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 ملخص البحث

 وشبكلها للشخصبي  العبا  المظهبر الجانب  هذا ويشتمليعمد الروائي إلى رسم شخصياته وتشكيلها من الخارج 

 وقوتهبا شبكلها  ودمامب  ووسبامتها  وعمرهبا وطولهبا  ومالمحهبا الشخصبي  مالبب  و،االبر فيبه ويبذرر الظباهر، 

 يكتشب  فغالببا مبا األخبر،  الجوان  على التعرف على القارئ يساعد ألنه الكبيرة؛ أهميته له الجان  الجسماني   وهذا

 رجبل حرربا  عبن تختلب  ببدين  حرربا  رجبل فبن  ورذلك مالبسها  خالل من للشخصي  االجتماعي  المكان  المتلقي

فبالروائي أراد أ  يكبو   مبن رسبمه   وسبيم.. إلب  إنسبا  سبلوك عبن ربمبا تختلب  المظهبر ذمبيم شخص وسلوك نحي  

الدقيق لشخوصه مسوغا لِيُهَي ئ المتلقي الستقبال ما يصاح  هذه الشخصي  من تجارب عاطفي  أو غير ذلك ومبا يبرتب  

 قضا  رثيرة.بها من تنا

 

 الروايا   أبعاد    الشخصي   الخارجي الضوء والظل الكلمات المفتاحية :

 

 

 

 

Light and Shadow and External Character Dimensions in the Novels of Najib 
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Marwa Yas Shimal 1 , Prof. Dr. Thaer A. Alethary 2 

 

 

Research Summary 

The novelist premeditates to draws and formation  his characters from the outside, 

and this aspect includes the general appearance of the character and its apparent form, and 

the narrator mentions the character's clothes, features, height, age and handsomeness, 

ugliness of its shape, and its physical strength, and this aspect has its great importance 

because it helps the reader to identify other aspects,  the recipient often discover the 

social position of the character through its  clothes, as well the movements of a fat man 

differ from the movements of a thin man, and the behavior of obnoxious person may 

differ from the behavior of a handsome person,  the novelist wanted to make from his 

accurate drawing of his characters excuse to prepare the recipient to receive that 

accompany this character from  the emotional experiences or otherwise and the many 

contradictions associated with it. 
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فببي سببلوك الشخصببي  يببر ر  البعببد الظبباهر، الجسببماني فببن 

سواء أرا  سلبا أ  إيجابا. وهذه األبعباد والمالمبا الخارجيب  مبا هبي 

فبالمظهر الخبارجي هبو   إال مرآة تكش  أغوارها الفكري  والنفسبي 

المببرآة لجببوهر الفلسببف  اةنسبباني   ويظهببر ذلببك عببن طريببق الببتحكم 

خصبببيا  ويببببين بجبببالء بكميببب  الضبببوء والظبببل المسبببل  علبببى الش

تشكيالتها التي تبوحي ببدالال  مختلفب  تتعلبق بمكنوناتهبا ووجهاتهبا 

التببي تحيببل إلببى وضببعها االجتمبباعي واألخالقببي والنفسببي بحسبب  

 الدور المناط بها في النص الروائي المحفوظي.

 

: الضوء والظل وأبعااد الشخصاية فاي رواياة اللاص المبحث األول

 والكالب:

ر  شخصيا  "نجي  محفوظ" الواقع عبر حررتها  لقد صو 

ها التدريجي وتقد  الحياة بحيوي  وفاعلي  وهي قادرة  وسلورها ونمو 

علببى الصببمود والتحببد، ومببا يمكببن لكببل إنسببا  أ  يشببعر بببه مببن 

فقد أمسك محفبوظ ببودوا  الفنبا  التشبكيلي ليخلبق أو يرسبم   انفعال

والظبل  مسبل ا الضبوء  صورا ذهنيب  دقيقب  التفاصبيل لبد، القبارئ

ليكببو  بببذلك صببورة متكاملبب    علببى البنبباء الخببارجي للشخصببيا 

يشعر المتلقي بحيويتها وتولقها ويبر، جمالياتهبا ومبا يكمبن فيهبا مبن 

دالال  من شونها أ  تمبرر رسبائل هادفب  لغبري معبين أو إيصبال 

فكببر نببات  مببن ظبباهرة اجتماعيبب  سبباد  بسببب  ظببروف وأحببدا  

فقد رسمت الشخصي  الرئيس  في   سياسي  أو اقتصادي  أو غير ذلك

بحرفي  حاذق  ليظهر المالما الخارجيب   (1)رواي  "اللص والكالب"

لها وما ير ر فيهبا مبن أحبدا  حصبلت لهبا  فالظبل والعتمب  ال يكباد 

لترتسبم فببي  -شخصبي  الروايب  الرئيسب –ينفبك مبن "سبعيد مهبرا " 

كشب  عبن األذها  ماهيب  بنائهبا  فبالقراءة الفاحصب  لمبتن الروايب  ت

صورة سعيد التي رسمها وخ   أبعادها الروائي لتبتالء  مبع دوره 

فببي األحببدا  بببدءا مببن خروجببه مببن السببجن بعببد أربببع سببنوا  مببن 

دخوله إياه بسب  وشاي  أقرب صديق له فكا  سعيد متحمسا لينقض 

وقببد أسبهم الظببل بمهمب  ربيببرة فببي   علبى الببذين خبانوه وغببدروا ببه 

 تشكيل شخصي  مهرا  بدءا من العنوا  )اللص والكالب(.

ومعببروف أ   مفببردة الل ببص تحيببل الببذهن إلببى الليببل والظببل 

والظال ؛ ألن به عبادة مبا يتخبذ اللبص مبن الظبل بيتب  لحررتبه لكبي ال 

  يراه أحد وهو يقو  بوفعاله المخالف  ب بيع  الحال وسرق  اآلخبرين

وعنبدما   النظر عن البواعث واألسبباب التبي دعبت إلبى ذلبك بغض

نضع أول الخ بوا  فبي القبراءة المتفحصب  ببين طيبا  الروايب   بم 

إيغال السير يالحظ أنه ال تكاد تخلو صفح  من صفحاتها مبن  نائيب  

بببل حتببى حبكبب  األحببدا    الضببوء والظببل فببي تشببكيل شخصببياتها

ضوء والظل الذ، يسهم في وزمانها ومكانها  فهي مشاهد مكتظ  بال

فبال   ظهور هذه الشخصيا  واألحدا  بالصورة القريب  مبن البذهن

علبى   فاألجسا  توص  وصفا متكبامال  يوجد شيء مغي  المالما

الببرغم مببن هيمنبب  الظببل فببي عمببو  الروايبب ؛ أل   أغلبب  المشبباهد 

فهبو الوقبت األنسب  لتحبرك سبعيد مهبرا    واألحدا  حصبلت لبيال

إال  أ   أول ظهببور للشخصببي  رببا  فببي الضببوء   عببين بعيببدا عببن األ

وهببو النهببار السبباطع الشببم  الببذ، تشببكلت منببه الصببورة الذهنيبب  

مرة أخرى يتنفس نسمة الحرية ، ولكن الجو غبار  خانق لسعيد: "

 ،وحر ال يطاق. وفي انتظاره وجاد بدلتاا القرءااء وحاذاءه المطاا 

ءاااات المثقلاااة وساااوا ما لاااف يجاااد فاااي انتظااااره أحدا... اااذه الطر

و ذه السيارات المجنونة والعابرون والجالساون... وال  ،بالشمس

شافة تفتار  ان ابتساامة.. و او واحاد خسار الكثيار، حتا  األ ااوام 

الغالية خسر منهاا أربعاة غادرا، وسايقا  ماا ءرياب أماام الجميا  

وللخونة أن ييأسوا حت   ،متحديا. آن للغضب أن ينفجر وأن يحرق

لجوامااا  الشاااا قة، و اااار رأس القلعاااة فاااي الماااوت... وتاااراءت ا

السااماء الصااافية، وانساااب الطريااق فااي المياادان، وتجلاا  خضاارة 

البسااتان تحاا  األشااعة الحاميااة... واااان  لاا  الوجااا الااذي لفحتااا 

الشمس أن ينبسط وأن يصب مااء بااردا  لا  جوفاا المساتعر ااي 

 .(2)"يبدو مسالما أليفا فيمثل دوره المرسوم اما ينبغي

وء بمهم   ربيرة في رسبم معبالم الشخصبي  عنبد أول قا  الض

عببن شخصببي  مليتبب   فكشببفت أشببع  الشببم   ظهببور لهببا فببي الببنص

االنتقبا  مبن البذين خبانوه ووشبوا ببه وهبم أقبرب بالحقد والرغب  في 

فبسببهم خسر مبن عمبره الكثيبر غبدرا فبي السبجن  وقبد   الناس إليه

  اةيجابيب  ذرر  في مواضع متقدمب  أ  الضبوء هبو مصبدر لل اقب

ولكل ما هو خير وراح  وطمونين   إال  أ   الضوء هنبا ربا  مصبدرا 

لالنفعاال  المليت  بالحقد والكراهيب  والشبر  البذ، يت باير مبن عينبي 

فمبا   سعيد اللوزيتين الذ، يتنافى اسمه مع شخصيته التواق  لالنتقبا 

أبعد طريق السعادة عنه  والكدر الذ، غل  روحه علبى البرغم مبن 

فلم تبر ر ببه   مروره بومارن عادة ما تكو  مبعثا للسرور واالرتياح

وخضرة   والجوامع الشاهق   والنسما  المنعش   أبدا أشع  الشم 

البساتين. وفي موضع آخر بدا سعيد مهبرا  غريب  المنظبر خاصب  

أحببد الببذين تتلمببذ علببى -وهببو يقبب  أمببا  مببوظفي "رنوف علببوا " 

لمبا يرتديبه مبن ملبب  ومبا يحتذيبه  ونظبرة  -أيديهم وتبو ر بوفكبارهم

ثاف وءاا أماام  ،دخال مامن تياار الاداخلينجريت  وصو  غلبيظ: "

 ليظ النبرات:مكتب االستعالمات وسأل بصوت غ

 األستاذ رؤوف  لوان؟-
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فرمقاااا الموظاااا فيماااا يشااابا االمتعاااا  لنظااارة  ينياااا 

 اللوزيتين الجريئة لحد الوءاحة. وأجابا بجفاء:

 الدور الراب ..-

ءصااد ماان تااوه المصااعد فوءااا بااين ءااوم باادا فاايهف غريااب 

المنظار ببدلتاا القرءااء وحذائاا المطاا ، وزاد مان غرابتاا نظرتاا 

  وبقببي ينتظببر رنوف (3)"وأنفااا األءناا  الطوياال الحااادة الجريئااة

علببوا  وصببرائ قببائم فببي سببره ويتوعببد الخونبب  بالويببل حتببى حلببول 

الظال  البذ، دائمبا يخببئ لبه الفبرج لتتضبا تقاسبيم وجهبه ونظبرا  

ففبي هبذا الظبل النبات  مبن شبجرة   عينيه حول منزل رنوف علوا 

يها سبعيد حجبت الضوء أطر  لوح  رسمت بها الهيت  التي را  عل

افترش العشب الندي  ند اورنيش وهو جال  يتومل هذا المنزل: "

النياال بشااارن النياال ومضاا  ينتظاار. انتظاار  ااويال  لاا  اثااب ماان 

شجرة حجب  موء المصباح الكهربائي ، تح  ساماء غااب  نهاا 

الهالل مبكرا تاراا النجوم تومض في ظلمة ر يباة. وجارت نسامة 

ليال  قاب نهاار أحمار  غا  فياا رءيقة لطيفة مقطرة مان أنفااس ال

 ،لحظاة واحادة 81الصايا  غياناا . ولاف تفاارق  ينااه الفايال رءاف 

موليااا النياال ظهااره شااابكا راحتيااا حااول رابتيااا . يااا لهااا ماان فاايلال 

 .(4)والجهة الرابعة حديقة مترامية" ،خالية من ثالث جهات

لقببد شببكلت ظببالل األشببجار التببي حجبببت أضببواء المصببابيا 

فكانبت لوحب  متحررب  تعب  بالحيويب   يهبز   التفاصبيلمشهدا مليتبا ب

الهبببواء ال لبببق هبببذه األشبببجار الموزعببب  فبببي الحديقببب  التبببي تحبببي  

  بببالمنزل  فظبببالل األشبببجار تتنببباجى حبببول فبببيلال رنوف البيضببباء

ليصبير   فتكونت صورة لمنظر قديم يع  ببالثراء وذرريبا  التباري 

خصببيته سببببا آخببر يببر ر فببي تحررببا  سببعيد التببي أعلنببت عببن ش

الجامح  حين أقد  على أ  يعببر ال ريبق بسبرع  خاطفب  لصباحبها 

ووثاب واءفاا رنوف علوا  في مشهد يحفه الظبل مبن ربل جانب : "

 ناااد توءاااا سااايارة أماااام الفااايلال . ولماااا رأى البااااب يفااات   لااا  

ثف تصدى للسيارة منحنياا  ،مصرا يا  بر الطريق بسر ة خا فة

ف يعرفااا فااي الظااالم فهتااا ءلاايال ليااراه هاااحبها، ولكاان الرجاال لاا

 بصوتا الغليظ القوي:

 (5)"أستاذ رؤوف.. أنا سعيد مهران!-

ل المببا رببا  الظببل  والظببال  مصببدرين لكببل تحررببا  سببعيد 

مهرا   إال أنه لم يكن حليفه في خ ته وتوجهه فيما را  يعز  عليبه 

من فعل را  يرومه وهو دأبه وغاي  مبتغاه االنتقا  من الخون   لكن ه 

  خ ببوف فادحببا رلفببه حريتببه مببد، الحيبباة فقببد اجتمعببت  نائيبب  ارتكبب

الضوء والظل في مشهد حاسبم أ بر فبي سبعيد مهبرا  ورانبت نق ب  

تحول جعلبت منبه مالزمبا للظبال  ربي ال يبراه أحبد لجريمب  اقترفهبا 

فلببم يببتمكن مببن معرفبب    النعببدا  الضببوء الببذ، يكشبب  عببن األشببياء

غريمه "عليش" صبديقه المقبرب الخبائن بسبب  الظبل وعتمب  الليبل 

ءمة النجاح أن يقتال معا، نبوياة،  ليش...ااان السائدة في وقتها : "

يحااوم حااول البياا  القااائف  لاا  مفاارق ثااالث  طفااات بحااارة سااكة 

اإلمام في ظلمة حالكة... واءترب من باب البي  مالهقا للجدار ثاف 

وهعد السلف في حذر شديد. وظالم دامس مارا بالدور األول دخل. 

فالثاني ثف الثالاث.  اا  او البااب المغلاق... وفات  بااب فاي الناحياة 

ثااف الح شااب  رجاال يتقاادم فااي  ،اليساارى فخااره منااا مااوء خفيااا 

حذر. مغط سعيد  ل  القناد فانطلق  الرهاص اصارخة  فريا  

اتب  تحبت  نائيب  الضبوء   وبعد هذه الحاد   يصبور الك(6)"في الليل

والظل هَْيوَة سعيد مهرا  بعد ليل  رهيب  معتقدا أن ه انبتقم مبن غريمبه 

فكانببت لوحبب  مليتبب  بالببدالال  واالنفعبباال   -علببيش سببدرة–وعببدوه 

نما  نوماا  اويال ولكنا  ال وما يبدو عليه سعيد مهرا  وهو نائم: "

ق وءلباا  المحتاار ،اطفال ملقاا  تحا  نااار الشامس ،تعارف الراحااة 

ألااف  ،يحان للا  الظاال ولكان يمعاان فاي السااير تحا  ءااذائا الشامس

 .(7)؟!"تتعلف المشي بعد

بعد هذه األحدا  وقتله لرجل بر،ء خ وف لم يعبد النبور يجبد 

  التي رانت تالحقبه  إليه من سبيل ري ال يراه أحد والشرط  تحديدا

لكببن بصببيص النببور لببم ينعببد  نهائيببا فكببا  النببور مببع نببور إحببد، 

التببي تكببن لببه الحبب  والببود فتوتببه فببي بيتهببا البعيببد عببن  الشخصببيا 

بيببد أن ببه سببرعا  مببا تالشببى نهائيببا عنببد نهايبب  أحببدا    (8)األنظببار

الرواي  التي ارتظت بمشاهد الضوء والظل ال يسبع المجبال لبذررها 

ورا  االقتصار على أبرز المشاهد التي تشكلت منها شخصي  سعيد 

النهبار عنبد أول البدخول  مهرا  التي ظهر  في الضوء فبي وضبا

فببي مببتن الروايبب  التببي رانببت صببورا ومشبباهد حيبب  مفعمبب  بالحرربب  

ودقيق  التفاصيل لما يرديه الضوء والظبل مبن وظبائ  فبي ارتسباب 

األجسا  الحيوي  والتولق وقدرة على التعبير عبن خصبائص األشبياء 

مببن حيببث الحجببم والعمببق  فكببا  المشببهد األخيببر الببذ، انتهببت إليببه 

  الرئيس  في الظال  في الصب  األخيبر مبن القببور عنبدها الشخصي

رل حواسه آذنت له بونها النهاي  التي سيرول إليها ومصيره المحتو  

أخيارا بعد سماعه ألصوا  نباح عصي عليبه أ  يحبدد مصبدرها: "

جاءت الكالب وانقط  األمل ونجاا األوغااد ولاو للا  حاين . وءالا  

. ومان المساتحيل تحدياد مصاادر حياتاا المتاا األخيارة بأنهاا  باث 

النباح الذي ينطلق م  الهواء مان اال موءا  وال أمال فاي الهاروب 

من الظالم بالجري فاي الظاالم ... ورأت  ينااه المعاذبتان باالخوف 

شااب  المااوت يشااق الظااالم... ولذا بالضااوء الصااار  ينطفاا  بغتااة 
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فيسااود الظااالم. ولذا بالرهاااص يسااك  فيسااود الصاام ... وتغلغاال 

في الدنيا جميعاا ... وتكااثا الظاالم فلاف يعاد يارى شايئا... الصم  

وغاص في األ ماق بال نهاية... ليباذل مقاوماة أخيارة... ولاف يجاد 

 .(9)"بدا من االستسالم فاستسلف بال مباالة .. بال مباالة

ا  متحكمببا فببي عمليبب  تشببكيل شخصببي  يالحببظ أ  الكاتبب  ربب

علببى تحررهببا وتصببويرها وقببد أ ببر الضببوء والظببل  سببعيد مهببرا 

وسلورها وهَْيوَتِها بدءا من أول ظهورهبا حتبى استسبالمها فبي نهايب  

 الم اف.

 

: الضااوء والظاال وأبعاااد الشخصااية الخارجيااة فااي المبحااث الثاااني

 رواية بين القصرين:

تشكل األشع  الضوئي  الشباحب  المنبعثب  مبن مصبباحل معلبِق 

الرئيس   في الصال  مصدرا رئيسا في الكش  عن أبعاد الشخصيا 

لعائل  متمسك  جدا بالعادا  والتقاليد في حقب  زمني  عاصر   ورة 

  فقد تجلبت عببر هبذا الضبوء الخافبت شخصبي  "أمينب " فبي 1919

أولى روايا  نجيب  محفبوظ فبي  ال يتبه  (10)رواي  "بين القصرين"

وعلبى البرغم    -السبكري   قصبر الشبوق  بين القصبرين –الشهيرة 

ه إال أن به ربا  رفبيال بتصبوير الشخصبي  من خفبو  الضبوء وشبحوب

ومعرفبب  مالمحهببا الخارجيبب  وهيوتهببا ومببا تتمتببع بببه مببن صببفا : 

انساااب الاا  الااداخل شااعان خافاا  ينبعااث ماان مصااباح ءااائف  لاا  "

الكونصول في الصالة ، فدلف  منا وحملتا و ادت با ال  الحجرة 

و ااو يعكااس  لاا  السااقا ماان فو ااة زجاجتااا دائاارة مهتااقة ماان 

لشااحب تحاا بهاا حاشاية مان الظاالل ، ثاف وماعتا  لا  الضوء ا

خوان ءائف بإزاء الكنبة ... اتجه  المارأة الا  المارآة والقا   لا  

هااورتها نظاارة فاارأت منااديل رأسااها البنااي منكمشااا متراجعااا وءااد 

تشاااعث  خصاااالت مااان شاااعر ا الكساااتنائي فاااوق الجباااين ، فمااادت 

 رفيا في أهابعها لل   قدتا فحلتها وسوتا  ل  شعر ا و قدت 

أناة و ناية ، ومسح  براحتيها  ل  هفحتي وجهها اأنما لتقيال 

 نااا مااا  لااق بااا ماان آثااار النااوم. ااناا  فااي األربعااين ، متوسااطة 

القامااة ، تباادو االنحيفااة ولكاان جساامها بااض ممتلاا  فااي حاادوده 

الضيقة لطيا التنسايق والتبوياب ، أماا وجههاا فمائال للا  الطاول 

، ذو  ينين هغيرتين جميلتين تلوح مرتف  الجبين دءيق القسمات 

وأناا هاغير دءياق يتسا  ءلايال  ناد  ،فيهما نظارة  سالية حالماة 

فتحتيااا ، وفااف رءيااق الشاافتين ينحاادر تحتهمااا ذءاان ماادبب، وبشاارة 

ءمحية هافية تلوح  ند موم  الوجنة منها شامة سواد ا  ميق 

نقي .. وءد بدت و ي تتلف  بخمار ا االمتعجلاة ، واتجها  هاوب 

المشربية ففتحتا ودخل  ، ثف وءف  في ءفصاها المغلاق تاردد  باب

وجهها يمنة ويسرة ملقية نظراتها من الثقوب المساتديرة الدءيقاة 

 .(11)"التي تمأل أمالفها المغلقة لل  الطريق

رشبببب  الضببببوء المحفببببوف بببببالظالل عببببن شخصببببي  األ   

ة والزوج  الم يع  التي ال تكاد تخرج من البيت مذعنب  تمامبا ةراد

  زوجهبببا المتسبببل  والمسبببتبد الصبببار  البببذ، سبببيوتي الحبببديث عنبببه

فهببي ال   فالزوجبب  )أمينبب ( رانببت رهينبب  المحبسببين الببزوج والببدار 

تعببرف شببيتا خببارج هببذا البيببت الببذ، حفظببت تفاصببيله وأدق زوايبباه 

لكببن هببذه   حتبى فببي العتمب  والسببواد القباتم هببي تحفبظ مسببالكه جيبدا

  حتببى متجببر زوجهببا تجهببل يتهبباعرفبب  تنعببد  تمامببا خببارج ببباب بالم

زوجهببا الببذ، تببراه سببيدها وتحفببه بهالبب  مببن التقببدي    ال ريببق إليببه

المفرط من غير أ  يسمعها أ، رلم  يعببر بهبا عبن امتنانبه لهبا  لمبا 

فبالمرأة فبي منظبوره   تبديه له من تودد مفبرط ومبالغب  فبي التبجيبل

ومنظببور أمثالببه مببن الرجببال فببي مجتمعببه المغببرق فببي ذروريتببه ال 

يمكببن لهببا ق عببا الخببروج مببن بيببت الزوجيبب  إال لسببببين المببو  أو 

 ال الق.

لقد أ ر هذا التجبر والتسل  واألناني  الصبارم  أ  تبول  ربل 

ما يكشفه الضوء الساطع من النجبو  ومبا يخلفبه الظبال  عنبد حلولبه 

فتُغلببق المتبباجر   إيببذا  بانتهبباء الحرربب  التببي يعبب  بهببا النهببار  فهببو

وتخلو المقاهي من مرتاديها  هبذا المنظبر ألفتبه منبذ رببع قبر  فهبي 

اانا  المشاربية تقا  ت العه من نوافذها الم ل  على هذه األمكن : "

أمام سبيل بين القصرين... فبدا الطريق الا  يساار ا مايقا ملتوياا 

ا فاي أ الياا حياث تطال نوافاذ البياوت النائماة، متلفعا بظلماة تكثا

وتخا في أسافلا بما يلق  اليا مان اماواء مصاابي   رباات الياد 

والوبات المقا ي وبعض الحواني  التي تواهل السهر حت  مطل  

الفجر ، وال  يمينها التا الطريق بالظالم حيث يخلو من المقاا ي 

بها مبكرا ، فال يلفا  ، وحيث توجد المتاجر الكبيرة التي تغلق أبوا

النظاار بااا اال مااوذن ءااالوون وبرءااوق الحاا  اأ ياااف ماان المااردة 

سا رة تح  موء النجوم القا رة . منظر الفتا منها العينان ربا  

ما ، ولعلها لف تادر ماا الساأم  اوال لف تسأءرن من القمان ولكنها 

وحشااتها لحياتهااا  لاا  رتابتهااا، و لاا  العكااس وجاادت فيااا انيسااا 

وحاادتها  هاادا  ااويال  اشااتا و اأنااا ال اناايس وال اليااا واليفااا ل

  عبر هذه المشاهد والصور الذهني  التي امتد  حتى نهايب  (12)"لها

الرواي  يتجلى أما  المتلقي أبرز شخصياتها رشفه الضوء المتذببذب 

في الشدة والوضوح فتارة يكو  شاحبا خافتا وأخبر، يكبو  سباطعا 

خر، يكو  ضتيال للحد البذ، يجعبل وأ  مستجليا رل خفايا األجسا  

وحتى الظل النات  عن الضبوء بغبض النظبر   الجسم مغي  المالما
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عن حدته أسهم بشكل ربير في تصوير الشخصيا  على الهيوة التبي 

رآها المتلقي وهو يتفحص بنظره وفكره مفردا  مبتن الروايب  التبي 

رفيب  شكلت رتال منحوت  ولوحا  فني  عبن طريبق اللغب  المنتقباة بح

 لتشكل بني  خارجي  للشخصيا  شبيه  بالواقع.

وبعببد معرفبب  شخصببي  )أمينبب ( ذا  الوجببه الواحببد المتمثببل 

بال اعببب  التامببب  علبببى البببرغم مبببن تنببباوب الضبببوء والظبببل  تظهبببر 

الشخصي  األبرز في الرواي  وذا  الحضور القو، المتمثلب  بوحمبد 

أرثبر مبن عبد الجبواد البذ، يتمتبع ببدور خباا  هبذا الكبائن تقمبص 

 شخصي  تبعا للضوء والظل.

لقببد رشبب  ضببوء المصببباح عببن رجببل طويببل ضببخم الجسببم 

بارز المالما مفعم بالهيب  والوقار له حضوره المميز بمبا يتمتبع ببه 

من تفاصيل دأبت أمين  على حفظهبا والشبعور بالغب ب  وهبي تتومبل 

فاتجهااا  أميناااة للااا  الخاااوان لتضااا  هبببذه المالمبببا فبببي سبببرها: "

نكباين الما... وبادا فاي وءفتاا  ويال القاماة  اريض المصباح  ليا

مااخف الجسااف ذا ااارش ابياارة مكتنااقة اشااتمل   ليهااا جميعااا جبااة 

وءفطان في اناءة وبحبحة دلتا  ل  رفا ة ذوق وسخاء ، ولف يكن 

شعره األسود المنبسط من مفرءاا  لا  هافحتي راساا فاي  ناياة 

ال للذ بياة ، ذو الفاص الماساي الكبيار ، وساا تا ا وخاتمابالغة ، 

مكتنااق  الهياأةلتؤااد رفا اة ذوءاا وساخاءه . أماا وجهاا فمساتطيل 

األديف ءوى التعبير وام  المالما  ، يادل فاي جماليتاا  لا  باروز 

الشخصااية والجمااال بعينيااا القرءاااوين الواسااعتينك وأنفااا الكبياار 

األشااف المتناسااق  لاا  ابااره ماا  بسااطة الوجااا ، وفمااا الواساا  

وشاربا الفاحف الغليظ المفتول  رفااه بدءاة ال بشفتيا الممتلئتين ، 

إ   رجببال مثلببه متمتعببا بالجمببال واليسببر والقببوة   (13)"مقيااد  ليهااا

والسبب وة والحضببور المهيبب  ال يمكببن أبببدا أْ  يببالز  وجهبب  واحببدة 

فتمأل حياته بالضجر والسو  والملل لبذلك ال تخلبو حياتبه مبن النسباء 

نه أ  يجعلببه مسببتمتعا ومببن ليببال السببهر والغنبباء ورببل مببا مببن شببو

لقببد رببا  الظببل هببو المسببتودئ لهببذه   ومنجرفببا وراء اللببذة واألهببواء

الشخصبببي    فكبببا  الظبببال  رفبببيالف بحجببب  هبببذه الشخصبببي  الالهيببب  

والعابثبب  والغارقبب  فببي بحببر الشببهوة والمجببو  واالنحببدار لمسببتنقع 

وباادا  قااب سااهرتا الطويلااة متعبااا فثقاال جفناااه اللااذان الرذائببل: " 

ا رافهمااا أحماار  ااارث ماان اثاار الشاارب ، وجعاال يقفاار جاارى فااي 

لا  لأنفاسا ثقيلة مخمورة . وما  أناا ااان يعااءر الخمار اال ليلاة ، 

ناا لاف يكان ليقارر العاودة للا  أال لفرا  في الشرب حتا  الساكر ، ل

بيتا حت  تقايلا سورة الخمر ويستعيد سيطرتا  ل  نفسا حرها 

  (14)"دو باا فاي بيتاامنا  لا  و ءااره والمظهار الاذي يحاب ان يبا

وهذا ما يشعره بو  الدور الذ، يرديبه فبي سبهرته رونمبا أمبل الحيباة 

المنشود على الرغم من خ ورته وإ  حياته التي يقضيها في العمبل 

ضببرورة تببرد، مببن أجببل أ  يظفببر بووقببا  سببعيدة مليتبب  بببالهو، 

والسكر والغناء بين خلصائه  وعلى النقيض من ذلبك شخصبيته فبي 

وضا النهار أما  عائلتبه فهبو العقالنبي الصبار  والمتزمبت حتبى ال 

زمه ووقاره وربل مبا يصبدر يكاد يشوب خلقه شيء حريصا على ح

عنه من ل   يكو  خلس  يواريها عن عائلته ليبقبى ببذا  التزمبت  

هذا ما يفصحه ضوء النهبار الناصبع فبي صبباحه عنبدما يجتمبع مبع 

فار  السايد عائلته على مودب  اةف ار وهو الوجه المثبالي لبألب: " 

من حسو ءهوتا ثاف نهاض للا  المارآة وراح يرتادي مالبساا التاي 

وألقا   لا  هاورة  نداماا نظارة  ،ا لليا أميناة ءطعاة ءطعاةءدمته

لمرسل  ل  هافحتي راساا ، ثاف اومشط شعره األسود  ،متفحصة

سوى شاربا وفتلا، وتفرس في  يئة وجها ثاف  طفاا رويادا الا  

ليارى جانباا األيمان ،  ،اليمين فيرى جانبا األيسر ، ثف لل  اليساار

جااا فناولتااا زجاجااة حتاا  اذا ارتاااح الاا  منظااره مااد يااده الاا  زو

الكولونيا التي  با ا لا  اف حسانين الحاالق، فغسال يدياا ووجهاا 

ونضااخ هاادر ءفطانااا ومنديلااا ، ثااف وماا  الطربااوش  لاا  رأسااا 

وأخذ  صاه وغادر الحجرة ناشرا بين يديا ومن خلفا  رفاا  يباا 

. ذل  العرف المقطر من شات  األز اار يعرفاا أ ال البيا  جميعاا ، 

تمثاال لعينيااا الساايد بوجهااا الوءااور الحااازم ، واذا تنشااقا أحااد ف 

  وال ببد  مبن (15)"االجاالل والخاوف -ما  الحاب  -فينبعاث فاي ءلباا 

اةشارة إلى الحد الذ، يختل  فيه ضوء النهار مع ظل األري الذ، 

أنت  هذا الظال  فكا  الليل  وعند هذه النق   بالتحديد وهو ما ي لق 

لضبوء مبع الظبل يظهبر السبيد عليه الفجر الذ، تتواش  فيبه خيبوط ا

بشخصبببي  التقبببي البببورئ البببذ، يخببباف هللا ويعببببده العببببادة الحقببب  

ذيااول الفجاار ال تااقال بالمواظببب  علببى صببالته فببي وقتهببا المحببدد: "

ناشاابة فااي أسااهف الضااياء...وتقلب الساايد أحمااد  بااد الجااواد  لاا  

جنبيا ثف فت   ينيا...  وذ ب ال  الحماام فتطااير الا  أنفاا  ارف 

الطيب ، وألف   ل  ارسي ثيابا نظيفة مرتباة فاي  ناياة ،  البخور

فاستحف بالماء البارد اعادتا ال هباح  ادة ال ينقطا   نهاا هايفا 

ثف  ااد للا  حجرتاا مساتجدا حيوياة ونشاا ا . ثاف جااء  -أو شتاء 

 وأّدىفبسطها  -واان  مطوية  لي مسند الكنبة  -بسجادة الصالة 

، و ااو غياار الوجااا البسااام فريضااة الصااب  ، هاال  بوجااا خاشاا  

المشرق الذي يلق  با أهحابا ، وغير الوجا الحازم الصارم الذي 

يواجا با آل بيتا ،  ذا وجا خافض الجناح تقطار التقاوى والحاب 

النهاااا التقلاااا والتاااودد أوالرجااااء مااان ءساااماتا المتراخياااة التاااي 

ليااة ءوامهااا الااتالوة والقيااام آواالسااتغفار ، لااف يكاان يصاال  هااالة 

بالحماس جود، ولكن هالة  ا فة وشعور واحساس يؤديها والس

الذي ينفضا  ل  الوان الحياة التي ينقلب فيها جميعاا ، اماا  نفسا
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يعماال فيتفااان  فااي  ملااا ، ويصااادق فيفاار  فااي مودتااا ، ويعشااق 

فيذوب في  شقا ، وسكر فيغارق فاي ساكره ، مخلصاا هاادءا فاي 

فيهاا برحااب  ال حال ،  كاذا اانا  الفريضاة حجاة روحياة يطاوف

المولي حت  اذا انفتل من هالتا ترب  وبساط راحتياا وراح ياد و 

 .(16)"هللا أن يكأله بر ايتا ويغفر لا وبارك في ذريتا وتجارتا

لقد تجلى عبر تناوب الضوء والظل مع تعاق  النهار والليل 

والحد الذ، يلتقيا  به عن أبعاد ظاهري  لشخصيا   بال  تتببع هبذا 

احد هو أحمد عبد الجواد  ففي الضوء هو الرجل التناوب لشخص و

المنضب  المثالي قو، الشخصي  لبه حضبوره المهيب  والكبل يقبدره 

وفبي الظبل علبى الضبد مبن   ويحي ه بهالب  مبن التقبدي  واالحتبرا 

ذلك فهو الذ، يتهافت وراء اللذة والمجو  واالنغماس في الشبهوا  

ا الظل تدريجيا وتحل والسكر والسهر  وعند اللحظ  التي ينجلي فيه

خيوط الضوء محلها عند هذه النق   التي تسمى الفجر يظهبر السبيد 

بجلباب العاببد التقبي البورئ البذ، يخشبى هللا ويحببه ويلتبز  بعبادتبه 

 ويحافظ على وقت الصالة  التي يصليها بكل خشوئ وح  هلل.

 

: الضااوء والظاال وأبعاااد الشخصااية الخارجيااة فااي المبحااث الثالااث

 ميرامار:رواية 

يقد  نجيب  محفبوظ شخصبي  "زهبرة" عببر أداتبه السبحري  

تقديما حالمبا يو بق ( 17)متالزم  الضوء والظل في رواي  "ميرامار"

به أصالتها  إن ها الفتاة الريفيب  القادمب  مبن حضبن الريب  المصبر، 

متوجهبب  إلببى االسببكندري  "المدينبب  البحريبب  المنفتحبب  علببى الثقافبب  

ا  العديببدة التببي اسببتوطنتها منببذ زمببن بعيببد األوربيبب  عبببر الجاليبب

وبخاصبب  الجاليبب  اليونانيبب    وقببد ظببل هببذا اةر  الثقببافي مسببتمرا 

حتى بعد قيا  الثورة ورحيبل الجاليبا    وتمث بل رمزيبا فبي بنسبيو  

تُقببد   "زهببرة" فببي خيببوط متشببابك  مببع أربببع رواة  (18))ميرامببار("

"طلب  مرزوق" أحد ابتداءف من "عامر وجد،" الصحفي المتقاعد  و

عتبباة الملكيبب  الببذ، صببودر  أموالببه   و"حسببني عببال  " السبباخر 

ه  المعببد   والشبباب الجببامعي "سببرحا  البحيببر،" الببذ، يمكببن عببد 

الشخصببي  الرئيسببب  مبببع "زهبببرة" مسبببتجيبا للمشببباعر التبببي تجذببببه 

 .(19)تجاهها

يبدخل الضبوء نعنببد تقبديم شخصببي  زهبرةن فببي عالقب  مببع 

ف تفصيال  المشهد ليع ي  ل لها المتلقبي  بعبد أ  يتعبر  دالل  يتوص 

علببى األوصبباف الخارجيبب  للفتبباة عببن طريببق مراعبباة خصبببائص 

التببي  (20)ومميببزا  بنائيبب  ووظيفيبب  مسببرول  عببن إنتبباج تلببك الداللبب 

تشي بها الشخصي    وهي عالم  لشيء يرمبي لبه المببدئ مبن أجبل 

 فببتا أفببق التوويببل واالفتببراي للحببد  الببذ، ين لببق ممببا تفترضببه

 .(21)العالم  من دالل  في ذهن القارئ المختص

ينشببق الضببوء ليرسببم أبعبباد شخصببي  زهببرة فتظهببر أصببيل  

السرادق مكتظ بالخلق، ساحة المولد اياوم الحشار، ومر رة جدا: "

والصواريخ تنطلق في الفضاء. انشق النور وانعدم الظاالم... انا  

جارس. أجلس في المدخل وال أحد معي فاي البنسايون  نادما دق ال

فتحاا  الشاارا ة  لاا   ريقااة الماادام فرأياا  أمااامي وجهااا انشاارح 

لمرآه هدري. من النظرة األولا  انشارح لاا هادري. وجاا أسامر 

لوجااا بطرحااة سااوداء: أهاايلة المالماا  الفالحااة مطوءااة الاارأس و

 مؤثرة جدا بنظرة  ينيها الحلوة المترءبة :

 . من أن ؟

 أنا ز رة ! -

تنطااق باسااف  لااف ماان األ ااالم . ءالتهااا ببااراءة وثقااة اأنمااا 

 سألتها وأنا أبتسف :

 ماذا تريدين يا ز رة؟ -

 ۔ الس  ماريانا.

فتح  لها الباب فادخل  حاملاة بقجاة هاغيرة. نظارت فيماا 

 حولها ثف سأل  :

 أين الس ؟ -

 ستجي  بعد ءليل، اجلسي . -

جلس   ل  مقعاد واماعة البقجاة  لا  حجر اا فعادت للا  

علاا  أنظاار لليهااا، للاا  تكوينهااا القااوى مجلسااي فااي نشااا  جديااد. ج

الرشاايق، ومالحتهااا الفائقااة، وشاابابها الغااض، وأنااا فااي غايااة ماان 

قد   الضوء شخصي  زهرة محبددا مالمحهبا وأبعادهبا  (22)االرتياح"

وراشفا عن لو  بشرتها السمراء ومالمحها المبر رة ونظبرة عينيهبا 

جالل  الجميل ؛ فضبال عبن ببراءة قولهبا وهبي تفصبا عبن اسبمها ببن

لعببل نجيبب  محفببوظ أراد أْ  يكشبب  عببن طريببق الضببوء المتمثببل 

ب"انشببق النببور وانعببد  الظببال " وظهببور شخصببي  زهببرة األصببيل  

وهببي تتحببد  بسببمو وفخببار ورونهببا علببم مببن األعببال  عببن أصببال  

وعراق  بلده مصر فاستعمل شخصبي  زهبرة وأطلبق عليهبا أوصبافا 

القو، والمالحب  الفائقب  تن بق على بالده العريق    فنعبت تكوينهبا بب
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والشباب الغض  والراو، الذ، نسب  خيبوط شخصبيتها وهبي تبتكلم 

 را  في غاي  االرتياح وهو ينظر إليها.

ويتجلببى فببي موضببع آخببر دأب زهببرة علببى توديبب  واجباتهببا 

وعملهببا بببوتم وجببه  ويظهببر ذلببك فببي ليلبب  ببباردة تلمببع فيهببا النجببو   

هجهبا والثنائي  هذه التي جمعت بين ظبال  الل يبل ولمعبا  النجبو  وتو 

رشبب  بعببدا آخببر مببن شخصببي  زهببرة إذ إن هببا ال تكببل  عببن العمببل 

جلسانا حاول الرادياو وز ارة تقاوم  لا  خادمتنا ةع اء الشبهد : "

انحلة . الليلة باردة ولكنها هامتة لف نسم  للريااح فيهاا هاوتا و 

ءالاا  ز اارة : لن السااماء هااافية ولناا  تسااتطي  أن تعااد النجااوم. 

الكؤوس وز رة جالسة  ند البارفان تراءبنا بنظرة باسمة.  ودارت

 ااان   لبااة ماارزوق وحااده ءلقااا خفيااا. ءااال لااي ءباال السااهر بأيااام: 

لناا يخااف األغاراب، ولاف يشا  فاي «. سينقلب البنسايون جحيماا»

أنهااف يحيطااون بتاريخااا وظااروف حراسااتا  لمااا، لن لااف يكاان  اان 

ر  ،(23) ريق الصحا فعان سابيل الماذي  منصاور باا  " لقبد صبو 

الضببوء المتمثببل بببالنجو  والظببل المتمثلببين بالليببل المعببالم الخارجيبب  

لتشكيل شخصي  زهرة الغض  واألصيل    فظهبر  فبي البنص هبذا 

مثابرة ورفوءة تعمل على تودي  عملها بشبكل جميبل فشببهها البراو، 

بالنحل  ولهذا دالال  عميق  ومر رة في اةخبالا والجبد فبي توديب  

عد هذا رله تجل  لتراق  بنظرة باسم  ومبتهج   فيع بي المها   وب

هببذا إيحبباء باعثببا لل مونينبب   ليضبباف إلببى تشببكيل شخصببي  زهببرة 

أوصاف خارجي  وأفعال تسهم بخلق صورة مشبرق  عنهبا  مت لعب  

لتغيير حياتهبا والثبورة عليهبا بسبب  العبادا  الباليب  التبي أراد  أ  

زويجها من عجوز طاعن في ت م  جمالها وأنو تها عندما أرادوا ت

السن  بيد أ  إرادتها أربر من ذلك   فعبر  إلى زمبن جديبد مبتعبدة 

عن قمقم العادا    وفي هذا رمز لمصر الجديبدة المكافحب  وشبعبها 

بل نجيب  محفبوظ شخصبي   الصادق البسي  المح  للحيباة  لقبد "حم 

)زهرة( مالما )مصر الثورة(  مصر التي هجر  ماضيها بووشابه 

هالتبببه  وراحبببت تخ بببو إلبببى عهبببد جديبببد متسبببلح  ببببالعلم وقبببوة وج

الشخصي  والثق  بالنف ... وتمثل ذلك في القرار الذ، اتخذته زهرة 

بتعلم القراءة والكتاب  على يد إحد، المدرسبا    ومضبيها فبي ذلبك 

بعزيمبب  قويبب  وإرادة ال تلببين  رمببا تمثببل فببي رفضببها لكببل مببا يمبب   

علببى الببدعاء مببن أجلهببا وأ   حببرا عببامر وجببد، ،(24)ررامتهببا"

 يحفظها هللا ويسعدها من قلبه  رما خاطبها في أحد النصوا قائال:

 لني مقيف  نا يا ز رة.-" 

 وأسرت ؟-

 ءل  ماحكا:-

ففي هذا تصبريا علبى أ    (25)"ال أحد لي في الدنيا سواك-

شخصببي  "زهببرة" مببا هببي إال رمببز لمصببر وشببعبها المحبب  لبلببده 

 والمكافا من أجله والصادق في إخالصه وعمله.

 

 االستنتاجات:

ل الضببوء بتدرجاتببه وتسببمياته المتعببددة أحببد العناصببر  يشببك 

المهم  في إبراز المشاهد والشخصبيا   إذ يسبهم فبي انتباج معنبى 

فبي –فيقبد     (26)وريفيب  إنتاجبه  س  وقت الحد ما يُناط به بما ينا

صورة تتكامل مع التفاصيل األخر، التي تعاضده في ذلك  -النهاي 

 وتسانده.

ر شخصياته الروائيب  تصبويرا        است ائ نجي  محفوظ أ  يصو 

واقعيببا راسببما إياهببا بمالمحهببا المببر رة والباعثبب  علببى فكببر أراد أ  

الضبوء والظبل البذ، ربا  يمثبل أداة  يوصله إلى المتلقبي عببر تقنيب 

سحري  تظهر عن طريقها أبعاد الشخصبي  الخارجيب   فتكشب  عبن 

مالمحها وأفعالها وتناقضاتها  إذ تكو  بعضبها مختلفب  بوفعالهبا فبي 

الضبوء عنهببا فببي الظبل المعببتم  وبببين تبدرجا  الضببوء والظببل فببي 

مستو، وس  بينهما تكو  شخصي  أخر، أيضا مثل شخصي  أحمد 

بببببد الجببببواد فببببي الثال يبببب   فضببببال عببببن األوصبببباف والحضببببور ع

للشخصيا  وما تثيرها من ان باعا  في نفوس القراء سواء أرانت 

إيجابي  أ  سلبي  بحسب  البدور البذ، تقبو  ببه فبي الروايب  وتشبكيلها 

الخببارجي الببذ، حببرا عليببه نجيبب  محفببوظ محببددا ومصببورا إيبباه 

دق تفاصبيل الحيباة فبي بعناي  ربيرة جعلت منبه واقعيبا غائصبا فبي أ

 حارا  مصر وأزقتها وشوارعها.

 التوهيات:

   تحديد األبعاد الخارجيب  للشخصبيا  الروائيب  عببر تقنيب

الضببوء والظببل التببي ترسببم المالمببا الباعثبب  علببى دالئببل 

 مختلف .

  تلم   مواطن الضوء والظل في تشبكيل الشخصبيا  مبن

 الخارج.
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  13ط  القباهرة  نجيب  محفبوظ: دار الشبروق  اللص والكالب - 1
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 .7  5نفسه:  - 2
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  :سبببيمياء الضبببوء فبببي المسبببرح  د. ريببباي شبببهيد البببباهلي

: 2009  1منشببورا  دار الشببرو  الثقافيبب  العامبب   بغببداد  ط

183. 

  .. الشخصببببيا  ومصببببائرها بببببين ميرامببببار نجيبببب  محفببببوظ

 .8/7/2016 ورتين  البيا   

 


