْ  يوحي باحللّ أو    أنْ  فوس يشاء جنيب الكيالين     نلاعلى  
ا و يتساوق مع طبيعتها و هو،قبلُ ،يالئم            ببة و حتتضنه هذه األعصا    املتعوائم فطراملكدودة ألنه ي 

  .طبيعة احلياة و ال يصادمها و جياريها و ال يعاديها
  

 و هذه احلركة    ينية و ال تبغي عنها حوالً      الد ة اليت تسكن الفكرة   العمليو إن هذه اخلَصيصة     
كلّ أولئك جعل   ...ق منها و اجلدية اليت تنبعث منها      تزايِلها و هذه احلياة اليت تتدفّ      تالبسها و ال     اليت
نا،حنن  و يرضون حكمها و يستسلمون لقيادها و جعل        تهالفاعليسطى دمرداش و زبونه يرتاحون      اُأل

  .القُراء، َش هلا و نطمئن إليها و نستنيم و ننقاد
  
    ة ال جامدة تستلزم الـسعي      الكيالين، أا فكرة عملي     جنيب ينية،عند خالصة الفكرة الد   إنّ

و هي يف كلّ أحواهلا خبصائص      .تلد احلركة و األمل    ة ال عقيمة   فكرة حيوي  ،كذلك،و هي .لعملاو  
د و االنبعاث   جد احلياة إىل السري و الت     تدفعتتضمنها و خبصائص أخرى صنوان      و العمل اليت     احلركة

ن املاء بعد   أسكينة و اهلمود أو تأسن كما ي      تقف فتجف كما جيف اجلسم املالزم للس      أنْ  وتكره هلا   
  . ركودطفَرول حبس أو طُ

 أي بل مـن  ؟تها ة و فاعليينيذه اخلصيصة إلقناعنا جبدوى الفكرة الد  جاء الكيالين كيف  ف
     ؟تقاها سامصدر استمدها و 
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ه و إبداعه، قد أعانه كثريا يف هذا       الذي يصدر عنه الكيالين،يف فن     صور اإلسالمي  الت يبدو أنّ 
أنالش.  صور  دنا إىل هذا    و إذا عا واجدون أنّ     التاحلركة هي القاعدة يف هذا      نستفهمه و نستوحيه فإن 

فالكون ال يتجمد و ال يأسـن و ال يفـسد و ال    :صميم الكوينّا هي القاعدة يف التكما أالتصور  
        يركد إذْ هو يف حركة دائمة و يف تغي    صور  يف طبيعة هذا    مث إنّ .ر دائم ر دائم و يف تطوحفِّـز  التما ي

   اإلنسان حملاولة احلركة اإلجيابي ة و ينفي عنه الشئه للفعور بالسلبية الذي يهياعليو على هذا .أثرية و الت
بيعـة   نزوع اإلنسان إىل احلركة لتغيري الواقع و تطويره حقيقة ثابتة تنبثق،أوالً، من الطّ             األساس فإنّ 

ةة  الكونياملتمثّ العام   ة ة لة يف احلركة الكونيا، من .ونو يف حركة األجرام يف الكَالعامو هي منبثقة،ثاني
و هـذه  .ة و هي من مقتضيات وظيفته يف خالفـة األرض بيعة اإلنسانيفطرة هذا اإلنسان و من الطّ    

   ا، احلركة الداخلالفة تقتضي،طبع  ائبة لتطوير الواقع األرضيعـة    و ترقيته و أشكال هذه احلركة متنو
ر و تتطو1.رو هي تتغي  

     
     ةدين،يف هذه   و قد اختار جنيب الكيالين للتحركـات              ه أحلق ب  ، أوصافًا و عالمات و    القص 

   :و سكنات
  .» مسبحة و يف يدهجالً يلبس عمامة و جبة و قفطانا كان ر « » ...السالم عليكم « -

نطق هذه الشو يخصية مبا جيعلها تعلن،أمام الرا و رؤيتها حىت تتميز عنهمكاب، عن لو:   
  » ...طنطا إن شاء اهللا « -
    2 ؟ » ى اهللامىت نتوكّل عل...على بركة اهللا « -

  
ـ ىل  إ و يسر     بسهولة عن هذه القصة   و االنتقال أ و يتعذّر مغادرة هذا املقام     ـ يت تال  دون اليه

   هاملؤال  الوقوف عند هذا السعلى    و األزياء  ياب داللة الثّ  إنّ :م خصيةالش اإلنسانية،م ما اختلفـت   ه
  . اليقني العلم و ال حتظى بوصفبوت وفيها اآلراء، هي داللة ظنية ال ترقَى إىل درجة الثّ

 احلركـات بري و   اجمموع التع  تفت إىل  الْ و العالماتو   هذه العناوين    إىل الكيالين فكيف جلأ 
،عنـد  و التبني  االختيـار  هـذا وشك  ي أالَ ؟ ها عليها غو إسبا أخصية  الشذه  التدين  حلاق قيمة   إل

هـذا   يطـرح أنْ  أال يوشـك     و الغموض ؟   بسيف نوع من اللَّ    أنْ يوقع  مادي فيه،  و الت  استسهاله
  مشكلة املظهر و املخرب ؟ ،من جديد، األمر

                                                
  87- 86، 189، 104-103 ص ماتهسالمي و مقواإلر خصائص التصو- سيد قطبانظر  -1
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 يكن يستطيع غري ذلك حىت تستبني الفكرة        مل ،القصةيف هذه   الكيالين، يل أنّ   الذي يبدو  إنّ
ينية لَ الدى القارئ كما استبانت     د هذه الش  ىخصية اجلديدة لد اائق و    السفكأنّ . معه  الذين كابلر

خـصية  الشدين كلَّها أو بعضها،عنده، ليست بذات بال أو اعتبار إالّ بقدر داللتها على              الت مظاهر
زها وسط اآلحاد و اجلموعاإلنسانية املقصودة و متي.  

  
 هذا  ابقة أنّ أضيف،بعد مالزمة طويلة لقصص الكيالين، تأكيدا للفكرة الس       أنْ   ألملك   إنيو  

ها دركيم و حقائق و مضامني ن     قدين كمظهر و أشكال وعناوين بل كَ      عن الت األخري ال حيدثنا،البتة،    
      لوكاتيف املواقف و ال خنطئها يف الس.     ا للشا تقليديو مل أَجد،عنده، رمس نة أو مالمـح    خصية املتدي

إالّ يف قص طنطا ..واحد «ة مستهلَكة اللّهم«موضوع هذاوسع و اليت هي حملّ هذا الت حليل الت.  
  
 و العنايـة     املالمـح   هذه  رسم إىل ،القصةالكيالين،يف هذه     جلوء  أنّ  لدي يقوى االعتقاد  و

خصية املتدينة أو إحياء   سوم كان سببه شيئًا آخر ال عالقة له باجترار رسم معين للش           الراألشكال و   ب
 إحدامها بعيدة   :انو إمنا كانت له،يف ظني، غايتان اثنت      .صورة مستهلكة أو استحضار شكل مسوق     

     و هي اإلشادة باألزهر الذي يعترب،بالن       ا لإلشعاع و اهلداية و التاألخرى قريبة   نوير و سبة إليه، مركز
و هي الت1.اريخ، ذوِي املواقف و الصنائع و البطوالتنويه بعلمائه،عرب الت  

 الصورة و املالمـح   ذهنة خصية املتديالكيالين عن الش  حتدث أنْ  هلذين السببني  فاتفق،إذن،
 صورا دين عنده،كما هو بين يف قصصه و جلي ،ليس         الت دين و إالّ فإنّ   ألوصاف إلبراز قيمة الت   او  
   .يم و دالالتو الفتات و إمنا هو روح و قأ مظاهر  ال هووأثوابا و 

  
      و ال يكتمل احلديث عن الت       بني لوحته إالّ إذا ونها   قفنا عند قص  دين و ال تستص أخرى ضم

  .جنيب الكيالين هذه القيمة أو تسلّلت إليها بعض إحياءاته
دين،كما يراه الكيالين، يؤدي وظائف خمتلفة يف        الت و ال يفوت القارئ املتأمل أنْ يالحظ أنّ       

يقـف،يف  أنْ   و لن يعجزه كذلك   . واجبا  دالالت أخرى جتعل حضوره ضروريا     قحياة الناس و حيقّ   
لوكات اليت جيعلها الكيالين نابعة من      و الس  الالتلدا عند تلك املواقف و يرمق تلك        ،نفسه الوقت

شكاتهعدين و صادرة صميم التن م.  
  

                                                
  52-2/51 موقفه اإلجيايب من األزهر و علمائه يف حملات من حيايت انظر-1
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 1» رجل على اهللا     «ة  ففي قص    ذي التاسعة و العشرين من عمره و هو نلتقي بعبد اهللا الشاب 
مث  ؤجل عمله و ال يدع ملفّاته تتكدسجييء إىل عمله يف الوقت احملدد ال ي      . مبصلحة اجلمارك  فموظّ

 االحترام الوحيد   ال يتزلّف إىل رئيسه يف القسم ألنه يعتقد أنّ        عبد اهللا   و  .هو ال يسيء إىل أحد البتة     
ات ريب    فقات املُريبة أو يف عملي    نوط به كما أنه مل يشارك قطّ قي الص        لرئيسه هو إجادة العمل املَ    

  .ائع بثمن بخس مقابل نسبة معلومة أو مبلغ حمددالبض  أو تثمنيالسلع
 االزدراء  ء و واهلُز  حملّ  و خريةسال ا لكلّ أنواع  موضوعهلذه األوصاف جمتمعة يكون عبد اهللا       

و هو،يف نظر كثريين من زمالئه، رجل ساذج و مثايلّ أو هو،كما يقولون عنه، حتفـة مكانـه دار           
 فضيحة كربى ـز مـصلحة اجلمـارك         و لكن . فيها مثاله أل رت و ال مكان   نيا تغي  الد اآلثار ألنّ 

 ريب باكتشاف عملي ة   هو احتيال املت      يقع اجلميع و ينجـو     .المون فيها رئيس القسم و بعض العم
  .إنه رجل على اهللا.و مثايلّ عبداهللا ألنه رجل طيب ساذج

  
نا ال  و هو رجل متدين و لكن     ة عبداهللا   ، حيدثنا عن شخصي   القصة جنيب الكيالين،يف هذه     إنّ

 املظاهر و العناوين بل إننا لَنبصرها مـن خـالل تلـك     و ابي الثّ حنيط علما ذه القيمة من خالل     
الس      إىل هذه الش ا كما نستشفّها مـن          لوكات اليت ينسبها القاص لحقهاخصية و األوصاف اليت ي

 يف قلوبنا و حيصل يف أذهاننـا سـلوك هـذه             يثبت القصةو عند اية    .هانفس القصةخالل عنوان   
نةالشية و خصية املتديالعمل وو هو مزيج من اجلد املسؤولي هارة و العفافزاهة و الطّة و الن.  

  
يهب األرملة اليت يطاردهـا     ة عاتكة بنت مو   تستوقفنا شخصي  2»  فارس هوازن  «و يف قصة    

       د هوازن و فارسها الشأ لقتال جيش املسلمنيجاع امالك بن عوف سيلذي يتهي. عاتكـة  و لكـن 
لْو،يف نظرها، من معاين الرى عليه و تظلّ ترفضه و تزدريه ألنه خجولة اليت تتطلّع إليها املرأةتتأب.  

ذه هيقهر أنْ د املطاع ذو اهليبة و السلطان،  مالك بن عوف،و هو  السي   كْنةقد كان يف م   لو  
 عاتكـة  و لكن.املتاعو  احلَشم  قلبه بل تعذّب روحه و يضمها إليه كما يضم املرأة املتأبية اليت متلك   

ـ  كانت أكرب من قوته و أقوى من بطشه و جربوته و هي املخلوق الوحيد الذي ميلـك أنْ                  سلبه ي  
  .إرادته و يحطم كربياءه

                                                
  78 ص ) عند الرحيل( انظر اموعة القصصية  -1
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 92 

ين إمياا بالـد  و    هو إسالمها   لَديها  القدرة  هذه  سر  و عند هذه املرأة   و مصدر هذا املوقف   
  اجلديد الذي و  هبها هذا الش  فوعور الكبري بالت          ضـخمة كالـش جاعةق و االمتياز و مألها مبعـان        

  . ي و اإلصرارحدبات و التو الثّ
  

 ليبدين الس ة ،أُخر تتناول ظاهرة الت    مولة اإلجيابي أَجد،إىل جانب هذه القصص ذات احلُ     و مل   
  .دين السيئخصيات ذات التو تتعرض لنماذج خمتلفة من الشأو  املغشوش،مثالً، أ

ور  املعين بالتقاط الص   القصة  هذا الغياب الفت لالنتباه و ال سيما يف فن         و ليس من شك أنّ    
اخلاصة يف احلياةة و تسجيل اللّحظات الفائقة و املشاهد القوي. 

  
ض هذا الغياب على طرح مثل هذا السلكبري اؤالو حير:  

مـاذج ؟  و تعمد يف إغفال مثل هذه الن       ،من لَدنه،  أو إصرار  عند القاص  سابقة هل هناك نية  
  هذا الغياب، بعض مصداقه و متاسكه ؟ أال يفقد العمل القصصي،بسبب

 و الذي يزيد هذا السؤال إحلاحا أنّ جنيب الكيالين رجل شديد العناية بفنه تستوقفه الظّواهر       
  فكيف أغفل تصوير مثل هذه النماذج أو جتاوزها ؟ . ال تغيب عنه اجلزئيات و التفاصيلالكربى و
   

  ماذج الـسيئة    إمنا جتاوز استعراض مثل هذه الن       جنيب الكيالين   أنّ يغلب على الظّن    الذي إنّ
 إىل جديـد  ة متتلئ ا إىل حد الطُّفوح فهي ليست،عنده، حباجة        احلياة اليومي  و طوى صحائفها ألنّ   
 .ةن وراء إعادة إنتاجها يف قصصه أي إضافة نوعيق م أنه ظن أنْ ال يتحقّوذكر أو زيادة تصوير أ

و األدب   دين املشرقة يف الفن    يكون جلوء الكيالين إىل تصوير مناذج الت       سو على هذا األسا   
  ا به التا  مقصودأو عويض عن غيا  لَى،عنده، أنْ و كأنّ ا  . يف عامل الواقع   فورهاعدم وألو  يتولّى الفن  

 عرض الن اجحة و االحتفال بالقيم اجلذّابة لتزيني       ماذج النلـه   البطولـة   حتبيب  لإلنسان و  عودالص       
قفوو الت ا باغتنام فرص احملاولة الدأب ائمةو إغرائه دومري و الدو الس.  

  
 هذا املوقف هو    يبدو أنّ  فقد   قها استنطا حماولنيلكيالين  ا  لنجيب  إىل كتب أخرى   إذا عدنا  و

لـق  ات و يقويها بتوليد املقاصد و خ       احلقيقي،عنده، هو الذي يصنع الذّ      الفن  إذْ القاصيتبناه   الذي
  1.ع إىل الترقِّيزونفيها و ال و بثّ العشق األماينّ
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ملقام  يف هذا ا   جدير بالتسجيل يف قصص جنيب الكيالين،     ، انتباهي الحظته و لَفت  غياب آخر   
 عر واية و املسرح و الش     ال أستطيع اجلزم خبلُوها من باقي أدبه كالر        نيو احلق أ  .ظاهرة اإلحلاد و هو   

   : يف هذا املقام أتساءلو لكن جيوز يل أنْ
  سجيل ؟ الت االلتفاتة وستحق وظاهرة تأليس اإلحلاد موقفًا ضخما من الكون و العامل

ـ     تصوير ظاهرة اإلحلاد و رسم أبعادهـا الن         يكن ممكنا اللّجوء إىل    ملْأَ ة فـسية و االجتماعي
  ته ؟و صالحيالتدين دوى و سلوكات إلغراء الناس جب املختلفة و ما ينشأ عنه من مواقف

 هذين الغيابني،يف قصص الكـيالين، كـان ممكنـا          و الذي أميل إليه بل أكاد أجزم به أنّ        
   ما باستحضار مبدأ التاملختلفة        ،ما عرضه أرسطو  ك، 1طهرياجتنا ني خبدمة أغراض القاصإذْ هو قَم 

  .و جماراة موقفه من الكون و العامل
  

  و قد كانت تستهدف    ،طهريو فكرة الت يإعادة حتقيقتقوم على أساس طبوازن يف اجلسم  الت
 ب له اآلالم  باستبعاد املوادها. أو األمزجة اليت تسبلت،و لكنيف ما بعـد، إىل  حتو  مفهـوم فلـسفي        

    2. عند املتلقِّيله عالقة مبجموع االنفعاالت اليت يثريها العمل الفني أو األديبو مجايلّ 
طهريجعل قد  فا أرسطوأمالتCatharsis  حني ربـط بينـه   هو الغاية اليت تسعى إليها املأساة      

          تنقية لشحنة العنـف     عملية اعتربه قد   و.بطل من متابعة املصري املأساوي لل      الناشئة االنفعاالتو بني   
   .و موع العواطف و األهواء

  
 أنه حيقّق لدى املشاهد توازنـا        من مقاصد  يبلغه و ما    طهري من وظيفة  خالصة ما يؤديه الت   و  

     ا بتصفية مشاعر اخلوف و الشار منها      فقة اليت تثريها  نفسيا هو ضؤ  املأساة فيتخلّص ممأو م عتدلي ف ذ 
يف و تتقوم عواطفه و حينئذ قد يكتسب اتزانا و يحوز متاسكًا و صالبة تكونـان زادا لـه                    انفعاله

ا ةحياته الواقعيونو ع.  
 إنّ تذوقه للمأساة قد     طهري معنى مقابالً عند اإلنسان ذي العواطف اجلامدة إذْ        حيقّق الت  و قد 

    3.زداد وعيه حني تستيقظ مشاعره و الشفقة فييبعث فيه عواطف اخلوف
                                                

  طهري ذا املعىن النفسي و كان يعين به تطهري النفس من بعض يعترب أرسطو أول من استعمل الت و ) كاترسيس( : التطهري-1
 مرآة صقيلة تنطبع فيها صبحفس من العالقات احلسية حىت تمث توسع فيه فأُطلق على تطهري الن.األهواء و االنفعاالت

  .1/293 املعجم الفلسفي-مجيل صليباانظر .املعقوالت

  360 ص الفلسفة عند اليونان- انظر أمرية حلمي مطر -2

  360 ص الفلسفة عند اليونان- أمرية حلمي مطر و 83-82النقد األديب احلديث ص  - غنيمي هاللحممد انظر -3
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   حليل، من وِقفة متأنية لتسجيل بعض النتـائج         و الت   الذي ولَّى  و ال مناص،بعد هذا العرض    
   . بالنفس و ال تبغي عنها انفكاكًاقتلعو تقييد بعض األفكار 

  
 ال طالء عليها، فكرة بسيطة واضحة جنيب الكيالينينية،عند  الفكرة الد هذه النتائج  أنّ   ىلأُو

  .و هي تكتسب قوا و نضارا من هذه البساطة و ذلك الوضوح.و ال زخارف و ال تزاويق
أنّالنتيجة الثانية فخالصتها اأم هو حركة كربى دافعة للحيـاة و األحيـاء   عندهن،دي الت ،      

  . و استواء الشخصية اإلنسانيةعودة الوعي  و النضجو عامل من عوامل
    مو الـس  شعورا فائقًا بالقوة و    أصحابه يهب رصيد قوي  هو   ،أيضا،ن عند الكيالين  ديالت و

بـل    طّهارة و الن   كبرية كال  هم مبعان و ميلؤ   كبريا بصرية نافذة و حتديا    و مينحهم  ق و االمتياز  فولتا و
  .قوطو الس يردهافت و التمن الت و يعصمهم جاعة و اإلصرارشو ال

و ال هو أشكاالً و عناوين و إمنا         رسوما أو مظاهر   ليس يه،،لدالتدين  أنّ جتائلث هذه الن  و ثا 
ة كما تصهر خصية اإلنسانيو هو أشبه بالبوتقة تصهر فيها الش .و قيم و دالالت   و مضامني   هو روح   
 خلقًا  صبحعداداا فت نضج خصائصها و تصقل مواهبها و تتمكّن است       ى خبثها و ت   مينة فينفَ املعادن الثّ 

إقناع وة و نضارةآخر ذا جاذبي .  
  
للكيالين  أغفله هذا العرض ميكن القول بأنّ مما   ا و على مثيله   مشاهد من   بناًء على ما تقدم   و  

  .د و االنبعاثجدالتو  ةو احليويالقوة  مصادر من درمص،عنده،  هوإذْين  الد منمتميزاموقفًا 
بعض  دين و اليت مينحها للت   بعض الدالالت   يالحظ  أنْ قصصه ال يفوته   القارئ لبعض     إنّ و

 ا  امل هذاو.و صادرة من مشكاته    هوعية اليت جيعلها نابعة من صميم     املواقف النعـن   وقف يتجاىف كثري 
  ه احلديث موقف األدب العريبملالذي معظم ك ينرى يين سوى غطاء يف الدـ  للت    لعجـز  ا ف وخل

  .لبية و اجلمودسو عنوان لل
رجـالً متزمتـا     إمام املـسجد  عل  جيالذي   1 الطيب صاحل   ما جنده عند   فوقامل  هذا مثالو  

 ترتبط يف أذهام بشيء قدمي كئيب مثـل نـسيج           ،ى سكّان القرية  لد، ة ممقوتة شخصي  و ملْحاحا
  الة  حديث له إالّ عن الـص       و ال  يقتات منه  ال عمل له     القرية أهل ولهيع ،كالطُّفَيلي،فهو.العنكبوت

  أنّ ،أحيانا،عتقـدون ي إىل احلد الذي جيعلـهم        عليهم ضيقيو هو   . و زوال الدنيا   اآلخرةو املوت و    
  . تعاش ليست جديرة بأنْأا يا أو تح ال تستحق أنْتنة رديئة ناحلياة قد توقّفت أو أا
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       ق  و ال ميكن تقدير موقف الكيالين من الت دين حق  بقيمـة احلركـة   دره أو الش عور احلقيقي
 ا عامله إالّ إذا وقفنا عند عامل آخر جامد هامد كئيـب                  القوية الد جضافعة للحياة و األحياء اليت ي

  . و الالّمعقول2 أحد كتاب مذهب العبث) 1989-1906 ( 1حزين هو عامل صامويل بيكيت
  

        و العبـث    امللـل أم و   كالـس و ينضح ا أدم      3ى ا العبثيون   تغن إنّ كلّ األحاسيس اليت   
  اقحقّ اليت En attendant Godot 4يف انتظار غودو :بيكيت ة ا مسرحيتطْفَح  و اليأسجدوىو الالّ

جاح و دخلالن هرةعامل الش.  
 و املسرحي  تشغيل اخليال بـل هـي       و   ة أو معقّدة فتحتاج إىل إعمال الفكر      ة ليست فلسفي

د بصرب كبري لبلوغ زو حيتاج قارئُها إىل الت ذات سأم ة و لكنها مملَّة و ثقيلة و      يطة يف لغتها و عادي    بس
 من طبيعة احلوار و من غياب       ئشالضجر و امللل إنما هو نا      هذا ة و و هذا السأم يف املسرحي    .خامتتها

الت ييب   ،كذلك،و هو ناشئ  .متاسكغة لكل متانة و     و من فقدان اللّ     هلذا احلوار  سلسل املنطقيغمن ت 
الز  من فال إمكاني         ة و تكرارهـا       ة لتقديره و من تعاقب بل من وجود نفس الشخصيات على املنـص

هـذا   كلّ هذا السأم و     و كلّ ...لنفس الكالم و من خلُو املسرحية من أحداث كربى و مفاجآت          
جر كان بيكيت يقصده قصدإذْاالض لكون و العامل و زبدة فلسفته يف احلياةعيه با هو حصيلة و.  

  
    ة هو االنتظار  و موضوع املسرحي.   الدميـري   اسـتراجون و ف    :تاناالنتظار الذي تعانيه شخصي    

   و مها يعيشان وضع أم و الم حتت وطأة ا   يعيشان املعاناة و اآل   .اا صعبو يتطلّعـان   معىن   الالّ و امللل لس
 امللـل الـذي يغلِّـف      و ذا السأم تخلِّصهما من ه   » معجزة «م أو حدوث    إىل وقوع حادث ضخ   

                                                
1- كاتب و مسرحيو من أعماله 1969 صل على جائزة نوبل عام من أصل إيرلندي حا فرنسي:  

       L'Expulsé, l'innommable ,Molloy, Malone meurt,                                                                                                                   
Fin de partie, Oh les beaux jours, Comment c'est, Assez 

Jean Malignon - Dictionnaire des écrivains français p 72-73 . و انظر:                                                          
Pierre Mélèse - Beckett p 186-187  

أم و امللل و الالّمعىن بتصوير قيم السو يعىن هذا األدب .ة املصري اإلنساين المعقوليو وعي مأساوي بال معقولية العامل:العبث-2
                                                                                           La Grande Encyclopédie 1/49: و انظر.اليت تلف الكون و العامل

   146ص ح العبث مسر و 163-162مدخل إىل نظرية األدب اإلسالمي ص -عماد الدين خليل و    

  ... 1970-1908 ( أداموف آرثر،) 1994-1912 ( يونسكو أوجني،) 1960-1913 ( كامو،) 1980- 1905 (سارتر:أشهرهم و-3
  .1953 جانفي 5 و قُدمت على خشبة املسرح يف باريس يف 1952 و صدرت سنة 1948 و قد أُلِّفت سنة -4

   Ludovic Janvier-Beckett par lui-même  p 22-23                                                                                              :                و انظر
          Pierre Mélèse-Beckett  p 19, 177.   
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و هذه املعجـزة املترقَّبـة هـي         خم املنتظَر هذا احلادث الض  .لماتتنقذمها من هذه الظّ    حياما و 
و ال حنصل منها إالّ على شيء        ودوغُة و ال جييء     و تنتهي املسرحي  .ودوغُجميء  .ودوانتظار غُ .غودو
  .ب الذي ال شيء من ورائهرقوى منه و الت االنتظار الذي ال جد:واحد

أمسِ   فغ أْتاليوم   .ودو مل ي ا    و أغلب الظّ  .و مل يأتو  .ن أنه لن يأيت غد  االنتظار يصبححينئذ  
ا و ضع »حبياةالصيقً» ا طبيعي  خصيتنيالش:    

   قد يكون هذا من األفضل لكلَينا ؟ ماذا لو افترقنا :استراجون
   إالَّ لو جاء غودو ) فترة صمت ( اق أنفسنا غد سوف نشن:فالدميري

   ؟ و إذا جاء :استراجون
    1.سوف ينقذنا:فالدميري

  
ليس هو هذا االنتظار فحسب و لكنما يضاف إليه هذا           إنّ الوضع األليم الذي حيياه البطالن     

و باطالً  ا و يتطلَّعان و لكن عبثًترقّبانفهما ينتظران و ي :ناقض الناشئ منهالتو بال ج2.ىدو 
 ه كلّ هذه              و لكنإنّ ؟اآلالم    من هو غودو الذي كان سبب كلّ هذا االنتظار و أنشأ غياب 

 يظـاهر  و.اهللا : اليت تعين  جنليزيةاإل God ما بكلمة    عالقة،  3 كولون ولسن  كما يقول ،Godot يف اسم 
   .أي اهللا God يرلنديةة اإل تعين يف العاميGodo :هذا القول حني ينقل أنّ كلمة 4ميليس

 ما يف امل    أنّ كلّ  و احلق سرحي     حـني  اأي الذي يزداد متانة و متاسكً     ة مييل إىل تغليب هذا الر  
أو هو    الذي أبطأ  اإلسعافصل و   جدة اليت ال ت   بأنّ الذي ينتظره البطالن هو هذه الن       5يعلن مالنيون 

عامل الغيب من اخلارج أو مناإلنسانعيد احلدوث الذي ينتظره هذا اخلالص ب .   
ولـه  شاؤم و االختنـاق و يه     أم و حدة الت   ائح يف عامل صامويل بيكيت لَيصاب بالس       الس إنّ

نـِسي  شعرون بأم كمرضى األسنان الـذين       ي « شخوصه   إصرار الكاتب على حماولة إقناعنا بأنّ     
  6.» طبيب األسنان أمرهم فظلّوا ينتظرون يف قاعة االنتظار

                                                
  124 مسرح العبث ص-جمموعة من املؤلفني انظر-1

                                                 Bernard Lalande- En attendant Godot Beckett p 47:                                  انظر-2

     1 اهلامش 122املعقول و الالّمعقول يف األدب احلديث ص :انظر-3 

                                                  Pierre Mélèse - Beckett p 36                   :انظر -4
                                Dictionnaire des écrivains français p 72 - 73      :انظر-5 

           127املعقول و الالّمعقول يف األدب احلديث ص  - كولون ولسن -6
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ما يعانيه   1سببه انقطاعا  شاؤم و الالّمعىن  ، و الت  صامويل بيكيت  عبث،عندو قد يكون هذا ال    
عـذاب ال     تصويره للحياة على أا سجن كئيب و        املؤكَّد أنّ  و لكن .يف موقفه من الكون و العامل     

  اهتمامنا و ال تـستحق أنْ  احلياة ال تستحق مرسل ليقنع العامل بأنّ    ينتهي أو عقوبة ال تطاق و كأنه      
ما ال يخفَى و من االحنراف ما هو جلي بل هو مـن خـداع                فطرصوير فيه من الت   هذا الت  -تعاش

 يكتب عن رؤياه للعامل كما لو كان ينطق بإجنيل مثّ إنه وريح فالكاتب جيلس يف مقعده املُ « اتالذّ
يت تتولّد لديـه حنـو   ة ال بيعية املزاجي و هو مييل إىل تقدمي ردود الفعل الطّ       .يصدق نفسه كالفيلسوف  

     2.» احلياة و كأمنا هي نتيجة حبث و متحيص دقيقَني للكون
    

راعالص  
 الكيالين يف قصصه و جعلها موضـوعا        براع واحدا من القيم اليت احتفل ا جني        الص ربتيع

       أحجـام  ألـوان و أطيـاف و   قصصه ليس نوعا واحدا بل هو راع يف الص جند أنّ  و.لبعض أعماله 
  . راع و اإلشارة إىل نوعه و مستواهل بالوقوف عند هذا الصالية ستتكفّفحات التالص و. مقاديرو

  
 3» مىت نعود «ة يف قص نلتقي بنجوى وهي فلسطينييج بقطاع غزرة حيـث  ة من معسكر الب

   س اآلالف من الفلسطينيا   ،جنوىتعمل  .نييتكدمع زميالاتالفلسطيني،  ـ  عمل يف م سيج الـذي    الن
     ة ذات أصول يهودية   متلكه السيدة ميشال و هي فرنسي.ى سبعة قروش  ها و أجرأجرا ال يتعدزميال
     ضنٍ طَوال النم جنوىتفكّر  .هارمقابل عمل شاق     ا على الس يدة ميـشال لترفـع    يف وسيلة تضغط

ها قيق هذا األمر و لكن     يف حت  جنوى و تنجح    و تنتشر فكرة االمتناع عن العمل بينهن      .أجور الفتيات 
  .املَعمل يدة ميشال و خطر على مستقبل وجودها ديد للستطرد من عملها ألنّ

  
 و إنّ 1948 ،تعاين ظلما كبريا منذ نكبـة   الفلسطينينيات و   الفلسطيني،كغريها من   جنوى إنّ

ط عليهـا و علـى      شعورها باملأساة الكربى مأساة ضياع فلسطني و شعورها اليومي بالظلم املسلَّ          

                                                
1-ه مل يكن لديه،يف يوم ما،عواطف دينيا انقطاعه عن الكون فهو يعترف بأنخفي سخأمة و هو ال يين ته الالّريذعة من الد     

عة للوقت و ميضنني فكلّ ذلك،عنده،هو ما انقطاعه عن العامل فمن مظاهره صمته الطّ.للو املتديه للعزلة أمويل و انطواؤه و حب  
         Pierre Mélèse - Beckett p  136 ,152    انظر و.اوان مرتله يف باريس سراً حمفوظًو قد كان عن.االختفاءو 
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ـ   فيها طاقة الص   يدة ميشال هو الذي حرك    السمعمل   زميالا يف  ضال    راع و أغراها باملقاومـة و الن
ضها على الوقوف يف وجه هذه الفرنسيو حرهينة و مطالبتها برفع أجور الفتياتة املُتص.  

لـم  ء بل امتـداد للظّ    لم املسلَّط على الفتيات يف هذا املعمل،يف وعي جنوى، هو جز           الظّ إنّ
 مقاومة الفتيات و يف مقدمتـهن جنـوى         تصبحو من ثَم    .فلسطني الكبري الذي تعانيه فلسطني كلّ    

دوا أهلها    الذين اغتصبوا  يدة ميشال مقاومة لكلّ أولئك    للسو يصبح خـوض هـذا      .فلسطني و شر
ا       الصا مشروعذه احلقوق و استرجاعها صراع سلسلة و هو حلقة يف    راع للمطالبة  راعات اليت  الص

  .  السترجاع الوطن السليبنيالفلسطيني يقودها جمموع
  

إنـه  .راع الذي ختوضه جنوى مع زميالا ليس صراعا صغريا و ال هو صراعا ثانويا             الصإنّ  
راع نفسه الص    ى يف جبهات خمتلفة و ميادين      الذي ختوضه إرادات فلسطينية شت. ة هـذا   و خصوصي
فضاءه و ساحته هو معمل اخلياطة و بطالته الفتياتالوحيدة أنّراع الص  اتالفلسطيني.  

  
 ة  راع،يف هذه   إن الصنه يف مهس      القصنتبي جلي غري خفي ،             و يف خوفهن الفتيات و صمتهن

 يف  و توجسهن و نشعر به يف األجواء اخلانقة احمليطة ن كما نستشعره يف كلمات صاحبة املعمل و                
                 ديدها بل نكاد نسمع رِكزه من وراء الض و وعيدها و غط       مراقبتها ألعمال الفتيات و تأنيبها هلن

و التضييق و من خلف كلّ هذا احلصار املضروب عليهن.  
    ا و يوشك     و حني يبغي هذا الصسرع صاحبة املعمل بكَ      أنْ  راع استعالنو يتعاظم ت تمه     يشتد

يطرة كوثه يف هذا املستوى اخلفي يضمن هلا الـس  بقاءه يف هذا اإلطار احملدود و م        ألنّ و حماولة دفنه  
   من مثن       .م يف رقاب الفتيات   حكعلى املعمل و الت و لتحقيق هذا األمركان ال بد: يادة يف أجـور     الز

  .و انتصرت فيهالصراع الفتيات و طرد جنوى اليت قادت هذا 
  
ن انتصر  م:ؤاليدة ميشال يدفعنا إىل طرح هذا الس جلأت إليه الس هذا احللّ املزدوج الذي إنّ

هديد و استعادت سيطرا على     جنوى فتخلّصت من الت     صاحبة املعمل اليت طردت    :الصراعيف هذا   
   املنتصرات هن الفتيات الالّئي حتصلن على زيادة يف األجور ؟    املصنع و على الفتيات أم إنّ

، هو جنوى ألا صاحبة الفكرة اليت آمنت ا         القصةيد،كما يبدو من خالل      املنتصر الوح  إنّ
         من روح الت راع  د و   مرالفتيات و هي اليت سكبت يف نفوسهناليت تغشاها و هي اليت أَ     الصيـت  ح

  . تصميم مقاومة وموات اإلرادة فيهن و أيقظت ما كَمن فيهن من عزم و عناد و
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 تعي هذا األمر وعيا جيدا و تدرك مغبته و مآله و تقدر آثـاره                      يدة ميشال الس و لقد كانت  
       و نتائجه فعمدت إىل القضاء على هذا الت املتوازن الذي يضمن    احف باللّجوء إىل هذا احللّ    هديد الز

  .الفتيات يطرة على املعمل و علىق هلا دوام السحيقّ امتصاص غضب الفتيات و قطع متردهن و هلا
اأم    هول فإنّجنوى فرغم األمل الذي البسها و احلزن و األسى و املصري ا ا بالـسعادة  شعور
ـ  ..انتصرت و ارتفع األجر   ..«من األمل كانت تنري ظالم نفسها ألا         ها و ومضات  كان ميلؤ  ن و م

غرية ارات الـص و االنتـص ) ...(يدري ؟ قد تعود يوما إىل يافا و الروايب اخلضراء و البستان الكبري              
   1.»...رغم اجلوع و الدموع..انتصرت اليوم..انتصرت جنوى و...تصنع النصر الكبري

  
 مل  بتهمة قتـل كوم عليه بعشر سنوات احمل نيج الس سامل نلتقي ب  2»تائهة    قلوب « ة قص و يف 

ة جن الذي سلبه متعـة احليـا       ظلمة الس   املوت الذي يتربص به و يصارع      يصارع. يف قريته  يرتكبه
لَى وجةكالزين يعاجلهما يف مستشفى القصر العيينو املغص اللّذَ و األوالد و أصابه مبرض الك.  

طَبعه  الغليظ و بني هـذا   وفيق بني طبيعته القاسية احلادة و      أيضا يف حماولته الت    يصارع هو   و
أو يذيب فيه،على    حيوله إىل كائن جديد و يرتع منه         احلب الذي بدأ يتسلّل إىل نفسه و يوشك أنْ        

  .األقلّ، حدته و قساوته اليت يعتقد أما حصنه و سالحه
  و ناهد،املشرفة االجتماعي     يلـها    ى هي األخر  ة، اليت تعمل مبستشفى القصر العيينتصارع م 

ن حوهلا و هي تنكر على نفسها  الذي شغلها عن نفسها و عن كلّ شيء م         نيجإىل هذا الس  املفاجئ  
 » احلاالت « كعشرات   راسةللد »حالة   « دجمر ؟ ن سامل يكون  فم « :نيجرئ ذا الس  اهتمامها الطّا 

  .3»...تفكّر فيهأنْ ما هكذا جيب ...اليت تقوم بدراستها كلّ شهر
  كما تصارع،يف الوقت   قريبا منها  »املَالك املتوحش    «مث إا تصارع من أجل االحتفاظ ذا        

و معامالا و كأنّ قلبها بني يديـه يقلِّبـه       بيب على سلوكها  الطّ، ذلك احلصار الذي يفرضه      نفسه
  .كيف يشاء
  
ا تن شـهي  يفتح فسب إىل الن  يحب لذيذ و هو صراع  باد بقوة    »تائهة    قلوب «راع يف    الص إنّ

  .منه و ةشراهب  الطِّوالري فيها و تقليب صفحاا و يغرينا بالسالقصةلقراءة 
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ا إىل أنفسنا  راع لذّة و تشويقًاو الذي يزيد هذا الصا حبيبا منو جيعله قريبغبـة هو هذه الر 
الظاهرة،لدني،ى الشخصيتل كلّ نتائجه و  منهما اإلرادة الباديةو هوض يف خثارهآ لتحم.  
 او انتقام   ثأرا  مبقتل سامل  يهاهني حني تهخيتم ا قص  أنْ   هاية احلزينة اليت يشاء الكيالين    الن أما

  .ته نوعي درجته ووراع الصهذا  نقص شيئًا من قيمة فال تهايةالن هذه أما -ه مشهد الدم على سريرو
  

و لكن هـذه  .مقتل األمل الذي صنعه سامل و ناهد  و  ذا املشهد الفاجع   ،،إذنْالقصةتنتهي  
نا جند صداها   ن سبقت أل  اليتراع  الص على متابعتنا أللون   نندم    جتعلنا م شعورنا و ال    تصد الفاجعة ال 

تغض من قيمـة    أنْ   ،كذلك،هاية احلزينة و ال متلك هذه الن    . حقيقتها يف أعماقنا    نتلمس يف أنفسنا و  
  . و تشويقلذّةو  متعة  من،قبلُ،بنا ما حظينا بهسلُديته أو تجو راع الصهذا 

   
   ؟راع بنهاية الص األليمة هايةهل توحي هذه النو لكن   

ه يف   بعض ه سكب أو  جلَّه  سكبه و قد   قوي عند جنيب الكيالين    راعالص ب اإلميان نّأل.الّك.كالّ
و إصرار و أصل كلّ،عندمها،هو مصدر كلّ حركةو جعله  ي سامل و ناهدنفس حتد .  

 و لكن    نهاية سامل مل ت    هذا ته فِّختو مل   راع  الصبل  أو تشكّك قي قيمته و جدواه ف من حد
 ا يف كلّ مكان    يظلّ قائمري و  اجلَ  يف  و أوضاعها و و يف املدينة    أحواهلا  و  يف القرية  :ا موجود عي    الس

  يف ة جديد ات بداية لصراع  جيعلهاأنْ    الكيالين بيشاء جني عبية اليت   املظاهرات الش  االصطدام و يف     و
      . عوامل أخرى و فضاءات

  
ماين عشرة سنة اليت ختوض صراعا كبريا من  ذات الثّة الفتاة جني نصادف 1» بطة   « قصة   و يف 

كان عمرها ثالث   أنْ   البصر منذ     النور و   تصارع العمى الذي سلبها نعمة     فهي :البقاء و احلياة   أجل
  . فقرها، دواًءب،بسبمرض ذات الرئة الذي يسكنها و ال جتد له،كذلك ،تصارع  هيو.سنني

يش و االزدراء الذي تلقاه من أهل القرية بسبب         هم، ذلك اإلقصاء و الت    أيضاتصارع، نهامث إ 
بسبب ماضيها الذي يطاردها إذْ هي مل تكن،دائما، عفيفة اليد طاهرة الذّيل إذْ وقعت يف               و   مرضها

    سرقت املـال و املالبـس      ...مث إا قد سرقت   .اخلطيئة يوم أنْ كانت تعمل يف بيوتات أغنياء القرية        
قيعة بني ناسٍ كثريين يف القرية و كانت        ميمة و الو  عت بالن ج و قد س   جاة بيض الد  و خاص  عامو الطّ 

  .أداة خبيثة يف العديد من احلوادث
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تصارع  و    تعاين الظُّلمتني   بعد غياب أمها و زوج أمها      املظلم جنية،اليوم، وحيدة يف كوخها   
بـل شـديدة    إا جائعة.ام تأكل منذ ثالثة أي إا مل .آالم اجلوع الذي ينهش أحشاءها و يهد قُواها       

       أنفاسـها تتالحـق  . تبعث بأمواج من اآلالم تسري يف كياا كلّـه      تقلّصات معدا اخلاوية  .اجلوع
جبينها يتفصد عرقًـا و رائحـة       .عال يدمهها بني احلني و احلني فتبصق حيثما اتفق         الس  و و تتصاعد 

  .لذي طال و استطالكريهة تنبعث من فَمها بسبب مرضها أو بسبب جوعها ا
شاط عف يزايِلها قليالً و بِفَيض من الن      شعرت جنية بالض  .هي بطّة تدخل إىل بيتها احلقري      و ها 

و بدون وعي اتجهت حنو الباب      .فاملفاجئ يدب يف جسدها الواهن املعروق و سعاهلا هو أيضا توقّ          
هيا يـا   :ا اليابس و حتسست معدا اخلاوية     لت شفتيها اجلافّتني بلسا   بلَّ.فأغلقته و أحكمت إغالقه   

ةجني  ـد  ...ة غذاؤك و فيها حياتك و شفاؤك     دي فهذه البطّ  ال تتردفاجلميع كان يوصيك باألكل اجلي
ضال      قوللتس مكان البطّ    .ي على دائك اخلبيث و مرضك العفلت منها    و بدأت تتحسة وتطاردها فت

     ها ال متَلّ  مث تالحقها من جديد و لكن   ـا جائعـة و جيـب                و ال تنِي ألأنْ يأس و ال تعجز و ال ت
تقاوم و تقوم مـن     أنْ  ة تكاد تنهار ؟ جيب      ما لنجي ...ها أفلتت منها  لكن...ة ؟ ها هي   أين البطّ .تأكل

  . تأكلة ألا جائعة و جيب أنْجديد و تطارد البطّ
و لن يغفـر  ...نك مازلت لصة قذرةإأمل تتويب يا جنية ؟ ؟ ... و أين الندموبةأين الت...و لكن 

    ة ال تلتفت إىل هذا     و...لك من دائك الوبي   اهللا لك و لن يشفيجني ه به ألنّ ما تعانيـه         النأبداء و ال ت
  شيئًا قويا يف أعماقها يـدفعها ألنْ و إنّ.تأكل لتعيشأنْ  و جيب  جائعة جائعة إا  . نداء من أي  أكرب

 تصارع تصارع العمى و املرض و و تفلّتها و ةداا و تصارع متنع البطّ    تتشبث باحلياة و تتمسك بأه    
  بيبه يف       و    الذي ينهش أحشاءها   اجلوعتصارع  هميش و   اإلقصاء و التتصارع املوت الذي تشعر بد

  احليـاة،على أي  ألنّ الذي يتربص ا الفناء تصارع وخفقان قلبها و يف هبوط قُواها و آالم معدا      
   1.فريط فيه ال ينبغي االستهانة به أو التزنت، شيء عزيصورة كا
  

  2»  الوهم خطّ «ة  و يف قص    نتابع حكاية عبد الس      ى يف التاسعة عشرة من العمر    ميع و هو فت
ه      املكفوف حيد أبيه والذي دلّله منذ وفاة أم . ين شبابه ميع أضاع   عبد السلو عمره   سيف اللّهـو   و ح    

ق،بسبب غفلته و إمهاله، جناحـا   حيقِّ ملو.ابة و مالحقتها يف بديعة احللوة اجلذّ   فكرييف الت  و و العبث 
  .هد من قبل له به ع به يف عامل مل يكنخرجه من غفلته و يلقيي مفاجئًا او لكن حدثً.يف دراسته

                                                
         128-122ص  ) العامل الضيق ( يف اموعة القصصية )ة بطّ ( انظر قصة  -1
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ه للعمل إلعالة والد  فر إىل القاهرة    ميع للس املكفوف على املعاش فيضطر عبد الس      يحال أبوه 
  .ع أباه يتسول مع سنه املتقدم و صحته املعتلّة يدألنه من العار أنْ

لقد كـان   وطنه و بلدته ؟و لكن كيف يترك بديعة اليت حيبها و حتبه ؟ و كيف ينتقل عن م          
لقد كان يعتقد   .سلب منه راحته و هدوءه    ا سيجيء ي   يوم نّو ما كان يظن أبدا أ     غافالً شديد الغفلة    

  هذا اخلطّ  يستيقن أنّ بل  صاعد فإذا به يكتشف      مستقيم    احلياة خطّ  أنّ،  يف حب بديعة  ،قو هو غار  
 املستقيم وعبد    . ال وجود له إالّ يف كتب اهلندسة       ماألوها من   مه ميع  و ينكبحماوالً على عمله   الس

و بعـد شـهور قـضاها يف    .و ينجح يف دراسته    فينجح يف عمله  استعادة ما فاته من وقت و عمل        
و حينئذ شعر أنـه يتحمـل      ناضجا املدلّل رجالً    اب الش أصبح،بعيدا عن أبيه و عن بديعة،       لقاهرةا

املستقيم الذي آمن به مث افتقدهاخلطّ يعثر علىأنْ نه على وشك أة كربى و مسؤولي .   
  
راع له طعم خاص و هـو       الصآخر من   ا  لونة، يعرض علينا     جنيب الكيالين،يف هذه القص    إنّ

  .و اكتناههاالقصة هذه دين مضطرا للوقوف عند و أجِ. نكهة متميزةذو
 احلياة ليست خطا مستقيما كما كان يعتقد و هو غـارق يف              أنّ ميععبد الس لقد اكتشف   

 املستقيم الذي كان  هذا اخلطّراع و مكابدته و معاناته هو الذي يصنع    الص  و استيقن أنّ   حب بديعة 
  .قه و دوامهيتمنى وجوده و حتقّ

  
  غم من أنّ  و على الر  ،ه  عليها بناء واهر اليت يقوم    كرب الظّ أ هي   ،الكيالينعند   ظاهرة احلبفن     

  يف حتقيـق اخلـطّ     ،وحدها، مل تـسعفه   والسميع  لعبد   هذه القيمة الكربى مل تشفع       نّإالقصصي ف 
ستبني حىت يعي و العمل   الس و حرارة الصراع   معاناةلقد كان ينقصه    .إليهاملستقيم الذي كان يسعى     

  . و املوازينو تستبني له القيماحلقائق و األحوال 
  

 طرح هنا هو    و السؤال الذي ي:   القيمة الكـربى و العاطفـة        هذه  و هو   هل يتخلّف احلب
   ؟يؤمن بهميع  املستقيم الذي كان عبد السها و حتقيق اخلطّتزيينجتميل احلياة و املقدسة عن 

هـل يكفـي     :يطرح بشكل آخر و هو    أنْ  ذا الشكل ليس صحيحا و األوىل       ل  ؤاالس إنّ
 رةاحلبضيج و طعم لذيذ ؟وحده جلعل احلياة حلوة خ ذات لون   

يف السميع ة عبد بشخصي يلقيفي و لذلك جنده ة، جييب بالن   جنيب الكيالين،يف هذه القص    إنّ
يف رؤيته للحياة و يذوق لذّة أخـرى        يه،  ص الفادح،لد  ليستكمل النق   العمل شقاءو  الصراع  أَتون  
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فإنـه    و يغرسها يف أعماقـه     و لكي يعمق هذه القيمة يف نفسه      .احلب أو هي منه قريبة    تضاهي لذّة   
 ميارسها  أوكن خيطر على باله يوما أنه سيقوم ا         و القيام بأعمال مل ي     فعه إىل االحتكاك بأوضاع   يد

  .مثل تنظيف البالط
  
و كيف يصنع ذلك و هو قد أقام فنه     .أو يزدريه  هلكن الكيالين ال يتنكّر للحب و ال يهون       و  

 على أنواع من احلب القصصي؟ أن جليلة القدرعظيمة الش   
يعة اليت تزوجـت  عائد إىل أبيه،بعد فقده لبد  و هو   السميع   عبد    جند أنّ  على هذا األساس  و  

حييا هذا األمل   أنْ  ألمل الذي كان يقود خطواته و ينعش روحه مؤمالً          غريه قسرا، يظلّ متطلِّعا إىل ا     
من جديد فيبعث احلبمثواهرقده و من م .  

احلب إذا كان أشبه بالتوابل اليت جتعـل طعـم    و كأنّ الكيالين يقول لنا،بصيغة أخرى، إنّ      
 سـر  كلّ أولئـك هـو   ناة و األمل و املعاعي و العملو توابعه كالس الصراع   فإنّ ئًامري احلياة لذيذًا 

  .ن و اقتدارمتكّفيها و و سبب كلّ فوز  نياجاح يف الدنال
  

    ر أنْكنة الكيالين   و لقد كان يف ميصو   ثنا عن  و و أمهّيته    راعقيمة الصحيد جدو   عي ى الـس 
  بـال  در و  قَ زن و  كلتيهما ذواتي و    اثنتني عبة بني قيمتني  يلجأ إىل هذه املقابلة الص    أنْ  دون  و العمل   

  . و جدواهيتهشعورا بأمهّ هخوض و  و مشقّتهالصراع أو الوته حبالضن  و لهاالستنامةو  احلب و مها
 أعمـاق   لوج و يف قويةديد على الذهاب بعيدا يف فنه و رغبته ال         الش الكيالين و لكن حرص  

النا ياحة فيهافس و السذههو الذي و استبطا حى إليهذه املغامرةأغراه املقابلة و هو الذي  أو .    
  

      جنيب الكيالين حيسن الوقـوف قلـيالً      يف قصص  راعو بعد هذا العرض لبعض مظاهر الص 
  .من معانوقر يف القلب  ما و من أفكار ما علق بالنفس لتسجيل

 ت يف  و مستويات تتفـاو     خمتلفة راعيقفنا،يف قصصه، عند ألوان من الص      جنيب الكيالين  إنّ
  .ة و تعانيهاو يف طبيعتها و حدا و لكنها مجيعا صراعات ختوضها مناذج إنساني حجمها

راع  و تصميم تؤمن بالـص     عزمات واعية ذات إرادة و      راع الذي ختوضه شخصي   الص فهناك
  .وسيلة و منهجا و تعرف اية طريقها من بدايته وهي تعي أخطاره و مزالقه
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  مليه الظّ  يراع الذ و هناك الصو األوضاع  روف و تفرضه املالبسات   ت    خـصية   علـى الش
ة أو ة بسبباإلنسانيلحد أو عاهة الزمة حاجة ماسفقر م.  

 يلزمها  و اإلنسانية خصيةالش يتعين على لون آخر   هناك  راع  من الص  اللّون  إىل جانب هذا   و
 أو وسيلة ناجعة إلخراج اإلنسان من      ليفع سببألنه    معاناته بدا من  ال    و خوضه  مناصا من  ال جتد ف

  1. من ضياع ذاتهإنقاذهو  تفاهة وضعه
  
 ات خـصي الش  بعض ختوضه راعالص من أُخر   نالوأ  على قفنا الكيالين  املرتلتني ي   بني هاتني  و
إل ةاإلنساني  شباع حاجات نفسي    أو فس و تنقاد  ة عميقة تستنيم هلا الن   هذه وفيق بني إشباع  حملاولة الت  

  .متيزهاو خصية أصالة الش احملافظة على املُلحة و بنيةاإلنساني اجاتاحل
 أو قليل األمهّية و الشأن           ثانوياليس  سلبيا و   أو  صغريا  راع ليس    من الص  األخري اللّون اهذو  

  . ذو طعم خاص و ذو نكهة متميزةلكنما هو صراع  و
   

 يف ألـوان     و يستحق اإلشادة و التسجيل أنـه       كيالين ال  جنيب عند الذي يلفت االنتباه     إنّ
علينا راع املختلفة اليت يعرضهاالص ا منها و ال حيثُّال يزين جتاههان لنا لوننا على موقف معي.  

            ا عن كلّ حماولة من هذا النرضعقها و نتمالّها معنا نتذودمتجانفًا عن كـلّ     و وعو لكنه ي  
حقيق و هـي     يهيئ لنا فرصة نادرة الت      األهم عنده و املُقدم،لديه، هو أنْ      نّ أل سلوك من هذا القَبيل   

    نا كلّها ملراحل الصراع املختلفة اليت ختوضها   متابعتنا حبواس  ة بيننا و بينها أكثر من عالقة مناذج إنساني
  .  و رحم صلةأكثر من و

راع وسـيلةً   ء و اخلتام، سوى طاقة الص     ة قريبة إلينا ال متلك،يف البد     مناذج إنساني  إنه صراع 
راع،كما تبـدو   غاية الص جتاوز ضعفها أو استكمال قوا ألنّ إشباع أشواقها أو أوأهدافهالتحقيق  

    .الوجودات و إثبات عند الكيالين، هي احملافظة على الذّ
  

                                                
 أعم من الذّاتو .هنية و تقابل العامل اخلارجيور الذّاقع و توجد الصات على الوفكري فتقف الذّعور و التما به الش:الذّات -1

يطلقالذّات ألنّخص الش  على اجلسم و غريه أمعلى اجلسمخص فال يطلق إالّا الش .ات املاهية مبعىن ما به قصد بالذّو قد ي
إل ااإلنسانعلى ،يف العصر احلديث، الذّاتو يشيع إطالق .يء هو هو و يقابله حينئذ الوجودالشجيايبو الوعيباإلرادةع  املتمت . 
          1/579املعجم الفلسفي-  و مجيل صليبا112 صالتعريفات -  و اجلرجاين87صاملعجم الفلسفي - جممع اللغة العربية-انظرو 

  1/876 كشاف اصطالحات الفنون -هانوي و الت216 صة املوسوعة الفلسفي-يودين.روزنتال و ب.و م
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  العدالة
نتني تقعان يف جممـوعتني     تني اث لقيمة العدالة يف قص   ض   جنيب الكيالين قد تعر    لقد بدا يل أنّ   

ا  ف.خمتلفتنيتني  قصصية األوىل أمف القص هو اعنوا  »   ا   و 1»ىن   البحث عن مةأمـ  انية الثّ القص ا  فعنوا  
   . و وقوف عندمها و حتليلتني عرض هلاتني القصليو يف ما ي.2» الةالعد «

  
ىنالبحث عن    «ة  قصم «  غضون وجهه  لّونشاحب ال   ضعيف البصر  ة رجل عجوز  هي قص 

 تدلّ علـى  يعلوها الغبار و مالبسه املرقَّعةحليته بيضاء كثيفة . قبحاجهامةً و تزيد وجهه الشاحب
طُرد من بيته احلقري     بعد أنْ ،هو و ابنته مىن،     لمن التسو يعيش  . تستره أكثر مما  تفضح حاله    و وضعه
ل عنها يف   أيس. يف إحدى اللّيايل احلالكات    مىن ابنته اليت افتقدها    عن   عجوزيبحث ال . يأويه  كان الذي

يقتـاده   ف رطي الفظّ جييئه الش .و يهديه أاس ال يدلّه عليها     من الن و لكن أحدا    كلّ مكان باكيا شاكيا     
 هكـذا  العجـوز    و يظلّ .فيحبس أخرى  فيحبس شهرا كامالً مث يعاود البحث عن مىن          إىل السجن 

جن ال  تنقِّالً بني م يكوالَدسو السلذي يدخله بتهمة التصيف الذي هـو  حذ و الشمـأواه و بني الر     
بابنته مىن اليت افتقـدها يف      هذه األحوال و األهوال يظلّ متعلِّقًا       و لكنه رغم كلّ     .مسكنه و مثواه  و  

  . العثور عليها و الوصول إليهاالبحث عنها ألنه واثق من لقائها والكاحلة و هو مصر عل تلك اللّيلة 
  

 مبشكلة  متأثِّراأوائل ستينيات القرن املاضي و قد كتبها         كتبها جنيب الكيالين يف      القصةهذه  
 لما ميا و اهت   مسؤوليها رددبعد ت  1964 سنة )الرسالة   (نشرت يف جملّة    و قد   . كما ذكر  املتسولني

  3.و دالالت تتضمنه من رموز
  

 على فئة   األضواء بتسليط   أمهّيتها و   حدث عن العدالة   يت  أنْ ة،،يف هذه القص   شاء الكيالين  لقد
  . هي فئة املتسولنية االجتماعياملراتبتعيش يف أدىن  ،قلّما يلتفت إليها الناس،من اتمع منبوذة

     و وصف    هو الذي أغراه باحلديث عنها     ،كما قال،  تأثّره حبال هذه الفئة    أنّو ليس من شك 
و هو هو الذي جعله يلتفت هذه االلتفاتة     و عميقًا   قويا ،يف ظني، با آخر و لكن سب  .حاهلا و ما تعانيه   

  . يف اعتقاله األولقضى أكثر من ثالث سنوات وراء القضبانأنْ  بعد  و احلرمان بالظّلم احلادشعوره

                                                
  207 ص ) عند الرحيل (ظر اموعة القصصية ان-1
  117ص   ) فارس هوازن (انظر اموعة القصصية -2

  138-137و جتربيت الذاتية ص  30- 3/29 حملات من حيايت -  جنيب الكيالينانظر-3
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فحرمه مـن كـلّ     مرارته و قاساهو ذاق  و عاناه  مددا طويلة   الظّلم الذي جترعه   هذا نّأفك
  .الذي يعيشه املتسولون هو من جنس هذا الظّلم لذّاتو  متعة

 أَ ، هو الذي  عاطف،إذنْهذا الت ذه    وح ةى إليهإىل ظـاهرة   جعله يلتفـت   و هو الذيالقص
  .من هذه الكأس اليت يذوقون ذاق  و يعانونمما ،قبلُ،عاىنلشعوره بقربه منهم ألنه  يف أدبه املتسولني

 ىنة  و قصخفى    بعد هذا كلّه،  ،مائعة   ال تا إذْ هي رمز للعدالة الـضع دالالأبعادها و ال تتقن 
هي  شديدة  كبرية من البشر يتجرعون اآلالم و يحيون حياة        فئاتجتعل  و اتهام للقوانني اجلائرة اليت      

منمزيج م رقاوة و البؤس و احلرمان الش.  
  

ها قترفو ال جرمية ا    ارتكبهال ذنب   جن  الس قابع يف  ة شاب تحكي قص ف » العدالة «ة  قصأما  
  . أحد املتهمنيلعبد اهللا صديق قدمي  أنهسوى

    ه أبشع أنواع التس ضدمارلهب الظّ    عذيبيياط اليت ترب   هور و نزع األظافر    كالسو الـض  
فع  ديدالشألوان اإلهانات  و   و الص...  د  مبكان وجو   إالّ إذا اعترف   نقذه من هذا اجلحيم شيء    و لن ي

  . القدميراسة الدصديق  عبداهللالذي مجعهالسالح 
  اخليـال    اآلالم اليت تفوق    من هذه  طلبا للنجاة  وديد   العذاب الش  من هذا   يف اخلالص  أمالًو  

 هذا   يصب العذاب على   و حينئذ .اهللا عبدصديقه    عند ها، بوجود السالح  ،مكر يعترف  االحتمال و
ـ    حىتفريستها   على الذِّئابتداعى  تالزبانية كما    عليه   داعىتتو    صبا األخري أنْ  دون   سهيلفـظ نفْ

   . سالحبوجود السالح ألنه ال وجود ألييعترف 
  
ات  و يف فـضاء  عـصيبة ظروف  ة حاضر أيضا و لكن يف        موضوع العدالة يف هذه القص     إنّ

  .تاملعتقال  السجون و و الزنازين هيكاحلة
 تنتهك فيه كلّ احلُرمات و تذبح    الذي لمات، هو عامل الظّ   العريب عامل السجون،يف الوطن     إنّ
  .خصائصها فيعتدى على كرامتها و تداس كربىة استباحة خصية اإلنسانيو تستباح الشكلّ القيم 

 موعو الدماء و الد   العويل  و   الصراخ   األنني و و   بالبكاءاليت تضج   و يف هذه العوامل السفلية      
  ...اإلذالل  و صنوفاإلهانات  ألواناالنتهاكات و ع كلّ أنواو
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 علـى  نافَقي لجنيب الكيالين يدخلنا  اخلانقة األجواءيف هذه     و يف هذه العوامل السفلية املظلمة    
اليت  البشعة و كلّ هذه الصور   .العدالةو تصادر   أب العدالة   غيحني ت الصور   ة و وحشي  بشاعة املشاهد 

  1.لفترات االعتقا يف  أو تعرض هلاشاهدها الكيالينقد  نستفظعها اليت لقاسية او املشاهدتصدمنا 
  
  يةراحل

ض هلا جنيب الكيالين يةاحلرا هي قيمة أخرى تعرالها عناية و اهتمامو قد تولّت عرض .و أَو
               3.» رجل البيت «  هيانيةو الثّ 2»رباء غال « عنواا  األوىلالقصة :هذه القيمة و بياا قصتان اثنتان

  
ـ    ونيعيش الميذالت  من جمموعة ةقص »الغرباء   « تتناول عـن   ة بعيـدين  يف املدرسة االبتدائي 

ـ   تبادل و يف اللّهو و اللّعب      ة أترام، ،كبقي فراغهم أوقاتيقضون بعض   .قريتهم      املـثرية   ث األحادي
عد عـن   عذاب الب أو خيفِّفوا من  ينسواأنْ   .لعبواييلهوا و    إم يريدون أنْ  . القصص املختلفة   تناول و

يطـاردهم  إنه  .جيدوا و جيتهدوا لينجحوا   أنْ   يريد هلم    ،مدرس احلساب ،بكنصيف  و لكن   .أهليهم
إنه يفسد عليهم عاملهم الصغري و حيد من        .هم علي يتجسس و   أنفاسهميراقب حركام و    .ضايقهميو

 العذاب الذي ال يضاهيه     هلوو هذا احلصار و التضييق       يفرضها عليهم  هذه الرقابة اليت     و إنّ .حريتهم
إىل  سأذهب « : كما يقول أحدهم   هم، هلي أفضل حاالً و أكثر احتماالً       جهنم،يف حس  نّإبل  .عذاب

  و تعنيفه  هتأنيبنصيف بك و ختلّصا من      عقاب  و هروبا من    .4» صيف أفندي  مع ن  أعيشجهنم و ال    
 نصيف بـك    قبلدرك منو لكنه ي  بإلقاء نفسه يف النهر حماولة انتحارطفال، إىل نوفل،أحد األ  أيلج

و بقيالميذة الت ل املسؤولني و نقل و تنتهي القصس احلساب ة بتدخإىل مدرسة أخرىمدر.  
  
  موضوع التنشئة   حول ة اتهام لبعض القيم االجتماعي    ،كما يبدو من ظاهرها،   ةهذه القص  إنّ

  .ف لرقابة الكبار على األطفال و الولدانو استنكار لالستعمال املتعس وجيه التربية و التو
وقات مـن   أل ،كذلك حمتاجون، مإ ف ةلدان ضروري على األطفال و الوِ    الرقابة و إذا كانت  

ئـد  و اللّعب و املرح و االنطالق يعبرون فيها عن أشواقهم و ينسون متاعبهم و يصرفون الزا                اللّهو
   .  تكوينهم بنائهم وتنشئتهم و هي،أيضا، جزء من إحدى مراحل هي تو هذه األوقا.من طاقام

                                                
  189-131،188-3/130و  264-2/213،217،225،240،261انظر بعضا من هذه الصور البشعة يف حملات من حيايت -1

2-موعة القصصية انظر ا)119 ص )حيل  عند الر  

3-موعة القصصي75 ص ) موعدنا غدا (ة انظر ا  

4- الغرباء  (ة قص(موعة القصصية  يف ا)131ص  )يق  العامل الض  
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موضوع فـوق    هذه املراقبة سيف     رهم بأنّ اشعإ عليهم و     الغلو يف تطبيق هذه الرقابة     و إنّ 
ف عـس سبب التب املطاردة و احلصار  اخلوف و  الرعب و  بأجواء أنفسهمحساسهم هم   إرؤوسهم و   

   م و       قد يفسد طبائعهم   كلّ ذلك ...يف استعمال هذا احلقو يقتل طاقا يـ ه نف شو ـ   هموس  ل و يعطِّ
م و قد يدفعهم إىلنضجهم و حيطم معنويرون عاقبتهاسلوك طائش ال يقد .  

  
  ها ؟غزا فما هو باطنها و مو جمالهاهذا هو ظاهر هذه القصة 

و لكي يكون . عظم قدرهاو  و مرتلتهايةاحلرعن يتحدث  جنيب الكيالين،يف هذه القصة،     إنّ
 مث الوقوف  و تلخيصها     القصة األخرى  تناول ال بد من   واحدا ال متعددا  احلرية  احلديث يف موضوع    

  . عند كلتيهما معا بشيء من اإلضاءة و البيان
  

ـ  والابن  وهوشاب يف السادسة عشرة من العمرقصة   » رجل البيت  «تتناول        الوحيـد هدي
  هذا األمر أنّوضيحو ت.أسرته و وسط نف أهله عادة و الرضا يف كَ    عالمات الس   عليه بدوت  ال و لكن 

ـ  املالمح ال حيـسن الت الوجه جامد  عابس «  الكبد  غليظ  قاسي القلب   رجل أباه           صا فـاهم إالّ بالع
 يبةفسحة فراغًا و ضياعا و لعب الكرة خ       رفيه ميوعة و ال   عترب الت و ي .و الصفعات و الكلمات القاسية    

  1.»...ألنه يؤمل من وراء ولده الكثريو احنطاطًا 
إعداده  رغبته يف     و يف دراسته  على جناح ابنه     والد سبب هذه املعاملة القاسية هو حرص ال       إنّ

 قابل، شـؤون     الذي سيتولّى،يف  ألنه رجل البيت الوحيد     و يئته ألمر جلَل    ينتظره ملا   إعدادا جيدا 
  .نة من أم و أختني مكوأسرة

 هذا و لكن  الن  ـ    يظلّ الفشل   ال جييء و   ق و ل ال يتحقّ  جاح املؤم        يف دراسـته   االبن لصيقًا ب
    إرادة جرده مـن كـلّ   و  قويةكلّ رغبة قهر والده قد سلبه   نّأل  مالزمة الظّل لصاحبه   له مالزما و
ـ     و يف . إحباطًا  يأسا و  رهبة و ا و   مأل حياته خوفً  و   عناد  عزم و  و          روف اخلانقـة   زمحة هـذه الظّ

  يتعـاظم   و ، و يشتد تعلّقه ا    حائكة املالبس يف القرية   ،هفو قلبه إىل نعيمة احللوة     ي ىاملعاناة الكرب و  
و لكـن هـذا   . يزوجـه إياهـا  جييء أباه طالبـا أنْ  شجاعته و  أمره و يلملم  جمع في تفكريه فيها 

 أنّب  األمر العجـا  و  .و عقاب شديد    أكرب عنيف وت كبري يستقبل هذا األمر بتجهم      ،كعادته،ريألخا
 خلقتـه أنْ بعـد   ة و املسؤولي  بالتبِعة فشعر   ي والده وفِّ ت نفسه يف العام     و  ذلك العام   يف الفىت قد جنح  

  .يتهحبركامل  بيستمتع أصبح واج بعد أنْعد يفكّر يف هذا الز و مل يخلقًا جديدا ثاألحدا

                                                
  75 ص ) موعدنا غدا ( اموعة القصصية يف  ) رجل البيت (قصة  -1
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 و عرضه مـن خـالل   ليه الكيالين يف هاتني القصتني   إالذي أشار   ، هو   موضوع احلرية،إذنْ 
  . بشيء من اإليضاح و البيانهاتني القصتني عندو ال مناص من الوقوف قليالً .جتربتني خمتلفتني

  
ر الذي تتعرض تصوير حجم اخلسارة و االيا،يف هاتني القصتني، إىل    جلأ جنيب الكيالين  لقد  

و بـني    حني يحـال بينـها     هاالذي يصيب احلُطام  و   الكَسر عرض طبيعة و  ة  خصية اإلنساني الشله  
 فقد صور لنا التعاسة   عظم شأنه    و بيان قدره و    بيعيهذا احلق الطّ  إلبراز أمهّية   و  . ملبدأ احلرية  ممارستها

 قابة القاسية املضروبة عليهم بسبب يف مدرستهم  قاء الذي يعيشه األطفال الغرباء      و الشر كماالرصو 
  .لطة األبوية الزائدةبسبب الس الذي ظلّ مالزما لرجل البيت 1و شعور اإلحباطلنا مسلسل الفشل 

  
   طة األب  سـل للتخلّص مـن ة العاطفيقد اختار املغامرة   )رجل البيت (و إذا كان الغالم يف  

و يف كلتا احلالتني يكـون      . ولَّى وجهه شطر االنتحار    قد ) باءيف الغر  ( نوفل   نّإ رقابته الشديدة ف   و
تكابده ديد الذي   الشالضغط  هذا    اإلفالت من  و احلصار األليم هذا السلوك حماولة للهروب من هذا       

ةخصيةالشقابة اخلانقة عتراض على هذ لالحماولةًأو   اإلنسانيجتاوزها  رفضها ووه الر.  
 ممارسةً ،االنتحار حماولة وة  املغامرة العاطفي  ،أييكون هذا السلوك   ،أيضا،و يف كلتا احلالتني   

مارساا ذا الـشكل    ت ف  ما زالتا تتمتعان ا    حرية مسلوبة  من   أَثارةتان أنه   خصي الش  هاتان ملا تعتقد 
  .نقةالرقابة اخلا  هذهديد وط الشغذا الضهل  رفضهماعبري عنوسيلة أخرى للتلكان متألما ال 
  
 ليست   هي مل تكن سوى نزوة طارئة و      )  رجل البيت  (  يف الفىت جتربة احلب اليت يعيشها      إنّ

  ! ؟ حقائقهو يف هذه السن بقضايا احلب  أو ناضجة إذْ كيف حييط غالمجتربة حقيقية
 و لكن  من جهة أخرى،    جربة هذه الت،   جديدة يف حياة تها متثّل مرحلة  رغم بساطتها و سطحي

بـل    القاسية على نفسه و روحهآثارهالتمرد على سيطرة األب و نسيان       ا حماولتههي  و  غالم  هذا ال 
هي قفزة نوعيسيطرة أبيه و حضوره املهيمن منهصلّخت قيقحت و  و اكتمالهنضجهسار ة يف م .  

         ة، إىل موضوع اإلرادة األبويادقة     ةلقد أشار جنيب الكيالين،يف هذه القصارمة الـصيف  الص
و قد رأينا،يف هذه القصة، كيف . بدونهكلها تربية أن تؤتي أُ    ابل هامش احلرية الذي ال ميكن ألي      مق
 بعد تلك املغامرة اليت خاضها و بعد جتربة احلريـة           استعاد ثقته بنفسه  ف جاح كان حليف الفىت    الن أنّ

                                                
فس و علم االجتماع و معناه حرمان اإلنسان من التمتع بنتائج عمله أو صده عما يريد نيشيع استعماله يف علم ال:اإلحباط-1

   41-1/40املعجم الفلسفي-انظر مجيل صليبا.و قد توسع فيه فأُطلق على كلّ توتر ناشئ عن هذا الصد أو احلرمان.احلصول عليه
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نـسان  اإل  ممارسة نّإ صوير،،من خالل هذا الت   و كأنّ الكيالين يقول لنا    .اليت عاناها و كابد آثارها    
    .بنيهالذي يصنعه و يو هو  الذي خيلقه خلقًا جديدا ريته و حتمله لنتائجها هوحل

عليم ربية و الت  لفضاء الت ،يف كلتا القصتني،    اختيارهلفت االنتباه عند جنيب الكيالين       ي الذي إنّ
ختيار لـه   و هذا اال  .تبدو له و كما يتوخاها     ليعرض علينا قيمة احلرية كما       وجيه الت و  بيئة التنشئة  و

 ينشأ عليـه     احلرية هي أيضا مما ينبغي أنْ      نا بأنّ إليحياء  اإل  هو و مغزاه و خالصته    ،و ال شك  ،داللته
  .و يربى عليه و ميارسه ممارسة حقيقية ال ومهية اإلنسان

  
 احلرية ليس   عليم للحديث عن  ة و الت  ربي الت و التنشئة األوىل  الكيالين لفضاء جنيب    اختيار إنّ

ربط هذه القيمـة ـذا   و إمنا كانت غاية جهده،يف ظني، حني .اعتباطيب هو مااختيارا عشوائيا و   
 إمنا تغرس   عور ا  و الش  قيمة احلرية   أنّ  إىل فت انتباهنا  و لَ   توجيه أنظارنا   النفْث يف روعنا و    الفضاء
ينشأ عليها   و يربى عليها الطّفل و و األوىل و تزرع زرعا يف مراحل اخلَطْ      وىلاأل يف سنِي احلياة  غرسا  
عامالً  كما تكون،الحقًا،  و حتقيق ضتهتهفتكون،حينئذ، سببا من أسباب منوه و بناء شخصي      الغالم  

  .و سالمة مواقفه  وعيهحصافة و و اتساع ذهنه هإدراكو  من عوامل نضجه
فضاء  هو   ،الكيالين جنيب ،عند استعالا ممارستها و  احلرية و تلة  ش، لغرس   ،إذنْالفضاء األول 

و تعتمد    لتربية تتوسل بالرقابة وحدها    كما يبدو، ،عنده و ال قيمة  .عليمربية و الت  و الت  التنشئة األوىل 
  .وبيخو قوامه املالمة و الت الصرامة فقطمدته ع لتعليم،لديه،  و ال مزيةالشدة كلّها

  
 العالقـة   تلك  بوجود  إحياؤه  هو  يلفت انتباهنا إليه و     و جنيب الكيالين  قفنا عنده ر ي أمر آخ  

  .ةو املسؤولي احلرية ة بنييفعلال
 مـر و يف هذا األ   .احلريةب شعوره مع   ةباملسؤولي تزامن شعوره  )  رجل البيت  ( فالفىت يف قصة  

قل و ممارستها و بني ث     احلرية  بني  القائم  الترابط القوي  و لوطيدة ا العالقة إشارة ذكية من القاص إىل    
ل        ةاملسؤوليه ال يتحملها و كأنو حتم يته كاملةته كاملةً مسؤوليبط  كاد هذايو . إالّ من ميارس حرالر

   ية و املسؤوليدلّتو و   ةبني احلر وىلاأل عن   رةاآلخ-   فهـم     الكيالينبقًا عند   يكاد يكون س ،و هو،بعد
  . و أشواقهالرتوعها صواب ة و إدراكفس اإلنسانيلطبيعة النعميق 

 كان حملّ ثقـة  حنييف طفولته ة  املسؤوليبمزوج   امل احلرية شعور ذاق ذكر الكيالين أنه  قد   و
  1.»  أصبحت حرامنذ أنْ...رمبكِّة منذ وقت قل املسؤوليشعرت بث « : يقولإذْ لْنستمع إليه و والده
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ـ      جتاوز ندائه  و مبارحته  أو  احلرية موضوع ر االنتقال عن  ه ليتعذّ إنو   ألنّ سريف سهولة و ي 
 و تزداد   لتتكاثر فيه  املعاين نّإ بل ب ينض  جيف أو   هو،أبدا، ال  ينفد و  ينتهي أو    ال يكاد احلديث فيه   

و هـو   ا   يف صـميمه   ةاإلنسانيخصية  وضوع ميس الش  م  ألنه  اطِّراد و توالد يف   ،حوله،األفكار و إنّ 
    .لصيق بإثبات الذّات و حتقيق الوجود

 أقف وِقفة متأنية أعرض     أنْ فقد بدا يل  قدرها    احلرية و هذا وزا و     شأن كان هذا هو     ملّاو  
  .أفكار من خواطر و ،يف هذا املوضوع،فسعن للن ي قد مافيها

  
      علـيم  ربيـة و الت ميـدان الت ية و ضرورا يف فت جنيب الكيالين انتباهنا إىل أمهّية احلرلقد لَ 

 حني يحال بينـها        ة اإلنساني ةخصييصيب الش سر و االيار الذي     و عرض علينا لونا من ألوان الكَ      
  . الطّبيعياحلقو بني ممارسة هذا 

 فس  يف الـن   من دمار و إفالس    أو تغييبها    ما ينشئه غياا   ا و أظم ش  ع واحلرية  و لكن أمهّية    
 ما    و تمعو ا لحقي    ا من أضرار جانبيأة   مصادر ةو حقيقي  صدادين األخـرى   يعلى كلّ امل  ق  أمر ي  

  . املختلفة الفضاءات ميكن معاينته يفو
ميكن االلتفات إىل واقع الوطن     ي   الرأ هذاحصافة    تبين و للتدليل على صواب هذا املوقف و      

ل كلّ يستيقنل هاؤ و ابتال  و مراقبة أوضاعه   ،اليوم،العريباإلفـالس   اخلسارة و  مظاهر   أنّ زيه ن متأم    
   و الغبـاء      و البالدة  الرداءة و التعفن   والعجز و القصور    و   و االنقطاع    السلبيةو  و الفشل     اخليبة و

كـلّ هـذه   ...بح و التـشويه قو الهلُزال االنكسار و اجلفاف و اليباب و الضمور و او التهافت و   
 إمنـا   فس و اتمع   و الفضاءات مضافًا إليها آثارها الوخيمة يف الن         مست معظم امليادين    اليت املظاهر
  . تغييبهاأوة و هي غياب احلرية  غري طبيعيملقدمةة  طبيعيائجهي نت

  كاء و اخليـال كالفهم و الذّ طاقاا املختلفة   جمموع ة و فس البشري النأنّ  و تفسري هذا األمر     
كلّ أولئك  ...عليمربية و الت   من الت  أوجربة  من الت املختلفة   و مكتسباا     العديدة اهبهاو مو  و اإلبداع 
  . و انتعش يف ظالهلانف احلريةيف كَا منا ذ إ إالّمه و ال ينضج و ال يثمرال يبلغ متا
  
 النامجة عن    األضرار  و  ال تقف عند حد     عديدة املفاسد الناشئة من غياب احلرية     إذا كانت و  
 واحدة من هـذه املفاسـد       عند أقف    أنْ ،يف هذا املقام  ،د فإني أحب  ال يحصيها ع   ة كثري مصادرا

 يف مثل   ةنسانيإلخصية ا  و مقدار اجلناية و العدوان الذي يلحق الش        ليستبني حجم اخلسارة و الدمار    
  . احلالا الوضع وهذ
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و أكـاد   .2ماثلهي مقاومة الت   ) 2003-1925 ( 1 عزت بيغوفيتش  كما يقول علي  احلرية  إن  
  يتطـاول فيهـا    يـة خلوا من أنسام احلر    كالصرمي  أصبحت  أنْ  بعد ،اليوم،ةالعربياملنطقة  أنّ  أجزم  

 تتمطّـى يف    لكـاحل و  اماثل  الت  هذا يترنح فيها ساحة كربى    هي الظّلم   و  القهر االستبداد و يتفشى  
  . اخلانقة3مطيةالن أرجائها هذه
 إنّو .مطيةالنماثل و مطاردة هي مقاومة الت ،4عزت بيغوفيتش علي ثبت،كما يية احلر إنّ.نعم

 و شلّ طاقام     و خنق تطلّعام    يف قوالب متماثلة   همو صب أرواح    الناس حرية كلّ حماولة ملصادرة  
ـ ج  عارية من كلّ وةإضافة نوعي فارغة من كلّة كاحلة   هي حماولة إلعداد مناذج بشري    اخلالّقة   ةاذبي 
  . معنى كبري من أي خلوٍ وأو بريق

 ثلُو م  هذه الن  ا      الباهتة ةماذج البشري ل عليها    اجلبناء  ال ال يقومعوو ال ي ـ   يف   اد ل األمر اجلَلَ
 الظّلم       تعاين ،يف كلّ أحواهلا  ، هي و مكبلة   و مكتسباا  مدفونة   و مواهبها  طاقاا اخلالّقة معطَّلة     ألنّ

   . بسبب االستبداد و مثاره املرةو احلبس و اإلحباط  القهرو
  

                                                
     106 ب صانظر اإلسالم بني الشرق و الغر-1
2-ماثلالت:ى متماثالًأو املماثلة،عند احملاسبني، هي كَون العددين يسماشتراك املوجودين يف «أو هو .دين متساويني و كال العد 

 فس على األصح311و الكلّيات أليب البقاء ص   1/506 كشاف اصطالحات الفنون-انظر التهانوي.»مجيع صفات الن   

  2/507املعجم الفلسفي-انظر مجيل صليبا.ريقة أو األسلوب أو اجلماعة من الناس أمرهم واحد هو الطّمطأو الن:مطيةنال-3
ة من عائلة بوسني ) ايوغسالفيا سابقً عاصمة البوسنة و اهلرسك يف (  من سراييفوحمامٍ ) 2003-1925 ( علي عزت بيغوفيتش-4

حكم عليه  و يف عهد جوزيف تيتو.جات يف القانون واآلداب والعلومجبامعتها وحصل على در م يف سراييفو والتحقتعلّ.عريقة
اقة جن مخس سنوات بالسبتهمة انتمائه إىل حركة 1949 سنةمع األشغال الش ) اليت أنشأها بعض علماء  ) ان املسلمنيالشب

و أثناء .ولةزعزعة أمن الد بتهمة اعام 14 فني،بالسجن مدةحكم عليه،مع جمموعة من املثقّ 1981 و يف سنة.البوسنة قبل احلرب
و يقوم منهج .1983عام إىل كندا و نشر بأمريكا  )رق و الغرب اإلسالم بني الش (صول كتابه أسجنه هرب أحد أصدقائه 

ة لكي نفهم العامل فهما صحيحا ال بد أن نعرف املصادر احلقيقي «هرية  يف هذا الكتاب على عبارته الشحليلي التبيغوفيتش
 وورد وورث كارلسن و هو مفكّر أوروبي حمايد عن هذا الكتاب   و قد قال.» نفهم معانيها  و أنْلألفكار اليت حتكم هذا العامل

و بعد تفكّك .»ة الكاسحة تعطي شعورا متعاظما جبمال اإلسالم و عامليته حليلي حتليله لألوضاع اإلنسانية مذهل و قدرته التإن «
 حزب العمل الدميقراطي و خاض به االنتخابات فأصبح رئيسا للبوسنة و اهلرسك ذات بيغوفيتشيف أنشأ االتحاد اليوغسال

 ذاق املسلمون فيها املوت و الدمار    اليت 1992و بعد احلرب األهلية يف يوغسالفيا،سابقًا، سنة .1990الغالبية املسلمة يف نوفمرب 
 احلرب يف البوسنة و اهلرسك مبنح 1995 أت اتفاقية دايتون للسالم سنة يغوفيتشبو بعد الضغوط الدولية اليت تعرض هلا 

يف ربع   حمصورين فبقُوالون نصف عدد السكاناملسلمون الذين يشكّ أما. %25 و الكروات من األراضي %50الصرب املعتدين 
  .ة يف وسط أوروباحيوي ة مستقلّاطيةدميقر  دولةبإقامة آمال املسلمني انتهت  و بذلكأرض دولتهم من دون منافذ

      :  و مؤلّفاته يف موقع و مواقفه و جهاده حياتهو انظر أيضا.و ما بعدها 13 اإلسالم بني الشرق و الغرب ص :انظر
   com.islamstory.www://http 
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  األساسـي    هسبب مصدره األول و   ماثل الكاحل أو صب األرواح يف قوالب متماثلة       الت  هذا و
ـ   تستنفد قُـواهم الن  ميارسون حرية مزيفةحني أو  يسلَبون حريتهماس حني الن أنّ        سيةفـسية و احل
 ف  و وعي  كلّ إرادة سلبهم  و ترِئونيالقهر و االستبداد   أجواء ستم   بعية و االنقياد      و يستعذبون أمر الت
فكري  يف التأسلوب واحد و مقنعة،أظاهرة  ،بأساليب معينة  يفرض عليهم  أنْ،حينئذ،   يكون سهالً  فإنه

تربـوي   ثقافة هجينـة أو نظـام        وفْق، يحيوا أنْ كذلك لزاماو يكون   . العمل  يف أسلوب واحد  و
  . احلاكمة معهعصابة الحياة أوهي حياة احلاكم املستبد احدة وحياة  ،مستهجن

  فتصب أرواحهم يف قوالب متماثلة     ر حريام صادو مصريها حني ت    و هذا هو حال الدمهاء    
أتون من  يفخيار    إرادة هلم فيها و ال      و ال   ابتداءً يسلكوها أنْأُريد هلم     معينة سبالً ،حينئذ،يسلكونف

  .عيهم ال ما هو نابع من إرادم و وشيعتهو األعمال ما هو موافق إلرادة احلاكم و  املواقف
    

فإنه  ب و حال ذوِي املكانة و احلظوة و األلقا        قافة و العلم،إالّ قليالً منهم،    أما حال ذوِي الثّ   
 فةة املزي ماذج البشري  الن ثل هذه  م ثرتكفي ظلّ القهر و االستبداد      ف. عن حال الدمهاء   ال خيتلف كثريا  

القالب  عن   دنِال ت  حماداها أنْ كون  ي املتشاة اليت     األرقام  و الباهتةة  نسانيإلاخصيات  الشتتكاثر   و
   ذة و الغنيمة و املتـاع      تستكثر من اللّّ    حتى  املطلوب موذجلنا تبقى حبيسة    أنْ قُصاراهاو   ملصبوبا

  .بشيء من رضاهو أبلَفْتة منه و تفوز أايته احلاكم و رع  بعنايةحتظىو 
 بـسبب  ،أو بكثري منهم  ،قافة و العلم  ىل الثّ إ  باطالً و ادعاءً   نياملُنتم و قد ينتهي احلال ؤالء    

قد ينتهي   - امتيازات  و ق عليهم من مال   بسبب ما يغد   أو  و استمرائهم له    معانام هلذا الوضع   طول
دين أكثر مـن     يصبحوا مستبِ  أنْ بو املكانة و األلقا    احلظوة ذوِي م من  و بأمثاهل   مجيعا احلال ؤالء 

ف املستبدي  وا جل  أو  بدالً من إزالته أو إصالحه     فاع عن االستبداد و إطالة عمره     ستميتوا يف الدعله  يتناد
   .مذهبا متقبالً و صحيحاواقعا 

      وصـفها  يف  أفـاض  الفئات و هلذه  )  1902 -1849  ( 1و قد تعرض عبد الرمحان الكواكيب     
و هم،كما يقول،أعداء العدل و أنصار اجلَور ال دين         حتليلها و مساها باملُتمجدين     رمسها و  يفتوسع  و  

و املستبد ال يستغين عن هؤالء و يتخذهم مساسرة خلداع األمة باسـم      .هلم و ال شرف و ال وجدان      
ينالد الوطن و حتصيل املنافع العام و حبة و الد2.ولةفاع عن الد  

                                                
   »هباء الش «أنشأ جريديت .هضة احلديثة و اإلصالح اإلسالمي ولد و تعلّم يف حلبهو أحد رجاالت الن:عبد الرمحان الكواكيب-1
ساح كثريا يف بالد . أعداء اإلصالح فسجن و خسر مجيع ماله عليهحنق. يف عقله و علمه و مهّتهو كان كبريا »االعتدال  «و 

  3/298 انظر األعالم للزركلي.»طبائع االستبداد  « و »أم القرى  «العرب و اإلسالم و استقر يف القاهرة و من كتبه 
     .و ما بعدها 56انظر طبائع االستبداد ص -2
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   ا حني يعيش الناس يف   أم حب يةفضاء احلركلّ واحد منـهم     فإنّ  و يستنشقون أنسامها    الر  
 ميأل  و للكون و العامل     رؤياه وفقيعيش حياته   أنْ   كما حيب و يشاء و     يصنع ذاته     أنْ هسعويكون يف   

  .و استعداداته عواطفه  مواهبه ويهما تؤهله إلو ديه إليه جتاربه و مكتسباته مبا  وجوده
 ماثل الكاحلالت خيتفي  أنسامهاو تتمدداحلرية  الذي تنتعش فيه   اإلنساينّ لفضاء ا  هذا ثلم يفو  

 ة ذات ماذج البشري تتكاثر الن ف ،أو تكاد ،مطية اخلانقة الن خنستو   ةمتماثل أو صب األرواح يف قوالب    
طوال األاألبعاد و    ذوات ةخصيات اإلنساني الش دزايتت و   األلوان و ةاجلاذبيذات   النوعية و  اإلضافات

 أو   أو تكاثر  ،فيها، أي توالد   و الختالفاو  لتباين  ع و ا  نوللت ،دوما،املولِّدةانسجاما مع طبيعة احلياة     
  . ال يكون أبدا متماثالً أو متشاامناء

    
 أزمة الوطن    بأنّ ،دون جتن أو اعتداء   ،قولميكن ال  و بيان    إضاءة ما تقدم من     و تأسيسا على  

س األوىل و معضلته األ    العريبلبية و  مظاهر كلّ املفاسد و املقابح و   ة اليت أفرزت كلّ     اسيالس  ف خل الت
  .احلرية  أو مصادرةو اخلراب إمنا هي غياب احلرية

احلريـة     تبار لقيمة   االع دون إعادة     هذه اإلفرازات الضارة   1 احتواء  حماولة  الوقوف عند  و إنّ 
ة ال حيلّ   و مصادرها احلقيقي    أسباا األوىل  االلتفات إىل دون  لبية  واهر الس و االكتفاء مبعاجلة هذه الظّ    

     .املأمولةهضة  و ال حيقّق النأبدا  اخلانقةهذه األزمة
  

    قضى منه العية مصادرة   جب أنّ و الذي ياحلر  يف الوطن العريب،   ر بتفسريات  ، أو اغتياهلا يفس
        اخل و اخلارج         واهية خالصتها أنه حيقّق األمن و االستقرار و التصني يف الدت على املتربفونمية و ي

  .نالوا من الدولة أو يهددوا وجودها يأنْ
املـستوى  بوط    أو السائد قايف الثّ املناخ احنطاطب أو نفيها احلرية   اغتيال   ،أيضا،و قد يفسر  

الفكري عوبا  لَدى العامأو   لش هاضجعدم ن  تها و أُ   و سلبيا القـدرة علـى      و ختلّفها  يتهامو فقدا 
   ! عامل السليم مع هذه القيمة اخلالدةلتتها ل و صالحي هلذا األمرتها عدم أهليمييز و التالفهم و

     جاب أنّ هذه الشالع عوت اجلا      و لكنذه الن تعنم من ممارسة     عوب نفسها اليت ترحئرة و ت
ة  احلاكم و شيعته منها يف مناسبات هامة و مواعيد مصريي          حريتها هلذه األسباب الواهية يتغير موقف     

                                                
 عامل ما بعد احلرب العاملية الثّانية و قد وضع أسسها جورج كينان هي إحدى سياساتسياسة االحتواء  وأ :االحتواء -1

  و تشديد احلصار عليه حتى يف مناطق نفوذه،سابقًا،وفيايت حماصرة االتحاد الستستهدف ياسةسهذه ال  كانتو.مريكياأل
و قد كانت القواعد و األحالف العسكرية هي التطبيق الفعلي هلذه . و ال يبتلع دوالً جديدةعيةوستال ى عن سياستهيتخلَّ

  215 -213ة و السياسة الدولية ص االستراتيجي -  امساعيل صربيانظر.السياسة
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تدغدغ عواطفها و تستثار    حني    عابر تة و اهتمام   بعناية مؤقَّ  ،حينئذ،تحظىف  غريها وكاالنتخابات أ 
       ! مييز قوة الت احلصافة وبل و القدرة وعي و النالو بكلّ أوصاف وصفو ت محاستها

   ه ال سبيل إلصالح  جمموع املعاطب يف املنطقة        و أكاد أجزم أن املثالـب    إزالة كلّ   و ة العربي   
ـ      ية احلر 1إالّ بإكسري   الرؤيا  و تقومي  االنتكاسات  تصحيح  املقابح و  و  نْأ الذي جيعل احلياة جديرة ب

    اقات من مرقدها و رعايـة املواهـب       و بعث الطّ   وات فيها املَى إحياء    إذْ هو القادر وحده عل     تعاش
      تـه تنمي و لخليـا استدعاء ا  و  و استثماره  كاءالذّ شحذ و و تكثريها   املبادرات إطالق و  صوا و

  اخلـراب و مطاردة  مطية اخلانقة الن إزهاقماثل الكاحل و  الت استئصالاحترامه و    و تشجيع اإلبداع و  
   2.إلفالس الذي استنامت له هذه املنطقة فأصبح دليالً عليها و عنوانا هلا و جزًءا من هويتها او

  
جاعةالش  

 يتناول   3 ) شجاع(ة  يف قص   كما جتلّت يف نفس أحد     جاعة و اجلنب    جنيب الكيالين قيمة الش
   .1948ة يف حرب فلسطني سنة  نقطة احلراسة اليهوديهامجةاملتطوعني الذين كُلّفوا مب

يكون يف املكـان  َألنْ  قاده و إىل املعركة  دفعه دفعاالذي  محاسهأنّ هذا املتطوع  يكتشف و
 شجاعة   عاريا من كلّ   تركه وحيدا  و   قد ختلّى عنه أو تراجع    هذا احلماس    -الذي ال حيبه و ال يتمناه     

    و إقدام إالّ من ج    عرم.. «:يهبنه الذي يفضحه و يـو إىل  ينظـرون  إدي الفـارع يف إعجـاب  ع          
     4.»...هم أني جبانحدأ ال يتصور و )...( احترام وضجة يف تقدير و يستمعون إىل آرائي الناّ

أما هـو     .له يعجب من رفاقه الذين يتقدمون بال تردد أو وج         الط زمحة اجلنب الذي خي    و يف 
سي و عليهم ؟ ملاذا أُومههم بأني شجاع ال         كذب على نف  أ ملاذا « : يكاد يقعده  الذي يقيده  فاخلوف
    5.»...ن حيث أتيت ؟دت م مث ع هلم جببين و انسللت من بينهمماذا حيدث لو صرحت  ؟أخاف

                                                
انظر .ة مركَّبة كان القدماء يعتقدون أا حتول املعدن الرخيص إىل ذهب أو هو شراب يطيل احلياة يف زعمهمماد:كسرياإل-1

  2/22 املعجم الوسيط -جممع اللغة العربية 

   يء هو هو باعتبار حتقّقه يسمى حقيقة فما به الش.ص و الشخص نفسه و الوجود اخلارجي معان و هي التشخللهوية عدة-2
حيث إنه مقول  نم  األمر املُتعقَّلو قيل بأنّ. يسمى ماهيةرو ذاتا و باعتبار تشخصه يسمى هوية و إذا أُخذ أعم من هذا االعتبا

انظر  و.و من حيث امتيازه عن األغيار يسمى هوية و من حيث ثبوته يف اخلارج يسمى حقيقة ماهية  يسمى) ما هو (يف جواب 
     961الكلّيات ص  - الكفوياءأبا البق

    3 ص )  موعدنا غدا( انظر اموعة القصصية-3
4-شجاع (ة قص ( موعة القصصية يف ا)  ا3  ص)موعدنا غد  

  5املصدر السابق ص -5
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ائمة على شاطئ    حني يذكر،يف بوتقة هذه املعاناة، قريته الن       ا وطأ  تزداد آالمه و تتضاعف    و
    هناك مسرية اليت حيبهـا      مث إنّ .الم ما أمجل الس   آه.المو الس نعم باألمن   اليت يسودها اهلدوء و ت    النيل  

 جيد نفسه و    انتشارها  توزيعها و  و حني تقترب اموعة من اهلدف يعاد      .و أشياء أخرى كلّها مجيلة    
 مركـز و يف حلظات اهلجوم علـى        !ليعةسائرا يف الطّ    الناس كون أجنب يفيعجب كيف    يف املقدمة 
رغم ،و لكنه يظـلّ   يصاب إصابة بالغة    ف وب هدفه  متجها ص   كاملارد رفيقه ب ينتص ةاليهودياحلراسة  

عجـب مـن    في...و ال تتوقّف    و تقدم  رع و اس  و يستحثّه و يناديه أنْ امضِ      حيضه ،و نزيفه  إصابته
 أمـر  و   ري و اخلطّة املوضـوعة    م و الس  قدال يفكّر إالّ يف الت    ، يف حلظاته األخرية     و هو ،هما بالُ : أمره

   1... تافهآه...أما أنا ! ؟هل هذا بشر... تدمريهبو اهلدف الذي جي القيادة
ـ     تهواصل الزحف قابضا على بندقي    ف و سالت دمعة ساخنة فوق خده      ة تسري  و شعر بالقو

 ة حيث الرصاص  احلراسة اليهودي مركز   يدفعه دفعا و يلقي به حنو        بني جواحنه أو كأنّ شيئًا أكرب منه      
و يقـذف    رمي و ي  ،هنا و هناك  ،يلقي القنابل دور حول اهلدف    و أخذ يلف و ي    . القناصة و املوت   و
 و أُبيد العدو أحس   و حني انقطع الرصاص     . يف موت أو حياة    دون تفكري ون خوف أو شجاعة و      د

     2..عشجا..سورج..بطل: بعض الكلماتليه إانتهتنتيه و ى رأسه و جبينه و وج تطبع علبالتبالقُ
  
ـ ف جعان عن رجل شجاع أو رجال ش      ثنا ال حيد  ،ةيف هذه القص  ، جنيب الكيالين  نّإ يفهم     ص

ها  أُوتي أحدمها :جاعة كما جتلّت له يف منوذجني من الرجال        يتناول الش  هو لكن .و يقف عند بطوالم   
    ينتهي إليهـا    بنه،وفه و ج  رغم خ ه،و ال يحوزها و لكن     يفتقدها   و اآلخر  فهو ميارسها أوالً و ابتداءً    

  .ركهد ت حيظى ا وو
        ربها، فليس      و إذا كان الكيالين قد تناول منوذجني اثنني للشرها أو كما خجاعة،كما يتصو

توجيهم و حتكّ  أدىنحديد ما يدلّ علىيف هذا التيشري إىل ذلك ماة إذْ ليس هناك يف هذه القص .  
  
   من مناذج  موذجنيلنا نذيهل ه من عرض  بدو يل، ي،كما  جنيب الكيالين اها  يتوخ اليت    الغاية إنّ

أنْ هوجاعة  الش  القارئ و     يستفزاملوقف و يقامسه    يشاركه    ألنْ هعدفْأمام مجلة من األسئلة و ي      هقفي
     ؟جوهرها ما هو  وكُنهها الشجاعة و ما هو  هيما :ساؤلو الت البحث

                                                
  11 - 8  ،6-4ص  )موعدنا غدا  (يف اموعة القصصية  ) شجاع (قصة انظر -1
  12 - 11انظر املصدر السابق ص  -2
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صميم و الثّبات و االصطبار الذي جيعل املرء يتحمـل          لتهل هي هذا  املزيج من اإلقدام و ا        
 أحد الـرجلني   يف موقف    ى ذلك تبد كما    يف سبيل ما يؤمن به و يعتقده       حبياتهكلّ شيء و يضحي     
  على خماوفنا و هواجسنا حنن البـشر ؟ أم إنّ          ،فقط،ت؟ و هل هي انتصار مؤقَّ     الذي قضى شهيدا    

  1؟  منا شجعاناصنعحننا و تستفزنا فتش و أوضاعا تناتستحثّ أعماق  معينةهناك ظروفًا
  اجلنب ؟ ما هو ... اجلنبمث هناك
جة ؟ و هل     يف املواطن احلرِ   اناغشت و ي  عبة يف املواقف الص   سنايالب اخلوف الذي     نتيجة هل هو 

ـ     ؟  جزء من طبيعتنا   ألنه لصيق بنا    وصف و لنا مالزم »وضع طبيعي    « هو        ب أم هـو حـال متقلِّ
   علله ؟  لهله تفسريه و له أسبابه و عارض و وصف
  

و ال يقطـع جبـواب   األمر يفصل يف ة، ال  جنيب الكيالين،يف هذه القص  أنّ  يل يبدوو الذي   
جاعة  الـش   لنا بأنّ  يوحي أنْو كأنه،ذا املوقف، يريد     . واسعا البابفيدع اإلجابة مفتوحة و يترك      

 بني هاتني املرتلتني و أنّ أوضاع و أحجام و مقادير و مراتب و مستويات     و أحوال و     ألوان و أنواع  
مقامات و و مراتبجاعة منازل أخرى من الش.  

  و يلحظ إميـاءة منـه     يف هذا املوقف،أيضا، إشارة من القاص       يستشف  ميكن للباحث أنْ   و
 حـديث   يشبعه أنْن  جاعة و اجلنب ال ميك     البحث يف مواضيع حساسة و شائكة كالش       خالصتها أنّ 

  . مذهب مستقلّ يشملهأو رأي مفرد حييط به واحد أو
  
 و وقـف    احلديث كثريا جاعة و اجلنب من املواضيع اليت خاض فيها األدب           موضوع الش  إنّ

بطولة املقاومني  ل عرض اليت تت  لسارتر )موتى بال قبور     (ة  نذكر مسرحي  أنْ و يكفي مثاالً  .ليا م عندها
  .يام االحتالل األملاينالفرنسيني أ

    فقد تناول ،يف هذه املسرحي  عف اإلنساينّ   ة، مظاهر الض املواقـف    مواجهـة  ى يف اليت تتبد 
ض ل  و ت  عبةالصعر     راع األليم الذي حتياه بعض الشـ    خصيات و املعاناة الكـبرية    لص         سها الـيت تالب
 و تغتنتصر على  نْأمنها  حني يتطلّب املوقف    اها  ش  أنْ العقبات و    و عف الض    جاعةتتحلّـى بالـش      

           2. و اإلقدامو البطولة
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 باحلديث عـن    بتاتا ليس معنيا أنه  ،  القصة،يف هذه    جنيب الكيالين   عند اهرةو لكن املزية الظّ   
و بيان جاعة  الش و رسم مالحمها   رها مظاه    ه مهتمل  ،و لكنيف املقام األو،    ساؤل عـن ماهي1تـها  بالت        

و وصـف    و كُتلتها حجمهاقياس حضورها و تسجيل متابعة غياا و  حقيقتها و     االستفسار عن  و
 األوضاعفسية و   األحوال الن و   تعطّل ظهورها  و املالبسات اليت    املختلفة روفة و الظّ   احلياتي ر تـؤخ
  .قُدومهاتنبئ ب و  تصاحب حضورهاو جميئها تعجل أواستعالا 

يف هـذا    هتوقّف ، و القصة هذا املوقف املتوازن عند جنيب الكيالين،يف هذه         عم أنّ و إني ألز  
    جاعة و اجلـنب     يف احلديث عن الـش     يطة و احلذر  ركوبه للعجلة و اختياره جلانب احلَ     و عدم   األمر  

  ... الوصف وساؤل و املالحظةالتب االكتفاء  فيهما باجلزم و اليقني و احلكمبت ه جتنبو
         و هواجـسها و خماوفهـا      ةفس البـشري  إنما هو موقف نابع من فهم دقيق للن         أولئك كلّ

 ارب،كتجة خمتلفـة   خالصة جتارب حياتي   ،أيضا،و هو كما يبدو   . فيها داخلو الت  عقيدوانب الت و ج 
ديث عـن  ي احلذر حني احلالتزام هذا االعتدال بل إىل توخ   قادته إىل     اليت عاناها،   و عذاباته  السجن

جاعة و اجلنبقيم كربى و مواضيع شائكة كالش.   
  

  األمومة
 ا      (ة  يف قصات يوميو هـي إحـدى      يتناول جنيب الكيالين قيمة األمومة     2)قرص ثالث مر 

  . القوية اليت تحاط الة من القداسة و االحترامة اإلنسانيالروابط
  

 أاليت تتفي  » واحتها « هو و.و سعادا  اهو مشسها و ضياؤه    و.و حبيب قلبها  مسري وحيد أمه    
 و هي  حبأيها له أكرب من  حبإنّ.تدمهها اخلطوب و تصدمها الشدائد و األعاصري    يف ظالهلا حني    

لو .. يا حبييب  آه « : و إجابة طلبه    ال تتردد أبدا يف إرضاء ابنها      هيو  .يا ذا احلب و تبذله و تعطيه      حتْ
عن أنتلم الناس م...و مكانتك يف قليب ملا ضوا عليك بشيء م3.» الهما غَن  

                                                
1- سبة )ما هو  (مأخوذة عن :ةاملاهيحدى الياءينإو حذف  بإحلاق ياء النخفيف و إحلاق التللت قل من الوصفية إىل اء للن

و .ةاالمسي» ةماهي به ما:يءالش ي و هي من حيث هي هي ال موجودة و ال معدومة و ال كلّ هويء هوالش و ال و ال جزئي 
خاصن و تقابل الوجود و هو نوع من احلضور الفعلي أو هي اخلصائص الذّ»  و ال عاممع انظر. يف العاملّاتية ملوضوع معيا 
معىن -موعة من املؤلفني و 205 ص التعريفات يف جلرجاينا و 2/380اف  يف الكشهانوي التو 87 ص املعجم الفلسفي -اللّغوي
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 جتيبه جواب األمومة احلانية وان و أَحلظة و عنايتها به يف كلّ     و حني يعترف هلا بفضلها عليه     
خلقين اهللا من  واجبا ؤديإنين أ... يف ذلك يوما مارأفكّمل أنا  « :عوضااليت ال تطلب ماالً و ال تبغي       

واج وحيدها الـز  نوي  حني ي تتضاعف سعادا   و  .1»...بصنيعي أتكرم عليك     ينعر أن مل أش ...أجله
  . و ميلؤها نشاط كبريفائقة تدفعها حيوية ليلهاها و جفتتولّى كلّ األمور دقيقَ
   هذه الس ت عزيزة    و لكنر    صارتعادة الكبرية اليت حتياها السـا حـني يقـرا و آالمعذاب 

هـا و ختـتلط   ييننيا يف عتظلم الد. و يهجر أمه   ينتقل إىل بيت آخر مع عروسه      مسري،بعد زواجه، أنْ  
عده ب جره هلا ونّ هإ.كبري قامت إىل شبحلقد حتول  :الصور يف ذهنها و املشاهد و مل تعد تعرف ابنها

 اجلـزاء    هذا و هو سعادا و قُرة عينها،     ، جيازيها كيف.األكيد ا هلو العذاب املبني بل هو املوت      عنه
   ؟ال يحييهاه ذا السلوك يقتلها و نأال يعلم أ الغليظ ؟

  
 ولدها، كلّ       و ت و تفقد،بفقدان حب أَ سوء حال األم س و ن  هجرهـا  راحة و هدوء بـال في

    ممن حوهلـا   اف أحد  و مل تعد تعر    يبة و الذّهول  تصاب بالغ و  ع عن كلّ طعام و شراب       تنو مت النوم  
 عن عـالج حاهلـا و مل تفلـح          بو حني عجز الطِّ   .أ تذكر اسم مسري ابنها و تعاتبه      فت ت  ال لكنهاو  

   دمات الكهربيةالعقاقري و الص  بق أمام  خفيف من إصابتها     يف التاء   مل يبـأقراص  سوى إمدادها    األطب
نومة دما :حياء الذي يربطها بعامل األ الوحيدهاوائات يومي2.قرص ثالث مر  

  
احلب الدافق   ك بعضا من خصائص األمومة   ،  القصةجنيب الكيالين،يف هذه    ا  عرض علين  لقد

  ... الكبرياإليثار  و اخلالصةضحية و الت الفائقةو العناية  املمدودو العطاءالواسع البذل و 
 صدورنا  و متتلئ    تشمم رحياا  و ن  ح هذه املعاين  سم ري جيعلنا نتن أنْ    غاية القاص  قد كانت لو  

مبوقف شائن   فاجأنا  صفاؤها ها و فو ص  نفوسنا  و راق  العطرةحتى إذا استنمنا هلذه األجواء      اها  بشذ
  إىل فافية و الطّهـر   الش عامل  و حب الر  أخرجنا من فضاء األمومة     بغيض و   لالبن سلوك صدمنا ب  بل

  .دارة و اجلحودالكَ و الكُنود مثوىو  مرتع البنوة العاقّة
  

كيـف   -مـاء  مصدر العطاء و الن    البذل و  ورد م مومة و هي ينبوع احلب و      األ كيف تصبح 
  يبة و ذهوالً و مواتا ؟ و يبابا و غَشقاًءهذه األمومة تصبح 
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عور ى هذا الش   يبقَ بأنْرضى  ه ال ي  و يستعظمها و لكن    يستفظع هذه احلال      الكيالين  جنيب إنّ
هاية األليمـة  ىل هذه النإ بلجوئه  و يضمن وصوله إليناليناينقله إو لكنه   .يه حبيسا  لد أوعنده جليسا   

و مل يعـد      احلياة غابت عن  ابنها ف   فقدت كلّ شيء بفقدان حب     اليتكْلى   الثَّ األماليت تصور مشهد    
   . منومة تزيدها غيبة و ذهوالًأقراص سوى األحياءشيء يربطها ب

  
نديـد  يف الت إشراك القـارئ  يستهدف  فإنه  خامتة أليمة لقصته   حني يضع   جنيب الكيالين  إنّ

جعلـه    استفظاع احلال الذي آلت إليه األمومة و        استنكار سلوكها و    و البنوة اجلاحدة هذه  بسلوك  
  .عور و الشعبري يف الت مشاركًا لهيف املوقف و معه متضامنا

  أنّ خالصـته   إزاء سلوك االبن العـاق      القارئ دى لَ املتحقَّقالفظاعة  ب عورسبب هذا الش   و
  األمومة،يف أعماق الن الة من   فس البشري و    ة، حماطة االحتـرام و أنّ     الكرامـة و    القداسة و احلب  

ـ هو سلوك قبيح بشع ال يرضاه العقل السليم و ال يستسيغه الذّوق              إيذائها   إهانتها أو حماولة   زن املت   
  .بيلةة الن،قبل ذلك، العواطف اإلنسانيو متجه

ـ يف شعوره  جناح جنيب الكيالين يف إشراك القارئ        ن شك أنّ  و ليس م   ه يف جعلـه  و توفيقَ
بل   و حبثَ   رؤيته و موقفه   شاطرهيهذا األمر ... لتحقيق هذه الغاية    املالئمة  و الوسائل   املمكنة ه عن الس 

  .انهامظ أعود إليها يف القاص و لعلّي أنْ  اليت أُوتيهايةاملقدرة الفنوانب له عالقة جب كلّه
  

  ة  و يف قص) و يتناوهلا يف صـورة       األمومة عاطفةعرضه ل  يواصل جنيب الكيالين   1) ضحيةالت 
عن الت ه ال ينفكا و جليل قدرهاأكيد على أخرى و لكنظم شأع.  

  
يف سـامهوا    الذين كبار املهندسني كان يف مجلةلقد أصبح أسامة مهندسا ذا مكانة و قدر و   

 عيه أنه ما حقَّ         و  . العايل دبناء السدرك و ال يغيب عن وق هذه املكانة و ما وصل إىل هـذا         أسامة ي
  .يءشب تنضبتضحيات أمه اليت مل تبخل عليه بشيء و أعطته كلّ شيء و ما املنصب إالّ 

   نصفها و بالثِّياب رثِّـه     كلة  اُألو تقنع ب  ...تخيط املالبس لزبنائها  وال  لقد سهرت اللّيايل الطِّ   
 شيئًا واحدا هـو   إنّ.بني اللّحظة و األخرى    دمههات و ال تأبه بنوبات ضغط الدم اليت كانت          قدميهو  

     تم ب و تبين عليه كلّ آماهلا احللوة بعد موت زوجها            الذي كان يشغل باهلا ونصله و ت :  ها  إنه ابن
  .أسامة الذي أصبح غاية وجودها بل إكْسري حياا
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 تسبقه و الشوق    رحةالفَ. العايل دس أمه بعد غياب دام شهورا يف بناء ال        أسامة يعود،اليوم، إىل  
أشـياء  قياس ضغط الـدم و  إنه حيمل إليها هدايا و مالبس و يف حقيبته جهاز     .يستعجله  و يستحثّه

  .كلّ أولئك سيقدمه إىل أمه اعترافًا جبميلها و اعترافًا بتضحيتهاو .و نصيب من املال ادخره مجيلة
أسوان لتعيش معه يف مسكن نظيـف       إىل  هو انتقاهلا    املفاجأة األخرى اليت حيملها إىل أمه        و

نسى أتعاا املاضية و لو طلبت منه     و ت و ستجد يف هذا املسكن راحتها       . و جمهز بكلّ الوسائل    مؤثَّث
  .ها و بذهلا ألنه حيبها بل يكاد يعبد فضلهاأبدابه هلا و ال ينسى  ما ميلك يهأغْلى

و يظلـم    كلّ آماله    تتهاوى.وصولهو لكن القدر يسبقه و األجل ال يمهله فترحل أمه قبل            
ـ    .مت اللّيل احلزين  ينفجر باكيا يتردد أنينه يف ص     ف حوله    من كلّ شيء  ت طويـل   اممثّ يغـشاه ص       

 ه  ه أفكار رحلو تا   األخري  يف مثواها  ،هنالك، إىل أملْ  ال  حنو الباب   فيقوم مسرععلـى شـيء     ويي 
  . أستطيعال ال أستطيع :يجيبهاف  ؟باحهالّ انتظرت الص.يف هذا الوقت من اللّيل :فتسأله جدته

  
 البـذل   معني ومثن    بال ضحيةمصدر الت هي   ،ابقة الس القصةكما يف   ،القصةيف هذه    ألمومةا

  .عوض  من غريالعطاء مستودع  ومقابل دون
   ة خيطو جنيب  و يف هذه القص   قة   الكيالين خطوة نوعيا  و جيعلنا أكثر قُ    ةاألموم عاطفة   فيعمرب

  . احتراما هلا أشدمنها و أكثر شعورا ا و
الذي أضـافه إىل     وصف الغياب  وسيلته لتحقيق هذا األمر،كما يبدو يل، هي          قد كانت  و

 واألم و االحتجاب واريالت.   
إذْ ال نسمع هلا    ة و يف احلوار     القص هذه   غائبة يف فاألم   : و ليس واحدا   جمزدوغياب  هذا ال و  

        ا باستثناء كلمة يهلا رِكز ا و ال حنسدها و هي قوهلا    ذكرها ابنها مهسعبة   ،و يرديف األوقـات الـص    
غياا اآلخر     ،ة القص ختاميف  ،نكتشف مثّ إننا .1» و من صرب نال   ..الصرب طيب  « :روف القاسية لظّاو  
      . إليهاابنها  رحيلها قبل وصولفاا و هو وو

ـ ؟ و    توارى و حتتجب   ت  و شاء هلا أنْ    ة يف هذه القص    األم  الكيالين بغي ،ذا،إذنْمالف ذا امل
  وحيدها       ةهاية األليم اختار هذه الن مجيالً لقاء األم كنه ؟ و         و سعادةُ   ؟ أمل يمـا   االبن يف حضن أم

   ؟ا هي داللتهو م  سببه هوياب و ماغاملقصود ذا ال
        مـن إجابـة    ما هو لَصيق به    و   أفكار من   و ما تعلّق به   أسئلة  و ما احتوى من     هذا اجلانب   

     .ية للقاصاكتشاف القدرات الفن ألنه يعني الباحث على مني بالعناية و االهتمامقَ و حتليل
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    األبوة
  غري بعيدة عن األمومة    أخرىة   قيمة إنساني   عند  جنيب الكيالين  يقف 1) يوم الفرح  (ة   قص يف

  .ة و حتليلو يف ما يلي عرض هلذه القص. األبوة قيمة هي األسرة وو
  

 و ال   جيج من احلركة و الض     شيء إىلوله ال يلتفت    يسري غافالً عن كلّ ما ح     كان هنداوي   
  لفت انتباهه يكاد شيء ي.يكاد يشعر به   فوق كتفه ال      الذي ندوقالص.  عه و صوت واحد يتشيء  سم 

فيجيـب  .»أيب مـات     « :حيل فيهتز هلا جسده الن    أعماقهكلمة واحدة تتردد يف     و   واحد يشعر به  
أمحل صندوقي  .أنا حي على الرغم من كلّ شيء      ..أنا مل أمت يا بين     « :الصوت املنبعث من أعماقه   

اآلدابك حتصل علـى ليـسانس     و هكذا جعلت  ...لتواصل تعليمك  )..( و أنظّف األحذية  ..اخلشيب        
 حولتك  مستقبلك و  و أنا الذي صنعتك و صنعت        تأنا مل أم   )...( » ان بك حس « و جعلت منك  

 لو مت فسأظلّ حيا يف أعماقك ألنـك         ىو حت ...أنا حي  » ان بك حس «إىل  من ابن ماسح أحذية     
        2.» ابين و أنا أبوك

 حلنا حزينا يـصب يف       أنّ ل إليه  و خي  و احندرت دمعة حارة على خده و مل حياول مسحها         
مكانة و شأن    من فتاة ذات     انحس هذا اليوم مشهود و لن ينسى إذْ هو يوم زواج ابنه             إنّ.يه صبا ذنأُ

و هـذا  .ةسوى أبيه ماسح األحذي واجمام هذا الزأعقبة ن و مل يكن هناك م.ذو جاه و مال و أبوها   
 يكون أبـوه  أنْريا كب أملًاقد آمله و .أنترم ذي احلظوة و املكانة و الش احملحميه  مقاميناسب ال   األمر

ـ     يكون أيب   أنْ أكان من الضروري  ؟   هذا العذاب    ملاذا يا رب   « :ةماسح األحذي   ة ماسـح األحذي
  3.»ملاذا ؟ ...ى األقدامس الرأس لد منكَّيقضي عمره

 

 و تقبـل  . بعيد منذ زمن  مات   هأن عىاد  و  أباه جره احللّ    عليه يته السبل و استعصى    أع ملّاو  
  .مل أو حرمان يصيبهماأكلّ مة على  سعادة ابنهما مقدألنّض، ،على مض األمر الواقعوالداه

   ته    هنداويو لكنهذا يوم فرح ابنـه     أنّ ينسى   أنْو مل يستطع،رغم حزنه و أمله،        غلبته أبو    
  . التعسةلياليه ا يف عيدة اليت طاملا حلم ليلته الس أنّ هذهو

و حني ملـح ابنـه و عروسـه          إىل بيت الفرح و وقف بعيدا خارجه         و اتجه األب املكلوم   
ني  خارجي   جه   كبارة فخمة فري  افتح هلما باب سيا ات  فحنومهاأنا من ابنه و     د  س افدة و مهَ  طلّ من الن
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الذي ال  ل  العجوز املتسو  هذا بعد األيدي ت  تسابقتو  . ألف مربوك يا ولدي    :حزينبصوت خافت   
 :ه بشيء و ظلّ يتمتم أب يسمع شيئًا أو ي     يكن  هنداوي مل  و لكن . خذْ :ليهإيستحي و مد بعضهم يده      

       1.» ما أسعدين. حقا ابين رائع املظهرنّإ «
  

اليت سبقتها من أقوى قصص الكيالين إثارة للعواطف و هـزا           القصة   و ) يوم الفرح  (تعترب  
ستني يف تان تناوهلما لقيمتني اثنتني كبريتني مقد    و سبب هذه املزية اليت حتظى ا هاتان القص        .فوسنلل

ناول و العرض فيهماحياة الناس و كذلك أسلوب الت.  
    خيطو جنيب الكيالين،يف هذه القص  ة، خطوة نوعي         ة ة أخرى و يفاجئنا كما فعـل يف القـص

ة املشاهد تابقة السةحني جعل قوو اإلحياء تولّى مهمأثري الت.  
   لـه ج ابنه قبل أ   أماته الذي   حني جيعل هنداوي األب املكلوم    ،هنا،  و إحدى عناصر املفاجأة   

على مشاركة ابنه يف يوم فرحه و رؤيته له يف          جيعله الكيالين يصر إصرارا      - و هجره و أهانه و آذاه     
  . جفائه عقوقه و نئته رغم عزوف االبن و وهذا اليوم اجلميل الذي طاملا حلم به و متناه

فكأنّ األحزان اليت يعانيها هنداوي و اجلراح و اآلالم و الدموع ليست بشيء و هو ال يأبه                 
    يست بأمهيا إذا ما ق    ّةدشاه اكتفاءه مب  ة فرح ابنه بل إن           ة ابنه يف يوم فرحه و رؤيته له و هو يف معي

  . و ينشط له ألنه مبلغ فرحه بل هو متام سعادتهبه هو الذي يهتم طقهذا األمر فَ...عروسه محاطَني
  
ة، رغم جروحها و حزا و ما أصاا من إهانة و أذًى تظلّ أكرب من              األبوة،يف هذه القص   إنّ

 ا       كلّ جدبر و ال متَلّ   رح و أقوى من كلّ أذًى بل إقبل و ال تو جراحها و تعفو عن األذى و تلَتأس
  . اإلمدادو العطاءو  البذل  من2عوض ضحية و ال تسأم احلب و التأبدا من

و أكـاد   . حديث جنيب الكيالين عن األبوة مل أجد له مثيالً يف ما حظيت به من قراءات               إنّ
  . القوة و الكثافة و التأثري ذهفافية والشفْو و الصا أجزم أنّ أحدا مل يتناول األبوة ذ

  
     يستثري العواطـف   عور و  يوقظ الش   مؤثِّرا  لألبوة يرمسها الكيالين رمسا    عظيمة صورةلإا  و  

 و إحاطتـها    يدفعنا إىل مراجعة مواقفنا من األبوة و جتديد العهد ا          و   و يستحثّ املآقي و الدموع    
الة من املهابة و االحترام و التا وإنزاهلا املرتلة قدير وات األوان قبل فالكرمية اليت تليق.  
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  ـباحل
 مـستكنِها    ليا و وقف عندها م،،يف قصصهاحلب هو إحدى القيم اليت تناوهلا جنيب الكيالين       

الًو متأم.ا تتولَّى مسؤولية عرض فحات التاليةو الصهذه القيمة و بيا.   
  
ا أكثر ممـا    تني ما يباعدمه  خصي بني ش  ة حب قصيتناول جنيب الكيالين     1) قلوب تائهة  ( يف
يين الذي تعمل يعاجل يف مستشفى القصر الع املسجون الذي حكم عليه بعشر سنوات        فسامل.جيمعهما

   ة اليت تتولّى شؤون املرضى ف     فيه ناهد املشرفة االجتماعي    حصي أمساءهم و أحواهلم العائلية و عملهم   ت
ةو تتابع أوضاعهم االجتماعي.  

  احة مجيلـة  تفّ )...(بشرا مشرقة ..قاطيعحلوة الت « :املرأة هذه  و يف هذا املكان يبصر سامل     
مل يزل ملتـصقًا    ..و هو ال يستطيع الصعود    ..عالية جدا ..فاحة عالية  الت لكن..احلرمانناه  جائع أض  و

   2.».. نفسه أو روحه تشعر بالقيودلكن..حقا لقد نزعوا قيوده إىل حني.باألرض
يطت حو كلّما أُ  .كبقية املرضى ذا السجني الذي مل يرحب ا        مل يغب عن ناهد وجود ه      و
  .إليه  تضاعف اجنذاا به و اهتمامهازاد هلا بعض مكنوناته تكشفت و علما حباله

 فتتردد كثريا على هـذا  مزامحته تستطيعال   هاجس يتملّكها وو يقود خطاها شعور غامض    
تفكريهاا و   باهل يشغل   أجني الذي لَفت انتباهها و بد     الس.      مـادييف  و كلّما أنكرت على نفسها الت 

         قـدة مـن االنفعـال     الكتلة املت ...« :جلحاصرا صورة هذا الر    صدودا عنهأرادت  و  مر  هذا األ 
 يكـون رجـالً    ينقصه ألنْال شيَء...و األمن و احلب   ...و العدل  ذلك اجلائع إىل احلياة   ...ورةلثّ ا و

  3.»..و البدلة الزرقاء صمةالقيود و الو لوال...شريفًا كامالً
  

بيـب و سـامل     زميلها الطّ  تعقد مقارنة بني     ،فجأةً، هذه املعاناة جتد ناهد نفسها     زمحةو يف   
أما سـامل  .و صراعأو مسلٍّ لكن حياته فارغة ليس فيها عنف كتة لو النبيب ظريف ح  فالطّ.السجني

و بقَدر ما تعـاف  .فيضفي عليه تشويقًا و حيويةاع رجل قوي حزين يطحنه الصر ..«فشيء خمتلف   
           4.»..تون ملتهب مزجمرإنه أَ..ته تقبل على خشونة سامل و حدة انفعاالتهبيب و سطحيرقّة الطّ
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ته  ..آهوظائف ذَوي..لقد التقت برجال كثريين     ؟ سامل كيف أحب و عةمتنو  و مل تشعر   هن   م
ذا الشُوال و مستقبل غامض سبع سنني  الذي مل يزل أمامهذا سامل بالذّاتفلما.عور من قبل؟ط      

 ه من رجل مقهـور  يا لَ. و لكنها ترتاح إليه بل تؤمن به إميانا عميقًا       صهرا لقد كان يصهرها  
  .و لكنه قوي حتى يف قهره

ينعش قلبـه   ى و   أَمظَّ ال أما سامل فقد كان إقباله عليها إقباالً قويا حني شعر حببها ميأل روحه            
كلّ شيء  .جبوارها تهبه راحة و سعادة و تزيل عن كاهله األعباء الثِّقال          و كلّ حلظة يقضيها     .احلزين

و آماله يف    و يكرب    مع األيام  و اختفى تشاؤمه و أصبح حبه للحياة يزيد        ذهبت غلظته  :فيه بدأ تغير  
اية حا و زواجهو بنائه ،بعد سنوات،بسهناهد من  بيت...     

 صراحته  فإنّ تتمتع بسامل عن بعد و تروي عطشها منه يف هدوء            ناهد أنْ إرادة  كانت  و لئن   
كلّ ما قلته هو هوس     ..صر عليه يء الوحيد الذي أُ   هذا هو الش  ..أنا أحبك  « :مزقت حجاب حيائها  

 العطف عليـه  مثلي أردتء األدب قد حتتقرين سجينا سي..ت حيايتحقيقة مأل ..و جنون إالّ حبك   
  1.».. أحبلكني أستطيع فقط أنْ..يةليست يل احلر..نا مصرأو مع ذلك ف..فتخيله حبا
  
تني  جيمع بني شخـصي     إذْ مميزة نكهة  هو ذو   له طَعم خاص و    ) قلوب تائهة  ( يف  احلب إنّ
، ما   الوضع االجتماعي  لىضالً ع اقات،فبائع و الطّ   من األوصاف و الطّ    تحوزانمتقابلتني   أوخمتلفتني  

   . بعيدا أمالًوأ عزيزا أمرا تقارب بينها أو لقاء حتقيق أي حماولة جيعل
   او لكنا، منطق آخر و له     له حلبه     و سلطان   حكم آخر  ،أيضو هذه  . كما سيجيء يف مظان
لينـا حـني    إ يبلّغها   يقفنا عندها و  أنْ  يشاء جنيب الكيالين    اليت  أو خالصة السعي     هي زبدة القول  

  .قيمة احلب يف بعض قصصهعرض ل
  
 يف غفلة منهما أو رغما عنهما  وي سامل و ناهد قلب، يتسلّل بقوة إىل     القصة احلب،يف هذه    إنّ

   .فس تستجيب له الروح و تستنيمحبيبا إىل الن لذيذًا فيشعران به شعورا عميقًا
 و ال   تشغل فكرها و متأل قلبها بـسامل      ها  جعلها و   ناهد و لَفَت انتباه     أيقظ شعور  الذيإنّ  

 و هـذا    قة بني جواحنـه   ورة العنيفة اليت وجدا فيه و هذه القوة املتدفِّ         هو هذه الثّ   تنقطع عن ذكره  
  . الذي يعذّب روحهالظّمأ الكبري إىل احلياة
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 فيـه   يعامل آخر ثـرِ   يا فيه إىل     و املَلل الذي تح     و السآمة  الرتوب سامل ينقلها من عامل      إنّ
فكأنهـا قـد    . فيه من الصالبة و املقاومة و االنفعال       ة املعاناة و   شد حرارة احلب و حدة الصراع و     

  .هث املستزيدوجدت فيه ما كان ينقصها من هذه األوصاف فأقبلت عليه إقبال الالَّ
ذاق حالوة حبهـا و أدرك   ا حني ازداد كَلَفًا و  ها منذ أول يوم رآها     حب أتاهأما سامل فقد    

لقد وجد يف ناهد    . بدأ يتسلّل إىل حياته    التغيري الذي مقدار   الذي أحدثه يف شعوره و       لحوالتطبيعة  
  .احلب و املتعة و احلرية و األمان منظمأه   به و يرويما كان يبحث عنه

  
 ناهـد فهـي     أما.ق االحترا وو الصالبة    و االنفعال  و املقاومة  سامل هو القوة و العنف       إنّ

 مـا   وحني متقـابلَني و    ر فما الذي مجع بني   . اهلدوء  املطاوعة و  وو األنوثة    ةقالر و   و احلب  الوداعة
    البديع ؟عيالصن  و ما الذي صنع هذا ؟ين متباعدنيقلب الذي اختصر املسافات بني

  اليائسة األرواح 1جوهر  لطائفهختالط  واحلزينةغشية القلوب  ه أَ امسنأتالمس  إنه احلب حني    
   الكآبـة احلزن و اليأس و  على مطاردة إنه هو القادر،وحده،    .املتعبةفوس  الن  عتمات و متازج نفحاته  

 شفاِءو   و الدالالت الفائقة     اجلميلةبسيل من املعاين      النفوس  و إعمار  ع االنقطا  الوحشة و   و القلقو  
    .تاذعادة و اللّالسو  احلُبور من  بفَيض إمدادهاسقامها و أ تطهريها من من عللها واألرواح

  اجلميلة  لكن األقدار  و. أو متباعدان   عاملان منفصالن  و ان متقابلت تانصيسامل و ناهد شخ   إنّ  
همـا  كليهما وجد ضالّته يف صاحبه و كلي      ألنّ  ا  مازجيت  أنْ ولتقيا   ي  هلما أنْ  شاءتو   مجعت بينهما 

  . لوجوده معنى حلياته و غايةًاآلخروجد عند 
  

فيتناول جنيب الكيالين قصة سوسـن و هـي مـساعدة            2) الدفء و ليايل الشتاء    (أما يف   
أَثقل عليها و طرد النوم      اها و ن أَض وصبها  ن  اللّيل جنإذا  . املستشفيات بقرية نائية   ىحدإيف  الطّبيب  

 هلـا    و حشة تعاين الوحدة و الو     و  تفيض أنوثةً  من العمر  إا امرأة يف السابعة و العشرين     .ن عينيها م
  .و أُمنيات  و أحالمأشواق

                                                
و منها .املوجود القائم بنفسه حادثًا كان أو قدميا و يقابله العرض مبعىن ما ليس كذلك «و له معان خمتلفة منها  :اجلوهر-1

أما .»..قيقته و يقابله العرض مبعىن اخلارج من احلقيقة أي شيء هو يف جوهره أي ذاته و ح:و ذا املعىن يقال.اتاحلقيقة و الذّ
 يتغير كاللّون و الرائحة و الربودة      فات املتضادة عليه من دون أنْابت الذي يقبل توارد الصيء الدائم الثّ فهو الش«عند ديكارت

ا جوهر الشرة أممع فهي أعراض متغير و احلرارة اليت تتوارد على قطعة الشاف  -يانظر التهانو.»معة فدائم ال يتغي1/602الكش     

  1/424املعجم الفلسفي -و مجيل صليبا
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 التقـاطيع رجل لطيف حلو    إنه:بيب رؤوف  صورة الطّ  تصرف عن ذهنها  أنْ  إا ال تستطيع    
 كان عادي املظهر    اين، فقد الثّالطّبيب   أما جالل، . عمل قبل إقدامه على أي    تفكري طويل    ذو تردد و  

  . أحياناسشرِو   مقدامجسور: كانت ختافه و تتحاشاهو
 و لكن الطّبيب  يزة   م    جالل أنه إذا أراد شيئًا اندفع حنوه دون لفو قـد عـرض   .وران أو د
و لكـن   . احلب نفسه  قامسهايرؤوف و أحبته و هو      الطّبيب    قد اختار   قلبها فأَبت ألنّ عليها الزواج   

  .قى بترددهد و إا لَتشرد كثري التعيبه الكبري أنه متردد
مر حيتاج إىل تفكري طويل و أنّ بناء         األ نّأجييبها ب و تقدمه خلطبتها     الزواج و حني حتدثه عن   

 مل نتقدم خطوة واحـدة ..هكذا منذ عامني ولكننا  ؟يوم و ليلة «.بيت الزوجية ال يتم يف يوم و ليلة    
)..( ك ملا انتظرت هذلو مل أكنة الطويلة أحب1.»اخترتك دون اجلميع لقد ..ه املد  

            و قد جتاوز كلّ حد له حد كند رؤوف مل يترد و لكن.  استعجالي حالة رضت عليه  ة  فكَمع
ىل املستـشفى   إو يأمر بتحويل املرضـى      كان سهالً عالجها و ختفيف آالم أصحاا و لكنه يأبى           

  ةاملركزيحبج  واء و   يض  خوفه عدم استجابة املر   بسبب  ات أو    نقص اإلمكانيقوعللدمـا    و مكروه 
    ة مسؤوليل أيكُن أمام سوسن سوى استدعاء        .ةفال يريد حتمهـؤالء   إلسعافجالل  الطّبيب  و مل ي 

  .ختفيف آالمهم  وينجح يف مداوام فيستجيب مسرعا و  حبالتهمالتكفّل  واملرضى
أنْ   كثريا د حاولت لق. أو ينهار  ،مع األيام، رؤوف يتهافت الطّبيب   حنوو بدأ شعور سوسن     

د جتهد لترد    بعض احلجج و الت ومهةً نفسها بأنّ     الّتعم  هو الوجه األخر      قد يكون  دردهذا الت يطةللح 
إنْ مل أو تطيقه ألنه شبيه باملرض الـذي  التردد  هذا  تفهمو لكنها،اليوم، مل تعد   .لعقو الت و احلكمة   

  .آثاره فهي تعاين أعراضه و تتحمل ،بعد،يصبها
ـ ..حياتنا هنا مملّة   « يواجهها جالل قائالً      الشتاء الباردة  و يف إحدى ليايل    و أكـل   ومن ..      

لـن   « مثّ أمسك بيديها يف حنان و أضاف       2.»..لو..آه..و ال شيء غري ذلك    ..و حرمان ..و مرضى 
  3.» احلب الكبري..حلباميأل حياتنا هنا سوى 

تبين هلما اخليط األبيض    و    دنا الصبح  مان و يتكلّمان حتى   و يتكلّ و جلسا يحتسيان القهوة     
أنْ رؤوف فقد طلـب     الطّبيب  أما  . اخلرب يف املستشفى   ذاعفاتفقا على الزواج و     من اخليط األسود    

ـ      ،يف حياته ،مستشفى آخر و كانت هذه هي املرة الوحيدة        ينقل فَورا إىل    و مل   االيت مل يتـردد فيه
        .ويل املَديد الطّبتفكريه يعتصم
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ة  احلبعرضه علينا ،  ،يف هذه القصجنيب الكيالين  ي     متارس عمالً   ات كما تتمثّله ثالث شخصي 
  و تذوقها له و موقفها منه      احلب ذاها   شعور و لكن . جيمعها مكان واحد و زمان واحد       و مشتركًا

 غري قادرة على التواصـل      ضها البعض تظلّ بعيدة عن بع   باين  و بسبب هذا الت   .بواحدليس   و   متعدد
  . و طاقات ما تحوزه من مواهبينبا و ت تصورهاتباعد  شعورها والختالفاجلوار  حتقيقو

  
و ليس يف ذلك    . و هو يشغل معظم تفكريها      عميق و قوي  بأنوثتها شعور   سوسن  شعور إنّ

 جتـد   و تتمنـى أنْ    العطاء   صوبة و اخلربيع    يف  و  فهي يف سن النضج العاطفي      أو عيب  منقصةمن  
إىل الدفء و احلنان و حيقّق هلا       احلب و حاجتها      إىل وعتهاج و يسد  االرجل الذي يستجيب ألنوثته   

  .أمنيتها يف احتضان الولد
و يحرمهـا    من عذاا    ضاعفطؤه ي و تردده و ب   .و لكن رؤوف الذي حتب يتردد و يبطئ       

اوعور الكامل بأنوثتها الشاالستمتاع بشبا.  
  

 تتحاشـاه حتبه و     ال  الزواج من رجل كانت ختافه و      ،القصة يف اية سوسن، اختارت قدو ل 
         اإلقـدام    احلَـسم و   لقد اختارت اجلـرأة و    . تتمناه  و معرضةً عن رجل كانت حتبه و تطمئن إليه       

  .رؤوف  عندعف و االنكسارد و اخلَور و الضردالتو االندفاع عند جالل بدالً من 
 و يستجيب هلا    اأنوثته  الذي ختافه و تتحاشاه يداعب     ول األ ألنّ لقد اختارت هذا االختيار   

  .و يكدرها يحبسهاة و نوثهذه األل ه فهو يعطِّاين الذي حتبه و تتمناالثّأما .هايفجرو 
يف مثل هذا املوقف    ها ختتار    الذي جيعل   ملقتضى أنوثتها هو   ،و املرأة عموما،   فهم سوسن   إنّ و

 ختتار كما ختتار األنثى اليت تعيش أنوثتها كاملةً         مثل هذا املوقف    يف و هي . و املعادلة الصعبة   1احلَرج
 هتـاف  ،يف احلـالَني، يةً ملب وعيا تاما  كينونتهاي   تع  اليت رأةامل كما ختتار  ،أيضا،و ختتار .غري منقوصة 

  . صيحات نداء وملا يتردد يف أعماقها من األنوثة العميق و مستجيبةً
  

 جيعـل   حـني ،يف هذه القصة، يفاجئنا كما يصنع يف العديد من قصصه           جنيب الكيالين إنّ  
مل يكُن مقدرا    جاها آخر  تأخذ ات  ا بألوان خمتلفة و   تتزي اخلواتيمو   و السلوكات  األحداثو   املواقف

  .نهيتكهأنْ  حييط به أو لفهمنا أنْ
                                                

1-يقه: جاحلريء و ضع الشال يقدر أحد أنْ.و أصل معناه هو جتم جر الكثري امللتفا، الشو مكان. ينفذ فيهو هو،أيض جحر    
   221 ص معجم الصحاح للجوهري و 258 ص  املقاييس-ابن فارسانظر . أي ضيق كثري الشجر يصعب الوصول إليهجحرِو 

مع اللّغوي1/164 لوسيطا املعجم - و ا .   
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إضافات نوعية تعمق    يف كلّ مناسبة أو مفاجأة يضيف إىل رصيدنا اإلنساينّ         و لكن الكيالين  
 بيان هذا   سيجيءو  .ن حولنا  م حياءألا  أكثر تواصالً مع   و لحياةل و جتعلنا أكثر فهما      شعورنا بذواتنا 

  .يتهوع أَ يف وانهمر و بسطه يف مظاأل
  

   مـاذج   التنويع يف القصص و التلوين يف الن        احلب مع  لقيمة و يواصل جنيب الكيالين عرضه    
          مبعـان جديـدة    طنـا برخطابا جديدا و     غناتبليعلى  و لكنه حيرص،يف كلّ قصة،      .و الشخصيات 

و كأنّ الكيالين يستهدف من وراء ذلك إحاطتنا مبختلف صور احلب املمكنـة  .عواطف و أفكار  و  
 مث يدور  هذه امل   نتابع ناعا إىل أرواحنا         ىنتملَّفَ شاهد و الصا إىل أنفسنا حبيبأو ندفع    ما كان منها قريب 

  .عىن أو يصدنا عن ذاك يزين لنا هذا امل دون أنْما يصدم شعورنا و ال تستسيغه أذواقنا
حدى جمموعاته  جيعلها عنوانا إل  أنْ    جنيب الكيالين  شاءهي اليت    و، 1) عند الرحيل  ( يف قصة 

  . أخرىةإنساني  آخر و جتربة عند حبيقفنا القاص، لقصصيةا
  
 و هـو     عميق صـادق   املقابل حب  الذي يسكن يف البيت      د تربطها بأمح  أبيهاد وحيدة   اهن

و قـد  .ن متاع الدنيا شيئًا   ها له ألنه صعلوك ال ميلك م       لكن أباها يرفض تزوجي    و.يبادهلا احلب نفسه  
 اجلاحد هذا الفقري     جيرؤ فكيف. الكبري  الواسع ه يف بيت  هآواه هو و أم    و   سكنهأليه حني   إ أبوها أحسن

  الوحيدة ؟يفوز بابنته أنْ ىل ما فوقه و يطمع إ يتطلّع يتجاوز وضعه وأنْ 
    ع حدضن وم طاق و ال بدرفاء   إنّ هذا األمر ال يعلوك الذي ال حيتـرم الـشجلرأة هذا الص 

 فريفـع ضـده      تخلّصه من أمحد و من طمعه يف وحيدته        حيلة إىل   ب القاسي و يهتدي األ  .األغنياء
  االبنـة  و تكتشف .ة ملدة نصف عام   قّ من املسكن حبجة أنه مل يسدد إجيار الش        شكوى و قضية طَرد   

ريته و   أبيها دهشة   أمامحاق بأمحد    على اللِّ  عازمةًفتقوم   و سوء عمله     أبيها الفَعو قـد تركـت      ح 
  .اءهاالباب مفتوحا ور

  
 ما يحدثه احلـب    ته،  أخرى لنكتشف،يف معي  يف هذه القصة يقودنا جنيب الكيالين يف رحلة         

ختفوس حني يف النستوطنهات ف حالوتهالط القلوب.  
ـ و لكن . هلا زوجا بأمحدى  رضو ي  يغير رأيه أنْ   مؤملةً   أباها تطاوع هند   لقد ظلّت   حـني   اه

     الذي حتبه و تتمناه رغما عـن أبيهـا         لحق بأمحد   و ت  تهواعيطَتكتشف سوء فعل أبيها خترج على       
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 صـادق    حب ألنّ حبها ألمحد  نّ الضغط الذي مارسه عليها أبوها مل يؤت أُكُله          إو  .معارضةً له و  
   .التراجع أو املساومة و ال يقبل عميق

 فـإنّ قتضيات أبوم   ن م أبنائهم مطلوبة بل واجبة و هي م       على   اآلباءوصاية  و لئن كانت    
   الـسيطرة  نوعا من الوصاية و لونا من احلماية ال يكون،يف حقيقته، سوى مظهر من مظـاهر   هناك  
  .م و االحتواءحك من ألوان التو لون

أنْ  و اختار هلا زوجا غريه كان يريد         أمحد أباها حني طرد      علمت هند علم اليقني أنّ     و لقد 
ختضع لرغبته اجلاحمة الـيت     أنْ  و لذلك فقد رفضت     .يهملتاع الذي بني يد   ا يتملّك كلّ ا    كم كهالّمتي

  . على عواطفهايضرب حصاراأنْ  أشواقها أو حيتكرأنْ كما رفضت تركبه و تقوده 
 املصدر الذي تستقي منه هند       هو ،نه يف قصص أخرى   أهو ش إنّ احلب يف هذه القصة،كما      

قة اليت تمدها و تصلّبه و هو الطاّ تصمد يف وجه عناد أبيها     هاحنة اليت جتعل   الش  و هو  إرادا و عزمها  
  . اإلصرار و التصميم صدق املواجهة و اليقني وو بسيل من القوة

  
 حيكي لنا جنيب الكيالين قصة سليمان بك عمدة القريـة القـوي            1)رجل ال يقهر     (و يف   

   اليت تفيض أنوثـة     ديةالن  الغضة الفتاة نصافأ واج من م على الز  الذي ال ينازع و هو مصم      الشرِس
  قد تكون يف سن    إا.باب يف قلبه   الش أحالمأيقظت    جددت حياته و    أنعشت روحه و   لقد.و حيوية 

   ه   هذا األ  إحدى بناته و لكنمر ال يهم   أْبألنه يريدهاهبه   و ال ي  و لـن يـستطيع أحـد    .شتهيهاو ي
 و صـاحب    ياعالض ألنه العمدة صاحب     أبوها الفقري لن يمانع،   ،حتى  أنصافمعارضة زواجه من    

  .و لن يجرؤ أحد على رد طلبه املكانة و القوة و اجلاه
   املعروف بقوتـه    إنه رشاد أحد فتيان القرية       : عليه حياته  ينغص و   و لكن أمرا واحدا يقلقه    

بة الوحيدة أمام فوزه بأنصاف     إنه العقَ . ينقطع  و مل  ،بعد،حب قدمي مل يذْوِ    و عناده و يربطه بأنصاف    
 اللّيل و لكنه لن يلجـأ إىل        نحج يقضي عليه يف      العمدة يستطيع أنْ   إنّ.إزالة هذه العقبة  و ال بد من     

  . سالحأي و احليلة و اخلبث و هي أَمضى من  ما دام ميلك الدهاءاألسلوبهذا 
إىل صحراء سيناء   رشاد،ضمن شباب آخرين،    بعث العمدة    جمندين ي  و حني تطلب احلكومة   

       أنـصاف علـى بعـده    عتادتأنْ  : إحدى الغايتني مؤمالًة األوىل أثناء احلرب العاملي  اإلجنليز ملساعدة
  . يهلك هناكأنْ أو تنساهو فراقه ف
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        يعلم بتدبري العمدة فيفسد عليه خطّته و يعود إىل القريـة فيأخـذ أنـصاف                و لكن رشاد  
 و يبيت ليلته حيلم بأنصاف مـستعجالً         و يكرب مهّه   يأكل الغيظ قلبه  و  جيِن جنون العمدة    .و خيتفيان 

  باح للتأنْ  ص من رشاد الذي يوشك      خلقدوم الصسيت ما مات فيـه مـن       لبه هذه الفتاة اليت     يأح
 بـدون   و لكـن    عنيفًا  زوجه هزا  و عند الصباح مل يكن العمدة قد قام فتهزه        . مجيل شعور باحلياة 

  .لقد مات.جدوى
  

 بـني    صراع تصوير مقابلة أو    اءنشإ إىل   ،يف هذه القصة  ،جنيب الكيالين  عنايةاتجهت   لقد  
 و حيمل   العارمة النزوة   و الشهوة اجلاحمة   و ميثّلها رشاد و أنصاف و إرادة       إرادة احلب  :إرادتني اثنتني 
  .لواءها العمدة

عي العمدة للفوز بأنصاف ال عالقة له باحلب و ال          نّ س تشف أ و من خالل هذا التصوير نك     
 و هذه األوصاف كانت   .نضاراشباا و   فالعمدة مل يعجبه يف الفتاة سوى       .عالقة له بالزواج أيضا   

  .تها و يتحاشاها ألا فقدت كثريا من جاذبي،اليوم، يعافهاه اليتوجيف حوزة ز
ي صلته  تقو  و تنعش روحه املَوات    فهي اآلسرةو أنوثتها   ارخ  الص  الغض بشبااأما أنصاف   
 امـرأة   و لكن أنصاف قد تكون كأي     .مهاعهى طَ أشيفارقها و جتعله يتذوق     أنْ  باحلياة اليت يوشك    

 زوجه األوىل   همل كما ي  هملها و ي  يتجنبهاف و شباا و قد يلقي ا بعيدا      و نضارا    حني تفقد مجاهلا  
  .سيء معاملتها اليوم ياليت

  
 و حتكّمه    لسيطرته على القرية   إالّ امتدادا و رغبته يف متلّكها ليس       اشتهاء العمدة ألنصاف     إنّ
     يكـون  أمرا أراد   ذاإف. و ال معقِّب حلكمه    ،أيضا، هو احلاكم   الناهي و   فيها و  مراآل فهو   :يف شؤوا 

 يف   بقادر على منازعتـه    أحدمن   و أرادها فليس     نصافأو كذلك إذا اشتهى      شاء شيئًا حتقّق  و إذا   
 طارئـة  لـذّة متعة جديدة و  سوى ،بالنسبة إليه،نّ أنصاف ليستإو .يف مشيئته أو معارضته إرادته  

  .يه و املمتلكاتات لدذيضيفها إىل قائمة اللّ
  
 ترفًـا   ليساحمةو الشهوة اجل اخلالص  جلوء الكيالين،يف هذه القصة، إىل املقابلة بني احلب     إنّ

     حـدمها أ : اثنني ن حتقيق أمري  ،يف ظني، السلوك أراد ذا     قد هألند يف شيء    زيمن الت  و ال هو   فكريا
التمييز بينـهما عنـد       صعوبة فاء طبيعتهما و   خ  و و تشابكهما  هذين املَيلَني  تداخل   اإلشارة إىل  هو

  .كثري من الناس
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 ما يسكبه احلب يف قلوب أصـحابه   تصوير  إرادته  فهو تداًء،،وهو املقصود اب  راآلخأما األمر   
  و النزوة العارمـة    يتجرعه مملوك الشهوة اجلاحمة   صميم و ما    تالو   باتثّال  اإلرادة و  و قوة معاين ال  من

   . حتفه ايته وتقوده إىلما  كثريا و أحزان من آالم
  

 بوتثُ ذا الزواج القبيح و    حتقّق ه   مستحيالً جيعلأنْ   ،يف هذه القصة  ، جنيب الكيالين  شاءلقد  
 الطّبيعتني تنافروحني و   ر الر ناكُ بت لإلحياء » بية رقيقة ظَ « و   » حش مفترس و « بني   اذّاللّقاء الش هذا  

 بادل و الفناء   اليت تقوم على األخذ و العطاء و الت        بطبيعة احل  : بينهما واءمةاستحالة امل و   مهاتباعدو  
ملكهوة اجلاحمةو طبيعة الشيطرة و التو اإللغاء  القائمة على الس.  

له يف احلصول علـى     مباملوت يف منامه،بعد موت أَ      العمدة على  جنيب الكيالين  و حني حيكم  
  .تستهلكه فتهلكهو تتملّك صاحبها  اليتالشهوة اجلاحمة  نه يلفت انتباهنا إىل مآلإفأنصاف، 

 جيعله رِباطًا قويا يـستحيل       إذْ ،أيضا،يف هذه القصة   ؤلّفاملأما احلب فال تتخلّف عنه نظرة       
 املختلفة من املعاين و األسباب ما جيعلها أكـرب         ةماذج اإلنساني  الن  تستمد منه  با ال ينض  معين فكّه و 

  . الظّلم و العدوان من أقوىمن القهر و
  

        و اكتناهـه   اسـتبطانه اسبة  يفوته من أنْ   دون    عرضه لقيمة احلب   جنيب الكيالين و يواصل   
  .يقفنا أمام نظرة أخرى و موقف جديدالية و يف القصة الت.مثاره و آثارهو تصوير 
  
 شاعر موهـوب    و هو  طالب يف كلّية اآلداب     و هو  جاللقصة   1)السماء الزرقاء    (تناول  ت

     كوثر و يعيش على هذا احلب عر إىل.حيبه اجلنوينّ للشعن متابعة دراسته االستنكاف و قد قاده حب 
ايـة  و هي   زواجيفضي هذا احلب إىلأنْ ها تريد   و كوثر حتبه كذلك و لكن     .أو البحث عن عمل   

ة لكلّ حبصادقتراها طبيعي :  
-اية حب نا ؟ ما هي  

  : فأجاب دون تردد
    حبنا بال اية -
  ..لكن...أعرف -
  ؟ أتتنكّرين لعهدنا ؟لكن ماذا  -
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 - )...(         
  ؟أمل تفكّر يف الزواج  -
  ؟الزواج  -
طبيعية الالزواج هو املرحلة     )..( تصدر منك أنْ  و كان املفروض    .. أقوهلا يؤسفين أنْ ..أجل -

و هو الت لة للحبلهطواملكم ر البديهي.    
- مل ألتفت إىل ذلكلكين ..كوحده هو كلّ شيءحب   
   1.ال يا عزيزي.. لعواطفك و نزواتكعرك و قصائدك و غذاًءى وحيا لش أبقَتريدين أنْ -
  

 و ما تقتـضيه      بطبيعة احلياة  ،قبل ذلك،  حتب و هي واعية ذا احلب و واعية        امرأةإنّ كوثر   
  . و نصب جهدو سعي و عمل من

 مآلـه    ومثرته تقتنع ذا احلب وحده دونأنْ  ليست على استعداد   فإا على هذا األساس  و  
و مقتضياا   تعيش حبها مع جالل مقطوعا عن الدنيا      أنْ  ة   ال تقبل البت   ،كذلك،و هي .واجو الز و ه 

     احليـاة مـشاق يقامسها  ،يف كلّ حلظة و حني،إا تريده إىل جوارها . صخبها و ضجيجها   بعيدا عن 
 مثّ ،مع آالف الـذّاهبني ، صباحا ذاهبا إىل عملهيكون له عمل فتراه مستيقظًاأنْ تتمىن  كماو أتعاا  

 حملِّقًـا مـع     يعيش بال عمل و ال هدف     أنْ   اأم...رقهع فتشم رائحة    مكدودا   متعبا   يعود يف املساء  
  . احلياةإىل فهذا ما ال يتفق مع نظرا أحالمه

 دون  يريدها هي و حبها فقطإنه : متامامنه النقيض فال يرى هذا الرأي و هو على       أما جالل 
 لـشعره  تبقى كوثر وحيا أنْ متام سعادته إنّ . شيء آخر دون أي و دون عمل و ج و دون رِباط   زوا
  . السماء الزرقاء حملِّقًا يفأحالمه يبقى طائرا مع  و أنْ مستمتعا بوجودها بقُربه قصائدهو

     عد النا         و حني أيقنت كوثر ببظرتني و تناقض املوقفني اختارت رجالً آخر حلياجتـه     فتزو
  . الزرقاءئهحملِّقًا يف مسا  و تركت جالل ألحالمه البعيدةو هو حماسب يف البنك الذي تعمل فيه

  
      إرادة احلـب الـصادق     بني    صراع  بتصوير مشاهدها  تكفّلت إذا كانت القصة السابقة قد    

 » سجاالً « خمتلفني ومقابلة بني شعورين للحبالقصة قد تناولت   الشهوة اجلاحمة فإنّ هذهإرادة و
  . موقفني من احلياة متباعدينبني
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 و تـرى أنّ احلـب    وعيا كامالً حازمة تعي أنوثتهاإنّ نظرة كوثر للحب نظرة امرأة واعية    
 مرحلة طبيعية يف حياة كلّ آدمي و أنّ خوض هذه التجربة دليل على الصادق مثرته الزواج الذي هو  

  .ن خيوضهامنضج 
     صـخبها  عن  مقطوع الصلة   رة جالل للحب فهي نظرة شاعر حامل منقطع عن الدنيا           أما نظ 

  .و ضجيجها يقتات األحالم و حيلّق يف السماء الزرقاء
   هذه الن و هذه     ةاألفالطونيظرة  و لكن ظرة   للحبـ    احلاملة للحياة   الن ما تسيء إذا حتقّقت فإن

  .ياا كامرأة يف مقتبل العمر هلا أشواقها و غرائزها الطبيعية كتسحق و ل أنوثتهاإىل كوثر و تعطِّ
  

حامل يعـيش   رجل    العالقة بني  تان حددتا مصري   مها اللَّ  ،ظرتان للحب و احلياة،إذنْ   النهاتان  
 بأنوثتها قـوي  شعورها   امرأةالسماء الزرقاء و     من كلّ عمل حملِّقًا يف       خلْوا من كلّ اهتمام و      فارغًا
   نـسان بذاتـه   إلا شعور يضاعفرى أنّ الزواج مثرة كلّ حب صادق و أنّ السعي و العمل   ق ت عمي
  . و يزيده حضورا يف الكون و العاملىل احلياةإي انتماءه يقوو 

  
  يفضي  و  األحداث  يقود سري  أنْخروجا على عادته،    يف هذه القصة،   لقد شاء جنيب الكيالين   

 إبطال مـا   إيقاف تطورها وني واملتحاب  هذينعالقة احلب القائمة بني ع قط إىلموقف الشخصيات   
  . وِئام مودة ونشأ بينهما من حب و

    للحب و مكانته و جدواه ؟ر تنكُّ أو موقف جديد لَدى القاصفهل هو
رب  هي أك   الكيالين ب جني عند  ظاهرة احلب   أنّ ،يف قيمة الصراع،  لقد سبقت اإلشارة من قبلُ    

و أ حيتقره ال يتنكّر للحب و ال الكيالين أنّ و القصصي  يقوم عليها بناء فنه   تغشى فنه و   واهر اليت الظّ
أن قد أقام فنه القصصي على أنواع من احلب عظيمة الـش           و هو الذي   لكذكيف يصنع   و  .يزدريه

   ؟ى و ال تتقنع ال تخفَجليلة القدر
وجود ب ،كذلك،شعرده يف هذا املقام و ال أ      تأكي جد مانعا من  ال أ   بيانه هذا املعىن الذي سبق   

  . )السماء الزرقاء ( من مشاهد قصة يف ما عرضته مينع جتديده يناقضه أو ما
 عند جنيب الكيالين    و لكن و هذه إحدى خصائصه،    احلب،  وحده إذا كانـت     ليس بكاف 

وحاملًا املوقف منها  كانو ظرة إىل احلياة معطوبةالن ا الفهما لطبيعتها و مقتضيابمغي .  
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 جما   باحلب يمجه الكيالين    معينا  شعورا  لونا من احلب أو    و الذي يغلب على الظن أنّ هناك      
  . ال  يقبلها و ال يرتضيها،كذلك، إىل احلياةو نظرةً

وقف من احلياة حامل أو     و ما يصاحبها من م     )السماء الزرقاء    (يف  احلب   إىلجالل   نظرةإنّ  
ىل إ ثَم فقد سعى     و من .يزدريها  يدفعها و  و  جنيب الكيالين  ظرة اليت ال يستسيغها    هي الن  بليدشعور  

   سار هذا احلبتصحيح م  ا  لهو جعا إجيابيوافقًا لطبيعة احلياة    حبفعبِ  مكوثر د  ى هذا العمل   تتولَّه   بطلت
ظرة اخلَلل و تصحيح هذا حماولةًيابة عنهبالنني توحيد النبني احلبيب .  

تدخل جنيـب الكـيالين      ظرتنيبعدت الشقة بني الن    استحال و    وأ األمراستصعب   و حني 
 و االمتـداد  مومه من الن رحف له غري ذي فائدة و نفع      جع  قطْع امتداده و    مسار هذا احلب و    يقافإل

ب  تـسب  الطّاقة و اجلهـد و   تستنفدفارغة و أُلْهِيات جوفاء  أحالما    يكون أنْ،حينئذ،  دويعألنه ال   
   .ألصحاا كثريا من املتاعب و اآلالم

  
 و الذي صنعه يف     و مبدل فيها  غري متنصل منها أ   العامة للحب    لنظرته   إنّ جنيب الكيالين ويفٌّ   

  .تصحيح للمسارو أإضافة نوعية  هو هذه القصة إنما
 ع عن احليـاة   نقطما قيمة هذا احلب امل     : بصيغة أخرى   يقول لنا  الصنيع ذا    الكيالين نّأو ك 

   ؟ 1 الغارق يف األوهام و التهاويلو ضجيجها و صخبهاالدنيا 
ق يف مكتفيا بـالتحلي  رصيد من الواقع  و ال   له  مثرةَ الذي ال  و ما قيمة هذا احلب األفالطوينّ     

  ؟  األرض و االحتكاك بالواقعأىب النزول إىلو ي السماء الزرقاء
    2وازنـه  ت  حيقّق به   عزمه و   يستمد منه قوته و     إذا مل يكُن زادا لصاحبه     ما قيمة هذا احلب   و  

   ؟ لماتاملُيف و ب  الكَرحني و  يف الشدائدتويريفَ ينهل منه و
  

            ضمة أخرى يدون الوقوف عند قص يب الكـيالين   نها جن و ال ميكن االنتقال عن قيمة احلب
  .و الشعور املُتعة متقامسني معه يف املوقف  فيجعلنا مشاركني لهنظراته يف احلب و احلياة

                                                
1-األلوان املخت:هاويلالتصاوير و النقال.قوش و احللْيلفة و زينة التنت حبلْيها و لباسها:و يلت املرأة إذا تزيقال لزينة .هوو ي

        .4/71القاموس احمليط -الفريوزآبادي و 1113الصحاح ص -اجلوهري  و1059املقاييس ص -ابن فارس انظر.اويل: الوشي

2- غط ( اخلاضع لشروط البيئة احمليطة به  يف علم الكيمياء هو صفة اجلسموازنالتحبيث يقابل كلّ حالة )  ..درجة احلرارة، الض
دة من هذه الشحمدا بعوامل التاة أيضراتروط،واملسمجاه التغيدة من أحوال ذلك اجلسم مهما يكُن اتالطّارئة وازن، حالة حمد  .

ف حبيث يستطيع معها طرها امليول فال يبلغ أحدها درجة من العنف و التفس، هو احلالة اليت تعتدل فيتوازن امليول،يف علم الن و
        .358- 1/357 املعجم الفلسفي -مجيل صليبا انظر. يستقلّ بتوجيه نشاط العقلأنْ
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تدور أحداثها يف عامل السجن و املعتقالت الذي خبره        و 1 )احلب الصغري  (  التالية هي  قصةال
   . راوِيهاهو ا وه شاهدهو فاملؤلِّيكون  هذه القصة و.و عاينه و عاناهجنيب الكيالين 

  
أنـا و عثمـان     .ة بالسجن يف قضية سياسي     ثالثة سجناء حمكوم علينا    :عثمان و مسيح  و   أنا

        الكآبـة تغمرنـا و الـسجن      . بسجنه ضائقالنا  ك و    قاسيا  نعيش وضعا   سنني حمكوم علينا بثالث  
 واناا بقية قُ  بنسلُإذْ ي  ة علينا كبري  طأتهو ف يف اجلبل  الشاق   ما العمل اليومي  أ.ر على أعصابنا  و ظُلمته تؤثِّ  

    . كاجلثث اهلامدةو يدعنا
شيء ما كـان    .ثلناكن م عنا و مل ي    فقد كان م   ،أما مسيح،و هو احملكوم عليه خبمس سنوات      

سل بالسال غري مبالٍ     و جيعله  بطاقة هائلة من احليوية و النشاط      و يمده    اًء يكسوهينيه و    يف ع  يتألّق
ـ يستقبل كلّ املُ  . مبا نعانيه من ظلم السجن و ظلمة الزنزانة        آبهيف قدميه و غري      صات بابتـسامة   نغ

و نشاطه  عزميته ال تنِي.عياء من   سحةم أو من شقاء    لَمسة محياه و ال تبدو على       دافق لأممشرقة و   
  .شهية و نهمبيه انكب علول، ،و هو قليل خبز و فُإذا ما جِيء بالطّعام و ال يكلّ

 حني نستلقي يف زوايا الزنزانة املظلمة حماولني نسيان عذاب العمـل الـشاق يف   املساء و يف 
و نسيان آالم السجن و الظّلمة      عونا إىل املرح و الغناء و االستمتاع        د ي أمامنا منتصباجند مسيح   اجلبل  

 بأيـام الـسجن     ىحت..متع بكلّ شيء   نست أنْجيب  ..تكلّموا..تون هكذا ملاذا تصم ..« :و األحزان 
  2.»..الكئيبة املظلمة

   فْدهشنا و مقاله  لقد كان حاله يي جن معنا و ال يكون يف املعانـاة   :ناؤجكيف يكون يف الس
و كلّ عمله يـدلّ  كلّ منظره و . و كنا يف أسوء حال مقارنةً حباله     منا لقد كان أحسن حاالً   نا ؟   مثلَ

  .الزنزانة نة هو أكرب منعلى أنه يف هذه الزنزا
إن مسيح   إنّو  . صانع هذه احلال   ه احلب يا  .حيبحو هو ي  فتاته اليت تنتظره خـارج       على حب 

 شاط و هو الـذي طـرد عنـه    و هذه احليوية و النا احلب هو الذي أمده ذه القوة     و هذ .السجن
  .احلُبور  السعادة و املقاومة وي وحد الت منىو زوده بطاقة كرب  اهلمومو واجساهلو  الوساوس

 يف سجنه متكبرا على وضعه متطلِّعا إىل غده         و ظلّ مسيح على هذه احلال قويا شاخمًا سعيدا        
  . السننيه آالم هذو  عذابات السجناأحضايف  ىينس و فَتاته رب حيظى بقُاملشرق حني
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قد تزوجت فينقلب فرحه حزنا و سعادته        فتاة أحالمه    أنّبم  لَعإحدى الزيارات ي  و لكن يف    
 دموع  أهدابهتيه و بني    ذلك النور من وجهه و متوت االبتسامة فوق شفَ        خيتفي  .قيداشقاء و انطالقه    

  .لقد مات احلب الصغري و بقي احلب الكبري.حياء ميسكها ءخرسا
          

،ة، له     احلبيف هذه القص ن وراء إذْ لون خاصم دود و القيود  عامل هو حبلـؤه عامل.السم  
  .العناء و الشقاء و الشدة و االنقطاع و اليأس و احلَبس ثاحلزن و الكآبة و الظّلمات حي

و يستمتع به يف سجنه و يمده ذه الطّاقة العجيبـة و يـشحنه    مسيح يحياهإنّ احلب الذي    
  ...برو يمأل نفسه بالسعادة و األنس و الطَّذه املعاين الكبرية 

    ليس يف حقيقته س الكبري الذي يؤمن بـه وى جزء واحدهذا احلب يف لَوحة احلب :  حـب 
      الوطن و ختليصه من وطـأة األعـداء و احملـتلِّني           و وجوب عيشها و االستمتاع ا و حب         احلياة  

ع اخلوف لَذْ  واحلرببشاعة   و رفع الظّلم عنهم و حب الفتيات اجلميالت و جتنيبهن            الناسحب  و  
  ... اهلوان الضياع و وطأة الذّل وو

و حني يضيع هـذا  .و إنّ حبه لفتاته ليس مناقضا هلذا احلب الكبري الذي يؤمن به و يحيا له             
غري كما تضيع األشياء     احلبغرية الصا،الصا،كثريا  آخر  يف هذه احلياة فإنّ هناك حبـا  كـبريال باقي 
   . ال ميوت حياو.فىنال ي و خالدا.يزول

  
ة،   احلبزة له نكهة    إذنْ،يف هذه القصمتمي   و لون خاص    إذْ هو حب  جن  إطارو ظُلمته   ه الس 

ضايِقو  احلَبسو شدائده و ر و اَألسهم.  
جنيب الكيالين قد اختار هذا العامل السفلي إطارا لقصته عـن           ن أنّ   ظو الذي يغلب على ال    

قـدرة  ب  القـوي  الشعورمتقامسني معه  وعلنا مشاركني له يف املعرفة    ليج عي و ري و عد تفك  ب  و دراية
    العتمـات   الظّلمـة و  مطاردةو اليأسو  الكآبة  مقاومة  األمل و   التفاؤل و  زرع احلب اخلارقة على  

 األجنحـة   و املكسورة    القلوب  إسعاف و فوس املُجهدة ن ال و إمداد  و القيود  صارد على احل  مر الت و
  . اُألنسالسعادة و  التفاؤل وشاط و سيل منو الن احليويةو   القوةبوابل مناملَهِيضة 

  
         إخراج القـارئ مـن وهدتـه       يستهدفه جنيب الكيالين،يف هذه القصة، هو     إنّ خالصة ما    

ة ودة و الفضاءات العادي    من األجواء املعه   هنقل مثّاليت يكون قد استنام هلا       و انتشاله من بعض غفلته    
   حيا فيها احلبنتعش إىل     اليت يأجواء أخرى و ي عادية لطبيعته  ظلمة موحشة  و  ممناقـضة   فضاءات م 
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  مقاومـة   على  مرة أخرى على قدرة احلب اهلائلة      لتأكيدل بل ،من جديد ،ةلإلشار و حقيقته  لروحه
   . القيودو و السدود حلبس و األوهاقا  على كلّ أنواعاالستعالء  الظّلمات واليأس و مطاردة

  كربى  كونية قيقةحب عمق شعورنا     و بنجاحالغاية   هذه   ،يف ظني،  حقّق جنيب الكيالين   دلقو  
  ال  قـدرة هائلـة     طاقة كربى و   صتها أنّ احلب  خال  ننساها أو نتناساها،   ،كثريا ما  بال و  أمهّية ذات

  .ى أمامها كلّ شيء يتهاوويقف يف طريقها شيء 
  

     ا مع قيمة احلبأ و نبقى دائمم بنسماته    يف ظالل   نتفينعو أوضـاعه    أحواله متنقِّلني بني    ه و ن 
             1. )و لكن... شيء صغري(لية عنواا االتقصة الو . يرمسها جنيب الكيالينكما

  
لّل تـس  أدري كيـف  لستو  .بمنا األوىل يف كلّية الطّ    ا منذ أي  لقد أحببتك ...عزيزيت وِداد 

وحي و تهش له     لر ذّيلَ قني عندي الي حبك هو الشيء الوحيد       إنّ و.حبك إىل قليب و لكني أحببتك     
    تلتفت إليك إعجابـا      كانت  اليت صةاملتلصظرات  تلك الن  أُطيق    ال كنت فقد  أحبك و ألني .نفسي

 أنك يل و أنّ أحدا      ا حتى أشعر   قوي ارتباطًا بك   اطرتب اال إىل و هذا هو السبب الذي دفعين     .و رغبة 
  . أو إبعادك عني ال يستطيع اختطافك منيصني املتلصمن هؤالء املعجبني

 و كانت سـعاديت تتـضاعف      طبتنا سعادة كربى  ب خ  سعيدا عق   كنت لقد...عزيزيت وِداد 
ت جناحات  شاط فحقّق النحليوية و    ا  الثِّقة و  ك بفَيض من   حب مدينأو لقد   .و تزداد  ،مع األيام ،بقُربك

ـ لكلّ شـيء    ومل يكُن يزعجين بل يخيفين إالّ حساسييت الشديدة         .ى شت جماالتكربى يف    مك يس     
للفوز بنظـرة   هم االقتراب منك    دتعم...حديثهم عنك   و  املعجبني من حولك   نظرات.يتصل بك و  

غَيريت  يخنقين و يلهب   أولئك كان    كلّ... يف طريقك  و إلقاؤهم لالبتسامات و عبارات ااملة      منك
  .دين عنكي أو يبعم أنّ أحدهم قد خيطفك منتوهأَف

 حيـدث  يا إهلي مل أكُن أتصور أنْ...ن يوميا لَه م ... من ذلك اليوم   آهو لكن   ...عزيزيت وِداد 
 كنـت يف أملي أنك و ما زاد .ةحيبادلينه التيك فتكان نبيل يقترب منك و حيي... رأيته لقد.ذلك يوما 

أكُنت تبحثني عنـي    .كأنك تبحثني عني   ، إلجراء جتاريب  عمل إىل مكاين الذي أجلأ إليه،يف امل      تلتفتني
  بشيء من االطمئنان لغيايب ؟أكنت ختافني وجودي فشعرت  ت أني لست يف مكاين املعتاد ؟دفتأكَّ

  ي رأيترأيتك...كمثّ إن بادلينه نبيل  لبتسمني   تو ت حني       ح ندت أُجلو الكالم و كيقبض  هرأيت 
                   .شتى د و تبتسمان ابتساماتلتفتا لشيء أو تأْا ألح تدون أنْ ،لبةوسط الطّ،على زندك و تتنقّالن

                                                
  37ص  ) موعدنا غدا (اموعة القصصية  انظر -1
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            الفالّحـة الـيت ترعـى التقاليـد     أنا مل أَعهد فيك هذا أنت   و  كيف حدث هذا    ...يا إهلي 
   كـذن  عن النساء و      القدمية ين حكايات أمي  تد عاو  يف تلك اللّحظات   و و تتجنب ألسنة الناس ؟    

  ...ء و امللوك و األمرابنياملُعج يف شقاء احملبني و تسببنيف كو  و خداعهن  كَيدهنو
 أنـي  أنّ احلب خديعة كـربى و        و أيقنت ... اوت أمامي صورتك   حني ذكرت ذلك  و  

  .و الشقاء من حبه و قصة أخي الذي جنى اخلَيبة حكايات أمي نِسيتأخطأت حني 
و كلّما ذكرت وقفتك مـع      .يرة تلهب جواحني   ينهش قليب و الغ    كو الش  سينيلبِإنّ الظّالم   

           أنـساك  أنْ.أهرب منـك  أنْ  لقد حاولت   . آالمي حدة و اشتعاالً    تزداد  أوجاعي و  فتتضاعنبيل  
  . أنسى حبك و لكن بدون جدوىو

   العويـل   و ال يستحق كلّ هذا،اس بعض النعند ال قيمة له،قد يكون ما حدث صغريا تافها     
 و هذا هو السبب يف فَسخ خطوبيت         و رهيب  عظيم،شيء   ينظر يف،هو لكن . الضجيج و النحيبو  
و أنـت    هي تقبض على زندك العاري   إالّ يد نبيل و    ،اآلن،ى أمامي إني ال أكاد أر   ...يا إهلي  « لك

مث تتلفّتني باحثةً  بتسمني له   ت    ن خي لتتأكّدي مامل  عن ي عمللوو   ملاذا كان ذلك ؟   ... منمل  حطّمـت  
     1.»  ؟حلمنا اجلميل

إا ال تكاد تذكر شيئًا     .ته و هي يف حرية و ذهول      وو حني انتهت وداد من قراءة اخلطاب طَ       
 ما يمس الكرامـة  او مل يكُن فيهة ت نبيل مقابلة عاديلقد قابل.فاصيلالتكلّ هذه  من هذه املقابلة و     

  .أو يخدش احلياء فكيف يظن هذا الظن أو يقول هذا الكالم ؟ ال بد أنه كان متعبا أو مريضا
 ما حدث و كانت تقول و هـي      ح توضي و  هذا األمر  جلَالء لقائه عازمة على    مثّ هبت واقفة  

و احلب  ...ريم ال غَ  إنه وه ... إذا كان حيبين حقيقة فسوف نصلح ما أفسد الزمان         «: ليهإقها  يف طري 
    2.»...يغفر الكثري
  
ـ   و ظاهر و حبه صادق    .القصة، حيب  ،كما يسمي نفسه يف    البائس إنّ فغري خـه   .يو لكن

        من حكايات عن النساء وكذن      ه و ما تراكم يف وعي     غره يف ص  لُقِّنه مبا   ،،و يف تصرفه  حمكوم يف حبه  
 و خيانتهن  لقني غَريته        .و غدرهنو   يةغالطّاو إذا أُضيف إىل هذا الت ش   موقف  كوكه الكبرية فإنّ أي 

تموقف فه وداد،خطيبته، هوق جوب  وهاماتسلوك تسلكه ش غتفر و أيفهم و ال يال ي.  
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لبعض أنواع التهديد و العقبات اليت تعترض سبيل        ،  لقد تعرض الكيالين،يف القصص السابقة    
  .عكّر صفوه أو ت و متنع منوهسريهاحلب فتبطل 

  يمحقـه   عـصفًا أو    به  ديد كبري قد يعصف    أمامه موضوع  هذه القصة،  و لكن احلب،يف  
  احلب ليس لـه    ضعه يف طريق  يأنْ  الكيالين  جنيب  إنّ التهديد الذي شاء     . يبطله من أساسه   محقًا و 

سه و لكن   صفه و ملَ  رؤيته أو و  ال ميكن   .عنوان و ليس له جهة أو     صورة أو شكل    له ليس مالمح و 
  .ق من دمارهحقو الت  آثارهسهل معاينة

إن    ديد يتسلّل إىل الن ستوطن       فوسها فين أصحايف غفلة م ه      قلون شعورهم و يوجم و يلو
  .احلقيقة و هو الصوابلناهي و هو  اآلمر ايصبح هو و سلوكهم

اليت س  و التوج  يبة و الغرية   الر حبال و الظّنون و الشكوك  إسار  هو ،هنا،إنّ التهديد املقصود  
 راحة   إىل قرار و ال أصحاا يف      تأويفال هي    معذَّبة   النفوستذَر القلوب معلَّقة و العواطف ملبدة و        

 و العالقات  الوشائج  و  املودة من و أفسد   كثريةً  احلب نم اواعأنيد  و قد أبطل هذا التهد    . استقرار و
  . أو ديدآخر إىل عدو ينسب أشكاالً تفوق ما قد أعدادا و

  
 كلّ الطّـرق    ،حتقيقًا هلذه الغاية،  يرتادو هو   إنّ جنيب الكيالين مولَع بتتبع الفكرة و تعميقها         

   .وقفنا مبو الفوز و كَسب تعاطفنا إلقناعنا ذه الفكرة املمكنة و يتبنى كلّ الوسائل املالئمة
      إنّ الكيالين يف تصويره للحب      ديد نشئ له عقبات و يصنع لهع يف    . و عداوات  ايو هو ينو

أَكْرب  أنّ احلب    ،مرة أخرى،  شدته ليربهن لنا   من يزيد ودته   ح  من ضاعفيفالتهديد  هذه العقبات و    
  .قدرة أي ديد و تتجاوز كلّ العقبات و أنّ قدرته تفوق و الشكوك ماألوهاكلّ من 

  
 الـيت   لقد خطا الكيالين،يف هذه القصة، خطوة أخرى حني اختار رفع مستوى العقبـات            

و أ  من لَدن القاص    هذا االختيار   إنّ و.قد يطرأ عليه   التهديد الذي    صعد من درجة   واحلب  ب ربصتت
لوك مل يكُن نزوةً و ال هو هذا السو سلوك مدروس  و إمنا هو اختيار واع1ٍباطةًع.  
   احلب بقدرته و تدفّقه      ذا  ها هو  : يقول لنا بصيغة أخرى    ،ذا الصنيع،  جنيب الكيالين  و كأنّ 

 الشكوك و الظّنون  و    النزغات و األوهام   اهلواجس و   الوساوس و   ذي  و ها هي   إشراقه  نضارته و  و
   صاحبه فيدمغه ؟صيبيأيهما يطارد اآلخر فينفيه و أيهما .حلاحها و ضغطهاإ وتها لمو ظُ بإسارها

                                                
  .» ) حمدثة (. البلَه و عدم النضج« : ) العباطة (يف مادة  2/581يف املعجم الوسيط : العباطة -1
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 به  يوحيه  و لكن  ف نفسه عناءه   و ال يكلِّ   ،بعد ذلك، ال يعطينا اجلواب     جنيب الكيالين  مثّ إنّ 
  .و يف منتهاها يف خامتتها بهيوحي   كماثناياها القصة و يفمنعطفات يف 

  رفـع   أوهلمـا  : اثنني بشيئني ،عن قصص هذا اجلزء،   تتميز  )و لكن ..شيء صغري  ( قصة   إنّ
 لتعميـق   جيعله يف طريق احلب   أنْ   التهديد الذي شاء الكيالين       التصعيد يف درجة   قبات و مستوى الع 

 اين فهو التجديـد يف    أما األمر الثّ  .شأا عظُم  العقبات مهما  كلّ جتاوز  على إمياننا بقدرة هذا األخري   
  . املناسبة يف ما جييء من صفحات و خطوطحضرتذا أعود إليه إأنْ و لعلّي .العرض طريقة

  
  تلفت يف قصص جنيب الكيالين    ، بأنّ هناك ظاهرة   بعد هذا العرض لقيمة احلب    ميكن القول، 

     . و هي ظاهرة احلب و فكرهجهده تستدعي  تلح عليه و الباحث وو تستوقف  القارئانتباه
 يكـون مـؤهالً     خالص إىل حبث مستقلّ ينفَق فيه جهد        ،و ال شك،  هرة حتتاج و هذه الظّا  

         الوقـوف عنـد مـصادره      و أحواله   مالحمه و   وصف  و لإلحاطة بأوضاع هذا احلب و مستوياته     
   . نتائجه و آثارهتلمسو  و منطلقاته

       الدراسـة  قَّهـا مـن     و إذا كان هذا البحث،بطبيعته، غري قادر على توفية هذه الظّاهرة ح           
 اخلالصات  و ةشارات الدال إل حال، مزية ا   فوته،على أي ت فلن   ضاءة الكاملة و البيان   إلو البحث و ا   

  . املناسبة اإلحياءاتالنافعة و
  

  تـضعف و ال     ال  اليت القوة السامقة   هو إذْ 1ه نسيج وحد  هو إنّ احلب،عند جنيب الكيالين،   
و تـستبني   كه   فتـسلُ   بوضوح    تعرف طريقها  تنكمشال   و    اليت ال تعجز   رة الفائقة القد هو   و.تنِي

  . عقبات ال يصدها ديد و ال تأفكهاغه فتبلُ جبالءهدفها
 القلوب  يتبوأ يف عامل األحياء فيسكن األعماق و يستوطن األفئدة و       اميتد امتداد   هذا احلب  و

 البطوالت حني جيعـل     يصنع و لب األوضاع و يغير املوازين    يقف فوسيي الن  و يح   العواطف ينعشو  
    عزمها و تصميمها و جرأا و شـجاعتها         كامل و معينه  تستمد من فَيضه   اليت أُشرِبته الشخصيات  

   .و بشاشتها و سعادا فال يصيبها عجز و ال يصدها يأس و ال ميسها نصب و ال يدركها فُتور
  عامل منيستمد روحه من عامل الغيب و الكيالين،و هو العاطفة املقدسة،     و احلب عند جنيب     

  .الشفافية و األبدية و اخللود و ال ينتمي إىل عامل الكون و الفساد

                                                
1-»..ال نظري له يف علم أو غريهو فالن نسيج وحد نسج على منواله و أصله يف الثّوب ألنّ.ه أيا مل يو إذا .الثّوب إذا كان رفيع

    1037الصحاح ص  -انظر اجلوهري.»مل يكن رفيعا عمل على منواله سدى لعدة أثواب غريه 
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       و بسبب هذه األوصاف فإنّ هذا احلب حر طليق جييء من فـوق االعتبـارات الـسائدة                 
   اس يف حيام و ال يأبه لالنتمـاءات        و القيود اليت يقيمها الن    و املراتب البائدة و ال يعترف باحلدود        

  .االجتماعية و املرتلة و احلظوة و الدرجات
 ال تؤثِّر فيه الصفات املتضادة الواردة       إنّ احلب،عند الكيالين، جوهر و من طبيعة اجلوهر أنْ        

  .عليه و ال تغيره األعراض املختلفة احلائمة حوله
  
بدون استئذان و يتسلّل إىل القلوب دون سـابق          دائما  يدخل عند جنيب الكيالين،  ، احلب و

م ما كان قائما فيها يهدو    و يصنع وعيها    و يعيد بناءها    حريا قطعي و   فوس الن تاتشفيجمع   إعالن
  شمن بنيان ه  يها من غفلة و ما استحكم فيها من أوهام          كن متهافت  و رزيل عنها ما غشفتصري و ي

ه صنيع احلب و إذا شاء احلب شيئًا فـال راد           إن.اعتبار  و قَدر ذات    مبصرةً  مضيئةً جذّابة خلقًا آخر 
  .ملشيئته فهو صاحب القدرة و السلطان

  
    و احلب،عند جنيب الكيالين، لصيق باحلياة و حبب احلياة و بوجوب عيـشها و ممارسـتها                

      ها و خوض الصراع فيها ألا هديـة اهللا الكـربى لإلنـسان    االختالط بأوضاعو االحتكاك ا و     
  .و إثبات ذاته و حتقيق وجودهو فرصته الساحنة الستثمار مواهبه و استعالن طاقاته 

           ا فإنه ال يحني يكون لصيقًا باحلياة مرتبطًا مبقتضيا عي و العمـل      و هذا احلبو ال  نايف الس
 زادا له يتقوى بـه يف  ويف هذه املواجهة     لصاحبه   نافعا يكون سالحا    يناقض الكد و الصراع بل قد     

  .نهل منه فَريتوي ال ينضب يمعينا واملعركة 
    األفالطوينّ املقطوع عن احلركة و احلياة الغارق يف األوهام و الت ا احلبع  يـات  منأماملتـشب

 ال  هـو و يرمسها الكـيالين  لَوحة احلب اليت فليس داخالً يفباألحالم الطّائرة و التأمالت الكاسدة     
  . قد رأينا موقف القاص منه و معاملته لهو.حيتفل به

  
و هو أقوى من     تكاثرت  مهما و احلب،عند جنيب الكيالين، أكرب من الوساوس و اهلواجس        

و  .متاظعتكوك و الظّنون مهما     الشغرية      لَئنكانت هذه األشياء الص  هذا طمسقد ت  ا أو   ح احلبين
      ألنّ أصله ثابت و غَرسـه نابِـت         جوهره تغير تستأصله أو    فإا ال تستطيع أنْ   تعكِّر صفوه أحيانا    

  .و يغفر الكثريثرات يقيل الع و هو
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           هوة اجلاحمة اليت تستهلك صاحبها فتعند جنيب الكيالين، ليس هو الش،هلكه و ال مثّ إنّ احلب
 القوية و العاطفـة   ةاآلصر، هو   إنّ احلب،عند الكيالين  .قهتستنفد طاقته فَتمح  هو النزوة الطّارئة اليت     

  سسة اليت تني    املقدـ   قَفتؤلِّف بينهما و تربط بني ري يف روح ـدمها و تنمـ و و لبني فتوح ل يف تتأص
  .ح و راحة جلسدينني و روو روحني و سعادة قلبزهإنّ هذا احلب هو . فتنعشهماجسدين

  
مسـه ألوضـاعه    و ر و إميانه به     احلب   هلذا الفَذّ تصويرهنّ شعور جنيب الكيالين باحلب و       إ
ى جنيب الكيالين هذه     استقَ أين من   : الكبري  مستوياته املتباينة يدفعنا إىل طرح هذا السؤال       و املختلفة

  النظرة و من أين استلهمها و استوحاها ؟
أنْ ته و عذاباته    جيو مهَ طواالً، مرارة السجن و ويالته      ذاق،سنني   رجل   منتظَرا من لقد كان   

تقوده هذه  أنْ   و   قاساه و   كابده شعوره باحلياة مبا     ىيتأذَّأنْ    و  مبا خبره و عاناه    يتأثّر شعوره بالناس  
شاؤمإىل   هذه املعاناة الكبرية   تدفعهأنْ   و 1االنطواءإىل   جربة القاسية التالت سوء ا  و2وداءو الس لظـن 
  .و ازدراء احلياةه العيش الناس و كُرب

 حنضتو   صدح باحلب  ت  قصص جنيب الكيالين    ذي و لكن شيئًا من ذلك مل حيدث و ها هي         
ا     ب احبو بالناساحلياة و تفيض إميان  ح    سن ظن      م على بلوغ أعم و اعترافًا بقدر  لـى مـستويات 
و  هامةالشو  الطّهر والستقامة ا البذل و العطاء وو بلالناالنتصار القدرة و اإلقدام ووجاعة  الش .   

حلياة ؟ و ما الـذي عـصمه مـن    ا  للحب و الكبريةفمن أين استقى جنيب الكيالين نظرته 
   و القنوط ؟اإلحباطو السوداء ري الوقوع يف دياجِ

  
 حلـب و هـي     لصيقة بظاهرة ا    ظاهرة أخرى يف قصص جنيب الكيالين      3اندفاعة احلياة إنّ  

يف  كلّ    الظاهرة مبثوثة يف قصصه و     و هذه . اإلشارة و التسجيل   تستدعيو   أيضا   جديرة باالهتمام 
   .و يف املنعطفات السطور بني و  يف املُنحنياتمهاعدن الثَّنايا و ال و يف الزوايانصادفها الصفحات 

                                                
.  ا و الذّهول املصحوب باعتزاز النفس و عدم مؤالفة البيئة إىل الداخل و االنتباه ألحوال األنجاهاالت هو «عند يونغ :االنطواء-1

ز الشو يتميخص املنطوي على ذاته حبساسيمز كتة بالغة حتمله على التلميح بالره .»م و التاالنبساط الذي يوج و هو ضد
     165-1/164املعجم الفلسفي - ل صليباانظر مجي. مقبالً على الناس و احلياةاإلنسان إىل العامل اخلارجي و جيعله اجتماعيا

شاط احلركي و غياب االهتمام بالعامل اخلارجي  املصحوب حبالة احلزن الدائم و التشاؤم و من مظهرها هبوط الن:السوداء-2
  1/676لسفي املعجم الف -مجيل صليبا انظر.و قد يستفحل املرض فيصل إىل حد رفض الغذاء و حماولة االنتحار.املُزمن و األرق

يل من البذور إىل آخر بواسطة كائنات عضوية تامة تؤلّف ج قوة احلياة األصلية اليت تنتقل من «و يقصد ا:اندفاعة احلياة-3
عند ،اندفاعة احلياة و.ات اليت تتجمع و تتراكم إلبداع األنواع اجلديدةغري هي علّة التو.»مهزة الوصل بني تلك البذور 

    1/154املعجم الفلسفي  -مجيل صليبا انظر. يف تطورها و تشعبهاين مصدر احلياةبرغسون،تع
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      و االمـتالء ـا     عيشها    بوجوب باحلياة و جنيب الكيالين    لقد عمقت جتربة السجن شعور    
      التفـاؤل  قـيم  فيه  غرست و يضاهىال   وإقباالً عليها    مارىال ي  معاناته القدمية حبا للحياة      وهبتهو  
  .و القنوط و اليأس التشاؤم يطارد األمل الذي و

  ستعلن        لِّو يف جعور العميق باحلياة و يا  قصصه ينتفض،أمامنا، هذا الشاستعالن     هذا احلـب
و ممارستها و االمتالء ا و االحتكاك بأوضاعها و معاناة أحواهلـا              عيشها و وجوب للحياة   الكبري

  .   و حتقيق وجودههألا فرصة اإلنسان الوحيدة لصناعة حاضره و بناء مستقبله و إثبات ذات
  

أو  جتاوزهأنْ أ  أحب ال   وباهي   لَفَت انت   مبا سبق،  ايقًص،لَ ذا أمهّية و بال    آخرا  أمرمثّ إنّ هناك    
فَو  ألمهّيته  فأثبته،هنا،   هأطوين معاناته القدميـة   خالصة هذا األمر  .واهحأنّ جنيب الكيالين قد تعلّم م  

  أو حمنـة عتيـدة  كيف يقف من كلّ معاناة جديـدة  جمموع محنه و آالمه  منوو جتربته السابقة   
  .من حوله يتعرض هلا أو تصيب األحياء تعترضه أو

 و يضن به و ال يقامسه و ال يعيش شعوره الكبري باحلياة وحده نْأ يقبل ب   ال إنّ جنيب الكيالين  
عور أنْ   ييبقى   رضى هلذا الش فس سجني الفؤاد   حه.بيس الننفق منو لكنعور  هذا ييف كلّ مناسبة الش    

   .البائسةفوس الناليائسة و للقلوب  فعاالً اجعا وصفه دواء نو عهرز نشره و و حني و ال يتردد يف
  
 و معانـاة   خاصـة تعيـشها  تلجأ رشيدة بسبب ضغط أوضاعٍ 1) ليل احليارى (ة في قص ف
 آالمها و ينقلها بعيدا عن هذا العامل الـذي  ينهي إذْ  ااملوت أرحم ألنّ   االنتحار  إىل حماولة  تنهشها
  .يقهو مل تعد حتبه أو تط تكرهه

  على حريتها يف اختيار ايتها     مل يتدخل إلنقاذها و مل يعتد       أنّ أحدا   لو رشيدة و كَم تتمنى  
و إذا فَقدت احلياة ذلك املعىن فهي ال شك باملوت          .ال معىن للحياة بدون السعادة    ...«أنْ   ألا ترى 

  2.»...بل لعلّها أتعس من املوت...أشبه

 نفكّر يف املوت علينا     و بدالً من أنْ   ... االنتحار ليس حال   « :يف هدوء و لكن الطّبيب جييبها     
مث خنطـو اخلطـوة     ...ملاذا ال نتعلّق باألمل ؟ ملاذا ال حنلم بعامل أفضل         ...نبحث عن طريق للنجاة   أنْ  

  3.»ويل و جند يف الوصول إليه ريق الطّاألوىل يف الطّ

                                                
  87ص  ) حكايات طبيب (انظر اموعة القصصية  -1

  88ص  ) العامل الضيق ( يف اموعة القصصية  )ليل احليارى (قصة  - 2
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ة للحب و احلياة ؟ و ما الـذي عـصمه مـن    فمن أين استقى جنيب الكيالين نظرته الكبري 
  الوقوع يف دياجِري السوداء و اإلحباط و القنوط ؟

    صدر عنـه القـاص   الذي ي  رصو الت  أنّ عنديى  قوي  الذي االعتقاد إنّ إنّ الذي يبدو يل بل    
اإلسالمي  رالتصو  و أَعين به    االستمداد  هذا جهة  هو  و هو مصدر هذا العطاء    ينهل منه و   يستقي و

  .إلنسانا و حلياة او للكون و العامل
  منحه هذا احلب الكـبري     هو الذي     و هو الذي أمده ذه الرؤيا الكبرية     هذا التصور،إذنْ،   

اليأس ق و الضياع و أنقذه من الوقوع فريسةً يف خمالب مز من الت سلَّمهو األحياء و هو الذي       للحياة
،كذلك، بتلك الطّاقة اهلائلة اليت جددت كـلّ        شحنه و هو الذي     نطواءاالو   التشاؤمو  و السوداء   

  .جربة اليت عاشها و هول املعاناة اليت ذاقهاو أهلته الجتياز عنف الت الطّاقات بني جواحنه
  
 هذا اإلميان الكبري  نحهم هذا الشعور العميق باحلب و       هذا التصور،كذلك، هو الذي وهبه    و  

تهبفاعلي  و ج فوس   مداواة    على قدرته و   واهدو إنقاذها    احلزينةالننم  ـن   ها و إخراج  اعهتفاهة وضم
        و التـصميم   رادة بوابل مـن القـوة و اإل       هاإمدادو   د و الفناء  بدالت  متاهات ن م انتشاهلو ا  وهدا

       اجلديد املتمتع بـالوعي     اإلنسان و صناعة  و البشاشة و احلُبور    من معاين السعادة  بفَيضٍ   ها إنعاش و
و تفرده كما    تهو مسوه و شفافي   و إنّ القارئ لقصصه لَيشعر بنكهة هذا احلب         .احلضور اإلرادة و  و

مثله إالّ قليالً ال يشعر حبب.  
  

 اذ  جنيب الكيالين  عور ش نّإ : فَألقُلْ و تسويةً هلا  العبارة السابقة     استدراكًا على   شئت و إذا 
له هو الذي   معاناته له   و و امتزاجه به    اكتناهه  و رصوالتظـرة      و    الثّقيل  هلذا األمر   أهـذه الن هأمد

  .هذه الرؤيا اجلميلة للحب و أهداه منحهو هو الذي  ألحياءاو  الكبرية للحياة
فنانني اس و كثريا من األدباء و ال      ألنّ كثريا من الن    ذاته   يف حد التصور  إذنْ، و ليس    ،الشعور

  درجة  و  شعوره  مستوى عيدون عن و يصدرون عنه و لكنهم ب     التصور  يقامسون جنيب الكيالين هذا     
  .و عاجزون عن ورودهاأ رؤياه محرومون من مقطوعون عن نظرته عمقه

و أنّ مسو  وحدة الشعور، أبداال تعين،التصور  حدة  جز أنّ و  ععد و علّة هذا ال    بو سبب هذا ال   
 فموقو  كلّ أولئك و سبقه تفردهوثَراءه و  و درجة عمقهته   جاذبي  و أصالته و و نوعيته  خريهذا األ 

وزهـا الشخـصية    ح ت  اليت اقاتطّالواهب و   امل على فهو موقو  كما    أصالة املعاناة و عمقها    على
   .و يتفاضل فيها الناس نسانيةإلا



 146 

  ا   ورية للحياة   ،عند جنيب الكيالين، و نظرته الكب     إنّ ظاهرة احلب و بأمهّيتها    شعوره العميق  
 إضاءةً و بيانـا  عاينهذه امل يزيد محوج إىل حبث مستقلّ  كلّ أولئك وجوب عيشها و االمتالء ا    و

 الذي يصدر عنه    سالمياإلر  صومعاناته للت ه الفنية و     قدرات و الكيالين الفكرية  سياحات و يقفنا على  
قائمة يف فنه  جعلت هذه الظّواهرفقادته إىل هذا الوعي  اليت  و نتائجها املعاناةذه همظاهر و يف فنه

   . طبيعة هذا البحث استفاضة و توسع تتجاوز جهد و فَضلحيتاج إىلو هذا األمر .بارزة يف قصصه
 ني الـد مـشكاة  حني يكون صادرا من   احلب عن كالما،يف بعض القراءات،    قد وجدت و  

  . و أختم به هذا اجلزء من البحثياقذا السهل، ملناسبته أُثبته،هنا
           و التـسامح   عور الديين،بطبيعته، معين بإيقاظ عواطف احلـب      أنّ الش  خالصة هذا الكالم  

     1.ين هي احلبعاية الوحيدة اليت ميلكها الد و أنّ وسيلة الدتهاو تنمي  مجيعا اخلَلقجتاه
  

                 اجلنس
 الكيالين و أحاطها بعنايتـه و اهتمامـه و ضـمنها        باجلنس قيمة أخرى وقف عندها جني     

قصتان اثنتان و يف ما يلي عرض ُألوالمها و بيان و هـي              و قد تناولت هذه القيمة    .مواقفه و رؤياه  
ة..رضوان (ة قص2. )و اجلن  

  
     لفح الوجوه و خينق النا يجد حار سماتاجلوالقليلة فوس و الن  لطّف هذا اجلـواليت كانت ت 

امنة عشرة من عمرها جتلس وحيدة يف احلقل عند جذع شجرة            فتاة ريفية يف الثّ    ةخضر.توقّفت متاما 
وجهها األمسر  .يظالصفصاف و ساقاها متدلّيتان يف الترعة علَّها ختفّف من حر ما أصاا من هذا القَ              

فس ها الناهد كلّ أولئك يربز فتنتها و يوقظ ما كَمن يف أعماق الن            اجلميل و مالحمها الغضة و صدر     
  .من لذّة و رغبات

الذّكريات هنالك وراء الـزرع      بعيدا فتركبه و تذهب ا     و يف هذه الوحدة يقودها اخليال     
    أمامها و وراء الس يطان   املمتدعاودها احلنني إىل  .واقي و وراء الغال   ياخلواجة ح و إىل  ليايل القاهرة امل 

  .كانت خادمة يف مرتله الكبري ،و هو يهودي،ينِي
و هنالك يف هذا املرتل الكبري رأت النساء اجلميالت و األذرع العارية و الـسيقان الدمسـة        

مل تكن تفهم لغتهن     )...( ات هاربات من اجلنة   حوري « و النجوى اهلامسة و القُبالت احلاملة        املكتنزة
                                                

        Pelet - Le Sentiment religieux et la religion  p 86 , 290               Louisانظر-1
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و اجلميع ال يعرفون اخلـوف و ال         )...( و السهرات دون حرج      رنهن كُن يعشن للمتعة و اخلم     لك
اهلم... م ح1» لم رائع بال قيود أو حدود     حيا.  حلقد كانت ت ة الغريبة يف األرض البعيدة إىل      تبيا كالن
  . جاء أبوها و أخذها معه إىل القريةأنْ

ـ  رعى اجلاموسة و تسوق احلمار و لكن      ئة ت  يف قريتها اهلاد   ،اليومة،خضر ـ   إىل نها تح ام  األي
احللـوة تالزمهـا و ال    القـاهرة إنّ ذكريات .اخلوايل حني كانت تلبس حذاًء و تأكل طعاما شهيا   

   بامسـات رجال خبثاء و نساء رقيقات       :املشاهد و تنتفض أمامها املناظر و الصور        فتستعيد تبارحها
  ...و متعة و سهرات و مخر و لذّاتو شفاه محراء 

طائرة مع أحالمها إذْ يفاجئها رضوان ابن مالـك          مع ذكرياا  و بينما كانت خضرة ساحبة    
 مشاغب و أمسر جذّاب يطاردها دائما بغزله البـدائي          فتىو رضوان   .األرض اليت يستأجرها أبوها   

و يف هذه   .سقطفتضع ساقه أمام ساقَيها،فجأة،     العنيف كأنْ يلوي ذراعها أو يلقي ا يف الترعة أو ي          
اللّحظات خيفُق قلبها خفَقات حلوة متسارعة كأنها شبيهة بتلك اخلفقات اليت كانـت تتـردد يف                

  .صدور النساء و الرجال يف مرتل اخلواجة ينِي
ريات املشاهد و الذّك   األفكار و الصور و     و يف زمحة هذه    العارمو يف غَمرة هذا اإلحساس      

 خـاطر قـوي و يـسري يف         يدمههااليت تبعث األحاسيس الدفينة من مرقدها تتمرد خضرة حني          
  متارس مع رضوان ما كان ميارسه النساء و الرجال يف مـرتل            أحشائها شعور  لذيذ يدعوها إىل أنْ      

ـ           .اخلواجة ينِي      ضمها إىل صـدره    لَيت رضوان جيلس إىل جوارها و يحوطها بذراعيه املفتولتني مثّ ي
   ملاذا ال تكون هي كَبنات مـصر       .اخلواجة ينِي  يف مرتل  و ميأل وجهها بالقُبالت كما كانوا يفعلون      

  و يكون رضوان مثل رجاهلا ؟
     كد يفعل ذلك حىتق جذبته إىل جوارها     و مل يا   فَلَص اد بـني        مبهوتيتـرد حر قويو س 

  : عقلهجسديهما أطار البقية الباقية من
   ماذا تنوين ؟-
  سنفعل كما تفعل بنات مصر -

  :فأجاا بصوت واهن منهزم
   حرام-
  2 حرمت عيشتك-
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    لبث أنْ ألْقتها   و مل تخبد   اعمالورديـافرة       النعرات النه ذي الشكـان  .األملس على خد
    خبياشـيمهما   بثعتخلضراء  واد الذرة ا  ني و أع  و رائحة الطِّ  .انقاخلار  احل اجلو   برغم  ارتعاشا يرتعش

 ال يسمعانف مبهم ميأل رأسيهما و آذاما  قويو الصمت الرهيب ميتد امتدادا سحيقًا مخيفًا و طَنني  
  1.غري انبعاث أنفاسهما الالّّهثة املتالحقة

ندفع  صاحب األرض،أبو رضوان، في     يفاجئهما بيانية إذْ  يف غَيبوبتهما الص   سادرانو بينما مها    
  :متوعدا حنومها و يهزمها هزا يف غَيظ

   ماذا تفعالن -
   ال شيء-
- )...(        
  أُقسم أنّ اهللا ال يبارك يف زرع جتلسان فيه -

و هربت خضرة و عيناها تدمعان بينما اال الرجل على ابنه صفعا و ركالً و دهش حـني               
    2.»  سأتزوجها و لو كانت بائعة فجل« :مسعه يقول
  

  اثـنني  أو بكلمة دقيقة هو اكتشاف مـراهقَني       اجلنسي اإلحساس  القصة هو  موضوع هذه 
  ل       لطبيعة اإلحساس اجلنسيمها األوته و شعورهذا االكتشاف  ن   م حبالوته و عمقه و موقفهما    و قو

  . الشعورإزاء ذلك سلوكهما و
أو مرتبطة باكتشافه    ذا اإلحساس   جيعلها لصيقة  و سن املراهقة اليت شاء جنيب الكيالين أنْ       

  .ليست مقصودة قصدا و ليست بذات تأثري كبري على أبعاد القصة و مقاصدها
هي اليت أَجاءته إىل هذا اخلَيار فتبناه ألنّ املراهقة هـي      القصة  و الذي يبدو يل أنّ مقتضيات       

   دفمرحلة البلوغ و الت  ريع جلملة من األوصاف و الو      موق و النا   .ظائف و الطّاقات   السأنْ فكان طبيعي
 ليقفنا على أصـالته     تلك الفترة من العمر ليصور لنا هذا اإلحساس من والدته و مبدئه             القاص خيتار

  .و يقنعنا بعمقه و قوته
 و يتناوله عرضه جنيب الكيالين عرضا عاديا ي اجلنسي إنّ اجلنس،يف هذه القصة، أو اإلحساس     

       سيأيت بيان هذا األمـر و . ضجيج أَدىن دون تهويل و دون جلَبة أويف صورته اإلنسانية   يعياطبتناوالً  
    .ها الوقوف عندالقصة األخرى و  عرض بعدو مصداقه
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 و هي تتناول اإلحساس 1)ست بنات  (انية اليت عرضت قيمة اجلنس فهي قصة       أما القصة الثّ  
  .روف خمتلفةاجلنسي يف مستوى آخر و يف ظ

  
فكري يصد ذهنه عن الت     أو هءأحشا يسكن القوي الذي    عوريتغافل عن الش   مل يستطع سيد أنْ   

ن عمره و لكنه لقد جتاوز الرابعة و اخلمسني م. ندائه املُلح لصوته اخلفي و يتنكّر أنْأو   يف أمر اجلنس  
ـ        نّ نداء اجلنس قد   أعلم   ومل يكن ي   دائم التفكري يف األنثى    عاوده بعد وفاة زوجـه يف عملية والدة   ي

   .و تركت له ست بنات صعبة
ة بناته تعب يف تربي ي فهو: من ناحيتني و تعبههو يتعب كثريا و » الترِكة « ذه نوءي سيد إنّ

اليت ال تنتهي          الست و االستجابة ملطالبهن نحنا    و القيام على شؤو و حماولة تعويضهن    اليت ن األم
  اليومي هعملُ  كلِّه يضاف إىل هذا اجلهد   و   يأخذه مع أمه   أنْ و عطف األخ الذي شاء القدر        رحلت

 ال يحسن بعـضه  قدر عليه و ال يألنه كثري عليه و هو يضنيه و  طاقتهيستنفدكلّ ذلك .يف اجلمارك 
 ي الدافق الـذي   نسحساس اجل  لإل  مغالبته املتواصلة  ،أيضا، من يتعب إنهمثّ  . كما تحسن املرأة   أو كلَّه 

 و يـضاعف  نهكـه يكلّ ذلك يتعبـه و   إنّ.اإلرواء و اإلشباع يدعوه إىل و   صباح مساءَ  يلح عليه 
  .احتماله قدرته و تجاوزي  أكرب من طاقته وإذْ هو معاناته

  
     بعة و الثّ        تو يف اجلهة املقابلة تسكن الساالثني   وِداد و هي أرملة ذات السو كلّ مـا     ربيع

 أنْد  تـو  و   وِداد،هي كذلك، تتطلّع إليه و حتاصره بنظراا      .فيها يدلّ على اُألنس و الراحة و النعيم       
إنه ال يقدر على مقاومة هذا النداء الصارخ الذي         .تعوضه عن املفقود من احلب و السكينة و احلنان        

ي وِداد و ال       يينن عـة الـيت         عن أنْ يتغافل ،كذلك،  يستطيعنبعث مة و اهلواتف القوياخلواطر املُلح  
هـو   و  بل يسكنه و يعايشه    وِداد يالزمه و ال يفارق خياله      إنّ طَيف . يهتز هلا جسده   و تحلُو لنفسه 

  .منعش لروحه حبيب إىل قلبه
           واج و قد قاربت السد تفكّر يف الزني ؟ و كيف تتنكّـر للمرحومـة        تو لكن كيف يا سي     

  ن هذه املعاناة اليت تطول و تتطاول و ال تنتهي      و  ذم بة ؟ آهمـن .كراها الطي الوحـدة  هـذه  و آه        
  . و الوحشة و العذاب

  ذاو هـا هـو  .تداعبه و تناجيهواقفة يف الشرفة املقابلة كالنسمة احللوة   وِداد    ذي و ها هي  
   : الدافئ احلَنون الذي يناديهيتجه كالربق صوب الصوت
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  مساء اخلري يا ست وداد -
  ساعيت توقّفت..مساء النور -
  اللّيلالساعة الواحدة بعد منتصف  -

  تصبح على خري..السهرة طالت..آه -
  :مث قال بدون مناسبة ظاهرة

  مل أَمن حىت اآلن..األوالد عذّبوين -
  :قالت يف إشفاق مصطنع -
  مالك و ما للعذاب دا ..مسكني -
  ئدةو ماذا أعمل ال فا -
- طي احبث لك عن ستبة ترعاهن  
  أتظنني أنّ هناك من حتتمل هذا الشقاء ؟ مستحيل -

  :قالت يف نغمة ممطوطة
  أوالد احلالل كثري -

  : إغالق باب الشرفةىمث استطردت و هي عازمة عل
  1تصبح على خري -

بأدىن تعـب أو     رنشطًا مرِحا ال يشع    ،على غري عادته،  و يف صبيحة ذلك اليوم استيقظ سيد      
 لفطور و حتلَّقت حوله الفتيات فأخربهن بأنه سيحضر هلن        و اتجه إىل املطبخ ليعد طعام ا      .إعياءبعض  

ا    ت و السا مثل ماما متامعترِ  داد ألن و ساد اهلَرج و اختلطت      فلم ياألصوات و تطلّعـت إليـه       ض 
 يهاإحداهنعلو شفتينيها بابتسامة تريق و يف عب:     
   2.مربوك يا بابا -
  

جنح  و  و متكّنه من فنه     القصصية  أقنعنا بقدرته   قد ،يف هذه القصة،  جنيب الكيالين  ال مراء أنّ  
ا اجناحد          ظاهرصطرع يف نفس سيو جمموع ما      يف تصوير هواجس اجلنس اليت ت ناتين اوضغوط  م 

  .بطنهااست و  اإلنسانية هذه الشخصية أحوالتعمق حني  صراعاتو
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معـروض علينـا    ،مثيله يف القصة السابقةكَ،يف هذه القصة  اإلحساس اجلنسيو أ اجلنسإنّ  
ـ  اإلنسانيةُ القوي و ندائه املُلح الشخصيتافهعرضا عاديا طبيعيا ميأل أقطار النفس و تشعر          و ة فيحلُ

  . و تستنيم له و تنقاد و تجاريههلا
ذَوق   له  األصلية و   إىل نكهته  أُضيفتنكهة أخرى    له   ،كذلكالقصة،يف هذه   و لكن اجلنس    

   رائـق  جديد  للجنس طَعمهذا املزيج   عن    صدر  هذه اإلضافة و   عن  فنشأ  األوىل  حبالوته  مزِج آخر
  .حالوتهتشبعنا  و الوته تأسرنا طَ وصورتهستهوينا ت لذيذو 

  
 عواطـف ممزوج بعواطف األبوة و   ) بناتست  ( قصةيف ،أو اإلحساس اجلنسي ،إنّ اجلنس 

و ال هو شعورا    الطّارئ   باعاإلشة اخلالصة و يتطلّب     ذ معزوالً يبغي اللّ   افردإنه ليس شعورا    .ةاألموم
 حده ومستقالن تلك العواطفأ يشغل مساحة يقوم وكرب م.  

        ى اتإنه شعور ممزوج مبجموع هذه العواطف و ممزوج مبسؤوليـة    و اهتما  شتمـات حياتي
ـ  و حجمهتقدير  ،كذلك،و ال يصعب عليناضيع معامله  لونه و ال ن  نستشفو لكننا   .خمتلفة ساب ح
  .مساحته  قياس ووزنه

  اجلنـسي طعمـه  حساساإلو أعطى هلذا    عذوبتهلعلّ الذي منح هذا املزيج لذّته و وهبه         و  
 و هي عواطف ال تقـلّ       واطف األبوة و األمومة    بع متلبسا جاء   أنه  و مجاله  حالوته  و اجلديد الرائق 

  . ال تزدرى إنسانية عميقة ال تهان وأشواقو   اجلنسي اخلالصعن اإلحساس  و حالوةأمهّية
  

  يتعـين  من أمر اجلنس   ما تضمنتاه    و بيان للقصتني السابقتني    حليل و الت  عرضال  هذا و بعد 
   ؟  و ما هو احلاصل يف أيديناه منهماستخراجالذي ميكن ا ما :ؤال هذا السعلينا

قد حتلَّى   القصتني السابقتني  يف ،عرضه جنيب الكيالين  كما  ،أو اإلحساس اجلنسي   إنّ اجلنس 
   شـعورنا   يتمالّه و و يناجي أعماقنا   يداعب أرواحنا  وصاف جتعله قريبا إىل أنفسنا    مبجموعة من األ  

  . أذواقناو ال يصدم
 ا أمامنا استعالنا عاديا طبيعي    ستعلني ،ياجلنساإلحساس   أو،اجلنسنّ  أوصاف   هذه األ  ىلأوف

     اهلواجس يشحنو   و ميأل االهتمامات   و حيرك األحشاء   سكن األعماق ي.راقيةاليف صورته اإلنسانية    
  .اإلرواءو يتطلّب اإلشباع و   إحلاحاو يلح عليها  يشغل النفوسو
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ثقيل ينوء به    عبء ياجلنسهذا اإلحساس   البتة أنّ     ال نشعر   أننا ،أيضا،هذه األوصاف  من   و
  . يشقى به صاحبهمقيم عذاب أو هو حامله

 هـذا أنّ    و سلوكها  مواقفها بِئنا ال تن  و تعبرياا و الشخصيات  حركات وكذلك ال تشعرنا  
 تستنيم له تهفو إليه و     ل هاعين خصيات إنّ هذه الش   بل لَديها مستقذَرأو هو    ،عندها،نجِساإلحساس  

       طاقاـا  و إشـباع    حتقيق توازا   و ذاافظ  حب  ألنه كفيل  إرواءهو تستعجل    تستجيب إلحلاحه و  
   .و توسيع مداركها مواهبهاو تنمية 

  
 مهُّه الوحيد بقتني،ا،يف القصتني الس الكيالين جنيبنّ أهو  ميكن إضافته و   ذو بال  وصف آخر 

     حركتـه  متابعاي  اجلنسذا اإلحساس   هل  الدقيق التصويرو   و الوصف األمني   العرض النزيه  ب يقومأنْ  
  .و طريقة تأثريه على سلوك الشخصيات و صناعته ملواقفهاعمقه قوته و واصفًا   منوهو

 يتـولَّى   أنه أواتهي يف نفوس شخصياجلنساإلحساس   يقمع  الكيالين جنيب و ليس ظاهرا أنّ   
  .القصتني  مثل هذا الظن ال يقوم عليه دليل يف هاتنيألنّ شعورا ما نيابةً عنها
 ا شخصيجيء به ف    أنْ الكيالين  يشاء ة والد رضوان الذي   أماملـشهد    يف ،فجأةً،يخرج علينا  ي 

قد جـاء    ف ما و يفسد عليهما متعته    ليقطع على املراهقَني خلوما     )و اجلنة ..رضوان ( قصةل األخري
 و ليس فيـه    ه عمق و قوتهل تصوير وي  اجلنسهلذا اإلحساس   بقت من الوصف     هامة س   خلطوات تاليا

  . تضييقوأ استبداد وأ  صادر منه حتكُّم من لَدن القاص أو قمع أدىنما يدلّ على
  
يوجـه  قاص  الة،يف املشهد األخري من القصة، إنما هي لَفتة فنية من           خصيهذه الش   تدخل إنّ

 و حييطـه    إىل اجلـنس  الكلّيـة    نظرته  به يستكمل  و بال  ،عنده،ذي أمهّية ىل أمر آخر    إ  انتباهنا ا
 إلبطال مفعول   خريل ذا املشهد األ   توس قد جنيب الكيالين و كأنّ   .و املعاين  مبجموعة من الضوابط  

 ف مسلسل االحنراف الـذي     أو إليقا  ضرة و رضوان  خىل نفسي   إيتسلّل   أنْ كاداالستهواء الذي ي  
معاعمة هذهيوشك أنْ يالقرية اهلادئة الن .  

 علـى نظرتـه     حملافظةَ ا  الظّاهرة ذا السعي،كما يبدو، هو إرادة القاص     احلصيلة النهائية هل  و  
  ال ينكـر    يعترف بأصالته و   ،ابتداًءا،فهو. القوي حساسو موقفه املعتدل من هذا اإل       للجنس العميقة

  .اته لدى شخصيامستقذَر إحساسا يكون أنْينأَى به و  قهعمو  قوته
ال   و  و اسـتهواء   غَوايـة  أو أداة    فوضىو    إباحية كونفي  أنْ يشوه  ،كذلك،و لكنه ال يقبل   

دنى له أنْ يرضاصبحفي سيمها ال  ال ينتهي و نشبع جوعا ياو عذابيقف ال  مقيمعند حد .  
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 هو الـذي  عيه به و إدراكه إدراكًا متوازنا لطبيعته لطاقة اجلنس بل وين الكيالبفهم جنيإنّ  
خول       صمه من الوقوع  عبه الديف يف املزالق و جن ـانني   املتاهات كاليت يكون ضـحيتها بعـض الفن       

 ة أو التطرف و املغـاال الالّمباالة و االضطراب  حني يتولَّون احلديث عن اجلنس فيقعون يف    و األدباء 
    1.املُشوش له  به و إدراكهمالباهتللموضوع و وعيهم الناقصة بسبب نظرم 
      يف حتقيق هـذا األمـر      نصيب جنيب الكيالين   اليت أُوتيها  اهرة الظّ لقدرة الفنية لكون  يو قد   

ـ ستهديهو ي القاص ر الذي يالزمهصو الت الذي ال شك فيه أنّ و لكن .و يف قيامه   شارك  هو،أيضا، م
  . اكتماهلايف  واستوائها يف  له حصتهو جناحها  يفو إىل اجلنس  املتوازنةظرةهذه الن  صناعةيف

  
ة يف قصص جنيب الكياليناإلنساني  

 مالزمـيت  مـن   ونجيب الكيالينن مصاحبيت الروحية ل عندي، م  و تأكّد ، انتباهي  لَفت لقد
 الذي أحب    الواسع ةي اإلنسان هو فضاء ة و    القصصي هاتشخصيليه  إ أنّ هناك فضاًء كبريا تنتمي       ألدبه

   .عوس من االستفاضة و التقَدرب فيه حيظى، حيزا يف اية هذا الفصلأخصص له، أنْ
  
 اخلاصة نابتهاو م ة هلا أصوهلا الفلسفيخمتلفة مذاهب بل هي واحداا نلو ة ليستي اإلنسانإنّ

  .وفيق بينها جيعل من الصعب الترياب كتناقضاها مولتها و يف أسس يف حتتناقضو هي 
  أنّ  أي ة الوجود سابق على املاهي    تقوم عند أصحاا على مبدأ أنّ     ة،مثالً،   الوجودي ةياإلنسانف
 ريق اليت اختارها لالندفاع فيها يصنع ذاته       العامل وبناًء على الطّ     هذا  مث يندفع يف    يوجد أوالً  اإلنسان

و مل فهن نفسه و يعيا و لكن عن طريق أفعاله يصبح يكن شيئًا مذكور» ا معياإنسانن « 2.ةذا ماهي  
  

 ليتـصورها يف ذهنـه مثّ       خالق لهوجود إل  ألنه ال    » ةطبيعة إنساني  « وجود   3 سارتر  ينفي و
 ق نفـسه  اإلنسان هو وحده خال  مثَّ فإنّو من.بيعةيعمد إىل خلق اإلنسان بناًء على تصوره لتلك الطّ    

 اإلحلاد مبدأ   يعتمدليست إالّ جهدا     ةلوجودي ا بأنّ  إىل القول   سارتر صخيلو  .و هو وحده متصور هلا    
  .ىل مجيع احللول املمكنةإ لوصولننطلق منه ل

                                                
واية رخيص مبتذل يغزو ريف هذه ال فاجلنس.للطيب صاحل  )عرس الزين (ميكن مالحظة بعضا من هذا اخللط و االضطراب يف -1

  .  احلوارات و ليس له أي وظيفة إنسانية أو أبعاد فنية تنضح بهالصفحات و ميأل السرد و
   11األسس النفسية لإلبداع الفني ص  - مصطفى سويف و 16 اإلنسانية و الوجودية ص -عبد الرمحن بدويانظر  -2
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 ألننا ندعو اإلنسان ألنْ يعترب أنه ال يوجد         ةهي إنساني  « ةلوجودياة  ياإلنسان ،،إذنْهذه هي 
  1.» و باعث احلياة يف كلّ ما خيتار من أعمال بكامل حريةخالق القيم ه إنه وحد.مشترع غريه

  

 ال تعـين    جوديويف املذهب ال  ة  ياإلنسان  أنّ  اخلفيف و الذي حيصل عندنا بعد هذا العرض      
  .اإلحلادمرد و الت :شيئني اثننيسوى 

 فـه  سببه و قد عر    مته أو هو مقد نوه أو   هو ص مرد  الت  ال يخفى معناه فإنّ    اإلحلادو إذا كان    
كإنسان ألنه ينكـر    ص له   ضعه املخص  و ه احلركة اليت بواسطتها يثور إنسان ما ضد        بأن 2ألبري كامو 

   .لقاخلَ  كما ينكر الغاية مناإلنساينّغاية الوجود 
  أنّ ،اإليضاحبعد هذا   ،و ليس خباف  اإلحلادو  مرد  الت   تان ال تقعـان يف      كليهما قيمتان سلبي

  . يصدر عنه جنيب الكيالين يف أدبه و يستقي منه و ينهل الذياإلسالمي صور التاتاهتمامبؤرة 
  

  و مالحمها ؟ و ما هي مظاهرها  عند جنيب الكيالينةياإلنسان ب،إذنْ،فما املقصود
ما هو  لنظرة جنيب الكيالين و ال يتناقض مع تصوره  أجده مالئما ةيإلنسانل أقرب تعريف إنّ  

  .ض كتب األولنيصادفته يف بع
   وحيديان الترجم من كتب أرسطو      3يقول أبو حيا تة « : نقالً عمأُفق و اإلنـسان     اإلنساني 

ن رفع و م.بالطّبع و دائر على مركزه إالّ أنه مرموق بطبيعته ملحوظ بأخالق يمية          متحرك إىل أُفقه    
ليه بطبعه و كان   إ ضبطْ نفسه عما تدعو    و مل ي    و سيب هواه يف مرعاه      و ألقَى حبله   عصاه عن نفسه  

  .» وء إيثارهسأُفقه و صار إىل أرذل من البهيمية ل  فقد خرج عنةديالعريكة التباع الشهوات الرلين 
  

األفق  و هذه احلركة صوب   .ه بطبيعته أُفق  كلّ إنسان يتحرك صوب    و. أُفق اإلنسانيةإنّ  .نعم
      الـشهوات  األهواء و  من    عديدون  أعداء كُثْر و خصوم    يثبطها أو   انع سريه ميو  ها  عترض طريقَ يقد  

  ...افت التصميمب العزم و ا و غيو ترهل اإلرادة و النسيان  الغفلة الدوافع انونة وو
و مـا    على طاقاا و مواهبها      آثاره و   على النفس   املختلفة هائجراع الدائب و نت   الص و هذا 

         كلّ أولئك هو الذي حيدد مستوى هذا اُألفق        عواطف و أحاسيس    و   سلوك و مواقف   ن عنه م  أينش
  . اإلنسانية الشخصية يف سلّم هذه اهأ الذي تتبولدرجةا  هو الذي يعينو

                                                
   89الوجودية مذهب إنساينّ ص  -سارتر -1
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فقد حتظى بـه    .ات الكيالين الفنية دائما   غه شخصي  ال تبلُ  ، بعد  من ،من قبلُ و  هذا األفق  إنّ   و
 صيق  هو لَ   إنما  غيابه أوحضوره  و   سرابهأو   هقعجزها حينا آخر فيفوا ألنّ حتقّ      و قد ي   حينا فتدركه 

    ما تحوزه مـن اسـتعدادات    إىل ،،ابتداًءيعود  هو  و  على احملاولة و املغامرة    قدرة هذه الشخصيات  ب
  . و ما متلكه من مواهب و طاقات

  
   ما هي مظاهرها و مالحمها ؟ عند جنيب الكيالين وةياإلنسانفما املقصود ب

 تصدى ي كاف و جهد     حبث مستقلّ   يخصص له  بأنْ أيضا،   هو، جدير السؤال الكبري  هذا   إنّ
  .ركيزع و التوسالت جنيب الكيالين بشيء من عندهلذه الظاهرة األخرى 

ص  املبثوثة يف قـص     و العالمات   بعض هذه املالمح   عند إجياز، ،يف أقف  أنْ و لكني سأحاول  
  . الكلمات أقلِّ ووىف املعاين بأَليهاإ مشرية اهرةعلى هذه الظّتكون دالّة أنْ  مؤمالً جنيب الكيالين

  
 اإلميان نعمة كربى و منة      ى أنّ  تر  جنيب الكيالين، هي إنسانية مؤمنة     ص اإلنسانية،يف قص  إنّ

اإلميان  و هذا .ويلالشاق الطّ  هافىن يف طريق   احلياة و زاد ال ي     أعاصريملواجهة   مناسب   و سالح جليلة  
    اجلـد   الكـد و  وجوبال يعارض  الصراع واملقاومة و  السعي و العمل و ال يناقض   ،البتة،ال ينايف 

  .و املعاناةاهدة و ا
أثواب خمتلفة كما هو    ا ب  تتزي  و عديدةصور  يف   ،الكيالين يف قصص ،لبارزة اإلميان  قيمة و إنّ 

1. يف غريهاأو) دموع األمري  (جمموعة  ن يفأالش  
  
االنطـواء  و   بالسوداء مصابةليست إنسانية متشائمة     جنيب الكيالين،    ص اإلنسانية،يف قص  و
أنْ و ليس من اإلنـصاف       قصرية «  ألنّ احلياة  للحياة أو كارهة   على الناس   إنسانية حاقدة  وليست

  2.»...ذلك  كلّتمل قصرها ال حيو اجلمود و األحقاد ألنّ نثقلها بالعنت

ى  و تـر    تتغنى باحلياة   األحياء و  و إنسانية حتب احلياة  هي  الكيالين،  عند  ،اإلنسانيةو لكنما   
جـديرة    و بكلّ أحزاا و آالمها      و شقائها و سعادا    سوادها و بياضها    و احلياة حبلوها و مرها    أنّ

  .نْ تعاشأ تستحق بتستحق جهدنا و نا و معاناتنا و هيد و كَسعيناب جديرة باهتمامنا و

                                                
     )موعدنا غدا ( اموعة القصصية يف )  عند العودة(انظر على سبيل املثال قصة  -1
  20ص    )موعدنا غدا (ة اموعة القصصي يف ) عند العودة ( قصة -2
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فهي رغـم  .ةات الكيالين القصصيمعظم شخصي  القارئ عندلمسهيما و مصداق هذا األمر   
نوء به من عذابات و أمحال       االحتمال و رغم ما ت      الطّاقة و  فوقأوضاع حياتية صعبة ت   ما تعانيه من    

متكيفة مع وضـعها     على البقاء    مصرةً و ال تستقيل   ادر ال تغ  بأهداا باحلياة متمسكة    متشبثةًتظلّ  
  . عليهاالستعالء  ترويضه وتغيريه أومن أجل   بطريقتها اخلاصةو مقاومةً القاسي

الـيت   ذات الرئـة   داءصابة بالعمى و بِ   املُة الفتاة   جني شخصية اتخصيشال ذههة  ل من أمث  و
أو غريها من     )العامل الضيق  ( عم عبده يف    أو شخصية  حلياةختوض صراعا كبريا من أجل البقاء و ا       

   1.الشخصيات

  
  كاليت تقدم تناوهلا أو أخرى كالـسلم         تؤمن بالقيم املعنوية    جنيب الكيالين،  عند اإلنسانية، و

 واها جبـد   وللحياة بضرورا  وتهافاعلي ب تؤمنو... الوعي و التعاون و املواساة البطولة و األمن و  و
  2. و يدافعون عنهاواحملالناس يف واقعهم و يت ميارسهاحني 

  
 و ال تزورها بل تتعامل مع       بيعة اإلنسانية  ال تتنكّر للطّ    اإلنسانية،يف قصص جنيب الكيالين،    و

  . احليوي واقعه العادي و يف وضعه يفاإلنسان كما هو
تـصور  ظُلماا و  و   رهاقَع فتضيء   البشرية فساإلنسانية تتعامل بأمانة كربى مع الن      إنّ هذه 

 و القـوة  بطولة جاعة و ال ش كال  اليت تتبوأها  العلية الدرجات إبراز و ال يفوا     هواجسها و وساوسها  
       اخليانـة  ك ليهـا إ اليت تـرتل  ةني أو الدركات الد  و التضحية و البذل    و الطّهارة و العفاف   و اليقني   

  ...القتل و االعتداء  وو االستبداد النذالة و الظّلم و اخلسة و الغدرو 
  

 أو  تهانـساني حتاول استكمال إ  ر و هي    و يف قصص جنيب الكيالين مناذج بشرية كثرية تتعثَّّّ        
 منـها  يتشفَّىو لكن الكيالين حني يعرض هلذه النماذج ال يحتقرها و ال   .بط هبوطًا شائنا فتتردى   

  . بالدراسة و البحثو جديرة بالعناية و االهتمام  مناذج إنسانية جديرةبقى،عنده،ألا ت
 سـقوطها و هبوطهـا       يصور يجعل تعثّرها أو  ف ماذجالن يسلّط األضواء على هذه   نه ال   إمثّ  

 حالـة   على أنه   يصوره بل و لكنه يقدمه  .التصفيق و اإلعجاب ا كبريا يستحق  أو نصر مشهدا رائعا   
  . واقع إنساينّ أيضاألا  تستحق التسجيل و اإلثبات و حلظات سقوطعفض

                                                
  9 ص ) العامل الضيق(  اموعة القصصية يف ) العامل الضيق (قصة   يف قيمة الصراع واليت تقدمت )  بطّة(نظر قصة ا -1

   قصيت و  ) حكايات طبيب ( اموعة القصصية يف ) يف ظالل احلب ( و )  ليلة غاب عنها القمر(انظر على سبيل املثال قصة  -2
  .)عند الرحيل  ( اموعة القصصية يف ) اليقظة ( قصة و )موعدنا غدا  ( اموعة القصصية يف ) اتكفاء ( و ) عند العودة (
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 معنية أكثر بتـسليط      تكون ،فس البشرية يف تعاملها مع الن   عند جنيب الكيالين،   إنّ اإلنسانية 
أقصى مراتب السيادة  اإلنسانية حتقّق الشخصياتاألضواء على حلظات القوة و فترات الصعود حني       

و تدرك  ةو القولى درجات أعو االرتفاع موالس.   
 ة  هذه و لكنخصيات ال تقوم بتزوير هذه      اإلنسانيغلبـها ضـعفها       الشـ فحني ي ى  تتو أرد

   هو وضعها الوحيد الذي ال متلك غـريه         ،أبدا، بأنّ هذا التهافت و السقوط      هلا توحيو ال   تتهافت  
  .نهو هو واقعها الفريد الذي ال مناص هلا مأ

حني تعاملـها   عند جنيب الكيالين،    اإلنسانية أمر يف    و يستحق التنويه   إنّ الذي يلفت االنتباه   
ورة املزدوجة هلذا الكـائن   عرض الصيف  الظّاهرةأمانتها  موقفها املتوازن وهو ،مع الطّبيعة اإلنسانية 

إلتزويق أو تزوير مع ا     دون   البشري وا،  حياء له،دغري  بتجاوز واقعه ا  مثقله  الصبسه وولذي يحفنيه  يي 
   .نميهيصنعه و يو حرره ي الذيبارتياد ذلك الواقع الكبري و إغرائه 
  

السأم و حدة    يقتات وقف فن العبث و الالّمعقول الذي     مب و حني نقوم مبقارنة هذه اإلنسانية     
 الـصيقً  »ا طبيعي «ا و ضع االنتظار جيعل  و ال يطاق يصور احلياة سجنا كئيباوالتشاؤم و االختناق  

   .تدين كما سبق بيانه يف قيمة الاإلنسان حبياة
املنقطعة عـن     الوجودية وقفمب ،عند جنيب الكيالين،  نسانيةاإل مبوازنة   ،كذلك،نقوم و حني 

 تصورااليت    اإلنسانية  مفهوم  جتعل من   أنْ عجزتو   و اليت أساءت إىل مبدأ احلرية        و العامل  الكون
 فتركت هذا اإلنسان    غاية إجيابية و   نظاما متماسكًا ذا وظيفة ظاهرة        أو إضافات نوعية  ذا    متينا بناًء

  1.و فريسة سهلة لتناقضاته املُهلكة املتمرد با

             و الظَّمأ  ي الر  بني  احلاصل الكبري يذهلنا الفرق    وازنة امل نتولَّى هذه و   قارنةامل تلكحني نقوم ب  
 حينئذ و.جد و الكدارة و الصفور و الو الفق بني القائم  يفْجؤنا البون الشاسع   وو اجلَدب     اخلصوبة و

   2:الشريف الرضيقول  إالّ أنْ نردد ال يسعنا
  من يطلب العز ال يعنو لغانية    يف رونق الصفو ما يغين عن الكَدر            
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  الفصل الثالث
  
  

  القيم اجلمالية يف قصص جنيب الكيالين
  
  

و أحيانـا قـد ال      . أجد صعوبة أكثر يف كتابة القصة إذا ما قُورنت بالرواية          شخصياإنين   «        
  »... أظلّ مشغوالً ا لفترةتعجبين فأمزقها أو أُعيد كتابتها يف وقت آخر بعد أنْ

                         

 139ة ص جتربيت الذّاتية يف القصة اإلسالمي –جنيب الكيالين                               
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الفصل  تضمنها اليت   ة القيم اإلنساني   هذه  جنيب الكيالين أديب و فنان و هو ال حيدثنا عن          إنّ
  . شاحباباهتا  عرضاذلك،،كو ال يعرضها باردا  تناوالًتناوهلا و ال يحديثًا جافا السابق

 انني،    و ألدباءا،كغريه من   الكيالين و لكنل   الفنية ألدواتبايتوسة  القيم لعرض  الفناإلنساني  
      حـداث اإلقنـاع    إل  املختلفـة  ة اجلمالي القيم يتقرب إىل القارئ ب     و سوق األفكار  تبليغ املعاين و   و

  .الفائدة  حتصيلو  املتعة إثارةو حتقيق التأثري و
  

    بطانتـه   و رهخبم هي  و  و عموده  عمادههي   عمل فني،    ،يف أي اإلنسانيةالقيم   و إذا كانت  
القيم اجلمالية  فإنّالتوسع و االمتداد  يكتب له   و و يزداد  و ا يتقوى   عليها يتكئ    و جوهره و معناه   

  و يختـال    تمطَّىي  و و يزدان  ا يتزيا  اه مبن و هتراهظمالحمه و مجاله و      هيئته و هي   كسوته و    هي
   .شرق حمياه يو طَلعته تحلو و

  
قصص ة من رجىل صميم هذا الفصل و عرض جمموع األدوات الفنية املستخ      إ و قبل الدخول  

  هذا األمر هـو    خالصة. بال  أمهّية و   ذي  أمر تسجيل  علينا قبل هذه اخلطوة يتعين    -جنيب الكيالين 
 و حرصه  بالقيمة الفنية للعمل األديب     هذا الفن،   القاص،منذ بداية ممارسته   يب الكيالين  جن وعيإثبات  

  . مبقتضيات األداء الفنيعلى الوفاء
لفَـرط  ، أنّ بعـض األدبـاء   ي العمل الفن طبيعة عندد حديثه ،يف ص 1يذكر جنيب الكيالين  

 تعويلهم عليها قـد يقعـون يف شـرك           و محاستهم هلا و    اهتمامهم باملضامني السياسية أو الفكرية    
  .الطّنانةو التوجيه القّسري و الشعارات   و املباشرةاخلطابية

  
اس الكربى فإنه يؤكّـد علـى        حيتضن العمل الفني قضايا الن     وإذا كان الكيالين ال ميانع أنْ     

  . على كلّ حال الوفاء بشروط األداء الفنيضرورة
فيـذكر بأـا ال    انيةاالً باألفالم األمريكية عن احلرب العاملية الثّ مث جنيب الكيالين  مثّ يعطينا 

      تؤكّد هـذا املعـىن      األفالمو لكن هذه    . و قدرته و تفوقه    نسان األمريكي إل عن ا  ،صراحةً،تتحدث
مرسومة بدقّة و مصورة    و تدفعنا إىل استنتاجه و الوصول إليه من خالل وقائع و مواقف و أحداث               

  2.تتظاهر على إقناعنا بتفوق األمريكي على اجلميع و قدرته و متيزهة متوسلةً بقيم فنية خمتلفة بعناي

                                                
  48انظر جتربيت الذّاتية يف القصة اإلسالمية ص  -1
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أنّ الفن الذي يساق يف سفور       «  الذي يثبت  1رنولد هاوزر أو مصداق هذا الوعي جنده عند       
 يولوجيـة املقنعـة ال  ها أَدعى،يف الغالب، إىل إثارة النفور على حـني أنّ اإليد   نإىل خدمة قضية بعي   

   .» تصادف مقاومة
 التعبري فنيا عن     به ،و يعين اإليديولوجي  األسلوب غري املباشر يف التعبري     و يضيف موضحا أنّ   

   2. فعالية بل هو أشد إفصاحا و كشفًاأكثر هو  و القضايا، املختلفةاألفكار
  

 يف  فاعتر يف اال   غضاضة جنيب الكيالين د  مل جي   و جتسيدا له   و موازاةً مع هذا الوعي السابق     
أول جمموعة من نوعها يضمها      «أنها  ب 1962اليت صدرت سنة    ) دموع األمري    (جمموعته القصصية   

   3.» أجزم أنها قد بلغت غاية الكمال الفني أنْ كتاب لكني ال أستطيع 
نذ صـدور أعمالـه      م هصاحب على مصاحبة هذا الوعي ل      هو التدليل  عترافو قيمة هذا اال   

   . بسده و استكماله و سعيه لتجاوز هذا النقص اتصاله به مالزمته له و واألوىل
  جزًءا من    قصص جنيب الكيالين مل تتأثّر ذا القول و أنّ هذا االعتراف إنما ميس             احلق أنّ    و

         و الكتابـة املتواصـلة     صـصية  و أنّ ما تال هذه الفترة األوىل من املمارسة الق          إبداعه الفني املبكِّر  
  . ي ينبئ بالنضج الفنينضح بالقدرة الفنية و و التجربة املمدودة

        عمله الفنـي    يف توسل ا جنيب الكيالين   ي ة اليت قد أحصيت بعضا من هذه القيم اجلمالي       و
 دالّـة عليهـا      واضحة  جانبية وينوضعتها يف عنا   ا ف  تتلبس  و ه القصصية أعمالَ البس ت وو يتبناها   

  .    و بسط هلا و حتليليف الصفحات التالية وقوف عند بعض هذه القيم و .مشرية إليها
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    35 صريخ الفن فلسفة تا -1

  36 املصدر السابق ص انظر -2

  9ص  )دموع األمري  (اموعة القصصية  -3
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  الشخصيات -1
و لكنمـا     واحدا نوعانّ شخصيات جنيب الكيالين القصصية ليست       ،ابتداًء، أ اإلشارةميكن  

  .و املراتب و الدرجاتة كلّ الفئات االجتماعيهي شخصيات من كلّ املستويات و تنتمي إىل 
أَجاءا الظّروف و أجلأا املالبـسات      و يضاف إىل هذا التنوع و املزيج شخصيات أخرى          

     املقـاتلني  الـسجناء و   و املصابني وخاصة كاملرضى و تعاين أحواالً استثنائية وضاعاأتعيش  أنْ  إىل  
   . الذين يعيشون حتت وطأة البغي و االحتالل أولئكأو  ارمنياجلنود وو 

 ياتالـش  متعـددات خمتلفات األلوان   شخصيات   القصصية الكيالين  جنيب شخصيات نّإ
ى و    مشارة مناهلا شتدات    ها عا شخصيو لكنها مجيع  احليـاة  لؤها احلركة و االشـتعال    م حتـب        

    .عليها إقبال الالّهث املستزيد تقبل  وو حترص عليها و تتشبث بأهداا
و تقاوم من أجـل احلفـاظ         ا تضن  و  احلياة تعشقبل   حتب احلياة  الكيالين شخصيات نّإ

متارس احليـاة بطريقتـها   ،البصماتكاختالف خمتلفات، شخصيات هاإن. عنها بدالً  بغيو ال ت   عليها
  . بوسيلتها اخلاصةياةباحلث و حتب احلياة بأسلوا اخلاص و تتشب اخلاصة

 احلياة  داعيهو    و ال يفرقها و يزينها و ال يشينها         مجيعا الشخصيات و لكن الذي جيمع هذه    
الـذي  حادي األرواح    و   هاناجيي الدوام الذي    هاجس  و يستحثّهاالبقاء الذي    أمليناديها و   الذي  

يهاو   اشحنهيحيلهاف يقوشاط و    شعلةً يو تقاوم نقصها ف  تستجمع قُواها  حلركةامن  كتلةً   من الن ت  سد
ر على   ضعفها و حتاصر بها  طَعو تتكب القاسية  تصارع الظّروف  و جزهاع  و املالبـسات   ن حوهلا  م 

      و اإلقـصاء   و التهمـيش   و االستبداد  االعتداء و القهر    كما تصارع الظّلم و     اليت تكبلها  الضاغطة
   ..و االستسالم و اهلزمية و القنوط اليأس و األهواء و  اللّذةو ضااألمرو اجلوع و العلل و و اخلوف 
  
 نادرة الوجود   شخصيات ذات جاذبية و بريق و هي       القصصية  جنيب الكيالين  شخصيات إنّ

 إذا يأت    إالّ تها و الشعور بفاعلي   استبانة قَدرها ات ال ميكن    خصيشال ذه ه ثل م و.يف األدب احلديث  
يف أعماقنا   ألننا جند أحببناها   سعدنا به ف   د األمرين حتقّق لنا أح   فإذا.مصاحبتهافتها أو   مصاد لنا فرصة 

 بـسبب مـا     تضاعف ارتباطنا ا  يو   عهامتعاطفنا  ،حينئذ،  زدادفي سعاها رجعا ملَ  و  لحرصها صدى
  .ليد التقحب املغامرة وو  احملاولة  و ما تغرينا به منأرواحنايف  من روحها تسكبه

الطّـابع    هذا  لعلّو.شخصيات جنيب الكيالين القصصية   الغالب على   العام و هذا هو الطّابع   
   . بياا سبققد يف قصصه و  حب احلياةاهرةظ هو وليد الذي تتزيا به شخصياته و ال يفارقها إنما
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  لكنهـا  و االشـتعال و     و احلركـة    عندها تقلّ درجة التوفز   قدشخصيات أخرى     هناك و
     .الكُربى  مع أحداثها اجلُلَّى و تناقضاا1التكيف حتاول و صميمهاشخصيات مرتبطة باحلياة 

   أمهّيـة ذي  ثَرِي  كبري   فضاءتنتمي إىل    ،يف عمومها، شخصيات جنيب الكيالين القصصية    إنّ
 : احلركة و االشـتعال  وئة املمتل احلياةفضاء  هوو  و ال تبغي عنه حوالً   فيه  تسبح و  تعانقه و نأو ش 

   2.»  ؟ بال حركة أو هدف شيء سقيم مملّ أليس كذلكةاحليا...«
 فرصة مـصاحبة   و يئ لناالثَّرِي املشحون نقلنا إىل هذا العامل   ت و اخلطوط التالية مهمتها أنْ    

 حها مـن رو سات مما يسري يفو أخذ قَبالشخصيات و االقتراب منها و ربما االستمداد منها         هذه
    .حركة و اشتعالو  حياة و دفء

  
  :شخصية سامل -أ

هـو   ،أيـضا و السجن،.السجن هو انقطاع عن احلياة أو هو حرمان من بعض لذّات احلياة         
 أو هـو  دالوجـو   تغييب عن، هو خرياالسجن،أ إنّ   مثّ.احلركة تقييد هلذه     هو حرمان من احلركة أو   

  .ركتهحب  شعوره يشعر بوجوده إالّ حني ألنّ املرء ال الوجود هذاحرمان من
 سجني حكم عليه بالسجن عشر سنني يعـيش         )  قلوب تائهة  ( ة يف  الشخصية الرئيسي  سامل

  . ما قَهره لكن و تأثريا كبريالسجن ا و قد أثّر عليههذا الوضع و يعانيه
راء فحوص طبية يف    ة حارسه، إىل املستشفى إلج    ،يف معي سامل خيرج،اليوم، من سجنه متجها    

و روحه  و ميأل عينيه اجلائعتني خيتلط باحلياة اليت حرِمها سنني عددا     ذا و ها هو  .قسم املسالك البولية  
له ..مجيل.. مجيل شيء  كلّ احليوانات..املزروعات..النساء...األطفال...شيء  كلّ..« ماهلاجبى  الظّمأَ

3.»..حلو املذاق..طعم خاص  

 تسمع عن احلكيم    ملَأَ...منظر يسعد القلب  ... انظر األطفال و النساء    « : حارسه إىلو يلتفت   
   4.»  جمتمع بال أطفال و نساء جمتمع متوحش:الذي قال
  

                                                
و يف . التغيري احلاصل يف بناء الكائن احلي و وظيفته جيعله قادرا على احملافظة و اإلبقاء على جنسهيولوجيا هوبيف ال :التكيف-1

فس  االجتماعيعلم النا مع حميطه   احلاصلغري هو جمموع التعلى سلوك الفرد و آرائه و مواقفه و الذي جيعله أكثر انسجام    
  363-1/362 املعجم الفلسفي -و مجيل صليبا 54 صاملعجم الفلسفي  -امع اللّغويانظر .و جمتمعه

   102ص )   موعدنا غدا (اموعة القصصية  يف  ) موعدنا غدا (قصة  - 2

   23ص  ) العامل الضيق (اموعة القصصية  يف )  قلوب تائهة( قصة   -3

           23املصدر السابق ص  -4
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 سامل ال يشبع من الكالم و هو يعبـر عـن    فإنّ حرمانا من الكالم،أيضا، كان السجن  ملّاو  
جيد اإلنسان  ) ...( يف السجن  « :من هذا الكالم  و استزادته     بنهمه جوعه للحياة اليت يراها من حوله     

ـ ..ظمآن باستمرار .. لكني جائع دائما   الطّعام و الشراب و الكساء و النوم       قتـل   إنّ..ق ال أنـام   قل 
  1.»...نسان خري من تركه يف السجنإلا

  
ـ     إليها  و ظمؤه  حلياةإىل ا و جوع سامل     لّ  و اشتهاؤه هلا تزداد حدته و تتضاعف قوته عند ك

و ال   يرتعش قلبه و تشتعل روحـه        ،يف املستشفى ،ةبصر ناهد املشرفة االجتماعي   و حني ي  .مظاهرها
و هو  ..عالية جدا ..لكن التفاحة عالية  .. احلرمان أضناهو جائع   ..تفّاحة مجيلة ..« :تتحول عنها نظراته  
  2.»..شعر بالقيود تروحه أونفسه   إىل حني و لكن لقد نزعوا قيوده)..( ال يستطيع الصعود

 جلوعـه    الذي أعلنه،يف ما بعد، ليس إالّ امتدادا       هلا و حبه  سامل لناهد و فتنته ا       إنّ اشتهاء 
  . هلاالشديد اشتهائهللحياة و  الكبري

و من ثَم تصبح    .يستهويه بل يجذبه و     أسره،كما يف احلياة، شيئًا يملكه و ي      املرأةإنّ يف هذه    
 امرأة شهية و فيها     اإ « : أحبها و هي،يف نفس الوقت، احلياة اليت مل يشبع منها           هي املرأة اليت   دناه

لو كان هذا   ...و بينها عازل مسيك    نه يقف بيين  أ غري   تشدين إليها  وى جمهولة قُ..نههشيء ال أدرك كُ   
   3.»...و لكانت هذه أول جرمية قتل أتشرف بارتكاا...لقتلته...العازل شيئًا ملموسا حلطّمته

  
  بتغاه  و هو م   هو ضالّته   هلا طلّبهت و   و شعوره الكبري ا     و اشتهاءه هلا   حلياةإىل ا  إنّ جوع سامل  

ذا احلب الكبري ه فيه   مل تقتل ه و   تقهر  لكنها مل   و بعد ثالث سنوات من ظلمة السجن اليت أثّرت فيه        
  .االمتالء منها لالختالط ا و احلثيث  السعي هذا عليها و الشديدإىل احلياة و هذا احلرص

 ناديه و ي  الزمهأنّ هذا اجلوع الذي يلح عليه و يناجيه و ي          ،من جهة أخرى،  اإلضافةميكن  و  
حـو  ه و ميعواطفف غرائزه و يهذّب  و يلطِّهو،كذلك، يصنعه و يبنيه فَيجلُو رؤيته و يعمق شعوره      

  4.عقابيل فيها من تشبثي و ما ق بروحه من آثار السجن و معاناتهيعلما 

                                                
  25ص  ) العامل الضيق (اموعة القصصية   يف) قلوب تائهة (قصة  -1

  26 املصدر السابق ص -2

  30املصدر السابق ص  -3

    »قُروح صغار خترج بالشفة من بقايا املرض   و هواحلأل:قبولالعة و قبولو الع..« 724يف الصحاح للجوهري ص : عقابيل -4

خيرج على الشفة على أثر احلُمى أو هو الشديد  و هو كذلك ما.هو بقية العلّة و العداوة و العشق 2/613يف املعجم الوسيط  و
  .رمن األمو
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الكـبري   الظَّمأ  هذاو ده و إشباعهس القوي ل السعي  و  إىل احلياة  احلاد الشعور باجلوع و هذا   
ال يتحول    سامل ة يظلّ مالزما لشخصي    كلّ أولئك   لالرتواء من مائها    و هذه احلركة الدائبة    حلياةاإىل  
  . مصري آخر مصريه أو يدركهدركيه حتى ر عنفتي ال لح عليه وي  متلبسا بهعنه

  
  :ناهدشخصية  -ب

 لكنمـا شخصية ثانويـة و   ليست ) قلوب تائهة    (  يف  املشرفة االجتماعية  إنّ شخصية ناهد  
  .رئيسية شخصية ،سامل شخصية،جبانب هي

ـ  ليقوي شعورنا ،وضعه هو يف طريقها أو، يف طريق ساملوضعها جنيب الكيالين و قد    اين مبع
االشتعال و حب احلياة و يرِينا كيف تسلّلت هذه املعاين إىل نفس ناهد و كيف سـكب          و   احلركة

  . و أمدها ذه املعاين الكبرية اليت كانت تفتقدهاسامل من روحه يف روحها
  

 ال   الذي يحـصر اهتماماـا     عاملها.ةلَّمم تكون    أنْ  تكاد إنّ ناهد تعيش حياة عادية هادئة     
ـ   ى يغشالذي » غالفرا «هذا  » تعاين « و هي.اوز مكان عملها و مقر سكناهايتج       احياـا كم

  . الكبرية و املعاناةاألحداث راع والص يابغ  العواطف القوية و واحلب غياب » تعاين «
 هـذا  و مثـل .شيء و وراءهأ حتته و ليس شيء  فيه ليس  جامد  راكد ساكن عاملَها  ناهد إنّ

و االمتداد فإنه يصبح كئيبا ثقيالً علـى الـنفس   ة لاالستطا و يمعن يف   يستطيلو    حني يتمدد  العامل
  تبـدأ يف    نّ حياا إ ف طريقهاسامل يف   تضع    أنْ  األقدار  تشاء و حني . يقتلها و ال يحييها     قد يخنقها و 

  .آخر و منعرجا  جديدااتجاها و تأخذ ،منذ اللّحظات األوىل،غريتالالتحول و 
  

إنه ليس سجينا  «ني  خيتلف عن السجناء العادي  السجني  هذا  أنّ ناهد نظر لفَت   شيءإنّ أول   
    1»..و معجون أسنان و فرشاة...و كذلك الصحف و االّت...بعض الكتب إىل جواره...عاديا

طـرد مـن    أو تبهتصرف فكرها عن االشتغال  ،منذ قرا األول منه، أنْناهد  تستطعو مل   
  جممـوع   البادية يف أحاديثـه و      على وجهه و مسات القلق      املرسومة  و تعبريات األمل    صورته اذهنه

  2... اليت متأل حياتهاألحداث و تعبرياتهحركاته و 

                                                
  36ص  ) العامل الضيق (اموعة القصصية   يف) قلوب تائهة (قصة  -1

  39املصدر السابق ص انظر  -2
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 ظنت أنّ    كلّما و. يف أمره   الزائد تفكريها  الكبري بسامل و   ها على نفسها اهتمام   تنكرأو لقد   
 املتقدة من   كتلةال...« :ذا الرجل   االهتمام جدت شعورها شديد   و يهف التفكريذهنها قد تباعد عن     

 يكـون   ألنْال شيء ينقصه    .و احلب ...و العدل و األمن   ...اجلائع إىل احلياة   ذلك.الثّورة و   االنفعال
  1.»...لوال القيود و الوصمة و البدلة الزرقاء...رجالً شريفًا

  

بل يدع ناهد تستمد من      العواطف و صناعة املواقف       يف توجيه  إنّ جنيب الكيالين ال يتدخل    
       جربة عليها   أنوثتها و من شعورها مبا حوهلا و مقع التا    ن وعينـها   هلذا األمر  و من جمموع معاناما ي 

   . شعورهاعلى فَرض وجوده حتديد موقفها من سامل السجني الذي اقتحم عليها حياا وعلى 
ه جتد نفسها تعقد مقارنة بني سـامل و بـني           آيت و تدرك ناهد     و حني يبلغ هذا األمر غايته     

باحلديث معها   ميأل بعض وقته     و مهّه أنْ  و النكتة و هو يسلِّيها      لْفالطّبيب ح . زميلها يف العمل   الطّبيب
  2.و ليس فيها صراعحياته فارغة ليس فيها عنف   لكن والطّبيبة أو مع

        ي حزين يطحنه الـصراع فيـضفي عليـه تـشويقًا     رجل قو « ه فهو نسيج وحد أما سامل 
إنـه  .. حدة انفعاالتـه  سامل و  ةالطّبيب و سطحيته تقبل على خشون      و بقَدر ما تعاف رقّة    .و حيوية 

  3.».. مزجمرتون ملتهبأَ
  

 أنْ  أو تعكـس     هي املرآة اليت أراد جنيب الكيالين أنْ       ) قلوب تائهة    ( يف   إنّ شخصية ناهد  
أثرير  تصوالذي   التحدثهت وهلا، ،يف مة ن حا للحيـاة و      توفِّزة امل سامل شخصيفيض حبنـضح   اليت تت  

  .و اشتعاالً حركةً
 هقرا من ب فعلت ان  و لسامل من مصاحبتها   تأثّرت ناهد هي الشخصية الوحيدة اليت      مل تكُن  و

 إنّ هنـاك . إحياءاتمن  علق بروحها  مامقاومة   أو    من معان  انفسه ة ما تسلّل إىل   زامحو مل تستطع م   
شيء  ،هي كذلك،تسلّل إليها  منهاحتكاك بسامل و اقتراب  كان هلا،يف املستشفى،     شخصيات أخرى 

    .د تزداأو قصانتت  بنِسب قدالتأثري من هذا
 هـي   ناهدإنّ  و  . القوة و الصراع و الصالبة و االحتراق        احلركة و االشتعال و    نّ سامل هو  إ

   .اهلدوءو  اللّطافةو  و احلب  الوداعة اللِّني و واألنوثة
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 و أغْنت شعورها و عمقت و لقد مأل سامل حياة ناهد بتلك املعاين الكبرية اليت غيرت حياا        
سبب شـعورها   هو  حبته ألنه   أ ف يفارقه لوجودها معنى كان     أعطتقلتها نقلة نوعية و     فن اهتماماا

  .و هو لذّة حياابوجودها   بذاا واجلديد
  

 أنْالكيالين   شاء   حنيو  . متناقضتني تنيليستا شخصي   متقابلتان و   و سامل شخصيتان   إنّ ناهد 
 و قـدرا علـى صـناعة     و يقنعنا بأمهّيتها و جدواهاو حب احلياة يصور قيم احلركة و االشتعال 

   قَدر األخرى و ترك املشاهد تتتـابع       الشخصيتني أو جعل إحدامها       استعان اتني  النفوس و إحيائها  
     و املالمح    و اهلواجس و الوساوس    عبر ت  و احلركات  ون يوحي رى و السك  األحداث و املواقف تت   و  

نا بشعورها ألنّ   الشخصيتني و ربط شعور    حقّق التعاطف لَدينا مع هاتني     أولئككلّ  و  ...اترباعو ال 
   .ستهوينا و خياطب فينا إنسانيتنانا و يفز اشتعاهلا يستكلّ حبها و كلّ حركتها و كلّ

  
  :سليمان بكشخصية  -ج

     حيب أنصاف املرأة الغضة الفتيـة      ذو الكلمة العليا فيها   ،  العجوز،عمدة القرية  سليمان بك 
   .إليه ضمها و الزواج ا  لن يمنعه أحد من وه نداوامواتو توقظ  نضارتهااليت تداعب روحه 

 و هو يـوحي إليـه    شديدقويملح و ،كحبه للحياة، امتالكها  إرادته و إنّ حبه هلذه الفتاة   
فلماذا .و الفلوس كثرية  .. خضرة ياالعمر قصري    « : أَوان فراقها   عدم قُرب  وبامتداد احلياة و تواصلها     

  1.» ؟...ال ننتهز الفرص
  
العمدة الـذي   إرادة   : اثنتني صراعا بني إرادتني  ،يف هذه القصة، يصور لنا       جنيب الكيالين  إنّ

      ة اللّجوء إىل،مبا فيهااملَكريل و يلجأ إىل كلّ الوسائل املمكنة و احلالقتل، للفـوز بأنـصاف   إمكاني     
ا د رشاو إرادةقبل أبدالذي ال ي اب القويهاأنْ الشسرق منه املرأة اليت حيبت .  

 ميلؤمهـا حـب     شتركان يف حبهما ألنصاف و    ت  متناقضتان مها،إذنْ، شخصيتان رئيسيتان  
  تستهدفان احلفاظ على هذه احليـاة    متصارعتان  للحياة و مها إرادتان  . بطريقتني خمتلفتني  للحياة كبري 

  .و عدم التفريط فيها
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 و يضن ا و يحرص      إنّ العمدة العجوز و رشاد الشاب كليهما حيب أنصاف و حيب احلياة           
و لكنهما خيتلفان،بعد ذلك، يف طريقة هـذا احلـب و يف            .جل االحتفاظ ا  أ و يصارع من     عليها

  .راع و أدوات الصالشعور به كما خيتلفان يف أسلوب املقاومة
  

يشحنهما بوابل مـن   و حني يصور جنيب الكيالين صراع هاتني الشخصيتني من أجل احلياة  
 بقـوة   ،أو هذا امليدان،  املشهد  هذا حييط  و  هذا الصراع حدته   لغيب حتى   التصميم و العناد  اإلرادة و   

   و احلـزن   و الصياح   و الولولة   الغاص  و الضجيج   الكربى  و اجلَلَبة   السعي املمدود  و احلركة الدائبة 
  ...عيدة اليت يؤخذ إليها شبان القرية و كهوهلا احلرب البأصداءو  و اجلنودو اخلوف  البكاءو 

ا من أجل    صراعا عنيفً  هجيعل  و هاتني الشخصيتني  بنيالصراع القائم    هذا  يذكي ولئكأكلّ  
  .احلياة و صراعا قويا من أجل االحتفاظ ا

  
   ؟ال غَري أو بني إرادتني فقط  شخصيتنيهل هو صراع بني...و لكن

حدا   خمتلفةرىات أخراعص يشري إىل  )رجل ال يقهر  (يف ألنّ جنيب الكيالين   ال أظن ذلك  
ا أخفا وأقلّ و قوها مجيعمني البقاءأجل احلياة و تأ صراعات من  لكن.  

نلتهمه   فنقبل عليه بأعيننا و اإلرادتني هاتنيبني  الشديد الصراعذا  ،يف الواجهة،   لقي ي  إنه مثّ
ء من هـذا الـصراع      أو هي جز    هي امتداد  ،يف اخلَلفية ،و جيعل الصراعات األخرى    كافّة حواسنا ب

  . و معنى إثارةتزيده  شأنا و تزيده أمهّية والعنيف القائم يف الواجهة
  
    :نـجيةشخصية  -د

 ة يف  ةتعترب شخصية  جنيخصي  من أ  )بطّة   (  قصا   روع أ  من داللةً و  اتقوى الشماذج تعبريالن 
 هي ظاهرة    و ها تصويرا دقيقًا  بتصوير عنِي  الكيالين و   جنيب تغشى قصص  اليت  الكربى اهرةظّال عن

   .و الضن ا  احلفاظ عليها الصراع من أجلها وحب احلياة و
  
التنويـع يف    الذّهاب بعيدا يف فنه و       إىل ،يف جمموعاته القصصية،   جنيب الكيالين  عنايةتتجه  و  

ث ا الـيت ال  شبلتو ا لتصوير طاقة حب احلياة إخراجها و التفنن يف    شخصياته و اإلبداع يف رمسها    
ال كما  عنـده،  العنايـة  و غاية هذه  . حوهلا أو يشري إليها و يوحي ا       يحوم ،قصصه عموم يفيفتأ،

  .لنظرته تقامسنا و  مبوقفه إقناعنا بتصويره وإمتاعنا  هويخفى،
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 فتـاة يف     إنها :جنية رمسا خمتلفًا    فقد رسم شخصية   ملقتضيااو حتقيقًا   العناية   جتسيدا هلذه    و
ـ  1و ثالثة األثايفّ  .ينهشهار و تعاين مرضا يف صدرها        فاقدة لنور البص   الثامنة عشرة من عمرها    وع ج

  . حبياايودي  يوشك أنْ،منذ ثالثة أيام،قاتل تكابده
ـ    ن أهل القرية،و م   ما تلقاه م  الثّالوث املدمر    هذا   فإذا أُضيف إىل   ها، مإقـصاء ن  ن زوج أم     

  . تغشاها حتاصرها ومقدار اآلالم اليتنة و ازدراء تبين نوع املأساة اليت تعيشها جنية و استهاو 
  
ـ حسيا و    جا عن العامل   الكيالين، تعاين انقطاعا مزدو    جنية،كما رمسها  شخصية إنّ ا يف  معنوي
انقطاعها عن العامل    وه اآلخر   و. اإلبصار  الرؤية و   الذي حرمها نعمة    العمى هسببأحدمها   :آن واحد 

  . الذي يلحقها منهماإلقصاء و االزدراء  الذي عزهلا عن الناس وبسبب املرض
 واهاستشعره يف خفقان قلبها و هبوط قُ و تبيب املوت يتسلّل إليها جنية تشعر بد   و إذا كانت  

هو  مما سلبته من نِعم و        هو أكرب   و يسري يف كياا    حب احلياة الذي أُوتيته   فإا لن تستسلم له ألنّ      
  . االستهانة و االزدراءأَلَم اإلقصاء و  وجع أقوى منو املرض و أكرب من اجلوع

 يناديها و يلح     يجاهرها و   يناجيها بل   أعماقها  يف أو صوتا ،   أحشائها ،يف تستشعره إنّ شيئًا و  
 باحلياة و تتمسك بأهداا و تقاوم معـاول      تتشبث و يدفعها ألنْ   «  و يستحثّها   املناداة و ةهرا اَ يف

إنه دافع فطري جبار أقوى     . تعيش و حتاول أنْ   ألنْ تتحرك ...و املرض حتى آخر حلظة     الفناء و   اهلدم
       2»...سلطانا من أي شيء

  
ألنّ احلياة   تأكل لتعيش أنْ  و جيب   . هذا اجلوع   تقاوم جيب عليها أنْ  و    جائعة جائعة  جنيةإنّ  

يحافَظ عليه و التفريط فيه جنون و بالهة جيب         أنْ  شيء عزيز جيب    ...« صورة كانت هي      أي على
  3.»... مهما كانت ظروفهإنسانأالّ يتصف ا 

و هـي     جوعها  نار طفئ الذي ي  طعامهاظلم هي    املُ ها البائس و هذه البطّة اليت دخلت كوخ     
  .جودهامحافظة على و و هي وسيلتها للفرصتها إلنقاذ حياا

  

                                                
حرف اجلبل يجعل إىل جانبه : و ثالثة األثايفّ) ...( توضع عليها القدر اُألثفية أحد أحجار ثالثة « 6/ 1 يف املعجم الوسيط -1

  .» بداهية كاجلبل : و يقال رماه بثالثة األثايفّ.أُثفيتان
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مثّ مطاردا من جديد دون يأس أو ملَل و العرق          و مشهد مطاردة جنية للبطّة و إفالا منها         
  بقوة املمتدتنيحركات اليدين  مكاا و     جهتها و  تها حلركة البطّة لتحديد   نص ت  و  من اجلبني  املتصبب

     املتالحقـة    األنفـاس  ف و التوجس و    اخلو و و التوتر الكبري      علّهما تظفران بشيء   يف ظلمة الكوخ  
   ...و نوبات السعال الذي ال ينقطع

ـ نا متعـدد األَ   نسانية اليت تعاين حرما    اإل نتعاطف مع هذه الشخصية    جيعلنا كلّ أولئك  ه وج    
  . تتطاول على كلّ حرمان وحاصرها احلرمان الذي ي هذا تقاوم صامدةو األشكال و لكنها تظلّ

  
         حواسـنا  يـستفز  و    و يشد انتباهنا إليـه      به  و ميأل شعورنا   إثارةيزيد هذا املشهد    و الذي   

 حماولـةً   كذلك، تقاوم املـوت و الفنـاء      نّ البطّة،هي   أيه  متلِّتذوقه و    ال نشبع من  يجعلنا نتابعه و    ف
  .و النجاة  طلب السالمة الفوز حبياا وبطريقتها اخلاصة

        مـن أجـل احليـاة      راعا عنيفًا  ص  ختوضان  خمتلفتان  اثنتان إرادتان ،قعند التحقي ،إذنْ فهما
  . الوجود إثباتو مني البقاءأن احلياة و تصولو مها،كذلك، أسلوبان خمتلفان .ث االتشبو 

  او امتناع أ  مقاومة  يعزو إليها   أو ،بأسلوب فني، حني ينسب للبطّة إرادة     إنّ جنيب الكيالين   و
 ما يراع و  هذه املطاردة   مشهد إذكاء بغيفإنما  و الص ى من     البلوغة أو  مستودراسة  « احلالـش « 
 ـا التشبث  طاقة حب احلياة و      مقنع جذّاب ل   تصوير ناجح و  رسم    إىل ، كلّه ،من وراء ذلك  ليصل

  . و االمتداد  التواصلو  القَبول النجاح ويضمن لفنه
  
  ظلمة البصر و ظلمة االنقطاع عن العـامل         : تعيش الظّلمات الثّالث    جنية،يف هذه القصة،   نّإ

و هـو  القاتـل  اجلوع   املُطبِقلوثا الثّو يضاف إىل هذا . تفارقه تقبع فيه و ال   و ظلمة الكوخ الذي     
  . يودي اأنْ يوشك  ويهدد حياا الذي  الشديدالطّارئ

  و الصراع ؟ طاقة املقاومة الثّالث،  هذه الظّلماتبوكُرفمن أين استمدت جنية،يف 
 غروس فيهاأُوتيته و هو م  الذي   احلب و هو .و التعلق بأهداا   و احلرص عليها     نه حب احلياة  إ

                       . خالياهايف ركوزمو بأحشائها  خمتلط
  هو أكرب الطّاقات   الكيالين،قصص جنيب   ،كما توحي   و هذا احلب   يذا الكـائن   ها ه اليت أُوت

كيف مع أوضاع احلياة القاسيةا و و االنتصار على هشاشته ضعفه حملاصرة البشريلت.  
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 القصصية  هاتخصي معظم ش   يلْهب الذي  هو  املُستفاد من قصص الكيالين    و هذا املعىن الكبري   
  .ها ذاا و إدراك مصري وجودها و احملافظة على و يدفعها دفعا لتحقيقو يستحثّها هاو حيرك

  
 متلمالًو    معظمها شخصيات تفيض حركة     القصصية شخصيات الكيالين و صفوة القول أنّ     

 األسوار املضروبة على حريتها      هلدم  جتد وسيلة  أنْو اشتعاالً و تتأبى على التالشي و الذّوبان حماولةً          
 عن   دائما و تدفّقها باحثةً    انطالقها تمنع ف  و كَسر األغالل اليت تأسرها      تحبسها  اليت ق األوها  فك و

   .احلياة  هذه ممارسةواحلياة  استقبال أو سلوك نوعي يضمن هلا أو حلّ عاجل خمرج مناسب
  اخـتالف   حركتها يف احلياة و    مستوى و إنّ كلّ هذه الشخصيات مع االعتراف باختالف       

 من خمزون كبري بـني      كلّ هذه الشخصيات تستمد قوا     -هايعجل االشتعال الذي يلهبها و      درجة
  .ممارسة حقّها يف احلياةيف   الشديدة و هو حبها الكبري للحياة و رغبتها ال يفىن و ال يغيضجواحنها

  
 سـامقًا مـن     مستوىتبلغ به هذه الشخصيات      طريقًا   قد يكون  الكبري للحياة   هذا احلب  و
  .هلكهايطاقاا فَ  تستهلكو  فيه قُواهاستفرغ ت أو متاهة و التفوق كما قد يكون مصيدةاإلنسانية

م أفإننا ال نشعر بالسالكبري للحياة و نتيجته و عواقبه       احلب  بغض النظر عن مآل هذا     لكنو  
 نـسانية إ و نلتهم هذه الصور اليت جتعلنا إزاء مناذج          و ال يتسلّل إلينا املَلل و حنن نتابع هذه املشاهد         

ا احلياة و كثري اتنامتتلئا ما نصادفها يف يومي.  
نه إشعورها الكبري باحلياة ف    الشخصيات املختلفات مربزا     إنّ جنيب الكيالين حني يتناول هذه     

ور،ال حياول،أثناء عرضه للنعيب موقفًا أو  أنْماذج و املشاهد و الصا أو يصدر حكمسفِّه يايرأي .  
 ذي  ألنه معين،يف املقام األول، بأمر آخر أو ثُلثَهإنّ الكيالين ال يصنع شيئًا من ذلك أو نصفَه      

 يف  املُلحة  رغبتها طالعنا على  إ و احلياة الذي يفجر طاقات شخصياته        حب  تصوير أمهّية و بال و هو    
  .على طريقتها اخلاصة و بأسلوا اخلاص لتملّؤ منهاممارسة هذه احلياة و ا

  
 أحدمها  : يف شعورنا أمران اثنان     قصصه يكون قد جتمع    و حني يصل بنا جنيب الكيالين اية      

ـ   يلهبها و   شخصياته و   أعماق  كبري يسكن  للحياة و هو حب  هو حملّ إمجاع     يـصنع  ستحثّها و    ي
  ا األمر الثّاين  .امواقفهبين  سلوكها و يطبيعة احلكم الذي ميكننا     و هو    ،و هو حملّ تباين و اختالف     ،أم

  .و يف عواقب حبها الكبري للحياة و نتائج سعيهاات املختلفة إصداره يف حق هذه الشخصي
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      اليت تفيض حبا للحيـاة و حركـة         القصصية نا حني نقارن شخصيات جنيب الكيالين     إنو  
  اإلجيابيـة خصيات حني نقارن هذه الش  -تلفةخم و اشتعاالً فتحقّق أقدارها املختلفة بطرق و أساليب       

 بـني   العظـيم يذهلنا الفرق    1)الغثيان   ( بشخصيات سارتر يف رواية      التأثريو  ة   ذات الفاعلي  اجلذّابة
  . متناقضنيتصورين للحياة

تصور يؤمن بأنّ احلياة هي هبة        هو  و  فهو الذي يصدر عنه جنيب الكيالين       األول التصورأما  
جديرة بأنْ تعـاش لتحقّـق        و عينا جديرة باهتمامنا و س     يرى أا  و املُثلَى نعمته    هي اهللا الكربى و  

  . مصائرها تدركو فيها أقدارها املختلفة ةنسانيإلات االشخصي
       اليـأس   معـاين  ،اتتجاوز معاين احلياة،عنده  ال  تصور الوجودية اليت      فهو التصور اآلخر  أما

 الـذي   ن الغثيـا   عن جمموع هذه املعاين مبصطلح        قد عبر سارتر   و. االختناق  العبث و   و  احلبس و
 احليـاة          ةال معقولي بالشعور بالعبث و     عنده،كما يبدو،     خالصته عينت و اختاره عنوانا ألوىل رواياته   

  . الوجود اإلنساينّو
  
 و هـي     أو تابعة لـه     لصيقة مبعناه األول   و لكن له معاينَ أُخر     الغثيان هو الشعور بالقيء    و

  . هذه املعاينجمموع عن اديعب مل يكُن باختياره هلذا العنوان و سارتر.و االمشئزاز و النفور الضيق
  إىل االستفراغ الذي يقود صاحبه  هو الشعور بالقيء    إذا كان   الغثيان و توضيح هذا األمر أنّ    

فـإنّ    إلراحتـه و شـفائه     ها اجلسم و ختليصه من    عن رةااملواد الض و   و طرح كلّ األجسام الغريبة    
  معنـى  يمقت وجوده و يراه فارغًا من أي      الذي   ، )الغثيان (هو بطل رواية    و  ، Roquentinروكنتان  

 بـل يمقتـه   قبله و ال يالذي يكرهه  عن هذا العامل   االبتعاد و النأي    فيلجأ إىل  يسلك السلوك نفسه  
  . فكريا و روحيا و جسديا عنه االنقطاعحماوالً

ال أكلّم أحدا   .أنا أعيش وحيدا متاما    « : بقوله ملانقطاعه عن العا   Roquentinو يصور روكنتان    
  2.» و ال أعطي شيئًا شيئًا آخذال .أبدا

اللِّحـاق   الذي ال ميكنه نقطع عن ماضيه م بأنه بدون أبعاديقوى شعورهحني   تزداد آالمه    و
  3.قاقيع تنبعث منه مثل الفالسطحية اليت حمدود جبسده و باألفكار  ومنبوذ و مهمل يف احلاضر به
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  أنّ أو هوجـود اهـة   تف اكتـشاف خالصته   إىل وعي جديد    املُخيف هذا الشعور   يسلمه و
 أوأنا موجود مثل حجـر      .بالصدفة لقد ظهرت .مل يكُن يل حق الوجود     « :بء ثقيل  ع  هو وجوده

  1.» نبات أو ميكروب
بالثّقافة و الـوعي   الوجوديني املتمتعني    سارترو هو أحد أبطال      Roquentinو يصور روكنتان    

 مـاالت ح و علـى    هناك على اجلدار   إنين أحسه  :مل يكن الغثيان بداخلي    « : بالغثيان بقوله  هعورش
  2.» أنا من كان بداخله. شيئًا واحدا مع القهوة يشكّلإنه.ن حويل يف كلّ مكان مالسروال و

  يـذوب ة أو حنيبيعيصبح حالته الطّيو الغثيان يف صاحبه  هـذا  يذوب ف  يشتد األمر  و حني 
      املعامل و احلدود بني الذّات و املوضـوع        ختتفي املسافات و غيب  الغثيان فت هذا   اإلنسان الوجودي يف  

مل يفـارقين    « :نفـسه اإلنسانُ الوجودي هو املرض      صبحئذ ي حين -و األمارات  و تتالشى األبعاد  
إنه ليس مرضـا و ال أزمـة   .و أُعانيهأعد أُكابده   و لكني مل أَ   .الغثيان و ال اعتقد أنه سيفارقين قريبا      

   3.»إنه أنا .عابرة
  

ها الكـبري    حب  ما يسكبه يف روحها    جنيب الكيالين القصصية بسبب    و إذا كانت شخصيات   
  الـصعب   واقعها ى عل  قادرة على التمرد   لهبهااالشتعال الذي ي   و    احلركة طاقة بإيعاز من    للحياة و 

 التكيـف مـع مقتـضياته     حماولةًأو على األقلّ بأسلوا اخلاصتغيريه  و   التأثري فيه  أو إلغاءه   حماولة
  ... على وجودهاةظافحملإلثبات ذاا و ا
نّ الشخصيات الوجوديـة املعطوبـة   إف القصصية الكيالين شخصيات  هذا هو حالإذا كان 

 رادة السلوك النوعيإ مكان ال متلك   و حياصرها العجز من كلّ     الغثيان  و اليأسو اليت يسكنها    نفسيا  
  4. معهالتكيف و لتدمري واقعها الكئيب أو تغيريه أو حماولة جماراتهالبديل الذي يؤهلها 

  
كرب ليس بني   أو هو فرق كبري بل      . جنيب الكيالين و بني سارتر      بني  الكائن  هو الفرق  ذاو ه 

تنتميان إىل  تنيشخصي بني خمتلفني و إمنا هو فرق        أد رو احلياة و غايـة       لإلنسان  خمتلفَني ينبني تصو 
  .الكون و العامل متناقضني من ني موقفَ بون شاسع بني هووالوجود اإلنساينّ 
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لزمنـا  ي  الشخصيات يف قصص جنيب الكـيالين       بعض بعد هذا العرض الذي تناول طبيعة     
  .القصص  هذهعند أنواع هذه الشخصيات كما وردت يفالوقوف 

تظهر يف القـصة،منذ    شخصية جاهزة و هي الشخصية اليت        :يف القصة نوعان  الشخصيات  
علـى   هذه الشخصية  و تظلّ . و مواقفها و تصرفاا ذات طابع واحد       مكتملةأول ظهورها، و هي     

الشخـصيات   إالّ يف جمموع عالقاـا مـع         اللّهم تغيري    منو أو   يطرأ عليها أي   دون أنْ هذا احلال   
  نِضاجها   الشخصية اليت تنمو و تتطور و حتقّق       الشخصية النامية و هي     النوع الثّاين فهو   أما.األخرى

ـ  عند كلّهلا و يبدو و تدفّق املواقف و تتابع املشاهد و الصور       و اكتماهلا مع سري األحداث       دث ح 
       1.جديد جديد سلوك جديد و موقف

  
 صيات جنيب الكـيالين القصـصية معظمهـا       شخ و تأسيسا على ما سبق ميكن القول بأنّ       

 ات نامية باستثناء بعض  شخصي  ارخيية اليت شاء هلا القاصخصيات التـة   تكونأنْ الشات تامشخصي
    2.مكتملة املالمح استكملت نضجها و بناءها منذ ظهورها األول يف القصةاألوصاف 

و هذا السلوك من .ات ناميةشخصي على قصص جنيب الكيالين هيالشخصيات الغالبة،إذنْ، 
نمـا جيـيء   إ ، و مجال و ما ينشئه من متعة،فضالً على قيمته الفنية   القاص أو هذا االختيار من لَدنه     

 الكيالين و الذي يعترب احلياة فرصـة        صدر عنه  الذي ي   التصور اإلسالمي  تساوقًا،كما يبدو يل، مع   م
      ؤوبالـد  الـسعي إدراك مصريه و أنّ      و  تنمية مواهبه  و ته لتحقيق ذا   و الوحيدة  اإلنسان الكربى 

شخـصية   و احلركة اليت ال تنِي و الصراع و املعاناة كلّ أولئك يساهم يف بناء ال                املتواصل و العمل 
  . أحالمها وعيها و هو قَمني،كذلك، بتحقيق يعمقو حيقّق نضجها وة بناًء محكما نسانيإلا

  
 جيد معنى حلياته بسبب ألذي بد ا )  قلوب تائهة  (  شخصية سامل يف   لناميةا و من الشخصيات  

ره و   الذي ه لناهد حبغيري      .أمثره  غيو من مظاهر هذا التته القدمية و حتكّمـه يف عنفـه         فوتخدح      
يف خطـوات   و سارت   ..« :بل إىل كلّ ما حوله    و حركاته    أفعاله  إىل 3االنسجامو انفعاله و عودة     

                                                
  166األدب و فنونه ص  -انظر عز الدين امساعيل -1

شخصية أيب حنيفة النعمان، زين العابدين بن علي، عمر بن عبد العزيز، العز بن عبد :  هذه الشخصيات التارخيية أمثلةمن -2
  .)  دموع األمري( هذا اللّون اموعة القصصية يفانظر  و ) قائد املقاومة الشعبية يف اجلزائر (السالم، أبو معزى ااهد 

قصد به يف املوسيقى و ي.د ينتهي إىل أثر موحاتساقًاساق عناصره و ات هو انتظام أجزاء الشيء و ائتالف وظائفه :االنسجام -3
 ص  املعجم الفلسفي- مع اللّغوي اانظر.ة يف زمن واحداملوسيقي مساع جمموعة من األصوات اجلميل الذي حيدثه يف النفس التأثري

  1/160  املعجم الفلسفي-و مجيل صليبا 25



 174 

الـسرير  .احلجرة نظيفة هلا رائحة طيبـة     ...و هناك كان يقف يف انتظارها      حجرة سامل ...ة إىل وئيد
حف .ق نظيف منسالّت موضوعة يف نظام     و الصة  سـينما و صورة جنمـة . على املنضدةأنيقو ائي

   ـالّ         ...الّت معلَّقة على احلائط   على غالف إحدى احف و اهر إىل جوار الصتو باقة من الز..   
       1.»...ن حوله مجيلم كلّ شيء فيه و و...و بدلته.بشاربه مهذّ..امل مل يزل واقفًاسو 

الذي كـان   )خطّ الوهم  (و من الشخصيات النامية،أيضا، شخصية عبد السميع يف قصة 
 علَـذْ  بعـد     معتقدا أنّ احلياة خطّ مستقيم و إذا به يكتـشف           عما حوله  غافالً غافالً عن نفسه و   

أنّ هذا اخلطّ املستقيم ال وجود له إالّ يف كتـب           عاناة  امل و   الصراع  خوض وو األحداث    التجارب
تبدو له  و  كتمل نضجه   و ي  و تنمو قدراته     ،و األحداث  التجارب  بوتقة يف،تتطور شخصيته  ف اهلندسة

  .  أي أنها صراع و سعي و عملاحلياة على حقيقتها
  
   غةـاللّ -2

 تـصبح  كماحلو بناًء على هذا . هي املادة األساسية يف البناء القصصي و هي وسيلته للّغةإنّ ا 
  .و يتعامل معه و يستنطقه للقصة إذْ هي أول عنصر فيها يواجهه القارئ ةي احلسالصورة هي اللّغة

    التحكم فيهـا   وصاف املتقدمة هي اليت جتعل      ن األ  م اللّغة تكتسبهامهّية العليا اليت    األو هذه   
 ا     و حا ذا أمهّية و بـال        سن توظيفها يف احلوار و إدارخصيات أمريف األحداث و توزيعها على الش   

يف  اللّغـة  فكيف هو حـال   . تضمن للقصة النجاح و االمتداد      اليت وعيةنال اتطواخل ىلأوو هو ميثّل    
    ؟  و ما هي طبيعتهاقصص جنيب الكيالين

  
       األخـذ  نـازع تتو   مع من حوهلـا  التأثري و التأثر تتبادل كائن حي    ،الكيالينعند  ،اللّغة إنّ

  .و العطاء مع حميطها
     و عامـل الزمـان      و الشخصيات و حركتها   تدفّقها  و  و من ثَم فهي تتظاهر مع األحداث        

 على صناعة احليـاة أو   رتظاهي كلّ هذا املزيج  ... و املعاين و اإلحياءات    و األضواء  و املكان و األلوان   
  .اليت تفيض ا قصص جنيب الكيالينصناعة احلَيوات املختلفات 

 ىلأوو  . من جمموعة أوصاف و مزايا      جنيب الكيالين، إنما تكتسبها    يف قصص ،اللّغةإنّ حيوية   
  . بسيطةة و عاديسهلة و  لغةاألوصاف أا هذه 
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    صـورا    شـحوب   مرتبتها أو  دونَضعفها أو  ة،،البت و بساطتها ال يعين    اللّغةسهولة هذه    و
 وجـود  و ال وحشيال   و فيهاغَرابة ال ا لغة أو لكنما الذي تعنيه هذه األوصاف       . ختلّف أدائها  أو
  .تفَيهق أو تفصح وأ  فيهاةعاظلمل

     و اإلحيـاء    وهبها قدرا الفائقة على اإلحاطة باملعـاين       مكانتها و    اللّغة هذه وأب  الذي إنّو  
 و يشحنها بأكرب الدالالت يف نظم معين و سياق معلوم       مثّ يضعها  ينتقيها انتقاءً و التعبري أنّ الكيالين     

 صبحفت و اشتعاالً    حبا للحياة و حركةً   و من روح شخصياته اليت تفيض       أسكب عليها من روحه     ي و
  . و إشعاعإحياء ذات جاذبية و  ذات قوة تعبريية كربى وخرآ خلقًا اللّغة هذه

  
 إلحياءاو الكبري  اإلشعاع ذات مفتون باللّفظة القوية ،كما ذكر هو نفسه،  1 جنيب الكيالين  إنّ

 فهـو   اجلامعةو العبارة يتطلّبهافهو  و الظّالل الوارفة اليت تتفيأ فيها املعاين و تتمدد و تستطيل   البعيد
  .املَشحونوار املوجز  املعجز و احلرد و السيتصيدها

أدواته  ب  و تأثّره   به ال يخفي إعجابه   الذي   صص القرآينّ  من القَ  الكيالينأُشرِبه   و كلّ أولئك  
  . الفنيةإضافاته  صوره اجلمالية والستفادة مناحماوالً 

  
 شعوره   و اللّغة  من  جنيب الكيالين  موقفأنّ    هذا املوضوع  يدي بني   مقدميكن أنْ ي  إنّ الذي   

 كمرتلتنا مـن    اللّغةو مرتلتنا من     « : الذي يقول  2سارتر تعامله معها شبيه،مع الفارق، مبوقف      و ا
 نشعر ا ذاتا على حني نتجاوزها إىل ما وراءها من غايات أخرى على حنو ما نشعر بأيدينا       :جسدنا

ني رهن مبـشروع  و لكن كال احلال.يصادفهاأخرى مة حيياها املرء و كلمة كلهناك .)..( و أقدامنا
             يأثري فأثري يف اآلخرين أو يقوم به اآلخرون بغية التة مـن     .أقوم به قوالً بغية التفالكالم حلظة خاص

    .»حلظات العمل و ال معىن له يف خارج ذلك النطاق 

  
حدود   و لكنه ال يقف عند     إنّ جنيب الكيالين شاعر بلغته كما هو شاعر جبسده و جوارحه          

  .يغنيهو أ يجزئهور األويل باللّغة و يكتفي به و يستنيم له ظانا أنه هذا الشع
 الكلمات بدالالا الفائقة و ميـأل األلفـاظ         يشحنالشعور حني    يتجاوز هذا لَ الكيالينإنّ  

ا  األحداث، و يهيئها ذ    زمحةمولتها الكافية،يف وسط املواقف و      نيها القوية و يعطي للعبارات ح     مبعا

                                                
  41انظر جتربيت الذّاتية يف القصة اإلسالمية ص  -1

  16 ص ما األدب ؟ -2



 176 

   نيع ألنْ حتقّق التالي   . اجلميل اإلحياءو   الواسع   اإلشعاعو  أثري املطلوب   الصحماولـة  ةو يف اخلطوط الت  
   .ضاءتهإلبسط هذا األمر و 

  
ماذا يفعل و األفواه اجلائعة الـصغرية ال  .. استبد القلق بعم عبده و حطّ على قلبه هم ثقيل          «

 فيها غري قليل من التبغ ؟        و العلبة الصفيحية الصدئة مل يبق      يم واحد تعرف الصرب و جيبه ليس فيه ملِّ      
كانت  املشكلة بالنسبة لعم عبده،يف ظاهرها، مشكلة القروش لكن احلقيقة أنّ عقله الباطن كـان                

لقد طردها زوجها العامل .يختزن،يف نفس الوقت، مرارة ما بعدها مرارة بسبب ابنته الكربى روحية       
 ة استهتاره         ..جاجمبصانع الزعـن        و !و يا لشراسة زوجها و جفاف طَبعه و شد ة ال تكـفروحي

تحيـا بـال   أنْ ترضى باهلوان يف ظلّ زوجها فهذا أفضل بكثري من     أنْ   .. تعيش البكاء فهي تريد أنْ   
فأبوها بواب مسكني مرتبه ثالث جنيهات و بعض الصدقات و قروش قليلة يسقطها سكّان              ..رجل

 و مع ذلك فالرجل يعـول أطفـاالً أربعـة                  )..( يف يده كلّما أدى هلم شيئًا من اخلدمات          العمارة
 يبعث إىل أبيه جبنيه     ألنهو زوجة هذا عدا ابنه فتحي ال يكلّفه شيئًا بل هو مصدر من مصادر رزقه                

   1.»كامل أوائل كلّ شهر 

  
أنْ حييطنا علما بعامل عم عبده و هو         ذات الكَلم البسيطات استطاع الكيالين       يف هذه الفقرة  

د عامل مد فيه املعاناة و تتمدثم احلرمان اآلالمظلم تتعدجهذا الوصف.و ي لنتابع.  
مرتبه ثالث جنيهات و بعض     .عم عبده بواب مسكني    : وضعه  ناشئة من  إنّ معاناة عم عبده   

 دقات يالص    ح  يف مقابل ده  سقطها سكّان العمارة يف يما ي    و هو موضوع إهانـة     .دماتهظَوا به من خ
  . و من كلّ من حوله و من سكّان العمارة و من األطفالو إذالل من زوجته دائمة

عم عبده يعول أطفاالً أربعة و زوجة و ليس    .لنواصلْ.معاناة واحدة ؟ ال أبدا     و لكن هل هي   
  . الثّانيةعاناةاملهي ه و هذ. اجلائعة ال تعرف الصربالصغرية يف جيبه شيء و األفواه

  
  .و هذه هي الثّالثة األخرى طّ على قلبه ماذا بعد ؟ هم ثقيل حمثّ
 ابنته الكربى روحية طردها زوجها و هي ال تنفك عن البكاء صـباح              :ما مصدر هذا اهلم   ف

ـ           أنْ مساء راجيةً      ه تعود إىل بيتها فتعيش يف ظلّ زوجها املدمن على احلشيش راضية بقهـره و ظلم
  . العيال العيلة و ذاهاأبا مثْقلةيا بال رجل  تح هذا أفضل من أنْو
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  أيضا  معاناة كربى يشقى ا ذَووها      و إنما هي    فقط معاناة شخصية   ليست إنّ معاناة روحية  
  . هو أبوهايصالها و تلسعهو أول من 
  

    .جتليته ابتغاء غاء فهمه و ابتداخلتهنفحص  لْ و قليالً لنقترب من هذا النصو اآلن
 مـع  متـساوقةً  تترى  معانيها تجيء ف لُطفب هكلمات ينتقيبعناية و    ألفاظه  خيتار إنّ الكيالين 

جممـوع    تتولَّى رسم   و يف هذا العامل الضيق    السائد العام لشعورل  مالئمة و األحوال النفسية اخلانقة  
       االستهتارو   اجلفافو   راسةالشمث  .املرارةو   املشكلةو   ماهل و   القلق :نما ظهر منه و ما بط      و معاناته

  .و اهلوان  البكاءو
 ا      و لكنرد،عند الكيالين، ليس جافا وأ السمنفردةً أو   ال جتيء  األلفاظ املُنتقاة  هذه   و. شاحب  

اليت ة  فسينالعناصر  حتقّق هلا ال   تنفخ فيها احلياة و    بأفعال و أوصاف   الكيالين  و إنما يربطها   استقالالً
  .ترضى باهلوان.ال تكف عن البكاء.خيتزن مرارة.هم ثقيل.استبد القلق :لسرد الفنيا يتطلّبها

  
 تصوير الالّزمة ل  ةالنفسي  العناصر  و يئة  اإلمداد هذا   ة عملي و العبارات مشاركة،كذلك، يف   

كـان  مو احلطّ يكون من     .» ه هم ثقيل  حطّ على قلب   « :ةعاناامل  هذه أبعاد تصوير و  العامل الضيق  هذا
و فيه إشارة إىل ال     لٍع فعل آخر ألنّ فعل»شعر «أو  » نزل «  فعلو ليس.وجس و االهتيابت أو أي  
  .حامله إىل أنّ هذا احملطوط ذو حجم و وزن و هو عبء ثقيل ينوء به ،أيضا،فيه إشارة » حطّ «

 كأنها تالئم و صيغة التضعيف فيه  .ساملًاف و ليس    مضع ،يف هذه العبارة،  » حطّ « مثّ إنّ فعل  
  . املعقَّدةالنفسية طبيعة هذه األجواء

 إىل ابتداًء لإلشارة »اجلائعة    الصغرية هاألفوا «بدالً من    » اجلائعة الصغرية    هاألفوا «  عبارة و
  . جمموع اآلالم يضاف إىلآخر و أَمل هم آخر  و هووطأة اجلوع و شدته

    
     » يـسقطها  « .»..و قروش قليلة يسقطها سكّان العمارة     ..« :ه هذا القَبيل،أيضا، قول   و من 
  .علٍ و من وقفَ نو السقوط أو اإلسقاط إنما يكون م.»يعطيها  «  مثل آخرو ليس فعال

        ية و املعنويـة    عبده احلـس    احنطاط مرتبة عم   تصوير يف    من القاص  إمعان و يف هذا االختيار   
       كأنّ هؤالء الـسكان يتحاشـون مالمـسته         أو املسافات  املكانة و   من و بني غريه    تباعد ما بينه   و

  .دناءته و فعتهملر و االحتكاك به
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 و أسرته باحلياة     عبده عم ث يتشب و يف زمحة هذه املعاناة و يف وسط هذا احلرمان و العذاب           
أثبت .» تعيشأنْ  تريد   « بنته روحية فا.متطلِّعا إىل غد أفضل   نقه  متكيفًا مع األوضاع الصعبة اليت تخ     

  أنْو كذلك هو الشأن بالنسبة إىل أبيها الذي يتطلّع إىل       .هلا الكيالين إرادة احلياة أي اإلرادة و احلياة       
  . اجلائعة  الصغريةه و يسد به جوع األفوا يقتات منهالذي  الكامل اجلُنيه،من ابنه،يصله

 يربط شعورنا بشعور    أنْ فقرة قصرية و بكلمات سهلة و بسيطة استطاع جنيب الكيالين            يف
يف الوقـت    و أبعادها و طول آالمهم و امتدادها و نطـلّ         ناسٍٍ عاديني و يقفنا على حجم معانام        

أوضاعها  و تكيفهم مع      للحياة و تشبثهم ا     الكبري  على حبهم  ،يف وسط الظّلمات اليت تلفّهم    نفسه،
  . و يتضاعف إعجابنا ا و تقديرنا لسعيها و صراعهاتعاطفنا مع هذه الشخصيات ددافيز

  
  فمن أين و كيف حيقّق جنيب الكيالين كلّ هذا النجاح و التوفيق ؟

      الكلمـات   حني جتعـل   اللّغة إا اللّغة بل حيوية   .إنه التصوير باأللفاظ و الرسم بالكلمات     
  . احلياة يف كلّ ما متَسه أو توحي به أو يقترب منها أو تالمسهخلقتولَّى تفتنتفض حية ت  العباراو

 يف حتقيق هذه املزية و بلوغ هذا األمر ايته          نصيباو ال شك أنّ لألسلوب و طريقة العرض         
بل ألنه حدث عن بعض أشياء    بكاتب ألنه اختار الت    « ، ليس 1ا يقول سارتر  مك ألنّ الكاتب،  و متامه 
  .» ث عنها بطريقة معينةحدتاختار ال

 أنّ  و مل يقُله   سارتر أغفله   و لكن الذي  . كذلك و هذا الكالم صواب و ال شك و هو متقبل         
تفـاوت  تو كلتامهـا  . كذلكاألسلوب إنما تنشئه املعاناة و هو وليد املوهبة الفنية        وطريقة العرض   

     سـبقه    أصـالته و   امها قيمتان أساسيتان تمنحان العمل الفني      منها و كلت   األدباءو    الفنانني حظوظ
   .و مستواه  درجته،كذلك،و تفوقه و حتددانو جاذبيته 
  
 هذه العناية نفسها عنـد     بانةاستميكننا    )الدفء و ليايل الشتاء      ( قصة   يف النص التايل من    و

  .جنيب الكيالين بلغته و فنه
 و تتمناه زوجا خصية رؤوف الطّبيب الذي حيب سوسن اليت حتبه كذلكيصور لنا القاص ش   

 كـبرية    على درجة  شخصية خائفة مترددة   أنه ال يصلح هلا إذْ هو      و لكنها تكتشف،مع الوقت،   .هلا
  . التصميماحلسم و وزم  اهلشاشة و التهافت و فاقدة لعناصر احلمن
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 عالج حالـة    هعد رفض بوسن يشرح هلا موقفه      مع س  ،،يف خلوة الطّبيب لنتابع كالم رؤوف  
  .خوفًا من املضاعفات الناشئة أو خوفًا من فشله بسبب تردده استعجالية
    
 الدادة إىل تأخذين صغري   أنا و   (..) لقد تربيت يف بيت حمافظ    .. تعلّمت احلرص منذ صغري    «
         الـشارع   يفمـي بعـدم الـسري   و إذا ما كربت حتذّرين أ..بلغ بااأ  و ال تترك يدي حىت    املدرسة

فيهم ذئاب كـثريون  ..و علّمتين الشك يف الناس   .الرصيف فيه السالمة  .. بالرصيف دائماو االعتصام   
يف التعليم و عدم    و لعلّ سر جناحي     . حتذّرين من الفتيات اخلليعات    ،اهللا ما كانت،رمحها    كثرياو   (..)

     1.» ألست معي يا سوسن ؟..أخطئأنْ من النادر ..اليةغها ال راجعان إىل نصائحاخلطأوقوعي يف 
  

 اليت تناسب   ظ إىل انتقاء األلفا    جنيب الكيالين لتصوير هذه الشخصية اخلائفة املترددة       أ جل لقد
مثّ  مرضـا    صبح أي احلرص الذي يتجاوز حده في      احلرص : و تدلّ عليها   معانيها هذه احلالة النفسية   

  . اخلطأو الذّئاب  و الرصيف و السالمة و الشك وماالعتصاو  ة بالدادأتبعه
        اخلـوف   : هـو   ذي داللـة    واحد  عنوان يف  الكلمات  جمموع معاين هذه    ميكن تلخيص  و
 بإحاطة  ،وحدها،كفيلة معانيها الكلمات   و هذه .االحتماء  طلب و و مقابله طلب السالمة   أو التردد   

  .و إضاءة أعماقها القارئ بطبيعة هذه الشخصية
  

 بل يـضيف     و ظالهلا   ال يكتفي بإشعاع هذه الكلمات      بفنه  الفائقة  لعنايته و لكن  الكيالين   
  عبـارة   ـا  يلحقمث   »حتذّرين من الفتيات اخلليعات      « »حتذّرين أمي    « :تعضدهاإليها أفعاالً دالّة    

 معنـاه  يتساوقو احلفظ .فظًا حيفظ حظف ح من فعل:حمافظ.»لقد تربيت يف بيت حمافظ       « :تقويها
  ...الرصيف و السالمةو   الدادة وماالعتصا :الكلمات السابقة  ظاللمع

  
    السـتخراج مكنوـا    طلبا وو إمعانا يف الكشف عن خبايا هذه الشخصية اخلائفة املترددة 

 تأخذين الدادة   و أنا صغري  ..« :رهايفضح مستو قها مبا   انطإىل إ  ،ثانيةً،يلجأ الكيالين غامضها  إضاءة  و  
اإىل املدرسة و ال تترك يدي حىت أبلغ با «.  

      و التـدليل     العنايـة   احلمايـة و    و ما توحي به من معاين      ،أي اجلدة، الدادة الطّفولية فكلمة  
نقطع تور مل  املعاين و الص  هذه   كلّ...املدرسة املمسكة بيده فال تدعها حىت يبلغ      الدادة   هذه و مشهد 
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و وظيفـة  .حيةً يف أعماقه حتكم مواقفه و سـلوكه  يف شعوره شاخصة زلتو مل    من ذاكرة رؤوف  
   .ترددها و افتها  و املُقيمخوفها املعاين و الصور التأكيد على هشاشة هذه الشخصية و هذه

  
صوير      اللّمسة األخرية  اأمو اليت  يف هذا الت    موع ما س اية هيف بق جتيء مؤكِّدة قوله هلا يف 

  .»  ؟أَلست معي يا سوسن..« : مترجياأوستميالً  مكالمه
  التهافـت   يتبدى حجم والشخصية  يسكن هذهيالذ و هنا تكتمل صورة التردد و اخلوف     

 اإلقناع و التأثري    بكالمه الذي يقصد    أمره احلازم يف     ألنّ الواثق من نفسه     الذي تعانيه  االضطراب و
  . يف قَبوهلاأو يتردد أقواله يف ل و ال يشك و ال يفتح جماالً للسامع ألنْ يشكأال يس

  
    حميطها  عالقاا مع  يعوق مرضا   ،ديهالَ، أصبح التردد و اخلوف    شخصية  الطّبيب رؤوف إنّ

   اخلـوف    و ائدالز و احلذر  الشديد    بسبب ما لُقِّنته يف صغرها من احلرص       و يفسد تعاملها مع الناس    
  مث و لقد كانت سوسن اليت أحبته و متنته شريك حياا أول من تعامل معه             .االحتياط و التوجس و  
 ألنّ سلوكه بدا هلا      و اختارت رجالً آخر بدالً منه       لما هاهلا من أمره     صدت صدودا  و نأت عنه نأيا  

   .يجين عليها و يعطِّل أنوثتها  قدسلوك ، مثّ هو من،بعد معقولغري غري مفهوم أو غري متزن أو
  

 يـصور جممـوع      و  املذَبذبة هذه الشخصية   يرسم مالمح  أنْ  الكيالين باستطاع جني و لقد   
  .بسيطة بألفاظبكلمات سهلة و  اهتاحجت اليت االهتيابو  معاين التردد و اخلوف و التوجس

 طريقـة   ترتيبها و نظمها و   العبارات و  و صياغته هلذه الكلمات و      الظّاهرة  قدرته الفنية  إنّو
 و إحيـاءات          جديدة معاين تكتسب   األلفاظ و الكلمات  كلّ أولئك جعل هذه    العرض و األسلوب  

   .رة حني تزيت بثَوب جديد معب مشعةقوية مشحونة تنتقل من حال إىل حال و
  
      إىل ركوب مطية الكثافـة      غة قادت جنيب الكيالين عنايته باللّ     و لقد  :الكثافة و التركيز   -

 عيه بأنّ    ركيزو التوم االختزال يفالعبارة و    االقتصاد يف  لالكَل عبري القـويو اإلشـعاع   قد حيقّق الت 
  .اإلطناب التوسع و و اإلسهاب طوال من الذي تتخلّف عنه صفحات الواسع

 العبارة أو ،بلطف شديد، لّفظتني اللّفظة و ال   هاريختا  لتحقيق هذا الوعي هو     سبيل الكيالين  و
ـ فيضان معنى جديدا و  فت ناسب و يف نظم معلوم    م يضعهما يف سياق     مث و العبارتني  ان دالالت تشع



 181 

 و يف .تـأثريه و تضاعف من أثره و      وقف   امل  تشبع و  أو املشاهد   تغين املشهد   و مضامني فائقة   ىكرب
   .ماذجلناو  الدالة األمثلة بعضعرض ل الصفحات التالية

ذاهب للعالج يف املستشفى بعد ثالث سنوات قـضاها يف          سامل السجني،يف معية حارسه،     
و عيناه اجلائعتان   . شعوره ميأل  بشيء آخر  شغولمسامل ال يأبه مبرضه ألنه      .السجن منقطعا عن احلياة   

.. كلّ شيء مجيل  ..تاحليوانا..املزروعات..النساء..األطفال « :من حوله   الصور و املشاهد   تلتهمان
   1.»حلو املذاق ..له طعم خاص..مجيل

 و هذا .تنوعها تصويرو    احلياة  فَيض  للتعبري عن   الكلمات القالئل  ذهيتوسل جنيب الكيالين    
 حالوة و مجال ال وجود لـه يف         التنوع و ما ينشأ عنه من      و هذا . مجيل حلو املذاق    منظر  هو التنوع

  .اجلفاف و القُبح  احلزن و والكآبة و القَتامةمل ألنّ السجن هو الظّلمة و  سايقبع فيهالسجن الذي 
 تركيزهـا حـني    شحنها وخطوة أخرى مكثِّفًا عبارته قاصدا الكيالين فيخطو  يتهيبال  و  
   2.»..جمتمع بال أطفال و نساء جمتمع متوحش..« : اجلائع إىل احلياةينطق سامل

طا اخلطوة النوعية اليت ال خيطوها       قد خ  ،ره للحياة ،يف تصوي ينالكيال و يف هذه العبارة يكون    
 أما األطفال. النماء الزيادة ونس و اخلضرة و اخلصوبة وإنّ املرأة هي اللّذة و األُ   .من الفنانني إالّ قليل   

و هـذه  .ها فتنت بزينتها وهذه هي احلياة. االمتداد الغد ود وجد الت  احلركة و   و فهم الفرحة و املَسرة   
  . ثالثأو وضعها الكيالين يف كلمتني اثنتني يعجب فيها و يلَذّ و مبا بأوصافها ومظاهرها هي احلياة
  

   من أَقصر الطّرق     املؤثِّرة املعاين الكبرية صل إىل   ي ركيز الذي الكثافة و الت   و األمثلة على هذه   
  .رية يف قصص جنيب الكيالين كثه عيوب الوقوع يفالسرد أو يف  املغاالة القاصيجنب و

 تسليم  ،و هو قائد عسكري يف حرب فلسطني      ، يعتزم عاهد الشاكر   » املصلوب « ففي قصة 
و دافعه يف هذا الـسلوك      . ملن يقبض عليه    جنيه آالف ثالثة   أعلنوا مكافأة قدرها   ننفسه لليهود الذي  

                املقاومـة  استئناف  حيقّق ذا كانت مثنا  إىل املال و السالح ألنّ حياته ال م كثريا إ          حاجة جنوده    هو
  . يقبض الثّمن و يصلب القائدو تتم العملية و.اجلهاد مواصلة و

      قائـدهم  جنـاة    يتطلّعـون إىل     الذين على لسان أحد اجلنود      هذه البطولة يصورها الكيالين   
صالء الذين يصعدون إىل القمة ال      فاء األُ رشال.. ؟ آه   عاهد مىت يعود القائد ؟ أحقا يعود     ..« :و عودته 

          3.» مستحيل..مستحيل..يعودون إىل السفح
                                                

    23ص  )  العامل الضيق (ة  يف اموعة القصصي)قلوب تائهة  ( قصة -1
  22املصدر السابق ص  -2

    163ص )   عند الرحيل (القصصية اموعة  يف ) املصلوب ( قصة -3
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يستنصحونه آملـني    الشيخ عارف،و هو من األولياء الصاحلني،       القرية جييء سكّان   حني و
 و أمـواهلم  عونه و دعاءه حني ضاقوا بالظّلم الذي يسلّطه عليهم سعد خبيت الذي يستحلّ دماءهم             

       1.» تصرعون اخلوف الذي ميأل قلوبكمعندما  « : باختصارهمجييب
 مآسـي   سبب الشيخ  هذا اختصر،  الكثافة و التركيز   هلذه ،و هي مثال آخر   يف هذه العبارة  

رعتم  ص فإذا.يدكم و هو سجنكم    خوفكم هو قَ   : هي اخلوف   و عذاا يف كلمة واحدة     كلّ القرية و 
   .ابكمقيدكم زال عذ كسرمت  وخوفكم

  
   احلـوار -3

تتبدى فيـه     ذو شأن و بال     يف بناء القصة و هو جزء من األسلوب        أساسيةبنة  احلوار لَ  يعترب
يعتمد عليـه  ات صيقة بالشخصيوصاف العقلية اللَّهو من األ  ،يف القصة،   احلوار و.قدرة القاص الفنية  

ا   القاصانشو رسم مالحمها و استخراج عواطفها و        الستبطاـستعمل .ر مكنونامث إنّ احلوار قد ي 
و حني تتحقّق   .او استحضار احللقات املفقودة منه     احلوادثتطوير  ة الشخصيات و    تنمي ل و مادة  أداة

ةصبحفإنه قد يفتان للحوار هاتان الصمصادر املتعة يف القص ا من أهم2. مصدر   
فكيف هو حال هذا احلوار      :هذا السؤال  يواجهنا   ه اإلضاءة لطبيعة احلوار و أمهّيته     و بعد هذ  

   . و بيانيف الصفحات التالية إجابة و تعقيب.يف قصص جنيب الكيالين
  

بعدما و قد جلأ إليه الكيالين      .» رضوان و اجلنة   «احلوار التايل بني رضوان و خضرة يف قصة         
 األيام اخلوايل   إىل حننيٍ و   عاودا لذكريات   و تصوير  ،احلقل،يف  ةًوحيد  حلال خضرة  وصف هقدمت

و رجال يعيشون للمتعة     ،هناك، من نساء  رأته و ما     اخلواجة يين اليهودي   يف بيت حني كانت خادمة    
  . قَيددون  حد وبالو اللّذات 
    فيم كنت تفكّرين ؟-
  أفكّر يف اخلواجة يين -
  يين يف عينيك قليلة األدب   -
   أيام حلوة يا رضوان-
  3يين و احلمار يكاد ميوت و تفكّرين يف اخلواجة..دب اجلاموسة جائعة يا قليلة األ-

                                                
     41ص )   عند الرحيل (اموعة القصصية  يف )مصرع الذّئب  ( قصة -1

    120 -117 فن القصة ص -  حممد يوسف جنمانظر -2

     96ص )   عند الرحيل (اموعة القصصية  يف )و اجلنة ..رضوان (قصة  -3
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      رجـل   كـلّ  ر يف صد  و خيفق قلبها خفقات كأنها شبيهة بتلك اخلفقات اليت كانت تتردد          
  .يف بيت اخلواجة يين  معاانلو يخ كاناو امرأة

هـو  . العنيـف   البدائي  دائما بغزله  يطاردهاو رضوان الذي قطع عليها خلوا أمسر جذّاب         
  .و لكنه لطيف و هي ذات مجال يتسابق الشبان حملادثتها مشاغب

 ..ال تضع يـدك علـي      « » أنا حرة  « »  ؟ و أنت مالك   « :بقوهلا  استمالته  إثارته و  حتاول
  .» !ما دخلك أنت..أحب اخلواجة يين

          ة تا يصفعها صفعة قوي لحقا و حني يفبكيها  و يبدأ مطاردو  ها  ادمع عين ت  أسفيندم و ي 
   شترطفتستغلّ اللّحظة و ت ا    عفوها قبيل رأسها مقابل   تا شاحبا و  . فينحين مستجيبحلظة هي   تشعر أ 

  :تأمرفتستبد و متلكها و متلك ما فيها 
  و يدي أيضا -
      !هل أقبل يدك ؟ !؟.. ماذا-
  و ملَ ال ؟ -
  اعقلي يا خضرة.. و جديتل يف حيايت غري يد أيب و جديقبأمل  -
  لفأنت فالّح ج دون حترج  )..(كان الرجال يف بيت اخلواجة يين يقبلون أيدي النساء  -
- )..(  
  1يدي حلوة.. قبل يدي يا محار-

          يف جـسده    استسلم للنـداء العاصـف     وجنتيه و استسلم هلا أ     و يف و   رأسهجتمع الدم يف    
   ة  و أمسك بيدها الغاللَّضلها دى جذبته إليها     .نة يقبكد يفعل حتو مل يلسا ملتصقَفج خفي ني و سحر

د بني جسداس و مهَيهمايتردشا  دهمبهوت:   
   ماذا تنوين ؟ -
   سنفعل كما تفعل بنات مصر-
   حرام-
  2حرمت عيشتك -

ني و النبات   لطِّو أنفاسهما تتالحق و رائحة ا     و ألقت خبدها الناعم على خده ذي الشعريات         
  ... احلر الشديد الصمت من حوهلما و رأسيهما و ميأل مبهمطننيتعبث بأنفيهما و 

                                                
   100ص )   عند الرحيل (لقصصية اموعة ا يف )و اجلنة ..رضوان (قصة  -1
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 الذّكريات  يجعلفتاف اجلنس يف نفس خضرة       بتصوير ه  يف هذا احلوار يقوم جنيب الكيالين     
  يصل بـه   أنْ،عندها، إىل   اهلُتاف أو هذا اإلحساس    ة هذا مث يبدأ بتنمي  .ستدعيهي و املاضي    تستحضره

     .عنوانه و صورته فيجسده يف هنفوانع قوته و إىل
        التجربـة  إىل مرحلـة     الكمـون  و   اهلواجسو االنتقال ذا اإلحساس اجلنسي من مرحلة        

و توابعهما   بواسطة عنصر خارجي و هو احلركة و التململ           إنما حيقّفه جنيب الكيالين    االستعالنو  
        تطورت ازداد الـشعور ـذا اإلحـساس         أوو كلّما ازدادت هذه احلركة      .كاللّمس و االحتكاك  

  .ه اللّذة الناشئة عنتضاعفتو 
  

     تقبيل الـرأس    و  االختفاء  الصفع و  كاللّمس و اجلَري و     املختلفة سديةاجل و هذه احلركات  
  ... التصاق اخلدين اجلذب و و الدنو و االقترابوو االرجتاف  و اليد

 و مـصدرها   الباطن  مبدؤها أوىلحقيقية   ركةحل »  إفراز «  سوى مظهر أو   كلّ أولئك ليس  
خفق قلبها خفقات    و « :مثل و األعصاب  الدم و  و اخلواطر   اهلواجس حركة و هي     النفس أعماق
 إىل جوارهـا و يحوطهـا   اآلن رضوان جيلس ليت « » دمهها خاطر غريب فاجر « »  سريعة حلوة

 ار عاصف     « »..يتنيبذراعيه القورى يف جسده تيم يف رأسه    « » سع الدجنتيه جتممضافًا إليها  » و و
   .تنميه  تضاعفه وهذا اإلحساس و تكثِّفه و تغذِّي  اليت احللوة و الذّكريات الشديداحلنني

  
 يف   تطـور  و جياريـه تصاعد يف الكلمات الدالة يقابله  و يف احلوار و هذا التطور يف احلركة    

  .العبارات املشحونة
     » أيـام حلـوة   «  » أفكّر يف اخلواجة يين « :و ميكن مالحظة هذا األمر على الشكل التايل       

»  اخلواجة ..ال تضع يدك علي ينأحباك  « » يتلمسينأنْ إي « » ـ  « » ل رأسيقب ل يـدي  قب)..(  

اللَّ أمسك بيدها  « » حلوةدي  ي لها  نةدها   « »سنفعل كما تفعل بنات مصر       « »  مث قبو أَلقت خبـد
انبعـاث   )..(  ميأل رأسـيهما    مبهم داهم  ننيو طَ  )..( كان يرتعش ..« »..الناعم األملس على خده   

  .»... املتالحقةالالّهثة أنفاسهما
 ،ضمن تصويره هلـذه احلركـة      و حاسة اللّمس   د الي  االستزادة من ذكر   ىلإ القاصأما جلوء   

فهـم   متقبل و  مذهبهو لب بفضلة أو حشو فليس ، من لذّة و أحاسيس  و ما ينشأ عنها    املتصاعدة
   . قوامهاو عمدا  هي احلركة و وسيلةهياليد،مع الرجل،   إنّإذْ سديد
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 و هـو أنّ     هـذا االختيـار   زين للكيالين    هو الذي    مجيل  و خفي و لكن هناك سبب آخر    
    .األحاسيس كلّ  من اليد تنشأهو أناليد  تهااسط وإنمااألحاسيس،  األحاسيس،كلّ

ـ    تقوي اجلـنس و   هتافلتطوير   ،كذلك،و احلركة .احلركة،إذنْ، لتطوير احلوار   ةتـه و تنمي 
  و متاثل هـذه و يقابل هذه احلركة أو يصاحبها ألفاظ و عبارات تحاكي هذا التطوير     .لذّتهب الشعور
  .افقهاو تساير هذه التنمية و ترالتقوية 

 فنية لفتةته هلي  اجلنس و تنمي هتاف  بني احلركة و مظاهرها و بني       البديعة و إنّ هذه املزاوجة   
  .يف العمل القصصيرسوخ قدمه بأصالة موهبته الفنية و قَدرها و وزا و هي تشهد لصاحبها هلا 

  
كة و تصاعدها و بني احلره هذا الربط اخلفي بني    عيو يفوت و  أد يغيب عن ذهن القارئ      و ق 

 ال ميكنـه     و جواحنـه  املتزايد بني    قعهابوالشعور   ال يفوته    ه و لكن  املعاين و األحاسيس و تضاعفها    
  .ألثرها و تأثريها أو التنكر  يف أعماقهاملتصاعدة درجتهاالتغافل عن 

 ستنكفأنْ   أو    هذا اجلمال   ال ميلك هذا القارئ أنْ يقاوم      و حينئذستجابةيستجيب ا ف  عنه ي 
  مطاوعا أو   مستسلما املشاهدمن   يرتوي و  يف أناة   الصور يتملَّى  و  يف نهم   يقلِّب الصفحات  عجلَى

   .ألنه أُخذ على حني غفلة و من حيث ال يحتسب
  
 السـتبطان   مواطن كثرية من قصـصه     املعبر يف  شحوناملَ ىل احلوار إ  جنيب الكيالين  يلجأو  

  .شاهد و دليل  )ست بنات (  قصةيف و احلوار التايل.ءة عاملها الداخلي و إضاه القصصيةاتخصيش
    ؟كم الساعة -
   مساء اخلري يا ست وداد-
  ساعيت توقّفت..النور مساء -
   الساعة الواحدة بعد منتصف اللّيل-
  تصبح على خري..السهرة طالت..آه-

  مثّ قال بدون مناسبة ظاهرة
  من حتى اآلنمل أ..األوالد عذّبوين -
  ! ادمسكني مالك و للعذاب  -
   ال فائدة! ؟عملأو ماذا  -
  حبث لك عن ست طيبة ترعاهنا -
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    !  ؟ مستحيلأتظنني أنّ هناك من حتتمل هذا الشقاء -
  :قالت يف نغمة ممطوطة 
   احلالل كثريدأوال -

  : باب الشرفةإغالقمثّ استطردت و هي تنسحب عازمة على 
  1تصبح على خري -
  

و االستجابة ملطالبهن اليت ال تنتهي و حماولـة تعويـضهن    سيد يشقى بتربية بناته الست    إنّ  
     يستـصرخه   يلح عليه و    الذي  اجلنس هتاف من مغالبته    ،أيضا يشقى، و هو .حنان األم اليت رحلت   

 الـيت   األرملة جارته ادالست ود   الذي ينبعث من عيني    املُستغيث النداُء  يزيد من عذابه   و.و يناديه 
 اخلواطر  قاومة و ال يقدر،كذلك، على م      األوالد سؤولية مب ينوءإنّ سيد   . فيه ختفي رغبتها  ال   تريده و 

    .و يهتز هلا جسده تحلُو لنفسه املُلحة و اهلواتف القوية اليت
 لوحيد بني سـيد     احلوار ا   هو هذه القصة يف اية   يضعه  أنْ   الكيالين  شاء الذي هذا احلوار و  

 و من أين اسـتمد       ؟ األوصاف ه هذ ت له فكيف حتقّق .تعها و أم  أقوى اللّحظات فيها  و هو    و وداد 
   ته ؟ فاعليو   قوتههذا احلوار
  

      مولتـه و شـحنته     حب  الكيالين بعناية جني من  استمدها   إنما   يبدو يل أنّ فاعلية هذا احلوار     
  . من إحياءات و تقدمه من معانسبقها مم استمدها،كذلك، مثوقيته ترتيبه و ت اهتمامه بو

عاناته املتعددة  و م  حلال سيد  وصفب وقًابمسهذا احلوار    يكونأنْ   ،ابتداًء،الكيالين فلقد شاء 
الذي يلح عليـه    مغالبته هتاف اجلنس      من  و ما يلقاه من عنت      تصوير خلواطره   و واجسههل مٍو رس 
  .اإلرواءاإلشباع و  ه إىلو يدعو إحلاحا

 لتصويراهذا    و مكمالً  لوصفهذا ا  ،و مدته حلظات، تاليا    يف اية القصة   مث جييء هذا احلوار   
  .طوة أخرى تليهو منبئًا خبمثبتا ملا سبقه 

  يتغافل  باخللوة ا شبيه هذا احلوار  يكونأنْ   إرادته درجةإىل    بفنه  الكيالين بعناية جني  رتقيتو
 يه وداد اندفاعا  ف تندفع    حمله و   و عنته النسيانبعض   تناسىي ا سيد،حلظات، عن بناته الست و     فيه
        إىل بعضهما البعض فيبوحـان      يفضيان و يكسران كلّ حاجز   و ستر كلّ فيتجردان من    ظاهرا قويا

  . ما هذا احلوار إىل اخلطوة األخرىيفضي  وميتزجان و و يعترفان

                                                
       205 -204ص )   عند الرحيل (اموعة القصصية  يف )ست بنات  (قصة  -1
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  و مـضمونه  منهاصيغ اليت ريقة اليت متّ ا و مادته  الطّ توقيت هذا احلوار،يف القصة، و       إنّ و
لكيالين بالسبق  نجيب ا  ل يشهدكلّ أولئك   ملصاحبة له   ا األجواء    تدفّقه و تسلسله و    و الذي ينضح به  

  . فنهأصالة و  الفنيةموهبته، أخرىؤكّد،مرة يو   التميزو
      هذا احلوار على  الكاشفةءاألضوا من مزيدالقِ  لن  اإلنارة بعض  اليت أنارت  وطئةبعد هذه الت  و  

  .و بطانته كتشف ظهارتهو لْن
  

 فيها إشارة إىل الوقت الذي مير و ينقـضي و ال            و. الساعة : و الكلمات  ظهناك،أوالً، األلفا 
   .ثبات األمر و تأكيد املعىنو العدد ثالثة إل. ثالث مراتالساعة،هنا،  قد ذُكرتو.ينتظر

 ففيـه  و ليس توقيتا آخـر  » الساعة الواحدة بعد منتصف اللّيل « :هذا التوقيت بالذّاتأما 
  . و يضيع من عمرمها منهمايفلتأنْ يوشك و  فَواته خيشيان  يوم جديد حلول إىلإشارة

    على الـنفس   شدما حشة و  الو الوحدة و   إىل إمياءو فيها     السهرة اليت طالت   جييء ذكر مث  
         األوالد  تلوهـا ي مث.ته معي  إىل  احلنني  قُربه و  إىلالشوق   و اآلخرإىل   احلار التطلع  ما توحيان به من    و

و السوجيةإىل  إشارة  و فيهبةت الطيا و تكاليفها احلياة الزو التزاما.  
فيه اهلـواجس و اخلـواطر       سكونه الذي تتداعىاللّيل ب.احلاضر احلاضنو هو  اللّيلمث هناك  

   . املناجاةوو تحلُ اخلَلوة فيه و تطيب النجوى تستحضر اليت دأتهاللّيل و .و األحزان
  و جمموع إحياءاتـه    و شاهده و حاضنه    ه و جليه  ي و خف  خربه و م  نظرهمب  العام إنّ هذا اإلطار  

ةمالئم جدفسيد و وداد ا هلذه احلال الناليت يتقامسها سي.   
  

 برفـق  يتلبسانهو   بلطف  يتسلّالن إىل هذا احلوار     قوي ننيح و    لذيذة كوىشو هناك،ثانيا،   
     شعورا حباهلـا    فيجيبها »..السهرة طالت ..آه « : الشاكي و نستشعر حنينه    أنني نتسمعحتى لَنكاد   

  .» مل أمن حتى اآلن..ويناألوالد عذّب « : تأكيدا لقوهلاو  هلامشاركةًو 
  يطلب حـال    أويطلبها   يسأهلا كأنه    لى حاله ع  إشفاقًا تتصنع  و و حني تبدي اهتماما بقوله    

 إحياًء ال ، كانت تنتظرها فتجيبـه    قدو   واتيةامل اللّحظة  هي هذه و.»..! ؟ عملأو ماذا    « :هو عندها 
 و ال متتنع عـن      » لك عن ست طيبة ترعاهن    حبث  ا « :قوي شعورها بأنوثتها   إجابة امرأة    ،تصرحيا

  .» أوالد احلالل كثري « :تأكيد قوهلا
ضـائق   فكالمها. و يبوحان  يتناجيان لكنهما  و يتسامرانال   و   يتحاورانال   نّ سيد و وداد   إ

  .صاحبهإىل   حنينهشوقه و يبثّ  ووحشتهب شقى يكالمهاو .طلبه  يشكو حاله إىلبوحدته و
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و متاسكًا    هذا احلوار متانة   مينح  يتوسطهما ، أمر ثالث  أمر آخر،أو  مرين هناك و بني هذين األ   
  .باطنه  ثراء و و يوحي بعمقهةيزيده قوة و فاعلي و

فما املقصود بالساعة يف هذا     .»ساعيت توقّفت   ..« :و هذا األمر ميكن مالحظته يف قول وداد       
  أخرى ؟اعة  هي سأماملقطع ؟ هل هي الساعة الزمنية املعهودة 

استعمال   و قد استعملها الكيالين    هي من احملسنات البديعية    ،يف هذا املقطع  إنّ كلمة الساعة،  
 يفيض   علم األحياء و   ب و يتحدث عنها الطّ   اليت    اللّفظي و هو يقصد ا الساعة البيولوجية       ناساجل

  فما املقصود بالساعة البيولوجية ؟.نفسية و السالمة ال العامة املعنيون بشؤون الصحةيف بيان أمهّيتها
  

 ينظّم  و  النظام الزمين الذي يتساوق عمله مع دورة اللّيل و النهار          يقصد بالساعة البيولوجية  
فهجـرة  . و جيعلها يف تناسق مع التغريات املختلفة احلاصلة يف بيئاـا        الكائنات احلية  مواعيد أنشطة 

 إنما يتحقّق حبسب    مساك و تفتح الزهور و الشعور باجلوع و احلاجة إىل النوم          الطّيور،مثالً، و منو األ   
اعاتةجداول زمنيدها السة يف داخل هذه الكائنات  حتدالبيولوجي.  

اإلنسان  التغريات املختلفة احمليطة جبسم    على استشعار    قادرة هذه الساعة  إنّ ف أما عند البشر  
  تنظيم عمليـات هذه الساعة تتولّىو .أربع و عشرين ساعةطَوال ختلفة  امل هيف وظائف تتحكّم  و هي   

  ...ستيقاظو اال  و انقسام اخلاليا و إنتاج اهلرمونات إىل جانب تنظيم دورة النومتمثيل الغذائيال
 كلّ جيعل حبيث نسان توقيت سلوكه طَوال النهار و اللّيلإلو من خالل هذا النظام يستطيع ا     

    1. بفاعلية و جنوع القيام بوظيفتهضائه قادرا علىعضو من أع
          

 بقدرتـه   و لكن الكيالين  .الساعة الزمنية   عن حديث هو   »ساعيت توقّفت   ..« :إنّ قول وداد  
  أمر  الذي جيعل   هذا املعىن العميق   يلحق به البعيدة و     هذه الداللة  يهيضيف إل  ةالفائق تهشفافيو  الفنية  

 طب من ع   شأنا أقلّ  و  أمهّية أدىنو   لفة كُ و أسهل طبها أَيسر حاالً    الزمنية و توقّفها و ع    الساعة   هذه
 حركـة   تـنظّم  اليت هيإذْ ناإلنسا وجود قوام  ويف األرض عليها مدار احلياة الساعة األخرى اليت  

  . و جمموع وظائفهم احليويةاألحياء
فكـأنّ  .شكوى و حنني  ب ممزوجةاستغاثة   صرخة و  هي »ساعيت توقّفت   ..« :إنّ قول وداد  

  فهـي  أنوثتـها  يصيب   أو يصيبها    قريبا  ختشى عطبا   و اخلصوبة و العطاء    تدفِّقة امل ة ذات األنوث  وداد
  . ألنوثتهاإنقاذًاو  إصالحا لساعتها ،عنده،حاهلا و تطلب إليه تشكو تفزع إىل سيد
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  و ال هـو     معنى بالغيا باردا   حلوار،ال جييء،يف هذا ا    »ساعيت توقّفت   ..« : وداد جوابإنّ  
 الكلمات   حي من  نسيج سابح يف    معنى  هو حميطه و إنما   منفصالً عن  عن سياقه    معنى فردا مقطوعا  

 واطر الدافقـة   و اخل   العالقة  اهلواجس  من بطَيف ممزوج   و املُوحية و العبارات املُشعة      ظالدالة و األلفا  
و نداء  ب الترق الشوق وو األنني و الشكوى اخلافتة و احلنني و   ت القوية و امليوال  و العواطف امللحة  

  ...و هتاف الفطرة اجلنس
 و إحيـاءات    و دالالت عميقة   عبارة معنى جديدا  يف داخل هذا النسيج احلي تكتسب هذه ال       

 إىل أنفسنا  أعذا   ريا و  هو أقوى املقاطع تأث     احلوار، ،و بالتبعية كلَّ   احلوار  من املقطع  جتعل هذا  مجيلة
 تاف صـادق  أعماقنا و ه   يصل   و نستجيبه نداء قوي  و ألذّها إىل أرواحنا ألنه    أحالها إىل قلوبنا    و  

                 .تعجبنا و نتمالّهاصورة بشرية خالصة أمام  ،من بعد، يقفناو  خالياناهشعرتستو  ميأل آذاننا
  جـاء  أو ما ، أُضيف إليهما ثالثهما   و نوى إىل تاليه و ما      وىحفإذا ضممنا األمر األول و ما       

 و اهلتاف  و الشكوى و األنني و اللّهفة و العذاب و التطلع          وق و احلنني  تشابك الش  و   ،متوسطًا هلما 
  ... راعياديث األرواحلح و  شاهداو كان اللّيل  الفيضانالتدفق و  و االعتراف وو البوح

  مالحمهـا  استبانتو اكتملت الصورة و      إىل بعضها البعض   الفُسيفساءذه  إذا ضممنا كلّ ه   
 عجابـا ازداد إ  ومجاهلا راعهفَتبين للقارئ مجال اللّوحة اليت طفق جنيب الكيالين يرمسها هلذا املشهد        

 تمـل  اك و  الفنية  بقدرة جنيب الكيالين   إميانا ازداد،يف الوقت نفسه،      و تهاو مسوها و شفافي    بروعتها
   .  بأصالة فنه وأصالة موهبتهيقينا

  
  و يستقي مـن أفكاره إنّ التفاتة جنيب الكيالين إىل الطّب،و هو اختصاصه األول، ينهل من       

طَعمـا   هأكسب  و  نوعية هذا احلوار نقلةً   لقَنو هو اختصاصه الثّاين،       لبناء شخصياته يف الفن،    معانيه
نكهة لذيذًا و منحه نكهة و أي!          

 التصوير   أداة و يحوزها جنيب الكيالين    اليت و ليس هناك من شك،أيضا، أنّ براعة الوصف       
ها يف جمموع األجواء املصاحبة النتعاش هذا اإلحساس اجلنـسي و منـوه يف               و مصداقُ   ميتلكها اليت

 الـيت   ينةالـسك ا و   داد و تصاعد ندائه و تعاظم إحلاحه و احلركات اليت يصطنعا          و و  نفسي سيد 
  خيتفيان وراءها و الكلمات اليت يستعمالا و األفكار اليت يلُوذان ا و الذّكريات اليت يـستعيداا                

 ائـشة جلو األحاسيس ا   عنهاُألنس الذي يفقدانه و يبحثان       و يضيقان ا و      تأسرمهاو الوحشة اليت    
    الـشوق   واهلواجس و الوسـاوس  و هما أخرىاليت تصطرع يف أعماقهما فتروق هلما تارة و ترهق       

    ... األننيو و الشكوى و احلنني
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ـ معنى رائقًا و منحه   )ست بنات(   قصة ال شك أنّ كلّ أولئك قد أعطى للجنس يف         اطَعم 
   عور بـه   فتوسع مداه و آفاق الش     األصلية   تضاف إىل حالوته األوىل و نكهته      نكهة جديدة   و لذيذًا

  يف مكانه الالّئق بعيدا عن عامل البهيمة و احليوان و جتعله إحساسا إنسانيا خالـصا              ،هنالك، ترفعه و
  .و يزكّيه و يزيد فيه  يبارك العمرو يزين احلياة
  
   ئة ـالبي -4

         بوسـطها الطّبيعـي     كلّ ما يتـصل    و القصة، حقيقتها الزمانية و املكانية       يقصد بالبيئة،يف 
  . يف احلياةأساليبهاو   عادااو واق الشخصيات أذو

  مربزا ارتباطها املتني باألحداث و الشخـصيات      تصويرها   يف    القاص حني يوفَّق   البيئة  هذه و
       ختاطـب القـارئ     البطانة النفسية للقصة   تصبحقد   و ما ينشأ عن هذا االرتباط من تفاعل و تأثري         

 أبعادهـا           رسـم  و تـصويرها  يف القاصنجح  يحني   كّد هذا األمر   يتأ و.هياليف تنمية خ   ساهمتو  
 علـى فهـم  لـه  و عونا  لقارئا  يف يد  أداةً ،حينئذ،فتكون  اإلحياءات  شحنها مبختلف   دالالا و  و

  1.و استيعاب حركتها و دوافعها  الشخصيات القصصية استكناهاحلوادث و
  
 تـها فاعلي تتـضاعف   يستبني دورها وقدف لبيئةا  لعنصراألمهّية املؤكَّدة   باإلضافة إىل هذه   و

  . روعتها و مجاهلا كامل وتأثريها  جلَّحني تصبح عامالً أساسيا يف جناح القصة اليت تستمد منها
  ا و قد مجعتا  بعضواه عنصر البيئة،يف قصص جنيب الكيالين،  مما   و حذا اجلزء مم هو لَصيق

  .اخلطوط التالية و الصفحات فأنشأت منه من البحث
  بيان  و ،يف قصص جنيب الكيالين،    الزمان  عنصر وقوف عند  مهمتها ال  ،إذنْ،الصفحات التالية 

   ملكـان ا  عنصر إىل تغفل االلتفاتة اجلادة      دون أنْ   و عالقته باحلوادث و الشخصيات     طبيعته و داللته  
  . أثرياللة و التوظيفتهما يف الد و و البيئة الطّبيعية

  
  الزمـان -أ

 الثّالثـة   األبعاد  يشمل  هو  بل هو متعدد و    ، ليس واحدا  يف قصص جنيب الكيالين   ،الزمنإنّ  
  بل حتيا يف أزمن خمتلفات      حبيسة زمن فَرد   ات الكيالين القصصية ال تعيش    و شخصي .املتعارف عليها 

                                                
  168األدب و فنونه ص  -عز الدين إمساعيلو  110  فن القصة ص-انظر حممد يوسف جنم -1
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و لتوضيح هذا األمر و جالئـه ال       .ة املختلف الزمانية و متارس وجودها،بنسب خمتلفة، يف هذه األبعاد      
  .مناص من تقدمي األدلّة و بيان الشواهد

  
النظر  )هكذا   ( مل يكلّف نفسه مؤنة   . السجان املزعج معلنا انتهاء الزيارة      صفري مسع هالل  «

ال يكـاد    و هو  خذ يعرب املمشى الضيق املعتم    أ وداع و    أوأعطاها ظهره دون حتية     .وجه زوجته  إىل
.. و كربياؤه .قًا كئيبا ال لون له و ال طعم        ضي أضحىكان جير خطاه جرا و العامل كلّه        .مامهأا  يرى م 

ـ  إحتولت  ..كربياؤه العاتية  أجل اس ىل ذلّ و عار يستشعرمها يف قرارة نفسه و يرامها يف نظـرات الن
  و يعيش خلـف   ...يضحي و ميوت و حيتمل عذاب الطّغيان      أنْ  ...يكافح اإلنسان أنْ   أسهلما  .ليهإ

  1.» لاألوحاكربياؤه يف  يتمرغ شرفه و أنْلكن ما أقسى ..سواراأل
  

  املستقبل   احلاضر            املاضي  
   -        يرىال يكاد         مسع  

  -       يستشعرمها          مل يكلّف
  -       يرامها           أعطاها  

  -       يكافح  أنْ            يعربأخذ
  -        و حيتملميوت  ويضحيأنْ    جيركان

  -       يعيشو             أضحى
  -        يتمرغأنْ            حتولت 

  
 مثّ يتلوه الزمن    2هو نقطة االرتكاز   احلاضر أنّ الزمن ،يف هذه الفقرة،    ابتداًء إنّ الذي يالحظ  

  .لمستقبلل مع غياب واضحاملاضي 
الزمن املـستقبل ؟   غياب ما الذي يعنيه : السؤال هذاينبعثد   ق  العجلى و من هذه املالحظة   

 من ولوجه و التطلـع      اخلوفب  شعور  ؟ هل هو اهتياب منه و       و إقصاء له   الزمن هل هو ازدراء هلذا   
    ؟ و االحتكاك بهإليه

                                                
      10ص )   عند الرحيل (اموعة القصصية   يف) قلب البطل (قصة  -1
و يقال اتخذ اجليش مدينة كذا نقطة .مةاملوضع الثّابت الذي تتوازن عنده قوتا الدفع و املقاو: يف امليكانيكا:نقطة االرتكاز-2
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 حـشر  إىل   على عواهنه و االنتقالَ    الكالم لقاءإ ركوب العجلة و     عدمأفضل،يف هذا املقام،    
  .ستبنيد من األمثلة و الشواهد حتى تكتمل الصورة و تمزي

  
 مل اإلجنليـز امللك و احلكومة و .. كان يف سجنه لكنه كان مؤمنا بالنصر و يتذوق حالوته     «
 أضعف خلق اهللا جعلته يستشعر اهلزمية احلقيقيـة ألول           ابنته لكن.. يفرضوا عليه اهلزمية   أنْيستطيعوا  

 ؟ ما هي البطولة ؟ ما       البطولةالتضحيات هراء و    .. شيء باطل و ال معىن له      ل كلّ أج.مرة يف حياته  
هل سيذكر الناس قصة نضاله أم سيلوكون سرية ابنته          حدث ؟  ام بعديظلّ بطالً   أنْ  معناها ؟ أميكن    

    اس تستهويهم ستهويهم الفضائح مثل ما   اخلاطئة ؟ و النا   أنْخري لـه  ..ال..البطوالتتيـضع حـد 
إنّ اتمـع  .الّ ميـوت  يعيش من أجله ؟ لكن جيب أ ما جيب أنْأهناك..نهي حياتهملاذا ال ي  .اةللمأس

       لوثوا شـرفه و جرحـوا كربيـاءه     جل اآلخرين لكن اآلخرين   ألقد ضحى من    ..مليء باالحنرافات 
الثّعابني ىل اتمع الضال و يتحداه و يسحق رؤوس         إيعيش و خيرج    أنْ  جيب  ..و غدا يسخرون منه   

   1.»رض بالده أ أعداء احلياة الذين احتلّوا و خينق الذّئاب يف جمتمعه كما كان خينق
  

  املستقبل           احلاضر  املاضي        
  سيذكر     يتذوق         كان        
  سيلوكون     يظلّأنْ أميكن          فرضواي يستطيعوا أنْمل   
   غدا يسخرون   متستهويه         جعلته يستشعر  

  -       ينهي..يضعأنْ       ضحى      
  -       و خيرج يعيشأنْ       جرحوا..لوثوا  
  -       يتحداه و يسحق      أضحى     
  -        و خينق        احتلُّوا     

  
م  يف عمـو    ما سبق بيانه من اعتماد جنيب الكيالين على الزمن احلاضر          كّدأيت يف هذه الفقرة  

   نواصل الفحـص  ل.خدمة أغراض القاص    على تظاهرهاتعايش األزمنة الثّالثة و      كما يتبدى    قصصه
  . ينرخآ ني و لْنتناول نصو التنقيب

                                                
    12 -11ص )   عند الرحيل (اموعة القصصية   يف) قلب البطل (قصة  -1
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 ذات كيان حقيقي و وجود فعلـي  أصبحتأحس أني .أحس بلذّة عجيبة و مع ذلك فأنا  «
نسان بأمهّيته و ينظر إل يشعر انْأ ما أمجلَ. بعض املهامل إيلّإنّ عبد القادر حيتاج إيلّ و يوكو ملَ ال ؟     

 بال حركة أو هدف شيء      ةاحليا.دورا يتوقّف عليه مصري الناس و يتحدد بسببه املستقبل         أنّ له    فريى
  1.» سقيم مملّ أليس كذلك ؟

لـزمن  ل شبه كلِّي مع غياب    أيضا   و هو املهيمن  هو الغالب    ،يف هذا النص،  الزمن احلاضر  إنّ
ن أو  حتى ليكـاد يعـاي    و جلي   بقوة  حاضر غيب بل هو  م  مبهجور أو   ليس و لكن املستقبل  .املاضي

المعي  متلمل كلّ و يف هذا احلاضر   حركةكلّ   و.سيناء إمنا   كلّ   و فيه و سسلم جهد أو عمـا    يل
  .  تقبل املس هدفهغايته الغد و  فإنّيف كلّ األحوال و.وراءه يقود لما و بعده

  
 .. دائمـا  تكوين معي أنْ  لكن تستطيعني   ..سوار ستكون حائالً بيين و بينك     أعرف أنّ األ   «
       )هكـذا    ( ريي أربع سنوات و نصف فقط لو حسن س        أماميلقد فكّرت يف كلّ شيء      ..بروحك

اهرة من  أبين بيتا يف الق   أنْ  أستطيع عقب ذلك     و.. أخرج من السجن   أنْستطيع  أو بعدها    و سلوكي 
  2.».. ؟؟ نتزوجأقولماذا ..مثّ..ح حمال للبقالةتو أفت..ثالثة أدوار

و لكن هل . و هو إطارمها الزمن احلاضر ينتظمهماحركتهمضمونه و ، كسابقَيه،و هذا النص  
   املأمول ؟  املستقبل الغد القريب أو هو هو ؟ أليس هذا احلاضر وحدهالزمن احلاضر ميكن اجلزم بأنه

  
 من تسجيل بعـض     من يف قصص الكيالين،    مناص،بعد هذا العرض اخلفيف لظاهرة الز      و ال 

  . بعض النتائجذكراملالحظات و 
  ال تحيـا يف     القصصية  جنيب الكيالين  شخصياتالعرض السابق أنّ      من نبط ما يست  أول إنّ
  . مجودههايثقلو  طء يف ب تترهل عن سواهمقطوعةًيف حميطه  ع تتسكَّبني جدرانه حبيسةً زمن واحد
متـارس   متأل شعورها و    الكبري و   الزمين  يف الفضاء  تعيش الكيالين القصصية  شخصيات إنّ

  .الزمانية املختلفة األبعاد يف ،متفاوتةبنسب ، و حتقّق ذاا الفعليوجودها
  
 لـيس    هو  و القصصية شخصياته  عند جنيب الكيالين أو عند     مبتذَالً ليس    املاضي  الزمن إنّ

  . إذا ما قيس بالزمن احلاضر أو املستقبل،أيضا،مهمالً أو ثانويا
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     شـبيها حباضـرها    الكيالين القصصية ليس   شخصيات  إليه ويأتالذي قد   إنّ الزمن املاضي    
آالم مجيلة حتن إليها و تداعبها أو  و إنما هو حمطّة تستوقفها أو ذكريات  هو امتدادا حلاضرها   و ليس 

  . طلبا للتقوي و احلصانة و االستمدادناجيها أو مصدر من مصادر القوة ترتد إليهت
 سجيل  املالحظة   و لكنخصيات    هذه أنّ اجلديرة بالتا  الشا رغممجيعا   املاضي  إىل التفاطَوع 

  تتقَوقـع فيـه   الو مطمئنة إليه  تركن إليه   و ال  متشبثة به  هفي ال تقيم فإا   ،حينا أو أحيانا،  و كَرها أ
  .اضرها أو متنكِّرة ملستقبلهاحصفحا عن  ضاربةً

  
 حيلو هلـا        و كثريا   الشخصيات القصصية   هذه يوايتأما الزمن احلاضر فيبدو أنه الزمن الذي        

  . االشتعال السعي و عليه من حب احلركة وجبِلت ما  مع يتساوق مع طبيعتها وو  جياريهاو
 انتعاشا كـبريا    تنتعش هذه الشخصياتاحلاضر الذي تتفيأ يف ظالله ا الزمنرحاب هذ و يف   

متجهةً  تنفق أكرب طاقاا    و  مواهبها تستعلنو    يزداد تصميمها   و حركتها فتضاعت وسعيها   قوىيف
      دركـه تأنْ  قُدر هلـا      الذي مصريها  خمتلفة، يف صور ،تحقّقف  يف غري تردد أو اهتياب     صوب غايتها 

     . اارتبطًم كون حظّها وي له أنْو شيء 
  

  هذا ألنه داخل يف حركة منفيا بعدا أو غيباليس زمنا م  ،   الكيالين بقصص جني ،يف  و املستقبل 
 اتخصيش بل هو،يف وعي     بكلّ نية أو نفَس فيه     و هو متلبس     و يمازج سعيه و خيالط عمله      احلاضر

ما أمجلَ أنْ يشعر اإلنسان ..« : و هو غايته و هو ايته امتداد هلذا احلاضر املَعيش    ،ة القصصي الكيالين
  1.» بأمهّيته و ينظر فريى أنّ له دورا يتوقّف عليه مصري الناس و يتحدد بسببه املستقبل

  
  احتكاكهـا  باحلاضر و لـشدة     شعورها رطو كأنّ شخصيات جنيب الكيالين القصصية لفَ      

 بأنـه    و يقينـها    و استيعاا ألمهّيته و جدواه و إمياا بأوليته و سبقه           و امتالئها بلحظاته   تهمبقتضيا
   ...تقود إىل نتائجها و الفرصة اليت  وراءه ملائو العمل الذي يهيبعدها   إىل ماتسلماللّحظة اليت 
يف  تحيـا  صنوانر خ جمتمعة و ُألاالعتباراتالقصصية هلذه     جنيب الكيالين  شخصيات فكأنّ
     حاضرها ممزوجـا مبـستقبلها      ،بسبب هذه اخلصوصية،  تعيش ف  معا نانايتنازعها الزم  والبعدين معا   

  ألنّن كالمها احلاضر و املستقبلاعندها،حينئذ، الزمان فيستوي قائما يف يومها   شاخصادها  و ترى غَ  
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  مها هـو امتـداد     رآخقدومه و   ل  استشراف مليالده و  ترقّب لآلخر و    توطئة هو   ،يف وعيها، أحدمها
  . و مصري له و انتهاء إليهألوله

  
الزمن   و هو   نقطة االرتكاز يف قصص جنيب الكيالين       هو ،كما تقدم بيانه،  إنّ الزمن احلاضر  

    الذي ينبئ به و يجلوه ؟ و مافما هي داللة هذا االختيار. أيضاالغالب و هو املُهيمن
  هـو   بل  مل يكُن عباطة   بين و االختيار من لَدن القاص      أنّ هذا الت   لذي يغلب على الظّن   إنّ ا 

 هاتشخـصي  مـع طبيعـة      متساوقًا  جييء  إنما و هو .و حساب سابق   اختيار واعٍ و سلوك مدروس    
  . و اشتعاالً و متلمالًالقصصية اليت تفيض حركة

اليت تنضح ـا قـصص    لحياةل  الكبري باحلظاهرة   مع   متوافقًا ،أيضا،جييء االختيار و هذا 
 د تقدم شرح هذه   و ق .منهاو االمتالء     ممارستها  و  االحتكاك ا   عيشها و   و وجوبِ  جنيب الكيالين 

  .مقنع و كفاية مبا فيه  و بياااهرةالظّ
  
    بكامل شعورها   القصصية  جنيب الكيالين  شخصيات الذي تعيشه ن هذا الزمن احلاضر     لكو  

  .يقطعها عن غَدهاو   فيوهقهاغرقها استغراقًات يس البكلّ قُواهاو 
 الـسري و  و االستعداد له     مستقبلها  استشراف عن،  كذلك،هايقصي  ال هذا الزمن احلاضر  و  

 ن احلب الكبري للحيـاة م أُوتيت  قد تستحثّها و احلياةاندفاعةُ و ها وحدنسيجألا شخصيات    حنوه
  يف الزمانني معـا     بوجودها  على الشعور  درةاقعلها  جي ما    و االمتالء ا    ممارستها وجوب عيشها و  و  

   . يف شعورها يتماثالنعيها ويستويان يف و هما كأنو  يف البعدين كليهماعيالس و لحركةل و مؤهلة
  
إمعانا يف  و   املستقبلألمر الزمن احلاضر و داللته املزدوجة و تداخل معناه مع معىن              متابعةً و
هلذه األسـباب  ... يف هذا االختيار   مهارته الكيالين و    هنب مبا يربز    و إضاءة جوانبه    املوضوع بيان هذا 

  .يفي ذا الغرض و زيادةحتليالً جيدا ثبت،يف ما يلي، أُ جمتمعة
   أنّ املقصود من احلـال      )  املقتصد يف شرح اإليضاح    (  يف كتابه  1يذكر عبد القاهر اجلرجاين   

     منه جزء  أنه قد حصل  فاملراد   )زيد يصلّي    ( :ك إذا قلت  و بيان ذلك أن   .هو أجزاء متصلة من الفعل    
  .ا تاليا يليهجزًء بترقَّ جزء آخر متصل به و يو هو آخذ يف
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 :و إنّ قولك  . مل يكن له التباس بالفعل البتة      و ض لالستقبال  فقد متح  ) سيفعل(  :إذا قلت  أما
 يصحبهما من    أنْ ن فال جيوز  األنّ كليهما قد متحض لنوع واحد من الزم        ) لعفَ (مبرتلة   ) سيفعل (

   1.) اآلن سيفعل(  أو ) أو غدا اآلنفَعل ( : قولك،حينئذ،يصحو ال .أمساء الزمان غري واحد
 بـني    الذي يكون شائعا   ) فعلي (  احلاضر و بناءَ   الزمن هذا احلكم     من 2و يستثين اجلرجاين  

 أو أنه مل يشرع فيـه      ه متلبسا ب   حال الفعل   يف  احتمال أنْ يكون صاحبه    ألنّ فيه  احلاضر و املستقبل  
ف      أو بعدقولك  و على هذا األساس   .أنه يريد فعله يف املُستأن ا فعلي زيد   :يصحلداللتـه علـى    غد 

  .معااحلاضر و املستقبل  الزمانني
قـع علـى   و يكون للحال و أنـه أُ أنْ   )فعلي (أصل  « إىل القول بأنّ 3و خيلص اجلرجاين

إنـي أراين أعـصر     « :يء مبا يؤول إليه كقولـه تعـاىل       وسع و تسمية الش    من الت  ضرباملستقبل ل 
الذي هو دليل احلال على     يفعلُ  أَوقع  يؤول إليه كذلك     ألنهعلى العنب    اخلمر قعأَو فكما.4»..مخرا

   .»  كثري يف كالمهمهذا حنو و. الذي يؤول إليهاملستقبل
  

        ة تعيش حاضرها بشعور قويات جنيب الكيالين القصصيعي      إنّ شخصيف و ومره و حس 
عور باحلياة.و غري منقطعة عن ماضيها     سائرة حنوه     متطلِّعة إىل مستقبلها   تامهـذا الفـضاء    يفو الش 

 خصياتشال  هذه تلفة هو إحدى خصائص    األبعاد الزمانية املخ   هذه يف احلياة هذه و ممارسة    الواسع
 يهبها   هو الذي   من كلّ األوهاق و     يعتقها  و  الزمان و املكان   رِبقة و هو الذي حيررها من       القصصية

  .القدرة على احلركة و السعي و خوض الصراع و احتمال املعاناة
 علم و دراية    إنّ شخصيات جنيب الكيالين القصصية شعورها بالزمن شعور حاد و هي على           

و ليس من اإلنصاف أنْ نثقلها بالعنت و اجلمود و األحقـاد ألنّ              قصريةاحلياة  ..« :نفادهبقصره و   
  5.»...ذلك قصرها ال حيتمل كلّ

 القوي،و كأنها تسابق    هاجسها الشخصيات القصصية   تأسيسا على هذا الوعي فإنّ هذه      و
رص على أخذ حظّها منه وافرا غري منقـوص ألنّ هـذا            احل  و االستفادة من كلّ حلظاته     هو الزمن،

  . حتقيق وجودهاو إلثبات ذاا فرصتها الوحيدة يف هذه احلياةالزمن هو 
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     ات األدب الوجوديات    و إذا كانت شخصيات   أو باهتـة ،يف عمومها، شخصيشخـصي 
لعبث و الغثيـان مل      با إحساسها يها كما تقطع الشجرة عن أصوهلا ضحيةَ       مقطوعة عن ماض   شاحبة
 الذي انتـهى إىل      كما هو حال روكنتان    و بوجودها شعورا حقيقيا أو مسؤوالً     أ  بذاا ،يوما،تشعر

  1.»  ؟د مظهر جمر أكُنأمل.لقد بدأ وجودي حييرين جديا « : البائسهذا الوعي
،على عيـشه  ت  و لكنها  متقته حاضرها الذي    حبيسةَ  إذا كانت هذه الشخصيات الوجودية     و

 و ال املستقبل إىل هفوت ال  عن العامل من حوهلا    منقطعةً  مفروض عليها و قد وجدت فيه      مضض، ألنه 
 كثريا ممـا    عامل خميف قد تصادف فيه     هول أو جمعامل  و حزم ألنه،يف وعيها،      تتطلّع إىل الغد حبيوية   

   2...أو تكرههتتوجسه 
قـد    جنيب الكيالين القصصية   ة فإنّ شخصيات  دي الوجو اتخصيشال إذا كان هذا هو حال    

  الـدؤوب       احلركـة   مزية  و االستعالنفرصة   و وهبها هذا التحرر      دواءحتررت من هذه العلل و األ     
 مع الكـون و العـامل   التعايش  نعمة منحها وخمتلفات و يف حيوات  يف أزمان خمتلفة   اجلاد و السعي 

   . جفاء أو عداوة أو انقطاع غري يفمتبادلة معه األخذ و العطاء
  
   ـاناملك -ب

و يف مقدمة هذه .بل هو متعدد  ليس بواحد  كعنصر الزمان، ،يف قصص جنيب الكيالين،   املكان
   .بكثرة إطارا يف الكثري من جمموعاته القصصيةجتيئان   وبعناية القاص القرية و املدينة  ختتصماكناأل

دون أنْ  القاصحث هلذين املكانني و طبيعتهما و دالالما عند  التايل من الب   اجلزء و يتصدى 
  .أحداث قصصه و شخصيااتستوعب الكيالين أنْ  يغفل الوقوف عند األماكن األخرى اليت شاء

   
 و هـي    ن و السالمة و االطمئنـان     امن و األم   القرية،يف قصص جنيب الكيالين، هي األ      إنّ

لوذ صن الذي احلد مايأوي إليه صاحبه حين    و  به طالبه  يبـدبيب  شـعوره    حـني   أو مهه األخطار ت 
ملاذا ال رب من املدرسة و نعود إىل قريتنا نزرع األرض           ..امسعوا يا أوالد   « :اخلوف يتسلّل إىل قلبه   

     سوف نـشتغل و نـزرع      ..و لن نشعر باخلوف أبدا    ..قريتنا الصغرية لن يضربنا أحد     يف..مع أهلينا 
    3.»  يف اطمئنانو نأكل و ننام
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 ألنّ شعور اإلنـسان      و املعاين   اكتسبت هذه الداللة   القرية ذه اخلصوصية و     حظيت و قد 
  .آخر مكان شعور ذه القيمة يف أي عادلهي و إحساسه بوجوده يف رحاا ال نبااجحبريته يف 
ته فـإنّ القريـة      مسؤولي شعوره حبريته و    هو وليد  شعور اإلنسان بأمنه و سالمته      كان ملّاو  

مـن هـذه      و حظّه الكبري   الوافرعلى نصيبه    فيها اإلنسان    حيصل اليت   حدى األماكن القليلة  إتصبح  
    .املعاين و الدالالت

  
 دون   املعـاين  حتوز،غالبا، هذه   حتظى ذه املكانة و    عل القرية جتسباب اليت   و لكن ما هي األ    

   ؟األصقاعغريها من األماكن و 
 احلياة فيهـا    ساطةهدوئها و وداعتها و ب    و سكينتها و     بسكوا  أنّ القرية   السبب قد يكون 

  1.رجمنه خ عيده إىل أصله الذي و ترجدفيه تذكّر اإلنسان مبكانه األول الذي 
 ظاهرهامب اسبمتل والقرية متقلِّبا يف أحضاا       هذه يف وسط عائشا   إلنسانا  هذا يكون و حني 

      منها إليه شيء من تلـك املعـاين         يتسربف  تناجيها قد ختاطبها و    أو أصالتها هأصالت متازج فإنه قد 
 ربـاط خفـي    نسب قدمي بينهما و  لوجود الت،و الص ،كما حيدث بني ذوي األرحام      و الدالالت 

دمها ةجيمعهما و عالقة غيبيتوح.  
ما جيده يف أحـضاا   علّة د تكون هيق املناجاة  املناداة وهذه أو االمتزاجو و هذا التعارف  

   . ما ينعم به،يف كنفها، من سكينة و هدوء سبب و أمان ومن أمن
  
 الوداعـة           تقوم علـى البـساطة و      اليت القرية يف احلياة  طبيعة  ناشئًا من  قد يكون السبب  و  

ـ  و  التصنع تنأَى عن مظاهر التكلف و  تتأبى على   و التسامح و  السهولة و ـات ب هال تأبمسيال  والر 
  . التنظيمات قَيدو  اهلياكل قهرو ألطرلضغط اخالفًا للمدينة، ، ختضع

  شلّهاأو ت حركته هقه فتمنعتو   جتين على اإلنسانكثريا ما»  األوهاق«  و» العوائق «فهذه 
فه  لجمو تا بلأو تفسدهتصريتهل  إقهو انطال تعتدي،يف أحايني كثرية، على حر.  

                                                
  البدو أصل للمدن و أنّأنّابن خلدون يف املقدمة،يف هذا الشأن، و خالصته  هيذكر لقد بنيت هذه الفكرة على جمموع ما -1

 اليت يكتفى فيها باملقدار الذي حيفظ ةة تعود يف نشأا إىل األصول البدوي اتمعات اإلنسانيأنّ  وسابقة على احلضارةالبداوة 
فالبدو أصل للمدن و احلضر   ..« :و من ذلك قوله.تنتهي إليها أحواله و  يسعى إليهااملدينة أو احلاضرة غاية البدوي نّأو احلياة 

للتوسع   .»و ذلك يدلّ على أنّ أحوال احلضارة ناشئة عن أحوال البداوة و أا أصل هلا فتفهمه ..« : و قوله» ..و سابق عليهما
  1/167انظر املقدمة  و املزيد
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  جمموع املعـاين    فيها تحقّقت قد    و تها خصوصي تتأكّد األوصاف و   النعوت، ذه   القرية،إذنْ
  . الدالالتتلك و كفايته من  كامالً،يف أحضاا، حظّهساكنهاجيد و  السابقة

  
          املـضبوطة نـوع مـن العالقـات         هي ، هي احملافظة و   و القرية،يف قصص جنيب الكيالين    

 لنـوال القادمـة مـن     شاب القرية كقول عبد الوهاب اجلميع  اليت يلتزم ا   احملسوبةو السلوكات   
  1.» الست الفاضلة ال تغادر بيتها و ال تلتقي بالرجال الغرباء.. يا ست نوال« :األسكندرية

 كقول   عليها اجلميع و ال خيرجون عليها      يتواضع األوضاع    السلوكات و  و هذه العالقات و   
  : و كأنه شعر باحلَرج من خلوته معها،و هي ابنة املدينة، لناهد القرية،،وهو ابنسامل

  يف الصعيد ال نقر مثل هذه األوضاع -
  :  فأجابته يف هدوء

   2 ببساطةو لكننا يف مصر نقبلها -
  

األشجار اخلضراء و احلقول اجلميلة و السماء         هذه هي ،يف قصص جنيب الكيالين،   و القرية 
  . و الرضا مبا قَسم اهللا اجلميل و الصرب الوادعةفية و البساطة الواضحة و القناعةالزرقاء الصا

  و اهلواء النقـي     الشايف و السكون  اللّيايل اهلادئة  و هي  احللوة األمسيات   هي ،أيضا،و القرية 
          اجلَلَبـة  عيدا عن ب و تحلو     فتلَذّ  احلياة يف القرية   تزين األحوال   و املظاهر  هذه كلّو  .العيش اهلينء و  
   3.التعقيد  الصعوبة وو الضوضاءو 

          زها و خصوصيالقرية،يف قصص جنيب الكيالين، مع االعتراف بتمي حيـاة  تها ليست و لكن
 يشوه  املخاوف و الشكوك و     تزحف إليها   قد  و األزمات العواصف و     هلا نصيبها من    إذْ هانئة هادئة
  4... و األحزانو الدموع و الدماء  القتلء و االعتدا الظّلم وحمياها

                                                
    174ص   )عند الرحيل( اموعة القصصية  يف )  املهاجرون( قصة -1

    53ص   )العامل الضيق( اموعة القصصية   يف) قلوب تائهة ( قصة -2

يعنى الكيالين يف مواطن كثرية من قصصه بالوقوف عند هذا األمر و االستفاضة يف وصف البيئة الطّبيعية و مظاهر البيئة  -3
الجتماعية و خصوصيات اللّون احمللّي و ما حتظى به القرية،دون سواها من األماكن، من مزايا و أحوال و أثر كلّ ذلك على ا

و هذا الوصف الدقيق للبيئة العامة يف القرية و ألهليها و أماكنها يستشف منه حب .طباع الناس و أذواقهم و حركتهم و آماهلم
     فهم دوافع هذا احلب  التوسع يفو ميكن.ة اليت شهدت مولده و يف أحضاا منا و على تراا درجعميق و هوى أصيل للقري

     40 - 11/ 1 حملات من حيايت: و تعلّق الكيالين بقريته و أسباب وفائه هلا يف أدبه و فنه بالعودة إىل كتابه

 يف     ) ليلة عاب عنها القمر ( و ) عند الرحيل ( اموعة القصصية  يف) رجل ال يقهر ( و ) مصرع الذّئب (:  قصةانظر مثالً -4
  )حكايات طبيب  (
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 فإنه  األحوال نهبا هلذه املظاهر و   العوارض و  هلذه    القرية مسرحا  جنيب الكيالين   حني جيعل  و
        أهليهـا  طَويـة على أصالة املعادن اإلنسانية اليت تزخر ا القرية و سالمة            ،يف الوقت نفسه،  يؤكّد

       متامـا صواب و صحيح و عدم فساد طبيعتهم و سرعة فَيئهم إىل ما هو   م   طيبتهم و تساحمه    ظاهر و
  1...و اجتماعهم و تعاوم تقارب مستوى تفكريهم  متاثل قيمهم وو

من خلـل   القرية قد يصيب  بعض ما     إىل حد اعتبار أنّ    ،يف بعض قصصه،   الكيالين  يذهب و
  ل       بعض ما   أو اجتماعييتسلّل إليها من حتوقد يكون من تصدير املدينة أو تكون      أو احنراف  فكري 

أو يف   2)  رضوان و اجلنة   (  يف قصة  القاص سببا يف ظهوره و استعالنه و تفشيه كما يوحي به            املدينة
    .ألمن للسالمة و اطلبا  إىل القريةمن املدينة و هم القادمون 3) املهاجرون ( قصة

  
       املئـات يروحـون و جييئـون    و  واسعة كبرية« فهي ،املدينة،يف قصص جنيب الكيالين  أما  

 و األصوات    الشوارع ميلئونو الباعة    األجساد متالصقة ...و احلافالت تغص بالراكبني و الراكبات     
رام املتباطئ يدقعلو و التلون على جانيب الطّريق...أجراسه العالية ت4.»...و املتسو   

  عارات الزائفـة   الين، هي مستودع الكذب و االحتيال و الش       املدينة،يف قصص جنيب الكي    و
   5. و الشحوب و الالّمباالة و الضياعو امللل يق و القهرو هي الضو املصطلحات اخلادعة 

  هـذه  و قد تصبح  .باتلقتل و النكَ  ا اجلرمية و  مرتع هي املدينة،يف قصص جنيب الكيالين،    و
 قاسيةَ لفساد ا  يستفحل و الشذوذ ينمو و الحنرافات النفسية تتكاثر فيه ا   ا،أحيانا، جمتمعا مغلقً  املدينة

   6. و أفضل جمتمعأرحم مكان ،حينئذ، غابات الوحوشالقلب ميتة الضمري فتكون
  

                                                
          )أنني السواقي  ( و )املهاجرون  ( و ) مصرع الذّئب (: القصص و انظر مثالً  العديد منيفه الظّاهرة ميكن مالحظة هذ -1
  .) العامل الضيق (  اموعة القصصية يف)بطّة  ( و قصة )الرحيل عند  ( يف اموعة القصصية )األرملة الساحرة  (و 
ه القوية،عند خضرة، و كلّ حنينها و ذكرياا يربطها جنيب الكيالين بتلك الفترة اليت هواتف هواجس اجلنس امللحة و -2

.   نساء يعيشون للّذة و املُتعة و السهراتقضتها،يف القاهرة، خادمة يف بيت اخلواجة يين اليهودي و ما رأته،هناك، من رجال و 
  .و انظر قيمة اجلنس يف الفصل الثاين من هذا البحث

 يف )املهاجرون  (انظر قصة .سببها نوال القادمة من املدينة و هدوءها  و هزت القريةالتجربة األليمة اليت عاشها عبد الوهاب -3
  .)عند الرحيل  ( اموعة القصصية

   126 -125 ص )حكايات طبيب  ( :اموعة القصصية  يف)  ليل احليارى( قصة -4

موعة ا  يف) القافلة ( و ) البحث عن مىن ( و قصيت 31 ص )موعدنا غدا  (  اموعة القصصيةيف ) كفاءات ( قصة انظر -5
  .) عند الرحيل ( القصصية

    208ص  )حكايات طبيب  (  اموعة القصصيةيف 208ص  ) مية اجلر(و  134 -133 ص ) ليل احليارى ( انظر قصة -6
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 و تطلّع عبد السميع إىل      « :و لكن املدينة،يف قصص جنيب الكيالين، قد يكون هلا شأن آخر          
و احلركة الدائبة اليت متـور  ... و مبانيها الكبرية مآذالّة الكربى مبداخنها و     مدينة احمل ..املدينة الكبرية 

   1.»  ما حيب هذه املدينةشدلَ...فيها
  

هو  و هل    ملدينة يف قصص الكيالين ؟     با  و الدالالت  اجلديدة  هذه املعاين  حلاق إ فما هو سبب  
نهغفلة من القاصهم من لَديء جعل أو واللة و ما يناقضها ؟ه جيمع بني الشه و بني الدو ضد    

 إمنا هو إضافة نوعية      يحاكيها و   و  جيانسها األمر،كما يبدو يل، ال عالقة له بالغفلة أو مبا        إنّ  
  .يستكمل ا جنيب الكيالين نظرته إىل املكان و داللته

  
يـسهل   موقف متوازن مـضبوط  ، املكان عموما من و،املدينةجنيب الكيالين من      موقف إنّ

 فـال    تالبسه ثابتة ليس له من قيمة   ، الكيالين يف قصص ،املكان عموما  إنّ املدينة و  .فهمه و استيعابه  
 رتلته و م  أمهّيته املكان  هذا  إنما يكتسب  و. ال يزايلها  و تالزمه سابقة داللة  ليس له من   و ينفك عنها 
  . من دالالت يحويه ما و من معانمما يضمه

     سببه أنها مـسقط رأسـه       ،يف النص السابق،  ه املدينة ذعبد السميع هل   بنّ ح و دليل ذلك أ   
  .و سكْىن حبيبته و هي تضم بني جواحنها بديعة احللوة اليت حيبها و يهواها مهد حبه  صباه ورتعم و

 ما يفهم من قول عبد املوىل الذي جـاء           و هو   هذا األمر   مصداق جند   )القافلة (يف قصة    و
 و نزل عبد املـوىل املدينـة        « :املسجون ظلما يف القاهرة     ابنه هالل ن القرية إىل املدينة باحثًا عن     م

لكن ال مجال و ال روعة      ...كانت رائعة حقا  ...الكبرية و تطلّع إىل العامل الباهر و إىل املباين الشاهقة         
    2.»...ياعالض بغري الكذب و امللل و  شاحب ال يوحيتكلّ شيء مي...بدون هالل
  

   حليل  بعد هذا العرض  ،يهلع صل ينتهي إلينا و حن    فما الذي و بعدمـان     ، و التالز ريلعنـص     
   ؟و املكان يف قصص جنيب الكيالين

  مـا ميكـن     خالصـةَ  وتقدم من عرض     من جمموع ما     ينتهي إلينا و ندركه     ما  حصيلة إنّ
 لصيقة  سابقةداللة  من داللة داخلية ثابتة خاصة ما أو هلما ليس،كالزمان، أنّ املكان إليه االطمئنان

  .ما التصاق الثَّوب باجلسد

                                                
  22 ص )عند الرحيل  ( اموعة القصصية يف )خطّ الوهم  (  قصة-1

  249 ص )عند الرحيل  ( اموعة القصصية يف ) القافلة (قصة  -2
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 خالصتها  جنيب الكيالين  هناك نظرة خاصة عند   إنّ  ميكن القول   و تأسيسا على هذا املوقف      
     تـصاحبه  داللـة   كلّقاستإنما اعتبار دائم و    ال يفوز ب    ثابتة و  مبرتلةال حيظى    املكان،كالزمان،   نّأ

   .مولتهجمردة عن ح ستيه لو داللت حنتهو ش مولتهحب و كلّ معنى يرافقه
إالّ بقدر داللتـهما    قيمة من ليس هلما ،  قصص جنيب الكيالين   ،يفكليهما والزمان املكان إنّ

 كذلك و.ريتهاحل  ممارستها الفعلية  وعيها و  و  حركتها  بكامل  فيهما القصصية على متتع الشخصيات  
  علـى  ا،م،يف أحضا  الشخصيات  هذه قدرةمن    نوعيتها انيستمد  و داللتهما  جمموع انكتسبي مها

  . إثبات وجودهاو  ممارسة كاملة ممارسة حياا و غري منقوص شعورا حقيقياالشعور بذاا
  

     ةيقصـص ال  اموعـات   جييء ذكرمها يف    مكانان آخران   القرية و املدينة هناك    و إىل جانب  
و قـد  . و مها العيادات الطّبية و السجون و املعتقالتجنيب الكيالين إطارا لبعض قصصه    و جيعلهما   

  1. )حكايات طبيب (أعطى الكيالين عنوانا ذا داللة إلحدى جمموعاته القصصية و هي 

    جون  الـس   فإنّ أمـر   و إذا كانت العيادات الطّبية و املستشفيات هي لصيقة بتجربته املهنية          
  . و قد سبق تناوهلا يف الفصل األول له صلة بإحدى معاناته الكربى و جتربته احلياتيةو املعتقالت

  
 هـذا  - و شهد والدته الفنية الناضجة عاناه كابده و الكيالين وربهخ الذيو عامل السجون   

 معرفتـه   صحيحكثريا من استقى منها والقاص   موهبةصقلت  كان إحدى البيئات اليت    املظلم العامل
  . مواقفه دوافع سلوكه و حقيقةجم وساوسه و هواجسه و ح ولتهاخدب و باإلنسان

 فإنّ الذي يدخله     هو القهر و املخاوف و الظّلمات      2،كما يقول الكيالين،  السجن إذا كان و  
إىل نتائج   « قد يصل القابعني وراء األسوار     نفسية هؤالء الناس      و دراسةَ  أوضاعه تعمقي  أنْ و حياول 

غالظ األكباد خارجني على    ...ختتلف متام االختالف عما كان يظنه ؤالء التعساء باعتبارهم قساة         
   3.»...و االحنراف و ارتكاب خمتلف احلماقات  و قد أصبحوا مطية للشراتمع

  
نه واجد فيهمـا    أل  و جيعلهما إطارا لبعض قصصه     هذين املكانني و يبدو أنّ الكيالين يتبنى      

  الشخصية يوله و نزوعه و هو مراقبة      م  ملوهبته و يشبع    يطلق العنان  ضالّته و يستطيع يف رحاما أنْ     
  . و حماولة فهم سلوكها و دوافعهاو دراسة النماذج اإلنسانية املختلفة  احليويا يف واقعهيةاإلنسان

                                                
  .طباء مع املرضى و املصابني سبعا و عشرين قصة يربطها موضوع واحد هو حكايات األو تضم هذه اموعة -1
  175ص ) حكايات طبيب ( اموعة القصصية   يف)األسوار و القضبان  عامل ( انظر قصة -2

  175 ص املصدر السابق -3
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 خالصته أنّ   يهبني ت ختيار و شجع صاحبه على    اال خاله كان وراء هذا    أَ آخرمثّ إنّ هناك سببا     
دت،لظروف فقَطوائف من النماذج اإلنسانية     ل ضمهمايكتسباا من    خصوصية   ذَويهذين املكانني   

حق ممارسـة   أو فقدت  حركتها و مصريها، حريتها و إرادا و التحكم يف   خمتلفة  مالبسات و شتى
  .ات وجودها نفسها و إثبى عللقيامحياا و ا
  تفقد نعمة أو نعما     هي و حرمانا ما    تعاين مصابة بعطب ما و      ،،إذنْكلّهاشخصيات  الهذه  ف

  . حرماايسد و  ما يصلح عطبها إىل أبدا و تتطلّع و استعاداحتاول استدراكها
  

ان يبغـي  إنما ك فنهيف منهما   و استزادهذين املكانني فكأنّ الكيالين حني ولَّى وجهه شطر     
حميطها الشخصيات القصصية يف زمحة معاناا و تصوير صراعها مع نفسها و مع              تصوير حال هذه  

  .خماوف و هواجس و معان و دالالت و ما ينشأ عن هذا الصراع من بسبب هذا الفَقد و احلرمان
بة االسـتمتاع   مناس  يهيئ لنا   أنْ هو صويرتال هذا مثرةو   ،عند القاص ، هذا االختيار  نتيجة و

 يلفـت   هواجسها و خماوفهـا و  نتقاسمة   فيها مناذج بشري   تستعلن  و مواقف مشحونة   مبشاهد قوية 
 على التطـاول    القصصية هاتخصيش  قدرة و هي  ،و تزينه،  اليت تغشى فنه   الكبرية انتباهنا إىل الظّاهرة  

 الكبري الذي ال    املَعنيتمداد من    االس  التكيف مع أوضاعها و     عطبها و   جتاوز و و نقصها  على ضعفها 
      1.امنهعيشها و ممارستها و االمتالء ينضب و هو حبها الكبري للحياة و وجوب 

  
  البيئة الطّبيعية -ج
ة       يى جنيب الكيالين،يف قصصه، عناية واضحة بالبيئة الطّبيعيأثري      .عنا لتحقيق الت لو هو يتوس

  .الشواهدو يف ما يلي بعض األمثلة و .نجاح لفنه ال القَبول و و صناعة لقصصهالفني
  
 فاملوتى ال مكان هلم وسط السادة       و حبث هنداوي عن مكان مناسب يأوي إليه باخلارج         «

   2.»...فقبع خلفها...تقف وحيدة عند ناصية الشارعو ملح عن كَثب شجرة قميئة .الكبار
إنّ هـذه   .نّ بينها و بينه نسبا و صلة      خيتفي خلفها كأ  إنّ هنداوي يلجأ إىل هذه الشجرة و        

الذي  زفاف ابنه    حضوركي حال هنداوي،ماسح األحذية، الذي يصر على        اح يكاد حاهلا ي   الشجرة
  .هجره و ادعى موته ليحقّق زواجه من ابنة أحد السادة الكبار

                                                
ما يف  و قد سبق تناوهل)العامل الضيق (  يف اموعة القصصية )قلوب تائهة (  و )احلب الصغري ( قصيت  :انظر على سبيل املثال -1

   .)حكايات طبيب( يف اموعة القصصية  ) بكى السجان (و  ) أبو البنات ( و ) ليل احليارى (و انظر،أيضا، قصة .الفصل الثاين

     151ص  )العامل الضيق ( اموعة القصصية يف  ) يوم الفرح (قصة  -2
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ها شجرة و ليست إن. خيتار هلذه الشجرة أوصافًا و عالمات    ،يف هذا النص،   جنيب الكيالين  إنّ
  . مثّ هي وحيدةو هي قميئة أي ذات ذلّة و صغار.الشجرة

 القاص على الشجرة   يخلعها ماءة مثّ الوحدة و االنقطاع     النكرة و القَ   :وصاف الثالثة فهذه األ 
  س أحاسي من  املكلوم األب اصطناعا لتدلّ،بالتبعية و املآل، على ما ينتاب  و لكنه يصطنع األمر    ابتداًء

  .أو الغريبلطُّفَيلي  كاابنه،يف يوم فرحه،ذلك املكان   منو ما يتجرعه من آالم و هو يرقب
 خيتفي وراءها تصبح حكايـةً      ليها هنداوي و  إحني يأوي   إنّ هذه الشجرة بتلك األوصاف      

لبيئة و هذه إحدى وجوه العمل الفني الناجح الذي يتوسل با         . و أحاسيسه  اله و تعبريا عن شعوره    حل
          .الطّبيعية لرسم أحوال الشخصيات الفنية و استكناهها و الكشف عن شعورها و جمموع عواطفها

    
قصة أمحد عبد الوهاب الفالّح الذي يلبس  جنيب الكيالين    تناولفي  )املهاجرون (  قصة أما يف 

  اشتهائها  إىل حد  و يصل به احلال   دينة   بنوال القادمة من امل    افتتانا  الطّاقية الصوفية و يفنت     و اجللباب
  . لتحقيق زواجه اامرأتهتطليق   متنيها وو

أمحد عبد الوهاب حزينا باكيا    يف ستر اللّيل تاركني   و لكن نوال و أهلها يرحلون عن القرية         
عض دا ب و أشرقت الشمس و كان أمحد قد جفّف دموعه و إنْ ب            « :ميضغ الندم و يقتات احلسرات    

  :فقة و قالتشو لبس جلبابه و دس قدميه يف احلذاء و هم باخلروج فأقبلت أمه م..االحتقان عليها
   ؟أال تتناول لقمة و كوبا من الشاي -

  :فقال بصوت جريح
      1.عندما طلّقتها  و قاسياظاملًالقد كنت .. أعود بزوجيتبعد أنْ -
  

أراد و لكن جنيب الكـيالين      . و سعي جديد   د حبلول يوم جدي   إيذان  هو  الشمس إنّ إشراق 
بعـودة   اإيذان و  يف حياة أمحد عبد الوهابشعور جديد مبيالد ا إيذان كوني أنْ   ،أيضا، شراقاإلهلذا  

عيه الذي فارقه و جفاهو.  
 الكيالين ينقـل  جنيب  فإنّمطاردة لظلمته  و اللّيللوطأة إزالة  هوالشمس إشراق و إذا كان  

 اجلديد  عبد الوهاب  أمحد إعالما حبال    ،دمةللص التايليف اليوم   ،إشراقها  طلوعها و  يجعلهذا املعىن ل  
   . انقطاع غَفلتهو عودة وعيه و إعالنا عن زوال ظُلمتهو تصويرا ل
  

                                                
  180ص  )عند الرحيل  ( اموعة القصصية يف )  املهاجرون( قصة -1
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حني يتوسل جنيب الكـيالين بعناصـر     )أنني السواقي    (و شبيه ذا األمر ما نلفيه يف قصة         
سعدة اليت خرجـت    مو املصري القاسي الذي يوشك أنْ يلحق        بئ باحلدث اجلَلَل    تنالطّبيعة فيجعلها   

  .من بيتها دون إذن زوجها
 لـه  يهيـئ إنّ غضب الزوج و حنقه و تصميمه على رمي زوجه يف البئر عقابا هلا و تأديبا              

تد كعالمات اسـتفهام     مي و الطّريق امللتوي املُترب     كان اللّيل شديد السواد    « :القاص ذا التصوير  
واقي ينبعث نائحا حزينا كلحن     و أنني الس  ...متشابكة بني املزارع اخلضراء اليت طمسها ظالم اللّيل       

تمةاملَهولة و آالف األشباح جنائزي1.»... تتراءى يل عرب الع   
  

ارع اخلضراء اليت   املز و   و التعقيد  االلتواء و ذي التربة     و الطّريق الوعر    البهيم إنّ سواد اللّيل  
  ... الذي يشبه اللّحن اجلنائزياحلزيناألنني   ذات اللّيل زينتها و مجاهلا و السواقيسلبها ظالم

 باملصري  بئتن  و جيعلها   تأليفًا بديعا  ف جنيب الكيالين بينها    يؤلِّ ةبيعي الطّ هذه البيئة  كلّ عناصر 
  .ته،كما يظن، حني خرجت من بيتها دون إذنه أهان اليت مسعدة لزوجهاحلَنِقهيأه الزوج الذي 

 صطنعها جنيب الكيالين اصطناعا    ي مثلة السابقة،  املختلفة،يف األ  هاة و عناصر  البيئة الطّبيعي إنّ  
  حكية   وحاأللتفسيات  ال النخصيحاكيها للشا،كذلك، للكشف عـن عواطفهـا         و ت لو يتوس     

  .حداث و األ إزاء املواقف أحاسيسها تصويرو
إرهاصـا   علـها جي  حني استعماالً آخر   الكيالين جنيب هاستعملي  عينها  هذه البيئة الطّبيعية   و
 تظليل نفسية الشخصية،أو و على طريقة املغالطة العاطفية  هلا اهيدو مت  سارة أو حمزنة    اآلتية باحلوادث

 واسـعة   ،ألمهّيتها و جدواها،  فنيةهذه الطّريقة ال   و.قريبا من شعور و أحاسيس    القارئ، مبا سينتاا    
  2. قد تصبح إحدى القيم الفنية الكربى يف العمل الفني واالنتشار بني الكتاب و الفنانني

  
  املونولوج الداخلي -5

 من التقنيات احلديثـة الـيت شـاع         ،املناجاة أو   املونولوج الداخلي،أو احلوار الباطين    يعترب
دد حديثه عن كتاب القرن التاسـع       يف ص ،3و قد ذكر سارتر   . عموما نالفيف   و األدب استعماهلا يف 

  .ديةج إىل فرنسا كان احملاولة األكثر املونولوج الداخلية  أنّ حديث النفس أو إدخال تقني،عشر
                                                

  191ص  )عند الرحيل  ( اموعة القصصية  يف)  أنني السواقي( قصة -1

  113 فن القصة ص - انظر يف الوظيفة الفنية للبيئة الطّبيعية حممد يوسف جنم -2

  189انظر ما األدب ؟ ص  -3
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  لـضغط   حني مواجهتـها    منشؤه النفس اإلنسانية   الداخلي احلوارو املونولوج هو حالة من      
احليـاة   من احلياة الباطنية أو      ا جزءً  ميثّل و هو .احتكاكها مع الكون و العامل     لظّروف و األحداث و   ا

  .النفسية للشخصيات القصصية
 ن مزايا   و م اخليهب أ املونولوج الدنه ي ة    ا  القدرة على  القاصاته القصـصيستبطان شخصي  

 و اسـتيعابا    لـدوافعها  ما فه و استكناهها و سرب أغوارها ليزيد القارئ معرفة ذه الشخصيات و          
  .  إحاطة مبصادر حركتها وملواقفها

نـه  أخالصـتها   الداخليونولوج امل اعتماده علىو هناك مزية أخرى قد يجنيها القاص من        
  يتخلّص من أَس ر الس قليدياته    اململّ رد التكسب شخصية و ية و واقعيـرض   .حيويو يف ما يلـي ع

    .إضاءته و ذا األمرهملثالَني اثنني لبيان 
  
 جمرد تصور الرصـاص و هـو   و كان. قليب و يستويل على أقطار نفسي      كان اخلوف ميأل   «

     ي خليقًا بأنْ يبعث القُ    يتطاير و االنفجارات و هي تدوا ألنْ أَ   عريرة يف جسدي و يدفعين    شدفع   فـر
 الفارع يف إعجاب و يـستمعون   ؟ إم ينظرون إىل عودي لكن ماذا يقول الزمالء عني    .من املعركة 

للّفظ من معان و ال إىل آرائي الناضجة يف تقدير و احترام و يعتربونين شابا ممتازا بكلّ ما حيمله هذا ا        
   1.»... أني جبانيتصور أحدهم

نبئ عـن   لقي ببضع كلمات ت    و بعضهم ي   إم يمضون بال اكتراث و يبتسمون و ينكّتون        «
 فسيد و القلق النا أنا فاخلوف ...الثّورة احملتدمة و لكنهم يسريون بال تردقعدينيكادأمملاذا أكذب . ي

     على نفسي و عليهم ؟ ملاذا أُومههم بأني شجاع ال أخاف ؟ ماذا حيدث لو صرحت هلـم جبـبين                    
دت من حيث أتيت ؟و انس2.»...للت من بينهم مث ع     

  
   حلال شاب قادته محاسته العجلى إىل جبهة القتـال          قيق د وصف الداخليإنّ هذا املونولوج    

  .و لكن جبنه القدمي تداركه و هو يثقل عليه و يعذّبه و يضنيه
     ته من محاستها اليت       إنّ جنيب الكيالين،يف هذا احلوار الباطيند شخصيت، جيرال    و ذَو أبـه ي 

 رتـست ت اليت ئهاأزيا من كلّ  جيردها كما املُعجبةا   و هيئته  القوية بنيتها  إىل  ال يلتفت  الفارع و  قَدهاب
   ور اليتا   تتخفَّى وراءها و العناوين    ا و الص فها  اليت تتباهىجيعلـها    و  خاليـة   عارية ،أمامنا، فَيق

                                                
  3ص  ) موعدنا غدا ( اموعة القصصية  يف) شجاع (قصة  -1

  5املصدر السابق ص  -2
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و معدا احلقيقي الذي    لعتيد  أصلها ا  و كُنهها البعيد تعترف أو تكتشف،و القراء كذلك يكتشفون،       
  .األزياء و ال حتيط به العني أو تدركه احلواسو  ظاهرامليتخفَّى وراء 

  
      مازجها من الشفسية املعقَّدة و ما يـردد   خيالطها مـن  ماوأ و احلرية كإنّ هذه احلالة النالت        

        مـن العتمـة إىل النـور    مستساغًا نقلها   ما كان   و  إىل العلن  إبرازهاو االهتياب ما كان مستطاعا      
  النفس املظلـم   ملايسهل الوصول إىل ع   هذا احلوار الباطين الذي       القارئ إالّ بواسطة   أمام و وضعها 

  . على جمموع خماوفها و هواجسها و وساوسها و االطِّالعاإلطالل  يتيحو البعيد
 يخـرج  وظيفته األساسية أنْ     املونولوج الداخلي و إذا كانت حقيقة اإلنسان هي باطنه فإنّ         

و يمد القارئ،أو الباحث، بأوصاف كافية و معلومات      ا   خبئه يئة من بخ  كلّ ون مدفنها    م كلّ دفينة 
  .و دوافع سلوكها و مصادر حركتها وافية عن الشخصيات القصصية
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  اخلـامتة
و بعد، فما الذي ينتهى إلينا من هذا البحث ؟ و ما الذي حنصل عليه من تعاقب صـفحاته              

  تابع مضامينه و تسلسل قيمه و أفكاره ؟ و ت
و لكني سألتزم جانـب  .نتائج كثرية ميكن حتصيلها من هذه السياحة الطّويلة يف هذا البحث 

  .االختصار مع قدر من التركيز متاشيا مع طبيعة اخلامتة و تساوقًا مع هذا املقام
  

 الفنية   الكتابة  الكيالين الطّبيب يف   إنّ أوىل النتائج املستفادة من هذا البحث أنّ موهبة جنيب         
  .ليست حملّ شك و ليست موضوع حتقيق

و قد حاول هذا البحث،و أزعم أنه قد وفِّق، و جهدت صفحاته يف تسجيل مظاهر هـذه                 
املوهبة الفنية و رسم مالحمها و اإلشارة إىل عناوينها حينا أو الوقوف عندها و عدها و إحـصائها                    

  . ابتالئها و بيان قيمتها أحيانا أخرىو متلِّيها و
و يف كال احلالَني مل تكن مظاهر هذه املوهبة الفنية تتخلّف و مل تكُن شواهدها تـضيق أو                  
ترتوي بل إنّ جنيب الكيالين لَيفجؤنا يف كلّ صفحة و تلْوها و يفاجئنا  عند كلّ خطـوة و سـري                     

طافة معانيه و حصافة فهمه و تنوع صوره و جاذبيـة          باتساع رؤياه و ثراء عامله و عمق أفكاره و ل         
  ...ألوانه و مجيل أساليبه و أصالة فنه

و كلّ أولئك يزيدنا تقديرا هلذا الرجل ذي املعاناة الصادقة و يزيدنا إميانا مبقدرته الفنية اليت                
  .ال تنضب و اعترافًا برسوخ قدمه و ثبات جنانه يف الكتابة الفنية

  
القارئ حني التفاتته إىل قصص جنيب الكيالين و مع تقليبه لـصفحاا و اسـتمتاعه               و إنّ   

باملشاهد و تذوقه للّقطات و متابعته للمواقف و األحداث و شعوره الذي ال ينقطع بالصور اجلميلة                
لعميقـة     تتسابق و اإلحياءات اخلفية تترى و العواطف القوية تستعلن و الدالالت الفائقة و املعـاين ا         

  ... و احلوار املشحون و اللّغة املكثَّفة
إنّ القارئ حني يدمهه كلّ ذلك و يغشاه و ميلؤه و يرويه فإنه يزداد إعجابه ذا األديـب                  
الذي يلتفت،يف فنه، إىل كلّ شيء و ال يعزب عنه شيء و ينأَى بنفسه عن السهولة اليت تـستهوي             

  .  تستحثّهم فتقتل إبداعهمأصحاا فتهوي م و العجلة اليت
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أنّ جنيب الكيالين،كما بدا يل من مصاحبة        أُثبت ف ميكنين أنْ أؤكِّد هذا األمر     يف هذا املقام   و
 حيب ركوب الـصعب   مولَع بتتبع الفكرة و تعميقهالقصصه و من سياحة يف عامله و استكناه لفنه،       

       نأى عن الطّريق املعبهولة و يرتاد،حتقيقًا هلذه الغاية، كلّ الطّـرق املمكنـة      .دو يتحاشى السو هو ي    
  .و الفجاج الوعرة و املسالك الصعبة

 و يرتـاد     ميتطي صهوة املغامرة و يركب الصعب      و كأنّ الفن العظيم،عنده، هو الفن الذي      
نة و اإلحياءات القوية     حبثًا عن الوسائل الناجعة و األساليب البديعة و الصور املشحو          املفاوز و ااهل  

   .و اإلشعاعات و املعاين و الدالالت اليت حتقّق له التأثري و النجاح و الشيوع و الذّيوع
و احلق أنّ جنيب الكيالين كلّما سلك هذا املسلك و اختار هذا األداء حقّق لفنه درجـات                 

  .   قصوى من القَبول و اإلثارة و التأثري
  

ة و بال انتهى إليها هذا البحث و هي ظاهرة احلب اليت تغشى قصص  نتيجة أخرى ذات أمهّي   
  .فال يفتأ يقف عندها،يف جمموع فنه، مشري إليها متغنيا ا و مربزا آثارها و مثارها جنيب الكيالين

و ال يألو الكيالين جهدا و ال يسأم و ال يملّ ،يف كلّ مناسبة و حني، من عـرض هـذه                      
 و إمتاع شعورنا و إشباع حواسنا       ،بوسائل خمتلفة و أساليب،    أو عرضا بديعا   جديدارضا  الظّاهرة ع 

    . و نهميف عجلةستبق الصفحات فنقلّبها  جتعلنا نو صور مشحونة مبشاهد قوية
  

و لقد شاء هذا البحث أنْ يقاسم جنيب الكيالين عنايته ذه الظّاهرة الكربى و أنْ يكـون                 
ذا االتجاه عند صاحبه فوقف عندها مليا حماوالً أنْ يرتهلا مرتلتها اليت تليق ـا و توفيتـها                  موافقًا هل 

  .حقّها من الدرس و التحليل و اإلضاءة و البيان
و لقد كان من نتائج هذه العناية و االهتمام أنْ اتسعت دائرة البحـث يف هـذه الظّـاهرة           

 و العبارات و تتابعت األفكار و توالـدت    ظ استقصائها فتكاثرت األلفا   و طال جمال اخلَوض فيها و     
املعاين و تزامحت الدالالت فأفضى كلّ ذلك إىل تضاعف صفحات هذا اجلزء من البحث و تزايـد        

  .عددها و استطالتها حىت جتاوزت العشرين صفحة
  

 حقّهـا مـن البحـث               زعم أني قد أحطت ذه الظّاهرة خربا أو أني قد وفَّيتها          أو لست   
 فأُعلنه و ال أُخفيه أنّ هذا البحث املتواضع قد حالفـه   و ال أدعيهو لكن الذي أَزعمه  .و االستقصاء 
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احلظّ كثريا فكان سباقًا إىل اكتشاف هذه الظّاهرة الكربى،يف قصص جنيب الكيالين، و سـباقًا إىل              
  . اإلحاطة بأصوهلا و مصادرها واإلشارة إليها و حماولة فهم أسباا األوىل

إذا تيسرت هلذا البحث،يف ما يستقبل من األيام، ظروف مساعدة و أحـوال أو حظـي                و  
صاحبه بشيء من اإلرادة و نصيب من اجلهد فإنه لن يستنكف عن مواصلة البحث يف هذه الظّاهرة                  

  .و تعمقها و لن يتجانف عن التوسع فيها و اإلحاطة ا
      
النتيجة الثّالثة األخرى اليت ال مناص من ذكرها يف هذه اخلامتة فهي فضاء اإلنسانية الذي              أما  

  .تنتمي إليه جمموع شخصيات جنيب الكيالين القصصية
إنّ هذه اإلنسانية اليت سبق حبثها،يف اية الفصل الثّاين، و تقدم استقصاؤها و بيان مظاهرها               

لكيالين القصصية و ال تشينها و تغنيها و ال تفقرهـا و تربزهـا                     قيمتها تزين شخصيات جنيب ا     و
نتقاسم إمياا و حنب     :و جتلوها فتجعلها جزًءا منا لصيقة بنا قريبة إىل نفوسنا غري بعيدة عن شعورنا             

 و ال ينهضنا    تنعشنا بطولتها . عنادها و يصدنا نزقها    يعجبنا.يستهوينا صراعها و يقلقنا افتها    .مواقفها
نقـدر تـضحيتها و نـستنكر       .نأسى ملصاا و حنزن آلالمها    .جنزع جلزعها و َش لفرحها    .جبنها

تدهشنا صـالبتها و تزعجنـا      .نعظم حبها و نكرب عواطفها    .نجلّ سعيها و حنترم جهدها    .جحودها
  ...  و نشفق على عجزها نتفهم ضعفها.هشاشتها
  

 املظاهر و األوصاف هي قريبة إىل نفوسنا غري بعيدة عن       املعاين و هذه    ذه إنّ هذه اإلنسانية  
  .شعورنا نستجيب دعاءها الندي و نتسمع هتافها القوي الصادر من أعماقنا

 تصدر عنها و هذه هي اإلنسانية اليت يبشر ا جنيب الكيالين يف جمموع فنه و ترتد إليها و                 
  . هذه هي اإلنسانية اليت ال يفتأ يذكرها و ال ينفك حيوم حوهلا و يتغنى او.شخصياته القصصية

و املؤمل أنْ حتظى هذه اإلنسانية،يف قصص الكيالين، مبزيد من العناية و االهتمام من لَـدن                
ا مبـيالد فـن   النقاد و تتبوأ مكاا يف عامل الفن و األدب فتكون هذه النقلة النوعية إيذان و   الباحثني

  .    جديد و عامل جديد بعدما استنفدت اإلنسانيات األخرى أغراضها و أعلنت إفالسها و خراا
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  الفهـارس                                              
  
  
      فهرس األعالم  -أ

  فهرس املصطلحات  -ب
  فهرس املصادر و املراجع  -ج
  الفهرس العام  - د
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  فهرس األعالم -أ                                         
  
  74 :ابن تيمية-
  38، 34 :إبراهيم عوضني-
  26، 25 :أبو احلسن الندوي-
-وحيديان الت152 :أبو حي  
  61 :أبو زيد اهلاليل-
  62: أجاتا كريسيت-
  62 :إحسان عبد القدوس-
  62، 24 :أمحد باكثري-
  58، 31 :نيأمحد أم-
  24 :أمحد حمرم-
  38، 35 :أمحد حممد علي-
  49 :رثر روبنشتاينأ-
  152، 91 :أرسطو-
     158 ،56: أرنولد هاوزر-
  68 :أشرف فهمي-
  62 :إميل زوال-
  58 :أنور املعداوي- 
  65 :أنيس منصور-
  49 :بيتهوفن-
   65، 58، 24   :توفيق احلكيم-
  62 :تولستوي-
  61 :اجلازية-
  74: يالينجالل الك-
  32، 31 :مجال الدين األفغاينّ-
-82 :اجلوهري  
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  81 :الطّائيحامت -
  18 :حافظ-
  31 :حسن البنا-
  58 :حسن الزيات-
  69 :محزة بن عبد املطّلب-
  58 :دريين خشبة-
  61 :دياب بن غامن-
  62 :ديستوفسكي-
  66 :راتب عرموش-
  58 :زكي مبارك-
  203، 173،176 ،115،151،169،170 ،62 :سارتر-
  66 :السالنكلي -
  70 :سوكارنو-
                                                       43، 42، 35، 30، 18،19،28، 16،17:سيد قطب-
  49 :شكسبري-
  18 :شوقي-
  23 :صاحل آدم بيلو-
  93 :صامويل بيكيت-
  58 :صدقي الزهاوي-
  66 :صالح أبو سيف-
  18 :صالح عبد الفتاح اخلالدي-
  18 :طاغور-
   77، 71 ،69، 65، 58  :طه حسني-
  92 :الطّيب صاحل-
  50، 38 :عبد الباسط بدر-
  111 :عبد الرمحن الكواكيب-
  58 :عبد القادر املازين-
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  194، 193 :عبد القاهر اجلرجاينّ-
  82 :العجاج-
  46، 45 :عز الدين إمساعيل-
  58، 18،19 :العقّاد-
  58 :علي اجلارم-
  110، 49، 48، 47 :بيغوفيتشعلي عزت -
   42، 38، 35، 34، 33، 24 :عماد الدين خليل-
  67 :عمر بن اخلطّاب-
    16 :عمر اخليام-
  39 :غوته-
  62 :غوغول-
  67 :فاتن محامة-
  56 :فرويد-
  58 :فكري إباظة-
  29 :كارل بروكلمان-
  62 :كامو-
  49 :مايكل أجنلو-
  64 :املتنبي-
  23 ،22، 21 :حممد إقبال-
  51 :حممد إقبال عروي-
-33 :حممد عادل اهلامشي  
  65، 62 :حممد عبد احلليم عبد اهللا-
     41 ،38، 35، 33 ،20 ،19 :حممد قطب-
  21 :حممد مندور-
- افعي58 :مصطفى صادق الر  
   62 :مصطفى حممود-
  62، 21 :مكسيم غوركي-
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  62، 18 :املنفلوطي-
  61 :موسى-
  66 :موسى أبو العافية-

  62 :ياملويلح
   77، 69، 68، 62، 24 :جنيب حمفوظ-
-30 :ار بن توسعة  
  61 :نوح-
  24 :هارون هاشم رشيد-
  49 :هاملت-
  46، 45 :ريدهربرت -
  62 :مهنجواي-
  69 :وحشي بن حرب-
  61 :يوسف-
  62 :دريسإيوسف -
  72، 65 :يوسف السباعي-
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  لحاتفهرس املصط -ب                                
  
  

  الصفحة  األنجلیزي  الفرنسي  المصطلح العربي 
 Politique  االحتواء

d’endiguement  
Policy of 

containment  
128،112،84  

  Introspection  Introspection  204،183،180،130،101،80،52،51،48،32،10  االستبطان
  Elan vital Vital spring  193،141  اندفاعة الحیاة

  Harmonie  Harmony  171  االنسجام

  Introversion  Introversion  153،143،141  االنطواء

  Emotion  Emotion  163،124،122،91،63،62،47،30،29  االنفعال

  ،Création  Création  165،113،108،78،74،48،37،34،24،15  اإلبداع

  Frustration  Frustration  143،141،110،107  اإلحباط
  Animisme  Animism  46  اإلحیائّیة

  Islamité  Islamity  23  اإلسالمّیة
  Elixir Elixir  118،113  اإلكسیر

  Idéologie  Idéology  45  اإلیدیولوجیا
  Point focal  Focal point   152،58  البؤرة
  Evidence  Evidence  84  البداھة

  Méditation  Méditation  80،75،52،50،43،41،32،30،19  الّتأمل

  ،Conception  Conception  ،42،40،38،36،33،31،29،20،17،16  الّتصور
144،143،87،81،63،53،51،47،43...  

  Catharsis  Catharsis  91  الّتطھیر
  Sympathie Sympathy  176،167،164،159،138،104،73،42  الّتعاطف

  Adaptation  Adaptation  201،170،167،160،43  الّتكیف
  Analogie  Analogy  113،112،111،110  الّتماثل

  Equilibre  Equilibrium  133،91  الّتوازن

  ،Substance  Substance  157،140،124،114  الجوھر

  ...Essence Essence  52،32،23،164،151،142،132،112،102،95،90  الّذات

  ...Cause  Cause  14،31،32،67،69،80،94،101،106،108،118،136،143  الّسبب
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  الصفحة  ألنجلیزيا  الفرنسي  المصطلح العربي
  Surréalisme  Surréalism  44  الّسریالیة

  Négativisme Négativism  112،109،87،85،16  الّسلبیة
  Mélancolie  Melancholia  153،143،141  الّسوداء
  Nature  Nature  203،155،151،87،56   الطبیعة
  Phénomène  Phenomenon  208،207،201،193،165،153،141،139،98،51  الّظاھرة

  ...Monde  World  151،142،132،112،93،81،46،38،33،30  العالم
  ،Absurde  Absurd  195،169،155،99،95،93  العبث
  Passion  Passion  90،23  العشق

  Efficience  Efficiency  186،184،169،87،85،80،47  الفاعلّیة
  ،Valeur  Value  ،120،116،112،108،100،89،85،81،34،29،21  القیمة

199،196،155،147،136،127...  
  ،Univers  Universe  ،95،93،87،81،53،48،46،44،42،34،33  الكون

204،195،170،155،132  
  Essence  Essence  116،151  الماھّیة
  Tempérament  Temper  32  المزاج

  ،Objet  Object  107،104،93،88،73،62،51،47،28،19،16،14  الموضوع
  ،Situation  Situation  ،82،74،53،47،44،40،37،30،28،25  الموقف

126،118،115،112،102،93،90،85،84...  
  Appétition  Appetition  200،108،90،87،23  الّنزوع

  Point d’appui  Support point  193،189  االرتكاز نقطة

  Type  Type  113،112،110  الّنمطیة
  Identité  Identity  113  الھوّیة 

  Réalisme  Réalism  44  الواقعّیة 
  Existence  Existence  160،152،151،109،102،70،48،33،25،22  الوجود 

170،169،167  
  Existentialisme  Existentialism  195،170،169،155،152،151،44  الوجودّیة

  ،Conscience  Consciousness  19،17،93،86،78،59،36،32،29،27  الوعي 
170،158،154،144،137،132،126...  
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  فهرس املصادر و املراجع -ج                                 
  

   العربيةاملصادر و املراجع
  القرآن الكرمي -1
  1983.اجلزائر. الوطنية للكتابسسةاملؤ. نافعاإلمامرواية ورش عن            
  )عبد الرمحن ويلّ الدين بن حممد  (  خلدونابن -2

   1984.اجلزائر.سة الوطنية للكتاباملؤس.1اجلزء .املقدمة          
  ) احلسني بن عبد اهللا أبو علي ( ابن سينا-3

       منشورات مكتبة آية اهللا العظمى املرعشي      .منطق املشرقيني و القصيدة املزدوجة يف املنطق       
  هـ1405.إيران.قم.النجفي

  )  عبد اهللااء الدين (ابن عقيل  -4
  1979.لبنان.بريوت.دار الفكر.2 الكشرح ابن عقيل على ألفية ابن م

  )أبو حممد عبد اهللا بن مسلم  ( ابن قتيبة-5
  1999.الثانية.ط.بريوت.مؤسسة الرسالة.حتقيق حممد الدايل.أدب الكاتب         

الش  م له حسن متيم   .عراءعر و الشفهارسه حممد بـن املـنعم        .قد دار . العريـان  راجعه و أعد       
   1406الثانية .ط.تبريو.إحياء العلوم

   )ين يعيش بن علي بن يعيش ّموفق الد(  ابن يعيش -6
  بدون تاريخ.بريوت.عامل الكتب.4اجلزء .شرح املفصل

  إبراهيم عوضني -7
  األوىل .ط. القاهرة-مطبعة السعادة.مدخل إسالمي لدراسة األدب العريب املعاصر         

  ) باس بن حممد بن الععلي ( أبو حيان التوحيدي -8

      1929األوىل .ط.مصر.املطبعة الرمحانية.حتقيق حسن السندويب.املقابسات        
  أحالم صغور -9

  2001رسالة ماجستري نوقشت سنة .الوجودية يف روايات حممد زفزاف        
  أمحد أمني -10

  ريخبدون تا.لبنان.بريوت.دار الكتاب العريب. يف العصر احلديثاإلصالحزعماء         
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  بسام ساعي أمحد -11
  1985.األوىل.ط.جدة السعودية.دار املنارة. يف األدب و النقداإلسالميةة لواقعيا           

  أمحد حممد علي -12
  1991.األوىل.ط.اإلسالميةرابطة اجلامعات . ضرورةاإلسالمياألدب            

  إمساعيل صربي مقلد -13
 .بـريوت .مؤسسة األحباث العربيـة   .املفاهيم و احلقائق  .يةاالستراتيجية و السياسة الدول   

  1972.الثانية.ط

  أمرية حلمي مطر -14
  1984 لبنان.بريوت.دار الثقافة للنشر و التوزيع.الفلسفة عند اليونان   

    أنور اجلندي-15
 اإلسالميغريب يف العامل    أهداف الت.    ـ .اإلسالميةعوة  األمانة العامة للجنة العليا للد       ر األزه

بدون تاريخ .القاهرة.ريفالش  
  ) بو منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل أ( الثّعاليب-16

دار . حتقيق حممد حمي الـدين عبـد احلميـد        .1اجلزء  .يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر      
  1972.الثانية.ط.بريوت.الفكر

  )عبد القاهر  ( اجلرجاين -17
منـشورات وزارة    . حتقيق كاظم جبر املرجـان .1زء اجل.كتاب املقتصد يف شرح اإليضاح    

  1982.الثقافة و اإلعالم

   حامت الطّائي-18

  2002.الثالثة.ط .بريوت.دار الكتب العلمية.شرح و تقدمي أمحد رشاد.حامت الطّائي ديوان             

  ) خري الدين ( الزركلي -19

    1980 .اخلامسة.ط.بريوت.دار العلم للماليني.3الد .األعالم             

  ) عمرو بن عثمان بن قنرب ( سيبويه-20

    2007.بريوت.دار الكتب العلمية.األوىل.ط.تعليق أميل بديع يعقوب.4اجلزء .          الكتاب
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21- د قطبسي  
             1982اخلامسة .ط.القاهرة.دار الشروق.فكرة و منهاج..اريخيف الت    

    1980.ابعةالس.ط.القاهرة.دار الشروق. االجتماعية يف االسالمالعدالة          
             بدون تاريخ .القاهرة.دار الشروق.صوير الفين يف القرآنالت  

             ماتهخصائص التط.القاهرة.دار الشروق.صور االسالمي و مقو.1980.ابعةالس    

22-د احلسن الطاهر  أبو احلسن حممد بن أيب أمح( ريف الرضيالش(  
          ضيديوان الش1اجلزء .ريف الر.لبنان.بريوت.شردار بريوت للطباعة و الن  

  صاحل آدم بيلو -23
  1985.األوىل.دار املنارة جدة السعودية ط.اإلسالميمن قضايا األدب           

  صالح عبد الفتاح اخلالدي -24
          سيد قطب الش1981.األوىل.ط.األردن.عمان.األقصىمكتبة .هيد احلي  

  يب صاحلالطّ-25
  بدون تاريخ.بريوت.دار العودة.عرس الزين          

  عبد الباسط بدر -26
          ة السعودية ط.دار املنارة.اإلسالميمة لنظرية األدب مقد1985.األوىل.جد  

  عبد الرمحن بدوي -27
  1982.بريوت.دار القلم.الكويت.وكالة املطبوعات.لعريب و الوجودية يف الفكر ااإلنسانية          

   اخلباص عوض عبد اهللا-28
         بدون تاريخ .اجلزائر.باتنة.شركة الشهاب.د قطب األديب الناقدسي  

  عبد املنعم احلفين -29
  1999.الثّانية.ط.بريوت.مصر.مكتبة مدبويل.2اجلزء .موسوعة الفلسفة و الفالسفة 

30- اهللا بن رؤبةبد ع(  اجالعج (  
 مكتبـة  .حتقيق عبد احلفيظ الـسطلي .رواية عبد امللك بن قريب األصمعي    .ديوان العجاج 

  .سوريا.دمشق.أطلس
31- الدين إمساعيلعز   

             1974.األوىل.ط.بريوت.دار القلم.وريعر يف إطار العصر الثّالش   

  1958.انيةالثّ.ط.دار الفكر العريب.األدب و فنونه          
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  عماد الدين خليل -32
           1984.الثالثة.ط.بريوت.مؤسسة الرسالة. املعاصراإلسالميقد يف الن      
  1987.األوىل.ط.بريوت.مؤسسة الرسالة.اإلسالميمدخل إىل نظرية األدب            

  ) عبد الرمحن ( الكواكيب -33

  1988.اجلزائر.ؤسسة الوطنية للفنون املطبعيةامل.           طبائع االستبداد و مصارع االستعباد

   فنيجمموعة من املؤلّ -34
دار مكتبـة    .دراسة توضيحية مستقاة من أعـالم الفلـسفة الوجوديـة         .معىن الوجودية 

   1978.بريوت.احلياة
  حممد إقبال عروي -35

  1986.وىلاأل.ط.املغرب.دار البيضاء.لفيةاملكتبة الس.اإلسالميمجالية األدب            

   اهلامشيعادل حممد -36

          1987.األوىل.ط.دمشق.دار القلم.جتارب و مواقف..اإلسالمييف األدب            

  حممد عبده -37
   .اجلزائر.باتنة. شهابدار.هريني الد علىدين األفغاين و رسالة الر مجال الداإلسالميئر الثّا

  حممد غنيمي هالل -38
         1973.بريوت.دار العودة.دار الثقافة.األديب احلديثقد الن  

  حممد قطب -39
           1980.الرابعة.ط.القاهرة.دار الشروق.اإلسالمي منهج الفن  

  حممد مندور -40
  بدون تاريخ .القاهرة.دار ضة مصر للطبع و النشر.األدب و مذاهبه           

   حممد يوسف جنم -41
  1966.اخلامسة.ط.بريوت.دار الثقافة.فن القصة            

  مركز دراسات الوحدة العربية  -42
 دوة الفكرية اليت أعـدها ونظمهـا       حبوث ومناقشات الن   (دور األدب يف الوعي القومي      

يف  1986أفريـل   29-28املركز بالتعاون مع إحتاد األدباء و الكتاب العـرب يف يـومي           
آراء يف ما   .األدب و الوعي القومي   -ن محادي ة حبث سعدو  و انظر فيه خاص   .العراق.بغداد

   .1986.ةالرابع.ط.بريوت. مركز دراسات الوحدة العربية) يكون جيب أنْ
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   مصطفى سويف-43
            لإلبداعفسية األسس النة الفين يف الش1959.الثانية.ط.دار املعارف مبصر.عر خاص  

  مصطفى عليان -44
                جدة.دار املنارة.اإلسالمية األدب مة يف دراسمقد.1985.األوىل.ط.عوديةالس   

  )محد بن حممد  أ( امليداين -45
  . حسنإبراهيم ة حممدشرح و دراسة يسري.1اجلزء .نزهة الطّرف يف علم الصرف

        .بدون تاريخ.األوىل.ط.املكتبة األزهرية للتراث
  جنيب الكيالين -46 

    1985.األوىل.ط.لبنان.بريوت.مؤسسة الرسالة.1اجلزء .حملات من حيايت            
    1985.األوىل.ط.لبنان.بريوت.مؤسسة الرسالة.2اجلزء .       حملات من حيايت     

    1988.األوىل.ط.لبنان.بريوت.مؤسسة الرسالة.3اجلزء .حملات من حيايت            
    1991.األوىل.ط.لبنان.بريوت.دار ابن حزم.يةجتربيت الذّاتية يف القصة اإلسالم            
            1971.بريوت.الدار العلمية للطباعة و النشر.ائراعر الثّإقبال الش  

                ةاإلسالمية و املذاهب األدبي.1985.الرابعة.ط.بريوت.سة الرسالةمؤس  

   1985.األوىل.ط.بريوت.سة الرسالةمؤس.اإلسالميآفاق األدب                 
    1985.األوىل.ط.بريوت.سة الرسالةمؤس.اإلسالميرحليت مع األدب             

  1987.الرابعة.ط.لبنان.بريوت.سة الرسالةمؤس.اإلسالمحتت راية             

  1999.بعة جديدة منقّحةط.لبنان.بريوت.سة الرسالةمؤس.عند الرحيل               

  1993.اخلامسة.ط.لبنان.بريوت.سة الرسالةمؤس.الضيقالعامل             

  2001.األوىل.ط.لبنان.بريوت.سة الرسالةمؤس.موعدنا غدا                 

  2005.الثّامنة.ط.لبنان.بريوت.سة الرسالةمؤس.فارس هوازن               

  2001.السادسة.ط.لبنان.بريوت.سة الرسالةمؤس.حكايات طبيب               

  2001.بعة جديدة منقّحةط.لبنان.بريوت.سة الرسالةمؤس.دموع األمري               
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  املصادر و املراجع املترمجة
    أرنولد هاوزر -1

  اهليئة العامـة   .مراجعة زكي جنيب حممود   .ترمجة رمزي عبده جرجس   .فلسفة تاريخ الفن 
   1968.القاهرة.للكتب و األجهزة العلمية

  ) بول جان ( سارتر -2
  تاريخ بدون.بريوت.دار مكتبة احلياة.م له كمال احلاجقد.الوجودية مذهب إنساينّ           

  1984.بريوت.دار العودة.ما األدب ؟ ترمجة غنيمي هالل            

  علي عزت بيغوفيتش -3
           مؤسـسة  .يةتمؤسسة النور الكوي. حممد يوسف عدسترمجة.اإلسالم بني الشرق و الغرب  

  1994.األوىل.ط.بافاريا للنشر و اإلعالم
  كارل بروكلمان -4

   دار املعـارف  .جـار نقله إىل العربيـة عبـد احللـيم الن        .1اجلزء  .تاريخ األدب العريب  

   1968.الثانية.ط.مبصر
     ) ألبري ( كامو -5

  1963.ىلاألو.ط.بريوت.منشورات عويدات.ترمجة اد رضا.اإلنسان املتمرد             
  كولون ولسن -6

  دار اآلداب .ترمجة أنيس زكي حسن.معقول يف األدب احلديثاملعقول و الالّ                
   1978.الرابعة.ط.بريوت       

  فنيجمموعة من املؤلّ -7
   ات لصامويل بيكيت،أوجني يونسكو،إدوار آلـيب      ترمجة ألربع مسرحي  .مسرح العبث 

ـ    .معقولالعبث و الالّ  و جان جيين مع دراسة ملسرح        ـ  اهليئة املـصرية العام أليف ة للت       
   1970.و النشر

  
  معاجم اللّغة 
      ) بو احلسني أمحد بن فارس أ( ابن فارس -1
     لبنان.بريوت.دار الفكر.حتقيق شهاب الدين أبو عمرو.املقاييس يف اللّغة                  
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     ) إمساعيل بن محاد ( اجلوهري -2
  2007.الثّانية.ط.دار املعرفة.اعتىن به خليل مأمون شيحا.الصحاح             

      )ازي  حممد بن أيب بكر الر( الرازي -3
 .اجلزائـر .مليلة.دار اهلدى .ضبط و ختريج و تعليق مصطفى ديب البغا       .خمتار الصحاح 

   1990.الرابعة. ط
   ) الفريوزأبادي  جمد الدين حممد بن يعقوب(الفريوزأبادي  -4 

   بدون تاريخ.بريوت.دار الفكر.1،3،4األجزاء .القاموس احمليط            
  ) مصر (غة العربية جممع اللّ -5 

  بدون تاريخ.انيةالثّ.ط.دار الفكر.1،2اجلزء .املعجم الوسيط                 
  

  معاجم املصطلحات
  ) أيوب بن موسى احلسيين الكفوي ( أبو البقاء -1

قابله على نسخة خطّيـة و وضـع        .معجم يف املصطلحات و الفروق اللّغوية     .لكلّياتا
   1998 .الثّانية.ط.لبنان.بريوت. الرسالةسةمؤس.عدنان درويش و حممد املصري.فهارسه

  ) حممد علي ( التهانوي -2

      .تقدمي و إشراف و مراجعة رفيق العجم      .1،2اجلزء. العلوم  و كشاف اصطالحات الفنون  
  1996.األوىل.ط.مكتبة لبنان ناشرون

  ) ريف بن حممد الشعلي ( اجلرجاين -3
               1985.طبعة جديدة.بريوت.مكتبة لبنان.عريفاتالت  

  مجيل صليبا -4
             دار الكتاب .بنايندار الكتاب اللّ.1،2 اجلزء.املعجم الفلسفي1978. املصري  

  دينكن ميتشال -5
      1981.األوىل.ط.بريوت.ليعةدار الطّ.ترمجة إحسان حممد احلسن.معجم علم االجتماع             

  غة العربيةجممع اللّ -6
             املعجم الفلسفي.1983.القاهرة.ة لشؤون املطابع األمرييةاهليئة العام    
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              مراد وهبة -7

             1971.الثانية.ط.القاهرة.اجلديدةقافة دار الثّ.املعجم الفلسفي    
  يودين.روزنتال و ب.م -8

             1985.اخلامسة.ط.بريوت.دار الطّليعة.ترمجة مسري كرم.ةاملوسوعة الفلسفي  
  

  االّت
1-   ة تصدرها رابطة   .جملّة األدب اإلسالميالعاملية   جملّة فصلي نة الثّانية .5 العدد.األدب اإلسالميالس 

    .لبنان.بريوت.1996 أفريل.السنة الثّالثة 10 و 9و العددان .1995فرباير 
   1988.الدار البيضاء املغرب.8العدد . الثانيةالسنة.ة فصليةثقافي.املشكاة -2
  

  عناوين األنترنت
            http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=13086   

 
            http://www.islamstory.com 
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       Le sens de l’art.Traduit de l’anglais par Anne marie terel.Editions 
       Sylvie messinger.1971  
3 - Jean Malignon 

                    Dictionnaire des écrivains français.Editions du seuil.Paris.France.1971   
4- Jean Paul Sartre 
       La nausée.Editions gallimard.1938   
5- Larousse 
       La Grande Encyclopédie.Volume 1,8.Librairie Larousse.Paris.France.1971   

        6- Louis Pelet.  
       Le sentiment religieux et la religion.Etudes de psychologie relegieuse. 

Editions du seuil.Paris.France.1971           
7- Ludovic Janvier 
       Beckett par lui-même.Editions du seuil.Paris.France.1969   
8- Pierre Mélése 
       Beckett.Seghers.Paris.France.3eme édition.1969   
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