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�صحفي ورو�ئي م�صري من �أ�صل تركي من 
جهة �أبويه، فهو �بن �ل�صيدة فاطمة �ليو�صف 
�لرتكية �لأ�صل �للبنانية �ملولد و�ملربى وهي 

�َصة جملة روز �ليو�صف وجملة �صباح  ُموؤَ�صِ
�خلري. �أما و�لده حممد عبد �لقدو�س فقد كان 

ممثال وموؤلفا. 
ويعترب �إح�صان من �أو�ئل �لرو�ئيني �لعرب 

�لذين تناولو� يف ق�ص�صهم �حلب �لبعيد عن 
�لعذرية وحتولت �أغلب ق�ص�صه �إىل �أفالم 

�صينمائية. وميثل �أدب �إح�صان عبد �لقدو�س 
نقلة نوعية متميزة يف �لرو�ية �لعربية، 
�إذ جنح يف �خلروج من �ملحلية �إىل حيز 

�لعاملية وترجمت معظم رو�ياته �إىل لغات 
�جنبية متعددة.

ولد �إح�صان عبد �لقدو�س يف 1 يناير 1929 
�هتم و�لده بح�صن تعليمة وت�صجيعه علي 

�لقر�ءة، وقد تخرج من مدر�صة �حلقوق يف 
عام 1942 ، وعمل حماميا حتت �لتمرين 

مبكتب �حد كبار �ملحامني وهو �دو�رد 
ق�صريي وذلك بجانب عمله ك�صحفي مبجلة 

روز �ليو�صف، يف عام 1944 بد� �إح�صان 
عبد �لقدو�س كتابة ن�صو�س �فالم وق�ص�س 

ق�صرية ورو�يات.
وبعد ذلك ترك مهنة �ملحاماة ووهب نف�صه 

لل�صحافة و�لدب فقد �صعر �ن �لدب 
و�ل�صحافة بالن�صبة له كانا من �صروريات 
�حلياة �لتي ل غني عنها، و��صبح بعد �قل 

من ب�صعة �صنو�ت �صحفي متميز وم�صهور، 
ور�وئى، وكاتب �صيا�صي، وبعد �ن �لعمل 

يف روز�ليو�صف ،تهيات له كل �لفر�س 
و�لظروف للعمل يف جريده �لخبار ملده 8  

�صنو�ت ثم عمل بجريده �لهر�م وعني 
رئي�صا لتحريرها .

 كان لإح�صان �صخ�صية حمافظة للغاية، 
لدرجة �ن �صخ�صيته تتناق�س مع كتاباته، 
فالبيئة �لتي تربى فيها جعلت منه �ن�صانا 

�صعبا للغاية، فقد كان ملتزما باملعنى 
�لجتماعي، فلم يكن ي�صمح لزوجته بان 
تخرج من �لبيت مبفردها، وعندما يكون 

م�صافر� يطلب منها �ل تخرج، بل وترف�س 
كل �لدعو�ت �لتي توجه �ليها مهما كانت، بل 

�نه كان �صعبا معها يف مو�صوع �ملالب�س، 
لدرجة �نه كان ي�صرتط عليها �ن تكون 
مالب�صها حمت�صمة ل ت�صف ول ت�صف .

�ن �دب �ح�صان عبد �لقدو�س ميثل نقله 
نوعيه متميزه يف �لرو�يه �لعربيه �ىل 

جانب �بناء جيله �لكبار من �مثال جنيب 
حمفوظ ويو�صف �ل�صباعي وحممد عبد 
�حلليم عبد �لله ،  لكن �ح�صان متيز عنهم 

جميعا بامرين �حدهما �نه تربي يف ح�صن 
�ل�صحافة ،  وتغذي منذ نعومه �ظفاره علي 

قاعده �لبيانات �ل�صخمه �لتي تتيحها 
�ل�صحافة لخرت�ق طبقات �ملجتمع �ملختلفه 

وكانت �ل�صحافة ،  و�صالون روز�ليو�صف 
و�لعالقات �ملبا�صره بكبار �لدباء و�لفنانني 

و�ل�صيا�صيني وجنوم �ملجتمع هي �ملنبع 
�لذي �تاح لح�صان عبد �لقدو�س �ن ي�صور 

�جلو�نب �خلفيه يف �حلياه �مل�صريه 
ويتخطي بذلك كثري� من �حلو�جز �لتي 

حالت بني زمالئه وبني معرفه هذه �لبيانات ، 
�ما �مليزه �لثانيه لدب �ح�صان فهي �نه كان 

عميق �لميان بق�صيه �حلرية ،  مبختلف 
م�صتوياتها �ل�صيا�صيه و�لقت�صاديه 

و�لجتماعيه.
و�ن �دب �ح�صان قد جنح يف �خلروج من 
�ملحليه �ىل حيز �لعامليه ،  وترجمت معظم 
رو�ياته �ىل لغات �جنبية كا�لجنليزية، 

و�لفرن�صية، و�لوكر�نية، و�ل�صينية، 
و�لملانية  ،  وقد منحه �لرئي�س �لر�حل جمال 

عبد �لنا�صر و�صام �ل�صتحقاق من �لدرجة 
�لويل له، كما منحه �لرئي�س حممد ح�صني 

مبارك و�صام �جلمهوريه ،  و�صارك با�صهامات 

بارزه يف �ملجل�س �لعلي لل�صحافه 
وموؤ�ص�صه �ل�صينما ، وقد تويف �ح�صان عبد 

�لقدو�س يف 11 كانون �لثاين 1990،وماز�ل 
��صمه يلمع عامليا باعماله و�بد�عاته �ملتميزه .

 من �هم �عماله: 
كان �ح�صان عبد �لقدو�س كاتب مثمر، 

فبجانب ��صرت�كة �ملتميز بال�صحافة كتب 
مايلي:

49 رو�ية مت حتويلهم جميعا ن�صو�س 
لالفالم.

5 رو�يات مت حتويلهم �ىل ن�صو�س 
م�صرحية.

9 رو�يات مت حتويلهم �ىل م�صل�صالت 
�ذ�عية.

10 رو�يات مت حتويلهم �ىل م�صل�صالت 
تليفزيونية.

56 كتاب مت ترجمة �لعديد من رو�يات 
�لكاتب و�ل�صحفي �ح�صان عبد �لقدو�س 

�ىل لغات �جنبية كالجنليزية، و�لفرن�صية، 
و�لوكر�نية، و�ل�صينية، و�لملانية.

جو�ئز ح�صل عليها �لكاتب �لكبري �ح�صان 
عبد �لقدو�س:

1-و�صام �ل�صتحقاق من �لدرجة �لوىل 
منحة له �لرئي�س �لر�حل جمال عبد �لنا�صر.

2-و�صام �جلمهورية من �لدرجة �لويل 
منحة له �لرئي�س حممد ح�صني مبارك يف 

عام 1990.
3-�جلائزة �لوىل عن رو�يته :دمي 

ودموعي و�بت�صاماتي " يف عام 1973.
4-جائزة �ح�صن ق�صة فيلم عن رو�يته 

جيبي. يف  تز�ل  ل  "�لر�صا�صة 
 بلغ من حمافظة �ح�صان و�لتز�مه �ن 

�مه �ل�صيدة روز� �ليو�صف �ر�صلت �خته 
�ليه �لتي كانت �كرث حترر� كي يعاقبها 

بنف�صه، فقد كانت �خته تركب "�لب�صكلتة" 
مع �بن �جلري�ن، فار�دت و�لدته �ن ت�صع 

حد� ل�صقاوتها مع �بن �جلري�ن، فار�صلتها 
�ىل �خيها لتعي�س معه يف �لعبا�صية .هذ� 

�لتكوين �لجتماعي منع �ح�صان عبد 
�لقدو�س من �لعرت�ف با�صر�ره �خلا�صة، 

فلم يعرتف �ل بعالقته �لن�صائية �لوىل 
يقول: ) �حلب �لول يف حياتي كان لبنت 
�جلري�ن، كانت �صديقة لبنة عمتي، وكان 

حبا �عتربه من �رقى و�نظف و�عمق �نو�ع 
�حلب �لذي يجمع بني �صبي و�صبية، كان 
عمري وقتها 14 عاما، وهي 13 عاما، كان 

حبا قويا بالن�صبة يل �صخ�صيا، وكان ل 
يتجاوز �نها تزور �بنة عمتي و�جل�س معها 

كما كانت �لتقاليد، كان �صيئا ر�قيا يف معناه، 
وكنت �نتظرها على حمطة �لرت�م و�ركب 

معها لأو�صلها �إىل مدر�صتها "�ل�صنية".. ثم 
�عود على قدمي بعد ذلك �ىل مدر�صتي فوؤ�د 

�لول، وكل �لذي كان يجمع بيني وبينها 
ل يعدو �كرث من �ن �م�صك يديها وكان ذلك 

منتهى �لرومان�صية ( .
هذ� �ملدخل ميكن �ن نعتربه بارد� ملو�صوع 

عن �لعرت�فات �جلن�صية لأ�صهر �لأدباء 
و�لكتاب �لعرب، لكنها كانت مهمة لنف�س 

�ل�صتباك حول ما يثار عن �ح�صان عبد 
�لقدو�س، فالنا�س يظنونه كاتبا متحرر� 

من كل �لتقاليد و�لعر�ف �لجتماعية، مع 
�نه ملكي �كرث من �مللك، بل وت�صلح نهايات 

�بطاله �لذين يبغون �حلرية للتدري�س و�خذ 
�لعظة و�لعربة 

ولكن �ح�صان عبد �لقدو�س �صيد �ملحللني 
�ل�صيا�صيني يف زمانه و�دب �ح�صان عبد 
�لقدو�س و�صخ�صيته �لظريفه هي �لتي 

�صغلتني و�بعدتني عن متابعه �و �لت�صال 
بال�صيدة و�لدته �لتي هي �لباب �مللكي لعبور 

�ل�صحافة �ل�صاخره �جلميله يف زمانها .
 لن �ح�صان عبد�لقدو�س وكما �صاك�صف 
للقر�ء خالل مقالتي هو �صاحب فكرة 

��صمح لنف�صي بان �حاول على قدر جهدي ،  
وقر�ءتي �ملبكرة يف �صباي ومعلوماتي 

و�صحبتي �حلميمة لح�صان عبد�لقدو�س 
خا�صه من يوم �ن تعرفت عليه �صخ�صيا 
يف مكتب توفيق �حلكيم وكان وقتها قد 

ترك نحوعام )1974(  رئا�صة موؤ�ص�صة  
)�خبار �ليوم (  خلالف مع  ) �نور �ل�صاد�ت (

)قيل ب�صبب ن�صر مقالت مل�صطفي �مني 
بعد خروجه من �ل�صجن دون علم �ح�صان (  
و��صبح كاتبا متفرغا بالهر�م ،  ثم ��صبح 
عام 1975  رئي�صا ملوؤ�ص�صة حترير �لهر�م 

ثم تركها فجاة بعد �صهور )قيل ب�صبب رف�س 
�ح�صان نقل بع�س من كتاب و�صحفيني 

ي�صاريني ،  كذلك رف�س �غالق ) جملة �لطليعة (  
�لتي كان ير�أ�صها لطفي �خلويل (  و�صافر 

�ىل �خلارج فرتة ثم عاد كاتبا متفرغا يف 
�لهر�م ،  ولحظت ولحظ �لقاريء �نه �صمت 

عن �لكتابه يف �ل�صيا�صة و�نفجرت موهبته 
�لق�ص�صية و�لرو�ئية فابدع كما غزير� 

من �لعمال �جلديرة بالتقييم �لنقدي وقد 
حاولت ح�صب جهدي �لقيام بجزء �صئيل من 
هذ� �لو�جب يف بع�س در��صات ومقالت لعل 
�برزها در��صتي يف جملة �لهالل عام 1977)  
�ملر�ة و�حلرية يف عامل �ح�صان عبد�لقدو�س 
�لق�ص�صي و�لرو�ئي (  و�قنعته بعد قر�ره �ل 

يتويل منا�صب �صحفية �و ر�صمية  ) عر�س 
عليه �ل�صاد�ت �ن ي�صبح وزير� فاعتذر (  وبعد 

تركه لالهر�م باجر�ء حو�ر ومت فعال ون�صر 
مبجله )  �لدوحة (  �لقطرية �ثناء �زدهارها 

حتت رئا�صه )  رجاء �لنقا�س (  كانت تدور عن 
�صمته عن �لكتابة �ل�صيا�صية وقربة وزمالتة 

لل�صاد�ت منذ عام 1948  ومعرفته بعبد 
�لنا�صر منذ 1950  قبل �لثورة .

  *  ما يعنيني هو تامل برتكيز در�س �ح�صان 
عبد�لقدو�س ككاتب �صيا�صي ورو�ئي ينت�صب 

جليل �لربعينيات �ملجيد نف�س جيل �صباط 
متوز  1952،  فلقد عا�س ك�صحفي يوؤمن 

بحرية �لر�ي و�لتعددية وحق �لختالف 

و�صط �لغليان �ل�صيا�صي �لذي يج�صد 
�نهيار�ت �لنظام �مللكي وف�صل �لحز�ب 
�لتقليدية ،  مبا فيها �لوفد بعد �ن �نتهي 

دوره بعد معاهده  1936  وظهور قوي �صابه 
جديدة تتمرد علي �لحز�ب �لتقليديه �لتي 

تت�صارع علي كر�صي �لوز�رة وتوزعت هذه 
�لقوي بني م�صر �لفتاة وحتوله للحزب 

�ل�صرت�كي �لوطني �حمد ح�صني ،  و�لخو�ن 
�مل�صلمني )  ح�صن �لبنا (،  و�لتنظيمات 

�ملارك�صية و�لطليعة �لوفدية.
  *  وكان موقف �ح�صان �ل�صيا�صي هو رف�س 

�لنظام �مللكي و�لحز�ب �لتقليدية ،  مل يوؤمن 
بزعيم معني من �لقد�مي ودر�س كطالب يف 

�حلقوق و�حتك بالقوي �ل�صيا�صية �جلديدة 
وو�صع جمتمع �لربعينيات �ل�صيا�صي 

و�لقت�صادي و�لجتماعي �ملازوم ..  فاختار 
��صتقاللية �لر�ي وكان �صوتا دميقر�طيا 

ر�ديكاليا �و يعقوبيا ..  ول جد�ل �ن �لبيئة 
�لفنية و�ل�صحفية �لتي تفتح عليها وعيه 

�صاعدته على �صق طريقة �ل�صحفي فالب 
حممد عبد�لقدو�س كاتب ومثقف مهند�س 

وممثل له متيزه و�لم فاطمة �ليو�صف �صيدة 
عربية عظيمة �صقت طريقها منذ �ن جاءت 
�ىل  م�صر يف �لع�صرينيات �صبية مهاجرة 

من لبنان و��صبحت من رموز م�صرح 
رم�صي�س ..

  *  وختاما قد �نت�صرت �لن قيم ومبادئ 
�ح�صان يف �جتاه م�صر �ىل �لتعددية وحرية 
�لر�ي ورف�س �حلكم �ملطلق و�صيادة �لقانون 

�لتي يقودها بحكمة �لرئي�س ح�صني مبارك 
وعو��صف و�صط �نو�ء د�خلية وخارجية 
�ن �لو�ن �ن نرد �لعتبار لفار�س �حلرية 

�ح�صان عبد�لقدو�س ،  وب�صفتي ناقد� در�س 
قيمه �جنازه �ل�صيا�صي و�لرو�ئي �لذي ظلمه 

�لنقاد وب�صفتي ع�صو� بلجنة �لدر��صات 
�لدبية باملجل�س �لعلى للثقافة �لذي كان 
�ح�صان �صاحب فكرته يف �لبد�ية ،  �طالب 

بعقد موؤمتر يدر�س �جنازه �مل�صتنري �ملتحرر 
لكاتب مل يتاجر وي�صاوم بقلمه وهذ� هو 

در�س �ح�صان ودر�س �مل�صتقبل �ل�صاقط على 
�حلا�صر .

 �صاغها �ديبنا �لر�حل �ح�صان عبد �لقدو�س 
يف مقدمة رو�يته وفيلمه �لو�صادة �خلالية 

تقول يف حياه كل منا وهم كبري ي�صمي 
�حلب �لول لت�صدق هذ� �لوهم فان حبك 
�لول هو حبك �لخري وهي عبارة متنح 
�لمل يف ��صتمر�ر �حلياة حتى لتتوقف 

على �صيء �و �حد وحتى لتتوقف عند �صيء 
�و �حد فماذ� �ر�د هذ� �لفيلم �حلب �لول 

�ن يقول �صهد �ل�صبوع �لثقايف �حتفال 
روز�ليو�صف و��صرة �لكاتب �لر�حل �ح�صان 

عبد�لقدو�س مبنا�صبة مرور ثمانني عاما على 
مولده ومرور ت�صع �صنو�ت على رحيله ،  يف 

�ل�صالون �لدبي �لذي �صارك فيه �لدكتور 
مفيد �صهاب وزير �لتعليم �لعايل و�لدولة 
�لبحث �لعلمي و�ملهند�س �بر�هيم �صكري 

رئي�س حزب �لعمل و�لدكتور �صالح ف�صل 
رئي�س ق�صم �للغة �لعربية و�د�بها بجامعة 
عني �صم�س كما �صارك �ي�صا �لديب حممد 

عبد �لقدو�س و�ل�صتاذة لوت�س عبد �لكرمي 
رئي�س حترير جملة �صموع و�ل�صتاذه 

نرمني �لقوي�صني مع عدد كبري من �لكتاب 
و�لنقاد و�ملثقفني و�لفنانني .  �د�ر �حلو�ر 
�ل�صتاذ �صالح عي�صي �لذي ��صاد بن�صال 

ودور �ح�صان عبد �لقدو�س يف �لدفاع عن 
�حلريات طو�ل حياته كر�ئد من رو�د �حلرية 

�ل�صيا�صية و�لجتماعية .
 ويف �لبد�ية حتدث �لدكتور مفيد �صهاب 

وزير �لتعليم �لعايل و�لدولة و�لبحث 
�لعلمي عن �ح�صان عبد �لقدو�س ومعركته 

مع �حلياة منذ �ن كان تلميذ� مبدر�صة 
�ل�صلحد�ر حتي تخرج يف كلية �حلقوق 

بجامعة �لقاهرة ثم ��صتغاله باملحاماه 
ملده عام ثم �لتحاقة بعدها بالعمل يف 

روز�ليو�صف ودخوله �ل�صجن ب�صبب �حدى 
مقالته .

  وتهيات له كل �لفر�س و�لظروف للعمل 
يف جريدة �لخبار ملدة  8  �صنو�ت ثم 

عمل بجريدة �لهر�م وعني رئي�صا 
لتحريرها . و��صاف �لدكتور مفيد �صهاب 
�ن �ح�صان �ملنا�صل �لوطني �ثار ق�صايا 
�ل�صلحة �لفا�صدة �نطالقا من مناه�صته 

للف�صاد �ل�صيا�صي .
 و��صهب �ح�صان يف �حلديث عن �حلرية يف 

�عماله �لدبية و�ل�صحفية حتى �متزجت 
لديه �لنزعة �لدبية �ل�صيلة مع �حلرفة 

�ل�صحفية . وكانت كتابات �ح�صان باملقارنة 
بزميلة جنيب حمفوظ ويو�صف �ل�صباعي 
�قرب �ىل روح �ل�صباب .  كما كانت رو�ياته 

ت�صدر عن ح�س وطني موؤثر فنجد رو�ية يف 
بيتنا رجل تدعو للم�صاركة �ل�صيا�صية.

  و�ي�صا على مقهى يف �ل�صارع �ل�صيا�صي 

إحسان عبد القدوس
1 يناير 1929 - 12 يناير 1990

◄

وموؤ�ص�س وكاتب مذكرة برنامج �ن�صاء ]  
�ملجل�س �لعلى لالد�ب و�لفنون [  �صابقا قدمها 
لعبد �لنا�صر و�حيلت �ىل كمال �لدين ح�صني ،  
غري �ن �ح�صان فوجىء برجل �لثقة  )يو�صف 
�ل�صباعي (  يخطره �نه ��صتبعد من �لع�صوية 
�لعليا للمجل�س بعد �ن�صائة �ىل جمرد ع�صو 

مهم�س يف �حدى جلان �ملجل�س 
*  ولعل هذ� �ل�صبب �لول بجانب �لعديد 
من �لعو�مل جعلت �ح�صان عبد�لقدو�س 

يرف�س يف حياته �جلائزة �لتقديرية ،  لنه 
فقد �لثقه يف �ملعايري �ل�صيا�صيه وتو�زنات 

�مل�صالح و�لقوي �لبعيده كل �لبعد عن قيمه 
وجد�ره �لرمز �لفكري و�لثقايف و�لدبي 

ومدى تاثريه يف م�صار �لدب و�لثقافة 
�مل�صرية �لعربية ،  ولال�صف ماز�لت رو��صب 

هذه �ملعايري قائمه حتى �لن ،  حتكم منح 
�جلو�ئز .  

* �مام هذ� �لتجاهل و�ل�صمت �ملتعمد من 
�جهزة �لعالم �ملكتوب و�مل�صموع و�ملرئي 

اعداد: زينة الربيعي
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بقي �إح�صان علمًا على »�صنف« �أدبي 
ذي مذ�ق يخ�صه وحده، وناظرً� 

ملدر�صة �صحفية توؤمن بالقارئ وحقه 
يف �لطالع على كل �لآر�ء -قبل ع�صر 
�لنفجار �ملعلوماتي- مهما كانت هذه 

�لآر�ء �صادمة.. �ملفارقة �أن بع�صها 
لز�ل �صادمًا ومرفو�صًا بعد مرور هذه 

�ل�صنو�ت على رحيل �إح�صان.. �لتناق�س 
�لذي عا�صه �إح�صان بني »�نفتاح« و�لديه 

و»حتفظ« بيئته كان مفتاح �صخ�صيته، 
وبو�بة فهم �أدبه ومعاركه �ل�صحفية.
ولد �إح�صان �أول �أيام عام »�لثورة« 1 
يناير 1919، �لأمر �لذي �صبغ حياته 
بطابع ثوري لزمة حتى �لرحيل، ثار 

-حتى- على و�لدته �لتي علمته �لثورة، 
وعمل بال�صحافة قبل �أن ينهى در��صته، 

كما كانت ت�صر د�ئمًا، ثار على رف�س 
�ملجتمع لق�صة حبه �ملبكرة، وتزوج 

رفيقة عمره �صرً� وهو يف �لر�بعة 
و�لع�صرين، ثار على �لف�صاد قبل �لثورة 

وبعدها، ثار با�صم �ملر�أة �مل�صرية يف 
رو�ياته وق�ص�صه �لتي و�صفها �لعقاد 

يومًا باأنها »�أدب �لفر��س«، ثار �صد 
�لتو�طوؤ �لجتماعي، و�صد »�لجتاه 

�ل�صائد« يف �لأدب و�حلياة، 
ودفع ثمن مو�قفه �أيامًا من عمره ق�صاها 

يف �ل�صجون، وثالث حماولت �غتيال 
تعر�س لها، و�أيامًا من �لوحدة بعد �أن 

تنكر له �لأ�صدقاء -بع�صهم- يف حمنته، 
دفع �لثمن ومل ينحن.. حتى رحل 

قاب�صًا على »جمر« �لثورة، و�بت�صامته 
�لأبدية يف مو�جهة �تهامات بال ح�صر.. 

ماز�ل بع�صها قائمًا حتى �لآن. ثمانية 
ع�صر عامًا م�صت على رحيل �إح�صان 

وماز�ل �أدبه ومنهجه �لفكري ومدر�صته 
�ل�صحفية يف حاجة �إيل.. قر�ءة �أخرى.

مل تكن �لعالقة بني �إح�صان عبد �لقدو�س 
ونقاد �لأدب م�صتقرة وجيدة د�ئًما، 

حيث عانى طوياًل من عدم تقدير �لكثري 
من �لنقاد لأدبه لختالفه يف �لأ�صلوب 

و�مل�صمون عن غالبية �لأعمال �لتي 
كانت تقدم يف ع�صره، رغم �أنه �أثرى 

�ملكتبة �مل�صرية بـ 59 كتاًبا ما بني رو�ية 
وجمموعة ق�ص�صية منها 49 ق�صة 

حتولت �إىل �أفالم �صينمائية �أهمها: يف 
بيتنا رجل، �أنف وثالث عيون، �أبي فوق 

�ل�صجرة، �لعذر�ء و�ل�صعر �لأبي�س، 
ل �أنام، �لو�صادة �خلالية، و5 حتولت 

للم�صرح، و14 م�صل�صاًل.
وي�صري د. �صالح ف�صل و�لناقد �لأدبي 

�إىل �أننا ميكن �أن نوجز �خلطوط �لعامة 
لعالقة �أدب �إح�صان عبد �لقدو�س مع 
�لنقاد يف ثالث نقاط رئي�صة �لأوىل 

خالل حياته وكان �لتيار �لنقدي �لغالب 
حينذ�ك هو �لتيار �لي�صاري، ومل يكن 

يرحب كثرًي� بالطابع �لربجو�زي 
لرو�يات �إح�صان عبد �لقدو�س با�صتثناء 

بع�س �لأعمال �ملت�صلة باحلركة �لوطنية 
مثل فيلم »يف بيتنا رجل«.

كما �أن وجود �إح�صان عبد �لقدو�س على 
ر�أ�س بع�س �ملوؤ�ص�صات �ل�صحفية كان 

ي�صيب �لكثري من �لنقاد باحلرج من 
�لتعامل مع �أدبه.

ويكمل د. ف�صل قائاًل: يف �ملرحلة �لثانية 
�صغلت كثري من �لدر��صات �لأدبية 

باأعماله، و�إن و�صعتها يف مرتبة و�صط 
بعد جنيب حمفوظ، �أما يف �ملرحلة 

�لثالثة فلم تلبث �لدر��صات �لأكادميية 
�أن �أولت عنايتها لأدب �إح�صان عبد 

�لقدو�س، وت�صدى �لنقاد ب�صكل قاطع 
ملحاولت بع�س دور �لن�صر حتريف 

�أعمال �إح�صان �لتي تت�صم بال�صجاعة 
و�ل�صتنارة ومنا�صرة �ملر�أة بهدف 

ت�صهيل ت�صويقها للدول �لعربية.
�ل�صاعر �لكبري �أحمد عبد �ملعطي حجازي 

يرى �أن �أعمال �إح�صان عبد �لقدو�س 
لتز�ل تقر�أ لالآن، ون�صتمتع بها ونتعلم 

منها، و�أهم من هذ� كله جند يف �أدب 
�إح�صان تف�صرًي� لأ�صياء كثرية تخ�س 

�لع�صر �لذي عا�س فيه.
وي�صيف حجازي �لقيمة �لأ�صا�صية يف 

عمل �إح�صان �لأدبي و�ل�صخ�صي هي 
�ل�صجاعة �لتي كان يكتب بها فهو كاتب 
يعرف ر�صالته وي�صف �أو�صاع �لنا�س، 

ل يوهمهم باأن كل �صيء على ما ير�م 
بل يك�صف عن �لأخطاء و�لنو�ق�س 
و�ل�صلبيات، ولذ� فعندما �أنظر �إيل 

�أعماله �لرو�ئية �لتي حتدث فيها عن 
عالقة �لرجل باملر�أة بكثري من �ل�صر�حة 

�صو�ء من جانبها �ل�صلبي وما يحدث 
يف �خلفاء �أو عن جانبها �لإيجابي ومل 

يت�صرت �أو يتو�طاأ مما كان له �أثر بالغ يف 
�لهجوم عليه �صو�ء عليه �أو على �أبطال 

رو�ياته لأنهم ك�صفو� ما يف �ملجتمع.
وي�صري حجازي �إيل �أن �إح�صان حتلي 
بنف�س �ل�صجاعة يف �ل�صحافة ل�صيما 

يف حمالته قبل �لثورة على �أ�صكال 
�لف�صاد �ل�صيا�صي �أو حمالته بعد ذلك 

�صد طغيان �ل�صباط وهذه �حلمالت �أدت 
به �إيل �ملعتقل مما يدل على �أنه كاتب 

حقيقي و�صجاع و�صاحب ر�صالة وهذه 
�ل�صفات تكملها �صفة �أخري وهي �أنه 

كان »كاتًبا معلًما« يحب �أن ينقل خرب�ته 
�إيل �لأخرين.

�أما �لرو�ئي فوؤ�د قنديل فيوؤكد �أن 
�إح�صان �أف�صل من قا�صم �أمني و�أ�صدق 

من جنيب حمفوظ فهو �صاحب �لدفعة 
�لأويل لتحرير �ملر�أة و�أهم كاتب جعل 

�لقر�ء يحبون �لرو�ية و�لق�صة.
وي�صيف قنديل: �ل�صهرة �أحياًنا حتول 

دون �لنقاد و�لكاتب خا�صة عندما تكون 
لديه مثل �إح�صان بع�س �ل�صلبيات، منها 

كتابته �ملتدفقة �خلالية من �لغمو�س 
وبالتايل فهي ل تتيح فر�صة للنقاد لف�س 

�لأ�صر�ر �أو م�صاعدة �لقارئ على معرفة 
�لغام�س ويف �لأدب لبد من بع�س 

ا يعيبه �أن  �لغمو�س للت�صويق، و�أي�صً

لغته مل تتطور منذ �أن بد�أ حتي توقف 
عن �لكتابة.

�أما د. عو�طف عبد �لرحمن فقد كتبت 
عنه تقول: »�إح�صان كاأديب بنى جزًء� 

كبرًي� جًد� يف وعي جيل �ل�صتينيات 
بالذ�ت و�أ�ص�س �صرًحا مهًما يف وعيه 
�لجتماعي من خالل �أعماله �لرو�ئية 

و�عتربه �أف�صل من كتب عن �ل�صريحة 
�لعليا و�لو�صطى يف �ملجتمع �مل�صري، 

ا �ملر�أة و�عترب كتاباته وثائق  وخ�صو�صً
عن �لتاريخ �لجتماعي لهذه �لفرتة، 

ولقد كان ل�صجنه عام 1954 ملدة ثالثة 
�أ�صهر بعد مقالته �ل�صهرية عن جمل�س 
قيادة �لثورة »�جلمعية �ل�صرية �لتي 

حتكم م�صر« �صبًبا يف حتول كبري 
بحياته فقد جتنبه يف هذه �لفرتة 

�أ�صدقاوؤه، و�أ�صبح �صبهة وحمل �تهام 
وجتنبه �ل�صا�صة و�أعطى ذلك وقًتا �أكرب 
لأعماله �لتي ت�صمنت �أر�ءه �لجتماعية 

و�ل�صيا�صية على ل�صان �أبطال رو�ياته.
بد�أ �إح�صان عبد�لقدو�س عمله �ل�صحفي 
يف �صن �لر�بعة ع�صرة جامعًا لالأخبار، 
ثم تخ�ص�س يف �أخبار �لريا�صة وقبل 

�أن يبلغ �لع�صرين �لتحق بكلية �حلقوق 
وكان يحرر وقتها باب �أخبار �ملجتمع 

باأ�صلوب جديد وجذ�ب يجمع بني 
�ل�صحافة و�لأدب، وكانت بد�ية تاألقه 

�ل�صحفي يف �أو�ئل �لأربعينيات حينما 
ن�صر مقاًل يهاجم فيه »�للورد كيلرن« 
بعنو�ن »هذ� �لرجل يجب �أن يذهب« 

فاأمر بالقب�س عليه وعقب خروجه من 
�ل�صجن عام 1945، عينته و�لدته رئي�صًا 

لتحرير روز�ليو�صف.
 كانت �أهم �لق�صايا �لتي فجرها ق�صية 

»�لأ�صلحة �لفا�صدة«، �لتي تناولها يف 
�صل�صلة مقالت بد�أت بتاريخ 20 يوليو 
1949، بعنو�ن »حماكمة جمرمي حرب 

فل�صطني« وطالب فيها مبحاكمة �لذين 
ور�ء توريد �أ�صلحة فا�صدة للجي�س 

�مل�صري، ولقد بلغ تاأثري هذه �ملقالت 
�أن �حلكومة �لوفدية �أبلغت �لنائب 

�لعام �صده للتحقيق فيما قدمه يف هذه 
�ملقالت من �أدلة �أ�صدر �لنائب �لعام 

يف 28 مار�س 1951 قر�رً� بحفظ 
�لتحقيقات يف ق�صية �لأ�صلحة �لفا�صدة 

وبعد �لثورة �أعادت �لنيابة �لتحقيق يف 
هذه �لق�صية و�نتهت حلفظها من جديد.

ويف عام 1954، كتب مقاًل بعنو�ن 
»�جلمعية �ل�صرية �لتي حتكم م�صر« 

و�نتقد فيه �أع�صاء جمل�س �لثورة 
و�أ�صلوبهم يف �حلكم �لبعيد عن 

�لو�صوح و�ل�صفافية وب�صبب هذ� �ملقال 
مت �عتقاله يف 28 �أبريل عام 1954، 
و�أودع يف �ل�صجن �حلربي و��صتمر 

حب�صه ثالثة �صهور، كان �عتقاله نقطة 
حتول جذرية يف حياته قلبت �أفكاره 

ر�أ�صًا على عقب و�أ�صيب ب�صدمة عنيفة 
خلوف و�بتعاد �جلميع عنه.

و�صع �إح�صان عبد�لقدو�س �أثناء 
رئا�صته جمل�س �إد�رة »روز �ليو�صف« 

قاعدة ملدر�صة �صحفية �أ�صا�صها �حلرية 
و�لليرب�لية وفتح باب �ملجلة جلميع 

�لتيار�ت �ل�صيا�صية، �لي�صاريني 
و�لإخو�ن �مل�صلمني و�لتيار �لديني 

�مل�صتنري و�أي�صًا للكتابات �لإحلادية 
وب�صبب هذه �لكتابات �صنف مرة على 

�أنه زعيم �ل�صيوعيني ومرة بانتمائه 
جلماعة �لإخو�ن �مل�صلمني و��صتطاع 

�أن يوؤ�ص�س جملة �صباح �خلري لل�صباب 
و�لكتاب �لذهبي و�أخرج جياًل من كبار 

�ل�صحفيني ثم �نتقل �إيل �أخبار �ليوم 
»رئي�صًا للتحرير« ثم رئي�صًا ملجل�س 

�إد�رتها عام 1971 حتي 1974، وفقز 
بتوزيعها �إيل مليون ن�صخة با�صتثناء 
عام 1968، لتعر�صه حلادث �صيارة ثم 
عاد يف �آخر يناير 1969، و�نتقل �إيل 

موؤ�ص�صة �لأهر�م ككاتب متفرغ عام 
1974، حتي وفاته.

كتب �إح�صان مئات �ملقالت �ل�صيا�صية يف 
�أغلب �ل�صحف �مل�صرية وجمع بع�صها 

يف كتب �أهمها على مقهى يف �ل�صارع 
�ل�صيا�صي »جزء�ن« 1979 ـ 1980، 

خو�طر �صيا�صية 1979، �أيام �صبابي 
»جمموعة مقالت« 1980.

»�إح�صان« هذ� �ل�صم �لأنثوي كان �أحد 
�أ�صباب �صيق �إح�صان �لطفل ب�صبب 

�صخرية زمالئه منه يف مرحلة �لطفولة 
وهو ما جعل و�لده حممد عبد�لقدو�س 

يوؤلف م�صرحية بعنو�ن »�إح�صان بك« 
ليوؤكد لبنه �لوحيد �أنه ��صم رجايل.

إحسان عبد 
القدوس .. 
»القـارئ أوال«

تك�صف عن حبه �لعميق لوطنه .  
وقال �لدكتور �صالح ف�صل رئي�س ق�صم 

�للغة �لعربيه و�د�بها بجامعة عني �صم�س 
�ن �دب �ح�صان عبد �لقدو�س ميثل نقله 

نوعية متميزه يف �لرو�يه �لعربيه �ىل جانب 
�بناء جيله �لكبار من �مثال جنيب حمفوظ 
ويو�صف �ل�صباعي وحممد عبد �حلليم عبد 
�لله ،  لكن �ح�صان متيز عنهم جميعا بامرين 

�حدهما �نه تربى يف ح�صن �ل�صحافة ،  
وتغذى منذ نعومة �ظفاره على قاعدة 

�لبيانات �ل�صخمة �لتي تتيحها �ل�صحافة 
لخرت�ق طبقات �ملجتمع �ملختلفة خا�صة 
�لطبقة �لر�صتقر�طية و�و�صاط �ل�صلطة 

ومعرفة دقائق �لعالقات �لجتماعية يف هذه 
�ملجتمعات مما ميثل ماده غنية متد خميلة 

�لكاتب �لرو�ئي بوقائع وعالقات كا�صفة عن 
طبيعة �ملجتمع وم�صيئة خللفيات �لحد�ث 

وكانت �ل�صحافة ،  و�صالون روز�ليو�صف 
و�لعالقات �ملبا�صرة بكبار �لدباء و�لفنانني 

و�ل�صيا�صيني وجنوم �ملجتمع هي �ملنبع 
�لذي �تاح لح�صان عبد �لقدو�س �ن ي�صور 

�جلو�نب �خلفية يف �حلياة �مل�صرية 
ويتخطى بذلك كثري� من �حلو�جز �لتي 

حالت بني زمالئة وبني معرفة هذه �لبيانات .
 �ما �مليزة �لثانية لدب �ح�صان فهي �نه كان 

عميق �لميان بق�صية �حلرية ،  مبختلف 
م�صتوياتها �ل�صيا�صية و�لقت�صادية 

و�لجتماعية وتقول �ل�صتاذة لوت�س عبد 
�لكرمي رئي�صة حترير جملة �صموع :  عرفت 
�ل�صتاذ �ح�صان عبد �لقدو�س منذ 15  عاما 

حيث كنت �و�ظب على زيار�تة �ل�صرية 
ك�صديق للعائلة وتوطدت �لعالقة مع عائلته 

و�بنائه :  حممد �لذي �خذ �جلانب �لديني من 
جده ومثل �لجتاه �لديني يف و�لده ،  و�ما 

�حمد فهو رجل �عمال و�ما و�لدتهم فقد كتب 
عنها �ل�صتاذ �ح�صان يف كثري من رو�ياته 
وكان ي�صميها رئي�صه جمل�س �د�ره حياتي 

لقدرتها �لفائقه علي �د�رة دفة �حلياة كلها .  
ويف رو�يته )  لتطفىء �ل�صم�س (  قال عنها 

�نها �حلياة وحمور �حلياة وكتب لها �هد�ء 
قال فيه :  )  �ىل �لهدوء �لذي �صان ثورتي 

و�لعقل �لذي ��صاء فني و�ل�صرب �لذي غ�صل 
ذنوبي (.  ويف تعليقها على �أعمال �أح�صان 
عبد �لقدو�س تت�صاءل �لناقدة: ملاذ� مل ينل 

�أح�صان عبد �لقدو�س حظا و�فر� من �هتمام 
�لنقاد؟ ثم جتيب: لعل و�صف �لعقاد لأدب 

�أح�صان باأنه �أدب فر��س و�أدب جن�س ل يز�ل 
يرتدد �صد�ه يف �آذ�ن �لنقاد. 

ويف ر�أيها فاإن �أعمال عبد �لقدو�س تنت�صب 
�إىل �لإعد�د �ل�صينمائي باأكرث من �نت�صابها 

�إىل لون �أدبي �آخر. 
ومع ذلك فاإن �حلفاوة باأعمال �أح�صان عبد 
�لقدو�س عقب وفاته قد �أ�صفرت عن بع�س 
�ملالمح يف �مللفات �لتي �أ�صدرتها �ملجالت 
�لثقافية عن �لكاتب ويف ع�صر�ت �ملقالت 

و�لأحاديث �لتي تناولت حياته و�أدبه.
 لذ� حتاول �لناقدة �أن تناق�س بع�س �آر�ء 

�أح�صان عبد �لقدو�س �صو�ء تلك �لتي 
ت�صمنتها �أعماله �أو �أدىل بها يف حو�ر�ت 

و�أحاديث.
 وعلى �صبيل �ملثال ترى �لناقدة �أن �أح�صان 

�بتدع بع�س �لتقاليد غري �ملوجودة يف 
جمتمع �لريف، وحاول �أن يوهم �لقارئ �أن 

هذه �لتقاليد ر��صخة يف �لريف �مل�صري.
غري �أن �لو��صح للعيان �أن �أهل �لقرية 
�مل�صرية ل ميكن �أن يفرطو� يف م�صاألة 

�ل�صرف، �صو�ء �أكانو� فالحني معدمني �أم من 
�لأعيان، فال�صرف ل يتجز�أ.

وهي ترى �أن �أح�صان مل يناق�س م�صكالت 
�لقرية �حلقيقية، ول تناول م�صكالت �ملر�أة 
�لريفية، بل �إنه عر�س ل�صلطة �لرجل �صو�ء 

كان زوجا �أو �أخا، وهي ت�صرب مثال على 
ذلك بجمعة يف ق�صة "�كت�صاف �لألومنيوم" 

�لذي يتم�صك ب�صكل تع�صفي باأن تكون �أو�ين 
�ملطبخ من �لألومنيوم، ويف�صل م�صروع 

زو�جه لهذ� �ل�صبب، بل يفقد حياته كلها 
ب�صبب �إ�صر�ر فتاته على �أن تكون �أو�ين 
مطبخها من �لنحا�س �لأحمر، كعادة �أهل 

�لريف. 
ويتحول م�صروع �لزو�ج �إىل ثاأر بني عائلة 

جمعة وعائلة عرو�صه، ول يكتفي �أح�صان 
بتلك �لنهاية، بل ينهي ق�صته وقد ��صتخدمت 

جميع �أ�صر �لقرية �لألومنيوم، وتعدد 
ن�صاوؤها مميز�ت �لألومنيوم. وتت�صاءل 

�لناقدة: هل ��صتخد�م �لألومنيوم بدل من 
�لنحا�س �لأحمر ي�صلح ق�صية للقرية؟ �أية 

قرية ؟ �إن �لق�صية هنا هام�صية للغاية. 
�للهم �إل �إذ� وجدنا يف ذلك دللة جمتمعية، 

مبعنى �أن �لألومنيوم هو �لتعبري عن 
�لتحول يف �ملجتمع، بينما �لنحا�س �لأحمر 

هو �لثبات على �لقدمي، على �ل�صلفية، 

و�لق�صة ـ ك�صابقاتها يف �أعمال �أح�صان ـ 
ل تتعر�س حلياة �أهل �لقرية ول �صلوكهم 

وهمومهم و�أفكارهم.�ملر�أة يف �أعمال يو�صف 
ا وزوجة  �إدري�س ويف در��صتها عن "�ملر�أة �أمًّ

وحبيبة يف �أعمال يو�صف �إدري�س"، ترى 
ل ما نالحظة على �لنماذج  �لناقدة �إن �أوَّ

�لتي قدمها �إدري�س للمر�أة �أن هناك مناذج 
�صاذة وغريبة �إىل جانب �لنماذج �لتي 

تت�صم بالتلقائية و�لطيبة، ف�صال عن تقدمية 
للمر�أة �ل�صاقطة ب�صكل مكثف �صو�ء �أكان هذ� 
�ل�صقوط نابعا من �إر�دتها �أم نتيجة �لظروف 

�ملحيطة بها، وكان للرجل دور كبري يف 
�صقوط �ملر�أة، وكان للحرمان �جلن�صي دور 

كبري كذلك يف �صقوطها و��صت�صالمها. 
وقد �صور �إدري�س �صقوط �ملر�أة من خالل 

�صقوط �ملجتمع ككل، فقد كان �ل�صقوط 

عنده كامال، ففي قاع �ملدينة �صرقت �صهرت 
و�حرتفت �لدعارة، كذلك �صناء �رت�صت 

و�صقطت مع حممد �جلندي، ويف �حلر�م 
كان �لزنا و�لقتل د�ئما، بعد �أن فتك �ملر�س 

بالرجل وبد�أت عزيزة رحلة �ملعاناة ن�صد�نا 
للقمة �لعي�س. 

ويف �لنهاية تت�صاءل �لناقدة: هل تاأثرت 
�صورة �ملر�أة يف �أدب �إدري�س بعالقته باأمه؟ 

وهي يف ذلك �لت�صاوؤل ت�صتند �إىل ما قاله 
بع�س �لنقاد �إن يو�صف �إدري�س تاأثر يف 

ر�صم �صخ�صية �لأم و�لزوجة �أو �ملر�أة عامة، 
بعالقته باأمه منذ �لطفولة، تلك �لعالقة �لتي 

�ت�صمت يف �أكرث �لأحيان بالتوتر و�جلفاء 
و�نعد�م �ل�صعور باحلنان و�ل�صتمالة من 

جانب يو�صف، و�ل�صد من جانب �لأم.
من �أعماله يف �ل�صينما و�لتلفزيون و�مل�صرح 

ومن ق�ص�صه �لتي حتولت �إىل �أفالم 
�صينمائية: 

�للَّه معنا - ل تطفئ �ل�صم�س - يف بيتنا 
رجل  - �خليط �لرفيع - �أنا حّرة - �لطريق 
�مل�صدود - بئر �حلرمان - �لو�صادة �خلالية 

- �أنف وثالث عيون - �أبي فوق �ل�صجرة 
- دمي ودموعي و�بت�صامتي - بعيد� عن 

�لأر�س - �لعذر�ء و�ل�صعر �لأبي�س - ل �أنام  
وغريها كثري. 

و�لكاتب �إح�صان عبد �لقدو�س هو �صاحب 
فكرة �إن�صاء نادي �لق�صة و�ملجل�س �لأعلى 

للفنون و�لآد�ب، �صاركه يف �لتنفيذ �صديقة 
�لكاتب يو�صف �ل�صباعي وتوفيق �حلكيم 

وحممود تيمور، تويّف �إح�صان عبد �لقدو�س 
يف �لثاين ع�صر من �صهر كانون �لثاين/يناير 

◄عام 1990.

اعداد: منارات
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يف و�حدة من بديع عبار�ت عمنا �لكبري 
يحيى حقي يقرتح �أن يقام معبد للحب 
و�أن يكون �إح�صان عبد �لقدو�س كاهنه 

�لأكرب؛ و�إليه ي�صعد بريد �لقلوب"
بهذه �لعبارة �ملوحية �أنهت �لكاتبة زينب 

�لع�صال مقال ممتعا لها حول �حلب يف 
�أدب �إح�صان، خا�صة حني يتحول �حلب 

�إىل ق�صية، موؤكدة �أن معظم �أعمال 
�إح�صان – �إن مل يكن كلها – قد جعلت 

�حلب حمورها �لأ�صا �صي لكنه جاوز ذلك 
فجعل من �حلب ر�صالة وق�صية حياة"*

ولدى �جلر�أة هنا لأقر �أن �إح�صان عبد 
�لقدو�س من �أكرث كتاب �لعامل ��صتحقاقا 

لالحرت�م، نقول ذلك بعد تاأمل طويل 
عميق يف �صريته ككاتب ومفكر و�إد�ري، 
لأنه مل يتنازل مطلقا عن قنا عاته طو�ل 

حياته ورغم �أن كتابا كبار� قد �صحو� 
ودفعو� من �أعمالهم وحرياتهم يف مقابل 

موقف ي�صمن لهم �لحرت�م للذ�ت �أمام 
�أنف�صهم، فالقليل �لقليل من ��صتطاع �أن 
يحول قناعاته من �لفكر �إىل �لعمل، من 
خالل رئا�صته لتحرير �أكرب �ملطبوعات 

�لعربية ) روز�ليو�صف/�لأهر�م/�أخبار 
�ليوم( ومل يتنازل مرة و�حدة �أمام ر�أى 
لرئي�س دولة �أو رجل �أعمال ومل يقبل �أن 
يوؤذى �أحد� حتى لو كان �لثمن �لت�صحية 

برئا�صة حترير �لأهر�م مثال……. 
ومن مقاله"هذ� �لرجل يجب �أن 

يرحل"�لذي كتبه عام 1942م و�لذي 
طالب فيه بخروج �للورد كيلرن من م�صر 

وهو �ملندوب �ل�صامي لأكرب دولة يف 
�لعامل وقتها وكان عمره ثالثة وع�صرن 
عاما؛ منذ هذ� �حلني مل تتوقف مو�قف 

�لرجل؛ وياأتي عام 1945م ويكتب 
�صابقا بفكره ووعيه �ل�صيا�صي �لكثريين 

من �ملفكرين و�ل�صا �صة مبقاله: يا عرب 
ت�صيع �لآن فل�صطني"ثم جاءت حرب 

1948م ودخل معركته �لكربى يف ك�صف 
ف�صيحة �لأ�صلحة، ونال و�صاما حني تلقى 

خنجر� ملعونا �أمام عمارة �لإميوبيليا 
رد� على �صجاعة مو�قفه، ثم تاأنى �لثورة، 
ويوؤيدها جميع �ملثقفني،لكن �إح�صانا بعد 

فرتة يدرك بح�صه �ل�صيا�صي �لعبقرى 
ما تقدم عليه �لثورة، فكتب مقاله 

�مل�صهور"�جلمعية �ل�صرية �لتى حتكم 
م�صر"وكالعادة يدفع �لثمن وي�صجن ….

�أما �أثناء عمله �ل�صحفي فلم يعرف عنه 
�لتدخل يف كتابة �ل�صحفيني باحلذف 

�أو �لإ�صافة، �إمنا حول جملته �إىل معمل 
تفريخ للمو�هب يف كل، �صو�ء كانو� 

مفكرين مثل �أحمد بهاء �لدين �أو�صعر�ء 
ك�صالح عبد �ل�صبور �أو جاهني �أو 

حجازى وكذلك فنانى �لكاريكاتريكجورج 
وبهجت وغريهم …

و�مل�صرف يف م�صرية �إح�صان كثري، جر�أة 
يف �حلق ومتا�صك يف �أ�صعب �لظروف، 
ومبادىء ل تتجز�أ حني مي�س �ملو�صوع 

ذ�ته �أو �أولده، ت�صو مثال حني يقب�س 
على ولده ب�صبب ميوله �ل�صيا�صية �لدينية 

�لتى يختلف معها �لأب، لكنه مينح �بنه 
حريته �ل�صيا�صية ويتحمل كاأب �أن يقتات 

�بنه فكر� �صيا�صيا لي�س من مائدة �لأب.. 
�لرجل بالفعل موقف.

وميثل �ملنهج �لذى �ختطه �إح�صان لنف�صه 
وحياته منوذجا �صادقا لو�صوح �لهدف 
و�ل�صعى �إىل حتقيقه، حيث كان و�صوح 

�لهدف �أمامه �صبيال مل�صرية طويلةمنظمة 
نحو �حلرية، وقد �أعطى مثال عليا يف 
حياته �ل�صخ�صية كما ر�أينا.. وهو ما 

ي�صهد به حتى �أعد�وؤه �لذين مل يقدرو� 
على ذكر ما يعيب، �صوى ما تعارف عليه 
�لنقد ب�صكل متو�ل على �أن �أدب �إح�صان 

عبد �لقدو�س مو�صوف من �لعقاد �أنه �أدب 
فر��س …. 

ومع خال�س تقديرنا للعقاد كقامة وقيمة 

متفردة يف حياتنا �لإبد�عية و�لفكرية بل 
و�ل�صيا�صية �إل �أن للعقاد �صعر� �أظن �أن 

كل كتابات �إح�صان مل ت�صل جلر�أته:
ثناياهــــــا.. ثناياهــــا وهل ذقت ثناياها 
وعيناها ويا لـــــــلويل كم ت�صبيه عيناها 

وتلك �لقامة �لهيفـــاء ز�نتها زو�ياهـــا 
�إذ� ما جار ردفاهـــــا �أقام �جلور نهد�ها 

)عن كتاب عامر �لعقاد(
- �إذن فاخلطيئة �لتى يقع فيها �لنقد هي 

�لتقييم �لأخالقي لالإبد�ع، �أو بتعبري 
�لناقدة �لأردنية عفاف �لبطاينة: 

�لأعمال  هذه  در��صة  عن  �لإعر��س  "�إن 
] تعني �لأعمال �لعاطفية [ يف بع�س 

�حلالت ومهاجمتها يف �أحيان كثرية 

وو�صفها بانعد�م �لأدبية لدليل على 
�تفاق خفي بني �ملوؤ�ص�صتني �لجتماعية 

و�لنقدية، فتعلى من قيمة بع�س �لأعمال 
وحتط من قيمة�أعمال �أخرى، ح�صب 

تاأثري كل منها على �لقيم و�لأعر�ف 
�ملتو�رثة"

ومن عجيب �لأمور �أن هذه �لنظرة 
مل تكن موجودة حتى لدى �مل�صلمني 

�لأو�ئل، بل �أن �لنبى عليه �ل�صالة 
و�ل�صالم مل يغ�صب وهوي�صتمع �إىل كعب 

بن زهري ين�صده
بانت �صعاد فقلبي �ليوم متبول متيم 

�إثرها مل يفد مكبول 
ثم يزيده يف و�صف"�ُصَعاده"هذه بجمال 

�ل�صدر و�ملوؤخرة، ومل يقل �لنبى ول 
�صحابته �أن هذ� �لكالم فاح�س بل منحه 

جائزة غالية ظلت تتناقل بني �أيدى 
�لولة فيما بعد �أى بردته �ل�صريفة 

بل"لقد ��صت�صهد �لعلماء لغريب �لقر�آن 
بالبيت فيه �لفح�س وفيها ذكر�لفعل 

�لقبيح، ثم مل يعبهم ذلك"
وكتب �لنقد �لقدمي ل تنت�صر مطلقا 

لهذه �لنظرة �لتى حت�صر �لأدب يف هذه 
�لنظرة �لتعليمية �ل�صيقة لكنهم يرونه 

عمال �إبد�عيا خالقا، حتى لو خالف 
�لأعر�ف و�لتقاليد وبني �أيدينا مئات 
من �لأبيات بل و�ل�صفحات �لتى تعج 
بالدعوة ل�صرب �خلمر و�لزنا وغريه 

وهو ما مل مينعه �لذوق �لأدبى و�إن منعه 
�حل�س �لدينى، ول�صنا بالطبع ندعو 

ملثل هذ� �لأدب ولكن نرف�س فقط ربط 
�لإبد�ع بالأخالق، بل �نظر لبن �لقيم 

يجمع ما قيل يف �لن�صاء يف كتابه"�أخبار 
�لن�صاء و�صتجده يحدثك عن �أبو نو��س 

وهو يتحايل على �مر�أة لتك�صف وجهها، 
فر�آه ثم 

نحرها  جاوزت  حتى  ثيابها  "رفعت 
فاإذ� هى كق�صيب ف�صة قد �صبب مباء 

�لذهب يهتز على مثل كثيب ولها �صدر 
كالورد عليه رمانتان من عاج ميالآن 
يد �لالم�س وخ�صر مطوى �لندماج 

يهتز يف كفل رجر�ج،و�صرة م�صتديرة 
حتت ذلك �أرنب جاثم وجبهة �أ�صد غادر 

"………
و�لنقد �لعربى و�لغربى �لو�عى يقف 

�صد هذه �لنظرة �لقا�صرة لالإبد�ع، 
و�لدكتور عبد �لعزيز حمودة يف معر�س 

تقدميه للنظرية �جلمالية يف �لنقد لدى 
كروت�صيه يقول: 

تقديره  يقوم  �أن  يجب  �لفنى  "فالعمل 
ونقده على �أ�صا�س و�حد، وهو �أنه 

عمل فنى، ولي�س �صيئا �آخر"
ورمبا كان �لبع�س من �لنقد �لقدمي 

يحتفل بالنظرة �لأخالقية لالإبد�ع، ولكنه 
مل مينع �إبد�عا 

�إن �لإبد�ع �لذى يت�صول �لقارىء 
باجلن�س وغريه من �ملحرمات ل يقا�س 

�إبد�عا، لأنه مق�صود �إليه ول يعرب عن 
وجهة نظر ول موقف، ول يتعدى �أكرث 

من م�صهى للقارىء �لذى �صي�صيق به 
بال �صك بعد فرتة ق�صرية … وهو ما 

حر�س �إح�صان عن �لبعد عنه متاما.
ومما يدل على بطالن �لنقد �لأخالقى 

ما ينقله �لدكتور حمودة عن �صوبنهور 
قائال: 

يتغنى  �أن  ي�صتطيع  �ل�صاعر  "�إن 
بال�صهرة، كما يتغنى بالت�صوف، ولي�س 

من حق �إن�صان �أن ي�صف �أو يحدد 
لل�صاعر ما يجب �أن يكون عليه، بل 

لي�س لأحد �حلق يف لومه، لأنه لي�س 
�أخالقيا �أو نبيال"

وما ينطبق على �ل�صاعر ي�صتحق �أن 
يتلب�س �لرو�ئي و�لقا�س لأنه ينقل يف 

�إبد�عه فكر غريه 
فهل ي�صفع هذ� لإح�صان؟

مل يكن �ل�صم وحده ما ي�صبب �ل�صيق 
للطفل �إح�صان، ولكن »معايرة« زمالئه 

يف مدر�صة خليل �أغا �لبتد�ئية له، باأن 
�أمه ممثلة بالإ�صافة ل�صعور �إح�صان 

�لطفل باليتم وو�لد�ه على قيد �حلياة، 
فكالهما م�صغول عنه بعمله �لفني، 

خا�صة �أمه �لتي كان �ن�صغالها وقوة 
�صخ�صيتها من �أ�صباب طالقها �ل�صريع 

من و�لده، وعهد �لو�لد بابنه جلده 
�ل�صيخ �أحمد ر�صو�ن.

عا�س �إح�صان يف طفولته تناق�صًا 
�أربكه، فمجتمع جده كان متحفظًا، 

�صديد �لتزمت، وكانت �ملر�أة فيه ل ترى 
�ل�صارع �إل من ور�ء حجاب، �أما جمتمع 

�أبيه و�أمه فهو متحرر منطلق، وبد�أ 
يت�صاءل �أيهما �ملجتمع �ل�صالح؟

 ومل ي�صتطع �أن يجد جو�بًا يريحه 
يف هذه �ل�صن �ل�صغرية، ولكن هذ� 

�ملوقف علمه �أن يفكر با�صتقاللية و�أل 
ي�صت�صلم للو�قع، بل يفر�س روؤيته 

�ل�صخ�صية على هذ� �لو�قع، و�أن يجد 
لنف�صه مكانة ودورً� خا�صًا به، ومل 

يتاأثر �إح�صان يف حياته �إل ب�صخ�صيتني 
�عتربهما �صاحبي ف�صل عليه، �لأويل 

�أمه �ل�صيدة روز�ليو�صف �لتي قال عنها 
�ل�صيدة �لتي علمتنا �لثورة من �أجل 
�حلرية و�حلق، وكانت �مر�أة قوية 
و�صجاعة و�صديدة �لذكاء، و�لثانية 

زوجته ورفيقته �ملخل�صة يف رحلة 
�حلياة، �لتي تزوجها وعمره 24 �صنة، 

و��صتطاعت �أن حتقق له �ل�صتقر�ر 
و�ل�صكينة، وهي �أ�صياء �فتقدها يف 

طفولته و�صباه، وحتملت عنه كل �أعباء 
�ملنزل و�لأولد ليتفرغ لإبد�عه، ولولها 

ملا كان �إح�صان عبد�لقدو�س، وكان 
د�ئمًا ي�صفها باأنها رئي�صة جمل�س �إد�رة 

حياته.
ويقول �ملهند�س �أحمد، �بن �لكاتب 

�لر�حل عن طقو�س �أبيه عند �لكتابة: 
�أبي كان ل يكتب �إل بالبدلة �لكاملة 

وعلى مكتبه، و�ل�صجائر وفنجان �لقهوة 
كانا ي�صاحبانه طو�ل عمله، وكان 

يهتم بالقلم �لذي يكتب به، فالبد �أن 
يكون خطه رفيعًا جدً�، وكان يعترب �أن 
�لقلم تعبري عن �صخ�صيته، وكان قارئًا 
جيدً� لكل �ل�صحف �مل�صرية و�لعربية 

و�لأجنبية، وكانت �أمي -رحمها 
�لله- مهتمة د�ئمًا باأن تخلق لأبي 

�جلو، �لذي �عتاده يف �لكتابة حتي 
يف �ل�صفر، وكان �أبي ي�صتمد كتاباته 

�لأدبية من ق�ص�س حقيقية يق�صها عليه 
رجال ون�صاء، وكان هو مبثابة �لطبيب 

�لنف�صي، �لذي ي�صتمع لعرت�فاتهم، 
وكانت �لو�لدة تهيئ له هذه �للقاء�ت 

يف منزلنا يف حجرة مكتبه، وكانت 
مبثابة �صومعته، �ملمنوع على �جلميع 

�لقرت�ب منها.
وب�صوؤ�له: �أمل تكن �ل�صيدة لول تغار 

من �أولئك �لن�صاء؟.. قال: »�إذ� كان �أبي 
مبثابة �لطبيب �لنف�صي لالآخرين، فقد 
كانت و�لدتي مبثابة �لطبيب �لنف�صي 

�خلا�س له وم�صتودع �أ�صر�ره، وكانت 
تعرف متى تتدخل لتحمي بيتنا 

وزوجها من �أي تهديد، وكان �أبي ميتثل 
لها وي�صتعيد تو�زنه«.

و�إح�صان و�لد ملحمد �ل�صحفي 
�ملعروف، و�ملهند�س �أحمد �صاحب 

مكتب هند�صي.
مل يكن �إح�صان كاتبًا �صابقًا لع�صره يف 
�أ�صلوبه �ل�صحفي و�لأدبي فقط، ولكنه 

كان �صاحب منهج فكري ليرب�يل �أ�صيل، 
مل ينتم يف �أي فرتة من حياته لف�صيل 

فكري �أو �صيا�صي، ومل ين�صم لأي حزب 
و�نحاز فقط لرجل �ل�صارع، ومل يكتب 

يومًا �إل ما كان يوؤمن به، وعندما مل 
يتمكن من ذلك يف فرت�ت كثرية ف�صل 

�أل يكتب �إل �أدبًا يحمل يف طياته جزءً� 
من �صخ�صيته.

�إح�صان �لذي كرب يف �أح�صان عائلة 
جده، ر�صو�ن، �لقا�صي �ل�صرعي 

وخريج �لأزهر، كان يف ذ�ت �لوقت �بنًا 
ل�صيدة �صبقت ع�صرها، عملت ممثلة 
يف وقت مل تكن �لن�صاء فيه يخرجن 

�صافر�ت، ثم �أ�ص�صت جملة حتمل ��صمها 

وخالطت كبار رجال �لدولة ومثقفيها 
يف زمن مل يكن ي�صمح للن�صاء فيه 
باختيار �صريك �حلياة.. وما بني 

�لعاملني �ملتناق�صني ��صتطاع �إح�صان �أن 
يكون لنف�صه ر�أيًا، و�أن ي�صتقل بحياته 

يف �صن �صغرية، ويتزوج لي�صبح 
م�صوؤوًل وحرً� يف ذ�ت �لوقت، وهنا 

يكمن مفتاح �صخ�صية �إح�صان.
طو�ل �صبابه كان يحاول �أن يخرج من 
عباءة روز�ليو�صف ليثبت لنف�صه �أوًل 

ولالآخرين �أنه �إح�صان عبد�لقدو�س، 
ولي�س �بن �ل�صت، ومع �لأيام وثق 

�إح�صان بذ�ته وبقدر�ته وفتح �ملجلة 
�لتي ر�أ�س حتريرها وعمره 26 �صنة ـ 

كان �أ�صغر رئي�س حترير يف م�صر ـ لكل 
�لتيار�ت و��صتطاع �أن ينجح فيما ف�صل 
فيه �أ�صتاذه حممد �لتابعي، و�أن ي�صمد 

�أمام �إع�صار مدر�صة »�أخبار �ليوم« 
�ل�صحفية، �ملعتمدة على �خلرب ل �ملقال، 

و�جتذب جنوم �لكتابة ملجلته وكان 
�صاحب مدر�صة، �أول مبادئها »�أن �لنقد 

فن، و�آية �لفن �أن تقول ر�أيك من دون 
�أن جترح« وكان �إح�صان �صديد �لتم�صك 
مبايوؤمن به، فعندما طلب منه �لرئي�س 
عبد�لنا�صر �أن يغري من ��صم برناجمه 
�لإذ�عي من »ت�صبحو� على حب« �إيل 

»ت�صبحو� على حمبة« رف�س، وف�صل �أن 
يوقف �لربنامج.

ولقد �صجن �إح�صان قبل وبعد �لثورة 
نتيجة �آر�ئه �ل�صيا�صية �جلريئة 

و�ل�صجاعة، لكنه �أبد� مل يحاول �أن 
يتنازل عن كربيائه و�آر�ئه و�أن يتملق 

حاكمًا �أو ع�صرً�. كان رجاًل طموحًا 
بغري مطامع وكان د�ئمًا يقول لتالميذه 

�إن على �ل�صحفي �أن يظل د�ئمًا بعيدً� 
عن �حلاكم ليحافظ على حريته.

و�آخر موقف لإح�صان يدل على مدي 
�حرت�مه حلرية �لر�أي ودفاعه عنها 

حتي لو �أختلف معه، موقفه مع 
�بنه حممد عندما قب�س عليه �صمن 

�لعتقالت �لتي �صملت معظم معار�صي 
�ل�صاد�ت عام 1981، فقد �لتقي �إح�صان 

بعد �جتماع ح�صره �لرئي�س للمجل�س 
�لأعلى لل�صحافة، بال�صاد�ت �لذي �صاأله: 

هل يعجبك ما فعله �بنك، ده »�إن�صان 
متطرف« بادره �إح�صان قائاًل: »لقد 

رف�صت �أن �أحدثك ب�صاأنه، �بني كبري 
وم�صوؤول، وعنده 34 �صنة و�أنا و�ثق 

�أنه قادر على �أن يتحمل م�صوؤولية 
نف�صه و�حنا يف �صبابنا كنا بنعمل زيه 

�إنت نا�صي ياري�س �إنك �ت�صجنت يف 
�صبابك«.

قال �إح�صان �لليرب�يل عن نف�صه: 
»ع�صت حياتي كلها �أ�صعر بالوحدة بني 

�لنا�س، دون �أن �آخذ �صيئًا من كفاحي �إل 
��صتمر�ري يف �لكفاح من �أجل �حلرية«.

إحسان عبد القدوس.. 
وسمو أدب الفراش

اإبراهيم حممد حمزة
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و�صتزيد �ملتعة و�لده�صة �إذ� قر�أت ذكريات 
�إح�صان عبد�لقدو�س مع �ل�صينما.. عرب مقال 

نادر عنو�نه �أنا.. و�ل�صينما كان مبثابة 
�ملقدمة ملجموعة دمي ودموعي و�بت�صامتي 

�صدر عام 1974.
 يف بد�ية ذكرياته كتب �إح�صان عبد�لقدو�س 
يقول: ق�صتي مع �لعمل �ل�صينمائي - �أو ما 

ميكن �أن ي�صمى �لأدب �ل�صينمائي - ق�صة 
طويلة �نتهت منذ �صنو�ت طويلة بتاأكيد 

�إمياين باأن �لعمل �ل�صينمائي يختلف عن 
�لعمل �لأدبي �ملجرد، باأنه عمل جماعي 

يجمع بني موؤلف �لق�صة وكاتب �ل�صيناريو 
و�ملخرج و�مل�صور و�ملمثل و�ملمثلة.. و.. 
و�ملنتج �صاحب �لعمل �لفني، كما ل ميكن 

�أن ينفرد �أي و�حد من كل هوؤلء بامل�صوؤولية 
وحده، �صو�ء كانت م�صوؤولية �لنجاح �أو 

م�صوؤولية �لف�صل. 
و�إذ� كان د�خل �لعمل �ل�صينمائي نوعًا من 
�لديكتاتورية، فاإن �لديكتاتور �لأول �لذي 

يتحكم يف كل هوؤلء هو �ملنتج �صاحب ر�أ�س 
�ملال �لذي يبد�أ �لعمل بامل�صروع وي�صعه 

يف حدود ذوقه �لفني وتخطيطه �لتجاري 
ودو�فعه �ل�صخ�صية، �أما �لديكتاتور �لثاين 
فهو �ملخرج لأنه هو �لذي يتوىل م�صوؤولية 

تنفيذ �لعمل يف حدود قدر�ته �لفنية وطبيعة 
تكوينه �ل�صخ�صي.. ولذ�.. ولأن �لعمل 

�ل�صينمائي عمل جماعي يتطلب نوعًا من 
�لتفرغ حتى ي�صتكمل �لتوفيق بني كل 

�مل�صرتكني فيه، ولأنه عمل ل يحقق �حلرية 
�لفردية لالإنتاج �لفني، ولأن �لق�صة هي 

عن�صر و�حد �صمن �لعنا�صر �لكثرية �لتي 
يتاألف منها �لعمل �ل�صينمائي.. لهذ� قررت 
منذ �لبد�ية �أل �أحمل نف�صي م�صوؤولية �أي 

عمل �صينمائي لأين �أف�صل �أن �أعي�س يف 
حريتي �لفردية عندما �أكتب ق�صة، ولأين 

�أف�صل �أن �أقدم �لق�صة كعمل �أدبي م�صتقل، 
و�كتفيت د�ئما باأن �أغطي حق �إنتاج 

�لق�ص�س �لتي �أكتبها - وبعد ن�صرها - لأول 
من يتقدم من �ملنتجني �ل�صينمائيني، 

ودون �أن �أبذل �أي جهد �إل جهد �لر�أي يف 
�ل�صيناريو �ل�صينمائي بعد �إعد�ده، ومدي 

تعبريه و�رتباطه بالق�صة �لتي كتبتها، وذلك 
�إذ� طلب مني �إبد�ء �لر�أي. 

ومي�صي �إح�صان عبد�لقدو�س قائاًل: 
ورغم ذلك فقد تعر�صت للعمل د�خل �ملجال 

�ل�صينمائي يف عدة حالت كانت معظمها 
حالت تفر�صها ظروف خارجة عن �إر�دتي، 
وكانت �ملحاولة يل للعمل �ل�صينمائي عقب 

تخرجي يف �جلامعة مبا�صرة وتفرغي لبناء 
م�صتقبلي �لعملي، �أي يف عام 1942، منذ 

ثالثني عامًا وقت كتابة �ملذكر�ت. يف هذه 
�لأيام ورغم �رتباطي بهو�يتي �لأ�صيلة وهي 

�لكتابة بالقلم، فقد كنت حائرً� بني خمتلف 
�لطرق، وكنت �أجرب كل طريق، كنت �أعمل 

بال�صحافة ك�صحفي ل ككاتب مقال �أو �أديب، 
ورغم �أن و�لدتي �ل�صيدة فاطمة �ىلو�صف 

هي �صاحبة د�ر روز�ىلو�صف �إل �إين جربت 
�لعمل يف جميع �ل�صحف، فعملت يف د�ر 
�لهالل و�آخر �صاعة، و�مل�صري، و�لأهر�م، 

و�لزمان، و�جلرنال دي �إيجبت.. وحاولت 
�أن �أعمل يف �لطباعة كمدير مطابع، وحاولت 

�أن �أ�صتغل باملحاماة، و��صتغلت بها فعال 
من عامني، وعلقت على بابي يافطة مكتوب 

علىها �إح�صان عبد�لقدو�س - �ملحامي.. 
وحاولت.. وحاولت.. وكان من بني ما 

حاولته �أن �أكتب ق�ص�صًا �صينمائية، وكتبت 
فعاًل ق�صتني �صينمائيتني، وكان �لد�فع 

�لأ�صا�صي يل هو �أن �ل�صينما �أيامها كانت 
ميد�نًا جديدً� ناجحًا و��صعًا، حتى كان يقال 

�أن �صناعة �ل�صينما هي �ل�صناعة �لثانية 
يف م�صر بعد �صناعة �لن�صيج.. و�أردت �أن 
�أجرب نف�صي يف هذ� �مليد�ن �لو��صع و�أن 

�أ�صتغل قدرتي على �لكتابة، �أي �أن �لد�فع مل 
يكن متكني من �لفن �ل�صينمائي �أو هو�يتي 
لهذ� �لفن، ولكنه كان جمرد حماولة جتربة 

�لنجاح يف كل جمال. 
و�حرتت ملن �أقدم �لق�صتني �ل�صينمائيتني 

�للتني كتبتهما، فلم �أكن قد ُعرفت بعد ككاتب 
ق�صة ومل يكن يل ��صم بني نا�صري �لق�ص�س 

حممد عبد�لوهاب فقد كان �أيامها - كما 
ليز�ل - �صاحب �صركة �صينمائية وهو 
�صديق للعائلة و�صديقي، وكان مكتب 

عبد�لوهاب يف عمارة �لإميوبيليا ب�صارع 
ق�صر �لنيل وذهبت.. وما كدت �أ�صع نف�صي 

يف �مل�صعد حتى �لتقيت بال�صيدة عزيزة 
�أمري وهي �أي�صا منتجة �صينمائية و�صديقة 

للعائلة و�صبق �أن كتب لها و�لدي �لأ�صتاذ 
حممد عبد�لقدو�س ق�صة فيلم من �أفالمها 

وهو فيلم بنت �لنيل وهي ثاين فيلم ينتج 
يف تاريخ �ل�صينما �لعربية، وكانت ق�صته 
مقتب�صة من م�صرحية �إح�صان بك �لتي كان 

و�لدي قد �صبق �أن كتبها ومثلتها عزيزة �أمري 
على �مل�صرح - قبل �ل�صينما - و�أطلق علىهما 

��صمي بد�فع حب �لأب لبنه رحمه �لله. 
و�صاألتني عزيزة �أمري ونحن يف �مل�صعد: 

�ىل �أين؟! 
فقلت: �ىل �لأ�صتاذ عبد�لوهاب لأعر�س علىه 

ق�صة كتبتها! 
وقالت �ل�صيدة عزيزة �أمري يف عتاب حلو 

كعتاب �لأم، ولعلها قدرت �إين رمبا �أكون قد 
ورثت �لقدرة على كتابة �لق�صة عن و�لدي: 

تعر�س على عبد�لوهاب، قبل �أن تعر�س على 
ل ميكن.. تعال!! 

و�أخذتني من يدي �ىل مكتب �صركتها 
�ل�صينمائية �لذي كان يف نف�س �ملبني 

و�أجل�صتني �أمامها وقالت يف لهجة �آمرة 
تعرب عن طيبتها: �قر�أ. 

وقر�أت، وذهلت لالإعجاب �لذي �أبدته �ل�صيدة 
عزيزة بالق�صتني فلم �أكن قد تعودت بعد على 
�أن يعجب �أحد مبا �أكتب، وذهلت �أكرث عندما 
قالت �أن �صخ�صية �لفتاة يف �إحدي �لق�صتني 

ت�صلح لتقوم هي �صخ�صيا بتمثيلها، فقد 
كانت �صخ�صية فتاة يف �ل�صابعة ع�صرة 

من عمرها! وقلت لل�صيدة عزيزة: ولكنها 
�صخ�صية فتاة �صغرية!! وقالت يف ب�صاطة'' 

نكربها!! 
و��صرتت مني �لق�صتني بثمانني جنيهًا 

للق�صة و�أعطتني �صيكًا يحمل مبلغ مائة 
و�صتني جنيهًا ومل �أنظر يف �ل�صيك �إمنا 

�أطبقت علىه بكل �أ�صابعي ثم د�ص�صت 
�أ�صابعي يف جيبي ومل �أتكلم فقد كنت 

مبهورً� �صاردً� �أكاد ل �أ�صدق وجودي.. كانت 
هذه هي �أول مرة يدخل جيبي مبلغ ي�صل 
�ىل مائة جنيه، �أول مرة �أك�صب من عملي 

مثل هذ� �ملك�صب! وكان �أكرث ما �أ�صتطيع �أن 
�أك�صبه حتى ذ�ك �ىلوم هو مبلغ ع�صرين 

جنيهًا يف �ل�صهر، �إذ� كان �صهرً� �صعيدً�، 
و�أقل من ذلك بكثري يف معظم �صهور �ل�صنة، 

فرغم �إين كنت �أعمل �صحفيًا يف جملة 
روز�ىلو�صف ورغم �أن روز�ىلو�صف �أمي، 

فلم تكن تعطيني �إل �ثني ع�صر جنيها كمرتب 
�صهري ومل �أكن �أعرت�س بل مل �أكن �أح�س 

�أنها تبخل على ب�صيء كنت موؤمنًا باأن هذ� 
هو ما ي�صاويه عملي �ل�صحفي لدرجة �أين 

تركت روز�ىلو�صف يف فرتة ما وعملت يف 
جملة �آخر �صاعة عندما كان ميلكها �لأ�صتاذ 

حممد �لتابعي، وقرر يل مرتبًا قدره خم�صة 
وع�صرون جنيهًا يف �ل�صهر، فاعتقدت �أنه 

يجاملني �إكر�مًا لو�لدتي ولأنه كان مبثابة 
�أبي �لروحي، فقد كنت يف �خلام�صة من 

عمري عندما بد�أ يعمل يف روز�ىلو�صف 
ورف�صت �ملرتب �لذي قرره يل، وقلت له �إين 

كنت �أتقا�صي �ثني ع�صر جنيهًا يف �ل�صهر 
ومل �أقدم جديدً� �أ�صتحق علىه �لزيادة. 

ول �صك �أن �لأ�صتاذ �لتابعي �تهمني �أيامها 
باجلنون، وعندما عجز عن �إقناعي قال يل 

�أنه �صيخف�س مرتبي �ىل ع�صرين جنيها 
ويحتفظ يل بالباقي يف خز�نة �ل�صحيفة 

�إذ� �حتجت �ىله ثم رعاين باإح�صا�س �لأب 
�لروحي و�ل�صديق �لكبري �ىل �أن �أقيم معه 

يف بيته حتى يوفر على تكاىلف �ملعي�صة 
وقد �أقمت فعال �ىل �أن عدت للعمل يف 

روز�ىلو�صف �رتباطًا باأمي.. وعدت �ىل 
مرتب �لثني ع�صر جنيهًا. 

وتتو��صل ذكريات �إح�صان عبد�لقدو�س 
فيعرتف بقوله: 

هذه ذكريات ��صتعدتها و�أنا �أتذكر �أول 
مائة جنيه دخلت جيبي من ور�ء �لعمل 

�ل�صينمائي، ول �أدري ماذ� مت يف �لق�صتني 
�للتني �أخذتهما مني �ل�صيدة عزيزة �أمري 

رحمها �لله، فقد ح�صرت معها عدة �جتماعات 
لال�صرت�ك يف �صياغة �صيناريو �لق�صة 

وتعلمت يف هذه �لجتماعات �لكثري مما 
كنت ل �أعرفه عن �لفن �ل�صينمائي، تعلمت �أن 
و�صع �ل�صيناريو لي�س عمال فرديًا يعتمد على 

خيال �أديب ولكنه عمل جماعي ميكن �أن يتم 

خالل درد�صة يف جل�صة ت�صم �ملخرج، �لبطل 
�أو �لبطلة و�ملنتج، ويقول �ملخرج - مثاًل 

- �أثناء �لدرد�صة: �أنا من ر�أيي نخلي �لبنت 
ت�صرب �لولد قلمني: وتقول بطلة �لفيلم: 

ل �أنا ما �أحب�س �أ�صرب حد قد�م �جلمهور! 
ويرد �ملنتج: يا�أخو�نا منظر �ل�صرب ده 

طلع يف �أفالم كثري �أ�صوف لكم حاجة تانية. 
وهكذ� ت�صتمر �لدرد�صة �ىل �أن ينتهي 

و�صع �ل�صيناريو، و�أحيانا يبد�أ �لت�صوير 
و�ل�صيناريو مل ينته بعد وقبل �أن تعرف 

�لبطلة و�لبطل م�صريهما يف �لق�صة �أمام 
�جلمهور!! وتعلمت من �ل�صيدة عزيزة �أمري 

�أي�صا �أن �لعمل �ل�صينمائي يعتمد �أ�صا�صًا 
على قدرة �لكامري� وعلى �ختيار �ملناظر 

وعلى در��صة �ل�صوق �لتجاري �لذي ميكن 
�أن يتغري من حني لآخر، فال�صوق �لتجاري 

قد يف�صل يف �أحد �ملو��صم عر�س �لأفالم 
�لتي ت�صور ق�ص�صًا عاطفية، ويف مو�صم 

�آخر يف�صل �لأفالم �لتي ت�صور ق�ص�صًا عن 
�جلر�ئم �أو ق�ص�صًا ��صتعر��صية.. و.. وهكذ� 
�عتمادً� على تغري ذوق �جلمهور و�حتى�جا 

من حني لآخر.. �أي �أن �لأفالم كاملو�صات 
�لن�صائية تتغري مو�صتها كل عام، وبجانب 
كل هذ� تعلمت �أن �ملنتج ي�صتطيع كل �صيء 
خ�صو�صًا �إذ� كان هو يف �لوقت نف�صه بطل 

�لفيلم، وذلك عندما طلبت �ل�صيدة عزيزة 
�أمري �أن تبدل بطلة �لق�صة من فتاة عمرها 

�صبعة ع�صر عامًا �ىل �صيدة يف �لثالثني 

حتى ي�صلح �لدور لتقوم هي بتمثيله.. و.. 
و��صتمرت هذه �لجتماعات ثم �نقطعت عنها 

ومل �أعد �أ�صمع عن �لق�ص�س �لتي كتبتها 
لل�صينما �صيئًا.. ثم بعد �أكرث من خم�صة 

ع�صر عامًا، وبعد �أن عرفت ككاتب للق�صة 
جاءين �ملرحوم حممود ذو �لفقار وكان 

زوجًا لل�صيدة عزيزة �أمري وذكرين بهاتني 
�لق�صتني وقال يل �أنه قرر �إنتاجهما �صينمائيًا 

و�أ�صررت على �لرف�س وقلت له �أن ما كتبته 
يف بد�ية �لطريق ل ميكن �أن يعرب عني بعد 

�أن �جتزت كل هذه �ملر�حل، وبعدها �نقطعت 
عن كل �ملحاولت مبا فيها حماولة �ل�صتغال 

باملحاماة، وتفرغت للعمل �ل�صحفي و�لكتابة 
�ل�صيا�صية ولأين �أهوي كتابة �لق�ص�س، 

و�أكتبها منذ كنت يف �لعا�صرة من عمري، فقد 
م�صيت يف كتابتها كلما وجدت فر�غًا �أمار�س 

فيه هو�ياتي، و�أكتب ق�ص�صًا �أدبية للن�صر 
و�لقر�ءة، ل لل�صينما!! 

ويف �صدق و�صر�حة يعرتف �إح�صان 
عبد�لقدو�س: وحتى قبل ثورة 23 يوليو مل 

تكن �لق�ص�س �لتي �أكتبها تثري �لنتباه �أو 
�ل�صجة، فقد كان �لنتباه و�ل�صجة مركزين 

حول �ملقالت و�حلمالت �ل�صيا�صية �لتي 
�أكتبها و�أمهد بها للثورة، ثم بعد �أن متت 
�لثورة و��صتقر �لو�صع �ل�صيا�صي بد�أت 

�لق�ص�س تثري �نتباه �لقر�ء وتثري �ل�صجيج 
حولها �أكرث مما تثريه �ملقالت و�لتعلىقات 

�ل�صيا�صية، و�أ�صبحت �أفاجاأ باأ�صحاب 

�صركات �لإنتاج �ل�صينمائي يرتددون على 
عار�صني وملحنني يف �إنتاج �لق�ص�س �لتي 

�أكتبها و�لتي �صبق �أن كتبت ون�صرت منذ 
�صنو�ت.. وطبعا كنت �أو�فق، فاأن كل كاتب 

يرحب باأن يعر�س �صخ�صيات ومو�صوعات 
ق�ص�صه يف كل جمال. 

وقد بد�أت باأن كنت حري�صا على �ل�صورة 
�لتي �صتبدو بها ق�ص�س على �ل�صا�صة وكنت 
�أ�صرتط يف �لعقود �لتي �أوقعها �أن يكون يل 
�لكثري من �حلقوق، �أولها حق �ملو�فقة على 

�ل�صيناريو و�حلو�ر ومتثيل �ل�صخ�صيات 
و.. و.. لكنني �كت�صفت �صريعًا �أن كل 

هذه �حلقوق ل قيمة لها، و�إين �إذ� �أردت 
�أن �أفر�س ما �أريده، فيجب �أن �أتفرغ كليًا 

للعمل �ل�صينمائي و�أن �أتويل م�صوؤوليته 
كاملة مبا فيها م�صوؤولية ر�أ�س �ملال، وحتى 

بعد ذلك لن �أ�صتطيع �أن �أ�صنع من فيلم 
�صينمائي �صورة طبق �لأ�صل لق�صة مكتوبة 

ومن�صورة للقر�ءة وذلك للفرق �لكبري بني 
�لإنتاج �لأدبي و�لإنتاج �ل�صينمائي.. �أو 

بني ما يتطلبه �لأدب �ملجرد و�أدب �ل�صينما، 
فالإنتاج �لأدبي - كما قلت - عمل فردي 

يقوم به �ملوؤلف وحده، و�لإنتاج �ل�صينمائي 
عمل جماعي تتعاون فيه جمموعة من 

�لفنانني.. و.. و�لإنتاج �لأدبي يعتمد على 
حتريك و�إطالق حرية خيال �لقارئ و�لإنتاج 

�ل�صينمائي يعتمد على جذب وح�صر خيال 
�ملتفرج يف �صورة حمددة.. و.. و كل هذه 

�لأ�صباب وغريها كثري جعلتني �أ�صت�صلم 
كلية للم�صوؤولني عن �لعمل �ل�صينمائي ومل 

�أ�صت�صلم �إل بعد �أن �ختلفت مع كثري من 
�ملنتجني حول �ل�صورة �ل�صينمائية �لتي 

يقدمونها للق�ص�س، وكان يعزيني يف 
��صت�صالمي �أن كل �أدباء �لعامل و�أكرب ُكتابه 

قد ��صت�صلمو� قبلي، وكما قال �لق�صا�س 
�لإيطاىل �ملعروف �لربتومور�فيا يف حديث 
له: �أن كل ما بيني وبني �ل�صينما هو �أن �أبيع 

و�أقب�س �لثمن!! 
ولهذ� بقيت د�ئمًا متبتعدً� عن �لعمل 

�ل�صينمائي، ولكن رغم هذ� كانت ت�صادفني 
ظروف ومنا�صبات تدفعني �ىل �أن �أكتب 
ق�ص�صًا �صينمائية.. ق�ص�صًا لي�صت معدة 
للن�صر و�لقر�ءة ولكنها معدة للت�صوير 

�ل�صينمائي، ومن ناحية �أخري فهي ق�ص�س 
ل تعتمد على حتريك خيال �لقارئ ولكنها 

معدة لربط عيني �ملتفرج بال�صورة، و�لفرق 
بني �لنوعني يف �ل�صياق و�لبناء و�لتعبري 

فرق كبري.. مع �لعلم �أين د�ئمًا �كتفي 
بكتابة ق�صة �لفيلم ل �ل�صيناريو، �ي �أكتفي 

ب�صرد �ملو�صوع و�لأحد�ث و�ل�صخ�صيات 
و�أترك حتديد �للقطات �ل�صينمائية لكاتب 
�ل�صيناريو. من هذه �لق�ص�س، ق�صة فيلم 
�لله معنا، كنا يف �لعام �لأول من �لثورة 

وطلب مني �أن �أ�صور ق�صة �لثورة يف فيلم 
�صينمائي وكتبت �لق�صة.. ق�صة �ل�صباط 

�لأحر�ر و�لأ�صلحة �لفا�صدة و�مللك فاروق 
و�لأحز�ب �لقدمية و�ل�صحافة و�ل�صعب.. 

وكنت موؤمنًا �أن �لنا�س يف حاجة �ىل روؤية 
كل هذ� يف ق�صة، و�أن �أ�صرع طريق و�أقربه 

�ىل �لنا�س لتقدمي هذه �لق�صة هو �لعمل 
�ل�صينمائي.. و�صهرت لياىل �أكتب و�أنا 

�أحاول �أن �أكون �صينمائيًا.. وبذل �صتديو 
م�صر جهدً� كبريً� حتى �أ�صبحت �لق�صة 

إحسان عبدالقدوس 
يتذكر: أنا.. والسينما!

رمبا مل تقراأ للأديب والروائي الكبري اإح�سان عبدالقدو�ض بع�ض ق�س�سه اأو رواياته 
العديدة، لكن املوؤكد اأنك �ساهدت بدل املرة مرات ع�سرات الأفلم املاأخوذة عن 

ق�س�سه ورواياته.. اأين عمري، الو�سادة اخلالية، ل اأنام، اأنا حرة، �سيء يف �سدري، ل 
تطفئ ال�سم�ض، النظارة ال�سوداء، اأنف وثلث عيون، اأين عقلي، اأبي فوق ال�سجرة، 
اإمرباطورية ميم، دمي ودموعي وابت�سامتي، العذراء وال�سعر الأبي�ض، العذاب فوق 

�سفاه تبت�سم، ياعزيزي كلنا ل�سو�ض، الراق�سة والطبال، حتي ل يطري الدخان، 
اأرجوك اأعطني هذا الدواء، الراق�سة وال�سيا�سي، اخليط الرفيع، البنات وال�سيف، 

بئر احلرمان، اأختي، ل ت�ساألني من اأنا ..و.. و ..
رمبا مل تقراأ الروايات ال�سابقة.. لكن املوؤكد اأنك �ساهدتها عرب �سا�سة ال�سينما 

والتليفزيون والف�سائيات ع�سرات املرات بكثري من املتعة وال�سعادة! 

ر�ساد كامل

◄
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خطوات على الطريق...
ولد "�إح�صان" يف 1 يناير 1919، و�لدته 
هي �ملمثلة �للبنانية "روز�ليو�صف" �لتي 
جاءت م�صر مع مطلع �لع�صرينيات لتعمل 

بالتمثيل على خ�صبة �مل�صرح.. �أ�صلمت 
و�أ�صبح ��صمها "فاطمة �ليو�صف" وتزوجت 

من �أحد �ملمثلني �ملغمورين وهو "حممد 
عبد �لقدو�س"، و�إن كان هذ� �لزو�ج مل 

يُدم �صوى ثالثة �أ�صهر �إل �أنه �أ�صفر عن هذ� 
�ملولود �لذي �أ�صبح �أحد عمالقة �لرو�ية 

فيما بعد..
وعن هذ� يقول "�إح�صان عبد �لقدو�س" 

يف �إحدى مقالته: "�أبي كان مهند�صا يف 
�حلكومة، ثم تركها وتفرغ للفن كلية، وكان 

كاتبا يكتب �مل�صرحيات و�ل�صعر و�لزجل 
وميثل على �مل�صرح ويلقي مونولوجات 

وي�صع كلماتها و�أحلانها. �أما �أمي فكانت 
ممثلة.. وقد رباين جدي لأبي وكان �أزهريا 

ومتحفظا �إىل حد �لتزمت، ورغم ذلك كان 
متميز� بتقدير �لفن و�لفنانني. لذلك عانيت 

�لتمزق بني جمتمعني، و�أثر يف تكوين 
�صخ�صيتي وعقليتي.. جمتمع جدي �ملحافظ 

�ملتزمت يف تدينه، وجمتمع �أبي و�أمي 
�ملتحرر �ملنطلق..

"اإح�سان" ال�سحفي..
رغم �أن "�إح�صان" تخرج يف كلية �حلقوق 

جامعة �لقاهرة عام 1942، ورغم قيامه 
بالعمل كمحاٍم حتت �لتمرين يف �أحد �أكرب 
�ملكاتب حينها، �إل �أنه �لتحق للعمل مبجلة 
و�لدته "روز�ليو�صف" عام 1944، وبهذ� 

بد�أ عمله �ل�صحفي، و�صرع يف كتابة �لرو�ية 
و�لق�صة �لق�صرية، ليرتك مهنة �ملحاماة 

ويتفرغ للكتابة، و�لعمل �ل�صحفي.. وليعمل 
بجريدة �لأخبار ملدة 8 �صنو�ت، ويلتحق من 

بعدها بجريدة �لأهر�م يف �أزهى ع�صورها 
حتى ي�صل ملرتبة رئي�س حتريرها.. 

ولي�صبح بعد �صنو�ت معدودة من �أهم و�أميز 
�لكتاب �ل�صحفيني على �ل�صاحة �لأدبية.. 

حيث �إنه يعد من �لكتاب �ل�صيا�صيني 
�أ�صحاب �ملو�قف �لقوية �لو��صحة، �إذ �أنه 

كان يوؤمن با�صتقالل �لر�أي و�حلرية �لتي ل 
قيمة لالإن�صانية من دونها، فاأخذ يرف�س كل 

�أ�صكال �لت�صلط و�ل�صتبد�د، رف�س �مللكية 
كما رف�س �لأحز�ب �لتي تتخذ من �صخ�س 
م�صدر �إلهام ورمز� للقوة، كما كانت عينه 
على هذ� �لبلد �ملاأزوم �صيا�صيا و�قت�صاديا 

و�جتماعيا.. ولعل من �أبرز مو�قفه 
�ل�صيا�صية ت�صديه للف�صاد �ل�صيا�صي حني 

�أثار ق�صايا �لأ�صلحة �لفا�صدة، �لأمر �لذي 
زج به ب�صبب �أحد مقالته يف �ل�صجن..

هو و"ال�سادات"
مما يوؤكد قوة و�صمود �صخ�صية هذ� 

�ل�صحفي �لكبري و�لأديب �ملبدع �أنه مل يكن 
يقبل باأي �صغوط �أيا كان م�صدرها.. فقد 
�ختلف مع �لرئي�س "�أنور �ل�صاد�ت" يف 

�لر�أي حول �أمر ما تعددت حوله �لأقاويل 
فقام عام  1974 بال�صتقالة من رئا�صة �أخبار 

�ليوم ، وبعدها بعام ��صتقال من رئا�صة 
حترير �لأهر�م لأ�صباب تتعلق �أي�صا بحرية 

�لر�أي و�لتعبري.. 

مع "جمال عبد النا�سر"
كانت لكاتبنا مو�قف عدة مع �لزعيم �لر�حل 

منتقدو  كان  �لنا�صر" فقد  عبد  "جمال 
وكارهو "�إح�صان" يحاولون �لإيقاع بني 

�لكاتب و�لزعيم.. فاأخذ بع�صهم يوؤول 
قر�ءته لرو�ية �إح�صان "�أنف وثالث عيون" 

باأن �ملق�صود منها هو "عبد �لنا�صر"، 
و�صادف �أنه يف هذه �لفرتة يقدم برناجما 

�إذ�عيا، فاحتجو� على عنو�ن �لربنامج.. 
بل على كلمة يف �لعنو�ن. فات�صل به 

�أنه  �إل  �لكلمة،  هذه  �لنا�صر" ليغري  "عبد 
رف�س وترك �لربنامج. �أتدرون ما هذه 

�لكلمة �لتي �عرت�صو� عليها ورف�س هو 
تغيريها.. �إنها �حلب.. فقد كان �لربنامج 
بعنو�ن "ت�صبحون على حب"، و�أر�دو� 

�أن يغريو� كلمة �حلب �إىل "حمبه"، حتت 
مفهوم �حلفاظ على �لأدب و�حلياء �لعام 

... رحم �لله �جلميع فهم مل يعي�صو� لريو� 
ما نحن فيه من كالم عن كل �صيء و�أي 

�صيء وبطريقة توؤدي لتدمري �حلياء ولي�س 
خد�صه!!! 

موقف اآخر..
حققت رو�ية "�لبنات و�ل�صيف" مبيعات 

فاقت �لت�صور، غري �أنها لقت �عرت��صا 
و��صعا يف �أو�صاط �ملثقفني ملا �عتربوه 

�إباحية يف تناول �لأفكار.. فطالبو� مبنعها، 
وبالفعل �صدر قر�ر بذلك، �لأمر �لذي جعل 
�لنا�صر  عبد  �إىل  بر�صالة  "�إح�صان" يبعث 

قال فيها:
من  ُمعنيَّ  نوع  �ختيار  د  �أتعمَّ ل  "�أنا 

، ولكن تفكريي  �لق�ص�س، �أو �جتاه ُمعنيَّ
يف �لق�صة يبد�أ د�ئمًا بالتفكري يف عيوب 

�ملجتمع، ويف �لُعَقد �لنف�صية �لتي ُيعانيها 
�لنا�س، وعندما �أنتهي من در��صة زو�يا 

�ملجتمع، �أُ�صجل در��صتي يف ق�صة. وكل 
�لق�ص�س �لتي كتبتها كانت در��صة �صادقة 
وجريئة لعيوب جمتمعنا، وهي عيوب قد 

يجهلها �لبع�س، ولكن �لكثريين يعرفونها، 
وهي عيوب حتتاج �إىل جر�أة �لكاتب، 

حتى يتحّمل م�صوؤولية مو�جهة �لنا�س 
بها. و�لهدف من �إبر�ز هذه �لعيوب، هو �أن 

يح�س �لنا�س باأّن �أخطاءهم لي�صت �أخطاء 
فردية، بل هي �أخطاء جمتمع كامل، و�أخطاء 

لها �أ�صبابها وظروفها، ون�صرها �صيجعلهم 
ي�صخطون و�صيوؤدي بهم �ل�صخط �إىل 

�لقتناع ب�صرورة �لتعاون يف و�صع تقاليد 
جديدة ملجتمعنا، تت�صع للتطور �لكبري 

�لذي جنتازه، وحتمي بناتنا و�أبناءنا من 
�لأخطاء �لتي يتعر�صون لها، نتيجة هذ� 

�لتطور. ولقد بد�أ �لنا�س ي�صخطون فعاًل، 

لكنهم بدًل من �أن ي�صخطو� على �أنف�صهم 
وعلى �ملجتمع، �صخطو� على �لكاتب".

دعني �أحب...
يتكلم "اإح�سان" عن احلب 

الأول يف حياته فيقول:
لبنت  كان  حياتي  يف  �لأول  "�حلب 

�جلري�ن، كانت �صديقة لبنة عمتي، وكان 
حبا �أعتربه من �أرقى و�أنظف و�أعمق 

�أنو�ع �حلب �لذي يجمع بني �صبي 
و�صبية، كان عمري وقتها 14 عامًا، وهي 

13 عامًا، كان حبا قويًا ل يتجاوز �أنها تزور 
�بنة عمتي و�أجل�س معها كما كانت �لتقاليد، 

وكنت �أنتظرها على حمطة �لرت�م و�أركب 
معها لأو�صلها �إىل مدر�صتها "�ل�صنية".. ثم 

�أعود على قدمي بعد ذلك �إىل مدر�صتي "فوؤ�د 
�لأول"..

 ولعل تفتح قلب هذ� �لرجل على �حلب 
يف مر�حله �لأوىل من �لعمر جعله يتخذ 
منه و�صيلة للحياة، وقوتا للروح فكانت 

كل كتاباته عن �حلب، ومعركته ل�صاحله، 
وحديثه عن �أهله وعذ�باتهم و�أ�صو�قهم 

ومر��صيهم... ولعل يف كتابته عن �حلب 
تعر�س لكو�من �ل�صهو�ت �ملتاأججة خلف 

م�صاعرنا �لب�صرية.. �لأمر �لذي جعل موقف 
�لنقاد من �أعماله كان منطق �لتجاهل 

بالأ�صا�س حيث جتاهله �لنقاد، �أما �لذين 
ذكروه فقد كان ذكره كان من منطلق 

هجومي.. فمنهم من قال "�إنه �أديب فر��س"، 
و�إنه ر�ئد مدر�صة �لأدب �لعاري"، ومنهم 

من ذهب �إىل �أنه "�بن �أمه" و�أنه ل يعتني 
بجمله، فهو يكتب �ل�صهل غري �ملمتنع".

ومبرور �لوقت ظهر من �هتمو� باإبد�عات 
�لرجل و�أدركو� قيمته �لفنية و�لإبد�عية 

و�لإن�صانية و�أخذو� يدر�صون �أعماله 
ويهتمون بتحليلها و�إعطائها حقها.. وهوؤلء 

�أخذو� يرف�صون فكرة �أنه كاتب يثري 
�لغر�ئز يف كتاباته �إىل فكرة �أنه يتعر�س 

لهذه �لغر�ئز من منطق �لتحليل و�لتو�صيح 
وهو يتجول يف �لنف�س �لإن�صانية لأبطال 

رو�ياته. 

جوائز ح�سل عليها:
ح�صل "�إح�صان" على و�صام �ل�صتحقاق 

من �لدرجة �لأوىل من �لرئي�س �لر�حل 
على  ح�صل  كما  �لنا�صر"،  عبد  "جمال 

�جلائزة �لأوىل عن رو�يته "دمي ودموعي 
و�بت�صاماتي" يف عام 1973، وجائزة 

�أح�صن ق�صة فيلم عن رو�يته "�لر�صا�صة ل 
تز�ل يف جيبي"، و�أخري� ح�صل على و�صام 

�جلمهورية من �لدرجة �لأوىل �لذي منحه 
له �لرئي�س "مبارك" يف عام 1990.
هذ� وقد ترجمت �أعماله لعدة لغات 

كالإجنليزية، و�لفرن�صية، �ل�صينية، 
و�لأملانية. ومل ين�صب نبع �إبد�ع هذ� �لرجل 

حتى و�فته �ملنية يف يف 11 يناير 1990.

معدة للعر�س �ل�صينمائي يف مدة ق�صرية، 
ولكن.. كانت �لثورة �أيامها جتتاز مرحلة 

�لتنظيم و�ل�صتقر�ر �لد�خلي، وقد تعر�صت 
هذه �ملرحلة لفرتة قلق وتوتر �صيا�صي 

ومت فيها كثري من �لتغيري�ت �لقيادية، كما 
�متالأ جو هذه �ملرحلة بكثري من �لإ�صاعات 

و�لد�صائ�س وكل هذ� �صمل فيلم �لله معنا 
و�أحاطه بكثري من �لإ�صاعات كدت �أنا 

�صخ�صيًا �أروح �صحيتها مما �أدي �ىل �أن 
يبقي �لفيلم خمتبئًا د�خل علب �ل�صفيح نحو 

ثالث �صنو�ت، ومما �أدي �ىل �أن �لرئي�س 
�ل�صاد�ت تردد بنف�صه عدة مر�ت على �صتديو 
م�صر لي�صاهد �لفيلم يف عر�س خا�س �صاعيًا 

�ىل �إطالق حريته وعر�صه على �جلمهور �ىل 
�أن كنت يومًا مع �ملغفور له �لزعيم �خلالد 

جمال عبد �لنا�صر وجاءت �صرية �لله معنا 
خالل �حلديث، فقرر �لزعيم �أن ير�ه بنف�صه، 
وتف�صل ودعاين �ىل مبني �ل�صرت�حة �لتي 

كان يق�صي فيها �أيام ر�حته يف �لقناطر 
�خلريية.. وهناك عر�س �لفيلم على �لرئي�س 

و�أنا معه.. وده�س رحمه �لله بعد �أن �صاهد 
�لفيلم من كذب �لأ�صباب �لتي كانت ترتدد 

و�لتي �أدت �ىل وقف عر�صه، و�أمر بعر�صه 
فعاًل، وتف�صل حتية وتاأييدً� للجهد �لذي بذل 

يف هذ� �لفيلم وح�صر بنف�صه عر�س �لفيلم 
يف �صينما ريفويل ورمبا كان هذ� �أول فيلم 

يح�صر جمال عبد�لنا�صر وب�صفته �لر�صمية 
حفل �فتتاح عر�صه، وكانت هذه �أول ق�صة 

�صينمائية �أكتبها وتعر�س على �ل�صا�صة.
�صر قبالت �أبى فوق �ل�صجرة!

كلما �صاهدت فيلماأبى فوق �ل�صجرة بطولة 
عبد�حلليم حافظ ونادية لطفى ومريفت �أمني 

�أنده�س من �صيل �لقبالت �لتى منحها عبد 
�حلليم لبطلتى �لفيلم!!

بطول �لفيلم وعر�صه تطايرت وتناثرت 
وتبعرثت ع�صر�ت �لقبالت �لتى تفنن و�أبدع 
�ملخرج �لر�حلح�صني كمالفى ت�صويرها من 

خمتلف �لزو�يا!
كانت هذه �لقبالت �أحد �لأ�صباب �لتى 

دعت �إح�صان عبد�لقدو�س كاتب �لق�صة 
و�ل�صيناريو و�حلو�ر �إىل رف�س �إجر�ء �أى 

تعديالت فيما كتبه �صو�ء بزيادة عدد �لقبالت 
�أو عدد �لرق�صات.. و.. وليوجد فيلم 

�صينمائى �صهري ماأخوذ عن �إحدى رو�يات 
�إح�صان عبد�لقدو�س �إل وفيه ع�صر�ت 

�حلكايات �ملده�صة و�لغريبة، ويعرتف 
�إح�صان �أنهيحتاج �إىل كتاب كاملي�صم كل 

�أ�صماء �لفنانني و�لفنانات �لذين لعبو� 
بطولة هذه �لأفالم.

لقد كتباإح�صان بع�س هذه �لذكريات فى 
مقاله �ملمتع �أنا و�ل�صينما �لذي كان مقدمة 

جمموعته دمي ودموعي  و�بت�صامتي �صدر 
عام 4791.

وتتابع ذكريات �إح�صان عبد�لقدو�س 
�ل�صينمائية فيقول: 

بعد �صنو�ت طويلة طلبت منى موؤ�ص�صة 
�ل�صينما �أن �أكتب ق�صة �صينمائية عن 

معركة بور�صعيد و�عتد�ء عام 6591 وقلت 
لهم �إنى كتبت ق�صةل تطفئ �ل�صم�صمن 

وحى هذه �ملعركة،و�إن كانت �ل�صينما قد 
�خت�صرت منها �ملعركة عندما �أنتجتها.. 

ولكن رجال �ملوؤ�ص�صة �أ�صرو� على �أن �أكتب 
ق�صة �أخرى،لأنهم يريدون �أنينتجو� فيلمًا 

يعر�صونه فى �خلارج.. فى جميع �أنحاء 
�لعامل. وحتم�صت وكتبت ق�صة�لبحث عن 

�صابط عربت فيها �صينمائيًا عن �صعاري قول 
�أن �ل�صجن �ل�صغري فى بلد حر.. خري من 

�حلرية فى بلد �صجني. 
ول �أدرى ماذ� حدث للق�صة بعد �أن قدمتها، 

كل ما �أدريه �أنه جرت تغيري�ت �إد�رية فى 
وظائف موؤ�ص�صة �ل�صينما.. تغيري رئي�س 

جمل�س �لإد�رة �أكرث من مرة.. وتغيري 
�ملوظفني.. و�أ�صبح �صغل �ملوؤ�ص�صة �ل�صاغل 

هو �ملر�كز �لوظيفية، و�صهو�ت �ملوظفني ثم 
بعد حو�ىل ع�صر �صنو�ت �ت�صل بى رئي�س 

جمل�س �لإد�رة ليقول ىل �أنه بحث عن 
�أ�صل ق�صة�لبحث عن �صابط فلم يجدها.. 

�صاعت و�صط �لفو�صى �لوظيفية وطلب منى 

�أن �أبحث له عن ن�صخة �أخرى من �لق�صة 
ورف�صت.. فاملنتج �لذى ت�صيع منه ق�صة 
لي�صتحق �أنينتجها حتى بعد �أنيجدها.. 
خ�صو�صًا�أن هناك د�ئمًا�حتماًل�أن تكون 

�لق�صة قد �ُصرقت و��صتغلت حتت ��صم �آخر. 
ثمي�صل �إح�صان عبد�لقدو�س فى ذكرياته 

�ل�صينمائية �إىل فيلماأبى فوق �ل�صجرةو�لذى 
��صتمر عر�صه مايزيد على �لعام،وكان 

ذلك حدثًا�صينمائيًافريدً�فى وقته،وكان 
�لفيلم من بطولة �لفنان عبد�حلليم حافظ 

ونادية لطفى و�لوجه �جلديد �أيامهامرفت 
�أمني،وكان �أكرث ما لفت �لنتباه و�أثار �صجة 

وقتها عدد �لقبالت �لتى حدثت بني بطل 
�لفيلمعبد�حلليمو�لفنانةنادية لطفى�لتى 

قامت بدور ر�ق�صة!! ومع هوؤلء �لنجوم كان 
هناك �أي�صًا�لفنان �لكبريعماد حمدى،وكان 

�لفيلم من �إخر�ج �ملوهوب �لر�ئعح�صني 
كمال،وعن كو�ىل�صاأبى فوق �ل�صجرةيقول 

�إح�صان عبد�لقدو�س: 
وبعد �صنو�ت حركنى خياىل �إىل ق�صة�أبى 

فوق �ل�صجرة، وبد�أت �أكتبها كعمل �أدبى 
ل عالقة له بال�صينما.. و�أنا عندما �أكتب 

ق�صة طويلة �أبد�أ بت�صجيل مو�صوعها على 
�أور�ق �صغرية قليلة.. ثم �أبد�أ فى ت�صجيل 
�ل�صخ�صيات و�ملو�قف فى �أور�ق �أخرى.. 
وهذ� �لإعد�د يتطلب منى �صهورً�.. ثم بعد 

ذلك �أبد�أ فى كتابة ف�صولها للن�صر.
 وكتبت من ق�صة �أبى فوق �ل�صجرة خم�صة 

ف�صول من م�صل�صله كان �ملفرو�س �أن تتطلب 
ثالثة وع�صرين ف�صاًل.. وبد�أت �أعلن عنها 

على �صفحات روز�ليو�صف.. ون�صرت 
�لإعالنات فعاًل.. ولكن! فجاأة تركت �لعمل 

يف روز�ليو�صف و�جتزت مرحلة �صخ�صية 
توقفت خاللها عن �إمتام كتابة �لق�صة كعمل 

�أدبي.. ومرت �صهور طويلة و�أنا ل �أكتب، 
ول �أفكر �إذ� كتبت فى ن�صر ما �أكتبه.. ثم 

خفت على فكرة �لق�صة �أن ت�صيع من ر�أ�صى، 
وكانت �صركة �إنتاج �صينمائى تبحث �أيامها 

عن ق�صة، وتلح علّى �إحدى ق�ص�صى، فقررت 

�أن �أعيد كتابة�أبى فوق �ل�صجرةكق�صة 
�صينمائية،ولأنى كنت �أيامها �أعانىمن 

�لإح�صا�س بالفر�غ،فقد قبلت �أن �أ�صرتك- 
ولأول مرة- فى كتابة �ل�صيناريو و�حلو�ر. 

وقد عر�صتنى هذه �لتجربة مل�صكلة �لعمل 
�جلماعى،وماميكن �أنيوؤدى �ىله من 

مناق�صات وخالفات،وقد حدث بعد �أن 
�نتهيت من كتابة �ل�صيناريو و�حلو�ر،�أن 
�أعادت �إىّل�ل�صركة مع رجاء �إجر�ء بع�س 

�لتعديالت.. ورف�صت �ملو�فقة على �إجر�ء 
�أى تعديل،رغم �أن �لتعديالت �ملطلوبة مل 

تكن كبرية �أو مت�س �صلب �ملو�صوع.. �إمنا 
كانت تعديالت تفر�صها عقلية �صاحب ر�أ�س 
�ملال.. كزيادة عدد �لرق�صات،�أو زيادة عدد 

�لقبالت،�أو تركيز �ل�صورة على �لبطل.. 
�أو.. �أو.. و�لو�قع �أنى كنت قد زهقت من 

�لعمل �جلماعى �لذىيتطلبغالبًاحتقيق رغبة 
�أمزجة �صخ�صية للعاملني فى �لفيلم،ولو 

�صردت �لأ�صباب �ل�صخ�صية �لتى تدفع 
�إىل �إجر�ء تعديالت فى �صياق �لأفالم.. 

كل �لأفالم،لحتجت �إىل كتاب كاملي�صم 
كل �أ�صماء �لفنانني و�لفنانات �لكبار 

�مل�صهورين.. فاتن.. و�صعاد ونادية وماجدة 
وفريد �لأطر�س وعبد�حلليم و�صباح.. 

و.. و.. وطبعًا فر�س �صاحب ر�أ�س �ملال 
�إر�دته على فيلم �أبي فوق �ل�صجرة و��صتعان 

ببع�س �لزمالء �لأدباء لإجر�ء �لتعديالت 
�لتي يريدها.. ومع جناح �لفيلم بعد ذلك- 
وهو ما �أعتز به- �إل �أنى ماز�لتغري مو�فق 

على �لتعديالت �لب�صيطة �لتى متت. 
ثم ينتقل �إح�صان عبد�لقدو�س �إىل �أ�صر�ر 

وكو�لي�س حكاية �صينمائية �أخرى فيقول: 
فى �أو�ئل عام 7691 خطرت يل فكرة ق�صة 

جديدة طويلة هي ق�صة دمي ودموعي 
و�بت�صامتي وقررت بينى وبني نف�صى �أن 

�أبد�أ فى ن�صرها م�صل�صلة يف جريدة �أخبار 
�ليوم يف �صهر دي�صمرب حتى �أ�صتقبل بها 

�لعام �جلديد عام 8691،وبعد �أن �جتزت 
مرحلة �إعد�د �ملو�صوع، ثم مرحلة �إعد�د 

�ل�صخ�صيات و�حلو�دث. 
وقعت حربيونيو.. �لنك�صة.. �لهزمية.. 

و�أ�صبح كل عقلى و�ندفاعى مرتبطًابالو�قع 
�جلديد.. و�قع �لهزمية،مل �أعد �أ�صتطيع 

�أن �أنفعل �إل باملوقفني �ل�صيا�صى 
و�لع�صكرى.. و�ألقيت ق�صةدمى ودموعى 

و�بت�صامتىبعيدً�،وتفرغت بكل قلمى لكتابة 
�ملقالت �ل�صيا�صية،ثم كتبت- بعد �لنك�صة- 
ثالث ق�ص�س ق�صرية ت�صور �ملجتمع �لذى 

�أدى �إىل �لهزمية.. ثم توقفت نهائيًاعن 
كتابة �لق�ص�س.. لأنى ل �أ�صتطيع �أن �أ�صد 

نف�صى بعيدً�عن �نفعاىل باملوقفني �ل�صيا�صى 
و�لع�صكرى،ولأنى ل �أريد �أن �آخذ�لنا�س 

بعيدً�عن هذ� �ملوقف فى ق�صة عاطفية. 
ول �أريد �أن �أ�صدمهم بق�صة متثل و�قع 

�لهزمية. 
ومر عام وعامان وثالثة و�أ�صبحنا فى 
�لعام �لر�بع.. وتذكرت �صدفة وحتت 

�إحلاح �ملنتجني �ل�صينمائيني فكرة ق�صةدمى 
ودموعى و�بت�صامتىوقررت �أن �أكتبها 

�صينمائيًا،لأن �ل�صينما ل تلهي �ملتفرج مثلما 
يتلهى �لقارئ يف �لق�صة �ملكتوبة �صو�ء 

ن�صرت يف كتاب �أو م�صل�صلة يف جريدة.. 
�ل�صينما ترفة عنه �صاعتني �أو ثالث،�أما 

�لق�صة �مل�صل�صلة فتاأخذه طو�ل فرتة 
ن�صرها.. تاأخذه بعيدً� عن �ملعركة. 

ولي�س معنى هذ� �إين �أعار�س يف ن�صر 
�لق�ص�س �مل�صل�صلة هذه �لأيام حتى ولو 

كانت ق�ص�صًا عاطفية، ولكنى �أحتدث عن 
��صتعد�دي �خلا�س، وحالتي �لنف�صية 

�خلا�صة �لتي ل حتتمل �لآن �أن �أكتب ق�صة 
عاطفية طويلة،خ�صو�صًا �أنى عندما �أكتب 
ق�صة �أنفعل بها و�أحيانًا �أعي�صها،�أكرث مما 

ينفعل �لقارئ ويعي�صها. 
وكتبت �لق�صة �لطويلة فى ق�صة �صينمائية 

و�أعطيتها للمنتج.. و�عتذرت عن �إعادة 
جتربة كتابة �ل�صيناريو و�حلو�ر.. �أى 

�إعادة جتربة �لعمل �جلماعى. 
ونف�س �ل�صىء حدث بالن�صبة لق�صة 

ياحبيبى ل تر�ين بعيون �لنا�س، فقد 
كانت هذه �لق�صة فى مكتبى جمرد ب�صعة 

�صطور ت�صجل خاطرً� ق�ص�صيًاخطر ىل عن 
�صورة من �صور جمتمع �جليل �جلديد.. 
ثم عر�س على �أن �أقدم ق�صة ت�صلح لفيلم 

��صتعر��صى.. و�أنا منذ �لبد�ية مقتنع باأن 
�لفيلم �ل�صتعر��صى لي�س من �ل�صرورى 
�أنيقوم على ق�صة بطلها فنان حمرتف.. 

ر�ق�س �أو مطرب، فاحلياة كلها ��صتعر��س 
كبري، وكل �لنا�س يرق�صون ويغنون دون 

�أنيحرتفو� �لرق�س و�لغناء ودون �أنيكونو� 
فنانني.. �أنت و�أنا نرق�س ونغنى فى حياتنا 
�خلا�صة.. وكثري من �لأفالم �ل�صتعر��صية 

�لعاملية �لناجحة ل تقوم على ق�ص�س 
�أبطالها فنانون حمرتفون.. وفر�نك �صيناتر� 

بنى جمده على �أفالم مليظهر فيها كمطرب 
حمرتف، ولكن جمرد �صخ�س عادىيغنى 

كمايغنى فيه �لنا�س!! و�لق�ص�س �لتى 
كتبتها وحتولت �إىل �أفالم غنائية مليكن 

بطلها مطربًا حمرتفًا يعر�س �أغانيه على 
�جلمهور.. �إمنا هى ق�ص�س ت�صور حياة 

عادية.. 
وقد �عتذرت عن �أن �أكتب ق�ص�صًا �صينمائية 

لكثري من كبار �ملطربني و�ملطربات لأنى 
كنت �أعلم مقدمًا �أن كال منهم يريد �أن تكون 

�لق�صة قائمة على ت�صوير حياته كفنان 
حمرتف يو�جه �جلمهور.. ولي�س معنى 

ذلك �أنى �أعرت�س على �لأفالم �ل�صتعر��صية 
�لتى ت�صور حياة فنان ولكنى فقط 

ل�صت مقتنعًا باأن �صخ�صية بطل �لق�صة 
�ل�صتعر��صية يجب �أن تكون د�ئمًا �صخ�صية 

فنان حمرتف.. ولهذ� بد�أت �أكتب ق�صة 
يا حبيبى ل تر�نى بعيون �لنا�س كق�صة 

�صينمائية ��صتعر��صية، و�إن كنت قد �أدخلت 
فيها �ملو�قف و�ل�صخ�صيات �لتي ميكن �أن 

تف�صح �أمام كاتب �ل�صيناريو جمال �مل�صاهد 
�ل�صتعر��صية، و�أكرث من ذلك تعمدت فى 

هذه �لق�صة، وحتى �أكون �صريحًا �أن �أ�صيف 
�إىل �صخ�صية �لبطلة مو�قف حترتف فيها 

�لفن. 
ثمي�صيف �إح�صان قائاًل: و�أخريً� فقد كتبت 

تاريخًا �صريعًا لعالقتى بالعمل �ل�صينمائى، 
وكتبته بال تفا�صيل،لأن �لتفا�صيل 

حتتاج- كما ذكرت- �إىل كتاب خا�س كما 
�أنى تعمدت �أن �أجتاهل بع�س �لوقائع 

�ملتعلقة بالإنتاج �ل�صينمائى، رمبا لأن هذ� 
لي�س �لوقت �ملنا�صب لإذ�عتها، ورمبا لأنى 

ل �أكتب �لآن ك�صحفي يهمه �أنيبدو �أمام 
�لقارئ كاأنه يعرف كل �صىء وكل �لأ�صر�ر، 

و�إمنا �أنا �أكتب جمرد مقدمة ملجموعة 
�لق�ص�س �ل�صينمائية�لتى �أعددتها. 

ومليخطر على بايل يف يوم من �لأيام �أن 
�أن�صر هذه �لق�ص�س،لأنها ق�ص�س لي�صت 
معدة للقر�ءة، ولير�عى فيها �لأ�صلوب 
و�ل�صياق �لأدبى �ملعد للقر�ءة، �إمنا هى 
ق�ص�س تعتمد �أ�صا�صًا على حتديد جمال 

�ل�صورة �ل�صينمائية �لتى تبدو على 
�ل�صا�صة،فمثاًل ل �أر�عى فى هذه �لق�صة 

حتليل �صخ�صية �لبطل �أو �لبطلة حتلياًل 
كاماًل بقلمى، �أمنا �أترك لل�صيناري�صت 
وللكامري� و�أد�ء �ملمثل �أن يتولو� هذ� 

�لتحليل.. وكما قلت فاإن �لفرق بني �لإنتاج 
�لأدبى �ملجرد، و�لإنتاج �ل�صينمائى 

فرق كبري. ورمبا و�فقت على ن�صر هذه 
�لق�ص�س لأنى �أريد �أن �أنفى عن نف�صى 

�لتهام باأنى منقطع عمدً�عن كتابة 
�لق�صة.. و�أنا ل �أ�صتطيع �أو �أمتنع عن 

كتابة �لق�ص�س.. �إنها هو�يتى منذ كنت 
فى �لعا�صرة من عمرى كما �صبق �أن قدمت، 

وهى �لهو�ية �لتى تطورت معى بقدر ما 
تطورت يف ن�صجي ويف در��صاتي ويف 

عقليتي. 
�أما �ل�صبب �لأهم �لذي دعا �إح�صان لن�صر 

هذه �لق�ص�س فهو قوله.. لأنى �أومن 
و�أدعو �إىل �أن يكون فى �لأدب �لعربي 

ماميكن �أني�صمى �لأدب �ل�صينمائى حتى 
�أرفع من م�صتو�ه ومن تقديره �إىل م�صتوى 

وتقدير �لأدب �مل�صرحي.

اإذا كنت تتكلم عن احلب يف الرواية العربية.. اإذا كنت تتكلم عن اأكرث الروايات رومان�سية 
وعاطفة، فمن املوؤكد اأن خيالك �سوف يذهب اإىل هذا الروائي املبدع "اإح�سان عبد القدو�ض" 

الذي األف ما يقرب من 59 رواية مت حتويل معظمها اإىل اأفلم �سينمائية احتلت مكانة بارزة يف 
عقول وقلوب اجلمهور العربي.. هذا اإ�سافة اإىل موؤلفات اأخرى..

إحسان عبد القدوس والحب

اعداد: منارات
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�إح�صان عبد �لقدو�س.. من �أين له بكل 
هذه �لتفا�صيل عن عامل �لن�صاء؟عندما �أقر�أ 
لإح�صان عبد �لقدو�س �أو �أقر�أ عنه، �أ�صتعيد 

فرتة من حياتي كان هو عنو�نها �لرئي�س 
بال منازع �صوى �أجاثا كري�صتي؛ ففي تلك 

�لفرتة �لتي ي�صمونها "�ملر�هقة" كنت �أتنّقل 
بينهما؛ فقر�أت كل ما كتبا؛ فكنت �أ�صتمتع 
برو�يات كري�صتي وقدرتها �لعجيبة على 

جعلي ل �أترك �لرو�ية �إل مع �إنهاء �ل�صطر 
�لأخري منها.. �أما �إح�صان فمع �إعجابي 

ّر  �ل�صديد به، كنت د�ئمة �لت�صاوؤل: ملاذ� ُي�صِ
هذ� �لرجل على �لكتابة عن عامل �لن�صاء بكل 
هذ� �ل�صغف، وب�صرد كل هذه �لتفا�صيل �لتي 

ل تعرفها غري �مر�أة؟ �ألي�س عامل �لرجال 
�أقرب �إليه؟!

وظّل هذ� �لت�صاوؤل بال جو�ب، �إىل �أن قر�أت 
هذ� �لكتاب لأمرية �أبو �لفتوح بعنو�ن 

"�إح�صان عبد �لقدو�س يتذكر"؛ فاأدركت ملاذ� 
كان هذ� �لرجل بارعًا يف �لكتابة عن عامل 
�لن�صاء من دون غريهن؛ فاإذ� كانت لديك 

رغبة يف �ملعرفة، �بق حتى �ل�صطر �لأخري.

"اإح�سان" واملتناق�سات
��صمه �حلقيقي �إح�صان حممد عبد �لقدو�س 

�أحمد ر�صو�ن، ن�صاأ يف بيت جده لو�لده 
�ل�صيخ �أحمد ر�صو�ن، وكان من خريجي 

�جلامع �لأزهر، وعمل رئي�س كتاب باملحاكم 

�ل�صرعية، وكان �صديد �لتدّين يفر�س على 
جميع �لعائلة �للتز�م و�لتم�صك باأو�مر 

�لدين و�أد�ء �لفرو�س و�ملحافظة على 
�لتقاليد؛ هذ� يف �لوقت �لذي كانت فيه 

و�لدة �إح�صان، �لفنانة و�ل�صحفية �لالمعة 
روز�ليو�صف، �صيدة متحررة تفتح بيتها 

لعقد ندو�ت ثقافية و�صيا�صية ي�صرتك فيها 
كبار �ل�صعر�ء و�لأدباء و�ل�صيا�صيني؛ فكان 
�إح�صان �لطفل ينتقل من ندوة جده -حيث 

علماء �لأزهر- وياأخذ جرعته �لدينية، 
وقبل �أن يه�صمها يجد نف�صه يف �أح�صان 

ندوة �أخرى على �لعك�س متامًا؛ �إنها ندوة 
روز�ليو�صف.. فيقول �إح�صان عن تلك 

�لفرتة: "كان �لنتقال بني هذين �ملناخني 
ي�صيبني مبا ي�صبه �لدو�ر �لذهني؛ حتى 

�عتدت عليه بالتدريج، و��صتطعت �أن �أُِعّد 
نف�صي لتقّبله كاأمر و�قع يف حياتي، ل مفّر 

منه".
هنا تعود �أمرية �أبو �لفتوح ملا قبل ميالد 

�إح�صان؛ رمبا لتوؤكد �ملتناق�صات �لتي 
�صنعت عامل �إح�صان؛ حتى قبل ميالده؛ 

فتقول: �إن و�لد �إح�صان هو �لفنان حممد 
عبد �لقدو�س �لذي ن�صاأ وتربى يف بيئة 

متدينة؛ حيث و�لده �أحد علماء �لأزهر، �أما 
و�لدته �ل�صيدة فاطمة �ليو�صف؛ فقد ُولدت 

يف �إحدى قرى لبنان، وعرفت �لُيتم و�لغربة 
منذ بد�ية حياتها، وبطريقة �أو باأخرى 

جاءت �ىل �لقاهرة لتبد�أ �أوىل خطو�تها يف 
عامل �لتمثيل يف فرقة "�إ�صكندر فرح وعزيز 

عيد"؛ فتتعرف على حممد عبد �لقدو�س 
�ملهند�س -وقتها- بالطرق و�لكباري؛ 

فيقرر�ن �لزو�ج برغم �إر�دة �لأب �لعامل 
�لأزهري �لذي يترّب�أ منه ويطرده من بيته؛ 

لي�صتقيل �لبن �ملتمرد من وظيفته �حلكومية 
ويتفّرغ للفن ممثاًل وموؤلفًا م�صرحيًا.
ومع بد�ية حياة �لزوجني يتلم�س كل 

منهما ما يف �لآخر من تناق�س، حممد عبد 
�لقدو�س ي�صبح يف دنيا �خليال ل يح�صب 

لغده ح�صابًا؛ بينما روز�ليو�صف تعي�س 
يف �لو�قع ُتِعّد لغدها قبل يومها، كل �صيء 
عندها �أرقام حُت�صب، و�نت�صار�ت ُت�صاف 

ل�صجل حياتها.
وقّرر �لزوجان �لنف�صال بعد عامني من 

�لزو�ج، وكانت روز حاماًل يف �صهرها 
�ل�صابع، ويف مطلع عام 1919، عام �لثورة 

�لتي قبعت يف وجد�ن �ل�صعب �مل�صري، 
خرج �إىل �حلياة �بن �ملتناق�صات �إح�صان 
عبد �لقدو�س، ويف نف�س �ليوم �أي�صًا قرر 

�جلد �ل�صيخ ر�صو�ن نزعه من بني �أح�صان 
�أمه، �لتي ر�صيت ُمرغمة �أن ترتكه للجد؛ 
حيث تتوفر له �صبل �لرعاية، وقررت �أن 

مت�صي هي يف طريق �لفن حيث �لأ�صو�ء 
و�ل�صهرة.

ويف مذكر�ته كتب �إح�صان عن يوم مولده:
�صبعة  منذ  �ليوم  هذ�  مثل  يف  يناير..  "�أول 

وع�صرين عامًا، ويف منت�صف �لليل متامًا، 
وبينما كان �لتاريخ يقلب �صفحة �لزمن 

من عام �إىل عام، و�لعامل يرق�س ويتبادل 
�لأنخاب و�لقبالت لعام 1919.. وكان 

�مل�صريون يف ثورتهم يح�صدهم ر�صا�س 
�لإجنليز؛ ليخمد يف حناجرهم �صوت 

�حلرية، دوت "و�ء... و�ء" يف �أذن �لوجود 
ُتب�ّصر مبولدي �ل�صعيد!! و��صتمرت حياتي 
�إىل �ليوم، �صورة من ليلة مولدي؛ رق�س 

ودموع".

اإح�سان يف بيت نعمات هامن
هناك يف �لبيت �لكبري )بيت �جلد يف 

�لعبا�صية(، َوَجد �إح�صان بدياًل عن و�لدته، 
َوَجد عمته �ل�صيدة نعمات هامن �لتي �أغدقت 
عليه �حلب و�حلنان بال حدود؛ �إىل �أن قرر 

وهو يف �صن �لثامنة ع�صرة �أن يعود �إىل �أمه 
ليعي�س معها؛ لكنه يف �لوقت نف�صه ل ين�صى 

ف�صل نعمات هامن �لتي يقول عنها: "�إذ� 
كانت و�لدتي قد �أعطتني ووهبتني �حلياة؛ 

فاإن عمتي نعمات هامن ر�صو�ن �أعطتني 
�ل�صتقر�ر يف �حلياة بال ثمن وبال مقابل؛ 
�صوى �إح�صا�صها �لأ�صيل بحب �بن �أخيها 

و�أملها يف �أن ينجح يف حياته".
�جلديد �إح�صان  لقب  �ل�صت"..  "�بن 

قرر �إح�صان �بن �لثامنة ع�صرة �أن يرتك 
بيت جده لأبيه، وينتقل للعي�س مع و�لدته 

�ل�صيدة روز�ليو�صف، �لتي كانت قد تزوجت 
يف �أو�خر عام 1923 من �لفنان زكي 

طليمات، و�حلقيقة �لتي �أّكد عليها �إح�صان 
�أنه كان طفاًل حمظوظًا للغاية؛ ففي حني 

كان لديه عمة حتبه وترعاه، و�أم تبذل 
جهدً� كبريً� لُت�صعره بال�صعادة وُتعطيه من 
�حلنان خمزونًا �أ�صبوعيًا يعي�س عليه، �إىل 
�أن يعاودها يف �لأ�صبوع �لتايل، كان زوج 

و�لدته زكي طليمات يحبه حبًا عظيمًا؛ مما 
جعله ين�صى متامًا �أنه زوج و�لدته.

لكن �إح�صان �ل�صاب يعرتف باأن �لنا�س كان 
ُي�صّمونه بـ"�بن �ل�صت"؛ ذلك �للقب �لذي 
طاملا متّرد عليه، بعد �أن طارده ل�صنو�ت 

طو�ل؛ ولكنه يف �لوقت نف�صه مل يرف�صه 
ل�صبب ب�صيط جدً� �أن �أ�صحاب هذ� �للقب 

كانو� يريدون -بطريقة "خبيثة"- �أن 
ين�صبو� كل جناح يحققه �إىل هذ� �للقب 

وكاأنه "كائن ُيح�صن �لت�صّلق على ��صم 
و�لدته وعلى �صهرتها، وبذلك �أكون بال ف�صل 

يف �أي �صيء!".
فكان هذ� �للقب م�صكلة توؤرق �إح�صان؛ 

لأنه يحب و�لدته؛ بل ول ينكر �أنه تعّلم 
منها �لكثري؛ فكان يقول: "نعم �أنا �بنها 

وتلميذها، �أخْذت منها �لبد�يات �جليدة؛ 

ولكني بعد ذلك قّدمت �إ�صافات ل ي�صتطيع 
�أحد �إنكارها".

اإح�سان يتزوج �سراً
بعد �أن �جتاز �إح�صان در��صته �جلامعية 

بنجاح، وتخّرج يف كلية �حلقوق عام 
1942، قّرر �أن يتزوج �لفتاة �لوحيدة �لتي 

�أحبها "لول" �لتي قال عنها: "هي حبي 
�لأول و�لأخري، وقد ل ي�صدق �لكثريون 

هذ�؛ ولكنها �حلقيقة؛ فمنذ عرفتها -وكنت 
حينذ�ك طالبًا باحلقوق- مل ت�صتطع �أي 

�مر�أة �أن تزحزح مكانها يف قلبي".
ولكن �ملفاجاأة �لتي ُيفّجرها هذ� �لكتاب، 
هي �أن �إح�صان �ل�صاب قرر �أن يتزوج من 

حبيبته �صرً� يف بيت �ل�صحفي �لكبري حممد 
�لتابعي، وكان وقتها حماميًا حتت �لتمرين 

مبرتب �صهري خم�صة جنيهات؛ فيقول عن 
تلك �لفرتة: "�صادفتنا م�صكلة.. كالنا يحب 

�لآخر وكالنا مقتنع باأنه وجد �صريك عمره.. 
ولكن نظرة �أ�صرتها يل مل تكن نظرة �لر�صا؛ 
ف�صاًل عن �لإعجاب �أو �لرتحيب، ووجدنا �أن 

�حلل يف فر�س �لأمر �لو�قع على �جلميع، 
ويف ع�صر �أحد �أيام نوفمرب �صنة 1943 

دخل �ملاأذون �إىل بيت حممد �لتابعي ليعقد 
قر�ين �صرً� على زوجتي.. و�صقانا �لتابعي 
-وكان �أ�صهر عازب يف ذلك �لوقت- �صربات 
�لفرح، وهو ينرث حولنا دعاباته �ل�صاخرة؛ 

مما يتوقع حدوثه لكلينا من �أمي ومن 
�أهلها..".

ومل مت�ِس �أكرث من ثالثة �صهور حتى 
ُعرف �أمر هذ� �لزو�ج؛ فما كان من �لأهل 

�إل �أن �عرتفو� بالأمر �لو�قع، ولكي تبدو 
�لأمور طبيعية �أمام �لنا�س �أقامو� كتب 
كتاب �صوري، و�أح�صرو� نف�س �ملاأذون 

�لذي َعَقد �لقر�ن، ووقفنا للتقاط �ل�صور 
كاأي عرو�صني يوم زفافهما.. و�حلقيقة 

�لتي يعرتف بها �إح�صان �أن �جلميع كانو� 
منا�صرين لهذ� �حلب �لعظيم �إل و�لدته 
�ل�صيدة روز�ليو�صف؛ فقد كانت ر�ف�صًة 

لزو�جه ل�صغر �صنه فلم حت�صر �لفرح.
�أما و�لده "حممد عبد �لقدو�س" فقد �صعر 

ب�صعادة ل مثيل لها؛ فهو مقتنع بابنه غاية 
�لقتناع؛ فكل ما يفعله �بنه �صو�ب؛ فتنازل 

له عن �صقته �ل�صغرية -وهي كل عامله- ليبد�أ 
حياته �لزوجية بها؛ بينما ينتقل هو لالإقامة 

مع �أخته يف منزل �جلد بالعبا�صية.
وعلى �لرغم من �أن حياة �إح�صان عبد 

�لقدو�س كانت حافلة بالأحد�ث وطويلة؛ فقد 
مات بهدوء يف �لثاين ع�صر من يناير من عام 

1990، كان فيها �أديبًا و�صيا�صيًا و�صحفيًا 
و�صينمائيًا؛ �إل �أن عالقته باملر�أة -�لتي 
كانت حمور عدد كبري من رو�ياته- هي 

د�ئمًا �لنقطة �لتي تنطلق منها كل حكاياتنا 
عن �إح�صان عبد �لقدو�س، وكان من �لطبيعي 

�أن ذلك �لإ�صر�ر من جانبه على �حلديث 
عنها كان له جذور يف حياته، وهو نف�صه 

قال: "�إنني ترّبيت يف خمتلف �ملجتمعات 
�لن�صائية، وكلهن ذو�ت ف�صل علّي"؛ فكان 

وجوده و�صط عاملهن حمور كتاباته؛ فعاملهن 
كان ممزوجًا بعامله؛ فانتقى منهن تلك 

�ل�صخ�صيات �لتي ُحفرت يف ذ�كرتنا، وهي 
يف �لأ�صل �صخ�صيات عادية؛ ولكنه من 

منطلق �ل�صر�حة قام بك�صف دخائلها؛ فَبَدت 
�صخ�صيات غري عادية؛ فقد كان يقول: "كل 

فرد من �لب�صر يبدو عاديًا يف مظهره، غريبًا 
يف د�خله".

�أعتقد �أنك �لآن فهمت مثلي ووجدت �لإجابة 
عن �ل�صوؤ�ل �لذي طاملا طرح نف�صه عندما 

تنتهي من رو�ية لإح�صان: من �أين له بكل 
هذه �لتفا�صيل عن عامل �لن�صاء؟

ثمة موجة رو�ئية يف �ملرحلة �لر�هنة 
ميكن و�صفها باأنها �متد�د لرو�يات 

�مل�صري �ح�صان عبد �لقدو�س �لتي كانت 
�صغف �لن�صاء و�ملر�هقات يف مرحلة 
ما، ف�صال عن �أن �مل�صل�صالت و�لأفالم 

�لتي �قتب�صت من رو�ياته �صكلت �صدمة 
�إيجابية يف �لوعي �لن�صائي، وكانت 
�إمياًء على �أحو�ل جديدة يف �لنظرة 

�ىل �ملر�أة وق�صيتها وم�صاكلها يف �لعامل 
�لعربي.

حتتاج مو�صة �لرو�ية �لقدو�صية �ىل 
بحث مطول، لأنها تعك�س و�قعا ثقافيًا 

جديدً� ل ميكن ف�صله عن ثقافة �ل�صورة، 
فاإذ� كان ثمة توجه لدى بع�س �لنخبة 
لالبتعاد عن �لرو�ية �ل�صهلة و�لغر�ق 

يف �لغمو�س وتعذيب« �لقارئ، ثمة 

موجة �أخرى جوهرها »فا�صت فودي« 
�ذ� جاز �لتعبري، خ�صو�صا يف �لرو�ية 

�ل�صعودية �لتي ميكن و�صفها باأنها 
»متردية« على �لو�قع �لقائم و�لتقليدي، 

بل تعك�س �لو�قع �مل�صكوت عنه، ويف 
م�صر هناك موجة رو�يات �ملدونات 

وهي �ي�صا متردية لكن ل تبتعد عن نقل 
»�حلدوتة« )�حلكاية( باملعنى �مل�صري.

�صبق عبد �لقدو�س �جلميع �ىل �لرو�ية 
�ل�صهلة، كان يعرف ما يريده �لقارئ، 

رمبا لأنه يعرف ما تريده نف�صه، يكتب 
من دون �دعاء، عا�س و�حًد� و�صبعني 

ا،  عاًما، خّلف ت�صعة وخم�صني عماًل �أدبيًّ
منها �ثنتان وع�صرون رو�ية، بدًء� من 

»�أنا حرة« عام 1954، و�نتهاًء بـ}قلبي 
لي�س يف جيبي« عام 1989، �إىل جانب 
�ثنتي وثالثني جمموعة ق�ص�صية، بدًء� 
من جمموعة »�صانع �حلب« عام 1948، 

و�نتهاًء مبجموعته »ملن �أترك كل هذ�« 
عام 1990. تعك�س رو�ياته و�قع مرحلة 
ز�خرة يف م�صر، �نت�صرت لدى �جلمهور 

�لعري�س و�نتقلت �إىل �ل�صا�صة، لكن 
معظم �لنقاد جتاهلوه، �أما �لذين ذكروه 

ففعلو� ذلك من منطلق هجومي بزعم �أنه 
»�أديب �لفر��س«. يرد عبد �لقدو�س على 

�لتهامات �لتي وجهت �ليه قائاًل »�لفرق 
هائل بني ق�صة تدن�س �صرف �ملر�أة 

وق�صة ت�صفع جهل بع�س �لأ�صر بو�جبها 
نحو عملية �لبناء �لنف�صي �ل�صليم 

لبناتهن! �أنا �إذن مد�فع عن كر�مة �ملر�أة، 
ل�صت هادًما لها �أو فا�صًحا لهذه �لكر�مة. 

�مل�صاألة �أوًل و�أخرًي� هي ز�وية �لروؤية 
ملا �أكتبه من �أدب عن �ملر�أة �لتي كانت 

�أخطر عامل موؤثر يف حياتي«. ي�صيف: 
»�أنا ل �أعرتف مطلًقا باأن �جلن�س هو 

مو�صوع ق�ص�صي، لكن كل �لذي حدث 
�أنني حتملت م�صوؤولية �لتطوير يف 

�أدب �لق�صة �لعربية. �أنت ميكن �أن 
ا وتقارنها مع �لأدب �لعاملي  تقر�أ ق�ص�صً

�لر�قي، و�صتجد �أننا متاأخرون للغاية 
نتيجة �لتقاليد �لبالية و�لتف�صري�ت 

�لجتماعية �لقدمية. فاأنا حاولت وكانت 
لدي �جلر�أة �أن �أطور هذ� �لأدب و�أك�صف 

�لو�قع كما هو، لي�س �عتماًد� على م�صهد 
جن�صي ولكن على مو�صوع متكامل«.

ل تبتعد رو�يات عبد �لقدو�س عن �لو�قع 
�مل�صري، بل ل تنف�صل عن حياته، لنقل 

�إنها ت�صبه �صخ�صيته، ن�صاأ يف بيئة 
�جتماعية قلقة، فقبل كل �صي، و�لدته 

روز �ليو�صف، �أ�صبحت يتيمة وهي يف 
�ل�صابعة من عمرها، بد�أت حياتها ممثلة 

نا�صئة يف فرقة عزيز عيد �مل�صرحية، 
وتعلمت يف تلك �لفرتة �لقر�ءة و�لكتابة 

و�لتمثيل، و�أ�صبحت �ملمثلة �لأوىل يف 
م�صر. تعرفت �إىل �ملهند�س حممد عبد 
�لقدو�س يف حفل �أقامه �لنادي �لأهلي 
وكان عبد �لقدو�س ع�صو� يف �لنادي 
ومن هو�ة �لفن، ف�صعد على �مل�صرح 

وقدم فا�صال من �ملونولوجات، فاأعجبت 
به روز �ليو�صف وتزوجته، فثار و�لده 
وترب�أ منه وطرده من بيته لزو�جه من 
ممثلة، فرتك �لإبن وظيفته �حلكومية 

وتفرغ للفن ممثال وموؤلفا م�صرحيا.
�ملهم �لقول �إن عبد �لقدو�س تاأرجح يف 

حياته بني �لثقافة �لدينية �ل�صارمة 
و�لثقافة �لتحررية، متثلت ثقافته 

�لأوىل يف طفولته �لتي ق�صاها يف بيت 
جده لو�لده، �ل�صيخ �أحمد ر�صو�ن، 
وكان عاملًا من علماء �لأزهر، �ت�صم 

باحلزم و�ل�صر�مة مع �أهل بيته. متثلت 

ثقافته �لتحررية يف و�لده حممد عبد 
�لقدو�س، �لكاتب و�ملثقف، وو�لدته 

روز �ليو�صف �لتي �أ�صبحت من رموز 
م�صرح رم�صي�س. هذ� له �ثره �لكبري يف 
تكوين �صخ�صيته �لأدبية وجعله يقول: 
»وقد �أثر يّف �ختالف �ملجتمعني �للذين 

�أعي�صهما تاأثرًي� �أ�صا�صيا يف تكوين 
�صخ�صيتي وعقليتي، جمتمع جدي 

ت يف تديُّنه وجمتمع  �ملحافظ �ملتزمِّ
�أبي و�أمي. وجدت نف�صي حائًر� بني 

�ملجتمعني وهو ما عودين �أل �أ�صت�صلم 
للو�قع �أبًد� �إل بعد �أن �أدر�صه و�أفكر فيه 
�إىل �أن �أثور عليه و�أعرتف به. كنت منذ 
طفولتي �أرف�س �لتقاليد �لجتماعية بعد 

تفكري وعلى م�صوؤوليتي �خلا�صة«.

التلفزيون
لإمرئ كان يتابع �لتلفزيون قبل �نت�صار 

�ل�صحون �لالقطة و�لف�صائيات �أن 
ي�صتذكر جيد� �ملر�ت �لكثرية �لتي كان 

يقر�أ ��صم �ح�صان عبد �لقدو�س يف 
نهاية �لأفالم �و �مل�صل�صالت �لتي كانت 

تقتب�س عن رو�ياته. �أذكره �أكرث من 
�لأبطال و�ملخرجني، ��صمه بقي ر��صخا 

يف ذهني.
ثمة رو�ئي �آخر كان �صبيها بعبد 

�لقدو�س، لكن على م�صتوى لبنان فح�صب 
وهو بيار روفايل �لذي تويف قبل مدة. 

�زدهرت كتابات �لأخري يف لبنان وم�صر 
يف �خلم�صينيات و�ل�صتينيات وبقيت 
حتى �و�ئل �لت�صعينيات، وتاألق على 
�أيدي بع�س �ل�صحافيني ممن عملو� 

يف �ل�صحافة �لفنية �أمثال روفايل 
وجورج �بر�هيم �خلوري. كانت هذه 

�لكتابات �لق�ص�صية مر�صودة للن�صر يف 
حلقات يف �ملجالت �لفنية �لأ�صبوعية 
مثل �ل�صبكة و�حل�صناء، يومها كانت 

�ملجالت �لفنية لها �صد�ها لدى بع�س 
�هل �لثقافة، ومع �أن مو�صة بيار روفايل 

�نت�صرت يف �خلم�صينيات و�ل�صتينيات 
من �لقرن �ملا�صي يف لبنان، يبدو 

�نها وجدت �صد�ها قبل �صنو�ت يف 
�ل�صعودية حتديد�. قدرة روفايل وعبد 
�لقدو�س وبع�س �لكتاب �لآخرين �أنهم 

يعرفون ما �لذي يجذب �لقارئ، يدركون 
�صو�صيولوجيته، هم يكتبون �لرو�يات 

�لتي ُت�صرتى يف حمطات �لقطار�ت، 
وُتقر�أ يف �لرحالت �لطو�ل، ثم ُترمى 

يف حمطة �لو�صول �و هم يكتبون 
رو�يات كامل�صل�صالت �لعابرة و�لأفالم 
�ل�صعبية. يكتبون رو�يات �ل�صرتخاء 
و�ل�صتهالك، وهي من طر�ز �لرو�يات 

�ل�صعبية �خلفيفة.
ل �صك يف �أن من يتابع كتابات روفايل 

يالحظ �حرت�فه يف �نتقاء �ملو��صيع 
�لتي تنا�صب �ملو�صة، كان حريفًا يف 

�ختيار عناوين كتبه، بع�صها �أقرب �ىل 
�لرومان�صية وبع�صها �لآخر �ىل �أ�صماء 

لأغنيات �و عناوين لأفالم م�صرية 
قدمية. �عتمد روفايل على �لكل�صيهات 

�ل�صعبية و�للغة �لروحانية، �ذ� جاز 
�لتعبري، يعنيه ما يتفوه به �لنا�س، 

�لكتابة بالن�صبة �ليه �صناعة �كرث منها 

عبقرية وتاأليفًا، �نه �ملحرتف يف لعبة 
�لت�صويق من دون �ن يكون يف �لو�جهة، 
كتب �لرو�ية لكنه �أبقاها من دون »هالة« 

ثقافية، من دون �لرو�ئي ومن دون 
�لبحث عن �لتجريب، وما ينبغي قوله 

�ن لرو�ج ق�ص�صه رو�ية ما، ودللت 
كثرية مل تناق�س يوما، رمبا �ليوم جند 

ما هو �صبهها يف جمهور »�صتار �كادميي« 
وتلفزيون �لو�قع، �و يف جمهور 

�لرو�يات �ل�صعودية.
بيار روفايل و�ح�صان عبد �لقدو�س 

منوذجان للمو�صة �لثقافية على نحو 
ما نقول �إن »باب �حلارة« �ل�صوري 

و»نور« �لرتكي منوذجان ملو�صة 
�مل�صل�صالت �لتلفزيونية. روفايل وعبد 

�لقدو�س ��صارة �إىل �لقارئ �لذي ل يحب 
�ل�صتعر��س و�لتعقيد.

�سورة الروائي
�ل�صورة �ملر�صومة لعبد �لقدو�س لدى 

�جلميع �أنه رجل متحرر �كرث من 
�لالزم، يتقرب ن�صاء رو�ياته من �أي 
رجل ويف �أي وقت ومكان، و تبحث 

بنات ق�ص�صه عن �حلرية مبعناها قبل 
�أي معنى �آخر. نقر�أ �أنه مل يكن ي�صمح 
لزوجته �أن تخرج من �لبيت مبفردها، 

وعندما يكون م�صافر� يطلب منها �أل 

تخرج، بل وترف�س كل �لدعو�ت �لتي 
توجه �ليها مهما كانت، وكان �صعبا 

معها يف مو�صوع �ملالب�س، لدرجة �أنه 
كان ي�صرتط عليها �أن تكون مالب�صها 
حمت�صمة ل ت�صف ول ت�صف! بلغ من 

حمافظته و�لتز�مه �أن �أمه �أر�صلت �أخته 
�إليه �لتي كانت �أكرث حترر� كي يعاقبها 

بنف�صه، كانت �أخته تركب »�لب�صكلتة« مع 
�بن �جلري�ن، فاأر�دت و�لدته �أن ت�صع 

حد� ل�صقاوتها، فاأر�صلتها �ىل �أخيها 
لتعي�س معه يف �لعبا�صية. مل يعرتف 

عبد �لقدو�س �إل بعالقته �لن�صائية �لأوىل 
يقول: �حلب �لأول يف حياتي كان لبنت 

�جلري�ن، كانت �صديقة لبنة عمتي، 
وكان حبا �أعتربه من �أرقى و�أنظف 

و�أعمق �أنو�ع �حلب �لذي يجمع بني 
�صبي و�صبية، كان عمري وقتها 14 

عاما، وهي 13 عاما، كان حبا قويا 
بالن�صبة �إيل �صخ�صيا، وكان ل يتجاوز 

�أنها تزور �بنة عمتي و�أجل�س معها 
كما كانت �لتقاليد، كان �أمر� ر�قيا يف 

معناه وكنت �أنتظرها على حمطة �لرت�م 
و�أركب معها لأو�صلها �ىل مدر�صتها. ثم 

�أعود على قدمي بعد ذلك �ىل مدر�صتي 
فوؤ�د �لأول، وكل �لذي كان يجمع بيني 
وبينها ل يعدو �أكرث من �أن �م�صك يديها 

وكان ذلك منتهى �لرومان�صية.

إحسان عبد القدوس يتذكر: 

نساء في حياتي
أسلوب إحسان عبد القدوس...

موضة الروايات الجديدة
�سعاد اأبو غازي
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manarat
رئي�ض جمل�ض الإدارة

رئي�ض التحرير 

ي�صعنا �دب �ح�صان عبد �لقدو�س �مام ف�صاء�ت �لق�صة 
�لجتماعية بكل حممولتها �ل�صيا�صية و�لنف�صية، 

ف�صال عن �ن �دب عبد �لقدو�س يحمل نكهة �لكتابة ذ�ت 
�مل�صامني �حل�صية �لتي تالم�س �لكثري من �لتفا�صيل 

�لتي ت�صج بها �لبيئات �لجتماعية �مل�صرية بكل 
م�صتوياتها �لطبقية-خا�صة �لطبقة �لربجو�زية �لتي 

تخلو ��صتغالتها من �لتعقيد و�لبناء�ت �ملركبة، تلك �لتي 
�رتبطت بها �جتاهات �لتجريب يف �لكتابة �لق�ص�صية 

يف مرحلة مابعد �ل�صتينيات، و�ح�صب �ن كتابة عبد 
�لقدو�س يف هذ� �ل�صياق كانت هي �لقرب �ىل ��صتخد�م 

وظائفية �لبناء �لق�ص�صي �لذي تتعدد م�صتوياته 
�لبنائية على وفق ما تنمو به �لحد�ث و�ل�صر�عات 

�لتي يعتمدها �لكاتب، خا�صة بناء �ل�صخ�صيات، وبناء 
عالئقها �صمن مرّكبات �لزمن و�ملكان، �ذ �ن �لبنية 
�لق�ص�صية عند عبد �لقدو�س تعتمد ��صا�صا �لتتابع 

�لر�صطي يف بناء �لق�صة/�حلكاية �لتي تعتمد �لو�صول 
�ىل �لذروة/�ملعاجلة، مع عناية خا�صة بالوحد�ت 

�لد�خلية لهذه �لق�صة، �أي مايتعلق بازمة �ل�صخ�صية 
�لق�ص�صية و�صر�عاتها ب�صكل خا�س، حتى يبدو وكاأنه 

�قرب �ىل)�مل�صخ�صاتي(�لذي ي�صع �ل�صخ�صية �لدر�مية 
بو�صفها �صانعة �ملنظور حتت �لت�صريح، و�لوقوف عند 

��صكالتها �لنف�صية و�لجتماعية/�لعائلية �لتي عادة 
مات�صنع �لثيمة �لدر�مية �ل�صر�عية لهذه �ل�صخ�صية، 

وهذ� �لتو�صيف ي�صبغ على �غلب �صخ�صيات �ح�صان عبد 
�لقدو�س نزعة �ملو�جهة مع �لو�قع �لنف�صي و�لجتماعي، 

و�لنزوع �ىل �لتمرد عليه، لكن هذ� �لتمرد لي�س ثوريا، 
بقدر ماهو قرين بازمة د�خلية كثري� ماتخ�صع �ىل 

معطياتها �ل�صخ�صية �لقدو�صية �لتي تعاين من �لحباط 
و�لقلق ومن مهيمنات ت�صوهات د�خلية و��صطر�بات 

ح�صية عميقة. 
 �لق�صة �لتي يكتبها عبد �لقدو�س متيل �ىل �لختز�ل 

و�ىل �عتماد منوذج �ل�صخ�صية �ملحورية/�ملركزية �لتي 
يدور حولها �حلدث، و�ن نزوعه �حيانا �ىل �حد�ث 

ت�صظيات د�خل هذ� �حلدث، هو �نعكا�س لتاأثره ب�صناعة 

�مل�صهد �لدر�مي �مل�صرحي �لذي ر�فقه منذ �لطفولة مع 
و�لدته فاطمة �ليو�صف و�لبيئة �لتي عا�صها، وتاأثره 

�ي�صا بالق�صة �ل�صحفية �لتي تقوم على �لثارة و�عتماد 
�جلانب �لتحقيقي يف �لتعاطي مع �مل�صكلة و�ل�صخ�صية 

و�لو�قع. لكن �صناعة هذه �مل�صاهد �لق�ص�صية لتبدو 
بعيدة عن وعي �لكاتب ل�صرت�طاتها �لفنية و�لبنائية 

و�لنف�صية، �ذ تاأتي د�خل �لطار �لثيمي �لذي ينمو 
فيه �حلدث �لو�حد عرب �لطبيعة �ملركبة لل�صخ�صيات، 
و�حيانا ت�صخمها يف �ل�صياق �لدر�مي، �ذ ي�صعى من 
خالل هذ� �لت�صظي �لك�صف عن �ملزيد من �مل�صتويات 
�ل�صيا�صية و�لنف�صية و�لجتماعية �مل�صمرة للحدث 

عرب �ملرجعيات �ل�صر�عية لتلك �ل�صخ�صيات..فالكثري 
من ق�ص�س ورو�يات �ح�صان عبد �لقدو�س حتمل هذ� 

�لهاج�س �لنف�صي وما ي�صتدعيه من بنية در�مية ذ�ت 
م�صتويات �صر�عية معينة، يكون حمورها �حلرية 

و�جل�صد و�لو�قع �ملاأزوم، �ذ يبدو �لكاتب �كرث ميال 
ل�صتقر�ء دو�فع �ل�صخ�صيات د�خل �مل�صتوى �ل�صر�عي، 

و�لتعاطي مع نزعاتها �لد�خلية �ل�صعورية �مل�صطربة، 
وكاأنها �زمات تعك�س �لتحولت �لجتماعية �لتي عا�صتها 
بع�س �لبيئات �مل�صرية، ومنها بيئات �لطبقات �لو�صطى، 
خا�صة يف رو�يات عّدها �لبع�س عالمة مهمة يف �ل�صينما 

�كرث من ح�صورها يف تاريخ �لرو�ية �مل�صرية مثل)بئر 
�حلرمان، �لنظارة �ل�صود�ء، �لعذر�ء و�ل�صعر �لبي�س، 

�نف وثالث عيون، �ين عقلي، وغريها..
�ل�صخ�صية �ملاأزومة ح�صيا ونف�صيا كانت �لكرث ح�صور� 

يف كتابات عبد �لقدو�س، خا�صة �صخ�صية �ملر�أة، �ذ 
و�صعت هذه �لكتابات قدو�س يف مكانة �ملد�فع عن �ملر�أة 

�لتي تعاين من �صغوط �جتماعية ونف�صية وتاريخ 
ع�صابي لعقد �لب �و �لم، حتى بدت ��صتغالت �لكاتب 

يف هذ� �ملجال وكاأنها متاأثرة بالجتاهات �لنف�صية 
�لتي �أخذت توؤثر على بع�س �جتاهات �لكتابة �لدبية، 

خا�صة بعد �نت�صار ترجمات كتب �صيجموند فرويد 
وكتاباته ب�صكل خا�س عن د�صتوف�صكي ود�فن�صي 

ومرجعيات �لع�صاب �جلن�صي و�ل�صخ�صية �ملقموعة، 

وكذلك �لت�صريح �لنف�صي �ل�صريري لكتابات يونغ و�دلر، 
وعالئق هذه �لكتابات ببع�س �لجتاهات �لفل�صفية 

و�لجتاهات �ل�ص�صيوثقافية، خا�صة �جلماعة �لثقافية 
�لتي ��ص�صها ماركوزه ودوركهامي و�لتي حاولت �ن  

ت�صع �لبناء �لثقايف مقابال للبناء �لنف�صي و�لجتماعي، 
�أي �صناعة منوذج �ملثقف �ملن�صق عن �لن�صق �لجتماعي 

�لتقليدي، و�لذي يبدو �كرث �نحياز� حلريته و�ر�دته 
وملو�قفه �لن�صانية بعيد� عن �ملوجهات �ليديولوجية 

و�ل�صيا�صية �ملبا�صرة ومهيمناتها �لقمعية، �ذ لجند 
يف �غلب رو�يات وق�ص�س �ح�صان عبد �لقدو�س 

�بطال موؤدجلني �و ثوريني عقائديني، وحتى رو�ية 
)يف بيتنا رجل(مل تتمثل ل�صناعة منوذج هذ� �لبطل 
�لثوري �ليديولوجي، �ذ كانت �صمة �لبطل)�بر�هيم 

حمدي(طالب �حلقوق �لذي كان ي�صارك يف �لتظاهر�ت 
و�لعت�صامات هي خليط بني �لرومان�صي �ملتمرد 

و�لحتجاجي غري �ملوؤدلج، و�لذي وجد يف ع�صقه للفتاة 
�ملر�هقة)نو�ل(�ن�صغال و��صعا عن �ملو�صوع �ل�صا�صي 

�لذي من �جله �أقدم على �غتيال رئي�س �لوزر�ء. هذه 
�لثيمة هي عنو�ن �صطحي وعابر وم�صّخم للك�صف عن 
�زمة �صخ�صيته �ل�صعورية، فهو مثال للحديث عن �زمة 

�ل�صخ�صية �لربجو�زية �مل�صرية �لقلقة �لتي تعي�س 
�زمة هويتها �لوطنية، لكنها تعي�س �ي�صا ��صطر�باتها 

و�زماتها وعقدها �لد�خلية، عرب ��صتح�صار �زمات 

جماورة)�زمة �جل�صد، �زمة �لوجود، �لزمة مع عدو 
�فرت��صي، �لزمة مع �لب، �لزمة مع �ملقد�س وغريها( 

وكذلك يف رو�ية)�لر�صا�صة لتز�ل يف جيبي(تتمثل �ىل 
هاج�س �لبناء �ل�صخ�صياتي �لذي ي�صع �ل�صخ�صية �مام 
�زمة د�خلية، ولي�س �مام �زمة خارجية يعي�صها �لبطل 

يف حربه مع �لعدو �لذي ي�صطنع له �لكاتب موتا تقليديا 
و�صاذجا.

�هتمام �ح�صان عبد �لقدو�س ب�صناعة �ل�صخ�صية 
�ليومية �لو�قعية بكل نزعاتها �لوطنية و�حل�صية 

هو �لذي جعله �لكرث ح�صور� يف �مل�صهد �لرو�ئي 
�لعربي خالل مرحلة هيمنة �لرو�يات �لرومان�صية يف 
�خلم�صينيات و�ل�صتينيات و�ل�صبعينيات يف م�صر، �ذ 

رغم بروز �لجتاهات �لتجريبية يف �لكتابات �ل�صردية، 
وتاأثر �لكثري من �لكّتاب بادب تيار �لوعي و�لق�ص�س 

�لغر�ئبية و�لتمثل لالن�صغال بالبطل �لوجودي 
و�لالمنتمي وغريها، �ّل �ن هذ� مل يوؤثر على ح�صور 
عبد �لقدو�س يف �ليوميات �ل�صردية �مل�صرية، خا�صة 

بعد �ن وجدت كتاباته حظوظها �لو��صعة يف �ل�صينما 
و�لدر�ما �لتلفزيونية، �ذ  وجد �ملخرجون �ن و�قعية 

عبد �لقدو�س، وخ�صو�صيته يف �صناعة بيئة �صر�عية، 
ومنوذج لل�صخ�صية �لدر�مية �لتي تعي�س �زمات �لو�قع، 

و��صطر�باته �ل�صعورية، �صهولة يف ��صتثمار هذه 
�لق�ص�س لل�صينما و�لتلفزيون، بعيد� عن �لن�صغالت 

�لخرى �لتي حتتاج �ىل �مكانيات فنية ومادية تتجاوز 
قدرة �ل�صينما �حلكومية يف �ل�صتيات، ورمبا تثري 

حولها �لكثري من �ل�صئلة خا�صة يف ما يتعلق بطبيعة 
ماتثريه من ��صئلة حول �ملحمولت �لرمزية للبناء 

�لفكري لالحد�ث و�ل�صخ�صيات، و�ح�صب �ن �صهولة 
بناء �لحد�ث و�ل�صخ�صيات يف ق�ص�س �ح�صان عبد 

�لقدو�س، و�قرت�بها من �لو�قع �لنف�صي و�حل�صي 
و�جلن�صي، و�بتعادها على مالم�صة �لتابو �ل�صيا�صي، 
هو �لذي جعل كتابات �ح�صان عبد �لقدو�س ويو�صف 

�ل�صباعي وحممد عبد �حلليم عبد �لله مثال �كرث قربا من 
��صتغالت �ل�صناعة �ل�صينمائية. وحتى رو�يات جنيب 
حمفوظ �لتي تعّد �لكرث توظيفا يف �ل�صينما ظلت يف 
�صياق خمتلف عن ما ينظر به �ىل رو�يات �ح�صان عبد 

�لقدو�س، فمحفوظ مثال كان بال�صا�س كاتب �صيناريو، 
وهو �لمر �لذي ي�صهل للمخرجني �لعمل معه، كما �ن 
�لر�صالة �لجتماعية لرو�يات جنيب حمفوظ-خا�صة 
�لو�قعية منها-كانت �لقرب �ىل �لر�صالة �لجتماعية 

للثورة، و�ىل مقاربة عو�مل �لبيئات �ل�صعبية وطبيعة 
�صر�عاتها، ولعل رو�ية مثرية للجدل ناأت بنف�صها عن 
�لو�قعية مثل)�ولد حارتنا(نحت �ىل ماميكن ت�صميته 

باملرحلة �لرمزية يف  كتابات حمفوظ، و�لتي �ثارت 
حولها قر�ء�ت �صتى، دينية و�صيا�صية، جعلت من 

هذه �لرو�ية بعيدة عن ف�صاء�ت �ل�صينما وح�صاباتها 
�لنتاجية، وموقف �لرقيب منها، مثلما عر�صتها ��صال 

للم�صادرة من قبل �جلهات �لرقابية �مل�صرية يف مر�حل 
لحقة.. 

�ح�صان عبد �لقدو�س وكتابة �لق�صة �ل�صينمائية
عمل �ح�صان عبد �لقدو�س �ملبكر يف �ل�صحافة-عام1944 

يف جملة روز �ليو�صف- �تاح له �ملجال لن يكتب 
ق�ص�صا ق�صرية للمجلة، و�ن يكتب ن�صو�صا لل�صينما 

�لتي يع�صقها. هذه �لعالقة �ملبكرة لعبد �لقدو�س مع 
�ل�صحافة �لفنية، و�ل�صيا�صية فيما بعد جعله يتميز 

عن �قر�نه بانه)تغذى منذ نعومه �ظفاره علي قاعدة 
�لبيانات �ل�صخمة �لتي تتيحها �ل�صحافة لخرت�ق 

طبقات �ملجتمع �ملختلفة وكانت �ل�صحافة ،  و�صالون 
روز�ليو�صف و�لعالقات �ملبا�صرة بكبار �لدباء و�لفنانني 

و�ل�صيا�صيني وجنوم �ملجتمع هي �ملنبع �لذي �تاح 
لح�صان عبد �لقدو�س �ن ي�صور �جلو�نب �خلفية يف 

�حلياة �مل�صرية ويتخطى بذلك كثري� من �حلو�جز �لتي 
حالت بني زمالئه وبني معرفة هذه �لبيانات ، �ما �مليزة 

�لثانية لدب �ح�صان فهي �نه كان عميق �لميان بق�صيه 
�حلرية،  مبختلف م�صتوياتها �ل�صيا�صية و�لقت�صادية 

و�لجتماعية(كما تقول عنه �حدى �لدر��صات.
هذه �خل�صو�صية �عطت لح�صان عبد �لقدو�س �لقدرة 

على جتاوز �لبد�يات �لقلقة، و�لولوج �ىل �لبيئة �لفنية 
و�لعالمية دون معوقات، خا�صة و�ن عمله يف روز 

�ليو�صف ويف جريدة �لخبار وجريدة �لهر�م قد �أك�صبه 
خربة يف معرفة و��صتطالع ما�ألذي يريده �جلمهور 

�ول؟ وكذلك يف �لتعبري عن وعيه �ل�صكايل �ز�ء ق�صايا 
�خالقية و�صيا�صية و�جتماعية يوؤمن �نها ��صا�صية يف 

�صناعة �لر�أي �لعام ثانيا، ويف تنمية �لوعي �لن�صاين 
باحلرية كمعطى �خالقي وقيمي ثالثا.  ورغم �ن طبيعة 

�لق�ص�س �لتي كتبها لل�صينما تبدو ب�صيطة وتقليدية، 
لكنها ��صتبطنت �لكثري من �لهموم �لتي كان يعي�صها 
�ل�صباب �مل�صري، ولعل �لق�ص�س و�لرو�يات �ملبكرة 

�لتي كتبها عبد �لقدو�س)�ين عمري، �لو�صادة �خلالية، 
عقلي وقلبي، لتطفىء �ل�صم�س، �لبنات و�ل�صيف، �صفتاه 

وغريها(متثل هذ� �لنزوع للتعاطي مع �زمة �حلرية 
و�جل�صد، و�زمة �لعالقات �لعاطفية وعو�ملها �لنف�صية، �ذ 
ي�صع عبد �لقدو�س هذ� �لنزوع بو�صفه ��صت�صر�فا ملعطى 

�لتحولت �لتي بات يع�صها �ل�صباب �مل�صري بعد ثورة 
يوليو 1952، رغم �نه يف رو�ية)�صيء يف �صدري(

ي�صع روؤيته باجتاه مو�جهة رمز �ل�صلطة، و�لنحياز �ىل 
�لقيم �لخالقية �لتي ميثلها �لب �لخالقي يف �لرو�ية، 
و�حلبيب �لنقابي بكل مايحمله هذ� �لنحياز من موقف 

نقدي من رموز �ل�صلطة �لذين بد�أو� ي�صكلون ظاهرة 
�غرت�بية عن مرجعيات �لثورة �لخالقية، كما �نه �عاد 
�نتاج مثل هذ� �ملوقف يف ق�صته)�لر�ق�صة و�ل�صيا�صي(

�لتي �صلط �ل�صوء فيها على �زمة منوذج �ل�صلطة 
�لذي يعي�س �صخ�صيته �لزدو�جية، وخر�به �لنف�صي 

و�لخالقي �لعميق.
لقد  و�صع عبد �لقدو�س يف �صياق ر�صالته �لخالقية 

�صورة للمثال �لرمزي �لذي ي�صتقر�أ ح�صوره عرب 
�صناعة منوذج لل�صخ�صية �لر�صولية يف ق�ص�صه، فهو 

�لعا�صق �ملثايل تارة، وهو �لب تارة �خرى-رغم 
�نهيار هذ� �لب يف ق�صة �بي فوق �ل�صجرة-، هذ�  

�ل�صياق �لعميق هو ��صتبطان للبنيات �لثاوية يف وعيه 
�لخالقي، �ذ كان يعتقد عبد �لقدو�س �ن هذه �لر�صالة  
قدرية �كرث مما هي تاريخية، لن قدر �ملثقف �ن يكون 

�صانعا لهذه �لر�صالة، و�ن ي�صطنع لها كل �لو�صائل 
للو�صول �ىل �جلمهور �لذي يالم�س عو�مله �ل�صرية، 

خا�صة و�نه مل يكن معنيا بجمهور حمدد، بقدر ما 
كانت عنايته بامل�صكلة ذ�تها بو�صفها جوهر �لأزمة 
و�حلدث، فهو يعتقد �ن �زمة �ل�صخ�صية مثال، هي 

جزء من �زمة �لتحول د�خل �ملجتمع، مثلما يعتقد �ن 
�زمة �حلرية هي �زمة وعي قبل �ن تكون �زمة وجود، 

ف�صال عن �ن �عتقاده بازمة �جل�صد هي �زمة ترتبط 
باأزمة مركب �لنق�س عند �ل�صخ�صية، و�ح�صب �ن 

رو�ية مثل)لن �عي�س يف جلباب �بي(هي مثال لأزمة 
�لجيال، وطبائع �لتحولت �لثقافية �لتي  تعي�صها 

هذه �لجيال وحريتها يف �لختيار، كما �ن رو�ية)بئر 
�حلرمان(مثال ترتبط باملرجعيات �لنف�صية �مل�صطربة 

لل�صخ�صية �لتي تعي�س نكو�صا عميقا حتت �يهام 
ماحتمله من �صور خليانة �لم، و�ن تقدمي منوذج 

�ل�صخ�صية �ملر�صية �لزدو�جية هو تعبري� عن روؤية 
�لكاتب لهذ� �ل�صر�ع �لنف�صي �لعميق �لذي ينتهي كما 

هو يف �ل�صياق �لر�صطي بعد �لذروة بالك�صف �لعيادي 
�لذي يعني �ل�صلطة �لجتماعية و�لثقافية �لتي تعيد 
�جل�صد �ىل �صياقه �لجتماعي و�لأخالقي، ف�صال عن 
رو�ية)�نا حرة(هي مثال للوعي �ل�صقي �لذي تعي�صه 

�لبطلة يف عالقاتها �لجتماعية و�لعاطفية �لقلقة 
و�لتي ت�صطدم بنموذج �لرجل �ملتعايل �لذي يعيدها 
�ىل �ل�صياق و�ىل �خل�صوع �ىل �ل�صلطة �لجتماعية 

و�لعاطفية �لتي ميثلها �لرجل، وكذلك رو�يات)ل �أنام(
و)�نف وثالث عيون(و)ل لي�س ج�صدك( وغريها ت�صع 
�زمة عالقات �ملر�أة �لن�صانية و�لعاطفية ب�صكل خا�س 

�مام جتاذبات �صر�عية، ليقرتح لها عبد �لقدو�س 
معاجلات نهائية �ّل بالرجوع �ىل �ل�صياق �لبطويل 

و�لخالقي �لذي ميثله �لرجل �ملتعايل �ملثايل يف 
رجولته وبطولته �لخالقية و�متناعه عن �رتكاب 

�لرذيلة �لجتماعية و�جلن�صية.

أزمة البطل األخالقي في القصة االجتماعية

إحسان عبد القدوس
علي ح�سن الفواز




