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القضية والبناء الفني في رواية "الكرنك" لنجيب محفوظ
د /نجوي معتصم أحمد إبراهيم

ممخص البحث :
مشكمة البحث :اإلجابة عمى السؤاؿ اآلتي :ما القضية التي ناقشيا نجيب محفوظ في
روايتو "الكرنؾ" ،وما سمات البناء الفني في ىذه الرواية"؟.
أهمية البحث:

 مؤلؼ الرواية كاتب عالمي ودراسة مؤلفاتو تفيد كؿ الميتميف بالشأف الثقافيوخاصة الباحثيف.

 دراسة ىذه الرواية تعطينا صورة عف بعض مالمح المجتمع المصري وعالقتوبالسمطة الحاكمة في فترة ما بعد ثورة  23يوليو.

أهداف البحث
-

التعرؼ عمى القضية التي أراد نجيب محفوظ أف يطرحيا مف خالؿ روايتو

الكرنؾ.

 التعرؼ عمى ماىية البناء الفني لرواية الكرنؾ.نوع البحث ومنهجه  :البحث مف البحوث الوصفية في تحميؿ المضموف.
عينة البحث :رواية "الكرنؾ"

نتائج البحث:

 -رواية الكرنؾ تناقش قضية الحكـ في ظؿ تداعيات ثورة  23يوليو 1952ـ.

 رواية الكرنؾ رواية حزينة ولكنيا تُعد شيادة مف نجيب محفوظ عمى فترة ثورةمعا.
 23يوليو المميئة باإليجابيات والسمبيات ً
-

فكرة الرواية الرئيسية تتبمور في أنو ال سبيؿ إلى التقدـ إال عف طريؽ

الديمقراطية واالبتعاد عف الديكتاتورية.
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-

الرواية تحمؿ مجموعة مف القيـ اإليجابية ىي :ضرورة االبتعاد عف
الديكتاتورية وتحريميا واإليماف بالديمقراطية والعمؿ عمى تطبيقيا ،وتجريـ
العنؼ الدموي ومحاسبة كؿ مف يمجأ إليو ،وتطبيؽ الحرية والمساواة بيف كؿ

أفراد الشعب المصري واحتراـ حقوؽ اإلنساف وحرية الرأي والتعبير ،واستخداـ

أسموبا لمحياة.
المنيج العممي
ً
 رغـ تعذيب السمطة الحاكمة لزينب فإنيا لـ تفقد إيمانيا بالثورة ،وال بالنظاـالحاكـ في تمؾ الفترة.

 يتفؽ رأي الراوي مع رأي زينب بأف ىزيمة الجيش المصري في حرب  5يونيو1967ـ كانت بسبب انعداـ الديمقراطية ،وعدـ وعي نظاـ الثورة بأىميتيا،

أسموبا لو.
والكذب والتضميؿ التي اتخذىما النظاـ الحاكـ
ً
الكممات المفتاحية :القضية – البناء – نجيب – محفوظ – الكرنؾ
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
The case and the artistic construction in the novel "AlKarnak" by Naguib Mahfouz
Dr. Najwa Moatasem Ahmed Ibrahim

Research problem:
What is the issue discussed by Naguib Mahfouz in his novel "AlKarnak", and what are the characteristics of the artistic construction in
this novel?.
research importance:
- The author of the novel, Naguib Mahfouz, is a great international
writer, and the study of his works benefits all those interested in
cultural affairs, especially researchers and workers in the literary field.
- Studying this novel gives us a picture of some features of Egyptian
society and its relationship to the ruling authority in the period after the
July 23 revolution.
research aims:
- Identify the issue that Naguib Mahfouz wanted to raise through his
novel Karnak.
.Identifying the artistic structure of the Karnak novel Research type and method:
This research is a descriptive research in content analysis.
research community: Karnak
research results:
- Karnak's novel discusses the issue of governance in light of the
repercussions of the July 23, 1952 revolution.
- Karnak's novel is a sad novel, but it is a testimony from Naguib
Mahfouz on the period of the July 23 revolution, which is full of both
positives and negatives, and it confirms Naguib Mahfouz's role as the
conscience of modern Egypt.
- The idea of the main novel crystallizes that there is no way to
progress except through democracy and away from dictatorship.
- Despite the torture of the ruling authority on Zainab, she did not lose
her faith in the revolution, nor in the ruling regime at that period.
Key words: case - construction -Naguib - Mahfouz – Karnak
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مقدمة:

إف األدب يؤثر في الوعي اإلنساني بشكؿ كبير ،ألف األعماؿ األدبية الجيدة

تصؼ الواقع اإلنساني واالجتماعي بعمؽ كبير ،لذلؾ مف السيؿ أف نتعرؼ عمى الواقع
المجتمعي أو نتعرؼ عمى واقع المجتمع في فترة زمنية ما مف خالؿ قراءة رواية أو
أكثر تناولت أحداث حدثت في تمؾ الفترة الزمنية .والعمؿ األدبي الجيد يؤثر بشكؿ
مباشر وغير مباشر في القارئ وفي الواقع المجتمعي الذي يعيشو ىذا القارئ؛ فالعمؿ
األدبي ال يقتصر عمى تصوير الواقع كما ىو فقط ،بؿ يستطيع أف يغير ىذا الواقع مف
خالؿ تغيير وعي القارئ أو تشكيؿ وعي جديد لو" .وسر عظمة الكتاب الكبار ىو أنيـ
تحسسا صادقًا ،وبقدر ما يعبروف عنيا بصدؽ وبأسموب فني
يتحسسوف معاناة اإلنساف
ً
متفرد ويكوف تأثيرىـ في تشكيؿ وعي جديد ،وفي حث القارئ عمى االلتزاـ والفعؿ"(.)1

دائما وراء أعمالو،
كما أف األديب شاىد عصره ،والسياسة ىي العنصر الذي يقؼ ً

ىالميا
شيئا
بعيدا عف عصره ،ويصبح ً
بعيدا عف السياسة إنما يقؼ ً
واألديب الذي يقؼ ً
ً
ال عصر لو وال فف؛ ألف "األديب الذي ال يعتمد عمي السياسة أعظـ اعتماد إنما يكوف
أديبا خارج عصره ال يمثؿ وطنو وال زمنو وال يمثؿ الصدؽ الفني في أدبو؛ ألف الصدؽ
ً
الفني إنما ينبع مف خاليا المجتمع وىذه الخاليا تشكميا السياسة كما تشكؿ ىي السياسة
تأثير عميقًا"( .)2والرواية ميمتيا أف تعيد تصوير الواقع
حيث يؤثر كؿ منيما في اآلخر ًا

وتنقؿ صورة منو لمقارئ ،ىذا باإلضافة إلى أنيا يجب أف تُفسر ىذا الواقع لمقارئ ،كما
أنيا يجب أف تحكـ عمى ىذا الواقع ،وتعمؿ عمى تقويمو ،وذلؾ مف خالؿ شكميا األدبي

1

1 – Halim Barakat, Visions Of Social Reality in the contemporary arab novel.Washington,
2

D.C.: George Town University, center of contemporary arab studies, 1977, p. 3.
 ثروت أباظة :األعماؿ الكاممة ..ج ..1المقاالت ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مكتبة األسرة2001 ،ـ،ص ص.240
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والفني الممتع والمشوؽ؛ حيث إف "الشكؿ الروائي ينقؿ لنا الحياة اليومية لممجتمع إلى
المستوى األدبي"(.)3
ويعد نجيب محفوظ أفضؿ رواد الرواية العربية ،وأحد رموز التنوير والمعرفة في
ُ
عالمنا العربي؛ حيث تعتبر المعرفة ىي أحد المحاور األساسية التي يقوـ عمييا أدبو،
وىي تتخذ في أعمالو سمة األداة الرئيسة لمتقدـ واالرتقاء ،وكذلؾ لسعادة اإلنسانية ،وقد
اتخذ نجيب محفوظ مف أدبو الروائي وسيمة التزاـ سياسي وانساني تجاه مجتمعو؛ ففضح
تناقضات وانحالؿ ىذا المجتمع ،وقاـ بتعريتو أماـ الرأي العاـ ،حتى تتكشؼ حقيقة
واقعة ،ويعمؿ الناس مف أجؿ تغيير ىذا الواقع إلى األفضؿ .ولعؿ ما يميز أدب نجيب
كبير
اىتماما ًا
محفوظ ىو أنو يعتمد عمى الشخصيات في بناء حبكتو ،لذا نجده ييتـ
ً
ببناء شخصيات أعمالو األدبية؛ آلف "الشخصيات والمواقؼ ىي حاممة لمفمسفة وتجسيد

ليا"(.)4
وترى الباحثة أنو رغـ كثرة الدراسات التي تناولت أدب نجيب محفوظ إال أنو مازاؿ
أدبو عالما بك ار لـ يكتشؼ بعد ،وما زالت أعمالو األدبية في حاجة إلى المزيد مف
الدراسات الجادة الموضوعية .ولذلؾ رأت الباحثة أف تقوـ بدراسة وبحث احدى روايات
محفوظ التي لـ تنؿ حظيا مف البحث والدراسة ،وىي رواية "الكرنؾ" ،التي تؤرخ لفترة
تاريخية مف أىـ فترات التاريخ المصري وىي الفترة التي حكـ فييا ضباط ثورة  23سنة
 1952مصر ،وىى فترة تمتد مف سنة 1952ـ وحتى وفاة جماؿ عبد الناصر سنو
1970ـ؛ لتقؼ عمى القضية التي تناقشيا ىذه الرواية ،وكيفية تقديميا ليذه القضية،

3
4

 عبد السالـ العالي :سوسيولوجيا األدب عند لوسياف جولدماف ،المغرب ،مجمة أقالـ ،ع ،4فبراير  ،1977ص.47 رمضاف بسطويسى :فيمسوؼ الحارة  ،القاىرة ،مجمة الثقافة الجديدة ،الييئة العامة لقصور الثقافة ،ع  ،195منتصؼسبتمبر 2006ـ ،ص.8
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كبير أثناء نشرىا ألوؿ مرة عمى صفحات جريدة
جدال ًا
وخاصة أف ىذه الرواية أثارت ً

جدال أكبر بعد تحويميا إلى فيمـ سينمائي في منتصؼ السبعينيات مف
األىراـ ،وأثارت ً
القرف الماضي.
مشكمة البحث :تتسع رقعة اليموـ أماـ الروائي العربي ،وتتكاثر ىذه اليموـ وتنتشر
عمى طوؿ الساحة وعرضيا ،وتتوزع مف المحيط إلى الخميج ،ويبرز بيف ىذه اليموـ

ويتصدرىا موضوع القير ،القير بكؿ أشكالو وأنواعو ،ولكف ىناؾ قير يتصدر كؿ ىذه
األشكاؿ واألنواع ،وىو القير السياسي؛ حيث تغيب الديمقراطية وتتجمى الديكتاتورية في

أوضح صورىا" .فاإلنساف العربي مقيور ،مضيؽ عميو في الرزؽ والرأي ،والمسكف ،
جميعا"( .)5كما أف "الفف ليس وسيمة مف وسائؿ المعرفة فحسب ،بؿ عمؿ
تقيره األنظمة
ً
خالؽ يساعد عمى فيـ الواقع مف أجؿ المساىمة في تطويره واعادة بنائو مف جديد"(.)6

ولما كاف األدب ىو سجؿ مشاعر األمة وآرائيا؛ وىو انعكاس لممجتمع ،ألف "النص

األدبي ىو داللة عمى ما حولو مف أشياء أخرى طبيعية أو اجتماعية أو فكرية"( ،)7كما

أف "المجتمعات تتأثر ويتغير سموؾ أفرادىا عمى أساس ما يقدـ إلييا مف فنوف

وآداب"()8؛ فإف تناوؿ رواية أدبية شييرة لكاتب كبير مثؿ نجيب محفوظ كفيمة بأف تقدـ
لنا بعض مالمح العصر الذي تناقشو ىذه الرواية .ولما كاف عصر حكـ الضباط

األحرار ىو عصر ممئ بالتناقضات وممئ باإليجابيات والسمبيات ،كما أف كثير مف

صحيحا ،فإف تناوؿ رواية "الكرنؾ" لنجيب
تقييما
ً
المثقفيف اختمفوا عمى تقييـ ىذا العصر ً
بعضا مف مالمح ىذا العصر ،مف
محفوظ التي تُعد شيادة عمى ىذا العصر قد تُعطينا
ً
وجية نظر الرواية ،وخاصة أف ىذه الرواية قد أثارت ضجة كبيرة عند صدورىا،

واختمؼ حوليا كثير مف المثقفيف والنقاد.
5
6
7

8

 عمي الراعي :الرواية في الوطف العربي ،القاىرة ،المجمس العمى لمثقافة ،2018 ،ص.15 طو وادي :صورة المرأة في الرواية المعاصرة ،القاىرة ،دار المعارؼ ،1984 ،ط ،3ص.189 أمينة رشيد  :األدب المقارف والدراسات المعاصرة لنظرية األدب  ،القاىرة  ،الييئة العامة لمكتاب  ، 2011 ،ص. 29
 عدلي عبد السالـ :رؤية نقدية في األدب والمسرح والسينما ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب2007 ،ـ ،ص.35
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ومف ىذه المنطمؽ تتبمور مشكمة ىذا البحث في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي:
ما القضية التي ناقشيا نجيب محفوظ في روايتو "الكرنؾ" ،وما سمات البناء الفني في
ىذه الرواية"؟.

ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئمة هي:
 -1ما القضية التي أراد طرحيا نجيب محفوظ مف خالؿ روايتو الكرنؾ؟
 -2ما خصائص البناء الفني في رواية الكرنؾ ؟.

 -3ما صورة نظاـ الحكـ في فترة ثورة  23يوليو كما عكستيا رواية الكرنؾ؟
 -4ما رأي نجيب محفوظ الشخصي المباشر في نظاـ حكـ الضباط األحرار؟
 -5ما رأي نجيب محفوظ الشخصي في جماؿ عبد الناصر ؟

 -6ما األسباب التي أدت إلى ىزيمة  5يونيو  1967مف وجية نظر الرواية عينة
البحث؟

 -7ما خصائص الشخصيات الروائية في الرواية عينة البحث؟
 -8ما العالقة بيف الحاكـ والمحكوـ في المجتمع المصري أثناء الفترة الزمنية التي تقع
فييا أحداث رواية الكرنؾ؟

أهمية البحث:

 رواية الكرنؾ تناقش فترة تاريخية مف أىـ فترات التاريخ المصري الحديث وىي فترةثورة  23يوليو (فترة حكـ الضباط األحرار).

 أثارت الرواية ضجة كبيرة حيف نـ نشرىا في صحيفة األىراـ في سبعينيات القرفالعشريف ،واثارت ضجة أكبر بكثير عندما تـ تحويميا إلى فيمـ سينمائي سنة

1974ـ.

 مؤلؼ الرواية نجيب محفوظ كاتب عالمي كبير ودراسة مؤلفاتو تفيد كؿ الميتميفبالشأف الثقافي وخاصة الباحثيف والعامميف في الحقؿ األدبي.

 رواية الكرنؾ انتقدىا البعض وقالوا عنيا أنيا أضعؼ رواية مف ناحية البناء الفنيفي أدب نجيب محفوظ الروائي.

 دراسة ىذه الرواية تعطينا صورة عف بعض مالمح المجتمع المصري وعالقتوبالسمطة الحاكمة في فترة ما بعد ثورة  23يوليو.
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أهداف البحث
-

التعرؼ عمى القضية التي أراد نجيب محفوظ طرحيا مف خالؿ روايتو الكرنؾ.

 -التعرؼ عمى ماىية البناء الفني لرواية الكرنؾ.

 التعرؼ عمى األسموب الروائي الذي انتيجو محفوظ في كتابة روايتو الكرنؾ. رصد بعض المالمح التاريخية لفترة الحكـ بعد ثورة  23يوليو كما تعكسيا الروايةعينة البحث.

 رصد أراء بعض المصرييف في ثورة  23يوليو كما جاءت في الرواية عينة البحث. التعرؼ عمى العالقة بيف الحاكـ والمحكوـ في فترة ما بعد ثورة  23يوليو.حدود البحث :تناوؿ رواية "الكرنؾ بالنقد والتحميؿ لرصد القضية التي تطرحيا وكذلؾ
التعرؼ عمى كيفية تقديـ ىذه القضية مف خالؿ تحميؿ البناء الفني لمرواية.
نوع البحث ومنهجه  :ىذا البحث مف البحوث الوصفية في تحميؿ المضموف ،الذي

"يستيدؼ "تقديـ الحقائؽ وتحديد درجة االرتباط بيف متغيرات مختارة"( ،)9ويعد ىذا
أيضا مف البحوث االستداللية في تحميؿ المضموف ،حيث يتجاوز وصؼ
البحث
ً
المحتوى الظاىر إلى "الكشؼ عف المعاني الكامنة وقراءة ما بيف السطور واالستدالؿ
عف األبعاد المختمفة لعممية االتصاؿ"(.)10

مجتمع البحث  :جميع الروايات التي قاـ بتأليفيا نجيب محفوظ
عمديا ألنيا رواية تتناوؿ قضية
اختيار
ًا
عينة البحث :اختارت الباحثة رواية "الكرنؾ"
ً
أحداث فترة مف أىـ فترات التاريخ المصري  -وىي الفترة التي جاءت بعد ثورة 23
يوليو  -وتأثيرىا عمى المجتمع المصري بشكؿ مباشر وصريح ،باإلضافة إلى أنيا

اسعا عند ظيورىا لمنور ،وخاصة بعد تحويميا إلى فيمـ سينمائي عاـ
رواية اثارت ً
جدال و ً
 ،1974كما أنيا رواية لـ تنؿ حظيا مف الدراسات األكاديمية مثؿ باقي مؤلفات نجيب
محفوظ.

9

 -محمد عبد الحميد :البحث العممي في الدراسات اإلعالمية  ،القاىرة  ،عالـ الكتب 2000 ،ـ ،ص . 216

10

 راجية أحمد قنديؿ :صورة إسرائيؿ في الصحافة المصرية  ..أعواـ  ،1978 ، 1974 ، 1972رسالة دكتوراه غيرمنشورة  ،كمية اإلعالـ  ،جامعة القاىرة ،1981 ،ص.4
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مصطمحات البحث

 القضية :ىي الموضوع الرئيس الذي تتناولو أحداث الرواية.-

البناء الفني" :ىو الجسـ النصي الدرامي المتكامؿ في حد ذاتو ،والذي يتألؼ مف
خاصا ،وطبقًا لقواعد خاصة ،ومزاج معيف ،كي يحدث
تيبا
عناصر بانية ،مرتبة تر ً
ً
معينا في الجميور"(.)11
ًا
تأثير ً

اشخاصا متعدديف،
 الرواية :قالب أدبي يتناوؿ حوادث متعددة ،ومواقؼ متشابكة ،وً
طويال وقد يكوف متوسطًا(.)12
قد يكوف
ً

 الرواية السياسية :تعني قصدية األديب نفسو في كتابة رواية ما بغرض تقييـ حقبةسياسية محددة(.)13

 ثورة  23يوليو :ثورة مصرية بيضاء قاـ بيا بعض الضباط المصرييف بقيادة المواءمحمد نجيب وجماؿ عبد الناصر ضد الحكـ الممكي في  23يوليو عاـ 1952ـ،
واستطاعوا االستيالء عمى الحكـ ،وحكموا مصر وحولوىا مف النظاـ الممكي إلى
النظاـ الجميوري ،وكانت ليذه الثورة تداعيات كثيرة عمى الشعب المصري،

وسميت الفترة التي تمت ثورة  23يوليو وحتى نياية حكـ جماؿ عبد الناصر بعيد

ثورة  23يوليو ،ألف الذيف حكموا البالد في تمؾ الفترة ىـ الضباط الذيف قاموا

بالثورة.

نجيب محفوظ:
في يوـ االثنيف الحادي عشر مف ديسمبر عاـ  1911ولد نجيب محفوظ – وىذا

اسمو ىو اسمو المركب -بحي الجمالية بالقاىرة"( .)14وتعود جذور أسرة محفوظ إلى
مدينة رشيد بمحافظة البحيرة ،وانتقمت أسرتو إلى العباسية عاـ 1919ـ ،حيث كاف

والده "عبد العزيز إبراىيـ أحمد باشا" يعمؿ موظفًا ،في حيف كانت والدتو "فاطمة
مصطفى قشيشو" ربة منزؿ وىي ابنة ألحد عمماء األزىر الشريؼ .ونجيب ىو أصغر
11
12
13

14

 ابراىيـ حمادة :معجـ المصطمحات الدرامية والمسرحية ،القاىرة ،دار المعارؼ ،1985 ،ص .65 يوسؼ نوفؿ :فف القصة عند محمد عبد الحميـ عبد اهلل ،القاىرة ،الشركة المصرية العالمية لمنشر ،1996 ،ص.5 محمد السيد إسماعيؿ :الرواية السياسية عند نجيب محفوظ ،القاىرة ،مجمة الثقافة الجديدة ،ع ،195منتصؼ سبتمبر ،2006ص .24
 -حمدي السكوت :نجيب محفوظ ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،2007 ،ص.17
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أخوتو ،حيث "كاف ترتيبو الخامس واألخير بيف أخوتو الذيف يكبرونو في السف ،فعاش
أخا استمر معو لفترة ،ولكف لطبيعة عممو ،كاف
شبو وحيد؛ لمغادرتيـ المنزؿ ،فيما عدا ً

كثيرا ،مف ىنا التصؽ محفوظ بأمو"( .)15وكاف لمحفوظ شقيقتيف لـ
ال يمكث في البيت ً
طا
يناال حظيما الوافر مف التعميـ ،كما كاف لو شقيقاف ،األوؿ موظؼ والثاني كاف ضاب ً
بالجيش وتدرج حتى وصؿ لرتبة المواء وقائد الميمات الممكية .والتحؽ محفوظ بقسـ

الفمسفة بكمية اآلداب بجامعة القاىرة ،وتخرج منو عاـ 1934ـ ،وعمؿ محفوظ موظفًا
صحفيا في جريدة
كاتبا
ً
حكوميا حتى أحيؿ عمى المعاش سنو 1971ـ؛ فعمؿ بعد ذلؾ ً
ً
عاما وأنجب بنتيف ىما :فاطمة ،وأـ كمثوـ.
األىراـ" .وتزوج محفوظ وىو في عمر ً 43
وقد حصؿ عمى جائزة نوبؿ في اآلداب عاـ  ،1988وقالدة النيؿ وتوفى في

عاما"(.)16
30أغسطس عاـ  2006عف عمر يناىز ً 95

القضية في رواية "الكرنك":

الموضوع ىو الضرورة األىـ في النقد األدبي ،أما عف كيفية طرح أو تقديـ ىذا

الموضوع الذي يناقش فمسفة الحياة؛ ىذا ما سيحاوؿ ىذا البحث معرفتو مف خالؿ

استنادا إلى
ونقديا؛ "فالعمؿ يجب أف يفيـ ال
فنيا
تحميؿ الرواية عينة البحث
ً
ً
ً
تحميال ً
استنادا إليو مف داخمو وفى إطاره الخاص"( .)17وفي السطور القادمة
قواعد ثابتو بؿ
ً
ستتناوؿ الباحثة القضية التي أراد نجيب محفوظ طرحيا في روايتو "الكرنؾ".

ممخص رواية "الكرنك" وفكرتها األساسية

تبدأ رواية "الكرنؾ" بذىاب الراوي إلى أحد محالت تصميح الساعات إلصالح
ساعتو ،وأثناء إصالح ساعتو أراد أف يجمس في أحد المقاىي حتى يأخذ ساعتو بعد أف
يتـ إصالحيا ،واىتدى إلى مقيى نظيؼ في أحد الشوارع الجانبية في وسط القاىرة،
وىو مقيى الكرنؾ ،ووجد فيو ضالتو ،وأصبح بعد ذلؾ مكاف جموسو المفضؿ كؿ يوـ،
وخاصة أنو وجد أف صاحبتو ىي قرنفمة التي كانت –في شبابيا – راقصتو المفضمة

15
16
17

 طارؽ الطاىر :سيرة تروى كاممة لممرة األولى ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،2019 ،ص .11مسرحيا ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،2016 ،ص ص .15 -14
كاتبا
ً
 محمود كحيمة :نجيب محفوظ ً -رشاد رشدي :فف كتابة المسرحية  ،القاىرة  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب  ، 1998 ،ص .73
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في شارع عماد الديف ،فيو يقوؿ عنيا" :كانت نجمة وكنت أحد المعاصريف .لـ تترؾ
نظراتي المعجبة عمى جسدىا العبقري أي أثر ،وال كاف لي حؽ التحية العابرة"(.)18
وبعد أف استقر بو الجموس كؿ يوـ عمى مقيى الكرنؾ بدأ يتعرؼ عمى رواده ،وىـ
مجموعة شبو ثابتو ،يجمسوف عمى المقيى كؿ يوـ تقر ًيبا ،مجموعة مف الشيوخ
ومجموعة مف الشباب ،وكميـ مف الطبقة المثقفة تقر ًيبا .مجموعة الشباب بينيـ فتاة
جامعية تدعى زينب وىي دائمة الجموس معيـ .وبدأت تنشب صداقة بيف الراوي وبيف
قرنفمة صاحبة المقيى ،وبينو وبيف مجموعة الشباب وخاصة إسماعيؿ وزينب ،وبدأ
الراوي يتعرؼ عمى قصة نظاـ حكـ ثورة  23يوليو مع المجتمع المصري مف خالؿ
ىؤالء الثالثة ومف خالؿ رواد المقيى ،ومف خالؿ أخر شخصية زائرة لممقيى وىي
شخصية خالد صفواف .وقد خصص الراوي لكؿ شخصية مف ىؤالء فصؿ في روايتو
ليحكي فيو قصتو الشخصية وقصتو مع النظاـ الحاكـ وشيادتو عميو .وىذا ما ستتناولو
الباحثة بشيء مف التفصيؿ أثناء تحميميا لشخصيات الرواية في حينو.
ومف خالؿ القراءة التحميمية لمرواية  ،الحظت الباحثة أف رواية الكرنؾ رواية حزينة

ولكنيا تُعد شيادة مف نجيب محفوظ عمى نظاـ الحـ في فترة ثورة  23يوليو المميئة
معا ،وىي تؤكد دور نجيب محفوظ كضمير مصر الحديثة .كما
باإليجابيات والسمبيات ً
تستنتج الباحثة أف القضية التي أراد أف يناقشيا مؤلفيا ىي قضية الحكـ في فترة ما بعد

قياـ ثورة  23يولية 1952ـ ،وىي الفترة التي حكـ فييا ضباط الثورة مصر ،وتمتد مف

سنة 1967ـ وحتى 1970ـ ،أي الفترة التي تولى فييا الرئيس جماؿ عبد الناصر حكـ
مصر .أما فكرة الرواية تتبمور في أنو ال سبيؿ إلى التقدـ إال عف طريؽ الديمقراطية

واالبتعاد عف الديكتاتورية.

18

 -نجيب محفوظ :الكرنؾ ،القاىرة ،مكتبة مصر ،د.ت ،ص.4
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القضية في رواية "الكرنك" من منظور شخصياتها الروائية:
مصطمح الشخصية لو تعريفات كثيرة ،ومنيا مف يقوؿ أف "لمشخصية معنى ووظيفة
واطار مف العالقات تتجسد في النص األدبي ،والنص األدبي يصؼ الشخصية بطاقتيا

الداللية ،بالمظير ،وبالفعؿ ،وبالباطف ،وبما تقولو الشخصيات األخرى عنيا ،وبكؿ ما
يقاؿ عنيا بطريقة مباشرة – في الحوار والتعميمات – أو بطريقة غير مباشرة"( .)19كما

تعرؼ بأنيا "ذلؾ التنظيـ الديناميكي داخؿ الفرد لألجيزة النفسية الجسمية التي تحدد

لمفرد تكيفو مع البيئة"(.)20

إف الشخصية ىي عمود الرواية؛ ألف الشخصية ىي التي تقوـ بالفعؿ الدرامي الذي

يسرده الراوي ،فالتشخيص ىو "محور التجربة الروائية"( .)21والروائي الجيد ىو الذي
يستطيع أف يخمؽ شخصيات روائية جيدة ،والشخصية الدرامية تؤثر في بنية السرد

بشكؿ كبير ،فالراوي يحكي عف أفعاؿ وتصرفات أشخاص الرواية ،فإف كاف رسـ

جيدا؛ آلف "الشخصيات والمواقؼ ىي حاممة
سميما
وجيدا فإف السرد سيكوف ً
ً
الشخصية ً
لمفمسفة وتجسيد ليا"(.)22

والشخصية الروائية في أدب نجيب محفوظ ىي "نتاج الواقع ولِ َما يضيفو ليا
المؤلؼ ،وذلؾ دوف دخؿ لقانوف الوراثة ،فال توارث في األخالؽ ،وىو ما جعؿ المعادلة

الرئيسة في تكويف الشخصية الروائية لديو ىي" :الشخصية الروائية = شخصية طبيعية
 +المؤلؼ؛ فإظيار شخصية طبيعية في عمؿ فني كما في الحياة مستحيؿ؛ فميس لدينا

الوقت أو الفرصة لمتابعة شخص في الحياة – في ظروفو وأحوالو -ولو انقطعنا

لو"( .)23والشخصية الطبيعية عند دخوليا في الرواية تتحوؿ إلى شخصية روائية درامية

تتخذ وظيفة جديدة ومعنى جديد ،وتكوف جزًءا مف موضوع الرواية ،وتكوف شخصية
19

 ماري كارمف بوبيس :سيمولوجيا المسرح  ،ترجمة :أحمد عبدالعزيز ،القاىرة ،دار النصر لمتوزيع والنشر،2004 ،ص.283

 -20ماجدة مراد :شخصياتنا المعاصرة بيف الواقع والدراما والتميفزيونية ،القاىرة ،عالـ الكتب2004 ،ـ ،ص.11
21
22

23

 روجر ىينكؿ :قراءة الرواية ،ترجمة :صالح رزؽ ،القاىرة ،دار اآلداب1995،ـ ،ص.231 رمضاف بسطويسى :فيمسوؼ الحارة  ،القاىرة ،مجمة الثقافة الجديدة ،الييئة العامة لقصور الثقافة ،ع ،195منتصؼ سبتمبر 2006ـ ،ص.8
ناقدا ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،2018 ،ص .46
 -تامر فايز :نجيب محفوظ ً
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خادمة لمفكرة الرئيسة لمرواية أو الموضوع الرئيس التي تطرحو" ،فمكؿ شخصية أصؿ
في الحياة ،ولكنيا في الرواية مختمفة عف وجودىا في الحياة واال ما كانت ًفنا عمى
اإلطالؽ"(.)24
وفي السطور التالية ستتناوؿ الباحثة القضية في رواية الكرنؾ مف منظور شخصياتيا:

رؤية شخصية إسماعيل الشيخ لنظام الحكم بعد ثورة  23يوليو:

ومف المعروؼ أف الشخصية الدرامية "تتكوف بشكؿ متقطع مف معمومات موزعة عمى

شخصا ما أف تعرؼ ىؿ ىو
طوؿ النص األدبى"( .)25كما أنو "ليس يكفى وأنت تدرس
ً
فظ خشف ،أو مؤدب دمث ،أو ورع متديف ،أو ممحد منكر لوجود اهلل ،أو رجؿ ذو خمؽ
أو انساف ساقط ال خمؽ لو .بؿ يجب أف تعرؼ الذى صيره ىكذا ،ولماذا ال تنفؾ

أخالقو تتغير ،ولماذا يجب أف تتغير أخالقو سواء رغب في ذاؾ أو لـ يرغب"( ،)26ومف
خالؿ سرد الراوي لشخصية إسماعيؿ نعرؼ أف إسماعيؿ يتمتع ببنياف قوي وقسمات

كبيرة واضحة ،ويعيش في فقر مدقع ،فيو يعيش في حارة دعبس ،ويسكف مع كؿ أفراد
وشتاء،
أسرتو في حجرة وحيدة في فناء ربع ،كما أنو ال يرتدي غير بدلة وحيدة صيفًا
ً
وبرغـ فقره الشديد واعتقاالت السمطة الحاكمة لو بشكؿ متكرر إال أنو استطاع أف
يحصؿ عمى ليسانس الحقوؽ ،ورغـ فقره الظاىر حظي باالحتراـ مف الجميع .وقد

قامت ثورة  23يوليو واسماعيؿ في عمر الثالث سنوات ،أي أنو نشأ وترعرع في
أحضاف نظاـ الثورة الحاكـ ،الذي أتاح التعميـ لكؿ أفراد الشعب بالمجاف بعد أف كاف ال
يدخؿ المدارس سوى أبناء األغنياء فقط ،ولذلؾ يديف إسماعيؿ بالفضؿ لنظاـ حكـ

الثورة؛ ألف لوال مجانية التعميـ لما تعمـ ىو وابناء حارتو؛ وعف ىذا يقوؿ إسماعيؿ:

 غير أف المدارس فتحت أبوابيا ،تمؾ نعمة ال يمكف إنكارىا ،دخمت معالداخميف"(.)27

24
25

26
27

 فاروؽ شوشة :مع األدباء ،سوريا ،دمشؽ ،إصدارات سييؿ إدريس ،مجمة اآلداب ،1960 ،ص.19 مارى كارمف بوبيس :سيمولوجيا المسرح  ،ترجمة :أحمد عبدالعزيز ،القاىرة ،دار النصر لمتوزيع والنشر،2004 ،ص .27
 الجوس اجرى :فف كتابة المسرحية ،ترجمة :دريني خشبة ،الكويت ،دار سعاد الصباح1992 ،ـ ،ص . 101 -نجيب محفوظ :الكرنؾ ،مصدر سابؽ ،ص .46
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 الحارة اليوـ مكتظة بالتالميذ والتمميذات ولكف مستقبميـ مشكمة متداولة بيفاألمـ(.)28

ابنا مف أبناء الثورة ،وانتمائو الوحيد ليا ،وقد آمف
لذلؾ فإف إسماعيؿ يعتبر نفسو ً
بالشعارات التي نادى بيا نظاـ الحكـ وقتذاؾ  ،ومنيا االشتراكية ،ولكف إسماعيؿ يرى

أف االشتراكية لـ تطبؽ في البالد ولكنيا كانت مجرد شعار رفعو نظاـ الحكـ فقط دوف
أف يطبقو؛ حيث يقوؿ" :ولكف الحقيقة التي يجب أف تعرؼ ىي أنو لـ تكف توجد في

حياتنا اشتراكية حقيقية ،لذلؾ فإنني لف أتخؿ عنيا واف تمنيت أف أقطع األيدي التي

تطبقيا"(.)29

ورغـ حبو لمثورة وتأييده لنظاـ الحكـ إال أف ىذا النظاـ قبض عميو دوف ذنب أو جريرة،
فقد فوجئ ذات ليمة برجاؿ األمف يوقظوه مف عمى فراش النوـ ويقبضوف عميو ويقودونو

إلى السجف دوف أف يذكروا لو سبب القبض عميو ،ظؿ في السجف لعدة أياـ يعاف

العذاب حتى أخرجوه مف زنزانتو وعرضوه عمى خالد رسالف الذي حقؽ معو بصمؼ،
واتيمو أنو نـ القبض عميو وتعذيبو؛ ألنو مف عناصر جماعة اإلخواف المسمميف ،وأنكر

إسماعيؿ التيمة ولكف خالد صفواف لـ يصدقو ،وأمر بإعادتو إلى السجف مرة أخرى

قائال:
وتعذيبو .وبعد فترة ساقوه مرة أخرى إلى خالد صفواف ،الذي بادره ً

 ثبت أف اسمؾ دوف في السجؿ ألنؾ تبرعت بقرش لبناء جامع دوف أف تكوفلؾ صمة بو.

فقمت بانفعاؿ وتيدج:
 -ألـ أقؿ لؾ ذلؾ يا سيدي؟

 الخطأ لو عذر أما التياوف ال عذر لو.ثـ بقوة:

 -نحف نحمي الدولة التي تحرركـ مف كافة أنوع العبودية.)30(.

28
29
30
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وبسبب ىذا االعتقاؿ شعر إسماعيؿ بالضياع ،واىتز بنيانو المتيف؛ حيث كانت التجربة
قاسية جدا ،وبسببيا كفر بجياز مف أجيزة الدولة وىو المخابرات ،أما إيمانو بالدولة

نفسيا ،بالثورة ،فمـ يتطرؽ إليو الشؾ أو الفساد وتصور أنيا – المخابرات – تمارس

فكر أف يشكو جياز المخابرات لكبار المسئوليف
أساليبيا في خفاء مف المسئوليف؛ لذلؾ َّ
في الدولة ،ولكف صديقو حممي حمادة منعو؛ ألف األخير لـ يكف يؤمف بالنظاـ الحاكـ

وقتيا:

 فكرت عقب اإلفراج عني أف أرفع شكوى لممسئوليف ولكف حممي حمادة منعنيبقوة.

 واضح أنو لـ يكف يؤمف بالدولة نفسيا!()31

 -بمى.

وتـ اإلفراج عف إسماعيؿ ،ولكف سرعاف ما قبضت عميو السمطة الحاكمة مرة ثانية ،وتـ

شديدا ،تساءؿ في حيرة عف التيمة التي
تعذيبا
زجو في السجف لممرة الثانية وتعذيبو
ً
ً
ستوجو إليو ىذه المرة ،وطاؿ انتظاره وىو يعاني عذابات الجحيـ حتى مثؿ مرة أخرى
أماـ خالد صفواف الذي اتيمو بأنو ضمف التنظيـ الشيوعي ،ولكف إسماعيؿ أنكر

التيمة ،ولكف سرعاف ما اعترؼ –عمى غير الحقيقة -بأنو ضمف التنظيـ الشيوعي
بسبب أف خالد صفواف قبض عمى حبيبتو زينب وأحضرىا أمامو وىدده بأنو سيأمر أحد

رجالو بيتؾ عرض زينب واغتصابيا أماـ عينيو إذا لـ يعترؼ:

 أنت مثقؼ ولؾ خياؿ فيؿ تتصور ما يمكف أف يحؿ بيذه الفتاة البريئة فيما لوأصررت عمى الصمت؟

جميعا:
سألتو بنبرة رثاء موجية لمدنيا
ً
 -ماذا تريد يا سيدي؟

 -إني أسأؿ متى انضممت إلى الشيوعييف؟

دافنا شعاع أمؿ:
فقمت ً
()32
معينا ولكنني أعترؼ بأنني شيوعي.
 ال أتذكر تار ًيخا ً
31
32
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وأعيد إسماعيؿ إلى السجف مرة أخرى بعد أف أيقف مف الضياع:

 -في السجف اجتاحنا الضياع فاىتز بناؤنا المتيف مف اساسو(.)33

وبعد أف رأى بأـ عينيو زميمو "حممي حمادة" وىو يحتضر مف شدة التعذيب في المعتقؿ

خارت قواه وشعر برغبة كبيرة في النوـ ،حيث َّ
فقد األمؿ وفقد اإلحساس .وبعد فترة
وعرض مرة أخرى عمى
وجيزة ثبتت براءة إسماعيؿ مف تيمة االنضماـ إلى الشيوعيةُ ،
َّ
مرشدا لممباحث ،فوافؽ إسماعيؿ؛ وتحوؿ إلى
عرض عميو أف يعمؿ
خالد صفواف الذي
ً

جاسوسا عمى أصدقائو .ولكف ألنو تردد ذات مرة في اإلبالغ عف صديقو حممي حمادة
ً
فقد تـ القبض عميو واعتقالو لممرة الثالثة ،وتـ جمده مائة جمدة ثـ ألقى بو في الزنزانة
حالكة الظالـ ،وعاش في الظالـ زمنا ال يدريو حتى ذاب فيو وأصبح جزًءا منو .ولـ
ُيفرج عنو إال بعد نكسة  5يونيو 1967ـ ،واعتقاؿ النظاـ الحاكـ لمجموعة مف رجالو
وكميؾ حاتـ صفواف ذاتو:

 -وكانت الدنيا قد عبرت ذروة النكسة وأفاقت مف الذىوؿ األوؿ فوجدت الميداف

ظا باألشباح واألحاديث والحكايات والشائعات والنكات ..وانعقد اإلجماع
مكت ً
عمى أننا كنا نعيش أكبر أكذوبة في حياتنا.

 -وىؿ شاركت في ذلؾ اإلجماع؟

 بكؿ قوة العذاب الذي كاف يفتت مفاصمي ،تبخر إيماني وفقدت كؿ شيء. -أظمؾ اليوـ جاوزت ذلؾ الموقؼ؟

 درجات وال شؾ ،عمى األقؿ فإنني حريص عمى تراث الثورة.. -وكيؼ كاف موقؼ زينب؟

()34

قميال ثـ صمتت إلى األبد...
تماما ولكنيا تكممت ً
 -مثمي ً

عذابا ال يحتمؿ ،بدأ إسماعيؿ يراجع
وبعد اعتقاؿ السمطة الحاكمة لو وتعذيبو أكثر ً
سيئا بشكؿ كامؿ ،بؿ كانت
تاريخ ما قبؿ الثورة ،فوجد أف نظاـ الحكـ قبؿ الثورة لـ يكف ً
لو بعض اإليجابيات ،زمنيا سماحو بوجود معارضة لو وبوجود قضاء نزيو:
33
34
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 ال أخفي عنؾ أني أعجبت بقوة المعارضة وحريتيا وبالدور الذي لعبو القضاءخالصا وكاف بو عناصر فكرية جديرة باالستمرار
شر
المصري ،لـ يكف العيد ًا
ً
والنمو واالزدىار ،وكاف التنكر ليا مف أسباب نكستنا(.)35

شخصية زينب دياب ورؤيتها لنظام حكم ثورة  23يوليو:

"إف السمات الشكمية والجسدية لمشخصية ُيعد أولى وسائؿ اإلقناع بحيوية الشخصية
الروائية وواقعيتيا"( ،)36والرواية إذ كانت ترصد حياة جماعة مف البشر في زمف ما فإنيا
تحرص عمى أف ترسـ بالتفصيؿ صورىـ ومالمحيـ الجسمانية والنفسية والعقمية

وامكاناتيـ االقتصادية والثقافية وظروفيـ المعيشية"( .)37لذلؾ نجد أف نجيب محفوظ

يبدأ حديثو عف زينب دياب بوصؼ شكميا؛ فزينب كما يصفيا محفوظ ىي فتاة
جامعية ،ذات مالمح خمرية رائقة وقسمات جميمة ،وجسد قوي ورشيؽ ،وقد نشأت

وترعرعت في بيئة إسماعيؿ وفي ربعو ،يعمؿ أبوىا بائع لحمة رأس ،وأميا في األصؿ

غسالة ،ثـ صارت داللة بعد كفاح طويؿ ،وليا أخ يعمؿ سباؾ وأختاف متزوجتاف،
وبفضؿ مينة األـ األخيرة وفرت لألسرة بعض ضرورات الحياة ووفرت لزينب الحد

األدنى مما يمزميا مف متطمباتيا .وبالرغـ مف الصعوبات والعراقيؿ التي واجيتيا زينب

في حياتيا فقد استطاعت أف تتفوؽ في دراستيا وتمتحؽ بالجامعة.

وكانت أـ زينب ىي المسيطرة عمى مقاليد األمور في أسرتيا ،أما األب فيو يكدح

نياره نظير بضعة قروش ما يمبث أف ينفقيا عمى شرب البوظة ،وكاف ىذا األب دائـ
الشجار مع أسرتو .كما كاف يتمتع بقدر كبير مف الوسامة التي ورثتيا زينب عنو ،أما

أـ زينب فقد كانت أشبو برجؿ خشف .وكانت زينب عمى خالؼ مع أميا نتيجة إلصرار

األخيرة عمى تزويجيا مف تاجر دجاج يعتبر في حييـ الفقير مف األغنياء ،واصرار

نظر الرتباطيا بعالقة عاطفية مع زميميا وجارىا إسماعيؿ مف
زينب عمى الرفض ًا
ناحية ،ومف ناحية أخرى كوف ىذا العريس أرمؿ ولديو ثالث إناث متزوجات ،باإلضافة
إلى أنو يكبرىا في السف بقدر كبير .ولـ تمر واقعة رفضيا لتاجر الدجاج بسالـ" ،فقد
35
36
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أطمؽ ىذا التاجر لسانو فيما بيف زينب واسماعيؿ؛ ففجر ذلؾ عاصفة في الربع ،ولكف
فتحديا لالتيامات الباغية قررت
إرادة زينب انتصرت ،وكاف لمتجربة أثرىا في سموكيا،
ً
أف تحافظ عمى نفسيا"(.)38
وعندما نصؿ إلى قرب نياية الرواية؛ حيث تفرؽ الجالدوف ،وظير الشباب بانتمائيـ

الوطني في صورة جديدة ،نجد أف زينب قد تحولت مثؿ – إسماعيؿ -إلى مرشدة
لجياز أمف الدولة بعد أف أجبرىا جالدوف ىذا الجياز إلى الخضوع ليـ بعد أف
اغتصبوىا وافقدوىا عذريتيا ،وبعد أف فقدت كؿ شيء ،وبعد أف أقنعوىا بأنيا تعمؿ

لحساب قوة قادرة عمى أي شيء .وفي حوارىا مع الراوي تحكي زينب تجربتيا مع ثورة
عمي لصمتي المعروفة بإسماعيؿ ،ولـ تكف
 23يوليو ،ورأييا فييا؛ حيث قالت" :قبض َّ
يوما مف اإلخواف ،ولـ أحجز أكثر مف
توجد شبية ضدي ،كما أقسمت ليـ بأنو لـ يكف ً
إلي إساءة ...وتصادؼ أف جاء اعتقالي بعد أسبوع واحد مف القبض
يوميف ولـ توجو َّ
عمي أبي بتيمة العربدة واالعتداء عمى شرطي ...،وقمت لخالد صفواف :لـ تشكوف فينا؟
أال ترى أننا أبناء الثورة وأننا مدينوف ليا بكؿ شيء؟ ،فكيؼ تتيموننا بالعداوة؟!"(.)39

ورغـ ىذه االعتقاالت ورغـ ىذا الذؿ واليواف إال أنيا لـ تفقد إيمانيا بالثورة وال

بنظاميا الحاكـ؛ حيث يقوؿ الراوي" :وحدثتني عف إيمانيا القديـ بالثورة ،وكيؼ أف

شيئا مف صميمو:
االعتقاؿ لـ ينؿ ً
 غير أننا كنا نشعر بأننا أقوياء ال حد لقوتنا ،أما بعد االعتقاؿ فقد اضطربشعورنا بالقوة وفقدنا الكثير مف شجاعتنا ،وثقتنا في أنفسنا وفي األياـ ،واكتشفنا

وجود قوة مخيفة تعمؿ في استقالؿ كمي عف القانوف والقيـ اإلنسانية"(.)40

وتستكمؿ زينب لمراوي حكايتيا مع النظاـ الحاكـ لمثورة ،وعف قصة اعتقاليا الثاني قالت
لمراوي" :كانت التيمة تمؾ المرة ىي الشيوعية! ...،كانت فترة ال يمكف أف تنسى .ولما

ساخرا" :ىا ىي الصداقة بيننا تتوطد" .فقمت لو" :ال
مثمت أماـ خالد صفواف قاؿ لي
ً
عمي!"؛ فقاؿ لي" :السبب يرجع إلى مبادئ السيديف الجميميف ماركس
أدري لـ قُبض َّ
38
39
40
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ورميت في
ولينيف! ... ،".فقمت لو" :لسنا شيوعييف وأقسـ عمى ذلؾ ...ولـ يصدقني ُ
عمي أف أحيا وأناـ وآكؿ
الزنزانة معرضة لعذاب مييف ال تقدر أذاه إال امرأة؛ فكاف َّ
إلى الحارس
وأقضي الحاجة في مكاف واحد! ...وكنت عرضة في أي لحظة ألف ينظر َّ
ساخرا ... ،وذات يوـ استدعيت إلى مكتب خالد
عمي
مف خالؿ منفذ في الباب ويتفرج َّ
ً
صفواف في أثناء التحقيؽ مع إسماعيؿ ،ولما رأيتو في ذلو ويأسو طفرت الدموع إلى
عيني ولعنت مف صميـ قمبي الدنيا ،ولكنني لـ أبؽ ىناؾ إال ريثما ىددوه بتعذيبي ثـ

طويال وألتعذب يوما بعد يوـ .واستدعاني خالد صفواف
رجعت إلى زنزانتي القذرة ألبكي
ً
مرة أخرى إلى حجرتو ... ،وقاؿ لي" :ىا ىو صديقؾ قد اعترؼ بشيوعيتو!"؛ فيتفت:

تماما ،ما عسى أف
"تحت تأثير تيديدكـ" ،...،وسمعت
أقداما تقترب حتى طوقتني ً
ً
أقوؿ؟!"(.)41
وتـ اغتصاب زينب أماـ خالد صفواف ،وفقدت عذريتيا ،وتستكمؿ زينب بقية قصة

اعتقاليا بعد اغتصابيا قائمة" :وبعد مرور أسابيع استدعيت إلى حجرة خالد صفواف

ىدوء مف المعتاد كأف لـ يقع شيء .وباقتضاب
ىادئا أو أكثر
أيضا ،وجدتو كعادتو ً
ً
ً
إلي بثبات وال مباالة ،ثـ
قاؿ" :لقد ثبتت براءتكـ! ،".نظرت إليو طو ً
يال فجعؿ ينظر َّ
صحت" :أرأيت؟ ،فأجاب بيدوء" :إني أرى ما يمكف رؤيتو!؛ فيتفت بحنؽ" :ولكني

قائال" :كال ،كؿ شيء يمكف إصالحو ونحف قادروف عمى كؿ
فقدت كؿ شيء؛ فرد ً
شيء"؛ فصرخت بجنوف" :ال يصدؽ أف ما يحدث ىنا مما ترضى عنو الثورة! ،فقاؿ:

"إن يا حماية الثورة وىي أىـ عمى أي حاؿ مف األخطاء المحدودة ،ونحف نبادر إلى
إصالح ما ينبغي إصالحو منيا ،وسوؼ تذىبيف وقد اكتسبت قيمة جديدة ىي

صداقتنا"؛ ودخمت في نوبة بكاء شديدة"(.)42

غما عف إرادتيا لتكوف مرشدة ألمف الدولة .وشعرت زينب
وتـ تجنيد زينب ر ً
بوضاعتيا ،بعد أف أصبحت عاىرة وجاسوسة ،واندفعت زينب في الطريؽ الوحيد المتاح

أماميا وىو طريؽ تعذيب النفس ،وانزاؿ أقصى عقوبة عمى نفسيا ،واعتمدت عمى

41
42
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منطؽ غير عادي ،ىو عدـ كفرىا بالنظاـ الحاكـ لمثورة ،وتحميؿ كؿ ما َّ
حؿ بيا لنفسيا
ىي فقط ،وتبرئة نظاـ الثورة مف الذي حدث معيا ،فيا تقوؿ لمراوي:

  ...ولكنني اندفعت في الطريؽ الوحيد المتاحة لي وىي تعذيب النفس ،وانزاؿأقصى العقوبة بيا ،واعتمدت عمى منطؽ غير عادي ،قمت إنني ابنة لمثورة،

ورغـ كؿ ما حدث لـ أكفر بجوىرىا ،واذف فإنني مسئولة عنيا ومتحممة

لمسئوليتيا بالكامؿ ،وضمنا فإنني مسئولة عف كؿ ما حؿ بي .لذلؾ رفضت

التظاىر بحياة الشرفاء وقررت أف أعيش كما ينبغي المرأة بال كرامة.)43(.

وشعرت زينب بقرؼ الدنيا كميا ،وعاشت كعاىرة ،فذىبت إلى تاجر الدجاج الذي
كاف يرغب في الزواج منيا ومارست معو الجنس مقابؿ الماؿ ،كما مارست الجنس مع

حبيبيا إسماعيؿ ،لتخبره بأسموب غير مباشر أنيا فقدت عذريتيا ،كما مارست الجنس
بمقابؿ مع زيف العابديف عبد اهلل وغيرىـ .ورغـ ما حدث لزينب فإنيا لـ تيأس ولـ تكفر

بالثورة وال بنظاـ حكميا ،بؿ رأت أف ىذه الفترة الزمنية مف الثورة ما ىي إال فترة كالوباء

سيقضى عميو في يوـ مف األياـ ،ثـ تتجدد بعدىا الحياة.

شخصية خالد صفوان ،ورأيه في نظام حكم ثورة  23يوليو:
رواية "الكرنؾ" مف الروايات التحميمية ،وىي الرواية التي يبرز فييا جانب التحميؿ
النفسي ،حتي يكاد يطغى عمى بقية عناصر الرواية؛ "حيث يتصدر جانب التحميؿ

النفسي لمبطؿ ،وحشد كؿ ما يمكف مف ىذا التحميؿ ويعيف عميو ،مف معرفة ماضي ىذا
تكوف لديو مف عقد ،أو ما ضج بو عالمو النفسي مف صراعات.
البطؿ وبيئتو ،وما َّ

غالبا – مف ذوي الميوؿ النفسية غير
حتى ًليختار البطؿ ليذا الموف مف الروايات – ً
اىتماما بتصوير االنساف في عالقتو
السوية"( .)44ولما كانت الرواية مف أكثر الفنوف
ً

غالبا ذو داللة مضاعفة"( .)45وشخصية خالد
بالمجتمع" ،فإف تصوير الشخصيات فييا ً
صفواف – ضابط المخابرات الكبير في الرواية -نعرؼ سماتيا منذ البداية مف خالؿ ما
فمثال :يصفو إسماعيؿ الشيخ بقولو" :ورغـ كؿ شيء
تحكيو شخصيات الرواية عنوً ،
43
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انطبع منظره في أعماقي بقامتو الربعة ووجيو الضخـ المستطيؿ وحاجبيو الغزيريف
النامييف إلى أعمى وعينيو الواسعتيف الغائرتيف وجبيتو العريضة البارزة وفكيو القوييف

وسحنتو الخالية مف أي تعبير"(.)46

وكاف قد تـ محاكمة خالد صفواف بعد النكسة وتـ سجنو ومصادرة ممتمكاتو ،وبعد

خروجو مف السجف ،تدىورت حالتو الصحية والنفسية .وذات يوـ جمس مصادفة عمى
مقيى الكرنؾ ،وتعرؼ عميو إسماعيؿ ،وانتقؿ خبر وجوده إلى كؿ رواد المقيى؛ حيث

تناوبتو األبصار:

 خالد صفواف!. -دوف غيره.

 ىؿ أفرج عنو؟ -انقضت مدة سجنو وىي ثالث سنوات ولكف أموالو مصادرة..

()47

وتنبو خالد صفواف إلى أف رواد المقيى ينظروف إليو باىتماـ؛ فعرؼ أنيـ يعرفونو

وخاصة أف بينيـ وجوه عذبيا أثناء عممو في جياز المخابرات ،مثؿ إسماعيؿ الشيخ
قائال " :وقد يمتقي
شيئا ،بؿ خاطبيـ ً
وزينب دياب ،ولكنو لـ يضطرب ولـ يخش ً
الشتيتاف ،!..ثـ أغمض عينيو لحظة ثـ قاؿ وكأنما يخاطب نفسو" "شد ما تغيرت يا
دنيا ،إني أعرؼ ىذا المقيى ،ىا نحف نجتمع في مكاف مع أسوأ الذكريات"(.)48

وتبادؿ خالد صفواف الحديث مع رواد المقيى ،ودافع عف نفسو بأنو كاف مثميـ

أيضا مجرموف ،واف كانوا ىـ
تماما ،فيو حزيف مثميـ  ،واف كاف ىو مجرـ ،فيـ ً
ً
قائال" :لست الحزينة وحدؾ
ضحايا ،فيو ضحية مثميـ ،فقد وجو حديثو إلى قرنفمة ً

اليوـ ..كمنا مجرموف وكمنا ضحايا ...،كمنا مجرموف وكمنا ضحايا ،ومف لـ يفيـ ذلؾ

شيئا عمى اإلطالؽ"( .)49بؿ األكثر مف ىذا أنو – أي خالد صفواف – يرى
فمف يفيـ ً
يفيا بر ًيئا ،وعندما قاما
نفسو أنو ىو اآلخر ضحية نظاـ الثورة الحاكـ ،فيو كاف ً
طفال ر ً
ثورة  23يوليو ووجد نفسو مسئوؿ في نظاـ الحكـ بيا ،وتمتع بقوة السمطة الغاشمة،
46
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فعؿ ما فعمو وىو معتقد أنو يدافع عف ىذا النظاـ ،ولكنو فوجئ بأف النظاـ يضحي بو
قائال" :براءة في القرية.
ويسجنو ،وىذا ما َّ
عبر عنو بكممات منثورة وجييا لرواد المقيى ً
وطنية في المدينة .ثورة في الظالـ .كرسي يشع قوة غير محدودة .عيف سحرية تعري

الحقائؽ .عضو حي ال يموت .جرثومة كامنة تدب فييا الحياة"(.)50

وبعد ىذه الكممات ترؾ خالد صفواف رواد المقيى يتأمموف كمماتو وغادر  .وبعد مرور

حوالي شير مف ىذه الواقعة جاء خالد صفواف مرة إلى المقيى ،وعندما شعر بعدـ
ارتياحيـ لو ،أوضح ليـ أف يتعذب مثميـ ،وأنو سوؼ ينضـ إلييـ بعد أف ينعـ اهلل عميو

بالشفاء:

 -يا خالد بؾ  ..إنؾ تزعجنا!

أبدا ،ال شيء يقرب بيف الناس مثؿ العذاب المشترؾ!
 ًثـ بعد صمت قصير:
 -أعدكـ باالنضماـ إليكـ في أوؿ فرصة!(.)51

واستطاع خالد صفواف أف يكسب تعاطؼ بعض رواد المقيى معو ،لدرجة أف

بعضيـ بدأ يدافع عنو ،ويقولوف" :إنو لـ يكف يتحمؿ المسئولية األولى"( .)52وغاب خالد

صفواف ثالثة شيور ،ثـ عاد ليجمس عمى مقيى الكرنؾ وبادر ىو بالكالـ مع رواده،
ونجح في أف يمفت إليو األنظار ،وبدأ يقوؿ رأيو في الثورة ونظاميا الحاكـ مف خالؿ

تجربتو مع ىذا النظاـ ،حيث قاؿ إنو خرج مف خبرتو ومف حياتو السابقة بعدة مبادئ
لف يحيد عنيا ميما تغيرت الظروؼ ،وىذه المبادئ ىي :كفره باالستبداد والحكـ

الديكتاتوري ،وكفره بالعنؼ الدموي ،واإليماف بأىمية قيـ الحرية وحرية الرأي واحتراـ
اإلنساف ،ضرورة األخذ بالعمـ والمنيج العممي ،أما ما عداه فال نسمـ بو إال مف خالؿ
مناقشة الواقع متحرريف مف أي قيد قديـ أو حديث .ثـ تثاءب وىو يقوؿ" :ىذه ىي
فمسفة خالد صفواف التي تعمميا في أعماؽ الجحيـ ،والتي أعمنيا في الكرنؾ حيث

يجمعنا النفي والجريمة"(.)53
50
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رأي الراوي في نظام حكم ثورة  23يوليو:
بعد أف سمع وحكى حكايات شخصيات الرواية مع نظاـ حكـ ثورة  23يوليو ،أعمف
الراوي عف وجية نظرة تجاه ىذا النظاـ؛ حيث رأى أف عصر الثورة ىو أسوأ عصر
عاشتو مصر طواؿ تاريخيا؛ حيث قاؿ لزينب بعد أف سألتو عف رأيو في عصر الثورة:

"ال يوجد أسوأ مما نحف فيو فالبد أف يكوف التغيير إلى األحسف"( .)54ويتفؽ رأي الراوي

مع رأي زينب بأف ىزيمة الجيش المصري في حرب  5يونيو 1967ـ ،كانت بسبب

انعداـ الديمقراطية ،وعدـ وعي نظاـ الثورة الحاكـ بأىميتيا ،والكذب والتضميؿ التي

أسموبا ليا؛ حيث كانت تدعي أف جيش الثورة جيش قوي ال يقير
اتخذتيما سمطة الثورة
ً
أبدا ،وكاف المصريوف يصدقوف ىذا الكالـ حتى وقعت اليزيمة الكبرى بالجيش
ً

المصري واحتمت إسرائيؿ سيناء بأكمميا خالؿ يوميف فقط .ورغـ ىذه اليزيمة ،ورغـ أف
الراوي وزينب أدركا أف نظاـ الثورة ىو سبب اليزيمة ،ورغـ انييار ثقتيما وتالشي

أحالميما في نظاـ الحكـ إال أنيما خرجا مع الجماىير التي خرجت يومي 10 ، 9
يونيو لتجبر جماؿ عبد الناصر عمى الرجوع في ق ارره الذي اتخذه لمتخمي عف الحكـ:
 ال داعي لمشرح فقد عانيناه بأنفسنا ولكف ىؿ أيدت جماىير  10 ، 9؟ -نعـ  ،بكؿ قوة..

 -إذف ظؿ إيمانؾ ال يتزعزع؟

قصر مف رماؿ.
 بؿ لقد انيار مف أساسو وآمنت بأنو كاف ًا -اسمحي لي بأف أصارحؾ بأنني ال أفيـ موقفؾ..

جدا ،لقد أشفقت مف حمؿ المسئولية فجأة ... ،وأنت أكنت مف
 األمر بسيط ًالجماىير تمؾ المحظة؟
 -نعـ كنت أتعمؽ بآخر رمؽ مف الكبرياء الوطني!(.)55

رأي باقي شخصيات رواية الكرنك في نظام حكم ثورة  23يوليو:
اتسـ أدب محفوظ بتجسيد الشخصيات المصرية بشكؿ أقرب ما يكوف إلى واقعيا
المعاش ،وعف ىذا يقوؿ محفوظ" :إف تمؾ ىي الشخصيات التي أعرفيا ،ىي التي
54
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عاما اآلف ،ىي شخصيات
عايشتيا في األحياء القديمة عمى مدى أكثر مف ثمانيف ً
تحمؿ في وجدانيا كؿ التراث القديـ الذي كنا نتحدث عنو بخيره وبشره ،وأنا ال أعرؼ
شخصيات غيرىا فمف أيف أتي بشخصيات أخرى؟"( .)56فبعد أف اعتقؿ جياز مخابرات
بعض الشباب المعارضيف لمسمطة الحاكمة ،ومنيـ مجموعة شباب مقيى الكرنؾ،
اجتمع رواد المقيى وتبادلوا الحديث حوؿ الثورة ونظاـ حكميا ،واتفقوا عمى رأي واحد،

ىو أف السمطة الحاكمة سمطة ديكتاتورية بوليسية قمعية:
 -سمعت عف أنباء اعتقاالت واسعة.

جميعا ،وقمت:
فوجمنا
ً
 -ولكف أغمبيتيـ تنتمي لمثورة.

فقاؿ رشاد مجدي.

 -ولكف توجد أقمية مخالفة ال يستياف بيا.

فقاؿ محمد بيجت:

 وضح الحؽ ،لقد أرادوا اعتقاؿ المتيميف فساقوا أصدقاءىـ معيـ حتى يتـالتحقيؽ.

شيئا أو تقتنع بشيء.
وكانت قرنفمة تتابع الحديث بذىوؿ كالبالىة وترفض أف تفيـ ً
وجرى الحديث بيننا تعميقًا عمى الحدث:
 االعتقاؿ فعؿ مخيؼ حقًا. وما يقاؿ عما يقع لممعتقميف أفظع. شائعات يقشعر منيا البدف. -ال تحقيؽ وال دفاع.

أصال.
 -ال يوجد قانوف ً

 يقولوف إننا نعيش ثورة يستوجب مسارىا تمؾ االستثناءات. -وأنو ال بد مف التضحية بالحرية والقانوف ولو إلى حيف.

56
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عاما أو يزيد فآف ليا أف تستقر عمى نظاـ
 ولكف مضى عمى الثورة ثالثة عشر ً()57
ثابت.

كما كاف لنظاـ حكـ ثورة  23يوليو تأثيره عمى الشخصيات الرئيسة في الرواية كاف لو
أيضا عمى الشخصيات الثانوية في الرواية ،فيا ىما :إماـ الفواؿ الجرسوف وجمعة
تأثيره ً
مساح األحذية يتحوالف إلى قواديف ،يجمباف الرجاؿ لزينب:
لدي إماـ الفواؿ الجرسوف وجمعة مساح األحذية.
وسطَ َّ
 َّ -طالما اعتقدت في شرفيما ووطنيتيما.

فقالت في دىشة:

إلى أننا
تماما ،ماذا حصؿ لمناس؟ ،يخيؿ َّ
 كانا كذلؾ ولكنيما تدىو ار مثمي ًصرنا أمة مف المنحرفيف ،تكاليؼ الحياة واليزيمة والقمؽ وتفتت القيـ .إنيما
يسمعاف عف االنحراؼ في كؿ مكاف فماذا يمنعيما منو؟ ..أؤكد لؾ أنيما

يحترفاف القوادة اآلف ،وبال حياء(.)58

واجتمعت كؿ شخصيات الرواية عمى رأي واحد ىو أف طريقة الحكـ ىي التي أدت إلى
نكسة 1967ـ .وبدأ حديثيـ يتحوؿ –بعد وقوع النكسة  -مف اليجوـ عمى النظاـ
الحاكـ إلى كيفية خروج البالد مف أزمة ىزيمة  5يونيو 1967ـ؛ واختمفت أراء رواد

المقيى حوؿ كيفية الخالص ورد االعتبار ،وكاف منيـ مف يرى أف الخالص ورد

االعتبار يبدأ مف الخالص مف النظاـ الحاكـ أوًال:
 -الحرب ،وال سبيؿ إال الحرب.

 بؿ العمؿ الفدائي ونركز عمى الدفاع.أيضا.
 -الحؿ السممي ممكف ً

 الحؿ الوحيد الممكف ىو ما تفرضو الدوؿ الكبرى مجتمعة. -المفاوضة تعني التسميـ.

 المفاوضة ضرورة ،كؿ األمـ تتفاوض ،حتى أمريكا والصيف وروسيا وباكستافواليند.
57
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 الصمح معناه أف تسيطر إسرائيؿ عمى المنطقة.()...

 عدو العرب الحقيقي ىو العرب أنفسيـ.. -قؿ الحكاـ.

()59

 -قؿ أنظمة الحكـ.

وترى الباحثة أف شخصيات إسماعيؿ وحمادة وزينب في رواية الكرنؾ ىـ شخصيات
تراجيدية ،وتنطبؽ عمييـ صفات البطؿ التراجيدي ،فالبطؿ التراجيدي ىو "ذلؾ الذى

يتحوؿ حظو مف حاؿ السعادة إلى حاؿ التعاسة ،وليس مف حاؿ التعاسة إلى السعادة،
كما ينبغي أال يكوف ىذا التحوؿ نتيجة شر أو رزيمة ،ولكف بسبب خطأ ما ،أو سوء

تقدير"( ،)60كما أف الشخصية التراجيدية البد أف تكوف شخصية مؤثرة في األحداث ،وأف
"متميز عف
ًا
تكوف مالئمة لمدور الذى تؤديو؛ كما يجب أف يكوف البطؿ التراجيدي
متفردا في سموكو ،واف أدى ىذا التميز إلى الوقوع في اليالؾ"( .)61وىذه
اآلخريف،
ً
تماما عمى الشخصيات الثالثة كما أوضحت الباحثة.
الصفات تنطبؽ ً
الرمز إلى ثورة  23يوليو في رواية "الكرنك":
الرمز ىو "كؿ ما يحؿ محؿ شيء آخر في الداللة عميو ،ال بطريؽ المطابقة التامة

وانما باإليحاء أو بوجود عالقة عرضية أو متعارؼ عمييا"(" .)62وكمما تعددت اإلشارات
المباشرة إلى المواقؼ واألحداث والشخصيات القائمة خارج النص اإلبداعي ،بأسمائيا

يجيا بصبغة سياسية"( .)63والرمز يستخدـ كوسيمة
يخيا ،صبغت العمؿ تدر ً
المعروفة تار ً
لتكثيؼ المتناثر ،وتركيز المفكؾ ،والوصوؿ إلى مركب جديد بديؿ ال يكافئ الواقع ،أو
59
60
61

62

63

 المصدر السابؽ ،ص ص.104 -102 أرسطو :فف الشعر ،ترجمة :إبراىيـ حمادة ،القاىرة ،مكتبة األنجمو المصرية ،1989 ،ص .133 أحمد العشري :البطؿ في مسرح الستينيات بيف النظرية والتطبيؽ ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،1992 ،ص .12
 أحمد أبو زيد :الرمز واألسطورة والبناء االجتماعي ،الكويت ،مجمة عالـ الفكر ، ،مج  ،16ع ،3أكتوبر ػ نوفمبر ػديسمبر  ،1985ص .5
 -صالح فضؿ :عوالـ نجيب محفوظ ،القاىرة ،الدار المصرية المبنانية ،2011 ،ص.27
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وقائدا لو ،ألنو خالصة التجريد ،وعمؽ الجوىر ..وعندما
متقدما عميو،
يوازيو ،بؿ يكوف
ً
ً
تكوف قيود الواقع الفيزيقية أو االجتماعية شديدة ،وتكوف الرؤية عميقة ومصحوبة
باتساع حدود الخياؿ ،وانطالؽ طاقاتو في التشكيؿ مف خالؿ الصور ،ومع رغبة في

جمع الشظايا المتناثرة غير المتآلفة في نسؽ جديد ،منظـ متآلؼ ،يقوـ بالتوصيؿ المقنع

مبررا ،مع ضرورة أال يكوف ىذا الرمز غارقًا في
المؤثر ،يكوف استخداـ الرموز ًا
أمر ً
الغموض أو اإلعتاـ التاـ ،أو الظممة الداكنة"(.)64
وقد استخدـ نجيب محفوظ الرمز في رواية "الكرنؾ" ،فاختياره لمقيى الكرنؾ مكاف

ألحداث روايتو ىو رمز لشيء أخر؛ ألف "المكاف عند نجيب محفوظ ىو رمز لشيء

آخر ،وقد يتحدد الرمز بالمكاف عف طريؽ السياؽ ،والمعنى العاـ ،إذ قد يحمؿ المكاف

رموز ألشياء متنوعة"( .)65وعنواف الرواية "الكرنؾ" يرمز إلى الحضارة المصرية
الواحد ًا
القديمة ،وشخصيات الرواية بعضيا لو داللتو الرمزية ،ومف شخصيات الرواية التي
تنطوي عمى إيحاءات رمزية ىي شخصية "قرنفمة" صاحبة مقيى الكرنؾ ،الذي يبدو أف

محفوظ يرمز بيا إلى مصر؛ حيث تتكفؿ اليوية السيكولوجية لشخصية "قرنفمة" منذ

السطور األولى ،بكشؼ الوظيفة الرمزية ليذه الشخصية ،حيث يقوؿ الراوي عف ىذه
الشخصية" :لمحت فوؽ كرسي اإلدارة امرأة دانية الشيخوخة ولكنيا محافظة عمى أثر
جماؿ مندثر .حركت قسماتيا الدقيقة الواضحة جذور ذاكرتي فتفجرت ينابيع الذكريات،

طويال ،كمما وجدت الفرصة ،انطفأ سحر األنوثة وجؼ رونؽ
( ،)...ونظرت إلى قرنفمة
ً
الشباب ولكف حمت محميما روعة غامضة وأسى مؤثر ،ما زالت نحيمة رشيقة يوحي
عودىا بالنشاط والحيوية .وثمة قوة ميذبة مكتسبة مف التجربة والعمؿ .أما خفة الروح

فآسرة نفاذة .تحرؾ نظرتيا الشاممة الساقي والجرسوف وعامؿ النظافة وترعى الرواد

المعدوديف – كأنيـ لصغر المكاف أسرة واحدة – بمودة وألفة"(.)66
64

65

66

 عادؿ عوض :نجيب محفوظ ..تعدد األصوات في الروايات المحفوظية ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب، ،2009ص.110
 عادؿ عوض :نجيب محفوظ ..تعدد األصوات في الروايات المحفوظية ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب، ،2009ص.218
 -نجيب محفوظ :الكرنؾ ،القاىرة ،مكتبة مصر ،د.ت ،ص ص .4-3
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وقرنفمة ،الذي يرمز بيا نجيب محفوظ لمصر في روايتو الكرنؾ ،كانت تعمؿ راقصة
افر مف الشيرة ،وبالرغـ مف أنيا كانت راقصة إال
في شارع عماد الديف ،ونالت حظًا و ًا
أنيا حافظت عمى نفسيا وعمى شخصيتيا ،فقد كانت تحب الرقص الشرقي كفف،
قصا يعتمد عمى اإليقاع الحركي وليس ىز الوسط؛
واستطاعت أف تطوره ،وتجعمو ر ً
حيث يقوؿ عنيا الراوي" :ىي جديدة بمعنى مف المعاني ولكف جذورىا الخفية توغؿ في

عاما أو أكثر .وتتابعت المقاءات وتراكمت األحاديث وتوثقت
الماضي عمى مدى ثالثيف ً
يوما كـ كانت محترمة بقدر ما كانت فاتنة بارعة فقمت ليا:
المودة وتذكرت ً
معا ،ألـ يكف يعد ذلؾ معجزة؟!
 كنت فاتنة بارعة ومحترمة ًفأجابت بزىو:

ىز لمبطف والصدر والعجز فجعمتو تصويرًيا...
 كاف الرقص الشرقي ا -وكيؼ تيسر لؾ ذلؾ؟

 -لـ تكف تفوتني حفالت الرقص األفرنجي في البرجوال.

ثـ ىزت رأسيا في دالؿ وقالت:

 أما االحتراـ فقد قاـ سموكي العاـ عمى أال أقبؿ عالقة إال عف حب وال أمارسيا()67

إال عف زواج.

وقرنفمة تعشؽ "حممي حمادة" ،ىذا الشاب الثوري الذي يتمتع بالوسامة ،الذي اعتقؿ

أكثر مف مرة بسبب نشاطو السياسي ،وكانت قرنفمة يطير عقميا عندما كاف يغيب عنيا

شديدا عندما عممت بوفاتو ،وارتدت المالبس
حممي حمادة لعدة أياـ ،وحزنت حزًنا
ً
السوداء وعاشت في حداد دائـ .ونجيب محفوظ يحقؽ مف خالؿ عالقة قرنفمة بحممي
حمادة رؤيتو السياسية المتكررة ،والتي تقوؿ "إف الخالص والكرامة في انفتاح مصر

أحيانا مسئولية ابتعاده عف مصر التي تعشقو ،ومصر ليست
عمى اليسار الذي يتحمؿ
ً
أيضا ،فالبد –إ ًذا – أف يميؿ قمب ىذا الفتى الرشيؽ الوسيـ
قرنفمة فقط ،بؿ ىي زينب ً
أيضا"( ،)68وفي ىذا السياؽ يقوؿ الراوي" :ولـ
الشجاع الثائر عمى التقاليد ،إلى "زينب" ً
67
68
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تكف جاذبية قرنفمة موضع شؾ عندي فقد وقعت أنا نفسي في إسارىا ولكف ىؿ يكفي
ذلؾ ألعدؿ عف ظني القوي فيما يتعمؽ بحب حممي حمادة لزينب؟ ..أال يجوز أنو

سويا في عواطفو،
صرح بو مداراة لعاطفتو الحقيقية؟! .كاف يحب قرنفمة ،لعمو لـ يكف ً
لعمو كاف يروـ عاطفة كالحب ولكنيا ليست الحب نفسو ،ولكنو عمى أي حاؿ عامميا
معاممة أمينة صادقة ،لـ يستجب قط إلغراء استغالليا رغـ تيسره لو ،وىو ال يخمو مف

مثالية في سموكو"(.)69

منشغال
منشغال بقرنفمة ويجارييا في حبيا لو كاف
وبقدر ما كاف حممي حمادة
ً
ً

بالفكر الشيوعي .وكاف يتردد عمى مقيى الكرنؾ بشكؿ دائـ بصحبة أصدقائو ،ومف
بينيـ إسماعيؿ الشيخ ،وزينب دياب ،وقد تعرض الثالثة لالعتقاؿ عدة مرات بتيـ
مختمفة ،منيا االنضماـ إلى تنظيـ اإلخواف المسمميف مرة ،ومرة أخرى بتيمة اعتناؽ

الفكر الشيوعي؛ حيث كانوا يختفوف عدة أياـ ثـ يعودوف ،بعد اإلفراج عنيـ .وىؤالء

الشباب ال يمثموف أنفسيـ ،ولكف يرمز بيـ محفوظ إلى قسمات المجتمع الجديد المتطمع

إلى أكثر مف زاوية جديدة.

كما أراد محفوظ مف التقابؿ بيف الشيوخ الكبار الذيف يجمسوف عمى مقيى الكرنؾ

وبيف الشباب الثورييف الذيف يشاركونيـ في الجموس عمى مقاعد مقيى الكرنؾ أف يرمز
قيما محددة في إطارىا العاـ مف حيث
إلى الماضي أما الحاضر ،فيما طرفاف يمثالف ً
شموليا وخروجيا عف طابع المشكمة الفردية ،والفريقاف مستعداف لمواجية الواقع ،بثبات
مف جانب طرؼ الشيوخ وبحيرة مؤقتة مف جانب الشباب ،ولكنيما يتفقاف عمى ضرورة

النقاش ومواصمتو فيما بينيـ .وىذاف النمطاف إنما يمثالف بصورة نمطية التبايف الذي

ساد الواقع المصري في فترة ما بعد قياـ ثورة  23يوليو؛ فداللة ىذا التقابؿ بيف الجيميف
واضحة ،ولكف إيحاءىما الرمزي إنما يأتي مف انعكاس األحداث وتأثيرىا عمى آرائيما

يجابا ،فتمؾ األحداث محؿ لممطروح مف آراء وأفكار ،ومف ثـ فكؿ حركة وحادثة
سمبا وا ً
ً
وشخصية في الرواية إنما رامزة إلى معنى معيف عمى ضوء تفاعميا مع غيرىا .ولعؿ
"رواية "الكرنؾ" لـ توضح أي أىداؼ ليؤالء الشباب الذيف يجمسوف عمى مقيى الكرنؾ

شيئا،
سوى انيـ يرتادونو ويتحدثوف ثـ يعتقموف بال أسباب وال يممكوف مف أمر أنفسيـ ً
69

 -نجيب محفوظ :الكرنؾ ،مصدر سابؽ ،ص.51
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جميعا إلخراج فكرة في ذىف المؤلؼ قواميا انتقاد السياسة السائدة في
وىـ موظفوف
ً
العيد األوؿ مف الثورة وانعكاسيا عمى أفراد آمنيف مسالميف ،حيث ركز في ىذا االتجاه
إلثارة العطؼ عمى ضحايا السمطة لتنفير القراء مف االستبداد"(.)70

لقد كانت رواية الكرنؾ "صرخة احتجاج عمى فترة ما قبؿ النكسة :االعتقاالت –

التعذيب – سحؽ االنساف واىدار كرامتو – الصراعات الشخصية قبؿ اىتمامات
الوطف .كؿ ذلؾ مف األسباب التي أدت مف بيف ما أدى إلى وقوع النكسة"(.)71
رأي نجيب محفوظ الشخصي المباشر في نظام الحكم ابان ثورة  23يوليو:

عندما سئؿ نجيب محفوظ عف رأيو في ثورة  23يوليو  1952قاؿ " :أنا لـ أكف
دائما
ضد ثورة  ،1952وال أعتبر مف خصوميا ،لكني لـ أكف معيا بالكامؿ ،لقد كنت ً

منقسما ،وكنت أسأؿ رجاؿ الثورة :لقد حققتـ استقالؿ البالد ،فمماذا لـ تمنحوا الشعب
ً
استقاللو؟ لماذا لـ تشجعوا المشاركة السياسية مف جانب الشعب الذي أنتـ تنتموف إليو
أكثر مما كاف النظاـ الممكي القديـ؟ وحيف تتأمؿ ثورة يوليو تجد أف السمة الديكتاتورية

لحكـ الثورة ىي السبب وراء كؿ النكسات التي لحقت بنا ،ولو أننا استبدلنا الديكتاتورية

بالديمقراطية لما حدثت ىزيمة  5يونيو 1967ـ ،ولو وفرنا المالييف التي أنفقت باليمف

بال مبرر؛ ألنو كاف يمكف أف يكوف ىناؾ برلماف قوي ورأي معارض ُيبصر

بالمخاطر"(.)72

كما كاف يرى محفوظ أف الثورات يجب أف تتحوؿ –بعد أف تحقؽ أىدافيا -إلى حكـ
المؤسسات ،وال يجب أف تستمر وسائؿ القوة في يد واحدة؛ ألف ىذا يجيض أىداؼ
الثورة ذاتيا ،وفي رده عمى مف يقولوف إنو في ظؿ األمية التي كانت سائدة في مصر
في عيد الثورة لـ يكف يصمح تطبيؽ الديمقراطية كنظاـ سياسي في البالد ،قاؿ محفوظ:
70

 -عادؿ عوض ،مرجع سابؽ ،ص .131

7171
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 شوقي عبد الحميد يحيى :يونيو  67وأثره في الرواية المصرية ،القاىرة ،الييئة المصرية لمكتاب ،2000 ،ص.35
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"تمؾ ىي حجة الدكتاتورييف ،فيـ يقولوف إف الشعب المصري لـ يحصؿ عمى شيادة
الثانوية العامة بعد لكي يحصؿ عمى الديمقراطية ،وأنو ينبغي أوًال االىتماـ بالتعميـ
والتقدـ إلى أف تصؿ البالد إلى مرحمة تستحؽ معيا الديمقراطية ،ولكف تمؾ مغالطة،
فالشعوب ال تصؿ إلى مرحمة التقدـ الذي يتحدثوف عنو إال عف طريؽ الديمقراطية ،في
ظؿ حكـ شعبي ييدؼ إلى تقدـ الشعب واالرتقاء بو ،والدليؿ عمى ذلؾ أف جميع
الشعوب التي حصمت عمى الديمقراطية حصمت عمييا وبيا أغمبية أمية ،والكثير منيا
تغمب عمى األمية في ظؿ الديمقراطية .إف الديمقراطية ىي الحريصة عمى التعميـ .أما
الحكـ االستبدادي فميس مف مصمحتو نشر التعميـ والتنوير .وازاء ىذا ،فإف ىذه النسبة
المرتفعة مف األمية ينبغي اإلسراع بالديمقراطية فيي الباب إلى الثقافة والتعميـ
واألىمية"(.)73
سئؿ عف رأيو في مرحمة ما بعد ثورة  23يوليو؛ أجاب" :إف ىذه المرحمة
وعندما ُ
وضرر عمييا .فمـ يحدث في تاريخنا إطالقًا أف
ًا
كانت مف أعظـ مراحؿ مصر فائدة ليا

قدمت مرحمة مثؿ تمؾ النقمة الجبارة التي تغير بيا المجتمع المصري .وفي الوقت نفسو

لـ يحدث لمصر مف قبؿ ما حدث ليا في تمؾ المرحمة مف تدىور وتفتت ما زلنا نعاني

مف رواسبو حتى اآلف .لقد نادت ىذه المرحمة بإصالحات ثورية ال نظير ليا ،ولكنيا
في غالب األمر نفذت أسوأ تنفيذ يتصوره عقؿ بشري ،لقد قضت عمى اإلقطاع وأنيت
سيطرة رأس الماؿ عمى الحكـ ،ولكننا فوجئنا بطبقة طفيمية جديدة تقفز مف بيف أجيزة

وبدال مف أف
التنفيذ ووجدناىا أفسد مف اإلقطاعييف وأفظع وأنشئت المرحمة
عاما ً
ً
قطاعا ً
بدال مف ىذا أصبح تكية لكؿ مف يعرؼ
حافز لزيادة االنتاج ًا
يكوف ًا
ورمز لعدالة التوزيع ً

مجانا ،وتحقؽ الحمـ
كيؼ ينيب وينتيز ويسرؽ ،وفتحت المرحمة باب التعميـ لمشعب
ً
وبدال مف أف يكوف ىذا ىو الطريؽ
الذي كاف يتمناه كؿ مف يريد الخير لمصر،
ً
73
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الصحيح لتحقيؽ الديمقراطية وتطوير مصر فسد التعميـ والمتعمميف والمعمميف.
وأصبحت تكاليؼ التعميـ في الحقيقة أضعاؼ ما كانت في الماضي قبؿ مجانية التعميـ،
مميدا لبناء مصر وأف يتولى األكفاء وأصحاب
وبدال مف أف يجد الشرفاء الطريؽ
ً
ً
النزاىة واألمانة ما يتعمؽ بشئوف الوطف ومؤسساتو وأجيزتو وجدنا المجرميف
واالنتيازييف وأصحاب الضمائر الخربة والذمـ الفاسدة يممكوف كؿ شيء لمجرد أنيـ

ُيجيدوف التصفيؽ ويتفوقوف في ابتداع الشعارات ،بينما األحرار وأصحاب الرأي في
السجوف والمعتقالت ،وكانت المرحمة أخطر وأكبر دعوة لمقومية العربية .واذا بنا نجد
العرب يعانوف أخطر خصومات فيما بينيـ عمى مدى تاريخيـ ،واىتمت المرحمة

وجبار لنشر االشتراكية في بالد العرب وأفريقيا ،وىي سياسة لـ تتبعيا
ًا
كبير
ىتماما ًا
ا ً
روسيا نفسيا ،إذ عكفت عمى بناء ذاتيا حتى أصبحت احدى أعظـ دولتيف في عالمنا
المعاصر ،وكانت النتيجة ليذا أف دخمت االشتراكية اليمف وتعززت االشتراكية في

مصر"(.)74

ويرى محفوظ أف روايتو "الكرنؾ" ركزت عمى سمبيات ثورة  23يوليو؛ ألف ىذا ىو

موضوع الرواية ،ولـ يكف ضد أي شيء في عيد عبد الناصر إال عدـ وجود

الديمقراطية السياسية ،كما أنو لـ يكف ضد عبد الناصر ،بؿ ضد مف كاف عبد الناصر

ضدىـ ،فما العيب في مياجمة رواية الكرنؾ سمبيات ثورة  23يوليو ،كما يرى محفوظ
أنو في كؿ ما كتبو عف ثورة يوليو إنو لـ يتعرض بالنقد ألي إيجابية مف إيجابياتيا

وقالبا.
قمبا ً
مثؿ :اإلصالح الزراعي ،ومجانية التعميـ .بؿ عمى العكس كاف معيا ً
كما يرى محفوظ أف أحد أسباب شعبية ثورة  23يوليو يرجع إلى أنيا ثورة بيضاء،

لـ يراؽ فيياء دماء؛ حيث "لـ تقـ المشانؽ لمنظاـ القديـ الذي يسعى الشعب لمخالص
منو ،بؿ إف أرس ىذا النظاـ ورمز الفساد فيو وىو الممؾ فاروؽ قد طمب إليو فقط أف
يتنازؿ عف العرش ويغادر البالد ،وقد كاف في وداعو أثناء صعوده عمى يختو الخاص

الذي أقمو إلى منفاه األخير بإيطاليا نفس الضباط الذيف خمعوه ليقدموا لو التحية التي

يستحقيا ممؾ مصر".75
74
75
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وترى الباحثة أف الحكـ الموضوعي عمى رأي نجيب محفوظ في النظاـ الحاكـ لثورة
 23يوليو ال يمكف أف يستقي أو يستخمص مف عمؿ فني تختمؼ حولو اآلراء واألذواؽ

واألمزجة ،وتتعارض فيو الرؤى واألفكار ،وانما يستخمص مف أحاديثو ومقاالتو المباشرة
التي عبر فييا عف ىذا الرأي بحياد ال يختمؼ اثناف عمى فيمو ،فعمى سبيؿ المثاؿ ىو

عبر عف رأيو في زعيـ ثورة  23يوليو في آخر حوار صحفي لو؛ حيث قاؿ" :لف نجد
َّ

مخمصا إال وقد انقسـ أماـ جماؿ عبد الناصر؛ ألنو زعيـ وطني عظيـ ،لو
إنسانا
ً
ً
حائرا :إذا ذكر
أيضا سمبيات ال تنسى .فأي إنساف يقؼ
إيجابيات ال تنسى ،ولو ً
ً

إيجابياتو يبكي عميو ،واذا ذكر سمبياتو يتحسر"(.)76
البناء الفني لرواية الكرنك

يرى األغمبية العظمى مف النقاد أف البناء الفني لروايات نجيب محفوظ بناء متيف

ومتكامؿ ،وفي ىذا السياؽ يقوؿ يحيي حقي" :إف البناء الفني لروايات نجيب محفوظ
بناء متيف متماسؾ ،أسسو غائرة في األرض ،مستندة إلى عمـ وفيـ ودراية ،بناء ال يخر

منو الماء ،ال مكاف فيو لمخمؿ في النسبة واألبعاد ،إنو مف صنع معمـ "أسطى في

الكار""( .)77ويرى بعض النقاد أف رواية "الكرنؾ" ىي أضعؼ روايات محفوظ مف ناحية
البناء الفني ،حيث يقوؿ أصحاب ىذا الرأي" :إف رواية الكرنؾ عمؿ مف وحي الظروؼ

السياسية وتصوير لمراكز القوى التي كانت موجودة قبؿ حركة التصحيح .وىي أمعف
مف رواية "الحب تحت المطر" في المباشرة ،بؿ ىي في رأيي أضعؼ روايات محفوظ

مف الناحية الفنية"(.)78

 -تقسيم الرواية:

وقد قسـ محفوظ روايتو الكرنؾ إلى مجموعة مف الموحات ،كؿ لوحة عبارة عف

لحظة زمنية ،وكؿ لحظة تتضمف تاريخيا في داخميا ،وىذه المحظة نموذجية تتضمف
تاريخ ومقومات الشخصية التي تحكي الحدث الروائي .إف نجيب محفوظ في روايتو
76
77
78

 سعيد سالـ :نجيب محفوظ اإلنساف ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،2011 ،ص.126 يحيي حقي :عطر األحباب ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،1986 ،ص.56 محمد عناني ،وماىر شفيؽ فريد :نجيب محفوظ في عيوف العالـ ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،2002 ،ص.117
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احدا تمو اآلخر ،كؿ شخصية في لحظة نموذجية
الكرنؾ يعرفنا شخوص الرواية و ً
مختارة بعناية؛ بحيث تتكشؼ فييا كؿ مالمح ىذه الشخصية ،سواء مالمح جسدية أو
اجتماعية أو نفسية .وقد اختار محفوظ ىذا التقسيـ ألف ىدفو فكري ،ومادتو قضية
تدور حوؿ الحرية والكرامة والوطنية والشرؼ ،وأثر الفقر الذي سببو ليـ نظاـ الثورة

متمثال في األحاديث
الحاكـ في حياة شخصيات روايتو" ،فميس اليدؼ األساسي
ً
المشوقة المعتمدة عمى السرد ،بؿ في األفكار واآلراء والمواقؼ التي يناسبيا الحوار،

وليذا قامت القصة في معظميا عمى الحوار"(.)79
 -وحدة المكان في الرواية:

وقد تحققت وحدة المكاف في ىذه الرواية؛ حيث دارت أحداث الرواية وتـ سردىا
ومقنعا؛ ألف
منطقيا
وحكايتيا في مكاف واحد وىو مقيى الكرنؾ .وكاف ىذا االختيار
ً
ً
طبيعة المقيى أنو يضـ كافة أطياؼ المجتمع ،وعندما يكوف مقيى بمواصفات مقيى
الكرنؾ في الرواية ىذه ،فمف الطبيعي أف يضـ أطياؼ مختمفة مف المثقفيف وأصحاب

الراي والفكر.
 داللة العنوان في رواية "الكرنك"نصا رمزًيا يندرج ضمف النص المحيط ،ومف
منذ أف ّ
عد "جيرار جينيت" ،العنواف ً
شأنو الكشؼ عف أغوار النص العميقة ،أصبح العنواف ،المولد الحقيقي لتشابكات

النص ،بؿ ىو مفتاح النص ،وال يمكف الدخوؿ إليو إال بالمرور عمى عتبتو"(.)80

ودراسة العنواف بوصفو دالة إشارية ىو أحد المفاىيـ األساسية التي استقر عمييا الدرس
النقدي الحديث في تحميمو لمنص األدبي ،حيث أف العنواف يمثؿ عتبة مف عتباتو،

"فالعنواف ىو مفتاح رئيس يتسمح بو المحمؿ لمولوج إلى أغوار النص"( .)81ولمعنواف
79

80

81

 يوسؼ نوفؿ :ا لفف القصصي بيف جيمي طو حسيف ونجيب محفوظ ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،1988ـ ،ص .248
 ممدوح فراج النابي :جماليات النص  ..دراسات في الرواية ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،2015 ،ص.64
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داللة كبرى؛ فيو الذى يشد انتباه القارئ ،وىو الذى يقود فكره حيف يبدأ القراءة ،فيو
ويعد العنواف العتبة األساسية في النص األدبي،
الذى يوجو األحداث في العمؿ األدبيُ .
فيو يشير إلى ما يحتويو النص األدبي وفؽ رؤية الكاتب وأىدافو ،وىو بمنزلة المفتاح

مف الباب ،كما أف "عنونة الشيء تبرز قيمة معناه"(" .)82والعتبة "لغة" مكاف يشرؼ

عمي الشيء ،أو يرقى إليو مف خاللو ،وىو معنى محوري لمعاف معجمية كثيرة تحوـ
حوؿ األبواب والمداخؿ والدرج والمراقي والمصاعد والمشارؼ"( .)83وميما استقؿ العنواف

استقالال تاما؛ فالبد أف يكوف ىناؾ تفاعؿ بيف النص
عف النص األدبي ،فمف يكوف
ً

وعنوانو.

إف الوظيفة األولى لمعنواف ىي تفسير النص المعنوف بو .وقد وضع نجيب محفوظ

سماه "الكرنؾ" .وتري الباحثة أف محفوظ يرمز بيذا االسـ إلى مصر كميا
عنواناُ لروايتو ّ
بحضارتيا العتيقة ،فاسـ الكرنؾ يشير إلى الحضارة المصرية العتيقة ،والذي مف أىـ

معالميا األثرية ىو معبد الكرنؾ ،فمقيى الكرنؾ يشير إلى أف الواقع المصري كمو

يتبمور في ىذا المقيى ،ويعكس ىذا الواقع مرايا المقيى المنتشرة في كؿ مكاف فيو،
كأنيا تعكس كؿ بقعة وكؿ مكاف مف أمكنة ودىاليز الوطف المصري الكبير ،فالكرنؾ

ىو صورة حقيقية مصغرة لموطف الكبير ،إنو يمثؿ القمب مف الوطف الذي يتحمؿ
ويعكس أزمة الوطف ويحس ويشعر بيا ويحزف مف أجؿ ىذا الوطف؛ فمقيى الكرنؾ

صورة تعكس وتمخص أىـ مآسي الوطف" ،صورة صادقة لكافة التناقضات التي تموج

بداخمو ،وصورة لتمؾ الحيرة الكبرى وعالمات االستفياـ الكبرى والتي تتضخـ كؿ يوـ

مع تصاعد حدة التناقضات حتى يصؿ إلى الطامة الكبرى واإلجابة الحاسمة لكؿ

التناقضات ،إنيا اليزيمة بكؿ أبعادىا"(.)84

ومف جماليات اسـ الكرنؾ أنو يوحي بأنو يحمؿ ذاكرة وطف وذاكرة أمة ،أمة عريقة،

تغوص بتاريخيا في أعماؽ التاريخ ،أمة ال يمكف تجاىميا وال تجاىؿ تاريخيا
82
83

84

 محمد عويس :العنواف في األدب العربي ،القاىرة ،مكتبة األنجمو1993 ،ـ ،ص.20 صادؽ القاضي :عتبات النص الشعري الحديث ،القاىرة ،مؤسسة أروقة لمدراسات والترجمة والنشر،2013 ،ص..21
نموذجا ،القاىرة ،مكتبة بورصة الكتب لمنشر والتوزيع،
 حسف يوسؼ :جماليات المكاف :المقيى عند نجيب محفوظً
2013ـ ،ص.141
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وحضارتيا ،أمة نشأت منذ آالؼ السنيف وستبقى عمى مدى الحياة ،ميما عصفت بيا
تماما مثؿ معبد
العواصؼ ،وميما مرت بيا األزمات ،فإنيا ستبقى أمة شامخة قويةً ،
شاىدا عمى عظمة وعراقة ىذا الوطف .إف الكرنؾ شاىد عدؿ عمى
الكرنؾ الذي ظؿ
ً
حقيقة ىذا العصر وكؿ العصور الماضية والالحقة ،وتمؾ ىي عظمة نجيب محفوظ
وجماؿ أدبو في اختياره لعنواف روايتو الكرنؾ؛ فمقيى الكرنؾ يحمؿ ىـ وذاكرة الوطف

كمو ،وليس اليـ الخاص أو الذاكرة الخاصة برواد المقيى فقط ،بؿ يحمؿ اليـ العاـ،
وذلؾ مف خالؿ رواده الذيف تجاوزوا ما ىو ذاتي ليعبروا عف ما ىو عاـ ،وىذا ىو

الجماؿ في مقيى الكرنؾ.

 -السرد في رواية الكرنك:

سردا إذا تابعو،
ويقاؿ سرد الحديث يسرده ً
السرد يعني التتابع والتسمسؿ في الحديثُ ،
فكممة السرد تد ّؿ عمى تواؿ األحداث .والسرد ىو الطريقة التي تروى بيا القصة عف

طريؽ مرورىا بالقناة التالية ،وىي تبدأ بالراوي ،ثـ القصة ،ثـ المروي لو .)85(.والسرد

في الرواية نوعاف ،ىما" :سرد الراوي ألحداث القصة ،وسرد الراوي المتمثؿ في الحدث

التاريخي"(" .)86وكؿ رواية تبنى عمى أنماط ممفوظية أربعة :ممفوظ سردي ،ممفوظ
وصفي ،ممفوظ خطابي ،وممفوظ شفيي( .)87وتوضح الباحثة أف المقصود بالممفوظ

السردي ىو سرد األحداث والشعور ،والممفوظ الوصفي ىو وصؼ األماكف والمواقؼ،
والممفوظ الخطابي ىو المونولوج ،أما الممفوظ الشفيي فيو حوار شخصيات الرواية .وقد
استخدـ محفوظ المغة العربية الفصيحة في سرده ألحداث روايتو  ،حتى الجمؿ الحوارية

جعميا محفوظ لغة فصيحة وليست عامية .وعف ىذا يقوؿ محفوظ" :لقد كانت حياتي
األدبية كميا عبارة عف اجتياد مستمر لتطويع الفصحى لمفف الروائي الحديث .لذلؾ
كانت البدايات متعثرة إلى حد ما ،حيث كاف األسموب ال يتماشى ومنطؽ شخصيات

الرواية التي كانت تتكمـ العربية الكالسيكية وما تحويو مف فخامو .وبعد ذلؾ في
أحيانا كنت أستخدـ
أعمالي التالية بدأت الكتابة تتحرر وبصفة خاصة في لغة الحوار ،و ً
85
86
87

 حميد لحمداني :بنية النص السردي ،بيروت ،المركز الثقافي العربي لمطباعة والنشر والتوزيع1991 ،ـ ،ص.45 أمينة رشيد :األدب المقارف ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب2011 ،ـ ،ص .77نموذجا ،بورصة الكتب لمنشر والتوزيع2016 ،ـ،
 إكرامي فتحي :جماليات المغة وبنية السرد الروائي ..نجيب محفوظً
ص.15
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لفظيف مختمفيف لمتعبير عف شيء واحد ،لكف أعتقد اآلف بأنني توصمت إلى نوع مف

عاميا لفرط بساطتو"(.)88
األسموب الفصيح الذي تحسبو ً
 -تقنية التواتر التكراري في رواية "الكرنك":

استخدـ نجيب محفوظ في روايتو الكرنؾ تقنية "التواتر الزمني التكراري" ،وىي تقنية

ترتبط ارتباط وثيؽ بالحدث الروائي ،آلف "الرواية ىي نسيج معقد مف التك اررات

المترابطة"( ،)89وقد اعتمد محفوظ عمى ىذه التقنية في روايتو عينة البحث بشكؿ رئيس،
وىذا واضح مف خالؿ الشكؿ السردي الذي نيجو محفوظ لسرد حكايات شخصيات

روايتو؛ حيث نجد أف الحدث يتكرر عمى لساف أكثر مف شخصية ،فالحدث الرئيس ىو

تداعيات نظاـ الحكـ بعد ثورة  23يوليو عمى شخصيات الرواية ،وكؿ شخصية مف

شخصيات الرواية الرئيسة تحكي ما حدث ليا ورأييا في السمطة الحاكمة لمبالد
وتداعيات الثورة عمييـ ،فالثورة ىنا يتكرر ذكرىا عمى لساف شخصيات الرواية .ومف

خالؿ تمؾ المعبة الفنية التي لعبيا نجيب محفوظ؛ فإنو أتاح المجاؿ لشخصيات روايتو
أف يعبروا عف مواقفيـ األيديولوجية ورؤيتيـ الفكرية تجاه نظاـ حكـ ثورة  23يوليو دوف

تدخؿ منو ،كما أتاحت ىذه التقنية لمقارئ أف يستنبط ،ويكوف رأيو عف النظاـ الحاكـ في

تمؾ الفترة مف خالؿ تجميع كؿ الرؤى لشخصيات الرواية التي أعربت عف رأييا في ىذا

النظاـ.

وىذا النوع مف التواتر التكراري يسمى بالسرد المتكرر ،ويكوف بأف "يروي الكاتب ما

حدث مرة واحدة عدة مرات"( .)90وفي رواية الكرنؾ استطاع محفوظ مف خالليا طرح
المواقؼ األيديولوجية لشخصيات روايتو تجاه ثورة  23يوليو 1952ـ ونظاميا الحاكـ،
فبرغـ مف حدوثيا مرة واحدة؛ إال أف شخصيات الرواية ذكروىا وتحدثوا عنيا مرات
88

89

90

 محمد كشيؾ :حوار مع عميد الرواية العربية ،القاىرة ،مجمة الثقافة الجديدة ،الييئة العامة لقصور الثقافة ،ع ،195منتصؼ سبتمبر 2006ـ ،ص.77
جيكوب لوث :التكرار وأسموب السرد الروائي ،ترجمة  :عنيد ثنواف ،العراؽ ،المجمة الثقافية األجنبية العراقية ،ع،3
1987ـ ،ص.95
 محمد عبد الرازؽ المكي :تقنيات الزمف السردي في رواية حديث الصباح والمساء لنجيب محفوظ ،االسكندرية ،كميةاآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،يوليو 2009ـ ،ع  ،21ص.327
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عديدة ،وفي كؿ مرة تتبنى الشخصية موقفًا ورؤية بإزائيا ،كما سنرى في حينو .ونفس
األمر حدث مع شخصية خالد صفواف؛ حيث تكرر ذكرىا مرات عديدة وتحدثت عنيا
أغمب شخصيات الرواية بشكؿ تكراري ،لدرجة أف القارئ عرؼ مقومات شخصية خالد

صفواف قبؿ أف تظير في الرواية بشكؿ مباشر.

وترى الباحثة أف نجيب محفوظ نجح في توظيؼ البنية التك اررية إلبراز رؤيتو الفنية

التي تسير فييا أحداث روايتو "الكرنؾ" وفؽ منطؽ زمني يحرؾ عجمة األحداث ،كما

أيضا في
خمقت تمؾ البنية التك اررية نوع مف المفارقة بيف شخوص الرواية .وقد نجح ً
إتاحة مساحة زمنية كبيرة لكؿ شخصية مف شخصيات الرواية الرئيسة لمتعبير عف
رؤيتيـ األيديولوجية تجاه ثورة  23يوليو دونما تدخؿ منو في إدارة ىذه الشخصيات أو
إظيار الميؿ أو الرفض ألي وجية نظر مف وجيات نظر شخصياتو ىذه ،حتى صار

أشبو بالمشاىد المسرحي الذي يجمس ليشاىد أبطاؿ المسرحية وىـ يمعبوف أدوارىـ عمى

خشبة المسرح ،وكؿ ممثؿ يمثؿ دوره وفؽ رؤيتو الخاصة وفكره ومعتقداتو.
 -تقنية الرواية متعددة الرواة في رواية الكرنك:

وقد استخدـ محفوظ في بنيتو السردية لروايتو الكرنؾ أسموب الرواية متعددة الرواة،

ورغـ أف كثير مف الروايات التي استخدمت ىذا األسموب السردي تشعر القارئ بأنو

أماـ قصص منفصمة  -عمى الرغـ مف أنيا قد تحكي قصة واحدة مف مناظير مختمفة-
إال أف محفوظ نجح في استخداـ ىذا األسموب دوف أف يبتعد عف جسـ الموضوع ودوف
أف يتشتت الحدث الدرامي ،ودوف أف يبعد أي حدث عف وحدة الموضوع ،وجعؿ القارئ

أبدا ،فرواية "الكرنؾ" يروييا أكثر مف راو ،وكؿ راو يحكي
ال يشعر بيذا اإلحساس ً
تجربتو مع نظاـ حكـ ثورة  23يوليو مف منظوره الخاص ،ولكف كؿ اآلراء تُكمؿ
بعضا ،وتصب في النياية في بوتقة واحدة ،وىي وحدة الموضوع الروائي .وقد
بعضيا
ً
تحدث نجيب محفوظ عف تقنية تعدد الرواة فقاؿ" :إنيا تفتح أمامو فسحة رحيبة تتيحيا
لو عممية التجديد والتكرار وحرية الحوار والبناء والحركة ،كما يتمكف مف نقؿ جزيئات

الواقع وخمفياتو المتناثرة ،فيي طريقة تتيح لو حرية البناء والحركة غير مقيد بأسموب
واحد في القص ،وكما أنو ليست ىناؾ شخصية واحدة تقص األحداث بمسانيا فتعطي
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انطباعيا واختياراتيا ،ولكف ىناؾ عدة شخصيات لكؿ منيا عالقاتيا وعالميا
()91

واىتماماتيا النفسية والفكرية"

.

وتقنية األص وات المتعددة ىو قالب سردي يتجاوز في تكنيكو القالب التقميدي لرواية

الصوت الواحد التي يستأثر بيا راو واحد بمياـ السرد؛ حيث "تمثؿ رواية األصوات

ائيا وتكني ًكا سرديا أكثر حداثة وأوفر طميعية مف الشكؿ التقميدي
المتعددة
ً
شكال رو ً
مركز
ًا
أحاديا
منظور
ًا
لمروايات المعتمدة عمى صوت راو واحد لمسرد ،ويعتمد سردىا
ً

لمرؤية"(.)92

 -االسترجاع السردي في رواية الكرنك:

كما استخدـ محفوظ االسترجاع السردي ،وىو "اإلشارة إلى حدث سابؽ عمى لحظة

سرد ىذا الحدث"( ،)93فأشخاص الرواية الرئيسة يعتمدوف عمى استرجاع ذاكرتيـ إلى

الماضي ويسردوا لمراوي ما حدث ليـ سواء في المعتقؿ أو في حياتيـ السابقة.
 -الحبكة في رواية الكرنك:

المقصود بالحبكة ىو التنظيـ العاـ لمعمؿ األدبي ،أي أنيا عممية البناء اليندسي
ألجزاء العمؿ األدبي وربط ىذه األجزاء بعضيا ببعض بيدؼ الوصوؿ إلى تحقيؽ

تأثيرات انفعالية وفنية معينة ،وكؿ عمؿ أدبي ال يخمو مف الحبكة ،ألنيا بمثابة الروح
ليذا العمؿ" ،والحبكة الدرامية – أو العقدة – في المفيوـ األرسطي ليا بداية ،ووسط،
ونياية .واالتصاؿ بيف حادثة وأخرى ينبغي أف يبنى عمى المعقولية واالحتمالية ،كما

ينبغي أف تمتزـ كؿ حادثة – عند أرسطو – بضرورة وجودىا"( .)94والحبكة الروائية :ىي
الطريقة التي يسرد بيا الكاتب قصتو ،وكيؼ يؤثر حدث في اآلخر وكيؼ تتفاعؿ

الشخصيات ولماذا؟ .وقد ارتكز نجيب محفوظ

في حبكتو الروائية عمى الحدث

الروائي؛ "فالحدث ىو العمود الفقري في العمؿ األدبي ،الروائي منو والتمثيمي أو
91

92
93

94

 عزة عبد المطيؼ عامر :القارئ في روايات متعددة األصوات مف خالؿ رواية أفراح القبة  ،القاىرة ،مجمة كميةاآلداب ،ج بنيا ،ع ،37يوليو 2014ـ ،ص.220
 رضا عطية :العائش في السرد ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،2016 ،ص.11 مجموعة مف المؤلفيف :مدخؿ إلى مناىج النقد األدبي ،ترجمة :رضواف ظاظا ،الكويت ،سمسمة عالـ المعرفة ،يناير،1979ص.249
 -إبراىيـ حمادة :معجـ المصطمحات الدرامية ،القاىرة ،دار المعارؼ ،ص .93
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الدرامي ،وعميو ترتكز الجوانب المختمفة لمعمؿ الفني سواء كانت الشخصيات أو الحبكة
أو البناء العاـ"(.)95

وتقوـ حبكة رواية "الكرنؾ" عمى الشخصيات التي بيا ،فميست بيا شخصية محورية
بعينيا تستأثر بموضوع الرواية الرئيس ،وتتولى ىي عممية الصياغة الروائية مف خالؿ

ىموميا ومشاكميا وصراعيا مع الشخصيات األخرى في الرواية ،والحبكة الروائية ليا

ومنطقيا؛
مقنعا
مكانا إلدارة أحداث الرواية
فمثال ،اختيار المقيى
جيداً ،
مبنية بناء ً
ً
ً
ً
فالمقيى مكاف يجتمع فيو أطياؼ كثيرة ومختمفة مف أفراد الشعب .كما أنا محفوظ أختار

مميز ويتناسب مع شخصيات روايتو الثورية والمثقفة ،فيو مقيى نظيؼ ،ومرتب،
مقيى ًا
ويقبع في حارة جانبية ،فيو بعيد عف األنظار وخاصة أنظار مرشديف النظاـ الحاكـ،
وبالتالي فيو مناسب لمجموعة الشباب الثوري .كما أف اختيار محفوظ لشخصيات

مقنعا لمقارئ ،فشخصيات روايتو الرئيسة مف الشباب الجامعي
اختيار
ًا
روايتو كاف
ً
المتطمع إلى المستقبؿ ،والذي يحمـ بمستقبؿ أفضؿ ،وخاصة أنيـ مف فقراء البمد،
ويعيشوف في فقر مدقع ،وخاصة زينب واسماعيؿ الشيخ ،فال ضير ليـ وال سند في
حكومة النظاـ الحاكـ ،وبتالي فإف اعتقاليـ وتعذيبيـ بيذا الشكؿ الذي جاء في الرواية

قائال:
شيء مقنع لمقارئ ،فيا ىو إسماعيؿ الشيخ يحكي عف حياتو لمراوي ً

جدا .ىؿ سمعت عف حارة دعبس في الحسينية؟ ،أبي عامؿ
 إنى ابف بيئة فقيرة ًأيضا الخوص والريحاف في
في مطعـ كبدة ،أمي بياعة سريحة وىي تبيع ً
مواسـ القرافة ،إخوتي الكبار صبي جزار وسواؽ كارو واسكافي ،مسكننا مكوف
مف حجرة وحيدة في فناء ربع ،الربع كأنو أسرة كبيرة يجاوز أفرادىا الخمسيف

عدا ،وليس بو حماـ وال ماء ،وبو مرحاض واحد في الفناء تحمؿ إليو المياه
أحيانا ،يتبادلوف
بالصفائح ،وفي الفناء يجتمع النساء ،والنساء والرجاؿ
ً
األحاديث والنكات وربما الشتائـ والمكمات ويأكموف ويصموف"(.)96

كما أف زيارة خالد صفواف لممقيى وجموسو عمييا في نياية الرواية ،وبعد خروجو مف

أيضا؛ ألف خالد صفواف بعد أف تمت محاكمتو وسجنو ،ومصادرة
منطقيا
السجف
ً
ً
95
96

 فاطمة موسى محمود :قاموس المسرح ..الجزء الثانى ،مرجع سابؽ ،2008 ،ص .552 -نجيب محفوظ :الكرنؾ ،القاىرة ،مكتبة مصر ،د.ؾ ،ص ص .46 – 45
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أموالو ،أصبح شخص عادي ،مثمو مثؿ كؿ أفراد المجتمع ،فجموسو عمى أصبح شيء
منطقي ومعقوؿ .كما أف سرد الرواية عف طريؽ الراوي وباقي شخصيات الرواية مف

عمى ىذا المقيى منطقي ،فالرواية أشبو بحوار دار بيف الراوي الرئيس لمرواية وباقي

َّ
تعرؼ عمييـ في المقيى.
شخصيات الرواية والتي
 -الزمان في رواية "الكرنك":

يعرؼ جيرالد برنس الزمف بأنو مجموعة العالقات الزمنية -السرعة ،الترتيب الزمني،

المسافة ،إلخ -القائمة بيف المواقؼ واألحداث المروية وسردىا ،بيف القصة والخطاب
المروي والسرد .وينقسـ الزماف إلى ثالثة أزمنة ىي :زمف الكتابة ،زمف المغامرة ،زمف

"وكثير ما ينعكس زمف الكتابة عمى زمف المغامرة بواسطة زمف الكاتب ،وىكذا
ًا
الكاتب.
يقدـ الروائي خالصة قصة نقرأىا في دقيقتيف أو في ساعة وتكوف أحداثيا قد جرت في
ساعة أو أكثر لمقياـ بيا"( .)97والزماف في الرواية زماناف" :األوؿ ىو الزماف الذي

ُحكيت فيو الرواية أو الذي تُق أر فيو ،أما الثاني فيو الزماف الذي تشغمو األحداث
المسرودة"(" .)98والزمف ال يوجد داخؿ الرواية فقط ،بؿ قبميا وداخميا ،وبعدىا في تناثر
مرتب"(.)99

ورواية الكرنؾ كتبيا نجيب محفوظ سنة  ،1971وظيرت لمنور سنة 1974ـ ،وتدور

أحداثيا بعد قياـ ثورة  23يوليو سنة 1952ـ ،وحتى أواخر فترة حكـ الرئيس جماؿ

مرور بنكسة 1967ـ .وىذه الفترة الزمنية ىي التي تتناوليا الرواية؛ حيث
عبد الناصرً ،ا
حكـ الضباط األحرار مصر بعد قياميـ بثورة  23يوليو ،وىي فترة مميئة باإليجابيات
والسمبيات ،وقد اختمفت اآلراء حوؿ تقييـ تمؾ الفترة الخصيبة مف تاريخ مصر.
 -المكان في رواية "الكرنك" :

لممكاف في الرواية أىمية كبرى؛ "فالمكاف ليس مقولة فمسفية مجردة يدور حوليا لفظ

()100
أساسيا
عنصر
ًا
و"يعد المكاف
ً
فارغ مف المعنى ،بؿ ىو فضاء يتـ تخميقو وابداعو" ُ .
97
98
99

 مراد مبروؾ :بناء الزمف في الرواية المعاصرة ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب1998 ،ـ ،ص.9 -عبد الحفيظ حسف :في النقد التطبيقي ،القاىرة  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ـ ،2017ص.21

100

 عتاب عادؿ :الخطاب الروائي في دفاتر التدويف لجماؿ الغيطاني ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب2018 ،ـ،ص .57
 -صالح فصؿ :الرواية الجديدة ،القاىرة ،مكتبة األسرة ،الييئة العامة لمكتاب2002 ،ـ ،ص .27
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في السرد عمى اختالؼ أشكالو وتعدد تمؾ األشكاؿ"( .)101ومف المعروؼ عف نجيب
بطال لمعظـ أعمالو لدرجة أف "القارئ
محفوظ أنو بارع في تصوير المكاف الذي يعتبر ً
لرواياتو يستطيع أف يشـ عبير المكاف الذي يصفو"( .)102وقد اختار محفوظ مقيى

الكرنؾ ليحكي مف عميو أحداث روايتو ،الذي أطمؽ عمييا اسـ "الكرنؾ" ،وىذا ليس

مصادفة أو شيء عفوي ،بؿ ىو مقصود ،فالوصؼ التشريحي لمقيى الكرنؾ ال يمكف

قائال" :كأنو حجرة كبيرة ليس إال
أف نغفؿ داللتو القوية والواضحة ،فقد وصفو محفوظ ً
ولكنو أنيؽ رشيؽ ،مورؽ الجدراف ،جديد الكراسي والموائد ،متعدد المرايا ،مموف

المصابيح ،نظيؼ األواني ،يا لو مف مجمس ذي جاذبية ال تقاوـ"(.)103

ومقيى الكرنؾ يرتاده مجموعة محددة ومعروفة مف الزبائف ،ىـ مجموعة معينة مف

طمبة الجامعة الثورييف ،المثقفيف ،والمتطمعيف إلى غد أفضؿ ،وليـ اتجاىات سياسية
تجاه النظاـ الحاكـ لثورة يوليو ،فيـ مف مؤيدي ومف أنصار الثورة ،ومف المؤمنيف بيا،

ولكف يحدث ليـ مف بعض رجاؿ النظاـ الحاكـ ليذه الثورة ما لـ يكف في الحسباف

إطالقًا .كما يوجد بالمقيى نفر قميؿ مف المشايخ أو كبار السف يشتركوف معيـ في نفس
اإلحساس ،واف كاف األمر ال يعنييـ بقدر ما ييتـ بو ىؤالء الشباب.
إف نظافة وجماؿ المقيى مقصود مف قبؿ نجيب محفوظ؛ حتى يميؽ بمجموعة

المث قفيف الذيف يرتادونو ،فيـ الفئة البرجوازية المختارة وىـ صفوة رجاؿ المجتمع الواعي
والمثقؼ ،الذيف يمتمكوف القدرة عمى تحميؿ ونقد الواقع ،ولدييـ تطمعات وأمؿ في

مستقبؿ أفضؿ لموطف بأكممو .ولذلؾ جعؿ محفوظ المقيى يمتمئ بالمرايا؛ لمداللة عمى
أف ىذا المقيى ما ىو إال عاكس لحقيقة المجتمع ،وكؿ صور المجتمع الحقيقية تظير

فيو ،وتتكشؼ وتتعرى أماـ ىذه المرايا المعمقة عمى كؿ جدراف المقيى ،إف محفوظ أراد
أف يقوؿ بيذه المرايا إف ىذا المقيى مثؿ المرآة ،عاكس لكؿ التغيرات واالضطرابات

واالىت اززات ،كما أف ىذه المرايا ىي تعبير عف ىؤالء الشباب الثورييف الذيف لدييـ القدرة
101

102

103

 مجموعة مف المؤلفيف :مؤتمر نجيب محفوظ والرواية العربية ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لقصور الثقافة،نوفمبر 2006ـ ،ص.64
 إبراىيـ الدسوقي :نجيب محفوظ مؤسس تيار الواقعية في السينما المصرية ،القاىرة ،مجمة القاىرة ،ع،144ص.55
 -نجيب محفوظ :الكرنؾ ،القاىرة ،مكتبة مصر ،د.ت ،ص.4
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عمى قراءة الواقع ويروف كؿ عيوبو ومميزاتو ،كما تدؿ عمى أف شيوخ المقيى لدييـ
الحكمة والبصيرة ،ولدييـ رؤية لقراءة مجتمعيـ بما لدييـ مف خبرات سابقة ،لذلؾ نرى
في رواية الكرنؾ ىؤالء الشباب وىـ يبذلوف كؿ شيء مف أجؿ تنمية الوعي الجماىيري

ويقظة الفئات األقؿ قدرة عمى رؤية الواقع وقراءة المستقبؿ.

إف أىمية مقيى الكرنؾ كمكاف تكمف في أنو يشبو المكاف القدري ،فجميع أحداث

الرواية تُحكى مف عمى مقاعده ومف خالؿ شخوص رواده ،ففيو تحدث األحداث وما
عميو إال أف يستقبميا ،فيو مستقبؿ ألحداث الرواية المرعبة والمحزنة في نفس الوقت.
"إف مقيى الكرنؾ شاىد عدؿ عمى اضطراب الوطف وتخبطاتو وزالتو ،إنو شاىد حي
عمى أسوأ ما يفعمو الوطف بأبنائو ،عندما يتنكر ليـ ويسحقيـ تحت أوىاـ مف المقوالت

الجوفاء ،فمقيى الكرنؾ مكاف شاىد حي عمى مسيرة وطف وانكسار األحالـ واآلماؿ
داخمو وأمثمة تمؾ األماكف أنيا تدخؿ التاريخ مف أوسع أبوابو ،وتمؾ جمالية خاصة ليذا

المكاف الفريد الذي خمده نجيب محفوظ"(.)104

الخالصة:

ترى الباحثة أف رواية الكرنؾ تمثؿ مسيرة الحياة السياسية في مصر منذ 1952ـ
وحتى 1970ـ .وقد طرحت قضية نظاـ الحكـ في مصر بعد ثورة  23يوليو ،وىي فترة

حكـ ضباط الثورة ،وتركزت قضيتيا بالدرجة األولى حوؿ سمبيات ىذا النظاـ الحاكـ

وانحرافات بعض مؤسساتو وخاصة جياز المخابرات العامة ،الذي قاـ باعتقاؿ كثير مف
المعارضيف وعذبيـ بوحشية ،األمر الذي أدى إلى تحطيـ النفس البشرية واىدار كرامة
اإلنساف وكسر أدميتو ،وكانت مف نتيجة ذلؾ – كما ترى الرواية -أف أصيبت الدولة

المصرية بنكسة 1967ـ.

ورواية الكرنؾ تحمؿ كثير مف المستويات ،فيي تتعرض لمستويات القمع المادي

المباشر ،المتمثؿ في حاالت التعذيب واالعتقاالت التي تعرضت ليا بعض شخصيات
الرواية مف جياز األمف .ومستوى تزييؼ الوعي ،المتمثؿ في الدعاية المبالغ فييا عف
قوة الثورة وقوة جيشيا ،األمر الذي انتيى في النياية إلى نكسة يونيو 1967ـ ،التي
104

نموذجا ،القاىرة ،مكتبة بورصة الكتب لمنشر والتوزيع،
 حسف يوسؼ :جماليات المكاف :المقيى عند نجيب محفوظً
2013ـ ،ص .138
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كشفت زيؼ ىذه االدعاءات .ومستوى الترغيب بالشعارات التي تتناقض مع ما يحدث
عمى أرض الواقع؛ حيث تدعي الثورة أنيا قضت عمى الفساد ،في حيف أف الفساد كاف

منتشر بيف أروقة الحكومة .ومستوى ازدواجية السمطة وانقساميا عمى نفسيا ،والمتمثؿ

اير لنيج بعض األجيزة السيادية األخرى ،وىذا واضح
نيجا مغ ًا
في نيج بعض أجيزة ً
في نيج شخصية خالد صفواف الذي تمت محاكمتو بعد نكسة  ،1967وتـ سجنو
ومصادرة ثروتو .ورغـ ما ارتكبتو الثورة مف اعتقاالت وتعذيب لبعض الشباب إال أف

ىؤالء الشباب لـ يفقدوا إيمانيـ بيذه الثورة ،بؿ ظموا يدعمونيا ويساندونيا عمى أمؿ

تغيير سياستيا ،فيا ىو إسماعيؿ الشيخ ال يزاؿ عمى إيمانو بثورة  23يوليو ،وينتيي بو
األمر – رغـ التعذيب الذي نالو مف جياز أمف سمطة الحكـ -إلى االنضماـ إلى
الفدائييف الفمسطينييف .كما نجد زينب دياب – بالرغـ ما اقترفتو أجيزة األمف مف جرائـ

بشعة في حقيا -تمارس حياة شديدة التقشؼ في محاولة أخيرة إلنقاذ روحيا .أما حممي

حمادة ،فبالرغـ مف أنو توفى نتيجة التعذيب الشديد لو في معتقؿ الثورة إال أنو لـ يفقد
إيمانو بثورة  23يوليو.

كما عرضت الرواية موقؼ السمطة مف الماضي الذي ثارت عميو ،ويتضح ىذا مف

أحيانا بفقداف الذاكرة ولكف ذلؾ ال يدوـ إلى
قوؿ ال اروي لقرنفمة" :تصاب األمـ
ً
()105
أحيانا بفقداف الذاكرة"( ،)106وىذا القوؿ يرمز
أيضا" :تصاب األمـ
ً
األبد"  .وقولو ليا ً
إلى الموقؼ الماضي كمو .كما أف الرواية –عينة ىذا البحث -تُعطي إشراقة أمؿ في
مستقبؿ أفضؿ ،وتتوقع تطبيؽ الديمقراطية وزواؿ الديكتاتورية ،وذلؾ مف خالؿ شخصية
خالد صفواف الذي ندـ عمى أفعالو اإلجرامية التي ارتكبيا قبؿ القبض عميو ومحاكمتو،

وكفره باالستبداد والديكتاتورية ،ويتضح ذلؾ مف صيحتو التي أعمنيا التي قاؿ فييا:
 -لست الحزينة وحدؾ اليوـ.

ثـ بصوت أقوى:

 -كمنا مجرموف وكمنا ضحايا.

فقالت بحدة:
105
106

 نجيب محفوظ :الكرنؾ ،مصدر سابؽ ،ص .6 -المصدر السابؽ ،ص .65
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 المجرـ شخص والضحية شخص آخر.شيئا عمى
 كمنا مجرموف وكمنا ضحايا ،مف لـ يفيـ ذلؾ فمف يفيـً
اإلطالؽ"(.)107

وتنتيي الرواية في التبشير بميالد جديد يحمؿ راية الحرية والعدؿ والمساواة ،جيؿ يبشر

بنمط مغاير مف التفكير ،وىذا متمثؿ في شخصية الشاب "منير أحمد".

وترى الباحثة أف الرواية تحمؿ مجموعة مف القيـ اإليجابية ىي:

أوًال  :ضرورة االبتعاد عف الديكتاتورية وتحريميا ،واإليماف بالديمقراطية والعمؿ عمى
تطبيقيا.

ثانيا  :تجريـ العنؼ الدموي ومحاسبة كؿ مف يمجأ إليو.
ً
ثالثًا  :تطبيؽ الحرية والمساواة بيف كؿ أفراد الشعب المصري واحتراـ حقوؽ اإلنساف

وحرية الرأي والتعبير.

أسموبا لمحياة.
ابعا  :استخداـ المنيج العممي
ً
رً
نتائج البحث:
 كتب نجيب محفوظ روا ية الكرنؾ سنة 1971ـ ،وظيرت لمنور سنة 1974ـ،وتدور أحداثيا بعد قياـ ثورة  23يوليو سنة 1952ـ ،وحتى أواخر فترة حكـ

مرور بنكسة 1967ـ.
الرئيس جماؿ عبد الناصرً ،ا
 -رواية الكرنؾ رواية حزينة ولكنيا تُعد شيادة مف نجيب محفوظ عمى فترة الحكـ بعد

معا ،وىي تؤكد دور نجيب محفوظ
ثورة  23يوليو المميئة باإليجابيات والسمبيات ً
كضمير مصر الحديثة.

 فكرة الرواية الرئيسية تتبمور في أنو ال سبيؿ إلى التقدـ إال عف طريؽ الديمقراطيةواالبتعاد عف الديكتاتورية.

 -تحمؿ الرواية مجموعة مف القيـ اإليجابية ىي :ضرورة االبتعاد عف الديكتاتورية

وتحريميا واإليماف بالديمقراطية والعمؿ عمى تطبيقيا ،وتجريـ العنؼ الدموي

ومحاسبة كؿ مف يمجأ إليو ،وتطبيؽ الحرية والمساواة بيف كؿ أفراد الشعب
107

 -المصدر السابؽ ،ص .107

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2222

673

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
المصري واحتراـ حقوؽ اإلنساف وحرية الرأي والتعبير ،واستخداـ المنيج العممي
أسموبا لمحياة.
ً
 يرمز اسـ الكرنؾ إلى مصر كميا بحضارتيا العتيقة ،فاسـ الكرنؾ يشير إلىالحضارة المصرية العتيقة.

قس ـ محفوظ روايتو الكرنؾ إلى مجموعة مف الموحات ،كؿ لوحة عبارة عف لحظة
ّ
زمنية ،وكؿ لحظة تتضمف تاريخيا في داخميا ،وىذه المحظة نموذجية تتضمف
تاريخ ومقومات الشخصية التي تحكي الحدث الروائي.

احدا بعد اآلخر ،كؿ
 إف نجيب محفوظ في روايتو الكرنؾ يعرفنا شخوص الرواية و ًشخصية في لحظة نموذجية مختارة بعناية؛ بحيث تتكشؼ فييا كؿ مالمح ىذه
الشخصية ،سواء مالمح جسدية أو اجتماعية أو نفسية .وقد اختار محفوظ ىذا

التقسيـ ألف ىدفو فكري ،ومادتو قضية تدور حوؿ الحرية والكرامة والوطنية

والشرؼ ،وأثر الفقر الذي سببو ليـ نظاـ حكـ الثورة في حياة شخصيات روايتو.

 تحققت وحدة المكاف في ىذه الرواية؛ حيث دارت أحداث الرواية وتـ سردىاوحكايتيا في مكاف واحد وىو مقيى الكرنؾ.

 وفؽ محفوظ في اختيار مقيى الكرنؾ لتدور فيو أحداث روايتو؛ ألف طبيعة المقيىأنو يضـ كافة أطياؼ المجتمع.

 استخدـ محفوظ المغة العربية الفصحى في سرده ألحداث روايتو  ،حتى الجمؿالحوارية جعميا محفوظ لغة فصيحة وليست عامية.

-

استخدـ نجيب محفوظ في روايتو الكرنؾ تقنية "التواتر الزمني التكراري بشكؿ

رئيس.

 نجح نجيب محفوظ في توظيؼ البنية التك اررية إلبراز رؤيتو الفنية التي تسير فيياأحداث روايتو "الكرنؾ" وفؽ منطؽ زمني يحرؾ عجمة األحداث ،كما خمقت تمؾ

أيضا في إتاحة
البنية التك اررية نوع مف المفارقة بيف شخوص الرواية .كما نجح ً
مساحة زمنية كبيرة لكؿ شخصية مف شخصيات الرواية الرئيسة لمتعبير عف رؤيتيـ
األيديولوجية تجاه النظاـ الحاكـ لثورة  23يوليو دونما تدخؿ منو.

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2222

674

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
 استخدـ محفوظ في بنيتو السردية لروايتو الكرنؾ أسموب الرواية متعددة الرواة .كمااستخدـ محفوظ االسترجاع السردي.

 ارتكز نجيب محفوظ في حبكتو الروائية عمى الحدث الروائي. أىمية مقيى الكرنؾ كمكاف أنو يشبو المكاف القدري ،فجميع أحداث الرواية تُحكىمف عمى مقاعده ومف خالؿ شخوص رواده .ومقيى الكرنؾ شاىد عدؿ عمى
اضطراب الوطف وتخبطاتو وزالتو ،إنو شاىد حي عمى أسوأ ما يفعمو الوطف

بأبنائو ،وتمؾ جمالية خاصة ليذا المكاف الفريد الذي خمده نجيب محفوظ.

 لـ يكف نجيب محفوظ ضد سمطة حكـ ثورة  ،1952وال مف خصوميا ،لكنو لـ يكفمعيا بالكامؿ .وكاف يرى أف مرحمة ثورة  23يوليو مف أعظـ مراحؿ مصر فائدة

وضرر عمييا .كما كاف يرى محفوظ أف الثورات يجب أف تتحوؿ –بعد أف
ًا
ليا
تحقؽ أىدافيا -إلى حكـ المؤسسات ،وال يجب أف تستمر وسائؿ القوة في يد
-

واحدة؛ ألف ىذا يجيض أىداؼ الثورة ذاتيا.

يرى محفوظ أف روايتو "الكرنؾ" ركزت عمى سمبيات نظاـ حكـ ثورة  23يوليو؛

ألف ىذا ىو موضوع الرواية ،ولـ يكف ضد أي شيء في عيد عبد الناصر إال عدـ

وجود الديمقراطية السياسية ،كما أنو لـ يكف ضد عبد الناصر ،بؿ ضد مف كاف
عبد الناصر ضدىـ.

 يرى محفوظ أف أحد أسباب شعبية ثورة  23يوليو يرجع إلى أنيا ثورة بيضاء ،لـيراؽ فييا دماء.

 الحكـ الموضوعي عمى رأي نجيب محفوظ في ثورة  23يوليو ال يمكف أف يستقيأو يستخمص مف عمؿ فني تختمؼ حولو اآلراء واألذواؽ واألمزجة.

 تحولت زينب واسماعيؿ إلى مرشديف لجياز المخابرات العامة بعد أف أجبرىما-

رجاؿ الجياز عمى ذلؾ تحت وطأة التعذيب واالعتقاالت.

رغـ االعتقاالت ورغـ الذؿ واليواف التي ذاقتيما زينب فإنيا لـ تفقد إيمانيا بالثورة.

 -تـ اغتصاب زينب أماـ خالد صفواف ،وتحولت إلى عاىرة بعد ىذا االغتصاب.
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يتفؽ رأي الراوي مع رأي زينب بأف ىزيمة الجيش المصري في حرب  5يونيو

-

 1967ـ كانت بسبب انعداـ الديمقراطية ،وعدـ وعي نظاـ الثورة بأىميتيا ،والكذب

أسموبا ليا.
والتضميؿ التي اتخذتيما الثورة
ً
 -رغـ انييار ثقة الراوي وزينب في أنفسيما وفي النظاـ الحاكـ ،وتالشي أحالميما

في الثورة إال أنيما خرجا مع الجماىير التي خرجت يومي التاسع والعاشر مف
يونيو لتجبر جماؿ عبد الناصر عمى الرجوع في ق ارره الذي اتخذه لمتخمي عف

الحكـ.

 كانت لنظاـ الحكـ لثورة  23يوليو تأثيره عمى الشخصيات الرئيسة في الرواية ،كماأيضا عمى الشخصيات الثانوية في الرواية.
كاف لو تأثيره ً
 استخدـ نجيب محفوظ الرمز في رواية "الكرنؾ" ،فاختياره لمقيى الكرنؾ مكافألحداث روايتو ىو رمز لشيء أخر .وعنواف الرواية "الكرنؾ" يرمز إلى الحضارة

المصرية القديمة ،وشخصيات الرواية بعضيا لو داللتو الرمزية .وقرنفمة رمز بيا

نجيب محفوظ لمصر .كما أراد محفوظ مف التقابؿ بيف الشيوخ الكبار الذيف

يجمسوف عمى مقيى الكرنؾ وبيف الشباب الثورييف الذيف يشاركونيـ في الجموس

عمى مقاعد مقيى الكرنؾ أف يرمز إلى الماضي أماـ الحاضر.
المصادر والمراجع:

أواال  :المصادر-:

 -1نجيب محفوظ :الكرنؾ ،القاىرة ،مكتبة مصر ،د.ت.

ثانيا  :المراجع العربية:
ا
 -2إبراىيـ حمادة :معجـ المصطمحات الدرامية والمسرحية ،القاىرة ،دار المعارؼ.1985 ،
-3

أحمد العشري :البطؿ في مسرح الستينيات بيف النظرية والتطبيؽ ،القاىرة ،الييئة المصرية

العامة لمكتاب1992 ،ـ.

 -4أحمد ىيكؿ :األدب القصصي والمسرحي في مصر ،القاىرة ،دار المعارؼ ،ط1979 ،3ـ.
 -5أرسطو :فف الشعر ،ترجمة :إبراىيـ حمادة ،القاىرة ،مكتبة األنجمو المصرية1989 ،ـ.
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-6

نموذجا ،بورصة الكتب
إكرامي فتحي :جماليات المغة وبنية السرد الروائي ..نجيب محفوظ
ً
لمنشر والتوزيع2016 ،ـ.

-7

أمينة رشيد :األدب المقارف والدراسات المعاصرة لنظرية األدب ،القاىرة ،الييئة العامة

لمكتاب2011 ،ـ.

ناقدا ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب2018 ،ـ.
 -8تامر فايز :نجيب محفوظ ً
-9

ثروت أباظة :األعماؿ الكاممة ..ج ..1المقاالت ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،

مكتبة األسرة2001 ،ـ.

 -10حسف يوسؼ عطية :أفاؽ إنسانية عند نجيب محفوظ ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة

لمكتاب ،ـ.2017

نموذجا ،القاىرة ،مكتبة بورصة
 -11حسف يوسؼ :جماليات المكاف :المقيى عند نجيب محفوظ
ً
الكتب لمنشر والتوزيع2013 ،ـ.
 -12حمدي السكوت :نجيب محفوظ ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب2007 ،ـ.

 -13حميد لحمداني :بنية النص السردي ،بيروت ،المركز الثقافي العربي لمطباعة والنشر والتوزيع،

1991ـ.

 -14راجية أحمد قنديؿ :صورة إسرائيؿ في الصحافة المصرية أعواـ ،1978 ،1974 ،1972
رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية اإلعالـ ،جامعة القاىرة1981،ـ.

 -15رشاد رشدي :فف كتابة المسرحية  ،القاىرة  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب 1998 ،ـ.
 -16رمضاف بسطويسى :فيمسوؼ الحارة  ،القاىرة ،مجمة الثقافة الجديدة ،الييئة العامة لقصور
الثقافة ،ع  ،195منتصؼ سبتمبر 2006ـ.

 -17سعيد سالـ :نجيب محفوظ اإلنساف ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب2011 ،ـ.

 -18شوقي عبد الحميد يحيى :يونيو  67وأثره في الرواية المصرية ،القاىرة ،الييئة المصرية

لمكتاب2000 ،ـ.

 -19صادؽ القاضي :عتبات النص الشعري الحديث ،القاىرة ،مؤسسة أروقة لمدراسات والترجمة

والنشر2013 ،ـ.

 -20صالح فضؿ :الرواية الجديدة ،القاىرة ،مكتبة األسرة ،الييئة العامة لمكتاب2002 ،ـ.
 -21صالح فضؿ :عوالـ نجيب محفوظ ،القاىرة ،الدار المصرية المبنانية2011 ،ـ.
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 -22طارؽ الطاىر :سيرة تروى كاممة لممرة األولى ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،

2019ـ.

 -23طو وادي :صورة المرأة في الرواية المعاصرة ،القاىرة ،دار المعارؼ1984 ،ـ ،ط.3

 -24عادؿ عوض :نجيب محفوظ ..تعدد األصوات في الروايات المحفوظية ،القاىرة ،الييئة

المصرية العامة لمكتاب2009 ،ـ.

 -25عبد الحفيظ حسف :في النقد التطبيقي ،القاىرة  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب2017 ،ـ.

 -26عبد السالـ العالي :سوسيولوجيا األدب عند لوسياف جولدماف ،المغرب ،مجمة أقالـ ،ع،4

فبراير 1977ـ.

 -27عتاب عادؿ :الخطاب الروائي في دفاتر التدويف لجماؿ الغيطاني ،القاىرة ،الييئة المصرية

العامة لمكتاب2018 ،ـ.

 -28عدلي عبد السالـ :رؤية نقدية في األدب والمسرح والسينما ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة
لمكتاب2007 ،ـ.

 -29عمي الراعي :الرواية في الوطف العربي ،القاىرة ،المجمس العمى لمثقافة2018 ،ـ.

 -30فلاير كامؿ سماحة :رسـ الشخصية في روايات حنا مينة ،األردف ،المؤسسة العربية لمدراسات
والنشر1999 ،ـ.

 -31فاطمة موسى :سحر الرواية ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مكتبة األسرة،

2000ـ.

 -32فاطمة موسى محمود :قاموس المسرح ..الجزء الثانى ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة
لمكتاب2008 ،ـ.

 -33فؤاد قنديؿ :فف كتابة القصة  ،القاىرة ،الييئة العامة لقصور الثقافة2002 ،ـ.
 -34ماجدة مراد :شخصياتنا المعاصرة بيف الواقع والدراما والتميفزيونية ،القاىرة ،عالـ الكتب،

2004ـ.

 -35محمد عناني ،وماىر شفيؽ فريد :نجيب محفوظ في عيوف العالـ ،القاىرة ،الييئة المصرية
العامة لمكتاب2002 ،ـ.

 -36محمد سمماوي :نجيب محفوظ ..وطني مصر ،القاىرة ،الييئة العامة لمكتاب ،مكتبة األسرة،

2000ـ.

 -37محمد عبد الحميد :البحث العممي في الدراسات اإلعالمية  ،القاىرة  ،عالـ الكتب 2000 ،ـ.
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 -38محمد عويس :العنواف في األدب العربي ،القاىرة ،مكتبة األنجمو1993 ،ـ.
حيا ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،
كاتبا مسر ً
 -39محمود كحيمة :نجيب محفوظ ً

2016ـ.

 -40مجموعة مف المؤلفيف :مؤتمر نجيب محفوظ والرواية العربية ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة
لقصور الثقافة ،نوفمبر 2006ـ.

 -41مراد مبروؾ :بناء الزمف في الرواية المعاصرة ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،
1998ـ.

 -42ممدوح فراج النابي :جماليات النص  ..دراسات في الرواية ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة

لمكتاب2015 ،ـ.

 -43نجيب محفوظ :وطني مصر  ..حوارات مع محمد سمماوي ،القاىرة ،دار الشروؽ باالشتراؾ

مع مكتبة األسرة  ..الييئة العامة لمكتاب ،د.ت.

 -44يحيي حقي :عطر األحباب ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب1986 ،ـ.

 -45يوسؼ نوفؿ :فف القصة عند محمد عبد الحميـ عبد اهلل ،القاىرة ،الشركة المصرية العالمية

لمنشر1996 ،ـ.

 -46يوسؼ نوفؿ :الف ف القصصي بيف جيمي طو حسيف ونجيب محفوظ ،القاىرة ،الييئة المصرية
العامة لمكتاب1988 ،ـ.

المراجع األجنبية المترجمة:

 -47جيكوب لوث :التكرار وأسموب السرد الروائي ،ترجمة  :عنيد ثنواف ،العراؽ ،المجمة الثقافية

األجنبية العراقية ،ع1987 ،3ـ.

 -48روجر ىينكؿ :قراءة الرواية ،ترجمة :صالح رزؽ ،القاىرة ،دار اآلداب1995،ـ.

 -49ماري كارمف بوبيس :سيمولوجيا المسرح  ،ترجمة :أحمد عبدالعزيز ،القاىرة ،دار النصر

لمتوزيع والنشر2004 ،ـ.

 -50الجوس اجرى :فف كتابة المسرحية ،ترجمة :دريني خشبة ،الكويت ،دار سعاد الصباح،

1992ـ.

السالسل والدوريات:
 -51إبراىيـ الدسوقي :نجيب محفوظ مؤسس تيار الواقعية في السينما المصرية ،القاىرة ،مجمة

القاىرة ،ع.144
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 -52أحمد أبو زيد :الرمز واألسطورة والبناء االجتماعي ،الكويت ،مجمة عالـ الفكر ، ،مج ،16

ع ،3أكتوبر ػ نوفمبر ػ ديسمبر 1985ـ.

 -53جميؿ حمداوي :السيميوطيقا والعنونة ،الكويت ،مجمة عالـ الفكر ،المجمس الوطني لمثقافة
والفنوف واآلداب ،مج ،25ع  ،3يناير/مارس 1997ـ.

 -54رضا عطية :العائش في السرد ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب2016 ،ـ.

 -55رمضاف بسطويسى :فيمسوؼ الحارة  ،القاىرة ،مجمة الثقافة الجديدة ،الييئة العامة لقصور

الثقافة ،ع  ،195منتصؼ سبتمبر 2006ـ.

 -56عزة عبد المطيؼ عامر :القارئ في روايات متعددة األصوات مف خالؿ رواية أفراح القبة ،

القاىرة ،مجمة كمية اآلداب ،ج بنيا ،ع ،37يوليو 2014ـ.

 -57فاروؽ شوشة :مع األدباء ،سوريا ،دمشؽ ،إصدارات سييؿ إدريس ،مجمة اآلداب1960 ،ـ.

 -58محمد السيد إسماعيؿ :الرواية السياسية عند نجيب محفوظ ،القاىرة ،مجمة الثقافة الجديدة،

ع ،195منتصؼ سبتمبر 2006ـ.

 -59محمد كشيؾ :حوار مع عميد الرواية العربية ،القاىرة ،مجمة الثقافة الجديدة ،الييئة العامة

لقصور الثقافة ،ع  ،195منتصؼ سبتمبر 2006ـ.

 -60محمد عبد الرازؽ المكي :تقنيات الزمف السردي في رواية حديث الصباح والمساء لنجيب

محفوظ ،االسكندرية ،مجمة كمية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،يوليو  ،2009ع .21

 -61مجموعة مف المؤلفيف :مدخؿ إلى مناىج النقد األدبي ،ترجمة :رضواف ظاظا ،الكويت،

سمسمة عالـ المعرفة ،يناير 1979ـ.

ابعا  :المراجع األجنبية:
را

62 – Halim Barakat, Visions Of Social Reality in the contemporary arab

novel.Washington, D.C.: George Town University, center of contemporary
arab studies, 1977, p. 3.
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