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 :مقدمة 
لألسطورِة عمى بنيِة الشكِؿ الفنىّْ لمروايِة ,  فؤاد قنديؿ  الكاتبِ لقد أثَّر توظيُؼ 

وصارِت األسطورُة جْزا مف الزماِف والمكاِف والشخصياِت , وقد تفاَوَت الكاتُب فى ذلؾ األمر 
ففى بعض الروايات وظَّؼ االسطورَة مغيرًا كؿَّ عناصِر العمِؿ الروائىّْ وفى بعِض رواياِتو 

 أو عنصريِف . اقتصَر عمى عنصرٍ 
ففى روايِتو " روح محبات " وظََّؼ الكاتُب االسطورَة بطريقٍة مباشرٍة وأثَّرْت عمى 
الزماِف والمكاِف واألحداِث والشخصياِت وكذلؾ فى روايِتو " أبقى الباَب مفتوًحا " ظؿَّ الكاتُب 

 عبَ  الزماِف عمى طريقِتو األسطوريَِّة فى سرِده لألحداِث والشخصياِت األسطورية متحمالً 
 والمكاِف .

وفى بعِض رواياِتو األخرى أدىشنا الكاتُب بأساطيرِه وكيفية توظيِفو لألحداِث 
المختمفِة مثؿ رواياِتو " السقؼ والناب األزرؽ وشفيقة وسرىا الباتع" ولـ يغفِؿ الكاتُب 

وطريقِة  األطورة حتى فى قصصو الصغيرة التى عبرت بصورٍة أسطوريٍَّة عف فكِر الكاتبِ 
 معالجِتِو لألحداِث.

ففى روايِة " روح محبات " كاف تعبيُر الكاتِب عف أفكارِه االسطوريَِّة بطريقٍة صريحٍة 
وواضحٍة وأثَّرْت عمى الزماِف والمكاِف والشخصياِت المختمفِة واألحداِث وكانت الروايُة مغمفًة 

نواُنيا دلياًل واضًحا عمى أفَّ ىناؾ باألسطورِة مف بدايِتيا إلى نيايِتيا ويكفى أْف يكوَف ع
صورًة متميزًة مف إبداعاِت الكاتِب .وكذلؾ فى روايِة " السقؼ " الصورة األسطوريَُّة الرمزيَُّة 
التى تظيُر براعَة الكاتِب فى توظيِؼ الرمِز إسقاًطا لمواقِع البغيِض الذى يكرُىو الكاتُب عف 

                                                                                                          .ِؽ توظيِؼ األسطورة بشكٍؿ مختمؼٍ طري
مَّا رواية" الناب األزرؽ " روايٌة ُتعدُّ عالمًة مف عالماِت الرواية العربيِة بأسرِىا 

أديٌب ويطرُؽ مثَؿ ىذا  -ىحسَب ِعْمم –حديِثيا وقديِميا لما بيا مف عجائبيٍَّة غريبٍة لـ يأِت 
 الباِب الذى فتَح نافذَة العظمِة لكاتبنا الكبيِر .

 ومرورًا بروايِة " أبقى الباَب مفتوًحا " وكذلؾ فى روايِة " شفيقة وسرىا الباتع " 
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ُؿ :   عالقة األسطورِة بالحدِث  " الحدُث األسطورىُّ "المبحُث األوَّ
طابٌع فنىّّ ُمَميٌَّز ؛ فميَس مجرََّد مجموعٍة مف األحداِث  الحدُث فى الحكايِة الروائيَِّة لو

الجزئيَِّة المتتابعِة التى تقُع لشخٍص واحٍد , دوَف عالقٍة منطقيٍَّة بينيا , وليَس كذلؾ 
مجموعًة مف األحداِث المتجاورِة المتشابيِة  التى ال ترابَط بيف أجزائيا بحيُث إذا سقَط الجزُ  

 لكؿّْ .ال ينفرُط ِعْقُد ا
نما ىو حدٌث كمىّّ يشكُّْؿ كائًنا عضويِّا نامًيا متآزرًا , بحيُث لو ُحِذَؼ منُو جزٌ  أو   وا 

َـّ فإنَّو ال يمكُف لمجزِ  أْف ينفرَد بآداِ   تغيََّر موقُعو فى النسِؽ التعبيرىّْ اختؿَّ الكؿُّ ؛ ومف َث
وظيفَتو وتأثيَره مف تفاُعِمِو وعالقاِتِو  وظيفٍة معينٍة مستقمٍة عف األجزاِ  األخرى ؛ ألنَّو يستمدُّ 

ُف بناَ  الروايةِ   .ببقيِة أجزاِ  الحدِث التى تكوّْ
ويمجا الكاتُب إلى استيحاِ  حدٍث أو مجموعٍة مف األحداِث التراثيَِّة والرتباِط الحَدِث 

شخصيَِّة وغْف كاف ىذا بالشخصيَِّة فإفَّ توظيَؼ الحَدِث البُّراثىّْ يقترُف غالًبا بتوظيِؼ الكاتِب لم
ليس شرًطا فأحياًنا , فاحياًنا يقصر الكاتُب اىتماَمو عمى توظيِؼ الحدِث التُّراثىّْ فى نسيِجِو 

 (ٔ)الروائىّْ "
سواً  أكانت ىذه  –والحدُث ىو المواقُؼ واألفعاُؿ الخاصُة بالشخصياِت داخَؿ العمِؿ الروائىّْ 

لذلؾ يكوف مف الطبيعىّْ أف نقوَؿ: "إفَّ الحدَث عبارٌة  –الواقِع  المواقُؼ ُمَتخيَّمًة أـ رمًزا لعالـِ 
 (ٕ)عف معادٍؿ موضوعىٍّ لقضيٍَّة فكريٍَّة يريُد المؤلُّْؼ أف يوصَميا بشكٍؿ فنىٍّ "

 الحدث فى رواية روح محبات  -ٔ
 فى روايِة " ُروح ُمحبات" 

ـَ بتوظيِفِو فى  قاـ فؤاد قنديؿ باستمياـِ حدٍث أسطورىٍّ وىو " مْسُخ الكائنات "  وقا
ًزا لفكرِتو التى  الروايِة بعَد أْف نفَخ فيو روًحا أسطوريََّة , بحيُث يأتى ىذا الحدُث داعًما ومعزّْ

رىُّ الذى جعَمو قدََّميا بطرٍؽ مختمفٍة فى رواياِتو المتعددِة فالديُؾ الممؾ ذلؾ الديُؾ االسطو 
فؤاد قنديؿ محوَر األحداِث فى الروايِة وبؤرَة الصراِع بيف العقِؿ والفطرِة تبدأ بو االحداُث 
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وتنتيى بو نيايًة أسطوريًَّة تظيُر براعةَ  الكاتِب فى النسِج والحبكِة الفنيَِّة فى نصوِصِو 
 المختِمفِة .

ـُ الذى تختِمُط فيو حدوُد الممكِف وذلؾ يؤيُد أفَّ " العالـ االسطورّى  السحرّى الح قيقّى ىو العاَل
والمستحيُؿ , وتمتِزُج فيو مستوياُت الخياِؿ بالواقِع , ويصبُح العمُؿ بأكمِمِو استعارًة ُكبرى 

 (ٖ)تكشُؼ عف داللٍة أساسيٍَّة "
فإفَّ  يرتبُط الحدُث بالشخصيَِّة فى األعماِؿ القصصيَِّة ارتباَط العمِة بالمعموِؿ . وعمى ىذا

الرواية فعٌؿ) حدث( وفاعٌؿ )شخصيٌَّة( . الحدُث إذف شىٌ  ىالمىّّ إلى أْف تشكَّْمُو الشخصيَُّة 
نحو مساٍر ُمحدٍَّد ييُدُؼ إليو الكاتُب . ومعنى ذلؾ أفَّ الحدَث ىو " الفعُؿ  -بحسِب حركِتيا -

ـَ فى النيايِة ( التى تشكُّْميا حركُة eventالقَصَصىُّ " أو ىو : الحادثُة ) الشخصيَّاِت ؛ لتقدّْ
ُف منيا )  تجربًة إنسانيًَّة ذاَت داللٍة معيَّنٍة  أو ىو : الحكايُة التى تصَنُعيا الشخصياُت وتموّْ

 (ٗ)عالًما( مستقالِّ لو ُخصوصيَُّتو المتميّْزُة .
 الحدث األسطورىُّ فى " الناب األزرؽ "-

ٍر ويميُؿ  " فؤاد قنديؿ " فى كثيٍر مف أع ماِلِو إلى تعميِؽ الَحَدِث الروائىّْ بمعنى أو تصوُّ
ُمسَتَمدٍّ مف " الخرافِة " ويدخُؿ ىذا المعنى فى النسيِج الروائىّْ فيذوُب فيِو ويتخُذ داللًة أخرى 
ًة ليا َعالقٌة مختمفٌة بالموضوِع الروائىّْ كما فى تصويِر المرأِة المعشوقِة فى " الناب  خاصَّ

 األزرؽ"
ألحداُث التى سعى فؤاد قنديؿ إلى إيصاِليا إلى قرائِو , مستخدًما أسموبيِف ىذِه ا

متمايزيِف يحمالِف معيما خطَر التناُقِض ,ىما االسموُب الواقعىُّ , وأسموُب الالمعقوِؿ .غيَر 
أفَّ فؤاد يقِبُض بيٍد قادرٍة عمى الخيطيِف المتنافريِف فيجدُليما بال نفوٍر أو ُنتوٍ  " نسيج 

رًا روا أْف يترَؾ المستوى الواقعىَّ لمشُّخوِص التى ال تعنيِو كثيرًا ,  -فى حكمة  -يِتو " ُمقرّْ
إلى   -دوف أْف ُتَوفََّؽ  -مثؿ نعيمة المرأة السمينة صاحبة خمَّارة البوظة , التى تسعى 

 (٘)امتالِؾ عثماَف .

                                                           
 م 1982القاهرة  2عدد 2توظيف العنصر األسطورىِّ فى القصِة المصريَِّة الُمعاصرِة . مجمة فصول . مجمد  (3)
 28دراسات فى نقد الرواية مرجع سابق ص (4)
 37تجميات القمب المضىء فؤاد قنديل  ص (5)
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نديؿ بوعٍى وذكاٍ  شديديِف وتمعُب األحداُث دوًرا فى إظيار األسطورة التى قدََّميا فؤاد ق
فالروايُة مف البداية إلى النيايُة تظيُر لوحُة فانتازيًَّة غيَر مألوفٍة عمى الروايِة الحديثِة 

اٌص يعرؼ كيَؼ يديُر أحداَثيا بحكمٍة ومقدرٍة عظيمتيِف .  أبدَعيا قصَّ
يحطـُ حياَة فاألُـّ التى عاشت مف أجِؿ أبنائيا يدخُؿ عمى حياِتيا مف يضيُع اآلماَؿ و 

نقاِذىا مف براثِف العدوّْ الداخمىّْ والعدوّْ الخارجىّْ .  األبناِ  إلى أف يتحدوا إلغاثِة األْـّ وا 
ومع بدايِة األحداِث التى تظيُر راحَة األبناِ  فى ِحضِف األْـّ والتقمَُّب فى أفياِ  النعيـِ العميـِ 

ات .                       ظير الكاتُب وبريشِتو رسـ رمَز االستغالِؿ بطريقتِ   ِو االسطوريَِّة بظيوِر عثماف  الشحَّ
فيميُد الكاتُب لألحداِث " كؼَّ الولداِف عف رشِؼ الحميِب بعَض الوقِت , واسترخيا فى ظؿّْ 
نيدييا , كما ترقُد القريُة وديعًة فى ِحضِف الجبِؿ .نيضا فتبادال الثدييِف وتابعا السحَب , 

 فاِ  والَيَقَظِة تتمدَُّد إلطعاـِ ولدييا , لكفَّ عقَميا يرتحُؿ إلى بالٍد بعيدٍة .. بعيدة واألُـّ بيف اإلغ
ْـّ أحمَد  طرقاٌت ىادئٌة عمى الباِب .دقَّاٌت ُميذَّبٌة  تشى بذوِؽ صاحِبيا وأدِبِو . عَمْت وجَو أ

ـَ الرجُؿ فاغَر ا ـُ صدَرىا العارَى ... تقدَّ لفـ ,مبتِسًما فى بالىٍة كآبٌة مفاجئٌة ... راحت تممم
 (ٙ).أسناُنو البيضاُ  تبُرُؽ مف خالِؿ وجِيِو الُمعتـِ . "

ويبدأ الكاتُب فى تشكيِؿ شخصيِة عثماف بشتى الوجوِه الممكنِة ليبرَز أسطرًة لشخصيٍَّة مف 
 شخصيَّاِت كاتِبنا القديِر .

 الحدُث األسطورىُّ فى رواية " السَّقؼ "-
بجانٍب خيالىٍّ فريٍد أظيرتو مخيمة الشاعِر وقريحُتو المبدعتاِف تمتعت ىذه الروايُة 

المتاف أظيرِت الحدَث بطريقٍة شائقٍة جذَّابٍة تجعؿ مف سقوِط السقِؼ حدثًا يدعو إلى االنتباِه 
 والحدِز مف المستقبِؿ المجيوِؿ .

ُو بنظرٍة إلى فى إطاِر حديِث الدكتور رشيد العنانى عف الحدِث فى الروايِة يستيؿُّ حديثَ 
القصُة مجاٌز رائٌع مف أيِة زاويٍة ُيْنَظُر إلييا وجوديًَّة كانت أو اجتماعيًَّة , القصِة فيقوُؿ :  

لى عْجِز الفرِد  ـَ ُقَوى الوجوِد القاىرِة عمى أحِد الُوجوِه , وا  فيى ترمُز إلى عْجِز اإلنساِف أما
ـَ القوى االجتماعيَِّة الطَّاغيِة عمى وْجٍو آ لى َوحدِة اإلنساِف الفرِد الُمطَمقِة فى أما َخَر , وا 

                                                           
 13الناب األزرق  فؤاد قنديل ص (6)
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مواَجَيِة مصيريَِّة الوجودىّْ واالجتماعىّْ مًعا حيف يضيُؽ بو الجميُع ويتخموَف عنو فى 
 (ٚ)مواَجيِة مصيٍر ال يمِمُؾ أحٌد لو دْفًعا .

ـُ بقصٍر شام ٍخ عتيٍد إفَّ الحدَث الفانتازىَّ الرئيَس فى ىذه الروايِة ىو أفَّ أسرًة تقي
لو تاريٌخ ىو تاريُخ مدينِتنا  القاىرة نفاجأ بحدوِث انفجاراٍت  متتاليٍة . وفى محاولٍة 
الكتشاِؼ السرّْ  يتضُح أفَّ القصَر  يغوُص فى األرِض   فقد" يكوف قد حدث تسرب  لمياه 
 جوفية تحت المبنى أدت إلى رخاوة فى األساسات وتحمُّؿ فى موادىا الصمبة  ونظًرا ألفَّ 
ْخـِ بما يمثؿ ثقاًل غيَر عادىٍّ ؛ وألفَّ الجدراَف مف الحجِر  السَّقَؼ  مف كمِر الحديِد الضَّ
الجرانيتىّْ الصمِد خالى الجيِر ,فقد ىبطت الجدراُف التى تحمُؿ السقَؼ الثقيَؿ, وأصبحت 

ا الجدراَف مف تغوُص بشكٍؿ يكاُد يكوف منتظًما ؛ إذ بالمعاينِة تبيََّف  أفَّ السقَؼ ييبُط دافعً 
تحِتو لمغوِص فى األرض المشبَعِةبالماِ  بمعدٍَّؿ شبِو ثابٍت , وىو نصؼ سنتيمتر كؿَّ أربٍع 

 (ٛ)وعشريَف ساعًة .
 الحدُث فى رواية " شفيقة وسرىا الباتع "-

 مف يقرأ روايَة " شفيقة وسرىا الباتُع "يرى أنيا تعالُج مسألًة ىامًَّة يشيُدىا الوطُف فى اآلونةِ 
األخيرِة وىى األرُض وتجريُفيا وأسباِب استغناِ  إنساِف ىذا الزماِف عنيا وىى الِحصُف 
الحصيُف والسدُّ المنيُع لكؿّْ مشكالِت عصرِِه ويتجُو إلى األعماِؿ األخرى وسرعاَف ما يعوُد 

 إلييا عندما يعرُؼ قيمَتيا العظيمَة فى الحياِة .
اعماِلِو إلى تعميِؽ الحدِث الروائىّْ " بتيمٍة ُمستمدٍَّة مف التراِث " , ويميُؿ الكاتُب فى كثيٍر مف 

ًة ذاَت  وائىّْ , فيذوُب فيِو ويتخُذ داللًة أخرى خاصَّ الخرافىّْ "ويدخُؿ ىذا المعنى فى النسيِج الرّْ
 َعالقٍة بالموضوِع الروائىّْ .

ـَ أحٍد مف  و" شفيقُة "فتاٌة ُمعاقٌة عقميِّا . ترعاىا المرأُة الطِيَبةُ  " أسمياف "وال ُتثيُر اىتما
ُؿ إلى بؤرِة األىميَِّة , فتكوُف العالَج الشافَى  ُسكَّاِف القريِة بحضورِىا أو غياِبيا. ولكنَّيا تتحوَّ

 لممرأِة العقيمِة, والفرَج لمشابّْ الطائِش الذى يبحُث عف الماِؿ .

                                                           
 31ص46الثقافة الجديدة العدد (7)
 56ص46الثقافة الجديدة العدد (8)
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فِة مفاتيَح السعادِة لطالبييا مف خصوبٍة أو ونْدَىُش عندما نجُد مع ىذه الفتاِة الفقيرِة المتخمّْ 
 (ٜ)ثراٍ  , برغـ رثاثٍة حاِليا , وفْقرِىا .."

فالحدُث يمتزُج فيو الواقُع باألسطورة وبطُمو إبراىيـ الذى تزوََّج مف " أـ صابر"  و" فرحانة " 
اه شفيقة قبؿ "وفى ذلؾ تختمُط األسطورُة المعاصرُة بالواقِع حيُث اعتقاد االستحماـ فى " مي

وىكذا تموُر  (الُمتطمُّْع لممادة فقط )الجيؿُ والشباُب  (يجتِمُع المدرُس )الِعمـُ  السَفِر " كما
 (ٓٔ)البيئُة بنقائَض ومتضادَّاٍت ال ُتحَصى ... "

ْـّ لبيٍب  وىى  كما ورَد عمى لساِف فرحانَة فى حوارِىا مع  -ونرى تمسَؾ فرحانَة بوصيِة أ
ـَ زوِجيا   –إبراىي

 أْف استحَـّ فى مياٍه استحمْت فييا قبمى شفيقُة العبيطُة  -

 ولماذا شفيقُة العبيطُة بالذاِت ؟ -

يقولوَف ألنيا طاىرة ..... فيى بمياُ  ال َتمسُّ أحًدا , والتنِطُؽ بكممٍة ضدَّ أحٍد  , وال  -
فٍة جديدٍة ُتضِمُر شرِّا أحِضُرىا إلى الداِر وأطمُب إلييا أف تستحَـّ فى أشياَ  جديدٍة ولي

َـّ أستحَـّ مكاَنيا .."  (ٔٔ)وصابونٍة جديدٍة ث
فمازالْت مثُؿ ىذِه الخرافاِت موجودًة حتى عصِرنا الحالى وخاصًة فى الريِؼ الذى يمتمئ 
بالكثيِر مف األساطيِر والخرافاِت ويستندوف إلى قصٍص غرائبيٍَّة قد حدثْت منذ سنيَف طويمٍة 

وحِى الخياِؿ وُربما لشخصياٍت التمست مثَؿ ىذِه األعماِؿ  فى أماكَف مختمفٍة ولشخصياٍت مف
 تكسًُّبا وتربًُّحا مستغميَف ىؤالِ  الذيف يستجيبوَف لمثِؿ ىذِه األساطيِر .

 الحدث األسطورى فى " أبقى الباَب مفتوًحا " -

فى روايِتِو الفنتازيَِّة الخالصِة يظيُر الحدُث االسطورىُّ مع بطِؿ الروايِة " نادر أبو النجا  
وىذِه الروايُة "  التى تمثُّْؿ تطويًرا حقيقيِّا لمنزعِة الفانتازيَِّة عنده , كما تمثُّْؿ امتداًدا الىتماـِ 

الرحمُة ىنا رحمًة فانتازيًَّة عمى  فؤاد قنديؿ بالرحمِة فيما كتَب مف دراساٍت مف قبُؿ ؛ لتكوفَ 
أجنحِة السيوِؿ التى اجتاحِت الجباَؿ والسفوَح غيَر آبيٍة بالمبانى والبشِر والبيوِت واألكواِخ 

                                                           
 61-61الخرافة واالسطورة فى الرواية العربية المعاصرة ص  (9)
 113بهجة السرد عند محمد قطب وفؤاد قنديل  ص (11)
 13الباتع  فؤاد قنديل صشفيقة وسرها  (11)
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مستحضرًة صورَة التطييِر والتغييِر الذى يحدُثو الطوفاُف الواقعىُّ مثمما حدَث قديًما زمَف نوٍح 
عميو السالـُ  ."
(ٕٔ) 
السطورىَّ يبدأ مف سطوِة السيوِؿ عمى جميِع األشيا  وفى جميِع األماكِف .  ولعؿَّ الحدَث ا

"كاَف عمى المياِه أْف تمرَّ خالَؿ كؿّْ ذلؾ فقد بدا أنَّيا تحمُؿ رسائَؿ عاجمًة مف الجبِؿ إلى 
بدِت  النَّيِر .... اكتسحْت تماًما كؿَّ األكواِخ والبيوِت الطينيَِّة ولـ ُتبِؽ شيًئا فى موضِعِو ..

 ... الطبيعُة غاضبًة جدِّا بسبِب حدٍث ما ال يعمُمُو إال اهلُل ..ىا ىى السماُ  ال تزاُؿ ترعُد وترتجُّ
ىْؿ ىذا غضٌب أـ َمخاٌض ؟! حروٌب داميٌة أـ مجرُد قالقَؿ وصراعاٍت محدودٍة ..ثورٌة أـ 

 (ٖٔ)تأوُّىاُت ألـٍ ...."
          حدَث األسطورىَّ والمشكمَة الكبرى فييا .    ومحوُر األحداِث " نادرأبو النجا " يشكُّْؿ ال

بالسيوِؿ الجارفِة .لـ يستِطْع أْف يفعَؿ شيًئا .. لـ " فوجئ النَِّمُر المرسوـُ عمى البطانيِة  
تسمِح المياُه التى اندفعْت نحَو المرتبِة وحممْتيا بمنتيى البساطِةوال لصاحِبيا أف يفعال شيًئا 

ًرا فى دؼِ   .... وظؿَّ النمرُ  مطروًحا فوَؽ بدِف نادر أبو النجا المستغرؽ فى النوـِ ُمكوَّ
 (ٗٔ) البطَّانيِة ,مشمواًل برعايِة النَِّمِر المتأىِّْب لالنقضاِض  .."

  

                                                           
 169- 168عند محمد قطب وفؤاد قنديل صبهجة السرد  (12)
 6صفؤاد قنديل أبقى الباَب مفتوًحا  (13)
 7المرجع السابق ص (14)
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 عالقة األسطورة بعنصرى السَّْرِد والحوارِ المبحث الثانى : 
حديٌث عف ) الِوعا  المَُّغوىّْ ( الذى يحتوى كؿَّ  -فى حقيقِتوِ  -الحديُث عف السَّْرِد والحواِر 

 –بالمغة  –عناِصِر القصِة , باعتبارِىا نوًعا ..مف فنوِف القوِؿ .غيَر أفَّ كتابَة القصِة 
واحًدا : فالشاعُر  أصعُب مف كتابِة القصيدِة والمسرحيَِّة , المتيِف تستخدماِف نَسًقا أسموبيِّا

 ُيشكُّْؿ القصيدَة بطريقٍة فنيٍَّة واحدٍة . ومؤلُؼ المسرحيَِّة يعتمُد عمى الحواِر وحَدُه .
أمَّا القصُة فأنَّيا ) ُتزاِوُج بيف أسموبيِف مختمفيِف ( مف حيُث التركيِب .. أو األداِ  .. أو 

أف يستغنَى بواحٍد منيما ,  -مطمًقا -ٍب طريقِة التعبيِر. ىما السَّْرُد والحواُر وال يجوُز لكات
  (٘ٔ)كما أنَّو ليست ألىٍّ منيما نسبٌة ُمحدََّدٌة فى الحْجـِ بالقياِس إلى اآلَخِر .

 (ٙٔ)"اقعيَِّة إلى صورٍة ُلَغِويَّةٍ والسرُد مصطمٌح نقدىّّ حديٌث يعنى " نقؿ الحادثِة مف صورِتيا الو 
لذى تنطوى فيو السمُة الشَّاممُة لعمميَِّة القصّْ , وىو كؿُّ ما وعرََّفُو أحُدىـ بقوِلِو " ىو الفعُؿ ا

 (ٚٔ)يتعمَُّؽ بعمميَِّة القصّْ ."
ـَ  وىو " الطريقُة التى يختاُرىا الروائىُّ أو القاصُّ أو حتى الُمبدُع الشعبىُّ ) الحاكى ( ليقدّْ

ولكْف فى صورِة حْكٍى .. وبيذا  بيا الحَدَث إلى المتمقّْى , فكأفَّ السَّْرَد إذْف ىو نسيُج الكالـِ 
, حيُث تميُؿ المعاجـُ العربيَُّة إلى تقديِمِو بمعنى النَّْسجِ  أيًضا      يعوُد السَّْرُد إلى معناُه القديـِ

" ...(ٔٛ) 
 السردُ  ( أ

ُر بيا الكاتُب جزً ا  السْرُد الَقَصِصى : ُمصطمٌح أدبىّّ ُيْقَصُد بو الطريقُة التى يِصُؼ أو يصوّْ
الحَدِث أو جانًبا مف جوانِب الزَّماِف أو المكاِف المذيِف يدوُر فييما , أو َمْمَمًحا مف مف 

ُؿ إلى األعماِؽ فيصُؼ عاَلَميا الداخمىَّ وما يدوُر  المالمِح الخارجيَِّة لمشخصيَِّة , أو قد يتوغَّ
 فيو مف خواطَر نفسيٍَّة أو حديٍث خاصٍّ مع الذَّاِت .

                                                           
 39دراسات فى نقد الرواية د. طه وادى ص (15)
 187ص 1973األدُب وفنوُنه د.عز الدين إسماعيل دار الفكر العربىِّ الطبعة الخامسة  (16)
 28م ص1997عام 1تقنيات السْرِد فى النظريَِّة والتطبيِق , آمنة يوسف  دار الِحواِر لمنشر والتوزيِع ط (17)
ألف ليمة ولية , تحميل سيميائى تفكيكى لحكايِة حمَّال بغداد , ديوان المطبوعات الجزائرية الجزائر عام  (18)

 84م  ص1995
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ِر األسموِب الَقَصصى خطيٌر جدِّا ؛ ألفَّ الكاتَب ) ينوُب ( فيِو عف وىذا العنصُر مف عناص
شخصياِتِو , بعبارٍة أخرى َيِصُؼ بالنيابِة عنيـ ما يفعموَف وما يدوُر حوَليـ ؛ لذلؾ ينبغى أف 
يسيَر أسموُب السَّْرِد ) موازًيا ( بدقٍَّة لمستوى حركِة الَحَدِث ومستوى الوْعِى الفكرىّْ 

 (ٜٔ).لمشخصيَّةِ 
 الحواُر  ( ب

ٍة  وىو يشكُّْؿ جزً ا  –أو مسرحيٍَّة  –الحواُر :ىو ما يدوُر مف حديٍث بيف الشخصيَّاِت فى قصَّ
ُح طبيعَة الشخصيَِّة التى تفكُّْر بيا ومدى وعِييا  ِة ؛ ألنَّو يوضّْ فنيِّا ىامِّا مف عناصِر القصَّ
ذا كاف اإلنساُف ُيعرَُّؼ بأنَّو: حيواٌف )  بالقضيَِّة أِو المأساِة التى تشكُّْؿ حياَتيا الُمتخيََّمَة,وا 

فى الحياِة أو  -رجااًل ونسا ً  -عمى ) منطٍؽ (فالبشُر  ناطٌؽ ( فإفَّ النُّطَؽ ينبغى أْف يقوـَ 
 فى عمٍؿ أدبىٍّ يختمفوَف فى المستوى الفكرىّْ والثَّقافىّْ .

 (عباراٍت ؛ألفَّ العبارَة )تعبيرٌ لذلؾ ينبغى أْف يتوافَؽ منطُؽ كؿّْ شخصيٍَّة مع ما تنِطُؽ بو مف 
ُر مجموعًة مف الشخصيَّاِت فى روايٍة  عمَّا نفكُّْر فيِو . وعمى ىذا فإفَّ الكاتَب حيفَ  يصوّْ

..ينبغى عميِو أْف يجعَؿ حواَر أو حديَث كؿٍّ منيـ مختِمًفا اختالًفا واضًحا ,ُيظِيُر الفروَؽ 
    (ٕٓ)الفرديََّة الدقيقَة بينيـ فى طريقِة التفكيِر وأسموِب التعبيِر .

  

                                                           
 41دراسات فى نقد الرواية د. طه وادى ص (19)
 45-44دراسات فى نْقِد الرواية ص (21)
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 المبحُث الثالث:
 الشخصياُت األسطوريَُّة فى رواياِت فؤاد قنديؿ "عالقة االسطورة بالشخصية  "  

عندما يْعَمُد الكاتُب إلى بناِ  ِمعمارِِه الروائىّْ , فإفَّ موضوَعُو يتشكَُّؿ مف خالِؿ حركِة 
الشخصيَّاِت واألحداِث ؛ فال شخصياِت بال أحداٍث , كا ال ُتوَجُد األخيرُة دوَف اقنراِنيا باألولى 

اِف ىذا ببقيَِّة عناصِر المعماِر الروائىّْ مف زماٍف ومكاٍف ولغٍة وغيرِىا ,دوَف التغاضى عف اقتر 
فى معزوفٍة واحدٍة تصوُغ لحًنا صافًيا تسيـُ فى تشكيِؿ نغماِتِو آالٌت موسيقيٌَّة متباينٌة , أو 

  (ٕٔ)كجَسٍد واحٍد ال تستغنى أعضاؤه عف بعٍض .
واياِتِو أْف يغِرَس أبطاَلُو ذوى الطبائِع ويرى الباحُث أفَّ الكاتَب آثَر فى العديِد مف ر 

ِة ويؤثّْروَف ويتأثروف و كأفَّ  األسطوريَِّة بيف أفراِد المجتمِع يعيشوَف بيتيـ بطريقِتيـ الخاصَّ
ذلؾ المْزَج طبيعىّّ فى المجتمِع وىذِه صفٌة يتفرَُّد بيا كاتُبنا دوَف غيرِِه مف كتَّاِب عصرِِه وىذا 

 متنوّْعٍة وبأفكاٍر مختمفٍة أيًضا . ما وجدناُه فى رواياتٍ 
ففى رواياِتِو المتنوَّْعِة نجُد ىذا المزَج الجميَؿ فى أوصاِؼ شخصيَّاِتِو التى أوالىا اىتماًما 

 غيَر طبيعىٍّ جعميا تمعُب أدواًرا ال مثيَؿ ليا .
وايِة ؛ إْذ إنَّيا َمْركُز األ فكاِر , ومجاُؿ المعانى التى وتمعُب الشخصيَُّة دوًرا أساسيِّا فى بناِ  الرّْ

تدوُر حوَليا األحداُث , وبدوِنيا تْضَحى الروايُة َضْرًبا مف الدّْعايِة المباِشَرِة , والوْصِؼ 
التقريرىّْ , والشّْعاراِت الجوفاِ  الخاليِة مف المضموِف اإلنسانىّْ المؤثِّْر فى حركِة األحداِث , 

خُذ طريَقيا إلى المتمقّْى عبَر أشخاٍص ُمعيَّنيَف ليـ آراؤىـ , فاألفكاُر تحيا فى الشَّْخصيَِّة , وتأ
 (ٕٕ)واتجاىاُتيـ , وتقاتميُدىـ فى ُمجتَمٍع ُمعيٍَّف وفى زمٍف ُمعيٍَّف .

  " روح ُمحبَّات  "ففى روايِة 
 الشخصيَُّة الرئيَسُة"  الديُؾ الممُؾ " ووجوُد الديِؾ فى المجَتَمِع شىٌ  غيُر ُمسَتْغَرٍب لكفَّ  

الكاتَب الكبيَر جعَؿ وجوَدَه ذا ِصبغٍة أسطوريٍَّة فريدٍة ال تقوـُ بأداِ  ىذا الدوِر الدَّْيكُة فى 
 مجتمِعنا وفى واِقِعنا الَمعيِش .

فالديُؾ نشأُتُو وحياُتُو تختمُؼ تماًما عف أقراِنِو مف نْفِس فصيمِتِو بؿ تشؾُّ ُمحباُت بطمُة 
نظرًا لوجوِدِه فى الروايِة ودورِِه العجيِب الذى منَحُو حريََّة الحركِة الروايِة أنَُّو بَشٌر مسخوٌط ؛ 

حداِث الكوارِث التى أصابْت نساَ  القريِة والقرى الُمجاوَرِة وأصبَح  والتأثيِر وقيادِة األحداِث وا 
 مصدَر التخصيِب لمبناِت والنساِ  .

                                                           
 161الشكل الروائى والتراث محمد حسين أبو الحسن ص (21)
 117بناء الرواية د. عبد الفتاح عثمان ص (22)
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 المبحُث الرابُع  :عالقة األسطورة بالمكافِ 
ىو البيئُة التى يعيُش فييا النَّاُس . وال شؾَّ أفَّ اإلنساَف ) ابُف  –فى الحقيقِة  –المكاُف 

بيئِتِو ( . وىى التى ُتعطيِو المالمَح الجسديََّة والنفسيََّة . فنحف جميًعا بشٌر ..لكفَّ المكاَف 
َة المتميَّْزَة ؛ لذلؾ يجُب أ َـّ الكاتُب الذى ُنوَلُد فيو ىو الذى يحدُّْد سماِتنا الخاصَّ ْف ييت

القصِصىُّ بتحديِد ) المكاف ( اىتماًما كبيًرا ؛ ألفَّ ذلؾ التحديُد يعطى الَحَدَث القصصىَّ قْدًرا 
 مف المنطِؽ والمعقوليَِّة .

فقصُة الحبّْ مثاًل تختِمُؼ اختالًفا واضًحا إذا وقعُت فى : قريٍة أو مدينٍة أو باديٍة .                   
أف يعنى الكاتُب بتصويِر مفرداِت المكاِف الذى تتحرَُّؾ فيِو الشخصيَّاُت ؛ ألفَّ كذلؾ ينبغى 

القارَئ قد يستِشؼُّ مف ىذا التصويِر دالالٍت كثيرًة تفسُّْر أو ُتعمُّْؽ أموًرا تتصُؿ بالحَدِث أو 
 (ٖٕ)بالشخصيَِّة أو بيما مًعا .."

وائىُّ إال فى مكاٍف ما ,  ومالمُح ىويَِّة الشخصياِت تأخُذ صورَتيا إلى حدٍّ وال ينمو الحَدُث الرُّ
 ما مف الفضاِ  الذى تتحرُؾ فوَقُو .
 أبعاُد المكاِف فى رواياِت فؤاد قنديؿ                              

 البعُد االجتماعىُّ  -ٔ

ُمحدََّدًة  لممكاِف بعُدُه االجتماعىُّ الذى يجعُؿ مف المساحِة الكونيَِّة لممكاِف مساحاٍت بَشريَّةً 
بسماٍت اجتماعيٍَّة تجعُؿ ليا بحؽٍّ شخصيًَّة اجتماعيًَّة , ليا مالمُحيا الُمَميََّزُة والفارقُة عف 

 (ٕٗ)غيرِىا .
نِة لو , والتى تساعُد عمى معرفِة الُبعِد  َـّ فؤاد قنديؿ بعناصِر المكاِف الخارجيَِّة الُمَكوّْ ولقِد اىت

 تجعُؿ الشخصيََّة مميََّزًة عف غيرِىا مف الشخصيَّاِت األخرى  .االجتماعىّْ لمشخصيَِّة والتى 
 الُبْعُد النفسىُّ  -ٕ

رِىا وبنائيا , وفى طبيعِة الشخصيَّاِت التى  يدخُؿ المكاُف فى الروايِة عنصًرا فاعاًل , فى تطوُّ
 (ٕ٘)تتفاعُؿ معُو , وفى عالقاِتيا بعُضيا ببعٍض .

                                                           
 36دراسات فى نقد الرواية ص (23)
 131م  ص1998استراتيجيَُّة المكان د. مصطفى الضبِع الهيئة العامة لقصور الثقافة أكتوبر  (24)
 298الجديدة فى مصر  د. عادل عوض صالرواية  (25)
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ذا كانِت العناصُر فى الكوِف ىى ال ُف المكاَف وىذا التكويُف المكانىُّ يمتُّ لإلنساٍف وا  تى تكوّْ
بصمٍة وثيقٍة فينتُج موقًفا إنسانيِّا يحبُّو اإلنساُف أو يكرُىُو فيظيُر ما بداخِؿ النفِس البشريَِّة 
فإفَّ البعَد النفسىَّ ىو المرآُة التى توضُح ما يخرُجُو المكاُف مف مشاعَر إيجابيٍَّة أو سمبيٍَّة 

 قيِو فى نفِس المتمقى ويظيُر المتناقضاِت المختِمَفِة .ويم
ونرى فؤاد قنديؿ يتمسَُّؾ بالمزيَِّة التى أوالىا لممكاِف فى رواياِتِو المختمفِة فقد ارتبطْت 

 شخصيَّاُتو بالمكاِف ارتباًطا وثيًقا وظيرِت االنفعاالُت المختمفُة تأثًُّرا بالمكاِف .
 الُبْعُد الجغرافىُّ  -ٖ

ُة  " الم كاُف ىو الجغرافيا , والجيولوجيا , واألنثروبولوجيا . ولممكاِف شخصيُتُو الخاصَّ
المتميزُة التى ُتجاوُز خصائَصُو الماديََّة . شخصيٌة تبيُف عف روِحِو وجوىرِِه وعبقريِتِو الذَّاتيَِّة 

تصاُعٌد وانحداٌر مثؿ  مف أبعاِدىا التضاريُس والمناُخ والتربُة , لكنَّيا ليست كؿَّ األبعاِد . ثمةُ 
 (ٕٙ)ُمعاِمَميا الخاصَّ بيا . " –دوًما  –شخصيَِّة الفرِد تماًما . وتعِكُس 

ننا نرى ىذا الُبْعَد واضًحا فى رواياِت فؤاد قنديؿ ومكوًنا رئيًسا فى أساطيرِِه المتنوَّْعِة التى  وا 
 المتالحقِة .تعجُّ بالعناصِر الجغرافيَِّة المساعدِة لو عمى إبراِز أحداِثِو 

  

                                                           
م 1998محمد جبريل الهيئة العامة لقصور الثقافة فبراير  مصُر المكان , دراسات فى القصة والرواية   (26)

 11ص
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 عالقُة األسطورِة بالزَّمافِ   المبحُث الخامُس :
ُد ترتِبُط الِحكايُة بالزمِف ارتباًطا وثيًقا , فيو بمثابِة اإليقاِع الذى يضِبُط أحداَثيا , والشاى

راِع الدّْرامىّْ فييا, والعنصُر الفعَّاُؿ الذى يغذّْى حالحىُّ عمى مصيِر شخصيَّاِتيا  (ٕٚ).ركَة الصّْ
ُـّ فى  ُف مف سمسمٍة مف الوقائِع التى تت وايِة التقميديَِّة يتكوَّ ـُ جيًدا أفَّ الَحَدَث فى الرّْ ونعم
الزَّماِف , أْى إفَّ ىناَؾ فعاًل , وفاعاًل . والفاعُؿ ىو الشخصيَّاُت .. ومعنى ىذا أفَّ الزَّماَف ىو 

 (ٕٛ)أساُس الروايِة التقميديَِّة .
ميمِّا مف عناصِر النصّْ السَّْردىّْ وىو يختِمُؼ فى الحكايِة عنو فى ويشكُّْؿ الزمُف عنصًرا 

مف حيُث طوِؿ السَّْرِد  الِخطاِب حيُث ُينَظُر إلى الزَّمِف عمى مستوى التشكيِؿ الزَّمنىّْ 
 (ٜٕ).وقصرِهِ 

 
  

                                                           
 54بناء الرواية  د. عبد الفتاح عثمان ص (27)
 271الرواية الجديدة فى مصر  د. عادل عوض ص (28)
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 الخاتمة
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ والصالة والسالـ عمى أشرؼ المرسميف سيِدنا محمٍد وعمى 

 آلِو وصحبِو أجمعيَف . أما بعد ,
فقد تناولُت فى ىذا البحِث بعنواِف " عالقة األسطورة بعناصر العمؿ الفنىّْ  عند       

الروائىّْ فؤاد قنديؿ " مدى الصمة الوطيدِة التى ترِبُط االسطورة بيذه العناصِر جميِعيا ؛ 
اصِر العمِؿ عممْت عمى إحداِث التأثيِر فاألسطورُة التى أراد بيا الكاتُب أْف يتغمغَؿ بداخِؿ عن

 والحيويَِّة والروِح فى ىذِه العناصِر .
ؿ :كانِت األسطورُة جزً ا ال يتجزأ مف الحدِث فى رواياِتو مثؿ : الناب     وفى المبحِث األوَّ

األزرؽ , وروح محبات , وشفيقة وسرىا الباتِع وغيرىا وقد أضفْت عمى ىذِه األحداِث جمااًل 
 يًَّة ,وشاعر 

وفى المبحِث الثانى : جعمِت األسطورُة مف عنصرى السرِد والحواِر طائرًا بجناحيِف يمنحاِف    
العمَؿ ثروًة حقيقيًَّة مف إظياِر طبيعِة الشخوِص وخباياىـ وبياِف الفكرِة التى يودُّ الكاتُب أْف 

 يقدَّْميا  
لمشخصيَّاِت فى الرواياِت المختمفِة  وفى المبحِث الثالِث  :أضافِت األسطورُة التفرُّدَ     

كشخصيِة أـ أحمَد فى " الناب األزرؽ " وشخصيِة " عثماف " فى نفِس الروايِة بؿ امتدَّْت 
إلى الحيواِف والجماِد كشخصية الجمِؿ فى شفيقة وسرىا الباتع , وشخصية السقؼ فى 

 رواية " السقؼ " .
األسطورة بالمكاِف ودوِر المكاِف فى إبراِز سمات  وفى المبحِث الرابِع : تحدَّثُت عف عالقةِ    

ظياِر بريِقيا . وتحدثُت عف أبعاد المكاِف مثؿ البعِد  كؿّْ شخصيٍَّة وأثره فى جماؿ األحداِث وا 
 النفسىّْ , والتاريخىّْ والجغرافىّْ واليندسىّْ وغيرىا .

ماِف بآلياِتِو ووسائِمِو وفى المبحِث الخامس : ظيرت عالقة األسطورة بالزماِف ودور الز    
الفنيَِّة مثؿ : االسترجاِع , واالستباِؽ , والحمـِ ,وغيرِىا فى الكشِؼ عف بواطِف الشخصياِت 

 ومعرفِة أساليِب تفكيرِىا , واستكشاِؼ طبائِعيا المختمفِة .
َـّ بما أردُتو لو مف إظياِر العالقِة بيف األ   سطورة وأرجو مف اهلل أْف يكوَف بحثى ىذا قد أل

عند الكاتِب فؤاد قنديؿ وصمتيا بعناصر العمِؿ الروائىّْ مف : حدٍث , وسرٍد وحواٍر , 
حساٍس بالمكاِف والزماِف كميِيما .  شخصياٍت مميزٍة , وا 
 والحمُد هلل فى بدٍ  وُمخَتَتـٍ                                                      
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 المصادر والمراجع 
 المصادر  ( أ
 أبقى الباَب مفتوًحا روايات اليالؿ المؤسسةالعربية الحديثة لمطبع والنشر والتوزيع بالقاىرة   -
 ـٜٕٓٓ ٔروح محبات فؤاد قنديؿ  الدار المصرية المبنانية ط -
 ـ ٜٗٛٔالسقؼ فؤاد قنديؿ  الييئة المصرية العامة لمكتاب  -

  ـٜٙٛٔدار الغد العربى شفيقة وسرىا الباتع  فؤاد قنديؿ  -

  ـٖٜٜٔفؤاد قنديؿ  دار اليالؿ مارس عصر واوا  -

 ٖٔـ صٕٜٛٔالناب األزرؽ فؤاد قنديؿ   المطبعة الفنية دار الكتب والوثائؽ القومية   -
 ب(المراجع العربية 

ـ                            ٖٜٚٔاألدُب وفنوُنو د.عز الديف إسماعيؿ دار الفكر العربىّْ الطبعة الخامسة  -
ـ                     ُٜٜٛٔة المكاف د. مصطفى الضبِع الييئة العامة لقصور الثقافة أكتوبر استراتيجيَّ  -
بنا  الرواية  دراسة فى الرواية المصرية د. عبد الفتاح عثماف  مكتبُة الشباِب القاىرة                    -
 .بنا  الرواية دراسة مقارنة فى ثالثية نجب محفوظ  سيزا قاسـ  -
 ٜٜٛٔنا  الزمِف فى الروايِة الُمعاصرِة د. عبد الرحمف مبروؾ  الييئة المصرية العامة لمكتاب  ب -

 القاىرة ـ     
                                       ـ                                                                         ٕٛٓٓعند محمد قطب وفؤاد قنديؿ د. يوسؼ نوفؿ نادى القصة الطبعة األولى بيجة السرد

                             ـٕ٘ٓٓالييئة المصريَّة العامَّة لمكتاِب تجميات القمب المضى  فؤاد قنديؿ  -
الخرافة واألسطورة فى الرواية العربية المعاصرة د.عبد البديع عبد اهلل                              -
ة العربية د.أنجيؿ بطرس سمعاف الييئة المصرية العامة لمكتاب القاىرة دراسات فى الرواي -

 ـ ٜٚٛٔ
 -ـ                        ٖٜٜٔ ٕد.طو وادى القاىرة دار المعارؼ طدراسات فى نقد الرواية  -

مصُر  -ٕٕٔٓالشكؿ الروائى والتراث  محمد حسيف أبو الحسف الييئة المصرية العامة لمكتاب 
 ـ  ٜٜٛٔمحمد جبريؿ الييئة العامة لقصور الثقافة فبراير  المكاف , دراسات فى القصة والرواية  

                         :ج( المراجع األجنبية 
تيار الوعى فى الروايِة الحديثِة روبرت ىمفرى  ترجمة د. محمود الربيعى , ف مكتبة الباب ط دار    

                                                   . ٜ٘ٚٔقاىرة المعارؼ ط الثانية ال
منشورات اتحاد كتَّاب المغِرب الطبعة األولى   –طرائؽ تحميؿ السرِد األدبىّْ  تزفيتاف تودوروؼ 

 ـ ٕٜٜٔالرباط عاـ
 د( المجالت والصحؼ والدوريات 

 ٙٗالثقافة الجديدة  العددمجمة 


