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 ملخص

ناتىن البةيويئىة الناتلتىة، باتئاىا  رو وا ىيئ بنكوئ يىة ايىة ببدايقف البحث على  يىيا الابىال الرئ

وعىر   ونهايةب لةجيب محتوظ ننو ًجا للتئبئبيق، وبيىان تراببىن وتداهلىن تىي تقا عىاي يىي يئة،

ىىىرد والعىىىر  النبا ىىىر و يرالنبا ىىىرمسىىىتوى تبدئ تىىى وايىىىة تلىىىن  يىىىيا السئ ىىىيا تىىىي الرئ  ن. والصئ

هلىة ا النتداوالنةقول، ولك ئ هبال مةها هصوييئتن وُمرِسلن الااصئ وُمتلقِين، ولبيىان ذى ا الصىيئ 

واية تمئ تقسينها إل  ست وحداي، ثمئ تجليتها، وبيان تةويعاتها  مع ربط  لصيئ يئةاوالنتقا عة تي الرئ

يا الصئ رى التي تضبلع  لك ب نيًعىا جأحداث القصة و اويها، وتحلي  الصيئا الكبرى، ثمئ الصئ

واية وا يئ العام للرئ  .لترتد الابال الرئ

واية، ا  الكلمات المفتاحية: ، نجيب محتوظ، بداية ونهاية، الرئ وا يئ  .لبةيويئةالابال الرئ

 

Abstract 

This study is about the formulas of different structural components of 

the novelist discourse, it takes a novel "beginning and end" for the 

novelist Nagiib Mahfouz as an applicable model to show the cohesion 

and links in its structural intersections, and showing its variations level. 

And formulas in the novel include the narrative form and the direct and 

indirect presentation and the paraphrased texts Paraphrase the text 

indicating the source of which has been extracted from. And each 

formula has its own characteristics and its particular sender and receiver. 
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And to show these formulas cohesion and intersecting in the novel it has 

been divided into six units which were defined to show its composed 

varieties linking it with the stories actions and analyzing the major 

formulas followed by the minor formulas which all composed to form the 

general speech structural components of the novel. 

Keywords: Speech Novelist, Naguib Mahfouz, The Beginning and 

the End, The Novel, The Structural Components. 

 

 توطئة

م ،  مى  الدئراسىاي عبىر عقىود   حظيت رواياي نجيب محتىوظ  بكىم واتىر   و  ياتى  مى  الىمئ

عل  أحد عدد الكتئال الئ ي  تةاولوا نتاجن كسيئد قبب و ىن حسىي  ورجىال الةئقىاا و ىالي  ىكر  

او ئ  وإدوارد سعيد وجابر عصتوروعبد العظيم أنيس ومحنود أمي  العالم  و يىرذم،  وأنور النعدئ

الم محتوظ التةئيئ بالا التئعقيىد تىي مسىتوياتن وت ييىر محىاورا كنىا يلىير عصىتورع إ  يجنىع بىي  تع

ىا د  ل ،لقصئ التئاريايئ والقصئ الواقعيئ ا مم الجم يئ الئى   يتالئى  الةئ نىة السئ نى  واقعىيئ عويضمئ الرئ

د د  تىىنع تيتضىىي إلىى  أك ىىر مىى  تتسىىير مىىم الكلىىيئ الئىى   تتعىىدئ مىع الرئ
حنىىود العىىالم أنئ ويىىرى م ،(1)

وايىىة العربيئىىة عةىىد  ي بنراحىى  ثىىاث: التئاريايئىىة، محتىىوظ الرئ ا جتناعيئىىة ـــىىـ الئتىىي تقىىع ثىىمئ قىىد مىىرئ

ونجىد اذتنىام  ىالي  ىكر  بنحتىوظ تىي ـــىـ ثىمئ النرحلىة التلسىتيئة،  (2)ضنةها رواية بدايىة ونهايىة

، ومةهىا روايىة بدايىة ذم بةتاج محتوظسبئروا آرال كتابن الئ   يجنع تين العديد م  النقا ي لكتئال  

النةتنىيب ، وقد كان  الي قدئ سبئر كتابن ب(3)وعةونن بـ )نجيب محتوظ إبداع نصف قرن( ونهاية،

قب  ذ ا الكتال، الئى   يعىدئ مى  أ ىهر الكتىب الئتىي تةاولىت محتىوظ بالىدئري والتئنحىيص والتئحليى  

ع إ  يرى أنئ النأسا  ا جتناعيئة تي باد  قىدر ، لهى ا يةب ىق  الكاتب العربيئ تجع  م  ا نتنالالجادئ

بدايىة ب، وذو يرى أنئ (4)سا   تي أدل نجيب محتوظ م  وجهة نظر النةتني إل  النأسا أمعة  الن

ىىقو   تنحتىىوظ ذىىي التئجسىىيد النلحنىىيئ للنأسىىا  النصىىريئة، بونهايىىة عىىاا تىىي  ىىبابن مرحلىىة السئ

ياسيئ وا قتص تض الحاسم لكاتة القيم وا نهيار تي التئاريخ السئ ع واتئا  موقف الرئ اد ئ وا جتناعيئ

راع بي  النهتر ة بي ، وانته  بالصئ ، وجع  اللئك  التةيئ النلحنيئ ألعنالن يلير إل  ا نتنال للنع ئ

                                                 
 .227م، ص 1951(: القاذر ، )نقّاد نجيب محفوظ، نماذج فنيّة من األدب والنّقدانظر عصتور، جابر،  (1)

ىىكريئة 1945النرحلىىة ا جتناعيئىىة كنىىا يلىىير محنىىود العىىالم تبىىدأ بروايىىة القىىاذر  الجديىىد   2)) ، 1957، وتةتهىىي بالسئ

ب لنحنىود "منن عبنا األاندار  لنس الّسنرابم، للتئوسئع انظر1949َرْي عام ومعلوم أنئ رواية ببداية ونهايةب نل

م، وكى لك انظىر كتىال  ىكر ،  ىالي، 1970 ،: القىاذر فني عنالن نجينب محفنوظ تنممتتأمي  العالم تي كتابىن 

 .34 -19م، ص 1989: دار اللئروق، بيروي، نجيب محفوظ  بداع نصف ارن

وايىة بأنئهىا بداينة ونهاينةال أنىور النعىدئاو ئ بعةىوان: بللتئوسئع م  ذ ا النقىا ي انظىر مقى (3) ب الئتىي يصىف تيهىا الرئ

 .55-47: صنجيب محفوظ  بداع نصف ارنعنٌ  تةيٌّ كام ، تي كتال 

: مكتبة الدئراساي األدبيئة، دار النعىار،، القىاذر ، المنتمي دراسة في أدب نجيب محفوظانظر  كر ،  الي،  4))

 .82م، ص1969
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 ببدايىىة ونهايىىةبع لىى لك كانىىت (1)أببالىىن والقىىوى الاارجيئىىة إلىى  الهمينىىة   إلىى  الةئصىىر النلحنىىيئ 

بإرذايىاتها ونتا جهىا الئتىي  ان تتايىي  النأسىا  النصىريئة تىي مرحلىة معيئةىةقوسي  كبيري  يضىنئ 

 .(2)حدئدي معالم البئريق األهير أمام البرجوزايئة الصئ ير  لتجاوز النأسا 

ىىة وايىىةع ت نئ ع الدئراسىىاي تىىي ذىى ا الرئ مىىم ئ تىىي أببىىال  ومىىع تةىىوئ ذىى ا مىى  تةىىاول البُعىىد الرئ

وايىىة عىى  النىىرأ  ثت تحىىدئ توزيئىىة العلىىناو ئ ت، الةئقىىد الةئسىىو ئ  تىىي ضىىول درسىىهاومىىةهم مىى   ،(3)الرئ

أثىىر  تىىي دراسىىتن  ، ونجىىد مىى  بىىيئ (4)(1967 -1945هىىال ) تىىي رواياتىىن والنجتنىىع النصىىر ئ 

واية  ياسيئة القاسية وو أتها عل  ببلة الرئ الئتي عانىت مى  ظلىم  بنتيسةباألوضاع ا جتناعيئة والسئ

 ب أنئ اللئاصىىيئاي الةئسىىا يئة تىىي روايىىاي عىىدئ  لنحتىىوظبأنىىدري ذىىالةجرنويرى ،(5)النجتنىىع لهىىا

ع (6)تضىىبلع بىىدور ر يسىىيئ تىىي تحديىىد مسىىار األحىىداثتضىىاذي اللئاصىىيئاي ال ئكوريئىىةع ولىى ا تهىىي 

ؤى واأليدولوجيئاي.  ويةظر إل  أدل محتوظ بويتن مستودًعا للنواقف والرئ

ىرديئةنجىدذا أك ر تجليئىاي الواقعيئىة  نئ وأل وايىة، كا تىي التةىون السئ ىة والرئ حىرص الىبعض لقصئ

واية العربيئىة (7)عل  دراسة أثر الواقعيئة ال ربيئة ، ولةىا أن نتتبئىع ببدايىة ونهايىةب كنىا تىي (8)تي الرئ

ر الواقعيئة الةئقديئة وا  تراكيئة  تةاولتهىا ذى ا التةىون الئتىيالعربىيئ الحىديث  وتجليئاتهىا تىي الةئقىد تبوئ

ىىىرديئة وايىىىة   يىىىرع السئ ياسىىىيئة ٌ  تةىىىيٌّ يجىىىب أن عنىىىأنئ الرئ يكىىىون بعيىىىًدا عىىى  الدئعايىىىة التكريىىىة والسئ

  .(9)و يرذنا

ا  تتبئىع يىيا الابىال و ،ببدايىة ونهايىةبوا ىيئ تىي الابىال الرئ  على تقُف ت ،ذ ا الدئراسةوأمئ

، يعىرُ  الىةئصئ ال السئرد ئ تين، ىرد الحدي ىة وأسىس تحليى  رئ بنىةه  تحليلىيئ وا ىيئ على  متىاذيم السئ

 الاىىىىىىو  تىىىىىىي التئأويىىىىىى  إقحىىىىىىام أو إسىىىىىىقا ، مىىىىىىا أمكىىىىىى ، ودون دونبيقاتىىىىىىن الابىىىىىىال وتب

                                                 
 .104ص  لمرجع نفسه،اانظر  (1)

 . 171، ص المرجع نفسهانظر  (2)

ىىد األمىىي ،   3)) صننورا البطننب وأبعننادم الّرمييّننة فنني روايننة )بدايننة ونهايننة لنجيننب انظىىر مىىو   إبىىراذيم، محنئ

 م، رسالة جامعيئة، أِ ر، عليها: مةصور قيسومة.1993الةئا ر جامعة مةوبة/ تونس،  محفوظ(:

المنرأا فني أدب نجينب محفنوظ ) م ناور تطنّور المنرأا والمجتمنع فني مصنر ، توزيئىة، للتوسئع انظر العلىناو ئ  4))

 م.2005مكتبة األسر ،  م(:1967-1945المعاصرا من  ختل روايات محفوظ )

ىىيخ، إبىىراذيم، مواقىىف  5)) ، القىىاذر ، 2  اجتماعيّننة وسياسننيّة فنني أدب نجيننب محفننوظ )تحليننب ونقنند(:انظىىر اللئ

 م.1987

نجينننب محفنننوظ ابنننن ، مقىىىال بأنىىىدري ذىىىالةجرنب بعةىىىوان: 69م، عىىىدد 2006يىىىيف/هريف  مجلئىىىة تصىىىول، (6)

 . 187، تعريب: أحند ذال ياسي ، صحضارتين

وسيئة، وذي تسع  إل  تحلي  الواقع وبيىان  7)) ي الواقعيئة الةئقديئة بالواقعيئة األوروبيئة ومةها الواقعيئة الرئ البعض يسنئ

ذاي العىىالم، وبلىىاعة الظئلىىم اونسىىانيئ وي لىىب عليهىىا التئلىىاؤم، سىىعاتي ، تسىىاد البئبقىىة البرجوازيئىىة، وإظهىى ار تلىىوئ

ر)1: ب  مناوج تحليب النّّص األدبيّ إبراذيم،  م، 1994(، 5140، جامعة القدي النتتوحة/ تلسبي ، رقم النقىرئ

 .399ص 

 .1994لتكر، بيروي، : دار اأثر الّرواية الوااعيّة الغربيّة في العربيّةللتئوسئع معتوق، سنيئة،  8))

، القاذر ،  بناء الّرواية،انظر موير، أدوي ،  9)) يرتيئ  م.1965تعريب: إبراذيم الصئ



 "......ــــ "صيغ الخطاب الّروائّي في "بداية ونهاية" لـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1696

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 9)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

Hermeneutics"بتعلم السئرد ع بNarratology يسع  إل  كبح جناح الةئمعىة التئتسىيريئة تىي ب

، ويسىتارج القىواني  الئتىي تنىةح الىةئصئ مىا يجىدا النُ  ىقرال  الةئصوص كنا تي الةئقد األدبيئ ر مى  تس 

 .(1)د  ي

 ايةالّروائّي في الّرو صيغ الخطاب

ىىرديئةتسىىيُر  ةن أحىىد جىىاذي :تىىي اتئ  الدئراسىىاي السئ ىىم علىى  مىىا ذىىو مسىىرود أو مىىا يتضىىنئ ذنا يركئ

ىىرد نتسىىهاع أ   الىىةئصئ مىى  مىىادئ ، وذىىو اتجىىاا يسىىير عليىىن ب رينىىايبع واةهىىر يهىىتمئ بعنليئىىة السئ

، وذ ا   نسىرب إلى  علىم سىرد  وتىدعو بسىوزان   ،(2)يسيُر علين بجيرار جيةيىتبالابال السئرد ئ

ياقاي ا جتناعيئة وال ئقاتيئة باعتبارا، وم   أن  لك حي  يحدث أن يىده  الىةئصئ تىي أتىق  يأه ُ  السئ

 .(3)النت يئراي اونسانيئة، ويبعدا ع  األبةيئة الةئحويئة أو القصصيئة البحتة

وا ىىيئ تىىي روايىىة ببدايىىة ونهايىىةب مجنوعىىة مىى   يضىىم  و ىىيا الابىىال الرئ د النتعىىالصئ ، ولكىى ئ دئ

او يئ  ، ت هبال يي تن، وتجلياتن الئتي تُربط تي إ ار الابال الرئ صىبئ تيىنع ليسىير تىي هىطئ كك ئ

ج بأحداثىن نحىو الةئهايىة، تىي نسىق  بةيىو   متكامى    ع ويتىدرئ وا ىيئ أتقيئ يادم العنى  الرئ
ىي ة  ،(4) والصئ

ىىاةىىد بع (5)بstory of Modesب ىىة تىىودورو،ب ذىىي الكيتيئىىة الئتىىي يعىىر  السئ رد لةىىا بهىىا القصئ

او  ما يىرى، أو يعىر، مى  (6)ويقدئمها ، تةنط السئرد ويي تن تُجيب ع  السئؤال: كيف يرو  الرئ

ىة مسىاتةً تتقىا عُ (7)أهبار ووقا ع او ، وكيىف يىرو  مىا  ، وذو يلير إل  أنئ ثنئ بىي  مىا يرويىن الىرئ

 .(8)يرى ويسنع

                                                 
، واسىتةبا  األسىس الئتىي يقىوم عليهىا، ومىا يتعلئىق  (:Narratology، علن الّسرد )للنراجعة (1) ذو دراسة القىصئ

ىكانيئة، كنىا تبلىوري تىي دراسىاي ب لك م  نظم تحكم إنتاجن وتلقئين، ويعدئ علم السئرد أحد تترئ  عىاي البةيويئىة اللئ

، سعد،"، بكلود ليتي ستراوا ، ميجان، والبازعيئ ويليئ ، ، 3  دليب النّااند األدبنّي: الرئ النركىم ال ئقىاتيئ العربىيئ

، ار البيضالـ الن رل، النركم ال قاتيئ العربيئ  .174م، ص 2002 الدئ

 .175ص المرجع نفسه،انظر  (2)

 .174، ص مرجع نفسهال انظر (3)

: ننىىطٌ مىى  التئتكيىىر حىىول الظئىىواذر اونسىىانيئة، يةبلىىق مىى  ترضىىيئة  أساسىىيئة، وذىىي انتظىىام البنيويّننة للنراجعىىة، 4))

دلينب الظئواذر تي بةً  كامةة، وانحكام الدئ لة بالعاقاي القا نىة ضىن  تلىك البةى  أو مىا بىي  البةيىة واألهىرىب، 

 .338، ص النّااد األدبيّ 

ىي ة ب "Modes of storyقاب  مصبلح بي 5)) ب عةىد بجيىرار Modeعةىد بتمتتىان تىودورو،ب مصىبلح الصئ

 جيةيتب.

م، 1992، مةلىوراي اتئحىاد كتئىال الن ىرل، 1:  طرائق تحليب الّسنرد األدبنيّ انظر باري، رو ن، وآهرون،  6) )

 .61ص

، بيىروي، 1:  بنيويّ تقنيات الّسرد الّروائّي في ضوء المنهج الانظر العيد، يُنة ، 7) ) م، ص 1990، دار التىارابيئ

107. 

د نديم هلتة،  األدب والّداللةانظر تودورو،، تمتيتان,  (8) ، سىوريا، 1، تعريب: محنئ ، مركم اوننىال الحضىار ئ

 .81م، ص1996
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 2018(، 9)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واية دذا تي الرئ  : (1)إنئ الاباباي الئتي نحدئ

او هبال  .1 يا ة القصصيئة يكن  تىي  بيعىة عاقىة  قاسم إل  أنئ تلير سيما : الرئ جوذر الصئ

، ن مةهىا العىالم التئاييلىيئ او  باللئاصىيئاي، ومىدى إحا تىن بالوقىا ع والحقىا ق الئتىي يتكىوئ  الىرئ

 :(2)ب إل Jan Pouillonحسب الةئاقد الترنسيئ بالعاقة وينك  تقسيم ذ ا 

او  < اللئاصيئة )الرئ  .أ ؤية م  الرئ  لورال(.ااو  يعلم أك ر م  اللئاصيئة( وسناذا )الرئ

ؤية مع .ل او  يعلم ما تعلنن اللئاصيئة( وسناذا )الرئ او  = اللئاصيئة )الرئ  (.الرئ

ىىا تعلنىىن اللئاصىىيئة( وسىىناذا )الرئ  .ج او  يعلىىم أقىى  منئ او  ا اللئاصىىيئة )الىىرئ ؤيىىة مىى  الىىرئ

 الاارج(.

 هبال اللئاصياي .2

سالة: الئتي كتبتها .3 واية، بحسةي ب، تسهم تي الابال  الرئ إحدى اللئاصيئاي النحوريئة تي الرئ

، وتقوم بدورذا تي إضال  الحدث أو تأ يرا، كنا تسهم تي تقدينن وا يئ الرئ
(3).  

او   او  يجعلةىىىىىا مةىىىىى  البىىىىىدل نىىىىىدرو يىىىىىعوبة التئنييىىىىىم بىىىىىي  نىىىىىصئ الىىىىىرئ وهبىىىىىال الىىىىىرئ

ىىرد (، تحكىىىي األحىىىداث Representation(، ونىىىصئ اللئاصىىىيئاي )العىىىر =Narration=)السئ

اي ال انيىة لل او  )الى ئ واية ويتقا عان، ونجد أنئ موقف الىرئ ( نؤلئىفوحكي األقوال يتداهان تي الرئ

وايىة د  تىي سىياق الرئ ، ذى ا الى ئاي تي السئرد يتوازى مع بعض الاباباي الئتىي تىؤدئ  وظيتىة محىدئ

او  او  عى  بال تودورو،بب، تي حي  يتص  (4)الئتي يدمجها بجيرار جيةيتب مع الرئ  نؤلئىفالىرئ

نةيئ  د مىا يةب ىي  (5)بالضئ الئ     يىرى األحىداث، و  يصىف األوضىاعع بى  يىةظئم الابىال، ويحىدئ

                                                 
قىى   ب دوًرا واعيًىىا يتن ئىى  تىىي الهينةىىة الئتىىي ينارسىىها أيىىحال حDiscourseيلىىير بتوكىىوب إلىى  أنئ للابىىالب 1))

ىىع انظىىر توكىىو، ميلىىي ،  ة هبابىىن وملىىروعيئتن للتئوسئ ن ننام معرتىىي  أو مهةىىي  مىىا علىى  أذليئىىة النتحىىدئث ويىىحئ

د سبيا، دار التئةوير،  الخطاب،  م.1984تعريب: محنئ

بننناء الّروايننة دراسننة مقارنننة فنني ثتثيّننة نجيننب ، مقىىال: 69م، عىىدد 2006مجلئىىة تصىىول،  يىىيف / هريىىف  (2)

 .347اسم، عر : ماجد مصبت ، ص ،  لسيما قمحفوظ

ار البيضالىىـ الن ىىرل، 4  التبئيننر(: –الّسننرد  -سننعيد، تحليننب الخطنناب الّروائننّي )الننّيمن انظىىر يقبىىي ،  3)) ، الىىدئ

 ،  .203م، ص2005النركم ال قاتيئ العربيئ

ىة كاتبًىا المؤلّنف الّضنمنيّ ويرى بجيةيتب أنئن   ضرور   تتىرا ب 4)) حقيقيئًىا وراويًىا معةيئًىا بع معلئىًا  لىك بىأنئ ثنئ

، عي  للدئراسىاي والبحىوث، 1،  البنية الّسرديّة في الّروايةبتقديم الحكاية، انظر القاضي، عبد النةعم زكريا، 

 . 29م، ص2009القاذر ، 

ىنع ويعلى  وتاتىن تىي مىا أسىناا بىـب  5)) ب، انظىر بىاري، منوت المؤلّنفنجد برو ن باريب يتص  النؤلئىف عى  نصئ

، 1، تعريب: مة ر عيئاا،  د وحقيقةنقرو ن،   . 15م، ص1994، مركم اوننال الحضار ئ
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ىنةيئ  نؤلئىفالبجيرالىد بىرانسب أنئ وكى لك يىرى ب ،(1)ح تن م  أجمال الحكاية الئى   يُسىتةبط  بالضئ

  .(2)م  الةئصئ كك ئ عوًضا ع  وجودا تي الةئصئ كراو  

الئتي يُحك  بها ما تقوم بن اللئاصىيئاي  حكاية األحداثالنساتة بي  بيئ  بجيرار جيةيتب  وقد

ىا أن  تيجعلها موضوع سردا،تتعلئق بكام اللئاصيئاي الئتي  حكاية األقوالأو ما يقع لها، و وذةىا إمئ

او  يصبح  ارد أمام اللئاصيئة، ويعيد إنتاج كامها كنا تمئ الرئ التئلتئظ بىن واقعيًىا،   تئاتًاع تيةنحي السئ

 .(3)أو أن يكون أك ر تعتيًنا حي  يدمجن تي هبابن الااصئ 

ا ، تىها م  بعضبعضَ  يي ها متنييو، وايةرئ التي د ذ ا الاباباي ريَ وإْن سعت الدئراسة ل

جعلىىن يحىىتتظ باايىىيئة يىىي يئة محضىىة ت الابىىال الحكىىا يئ كيتنىىا كىىان نوعىىن   ينكىى  أنْ  ىىكئ أنئ 

ي يئ م  الاباباييستق ئ ع   يرا  عة ع ته ا التئعدد الصئ ناتنوتبدئ تن النتةوئ وتداهلن  ،البةيويئة بنكوئ

وا يئ  ماتلتة يدلئ عل تي تقا عاي يي يئة    .و ةااترابط الابال الرئ

ىىرد الناىىتلط( الئىى)تىىإ ا رأى أرسىىبو تىىي النلحنىىة ذينةىىة يىىي ة  ىىرد السئ    يجنىىع بىىي  السئ

وايىىة كلىىك  حكىىا ىىي يئة الناتلتىىة تنيئىىم بالاايىىيئة وت - (4)باسىىتنرار ةنىىوت  يئ والحىىوار، تىىإنئ الرئ الصئ

، وقىد أ ىار بمياا يى  بىاهتي ب (5)اسىع وقبلىنتي القرن التئ  يهاعلالسئرد قد ذين   -ةبدرجاي متتاوت

واية د تي األننا  الكاميئة، والتئباي  تي األيواي تي تعريتن للرئ  .(6)إل  التئعدئ

ي واية تلن  يىيوالصئ ىرد والعىر  النبا ىر و يىر النبا ىر والنةقىول، وا تي الرئ لكى ئ ا السئ

ل بع ،ينتلق  ومُ  لن الااصئ رسِ ن ومُ تهبال هصوييئ  ىيا مى  العىر  إلى  وقد تتحوَّ ىرد، اض الصئ لسئ

سىالة يصىبئ  ،نيًعىالو م  ترابط تينىا بيةهىا جتا دون أنْ  ىي ة تىي مسىتوى ال كنىا نجىد هبىال الرئ صئ

او  ي العرضيئة، ثمئ    ك مى  تىدهئ لةئقى ، وقىد   يالىو  لىةتق  م  يي ة السئرد إلى  انجد هبال الرئ

او  مسىتوى  تي تتداه  عل الاباباي الئ  ولع ئ  عبتعليقاي تي سير األحداث، وويف النواقف الرئ

وا يئ تي رواية   وتتقا ع ذي:  بنجيب محتوظبالابال الرئ

                                                 
ان، 1  البناء الّسردّي في روايات  لياس خوري،انظر يالح، عالية،  1))  .171م، ص2005، دار أزمةة، عنئ

ىىيئد إمىىام،  انناموس الّسننرديّاتانظىىر بىىرانس، جيرالىىد،  2)) القىىاذر ، ، ميريىىت للةئلىىر والنعلومىىاي، 1، تعريىىب: السئ

 . 34م، ص2003

، 1ب، تعريىب: نىاجي مصىبت ،  ن ريّة الّسرد "من وجهة النّ ر  لس التّبئير انظر جةيت، جيرار، وآهرون، 3))

ار البيضال،  ، الدئ  106م، ص1989مةلوراي الحوار األكادينيئ الجامعيئ

، النجلىس " بحا فني تقنيّنات الّسنرد"في ن ريّة الّروايةللتئوسئع تي تقةياي السئرد، انظر مرتا ، عبد النلك،  4))

 م. 1998الو ةيئ لل ئقاتة والتةون واةدال، الكويت، 

 .205 - 204ص التّبئير(، -الّسرد  -تحليب الخطاب الّروائّي )الّيمن انظر  (5)

عىة تىي أننا هىا الكاميئىة، متبايةىة تىي أيىو 6)) د  تي أساليبها، متةوئ واية عةد بباهتي ب: بظاذر  متعدئ اتها، يقىع الرئ

الباحىىث تيهىىا علىى  عىىدئ  وحىىداي أسىىلوبيئة  يىىر متجانسىىة، توجىىد أحيانًىىا تىىي مسىىتوياي ل ويئىىة ماتلتىىة، وتاضىىع 

، تعريىىب: يوسىىف هىىاق، مةلىىوراي وزار  الكلمننة فنني الّروايننةلقىىواني  أسىىلوبيئة ماتلتىىةب، يىىاهتي ، مياا يىى ، 

 .9م، ص1988ال قاتة، دملق، 
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 2018(، 9)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لن يرِسىى   ذىىو الابىىال الئىى ":narrativized Discourseب الخطنناب المسننروديىىي ة  .1

ثًام، وتكلِ النُ  ا يقولن متحىدئ   ا النتلقئىي مبا ىًراكىان ذىأسىوال  ،إلى  مىرو  لىن ذو عل  مساتة منئ

وا ي بكاملىن.إل  النَ   اصيئة(، أم) على   ي مبا ىًراالنتلقِىوقىد يكىون  رو  لن تي الابال الرئ

ا يُروَ  ا مساتة منئ ىة مسىاتة، وتكىوتعةىدما   يىر مبا ىر،  ى لن، و ينك  عىدئ يىي ة  نكىون ثنئ

 . (1)الابال النسرود ترعيئة لصيا أي 

 . الّراوي المسرودهبال يي ة  .2

، مبا ىر لنتكلئم يىتكلئم مبا ىر  إلى  متلىق  : نجد االّشخصيات المعروض المباشرهبال يي ة  .3

ع الابىال او ، وذ ا عةد بجةيتب م  تةىوئ  يسىير إ  ،(2)يتباد ن الكام بيةهنا دون تدهئ  الرئ

قىىد اعتنىىد بنجيىب محتىىوظب النعىىرو  تىىي    الابىال النسىىرود، و يىىوازتىىي هىىطئ  الابىال

واية أك ر م  النسرود.  النلاذد األول  م  الرئ

نجىد تيىن مصىاحباي  م  النعرو  النبا ر، ألنئةىا : وذو أق ئ المعروض غير المباشر يي ة .4

او  قب  العىر  أو هالىن أو بعىدا. ونجىد هال ةسرل، وتالابال النعرو  اي الرئ ن تدهئ

او  بتدهئ الن  .(3)اتن يؤ ئر للنتلقئي  ير النبا رتكلئم يتحدئث إل  آهر، والرئ

وذو نق  الابىال النعىرو  أو  :"reported mode Direct"المباشر المنقول يي ة .5

، وذو اللئك  األك ر محاكا ، رتضن أتا ىونع (4)النسرود بلك  يجعلن بي  السئرد والعر 

او  يترو الكام لللئاصيئ  قلىن لكى  يقىوم بة عع وتيىن نجىدنا أمىام معىرو  مبا ىر(5)ايألنئ الرئ

ب( أو  يىر وقد يقوم بةقلن إلى  متلىق   مبا ىر)ماا َ يةقلن كنا ذو، متكلئم  ير النتكلئم األي ، 

 .(6)مبا ر

: وذو كالنةقول النبا ر مىع بreported mode Indirectبالمنقول غير المباشر يي ة .6

مىىىن بلىىىك  الابىىىال تىىىارق، وذىىىو كىىىون الةئاقىىى  ذةىىىا   يحىىىتت ظ بىىىالكام األيىىى ، ولكةئىىىن يقدئ

 .(7)النسرود

ىى عاتيئ : وذىىو نظيىىر يىىي ة الابىال النسىىرود الىى ئ اتيّ المعننروض النن ّ يىي ة  .7 ة تروقىىاي لكىى  ثنئ

م  بيةهنا، تتمئ   .(8)يعيلن وقت إنجاز الكام، تالنتكلئم يحاور  اتن ع  تع   عل  يعيد المئ

                                                 
 .197ص التّبئير(، –الّسرد  -)الّيمن  تحليب الخطاب الّروائيّ انظر  (1)

 .197، صالمرجع نفسه انظر (2)

 .197، صالمرجع نفسه انظر (3)

 .205، صالمرجع نفسه (4)

 .179، صالمرجع نفسه انظر (5)

 .198، صالمرجع نفسه انظر (6)

 .197، صالمرجع نفسه انظر (7)

 .197ص المرجع نفسه، انظر (8)
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يتحىدئث النىتكلئم اةن  :mode" "Subjective narrativized اتيّ المسنرود الن ّ يىي ة  .8

ى ىت تىي الناضىيع أ  أنئ ثنئ ة مسىاتة بيةىن وبىي  مىا يتحىدئث عةىن، ع   اتن وإليها ع  أ يال تنئ

والىـ ب سيكوىىـ . (1)وذىو مىا يقابىى  التئى كئر عةىىد بجةيىتب، ومىا يتئصىى  با سىترجاعاي الناضىىية

ب : ذو تحلي  أتكار اللاصيئاي الئ  او  مبا ر .تي يتكلئف بها السرد ئ  رئ

، تتين )تيار الوعي(: ، Monologue""المونولوج  .9 يربط  يعتند محتوظ ذ ا التئكةيك التةيئ

ا ا نبباعىىاي واألحاسىىيس  ىىاوص، مسىىجئ لحظىىة الحاضىىر بلحظىىاي الناضىىي تىىي حيىىا  اللئ

مالواقعة تي مايلة األببال مجتاًزا ب لك حدود ال  : أنواعه، وان والنكانمئ

لئمع ، تيلجأ الكاتب إلى  ضىنير النىتكحديث اللئاصية لةتسها :The inner"" الّداخليّ  .أ

او ، ويتئا  القارئ هال ذ ا األسلول  ريقىن  لتجسيد أبعاد نتس البب  لنبا ىر اأو الرئ

 .لريد عوالم اللئاصيئة

ذىىو تلىىك ا ستلىىهاداي الحرتيئىىة لاتكىىار كنىىا ذىىي  :"The reported" (2)المنقننول .ل

اهل او  بابال اللئاصيئة، أو أنئ اللئاصىيئة يئ ملتوظ بها تي الابال الدئ ، وقد يتكلئم الرئ

او   . (3)ل لك تإنئ التعلي  السئرديئي  ياتلبان عتتكلئم بصوي الرئ

اوذىىىو الئىىى :"The narrativized" المسنننرودج.  .ج   تحىىىت  ىىىك     يقىىىوم بىىىن الىىىرئ

ا الابال النبا ر مقيئًدا  .(4)كان أو حرئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .197ص المرجع نفسه، انظر (1)

 .185، صالمرجع نفسهانظر  (2)

 .179، صالمرجع نفسه انظر (3)

 .185، صالمرجع نفسه انظر (4)
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يا حسب نوعيئة  النتلقي: أنواع الصئ

 ــــ  ير مبا ر النسرود .1

 مبا ر النعرو  ــــ .2

 ايال ئ  ــــ اتيئ النسرود ال ئ  .3

 ايــــ ال ئ  اتيئ عرو  ال ئ نال .4

 مبا ر  النعرو   ير النبا ر ــــ .5

  ير مبا ر /مبا ر النةقول النبا ر ــــ  .6

  ير مبا ر /النةقول  ير النبا ر ــــ مبا ر .7

ىرد ال ىس ولع ئ محتوظ اعتند  ريقة السئ نبا ىر تىي أك ىر أعنالىنع إ  تسىاعد الكاتىب على  تلنئ

، وكى لك يريىُد أبعاد الحدث واللئاوص م  مة د  أبعىاد الحىركتي  ظار  اتيئ هىارجيئ برؤيىة محىدئ

اهليئة والاارجيئة للتع  البلر ئ  اببة القويئة النتداهلىة بىي  ، إ(1)الدئ وا يئ يكلف ع  الرئ نئ العن  الرئ

لوو، بحيث تضعها   .(2)تي بؤر  السئبب والنسبئب، والناضي والحاضر أننا  السئ

وايىىة يسىىتادم مىىا يعىىر، بالتئضىىني   ىىرد  تىىي الرئ إ  Implication)(3 )(وذىىو تىىي البةىىال السئ

النسىتقب   ويضع اللئاصيئة تي سياق الحاضر، وقد تضنئ  تي الوقىت نتسىن جىمًلا مى  الناضىي أ

 الئ   تسير باتجاذن.

ىىي سىىت لىى  تقسىىينها إ تىىمئ ببدايىىة ونهايىىةب وايىىة والنتقا عىىة تىىي را النتداهلىىة ولبيىىان ذىى ا الصئ

ي ،وحداي، ثمئ تجليتها ىوبيان تةويعاتها الصئ وتحليى   يىها،ة و او يئة مع ربىط  لىك بأحىداث القصئ

ي يا الصئ  ثمئ  ،ا الكبرىالصئ وا يئ ال  رى الئتي تضبلع جنيًعاالصئ  واية. للرئ  عامئ لترتد الابال الرئ

 بداية ونهاية"صيغ الخطاب في " تحليب

 موت رب األسرا )أبو حسن( )العياء والجنازا( .1

ىا نلتقي ب واا، سىالنوي عةد محتوظ تي أ لب أدبن, وإن اهتلف ردال النوي تي ك ئ عنى   عنئ

د النعة  ا جتناعيئ والظئرو، البيئيئة القاسية الئتي عاا تيها األل    أبةاؤا.وتهو ذةا يجسئ

                                                 
، عكىىاظ للةئلىىر، السىىعوديئة، 1:  الّشخصننيّة وأثروننا فنني البننناء الفنننّي لروايننات نجيننب محفننوظإبىىراذيم، نصىىر،  1))

 .258م، ص1984

(2) Mukarovsky, Structure Sign and Fanction,London,1971,P140 

، دار ال ئقاتىة، 1:  بنناء الّشخصنيّة الّرئيسنيّة فني رواينات نجينب محفنوظع نان، بىدر ،  3)) ، سلسىلة الةئقىد األدبىيئ

 .158م، ص1986بيروي، 
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البئنىوح ونىرى تقي بالنوي مى  اللئحظىة األولى  إلى  األهيىر ، يلير  الي  كر  إل  أنئةئا نل

د، وت دو كالسئرال  واية كلئها، واألحام الئتي تضيل التجرع لك  سرعان ما تتبدئ النتوثب هال الرئ

  .(1)والع ال الئ     يةقبع

او  النسرود، بدهول ضابط إلى  الندرسىة التئوتيقيئىة ليسىتيبدأ النلهد األوئ  أ ن ل بابال الرئ

او  إلى    سىرد ب مبيةًىا ـسيكوىبتي  لب األهوي  حسةي  وحس  كامى  علىي، ليةتقى  هبىال الىرئ

 بسبب النظاذراي األهير ؟ب.ال : بترى أج(2)تساؤل حسةي 

او    يتدهئ الئ  إل  يي ة النعرو   ير النبا ر ثمئ  ضنير ال ا ب تي  باستادام ،  تيها الرئ

وذتىف مىع الهىاتتي : بليسىقط تصىريح ذىورب، بوليسىقط : بوكان قد ا ترو بالنظىاذراي، (3)قولن

 ورب.ذور اب  ال ئ 

ابط يبدو النعرو  النبا ر، وإن كىان   يالىو مى  معىرو   يىر  وتي حوار حسي  والضئ

او   : (4)مبا ر يتدهئ  بن الرئ

 ع  يُابرذنىا بوتىا  والىىدذناجىر  الةئىىاظرب. حتئىبومضى  قلقهنىا يتمايىد، وذنىىا يقتربىان مى  حُ 

كيىىف؟ل لقىىد تركةىىاا مةىى  سىىاعتي  تىىي ب: (5)(اتيئ هبىىال النسىىرود الىى ئ بتىى كئر حسىىي  )نلىىهد ليتىىابع ال

 .بة جيد ، وذو يتأذئب للاروج م  الوزار يحئ 

اتيئ  ر تىى كئ  -ذىىو متتىىاج  مىى  الابىىرو -عةىىدما يحىىاول حسىىي   ويتىىداه  هبىىال النسىىرود الىى ئ

او  الئ  قول،باح قب  الاروج إل  الندرسة، مع الابال النسرود النةتتايي  الصئ     يقوم بىن الىرئ

او  ـ حسي (ع و لك بت كئ ع  حسي  ) نقًا  ىباحواسترجاعها األحداث  حسي  رالرئ  تي ساعاي الصئ

)ا جتنىىاع حىىول ما ىىد  البئعىىام/ اعتىى ار األل عىى   :يصاألولىى ، وويىىتن لهىىا بلىىيل مىى  التئلاىى

وايىىة النلىىاركة/ دهولىىن حجرتىىن(،  يلىىكئ  نسىىيًجا تصىىويريًا نجىىد التئصىىوير النكىىانيئ تىىي بدايىىة الرئ

ىرديئة الويىتيئة والحواريئىة  يتداه  تين ا ستعنال اويحا يئ  يىر النبا ىر منى ئا تىي النتتاليئىاي السئ

ىور الةئتسىيئة  ،(6)باستادام النبا ر اوهبار ئ تي النقبوعة الحواريئىة النتئصىلة عالنتقبئعة ذى ا الصئ

   وبيىان أثىر ذى ا النلىهد الىدئراميئ الئى ، تكلف ع  يىور  األحىداث تىي العنىق الةئتسىيئ لاهىوي

اىى   ىىابع ي تتئ تىىدينهنا بصىىي ة النسىىرود النبا ىىر الئ يقودنىىا إلىى  ملىىهد  العىىمال والجةىىاز ، بتقىى

او  هىال النعىرو   يىر النبا ىرم األحداث بلك    يالو مى  تىدهئ الويف، وتقدَّ  : (7)اي الىرئ

 ي ذةا  ير مبا ر.ب، والنتلقئ با ًسا ها تًا الوقت لك  تي نتس، واثا رً  ابوقف حيال النوي محتجئً 

                                                 
 161. صالمنتمي دراسة في أدب نجيب محفوظانظر  (1)

 .3م، ص1984، مكتبة مصر، 14،  بداية ونهايةنجيب محتوظ،  (2)

 .3، صالّرواية نفسها (3)

 .4، صالّرواية نفسها (4)

 .5، صالّرواية نفسها (5)

، ص بناء الّشخصيّة الّرئيسيّة في روايات نجيب محفوظ، 6))  .100سلسلة الةئقد األدبيئ

 .7، صالّرواية نفسها (7)
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( اتيالىى ئ عىىرو  النتىىي يىىي ة  ثىىمئ  اهليئ يحىىدئث حسىىي  نتسىىن )النونولىىوج الىىدئ
اا لنىىا ا : بربئىى(1)

راب.ة لن، لم أك  أتصوئ ليح يم م   هم يبكون، ولك  تي تسلد ذك ا؟ إنئ يجنُ    ر ذ ا، و  أتصوئ

والابىىال  -ل اللئاصىىياي اأقىىو -با ىىربىىي  يىىي ة الابىىال النعىىرو  الن لنىىح التئتىىابعويُ 

او يحلئى، إ  إلى  يىي ة ال ا ىببا نتقال  النعرو   ير النبا رع و لك نتسىيئة األببىال    بىن الىرئ

ىر وحىمن وألىم، ومى  تىوتئ  نودواهلهىم بنىا تحنلى سرد ب، يبيئ  ملاعرذم، -بسيكو  تحليًا  ح يوضئ

  ويبىىد  رأيىىن ويصىىدر يىىن، تيتىىدهئ بىى  كأنئىىن يلىىارو ت عيىىور  العىىمال وملىىهدا، و  يكتتىىي بىى لك

بوالحىقئ أنئىن لىم يكى  حمنىن كحمنهنىا، تنرجىع  :(2)رتيقول ع  حس  األخ األكبر النستهتِ  أحكاًماع

ذا،  -كان تي الاامسة والعلري   -ذ ا إل  تقدئمن عةهنا تي السئ   ن بالحيا  حلوذا ومرئ وإل  تنرسئ

ذا عل  األك ر  ".مرئ

ب  أسىتبيع أن : (3)الوالىد النرحىوم تىي حسى قىول  عى  ىر   يىي ة النةقىول النبامىويةتق  

  لىقك بةتسىك،   تُ لسىبي قئ ة، تلُ الحيا  الندرسيئ  قد نب يَ  ا م لك إل  األبد، تنا دمتَ  ها بً أعول رجًا 

ب او  ـ النرحىىوم(إلىى  النةقىىول  يىىر النبا ىىر ،بةتسىىك علىىيئ ىىارع كنىىا كىىان : (4))الرئ ب كىىان ابىى  اللئ

  ضبب. يدعوا أبوا تي ساعاي ال

او  أك ىىر مىى  اللئاصىىيئةإنئ تبىىادل األدوار الحكا يئىى   مىى  تىىي النلىىاذد األولىى ة يقىىوم بهىىا الىىرئ

واية، تحضورا كبيرٌ  ع و لكالرئ هى ا ، توكأنئىن يلىارو تيهىايئىة لاحىداث، لنراقبتىن الكب ، ويوتن باد 

او  تينىا يُسىنئ يي ة الابال النبا ر النقيئد الئ  النسىرود تىي تتسىير   بىالنونولوج تي يقوم بها الىرئ

او  ـ حسةي ( اضبرال حسةي  وقت الجةاز  بكان يرجو ألبين جةاز  را عة تليق بنقامن  :(5))الرئ

او  تىىي النعىىرو   يىىر   ِمىىايب، وتىىي يجىىب أن يظهىىر بهىىا أمىىام الةئىىوبنكانتىىن ذىىو الئ  تىىدهئ  الىىرئ

ىا زوج هالتىن: بأ(6) ، والنتلقئىي  يىر مبا ىرحضىر العىمال  ْ ، بإيىدار أحكىام على  َمىالنبا ر مئ
(7) 

التكان تي حُ   وليس عم جابر سلينان البقال باير مةن، والحاق أدذ  وأمرب. ،كم العنئ

بكانت بعيد  ع  الوسامة، أدنى  إلى  الدئمامىة، وكىان مى   :(8)ةوك لك تي ويف دمامة نتيس

ي حكىى أبىىيهمب. ونجىىد أنَّ  لقىىةهىىا، علىى  حىىي  ورث اوهىىو  هِ لقىىت علىى  م ىىال أمئ أن هُ  سىىول الحىىظئ 

او  األك ىىر حكيًىىاا وسىىرديئة تىىي الابىىال النسىىرود، تتىىي الحىىديث عىى  األم  ألحىىداث يكىىون الىىرئ

ض  ذنومه  بالدئموع، وأنئ حياتهىا الناضىية، تاتي يتضسال الئ ها لم تك  م  الةئ ببيد أنئ  :(9)األرملة

                                                 
 .8، صالّرواية نفسها (1)

 .10، صالّرواية نفسها (2)

 .11، صالّرواية نفسها (3)

 .12ص الّرواية نفسها، (4)

 .13، صّرواية نفسهاال (5)

 .13، صالّرواية نفسها (6)

 ضنير ال ا ب يقصد بن حسةي . (7)

 .17، صالّرواية نفسها (8)

 .18، صالّرواية نفسها (9)
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الابىىال  تىىي مبلعهىىاب، وكىى لك هىىا لىىم تكىىْ  يسىىير  هصوًيىىاإ ئ أنئ  يًىىاولئ م  أمسىىت حلًنىىا سىىعيًداوإنْ 

 بإنئ  (1)يهىاتىي جىالي تعمئ النسرود النةقول  ير النبا ىر بضىنير ال ا بىة العا ىد على  أهىت األم الئ 

نئ أهتها تقىيم تىي القىاذر ، إتعام  تي محل  قب ، و (2)ا زوجها ذيأمئ  ،فأهتها تموجت م  موظئ 

يفب. قض وذي يُ   عليها بالحيا  تي الرئ

 ما بعد الجنازا .2

  ، تينىىا يُسىىنئ (Narration) اصىىياي الحكىىيالكاتىىب لللئ  ةىىاز  يتىىروُ بعىىد الجمىىا ملىىهد وتىىي 

تي ، اى  يىي تي  أساسىيئ عيى ، ليتئ تىي آلىت إليىن العا لىة بعىد وتىا  النُ النعرو  تي ويىف الحىال الئ 

...  ب  يجوز إ ن أن نيأي م  رحنة هللا: (3)كقول األم ألو دذا النعرو  النبا ريي ة  :وذنا

 بصبر وكرامةب. ظ  تحنئ  ما قُدئر لةا م  حوسةا عل    نتنو ئ  وأنْ 

ىىي النبا ىىر ذةىىا ذىىم األو د الئىىوالنتلقئىى  ، باتئبىىاعا سىىيؤول إليىىن وضىىعهم النىىالي ي  اسىىتاؤوا منئ

   يتىدهئ  الئى النعىرو   يىر النبا ىرانية هبال ي ة ال ئ والصئ   يستقيم حالهم. سياسة التئقلف حتئ 

او ، تىىي قىىول األم لحسىىي  وحسىىةي  بكىى لك أحىى ركنا مىى  تىىرو نصىىيبكنا مىى  ال ىىدال  :(4)بىىن الىىرئ

وا ويعلئى. بالندرسيئ كنىا تتعىان عىاد  ى :(5)ق الىرئ قيقان يقةعىان مى   ىدا هنا الندرسىيئ بوكىان اللئ

 ة تي البيتب. يسيئ كي يتةاو  وجبتهنا الرئ  عبلقناي معدوداي

نةيئ رى ون او  الضئ   النىرو  لىن تىي مسىرود مةىن إلى انية للكاتب( تىي هبىال  اي ال ئ )ال ئ  الرئ

وا يئ بكاملن بنا يسنئ  بوقىد كىان و   :(6)عل  ضياع حس  (. معلئقًاالف  )السئرد تي الالابال الرئ

بعىث إلى  ة لتقىر أبيىن وتدليلىن، تلىم يُ يمال النلكلة النستعصىية لهى ا األسىر ، كىان تىي البىدل ضىحيئ 

... وتىوال  سىقو ن  ةندرسىيئ دا على  الحيىا  الر ، وسرعان ما ظهر تنىرئ متأهئ  الندرسة إ  تي س ئ 

 بعد عامب.  عاًما

ىى ةادهليُىىو او  الضئ  ر عىى  يىىي ة النونولىىوج النسىىرودليعب ىىاألرملىىةع ة األم إلىى  نتسىىيئ  نةيئ الىىرئ

او  ـ األم( ( 8)يستسىلم وأهو، ما تاىا، أنْ  ،و  تدر  ما ا تتع  ،ها حيال ملكلة حقًابإنئ : (7))الرئ

 .(9)را بنوي أبينبإ ا تتر تأثئ ة سكع هايئ لحيا  الببالة والكس  والتئ 

                                                 
 .17، صالّرواية نفسها (1)

 يقصد أهت أم حس . (2)

 .20، صالّرواية نفسها (3)

 .21، صالّرواية نفسها (4)

 .21ص الّرواية نفسها، (5)

 .22، صية نفسهاالّروا (6)

 .23ص الّرواية نفسها، (7)

 تتحدئث ع  حس . (8)

عىة بتتىاوي نسىبيئ لنسىتوى تتكيىر  9)) وايةع إ  تعن  عل  تصوير  ىرا ح اجتناعيئىة متةوئ تلك  اللئ ة أساي بةال الرئ

، حنيىد،  ، انظىر لحنىدانيئ ار  ، مةلىوراي الةئجىاح،1  أسنلوبيّة الّرواينة، اصيئاتها ونوعية سلوكهم الترد ئ الىدئ

 .17م، ص1989البيضال، 
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 ير النبا ىىر تىىي تتىىابع سىىرود مىىع الابىىال النعىىرو  النبا ىىر/وقىىد تىىداه  الابىىال الن

ليساعدذم تي اسىتعجال  عنات  الكلنة مهيبٌ  شٌ متتئ ، أحند بك يسر صة لميار  األم  األحداث النلائ 

وحسىي  األيىام تىي اسىترجاع حسىةي   ثىمئ  ،تي يي ة النعرو  النبا ىر ،ير، معاا النرحوم

 .(1)تعن  بنتيسةب هيا ة لنساعد  العا لة تي النصروتاي الاوالي بليل م  األلم، وقرارذم أنْ 

او  ـ األم( النةقول د وك لك ما يتالئ   لك الابال النسرو ن ألنئى عسىعمى  اسىترجاع متئ ) الرئ

 (4)تْ  النىا لنَسىبو :(3)تىي بيىان العاقىة بىي  أحنىد بىك والنرحىوم (2)  سةواييرتبط بمم  تي عدئ 

ىد مَ عُ بةتسها أنْ  إلىيهم تىي النواسىم، وكىان النرحىوم  اقة تىي أقتىاص العةىب والنىانجو تُهىدىذى ا الصئ

 يقضي أك ر سهراتن تي ذ ا التيلةب.

إهبىار  (عا ستباق لاحىداثرد مع تةبؤ حسي  )ع السئ يتابَ وبعد عود  حسي  وحس  للندرسة، 

 يس وذىو ن سىنع الىرئ بتكأنئى :(5)ع  التريىقهنا ع  انتصالر يس تريق كر  القدم تريق ناد  ُ برا 

   اةهري  بانتصالهنا لظرو، األسر  الجديد ب. يةبئ 

ل يىىوم تىىي عةىىدما يتحىىدئث حسىىي  إلىى  نتيسىىة تىىي أوئ  اتيئ ونةتقىى  إلىى  يىىي ة النعىىرو  الىى ئ 

بكيىف  :(6)تىرو لهىم عقىاًرامال بىأنئ والىدذم على  الىمئ الندرسة بعد الوتا ، وقد ك ل أهوا حسةي  

 ،ن يكى ل بىا مبىا  بةا اوهوان اليسار؟ ما ا نتع  وما ا نقول؟ ... إنئى نواجن الحال الجديد  إ ا ظ ئ 

 .لنلب حقًاسُ 

لةص  إل  ملهد بحث حسى  عى   عاياصيئ النعرو  النبا ر تي ملهد حوار  بي  اللئ  ثمئ 

او  نتيسة ويتًاثمئ عن ،  اتيئ ة النسىرود الى ئ يىي لةةتق  إلى  ، (7)سرد ب ـسيكوب يصف الرئ
 ب:(8)

مىر   اتيئ الى ئ العنى ؟ يىبي بقىالل ذى ا معةىاا اوسىعا،، ثىمئ البىوليسب، ثىمئ النسىرود أي  يوجىد ذى ا 

رحنىن هللا، ، ، مىاي الوالىد(10)بيىا أبىا علىي: (9) اي()حسى  ـ الى ئ ضىنير الناا َب مستادًما أهرى

ىجار والةئ تلىتقط رزقىك  تأو  إليىن، حقىاً كةىتَ     كةتَ ك  الئ الر   تتقديَ  ىباللئ   تىي سىبيلن قىار، وتتحنئ

ىىب وال الابىىال النعىىرو  يىىي ة إلىى   ثىىمئ  ،بامضىىنونً  لئعىى ، ولكىى  كىىان علىى  أ ئ حىىال رزقًىىاالسئ

                                                 
 . 28، 27، صالّرواية نفسهاانظر  (1)

م  تيتن ئى  تىي ذى ا األحىداث  (2) ىا الىمئ واية، أمئ تلير سيما قاسم إل  أنئ النكان ين ئ  الالتيئة الئتي تقع تيها أحداث الرئ

م  وإدراو النكىىان، إ  إنئ ا رذىىاع تهةىىاو اهىىتاٌ، بىىي   ريقتىىي إدراو الىىمئ م  يىىرتبط بىىاودراو نتسىىها وتبوئ لىىمئ

، انظر قاسم، سىيما،  ا النكان تيرتبط باودراو الحسيئ ، أمئ ،  كليئىة ثتثيّنة نجينب محفنوظ، دراسنة مقارننةالةئتسيئ

 .28م، ص1978آدال القاذر ، 

 .27، صالّرواية نفسها (3)

 ( يقصد األم.4)

 .35، صالّرواية نفسها (5)

 .35، صالّرواية نفسها (6)

 .38، صية نفسهاالّرواانظر  (7)

 .38، صالّرواية نفسها (8)

 .39، صالّرواية نفسهاالنتحدئث حس ،  (9)

 ُكةية حس . (10)
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  حسَ    كان الئ  عي البئرل والت ئ مدئ  ،بعلي يبر ب اي تي لقال حس اصيئ وحوار اللئ  ،النبا ر

 تي نتسي أ ئ أجد تراً ا بيحم   :(1)ان األمعل  لس اتيئ النعرو  ال ئ لةةتق  إل   معن سابقًاع  َ عنِ قد 

م عل  أم الةا م  التقرالب.للحمن عليك يا سيد  وتقيد ، ولك  ما الحيلة؟ حتئ      الحمن نتسن محرئ

اتيئ وكىى لك حىىديث نتيسىىة تىىي يىىي ة النعىىرو  الىى ئ 
ىى: بأبىىي ميىىت، أنىىا هيئ (2)  ا قليىى  ا ىىة، عنئ

ىرد ؟نة، كيف ألقاذاولك  زبو عتجيل ياحبة البيت   ضيتة كنا كانت ب، وتي اعتنىاد أسىلول السئ

ىعور النبا ر يظهر تلنئس أبعاد نتوي اللئ  اصيئاي البا ةيئة، تتتتح  ريقة للتئعبيىر عى  تيىاراي اللئ

 النةتصلة والجم يئة، وإن بدي مبا ر  تي عرضها لنا يجول تي داهلها، تةتيسة تي مةاجا   اتيئة.

ىىرد لتقىىدي جةىىاز  ، وملىىهد الاألهبىىار لبيىىان تلقئىىي هبىىر الوتىىا  مكانىىت ذىى ا الوحىىد  تعتنىىد السئ

 يىي تيمتداهلىة مىع نحوريئىة الحكىي تىي يىي ة النعىرو  والعمال، وكان تقىديم اللئاصىيئاي ال

او  بي  الاباباي م  يي ة إل  أهىرى لىيس إنئ النةقول، والنسرود و الابال بهىد،  انتقال الرئ

ىردضئ محْ  جناليئ  ي تئضىنيةاي والبىاد ذى ا التئ  إنئ  بى ْ  عبهىا حْسىوتتكيك ، والاىروج مى  وتيىر  السئ

ي يئ   لة.تسهم تي تعنيق يور  األحداث النتةاوَ  ة الناتلتةالصئ

ي يئة الناتلتة أ ةت الابال ي بدئ وذ ا التئ  ًعىا تيىن، ولعلئهىا  عوالتئضنيةاي الصئ إ  أحىدثت تةوئ

، وأبعدي النل  ع  النتلقئىيع  عىر   يىر النبا ىر هىال لى لك قىد نىرى أنئ الأعبت حيويئة للةئصئ

او  هلتها، ويبىدو  لىك مى  تدهئ اصيئ أقوال اللئ  وويىتن لىن اي والاباباي النعروضة يتوارى الرئ

جر تتىان...  تقىال حسىي  وكأنىن ينعى  تىي إثارتىنال: ... ث بعةىادا قىوتلىبئ ب :(3)األحداث اسرد أثةال

 ب...حسي  قا ًا 

 ةحسنين وبهيّ  .1

، ملىىهد رؤيىىة حسىي  لبهيىىةثىىمئ مون يبىدأ النلىىهد بنسىىرود  اتىيئ  ولىىوج داهلىيئ
دن، بجسىىم لىى: (4)

ى أتلىي أنْ  عيةان ج ابتان... كيىف يحىقئ   ... أحسىةتُ  كابىد مى  قسىاو  الحيىا على  مىا ن بئ ر تىي الُحىكئ

ذيئتىن اةن؟ لهتىي م أبي لحالةىا؟ تىرى مىا بترى ذ  يتألئ  (5)النعرو  النبا ر ثمئ  ب،اةعً ذا يبلكر

 ب. عليك يا أبي...

ى، تال)يي ة الابال النسرود( م  مةظور حسةي  يسردُ او  الرئ  إنئ ثمئ  ىرديئ ي ة صئ ة تأهى  السئ

 :(6) نتظار بهيئة اتيئ ا ضنير النتكلئم، و لك هال النعرو  ال ئ ، مستادمً اداهليَّ  ا اتيئً   ابًعا

                                                 
 .44، صالّرواية نفسها (1)

 .48، صالّرواية نفسها (2)

 .31، صالّرواية نفسها (3)

 .60، صالّرواية نفسها (4)

 .60، صالّرواية نفسها (5)

 .63، صالّرواية نفسها (6)
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ى م   لبن. إنئىي مضىبرلٌ  ر اللئا  تا بدئ ة  وقل ولك  إ ا تأهئ ؟ قلئ   ايًابذ  أ لبُ  ا أك ىر منئ

او  ـ حسىى (النسىرود ال ب ىيب، ثىىمئ ية ذاب ايىىدا الينةىى  على  أيىىابع يسىىر بوأ بىقَ : (1) نةقىىول )الىىرئ

لىت األمىر قبى  أنْ بتُ  ةتقى  إلى  الابىال لي عبدا ًنىا  يىبر ، ذكى ا أنىايةضى ؟ مىا أقى َّ  رى ذى  تعجئ

 أكون أ ضبتكلب. أها، أنْ : ب(2)النعرو  النبا ر

سالة( العىا تيئ  ك يىف والتئلاىيص حنى   ىابع التئ تبىن حسىةي  لبهيئىة ي   كالئى ثمئ إنئ هبال )الرئ

و    يتحىرئ الئ  بهيئة، وبالنحيط الحدثيئ جاا وملاعرا تئ ص  ب اتن   تيها حسةي  ما يتئ واويجاز، يسجئ 

اتيئ يي ة النعرو  ال ئ تين، وتأثيرا تين، تةجد تيها 
ك، ي أحبئىألنئى ما تعلىت مىا تعلىت إ ئ وهللا ب :(3)

 يب. برضاو عةئ  يا  لي إ ئ ك ما حييت، و  حوسأحبئ 

او  )ضىنير ال ا ىب(،ولك  تي النلاذد األ    يتكلئىف إرسىال الابىال ذىو الئى هرى تإنئ الرئ

ىىبحالئىى لاىىيص النلىىهد ئ النسىىرود، ومىى  التئ  ر تيىىن لقىىال حسىىةي  وبهيئىىة علىى  السئ ضىىن      يصىىوئ

ىها، ثىمئ ياببهىا ر  إيىاا أن ينمحى ئ  ،اببتهىا  لة إلى  حسىةيبهيئ  الابال النعرو  النبا ر تلير سئ

ىم  أبيها بتريد أتةد بع ليةتق  إل  هبال النعرو   ير النبا ر او  الضئ : (4)نةي، وتىده  الىرئ

ىىر تينىىا عىىداذا، كىىان يحىى تيهىىا بكىىان يجىىر  ورال عا تتىىن مسىىت رقًا  و  يىىرى إ ئ  بئ دون أن يتكئ

بالحُ   . (5)بئ

ر العاقة بىالئ  مت النقا عُ لقد قدئ  لىف أنئ حسىةي  حنينىة تك اورً يى ي  بهيئىة وحسىةي تي تصوئ

ىرديئ ثىمئ ، أحبئ تي بهيئة الجسد حسى  وحسىي  إلى  هبىر وة للحىديث عى  نتيسىة تةقبىع األحىداث السئ

ة بعد عامي  مى  تي الندرسة الحربيئ  يدري ضاببًا قرارا أنْ  اح حسةي  تي البكالوريا، وم  ثمئ نج

ىكةئ لبو: (6)تي يي ة النونولوج النسرودليُعبئر ع   لك رمان، الحِ  تحىت  التن لم يك  يحظى  بالصئ

ةقىنب، ثىمئ إلى  ويى  تي ىور حِ ، ثىمئ يى كر حرمانىن البئ يةىدلع تىي قلبىن لسىان لهىب ثىمئ  ها إ ئ قلىيًا نظرات

او  ـ حسىةي ()  اويي ة النونولوج النةقول عل  لسان الىرئ  أ   بوجعى  يتسىالل يىامتًا: (7)الىرئ

 .لوريا؟بر تي سياستها بعد حصولن عل  البكات يئ  ينك  أنْ 

تعىة  ا لبًىحسى ،    يقبى  بىن أهىوا النكان الئ ، (جةد،عبتن )يةتق  حسةي  إل   ثمئ  للنىال للدئ

اتيئ  ععلىىيماألولىى  مىى  مصىىروتاي التئ  ـ  او الىىرئ )النونولىىوج النسىىرود  ، ثىىمئ ليبىىدأ بىىالنعرو  الىى ئ

                                                 
 .63ص نفسها،الرواية  (1)

 .64، صالرواية نفسها (2)

 .68، صالّرواية نفسها (3)

 .92، صالّرواية نفسها (4)

ىة تىي مرحلىة النىرآ ع إ  يبةىي  5)) يلير ب كىانب إلى  أنئ بةيىة الى ئاي تقىوم على  التئلىتت الةئرجسىيئ بالنتايئى ، هايئ

ب مرحلنة المنر ا، للنميد تىمئ التئعريىف بىـ ب95، صدليب النّااد األدبيّ الترد لةتسن  اتًا م اليئة يتناذ  معها، انظر 

 تي الحا ية، ذامش  حق.

 .229، صالّرواية نفسها (6)

 .230، صالّرواية نفسها (7)
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ىلم الةئتةىة، وارتقى  ال تمكنتىن را حىة ،ن يتىرئ بده  البيىت وكأنئى :(1)حسةي ( ىلم الحلمونىيئ بئىر السئ  ،سئ

يعىىود الابىىال النعىىرو  بىىي  حسىى   لهىىا مىى  قىىرارب، ثىىمئ  ن يهىىبط إلىى  ذاويىىة مىىاوذىىو يلىىعر بأنئىى

وحسةي  بنا يتالئلن م  ييا النعرو   ير النبا ر والنسرود النبا ر، ببيان مىا آل إليىن حسى  

ا وانحدارا إل  الهاوية بتجار  النادراي   تىي مقهى ، وعنلن تتىوئ  ،م  سول الحال، تنةظرا النلوئ

اتيسىىىريع مىىىا كىىىان عليىىىن حسىىى  مسىىىتادمً بنلىىىهد  ويسىىىترجع ـ  ي )حسىىىة ا يىىىي ة النسىىىرود الىىى ئ

ب، وقىد    تًا حا قًا  ىا ًراي ار نلعبل كان حس يحلم به ا النصير، ونح ُ َم  كان :ب(2)ال اي(

، أنئىن   يسىتبيع رتضىىن إ ئ  ،حسىةي  يعىىر، مصىدرا مىع أنئ يىدبئر لحسىىةي  النبلىا،  أنْ  وعىد حسى 

او  ـ حسةي ( ويستادم النونولوج النةقول الكتايىة قلبن   يك بىن، وتينىا رأى بعيةيىن  بإنئ  :(3)) الرئ

لي ، ور م ذ ا كلئ  حسى  اور  ع ليةهي  لك بنحىيةيعن لنب يتمئ  ن سيعود إلين ويسألن أنْ لن  يةلد الدئ

ع ( ضنيرا النتوجئ )مونولوج داهليئ
 .كريمب تاض ٌ  ةا أخٌ سبة لتهو بالةئ  عمهنا يك  م  أمر: ب(4)

: البا ىىجاويش محنىىد ةاي عديىىد  ترعيئىىاو ( تُكَلىىف  اصىىيئ ومىى  الابىىال النسىىرود )الىىرئ 

النبا ىر بىي  حسىةي   تي لتتت نظر حسةي ، وم  النعرو ابةة البا ا أحند بك يسر  الئ  عرتان/

اهليئ  تكيىر التئ قىة بريبداهلىن  وأذ  بيتن تي زيار  متاجئة ألذ  الابيبةع يكلف ع  النونولوج الدئ

سىارية زما ىن مةهىا تىي يىي ة  يةنا، ثىمئ ة إل  السئ يحب بهيئ  نا بعد أنْ و  سيئ  ،تاتلف تي بدأيالئ 

تكىون  ب، باحى ر أنْ ابع البلىد ئ ولك  ي لب عليها البئ  ،بلها عيةان زرقاوان: (5)النعرو  النبا ر

او  ـ حسىةي ( سىرودإلى  النونولىوج الن، ويةتق  الابىال كلبهبيبتَ  هىا أنئ بأا لىو علنىوا : (6))الىرئ

اتيئ إلىى  النسىىرود الىى ئ ثىىمئ ، بهبيبتىىن
ىى: (7) ىىا يةب ىىي، قب ىىابع بلىىد ، منتلئىىة أك ىىر منئ ا صىىير  أك ىىر منئ

 .ب ؟بة لوال، أذ ا بهيئة حقًايجب، دم ثقي  تي رت

ياج  مةها وذو   يدر ب، ثىمئ يىأتي إلى  الابىال  ايبوب( 8)سرودويةتق  إل  النونولوج الن

قالىت  هىابولعلئ : (9)تي  لبىن هببىة بةىت أحنىد بىك يسىر  ة حسةي وضال  نتسيئ  يئ اتالنعرو  ال ئ 

ليسىتيقظ على  حقيقىة مسىتواا  عريط األحنىرببدلتن  اي اللئ  -ذو- ن لو  يد أبيها ما ارتدىلةتسها أنئ 

اهليئ )حسىةي  ليقول لةتسن تي يىي ة النونولىوج الى ا جتناعيئ   ي أحلىم أحاًمىانئى: بإ(10)اي(الى ئ . دئ

                                                 
 .234صالّرواية نفسها،  (1)

 .236ص الّرواية نفسها، (2)

 .240، صالّرواية نفسها (3)

 .240، صالّرواية نفسها (4)

 . 263، صالّرواية نفسها (5)

 . 264، صلّرواية نفسهاا (6)

 .264، صالّرواية نفسها (7)

 .265، صالّرواية نفسها (8)

 . 270، صالّرواية نفسها (9)

 . 271، صالّرواية نفسها (10)
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ح عى  يىدر  بىاألحام؟ب لي أنْ  يتة، ولك  أ  يحقئ سا ليرجىع الابىال النسىرود لبيىان  ع(1)أروئ

لىن أن الترسىان/ كىان أم يُلحىق بسىاح /ن ترتيبن بي  األوا  وكا، (2)بعد عام اضاببً  حسةي  جتارئ 

تسىخ  /واقع أسرتن مىا اسىتباع لى لك سىبيائ ويُصلح  /يئر البيتالناضي وي  وأن ينحوَ  ،ي يئر واقعة

ا    الئى   ماضينخ عنسايسع  لا /داهلن يراع ونتسيئة متضاربة  نوحة /  بهيئةهببتن م يعىدئ

   .جلب لن العارلي  ويي  

، تهىو إ ىراع البئبقىيئ بئ ن كىان أحىإنئ الوجن العا تيئ ألزمة حسةي  ليس إ  قةاًعا لنعةى  الصئ

ىط لىن تىي دهىولبهيئة، وذو اب  ال ئانويئةع تإنئىن اةن وإن جىال إلى  أحنىد ي ة،   الحربيئى سىر  ليتوسئ

لم العا تيئ تي عاقتن بتارسة أحامن، ليص  بها عود درجة تي السئ  د.لنا يري يرى بأًسا تي الصئ

     ذىينلئىوالنونولىوج النةقىول ا اتيئ يتداه  مع النعىرو  الى ئ  اتيئ الابال النسرود ال ئ  إنئ 

ي ة األساية ييا أهرى متداهلة عل  ذ ا الوحد ، وإن كان ثنئ   .(السئرد) جالي لتادم الصئ

او  ـ حسةي ( تمئ ريد أتكار حسةي   ، ومى تنوالةئتا  إلى  نتسىيئ  ،تن  الابال النسرود )الرئ

لاتيئ )حسةي  ـ ال ئ النسرود ال ئ  كىان تىي مةهىا، و اي( عبئر حسةي  ع  حبئن لبهيئة، ومحاولتىن التئقىرئ

 بهيئة.ن لرسالة حسةي ، إعان حبئ  الابال النعرو  تي

 نفيسة وسلمان .4

ىىرد النبا ىىر الئىى ابىىالالذةىىا انتقىىال  احىىظُ ي او  تيىىن سىىردا    يتىىابع الىىرئ النسىىرود مىى  السئ

ل مىرئ ألتي عنلهىا بالايا ىة، وارتيادذىا للىقة عىروي للعنى   يسةتي تتعلئق بةتلاحداث الئ   ، إلى  وئ

 ،عىروينة، بونة مآل لك بمبجئتُ  :(3)تي قول ياحبة البيت بعبتن نصر هللا عرو الابال الن

اتيئ ايبي ثيابها بنا تستحق م  عةايةب، ثىمئ إلى  النعىرو  الى ئ  توم  أسر  كرينة، تأرجو أنْ 
(4) :

تىي ا ة ليست كرامتىي الئ هيئ  إ ئ  ستُ ل، هبو  جديد  تي سبي  النهةة، لبيت  ريب أو أناي  رباب

، ولك  كرامتَ  النةقىول  يىر  نعرو  النبا ر ثىمئ تابع الحوار بلك  اليُ ثمئ  ك أنت يا أبيب،تعمئ عليئ

او ، الئ النبا ر مىدح أم  م،    ما ة مىاذر . ذى ا حسى  أهيئ  يبلعلئها قالت إنئ : (5)   يبيئ  تدهئ  الرئ

                                                 
، يرى ب كانب أنئ أذنيئتها تكن  تينا تضيئن مى  أمىر تكىوي  باألنىاب (Mirror stageمرحلة المر ا )للتا د   1))

ىادي علىر لعلىم تي منارسة التئحلي  الةئتس ىأن تىي النىؤتنر العىالنيئ السئ . وقد ساذم ب كانب بورقة تي ذ ا اللئ يئ

مرحلننة المننر ا بوصننفها مكّونننة لوظيفننة "األنننا"  مننا م، عةوانهىىا: ب1949الىىةئتس النعقىىود تىىي زيىىورخ، عىىام 

 ب.تتكّشف في تجربة التّحليب النّفسيّ 

واية، تهو 2)) ىا يجعلىن متابئبًىا تىي  حسةي  ين ئ   اصيئة الا مةتني تي الرئ ، منئ دا م اوحساي بىالةئقصئ ا جتنىاعيئ

 ير وعي أو إدراو بببيعىة واقعىن وأسىرتن، تهىو يحىاول تحقيىق الاىاص، تيتحلئى  مى  كى ئ القيىود والقىيم لتبىدأ 

ىىقو  الحقيقيئىىة للاصىىيئة الىىا مةتنىىي، للتئوسىىع تىىي بيىىان  اصىىيئة حسىىةي  مىى  قبىى  الىىا انتنىىال انظىىر  مرحلىىة السئ

 . 65، 42، 40، 30، ص خصيّة وأثروا في البناء الفنّي لروايات نجيب محفوظالشّ 

 ، عبتة نصرهللا: اسم مكان.69ص الّرواية نفسها، (3)

 .69، صالّرواية نفسها (4)

 . 70، صالرواية نفسها (5)
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 تي زيجاي ك ير  دون أنْ  ووسأ ار ،واجأ ارو تي ذ ا المئ  يب إنئ اتيئ النعرو  ال ئ  ثمئ  ،ب؟أدر 

ق، قانعة م  ذ ا كلئ جأتموئ   لقت ذك ا دمينةب.... لنا ا هُ  ةن بأحامي النحرئ

بىي  سىع متئ  ع بالتتىا  نتيسىة باسىترجاع ملىهد داهلىيئ عىة والنتداهلىة تىدتا الابابىاي النتةوئ  ذ

ق إل  الحُ ت هاالابيبي  تي بيت العروي جعل  .بئ تحرئ

او  تي هبال النسرود تي بيان ما أحدثن ذ ا النوقىف مى  يىدًى تىي وهال ذ ا يةقلةا الرئ 

او  ـ نتيسىة( ةأيقىظ  ريمتهىا األن ويئىو ،أعناق نتيسىة رأتىن اليىوم    كالئى بولكى  مةظىًرا: (1) )الىرئ

، على  سىلنان جىابر عىرئ ليدتع بها إلى  التئ    عةيتة قاسيةبع يهمذا ذمبأنْ  اببيت العروي كان هليقً 

ىرئ (2)هىانةقول  يىر النبا ىر تىي قولإل  يي ة الابال ال ، ونةتق سلنان البقال  ر  بةتسىك: ب  ت ئ

 و  تسنحي لكوا ل اةمال أن تعبث بعقلكب.

 ثىمئ  ،الابىال النعىرو  النبا ىر ، إلى اتيئ لابال يةتق  مى  النعىرو  الى ئ لةرى بعد  لك ا

ا سىتباق  تعى ب، ثىمئ  م، وحسىةًاكلئ تلىم يعىد يقةىع بل ىة العيىون تىب: (3)نتيسة ـ الى اي()اتيئ النسرود ال ئ 

لى  مى  الحىاو ب، لةصىى  إلى  ملىهد اسىترجاع بايىىال : بأنىت أح(4)يقىول سىلنان لهىىا ةبىؤ( بىأنئ )التئ 

واةن سىلنان العا ىق  /تةىد أ ذم تريىداروزير تي مجلة النصور/ ج ري :اقها ال ابإل  علئ  نتيسة

 .الوحيد الحقيقيئ 

ح ملاعر نتيسة، وتعلئ  ن أنئى بواعتقىديْ  :(5)قها بسلنانومع الابال النةقول  ير النبا ر تتضئ

ل رجى  بعىث تيهىا بكىان أوئ  :(6)ن، أنئىعرومع النعرو   ير النبا ر ن ،ل واألهيربالحبيب األوئ 

ان يعىمم والىدا سلن أنئ يُتبيئ   وم  النعرو  النبا ر ،سالبها امرأ  كبقية الةئ قة، و نأنها إل  أنئ ال ئ 

ى ئرئ يُبى ليحىاول أنْ و ع(7)وني البقالجبران التئ  عل  تمويجن م  ابةة  يجبىرا عليىن ا يريىد أنْ نتسىن منئ

ىىنلنىىح تعليىىق  والىىدا او  الضئ نةيئ الىىرئ
 اهليئ النونولىىوج الىىدئ  ثىىمئ  ةب،كىىام عىىا م   يىىرو   لئىى": (8)

م لي أحد تي أثةال ا نتظار لبلب يد ب.  ي أها، أنْ أقول إنئ  ب  أستبيع أنْ :(9))نتيسة(  يتقدئ

او  رو  النبا ر يبلب سىلنان مى  نتيسىة الى ئ النعيي ة  وتي م الىرئ ذال إلى  بيتىن، ثىمئ يقىدئ

بىة، بكىان يىتكلئم وكانىت تصى ي مقبئ : (10)بال النسرود بلك  الابال النةقىول  يىر النبا ىرالا

الابىال النعىرو   يىر النبا ىر  وهىو،ب، ثىمئ  تي قلىق   يالبيت الاالتي مها ار إ  وكانت تتايئ 

                                                 
 .71، صالّرواية نفسها (1)

 .74، صالّرواية نفسها (2)

 .75، صالّرواية نفسها (3)

 .75ص نفسها،الّرواية  (4)

 .99، صالّرواية نفسها (5)

 .99، صالّرواية نفسها (6)

 .100، صالّرواية نفسها (7)

 .100، صالّرواية نفسها (8)

 .100، صالّرواية نفسها (9)

 .102، صالّرواية نفسها (10)
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 با ةهىا يةقلىب رأًسىا تلعري بىأنئ جالي لحظة  ثمئ ب :(1)سرد ب -تها بسيكواو  نتسيئ   الرئ    يبيئ الئ 

م النلهد البئ ويُ  ،عقبب عل  ىالنبا ىر والنعىرو   يىر النبا ىر، ويُ  وي  بي  النعىرو قدئ ح وضئ

ع    حدث داهلهاأو مباوعة ا نقال الئ  ،مع سلنان ذالدذا تي ال ئ واضبرابها وتردئ  ،قلق نتيسة

 ،الابىىال بىىي  معىىرو   اتىىيئ يىىيا تتىىداه  جنيىىع ، وإلىى  بيتىىن ليةتهىىي النلىىهد بىى ذابها معىىن

  يكلىف عى  استسىامها  الئى اتيئ ومعرو  مبا ىر، والنسىرود الى ئ  ،مسرود مبا رو ،ومونولوج

 . (3)بةتسيب ما ا تعلتُ : ب(2)لن

او ت ،رامالتئىى دلقا هنىىا عةىىثىمئ ينضىىي زمىى  قبىى   نتيسىىة  الابىىال النسىىرود بىىي مىى   يةقلةىا الىىرئ

ىليكلف عى   اصىيئ  عوسلنان إل  الابال النعرو  النبا ر  دام والىة سىلنان الهميلىة أمىام تحكئ

 تين وإيرارا عل  تمويجن بأهرى. 

 خديعة سلمان .5

تىك بجئ (4)جديىدوم  يي ة النعرو  النبا ىر تىي زيىار  يىاحبة البيىت لةتيسىة تىي عنى  

اتيئ بعىىروي جديىىد ب ليةتقىى  إلىى  النعىىرو  الىى ئ 
 ؟ لىىيس قبىى  أنْ متىى  ينكىى  أن أكىىون عروًسىىا: ب(5)

 .ي نتسي وجسد بتة  كلئ مينوي عم جابر سلنان... أ

س ذىو يوالعىر ،الوني البقئىأنئ العىروي الجديىد  ذىي كرينىة عىم جبىران التئىتكتلف نتيسة  ثمئ 

اتيئ ةتقى  إلى  النعىرو  الى ئ يُ  سلنان اب  عم جابر سلنان م  العر  النبا ىر، ثىمئ 
ب مىا ا قالىت (6)

  ، إنئن حقيقة با ريب، سلنان جابر سلنان، دون  يراب.اأو جةونً  االنرأ ل ليس ما بها كابوسً 

او  يضبلع بن ملهد استرجاع ثمئ  مااو، قدينة كانىت تةتابهىا مى  حىي  ةهىر تىي ب: (7) الرئ

 كقلق يةلب أظاترا تي يدرذاب.  ،أحيانًا  امضةساعاي انترادذا، مااو، 

او  ملهًدا ىت على   ىتتيها، : (8)يبيئ  ندمها عل  ما تىاي (سرد  ـ سيكو) ويرسم الرئ بوعضئ

ىى نحىىال والتئ ذىى ا ا وذىىي   تىىدر  كيىىف تقىىاوم اريي  تىىي روحهىىا وجسىىدذاب، ثىىمئ ياتىىمل هىىدم. السئ

ها  ب. ل، ذي هيبة الحيا  كلئهابئ الحُ بايبة بما ذي  :(9)تجربتها القاسية ويلاصئ

                                                 
 .102، صالّرواية نفسها (1)

 .104، صالّرواية نفسها (2)

البئبقىة الوسىب  تىي بىراث  الرئ يلىة، وقىد يكىون حرمانهىا مى  وجىود األل  نتيسة ننو ٌج حيٌّ لقضيئة سقو  تتىا  (3)

 سببًا مبا ًرا تي ترديها وسقو ها.

 .126، صالّرواية نفسها (4)

 .126، صالّرواية نفسها (5)

 .127، صالّرواية نفسها (6)

 .127، صالّرواية نفسها (7)

 .127، صالّرواية نفسها (8)

 .127، صالّرواية نفسها (9)
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او  ببيىىان مىا تبنىح إليىن نتيسىة ثىمئ  عوذا تىىد بوعسى  أنْ  :مى  النونولىوج النسىرود يقىوم الىرئ

 رب. أث  التئ م   دئ  يوتها، أو تاتةقاي ترتعش نبر ة مةاسبة، تا يصح أنْ يتة إل  الحديث أليئ الضئ 

او  أتلح تي تلايص ما   اهتمالىن مى  سىول العاقىة بىي  نتيسىة وسىلنان، ثىمئ مضى  ولع ئ الرئ

ة، ضىربة قاضىية، سىرقة، ، ولك  هدعىة، ك بىة متمعىبولم يك  أمًا  :(1) )النسرود  ير النبا ر(

إلى  النونولىوج النةقىول  ، ثىمئ (2)ت بىا أدنى  ريىبب، لقد انتهت، انتهىلبنة، جرًحا   يةدم ، وحًا 

   هال  يةىأى بهىا عى  ذى ا النحىيط الئى بإنئها تتلهف عل  مكان قصيئ  :(3)بنا تاتين نتيسة م  أتكار

لعري باةجر ية ىري بت (4)ليةتق  إل  النونولوج النسرود عضبالب  باتت تضنر لن الب ض أ دئ 

 يدرذا بالنكان والجوب. تي   ا، قلبها، ولم تعلئق بكلنة، وضاق 

ًصا ،ذ ا الابر حنلها إل  مواجهة سلنان او  ما كان بيةهنا ملائ وليست  ،كانت  يئًا:ب (5)الرئ

ى)لةلىهد  ععلى  او ىاق، عىدم مايىف ويىأي قاتى ب اةن  يئًا او  الضئ يعلى  موقتىن بىي   (نةيئ الىرئ

لقها اليا س بن، سعيها إلين... وتع نئ يف ذانت عليها نتسها تسلئنت لن، إتن، ك: بكيف أحبئ (6)بورالسئ 

نيا م  بؤي وع الب. لي  عل  استرجاعن، ذي  رئ وحريها ال ئ   ما تسينها الدئ

واج  نتيسىة ثةىي حسى  ةتايي  تي ذ ا النلهد تي ُمحاولويبدو الويف تي ك ر  التئ  عى  الىمئ

، (7)اي(يئ اصىىاللئ  تىي الابىىال النعىىرو  بيةهنىا )أقىىوالأنئىن ادعىى  عجىىما  ، إ ئ بىأهرى، وتهديىىدا

لي لىب علىى   - )عديلىة( -وني ابةىة جبىران التئى -وتىأتي النتارقىة تىي  ذىال نتيسىة لعىروي سىىلنان 

لىد تها تقد  ،سرد ( م  توتر وألم ـنتيسة )سيكو ليلي بإحساي عالنسرود النبا ريي ة النلهد 

ق تةعب  ال ير  قب ت قلبها  رئ تنمئ    الئىنتيسىة( ـ   او  )الرئ ا نتقال للنونولوج النةقول  ، ثمئ (8)منمئ

: (9)لعىروي سىلنانا ىة هىا هيئ تي تدور تىي هلىد نتيسىة تىي أنئ ة لاتكار الئ   ا ستلهاداي الحرتيئ يبيئ 

مى  لها ثيال العروي؟لب، ثىمئ  دئ تي تعِ وتكون ذي الايا ة الئ  ،تكيف تكون ذ ا الجاموسة عروسةب

النعىرو  إلى  ب، ل النريضىةاا كيف تستبيع العنى  بهى ا األعصىابربئ  :(10)نسرودالنونولوج ال

                                                 
 .127ص بداية ونهاية، (1)

: بإنئ أ لىب البلىر تىي عىالم نجيىب محتىوظ  2)) وا ىيئ يقول عبد النحس  بدر ع  البلر تي عىالم نجيىب محتىوظ الرئ

مهمومون ومدمئرون م  البدايةع يحنلون بى ور تىدميرذم داهى  نتوسىهمع بى  إنئهىم يسىعون سىعيًا إلى  مأسىاتهم، 

الّرؤينة يقبعون ذ ا اليد الئتي تنتدئ إليهمب، بدر، عبد النحس   ن،  ويرتضون أن تنتدئ لهم يد الااص، ب  إنئهم

 .386: دار بيروي، القاذر ، د.ي، صنجيب محفوظ -واألداا

 .128، صالّرواية نفسها (3)

 .128، صالّرواية نفسها (4)

 .128، صالّرواية نفسها (5)

 .130، صالّرواية نفسها (6)

 .131، صالّرواية نفسهاانظر  (7)

 .139، صالّرواية نفسهاانظر  (8)

 .140، صالّرواية نفسها (9)

 .140صالّرواية نفسها،  (10)
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ثم ا ستتسار حول  ،قب  أ هرلب أعرتن أك ر مةكل ل  تعرتين م لي:ب (1)) نتيسة ـ عديلة( نبا رال

بىال النعىرو   إنئ الاثىمئ ، (2)ها العرويتة أدبها كنا نعتنتيسة لقلئ  برديةتهي النلهد ب، والعري

ىمتضنَّ  ىيالابابىاي د تىداه    تىي الابىال النسىرود، وذى ا يؤكئ ا، ثىمئ العىود  إلى  الابىال والصئ

ق  لةا متارقة األحىداث هىال النةقىول، مىا كىان تىي إحيىال حس ( لية ـ او النسرود م  جديد )الرئ 

تصىىتيق  :مىى  اسىىترجاع ألحىىداث الُعىىري اتيئ النسىىرود الىى ئ ذىى ا زتىىا، سىىلنان، وتىىي  حسىى  لحتىى 

ةتق  ، ثمئ يجةيهاي مقاب  ذ ا اللئيلة الانسةم   ال  وال اللئي / إعبال أمن جةيهًاالندعويي  لن/ ال ة

ا أن يعبي أمئ :ب (3)إل  النونول  النسرود ا البويى  علئنى ن توق ما أعبى عوكان بودئ ن ولكى  تلىردئ

 الحرصب.

، بيت إحدى زبا ةهىا   مع النسرود النبا ر م  م ادر  نتيسةنس نةتق رول اللئ ملهد ومع 

م إل  كراج محنئ تي  اتيئ وتىي يىي ة النعىرو  الى ئ د الت ،  ارع الوليد تتقدئ
 لىي أنْ  ب أ  يحسى (4)

: (5)لةصى  إلى  يىي ة اسىىترجاع ،راجىعب بلنىىا ا يتعلئىق بىي؟بأوان التئ  تىايتكيىر؟ب أسىتميد مى  التئ 

نئ القدر  عل  إل  أميرذو،ب  ة ب، ويليربذانمصئ ماي ريقها  ي تبوعاودتها  كرياي اليأي الئ 

اكر  يُ  ، ويةقى  الىةئنط الحيىاتيئ   مى  مظىاذر الازمةيئىةييئ  مظهىربىإعاد  بةال الئ اي ع   ريق الى ئ

اي النسىىتنر  ع العةايىىر الناتلتىىة الئتىىي تلىىكئ  الىى ئ ىىور  األدبيئىىةع وذىى ا يتىىيح تةىىوئ عىى   ريىىق الصئ

 .(6) دراكاي والتئوقئعاي تي الناضي والحاضر والنستقب بال ئكرياي واو

لتةحىدر إلى   عىن تىي سىيارتنعتصىعد م والنبا ىر اتيئ وبي  النونولىوج النةقىول والنسىرود الى ئ 

ىى نىىا تىىةتس عىى  ، ثىىمئ مضىىت تمتىىر تىىي عجلىىة كأنئ وذىىي تعىىض علىى  نواجىى ذا، (7)قو الهاويىىة والسئ

 يةتجرب. يدرذا أنْ 

ى  تىي سىيارتن النعرو   يىر النبا ىربصي ة إل  ملهد آهر  تق ةون : (8) إ  تركىب مىع مسئ

ا ذ ا النر  تها ذي تستسلم لعابر سىبي ، مدتوعىة بىا نع وحىدا، بىا أدنى  ر بىة، أ  تىدذور لبئ بأمئ

 .لب؟التنها ضأنئ  هايةئ ترى كيف عر،َ وأ  ن

ىىى  الىىىرئ يتىىىدهئ  ثىىىمئ  الحىىىوار بىىىي  نتيسىىىة تىىىي هىىىال يىىىي ة النعىىىرو  النبا ىىىر  نةيئ او  الضئ

 العيونب. تسق ما يعني ال  بكا ل أو ماادع، وللدئ : (9)ج والرئ 

                                                 
 .140، صالرواية نفسها (1)

 .142، صالرواية نفسهاانظر  (2)

 .149-148، صالّرواية نفسها (3)

 .164، صالّرواية نفسها (4)

 .165، صالّرواية نفسها (5)

نيويىىورو،  -ب: أسىىعد رزق، مؤسئسىىة تىىرانكلي  للةئلىىر، القىىاذر ، تعريىىالننّيمن فنني األدببذىىانم ميرذىىو،ب،  6))

 .64م، ص1972

 .169، صالّرواية نفسها (7)

 .245، صالّرواية نفسها (8)

 .245، صالّرواية نفسها (9)
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 نهاية البداية .6

 ب(1)بلتك...بسيد ، عسكر  بوليس ير ب تي مقا

ىى الجىىريح وذىىو تىىي البيىىت مىىع حسىى  ،حسىىةي ها بىىت الاادمىىة بهىى ا الكلنىىاي  ليقودنىىا  عنوأمئ

مىع(  صئ اصىياي )الىةئ حكىي اللئ و   يتداه  مىع النعىرو  النبا ىر او  تي سردا النبا ر الئ الرئ 

ىى لىىن مىى  مونولىىوج داهلىىيئ ابط والنىىازم حسىىةي  بنىىا يتالئ بىىي  الضئ
 ن؟رى مىىا معةىى  ذىى ا كلئىىب تُىى: (2)

ببت تىي بيىت هىا ُضىأهبىرو بأنئ  أنئ  لىيعل  تىي العىر  بيؤسىتةي ،ما ا؟لب ...ترحال ومجاملة، ثمئ 

 ...ب.كاكيةيئ السئ 

 ب(3) بأهتي أنا؟... أنت متأكد؟ ... دعةي أراذا...

واية حلقة جديد  م  حلقاي ا عيها بصىراكىة النتكئ لنأسا  ا جتناعيئة له ا العا لة ذةا تسلك الرئ

اهليئ  ىد اللتتةسال األحداث تي هطئ دراميئ  عبباليئ الئ   يعيلن األالاارجو الدئ   سبىانصىير التؤكئ

 يىىن مسىىتقبلها،ومىىا سىىيؤول إل اوحاضىىرذ اتىىي ماضىىيه اتهىىا لىىك مىىع وقىىا ع حي بىىربطلكىى ئ  اصىىيئة 

د والجنىىوح، مىىت ا بىىة تىىي التئنىىرئ ق بىىي  الواقىىع والحلىىم، الرئ تىىي  ع ر بتهىىاةتيسىىة الئتىىي تن ئىى  التئنىىمئ

الئتي   سةقضة والياع  اللئاصيئة اونسانيئة النتةا الظئلم والتئع يب حتئ  النوي، تعبئر ا ستماد  م 

   تتوان  ع  رمي نتسها تي التئهلكة.

او  ـ حسىةي ( ج النسىرودوإلى  النونولىوبعد ذ ا الابر نةتقى   الىق ذى ا بأجى  لىم تُ  (4) )الىرئ

 . كئ إلين اللئ ق يتبرئ    ، وألسرتن، إنئن يعلم ذ ا علًنانلحظئ  الواقعة إ ئ 

انقبعت و ،ر ما   مةبو  ن أثر م  آثا عر معن بأنئ  ،لبة  ذول  ثمئ  أذ ا ذي نهاية النبا،؟ل

 ع  النستقب ب. يلتن بالحاضر تضًا 

او  ماا بة و   يعىر،بتلم يك  النهىم أنْ  (5)تي النونولوج النسرود تبدو للقارئ نةيئ الضئ الرئ

 ذو يانع بهاب. يعلم ما  أنْ  النعرتة حقً ريق، ولك  الجدير باأي  يةتهي البئ 

لصىىدرا مىى   .   بىىدئ .ياةقهىىا؟... أيحبىىم رأسىىها بح ا ىىن؟ .بوجىىد نتسىىن يتسىىالل تىىي يىىنت أ

نت الجهةنيئ سا ًدامتةتئ  ةتقى  تسىيل ألهيهىا، وت    ا نتحىار حتئىنتيسىة ر ، وتقىرئ (6)بس. وظ ئ الصئ

ىى او  ـ حسىىةي ()نونولىىوج مةقىىولالي ة إلىى  الصئ كىىان يازمىىن وذىىو بالكرامىىة.  ا ىىعورً  دَ تقَىى: ب(7)الرئ

 امةب.السئ  لدُ ةْ م عل  قتلها بةتسن، تاستحال م   اص يةدتع ورال الكرامة إل  آهر يَ مصنئ 

                                                 
 .354، صالّرواية نفسها (1)

 .357، صالّرواية نفسها (2)

 .358، صالّرواية نفسها (3)

 .360، صالّرواية نفسها (4)

 .360، صواية نفسهاالرّ  (5)

 .361ص الّرواية نفسها، (6)

 .362، صالّرواية نفسها (7)
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ىىوتىىي ملىىهد ا نتحىىار بتتصىىياتن وويىىتن الئىى ي لىىب  ،(373 - 361تحاي )   اسىىت رق الصئ

ى نبلم يك  تي رأسها  يل  و بال كأنئ  :(1)علين النونولوج النسرود    يعقىب عايىتةب كون الئىالسئ

اتيئ النعرو  ال ئ  والنونولوج النةقول، ثمئ 
عيةانا تهو توق مىا احتنى  وتىوق  تلتقي ب  ينك  أنْ  (2)

 .ما تحتن  ذيب

بوتىىي حركىىة سىىريعة يا سىىة : (3)النسىىرود النبا ىىر النتىىداه  مىىع النونولىىوج النسىىرود ثىىمئ 

اا،   ينكى  ... لىيس ذى ا... وقىد ةىيظىت عبع حركاتهىا وجحور، وزلىمل قلبىن وذىو يتىاري السئ تسوئ 

كىان ينكى  أن تكىون ب (4)النونولىوج النةقىول انبلقت مى  حةجرتهىا يىرهة  ويلىة كىالعوالب، ثىمئ 

 ها ضاعتب.ولكةئ  صرهتنيستدرو الابأ ب نا حاول أنْ نهاية أهرى، وكأنئ 

 بلةىىا جنيًعىىا :(6)اتيإلىى  النعىىرو  الىى ئ  اتيئ نسىىرود الىى ئ مىى  ال ةةتقىى ل( 5)ةلىى  الج ىىة النيتىىةتُ  ثىىمئ 

عليها  ي قضيتبولكةئ  ب؟قال عل  أهين ما ا تعلتُ   اللئ يبيئ  ال، تنا كان يةب ي ألحدنا أنْ قتريسة لللئ 

ىى األسىىر   ي  ىىرئ بإنئىى ا ر للىىر، أسىىرتةا؟لي ال ئىىأنئىى اتاىى ي لةتسىىيل أحىىقئ  ارم، أ  حىىقئ بالعقىىال الصئ

 .(8)نيا قبيحة تةتسي أقبح ما تيهاب... وإ ا كانت الدئ (7)جنيًعا

واية مى  ييا الابال  تتداه و بواسىتوى  *النونولىوج النسىرودتي النلهد األهير م  الرئ

ىىإ واقتًىىا ىىا ألنئىىألنئىىا مئ حسىىةي  ـ نةقىىول النبا ر)إلىى  ال ... ب اجديىىدً  ن وجىىد حىىاتًمان ضىىاق بنسىىةدا، وإمئ

 ب*ا ىرب إلى  النعىرو  النب...يبانببي، أمر ربةا، أمر اللئ بس ك سولٌ   أريد أن ينسئ : ب*نتيسة(

او (لنا ا ت يئب النازم حسةي ، ألم يرس  هبال اعت ار؟ وبلىا  :ب*ب إلى  النسىرود النبا ىر)الرئ

  رأسىن مى  التكىر ... ول، وألقى  ببصىرا إلى  النىال.. وأهلىالنوضع نتسن م  الجسر، تارتتق السئ 

نةىىا ولىىو مىىر  واحىىد ، ليرح ي ذلىىم. لىى  أيىىرخ. تاكىى   ىىجاًعابإ ا أردْ : *إلىى  النسىىرود الىى اتي

 .(9)...بهللا

                                                 
 .364، صالّرواية نفسها (1)

 .366، صالّرواية نفسها (2)

 .364، صالّرواية نفسها (3)

 .368، صالّرواية نفسها (4)

لقسىو  على   اصىياتنع لكةئهىا قىد أثير جدٌل ك يٌر تي الةئهاية الئتي وضعها محتوظ لروايتن، وقد اتئهىم بالتئلىاؤم وا )5)

.    تكون نظر  تلاؤميئةع ب  لعلئن أراد كسب عبف القارئ عل  مصير ذ ا اللئاصيئاي السئوداو ئ

 .366، صالّرواية نفسها (6)

يقول إدوارد سعيد: بإنئك حي  تص  إل  نهاية رواية م  روايىاي محتىوظع تواجىن مىا يلىبن النتارقىة، إ  تلىعر  7))

دث للاصيئاتن تي انحدارذا البئويى  الببىيل، وتلىعر تىي الوقىت نتسىن بأمى     يكىاد يتصىح عى  باألس  لنا ح

اتية لهؤ ل األ ااصب مى  مقالىن  ةع تربئنا استبعت أن تستعيد القوئ  الصئ نتسن تي أنئك إ ا عدي إل  بداية القصئ

م، 2000ال ئىاني تلىري   New York Review Of Book ،30( النةلىور تىي )اسنوا النّ ا راالنتىرجم 

ىد، و ىتيق، مىاذر، 69م، عىدد 2006، ويُةظر مجلئة تصول،  ييف/ هريف 14، 13ص ، مقىال: عةىاني، محنئ

 .366، صنجيب محفوظ في عيون العالن

 .368، صالّرواية نفسها (8)

 .168ص من الّرواية نفسها، الةئصوص النقتبسة التي تحن  او ار  * (9)
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 الخاتمة

وا ىىيئ ويىىي ن النتداهلىىة تىىي روايىة ببدايىىة ونهايىىةب، أسىىهنت تىىي رسىىم  إنئ بةىال الابىىال الرئ

وا يئ ويسع  لتجليتن، وإنئ التئب ،عاقاي متراببة وتق نظام متكام  ىيادم العن  الرئ ي يئة د ي الصئ

يا الكبرى، ولعلئةىا ى الصئ رى تلت   وتق الصئ ىيا حظةىا تةىاول الصئ ول حىالكبىرى  يا ضىن  الصئ

او  واضىًحا ملهد العىمال(.م   ) الحدث نتسن ي تى، يضىبلع بأذنيئىة كبىرى وقىد كىان هبىال الىرئ

  السئرد وهال العر  ك لك.

د  أ ةت  يا النتعدئ وا يئ الابال تي ذ ا الصئ ضىن  حكىي، ع بنا أتاحتىن مى  تقىديم الالعن  الرئ

وايىةيي تي  ر ل النسىرود، والابىال النعىرو . وقىد كىان دو: الابىاالابال الكبريي  تي الرئ

عة.او  جليًاهبال الرئ   ، تي ييا الابال النتةوئ

وايى   نة ويىيَ ونجد أنئ النرس  والنستقب  يسهنان مًعا تىي ننىوئ ل ىة الابىال األدبىيئ تىي الرئ

 بةلا ها وتتاعلها.ذ ا الابال اللئ ة  نسجت النت يئر ع إ 

 الّصيغ الّصغرى في الّرواية

 :ابال النسرودال أ.

 حسةي ، نتيسة، حس (اللئاصيئاي النحوريئة: : )اتيئ ال ئ الابال النسرود  −

 سرد األقوال بي  اللئاصيئاي(النةقول النبا ر و ير النبا ر )الابال  −

او ( −  الابال النسرود )الرئ

  :الابال النعرو  ل.

 )حسةي ، نتيسة( اتيئ عرو  ال ئ نال −

 ر ير النبا النبا ر/الابال النعرو   −

  ير النبا رالابال النةقول النبا ر/ −

يا الكبرى والصئ رى و ىي تي   ،تقا عهناوإنئ ترابط الصئ يعن  عل  توازن التئكىرار بىي  الصئ

واية الكبريي : السئرد والعر   .تي الرئ
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