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الشخصيّة وأساليب رسمها في رواية «السقا مات» ليوسف السباعي

إنسية خزعلي* ومرضية زارع زرديين

**1

المل ّخص
تعد الشخصية يف الرواية عنصرا أساسيا ،وتكشف دراسته وكيفية ترسيم الراوي له الستار عن وجهة
وتعّب عن إحساسه بالواقعَّ .
إن
جتسد رؤيته ّ
نظر الرواي نفسه ،واجملتمع الذي يعيش فيه ،وﻫي مبنزلة وسيلة ّ

يوسف السباعي أحد الروائيني املصريني الكبار ،وله آثار عديدة يف اجملاالت املختلفة منها الرواية ،والقصة

االجتاﻫات املتضاربه بني الواقعية ،والرومانسية ،والفانتزية،
القصرية ،واملسرحية ،ومقاالت يف النقد يف ّ
والكوميديا .ﻫذه الدراسة تعاجل رواية "السقامات" وتدرس وظيفة أحد عناصر القصة ،ودوره يف تسريع
وترية األحداث ،وأسلوب الروائي يف كيفية تصوير الشخصيات .يف ﻫذه الرواية شخصيات كثرية خيتارﻫا
الروائي من الطبقة السفلى ويرتكها الكاتب يف وسط الرواية ومل يتكلّم عنها أبدا ويكتفي بعدد يسري منها.
واألسلوب الذي يستخدمه يف رسم الشخصيات ﻫو إلصاق الصفات عن طريق التقارير املباشرة مث اتّباعها
تدل على ذلك ّإما عن طريق العمل أو يف إطار احلوار الذي ﻫو األسلوب
الّت ّ
بالوحدات القصصية ّ
الغالب يف متثيل شخصياته وجتسيدﻫا.
كلمات مفتاحيّة :يوسف السباعي ،رسم الشخصيات ،املوت ،النظرة التحليلية ،النظرة التمثيلية.
المقدمة
السردي جمال واسع لعرض األفكار بأنواعها الثقافية ،واالجتماعية والسياسية .وﻫو يشمل
إ ّن األدب
ّ

أنواعا عديدة منها الرواية ،والقصة ،واألقصوصة؛ والرواية ﻫي من األعمال املميزة يف األدب العريب املعاصر

*  -أستاذة مشاركة ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة الزﻫراء ،طهران ،إيران.
**  -طالبة الدكتوراه ،قسم اللغة العربية وآداهبا جامعة الزﻫراء (الكاتبة املسؤولة) mzarezardini577@gmail.com
تاريخ الوصول1393/12/13 :ﻫ.ش= 2015/03/04م تاريخ القبول 1395/11/16 :ﻫ.ش= 2017/02/04م
ekhazali@gmail.com
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ودليلها يعود إلی َّ
يتحول اليوم إلی أفالم يشاﻫدﻫا ماليني النظارة ،ممّا جيعل
أن كثريا من اإلبداعات الروائية ّ

أفكار الروائيني تصل إىل القراء من أكثر من طريق وتَرد عليهم يف عقر ديارﻫم من أكثر وسيلة إعالمية
تتطور علی ﻫامش
وﻫذه اللحظة ال يطمع فيها الشعر ،وال املقالة ،وال النقد وال حتّی القصة الّت ظلّت ّ

جنس الرواية.

لكل أنواع القصة عناصر تلتزمها وال ختلو منها قصة جديدة وﻫذه العناصر ﻫي الشخصية ،واحلدث،
واحلبكة ،والزمان واملكان .وﻫي من مستلزمات (مكونات) القصة .تتمتّع الشخصية بأمهية قصوی يف
العمل السردي؛ إذ تعد العمود الفقري للقصة ،وأﻫم ركن من أركاهنا؛ فوجود الشخصية أوعدمها ﻫو الذي
حي ّدد نوع العمل السردي .دراسة الشخصيات ،وتقاسيمها ،وأساليب رمسها وحتديد الطبقة االجتماعية
الّت تنتمي إليها الشخصيةِ ،
توضح جانبا كبريا من ابتكار الكاتب وإبداعه.
يهدف ﻫذا البحث من خالل املنهج الوصفي -التحليلي الذي يتمتّع باألساليب الكيفية يف حتليل
النصوص ،ويستفيد يف جتميع البيانات عن املنهج املكتيب ،دراسة شخصيات ﻫذه الرواية لكي تصل إلی
دورﻫا الفاعل يف إلقاء مضامينه املنشودة سواء إجتماعيا أو ميتافيزيقيا وأيضا التعرف علی أسلوب الرواي
يف ترسيم شخصياته وكيفية استخدامها ومدی توفيقه يف تصويرﻫا .تكمن أهمية البحث وضرورته يف
رصد شخصيات الرواية ،وأنواعها املختلفة وأساليب رمسها ودورﻫا يف وترية األحداث .يف دراستنا ﻫذه
سنتطرق إلی الشخصيات وأنواعها املختلفة من جانب ،ومن جانب آخر سنتطرق إلی كيفية رمسها.
أسئلة البحث
أي نوع من أنواع الشخصية يستخدمه الراوي وﻫل ﻫذه الشخصيات واقعية أم خيالية؟
ّ -1
 -2ما التقنيات املختلفة الّت يلجأ إليها الكاتب لتقدمي شخصياته؟
فرضيات البحث
 -1إ ّن الشخصيات كثرية يف ﻫذه الرواية؛ يف بداية الرواية ،يق ّدم الكاتب شخصيات كثرية للمتلقي،
ولكن يف طوال الرواية يرتك أكثرﻫم ويكتفي بعدد حم ّدد منهم .إ ّن الشخصيات موجودة بأنواعها؛ منها
املسطحة الثابتة واملدورة ولكن عدد الشخصيات البسيطة أكثر عددا من الشخصيات املدورة املعقدة.
وشخصياتالرواية ليستخيالية أو مثالية وإّّنا ﻫيواقعية يف أحاسيسها ومشاعرﻫا ويف تعاملها معاآلخرين.
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 -2التقنية الّت يستخدمها الكاتب يف رسم الشخصيات ﻫي تلفيق من الطريقة التحليلية والطريقة
التمثيلية ولكن األسلوب الغالب يف رسم الشخصيات ﻫو إلصاق الصفات عن طريق التقارير املباشرة مث
تدل علی ذلك ّإما عن طريق العمل إما يف إطار احلوار.
الّت ّ
اتّباعها بالوحدات القصصية ّ
خلفية البحث

ّأما فيما يتعلّق خبلفية البحث والدراسات املرتبطة باملوضوع فلم أعثر علی حبث مستقل هبذا العنوان،

وميكن اإلشارة إىل الدراسات املرتبطة بيوسف السباعي 1وقصصه القصرية :منها رسالة ماجستري عنواهنا
"بررسی شخصيت و شيوهﻫای شخصيت پردازی در داستانﻫای كوتاه يوسف السباعي= دراسة
الشخصية وأساليب رمسها يف قصص يوسف السباعي القصرية" ملرضية زارع زرديين ،نوقشت يف جامعة
تربيت مدرس ( )2011وتناولت الشخصية وطرائق رمسها يف قصصه القصرية دون أي إشارة إلی رواياته.
ومن املقاالت الّت نشرت ،مقالة عنواهنا "الرمز واألسطورة يف قصص يوسف السباعي" لعبداللطيف
األرناؤوط ( )2004نشرت يف العدد  494من جملة آفاق املعرفة (أكتوبر )2004؛ تكلّم الكاتب فيها
على الرمز واألسطورة والفانتزيا والظواﻫر امليتافيزيقية يف بعض أعماله األدبية ،وغرضه يف استخدامها يكون
نقد الواقع ،وأشار فيها إشارة عابرة إلی روايّت "أرض النفاق" و"السقا مات" وبعض قصصه القصرية .يری
الكاتب َّ
يعمق به رؤيته الفنية ،وحياول أن جيعل
أن يوسف السباعي قد يتّخذ الرمز يف أعماله وسيلة وبعدا ّ

 -1ولد يوسف السباعي يف القاﻫرة يف العاشر من يونيو عام 1917وﻫو جنل الرائد الكبري حممد السباعي الذي يع ّد من
القياديني للنهضة األدبية والفكرية يف ﻫذا القرن (حممد صّبي سيد ،يوسف السباعي ،نشريه ادبيات و زباهنا ،ص
 .)138ميكن القول إ َّن يوسف السباعي ظاﻫرة أدبية يف العامل العريب وسببها يعود إلی جذوره الوراثية املمتدة عّب الزمن الّت
أثّرت يف تكوينه الثقايف واألديب .وقد أنتج السباعي 21جمموعة من القصة القصرية و15رواية طويلة وأربع مسرحيات ومثاين

جمموعات من املقاالت يف النقد واألدب واإلجتماع وكتابا يف أدب الرحالت (يوسف الشاروين ،الروائيون الثالثة ،صص

 .)77- 75ويع ّد يوسف السباعي فارسا يف مضمار األدب وﻫو الذي احتلّت أعماله األدبية مكانة متميزة بني الكتب
تنوعت كتاباته ما بني الرومانسية ،والواقعية ،والكوميديا والفانتازيا مع
األدبية ومل يقتصر إبداع السباعي علی جمال معني ،بل ّ
أنّه قد اشتهر بفارس الرومانسية .له مكانة عالية بني الكتاب والروائني املصريني علی حني أطلق جنيب حمفوط لقب جّبيت
الع صر .ﻫو أديب مصري بارز ذو اجملموعات القصصية والرواية ،نال جائزة الدولة التقديرية عام  1973إضافة إلی كثري من
األومسة األدبية.

100

الشخصيّة وأساليب رسمها في رواية «السقا مات» ليوسف السباعي– إنسية خزعلي ومرضية زارع زرديين

وتطل علی الظواﻫر امليتافيزيقية الّت يتع ّذر علی البطل
الشخصية تتخطّی يف أعماقها البعد االجتماعيّ ،
تفسريﻫا والتماس منطق هلا.
َ

و"التجربة الوجدانية يف أدب يوسف السباعي" لعبد العزيز الدسوقي .ﻫذا البحث منشور يف العدد

 25من جملة القصة (مارس  )1978تناول الكاتب يف ﻫذه املقالة إلی روايات أرض النفاق والسقامات
ويشبههما باملقامة العربية ويتح ّدث عن املوضوع الرئيسي يف ﻫاتني الروايتني .يعتقد الكاتب َّ
أن طبيعة
ويبشر بالثورة علی ما
يصور اجملتمع املصري وما حيتدم فيه من تيارات ّ
ظروفه وأحداث حياته قادته إلی أن ّ

ومصور ملسريهتا الرائعة واجنازاهتا
يتحول بعد الثورة بإدراكه الفين العميق إلی مؤرخ للثورة
ّ
فيه من فساد ،مث ّ

الكبرية.

ملخص يف ست صفحات من
و"يوسف السباعي يف رحلته األدبية" ليوسف الشاروين ،ﻫذا البحث ّ

كتابه «الروائيون الثالثة ،جنيب حمفوظ ،يوسف السباعي ،حممد عبداحلليم عبداهلل» منشور يف العدد 51

من جملة اجلديد (فّباير  )1974وتناول فيه احلياة الشخصية واألدبية واالجتاﻫات املوجودة يف آثاره األدبية
من الرواية والقصة القصرية واملسرحية ،فيتح ّدث فيه عن املضمون الروائي والبناء الروائي يف أعماله األدبية،
ويتطرق إىل رواية "السقا مات" فيتكلّم عن اجلدل بني املوت واحلياة ويقول إ ّن يوسف السباعي كان أكثر
ّ

وتكرر يف معظم أعماله ،وأن موت والده املفاجئ ﻫو الذي جعل قضية املوت
انشغاال به حبيث أحلّ عليه ّ
ركنا أساسيا يف املضمون الروائي وأسلوبه يف ﻫذه الرواية مستمد من أسلوب احلياة الشعبية.

مقالة بعنوان "يوسف السباعي األديب امللتزم" لنبيل راغب ،منشورة يف العدد  24من جملة اجلديد
ست صفحات ،يدرس الكاتب فيها
(يناير  )1973يف صفحات ( )23-8ﻫذه املقالة حتتوي علی ّ
روايات السباعي من وجهة نظر االلتزام .ويعتقد َّ
بأن السباعي كتب رواياته من ﻫذا املنطلق الفكري والفين
وبلور فيها مشاكل جمتمعه املعاصر وعلی الروائي أن يرتك األحداث واملواقف والشخصيات تتحرك خلدمة
ﻫذا العنصر .ﻫذه املقاالت املذكورة مل تشر إلی ﻫذه الرواية أبدا أو أشارت إليها إشارة عابرة.
الشخصية في الراوية
املكون األول للعمل السردي لدی الروائيني ،فهي ركيزة الروائي األساسية يف
إ ّن الشخصية ﻫي ّ
حترك الواقع من حولنا ،وعن ديناميكية احلياة ،وواقعيتها ،وتفاعالهتا ،فالشخصية
الكشف عن القوی الّت ّ
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ﻫي من املقومات الرئيسية للرواية .1خيتار الروائي شخصياته من بيئة معينة ،تظهر طبيعة ﻫذه البيئة
يعمق إحساسه يستطيع أن يتجاوز بشخصياته
وظروفها من خالل تصويره للشخصية ،فالفنّان الذي ّ
بيئتها اخلاصة مع احتفاظها يف الوقت نفسه مبالحمها املتميزة؛ ليصل بالشخصية إلی اجلوانب العامة
واملشرتكة بني البشر مجيعا.2
للشخصية تقسيمات عديدة؛ وتقسم علی حسب الدور الذي تلعب إلی القسمني:
الشخصية األصلية والفرعية
الشخصية األساسية أو األصلية ﻫي حمور لكل ما يقع يف القصة من األحداث ،وﻫي أيضا
تطور بتطور القصة
«الشخصية الّت ال تبدو للقارئ يف الصفحات األولی ،بل تتكشف شيئا فشيئا ،وت ّ
تطورﻫا غالبا نتيجة تعاملها مع األحداث».3
وأحداثها وتنمو مع تغيري األحداث ،ويكون ّ

تؤدي ﻫذه
ﻫناك شخصية أخری هلا دور ِّ
مكمل لشخصية رئيسية وﻫي شخصية ثانوية أو فرعية « ّ
وتوجه احلبكة
هما يف توضيح القصة ،فهي تقود القارئ يف جماﻫل العمل القصصيّ ،
الشخصيات دورا م ّ
4
يسهل عمله عن طريق
واألحداث حبيث تلقي ضوءا كاشفا علی الشخصيات الرئيسية»  .الكاتب ّ
التعرف علی الشخصية األصلية
استخدام الشخصيات الثانوية أو ميكن أن يكون استخدامها يف خدمة ّ

تكمل اإلطار القصصي وتربط األجزاء بعضها ببعض.5
وﻫذه الشخصية ّ
وحتوهلا إلی قسمني:
ميكن تقسيم الشخصيات من حيث ثبوهتا ّ
الشخصية المسطحة والشخصية المدورة

حنن نواجه يف تعريف ﻫذه الشخصيات املصطلحات الكثرية املتداخلة؛ ﻫذه املصطلحات تكاد تعين
معنی واحدا.

 -1انظر :شكري عزيزاملاضي ،فنون النثر العربي الحديث ،ص .30
 -2انظر :عبد احملسن طه بدر ،تطور الرواية العربية الحديثة في مصر ،ص .204
 -3المصدر نفسه ،ص.19

 -4حممد يوسف جنم ،فن القصة ،ص .46
 -5انظر :حممود ذﻫين ،تذوق األدب ،ص .154
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َّ
إن الشخصية املسطحة ( )flatﻫي معادل مفهومايت للشخصية الثابتة ) (statiqeالّت التكاد
ختتلف عن الشخصية املسطحة يف اصطالح فورسرت .1والشخصية املسطحة الثابتة وﻫي أن «تقوم فيها
تتغري يف سلوكها
الشخصية عادة حول فكرة واحدة وتظهر يف كل مواقف القصة بصورة واحدة أيضا ال ّ

تتغري من بداية القصة حتّی النهاية ،أي ال تأخذ منها
وانفعاالهتا وال تؤثر فيها احلوادث ،وال تكاد طبيعتها ّ

شيئا وال تعطيها أو تزيد عليها».2

وللشخصيات الثابتة فائدة كبرية يف نظر الكاتب والقارئ ،وممّا يسهل للكاتب دون شك ،أنّه
« يستطيع بلمسة واحدة أن يقيم بناء ﻫذه الشخصية الّت ختدم فكرته طوال القصة وﻫي ال حتتاج إلی
تقدمي وتفسري وال إلی فضل بيان وحتليل وخاصة يف قصص الشخصيات ،أما القارئ فإنه جيد يف مثل ﻫذه
الشخصيات بعض أصدقائه ومعارفه الذين يقابلهم كل يوم.3»...
الشخصية املدورة ( )roundﻫي معادل مفهومايت للشخصية الدينامية ()dynamic؛ ّأول من
صاغ مصطلح املدورة ﻫو الروائي والناقد اإلجنليزي ( )E.M.Fosterيف كتابه ( Aspects of the
 .)novelﻫذا املصطلح خيتلف عند النقاد الغربيني؛ ترمجه طودوروف وديكرو كمصطلح "الشخصية
تتكشف للقارئ
املدورة .4وجيمع النقاد على ّأهنا ّ
املكثفة" بينما ترمجه ميشال زيرافا إلی مصطلح الشخصية ّ
ّنوﻫا ﻫو قدرهتا على اإلدﻫاش واإلقناع.5
وتتطور ،واملعيار احلقيقي للحكم على ّ
بالتدريج ،وتنمو ّ
طريقة رسم الشخصيات في الرواية
يسمی برسم الشخصية
تّبز الشخصية مستها النفسية واألخالقية يف ما تقول ويف ما تفعل .ﻫذا العمل ّ

الّت يتبعها الروائي
أل ّن خلق تلك الشخصيات يف رحاب القصة تشابه األشخاص احلقيقيني .إ ّن للطريقة ّ
 -1انظر :عبد امللك مرتاض،في نظرية الرواية ،ص .89
إدوارد مورغان فورسرت :ﻫو القاص والروائي الشهري اإلجنليزي وله روايات عديدة وأيضا له كتاب يف جمال الرواية عنوانه"
أركان الرواية" ترمجه موسی عاصي ومسر روحي إلی العربية.
 -2طه وادي ،دراسات في نقد الرواية ،ص .27
 -3حممد يوسف جنم ،فن القصة ،ص .101

 -4انظر :عبدامللك مرتاض ،في نظرية الرواية ،ص .87
 -5انظر :بورنوف روالن ،عالم الرواية ،ص.144

جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداهبا ،السنة الثامنة ،العدد اخلامس والعشرون

103

مهما يف حيوية الرواية ،ولكل كاتب طريقة خاصة به يتّخذﻫا يف رسم
يف تقدمي شخصياته أيضا دورا ّ
شخصياته وجيب أن تالئم ﻫذه الطريقة الشخصيات حتّی يدركها املخاطب ويشعرﻫا هبا ،ويف الغالب أن

الروائي مل يكتف بطريقة واحدة بل ميزج بني الطريقتني لرسم شخصياته .يعمد الكاتب يف رسم

شخصيات قصته إلی وسائل مباشرة (الطريقة التحليلية) وأخری غري مباشرة (الطريقة التمثيلية).
يشرح عواطفها وبواعثها وأفكارﻫا
الطريقة التحليليّة :يرسم الكاتب شخصياته من اخلارجّ ،
يفسر بعضها اآلخر .1يف الواقع أن الروائي يعرف باطن
وأحاسيسها ،ويع ّقب علی بعض تصرفاهتا ،و ّ
شخصياته وظاﻫرﻫا ،ومبوجب سيطرته وﻫيمنته املعرفية يستطيع أن حي ّدد مصائر الشخصيات ويعلّق عليها،
وحيلّلها وليس املتلقي حباجة أن يقوم بتفسري أو استنتاج سلوكيات الشخصيّة ونفسياهتا.

تعّب عن نفسها
يتيح للشخصية أن ّ
الطريقة التمثيلية :يف ﻫذه الطريقةّ ،
ينحي الكاتب نفسه جانبا ل َ

وتكشف عن جوﻫرﻫا ،بأحاديثها وتصرفاهتا اخلاصة .2يف الواقع إ ّن وجهة نظر الكاتب حمدودة ويروي
أحداث القصة باألسلوب التمثيلي أو الدرامي ،وﻫذا يعين الكاتب إذا أراد أن خيلق شخصية ما ،فإنه
تصور ما التقطته عيناه،
يعرض مشاﻫد من احلياة من دون تدخل أو تنظيم هلا .فهو مبنزلة عدسة الكامريا ّ

يتدخل مباشرة يف األحداث ويقف
سجلته ومسعته أذناه دون أن يص َفهم وصفا مباشرا وال َّ
وتبث ما َّ
الروائي علی احلياد .النقد احلديث يؤثر استعمال الطريقة التمثيلية ،ألَنَّه كشف الشخصية من الداخل إلی
اخلارج أقوى أثرا وأدق تعبريا من وصفها وصفا خارجيا3؛ إذ ميكن للكاتب أن يستعمل كلتا الطريقتني،
لكنَّه يف بعض احلاالت يضطر إلی التزام إحدامها دون األخری.
مل ّخص الرواية
جتري أحداث الرواية يف بداية العشرينيات ( )1921يف حي احلسينية ،مسرح الرواية كما وصفه
خرب مقفر ،حمطم مهدم ليس به من مسات جمد .حوادث ﻫذه الرواية قد وقعت بني معلم
الكاتب ٌ
شوشة (السقا) وابنه سيد الدنك وج ّدته أم آمنة وشحاتة أفندي ،وتدور حول شخصية السقا املعلم
 -1انظر :حممد يوسف جنم ،فن القصة،ص.98
 -2انظر :المصدر نفسه ،ص.98

 -3انظر :أمحد أمني ،النقد األدبي ،ص .122
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شوشة الذي يعيش وذكرى زوجته آمنة ال تفارقه ،وﻫي الّت أجنبت له ابنه سيد .وال يزال احلزن يصاحبه
متر عشر سنوات على والدة سيد الذي يعيش مع والده وج ّدته
دوما ويلعن املوت الذي اختطفها منه .و ّ

أم آمنة يف بيت صغري خييّم عليه شبح املوت .وعلى الرغم من السنوات الطويلة فإ َّن حبّه لزوجته ال
ميوت مع َّ
أن أم آمنة الّت تسعى خلدمته رغم كّب سنّها وفقدان بصرﻫا ،حتثه على الزواج من جارهتا زكية،
ولكنه يرفض الزواج وفاء لذكرى زوجته وكانت مهنته سقي املياه إلی احلي الذي مل تصل إليه أنابيب
املياه بعد.
ويتعرف عليه بعد أن أنقذه من شجا ٍر كاد أن يقع مع
يلتقي املعلم شوشة مصادفة بشحاتة أفندي ّ

احلاجة زمزم صاحبة املطعم الذي مل يدفع فلوس األكل فيه ،ولسبب ظروف شحاتة أفندي املالية يقرتح
عليه املعلم شوشة أن يسكن عنده يف منزله .ﻫنا حياول شحاتة أفندي أن خيرج السقا من عزلته وبأسه
وخوفه من املوت ،ويفاجئ السقا َّ
بأن شحاتة يشتغل مطيبايت جنازات ،وﻫي مهنة كانت منتشرة يف
الثالثينيات ولكنّها اندثرت اآلن.

إن موت شحاتة أفندي وزواج جارته زكية يسبِّبان صدمة قوية للمعلم شوشة أل َّ
َّ
َن صديقه الوحيد
ويتزوج زكية
الذي ارتاح له ،أخذه املوت مثل ما أخذ زوجته من قبل .وعندما أراد أن خيرج من عزلته ّ
لشاب يف سنّها .بعد موت شحاتة عزم
كان قد فات األوان ،بعد أن ساﻫم بغري قصد يف خطبتها
ٍّ
اصل عمل شحاتة يف محل القمقم واملشي قدام األموات مع أنَّه قد حصل علی رتبة عالية
شوشة أن يو َ
حمل شحاتة أفندي يف العمل كمطيبايت جنازات .ﻫذا
وحل َّ
يف شركة املياة ،فيلبس قميصه وبنطولته َّ
العمل ّأدی إلی تسخري املوت واألقدار واحلياة عند معلم شوشة .بعد أيام ع ّدة قد أصيب شوشة مبرض
حول تكليفه اليومي إلی ابنه سيّد الدنك ،وسيّد قد أجنز عمل أبيها أخريا .يف هناية املطافَ ،حيدث
وقد ّ
زلزال ويسبّب ختريب اجلدران مث ينفض عليه حجر من أعلی يصيب رأسه وكتفيه ويصرعه أرضا ومات
شوشة .بعد موته ّاختذ ابنه طريقه يف احلياة و عزم علی ترويض نفسه علی املوت كما فعل أبوه.
شخصيات الرواية

الشخصيات األصلية (الرئيسية)
شحاتة أفندي" :شحاتة أفندي" ﻫو الشخصية الرئيسية الّت تدور األحداث حوله ،وﻫي تكشف
مرة.
لنا نفسيته ومالحمه الظاﻫرية مرورا بأحداث الرواية وإن كان يظهر يف الفصل الثاين من الرواية ّأول ّ
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تكون شخصية شحاتة أفندي حمور فلسفة املوت يف الرواية .فعلى الرغم من تعامله اليومي مع املوت من
خالل مهنته ،فإنَّه كان خياف املوت ،ويع ّده جبانا ألنَّه ال يواجه الناس وإّّنا يأخذﻫم علی غفلة .عندما
حياول شحاتة أن يستمتع ليلة مع غانية احلي عزيزة نوفل ويستع ّد للقاء هبا مل يفسح املوت جماال له
ومات يف ﻫدوء.
ﻫذه الشخصية ختتفي تارة تيظهر مرة أخری يف الفصل السادس .اقرتحه معلم شوشة أن يعيش معه
بسبب احملبة الّت نشأت بينهما إثر دفع حسابه من جانب شوشة وﻫو يقبل ﻫذا االقرتاح ،ويف ﻫذه املدة
اكتشف أﻫل احلي كلّهم أنَّه حانويتّ يلبس طربوشا وبنطوال وكرفاتة وقميصا ميشي ق ّدام األموات وحيمل
األموات وجيعل األموات يف القبور .يعتقد َّ
أن املوت مصدر الرزق والفرح له ومصدر احلزن للبعض اآلخر.
ﻫذا العمل يفاجئ اجلميع خاصة معلم شوشة ويسأله عن سببه .ﻫو يتح ّدث عن فلسفة املوت وعن قيمة
ابن آدم وحياول أن يف ِه َمه معين املوت وخيفِّف من ح ّدة اخلوف الذي يعرتي معلم شوشة حتّی يواجه ﻫذه

القضية بوصفها ظاﻫرة طبيعية يف حياة مجيع املوجودات وتنتهي عاقبة ﻫذا الرجل باملوت وتشييعه علی يد
الناس ومجيع األفنديني.
معلم شوشة :الشخصية الرئيسة األخری يف ﻫذه الرواية معلم شوشة الذي ل ّقب بالسقا وسببه يعود
إلی أنَّه كان ميأل ِ
القَرب الفارغة باملياه وحيملها علی العربة الضخمة ويفرغها عندالناس يف األحياء الّت مل
كل يوم ينتظر الناس معلم شوشه ليسقيهم .ﻫذا الرجل رجل مشفق
تصل اليها أنابيب املياه بعد ،ويف ّ

ورمز ألب حنون يعطف إلی ابنه يف مجيع احلاالت .وﻫو الذي عزم أن يواصل مسرية شحاتة أفندي يف
ٌ

عمله مع أنَّه قدوصل إلی أمنيته واختري مندوبا لشركة املياه .ولبس كما كانيلبس شحاتةأفندي .ﻫذاالعمل
املوت و ّأدی إلی تسخري املوت واحلياة عنده.كانت عاقبته املوت كما كانت عاقبة شحاتة.
سهل يف عينه َ
ّ
الشخصيات الفرعية (الثانوية)

الشخصيات الثانوية يف الرواية كثرية متعددة األدوار خمتلفة السمات ،منها ما كان ضبابيا مل تظهر إالّ
حركته وﻫيئته لتشارك يف تكوين املشاﻫد ،ومنها ما اختفت مالحمها وبدت دخيلة نفسها.
حق معرفتها،
حاجة زمزم :ﻫي ذو حانوت تشرتي اللحم والكفتة واللسان .أكثر الزبائن يعرفوهنا َّ
ال ّ
ﻫتم الراوي برسم شخصية احلاجة زمزم
ﻫذه املرأة مصنوعة (مركبة) من اخلبث والشر واإلنانية واحلقد.ا َّ
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اﻫتماما كبريا حتّی جاء رمسه بليغا رائعا ،و َّ
أن هلا أثرا كبريا يف الرواية أو َّأهنا ﻫي البطلة األولی فيها ،ولكنّنا
وجدناﻫا ختتفي متاما من مسرح الرواية ،مثَّ تعود قبيل النهاية عودة قصرية ،خييّب آمال القارئ وﻫي مع
ذلك عودةٌ مفتعلة جاءت علی إرسال األب ابنه إليها ليطالبها بالريال املتبقی له عندﻫا ،ألنَّه ال ميلك
شيئا أبدا .ﻫناك الكثري من الضعف َّ
ألن األب أقبلت عليه الدنيا وأصبح رئيسا للسقايني ،كما أَنّه يعمل
يف دفن املوتی ،ويف الليلة السابقة يدفع املال ابنه بسخاء ،فكيف ال ميلك ماال أبدا ،واألفضل للكاتب أالّ
يكلّف نفسه يف إعادة احلاجة زمزم علی مسرح القصة أن جيعل حيلة أخری إلبعاد االبن عن أبيه لكي
ينهدم البيت وميوت معلم شوشه.احلاجة زمزم ماتت يف الرواية أيضا إثر الزلزلة الّت حدثت يف ﻫذا احلي.
عمل أبيه علی الكتابة
سيد الدنك :ﻫذه الشخصية تتمثّل دورﻫا إلی جانب أبيها .ﻫو الذي َ
آثر َ
حمل أبيها يف شركة املياه وواصل عمل أبيها
حل َّ
ب أباه دائما وبعد موت أبيه َّ
والقراءة يف الكتابَ .
صاح َ

فيمشي ق ّد َام األموات وحيمل القمقم.

أم آمنة :ﻫي جدة سيد الدنك ،ﻫذه العجوز ضريرة فقدت بصرﻫا بكاء علی موت أختها واآلن

تعيش مع ابنها وزوجها .كانت أم آمنة حلوةَ احلديث ،ولطيفةَ املعشر الّت كان حيبها سيّد كثريا ويقارن

بينها وبني احلاجة زمزم دائما ويسائل نفسه :كيف يكون خالق االثنتني ربا واحدا وﻫذه الشخصية متوت
أيضا يف هناية الرواية.
تؤدي دورا قليال يف الرواية وأكثرﻫم العمال
إضافة علی ﻫؤالء ،ﻫناك
شخصيات كثرية يف الرواية ّ
ٌ
وصاحب السوقة الذين يعملون يف ﻫذا احلي وﻫم عم جاب اهلل ،وعم سالمة ،ومعلم علي دجنل،
وحريشة ،وحسني القردايت ،وعم جاد ،واخلشت اجلزار ،وشيحة البقال ،وعبداملزين ،وأمحد الفاكهاين،
وحممود مسطرين ،وعلي احلميو....
مع َّ
أن ﻫذه الرواية ال ختلو من شخصيات عدمية الفائدة بالنسبة إلی احلدث ،وال متلك أية وظيفة
وجود يف املستوی الفين يف الرواية ،فإهنا ال تستغين عنها وتتيح للروائي رسم لوحة مجيلة
خاصة ،وليس هلا ٌ
وﻫذه الشخصيات هلا وظيفة مجالية دون أن تستطيع أن تسرع أو تؤثَّر علی وترية األحداث.
الشخصيات المدورة النامية

املدورة الّت يعتين هبا الكاتب يف مجيع جوانب حياته
معلم شوشة :ميكن ع ّد شوشة الشخصيةَ ّ
إثر موت زوجته َّ
ألن املوت
ونفسه .يف بداية األمر نواجه الشخصية الّت ينطوي عليها اخلوف واحلزن َ
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يأخذ منه حبَّه وحياته وزوجه .ﻫذا األمر واضح من اآليات القرآنية املعلَّقة يف مدخل البيت .ﻫذا التعليق
ٍ
ودليل علی َّ
بشيء من اخلوف واجلوع واألنفس
أن صاحب البيت واحد من الذين ابتلوا
ليس اعتباطيا ٌ
يتصور ابنه
دليل آخر خلوفه و دﻫشته عن املوت وﻫو اليتكلّم مع ابنه حول أمها حتّی ال ّ
والثمرات ،أيضا ٌ

عيب أو مرض و ﻫذا املوت
أن يكو َن هلا أما ،ألنَّه ماتت زوجها إثر والدة ابنه سيد دون أن تكون هلا ٌ
ِّ
كل ليلة ،ينفث الدخان ،يرنو إيل النجوم والسماء كأّّنا كان
املفاجئ يؤثر عليه كثريا وجيلس وراء النافذة ّ
يسأهلا عن شيء أضاعه أو عن معضلة أعياه حلها.

«أمك ..ياما سهرت الليايل أسأل نفسي ،واسأل السماء والنجوم ،وربّنا :ماتت ليه وعشان إيه؟ لكن

ما كنتش بالقي جواب ..ما كنتش بالقي سبب ..غري أن املوت بال سبب  .زي احليا ليه بنتولد؟ وليه
بنموت؟ مني يعرف؟».1
ّأما يف مواجهته شحاتة أفندي الذي يفيّض علی مسمعه بفلسفته عن املوت ،ومهنته يف محل اجلنازات

فلها دور عظيم يف تغيري رؤيته جتاه املوت ومع ﻫذا مل يزاول خوفه من املوت حتّی َّ
أن املوت يأخذ صاحبه
اصل طريقه يف احلياة حتّی يسخر املوت
احلقيقي منه .ﻫذا املوت املفاجئ يؤثّر علی نفسيته ويعزم أن يو َ
وسره أن ينتصر علی املخاوف القدمية والرﻫبة املوﻫومة،
يف عينه «لقد اعتاد شوشة عمله يف اجلنازاتَّ ،

جردت ممّا علِّ َق هبا من أوﻫام ...قد أضحت ﻫينة
َّ
وسره أن يتحقَّق قول شحاتة وأن جيد املسألة بعد أن ّ
ينتصر علی املوت وأن يصبح كشحاتة ...رجال
سره أن
تافهة ليس هبا ما خييف أو ِّ
يروع  .لقد َّ
َ
ض نفسه علی قبوله ،كأمر طبيعي .لقد بات حيتقر املوت،
شجاعا ...وكشف عن رؤيته الزائفة َّ
ورو َ

2
التغري « َّإهنا ليست َّأو َل
وحيتقر-أكثر منه -احلياة»  .أيضا حديثه مع إبنه حول موت زوجته يوحي هبذا ّ
بأول من يولد بال ٍأم  ...ﻫذه األشياء حتدث كثريا يف
كنت أنت َّ
من ميوت ولست َّأو َل من فقد زوجة وال َ

احلياة ،فيجب أالّ ينظر إليها علی أهنا ٍ
خصنا هبا القدر.3»...
مآس قد ّ

 -1يوسف السباعي،السقا مات ،ص .298
 -2المصدر نفسه ،ص .279
 -3المصدر نفسه ،ص.206
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سيد الدنك :ميكن أن َّ
املدورة ألنَّه يتأثَّر بأقوال أبيه حول
يعد سيد الدنك من الشخصيات الدينامية ّ

املوت كما تَأثَّر أبوه عن أقوال شحاتة ويف النهاية َّقرَر أن يواصل عمل أبيه يف محل القمقمات ق ّد َام
األموات و« ...ملّا رأی الصيب أبيه ،يلبس طربوشا وبنطولة ويعمل عمل صديقه شحاتة ،أحاطه اخلوف
ألن يف ّكر يف موت أبيه .رفع سيد رأسه إلی أبيه يف ارتياع وتساءَ َل يف استنكار ودﻫش:

 -ال يابا ماتقول شي كده ،انت مش حامتوت ،مش ممكن متوت ،متوت ليه؟ انت مابتعلمش

حاجات وجشه ،وال أنت عجوز ،وال عيان ،وانا عايزك ،متوت ليه؟».1
وقال ألبيه يف صوت خافت مليء بالدموع:
علي  ...إذا كنت قد
«لكنّك رغم ذلك ...لن تذﻫب..إين اريدك  ..إذا ﻫانت عليك فلن هتون َّ
ّروضت نفسك علی الذﻫاب ،فأنا مل أروضها  ..ليس يل يف احلياه سواك  ..إنك األم و األب  ..انك ما

تعود نفسك عليه فإنك لن متوت» .2عندما مات
أشعرتين قط َّ
بأين فقدت أمي ...ال تذكر املوت أبدا وال ِّ
إين أود أن أكرمه -
أبوه تتغري رؤيته جتاه املوت ويذكر أقوال شوشه نفسها وقال يف صوت ﻫادئّ -« :
أب ميوت وال كنت ِ
كما أكرم سواه ..أنا لست حزينا ..إنَّه ليس ِ
بأول ٍ
بأول يتي ٍم يفقد أباه  ...ﻫذه
األشياء حتدث كثريا يف احلياة... ،جيب أن نعرف َّ
أن ﻫذه ﻫي سنة احلياة وطبيعة األحداث فيها ،جيب أال
نعتّبﻫا مفاجأة..بل نتقبلها بالصّب» .3ﻫذه الشخصية تتأثَّر بأقوال أبيه حول املوت وحيتقر املوت يف عينها
وتستطيع أن تقنع نفسها َّ
بأهنا ليست واحدة من الذين فقدوا أحبائهم ويف هناية الرواية تواصل عمل أبيها
يف محل األموات.
الشخصيات المسطحة الثابتة
حيب
شحاتة أفندي ﻫذه الشخصية مسطحة بسيطة ،ال ّ
تتغري عقيدته ورؤيته طوال الرواية .ﻫو الذي ّ
يغض نظرته عن احلاجة زمزم مث يعشق عزيزة نوفل وخيطبها من شرف
النساء كلَّها حتّی ال يستطيع أن َّ

 -1المصدر نفسه ،ص.296

 -2المصدر نفسه ،ص .309
 -3المصدر نفسه ،ص .328

جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداهبا ،السنة الثامنة ،العدد اخلامس والعشرون

109

مجيع اإلمكانات للقاء معها ومن املقرر أن يستمتع بعزيزة نوفل
الدين الدباج الذي تتولّی أمرﻫا وهلذا يوفِّر َ
ولكن مل ميهله األجل ومات ،موته دون أي دليل يفاجئ القارئ ِّ
ويفكك حبكة الرواية.

َّ
إن الرواي مل جيّبه أن يتكلَّم باللغة الشعبية العامية ألنَّه ﻫو من الطبقات السفلی من اجملتمع ويرتكه أن
مرة يقول عن فلسفة املوت باللهجة العامية مث بدأ حديثه لشوشة يف ِهمه
يتكلَّم حيث يشاء وهلذا نشاﻫد َّ
إن وجه األرض متغريَّ ،
معنی املوت باللغة العربية الفصيحة « َّ
وإن مركبات ﻫذا الوجه من خمتلف الكائنات

حمدود وجودﻫا بفرتة معينة ،هلا بداية وهناية  ...فرتة الوجود تبدأ باخللق وتنتهي بالفناء وابن آدم ال يزيد
عن أن يكو َن أحد مركبات وجه األرض...،إنَّه ال ب َّد بعد اجلدة أن يصيبَه القدم واالهنيار واالنعدام...ﻫذه

ظاﻫرةٌ ال جدال فيها وال مناقشة .1»...

ألول ظهوره يف
حيث نواجه الشخصية الّت تف ّكر دائما بالنساء كما يكون يف تعامله مع احلاجة زمزم ّ
الرواية ووقع يف شراكها إثر األغنية الّت غنّی هبا وﻫذه امليزة مل تفارقه حتّی ِ
هناية موته كما كان يف ليلة وفاته
َ
أي سبب يف منتصف القصة
يستع ّد نفسه للقاء بعزيزة نوفل .لقد فاجأنا املؤلف مبوت شحاتة أفندي دون ّ
وشحاتة ﻫو الوحيد الذي يسيطر علی انتباه القارئ ألنَّه الوحيد الذي كان يسعی إلی ٍ
ﻫدف فيجعل

للقصة مسحة من التشويق ،فاجأنا مبوته ،وبذلك ماتت عقدة القصة ،وكأّّنا انتبَهَ الكاتب إلی خطئِه،
فكشف للقارئ عن عقدةٍ أخری كانت خمتفية حتّی ذلك الوقت ،والعقدة تتمثَّل يف شخصية شوشة

سر املوت.
الذي أخذ يسعی إلی كشف ِّ

من املآخذ األخری علی الراوي حول شخصية شحاتة أفندي ﻫي َّ
أن املؤلف جعل له شخصية ماجنة

عابثة تتأثر حني تری أمامها امرأة ،فهو يتغزل حتَّی يف احلاجة زمزم ،مث أسكنه املؤلف مع املعلم شوشة،
وأ ّن ﻫناك يف أعلی شقة ﻫذا األخري تقطن أسرة (علي خشت) أ ّن هلذه األسرة فتاة ناضجة إمسها زكية
ترتدد علی أسرة شوشة فتساعد الضريرة أم آمنة فإذا نزل شحاتة عند شوشة مل نعد جند أثرا للفتاة وكان
ّ

املتوقع أن يراﻫا شحاتة ،وأن حتدث بينهما أشياء لكنّها ختتفي عن مسرح احلوادث مبجرد ظهور شحاتة.

بقية شخصيات ﻫذه الرواية بسيطة وال تتغيّر يف طول الرواية وال تؤثّر فيها حوادث الرواية .القارئ
يواجهها يف النهاية كما كانت يف البداية وأيضا ﻫذه الشخصيات التعمل عمال يفاجئ القارئ؛ علی
 -1المصدر نفسه ،ص .185
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الّت صنعت
سبيل املثال شخصية احلاجة زمزم ﻫي البطلة األولی يف الرواية ،يف البداية نواجه شخصيتها ّ
تتغري يف طول الرواية ونواجهها
من الغرور واخلبث واإلنانية لعملها مع شحاتة أفندي ،ﻫذه الشخصية مل َّ
مرة أخری يف هناية الرواية عندما ذﻫب سيد الدنك أن يأخذﻫا طلبه السابق.
فأقبل الصيب وسأهلا يف هلفة وعجلة:
« -يا حاجة ...عايزين الريال اللي عليكي البويه - /لاير؟ إيه يا ﻫومر - /لاير قدمي ...بقية حساب
امليه .ما كانش بتعز يا خويا  -/ ....امشييا واد من ﻫنا بالش زيطه- / .مش حامشي إال ملا آخد
الريال...ﻫايت الريال بقول لك...احنا عايزينه عشان دوا البويه  ..ابويه عيان -/ .ما يعيا واال ينفلق...
إن شاءاهلل حتييموت ...أنا ماله وماله».1
أو شخصية أم آمنه نواجهها يف طول الرواية ّنودجا من اإلنسان احلنون يعطف علی حفيده وعلى
معلم شوشة.
طريقة رسم الشخصية
الراوي يرسم شخصيات الرواية بإحدی الطريقتني؛ الطريقة التحليليّة والطريقة التمثيليّة.
الطريقة التحليلية :استخدم السباعي الطريقتني يف رسم شخصياته ولكن تغلب الطريقة التحليلية
علی التمثيلية باستعمال ضمري الغائب ،علی سبيل املثال َّ
إن السباعي يتطرق إلی عرض شخصية شحاتة
أفندي ،متوسال بالطريقة التحليلية ،مسلطا الضوء علی مالمحه النفسية ،قائال« :والرجل علی كّبه يبدو
لطيف املالمح ،بشوش الوجه ،هتدل شاربه األبيض علی شفتيه فأخفی العلياء ،وأبرز السفلی وتناثرت
الشعريات حول ذقنه ورقبته...فكست وجهه شبه وبرة بيضاء».2
يتطرق بالطريقة عينها إلی عرض شخصيته احلاجة زمزم من خالل مالمحها اجلسدية ،قائال« :مل يكن
ّ

شر بكل ما يف معنی الكلمة....هتدَّلت
يبدو علی "احلاجة زمزم" ما يوحي بسالم وال أمن...كانت امرأة ّ
طيات فوق طيات...وﻫي يف جلستها علی شكل ﻫرم تتكون
من حوهلا كتل اللحم احمليطة هبا..وقد بدت ٌ

من األرداف واألفخاذ ،والسيقان... ،كانت "احلاجة زمزم " تزن حنو املائة ومخسني كيلو ،منها مائة كيلو
 -1المصدر نفسه ،ص.317

 -2يوسف السباعي،السقا مات ،ص.38
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اﻫتم املؤلف برسم شخصية احلاجة زمزم اﻫتماما كبريا حتّی جاء رمسه بليغا مثريا رائعا،
إنانية .1» ..،لقد َّ
ووصفه وصفا دقيقا .الكاتب اكتفی بوصف مالحمها اجلسدية دون تطرق إلی أي ٍ
شيء من ميزاهتا
األخالقية ،ولكن يصفها وصفا دقيقا حتّی يدرك املتلقي من خالل ﻫذا الوصف ميزاهتا األخالقية.
أيضا يبدأ يف رسم شخصية أم آمنة بتوصيف مالحمتها النفسية حينما يقول« :كانت العجوز حلوة
احلديث ،ولطيفة املعشر ،وسديدة الرأي ،وخملصة النصح ،وشديدة القناعة ،كانت تشعر بأ َّ
َن عماﻫا
تعودت دائما أن حتمل عبءَ اجلميع.2»...والكاتبخيتلف يفرسم شخصية
عبءٌ علی منحوهلا وﻫيالّت ّ
أم آمنة ويقوم بإتيان ميزاهتا األخالقية والنفسية هلذه الشخصية ،واملتلقي يدرك شخصيتها مباشرة.
الطريقة التمثيلية
ﻫذه الطريقة تتم من طرق عديدة منها احلوار ،والعمل واإلسمَّ .
إن يوسف السباعي التكتفي بالطريقة
التحليلية يف رسم شخصياته بل يعدو وراءه ويستخدم الطريقة التمثيلية .ممّا يلفت اإلنتباه ،إلصاق
الصفات عن الطريقة التحليلية مثّ اتّباعها بالوحدات القصصية َّإما عن طريق حوار بأنواعه (الديالوج
وإما عن طريق األفعال واحلركات.
واحلوار الذايت) َّ
الحوار
الحوار الخارجي أو الديالوج :احلوار ﻫو «ما يدور من احلديث بني الشخصيات يف القصة أو
3
وجودﻫا بأسلوب تصويري ﻫو الذي يعطي
املسرحية»  .وجود ديالوج أو احلوار أو تّبير ِّ
كل شخصية َ
العمل الروائي عمقه وبعده الثالث.

جيب توافر شروط يف احلوار :أوال «جيب أن يكون عنصرا منتظما يف الرواية خيدم سري احلوادث،
وتصوير األشخاص وعالقاهتم مع احلوادث ...وجييء أن يكون طبيعيا مالئما للرواية ومتصال اتصاال وثيقا
بشخصية املتكلمني ،ومالئما للموقف الذي يعرض فيه ،وأخريا أن يكون سهال وحيويا ومتعا» .4إن
 -1المصدر نفسه ،صص.34-32
 -2المصدر نفسه،ص .46

 -3طه وادي ،دراسات في نقد الرواية ،ص .199
 -4أمحد أمني ،النقد األدبي ،ص.126-125
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الشخصية اإلنسانية تكشف عن نفسها من خالل ختاطبها مع اآلخرين ،أل َّ
َن كالم الشخص مبثابة مرآة
تعكس احلقائق الكامنة فيداخله ،فكل إناء ينضح مبا فيه ،إن تصرفا بسيطا من تصرفات إحدى
تؤديه
يؤدي ما ال ّ
الشخصيات ،أوحوارا موجزا بني شخصيتني ،رمبَّا يستطيع شيء من ﻫذا كلِّه ،أن ّ
عشرات الصفحات التقريرية من إحياء وتعبري .وإذا أ ّدي يف الرواية أداء جيدا كان من أمتع عناصر الرواية،
تتكون عن طريقه مالمح الشخصية وتكتسب املواقف قوة اإلقناع والتّبير.
فهو ّ

من خالل استقراء ﻫذه الرواية ،كشف أ ّن احلوار يكون معّبا عن شخصية قائليه ومصورا لألفكار
واملشاعر ،واحلوار يف ﻫذه الرواية أكثر استخداما من األساليب األخری يف رسم الشخصيات .ميكن القول
َّ
بأن الكاتب يعتمد عليها يف رسم الشخصيات إذ تتّصل بعضها بالبعض اآلخر اتصاال صرحيا مباشرا.

ﻫذا احلوار يفيدنا إن يكون مالئما موقف الشخصيات .الكاتب يراعي أيضا ﻫذا الدور الوظيفي للحوار
الّت تتالئم الشخصيات.
من خالل اإلتيان باحملاورات ّ
« -يا شحاتة أفندي..أنت زي ما حبيتين أنا حبيتك...أنا بقايل مده مش القي صاحب أسرتيح له،
وأفضفض له  ...وأنا حاسس أنَّك صاحب حقيقي ،زي ما أنت مش عايز تفرط فيه أنا مش حافرط
فيك  ...أنا بيّت بيتك ،وأﻫلي أﻫلك ...خليك معانا علي طول».1

يعّب عن إحسان معلم شوشه إلی اآلخرين ،عندما
كما أن يوسف السباعي يعرض بطريقة التمثيل ما ّ
رأی َّ
اجة زمزم" ينفذ بالفعل حكم "احلاجة" بتعرية الرجل صاح فيه حانقا:
أن "جاد" صيب "احل ّ
«أيهاللي بتعلم ﻫدايا جدع أنفه؟».2
اجة زمزم وقالت:
أجابت احل ّ

 «املنكوب ده مادفعش متن اللي أتسممه...طلب جوﻫره ومخ ولسان  ...علي احلساب .صدقإ ّن اجلربوع ده يكون له حساب .3».. .بعد احلوار الذي أجری بني معلم شوشة واحلاجة زمزم ،قال معلم
شوشة« :امسعي يا حاجة  ...تعرفيه ما تعرفهش...قلت لك سيبيه ،وحادفع لك احلساب» .4فكان يدفع
احلساب فتنتهي ﻫذه املعركة بعمله اجلميل.
 -1يوسف السباعي ،السقا مات ،ص .91
 -2المصدر نفسه  ،ص .45
 -3المصدر نفسه ،ص.46
 - 4المصدر نفسه ،ص47
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الحوار الذاتي :ﻫو نوع من احلوار مع النفس وﻫو «حديث بال صوت ،يدور يف إطار العامل الداخلي
للشخصية ،فيه تكلّم الشخصية نفسها حبديث خاص» .1وﻫو العنصر الذي يتيح للشخصية أن تفصح
كأهنا ِّ
عن دخيلة نفسها لتكشف عن مشاعرﻫا الباطنية ،وأفكارﻫا ،وعواطفها ،و َّ
تفكر بصوت مسموع.2

ّنودج من احلوار
يف ﻫذه الرواية ﻫناك أيضا احلوار الذايت ولكن الراوي مل يستخدمه إالّ نزرا يسريا .إنّه ٌ

الذايت ملعلم شوشة ملا استحوذ عليه اإلعجاب وح ّدث نفسه:
ّ
 «أﻫذه جنازة مشيع اجلنازات؟ أبعد كل ﻫذه الزفف الّت اشرتك فيها حيمل إلی مثواه ال ناع وال باكوال حفل وال موكب؟ أبعد طول تزيينه جلنازات الغري باملناقد واجملامر ،خترج جنازته خاوية خالية ؟» .3ﻫذا
التحسر واألسی الذي يعرتي معلم شوشه عندما يری َّ
أن ﻫذه اجلنازه حتمل ﻫكذا يف حني
احلوار تعبري عن
ّ
هلا مكنة وذو شهرة يف حياهتا الدنيوية.

أو نشاﻫد ﻫذا احلوار الذايت عندما ﻫزم شوشة خوفَه من املوت ومهس يف نفسه وقال« :لقد بدأت
كل خوف من املوت ،أو رﻫبة له
أتعود النزول إلی داخل املقّبة نفسهاَّ ..
َّ
ألين عزمت أن أﻫزم يف نفسي َّ
تعودت أن أنزل األموات إلی املقابر وأصبحت بذلك رجال شجاعا بل أصبحت
كشئ ّ
مروع ،وﻫكذا ّ
بت أحتقر املوت واحتقر أكثر منه ...اإلنسان».4
أشجع رجل يف العامل ،لقد ّ

ّأما يف بعض األحيان ،فللحوار الذايت خماطب ،لكنه يسكت وال يتكلم أو يكون غائبا؛ ﻫذا احلوار
يسمی باحلوار الدرامي .5نشاﻫد ّناذج عديدة من ﻫذا احلوار تكشف عن آراء صاحبه .خياطب شوشة
َّ
املوت ويقول« :أيها املوت ..أنت تافه ..إنَّك شيء ال وجود لك َّ
..إهنا هنايتنا حنن ..لقد انتقلنا من
الوجود والعدم ...كنّا باألمس ،فأصبحنا اليوم شيئا غري كائن .ما دخلك أنت تقحم نفسك وختلق لك
وجودا وكيانا ،تفرض لنفسك سيطرة وسلطانا ،وتكسو نفسك الرﻫبة والروعة ..وأنت يف حد ذاتك ..ال
شيء» .6ﻫذا احلوار ميثّل زوال رﻫبة املوت وفزعه ،واحتقاره.
 -1طه وادي ،دراسات في نقد الرواية ،ص .46

 -2انظر :علي عواد ،غواية المتخيل السردي ،ص .66-65
 -3يوسف السباعي،السقا مات ،ص .239
 -4المصدر نفسه ،ص .241

 -5انظر :مجال مري صادقي ،عناصر داستان ،ص .338
 -6يوسف السباعي،السقا مات ،ص.241
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َّ
إن شحاتة خياطب امليت ويديل بآرائه حول املوت وغرضه من محل األموات« :تستطيع أن تذﻫب
علی ﻫذا احلال إلی جرجا ،ماذا يهمك مادمت حمموال علی األعناق؟ ماذا عساك ستدفع لنا بعد ﻫذا
املشوار؟ أودفعت مخسني قرشا فسأدعو لك بالرمحة والغفران  ..مخسون قرشا ﻫي أقصی ما احتاج إليه،
...لو رأيت «عزيزة نوفل» ملا استكثرت عليها املبلغ ولكنّك مسكني ال تستطيع أن تراﻫا  ...ﻫذا ألعن ما
ّ
يف املوت.1» ...
ميكن ع ّد ﻫذا احلوار حوارا ذاتيا َّ
ألن امليّت ال يسمعه ،وال يتنبّه إىل أقواله .ﻫذا احلوار يعني القارئ يف

يتلخص يف
إدراك نفسية شحاتة وﻫو الذي دائما يف ّكر يف النساء وجيري وراءﻫن وغرضه من محل األموات َّ
عشقه للنّساء .خياف من املوت ألنَّه يسلبه التمتّع بالنساء وعزيزة نوفل خالفا لآلخرين .ﻫذه احلوارات ّإما

وتعّب عن تغيري رؤية الشخصية واعتقادﻫا .إ ّن احلوار يف
وإما حوارا خارجيا متثِّل ِّ
أن تكون حوارا ذاتيا ّ
الواقع يكون يف خدمة عقائد شخصيات الرواية.
اجلدير بالذكر َّ
أن اللغة الّت يسخدمها الكاتب يف احلوار وبعض الكلمات املتناثرة يف السرد نفسه ،ﻫي

اللغة العامية املصرية؛ وﻫذا يعين أن الكاتب اليلزم شخصياته التقيِّد باللغة العامية ،بل يرتكهم يتكلَّموا
حيث يشاؤون حسب الغرض املنشود .علی سبيل املثال نشاﻫد يف طول الرواية ،احلوار بني معلم شوشة
وشحاتة جيري باللغة العامية ،ولكن حينما يبدأ حديثه مع شوشة حول فلسفة املوت وقيمة آدم ،يتكلّم
باللغة العربية الفصحی.
متغريَّ ،
«قال شحاتةَّ :
وإن مركبات ﻫذا الوجه من خمتلف الكائنات حمدود وجودﻫا
إن وجه األرض ٌ
متر مبراحل اجلدة والقدم واالنعدام،
بفرتة معينة ،هلا بداية وهناية ،فرتة الوجود تبدأ باخللق وتنتهي بالفناء ،و ّ
وابن آدم ال يزيد عن أن يكون أحد مركبات وجه األرض ،فوجودﻫا عليها حمدود بفرتة معينة .2» ...

حينما نقوم بتطبيق بني احلواريني؛ احلوار الذايت واحلوار اخلارجي يف الرواية ،ميكن القول إ ّن احلوار
اخلارجي بني شخصيات يرتاوح بني اللغة الفصحی واللهجة العامية بينما احلوار الذايت فيها باللغة

 -1المصدر نفسه ،ص.224
 -2المصدر نفسه ،ص.185
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الفصحی .اجلدير باإلشاره ،أ ّن احلوار الذايت يف الرواية يدور كله حول فلسفة املوت باللغة الفصحی كما
َّ
أن احملادثة بني الشخصيات حول احملور الرئيس يف الرواية أي فلسفة املوت تكون أيضا باللغة نفسها.
األفعال والحركات
تقسم
العمل ﻫو األسلوب اآلخر يف رسم الشخصيات وﻫو يهدي القارئ إلی إدراك الشخصياتّ .

أعمال الشخصيات إلی نوعني :العمل العادي ﻫو العمل الذي تعمله الشخصية عادة ،والعمل غري
العادي الذي حيدث مرة واحدة من جانب الشخصية ويستطيع أنيستنبط من ورائه معنويات الشخصية.1
العمل والشخصية بينهما عالقة وطيدةِ ،أل ََّهنا تولَد أعمال الشخصيات من أفكارﻫا ودراسة األعمال
يصور الكاتب خلق احلاّجة زمزم عن طريق عملها
تساعد يف تصوير الشخصيات .علی سبيل املثال ِّ
«وبسرعة الّبق تناولت احلاجة العصا بيدﻫا األخری مث رفعتها إلی أعلی مهددة صائحة:
 الفلوسمث نادت جاد و قالت :
«قلعه اجلاكتة ،و اجلالبيه ،و اجلزمة ،وناوله».2ويف هناية الرواية أيضا نشاﻫد ﻫذا العمل نفسه عندما جاء السيد الدنك لطلبه؛ «ومل يطق "سيد"
مساعها فاندفع بأقصی قوة وأطبق بيديه الصغريتني علی عنقها صائحا وصوته خيتنق بالبكاء:
ﻫايت الريال يا بنت الكلب...إن شاءاهلل متويت أنّت.
هتجم الصيب عليها وما لبث حتی دفعته يف صدره دفعة قوية طرحته أرضا».3
ذﻫلت املرأة من ّ

يصور الروائي تغيري رؤية شوشه جتاه املوت أيضا عن طريق األفعال عالوة علی احلوار اخلارجي والذايت
ِّ

عندما يتكلم شوشه عن أعماله ويقول :

 -1انظر :أمحد أخوت ،دستور زبان داستان ،ص.143
 -2يوسف السباعي ،السقا مات ،ص .45
 -3المصدر نفسه ،ص .319
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«لقد نزلت إلی ساحة األموات  ،فوجدهتا سخريات يف سخريات ،ووجدت اإلنسان مهما كان لن
يزيد علی املقعد أو القطة ...لقد باشرت التغسيل والتكفني والدفن ،فوجدهتا سخافات يف سخافات
وتفاﻫات يف تفاﻫات .1»...
يصور ﻫذه السمة بأساليب خمتلفة؛ منها احلوار الذي جيري بينها وبني شوشه وأيضا عن
إ ّن الكاتب ّ
طريق عملها.

العمل يف ﻫذه الرواية له دور كبري يف ترسيم ومتثيلها الشخصيات .حنن نواجه األعمال املختلفة من
جانب الشخصيات .العمل املهين ،العمل الذي يقوم به الشخصية عادة علی حسب مهنته كما نری يف
يصور قدرا من شخصيته من خالل ﻫذا العمل .مثّ يقوم بالعمل
أعمال شوشة يف سقي املياه والكاتب ِّ
الذي ال حيبّها أبدا ولكن خيتارﻫا فرتة من عمره لكي يفوق علی خوفه ورؤيته جتاه املوت والكاتب يرسم

رؤيته من خالل ﻫذا العمل أكثر من العمل املهين .بعد موت صاحبه شحاتة ،عزم علی تغيري مهنته

يصور لنا تغيري رؤيته جتاه املوت ،يعين يف
وحتوهلا إلی مهنة جديدة وﻫي مطيبايت اجلنازات ،ﻫذا العمل ّ
ّ
الواقع ميكن إدراك وجهات نظر الشخصية من خالل العمل الذي خيتاره.
ﻫذا األمر أيضا واضح يف شخصية صيب السقا سيد الدنك ،يصور الكاتب شخصيته من خالل
أي نظر حول املوت مثّ بعد موت أبيه عزم علی عمل أبيه و ﻫذا تعبري
أعماله الطفولية حينما ال يكون له ّ
عن تغيري يف وجهة نظره.

يتغري عملهما طوال الرواية ويثبتان
ولكن شحاتة أفندي واحلاجة زمزم ليس هلما األعمال املتعددة ومل ّ

كما كانا يف بداية الرواية .
النتائج

 -1الكاتب يأخذ شخصياته من األفراد الواقعيني يف اجملتمع لكي تكون مبنزلة ّنوذج أو مرآة
يصور جمتمعه بكل مشكالته ومالحمه ويستطيع
ألشخاص واقعيني يعيشون معهم ،ومن جانب آخر ِّ
املتلقي أن يدرك ﻫذه الشخصيات بكل حواسه كأنَّه يعيش معهم.

 -1المصدر نفسه ،ص .308
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تتغري طوال الرواية،
الّت مل ّ
 -2يف ﻫذه الرواية نشاﻫد أنواع الشخصيات؛ منها البسيطة املسطحة ّ
تتغري رؤيتها جتاه احلياة ولكن استخدامه للشخصيات البسيطة أكثر من األخری.
املدورة الّت ّ
واملعقدة ّ

 -3طريقة يوسف السباعي يف رسم شخصياته ترتاوح بني التحليلية والتمثيلية ،واألسلوب الذي

يستخدم يف رسم شخصياته ﻫو إلصاق الصفات هبا عن طريق التقارير املباشرة مث اتّباعها بالوحدات
القصصية الّت تدل علی ذلك .أما احلوار فهو األسلوب املسيطر يف الطريقة التمثيلية مث إ ّن لألعمال
واحلركات دورا يف ﻫذه الطريقة .مل يستفد الراوي األساليب األخری كاالسم يف متثيل شخصيتاته أبدا.
 -4مل حياول يوسف السباعي أن يفرض أسلوبه اخلاص علی أشخاصه البسطاء بل تركهم يتحدثون
يدون ما استطاع أن يتس ّقطه من أحاديثهم الذي جاء طبيعيا حيا شيقا،
بلغتهم اخلاصة مكتفيا بأن ّ
ِ
يقرب الرواية إلی احلقيقة
ومسراهتم وأتراحهم .ﻫذا األمر ِّ
مفصحا خري إفصاح عن عقليتهم ومشكالهتم ّ

ويزيدﻫا حيوية وواقعية.

يقرر إعادهتا بأسباب
 -5إن الكاتب يف بعض األحيان يقوم حبذف شخصياته من مسرح احلوادث مث ِّ
واﻫية حبيث ال تبدو منطقية ويصعب علی القارئ تصديقها أو حيذفها متاما كما فعل يف شخصية شحاتة
أفندي الذي يعد الشخصية الرئيسة ،ﻫو ميوت يف منتصف الرواية ِّ
ويفكك حبكةَ األحداث.
 -6من املآخذ علی املؤلف،كثرة الشخصيات الفرعية الّت ال تفيده يف سري األحداث ،وإ ّن حذفها

من الرواية ال يؤثِّر يف أحداث الرواية.

 -7ال ميكن دراسة الشخصية منفصلة عن احلدث ،ويكون احلدث يف الرواية ﻫو مسألة املوت وتكون
خامتة كثري من الشخصيات املوت ،وهلذا ميكن ع ّده احملور الرئيس يف الرواية.
قائمة المصادر والمراجع
العربية
دبي( ،د.ط) ،القاﻫرة :مكتبة النهضة املصرية1972 ،م.
 -1أمني ،أمحد ،النقد األ ّ

 -2ذﻫين ،حممود ،تذوق األدب :طرقه و رسائله( ،د.ط) ،القاﻫرة :مكتبة االجنلو املصرية1989 ،م.
 -3روالن ،بورنوف ،عالم الرواية( ،د.ط) ،بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة1991 ،م.
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 -4زيتوين ،علي لطيف ،معجم مصطلحات نقد الرواية ،الطبعة األولی ،بريوت :دار النهار للنشر ،مكتبة
لبنان ناشرون2002 ،م.
 -5السباعي ،يوسف ،السقا مات( ،د.ط) ،القاﻫرة :مكتبة مصر1950 ،م.
 -6الشاروين ،يوسف ،الروائيون الثالثة (نجيب محفوظ ،يوسف السباعي ،محمد عبد الحليم عبد
اهلل) ،الطبعة الثانية ،القاﻫرة :مركز احلضارة العربية واإلسكندرية :منشأ املعارف2002 ،م.
 -7طه بدر ،عبد احملسن ،تطور الرواية العربية الحديثة في مصر(( ،)1938-1870د.ط) ،مصر:

دار املعارف( ،د.ت).

 -8عواد ،علي ،غواية المتخيل السردي-مقارنات لشعرية النص والعرض والنقد ،الطبعة األولی،
بريوت :املركز الثقايف العريب -الدار البيضاء1997 ،م.
 -9الكيالين ،جنيب ،تحت راية اإلسالم ،الطبعة األولی ،بريوت :مؤسسة الرسالة1979 ،م.
 -10املاضي ،شكري عزيز ،فنون النثر العربي الحديث ،الطبعة األولی ،عمان:جامعة القدس املفتوحة،

1996م.

 -11املرتاض ،عبدامللك ،في نظرية الرواية( ،د.ط) ،الكويت :اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،
1998م.
 -12جنم  ،حممد يوسف ،فن القصة ،الطبعة السابعة ،بريوت :دار الثقافة1979 ،م.
 -13وادي ،طه ،دراسات في نقد الرواية ،الطبعة الثالثة ،القاﻫرة :دائرة املعارف1994 ،م .
الفارسيّة
 -14اخوت ،امحد ،دستور زبان داستان ،چاپ اول،اصفهان :نشر فردا.1371،
 -15مريصادقي ،مجال ،عناصر داستان( ،د،ط) ،هتران :انتشارات شفا.1367 ،
الدوريات
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شخصیت و شخصیتپردازی رمان "السقا مات" (سقا مُرد) یوسف السباعي
إنسيه خزعلي* ومرضيه زارع زردیني

**

چکیده
شخصيت عنصر اصلي رمان است.مطالعه این عنصر و نحوه پردازش آن ميتواند
روشنگر دیدگاه نویسنده ،جامعهایكه در آن زندگي ميکند و احساس وی نسبت به
واقعيت جامعه باشد .یوسف السباعييكي از رمان نویسان معاصر مصری است که در گونه-
های متعدد رمان ،داستان کوتاه و نمایشنامه با رویكردهای رئاليستي ،رمانتيكي ،فانتزی
و کمدی صاحب اثر ميباشد .این پژوهش در تالش است رمان "السقا مات" را بررسي
کند تا از این رهگذر ،کارکرد عنصر شخصيت ،و نقش آن در روند پيشبرد حوادث
داستان ،و روش نویسنده را در شخصيت پردازی شخصيتهای داستان مورد مطالعه قرار
دهد .نتایج این مقاله نشان ميدهد این رمان دارای شخصيتهای متعدد حقيقي است
که نویسنده آنها را از طبقه پایين جامعه انتخاب نموده استكه بسياری از این
شخصيتها در روند داستان نقشي ندارند .روش وی نيز در ترسيم شخصيت آميختهای از
روش تحليلي– تمثيلي است .وی نخست صفات شخصيتها به زبان راوی برشمرده و در
ادامه برای صحهگذاشتن بر آن ،اقدام به آوردن قطعههای داستاني از طریق نمایش عمل
و رفتار شخصيتها و در بيشتر موارد گفتگوی بين آنها نموده است.
کلید واژهها  :یوسف السباعي ،شخصيت ،السقا مات ،مرگ ،نگاه تحليلي  ،نگاه نمایشي
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Characters and Characterization in Al-Saqa Mat by Yusuf Elsibai
Ensieh Khaali, AlZahra University Associate Professor, Iran,
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Abstract

Characterization is one of the important elements in fiction. The study of
this element and the way it is accomplished can reflect the authors'
perspectives and feelings toward the society where he lives in. Yusuf
Alsibai, a modern Egyptian novelist, has produced literary works in
different genres including novels, short stories and plays, with realistic and
romantic slants. This study attempts to survey one of his novels Alsaqa Mat
and investigate its character development the influence character
development has on the development of the stories' events. There are several
characters in this novel that have been modelled on lower class people in the
society and have little effect in the stories' events. The author's method of
characterization is an analytical-allegorical blend. He initially describes the
characters' traits from the narrator's point of view; then, he corroborates the
characters' explicitly mentioned qualities by their actions, speech in the
course of the story.
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