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الملخص
إىّ اللّعّ ٍالىالة ّٖ الشٍاٗٔ الخبً٘ٔ لٌج٘ت هحفَظ فٖ فتشٓ الستٌ٘بتٍ ،لدذ أغدذسّب ثؿدذ
«أٍالد حبستٌب Fؾبم  1>;1م ،فلزا تؿتجش هي الشٍاٗبت الشهضٗٔ التٖ أًىش الىبتت هدي خاللْدب
الٌػبم الجوَْسٍٕ ،أوّذ ؾلٖ حؿَس السلطٔ فٖ الوجتوؽ الوػشٕ ٍ.إًْب تػدَٗش حدّٖ هدي
الجالد التٖ ٗسَد فْ٘ب الػلن ،ثذل الؿذالٍٔ ،فٖ الحم٘مٔ الؿذالٔ فْ٘ب هغوَسٍٓ ،لذ أساد ًج٘ت
هحفَظ أى ٗخبطت هي خاللْب الضؾوبء االضتشاو٘٘ي? أًتن دؾَتن الطؿت إلدٖ االًتفبؾدبت،
ٍالتوشدات حن ًس٘تن أًفسىن ،أًتن خبئٌَىٍّ ،زا الٌػبم ّدَ ًػدبم السدلطٍٔ ،لد٘ ًػبهدب
جوَْسٗب .إىّ الىبتتٍ ،األدٗت الىج٘ش ًج٘ت هحفَظ ثبإلضبسٓ إلٖ المؿدبٗب ّدزُ ٗطؿديُ فدٖ
سلَن الحىبمٍ ،الضؾوبء ثطشق غ٘ش هجبضشٓ ،هٌْب الوجتوؽ الوػدشٍٕ ،الدذٗيٍ ،الودشأٓ حدن
ٗمذهْب ثػَسٓ سٍاٗٔ« ٍّٖ ،اللّعّ ٍالىالة»ٗ .تٌبٍل ّزا الومبل دساسٔ الوؿبه٘ي الوزوَسٓ،
ثبإلؾبفٔ إلٖ دساستْب هي ح٘ج الطىل.
الکلمات الذلیلیةً :ج٘ت هحفَظ ،اللّعّ ٍالىالة ،سؿ٘ذ هْشاى ،الطخػ٘ٔ ،الشٍاٗٔ.

* ؾؿَ ّ٘ئٔ التذسٗ ثجبهؿٔ الؿالهٔ الطجبطجبٖٗ(استبر هطبسن).
** خشٗجٔ جبهؿٔ آصاد اإلساله٘ٔ فٖ وشد.
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المقذمة
لمذ هشّت الشٍاٗٔ ؾٌذ ًج٘ت هحفَظ ثوشاحل هختلفٔ ،أثشصّب التبسٗخٍ٘ٔ ،االجتوبؾ٘ٔ ،حدن
الفلسف٘ٔ ٍ.تمؽ« اللّعّ ٍالىالة» فٖ الوشحلٔ الخبلخٔ هدي هشاحدل تطدَس الفدي الشٍائدٖ ؾٌدذ
ًج٘ت هحفَظ ،ح٘ج وتجْب سٌٔ  1>;1م ثؿذ إغذاس «أٍالد حبستٌب» ؾبم  1>;1م ٍإًّْب ؾجبسٓ
ؾي هَاجْٔ ٍتٌبصؼ ث٘ي الفشد ٍهجتوؿدِ ،أٍ الػدشاؼ ثد٘ي اللّدعّ ٍالىدالة ،أٍ سدؿ٘ذ هْدشاى
ٍالوجتوؽ.
لمذ داس حَل «اللّعّ ٍالىالة» ًمبش ث٘ي الٌبلذٗي إر ٗؿتمذ ثؿؿْن ثأًّْب سٍاٗدٍٔ ،ثؿؿدْن
ٗشٍى أًّْب ألػَغٔ؛ ٍالحم٘مٔ أًْب ّوضٓ ٍغل ث٘ي األلػَغٍٔ ،الشٍاٗدٔ ح٘دج اهتضجد فْ٘دب
خػبئع األلػَغٔ هؽ خػبئع الشٍاًٍٗٔ ،ج٘ت هحفَظ ٗؤوذ ؾلٖ ّزا الشإٔ لدبئال«:اللّدعّ
ٍالىالة سٍاٗدٔ لػد٘شٓ أٍ ألػَغدٔ طَٗلدٍٔ ،هدي ٌّدب جدبء اختالفْدب الطج٘ؿدٖ ؾدي ثم٘دٔ
الشٍاٗبت»(هحفَظ 611; ،م?.)611
ّ
الشخصیة فی الل ّص والکالب
ٗستخذم الشٍائٖ فٖ تىَٗي سٍاٗتٍِ ،تمذٗوْب إلٖ المبسا ضخػ٘بت سئ٘سٍٔ ،أخشٕ حبًَٗٔ،
ٍالطخػ٘ٔ الشئ٘سٔ تلؿت دٍسا ّبهب فٖ المػٔ ،إر ٗوىي المَل إى ثٌدبء المػدٔ ؾلْ٘دبٍ ،ؾدبدٓ
هَؾَؼ المػٔ ٗذٍس حَلْب ٍتطغل الطخػ٘بت الخبًَٗٔ أٗؿب دٍسا ّبهب فٖ تَؾ٘ح المػٔ.
ٗلجأ ًج٘ت هحفَظ فٖ «اللّعّ ٍالىالة» إلٖ الشهض ٌٍٗتمدٖ ضخػد٘بتِ ودأدٍات جضئ٘دٔ
غغ٘شٓ للتؿج٘ش ؾي أفىبس ٍاسؿٍٔ .الطخػ٘بت فٖ«اللّعّ ٍالىالة» ّٖ سدؿ٘ذ هْدشاى ،سوٍ
ؾلَاىً ،جَٗٔ سل٘وبى ،ؾل٘ص سذسٓ ،سٌبء ،الط٘خ ؾلٖ الجٌ٘دذًٕ ،دَس ،هؿلدن طدشصاى ،هؿلدن
ث٘بؾِ ،الوخجش حست اهلل ،ؾن هْشاى ٍالذ سؿ٘ذ ،ضؿجبى حس٘يٍّ... ٍ ،دن هدي الطخػد٘بت
الوؿشٍفٔ فٖ َّٗتْب فٖ ح٘ي أىّ ثؿؽ األضخبظ فٖ الشٍاٗٔ دٍى االسنٍّ ،ن أضدخبظ غ٘دش
هؿشٍف٘ي هخل ثَاة سوٍ ؾلَاىٍ ،الذٓ سؿ٘ذ هْشاى ،ثبئؽ الجشائدذ ،الطخػد٘بت فدٖ المْدَٓ،
ٍغجٖ المَْٓ.
إىّ سؿ٘ذ هْشاى ضخػ٘ٔ لذ تؿبهل فٖ هس٘شٓ ح٘بتْب هؽ األضخبظ الزٗي ٗطلك الىبتت
ؾلْ٘ن لفع) الىالة (الزٗي جشٍّّب أخ٘شا إلٖ الوستٌمؽ الزٕ لدن تسدتطؽ أى تدتخلع هٌدِ،
ٍؾبض توبهب فٖ الػلؤ التٖ ّّ٘أتْب الىدالةٍ ،هبتد فْ٘دبٍّ .دن ل٘سدَا إال سوٍ ؾلدَاى،
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ٍؾل٘ص سذسًٍٓ ،جَٗٔ سل٘وبىٍ ،اثٌتِ سٌبءٍّ .ؤالء ٗؿتجشٍى األضخبظ الخبًَٗٔ ثبلومبسًٔ إلٖ
ضخػ٘ٔ سؿ٘ذ هْشاى.
أهب هي ح٘ج تػٌ٘ف الطخػ٘بت ف٘وىي المَل إى الطخػ٘ٔ? «إهب هسطحٔ ٍّٖ ال تتأحش
ثبألحذاثٍ ،التتغ٘ش ثتغ٘٘شّبٍ ،التؤحش فْ٘ب حَادث المػٍٔ ،تىَى فٖ ًْبٗٔ المػٔ وودب وبًد
فٖ ثذاٗتْب؛ ٍإهب ًبه٘ٔ فْٖ تتىطف تذسٗج٘ب خالل المػٍٔ ،تتطَس حَادحْدبٍٗ ،ىدَى ًت٘جدٔ
لتفبؾلْب الوستوش هؽ الحدَادثٍٗ ،تحدَل طدبثؽ هدي ؾمبئدذ الطخػد٘بت أٍ أٗدذَٗل٘ج٘تْب»
(ه٘شغبدلٖ 18=1 ،ش?.);8->9
ول الطخػ٘بت فٖ« اللّعّ ٍالىالة» تؿذّ هي الطخػد٘بت الوسدطحٔ إالّ)سدؿ٘ذ هْدشاى،
ٍسوٍ ؾلَاىًٍ ،جَٗٔ سل٘وبى (.ووب وبى سؿ٘ذ هْشاى فٖ هبؾدِ٘ لػّدب حدبئشا ف٘تحدَل إلدٖ
الفَؾَٕ فٖ هحبٍلتِ لمتل سوٍ ؾلَاى ٍؾل٘ص سذسًٍٓ .شٕ ًج٘دت هحفدَظ فدٖ تشسد٘ن
ضخػ٘بتِ ٗؿول ثذلٍٔ ،هْبسٍٓ ،حٌ٘وب ٗجبدس ثِ ٗشاؾٖ الجؿذ الخبسجٖ ح٘ج ٗستط٘ؽ المدبسا
تػَّسّب ووب ٗط٘ش إلٖ الوػبّش الجسذٗٔ فٖ سؿ٘ذ هْشاى ّىدزا« :ثدذا سدؿ٘ذٍّ ،دَ ٗتبثؿدِ
ثؿٌِ٘٘ الجشالت٘يٍ ،جسوِ الٌح٘ل المَٕ وأًِ ًودش ٗتدشثع ثٌ٘دل»(هحفدَظ 1><8 ،م?،)18
«سغن الؿٌ٘٘ي اللَصٗت٘يٍ ،الَجِ الوستط٘لٍ ،األًف األلٌٖ الطَٗل»(الوػذس ًفسِ?<ٍ )1هي
خالل األٍغب الخبسج٘ٔ للطخػ٘بتٍ ،هؿشفٔ ح٘بتْن ٗوىي الحذس فٖ أحدَالْن الفىشٗدٔ،
ٍالٌفس٘ٔ ووب أى حَل ضخػ٘ٔ «ًَس» فٖ الشٍاٗٔ ٗوىي المَل هي الػفبت الخبسج٘دٔ التدٖ
لذّهْب ًج٘ت هحفَظ لْزُ الوشأٍٓٗ ،وىي هي خاللْب هؿشفدٔ أحَالْدب الٌفسد٘ٔ ثطدشق غ٘دش
هجبضشٓ ،وبهشأٓ غ٘ش هحتشهٍٔ ،رات الجسذ اٙحن.
أسماء الشخصیات ودالالتها
إىّ األسوبء التٖ ٗختبسّب ًج٘ت هحفَظ لطخػ٘بتِ فٖ الشٍاٗدبت لْدب داللدٔ خبغدٔ فدٖ
األغلت ،تشهض إلٖ فىشٓ هؿٌ٘ٔ أٍ هفَْم هحذّد ٍ.اخت٘بس األسوبء غبلجب هب ٗشجؽ إلٖ الطخػد٘ٔ
الَالؿ٘ٔ ووب أى الطخػ٘ٔ الشئ٘س٘ٔ فٖ «اللّعّ ٍالىالة» هستوذٓ هدي الطخػد٘ٔ الَالؿ٘دٔ،
ٍّٖ هحوَد أه٘ي سل٘وبى .أهب ثبلٌسجٔ للطخػ٘بت األخشٕ ،ف٘جذٍ أًّْب ل٘س ٍالؿ٘دٔ لىدي
اخت٘بس أسوبئْبٗ ،شهض إلٖ هفبّ٘ن هحذدٓ حن إًّْب هستوذٓ هدي الَالدؽ الدزٕ ٗؿد٘ص ًج٘دت
هحفَظٍ ،إى لن ٗىي هستوذّٓ هي ٍالؽ ثؿٌِ٘.

 / 81دراسات األدب المعاصر ،السنة الخامسة ،صیف  ،2931العذد الثامن عشر

ٌٍّبن تؿبد ث٘ي ثؿؽ األسوبءٍ ،هسو٘بتْب ووب َّ األهش ثبلٌسجٔ لسؿ٘ذ هْشاى؛ فئًِّ لدن
ٗىي سؿ٘ذا ثل وبى ٗؿبًٖ هي هطبول وخ٘دشٍٓ .إلدٖ ًْبٗدٔ الشٍاٗدٔ ٗالحدع التؿدبدٍ ،ثؿدؽ
األح٘بى ٗالحع التٌبست هي ح٘ج االسن ٍالوسوٖ ،ووب أى ّزا األهش ٗالحع فٖ اسن سدٌبء.
إى ّزا االسن ثوؿٌٖ الؿَءٍ ،اللوؿبى حم٘مٍٔ ،توخل الؿَء فدٖ للدت سدؿ٘ذ هْدشاى ،ح٘دج
ٗحجْب هي أؾوبق للجِ.
األحذاث
ٌٗمل ًج٘ت هحفَظ األحذاث فٖ« اللّعّ ٍالىالة» إلٖ المدبسا هدي خدالل الػدشاؼ ثد٘ي
الطخػ٘ٔ الشئ٘سٍ٘ٔ ،الىالةٍّ ،زا الغؿت الجبطٌٖ هدي ًبح٘دٔ سدؿ٘ذ هْدشاى فدٖ الحم٘مدٔ
اًؿىبس تجبُ ؾول الىالة إٔ)الخًَٔ( فوي حَنّ ُٗذسن ّزا التؿشٗف ج٘دذا ،أىّ «الحدذث ّدَ
الفؿل أٍ الحبدحٔ التٖ تُطىّلْب حشؤ الطخػ٘بت لتمذم فٖ الٌْبٗٔ تجشثٔ إًسدبً٘ٔ رات داللدٔ
هؿٌ٘ٔ»(المؿبٓ 6111 ،م?>;) ٍؾلٖ ّزا األسدبس ٗوىدي المدَل إى الطخػد٘ٔ ّدٖ الفبؾدل،
ٍالحذث َّ الفؿل ٍ.فٖ الوجوَؼ األحذاث فٖ «اللّعّ ٍالىالة» هؿذٍدٓ.
المکان
«إىّ الوىبى هي ؾٌبغش الجٌبء المػػٖ الزٕ تذٍس فِ٘ األحدذاثٍ ،تتحدشن الطخػد٘بت؛
فىل حبدحٔ الثذّ أى تمؽ فٖ هىبى هؿ٘يٍ ،تشثط ثػشٍ ٍ ،ؾبداتٍ ،هجبدا ؾٌذ ًج٘ت هحفَظ
ٍالؽ هلوَس فٖ جو٘ؽ سٍاٗبتٍِ ،لذ احتل المبّشٓ ثأح٘بءّبٍ ،حبساتْبٍ ،أصلتْبٍ ،ضَاسؾْب
هشوض الػذاسٓ لَلَؼ أحذاث سٍاٗبتِ»(المؿبٓ 6111 ،م?.)61
ووب أى الؿاللٔ الوىبً٘ٔ فٖ «اللّعّ ٍالىالة» أٗؿب ثبسصٌٍ ،لن ٗتخل الىبتت ؾي روش أح٘دبء
هخل الؿجبس٘ٔ ،ألى ّزُ الوٌطمٔ هحجَثٔ ؾٌذٍُٗ ،الحع فٖ الشٍاٗدٔ رودش غدحشاء الؿجبسد٘ٔ
هىشسا ٍ.فٖ جضئ٘بت الوىبى ٗوىي تمس٘وِ إلٖ الوىبى الوغلكٍ ،الوىبى الوفتَح فٖ الشٍاٗدٔ
ووب ٗوىي اإلضبسٓ إلْ٘ب فٖ اللّعّ ٍالىالة ًحَ السجيٍ ،الطمٔ وبألهدبوي الوغلمدٍٔ ،ؾطفدٔ
الػ٘شفٍٖ ،الومجشٓ وبألهبوي الوفتَحٔ.

ّ
النظرة اإلجتماعیة فی روایة الل ّص والکالب 89 /

الزمان
الضهبى أٗؿب هخل الوىبى ؾٌػش جَّشٕ فٖ الؿودل الشٍائدٍٖٗ ،سدتؿولِ ًج٘دت هحفدَظ
وتىٌ٘ه حذٗج فٖ سٍاٗبتٍِٗ ،ؿتجشُ تجلَس فٖ أؾوبل وبى َّ الطبثؽ الخبظ ثْب هخل «اللّدعّ
ٍالىالة»ٍٗ ،ستؿول التىٌ٘ه الحذٗج فٖ لحػبت هٌبسجٔ .حبلٔ س٘شٗبل٘ٔ  ..حبلٔ هًََلَد،
ٍٗالحع المبسا أى الجطل فٖ«اللّعّ ٍالىالة»)سؿ٘ذ هْشاى) ٗؿ٘ص فٖ هبؾِ٘ وخ٘دشاٍ ،لدي
ٌٗسبُ ٍَّ ،فٖ لحػٔ ٍاحذٓ ٗؿَد إلٖ الوٌػشمٍٗ ،غشق فٖ أؾوبق ًفسٍِ ،فٖ الحم٘مدٔ ؾلدٖ
ّزا الٌحَ ْٗتن ًج٘ت هحفَظ ثبالستشجبؼ فٖ إًتبجِ.
السرد والحىار
إىّ المػٔ الَاحذٓ ٗوىي أى تحىٖ ثطشق هتؿذدٍٓ ،الطشٗمٔ التٖ تحىٖ ثْب تلده المػدٔ
تسوٖ السشد .فبلسشد َّ الى٘ف٘ٔ التٖ تشٍٕ ثْب المػٔ أٍ الشٍاٗٔ ؾي طشٗك ّزا الطىل.
لذ ٗؿتوذ الشٍائٖ فٖ إًتبجِ ؾلٖ السشد فمط دٍى الحَاس غ٘ش أًِ ال ٗوىي أى ٗؿتوذ ؾلدٖ
الحَاس ٍحذُ دٍى السشد ووب لذ جوؽ ًج٘ت هحفَظ فٖ أسلَثِ الشٍائٖ ثد٘ي الطدشٗم٘ي ،إٔ
السشد ٍالحَاس هؿب .إىّ فٖ «اللّعّ ٍالىالة» ٗشٍٕ الىبتدت الحىبٗدٔ هدي ٍجْدٔ ًػدش الجطدل
)سؿ٘ذ هْشاى ( ٍٗمذم ثبلتبلٖ الطخػ٘بت األخشٕ الوح٘طٔ ثِ فٖ الشٍاٗٔ ووب ٗشاّنٍٗ ،سوٖ
ّزا الٌَؼ هي السشد)الؿبلن الىل( ،هخل ّزُ الؿجبسٓ «ّزا َّ سوٍ ؾلَاى ،الحم٘مدٔ الؿبسٗدٔ،
جخٔ ؾفٌٔ ال َٗاسْٗب التشاة»(هحفَظ 1><8 ،م ?< )9فْزا الَغدف هدي ٍجْدٔ ًػدش سدؿ٘ذ
هْشاىٍّ ،ىزا ٗػف الشإٍ سوٍ ؾلَاى ؾلٖ لسبى الجطل.
«هي استمشاء سٍاٗبت ًج٘ت هحفَظ ،لَحع أى الطخػ٘بت الشئ٘س٘ٔ تتذاٍلْب حالحٔ ؾوبئش
أسبس٘ٔ ّٖ? «الغبئت? َّ»« ٍ ،الوخبطت? أً »« ٍ ،الوتىلن :أًب»»(ؾخوبى ،التب?  .)691ووب
ٗجذأ ًج٘ت هحفَظ فٖ«اللّعّ ٍالىالة» سشد الشٍاٗٔ ثؿو٘ش الغبئتٍّ ،زا َّ السشد الوجبضدش؛
ٍّىزا ٗمَم الشإٍ ثَغف الج٘ئٍٔ ،الحبالت ٍ.لذ ُٗجشٕ الىبتدت الىدالم ؾلدٖ لسدبى الجطدل،
ٍٗتحذث إلٖ الٌف حٌ٘بٍٗ ،خبطت األضخبظ حن الٗلجج أى ٗتحذث ثؿدو٘ش الودتىلن ،حدن
ثؿو٘ش الوخبطت ح٘ي ٗتخ٘ل ضخػب وأًّوب ٗحبٍسُ.
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ٍالٗتشن ًج٘ت هحفَظ الحَاس فْ٘ب إر إًِ جضء ّبم هي األسدلَة التؿج٘دشٕ فدٖ المػدٔ،
ٍرله هي أّن الَسبئل التٖ ٗؿتوذ ؾلْ٘ب الىبتت فٖ سسن الطخػد٘بت إر تتػدل ضخػد٘بت
المػّٔ ثؿؿْب ثبلجؿؽ اٙخش اتػبال غشٗحب هجبضشا.
لغة وجیب محفىظ وأسلىبه
«إىّ ًج٘ت هحفَظ الشٍائٖ ٗستخذم أحذث أسبل٘ت التىٌ٘ه الشٍائدٖ فدٖ الؿدبلن ،ففدٖ
سٍاٗبتِ ًجذ ت٘بس الَؾٍٖ ،التذاؾٍٖ ،الفالش ثبنٍ ،الوًََلدَدٍ ،الؿدوبئش الوختلفدٔ»(ؾط٘دٔ،
<<> 1م?> .)1;1-1:خبغدٔ فدٖ الشٍاٗدبت التدٖ غدذست فدٖ السدتٌ٘بتٍ ،هٌْدب «اللّدع
ٍالىالة»ٍٗ ،جشص فٖ ّزُ المػٔ ثؿؽ ألَاى ت٘بس الَؾٖ وبستخذام سبئذ فْ٘ب.
ٍلغٔ ًج٘ت هحفَظ فٖ الىتبثٔ اللغٔ الفػحٍٖٗ ،لتضهْبٍ ،ثؿؽ األح٘بى ٗستخذم الؿبه٘ٔ
ث٘ي األلفبظ الفػحٖ ،إلؾفبء الشٍح الوػشٗٔ ؾلٖ أجَاء الشٍاٗٔ.
الحبکة
فٖ الحم٘مٔ الحجىٔ ّٖ «سشد حَادث المػّٔ أٍ الشٍاٗٔ هؽ تشو٘ض االّتوبم ؾلٖ األسجبة»
(الحوذاًٖ 1>>1 ،م?ٍٗ )1:تحذث الٌبلذ اإلًجل٘ضٕ إ.ام.فَسستش ؾٌْب لبئال? «إرا أسدًدب أى
ًؿشّفْب للمشّاءً ،جذ أىّ الحجىٔ هخل المػّٔ تؿتجش سٍاٗٔ األحدذاث الوتتبثؿدٔ التدٖ ستّجد ؾلدٖ
حست تَالٖ الضهيٍ ،دًٍّ ؾلٖ أسبس الشٍاثط الؿلّ٘ٔ»(پبسسٖ پَس 18<= ،ش?.)61
فؿلٖ أسبس ّزُ التؿبسٗف ٗوىي اإلت٘بى ثٌوَردٍ هي س٘ش تسلسل األحذاث فدٖ «اللّدعّ
ٍالىالة» وحجىٔ فٌ٘ٔ فٖ الشٍاٗٔ ّىزا?
الجذاٗٔ/السشلٔ هي ث٘ الطلجٔ/السشلٔ فٖ ؾطفدٔ الػد٘شفٖ/إلمدبء سدؿ٘ذ فدٖ السدجي/
طالق ًجَٗٔ/الحشٗٔ هي السجي/إًىبس سٌبء/لتل ضؿجبى حسد٘ي/لتدل ثدَاة سوٍ ؾلدَاى/
هطبسدٓ الجَل٘ /اًوحبق ًَس/هحبغشٓ الجَل٘ فٖ الومجشٓ/الوَت ثبلوطٌمٔ/الٌْبٗٔ.
ٍُٗالحع ولّ األحذاث تذٍس حَل سؿ٘ذ هْشاىٍ ،فبؾدل األحدذاث إهدب ّدَ سدؿ٘ذ أٍ آحدبس
األحذاث تؿَد إلِ٘.
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ّ
المجتمع المصری فی الل ّص والکالب
إىّ الخلف٘ٔ الشٍائ٘ٔ لشٍاٗٔ «اللّعّ ٍالىالة» ّٖ الوجتوؽ الوػشٕ فٖ ًْبٗدٔ الخوسدٌ٘بت
أٍ أٍائل الستٌ٘بت حٌ٘وب وبى ًػبم الولىٖ فٖ هػش ٗلفع آخش أًفبسدٍِ ،أؾلٌد الجوَْسٗدٔ
فْ٘ب لىٌْب هؽ األسف ٍاجْ الخ٘بًٔ .إىّ الوجتوؽ الزٕ غَّسُ ًج٘دت هحفدَظ فدٖ «اللّدعّ
ٍالىالة» هؽ أضخبغِ ٍأحذاحِ َّ ،هجتوؽٌ هفؿن ثبلؿذالٔ الوغودَسٍٓ ،ثبلؿذٗدذ هدي الفمدشاء،
ٍالزٗي ٗؿ٘طَى ثبلؿ٘بؼ ،الوجتوؽ الزٕ فِ٘ ؾح٘بت الفمش وخ٘دشٓ هودي ٗلجدأى هدي الفمدش،
ٍال٘أس إلٖ الجغبءٍ ،ث٘ؽ الجسذ للجمبءٍ ،الؿ٘ص ،أهخبل ضخػ٘ٔ ًَس فٖ المػٔ ٍ.الحىَهٔ ف٘دِ
ّٖ الحىَهٔ التٖ تسبؾذ الخبئيٍ ،الوجشمٍ ،تذؼُ األهَس للوحىؤ التٖ ال ٗػذسُ الحىدن فْ٘دب
إالّ لػبلح الوجشمٍ ،ل٘ الحبون ؾبدال لمذستٍِ ،ال ٗسبؾذ الجوبّ٘ش الزٗي ٗؿتجشٍى هجدشه٘ي
فٖ سإٔ الحىَهٍٔ ،المبًَى.
الذیه
إىّ الذٗيٍ ،االضتشاو٘ٔ هي االّتوبهبت الجَّشٗٔ ؾٌذ ًج٘دت هحفدَظٍّ ،دَ ٗؿتمدذ? «أى
المَّت٘ي تتٌبصؾبى اإلًسبىٍ ،اإلًسبى الٗوله أى ٗتجبّلْوب»)هحفَظ 611; ،م?<.)19
تطشح لؿ٘ٔ الذٗيٍ ،الؿم٘ذٓ فٖ «اللّعّ ٍالىالة» هي خالل الؿاللدٔ ثد٘ي سدؿ٘ذ هْدشاى،
ٍالط٘خ ؾلٖ الجٌ٘ذٕ الزٕ ٗوخل جبًت اإلٗوبى فٖ ًفد سدؿ٘ذ هْدشاىٍ ،الفىدشٓ الذٌٗ٘دٔ،
ٍاإلٗوبى؛ فٖ ح٘ي إًْب وبً ثؿ٘ذٓ ؾي ؾمل سؿ٘ذ هْشاىٌٗ .ػش ًج٘ت هحفدَظ إلدٖ الدذٗي
فٖ «اللّعّ ٍالىالة» وؿبهل الٗتوىّي هي حل الوطبولٍ ،حتٖ الفسبد ٗوىي أى ٌٗفدز إل٘دِ؛
ٍٗالحع ّزا الشإٔ هي خالل حلن ضخػ٘ٔ سؿ٘ذ هْشاىٍ ،أساد أى ٗمَل ًج٘ت هحفدَظ هدي
خاللِ ،حتٖ األٍغبد ٌٗفزٍى إلٖ الذٗيٍٗ ،ؤحشٍى ؾلٖ سجبل الذٗيٍ ،الفسبد ٌٗفز إلْ٘ن.
المرأة
إىّ لؿ٘ٔ الوشأٓ هي الطجمٔ الوتَسطٔ الطدؿجّ٘ٔ ،دٖ هدي المؿدبٗب التدٖ ٗؿبلجْدب ًج٘دت
هحفَظ دائوبٍ ،الوشأٓ الطؿج٘ٔ هحػَسٓ دائوب فٖ حالحدٔ ًودبرد هدي الطخػد٘بت الٌسدبئ٘ٔ:
خبدهٔ ،أٍ ؾبلؤ ،أٍ هَه ٍ ،تطغل الوشأٓ الوَه التٖ تٌتوٖ إلدٖ الطجمدٔ الطدؿج٘ٔ ح٘دضا
ّبهب فٖ ثؿؽ سٍاٗبت ًج٘ت هحفَظ(ساجؽ? الؿطوبٍٕ 611: ،م?ٍٗ )111شٗذ ًج٘ت هحفَظ
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أى ٗط٘ش هي خاللْب إلٖ اًحشافْيٍ ،فٖ الَالدؽ ٗشجدؽ اًحدشافْي إلدٖ األسدجبةٍ ،الػدشٍ
االجتوبؾٍ٘ٔ ،إىّ الغبلج٘ٔ هٌْي ٗشتىجي اإلحن ثسجت الفمدش ثسدجت الوجتودؽٗ .مدذّم ًج٘دت
هحفَظ فٖ «اللّعّ ٍالىالة» ًوَرج٘ي للوشأٓ الوػشّٗٔ ،وب ًجَٗٔ صٍجٔ سؿ٘ذ هْشاىًٍ ،دَس
فتبٓ الل٘ل التٖ وبً تحت سؿ٘ذ هْشاى.
وبً ًجَٗٔ س٘ذٓ هحتشهٍٔ ،هي الخبدهبت التدٖ تؿودل فدٖ ث٘دَت األغٌ٘دبء ،لىٌْدب ثؿدذ
صٍاجْبٍ ،إلمبء صٍجْب فٖ السجي خبًتٍِ ،تضٍج هي غذٗك صٍجْبٍٍ ،طئ ولّ األحبسد٘ ،
ٍالحت ثٌْ٘ن ثسجت االًطالق هي الػؿَثبت الجذٗذٓ فٖ الح٘بٓ.
أهب ًَس أٍ ضلج٘ٔ ،فْٖ وبً اثٌٔ خبدم وبى ٗؿول ؾٌذ الؿوذٓ فدٖ لشٗدٔ الجلٌ٘دب فدٖ أٗدبم
طفَلتْب ،أهب ثسجت الفمشٍ ،الػشٍ تشو المشٍٗٔ ،اختبست الوذٌٗٔ للَغَل إلٖ الشغذ ،لىٌْدب
تحَل إلٖ هَه  .فٖ ح٘ي أًْب وبً هٌحشفٔ ،لىٌْب وبًد فبؾدلٍٔ ،رات للدت غدب فدٖ
جَّشّبٍ ،ثسججْب أؾطٖ ًج٘ت هحفَظ اسوب جو٘ال لْب )ًَس) هػذالب ؾلْ٘ب.
إر ٍفّشت لسؿ٘ذ هْشاى غشٍفب هٌبسجٔ إللبهتدٍِ ،للَغدَل إلدٖ ً٘بتدٍِ ،أغدجح الطدؿبؼ
الَح٘ذ الزٕ ٌٗ٘ش غلوبت ال٘أس فٖ ح٘بٓ سؿ٘ذ هْشاى.
أهب ضخػ٘ٔ ًَس فْٖ الٌم٘ؽ لطخػ٘ٔ ًجٍَٗٔ ،لمذ أساد ًج٘ت هحفَظ أى ٗجشص هي خاللْب
الفشق ث٘ي الٌسبء الفبؾالتٍ ،الوحتشهبتٍ ،غ٘ش الوحتشهبت فٖ ًػش الوجتوؽٗ ٍَّ .ستؿول
الوَه فٖ سٍاٗبتِ لَ٘ؾّح للمبسا ثطىل هجبضش فسبد أًبس ،الوفشٍؼ فدْ٘ن ؾدذم الفسدبد،
ٍؾلٖ أسبس آساء األدٗت الىج٘ش ًج٘ت هحفَظ ٗفطدي إلدٖ دٍس الودَه ثد٘ي الطخػد٘بت
الٌسبئ٘ٔ الالتٖ ْٗتن ثْب ًج٘ت هحفَظٍ ،اّتوبهِ ثْب لِ لَى س٘بسٖ.
وتیجة البحج
ثػفٔ ؾبهٔ إىّ الشٍائٖ أٍ وبتت المػٔٗ ،تطَس فٖ خلك أحشُ تحد هٌْجدِ الخدبظ الدزٕ
ٗسوٖ ثبألسلَةٍ ،ثؿٌبغش هختلفٔ تح ؾٌبٍٗي :الطخػدٍ٘ٔ ،الحدذثٍ ،الوىدبىٍ ،الضهدبى،
ٍالسشدٍ ،الحَاس؛ ٍٗمذّم سٍاٗٔ أٍ لػٔ تْذ إلٖ فىشٓ هؿٌ٘ٔ.
ٍطؿي ًج٘ت هحفَظ هي خالل «اللّع ٍالىالة» فٖ سلَن الحىبمٍ ،الضؾوبء الوػشٗ٘ي
ثػَسٓ غ٘ش هجبضشٍٓ ،ثػَسٓ سهضٍٗٔ ،أضبس إلٖ هؿبه٘ي الذٗيٍ ،الوشأٍٓ ،الوجتودؽ ،وودب ؾجدش
ؾي ؾَ٘ة الحىبم حتٖ ٗؿليَ هي خاللْب أىّ الٌػبم فٖ هػش ل٘ ًػبهب جوَْسٗب.
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ٍهب ٗجزة المبسا فٖ «اللّعّ ٍالىالة» ،فَْ سهضّب الزٕ ٗستتش فٖ هؿوَى الشٍاٍّٗٔ ،زا
االتجبُ هي اتجبّبت ًج٘ت هحفَظ فٖ الوشحلٔ الخبلخٔ هي تطَسُ الشٍائٖ.
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المصادر والمراجع
أحوذ المؿبٓ ،هحوذ 6111 .م ،التشکیل الروائی عند نجیة محفوظ ،الطجؿدٔ األٍلدٖ ،ال ة ،الوَسسدٔ
الؿشث٘ٔ للذساسبت ٍالٌطش.
پبسسٖ پَس ،وبهشاى 18<= ،ش  .ساختار عناصر داستان ،تْشاى? سبصهبى تجل٘غبت اسالهٖ.
ؾخوبى ،ثذسٕ .ال تب ،تناء الشخصیة الرئیسیة فی روایات نجیة محفووظ ،لجٌدبى? داسالحذاحدٔ للطجبؾدٔ
الٌطش ٍالتَصٗؽ.
الؿطوبٍٕ ،فَصٗٔ 611: .م ،المرأة فی أدب نجیة محفوظ ،ال ة :هىتجٔ األسشٓ.
لحوذاًٖ ،حو٘ذ 1>>1 .م ،بىیة النص السردی ،ث٘شٍت? داسالج٘ؿبء.
هحفَظً ،ج٘ت 1><8 .م ،اللّصّ والکالب ،الطجؿٔ السبدسٔ ،المبّشٓ? هىتجٔ هػش.
هحفَظً ،ج٘ت 611; .م ،أتحدث إلیکم ،ث٘شٍت? داسالؿَدٓ.
هحوذ ؾط٘ٔ ،أحوذ 1><< .م ،مع نجیة محفوظ ،ث٘شٍت? داسالج٘ل.
هشٗذى ،ؾضٗضٓ 1><> .م ،القصة والروایة ،دهطك? داسالفىش الؿشثٖ.
ه٘شغبدلٖ ،جوبل 18=1 .ش ،عناصر داستان ،تْشاى? اًتطبسات سخي.

المقاالت
ثط٘شٕ ،اوجش18== .ش« ،نجیة محفوظ؛ وقفةة فی حیاته وأدته» ،فػدل٘ٔ دساسدبت األدة الوؿبغدش،
جبهؿٔ آصاد فٖ ج٘شف  ،السٌٔ ،1الؿذد  ،1غع <.9= -8

