
تارلغ6591،عامقبلرواياتهأهممحفوظنجيبنشر

نيالارؤيةنقدمالتي"النيلفوق،ثرثرةروايةصدور

،(الخليليخان*الخالدةرواياتهفيصوروقد.التاليةالصفحات

،"والكلاباللص"و!الجديدةالقاهرة"و"المدقط3زقاق"و

علىالضووسلط،الضريالمجتمع،الشهيرةثلأثيتهإلىبالإضافة

الأديب،محفوظفنجيب.البديلةومشاريعهوتطلعاتهبنيته

والمجتمعالنهضةإلىالتطلعلمجد!حمل،المثقفينمنكفيرء

علىأساسىبشكلمقتصراحلىيزالانولاكانلاللذينالبديل

المثقفين.

يفعل؟أدطمحفوظنجيباستطاعماذاولكن

العربيةيةبالرواارتفعالذي،الداس،الشاهد،يبالأدهذا

مجتمعه؟نييؤثرأدطاستطاع،ماذارفيعمركزإلى

إحداثها؟علىساعداًوأحدثهاالىالخطوةماممط

الشصبتاريغفيحدثأهمكاشا5291ثورةأنرسالا

كتبالذي،الشاهدالأديبمحفوطونجيب.العربىبلالصري

فوقثرثرة!روايةسنةعشرةبثلاثبعدهااًيضاكتبقبلها،

وجدفماذا،بسنتين6791حزيرانهزيمةحدوثوقبل"النيل

حلم/منالمصريالشعبأصبحأين؟الفترةمذهفيمصر-في

ابنهضة3

؟الثورةأحدثتهفيماورأيهمالمثقفينموقعهوما

فوقثرثرة"روايتهفيمحفوظنجيبعنهيحدثناماهوهذا

."النيل

البنيةنونظ-1

الصري،للمجتمعرؤية،النيلفوقثرثرة"روايةتقدبم

للمجتمجبلفخسبالعربيللمجتمعرؤيةتكونالاتطمح

وتفاعلأتهوعلأقاتهعناصرالمجتمعتطالعناالرؤيةهذهفي.العالمى

الذقيالإيجابيالفعل-تيارتفاعلعلىالتركيزويغ،وتطلعاته

يجسدالذياللأفعلوتيار،والخلقالعطاءإلىيتوصلأنيطمح
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وحاسمة.جذريةنتيجةإلىالتوصلامكانيةمناليأس

.حبلطالا:صارمنود!قايحكعهاقاحهاوعلألبنيةاطىهعناصر

كافةعلىالكريهثقلياترخىللتيالمدمرةالخيبةهذه

التبرعم.علىيجرؤأملكلمبيدة،التفاعلات

هوينغرس،بلغريبآأوانياأوعرضياليسالاحباطوهذا

المجتمعبطابعهيطبعأتهوعموديأ،،إذأفقياالمجتمعبنيةفي

..بكاملهالتاريغسيرورةوعبر،الاضيفيكالطكما،اليومالمصري

تغلغلهكيفية:الاحباطروايةهى،النيلفوق،ثرثرة

تدمير..إلىتوصلهحنطبيإيجلمثصروعلأي،دعوةلأيوخلخلته

وثوارهوثورتهالمجتمعبنيةتشريحعبر،تطمح،يائسةروايةإخها

الأفرادأكثريدمرالذيالاحباطلهذاحيةصورةتقدمأنإلى

شعورهاتخفىاًندون،الستقبلبناءنيورغبةللعطاءتحمسآ

التحريضيمثروعهابفشلالعميقوإيمانهابالاحباطالسبتط

ريب.بلاالاتيوضياعه،البناء

الروايةأشخاص2:

قسمن:إلى،الأهميةحيثمن،الروايةأشخاصينقسم

أساسيادورايلعبونالذينالأشخاصوهم:الشخصياتأ-

.الأحداثسيرورقمعقفهمموافتتغيرالسياقخلألويتطورون

نيمعينةمفاهيميجسدودنالذينالأشخاصوهم:المفاهيمبا-

محددةضامواإلايتخذونولايتطورول!لافهم،عنهأوالمجتمع

ذاتا،معينةمواقففيثابتونبالأحرىأومسطحولنإنهم.لهم

الواحدهالبعدأشخاصفمم،دلالة

:الشخصيات-أ

ريفية،أصرةإلىينتمي،الأربعنفيرجل:زكيأنيس-1

ذلكيستطعلملكنه،الجامعةنيدراستهليكملالقاهرةإلىجاء

بمرنرهنيةوابنتهوعديلهزوجتهماتت.الفقرمنهالأسباب

فيحقالرأةمنمحروما،وحيدافعاشواحد،شهرفيواحد

وتوظفاليادينمختلففيواسعةثقافةحصل.العوامةعالم



تنهارواحلامهمسارهاعنتحولالثورةشاهد.الصحةبوزارة

العبثيه.والرؤيةالتحشيشإلىفلجأ"

اللغةنيمجازة،والعشرينالخامسةنيفتاة:بهجتسماره2-

وهما،كصحافعةوعملهادراستهابطابعهالتفوفطبع.الانجليزية

بالعقلتومن.مسرحيةبكتابةفتحلنالأدبئإلىالانتتطلع

والحب.الايجابيوالفعلوالابىادة

العمر.منالأربعينفيسينالىممثل:القاضيرجب3-

الرأةمعيمكث،الكلمةمعنىبكلنساءزيرجذاب،،جميل

اج!اعيا،ناجحجديدةامرأةعلىيعثرأدطإلىحبهايدسالتي

العوامة.فيلياليهيمضيذلكمع،لكنهفنياومشهور

المفاهيم:با-

خادم،سنهتحديدالصعبمن،عجوزرجل:عبدهعما-

علىدائمايحوزالبنيةفويالجثةضخموحارسما،العوامة

نيالمصلينيومفهو.التناقضةالواقفرجل،الجميعاعجاب

الجوزةماعويغيرالمحدرات،العوامةلأفرادويشتريالمسجد

.للصلاةتوضئاقدكانوإنحق،لأنيسموس!عنويفشى

القامة،معتدلة،والثلاثينالخامسةنيامراًة:زيدانليلى-2

مترجمةتعمل،الأميركيةالجامعةمنمتخرجةالشعر،ذهبية

العوامةإلىرجببهاجاء.ومتحررةمثقفة.الخارجيةبوزارة

جمالهارغمعانسابقيتإذتحررهاثمنغاليأدفعتفيها.وبقيت

التحشيش.مجلسفيعضوةومؤهلاتها.

أولاد،وعدةبنتولهلمتزوجةإمرأة:كاملسنية3-لا

معوخانتههجرتهزوجهاخاغاكلىوكرامتها.بحريتهاتومن

تحبأموهي.ويحترمهامحبهارجلالىتتومط.السيدعليصديقها

الحب!غيبوبةفيغلرفةوهمطحتىتنساهمولاأولادها

التحشيش.مجلسإلىتنصم،العوامةإلىعادتكلما،،والسطل

تدلسمراء،العثرين،دونفتاةالرثثيدي:سناء4-

وتطمح.التاريحقسم،الآدابكليةفيطالبة.الخفهعلىملأمحها

بسرعةفانضمتالعوامةإلىرجببهاجاع.ممثلةتصبحأنإلى

التحشيش.مجلسإلى

عميقةودرايةهاممركزذوموظفنصر:أحمد5-

يخونلا،ابنةولهمتزوجءوشراعبيعمنالتجاريةبالخ!لراى

اعضاءمننفسهالوقتفيوهوويصوميصليمؤمن.%بدازوجته

التحشيش.مجلس

.الروحوخفيفساخر،معروفمحامراشد:مصطفى6-

إنهويقوليحبهالالكنه،التربيةبوزارةمفتشةمنمتزوج

التحشيش.جملسفرادأمن.النساعمنالمفضلانموذجهيفتقد

الادابكليةمنمتخرج،النشأهازهريالسيد:علي7-

والجديدةالقريةمنالقديمة،زوجتادقله،الانجليزيةاللغةويتقن

علىالج!ليةأسسهيقيم"لكنهمعروففنيناقد.القاهرةمن

هجا2فينقلب،الحظخانهإذاإلااطقيقولولا،الماديةالمنفعة

مجلسأفرادمن،فاضلةخياليةبمدينةيحم"رحمةبلاساخرأ

التحشيش.

يومن،القصيرةالقصةكتابمنأديبعزوزةخالد8-

وهو،وبنتولدولهمتزوج.لارباحيةويدعوللفنالفنبمذهب

منرغدةحياةيعيشءرنجبتركهاأنمنذزيدانليلىعشيتط

ا.ورثهاعمارةدخل

تخلىأنبحدسناءخطب،وجميلجذابممثل:رؤوف9-

يحششون،الذينمن.يغلنالزواجأنأكدالذيرجماعنها

المحلس.أفرادمنليسلكنه

الديرمنالدولةلوظنىنموذجا:الصحةوزارةموظفو-1.

روتدىبعمليقومون.والساعيالكتبةإلىالقمرئيسإلىالعام

وتز!لصالرئيستسلطي!حطءالمغادرةساعةوينشطون.تافه

وبينهم.بينيماتواصلأينلمحولانيسأيتحاشاهم.الرؤوسين

العمر،منالخمسينفيءالهويةمجهولعجوزرجل11-

ويقتله.بسيارتهرجنسيممدمه

لاللأحداثراوهناك،والمنعاهيمالشخصنياتإلىبالاصمافة

نجيب،نفسهالكاتبكونهإلىيشيرممل،ملديوجودأييمتلك

منغتارا،زكبىأنيسزاويةمنالروايةيلتزمالذي،محفوق

من/تدخلايممادون،القصةورؤيةيتلاءمماوأفكارهأقواله

بلورتها.اًوالأحداثمجرىعلى-يوثرجانبه

بر*،

نسجلأننستطيعالروايةأشخاصعلىتعرفناأدطبعد

خاصة:العوامةروادعن،التاليةاالأحظلت

الذي(عبده)عمواحدشخصباستثناءمثقفونجممعهم-أ

التحشيش.فييشاركلا

فنيوناقدوأديبممثلفهناك،الفنهيالكبرىالنسبة-2

تمثيلي.طموحذاتوفتاةأدبيةطموحاتذاتناقدةوصحافية

روادمنالمثمفيننصفالفنفلكفييدورونالذينيجعلماوهو

مة.العوا

أنيسكانوإذا،ماليةضائقةغيرمنيعيشونجميعهم3-

باقمطبدفعيتكلفوناصدقاءهفإنزهيدامرتبايتقاضى

التكاليف.

الشعبية.الطبقاتمبنجميعهم4-

وأالعاطفىالصعيدعلىبطابعهاًغلبهمالاحباطيطبع5-

عندخفمطإنوهو،الغنيأوالفكريأوالماديأوالاجماس

موجود،غهرلأنهوليسالمعلوماتتوفرلعدمفربما،بعضهم

عنهالمعلوماتتتوافرمنعندوجليوافحأنهدلكويرجح

كامل.وسنيهراشدومصطفىزيدانوليلىكأنيس

وشهرةلائتطاجتهاعيبركزمنهمعاليةنسبهتتمتع6-

(.التعريف"أل!")مع"المعروف"نعتاستخدامبدليل

ولدنلتفاامبدان-3

علىراسيةعوامةنيأصاسيبشكلالروايةاحداثتجري

عليهاونطلعالمجتمعفيتجريأخرىأحداثاثمةولكن،النيل

الرواية.أشخاصلسانعلىمباشرةغيرأومباشرة

المجتمع:31-

علىونتعرف،المصريالمجتمعهويطالعناالذيالمجتمع
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بسيطةإشارةتردفيهاالأحداثفيهاتجريالتيالقاهرةمدينة

...مغلقةالمجتمهو.أماكنمننراهوما،الصريالريفعن

نيتعلمهأثناءسكنهغرفة.أنيسيعملحيثالوزارةمكاتب

عامةأمكنة2طالعتناوإذا.الريفمنقدومهبعدالقاهرة

انقطاطعفإدن،سفارةطريقأوالنيلشارطعمثلمفتوحة

المجتمعفرادوأأنيسبالأحرىأوالعوامةفرادأبينالعلاقات

وهذا.روادهوتخنقالحياةفيهتختنقمغلتيمكابإلىيحيله

للثورةتاليةلفترةيورنجفمع"أنه.تمامأسليزمنفييعومالمجتمع

مجتمعبناءنيامالمنحملتهمابكلالاشتراكيةطرحتالتي

كلوخنقالثورةمسارتحويلإلىيشيرنراع،وسعادةعدالةأكثر

المجتمنيوضعيعيدمما،الشعاراتتخلقهاالتيالطموحات

المجتموحاضرههذاماضي-فيهيسبحالذيالعامالسليالسياق

يبدومماعلىومستقبله

انتظرهاالتيفالثورة،كالحةسوداءالمجتمعهذامعالم

وبدلأ،الهائلةالمكاسبلتحقيقالبعضوسيلةاضحتالمجتمطا،

المجتمعفحفلوالاليهابالقمعفرض،العدالةمينمن

غدبانتظار،والوصوليةنتهازيةوالاوالتزلفوالنفاقيببالأكاذ

دإتي.لنشرق

لنلتبدوكمافهيتامأ،سحقأالمرأةتسحق،المجتمعهذاني

التيالقيودكسرعلىجرأصهاثمنغللياتدفعمتحررةقتاةاما

زوجةوإما،الظلفيوالذبولالزواجعدم:المجتمعبهايكبلها

المرضمنتموتألر،أيضأويخوفهاأخرىزوجهزوجمفامعهايجمع

كانتوإذا.شيئايفعلأنفيوجهايستطيعأندونابنتهامع

جهة،منالمجتيعلقيودخاضعةفلأفهاالاطارهذاخارجصمارة

مرتبطةغيرأيضا،ولانهابهاالمسموحالهدودضمنإلاتتحركفلأ

نعملاولكننانصرأحمدزوجةهوالحقيقي.الاستثناعبرجل

يخونهاولامومنرجلزوجهلأنوهوجدأ،القليلإلاعنها

مطلقا.

ذئبإمافهو:المرأةصورةعنسواداتقلىلاالرجلصورة

مضلفأو،كخالدانتهازياًو،السيد.كعليقذرأو،كرجب

كأنيس.مسحوىأوالعامكالديرمتسل!أو،الموظفينكجمهور

قمةتجسدفهيشك،بلأالمحورهذابطلة:بهجتسنمارة-

لبعثجاهدةمحاولة،نيبالشعبوللتأثيرالفعلإلىالطموح

عبرالفنصعيدعلىإن،بنائهوإعادةابنائهأفعدةفيالشعلة

بأيالقيامبلاجدوىوالشعوراللافعلتحارهمباص!رحيةكتابة

اللافعلتيارالتيار،هذاأركادطأحمبمقارعةأوعمل

هذعمميزاتأهمهيفل.العوامهعالمنيالتمثل،واللأجدوى

البطلة؟

مثقفة.فتاةا-

أدبي.طعوحذاتنشيطةصسحافية3-

المسموحة.الحدودضمنولكنوقدسيتهبالهبتومن3-

تمتلكهالاأغا،ممايعنيمتكاملةنظرةأومنهجيةتقدملا-4

القائمة.الثورةنظرةتتبنىأنهاأو

.والإرادةالعقلعلىتلح5-
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طابعهوا،لعمأنوتعتبرالعلميةالروحلتبنيتدعو6-

القديمة.العصورطابعالدينكادطكماالحديثةلعصور

الأفرادودعوةالعبثيالاتجاهمحاربةعلىثوريتهاتقوم7-

الايجابي.الفعللى

*جمح!هصلشصح!ءحا

!!اة

ةصصط

(لعواولت

التالي:الشكلعلىيوضحممارةوضعدراسة8-

حركةتعيقسلبيةوضعيةالعوامةعالمتعتبرالتيفممارة

تامة،ثقةوبمنهجيتهابنفسهاتثق،المتجذرةالعموميةالمجتمع

جانبارجبنيترىمحضا،بيماسلباكالعوامةأنيستعتبرومط

لأالرؤيةهذه.المنشودالبطلإلىتحويلهفيعليهتراهنايجابيا

علاماتاشاهناكإذجدا،قويةبوضعيةسمارةتمتعتظهر

)-(.سلبيتينعلامتينجانبإلى)+(ايجابية

تهديدين:بينالنيلشاطىععلىراسية:العوامة32-

علىتنفتح،الاخرةفيوالغرقالدنيافيالغرقأووالكفرالغرق

منوبالرغم.الثانيةالجهةمنالنيلوعلىجهةمنصفيرةحديقة

-فيتحدثفيهاالأحداثجميعفإنفيها،غرفثلاثوجود

حياديزمانفي،المجلسيعقدحيثالشرفةفي،مفتوحمكان

زمانهيوسسأنآملا،زمنأيخارجحقيقتهفييقعهلامى

الذيالسليبالزمانبشدةيتأثرفهو،فائدةبلاولكنالخاصط

المجتمع.علىيهيمن

الذينافرادهابينوالتالفالتعاودطمنشيءالعوامةفي

الدخلذويمنببعضهماللاحقالغبنيرفعواأدطيحاولودط

اشباعاأكثربوضعيحطىفبعضهم،متساوينغيرولكنهم،القليل

عالمنييعيشونعامبشكلولكنهمهالحرماننييغرقوبعضهم

فيهنجد،العادةنيليلاينعقدالذيالمجلس.قسوةقلوأرقةأكثر

الثقلمنومهربلهممتنفسعنالباحثينالمثقفينمنعددا

بهمأدىمما،بأسرهالعالميدمربل،والمجتمعالذاتيسحقالذي

بأيالقيامبلاجدوىالايمانإلى،الرعبالاحبا!وطاًةتحت

أبداهوسيبقىكادنقائمهوفما،عمل

زكمط:أنيس-

العوامةعالمنيشخصيةأغنىفهو،شكبلاالمحورهذابطل



يتابعكيالدينة،جاءريفيشخصكلها،وهوالروايةوفي

منهالأسبابذلكنيفشللكنه،الجامعةنيالعلميتحصيله

فقدالشهاداتنيلفيفشلإنلكنه.البائسالاجآعىوضعه

فروعهاشقومنمعينها،منغرففقد،الثقافةميدادقفىنجح

وهذهوععوديأ.أفقيأوعميقةواسعةثقافةلهفتوفرتتقريبا

كفردوضعهومتميزعهيقبشكلفقطيتحسسلاجعلتهالثقافة

يحدثماتجاعالكبرىمسووليتهبل،وكإنسادغالعالموفيمجتمعفي

والشاملالمدمرالاحباطولكن.بهيقومأنيجبالذيوالدور

وجهودعأعمالهكللفقد،بطابعهشخصيتهثمومن.حياتهطبع

احباطاته:لتلمسىمحاولةيليوف!.واحلأمه

ذإ،قساوةاخباطهأشكالأقلوهو:جامعىإحباط-ا

حصولهعدمولكن،واسعةثقافةبتحصيليتلافاعأناستطاع

الوظيفىوضعهعلىكبيرأتأثيرأأثرجامعيةشمهاداتعلى

والنفسي،الاجماعيوبالتالي

حصلالصحةوزارةفيعملهوظيفى:عملياحباط2-

موهلأته،علىبناءيتوظفلمأنهأي،اًساتذتهحدأبمساعدةعليه

هوفإذا،وطاقاتهطموحهصدمتاوماهيتهالعملنوعيةأنكما

تعيددائرةعنعبارةهيبيتا،حركةأنهاتدعى،دوامةفيقابع

بل،والواردللصادرحركةفلا.انطلقحيثإلىدائماالمرء

يشيرمما،غيباحقإعادتهعلىقادروهو،كتبمايعيدأد!عليه

ظهرعنحفظهقدأنهبحيث،تكرارعوشدةالعملتفاهةإلى

قلب.

هي،جداباكرازوجتهماتتفقد:عاطفياحباط3-

الراةمنمحروماقعاشواحدمرضمنواحد،شمهرفيوطفلته

مناقتربفكلما.العوامةفيحرمانهمسيرةوتابع،المجتمعفي

عنباحثأالبغاياإلىفيعود"بغيالست"وجههفيتصرخامرأة

علىحصولهعدميعنيقدمما،أبدأيصفهالا،اللذةمنلحظة

لعاطفته.إخادمنأكثر

وكاد،التظارهراتفيأنيسشاركلقد:ثورياحباط-4

تمامبعديفاجأبهوإذا،والاشتراكيةالثورةسبيلفييومايقتل

المكاسبوسرقةوزيفكذببلهناكاشتراكيةلاأنالثورة

بهاحلم.العديدالتيالثورةهذهكانتمجددا.فاذاالشعبوثروات

تحقيقستستطيعثورةفأيةتذكرايجابيةنتيجةعنتسفرلم

الشعب؟احلام

درجةإلىخنوعبكاملهالمجتمع:اجتماعىاحباط5-

ينتظر،الكل،يرفضاحدلا،يتحرلثأحدفلأالتواطو.

سبيلفيتاريخهيعهريتعهر،،يغش،يكذب،لرئيسهيتزلف

فجرانتظار(بدودن)أوبانتظار،الفرديةالماديةوالنفعةالبقاء

يأتي.لن

ماأنلهبرهنتالواسعةأنيسثقافة:ناريخياحباط6-

فيدائمآع!ش،مصريكانسانفهو،فريدةحالةليس،يعانيه

بالظممليءدامتاريخبلأدهتاريخأنإذنفسها،الوضعية

معوقصتهاوكليوباترهالفراعنةأياممنذ،واللاعدالهوالعهر

الفترةإلىوصولأ،ليكوالملالرشيدهارونإلىالرومانأباطرة

الحالية.

إلىأنيسرنا،مجتمعهمنلإسهبعد:عالمياحبارو7-

وتعداستغلال،نفسهاالوضعيهفوجدالرحبالعالمإلى،الخارج

الدامي.الأساسهذاعلىقامبأسرهفالعالم،وظم

،الانسانالىأنيسوصل،بحثهفمةني:انسانياحباط8-

بل،لهملأأييجدفلم،وغايتهوجودءومعنىوجودعكيفيةإلى

عالمفيالوتا!ووبخطاهيسير!و،حيكائنلأياًملأييجدلم

ص)،الأفلأككمالمنهزئتالتيوالصرخة)،الفوضىماهيته

للعجب.يدعوبشكلالصباحإلىيندفعالهاموشحق118(؟

وأي؟حركةتوجدلماذا!:الفجائيةأنيسصرخةنفهموهكذا

والاستبدادوالظموالدمارالموتدامما.(156)ص"..حركة

عنديتوقف،كلهاالظلماتهذعني،لاأنيسلكن.الجميعبانتظلر

يصرفهو.ثوريتهعنها:التخليباتارفضأيرفضأخيرةنقطة

مجتمعه،فيمبادئهاتحقيقفيفشلإذفهو،شديداإصراراعليها

جلأديه،مندائمافلتانالهيومنان،والتحشيشالعوامةعالمفإن

بغدأملأيلهيتركولمالقاسيبواقعهصدمهعالمعنوغيابا

الخدر،إلىلجوؤهكان،الوضعبماًساويةإحساسهوبقدر.أفضل

الخدرتاًثيرقإن،الاستحالةيقاربكبيراكانأحساسهأنوبما

لإيمانه.لحظةمنهيتحرريكادفلااليومطوال،بختدكانعليه

إلايايودلنرفضكل،ثورةفكل.عملأيبلاجدوىالعميق

وهوالعامالمديرفابلعندماحدثمل،وهوسلبيةنتيجةإلى

الخدر.تأثيرمنمتحرر

إلىيوديلنعملأيأنتأكدلكنه،مبادىعرجلأنيس

عنيتخلىأنمستعدغيرأنهوبما،لفرديته،ايجابيةنتيجة

طبيا)فالخدرثورتهانفاسيخمدكىالخدرإلىيلجأفهو،مبادئه

لكنهباًمر(.الاحساسومنعقوىبتعطيليقومطيغيرأمكان

فييتعمقبلسعيدةعوالمإلىيرحللا،الخدرتأثيرتحتحتى

احباطا-احباطاتهلائحةفتكسبانسحاقا،ويزدادأزمته

داخلها.وتحبسه،حولهتلتفالتيالدائرةوتكتمل،جديدا

ثلمجيمغ!صصر4ل

لمجر1!ر

هـع لأ5

العراع-7خىا

4*رتإصلم!صهـ

له7لز1ايرء!روحا

رنس،ضى!



التيالكبيرةالسلبيةتوضحأنبسىوضعيةدراسةان-

ايجابيتانوعلامتان)-(سلبيةعلأماتستفيها،فهناكيغرق

هذهوني،السلياءلتمعهذافي،أنبسىيقبعوهكذا)+(فقظ

الماًساويةمنيقيهالذيالعبثاحضادنفي،السلبيةالثورة

عليهالعثوريستحيلمفقوداتوازناالعوامةلهتومنكما،المطلقة

لأمثاله.خارجها

مةالعوا-لمجتمعا3-3

هوفما،المجتموالعوامة:عالين،بيئتينالروايةلناقدمت

فيالمجتمعيشبه،العوامةعللمأننلأحظبينهما؟العلأقةطابع

وليلى()أنيسبالافراديعصفكبيراحباطففيه،كثيرةنقاظ

العددقليلالأول،فسمينإلىالأعضاءيق!ممكبيرفئويوانقسام

نيتعيشأغلبيةوالثاني)رجب(كبيرةبحبوحةنيويعيشجدا

السيد)عليبكثيرفلأبحبوحةفيأو(ومصطفى)أنيسنالحرمان

والنفاقوالكذبالاستغلالوجودنلاحطكماعزوز(وخالد

البولشى(من)الخوفالخوفعنفضلأالسيد(وعلي)رجب

اًيضآيحتويالعوامةعالملكنالخدر(.شراع)صعوبةوالصعوبة

فوقيعيش،مترجرجعالمفهو،للمجتبمنقيضةجوانبعلى

يألوقعتتاًثروالعوامة.متينةارضفوقالمجتمعيرسوبيفاالاء

والعوامة،يتأثرولاأبدايتغيرلامكينثابتالمجتمعبينماقدم

أجع،بالعالميتصلمنفتحعالمالمجتمع"بيكاصغيرةجزيرة

موقعهبصلابةينعموالمجتمعوالكفر،بالغرقمهددةوالعوامة

عبوديةالمجتمعوفي،الحريةمنهامشالعوامةوفي،وايمانه

الطابعولكن.أبعادهتخطيعلىيجرؤمنكليهددوانسحاق

العوامةفعالم،التكاملطابعشكبلاهوالعالمينهذ!نيميزالذي

للأرضامتدادفالعوامة.ولدورهلهوإكمالللمجتمعامتداد

وهي،واقعهوخيالللمجتمعهذاليلوهي،الماءفوكقالصلبة

ينتجها،التيالخدراتاستهلاكوسوقالوحيدحريتههامش

يبقى،أنللنظاميتيحالذيمماالأمانصامعمقهفيالعوامةفعالم

الفيقلأن،،السطول)لاالفيقويرأقببهيسمحنراهولذلك

الحقيقي.الخطرهو

بينالحقيقيةالعلاقةتوضحالتيالشخصيةإن:عبدهعم-

افراداحدفهو،عبدهعمهيابعادهابكلوالعوامةالمجتمع

لكنهالتحشيشيتعاطىلاوهو،العوامةفييعيشلكنهالمجتمع

علىيشرفأنهكللأنيسويحضرالقهوةالجوزةماءويعديشتريه

.الغرقمنويقيهاالعوامة

يمثلفهو،الرمزيلبعدهاالاهتمامتثيرعبدهعمشخصية

أنهإلىبوضوحتشيربهايوصفالتيفالتعابير،المصريالشعب

ويشبه،ضخمفهو،المثعبلواقعوتجسيدالشعيللرجلنموذج

وقدعمرء،يقدرأنأحديستطيعولاالقدمعريقشيءباًنه

تغرسأنقبلالأرضفوقيمسعى!ثأنوما،مكانمنجاء

قوي"لكنهجدأقوي،وهوأهص"النيلشارعفيشجرةأول

لأغرقشاءولو.65ص"موجودوغيرموجودوهووضعيف

حاجةفيالعالمأن"كمايموتلنوهوالنساءكلوسلبالجميع

الذيعبدهعم..3ص"سياستهلستقرعملاقيتهفيرجلإلى

26

جوانبعلىيحتوي،لهرؤيةأوالمصريالشعبعنمفهومايجسد

عندها؟التوقايجبجدامهمة

النفسبشقويجدءافدريشتريالذيهوعبدهعما-

ايجادعلىيساعدمفو،البوليسرجالعنالبريءبمظهرهويمتنع

العوامة.عالم

وهولأسيادهخدمتهلقاءيعيشبليعمللا،عبدهعم3-

بكليقولإنه،رزقهفينقطعيطردوهلاكيإليهميتزلف

.18ص"السادةخادمأنا!صراحة

يتورعلاالمسجدنيالمصلينيوموالذيالومنعبدهعم3-

كانوإنحتى،نيسلأموسىعنالتفتيشوعنالخدر!ثراءعن

.للصلاةاستعداداتوضاًقد

العوامةوأنوالفناطيسالحبالأنهعبدهعميعترف4-

عنها.سهاإنتغرق

معاًنيسبالتاليويقتلالعوامةسيغرقعبدهعمكان5-

3!اومثيرباسبابها،المشاكلبحقيقةيهغلاعادةفالشعب،الجميع

الشعبيثيرونالذرولنمنيتخلصأنيفضلبل،الحقيقيين

عنيبحثأنمنبدلأ،وأمنهحياتهصفوبالتاليويعكرون

جانبإلىالأقلعلىأوالعدل!جانبإلىويقفالحقيقة

الحقيقية.مصلحته

لم،العوامةنييجريماكليرندالذيالمؤمن،عبدهعم6-

رجبتشاجرعندماإلاباًفرادهالعبقدالشيطالطإلنيقل

اًمرفانكشاف.وأمنههومصلحتهتهددتعندماأي،وأنيس

فيها.ودورههوأمرهانكشافيتلوهالعوامةرواد

القهوةيحضرعبدهعمأدغالدلالةالبالغةالإشاراتمن7-

كللإزالةأيلتهدئتهيثنربهااًنعلىويصرالثائرلأنميس

أمنيعيدالذيشولهإلىولاعادته،أنيسأعلنهالذيالرفض

عمقعلىيدلمما.عبوديتهذلكفيأدغيدريأدطدون،عبدهعم

.عبدهعماستلاب

آشؤلوفعا
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مجتمعمنيتشكلنصفهادائرةنيمحصورعبدععم8-

خطينبينممزقوهو.العوامةعالممنالاخروالنصفسلي

السجدمامةإبينمبوزعطوهوالعيشيوالوضعالايمان،أساشيين

أربعفهناكجدأ.دقيقوضعفييجعلهمما،العوامةوخدمة

يأأنيعنيمما)-(سلبيةعلاماتوأربع)هـ(ايجابيةعلامات

التوازنإفقار.إلىيزديقدعبدهعموضعيةعلىلطرأتنيير

الوضعلتثبيتجهودعنفهمهناومن.الحياةلهيتيحالذي

تغنيير.كلومقاومته

سه:لتناالمنفمنعياتا-4

علىتحافظالتي،الثابتةالوضعياتمنالعديدالروايةني

وهذع.تعديلأيعليهايطرأفلأ،السياقخلالنفسها

نأالعممع.طابعهاوتمنحهاالروايةعلىتطغىتكادالوضعيات

عددمعطرديةعلاقةذاتتكونقدالثابتةابوضعياتمذع

المفاهيم.-الأشخاص

التكاملية:الثنائياتا-4

المكن.النصر/الهزيمةأوخالد/ليلىثنائيةأ-ا-4

حبيبهاعنهاتخلىالتيالفتاة،الكاملةالهزيمةهطليلى

إلىويتوقطخاصةفلسفةوله،العوامةروادمنوخالدومجتمعها

فيالكاملةالهزيمةبينوهكذا.ومقموعمحافظمجتمعفيالاباحية

اجتماعيةلأزمةكحلالاباحيةوبينللمراًةالجنسيةوالحريةالحب

علىقدرتهوعدمالرءلهزيمةكتجسيدوخالدليلىبينالعلاقةتبرز

يأ،المعكنالوحيدبالنصروالرضا،تهطموحلكلإلىالوصول

وماهيته.نوعيتهفيكبيرلتغيرخضعالذيللطموحجزئيتحقيق

الشاحب.الأمل/الفشلأوعلي/سنيةثنائية2:-ا-4

لخيانةوتعرضهاالزوجيةحياتهلفيالمرأةقشلتجسدسنية

لاولكنهنماعنهيبحثمازوجتيهعنديجدلموعليزوجها،

بلزوجهاخيانةعلىبالسكوتسنيةتقبلفلم،بالفشليرضيان

الفاضلة.مدينتهعنالبحثعنبالكفعلييقبلولمهجرته

الزدوجالفشلهذااذن،وسنيةعلىبينالعلاقةفتخلص

إلىوتأقيزوجهاسنيةفتهجر،افضلبفدالأملإلىوالتطلع

فينعم،سنيةوإلىالعوامةإلىودنلتيمجتمعهعليويهجر،حبيبها

يطلقأنتاًملفسنيه،الشاحبالأملمنبشيءالاثنا!

عليويأمل(واحدةبامرأةعلاقةعلىزوجها)كانزوجتيهعلى

الثالية.مدينتهيومايجدأن

ئسلياادلعنلا1

با.لياًسمليئةسودأءقاتمةبصورةإلاالمجتمعيطالعنالا

هذه،ويعكسالسيئةالأوضاعلتصحيحمحاولةكلعنوالاقلاع

الوضع،معتكيفواالذينالعملفينيسأرفاق،جاننموذالحقيقة

فرديةمحاولةفيرئيسهمإلىوتزلفواالتافهبعملهمفرضوا

بذلكمعلنةعشيقها،معلخلأفانتحرتالتيوالرأة.للنجاح

تطالعناالمقابلوفي.إليهتطمحمابتحقيقأملأيوجودعدم

وهمى،بشكلوإنللخلاصأخرىمحاولةتمثلالتيالعوامة

وظروفهالعمليرفهـضالذيأنيسأولهما،أيضانمودجينوتقدم

سنيةوثانيهما،الخدرإلىاللجوءعبروإنالخروجمحاولةويتابع

علاقتهاعبرلكرامتهاوتنتقملهاخيانتهعندزوجهاتهجرالتي

يائسة.محاولةكانتوإنللوصولجديدةمحاولةفيالسيدبعلى

قلأعالايرفضالذياليائسوالعناداليإسالثنائيةهذهفتجسد

بعدمقناعتهرغمالبحثمتابعةعلىيصربلمحاولةكلعن

.الوصول

المماثلةالثنائيات4-2

والوصوليةالاستغلالأو،سناءرجب/ثنائيةا-4-2

وحاذقجذابجميلكممئلوضعهيستفلرجبكانإذا

جميلةكأنثىوضعهاتستغلسناءفانوالجنسالفرامبأمور

الوعودبكافةللتعهدمستعدأرجبكانلأوإذا،ومشتهاة

وبالتا4عليهاللحصولالأنثىجذبفنودطكلواستغلالط

عاطأنجوثتهاكللاستغلالمستعدةأيضأسناعفإنالتهامها

علاقةفيالإثنانيلتقىوهكذاغايتها،إلىالوصوللهايسهل

تكفعندمايفترقانثمفهماهداأالىللوصولسعيطخلالسة

منهماكل.ريتابعالنشودصللهدفطريقآتكونأدطعنالعلاقةهذه

والوصولية.الاستغلال:نفسهبالأسلوبطريقه

الوهم.أو،العوامة/أنيسثنائية4-2-3

هوالعوامةعالمإلىولجوؤه،وعليهالمجتمعمنأنيسخروج

الكبتبعلاقاتيصطدمفأنيسى،وهمنفسهالعوامةكعللم

نفسهافالعوامة،أيضاالجدبدعالمهفيوالقموالعنفوالإستغلال

تتكشفافرادهبينيجمعصغيرآعالماتشكلأدنإلىتطمحالتي

للمجتمع.بديلآتقدمأنتملك.لاهشةمتناحرةعلاقاتعن

التناقضيةالثنائيات3:-4

الأنا/الجماعةأوسناء/أنيسثنائية4-3-1

فيشاركثوريفهو،نقيضطرفيعلىوسناءأنشى

يشدهاوهي.لطموحاتهجماعيحلايجادنيأي،التظاهزأت

توصلهاأنتودرسالةأيتحملأنهانلمحلاولكنالتمبيلبريق

ممثلة،تكونأنبنعيمتحظىأنتودأضهانشعربلمجتمعهاإلى

جسدهاتجعلأنتريدإذ،جدافرديةطريقاتسلكاذنفهي

طريقأالجماعةفنهوحيثمنوالتمثيل،التمثيلإلىطريقا

وبينبينهاللالتقاعامكانيةأيهناكيعودفلاجسدها.إلى

كلنظرةفتتناقض،الاساسية3ل!ميزالافتراقطإنبل،أنيس

مغازلةعنأنيس،ويمتنعوالستقبلوالمجتمعردغالتلإلىمنها

.سنلء

الواقع./الحمأو،المجتمع/أنيسثنائية4-3-2

أنشى،المحرقةالواقعأشعةتحتيومكليتبددحمأنيس

معاييرإلىوبالتاليمجتعجديد،إلىيومايصلأنإلىيطمح

يبقىأدطعلىيصروالمجتمع،عدالةأكثرمختلفةوعلاقاتجديدة

توقأنيس.الجائرةعلاقاتهويرسخمعاييرهعلىفيحافظ،هوكما

نأودإمليتكررماضواقعوالمجتمع،نحتلفمستقبلإل!

الأبد.إلىيتكرر

العبث/الجديةأو،العوامة/سمارة:التناحريةالثنائيات4-4
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قدفهي،هادفأكانبلعابثأيكنلمالعوامةإلىسمارةمجيء

لتقارع،والفعلالفعلوارادةالجديةمفاهيممعهاحاملةتجاع

ليسالكنهما،والللافعلغاللافعلوارادة،العبثيةالعوامةمفاهيم

كما،بالعبثأحياناتشعر3!اأتعترففمممارة،نقيضطرفيعلى

الجريمة،بعداللافعلمبدأاعتنافقيافرأدهامعتلتقيأغا

والايجابية.والجديةالفعلإلىدعؤنهاعنتتخلىلالكنها

،صراعحلبةإلىالأخيرةهذهحول!العوامةإلىإمجيئها

إلىمةالعولافرادجذبتعندماالأولىالجولةفيةسماليفازت

اتخاذفيشخصيافشلتعندماالثانيةالجولةوخسرتالخارج

تدميرالعوامةعنأسفرقدالصراعهذاكانوإذا.ايجابيموقف

منالعدبدفهناك،وموقتةجزئيةإلاليستالنتيجةهذهفإن

يجتمعقدالعوامةمجلسأنكما،الرصيفعلىراسيةالعوامات

أصحابه.رؤوسمنيقتلعولم،كمفهوميدمرلمفهومجددا

الجديةبينالتناحرطابععلىالثنائيةهذهحافظتوهكذضال

والعبث.

المتفاعلة:الوضعيات5-

التاثليةالثنائيات:ا5-

المنهزمالفعلأو،سمارة/أنيسثنائيةأ-أ5-

فسثارة،البدايةفيمتناقضتينوسنمازهأنيسوضعيتاكانت

إلىوتطمحفةالصحلميدانفيوتعمكالجامعيةدراستهاأكملت

دراستهإكماليشطعلمأنيسأنحينفي،اًديبةتكونأن

إل!يمتلاتافها،عملآالصحةوزارةفيويعمل،الجامعية

يمصيوراح،شروعأيعنالكفأعلنوقد،صلةباًيطموحاته

به.فتوديتنفجرلابمي،قواهنحدرأذاهلأحياته

للعوامةسنمارةاقتحامبعدجديدةعلاقةفيدخلاالاثنينلكن

فيفدخل،عنهكتبتهماوخاصةملاحظا!علىأنيسواطلاج

تفلهتها،موكدأملاحظاصهاعلىردحينمعهامتناحرةعلاقة

وو.مفمواقفهاأنيسىدعمعندما!علأقتهماالتكاملطبعثمومن

المسووليةتحملضرورةعلىموكدا،العوامةاًفرادمواجهةفي

.المنهزمالفعكإلىالآثل:وضعيةإلىذلكبعدالاثنانلينتهي

والدقاعرسمهعلىداومتالذيالخطاكمالفيفشلتفسمارة

الهزيمةيتلأفلمبقأسلاغزمالذيوأنيس،إليهوالدعوةعنه

تأكيدمنوبالرغم،السابقوضعهتاًكيدإلىعادبل،الجدلدة

نيةامكلتنفىهزيمتهافإن،الطريقمتابعةعلىعازمةأغاسنمارة

فيأنيسمعتجمدهايوضحهماوهو،ايجابيعملباًيقيامها

الأخير.هذاحلمفيالثلاجة

التناحريةالثنائيات53-

التسلط/الثورةأو،العامالمدير/أنيسثنائيةا5-2-

تغيرأنقادرةجذريةثورةأنيسبهانادىالتيالثورة

مصرا؟وهميعالمإلىالواقعغادر،أملهخالاوعندما،المجتمع

الذيالكبيراليأسرغم،مبادئهعنالتخليعدمعلىبذلك

إلىالساعيالسلطويالاتجاهقمةفهو،العامالمديرماأعبهيشعر

انيسبتحشيشيهغلافهو،بالاخريناهقامأيدون،الأنانجاج

82--ء

يأمرالذيالعملتنفيذعلىذلكيوثرعندماالامنهينزعجولا

عنيخرجلم،الوهمىعالمهفيالهام،القوىالمحدرأنيس.به

العبثى،ولعملهلهالاحتقار،*وإضاررئيسهمعالتناقضحدود

فم،الهدروتاًثيرالوهعىعالمهتبددودد،يومذاتاصحاحتى

بينهالتناقضبذلكمعمقاوجههفيوانفجررئيسهتسلطيحتمل

المجتمع.فيالثباتعلىالهافظةعنصر،السلطةممثلوبين

الزدوجالاحباطأورجب/سمارةثنائية5-2-2

التغييرولكن،اطلاقاتتغيرلمالعلاقةلهذهالتناحريةالسمة

يممارةاستهالةحاول،يةالرواامتدادعلى،فرجب.بطليهاطال

الأولى.للمرةربما،ذلكإلىيتوصلولمعادتهعلىوافتراسها

عالممنرجباخراجحاولت،الروايةامتدادعلى،وسمارة

وانلسؤوليةالعماغطريقإلىتدفعهعلها،إليهمثلهاونقلالعوامة

.فائدةبلاولكن

قادتقدالتناحريةالعلاقةهذهتكون،الروايةانتهاءومع

و!ط،حيلتهفيالأولىكانتربما،امرأةأمامهزيمةإلىرجب

وبالتاليفتلهوبسيارتهعجوزرجلصدموإلى،الروايةفيالأولى

قاسيةهزيمةإلىسارةجرت،كماوالاجتهاعيالفنيمستقبلهحهديد

سابقا.رددتهاطالاالتيالمبادىعنالتخلي!!!فيهااضطرت

الأصالة/أو،رجب/أنيسثنائية:التناقضيةالثنائيات5-3

الزيف

فييقفالأوللكنرجب،وكذلكالأربعينفيأنيس

يعملموسوعيبمثمكل-المثقفأنيس.القمةفيوالثافيالحضيض

ورجب،وكبتوحرمانفقرفيحياتهويعيشزهيدبرتب

المالمنبحبوحةفيويعيشالألوفبلالجنيهاتا،مئاتيتقاضى

دون،الأخرىللوالرأةيهجر،الجنساالةمنإلهفهو،والنساء

ممثلورجبمنهالجميعينفررجلأنيس.شفقةأواحساسأي

حقيقثهعلىرجبيظهر،القتلجريمةبعد.حولهالجميعيتحلق

الذيالبطليكونأنأبدايمكنهلاأنانياقذرامجرما،البشعة

نبيلا،إنساناأنيبىيظهر،نفسهالوقتوفي،سمارةفيهفكرت

عنهتراجعتالذيالخطيكملوبطلا،حقيقيةأزمةيعيش

باهرودورزيفمنيمثلهمابكللرجبفيتصدى،سمارة

فارغة.وبطولة

:الأنساق-6

والعبثالثورفيالاحباطهي:أنساقثلأثةالروايةفي

منيحتويهمابكلالخارجىالعالمأوالمجتمعكاد!وإذا.والثورة

الداتفإن،الأولللنسقالأساسياليداشهوعلاقات،

الثاني،النسقميداد!تشكلالتيهيوقناعاحهابمبادئهاالإنسانية

مرحليامهشمةالإنسانيةوالذات،قاسأسودالواقعأنوبما

ومجتمع،شرقبغدالأملنسق،الثالثالنسقفإنوتاريحنيا،

لا،المهزومااصريالفردفراودالتيالطموحاتكليتبنى

الحم.فيإلالهميدانايجدأنيمكن

الثوريالاحباط:الخارجيالفعلنسقا6-



إلىالأولى3دابقناعا،الإنسانيةالذاتمنالنسقهذايمتد

وطموحوقضاياهبالمجتمعمرورأ،للأولىمناقضةجديدةقناعات

ال!يرورةهذهوني.بعدهاوماالثورةإلطوصولأ،المصريالفرد

القاضببةالضربةشكلالذيالأهمالحدثا،الثوريحباطالاليرز-

إنهالجديد،الواقعوأساسالسابقالحلميالبنيانلكلالهادمة

هذايتألف.وتحطمهالثوريأنيسسقوطنسق،أخرىبعبارة

:حركاتثلأثامنالنسق

الالتزام-المجتم-أنيس:الأولىاطركة-أ

ليتابعالقاهرةإلىجاءالذيالفقيرالريفيهذا،أنيس

الريفيهذاأنيسجدآ،صعبةظروففيالعلميتحصيله

نيلفيفشلهعند،والذيوالعمالثقافةومحبةبالطموحالممتلىء

ثقافة؟وحصلالجامعةقاعاتجاب،الجامعيةالشهادات

فيبنتهماوازوجئهموتشهدالذيالزوجهذا،أنيس.موسوعية

أبعاد،منالوتهذايعنيهمابكلواحد،برضواحدصثهر

أنيس.الفقيرةالشعبيةالطبقاتوبوسالاجماعيةكاللأعدابة

يحاولولم،مأزقهفيللخلاصفرديةطريقايجاديحاول!لم،هذا

ادركبل،ماًصاتهمنليتخلصالمث!روعةغيرالأساليبفيالغرق

مشكلةهيومشكلته،كليمنجزءأيشكلفهو،وضعهأبعاد

ومشاكلوقضاياهالمجتمععلىفانفتح،مجتمعهأبناءمنالعديد

وكادواعتقلوتظاهرباإلتزمثمومن،.فيهالشعبيةالطبقاتا

جديد.مجتمعتأسيسسبيلفييقتل

الخيبة:الثورة-أنيس:الثانيةالحركة-

فوضع،كلياتحمسآللثورةالتحمسإلىبهأدىأنيسإلتزام

هومنهيعانيلاجذريآحلاتكونأنوانتظرفيها،امالهكاقة

القصةتفاصيلجميعتدلكما،هناالمقصودةوالثورة،ومجتممه

التي،الاشتراكيةصريةالنل5391ثورةهي،صدورهاوتاريغ

قنلةواستعادتالانكليزوسلطةفاروقالملكحمقوضت

مواطنكلحمجسدتالتيالثورةآخر،وبتعبير،السويس

الحادةالفروفاتفيهتزولشرقبمجتمعوعربيمصري

والقهر.والعنفالظمعنسلطتهوتتنزهالاجتاعيةواللاعدالة

فيتغيرأييحدثلمإذ،نيسأآمالكلتحطمتماسعانولكن

هويتهعلىالمجتمعوحافظمنهاالمشكوالقضاياتحلولمالمجتمع

عينه،بأمأنيسشاهدبل،الحادةالمشكلاتتختفلموبالتالي

أغراضسبيلفياستغلالهاعلىالثورةهذهرجالعملكيف

خيانةعنيخبرهالكبير،قائدهاإلىممزقمابقلبفتوجه،فردية

.الثورةمسارلتصحيحالتدخلىمنهطالبا،وأكاذيبهمموطفيه

لثورةرمزااسمهأصبحالذيالقائدهذاخاطبأنهالعممع

منالتحسيشحررهعندماأي،الخدرتأثيرتحت،المجتمالعريي

بل،بهايجاهرلمأنهوالعنفال!دةمنتبلغوهي،المحاذيركافة

الخيبةتعودلا،الحالهذهفي،رأسهفيعبرتأفكارمجردبقيت

يرحم.لاحضوراتكتسببل،عابرشعورمجرد

العوامةالعبث-أنيس:الثالثةالحركة-

الرجعية،هيفيهتهمةوأقسى،بالاشتراكيةيناديمجتمعفي

أموالوسرقةالثورةمكاسبمصادرةيومكلتتمذلكومع

يفعلأنيستطيع،ماذاكهذأمجتمعفي،بوصايزدادالذيالشعب

إلىالاجتاعىمنحاهعنيتخولأنكليبمناديرفض،كأنيس

والاسعغلالآالوصوليةاشكالعنالابتعادعلىويصرمنحى

ماضيهإلىالولماحاضر.منيفرمثقفيفعلأدنيستطيعماذا

يأيجدفلأمستقبلهإلىوينظرمماثلةباحباطاتحافلأفيجدع

الدوامة،هذهفي.السوادفيغارقبكاملهالعالمأنيجدبلأمل؟

فلأ،عملبأيمالقيللاجدرىإلى،العثثإلىأنيسانزلق

التنفسالهروييالوهميوعالهلالعوامةفبدتللتغيير،امكانية

حضورهرغمدائماغيابالهتومنفالمحدرلتوالأخير.الوحيد

لأمثالهجم!عادةلاعالمفيماوسعادة،فيهيغرقيقظةحملهوتقدم

العبث:الذاقيالفعلنسق6-3

باًيالقيامولاجدوى،العبثحولالنسقهذايتمحور

تدورالأحداثأغلبألنومع،قائمهوماتغييرسبيلفيعمل

هذاحركاتتولفالتيالحقيقيةالأحداثفأن،العوامةفي

:تيارانيتصادمحيثالعقلفي،الذهنفيتدور،الثلأثالنسق

اقناع-وسائلالخارجيالعالماحداثوتغدو.واًلعبثالجدية

"مبادئه.وقوةمنحاهصحةعلىذالثأوالتيارلهذاوبراهيهن

الالتزام-المجتمع-صمارة:الأولىالحركة-

هيناجة،وصحافيةمتفوقةوطالبةمثقفةفتاةسمارة

حسهاوأوصلهامجتمعها،بنيةفيعميقاانغرست،الأخرى

به،الرقيسبيلفيوالعملبقضاياهالالتزامإلىالخلاقطالجماعي

التيالمسرحيةنوعيةوفيالأدبيةاماالافيالالتزامهذاويتجلى

بالتحديد.السرحاختيارهاوفيبتهاكتلتنوي

العبث-العوامةسمارة:الثانيةالحركة-

محاولةفي،العوامةاقتحامإلىرأساقادها،سمارةالتزام

الذيالعبثعلىالتغلبوبالتالي،السليالعالمهذالتدمير

.روادهعقولعلىيهيمن

الإدارةبينصراعحلبةإلىمجلسهاتحول،العوامةخولهادمع

فيسمارةجهودتمحورلاوقد،واللافعلالفعلبين،واللاارادة

أفرادمقارعةعلىالأوليقوم،اتجاهينفيالعبثمقارعة

الذيالعبثيالشعورومحوالحقيقيالفعلإلىلاخراجهمالعوامة

العبثتحارلاصرحيةكتابةفيالثانييتحددبينما،يعتريهم

العربيوربماكلهالصريالمجتمعفيالايجالم!الفعلإلىوتدعو

أيضا.والعالي

نيسأ-رجب-سمارة:الثالثةلحركهال-

أقلفهو،رجبإلىأوصلها،العبثبمجاب!سةسمارةالتزام

اجتهاعيا،ناجحرجلأنهكما،الخدرعلىضهافتاالعوامةرجال

لا،مهمتهافيستساعدهاالتيوالشخصيةالمنتظرالبطلأنهأي
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صراعنشبوهكذا.حبهاوادعىبهاالاه!امأبدىقدواًنهسيها

يحاولمنهماكلوأخذ،والاستلطلفالحبقناعخلفخفى

يستطيعمابكلذلكسبيلفيويقوم،موقعهإلىالآخراستالة

هذايكتسبولكيالأصاسية.المباد/ىءعنيتخلىألاشرط

دورمنسارةتخرجأدنينبفيكادنالقصوىأهميتها!راع

تمتحنأتالواجبمنكان،الممتحنةدورإلىالممتحنةالواعظة

قدمتوقد.العبثأنصارإليهاتدعوالتي،مبادئهاجديتها

فالقتيل،لسمارةالمثلىالتجربةعجوزبرجلاطاحتالتيالجريمة

كانتأنهاكماالنتظر،بطلهاأوحبيبهاوالقاتلتافهرجل

نأعنفضلاسببمنلأكثرومسوولةالقتلساعةموجودة

فماذاوخيمة،نتائجإلىشخصيابهاسيوديبمبادئهاتمسكها

سنمارةانهزمت،بهاتناديالتيالمبادىءتطبقأنمنبدلأ؟تفعل

البطلإلىبذلكفوصلت،بالعبثناأحيلتشعر3كابأواعترفت

رسمتهالذيالخطأكملالذيأنيسإلى،العوامةفيالحقيقي

نأمنكللأابخديةطريقهاتتابعأنبامكاغلكادقأنهلهامبرهنآ

تجذرهالعبثأكدوهكذا.الحاسمةاللحظةفيعنهاتتخلى

بذلكمغلقة،العبثومقاومةالجديهرسولة،ممارةوسقطت

اخهزامهبعد،الذاتصعيدعلىالايجابيالفعلانهزامعلىالرواية

المجتمع.صعيدعلى

الثورة:المستقبليالفعلنسق63-

الثورة-عبدععم-العوامة

لاإذ،المجتمعفييدورلاالفعلهذانستقانصدفةليس

لا،عقيمةأيضالأكأساالحاليةالبادىعحوارفيولا،فيهأمل

ماوهو.كليةمختلفباسلولاإلاتتملنالنشودةفالثورة،تجدي

لقد.العقيمةالهادفةممارةصرحيةوليس،أنيسحمعنهعبر

بهايقملمكما،سنمارةبهاتقوملنالأساسيةالثورةأنأنيسأدرك

ولكن،عبدععمالحقيقةفيهوبهاسيقومالذيوأق،شخصياهو

عبد.عماستلابأ؟يةالروااشخاصأكثروهوذلكيستطيعكيف

نأيستطيعالذيالوحيدهو،الخارقةوفواهالشعبيمثلالذي

العوامةعالمأبعاديميعندملفقطولكنجديدأمجتمعأ،يوسس

الجديالاتجاهلاجدوىيدرلثعندماأي()سمارةوالمجتمع)أنيس(

سيقومذلكعند،جديدمنويبنيليهدمهاالأرضويزلزلالحالي

،عبدهعماستيقاظوبانتظار.الجميعينتظرهالذيالمجتمع

نتيجة،أيةدونيتصارعانوالعبثالجديةتياراسيظل

يضمحلا.أوشيئايحققاأن*دونمكانينافيوسيتجمدان

الروايةحركية7-

والنهايةالبدايةهماأساسيتيننقطتينبينالروايةتتحرك

التالية:الهامةالعطياتمنهنماكلوفي

لة:البدا

نسالن(الإمنصنعطبيعة)أيمغلقةحجرةخلدانسانالا-ا

تافه.بعملالفكرالقيدالإنسان2-

يعمل.إنسان3-

م!

الممل.رفاقيعتواصلوجودعدم4-

!.الصباح:الزمن-5

الخدر.تأثيرتحتكامليوم6-

ء.زكيأنيساستدعاء7-

داخلية.وثورةخارجيةاستكانة8-

يب.(لأكاذوالضاراعثهريلبرا)سلبيةجملةيةلرواافتتحتا-9

النهاية

الانسمان(.صنعتالتي)الطبيعةالأمالطبيعةفيالانسان

.الحدودأقصىإلطالفكرالحرالإنسادق2-

التأمل.عبريكتشف،يعمللاإنسان3-

صمارة.معالتواصلانقطاع4-

الليل.الزكما:-5

الخدرهتأثيربدونكامليوم6-

زكي.انيساستدعاع7-

داخلية.واستكانةخارجيةثورة8-

شجرةغصنعلى)فقبضإيجابيةجملةلروايةالاختتمت-9

....(وتقدمبيدحجروعلىبيد

تجسدتاوفد،الروايةامتدت،النقطتينهاتينوبين

التالية:الحركاتفيحركيتها

العبثيالعوامةعالم:الأولىالحركة-

يومآتصورالتيالأولىالأربعةالفصولمنالولفةلحركةاهذهفي

القيامبنجدوىلالأنه،اللأفعلشعأرهتيارتقديميتمكاملا،

لحظة،الروايةتفتتح،نموذجيةلحظةفيتبدأوهي.فعلباًي

منوععقهسلبيتهمظهرة،العالمهذامننموذجي-قردعمل

هذانتيجةمنتبدأأنهاأي،التحشيشبرالنرفيغرقهجراع

ثم.العمل:الاجتهاعية.الحياةمنهامفطاعفيتهوانعكاسلرالتيل

شاطىءعلىراسيةعوامةهوفإذا،التحشيشمكادقلناتقدم

جهةمننفسهعلىومنغلتقجهةمنظاهرمكانأي،النيل

نتعرفثم.جزيرةشبهأوالاءفوقكجزيرةفالسفينة،أخرى

جميعاأنهمفنجد،الاجناعيةووظائفهمالعالمهذااًفرادعلى

يتمثم.المجتمفيالشهورينمنبعضهمأنبل،وبارزونمحتومون

واحدةاداةفيهتستعملالذي،اليوميالتحشيشمجلستصوير

العوامةنساءإحدىفيهاتعودإذ،نموذجيةليلةفي(،،الجوزة)،

فيالعوامةعالمتأصلعلىيدلمما،اجتماعيةلأزمةتعرضهاإثر

بعضوصولفيالمجتمعمسؤوليةوعلىجهةمنافرادهذالا

تنفم،نفسهاالليلةوفي.أخرىجهةمقالدركهذاإلىافراده

العوامةعالمحيويةعلىيدل-كاالعوامةعالمإلىجديدةفتاة

هذالنايوضحكما،المثقفينمنالتاليالجيلإلىوامتداده

العوامة.إلىالنساءمجيءكيفيةالحدث

الجديةتيار:الثانيةالحركة-

نقيضأتيإرأوالسادسالخاسالفصلينني،الروايةلناتقدم



اليأسونبذالايجاييالفعلالىإيدعوجديأتيلرآ،الأولللتيار

ني،الأولالتيارعلىتعرفناكما،إليهونتعرف،الاملواعتناق

سمارة.بهموضوعيةمعرفةيومنممالميدانه،النقيضالمكان

تتمتع،زكىأنيسمنالعكسعلىالتيار،هذاممثلة،بهجت

وفاعلايجاييبدورتقومأز!اكما،عملهامركزفيوتقديرباحترام

لأفرادمماثلةنقاطاشخصيتهافيتجمعولكنهامجتمعها،في

والطموحالصحفيوالعملالثقافةنوعيةحيثمنالعوامة

أفرادمنحدةأقلأضهاالعممعالنسالى،والتحررالأدبي

،إذنفالتياران.بهاتهموهاماوهوعمقاأقلوربماالعوامة

الاجتماعيةوالتطلعاتنفسها-الثقافيةالتنريحةإلىينتميان

المثقفين.منالفئةهذهإلىالنظرةيعمقمماالثورية

المجابهة:البالثةالحركة-

وهذع،التيارينبينالمجابهةتنشبأنمنمفرهناكيكنلم

القضاءومحاولتهاللعبثالجديةمجابهةالأولبعدهافيالمجابة

تبلغكان،سطحيةطريقاسمارةتتبعلم،ذللثسبيلوفي،عليه

نفوسقيالعوامةعالمتدميريتيحلنذلكلأنفثلاالبوليس

الشقينمذاتالجذريةخطتهااختارتبل،أصحابه

والأغنى،الأعمقالبعدوهو،المجابهةالذهالثانيالبعدأما

قدراتهاوكشفمحاكمتهابلالجديةهذهأبعادتلمسفهو

دفتهادارالذيالنقاشفيواضحانجدهماوهوواصالتها.

وفي،لسمارةالعوامةفرادااخهاماتوفيراشد(،)مصطفىالمحامي

مسرحيتهاحولأنيسملأحطاتفيوخاصةارائهاعلىتعليقهم

نأنجدحيثالروائيالبناءوأخيرا،تحليلمزاتضمنتهوما

ملأحظات:حددتهالذيالعنوانتحتشيئاتكتبلمممارة

الكلماتيفقدقدوكابعد،اللأحظاتتملكلاأنهايعنيمما.هامة

وليسالعنوانقبلجاءتلأنهاأهميتها،العنوانسبقتالتي

.بعده

المحك:الرابعةالحركة

يزعمه،الذيالتغييرإحداثعلىالجديةتيارقدراتلمعرفة

تضعتجربةمنبدلاكان،حدوثهمنالعوامةفرادايئسوالذي

ظروفهافي،النموذجيةالجريمةفكانت،المحكعلىالتيارهذا

عبثي،بشكلتفسرلأنكبيرحدإلىقابلة،وتفاصيلهاوابعادها

تحملوحرارخهاالمبادىءقوةغيراخرسببأييوجدلاإذ

لاتخاذالمملىالتجربةبذلكفسكلت،بهاالاعترافعلىصاحبها

وأ،العبثيالقرارإل!فيهالانزلاقيسهلوضعفيجديقرار

معينسجمقرارمنللفرارالعذرإيجادفيهيسهلالحقيقةفي

لجريمةفإنهذاوعلى،الثمنمنالكثيريكلفولكنالبادىء

واتخاذهمعابثونفهولاء،العوامةفرادلأوليسلسمارةالمحكهي

أما،غريبأأومستبعدالشالسابقةمواقفهممعينسجمقرارأ

تلكتقررفماذا.الهامالموقففهوسمارةستتخذهالذيالموف

شتفعلماذاوالسؤولية؟والإرادةولالمعلبالجديةتناديالتي

معينسجمموقفإلىتدفعهاومبادئهاال!لبقةأقوالهاوكل

كاملة،السووليةوتحملبالجريمةالاعترافالىأيطروحاصها،

الوولية؟إلىالدعوةفيرائدة3صاوألاسيها

سارةعقم:الخامسةالحركة-

الفصلني،الكاملةأنيسيقظةمعالحوكةهذهتنفتح

سمارةمعيتساوىوبذلكافدراسمنوتحررهعشر،السادس

المطلوبالقراراتخاذفيلدعمهاموهلاويصبحالحركةحريةفي

لحظةحلولوفبلاذلكعنتخلفهاحالفيوفضحهالمجابهتهاأو

الروايةعالمفيوفريدهامعنصرالخامسةالحركةيخترق،القرار

التالية:الأمورعلىتقومكاملةرؤيةلناقدمالذيأنيسحلمهو

خلاقيتهاوالصحيحةالالدينيةالروحإلىالعودةضرورة-ا

والزنى.الرفةهمهاوأالمجتمعفيالسشريةفاتالاعلىللقضاء

الأصالةيهنبوعإلىأي،الريف0إلىالعودةضرورة3-

بالنياراتالتأثرمركزأي.الدينةزيفعنالبعيدةالمحلية

الخارجية.

أمامالسقوطوعدمالمقاومةبثصراسهةالتحليضرورة3-

الناوئة.الكثرة

فقد،نسانبالاالمحدقةوالأخطارومأساضهاالحياةرةمرال-4

الجريمة.بطريقأنيسشبهها

الشعييبالنفسوتحليهبالمسووليةالعميقأنيسشعور5-

ونقلرجلا()فصدمناالقتلفيمسووليتهإلىأشارفقد،الجماعي

ماتتأنهابالذكرالجديرومنزوجتهصورةإلىالمجهولالقتيل

المرضخطورةأهو،لنايكشفلمالموتسببكانوإذا،برض

الدولةاهتمامعدمعننانخةسيئةاجتماعيةلظروفنتيجةهوأم

مسووليةأيصايؤكدانالطفلةوموتالنقلعمليةفإن،برعاياها

تماما،شعبهاتجاهباللأمسؤوليةنخليهابالأحرىأو،ذلكفيالدولة

كرجب.

سحابة"الصادرغيرالخصبهوأنيسعنهيبحثما6-

قصةنتذكرعندماالكبيربعدهالتعبيرهذاويكتسب،(داجنة

الغيمةمع،سابقاالروايةفيذكرهوردالذيالرشيد،هارون

القحط.أيام

فعم!،العوامةافزادومطاردتهالمستلبالسعبوعي7-

كبهوبل،العوامةخادميعدلمإذ،الحمفيكليةيختلفعبده

مجرمين.مكاناقتحامعندالسلطةافراديشبه،افتح:صيحته

مهمقيلامكانيةوعدممواقعهمفيالعوامةافرادتحجر8-

حينإلىالخدرتناولعلىسيداومونفهم،طليعيدوربأي

)القبضبهيقومونمامسووليةوتحميلهمذلكثمنبدفعمطالبتهم

.بالقوةعلاجمهبمينبغيمرضىاعتبارهمحينإلىأو(عليهم

ستصبحانهاإذ،اللافعلدائرةفيالقادمسمارةسقوط9-

قيامحينإلىالسلييدورهافيوستتجمدالعوامةافرادمن

الحالب.البناءسيدمرالذيالزلزال-الثورة

وجههفيويثور،العامالمديرأنيسيجابه،الحمهذابعد

القيامضرورةعلىبذلكمؤكدا،باهانتهمجددألهالسماحرافضا

قصتهعرفتالتيسمارةولكن.الثمنكانمهمابهالقياميجببما

كانتمامعوالنسجمالمطلوباالقرارتتخذلم،العالمالمديرمع
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نأالعامللمديرتصديهعبر،لهابرهنأنيسأنرغم،إليهتدعو

أنهورغمهالثعنكانمهمالمبادئهأمينأيكودنأنالمرءعلى

برهن،المطلوبالقراراتخاذعدمإلىوميلهابترددهاشعرعندما

إلىالاحباطارتفعوبذلك.قولهيجبماقولامكانيةمجددالها

النقيضين.بجممهالشعولمستوى

الاصرار:السادسةالحركة-

القطعمقتتألفوهى،الروايةخاتمةالحركةهذهتشكل

ليستأنيسماًسلةأدطإلىوتشيرالأخير،ا.لفصلفيالأخير

على،عالميةبلأيضاعربيةولامصريةولا!،شخصية

هذااصراروتوكد،إنسانهوحيثمن،الإنسانمستوى

النتيجة.كانتمهماألافاقطارتيادعلىوحديثأقديماالإنسان

اليأسوتملن،أملكلبةالرواتغلقالذيالوقتفيوهكذا

للمرةسمارةكلماتعنأذنيهأنيسيصمإذايجابيفعلأيمن

الإنسادط.مشكلةأساسعنالباحثتداعيهفيوينطلق،الأول!

المشكلةوأساسالبحثقمةأيالروايةفيالأخيرالتداعر،وهو

ماروايةإلىالمودةعبرالأمللتفتحالروايةتمودوفيه،كلها

محاولةأسلسهافيهيالتي،(الأصليةالخطيئة"الأديانتسميه

تدفعهالإنسادقطبيعةأنإلىمشيرة،المفروضةالحدودذلتجاوز

الثمن،كانومهاالخاطركانتمهماالآفاقاارتيادإلىدفعا

المجتعفإنهذافيالسوءدرجةبلفتمفا،أخرىوبعبارة

ماإلىمنهللخروجاقتحامهيحاولأنإلايملكلاالإنسان

الروايةيذكرلاأنيسألنإلىنشيرأنالضروريومن.بعده

النظروجهةيتبنمطبلالأرضعلىالبشريةالحياةلبدءالدينية

الاحباطعلىالرديودلأنهطبيعىوذلكالماديةالداروينية

الفملطبيمةمنردهفكانالاشتراكيةالثورةمنهاغرقتهالذي

أكبر.قوةبذلكواكتسب

الأسلوبفي8-

النصلغةحولملأحظات81-

المفرداتأ-أ8-

اللغةفيالمتداولةالاصليةبمعانيهامستعملةالروايةمفردات

اللغةمنكثيرةحيانااتقتربومي،الشمبفراداوبين،اليومية

تشحنولا.بختكيا،،عقبالكالنومصح:مثلبتعابيرهاالعامية

فالغبار،والأكاذيبالغبارشعهرابريل:ندرفيهاإلارمزيةبأبعاد

بصعوبةالإيحاءشديدللرؤيةومانعفذارةهوحيثمنهنا

بينأنورغم.الروايةتصورهالذيالمجتمغنيالصحيحةالرؤية

وممثلآوأديباومترجمةوصحافيةوناقدآمحامياالروايةافراد

بلالميادينهذهإلىتنتمىمفرداتعلىقليلأإلانقعلافإننا

نقعماوأكثر،العاديالإنانيستعملهاعاديةمفرداتمجرد

بعضتطالمناحيث،أنيسخواطرفيخاصةمفرداتعلى

علىنعثركما،ميةالنخلوالغدة،الطحلبيةالمادة:الطبيةالتعابير

والتكعئييالعجريديالرسمكمذهبالفنيةاللمذاصبببض

العبثمثل،للثقافيةالألفاظوبعض.والوحثصيوالصريالي

...البريطانيةالمعارفودائرةواللأممقول

ص!2

الأس:2-ا-8

العماساععندهالتوففإلىويدعوالانيتباهيلفتماأكثر

اشخاصالسماءأولآ:فئتينإلىقسعتهانستطيعالتي

زكيأضيسخواطرفيتردالتيالامنماءوثانيآ،الرواية

وتداعياته.

ءتلشخصيلاساءا-أ

الثلاثي:-الجذرإلىيمود(،أنش"للاسم:زكىأنش:1-أ

مما.والوانسةوالإنسانالأنسعنتداعياتيثيرالدي،س،نأ

ذاتيةوعدمجهةمنإليهوالسكونبهالوثوقامكانيةعلىيدل

في"زكي"و.ثانيةجهةمندلالتهوشموليةرمزيتهبلصاحبه

ترتبطإذالمطرةالطبيةالرائحةإلىفيهتشيرالذيالوقت

كما،ؤالخصبوالزيادةالنموعلىتدلفانها،الرائحةزكيبكلمة

أيضايشحنهامما،بالعاميةالملفوظة،،)،ذكيكلمةمعتختلطأنها

.الذكاءبمفهوم

ر،م،سبجذرها،سمارةكلعةتثير:بهجتسنمارة2أ-

ماحديثاتحعلأغاعلىيدلمماوالسمرةللسمرعنتداعيات

،،"بهجتوكلمةمالعربيةالمصريةهويتهاوعلى،قولهتريد

والنضارةوالفرحالسرورعنتداعياتتثيرجهـ،،ب:بجذرها

ءوالنضارةالسرورعنللبحثرمزأ(،بهجتسارة"منيجعلممل

اسمأغا،،رجب،)كلمةتثيرهماأول:القاضيرجب3أ-

قدبأنهاانطباعاتثيربدورهاوهيالهجريةالسنةأشمهرأحد

،(القاضي"وكلمة،الميلاديةالسنةامامالاستعمالفيتراجعت

تستدعيأنهاكما،اللقبابمادتكتسبالتعريفةالدالوجودمج

القاضبىميزةأنعنفضلافيهوالحمالنزاع:امرينالذهنفي

شخصا"،مالقاضي"رجباسميمنيفهل.العدلهيالأساسية

؟بالنزاعالبتيستطيععادماحكمااو،عادلغير

"عبدهعم،)اسميبدوالمفاهيم-ألاشخاصادنلبينمن،أ-

الزوجةووالد،الأموزوج،الأبشقيقهوفالعم.ايحاءأكرها

أنكبركما.بهشبيهأوللأببديلالدلالاتهذهجميعفيفهو

اختزاليهووعبده.ككلللسلفبديلآاعتبارهفيياهمسنه

عنهاوالاستعاضة)الكه(كلمةحذفتمحيث"عبدالله*لاصم

خضوعودلالاتدينيةأبمادالاسمهذاوفي.الغائببضعير

التالية:مورالأنلأحطالايمنماءبقيةوفي.واستكانة

علي.،أحمد،مصطفمط:فيدبمد

.الرشيدي،شدرا:عقلىبعد

عدم)يلاحطالقمورئيسالمامالديرالسيد،:سلطوي

بلقبيهما(.الاكتفاءتمبللهمااسعينوجود

.وسناءسنية،كاملنصر،،عزوز:والشاًنالرفمة

ليلى.:عاطفيبعد

وجودعلىيدلمماوسنيةسناءاسميبينتشابهإلىونثير

بينهما.مشتركةصفة

المعروفة،التاريخيةالاسماءمنالمديدالروايةفىوردب-

وأالظمأوكالاستبدادالتاريحفيسلبيةبنقاظترتبطوجيعها



فيكتوريا-خوفو-المجتمعفيسلبيةنقاطأجابهتأو،العنف

ابراهيم،التاًلهفرعونبالتقاليد(المشحونالمحافظالعصر)ملكة

يوليوس-الرشيدهارون-كليوباتره-انطونيو-باشا

مص!-)فاتحقمبيزعثعر-السادسلويس.نيرونقيصر-

برومثيوس-ادلهباًمرالحام-حتشبسوت-الثالثتحتسى

)الفلسفةجينيه-(بتسميمهالانجليز)يتهمنابليون-)مسطولابا

طريقةعلىالجنسيوالشذوذوالسجنالسرقةبينتجمعالتي

والحكيميوسفوالنييونسالنيذكروورد17(صجينيه

والخياموالمعري(الفراعنةأحدنصح)الذي،وردايبو-

التيالجشىاسمل!بعضذكرك!،وحواع،وآدم،وبيكت

الايحاء.شديدةوهيالعلميةمستوىإلىارتفعت

.)الستبدود!(المماليك-ا

3سم(.بحياالافراطأودى)الذينالخلفاء2-

.(دولتهملتادالذين)لفرسا-3

.التتار-4

الانجليز-5

.ميركانالا-6

عنهاستعيضبلصراحةالاسميذكرولم،العرب7-

.39ص"النفاقنيعريقةأمة!بالقول

والرومانسيالحجريالعصور:إلىسليبشكلوأشير

الأحداثبعضوإلى.القمرإلىوالهجرةوالمملوكيوالواقعي

الاسلأميةوالغزواتاالرومانيةالحضارةتدهورمثل:التاريخية

الفلاسفةالحث!اقوومصارعالتفتيشآومحاالصليبيةوالحروب

الشهداءوعصروالبروستنتيةالكاثوليكيةبينالداميوالصراع

أميركا.إلىوالهجرة

منذالمجتعالمصريسمةيشكلالذيالسوادأدطنجدوهكذا

وحديثا.قديمأأجمعالعالمسمةأيضأهو،اليومإلىالفراعنةأيام

صورأتمتلكلاالعاديةالنصلغة:الجماليةالصور3-ا8.-

صورالمستعملةوالصورشعريةلنةهناكفليس،كثيرةجالي!ة

والاستعمالالتقديريالنحىمنتقترباللغةفإنولذلكبسيطة

المميز،الوحيدالثىء.والأسميةالفعليةللجملوالبسيظالأولي

النصسياقافيالتاريغمنومواقفوشخصياتااسطايرادهو

وجوديظهرالنصنيكافيأتاًملأولكن،والغرابةيثيرالدهشةمما

هذهكونمعيتنافىمما،فيهيردملكلورلءعقلانيمنطق

ينسجم،ولكنهالمحدراتتاًثيرتحتفكريةشطحاتالأحاديث

منمجموعةعنالتحدثتريدلاالتيالبنيةرسالةمعتماما

هذاوفي.النهضويةتطلعاتهفيمعينمجتمعتشريحبلالحشاشين

الرواية.مفتاحالاشكال

القصآلية82-

النسخةفيمرقمةفصلاعشرثمانيةمنالروايةتتاًلف

النسخةفيمرقمةوغيربالفجاله(مصرمكتبة)طبعةالمصرية

الهسختن.فيمعنونةوغير7291(.،القمدار)طبعةاللبنانية

!مشروع:عنوانشبهيحملالذيالعاشرالفصلباستثناء

بهصدرتالذيالعنوادغلأنه"عنوانشبه!ونقول.ولسرحية

أنيس.يقرأهاالتيكلماصهاسنمارة

عوامةفيبمعظمهاحوادثهاتدورالتيالفصولهذهفينجد

بليتملمولتاسعتحشيشمجالسليانيةوصفا،النيلع!راسية

الثانيالمجلسأن)ونعلما(لتحشيثىادواتكافةرميعنأسفر

تصفهالممجالىستةبعدأيالأولالمجلسمنأسبوعبعدعقد

الشكلعلى"زمنيةبلحظاتالروايةفصولبدأتوقد(.الرواية

الظهيرة،واحدةمرةالصباح،واحدةمرةالفجر:التالي

منكلختغوا.مراتستالليلمرات،ثمانيالغروب،مرتان

والثامنبحوارالسابماختتمف!،بتداعالأولىالستةالمجالس

ببهاملها،الروايةينهيبتداعالتاسعوانتهىالعوامةمنبخروج

واختتمتوخلألهالعملمكانفي،الصباحفترةفيبدأتالتي

مامتدت.العملمنالصرفخطروخلأل،العوامةني.الليلفي

هوالانسانبالأرضيحيطوظلأمسليصباحبينبذلك

التداممماا-8-2

الشخصيةوأد!سبمالا،الطليقالتفكيرمننوعالروايةفي

التحليقهذاولكن،التحشيشعلىمدمنةزكمنأنيسالأصاسية

معين،موفيثير.تداعهوبلتهويملأوهذياناليسالفكري

علىللعثورتداعكلتسبقالتيالكلنماتفيالتفتيشيجبلذلل!

الغالبنيوهو.وحددهأطلقهالذيالسبببالأحرىأومفتاحه

منهامشكوسلبيةأوسوداعلطخة،ملخلليعلىيحتويموقف

رجل،عبدعفالعم.زكىأنيسمباد!ي!معتتعارضأنهاإذ

عنتداعفيزكيأنيسيغرقوالقواد،الومن،التناتجضات

والذيالأسبابلأتفهيقتلكانالذيالخليفةالرشيد،هارون

الحالتصويرفيقمةيشكلممل.السجنفياللهرسولآلألقى

بالايمالط.المنعوتينحقيقةويكشفالدينإليهاوصلالتي

أثارت،حزينةفجلسترجبعنهاتخلىالتيسناعأدغكما

إلىالوضعيدفعومما،الذلماصابهعزلزرجلتداعيا-عنفيه

بفرعوننفسهوأنشى،المحتلبقمبيزرجبتشبيه،لهقمةأعلى

ممثكلةعنتتحدثسنمارةكانتعندما،الخاتمةفيكذلك.الهزوم

للوضعقمةالاخرهوتداعيافيهأثارتا،الشخصيةزكيأنيس

وإلىالأزلمنذعامبشكلالإنسانمأساةصورأنه،اذالمعاش

الفروضةالحدوداختراقإلىدوماويطمحقنوعغيرفهو،الأبد

أكئر،أوصفحةإلىجملةمنتمتدالتيالتداعيات،هذه.عليه

زادتكلماتومنالتيالخدروكميةوخطورتهالوقفابحسب

المصريالانسانتاريخفيسوداءنقاطأتصورأبعد،تحليقا

الذيالثالثوتحتسىقمبيزأمامالهزومفرعوننجدإذ،خاصة

ماحقيقةيدركلاالذيوفرعون،الملكحشتبسوتاختهتسلبه

القريةمنالحوتأنقذهالذيويونس،البلادفيمظالممنيجري

نيالعجافالسنواتبصورةصورتهترتبظالذيويوسفالضالة

ومعالمنتصرقيصريوليوسأمامكليوباترهنجدكذلكمصرء

بالذكرالجديرومن.غيةالطلالرشيدوهارون،المنهزمنطونيوأ

صورهيتماما،بلالتاريخمنمنتزعةليستالصورهذ.أن

حلمياتركيبامركبةأنهاالمهمولكن،-حدثتتكونقد،معقولة

وطابعجهةمنالرؤياطابعيكسبهامما،انيوضععلىللدلالة
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نأكما.ثانيةجهةمنفعالةوبصورةمعاوالاضيالحاضرفضح

أنيسيمنعمحذوروجودإلىيشيرالتعبيرفيالطريقةهذهاعتاد

المحذورهذاطبيعةنستشفأنونستطيع،بحريةالكئرممنزكي

تداعيفيالسلطةاستبدادمثلأفهو،التداعياتهذهدلالاتفي

الرئيسبينبشريةحواجزوجودوهوالرشيد،هارون

وتمنعالأولعلىتكذبا.ور-أيبوالحكيمعيتدافيوالرؤوسين

لكاسمها.الثورةوتستغلالاخرينوتظيميجريماحقيقةعنه

زيدانليلىحالةتشبيهفيكما.مالحدثالعميقالبعدكشفوهو

لدغهاخوفوعهدفيغنمبراعية،وطبقتهاالرأةبحريةآمنتالتي

للقضيب.بديلهوالثعبانأنننسىولاعليها.وقصغثعبان

قدالتداعيأنالعممع.عذريتهافقدهاارجبأنليلىومشكلة

كلها.للأسبابأولسببينيكونكأن.سببمنلأكثريكون

الحلم8-2-2

اخراسلوباالروايةتستخدم،التداعياسلوبجانبإلى

جدا:خاصةظروففيبجدثالذيالحماسلوبهو

الخدر.تأثيرمنمتحرروأنيسالحلمهذايغا-

وخلاله.العملمكانوفينهارايتم2-

ينسجمموقفماعنوالبحثالتوترقمةفيالحمهذايأقي3-

واسشرافالرؤيامعالمالحمهذايكتسبولذلك،المبادك!مع

الأنالطموحتجسيداأوالاتيةالحقيقةمضمونهويصعبح،المستقبل

الجديرومن.العالقةالشكلةلحلورؤيتهاتطلعاتهاوتفاصيل

قرارسبقأنهإفي،فصوىأهميةذوالحمتوقيتأنبالذكر

وقدالتجريب.محكعلىيعرضأنموقعهلهفسمحسنمارة

بخصوصيتضمنهاالتيالنبوءةصدقعلىالاحداثبرهنت

بعدمتقعلمالتياللأمورفيأكبرقوةيكسبهماوهو،سنمارة

القصضمير8-23-

تشيرالغاشاالذكرالمفردصيغةتستعملالتيالقصطريقة

أنهبماولكن.نفسهالأديبهوللأحداثراوياهناكأنإل!

ملامحهويكتسب،معهيتحدفإنهبهويلتحمأنيسبزاويةيلتزم

العنوانالذااختيارهلنايفسرمما.الاحباطالأساسيه:

لنالروايةأنمقتنعأنهأي،النيلفوقثرثرةبالتحديد:

نأكما،ثرثرةمنأكثرتكونلنوبالتالي،شيءفعلتستطيع

وهكذا.ثرثرةمنأكثريعتبرلن،النيلعلىاشخاصهااحاديثا

رواياتهعبركبيرحدإلىساهمالذيمحفوظنجيبلنايعلن

كلبعدلنايعلن،العربيةالنهضةامعاتلمسفيالعديده

واحباطه.الكبرىخيبتهكتبهاالتيالروايات

حيث،الخاطبضمير،وحساسةمعينةفتراتفينجدولكننا

تداعيفيكما(،،"أنتضميرويستعملنفسهأنيسيخاطب

منإبرلئمنالخمرلهتصب"وأنتمثلآالرشيدهارون

لك:وقالالهواءمنأصفىصارحتىالمومنينميرأورق.الذهب

موجهاالحديثيكولنأنيتيحكا94(،")ص..عندكماهات

إلىدفعهوبذلكوالراوىأنيبىبشخصيةدمجهوبالتاليللمتلقي

فعليأ.والثلاثةروائياالاثنينيسحقالذيبالاحباطالشعور

3داوتطوراالبنينمعالم9-

من،تراكميبشكلليس،تتألفالروايةتقدمهاالتيالبنية
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هوما؟المعالمهذهممماقوهويتها.أطرهاتحددمعينةمعا!

إليه3توصلتوهل؟إليهتتطلعالذيالأفق

علىثقلهاترخبىمصادرةثورةالروايةفيطالعتناا-

ولامنهاالخلأصفيالمثقفينلدىعنيفةولمسنارغبة،المجتمع

محورين:فيالأفقتجسدوقد،يجريبماالعاديينالافرادمبالاة

اعوانه،بهيقومماحقيقةالثورةهذهقائدإدراكهوالأول

مع.-دلنىطابعوذاتجذريةبديلةثورةحلولهووالثاني

.متكاملتانخطوتانهمابلنحتلفينطريقيهنليساأضهماالتأكيد

اختهعنللتخليصرءظدعوةالثالثتحتمستداعيففي

قصدتهـاالتيحتشبسوتهيفمن.بالحموالانفرادحتشبسوت

لنفرينةعنالبحثإن؟تمثلهمابكلروسياهيهل؟الرواية

مطالبتهعبر،ذلكيوكدبكاملهالنضولكنشيعإلىيصل

الروايةولكن.عليدفيوجهذاتبديلةبثورةبالقيامالرئشى

تغيير.أييتمأندونانغلقت

6491و2491بين2سالمصريالمجتمعهوالقائمألمجتمع-2

وحرب6791هزيمة5291،وفبلو9191ثورقيبعدأي

غبارفربيعه،عميقةبشروخمصابامجتععوهو7391،

فيأنهإذ،وسليمتواطىءنجتمعفهوذلكومع،وأكاذيب

والعبثية.والتزلفوالانتهازيةالفرديةفييغرفالتغييرانتطار

ولكن،وفعاليةعدالةأكثرجديدمجتمع،المجتعهذاافق

المجتمع.بنيةفيتبديلأقلحصولدوناتحهتالرواية

المجتمع.فيبارزعنصروعبثيتهبيأسهالعوامةعالم3-

أساسهافيقائمةسمارةثورةأن-كأ،لهكبيرتصدوجودورغم

ماتفالعوال،راسخايبقىالعوامةعالمفإن،العبثمواجهةعلى

النيل.شاطىء/تملأ

الصلحةافقها،هشةعلاقاتالافرادبينالعلأقات4-

الخيانةهيفئاتثلاثفيتتوزعبالمرأةالرجلفعلاقة،الفردية

بالسيطرهل!تتحددبالرجلالرجلوعلأقة.والكبتوالاستفلال

إلىتوديأنإمابالرجلالمرأةوعلأقة.الوصولبةأوالتزلفأو

بالرأةالمرأةوعلاقة.انتحارأووصوليةأوانتقامأوفاشلحب

وتنتهي.التشفيأوالخدرأوالغيرةعلىقائمةسلبيةعلاقة

.العلاقاتهذهطبيعةفيتغيرأيدونالرواية

أحمدعلأقةهي،محدودةبإيجابيةتتعيزواحدةعلاقة5-

حاسمتعليلأيتقدملاالروايةولكن،بزوجتهالومننصر

هذهعلىيطرألاتغييرأيأنكما،العوامةفيالزوجلوجود

العلاقة.

ويعكس،عنيفقمعيجهازالمجتمعهذافيالسلطة6-

يهغلاالذيالوقت.ففيبأنيسالعامالمديرعلأقةبوضوحذلك

الاداريةالنيابةإلىيحيله،التحشيشإلىلحوءأنيسبسببفيه

ولا.بالنشافةورماهوجههفيصرخلأنهالعملمنلفصلهتمهيدا

يبدوكمانفسهاع!بالمحافظةتهغبلبالمجتمعالسلطةهذهتهغ

خطرأيلأن،المساطيللاالمفيقينمراقبتهامنواضحلذلك

العوا/مةبعالميقبلوالمالذينالفيقينصفوففيسيترعرعحقيقي

حقيقةالرئيسيعيأنفيالأفقويتجسد.منهيعانونلماكحل

.يحدثاذلكولكن،يجريما



البنيةرسالة-.1
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الحالةإلى،حزيرانهزيمةمن،تلتالتيالأحداثجميعبرهنت

ترتبوماالناصرعبدالرئيسوفاةبعدمصرإليهاوصلتالتي
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هومن:الثانيالسواللرزوهنا.عليهتسيطرالتيالسلبية

الثمن؟كانمهماتعترفأنسنمارةعلىبأنشعرالذيالقارىء

:ملاحظات-11

ماحدثلماذاهو:الهامالسواليصبح،حدثمامعرفةبعد

.الملاحظاتهذهفيتلمسهنحاولماوهوحدث؟
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وبها.معهاوليسولها،الجماهيرأجلمن

كونهرغمالشعبيةالفئاتمعلأنيستواصلأينلمحلا-2

الشاركةعلىالروايةصورتهكمااقتصرفنشاطهافرادها.أحد

كانرأشدمصطفىوأنلاشبهاطالبيةتكونوقد،التظاهراتفي

أيممانجدلاثم.الثورةقبلوالقتلللاعتقالالتعرضوعلى،معه

.الثورةمنيأسالمجتعبعدافرادمعتوصل

ألاطار،هذاعنأيضاتخرجلمعبدهبعمأنيسعلأقة3-

احساسهوالروايةفيعليهنقعالذيالوحيدالايجايىفالشعور

قبلبغطاءتزويدهعلىوعزمهعبدهعمعلىنجال!فقة"لبمر

تكادلا،حقيرةغرفةفييمسكنعبدهعمأنحينفي،النساء
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التوجهالا.كافةتصويرتدعي

المجتمع،لإصلاحالافراداصلاحعلىسمارةتعتمد5-

العوامة.افرادبه31!مهاماوهو،الثوريالنحىبذلكعاكسه

فيهوبينما،المجتمعلفسادسببآالعبثسنمارةتعتبر6-

الشعورهذامنشفاعولا،عميقةلأسبابانتيجةالحقيقة

سنمارةمفهومحددوقدهعنهاتأتيالتيالأسبالابمعالجةإلاالعبثي

منبدلاالعوامةعالملمقارعةفتوجهتالثوريمسارهاالخاطىء

المجتموسلطته.
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فالمجتع.إليهنظرحمهاعنكليةتختلفسارةوضعحقيقة7-

حينجانبأسلبيا،فيتمتلكوصمارة.لاستلأبهنتيجةعمقهفيسلي

الحقيقيةالوضعيةأننجدوبذلك.ايجابيآجانبايمتلكأنيسأن

مما)+(،ايجابيتانوعلأمتان)-(سلبيةعلاماتستهيلسنمارة

غيرالبدايةمنذسمارةأغويظهرتمامآالعكسإلىالوضعيةيقلب

دور.أيللعبموهلة
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ومطرةسناءاحباطمععددهازدادالذيالاحباط8-

وماهيتها.ونوعيتهاوكيفيتهاالمجابةبقناعالايتعلقورجب

وتحققه،الحمبينحاجزآالواقعيقفأنالبدييمنكانفإذ!

تحقيقفإدن،الشعبيةالفئاتاامالوجهفيالسلطةتنتصبوأن

.سمارةأوأنيسعندنلمحهلاماوهوتضحيةيقتصدالبادهـك!

بهابل،عبثيةليست،فرديةتضحيةتقتنيبالجريمةفالاعتراف

الوصوليةيرفضاناللذانوسمارةفاًديسالمبادهـ*.انقاذيغ

التضحيةكذلكيرفضانللوصولالفرديةوالأساليبوالأنانية

نأكماعالأحوالأحسنفيمباشربثمنترتبطلالأخهاالفردية

مثقفينمتصروععنبدورهاناتجةالرؤيةتكودطالتياللأجدوى

بدليلاللاجدوئحركتهاتعرفلاالتيالجماهيرتحرلثعنوليس

بكامله.البثعريالتاريغسيرورة-

بيروت
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