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 امللخص :
سموكيات اإلنساف ،  في اعظيمً  االماؿ لو دور عظيـ في حياة البشر ، ويؤثر تأثيرً 

وقد ركز يوسؼ إدريس عمى ىذه التأثيرات في روايتيو : العيب والحراـ ؛ حيث ظير 
التأثير السمبي لمماؿ عمى شخصيات روايتيو ، فقد سمط الضوء عمى بعض النماذج 
الكادحة واىتـ بالطبقة الكادحة مف الفقراء الذيف عضيـ  الفقر بنابو ، ومزؽ نياط 

عتيـ الحاجة إلى السقوط في بئر الرذيمة  ، فخالفوا المبادئ قموبيـ ، ممف د
السامية ، وابتعدوا عف الطريؽ القويـ ، كؿ ذلؾ كاف بسبب عوزىـ وفقرىـ ، والظمـ 
االجتماعي الواقع عمييـ ، وعدـ قدرتيـ عمى القياـ بمسؤلياتيـ ، كما اىتـ الكاتب 

ر الماؿ في سموكيات الشخصيات وركز عمى العواقب السمبية المترتبة عمى قوة تأثي
، وتغيير مسار حياتيا ، فدافع عنيـ ، وىجـ عمى النبالء مف الطبقة اإلرستقراطية 

امتاز بنقده الالذع لكثير مف  اوناقدً  ااجتماعيً  ا، وىو بيذا ينصب مف نفسو مصمحً 
 المشاكؿ االجتماعية .
             ، العيب ، : الماؿ ، الشخصية الروائية ، الحراـ  الكلماث املفتاحيت

 يوسؼ إدريس .
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Money has a great role in human life, and it has a great 

influence on human behavior. Youssef Idris focused on these 

influences In his two novels : Blemish and Forbidden, where 

the negative effect of money appeared on the characters of 

his novel, as he highlighted some industrious models and 

cared for the industrious class of the poor who bitten them. 

Poverty with his tongue, and tore the seam of their hearts, 

who were called upon to need to fall into the well of vice, and 

they violated the noble principles, and moved away from the 

right path, all of this was due to their want and poverty, 

social injustice incurred by them, and their inability to carry 

out their responsibilities, as the writer cared and focused on 

the negative consequences The meter Repenting on the 

strength of the influence of money on the behavior of 

personalities, changing the course of her life, he defended 

them, and attacked the nobles from the aristocracy, and by 

this he is setting himself up as a social reformer and critic 

who has been distinguished by his sharp criticism of many 

social problems. 

Keywords : : Money , the behavior of the novelist , The 

Blemish , The Forbidden ,  Youssef Idris 
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 متهيذ
تمػاعي أحد أعظػـ كتػاب األدب المصػرو، وأشػير روائػي اج (9)يعد يوسؼ إدريس    

فقػػد بػػرز خػػالؿ العديػػد مػػف أعمالػػو الروائيػػة كمصػػمد اجتمػػاعي ، وناقػػد امتػػاز بنقػػده 
 الالذع لكثير مف المشكالت االجتماعية .

                                           

، التحػػػؽ 9193( ولػػػد يوسػػػؼ إدريػػػس ألسػػػرة متوسػػػطة ب حػػػدي قػػػري محافظػػػة الشػػػرقية عػػػاـ 9)
بالمدارس الحكومية حتى المرحمة الثانوية ، ليكمؿ مشوار تعميمػو بكميػة الطػب جامعػة القػاىرة 

، انضػػـ إلػػى المناضػػميف الجزائػػرييف فػػي الجبػػاؿ وحػػارب معػػارؾ 9199، ثػػـ ليتخػػرج فييػػا عػػاـ 
عػف تقػديرىـ لجيػوده. حصػؿ فػي  اإعراًبػ ااستقالليـ ، وأصيب بجرح  وأىداه الجزائريوف وسامً 

عمػى وسػاـ الجميوريػة ، واعتػرؼ بػو ككاتػب مػف أىػـ كتػاب عصػره . عػاش فػي  9197عاـ 
الثقافيػػة والسياسػػية واالجتماعيػػة ، مرحمػػة الشػػباب فتػػرة حيويػػة مػػف تػػارين مصػػر مػػف جوانبػػو 

حيث االنتقاؿ مف الممكية بكؿ ما فييا مف متناقضات إلى الثورة بكؿ ما حممتو مف آمػاؿ ، ثػـ 
بكؿ ما كاف ينطوو عميو مف استرداد  37النكسة وما خمفتو مف ىزائـ نفسية ، ثـ النصر في 

لشػكؿ الػذو يصػعب معػو عنػد تحديػد الكرامة والعزة . كاف كاتبنا غزير الثقافة واسع االطالع با
مصػادر ثقافتػػو أف تقػوؿ إنػػو تػػأثر بأحػد الروافػػد الثقافيػػة بشػكؿ أكبػػر مػػف ا خػر ..حيػػث اطمػػع 
عمى األدب العالمي وخاصة الروسي ، وقرأ لبعض الكتاب الفرنسييف واإلنجميػز ، كمػا كػاف لػو 

ف كػػاف  قراءاتػو فػػي األدب األسػيوو ، وقػػرأ لػبعض الكتػػاب الصػينييف والكػػورييف واليابػانييف ، وان
ف كػػاف قػػد اطمػػع عمػػى  ممػػا سػػجمو النقػػاد عميػػو أنػػو لػػـ يحفػػؿ كثيػػًرا بػػالتراث األدبػػي العربػػي ، وان

 بعض منيـ .
ىذا مف الناحية األدبية والفنية والثقافية  بصفة عامة  حيث ساىمت في تشكيؿ وعيو العقمػي 

لممارسة مػف اطػالع عمػى أحػواؿ واألدبي ، ولعؿ ممارستو لمينة الطب وما تنطوو عميو ىذه ا
المرضى في أشد لحظات ضعفيـ اإلنسانية ، ومعايشتو ألجواء ىذه المينػة اإلنسػانية مػا أثػر 
فػػي وعيػػو  اإلنسػػاني والوجػػداني بشػػكؿ كبيػػر ، ممػػا جعػػؿ منػػو إنسػػاًنا شػػديد الحساسػػية شػػديد 

يكتب مػف داخميػـ =القرب مف الناس شديد القدرة  عمى التعبير عنيـ ، حتى تكاد تقوؿ : إنو 
 وليس مف داخؿ نفسو ، ولو أعماؿ كثيرة مف روايات ومسرحيات ومقاالت .
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ولعػػؿ أىػػـ موضػػوع تسػػيد روايتػػي ) العيػػب() والحػػراـ ( ىػػو جشػػع اإلنسػػاف وليثػػو    
مػػع وراء المػػاؿ ، ومػػا لممػػاؿ مػػف تػػأثيرات سػػمبية عمػػى سػػموكيات اإلنسػػاف فػػي المجت

المصرو ، فمف يممؾ الكثيػر مػف المػاؿ يسػتطيع أف ينػاؿ المكانػة الرفيعػة دوف غيػره 
في أوساط مجتمعػو ، ومػف لػـ يممػؾ المػاؿ فيػو والعػدـ واحػد ، ىػؤالء الفقػراء الػذيف 

 لشراء قوت يوميـ . يعيشوف في المنازؿ الصغيرة وال يممكوف مااًل 
الفقػػراء ، فصػػور فػػي ىػػاتيف  وأدرؾ يوسػػؼ إدريػػس ذلػػؾ الوضػػع المعيشػػي ألولئػػؾ   

الػػػروايتيف الحالػػػة المعيشػػػية لتمػػػؾ الطبقػػػة وحيػػػاة البػػػؤس التػػػي كػػػانوا يعيشػػػونيا ، 
لياتيف الروايتيف والمتيف  نوقش  انقديً  عمى ذلؾ تناولت ىذه الدراسة تحمياًل  اوتأسيسً 

فػي فييما اىتماـ الكاتب وتركيزه عمى العواقب السمبية المترتبة عمى قوة تأثير المػاؿ 
 3سموكيات األفراد وحياتيـ في المجتمع المصرو .

 احيويً  اوتركز ىذه الدراسة وبشكؿ رئيس عمى أحداث معينة ، لعب فييا الماؿ دورً    
في سموكيات الشخصيات الرئيسة لمروايتيف وحياتيـ ، كما أف الدراسة اشتممت عمى 

 يذه الشخصيات .تحميؿ دقيؽ لسمبيات تأثير قوة الماؿ عمى السموؾ اإلنساني ل

                                                                                                           

 فمف رواياتو  : الحراـ ،العيب ، رجاؿ وثيراف ، البيضاء ، السيدة فيينا ، ونيو يورؾ .
ومف أىػـ مسػرحياتو : ممػؾ القطػف ، جميوريػة فرحػات ، المحظػة الحرجػة، الفرافيػر ، الميزلػة 

                                خططيف ، الجنس الثالث ، البيمواف .                األرضية ، الم
ومف مقاالتو : بصراحة غير مطمقة ، مفكرة يوسؼ إدريس ، اكتشاؼ قػارة ، االيػرادة  القػاىرة 
، عف عمد  ... اسمع تسمع ، شاىد عصره ، جيرتي الستينيات ، البحث عف السادات ، فقر 

 لفقر ، خمو الباؿ ، األب الغائب وغيرىا . الفكر وفكر ا
 سنو . 96عف عمر  9119توفي يوسؼ إدريس عاـ 

 9/977/973ينظر حياتو في كتاب أعالـ األدب العربي المعاصر لروبرت كامبؿ 
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تبػػدأ ىػػذه الدراسػػة باسػػتعراض حيػػاة يوسػػؼ إدريػػس واتجاىاتػػو ككاتػػب اجتمػػاعي     
براز دوره بوصفو مصمحً  كما حاولت الدراسة طرح وجية نظر الكاتب في  ااجتماعيً  اوان

 تأثير قوة الماؿ عمى سموكيات الشخصيات .
المػػاؿ ، وفػػي  ففػػي روايتيػػو )العيػػب والحػػراـ ( اسػػتعرض يوسػػؼ إدريػػس موضػػوع    

استعراضو لموضوع الماؿ في ىاتيف الروايتيف ىػاجـ طبقػة النػبالء ودافػع عػف طبقػة 
 الكادحيف والمضطيديف .

إف دراسػػاتنا الحاليػػة بعنوانيػػا الػػرئيس تنػػاقش أسػػموب عػػرض الكاتػػب وتقديمػػو     
لموضوع الماؿ وتأثيره عمى سػموؾ الشخصػيات فػي روايتيػو )العيػب والحػراـ ( المتػيف 

 ر فييما الخطورة البالغة في تأثير قوة الماؿ عمى سموكيات الشخصية .أظي
فالعديػػد مػػف الشخصػػيات فػػي الػػروايتيف تسػػعى بػػنيـ وراء الحصػػوؿ عمػػى المػػاؿ     

فػػي إفسػػاد حيػػاتيـ ، ونتيجػػة ليػػذا فقػػد تعامػػؿ األغنيػػاء مػػع  اأساسػػيً  االػػذو لعػػب دورً 
فكرو  أفندو مػع الغرابػوة باحتقػار  الفقراء باحتقار كما في رواية الحراـ عندما تعامؿ

 ، مما سبب فجوة كبيرة بيف ىاتيف الطبقتيف .
والجػػدير بالػػذكر أف يوسػػؼ إدريػػس ومػػػف خػػالؿ شخصػػياتو الرئيسػػة لمػػػروايتيف     

 )سناء وعزيزة ( استطاع أف يؤكد عمى أىمية الماؿ وقيمتو العظيمة في الحياة مدلاًل 
فػػي تحػػوؿ حيػػاتيـ مػػف  ارئيًسػػ مػػاؿ عػػاماًل بػػذلؾ عمػػى بطػػؿ الػػروايتيف ، حيػػث كػػاف ال

 الفضيمة إلى الرذيمة .
تعػػد ىػػذه الدراسػػة دراسػػػة نقديػػة تحميميػػة تظيػػر جوانػػػب قػػوة المػػاؿ فػػي إفسػػػاد و    

الشخصيات مف خالؿ الروايتيف ، وتطرح وجية نظػر يوسػؼ إدريػس حػوؿ التػأثيرات 
 السمبية في قوة الماؿ عمى سموؾ اإلنساف في المجتمع المصرو .

 : روايت العيب ول  أ
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،  امميػزً  اتعد ىذه الرواية مف أىـ روائع يوسؼ إدريس التي لعب فييا الماؿ دورً     
 وكانت لو القوة حيث أثر عمى السموؾ البشرو لشخصياتيا.

ىػػذه الروايػػة مػػف أىػػـ األعمػػاؿ الروائيػػة لمكاتػػب يوسػػؼ إدريػػس ؛  ا) وتعػػد أيًضػػ    
عمػػى وتػػر حسػػاس لػػو ىويتػػو الخاصػػة وعبقػػو  امميػػزً  ااجتماعًيػػ األنيػػا تممػػس إيقاًعػػ

الفواح حيث تعالج قضية تشريعية مف قضايا الفساد في كؿ صوب وحدب ، أال وىي 
فػػػي حديثػػػو الشػػػريؼ : )لعػػػف ا  الراشػػػي  قضػػػية الرشػػػوة حيػػػث قػػػاؿ رسػػػوؿ ا  

 والمرتشي والرائش(.
المصػالد  لذلؾ نجد كاتبنا يحاصر مجموعػة مػف المػوظفيف المرتشػيف فػي إحػدي    

الحكومية حيث يتاجروف بضمائرىـ ويساوموف العمالء عمى قضاء مصالحيـ ، وىـ 
يتػػدثروف بثػػوب الوظيفػػة ويرتكبػػوف جريمػػة الرشػػوة تحػػت ىػػذا العمػػؿ الحكػػومي الػػذو 
خوؿ ليـ التحكـ في البشر، وذلؾ باستخراج تصػاريد البنػاء ؛ لػذلؾ وجػدوا فػي ىػذه 

روع عمى حساب الشعب المصرو المغمػوب عمػى الوظيفة ركيزة ليـ لإلثراء غير المش
أمره ، فمف يدفع  فمو التصريد ، ومف يرفض الدفع يذىب إلى الجحيـ غير مأسوؼ 

 .(9)عميو 
وىذه األطروحة تعالج مأساة فتاة تتربع عمى عرش العفة والطير ، حيث سػمكت     
بالجماؿ البارع  وتشبثت بالقيـ واألخالؽ والفضيمة ، ناىيؾ عف تمتعيا اعظيمً  امسمكً 

والحسف األخاذ ، وىي التي تمثؿ الشخصية اإليجابية الوحيدة فػي تمػؾ الروايػة ، بػؿ 
ىي أىـ شخصيات ىذا العمؿ الفني حيث تدور أحداث ىذه الرواية حػوؿ ىػذه الفتػاة 

ال يسػد رمػؽ جػوعيـ .  اومعاًشػ اوأختيف وأخً  ا)سناء( التي مات والدىا وترؾ ليا  أمً 
المػػدقع والعػػوز المفجػػع وحاجتيػػا لممػػاؿ ورغبتيػػا المتسػػمطة فػػي حيػػاة فتممكيػػا الفقػػر 

أفضؿ  ، تخمصيا مف براثف الفقر، وتسمخيا مف ويالتو ، وتعتقيا مف رقو . فذىبت 
                                           

 933ص 9333نظره نقدية في فف الرواية العصرية د/محمود دياب محمود ط (9)
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تبحث عف عمؿ حتى حصمت عميو في مصمحة  منوطة باستخراج تصػاريد البنػاء ، 
تصاريد البناء ، وىذه المصمحة تضـ مجموعو مف العصبة الماجنة حيث تتاجر في 

فتمند التصريد لمف يدفع الرشوة ، حتى اعتبروا ىذا العمؿ البقرة الحموب التػي تػدر 
عمػػييـ المػػاؿ الحػػراـ ، فعممػػت سػػناء وسػػط ىػػذه الشػػرذمة الماجنػػة ،والعصػػبة التػػي 
تعيش عمى الماؿ الحراـ ، لكف سناء التي نشػأت فػي بيئػة عفيفػة ، ال تعػرؼ لمحػراـ 

التيػػار ، بػػؿ سػػبحت ضػػده ، فػػأوجس ىػػؤالء الموظفػػوف عمػػى لػػـ تنجػػرؼ مػػع  اطريًقػػ
رأسيـ محمد الجندو رئيس العصبة منيا خيفة حتى أنيػـ اليتحػدثوف إال بالشػفرة أو 

 باليمس .
فكػػاف وال بػػد أف يجرفوىػػا مػػع تيػػارىـ ويسػػقطوىا فػػي جػػب المعصػػية  وفػػي بئػػر     

نبمة في ىشيـ األحػداث الرشوة ، والبد أف تركب معيـ سفينة الحراـ ، ففجر الكاتب ق
حيث عجزت سناء عف دفع القسط الثاني مف المصػاريؼ المدرسػية لشػقيقيا أسػامة 
، فحـر مف االختبار، وطػرد مػف المدرسػة ، فعمػـ بػذلؾ محمػد الجنػدو ، فرسػـ خطػة 
إليقاعيػػا فػػي شػػباكو ، ونسػػج حوليػػا خيػػوط العنكبػػوت ليوقعيػػا فػػي جػػب المعصػػية 

دما ضعفت سناء أماـ أحد العمالء فقدـ ليػا مائػة ظروفيا ونجحت خطتو عن مستغاًل 
جنيو ، فأخذتيا لكي تنقذ شقيقيا أسامة، وبالتالي خػارت قواىػا أمػاـ المػاؿ فسػقطت 

 في بئر الرشوة.
فػػي  اكبيػػرً  اولقػػد حفمػػت ىػػذه الروايػػة بالعديػػد مػػف النمػػاذج التػػي لعػػب المػػاؿ دورً    

ير مسػار وسػموؾ الشخصػيات أمثػاؿ سموكيا ، وكانت لو الكممة العميا والغمبة في تغي
 سناء ، ومحمد الجندو ونبوية .
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 سنـــاءـ 1
سناء تمؾ الفتاة التي حظيت بقدر مػف الجمػاؿ البػارع والحسػف األخػاذ ، وتربعػت     

عمػػى عػػرش العفػػة والطيػػارة ، والتػػي رفضػػت االنصػػياع ألوامػػر محمػػد الجنػػدو الػػذو 
، ومف كػؿ أدوات  ة ، سمراء قمياًل أصيب بالجشع المادو )جميمة التقاطيع ، مسمسم

 .(9)الزينة التستعمؿ سوي الروج (
لمسماحة ، عاشت راضية قانعػة برزقيػا وبمػا قسػـ ا   اوكانت طيبة السريرة  رمزً    

ليػا ، ولكنيػا امتطػػت صػيوة جػواد السػػعي مػف أجػػؿ الحصػوؿ عمػى مػػاؿ يسػد رمقيػػا 
وظيفػػة لتخمصػػيا مػػف بػػراثف  عػػف اورمػػؽ أميػػا  وأخييػػا ، فانتقمػػت إلػػى القػػاىرة بحثًػػ

العوز والفاقة التي أحاطت بيا ، ويصػؼ الكاتػب ظػروؼ سػناء االقتصػادية . )كانػت 
أف النقػود لػف  اتتناقش مع أميا في كيفيو الحصوؿ عمى النقود .. حتػى بػات واضػحً 

تأتييـ إال إذا فتد ا  سبحانو سقؼ حجرتيـ ، وأسقط ليػـ مػف خاللػو قيمػة القسػط 
 .(7)ليمة أمس(  اثؿ )وليس في البيت سوي الجنيو الذو كاف موجودً ، وكذلؾ م (9)

يرصد لنا الكاتب ، ويرسػـ لنػا صػورة  -ومف خالؿ ىذا الوصؼ السردو  –وىكذا    
ميمودرامية تجسد بؤس سناء بطمة الرواية وتجمى الحقيقة عف فقرىا المدقع وعوزىػا 

 ى .المفجع ونياط قمبيا الممزؽ حيث أصبحت بيف فكي الرح
وبسػػبب ىػػذا الفقػػر الػػذو الـز أسػػرة سػػناء بحثػػت عػػف وظيفػػة فوجػػدتيا فػػي قسػػـ     

التصػػاريد حيػػث عينػػت بيػػذه المصػػمحة الحكوميػػة ، وكانػػت ىػػذه الفتػػاة نظيفػػة اليػػد 
فػػرثرت الخيػػر عمػػى الشػػر ، والفضػػيمة عمػػى الرذيمػػة ، وتاقػػت إلػػى طريػػؽ التقػػوي ، 
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موظفي الشركة التي تعمػؿ بيػا  وتنكرت لمشر الذو كاف يجرو مجري الدـ في عروؽ
. 

فكاف تعيينيا بيذه المصمحة لطمة عمى وجو جميع الموظفيف ، مػف العامػؿ حتػى    
المػػدير؛ ألنيػػـ توجسػػوا منيػػا خيفػػة ، فيػػـ بػػاعوا ضػػمائرىـ وتعػػامموا بالرشػػوة ، وىػػـ 
يتسػػتروف بثػػوب الوظيفػػة ويػػأكموف الحػػراـ  )الرشػػوة ( مػػف العمػػؿ الحكػػومي المنػػوط  

 روع .ػتصاريد البناء ، فوجدوا في تمؾ الوظيفة ركيزة لمثراء غير المش  باستخراج
مػػف الرجػػاؿ ، وىػػـ  اوىػػذه المصػػمحة ) تضػػـ مجموعػػة مػػف األوغػػاد ، فيػػـ جميًعػػ   

ضػػمائرىـ فػػي سػػوؽ  ايشػػكموف عصػػبة ماجنػػة تتػػاجر بوظيفتيػػا حيػػث بػػاعوا جميًعػػ
ؿ الحػراـ كػػؿ يػػـو ؛ لػػذلؾ تػدر عمػػييـ المػػا االنخاسػة ، وعتبػػروا ىػػذا العمػؿ بقػػرة حموًبػػ

أسػػقط  فػػي أيػػدييـ حينمػػا انضػػمت ىػػذه الموظفػػة إلػػى ركػػبيـ ، فتمنػػوا أف تسػػير فػػي 
ال فاليالؾ سوؼ يمحقيـ أجمعيف ( .   (9)ركابيـ  ، وان

)المصػػمحة مػػف يػػـو إنشػػائيا والعػػامموف فييػػا رجػػاؿ . الرجػػاؿ ىػػـ الػػذيف أنشػػئوىا     
تولػوا طػواؿ تاريخيػا التنفيػذ ، وىػـ الػذيف  ووضعوا ليا الموائد والقوانيف ، وىـ الذيف

 بنوىا طوبة طوبة ورسموا التقاليد . 
رجاؿ كميـ رجاؿ ، حيف يشين منيـ جيػؿ ، ويػودع العمػؿ يحػؿ محمػو جيػؿ جديػد      

 .(9)رجاؿ(  اشباف صغار برراء جديدة ودـ جديد ، ولكنيـ مع ذلؾ أيضً 
يـ بصوت خفػي فػي مسػائؿ تتعمػؽ ولذا توجسوا منيا خيفة  ، فيتحدثوف فيما بين   

 بالعمؿ ، وكأنيـ يتحدثوف بالشفرة  ، وذلؾ حتى ال تفيـ سناء خط سيرىـ .
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بترتيب أوراؽ ، والتحدث إلى الرئيس الباشكاتب فػي  )وجد كؿ منيـ نفسو مشغواًل    
فػػي حديثػػو اصػػطالحات وتعبيػػرات تكنيكيػػة خاصػػة   مسػػائؿ تتعمػػؽ بالعمػػؿ ، مسػػتعماًل 

 .(9) مدسوسة عف عمد(
وممػػا يحمػػد لكاتبنػػا أنػػو يرصػػد الشخصػػية مػػف حيػػث مالمحيػػا الخارجيػػة وحركػػة    

صراعيا التي تمور داخميا حيث يغوص في النفس البشرية  ، ويفسر ما يعػتمج فػي 
 طوايا النفس لتنكشؼ أمامو  الشخصيات وتتجمى لو الدوافع التي تحركيا.

، ومػف كػؿ  ، مسمسػمة سػمراء قمػياًل )الواضد أف الزميمة العزيزة جميمو التقػاطيع    
كالسمراوات حيف يضعؼ ، ولكنػو  اأدوات الزينة ال تستعمؿ سوي الروج ، ليس غامقً 

روج مؤدب ىو ا خر ليس ىدفو أف يبػرز جمػاؿ الشػفاه ، إنمػا ىدفػو فقػط  أف يػدؿ 
 .(9)عمى وجودىا ويحددىا (

 ؿ :ثـ يسترسؿ األديب في رسـ لوحة فنية ليذه الفتاة ، فيقو   
وجػدىا كػذلؾ ، وبطريقػة  ) إف الموظفة التي عينػت ىنػاؾ مثػؿ )الميمبيػة( ، فعػاًل    

تسػػيؿ المعػػاب ، فقػػد كانػػت تبتسػػـ عمػػى الفاضػػي والمميػػاف ، ولكػػؿ مػػف ىػػب ودب ، 
وتحػادث كػػؿ راغػب فػػي الحػديث ، وكػػؿ شػوية وشػػوية تمػد أصػػابعيا بسػرعة لتطمػػئف 

 . (7)سفؿ لتعيدىا إلى فوؽ جبيتيا(عمى)القصة(، وتفرد شعيراتيا أو تجذبيا إلى أ
ويجسد لنا الكاتب أسرار النفس البشرية ، ويجمى الحقيقػة عػف مكنوناتيػا الخفيػة    

، ويرسـ بريشتو قسماتيا السيكولوجية ، فيرسػـ لنػا المالمػد الداخميػة لسػناء ، ومػا 
كثرة  يدور بداخميا ، وما تعانيو وخاصة في األياـ األولى مف تسمميا الوظيفة بسبب

العمؿ وشػدتو حتػى إنيػا أصػيبت بانييػار نفسػي ، وتصػبب العػرؽ مػف جبينيػا ومػف 
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: )أما في تمؾ األياـ األولى فحدث وال حرج عػف  باطف اليديف ، فيصؼ لنا ذلؾ قائاًل 
العرؽ والمنديؿ الصغير، وىو ينتقؿ في سرعة واضػطراب كمنػديؿ الحػاوو المبتػدئ ، 

، والخجؿ المشؿ لمقمب المعمي لمبصر ، والدموع مف باطف إحدي اليديف إلى الجبية 
. الػػدموع الداخميػػة غيػػر المرئيػػة التػػي ال تنبػػي عػػف سػػكبيا فػػي المصػػمحة ، والػػدموع 
الظاىرة التي تتفجر ب راداتيا في البيػت ، ليتيػا كانػت تممػؾ معيػا القػدرة عمػى الرثػاء 

 .(9)لنفسيا ، فالعكس ىو الصحيد ( 
لرشػوة والمػاؿ الحػراـ ، ورغػـ ذلػؾ لػـ تستسػمـ ولػـ فيي تعيش في منػاخ ممػوث با   

نما استمرت في جيادىا ؛ ألنيا ترعرعت في بيئػة نظيفػة حيػث  ترفع راية القنوط ، وان
بالحكومة ، وكاف يقدس الحالؿ ، ويسعى إليو ، فكاف يسعد  اصغيرً  اكاف أبوىا موظفً 

 في أوؿ كؿ شير لقرب المرتب .
مستيا مػع أميػا جمسػة كبػار ، وحػديثيا حػديث )وبطريقة تحس سناء معيا أف ج    

باىتػة عػف أبييػا حػيف كػاف  اكبار .. حديث وجمسة ومواضيع تعيد لذاكرة سناء صورً 
يقبض  ، وتراه آتيا يوميا كالمنتصر ، لو حؽ رفع الصوت عمى أميا وفرض الرأو( 

(9). 
فكؿ أشػخاص المصػمحة مرتشػوف وسػمبيوف سػوي سػناء تمػؾ الموظفػة المحترمػة    

التي عممت بما يجرو في المصمحة مف رشاوو ومحسوبية  ، واعترضػت ، ورفضػت 
 اذلػػؾ بشػػدة ، فحػػاولوا ضػػميا إلػػى مخططيػػـ اإلجرامػػي ، وحػػاولوا أف يوقعوىػػا صػػيدً 

فػػي شػػباكيـ ، ولكػػف ىييػػات ىييػػات ، فمقػػد  تحطمػػت ىجمػػاتيـ عمػػى صػػخرة  اثميًنػػ
الفتاة تسبد ضد التيػار ،  دفاعيا ، وباءت محاوالتيـ بالفشؿ والخسراف  ، واستمرت

ولكف تأتي الرياح بما التشتيي السفف ، فمقد فجر الكاتب قنبمػة فػي ىشػيـ األحػداث 
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بسػبب مػػا أصػػابيا مػف وابػػؿ الفقػػر الػذو أليػػب ظيرىػػا بالسػياط ، فعجػػزت عػػف سػػداد 
مصروفات شقيقيا اليتيـ  ، وحاولػت بشػتى الطػرؽ المشػروعة سػتر سػوءة أخييػا ، 

في وجييا ، وأذاعت ىذا السر إلى إحدي زميالتيا  ؛ ألف )مػف ولكف األبواب غمقت 
شيـ المرأة الثرثرة ف ذا خمت إلى امػرأة ف نيػا تعتبرىػا ضػالتيا المنشػودة ، لػذلؾ تبثيػا 

فػػي صػػدرىا ، فتصػػبد أمػػة  اأحزانيػػا ، وتػػزيد السػػتار عػػف أسػػرارىا  ، وال تحفػػظ شػػيئً 
 .(9)في قصر حياتيا( لسرىا بعد أف كانت سيدة تتربع عمى عرش ىذا السر 

ولكنيػػػا نػػػدمت عمػػػى إفشػػػاء سػػػرىا )لروحيػػػة( زميمتيػػػا فػػػي المصػػػمحة  ، وأصػػػيبت   
بالحزف )ليت ذلؾ اليـو لـ يأت قط ، ليتيا قطعت لسانيا بيدىا قبؿ أف يزلؼ ويخبػر 
روحية زميمتيا بالمشكمة ، ولكنو درس تعممتػو ، وستوصػي أحفػاد أحفادىػا بتفاديػو( 

(9)               .                                                                                       
ومما زاد الطيف بمة أف روحية أذاعت سرىا في المصمحة مما جعؿ محمد الجندو    

قصػة أخييػا الػذو تيػدده مدرسػتو  بعػدـ  يحاوؿ أف يجعميا تسير في ركابيـ مستغاًل 
سػداد القسػط الثػاني مػف المصػروفات المدرسػية )وتطػوع دخوؿ االختبار بسبب عػدـ 

الجنػػدو ، وأخػػذ عمػػى عاتقػػو ميمػػة جػػر رجميػػا وتوظيفيػػا وأمػػره إلػػى ا  فػػي العمػػؿ 
 .(7)الثاني عمى شرط أف يكوف ىذا مقابؿ أبخس نسبة ممكنة

ولكػػف سػػناء مازالػػت صػػخرتيا صػػماء وسػػريرتيا نظيفػػة نظافػػة العػػذراء ، ويتضػػد     
مػػع الباشػػكاتب الػػذو يبػػرر أكمػػو لمحػػراـ بحجػػة قمػػة راتبػػو وكثػػرة  ذلػػؾ خػػالؿ حوارىػػا

يماًنػ منيػػا بػأف الحػػالؿ القميػػؿ  االتزاماتػو ، لكنيػػا لػـ توافقػػو لطيػارة يػػدىا وسػػريرتيا وان
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أفضؿ مف الحراـ الكثير ، ولنتأمؿ  ىذا الحوار ؛  لنقؼ عمى المنظػور النفسػي  لكػؿ 
 مف الباشكاتب وسناء . .  

 عممي إيو يا بنتي ؟.لو في مكاني ت    
أعمػػؿ أو حاجػػػو إال كػػػده . أعمػػػـ والدو بفمػػػوس حػػػراـ ؟ أطمعيػػػـ مػػػف المػػػدارس     

 أحسف وأشغميـ  .
 قيقو الباشكاتب بسخرية مريرة ربما لسذاجة االقتراح :   
لو رضيت أنا أميـ ح ترضى ؟ ولو رضيت أنا وأميـ ح يرضوا ىـ ؟ ولو اشػتغموا    

 سبوا إيو ؟.حتى ح يشتغموا إيو ؟ ح يك
بس دو جريمة ياعـ شػكرو .. سػرقو . دانػت راجػؿ طيػب . دا كأنػؾ بتمػد إيػدؾ فػي 

 جيب واحد ال مؤاخذة يعني.. وبتنشؿ منو فموس . إزاو ترضى تعمؿ كده ؟
 ياستي األخالؽ الكويسة حاجو ، وأكؿ العيش حاجو تانيو .   
 أكؿ العيش حتى بالسرقة ؟     
يقولػػو الباشػػكاتب لنقػػاء سػػريرتيا وصػػفاء بيئتيػػا حيػػث  ولكػػف سػػناء لػػـ تقتنػػع بمػػا   

 تربت في بيت المقدس الحالؿ ويمقت الحراـ .
)ياعـ شكرو أفندو ..أرجوؾ .. أو كالـ بالشكؿ ده بينرفزني وح يخميني أتيور .    

 .(9)أنتوا في طريقكـ وأنا في طريقي (
ج حوليػا خيػوط ولـ تكف سناء بمنػأي عػف خطػط محمػد الجنػدو الظػالـ الػذو نسػ   

العنكبوت ودبر ليا فضيحة مروعة ، شػعر بيػا القاصػي والػداني ؛ حيػث تػربص بيػا 
 الدوائر ، وأصر عمى أمر قد قدر.
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وىكػػذا بمغػػت الروايػػة مرحمػػة الحبكػػة حتػػى سػػدت األبػػواب فػػي وجػػو سػػناء ، فمػػاذا    
تصػػػنع فػػػال بػػػد مػػػف إيجػػػاد حػػػؿ لمأسػػػاتيا ، فمػػػاذا تفعػػػؿ مػػػع اسػػػتمرار الجنػػػدو فػػػي 

 ساتيا .مشاك
وترتفع نبرة الماؿ مرة أخري ويعمو إيقاعيا في الرواية حيث سناء تتمرد ، وتنجد    

خطة الجندو حػيف أرسػؿ إلييػا أحػد العمػالء مػف الػذيف يتعامػؿ معيػـ ، ومػف أمثالػو 
وال لألخػػالؽ وجيػػة ، فقػػاـ بعمػػؿ  ، وال لممبػػادئ سػػبياًل  احيػػث اليعػػرؼ لمقػػيـ طريًقػػ

ليػػذه الفتػػاه بعػػد اف زحفػػت جيػػوش اليػػأس إلييػػا ،  رخػػيص اختػػرؽ الحجػػب الحػػاجزة
وتخمى عنيا الصديؽ والرفيؽ ، فأصبحت ريشة في ميب الريد ؛ لذلؾ ضػعفت أمػاـ 
ىػػذا العميػػؿ الػػذو أغراىػػا بمائػػة جنيػػو ، فضػػعفت أمػػاـ ذلػػؾ ، وسػػقطت فػػي مسػػتنقع 

 الرشوة ، وسبحت في بحور الفساد .
ث مات أبوىا الذو كانت تتخذ منػو ولقد ترزرت عوامؿ عدة في سقوط سناء ؛ حي   

عصاىا التي تتوكأ عمييا ، وكذلؾ فقرىا المػدقع الػذو اكتػوت بنيرانػو ، وكػذلؾ عجػز 
شػػقيقيا عػػف دفػػع المصػػروفات المدرسػػية ، كػػؿ ىػػذا أخػػذ بناصػػية سػػناء ودفعيػػا إلػػى 

 فمسفة جديدة لـ تؤمف بيا مف قبؿ.
            ع ، واألـ ال حػػػػوؿ ليػػػػا عػػػػف الػػػػدف افالشػػػػقيؽ أوشػػػػؾ اختبػػػػاره ، وال يػػػػزاؿ عػػػػاجزً    

وال قوة ، فميس لدييا إال معاش بسيط اقتطػع جػزء منػو بعػد التحػاؽ سػناء بالوظيفػة  
سػوي وظيفتيػا ، فمػاذا ىػي صػانعة فػي اليػـو  اوالفتاة ال تممؾ مف حطاـ الػدنيا شػيئً 
 الذو طرد فيو شقيقيا مف المدرسة ؟

تصنع أو شػي فػي سػبيؿ أف تحصػؿ  )يوميا كانت مستعدة أف تقتؿ أو تسرؽ أو   
ألخييا عمى قيمػة القسػط ،  فميمػة األمػس بكػى .. ألوؿ مػرة تػراه منػذ أف كبػر يبكػي 

 .(9)كما كاف يفعؿ وىو طفؿ( 
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ويبػػيف لنػػا الكاتػػب الصػػراع اإلنسػػاني داخػػؿ نفسػػية محمػػد الجنػػدو ورغبتػػة فػػي    
 القضاء واالنقضاض عمى سناء .

لوجدت الجندو فػي حالػة مػا بعػد النشػوة ، حالػة قػؿ ) لو أتيد ليا أف تمقى نظرة    
أف يوجػػد عمييػػا إنسػػاف ؛ إذ ىػػي إحػػدي البقيػػة الباقيػػة مػػف أحاسػػيس الحيػػواف الػػذو 
تفصمو عنػا ماليػيف وماليػيف مػف السػنيف .. حالػة اإلحسػاس بالفريسػة رىػف اإلشػارة 

و ما بو وعمى مدي انقضاضو ، حالة السعادة البدائية الجامحة التي تدعو القط ، وب
مػػف  امػػف الجػػوع أف يصػػبر عمػػى صػػرخاتو ويتجاىميػػا ليسػػتمتع بمػػا ىػػو أكثػػر امتاًعػػ

إشػباع أيػة غريػزة بمفردىػا ليسػتمتع بنفسػػو والفػأر قػد أصػبد حبػيس إرادتػو ونظراتػػو  
يػػري ارتباكػػو األعظػػـ ، ورىبتػػو ورغبتػػو العارمػػة فػػي النجػػاة ، وتحفػػزه اليائػػؿ لميػػرب  

لة التي تشبع في بعض الناس غريزة الغرائز وتنتشي وعجزه اليائؿ عف الفرار ، الحا
 .(9)بيا حيوانية اإلنساف. أجؿ .. مف أيف أكمؾ يا سناء 

وىكذا نجحت خطة الجندو ، واستسممت سناء ليـ ، وركبت معيـ سفينة الخطػر    
، وسارت في ركػب الشػيطاف ، فابتعػدت عػف طريػؽ الػرحمف ، وكفكفػت عػف مداعبػة 

لظروفيػا القيريػة ، وتفاعمػت مػع  اضت لنفسيا أف تكوف قرباًنػعيوف الفضيمة ، وارت
مػػف فرسػػانيا كمحمػػد الجنػػدو  االمنػػاخ الجديػػد وانضػػمت إلػػى الشػػمة وأصػػبحت فارًسػػ

وغيره ، ىكذا يجسد لنا الكاتب في تمؾ الرواية مخالب القط التي أسػقطت تمػؾ الفتػاه 
 اقيودىػا ، وال انسػالخً مػف  االسمراء ، ووقعػت فػي بئػر الرشػوة ، فػال تسػتطيع انفكاًكػ
 منيا ، فنسفت جسور التالقي بينيا وبيف طريؽ الرحمف .

وذلػػؾ بسػػبب قمػػة المػػاؿ وتوحػػدىا مػػع الفقػػر الػػذو أليػػب ظيرىػػا بالسػػياط وحاجتيػػا  
الشديدة لمماؿ ورغبتيا المتسمطة في حياة أفضؿ تخمصيا مف بػراثف الفقػر وتسػمخيا 

عمػػى  -يػػور عجػػز شػػقيقيا أسػػامو مػػف ويالتػػو ، وتعتقيػػا مػػف رقػػو ، ناىيػػؾ عػػف ظ
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عػػف دفػػع مصػػروفات القسػػط الثػػاني لممدرسػػة ممػػا أدو إلػػى طػػرده –مسػػرح األحػػداث 
منيا ، فاضطرت الفتاة  إلي أف تفكر بطريقة أخػري حتػى تحمػؿ لنفسػيا الػدخوؿ فػي 
الصفقات المشبوىة ، وكاف ضػعفيا أمػاـ إغػراء العميػؿ ليػا بالمػاؿ نقطػة تحػوؿ فػي 

فتػػػاه صػػػاحبة األخػػػالؽ الرفيعػػػة إلػػػى فتػػػاه عديمػػػة الضػػػمير  حياتيػػػا ، فتحولػػػت مػػػف
 واألخالؽ .

 :  وقد وصؼ الراوو لبعض تصرفاتيا بعد ىذا التحوؿ قائاًل    
)لػػػو عػػػـز أحػػػدىـ عمػػػى سػػػناء بسػػػيجاره .. قبمتيػػػا وأشػػػعمتيا ، ومضػػػت تجػػػرب    

 .(9)باضطراب المبتدئة كيؼ تمسكيا وتجذب أنفاسيا وتتفادي الكحة (
عاىػػا محمػػد الجنػػدو فػػي البدايػػة لمقائػػو فػػي إحػػدي الكازينوىػػات أجابتػػو وحينمػػا د   

 بالرفض الشديد قائمة.
)اسػػمع يػػا محمػػد أفنػػدو ... أنػػت عػػاوز تػػودو نفسػػؾ فػػي داىيػػة ... وأنػػا بانػػذرؾ    

 .(9)اىيو دو آخر مرة أسمد فييا تفكر فيا بالشكؿ ده 
و مف تمقػاء نفسػيا تػدعوه ولكف بعد ىذا التغيير غير المتوقع وجدىا محمد الجند   

        لمقابمتيػػا فػػي إحػػدي الكازينوىػػات قائمػػة لػػو : يػػاأخي فمقتنػػي ... كػػازينو الحمػػاـ ... 
ح تالقيني بكره الساعة سػتة .....وا  آيػة رأيػؾ ؟ مػابالش الكازينوىػات لحسػف حػد 

، ولـ يكف يتوقع أحد ىذا التحوؿ في شخصػية سػناء ، ال سػيما أنيػا قبػؿ (7)يشوفنا 
عػػف األخػػالؽ لمحمػػد أفنػػدو والباشػػكاتب وبػػاقي  اصػػارمً  اذلػػؾ اليػػـو قػػد أعطػػت درًسػػ

الزمالء رافضة تبريرىـ لما يفعمونػو قائمػة : ) كػؿ ىمكػـ أنكػـ تورطػوا النػاس وتحممػوا 
الفساد في نظركـ عشاف يغمطوا ويتورطوا ويبقوا زيكـ ومػا يصػبحش فيػو حػد أحسػف 
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بالسرقة وبالقتؿ كاف زماف الدنيا بقت كميػا  مف حد ....ولو كؿ واحد أتزنؽ فؾ زنقتو
 .(9)حرامية وقتاليف 

فالسر في تحوؿ شخصية سناء ىو قمػة المػاؿ وفقرىػا المػدقع الػذو جعميػا تسػير    
في ركابيـ وتجمس حيث يجمسوا ، فأصبد العامؿ االقتصادو بمثابة العصا السحرية 

سػناء وسػموكيا ، وجعميػا ال التي تفعؿ المعجزات ، فيذا العامؿ ىو الذو غيػر حيػاة 
تستطيع أف تسبد ضد التيػار ، وال تسػتطيع أف تحػدد لرجميػا قبػؿ الخطػو ممشػاىا ، 
وأصػبد المػاؿ ىػو الدفػة التػي تسػير زورقيػا الصػغير بػؿ يسػير األحػداث فػي القصػػة 

 كميا. 
ومف ىذا المنطمؽ ف ف الماؿ قد أسيـ بقدر كبيػر فػي التشػكيؿ النفسػي لشخصػية    

 مف سموكيا .سناء وغير 
ومما يحمد ليذا الكاتب أنو) يترجـ مشكالت مجتمعو في فنو الروائي بمعنىأ يتأثر    

 .(9)بو ، ويعبر عف قضاياه ، ويعكس مشكالتو وىمومو (
وىكذا أصبد تجسيد ىػذه الشخصػية شػاىًد لألديػب أنػو بػارع فػي بنػاء شخوصػو ؛   

الوجود ، وىػذا التصػييال ال حيث إف )الفناف ىو الشخص الذو يحاوؿ إعادة صياغة 
يبػػدأ بيديػػو بػػؿ يبػػدأ فػػي ذىنػػو ، وطبعػػي أنػػو عنػػدما يحػػس بضػػرورة إعػػادة صػػياغة 

عف الصيال الموجودة والمتخصصة بالعمؿ فػي  االوجود ، ف نو بالتاكيد ال يكوف راضيً 
 .(7)الواقع ا ف والحاضر والمتحقؽ حولنا 
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 67ص 9193العربية بالقاىرة سنو 
سػػيكولوجية اإلبػػداع فػػي الفػػف واألدب يوسػػؼ ميخائيػػؿ أسػػعد الييئػػة العامػػة المصػػرية لمكتػػاب  (7)
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الفترة الزمنية التػي اشػتيرت بيػا بحاستو الفنية  –وفي ىذه الرواية يرصد الكاتب    
بيف المادة والروح حيػث كػاف لممػادة قصػب السػبؽ وموضػع التقػديس  احادً  اصراعً  –

في محراب البشرية ، كما تعالج ىػذه الروايػة الواقػع المتػأـز لإلنسػاف المصػرو الػذو 
يميب ظيره ، والسيما لو ترزر معو الجيؿ والمرض  ايعاني مف الفقر الذو يعد سوطً 

كما تعالج في نفس الوقت مأساة اإلنسػاف الػذو يبحػث عػف المػادة فػي كػؿ صػوب ، 
وحدب ، وفحواىا إحػدي النسػاء التػي سػقطت فػي بحػر المعصػية بسػبب الفقػر الػذو 

 توحدت معو وارتبطت بو ارتباط العمة بالمعموؿ .
فػػي تغييػػر سػػموؾ الشخصػػية ، فأصػػبد  امميػػزً  اىكػػذا لعػػب العامػػؿ االقتصػػادو دورً    
بة العصا السحرية التي تأتي بالمستحيؿ ، إذ ىو مف األسمحة البتارة التي تحدد بمثا

 وتضع آخريف . امصائر البشر وسموكياتيـ حيث ترفع قومً 
وقد رأينا شخصية سناء رغػـ تحػدييا  السػافر لمشػيطاف قػد غيػر المػاؿ سػموكيا ،    

لػػؾ فقرىػػا فسػػقطت فػػي بئػػر الرشػػوة أمػػاـ إغػػراء مائػػة جنيػػو ، وكػػاف السػػبب فػػي ذ
وحاجتيا لمماؿ ، فيي مسئولة عف أـ ترممت في شرخ شبابيا ، وعف شقيقيا أسامو 
الذو أصابو الفقر ، فعجز عف سداد مصروفاتو المدرسية ، كؿ ذلؾ أدي إلى انييار 
الفضػػػيمة وتقػػػويض عػػػرش نزاىتيػػػا ، وفػػػتد قمبيػػػا لمشػػػيطاف وتحولػػػت حياتيػػػا مػػػف 

ؿ ، فالمػاؿ ىػو غايػة كػؿ حػي ، وىػو نقطػة الفضيمة إلػى الرذيمػة ، والسػبب ىػو المػا
 ضعؼ اإلنساف ، فال قيمو لمحياة بال ماؿ .

لذلؾ ضعفت سناء أماـ المػاؿ بسػبب ماتعانيػو مػف شػظؼ العػيش وجفػاؼ ينػابيع    
الخير ، فباتت بيف مخالب الفقر يفترسيا ، وينقض عمى آماليا مما جعميػا تستسػمـ 

ركة بحور الفضيمة سابحة في بحور الحػراـ وتضعؼ أماـ المحاولة األولى لإلغراء تا
. 
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 حممذ اجلنذيـ 2
صػاحب مكانػة مرموقػة ، وىػو مػف بػيف  اىػذا النمػوذج البشػرو الػذو يعمػؿ موظًفػ   

صفوؼ المثقفيف ب حدي المصالد المنوطة باستخراج تصاريد البناء  حيػث انصػرؼ 
 إلى االختالس وتبديؿ األمواؿ بالمصمحة التي يعمؿ بيا.

خصية غير سوية ، تجسد الطمع في صورتو غير النقية ، ىو إنسػاف بػال فيو ش   
ضمير ، باع ضميره في سػوؽ النخاسػة ؛ لػذلؾ أسػيـ بػدور كبيػر فػي سػقوط سػناء 

ال يتفػػؽ مػػع طريػػؽ الػػرحمف ، فمػػـ يكتػػؼ  احيػػث توحػػد مػػع الشػػيطاف وسػػمؾ مسػػمكً 
االنتيازيػة ،  بانحرافو واختالسو األمواؿ ، لكنو نصب شباكو لسػناء ليؤكػد شخصػيتو

، ويسػعى إلػى تحقيػؽ السػعادة لػو ، ولػو  اجًمػ افيو أناني نرجسػي يحػب نفسػو  حًبػ
كػػػاف عمػػػى حسػػػاب ا خػػػريف ، فتغمغػػػؿ فػػػي دروب الرذيمػػػة ، وىػػػو يممػػػؾ أدوات ىػػػذه 
الطريقػػة ، ويتػػذرع بأسػػمحة فتاكػػة ، أىميػػا سػػالح المػػاؿ ، فيصػػوب ىدفػػو نحػػو ىػػذه 

المػػاؿ حتػػى تسػػقط معيػػـ فػػي بئػػر المعصػػية ، الفتػػاه القرويػػة السػػمراء ، فيغرييػػا ب
: )عنػػدنا محمػػد أفنػػدو رجػػؿ زو  ووصػػؼ الكاتػػب سػػموكو وشخصػػيتو الخادعػػة قػػائاًل 

أولية ا  تماـ ، حاجج مػرتيف وطػوؿ النيػار السػبحة فػي أيػده وطػوؿ النيػار يكممنػا 
عف المي يصد والمي ميصحش .. وأعرؼ لؾ بعد كؿ ده قاؿ بياخذ عمى كؿ استمارة 

 .(9) جنيو(
ذا تصػػػػادؼ ووجػػػػد الرخػػػػاـ أو القيشػػػػاني فػػػػي أو دوره ميػػػػاه ... ال                يسػػػػتريد  )وان

 .(2)إال إذا أخرج قممو الكوبيا وخطط وشخبط حتى يشوه مف المنظر( 

                                           

 99الرواية ص (9)
 39الرواية ص (9)
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ىكذا يرصد الكاتػب شخصػية محمػد الجنػدو مػف حيػث مالمحيػا ، فيػي شخصػية    
ىنػة والريػػاء ، ثػػـ بػيف الكاتػػب ىويػػة فاسػدة ، تحمػػؿ بػػيف طياتيػا آيػػات النفػػاؽ والمدا

محمد الجندو الذو يتزعـ العصبة الماجنة ، حيث يتسـ بالذكاء ، وبحثو الػدائـ عػف 
: )إف يتػػرؾ الجنػػدو مػػع سػػيدة بمفردىػػا تقابػػؿ عنػػدىـ  المػػرأة فػػي كػػؿ مكػػاف قػػائاًل 

 .(1)المراىؽ مع سيجارة ، أو المراىقة مع تميفوف ، وضع معناه كارثة محققة( 
و شيطاف مػف شػياطيف اإلنػس ، يعشػؽ المػاؿ ويضػعو فػي محػراب التقػديس ، في   
كاف الماؿ  ضالتو المنشودة  لذا لجػأ إلػى الحػراـ ، فػي جمعػو لممػاؿ مػف الرشػوة   لقد

وفػي ظمػو اسػتطاع أف يشػبع شػيواتو وممذاتػو ، حيػث سػاعدتو سػناء ، وىػو يسػاـو 
قػػدمييا ، وبمػػؿ العػػرؽ أحػػد الزبػػائف عمػػى مبمػػال الرشػػوة حػػيف تزلزلػػت األرض تحػػت 

: ) وجػدت نفسػيا تريػد بػػأو ثمػػف أف  وجييػا ، وىػي ترقػب السػقوط الػوظيفي  قػػائاًل 
أـ ىو مف قبيػؿ التخمينػات ... أـ لعػؿ سػبب بقائيػا  اتعرؼ إف كاف ما قدرتو صحيحً 

ىو االرتباؾ العنيؼ الذو اجتاحيا وفصد العرؽ مف كؿ جسدىا وتسمرىا في مكانيػا 
إلى حضور أمر مخجؿ مجيوؿ ال تعمـ مدي بشاعتو ! عيب عيب ، وكأنيا بسبيميا 

!(2). 
 وىي منذ الوىمة األولى لـ تطمئف إليو بؿ وصمت إلى حد الكراىية مف ناحيتو    

، وفػي وجػودىـ لػـ يكػف جيػاز رادارىػا األنثػوو ينقػؿ إلييػا  ا)ولقد اطمأنت ليـ جميعً 
اف الجياز الكامف في أعماقيا يدؽ ماعدا الجندو لقد ك اأية نوايا ذكرية خافية جميعً 

 (7). كمما حاوؿ أف يقترب منيا أكثر مف الالـز (

                                           

 96الرواية ص (9)
 99الرواية ص (9)
 99الرواية ص (7)
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وىػػذا يػػدؿ عمػػى ذكػػاء ونظػػرة سػػناء الثاقبػػة فػػي الشخصػػية التػػي أماميػػا فيػػي تػػراه    
عف العفة والطير واألخالؽ ظف بؿ يتوحد مع الشيطاف ، فيو زيػر نسػاء  ابعيدً  رجاًل 

تصاريد ، يميو ويمعػب ويرتشػي ويتػزوج ويطمػؽ ، ، يقود سفينة الرشوة في مكتب ال
فميس لديو مبادئ كؿ ما ييمو الماؿ لقد كاف يتقاضى نصػيب األسػد مػف الرشػاوي ، 

مف رموز الفساد في األرض وعممٍا  افمـ يكف قدوة طيبة وال أسوة حسنة إنما كاف رمزً 
 .مف أعالـ الشيطاف ، فيو متوحد مع الفوضى واالستيتار 

ص الجندو ال يعمؿ طوؿ اليـو بمميـ ، ودائػـ الغيػاب والتػأخير، وكثيػر )ىذا الشخ   
األخطػػاء ، يخػػرج مػػف الواقعػػة ، حتػػى إذ بمغػػت الواقعػػة المػػدير ، خػػروج الشػػعرة مػػف 

 (9)العجيف دوف أف يمسو مجرد لفت النظر (
 وىو زير النساء ، فمـ تسمـ منو سناء ، فتغزؿ فييا مغازالت فاضحة .   
أف تبمػال الوقاحػة  -رغـ كؿ مػاذكره عميػا   -اء في الحقيقة تتصور)ولـ تكف سن   

حد أف يبدأ زميؿ ليا في العمؿ يغازليا مغازالت عمية سمجة فاضحة...صباح الخير 
يا حمو يا مدوخني أنت يا حمو .. والنبػي أنػا دايػن و حػاقع .. دانػا خػالص وقعػت ( 

(9) 
ألنػػو يتػػوجس منيػػا خيفػػة  ومحمػػد الجنػػدو يغػػازؿ سػػناء ليوقعيػػا فػػي شػػباكو ؛   

لمعرفتيػػا بالرشػػوة ، واليػػدؼ األساسػػي مػػف ذلػػؾ يريػػد أف يوقعيػػا فػػي بئػػر المعصػػية 
الخبػر  وتركيا لمفضيمة ، ولقد نجد مخططو وأسقط سناء في جػب المعصػية مسػتغاًل 

الػػذو زفتػػو إليػػو  روحيػػو صػػديقتيا ، وىػػو حاجػػة أخييػػا لمصػػاريؼ المدرسػػة ، فبػػدأ 
نفسػػيا المتيرئػة ونيػػاط قمبيػػا الممػزؽ مػػع توحػػدىا مػػع  يضػرب عمػػى ىػػذا الػوتر وتػػر

 الفقر والفاقة . 

                                           

 97الرواية ص (9)
 99الرواية ص (9)
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والكاتب يرصد لنا خالؿ حوار يبيف موقؼ سناء مف تمؾ الشخصية التي تفكر في    
وكيفيو الحصوؿ عميو مع عدـ االعتداد بسالمو الطريؽ وشرعيتو ،  االماؿ ليالً ونيارً 

 أـ غير مشروع . اسواء أكاف مشروعً 
نت صحيد البس بدلة واسمؾ السيد محمد أفندو الجنػدو وليػؾ مكتػب محتػـر  ) أ   

سػبتني عشػاف أتزنػؽ  –إنما أنت زيؾ زو أو نشاؿ في الشارع أو أو حرامي غسيؿ 
. ولو كؿ واحد أتزنؽ فؾ زنقتو بالسرقة أو بالقتؿ كاف زماف الدنيا بقت كميػا حراميػة 

بتساعد المزنوؽ . عمرىـ مايسيبوه  اوقتاليف . إنما ده ما بيحصمش ألف الناس دايمً 
يقؼ لوحده . ولما يسيبوه عشاف يػدوؽ الزنقػة يبقػوا ىػـ الغمطػانيف . ىػـ المجػرميف 
بالضػػبط حكميػػـ حكػػـ المػػي بيحػػرض عمػػى الفسػػاد . أنػػت كنػػت مػػش عػػايزني أدوؽ 
الزنقػػة . أنػػت بتكػػذب عمػػى نفسػػؾ . أنػػت كنػػت عػػايز تحرضػػني عشػػاف أمشػػي فػػي 

بعدؾ ! أنػا نضػيفو ،الػدنيا كميػا تتوسػن وح أفضػؿ طػوؿ عمػرو الطريؽ الغمط ، إنما 
 (9).  إف شاء ا  نضيفو (

 فيرد عمييا محمد الجندو بميجة فييا استخفاؼ قائال :     
)كالمؾ كمو جايز ياست سناء ، وكؿ المي ييمنػا إنػؾ تبقػي أنتػي وتفضػمي حمػوه     

جاب ؟ أنتػي فػي السػما ونضيفو وفوؽ الناس كميا ، يمكف عندؾ حؽ . إيش جاب ل
حنا في األرض . يمكف تحت األرض كماف . إحنا نػاس حراميػة حمػؿ .. مػيف  فوؽ وان

 (9)عارؼ ما يمكف إحنا كده صحيد وماحناش عارفيف ؟ (
ولقد انبري السرد القصصي لتجسيد مالمد شخصية محمد الجندو في نظر سناء    

ـ الوظيفي في تمؾ المصػمحة ليكشؼ عف أغوارىا حيث تمعب دورىا الخطير في النظا
. 

                                           

 991 -993ية ص الروا (9)
 979الرواية ص  (9)
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ورغـ ذلؾ لـ تكف صادقة في قوليػا )أنػا نضػيفو وح أفضػؿ طػوؿ عمػرو إف شػاء    
ا  نضيفو ( ، وقد باف صدؽ محمد الجندو في قولو )كالمؾ كمو جايزياست سناء( 
؛ إذ ىػػو خبيػػر بالنسػػاء ؛ لقػػد سػػقطت سػػناء فػػي بئػػر الرشػػوة وجػػب المعصػػية حػػيف 

وشػػعرت بأنيػػا مقيػػورة مػػف األيػػاـ والفقػػر والعجػػز عػػف سػػداد  اىتػػزت ثقتيػػا بنفسػػيا ،
المصاريؼ المدرسية ألسامة ، فأخذ الجندو عمى عاتقو إخضاعيا لمسير فػي ركابػو 
، فنجحت خطتو واستوت عمى الجودو حيث رسػميا بحكمػة ودقػة وباركيػا الشػيطاف 

عػـ البػؽ عجزىا عػف دفػع المصػاريؼ المدرسػية لشػقيقيا ، فعمػؿ بالمثػؿ )اط مستغاًل 
عف سبؽ إصرار وترصد ، فناؿ مػف كرامتيػا  ادقيقً  اتستحي العيف( فقاـ بتنفيذه تنفيذً 
 ، وجعميا تسقط في بئر الرشوة .

لمبنػاء  اكؿ ذلؾ فعمو محمد الجندو مف أجؿ أف يأخذ الرشاوو ممػف يريػد تصػريحً    
دوف تػػوجس خيفػػة مػػف سػػناء ؛ ألنيػػا أصػػبحت مثمػػو  ، فمػػف أجػػؿ المػػاؿ توحػػد مػػع 

 الشيطاف ، وقاد عصبة ماجنة تعمؿ بالرشوة .
ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ جػػاء التشػػكيؿ النفسػػي لػػو حيػػث حػػدد الكاتػػب خطػػى شخصػػية    

محمد الجندو عمى الكػره األرضػية إلػى عػوالـ جمػع المػاؿ كػي يحقػؽ الحصػوؿ عمػى 
أكبر قدر ممكف منو حتى يضمف سعادتو ، لقد كاف الماؿ ضالتو المنشودة ، وأصبد 

عمػػى بمػػوغ  اشػػديدً  الديػػو ، فػػ ذا مػػا رأي امػػرأة جميمػػة أصػػر إصػػرارً  االحا بتػػارً سػػ اأيًضػػ
عمػى ذلػؾ بالمػاؿ كمػا فعػؿ مػع سػناء ،  امرماىا ، سػواء بػالحالؿ أـ بػالحراـ مسػتعينً 

 اؿ .ػفيو يتزوج ويطمؽ ، وال يأبو بقيـ أو مبادئ ، فكؿ ما ييمو ىو الم
مػف الطػالؽ .. وكػـ استبشػع عقميػا )وكيؼ أف لو زوجتيف والثالثة تقاضى منيا ث   

في آرائو بكؿ ما سمعت ، وكـ أصبد الجندو في رأييا  احالمً  االذو كاف ال يزاؿ بناتيً 
إلى درجو تتقزز فييا مف مجرد أف تراه يقطع عممو ، ويتحدث ، أو يضػحؾ أو  ابشعً 
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شػده ؛ لتمكمػو ب يروو نكتو ال يقيقو ليا أحد ، كـ تمنت في لحظاتيا لػو كانػت رجػاًل 
 (9)وتعممو األدب. (

 صفىثـ 3
ىػػو الػػذو يعمػػؿ الباشػػكاتب فػػي المصػػمحة المنوطػػة باسػػتخراج تصػػاريد البنػػاء ،     

وىػػو الفقيػػر المعػػدـ الػػذو يعػػاني مػػف شػػظؼ العػػيش وجفػػاؼ ينػػابيع الخيػػر ، فرحفػػت 
ظالؿ اليأس عمى رب األسرة واستبد بو الحزف ، وكاف مف الفقػراء الػذيف حرمػوا مػف 

مف الذرية التي كانت قاب قوسيف أو أدنى مف الغرؽ في  اعظيمً  اتو حظً الماؿ ، وأو 
بحػػر المػػوت ؛ لػػذلؾ حػػاوؿ االعتصػػاـ بالعمػػؿ نظيػػر أجػػر ، عمػػو يكػػوف الجبػػؿ الػػذو 

 يعصميـ مف الغرؽ .
ولقد جسد الكاتب المأسػاة اإلنسػانية الداميػة لصػفوت الباشػكاتب الػذو توحػد مػع    

   يشػفيو مػف سػمـو الفاقػة ،  اجراحػو ، وتكػوف ترياًقػ الفقر ، فمجأ إلػى الرشػوة ليػداوي
ولكف متى كاف الحراـ ترياقا وشػفاء مػف الفقػر ، ولنسػتمع إلػى الحػوار ليبػيف الحالػة 
االقتصػػادية لصػػفوت الباشػػكاتب ، ويبػػيف الصػػراع الػػدموو بػػيف المػػادة والػػروح ، فػػ ذا 

ت الثانية عمى األولػى تغمبت األولى عمى الثانية توحد اإلنساف مع الشيطاف واف تغمب
 أصبد اإلنساف يسير في طريؽ الرحمف .

جنيػو  91)الدنيا يا سناء يا بنتي ، العيشة .. أنا ماىيتي كميا بعػد الخصػومات     
.عنػدو ولػديف أو سػتيف  93مميـ ومصاريؼ بيتي في الشػير مػاتقمش عػف  973و

في الجامعة ، وبنتيف وولد في الثانويػة ، وبنػت فػي المعيػد ، وعيمػيف صػغيريف فػي 
ابتدائي ، ولي أخت مطمقة وقاعدة معايا ىي ووالدىا ثالثة . منيـ واحد طمعناه مػف 
المدارس وبيشتغؿ عامؿ في مصنع . ساكف في بيت النػاس بيحسػدونا عميػو ، ومػع 

                                           

 99الرواية ص  (9)
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ؼ . بند األدوية بس بياخذ منا بالميت خمسة جنيو في كده إيجاره ثمانية جنيو ونص
 الشير غير الدكاترة . لو في مكاني تعممي ايو يا بنتي ؟.

أعمؿ أو حاجو إال كده . أعمـ والدو بفموس حراـ ؟ أطمعيـ مف المدارس أحسػف    
 وأشغميـ  .

 قيقو الباشكاتب بسخرية مريرة ربما لسذاجة االقتراح:   
ميـ ح ترضػى ؟ ولػو رضػيت أنػا وأميػـ ح يرضػوىـ؟ ولػو اشػتغموا لو رضيت أنا أ   

 حتى ح يشتغموا ايو ؟ ح يكسبوا ايو ؟.
بس دو جريمة يا عػـ شػكرو .. سػرقو . دأنػت راجػؿ طيػب . دا كأنػؾ بتمػد إيػدؾ    

 في جيب واحد ال مؤاخذة يعني.. وبتنشؿ منو فموس . إزاو ترضى تعمؿ كده ؟
 وأكؿ العيش حاجو تانيو . ياستي األخالؽ الكويسة حاجو ،

 أكؿ العيش حتى بالسرقة ؟     
 يا بنتي أنتي لسو صغيرة ع البر ماشيمتيش ىـ المسئولية  .    
ا تكوني مسئولة عف جيش زي المي أنا مسئوؿ عنو .. وكػؿ يػـو الـز تسػدو ػلم    
 بؽ مفتوحيف لؾ . مش تسمييا سرقة أبدا . أنا بسرؽ ميف ؟. 93

 المواطنيف .
 دوؿ أغنياء ..وأنا ما باخدش غصب عنيـ ىـ المي بيدفعوا مف نفسيـ .   

 يبقى الحكومة.
الحكومػػة خسػػرانو إيػػو ؟ ىػػو أنػػا بػػاختمس مػػف أمواليػػا . حػػؽ الحكومػػة محفػػوظ    

 ماحدش بيقدر يمد إيده عميو 
ياعـ شكرو أفندو .. أرجوؾ .. أو كالـ بالشكؿ ده بينرفزني وح يخميني أتيور .    

 (9)طريكـ وأنا في طريقي  انتو في
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ىذا الحوار يترجـ لنا المحور النفسػي لمباشػكاتب حيػث يعمػف مبرراتػو التػي تسػوغ    
لو أخد الرشوة فيو يبني عمػى أسػس واىيػة ، بػؿ عمػى أوىػاـ وخيػاالت ، وتطػؿ مػف 
خالؿ خيوط السرد القصصي حده الصراع بيف المادة والروح لدي البشر والذو يتولػد 

لحياتية والتراكمات الشعورية التي تمور في النفس البشػرية وذلػؾ ألف مف التجارب ا
)القصػػة معػػرض لمتحميػػؿ النفسػػي ، حيػػث يقػػـو الكاتػػب بتشػػريد نفسػػي لمشخصػػيات 

 .(9)أحده الصراع التي تختزف في مكنوف النفس لمبشرية  امجسدً 
لػدرامي ومف خالؿ السرد الوصفي لمحالة االقتصادية لمباشكاتب يوضد لنػا الخػط ا   

لمشخصية وحاجتو لممػاؿ ، وىكػذا أصػبد المػاؿ بمثابػة العصػا السػحرية التػي تصػنع 
 المعجزات .

فالماؿ ىو السبب الذو جعػؿ صػفوت يتوحػد مػع الشػيطاف ويسػقط فػي بئػر وجػب    
الرشوة ، فكاف الماؿ شغمو الشاغؿ لعمو يخمصو مف براثف الفقر والفاقة وينقذ أسرتو 

يؼ ، ولكف ىذه فمسفة عقيمػة وسػموؾ شػاذ وأمػر ينػدو لػو مف الجوع ويوفر لو الرغ
جبيف األخالؽ ، وال يتفؽ مع جوىر الديف اإلسالمي الحنيؼ الذو حجب الجنػة عػف 
الراشػػي والمرتشػػي وعػػف الػػذو يبيػػع ضػػميره فػػي سػػوؽ النخاسػػة ، لقػػد سػػمؾ صػػفوت 

 وة .ألنو آمف بأف الماؿ ىو ضالتو المنشودة ، وىو السيادة والق اقبيحً  امسمكً 
حقا أف البعد السيكولوجي لدي ىذه الشخصية قد صػرفيا عػف االىتمػاـ بالمبػادئ    

عمػػى جمػػع المػػاؿ ، فأصػػبد ضػػالتو المنشػػودة  ااإلسػػالمية ، وكػػاف اىتمامػػو منصػػبً 
 . اوانصاع إلى رأي الشيطاف  وآنس فيو رشدً 

 ىكػػذا يتغمغػػؿ بنػػا الكاتػػب فػػي غياىػػب الفسػػاد الحكػػومي الػػذو استشػػري فػػي بعػػض   
قضػػية اجتماعيػػة مػػف منظػػور نفسػػي ، ويصػػبال  االمصػػالد الحكوميػػة ، ويعػػالج أيًضػػ
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مػػنيـ بػػأف المػػاؿ ىػػو كػػؿ شػػي فػػي  انظػػرة شخصػػياتو  بصػػبغة ماديػػة بحتػػة ، إيماًنػػ
 الوجود ، وىذه النظرة المادية ىي سمة العصر الذو نعيش فيو .

ـ لنػا مجموعػة مػف حيػاة المػوظفيف حيػث يقػد اعريًضػ اوىذه الرواية : تمثؿ قطاعً    
مف الناس يعيشوف في تمؾ المصمحة عمى ىامش الحيػاة مػف الػذيف طحنػتيـ عجمػو 
الحيػاة وفسػاد األوضػاع االجتماعيػة ، فحػولتيـ إلػى نفايػات بشػرية ، يعيشػوف حيػاة 

 غريبة مميئة باالنحرافات  .
وؾ وكانت لػو الغمبػة والقػوة فػي تغييػر سػم اميمً  اىكذا لعب العامؿ االقتصادو دورً    

الشخصيات في ىذه القصة حيث كاف منيـ مف يممؾ الماؿ مف طريػؽ غيػر مشػروع  
ومنيـ مف يممػؾ الفقػر والمبػادئ ، ولكنػو سػقط فػي بئػر الرشػوة عنػدما عضػو الفقػر 
بنابو ، وكشر لو الزماف عف أنيابػو ، فمػزؽ نيػاط قمػبيـ ، مثػؿ سػناء والباشػكاتب ، 

سػػاني لػػدي الطبقػػات الكادحػػة الػػذيف لقػػد أراد يوسػػؼ إدريػػس أف يالمػػس الوجػػع اإلن
مػف أجػؿ سػد رمػؽ الجػوع ، وكػذلؾ يالمػس الجػدؿ الفكػرو الػذو  اونيػارً  يعمموف لػياًل 

يػػػدور بػػػيف المػػػوظفيف فػػػي أحػػػد القطاعػػػات الحكوميػػػة حيػػػث دار جػػػدؿ فكػػػرو بػػػيف 
ـ وال قػػيـ وال مبػػادئ مثػػؿ ػالؽ ليػػػف ال أخػػػف الذيػػػالمتمسػػكيف بػػالقيـ مثػػؿ سػػناء وبيػػ

. فقمة الماؿ ومصاحبة الفقر والطمع ىو الذو دفع مػوظفي المصػالد محمد الجندو 
 ى يستطيعوا أف يعيشوا.ػاوي حتػراـ وقبوؿ الرشػالحكومية إلى المجوء إلى الح
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 ثانيا :روايت احلرام
رواية الحراـ ىي إحدي الروائع القصصية ليوسؼ إدريس التي صػور فييػا حيػاة 

ة مف طبقات الكادحيف فػي المجتمػع القػروو عماؿ التراحيؿ )الغراب( وىي فئة ميمش
 والمصرو.

بػيف الحػالؿ والحػراـ ، وبػيف الغنػي والفقيػر ،  اخطًيػ اىذه األطروحة تحمؿ صػراعً 
 وىذا الصراع بيف الفئة الفقيرة ، وىـ الغراب ، والفئة الغنية ، وىـ أىؿ العزبة .

ة ألف القصػة وال تثريب عمػى الكاتػب فػي رصػده ليػذه الظػواىر اإلنسػانية الخطيػر 
شػاراتو إلػى القػارئ بػالغرض الػذو رمػى  )معرض لمتصوير والتحميؿ ، يوحي برموزه وان

 .(9)إليو الكاتب القصصي ( 
والقػػاص ككػػؿ فنػػاف مصػػور لمحيػػاة فػػي مختمػػؼ ألوانيػػا ، يتػػرجـ عمػػا يعػػتمج فػػي 

كاتػب يكتػب لتصػوير ىػذه  ارأسو ، ويحتبس في صدره مػف معػاف ومشػاعر ، فيػو إذً 
يضاح ىذه المشػاعر،  ومعػاني القػاص مسػتمدة مػف الواقػع ، تمػأل سػمعو المعاني وان 

وبصره ، أو في نطاؽ الجو المحمي الذو يعيش فيو ، أو مستمدة مف صميـ النفس 
 .(9)البشرية ، تمؾ النفس الثابتة بميوليا الخالدة بغرائزىا 

ات والقرويػػة التػػي يقػػدـ مأسػػاتيا يوسػػؼ إدريػػس ىػػي )عزيػػزة ( الفتػػاه الجميمػػة ذ
أىداب وشعر ونيود ، تضع الكحؿ ، وتتمتع بقدر مف الجماؿ البارع والحسػف األخػاذ 
، وظمػت ىكػػذا إلػػى أف زوجوىػػا بشػػاب فقيػػر يفمػػد فػػي األرض ، وىو)عبػػد ا ( الػػذو 
يعمؿ مػع عمػاؿ التراحيػؿ ، ومنػذ أف تػزوج عزيػزة لػـ تعػد العربػات تحممػو وحػده  بػؿ 

ميو أصبد يقبض يوميتيف ، واستمر عمػى أصبحت تحمؿ معو عزيزة ، وبدؿ مف اليو 
                                           

( دراسات في القصة العربيػة الحديثػة د/محمػد زغمػوؿ سػالـ ط الكاتػب المسػرحي لمطبػع والنشػر 9)
 .79ص 9137

 الـ صدراسات في القصة العربية الحديثة محمد زغموؿ س (9)
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حافمػػػة قضػػػاىا مػػػع عزيػػػزة ، وأنجبػػػا عبػػػد ا  ، وناىيػػػو ، وزبػػػده   ذلػػػؾ سػػػنيف طػػػوااًل 
عانوا مػف الفقػر والجيػؿ ، مػف الفقػر والجيػؿ نسػجوا خيػوط حيػاتيـ ،  اولكنيـ جميعً 

 افكانا يقبضػاف القػبض مػف الحػاج عبػد الػرحيـ فػي موسػـ القطػف ، ويعيشػوف جميًعػ
وبػػالعيش الحػػاؼ  اومحايمػػو ، وبػػالجبف أحياًنػػ اا بقيػػة العػػاـ . يعيشػػوف غصػػبً عمييػػ

أخري ، وظموا ىكذا حتى ىبت عمػييـ ريػد الفػراؽ ، وكشػر ليػـ الػزمف  اوالممد أحيانً 
عف أنيابو ، فعضيـ بنابو ، ومرض الزوج ، فمزؽ قمبيا ، وأصيبت بجػرح ال ينػدمؿ 

أف تعمػؿ وحػدىا مػع عمػاؿ التراحيػؿ ، وزلزلت األرض تحت قدمييا ، فرفضت عزيػزة 
.. 

وعاشت في ىذه األجواء القاسػية تعمػؿ كخادمػة ؛ لتكسػب قوتيػا وقػوت أطفاليػا 
وزوجيا المريض ، وجرت اإلحداث ، واشتد المرض بزوجيا ، وطمب منيا في إحدي 
األياـ بدالؿ المريض أف تأتيو بحبة بطاطا ، وما كاف مف الزوجة الوفيػة لتػرفض لػو 

مت فأس زوجيا وتوجيت إلى مزرعة بيا نبات البطاطا ، وبػدأت تحفػر فػي طمبو فحم
ذا بػػابف صػػاحب الحقػػؿ )محمػػد بػػف قمػػريف ( ، فسػػأليا عمػػا تفعػػؿ فرفعػػت  األرض ، وان
رأسػػيا ، وعػػدلت ظيرىػػا ، وقصػػت لػػو الحكايػػة فأعطاىػػا حبػػة البطاطػػا وأرادت الرجػػوع 

ف القمػػريف ورجوعيػػا بسػػرعة لزوجيػػا وأطفاليػػا لكػػف مػػع شػػكرىا ودعواتيػػا لمحمػػد بػػ
لمخمؼ لـ تنتبو لمحفرة التػي كانػت خمفيػا فسػقطت فػي تمػؾ الحفػرة  فسػاعدىا محمػد 
 ابف القمريف في خروجيا فوجدت نفسيا في حضنو ، وقد أطبؽ عمييا بذراعيو.     
فارتعشت ونسج محمد نسػيج العنكبػوت حػوؿ عزيػزة بغيػة إيقاعيػا فػي شػباكو ، 

ة مف الفقر بكممات تضرب عمى وتر حساس ، فيجـ فعزؼ عمى إيقاع النفس الممزق
عمييػػا الػػذئب البشػػرو ، فسػػمبيا أعػػز مػػا تممػػؾ وقضػػى عمػػى األخضػػر واليػػابس مػػف 

 عفتيا .
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، عاشت بتمؾ الجريمة التي أوقعيا بيا ىػذا  اوظمت تئف بعدما حممت منو سفاحً 
قػو ، ، وبػال وعػي وضػعت يػدىا عمػى فمػو لتغم انزؿ صػارخً  الذئب ، حتى ولدت طفاًل 
مف الفضيحة حتى سكت الطفؿ ، وأصبد بػال حػراؾ ، وىػي  اوضغطت بأصابعيا خوفً 

، وبعد أياـ يعمـ فكرو أفندو المشرؼ عمى  اتيتؼ مرتعشة مات مات ، فتركتو وحيدً 
عمػػاؿ التراحيػػؿ حكايتيػػا ، فيطمػػئف قمبػػو ؛ ألنػػو كػػاف شػػاكاً  فػػي ابنتػػو )لنػػده( التػػي 

ب إلى عزيػزة ، وسػتر موضػوعيا عػف النػاس ، أصابيا المغص في ذالؾ اليـو ، فذى
 ولكف عزيزة  مرضت بحمى النفاس وماتت .

ىذه القصة تكشؼ وتصؼ الواقع الذو عاشتو عزيػزة ؛ إذ )القصػة أقصػر أنػواع 
كػػاف جنسػػو أو نػػوع كتاباتػػو ىػػو ابػػف  ااألدب إلػػى واقعنػػا االجتمػػاعي ، ألف الكاتػػب أًيػػ
شػػاء أـ أبػػى ، مػػف ىنػػا كانػػت الصػػبغة  المجتمػػع ، وثيػػؽ الصػػمة ب حداثػػو اليوميػػة ،

 (9) .السائدة في معظـ الكتابات أنيا مستوحاة مف اإلحداث االجتماعية
ىو تحديد موقؼ الكاتب مف الواقع،   اوالدافع األساسي في الفف القصصي عمومً 

وشعوره نحوه وتعاطفو أو عدـ تعاطفو مع ىذا الواقع الموجود بالفعػؿ ، بحيػث تػأتي 
ور القارئ ؛ ألف ػو معبرة  صادقة زاخرة بالممسات الفنية التي تيز شعقصصو وكتابات

 (9)الكاتب يعرض الحياة مف خالؿ نفسو المرىفة وذاتو الحساسة 
            فالقصػػػة تنقػػػؿ لنػػػا الواقػػػع المعيشػػػي مػػػف خػػػالؿ رؤيػػػة الكاتػػػب الفنيػػػة ، ومػػػف 

             حيػػػث وضػػػعيا النمػػػاذج البشػػػرية التػػػي سػػػاقيا الكاتػػػب لنػػػا ، وىػػػي الفتػػػاه عزيػػػزة 
                            تحػػػػػػت الميكروسػػػػػػكوب المجيػػػػػػرو متجسػػػػػػدة فػػػػػػي عزيػػػػػػزة كمػػػػػػا تجسػػػػػػدت فػػػػػػي

الػػذو انقػػض عمييػػا ، فقضػػى عمػػى األخضػػر واليػػابس مػػف  د بػػف القمػػريف (ػمحمػػ )

                                           

 939دراسات في الفف القصصي د/محمود دياب محمود بدوف ص  (9)
القصة القصيرة  في المممكة العربية السعودية بيف الرومانسية والواقعيػة طمعػت صػبيد السػيد  (9)

 مطبوعات نادو الطائؼ األدبي
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عفتيا ، إف تحميؿ الشخصيات التي أثر الماؿ في سموكيا في ىذه الرواية يتمثؿ في 
 ا تي :

زيزةع -1  

ىي بطمة رواية الحراـ ، وىي نموذج بشرو أفاء ا  عمييا بنعمػة الجمػاؿ ، لكنيػا 
وقعت تحت نير الفقر والجوع والمرض ، فشكؿ ىػذا الثػالوث المػدمر حياتيػا  وقضػى 
عمى األخضر واليابس كما قضى عمى آماليا ، فاكتوت بسػياط القيػر ، وشػربت مػف 

ؼ لتمػػؾ الفتػػاة بالمرصػػاد ، ويتػػربص بيػػا كػػؤوس الػػذؿ و اليػػواف ، فكػػاف الفقػػر يقػػ
 الدوائر مف كؿ صوب وحدب .

 افي إصػابة عزيػزة بػالقير حيػث رحمػت مػع زوجيػا عبػد ا  بحثًػ اويمعب الفقر دورً 
نظير قروش معػدودة ، ورافقتػو زوجتػو  اأجيرً  ازراعيً  عف العمؿ ، فعمؿ زوجيا عاماًل 

حمػػوة ذات أىػػداب ،  اات يػػـو بنتًػػوالجػػوع ) كانػػت عزيػػزة ذ االتػػي أصػػابيا الفقػػر أيًضػػ
وشعر ونيود ، تضػع الكحػؿ وتطقطػؽ بألشبشػب إذا صػارت .. إلػى أف زوجوىػا إلػى 

، والصػباح  اواحدً  اعبد   .. وكانت ليا ليمة دخمو .. وصباحيو لـ تستمر إال صباحً 
 .(9)الذو يميو كانت في الغيط مع زوجيا ( 

ة واقعيػة لفالحػة مصػرية بشػكميا فمف خالؿ ىػذا السػرد صػور الكاتػب عزيػزة صػور 
وتصرفاتيا وبراءتيا ، عانت مف الفقر منذ نشوب أظافرىا ، فكػاف بينيػا وبػيف الفقػر 
عالقػػة وثيقػػة وعػػروة وثقػػي ال انفصػػاـ ليػػا ، حيػػث لػػـ يكػػف الفقػػر والجػػوع يسػػتغنياف 

عف عمػؿ  اعنيا البتة ، وزادىا البؤس عندما مرض زوجيا فراحت تجوب القرية بحثً 
 اعضيا الحزف بنابو ، وكشر الزماف ليا عف أنيابػو ، والسػيما أنيػا )أـ أيًضػ بعد أف

في قرية مف قري الغربية وليس لزوجيا مورد رزؽ  الولد وبنتيف منو ، عاشوا جميعً 

                                           

 96ـ ص9191ليوسؼ إدريس رواية الحراـ القااىرة سمسمة الكتاب الفضي دار اليالؿ  (9)
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ثابت مف أرض أو عقار ، وكؿ اعتماده كاف عمى ما يؤجر عميػو مػف أعمػاؿ يؤدييػا 
  . (9)بفأسو ( 

ىذه األسرة وعذاباتيا  بسبب الفقر الػذو نشػب أظفػاره الكاتب عف شقاء  فينا عبر
في جسدىا ،  وأليب ظيرىا بالسياط ، ورسـ لوحو لتمؾ األسرة التي تعبُّ مػف الفقػر 

 ، وتظير منيا رائحة الفاقة والعوز والجوع .  اعبً 
وتجري أحداث الرواية فتجسد لمرائي حالة الفقر والشػقاء ، حيػث يرقػد زوجيػا عبػد 

في إحدي زوايا الحجػرة يػئف تحػت أثقػاؿ الػداء ، وتقػؼ بجػواره الزوجػة ،  اا  منزويً 
وتنيمر الدموع مف عينييا ، وىي في زىرة العمػر، غيػر أف اليمػوـ قػد سػطرت عمػى 
جبينيا  خطوط الشيخوخة ، ورسػمت عمػى محياىػا الجميػؿ عالمػات السػيد ومعػاني 

عائؿ الػذو حاصػره المػرض الشقاء ، فتحدث الكاتب عف ىذه األسرة وعف أثر موت ال
 فأقعده عف العمؿ .

وال تثريب عمى الكاتب في رصد مثؿ ىذه الظواىر اإلنسانية الخطيرة ف نػو بمػرض  
الزوج باتت ىذه المرأة بيف مخمب وحش الفقر يفترسيا ويقضػي عمػى أماليػا ؛ لػذلؾ 

عػد أصبد العمؿ في نظرىا العصا السحرية التي تخمصيا مػف بػراثف الفقػر ، فعممػت ب
مرض زوجيا كخادمة في بيوت أىؿ العزبة ، وتعود بقرش أو قرشيف ؛تسد بيا رمؽ 

 جوع األوالد ، وتوفر متطمبات الزوج 
والذو أرؽ عزيزة في الحقيقػة ىػو مػرض زوجيػا ، فاغتػاؿ القمػؽ أمنيػا وأمانيػا ،  

 ، وتمػـ اوأخذىا مػف بػيف يػدييا ومػف خمفيػا ، فػدفعيا  إلػى أف )تخبػز لمجيػراف أحياًنػ
روث البيػػائـ ، وتبيعػػو ، وتسػػرح بالحطػػب إلػػى المركػػز ، وتعػػود بقػػرش أو بقرشػػيف ، 
وفي كؿ أسبوع أو عشرة أياـ تحظى بيوميو ، وعبد ا  راقد في صحف دارىـ الواطئة 

                                           

 999اتجاىات الرواية المصرية شفيع السيد دار المعارؼ ص (9)
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، بطنو عاؿ ، وصوتو واىف ، ويده الصفراء تربت عمى عبػد ا  الصػغير فػي ناحيػة 
 .(9)، وعمى أختو في الناحية األخري (

يجسد لنا الكاتب حجػـ المأسػاة التػي تعيشػيا األسػرة حيػث التيميػا وحػش الفقػر ، 
 وزلزؿ األرض تحت أقداميا ، وحطـ جوارحيا ، ومزؽ قمبيا . 

المحػور االقتصػادو ليػذه األسػرة  -السػابؽ  -خػالؿ التقريػر السػمبي  اويبرز أيًضػ
يش بالمػاؿ ؛ ألنيػـ التي تسبد في بحور الفقر في الوقػت الػذو يػنعـ فيػو أىػؿ التفتػ

ينتموف إلػى طبقػة اإلقطػاع فػي المجتمػع المصػرو ، وتمػؾ الطبقػة االرسػتقراطية ىػي 
 المالكة لألراضي الزراعية .

وتجرو حوادث الرواية حيث اشتد المرض عمى زوجيا ، فاشتيى ذات يـو البطاطػا 
لػو طمبػو ، وكانت األمنية األخيرة لو في حياتو ، وما كاف مف الزوجة الوفية لترفض 

ى عثرت عمى ضالتيا فػي حقػؿ ابػف قمػريف ، وأخػذت ػفأخذت تبحث في كؿ مكاف حت
تضرب األرض بفأسيا ؛ لكي تقمع بػذور البطاطػا ، وتعػود لزوجيػا بمػا يريػد ، ولكػف 
ظير عمى مسرح األحداث فجأة )محمد بػف القمػريف( ابػف صػاحب الحقػؿ شػاب قػوو 

صػدئة وتوجيػت لتمػؾ األرض عميػا مفتوؿ العضالت ) وحممت عزيزة فػأس زوجيػا ال
تحصؿ عمى قطعة بطاطا غفؿ عنيا حاصدىا ، وحفرت فػي األرض عػدة حفػر ، ولػـ 
تكػػف تػػدرو أنيػػا حفػػرت قبرىػػا بيػػدىا ، وبينمػػا ىػػي تعمػػؿ وتميػػث وقػػد شػػمرت ثوبيػػا 
األسود وربطتو حوؿ وسطيا كمػا يفعػؿ الرجػؿ  وحتػى قبػؿ أف ترفػع رأسػيا كانػت قػد 

يقوؿ : بتعممي إيو يابت ؟ عرفت أف صاحب الصوت ىو  اتً ثـ سمعت صو  رأت خيااًل 
محمػػد بػػف قمػػريف ، ورفعػػت عزيػػزة رأسػػيا ، وعػػدلت ظيرىػػا ، وقالػػت لػػو الحكايػػة ، 
ورجتو أف يسمد ليا بمعاودة البحث .. ويبدو أنيا صػعبت عمػى محمػد ، فمػـ يوافػؽ 

ع جمبابػو ، ، فقػاؿ ليػا : عنػؾ انتػي وخمػ اعمى معاودة الحفر فقط ، ولكنو كاف شيمً 
                                           

 966رواية الحراـ ص (9)
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مػػا لبػػث أف راح ينيػػاؿ  اوأخػػذ منيػػا الفػػأس ، وتمفػػت بعػػيف خبيػػرة ، ثػػـ انتقػػى مكاًنػػ
بالفأس عميو ، وعزيزة قد جمست غير بعيد ترقبو ، وتقارف بػيف حفرىػا وحفػره ، ىػو 
الرجؿ الذو يذكرىا بعبد   حيف كاف يعمؿ ، وتصبد تمػذ العضػالت البػارزة فػي بطػف 

األخري في بطف ذراعػو ، ويميػث ليػاث المتعػب ، ولكنػو  ساقو وتتكور تمؾ العضالت
 .(9)لياث الرجؿ حيف يعمؿ ، وىو لياث منتظـ قوو وقور 

ومف خالؿ الوصؼ السردو تبيف أف عزيزة أعجبػت بيػذا الشػاب مفتػوؿ العضػالت 
وبدأت تقارف بينو وبيف زوجيا الػذو يػرزح تحػت نيػر المػرض والعجػز ، وىػو افتػتف 

يا فقاـ باغتصابيا بعد أف ساعدىا عمى قمػع البطاطػا ، وكػاف بجماليا وعشؽ بساطت
ذلػػؾ مقابػػؿ مسػػاعدتو ليػػا ، وقاومػػت عزيػػزة محمػػد بػػف قمػػريف ، ولكػػف فػػي النيايػػة 
استسممت ، فانقض عمييا الذئب البشػرو ، وسػمبيا أعػز مػا تممػؾ ، وفتػؾ بعفتيػا ، 

الص منػو ، وقضى عمى األخضر واليابس منيا ، استسممت لو لعدـ استطاعتيا الخػ
، فسقطت في  اوىي المنيكة التي أنيكيا الفقر والجوع ، فمـ يبؽ ليا مف قوتيا شيئً 

لحظػػة ضػػعؼ ، اسػػتغميا الجػػاني ، وخاصػػة عنػػدما عمػػـ بظروفيػػا مػػف أىػػؿ القريػػة ، 
، وتعترؼ بذلؾ )فميمعنني ا  في كؿ كتاب أنزؿ ألنني لـ أرفض  اوساعدتو ىي أيضً 

وتقوؿ كنت عارفو أنػو حػراـ وعيػب ، لػـ تقاوميػو كمػا  ، وتضرب رأسيا في الحائط ،
 .(9) يجب ، لـ تصرخي وتمؾ الفضيحة (

لكػػف الجػػاني انقػػض عمػػى فريسػػتو فػػي لحظػػو ضػػعؼ ، واستسػػممت لػػو ، أليسػػت 
إنسػانة ، ولكػؿ إنسػاف لحظػات ضػعؼ وكبػوة ، إنيػا لػـ تكػف تحيػا حيػاةم طبيعيػةم كمػا 

يث مرض زوجيػا بمػرض ال شػفاء منػو  تحيا النساء ، وتحممت الكثير مف المرسي ح

                                           

    93رواية الحراـ ص (9)
 939-939الرواية ص (9)
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، أما آف ليذا الجسػد أف يقػوي ، وليػذا العقػؿ أف يسػتكيف ،  اوأطفاليا يموتوف جوعً 
 لقد جردىا الفقر مف كؿ شي .

ولقد قاومت عزيزة ىذا الرجؿ ، ولكف الجاني لديػو القػوة فػي الجسػـ والمػاؿ ، فيػو 
 اؿ الغنػي شػرؼ الفقيػر مسػتغاًل مف الطبقة األرستقراطية ، وىػي تمثػؿ الفقػراء ، فاغتػ

ضعفو ، واعتدت الطبقة المستغمة عمى الطبقة المسحوقة حتى إف الجاني بعيػد عػف 
العقاب عمى فعمتو ، والذو دفع الثمف ىي الضحية الفقيرة ، وكأف العقاب يكوف فقط 
لمفقراء وأفعاليـ ؛ إذ مصيرىـ النسػياف ، وذنػبيـ الوحيػد أنيػـ يتوحػدوف مػع الفقػر ، 

ال يستطيعوا أف يحمموا ؛ ألف الحمػـ مػف المحرمػات بالنسػبة ليػـ ، وكػأف الحمػـ  حتى
حكر عمى األغنياء ، وحتى الصراخ تحػـر منػو الطبقػة الفقيػرة ، فيكػوف ىػذا الصػراخ 

 ما ىو إال صدي صوت .
وىكذا تجسد الفقػر والجيػؿ والمػرض فػي عزيػزة ، وىػو الثػالوث المػدمر الػذو دفػع 

سػػقطت فػػي مسػػتنقع الرذيمػػة ، وأصػػبحت ضػػحية مػػف ضػػحايا بيػػا إلػػى الياويػػة حيػػث 
 الفقر المدقع والعوز المفجع 

وتحػرؾ الجنػيف فػي أحشػائيا فراحػت تخفػي  اوكانت النتيجة أف عزيزة حممت سفاحً 
              بطنيػػػا عػػػف النػػػاس بربطػػػو ، وجاءىػػػا المخػػػاض ، وىػػػي تعمػػػؿ مػػػع عمػػػاؿ التراحيػػػؿ 

تحرؾ الجنيف في أحشائيا ، فراحػت تخفيػو عػف ثـ ما لبث أف  ا)فحممت عزيزة سفاحً 
أعيف الناس بقدر ما تستطيع لعمميـ أف زوجيا لـ تعد بو قػدرة عمػى اإلخصػاب منػذ 
أمد طويؿ ، وجاءىا المخاض بعد سػبعة أشػير ، وىػي تشػترؾ فػي ترحيمػة الػدودة ، 
 وعمى حافة الخميج وضعت وليدىا بيف ا ىػات المكتومػة والتشػنجات الداخميػة ، ولػـ

فػي التسػتر عميػو  تطؽ أف يطمؽ  الوليد صرخات الحياة ، فيفضد ما جاىدت طػوياًل 



 

  

 

 
 يوسؼ إدريس نموذًجا الماؿ ودوره في سموؾ الشخصية الروائية

 

7979 

وكتمانػػو ، فأطبقػػت يػػدىا عمػػى فمػػو حتػػى مػػات ، عمػػى حػػيف كانػػت أحشػػاؤىا تبكػػي ، 
 (9) (وقمبيا يتمزؽ

ىذا الوصػؼ يجسػد لنػا الواقػع االجتمػاعي الػذو يعيشػو الفقػراء حيػث يمػزؽ الفقػر 
يـ  ، ويتوجسػػوف خيفػػة مػػف األغنيػػاء ، فيخشػػوف أحشػػاءىـ ، ويفػػرو كبػػدىـ وقمػػوب

إال االنصػياع ورفػع رايػة االستسػالـ  ابطشيـ ، ويأتمروف بأوامرىـ ، وال يممكوف شيئً 
. 

وىذا الوصؼ السردو يجسد لنا الحالة النفسية السيئة التي تعانييا عزيػزة وتشػعر 
يعيػة  ولػـ بيا حيف جاءىا المخاض ، ولحظػة قتػؿ وليػدىا ، فيػي لػـ تكػف بحالػة طب

، وذلؾ حيف وضعت الطفؿ ، وبدأ يصػرخ ،  تكف تقصد قتمو ، فقد بدا تفكيرىا معطاًل 
وييددىا بالفضيحة الكبػري فعندئػذ شػؿ تفكيرىػا  ، فجػذبت الرضػيع إلييػا ، ووضػعت 

 مف الفضيحة ، فقتمتو دوف أف تدرو . ايدىا عمى فمو خوفً 
توجػػد ضػػمانات اجتماعيػػة وال  إف ىػػذه الروايػػة إدانػػة لمنظػػاـ االجتمػػاعي ، حيػػث ال

حقوؽ لمفالح ، فمو كاف لو حؽ العالج ما رقد عبد ا  عمػى الفػراش الخشػف منػتفن 
البطف ، وما آلت حالة زوجتو إلى السقوط في الرذيمة ، فمػا سػقطت فيػو عزيػزة ىػو 
نتيجة لمقحط االجتمػاعي الػذو عاشػت فيػو ، لقػد انسػاقت إلػى الحػراـ تحػت ظروفيػا 

 زة ضحية لعممية اغتصاب .قاسية ، فعزي
ومػػا اقترفتػػو عزيػػزة مػػف خطيئػػة إنمػػا ىػػو نتيجػػة مباشػػره لمفقػػر الػػذو عاشػػت فيػػو 
أسػػرتيا ، فعزيػػزة ال تعتبػػر مخطػػي ؛ ألف طمػػب زوجيػػا لمبطاطػػا والػػذىاب إلػػى أرض 
حضار البطاطا ىو الذو جرىا إلى الذىاب إلى أرض الرذيمة واغتصاب محمد  قمرو وان

 وشفقًة عمى زوجيا . اذىبت إلى ىذا الحقؿ إال حبً بف قمريف إياىا ، وما 
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ولكنيا فػي الحقيقػة  أرضػت زوجيػا وأغضػبت ا  وال طاعػة لمخمػوؽ فػي معصػية 
الخالؽ ، فالحراـ ممنوع مف قبؿ ا  ورسولو ، فعزيزة تعرضت لعالقة غيػر مشػروعة 

سػػالمية ، فعزيػػزة فػػي نظػػر الشػػريعة اإل ا، واإلسػػالـ يعػػد عزيػػزة زانيػػة وطفميػػا لقيًطػػ
 في اإلسالـ . امحرمً  اوالمجتمع اقترفت ذنبً 

المػرض ( ىػو الػذو دفػع –الجيػؿ –ولكف الحقيقة المرة أف الثالوث المػدمر )الفقػر 
 عزيزة لمسقوط في مستنقع الرذيمة .

بػػؿ إف أحػػد النقػػاد يقػػوؿ ) إف عزيػػزة رمػػز لمقيػػر الػػذو يسػػتحوذ عمػػى الضػػعفاء ، 
لػى دنيػا السػقوط مكػرىيف ، وىػذا أمػر فيدفع بيـ إلى مستنقع الخطيئة صػاغ ريف ، وان

 المواقػػع وأشػػد وعًيػػ ايقطػػع بػػأف الػػروائييف الػػواقعييف يصػػدروف عػػف رؤيػػة أكثػػر إدراًكػػ
بالعوامؿ المؤثرة فيو ؛ لذلؾ نجد الكاتب يحرص كؿ الحرص عمى تجسيد الفقػر الػذو 

 .(9)يعيشو أىؿ المكاف )الغرابوة ( والخواء الفكرو الذو يسيطر عمييـ(
وىكذا نري يوسػؼ إدريػس يوجػو أصػبع االتيػاـ واإلدانػة إلػى النظػاـ االجتمػاعي ال 
إلػػى عزيػػزة ، فيػػي ضػػحية ىػػذا المجتمػػع ، وكػػأف الكاتػػب يػػدؽ أجػػراس الخطػػر أمػػاـ 
القائميف عمى األمػر تجػاه فقػراء المجتمػع المتوحػديف مػع العػذاب واليػأس ، واحتقػار 

 األغنياء ليـ  واستسالـ الفقراء .
زيزة بطميا الماؿ حيث يبيف الكاتػب لنػا تػأثير قػوة المػاؿ عمػى الشخصػية فمأساة ع

 الروائية ، فمف يممؾ الماؿ يممؾ كؿ شي ، أما الفقراء فمصيرىـ النسياف .
ويترجـ لنا الكاتب أف السبب في سقوط عزيزة في بئػر الرذيمػة ىػو المػاؿ فمػو كػاف 

نػت تشػترييا بماليػا ، ولػو لدييا مػاؿ مػا ذىبػت إلػى الحقػؿ لحضػار البطاطػا ، بػؿ كا
كاف معيا الماؿ لعالجػت زوجيػا ومػا اسػتطاع محمػد ابػف قمػريف أف يعتػدو عمييػا ، 

 ف قدرىا أنيا امرأة فقيرة معدمة ، بينيا وبيف الفقر عروة وثقى ، النفصاـ ليا .ػولك
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ومف ىذا المنطمؽ نجد أف الماؿ قػد أسػيـ بقػدر كبيػر فػي التشػكيؿ النفسػي لعزيػزة  
ر جذبيا إلى تيار الرذيمة ؛ إذ المػاؿ ىػو كػؿ شػي فػي الوجػود ، فمػف يممكػو ف ف الفق

 . ا، ومف لـ يممكو ال يساوو شيئً  ايممؾ كؿ شي شيئً 
يضع الكاتب المادة في محراب التقديس ، ويجعميا ديدف اإلنساف وشغمو الشػاغؿ؛ 

 ألف الماؿ ىو سمة العصر الذو نعيش فيو .
مصير عزيزة ، وىو المػوت ألف المػوت ىػو أعظػـ  وفي نياية الرواية يحدد الكاتب

منػػو بػػأف طاعػػة ا  ىػػي خيػػر  اعقػاب لمػػف يعػػانؽ الرذيمػػة ، ويخاصػػـ الفضػػيمة إيماًنػػ
 طريؽ ، فال طاعة لمخموؽ في معصية الخالؽ .
فػػي تغييػػر سػػموؾ شخصػػية  امميػػزً  اوبالتػػالي نػػري أف العامػػؿ االقتصػػادو لعػػب دورً 

 عزيزة .
 الغرابىة -2

تراحيػػؿ الفقػػراء الغربػػاء عػػف العزبػػة  الػػذيف يعػػانوف مػػف شػػظؼ العػػيش ىػػـ عمػػاؿ ال
وجفاؼ ينابيع الخير ، وىـ الػذيف يبيتػوف بػيف مخمػب الفقػر يفترسػيـ ويقضػى عمػى 
آماليـ ، ف ف العمؿ أصبد في نظرىـ العصا السحرية التي تخمصيـ مف براثف الفقػر 

بمنطقة العمؿ فػي التفتػيش  والفاقة  ، فيأتوف مف بالدىـ لمعمؿ في الموسـ الزراعي
 مف أجؿ الحصوؿ عمى بضعة قروش ؛ لتطعـ جياعيـ ، وتسد أفواه أطفاليـ.

واسـ الغػراب أطمقػو عمػييـ أىػؿ العزبػة ، واسػميـ الحقيقػي عمػاؿ التراحيػؿ ؛ ألنيػـ  
 يرحموف مف مكاف  خر بغية العمؿ .

؛ حيػث إف الفقػر  ابيرً ك ااىتمامً  ااىتـ يوسؼ إدريس بتمؾ الفئة المطحونة اجتماعيً   
والجوع والفاقة ىو الذو دفعيـ إلى المجوء لمعمؿ في التفتيش البعيد ، وتػرؾ البيػوت 

 وراء يومية ال تتعدي بضعة قروش . اوالقري سعيً 
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حتى إف  أىؿ التفتيش يعاممونيـ معاممة سيئة  خاصة فكرو أفندو ناظر التفتيش   
سػمطتو ، بػػؿ إنػو يتحػػرش  سػػيئة مسػتغاًل الزراعػي يحتقػرىـ ، ويعػػامميـ معاممػة فظػة 

 بنساء الغراب ، وىف صابرات مف أجؿ لقمة العيش .
)و بمضي األياـ أصبحت نوازع غريبة تتحرؾ فيو كمما رأي بنتا أو امرأة مػف بنػات   

النسوة ،  الترحيمية ، بؿ وجد نفسػو ذات مػرة يمػرح مػع واحػدة مػنيف ، ومػرة ادعػى 
بثػدييا ، وروع  افي صدرىا ليزجرىا ، وارتطمت يده طبعً  النفسو ولمناس إنو يرغد بنتً 

كػػالكرة ، أمػا البنػػت فقػد دىػش حػػيف رأي وجييػا يبيػػت  امكتنػزً  احػيف وجػػده بكػرً  قمػياًل 
فجػػأة ، وكأنمػػا سػػحبت منػػو كػػؿ دمائػػو .. يػػا ألطػػاؼ ا  أممكػػف أف نسػػاء الترحيمػػة 

 .(9)تخجؿ وتغضب ىي األخري كبقية خمؽ ا  ؟ 
  -أو عماؿ التراحيؿ  -االقتصادو )الماؿ ( ىو السبب في ترؾ الغراب إف العامؿ    

بيػػوتيـ وقػػراىـ ، وتحمػػؿ احتقػػار أىػػؿ التفتػػيش ليػػـ ؛ ذلػػؾ لفقػػرىـ وحػػاجتيـ الممحػػة 
لممػػاؿ لسػػد رمػػؽ الجػػوع ، وفػػي ذلػػؾ إدانػػة لمواقػػع االجتمػػاعي الػػذو يػػتحكـ فػػي حيػػاة 

 الناس .
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 نبىيت -3 
ب ، وىـ عماؿ التراحيػؿ ، تمػؾ المػرأة التػي التممػؾ ىي نموذج بشرو مف أىؿ الغرا  

قوت يوميا حيث مات زوجيػا ، وترممػت فػي ريعػاف شػبابيا ، فكتػب عمييػا الحرمػاف 
مػػف ممػػذات الػػدنيا ، وزلزلػػت األرض تحػػت قػػدمييا ، وىػػي تتعثػػر فػػي أوحػػاؿ الترمػػؿ 

 فػي جػػدار حياتيػا ، فزحفػػت ظػالؿ اليػػأس اوالحرمػاف ، ومػوت زوجيػػا تػرؾ ليػػا شػرخً 
عمػػى نفسػػيا ، واسػػتبد بيػػا  الحػػزف اسػػتبداد  السػػجاف الحػػارس بالمسػػجوف المػػتيـ 

 خمؼ األسوار .
عف لقمة الخبػز لػتطعـ  اولكنيا تنفض عف جسدىا اليأس وتضرب في األرض بحثً   

أوالدىا ، وكؿ ذلؾ بسبب ما أصابيـ مف فقػر مػدقع وعػوز مفجػع ، وارتبطػت بػالفقر 
 ارتباط العمة بالمعموؿ. 

 اة لعربجػػي مػػف عربجيػػة التفتػػيش ، ومػػات وتػػرؾ ليػػا العربػػة والحصػػاف وبنتًػػ)زوجػػ  
، فباعت العربة والحصاف ، وتاجرت بثمنيا في )القوطة( ، وأفمسػت ، وعممػت  اوولدً 

تػاجرة بػيض  امقاولة أنفار وخبازة وخدامة في بيت المأمور السابؽ ، واشػتغمت أخيػرً 
في الكتاب )غير أف نبوية ( لـ تمبث أف  ، وربت الولد ، بؿ حتى أرسمت الولد ليتعمـ

خرسػػت كػػؿ األلسػػف حػػيف شػػاىدىا المػػأمور ومػػف حولػػو ، وقػػد عمقػػت )السػػبت ( فػػي 
 (9)يدىا ، وراحت تطرؽ األبواب ، وىي في أتـ صحة ، وتسأؿ عف البيض

وعمػػى الػػرغـ مػػف الفقػػر الػػذو  يحػػيط بأسػػوار نبويػػة إال أنيػػا لػػـ تتػػرؾ عزيػػزة فػػي   
بيا ؛ ألنيا أـ وأنثى ، وتشعر ، وتحس باألمومػة ، واألنثػى التػي محنتيا ، بؿ رأفت 

مع عزيزة )وقد ذبحت أرنبة صغيرة وطبختيا وحممتيا في  امف جنسيا ، فعممت واجبً 
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حمتيا إلى عزيزة كي تطعميا إياىا . وفعمت ىذا بػيف دىشػة أىػؿ العزبػة واسػتكثارىـ 
 .(9)أف تفعؿ نبوية الفقيرة ذلؾ( 

ردو والوصػػفي وضػػع النقػػاط فػػوؽ الحػػروؼ ؛ حيػػث وصػػؼ الحالػػة والتقريػػر السػػ   
االقتصادية لنبوية التي ترزح تحت نير الفقر والعوز ، فالعامػؿ االقتصػادو ىنػا لعػب 

حيث جعؿ نبوية تعمؿ خادمة ، ثـ بائعة قوطة ، إذف الماؿ ىو السبب في  اكبيرً  ادورً 
ف عمػػؿ إلػػى عمػػؿ حيػػث جعميػػا تبيػػع العربػػة والحصػػاف ، وىػػو الػػذو جعميػػا تنتقػػؿ مػػ

عممػػت خادمػػة فػػي بيػػت المػػأمور ، ثػػـ تػػاجرة بػػيض كػػؿ ذلػػؾ مػػف أجػػؿ تربيػػة االبػػف ، 
فػػي  اكبيػػرً  افالعامػػؿ االقتصػػادو لػػو قػػوة تػػأثير فػػي سػػموؾ الشخصػػية ، بػػؿ لعػػب دورً 

 التشكيؿ النفسي ليذه الشخصية .
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 خامتـــت
عجػزات وىػو زينػة الحيػاة الػدنيا إف الماؿ ىو العصا السحرية التي تصنع الم احقً   

إذا وظفو اإلنساف فيما يرضي ا  سبحانو وتعالى ، أما إذا استعاف بو عمى معصػية 
 ا  ف نو يعد نقمة .

والمػػاؿ يحصػػؿ عميػػو عػػف طريػػؽ الحػػالؿ أو عػػف طريػػؽ الحػػراـ ، ويعػػد العمػػؿ أحػػد 
 والماؿ . الوسائؿ في الحصوؿ عمى الماؿ ؛ لذلؾ ف ف ىناؾ عروة وثقى بيف العمؿ

وتمعػػب الجريمػػة دورىػػا فػػي المػػاؿ ، فكػػـ مػػف جػػرائـ ترتكػػب مػػف أجػػؿ المػػاؿ ، مثػػؿ 
السرقة ، واالختالس والنصب واالحتياؿ ، فالماؿ ىػو المحػرؾ األساسػي لتمػؾ الجػرائـ 

. 
والماؿ ىو السػبب فػي تكػدير صػفو اإلنسػاف  ومػأل  نفسػو بالحقػد والحسػد ؛ لػذلؾ 

فسي لمشخصػية حيػث يصػبد فػي كثيػر مػف األحيػاف يمعب الماؿ دوره في المحور الن
 الدفة التي تحرؾ اإلنساف في بحر الحياة ، وقد يكوف الماؿ نقطة ضعؼ اإلنساف .

ومف ىذا المنطمؽ ف ف يوسؼ إدريس في قصصو حفػؿ باالىتمػاـ بالمػاؿ ، وجعمػو 
في إبداعو الوسيمة والسبب والشغؿ الشاغؿ لشخوصػو وشػوقيـ وضػالتيـ المنشػودة 

حرؾ األساسي ليـ عمى مسرح الحياة ، حيث أسيـ الماؿ فػي بنػاء الشػخوص ، والم
 ومف أىـ أعمالو التي لعب فييا الماؿ دوره المميز رواية العيب ورواية الحراـ . 

وتوصمت خالؿ الدراسة إلػى أف يوسػؼ إدريػس اىػتـ بالطبقػة الكادحػة مػف الفقػراء 
دافع عػنيـ ، وىجػـ عمػى النػبالء الذيف عضيـ  الفقر بنابػو ومػزؽ نيػاط قمػوبيـ ، فػ

 مف الطبقة اإلرستقراطية.
امتػػػاز بنقػػػده الػػػالذع لكثيػػػر مػػػف  اوناقػػػدً  ااجتماعًيػػػ اكمػػػا أنػػػو نصػػػب نفسػػػو مصػػػمحً 

 المشاكؿ االجتماعية .
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أف الذو يممػؾ المػاؿ يممػؾ كػؿ شػي ، ومػف ال يممػؾ المػاؿ ىػو والعػدـ  اويبيف أيضً 
 واحد .

السػمبيية المترتبػة عمػى قػوة تػأثير المػاؿ فػي كما اىتـ الكاتػب وركػز عمػى العواقػب 
 سموكيات الشخصيات وتغيير مسار حياتيا.

كما نجد الكاتب في استخداـ تجربتو الواسعة في الحياة في كتابة رواياتػو ، وذلػؾ 
مػػف خػػالؿ توظيفػػو لتقنيػػات روائيػػة فريػػدة ، أسػػيمت فػػي تطػػوير الروايػػة فػػي األدب 

 المصرو .
عمػى  ىميػة المػاؿ وقيمتػو العظيمػة فػي الحيػاة مػدلاًل كما أكد يوسؼ إدريس عمػى أ

 البطؿ في الروايتيف الذو استطاع مف خالؿ الماؿ أف يتحوؿ في حياتو كميا .
كما بيف خالؿ ىاتيف الروايتيف ما لمماؿ مػف منزلػة رفيعػة ، ومالػو مػف تػأثير عمػى 

 سموؾ الشخصية حيث عمؿ عمى إفسادىا .
ىػػذا البحػػث ، فػالتوفيؽ منػػو وحػػده ، والتقصػػير وا  أسػأؿ أف أكػػوف قػػد وفقػت فػػي 

 والنقص مني ، وحسبي أنني بشر وا  المستعاف 
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