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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 1396 صيف، 43لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

 1-22 م؛ صص 2017

 ؛«انيعقوبيعمارة » ةيالباثولوجيا االجتماعية في روا
 دراسة استفسارية حداثوية 

 2مجيد قاسمي، 1كصالح ب ديمج
مة الطاباطبائيامعة يف قسم اللغة العربية كآداهبا جبؾ مشار أستاذ . 1  العّلا
مة الطاباطبائيامعة يف اللغة العربية كآداهبا جب الداکتوراهطالب . 2  العّلا

 27/10/1395: البحث خ قبوليتار     31/05/1395: البحث خ استالميتار 

 صالملخ  
 بػػ ا مػػهل  ّلؽبػػا أمػػراض ا تمػػ  « امػػارة  عقوبيػػاف»لقػػد كفاػػء اػػّلا اعسػػواا اػػدة مواةػػ ات يدا يػػة يف ركا ػػة 

اؼبػػج    یاغبدا يػػة يف الركا ػػة معتمػػدا  الػػ یالکشػػء اػػهل الػػص اؼبواةػػ ات كالػػرؤ  یهػػ ا الب ػػ  إلػػ ی سػػع. اؼبصػػر 
كقد كفاء اّلا اعسوااا ه ه ، أك أکثر(  ن تيبج أك)  ذا كج  کوف فمج ا أف الجاص اغبدا يا . التا ليليا ػ  الوة يا 

 راد ػػإ ليمػػهل الػػص التا اةػػ جشػػد لکجاػػال   ، ة ػػالركا اعبػػجف يف لييف ا اةػػ سػػتغرؽ فجػػراه ، يف الركا ػػة ةياػػاؼبواةػػ ة اغبدا 
 ا  الکااػب التا ػػراش اعبجسػيا مر ػػ سػبوب. ا تمػ  اؼبصػػر ا  یالػػ مجػةياعبػجف اؼب  فيکػػواب  لياأةػ قصػػد اؼبلػ اات بػل 

ػده هػ ا اؼبػرض اغبػد. هل مهل القرف العشػر  جاتييف مصر قبل السابع ػ کظاهرة  ػ کهل مل    اؼبصر  یكافدا  ال    كقػد كججن
جال هبػػ ا الػػراأ  مبابػػرة بػػل  صػػراح إ ا أناػػال  ، اؼبػػرأة یلتخلاػػء الجاظػػرة إلػػ جػػة  ينت عناػػال قػػد أراد أف ، ةياػػالتا ت ةيػػيف البج ضػػما

موقػػ  ؼب  ػػـو البطػػل.  عػػاه هػػ ا اؼبػػرض بطر قػػة هادئػػة   ي ػػة مػػهل دكف کػػره  مجػػال  اتيػػاػػدا ل القصػػص كالتاقج، كالّلا
الاػػه قػػد كفا  ػػا اعسػػوااا يف ركا ػػة  یاع ػػر  ةياػػاغبدا  اتيػػكاؼبونولػػوج مػػهل التاقج، ؤكالتاجباػػ، الاػػه هػػي ا سػػ جاع ة اػػار يا التػا 
ف  ه التقجيات اغبدا ية يف . ؿباك   اأةيل اؼبشكّلت ا جتمااية أك بياهنا كوج  اتأمل مجال مصر« امارة  عقوبياف»

 .الركا ة هي اله سوؼ اجعاهه يف ه ا الب  
 

 .اغبدا ة اف؛يعقوب البا ولوجيا ا جتمااية؛ اّلا اعسواا؛ امارة : الكلمات الرئيسة

                                                                                                                                                       

 ؿااب اؼبسؤك الک            Majidghasemi118@gmail.com 
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 المقدمة
ا جتماايػػػػة  اؼبشػػػػاکل قػػػػدـ اؼبػػػػدا ل الجظر ػػػػة يف دراسػػػػةأ عتػػػػذ مبػػػػوذج البا ولوجيػػػػا ا جتماايػػػػة مػػػػهل 

فػػا تم  يبػػرض كمػػا ، ىل فكػػرة اؼبما لػػة العضػػو ة بػػ  ا تمػػ  كالكػػائهل اغبػػيإ كا سػهها كسبتػػد جػػ كره
ك جظػر هػ ا ، ا  اجتماايػ مر ػا  كمػهل هجػا ربػدث اؼبشػكلة ا جتماايػة بوةػ  ا ،   كائهل يػيأيبرض 

ىل إىل التعقيػػػد كمػػػهل التجػػػانف إر ك جمػػػو مػػػهل البسػػػاطة وا  تطػػػ ا  ييػػػ ا  الجمػػػوذج للمجتمػػػ  بوةػػػ ال كائجػػػ
ه اؼبتدا لػػة اجػػ اأالّلذبػػانف نتيجػػة ز ػػادة السػػكاف كف ػػور اؼب ػػهل كاقسػػيم العمػػل فأاضػػاا ا تمػػ  ك 

ككفقػػػا  ؽبػػػ ا الجمػػػوذج . جػػػل اغب ػػػاظ الػػػح الكػػػل يف يالػػػة سػػػو ة مسػػػتقرةأمػػػهل  ا  ابطػػػة اعمػػػل معػػػكاؼب  
بػػ  فػػ ة  اػػهل مشػػاکل ا تمػػ  اؼبصػػر ا مػػا« امػػارة  عقوبيػػاف»يف  کشػػء الکااػػب اػػّلا اعسػػواا 

ُج الػص اؼبشػاکل يف صبيػ  سػايات اغبيػاة. للميّلد 1001ك 2591 ػ  جقاػب اج ػا اعسػواا ك ، اج سه
بػ  بػقا العمػارة يف  ا  فشػي  ا  للميّلد بػي  2591لراكا ة يي  انقطعت الصالة بعد  ورة مهل بدا ة ا

  الػػه اغبد د اػػةج  امػػارة  عقوبيػػاف فأةػػب ت فػػرؼج . اعدكار العشػػرة كالغػػرؼ اغبد د اػػة الػػی سػػط  ا
قػػ   کانػت ؽبػا قبيػل الثاػورة أفػػراض متعػدادة مثػل زبػ  هل اؼبػوادا الغ ائياػػة كمبيػت الکػّلب كمل اسػتعمل 

ػػػا عفا سػػػکااف العمػػػارة قبػػػل الثػػػورة مػػػهل اعرسػػػتقراطي  كاعجانػػػب مل  تصػػػواركا ، يف مبيػػػت اػبػػػدـ ردبا
يف ک ػاح   ػوم م  قضػوف، الجاػاس عفقػر سػکجا   إمکانياػة نػـو أ ا إنسػاف يف فرفػة  ػياقة هبػ ا الشاػکل

مسػػتقلا  هکػػ ا انت ػػی اعمػػر بجشػػأة ؾبتمػػ  جد ػػد فػػوؽ الساػػطُ. بػػاؽا مر ػػر مػػهل أجػػل لقمػػة العػػي 
ذبلػػو ال جػػوات كاؽبػػواات يف ييػػاة اصنسػػاف اؼبصػػر ا مػػهل ا فػػ اؽ . لعمػػارةلسبامػػا  اػػهل طبسػػ  بػػقة 

ال قػػراا العػػائ كف  شػػکالوف ؾبتمػػ  الساػػطُ كأةػػ اب رؤكس . كالتمييػػ  بػػ  سػػکااف العمػػارة ن سػػ ا
ة قاسػػية لبلػػده مػػهل  ا قػػد رسػػم اػػّلا اعسػػوااا يف هػػ ه الراكا ػػة لويػػ. اعمػػواؿ يبتلکػػوف بػػقا العمػػارة

كالجا اؽ ، يي   عرض في ا مثالب اجتمااياة كسياسياة كاقتصاد اة کبهة کاؽبواة ب  طبقات الشاعب
، كالتاجػػػػاق  بػػػػ  التامسػػػػص بالػػػػدا هل كاراکػػػػاب اؼبعاةػػػػي، كاعبػػػػجف كالشاػػػػ كذ اعبجسػػػػيا ، ا جتمػػػػاايا 

كرأ جػػا اعسػػػواا . كفههػػا، كبػػجااة أسػػػاليب التاعػػ  ب، كالواسػػطة الاػػه ا ػػوؽ قوا ػػػا کػػلا ا اتبػػارات
 . ستخدـ ظبات يدا ية لبياف ه ه اعمراض ا جتمااية كمعاعبت ا

 لغػة الػوه انتشػارها اػاـ 00كاکمهل أنبياة ه ا الب   يف أفا هػ ه الراكا ػة ارصبػت إلػی أکثػر مػهل 
ػػا لکااػػب  کػػاف يف بػػواکه العمػػل الراكائػػيا ( ـ1001) هبػػا عتهػػدا  ج ف ػػي ليسػػت ركا ػػة طارئػػة   . مػػ  أهنا
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بل هي ربتاج إلی الغور كالتعميا يتای اجکشء ظبا ػا ، كليست ركا ة ارکا  نبا ا الی اسلية القرااا
ال جاية الاتی ضبههلهت مع ا ه ا التکثاء اؼبعجو ا اؼبثه لشتای اعكساط العالهمياة؛ کمػا أناجػا اکتشػ جا بعػد 

ثجره ما  ؤجال ف مه فکراال الی م  .ج   اعدباا اغبدا ي ه قرااة الركا ة أفا الکااب که
هػػل کتػػب اعسػػواا ركا تػػال كفػػا اياػػار : يهػػ ةمشػػركا تاسػػاؤ كأ ػػارث فيجػػا قػػرااة هػػ ه الراكا ػػة  

أك کتب ػا ( 111: 2112، ال ػااور )؟ الواقعياة التاسجيلياة کما ادااػاه الػدکتور اػوا ةػب ي ال ػااور 
مثػػػل الراكا ػػػات اغبدا ياػػػة العربياػػػة الاػػػه اػػػرف  الق ػػػر الساياسػػػيا كاصرهػػػاب ال کػػػر ا كالتاعػػػ  ب اؼبػػػاد ا 

فػذذا کتب ػا كفػا اياػار اغبدا ػة فمػا هػي التاقجيػات ال جاياػة اغبدا ياػة الاػه قػد كفا  ػا؟ كملنه عبػأ إلػی اؼبػج    كاؼبعجو ا؟
اؼبقػاؿ هػو أفا اعسػوااا قػد ابجاػی مبػدأ التا ػد   متعماػدا  کوسػيلة اغبدا يا؟ الػواي الاػ     امػال ةػايبا هػ ا 

 .كه ا الب    سعی يف مسهاال أف  عاه ه ا ال اام با ستد ؿ. اوافا اغبرکة العصر اة يف بلده

 خلفية البحث. 2
: لبػص مج ػا بالػ کر رسػاله اؼباجسػته، هجاک حبػوث اػداة قامػت بدراسػة ركا ػة "امػارة  عقوبيػاف"

سػجة ، إاػداد بػيما ةػابر « نقد ك بررسی رماف "امارة اقوبياف" ا ر اػّلا اعسػواا، ارصبال» (2
يف هػػ ا الب ػػ  درسػػت البايثػػة بصػػورة مػػوج ة أبػػخاص الركا ػػة  -جامعػػة ط ػػراف. ش. ق2031
كأبػػخاص الركا ػة ال ػػراي  كالعّلقػات بيج مػػا   قامػت ب صبػػة الركا ػػة ( أك أبطػػاؿ الركا ػة) اعةػلي 

بازمبػػا ی كاقعيػػت اجتمػػاای در دك رمػػاف "امػػارت  عقوبيػػاف" ك "نبسػػا ال » (1. لغػػة ال ارسػػيةإىل ال
 -جامعػػة أةػػ  اف. ش. ق2051سػػجة ، إاػػداد ميجػػا اابػػد ي« هػػا" بػػا ااکيػػد بػػر طبقػػات اجتمػػاع

كمػػا أف الب ػػ  ،   تجػػاكؿ هػػ ا الب ػػ  اؼبقومػػات ا جتماايػػة ككػػ لص ال كا ػػا السياسػػية يف الػػركا ت 
 . تال مبادئ الواقعية ا جتمااية شرح يف بدا
براسػاس رئاليسػم ( ا ػر اػّلا اعسػواا) نقػد رمػاف امػارت  عقوبيػاف»( 2: حبوث مج ا كهجاک

الػػػدكرة ، جامعػػػة  ػػػ د نقـــد أدع معاصـــر عربـــيؾبلاػػػة يف « «جػػػورج لوکػػػا »بػػػجا تی  در نظر ػػػال جامعػػػال
اجاكؿ ه ا الب    ػ كآ ر هل زهراا أفضلي: للبايث  ش. ق 2059ربي  ، العدد العابر، السادسة

ركا ػػة امػػارة  عقوبيػػاف الػػح  ػػوا نظر ػػة الكااػػػب كالجاقػػد ا ػػر  جػػورج لوكػػاش يف الػػم ا جتمػػػاع 
كاسػػتجت  الب ػػ  بػػأف اعسػػواا كشػػء بكػػل جػػرأة كةػػداقة اػػهل الوقػػائ  العالقػػة يف ا تمػػ  كأف ػػر 
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هػػ ا الب ػػ  اؼبيػػ ات  فػػدرس. برؤ تػػال ا نتقاد ػػة التجاقضػػات ا جتماايػػة كمصػػائب الشػػعب اؼبصػػر 
. اله ذبسدت يف الركا ة ػ كالواقعية ا نتقاد ة كالشعبية، كهي ارض الواقعية ػ الثّلث لجظر ة لوكاش

، «ا ر اّلا اعسواا بػر اسػاس نظر ػال ركا تػی  رار  نػت عمارت يعقوبيانبجاسی رماف  ركا ت( »1
، العػػدد السػػاب  اشػػر، دكرة السادسػػةالػػ، جامعػػة اصمػػاـ طبيػػي الدكليػػة بقػػ ك هل لســان مبــي ؾبلاػػة يف 

اجػػػاكؿ هػػػ ا الب ػػػ  سػػػردانية  -كآ ػػػر هل ةػػػّلح الػػػد هل ابػػػد : للبػػػايث . ش. ق 2050 ر ػػػء 
ركا ة امارة  عقوبياف يف  وا  طػاب جػهار جيجيػت الركائػي كانت ػح إىل أف ركا ػة امػارة  عقوبيػاف 

قليػػل للػػراك  كاػػرض اؼبعلومػػات رت يف القػػارئ مػػهل  ػػّلؿ التواجػػد المل ربػػ ه بالتتػػاب  الػػ مي كقػػد أ اػػ
اغبدا ػػػة »( 0. هػػػو الػػػ    ػػػدف  دبسػػػهة الركا ػػػة مػػػهل ييػػػ  ا مػػػوع، الػػػراك / كأف اؼبؤلػػػء ، الكثػػػهة

 اللغة العربية وآدابهاؾبلاة يف « عبذا إبراهيم جذا «الب   اهل كليد مسعود»كمابعد اغبدا ة يف ركا ة 
ربيػػػػػػػػػ  كةػػػػػػػػػيء ، العػػػػػػػػػدد الثػػػػػػػػػاا اشػػػػػػػػػر، الػػػػػػػػػدكرة السػػػػػػػػػابعة، فػػػػػػػػػرد ف فػػػػػػػػػاراي، جامعػػػػػػػػػة ط ػػػػػػػػػراف

الب   اهل »يف ه ا الب   درس الباي  يف ركا ة  ػ جواد أةغر : للکااب ـ1022/ق2301
عبػػػذا إبػػراهيم جػػػذا ميػػػ ات هامػػة للركا ػػػة اغبدا يػػػة كػػاؼبونولوج الػػػدا لي كايػػػار الػػػواي « كليػػد مسػػػعود

كغياب اغببكػة كالركا ػة « دا يةما بعد ي»كال مهل الج سي أك فه اػبطي كمي ات أساسية للركا ة الػ 
. كاب  مهل  ّللال أف الكااب بدأ ركا تال باذباهات يدا ية كما بعد يدا ية. اؼبضادة كالبطل اؼبضاد

امػػارة »( 9. ؾبلاػػة اؽبػػّلؿيف  جػػّلؿ أمػػ قػػد کتب ػػا « ركا ػػة جد ػػدة بد عػػة، ة  عقوبيػػافر امػػا»( 3
ػػ  13ا لاػد  ػيف ؾبلاػة جامعػة دمشػا  ال ػااور اػوا ةػب ي قد کتب ا «  عقوبياف الرؤ ة كالتاشکيل

مػػػهل ييػػػ  ايػػػار الواقعيػػػة « امػػػارة  عقوبيػػػاف»اجػػػاكؿ هػػػ ا الب ػػػ  ركا ػػػة  ػ 1021العػػػدد الثػػػاا 
ـ اذ البجيػة السػرد ة اػددا كبػها مػهل الشػخوص يف اؼبكػاف التسجيلية كأف ر الب   أف الكااب قدا 

الػػػ  هل نشػػػأكا ،  مشػػػ  ال قػػراا كاعفجيػػػاا اعبػػدداؼب، كال مػػاف ادػػػدد هل يبثلػػوف طبقػػػات الشػػعب كافػػػة
فيمکهل ا ا اؼ . كفهها کثه. ككذكا الح أنقاض اآل ر هل مهل ال قراا اؼبس وق  كمصاحل الوطهل

بػػأفا هػػ ه الداراسػػات اعػػما دراسػػة القضػػا ا العد ػػدة الاػػه قػػد طري ػػا اعسػػواا يف الراكا ػػة كلکجا ػػا مل 
مهل  ا سبيا ت ه ه الدراسػة اػهل . تمااية الح  وا اؼبج   اغبدا يزبصا ا بالدراسة البا ولوجية ا ج

ا دراسة مج جياة مکثا ة مستقصية قد ا تصات بالکشء اهل السامات ، الص الب وث السابقة بأهنا
 .اغبدا ياة اله استخدم ا اعسواا لتبي  اعمراض ا جتمااية كمعاعبت ا
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 لحداثة وتسل لها إلی العالم العربي  بي  الحداثة والمعاصرة والجد ة؛ انطالق ا. 3
فکثػها  مػا اسػتخدـ ، اؼبعاةػرة كاغبدا ػة كاعبػداة: أف نعي التامياػ  بػ  م ػاهيم  ّل ػة هػي،  جبغي بدا ة

 .كهم  عجوفه اعمر ن سهالج ، نقااد اعدب كمؤرا وه اعل اظ الثّل ة
فػػه  ا  يػػد ثا  مػػا بقػػي فتياػػ ك ظػػلا هػػ ا. اعػػي اغبدا ػػة لغو اػػا  إهبػػاد مػػا مل  کػػهل موجػػودا  مػػهل قبػػل»
داة دائمة، كالقدـ، أ  ما بقي يف مجأی اهل فعل العادة، مألوؼ ، هبػ ا اؼبعجػی، كاغبدا ة. ؿبت ظا  جبن

ػا قػد اقػ ب مػػهل . أ  بػال امهل ف سػب، ذلػص أفا اع ػػهة اػراب  بالعصػر، أهاػما مػهل اؼبعاةػرة فػػه أهنا
اغبػد   كالصاػدكر اج ػا يف اعبػه جد ػد مل  کػهل  إف اجي هبا سبثال القيم الساػائدة يف العصػر، اعكلی

 أك، ةػػ ة اغبػػد   "اعبػػداة"كاأسيسػػا  الػػی هػػ ا ال  ػػم لل دا ػػة كاؼبعاةػػرة اکػػوف . موجػػودا  مػػهل قبػػل
 تضػػماهل معيػػارا  فجايػػا    ، إذا  ، فاعبد ػػد. مػػهل دكف أف اػػراب  مثل مػػا ب مػػاف كمکػػاف ؿبػػداد هل، اؼبعاةػػر

. كهک ا قد اکوف اعبداة يف القدمی کما اکوف يف اؼبعاةر. ركرةبالضا ، أك اؼبعاةرة،  تضماجال اغبد  
كهبػػ ا    کػػػوف معاةػػرا  إ ا مػػػهل ، کمػػا أفا اؼبعاةػػػر يبکػػهل أف  کػػػوف سػػل ياا  كقػػػديبا  يف مي ااػػال ال جاياػػػة

كليف مهل يي  القيم اؼبعاةرة كالصادكر اج ا اعبػها  جد ػدا  وبمػل  صػائص العصػر ، يي  ال امهل
 .(15: 1991، زراق ) «كمي ااال
ات اغبيػػاة كاؼبسػػتجداات اغبضػػار اة»ك كا نسػػّلخ مػػػهل ، اغبدا ػػة هػػي ذلػػص الػػواي اعبد ػػد دبتغػػها

كمػػهل الجااقػػد هل مػػهل  عتقػػد  .(152: 2114، قرانيػػا) «كا نعتػػاؽ مػػهل هيمجػػة اعهسػػّلؼ، أفػػّلؿ اؼبا ػػي
ا  يػ  ان صػلت ، مجػ ج بدا ػة مػا  جسػمعی بعصػر الجا ضػة يف القػرف اػبػامف اشػر اؼبػيّلد ف ػرت أهنا

، فکػػػاف مػػػػهل أكاؿ اؼبػػػ اهب اعدبياػػػػة ال کر اػػػة ف ػػػػورا  يف الغػػػػرب. ا تمعػػػات اعكركبياػػػػة اػػػهل الکجيسػػػػة
م هب الکّلسيکياة ال   کاف امتدادا  لجظر اة اداکاة الاه أطلق ا أرسػطو اعب الراكيػي لل ضػارة 

 .(21-22: 1988، ابهل ؿبماد القرا) ة فغهها ا جاات الراكمانسياة فالذناسياة فالواقعياة فالرام  ا . الغربياة
فمػػهل . اغبد ثػػة كمکػػاف انطّلق ػػا ف جػػاؾ أ ضػػا  ا تّلفػػات «اغبدا ػػة»أماػػا بالجاسػػبة إلػػی زمػػهل انطػػّلؽ 

ػا بػدأت يف الساػبعيجيات . ـ2300الداارس  مهل  عتذ بدا ت ا مهل بار ف م  سجة  ك ری بعض م أهنا
ا ، مهل القرف التااس  اشر  كآ ػركف ااتػذكا بػدا ت ا بػ ، ـ2330بػدأت بعػد سػجة ك ری بعض م أهنا

ػا .(ـ2520-2523) كمػاذا ، ف ر ه ا ا  تّلؼ الی أساس ا  ػتّلؼ يف م  ػـو اغبدا ػة ذا ن
كم مػػا کػػاف اعمػػر فقػػد  .(32: 1989، الجا ػػو ا  ؛89-91: 1992، الجع ػػو ا ) كمػػهل يبثال ػػا،  قصػد مج ػػا
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كلکػهل مػهل اؼبّليػ  أفا أكلػی ظبػات هػ ه ، العػريا اغبػد  انتقل م  ػـو اغبدا ػة الغػريا إلػی اعدب 
العػدكی انتقلػت إلػی الشاػعر يف مو ػواااال كأبػکالال الػػی  ػد الػراكااد مػهل أمثػاؿ بػدر بػاکر الساػػياب 

فت ػػواؿ اعدب إلػػی کيػػاف مغلػػا . كأدكنػػيف، يػػاك  ليػػل ك ، كنػػازک اؼبّلئکػػة كابػػد الوهػػاب البيػػاي
هکػ ا  .(123: 2111، أبو هيء) كاللاغة الراکيکة العامياة، ساطهاتبدای يف  جا اه الراموز كاع، فام 

. كالتاجد ػػػػد كالتا ػػػػد  ، اسػػػلالت اغبدا ػػػػة إلػػػػی العػػػػامل العػػػػريا الػػػػی بر ػػػا الرفبػػػػة يف الجامػػػػو كالتاطػػػػوار
إناػػص مػػ  هػػ ا  .(33-34: ـ1989، الجا ػػو ا ) كالغمػػوض ن سػػال  کػػوف أييانػػا  قػػواة قػػجص  كأداة جػػ ب  

 جرجػ  بعػ  . القصيدة مهل بدا ت ا إلی هنا ت ا أك مهل هنا ت ػا إلػی بػدا ت ا فػاعمر كايػداعدب يبکهل أف اقرأ 
 .(288:  اا، ادمود) نقااد اغبدا ة ه ا اعمر إلی فياب اؼب  ـو اغبقيقيا للشاعر كمسؤكلياة الشااار

قد أبه إلي ا أماا اهل مي ات اغبدا ة كاجاةرها يف الراكا ة فيمکهل دراست ا يف اداة اقجيات فجاياة 
كإبراؾ القارئ ، كاياارج الواي، مهل أبرزها قتلج م  ـو البطل الکّلسيکيا ، يف معظم الکتب اغبدا ياة

كرفػػ ج اؼبسػػه الراكا ػػيا يف اغببکػػة الاػػه ذبعػػل اعيػػداث اسػػه بشػػکل مجطقػػيا ، كالتاشػػتتج ، يف الراكا ػػة
 .(216: 1391، مشيسا) كادا لج القصص كاعيداث، مقبوؿ

 «عمارة يعقوبيان»قنيات الحداثية في الت. 4

 تأجيل المعنی. 1-4
كهػػػ ه الکل ػػػة . کل ػػػة كسواسػػػياة دبرافقػػػة بػػػعور اآل ػػػر هل كبجػػػواؿ ال  ػػػم  «امػػػارة  عقوبيػػػاف»يف ركا ػػػة 

باؼبسؤكلياة كاؼبرافقة قد ا ضي إلی أف  توسال الکااب إلی كةء مشاهد أساسياة فه أ ّلقياػة مػهل 
 .اهل مستوی اس اؽ الجاظر كاؼبداابات کلا البعداللا ة كاصمتاع الا    بعد 

فاعسػػوااا يف هػػ ه الراكا ػػة  ػػرك  فػػه مػػراة فػػيّلف اعبػػجف اػبطػػهة اؼب يمجػػة الػػی أبجػػاا الشاػػعب  
كهػ ا . حبي  يف مّليظة بدائياة قد  بدك أهفا الغا ة اؼبجشودة لد ػال اسػجيل أك ػاع اعبمػاع، اؼبصر   

بيػد ، تيجػة   ست ا ػات الکااػب يف اصػاك ر اعبػجف ال واوفرافياػةاؼبجطب  ما قد  جصاب بػال القػارئ ن
. أفا كراا هػػ ه ال واوفرافياػػات أبػػياا هادفػػة إلػػی اأةػػيل اؼبثالػػب اعبجسػػياة اؽبائلػػة يف ا تمػػ  اؼبصػػر ا 

 .فاعسواا    قء الی اغبياد يف ارض الصاور كاعيداث
بك . فالشا كذ اعبجسيا مجبعثهر في ا  سن كذلص يف ، مهل الجظرة اؼبتخلا ة إلی اؼبرأة ا  جبثقاعسواا م الوبه
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كنری أةداا . قبل السابعيجيات مهل القرف العشر هل ػ کظاهرة  ػرأ ال مرض كافد الی اؼبصر   مل  کهل 
جهرهی زکي بص الداسوقي الا   ا تتُ بػال الراكا ػة كقػد امتػدات ف. ه ا اؼبعتقد يف ارض أيداث الراكا ة

 كاکػػاد ييااػػال اتم ػػور يػػوؿ اؼبػػرأة، فهػػ ع يف مسػػتجق  اعسػػر اعنثػػو ا  ييااػػال طبسػػة كسػػتا  اامػػا  قػػد
 .أفا زکي  وبـ  آدمياة اؼبرأة يي   تب ا للقارئ (11: 2116، اعسوااا )

ػػػا  سبثاػػػل إ ا الشاػػػ وة كاللاػػػ ة ك صػػػ ال ، كطػػػّلؿ يبثاػػػل رجػػػّل آ ػػػر  ػػػری أفا اؼبػػػرأة ؾبػػػراد جسػػػد كأهنا
 .(65: ن سالاؼبصدر ) الکااب کيء  عب  يف بثيجة

أماا اغباج اػ ااـ ف ػو رجػل آ ػر لػال هػ ه الجاظػرة اؼبتخلا ػة اؼب وكسػة جبسػد اؼبػرأة كإف کػاف  تظػاهر 
اجکشء ه ه الجظرة يف بركط ا كاجال مهل سعاد جابر فمهل الػص الشاػركط أف اػأيه سػعاد . بالتاقوی

الػػی أف اػػ هب ل  اراػػال  لتعػي  معػػال يف القػػاهرة كاػ ؾ ابج ػػا الصاػػغه اػامر اجػػد أما ػػا يف اصسػکجدر ة 
فػػذذا ضبلػت سػػعاد فسػوؼ  عتػػذ هػ ا اعمػػر ، كأناػػال    رفػب يف اصقبػػاب إطّلقػا  ، کلامػا ايساػػر ذلػص

ػػا اکػػوف امػػرأة فقػػهة  .(77: اؼبصػػدر ن سػػال) لّلاا ػػاؽ بيج مػػا ا  فسػػخا  فور ػػ اػػدؿا هػػ ه الشاػػركط الػػی أهنا
 اؼب ػػػر الاػػػ   دفعػػػال اػػػ ااـ مل ،قبلػػػت أف سبػػػجُ ن سػػػ ا لعجػػػوز يف سػػػهلا أبي ػػػا مقابػػػل مصػػػار ء ابج ػػػا

 .اامر يف البجص ليتضااء اأكداتال باسم ابج بل ، اتصراؼ بال
ظرة اؼبتخلا ػػة كالجاظػػرة اؼبت ضاػػرة مػػهل اعبػػدارة أف نػػ کر أفا اعسػػوااا يف هػػ ه الراكا ػػة    ػػتل ا  بػػالجا 

فعمػل اعسػوااا يف . أبدا  بل هااػاف الجاظراػاف اکمجػاف يف البجيػة العميقػة الاػه اشػکال الغا ػة اؼبجشػودة
ذلػػص قػػد  شػػبال مػػهل بعػػ  الجاػػوايي امػػله اعهطباػػاا اجػػدما  شػػراوف يف إاطػػاا جراػػات الػػداكاا إلػػی 

م  هْطلجوفه طرؼ الکوب بعسل الجا ل يتای ىبداوهم هبػ ا اؼبػ اؽ اغبلػو يف أفػواه م، اعط اؿ ، فذهنا
عفا ، كه ا اػبداع م يػد كاملػيا . يف ي  اتسلال جراة الداكاا اؼبرا إلی الداا ل دكف اصيساس هبا

طبعا ليف فر جا مهل ه ا التشػبيال ا اػ اؼ . اؽبدؼ مجال هو سبک  اعط اؿ مهل اس داد ة ات م
ـا بيج ما ك  نقت ي مهل ه ا التاشبيال أفا التاجقيب اهل اؼبرض اعبجسيا الوافد الی اؼبصػر   ، بتشابال اا

بػػػل ، ئػػػدة الػػػداكاا الج عياػػػة اصةػػػّليياة يف اعط ػػػاؿ تغلغػػػل يف ن ػػػوس القػػػرااا مبابػػػرة مثلمػػػا اتسػػػلال فا
فکّلنبػػا ذك بجيتػػ  إيػػدانبا سػػط ياة .  کػػوف التاشػػابال بيج مػػا مػػهل ج ػػة الػػرف  الػػی فردانياػػة البجيػػة

أامػا مػهل  «امػارة  عقوبيػاف»يف ركا ػة  اؼبؤجالػة إ ا أفا البجية الثاانيػة الت تياػة، مغر ة كاع ری اميقة
ذلػص أفا البجيػػة العميقػة يف الركا ػػة   ربصػل مبابػػرة أك ، كهػػو اسػ داد الصاػػ اة البجيػة الت تياػػة للػداكاا
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 .بل ربصل يف القرااات التاالية للقرااة اعكلی، بػجعهيده القرااة اعكلی

موقع أو قتل مفهوم البطل. 2-4  الال 
موق  أك قتل م  ػـو البطػل اقجيػة مػهل اقجيػات الساػرد القصصػيا اغبػد   هػ ه اداكلػة أکيػد أفع . الّلا

اػػراب  دب  ػػـو غبر اػػة القػػوؿ كاصنسػػاف يف الشاخصػػياة القصصػػياة؛ ، الساػػرد اة اضػػمر كج ػػة نظػػر فکر اػػة
كج ة الجاظر ال کر اة ه ه  اج صل اهل كاق  العّلقات ا جتمااياة كما وبکم ا مهل قيم كمػهل نظػم 

 يف رأ جا ػلال  «امارة  عقوبياف»قتل م  ـو البطل يف ركا ة  .(81: 1986، العيد) إ د ولوجياة سياسياة
فاعسػػػوااا  جا ػػػل البطػػػل الوايػػػد . مرجعياػػػة فکر اػػػة هػػػي بػػػکوی اعسػػػوااا مػػػهل انعػػػداـ الدايبقراطياػػػة ػػػػ

اؼبتأكاهػػة  ػػوا  إلي ػػا يف  الشػػکوی هػػ ه. التاقليػػد ا كىبتػػار بخوةػػا  متجوااػػة اا ا ػػا  الػػی الساػػلطو اة
 :أکثر مهل مو    

، لو فيال نظاـ ديبقراطيا يقيقيا ... ر البلد انعداـ الدايبقراطياةالسابب يف ادهو »:  قوؿ زکي بص
مصر بلو ا الدا کتااور اة كالدا کتااور اة هنا ت ا ادتومة فقر كفساد كفشػل ... مصر ابقی قواة اظمی

 .(282: ؼبصدر ن سالا) «يف کلا ا ا ت
 «ؼبصػػل ة اغبػػ ب اغبػػاکمکمػػا أفا ا نتخابػػات  لػػف الشاػػعب اؼبصػػر ا هبػػر  دائمػػا  ا ك رهػػا »

اسػػتعّلا اؼبسػػؤكل  ». کثػػر مػػا  شػػتکي اعسػػوااا مػػهل نظػػاـ اغبکػػم يف مصػػر .(115: اؼبصػػدر ن سػػال)
فػػػالوز ر ... كهػػي اعػػود إلػػی طر قػػػة اػػو ا اؼبجاةػػب يف مصػػر، الػػی الشاػػعب اؼبصػػر ا فػػاهرة مؤسػػػ ة

ػػم  سػػتطيعوف إسػػقاطال اػػهل  اؼبجتخػػب  بػػدا أف وبػػـ  الجاػػاس عناػػال اػػولای مجصػػبال ب ضػػل أةػػوا م كعهنا
فلػهل   ػتما ، كا کيػة أج ػ ة اعمػهل، أماا مػهل  تػولای مجصػبال بتعيػ  الػرائيف، طر ا ا نتخابات يف كقت

كبقػدر ا لاػء ، إ ا بذر اا الرائيف ك بااط أمهل الداكلة الا  هل  سػتطيعوف  لعػال مػهل مجصػبال يف غبظػة
ػا ، راا ا قاةر هل اػهل إدراؾ مصػاغب م الا  هل  عتذهم، الوز ر للرائيف  کوف استعّلؤه الی الجااس إهنا

كأناال لػو   الت ك ػر ، أ ء إلی کلا ذلص أفا رئيف الداكلة ن سال مل  جتخبال أيد... اقلياة ا ستبداد
 بػػػدك أفا  .(91: 2111، اعسػػػوااا ) «...كالتاعػػػ  ب كا اتقػػػا ت ؼبػػػا اسػػػتمرا يف مجصػػػبال  ومػػػا  كايػػػدا  

هو فوت الدايبقراطياة الا   اتسباب اجال  «امارة  عقوبياف»ة اؽباجف الرئيف لدی اعسواا يف ركا 
 .اعفسدة دبا في ا مهل ال قر كالظلم كالربوة كفهها

 قوؿ يامت ربيد ـباطبا  . ذ وع ال قر كاعماية مهل نوا ا   دؼ إلي ا الجاظاـ اغباکم الدا کتااور ا 
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أنػت يالياػا  اکسػب ... باجت ػادؾأنته ذکيا كيسااس كاقدر ربسهل فركفػص ،  ا ابده»: ابد رباال
 ـز اػػػتعلام كابقػػػی رجػػػل ... لکػػػهل ال لػػػوس مػػػ  کػػػلا ياجػػػة، كأسػػػراص مبسػػػوطة كييااػػػص مسػػػتقراة

التاعليم كالعّلج كالعمل يقوؽ طبيعياة »:  ا  واةل يامت کّلمال (259: 2116، اعسوااا ) «...ؿبـ 
ػػد   ػػ ؾ ال قػػراا أهمثالػػص ج لػػة اشػػاف  عػػرؼ ع ا مػػواطهل يف العػػامل کلاػػال لکػػهلا الجاظػػاـ يف مصػػر متعما

مػهل . «... ي  أفا اغبکومة زبتار اسػاکر اعمػهل اؼبرکػ  ا مػهل أفقػر ا جاػد هل كأهج ل ػم...  سرق م
هجا  ج  هم أناال لػيف سػببج اسػتبعاد طػال الشاػاذ  مػهل ا تبػار القبػوؿ بکلاياػة الشاػرطة مقصػورا  الػی أفا 

ذلػص الاػ ی  قت يػال اعسػوااا ك سػعی يف  -يف رأ جػا  - كالده  عمل يارس اقار بل السابب الرئيف
ػػا ظبهنػ ه اللاػواا رئػػيف عبجػة ا  تبػػار ، ذاؾ اغبيػة الشاػعب لصػػاحل الدا کتااور اػة، اجػو ر اعفکػار كبػػوه فلما

إجابات طال الجموذجياة بثبات كهدكا رايوا  ت رااوف بشغلة  بکلاياة الشارطة كمههل معال مهل اؼبمت ج 
ػػػػد طػػػػال. كالػػػػده لکجا ػػػػا أ ضػػػػا  ، ؽبػػػػم أفا كفي ػػػػة الشاػػػػرطة ليسػػػػت فقػػػػ  أمجيػػػػة کمػػػػا  ظػػػػهلا الکثػػػػهكف أهکا

مثػػل هػػ ه اعجوبػػة كنظػػاـ  .(82: اؼبصػػدر ن سػػال) اجتمااياػػة كإنسػػانياة كأاطػػی أمثلػػة الػػی هػػ ا اؼبعجػػی
كيف هػ ه الجامػاذج اؼبػ کورة د لػة . اغبکم الداکتااور ا اؼب يمهل الی مصر نقيضاف  هبتمعاف اػوضج 

اعسػػػػوااا  ػػػػالء ا تيػػػػار البطػػػػل الوايػػػػد لقمػػػػ  سػػػػيادة الويدانياػػػػة كلتبلػػػػور الدايبقراطياػػػػة يف الػػػػی أفا 
قد اهعلجو زفرات انعدام ا مبابرة الی ألسجة بخصياات الراكا ة ، أةوات الشاخوص بأبکاؿ ـبتل ة

ػػء إلػػی ذلػػص أفا . كقػػد اتغطاػػی اػػو ّلت فراف ػػا ربػػت سػػ  فسػػاد  آ ػػر نػػاجم اػػهل ذلػػص ال ػػراغ أ ن
ػػػل ف ػػػم فکراػػػال الدايبقراطياػػػة يف قضػػػياة رفػػػ  طػػػال مػػػهل القبػػػوؿ يف کلاياػػػة الشػػػرطة اػػػأجيّل  اعسػػػوا اا  ؤجا
ػػدا   فالقػػارئ يف الراكا ػػة اغبد ثػػة   تعػػراؼ دفعػػة كايػػدة الػػی سػػبب اعيػػداث بػػل  عػػي الػػداكاؿا . متعما

لبجيػة الساػط ياة كجػال مج مػا ا: مهل الراكا ػة( أك بجيت ن ) با ستمرار كمواةلتال القرااة كهو أماـ كج  ن 
،  جػدهپا) أك القشرة الظااهر اة ككجال آ ػر البجيػة العميقػة الاػه  عي ػا يف القػرااات التااليػة للقػرااة اعكلػی

هبػػػب ا نتبػػػاه يف هػػػ ا ا ػػػاؿ إلػػػی أفا اأجيػػػل ال  ػػػم مػػػهل البجيػػػة الساػػػط ياة إلػػػی البجيػػػة  .(18: 1383
الػػػػػتأجيل اجػػػػد التا کيکيػػػػ  كاياػػػػارات مػػػػا بعػػػػد العميقػػػػة يف الركا ػػػػة اغبدا ياػػػػة ىبتلػػػػء مػػػػهل اصرجػػػػاا أك 

اهات ما بعد اغبدا ة  عي لعبة دكاؿا مهل دكف معجی أك أةل؛ هک ا ، اغبدا ة عفا التأجيل اجد اذبا
ذلػص أفا البجيػة ا ػ ض الػی الػداكاـ كجػود ،  شکال م  ػـو التأجيػل اجػدها ربػدا ا ل کػرة البجيػة ذا ػا

 .(188-194: 2117، قصااب) كأساس ةلب  ، كاراابيبة معاف  ، كمبدأ  ابت، مرک 
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اعسوااا أف  تلباف  ػبرأ جا ػ  الج اة إلی طرح الدايبوقراطياة أماـ الجاظاـ الدا کتااور ا قد استدات  
فباػػا يػػدا بعػػ ه الجاقاػػاد بػػأف  ضػػماجوا ركا ػػة ، بػػ   مسػػجال فواػػوفرايفا للوقػػائ  الباسػػا   ػػتما بکػػلا بػػطارة

بػػػػطارة اعسػػػػوااا يف اضػػػػم  . يف سػػػػياؽ ركا ػػػػات الواقعياػػػػة التاسػػػػجيلياة الب تػػػػة «امػػػػارة  عقوبيػػػػاف»
ّجياد اػػة يف قصػػص الراكا ػػة اعربػػ  ال مػػال أف  عػػرض مشػػاکل ؾبتمػػ   الصاػػوت الػػدايبقراطيا اؼبجػػاه  ل

مػػهل ن اػػة ربرار اػػة سبيػػل إلػػی ربييػػد الػػرااك  ، مصػػر يف سػػياؽ مػػا أفصػػُ اجػػال الػػجاصا القصصػػيا اغبػػد  
ك  ، سػػلطو اا  مت کامػػا  بشخصػػياات اػػامل قصاػػال  بػػدكالکااػػب حلاغبػػدا يا   »ص عفا ذلػػ، بالکااػػ

كؿبتکر اغبقيقة يف ةواال كيف اؼبوق  الا   مجال  سوس ، مالص اؼبعرفة،  ظ ر دبظ ر الشاخص البطل
فضػػّل  ، ؾبمػػوع هػػ ه الػػرؤی  سػػ ر اػػهل ا تيػػار اعبطػػاؿ العد ػػدة ؛(82ك 81: 1986، العيػػد) «الجاطػػا

ف ػي ، مهل الصا ات اعبسد اة أك اؼبعجو اػة اؼبت واقػة( أك أبطاؽبا)   تمتا  أکثرج بخوص الراكا ةاهل أناال 
عناػػػال يف اعفلبياػػػة  جت ػػػص ، البطػػػل اؼبضػػػادا  ه قنػػػدج أ ا أنبياػػػة مػػػهل الجااييػػػة ا جتمااياػػػة. أبطػػػاؿ مضػػػاداة

أ ّلقياات الشاجيعة فّليبتلص أ ا مواة ة مهل مواة ات . البطل الکّلسيکيا  اع ّلؽ ك ق ؼ الّلا
ـا  ،  ااتبارا  ؽب ه التاقجية اغبدا ياة نری يف أيا   کثهة ات واؿ الشاخوص اؼبتمتاعة مػهل مجصػب رفيػ  هػا

إلػػػی ، أك زامػػػاا ا تمػػػ  بػػػاصطّلؽ، كأطباػػػاا الػػجا ف، كاعطباػػػاا، كالػػػوزراا، كالقهساكنسػػػة، کػػاعبجرا ت
ييج ػ   . قنػي بػا   كاهتمامػا  إلػی أسػر ا كاآل ػر هلك  اجل، بخوص مج ورة  اتقياد باع ّلؽ كالعدالػة

كهػػػػ ه الساػػػػلبياات اجطبػػػػا الػػػػی معظػػػػم بخصػػػػياات  .(28-29: 1383،  جػػػػدهپا)  تػػػػذـا القػػػػارئ مج ػػػػا
كالشاػػػي  ، كاغبػػػاج اػػػ ااـ، كأبسػػػخركف كأ ػػػوه مػػػّلؾ، كطػػػّلؿ، ف کػػػي الداسػػػوقي، «امػػػارة  عقوبيػػػاف»

ػػال فضػػبال إلػػی ، اؼبج ػػور هلكکمػػاؿ ال ػػو  کلا ػػم مػػهل ال اسػػد هل ، الساػػماف يتاػػی إفا طػػال الشاػػاذ     وجا
كيف اؼبغباػػػػة  تاسػػػػم ج ػػػػاده بثػػػػأر . الجاظػػػػاـ الکػػػػافر بأسػػػػره بػػػػل  وجا ػػػػال إلػػػػی الاػػػػ  هل اػػػػ ابوه يف اؼبعتقػػػػل

ؽبػ ا    تػدفاا اغبمػاس ك  اعلػو الصاػي ات مدك اػة يف طبقػات الشاػعب إ ػر قتلػال كهػػو   . بخصػيا 
 .الثاورةوبرز دكر مصلُ ركييا کبه  بع  

كما  عجيػال ذلػص ، مهل  ا  ج ع مثل ه ا الجاصا لکسر يصانة البطل كلتقو   هالة ا واقال اؼبطلا
 .كمهل اقد ف لقيمال، مهل مب جة لسلوکال
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لقػػػػػد اػػػػػرؼ القػػػػػصا العػػػػػريا اغبػػػػػد   أدبػػػػػاا بػػػػػارز هل اسػػػػػتطااوا يف أامػػػػػاؽبم أف  بػػػػػداوا »
، ة مػهل هيمجػة الػرااك  البطػلكالػی أف ابػدك مت ػرار ، بخصياات قادرة الی الراؤ ػة كالجاطػا

مل  عػػد البطػػل هػػو فقػػ  هػػ ا . كمػػهل مصػػادراال لجطػػا الشاخصػػياات اع ػػری، كمػػهل اسػػلاطال
ككقػػء أييانػػا   صػػغي إلػػی ، بػػل اجػػواع يف مأسػػاك اتال، الاػػ    جبػػي العمػػل يف سػػبيل نصػػراال

 .(82: 1986، العيد) «أةوات الشاخصياات اعج ری كهي اصارع  دا موقعال اؼب يمهل

 تداخل القصص. 3-4
ُج "التاضػػػم  الساػػػرد ا" كهػػػو ابػػػارة اػػػهل  إق ػػػاـ يکا ػػػة دا ػػػل »مػػػهل اؼبصػػػطل ات الجاقد اػػػة مصػػػطل

. زبتلػػء كفي ػػة التاضػػم  الساػػرد ا بػػا تّلؼ ياجػػة الساػػرد .(58: 2112، ز تػػوا) «يکا ػػة أ ػػری
 لػء فقد اکوف كفي ة  ا سه اة فا تج ا کشءج اعسباب الاه اقء  لء سلوک الشاخصياات أك 

فيمػػا  .(93: اؼبصػػدر ن سػػال) كقػػد اکػػوف كفي ػػة  برهانياػػة اقػػداـ مثػػا   كاقعياػػا  الػػی فکػػرة مطركيػػة، اغبػػوادث
لػػيف مػػهل قبيػػل التاضػػم  الساػػرد ا  «امػػارة  عقوبيػػاف» بػػدك لجػػا هػػو أفع اػػدا ل القصػػص يف ركا ػػة 

ال   جوجهػد يف ركا ػة إذ إناػ، الا   هو فاهرة قديبػة نػری اوفي  ػا يف مثػل يکا ػات "ألػء ليلػة كليلػة"
ػػا ليسػػت في ػػا قصاػػة أساسػػياة، الضاػػامهلج كاؼبضػػموفج  «امػػارة  عقوبيػػاف» ػػر ( أك  ػػامجة) دبعجػػی أهنا كأج ه

بػل قصصجػ ا   ا ضػيل صيػداها الػی اع ػری ف ػي اػأي يف مقػاـ  ،(أك مضػمونة)  انو ة أك فراياػة
 .ها اوةيل فکراال إلی اؼبتلقاياكايد   دؼ اعسوااا مهل جهراا

 :يف ؾبمل ا مهل أرب  قصص  هي «امارة  عقوبياف»مهل  ا اتکواف 
ك"دكلػػت" أ ػػت زکػػي ، "زکػػي بػػص الداسػػوقي": قصاػػة زکػػي بػػص الداسػػوقي؛ بخصػػياا ا البػػارزةػػػ 
ك"رباب" اؼبضي ة ، ك"مّلؾ" أ و أبسخركف، ك"أبسخركف اؼبسي يا"  ادـ مکتب زکي بص، بص

 .ك"بثيجة السايد"، اؼباسيا اػباصا بدكلتكؿببوبة زکي الساارقة اػبامت کا رك يف بار 
 53) ،(51إلػی  33) ،(93إلػی  01) ،(11إلػی  5: )الصا  ات لقصاة زکي بص الداسوقي

 ،(100إلػػی  110) ،(251إلػػی  235) ،(210إلػػی  232) ،(223إلػػی  221) ،(203إلػػی 
 .(033إلی  033) ،(003إلی  002) ،(135إلی  130) ،(119إلی  112)

ك"الشاػي  ، ك"طػّلؿ"، ك"بثيجػة الساػيد"، "طػال الشاػاذ ": الشااذ ؛ بخصياا ا البارزةقصاة طال ػ 
ك"ر وی" أرملة ، ك"الشاي  بّلؿ" أمه اؼبعسکر، ؿبماد باکر" اػبطيب يف مسجد أنف بهل مالص
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 .الشا يد يسهل نور الدا هل الاه ا كاج طال الشااذ  مع ا يف اؼبعسکر
إلػی  51) ،(33إلػی  30) ،(30إلػی  93) ،(01إلػی  11: )الصا  ات لقصاة طػال الشاػاذ 

إلػػػػػػػػػی  121) ،(101إلػػػػػػػػػی  251) ،(230إلػػػػػػػػػی  210) ،(232إلػػػػػػػػػی  211) ،(221) ،(53
 ،(020إلػػػػػػػػی  003) ،(159إلػػػػػػػػی  135) ،(130إلػػػػػػػػی  119) ،(130إلػػػػػػػػی  100) ،(123

 .(033إلی  009) ،(012إلی  023)
" ، "اغبػػامت ربػػيد": البػػارزةقصاػػة اغبػػامت ربػػيد الشاػػاذا ججسػػياا ؛ بخصػػياا ا - ك"إدر ػػف الساػػ رجيا
 .ك"ابد رباال الصاعيد ا" ا جاد يف اعمهل اؼبرک   كةد ا يامت، اػبادـ

إلی  232) ،(221إلی  203) ،(93إلی  93: )الصا  ات لقصاة اغبامت ربيد الشااذا ججسياا  
 ،(153إلػػػػػػػػی  159) ،(130إلػػػػػػػػی  135) ،(112إلػػػػػػػػی  190) ،(110إلػػػػػػػػی  123) ،(235

 .(009إلی  011) ،(023إلی  020)
ك"الشاػػي  ظبػػاف" ، "اغبػػاجا ؿبماػػد اػػ ااـ": قصاػػة اؼبليػػونه اغبػػاجا ؿبماػػد اػػ ااـ؛ بخصػػياا ا البػػارزةػػػ 

ك"کمػػاؿ ال ػػو " ال اسػػد ، ك"سػعاد جػػابر" زكجػػة اغبػػاجا اػ ااـ الثاانيػػة، ال قيػال ال اسػػد اؼبتاجػػر بالػػدا هل
 .الکبه يف مصر

إلی  230) ،(211إلی  223) ،(30إلی  30: )اؼبليونه اغباجا ؿبماد ا ااـالصا  ات لقصاة 
 ،(002إلػػػػػػػػی  153) ،(135إلػػػػػػػػی  130) ،(190إلػػػػػػػػی  130) ،(121إلػػػػػػػػی  101) ،(232

 .(011إلی  012)
بيػػد أفا ،  ػػرك  اعسػػوااا هػػ ه القصػػص اعربػػ  مرابطػػةه اعيػػداث قػػدرا   ػػ يّل  أك مج صػػلة ااماػػة

 .مة بيج ا هي هيکلياة مبجی العمارةالعّلقة الوييدة اؼب او 
أك هػػي ، إلػی بػيا مػهل اػدـ التاماسػن كا نسػجاـ، بجيػة هػ ا الػجام  هػي بجيػة سبيػل إلػی القلػا

ػػػػا   اػػػػ اب ،  اػػػػويي بػػػػ لص ػػػػن، کأهنا ػػػػا ات کا اؼبيػػػػ ة الرائيسػػػػة للراكا ػػػػة اغبدا ياػػػػة هػػػػي اػػػػدـ »ك. أك کأهنا
 قػوؿ جػّلؿ أمػ  يف مقالػة   .(76: 1387، بيػات) «ا نسجاـ الظااهر ا كان تػاح الػجاصا أمػاـ اؼبتلقاػي

كبػهل نلمػف »: مػهل ؾبلاػة اؽبػّلؿ 33ركا ػة جد ػدة بد عػة" يف العػدد، ة  عقوبيػافر "اما: کتب ا باسم
بػػػل ك   جت ػػػي يتاػػػی ، أفا اجصػػػر التاشػػػو   موجػػػود مػػػهل أكاؿ الصاػػػ  ة ك  جت ػػػي إ ا بانت ػػػاا الراكا ػػػة

م تويػػة يتاػػی هبعػػل القػػارئ مشػػدكدا  كدائػػم التا کػػه  كأييانػػا  نػػراه  ػػ ؾ بعػػ  القصػػص، بانت ائ ػػا
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قد اکوف هػ ه التاشو شػات للدا لػة الػی التاشو شػات يف  .(112: 2112، ال ااور : نقل مهل) «في ا
ا اّلئم ما هبر  فيال، ا تم  اؼبصر ا   .عهنا

 تي ار الوعي. 4-4
 William « كليػػاـ جػػيمف»ل يلسػػوؼ كاػػامل الػػجا ف اعمر کػػيا اياػػار الػػواي مصػػطلُ مػػهل ابتػػداع ا

James (2520-2331ـ )( 21: 2111، نب ػػر)، « كلقػػد اسػػتعار جػػيمف هػػ ا اؼبصػػطلُ بعػػد أف
ات الاػػه ربػػدث يف ييااجػػا اغبميمػػة كذبد ػػد اؼبيػػاه يف مسػػار الجا ػػر ، اکتشػػء ذلػػص الشػػبال بػػ  التاغػػها

ا  بال اهل ا نسياب اؼبتواةل لّفکار كاؼبشاار كالػ اکر ات دا ػل  فالشاػيا الاػ   هبمػ  . الػ اههلمعذا
هنػػائيا  بػػ  يالػػة اؼبيػػاه يف مسػػار الجا ػػر كيالػػة اؼبشػػاار كاعفکػػار يف الػػ اههل هػػو التاػػدفاا كاعبر ػػاف الّلا

 ا اسػػتعمل نقاػػاد اعدب هػػ ا اؼبصػػطلُ لوةػػء مبػػ  مػػهل الساػػرد اغبػػد    عتمػػد . كالتاغيػػه اؼبسػػتمرا 
 .(181-181: 2111،  ليل) «الی ذلص الشاکل ا نسيايا لل اههل

ػػ  فيػػال أساسػػا  الػػی نػػوع مػػهل مسػػتو ات مػػا قبػػل »قصػػص "اياػػار الػػواي"  نػػوع مػػهل القصػػص  رکا
ؽبػ ا » ،(27: 2111، نب ػر ) «الکّلـ مهل الواي هبدؼ الکشء اهل الکياف الجا سي للشاخصياات

يف  للدا لػة الػی مػج   يف اقػدمی اعبوانػب ال اهجياػة للشاخصػياة( اياار الػواي) استخدـ ه ا اؼبصطلُ
ف و     تما بالدارجة اعكلی برسم الشاخصياة مهل اػبارج كلکهل  تغلغل في ا هبػدؼ سػذ ، القصص

 .(182: 2111،  ليل) «مکجونا ا الباطجياة ليقداـ ةورة لواقع ا الداا ليا 
اه الساائد اليـو هو أفا اياار الواي ليف اظب»  كإذا بػ جا، بل اظبػا  لجػوع أديا ، لتکجيص ما ا  كا ذبا

 .(14: 1993، فجامی) «الداقاة أکثر ف و أيد أقساـ الجاوع اعديا 
 أماا ال امهل الجا سيا كاؼبونولوج الداا ليا فمهل التاقجيات كاآلليات الاه استخدم ا ركا ة اياار الواي

فػػػػه أفا هجػػػػاؾ اشػػػػرات مػػػػهل الراكا ػػػػات الاػػػػه  .(14: 1993، فجػػػػامی: ؛ كأنظػػػػر إلػػػػی111: 1376، مشيسػػػا)
ػػاه "اياػػار الػػواي"اسػػتخدـ اؼب : 2111، نب ػػر ) ونولػػوج الػػداا لي مل  ضػػع ا أيػػد بشػػکل جػػادا يف اذبا

كقد اسػتجعمل ، كاغبقيقة الاه هبب أف اؤکاد هجا هي أفا اؼبونولوج الداا ليا قدمی کقدـ الراكا ة» .(29
كلکػػهل شباػػة فػػرؽ جػػوهر ا يف التاوفيػػء . هػػ ا التاکجيػػص للکشػػء اػػهل ن سػػياة الشاخصػػياات كا کههػػا

 ج ػػ ض أف  جبػػ  مػػهل ال ػػرؽ الکػػائهل يف الواقػػ  الػػداا ليا اؼبطػػركح كاؼبتػػأ ار بالراؤ ػػة اغبد ثػػة الاػػه اتبجاػػی 
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 .(14: 1993، فجامی) «اؼبقو ت ال لس ياة كالجا سياة اغبد ثة
ا كق ػػة قليلػػة اجػػد ذکػػر ذبػػدر بجػػ «امػػارة  عقوبيػػاف»قجيػػات يف ركا ػػة قبػػل اصايػػاف بأمثلػػة هػػ ه التا 

كأ ػری ، فال امهل الجا سي أك اؼبستد ر أك اؼبتقطا  هػو الاػ    سػه ال امػاف أييانػا  إلػی اعمػاـ. أنواا ا
كأييانػػػا   ػػػأي . كهکػػػ ا  تػػػدا ل اؼبا ػػػي مػػػ  اغبا ػػػر. إلػػػی اػبلػػػء اػػػهل طر ػػػا املياػػػة "ا سػػػ جاع"

اعكاؿ هػػػو اؼبونولػػػوج : ف فيت ػػػراع إلػػػی نػػػوا أماػػػا اؼبونولػػػوج أك اغبػػػوار مػػػ  الػػػجا . "التاجباػػػؤ" باؼبسػػػتقبل
الداا ليا اؼببابر كهو ذلص الجام  الا   يبثالال ادـ ا هتماـ بتد ال اؼبؤلاء كادـ اف اض أفا هجاؾ 

كالثااا هػو اؼبونولػوج الػداا ليا فػه ، سامعا  فالکااب   ؾ لشخصياتال اغبرا اةه لت د ث ن س ا مبابرة
هػ ا مػ  القيػاـ ، نيابػة اػهل الشاخصػياةػ  أك الراكائػيا ػ  الاػ    قػـو بػال الػرااك اؼببابػر كهػو ذلػص الػجام  

 .(33-46: 1994، كاد ) «اکلام» ك «قاؿ يف ن سال»بذرباد القارئ بکلمات مثل 
 : وفاء اعسوااا ه ه التاقجيات التاياار اة يف ركا تال الی كبو   أي

 االسترجاع. 1-4-4
إ واػن »: طّلؿ الشا وانياة رايت استعيد يف ذهج ا کلمات أما ااجدما کانت بثيجة الّبا طلبات 

كاس ج  نصػي ة في ػي ؽبػا « يف ياجة لکلا قرش كالبجت الشااطرة رباف  الی ن س ا كامل ا معا  
 .(66: ـ2116، اعسوااا ) اماا هبب فعلال

كهػػػي بجػػػت رقيقػػػة صبيلػػػة » : اجػػػدما اشػػػاجر زکػػػي كأ تػػػال دكلػػػت راح زکػػػي  تػػػ کار أ ػػػاـ ط ولت ػػػا
ه ا الت کار  .(94: اؼبصدر ن سال) «... بلونيال اعة ر كالک لي ك «د واؼبه دك »اراد  ز  مدرسة 

الػی  ا  فػلا زکػي بػص الداسػوقي فبػدد»: ك جت ي يي ج  قوؿ الراكائي  ،  ستمرا يوا   ّلث ة  ات
 .(96: ؼبصدر ن سالا) «بدأ الجاعاس  غشاه ا  فشي  ا  السار ر  س ج  اعيداث كبي 

کلامػػػا کػػػاف اغبػػػاجا اػػػ ااـ  ضػػػاج  سػػػعاد کانػػػت سػػػعاد اتػػػ کار مسػػػعود زكج ػػػا اعكاؿ اؼبمشػػػوؽ 
ابتسم كاس ج  کيء کانت ربباال ، صبيلة ا  کانت أ اام»، الصالب الا   ارفت معال اغببا عكاؿ مراة

ةػػ  ات يف  ػػمج ا هػػ ا التػػ کار  سػػتمرا يػػوا  طبػػف  (175: اؼبصػػدر ن سػػال) «... كاتػػوؽ للقائػػال ك
 .ات کرا ابج ا الصاغه الا   ارکتال كييدا  

مػػػهل  ػػػّلؿ اقجيػػػة  2591 شػػتکي زکػػػي بػػػص الداسػػػوقي مػػػهل فػػػركؼ ا تمػػػ  اؼبصػػػر ا بعػػػد  ػػػورة 
نظافػػة كأناقػػة كالجاػػػاس مؤدابػػة كؿب مػػة ك  أيػػػد ... مصػػر کانػػػت ز  أكركبػػا»: إذ  قػػوؿ، ا سػػ جاع
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 .(227: اؼبصدر ن سال) «... تجاكز يدكده أبدا
هجػػا کػػاف هبلػػف »: اسػػ ج  يػػامت ربػػيد اّلقتػػال بعبػػده دقيقػػة بدقيقػػة بعػػد أف مػػات كلػػده كارکػػال

 .(315: اؼبصدر ن سال) «...کاف  ط ئ سجائره كهجا ابده كهجا کاف  أکل كهجا
لػػی جسػػد الضاػػاب  الاػػ   کػػاف قػػد ااسػػ ج  طػػال الشاػػاذ  ييااػػال کلا ػػا قبػػل أف  جطلنػػا الراةػػاص 

بػػػال يف الساػػػجهل يجراػػػال فػػػوؽ سػػػطُ : ا  مشػػػ د ا  دقيقػػػة رأی  ّلؽبػػػا ييااػػػال کلا ػػػا مشػػػ د مػػػرات»: ا ا
امػػارة  عقوبيػػاف كذکر ػػات ط ولتػػال كأماػػال كأبػػاه الطايابػػ  كيبيبتػػال القديبػػة بثيجػػة الساػػيد كزكجتػػال ر ػػوی 

اؼبصػػدر ) «كاعبجػود يف اؼبعتقػػل  ضػربونال ك  تکػػوف جسػده، كاللاػواا قائػد کلاياػػة الشػرطة  عػػهه دب جػة أبيػػال
 .(341: ن سال
 الت نب ؤ. 2-4-4

: 1994، كاد ) «.اتمجاػػاه أك زبشػػاه سػػوؼ وبػػدث ا  هػػو أف اتخياػػل بخصػػياة مػػا أفا شباػػة بػػي »التاجباػػؤ 
 .كاعسوااا قد كفاء ه ه التاقجية (34

: فطال الشااذ  قبػل أف  ػ هب إلػی عبجػة ا  تبػار يف کلاياػة الشاػرطة  تجباػأ ك سػ ج  يف آف  كايػد  
فکاف  درؾ أفا مصهه سوؼ  ت ػداد اليػـو إلػی اعبػد فبعػد سػااات قليلػة  تقػداـ أماا طال الشااذ  »

کػاف وبلػم مجػ  الطا ولػة ،  اغباج  اع ه يف سباؽ اعمل الطاو ػل، إلی کشء اؽبي ة يف کلاياة الشارطة
انکػبا الػی ا سػت کار يف ... بأف  کوف  اب  الشارطة كمهل أجل ربقيػا اغبلػم بػ ؿ کػلا مػا لد ػال

باسػػػػتثجاا بعػػػػ  ) : أدي بػػػػدكف دركس  صوةػػػػياة35ة العاماػػػػة يتاػػػػی يصػػػػل الػػػػی ؾبمػػػػوع الثاانو ػػػػ
نضما يف العطلة الصاي ياة إلی مرک  اك  .(ؾبمواات التاقو ة يف اؼبدرسة الاه کاف أبوه  وفار شبج ا بالکاد

كةذ الی سبر جات کماؿ اعجساـ الشااقاة يتای ( دبصار ء اشرة ججي ات ب ر اا) بباب اابد هل
 .(27: 2116، اعسوااا ) «... ك کتسب القواـ الرا ا ي الا    ؤهالال   تبارات اللاياقة يف کلاياة الشارطة 

:  واةػػػل اعسػػػوااا هػػػ ا ا سػػػ جاع كاست ضػػػار ييػػػاة طػػػال اؼبا ػػػية يتػػػی  صػػػل إلػػػی اجباػػػؤ آ ػػػر
فػهی ن سػال بعػ  اػبيػاؿ  ا  وبلػا االيػ ا  فشػي  ا  يف فّلـ اغبجرة ل  ة طو لة كبػي  ا  ؿبملق( طال)  ظلا »

ببدلتػال الراظبياػة اعبميلػة كالػی کت ػال المػ  الجاجػـو الجا اسػياة كاتػدلای مػهل  ا   اب  بػرطة  ت ػادی معتػ ا 
ي امال الطابججة اؼبه  اؼب يبة ك تخيال ن سال كقد ا كاج مهل يبيبتال بثيجة السايد كانتقّل إلی بقاة  ئقة 

کانػػت »: ثػػل هػػ ا التاجباػػؤ لػػدی بثيجػػة بعػػد أف اػػويفا أبوهػػانػػری م( 01: اؼبصػػدر ن سػػال) «... يف يػػيا راؽ
ستتخراج كات كاج مهل يبيب ا طال : لد  ا أيّلم ا للمستقبل الاه   اشنا غبظة يف إمکانياة ربقيق ا
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اػػػهل سػػػطُ العمػػػارة  ا  سيسػػػکجاف بػػػقاة فسػػػي ة  ئقػػػة بعيػػػد، الشاػػػاذ  بعػػػد زبراجػػػال يف کلاياػػػة الشاػػػرطة
 .(59: اؼبصدر ن سال) «...مکاجا مهل اربيت ماك کت ياف بولد كبجت يتای  ت

 المونولوج الد اخلي  . 3-4-4
  يبکػػهل أف   يجػػوه هبػػ ه الطار قػػػة »: بعػػد أف ان صػػل طػػال مػػهل القبػػػوؿ يف کلاياػػة الشػػرطة قػػاؿ لج سػػػال

 ػری : أ    تخيال مشػاهد  أر اػة  رافياػة ا  فشي  ا    يبکهل أف  ضيا  اعبال يف غبظة كبي ... ك سکت
كهػو  لقػي الػی اللاػوااات أاضػاا اللاججػة کلمػة مػؤ رة اػهل اکػافؤ ال ػرص كاغبػاا كالعػدؿ  ن سال مثّل  

مهل فعلػت م ك عتػ ركا إليػال ك علجػوا  ا  ك ظل  وخبا م يتای   كبوا يرج( ص) الا   أمرنا بال اهلل كرسولال
: كج ػػالكيف مشػػ د آ ػػر  ػػری ن سػػال فبسػػکا  بياقػػة اللاػػواا الػػرائيف كهػػو  صػػيُ يف ... قبولػػال يف الکلاياػػة

!! ا  سػداد إلػی كج ػال اػداة لکمػات ...  ػا  ػا  ػّل   ػا مراشػي... أنت ما لص أبو ا  شتغل إ ال؟
 .(86: اؼبصدر ن سال) «...يف دمائال ا  اجي ة  سق  إ رها الی اعرض فارق

اجػػدما جػػثم اؽبػػما الػػی قلػػب زکػػي بػػص الداسػػوقي مػػهل جػػرااا سػػرقة  ػػامت أ تػػال دكلػػت أ ػػ   لػػـو 
ػبامت مػهل باباز ػاف الصاػائع بعػد إةػّليال ؼبػاذا اسػتبقاه يف اؼبکتػب كمل  سػارع اجدما اسلام ا»: ن سال

إناػال    سػتطي  بػراا  ػامت جد ػد كيتاػی لػو اسػتطاع  مػاذا   عػل اآلف؟!... بذرجااال إلی دكلت؟!!
 .(91: اؼبصدر ن سال) «...أك دها فذفا دكلت اعرؼ ؾبوهرا ا مثل

الداسػػوقي أف  عتمػد الػی العجػػء ذبػاه أ تػال كأف  سػػتأجر اجػدما اقػ ح أيػد ادػػام  الػی زکػي 
لػهل ، إناػال لػهل   عػل أیا بػيا مػهل ذلػص»: بع  البلطجػة ك طردهػا  ػارج الشاػقاة أ ػ   قػوؿ لج سػال

 (155: اؼبصدر ن سال) «...  يبکهل أف   عل ذلص،  ستأجر بلطجية كلهل  طرد دكلت كلهل  قا ي ا
، مج ا ادـ زكاجػال، فضوهنا مهل بتای اؼبوا ي  ه ا اؼبونولوج  طوؿ يف  ّلث ة  ات  شتکی يف

أ  کػوف للمػوت رائ ػة معياجػة اجبعػ  يػوؿ »:  سػأؿ اػهل اؼبػوت ا  كأ ه ، ه يف مصر بعد الثورةاكبقا
اصنساف يف آ ر ييااال في فا بدنوا أجلال؟! كکيء اکوف الجا ا ة؟! أ  کوف اؼبوت دبثابة نـو طو ل 

بػال ... کمػا  عتقػد اؼبتػد اجوف؟!  ا  كاقابػ ا  قيامػة ك وابػ    يا اصنساف مجال أبدا ؟! أـ أفا هجػاؾ كهػل  ع ا
 لکجاػػال طيلػػػة ييااػػال مل  ػػػؤذ... إناػػال لػػػيف متػػد اجا  ك   صػػػلاي ك   صػػـو ةػػػ يُ... اهلل بعػػد اؼبػػػوت؟!

 ػػر هل كمل  تػػػأ ار أبػػدا  اػػػهل مسػػاادة ال قػػػراا مل  غػػ  كمل  سػػػرؽ كمل  سػػتوؿ الػػػی يقػػوؽ اآل، ا  أيػػد
 .(157-158: اؼبصدر ن سال) «...ك
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اجػػدما فػػػاز اغبػػاج اػػػ ااـ ( 231) ف ػػي الصاػػػ  ة، مثػػل هػػ ه اؼبونولوجػػػات کثػػهة يف هػػػ ه الراكا ػػة
دبقعد ؾبلػف الشاػعب اػهل دائػرة قصػر الجايػل فػلا  سػتعيد يف ذهجػال ا اةػيل ييااػال مػ  سػعاد ك قػوؿ 

ا مهل الجاساا اؼبذكکات اجػدما   کاػر ( 105) جاات مع ا بالجاصر كالذکة؛ كيف الصاػ  ة، لج سال إهنا
ه ربػػ  اعربػػاح مػػهل مکسػػب اوکيػػل سػػياارات ااسػػو اليابػػااا إلػػی کمػػاؿ ال ػػو  ااغبػػاج اػػ ااـ يف إاطػػا
مشػػركع کبػػه  تعػػب ك شػػقی فيػػال ك صػػرؼ مّل ػػ   ا  ػػأي الکبػػه ك أ ػػ  ... : قػػوؿ لج سػػال يف يجػػا

 لػم؛ كيف الصاػ  ةكهو  قرار يف ن سال أف  سػعی صهبػاد يػلا يبجػ  هػ ا الظا ، رب  اعرباح الی اعباه 
بعػػد أف طػػاردت سػػعادج اغبػػاجا اػػ ااـ كالشاػػي  الساػػماف بالشاػػتائم كاللاعجػػات رافضػػة  اصج ػػاض ( 133)

سػألت ن سػ ا ؼبػاذا ربػرص الػی ضبل ػا إلػی هػ ه الدارجػة؟! كأ ػ ت ذبيػب ، كبعد أف هدأت قليّل  
ػػا طبعػػا متد اجػػة كاصج ػػاض يػػراـ ػػا لػػهل اکػػوف اؼبػػرأة كاقػػوؿ سػػعاد يف هػػ ا اؼبونولػػوج ، ن سػػ ا بأهنا إهنا

ال قػػػهة الاػػػه ابػػػ اها اؼبليػػػونه اػػػ ااـ ليسػػػتمت  هبػػػا سػػػاات  بعػػػد الظا ػػػر بػػػل زكجػػػة يقيقياػػػة   يبکػػػهل 
 سػ ج  ذکػری أبيػال كأماػال  بعػد أف اػرؾ ابػد رباػال ياسبػا  بػدأ( 191) ذباهل ا كإهانت ا؛ كيف الصا  ة

مػػػا  صاصػػػا بعػػػ  الوقػػػت ل ، راا تػػػال ؼبػػػا اكبػػػدر إلػػػی هػػػ ه اغبػػػاؿحبجػػػا كکراهياػػػة ك قػػػوؿ لج سػػػال لػػػو أهنا
ا ػػد كارکػػاه للخػػدـ  عبثػػوف ك لکجا مػػا کانػػا مشػػغول  بطموي مػػا اؼب ػػيا فانصػػرفا إلػػی ربقيػػا الثاػػركة 

ػػال يػػامت ربػػيد معظػػم لسػػعااال إلػػی أبو ػػال ، جبسػػده يف هػػ ا اؼبونولػػوج الاػػ    طػػوؿ يف الصاػػ  ت   واجا
 يػ   ػرج زکػي الداسػوقي كبثيجػة مػهل مرکػ ( 003)  ةالا  هل مل  هع دا اؼبسػؤكلياة ل بيتػال؛ كيف الصاػ 

!کيء ..؟الشارطة راح  ؤناب زکي ن سال ك قوؿ لج سال ؼباذا أذاهل كربواؿ إلی  رقػة باليػة يف أ ػد  م
!کاف هبػػػب أف  قػػػاكم م إلػػػی الجا ا ػػػة كلػػػيکهل مػػػا ..؟ ػػػاات إراداػػػال كهانػػػت کرامتػػػال إلػػػی هػػػ ا اغبػػػدا 

 ...ماذا اقوؿ اجال اآلف ك، اهل برفال فعهل کرامة بثيجة الاه أج  كا الي ا ا  إف مل  کهل دفاا،  کوف
امارة »ه ه الجاماذج ارٌض قليل مهل اقجيات اؼبج   التاياار ا الاه قد كفا  ا اعسوااا يف ركا ة  

كبرأ جا اوفيء هػ ا اؼبػج   قػد سػااده لل ػركب مػهل بيػاف رسػائلال بصػورة مکشػوفة قػدرا  . « عقوبياف
ػػػػر فيمػػػػا هبػػػػر  يف مصػػػػرفيکػػػػ. مػػػػا ، وف اقط ػػػػ ج الػػػػ امهل اجػػػػده أداة  اامػػػػدة  اسػػػػتداي اؼبتلقاػػػػي بػػػػأف   کا

مػهل ييػ  إفا هػ ا اؼبػج   التياػار  وبػوؿ بػ  مػا  قدامػال ، فّل تمظ ر السبب إ ر اؼبسػباب كالػوه بيانػال
کػػهل مػػهل  ا يب، الػرااك  مػػهل اػػدهور اعك ػاع كبػػ  أسػػبابال اػػهل طر ػا ن سػػياة الػػ امهل كاسػتدااا الت کػػه

فال ػارؽ اعساسػيا ». إفا اعسوااا يف استخداـ ه ا اؼبػج   لعػب دكره ركائػيا يػدا يا دؤكب  : القوؿ
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فلػم اعػد اغببکػة ، يف ةورة ال امهل يف الراكا ة اغبد ثة كةوراال يف الركا ة التاقليد اة  کمػهل يف التاشػکيل
ػػا ان ت ػػت اغببکػػة الراكائياػػة الػػی ، قػػيا الراكائياػػة قائمػػة الػػی الساػػببياة اؼبغلقػػة كالتاسلسػػل الػػ اميا اؼبجط كإمبا

أزمجػػة اػػػداة اتػػػدا ل كاتکػػا ء كاسػػػتغي اػػػهل اسػػػتمرار اة اغبرکػػة إلػػػی اعمػػػاـ مػػهل  ػػػّلؿ اياػػػار الػػػواي 
 .(41: ـ2114، القصراك ) «كمراكية ال امهل

 النتيجة
بألواف الظاركؼ الساياسياة  «امارة  عقوبياف»الوانت السامات اغبدا ياة لدی اّلا اعسواا يف ركا ة 

بيد أفا ه ه الظركؼ الساوداك اة اؼبعذا اج ا ا  ؽ اهل أيداث نکبة ااـ ، كا جتمااياة كا قتصاد اة
ف ػػػي اعکػػػف اعيػػػداث اؼبتػػػدهورة الاػػػه  عيشػػػ ا اصنسػػػاف ، 2513أك ه يبػػػة ي  ػػػراف اػػػاـ  2533

تقجيػػات الػػص الفػػيمکهل اصػػجيء .  اسػػداؼبصػػر ا ربػػت نػػه اغبکػػم الػػدا کتااور ا الاػػ    ليػػال سػػائر اؼب
 :ة يف ركا ة امارة  عقوبياف الی الجا و التاا ياغبدا 
  ػػجغمف اعسػػوااا يف ا اةػػيل مّلمػػُ اعنثػػی اعبسػػد اة يف غبظػػة ربرابػػ ا ك سػػجال ا کمصػػوار 

واا إ ا أفا فا ػة اعسػ، فواوفرايفا يي  فػهلا بعػٌ  أفا الغا ػة اعكلػی كاع ػهة لد ػال اصػو ر اؼبلػ اات
فالراجاؿ يف ركا ة . كهو زبلاء الجاظرة إلی اؼبرأة. هي التاجقيب اهل مرض مؤسء كافد الی اؼبصر  

،  ػركف أفا اؼبػرأة ؾبػراد جسػد كبػ وةػ  كمقػام م کبػها   ا  م مػا کػاف مظ ػرهم كقػور  ػ «امارة  عقوبياف»
ىبو لجػػال الػػی اػػااا القػػارئ  هػػ ا اؼبغػػ ی   شػػه إليػػال اعسػػوااا مبابػػرة بػػل. لػػ لص   وب مػػوف آدميات ػػا

 .ك ضماجال يف البجية العميقة الی مج   اغبدا ي ه 
  البطػػل الکّلسػػيکيا  قػػـو بػػدكر رئػػيف يف الركا ػػة ك جػػاؿ مػػهل الکااػػب اجا ػػة کػػذی يف اصػػو ر

أماا اعسوااا في مل البطل دبعجاه الساابا ك ستعي  اجال بتصو ر اػداة . اواط ال فيکوف ؿبور القصاة
فضػػّل  اػػػهل أفا بػػخوصه ركا تػػال   سبتلػػػص ، صا بخصػػػا  معياجػػا  بوةػػ ال بطػػػّل  للراكا ػػةأبػػخاص ك ىبػػ

كا تيػػػار الشاػػػخوص اؼبتجوااػػة اقجيػػػٌة يدا ياػػػٌة قتػػػل م  ػػػـو البطػػل ف، ةػػ ات جسػػػد اة كمعجو اػػػة مت واقػػة
 .اسخدم ا اعسوااا اا ا ا  الی السالطو اة كالدا کتااور اة

  ك شػعر القػػارئ مػػهل جػػرااا . أربػػ  قصػص مت کاکػػة اتػػدا لاتکػواف ركا ػػة امػػارة  عقوبيػاف مػػهل
كقػػد امػػد اعسػػوااا إلػػی هػػ ه التاشو شػػات ال جاياػػة . هػػ ه التاػػدا ّلت بجػػوع مػػهل ا رابػػاک كالتاشػػواش

 .اغبدا ياة يف بجاا الراكا ة للدا لة الی التاشو شات يف مصر
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  اػبلء اهل طر ا املياة ا سػ جاع فال مهل قد  سه إلی ، قد كفاء اعسوااا اؼبج   التاياار ا
كاقجيػػةج اؼبونولػوج اقجيػػة أ ػری مػػهل اؼبػج   التاياػػار ا قػػد ، كقػد  ػػأي التاجباػؤ باؼبسػػتقبل، أك ا رذبػاع ال ػػياا 

ػػر . اسػػتخدم ا الکااػػب يف الراكا ػػة فيکػػوف اقط ػػ ج الػػ امهل اجػػده أداة  اامػػدة  اسػػتداي اؼبتلقاػػي بػػأف   کا
مهل يي  إفا ه ا اؼبج   التياػار  ، السبب إ ر اؼبسباب كالوه بيانال فّل  تمظ ر، فيما هبر  يف مصر

مػػال الػػرااك  مػػهل اػػدهور اعك ػػاع كبػػ  أسػػبابال اػػهل طر ػػا ن سػػياة الػػ امهل كاسػػتدااا  وبػػوؿ بػػ  مػػا  قدا
  .الت که
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؛«انیعقوبیعمارة»دریاجتماعشناسیبیآس

یستیمدرنیلیتحلکردیبارو
 2یقاسمدیمج،1صالحبکدیمج

 ٖعلّبهِ طببطببئداًـگبُ  ٖصببى ٍ ادب٘بت عشبگشٍُ داًـ٘بس . 1

 ٖعلّبهِ طببطببئداًـگبُ  ٖصببى ٍ ادب٘بت عشبٕ دکتش ٕداًـجَ. 2

دهیکچ
ًَا بى»دس سهبى  ٖعالء األػ َ٘ب عق شُ «عوبسٓٗ   ٔجبهعا  ّٕاب ٕ وابس ٘ب، ٖؼت٘هذسً ٖظگٍٗ يٗاص چٌذ گ٘شٕ بب ْب

ص کَؿذ هٖپظٍّؾ  يٗا. کٌذٖ ه ٖببِٗ ـٍٗ س ؿوشد شهٖهصش سا ب ي دػاتِ اص ، ٖلتحل٘ ا   ٖف٘بب سٍؽ َت  ٗا

وَدّب ّبٖ ظگٍٗ ي سهبى ًٍٕ  ب سا دس ٗا ٍٗظگٖ، بشٕا هثبل. آؿکبس ػبصد آًْ ي اػت کِ  ٗکٖ اص  اي  دسّب ٗا  ٗا

و کٗهتي ِب  َاً ، سٍدٖ فشاتش ها  سٍػبختبلکِ هتي اص  ،ؿَدٖ ػبخت اکتفبً  اشُ   فاي  يٗا اص ا ض٘ا ً ٖاػا ْب

ٓ »دس سهبى ٕ اػت؛ ٍ گشفتِ َبٗعوبس حَ «بى٘عق  ً ب بى٘ب بب باه داسدٖ ه بى٘سا ب ٖجٌؼ ّبٕگؼتشدُ تبَب ِٕب ، آًْ

حشافبت جٌؼ ٖببِٗ ـٗبلکِ هقصَد ٍا س، ّذدٖ ًو ٕخَد جب ًگشٕسا دس دٍس ٖجٌؼ ّبٕ لزت اػات   ًٖا

حشاف جٌؼ يٗبش ا ؼٌذًَُٗ. اػت بفتِٗهصش ػلطِ  ٔکِ بش جبهع َاى ِب ٖ ا ببٍس اػت کِ ًا  ا  ذُٗپذ کٗ عٌ

عٖ  اذ  ؿذُِب آى دچبس  ؼتنّ٘فتبد قشى ب ٔدس دّ بىٗاػت کِ هصش ٕوبس٘بًَ ٍ . ًا ظاش   ٕوابس ٘ب يٗا ا ٕدسً 

گشؽ  ًَا. جٌغ هؤًث اػت ِب هتحجشاًِحبصلً  َبٗعوبسٓ »دس سهبى  ٖاهب اػ ًظاش سا   يٗا وبً٘هؼتق «بى٘عق

ذٖ ه ػبخت فدس طس ٖؼت٘هذسً َٓ٘بلکِ آى سا ِب ؿ، داسدٖ ًو بى٘ب عکّبع  کٗدس لببع  شکبًٍِٗ خَد ص ًْ

حَشاچ، ؿَدٖ ظبّش ه  ً سا دسهابى   ٕوبس٘ب يٗا ذ،شًجباص ٍا  هخبطب ٌکِٗآسام ٍ بذٍى ا ٕکِ قصذ داسد ِب

ٌٍ٘  ّب ىتذاخل داػتبٓ َ٘ؿ، ٖداػتًب ت٘اص ؿخص صداٖٗ ىقْشهب. کٌذ  اعنرّي  بل٘ػ بىٗجش ّبُٕ َ٘ؿ يّوچ

َٖٗ ؾ٘پ»، «ببصگـت ِب گزؿتِ»اص  ًٍ ٍگَٕ گفت»ٍ  «گ اػت کاِ   ٕگشٗد ٖؼت٘هذسً ّبٕ ک٘اص تکٌ «ٖدس

ًَا بى»دس سهبى  ٖاػ َ٘ب عق شُ ْبًاص آ« عوبسٓٗ  هصش ِب  ٔهـکالت جبهع قٗکٌذ اص آى طشٖ ه ػعٖ ٍ گشفتِ ْب

َاى   .ذًٗوب ٖببٗ ـِٗسٍ  بى٘دسد سا ب کٗعٌ

ٌبػٖ بآػ٘:هالیدواژهك ٖ؛ ؿ َبٗ عوبسٓ اجتوبع شهب ؼن؛٘هذسً بى؛٘عق  بّ ىرّي؛ تذاخل داػتب بلّ٘ػ بىٗجش ؛صداٖٗ ىْق
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