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یقف هذا البحث على ظاهرة من الظـواهر االجتماعیـة الرائجـة وهـي ظـاهرة 

التي تتعلق بطبقة كبیرة من المجتمع تعـاني مـن مشـكالت حیاتیـة كثیـرة  ،التهمیش

وهــو  ،إال أن هــذه الدراســة آثــرت التعمــق فــي أشــد أنــواع التهمــیش قســوة ،ومتنوعــة

الطعــام والشــراب ســواء كــان  التهمــیش البیولــوجي والــذي یعنــي حرمــان األفــراد مــن

وعلى الـرغم  ،هذا التهمیش بفعل أشخاص أو بفعل العوامل والظروف االجتماعیة

مــن شــیوع هــذه الظــاهرة شــیوعًا كبیــرًا فــي األعمــال األدبیــة إال أننــا ال نجــد دراســة 

وكــان هــذا هــو ســبب االختیــار  ،واحــدة للفكــرة فــي ذاتهــا تتناســب مــع هــذا الشــیوع

  .ةاألول لهذه الدراس

وقـد وقــع اختیــاري عنــد دراسـة هــذه الظــاهرة علــى روایـة جــوع للكاتــب محمــد 

وهي ضمن القائمة النهائیة " القصیرة " للجائزة العالمیـة للروایـة العربیـة  ،البساطي

صدرت هذه الروایـة ألوَّل مـرة عـام  .والمعروفة بجائزة " بوكر " ،م٢٠٠٩في عام 

ــــى اللغــــة  .لبنــــان م عــــن دار اآلداب للنشــــر والتوزیــــع فــــي٢٠٠٧ كمــــا ُترجمــــت إل

وهي تعد من أقصر الروایات التي ضمتها القائمة  واأللمانیة،اإلنجلیزیة والفرنسیة 

وتتــألف الروایــة مــن أربعــة  .صــفحة تقریبـاً  ١٢٠القصـیرة حیــث إن عــدد صــفحاتها 

وهــو  .ال یحــول وال یــزول عــنهم هــو (الجــوع) ،مقــیم معهــم أبــداً » ضــیف « أفــراد و

  .في هذه الدراسة محور حدیثنا

 طبقـة – والروایـة الـراوي - البیولـوجي التهمـیش - جوع وایةر  :الكلمات المفتاحیة

  . البیولوجیة الظواهر – الفقراء طبقة - األغنیاء
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Abstract 

This research stands on one of the popular social 

phenomena, which is the phenomenon of marginalization, which 

relates to a large class of society that suffers from many and 

varied life problems. However, this study influenced depth in the 

most severe types of marginalization, which is biological 

marginalization, which means depriving individuals of food and 

drink, whether it is This marginalization is caused by people or 

by social factors and conditions, and although this phenomenon 

is very common in literary works, we do not find a single study of 

the idea in itself commensurate with this prevalence, and this 

was the reason for the first choice of this study. 

When studying this phenomenon, I chose to starve into a 

hunger novel by Mohammed Al-Bassati, which is part of the 

"short" final list of the Arab Prize for Arabic Fiction in 2009, 

known as the "Booker Prize". This novel was first published in 

2007 by Dar Al-Adab for publication and distribution in Lebanon. 

It was also translated into English, French and German, and it is 

considered one of the shortest narratives included in the short 

list, as the number of its pages is approximately 120 pages. The 

novel consists of four individuals and a "guest" who is never 

staying with them (hunger). It is the focus of our discussion in 

this study. 

Keywords: The novel Hunger - biological marginalization - the 

narrator and the novel - the class of the rich - the 

class of the poor - phenomena Biological  .  

.  
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��������� 

 شراباً  أحبائه أسرار وسقى الوفاق، بأنوار أولیائه قلوب زین الذي هللا الحمد

 أي فـــي اإلنســـان یعلـــم فـــال واإلشـــفاق، الوَجـــل الخـــائفین قلـــوب وألـــزم المـــذاق، لذیـــذ

 فبعدِلـه، عاقـب وٕان فبفضـله، سـامح فـإن یساق، الفریقین أيِّ  في وال ُكتب الدواوین

  .خالقال الملك على اعتراض وال

��������� �
 تحقیــق وعــدم الظلــم مــن التاریخیــة عصــورها مــر علــى تســلم لــم األمــة فــإن

 طبقــــة( طبقتــــین مــــن مكــــون فأصــــبح المجتمــــع علــــى أثــــره تــــرك مــــا وهــــو ؛العدالــــة

 مـن تتـألم والثانیـة الحیـاة ورغـد العیش بلذة تنعم فاألولى) الفقراء وطبقة/  األغنیاء

  .والعوز الحاجة وشدة والفقر الجوع ألم

 الرائجــة االجتماعیــة الظــواهر مــن ظــاهرة علــى یقــف البحــث هــذا فــإن لــذا

 مشـــكلة تعـــاني المجتمـــع مـــن عریضـــة بطبقـــة تتعلـــق التـــي التهمـــیش، ظـــاهرة وهـــي

 األعمـــال فـــي كبیـــراً  شـــیوعاً  الظـــاهرة هـــذه شـــیوع مـــن الـــرغم وعلـــى مهمـــة، حیاتیـــة

 هذا وكان الشیوع، هذا تناسب ذاتها في للفكرة واحدة دراسة نجد ال أننا إال األدبیة

  .الدراسة لهذه األول االختیار سبب هو

����������������������������� �

 بــالواقع وثیقــاً  ارتباطــاً  مرتبطــة لظــاهرة تناولــه فــي البحــث هــذا أهمیــة تكمــن

 البســاطي، محمــد/  الكاتــب أعمــال لمعظــم األكبــر المضــمون یمثــل الــذي المعــیش

 أدبــي بأســلوب قضــایاهم وتنــاول لمهمشــین،ا لحیــاة تصــویره بعمــق تفــرد الــذي فهــو

  .راق

������������� �

تتجسد مشكلة البحث في عدم وجود الطعام والشراب (التهمیش البیولـوجي) 

والـــذي یعنـــي الجـــوع المســـیطر علـــى الـــنص والشخصـــیات واألحـــداث بـــل وســـیطر 

أیضــًا علــى االســتبداد الحــاكم لمنــاخ البشــر فــي كــل مكــان، والــذي تنامــت مقوماتــه 

الفســاد االقتصــادي واإلنســاني فــي الروایــة، بجانــب العدیــد مــن األبعــاد التــي  بفعــل
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یفرزهـــا الجـــوع الكـــافر المـــذل الـــذي ال یكـــاد یســـد رمـــق الشخصـــیات، مثـــل الفســـاد 

  االجتماعي واألخالقي المنتشر في المجتمعات الفقیرة.

������������ �
 لتحلیلـيا المـنهج فـي یـتلخص فهـو الدراسـة هذه في المتبع المنهج عن أما

 تحلــیالً  وتحلیلهــا النمــاذج بعــض انتقــاء إلــى یعمــد والــذي وأحــداثها، للروایــة الفنــي

 الجوانـب بیـان مـع للـنص، الفنیـة الخصـائص بعـض اسـتخراج مـع دقیقاً  موضوعیاً 

  . المقصود المعنى لخدمة الخصائص هذه توظیف في للكاتب اإلبداعیة

������������� �

 جدیـدة علمیـة إضافة ـ المتواضعة رينظ وجهة من ـ البحث فهذا ثم، ومن

 بصــفة األدبیــة الثقافیــة والســاحة عامــة، بصــفة العربیــة الثقافیــة الســاحة فــي وجــادة

 األفاضـل، األسـاتذة إعجـاب البحـث هذا ینال أن وجل عز اهللا من وأرجو. خاصة

  . المتخصصین والمثقفین النقاد رضا كذلك وینال

����������� �

 ثـم ومبحثـین، وتمهیـد، مقدمـة إلـى تقسـیمه البحـث هذا طبیعة اقتضت وقد

  .الفنیة والفهارس الخاتمة

 ومشـكلة وأهمیتـه، الموضـوع اختیار أسباب فیها تناولت فقد :������ أما

  .البحث وأهداف المتبع، والمنهج البحث،

  :محورین على واشتمل) ���������������( بعنوان فجاء :������� عن وأما

  روایةوال الراوي :���������

  تأصیلیة دراسة التهمیش :�����������

  .والمضمون الفكرة»  جوع«  روایة :بعنوان :���������� ثم

  ». جوع«  روایة في الفنیة الرؤیة :بعنوان :������������ ثم

  . والتوصیات النتائج على اشتملت فقد :����� عن أما

  . الموضوعات وفهرس والمراجع، المصادر فهرس :�������������� ثم

و  إ    وإ أم.  
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  واوا ااوي :اول ار

������������������������������� �

 الجمالیـــة قریـــة فـــي البســـاطي ولـــد البســـاطي، الدســـوقي إبـــراهیم محمـــد هـــو

 م١٩٣٧نـــــوفمبر مـــــن عشـــــر التاســـــع فـــــي بالدقهلیـــــة المنزلـــــة بحیـــــرة علـــــي المطلـــــة

 بالجهـاز عاًمـا مـدیًرا عمـل ثـم. التجـارة بكـالوریوس على وحصل الدقهلیة بمحافظة

 تصـدر التـي األدبیـة »أصـوات« سلسلة تحریر رئاسة وتولى للمحاسبات، المركزي

  .الثقافة لقصور العامة الهیئة عن القاهرة في

 لحیــوات الدقیقــة التفاصــیل خــالل مــن الریــف جــو فــي أعمالــه معظــم تــدور

 مـن العـالم تغیـرات أو السـلطة سـطوة یهمهـم ال الـذین الحیـاة فـي المهمشـین أبطاله

 وفــــاز. الخاطفــــة الســــریعة واللمحــــات والرمـــوز اإلیمــــاءات بكاتــــب وعــــرف حـــولهم،

 منهـــا عـــدة لغـــات إلـــى أعمالـــه وترجمـــت التقدیریـــة الدولـــة جـــائزةو  العـــویس بجـــائزة

  .واإلیطالیة والفرنسیة اإلنجلیزیة

 القــاهرة بمعــرض م١٩٩٤ لعــام روایــة أحســن جــائزة علــى البســاطي حصــل

 سـلطان«  جـائزة علـى حصـل كمـا»  البحیـرة صـخب«  روایته عن للكتاب الدولي

. تــامر زكریــا الســوري مــع مناصــفة م٢٠٠١ لعــام والقصــة الروایــة فــي»  العــویس

 - العربیـة للروایـة العالمیـة للجـائزة القصـیرة القائمـة إلـى»  جوع«  روایته ووصلت

 الكبــد بسـرطان متــأثًرا م٢٠١٢ یولیـو مـن عشــر الرابـع فـي البســاطي رحـل. البـوكر

 بأیــــام وفاتــــه قبیــــل اآلداب فــــي التقدیریــــة الدولــــة جــــائزة علــــى حصــــوله بعــــد وذلــــك

  .)١(قلیلة
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  م١٩٧٦) روایة" ( والنقاش التاجر"  .١

  م١٩٧٨)  روایة" ( الزجاجي المقهى"  .٢

  م١٩٧٨) روایة" ( الصعبة األیام"  .٣

                                                           

، ه١٤٢٤) روایــــة أوراق العائلــــة، لمحمــــد البســــاطي، الغــــالف األخیــــر، منشــــورات الهــــالل، ١(

 م.٢٠٠٣
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  م١٩٩٣) روایة" ( األشجار وراء بیوت"  .٤

  م١٩٩٤) روایة" ( البحیرة صخب"  .٥

  م١٩٩٨) روایة" ( اللیل أصوات"  .٦

  م١٩٩٩) روایة" ( القطار ویأتي"  .٧

  م٢٠٠٠)  روایة" ( أخرى لیال"  .٨

  م٢٠٠٢)  روایة" ( فردوس"  .٩

  م٢٠٠٣)  روایة" ( العائلة أوراق"  .١٠

  م٢٠٠٤)  روایة" ( الخالدیة"  .١١

  م٢٠٠٥)  روایة" ( الطبول دق"  .١٢

  م٢٠٠٧)  روایة" ( جوع"  .١٣

  م٢٠٠٨)  روایة" ( أسوار"  .١٤

  م٢٠١١) روایة" ( أخضر وسریرهما"  .١٥

  م٢٠١٢) السادس المجلد – الكاملة األعمال" ( ونساء رجال"  .١٦

���������������� �

  م١٩٦٨ ،)قصصیة مجموعة" ( والصغار الكبار"  .١٧

  م١٩٧٠ ،)قصصیة مجموعة" ( الثالث الطابق من حدیث"  .١٨

  م١٩٧٩ ،)قصصیة مجموعة" ( العمر قصار رجال أحالم"  .١٩

  م١٩٨٧ ،)قصصیة مجموعة" ( كان ما هذا"  .٢٠

  م١٩٩٠ ،)قصصیة مجموعة" ( النهر منحنى"  .٢١

  م١٩٩٣ ،)قصصیة جموعةم( " شیئاً  یكشف ال ضعیف ضوء"  .٢٢

  م١٩٩٦ ،)قصصیة مجموعة" ( مغرب ساعة"  .٢٣

  م٢٠٠٢ ،)قصصیة مجموعة" ( محابیس"  .٢٤

  م٢٠٠٣ ،)قصصیة مجموعة" ( قلیال یلهو الشرطي"  .٢٥

  م٢٠٠٤ ،" القصیرة القصة من مختارات"  .٢٦

  م٢٠٠٩ ،)قصصیة مجموعة" ( صغیرة نوافذ"  .٢٧

 المجلــد – الكاملــة األعمــال ،)قصــیرة قصــص" ( الشــاطئ علــى أضــواء"  .٢٨

  م٢٠١١ السادس،
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 السـادس، المجلـد – الكاملـة األعمـال ،)قصیرة قصص" (مشجر وجلبابها" .٢٩

  .)١(م٢٠١٢

� �
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. »البســـاطي محمـــد« المصـــري والقـــاص للروائـــي عشـــر الثالثـــة الروایـــة هـــي

ل الروایــة هــذه صــدرت  يفــ والتوزیــع للنشــر اآلداب دار عــن م٢٠٠٧ عــام مــرة ألوَّ

 إحــــدى وهــــي،  واأللمانیــــة والفرنســــیة اإلنجلیزیــــة اللغــــة إلــــى ُترجمــــت كمــــا. لبنــــان

 للروایــة العالمیــة للجــائزة"  القصــیرة"  النهائیــة القائمــة ضــمن دخلــت التــي الروایــات

 أقصــــر مــــن تعــــد وهــــي".  بــــوكر"  بجــــائزة والمعروفــــة م،٢٠٠٩ عــــام فــــي العربیــــة

 صـــفحة ١٢٠ صـــفحاتها عـــدد نإ حیـــث القصـــیرة القائمـــة ضـــمتها التـــي الروایـــات

  . تقریباً 

 وال یحـول ال أبـدًا، معهـم مقـیم»  ضـیف «و أفـراد أربعـة من الروایة تتألف

  .الدراسة هذه في حدیثنا محور وهو). الجوع( هو عنهم یزول

 یسـیطر معـدم اقتصـادي اجتماعي لواقع تجسیداً "  جوع"  روایة تشكل كما

 آخــر عــالم مــع والمقابلــة القیــاس طریــق عــن وذلــك التخلــف، ویســوده الجــوع علیــة

  . الرخاء ومظاهر والترف، التخمة تسوده

 علـــى الحصـــول أجـــل مـــن والمعـــدومین الفقـــراء كفـــاح تصـــور الروایـــة فهـــذه

 تحقیـــــر مـــــن لـــــه یتعرضـــــون ومـــــا الوجودیـــــة، قضـــــایاهم ومناقشـــــة الخبـــــز، رغیـــــف

 نموذجــاً  هــؤالء لیصــبح العــیش، بلقمــة كلهــا تتصــل ومشــكالت مســتمر، اجتمــاعي

  . بیولوجیاً  لمهمشینل

 لینوس دار عن وصدرت األلمانیة إلى"  جوع"  روایة ترجمة تمت وقد

 وراء بیوت"  روایة ترجمة أیضا له سبق والذي فندریش، بترجمتها وقام بازل، في

                                                           

   :هو  URL الـ وعنوان) Internetموقع ویكیبیدیا على شبكة المعلومات ( :) ینظر١(

h�ps://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D

8%A7 
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"  جوع"  روایة في االختالف أوُجه إلى المترجم ونوه. البساطي لمحمد"  األشجار

   معنًیا كان الراوي إن :قال حیث نفسه، ضوعالمو  تناولت التي الروایات عن

 التي أمانیهم وعلى الناس أحالم على" تركیزه وكان ،" شاملة اجتماعیة قضیة" ـ ب

  .)١( القراء على الخاص بصوتها تستحوذ مقتضبةً  روایةً  فأنتج" تتحقق لم

 وأحالمهـم الجـوعى وعـالم المهمشـین، تعـالج الروایـة بأن القول یمكن لذلك

  .ةمكثف بلغة

»  جـوع«  روایتـه عنـوان اختیـار فـي أجـاد الكاتب بأن القول نستطیع وهنا

 آالم مــن الكثیــر علــى العنــوان هــذا یحتــوى حیــث روایتــه؛ مضــمون عــن بــه لیعبــر

 تكـــون أن یمكـــن كمـــا الحیـــاة، مقومـــات أبســـط تـــوفیر فـــي تتجســـد والتـــي المجتمـــع

 فئـة لصـالح المجتمـع ادأفـر  مـن العدیـد فیـه ُهمش واقع على إسقاط ـ أیضاً  ـ الروایة

 هناك فأصبح واالقتصادیة التنمویة مشاریعهم في أخفقوا الذین األعمال رجال من

 والتهمــیش والفقــر الجــوع ویعــاني العــدم، حیــاة یحیــا المجتمــع مــن عــریض فصــیل

  .أیضاً 

 الكاتــب روایــة مــع یتنــاص الروایــة هــذه عنــوان أن األولــى للوهلــة یبــدو وقــد

 تعــالج الــروایتین فكلتــا م،١٨٩٠ عــام صــدرت والتــي "هامســون كنــوت" النرویجــي

 نـص فـي  الـدالالت أن إال بیولوجیـًا، التهمـیش فـي ممـثال الجـوع اسـمه ألیمـاً  واقعا

 شــملت بـل المعــروف بمعنـاه الجــوع علـى تقتصـر فلــم عمقـا، أكثــر كانـت البسـاطي

 كذلــ وغیــر األخالقــي، والجــوع الثقــافي، أو المعرفـي الجــوع حیــث الجــوع أنــواع كـل

 إلــى والشــراب بالطعــام المتعلــق الفعلــي الجــوع داللــة البســاطي تجــاوز فقــد الكثیــر،

  .       أخرى دالالت

                                                           

  :هو  URL الـ وعنوان) Internetموقع االتحاد على شبكة المعلومات ( :) ینظر١(

https://www.alittihad.ae/article//%D8%B1%D9%88  
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 لـم أنه) التهمیش( معنى عن بحثاً  اللغویة المعاجم مطالعة خالل من نلحظ

 صـــلة لـــه شـــيء أي مـــن المـــادة وخلـــو ود،المقصـــ المعنـــى علـــي یـــدل مـــا فیهـــا یـــرد

 الكــالم بمعنــي المصــطلح جــاء فقــد النــاس، یریــده الــذي التهمــیش بمعنــى واضــحة

 بالتحریـك الحـدیثِ  َهَمشـى وامـرَأة وتهامشـوا، َیْهَمشـون فهم القوم َهَمَش «  والحركة،

 المجـدي، غیـر الكـالم تعنـي همـش مـادة أن فـنلحظ ،)١( » وتجلب الكالم تكثر أي

ــــارة، بــــالمرأة لــــذلك ومثلــــوا ــــالمعنى التهمــــیش إلــــي تشــــیر ال اللغویــــة فالمــــادة الثرث  ب

  .  حدیثاً  المقصود

 بوقـــوع تــوحي صــیغة وهــي َهمَّــش مــن مفعــول اســم فهــو الُمَهمَّــش لفــظ أمــا

ــش تعریــف فــي ورد و بــه، المفعــول علــي الفعــل  ال الــذي الشــخص هــو« أنــه الُمَهمَّ

  .)٢(»الناس زحمة في یدخل

 إرادةٍ  غیــر مــن المهمــش علــى التهمــیش فعـل وقــوع أن ـــ یضــاً أ ـــ یلحــظ وممـا

 فـي الكـالم أكثـر: همشا الرجل همش« الوجیز المعجم في جاء كما. رغبة وال منه

  .)٣( »العامة األمور في یشارك ال أي الهامش على یعیش وفالن صواب، غیر

 هـوف تهمیًشـا، یهمِّـش، همَّـَش  حـول تـدور) ش مه( مـادة أن نلحـظ، َثمَّ  ومن

ــش، ــش، والمفعــول ُمهمِّ  فــي منــدمج غیــر الهــامش علــى یعــیش مــن والهامشــي ُمهمَّ

    .)٤( الّطبیعّیة الحالة نطاق خارج أو المجتمع،

                                                           

م ش)، دار صــــادر، ، مــــادة (ه٣٦٥) لســــان العــــرب، ابــــن منظــــور، الجــــزء الســــادس، ص ١(

 .ه ١٤١٤الثالثة،  :بیروت، الطبعة

 م.١٩٨٢كتاب، بیروت، ، دار ال٥١٧) المعجم الفلسفي، جمیل صلبیا، الجزء الثاني، ص٢(

م ش)، الهیئــة العامـــة لشـــئون ، مـــادة (ه٦٥٢) المعجــم الـــوجیز، مجمــع اللغـــة العربیــة، ص ٣(

 م.١٩٩٤، ه١٤١٥المطابع األمیریة، القاهرة، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم، 

زء معجــم اللغــة العربیــة المعاصــرة، للــدكتور / أحمــد مختــار عبــد الحمیــد عمــر، الجــ :) ینظــر٤(

 م. ٢٠٠٨ـ ه ١٤٢٩، عالم الكتب، الطبعة األولى، ٢٣٦٥الثالث، ص 
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ــــد كمصــــطلح التهمــــیش أمــــا ــــد تناولتــــه فق  االجتماعیــــة الدراســــات مــــن العدی

 المصــطلحات مــن العدیــد كهنــا نجــد فإننــا ذلــك ومــع والدراســة، بالتحلیــل والنفســیة

 جوانبـه؛ لتعـدد وكـذلك المدنیـة، بالمجتمعات ارتباط له المفهوم ألن نظًرا المتجاورة

  .وتأطیره المصطلح تحدید یصعب لذا

 تعریفــاتهم وتباینــت التهمــیش، لمفهــوم الدارســین مــن الكثیــر تعــرض ثــم ومــن

 عنهـــا بـــتغیّ  التـــي الطبقـــات هـــذه المجتمـــع، فـــي المهمشـــة الفئـــات لتلـــك ووصـــفهم

  . الكریم والعیش الحیاة حقوق

 ظــــاهرة ولكنــــه مصــــطلحاً  لــــیس التهمــــیش أن إلــــى النقــــاد بعــــض أشــــار فقــــد

 تمتلــك جماعـة فـأي دول، فـي أو مجتمـع، فــي الظـاهرة هـذه تكونـت سـواء جماعیـة

 األعالي، ویسكنون المتن، یحتلون فهم المالیة الثروة أو العقل، قوة أو الجسد، قوة

  .الحضیض وٕالى الهامش، إلى مصیرهم تمعالمج أفراد وباقي

 العملیــة خــارج تقــف التــي األفــراد لــبعض االجتمــاعي العــزل مــن جــزء فهــو

 منحرفــــون مــــنهم المهمشــــین أن إلــــى هنــــا اإلشــــارة ونســــتطیع للمجتمــــع، االنتاجیــــة

 العملیـة عـن البعـد هـو الفـریقین هـذین بـین والجـامع مجـرمین غیر ومنهم مجرمون

 إنسـاناً  المهمـش یكـون فقـد لـذا ؛)١( المجتمـع فـي واالندماج فالتكی وعدم االنتاجیة

 إلـى ذلـك یجـره أن دون المجتمعـي االنعـزال أو الجـوع، أو الفقر من یعاني صالحاً 

  .االنحراف

 مـن فكـم لحاملهـا، العـار تجلب نقیصة أو ذم، صفة دائماً  یعد ال فالتهمیش

 ثـــــم ومهمشـــــة، ةمنعزلـــــ كانـــــت كاملـــــة  مجتمعـــــات حتـــــى أو جماعـــــات، أو أفـــــراد،

  .المجتمع في وفاعلة منتجة، قوة وأصبحت العامة، الحیاة في وشاركت اندمجت

 قدیمـــة هـــي بـــل الحـــالي، العصـــر ولیـــدة لیســـت التهمـــیش ظـــاهرة بـــأن علمـــاً 

 الفقــر وحیــث والقهــر، للقمــع وتعــرض اإلنســان وجــد أن منــذ المجتمــع فــي ومتجــذرة

                                                           

، بحث منشور ٢٣، ص ٢٤٦أدب المهمشین، دكتور / مجدي أحمد توفیق، العدد  :) ینظر١(

 م.٢٠٠٦في دار المنظومة، فبرایر 
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 الحـــــاكم فمـــــنهم األفـــــراد بـــــین الطبقیـــــة الفـــــروق وكـــــذا المســـــاواة، وعـــــدم والحاجـــــة،

 بلفظهـا ُتعـرف لـم أنهـا إال والمتعلم، والجاهل والمعدوم، المال وصاحب والمحكوم،

 األدبیــة األعمــال فــي) التهمــیش( مصــطلح یظهــر فلــم ضــمنًا، جــاءت إنمــا الحــالي

 صــورة ُیعــد والــذي قــدیماً  الصــعالیك شــعر فــي نــراه كمــا بلفظــه، یــذكر ولــم القدیمــة،

 فقـد نـوره، اإلسـالم یبسـط أن قبـل األمـم لتلك االجتماعي الواقع عن معبرة واضحة

 ُیعـــد شــعرهم فــإن ذلــك وعلــى الصــعالیك، بالشــعراء الجاهلیــة منــذ التهمــیش ارتــبط

ــــاً  نموذجــــاً  ــــة، كظــــاهرة للتهمــــیش حی  وانتشــــر المصــــطلح ظهــــر أن وبعــــد اجتماعی

ل السابق على ُطبق معالمه ووضحت        .   للظاهرة فأصَّ

 عند ویرتبط الفقر، بظاهرة البعض عند یرتبط قد كمفهوم لتهمیشا فإن لذا،

 فـــــي الفاعلــــة والمشــــاركة الــــدور وغیــــاب الفاعلیــــة، انعــــدام بفكــــرة اآلخــــر الــــبعض

 وهـذا المجتمـع، سـیاق خـارج أي المجتمـع هامش على یعیش من فهناك المجتمع،

  . أهمیة أي ینال وال مهمشًا، یجعله

 یشـــارك، ال ومـــن الحیـــاة فـــي اركیشـــ مـــن هـــو القضـــیة هـــذه جـــوهر لیظـــل

 أو  محــددة، ببیئــة أو معینــة، زمنیــة بفتــرة مرتبطــة محــددة عملیــة لــیس فــالتهمیش

 الفئـات كـل فیهـا تسـهم شـاملة عملیـة هـو إنمـا بعینهـا، البشـر مـن فئـة علـى قاصر

  .    الجمیع على ضررها یقع وغالباً  االجتماعیة،

 َیـــأُمر طرفـــا فنجـــد اف،األطـــر  بـــین التكـــافؤ عـــدم ظـــل فـــي التهمـــیش ویظهـــر

 بالدرجـة أفـراده جمیـع بـین المسـاواة علـى المجتمـع قـدرة عدم وكذلك ُیؤَمر، واآلخر

  .   التهمیش دائرة في یقعون فیجعلهم ذاتهم تحقیق لهم تتیح التي

� �
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 أشــكال علــى یظهــر قــد التهمــیش إن حیــث التهمــیش، أنــواع مــن نــوع وهــو

 فـي ویتمثـل ـ الدراسة محل ـ البیولوجي التهمیش :ومنها مختلفة، عیةواجتما نفسیة

 مـن نـوع وهـو فیه، والتحكم والشرب الطعام من المهمشة الجماعة أو الفرد حرمان

  .الحاجة وقلة والظلم القهر أنواع



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٩٥

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 اإلنســان حصــول عــدم عــن النــاتج البیولــوجي الشــعور هــو بــالجوع فالشــعور

 حرم ُمْدِقعٍ  لفقر أو فیه، آخر شخص بتحكم ذلك نأكا سواء والشراب الطعام على

  .وشراب طعام من الحیاة مقومات من صاحبه

  

ااإلنسـانیة علـى للقضـاء السـریع الطریـق بمثابـة ُیعـد التهمـیش فـإن :وأ 

 حریـاتهم، علـى واالعتـداء حقوقهم وسلب لعزلهم، أداة فهو اآلخرین، تجاه والرحمة

 اآلخــر لتبعــد التهمــیش ظــاهرة تــأتي واحــدة، اءســم تحــت معــاً  نعــیش أن مــن فبــدالً 

 تحقیــق أجـل مـن الفارغـة، الحیــاة هـذه مـن أنفاسـه وتقطــع جـذوره تقتلـع أن وتحـاول

  .جماعات أو ألفراد مصالح



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٩٦

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

ول اا  

ع « روا « ةن اوا  

������� �

 دفقـ، التهمـیش بظـاهرة اهتماماً  األدبیة األشكال أكثر من الروائي الفن ُیعد

 هـذا بكـل قبـل مـن تحـظ لـم المجتمـع مـن عریضة لفئة االجتماعي الواقع عن عبر

 حقــوق عنهــا ُغیِّبــت طبقــات والفقــراء فالمهمشــون. األدبــي الــنص داخــل الحضــور

 هــذه مشــاكل یتنــاول مــن الُكتَّــاب مــن تجــد كنــت مــا وقلــیالً  الكــریم، والعــیش الحیــاة

  .الفني عمله في الفئة

 واقتصـادیة سیاسـیة ألسـباب الحیـاة واقـع عـن تُهمشـ الفئة هذه كانت وٕان

 أنصــفها؛ الروائــي الفـن فــإن مشــاكلها، ویتنـاول أنینهــا یســمع مـن تجــد ولــم وعرقیـة،

 كثیـر موضـوع معاناتهـا فكانـت الطبقـات، هـذه بروایـات العربـي األدب امـتأل حیـث

  . للمهمشین صوتاً  وأصبحوا الكتاب من كثیر لها انحاز كما الروایات، من

 المــوت غیبــه الــذي ��������������� المصــري الكاتــب :هــؤالء نبــی مــن

ــــذ ــــت من ــــرز مــــن ُیعــــد فهــــو قصــــیر، وق ــــاء أب ــــذین األدب ــــوا ال  المهمشــــین، عــــن كتب

 مــــا أقــــل المجتمــــع مــــن شــــرائح یقــــدِِّ◌م روایاتــــه معظــــم فــــي والبســــاطي وقضــــایاهم،

 أن القـارئ یسـتطیع القسـوة، فـي مفـرط واقـع تحیـا مطحونـة، فئـات أنهـا بـه توصف

 منهـا سـنكتفي أدبیـة أعمـال عـدة خـالل مـن كتاباتـه فـي الخاصـیة هـذه عند فیتوق

  .األدبیة الظاهرة لهذه نموذجاً »  جوع«   روایة وتحلیل بدراسة

 تعـددت لـذلك السـنین؛ مئـات منـذ والجـوع والفقـر التهمیش یعاني والمجتمع

 وانـب،الج متعـددة اجتماعیـة ظاهرة الفقر«  فإن الكاتب، لدى وأنواعه الفقر صور

 ـــ أیضــاً  ولكنــه العمــل، فــرص نــدرة حتــى أو فحســب، الــدخل فــي نقصــاً  الفقــر فلـیس

ـــة تهمـــیش ـــراء وحرمـــان المجتمـــع، مـــن لطبق  مـــن وٕابعـــادهم القـــرار، صـــنع فـــي الفق

  ).١( » االجتماعیة للخدمات الوصول

                                                           

ـــاني، ص ١( ، الطبعـــة األولـــى، ٥) اقتصـــاد الفقـــر بـــؤس وأزمـــات، دكتـــور/ زیـــد بـــن محمـــد الرمَّ

 مكتبة الرشد، المملكة العربیة السعودیة.    ،ه١٤٢٤



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٩٧

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

����������������������������� �

 ذا هـو وها ـ ناوذكر  سبق كما ـ الجوع حول الروایة هذه في األحداث تدور

 روایـة مسـتهل فـي المهمشـین الفقـراء بیوت حال لنا یصف البساطي محمد الكاتب

   :فیقــول الفقیــرة"  زغلــول"  عائلــة فیــه تعــیش الــذي البیــت لنــا یصــف عنــدما) جــوع(

 وتســـاقطت الرطوبـــة، بســـبب أســـفلها انـــتفخ األحمـــر، الطـــوب مـــن البیـــت واجهـــة« 

 الخشــــب مــــن البــــاب. باألســــمنت عهــــاترقی جــــرى كبیــــرة فجــــوات. ِحَجارتهــــا بعــــض

ــــب الســــمیك، ــــى كت ــــه الحــــائط عل ــــي بفرشــــاة فوق ــــون ف ــــیض ل ــــا" :أب ــــَالمٍ  اْدُخُلوَه  ِبَس

  "...آِمِنینَ 

ـــة الجانبیـــة البیـــت جـــدران ـــدة والحجـــرة. الطـــین مـــن والداخلی  مســـقوفة الوحی

 واللیـــل النهـــار لضـــوء یســـمح ممـــا ســـقف بـــدون نصـــفه والحـــوش الخشـــب، بعـــروق

 صـفیح وقطـع والجریـد األشـجار فـروع من بخلیط معرش خراآل النصف. بالدخول

  .جنبها تتلوى التي الثعابین عن كثیراً  شكلها في تختلف ال أطرافها تتدلى وخرق

 العائلـــة تكفـــى البـــاب، أمـــام بكهـــف أشـــبه عریضـــاً  تجویفـــاً  تأخـــذ المصـــطبة

  ).١(» �ِخالف ِخلفْ  فوقها وینامون الحرارة تشتد حین

 مبنیــــة البیــــت واجهــــة إن حیــــث دقیقــــاً  وصــــفاً  تالبیــــ الكاتــــب یصــــف فهنــــا

 عــن أمــا أحجارهــا، وتســاقطت الرطوبــة، أنهكتهــا فقــد ذلــك ورغــم األحمــر بــالطوب

 نصـفه وحـوش واحـدة حجـرة مـن متكـون والبیـت الطـین، من فهي الجانبیة الجدران

 فـي الحـرارة وشـدة والقـیظ الشـتاء أیـام فـى القارص للبرد یعرضهم مما سقف، بدون

  .یفالص أیام

 فقیــرٌ  وهــو المصــریة، القــرى إحــدى فــي یعــیش العهــد حــدیث زوج وزغلــول

   :الكاتــب یقــول زفافــه لیلــة فــي لینتعلــه لــه حــذاءٍ  الســتعارة اضــطر أنــه لدرجــة جــداً 

 وصــاحبه الصــبحیة، فــي وأعــاده صــاحبه، واحــد مــن واســتلفه زواجــه، یــوم كــان «

  .)٢( » عریس لسه أنت یومین خلیه :له یقول
                                                           

ــــة، (روایــــة جــــوع)، للكاتــــب / محمــــد ١( ــــد الثالــــث) األعمــــال الروائی ) األعمــــال الكاملــــة (المجل

 م، منشورات الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة. ٢٠١٣، ١٤٣البساطي، ص 

 .١٧٨) الروایة، ص ٢(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٩٨

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 فعنــدما حافًیــا، الســیر علــى طفولتــه منــذ معتــادٌ  كــان أنــه ویبــد زغلــول لكــن

 قلیلــة أیــامٍ  ســوى علیــه یمــض لــم»  شبشــًبا«   یــومٍ  ذات ســكینة زوجتــه لــه اشــترت

 اشــترته الثانیــة المــرة« :الكاتــب یقــول األمــر، یالحــظ أن دون مــا مكــانٍ  فــي وتركــه

  .حافیاً  اللیل في رجع منه، راح یومین بعد رجله، في تراه نفسها كان له،

  .انتبه من هي

  .وسألته

  .صحیح آه ـ منحنیاً  دهشة في غمغم

 لیبحـث وعـاد یتـذكر، أن حـاول كثیرة، وأماكنه مكان، في نسیه ؟ فین راح

  .)١(»  غیره من ورجع عنه،

 وأسـرته زغلـول عـاش وقد األمر، هذا یالحظ أن دون  مكان في نسیه فقد

ـــة منـــه عانـــت وفقـــر وجـــوع وتهمـــیش، قهـــر فـــى  محمـــد ذا هـــو فهـــا أكملهـــا،ب القری

 خــالل مــن والفقــر بــالجوع تضــج والتــي المهمشــة الحیــاة هــذه لنــا یصــور البســاطي

 وشــاي ســكر وتطلــب الواحــدة تــأتي«  :یقــول حیــث الكاتــب، یجســده وصــفي مشــهد

 أیضـــاً  والـــبن أحـــد، یـــرده ال للبـــراد والشـــاي والســـكر النـــار، علـــى اللـــي البـــراد یكفـــي

 ــ :والزیـت تـرد وال تعطـى حاجـة مـن أكثـر والبصلة، الثوم، وفصین والملح للكنكة،

 جـــاءت ولـــو ســـلفة، فهـــو كـــوز أو بكـــوب معهـــا جـــاءت لـــو. وكـــده كـــده الزیـــت ــــ أل

  .)٢(»  یرد وال النار على اللي الطبخة یكفي ما ترید فهي بالطاسة

 ظهـــرت والتـــي الســـابق، المشـــهد فـــي البســـاطي صـــورها التـــي الحالـــة هـــذه

 القـرى هذه تعیشها التي الهامشیة الحیاة مجمل على إال تدل ال القریة نساء علیها

 اجتماعي وتكافل وحمیمیة، ألفة السابق النص خالل من نلحظ ذلك ورغم الفقیرة،

 لشــــعور الســــبب یرجــــع ربمــــا الحــــال، میســــورة المجتمعــــات مــــن كثیــــر عنــــد نفتقــــده

 علـــى التهمـــیش أنـــواع أقســـى مـــن ُیعـــد التهمـــیش وهـــذا بـــبعض، بعضـــهم الجـــوعى

  .        وكباراً  صغاراً  األفراد بحیاة متعلقاً  لكونه الق؛اإلط

 دائــم كــان أشــخاص أربعــة مــن المكونــة زغلــول عائلــة فــي الجــوع أنَّ  كمــا

 یقـول الجوع، بسبب المعدة في تشنجات من یعانیان ولدیه أنَّ  درجة إلى الحضور

                                                           

 .١٧٩، ١٧٨) الروایة، ص ١(

 .١٧٨) الروایة، ص ٢(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٨٩٩

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

ـــدینبالو  أحســـت متقطعـــًا، نـــومهم كـــان فارغـــة، ببطـــون نـــاموا األربعـــة«  :الـــراوي  ل

  .)١(»تفعل؟ أن بیدها وما للرقاد، یعودان ثم وهنا هنا ویتلفتان نومها، أثناء یقعدان

 العــیش، رغیــف حتــى یملكــون ال فهــم الجــوع مــن وأوالده زغلــول تلعلــع وقــد

 أحیانـــاً «  :الكاتــب یقـــول مــرق، أو طعــام أي بـــدون وحــده فیكـــون الخبــز وجــد وٕان

  ؟ غموس هناك كان إن یسألها

  ؟ منین :وتقول

  ؟ بصلة طیب ـ

  منین ـ

  .)٢(» ؟ ملح حبتین وال ـ

 لحسة أو طعام من فتات عن عبارة فیكون یسمونه كما الغموس وجد وٕان

   :یقــول حیـث المـؤلم المشـهد هـذا البسـاطي لنـا صـور فقـد هنـا، أو هنـا تبقـت عسـل

 الرؤیـة اختبـر الـذي المكـان فـي وتربـع الجریـد، قفص من كاملین رغیفین سحب« 

  :كعادتها تبرطم ولم الرغیفین رأت وسكینه حجره، في الرغیفین ووضع منه،

  .األوالد. رغیف كفایة ما ـ

 فــي واحــداً  وكســر یــده وامتــدت الــرغیفین عــن نظراتهــا ابتعــدت حتــى انتظــر

 ســحبه أثــر بعــد یبــرد ولــم غمــوس عــن یســأل أن خشــي الكســر، صــوت فكــتم رفــق

   :نفسها من قالت هي. للرغیفین

  .....الشباك في تالقیها مخلل خیار حتة فیه ـ

ـــاً  الحفـــرة، جـــوف تحســـس  ـــه یكـــون أحیان  أســـود عســـل لحســـة فیـــه طبـــق ب

  .)٣(» أیضاً  أخذها نشفت جبن فتات بها أخرى ورقة یده لمست للولدین، تخفیها

 وٕان متباعـدة، فتـرات علـى إال األسـرة هـذه تجـده ال ثانوي شيء فالغموس 

 أخــرى أطیــاف عنــد مقــبالت بمثابــة نیكــو  ربمــا الطعــام أنــواع أقــل مــن فیكــون وُجــد

 التهمــــیش حیــــث روایتــــه فــــي البســــاطي إلیــــه یشــــیر مــــا وهــــو المجتمــــع فئــــات مــــن

  .أطیافه لبعض المجتمع ِقبل من البیولوجي

                                                           

 .١٤٥) الروایة، ص ١(

 .١٥٧، ١٥٦) الروایة، ص ٢(

 .٢٠٤) الروایة، ص ٣(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٠٠

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 الجــوع شــدة مـن وأوالدهــا ســكینة، تعانیهـا التــي المعانــاة الـراوي یســتجلي ثـم

 المغص. طونهمب وتهدأ زمن ساعة كلها. النوم یطرد الجوع مغص«  :یقول حیث

 مغـص مـن تعانیـه مـا شـدة مـن المـرأة تتـألم .)١(» ویسـكت والثانیـة قرصة یدوم، ال

 قـــوت یملكـــون فـــال القـــارص، الجـــوع بســـبب إنمـــا جســـدیة لعلـــة لـــیس وأوالدهـــا هـــي

 جمیـــع مـــن واســـتلفت نفـــذ، الخبـــز حتـــى واحـــدة، وجبـــة زاد یملكـــون ال بـــل یـــومهم

 هـامش علـى حیـاة الخبـز، مـن الـدیون لسـداد الخبیـز وتنتظـر تعودت، كما جیرانها

  .أحد بهم یشعر ال الحیوات،

 خــالل مــن الشــخص علــى تظهــر وهــذال وضــعف وهــن عالمــات وللجــوع

  :الشاعر یقول وذكرنا، سبق كما داخلیة آالم تصحبها الخارجیة مالمحه

��������������������������������   �������������������������������)٢(   

 فــوجئ«  :یقــول حیــث العالمــات هــذه بعــض لنــا یــذكر الســارد ذا وهــ فهــا

 الشـــحوب، شـــدید العـــاري زغلـــول وبـــدن یـــده، فـــي بســـهولة ینشـــق بالجلبـــاب الشـــیخ

  .)٣(»  عنه بعیداً  الشیخ دفعه الطین، بلون وسرواله بارزة، صدره وعظام

   :الشاعر قول علیه فیصدق

��������������������������������     ���������������������������������)٤(   

 رحمـــة، وال شـــفقة تأخـــذه ال المـــوت إلـــى یفضـــي الـــذي القاتـــل هـــو فـــالجوع

 هـــذه مثـــل فـــي یلحقونـــه أو یتقدمونـــه وأوالده زوجتـــه وأمامـــه الرجـــل علـــى فیقضـــي

 اإلنســانیة رجـال أجبـر الـذي الجـوع هـو إنـه تـواني، أو رحمـة دون الفظیعـة، المیتـة

 الروایــة هــذه جــاءت ولقــد مخالبــه، مــن البشــریة إلنقــاذ مســرعین للنهــوض والمــروءة
                                                           

 .١٥٧) الروایة، ص ١(

ـُل الهـذلي، الطبعـة الثانیـة، ١٦) دیوان الهـذلیین، القسـم الثـاني، ص ٢( م، ١٩٩٥، شـعر الُمَتنخِّ

حــر یخــرج مــن الجــوف مــن شــدة  :األزمــة، والجیــار :دار الكتــب المصــریة، القــاهرة، والجلبــة

 الطعنة. :لجوع، واإلرزیزا

 .١٧٥) الروایة، ص ٣(

م، دار بیــــروت ١٩٨٣، ه١٤٠٣، طبعــــة ٧) دیــــوان المتنبــــي، ألبــــي الطیــــب المتنبــــي، ص ٤(

 للطباعة والنشر، بیروت، لبنان.



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٠١

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 حیــث الكرامــة، أجــل مــن الیــومي والصــراع البقــاء أجــل مــن كثیــرة أســئلة علــى لتــرد

 تســتلف أن تسـتطیع زمنهــا، طـال التـي دیونهــا ستسـدد أنهـا یكفــي«  :الكاتـب یقـول

 حتـى رنالفـ مـن تعـود إن مـا منهن، كل أرغفة عدد تحفظ. الحال بها یضیق حین

 للســلف فتعــود الخــزین بنفــاذ المقطــع هــذا بعــد الســارد لیخبرنــا. )١( » بالســداد تبــدأ

 رغیـف علـى الحصـول فـي تجسـدت الجـوعى هـؤالء فـأحالم. البیـوت على والمرور

 أن یكفیها حیاتهم، طوال بیولوجیاً  المهمشة المسحوقة الطبقات هذه وترانیم الخبز،

 خزینهــا نفــاذ عنــد أخــرى مــرة الكــرة لتعــاود جیرانهــا؛ مــن باقتراضــه قامــت مــا تســد

 بیـوت علـى والمـرور للسـلف تعـود بعـدها مـن قالئـل، أیـام مـن أكثر یدوم ال والذي

  . جیرانها

ــ النبــي اســتعاذ وقــد ــ  ـ ــي اللَُّهــمَّ «  :بقولــه الجــوع مــن  ـ  ِمــنَ  ِبــكَ  َأُعــوذُ  ِإنِّ

ـــْئَس  َفِإنَّـــهُ  اْلُجـــوِع، ـــِجیعُ  ِب  مـــن اإلنســـان یمنـــع ألنـــه الصـــاحب بـــئس فهـــو ،)٢(» الضَّ

 وقــد الباطلـة، والخیــاالت الفاسـدة األفكـار ویثیــر الـدماغ ویشــوش العبـادات وظـائف

 أسـتاذنا یـا شـفتك ما أول ـ«  :الراوي یقول حیث روایتنا بطل على جلیاً  ذلك ظهر

  .یفتیني اللى أنت قلت

  :وتمتم ضیق في الشیخ رمقه

  . بعدین. هش ـ

   :قال یسمعه، لم نفسه مع مستغرقاً  كان زغلول

  .لي تشرح إنك وقلت. دماغي في وتیجي تروح. كثیرة أسئلة ـ

 اســتمر الــذي زغلــول إلــى حــدة فــي نظــر ثــم لحظــة، عینــه الشــیخ أغمــض

 أن وأمــرهم حاجــة وكــل والنــاس الــدنیا، خلــق ســبحانه اهللا :ویقــول قدمیــه بــین ینــبش

 یعبــدوه لـم وٕاذا ؟ إیــه فـي عبــادتهم عـایز كلــه ده خلـق كــان إذا لنفسـي أقــول یعبـدوه

  .بالعذاب ویتوعدهم یغضب

                                                           

 .١٥٥) الروایة، ص ١(

حــدیث  ٨/٢٦٣)، والنســائي فــي ســننه ١٥٤٧حــدیث رقــم ( ٢/٩١) رواه أبــو داود فــي ســننه ٢(

 )، عن أبي هریرة.٣٣٥٤حدیث رقم ( ٢/١١١٣وابن ماجه في سننه )، ٥٤٦٨رقم (



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٠٢

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

  .مأخوذاً  حوله نظر عیناه، واتسعت تمامًا، أفاق الدكة على الشیخ

ـــول قـــال ـــم وهـــو زغل ـــ :ركبتـــه حـــول جلبابـــه یل  عقلـــي قـــد علـــى خـــذني. آه ـ

  . وفهمني

 أنـا ویقـول عـایزه اللـي بالشـكل یبـان طیـب یعبـدوه عـایزهم سبحانه كان إن

  .)١(» . أل هیقول محدش اوساعته اعبدوني، خلقتكم

 رجــل علــى طرحهــا والتــي الروایــة هــذه بطــل أســئلة خــالل مــن یبــدو وهنــا

 حرمــت والتـي الهامشـیة، الحیـاة بسـبب العقیـدة وفسـاد والجهـل الفقـر اجتمـاع الـدین

 فكـان العقـل، علـى والتشـویش العبـادات أداء علـى والمحافظـة التعلـیم من صاحبها

 منــه حــذر مــا وهــو العقیــدة، تخــالف التــي لةاألســئ لــبعض طرحــه ذلــك نتیجــة مــن

  .األحیان من كثیر في واحدة لعملة وجهان والكفر فالفقر ـ  ـ النبي

 خـالل مـن عنـده جدیـد ثقـافي وعي تشكل إلى هنا زغلول أسئلة تشیر كما

   :یقول حیث الكبیر المقهى عند لیلة كل التالمیذ على تنصته من یسمعه ما

   حلو التعلیم ـ« 

   ؟ إیه تعلیم :بهاعج ازداد

  .المدارس. ولیة یا التعلیم ـ

  . طیب ؟ مدارس ـ

 إجـازة فـي جـایین الجامعـة فـي البلد من تالمیذ. اللیلة. وجامعات مدارس ـ

  . خشب سور حوالیها الكبیرة، القهوة. التاني بالبر القهوة في سهرانین

  . وشفتها عارفاها ـ

. إیه كالم. آه. بیتكلموا وأسمعهم. السور جنب مصطبتها على قاعد وأنا ـ

  .)٢(»  أسألهم نفسي ویبقى. شویة أفهمش وما. شویة أفهم

                                                           

 .١٧٣) الروایة، ص ١(

 .١٥٨) الروایة، ص ٢(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٠٣

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 منــه، الكثیــر یفهــم ال جدیــد ثقــافي لــوعي تشــكیل مرحلــة فــي اآلن فزغلــول

 رضــوان بالشــیخ یصـطدم أنــه إال عنــه، غـاب مــا لــه ویوضـح یحتویــه لمــن ویحتـاج

 یضـربه وبالفعـل ه،كالمـ علـى وتصـادر اآلخـر تقصـي التـي الجافة اآلراء صاحب

 اقترفـه مـا ویعرفـه وینصـحه یوجهـه أن الدین لرجل األولى من وكان. ثیابه ویمزق

 األولـى الخطـوات مرحلـة مـن ینطلـق فزغلول بالحسنى، ذلك له ویصوب خطأ من

 أن إال كبیــر ویقــین راســخة ثقافــة منطلــق مــن فیــرد رضــوان الشــیخ أمــا الثقافــة فــي

 ـــ ســیما ال ـــ وســلوك عقیــدة تكــون وأن البــد حةفالســما للنــاس، وطــارد جــاف أســلوبه

  . بذلك أولى فهو الدین رجل

 تـذل كمـا شـيء أمام تنكسر وال تهان وال تذل ال النفس أن المعروف ومن

 هـو فهـا العـیش لقمـة علـى للحصـول وأسرته زغلول القاه ما وهو بالجوع، وتنكسر

 أي یجیــد وهــ«  :فیقــول العمــل عــن بحثــه فــي زغلــول حــال لنــا یصــف الكاتــب ذا

. طـــویالً  یبحــث ال. ســمكرة بنـــاء، أعمــال. شــیال نحـــاس، مبــیض قهــوجي،. شــيء

 متواصـلتین، وردیتـین یعمـل المقهى في. رجال بثالثة یشتغل یقابله، ما بأول یقبل

 المعلم یوقظه ینامه، ما كل ساعتان داخلها، وینام السهرة، بعد الفجر في وینظفها

    .)١(»  الشمس طلعة قبل المقهى صاحب

 فــي األعمــال جمیــع یجیــد زغلــول أن الكاتــب أخبرنــا الســابق المقطــع ففــي

 شـــيء أى یعمـــل أن یریـــد أنـــه هـــي دقـــة األكثـــر والحقیقـــة) شـــيء كـــل یجیـــد( قولـــه

 تمنعــه وال العمــل نــوع یعضــله فــال وأوالده ولزوجتــه لــه عــیش لقمــة علــى للحصــول

 یرضــى فــال وكرامــة مبــدأ صــاحب لكنــه عملــه، فــي المواصــلة مــن تعــب أو مشــقة

 مـا«  :الـراوي یقـول حیـث عملـه، أیـام تطـول ال ــ غالبـاً  ـ لذلك العمل، فى باإلهانة

  . أمي یشتم حد حّبش

   ؟ شتمها ومین ـ

  . آهو. مرة القهوة صاحب والمعلم مرة، الزبائن ـ

   ؟ لیه ویشتموها ـ

                                                           

 .١٥٤) الروایة، ص ١(
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    .)١( » عندهم مزاج األم شتیمة. اسألیهم ـ

 والهــوان الــذل مــن بمزیــد یرضــى ال أنــه إال حیلتــه وقلــة وعــوزه فقــره فــرغم

  . كرامته في التفریط یرضى وال بجوعه ویرضى والسباب، والشتم

 والـد مـن ساخنة علقة نال والذي ،)زاهر( االبن مشهد في ـ أیضاً  ـ نلحظه ما وهو

 بثــوب یعوضــه أن یــرفض أنــه إال ثیابــه، فیهــا یتمــزق ،" اهللا عبــد"  الغنــي صــدیقه

  :اهللاعبـد والـد لسـان علـى الـراوي یقـول المكـان، ویغـادر ضـًا،أر  فیرمیـه جدیـد، آخر

  .السطح فوق اللي الكلب هدوم من جالبیة یجیبوا البیت في لهم قولوا ـ« 

 منبطحــاً  یــزال مــا اهللا عبــد ولمــح الســطح، فــوق إلــى نظــرة زاهــر اختطــف

  . بقبضته عینیه یمسح

   :زاهر كتف على األب رماه.. سریعاً  الجلباب جاء

  . البسها أنت اللي الخرقة بدل.. .خذ ـ

 زاهـــر رمـــى حـــین للعـــودة یتأهـــب وكـــان جلبابـــه ونفـــض خطـــوتین وتراجـــع

   :األب صوت والحقه وابتعد، األرض على الجلباب

    .)٢( » الكلب ابن شوفوا ـ

 انتصــاراً  العــوض، رفــض فقــد ذلــك ورغــم جســده، وانكشــف ثوبــه ُمــزق فقــد

ــ بــآخر المشــهد هــذا ســبق وقــد لكرامتــه،  مــزق حــین زغلــول، مــع حــدث تمامــاً  همثل

   :الــراوي یقــول حیــث زغلــول، فــرفض بغیــره یعوضــه أن وأراد ثیابــه رضــوان الشــیخ

  . الجالبیة قطعت ـ....... یده، في بسهولة ینشق بالجلباب الشیخ فوجئ« 

  . جسده حول الطویل الشق جانبي ضم

   :المحل یدیر الذي بقریبه الشیخ صاح

  . وشه في وارمیها متر خمسة اقطع ـ

  . الواقفین بین من ومشي زغلول استدار

  . القماش له یقطع حتى ینتظر أن الشیخ قریب به صاح

    .)٣( » المواجهة الحارة في واختفى الشارع َعبر. مشیه في زغلول استمر

                                                           

 .١٥٦) الروایة، ص ١(

 .٢٥٧، ٢٥٦) الروایة، ص ٢(

 .١٧٦، ١٧٥) الروایة، ص ٣(
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 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 لینتصـر رضـوان، الشـیخ أتلفـه عمـا عوضـاً  القمـاش یأخذ أن زغلول فرفض

 الـذي هـو نفسه والسبب والحاجة، العوز رغم ه،ومبادئ لكرامته الفقیر المهمش هذا

 لهــا؛ أعطیــت فضــالت فــى وجدتــه ثمینــاً  شــیئاً  لألغنیــاء تعیــد"  ســكینة"  األم جعــل

 قیمــــاً  تعلــــى إذ وعفــــة؛ كبریــــاء ذات بیولوجیـــاً  المهمشــــة الشخصــــیة هــــذه لنــــا لتبـــدو

 سـرةاأل هـذه تعانیـه مـا ورغـم القـیم، هـذه انتهـك قـد المجتمـع أن رغم رائعة، إنسانیة

  .   مبادئها عن تتخلى أن ترفض لكنها وجوع، وتهمیش فقر من

 تـــــودي التــــي األســــباب وأكبــــر أهــــم مــــن الجــــوع أن علیــــه المتعــــارف ومــــن

 حـرص ــ هنـا ــ الكاتـب أن إال مسـتویاته، بكافة االنحراف في الوقوع إلى بصاحبها

 الظـــروف كــل مــن الــرغم فعلــي عالیـــة، أخالقیــة بصــورة شخصــیاته تصــویر علــى

  .        والكبریاء بالعفاف یتصفون أنهم إال وتهمیش وجوع فقر من المحیطة قهریةال

ـــذي الممیـــت الجـــوع هـــذا  ولكن ـــذئب یطـــرد ال  فـــي ُیشـــاع كمـــا الغـــاب مـــن ال

   ســكینة ذي هــي فهــا الــزاد مــن القلیــل بأقــل فرحــاً  تطیــر األســرة هــذه جعــل األمثــال

 وال جیبهــــا تــــدخل لــــم طویــــل زمــــن. تغمرهــــا والبهجــــة النقــــود علــــى یــــدها تطبــــق« 

 یــزال ال الولــد وتــرى برأســها تلتفــت تعــدها أن وقبــل للولــد، ظهرهــا تعطــي. لمســتها

   :متعجبة ترمقه واقفاً 

   ؟ واقف یعني ـ

   الغیار ـ

   ؟ إیه غیار ـ

 تحسـبها وعـدتها، النقـود، عـد علـى تصـبر لم. ترددت. نسیت. زوجها غیار

  . بالغیار لتأتي البیت تدخل وهي

 وقـــرص. وشــاي ســكر شــویة. قرشــین یتبقــى ودلــوقتي،. لنهــاردها. الخبیــز ـــ

 وبــــالش الــــرز لــــو طــــب وعــــدس، رز شــــویة ویمكــــن قــــرص، نــــص كفایــــة جبنــــه،

  .)١(»العدس

 تفكیر جعل األسرة هذه عاشته الذي البیولوجي والتهمیش والجوع الفقر شدة

 ؤقتهم لفترة ولو والخزین الطعام نحو مباشرة ینصب ـ النقود أمسكت حین ـ سكینة

                                                           

 .١٥٤) الروایة، ص ١(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٠٦

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
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 ما بسداد ستقوم أنها ویكفي الظروف، تأمن ال فهي األیام بعض قوت بها تضمن

 مـن باقتراضـه قامـت مـا وهـو الـدیون تلتهمـه تقریبـاً  الخبـز فنصـف دیون من علیها

 وأوالدهــا، وزوجهــا هــي القلیلــة األرغفــة بعــض إال لهــا یتبقــى وال جیرانهــا، مــن خبــز

      .أخرى مرة السلف إلى تعود نفاذها وعند

 التــرف لمظــاهر رؤیــتهم بالســلب بیولوجیــاً  المهمشــین حیــاة فــي یــؤثر وممــا

 لهــــم، بالنســــبة الحیــــاة مقومــــات أدنــــى علــــى الحصــــول دون أعیــــنهم أمــــام والنعــــیم

    :یقـول حیـث الشخصـیة لسـان علـى جـاء والـذي السـردي المشـهد هذ في فنالحظ

  .العربیة في یحطوها حاجة أول ؟ الحمام قفص شایف« 

  .سمان قفص دي المرة اهللا قوة یا. وفراخ بط وقفص ـ

   ؟ ازاي وعرفته ـ

  . الحمام من أصغر مرة شفته

   ؟ منه وأكلت ـ

  . وحلو ناعم لحمه. بیحكوا أكلوه اللي أبداً  ـ

 وجوافة مانجه وقفص األسود، والعسل األبیض، والعسل الجبن، وصفیحة

  .أعرفهاش ما حاجة ؟ سكینة یا ده إیه وقفص

  .عرفهاأ أنا وال ـ

   البیض ده قش جواه وقفص

 عـــدس وشـــیكارة األول، فـــي جـــابوه فاتـــت اللـــي المـــرة. أهـــه الـــرز وشـــوال ــــ

       .)١(»  المدشوش والفول

 ابنتـه أو البنـه الرجـل سیرسـله خـزین عن عبارة إال هو ما الطعام هذا كل

 خــالل مــن لنــا فیتضــح وســكینة زغلــول حــال عــن وأمــا وأصــحابه، هــو منــه لیأكــل

 أنهمـــا الســـیارة، هـــذه علـــى التحمیـــل عملیـــة فیـــه یراقبـــان واللـــذان الســـابق، المشـــهد

                                                           

 .٢٠٦، ٢٠٥) الروایة، ص ١(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٠٧

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 األطعمة أنواع من الكثیر ویجهالن والفقر، الجوع إال یعرفان ال بیولوجیاً  مهمشان

  . الطعام من الصنوف هذه مثل في التفكیر مجرد على حتى القدرة لعدم

 صــوره، أشــرس فــي البیولــوجي التهمــیش زغلــول أســرة عانــت لقــد :وختامــاً 

 كبیـر، بـالء إال هـو مـا وزوجـه"  زغلـول"  یعانیـه مـا وٕان جمیعًا، منهم الجوع فنال

0 [ :ــ وتعـالى سـبحانه ــ اهللا یقـول حیـث الكریم، القرآن عنه تحدث ما وهذا

 فقــــــــــــــــــــــــد ،)١( ]1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > =   

 مـن بقلیـل :يأ والجـوع الخوف من بشيء البالء بأن ـ وتعالى سبحانه ـ اهللا أخبرنا

 مـــن القلیـــل هـــذا ولكـــن لهلكـــوا، الجـــوع، أو كلـــه، بـــالخوف ابـــتالهم لـــو ألنـــه ذلـــك؛

  .األوفى بالجزاء علیه الصابرین اهللا وعد لذلك عظیم؛ بالء والجوع الخوف

ـــ یـــدل وممـــا ـــ أیضـــاً  ـ  كفـــر مـــن بـــه عـــذب اهللا أن الـــبالء هـــذا عظـــم علـــى ـ

7 8 2 3 4 5 6 [ ـــ ســبحانه ـــ فقــال فضــله، وجحــد بنعمتـه،

 G F E D C B A @ ? > = < ; : 9

   J I H [)٢(.  

  

                                                           

 .١٥٥) سورة البقرة، آیة ١(

 .١١٢) سورة النحل، آیة ٢(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٠٨

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

ا ما  

ؤا ا  روا » ع «   

  

������� �

 تكـــون ألنْ  أهََّلَهـــا مـــا هـــو وفنیـــة جمالیـــة ظـــواهر مـــن الروایـــة تملكـــه مـــا إنَّ 

 بالقـدرة متمیِّـزةً  واالجتماعیـة، الجمالیـة اإلنسـان حاجـات عـن للتعبیر األمثل الشكل

 أیضــــاً  للقــــارئ تتــــیح ألن كــــذلك وأهَّلهــــا مبســــطة، بصــــورة األفكــــار توصــــیل علــــى

 طریق فعن المطروحة، القضایا تجاه الحلول من العدید وضع في المبدع مشاركة

 الواقــع، إلــى االنتقــال ثــم الماضــي عــن تتحــدث أن الروایــة تســتطیع الظــواهر هــذه

 بجمیـع المشـكلة ارئالقـ أمـام لتضـع والتراكیب، الجمل ببعض المستقبل وتستشرف

 الطرائـــق مـــن واحـــداً  الروائـــي الفـــن لیصـــبح الحلـــول، بعـــض تـــذكر وأحیانـــاً  جوانبهـــا

 ـــــ البیولـــوجي التهمـــیش مشـــكلة ســـیما ال ــــ المجتمـــع بمشـــكالت المهتمـــة التعبیریـــة

  .بأكلمه المجتمع على وأضرارها

 ظواهرهــا فــى الحــدیث فســیكون البســاطي لمحمــد»  جــوع«  روایــة عــن وأمــا

 ،������������������������������������������������� دراســة طریـق عـن الفنیـة

 والمفارقــة، العنــوان، ســیمیائیة مثــل األخــرى الروائیــة الخصــائص بعــض ذكــر مــع

  .  الروایة هذه بها تمیزت التي الفنیة التقنیات من وغیرها والغرائبیة،

 عـن لحدیثبا ـ تعالى اهللا بفضل ـ الفنیة الرؤیة في والتحلیل الدراسة وسنبدأ

 للوقـوف العنـوان، عتبـة وهـي األدبي النص دراسة عند العتبات أهم من فنیة عتبة

 المطروحــة الفكــرة مــع توافقــه ومــدى»  جــوع«  الروایــة هــذه عنــوان ســیمیائیة علــى

  .الروایة داخل



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٠٩

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 
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 الحقیقیـــة للداللـــة تصـــور علـــى یـــدنا یضـــع للعنـــوان الســـیمیائي التصـــور إن

 لهــــذا المعـــالم واضـــحة صـــورة رســـم بـــه یقصـــد العنـــوان أن اعتبـــار علـــى للروایـــة،

 ألحـــداث واضـــحة صـــورة رســـم»  جـــوع«  الروایـــة هـــذه وعنـــوان الفكـــري، المنحـــى

  .الكلیة وفكرتها الروایة

 وتشــیر وتعــین تصــور... لســانیة عالمـات مجموعــة « :عــن عبــارة والعنـوان

  .)١(»  للنص العام المحتوى إلى

 الوقوف الدراسین جمیع على ینبغي مهمة، عتبة یعد ایةالرو  عنوان فإن لذا

ــــدها ــــدخالن والروایــــة العنــــوان أن فنجــــد وٕامعــــان، بتــــأن عن  تكاملیــــة عالقــــة فــــي ی

 وعلیـه األول، ذكـره مـا ویفصـل القـول لیفسر الثاني؛ یأتي ثم یعلن األول وترابطیة

 الظــاهر ابــةبمث أیضــاً  وهــو القــادم، العمــل عــن واإلعــالن العالمــة بمثابــة فــالعنوان

  .  باطن عن یكشف الذي

 األولى الداللیة النواة هو»  جوع«  الروایة عنوان یعتبر األساس هذا وعلى

 مـن وغیرهـا البیولـوجي، التهمـیش مثـل األخـرى الفرعیـة الـدالالت منها تتفجر التي

  ». جوع«  لفظة من المكتسبة الدالالت

ــال یــرتبط العنــوان أن»  جــوع«  روایــة قــارئ ویالحــظ  ارتباطــاً  الروائــي متنب

 اختیــاره فــي البســاطي محمــد الكاتــب أجــاد فقــد ،والمضــمون الفكــرة حیــث مــن وثیقــاً 

 علــــى وداالً  واحــــدة، كلمــــة مــــن یتكــــون مختصــــراً  لكونــــه ؛» جــــوع«  العنــــوان لهــــذا

 الجوع فلك في كلها تدور الروایة إن حیث بأكملها، الروایة ومحتوى المراد المعنى

 یلخـص فهـو والشـراب، الطعـام من الحرمان به یقصد والذي البیولوجي، والتهمیش

  . الروایة محتوى

 كــل علــى لیشــتمل ؛» جــوع«  النكــرة بصــیغة الروایــة هــذه فــي العنــوان وجـاء

 وٕانمـا والشـراب، الطعـام مـن الحرمـان وهـو الخاص المعنى ـ سیما ال ـ الجوع أنواع

                                                           

، رؤیـة للنشـر والتوزیـع،  ١٣) هویة العالمات في العتبات وبناء التأویل، شعیب حلیفى، ص ١(

 م.  ٢٠١٥



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩١٠

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 مأكـل مـن اإلنسـان جـهیحتا مـا كـل فـي والتهمیش الجوع إلى یشیر أن الكاتب أراد

 فیها الضوء تركز عامة، باإلنسان معنیة ألنها وكذلك. وملبس ومسكن، ومشرب،

 اتسـعت أنهـا كمـا مصـر، فـي الفقیـرة القـرى ألبنـاء رمـزاً  تعـد ثالث شخصیات على

 ـــ الثقـافي بـالجوع یشــعر الروایـة هـذه بطــل إن حیـث والعقـل، والــروح الجسـد لتشـمل

  .حوارهم من لیتعلم التالمیذ؛ قةلمالح دفعه ما وهو ـ أیضاً 

ــــ القــــول نســــتطیع كمــــا ــــ أیضــــاً  ـ  للقــــارئ، األول الجــــاذب هــــو العنــــوان بــــأن ـ

 الفنـي، العمـل قـراءة علـى القـارئ یقبـل خاللـه فمـن الفنـي، للعمل األشهر والمسوق

 ،"للكتـاب سمسار أحسن هو الجید نوانالع"  بأن قدیماً  قیل وقد النتاج، هذا وشراء

  .اإلغرائیة بالوظیفة وتسمى العنوان وظائف إلى تضاف رىأخ وظیفة وهذه

� �

��������������������������� �

 إیجابـًا، أو سـلباً  الحكایـة أحـداث فـي مشـاركٌ  كلٌ «  :بأنها الشخصیة ُتعرف

ــا  مــن جــزءاً  یكــون بــل الشخصــیات، إلــى ینتمــي فــال الحــدث فــي یشــارك ال مــن أمَّ

 مـن وتتكـون الحكایـة، عناصر ككل ومخترع مصنوع عنصر الشخصیة. الوصف

  .)١(»  وأقوالها أفكارها وینقل أفعالها ویصور یصفها الذي الكالم

 الروائـي، الحدث صناعة وهي الشخصیة وظائف أبرز إلى یشیر فالتعریف

 المتلقــي ذهــن فــي الروائیــة شخوصــه رســم فــي الــراوي طــرق عــن ویكشــف وتطــوره،

 یكتشـفها والنفسیة المعنویة فالمالمح النفسي، واستبطانها جوانبها كشف خالل من

 عـــن لنـــا لیكشـــف األحـــداث، مـــع الشخصـــیة هـــذه تفاعـــل خـــالل مـــن بنفســـه القـــارئ

  .إلخ..... غبیة أو ذكیة متفائلة، أم كانت متشائمة خیرة، أو شرِّیرة شخصیة

 الشخصیة بناء في تتحكم نظریة ثوابت أو فنیة قواعد توجد ال أنه كما

 داخل حیاتها وتعیش النصوص، رحم من ُتوَلدُ  شخصیةفال الفني، العمل داخل

 داخل الشخصیة ُتكوَّن فقد مالمحها، وتظهر عودها، یشتد حتى النصوص هذه

                                                           

، الطبعــــة ١١٤، ١١٣) معجــــم مصــــطلحات نقــــد الروایــــة، للــــدكتور / لطیــــف زیتــــوني، ص ١(

 ن.م، مكتبة لبنان ناشرون، ودار النهار للنشر، بیروت، لبنا٢٠٠٢األولى، 



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩١١

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 حسب وتختفي الشخصیة تظهر وقد متوقعة، غیر لحظة ولیدة الفنـي العمـل

 تمیزها مالمح األدبي العمل في شخصیة لكل أن كما األدبي، العمل متطلبات

  .غیرها عن

 بــــین البســــاطي عنـــد الشخصــــیات تنوعـــت فقــــد»  جــــوع«  روایـــة عــــن وأمـــا

 زاهـر، واألبنـاء سـكینه، وزوجتـه زغلـول،( مثـل السرد علیها یقوم رئیسة شخصیات

 وتـــدعم الحكـــي فـــي تســـاعد ثانویـــة وشخصـــیات) مســـاعدان بطـــالن وهمـــا ورجـــب

 لفـران،ا وعبـده الـرحیم، عبـد والحاج هاشم، والحاج رضوان، الشیخ( :مثل المواقف

 وصـــفاً  شخوصـــه یصـــف أن البســـاطي اســـتطاع وقـــد ،)وغیـــرهم اهللا، عبـــد والطفـــل

 للشخصــیات؛ الباطنیــة الصــفات مــن الكثیــر معرفــة القــارئ علــى ســهل جیــدًا، دقیقــاً 

 هــامش علــى یعــیش بســیط رجــل هــذا فزغلــول الســردي، الــنص فهــم فــي یســهم ممــا

 فــى مركزیـة شخصــیة أنـه ورغــم ،» جـوع«  روایـة فــي الـرئیس البطــل وهـو الریـف،

 العـیش، شـظف مـن أسـرته تعانیـه بمـا مكتـرس غیر أنه  إال للسرد وممهدة الروایة

 كتفـه، علـى ملقـى والجلبـاب قادمـاً  تـراه عملـه، أیـام تطول ال«  :الراوي یقول حیث

  ...لمجیئه قلبها ینقبض

   :مترددة تسأله

   ؟ البیت قعدة في إیه وعاجبك ـ

   یرد ال

 ثــم لیأكــل یصــحو حــین العــیش قرقشــة تســمع... ئمــاً نا یظــل بلیلتــین یومــان

  .)١(»النوم یعاود

 الحــال ضــیق مــع زغلــول، مــن وٕاهمــال تكاســل إلــى یشــیر الســابق فــالمقطع

 ســــكینة المعانــــاة هــــذه فــــي وتشــــاركه وأوالده، وزوجــــه هــــو یعیشــــها التــــي والمعانــــاة

 نمــ الحیــاة أعبــاء معــه تتحمــل والتــي الرئیســة الشخصــیات مــن الثانیــة الشخصــیة

 بالنشـاط مملـوء حركـي مشهد في الراوي لنا ویصفها صعبة، وحیاة وتهمیش، جوع

 الطحــین، وابــور وقصــدت. اشــترت الحبــوب، لتــاجر رجلهــا خطفــت«  :یقــول حیـث

                                                           

 .١٥٦) الروایة، ص ١(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩١٢

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 یالمســان متهــدالن، الكبیــران ثــدیاها ممتلئــة، مربعــة، قصــیرة هــي. وعــادت طحنــت

  .....اآلن تخبزس أنها هناك أعلنت"  سید أم"  فرن باتجاه هرولت بطنها،

 وســـطها، إلـــى بكوعهـــا الجلبـــاب طیـــة وتثبـــت الســـمینة، ســـاقها عـــن فتكشـــف

  .)١(»  الترعة من تقترب بلدي بطة مثل وقدمیها ذراعیها بحركة مشیتها في تبدو

 مثـل وتسیر وممتلئة، سمینة سكینة أن لنا یتبین السابق المقطع خالل فمن

ـــ لســـكینة وصـــفه فـــي نـــاه الصـــواب جانبـــه قـــد البســـاطي أن :وأرى البطـــة،  التـــي ـ

 فكیـــف الممتلــئ، والجســد بالســمنة ـــ وأســرتها هــي البیولــوجي التهمــیش مــن تعــاني

 بـالنحول وصـفها ولـو العظـم، وینهـك الجسـم ینحل أنه الجوع عن ُعرف وقد ؟ذلك

 عكـس وهـو والنشـاط، بالحیویـة تمیزت فقد ذلك ورغم وأوقع، أولى لكان والشحوب

  .النوم دائم المتكاسل، الرجل ذلك لزغلو  زوجها علیه ظهر ما

 أحیانــًا، مضــطربة صــورة فــي الروایــة فــي المهمشــة الشخصــیة ظهــرت كمــا

 یقول حیث رضوان والشیخ زغلول جمع الذي السردي المقطع في جلیاً  ذلك نلحظ

 مـن ینتهـي الشیخ رأى ورجع، مشى ثم ورجع، المحل أمام زغلول مشى«  :الراوي

 مجــرد ؟ معــه تكلــم لــو علیــه، یلــح الخــاطر.... ة،الدكــ تحــت ویضــعه الشــاي كــوب

 ووجـــدها حیرتـــه التـــي األســـئلة عـــن ذهنـــه فـــي وبحـــث یقولـــه، مـــا ویســـمع یســأل أن

    .)٢(» ... راحت

 بطـرح یقـوم أن قبـل زغلـول، شخصـیة علـى واالضـطراب الحیـرة تظهر وهنا

 عنـدما ثیابـه وتمزیـق زغلـول وشتم بضرب قام والذي رضوان، الشیخ على األسئلة

 رضوان الشیخ شخصیة إلى أیضاً  هنا اإلشارة تجدر كما. ذهنه في یدور ما سمع

ـــ ـــر والـــذي العنیـــف ــــ الـــدین رجـــل ـ  فتفارقـــه المنبـــر علـــى یصـــعد حـــین وجهـــه یتغی

 معارفـه، مـن اثنـین بصـحبة رضـوان الشـیخ ویـأتي«  :الـراوي یقول حیث :البشاشة

 ناصـع العمامة وشال طان،والقف الجبة یلبس مشیته، في یتهادى معًا، ال مصقوًال،

 تفــارق عرفــوه الــذي غیــر آخــر رجــالً  یصــبح حتــى المنبــر یعتلــي إن مــا البیــاض،

 اإلســالم، أعــداء فیهــا یهــاجم عنیفــة، خطبتــه منــذرًا، طابعــاً  ویتخــذ وجهــه، البشاشــة

                                                           

 .١٥٥) الروایة، ص ١(

 .١٧٢) الروایة، ص ٢(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩١٣

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 فــــي ویفــــیض اآلخــــرة، بعــــذاب ویتوعــــدهم بــــدون، أو بقصــــد إلیــــه یســــیئون والــــذین

  .)١(»  تنطفئ ال يالت ونیرانها جهنم عن الحدیث

 ــــ الـــدین رجــل ــــ رضــوان الشـــیخ علیــه یبـــدو لمــا الســـارد وصــف خـــالل فمــن

 زغلول، شخصیة اضطراب سبب لنا یتضح الفقهیة المسائل من كثیر في والمفتي

  .العنیف الفعل رد من وخوفه علیه، األسئلة هذه طرح قبل وتردده

 بارتداء باهىیت إذ التناقض، من بكثیر رضوان الشیخ شخصیة اتسمت وقد

 الـــذهب لـــبس ــــ وتعـــالى ســـبحانه ــــ اهللا حـــرم وقـــد كبیـــر، فـــص ذو ذهـــب مـــن خـــاتم

 لصـفعه، تتأهب مرفوعة الممتلئة وكفه الشیخ جذبه«  :الراوي یقول حیث للرجال،

 وهمســت الشــمس، ضــوء فــي لحظــة ســطع كبیــر، بفــص خــاتم الوســطى بإصــبعها

   :المحل بباب تقف وكانت الملیحة المرأة

   .)٢(»  مترین بعد على ولو. أعرفه. لمعته ٢٤ رعیا ذهب ـ

 اهللا رزقه وقد یرثه، الذي الصبي ینجب لكي مرات؛ أربع تزوج أنه واألخرى

 أخبرنـا كمـا اإلنـاث مـن ثالثـا تربیـة أحسـن من ثواب عظیم یتناسى  فكیف اإلناث

ـــ النبـــي ـــ،  ـ ـــاس حـــرص عـــن وأمـــا ـ ـــد فیهـــا یكثـــر التـــي خطبتـــه لســـماع الن  الوعی

 ویتناســى بــالفروض، ویكتفــون دیــنهم، یجهلــون مــن إلــى والتطــرق بــالنیران دوالتهدیــ

 زغلـول، فیضـرب الحسـنة وبالموعظـة أحسـن، هـي بـالتي تكـون اهللا إلـى الدعوة أن

 أن أراد عنــدما بــالكفر، ویتهمــه ویســبه، بــل الســابق المقطــع فــي ورد كمــا وینهــره،

 الفقــه وأســتاذ الــدین للرجــ فكیــف بهــا، لجهلــه نظــراً  عقلــه؛ حیــرت أشــیاء عــن یســأل

 وال محـرم، وهـو الـذهب فیرتدي األشیاء، هذه كل عن یغفل أن بالجامعة والشریعة

 تــرهیبهم مــن بــدالً  الــدین فــي النــاس یرغــب وأن بالحســنى، زغلــول تعلــیم فــي یفكــر

 ـ الدین رجل ـ رضوان الشیخ شخصیة في والتناقض المفارقة تكمن وهنا المستمر،

  .قوله فعله خالف الذي

 نلمــح رضــوان الشــیخ شخصــیة علیهــا جــاءت التــي األوصــاف خــالل ومــن

 بیولوجیـًا؛ المهمشـین بهـؤالء المحـیط المجتمـع علـى الشخصیة بهذه الكاتب إسقاط
                                                           

 .١٧١، ١٧٠) الروایة، ص ١(

 .١٧٥) الروایة، ص ٢(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩١٤

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 المجتمــع وهكــذا یفعلــه، ومــا رضــوان الشــیخ یقولــه مــا بــین الشــدید التنــاقض حیــث

 والواقــــع الــــدخل، معــــدومي ورعایــــة االجتمــــاعي والتكافــــل بالحریــــات ینــــادي الــــذي

  . ذلك یخالف

 عـــن وتمییزهـــا الشخصـــیة تحدیـــد فـــي»  العلـــم اســـم«  أهمیـــة أحـــد ینكـــر وال

 لكـــل محـــددة هویـــة عـــن لغـــوي تعبیـــر«  كونـــه فـــي االســـم أهمیـــة تكمـــن إذ غیرهـــا،

  . )١(»  الروایة مع إال األدب في تترسخ لم الوظیفة وهذه فردي، شخص

 تحـــدد غالًبـــا االســـم لــةدال ألن والشخصـــیة االســـم بــین وثیقـــة عالقـــة وهنــاك

 فـي بـه تقـوم أن یمكـن مـا أو االجتمـاعي، مسـتواها أو وصفاتها، الشخصیة طباع

 یكـون ال شخصـیاته ألسـماء الروائـي اختیار أن یعني وهذا الروائي، الحدث سیاق

 مـا مـع ومنسـجمة متناسـبة لتكـون والتـدقیق، والتفكیر للتأمل یخضع لكنه اعتباطًا،

 .األدبي العمل من الكاتب إلیه یهدف

 بطبیعـــة اســـمها یـــوحي والتـــي»  جـــوع«  روایـــة فـــي»   ســـكینة«  أن فنجـــد

 لزوجهــــا والســــكینة والهــــدوء الراحــــة وموضــــع األمــــان، مصــــدر كانــــت شخصــــیتها

 ولـین هـدوء«  تعنـي»  سـكینة«  فــ حیاتـه، فـي السـبل بـه ضـاقت الذي»  زغلول«

 من االسم هذا علیه یدل لما»  زغلول«  اسم لزوجها الكاتب واختار ،)٢(»  ووقار

  . وسریع الوزن خفیف زغلول بالفعل كان وقد والسرعة، الخفة

������������������������ �

 فیهـا؛ الـرئیس العنصـر وهو الروایة، حوله تدور الذي الموضوع هو الحدث

 فعـل وهو الوقائع، وتطور الشخصیات، وتحریك المواقف تنمیة في علیه ُیعتمد إذ

 فالحـدث یحكیهـا، التـي روایتـه وراء من الكاتب فكرة عن شفیك الذي الشخصیات

  .الفعل یعني كینونته في

                                                           

م، دار شرقیات للنشر ١٩٩٧، ط٢١) نشوء الروایة، تألیف إیان واط، ترجمة ثائر دیب، ص١(

 والتوزیع، لبنان.

ربیــة ومعانیهاـــ دلیــل األبــوین لتســمیة ) قــاموس األســماء العربیــة ـ دراســة شــاملة لألســماء الع٢(

م، دار العلـــم للمالیـــین بیــــروت ١٩٨٩، ٢، ط١٠١شـــفیق األرنـــاؤوط، ص :األبنـــاء، تـــألیف

 لبنان.



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩١٥

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 فـــي معدمـــة عائلـــة حـــول البســـاطي لمحمـــد»  جـــوع«  روایـــة أحـــداث وتـــدور

 وزوجتــه زغلــول،( جوعــاً  یتضــورون فهــم الكفــاف، حتــى تجــد ال المصــري، الریــف

 وٕاذا أبـدًا، تحـین ال أنهـا غیـر شـبع، لحظـة یبتغـون) ورجـب زاهـر، :وولـداه سكینة،

  .وتنتهي تزول ما فسرعان حانت

 الروایــة، داخــل الســردیة المــواطن مــن كثیــر فــي وتتسلســل األحــداث وتتــابع

 ُبعـد علـى قادمـاً  البغل ورأى السوق، شارع یعبر كان زغلول«  :السارد یقول حیث

 قعدتـه أن والحـظ باسـمه، سـمع وال الحـاج یعـرف ال هـو یمـّر، حتـى توقـف خطوة،

 إلـى واسـتدار هـدوء، فـي البغـل أوقـف لحظـة، فـي سقط وربما منحرفة، لبغلا على

   :زغلول قال االثنتین، بیدیه البردعة ویمسك فزعاً  كان الذي الحاج

  . الشمال بفخذك وارجع كتفي على اسند ـ

 حــین یمضــي زغلــول كــاد. مســتریحاً  وتنهــد البغــل ظهــر علــى الحــاج اســتقر

  . وشغله اسمه عن سأله. الحاج أوقفه

  . حاجة أى. وهنا هنا ؟ شغلي ـ

   :وقال لتحت فوق من رمقه الحاج

   ؟ عندي تشتغل ـ

   ؟ إیه أشتغل

  . كده زي ـ

  .... علیه من أنزل. البغل أركب تساعدني ـ

  .)١(»  كان وقد

 زغلـول كـان حین مباشر، بشكل األحداث تتابع فیه یظهر المقطع هذا ففي

 یـأتي الـرحیم، عبد للحاج مساعدته ثم غل،للب رؤیته بعده ومن السوق، شارع یعبر

 عمـل بـدون أنـه عـرف فلمـا عملـه، عـن لزغلـول الـرحیم عبـد الحـاج سؤال ذلك بعد

 فــي مبكــراً  واســتیقظ الجدیــد بالعمــل زغلــول قبــل وبالفعــل معــه یعمــل أن منــه طلــب

 عمــل فــي زغلــول یســتمر المــرة هــذه لعــل یــدري ومــن عملــه، مهــام لیتســلم الصــباح

 أشـــد تعــاني والتــي أســـرته جــوع لیســد العـــیش؛ لقمــة علــى حصـــولال علــى یســاعده

  . علیهم المفروض البیولوجي، التهمیش بسبب اآلالم

                                                           

 .١٨٠، ١٧٩) الروایة، ص ١(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩١٦

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 انتظــار مــن ضــاقت المصــطبة، علــى قعــدتها فــي ســكینة«  :الســارد فیقــول

 الحــارة، فــي واحــدة قــدم دّبــة وال نیامــًا، مــازالوا والنــاس بانــت الشــمس النهــار، طلعــة

 مـا مثـل البدایـة، فـي یشـتد وطأتـه، خفت الجوع مغص ر،تنتظ أن تستطیع ال هي

 ودوخـة، الـبطن وجـع صـعوبة، فـي األولـى األیـام تتحمـل الصـوم، شـهر فـي یجري

  .)١(»  األوجاع وتروح ثالثة أو یومان

ـــات وتشـــتبك وتتـــداخل، األحـــداث وتتـــابع  المقطـــع لیحتـــوي الفرعیـــة، المتتالی

 السـابق المقطـع فـي سكینة فنجد لة،ومتداخ متتالیة فرعیة أحداث عدة على الواحد

 جــوع واأللــم، التعــب مــن بمزیــد تشــعر ویجعلهــا یقلقهــا مــا ولكــن الجــوع، مــن تتــألم

 نظـرة، غیـر مـن وحتـى یعانیـه، مـا تعـرف واحدة نظرة من«  :السارد یقول أطفالها

 تقعــد یراهــا وعنــدما بهــا، یلتصــق یكــاد وهــو تتحــرك فیهــا، لبــد الجــوع قرصــه كلمــا

 ووجهه شهور من معه، احتارت والكبیر ساقها، على ورأسه یتمدد مث حولها یحوم

 ثالثـاً  أو مـرتین تنادیـه یشـرد، قعدتـه وفـي عافیتـه، یسـترد ویوماً  ذابل، یوماً  یتلون،

   .)٢(»  لها ینتبه أن إلى

 هـــذه تعانیـــه مـــا علـــى تؤكـــد الشخصـــیة ذهـــن مـــن تـــدفقت التـــي فالمعلومـــات

 مشــارف إلــى األســرة بهــذه وصــل حــدود،ال كــل فــاق بیولــوجي تهمــیش مــن األســرة

  .الجوع بسبب بعقله؛ یشرد من ومنهم المریض، ومنهم المتألم، فمنهم الموت،

 هـو كمـا األسـرة هـذه ووضـع السـرد، ویتـداخل والمواقـف، األحداث تتوالى و

 إقامتـــه محـــل إلـــى الجـــوع ویعـــود قالئـــل أیـــام إال هـــي مـــا طـــویًال، التغییـــر یـــدوم ال

 فـي زغلـول بقـاء طـال المـرة هذه«  :سكینة لسان على الكاتب لیقو  بدارهم الدائمة

 تــرد ولــم بالحــارة، تعــرفهن مــن كــل مــن مــرات ثــالث العــیش فیهــا اســتلفت البیــت،

 ال كبیــــراً  یصـــبح الــــدین یجـــدن رابعــــة مـــرة إلـــیهن ذهبــــت لـــو وتخشــــى بعـــد، الـــدین

 إلـى كبیـرال الولـد أرسـلت لـو ربمـا سـماعها، یوجعها أعذاراً  فیختلقن سداده تستطیع

  . قبل من مرتین به جاء. وماله. میري عیش ؟ عباس فرن

  .)٣(»  یجیب یقدر لو بس. عیش طعمه آهو ـ

                                                           

 .١٩٧) الروایة، ص ١(

 .١٩٧) الروایة، ص ٢(

 .٢٤٠) الروایة، ص ٣(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩١٧

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 فـي زاهر، األكبر االبن فیه یظهر آخر مشهد إلى الراوي بنا ینتقل وبالفعل

 ووالدتـه، والـده،( المهمشـة األسـرة هـذه رمـق تسـد خبـز لقمـة أي عـن للبحث طریقه

 وهنـا ،)عبـاس فـرن( إلـى ویمضـي المصـطبة، علـى مـن حففیز  ،)األصغر وأخیه

 فقـره أمـام منكسـراً  االبـن فیـه یظهـر والـذي المأسوي، المشهد هذا السارد لنا یصور

 یمشي مبكراً  كان الوقت العیش، رائحة هي. إلیه یلتفت أن دون به یمر«  :فیقول

 الخارجــة العــیش أرغفــة رأى نفــاذة، قویــة الرائحــة وشــم األرض فــي وعینــاه كعادتــه

 المـدخل فـي یحدق واقف هو ،...خشبیة طاوالت على مرصوصة الفرن من لتوها

 یــده مــد.... العــیش كســر مــن كومــة فوقهــا منزویــة، طاولــة ولمــح الخفیفــة، بعتمتــه

   المعتم الداخل من صوت وجاء لقمة، وتناول

  .عایز لو خذ ـ

  .)١(»  حجرك وامأل الفرن اكنس تعال ـ

 لـه الخبـز كسـر علـى یحصـل حتى یفعل أن إال امهأم زاهر الطفل یجد فال

 یـدخل وبالفعـل فأعیاهـا، أجسـادهم وأنهـك الجـوع طحنهم الذین العائلة أفراد ولباقي

 لطعــم یشــتاق الجــوع، مــن یعانیــه لمــا ســریعًا؛ الفــرن ویكــنس المقشــة، ویأخــذ زاهــر

 لیقـو  الكسـر، الخبـز مـن علیـه حصـل بمـا فیفرحهـا أمـه إلـى للعـودة ویتوق الخبز،

   :وقال الفشران عبده رمقه منتظرًا، الكسر العیش طاولة جنب ووقف«  :الراوي

  . تقدر ما قد على خذ ـ

 مـرات بكفیـه الرجـل وغـرف سـعته، علـى حجـره زاهـر فـتح لیسـاعده، ونهض

  .اآلخر على كده كفایة: قال وزاهر

 یـــوم منـــذ فهـــم البیـــت، إلـــى عیشـــاً  یأخـــذ التـــي األولـــى المـــرة. خارجـــاً  وهـــرول

  .)٢(»  شیئاً  یأكلوا لم فونص

 بـــتحكم التهمـــیش هـــذا أكـــان ســـواء بیولوجیـــاً  المهمشـــة األســـر حـــال هـــو هــذا

 یحصـــل فبالكـــاد المجتمعیـــة، الظـــروف بحكـــم أو وشـــرابهم، طعـــامهم فـــي أشـــخاص

ــا. یــومهم كفــاف الخبــز علــى الفقــراء هــؤالء  قلــیالً  الغــذاء هــذا حتــى یكــون مــا وغالًب

                                                           

 .٢٤١) الروایة، ص ١(

 .٢٤٢) الروایة، ص ٢(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩١٨

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 حسـب تقصـر أو تطـول ألیـام الجـوع سـوى مشـینالمه هؤالء أمام مناص فال جًدا،

  .المحیطة الظروف

  

بـین التنویـع فـي أجـاد البسـاطي محمـد الكاتـب بـأن القـول نسـتطیع و 

 إطــار داخــل المتعــددة الفرعیــة األحــداث وبــین الجــوع وهــو للروایــة األصــلي الحـدث

 للكاتب ةاإلبداعی والقدرة األحداث، جمیع بین التجانس مالحظة مع العام، الحكي

  .السرد یخدم بما الفنیة ألدواته الكامل التطویع مع األمور بزمام یمسك جعلته

 ســـوى تقطعـــه لـــم ُمـــتقن وتسلســـل بتتـــابع الروایـــة فـــي األحـــداث ســـارت فلقـــد

 مـع یتناسـب بمـا السـرد تسـریع فیهـا تـم ومقـاطع السرد، أفادت قلیلة وصفیة وقفات

 المجمــل وفــى للــزمن، تعطــیالً  اريالحــو  والمشــهد الحكــي تبطئــة تــم وأخــرى الحــدث،

 أدواتــه مــن وتملكــه الكاتــب مهــارة عــن تــنم فنیــة بصــورة وتنوعــت األحــداث تتابعــت

  .الفنیة

  

� �

�������������������������� �

 مفعولهـا خالل من إال تظهر ال سائلة مجردة حقیقة«  بأنه الزمان ُیعرف

  .)١( » اإلیقاع ووه تتشكل، وهي القصة هو والزمن األخرى، العناصر على

 ولكــن ُیـرى، ال فهـو الموجـودات؛ فـي الـزمن أثـر إلـى یشـیر التعریـف وهـذا

 التـي الفلكیـة ودورتهـا الحیـاة حركـة أي اإلیقـاع وهـو المخلوقـات، علـى تظهر آثاره

 .وحركته بالزمن وواعیاً  مدركاً  اإلنسان تجعل

 أمام نحن بل خطیًا، أو تتابعیاً  زمناً  یعد فال جوع روایة في الزمن عن أما

 للمواقــف االســترجاع یســتخدم حیــث الشخصــیات، ســیاقها فــي تتحــرك دائریــة أبنیــة

 تصـحو البیـت مـن العـیش ینفـد حـین كعادتهـا«  قولـه فـي جیداً  ذلك نلحظ السردیة

                                                           

، سلسلة ٣٨ة دراسة مقارنة في ثالثیة نجیب محفوظ، الدكتورة / سیزا قاسم، ص) بناء الروای١(

 م.  ٢٠٠٤إبداع المرأة، مكتبة األسرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩١٩

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

ــــي ســــكینة ــــى وتقعــــد البكــــور ف ــــدان زوجهــــا بهــــا یلحــــق ،.....المصــــطبة، عل  والول

  ).١(»  یفارقهما لم والنعاس

 الشـيء زمـن فهنـاك األحـداث، بلـورة علـى تعمـل زمنیـة نائیةث للحكایة فإن

 فیـــه تقــع ،)٢(طبیعــي خطــي زمــن المـــروي الشــيء فــزمن الحكایــة؛ وزمــن المــروي،

ـــا أســـبابه، لـــه منطقـــي ترتیـــب وفـــق متسلســـلة األحـــداث  زمـــن فهـــو الحكایـــة زمـــن أمَّ

  .)٣( السارد لرؤیة ویستجیب یخضع كونه الخطِّي الزمن عن یختلف

 زمنیـة منطقـة) المصـطبة علـى سـكینة قعـدة( مـن یجعـل السارد ذا هو وها

 وقــد الســردیة، المواقــف ویســترجع حــدث مــا لیســتعید خاللهــا، مــن یتحــرك محوریــة

 یرتكـز الروایـة مـن عدیـدة مواضـع فـي) المصـطبة علـى سكینة قعدة( لـ ذكره تكرر

 .واألحداث للمواقف سرده في علیها

 ومـــا للماضـــي طلبـــاً  الخلـــف، إلـــى الرجـــوع بـــین یتـــراوح زمـــن الروایـــة وزمـــن

 قادمة، ألحداث استشرافاً  المستقبل؛ إلى القفز وبین السرد، تفید أحداث، من حمله

 أیــام عــن ســكینة حــدیث ففــي لألحــداث المیقــاتي التتــابع یغیــب ذلــك، حــدوث وعنــد

 الواحـدة، تتمنـاه مـا كـل وبالبیـت شـهران«  :فتقول خیرات فیها ما تسترجع مضت،

 فــي زغلــول والولــدین، علیهــا البــاب تغلــق كیلــو، النصــف الطحینیــة الحــالوة علبــة

  ).٤(»  خطفاً  إال یرونه ال الشغل

                                                           

 . ١٤٥) الروایة، ص ١(

: ) هــو الــزمن الخــارجي الــذي یمثــل الــدعائم األساســیة والخطــوط العریضــة لألحــداث. (ینظــر٢(

" جمالیـات التشـكیل الزمـاني والمكـاني لروایـة الحـواف " األسـتاذ / إبـراهیم نمـر وان مقال بعنـ

ــد  ــة النقــد األدبــي، المجل ، الهیئــة العامــة ٣٠٣، العــدد الثــاني، ص١٢موســي، فصــول، مجل

 م).١٩٩٣للكتاب، القاهرة، صیف 

، محمـد معتصـم وآخـرون :خطاب الحكایة بحث فـي المـنهج، جیـرار جینـت، ترجمـة :) ینظر٣(

، المجلس األعلى للثقافة، الهیئة العامة للمطابع األمیریـة، القـاهرة، الطبعـة الثانیـة، ٤٥ ص

 م. ١٩٩٧

 . ١٧٨) الروایة، ص ٤(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٢٠

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 ال والتـي الرخـاء أیـام وتتـذكر حظهـا لتندب سكینة تجلس المقطع هذا ففي

 بالماضــي الحاضــر لتــربط فیــه، حــدث مــا تــذكر اســترجاعي، بمقطــع طــویالً  تــدوم

 القــدیم الحــدث هــذ تفاصــیل إلــى الســارد بنـا ینتقــل ثــم والقیــاس، المقابلــة طریــق عـن

 الحـاج علیـه رحمـة. آه«  :فتقـول الـرحیم عبـد الحـاج مـع زغلـول یعمـل كـان عندما

 زغلـول معـه اشتغل تره، ولم تراه أن تمنت طیبته، فى برجل تسمع لم الرحیم، عبد

 الروایـــة أحـــداث ماضـــي یـــربط أن هنـــا الســـارد اســـتطاع فقـــد  ).١(.... » بالصـــدفة

 واكتمال األدبي، العمل وتذوق فهم على القارئ لیساعد واحد؛ نسیج في ابحاضره

  .أمامه الصورة

 لســان علــى جــاء مــا الروایــة فــي وردت التــي الزمنــي االســتباق صــور ومــن

 علـى واقفـة سـكینة«  :السارد یقول هاشم الحاج زوج رأت حین زغلول زوج سكینة

   :قالت زغلول، مع المصطبة

   ) ٢(»  علیها باین كان الموت شفتها، ما أول

ــــي االســــتباق الســــارد وظــــف وهنــــا ــــى بالحــــدث الزمن  الشخصــــیة لســــان عل

  .مستقبالً  سیحدث بما القارئ لیشعر) سكینة(

 یـــا آه«  :قولـــه مـــن الـــرحیم عبـــد الحـــاج لســـان علـــى جـــاء مـــا أیضـــاً  ومنـــه

  . كان وقد. یزعلش ما كده مات لو حتى الواحد ـ یومین أما زغلول،

   ) ٣(»  لتاليا الیوم في مات

  

 مســتقبًال، سـیقع لحـدثٍ  الجـو إثـارة أي المســتقبلي؛ اإلیحـاء فكـرة یشـبه فهـو

  .سیحدث بما التوقع أفق القارئ لدى ینشط وبذلك

 مـا معـاً  واالستباق لالسترجاع صورة طیاتها بین حوت التي المشاهد ومن

 مضــت، ألحــداث منــه اســترجاعي مشــهد فــي زوجــه لســان علــى هاشــم الحــاج ذكـره

                                                           

 . ١٧٩) الروایة، ص ١(

 . ٢٠٩) الروایة، ص ٢(

 . ١٩٥، ١٩٤) الروایة، ص ٣(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٢١

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 جـــذب«  :یقـــول حیـــث وقتهـــا وقعـــت تكـــن لـــم ألحـــدث اســـتباق معناهـــا فـــى ملـــتح

  . للكالم عاد. فوقه الغطاء زغلول

 أبـص. هاشـم یـا قبلـك حامشـي :تقـول. تشـتكي وال أوجاع من فیها ما فیها

 یـا حامشـي.. وتقـول مكانك نفس الكرسي على تقعد إیه؟ لها أقول حا. ساكت لها

  ).١(».. ومشت. هاشم

 اسـترجاع إال هـو مـا الماضـي زمـن فـي لكالمهـا وتـذكره وجهز  عن فحدیثه

 الســرد، فــي فــراغ مــن حــدث مــا بــه لیســد بالحاضــر، وربطهــا قــدیماً  وقعــت ألحــداث

 كـــالم وهـــو مســـتقبالً  ســـیحدث لمـــا االســتباق معنـــاه فـــي فیحمـــل نفســـه الحـــدث وأمــا

 بعـد وقـع لحـدث اسـتباق بمثابـة فكـان وقوعـه، بـالموت احساسـها سبق حین المرأة؛

 الكاتـب عبقریـة تظهـر السـردیة المقاطع هذه مثل وفي. زوجه وماتت بالفعل، ذلك

  .السردي النص خدمة في الزمنیة للتقنیات تطویعه حیث

 یهـتم كـان مـا دائمـاً  البسـاطي محمـد/  الكاتـب بـان القـول نستطیع أننا كما

 صـــورة القـــارئ أمـــام لیضـــع الحـــدث ذكـــر فـــى الشـــروع قبـــل وتحدیـــده الـــزمن بـــذكر

 یسـحب البـاكر الصـباح في«  :قوله المقاطع هذه ومن األحداث، هذه عن ملةمكت

 عـن زوجهـا تكاسل عن سكینة حدیث في قولهو )،٢(» ...الترعة إلى البغل زغلول

 حــزین وصــفي مشــهد فــي أیضــاً  ونــراه )،٣(»  نائمــاً  یظــل بلیلتــین یومــان«  :العمــل

 ـــ نــائم أنــه علیــه یبــدو مــن فمــنهم جوعــاً  تتضــور وهــي مســاء وجلســتها األســرة لهــذه

 وال. طـــالع والقمـــر. هـــادئ اللیـــل«  :الجـــوع مـــن المتـــألم ومـــنهم ــــ، ذلـــك غیـــر وهـــو

 الجـوع مغـص ؟ الوقـت هـذا إلـى یسـهر غیـرهم الحـارة في ومن. نائم الكل. صوت

 قـال«  :ــ أیضـاً  ــ قولـه كـذلك، و)٤(»  بطـونهم وتهـدأ زمن ساعة كلها النوم، یطرد

 وفــي ،)٥(» المقهــى فــي أصــحابه مــع قلــیالً  ســیقعد إنــه بالمغــر  أذان بعــد یومــاً  لــه

                                                           

 . ١٩٥، ١٩٤) الروایة، ص ١(

 . ١٨٠) الروایة، ص ٢(

 . ١٥٦) الروایة، ص ٣(

 . ١٥٧) الروایة، ص ٤(

 . ١٧٩) الروایة، ص ٥(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٢٢

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 سـاعة یخـرج قعدتـه، فـي وهـو یـومین یـنقص أو یزیـد كامل، شهر«  :ـ أیضاً  ـ قوله

 ،)١(» بیـوتهم إلى عادوا الجمیع یكون أن بعد اللیل، منتصف عند ویرجع المغرب

 بــذكر تمیهــ كــان البســاطي أن الروایــة فــي الكثیــر وغیرهــا المقــاطع هــذه مــن فــنلحظ

 والمكانیـــة الزمانیـــة متعلقاتـــه بكـــل الـــنص أمـــام القـــارئ لیضـــع الحـــدث وقـــوع زمـــن

  .والشخصیة

 الروایــة فــي ظهــرت الســرد بــزمن والمتعلقــة الفنیــة التقنیــات بعــض وهنــاك

 ســرد«  علــى الحكــي فــي تعتمــد والتــي الخالصــة، مثــل الســرد تســریع إلــى تهــدف

 فـي واختزالهـا سـاعات، أو شـهرأ أو سـنوات فـي جرت أنها یفترض ووقائع أحداث

 تحقــق فهــي ؛)٢(»  للتفاصــیل التعــرض دون قلیلــة كلمــات أو أســطر أو صــفحات

 وتیـرة مـن مسرعة األمام إلى به تمضي حیث القصصي، النص تخدم مهمة فائدة

، قــلَّ  فیمــا المعلومـات تكثیــف علــى وتعمـل ورتابتــه، السـرد  بجمیــع القــارئ فـُیلِّم ودلَّ

  .سردها وند الدقیقة التفاصیل

 عبـد الحـاج لسـان علـى جـاء مـا»  جوع«  روایة في الخالصة أمثلة ومن

 یعیشــان ولــدین لــه إن العینــین مغمــض وكــان الحــاج قــال«  :الســارد یقــول الــرحیم،

 یرهما، لم عودته منذ فیها، من وال البلدة یحبان ال هناك، ویعمالن اإلسكندریة في

 لیواصـال اإلسـكندریة فـي أقـارب عنـد تركهمـا الخـارج إلـى سـنوات مـن سـافر عندما

 خطاباتهمـا حتـى عنـه متباعدین بهما ویحس األجازات في یراهما هناك، تعلیمهما

 لم األمر أنَّ  بدا سنوات من مرض وحین انقطعت، ثم لشهر أسبوع من تقل كانت

 ودي...... یكبـرون عنـدما هكـذا األوالد كـل إن لنفسـه یقـول وكان كثیرًا، یزعجهما

  .)٣(»  یاالدن حكمة

 یتجـاوز ال واحـد سـردي مقطـع فـي سنوات عدة یختزل أن السارد استطاع

 والتهمـــیش القســـوة ألـــوان مـــن بالعدیـــد یكـــتظ المشـــهد هـــذا أن إال العشـــرة، األســـطر

                                                           

 . ١٧٩) الروایة، ص ١(

،  المركـز ٧٦) بنیة النص السردي من منظـور النقـد األدبـي، للـدكتور/ حمیـد لحمـداني، ص٢(

 م.٢٠٠٠الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

 . ١٧٩) الروایة، ص ٣(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٢٣

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 إنــه ؟ ســؤال دون الفــراش طــریح والــدهما یتركــا أن الولــدین لهــذین فكیــف والجفــاء،

 الفعــــل رد نجــــد وبالمقابــــل بــــاء،لآل األبنــــاء عقــــوق فــــي المتمثــــل والتهمــــیش القهــــر

 مخاطبــاً  قولــه فــي عقوقهمــا لهمــا یبــرر الــذي المســكین األب هــذا قبــل مــن المغــایر

 رغــــم»  الــــدنیا حكمــــة ودي...... یكبــــرون عنــــدما هكــــذا األوالد كــــل إن « :نفســــه

  .   سعادتهما عن إال یبحث ال فهو إلیهما، احتیاجه

  

الزمنیــة تقنیاتــه یوظــف نأ اســتطاع الكاتــب أن القــول نســتطیع :و 

 الشخصـــیات ماضـــي علـــى األضـــواء تســـلیط فـــي وجـــه أكمـــل علـــى دورهـــا لتـــؤدي

 ســــیحدث بمــــا القــــارئ لیشــــعر الســــردیة؛ األحــــداث بعــــض اســــتباق أو القصصــــیة،

 حوادث من الشخصیات هذه مع وقع ما خالل من السرد فراغات سد أو مستقبًال،

 العمل متطلبات حسب ذلك وظیفت في الكاتب أجاد وقد السرد عن غابت ووقائع

  .الروایة في التقنیات هذه مجئ قلة نلحظ كنا وٕان األدبي،

  



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٢٤

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

������������������������ �

 الـذي الوعاء فهو أدبي؛ عمل ألي المهمة الفنیة العناصر من المكان ُیعد

 عنصــر أهمیــة تــأتى وال مكــان، بــدون حــدث وجــود ُیتصــور فــال األحــداث، یحمــل

 القصـــة شـــكل یخـــدم بمـــا وٕانمـــا واتجاهـــات، وارتفـــاع امتـــداد وهـــ حیـــث مـــن المكـــان

  .ومضمونها

 الفنیـة عناصـرها أحد ألنه ال كبرى، أهمیة الروایة في المكان یكتسب كما

 كـل علـى یحتـوي الذي الفضاء المتمیزة األعمال بعض في یمثل ألنه بل فحسب،

 یكــون كمــا عالقــات، مــن بینهمــا ومــا وشخصــیات حــوادث مــن الروائیــة العناصــر

 مجــرد یكــون ال وبــذلك وتطورهــا، األحــداث تنــامي فــي الــرئیس العامــل هــو أحیانــاً 

 علیـه ُتبنـى الـذي األسـاس هـو یكـون بـل للروایـة، الفني البناء عناصر من عنصر

  .العناصر بقیة

 شــيء ُكــلِّ  علــى التركیــز فــي تكمــن األدبــي للعمــل بالنســبة المكــان فأهمیــة

 یحســـن أن الكاتـــب علـــى یتحـــتم ثَـــمَّ  ومـــن األحـــداث؛ مســـرح وصـــف ســـیما ال فیـــه،

 المرتبطــة األساســیة ســماته یبــرز وأنْ  اإلمكــان، بقــدر یصــفه وأنْ  المكــان، اختیــار

  ).١( الروایة في النظر یستلفت ما أول هو النص فمكان ككل، بالروایة

 علـــى الـــدال التوظیـــف علـــى القـــدرة یملكـــون الـــذین الكتَّـــاب مـــن والبســـاطي

ـــذلك وتفاصـــیله؛ بطبیعتـــه الكامـــل وعیـــه علـــى یـــدل ممـــا المكـــان، مالمـــح  كثـــرت ل

 فـــي فنجـــده زغلـــول بیـــت وهـــو الروایـــة فـــي المحـــوري للمكـــان المتعـــددة التوصـــیفات

 الطــوب مــن البیــت واجهــة«  :فیقــول دقیقــًا، وصــفاً  المكــان یصــف الروایــة مســتهل

 كبیــرة فجــوات. ِحَجارتهــا بعــض وتســاقطت الرطوبــة، بســبب أســفلها انــتفخ األحمـر،

 فوقـــه الحـــائط علـــى كتــب الســـمیك، الخشـــب مـــن البــاب. باألســـمنت ترقیعهـــا جــرى

  "... آِمِنینَ  ِبَسَالمٍ  أْدُخُلوَها: " أبیض لون في بفرشاة

                                                           

، المؤسســــة ٣١غالــــب هلســــا، ص :ت المكــــان، غاســــتون باشــــالر، ترجمــــةجمالیــــا :) ینظــــر١(

 م.١٩٨٢ـ ه١٤٠٤الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، 



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٢٥

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

ـــة الجانبیـــة البیـــت جـــدران ـــدة والحجـــرة. الطـــین مـــن والداخلی  مســـقوفة الوحی

 واللیـــل النهـــار لضـــوء یســـمح ممـــا ســـقف بـــدون نصـــفه والحـــوش الخشـــب، بعـــروق

 صـفیح وقطـع والجریـد األشـجار فـروع من بخلیط معرش اآلخر نصفال. بالدخول

  .جنبها تتلوى التي الثعابین عن كثیراً  شكلها في تختلف ال أطرافها تتدلى وخرق

 العائلـــة تكفـــى البـــاب، أمـــام بكهـــف أشـــبه عریضـــاً  تجویفـــاً  تأخـــذ المصـــطبة

  ).١(» �ِخالف ِخلفْ  فوقها وینامون الحرارة تشتد حین

 المكـــــان یصـــــف أن الســـــردي المقطـــــع هـــــذا فـــــي ســـــاطيالب اســـــتطاع فقـــــد

 یعیشـها التـي والهامشـیة االجتماعیـة الحالـة تعكـس أهله، حال على تدل بأوصاف

 ووصــــفه البنــــاء، وتهالــــك المــــدقع، والفقــــر والحاجــــة العــــوز حیــــث وأســــرته، زغلــــول

 بیولوجیـاً  المهمشـین هـؤالء فیـه یعـیش آدمـي غیـر كهـف إلـى أقـرب فهو بالعشوائیة

  .واجتماعیاً  وثقافیاً 

 الشــیخ یملكــه الــذي البیــت وهــو آخــر مكــان علــى الــراوي یطلعنــا وبالمقابــل

 فقـد األجـازات، فـي إال إلیـه یـأتي ال والـذي بالجامعـة والشـریعة الفقه أستاذ رضوان

 هــذا لنــا فیصــف ومصــالحه، أطیانــه لیتــابع األجــازات؛ فــي البلــدة زیــارة علــى تعــود

 ورد أشـجار بها صغیرة حدیقة حوله البلدة، مدخلب دورین من بیته«  :قائالً  البیت

 تحــت الثمــر یســقط غیابــه، فــي حتــى تثمــر حــین أحــد یقربهــا ال ولیمــون، وبرتقــال

  .)٢(» وزنه یخف أن بعد الریاح وتذروه وینشف ویتعطن الشجر

 وصــفاً  المكــان وصــف قــد البســاطي أن نلحــظ الســابق المقطــع خــالل مــن

 إلـى عمـد وٕانمـا وصـریح، مباشـر بشـكل القریـة لجـوع یكـرس بـأن یكتـف ولـم دقیقـًا،

 فـي المتمثـل التهمـیش أنـواع مـن نوع إلى منه إشارة في والقیاس، بالمقارنة التعبیر

ـــاً  القریـــة هـــذه فقـــراء معانـــاة إبـــراز علـــى تعمـــل المقارنـــة وهـــذه الریـــف، طبقیـــة  مادی

 بیوتـــات لـــدى الغنـــى مظـــاهر بـــبعض اصـــطدامهم عنـــد مضـــاعف بشـــكل ومعنویـــاً 

. والشــراب الطعــام وصــنوف النعــیم، بــألوان مترعــة أنهــا إال القریــة، نفــس فــي أخـرى

 وصــف خــالل مــن ذلــك ونلحــظ الفقــراء، هـؤالء نفــوس فــي ســلبیاً  أثــراً  یتــرك مــا وهـو

                                                           

 .١٤٣) الروایة، ص ١(

 .١٦٩، ١٦٨) الروایة، ص ٢(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٢٦

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 كمـا الكبیـر البیـت وصـف فـي السـارد یقول حیث المرفهة، الفئة هذه لبیوت السارد

 خــالء وحولــه خطــوة، الثــینث. بیتهــا عــن كثیــراً  الكبیــر البیــت یبعــد ال«  :یســمونه

 غیــر خطــاً  هنــاك أن لــو كمــا باتجاهــه الصــغیرة األهــالي بیــوت زحــف أوقــف واســع

 البیـــت واجهـــة فتـــرى... الوســـط فـــي ســـكینة بیـــت.... تتخطـــاه أن یجـــوز ال مرئـــي

  ).١(» والخارج والداخل والباب، الكبیر،

 سـمعت، كمـا زغلـول زوج سـكینة تقول الداخل من البیت هذا وصف وعن

 حجـرة. حجرات خمس جانبیه على مدكوكة أرضه كبیر، حوش«  :عن عبارة هو

ـــم هـــو للولـــد، وحجـــرة الخـــزین، ـــدًا، یعـــد ل  مـــن لكـــل وحجـــرة..... مهندســـاً  یعمـــل ول

ـــین  لقعـــدة واســـعة صـــالة علـــى صـــغیر ممـــر طریـــق عـــن یفـــتح الحـــوش..... البنت

 لـــندخ مـــن الحـــاج، حجـــرة المنحنـــى وبطرفهـــا الملـــون الـــبالط مـــن أرضـــها الـــزوار،

  ).٢(» النحاس من وأسّرة ودوالیب ومقاعد فرش من رأینه ما یحكین البیت

 وصـفاً  ومكانـه البیـت لنـا وصـف قـد السـارد أن نلحظ السابقة المقاطع ففي

 الفقـراء هـؤالء یالقیـه الذي التهمیش حجم لنا یتبین الوصف هذا خالل ومن دقیقًا،

 یقتـرب فـال لـبعض، بعضـها البیـوت مجـاورة فـي وحتـى النشـأة، منـذ القـرى هذه في

 لبیـــوت تســـمح فضـــاء أرض بینهمـــا تكـــون أن والبـــد الغنـــي، بیـــت مـــن الفقیـــر بیـــت

 الكــافور كأشــجار العالیــة األشــجار بعــض وزراعــة بالخصوصــیة، األغنیــاء هــؤالء

ــ الســارد یغفــل ولــم. المــارة أعــین عــن ســترا لتكــون ــ أیضــاً  ـ  الــداخلي الوصــف عــن ـ

 واألســــّرة والــــدوالیب والمقاعــــد والفــــرش تعــــددةالم والحجــــرات االتســــاع حیــــث للبیــــت

 والقیــاس وبالمقارنــة القریــة، هــذه أهــل بــین الطبقیــة الفــروق تُبــرز والتــي النحاســیة،

 یعانیهـا التـي النفسیة المعاناة وكذلك زغلول، أسرة عند البیولوجي التهمیش نتلمس

 لصــروحا هـذه داخــل النعـیم مظــاهر مـن ویســمعونه یشـاهدونه مــا جـراء القریــة أهـل

  .المغلَّقة

  یعاني بینما والحجرات، بالخیرات یغص السارد وصفه الذي الكبیر فالبیت

 یعرفــون أنهــم كمــا واحــد، آن فــي المكــان وضــیق العــیش ضــیق مــن القریــة ســكان

                                                           

 .١٩٨) الروایة، ص ١(

 .١٩٩) الروایة، ص ٢(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٢٧

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 علــى واالطــالع رؤیتهــا مــن ویعــانون بــل بهــا، ویصــطدمون الكبیــر البیــت خیــرات

  .آلخر آن من تفاصیلها

ـــاً  المكـــان هـــذا یصـــنف كمـــا  تفاصـــیله بجمیـــع فالبیـــت المغلـــق بالمكـــان فنی

 یـــــوحي حیـــــث واالســـــتقرار؛ األمـــــان اإلنســـــان یمـــــنح الـــــذي الفضـــــاء هـــــو الداخلیـــــة

 غیـره دون اإلنسـان إلیـه یـأوي الـذي الوحیـد الـركن فهو واالستقاللیة، بالخصوصیة

 وشـكل كنفـه، فـي ونشـأ فیـه ولد الذي األول كونه فهو كله، العالم في األماكن من

  ).١( نضجه اكتمال حتى میالده من حیاته رمسا

 وامتالكـاً  خصوصـیة، األمـاكن أكثـر وهي المنزل، مكونات إحدى والحجرة

 عن فیها یبتعد وأن بأسراره، فیها یحتفظ وأن حریته، فیها یحقق أن یستطیع للفرد،

  . المنزل نفس في معه المقیمین حتى اآلخرین، أعین

  

 أن اســـتطاع حیـــث المقطـــع؛ هـــذا فـــي المكـــان اســـتخدام الكاتـــب أجـــاد وقـــد

 والكاتــب األحــداث، فیهــا دارت الــذي المحــیط علــى لســكینة النفســیة الحالــة یســقط

 مـع المحـاور دور إلـى المـألوف، دوره تفـوق داللـة للمكـان یجعـل بـذلك یقوم عندما

  .الشخصیة باطن

 نهایتهـــا، وحتـــى بـــدایتها منـــذ»  جـــوع«  روایـــة فـــي قـــوي حضـــور فللمكـــان

 والتهمـیش الطبقـي الصـراع خلفیـة وراء یتجلیـان زغلـول أسـرة وبیـت بیر،الك فالبیت

 یـدخره وما الكبیر البیت محتویات بین شاسع الفرق لكون الفت؛ بشكل البیولوجي

 أنـواع مـن أي علـى یحتـوي ال الـذي زغلول بیت وبین وشراب، طعام من أصحابه

  .وعدمه الشيء بین هنا فالمقارنة والمشرب، المأكل من التام وفراغه األثاث،

 البیــت( بــین والفــارق الســحیقة الهــوة المقارنــة هــذه خــالل مــن نلحــظ لــذلك

 الــذي) زغلــول بیــت( وبــین العــیش، فــي والســعة والنعــیم التــرف یمثــل الــذي) الكبیــر

 ویعــیش العــدم، إلــى یصــل الــذي العــیش وضــیق البیولــوجي، التهمــیش مركــز یمثــل

    . بسیطة بدائیة وحیاة مدقع، فقر في أهله

                                                           

 .٣٦غالب هلسا، ص :اشالر، ترجمةجمالیات المكان، غاستون ب :) ینظر١(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٢٨

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 هـــو قصـــیرة، واحـــدة بعبــارة البســـاطي وصـــفها التــي المغلقـــة األمـــاكن ومــن

 الكاتـب اعتـاد التـي الدقیقـة التفاصـیل ضـمن وهـو زغلـول، منـزل فـي الخزین مكان

 الحـوش جدار في مربعة صغیرة حفرة«  :یقول حیث اغفالها، وعدم عنها الحدیث

 لبیــوت الممیــزة اتالعالمــ مــن المكــان هــذا ویعــد .)١(»  الخشــب مــن ببــاب مغلقــة

  .القدیمة القرى

 بؤســهم، عــن والكشــف المهمشــین واقـع عــن تعبیــراً  العناصــر أكثــر فالمكـان

. االقصـــــاء ومغبـــــة الطبقیــــة عـــــن للتعبیــــر فنیـــــة ضـــــرورة المكــــاني التشـــــكیل ویعــــد

 ســــلوكیة انحرافــــات مــــن یعتریــــه ومــــا المقهــــور االنســــان تلحــــق التــــي والتشــــوهات

  .وأخالقیة

 الروایة فى جاء ولكنه آخر مغلق مكان إلى بنا نتقلی البساطي ذا هو وها

   :قـائالً  المكـان هـذا الـراوي لنـا یصـف حیـث مفتـوح، مكـان وكأنـه فصـار باب بدون

 األرضـــي، بالـــدور حجـــرتین مـــن بـــاب بـــدون شـــقة فـــي حجـــرة یـــؤّجر مـــنهم واحـــد« 

  . )٢( » وحدها تقیم تقریبًا، األربعین في امرأة تسكنها األخرى الحجرة

 واألمــان واالســتقاللیة، بالخصوصــیة یــوحي أن البیــت خصــائص مــن وألن

 كــل یعــرف ال شخصــین بــین المشــترك المكــان هــذ فــي فقــدناه مــا وهــو واالســتقرار،

 فإننـا لـذا بـاب، بـدون شـقة فهـي المـارة على مفتوح كونه إلى إضافة اآلخر، منهما

 أمـــام انوالبیــ والظهــور الكشــف حیــث المفتــوح، بالمكــان فنیــاً  المكــان هــذا نصــنف

  . الجمیع

 بــــؤرة مكـــان هـــو جـــوع روایـــة فـــي اإلطـــالق علـــى األشـــهر األمـــاكن ومـــن

 أخـر إلـى ینتقـل أن وأرد حـدث، مـن انتهـى كلمـا السـارد منـه ینطلـق التي األحداث

 في ذكراً  األماكن أكثر فهو االنطالق، نقطة بمثابة لیكون المكان، هذا إلى فیرجع

 هـذا القـدیم، المصـري الریـف خصوصـیات مـن ــ أیضـاً  ــ المكـان هذا ویعد الروایة،

                                                           

 .٢٠٤) الروایة، ص ١(

 .١٦١) الروایة، ص ٢(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٢٩

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 علــى جــوع روایــة فــي وروده أمثلــة ومــن ،)١( )المصــطبة( بـــ یســمى مــا هــو المكــان

 المصـطبة، على وتقعد البكور في سكینة تصحو«  :قول الحصر ال المثال سبیل

 المصـطبة علـى قعـدتها فـي سـكینة«  :وقولـه ،)٢( »  حجرهـا في ملمومة والطرحة

 أســـنانه یســـلك المصـــطبة مـــن اآلخـــر بـــالطرف زوجهـــا...... هـــارالن طلعـــة تنتظـــر

 طاقــت المصــطبة علـى قعــدتها فـي ســكینة«  :قولـه وكــذلك ،)٣( » جدیـد قــش بعـود

 المصـطبة علـى قعـدتها في سكینة«  :أیضاً  وقوله ،)٤( » النهار طلعة انتظار من

 ،)٥( ».. الضـامر جسـده ویمـد فخـذها على رأسه یضع الصغیر كعادتهما والولدان

 ومــــن القعــــدة مــــن ویضــــیق المصــــطبة، علــــى قاعــــداً  زاهــــر ویكــــون«  :قولــــه وفــــي

 علــــى الجلــــوس فــــي ســــكینة أمــــه مكــــان زاهــــر أخــــذ )٦( » النهــــار طلعــــة انتظــــارهم

 آخــر احتــوت الروایــة ختــام فــي وحتــى. وانطالقهــا األحــداث بــؤرة مكــان المصــطبة

 تنتظـــر المصــطبة علـــى قعــدتها فــي ســـكینة«  :فیقــول الــنص نفـــس علــى صــحیفة

  .)٧( » األفق في بانت الشمس. اقتربت التي النهار طلعة

 الممارســة لنــا تتكشــف للبســاطي جــوع روایــة فــي المكــان دراســة خــالل مــن

 معایشــته علــى تــدل والتــي األمــاكن، وصــف فــي دقتــه خــالل مــن للكاتــب الواعیــة

 هــرظ واجتماعیــًا، جغرافیــاً  األمــاكن هــذه تحتویــه مــا بكــل ومعرفتــه كاملــة، معایشــة

                                                           

هي مكان للنوم والجلوس مرتفع عن األرض مقدار ذراع تقریبًا، فقد ورد في  :) المصطبة١(

لسان العرب أن َأعرابیًا قال ِلَخاِدٍم َلُه (اْرَفْع ِلي َعْن َصِعید اَألرض ِمْصَطبة َأِبیُت َعَلْیَها 

 اللَّْیِل، َفَرَفَع َلُه ِمَن السَّْهلِة ِشْبَه ُدكَّاٍن ُمَربٍَّع، َقْدَر ِذَراٍع ِمَن اَألرض، َیتَِّقي ِبَها ِمَن اْلَهَوامِّ بِ 

، مادة ٥٢٣لسان العرب، ابن منظور، الجزء األول، ص  :ِباللَّْیِل، وُیْجلس َعَلْیَها) ینظر

 ط ب).(ص

 .١٤٥) الروایة، ص ٢(

 .١٧٧ص ) الروایة، ٣(

 .١٩٧) الروایة، ص ٤(

 .٢٣٩) الروایة، ص ٥(

 .٢٤٩) الروایة، ص ٦(

 .٢٥٩) الروایة، ص ٧(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٣٠

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 مــــن الكثیــــر وذكــــر المتعمــــق، الوصــــف حیــــث موضــــع مــــن أكثــــر فــــي جلیــــاً  ذلــــك

  .ذلك على تدل التي التفاصیل

 القریة في الحیاة لطبیعة سوسیولوجیة رؤیة خالل من الكاتب استطاع فقد

 االجتماعیـــة الحیــاة هـــذه معــالم متتابعـــة ســردیة حـــوارات طریــق عـــن لنــا یجســد أن

 التجمعــات مــن العدیــد تتواجــد حیــث المهمــش، المكــان هــذا فــي وســطوتها القاســیة،

 أقســى مــن ُیعــد والــذي بیولوجیــًا، تهمیشــاً  وتهمیشــها دونیتهــا فــي المفرطــة اإلنســانیة

  .الحیاة مصدر فهما والشراب، للطعام فقدان من التهمیش أنواع

 لـــم الروایـــة هـــذه فـــي المكـــان وظیفـــة أن إلـــى المطـــاف نهایـــة فـــي ونخلـــص

 كــان فقــد المرحلــة، هــذه تجــاوزت إنمــا فقــط، انيالمكــ الوصــف حــدود عنــد تتوقــف

 الفئـة هـذه حیـاة حقیقـة عـن الكشـف فـي المكان توظیف وهو أكبر، غرض للكاتب

 علـي والعمـل واجتماعیـًا، نفسـیاً  الطبقـة هـذه تعانیه وما بیولوجیًا، تهمیشاً  المهمشة

  . المجتمع أمام قضیتهم عرض

 الــراوي أســقط حیــث ؛المكــان علــى بصــمته البیولــوجي التهمــیش وضــع وقــد

 أن فذكر المكان على الجوع شدة من عادة اإلنسان تصیب التي األعراض بعض

 وتســـاقطت الرطوبـــة، بســـبب أســـفلها انـــتفخ األحمـــر، الطـــوب مـــن البیـــت واجهـــة« 

 األعـــراض فهـــذه .)١(»  باألســـمنت ترقیعهـــا جـــرى كبیـــرة فجـــوات. ِحَجارتهـــا بعـــض

 جسـد علـى تظهـر التـي األعـراض نعـ تختلف ال المنزل جدران على ظهرت التي

  . أیضاً  الجوعى منازل الجوع أمراض شملت فقد وبذلك جوعًا، المتضور اإلنسان

فیهــا دارت التــي القریــة أو المكــان اســم ذكــر الكاتــب أغفــل فقــد :و 

 تــرتبط ال عامــة ظــاهرة البیولــوجي التهمــیش یجعــل أن أراد حیــث الروایــة؛ أحــداث

 بقعـة، كل في موجودة األسرة هذه مثل بأن الخطر قوسنا یدق وأن معین، بمكان

 أو مكـــان علـــى تقتصـــر ال الظـــاهرة فهـــذه ســـواء، حـــد علـــى المدینـــة أو الریـــف فـــي

  .معینون أشخاص أو زمان

  

                                                           

 .١٤٣) الروایة، ص ١(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٣١

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 
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 ودقـة األسـلوب، فـي سالسـة مـع العبـارة، بوضـوح الروایـة هـذه لغـة تمیزت

 مـــع التجـــاور تقبـــل جعلتهـــا ســـهولة فـــي ســـابتن فصـــیحة لغـــة فهـــي كبیـــرة، تعبیریـــة

 المهمشــــین لهــــؤالء الحــــوار لغــــة فــــي المناســــبة العامیــــة واألســــالیب األلفــــاظ بعــــض

   :الـــراوي یقـــول حیـــث وزوجهـــا ســـكینة لســـان علـــى جـــاء مـــا ذلـــك ومـــن بیولوجیـــًا،

 بجـواره الشاي كوب إلى ونظرت إبعادهما، أراد أنه ظنت وهي الولدان، وانطلق« 

   :ودوداً  یكون أن أرادت صوت في همست ممتلئًا، ورأته

  . زغلول یا الشاي تشرب ما ـ

  . بفكر. سیبیني ـ

   :طبیعته إلى صوتها عاد

  . الشیخ مع حصل اللى وكفایة. ومشوا التالمیذ. تفكر تاني ـ

  . ولیة یا اسكتي ـ 

  . سكت طیب

  .)١(»  الحارة إلى تنظر واستدارت ساقیها حول الجلباب وشدت

 ومــا الســرد، طریــق عــن الــراوي تــدخل تضــمن الــذي لســابقا المقطــع ففــي

 العامیــة مــع الفصــحى اللغــة فیــه تجــاورت حــوار مــن الشخصــیات لســان علــى جــاء

 ثـم فصـیحة، بلغـة دقیقاً  وصفاً  األحداث بوصف الراوي قام حیث بدیع، تناسق في

 مــع تتناســب عامیــة بلغــة الحــوار طریــق عــن بالحــدیث للشخصــیات المجــال أفســح

 لحـال بوصـف الحـوار هـذا انتهـاء بعـد عقب ثم المحیطة، والبیئة صیاتالشخ هذه

 رائعـة فنیـة بوتقـة فـي السـرد مـع الحوار بذلك لینصهر الفصحى؛ باللغة الشخصیة

 مــع الفصــیحة اللغــة مفــردات اســتخدام فــي وبراعتــه الكاتــب، إبــداع مــدى أظهــرت

  . العامیة اللغة

                                                           

 .١٨٤، ١٨٣) الروایة، ص ١(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٣٢

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 داخل المواقف من كثیر ىف الزوجین بین المرحة الحوار لغة ساعدت كما

 تتســم اللــذان والمــرح الحیویــة إلــى والقهــر الكآبــة فضــاء مــن إخراجهــا علــى الروایــة

  .القرویة البیئة بهما

   :سألها. جلبابه ینفض بجوارها رأته ثم«  :الراوي یقول حیث

   ؟ هنا إیه بتعملي ـ

  .شفتك ـ

ـــ  دبعـــو  أســـنانه یســـلك وكـــان عینهـــا، بطـــرف ترمقـــه المصـــطبة علـــى هـــي ـ

  . القش

  . إیه وال إیه حاتفتكري. سكینة یا إیه ـ

  . طیب جنبي، ظهري، البیت، إلى یعود حین إال التعب علیه یظهر ال

   :ظهره تدعك وهي تسأله. حال كل على هللا الحمد

   ؟ الكراسي وشیل والمعزى ـ

  . دي الحتة أیوه ـ

   :ویتأوه ظهره، منتصف

   :ویقول أخرى مره تسأله وتأتي تروح الفقري عموده على یدها. بالراحة ـ

   ؟ له ما. الكراسي وشیل المعزى أیوه ـ

   ؟ حاجه قبضت كده وعلى ـ

  . ثواب. ولیه یا ثواب اهللا أستغفر ـ

  . ثواب برضه وأوالدك ـ

  .)١(... » بنت یا والدي مالهم ؟ والدي ـ

                                                           

 .١٥٣) الروایة، ص ١(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٣٣

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 حـوار فـى والمـزاح الدعابـة روح السـابق المقطـع خـالل مـن جلیـاً  ظهر فقد

 رغـم المتـزن الحـوار إلـى إضـافة والحاجـة، العـوز مـن الرغم على زوجه مع زغلول

 المثقــف المتلقـي علـى یصــعب فجـة، تكـن لــم أنهـا إال عامیـة ألفــاظ مـن یحتویـه مـا

 عـن بغرابتهـا تشعر فال مفرداته بعض یفصح أن الكاتب حاول فقد معها، التفاعل

 بـین یـدور ومـا. الفقیـرة ةالمهمش الشعبیة البیئة جسد حینما خاصة اللغوي، سیاقها

 أو الســلف ســبیل علــى ســواء الحاجــة وقــت الغذائیــة للســلع تبــادل مــن القریــة نســاء

 ومحتــاجون، جــوعى الجمیــع كــون مــن الــرغم علــى والهبــات، العطایــا ســبیل علــى

 النــار، علــى اللــي البــراد یكفــي وشــاي ســكر وتطلــب الواحــدة تــأتي«  :یقــول حیــث

 الثــوم، وفصــین والملــح للكنكــة، أیضــاً  والــبن أحــد، یــرده ال للبــراد والشــاي والســكر

 لـــو. وكـــده كـــده الزیـــت ــــ أل ــــ :والزیـــت تـــرد وال تعطـــى حاجـــة مـــن أكثـــر والبصـــلة،

 یكفــي مــا تریــد فهــي بالطاســة جــاءت ولــو ســلفة، فهــو كــوز أو بكــوب معهــا جــاءت

 غیــر أو ســلفة یطلبــون، مــا كــل تعطــیهم كانــت یــرد، وال النــار علــى اللــي الطبخــة

  .)١(»  وسهالً  أهالً  برضه ترد ال ومن وسهًال، أهالً  منهن ترد منو  سلفة،

 جعلهـــا الـــذي اللغـــوي بالمســـتوى داللتهـــا فـــى ســـكینة، مالمـــح تتجلـــى كمـــا

 فـي التواصـل وظیفـة تحقـق لكنهـا الزخـرف، إلـى تفتقـر سـهلة، عامیـة بلغـة تتحدث

  .فقط اإلخبار وهو مستویاتها أدنى

هؤالء حیاة استعراض في نجح يالبساط بأن القول نستطیع :و 

 فصیحة، بلغة السردیة فقراتها أغلب في امتازت. مقتضبةٍ  بسیطةٍ  بلغةٍ  المهمشین

 تتناسب والتي الشارع، لغة أو العامة، بلغة الشخصیات لسان على الحوار وجاء

 البساطي استخدم فقد السارد، عنها حكى التي المهمشة الشخصیات هذه مع

 أساساً  ركنا اللغة جعل حیث. اللغوي التهجین علي معتمداً  ةعدید لغویة مستویات

 أحیاناً  یرتقي ثم. والفكریة الطبقیة والصراعات السلوكیة التغیرات عن بها لیعبر

 وبعض الصور مزخرفة واضحة وفنیة جمالیة أبعاد ذات بالغیة بلغة لیكتب

  .البدیعیة المحسنات

                                                           

 .١٧٨) الروایة، ص ١(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٣٤

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 مقاربـة إلحـداث المضارع؛ بصیغة بعضها جاء فقد الروایة فقرات عن أما

 االســــتمراریة علـــى والداللــــة والحاضـــر، الماضـــي بــــین والـــربط الواقــــع، وبـــین بینـــه

 األنـــا بصـــیغة جـــاءت الروایـــة أجـــزاء معظـــم لكـــن والمشـــاهدة، والحضـــور والتجـــدد،

 بلغـــة الحـــوارات مـــن كثیـــر ســـرد للـــراوي ســـوغ مـــا وهـــو أنفســـهم، للشـــخوص الراویـــة

  .الشخصیات ذهه ثقافة على تدل بسیطة عامیة

 األحیـــان؛ مـــن كثیـــر فـــي العامیـــة األلفـــاظ إلـــى الكاتـــب لجـــوء فـــي والســـبب

 تتناسـب لكونهـا وكـذلك الواقـع، فـي تصـویره یریـد عما بشدة معّبرة تكون إنها حیث

 إحساساً  تعطى أن هدفها الیومیة فاللغة السرد، داخل یقدمها التي الشخصیات مع

 بالنسـبة مهـم شـيء وهـذا لـه ومجـاورة حیـة عنهـا یقـرأ التـي الشخصـیات بأن للقارئ

 مـــن كثیـــر  فـــي والحـــوار الوصـــف بـــین مزاوجـــة هنـــاك أن إلـــى إضـــافة. للبســـاطي

  السردیة المقاطع

  

ـــة لغـــة تمیـــزت كمـــا ـــة برهافـــة الروای  نفســـه الموقـــف ابنـــة دائمـــا فهـــي الجمل

 ملتصــقة لغــة لكنهــا شــعریة، لیســت القصصــیة لغتــه ألن الــنص، لغــة ابنــة ولیســت

  .سابقاً  وضحنا ماك بالواقع

 فـى البسـاطي، محمـد/  الكاتـب قبل من المبذول الجهد إلى یشیر ذلك كل

  . الذهب بمیزان توزن التي لغته توظیف

 والمفارقـة، النقدي، الطابع فیها یبرز لغویاً  سلوكاً »  جوع«  لغة تمثل كما

ــ وتمثلــت الســحریة، والواقعیــة والعجائبیــة، ــ كــذلك ـ  مــن أكثــر الكاتــب اســتخدام فــي ـ

 التــي الفوضـى جمالیــات اللغـة هــذه لـتعكس والفصــحى؛ العامیـة بــین لغـوي مسـتوي

 فـي رئـیس دور لـه مشـوه واقـع عبثیـة عـن ــ أیضـاً  ـ ولتعبر الجوعى، هؤالء یعیشها

  .بیولوجیاً  الفقراء هؤالء تهمیش

  

  



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٣٥

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 
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 الحدیث حیث الحزینة العجائبیة المشاهد بعض روایته البساطي ضمن وقد

) الحرمـان سـیكولوجیة( عبـر الحـزن عـن ناجمـة نفسـیة كحالـة األمـوات لسـان علـى

 شدیدًا، حزناً  علیها وحزن زوجه عنه ماتت والذي هاشم، الحاج لسان على سردها

 الحــاج قــال«  :الــراوي فیقــول معهــا ســردیاً  حــواراً  ویجــري مجیئهــا یتخیــل أنــه حتــى

 ترانــي حـین النـوم، علـى وشـكی وهـو إال المجـيء لهـا یحلـو ال إنـه بظهـره مسـترخیاً 

  . نائم وأنا بالساعات بجواري وقفت ما وكثیراً  توقظني، ال نائماً 

  . شاردتان وعیناه سكت

   :تسألني سابتني، أنها زعالنة مستریحة، غیر أیضاً  إنها قال

   ؟ تعبان وأنت جنبك حایكون ومین ـ

  . أجیب وال أسمعها. أجیب ال وأنا

  .)١( ».لها أقوله عندي وٕایه ـ

                                                           

 .٢٣٤، ٢٣٣) الروایة، ص ١(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٣٦

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 
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 إلیـه یلجـأ أدبـي أسـلوب هـي فالمفارقـة البسـاطي، روایة في المفارقة عن أما

 فالمفارقـة ولـذا القـارئ، ذاكـرة فـي الحـدث وتخلیـد أنتباهـه وٕاثـارة القارئ لشد الروائي

  . وقارئه النص كاتب بین التواصل تعزیز من نوع هي

ـــــة وعنـــــوان ـــــوحي»  جـــــوع « روای ـــــدالالت ی ـــــرتبط ب  األساســـــیة بالحاجـــــات ت

 الروایــة، هــذه أبطــال فیــه یعــیش الــذي المظلــم الواقــع بــؤس إلــى وتشــیر لإلنســان،

 هـــذه زاد وممـــا الشـــدیدین، والبـــؤس الفاقـــة رغـــم والســـالمة األمـــن فیـــه یظهـــر والـــذي

» ¬ [ :تعــالي قولــه وهــي الروایــة، بمقدمــة ارتباطــه وروعــة جمــاالً  العنــوان

 أشـــبه فهــو الســالم یحیطــه آمــن بمكـــان یــوحي فرعــي، عنــوان وكأنهــا ،)١(] ® 

 الروایــة عنــوان بــین المفارقــة تكمــن وهنــا وســالم، أمــان فــي أهلهــا الــدنیا فــي بجنــة

 بیولـوجي وتهمـیش فقـر مـن األسـرة هـذه معانـاة علـى یـدل والـذي الصـریح الكاشف

 واألمــان األمــن حیــث قرآنیــة بآیــة بــدأ والــذي الروایــة صــدر وبــین ،» جــوع « وهــو

 وما البلدة، هذه أهل یالقیه ما بین الشدید التناقض وحیث سوء، كل من والسالمة

 وكیـــف والطمأنینـــة، والســـالم بـــاألمن یـــوحي بمـــا منازلهـــا أحـــد جـــدران علـــى كتـــب

  . ؟والتهمیش الحیاة، مقومات وانعدام العیش، وكدر والبؤس الجوع مع ذلك یتحقق

 اخرةالســ المفارقــات مــن الكثیــر یحمــل آخــر مشــهد إلــى الــراوي بنــا ینتقــل ثــم

  : یقول حیث

  . قش بعود أسنانه یسلك المصطبة من اآلخر بالطرف وزوجها« 

   :یسمع ال بهمس تغمغم

  .ویسلكها الزفر أكل. یسلكها. آه

 تسـرع بـأن وُیـذكرها جـائع هـو. أسنانه بتسلیك إلیه یرمي ما تدرك أنها غیر

 فهصر  زوجها مع كان ما آخر ؟ تفعل أن بیدها وما... جوعه یسكت عما للبحث

  .)٢( ». حصل اللي. آهو إنما. یدخن ال هو. سیجارة به اشترى. یومین من

                                                           

 ).٤٦) سورة الحجرات، آیة (١(

 .١٤٥) الروایة، ص ٢(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٣٧

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 تسلیك من زغلول یفعله فیما الساخرة المفارقة نلحظ المشهد هذا خالل فمن

 تناوله بعد إال اإلنسان به یقوم ال الفعل وهذا جائعًا، كونه من الرغم على ألسنانه

 الزفـر أكـل. یسـلكها. آه « :قالـت نحـی حـدیثها في سكینة به أقرت ما وهو الطعام

 إشـارة بـه لیرسـل بالجوع، شعوره عند زغلول به یقوم الفعل هذا أن إال ،» ویسلكها

 عمـا للبحـث تسـرع بـأن وُیذكرها جائع هو«  :قوله في الراوي ذكر كما زوجته إلى

  . المفارقة تكمن وهنا ،» جوعه یسكت

 فــــي یحمــــل لــــذيوا المســــتهتر زغلــــول تصــــرف نلحــــظ نفســــه المقطــــع وفــــى

 الرغم على نقود من معه تبقى بما سیجارة بشراء قام حین عجیبة مفارقة مضمونه

 كمـا المبـرر، غیـر العجیـب وتصرفه السفیه، الجائع لهذا فعجباً  یدخن ال كونه من

 اعتراضـیة جملـة » یـدخن ال هو«  فجملة».  حصل اللي. آهو إنما« الكاتب قال

  .المتكاسل جالزو  هذا من والغیظ بالحنق توحي

 الــزوج لموقــف الكاتــب اســتنكار نلحــظ»  تفعــل أن بیــدها ومــا«  جملــة وفــي

  .شيء أي فعل عن والعاجزة الحائرة الزوج تلك مع وتعاطفه العاطل،

 المقــام أن إال ،» جــوع « روایــة داخــل مفارقــات مــن ورد مــا كــل هــذا ولــیس

  .ذكرناها بما فنكتفى جمیعاً  لسردها یضیق هنا

  

البســـاطي محمـــد للكاتـــب»  جـــوع « روایـــة بـــأن القـــول طیعنســـت :و 

 إلـــى إضـــافة أخـــرى أحیانـــاً  والعجیبـــة أحیانـــاً  الســـاخرة المفارقـــة طـــابع بنیتهـــا حملــت

 علــى أضــفى ممــا أحــداثها؛ مــن كثیــر فــي ظهــرت التــي والمكانیــة الزمانیــة المفارقــة

ـــة  إلیـــه یعمـــد فنـــي ســـالح فالمفارقـــة. والداللیـــة الجمالیـــة أبعادهـــا فـــي كثافـــة الروای

 ومتلق بارع صانعٍ  إلى دائمة بحاجة فهي انتباهه، وشد القارئ، في للتأثیر الكاتب

  .النص شفرة فك على قادرٍ◌ 



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٣٨

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 
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الحمــد هللا رب العــالمین، والصــالة والســالم علــى أشــرف المرســلین، ســیدنا 

  محمد وعلى آله وصحبه ومتبعي هدیه إلى یوم الدین. 
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 ظـاهرة فیـه تناولـت أن بعـد البحـث، هـذا إتمام على أعانني ذيال هللا فالحمد

 وقـــد التهمـــیش، ظـــاهرة وهـــي المعاصـــر، أدبنـــا فـــي عنهـــا الحـــدیث كثـــر اجتماعیـــة

 حیث البیولوجي؛ التهمیش وهو التهمیش أنواع أقسى على الدراسة هذه في ركزت

 األعمــال مـن للعدیــد مطـالعتي وبعـد اإلنســان، وحیـاة والشـراب، بالطعــام یتعلـق إنـه

 جسـدت والتـي البسـاطي محمـد للكاتـب»  جـوع « :روایـة علـى اختیاري وقع الفنیة

  .    بارزة بصورة الظاهرة

   :نقول أن نستطیع الدراسة هذه من االنتهاء وبعد

 هـذه ممارسـة مـن محـروم لكنه المجتمع، في فعالة قوى یمثل المهمش أن -١

 لكــان والتعمیــر اءللبنــ الفرصــة لهــم أتیحــت ولــو المجتمــع، لخدمــة القــوى

  .األثر عظیم لهم

 علـى خطـراً  وأكثرهـا التهمـیش أنواع أقسى من یعد البیولوجي التهمیش أن -٢

 .المجتمع

 اختیــارهم، دون علــیهم ُفــرض واقــع زغلــول ألســرة البیولــوجي التهمــیش أن  -٣

 . المحیطة االجتماعیة الظروف فرضته

 ألســــرة والهبــــوط الصــــعود لحظــــات یلــــتقط أن البســــاطي محمــــد اســــتطاع  -٤

 .ممیزة سردیة بطریقة زغلول

 والمكـــــان، واألحـــــداث، والشخصـــــیات، الـــــنص، علـــــى ســـــیطر الجـــــوع أن  -٥

 .الروایة أحداث في جلیاً  ذلك وظهر



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٣٩

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 الـرغم علـى الروائي العمل داخل الشخصیات توظیف في البساطي أجاد  -٦

 مـــن ثنائیـــات عـــدة ظهـــرت حیـــث الروایـــة، داخـــل الشخصـــیات تنـــوع مـــن

 المتزنـــــة والشخصـــــیة واألمیـــــة، المثقفـــــة یةالشخصـــــ :منهـــــا الشخصـــــیات

 النشـــــــیطة والشخصـــــــیة والمفرطـــــــة، الدینیـــــــة والشخصـــــــیة والمضـــــــطربة،

 . الثنائیات من ذلك وغیر والمتكاسلة،

 أفـادت واحـدة سـردیة بوتقـة فـى والمكـان الزمـان عنصري دمج من تمكنه  -٧

 .  المطروحة الفكرة عن معبرة وجاءت الروائي، العمل

. الشخصـیات ثقافة عن معبرة فجاءت بالواقعیة، لروایةا في اللغة تمیزت  -٨

 .واقعیة كانت لو حتى المفرطة العامیة علیه نأخذ أننا إال

 یعبــر أن والعامیــة الفصــحى بــین المــزج طریــق عــن البســاطي اســتطاع  -٩

 .الیومیة الحیاة في المؤلمة المشاهد من العدید عن

ـــع الریـــف أن  -١٠ ـــى إمـــا هـــذا ومرجـــع البســـاطي، عنـــد األحـــداث تـــدفق منب  إل

 الریــف بقضــایا النشــغاله أو ذلــك، مــن الــذاكرة تحملــه ومــا الریفیــة جــذوره

 المـــدن فـــي عنـــه الریـــف فـــي االجتماعیـــة الحالـــة تواضـــع مـــن یبـــدو ومـــا

 .   الكبرى والعواصم

 كمــا الروائــي، للعمــل الكلیــة بالداللــة األولــى اللحظــة منــذ المكــان امتــزاج  -١١

 .  األحداث لبقیة مهیداً ت الروایة هذه في المكان وصف ُیعد

 یخــدم بمــا الروائــي العمــل داخــل المفارقــة تقنیــة توظیــف الكاتــب اســتطاع -١٢

 . القارئ انتباه لشد دقیق؛ إطار في ویبرزها الفكرة

 والتـــي والســـحریة الواقعیـــة بـــین امتـــزج قـــد الروایـــة فـــي الكاتـــب أســـلوب أن -١٣

 لواقــــعا ونقــــد والرتابــــة، الملــــل لكســــر بالخیــــال؛ الواقــــع دمــــج إلــــى تهــــدف

 .واع أدبي بأسلوب وتعریته

 فـــي الســـرد ضـــعف إلـــي أدى الزائـــدة التفصـــیالت بعـــض فـــي اإلغـــراق أن -١٤

 فرعیـة أشـیاء إلـى الـرئیس الهـدف وتجـاوزه الروایة داخل المواضع بعض

 . مطلوبة غیر



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٤٠

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 ال الـــنص فقـــرات بعـــض فـــي والســـلوكي الخلقـــي المســـتوى فـــى التـــدني أن -١٥

 مــا طریــق عــن القــبح یجمــل أن یصــح فــال الكاتــب، مــن نقبلــه أن یمكــن

 األدبیــة واألعــراف االجتماعیــة التقالیــد تــزال فــال القــذرة، بالواقعیــة یســمى

 .     كبیر بقدر مجتمعاتنا فى موجودة

  

الدراسة هذه خالل من إلیها توصلت التي النتائج بعض فهذه :و . 

  

وآ امأن د ا  رب ا  

و ا و  م  و آ وأ أ.  

  

  

  



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٤١

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 
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/  للكاتـــب ،)جــوع روایـــة( الروائیــة، األعمـــال) الثالــث المجلـــد( الكاملــة األعمـــال ـــ 

  . القاهرة للكتاب، العامة المصریة الهیئة منشورات م،٢٠١٣ البساطي، محمد
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 منشـور بحث ،٢٤٦ العدد توفیق، أحمد مجدي/  دكتور المهمشین، دبأ .١

  .م٢٠٠٦ فبرایر المنظومة، دار في

ـــاني، محمـــد بـــن زیـــد/ دكتـــور وأزمـــات، بـــؤس الفقـــر اقتصـــاد .٢  الطبعـــة الرمَّ

  .   السعودیة العربیة المملكة الرشد، مكتبة ،ه١٤٢٤ األولى،

 ســـیزا/  الـــدكتورة ،محفـــوظ نجیـــب ثالثیـــة فـــي مقارنـــة دراســـة الروایـــة بنـــاء .٣

 للكتـاب، العامـة المصریة الهیئة األسرة، مكتبة المرأة، إبداع سلسلة قاسم،

  . م ٢٠٠٤ القاهرة،

 لحمــداني، حمیــد/ للــدكتور األدبــي، النقــد منظــور مــن الســردي الــنص بنیــة .٤

 الطبعـة لبنـان، بیـروت، والتوزیـع، والنشـر للطباعـة العربـي الثقافي المركز

  .م٢٠٠٠ الثالثة،

 إبـــراهیم/  األســـتاذ الحـــواف، لروایـــة والمكـــاني الزمـــاني التشـــكیل لیـــاتجما .٥

 الثـــاني، العـــدد ،١٢ المجلـــد األدبـــي، النقـــد مجلـــة فصـــول، موســـي، نمـــر

  ).م١٩٩٣ صیف القاهرة، للكتاب، العامة الهیئة

ــــب :ترجمــــة باشــــالر، غاســــتون المكــــان، جمالیــــات .٦  المؤسســــة هلســــا، غال

 الثانیــــة، الطبعــــة لبنــــان، بیــــروت، ،والتوزیــــع والنشــــر للدراســــات الجامعیــــة

  .م١٩٨٢ ـ ه١٤٠٤



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٤٢

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 معتصـم محمـد :ترجمـة جینـت، جیـرار المـنهج، فـي بحـث الحكایة خطاب .٧

 األمیریــــة، للمطــــابع العامــــة الهیئــــة للثقافــــة، األعلــــى المجلــــس وآخــــرون،

  . م١٩٩٧ الثانیة، الطبعة القاهرة،

 دار م،١٩٨٣ ،ه١٤٠٣ طبعــــة المتنبـــي، الطیـــب ألبـــي المتنبـــي، دیـــوان .٨

  .لبنان بیروت، والنشر، للطباعة بیروت

ـــلُ  شـــعر الثـــاني، القســـم الهـــذلیین، دیـــوان .٩  الثانیـــة، الطبعـــة الهـــذلي، الُمَتنخِّ

  .القاهرة المصریة، الكتب دار م،١٩٩٥

 الهـالل، منشورات األخیر، الغالف البساطي، لمحمد العائلة، أوراق روایة .١٠

  .م٢٠٠٣ ،ه١٤٢٤

ــ العربیــة األســماء قــاموس .١١  دلیــل ومعانیهاـــ العربیــة لألســماء شــاملة ســةدرا ـ

ـــاء، لتســـمیة األبـــوین ـــاؤوط، شـــفیق :تـــألیف األبن  دار م،١٩٨٩ ،٢ط األرن

  .لبنان بیروت للمالیین العلم

 :الطبعـة بیـروت، صادر، دار السادس، الجزء منظور، ابن العرب، لسان .١٢

  .ه ١٤١٤ الثالثة،

  .م١٩٨٢ بیروت، الكتاب، دار صلبیا، جمیل الفلسفي، المعجم .١٣

 عمـر، الحمید عبد مختار أحمد/  للدكتور المعاصرة، العربیة اللغة معجم .١٤

  .م ٢٠٠٨ ـ ه ١٤٢٩ األولى، الطبعة الكتب، عالم

 المطــــابع لشــــئون العامــــة الهیئــــة العربیــــة، اللغــــة مجمــــع الــــوجیز، المعجــــم .١٥

 ،ه١٤١٥ والتعلــــــیم، التربیــــــة بــــــوزارة خاصــــــة طبعــــــة القــــــاهرة، األمیریــــــة،

  .م١٩٩٤

 األولى، الطبعة زیتوني، لطیف/  للدكتور الروایة، نقد مصطلحات معجم .١٦

  .لبنان بیروت، للنشر، النهار ودار ناشرون، لبنان مكتبة م،٢٠٠٢

 دار م،١٩٩٧ط دیـــــب، ثـــــائر ترجمـــــة واط، إیـــــان تـــــألیف الروایـــــة، نشـــــوء .١٧

  .لبنان والتوزیع، للنشر شرقیات



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٤٣

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

 للنشــر رؤیــة ى،حلیفــ شــعیب التأویــل، وبنــاء العتبــات فــي العالمــات هویــة .١٨

 . م ٢٠١٥  والتوزیع،

�������������������������� 

 :هو  URL الـ وعنوان) Internet( المعلومات شبكة على االتحاد موقع .١٩

h�ps://www.ali�had.ae/ar�cle/47235/2010/%D8%B

%D%  

ـــى ویكیبیـــدیا موقـــع .٢٠   URL الــــ وعنـــوان) Internet( المعلومـــات شـــبكة عل

 :هو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%%D%AD%D%%D%

AF_%D%A 



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

٩٤٤

 املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 التهميش البيولوجي يف رواية جوع للبساطي 

�������������� �
  

 عا ا 

١    ٨٨٣ 

٢  Abstract ٨٨٤ 

٣  ٨٨٥ ا 

٤  اوي( :اا ٨٨٧ ) وا 

 ٨٨٨ والروایة الراوي :اول ار  ٥

 ٨٩٢ تأصیلیة دراسة التهمیش :ام ار  ٦

٧  ول ا٨٩٦ .والمضمون الفكرة»  جوع«  روایة :ا 

٨  ا م٩٠٨ »  جوع«  روایة في الفنیة الرؤیة :ا 

٩  ٩٣٨  :ا 

 ٩٤١  واا ادر س  ١٠

 ٩٤٤ . ات س  ١١

   

  


