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علي حسن الفواز

ي�ص���عنا ادب اح�ص���ان عبد القدو�س امام ف�ص���اءات الق�صة 
االجتماعية بكل حمموالتها ال�صيا�ص���ية والنف�ص���ية، ف�صال 
عن ان ادب عبد القدو�س يحمل نكهة الكتابة ذات امل�صامني 
احل�ص���ية التي تالم�س الكثري من التفا�صيل التي ت�صج بها 
البيئ���ات االجتماعية امل�ص���رية بكل م�ص���توياتها الطبقية-

خا�ص���ة الطبق���ة الربجوازية الت���ي تخلو ا�ص���تغاالتها من 
التعقيد والبناءات املركبة،

تل���ك الت���ي ارتبطت به���ا اجتاه���ات التجري���ب يف الكتابة 
الق�ص�ص���ية يف مرحل���ة مابع���د ال�ص���تينيات، واح�ص���ب ان 
كتابة عبد القدو�س يف هذا ال�ص���ياق كانت هي االقرب اىل 
ا�صتخدام وظائفية البناء الق�ص�صي الذي تتعدد م�صتوياته 
البنائية على وفق ما تنمو به االحداث وال�ص���راعات التي 
يعتمدها الكاتب، خا�صة بناء ال�صخ�صيات، وبناء عالئقها 
�ص���من مرّكب���ات الزم���ن وامل���كان، اذ ان البنية الق�ص�ص���ية 
عن���د عب���د القدو����س تعتمد ا�صا�ص���ا التتابع االر�ص���طي يف 
بناء الق�ص���ة/احلكاية التي تعتمد الو�ص���ول اىل الذروة/

املعاجل���ة، م���ع عناي���ة خا�ص���ة بالوح���دات الداخلي���ة لهذه 
الق�ص�ص���ية  ال�صخ�ص���ية  بازم���ة  مايتعل���ق  اأي  الق�ص���ة، 
و�ص���راعاتها ب�ص���كل خا����س، حت���ى يب���دو وكاأن���ه اق���رب 
اىل)امل�صخ�صاتي(الذي ي�صع ال�صخ�صية الدرامية بو�صفها 
�صانعة املنظور حتت الت�صريح، والوقوف عند ا�صكاالتها 
النف�صية واالجتماعية/العائلية التي عادة مات�صنع الثيمة 
الدرامي���ة ال�ص���راعية لهذه ال�صخ�ص���ية، وهذا التو�ص���يف 
ي�ص���بغ على اغلب �صخ�ص���يات اح�ص���ان عبد القدو�س نزعة 
املواجه���ة مع الواقع النف�ص���ي واالجتماعي، والنزوع اىل 
التمرد عليه، لكن هذا التمرد لي�س ثوريا، بقدر ماهو قرين 
بازم���ة داخلية كثريا ماتخ�ص���ع اىل معطياتها ال�صخ�ص���ية 
القدو�ص���ية التي تعاين من االحباط والقلق ومن مهيمنات 

ت�صوهات داخلية وا�صطرابات ح�صية عميقة. 
 الق�صة التي يكتبها عبد القدو�س متيل اىل االختزال واىل 
اعتماد منوذج ال�صخ�ص���ية املحورية/املركزية التي يدور 
حوله���ا احل���دث، وان نزوعه احيانا اىل احداث ت�ص���ظيات 
داخ���ل هذا احل���دث، هو انعكا�س لتاأثره ب�ص���ناعة امل�ص���هد 
الدرام���ي امل�ص���رحي الذي رافق���ه منذ الطفولة م���ع والدته 
فاطم���ة اليو�ص���ف والبيئ���ة الت���ي عا�ص���ها، وتاأث���ره اي�ص���ا 
بالق�صة ال�صحفية التي تقوم على االثارة واعتماد اجلانب 
التحقيقي يف التعاطي مع امل�ص���كلة وال�صخ�صية والواقع. 
لكن �ص���ناعة هذه امل�ص���اهد الق�ص�ص���ية التب���دو بعيدة عن 
وعي الكاتب ال�ص���راطاتها الفنية والبنائية والنف�صية، اذ 
تاأت���ي داخل االطار الثيمي ال���ذي ينمو فيه احلدث الواحد 
ع���رب الطبيع���ة املركب���ة لل�صخ�ص���يات، واحيانا ت�ص���خمها 
يف ال�ص���ياق الدرام���ي، اذ ي�ص���عى من خالل هذا الت�ص���ظي 
الك�ص���ف عن املزيد من امل�ص���تويات ال�صيا�ص���ية والنف�ص���ية 
واالجتماعية امل�ص���مرة للحدث عرب املرجعيات ال�صراعية 
لتلك ال�صخ�ص���يات..فالكثري من ق�ص�س وروايات اح�صان 
عبد القدو�س حتمل هذا الهاج�س النف�ص���ي وما ي�ص���تدعيه 
م���ن بني���ة درامية ذات م�ص���تويات �ص���راعية معينة، يكون 
حموره���ا احلري���ة واجل�ص���د والواق���ع امل���اأزوم، اذ يب���دو 
الكات���ب اك���ر ميال ال�ص���تقراء دواف���ع ال�صخ�ص���يات داخل 
امل�ص���توى ال�ص���راعي، والتعاط���ي م���ع نزعاته���ا الداخلية 
ال�ص���عورية امل�ص���طربة، وكاأنها ازمات تعك����س التحوالت 
االجتماعية التي عا�ص���تها بع�س البيئات امل�ص���رية، ومنها 
بيئ���ات الطبق���ات الو�ص���طى، خا�ص���ة يف رواي���ات عّده���ا 
البع����س عالمة مهمة يف ال�ص���ينما اكر من ح�ص���ورها يف 
تاري���خ الرواي���ة امل�ص���رية مثل)بئ���ر احلرم���ان، النظ���ارة 
ال�ص���وداء، العذراء وال�ص���عر االبي�س، انف وثالث عيون، 

اين عقلي، وغريها..
ال�صخ�ص���ية املاأزومة ح�صيا ونف�ص���يا كانت االكر ح�صورا 
يف كتاب���ات عب���د القدو����س، خا�ص���ة �صخ�ص���ية امل���راأة، اذ 
و�ص���عت هذه الكتابات قدو�س يف مكانة املدافع عن املراأة 
الت���ي تع���اين م���ن �ص���غوط اجتماعي���ة ونف�ص���ية وتاريخ 
ع�ص���ابي لعق���د االب او االم، حتى بدت ا�ص���تغاالت الكاتب 
يف ه���ذا املجال وكاأنها متاأثرة باالجتاهات النف�ص���ية التي 

اأخذت توؤث���ر على بع�س اجتاه���ات الكتابة االدبية، 
خا�صة بعد انت�صار ترجمات كتب �صيجموند فرويد 
وكتاباته ب�ص���كل خا�س عن د�صتوف�صكي ودافن�صي 
وال�صخ�ص���ية  اجلن�ص���ي  الع�ص���اب  ومرجعي���ات 
املقموع���ة، وكذل���ك الت�ص���ريح النف�ص���ي ال�ص���ريري 
لكتاب���ات يون���غ وادل���ر، وعالئ���ق ه���ذه الكتاب���ات 
واالجتاه���ات  الفل�ص���فية  االجتاه���ات  ببع����س 
ال�ص�ص���يوثقافية، خا�ص���ة اجلماع���ة الثقافية التي 
ا�ص�ص���ها مارك���وزه ودوركه���امي والت���ي حاول���ت 
ان  ت�ص���ع البن���اء الثقايف مقابال للبناء النف�ص���ي 
واالجتماعي، اأي �ص���ناعة منوذج املثقف املن�صق 
عن الن�ص���ق االجتماعي التقلي���دي، والذي يبدو 
اكر انحيازا حلريته وارادته وملواقفه االن�صانية 
بعيدا عن املوجهات االيديولوجية وال�صيا�صية 
املبا�ص���رة ومهيمناته���ا القمعي���ة، اذ الجن���د يف 
اغلب روايات وق�ص����س اح�ص���ان عبد القدو�س 
ابطاال موؤدجل���ني او ثوريني عقائديني، وحتى 
رواي���ة )يف بيتن���ا رج���ل(مل تتمث���ل ل�ص���ناعة 
من���وذج ه���ذا البط���ل الث���وري االيديولوجي، 
اذ كانت �ص���مة البطل)ابراهي���م حمدي(طالب 
احلق���وق ال���ذي كان ي�ص���ارك يف التظاهرات 
واالعت�ص���امات هي خليط بني الرومان�ص���ي 
املتم���رد واالحتجاجي غري املوؤدل���ج، والذي 

وجد يف ع�صقه للفتاة املراهقة)نوال(ان�صغاال 
وا�ص���عا عن املو�ص���وع اال�صا�ص���ي الذي من اجله اأقدم على 
اغتي���ال رئي�س ال���وزراء. هذه الثيمة هي عنوان �ص���طحي 
وعابر وم�ص���ّخم للك�صف عن ازمة �صخ�ص���يته ال�صعورية، 
فه���و مث���ال للحدي���ث ع���ن ازم���ة ال�صخ�ص���ية الربجوازية 
امل�ص���رية القلقة التي تعي�س ازم���ة هويتها الوطنية، لكنها 
تعي����س اي�ص���ا ا�ص���طراباتها وازماتها وعقده���ا الداخلية، 
ع���رب ا�صتح�ص���ار ازم���ات جماورة)ازم���ة اجل�ص���د، ازم���ة 
الوج���ود، االزم���ة م���ع ع���دو افرا�ص���ي، االزمة م���ع االب، 
االزمة مع املقد�س وغريها( وكذلك يف رواية)الر�صا�ص���ة 
التزال يف جيبي(تتمثل اىل هاج�س البناء ال�صخ�ص���ياتي 
الذي ي�صع ال�صخ�صية امام ازمة داخلية، ولي�س امام ازمة 
خارجية يعي�ص���ها البطل يف حربه مع العدو الذي ي�صطنع 

له الكاتب موتا تقليديا و�صاذجا.
اهتمام اح�صان عبد القدو�س ب�صناعة ال�صخ�صية اليومية 
الواقعي���ة ب���كل نزعاته���ا الوطني���ة واحل�ص���ية ه���و ال���ذي 
جعله االكر ح�ص���ورا يف امل�ص���هد الروائ���ي العربي خالل 
مرحل���ة هيمن���ة الروايات الرومان�ص���ية يف اخلم�ص���ينيات 
ب���روز  رغ���م  اذ  وال�ص���تينيات وال�ص���بعينيات يف م�ص���ر، 
االجتاه���ات التجريبي���ة يف الكتاب���ات ال�ص���ردية، وتاأث���ر 
الكثري من الكّتاب بادب تيار الوعي والق�ص����س الغرائبية 
والتمثل لالن�صغال بالبطل الوجودي والالمنتمي وغريها، 
ااّل ان هذا مل يوؤثر على ح�صور عبد القدو�س يف اليوميات 
ال�صردية امل�صرية، خا�صة بعد ان وجدت كتاباته حظوظها 
الوا�ص���عة يف ال�ص���ينما والدرام���ا التلفزيوني���ة، اذ  وج���د 
املخرج���ون ان واقعي���ة عب���د القدو�س، وخ�صو�ص���يته يف 
�صناعة بيئة �صراعية، ومنوذج لل�صخ�صية الدرامية التي 
تعي�س ازمات الواقع، وا�ص���طراباته ال�ص���عورية، �ص���هولة 
يف ا�ص���تثمار هذه الق�ص����س لل�ص���ينما والتلفزيون، بعيدا 
عن االن�ص���غاالت االخرى التي حتت���اج اىل امكانيات فنية 
ومادي���ة تتجاوز قدرة ال�ص���ينما احلكومية يف ال�ص���تيات، 
ورمبا تثري حولها الكثري من اال�صئلة خا�صة يف ما يتعلق 
بطبيعة ماتثريه من ا�صئلة حول املحموالت الرمزية للبناء 
الفكري لالحداث وال�صخ�ص���يات، واح�صب ان �صهولة بناء 
االحداث وال�صخ�صيات يف ق�ص�س اح�صان عبد القدو�س، 
واقرابه���ا م���ن الواق���ع النف�ص���ي واحل�ص���ي واجلن�ص���ي، 
وابتعادها على مالم�ص���ة التابو ال�صيا�صي، هو الذي جعل 
كتابات اح�ص���ان عبد القدو�س ويو�ص���ف ال�صباعي وحممد 
عبد احلليم عبد الله مثال اكر قربا من ا�صتغاالت ال�صناعة 
ال�ص���ينمائية. وحت���ى روايات جني���ب حمفوظ الت���ي تعّد 

االكر توظيفا يف ال�صينما ظلت يف �صياق 
خمتلف عن ما ينظر به اىل روايات اح�صان عبد القدو�س، 
فمحفوظ مثال كان باال�ص���ا�س كاتب �ص���يناريو، وهو االمر 
ال���ذي ي�ص���هل للمخرج���ني العم���ل مع���ه، كم���ا ان الر�ص���الة 
االجتماعي���ة لروايات جني���ب حمفوظ-خا�ص���ة الواقعية 
منها-كانت االقرب اىل الر�صالة االجتماعية للثورة، واىل 
مقاربة عوامل البيئات ال�ص���عبية وطبيعة �صراعاتها، ولعل 
رواية مثرية للجدل ناأت بنف�ص���ها عن الواقعية مثل)اوالد 
حارتنا(نحت اىل ماميكن ت�ص���ميته باملرحل���ة الرمزية يف  
كتابات حمفوظ، والتي اثارت حولها قراءات �صتى، دينية 
و�صيا�ص���ية، جعلت من ه���ذه الرواية بعيدة عن ف�ص���اءات 
ال�ص���ينما وح�ص���اباتها االنتاجي���ة، وموق���ف الرقيب منها، 
مثلما عر�صتها ا�صال للم�ص���ادرة من قبل اجلهات الرقابية 

امل�صرية يف مراحل الحقة.. 

�ح�شان عبد �لقدو�س وكتابة 
�لق�شة �ل�شينمائية

عمل اح�صان عبد القدو�س املبكر يف ال�صحافة-عام1944 
ل���ه املج���ال الن يكت���ب  ات���اح  اليو�ص���ف-  يف جمل���ة روز 
ق�ص�ص���ا ق�ص���رية للمجل���ة، وان يكتب ن�صو�ص���ا لل�ص���ينما 
الت���ي يع�ص���قها. ه���ذه العالق���ة املبك���رة لعب���د القدو�س مع 
ال�ص���حافة الفنية، وال�صيا�ص���ية فيما بعد جعل���ه يتميز عن 
اقرانه بانه)تغذى منذ نعومه اظفاره علي قاعدة البيانات 
ال�ص���خمة التي تتيحها ال�صحافة الخراق طبقات املجتمع 
روزاليو�ص���ف  و�ص���الون  ال�ص���حافة ،   وكان���ت  املختلف���ة 
والعالقات املبا�ص���رة بكبار االدباء والفنانني وال�صيا�صيني 
وجن���وم املجتم���ع ه���ي املنب���ع ال���ذي ات���اح الح�ص���ان عبد 
القدو�س ان ي�ص���ور اجلوانب اخلفية يف احلياة امل�صرية 
ويتخطى بذلك كثريا من احلواجز التي حالت بني زمالئه 
وبني معرفة هذه البيانات ، اما امليزة الثانية الدب اح�صان 
فه���ي ان���ه كان عميق االمي���ان بق�ص���يه احلري���ة،  مبختلف 
م�ص���توياتها ال�صيا�ص���ية واالقت�ص���ادية واالجتماعية(كم���ا 

تقول عنه احدى الدرا�صات.
هذه اخل�صو�ص���ية اعطت الح�ص���ان عبد القدو����س القدرة 
على جت���اوز البدايات القلقة، والول���وج اىل البيئة الفنية 
واالعالمي���ة دون معوق���ات، خا�ص���ة وان عمل���ه يف روز 
اليو�ص���ف ويف جريدة االخبار وجريدة االهرام قد اأك�صبه 
خربة يف معرفة وا�صتطالع مااألذي يريده اجلمهور اوال؟ 

وكذل���ك يف التعب���ري عن وعيه اال�ص���كايل ازاء 
ق�ص���ايا اخالقية و�صيا�ص���ية واجتماعية يوؤمن 
انه���ا ا�صا�ص���ية يف �ص���ناعة الراأي الع���ام ثانيا، 
ويف تنمية الوعي االن�ص���اين باحلرية كمعطى 
اخالقي وقيمي ثالثا.  ورغم ان طبيعة الق�ص�س 
الت���ي كتبها لل�ص���ينما تب���دو ب�ص���يطة وتقليدية، 
لكنه���ا ا�ص���تبطنت الكثري م���ن الهم���وم التي كان 
الق�ص����س  ولع���ل  امل�ص���ري،  ال�ص���باب  يعي�ص���ها 
والروايات املبكرة التي كتبها عبد القدو�س)اين 
عمري، الو�صادة اخلالية، عقلي وقلبي، التطفىء 
ال�صم�س، البنات وال�صيف، �صفتاه وغريها(متثل 
ه���ذا النزوع للتعاطي مع ازمة احلرية واجل�ص���د، 
وازم���ة العالق���ات العاطفية وعواملها النف�ص���ية، اذ 
ي�صع عبد القدو�س هذا النزوع بو�صفه ا�صت�صرافا 
ملعطى التحوالت التي بات يع�صها ال�صباب امل�صري 
بع���د ثورة يوليو 1952، رغم انه يف رواية)�ص���يء 
يف �صدري(ي�ص���ع روؤيت���ه باجت���اه مواجه���ة رم���ز 
ال�صلطة، واالنحياز اىل القيم االخالقية التي ميثلها 
االب االخالق���ي يف الرواي���ة، واحلبيب النقابي بكل 
مايحمل���ه ه���ذا االنحياز م���ن موقف نق���دي من رموز 
ال�ص���لطة الذين بداأوا ي�ص���كلون ظاه���رة اغرابية عن 
مرجعي���ات الث���ورة االخالقي���ة، كم���ا ان���ه اع���اد انتاج 
مثل ه���ذا املوق���ف يف ق�صته)الراق�ص���ة وال�صيا�ص���ي(

الت���ي �ص���لط ال�ص���وء فيها عل���ى ازمة منوذج ال�ص���لطة 
الذي يعي�س �صخ�ص���يته االزدواجية، وخرابه النف�صي 

واالخالقي العميق.
لق���د  و�ص���ع عب���د القدو����س يف �ص���ياق ر�ص���الته االخالقية 
�صورة للمثال الرمزي الذي ي�صتقراأ ح�صوره عرب �صناعة 
منوذج لل�صخ�ص���ية الر�ص���ولية يف ق�ص�ص���ه، فهو العا�صق 
املث���ايل ت���ارة، وه���و االب ت���ارة اخرى-رغ���م انهي���ار هذا 
االب يف ق�ص���ة ابي فوق ال�ص���جرة-، هذا  ال�صياق العميق 
هو ا�ص���تبطان للبنيات الثاوية يف وعيه االخالقي، اذ كان 
يعتق���د عبد القدو�س ان هذه الر�ص���الة  قدرية اكر مما هي 
تاريخية، الن قدر املثقف ان يكون �ص���انعا لهذه الر�ص���الة، 
وان ي�صطنع لها كل الو�صائل للو�صول اىل اجلمهور الذي 
يالم�س عوامله ال�صرية، خا�صة وانه مل يكن معنيا بجمهور 
حمدد، بقدر ما كانت عنايته بامل�صكلة ذاتها بو�صفها جوهر 
االأزمة واحلدث، فهو يعتقد ان ازمة ال�صخ�ص���ية مثال، هي 
ج���زء م���ن ازمة التح���ول داخل املجتم���ع، مثلم���ا يعتقد ان 
ازم���ة احلري���ة هي ازمة وع���ي قبل ان تك���ون ازمة وجود، 
ف�صال عن ان اعتقاده بازمة اجل�صد هي ازمة ترتبط باأزمة 
مركب النق�س عند ال�صخ�صية، واح�صب ان رواية مثل)لن 
اعي����س يف جلباب ابي(هي مثال الأزم���ة االجيال، وطبائع 
التحوالت الثقافية التي  تعي�ص���ها ه���ذه االجيال وحريتها 
يف االختي���ار، كم���ا ان رواية)بئ���ر احلرمان(مث���ال ترتبط 
باملرجعيات النف�ص���ية امل�ص���طربة لل�صخ�ص���ية التي تعي�س 
نكو�ص���ا عميقا حتت ايهام ماحتمله من �صور خليانة االم، 
وان تق���دمي منوذج ال�صخ�ص���ية املر�ص���ية االزدواجية هو 
تعبريا عن روؤية الكاتب لهذا ال�صراع النف�صي العميق الذي 
ينتهي كما هو يف ال�ص���ياق االر�صطي بعد الذروة بالك�صف 
العيادي الذي يعني ال�ص���لطة االجتماعي���ة والثقافية التي 
تعي���د اجل�ص���د اىل �ص���ياقه االجتماعي واالأخالقي، ف�ص���ال 
عن رواية)انا حرة(هي مثال للوعي ال�ص���قي الذي تعي�ص���ه 
البطل���ة يف عالقاتها االجتماعية والعاطفي���ة القلقة والتي 
ت�صطدم بنموذج الرجل املتعايل الذي يعيدها اىل ال�صياق 
واىل اخل�ص���وع اىل ال�ص���لطة االجتماعية والعاطفية التي 
ميثله���ا الرج���ل، وكذل���ك رواي���ات)ال اأنام(و)ان���ف وثالث 
عي���ون(و)ال لي�س ج�ص���دك( وغريها ت�ص���ع ازم���ة عالقات 
املراأة االن�ص���انية والعاطفية ب�ص���كل خا�س امام جتاذبات 
�ص���راعية، اليقرح له���ا عبد القدو�س معاجل���ات نهائية ااّل 
بالرج���وع اىل ال�ص���ياق البطويل واالخالق���ي الذي ميثله 
الرج���ل املتعايل املث���ايل يف رجولته وبطولت���ه االخالقية 

وامتناعه عن ارتكاب الرذيلة االجتماعية واجلن�صية.

  الق���راءات االأوىل كان���ت يف الطفول���ة  املبك���رة م���ع 
ق�ص����س املكتبة اخل�ص���راء كنت اأحتف���ظ باملجموعة 
الكامل���ة لها، ث���م تطور  االأمر لقراءة �صل�ص���لة االألغاز 
وهي ق�ص����س بولي�صية لل�ص���غار، كنت اأدخر حينها 
من  م�صرويف الأ�صريها ا�صبوعيا، لكن الكتاب الذي 
اأث���ر بي اىل اليوم وترك ب�ص���مة  حقيقية كان رواية 

اح�صان عبد القدو�س )اأنا حرة(
ذل���ك يف �ص���ن 11-12  �ص���نة، م���ا جعلن���ي اأردد يف 
املن���زل دائما عبارة )اأنا حرة( الأنها ت�ص���دين ب�ص���حر 
غريب، والدي رحمه الله كان يقطب حاجبيه راف�صا 
للفكرة، لكنه يبت�ص���م وهو ي�ص���غي جل���دل اأمي معي 
وه���ي حت���اول اقناع���ي باأنني ل���ن اأكون ح���رة حتى 
اأح�ص���ل عل���ى درج���ات جيدة يف درو�ص���ي، ب���ل واأن 
اأح�ص���ل عل���ى �ص���هادة واأعم���ل الأعيل نف�ص���ي، وكلما 
رددت عب���ارة اأنا حرة كررت جوابه���ا يل، كنت اأفكر 
كث���ريا يف تف�ص���ري اأمي، رمبا لهذا ب���داأت العمل واأنا 
يف مرحل���ة االعدادي���ة بتدري����س بع����س الطالب���ات 

ال�صغريات ال ل�ص���يء �صوى البحث عن حريتي حني 
يكون يل م�ص���در مايل، فالفكرة كانت ت�صغلني فعال، 
ويف املرحلة اجلامعية اأي�ص���ا عمل���ت يف جملة اآفاق 
اجلامعي���ة حي���ث كن���ت طالب���ة يف جامع���ة الكويت، 
وانطبع���ت عب���ارة )اأنا ح���رة(  بذاكرت���ي اىل اليوم، 
ويبدو اأن هذه العبارة لعبت دورا مهما يف ت�ص���كيل 
اأف���كاري وتوجهات���ي الحقا ف���ال اأتردد م���ن طرح اي 
فك���رة اأراها حتى ل���و خالفت االآخري���ن، الأنني  اأردد 
ذات العب���ارة اىل اليوم  وبال وع���ي مني اأحيانا )اأنا 
ح���رة(، رغم اإنني ال اأتذكر �ص���يئا عن الرواية اليوم،  
الحظ���وا اأوالدك���م م���اذا يق���راأون الي���وم لتكت�ص���فوا 

توجهاتهم الحقا..
وبعد اكت�ص���ايف لعامل روايات اإح�صان عبد القدو�س 
اأ�ص���ابني ن���وع م���ن ال�ص���غف والهو����س باملجموعة 
العربي���ة الكامل���ة جلربان خليل ج���ربان، حتى اإنني 
توهم���ت حينه���ا باأنن���ي اأراه وه���و يكلمن���ي، كن���ت 
ابح���ث ع���ن �ص���وره يف املج���الت الأجمعه���ا عن���دي، 

واأكت���ب عباراته عل���ى اأغلفة كتبي وكرا�ص���اتي، كان 
وجود املكتبة املدر�ص���ية ي�ص���جع كثريا على االإعارة، 
خ�صو�صا واأننا كنا ناأخذ در�صا عنوانه املكتبة حيث 
ت�ص���طحبنا املعلم���ة للمكتبة فنختار الكت���ب لنقراأها 
ونكتب الحقا ملخ�ص���ات عنها، ثم ب���داأت اأتعامل مع 
املكتبات العامة يف املناطق، يف احلقيقة لعب االهل 
دورا مهم���ا يف توجه���ي نح���و الق���راءة ويف اع���داد 
مكتبت���ي اخلا�ص���ة، رغ���م ان والدي رحم���ه الله كان 
يف�ص���ل اأن اأقراأ يف كتب الراث مث���ل االأغاين ونهج 
البالغ���ة والبيان والتب���ني وغريها، وم���ن الطبيعي 
اال ارغ���ب بتل���ك الكتب يف ذلك ال�ص���ن، لذا حر�ص���ت 
والدتي رحمها الله على ا�ص���طحابنا لزيارة معر�س 
الكتاب دائما، ومل تتدخل مطلقا باأي كتاب اأختاره. 

م���ع كل ه���ذا امل�ص���وار ال���ذي قطعته م���ع الكتب يظل 
لرواي���ة اح�ص���ان عب���د القدو����س )اأن���ا حرة( �ص���دى 
خا����س، الأنه���ا علمتن���ي فع���ال اأن اأكون ح���رة بغ�س 

النظر عن احلكاية االأ�صلية يف الرواية

 يحتف���ل ع�ص���اق االأدب وال�ص���ينما بالذك���رى 
املئوية للروائي اح�صان عبد القدو�س.. الذي 
اإجنذبن���ا اىل كتابات���ه يف مرحل���ة املراهق���ة، 
لتناولها للحب، وب�ص���اطة ال�ص���رد، ف�ص���اًل عن 
ثيم���ة احلكاي���ا الت���ي يرويه���ا واخلالي���ة م���ن 
التعقي���د .. كن���ا تقتب�س م���ن كتبه اأ�ص���طر عن 
احل���ب، وال�ص���داقة، يف ر�ص���ائلنا املفر�ص���ة 

حلبيباتنا.
لكنن���ا يف مرحل���ة الحق���ة، وق���د اأخذتن���ا كتب 
الي�ص���ار.. نهاج���م عب���د القدو����س والنع���رف 
بال�ص���بط مل���اذا، وم���ا ال�ص���بب ال���ذي يجع���ل 

الكثري من كّتاب الي�ص���ار يحملون عليه.. مرة 
بالكاتب املتهتك، واأخرى بفيل�صوف الو�صادة 

اخلالية.
لكن احلي���اة وتراكم الوع���ي جعلنا ننظر اىل 
اح�ص���ان عبد القدو�س نظرة عقالنية، التاأخذ 
اإذنًا من اأحد.. فعبد القدو�س عالمة �صاخ�ص���ة 
والع���امل  م�ص���ر  يف  والثقاف���ة  االإع���الم  يف 

العربي... 
بداأن���ا نعرف اح�ص���ان عبد القدو����س اأكر يف 
ال�ص���ينما والتلفزيون، من خالل االعمال التي 
كانت معّدة عن رواياته وت�ص���تقطب جمهورا 

وا�صعا من امل�صاهدين.. 
بيئت���ني  يف  ن�ص���اأ   ، واأدي���ب  روائ���ي  فه���و 
متعار�ص���تني، فبيئ���ة ج���ّده حمافظ���ة وبيئ���ة 
والدت���ه اأك���ر حت���ررًا، اأث���ر ذلك عل���ى طبيعة 
كتابات���ه. قدم عددًا كبريًا من االأعمال االأدبية، 
كالق�ص����س والروايات وامل�ص���رحيات. وعمل 
�صحفيًا ورئي�صًا لتحرير جملة روز اليو�صف، 

وح�صد عدة جوائز خالل م�صريته املهنية.
اإح�ص���ان عبد القدو�س، هو �ص���حفٌي وروائي 
م�ص���ري، والدته ه���ي روز اليو�ص���ف، تركية 
�ص���ة  االأ�ص���ل ولبنانية الن�ص���اأة واملولد، موؤ�صِ
جملة روز اليو�صف وجملة �صباح اخلري. كان 

والده حممد عبد القدو�س ممثاًل وموؤلفًا.
كت���ب عب���د القدو�س اأكر من �ص���تمائة ق�ص���ة 
اإىل  منه���ا  رواي���ٍة   49 حتول���ت  ورواي���ة، 
ن�ص���و�س لالأفالم ال�ص���ينمائية، و5 روايات 
عل���ى  ُعر�ص���ت  ن�ص���و�س  اإىل  مت حتويله���ا 

امل�صرح، و9 روايات كانت من ن�صيب االإذاعة 
التي قدمتها م�صل�صالت، و10 رواياٍت ظهرت 
م�صل�ص���الت تلفزيوني���ة، اإ�ص���افًة اإىل ترجم���ة 
65 م���ن رواياته اإىل االإجنليزية والفرن�ص���ية 
واالأوكراني���ة واالأملاني���ة وغريه���ا م���ن لغات 

العامل.
ونوعي���ة  طبيع���ة  ب�ص���بب  كث���ريا،  هوج���م 
املوا�ص���يع وامل�ص���اكل الت���ي كان يتناولها يف 
كتابات���ه، وخ�صو�ص���ًا اجلن����س، ، لكن ذلك مل 
يثن���ه عن متابعة امل�ص���رية ويق���ول عن ذلك:" 
ل�ص���ت الكات���ب امل�ص���ري الوحي���د ال���ذي كتب 
عن اجلن����س، فهناك املازين يف ق�ص���ة "ثالثة 
رج���ال وام���راأة" وتوفي���ق احلكيم يف ق�ص���ة 
"الرباط املقد�س" و….و…. وكالهما كتب 
ع���ن اجلن�س اأو�ص���ح مما كتب���ت، ولكن ثورة 
النا����س عليهما جعلتهم���ا يراجعان، ولكنني 
مل اأ�صعف مثلهما عندما هوجمت فقد حتملت 
�ص���خط النا����س عل���ّي الإمي���اين مب�ص���وؤوليتي 
يعال���ج  اأي�ص���ًا  حمف���وظ  وجني���ب  ككات���ب!! 

اجلن�س ب�صراحة".
عب���د  يق���ول  اأحم���د(  )زوج���ة  روايت���ه  يف 
القدو����س: "لق���د كانت البنات قب���ل اأن تولدي 
اأنت، واأولد اأنا، يع�صن وراء امل�صربيات، لكن 
هذه امل�ص���ربيات مل حتمهن من اخلطيئة، ومل 
تهذب عواطفهن، ك���ن ينظرن من خالل ثقوب 
امل�صربية ويلوحن الأي عابر �صبيل، وملا عجز 
املجتمع عن حمايتهن، وجد اأن احلل الوحيد 
هو الق�صاء على امل�صربيات، ومنح البنات حق 
النظر من خالل ال�ص���بابيك، ث���م حق الوقوف 
يف ال�ص���رفات، ثم حق اخلروج اإىل ال�ص���ارع، 
ويف كل خط���وة م���ن ه���ذه اخلط���وات، كانت 
االأخط���اء تق���ل، والعاطف���ة ترق���ى وتتهذب، 

وال�صعادة تدخل البيوت".
وه���و اإ�ص���ارة اىل ان���ه كان من اأوائ���ل الكّتاب 
الذين رف�ص���وا القيود املجتمعي���ة على املراأة، 
ون���ادى بحريته���ا، ومل تك���ن اأعماله منا�ص���بة 

الإثارة الغرائز كما قيل عنه.

إحس��ان عبد القدوس..أزمة البطل األخالقي 
في القصة االجتماعية

في مئوية إحسان عبد القدوس
عالء المفرجي

 رغد السهيل

أن����ا ح�������رة
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د. جابر عصفور

سامح فايز

 وتوا�ص���ل لبن���ي كالمها قائل���ة: »اأذك���ر اأن الكاتب الكبري 
اإح�ص���ان عبد القدو�س قال يل: اأنا كتبت رواية »اأنا حرة« 
بعد اأن ا�ص���توحيت مالحمها و�صخ�صية البطلة منك. فقد 
كان اإح�ص���ان �ص���ديقا لوالدي وجارا لن���ا يف حي جاردن 
�ص���يتي، وعا�ص���ر اإ�ص���راري عل���ي رف�ص���ي كلي���ة االآداب 
ورغبتي يف االلتحاق باجلامعة االأمريكية، الأن الدار�صني 

بها عددهم قليل و�صهادتها غري معرف بها.
 واأ�صافت عندما قدمت فيلم »اأنا حرة« عام 1956 �صعرت 
ب���اأن الب���اب انفت���ح اأم���ام هذه ال�ص���يحة اجلميل���ة حلرية 
امل���راأة، ورغم ذلك كنت اأح�س اأنن���ا نخطو خطوة لالأمام، 
ث���م نعود خطوات للخل���ف، وما زلن���ا يف معركة التحدي 

للح�صول علي احلرية الكاملة للمراأة.
موؤك���د اأن ه���ذا الذي تقوله لبني عب���د العزيز ينطبق علي 
اأمين���ة بطلة »اأن���ا حرة« الت���ي راأت اأن اجلامعة االأمريكية 
متن���ح حري���ة اأو�ص���ع من تلك الت���ي كان ميك���ن اأن جتدها 
يف جامع���ة القاه���رة. واأن ه���ذه احلرية ميك���ن اأن توؤدي 
اإيل ارتباط حر، يتحدي موؤ�ص�ص���ة الزواج، فال يقبل بها، 

ومي�صي يف قرانه احلر ثماين �صنوات.
 وه���ذا ه���و التح���دي االجتماع���ي االأخالقي ال���ذي فر�س 
نف�ص���ه علي �ص���ناع الفيلم. اأعني املنتج رم�ص���ي�س جنيب 
ال���ذي انته���ي به االأم���ر اإيل الزواج من لبن���ي عبد العزيز 
وتخلي���ه عن ديانته امل�ص���يحية م���ن اأجل ال���زواج بها يف 
مطل���ع ال�ص���تينيات بع���د اأن �ص���ارت بطل���ة الأه���م اأفالمه. 
وقد جن���ح يف اإقناع والدها املتفت���ح الذهن علي املوافقة 
علي زواج���ه منها. اأقول: وافق علي زواجها ر�ص���ميا يف 
موؤ�ص�ص���ة زواج تفر�س نف�ص���ها عليهم���ا يف قبول الزواج 
من حيث ه���و موؤ�ص�ص���ة يقبلها ويباركه���ا املجتمع، وذلك 
عل���ي النقي����س م���ن العالق���ة املفتوح���ة التي ي�ص���تمر بها 

ارتباط عبا�س واأمينة يف الرواية.
ولك���ن هذا الو�ص���ع املتح���رر املقبول يف الع���امل الغربي، 
ومنوذج���ه العالق���ة ب���ني ان ب���ول �ص���ارتر و�ص���يمون دي 
بوڤ���وار، مل يك���ن مقبوال يف الع���امل العربي االإ�ص���المي، 
ولهذا كانت هذه العالقة يف الرواية حتديا يطرح نف�ص���ه 
علي كل من رم�ص���ي�س جنيب املنتج و�ص���الح اأبو �ص���يف 
املخ���رج وعلي جنيب حمفوظ كاتب ال�ص���يناريو و�ص���يد 
بدي���ر كات���ب احل���وار. هل ي���ركان ه���ذه االإ�ص���كالية كما 
ه���ي، فتقوم الدنيا وال تقعد، اأم يحالن االأمر مبا ير�ص���ي 
املوؤ�ص�ص���ة االجتماعي���ة املحافظ���ة بطبيعتها، خ�صو�ص���ا 
اأن الفيل���م �ص���رياه �ص���بان و�ص���ابات تربوا علي التم�ص���ك 

بالتقاليد التي جتعل من االأ�صرة عماد املجتمع؟!.
 هنا: كان البد لل�صيناري�ص���ت وكاتب احلوار اأن يت�ص���رفا 
مب���ا ال ي�ص���طدم بالتقالي���د، فع���ادا بزم���ن الفيل���م اإيل م���ا 
قبل ث���ورة يوليو ب�ص���نوات، وجعال من عبا�س )�ص���كري 
�ص���رحان( احلبي���ب الق���دمي م���ن �ص���ارع اجلن���زوري يف 
العبا�ص���ية، حمررا يف �ص���حيفة ثورية �ص���د ف�ص���اد امللك 
و�ص���لطة اال�ص���تعمار. وعندم���ا تتخ���رج اأمين���ة تعمل يف 
�صركة اإعالنات اأجنبية، وت�صل اإيل من�صب مرموق. لكن 
قراءة مقال للحبيب القدمي تعيدها اإيل ذكريات املراهقة، 

واحلب االأول، عمال بقول ال�صاعر:
ل ُفوؤادك حيث �صئت من الهوى .. ما احلب اإال للحبيب  َنقِّ

ِل االأوَّ
وتعود املحبة القدمية اإيل الظهور، ويتلقي االثنان �ص���هم 
كيوبيد الذي ي�صل بينهما، و�صيئا ف�صيئا ي�صتغرق احلب 
اأمين���ة )لبني عب���د العزيز( وعبا�س )�ص���كري �ص���رحان(، 

وتندمج اأمينة مع عبا�س يف تن�ص���م حرية ق�ص���ية كربي، 
هي ق�ص���ية حري���ة الوط���ن الذي ي�ص���بح فيه���ا احلبيبان 
جنديني يف معركة. وي�ص���ل االأمر باأمينة اإيل الت�ص���حية 

بعملها الذي اأخ���ذت تدرك اأنه يعوق حريتها يف الوقوف 
اإيل جان���ب حبيبه���ا يف الن�ص���ال من اأجل حري���ة الوطن. 
وذل���ك يف زم���ن كانت ال ت���زال تردد فيه اأ�ص���داء هتافات 
»اجلالء التام اأو امل���وت الزوؤام«. ويقب�س البولي�س علي 
اأمينة، ويجد يف بيتها من�صورات التحري�س علي الثورة. 
ويدخل احلبيبان ال�ص���جن. ويف ال�صجن يقرر كالهما اأن 
يقرن بقرينه علي �صنة الله ور�صوله ومذهب اأبي حنيفة 
النعمان، وتوافق اإدارة ال�ص���جن. ويعود ال�صجينان اإيل 
�صجنهما. لكن �ص���م�س الثالث والع�صرين من يوليو تبدو 
بالغة القرب، يغمر �صوؤها ال�صجينني اللذين عمال معا من 

اأجل حرية الوطن.
وهكذا ندرك، نحن الذين ن�صاهد الفيلم، اأن حرية املواطن 
ال تكتم���ل اإال بحري���ة الوطن، فال معني حلري���ة اأفراد يف 
غي���اب حرية الوطن الذي يتحرر بن�ص���ال اأبنائه االأحرار 
مثل اأمينة وعبا�س: واال�ص���مان يع���ود بنا دالهما الثوري 
اإيل نقي�ص���ه الرجع���ي يف روايات جني���ب حمفوظ التي 
�ص���رعان ما اأ�صبحت �صينما، فاأمينة اإح�صان عبد القدو�س 
نقي�س اأمينة جنيب حمفوظ اخلانعة ل�ص���ي ال�صيد اأحمد 
عبد اجلواد. وعبا�س هو النقي�س الكامل، علي م�ص���توي 
التنا�س لنقي�ص���ه عبا�س احللو الذي �صرقت منه حميدة � 
يف زق���اق املدق � وكان عليه اأن ي�ص���رجعها بالقوة، فقتله 

االإجنليز.
وهكذا هرب جنيب حمفوظ و�صيد بدير، كاتبا ال�صيناريو 

واحل���وار، من م���اأزق ازدراء الزواج بو�ص���فه موؤ�ص�ص���ة 
اجتماعي���ة تقليدي���ة، وربطا احرام الزواج )املوؤ�ص�ص���ة( 
بالنهاية ال�ص���عيدة التي �صر�صي عنها االآالف املوؤلفة من 
م�ص���اهدي الفيل���م. وال باأ����س يف هذه احلال���ة من اخلتام 
املتفائ���ل ال���ذي تردد فيه �ص���رخة »اأنا ح���رة« عالمة علي 

امراأة جديدة �صاعدة وواعدة.
 امراأة يوازي �صعودها يف الفيلم �صعودها يف املجتمع، 
مقرونة بدخول املراأة نائبة يف جمل�س االأمة، �ص���اأنها يف 
ذلك �ص���اأن الرجال، وال�ص���ماح لها بر�صيح نف�صها يف اأول 
جمل����س اأمة عام 1957. بعد عر����س فيلم »اأنا حرة« بعام 
واحد. ومعني ذلك اأن االأبواب املغلقة اأمام املراأة، يف عام 
1954، �ص���رعان ما انفتح���ت بعد عر�س فيل���م »اأنا حرة« 
الذي كان احل�صور ال�صاعد الأمينة فيه، هو بداية �صعود 
امل���راأة امل�ص���رية واقتحامه���ا االأب���واب املغلق���ة، وذلك يف 
ال�ص���ياق التاريخي الذي عر�س فيه فيلم »الباب املفتوح« 
عن ق�صة لطيفة الزيات التي ظهرت علي ال�صا�صة الف�صية 
�ص���نة 1963 وفي���ه ذ الفيلم- كان���ت ليلي )فات���ن حمامة( 
ت�صارك يف املظاهرات الطالبية، وت�صعي لتاأكيد وجودها 
احل���ر كاأنه���ا االمت���داد الطبيع���ي الأمين���ة اإح�ص���ان عب���د 
القدو�س، ولذل���ك كانت النهاية املتفائل���ة لفيلم »اأنا حرة« 
اإرها�ص���ا بالنهاي���ة املتفائل���ة لفيلم »الباب املفت���وح« التي 
اأكدت فيه فاتن حمامة منوذج منا�صلة مثل لطيفة الزيات 
الت���ي انتخبت �ص���كرترية اللجنة الوطني���ة العليا الحتاد 

الطلبة والعمال �صنة 1946. 
وه���ي اللجن���ة الت���ي كانت حتقيق���ا الأحالم احلري���ة التي 
كانت تتطل���ع اإليها فتيات الطبقة الو�ص���طي التي فتح لها 
عبد النا�ص���ر اأب���واب اجلامعة باملجان، وفت���ح لها طريق 
العم���ل ال�صيا�ص���ي واأبواب���ه، فتحول���ت ق�ص����س احل���ب 
الب���ارزة يف اخلم�ص���ينيات اإيل ق�ص����س ن�ص���ال وطن���ي 
ي�ص���ارك في���ه احلبيبان الل���ذان يدركان اأن���ه ال حب اإال يف 
وط���ن ح���ر، واأن حري���ة امل���راأة كحري���ة الرج���ل متاما يف 
جمتم���ع يرف����س الف�ص���اد اأو اال�ص���تغالل وي�ص���عي نح���و 
م�ص���تقبل اأف�ص���ل، ولذل���ك مل يكن م���ن الغريب اأن ي�ص���در 
يو�ص���ف اإدري�س روايته الق�ص���رية »ق�صة حب« يف اإحدي 
جمموعاته الق�ص�ص���ية التي �ص���درت �ص���نة 1957، العام 
ال���ذي بداأ بهزمي���ة الع���دوان الثالثي علي م�ص���ر، فيعود 
يو�ص���ف اإدري����س اإيل اإدخال املراأة يف الن�ص���ال ال�ص���ري 
�ص���د اال�ص���تعمار وامللكية الفا�ص���دة، وتظه���ر الرواية يف 
فيلم بعنوان ال وقت للحب�س �ص���نة 1963، وتظهر الق�صة 
علي ال�صا�ص���ة، موؤك���دة تطور منوذج اأمين���ة يف فيلم »اأنا 
ح���رة« ليغ���دو - بع���د تعديل���ه- منوذج���ا جدي���دا، خريج 
جامع���ة وطني���ة، مهّو�س بفكرة الن�ص���ال الوطني، ويري 
فر�ص���ا علي���ه اأن ي�ص���ارك الوطني���ني االأح���رار يف حترير 
الوطن. وهكذا تتح���ول فاتن حمامة من منوذج ليلي يف 
الب���اب املفت���وح اإيل منوذج »فوزي���ة« يف ال وقت للحب�س 
وتدخل يف عالقة حب جديدة مع حمزة )ر�ص���دي اأباظة(. 
واالأ�ص���ماء الثالثة � اأمينة وليلي وفوزية � حتمل ال�صمات 
املتفائلة ملرحلة اخلم�ص���ينيات ال�ص���اعدة باأحالم التحرر 
الوطن���ي لالأمة والتح���رر االجتماع���ي للم���راأة. والالفت 
لالنتباه اأن �صالح اأبو �صيف اأخرج فيلمي »اأنا حرة« و»ال 
وقت للحب« مع���ا، بينما اأخرج هرني بركات فيلم »الباب 

املفتوح«.

*عن االهرام 

"اإح�صان عبدالقدو�س بني االأدب وال�صينما"، 
عن���وان كت���اب الناق���د الفن���ي �ص���امح فتحي، 
ال�ص���ادر يف القاه���رة موؤخ���رًا، عل���ى هام����س 
مهرجان القاهرة ال�ص���ينمائي الدويل، والذي 
ر�صد من خالله املوؤلف اإبداعات عبدالقدو�س، 
باملقارنة بني الفروقات بني املكتوب منها وما 

مت تقدميه لل�صينما.

يتتب���ع املوؤل���ف يف كتاب���ه، الواق���ع يف 215 
�ص���فحة م���ن القط���ع الكب���ري، اأعمال اإح�ص���ان 
عبدالقدو�س )1 كان���ون الثاين/يناير 1919 
- 12 كان���ون الث���اين/ يناي���ر 1990(، وه���و 
�صحفي وروائي م�صري، والده عبدالقدو�س 
اليو�ص���ف،  روز  ووالدت���ه  وموؤل���ف،  ممث���ل 
موؤ�ص�ص���ة جملة روز اليو�ص���ف وجملة �صباح 

اخلري."
بداي���ة الكتاب جاءت مع ق�ص���ة "اأين عمري"، 
ال�ص���ادرة الع���ام 1954، والت���ي مت حتويلها 
اإىل فيلم �ص���ينمائي الع���ام 1956، من اإخراج 
اأحمد �ص���ياء الدين، و�ص���يناريو وحوار علي 
الزرقاين، وبطولة ماجدة، ويحيي �ص���اهني، 
واأحم���د رمزي، وزك���ي ر�ص���تم، واأمينة رزق، 
ويتناول ق�صة علِّية )ماجدة( فتاة يف املدر�صة 
حتب االنطالق واملرح وحياة الفتيات مثلها، 
لكن اأمها )اأمينة رزق( ت�ص���كل لها قيدًا وعائقًا 
اأم���ام ما تود بحّجة القي���م والتقاليد، وال جتد 
علِّي���ة من يق���ف بجوارها �ص���وى الرجل كبري 
ال�ص���ن عزيز )زكي ر�ص���تم( الذي تعتربه مثل 

والدها لكنها تفاجاأ بطلبه يدها.
ويتاب���ع الكت���اب هذا النه���ج م���رورًا باأربعني 
عماًل اأدبيًا الإح�ص���ان عبدالقدو�س مت حتويلها 
بفيل���م  املوؤل���ف  اختتمه���ا  والت���ي  لل�ص���ينما، 
العام  ُعر�س  وال�صيا�ص���ي" الذي  "الراق�ص���ة 

.1990
متيزت اأعمال عبدالقدو�س، من خالل ر�صدها 
احلي���اة  ر�ص���د  يف  بالواقعي���ة  الكت���اب،  يف 
االجتماعية لالأبطال، �ص���واء داخ���ل الكتابات 
اأو يف اأثن���اء تقدميه���ا لل�ص���ينما، م���ا اعت���ربه 
البع�س م�ص���األة �صلبية؛ ملا كانت تتميز به تلك 
االأعمال من نقد للقيود، والتقاليد، والعادات، 
الت���ي تعي���ق املجتمعات عن ممار�ص���ة حياتها 
الطبيعية، وهي م�ص���األة عده���ا النقاد جتاوزًا 
اأو ا�صتغالاًل للجن�س يف خارج �صياقه االأدبي؛ 

من اأجل حتقيق تواجٍد اأكرب.
غ���ري اأّن الناق���د اأم���ري العم���ري كان ل���ه راأي 
اآخر يف مقال له ب�ص���حيفة "الع���رب" بتاريخ 
14/06/2017 ج���اء فيه: "�ص���اهم االزدهار 
الكب���ري الذي �ص���هده احلقل االأدبي يف م�ص���ر 
خ���الل اخلم�ص���ينات وال�ص���تينات م���ن القرن 
يف  الواقعي���ة  تي���ار  تط���ور  يف  الع�ص���رين 
ال�ص���ينما امل�ص���رية، وكانت لرواي���ات االأديب 
وج���ه  عل���ى  عبدالقدو����س  اإح�ص���ان  الراح���ل 
اخل�ص���و�س جاذبي���ة كب���رية ل���دى خمرج���ي 

االأفالم االجتماعية".
يف  عبدالقدو����س  رواي���ات  اأّن  وي���رى 
اخلم�صينيات "طرحت م�صاكل وق�صايا مرحلة 
االنتق���ال من جمتم���ع ما قبل احل���رب العاملية 
الثاني���ة بقيم���ه القدمي���ة، اإىل جمتم���ع جديد 
يواجه املا�ص���ي بنوع من التم���رد، هنا برزت 
ق�صايا املراأة وتعليم الفتيات واأحالم ال�صباب 
املتطلع اإىل جمتمع اأف�ص���ل، ومو�صوع الكبت 
االجتماعي والنف�ص���ي، والتطلع اإىل ال�صعود 

يف املجتمع اجلديد".

فق���د  جت���اوزًا،  النق���اد  اعت���ربه  مل���ا  وخالف���ًا 
انت�ص���رت اأعم���ال عبدالقدو����س للم���راأة؛ يف 
املطالبة بحرّيتها، وحتطيم القيود املجتمعية 
املفرو�ص���ة عليه���ا، والت���ي ظه���رت يف جميع 
اأعمال���ه، ومن اأ�ص���هر تل���ك االأعمال، فيل���م "اأنا 
ح���رة"، املاأخ���وذ ع���ن رواي���ة بنف����س اال�ص���م 

�صدرت عن دار روز اليو�صف العام 1954.
وع���ن تلك الرواية كتب �ص���امح فتحي "وفيها 
تطور اأ�ص���لوب اإح�ص���ان تطورًا الفتًا، وتعالج 
ه���ذه الرواية يف وقتها ق�ص���ية حري���ة املراأة، 
واإىل اأى م���دى تكون ه���ذه احلرية، ومعناها 

يف جمتمع حمافظ".
واهتم عبدالقدو�س اأي�ص���ًا بهذه الق�ص���ية يف 
اأعمال اأخرى، منها، فيلم "الو�ص���ادة اخلالية" 
1957، و"الطري���ق امل�ص���دود"، 1958، و"ال 

تطفئ ال�صم�س"، 1961.
وكان حم���رك عبدالقدو����س يف تل���ك الكتابات 
عب���ارة "اخلطيئة ال تولد معن���ا، لكن املجتمع 
يدفعن���ا اإليه���ا"، وهي العب���ارة التي ب���داأ بها 
فيلم "الطريق امل�صدود"، 1958، وهي مقولة 
تلخ����س ق�ص���ة العم���ل واله���دف من���ه؛ اإذ اإّن 
العمل يتناول جزءًا م���ن حياة "فايزة"، التي 
وجدت نف�ص���ها تعي�س مع اأمها و�صقيقتيها يف 
�ص���قة فخمة، لكن ذلك من املكا�صب املادية التي 
حتققها االأم من جمال�ص���ة الرجال مع ابنتيها، 
لك���ن فاي���زة ترف����س ذل���ك وتعي����س يف اإط���ار 

الف�صيلة التي اآمنت بها.
البداي���ات الروائي���ة الإح�ص���ان عب���د القدو�س 
كان���ت تظه���ره ب�ص���ورة امل�ص���لح االجتماعي 
واخلطي���ب املف���وه وع���امل النف����س اأك���ر من 

الروائي
احلي���اة  عبدالقدو����س  كتاب���ات  ور�ص���دت 
االجتماعية لالأبطال التي تربز اخلري وال�صر 
يف ال�صخ�ص���يات على حد �ص���واء، وال�ص���راع 
الدائر والدائم بينهما يف النف�س االإن�ص���انية، 
وه���و م���ا يت�ص���ح يف اأف���الم "اأي���ن عم���ري"، 
1956، و"الو�ص���ادة اخلالي���ة"، 1957، و"ال 
اأنام"، 1957، و"الطريق امل�ص���دود"، 1958، 
و"البن���ات وال�ص���يف"، 1960، و"النظ���ارة 
ال�صوداء"، 1963، و"هي والرجال"، 1965، 

واأعمال اأخرى عديدة.
واعترب فتح���ي يف كتابه اأّن رواي���ة "ال اأنام" 
متثل "نقلة نوعية جديدة" الأ�ص���لوب اإح�صان 
عبدالقدو����س وطريقته الروائية، مو�ص���حًا: 
"فق���د كان اأدب عبدالقدو�س فيما �ص���بق هذه 

الرواي���ة يتن���اول احلياة ال�صخ�ص���ية املفرطة 
مادت���ه  اجلن����س  م���ن  جاع���اًل  ل�صخ�ص���ياته، 
االأ�صا�ص���ية، م�ص���ورًا ف�ص���اد املجتمع امل�صري 
اجلن����س  وح���ب  الرذيل���ة،  يف  وانغما�ص���ه 
وال�صهوات والبعد عن االأخالق، مثل روايات 
احلب"،  و"بائ���ع   ،1948 احل���ب"،  "�ص���انع 

1949، و"النظارة ال�صوداء"، 1952".
عبدالقدو����س  اأ�ص���لوب  اأّن  فتح���ي  وي�ص���يف 
الروائي يف "ال اأنام"، اختلف عما �ص���بق، فقد 
جعل من الر�صالة اإطارًا روائيًا ا�صتخدمه بعد 
ذلك يف رواية "�ص���يء يف �ص���دري"، 1958، 
كما حت���ول اهتمامه من اجلن�س املبا�ص���ر اإىل 
االهتم���ام باملعاجل���ة النف�ص���ية ل�صخ�ص���ياته، 
وياأتي اجلن�س مكماًل الإطار ال�صخ�ص���ية دون 

االهتمام به اأو الركيز عليها.
البداي���ات  اأّن  اإىل  اأي�ص���ًا  فتح���ي  وي�ص���ري 
الروائية الإح�ص���ان عبدالقدو�س كانت تظهره 
ب�ص���ورة "امل�ص���لح االجتماع���ي، واخلطي���ب 
املف���ّوه، وعامل النف����س، اأكر م���ن الروائي"، 
فه���و يتخذ من الرواية اأ�صا�ص���ًا ومت���كاأً يحمل 
م���ن خاللها اأف���كاره الت���ي يوؤمن به���ا النا�س، 
الفت���ًا اإىل اأّن ه���ذا االأ�ص���لوب اختف���ى روي���دًا 
روي���دًا، و�ص���ارت رواي���ات عبدالقدو�س بعد 
ذلك تعرب ع���ن الروائي داخله: فف���ي النظارة 
ال�ص���وداء يظه���ر اإح�ص���ان، كما يق���ول فتحي، 
ب�ص���ورة ذلك امل�صلح، والعامل االجتماعي من 
بداية الرواية، عندما يقول على ل�صان اإحدى 

�صخ�ص���ياته: "ه���ذه املب���ادئ واملث���ل العليا؟! 
ال�ص���رف.. االأمان���ة.. االإخال����س. الوطنية.. 
ال�ص���هامة.. الوف���اء.. النزاهة!! هل و�ص���عت 
لتك���ون نظمًا مق���ررة ترتب حياة كل اإن�ص���ان، 
وحتدد ت�ص���رفاته وحتكم قلبه وعقله؟! ال! اإّن 
هذه املبادئ واملثل العليا و�صعت ال�صتعمالها 
وق���ت احلاجة فق���ط، ف���اإن مل نحت���ج اإليها فال 

نوؤمن بها وال ن�صتعملها!".

عن امل�صري اليوم

احسان عبد القدوس وفيلم »أنا حرة«
تنتهي رواية »أنا حرة« بعالقة ارتباط كاملة بني عباس وأمينة.

 وتنتهي صفحات الرواية مبا تنطوي عليها من فهم خاص للحرية التي تنبني عيل التزام كامل بني 
اثنني يف عالقة حرة مسئولة، خارج مؤسسة الزواج املعتادة أو املتوقعة. 

وه��و وضع كان البد أن يطرح نفس��ه ع��يل صناع الفيلم الذي ع��رض 1956. وتقول بطلة الفيلم 
لبني عبد العزيز: إن ش��خصية الفتاة املتمردة التي قدمتها يف الفيلم مس��توحاة من ش��خصيتها. 
وتس��تطرد قائلة يف كتاب »نجوم ال يعرفها أحد« للكاتب مصطفي ياسني، إنها بدأت تختلف مع 
والدته��ا خ��الل مرحلة املراهقة، ويصب��ح لها آراء ومواقف ووجهات نظ��ر يف كل يشء حولها، 
وكانت تش��عر بأن والدته��ا ضدها عيل طول الخ��ط، ومل تعجب األم بأف��كار ابنتها التي كانت 

ضدها. وكان والدها يحاول أن يقف يف صفها يف رصاعها مع والدتها.

إحس��ان  أعم��ال  الس��ينما  خدم��ت  كي��ف 
عبدالقدوس؟



7 �لعدد )4486( �ل�شنة �ل�شابعة ع�شرة - �لأربعاء )7( �آب 2019 �لعدد )4486( �ل�شنة �ل�شابعة ع�شرة - �لأربعاء )7( �آب 62019

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.nethttp://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

طبعت  مبطابع م�ؤ�ش�شة �ملدى 

لالعالم و�لثقافة و�لفن�ن

manarat

�شكرتري �لتحرير
------------------------

رفعة عبد �لرز�ق

رئي�س �لتحرير �لتنفيذي
------------------------

علي  ح�شني

�لخر�ج �لفني
----------------

خـالـد خ�شري

WWW. almadasupplements.com

رئي�س جمل�س �لإد�رة
رئي�س �لتحرير 
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محمد كريم

�أ�شرة فنية 
ول����د اإح�ص����ان عب����د القدو�����س يف االأول م����ن يناي����ر/ كانون الثاين �ص����نة 
1919، الأ�ص����رة جتمع ب����ني الثقافة والف����ن؛ فوالدته هي ال�ص����يدة فاطمة 
اليو�ص����ف )روز اليو�ص����ف 1897 - 1958(؛ ممثل����ة لبناني����ة املول����د من 
اأ�ص����ل تركي، رحل����ت اإىل م�صر وبداأت رحلتها الفنية مع فرقة عزيز عيد، 
ث����م انتقل����ت اإىل فرقة ج����ورج اأبي�س، ولك����ن تاألقها الكب����ري كان مع فرقة 
رم�صي�س التي اأ�ص�صه����ا الفنان يو�صف وهبي يف عام 1923، وقدمت من 
خالله����ا العديد من االأدوار املميزة/ مثل دور مارغريت غوتيه يف رواية 
غ����ادة الكاميلي����ا، حيث نالت اآنذاك لقب "برنار ال�ص����رق"، لكنها �ص����رعان 
م����ا اختلفت مع يو�ص����ف وهب����ي واعتزلت التمثيل. اجته����ت، بعدها، اإىل 
ال�ص����حافة، واأ�ص�صت جملة و�صحيفة "روز اليو�ص����ف"، وجملة "�صباح 
اخلري"، مب�صاعدة حممد التابعي، ومب�صاركة م�صطفى اأمني وعلي اأمني 

وعبا�س العقاد. 
كان����ت روز قد تعرفت اإىل زوجها املهند�س حممد عبد القدو�س )1888 - 
1969( والد اإح�صان، ولكنهما انف�صال بعد اأن اأجنبا عبد القدو�س االبن. 
وكان زواجهما من البداية مبثابة �ص����رارة اأ�ص����علت النار يف بيت احلاج 
اأحمد ر�صوان، جد اإح�صان، الذي رف�س اأن يرتبط ابنه مبمثلة متحررة. 
وق����د حدثت قطيعة موؤقتة بني والد اإح�ص����ان وجده ب�ص����بب هذا الزواج. 
كان حممد عبد القدو�س عا�ص����قًا للفن وامل�ص����رح، قدم جمموعة اأدوار يف 
امل�ص����رح ثانوية ويف عدد قلي����ل من االأفالم. وهو اأديب له م�ص����رحية من 
تاأليف����ه بعنوان "اإح�ص����ان بي����ه". بعد طالقهم����ا، تزوجت روز اليو�ص����ف 
مرت����ني؛ االأوىل م����ن املخ����رج زكي طليم����ات، والثاني����ة من قا�ص����م اأمني، 

املحامي حفيد النا�صط احلقوقي ال�صهري قا�صم اأمني. 

ن�شاأة مزدوجة 

بع����د انف�ص����ال الوالدين؛ ويف بيت جده لوالده ال�ص����يخ اأحمد ر�ص����وان، 
ن�صاأ اإح�صان عبد القدو�س، يف بيئة متدينة حمافظة، تكر فيها اللقاءات 
الدينية بني علماء االأزهر من اأ�ص����دقاء جده، لكن �صرعان ما كان اإح�صان 
ينتق����ل من بيت ج����ده اإىل والدته املتحررة وندوته����ا الدورية التي كانت 
على النقي�س متامًا من بيت جده. يف هذا ال�ص����ياق، يقول اإح�صان: "كان 
االنتقال بني هذين املكانني املتناق�ص����ني ي�ص����يبني يف البداية مبا ي�ص����به 
الدوار الذهني، حتى اعتدت عليه بالتدريج، وا�ص����تطعت اأن اأعد نف�ص����ي 

لتقبله كاأمر واقع يف حياتي ال مفر منه". 
تخ����رج اإح�ص����ان من كلي����ة احلقوق يف ع����ام 1924، ومل ينج����ح يف عمله 
حماميًا، لكنه توىل رئا�ص����ة حترير جملة "روز اليو�صف"، كان عمره 26 
�ص����نة، ثم اأ�ص����بح رئي�ص����ًا لتحرير جريدة "اأخبار الي����وم" يف عام 1966 
ملدة عامني، ورئي�ص����ًا ملجل�س اإدارتها ورئي�صًا لتحريرها �صنة 1971 ملدة 

اأربع �صنوات. 
�أعماله و�لدر�ما 

ال ت����زال اأعم����ال اإح�ص����ان عب����د القدو�����س منجم����ًا فني����ًا ينهل منه �ص����ناع 
الدرام����ا التلفزيوني����ة وال�ص����ينمائية وامل�ص����رح؛ فمن بني اأك����ر من 600 
ق�ص����ة ورواية حتولت قرابة 70 منها اإىل اأفالم وم�صل�ص����الت تلفزيونية 
واإذاعية وم�ص����رحيات. كما اأنه �صارك يف كتابة العديد من ال�صيناريوات 
واحل����وارات لعدٍد من االأفالم. وقد ترجمت اأعماله اإىل العديد من اللغات 

االأجنبية. 
تع����اون اإح�ص����ان عب����د القدو�����س م����ع 16 خمرجًا �ص����ينمائيًا يف �ص����ناعة 
رواياته، اأبرزهم ح�صني كمال و�صالح اأبو �صيف وح�صام الدين م�صطفى 
واأحمد يحيى. ومن اأ�صهر االأفالم التي قامت على روايات وق�ص�س لعبد 
القدو�س: "اأبي فوق ال�ص����جرة"، و"اأنف وثالث عيون"، و"اإمرباطورية 
ميم"، و"دمي ودموعي وابت�صامتي"، و"بعيدًا عن االأر�س"، و"العذراء 
وال�صعر االأبي�س"، و"اأرجوك اأعطني هذا الدواء"، و"اأيام يف احلالل"، 
و"ال اأن����ام"، و"يف بيتنا رجل"، و"حتى ال يطري الدخان"، و"اأنا حرة"، 
و"ال تطف����ئ ال�ص����م�س"، و"الو�ص����ادة اخلالية"، و"الراق�ص����ة والطبال"، 
وغريها. ومن اأبرز الفنانني الذين ج�ّصدوا اأبطال رواياته، جنالء فتحي 
وفات����ن حمام����ة ونبيلة عبيد ولبنى عبد العزيز و�ص����عاد ح�ص����ني ونادية 

لطفي ومرمي فخر الدين وعبد احلليم حافظ ونور ال�صريف. 

�جلر�أة و�لرقابة 

تعر�س كثري من اأعمال اإح�ص����ان عبد القدو�س اإىل النقد ب�ص����بب جراأتها؛ 
اإذ ت�ص����درت معاجلات����ه ملو�ص����وع اجلن�����س العدي����د من النقا�ص����ات حول 
فكرة اجلراأة يف الفن، وقد دافع اإح�ص����ان ع����ن موقفه باأنه اأكر جراأة من 
اأدب����اء اآخري����ن عاجلوا ه����ذه املو�ص����وعات، لكنهم تراجع����وا حتت وطاأة 
النق����د والهج����وم. كذل����ك كان ملق�����س الرقي����ب دور كبري يف اأفالم����ه حذفًا 
وتعدياًل مبا يخالف الرواية االأ�ص����لية؛ وه����و ما حدث يف اأفالم "البنات 
وال�ص����يف"، و"ال اأن����ام"، و"يا عزيزي كلنا ل�ص����و�س"، و"حتى ال يطري 

الدخان" وغريها. 
رح����ل اإح�ص����ان عب����د القدو�����س يف 19 يناي����ر/ كانون الث����اين 1990 عن 
عم����ر 71 عامًا. يذكر اأن مهرجان القاهرة ال�ص����ينمائي الدويل يف دورته 
ال� 40 قد �ص����هد اإ�ص����دار كتاب بعنوان "اإح�ص����ان عبد القدو�س بني االأدب 
وال�ص����ينما" للباحث ال�صينمائي �ص����امح فتحي، مبنا�صبة مرور 100 عام 
على مولده، حيث ا�ص����تعر�س الكتاب، يف 216 �ص����فحة، اأعمال اإح�ص����ان 

عبدالقدو�س الروائية والق�ص�صية يف �صورتيها الن�صية واملرئية.
عن احلوار املتمدن

اإح�ص���ان عب���د القدو����س )1919 - 1990(، كاتب وروائي 
م�ص���ري، ه���و ابن روز اليو�ص���ف �ص���احبة جملت���ي "روز 

اليو�صف" و"�صباح اخلري" ال�صهريتني.
ن�ص���اأ وهو يتنقل بني ندوة جّده واأحاديثه مع اأ�صحابه من 
علماء االأزهر وبني ندوة اأمه ال�ص���يدة املتحررة واأحاديثها 

مع كبار ال�صعراء واالأدباء وال�صيا�صيني وجنوم الفن.
تخرج اإح�ص���ان يف كلية احلقوق عام 1942 لكنه اأخفق اأن 
يكون حماميًا، فتوىل رئا�صة حترير "روز اليو�صف" وهو 
يف ال� 26 من عمره، ثم توىل رئا�صة حترير جريدة "اأخبار 
اليوم"، وكانت له مقاالت �صيا�ص���ية اأودت به اىل ال�ص���جن 

مثل اإثارته ق�صية االأ�صلحة الفا�صدة.
كت���ب اأك���ر من �ص���تمائة رواية وق�ص���ة فتحول���ت 49 منها 
اإىل اأفالم، وبع�ص���ها اإىل م�ص���رحيات وم�صل�ص���الت اإذاعية 
وتلفزيوني���ة، واأث���ارت نتاجاته لغطا فروايته "�ص���يء يف 
�ص���دري" رافقتها �ص���جة مدوية عام 1958، فيما اعر�س 
جمال عبد النا�ص���ر عل���ى روايته "البنات وال�ص���يف" الأنه 
ك�ص���ف فيها عن �ص���يوع اجلن�س يف فرة اإجازات ال�ص���يف 
فتدخل���ت الرقاب���ة وقام���ت بتعدي���ل نهاي���ة الفل���م بانتحار 
البطلة مرمي فخ���ر الدين عقابا لها الأنها خانت زوجها، كما 
اأنه���ت الرقابة اأي�ص���ا فلم "ال اأنام" بح���رق بطلة الفلم فاتن 
حمامة، واعر�س الرقيب اأي�ص���ًا على ا�صم فلم "يا عزيزي 
كلنا ل�ص���و�س"، فيما رف����س فلم "حتى ال يط���ري الدخان" 

برمته.
كان الإح�ص���ان دور ب���ارز يف �ص���ناعة ال�ص���ينما وذلك لي�س 
بق�ص�صه ورواياته فح�صب بل بكتابة ال�صيناريو واحلوار 
لها، فمثاًل �صارك �ص���عدالدين وهبة ويو�صف فرن�صي�س يف 
كتابة �ص���يناريو فلم )اأبي فوق ال�صجرة( عن ق�صة له، وعّد 
الفل���م الذي اأخرجه ح�ص���ني كمال نقلة نوعية يف ال�ص���ينما 

اال�صتعرا�صية وقتذاك.
وبعيدًا عن كّم اأفالمه فاإّن بع�ص���ها جنح جناحًا باهرًا مثل 
فلم )يف بيتنا رجل( الذي اأخرجه بركات عام 1961، وهو 
واح���د من اأف�ص���ل مائة فلم يف تاريخ ال�ص���ينما امل�ص���رية، 
ويتحدث عن منا�صل ا�صمه ابراهيم حمدي )عمر ال�صريف( 
ي�صت�ص���هد رفيق���ه يف تظاهرة بر�ص���ا�س البولي����س امللكي 
فيق���رر االنتقام باغتيال رئي�س ال���وزراء املوايل لالإجنليز 

وُيلق���ى القب�س عليه ويتعر����س للتعذي���ب فيدخلونه اأحد 
امل�صت�صفيات وهناك ي�صتغل وقت االفطار يف �صهر رم�صان 
ليه���رب ويختار منزل زميله اجلامعي حمي زاهر )ح�ص���ن 
يو�ص���ف( لالختب���اء فيعي�س يف منزلهم ويق�ص���ي وقته مع 
االأب زاهر )ح�ص���ني ريا�س( ويخطط لل�ص���فر خارج م�صر، 
لكن���ه يراجع بعدم���ا يعلم باإلقاء القب����س على حمي وابن 
عم���ه عب���د احلميد )ر�ص���دي اأباظ���ة( فيقرر تدمري مع�ص���كر 
لالإجنليز بالعبا�ص���ية وُيقت���ل يف العملية فيما يخرج حمي 
وعب���د احلميد من ال�ص���جن ويق���رران االن�ص���مام للجماعة 

الثورية اإياها مع زمالء ال�صهيد ابراهيم حمدي.
متّر ال�ص���نون، ويظهر ابراهيم حمدي نهاية ال�ص���بعينيات 
يف العراق مع الغيمة الفا�صية ال�صوداء التي غطت �صماءنا 
ال�ص���افية، يظهر وت�ص���يع من رجلي���ه الطرق كله���ا فينتبذ 
كرب���الء، ي�ص���كن فندقًا ب�ص���يطًا بني احلرمني ثم بال�ص���دفة 
يلتقي باأحبة يحت�ص���نونه، وهنا ياأخ���ذ الفتى رحيم رباط 
ابراهي���م حم���دي �ص���باغًا  دور ح�ص���ن يو�ص���ف وي�ص���ّغل 
لل�صيارات يف حمل اأخيه اأحمد رباط يف الكراج ال�صناعي 
بح���ّي النقي���ب مقابل مبنى احت���اد نقاب���ات العمال، وحني 
يذه���ب اأحم���د ورحيم كّل ظه���رية اىل البي���ت ياأخذانه معه 
وياأكل���ون معًا الزاد الال اأطيب من���ه البتة يف البيت العامر 
بحّي رم�صان، وكثريًا ما كان ابراهيم حمدي ي�صرح ويتيه 
وين�صده مع كلمة "�صالم" ويت�صّور نف�صه يخاطب ال�صهيد 
�ص���الم ع���ادل عندما ي�ص���دح جه���از امل�ص���جل وق���ت الغداء 
ب�ص���وت عبد املح�صن املهنا: يا ُمنيتي يا �صال خاطري وانه 

اأحبك يا �صالم.
ول�ص���نني ثالث عجاف جافات هائالت يقيم ابراهيم حمدي 
يف كرب���الء، يقي���م ولك���ن باأعجوب���ة، فم���رة تتغّول ق�ص���ة 
ال�ص���ابط ال�ص���ر�س ال�ص���قي )رفع���ت التكريتي( ال���ذي قتل 
اأزهر الطّيار على �صياج داره بالعبا�صية الغربية فاأ�صاع يف 
املدينة املقد�ص���ة رعبًا رهيبا، ومرة تندلع احلرب العراقية 
االإيرانية فتخّيم ب�صوادها وظالمها وطائراتها وانذاراتها 
عل���ى االأنفا�س املقطوعة اأ�ص���اًل، ومرة يجدول االن�ص���باط 
الع�ص���كري جوالته وكب�ص���اته عل���ى "الفراري���ة" الكر يف 
الك���راج، وم���رات كان ابراهي���م حم���دي يدو����س املخاوف 
ليق�ص���ي الع�ص���اري يف حم���ل ال�ص���يد خ�ص���ري املرع�ص���ي 

لت�ص���ليح الثالجات واملكّيفات ب�ص���ارع االإم���ام علي مقابل 
القن�ص���لية االإيرانية حيث قف�ص���ات ال�صيد ب�صري وال�صغيلة 
الباك�صتانيني، اأو ليق�صي الليايل يف املقهى البعيد الهادئ 
مع ال�ص���حبة اجلدد: رحيم رباط، �صيد ب�صري خ�صري، رعد 
عز الدين، رعد العلوچي، حممد الوهاب )من اأ�ص���رة عزي 
الوه���اب(، زهري عل���ي الفتال، مهدي احل�ص���يني، يو�ص���ف 
حممد ر�ص���يد ال�ص���راف )الذي يع���دم فيما بع���د يف "نكرة 
ال�ص���لمان" بتهم���ة التبعي���ة االإيراني���ة(، وكان يف اللي���ايل 
ال�ص���ائكة تل���ك "يط����س" ب���ذور التعالي���م وو�ص���ايا الرفاق 
وهدهدات مظفر وترانيم مار�ص���يل على ب�صاط ال�صداقات 

اجلديدة.
ظ���ّل ابراهيم حم���دي مطاردًا م���ن احلكومة ط���وال اأعوام 
1979 � 1980 � 1981 فا�ص���طرت اأن تهيء قوة عظيمة من 
اأمنه���ا وخمابراتها وجندرمتها الإعتقال���ه وهو الفتى الذي 
مل يبلغ الع�ص���رين م���ن عمره لكن احلكومة خاب م�ص���عاها 
و�ص���قط جربوتها فلم تقدر عليه الأنه كان يف حومة ح�صن 

ح�صني ا�صمه الفنان رحيم رباط.

إحس��ان عب��د الق��دوس: حتى ال إحسان عبد القدوس في كربالء
تطير التجربة

متر مئوية األديب الكبري 

إحسان عبد القدوس عىل 

األوساط الثقافية والفنية 

مرور الكرام، بالرغم من 

أن الرجل شغل الدنيا ومأل 

الناس بعدد كبري جدًا من 

األعامل التي تلقفتها السينام 

والتلفزيون واملرسح، 

بصورة ال ينافسه فيها من 

األدباء إال القليل، مثل 

نجيب محفوظ. 



علي حسين

في بيتنا إحسان عبد القدوس 

�ص���اهدت واأن���ا �ص���بي  فيل���م باالبي�س واال�ص���ود 
اأ�ص���مه " الو�ص���ادة اخلالية " ، يف ذل���ك الوقت مل 
اك���ن اع���رف ملاذا تبك���ي بطلة الفيل���م ، وما عالقة 
الو�ص���ادة  باغنيات الت���ي كان يغنيها عبد احلليم 
حاف���ظ ؟ ، بع���د ذلك بع���ام او عامني �ص���اعر على 
الرواية  مر�صوم على غالفها �صورة لفتاة  ترمتي 
على و�ص���ادة  كبرية ، وتب���دو حائرة ، حاولت اأن 
اأخ���ذ الكت���اب ال�ص���غري مع���ي اإىل البي���ت اإال اأن 
حماولة ت�ص���فحه يف العلن كانت ا�صبه باجلرمية  
، فمثل هذه الكتب لي�ص���ت لل�ص���بيان امثايل  . يف 
تلك ال�ص���نوات  ، كان البد من احل�ص���ول على اإذن 
لق���راءة عمل يف�ص���د االأخ���الق ، كم���ا كان البع�س 
ي�ص���ف رواي���ات اح�ص���ان عب���د القدو����س  ، كانت 
بع����س الكت���ب حمّرمة ، مم���ا جعلن���ي اأقراها يف 

ال�صر .
 ماذا كانت تتحدث رواية " الو�صادة اخلالية " ، ال 
اأتذكر �صوى اإنني واأنا اأق�صي الليل مع ابطالها  ، 
ظلت �صورة املمثلة يف الفيلم  التغادر خميلتي  ، 
ومل اأكت�صف اإال فيما بعد اأن �صاحب هذه الرواية 
�صحفي واديب م�صهور ، كتب ع�صرات الروايات 
والق�ص����س، واملقاالت ال�صيا�ص���ية واالجتماعية،  
وانه خا�س معرك �ص���حفية كبرية ، كانت ابرزها 
ك�ص���فه لف�صيحة االأ�ص���لحة الفا�صدة  التي زود بها 
اجلي����س يف ح���رب 1948  ، وقد ادى املقال الذي 
كتب���ه اح�ص���ان عبد القدو����س اآنذاك اىل ا�ص���تقالة 
ال���وزارة  ، حتى معركة م���ع جمل�س قيادة الثورة 
ع���ام 1954 ، ح���ني كتب مق���ااًل جريئ���ا بعنوان " 
اجلمعية ال�ص���رية " ي�صف فيه حال جمل�س قيادة 
الثورة اآنذاك ، مما ا�صطر جمال عبد النا�صر اىل 

اعتقاله ، ومنعه لفرة من الكتابة  . 
معظ���م الق���راء ال يعرف���ون اإح�ص���ان عبدالقدو�س 
ال�صيا�صي وال�ص���حايف ، فهم من�صغلون باإح�صان 
عب���د القدو����س الروائ���ي ، ال�ص���خ�س االآخرالذي 
يقدم له الرواية على انها ق�صيدة ع�صق ، تذكرهم 
ابراهي���م  قب���اين ورومان�ص���يات  ن���زار  با�ص���عار 

ناجي.
منذ جمموعته الق�ص�ص���ية االوىل  �ص���انع احلب  
بع�ص���رات  وم���رورا   1948 ع���ام  ن�ص���رت  الت���ي 
الروايات والق�ص�س الق�صرية  ، كان اح�صان عبد 
القدو����س يويل اهتماما بق�ص���ايا املراأة  ويحاول 
ان ي�ص���ور لن���ا  م�ص���اعرها واأحا�صي�ص���ها وت���اأزم 
حياته���ا م���ن خ���الل ال�ص���غوط االجتماعي���ة التي 
تواجهه���ا يف احلياة حيث كان���ت تتمنى االنتقال 
اىل عه���د جديد ، عهد كانت فيه الطبقة الو�ص���طى  
وق���د   ، املجتم���ع  يف  احلقيقي���ة  مكانته���ا  تاخ���ذ 
عمد اح�ص���ان عب���د القدو�س اىل ت�ص���وير االبعاد 
النف�ص���ية ل�صخ�ص���ية امل���راة ، وطبيع���ة العالقات 

واملفاهيم التي تواجهها يف احلياة اليومية .
بعد قراءة العديد من االعمال الروائية ل�ص���احب 

الو�ص���ادة اخلالي���ة ،  اخ���ذت ابح���ث ع���ن  الكتب 
النقدية التي تناولت ادبه ، فلم اجد هناك اهتماما  
م���ن النقاد ، وما قراأته يف املج���الت مل يكن  اكر 
م���ن تعليق���ات �ص���حفية ، لك���ن م���ا ي�ص���مى بالنقد 
املو�ص���وعي او اجلاد مل يتعر�س العمال اح�صان 
عب���د القدو����س اال فيم���ا ن���در ، ورغ���م ان  ظاهرة  
اح�ص���ان عب���د القدو�س كانت ظاه���رة اجتماعية ، 
اكر من كونها ادبية ، فهو يتمتع بقاعدة عري�صة 
من القراءال�ص���باب ، لكن الغريب ان النقد جتاهل 
ه���ذه ال�ص���ريحة العري�ص���ة م���ن الق���راء ، فالنقاد 
الذي���ن ينتم���ون اىل الي�ص���ار ، كان���وا ينا�ص���بون 
اح�ص���ان عب���د القدو�س الع���داء كون���ه ينتمي اىل 
الطبق���ة الربجوازي���ة ، فيم���ا نقاد اآخرون �ص���نوا 
علي���ه حملة  ال�ص���باب �ص���موها اخالقي���ة ،   وكان 
البع����س يقول ان كتاباته تفتقد ال�ص���روط الفنية 
لالدب الروائي  ، ولهذا فان  اعماله الت�ص���تحق ان 

يتوقف عندها النقد .
  " بعد فرة �صيقع بيدي كتاب الناقد غايل �صكري  
ازمة اجلن�س يف الق�ص���ة العربية  " حيث وجدت  
غايل �ص���كري  يوؤكد ان لغة اح�ص���ان عبد القدو�س 
قد ا�ص���همت يف �ص���ياغة ق�ص�ص���ه على نحو ال هو 

باالدب وال هو بال�صحافة 
بعد ذلك �صا�ص���اهد �صورة اح�ص���ان عبد القدو�س 
وقد بدت عليه مالمح ال�صيخوخة ، كانت ال�صورة 
تزين احد احلوارات التي اجراها  غايل �ص���كري 
مع اح�ص���ان عبد القدو�س ون�صرت يف عام 1989 
يف جمل���ة الوطن العربي على حلق���ات بعنوان " 
مواجهات " ،  اذهلتني ال�صورة  ، فقد كنت اعتقد  
ان �ص���احب روايات ال�ص���باب واحلب لن ي�ص���يخ 

ابدًا .
ميكن القول ان نتاج اح�صان عبد القدو�س ينطلق 
معظمه من مقولة ا�صا�صية هي التمرد على ما هو 
قائ���م م���ن اجل حتقيق م���ا هو مطل���وب حتقيقه ، 
والقيمة اال�صا�ص���ية املحركة لهذا التمرد هي قيمة 
احلرية  ، واحلرية التي كان يبحث عنها اح�ص���ان 
عب���د القدو����س ذات ا�ص���كال تب���دو احيان���ا انه���ا 
متناق�ص���ة  ، وم���ن يقرا رواياته يج���د ان ابطالها  
جميعا يبحثون عن احلرية ، يف خمتلف ا�صكالها 
، اجتماعية او �صيا�ص���ية او عاطفية ، ورمبا جند 
بح���ث هوؤالء االبطال م���ا ه���و اأال انعكا�س لبحث 
اح�ص���ان عبد القدو�س عن تلك القيمة من احلرية 
التي  ظلت هي القيم���ة املركزية املحركة لتفكريه  
، واحلري���ة يف رواي���ات اح�ص���ان عب���د القدو����س 
ذات وج���وه متع���ددة فهن���اك التح���رر من �ص���لطة 
الوهم كما يف الو�صادة اخلالية ،  وهناك التحرر 
م���ن الطغيان كما يف �ص���يء من �ص���دري ، وهناك 
التح���رر من بط����س البولي�س كم���ا يف بيتنا رجل 
، وهن���اك التحرر م���ن التبعية العمي���اء للمجتمع 
كم���ا يف الطري���ق امل�ص���دود ، وهن���اك التحرر من 

التقاليد االجتماعية كما يف " انا ال اكذب ولك��������ن 
اجتم�����ل" .

ق���دم اح�ص���ان من���ذ النظ���ارة ال�ص���وداء وانا حرة 
والطريق امل�ص���دود وال ان���ام ، وحتى انف وثالث 
عي���ون نوعا م���ن الرواي���ة الو�ص���فية ، اأو رواية 
ال�صخ�صيات ، غري ان وحدة مو�صوعية الروائي 
دارت ا�صا�ص���ا ح���ول م�ص���كالت املراة من اب�ص���ط 
ا�صكالها يف عالقة الرجل باملراة حتى عالقة الفرد 

بال�صلطة  والوجود ومعنى احلياة .
يف رواي���ة "ال�ص���يء يه���م " ، يق���دم لنا جت�ص���يدا 
للواق���ع ال���ذي نعي�ص���ه ، يف الرواية هن���اك ثالث 
�صخ�ص���يات جت�ص���د اوجه الواق���ع ، الرجل الذي 
يعي�س يف اخليال ، والرج���ل الذي يلتزم املبادئ 
الوطنية والرجل ال���ذي يعي�س الواقع بال مبادئ 
، ورك���ز عل���ى حتلي���ل �صخ�ص���ية الرج���ل االأخري 
الن���ه اأخطر النم���اذج  والنه يرى في���ه كافة الذين 
يغريون جلودهم ح�ص���ب الظروف ويركبون كل 
موج���ة وبطل  لعدة ازمنة ، يعتقد بانه  �ص���احبها 
وهو   يف احلقيقة  �ص���احب تطلعات فردية  وهي 

مناذج موجودة يف كل زمان ومكان .
ي���رد اح�ص���ن عب���د القدو����س ح���ول �ص���وؤال غايل 
�ص���كري ع���ن  امل���راة الت���ي ت�ص���غل تفك���ريه دائما  
فيق���ول :" �ص���غلت املراة تفكريب���ي ، هل هذه هي 
تهم���ة  ، ان امياين بحرية امل���راة لي�س له حدود ، 
احد دوافعه اال�صا�صية م�صتمدا من امياين بتفرد 
جترب���ة امي " فاطمة اليو�ص���ف " هذه املراة التي 
اثبت���ت وجودها يف عامل الرج���ال ، وجنحت يف 
فر�س نف�ص���ها عليهم ، وحققت مامل ي�صتطع كثري 

من الرجال ان يحققوه .
كت���ب فلوبري ردًا عل���ى اتهامه بن�ص���ر املجون من 
خالل رواياته وخ�صو�ص���ا م���دام بوفاري  اأن : " 
جميع الظواهر االجتماعية والعالقات االن�صانية 
، نتيجة حتمية حا�ص���مة لعام���ل واحد هو العامل 
االقت�ص���ادي . فالطم���وح الفردي امل�ص���بوب الذي 
امت���الأت ب���ه جوانح ) اإميا ( �ص���اقها اىل اأح�ص���ان 

اأول ع�صيق اأتاح لها التطلع اىل اأعلى" .
عا�س اح�صان عبد القدو�س 
وي�ص���عى  يكت���ب  وه���و 

الدب. 
يخاطب اأحا�صي�س القراء 
ويجعلهم  واأ���ص��واق��ه��م، 
الرواية  لعبة  من  ج��زءًا 
،  اأدب ت�صوده تناق�صات 
اخل�����������ري وال�������������ص������ر، 
 ، االأخالقية   واملوعظة 
وال�����ص��خ�����ص��ي��ات ال��ت��ي 
البع�س  بع�صها  تدمر 
م��ن اج���ل ال��ب��ح��ث عن 

حقيقة وجودها . 


