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، وحدد أسباب منعياتحدث عن  ..في ضوء دراستك ليذه المجموعة القصصية( ..المعذبون في األرض) .1
لى من يتوجو المطروحة فييا القضايا شخصيات من  خمسه فى اإلىداء، مع التعميق عمى بحديثالكاتب ، وا 
 ."صالح"قصة 

 .من حيث القضايا المطروحة فى كل منيما.. طّى الخيام و حدثنى عن البنات: قارن بين .2
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أطيب المنى 
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  التربيت: كليت جامعت بىها ـ 

اللغت العربيت : الشعبت

( عام) الرابعت: الفرقت

 (وثر)األدب الحديث : مادةومىذج إجابت ل
 2015ـ  2014 الثانىـ الفصل الدراسى  ساعتان: الزمه

 

 ـ كلية اآلداب ـ قسم اللغة العربية علوانىشحاتة  أحمد. د أطيب المنى
 

 ومىذج اإلجابت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

: إجابت السؤال األول

، وتتكون ىذه 1946عام ( المعذبون في األرض)بدأ طو حسين كتابة مجموعتو القصصية 
وين أسماء أعالم المجموعة القصصية من إحدى عشرة قصة، ولقد حممت القصص الست األولى منيا عنا

ونشرت بمجمة ( صالح ـ قاسم ـ خديجة ـ المعتزلة ـ رفيق ـ صفاء: )من أبطالو وكانت ىذه األسماء ىي
أما القصص الخمس األخيرة  ... 1948و 1947و 1946الكاتب المصري عمى فترات متقطعة في أعوام 

ـ ثقل الغنى ـ سخاء ـ خطر ـ تضامن : )من المجموعة فكانت عمى شكل مقاالت قصصية تحت عناوين
 .(مصر المريضة

انييار الممكية  بعد (المعذبون في األرض: )من نشر مجموعتو القصصية" طو حسين"إذن تمكن  
ىذه بالمال والسمطة، وقد أدت  ةنفردمواإلقطاعية ال وىى ثورة ضد الممكية 1952قيام ثورة يوليو و الفاسدة 

اإلقطاعيين أو مالك  الطبقة األولى ىي فئة قميمة من مصري،تين في المجتمع الاإلقطاعية إلى بروز طبق
 ىمالمصريين المعدمين و من الطبقة الثانية أو الجميور العريضمقابل  في ، وذلكاألرض أو األغنياء

الحقول كأجراء ال يممكون شيًئا وال يجنون من  في ألنيم يكدون ويعمموناألرض  فين ون أو المعذبوالفالح
 .البؤس والشقاء ثمار عرقيم إال

: من شخصيات قصة صالح
 (.يتحدث الطالب عن خمسة شخصيات فقط وله الحرية فى اختيارهم)

 



 
 

 =================================================================================
  :السؤال الثاني

تصوير الشخصية الروائية بين نجيب محفوظ والروائيين الجدد 
 

أن جيمع يف تصوير الشخصية الروائية معظم العناصر والتفاصيل اجلسدية لرسم شخصية مألوفة للمتلقي " نجيب محفوظ"ع استطا
ىف تصوير " محفوظ"حيث يبدأ ، يتمكن من زبيلها والتفاعل معها، ردبا ألن تصويره ذلا يلتصق بالواقع ادلعيش وال ينفصل عن حياة الناس

لشخص رامسًا قسماتو، وكل ما هبا من حنايا وتعاريج، امتالء وضلافة، كما يعطى أمهية خاصة للعينني وما شخصيتو من الوجو، فيصف وجو ا
ية، تعكسانو من نضارة ونعمة أو بؤس وشقاء، ىكذا يرسم األبعاد اخلارجية جلسد الشخصية سبهيًدا لرسم أبعادىا الداخلية وسلوكياهتا األخالق

ر األحداث، لتتجلى الشخصية أمام القارئ ىف تصوير دقيق، وصياغة زلكمة، شلا جيعلو يتخيل شكلها، الىت تأخذ ىف النمو والتطور بتطو
فماذا عن الروائيني " محفوظ"ىذا عن . ويتوقع سلوكها، فُيقبل عليها بشغف شديد، ويتفاعل معها تفاعاًل إجيابياً، وذلك عرب القراءة والتلقى

!  اجلدد وتصويرىم للشخصية؟
السابق دبثابة إشكالية ربتاج إىل حبثها وسرب غورىا، وسنحاول ىف ىذه القراءة النقدية أن نضع أيدينا على خصوصية تصوير  لعل السؤال

وسنحاول ىف الصفحات القادمة استجالئها . ىف مقابل الروائيني اجلدد، ولعلها مفارقة جديرة بالدرس والتحليل" محفوظ"الشخصية لدى 
الروائيون اجلدد واستدعاء : صليب زلفوظ وبناء الشخصية ادلتخيلة، واآلخر: رتكاز على زلورين أساسيني؛ األولوالكشف عنها من خالل اال

 .الشخصية السينمائية
:  نجيب محفوظ وبناء الشخصية المتخيلة: أووً 

ن يشاركو بفاعلية إجيابية لقارئو أ" محفوظ"خصوصية تصويرية تبتعد فيها عن النمطية، حيث أتاح " محفوظ"للشخصية الروائية لدى 
ىف القراءة والتلقى والتخيل، وذلك عرب تصوير الشخصيات ـ وال سيما وصف الوجو ـ وما يعكسو التصوير من توقعات ودالالت تشى 

أذىان ادلتلقني بني خاصة أن االرتباط قائم ىف . جبوانيات الشخصية، والىت يتوصل إليها ادلتلقى بسهولة ويتوقعها قبل أن ينتهى من قراءة الرواية
الوجو وبني ما يكنُُّو وخُيْفيو الشخص، فالوجو يبوح بادلخبوء، وتنعكس على صفحتو األسرار اخلفية من مشاعر، ونوازع، وطموحات، 

ى صفحتو وتطلعات، وتغريات سلوكية، تتجلى على صفحتو ادلتخيلة سردياً ىف فضاء النص الروائى، فالوجو دبثابة الفضاء ادلرئى الذى ترى عل
. التغيريات النفسية واجلسمية والزمنية

على ذبسيد ادلالمح اجلسدية ـ وخباصة وصف الوجو ـ ولكن يقوم الوصف حبسم مسار  "محفوظ"وال يقتصر تصوير الشخصية لدى 
، أو باجلذب والطرد، الشخصية داخل النص، ورصد تعالقها بغريىا، بل وقياس مشاعر الغري ضلوىا، من حيث تفاعلهم معها بالقبول والرفض

سنلحظ أن الراوى يركز على وصف ادلالمح  "بين القصرين"ىف " كمال"شخصية فعلى سبيل ادلثال إذا قرأنا تصوير . أو بالتقارب والتباعد
خم، جمع فى وجهو بين عينى أمو الصغيرتين وأنف أبيو الض» :مل يكن صبياًل، حيث" كمال"، فـ "الوجو"اجلسدية للشخصية، وال سيما 

إلى رأس كبير يبرز عند الجبهة بروزاً واضحاً جعل عينيو تبدوان غائرتين أكثر مما ىما فى الواقع، وكان من سوء الحظ أن نبو إلى 
 )«"...بأبى رأسين"غرابة صورتو بحال مثيرة للسخرية حين دعاه أحد الرفاق 



الفتيات واصلذاهبن ذباه  ما سيًتتب علي ذلك من فقدان إعجابللوسامة، و" كمال"ولعل ىذا الوصف يعطى انطباعاً أولياً بـافتقار  
بقدر ما " عايدة" لـ" كمال"شاب حيمل مثل ىذا الوجو، ومع تقدم األحداث ىف الثالثية سنجد أن الفروق الطبقية ال تقف حائاًل أمام حب 

الىت تنتمى للطبقة األرستقراطية، ولكن ىذا مل دينع " ايدةع"ينتمى للطبقة ادلتوسطة، ويقع ىف حب " كمال"دبعٌت أن . ربول ادلالمح اخلُُلقية
ضليف اجلسم، كبري األنف، " كمال"حبو ذلا، إذ تعوق األوصاف اخلُُلقية وعدم اتساق ادلالمح اجلسدية بني الطرفني من اكتمال احلب، ألن 

؛ ىف حني أن  عابثة " كمال"االرتباط برجل وسيم، ولقد أفصحت لـ  تتمتع بالرقة واجلمال، وتطمح إىل" عايدة"منبسط اجلبهة ىف بروز بنين
. دبظهره، ساخرة من كرب أنفو

إحسان "و" على طو"قد باعدت بينهما، فإن األوصاف ادلتقاربة بني " كمال وعايدة"وإذا كانت ادلالمح اجلسدية غري ادلتكافئة بني 
" على طو"اختالف ادلستوى الفكرى بينهما، حيث صلد أن ستكون عامل جذب وسبب داٍع للحب، رغم " القاىرة اجلديدة"ىف " شحاتة

وكانت األوصاف السابقة قادرة على  )«كان فتى جمياًل، ذا عينين خضراوين، وشعر ضارب لصفرة ذىبية، ودولة واضحة على النبل»
 :الىت وصفها الراوى على النحو اآليت" إحسان شحاتة"جذب فتاة صبيلة ىى 

أما شعرىا الفاحم . ياىا بشرة عاجية، وعينان سودوان، يجرى السحر فى حورىما واألىدابفى الثامنة عشرة، تضئ مح»
. إذن فالوصف ادلتسق بني الطرفني صنع بينهما توازناً وتتلفاً عاطفياً  .)«وما يحدثو تجاوب سواده مع بياض البشرة فيخطف األبصار

منوذجية، أو قارة وثابتة؛ حىت وإن كانت شخصيات على أال يصف وجوه شخصياتو بأوصاف منطية و" محفوظ"ولقد حرص 
: ويركز على وصف وجهو، فتقرأ" الشيخ على اجلنيدى"يصف الراوى شخصية  "اللص والكالب"ثانوية، فمثاًل ىف 

وعلى الرأس طاقية بيضاء منغرزة فى . رفع رأسو عن وجو نحيل، فائض الحيوية بّين اإلشراق، تحف بو لحية بيضاء كالهالة»
 )«عين لم تفقد جاذبيتها ونفاذىا وسحرىا. حدجو بعين رأت الدنيا ثمانين عامًا، ورأت اآلخرة. ف كثة فضيةسوال

التنوع، كما راعى ىف رمسها التحوالت الىت تطرأ عليها، وال سيما منوىا ونضجها " محفوظ"إذن فقد غلب على وجوه شخصيات 
. خطوط الزمن/هوتقدم عمرىا ليتجسد ذلك فنياً عرب رسم ذباعيد الوج

يكثف من شخصياتو داخل النص، وال شك من وجود " محفوظ"سنجد أن  "زقاق المدق"وإذا انتقلنا إىل تصوير الشخصيات ىف  
فثمة شخصيات ثانوية إال أهنا ُتشكل ديكوراً ديأل فضاء . إال أن لكل شخصية وظيفة سردية داخل الرواية" الزقاق"شخصيات كثرية ازدحم هبا 

صالون عباس "بائع البسبوسة، الذى يقع على ديني ادلدخل، و" دكان عم كامل"فعندما أخذ الراوى ىف رسم الفضاء ركز على ذكر ادلكان، 
عم كامل بائع : "احلالق، الذى يقع على يسار ادلدخل، ومل يهتم الراوى بوصف الدكانني بقدر اىتمامو بتصوير صاحبيهما، فأما عن" احللو

 :فهو" البسبوسة
ة بشرية جسمية، ينحسر جلبابو عن ساقين كقربتين، وتتدلى خلفو عجيزة كالقبة، مركزىا على الكرسى، ومحيطها فى كتل»

الهواء، ذو بطن كالبرميل، وصدر يكاد يتكور ثدياه، و ترى لو رقبة، فبين الكتفين وجو مستدير منتفخ، محتقن بالدم، أخفى انتفاخو 
تو و سمات وو خطوط وو أنف وو عينان، وقمة ذلك كلو رأس أصلع صغير و يمتاز عن لون فال تكاد ترى فى صفح. معالم قسماتو

 )«بشرتو البيضاء المحمرة
شاٌب متوسط القامة، مّيال للبدانة، بيضاوى الوجو، بارز العينين، ذو شعر مرّجل ضارٌب »: فهو" عباس احللو"وأما عن 

  )«تو لبس المريلة اقتداء بكبار األسطواتللصفرة، على سمرة بشرتو، يرتدى بدلة وو يفو



وواضح من الوصفني السابقني أن شبة مفارقة فنية، تتجلى ىف تصوير الشخصيتني، فاألوىل ساكنة ومنفرة لذوق ادلتخيل، واألخرى 
تى سبايزت بعضها عن وال يقتصر األمر على ىذين الشخصني، بل تفيض الرواية بالشخصيات، ال. متحركة تتسم بالشباب والتأنق واحليوية

. بعض بفضل اخليال اخلصب لدى الكاتب
كان يبدأ ىف تصوير معظم شخصياتو الروائية من وصف الوجو، حيث يُعدُّ الوجو مرآة الشخص  "محفوظ"إذن فمن ادللحوظ أن 

ولوج إىل جوانيات الشخصية، وسرب والشخصية، فهو ركن أساسي يرتكز عليو يف بناء شخصيتو ورسم معادلها، جاعاًل منو البوابة الرئيسية لل
ى ما أغوارىا الداخلية، وتوقع أفعاذلا السلوكية، وما يًتتب على ذلك من رد فعل ادلتلقي ضلوىا أو تصنيفو ذلا، وذباوبو معها، وذلك بناء عل

ل يلعب الوجو دوراً مهماَ ىف ربديد وىف كل ىذه األحوا... خيتلج ىف نفسو ـ أثناء القراءة ـ من مشاعر شىت جاذبة وطاردة، أو قابلة ورافضة
. االنطباع األول الذى يأخذه القارئ عن الشخصية، ومن مث حيدد مشاعره ذباىها

السردى بعيداً عن الطبقية، فالطبقة االجتماعية الىت تنتمى إليها الشخصية " محفوظ"وال ديكن تصور رسم الشخصيات ىف عامل 
وبالوصف الذى خيلعو الراوى على . تتنوع الطبقات ومعها تتنوع الشخصيات وتتشكل الوجوه تتدخل بشكل كبري ىف أوصافها، وبالضرورة

ويتجلى . فالوجوه ادلًتفة ادلنعمة تتسق مع األرستقراطية؛ ىف حني تتشابو خشونة الوجو مع خشونة الفقر. الوجو يتوقع ادلتلقى طبقة الشخص
على وجو »" سعيد مهران"طبقة الىت صار ينتمى إليها ىذا الشخص، فقد استقر بصر ، فتقرأ من الوجو ال"رءوف علوان"ذلك بوضوح ىف وجو 

وشيء خفي سرى فى شخصو جعلو ممتنعاً رغم طالقة الوجو، وحسن السلوك، . وجهو امتأل كوجو بقرة... األستاذ الممتلئ المستدير
  )«أنفو المائل إلى األفطس وفكيو البارزين... وابتسامة الثغر

للوصف أسهم ـ بال شك ـ يف إثراء النص الروائي وإطالق سليلة القارئ، فمن خالل الوصف ادلميز للشخصية " محفوظ"إن إتقان 
يستطيع القارئ أن يتنبأ بالسلوكيات اليت ستأيت هبا الشخصية، بل ومن خالل وصف الوجو ربديًدا سيتعرف ادلتلقى على ما فيها من جوانب 

زقاق " حيرص ـ غالباً ـ على اتساق ادلالمح اجلسدية مع السلوكيات األخالقية ىف فضاء الرواية، فمثاًل ىف اخلري أو الشر، ردبا ألن الكاتب
:  صاحب ادلقهى على النحو اآلتى/يصور الراوى ادلعلم كرشة" المدق

السابق باالذباه  وسيتنبأ القارئ عرب الوصف. )«جسمو الطويل النحيل، ووجهو الضارب للسواد، وعينيو المظلمتين النائمتين»
وما سيقوم بفعلو من سلوك شاذ، يتناىف مع األخالق، إضافة إىل تعاملو بوقاحة مع احمليطني بو وال سيما الشاعر ، السلوكى ذلذه الشخصية

. الشعىب، وسنعرض لذلك بالتفصيل فيما يلى
يلفت  حيث، "المدق زقاق"وضوح ىف بأن حضور األشياء الثقافية سيطغى على اإلنسان، ويتجلى ذلك ب" محفوظ"لقد تنبأ  

صاحب ادلقى عن /أخذت تنافس السامر الشعىب، فالراديو قد أغٌت ادلعلم كرشة" الراديو"الراوى انتباه ادلتلقى إىل أن أشياء ثقافية مثل 
: الشاعر، ويصف لنا الراوى ىذا ادلشهد على النحو اآلتى

عضواً سالمًا، يجره غالم بيسراه، ويحمل تحت إبط يمناه ربابة وكتابًا، أقبل على القهوة عجوز مهّدم، لم يترك لو الدىر »  
وسار من فوره إلى األريكة الوسطى فى صدر المكان، واعتالىا بمعونة الغالم، ثم صعد الغالم إلى ... فسلم الشيخ على الحاضرين

ه الحاضرين كأنما ليمتحن أثر حضوره فى نفوسهم، وأخذ الرجل يهيئ نفسو، وىو يتفرس فى وجو. جانبو، ووضع بينها الربابة والكتاب
ولما طال انتظاره، ولمس تجاىل الغالم لو، خرج عن . ثم استقرت عيناه الذابلتان الملتهبتان على صبى القهوة سنقر فى انتظار وقلق

: صمتو قائاًل بصوت غليظ
..! ـ القهوة يا سنقر



وأدرك العجوز إىمال الغالم . د دون أن ينبس بكلمة، ضارباً عن طلبو صفحاً والتفت الغالم نحوه قلياًل، ثم وّوه ظهره بعد ترد
 )«لو، ولم يكن يتوقع غير ذلك

ظل يستمع رواد القهوة إىل الشاعر كل مساء عشرين عاماً أو يزيد، ولكن تأتى حلظة فارقة ىف حياة الشاعر، إذ يقاطعو ادلعلم 
: إليو، ويدور بينهما حواراً حجاجياً على النحو اآلتى صاحب ادلقهى ودينعو من اإلنشاد، فال حاجة/كرشة

! ىذه قهوتى أيضاً، ألست شاعرىا لعشرين عاماً خلون؟: الشاعر»
والناس ىف أيامنا ىذه ال يريدون الشاعر، وطادلا . ىل سردىا من جديدإ عرفنا القصص صبيعاً، وحفظناىا، وال حاجة بنا: المعلم كرشة

... ذا الراديو يركَّب، فدعنا ورزقك على اهللطالبوىن بالراديو، وىا ىو 
.. رويدك يا معلم كرشة، إن للهالىل جلدة ال تزول، وال يغٌت عنا الراديو أبداً : الشاعر

! لقد تغير كل شيء. ىذا قولك، ولكنو قول ال يقنره الزبائن، فال زبرب بيىت: المعلم كرشة ـ بلهجة قاطعة ـ 
مع األجيال بال ملل إىل ىذه القصص من عهد النىب عليو الصالة والسالم؟ أمل تست: قال الشاعر ـ فى قنوط ـ

 )«قلت لقد تغري كل شيء: صاح المعلم بو
وتتجلى ىذه اإلشكالية لدى . لقد تغري كل شيء وأخذت األشياء الثقافية واألجهزة ادلسموعة وادلرئية ربل زلل األجساد البشرية 
الذى جاء منافًسا  "الراديو"حيث قام الكاتب بتوظيف شيء من األشياء الثقافية، إنو  "ت الرجالالعمة أخ"ىف رواية  "أحمد أبى خنيجر"

ألن الراديو جذب أىل القرية وىف ادلقابل كان استقباذلم للسامر . عوض اهلل احلليب/لإلنسان، أو ـ بتعبري أدق ـ منافًسا وغرديًا للسامر الشعيب
: فتقرأأ إنشاده إال بعد انتهاء البث اإلذاعي الشعيب بفتور، فال يسمحون لو أن يبد

رحبوا بو بفتور واضح ولحداثة سنو لم يجد تفسيًرا لهذا الفتور، فحرص على أن يبدأ مبكًرا، غير أن األلسن أوقفت نغماتو »
كون قد جاء إلى القرية التى كان يمهد بها لدخولو فى جو السلطنة ليعيدىم إلى حظيرتو، فقد ىداه تفكيره إلى أن مغنًيا آخر ربما ي

. فى ىذه األيام السابقة، وأظهر من البراعة التى تستوجب منو ـ اآلن ـ أن يبذل كل ما فى وسعو للتغلب على ىذا الغريم الذى و يعرفو
بعدىا طلب الناس . فى لحظات كان غريمو أمامو، الراديو، ظل الناس وعوض اهلل الحلبى صامتين إلى أن انتهى بث اإلذاعة

. ن عوض اهلل أن يبدأ م
كان إحساسو بالمهانة كبيًرا، فسلطانو ولقمة عيشو ُمهدَّدان بالزوال بسبب ىذا الصندوق، لكنو بدأ على أية حال، بعد أن 

استعلم عن ىذا الشيء، وكم فرد يمتلكو داخل القرية والقرى المجاورة، من لحظتها وزيارات عوض اهلل الحلبى الليلية بدأت فى 
فحرًصا منو على لقمة عيشو وكسب رزقو، كان عليو أن يجد أماكن أخرى ـ داخل القرية ـ يمارس فيها غناءه، بعيًدا عن  التباعد،
 )«الراديو

امر الشعىب فالراديو صبع الناس حولو، وجذهبم إليو، فاستمعوا إيل ما يبثو من أغاىن وحكايات وأشعار، ومن ىنا صار منافًسا للس
إىل قرى بديلة وأماكن أخرى ال يوجد هبا راديو حىت يتكسب بصوتو وشعره " عوض اهلل احللىب"ولذلك صار . وبدياًل عنو ىف فًتات غيابو

. وحكيو فيطرب الناس ويسمرىم وينل عطاؤىم
مع ظهور التلفزيون »لىت الحظت ، وا"العمة"أخذ النساء يتناقصن من حول  "التلفاز"ومل يقتصر األمر على الراديو فمع ظهور 

بدء تناقص النساء اللواتى كن يحضرن إليها للثرثرة بعد العشاء، ىن وأطفالهن الذين يلعبون بالساحة أمام بيتها أو يلتفون حولها 
« ختفاء التاملالستماع للحكايات التى تقصها، ىذا التناقض المتسارع أدى فى األيام المقبلة ـ مع ظهور األطباق الالقطة ـ إلى او



، فعندما دخل التلفاز إىل بيوت القرية، وتغلغل داخل نفوس أىلها، من حيث تعلقهم بو ومشاىدهتم لو، العمةزلل  التلفازلقد حل 
. ـ من أجل االستماع إىل حكاياهتا ادلسلية ـ ىف االنصراف عنها العمةىنا أخذ النساء ادللتفات حول 

الراديو والتلفاز إمنا يعرض صورة رلتمع القرية الذى تأثر بالتحوالت الثقافية، /شياء الثقافيةوكأن الكاتب ىف تركيزه على ىذه األ
ة وتشبع هبا عندما دخلت إليو ىذه األشياء وزبللتو وتغلغلت ىف نفوس أىلو واستعمرت منازذلم، فانصرفوا عن عاداهتم واجتماعاهتم على مأدب

وىكذا مل يعد الريف ثابًتا، . حلكايات الشفاىية ادلسموعة زلطة بث فارغة بفعل األجهزة ادلرئيةاحلكى، فصار فضاؤىم االجتماعي ادلأىول با
. بل صار متغريًا، أو متحوال ىف ظل التحوالت الثقافية والتطورات التكنولوجية ادلسموعة وادلرئية والفضائية

: الروائيون الجدد واستدعاء الشخصية السينمائية: ثانياً 
ن يؤخذ الفيلم السينمائي عن أصل روائي؛ عندما يتم ربويل النص الروائي ادلكتوب إىل سيناريو وحوار، سبهيًدا لتمثيلو من ادلألوف أ 

، وىنا ربول النص الورقى ادلنشور للقراءة إىل فيلم سينمائى "محفوظ"وعرضو على شاشة السينما أو التلفاز؛ وقد حدث ىذا دلعظم أعمال 
ظاىرة ثقافية ىف الرواية ادلصرية اجلديدة، تتمثل ىذه الظاىرة ىف استدعاء الروائيني ادلصريني اجلدد للشخصيات ولكن شبة . معروض للفرجة

السينمائية ىف نصوصهم الروائية، فالكاتب يصنع شخصية سردية، زلاواًل تقريبها إىل خيال القارئ، أو ذبسيدىا أمام عني ادلتلقى، فيشعر 
 .ومن مث يستحضر األفالم السينمائية عند تصوير شخصياتو السردية باإلخفاق والعجز عن التصوير،

الروائية إىل أفالم سينمائية مرئية، ردبا ألن العصر شهد طغيان موجة القراءة وإقبال " محفوظ"ربولت معظم نصوص  فقديًما
ومن مث خرج النص . ويلو إىل عرض مشهودادلستهلك على قراءة النص الروائي ادلكتوب، فظهرت زلاوالت كثرية تعاًف النص ادلكتوب لتح

  .الروائي من فضاء السرد ادلتخيل ورقياً إىل عامل الصورة ادلرئى بصرياً 
، فقد طغت الصورة ادلرئية على ادلتخيل السردى، فجاء وصف الشخصية الروائية يف النصوص الروائية اجلديدة مأخوًذا عن اآلن أما

 .عندما أخذ ادلكتوب مادتو من ادلرئي الذي كان مكتوبًا فيما قبل، بة نوعية أو نقلة عكسيةأفالم سينمائية، ومن ىنا حدثت انقال
، أخذ الروائي "حمدي أبى جليل"لصوص متقاعدون لـ "في رواية : والنصوص الروائية الدالة على ىذه الظاىرة كثرية جداً فمثالً 

 : على النحو اآليت( 36)يصور شخصية صاحب البيت رقم 
، ومن الناحية الرسمية ىو مالك ىذا البيت بدون منازع، (36)ال من الناحية العمرية ىو أكبر َمْن في البيت رقم أبو جم»

أقرب إلى القصر، عضالتو منتفخة كرياضي قديم، ولو بطٌن يجمع بين اونتفاخ والصالبة، و يذكرك بالسمنة بقدر ما ىو دليل على 
« قوة غاشمة، وجهو متورد

يف تصويره السابق على ربديد العمر، ووصف بنية اجلسد، وال يعطى أمهية لوصف الوجو سوى تورده ويهمل مالمح ىذا  يركز الروائي
الوجو وما يعكسو يف طياهتا من دالالت، ويشعر الروائي بأن تصويره للشخصية جاء تصويرًا مقتضًبا، وىنا استدرك ىذا اإلخفاق، فصرح بو 

 :ان دبالمح الشخصيات العربية ادلرئية يف األفالم السينمائية، فيقولاستععلى لسان الراوى، ومن مث 
مالمح أبى جمال ىي المالمح التقليدية لإلنسان : باختصار وىربًا من إخفاقي المتوقع في حرفة الوصف سأعلن الحقيقة»

البسطاء، لدرجة أنني ـ رغم كل شيء ـ المكروه، تلك المالمح التي صورتها األفالم العربية القديمة، وكأنها إعالن وحيد عن شرور 
 )«أشفق عليو منها

من خالل األوصاف التقليدية اليت صورهتا األفالم السينمائية فإن تصويره " أىب صبال"وإذا كان الراوى قد صور للقارئ شخصية 
و شكلها، بل صور الشكل من خالل جاء بنفس الطريقة، ولكنو مل يعرض للقارئ وصًفا سينمائًيا مرئًيا دلالزلها أ" أم صبال"لشخصية 

 : الصوت، دبعٌت أن صوهتا أعطاه انطباًعا عنها، ليتخيل الكاتب شكلها فيقول



الكيت "فى فيلم " إمبابة"الذي فضح بو الشيخ حسنى حّى ... في تلك الفترة تخيلت أن شكلها يشبو مكبر الصوت »
 « "كات

، وخباصة مشهد مكرب "الكيت كات"ستحضر ىف خيالو الفيلم السينمائي وال شك أن القارئ بعد ىذا التصوير جيب عليو أن ي 
سبتلك صوتًا عالًيا، يضج بالشتائم اللفظية البذيئة اليت تفضح هبا أىل البيت، " أم صبال"من فضائح، فكذا " الشيخ حسٌت"الصوت، وما أعلنو 

 «ه من المشاىدينوأمام عدد و بأس ب»بل وخيرج ىذا الصوت من فضاء البيت ليمأل الشارع 
إذن فمن الواضح أن الكاتب ديد راويو جبرعات ثقافية من األفالم السينمائية، وذلك حينما يشعر بإخفاقو يف تصوير شخصياتو 

لورق ا الورقية، ولذا يطبع على شخصياتو الروائية أوصافًا مرئية يف السينما العربية، وبذلك تلتحم الشخصية الروائية يف صورهتا ادلتخيلة على
. بصورة أبطال األفالم ادلعروضة السينمائية

على مد الشخصية جبرعات سينمائية فحسب، بل استعان يف بناء مشاىده السردية باألفالم " ضبدي أبو جليل"ومل يقتصر 
لروائي وادلشهد السينمائية، ولكن ال ليأخذ عنها كما فعل يف تصويره للشخصية ولكن ليخالفها، حيث يبٌت مفارقة فنية بني ادلشهد ا

يقول الكاتب على ". سيف"لتنقل ( 36)السينمائي، وذلك يف تصويره دلشهد سيارة مستشفى األمراض العقلية اليت وقفت أمام البيت رقم 
 : بطل الرواية/لسان الراوي
ي يصيب بثقة أظهرت رحابة خيال مخرجي األفالم العربية الت" سيف"ركب بها ...  36وقفت سيارة أمام البيت رقم »

الجنون أحد أبطالها، حيث و وجود مطلًقا للقميص األبيض الذي عادة ما يهيج البطل، وكأن بياض القميص ينبهو إلى جنونو، فتظهر 
خرج . األىمية الوحيدة للشخصين شديدي الغلظة والقسوة في الفيلم، فيكتفان البطل الهائج في مشهد مكرر إخراج حسن اإلمام

 )«...المتناسقة وسّلم على سائق السيارة ومرافقو سالًما يناسب األصدقاء، وأخرج لسانو ألخيو جمال سيف مرتديًا مالبسو 
ورغم أن الروائي قد صنع مفارقة فنية يف النص السابق إال أنو ال خيرج خبيالو الروائي بعيًدا عن ادلشهد السينمائي عندما يتخيل صورة 

وانطلقت السيارة فعبرت عن تعاطفي معو بتخيل منظره في مستشفى المجانين كما رأيتو » بعد دخولو مستشفى األمراض العقلية" سيف"
وىنا نشري إىل التحول الذى حدث ىف البيئة الثقافية، وما تركو من ظالل وخيمة على التخيل والعملية اإلبداعية، شلا جعلها تدخل  .في األفالم

فالم السينمائية، حيث يتخذ الروائى من شاشة السينما فضاًء زبييلياً، وكأنو بذلك يريد من ضمن تأطري ادلشاىد والصور ادلرئية، وال سيما األ
. القارئ أن يرى الصورة السردية ادلكتوبة بعني ادلشاىد ىف السينما

منائي، فسنجده ديزج شخصياتو الروائية بشخصية بطلة فيلم سي ،"محمد الفخرانى"لـ " فاصل للدىشة"رواية  أما إذا انتقلنا إلى
: فيقول

" ... نعيمة"بـ " سماح"ىذا ما فعلتو »
.. في سينما درجة ثالثة ألن أسابيع عرضو فى الممتازة انتهت منذ فترة" أحلى األوقات"دخلت بها فيلم 

لها حضور مميز " محمد منير"خاصة أن مقاطع من أغاني مطربها المفضل ".. أحلى األوقات"بشكل شخصي تحب " سماح"
.. يرةفى مشاىد صغ

يحكى عن شابة ممتلئة بالشجن تبحث عن شخص مجهول يرسل لها مظاريف .. تتفرج على الفيلم للمرة الثالثة " سماح"
صغيرة فيها ىدايا تحبها، ومعلومات حميمة عنها تفيد أن المجهول يعرفها جيًدا، خالل بحثها تستعيد الشابة صديقتي المدرسة 

لما تقابل أباىا الذي لم يحاول أن يشوفها منذ عشرين سنة، ولم يتحمس اآلن لتبقى معو أو  وذكريات المراىقة، ولكنها تصدم بقوة
.. تزوره فيما بعد، أو يكون بينهما عالقة حقيقية



بطلة الفيلم كانت تبحث عن حضن كبير؟؟ 
بحر كبير؟؟ 

قارٌب كبير؟؟ 
.. بكت نعيمة مرتين في الفيلم

لشرطة مع صديقتيها، وقالت المتزوجة منهما إنها مشتاقة لحضن حب حقيقي ـ لما البطلة قضت ليلة محبوسة في قسم ا1
يجعلها تحس باألمان وبأنوثتها 

.. ـ لما البطلة قابلت أبيها المصوراتى، وحاولت أن ُتذكِّره بأنها لم َتُشْفو ولم َيُشْفَها منذ عشرين سنة، وىو و يتذكرىا2
.. لم يهتم بذلك

« ..تها، طارت، بكت، ضحكت، عامت، غنَّتبحري" نعيمة"في السينما جرت 
إن الكاتب بداًل من أن يكشف للقارئ عن باطن شخصيتو الروائية عرب تيار وعيها، رأى أن يصور ما يعتمل داخلها بواسطة   

ب نفسو يف الوصف التماىى بينها وبني بطلة الفيلم، جاعاًل القارئ يستحضر بذلك الصورة ادلرئية لبطلة الفيلم بداًل من أن جيهد الكات
. والتصوير، وأيًضا بداًل من أن جيهد معو القارئ يف عملية التلقي أو التخيل

وديكن القول بأن استحضار الروائي للشخصية السينمائية عند تصوير شخصياتو الروائية ينبع من شعوره بأن شخصياتو الروائية ىي 
ي شخصيات مرئية، وىذا يدفع بالروائي إىل استدعاء ادلرئي ليضعو أمام ادلتلقي، أما الشخصيات يف األفالم السينمائية فو. شخصياٌت ورقية

الورق  وبذلك يصبح القارئ يقرأ تصويرًا روائًيا يقًتب من التمثيل الثقايف ادلتنوع، حيث جيمع أو ديزج أو خيلط بني ادلكتوب للقراءة على سطح
 .وادلعروض للمشاىدة على سطح شاشات السينما والتلفاز

تتسم " صليب زلفوظ"والروائيني اجلدد، نلحظ أن شخصيات " صليب زلفوظ"من خالل ىذه القراءة ادلوجزة ىف تصوير الشخصية بني 
تأمل، بالواقعية، ألنو كان حيتك بالواقع احتكاكاً مباشراً فهو خيالط الناس، يسري يف الشوارع، جيلس على ادلقاىي، وأثناء سريه أو جلوسو، ي

يف حني أن الروائي اآلن صار منشغاًل عن ادلراقبة . ر، وخيتار شخصياتو، سبهيًدا فيما بعد لصياغتها وإعادة تشكيلها يف رواياتوويراقب، ويصو
يلجأ والتأمل والسري يف أرض الواقع باجللوس أمام الشاشات ادلرئية كالسينما والتلفاز والكمبيوتر، فالشك أنو تأثر بكل ىذه الشاشات، وصار 

 .ن حني آلخر تلح عليو، يستعني هبا ويلجأ إليها عندما يريد أن يصف شخصياتو الروائية أو يبٌت مشهًدا سرديًا يف روايتوإليها م
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وىى البذور األولى لمقصة في األدب العربي، وقد بدأ المقامات فًنا من فنون النثر القصصي،  تُتعَعدُّد 
الذي أرسى قواعدىا، ثم أعجب بيا من " بديع الزمان اليمذاني"ظيورىا في القرن الرابع اليجري عمى يد 

وتنتمي المقامات إلى أدب الكُتّدية ـ أي  ".الحريري: "جاء بعده فصاغوا عمى منوال مقاماتو ومن أشيرىم
حيث يظير بطل المقامة بوصفو أديًبا محتااًل، فتارة يتسول من الناس، وتارة يحتال  التسول واالحتيال ـ

  .عمييم من أجل أن يأكل أو يمأل بطنو بالطعام



كنيتو أبو الفضل، ولقبو بديع  ىو مؤسس فن المقامات وواضع أركانو، و" بديع الزمان اليمذاني"يُتعدُّد 
 ىـ398ان واستقرَّ في خراسان، ومات بمدينة ىراة سنة ولد في ىمذ. الزمان، واسمو أحمد بن الحسين

كان معمموُت األول األستاذ أبا الحسن أحمد بن فارس، وفى الثانية عشرة من عمره غادر بمده، ولما 
وىبو اهلل . بمغ الرّى اتصل بالصاحب بن عباد، ولزم دار كتبو، فتأثر بمدرسة الصاحب فى إنشائيا وأساليبيا

ثم غادر حضرة  .ة نادرة، ـ فكان يحفظ الشعر ويردده ـ فال يفمت من خاطره ما يعمق بوذاكرة قوية، وحافظ
. وفى نيسابور أممى مقاماتو المشيورة .الصاحب بن عباد وقد جرجان، حيث خالط عمماءىا

بب إليو السفر والترحال، فراح يتنقل من بمدة إلى أخرى، متكسًبا بأدبو أما عن . (نثره وشعره: )حُت
 حُتكى أنو مات مسموًما، ويقال إنو مات بداء السكتة، ودفن حيًّا: ـوفاته ف

بدأت المقامة بحدث سرقة المصوص لمتجار العائدين من أرمنية، وربما سيظن القارئ أن حدث 
فى مقامتو، ولكن " بديع الزمان اليمذانى"السرقة ىو الحدث األساسى أو ىو القضية األساسية التى يطرحيا 

فمن الممحوظ أن البطل ال يشغمو إال شاغل . القضية الجوىرية التى دارت حوليا المقامة قضية الطعام ىى
واحد، ىو الطريقة التى يشبع بيا رمقو، أو الوسيمة التى يمأل بيا معدتو، وأمام جوع البطن ال يممك إال 

از بأنو رجل أصابو الب ّّ رد ويطمب من االحتيال عمى الناس، فمن أجل الحصول عمى الخبز يحتال الخّب
السماح لو بالوقوف عند فوىة الفرن حيث القرب من النار وىنا يبدأ فى تمثيل دور المختل عقمًيا وينثر 
الممح فى التنور فيصدر احتراق الممح فرقعة، وىنا يوىميم أن بثيابو أذى من حشرات وأن صوت فرقعة 

من جراء احتراق وفرقعة ىذه األشياء  وىنا يظن الخباز بأن الخبز قد فسد. الممح ىو صوت ىذه الحشرات
فإذا نجحت حيمتو وتوافر . الغريبة، فيأخذ باألرغفة وييمث برمييا، وىنا يمتقطيا البطل ويحمميا تحت إبطو

فينا يسعى إلى الحصول عمى األدم أو الغموس فيحتال عمى صاحب المبن بأنو يريد أن يتذوق، . لو الخبز
شىء سقط منو داخل اإلناء، وفى تمك األثناء يخبر صاحب المبن بأنو  فيدير يده باإلناء كأنو يبحث عن

حجاٌم وىى مينة غير محبوبة لدي كثيرين وىنا فيعمد صاحب المبن إلى اإلناء ليسكبو وىنا يطمب منو أن 
وال ينتيي البطل من طمب الطعام عند ىذا الحد . يعطو المبن بداًل من سكبو عمى األرض فيذىب ىباءً 

نزل بقرية أول شيء يفعمو أن يطمب من أىميا طعاًما، فيذىب غالم ويحضر لمراوي والبطل إناء فعندما ي
المبن الذي وقعت فيو الفأرة، وعندما يشربان ويعممان بيذه القصة ستنقمب عمييما المعدة ويقذفان بما في 

. بطنيما ليكون الجزاء من جنس العمل
ديع الزمان اليمذانى عمى قضية الطعام؟ أو لماذا احتيال لماذا يُتمح ب: والسؤال الذى يطرح نفسو ىنا

البطل من أجل الطعام؟  
عمى " بديع الزمان اليمذانى"فى أواخر القرن الرابع اليجرى وىو العصر الذى عاش فيو         

قد تدنت فى الرغم من ازدىار الحياة العممية والثقافية واألدبية إال أن الحياة السياسية واالجتماعية الثقافية 
. أواخر العصر العباسى، فانتشر الضعف وحل االنقسام وظير تفكك الخالفة العباسية إلى دويالت وأقطار



وكان عمى كل قطر أو دويمة أمير يممكيا ويتولى أمرىا، فقرب منو شعراء وأدباء وكتاب         
حالفيم الحظ، ولم تواتيم الظروف وعمماء وفقياء ورجال دين فى حين كان ىناك عمماء وأدباء مبعدين، لم ي

، فعمى "حرفة الوراقة"ليقتربوا من األمراء ويحيوا فى كنفيم برغد العيش، وحتى ال يسألون الناس عمموا  بـ 
كان عالًما من عمماء الفمسفة، ورغم ذلك كان ينسخ فى اليوم والميمة " يحيى بن عدى"ىذا : سبيل المثال

لعشر ورقات ينسخيم بدرىم، وىذا من أجل أن يوفر طعامو، وكذا كان مائة ورقة مقابل عشرة دراىم، فا
حيث ال يخرج إلى مجمس عممو إال بعد نسخ ما قيمتو عشرة دراىم، وكذا كان " أبو سعيد السيرفى"يفعل 

. وغيرىم كثير عمموا بالوراقة ونسخ الكتب ليوفروا طعاميم" أبو حيان التوحيدى"
 كان في مقامتو األرمنية بل وفى غيرىا، كان يطرح قضية" مذانيبديع الزمان الو"ولعل         
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