
  الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة 

 وزارة التعليـم العالـي والبحث العلمـي

 -  مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 

األدب العربي والفنونكلية   

 قسم األدب العربي

 نقد أدبي حديث ومعاصر: تخصص

: مذكـرة التخـرج لـنيل شهـادة المـاسـتر في األدب العربي الموسومة بــ  

 

 

 

 

: إشراف األستاذ المحترم:                                              من إعداد الطّالبتين  

 بوعلي خيرة                                                                    عالم حسين
 شريف حورية

 
 

 
 

ب حمفوظـــجني: ابـــــــة هتـــــدراس  

 واًلصة اًلصرية لإًفلني جورج ايرد 

 
 

 

 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

جناز ىذه املذهرة، اٌليم صًل ػىل محمد  امحلد هلل رب اًؼاملني واًشىر جلالهل س بحاهو وثؼاىل اذلي أ هؼمنا ػىل اإ

:وػىل أ ل محمد وبؼد  

مان، ىل شاطئ ال  يا اإ  وبؼد أ ن أ متمنا مذهرثنا اس خذهران اجليود اًيت جس ببت يف وصًو

  وجند أ هفس نا يف لكمة ل بد أ ن هذهرىا ويه أ ن اًؼمي كد مت ػىل ما ىو ػلَو بفضي هللا ثؼاىل أ ول، 

ىل اًنور ًول اًخوجِو   اًشدًد واًرػاًة اًفائلة وال س خاذ املرشف اثهَا، مفا اكن ملذهرثنا أ ن خترج اإ

ظيار ىذه املذهرة، فضال غن '' ػالم حسني''اًيت مشلنا هبا ال س خاذ  واكن ملالحظاثو اًلمية ال ثر اًىبري يف اإ

رشافو ػلَنا وجشجَؼو حىت أ صبح اًبحر مثرة ايهؼة ػىل اًرمغ من اًظروف وال ايم اًؼصَبة  اإ

ي اًشىر والامذنان وجزاه هللا خري اجلزاء   اًيت أ حاطت بنا، فهل منا جًز

ال ل ساثذثنا من جلنة املناكشة، اذلٍن سُذىفلون غناء كراءة ىذا اًبحر وثلِميو،  شىرا جًز

  فلمك منا فائق الاحرتام واًخلدٍر

ىل لك من كصدانه فأ ػاهنا واسدنصحناه فنصحنا، ىل من أ فادان من اًؼمل حصنا واإ  واًشىر اإ

  وحدزنا فصدكنا

و هللا خري اجلزاء  دػاء من اًللب بأ ن جيًز

 ووسأ ل هللا اًخوفِق واًسداد

 

 

 

 



 
  
 

أ ول كل امحلد ريب ػىل نثري  فضكل ومجَي غطائم وجودك، امحلد هلل رب وهمٌل محدان فلن وس خويف يف 

ىل اًيت  ىل ذكل احلرف اًالمذنايه من احلب واًركة واحلنان، اإ محدك واًصالة واًسالم ػىل من ل هيب بؼده اإ

ىل من ٌش هتيي اٌلسان  متَت، وبنورىا اىخدًت وببرصىا افذدًت وحلليا ما وفِت، اإ ت وبدكهتا اح حبناهنا ارثًو

متىن رؤًيت وأ ن أ حلق ىذا اًنجاح، وشاء هللا أ ن ًأ يت ىذا  هطليا، وحرفرفت اًؼني ًوحش هتا، واًيت اكهت ح

ىل أ يم  اًَوم أ ىدي ىذا اًؼمي اإ

ىل من احرتكت مشوػو  متَت، ويف احلَاة بو اكذدًت، واذلي شق يب حبر اًؼمل واًخؼمل، اإ ىل درغي بو اح اإ

 ًَيضء ًنا درب اًنجاح، رنزية معري، وصدر أ ماين ونرباييئ وهراميت، أ يب أ طال هللا يف معره

ىل من كامسوين حةل احلَاة ومرىا حتت اًسلف اًواحد ىل من ًذهرمه اًللب كبي أ ن ٍىذب اًلمل، اإ خويت ...اإ اإ

ىل اًىذاهَت رودًنة، رزان، أ محد، أ هصار، فرايل، ايسني، ًىحي، ػادل...وأ خوايت اإ  

ىل لك من حيمي ًلب  ىل مشوع اًبُت وأ هوارىا أ بناء معي لكيم'' بوػًل''اإ وػىل رأ سيم امللربني أ غٌليم اإ  

ىل لك من حيمي ًلب  وػىل رأ سيم لك من أ خوايل وخاليت ولك أ ولدمه'' رشًفي''اإ  

صدكاء اًلداىم، وأ صدكاء ادلراسة ىل أ حسن من غرفين هبم اًلدر، ال  ميان، : اإ جناة، سيام، سؼاد، حورًة، اإ

هرام،  مية، فاٍزة، اإ  حل

ىل لك من مل ًدويم كلمي، أ كول هلم بؼدمت ومل ًبؼد غن اًللب حبمك، وأ همت يف اًفواء حضور، وأ خريا أ ىدي  اإ

ىدايئ، اذلي أ رى فِو دامئا اًصرب واًخفاؤل أ يخ اذلي مل ثدله يل أ يم  ىل اذلي أ خمت بو اإ ىذا اًؼمي املخواضع اإ

'' اًؼَد''وكرة غَين   

 



 
 

ىل اًللب اذلي سىب حناهو يف كلب   أ ىدي مثرة معًل ىذا اإ

ىل اًيت أ ضاءت يل مشوع اًؼمل واملؼرفة   اإ

ىل احلبُبة  حفظيا هللا (غَدة)'' أ يم اًغاًَة'' اإ  

هؼم ابًراحة واًيناء اذلي مل ًبخي بيشء من أ مجي دفؼي ىل من سؼى وشلى ل   اإ

ق اًنجاح اذلي ػلمين أ ن أ رثلي سمل احلَاة حبمكة وصرب   يف طًر

ىل وادلي اًؼٍزز  حفظو هللا'' اًؼَد'' اإ  

ليج بذهرامه فؤادي ىل من حهبم جيري يف غرويق ًو  اإ

خويت ىل اإ سامِة، اجلوىر، خرية، مجَةل، محمد، منصور، غبد اًلاد:  اإ  

ىل أ س خاذي اًغايل  حفظو هللا'' ػالم حسني''اإ  

ىل صدًلايت ميان، سؼدًة، غربَة: اإ خرية، اإ  

ىل مجَع أ ساثذة وطلبة كسم اٌلغة اًؼربَة وأ داهبا دفؼة   2020/2021اإ

ىل لك من حيمليم اًللب ومل ًذهرمه اًلمل  اإ
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بسمهللاالرحمانالرحٌموالّصالةوالّسالمعلىأشرفالمرسلٌنسٌدنامحمدصلّى

.هللاعلٌهوسلم،وعلىآلهوصحبهأجمعٌنإلىٌومالدٌن

 -أمابعد -

كانالشعرفًالجاهلٌةهولسانالقبٌلة،واألسبقفًمواكبةاألحداثوالتأثربها،

بٌنماالقصةتأخرتقلٌالعنالشعر،ومماالشكفٌهأنالقصةبمختلفأسمائهاوفنونها

هًفنعربًخالصمستحدث،ٌختلفاختالفاكبٌراعماعرففً(...رواٌة،أقصوصة)

األدبالعربًمنفنونٌمكنأنتوصفبأنهاقصة،والقصةالقصٌرةجنسأدبًاحتل

محمدتٌمور:مكانةمهمةفًاألدبالعربًالحدٌث،أقبلعلٌهماكبارالكتابالعربمنهم

وطاهرالشٌن،أحمدرضاحوحو،الطاهروطارواستطاعتالقصةاجتذابالقراءإلى

عالمالقراءةوسرعانماأصبحالقصفًالعصرالحدٌثمادةلإلبداعوالدرسوالنقد

والتنظٌرعندالعرباقتداءبالغربمنجهةمنجهةوسداللحاجةمنجهةأخرى،ومن

:األسبابالتًدفعتناإلىاختٌارنالهذاالموضوعهواقتراحناثمانجذابنالعنوانالبحث

:للكاتبةإٌفٌلٌنفرٌدجورجٌارد،أماإشكالٌةالبحثفهً''نجٌبمحفوظوالقصةالقصٌرة''

ماالمقصودبالقصةالقصٌرة؟ومنهونجٌبمحفوظ؟وماهًأهمالقصصالتًدرسها؟

وماهًالقضاٌاالتًتناولهافًقصصه؟وبغرضرفعاإلبهامعنهذهالتساؤالتاعتمدنا

علىالمنهجالوصفًالتحلٌلًباعتبارهاألنسبللموضوع،حٌثأننابصددتحلٌلنماذجمن

المجموعةالقصصٌةوألجلذلكاقترحناأنتكونهذهالدراسةمؤسسةمنثالثةفصول

.وخاتمة

البناءالداخلً)لقدخصصناالفصلاألولللحدٌثعنالبطاقةالفنٌةللكتاب

وتناولنافًالفصلالثانًملخصمضامٌنالكتابأّماالفصلالثالث(والخارجًللكتاب

واألخٌرالذيتضمنمناقشةالكتابوقدتّوجهذاالبحثبخاتمةضمنتهاأهمالنتائج

المتوصلإلٌهاأوبناءاعلىهذاالبحثفقداعتمدناعلىمجموعةمنالمصادروالمراجع

:المهمةالتًساعدتنافًالسٌرفًهذاالموضوعوالخوضفٌهنذكرمنها

 .لنجٌبمحفوظ''التنظٌمالسري''بنٌةالقصةالقصٌرةفًالمجموعةالقصصٌة -

 .''إلٌفٌلٌنفرٌدجورجٌارد''نجٌبمحفوظوالقصةالقصٌرة -



 مـــقدمــة

 

 

 ب

ومنالصعوباتالتًواجهتناطرٌقةجمعوتنظٌموإعدادالخطةوالٌفوتنًفً

عالم''األخٌرإلىأنأتقدمبجزٌلالشكروأسمىعباراتاالمتنانوالعرفانللدكتور

علىكلالنصائحوالتوصٌاتالتًقدمهالناعلىإنجازهذاالعملوأتمنىأنٌسهم''حسٌن

بحثناولوٌقدربسٌطكلمنٌطلععلٌهوٌكونفًمستوىطموحاتاألساتذةالكرام

 .والمهتمٌنبالدراساتاألدبٌة
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 : مفهوم القصة -

 لغة : 

القصة فن أدبً عالمً قدٌم وجد عند معظم الشعوب واألمم قبل اإلسالم، ولما جاء  

اإلسالم احتوى القرآن الكرٌم على العدٌد من قصص األمم السابقة، وخاطب العرب بطرٌقة 

ونَف }: قصصٌة مالئمة لمٌولهم وطبائعهم، قال تعالى رُص تَف َفكَّك ٌَف لّلهُصمْم  صُص لَفعَف {فَفالقَفصَف
1

: ، قال تعالى

صَف } سنَف القِقصَف ٌْم َف أَفحْم لَف قُصصُّص عَف نُص نَف {نَفحْم
2

مْم بِقالحَف ِّق }: ، قال تعالى  ُص
بَف َف ٌْم َف نَف لَف قُصصُّص عَف نُص نَف {نَفحْم

3
، وقوله 

ٌهِق  }: تعالى تِقهِق قًقصِّق ُصخْم قَفالَف ْم ألِق {وَف
4

 .

أن القصة الخبر و و القصص » لقد ورد فً لسان العرب البن منظور مادة قصص 

وقص على خبره، وٌقصه قصا وقصصا أورده والقصص الخبر المقصوص بال تح وضع 

.«موضع المصدر حتى صار أغلب علٌه، والقصص بكسر القاف جمع القصة التً تكتب
5
 

أن القصة أحدوثة شائقة مروٌة أو مكتوبة، »:  وفً تعرٌف آخر فً المعجم األدبً

الحكاٌة : ٌقصد بها االمتناع أو اإلفادة وقد عرف  ب سماء عدة فً التارٌخ العربً منها

.«والخبر والخرافة
6

  

 من خالل ما تقدم ٌتبٌن لنا أن الم هوم اللغوي للقصة  و اقت اء األثر وتتبعه، وإٌراد 

الخبر ونقله، وٌقصد به أٌضا االمتناع واإلفادة، ومنه ٌمكن القول إن كل قصة  ً خبر 

. والعكس غٌر صحٌح

 كذل  فً المعاجم الغربٌة فإن الم هوم اللغوي لكلمة قصة جاء بمعنى إٌراد الخبر 

 Storyلقد جاء ل ظ قصة »وطرٌقة سرده وٌمكن أن توجد القصة فً ال نون األدبٌة كلها 

 Historie الذي ٌعنً التارٌخ Historiaبشكل عام فً اإلنجلٌزٌة من األصل الالتٌنً 

والذي ٌشٌر إلى العملٌا  الخاصة ٌسرد قصة أو حكاٌة أو مجموعة أخبار، وكذل  طرٌقة 

سرد ا، وٌشٌر كذل  إلى سلسلة الوقائع، وٌمكن أن تكون القصة حقٌقٌة أو مختل ة طوٌلة أو 

                                                           
 .176:  سورة األعراف، اآلٌة1
 .03سورة ٌوسف، اآلٌة، 2
 .13 سورة الكهف، اآلٌة، 3
 .11 سورة القصص، اآلٌة، 4
. 3241، ص2005، تونس، 1، مادة قصص الدار المتوسطٌة، ط3لسان العرب، ج:  ابن منظور5
 .212م، ص1979، بٌرو ، 1المعجم األدبً، دار العلم للمالٌن، ط:  جبور عبد النور6
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قصٌرة كاملة أو ناقصة، ش ا ٌة أو مكتوبة، ممكنة أو مستحٌلة، والقصة ٌمكن أن توجد فً 

.«فً الشعر والرواٌة والمسرح والقصة القصٌرة: ال نون األدبٌة كلها
1
 

 المفهوم االصطالحي  :

لقد تعدد  تعرٌ ا  القصة القصٌرة عند العرب وعند الغرب ومن بٌن  ذه 

: التعرٌ ا  نذكر ما ٌلً

  ش ن القصة، فٌعرفها من France Alafoirٌعلً الناقد االٌرلندي فران  أالفور  -

الحاال  النثرٌة إلى الحاال  الشعرٌة، فهً تعبر عن موقف ال نان من محٌطه ولذا فهً 

تقترب من التجربة ال ردٌة التً تمتاز بها القصٌدة الغنائٌة وان أبرز خصائصها  و 

.وعٌها الشدٌد بالت رد اإلنسانً
2

 

 أن القصة قطعة من الخٌال لها Soumrestوفً رأي القاص اإلنجلٌزي سومرس   -

.وحدة فً الت ثٌر، وتقرأ فً جلسة واحدة
3

 

نالحظ من خالل  ذٌن التعرٌ ٌن أنهما ٌختل ان فً بعض األمور فاألول ٌرى ب نها  

تخص ال رد وبالتالً تعبر عن تجربة ال رد والثانً ٌرى ب نها قطعة من الخٌال إلى أنهما 

. ٌت قان ب ن القصة القصٌرة جنس أدبً ٌتمٌز عن بقٌة األجناس األخرى

 أما بالنسبة لتعرٌف القصة القصٌرة عند العرب فنجد كل من شكري عٌاد والطا ر 

. مكً

 إن كل قصة قصٌرة فنٌة  ً تجربة جدٌدة فً التكتٌ  »: ٌقول الدكتور شكري عٌاد -

إذ من الواضح أنه ال ٌمكن أن وجد انطباعا  متشابهان كل التشابه نوعا وعمقا وشموال، 

ومادام تصمٌم القصة القصٌرة قائما على األداء الدقٌ  لالنطباع فال بد أن ٌختلف تصمٌم 

كل قصة قصٌرة عن غٌر ا من القصص، إن القصة القصٌرة ال نٌة تتطلب تطابقا تاما بٌن 

الشكل والمضمون، فً حٌن ان شكل الرواٌة ٌشبه إلى حد غٌر قلٌل الوعاء الذي ٌمكن أن 

.تصب فٌه مواد مختل ة
4

 

                                                           
 .17، ص2001، القا رة، [ط.د] شاكر عبد الحمٌد، سٌكولوجٌا اإلبداع ال نً فً القصة القصٌرة، دار غرٌب، 1
 .28، ص2009، 2 أحمد شرٌط، تطور البنٌة ال نٌة فً القصة الجزائرٌة المعاصرة، دار القصبة، الجزائر، ط2
 .28 المرجع، ص3
. 60، ص1999، 2البنٌة السردٌة للقصة القصٌرة، دار النشر للجامعا ، مصر، ط:  عبد الرحٌم الكردي4
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أما الدكتور الطا ر مكً فهوة ٌرى ب نها جنس أدبً وقد حصر ا فً عشرة حدود  -

ً : 

حكاٌة أدبٌة، تدر  لتقص، قصٌرة نسبٌا، ذا خطة بسٌطة، وحدث محدد، حول جانب 

من الحٌاة، ال فً واقعها العادي والمنطقً، وإنما طبقة لنظرة مثالٌة ورمزٌة، ال تنمً 

.أحداثا وبٌئا  وشخوصا، وإنها توجز فً لحظة واحدة حدثا ذا معنى كبٌر
1
 

 نجيب محفوظ: 

ًّل مصري، رائد الرواٌة العربٌة من غٌر منازع، و و أول عربً نال    و روائ

م، بدأ ٌنشر قصصه ومقاالته ال لس ٌة والتارٌخٌة فً 1988جائزة نوبل العالمٌة لآلداب عام 

سنّل مبكرة، نشر نجٌب مح وظ أكثر من خمسٌن كتابا، ما بٌن رواٌا  طوٌلة وقصص 

ٌّلا ، فمن رواٌاته عبث األقدار، وراد وبٌس، ورواٌة خان الخلٌجً، : قصٌرة ومسرح

ٌُصالحظ أنّله ٌرصد  وزقا  المد ، واللص والكالب، وفً تحلٌل قصة قصٌرة لنجٌب مح وظ 

ر حٌاة األسرة المصرٌة فً احتٌاجاتها  فً أسلوبه األدبً قضاٌا المجتمع، كما صوّل

ٌّلة الحٌة، كان نجٌب مح وظ  إضافة إلى انغماره فً فنّل – وعالقاتها، فاتّلسم  أعماله بالواقع

واٌة  مس الجنون، وتح  المظلّلة، والطاولة، : قاصا مبدعا ومتمكنا، ومن قصصه- الرّل

.2006 أو  30وغٌر ا، توفً فً ....
2
 

 :(الوصف الخارجي والداخلي للكتاب) بطاقة فنية للكتاب -

قبل أن نتطر  لت حص ما ٌحمله  ذا الكتاب فً داخله وما ٌبسطه وٌطرحه وٌتخلله 

من مواضٌع طرحتها إٌ لٌن ٌارد، نحاول أن نلم ونصور مالمح الكتاب على الواجهة 

باعتبار أن الواجهة األمامٌة  ً أول ما ٌلحظه القارئ بص ة خاصة والمتلقً بص ة عامة، 

الذي أراد الكتاب ونحن كمتلقٌن له، حاولنا أن نص ه بدءا بالواجهة األمامٌة منطلقٌن من 

رؤٌتنا الخاصة، فكان أول ما الحظناه  و العنوان الذي ٌعلو  اته الواجهة، ذا  اللون 

األبٌض والبن سجً واألحمر ال اتح، كما انه ٌتوسطه إطار أبٌض، والذي ٌحمل ثالثة 

إطارا  على كل طرف من اإلطار لون بن سجً، أما اإلطار األخٌر ٌحمل صورة نجٌب 

مح وظ، وبالنسبة للواجهة الخل ٌة ذا  اللون األبٌض فهً ال تحتوي على عناوٌن، وفً 

                                                           
 .61- 60 المرجع ن سه، ص1
 .30، ص2006، 1 إبرا ٌم عبد العزٌز، أنا نجٌب مح وظ، سٌرة حٌاة كاملة ، الدار العربٌة، مصر، ط2
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الدكتور  نري : أس ل الواجهة األمامٌة نجد المؤلف إفٌلٌن فرٌد جورج ٌارد وإشراف

، 1988عوٌط، كما نجد على جانبها دار الشرو  للنشر والتوزٌع، فقد طبع  ذا الكتاب 

ا النوع( سم17 24ͯ)دون أن ننسى حجمه المتوسط  ورقً غالف عادي، وعدد : ، أمّل

.  ص حة296ص حاته 

 إيفيلين يارد: 

 فً إربد، أنه  الثانوٌة العامة فً  8/8/1949إٌ ٌلٌن فرٌد جورج ٌارد ''ولد  

م، ثم حصل  على شهادة اللٌسانس فً األدب العربً 1967مدرسة بنا  إربد الثانوٌة سنة 

م، وثم شهادة الماجٌستر فً اللغة العربٌة وآدابها من 1976من جامعة بٌرو  العربٌة سنة 

م، وشهادة الدبلوم العالً فً أسالٌب تدرٌس اللغة 1984جامعة القدٌس ٌوسف، بٌرو  سنة 

الحلقة الثالثة فً اللغة )م، ثم شهادة الدكتوراه 1984العربٌة من جامعة الٌرمو  سنة 

م، ثم شهادة الدكتوراه فً اآلداب من الجامعة 1996العربٌة من جامعة القدٌس ٌوسف سنة 

(. 2010ن سها سنة 

 عمل  فً تدرٌس اللغة العربٌة بمدارس وكالة غوث وتشغٌل الالجئٌن ال لسطٌنٌٌن 

(. 2006- 2002)، ثم فً وزارة التربٌة والتعلٌم (1999- 1967)فً األردن 

 أعمالها األدبية : 

 .م1988القصة القصٌرة عند نجٌب مح وظ، دراسة، دار الشرو ، عمان،  -

دراسة وتحقٌ ، دار النمٌر، دمش ، )كتاب األنس والعرس ألبً سعد اآلبً  -

1996.) 
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 :قضية الفقر -

تثٌر قصص محفوظ مسؤلة على قدر كبٌر من األهمٌة هً موضوعها، فهو ٌنظر 

إلى الموضوع باعتباره مادة القصة القصٌرة وعنصرها األساسً، هو قلبها النابض، حٌث 

تشعر بالحٌاة من خالله، ٌنقل إلٌك ما ٌدور فً الواقع ضمانا لتحقٌق وظٌفة القصة القصٌرة 

فً اختٌاره لمجموعة من الشخوص المؽمورٌن البابسٌن كً تكون حٌاتهم وما ٌعانون منه 

موضوع قصصه، ٌقابلهم فً الجانب اآلخر مجموعة من الشخوص المترقٌن المنؽمسٌن فً 

لهوهم وسعادتهم هو ضحا لنا التفاوت الطبقً فً المجتمع المصري من خالل الصراع بٌن 

الجانبٌن، فهكذا بدأ محفوظ ٌهتم بالقصة القصٌرة فً الثالثٌنات من هذا القرن سابر على 

الذٌن حاولوا تصوٌر '' فلوبٌر''و'' زوالو''و'' موباسان'': نهج الواقعٌٌن الطبٌعٌٌن أمثال

كان ٌعتقد أن الرواٌة ال تصلح للتعبٌر '' موباسان''الحٌاة فً رواٌاتهم تصوٌرا واقعٌا، إال أن 

عن هذه الواقعٌة التً ترى أن الحٌاة لحظات عابرة فً تبدوا فً نظر الرجل العادي ال قٌمة 

أن ٌصور اللحظات العابرة '' موباسان''لها ولكنها تحوي من المعانً قدرا كبٌرا وكان هو 

القصٌرة التً ال ٌمكن أن تعبر عنها إالّ القصة القصٌرة وهذا ٌعود إلى الواقعٌة التً ال 

'' زوال''ٌمكن أن تعتبر عنها إلى جانب انتهابه إلى مدرسة العصر من الطبٌعٌٌن أمثال 

وقد جاءت قصص محفوظ تصوٌرا لرحلة الحرمان االجتماعً الذي تعانً منه '' فلوبٌر''

الفبة البسٌطة الفقٌرة من مجتمعاتنا بما فً هذه المجتمعات من اضطرابات لها عالقة بالحٌاة 

الٌومٌة والحٌاة العامة، إن محفوظ إنسان نبع من صمٌم الشعب واهتم بهمومه، كتب عن 

. هذه الفبة من الشعب ألنه ٌنتمً إلٌها

 صراع فئة الشعب الفقيرة: 

هنا نرى الفقر والحرمان والجوع فً هذا المجتمع الذي ٌختار الكاتب منه صورا 

ٌجسد من خاللها صراع فبة الشعب الفقٌرة ونشاهد كٌؾ تعٌش هذه الفبة فً صراع مع 

نفسها ومع اآلخرٌن من أجل الحصول على المال للوصول إلى مستوى معٌشً أفضل 

تتؽلب فٌه على الفقر والجوع، متطلعة إلى ما تتنعم به الفبة المترفة من الشعب، بٌنما هً 

على مباهج  (بطل القصة)محرومة من هذا التنعم، ومن خالل ذلك تتفتح عٌن العامل الذات 

الحٌاة التً ٌمثلها العامل الموضوع والذي ٌجسد الشًء المفقود لدى بطل القصة، فٌؽترٌه 

ٌّد بحدود الواقع، فٌنبت الرنٌن للعامل الذات  الملل وٌحاول التحرر من العٌش الروتٌنً المق
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لٌطٌر بسرعة جنونٌة مخرجا العقل من سكونه لتحقٌق األصلح واألعدل من النظم، فنجده 

ٌقدم على أعمال جنونٌة فً نظر الناس، لكنها فً مرآة نفسٌة عكس ذلك، لقد خرج العقل 

عن سكونه وهمس لصاحبه همسات جنونٌة ثورٌة جعلته ٌثار للبإساء من األثرٌاء باختطافه 

: الدجاجة عن المابدة ورمٌها للصبٌة الجابعٌن كما ورد فً السرد الوصفً اآلتً

فمّر فً طرٌقه إلى القهوة بمطعم كان ٌتناول به عشابه فً بعض األحٌان، فرأى على ...

امرأة متقابلٌن ٌؤكالن مرٌبا وٌشربان هنٌبا، , مابدة ملٌبة بما ألذ وأطٌب، وٌجلس إلٌها رجل

وعلى بعد ٌسٌر جلس من ؼلمان السبل عراٌا إال من أسمال بالٌة، تؽشى وجوههم وبشرتهم 

طبقة ؼلٌظة من الؽبار والقذارة، فلم ٌرتح لما بٌن المنظرٌن من تنافر ومشاركته حرٌة عدم 

ارتٌاحه، فؤبت علٌه أن ٌمّر بالمطعم مرور الكرام، ولكن ما عسى أن ٌصنع؟ قال له فإاده 

ٌؽرم وٌقٌن، ٌنبؽً أن ٌؤكل الؽلمان مع اآلخرٌن، ولكن اآلكلٌن ال ٌتنازالن عن شًء من 

هذه الدجاجة بسالم، هذا حق ال رٌب فٌه، أّما إذا رمى بها إلى األرض فتلوثت بالتراب فما 

ربما كان ...من قوة تستطٌع أن تحرمها الؽلمان، فهل ثمة مانع من تحقٌق رؼبة، هٌهات

اقترب من المابدة بهدوء، وهّدٌدة إلى الطبق فتناول ...التردد ممكنا فً زمن مضى أّما اآلن 

الدجاجة ثم رمى بها عند أقدام العراٌا، وقد عاود، شعور عمٌق بالسعادة والطمؤنٌنة كؤنه لم 

ٌؤت أمرا منكرا، فهذا ما جعل العامل الذات ٌتقبل من لحظة الهبوط الساكنة إلى لحظة 

الصعود التً ٌنفجر فٌها انفجارا جسدٌا وفكرٌا كاشفا األوضاع السابدة فً ذلك الوقت من 

الثالثٌنات مفعما بروح األمل، داعٌا إلى العدالة االجتماعٌة، فرمى الدجاجة للؽلمان العراٌا 

له داللته إذ ٌبٌن موقؾ العامل الذات من الفبة الفقٌرة وتعاطفه معها، وإحساسه بؤنها ٌجب 

أن تؤكل كما ٌؤكل اآلخرون، وٌبٌن موقؾ اإلنسان الذي ٌندفع وراء الطعام بؤي سبٌل 

وٌحاول أن ٌستخلصه من فهم اآلخرٌن، وفً جانب أخرى ٌتساءل العامل الذات تساإال 

ٌعبر عن حٌرته وهو واقؾ أمام المرآة فً منزله، ما فابدة هذه تالربطة؟ وما حكمه تكفٌن 

أنفسنا على هذا الحال المضحك؟ لماذا ال نخلع هذه الثٌاب ونطرحها أرضا؟ لماذا ال نبدوا 

كما سوانا هللا؟ فهذا التساإل له واقعة الداللً إذ ٌكشؾ عن سمات بطل القصة والفبة التً 

ٌمثلها هذا التساإل ٌتمحور حول موضوع الرؼبة والتحرر من الروتٌن المعقد، أنه محاولة 

للتؽٌٌر لٌس لبطل القصة بمفرده بل لجمٌع الفبة الممثل لها بدلٌل استخدامه ضمٌر الفاعلٌن 

نخلع، ونطرح، ونبدوا، وهكذا أخذ : ونون المضارع فً كلمة (سوانا وأنفسنا)نافً كلمتٌن 
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بطل القصة ٌتنامى صاعدا إلى األعلى محاوال الخروج من الحضٌض جسمٌا وفكرٌا، خرج 

. من سكونه، فهدوءه لم ٌدم طوٌال

 الشخصيات: 

هنا نالحظ أن الكاتب لم ٌذكر اسم الشخصٌة فً هذه القصة إنما جعلها عامة  

ٌحتمل وجودها فً أي مكان وأي زمان، الشخصٌة المتمردة المتزمنة عقلٌا، شخصٌة 

ترفض العوامل المعاكسة، ترفض الفروق الطبقة المتمثلة فً المرأة والرجل المترفٌن، 

والرجل ذو األوداج المنتفخة الذي ٌسٌر فً خٌالء ملقٌا على ما حوله نظرة ازدراء  

إلخ، وكان الكاتب ٌمٌل إلى دراسة الشخصٌة من الداخل فقدم حالتها النفسٌة وما ... وترفع

ٌعتبرها من صراع ولم ٌسرؾ فً وضعها من الخارج مما ساعد على تجسٌد الشخصٌة 

وٌتبٌن لنا أٌضا من عنوان القصة وهمس الجنون أن العامل الذات لٌس مجنونا ...معنوٌا

دابما وإنما الهمسات الداخلٌة القلقة دفعته للقٌام بهذه األعمال وكان عقله أو جنونه ٌفكر 

بسرعة خٌالٌة أما الشخصٌات الثانوٌة فً القصة المتمثلة فً الرجل صاحب الجسم الضخم 

واألوداج المنتفخة والرجل والمرأة الجالسٌن فً المطعم وأمامهما الدجاجة الشهٌة، فهإالء 

ٌمثلون العوامل المعاكسة بالنسبة للشخصٌة الربٌسٌة فً القصة، وبالنسبة للؽلمان العراٌا، 

أّما العّمال . فٌبدو أن الشخصٌة الربٌسٌة نقمت على العوالم المعاكسة من خالل سلوكها معم

الذٌن ٌرشون الرمل ثم ٌكنسونه، فهم لهم داللتهم إذ أن عملهم ٌبٌن لنا كدح الفبة الفقٌرة التً 

تعتمد على سواعدها وال تستند إلى ثروة أو منصب، وتعاطؾ العامل الذات معها بتساإله 

حولهم، ولعل الكاتب أراد تصوٌر معاناة العامل، وتجهٌز القارئ بحقٌقة األوضاع، ودفعه 

إلى تؽٌٌر الواقع الممل الفاسد، والتخلص من الفقر والبإس واالستؽالل والحرمان ٌإدي إلى 

الشذوذ الجنسً كما حدث مع العامل الذات، فهذه الشخصٌات الثانوٌة المعاكسة والمساعدة 

للعامل الذات هً عنصر أساسً فً القصة، رؼم أن الكاتب لم ٌذكر أسماءها أو ٌجعلها 

تتحدث بنفسها ولها دورها فً إبراز فكرة القصة الربٌسٌة وهً مادة الكاتب الخام الذي 

ٌستمد منها موضوعه وتركٌز الكاتب حول شخصٌة ربٌسٌة، له من ممٌزات القصص 

القصٌرة، وٌستطٌع القارئ قراءتها فً فترة قصٌرة، فقلة عدد األشخاص ٌجعل اإلمساك 

بنٌتهم األساسٌة أمرا سهال، لٌس للقارئ والمحلل الكشؾ عن البنٌة وعن عالم المعنى الذي 

ٌظللهم، والحد الفاصل بٌن االتزان والجنون هو اإلطار الفنً الذي استخدمه الكاتب فً 
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تجسٌد رد الفعل التؤثر عند ذلك الجٌل من الشباب إزاء الروتٌن المعقد الفاسد، وٌبدو 

االنتحار  (العامل الذات)موضوع الفقر واضحا فً قصة الجوع، إذ حاول إبراهٌم حنٌفً 

لٌتجاوز ماضً حٌاته بكامله، قاطعا الشك فً خٌانة زوجة له من قلبه، هو ٌعلم انها لجؤت 

إلى خٌانته،إذا كان شكله من أجل الحصول على المال ولقمة العٌش لشد جوعها وجوع 

أطفالها متجاوزة لكل ما ذكرناه نالحظ هنا أن الكاتب حّل مسالة الجوع عن طرٌق فكر 

اقتصادي جدٌد، أنه دلٌل استبدال نظام اقتصادي قدٌم فاسد، بنظام آخر جدٌد ٌنادي بإعطاء 

العامل جزءا من أرباح العمل وجعله ٌتمتع بجزء من إنتاجٌة المعمل للتحرر من الفقر فلن 

نجد الجوع والحرمان قد شرد الفتاة البابسة '' الثمن''ٌكون هناك تحرر إال بتؽٌٌر وفً قصة 

ودفعها إلى القٌام بؤعمال صبٌانٌة جنونٌة أطفؤت بها االنفعال توالها برمٌها الدجاجة من ٌد 

. الحسناء، ودهشتها لدى رإٌتها العشرٌن جنٌها

 السرقة : 

صورة أخرى للحرمان نستشفها من خالل أحداث القصة '' سوق الكانتو''فً قصة 

فالعامل الذات وحسونة، ٌضطر إلى السرقة، وهو اإلنسان البابس المسكٌن ألنه بحاجة إلى 

العامل المساعد '' رمضان''، والدلٌل على ذلك الحوار اآلتً بٌن (العامل الموضوع)الطعام 

: وبٌن حسونة

 ما معك؟: رمضان -

 ...جاكثة: حسونة -

 ؟ ...من أٌن: رمضان -

. فؤجابه وهو ٌؽمز بعٌن حمراء

 .اطمبن: حسونة -

ودس رمضان فً ٌده ورقة من ذات الخمسة والعشرٌن وهو بالرجوع ولكن حسونة، تعلق 

: بذراعه بحرارة وهو ٌقول

... عملً لٌس نزهة، لٌس نزهة: حسونة
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ورجال حسونة فً أطراؾ السوق فإتباع أربع سجابر ورؼٌفا ولحمة رأس، ثم مضى إلى »

.«جدا المرحاض العمومً، فجلس فً ظله
1

  

 إن ضمت الشخصٌة أثناء كالهما، له بعده الداللً، إذ نفهم من خالله أن المرض 

االجتماعً الذي أصاب حسونة هو السرقة، فقد ؼزا المرض جسمه وكان أعراض هذا 

. المرض، وهذا الصمت ٌشؽل حٌزا مكان النقاط فً الحوار السابق

 الموظف البسيط المحتقر: 

أّما فً قصة وهذا القرن فبطلها موظؾ بسٌط ٌنتمً إلى الطبقة المتوسطة وكانت 

منزلة الحٌوان ال قٌمة له، صعلوك حقٌر، لكونه موظفا ودلٌل ذلك الحوار الذي دار بٌن 

، ٌقابلها فً الجانب اآلخر الشاب (والدها)الباشا وزوجته المتعالٌة المتباهٌة بالمؽفور له 

الموظؾ البسٌط الراؼب بالزواج من ابنتهما، فٌقابل طلبه باالحتقار واإلهانة على النحو 

: اآلتً

 وما صنتعك؟ -

 ...موظؾ -

 ...هذا ٌعنً أنك صعلوك -

 صعلوك؟ -

إن الكاتب الحقٌر الذي ال ٌجد وظٌفة تشرقه ٌطبع على بطاقته كلمة موظؾ، ...نعم -

 ...وهً ال تؽنً فً الواقع إال أنه كاتب حقٌر

... ألٌس كذلك

والحوار اآلتً ٌكشؾ عن الفروق الطبقٌة واحتقار الطبقة البرجوازٌة الكبٌرة لفبة 

... الشعب المتوسطة

 أتوسل إلٌك أن تجنى؟...وما هٌتك'' زوج الباشا'' -

 .ستة جنٌهات: الموظؾ -

 ولماذا تحب ابنة الباشا؟...عال -

 ...سٌدتً -

 لماذا لم تحب ابنة كلب من طبقتك -

                                                           
 .125 نجٌب محفوظ، سوق الكانتو، مجموعة بٌت سٌا السمعة، ص1
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 :وتنهد الباشا من قلب مكلوم وقال للشباب -

 ...تفضل مع السالمة -

فكالم الباشا مع الموظؾ أٌضا له بعده الداللً فهو لم ٌهن علٌه أن تستمر زوجته بإهانة هذا 

الموقؾ ألنه مّر بالموقؾ نفسه قبل أن ٌتزّوج من ابنة الباشا، وهذا دلٌل على الوصولٌة 

واالنتهازٌة، ففً هذه القصة ٌدٌن محفوظ المجتمع الذي ٌرفع أبناءه إلى المراتب العالٌة عن 

طرٌق الزواج والوصولٌة والوساطة، ال عن طرٌق الكفاءة وٌختك قصته بهذه الموظفة 

السعٌد السعٌد من راض نفسه على الواقع، والتمس أسباب الرضا والقناعة حٌثما »: قابال

. «كان

 ٌهذر كرامته للتحرر من الفقر والبإس : إن اإلنسان كما نراه فً القصص السابقة -

فٌضطر إلى سماع الكلمات القاسٌة من الطبقات البرجوازٌة الكبٌرة بسبب انتهازٌة للوصول 

إلى المراتب العالٌة والوظٌفة المثاق إلٌها كما أن الفقر فً القصة األولى دفع بالبطل إلى 

القٌام بؤعمال جنونٌة خارجٌة عن القٌم األخالقٌة فً المجتمع وفً قصة أخرى تضطر 

الشخصٌة لالنتحار فً سبٌل التخلص من الفقر والبإس، فٌرسم الكاتب لنا صورا عدة من 

الفقر، والصعوبات االقتصادٌة التً ٌتعرض لها أفراد الشعب الفقٌر، فالفقر ٌكاد ٌإلؾ 

اإلطار العام الذي ٌجول فٌه أبطال القصص السابقة، وأن الكاتب صٌػ هذه القضٌة بصٌؽة 

إنسانٌة صادقة عمٌقة األثر تثٌر الشفقة والرثاء، وٌستطٌع القارئ العثور على الوصولٌة 

. ''المقابلة السامٌة''وقصة '' كلمة فً اللٌل''واالنتهازٌة فً قصة 

 : قضية المرأة -

الحقٌقة أن المرأة فً حٌاتً وأدبً شًء، واحد لعبت المرأة فً حٌاتً دورا كبٌرا، 

إن لم ٌكن مثال السٌاسة فهو ٌفوقها وهنا نجد محفوظ أنه عرؾ المرأة منذ طفولته، إذ كان 

ٌرقب النساء عندما ٌعلن إلى أمه ٌجلسن معها ٌتحدثن ٌقمن بإعداد الحجب وأعمال السحر، 

كما كانت والدته تصحبه معها فً زٌاراتها إلى األمل والحٌوان، فرأى خالل ذلك كثٌرا من 

 العباسٌة، وتعرؾ على نماذج من النساءشراء...مناطق القاهرة
1

وعرفت »:  وٌقول محفوظ

النساء فً األحٌاء الشعبٌة من المعاٌشة المباشرة ٌكفً جلوسً أمام بٌتنا فً الجمالٌة، كن 

                                                           
 .، بٌروت، دار المسٌرة113 جمال الؽٌطانً؛ نجٌب محفوظ، ٌتذكر ص1
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منهن نساء واظبن على زٌارتنا فً العباسٌة، كنت أصؽً إلٌهن فً أحاد ...ٌجبن إلى أمً

.«ٌثهن ما الوالدة، وهن ٌرون لها األخبار، وعرفت نماذج منهن فً رواٌاتً فٌما بعد
1

 

 األم والزوجة الوفية: 

نعثر على هذه المرأة فً قصة وحٌاة للؽٌر رؼم أن القضٌة الربٌسٌة هً قضٌة  

، كانت هذه األم مثال المرأة الصالحة الرومانسًوعبد الرحمان أفندي، بطل القصة وحبه 

المتمسكة بالعادات والتقالٌد، والقٌم الخلقٌة، فهً العامل المساعد وهمزة وصل بٌن بٌن ابنها 

فقد ضحى عبد الرحمان بسعادته '' ألوز''األكبر عبد الرحمان وشقٌقه األصؽر الدكتور 

وكتب رؼباته فً سبٌل تحقٌق السعادة للؽٌر، فحاول امتناع نفسه بالتقدم ألبً الفتاة التً 

رؼم أن األخٌر ال ٌعلم بما ٌدور فً '' ألوز''أحبها وكتم حبه فً قلبه لٌطلبها إلى شقٌقه 

فنحاول  (العامل المساعد)وهنا ٌظهر دور األم '' والعامل الذات''خاطر شقٌقه عبد الرحمان، 

: ألوز قابلة''فً مسؤلة خطبة '' عبد الرحمان''أن تناقش ابنها 

 هل حدثك ألوز؟  -

 ...نعم: فقال -

 ما رأٌك؟ -

 .اختٌار جمٌل ٌا أماه، ساذهب ؼدا لمقابلة جارنا وأطلب ٌد ابنته الجمٌلة ألبننا النابه -

 : فقالت بحنان -

لم ٌبق إال أنت  

... والزم الصمت هذه المرة

 فالتضحٌة التً لمسناها من عبد الرحمان لها عالقة بؤمه وال شك أنه ورثها عنها،  

قامت على تربٌة  (العامل المساعد)فتضحٌة األم فً البٌت لها أكبر األثر على أبنابها فاألم 

أبنابها بعد وفاة زوجها معتمد على ابنها عبد الرحمان ذلك القلب الجاؾ الذي ال ٌجد قدرات 

الندى، إال أثناء جلوسه فً الحدٌقة، فٌحاول القضاء على بؤسه وصبره، وما ٌحرك هذا 

البطل طوح اجتماعً، عادي، ولكن المصادفة التً تؤتً بؤخٌه الدكتور أنور الذي ٌعتبر 

فهذا األخٌر وقؾ فً طرٌق شقٌقه، فً طرٌق تحقٌق أمله لٌتزوج من  (العامل المعاكس)

الفتاة التً أحبها مما ٌدعو إلى تمزق نفس عبد الرحمان واضطرابه رؼم حبه لشقٌقه أنور، 

                                                           
 .13- 12 المصدر نفسه، ص 1
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'' سمارا'' والدته عند الذهاب إلى منزل فتوافقكما ٌحمل عبد الرحمان على صنع كفة ٌده، 

وطلب ٌدها ألنور الذي كان سدا بٌن شقٌقه والفتاة التً أحبها وهو رؼم ذلك فإنه ٌحبه، 

 العامل الموضوع المناق إلٌه من قبل عبد الرحمان وفً الوقت نفسه كانت'' سمارا''فالفتاة 

. شاركه به شقٌقه أنور

 وتستطٌع أن تلمس مثال الزوجة الوفٌة فً المجموعة القصصٌة ذاتها وهناك نماذج 

. ''قوس قزح''وفً '' ودنٌا هللا''لهذه الزوجة األم فً قصة 

 العمة العابس الثرية: 

بطل  )فهً تبلػ من العمر ثمانٌن سنة وهً عمة أبٌه لعبد العظٌم العامل الذات 

وهذه العمة كانت العامل الموضوع بالنسبة لعبد العظٌم الذي كان ٌثوق العامل  (القصة

الذات للوصول إلٌه وهنا ٌبدو أن الكاتب استخدم العمة كؤداة فتح بها الطرٌق لٌصل إلى 

. فكرته عن القدر، مما أكسب بناءه الفنً تمسكا وقوة

 األرملة الثرية: 

امراة ٌطمع الرجال بثروتها بعد وفاة  '' حلم نصؾ اللٌل''إن األرملة الثرٌة فً 

زوجها إضافة إلى كونها جمٌلة رؼم بلوؼها األربعٌن من عمرها وكثٌرون سعوا إلى 

التزوٌج منها، ولكن القسمة دفعت بها إلى أحضان رجل لم ٌجر عند الظن عل بال، كان 

وٌموت حسنٌن مقتوال وٌجري تحقٌق بٌن جمٌع المشبوهٌن، لكنهم جمٌعا تثبت '' حسنٌن''

براءتهم، وثما استدعى عباس للتحقٌق وجرى استجوابه عن المكان الذي كان فٌه وقت 

: أجاب ببساطة...ارتكاب الجرٌمة

.''أال تعرؾ سٌدنا الخضراء...كنت مع الخضر'' -
1

 

تقدم رجل آخر ٌطلب ٌد أم عباس ورؼم محاولة حسنٌن استؽاللها فقبلت بعده زوجا  -

 : لها، ودار صراع بٌن أم عباس وأهل عبده حتى قال له ٌوما

 ...أنا ال أرٌد أن ٌشاركنً أحد فً بٌتس'' -

 :وقال لها الرجل بصوت رهٌب -

 ....ذلك ما تشابٌن فتفضلً بالذهاب'' -

 

                                                           
 .19، ص''بٌت شًء السمعة'' نجٌب محفوظ، حلم نصؾ اللٌل، مجموعة  1
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 المرأة المتحررة المستهيئة بالعادات والتقاليد السائدة في مجتمعها: 

ٌجسد لنا الكاتب الحٌاة داخل بٌت آل حالوة فً قصة وبٌت سًء السمعة إذ كان  

البٌت ٌبٌع االختالط بٌن الجنسٌن فً زمن كان كل بٌت ٌنطوي على نفسه والنساء عورة 

والحب حرام، والزواج من اختصاص والعروس آخر من ٌعلم، لذا عرؾ بالبٌت سٌا 

السمعة وهناك نموذج المرأة المحافظة الراقصة للمعاشرة دون الزواج، وتتجلى هذه السمعة 

''كلمة فً السر''فً قصة 
1

، كذلك تتجلى سمعة المرأة الزوج الحرٌصة على راحة زوجها 

.''كلمة ؼٌر مفهومة''فً قصة 
2

 

لكن ٌضٌق نطاق هذا البحث عن تناول كل القصص التً كتبها محفوظ فً مجموعاته 

. القصصٌة

 المرأة الخادمة: 

حلقة وصل بٌن عبد الرحٌم بطل القصة وبٌن أمه،  '' الصدى''إن الخادمة فً قصة 

تطرح القضاٌا '' الصدى''إن قصة .... الرمزاألمفقد كانت المفتاح الذي أوصلنا إلى أفكار 

والهموم والتجارب وٌختلط فٌها البعد االجتماعً السٌاسً بالبعد المٌتافٌزٌقً الرمزي 

جزءا من إشكالٌة '' الصدى''وحٌاته الوطن، من هذا المنظور ال تكون الرإٌة للعالم فً 

تعوق العرب عن '' مشاكل''ملموسة ٌحملنا علٌها نعت القصة وإنما هً تجرٌد كلً لــ

ورؼم أن نجٌب محفوظ ...الخروج من الزمن المٌت، الزمن األعمى، زمن األخوة الخونة

نجح فً أن ٌلتقط مجموعة حلقات القصة، فإن اإلسقاطات على الماضً تفرؼه من إمكانٌة 

ها أنا أرى المستقبل بعٌن الماضً الدافن، هل رإٌة الهاجس هً ''. االمتداد نحو المستقبل

. ''الكلمات، الطقوس الواعدة إلعالن موت األم، األرض؟

تنتهً القصة نهاٌة مؤساوٌة سرعان ما تتكشؾ عن أفاق أفسح وأعمق سواء من  

حٌث الحدث أو داللته، وتؤخذ القصة فً فض هذه األحداث والدالالت، وتكشؾ لنا الزواج 

العرفً الطبقً المصلحً عند محاولة صرؾ األنظار عن الحقٌقة، على أنا هنا ٌفضح قصة 

االؼتصاب والتخلص، حٌث ٌنقلنا نجٌب محفوظ من حدود جزبٌة إلى دالالت عامة، فقد 

استطاع محفوظ أن ٌفضح بشكل ؼٌر مباشر كثٌرا من حقابق األوضاع واالجتماعٌة فً 

                                                           
 .87، ص''بٌن سًء السمعة'' نجٌب محفوظ، كلمة السر، مجموعة 1
 .95، ص''خمارة القط األسود'' نجٌب محفوظ، كلمة ؼٌر مفهومة، مجموعة 2
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 للحمل، والخالص منه إلى فضح حقٌقة أكبر اإلخفاءشرٌحة صؽٌرة، وٌنقلنا من محاولة 

. على نحو ٌقطر مرارة

داللة واضحة على القلق الذي تعانٌه  (نجٌب محفوظ) إن المعاناة التً أظهرها 

البرجوازٌة الصؽٌرة وهً تسحق أمام البرجوازٌة الكبٌرة، وداللة على ركود الصراع 

الطبقً وتحذره باتجاه الخلؾ، إن مفارقة تبعث على المرارة بصب فٌها محفوظ سخطه 

على المجتمع المهزئ حٌث تكثر الخٌانة والمرض ولبن كان نجٌب محفوظ فً قصة 

ال ٌكاد ٌتجاوب مع الخلل الطبقً فً الشرٌحة االجتماعٌة، موضوع القصة، فإن '' الهذٌان''

القاص ٌواجهها بالسرد كما فً حدٌثه عن الزوجة التً تهذي والطفلة المقاطعة لسر قصة 

الخٌانة، وأن زوجته مرٌضة على سرٌر الموت، إن األم الخابنة مسوقة بدوافع السٌق 

الجنسً من عالمها الساكن أكثر حٌوٌة تتحرك وتعً من خالل منابع الكٌث الجنسً أو 

التنفس عنه حتى اعترافها من خالل هذٌانها فٌه دعوة للتطهر من الخٌانة باعتبارها قٌمة 

. أخالقٌة موروثة

 إن تجنب محفوظ بداللته هذه ٌنبع من الجذور، وٌمتاز بالحرارة إلى حد الجرح، 

صورة أخرى ٌختارها محفوظ '' ثمن السعادة''وبالصرامة إلى حد الفضٌحة وفً قصة 

لٌوضح موقؾ بعض شخوصه، فهو ٌوافق الزوج على خٌانة زوجته له مقابل السعادة التً 

بعد انقطاعه فترة من '' رضوان بك'' إلى أستاذ ابنته توتو ٌذهبٌجنٌها من ورابها، فهو 

. إعطاء الدروس

رأسته الخاصة لعالقة اإلنسان بكافة القوى المحٌطة به، '' نجٌب محفوظ'' لقد رسم لنا 

عالقته بالخارج، بالواقع االجتماعً الذي ٌعٌش ضمن إطاره، ثم عالقته بالداخل، بذاته التً 

. ٌرٌد أن ٌحدد لها موقؾ من هذا الواقع

ببراعة الوقوع فً تقرٌر المعنى '' نجٌب محفوظ'' فً جمٌع القصص السابقة تحاشى 

إذا خلت القصص خلوا تاما من جملة تقرٌرٌة واحدة، فالمعنى عنده ٌتخلل الحادثة وٌجده »

القارئ فً جملة تقرٌرٌة واحدة، إن المعنى عند نجٌب محفوظ فً قصصه هذه تخلل بداٌة 

القصة ووسطها ونهاٌتها، فهو ال ٌعتمد على تمهٌد من بداٌة إلى تؤكٌد فً وسط إلى نتٌجة 

فً نهاٌة، إن ىٌتقدم أبطاله من دون أقنعة وال ؼموض على ان المعنى عنده ٌبدأ مع بداٌة 

القصة، وال ٌمكن للقارئ، أن ٌستوعبها إال عندما ٌنتهً من قراءة القصة، ولعل ذلك من 
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أهم مٌزات نجٌب محفوظ لذا الحظنا فً قصص محفوظ السابقة أثر العامل االقتصادي فً 

نظره، والدور الذي ٌلعبه فً حٌاة الناس، وكما أن المرأة لعبت دورا هاما فً القصة 

.«القصٌرة
1

                                                                                                                                                                 

 :قضية الحرية والعدالة االجتماعية -

      إذا تركنا قضٌة الفقر، الوصولٌة واالنتهازٌة، وقضاٌا المرأة بما فٌها المرأة واألم 

والزوجة الوفٌة، األم المحترفة، المومس، العمة العانس، األخت العانس، الخادمة والطفلة 

الصؽٌرة، وإذا تركنا وصؾ الكاتب الصرٌح للوضع االجتماعً وإدانته للمجتمع بوقوفه إلى 

جانب البابسٌن والمتحرفٌن والمحرومٌن فً بعض قصصه المنشورة فً تؽب عن نجٌب 

محفوظ فً تلك الفترة ألنها من صمٌم واقعه، والتً ٌتناول فٌها قضٌة الحرٌة، وتحقٌق 

العدالة االجتماعٌة، ونستطٌع أن نضعها فً باب القضاٌا السٌاسٌة، ولكن ال ٌعنً هذا 

الكالم، إنها مفصولة عن القضاٌا االجتماعٌة، فؽنت إذا قرأت قصص محفوظ نجد تداخال 

. واضحا بٌن جمٌع قضاٌاه التً ٌعالجها وما فٌها من رإٌة دٌنٌة

 لكن ما الحرٌة التً ٌطالب محفوظ بتحقٌقها، وما نوع العدالة المرؼوب فٌها، وما 

نظرته إلى هذه القضٌة؟ القضٌة التً طالما نسمعها تترد على السنة الكثٌر من الناس 

؟ ...مطالبٌن بتحقٌقها، ولماذا ٌطالب الشعب بتحقٌق الحرٌة والعدالة ومن ٌطالبون

 المومياء تهب من رقادها ثائرة: 

حٌث ٌتساءل بطل  '' (الصراع الطبقً)قضٌة الحرٌة '' همس الجنون''عالجت قصة 

القصة حول رابطة العنق ورؼبته فً التحرر منها ومن ثٌابه، ولعل الكاتب رمز بهذه 

العبارات إلى التحرر من القٌود المكّبلة لألعناق البشرٌة بما فٌها االستعمار واالستبداد، 

وبالعودة قلٌال إلى الصفحات السابقة من هذا البحث سنقؾ على ما قام به بطل القصة من 

... أعمال لها داللتها المعبرة

 وٌناقش محفوظ قضاٌا اجتماعٌة وسٌاسٌة، ٌعالج فٌها قضٌة الحرٌة والعدالة 

االجتماعٌة، والثورة على االستبداد والذل، من خالل أحادٌث تارٌخٌة قدٌمة ٌعود فٌها إلى 

. الرمزٌة'' ٌقظة المومٌاء''الجو الفرعونً، كما نجد فً قصة 

                                                           
م، القاهرة، دار الكتاب العربً، 1923- م1910 سٌد حامد النساج، تطور فن القصة القصٌرة فً مصر من سنة 1

 .30- 28ص
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 رؼم أن الكاتب حاول أن ٌجسد مؤساة الحرٌة والثورة على الذل فً موقؾ كثٌؾ 

... مركز، إال أن القصة ظلت أسٌرة التقرٌر والوعظ المباشر

 وتقوم هذه القصة على ثنابٌة ضدٌة هً الفقراء وطبقة األؼنٌاء الوطنٌٌن 

... والمتحالفٌن مع االستعمار األذالء والمتعالٌن

 ففً هذه القصة ٌفاجؤ الباشا بؤن فً أسفل منزله ترقد مومٌاء ألحد المسإولٌن من 

رأٌت المومٌاء تتحرك وتقعد فً التابوت فً حركة خفٌفة ال ٌقدر »...الفراعنة بفضل خرافة

علٌها المخمور أو المثقل بالنوم، فضال عن البعوث من عالم الـؤموات، ثم قفزت قفزة ؼاٌة 

. فً الرشاقة انتصبت قبالتنا أمام التابوت

أو حٌال جثة ردت إلٌها الحٌاة بطرٌقة ....؟''مومٌاء'' ٌا للعجب ألم ٌكن حٌال 

أو أمام قابد مصري كان ٌرتجؾ هوال وخشوعا إذا اجتاز عتبة القصر ...خفٌفة؟

.«...الفرعونً؟
1

  

 وهنا ٌقدم الكاتب على وصؾ المومٌاء وصفا ٌخدم الحدث ولٌس خارجا عنه ولعل 

هً ٌقظة '' ٌقظة المومٌاء''لتوفٌق الحكٌم فقصة '' دعوة الروح''هناك شبها بٌن هذه القصة و

عودة ''الشعب المصري وعودة الروح الوطنٌة الثابرة على الذل واالستبداد كما عادت فً 

بعد فترة سبات عمٌق، فالقضٌة االجتماعٌة تجلت فً إبراز ظلم الباشوات للفالح '' الروح

المصري واحتقارهم له، فقد كانوا ٌتحكمون فً أمواله، دن أن ٌعطوه شٌبا بذكر مما جعل 

... ، تهب من رقادها ثابرة كما رأٌناه فً األسطر السابقة(رمز للشعب المصري)المومٌاء 

ز ''الباشا''بحواره مع '' بٌبر'' قد ّعّبر عن ذلك الدكتور 

وهل نسٌت ٌا صاحب المعالً حمالتها ...ما من شك فً أن الصحافة الوطنٌة عدو لك قدٌم

. المؽرضة علٌك، واتهاماتها إٌاك بؤنك تبعثر أموال الفالح فً فرنسا بال حساب

: فصاح الباشا بإنكار

. أموال الفالح

. فبادر الدكتور ٌقول معتذرا

. هذا قولهم...معذرة ٌا باشا

: فهز سعادته منكبٌه استهانة وزم شفتٌه احتقارا، وقال وهو ٌثبت نظاراته الذهنٌة على عٌنٌه

                                                           
 .90- 89، ص''همس الجنون'' نجٌب محفوظ، ٌقظة المومٌاء، مجموعة 1
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 الوضٌعة، وما دام ضمٌري الؽنً ال ٌرتاح إلبقاء هذه المتكررةأنا ال آبه لهذه األصوات 

وسط هذا الشعب الحٌوانً، فلن تقبر هنا  (وتماثٌلآٌات الفن الجمٌل من لوحات )اآلٌات 

. أبدا

 وقد حاول المإلؾ أن ٌطلعنا على الصراع الذي عاشه الفالح المصري المنتمً 

إلى فبة الشعب الفقٌرة فً ظل حكم الباشوات، وظلمهم له، واستؽاللهم ألمواله، والذل الذي 

. ذاقه على أٌدٌهم من خالل حوار الشخوص فً القصة، ومن خالل صوت الراوي الفرنسً

 الشخصيات: 

وقد أدى   (فكرة الوعً االجتماعً والقومً)ؼلب على هذه القصة االهتمام بالفكرة 

هذا أن توظؾ الشخصٌات فً خدمة الفكرة، وإذا لمسنا شٌبا من الصراع فإنه ال ٌترك آثاره 

فً نفوسنا، ألن هذا الصراع الذي كان ٌعانٌه الفالح المصري، ونحسه من خالل صوت 

الراوي، كما أشرنا وهنا نرى الكاتب ٌرٌد أن ٌجعل الراوي، فرنسٌا لٌضفً على قصته 

كان المفتاح الذي فتح لنا باب '' البروفٌسور درٌان''شٌبا من الموضوعٌة، فالراوي الفرنسً 

على مصرعٌه، وأتاح لنا مجال الدخول إلٌه، والتعرؾ على '' األرنإوطً''قصر الباشا 

محتوٌاته البدٌعة، وعلى أفكار ونفسٌة الباشا السٌبة تجاه فبة الشعب الفقٌرة، وهذا الراوي 

. كما أشرنا

هو دلٌل الباشا فً الوصول إلى حجرة المومٌاء، إذ بشره الشٌخ '' جاد هللا'' الشٌخ 

بؤنه استدل بعلمه الروحانً وبكتبه القدٌمة عن وجود كنز ثمٌن فً باطن حدٌقة، وطلب إلٌه 

لهه '' جاد هللا''إن الشٌخ '' إشراؾ الباشا''ٌتوسل أن ٌؤذن له فً الكشؾ عنه تحت إشرافه 

داللة دٌنٌة إذ ٌبٌن وجهة نظر الشخصٌة اتجاه المصري البسٌط الذي ٌإمن بالشٌوخ 

واألولٌاء، وما ٌصدر عنهم من أقوال وكان الباشا ٌسخر من خدمة، وٌعتبرهم من الطبقة 

. البسٌطة والتً تإمن بهإالء الشٌوخ، أما هو فال ٌإمن بهم

 وتتبلور قضٌة الحرٌة فً وعً الشعب المصري باعتبارها مسؤلة جوهرٌة، ومن 

م، وزال كابوس 1952 ٌولٌو 23واجب النظام الجدٌد أن ٌواجهها، وما أن أتت ثورة 

االستعمار واإلقطاع، حتى شعر محفوظ بؤن دوره كفنان صادق انتهى، فقد رافقت الثورة 

ظروفا عملت على ربط السنة وأٌدي بعض الكتاب عن الكالم، والكتابة، وجعلتهم ٌنتقلون 

من التصرٌح إلى التلمٌح وخلط الواقع بالرمز فً كتاباتهم، والصمت ال ٌعطً نتٌجة، ولم 
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ٌعد ٌعبر عن رإٌا ؼٌر واضحة وأصبح احتجاجا على الظروؾ الردٌبة المحٌطة بالثورة، 

والتً تجعل الحرٌة فً مصاؾ القضاٌا األساسٌة للمجتمع، لذا لجؤ محفوظ إلى استخدام 

. الرمز ٌعّبر به عن فكرته، وهو ٌرّكز على قضٌة الحرٌة، من خالل السرإٌا االشتراكٌة

 العدل الضائع والحرية المنشودة: 

''المتهم''و'' السكران ٌؽنً''نلمس الفكرة نفسها هً قصة  
1

 فالحركة الربٌسٌة فً 

هاتٌن القصتٌن تقوم على تحقٌق الحرٌة والعدالة االجتماعٌة، كما أن شخوص محفوظ ال 

''البارمان''تكؾ عن نشد الحرٌة فً 
2

. فً المجموعة نفسها'' القنبلة''و'' المسطول'' و 

حٌث تقع '' الجرٌمة'' نلتقً بحركة الحرٌة المنشودة والعدل الضابع، فً قصة 

الجرٌمة أمام كل الناس، ولكنهم ال ٌبلؽون عنها، إال أن محفوظ ال ٌرد أن ٌعالج الجرٌمة فً 

هذه القصة، بل ٌهدؾ إلى توضٌح الحركة الربٌسٌة وهً العدل الضابع، إذ أن الجرٌمة 

مضى على تارٌخ حدوثها فً ذلك الوقت حوالً الخمس سنوات حٌث وجدت مدفونة من 

:  سنٌن، ومحترقة تماما على نحو ما جاء فً الحوار التالً وعلى مسمع بطل القصة

 وألم ٌستدل على شخصٌة صاحبة الجثة؟ -

 .كال، وجدت مدفونة من سنٌن، ومحترفة تماما -

 .كم سنة -

 .أربع أو خمس سنوات، هذا ما كتب الخبر -

ومما ٌإكد البعد الداللً السابق فً البحث عن العدل الضابع وجهة نظر بطل القصة والتً 

... تظهر شدٌدة الحٌاد

 الشخصيات: 

 بالشخصٌات كالقصص االهتمامؼلب على هذه القصة االهتمام بالفكرة أكثر من  

التً سبق اإلشارة إلٌها، وقد أدى هذا إلى توظؾ الشخصٌات فً خدمة الفكرة، كما أن هذه 

الشخصٌات لٌس لها أسماء فقد جعلها الكاتب أسماء عامة ٌحتمل وجودها فً أي مكان وأي 

زمان، فبطل القصة هو رجل المباحث، تعرؾ علٌه من سٌاق القصة وهو رجل إٌجابً 

                                                           
 .55- 53- 52 نجٌب محفوظ، المتهم، المجموعة نفسها، ص1
 .45- 42 نجٌب محفوظ، البارمان، المجموعة نفسها، ص2
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ٌمثل العامل الذات، وٌرى أن النظام الدٌمقراطً هو المفتاح الحقٌقً لتحقٌق العدالة 

. االجتماعٌة والسٌاسٌة التامة

 الجرٌمة بوصفه شخصٌة من شخصٌات القصة، وكؤن شخصٌات قصةوبطل القصة ٌروي 

القصة وأفكارها داخلة فً حٌز تجاربه المباشرة وكؤنه ٌرٌد أن ٌقول لرجل المباحث أن 

هإالء الناس ال حدٌث لهم إال الجرٌمة وهو ٌعرفون أن المجرم لكّنهم ال ٌستطٌعون البوح 

وٌبدو أن هإالء الجماهٌر لٌس لدٌهم القناعة ...باسمه خوؾ من أن ٌلفظوا المصٌر نفسه

 إخفاءبالجرابم التً تقع وٌعرفون المجرم الحقٌقً ولكن الخوؾ ٌدفعهم إلى االشتراك فً 

. معالم الجرٌمة والتستر على القاتل أو القتلة

 ثالثة أيام في اليمن''الحرية و'': 

إذ أن حقٌقة '' ثالثة أٌام فً الٌمن''تتخذ الحرٌة والعدالة طابعا قومٌا فً قصة  

 ٌولٌو بقٌادة عبد الناصر بؤن تهب من القاهرة لنجدة 23 ثورة ألهمتاالنتماء القومً الواحد 

. الثورة الٌمنٌة

 إن هذه الحقٌقة القومٌة، هً التً اكتشفها وفد األدباء المصرٌٌن أثناء زٌارته للٌمن 

 والثابر، والتً نقلها لنا وعبر عنها المنفقبعد قٌام ثورتها، وخالل حواره مع شباب الٌمن 

تبادلنا األحادٌث عن »: فٌقول األدٌب'' ثالثة أٌام فً الٌمن''الكاتب نجٌب محفوظ فً قصة 

الحرب والثورة والتارٌخ واألدب، كشفت الروح الٌمنٌة من كنوزها، فاستعدنا شعورنا 

.«باألنس واأللفة وتفتحت قلوبنا بال حدود
1

 

 :قضية الموت -

بدأ محفوظ ٌتطلع إلى مؤساة الواقع اإلنسانً بالنسبة للوجود، والمصٌر النهابً فً مجموعته 

األولى فالموت من أصعب القضاٌا التً واجهها اإلنسان قدٌما وحدٌثا، وأشدها هوال 

وأكثرها ؼموضا، فهو لؽز مجبر ال ألنه ٌنهً حٌاة اإلنسان بالشكل الحتمً فحسب، وإنما 

للتساإالت الهابلة التً تعصؾ فً أعماق اإلنسان حول مسؤلة ما بعد الموت، جوهر 

. ''مٌتافٌزٌقٌة''الموت، أسراره وماهٌته 

 

 

                                                           
 .77، ص''تحت المظلة''مكتبة مصر، شارع كامل صدقً، مجموعة :  نجٌب محفوظ، ثالثة أٌام فً الٌمن، القاهرة1
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 االنتحار: 

كما جاء '' صابر''أذهلت بطل القصة '' الهذٌان''إن حادثة موت الزوجة فً قصة  

ولكن حادثة الموت أذهلت نفسه الرقٌقة المرهقة، أما بطل القصة فإنه »: ؼفً العبارة التالٌة

 إذ أن انتحاره ٌتم من ؼضب عارم واحتجاج على الخٌانة باالنتحاروضع حدا لحٌاته 

وهروب من الدنٌا بعد أن أتلفت أعصابه وانهذ كٌانه، فالكاتب ٌواجه مشاعر القلق 

فالموت هنا فً نهاٌة القصة أدى '' الهذٌان''والمخاوؾ واأللم بهذا الهروب األبدي فً قصته 

وظٌفته الحتمٌة عن حقٌقة األحٌاء واألموات ونعتقد بؤن اقتراب الكاتب من هذا العنصر 

أبعده عن مٌزات القصة الحدٌثة، ولكن عمله الفنً هذا أكثر خالصا وصدقا، لو  (الموت)

ترك تقرٌر شكل النهابً للقارئ، رؼم أنه أضفى على عمله بعض الشًء من التماسك 

. والموت كان حادثا عادٌا ال ؼرابة وال استهجان فٌه، إنه جاء مصبوؼا بصٌؽة مؤساوٌة

 الموت حقيقة تجدر مواجهتها: 

فإنه ٌعكس لنا دورة الحٌاة، وكٌؾ أن '' صوت من العالم اآلخر'' أما فً قصة 

الموت ٌؤتً لٌؤخذ الناس من ؼٌر تفرٌق وبال رحمة، فالحركة الربٌسٌة فً القصة تروي لنا 

بالنسبة للموت وتبٌن لنا وجهة نظره بوضوح،  (العامل الذات)بطل القصة  (توتً)رإٌة 

وٌرى « وهإالء هم سادة الدنٌا وقد جمعهم مكان واحد» : ''توتً''وفً موضوع آخر ٌقول 

ان الموت حقٌقة تجدر مواجهتها ومعرفتها، وأن الموت لٌس مخٌفا كما ٌتوهم بعض الناس، 

ٌرى فً الموت ذلك النور اإللهً المشرق، المطهر لقلوب الناس المحرومٌن من '' فتوتً''

القٌود، فالكاتب فً هذه القصة ٌقدم لنا وجهات نظر مختلفة اتجاه الموت، من خالل عٌنً 

وهنا ٌرسم محفوظ  (ما بعد الطبٌعة)بطل القصة، وحٌث تبدو رإٌة المٌتافٌزٌقٌة '' توتً''

صورة جمٌلة للموت فً هذه القصة، رؼم الرهبة المخٌفة التً تؽزو قلب اإلنسان لدى 

ٌا إلهً ماذا ٌجوز هذا القبر من طٌبات الحٌاة »سماعه بالموت فال أسبق على الحٌاة الؽابٌة 

الؽابٌة؟ إنه قطعة من صمٌم الحٌاة الؽابٌة، حافلة بما لذ وطاب، لقد حلٌت جدارته ٌصور 

الحواري والخدم، وفرش بؤفخر األثاث وأجمل الرٌاش، وبه ما شاء من أدوات الزٌنة 

 محفوظ األسماء الفرعونٌة معبرا من خاللها عن فكرته وٌستخدم...« والحلًوالعطور 

 عن الحكم فً تلك الفترة، وتحالفهم مع المسإولٌنونظرته للموت، وناقدا من خاللها 
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االستعمار، ناقدا معاملتهم للرعٌة، موضحا بؤن الموت لن ٌؽفل حتى عن السادة، وأنهم لن 

. ٌفلتوا من قبضة الموت القدر الذي ال مفّر منه

 الموت والحبل المجهول: 

ففً هذه القصة '' ضد مجهول'' ومن هنا انتقل محفوظ إلى قضٌة الموت فً قصة 

نرى صورة بشعة للموت، صورة للحٌاة التً ترتكب فٌها جرابم بال مجرم، حٌاة ٌقضً 

فؤول جثة كانت ترقد فً حجرة نوم قضً ...علٌها حبل مجهول فتصبح بال معنى، وال قٌمة

علٌها بالحبل المجهول، ودلٌل ذلك وآثار الحبل حول عنق الضحٌة، وجحوط عٌنٌه، ودم 

متجمد حول أنفه، أما الضابط فقد ذهل أثناء قٌامه بتفتٌش الحجرة لعدم عثوره على المجرم، 

ومن خالل تحقٌق الضابط مع بواب العمارة » فً الحجرة مؤلوفا وعادٌا شًءفقد وجد كل 

ولكن لم ٌعثر على ...بشارع البراد فً العباسٌة أدلى البواب بؤقواله حول أمور تتعلق بالقتٌل

. «القاتل

 فالموت هنا، هو المحور الذي دار حوله قلم محفوظ، مؤساة تصٌب الجمٌع من ؼٌر 

فالضابط اإلنسان، حاول ...جرٌمة بال مجرم...تفرٌق بٌن طبقاتهم االجتماعٌة أو أعمارهم

، ٌكشؾ بواسطته عن السر الؽامض الذي لم ٌستطع أن ٌفلت الالمعقولأن ٌصل إلى حل 

أحد من قبضته ولن ٌستطٌع فظل الضابط ساهرا ٌفكر ونازعته فكرة فً الهرب إلى عالم 

شعره الصوفً، حٌث الهدوء والحقبة األبدٌة، حٌث تذوب جمٌع األضواء فً وحدة الوجود 

التً ٌعجز كل كابن عن مجابهتها، حٌث العزاء من مناصب الحٌاء الؽابٌة الزابفة وفشلها 

... وعبثها

 الشخصيات: 

تقوم الشخصٌات على خدمة الفكرة التً ٌرٌد الكاتب أن ٌنقلها إلى القارئ حٌث ال  

نجد بطال معٌنا فً القصة، إنما البطل هو اإلنسان عامة بقضاٌاه وما ٌحتاج تفكٌره من 

تساإالت ٌود الوصول إلٌها، وإجابة لها حتى ولو واصل البحث دون ملل من سٌر حٌاته 

هو الشخصٌة الربٌسٌة فً هذه القصة أي الفكرة، '' الموت''سٌرا عادٌا مؤلوفا وقد ٌكون 

فمن خالل الشخصٌات اتضحت فكرة الكاتب الوجودٌة ورإٌته الفلسفٌة الفكرٌة مؤساة 

وجودٌة إلى جانب المؤساة االجتماعٌة، ٌعانً منها كل إنسان فً أي مجتمع، والكاتب هنا لم 

ٌقفل نهاٌة قصته، بل ترك الفرصة للقارئ لٌكشؾ بذكابه حالّ لها، مقتربا ذلك من مٌزات 



الفصل الثاني                                                      ملخص مضامين الكتاب  
 

 

23 

القصة القصٌرة الحدٌثة، أما الشخصٌات الثانوٌة فً القصة فقد جاء بها الكاتب لتلقً ضوءا 

أم : كاشفا على الضحاٌا الذي كان الحبل المجهول سببا فً موتهم، وهذه الشخصٌات هً

أمٌنة، الخادمة والبواب، وزوجة الضابط محسن عبد البارودي، والمدٌر العام، فجمٌع 

إذن هذه ...الذٌن ال ٌملكون تفسٌر جوهره...هإالء جاإوا لتؤكٌد فكرة محفوظ عن القدر

الشخصٌات لها بعدها الداللً عند محفوظ، فهذه الشخصٌات كشفت لنا عن األبعاد 

االجتماعٌة للضحاٌا والفكرة الربٌسٌة من القصة التً هً بمثابة الشخصٌة المركزٌة، ألقً 

الضوء علٌها، ونحن التقٌنا بهذه الشخصٌات وأحسن بها من خالل التحقٌق، كما كان لها أثر 

فً تطوٌر الحدث، وخدمة الفكرة ومن هنا اهتم محفوظ برسم الشخصٌات من الداخل 

ومعاناتها، ولم ٌهتم برسمها من الخارج، دابما اكتفى برسم بعض المالمح االجتماعٌة عن 

طرٌق التحقٌق مع الخادمة والبواب وزوجة الضابط، حتى أن الرسم من الداخل لم ٌكن 

موضع اهتمامه بقدر ما كان االهتمام بالفكرة، وبتجسٌم المعنى، مما جعل عمله أكثر تركٌزا 

. وتكثٌفا فً بناء فنً متماسك

 الموت بحادث مؤسف: 

 الموت فً قصص محفوظ ٌتم بؤشكال عدٌدة، فهذه صورة بشعة أٌضا للموت فً 

فبطل القصة أو الفكرة ٌقضً علٌه الموت هنا، نتٌجة إهماله وبحادث '' حادثة''قصة 

مإسؾ، إذ تداهمه سٌارة فورد، وتقضً علٌه أثناء عبوره الشارع إلى ضفته األخرى، فلعل 

الشخصٌة ماتت قضاء وقدرا ورؼما عنها، فعندما تحررت من مناصب الماضً وتحققت 

. الموت ولم ٌدع لها مجال التمتع فً الحٌاة اآلتٌة: أعماله وأهمها

 فالموت كان ألخٌه ولٌس له، فهو استدعى شقٌقه كً ٌوصٌه على أسرته بعد وفاته 

وتتضح فكرة القدر أكثر ...ولكن الموت داهم الوصً، أثر حادث مإسؾ أثناء مؽادرته ببٌته

إذ نجد '' كلمة ؼٌر مفهومة''وٌتخذ الموت طابعا إجرامٌا ٌبعث على االستهجان فً قصة 

حسونة )الرجل القوي الجبار بنفسه وبؤتباعه، كان قد قتل فً شبابه اسمه '' حندس''

وبعد الهزٌمة هربت زوج حسونة من الحارة، واختفت مع طفلها الذي لم ٌكن  (الطرابٌشً

خمس سنوات، '' حندس''ولكن ظلت الجرٌمة فً أعماق ...قد تجاوز كل شًء من حوله

وتتقدم به السن، وٌتؽٌر، ورجال ٌفرض بهم قوته على الحً الذي ٌحٌطون به من الخارج، 
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ولكنه ٌصبح وحٌدا فً مواجهة نفسه عندما ٌنام، جرٌمة مزروعة فً نفسه، جرٌمته وحده، 

. وإن كان الجمٌع قد نسوها

 لقد كشؾ محفوظ عن عجز المجرم حتى ولو فً عنفوان قوته، فالمجرم ٌصبح فً 

حالة ضعؾ بعد ارتكاب جرٌمة، وٌوضح الكاتب كٌؾ أن هذه القوة التً ال تكاد تبصر 

حتى تعالج جرٌمتها بجرٌمة أخرى جدٌدة، تقتل فٌها روحا جدٌدة، فهنا تابعنا األحداث إلى 

سرٌعا دون أن  (حندس)نهاٌتها، فوجدنا أن الموت هو الذي انتصر على اإلنسان إذ سقط 

ٌعرؾ رجاله من هو القاتل، وها هو ٌموت دون ان ٌظهر فً المكان أي أثر ألرملة حسونة 

أو ابنها، وهنا ٌترك محفوظ قصته مفتوحة النهاٌة لٌجعل القارئ ٌقؾ حابرا، من ٌا ترى 

 قصته مٌزة من مٌزات القصة القصٌرة الحدٌثة، وال شك أن أكسبتالقاتل؟ هذه النهاٌة 

. بقدرة هللا (حندس)الموت هنا هو القانون الذي حاكم به الكاتب الفتوة 

 أما الشخصٌات الثانوٌة فً القصة، فكانت عالقتها مع بعضها البعض ومع 

الشخصٌة الربٌسٌة قابمة على الخوؾ من بعضهم، ومن المصٌر النهابً لكل كابن فٌهم، 

مقرئ ضرٌر، ٌتعاٌش من التالوة فً المقاهً  (فالشٌح دردٌري)من المؤساة المصٌرٌة 

والؽرز وتروج سوقه فً المراسم، ٌتلو الصمدٌة، وذلك بتقدٌم معلومات عن ابن حسونة 

ٌسترزق هنا وهناك وكلما جاء المدفن '' دردٌري''وكان الشٌخ '' حندس''الطرابٌشً ؼرٌم 

ولقد ٌدرس من تؤملً للزمن ...هو الفناء...وجده مقنعا وٌقول محفوظ الموت هو النهاٌة

هما امام الفرد ...والموت، هو ان أنظر إلٌهما بعٌن اإلنسان االجتماعً ال الفردي

ولكنهما أمام االجتماعً وهم، أو ال شًء، ففً أي لحظة ستجد مجتمعا واسعا ...مصٌبة

ومركزا مشعا بالحضارة وٌقول محفوظ إن من الموت فً قصصً ماله أسباب مختلفة، 

. كما فً الحٌاة...وفٌه ما لٌس له أسباب

 :قضية العلم والدين -

 :العلم فً خدمة التصور الدٌنً -

 لم ٌنس محفوظ دور العلم، فهم ٌخصه بالدور اإلٌجابً فً بعض قصصه حرٌص 

فٌما قبل القرن )فً الحدٌث عنه، فبٌنما كان للذٌن الدور األكبر فً الفترات السابقة 

إال أن محفوظ لم ٌنكر دور الدٌن وٌعتبره مستمرا فً سٌره إلى جانب العلم فً  (العشرٌن

كانت '' بهاء الدٌن''فاألستاذ '' حلم ساعة''خطٌن متقابلٌن وٌتضح لنا دور العلم فً قصة 
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حٌاته فً الواقع خٌالٌة من الحب مثل كهؾ رطب ال تزوره الشمس ألن تفانٌه فً طلب 

العلم لم ٌدع له وقتا لشًء سواه، وكان حرٌصا على تحصٌله فٌعرفنا الكاتب على اهتمامات 

:  بهاء الدٌن وبصورة تقرٌرٌة مباشرة

كان الٌوم السعٌد الخمٌس، وكان األستاذ بهاء الدٌن علما عابدا من سماع » 

محاضرة علمٌة فً الجمعٌة الجؽرافٌة الملكٌة عن الؽدد الصماء وكان ٌسٌر فً مٌدان 

اإلسماعٌلٌة متنكرا فً تلك األدوات اإلنسانٌة العجٌبة، المسٌطرة على الفرد أٌضا 

الخ، ولعل أسم بهاء الدٌن له بعده الداللً، فبهاء هو الشخص األنٌس، وهنا هو ...تسٌطر

أنٌس الدٌن، وباعتباره محبا للعلم، فالعلم هنا أنٌس للدٌن ٌسٌر فً خط مواز لخط الدٌن وال 

بد أن ٌسٌر فً خدمة التصور الدٌنً، ونلمس مالمح بسٌطة أٌضا عن العلم فً قصته 

. ''الزٌؾ''

 البحث عن طريق إلى المعرفة: 

'' الزٌؾ''و '' حلم ساعة'' ٌنتقل محفوظ من الحدٌث عن العلم بشكل مباشر فً قصة 

التً اختلط فٌها '' زعٌالوي''فً قصة  (ما بعد الطبٌعة)إلى السٌاحة فً العالم المٌتافٌزٌقً 

الواقع بالرمز، ففً هذه القصة ٌدعو محفوظ بقالب رمزي إلى ضرورة مواصلة البحث 

العلمً، وأن ال ٌقؾ اإلنسان عند عتبة الٌاس المدمر، وعلٌه أن ٌواصل البحث لٌصل إلى 

المعرفة، أو إلى المطلق، والسر المجهول فً المستقبل بنظرة مٌتافٌزٌقٌة عن التعقٌد، تبدا 

 بؤنه قد أصٌب بداء ال دواء له عند أحد، فلم ٌتردد فً بضمٌر المتكلم'' زعٌالوي''قصة 

فقد سمع عنه الكثٌر منذ عهد الطفولة، وٌبدأ المرٌض رحلة '' زعٌالوي''البحث عن الشٌخ 

ٌدعى الشٌخ قمر، وتذكر أن والده قال  (قاض شرعً) من إبتداءافً البحث عن زعٌالوي 

، وهو من رجال الدٌن، وٌجعل (بخان جعفر)إنه إنه عرؾ زعٌالوي فً بٌت هذا الشٌخ 

ترك خان  (الشٌخ قمر)محامٌا شرعٌا، وكان ذلك منذ فترة بعٌدة أما الٌوم فتؽٌر الحال إذ أن 

 بدلهوأصبح له مكتب محاماة فخم فً مٌدان األزهر، كما أنه ٌرتدي  (الجاردن)جعفر إلى 

عصرٌة وٌدخن السٌجار، وٌجلس جلسة المفتخر، بما ٌتوفر عنده من مال، 

 كل هذا له بعده الداللً بؤن الشٌخ قمر لم ٌعد ٌهتم بالدٌن، كما كان سابقا، ولم ٌعد 

: وإلٌكم الحوار اآلتً'' زعٌالوي''له أي صلة بـ 

 ...وكان ذلك فً الزمان األول، وما أكاد أذكر الٌوم -
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 أكان ولٌا حقا؟ -

 كنا نراه معجزة -

 وأٌن ٌمكن أن أحده الٌوم؟ -

 مدى علمً أنه كان ٌقٌم بربع البرجاوي باألزهر -

رمز للدٌن الذي لم ٌتطور مع الزمن، وهنا نرى أن بابع '' ربع البرجاوي''ولعل  

: الكتب ٌتحدث بصٌؽة الماضً عن زعٌالوي قابال للرجل المرٌض الباحث

زعٌالوي، ٌا سالم، وهللا زمان، كان ٌقٌم فً هذا الربع حقا عندما كان صالحا لإلقامة، »

وكان ٌجلس عندي كثٌرا، فٌحدثنً عن األٌام الخالٌة، وأتٌرك بتفاحته، ولكن أٌن زعٌالوي 

.«الٌوم
1

 

 وكؤنه هنا ٌإكد على وجود زعٌالوي باعتبار أن العالم فً أٌامه األولى كان ٌرى 

نفسه أنه قد وجد الجواب لكل سإال، إال أنه مع كثرة التجارب ومرور السنٌن خمدت فورته 

والحصر همه فً األشٌاء التً تهم الحضارة، وتعود بالنفع على الناس، وهنا نالحظ أن 

الباحث عن زعٌالوي حدثت له المعجزة وهو فً ؼٌبوبة الخمر، فؤثناء نومه فً الحانة، 

وتساقط على رأسه رذاذ ماء منعش وإذا بزعٌالوي الذي بحث عنه المرٌض قد كان 

حاضرا أثناء ؼٌبته، فالخمرة هنا لها داللة جسدٌة وروحٌة، وكؤن الكاتب ٌرد أن ٌإكد على 

. ما كان ٌبحث عنه المرٌض طٌلة القصة'' حضور''بطل القصة ال تنفً '' ؼٌبوبة''أن 

 الطرٌق أمام الفكرة لتضًء أما بالنسبة للشخصٌات، فإن الكاتب لم ٌؤت بها إال 

الربٌسٌة فً القصة، فالبطل جاء لخدمة فكرة الكاتب وقد تكون الفكرة هً الشخصٌة 

الربٌسٌة فً القصة، والشخصٌات الثانوٌة التً ذكرناها فً الصفحات السابقة، أسهمت مع 

الشخصٌة الربٌسٌة فً إلقاء الضوء الكاشؾ على الفكرة المؤساوٌة المٌتافٌزٌقٌة، وأعطت 

هذه الشخصٌات األمل لبطل القصة فً إمكانٌة العثور على زعٌالوي المطلق 

صاحب الدواء الشافً، ولن ٌمنع هذا من وجود أفكار سٌاسٌة اجتماعٌة تناثرت ...المجهول

حكاٌة بال بداٌة وال )وٌتضح دور العلم اإلٌجابً فً قصة ...فً صفحة من صفحات القصة

حكاٌة بال بداٌة )إذ تنمً القصة عالقة تواصلٌة ثنابٌة بٌن العلم والدٌن، وٌقؾ بطل  (نهاٌة

الحضارة الدٌنٌة التً تطلب اإلٌمان، والحضارة العلمٌة، وتكشؾ : بٌن حضارتٌن (وال نهاٌة

                                                           
 .139- 138 نجٌب محفوظ، زعٌالوي، ص1
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القصة عن منطلق علمً، وعن إٌمان بدور العلم، ودور المثقؾ وقدرته على تؽٌٌر 

األوضاع فً مجتمعه أو إصالحها، ولكن كٌؾ بدأت العالقة بٌن االثنٌن؟ وتقوم العالقة بٌن 

ومعه التصور  (محمود األكرم)الدٌن والعلم فً بادئ األمر على التصادم والتناحر، فالشٌخ 

ومعه التصور العلمً للعالم،  (على كوٌس)الدٌنً للعالم، ٌقؾ موقؾ المتهم، بٌنما ٌقؾ 

... موقؾ المنتصر وٌرى أن التؽٌر من متطلبات العصر

      وقد هم عالم التصور الدٌنً أن ٌدمر عالم التصور العلمً، إال أن العامل المساعد 

تدخل فً اللحظة الحاسمة، وحاول أن ٌقرب بٌن التصورٌن، وٌوفق بٌنهما ولتظهر الحقٌقة 

واضحة ولتزول األؼشٌة عن األعٌن، والعامل المساعد هنا ٌتجلى فً الحقٌقة وهنا تبدأ 

العالقة التواصلٌة بٌن التصور الدٌنً والتصور العلمً بظهور الحقٌقة المستهترة التً 

تحاول تمزٌق ستار األدب الزابؾ وهنا تتخذ الثنابٌة الضدٌة طابع التواصل وااللتصاق، 

فالتصورٌن الدٌنً والعلمً مرتبطان ببعضهما البعض كارتباط الربتٌن بالقلب، بحٌث أن 

فساد أحدهما ٌإثر فً اآلخر، وما دام المجتمع حً، فال بد من تصور دٌنً ٌسٌر فً طرٌق 

الحق وٌعمل على ازدٌاد عوامل األخوة بٌن أفراد المجتمع فما ٌنبؽً أن ٌجمع بٌن العلم 

والدٌن لٌس إلى حد القتل، وإنما التعاون فٌما بٌنهما إلى حد االعتراؾ المتبادل وحب العلم 

ما هو إلى لؽة إٌمان جدٌدة وبهذا تشكل القصة ثنابٌة تواصلٌة متقابلة طرفاها التصور 

.  الدٌنً والتصور العلمً

 حٌث ٌعانق الطرؾ األول منها الطرؾ الثانً وهكذا تصبح القصة تجسٌدا لقبول 

مقنع، ولعناق حاد لواقع التصور العلمً والحضارة وما تشمله من معان فً سبٌل التطور 

ٌربط ما بٌن '' حكاٌة بال بداٌة وال نهاٌة''وقتل الجمود الثقافً لذا نجٌب محفوظ فً قصة 

.المنهج المٌتفٌزٌقً والعلمانً
1

 

 الشخصيات: 

ٌالحظ أن عناٌة الكاتب ٌرسم '' حكاٌة بال بداٌة وال نهاٌة'' إن من ٌقرأ قصة 

الشخصٌات وتحلٌلها من الداخل، فاقت عناٌته بها من الخارج، مبتعدا عن التفاصٌل الجزبٌة 

التً تعٌقه عن إٌصال فكرته إلى القارئ، وهذا ما ٌقرب قصته من سمات القصة القصٌرة، 

رؼم أنها مقسمة إلى فصول وإذا كانت القصة ترمز إلى فكرة معٌنة فإن شخصٌاتها ستكون 

                                                           
 .9-8 نجٌب محفوظ، حكاٌة بال بداٌة وال نهاٌة، مجموعة حكاٌة بال بداٌة وال نهاٌة، ص1
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فً خدمة هذه الفكرة، وإن كانت الشخصٌات فً البدء متناقضة فً أفكارها ومبادبها، إال أنه 

وصلت فً النهاٌة إلى نقطة تعاتقت فٌها هذه األفكار والمبادئ، فالكاتب استخدم شخصٌات 

تمثل الفكرة وتقوم على خدمتها، وكانت بمثابة عوامل كشؾ عن الفكرة الربٌسٌة أو 

الشخصٌة المركزٌة، فلم ٌكن للشخصٌات دمً ٌحركها الكاتب كما ٌرٌد وإنما تركها للقارئ 

لٌكتشؾ أفكارها ومبادبها من خالل حوارها المتبادل وما ٌتخلله من رموز والشخصٌات 

التً تمثل التصور العلمً كان لها خلفٌات نفسٌة، كالشعور بالظلم االجتماعً والطبقً، 

ومطالب للخرافات التً تتعلق بالموقؾ من اإلنسان والمجتمع من الطبٌعة واصل الكون، 

كما وضحنا فً الصفحات السابقة من هذا الفصل ولبن أعطى محفوظ التصور العلمً قدره 

. ''حكاٌة بال بداٌة وال نهاٌة''وجعله ٌقوم بالدور اإلٌجابً فً قصة 

، فالقصة تحدثنا ببساطة عن التشكٌلٌةتمثل هذه الرإٌا  (حارة العشاق) إن قصة 

ٌترقى فً سلم الوظٌفة، ومن ثمار الترقٌة ٌتوفر لدٌه وقت لم ٌكن - عبد هللا-موظؾ صؽٌر، 

ٌتوفر له سابقا، وخالل الفراغ الجدٌد ٌبدأ ٌراقب زوجته، وتبدأ الشكوك تزحؾ فً تالفٌؾ 

دماؼه، وتكون النتٌجة الطالق العاجل، دون التؤكد من صحة ما ذهب إلٌه من أوهام، إال أن 

الشٌخ مروان عبد الؽنً ٌستطٌع أن ٌبدد ظنون عبد هللا وٌقنعه بؤنه كان مخطبا، وتعود 

الزوجة لبٌتها وترزق بطفل ٌطلقان علٌه باسم مروان ثمٌنا باسم الشٌخ ولكن الظنون 

 هذه المرة المدرس عنتر عبد هللا، االتهامسرعان ما تبدأ تنهش مخٌله صاحبنا وتتجه أصابع 

وٌلقً القبض فً أحد األٌام '' عنتر''وتعود الزوجة وتزرق بطفل ثان ٌسمٌانه هذه المرة 

 الذي ٌرٌد محفوظ الشًءعلى الشٌخ والمدرس اللذٌن ٌناضالن من أجل نشر العلم، إن 

تبٌٌنه فً هذه القصة إلى جانب الموضوعات الربٌسٌة، تكرر األحداث وأن ال جدٌد تحت 

الشمس، ونقد األحكام المتسرعة التً تصدر عن بعض فبات المجتمع، فتعود بؤضرار قد 

تكون آثارها مستدٌمة هو اقتران المنهج المٌتفٌزٌقً، ممثال بالشٌخ مروان والمنهج العلمانً 

ممثال بالمدرس عنتر عبد العظٌم، وهو باإلضافة إلى هذا ٌربط مصٌر المنهجٌٌن ببعضهما، 

حٌث ٌربط بٌن المدرس والشٌخ فً وقت واحد إذ أنه ٌرسم مصٌرا مشتركا لهما، إال أن 

الواقع لم ٌقدم حتى اآلن آٌة أسانٌد أو أدلة من شانها أن تدعم هذه المحاولة إال إذا كان 

. (الحالج)محفوظ ٌستوحً نماذجه الروحانٌة الخالصة من مثال 

.  فإن المسؤلة تظل محصورة فً نطق لكل قاعدة استثناء
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 :الهزيمة ومناخ نكسة حزيران -

م بصماتها على األشكال األدبٌة، فوجدت فً 1967قد تركت نكسة حزٌران عام  

 السرٌعة األحداثالقصة القصٌرة خٌر صدى، كما لهذا الفن من مرونة وقدرة علة مواكبة 

المتؽٌرة فً المجتمع ومساٌرتها له فً محاوالته الثورٌة المتالحقة، والتعبٌر عنها وعن 

الجماهٌر المؤزومة وعن فترات قلقها وصراعها وتجسٌم الفوضى، ومن هنا نجد السبب فً 

تحّرك أقالم األدباء والمفكرٌن إزاء التزاماتهم الفكرٌة والفنٌة، والتعبٌر عن الظروؾ العامة 

. والخاصة التً ألّمت باألرض العربٌة بعد النكسة

خمارة ):  أما نجٌب محفوظ فقد عّبر عن هذه الظروؾ فً مجموعاته القصصٌة

، وسنحاول دراسة بعض (حكاٌة بال بداٌة وال نهاٌة)و( تحت المظلة)، و(القط األسود

. القصص فً هذه المجموعات لنعً طبٌعة األزمة التً ٌحاول أن ٌعّبر عنها الكاتب

 أبرياء وراء القضبان: 

''خمارة القط األسود''فإذا تناولنا قصة 
1

، فإننا نالحظ أن الحركة الربٌسٌة فً هذه القصة 

وتبٌن ...تروي لنا وضع المسجونٌٌن السٌاسٌٌن، أو المعتقلٌن الذٌن عرفوا الحقٌقة وقالوها

أثر الهزٌمة، ولعل هإالء المسجونٌن كانوا سببا من أسباب الهزٌمة، ففً هذه القصة ٌقدم 

خمارة )محفوظ نماذج من الطبقة الوسطى ، أو المسجونٌن منها تجمعهم فً مكان واحد 

نسبة إلى ( خمارة القط األسود)، والنجمة اسمها الحقٌقً، وتسمى اصطالحا بـ (القط األسود

. قطها األسود الضخم معشوق صاحبها الرومً الضعٌؾ المدبب وصدٌق الزبابن وملجؤها

 نلمس فً هذه القصة تعبٌرا عن سوء الحالة االتقتصادٌة، فإذا نظرنا إلى الخمارة 

من الداخل فؽننا سنجد مجموعة من المسجونٌن الذٌن ٌمضون أٌامهم فً البكاء والؽناء 

ال بؤس من أن »وٌتضح من خالل ذلك معاناتهم النفسٌة، المالٌة، االجتماعٌة، والسٌاسٌة 

وننسى أنه ٌوجد ...ننسى ساعة من الزمان كثرة العٌال وقلة المال، وأن ننسى الحر والذباب

. «عالم خارج القضبان

 فاكر والذباب، رمز للجوء الكاتم على أنفسهم، فاكر، ٌشؽل حٌزا حتى ال ٌدع لهم 

مجاال للتنفس، ٌكاد ٌخنقهم والذباب منثر هنا وهناك، ؼٌر تارك لهم فرصة لالستقرار 

؟ اوالهدوء والطمؤنٌنة، أي ذباب هذ

                                                           
 .01م، ص2006- هـ1427، 1 نجٌب محفوظ، خمارة القط األسود، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط1
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وكؤن الكاتب قصد إال استعمال كلمة '' القضبان'' وننسى أنه ٌوجد عالم خارج 

مستعٌرا التعبٌر من السجن، رابطا العالقة بٌن السجٌن والسكٌر بؤن كلٌهما '' القضبان''

فً ساعات اللقاء تصفو »ٌتخلٌان عن المسإولٌة وٌتحرران من كل ما سبب لهما القلق 

نفوسهم، تفٌض بالحب لكل شًء، ٌتحّررون من التعصب، والخوؾ، ٌتطّهرون من أشباح 

.«...المرضى والكبر والموت
1

 

 وقد اعتبر الكاتب الساهرٌن فً الخمارة أسرة واحدة متقاربة فً أفكارها ومبادبها، 

وما ٌنتج عن ذلك من كون الروابط بٌن هإالء تجاوزت روابطهم بؤسرهم وبٌبتهم على 

زبابنها أسرة واحدة تتوزع فروعها على الموابد الخشبٌة العارٌة، منهم من »: النحو اآلتً

 بوحدة المكان والمعاشرة الروحٌة ٌتآخونٌرتبطون بؤسباب الصداقة أو الزمالة وجمٌعهم 

والؽناء والسكر، عامالن متكامالن عن الهارب من الهموم  (...(أحرس)لٌلة بعد لٌلة 

والمشاكل االجتماعٌة والسٌاسٌة، أو عند المؽلوب على أمره، وذلك لٌنسى هذه الهموم إنه 

عجز وضعؾ، وعدم القدرة على مواجهة الواقع المإلم والتؽلب علٌه، فهم قالوا الحقٌقة 

بمن فٌهم الرجل الؽرٌب  (السجن)مما دفع بهم إلى الخمارة الرمز  (ال): قالواوعرفوها 

وكانوا ٌرددون أؼنٌة جماعٌة عندما »ٌرددون أؼنٌة جماعٌة : الذي ظهر بالباب عندما كانوا

. «ظهر فً الباب رجل ؼرٌب

 وهذا الرجل لم ٌدع المجال للجالسٌن فً الخمارة أن ٌتكلموا، أو ٌخرجوا من 

الخمارة، خوفا من إذاعة سر الحكاٌة، أو معرفة الحقٌقة، حقٌقة سلوك بعض المسإولٌن 

.وكلما هّم أحدهم بالتكلم أو الخروج منعه من ذلك
2

 

 فالقط رمز ألحد المسإولٌن، وهكذا فإن الرجل الؽرٌب هو القط الذي هذه األٌام أن 

إلخ، ثم ٌنتقل إلى فترة سردٌة تستند عملٌة السرد ...النساء والسٌاسة: تتجه نحو ؼرضٌن

ال ٌكاد ٌخلو تارٌخ شاب من إمرأة، ولكن »: فٌها إلى الراوي وإلٌك ما قصه صاحبً، قال

«...ٌخلو من المرأة المإثرة التً تترك ورابها شاهدا عمٌقا
3

، فالكاتب هنا وبهذه الطرٌقة 

فتجعله حٌادٌا، وكؤّنه ال دخل له بما '' ...قال صاحبً''ٌقؾ موقؾ ذكٌا، باستعماله عبارة 

.  فً القصة بٌن الشخوصأحداثٌدور من 
                                                           

 .08- 07 المرجع السابق، ص1
 .9-8 المرجع السابق، ص2
 .47 نجٌب محفوظ، زعبالوي، مجموعة دنٌا هللا، ص3
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 طريقة المذكرات: 

''من مذكرات شاب''ٌجري السرد فً قصة  
1

، بصٌؽة المتكلم وعلى لسان بطل 

ٌّب، حصلت على » ٌونٌو 2: القصة مستخدما التارٌخ لكل مذكرة هذا الٌوم ط

عدنا الٌوم، أنا وولدتً منى اإلسكندرٌة بعد قضاء :  ٌونٌو5الخ، ...البكالورٌارٌوس

الخ، وهكذا فً نهاٌة القصة وعن طرٌق هذه المذكرات تتضح الشخصٌة الربٌسٌة، ...شهر

 الثانوٌة نتعرؾ علٌها من خالل عٌنً الشخصٌة الربٌسٌة ومن خالل مذكراتها والشخصٌات

. التً مرت بها الشخصٌة فً القصة

 وهذه الطرٌقة ال نعثر علٌها فً قصص محفوظ نجٌب إال فً هذه القصة من 

. ''همس الجنون''مجموعته 

 طريقة الرسائل: 

، بصٌؽة المتكلم وهذه أول أزمة تصٌب ''خٌانة فً رسابل'' ٌجري السرد فً قصة 

 نعم طالما آلمنً الفراق الهٌن، وأجهدنً الشوق إلى اللقاء وٌبدأ الكاتب قصته بمقدمة ᴉحبنا

سردٌة، ثم ٌنتقل بعدها إلى السرد عن طرٌق الرسابل، وهذه الطرٌقة ٌلجؤ الكاتب استخدامها 

، من مجموعته األولى همس الجنون وال ٌتعرض لها فً مجموعات أٌضافً قصة واحدة 

. أخرى

 القصة أبطال ففً طرٌقة الرسابل ٌعتمد محفوظ نجٌب على الرسابل المتبادلة بٌن 

ومن خالل تلك الرسابل ٌعالج المشكلة التً ٌعانً منها شخوص القصة وٌوضح لنا 

الشخوص، وٌرسم الجو العام للقصة، وٌستطٌع الكاتب أن ٌجمع بٌن طرٌقتٌن أو أكثر من 

. هذه الطرق

 السرد المباشر أو الطريقة الملحمية: 

 الّسرد المباشر هو االتجاه األكثر شٌوعا وسٌطرة عند محفوظ فً مجموعاته 

القصصٌة كافة، وهً الطرٌقة الملحمٌة وٌستخدم الكاتب ضمٌر الؽابب فً سرده للقصة، 

وعمله هنا كعمل المإرخ، ٌسرد القاص األحداث فً تتابع، وٌقدم أشخاصه مفسرا 

تصرفاتهم ومحلال أفعالهم، ٌسٌر باألحداث والشخوص السٌر الطبٌعً، حتى تبلػ األحداث 

نهاٌتها ونلمح من خالل هذا السرد أن الكاتب ال ٌتدخل فٌه فٌرى أكثر ما ترى الشخصٌات، 

                                                           
 .24 نجٌب محفوظ، من مذكرات شاب، مجموعة همس الجنون، ص1
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وٌعرؾ عنها أكثر ما تعرؾ هً عن ذواتها، وٌروي القصة عن بعٌد وفٌه ٌعتمد على 

حرٌتها، : وصؾ األحداث، والشخصٌات من الخارج، فال ٌسرد، إال ٌراه ظاهرا منها

عالقتها، نتابجها، تاركا للقارئ مهمة استنباط القٌم والمعانً التً كانت وراء هذا كله، أما 

فإنه قرٌب من أسلوب المقالة، خاصة المقدمة التً ٌبدأها '' همس الجنون''السرد فً قصة 

ما الجنون؟ إنه فٌما ٌبدو حالة مرضٌة كالحٌاة والموت، تستطٌع أن تعرؾ الشٌا »: كاآلتً

الكثٌر عنها إذا أنت نظرت إلٌها من الخارج، أما الباطن، أما الجوهر، فسر مؽلق، وصاحبنا 

.«...ٌعرؾ اآلن أنه نزل ضٌفا بعض الوقت بالخانكة
1

 

 والسرد فً هذه القصة، ٌشؽل صفحات القصة كلها كما أنه لٌس سردا لحدث 

مترابط من بداٌة القصة إلى نهاٌتها، فكلما تقدمنا أكثر فً قصص نجٌب محفوظ، نجد أن 

حدة السرد، تخؾ تدرٌجٌا، إذ أخذ ٌعتمد على الحوار أكثر من اعتماده على السرد ولعل 

السبب فً ذلك ٌعود إلى أن الحوار ٌخدم القضاٌا الفكرٌة، وٌبدو الكاتب من خاللها أكثر 

. موضوعٌة فً السرد

 الوصف: 

 أما األوصاؾ فً القصة، فال تصاغ لمجرد الوصؾ، بل النها تساعد الحدث على 

التطور، وهً فً الواقع جزء من الحدث، وٌؤتً الوصؾ مإثرا فً القصة، وٌكون له قٌمة 

أكثر إذا رأٌناه من خالل عٌنً الشخصٌة، ولٌس عٌنً الكاتب، إلى جانب مساهمته من 

ؼٌره من عناصر القصة الفنٌة فً تصوٌر الحدث، وتطوٌره ال لمجرد الزٌنة فقط، وإنما 

لٌإدي وظٌفته فً القصة، وأال تكون زابدة عن الحدث، فالكاتب ٌصور الحدث، أما الوصؾ 

. فٌصوؼه بلؽة الشخصٌة ال بلؽته هو

 كما أن الوصؾ التصوري مجد فً القصة ونجاحها أكثر من الوصؾ التقرٌري 

الذي ٌعمد فٌه الكاتب إلى التقرٌر لوصؾ الشخصٌة فٌصؾ لنا كل شًء عن الشخصٌة، 

. وال ٌترك للقارئ الفرصة لٌرى الشخصٌة من خالل أفعالها

                                                           
 .09، ص1978 سامٌة احمد سعٌد، التحلٌل البنٌوي للسرد، األفالم العراقٌة، العدد الثالث، السنة الرابعة، كانون األول، 1
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فبرزت »: (الثمن) ٌتضح ما قلناه، دعنا نؤخذ النموذج اآلتً فً قصة أن ألجل 

حسناء، هً الجمال وهً الجالل، فما ٌمنع من االندفاع نحوها إال أن نورها ٌؽشى العٌون، 

.«...دبت فً عٌنٌها الساهمتٌن نظرة تفحص واهتمام وسرعان ما...كلسان من لهب
1

 

  فمثل هذا الوصؾ، لم ٌقربنا من إدراك سر جمال الفتاة وفتنتها، ثم إن الكاتب قطع 

. به سرد الحدث الربٌسً الذي ٌتحدث من خالله عن الفتاة البابسة التً شردها الحرمان

 أما وصفه لبطلة القصة المشردة فجاء مركزا أكثر وفً خدمة الحدث والفكرة من 

القصة، ولو استؽنى الكاتب عن هذه المقدمة كلٌا، لكان أفضل لنجاح قصته، ثم إن الوصؾ 

. هنا كان من خالل عٌنً الكاتب، ولٌس من خالل عٌنً الشخصٌة

، فٌؤتً مركزا ألنه ٌخدم الحدث، وهو (بٌت سٌا السمعة) أما الوصؾ فً قصة 

 متبرجة، تتبدى فً الطرٌق فً امرأةكانت ربة بٌت، وهً زوج لموظؾ كبٌر، »: جزء منه

كامل زٌنتها عارضة حسنا رابعا رؼم بلوغ الخمسٌن، وهً السن التً انتهت عندها 

.«مٌمً
2

 

. ال ٌخلو هذا الوصؾ من التقرٌر عن الشخصٌة

فنراه من خالل عٌنً الشخصٌة فً وصفه  (الوجه اآلخر) أما الوصؾ فً قصة 

، الوصؾ هنا جاء فً خدمة الحدث أو (...اعتداء، برمجة، بلطجة، مخدرات»: لرمضان

. الفكرة

 وجهة النظر: 

 أكثر إن وجهة النظر تقنٌة جدٌدة فً تناول الحدث بحٌث تروي أحداث القصة من 

من وجهة نظر، فالكاتب ٌنقل األحداث الواحدة على لسان أكثر من شخصٌة، من وجهات 

 بعرضها من أخرىنظر مختلفة، فتقوم إحدى الشخوص بعرض القصة وتقوم شخصٌة 

 أنزاوٌة رإٌة مختلفة، وقد تكون الرإٌة متفقة من وجهة نظر هذه الشخوص، وألجل 

فؾ هذه القصة ٌعرؾ '' ثالثة أٌام فً الٌمن''ٌتوضح ما قلناه سنؤخذ النموذج اآلتً فً قصة 

الكاتب األحداث من خالل وجهتً نظر األدٌب والجندي، تارة من وجهة نظر األدٌب، 

                                                           
 .114 رشاد رشدي، فن القصة القصٌرة، مكتبة األنجلو المصرٌة، دار العودة، القاهرة، بٌروت، ص1
 .221، دار القلم، بٌروت، ص''بٌت سًء السمعة'' نجٌب محفوظ، قبٌل الرحٌل، مجموعة 2
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 من وجهة نظر الجندي، وٌتخلل وجهات نظر الشخوص الثانوٌة ولكن من أخرىوتارة 

. خالل عٌنً األدٌب والجندي

 ومن موقع األدٌب والجندي تتكشؾ لنا الرإٌة السٌاسٌة، والفكرٌة، واالجتماعٌة، 

. واالقتصادٌة التً ٌود الكاتب أن ٌنقلها إلى القارئ

 الفالش باك أو االسترجاع: 

هو من وسابل التقنٌة الحدٌثة التً ٌستخدمها الكاتب فً القصة القصٌرة، شانه شؤن  

ؼٌره من األسالٌب الفنٌة التقلٌدٌة، وبهذا األسلوب ٌعمد الكاتب إلى استرجاع األحداث من 

النقطة التً انتهت عندها، إذ ٌشٌر الكاتب إلى الموقؾ الذي انتهت عنده القصة، ثم ٌرتد إلى 

. الماضً لٌستقصً األحداث حتى تصل إلى الوقت الذي ابتدأ فٌه قصته

 وهذا األسلوب أعاد بناء أحداث القصة التً عرؾ نهاٌتها، وٌبرز من خالله اإلٌقاع 

. الزمنً، إذ ٌقوم الكاتب بخلط الحاضر بالماضً وال ٌهتم بالزمن المتسلسل

 المونولوج الداخلي: 

إن المونولوج الداخلً، ضرب من المعالجة الفنٌة عند كتاب القصة، وهو طرٌقة  

سردٌة ٌلتزمها كتاب الرواٌة فً الكشؾ عما ٌدور فً نفوس شخوصهم، بعٌدا عن تقدٌم 

ٌّد بالترتٌب النحوي والمنطقً للكالم . الحدث، أو الحوار الملفوظ، ومن ؼٌر تق

 وٌكون ذلك محاكاة لتطور األفكار فً الذهن، الذي ٌشرد من موضوع إلى ؼٌره، 

دون قاعدة أو اتجاه معٌن، وعن طرٌق المونولوج، ٌكشؾ الكاتً لقرابه، عّما سّماه علماء 

. النفس بمستوٌات الوعً السابقة على التعبٌر

 ٌالحظ أن هذا المونولوج خال من عالمات الترقٌم، والؽرض منه تسجٌل اإلٌحاء 

بحركة العقل المندفقة المستمرة بكل ما تشمل علٌه من تداعً المعانً، من ؼٌر ضبط وال 

منطق، وٌكثر هذا النوع من المونولوج فً الرواٌات األوروبٌة الحدٌثة التً تؤثرت برواٌة 

 Games 1882 -1931 للكاتب اإلٌرلندي جٌمس جوٌس uiysses 1922'' بولٌسٌز''

Goyce 1882 -1931 ورواٌات فرجٌنٌا وولؾ virginia Woolf .

كما قرأ لتشٌكوؾ، '' جوٌس'' ال ٌخٌب عن بالنا أن محفوظ قرأ فً القصة لـ 

عندما كتبت لم أكن أقع تحت »: وموباسان، وكافكا، وأحب شكسبٌر وؼٌرهم، ولكنه ٌقول

ٌّل لو أننً كنت تؤثرت بـ  تؤثٌر أحدهم، ولم تبهرنً اإلنجازات التكنٌكٌة الحدٌثة، تخ
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وحاولت أن نهج نهجه فً تٌار الوعً، لقد قرأت بولٌسٌز فً أواسط الثالثٌنات '' جوٌس''

.«...لكننً عندما بدأت الكتابة كنت أطرح هذا كله وانهج منهجا واقعٌا
1

 

أما المناجاة النفسٌة فً مجموعة محفوظ القصصٌة األولى، فال وجود لها، فقال  

لقد بدأت كتاباتً األولى معتمدا على النفس والوصؾ وكنت أتخاشى المونولوج »: محفوظ

، فنجٌب محفوظ كتب قصصه األولى فً «...الداخلً وأتجنبه لمجافاته للتجربة التً أقدمها

الفترة التً كان فٌها االضطراب السٌاسً واالجتماعً، إال ان االضطراب ال ٌمنع األدباء 

من استخدام المونولوج الداخلً، فكثٌرا ما ٌناجً اإلنسان نفسه دون أن ٌكون هناك 

.اضطرابات خارجٌة تإثر علٌه
2

 

 استخدام األحالم: 

 إن البناء القصصً فً بعض قصص محفوظ ٌعتمد على محور ربٌسً هو الحلم، 

 ٌتمنى واقعا أفضل من الواقع المعاش، فلوال الحلم النهارت شخصٌة اإلنسان فاإلنسان

. وتحطمت، لذا فالحلم له أثر فً تخفٌؾ حدة االنهٌار

 والحلم إّما أن ٌكون حلم ٌقظة، أو رإٌا منامٌة، أو كابوسا، وٌختار الكاتب هذا 

، للتعبٌر عن معاناة المؽلوبٌن والمحرومٌن من حقوقهم، والذٌن لبت (الحلم)الضرب الفنً 

'' مندوب فوق العادة''رؼباتهم، فاألحالم مدلولها، ولؽتها، وتجد مثل هذه األحالم فً قصة 

. فً المجموعة ذاتها'' زعبالوي''و

 :الحدث والحبكة -

 الحدث هو ارتباط فعل بزمان، وهو الزم القصة، ألنها ال تقوم إالّ به، الزمان إطار 

plot ٌجري فٌه الفعل، وفً ثناٌاه ٌسجل الحدث وواقعه، ووقوع الحدث أٌضا ال بد أن 

ٌكون فً مكان معٌن، وما ٌعتبر فعال بسٌطا هو فً حقٌقته مركب معقد، ٌشتمل على أفعال 

. أخرى تحٌط به قبل وقوعه، وبعد وقوعه، فالفعل لٌس حادثا واحدا وخٌطا مفردا

 ولٌس مجرد عمل ٌظهر فً السلوك المربً المشاهد، بل هو نتٌجة عدد كبٌر من 

الدوافع والرؼبات والعادات والضوابط، وؼٌر ذلك ما تموج به النفس وتزخر، سواء أكانت 

. هذه الباطنٌة الخافٌة فً حدود الوعً عند القٌام بالعمل أو لم تكن

                                                           
 .20محمود السمرة، ص:  لبون إٌدل، القصة السٌكولوجٌة، ترجمة1
 .198، بٌروت، ص1 جمال الؽٌظاي؛ نجٌب محفوظ، دار المسٌرة، ط2
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الجانب المنطقً الذهنً منها، والؽموض من مستلزماتها فنٌا، إذ » أما الحبكة فهً 

ٌتكشؾ لنا تدرٌجٌا بما ٌلقٌه الكاتب من شعاع النور الكاشؾ هنا وهناك بالطرٌقة التً ٌراها 

. «مإثرة أكثر من ؼٌرها

«لو خلت القصة من الحبكة لم تعد قصة فنٌة»: ''تشارلتن'' وٌقول 
1

، أما رٌنٌه 

إن الحبكة ذاتها »:  فٌقوالنAustin Waren وواستن وارٌن Rene Welletوٌلٌك 

.« من قصص جزبٌةكمإلفة
2

 

ٌبدأ محفوظ قصصه فً مجموعته األولى، وبعض القصص فً مجموعاته التالٌة،  

الجوع، الخٌانة، التشرد، اعتداء جنسً، حب، قتل، : بحادث ٌختار صوره من الواقع مثل

.  إلخ...موت

 وفً بعض قصصه ٌمٌل إلى البناء التقلٌدي الذي ٌعتمد على حدث ٌضم الوحدات 

البداٌة، الوسط، النهاٌة، وفً قصص أخرى ال نجد حدثا مترابطا من بداٌة القصة : الثالث

 الكاتب، ٌقدم ''همس الجنون''ففً قصة ... نهاٌتها، وإنما هناك مواقؾ تمر بها الشخصٌةإلى

 هو قرٌب من طوٌلةلقصته بسرد مقالً عن الجنون، وأسلوب القصة بما فٌه من مقدمات 

ثم ٌنتقل الكاتب إلى سرد للمواقؾ التً مّر بها بطل القصة، وكل موقؾ ...األسلوب التقلٌدي

ٌختلؾ عن اآلخر وٌؽلب على هذا السرد صوت الكاتب، حتى إن القارئ ال ٌشعر بتفاعل 

 مع شخوص القصة، فالتطور كان فكرٌا حٌث أن األحداث كانت فً المواقؾاألحداث أو 

. خدمة فكرة الكاتب وتطورها، كما سبق وتحدثنا عن ذلك فً فصل القضاٌا

 وهكذا اعتمدت الحبكة فً هذه القصة على الفكرة الشاملة التً تنتظم فٌها المواقؾ 

والشخصٌة معا، وهذه المواقؾ جمٌعها تنم على فكرة واحدة مترابطة، الفكرة التً أراد 

. الكاتب أن ٌنقلها إلى القارئ ناقدا من خاللها الوضع الفاسد فً المجتمع

 التحرر من أغالل الحبكة في القصة: 

، ففً هذه القصة ٌسند الكاتب (قصة تحت المظلة)سنؤخذ نموذجا على هذا النوع  

ولتعمٌق الفكرة وبلورتها، ورؼم ذلك فإن الشخصٌة هنا والحدث ساهما فً بناء القصة 

                                                           
 .124زكً نجٌب محمود، ص:  تشارلتن، فنون األدب، ترجمة1
 رٌنٌه وٌلٌك؛ أوستن وارٌن، نظرٌة األدب، ترجمة محً الدٌن صبحً، مراجعة الدكتور حسام الخطٌب، مطبعة خالد 2

 .283، ص1972الطرابٌشً، 
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ومضمونها، والحدث لٌس حدثا واحدا متسلسال من بداٌة القصة إلى نهاٌتها، كما فً القصة 

. التقلٌدٌة، وإنما هناك أحداث مختلفة

 أما الحدث فلم ٌعد ٌتحمل عنصر المفاجؤة والعقدة والخاتمة، ولم ٌعد ٌرتكز على 

وإنما أصبح '' همس الجنون''عنصر الحكاٌة فً القصص الجدٌدة عند محفوظ التً تلت 

الحدث لقطة إٌحابٌة رامزة، له أبعاده المختلفة، ودوره فً تصعٌد اللحظة الشعورٌة 

، وفً القصص ''تحت المظلة''وبلورتها وتعمٌقها، والحدث هنا ٌكتفً بالتلمٌح واإلشارة فً 

، ''تحت المظلة''األخرى الرمزٌة الحاملة ألفكار مجردة، واألحداث المختلفة فً هذه القصة 

ال ٌفقدها شًء من قٌمتها الجمالٌة على مستوى الشكل، والكاتب ٌجعل من هذه األحداث 

أسلوبا فّنٌا ٌزٌد من جمالٌة القصة وتقنٌتها الفّنٌة، كما أن هذه االحداث تمثل دور البطولة، 

كما تمثل الفكرة دور البطولة  فً القصص األخرى التً تقوم على الفكرٌة، وٌكون الحدث 

. فٌها من أجل خدمة الفكرة، وكذلك الشخوص واللؽة والسرد، والحوار

ال نجد شخصٌة واحدة، وال حدثا واحدا، وإنما هناك أحداث '' تحت المظلة'' ففً 

ومشاهد، إذ نجد الموت والمطر، والرقص، والناس، والرعد، ونجد عملٌات تصادم، 

كل ذلك فً لحظات سرٌعة، وكؤن هذه ...وعملٌات مطاردة، وعملٌات قتل، وعملٌات جنسٌة

. األحداث مجتمعة فً البطل فً القصة إذا أردنا البحث عن البطل فٌها

 الحدث والحبكة: 

ٌدور هذا القسم حول الشكل الفنً فً قصص محفوظ، إذ أن هناك عالقة حٌة بٌن  

الشكل والمضمون، عالقة الروح بالجسد وال ٌمكن الفصل بٌنهما وهذه العالقة لها أثر على 

. الشكل النهابً للعمل الفّنً

 فالبناء الفنً القصصً وحدة مترابطة ال ٌمكن أن تتجزأ وال ٌمكن الفصل بٌن 

أجزابها، ألنه ٌشاركها فً تصوٌر الحدث وتطوٌره، فإن كل ما فً القصة من عناصر مثل 

إلخ، ٌجب أن ٌكون فً خدمة الحدث، فهذه الؽناصر ...السرد، الحوار، واللؽة، الوصؾ

جزء من الحدث، ٌشارك فً تطوٌره وتصوٌره، فهً النسٌج القصصً ال نستطٌع فصلها 

عن البناء، ألن القصة النسٌج القصصً ال نستطٌع فصلها عن البناء، ألن القصة القصٌرة 

وحدة مستقلة لها كٌانها الخاص الذي ال ٌمكن تجزبته إلى بناء النسٌج، فكل العناصر 

مجتمعة تهدؾ إلى تصوٌر حدث له بداٌة، ووسط ونهاٌة، إنه البناء التقلٌدي الذي ٌضم هذه 
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الوحدات الثالث واستفاد نجٌب محفوظ فً قصصه من األشكال الجدٌدة والتقنٌة الجدٌدة 

. التً استخدمت أسالٌب فنٌة متعددة

 كما استفاد من التكتٌك السٌنمابً والتصوٌر مما زاد حرٌة فً الحركة فقد من 

األحداث وأخرت وتداخلت المناظر والصور، وعرضت المشاهد والصور، فؤهم المقومات 

الفنٌة فً التكتٌك السٌنمابً الحدٌث اللؽة والحوار واالستذكار والتصوٌر، فهذه األمور 

. تساعد القصة القصٌرة فً تكنٌكها وبنابها الفنً

 سنقؾ على بعض قضاٌا الشكل الفنً فً قصص محفوظ بعد أن نعرض لمفهوم 

القضٌة ووظٌفتها بإٌجاز، ثم نعرض بعض نماذج التً وفقت فً استخدام األسالٌب الفنٌة 

. والتقلٌدٌة الحدٌثة

«هو نقل الحادثة من صورتها الواقعة إلى صورة لؽوٌة فّنٌة »:السرد/ أوال
1

، تكتسب 

حٌوٌة وتجعلها فّنٌا، ومهمته نقل الصورة بشكل متساو، وتنظٌم وعً القارئ بمساعدة 

خصابص الكالم الفنً، بحٌث ٌدرك المضمون الجمٌل، والسرد ٌعمل على متابعة األحداث 

. واألشخاص وعلى التذكٌر بالمراحل القصصٌة المقطوعة

السرد الذاتً، السرد المباشر، أو الطرٌقة :  كاتب القصة أمامه ثالث طرق

. الملحمٌة، طرٌقة الوثابق والرسابل ولكل طرٌقة من هذه الطرق مزاٌاها

 طريقة السرد الذاتي: 

وٌتحدث فٌها الكاتب بضمٌر المتكلم على لسان البطل أو البطلة أو تستند عملٌة  

السرد إلى الراوي، أو على لسان شخصٌة ثانوٌة، وهً أبسط طرٌقة لعرض حوادث القصة 

وتطوٌرها، وؼالبا ما ٌستقر فً ضمابر القراء وأحٌانا النقاد، أن القصة المروٌة، ما هً إال 

ترجمة ذاتٌة لمإلفها وأنها وقعت بالتفصٌل وهذا االتهام كثٌرا ما نالحظه فً الكتب النقدٌة، 

إن الراوي هو صاحب النص، وأّنه ٌلعب الدور الفاعل فً الجملة، فهو »: فٌقول أحد النقاد

الذي ٌضع هذا الوصؾ قبل ذاك، وإن اختلؾ موقعها فً زمن القصة، وهو الذي ٌرنا 

األحداث من وجهة نظر هذه الشخصٌة أو تلك، أو بعٌنٌة هو دون أن ٌكون فً حاجة إلى 

                                                           
 .178، ص1976، 6 عز الدٌن إسماعٌل، األدب وفنونه، دار الفكر اللؽوي، ط1
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الظهور على مسرح األحداث، وهو الذي ٌنقل لنا الحدث من خالل حوار الشخصٌة أو 

.«وصؾ موضوعً
1

 

، إذ ٌبدأ ''الشرٌدة'' من القصص التً استعمل فٌها المإلؾ هذه الطرٌقة قصة 

 الثبات فً أذاع سر الحكاٌة، فؤوصافه تشبه أحادٌثوالؽالب على : المقدمة بسرد إخباري

أوصاؾ القط األسود إلى حد بعٌد، كالهما مظلم، فالقط لونه أسود ٌشبه الرجل الؽرٌب 

بمالبسه القابمة ومصٌره المجهول، فهناك عالقة تشابه تجمع بٌنهما، وما احتجاز الرجل 

الؽرٌب للجالسٌن بالخمارة إال خوفا من أن ٌلقوا المصٌر نفسه الذي حل به وجعله إنسان 

. شبه محطم، حٌاته ملٌبة بالهموم والسوداوٌة والٌؤس واالنكسار

كان ٌعمل دون أن ٌنبس بكلمة أو ٌنظر إلى أحد، وقد ؼشٌه حزن عمٌق واعز  »

، إن هذه القصة جسدت ضعؾ اإلنسان المهزوم ومعاناته وٌؤسه «...ورقت عٌناه بالدموع

من الحٌاة، وهذا ما رمز له العنوان والذي بات واضح الداللة بعد الؽوص فً ثناٌا النص، 

فالعنوان كشؾ عن تكثٌفه للواقع وإعطابه بعدا رمزٌا ٌكشؾ عن رإٌة صاحبه الفكرٌة التً 

. تكمن وراءه مقصده فً اختٌاره للعنوان

 العجز: 

 عالج، من قصص أخرى، ؼٌر قصة العنوان التً (خمارة القط األسود) مجموعة تخلووال 

. فٌها الكاتب موضوع الهزٌمة، ولكن لن نخوض فٌها

'' الفردوس''و'' السكران ٌؽنً''ومن هذه القصص ... وسنكتفً بتحلٌل أكثرها أهمٌة

.''الخالء''و'' كلمة ؼٌر مفهومة''و'' زٌادة''و'' المجنونة''و
2

 

وكان موقؾ  (حندس)تتمّثل بمقتل المعلم '' كلمة ؼٌر مفهومة'' الهزٌمة فً قصة 

رجاله بعد موته ٌتسم بالعجز، حٌث قتلهم الؽٌظ وأذلهم الحنق ولم ٌشعروا من قبل بعجز 

مهٌن كهذا العجز، أي أنهم لم ٌكونوا قد هٌبوا أنفسهم لخوض معركة كما أشرنا إلٌها فً 

. قضٌة الموت

هزم شرشاه، كما هزم حندس ورجاله وكل منهما تؤهب '' الخالء'' وفً قصة 

. لخوض معركة بعد عشرٌن عاما، رؼم أن الدافع عند كل منهما مختلؾ ن اآلخر

                                                           
 .09، ص1978 األفالم العراقٌة، العدد الثالث، كانون األول، 1
 .10 المرجع السابق، ص2
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فٌتعرض لكوابٌس تجعله ٌفقد وعٌه، وٌصبح عاجزا عن '' فردوس'' أما بطل قصة 

. التذكر، وفً الوقت الذي ٌصحو فٌه فً ؼرفة المؤمور ٌعود فٌفقد ذاكرته من جدٌد

ملقاة على الفراش بال حول، عاجزة »ٌرسم لنا شخصٌة البطلة '' زٌارة'' وفً قصة 

عن أٌة حركة جدٌدة عدا حركة العٌنٌن، أو رفع الٌد إلى مستوى الصدر، من حٌث آلخر، 

فالمرض أنقص حٌوٌتها، فالعجز تمثل فً عجز الشخوص الذٌن ٌجسدون الواقع اإلنسانً 

. «المعاش

 اللحظة الساخنة  : 

 الحرة الربٌسٌة أنمن أهم قصص محفوظ نجٌب، إذ '' تحت المظلة''تعتبر قصة  

فٌها الصراع العربً اإلسرابٌلً، وقد عّبر من خاللها عن اللحظة الساخنة التً اجتاحت 

العالم العربً، وأثرت علٌه فً كل مكان، وٌقدم الكاتب نماذج رمزٌة تمثل األطراؾ 

اإلٌجابٌة والسلبٌة، وٌهدؾ من توظٌفها إلى تصوٌر مناخ ما بعد النكسة، حٌث نجد تمّزق 

هذه النماذج، وردة فعلها المعبرة عن قلقها النفسً، هذا المناخ أدى بهم إلى القٌام بؤعمال 

. أقرب منها إلى النظام

 ٌركز الكاتب على اللوحة التجرٌدٌة أكثر من تركٌزه على الشخوص، فاحتوت 

، وٌقابل ذلك الطبٌعة فهً األخرى (القتل والسرقة والحب والرقص)اللوحة على صور من 

القتل والسرقة والحب : والصراع بٌن الجانبٌن (المطر، الرعد، الرطوبة)تعلن عن ثورتها 

. بالرطوبة، رقص وقتلالمألوالرقص، ٌقابله السلطة، الرصاص، الجو الخانق 
1

 

حّث المارة » ٌبدأ الكاتب قصته بوصؾ للجو متنقال إذا رسم لوحته الموحٌة 

خطاهم، ؼٌر نفر تجمعوا تحت مظلة المحطة، وأوشكت الرتابة أن تجمد المنظر، لوال أن 

اندفع رجل راكضا كالمجنون، تبعه على أثر جماعة من الرجال والؽلمان وهم ٌتصاٌحون 

، وعلى ما ٌبدو أن هذا الشخص ٌمثل شخصٌة سٌاسٌة ثورٌة بدلٌل «امسكوا اللص...لص»

 به، وهناك وأمسكواالمناقشة الهامة التً دارت بٌنه وبٌن الرجال الذٌن تبعوه أثناء ركضه 

صورة أخرى على اللوحة، تتضح من خاللها رإٌة الكاتب السٌاسٌة النقدٌة الموحٌة، مبٌنة 

.  بعد الهزٌمةواألنقاض هناك فبة تقٌم أمجادها وجاهها على جثث الشهداء الضحاٌا، أن

                                                           
 .09م، ص2006- هـ1327 نجٌب محفوظ، تحت المظلة، دار الشروق، مدٌنة نصر، القاهرة، مصر، 1
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 فالموقؾ المخرج فً القصة، موقؾ القوى الخارجٌة المدّبرة لما ٌحدث فً هذه 

الساحة، فهذه القوى تعد للمإامرة، وٌهمها أن ٌقع الشعب فً هذه الحالة، وإال اضطروا إلى 

 من البدء، فالمخرج ٌستمر فً عمله وراء إحدى النوافذ، بٌنما الشرطً لم شًءإعادة كل 

. ٌتخل عن موقفه السلبً

 تتضح رإٌة الكاتب السٌاسٌة أٌضا، من خالل بعض القرابن فً القصة، فقد كان 

.ملتزم ألنه وظؾ الرمز ولعل الكاتب ٌعنً بها العٌون التً تعس بٌن جموع الشعب
1

 

 الجدار القديم والثائر المتمرد: 

قابم على الصراع بٌن العقل والؽرٌزة بٌن المحافظ  (الوجه اآلخر)السٌاق فً قصة  

المتمسك بالجدار القدٌم وبٌن الثابر المتمرد، حٌث ٌقدم الكاتب فً قصته ثالثة شخوص 

 من وجه أكثروصدٌقهم الراوي، فهم شخصٌة واحدة لها  (شقٌقه)عثمان ورمضان : وهم

ٌّنا لنا الوجه الثابر المتمرد، والوجه  وٌؽوص محفوظ فً قصته داخل النفس اإلنسانٌة مب

المتمسك بالمبادئ والواجب، المتمسك بالجدار القدٌم، فالوجه الثابر وجه لم ٌرض بالهزٌمة، 

 قدٌم، فلعّل األنظمة الجدٌدة تقوم شًءألنها جعلت الدم ٌؽلً فً عروقه، فؤراد أن ٌحطم كل 

بعمل أفضل من األنظمة القدٌمة، وٌفخر محفوظ بهذا الوجه على لسان الراوي، أما الوجه 

وقد ٌكون واجبه هو الذي ٌتطلب منه ذلك  (عثمان)المحافظ المتمسك بالجدار القدٌم فهو 

، ورمضان ٌمثل الوجه الثابر «ٌشعل وظٌفة عامة ربٌسٌة فً جهاز األمن»باعتباره 

المتمرد، فهو ؼٌر مبال بالقٌم وال بالتقالٌد، إذ ٌنتقل من اعتداء إلى برمجة، إلى بلطجة، 

: ومخدرات إلى عربدة، وٌتضح لنا أكثر من خالل وجهة نظر صدٌقه أثناء حدٌثه مع عثمان

 ...أما المبالؽات األسطورٌة فقد خلقت منه أسطورة» -

 ...إنً أعرفه من المهد، وأنت كذلك -

 أي نعم -

 أنظر كٌؾ انشق واؼرق...كّنا ثالثة وكنا واحدا -

 ...ٌا لألسؾ -

 «شرٌر بطبعه، أنا أدافع عنه، وال جدوى من ذلك -

                                                           
 .10 المرجع السابق، ص1
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إذا عدنا إلى وجهة نظر الراوي مرة أخرى، والذي ال شك أنه ٌعكس لنا وجهة نظر 

. وأثرها فً وتمرد الوجه الثابر (الداخلً والخارجً)محفوظ، بإدانته للوضع السٌاسً 

 التضحية بالجزء العفن: 

، ذات البناء الرمزي، طابع (12الحجرة رقم ) قصة الهزٌمة فً ٌتضح مناخ 

التً ٌمكن أن تكون رمزا، إذ '' بهٌجة الذهبً''الفوضى والؽموض واالكتظاظ فً شخصٌة 

ٌختار محفوظ شخصٌات تمثل الشعب المصري، ٌختارهم من صفوة الناس تجمعهم 

فً فندق صؽٌر فٌه بعض النزالء، والسٌدة بهٌجة من نزالء الفندق،  (12الحجرة رقم )

من البهجة  (بهٌجة الذهبً)فهً سٌدة ٌدل اسمها على أنها من صفوة الناس وأسمها 

والسعادة والثراء، تمتاز بنظرة حادة واضحة القسمات، وشخصٌة قوٌة مإثرة توحً قصتها 

باعتزازها وفخرها بنفسها، ترتدي معطفا أحمر وقلنسوه بٌضاء، ال تحمل بطاقة تدل على 

شخصٌتها وكؤنها مسإولة لها أهمٌتها، وقد عهد المدٌر بحقٌبتها إل الفراش فحملها وقادها 

... 12إلى الؽرفة رقم 

 ٌصور الكاتب فً هذه الحجرة ذات البناء الرمزي الذي ٌختلط فٌه شعور ساخر 

 (بهٌجة)ناقد، مرسل من تصوٌر الكاتب للفوضى واالزدحام، والؽموض فً شخصٌة المرأة 

المإثرة علٌهم، وقد تكون المدٌرة ألمورهم ولعلّها جمعتهم فً '' المؽرٌة للضٌوؾ''والرمز 

. الحجرة ألمر هام

.  من المحتمل أن تكون هذه الفوضى والضٌاع سببا فً الهزٌمة

هذه المرأة ٌتركها محفوظ تجتذب الناس من كل لون ومن كل طبقة، فازدحم حجرتها برجال 

، جمعٌة إحٌاء التراث وأساتذة الجامعة ورجال الّدٌن الوسطىونساء الصفوة القوٌة والطبقة 

وعامة الشعب التً ٌجتذبها الضعؾ، إلى هذا اإلؼراء نفسه، ولكن ال مكان لها وما علٌها 

إال االنتصار فً االستراحة، أما سلطة القانون، فهً الحارس والقابد، فالضابط بالداخل، 

. وحٌن ٌشكو مدٌر الفندق من أن األمور تجري فً شذوذ جنونً

 ال ٌشٌر محفوظ إلى المسار الذي ٌراه إلنقاذ هذه الفبة من الناس رؼم أّنه ٌحّمل 

المجتمع مسإولٌة ؼرق هذه الفبة وٌنقد السلطة بضلوعها فً هذه األمة االجتماعٌة ولكن 

هذا ال ٌنفً وجود االستعداد الذاتً للفرد، والذي ٌدفعه بدوره إلى الفوضى والتخلً عن 
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المسإولٌة، هذا كله نقله لنا محفوظ فً بناء قصصً، ٌؽلب علٌه التركٌز والكثافة فال نجد 

. كلمة زابدة أو ناقصة فً قصته

 :الحوار واللغة -

 الحوار أحد عناصر القصة القصٌرة، حٌث ٌنقل من السٌر على مسرح الحدث إلى 

 الوقفة والتؤمل بٌن المتحاورٌن ومشاركة القارئ الذي ٌكون بمثابة المشاهد وٌهدؾ إلى

 الشخصٌة الهامة فً الحدث أو إحدى الشخصٌات أو دفع الشخصٌة البطل لالندفاع تطوٌر

أو محاولة كشؾ هذا االندفاع فتتجلى صفة البطل المسٌطرة التً تؤبى الرجوع أو اإلقناع، 

وهو وسٌلة إلظهار المضمون بصورة ؼٌر مباشرة، أو دالالت شعورٌة تصحب الحوار 

.وتفهم منه
1

 

، ٌطلق كلمة محادثة على الكالم (Charles Morganتشارلز مورؼان ) الناقد 

الذي ٌدور على ألسنة الناس فً الحٌاة، أما كلمة حوار فٌعتبرها خاصة بكالم الشخصٌات 

. فً المسرحٌات والقصص

 المستوى الفنً للمحادثة ولهذا فهً فً رأٌه مهما كان تدنًعلى  (مورؼان) ٌإكد 

، وال شك أن الحوار «ال تكاد تختلؾ فً النوع عن نباح الكالب، أو همٌر القطط»: نوعها

ٌضفً جوا من التسلٌة واالقتصاد والوضوح على القصة ومن الطبٌعً أن ٌإدي ؼاٌة فنٌة 

إلى جانب السرد، باعتباره عنصرا فنٌا من عناصر األسلوب القصصً، وهذا العنصر فً 

. القصة ٌوحً بثقافة الكاتب، وإدراكه لخطورة الدور الذي ٌإدٌه الحوار فً العمل الفنً

 الحوار ٌساعد فً الكشؾ عن األحداث والشخصٌات، وتصوٌرها وتطوٌر القصة 

كما أنه ٌقوي عنصر الدراما، وعمل الحوار الحقٌقً فً القصة هو رفع الحجب عن 

عواطؾ الشخصٌة وأحاسٌسها المختلفة، وشعورها الداخلً اتجاه األحداث والشخوص، 

وبطرٌقة تخلو من االفتعال ومن الضروري أن ٌندمج الحوار فً صلب القصة لتحقٌق ما 

. سبق ذكره، وإالّ اعتبر دخٌال على القصة

 ٌعتبر الحوار صورة من صور األسلوب عند محفوظ نجٌب ومن الوسابل التً 

نموذج لما ذكرناه، إلذ '' دنٌا هللا''اعتمدها فً رسم الشخوص وتطوٌر األحداث، ففً قصة 

                                                           
 مسعد بن عٌد العطوي، االتجاهات الفنٌة للقصة القصٌرة فً المملكة العربٌة السعودٌة، من إصدارات نادي القصٌم 1

 .75هـ، ص1415، 1األدبً ببرٌدة، ط
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ٌستعمل محفوظ الحوار لتطوٌر موضوع القصة، والوصول بها إلى النهاٌة، وفٌه تستحضر 

: الحلقات المفقودة فً الحدث وبه ٌتم الكشؾ عن جوهر الشخوص

 ستكون السنة نهاٌة العالم» -

 وهً ٌختفً القمر؟ -

 ᴉلماذا نشقى باألزواج واألبناء، ها هو شاب ٌقتل أبا تحت بصر أمه -

 .ما فابدة كتابة روشته إذا كان الدواء ؼٌر موجود فً السوق -

 «كشؾ الماهٌات ٌا عم إبراهٌم -

ٌّاع السمن  وٌتضح من خالل السرد، أن عم إبراهٌم ذهب لٌحضر الماهٌات، وعندما جاء ب

لٌجمع األقساط المستحقة، قال له مصطفى بلهجة ذات معنى وهو ٌضحك  

 انتظر حتى ٌرجع عم إبراهٌم» -

 ...الرجل تؤخر، لماذا تؤخر عم إبراهٌم -

 أخذ الكشؾ منذ ساعة كاملة فؤٌن ذهب المجنون؟ -

 هل قبض هو مرتبه؟ -

 ᴉلعله ذهب ٌتسوق -

 فً هذه القصة تنكشؾ الشخصٌات واألحداث، وٌتخلل الحوار عبارات سردٌة، 

فٌرفع الحجب عن عواطفه الشخصٌة  (بٌت سٌا السمعة)ونجد وظٌفة الحوار هذه فً قصة 

وأحاسٌسها، نتعرؾ من خالله على أفكار مٌمً وأحمد، أحدهما ٌمثل الوجه المتحرر 

واآلخر ٌمثل الوجه المحافظ فً المجتمع المتمسك بالعادات والتقالٌد من الخارج، بٌنما 

: الباطن عكس ذلك

 ...لكننً أحبك، لٌكن األمر سرا بٌننا حتى» -

 ᴉنحن ال نحب السر -

 ؟ᴉحتى أقؾ على قدمً -

 ...لن تقؾ على قدمٌك أبدا -

: ثم وهً تكاد تمزق مندٌلها الصؽٌر من االنفعال

 .«بال استثناء...بال استثناء... أنا ال أحترم أحدا فً شارعناᴉأعوذ باهلل -
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 فالحوار هنا فً صلب القصة ولٌس دخٌال علٌها، وٌتم دوره بالسٌر جنبا إلى جنب 

مع السرد فً القصة، إذ ٌقوم كالهما بتحدٌد مستوى الشخصٌة والكشؾ عن اتجاهها فً 

. ومساهمتها فً تحقٌق البناء الفنً المتوازن فً القصة...الحٌاة

فٌدل على عمق الفكرة التً ترمز إلٌها  (كلمة ؼٌر مفهومة) أما الحوار فً قصة 

القصة، فال نستطٌع التمٌز بٌن شخصٌة وأخرى، ألنها أصوات تخدم الفكرة، فكرة الموت 

، فالفكرة هنا هً مدار القصة القصٌرة، وما الشخوص واألحداث (الفكرة الفلسفٌة)والقدر 

. إال تعبٌر عن هذه الفكرة، وأداة لنقلها إلى القارئ

 والحوار عند محفوظ، ٌتخذ أحٌانا فً بعض قصصه طابع اإلٌحاء والرمز 

والتلمٌح، فلم ٌعد تفسٌرا لألحداث، وال تساإالت تتبعها إجابات كما كان فً القصة التقلٌدٌة، 

وإنما أصبح إشارة رمزٌة توحً بمشاعر معٌنة وتساإال إٌحابٌا ذكٌا دون إجابة صرٌحة أو 

. مباشرة ولؽة جذابة فنٌة تتشكل من خاللها المواقؾ والرإى والمشاعر

 أو ٌرد، أو ٌستنكر أو ٌتساءل وتتبلور أؼراض الكاتب من خالل الحوار حٌن 

إلى ؼٌر ذلك من أسالٌب الحوار وتقنٌته وفنٌته فً ...ٌتعجب أو ٌتدخل فً سٌاق الحدٌث

. القصص الحدٌثة

 الحوارية: 

 إن الشخوص فً مثل هذا النوع أٌضا، هم مجرد أبواق للمإلؾ، إذ ٌدٌر بٌنهما 

الحوار حتى ٌصل القارئ إلى النتٌجة التً ٌرٌدها وفً هذه الحوارٌة ٌجري الصدام بٌن 

إن »: أفكار مجردة، وقد اعتمد محفوظ هذا األسلوب فً بعض قصصه وٌقول محفوظ

البطل فً مثل هذه القصة الحوارٌة، هو الشخص العام الذي هو اإلنسان فً قضاٌاه الكلٌة 

ال ٌصلح للرواٌة التً تقوم على الوصؾ والسرد، وإنما '' اإلنسان العام''والربٌسٌة، وهذا 

القصة ) أحٌانا والحوار، وهً ما أسمٌه باسم التفكٌر المجردٌصلح للقصة التً تقوم على 

فمن ٌشاء أن ٌتناولها ...الحوارٌة قصة فً جوهرها ولكنها تعتقد على الحوار»و (الحوارٌة

. «كقصة وجدها كذلك، ومن ٌراها تصلح للمسرح فلن ٌكون بحاجة إلى إعدادها مسرحٌا

 فما نالحظه على هذه الحوارٌات أن مضامٌنها قرٌبة من المضامٌن التً ٌطرقها 

الكاتب فً قصصه، وال سٌما القصص األخٌرة، وهً تعود إلى مرحلة معٌنة بما فً هذه 
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المرحلة من قلق وهموم ٌدفع اإلنسان إلى التساإل المفعم بالقلق، الحٌاة، الموت، وهل تكون 

.  اإلنسان العامᴉ؟...النهاٌة لصالح هذا اإلنسان أم ال

 ونجد أنفسنا فً هذه الحوارٌات، أمام محفوظ الروابً، بتساإالته وقلقه متخذا شكل 

الحوار، فال شك أن هناك ما ٌثقل كاهله، هناك أفكار خاصة ال بد من معالجتها وطرحها 

. أمام القارئ

 ولو أدى به هذا إلى الخروج عن شكل القصة إلى شكل آخر، ٌحتل فٌه الحوار 

. حٌزا كبٌرا، هذا الشكل الذي ٌفزع فٌه ما ٌقلقه والذي ٌحتاج إلى تركٌز شدٌد

 لمحة عن اللغة في قصص محفوظ: 

'' همس الجنون''إن اللؽة فً مجموعة  محفوظ األولى، وخاصة فً قصة العنوان  

وفً المقدمة بالذات، كانت اقرب إلى اللؽة المقالٌة، فمن ٌطلع على أدب المقالة ٌجد تشابها 

. بٌن هذه المقدمة فً أسلوبها وبٌن أسلوب المقالة

 وإذا انتقلنا إلى الفقرات السردٌة فً القصة نفسها، نجد أن اللؽة ؼلب علٌها تقرٌر 

كان إنسانا هادبا »الكاتب المباشر عن الشخصٌة، إذ أنه لم ٌستخدم الكلمة الموجبة المعبرة، 

'' قضٌة الفقر''وٌستطٌع القارئ أن ٌعود إلى فصل « أخص ما ٌوصؾ به الهدوء المطلق

. ''الورقة المهلكة''لٌالحظ ذلك تجنبا للتكرار، ولتثرأ السرد اآلتً فً قصة 

.  وفً موطن آخر تجد تعلٌق الكاتب ولؽته بكل وضوح

النساء والسٌاسة، وحول : الؽالب على أحادٌث الشبان فً هذه األٌام أن تتجه نحو ؼرضٌن»

هذا الموضوع دار الحدٌث فً مجتمع من األصدقاء كان من حظً المشاركة فٌه محدثا 

. «ومنصتا

 مثل هذه اللؽة تؽلب على أقاصٌص محفوظ فً مجموعته األولى، وبعض 

األقاصٌص فً مجموعاته األخرى، عدا الحوارٌات، والقصص اإلٌحابٌة الرمزٌة، وهذه 

فصوبت إلى '' نظرة ملتهبة'': عبارات جاهزة صرٌحة خالٌة من التلمٌح واإلٌحاء الجّذاب

فخفق قلبه وتدافعت '' كالء''عٌنٌه نظرة ملتهبة، وتمتمت تجرأت وهً تهز رأسها الصؽٌر 

. أنفاسه ووقؾ حٌالها كالمسحور المذهول، ثم تبعها على األثر ال ٌلوي على شًء

 واللؽة عند محفوظ تخدم الشخصٌة المتؤزمة المحرومة، رؼم أنها تؽلب علٌها لؽة 

الكاتب، فالكاتب ٌستخدم تقنٌة تعتمد على االستفهام والتعجب للتعبٌر عن ؼرضه من 
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القصة، ونجد هذا األسلوب فً أكثر قصصه، فتارة ٌستنكر وتارة ٌستفهم، وتارة ٌكرر 

. بعض الكلمات

 والسرد فً قصص محفوظ فٌض من األفعال الماضٌة، الحت، كنت، فكرت، تبٌن، 

الخ، وتجد تعاقب األفعال الماضٌة والمضارعة، المسبوقة بحروؾ العطؾ مما ٌبعد ...عشت

القصة عن جو الحٌوٌة وٌبعد القصة عن التركٌز حٌث ٌتوالى الفعل داخل القصة ببطء، كما 

. الحظنا فً الفقرات السردٌة فً قصص محفوظ

 وهذا ال ٌمنعنا من القول أن محفوظ كان ٌإسس فنه القصصً على قاعدة صلبة، 

وإذا كان هناك بعض األمور التً حكمت تطور محفوظ، برزت فً هذه المرحلة 

كالمصادفة والنمطٌة، والتقرٌر المباشر، وتدخل الكاتب بتعلٌقاته، ؼٌر أن هذا لم ٌمنع من 

. التطور الفنً فً المرحلة القصصٌة الالحقة

 لغة الحوار: 

 كتب محفوظ قصص فً مجموعته األولى، فنالحظ لؽة الحوار فً كلمات عربٌة 

إن روعة قصص محفوظ تؤتً فً لؽتها، التً تكتب  (طه حسٌن)فصٌحة، وقد قال الدكتور 

فً اللؽة العامٌة المبتذلة، ولم تكتب فً اللؽة الفصحى القدٌمة المتقعرة األلفاظ التً ٌشق 

فهمها على أوساط الناس، وإنما كتبت فً لؽة وسطى ٌفهمها كل قارئ لها، مهما ٌكن حظه 

من الثقافة، وٌفهمها األمٌون إن قرأت علٌهم، وهً مع ذلك فصٌحة نقٌة ال عوج فٌها وال 

فساد، فاستعمل الحوار فً قصصه ذو عبارات واضحة جدا، خالٌة من التلمٌح ٌؽلب علٌها 

األسلوب التقرٌري المباشر، ولعّل اشتؽاله بالصحافة أّثر فً ذلك، إالّ أّنه بهذه اإلضافات 

التقرٌرٌة التً ٌقدمها الكاتب تتكامل جوانب الشخصٌة بالرؼم من خلوها من التفاعل 

. الدرامً

 ومما ٌلفت النظر أٌضا فً الحوار عنده، أنه ٌستخدم الفراؼات مكان الكلمات التً 

ال ٌرٌد أن ٌنطق بها، حتى ٌجعل حواره واقعٌا، فٌنّوع فً أسلوبه، وٌتوقؾ عن الكالم وهذا 

ما ٌحدث فً الحٌاة الٌومٌة بٌن الناس عندما ٌتحدثون عادة، وتشٌر إلى الشرود الذهنً الذي 

ٌصاب به بطل أو الشخصٌة فً القصة، كما ان اللؽة فً هذا األسلوب اإلٌحابً هً لؽة 

. الشخوص الحٌة، ال لؽة الكاتب، لؽة قلقة فٌها الفواصل أحٌانا
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 كما أن استخدام اللؽة الفصحى السهلة األلفاظ البعٌدة عن التعقٌد، وعن العامٌة 

المبتذلة له أثره فً جمٌع األقطار العربٌة، ألن الفصحى البسٌطة ٌفهمها كل قارئ فً أي 

قطر عربً، فإذا لجؤ الكاتب إلى استخدام العامٌة وترك الفصحى، وهجرها نهابٌا فإنه ٌإدي 

بكتاباته إلى الفشل، فاللهجات تختلؾ من قطر إلى آخر، فهناك لهجات عراقٌة ال ٌفهمها 

المصري، ولهجات أردنٌة ال ٌفهمها السوري، أو اللبنانً، والعكس صحٌح، ومن هنا ٌلجؤ 

الكاتب إلى تطوٌع لؽته حتى تناسب الفن القصصً والقارئ فً أي قطر كان، وحفاظا على 

. الوحدة اللؽوٌة

 :المـكــان -

 ٌجعل الكاتب المكان مقدمة للقصة وممهدا لها، ثم ٌبدأ بذكر الحدث أو رسم 

الشخصٌة، وقد ٌؤتً ذكره خالل األحداث أو عند تصوٌر الشخصٌة وعند تصوٌر المكان ال 

. بد من تصوٌر الجو العام حتى ٌحس القارئ بكل ما ٌحٌط باألحداث إحساسا دقٌقا

 المقهى: 

 لقد نجح محفوظ فً اختٌار المكان مسرحا ألحداث قصته، فهو ٌختار فً قصة  

مجلسا منعزال على طوار القهوة، فهذا الطور مكان متحرك مفتوح مإقت '' همس الجنون''

ٌوحً بعدم االستقرار، والبطل فً جلوسه علٌه ٌشاهد الرابحٌن والؽادٌن، أناسا مختلؾ 

المشارب واألهواء، فٌتمعن بؤنماط الناس، فاحصا ومنتقدا إٌاهم، متسابال عما ٌقومون به 

. من أعمال

 وتحّول محفوظ فً حدٌثه عن المقاهً إلى الخمارات والحانات، أماكن ٌمارسون  

فٌها حرٌتهم الفكرٌة، وؼٌرها بالكالم تحت تؤثٌر الخمر، وهً ذات بعد رمزي خاصة فً 

وكؤنه ٌشٌر فٌها إلى السجن فً فترة ما بعد نكبة حرٌزان، وأصبحت '' خمارة القط األسود''

الحانة التً حلت محل المقهى تحتل دورا أساسٌا واجتماعٌا حتى أصبح البولٌس ٌطاردهم 

. فً هذا المكان محاوال منعهم من التفوه بؤي كلمة، لبال ٌكشفوا الحقٌقة السٌاسٌة

 الفندق: 

ٌلعب الفندق المكان االجتماعً المفتوح دوره فً قصص محفوظ، المكان المناسب  
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من حٌث الحرٌة واللهو والحٌاة المإقتة، بعٌدا عن التقالٌد االجتماعٌة، فالفندق كان مسرحا 

ٌجمع بٌن عدد من الشخوص المتمثلة لألجٌال والطبقات المصرٌة، وٌقٌم بٌنها عالقات 

. عضوٌة مفتعلة لتكشؾ عن رإٌة الكاتب لنا فً الحٌاة العامة فً تارٌخ مصر

الحجرة ) ذكر محفوظ الفندق ببنابه الهندسً وأثره على أبناء المجتمع، ففً قصة 

التً سبق وتحدثنا عنها فً فصل مناخ ونكسة حرٌزان فقد استعمل الفندق كرمز فً  (12

. هذه القصة

 المالهي والشقق: 

 لم ٌؽب عن بال محفوظ حٌاة المالهً والشقق، فهناك من كانت تتاجر بجسدها 

ورجل ٌنشد المتعة، وحٌاة رابعة فً المالهً والشقق، وما ٌتخلله هذه الحٌاة من ؼرام 

وعراك ورقص وؼٌر ذلك، والكاتب ٌستخدم هذه األماكن كلبنات لبناء مدماك قصته، 

وتتضح من خاللها رإٌته االجتماعٌة، فهذه األماكن تتٌح لهم الحرٌة بال قٌد وال قانون، 

مجرد أن ٌرى اإلنسان بصٌصا من النور، فهً توحً من الخارج أنها مجال للخٌاطة أو 

تجارة معٌنة وؼٌر ذلك، أّما من الداخل فحٌاة تحٌته مرعبة، تزول فٌها القوانٌن والعادات 

. والتقالٌد والقٌم فهذه ال مكان لها عندهم، إنما المكان للمتعة المإقتة والسعادة الزابفة

 الخمارة: 

:  تشؽل الخمارة حٌزا له داللته فً بعض أقاصٌص محفوظ القصٌرة

تتخذ معنى رمزٌا، إذ أن جو الخمارة أشبه بجو السجن، « فخمارة القط األسود» 

فٌشعر الجالسون فٌها أنهم متحررون من المسإولٌة كالسجن تماما، فهً ملجؤهم الذي 

ٌنسون فٌه همومهم وقلة المال، وكثرة الخٌال، وٌصور الكاتب جو الؽربة الذي ٌحثهم على 

صدر هإالء، جو قاتم مظلم ٌرسمه القارئ فً بداٌة القصة، إال أن للخمارة جوا عابلٌا 

جمٌعا، وٌظهر لهم أٌضا فً هذا المكان من ٌكنهم أٌضا على أنفاسهم، ال ٌرٌدهم أن ٌتكلموا 

لبال ٌكشفوا الحكاٌة التً ٌعرفها الجمٌع وال ٌملكون الشجاعة إلذاعة سرها، ولبال ٌحدث لهم 

ما حدث للقط األسود، والرمز الذي جلس على باب زنزانة وسخط ألنه أذاع سر الحكاٌة، 

هذا المكان لعلّه ٌضم جماعة من المعتقلٌن والسٌاسٌٌن األبرٌاء، الذٌن قضوا أٌامهم فً 

. الندب والعوٌل والضحك والؽناء إثر نكسه حرٌزان
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 ولعل الكاتب استخدم هذا المكان لٌكشؾ من خالله عن نفسٌات أبطاله وشخوصه، 

ولٌقؾ على أفكارهم الصادقة بتؤثٌر شربهم، فهو صادقون مإمنون مخلصون، وربما 

الشرب كان مواجهة، ولٌس هروبا، حٌث ٌنطق الشخص بالكلمة الصادقة تحت تؤثٌر الخمر 

. التً ال ٌملك القدرة على قولها، فً حالة الوعً التام

 إدارة السكرتارية: 

 ٌصور محفوظ جانبا من حٌاة الموظفٌن فً اإلدارات الحكومٌة والشركات، هذه 

األمكنة المقٌدة بقوانٌن وأنظمة، تضم أشتاتا من الناس مختلفً المشارب واألهواء فً هذا 

المكان االجتماعً، حٌاة روتٌنٌة مملة عند بعض األشخاص، حٌث ٌجدون أنفسهم فرٌسة 

أنا ملتهؾ التحلل »: لهذا الروتٌنً، فٌحاولون التحرر منه بؤٌة وسٌلة وٌصّرح محفوظ قابال

وٌكتب رسالة قصٌرة «  موظؾأنامن ذلك النظام الرهٌب القاسً الذي فرضته على نفسً، 

 للفن أهبهاأعفر ما التهمت من شبابً ووقتً وكنت أتمنى أن »: للوظٌفة وهو ٌود عنها قابال

وحده، وسبب ما وفرت لً من الرزق واالستقرار، ووهبتنً من حٌاة ؼنٌة فً اتصالً 

. «بالموظفٌن، وأبطال رواٌاتً

 المسجد: 

 اختٌار محفوظ مسجدا فً درب الفساد لٌكون مسرحا ألحداث قصته، وٌدخل بنا 

إلى المسجد من بداٌة القصة، فٌرسم الجو الداخلً للمسجد، كما ٌصؾ عالقة الشخوص 

.  االٌجابٌة والسلبٌة بهذا المكان وٌوضح من خالله فكرته الفلسفٌة عن الموت والقدر

درب الفساد الشهٌر، ودرب آخر بمثابة مباءة :  فالجامع ٌقع بٌن ملتقى دربٌن

. للقوادٌن والبرمجة، وموزعً المخدرات

وبٌن أهل '' عبد ربه'' كان الموقع مناسبا كً ٌستطٌع الكاتب رسم مقارنة بٌن اإلمام 

المكان االجتماعً »الدرب، ومن خالل المكان الدٌنً، والمكان اآلخر الممثل بالدرب 

، وذلك بإشارات رامزة واضحة ال ؼموض فٌها، قدمها محفوظ وعّبر «المفتوح ؼٌر الدٌنً

. عنها تعبٌرا فّنٌا

المكان :  وقد استقى محفوظ مادته القصصٌة من خالل العالقة بٌن هذٌن المكانٌن

الدٌنً، والالدٌنً، وعرفنا من خاللهما مواقؾ الشخوص، فمنها ما ٌظهر اإلٌمان وقبله ملا 

بالنفاق، ومنها ما كان ظاهرة الدعارة بدافع الحاجة بٌنما القلب الملء باإلٌمان الصادق 
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واإلخالص، هذا من ناحٌة ما قدمه الكاتب من صور واقعٌة للحٌاة، وفً الوقت نفسه قدم لنا 

. فً بناء واقعً رمزي مكثؾ...فكرة فلسفٌة حتمٌة تحكم اإلنسان أٌنما كان

نجد أن الكاتب، كان صادقا مع نفسه ومع فهمه األبعاد '' دنٌا هللا'' إذا عدنا إلى قصة 

ٌتحول إلى جامع أي العباس فً '' عم إبراهٌم''النفس اإلنسانٌة ودوافع سلوكها حٌث ٌجعل 

. اإلسكندرٌة وفً مراحل زمنٌة، فتراه ٌهٌم على وجهه دون الالمباالة

 البيت: 

فنحن نعرؾ الشخصٌة فً الداخل '' الهذٌان'' استخدم محفوظ وحدة المكان فً قصة 

من خالل البٌت الثابت المؽلق، المكان الذي ٌتٌح الفرصة للصراعات أن تنشؤ وتتفاقم، 

. وٌحتمل أن تنتهً دون أن ٌهرب أحد

 ٌدخلنا الراوي البٌت من بداٌة القصة، فٌرسم لنا الجو المحٌط بالبٌت وداخله، 

ووصؾ الشاب بطل القصة، موضحا سماته الشخصٌة والمعنوٌة، الدٌكة تتصاٌح، والحجرة 

أخلدت ؼلى السكون والصمت كؤنما أسلمها أنٌن المرض الموجع اإلشفاق األنٌم إلى الهمود، 

كانت ترقد على الفراش امرأة شابة، ٌبدو من اصفرار وجهها وذبول خدٌها وشفتٌها 

... وتضمضم كٌانها، أنها تعانً وبال مرض ٌعتصر شبابها

 كان الشاب ذوي القلوب الرقٌقة والنفوس الندٌة بالرحمة والعطؾ، كان ٌعٌش حٌاة 

، ''رجل البٌت''هادبة مطمبنة داخل البٌت، وكان على عهد شبابه ٌطٌب لرفاقه أن ٌدعوه 

. ٌقضً نهاره فً الحدٌقة ٌسقً األشجار أو على السطح بٌن الدجاج والحمام

 البٌت هو المكان الثابت والمستقر فً القصة، تتفاقم فٌه الصراعات كما سبق 

وذكرنا فال ٌستطٌع اإلنسان التحرر من هذه الصراعات واآلالم التً تحدث له داخل البٌت 

إال بالخروج من بٌن حجراته وتحطٌمها، كما حطمت معنوٌاته، وبالقضاء على نفسه 

بالموت للتحرر من عذابه وآالمه وساهم المكان هنا فً تطوٌر الحدث كاشفا عن الصراع 

. الذي تعانً منه الشخصٌة فً القصة

 الحارة: 

 الحارة من األماكن الثابتة الدابمة، القدٌمة، االجتماعٌة والمفتوحة فً قصص 

محفوظ كالمقهى، أما الحانات والخمارات والفنادق فمن األماكن الدابمة الثابتة فً قصصه، 
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وهً أماكن اجتماعٌة مفتوحة لكنها حدٌثة، إضافة إلى األماكن الدٌنٌة التً استخدمها فً 

. بعض قصصه، كما أن الخالء ٌعتبر من معالم الحارة الثابتة

 قصص الكاتب إذا حللناها، نجد فٌها أحداثا تدور بكل ما تقدمه من واقعٌة الحٌاة، 

وتجده ٌقدم من خالل الحارة شخصٌة تعتبر من معالم حارته كالفتوة، وٌقدم أٌضا فلسفة 

تحكم الحٌاة اإلنسانٌة، فبعض القصص سنجد أن الكاتب قد استخدم الفتوة كرمز، ٌرمً من 

ورابه إلى فكرة ٌستطٌع القارئ أن ٌفهمها بكل سهولة، فهو ٌجمع بٌن الواعٌة الرمزٌة 

ٌّة للواقع كما ٌقّدمها من خالل (الرمز)والرمزٌة الفنٌة، وٌقدم من خالل الحارة  ، صورة ح

ٌّة . الحارة المصرٌة الواقع

 الخالء: 

 الخالء مكان مفتوح ومن معالم الحارة الثابتة الذي ٌستخدمه محفوظ فً قصصه، 

وترددت هذه الكلمة فً قصص ورواٌات كنؽمة من نؽمات القصة أو الرواٌة، فالخالء هو 

رمز الهجرة، هجرة اإلنسان من وعزلته عن الواقع المباشر، فهناك ٌحزم أمره فً الفكر 

والشعور والتصرؾ، ثم ٌعود من الخالء، وقد اختار لنفسه ما ٌرٌد أن ٌصل إلٌه فً حٌاته 

وهذه الكلمة بمثابة خٌط من الخٌوط التً ٌنسج منها عادة عمله الفنً والتً ٌقٌم منها بناء 

. قصصه ورواٌاته

أما الخالء الذي ٌظهر فً الحارة فاستوحٌته من العباسٌة، أثناء »:  ٌقول محفوظ

سكنً العباسٌة، كثٌرا ما كنت أخرج إلى حدود الصحراء إلى منطقة العٌون، عٌون الماء 

حٌث كان االحتفال ٌقام عادة بالمولد النبوي، هناك كنت أجد نفسً وحٌدا، خاصة أن هذا 

، وقد استخدم محفوظ الخالء بهذا «الخالء كان على حافة المقابر، وكان خالء ال نهابٌا

. ''الختام''و'' الخالء''المعنى الذي ذكرناه أعاله فً قصة 

 المكان في تحت المظلة: 

 لجؤ الكاتب إلى رسم لوحة، ٌعطٌنا من خاللها صورة ال معقولة تعبر عن العالم أو 

المجتمع بشكل عام، وما تزدحم به لحظتا الحضارٌة الراهنة من صخب وصراع تقابلها 

حركة واقعٌة خارجٌة وهً المظلٌون والشرطً المتفرج، وهذه الخلٌفة المكانٌة ٌتناول 

الكاتب قطاعا عرضٌا منها، فٌمثل لها أحداثا ومشاهد جنونٌة لتجسٌد واقع مرفوض، أو 

. ٌشعرنا برفضه
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'' تحت المظلة'' المكان العام هنا، ٌتجاوز الحدود الضٌقة، وله داللته الرمزٌة البعٌدة 

الخ، وما ٌحدث فٌها من أحداث سبق وأشرنا إلٌها فً فصل سابق، نحن ...القبر، المٌدان

نلمس من خالل المكان كثٌرا من جوانب المؤساة البشرٌة فً كافة أنحاء األرض، ٌعانً 

منها اإلنسان أٌنما وجد، باإلضافة إلى ما توافر للقصة من عناصر فنٌة، ورمزت إلى واقع 

تحطمت حواجزه فانفتح على الواقع اإلنسانً العام بفضل إحساس الكاتب بمؤساة الخداع 

. والالمسإولٌة والسلبٌة وتحطم اآلمال على صخرة زٌؾ

 ٌبدو الشكل الفنً لقصص محفوظ محافظا على الوحدة المكانٌة فً القصة 

القصٌرة، وإن تعددت االنتقاالت المكانٌة، فإنها ال تتجاوز قصة أو قصتٌن من القصص 

التً ذكرناها، أو بعض القصص التً لم تذكرها، ومنشورة فً مجموعاته القصصٌة فنجد 

. الخ...أكثرها تدور فً خمارة، أو مقهى

 تركٌز الكاتب فً قصصه إلى شخصٌات التً فقدت القدرة على الحركة، وانشؽلت 

بقضاٌا فكرٌة سٌاسٌة، اجتماعٌة، وأن وحدة المكان أثرت على الحدث وساعدت فً الكشؾ 

عن المواقؾ الفكرٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة للشخوص، وساعدت فً ربط الحدث 

بالشخص، أو فً إٌجاد صراع عن الشخوص واألوضاع السابدة، صراع طبقً، صراع 

سٌاسً، صراع نفسً فً داخل الشخصٌة نفسها التً توفر لها كل شًء، إال أن هناك ما 

الخ، كما قام المكان على خدمة الفكرة من القصة فً ...ٌشؽل تفكٌرها كالقضاٌا الفلسفٌة

. بعض القصص والذي له بعده الداللً العمٌق

 :الزمان -

 الزمان في همس الجنون : 

 بدأ الكاتب قصته بمقدمة عن الجنون، أعاقت القارئ عن استقبال الفعل، مستخدما 

أسلوب االسترجاع، وذلك باسترجاع األحداث من النقطة التً انتهت عندها، فٌشٌر الكاتب 

إلى الموقؾ الذي انتهت عنده القصة، ثم ٌرتد إذا هذا الموقؾ الذي ابتدأ به المقدمة، 

، هذا ما أخبرنا عنه فً «وصاحبنا ٌعرؾ اآلن أنه نزل ضٌفا لبعض الوقت بالخانكة»

. المقدمة ثم ٌنتقل الكاتب إلى وصؾ حال الشخصٌة فً الماضً
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 وصفت القصة البطل فً الماضً، إذ كانت لحظة هدوء، جمود، زهد فً الناس 

والنشاط، ٌعمل بدخل ال بؤس به، ٌلبث ساعات متتابعات جامدا وصامتا، وهو مطمبنٌن إلى 

. إلخ...مجلس منعزل على طوار القهوة

 اختٌار المإلؾ للحظة الهدوء هذه لتكون بداٌة الحدٌث عن الشخصٌة ٌكشؾ من 

طبٌعة بطله فً الماضً، هذا الذي كان وراء مظهره البلٌد الساكن حرارة أو حركة فً 

ٌّة حدث »: قرارة النفس أو الخٌال، إال أن هذا المظهر الساكن تحّول إلى حركة ؼرٌبة فجاب

. «فً الماء اآلمن حركة ؼرٌبة فجابٌة، كؤنما ألقً فٌه بحجر كٌؾ؟

 عندما ٌتحرك تكون بداٌة تمرد على الواقع البشع الملا بالمتناقضات، وذلك عن 

طرٌق األعمال التً ٌقوم بها بطل القصة، والموقؾ الذي ٌمر فٌها، والتً سبق وتحدثنا 

عنها فً فصل سابق، وٌكشؾ ذلك عن طبٌعة البناء القصصً، فهو بمثابة تجسٌد لخطوط 

الصراع ضمن إٌقاع ٌختلط فٌه الفعل الماضً بالمضارع، أثناء حدٌث الكاتب عن 

. الشخصٌة بلؽة تقرٌرٌة ال تخلو فً بعض األحٌان من الرمزٌة

 الزمن عند محفوظ هو زمن تقلٌدي منطقً، محدد ال فاصل بٌنه وبٌن الظروؾ 

االجتماعٌة للفرد، فالزمن بمساعدة المكان له استطاع أن ٌفصح عن الشخصٌة رؼم أنه جاء 

بؤسلوب تقرٌري مباشر تظهر من خالله شخصٌة الكاتب، ؼٌر أن ارتباط الزمن بالظروؾ 

االجتماعٌة والمبادئ التً وقعت فٌه أكسب القصة حٌوٌة وتماسكا، وقد تبلورت فنٌة محفوظ 

. فً قصته، بربطه ومزاوجته بٌن الماضً والحاضر

التً تلجا ...، ومضت سنوات''ودارت األٌام'' لجا الكاتب إلى استخدام صٌػ مباشرة 

إلٌها الحكاٌة الشعبٌة للربط بٌن األحداث واختصار الزمن، والمإلؾ هنا وفً القصة السابقة 

هو المسٌطر على الفعل، فٌدفعه وٌوجهه وٌحكم وٌعلق علٌه، مما ٌفقد القصة كثٌرا من 

. الحٌوٌة والبساطة والتلقابٌة

 الزمن التاريخي : 

، إذ ٌستلهم فٌها ''ٌقظة المومٌاء'' ٌتضح الزمن التارٌخً عند محفوظ فً قصة 

التارٌخ المصري القدٌم، فلقد استخدم الرموز المبعثرة الموجبة، كً ٌنقل إلٌنا ما ٌعتمل فً 

م، معالجا الواقع البشع، بطرٌقة 1919صدره من قلق إزاء تلك، وما ترتبت علٌه آثار ثورة 

. ؼٌر مباشرة نظرا للظروؾ السٌاسٌة التً كانت محٌطه به فً تلك الفترة
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إلى بعد جدٌد، أو عمر جدٌد، ٌعً منه الشعب قضٌته وٌثور '' الفجر'' رمز الكاتب بـ

:  فً وجه الباشاوات مهددة متوعدةناثرةعلى واقعه البشع الذي تعبر عنه المومٌاء بهبوبها، 

... أٌجوع فً مصر أبناءها؟ الوٌل لك أٌها العبد

 استشار الكاتب الهمم بتصوٌره قضٌة من قضاٌا التحرر الوطنً فً التارٌخ القدٌم، 

. تاركا المجال للزمن، أن ٌساهم فً تطوٌر الحدث مع مراعاته لالنضباط الزمنً

 :الوحدة الزمنٌة الملؽاة والزمن المدمر -

إلى إلؽاء الوحدة الزمنٌة المتسلسلة، فال ٌوجد تسلسل زمنً '' دنٌا هللا''ٌلجؤ الكاتب فً قصته 

عم ''دبت الحٌاة فً إدارة السكرتارٌة بدخول »: تقلٌدي، ففً هذه القصة ٌبدأ الكاتب قابال

الفّراش، فتح النوافذ واحدة بعد أخرى، ومضى ٌكنس أرض الحجرة الواسعة بلب '' إبراهٌم

. «شارد ودون اكتراث

 ٌستخدم الكاتب فً نهاٌة قصته بعض الصٌػ الزمنٌة، فالفجر عند عم أبراهٌم ٌعنً 

أن األٌام التعٌسة السابقة انتهت، وأن كل ما حوله ٌحفزه إلى الفرح والسعادة التً طالما كان 

ٌحلم بها، كما أحس بجمال الؽروب والجمال الذي لم ٌشعر به سابقا، فقد شعر بكل ذلك 

. وكؤنه مولود جدٌد

 على الخوؾ والقلق وشعر أن اجله اقترب وان الشقاء إبراهٌم حفز، أوابل ٌونٌو عم 

سٌعود أدراجه إلٌه، ؼزا القلق قلبه، زاد فً انقباضه لدى رإٌته أسرة جاءت تقضً الصٌؾ 

ٌّب آماله، وحرمه  فً هذا المكان الذي ٌتمتع فٌه بالسعادة، فالصٌؾ هنا وفً هذه اللحظة خ

. من متابعة حٌاظ السعٌدة فً الفردوس المفقودة

 صورة ألهل درب الفساد، مقارنا بهم صورة اإلمام رسم الزمن ٌساعد الكاتب فً 

عبد ربه، فالجامع الذي نقل إلٌه، لم ٌجد مستمعا لدرسه فً الجامع سوى المإذن وبالخادم، 

، فالعصر ٌستٌقظ الدرب من سباته (العصر)وعم حسنٌن بٌاع العصٌر، وكان موعد الدرس 

العمٌق عصر كل ٌوم وترش األرض بالجرادل المملوءة بالماء، وفتح األبواب وطرقها 

. طرقات ؼرٌبة

 أصبح ٌوم الجمعة كؽٌره من األٌام، إذن هو الزمن المحدد الذي ٌاتً فٌه الناس من 

أماكن بعٌدة، وتقام الصالة رؼم خلو الجامع من األٌام األخرى من الناس، فلم ٌعد أحد ٌؤتً 
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ألداء الصالة، خاصة بعد أن علموا بنقاق اإلمام، وتحول الخطب الدٌنٌة إلى حطب سٌاسٌة، 

. ٌإٌد فٌها الحاكم الطاؼً المستبد وهذا ال ٌرضى عنه الدٌن

 :1977الزمن ما بٌن أكتوبر ودٌسمبر  -

التسلسل الزمنً بمفهومه  '' تحت المظلة''تفقد اللوحة التً رسمها محفوظ فً قصة 

التارٌخً، فالكاتب ال ٌتقٌد بعنصر الزمان فً عرض المشاهد على هذه اللوحة الحزٌرانٌة، 

. وإنما هو ٌتجاوز ذلك لٌعنً بلحظات شعورٌة وإنسانٌة ال بلحظات زمنٌة

 توحً اللوحة بزمن الؽربة والعزلة والقطٌعة التً ٌعانً منها أبناء المجتمع 

البشري، وؼربة الذات عن كل ما حولها وال معقولٌة األشٌاء، ومعاناة اإلنسان وؼربته حتى 

 هنا أثر الزمن الفّعال على اإلنسانٌة بؤكملها، وكؤن الزمن هو الشخصٌة وتتبٌنعن نفسه، 

. الربٌسٌة فً القصة بطبعه، وتؤثٌراته التً ٌخلفها على األحداث والشخصٌات

 زمن الهزٌمة ترك بصماته بصماته الواضحة على بعض القصص فً مجموعة 

، (الجرٌمة)و (تحت المظلة)، والقصص المنشورة فً مجموعة (خمارة القط األسود)

. فؤحداثها التارٌخٌة ؼالبا ما تهز الضمٌر اإلنسانً، وتعمل على زٌادة اإلنتاج األدبً

 أحداث الزمن، ساعدت الكاتب على طرح فكرته التجرٌدٌة أو فكرته التً قّدمها 

. على لوحته التجرٌدٌة اإلحٌابٌة الرمزٌة التً تختلط فٌها الواقعٌة بالرمزٌة

 قصة خمارة القط األسود زمنها ٌتوافق مع الجو التارٌخً للكون والمجتمع، فالجو 

فً الخارج قلق مضطرب ال استقرار فٌه من الناحٌة السٌاسٌة والعسكرٌة والفكرٌة 

االقتصادٌة، فالزمن فٌها لٌس زمن السعادة، فما ٌحدث خارج الخمارة أصبح بعٌدا عن 

. إدارة هإالء السجناء خارجا منها

 (العلم والدين): حكاية بال بداية وال نهاية''الزمن في  -

الزمن الحاضر هو ما ٌثٌر اهتمام محفوظ فً هذه القصة فهو زمن متؽٌر عند  

هإالء، والذي ال ٌظل على حالة الجمود فالحاضر هو التفاته إلى الوراء وتطلع إلى 

المستقبل، فالزمن الحالً هو زمن الثقافة والتقدم الذي ٌرمً إلى إخراج الماضً من ظلماته 

، (العالم)وعزلته ورتابته متعاونا معه، مطورا له، ممزقا لستار األكاذٌب الذي ٌؽشى الحارة 

. فالتناقض بٌن شعار الزهد والممارسة الفعلٌة للتسلط وافتتاء العمارات الشاهقة
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 زمن الماضً بحاجة إلى زمن الحاضر والعكس صحٌح، فالماضً بحاجة إلى 

الحاضر، حتى ٌحرر نفسه من ركام األوهام التً تحجب جوهره الحقٌقً، والحاضر بحاجة 

إلى الماضً حتى ال ٌمتلك الحكمة التً بدونها قد ٌضٌع قدراته فً خدمة الدمار بدلٌل قول 

. «... فً حاجة إلٌناأنهمنحن فً حاجة إلٌهم كما »: ''ثعلب''الشٌخ 

 خدم الزمن القضٌة التً عالجها الكاتب، موضحا مواقؾ الشخوص فً القصة، 

كاشفا عن رأٌها فً العلم والدٌن فً الماضً والحاضر، داال على ثقافة الكاتب العلمٌة 

واألدبٌة، فالكاتب ٌتطلع إلى المستقبل مستقبل مستعٌنا بالماضً الذي ٌعتبره أبا للحاضر، 

. وبحاجة االثنٌن معا
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 أهمية الكتاب: 

التعرف على المعاناة التً كان ٌعانٌها الشعب المصري من خالل األوضاع السٌاسٌة  -

 .واالجتماعٌة واالقتصادٌة

 .معالجة الغموض وإٌصال المغزى والمعنى إلى ذهن القارئ -

تشوٌق القارئ مما ٌجعله متلهف ومترقب فهذا أساس المتعة الفنٌة فً قصص نجٌب  -

 .محفوظ

 .(...المكان، القهوة، همس الجنون، الهذٌان)تكرار الجمل والكلمات  -

اختالف النقاد والمبدعٌن حول أركان القصة القصٌرة جدا أمر معقول، فلكل نظرته  -

 .واجتهاده

إٌمان الناقد لٌس وصٌا على المبدع حتى ٌجبره على االلتزام بما فنن، بل للمبدع  -

 .كامل الحق ألجل أن ٌطّور تلك األركان

ضرورة وجود الجملة الفعلٌة فً القصة القصٌرة جدا، وأن غٌابها من أّي نص قد  -

 .ٌخرجه من دائرة القصة القصٌرة جدا ومن السرد عامة

التحفٌز الداللً أو التعدد القرائً، وقد تم االختٌار على أساس هٌمنتها فً هذه الكتابة  -

 .القصصٌة وقد تجاوزنا بعض التقنٌات لٌس لعدم أهمٌتها وإنما لقلة استخدامه

ٌعد العنوان فً القصة القصٌرة جد دلٌل القارئ إذ ٌدله إلى الداللة، فال ٌمكن للمتلقً  -

 . فً أحاٌٌن كثٌرة أن ٌفك شفرة الوصول إلى المعنى إال بالمرور بالعنوان

 أهم مصادر ومراجع الكتاب: 

 تعد قائمة مصادر ومراجع البحث العلمً مجموع الكتب والمقاالت والدراسات 

األكادٌمٌة والوثائق التً ٌعتمد علٌها الباحث خالل بحثه، وٌستقً منها مختلف المعلومات 

التً تخدم بحثه، إنها مجموع الوثائق التً توفر للباحث المادة العلمٌة التً ٌتأسس علٌها 

بحثه، فال ٌستقٌم أي بحث إال إذا توفرت لدٌه مجموعة هامة من المصادر والمراجع التً 

نجٌب ''تقوم علٌها دراسته، ونظرا ألهمٌة الموضوع الذي ٌتمحور حوله الكتاب وهو 

فقد استعملت الكاتبة عدة من المصادر والمراجع '' إلٌفلٌن ٌارد''والقصة القصٌرة '' محفوظ

: خدمت موضوعها ومن بٌن هذه المصادر والمراجع
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إٌدل لٌون، القصة السٌكولوجٌة، ترجمة محمود السمرة، بٌروت، نٌوٌورك،  -

 .342باالشتراك مع فرانكلٌن المساهمة للطباعة والنشر، ص

 .188شلق علً، نجٌب محفوظ فً مجهولة المعلوم، بٌروت، دار المسٌرة ص -

، رقم 9، القاهرة، مكتبة مصر، ص7همس الجنون، مجموعة همس الجنون، ط -

 .319/988- 43 و2: الترقٌم الدولً: 3823/86اإلٌداع 

 .13الهذٌان، المجموعة نفسها وطبعة نفسها والناشر نفسه، ص -

، بٌروت، دال القلم، 1972دنٌا هللا، مجموعة دنٌا هللا، الطبعة األولى، أكتوبر،  -

 .10ص

 أسلوب ولغة إيفيلين يارد: 

 :أسلوبها - أ

األسلوب هو القاعدة الوحٌدة فً العمل األدبً حتى ٌكون هذا العمل عمال فنٌا متقنا ٌرضى 

به القارئ، وفً األسلوب ٌرتكز على كٌفٌة التألٌف، ألن جودة التألٌف مٌزة أساسٌة 

للحصول على عمل أدبً متكامل، قائما على اللغة التً هً الوسٌلة الوحٌدة لبلوغ هدفها 

.وعلى أسلوبها التعبٌري الذي ٌحقق إحساس الكاتب بالمعنى وٌوصله إلى غاٌته
1

 

 إٌفلٌن ٌارد كان أسلوبها رائع وشٌق جدا وٌمتاز بالبساطة وسهولة إٌصال ما ترٌده 

ألنها لجأت ألمثلة كثٌرة، فقد تطور أسلوبها بتطور النضج المضمون، فكان لها الدقة فً 

تصوٌر األحداث وبجودة الوصف واإلبداع فٌه، وبثروتها الخصبة فً وصف أحداث 

. القصص وعمق الخٌال

 األسلوب هو الكاتب فٌه شخصٌته وروح عصره، فإنه ٌدل جمالٌا ونفسٌا ومعنوٌا 

.وتحلٌلٌا
2

  

 

 

 

                                                           
 طه وادي، القصة دٌوان العرب، قضاٌا ونماذج، الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر، لونجمان، دار توبان للطباعة، 1

 .[ت.د]، [ط.د]القاهرة، 
 .1984، [ط.د] علً مصطفى صبح، من األدب الحدٌث، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، دار المرٌخ للنشر، 2
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 : لغتها - ب

لغتها كانت سلٌمة مفعمة وراقٌة وقد بلغت هدفها ووصلت معناها إلى غاٌته، فقد  

كانت تفٌض جماال فً ذاتها وال ٌمكن النظر إلٌها كمجرد أداة للتوصٌل إل ذهن القارئ بل 

. ٌنبع جمالها من أدائها لوظٌفتها بأدق صور ممكنة

 اللغة بمثابة القالب الذي ٌصب فٌه الروائً أفكاره، فهً تعبر عن الحٌاة بكل 

صخبها وضجٌجها وتناقضها وهً األداة التعبٌرٌة الوحٌدة فً األعمال األدبٌة، باعتبارها 

شكال فنٌا متمٌزا، تبدو فً األعم األغلب، أمٌل إلى تفضٌل اللغة القادرة على النهوض بهمة 

التوصٌل، لغة التواصل التلقائً، حٌث تكون مهمة الكلمات أن تنهض إلى حد كبٌر بدور 

.اداة نقل التجارب واألفكار إلى القارئ خالل العالم القصصً
3

  

 بب التسميةس: 

توافق عنوان الكتاب مع ما جاء فً محتواه ألنه تناول مجموعة من القصص التً  

 ٌارد كانت لها صلة بنجٌب محفوظ أثناء إٌفلٌنلها صلة حمٌمٌة بالواقع االجتماعً، كما أن 

تسجٌلها فً الجامعة لنٌل درجة الماجٌستر أّما صلتها الشخصٌة به فتعود إلى سنوات 

الدراسة، وسبب تناولها للقضاٌا التً عالجها محفوظ فً قصصه هً أنها قضاٌا ال ٌعانً 

منها المجتمع المصري فحسب، بل هناك بعض المجتمعات تعانً من القضاٌا نفسها، 

فالقصة القصٌرة هً أسرع فً الكشف عن الواقع وظروف الحٌاة، وما ٌعانٌه اإلنسان من 

 ٌارد لنجٌب محفوظ بالذات أنها حبها للفلسفة ونظرتها للحٌاة إٌفلٌنمشكالت وكان اختٌار 

التً ربما تتفق مع نظرة محفوظ ومن هنا نرى بأن المصطلح األكثر شٌوعا وثباتا هو 

القصة القصٌرة، ولٌس األقصوصة، ألنها كلمة ثقٌلة فً النطق ولم تكن مستخدمة فً 

. العصور القدٌمة

 آراء بعض النقاد الغربيين: 

 :الكاتب الفرنسي ج يدي موباسان -1

ظهر موباسان فً النصف الثانً من القرن التاسع عشر كان ٌعتقد أن الحٌاة تختلف  

عما ترسمه القصص المتداول فً عصره، وٌمكن أن ٌصور الكاتب أفراد عادٌٌن فً 

                                                           
 .04، ص1990 عبد الرحمان أبو عرف، قراءة فً الرواٌة العربٌة، الهٌئة المصرٌة للكتاب، القاهرة، 3
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مواقف عادٌة كً ٌفّسر الحٌاة تفسٌرا سلٌما، القصة القصٌرة تالئم روح العصر كله، وتالئم 

مزاج موباسان وعبقرٌته الفرٌدة، فهً الوسٌلة الطبٌعٌة للتعبٌر عن الواقعٌة الجدٌدة التً ال 

تهتم بشًء أكثر من اهتمامها باستكشاف الحقائق من األمور الصغٌرة العادٌة المألوفة، 

ولعل هذا هو السبب فً انتشار القصة القصٌرة منذ عصره إلى ٌومنا هذا، ومن الواضح أن 

واقعٌة موباسان كانت ترى أن الحٌاة تتكون من لحظات منفصلة، لذلك فإن مفهوم القصة 

. تصور حدثا معٌنا، ال ٌهتم الكاتب بما قبله أو ما بعده: عنده ٌنسجم مع هذه الرؤٌة، فهً

 :آيان رايد...الناقد اإلنجليزي  -2

ٌصادف ظهور تلك الظاهرة الحضارٌة المتغٌرة المسماة  ...إن ظهور القصة القصٌرة

بالحركة الرومانتٌكٌة، فٌبدو أن هناك سببا قوٌا ٌؤٌد المالحظة الشائعة التً تقول غن القصة 

القصٌرة شكل أدبً رومانتٌكً، وهً تعتبر الشكل النثري الرومانتٌكً األصٌل، وألنها 

. عادة ذات نطاق محدود واتجاه شخصً فهً تعادل القصٌدة الغنائٌة فً الشعر

 كما تعادل الرواٌة الملحمة الشعرٌة، كما ٌرى أن شعبٌة القصة القصٌرة جعلتها 

تمٌل إلى التركٌز، وهذا ما دفع بها إلى التنوع من غٌر تحدٌد، وٌرجع السبب فً ذلك إلى 

أن الرغبة التً ٌشعر بها المؤلف فً سرد قصته لٌس من الممكن كتبها وال تحدٌدها فً 

إن كانت ترٌد - مثل الرواٌة– نمط سردي واحد، إن القصة القصٌرة ال بد وأن تقص قصة 

. أن تبّرر اسمها، ولو كان ذلك نطاق أصغر

 :فرانك أوكونور...الناقد األيرلندي -3

القصة القصٌرة لٌس لها قالب جوهري ٌبنى علٌه كٌانها الفنً كما هو الشأن  

بالنسبة للرواٌة، ومن ثم فإن افتقادها لهذا القالب جعلها أكثر مرونة وحرٌة، وجعلها مجاال 

ثم ٌضٌف إلى كاتب القصة القصٌرة لدٌه قالب ...خصبا لكل ابتكار جدٌد أو إضافة جدٌدة

جوهري ٌرجع إلٌه، ألن إطاره الذي ٌرجع إلٌه ال ٌمكن إال أن ٌكون الحٌاة اإلنسانٌة 

برّمتها، وهو ال بّد أن ٌختار دائما الزاوٌة التً ٌتناولها منها، وكل اختٌار ٌقوم به ٌحتوي 

. على إمكانٌة قالب جدٌد
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 أراء بعض النقاد العرب: 

 :شكري عياد.د -1

لكن الطبقة البرجوازٌة وكتابها لم ...الحدٌثة نبت بورجوازي (والقصة)الّرواٌة  

ٌخترعوا الفن القصصً، فالفن القصصً قدٌم قدم اإلنسان، متغلل فً كل الطبقات 

وخصوصا الطبقات الشعبٌة، وإنما الذي فعلته البرجوازٌة وكتابها هو أنهم أعطوا للفن 

القصصً شكال جدٌدا حتى إنه بدأ شٌئا مختلفا كل االختالف عن األسطورة والملحمة 

والحكاٌة الشعبٌة، كما ٌرى أن القصة القصٌرة تشترك مع الرواٌة فً كثٌر من الخصائص، 

 وال نستطٌع أن Fictionوهذا هو ما جعل النقاد اإلنجلٌز ٌطلقون علٌهما اسما جامعا واحدا 

نضع حدا فاصال بٌن الرواٌة والقصة القصٌرة إال أن ٌكون حدا تحكٌما، وإن ذلك ال ٌنفً 

هو الصفة الممٌزة للقصة القصٌرة دائما، فهو شرط ال بد منه  (فً الوصف)أن االقتصاد 

، إن القصة القصٌرة الفنٌة هً التً تملً الّطول المناسب لها، كما تملً لالنطباعألداة وحدة 

هً تجربة جدٌدة فً : شكلها الخاص، حتى أننا ٌمكن أن نقول إن كل قصة قصٌرة فنٌة

. التكنٌك

 :الطاهر مكي.د -2

حكاٌة أدبٌة، تدرك لتقّص، قصٌرة نسبٌا، ذات خطة بسٌطة، ...القصة القصٌرة 

وحدث محدد، حول جانب من الحٌاة، ال فً واقعها العادي والمنطقً، وإنما طبقا لنظرة 

مثالٌة ورمزٌة، ال تنمً أحداثا وبٌئات وشخوصا، وإنما توجز فً لحظة واحدة حدثا ذا 

. معنى كبٌر

 :إدوارد الخراط.د -3

النص القصصً وحدة بنائٌة وعضوٌة، وله عالقاته الداخلٌة، وأنه بالتالً كائن له  

أن تفض أسراره من – استقالله وتفرده وخصوصٌته، ومن الممكن إذا لم ٌكن ضرورٌا 

ومع دلك فهو لٌس عالما مغلفا على ذاته مصمتا ومسدودا فً إطاره النصً، بل هو - داخله

عالم مفتوح، له عالقاته المرجعٌة الهاّمة التً من وظٌفتها أن تفتح منافذ من الضوء على 

النص، وهً عالقات تتراوح من موقعه فً فلك النصوص األخرى للكاتب، وتشكله من 
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خالل تطور العمل القصصً كله لهذا الكاتب إلى موقعه من الوعً االجتماعً بما ٌحمل 

. من عوامل معقدة ومتشابكة ومتحركة
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 لكل شًء بداٌة ونهاٌة، بداٌة بحثنا كان التعب واإلصرار على إنجازه، وتحمل 

المشاق والمتاعب من أجل إخراجه فً أجمل صورة وبأحسن شكل، وال نزعم باننا ألممنا 

فٌه بكل جوانب الموضوع، فهو ٌحتاج وال رٌب لغٌرنا من الباحثٌن للتوسع فٌه وإثراء 

 .جوانب أخرى لم نوفق فً التطرق إلٌها

:" أما فٌما ٌخص أهم النتائج التً توصلنا إلٌها من خالل دراستنا لهذا البحث فهً

دراسة بعض القضاٌا التً عالجها محفوظ فً قصصه القصٌرة، كقضٌة الفقر التً  -

عالجها باعتباره صورا من المجتمع، جسد من خاللها صراع فئة الشعب الفقٌرة من أجل 

. الحصول على وظٌفة، تصل بها إلى مستوى معٌشً أفضل

كما دار قلم محفوظ حول قضٌة المرأة، والدور الذي لعبته فً قصصه متناوال  -

المرأة األم والزوجة الوفٌة، ربة المنزل التً ضحت من أجل أوالدها، واألم العاملة 

المتحررة المثقفة والمرأة العمة العانس، األرملة الثرٌة التً ٌسعى للزواج منها طمعا 

بثروتها، والمرأة الخائنة، والمومس التً استخدمها محفوظ كً ٌوضح فساد عٌنة من 

 .المجتمع المصري

وتناولت فً بحثنا هذا، قضٌة الحرٌة، والعدالة االجتماعٌة، والثورة على االستبداد،  -

من خالل أحادٌث تارٌخٌة عاد بها محفوظ إلى الجو الفرعونً، موضحا من خاللها وعً 

الشعب المصري لقضٌته، باعتبارها مسألة جوهرٌة، ومن واجب النظام الجدٌد أن 

 . بقضٌة الحرٌة، والعدل الضائع فً قصص محفوظ غٌر التارٌخٌةوالتقٌتٌواجهها، 

فقد تطلع نجٌب محفوظ إلى مأساة الواقع اإلنسانً بالنسبة للوجود والمصٌر النهائً  -

فً قضٌة الموت، وٌأتً الموت لٌقتضً على كل كائن حً دون تمٌٌز، وٌحدث الموت 

 .نتٌجة حادث مؤسف، وتجد شبح الموت ٌهدد اإلنسان حتى أثناء نومه

اتضح دور العلم والدٌن فً بعض قصص محفوظ، وقد كان حرٌصا فً الحدٌث  -

 .عنه، كما أنه لم ٌنكر دور الدٌن الذي كان ٌسٌر مع العلم فً خطٌن متقابلٌن

أما القضٌة الـأخٌرة فدارت حول الهزٌمة ونكسة حرٌزان، واالحتماالت التً كان  -

لها أثرها، واتضح من خاللها أسباب الهزٌمة ورسم الجو الخالق، الذي كان دائما على 

األنفاس، لئال ٌذاع سر الحكاٌة وتعرف الحقٌقة، فٌصبح مصٌر هؤالء كمصٌر من 

 .سٌوقهم
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بعد ذلك تناولنا الحدٌث عن الّسرد، والحدث والحبكة، فتحدثنا عن السرد الذاتً  -

وطرٌقة المذكرات والرسائل، والسرد المباشر، أو الطرٌقة الملحمٌة ودور كل منها فً 

قصص محفوظ، حٌث تروي أحداثا ألكثر من وجهة نظر، وتعرضت ألسلوب الفالش 

 .باك، أو االسترجاع والمونولوج الداخلً، واستخدام األحالم، وكٌفٌة تناول محفوظ لها

انتقلنا إلى الحوار ولغة السرد، ووظٌفة كل منهما فً قصص الكاتب، والقصص  -

الحوارٌة التً ٌغلب علٌها الحوار، وتكاد تختفً منها الفقرات السردٌة وسبب لجوء 

 .محفوظ لهذا النوع من القصص

لم ننسى المكان والزمان ودورهما فً قصص محفوظ، وعالقتهما ببعضهما،  

فتناولت المقاهً، الفنادق، المالهً والشقق، الخمارة، إدارة السكرتارٌة، المسجد، 

 .، بشكل خاص(تحت المظلة )البٌت، الحارة، الخال، والمكان فً 

 انتقلنا إلى الحدٌث عن الزمان والمكان، وأثره على شخوص القصة، وعالقته 

بالمكان، من حٌث الزمن التارٌخً والزمن القصصً التقلٌدي، والزمن الحر، والوحدة 

. 1967الزمنٌة الملغاة والزمن المدمر، والزمن ما بٌن أكتوبر ودٌسمبر 
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 أهم قصص نجيب محفوظ التي تناولها في قضاياه: الملحق

 1938همس الجنون  -

 1962دنيا هللا  -

 1965بيت سيء السمعة  -

 1969خمارة القط األسود  -

 1969تحت المظلة  -

 1971حكاية بال بداية وبال نهاية  -

 1973الجريمة  -

 الهذيان  -
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 الملخص: 

 تعتبر القصة القصيرة إحدى أحداث األشكال األدبية النثرية في اللغة العربية، وقد 

انتقلت القصة القصيرة من اللغات األوروبية إلى اللغة العربية في القرن العشرين بعد أن 

مرت بالعديد من التحوالت وشابه الكثير من التطوير في الشكل والبناء في القرن التاسع 

الذين '' أنطوان تشيخوف''والروسي '' موبسان''عشر في أوروبا خاصة على يد الفرنسي 

. يدين لهما كتاب وقراءة القصة القصيرة واألدب حول العالم بالكثير من الفضل

 أما في العالم العربي فقد أدت حركة الترجمة في مطلع القرن العشرين إلى تعريف 

القراءة والكتاب العربي بهذا اللون األدبي، ويعتبر المنفلوطي ومحمود تيمور أول من كتب 

.   القصة القصيرة الحديثة، باللغة العربية

 . القصة القصيرة، نجيب محفوظ:الكلمات المفتاحية
Résumé: 

 La nouvelle est l'un des événements des formes littéraires de prose en langue arabe, 

et la nouvelle est passée des langues européennes à la langue arabe au XXe siècle après avoir 

subi de nombreuses transformations et a été entachée de nombreuses l'évolution de la forme et 

de la construction au XIXe siècle en Europe, notamment aux mains des Français Mopsan et 

du Russe Antoine Tchekhov, à qui les écrivains et lecteurs de nouvelles et de littérature du 

monde entier doivent une grande partie du mérite. 

Dans le monde arabe, le mouvement de la traduction au début du XXe siècle a conduit à la 

définition de la lecture et de l'écriture arabe dans cette couleur littéraire.Al-Manfaluti et 

Mahmoud Taymour sont considérés comme les premiers à écrire la nouvelle moderne, en 

arabe. 

Mots-clés : la nouvelle, Naguib Mahfouz. 

Summary: 

 The short story is one of the events of the literary forms of prose in the Arabic 

language, and the short story moved from European languages to the Arabic language in the 

twentieth century after it went through many transformations and was marred by a lot of 

development in form and construction in the nineteenth century in Europe, especially at the 

hands of the French. Mopsan and Russian Antoine Chekhov, to whom writers and readers of 

short stories and literature around the world owe a great deal of credit. 

 In the Arab world, the translation movement at the beginning of the twentieth 

century led to the definition of Arabic reading and writing in this literary color. Al-Manfaluti 

and Mahmoud Taymour are considered the first to write the modern short story, in Arabic. 

Keywords: the short story, Naguib Mahfouz 

 

 


