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 وتقدير شكر

الحمد هلل الذي أنار لي درب العلم والمعرفة ،وأعانني على أداء هذا الواجب ووفّقني إلى 

 إنجاز هذا العمل .

أتوّجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا 

العمل وفي تذليل ما وجهته من صعوبات وخاصة في الظروف التي مررت فيها خالل 

 مرحلة إنجازي لهذا البحث ،وأخّص بالّذكر :

لقّيمة ،فكان سندا إلى أ.د محمد زمري ،األستاذ المشرف الذي لم يبخل بتوجيهاته ونصائحه ا

 وعونا في إتمام هذا البحث .

لمقارنة في ضوء الّتواصل وإلى أ.د عبد العالي بشير ،رئيس مشروع الدراسات ا

 .الحضاري

وإلى أ.د محمد مرتاض ،مدير مخبر الدراسات األدبية والّنقدية وأعالمها في المغرب 

عديد من األّيام الدراسية التي العربي ،الذي شّجعنا على المثابرة في العمل ،كما نّظم ال

 استفدنا منها أّيما استفادة .

 إلى أساتذتي الكرام وأعضاء لجنة المناقشة ،لتفّضلهم قبول مناقشة المذكرة .

كما أتقّدم بالّشكر إلى كّل األساتذة الذين دّرسوني وكان لهم الفضل الكبير في جامعة أبي 

 بكر بلقايد

الدراسة ،وإتمامها لتكون واضحة للجميع ،نفعنا هللا وإّياكم إلى كّل من ساعدني في عمل هذه 

 بها

 الطالبة : بقدور إكرام .

 

 



 هداءإ

 إىل كّل شهيد ضحى بنفسه من أجل كلمة الوطن .

 إىل من أمحل امسه بكّل افتخار ،إىل من عّلمين العطاء بدون انتظار ...الغايل أيب .

كان دعاؤها سّر جناحي وحناهنا   إىل من زرعت يف حيايت احلّب واخلري ،إىل من
 بلسم جراحي ،إىل الغالية أمي .

إىل من يرافقين حيايت يف الّسعادة واحلزن ،إىل من أحسن الظّن يب وأحسنت ظيّن 
 به ،إىل الغايل زوجي .

ما  ،إىل من دعماين باإلصرار والعزمية على املتابعة كلّ  +oإىل من أتقاسم معهم زمرة 
 ،أيي محمد ياسني وأي ي نسيمة وابنتها نيالغالي كدت أنكص على عقيب إىل

 العزيزة مالك . 

 إىل القلب الطاهر الرقيق ،نور عيين ،إىل الغايل ابين محمد آدم .

 إليكم مجيعا أهدي مثرة حبثي وجهدي .

 الطالبة :إكرام بقدور .
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   مقدمة :

تمّثل الجسر الواصل بين  الّترجمة أداة تواصل بين األمم والّشعوب ولغاتهم ،وهي        

الحضارات في جميع المجاالت ،العلمية والمعرفية ،وبذلك تصبح وسيلة لتفاعل المجتمع مع 

جديد العلوم اإلنسانية والفنون ،لذا تعّد من عوامل الّتقّدم الحضاري ،وقد نهل األدب العربي 

صور مضت من اآلداب اليونانية والفارسية والهندية ،بواسطة الترجمة،فكانت أحد في ع

ركائز انطالق حضارة راقية دامت عّدة قرون ،أّما في العصر الحديث اّتجه األدب العربي 

إلى اآلداب الغربية التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال ،ليستمّد منه أنواعا أدبية 

 س لها في األدب العربي .وخصائص فنية لم يكن مؤسّ 

والرواية في العصر الحديث أصبحت من أعظم األجناس األدبية ،وأحفلها باآلراء       

الفلسفية واالجتماعية والّنفسية وأمّسها بمشكالت اإلنسان وعصره ،وهذا ما ينطبق على 

فيكتور ل البؤساءبعض الروايات التي برزت في فرنسا القرن التاسع عشر من بينها رواية 

هوجو والتي تعد رواية تناول فيها الكاتب أمراض المجتمع الذي عايشه بقلم شاهد عيان 

،والخبير المتمّرس ،وصدق مشاعره وأحاسيسه ،وقد حظيت هذه الرواية بالكثير من 

 الترجمات إلى اللغة العربية .

العشرين على ولقد أقبل األدباء العرب في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن      

قراءة األدب الفرنسي بصفة عامة ،وفيكتور هوجو بصفة خاصة ،ومن بينهم طه حسين 

،الذي كان من أشد المعجبين بفيكتور هوجو ،حيث قام بترجمة بعض أعماله مثل قصة 

زديج ،ونقده لترجمة البؤساء التي نقلها إلى اللغة العربية حافظ ابراهيم أّول مّرة ،وانتهاج 

ه القصصي لكن في بوتقة الثقافة العربية ممّثلة في المجموعة القصصية نفس أسلوب

التي هي جزء ال يتجّزأ من حياته في جوانبها المظلمة ،التي تقرع  المعذبون في األرض

أجراس الخطر ،من الفقر والجهل والمرض واالضطهاد ،تنهكه في كّل يوم على مرآى من 

يفة وانطالقا من هذا المنظور فإن هذا البحث يسعى إلى العالم تشّبع فيه جّو من القتامة المخ
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لطه حسين ورواية  "المعذبون في األرض"دراسة مقارنة بين المجموعة القصصية 

 لفيكتور هوجو ،وحاولت بذل قصارى جهدي لإلجابة على األسئلة اآلتية : "البؤساء"

ـ ما هي مظاهر تأّثر طه حسين على المستوى الفني والفكري باآلداب األجنبية ؟وهل       

موضوع البؤس لدى فيكتور هوجو هو نفسه عند طه حسين ؟وأين تقع شخصية طه حسين 

 "المعذبون في األرض"و "البؤساء"األدبية من شخصية فيكتور هوجو من خالل العملين 

هي أوجه االختالف بين  محاكاة الواقع الذي ينبثقان منه ؟وما؟ولماذا أصّر الكاتبان على 

م ؟كيف ظهرت العالقات  02م والمصري في القرن  91الواقع الفرنسي في القرن 

؟وهل وصل  "المعذبون في األرض"و "البؤساء"االجتماعية والثقافية والسياسية في 

المعذبون في "و "البؤساء"ايتا الكاتبان إلى األهداف التي أرادا تحقيقها ؟ ،هل اّتسمت رو

 بخصائص مّيزتهما عن الكتابات األخرى؟ "األرض

 أسباب اختيار الموضوع :

إّن األسباب الباعثة إلى اختيار هذا الموضوع هو شغفي بكتابات طه حسين وفيكتور     

هوجو ،خاصة حين يستغرق الّنص من محيطه االجتماعي والسياسي والثقافي ،إضافة إلى 

اهتمامي بمجال الّترابط واالحتكاك الذي كان قائما بين اآلداب العربية في العصر الحديث 

نحو االنفتاح على الغرب ،والذي ولّد انتعاشا في األدب العربي بصفة في الموجة الشرقية 

 عامة والقصة بصفة خاصة .

زد إلى ذلك صدور عّدة ترجمات لرواية البؤساء مثل :حافظ ابراهيم ومنير بعلبكي       

وسليم خليل قهوجي ،والموازنة بين هذه الترجمات ،وقد تطّرق إلى هذا الموضوع طه 

 حافظ وشوقي الذي نقد فيه ترجمة حافظ ابراهيم لرواية البؤساء . حسين في كتابه

 وتكمن أهمية الموضوع في عدة أسباب أهّمها :    

دراسة الظواهر األدبية الموجودة في رواية البؤساء والمجموعة القصصية أّوال :         

عات المعذبون في األرض ،واستخراج أوجه التشابه واالختالف على مستوى الموضو

 والقضايا المعالجة والشخصيات واألحداث والزمان والمكان .
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الكشف عن كيفية توظيف تقنيات الّسرد في العملين وتحليلها ،والّتوقّف عند ثانيا :     

 مظاهر تأّثر طه حسين بفيكتور هوجو .

بهواجس  ولع فيكتور هوجو وطه حسين بالكتابة األدبية الناقدة للمجتمع والّتأّثرثالثا :      

أفكارهما وخبراتهما ،وتجارب حياتهما الذاتية والعملية ،فيجد القارئ نفسه في ارتباط وثيق 

 بين العالم القصصي وبين منظومة العالقات السائدة في المجتمع .

صّور الكاتبان مرحلة مهّمة وانتقالية في جميع المجاالت ،في حياة المجتمع رابعا :       

 الفرنسي والمصري .

ال يمكن تخّيل الثقافة الحديثة دون هذا الوسيط المثمر بين اللغات والثقافات خامسا :     

والذي نسّميه الترجمة ،والتي تذّكرنا بوجود اآلخر المختلف عّنا ثقافيا ،واجتماعيا ،ودينيا 

...وفي نفس الوقت تجعلنا نمعن النظر بوحدة الفكر اإلنساني الذي ال يمكن أن نعيش على 

ه ،ألّن العزلة تعني الموت ،فما من حضارة في التاريخ إالّ ونهلت من حضارات هامش

 أخرى ،فارتأيت أخذ نموذج البؤساء والمعّذبون في األرض .

وأشير إلى أّنني سرت  أثناء هذه الدراسة على المنهج المقارن والوصفي والّتحليلي          

ائص الفنية للوقوف على أبعاد الّتماسك ،فالمقارن بين الروايتين ووصف مضامينهما والخص

 النّصي وتحليل ما جاء فيهما .

وقد اعتمدت على عدد من المراجع والّدراسات التي أعانتني كثيرا على إبداء بعض          

المالحظات وأثارت العديد من الجوانب المظلمة ،التي أحاطت بفضاء الّنصين وفي هذه 

 الكتب نذكر ما يلي :

زهران ،أسلوب طه حسين في ضوء الدرس اللغوي الحديث ،مكتبة البدراوي  .9

 . 9111، 9الدراسات األدبية ،دار المعارف ،القاهرة ،ط

محمود مهدي استنبولي ،طه حسين في ميزان العلماء واألدباء ،المكتب اإلسالمي  .0

 . 9111، 9،ط

 . 9111، 9فريد جحا ،فيكتور هوجو ،مطبعة اإلنشاء ،دمشق ،ط .1
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هالل ،األدب المقارن ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر محمد غنيمي  .4

،0224 . 

5. Mahmoud aref ,connaissance des lettres victor hugo dans son œuvre 

,libriraie , slaktine Genève ,9191 

 أما المصادر التي اعتمدت عليها هي :                 

 خليل قهوجي ،دار الجيل ،كتاب إلكترونيفيكتور هوجو ،البؤساء ،ترجمة سليم  (9

طه حسين ،المعّذبون في األرض ،مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة ،مصر  (0

 . 0290، 9،ط

3) Victor Hugo ,Les Misérables ,Tome 1 ,2,3Librairie Générale 

Française ,Paris 1972 . 

مة ،أّما المدخل الموسوم باألدب قامت هذه الدراسة على مدخل وثالثة فصول وخات       

والتواصل الثقافي بين مصر وفرنسا ،عالجت فيه العالقة الثقافية التي كانت قائمة بين 

مصر وفرنسا منذ القرن التاسع عشر ،وما لهذا التثاقف من أهمية في النهضة العربية 

 جو.بصفة عامة ،كما عّرجت على الحياة األدبية التي خّصت طه حسين وفيكتور هو

محور األحداث الذي  المعذبون في األرضودرست في الفصل األول المعنون ب       

ضّمته المجموعة القصصية المعذبون في األرض انطالقا من القصص اإلحدى عشرة 

،ثّم تطّرقت إلى مختلف القضايا التي عالجها الكاتب طه حسين من قضايا اجتماعية 

ها انتقلت إلى الشخصيات الرئيسة والثانوية ودينية وثقافية وأدبية وسياسية ،بعد

وخصائصهما المتنّوعة ،ثم تحّدثت عن أسلوب طه حسين ورّكزت على االقتباس 

والوصف والحوار والسرد واستعمال العامية واالستطراد ،ومن ثّم تناولت المكان 

والزمان بالوصف والتحليل والتطّرق إلى أهم الفضاءات التي جرت فيه أحداث 

وعة القصصية ،وكذلك الّزمن الّداخلي من سرد استباقي واستذكاري والوقفة المجم

 الوصفية والمجمل ،والزمن الخارجي للقّصة .
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والفصل الثاني الموسوم بالبؤساء تطّرقت فيه إلى األحداث التي ضّمتها الرواية          

ت القضايا والمجزأة إلى خمسة أقسام كبرى وفي كّل قسم عّدة فصول ،وبعدها تناول

والموضوعات المطروحة فيها .وشملت الدراسة القضايا االجتماعية والسياسية والثقافية 

واألدبية والدينية والفلسفية  ،ثم فّصلت في أهّم الّشخصّيات التي كان لها الّدور الرئيسي 

والهام في سير أحداث رواية البؤساء ،ثّم تعّرضت بالّدراسة إلى أسلوب هوجو مرّكزة 

الوصف بمختلف أنواعه ،والّسرد ،الّتناص الديني ،واقعية الرواية والمذهب  على

المكان مدخل المنتهج من قبل الكاتب ،وفي األخير تطّرقت إلى المكان والزمان باعتبار 

من المداخل المتعّددة التي يتّمم خالله الّنظر في عالم رواية البؤساء ،والوقوف على 

وكتابتها وكذلك زمن وقوع أحداث رواية البؤساء وورموزه ،مراميه ومداوالته العميقة ،

 .الزمن الداخلي للرواية 

وتضّمن الفصل الثالث المقارنة الفنية بين البؤساء والمعّذبون في األرض ،بدءا         

باألحداث والّتشابه واالختالف في وقائعهما ،ثم القضايا والموضوعات المطروحة من 

فية ودينية وفلسفية ،ونرى أّن الّطرح العام لهذه القضايا في اجتماعية وسياسية وثقا

تشابه لكن هناك خصائص يختلفان فيها تمّيز كّل عمل ،وبعدها عالجت الشخصيات من 

خالل األدوار ونوعيتها وتدّرجها في مجريات األحداث وكذلك أجه االتالف واالختالف 

ان فتوقّفت عند السرد والوصف فيها ،ثم انتقلت إلى األسلوب الذي استعمله الكاتب

والحوار والّتناص الّديني واالستطراد والمذهب المّتبع واستعمال العامية وطبيعة اللغة 

المستعملة في حّد ذاتها ،ومن ثم تناولت الّزمان والمكان وقارنت بين الزمن الداخلي 

 والخارجي للّروايتين والمكان الذي وقعت فيه األحداث .

خير وضعت خاتمة خرجت فيها بمجموعة من النتائج كانت حوصلة وفي األ        

للبحث أهمها تشابه األهداف التي رمي لها كل من هوجو وطه حسين في كتابة البؤساء 

والمعّذبون في األرض ،وتأّثر طه حسين بهوجو لكن أدخل خصوصيات توافق ما هو 

و حيث فتح المجال للقارئ أن عليه الواقع العربي في تلك الفترة وهذا ما سبقه إليه هوج
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يستطلع على واقعه وأن ينهض باالضطهاد الذي كان منتشرا في فرنسا ومحاربته بشّتى 

 الوسائل .

وفي النهاية أشكر األستاذ الدكتور محمد زمري على قبوله اإلشراف على هذا          

لجنة البحث وعلى صبره وتفّهمه،وأشكره على نصائحه وتوجيهاته ،كما ال أنسى 

المناقشة التي عملت على تقييمه ،وأفراد عائلتي التي وفّرت جّوا دراسيا ودعما كبيرا 

 لتذليل الصعوبات .

 جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان . 

  0222ـ  20ـ  02الّتاريخ :

 إكرام بقدور .الطالبة : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 األدب والّتواصل الّثقافي بين مصر وفرنسا مدخل :

 العالقة الّثقافية بين مصر وفرنسا

 الحياة األدبية لطه حسين .9

 الحياة األدبية لفكتور هوجو .0
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  المدخل :

 العالقة الثقافية بين مصر وفرنسا : .1

لماني ،وهو يتحدث عن األدب العالمي ،إلى أّن كل أدب لقد أشار الشاعر غوته األ      

وإذا كان األدب العربي قد اتجه في  ،دورية إلى االّتجاه نحو األجانب يحتاج في فترات 

العصور الماضية نحو اآلداب القديمة من يونانية وفارسية وهندية ،فأمّدته بفرع جديد مّكنه 

شيئا فشيئا إلى عصر ذهبي متمّيز ،فإّن أدبنا العربي اّتجه بدوره إلى اآلداب من الوصول 

 الغربية الحديثة ليستمد منها ما ينقصه من أنواع أدبية لم يعرفها خالل تاريخه الّطويل .

حدث في العصور الوسطى تفاعل بين الّشرق والغرب عن طريق منابع رئيسية  لقد        

ونتيجة »صقلية وجنوب إيطاليا واألندلسثم عن طريق الصليبية  هي :الّتجارة ،والحروب

كليلة » من بين هذه القصص 1«هذا التفاعل تعرف الغرب على عدة مجموعات قصصية 

الت تقليد هذا الكتاب الذي وكثرت محاو 2«2022ودمنة التي ترجمت إلى اإلسبانية سنة 

أقاصيص :»مثل هذه المحاوالت فن بديع ورائع وحنكة في إيصال الرسالة ،ومن ا كان ذ

بوكاتشيو لديكاميرون وقصص أخرى مثل الف ليلة وليلة التي طبعت إلى اإلسبانية 

 .3« 2201والبرتغالية ابتداء من سنة 

م 21بزغت القصة في منتصف القرن » وتطّورت القصة الغربية في تاريخ متأّخر ،إذ      

تاريخ القصة القصيرة باسم  وارتبط ،4«ترا في روسيا وأمريكا ثم بعد ذلك في فرنسا وإنجل

(كتب سبعين حكاية تكشف 2021-2012) Idjar Allen Bou إدجار ألن بو األمريكي»

القناع عن المشاكل المستعصية حاول فيها االبتعاد عن أسلوب الوعظ ،ومن ناحية أخرى 

باسان (أبا للقصة القصيرة الحديثة ،أما جي دي مو2020-2021يعد جوجول الروسي )

(كان خصب اإلنتاج حيث كتب سبعة وعشرين مّجلدا من المجموعات 2022-2011)

( أظهر شخصيته في قصصه 2121-2022القصصية ،وفيما يخص أنطوان تشيكوف )

                                                           

  99ص  9111 9يوسف الشاروني ،دراسات في القصة القصيرة ، دار طالس ،دمشق ،ط -1 

  2- عبد الحميد يونس،  فن القصة القصيرة ، دار المعرفة القاهرة ،ط9 9191 ص09 
  90يوسف الشاروني دراسات في القصة القصيرة ، ص  -3 

  91ص 9191 9لقصة والرواية ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ط،اعزيزة مريدن  -4 
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،وإذا تأّملنا هذه  الّثورة الفكرية نستدّل أّن  1«وتمّيز أسلوبه بالّسخرية من سلوكات المجتمع 

الّثورة الفكرية  في مظهرها الخارجي :»ر الدين حطوم الّنهضة شملت األدب ويقول نو

 . 2«وجدناها عدّوا على القديم 

وأهم العوامل التي ساعدت على تطور القصة هي ،ظهور القوميات ونمو لغاتها            

واستخدام ،قطاع طبقة الوسطى وتحررها من سلطان اإلوثورة ال،وانتشار الديمقراطية ،

ة على قدر كبير أحصول المر: خر هو آالجماهيري ،وعامل اجتماعي لنطاق الطباعة على ا

لى ظهور الصحافة التي إى دّ أوتطور الطباعة ،دبي تاج األمن الحرية ساهمت في النّ 

 روجت لهذا الفن  فكان لهذه العوامل الدور الفعال في مسار فن القصة.

كر مصر وفرنسا ،فقد كانت ة مجاالت ،ونخّص بالذّ وقد حدث هذا االّتصال في عدّ         

مصر تحت ظالل الخالفة العثمانية ،وبفضل محمد علي ،مؤسس نهضتها الحديثة الذي 

سعى إلى كسر حلقة الّتبعية المطلقة إلى الباب العالي في استنبول ،وقد جّدد محمد علي 

 3فرنسا بإدخال النظام العسكري األوربي عليه واالستفادة من العلوم والّتقنية الغربية خاصة

 ،وهكذا استحدث الجيش والّتدريس لدى المصريين ،وذلك من خالل البعثات العلمية .

وأّول اتصال هام في العصر الحديث بين مصر والغرب هو حملة نابوليون بونابارت        

التي هزت المصريين من سباتهم وأطلعتهم على أوجه حضارية لم يألفوها » 2210سنة 

،وكان  4«تقدم المطبعة ،التي كانت آنذاك غير معروفة عند المصريين،كان نابوليون قد اس

 هذا االّتصال عبر حروب دارت بين الخالفة العثمانية وفرنسا .

جاء نابوليون بونابارت بعدد كبير من العلماء الذي وفّر لهم األدوات الضرورية ،لكن        

هذه الحملة لم تترك أثرا واضحا في تفكير المصريين ذلك أّنها اّتخذت طابعا عدوانيا ،ولم 

                                                           

 9ط،سيد حامد النساج ، تطور فن القصة القصيرة في مصر ، دار الكتاب العربي ، القاهرة  -1 
 . 01ص ،،9191

  9ص ، 9191،دار الفكر بط ،تاريخ عصر النهضة ،نور الدين حاطوم  -2 
 . 19ص ، 9111، 9ط،بيروت ،داب ،طه حسين رجل وفكر وعصر ،دار اآلحمد علبي ينظر ،أ -3 

  19ص  ،9190،الجزائر ،المنابع الفرنسية للمسرح المصري ،بو نايا عطية أ -4 
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،وهذا ألّن المجتمع المصري  1يكن المجتمع المصري مهّيئا لتقّبل تأثير الحضارة الغربية

أغلبّيته من الّطبقة العاّمة التي  تتكون من الفالّحين والعاملين في مصانع الّسكر وغيرها كان 

 أّما الّطبقات األخرى فكانت أقلّية .

وفي مجمل ذلك يتكون المجتمع المصري من الطبقة العامة ، ،والبرجوازية التي        

البرجوازية المصرية أّنها  تبدو قوتهم بين الّنظام وبين»تضم كبار الّتجار والحرفيين ،

،واألقباط الذين يعتنقون  2«اّتخذت أشكاال من المجالس االستشارية وكذلك الحرس الوطني 

خاصة »المسيحية البروستنتية واإلفرنج ،وهم الوفود األجنبية ،التي استوطنت مصر 

رب إضافة الفرنسيين منهم ثم االيطاليين ثم البريطانيين وكانت لهم مصالح مشتركة مع الع

وكانت الخطوة األولى لتغير تشكيلة المجتمع المصري هي   3«إلى الحمالت االستعمارية 

بإعطاء  2010ماي  22منح ملكية األراضي للمستخدمين ،إصدار األمر العالي في 

 الحائزين على األراضي حق  ملكيتها المطلقة من طرف محمد علي  .

ين مصر وفرنسا ،وتوالت البعثات سنة بعد سنة ،حّتى ولقد اّتسعت العالقات الثقافية ب      

أصبحت معلما ثقافيا كبيرا ،أّدى إلى بعث روح الّنهضة الّثقافية والعلمية واألدبية وذلك في 

عهد والية محمد علي ،الذي اّتجه بصورة أساسية صوب فرنسا ،فأرسل إليها وإلى البلدان 

،لكّن أّول بعثة كبيرة أرسلت إلى  2021سنة  »الغربية األخرى بعثات طالّبية عديدة بدأت 

والتي كان منها عدد من األمراء  2011طالبا ،ثم بعثة  11وضّمت  2002فرنسا ،في سنة 

ومما ال شك فيه أّن هذه البعثات كان لها  4« من بينهم اسماعيل الذي أصبح خديو فيما بعد 

ّبل التطور الحديث في الغرب الدور الرئيسي في بعث روح النهضة مع هؤالء الطلبة ّوتق

 ومواكبته .

                                                           

باريس للنشر ببيروت ،شركة اديفارا ،من الشاطىء االخر لطه حسين ،عبد الرشيد صادق المحمودي  -1 
  912ص  ،،9112 9ط

القاهرة ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ات في مصر ،صراع الطبقعبد العظيم رمضان  -2 

 . 940ص  ،9191

  . 919ص  ،9119 ،9ط،بيروت ،دار الحداثة ،تاريخ العرب االجتماعي ،حمد صادق سعد أ - 3 

 . 912ص ،خر لطه حسين ،من الشاطىء اآلعبد الرشيد الصادق محمودي  -4 
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وإثر عودة هذه البعثات ،التي تشّكل عامال للّتقدم واإلصالح ،ألّف أّول كتاب لرفاعة          

الّطهطاوي ،يصف فيه مظاهر ثقافية واجتماعية في فرنسا وعنوانه تلخيص اإلبريز في 

ي أصّر أن يتبّناها األزهر كما تخليص باريز ،،وقد تأّثر ببعض الّتنظيمات والمناهج ،الت

طرح فكرة إدخال علوم عصرية إليه ،هي مكمن قّوة أهلها وسبب نهضتهم  ،ولكّنه تلقّى 

صعوبة واستجابة في طلبه ألّن هناك بعض التناقضات في المفاهيم الغربية والعربية ،وبين 

وفيق بين األسلوب هناك مشكلة هامة ،وهي مشكلة التّ »الفكرة المثالية وتقّبل الواقع لها ،

،وهو عدم  توافق مضمون النصوص بشكلها ،وعدم مسايرتها  1«الواقعي ،والقيمة الجمالية 

المستجدات التي ظهرت ،ألّنه كما يقول يوسف الشاروني أسلوب أّي عمل فني ليس 

 .2منفصال عن موضوعه

عد والتي ت 2012لذلك أّسس الطهطاوي بتشجيع من محمد علي مدرسة األلسن سنة 

العالم والعلوم االنفتاح على  ،التي تمّكن فينقطة البدء الرسمية في تاريخ الترجمة بمصر  

سبعة عشر » وقد عمل بها ،البواكير الثقافية األولى للنهضة وأّدى ذلك إلى ظهور األجنبية 

عاما واستطاع أن يخرج أكثر من مائتي مترجم، وبلغ ما ترجمه الطهطاوي مع تالميذه نحو 

هكذا بدأت حركة  الترجمة بالتمصير ،الذي  3« كتاب بين مطبوع وغير مطبوع ألفي

يخضع الصورة الغربية للواقع الذي يعيشه المترجم ،واألساليب الفنية السائدة في عصره 

رغم أّنها  ليست إالّ محاوالت بدائية لوضع المادة الفكرية في إطار شبه قصصي ،وقد 

عثمان جالل »التاريخية واألدبية وفي المجال األخير نذكر  ترجموا عدة علوم منها الفلسفية

 ،فكانت مصر موئال  4«الذي ترجم خرافات الفونتين ،والطهطاوي ترجم مغامرات تليماك 

من طرف العثمانيين  2022خاصة بعد مجازر »،ط الفني واألدبي الغربي والعربي للّنشا

: يعقوب من أمثال لى مصرإالمثقفين  همضد المسيحيين السوريين ، الذي هاجر عدد كبير من

وسليمان القرداحي ،الذي مثل مع جوقه ،وفارس نمر صاحب جريدة المقتطف ،صروف 

                                                           

  9ص ،9112 0ط،بيروت ،دار االفاق الجديدة ،معنى المأساة في الرواية العربية ،غالي شكري  - 1 
 9ط،القاهرة ،مكتبة االنجلوالمصرية ،ينظر يوسف الشاروني ،دراسات في الرواية والقصة القصيرة  -2

 . 11ص ، 9199

  14،ص دت ، دب العربي المعاصر، مطبعة الرسالة،تطور الترجمة في األنور الجندي أ -3 

  11- 14ص المرجع نفسه ، - 4 
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بو خليل القباني و سليم النقاش وفرح انطوان أوبرا الخديوية كما كان هناك على خشبة األ

 .1«روا حركة الترجمة بشكل كبير الذين طوّ ،وغيرهم 

 حسين :الحياة األدبية لطه  .2

التي تبعد عن  "مغاغة"ولد طه حسين في الصعيد األوسط وبالتحديد في مدينة  

القاهرة مسافة مائة وثمانية وسبعين كيلومتر، واقعة على الضفة اليسرى من النيل. وكان 

كان أبوه حسين علي سالمة عامال صغيرا ذا أجر ضئيل  1881نوفمبر  11ذلك في  

هو سابع ثالثة عشر من أبناء أبيه، وخامس احد عشر من  يتقاضاه من شركة السكر، وكان

أشقته أصيب الطفل طه بالعمى نتيجة اإلهمال والجهل عند إصابته بمرض الرمد ففقد 

 . 18112البصر عام 

،في أجزائها الثالثة  "األيام"وقد سجل لنا سيرته الذاتية في فصول مؤثرة في رائعته      

إلى غاية تاريخ عودته من بعثته في فرنسا ومن صفحات وهي تبدأ بسرد أحداث طفولته ،

تدرك عدم استفادة طه حسين من علماء الريف ،ويبرز موقفه منهم األيام ،الجزء األّول من 

لفاظ ضخمة كصاحبها وتصدمك ليك األإشدقه باأللفاظ حين يتكلم فتخرج  يمتلئ»...فيقول : 

 . 3...«معانيها 

وحفظ القرآن ،وأصبح الكّتاب ،طموح طه ب ساعها ولما ضاقت مغاغة على اتّ      

وألفية ابن مالك ال تشبع نهمه  هنا بدأ الوالد يفكر في سفره مع أخيه أحمد إلى القاهرة ،

 للدراسة باألزهر .

( سوى  الئحة اّتهام وإدانة للدراسة األزهرية  2111) األياموليس الجزء الثاني من             

لمدة عشرة قرون مركز ثقل في »الّتاريخ يسّجل أّن األزهر كان التي ضاق بها رغم أن 

 . 4«حياتنا السياسية والفكرية 

                                                           

  49طه حسين رجل وفكر وعصر ، ص ،حمد علبي أ، ينظر - 1 

  1ص ، 9110، 0ط،القاهرة ،دار الكتاب المصري ،ين ،طه حس حمدي السكوت مارسدن جونز - 2 
 . 01ص ، 9199،القاهرة   ،9ج ،يام ،األطه حسين  -3 

ص  ،9190 9ط،القاهرة ،مطبعة زهران العربي  مرحلة ما بين الحربين ،ر يقظة الفك،نور الجندي أ -4 

140  . 
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ففي البداية كان تحّديا كبيرا ،عليه أن يواجهه ،إذ كان دخوله إلى األزهر بمثابة       

الحلم الذي يتحقّق ،لكّنه اصطدم ببعض طرق تدريس األساتذة ،ومع ذلك فقد استفاد من 

إذ كان يعتبر األزهر مهد العلم المطلق ،ولكنه ما » مد عبده ،والشيخ المرصفي دروس مح

لبث من الّدرس األول أن اصطدم وساء ظّنه باألساتذة ،...لكنه استأنس إلى أستاذين جليلين 

من بعدهما استبعد ،وفي سنته  2122هما : محمد عبده ،الذي ألقى درسين في األزهر سنة 

في ،الذي كان له تأثير كبير حيث جعله يّتجه إلى األدب مع زمياله الرابعة بالشيخ المرص

 . 1«أحمد حسن الزيات ومحمود الزناتي 

ه درسا حول ؤأصدقاوعليه مشكلة ،عندما حضر هو  خر جرّ لكن األدب هو اآل            

عرضت ف» بوا على بعض المسائل لوا من قائمة طالّب األزهر ،ألّنهم عق  ص  ف  ف  ، الكاملكتاب 

بلغوا بأن األزهر شطب عليهم جملة من كالم المبرد ،وعلى تعقيبهم استبعد مع صديقيه ،وأ  

 2«به أسماءهم من بين طال  

األستاذ أحمد لطفي الجريدة ،وفي هذه الفترة التقى طه حسين بصاحب ومدير           

ى له المشكلة مع األزهر ،وفتح له آفاقا في الّصحافة ،وعّرفه ببيئة ،الذي سوّ السّيب 

شّجعه على نقد ،الذي  الشيخ جاويشوهيكل ،حسين المطربشين والمتعلّمين أمثال : 

األزهريين ،وعلى نقد المنفلوطي ،وقد تعلّم طه حسين الفرنسية ،في مدرسة ساهم في 

 3إنشائها عبد العزيز جاويش 

،وعرف بمواظبته  2120حسين إلى الجامعة المصرية فور إنشائها عام انظّم طه       

هما وخرج بنتيجة مفاذها ،فأجرى موازنة بين على حضور دروسها وكذلك دروس األزهر

فنجد إقباال منه إلى الجامعة ،ذلك أّنه كان فيها »أّن مناهج الجامعة أحسن من األزهر 

كان يلقي دروسا في الحضارة االسالمية مشاهير العلماء مثل :أحمد باشا زكي ،الذي 

،وبعده Ignazio Guidiإجناسيو جويدي،وأدبيات الجغرافيا والتاريخ على يد المستشرق 

 Nallinnoنلينو،الذي قام بتدريسه اللغة السامية والسريانية ،وجاء Litteman ليتمان

                                                           

 944ص  9يام ، ج،األطه حسين  -  1 

  19 – 19ماذا يبقى من طه حسين ص ،ينظر ، سامح كريم  -  2 

 01ص  1يام ج،األطه حسين  ،ينظر - 3 
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كذلك درس فدرس تاريخ الفلك عند العرب ، 2121 – 2122وظل محاضرا الفترة ما بين 

   1«الفلسفة االسالمية وكان لكل هؤالء األثر العميق في نفسه  Santillanaسنتالنا عند 

م المتحان العالمية في الجامعة المصرية القديمة ونجح فيها قد  ت   1111ماي  1وفي         

قّدمت كهدّية وهي أول رسالة جامعية "تاريخ أبي العالء" بعد مناقشة الطالب في رسالته 

لسمو الخديو. هذه الرسالة سّهلت له السفر إلى فرنسا بموجب منح الجامعة بعثتين إليها 

،و ذهب إلى مدينة مونبيلييه لدراسة العلوم  1111وكان أن تفوق في نوفمبر »للمتفوقين، 

اريخية، وقد حضر في هذه الجامعة ،دروسا في علم النفس ،وأخرى في األدب الفرنسي التّ 

األدب الحديث، وفي مونبيلييه التقى بالفتاة التي كان مقدرا لها أن تصبح زوجته فيما بعد ،و

لكن  2«بسبب ازمة مالية عانت منها الجامعة  2122لى العودة في سنة إ اضطرلكن 

في جامعة  1111وعاد طه حسين إلى باريس في ديسمبر ،ت المشكلة لّ سرعان ما ح  

لحل األزمة المالية للجامعة وفي باريس كانت  سين كامل""حربون بعد تدخل السلطان والس

حياته مقسمة بين أربعة معاهد وهي : السربون أين تلقى فيها دروس التاريخ القديم والتاريخ 

،واألدب الفرنسي Blouk،وتاريخ الرومان على يد بلوك  Glotezاليوناني ،على يد جلوتز

،وفلسفة ديكارت Dorkayme،والفلسفة واالجتماع على دور كايم Lansonعلى النسون 

Descarte على ليفي بريلLeivy Prille والثورة الفرنسية على أوالر،Olar أما الثاني .

فهو للكوليج دوفرانس ،بحيث كان يحضر درس القرآن بالعربية على يد المستشرق كازانوفا 

Kasanovaنفياف وكانت تصحبه اآلنسة سوزان والتي ، أما الثالث فهي مكتبة القديسة جي

  3كان له فيها غرفة خاصة للقراءة

فلسفة ابن عنوانها »وقد حصل على درجة الليسانس ثم ناقش رسالة الدكتوراه 

خلفا لدور كايم الذي مات قبل أن يناقشها وقد Bouglier "بوجليه"وقد ناقشها  خلدون

 .4«حصل على درجة امتياز

                                                           

 . 42ماذا يبقى من طه حسين ص،سامح كريم  -1 

 . 09 – 99ص ،طه حسين ،حمدي سكوت مارسدن جونز - 2 
 . 41 – 11ص نفسه ،المرجع ينظر ، -3

 . 11ص ،ماذا يبقى من طه حسين ،سامح كريم  - 4 
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مناهج جديدة استخدمها في تدريسه بالجامعة المصرية قاهرة ولديه بعد ذلك رجع إلى ال

 ،وتتلّخص المبادئ التي اعتمد عليها في :

ألن هذا التراث هو ،إعالء وتقدير تاريخ الرومان وأدب اليونان والفلسفة الهيلينية ـ 

في محاربة العقائد الهدامة ودفعا  الفكر الحر أسلوب اعتماده،مصدر الفكر البشري كله 

المعارض أعدة فالسفة التنوير ا منللثقافة ،االهتمام بدراسة رينان وفولتير باعتبارهم

للمسيحية في الغرب ،ترجمة وإذاعة شعر بودلير والقصة الفرنسية، وقد حفلت كتاباته في 

 1لكتب القديمةجريدة السياسة ومن بعدها في مجالت أخرى بغيرها من الترجمات،إحياء ا

ويكاد طه حسين في كل أعماله الكبرى أن يكون خاضعا لمناهج المستشرقين خاصة      

،ومذهبه في النقد وبحثه عن ابن  "مع المتنبي"في كتابه الشعر الجاهلي ،و رأيه في »

من المفهوم الديكارتي ومقوالت »وكان ذلك  "حديث األربعاء"خلدون واتجاهه في 

عان ما هاجمه شيوخ األزهر وكتبوا إلى مدير الجامعة يطالبون بمصادرة ذ سرإ 2«االنتحال

 1121ماي  22في »الكتاب في الشعر الجاهلي ومحاكمة المؤلف وتّمت محاكمة المؤلّف 

عرض طه حسين أن يسلم للجامعة باقي نسخ الكتاب ،ووضع جميعها في صندوق ختم 

 . 3«بالشمع األحمر ،وحفظ في مخازن الجامعة

إذ ال شك أن طه حسين لو كان وفديا ،للسياسة في مصادرة الكتاب نصيب كبير كان 

ذهب المحافظون إلى ،سارا آخر. وعلى المستوى الفكري مفي ذلك الوقت الّتخذت المسألة 

"في األدب نشر طه كتابه بعنوان جديد هو  1122وفي سنة »نقد ما جاء في الكتاب، 

 .4«لتي سببت الضجة بعد أن حذف منها الفقرات ا الجاهلي"

شغل هذا المنصب، مصري عين عميدا لكلية اآلداب، وكان أول  1128وفي سنة         

حين عارضت حكومة الوفد هذا التعيين، وطلب علي الشمسي باشا وزير المعارف آنذاك أن 

رسميا أوال ثم يستقيل، فصدر قرار تعيينه في  عّينيستقيل ،أصر طه حسين على أن ي
                                                           

 9ط،القاهرة ،دار غريب ،طه حسين وسيكولوجية المخالفة ،عبد الحميد حنورة مصرى ،ينظر  - 1 
 . 10ص ، 0229

 9ط،دمشق ،دار الفردق ، 1ج،عودة التاريخ في تاسيس الميثولوجيا العربية ،جمال الدين الخضور  -2 
 .9ص ، 0292

 . 14ص ،طه حسين حياته وفكره في ميزان االسالم ،نور الجندي أ -3
 . 09 – 02ص ،طه حسين  ،حمدي السكوت ، مارسدن جونز  ،ينظر  -4
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بعد الظهر ،بعد أن وقع بعض األوراق بوصفه عميدا للكلية. ولكّنه لم  استقال الصباح ثم

 .11911يلبث أن انتخب عميدا مرة ثانية وعين بالفعل في سنة 

، حيث رفض  1192 فقد كان طموحا في أهدافه إلى أن حقّقها ،وظّل في منصبه إلى غاية 

وكانت »وعلي ماهر وآخرين. منح الدكتوراه الفخرية لقائمة ضمت عبد العزيز فهمي ،

 1192مارس 9النتيجة أن صدر قرار من وزير المعارف محمد حلمي عيسى باشا في 

 2«بنقله إلى وزارة المعارف

بعد ذلك أحيل إلى الّتقاعد بسبب المؤامرات السياسية ،ألّنه انتصر للفكر الّتحّرري        

ياسية أخرجته منها حكومة إسماعيل المؤامرات الس» الذي يشّكل تهديدا لكّل الّسياسيين 

، فوقف إلى جانبه طلبته ،وأنصار الفكر المتحرر من 1191حتى  1192صدقي باشا سنة 

  3« أغالل السياسيين

ومع متابعته أخبارالسياسة ،كانت له الخبرة في نشر األخبار في الجرائد المختلفة 

حسين والءه لحزب الوفد أبدا طه  1199وفي سنة »،خاصة وأّنه انتصر لحزب الوفد ، 

،ثم عين في العام التالي رئيسا لتحرير جريدة  "كوكب الشرق"،فقد بدأ الكتابة في 

 .4« "الوادي"

 وزارة نسيم باشا، أصبح الميدان مفتوحا أمام طه حسين ّيامفي أ 1191وفي نوفمبر 

كما عين ، أعيد إلى الجامعة أستاذا حتى انتخب عميدا لكلية اآلداب لمدة ثالث سنوات ،إذ

 مستشارا لوزارة المعارف  .

 1111اعتلى عدة مناصب أخرى مثل ،وزيرا للتربية والتعليم في يناير وبعدئذ 

وواتته الفرصة مرة ثانية ،وعلى نطاق أوسع لتنفيذ آرائه في  "باشا"وأنعم عليه بلقب ،

الذي صدر أول مرة في  "مستقبل الثقافة في مصر"في  كتاب  هاأوضح والتي لتربية ،ا

عندما تولّيت وزارة » ،وكان ينادي بمجانية الّتعليم حيث قال :  2110 القاهرة عام 

المعارف، وناديت بأّن الّتعليم حّق لكل مواطن في مصر ،مثل حقّه في الماء والهواء... لم 

                                                           

  00ينظر ، حمدي السكوت ، مارسدن جونز ، طه حسين ،ص  -1 

 00المرجع نفسه ص ،ينظر  - 2 

  919ص  9111 9عمر بن قينة ،االدب العربي الحديث ، ،شركة دار االمة الجزائر ط - 3 

  09 – 02طه حسين ص ،حمدي سكوت ، مارسدن جونز  - 4 
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والّتعليم ليس خالصا من الجهل فحسب ،وإنما هو أيضا وسيلة لالستقالل أتعلّم ألنتفع وحدي 

 .1«والحرية

وألن ثورة التعبير عند طه حسين كانت مقترنة بثورة الفكر ،ومترّصدة لتحرير         

العقل من األغالل ،واألدب من العبودية، فكان يدعوا الكّتاب إلى الّصدق الفّني في أعمالهم 

الحقيقي للبالد ،ذلك أن الفن حرية ال رق، فإذا أردت من الشباب أن يذوقوا ليعكسوا الواقع 

  . 2الفن و يسيغوه ،ويحاولوه ،ويبتكروه ،فاجعلهم أحرارا

ة أشخاص يستفيد من فالكاتب الحقيقي ال يجد فّنه من شخص واحد ،بل يجمعه من عدّ        

زمن تتشّكل فيه شخصية اإلنسان وهذا يستغرق وقتا من الخبراتهم ،وتجاربهم ،ومبادئهم ،

يها لله الّدور الكبير في الدراسات األدبية بالجامعة المصرية ،ألّنه كان منتسبا إ،وقد كان 

،وهي التي فتحت له األبواب للّتعّرف على العلوم الجديدة التي لم يكن لها ظهور في العالم 

 .  3«المناقشات أثارت مقاالته وكتبه العديد من »العربي بعد لذلك 

ومن هذه المناقشات موضوع الثقافة السكسونية والالتينية ،فكان طه حسين ينتصر         

كان هذا محور المناقشة األدبية التي دارت بين عباس محمود العقاد »دائما للغة الالتينية ، 

سونية ، وتحّمس العقاد للثقافة السك-القرن الماضي-وطه حسين في عشرينيات هذا القرن 

،التي عرف من خالل لغتها االنجليزية آفاق الفكر الحديث والقديم، فأسهب في بيان فضلها 

وتفوقها ،بينما تحمس طه حسين للثقافة الالتينية التي أطّل من خالل نافذة لغتها الفرنسية 

 .4«على الساحة الواسعة للفكر العالمي

ية ،وعن أقدمية وأصالة األدب اليوناني وقد تأثر طه حسين كثيرا باآلداب الغرب           

األدب العربي شعره »،بحيث يعتبر بحرا يأتي بكّل جديد وأصل كّل اللغات األوربية ،يقول: 

،ونثره ،وعلمه وفلسفته ،ال يمكن بحال من األحوال أن يقل عن اآلداب... القديمة ،بل هو 

                                                           

 . 91ماذا يبقى من طه  حسين ص ،سامح كريم   - 1 

  . 1صطه حسين رجل فكر وعصر ،حمد علبي أ ينظر ، - 2 

 ،9112 ،9ط،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ن مختارات النثر العربي ،موداد قاضي  -3 

 . 121ص 

منشورات ،قصة الضمير المصري الحديث بين االسالم والعروبة والتعريب ،صالح عبد الصبور  - 4 

 . 949ص ،9ط ،بت  ،لبنان،بيروت ،اقرا 
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من أن يكون لها مناظر ،وأن  من غير شك متقدم على الالتيني ،والفارسي، وإذا لم يكن بد

 .1«األدب العربي ينحني له مع شيء من اإلجالل ،الذي تملؤه العزة فهو األدب اليوناني

وكل مواقف طه حسين تدل على أّنه اعتمد المنهج العقالني و تفّتح على الثقافة األوربية      

ه كانت نتيجة خبراته بتّياراتها المختلفة ،فلم ينجرف في إيديولوجية معينة بل كل أعمال

إن موقف طه حسين في مختلف الميادين التي عارك »واقتناعته الت جّسدها في كتاباته ،

فيها كان يصدر عن ركائز فكرية انعكست في منهج عقالني كان البوصلة الهادية له فيما 

يقول ويعمل ويكتب ويحكم، لم يكن منهجا متكامال صارما ،وإنما كان محصلة على تفّتحه 

على الثقافة األوربية بتياراتها المتحررة المستنيرة ،والتقدمية االشتراكية دون أن  يحصر 

 . 2«نفسه في تخوم إيديولوجية معينة

والفن عند طه حسين هو الذي يرفض االختيار، بحيث يكون فّعاال ويشكل قاعدة 

الملتزم الذي كون  أساسية للّسلوك االبداعي ،ويبدي وعيا ذاتيا عميقا ،بل ويدعو إلى األدب

تأثيره على المجتمع إيجابيا ،وفي هذا يقول طه حسين في كتابه المعذبون في األرض : 

الكّتاب البارعون في الفن يؤرخون عقولهم ،وعواطف عقولهم ،وأحزان ضمائرهم ،إلى »

آخر الحديث، يجعلون من هذا كله عبرة ،لمن يريد أن يعتبر وموعظة لمن يريد أن يّتعظ، 

 . 3«لون من أنفسهم أساتذة في األخالق ،ومصلحين لنظم االجتماع فيجع

أما القهر السياسي وإن كانت له شروره ،إالّ أنه كان سببا في ظهور نوع جديد من       

األدب ،وهو األدب الرمزي ،فهو بمثابة الّنار التي تنضج العمل األدبي فتحتشد أعمال 

غموضا على العمل الفني ،وتسمح له بتأويالت شتى األدباء بالرمز ،واإلشارة ،التي تضفي 

يكون معضمها من إسقاط القّراء لظروفهم االجتماعية ،التي يعيشونها وألن طه حسين ابن 

مرحلة انتقالية ،من مرحلة عقلية القرون الوسطى الغيبية ،وولوج العصر الحديث الذي 

عية لمجتمع ما، في فترة األزمات تخلخل البنية االجتما» يتمتع فيه العقل بالسيادة ،فإّن 

والتحوالت وما يصحبه من خلل في ميزان القيم آثاره المزلزلة على نفسية المبدع وفكره... 

فتنعكس بدورها على بنية عمله األدبي... مما يفسر شيوع القصة القصيرة في مثل هذه 

                                                           

  99ص  ،9191 99ط،مصر ،دار المعارف ،من حديث الشعر والنثر ،طه حسين  -1 
  419طه حسين رجل فكر وعصر ، ص ،حمد علبي أ - 2

  101ص  ،9194 9ط،بيروت ،المعذبون في االرض  ، دار الكتاب اللبناني ،طه حسين  - 3 



 المدخل :                                                        األدب والتواصل الثقافي بين مصر وفرنسا

 

13 

لقالب القصصي وهذه الفترة نشأ فيها طه حسين ،فكانت مساعدة لكي يهتم با 1« الفترات

،ويعّبر عن ما عاشه من معاناة وسط هذا المجتمع ،والذي ما زال على هذه الحال المزرية 

وتنكب القصة القصيرة التي تخلّلت الّتعبير » ،فازدادت مهالك الشعب التي تنهكه كّل يوم 

 .2«عن حالة القلق ،التي تطبع حياة مجموعة كبير من الناس ،في أواخر الثالثينيات

وللكاتب آراء في الترجمة أيضا بحيث يجّدد القديم ،ويشجع على تطويره ،ويؤّكد      

على أّن التطّورات التي حدثت في األدب الغربي ،بإمكان األدب العربي أن يستفيد منها 

وإّني أعتقد بمنتهى اليقين أّن تأثير أوربا ،وفي :» ،وسيقوده إلى النهضة والتطور ،فيقول 

،لكنه حّذر من   3«يعيد للّذهن المصري كل قوته وخصبه الماضيينمقدمتها فرنسا ،س

ا يحمله األدب العربي واالنغماس الكلّي في المناهج األجنبية الجديدة ألّنها ال تخدم مّ عالّتخلّي 

األدب العربي كلّها بل يجب أن يختار ما هو مفيد ،وعدم الفناء في األجنبي ألّنه يفقد 

فنحب ألدبنا القديم أن يظل قواما للثقافة وغذاء للعقول، ألّنه :» شخصية الكاتب  ،فقال 

أساس الثقافة العربية، فهو إذن مقدم لشخصيتنا، محقق لقوميتنا، عاصم لنا من الفناء في 

األجنبي، معين لنا على أن نعرف أنفسنا... و لكننا نحب أن يظل أدبنا القديم أساس من أسس 

 . 4«الثقافة الحديثة

عن أصله ،ويجب ان يشمل البالد العربية كلها ،وأن تبدأ بما ينفع أكبر عدد  فال  يتخلى

من العرب لذلك فهي ضرورة لتجاوز التيارات الثقافية األنجلوسكسونية وجعلها في قالب 

عربي متناسق يكون مبعث الّتفكيره في هذا النمط الواسع العام ،من الثقافة والترجمةلكّن 

باء في البداية ،هي عدم التوّسع في معرفة ثقافة الغرب،ولذلك أسباب العقبة التي واجهها األد

حظنا من الثقافة :» عديدة ،هذا ما أّخر ترجمة اآلداب الغربية ،واالستفادة منها ،فقال 

الواسعة العميقة قليل جدا ،مما ينبغي لنا في هذا العصر الحديث ،وفي هذا القرن ،الذي 

وأّننا ال نقرأ الكتب في لغاتها ، ا وبين العالم الخارجياصالت بيننكثرت فيه أنواع المو

                                                           

حادي المركز الثقافي العربي، دار البيضاء ماليات اللغة في القصة القصيرة ،ج،حالم عبد اللطيف أ - 1 
 . 9ص ،0224 9ط،المغرب ،
 . 11،ص  0229، 9ط،عبد العزيز شرف، كيف تكتب القصة ، مؤسسة المختار القاهرة  - 2 

ص  ،9191 0ط، 1فلسفة ابن خلدون االجتماعية ، المجموعة الكاملة المجلد ،محمد عبد هللا عنان  - 3 

999 . 

 . 91ص،ب ت ، 91ط،مصر ،دار المعارف ،حديث االربعاء ،طه حسين  - 4 
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المختلفة ألن الذين يحسنون اللغات األجنبية على كثرتها واختالفها قليلون، وأن عقولنا كانت 

فالترجمة تواصل  1«محتكرة للغة أجنبية واحدة هي الفرنسية فترة ،واالنجليزية فترة أخرى

تمّثل صلة مباشرة بين الحضارات في جميع نشط بين اللغات والشعوب ،وهي بذلك 

المجاالت ،وأداة تعبير عن قوة المجتمع في استيعاب هذه المعارف ،ولهذه األهمية البالغة 

باقية من باقيات طه حسين وركيزة من ركائز دعماته الفكرية والعقلية »كانت الترجمة 

 2«والثقافية 

إيمانه ،بالتمهيد والتعريف  ومن مستلزمات الترجمة ،ما يلوح عند طه حسين من

بالموضوع ،الذي يريد ترجمته ،أو الشخصية المنوي ترجمتها ،والمترجم ليس ناقال كالما 

فقط، وإّنما المترجم مبدع بنحو خاص ،وهو بين نارين ،نار نقل المعنى ،واألخرى  إلى كالم

المستريح وال  ليس هو بالقارئ:»إيصال الذوق الفني كما أراده المؤلّف ،فقال طه حسين 

المنتج النابغة، ولكنه صلة بين الرجلين ،ال حّظ له من راحة األول ،وال حّظ له من مجد 

الّثاني ،وإّنما هو خادم مخلص ،مؤثر ،أمين يرفع القارئ  إلى حيث يذوق جمال الفن 

م وجالله ،ويشق آلثار النابهين من األدباء ،والفالسفة ،طرقا جديدة إلى عقول الناس وقلوبه

 .3«،ويتيح لهم بسط سلطانهم الخّير ،على مختلف البيئات واألجيال

وقد تكون مقاربة المترجم للمبدع عند طه حسين ،سببا من أسباب تعدد الترجمات  

ألثر واحد في اللغة الواحدة ،فالترجمات كاإلبداعات ،وتختلف في قيمتها الفنية من حيث 

يجب معرف الغة المنقول منها  جم ،بحيث الالرداءة والجودة ،وهذا راجع لكفاءة المتر

تتفاوت »وإليها فقط بل يجب أن يكون على دراية بالمجال الذي يترجمه ،لذلك الترجمات 

فيما بينها دقة وتقصيرا وجودة ورداءة وفيها ما يرتقي لفظه وأسلوبه وأداؤه، وفيها ما 

  .4«يضطرب لفظه ويفسد أسلوبه ويسمج أداؤه

أن ال يكتفي بإتقان اللغة المنقول عنها ،ومن الشروط التي يجب أن تتوفّر في المترجم 

و يفقه الفن الذي ينقل عنه إحسانا تاما ،لتكون االستفادة وإليها فقط ،بل يجب أن يدرك العلم ،
                                                           

  1ص ،مستقبل الثقافة في مصر  ،طه حسين    -1 
لبنان ،بيروت ،وراق نقدية جديدة عن طه، دار المناهل للطباعة والنشر ،أ حسين يوسف بكار - 2 

 . 91ص ، 9119،

 . 099ص ، 9111، 0ط،لبنان ،بيروت ،دار العلم للماليين طه حسين ،قصص تمثيلية ، - 3 

  911ص  نقدية جديدة عن طه حسين،،اوراق يوسف بكار  - 4 
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بالترجمة الحرفية ،بل  يالكاملة ،ولتأدية األمانة التي هي على عاتق المترجم ،وأن ال يكتف

و بتبّين نظرته إلى »ب أن يغوص في المعاني الحقيقية التي أراد المؤلف الوصول إليها ،يج

الترجمة الحرفية وما يتصل بها ،إلى أّنه كان يؤمن جدا بأن الترجمة عموما تذهب بجمال 

وبهذا فإن قراءة الترجمات ال  1«األصل ،وأن الّتلخيص يذهب بجمال الترجمة إلى حد أبعد 

ة األصل ،إذ الترجمة تذهب بجمال األصل ،وإن كانت المعاني المنقولة تغني من قراء

صحيحة وكاملة ،إالّ أّن التذّوق الفّني تختّص به كّل لغة من اللغات ،وهو في هذا اتفق مع 

إن الترجمان ال يؤدي أبدا ما قال الحكيم، على خصائص معانيه »الجاحظ الذي قال: 

 .2«ها، ويؤدي األمانة فيها يها حقّ وحقائق مذاهبه... وال يقدر أن يوف

الجسر الذي تعبر فوقه ثقافات الشعوب ،فيّتصل بعضها ومازالت كانت الترجمة 

ببعض ،و تتم عملية الّتفاعل والّتثاقف ،مما يعني نقل التراث اإلنساني ،واالستفادة منه 

ل الكلمات ،ومذهب الترجمة عند طه حسين ،أن تتمّيز بالوضوح ،وعدم اللجوء إلى استعما

أن تكون سهلة يسيرة » : فقالالغريبة ،فتكون غامضة للقّراء ،وال توصل الفكرة الكاملة إليه 

مها الّناس ،ويفهمونها خالية من الغريب ،وإن يكون الكالم فيها واضحة ،وباللغة التي يتكلّ 

 عذبا منسجما ال يصرف عن المعنى ،وال يلهي عن الموضوع، إالّ أن يكون األصل نفسه

 . 3«غامضا فينبه المترجم عليه

وربما تأتت له هذه القاعدة، في األخص من نقده ترجمة البؤساء لحافظ إبراهيم ،الذي 

لّخص الرواية ولم يترجمها ،فنّوه إلى وجود فرق كبير بينهما ،وأن ألفاظه جاءت غريبة 

حمد لحافظ أ»استصعبها ،وجعلها أصعب من الرواية في لغتها األصلية ،ويقول مسترسال: 

هذه اللغة الغريبة الجزيلة ألنها تدل على عناء وجهد عديمين  وأنكرها عليه ألنها تكاد تجعل 

هذا الجهد غير نافع... وما رأيك في أن أقرأ النص األصلي الفرنسي فأفهمه بال عناء وأقرأ 

 . 4«ترجمته العربية فال أفهمها إال كارها

                                                           

  01ص  ،9191 9ط،لبنان ،دب التمثيل الغربي، دار العلم للماليين ، بيروت ،من أطه حسين  - 1 

 1ط،لبنان ،بيروت ،منشورات محمد الداية ، 9ج الجاحظ ، الحيوان ، تحقيق عبد السالم هارون ، - 2 
  91ص ، 9191

 . 19ص  ،9112 9ط،لبنان ،بيروت ،حديث االربعاء ، دار الكتاب اللبناني ،طه حسين  - 3 

 – 401ص  9194 ،9ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني، 90مجلد طه حسين ،حافظ وشوقي ، - 4 

404 . 
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العصر التي كانت تعيشها فرنسا في ذلك  طه حسين ،أّنه لم يقترب من روحويشير 

أن حافظ إبراهيم من :» الوقت ،وال األسلوب الذي اّتبعه هوجو في تأليفه للّرواية فقال 

 1«أعالم الفكاهة في عصره، لكنه لم يالزم روح العصر لغة ،وأسلوبا ،وذوقا في الترجمة

االجتماعية ونجد طه حسين دائما من خالل كتبه واألدبية يلح على العوامل 

واالقتصادية وعلى أهمية القوانين ،وزادته تغريبته إلى أوربا وخصوصا فرنسا إلى إقناعه 

بمفعول هذه العوامل وألّنه أيضا كان مدركا أن للجامعة الدور الكبير في توعيته وتفّته على 

لتي تؤّثر العوم واآلداب الغربية على العموم ،فكان يشيد بمهام الجامعة وفائدتها الكبيرة ،ا

الجامعة تعني العلم ،واألهرام تعني العراقة في التاريخ ،والمدينة » على جميع المجاالت ،

 2«وقلعتها تعنى حكم المماليك ،وتقلّب األوضاع وسورها يعني العروبة 

ب بعميد األدب العربي ،لكفاءته في هذا المجال وأضاف الشيخ محمد الغزالي عن ولقد لقّ    

أن الّسبب ال يعود إلى الوزن الفني :» هذه التسمية التي أطلقت عليه قائال  هذا اللقب وسبب

 3«،أو الّتقدير الشخصي ،السبب يعود إلى دعم المبادئ التي حملها الرجل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1ط،ليبيا تونس ،عالم عصره ، الدار العربية للكتاب حمد الدسوقي ، طه حسين يتحدث عن أم - 1 
  49ص ، 9110

 9ط،لبنان ،لى مصر ، دار العودة ، بيروت رحالت في الوطن العربي إحمد سعيد ،محمدية أ - 2 
 . 12ص  ،9112

الدار الوطنية للكتاب ، 0221الى  9911دباء والعلماء المعاصرين من ،معجم األمحمد بوزواوي  -3

 . 910 – 919ص ، 0221،الجزائر ،
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 فيكتور هوجو :ل األدبية حياةال .9

  
م وهو قرن حافل باألحداث  21فيكتور هوجو فرنسي األصل، عاش في القرن 

والقضايا الفكرية والظواهر االجتماعية. ظهر نابوليون بونابارت واكتسح بجيوشه السياسية 

إيطاليا وألمانيا، فغزا مصر وفلسطين، وحمل على أوربا الشرقية واستقدم البابا من الروما 

وجعل أخاه األكبر جوزريف بونابارت ملكا على  "نابوليون األول"يه به ملكا ويسمّ لينصّ 

 1ملكا على اسبانيا وحشد عساكره في هتين المملكتين.نابولي إيطاليا ثم 

 
 Joseph Léopold( 2221-2000كان جوزيف ليوبولد سيجيسبير هوجو )

Sigesbert Hugo  ضابطا في الجيش الفرنسي. ومأمورا على محافظة

صغيرة في مرسيليا،وقد وضعت له زوجته صوفي  وهي مدينة، Besançonبيزانسون

ابنه الثالث بعد كل من أبيل جوزيف  Sophie Trébuchet( 2220-2002تريبوشية )

( ،فسّماه فيكتور ماري هوجو،ولد 2012-2022(وأوجين هوجو )2022-2210هوجو )

 .2020فيفري  02في بيزانسون بتاريخ 

 
الملكية إلى الجمهورية طفولة فيكتور هوجو مع أحداث تحول فرنسا من تزامنت 

وقد »يها ثالث سنوات ،ثّم توّجهوا بعد ذلك إلى اسبانيا فرحل وعائلته إلى إيطاليا وبقوا ف

(، ذلك أن أباه 2022ه إلى رحلة عسكرية في أوربا لمدة ثالث سنوات )انتقل مع إخوته وأمّ 

، ثم ذهبوا بعد ذلك 2020ضابط في الجيش ،ثم انتقلوا إلى ايطاليا ،ومكثوا بها إلى غاية 

ترقية والده وصار قائدا في الجيش عالي . وذلك على أثر 2«2022إلى إسبانيا في سنة

 . Conteالرتبة، ثم نال لقب كونت 

                                                           

،جامعة ـ  مقاربات في شعرهـ عبد الحنين فقيه، فيكتور هوجو والمضامين اإلسالمية ،ماجستير ينظر  -1 

 .  4ص     1001أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
2 - Victor Hugo, Ruy Blas, des Votes Explicatives par Pierre Richard, Librairie 

Larousse, Paris 6, 1949, p 30 
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بجوار  Feuillantineرجعوا إلى فرنسا ليسكنوا في دير فيو ينتين  2020وفي »

. في هذه 1« 2021فال دوغراس إلى غاية  Val de Grassمدرسة الطب العسكري 

الشاعر الالتيني الكبير على يد  Virgileاألثناء كان فيكتور هوجو يقرأ أشعار فرجيل 

طفولتي الشقراء، العابرة كان في »راهب عارف باآلداب الالتينية، وقد قال في ذلك: 

 .2«ويا لألسف ثالثة أساتذة، بستاني وراهب شيخ وأم السريعة

 
عانى فيكتور من حياة غير مستقرة بين والديه ،فكان انفصال والديه غير علنيا ،فإذا 

هذه فكرة و االثنان مثل أسرة واحدة الم يجتمعفتواجد األب ال تتواجد األم والعكس صحيح 

 . مليئة باأللم

 
 لقد استفاد فيكتور هوجو من هذه األسفار أّيما استفادة، حيث تمّكن رغم حداثة سّنه من

حفظ أسماء المدن والمناطق التي مر بها، وشاهد في قصور األندلس آثار العمران الشرقي ، 

وصور أعظم الرجال الذين قامت بهم الدولة اإلسالمية باألندلس، فانطبع كل ذلك في شعره 

 . Les Orientalesوظهر جليا في ديوان المشرقيات 

 
والتي ذكرها بأنه ال يوجد تعارض ،وكانت لديه مبادئ واضحة في قاعدة تعليم الحياة 

و لن تستطيع البلبالت والمغالطات إيقافها ،وفي هذا الوقت كان نزوعه ،بين الدين واألفكار 

الكتب، بحيث عند  ىه قضى طفولته  مشدود الوثاق إلإلى األدب واضحا حيث قال أنّ 

فولتير ،وجين  :مؤلفاته، مثل ير ،أين طالع هناك كتب أم  عودتهم من إسبانيا رجعوا إلى الدّ 

جاك روسو ،وديدرو،وهؤالء الفالسفة كان لهم األثر الكبير في مؤلّفاته وفي توّجهاته . كما 

أنا أريد أن أكون شاتو »كان طموحه واسعا في سن الرابعة عشر من عمره حيث قال:

أحد  Château Briandشاتو برييون يعّد و  3«أو ال شيء Château Briandبرييون

 كبار األدباء الفرنسيين في ذلك العصر.

                                                           
1- Victor Hugo, Ruy Blas, Texte Présenté par Pierre Moreau, Librairie, A. 

Hatier, Paris, 1951 P2. 
 . 71، ص 8111يكتور هوجو،مطبعة اإلنشاء، دمشق، ففريد جحا،   -2

3 - André le Breton,  La Jeunesse de Victor Hugo, Librairie Hachette, Paris, 

1928, P 34  
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( 2020-2022دخل فيكتور هوجو مدرسة الفنون الحربية  لويس الكبير بين سنتي ) 

كان قد مأل دفاتره بالقصائد  2022حيث درس األدب الالتيني والحقوق، ولكن بقدوم عام 

ة...ففاز بجائزة ،فاشترك في مسابقة نظمتها األكاديمية الفرنسي 1الشعرية والمسرحيات

أسس مع أخويه، وبمساعدة  2021،وفي أواخر سنة  "حسنات الدراسة"شعرية لقصيدته 

، فلم تعش غير Conservateur littéraireصحيفة المحافظ األدبي  "فيني"و  "سوميه"

 مقالة. 000سنة وقد كتب هو فيها 

س الثامن عشر ولقد شعر األديب فيكتور هوجو باإلطمئنان وراحة البال في عهد لوي

،الذي أعطى للشعب حقوقه، وسّن للبالد القوانين ،واهتم بأهل العلم واألدب،و أغدق العطاء 

هّنأه في أولهما بمولد جديد للعائلة »، 2002على الشاعر فيكتور ،الذي ألف قصيدتين سنة 

حفيد ولي العهد شارل العاشر  (Duc de Bordeaux)المالكة ،وهو الدوق دوبوردو 

(Charles، )ورثى في األخرى دوق دوبري (Duc de Berry )المذكور  ابن ولي العهد

في تولوز ومنحته لقب  Le Jeux Floraux "لعب األزهار"وفي نفس الوقت كافأته جمعية 

 توفيت أمه . 2002. في العالم التالي وبالضبط في جوان 2«األستاذ فيها

 
وفي نفس السنة فكر فيكتور في الزواج وتجّددت في نفسه جذوة الحب لمعشوقة الصبا 

ال أن يوفر لنفسه وعزم على خطبتها، لكّنه فّضل أوّ  (Adel Faucher)أديل فوشيه 

 2000وزوجته الحقا أسباب العيش، فواظب على الّتأليف ،والّنظم ،ونشر في سنة 

، التي نالت إعجاب جمهور  Les Odes اشيد""األنمجموعة قصائده األولى الموسومة 

3القراء
 . 

 

 )لويس الثامن عشر(ولقد تزوج أديل فوشيه بفضل المعاش الذي كان يقدمه الملك 

. لقد مر زواجهما بمرحلة صعبة  2000أكتوبر 20مجازاة على ثماره الشعرية في سنة 

                                                           
ترجمة مجموعة من األساتذة، دار البحار، ( ،انجليزي -)عربيأحدب نوتردام ،فيكتور هوجو  ينظر ، -1

 . 6، ب ت، ص 8بيروت، ط

 . 71فريد جحا، فيكتور هوجو، ص  -2 
                        .. 1فيكتور هوجو والمضامين اإلسالمية، ص ،عبد الحنين فقيه، ينظر ، -3
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، لقد أنجبت 1«عندما أحب أوجين أخوه أديل هو أيضا وعند زواجهما أصبح مجنونا»وذلك 

 2000وفرانس فيكتور سنة  2002وشارل سنة  2001ليوبولدين سنة : له أربعة أوالد هم

 .2012 وأديل سنة 

 
الده ماتوا في حياته باستثناء "أديل" التي أصيبت بالجنون مثل عمها أوجين إن كل أو

     مما أثر في الشاعر تأثيرا كبيرا ،فرثى أوالده في قصائد من ديوانه الشعري ،التأمالت

"Les Contemplations" . 

 
مات لويس الثامن عشر ،وخلفه أخوه شارل العاشر على العرش          2001في سنة 

فأنعم عليه الملك بوسام االفتخار من رتبة  "التتويج"فمدحه الشاعر بقصيدة رائعة سماها 

 "Chevalier"فارس 

 
، أسس فيكتور هوجو جمعية أدبية تسير وفق نهج جديد في 2001وفي نفس سنة 

وهذا النهج  ."L’arsenal"ة أصدقاء له كان يلتقي بهم في مكتبة أرسونال األدب والفن رفق

ديوانا جديدا  2002وقد أصدر فيكتور هوجو في سنة »عرف فيما بعد بالنهج الرومانسي، 

الذي حاد فيه تماما عن  "Les odes et les Ballades"سماه األناشيد والموشحات 

 2«جديد الرومانسيالمسلك القديم الكالسيكي، وسلك مسلكه ال

 
كان تاريخا مؤلما لهذا الكاتب وذلك عند فقدان والده وعبر  2000جانفي  01وفي »

عن شعوره قائال: إنّي فقدت الذي أحبه كثيرا في هذا العام، إّنه نبيل وطيب وأبان لي قليال 

 .3«من الكبرياء وكثيرا من الحب، أب في عيني لن يفارقني أبدا

  
ألبس األدب الفرنسي القبعة الحمراء، أي قبعة الجمال ،وكان يصف  وقال بأّنه الذي   

الشرق بقوله: الشرق أّنه عالم ساحر مشرق ،وهو جّنة الدنيا ،وهو الربيع الدائم مغمورا 

بورود، وهو الجّنة الّضاحكة وأن هللا وهب أرضه زهورا أكثر من سواها، مأل سماءه 

 نجوما أغزر، وبث في بحاره آلليء أوفر.

                                                           
1 - Victor Hugo, L’art d’être grand père, Les Chansons des Rues et des Bois, 

booking  International,  Paris, 1995, p 7 

  80 أطروحة فيكتور هوجو والمضامين اإلسالمية، عبد الحنين فقيه، صـ  2 
3 - La Jeunesse de Victor Hugo, André le Breton, p 37 .                                                                         
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أصدر كتاب الشرقيات التي عرف بها كرئيس الحركة الرومانسية،  2001وفي »

وكل الوسائط المكتبية كّنت له االحترام البالغ، إّن ثورته األدبية عادت عليه حافلة من 

 ، 1«الشرق وحامية له من السياسة

 
اني وكتب أّول دراما رومانسية لعبت في قالب الكوميديا الفرنسية ،كانت في كتاب هرن

"Hernani" وفي مسرحية  2002سنة،""Cromwell  كرومويل التاريخية بمقدمتها

الشهيرة التي شّن فيها حربا ال هوادة فيها على المفاهيم المسرحية الكالسيكية ،فهو من 

ويجب أن يّتصف بها ،إذ لها الوقع الكبير في نفوسنا ،المدافعين على المشاعر السامية 

 قّدم .المجتمع ليتمّكن من التّ 

 
،وهذه الرواية  Notre dame de parisكتب نوتردام دوباري  2012وفي سنة 

بدورها أّكدت كفاءته في هذا المجال ،كانت زوجته تحب نقد سانت بوف ،وكان صديق 

األسرة ،وأّثر فيه كثيرا ،لكنه تراجع عن بعض أفكاره ،عندما التقى الصحفية جوليات 

كان الزواج  2010وفي ، Ray Blasاي بالس فألف ر 2010درووي، أما في سنة 

 . Villequierبفيلكييه  Seinوالغرق التراجيدي البنته ليوبولدين وزوجها في نهر السين 

                                                    

انتخب عضوا في األكاديمية الفرنسية بعد أن أخفق في ذلك  2012حتى إذا كان عام 

أربع مرات متتابعة ،وطوال العشر سنوات التي تلت ،انصرف هوجو إلى النضال السياسي 

،مجندا نفسه في خدمة األفكار الديمقراطية والجمهورية ،بحيث فتح له لويس فيليب باب 

أسس جريدة سماها  2010،وفي سنة  2012 لشيوخ سنة الحكومة وعينه عضوا بمجلس ا

 2010*2،أعانه في إصدار ابناه شارل وفرانسيس. وبعد ثورة  Evénement "الوقائع"

ديسمبر  0انتخب عضوا في الجمعية التأسيسية، ثم في الجمعية التشريعية لكن انقالب *

الثالث في جريدة  وقف فيكتور هوجو في صفوف المعارضة، وقبح سياسة نابوليون 2022

الوقائع وسماه نابوليون الصغير، فألقي القبض على ابنيه وحوكما وأدخال السجن ألنهما 

                                                           
1 - Victor Hugo, L’art d’être grand-père, Les Chansons des Rues et des Bois, P 7 

، انقالب على الحكم الملكي في عهد لويس فيليب، وقيام الجمهورية الثانية برئاسة 8131* ثورة 2 

 لث . نابوليون الثا

 ، حول نابوليون الثالث، النظام الجمهوري إلى ملكي وأسس إمبراطوريته8118ديسمبر  1* 
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وأقلى القبض على ،محررا الجريدة، ثم كشر نابوليون الثالث عن أنيابه في هذه السنة 

الزعماء الجمهوريين وكل من خالف سياسة اإلمبراطورية، وكان على رأس القائمة فيكتور 

جو الذي تمكن من الفرار من باريس بمساعدة جولييت درويه، ولجأ إلى مدينة بروكسل هو

   Le petit napoléon»1عاصمة بلجيكا وألف كتابه الشهير نابوليون الصغير 

 
، وفي السنة  Jerseyحول هوجو مع أسرته إلى جزيرة جرسي * 2020وفي أوت 

وفي ذكر أشياء ضد نابوليون الثالث و حبه  Les châtiments "تأديب"الموالية كتب 

أمرت الحكومة االنجليزية بأن يترك  2022وفي أكتوبر »للحرية وأمله في الوقت الجيد، 

، وهناك اشترى منزل هوت Gerneseyجزيرة جرسي فنقل إلى جزيرة غرنسي *

 .Hautvillehouse »2فيلهاوس  

، مؤلما لكّنه مفيد شيئا  هوجد والذيقضى فيكتور هوجو تسعة شعر عاما في المنفى 

ألّن اإليمان بأن روح المنفيين متشوقة للشمس ،وأّنهم ينضجون بسرعة، وفي مدة ثالث 

سنوات في خارج مجال الفن، أحّس بأّنه في أوج الحياة الحقيقة ،ورأى أربطة الحقائق كلّها 

لضخمة ،التي التي قامت بها اإلنسانية ،من أحداث ،ونجاحات ،وكوارث ،والمؤامرات ا

قامت بها الكنيسة ،وهو يشكر السيد بونابرت الذي نفاه ،والّرب الذي حماه ،فقد مات بعض 

الشيء في المنفى ،لكن ماتت معه كّل أوهامه ،كل شيء جيد... لقد عاش وتألّم ، كل يوم 

 .   3حمل أفكارا جديدة، هذا الحلم لن ينتهي إال بانتهاء األمل

 
في فترة المنفى بالرواية الغنائية منها والفلسفية واالجتماعية  شغف هوجو بروح الكتابة

ضد اإلمبراطورية سنة   Les châtiments "تأديب"والملحمية، حيث انفجر في رائعته 

وهي ذكريات نفسه  Les contemplations "تأمالت"في  2022. و في سنة 2021

كتب الجزء األول من  2021مع الحادث األليم الذي أودى بحياة ابنته وزوجها ،وفي سنة 

                                                           

 1-1فيكتور هوجو والمضامين اإلسالمية ، ص ، عبد الحنين فقيه ،الطالب  ماجستير .-1 

 
Thèse de l’évolution, de la pensée sociale et moral de Victor Hugo, Mesli  - 2

Amel, Abou Baker  Belkaid - Tlemcen, 2007, p 13 .                                              

 ، جزر بريطانيتا في بحر المانشJersey et Guernesey* جرسي وغرنسي 

3 - Amme Ubersfeld,  Le Roi et le Bouffon Librairie, José Corti, Paris, 2001, P 

283 .    
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حيث رأى فيها أن اإلنسانية تسير إلى    La légende des siècles "أسطورة العصور"

 أصولها.

  
سنة و أخيرا وضع روايته االجتماعية، التي بدأها قبل المنفى ،وهي رواية البؤساء »

،رغم انشغاالته لم ينس قضايا المظلومين من المنفى ،الذي كان يقاسي منه ،ومن  2020

،وجنون ابنته الثانية ،لم يتفان في تأليف كتاب نقدي آخر تحت  2020وفاة زوجته سنة 

 2022،وفيها نقد ثمار أشعار رائعة ورائدة، وفي سنة  2021سنة وليام شكسبير عنوان ،

كما ألّف  Les chansons des rues et des bois ع واألحراش""أغاني الشوارألّف 

   "عمال البحر"روايتين إحداهما استوحى أفكارها من شعب الجزر األنجلو نورمندية وهي 

Les travailleurs de mer  واألخرى مستوحاة من التاريخ اإلنجليزي  2022سنة،

  .2021سنة   L’homme qui rit "الرجل الضاحك"تحت عنوان 

 

،فكان لها الصدى الواسع في األوساط  وأعادت نسخ هذه المؤلفات جوليات دوريه

األدبية ،وفي مكتبات النشر،رغم أّنه لم يشرف على العملية ،ألّنه كان في المنفى بسبب 

كما أن فيكتور هوجو ث ،الذي أسماه نابوليون الصغير ،الكتاب الذي ألّفه عن نابوليون الثال

الشامل الذي وضعه نابوليون الثالث ،الذي سماه في كتاباته نابوليون رفض بشدة العفو 

 .   2022 فاستقر هناك إلى غاية الصغير

 
كانت هناك عدة حروب أّدت إلى اإلطاحة بنابليون الثالث وتحّول فرنسا  2022وفي 

من الملكية إلى الجمهورية ،وفي خضم هذه األوضاع عاد هوجو إلى بلده بعد تسع عشرة 

 2022اندلعت في جويلية » من المنفى ألّن سياسة نابوليون التي كان يرفضها توقّفت  سنة

هزم نابوليون الثالث بجيوشه أمام  Sedanسبتمبر بسيدان  0الحرب الفرانكو ألمانية، وفي 

ملك بروسيا، وفي الرابع من نفس الشهر سقطت اإلمبراطورية الفرنسية ونهضت 

 .1«الجمهورية الثالثة

                                                           
1Victor Hugo , Ruy Blas texte présenté par pierre moreau, p 4 
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،رجع هوجو إلى باريس، ولما دخلت جيوش بروسيا نفسها بتمبر من السنة س 2في 

باريس ،هاجر منها مع الحكومة الجمهورية ،التي نقلت العاصمة إلى مدينة بوردو 

Bordeaux  وفي هذه الفترة استقبل مصيبة جديدة ،وهي موت ابنه شارل، فانتقل إلى،

، وبينما هو هناك كانت Georges et Jenneبروكسل مع كنته وحفيديه جورج وجين 

ما  1Les communardsتكتسح باريس الحرب األهلية من طرف الكومونارديين *

. كان هوجو يتابع األحداث بأدق تفاصيلها فأّرخ عند عودته إلى 2022بين مارس و ماي 

 1872سنة   L’année terribleباريس وقائع هذه السنة بنشره كتاب "السنة المهولة" 

 وفي السنة الموالية ألمت به مصيبة أخرى وهي فقدانه آخر أوالده فرونسوا فيكتور 

فشعر بالحزن الشديد ،وقد وّجه كّل اهتماماته إلى النشاط األدبي ،وكّرس كّل حياته الباقية 

في باريس والتي كانت حافلة بالّنتاجات األدبية الرائعة، كما نّصب عضوا في مجلس 

، فأصبح وجها معروفا من رجال فرنسا وشاعرها 2020ة سن Sénateurالشيوخ 

 .الممجد

 

           أعماله لقيت نجاحا واسعا بدون توقف... بدءا برواية الثالثة والتسعون

Quatre Vingt Treize   واألفعال واألقوال  2021سنةActes et Paroles 

أسطورة العصور من  2011والثالث سنة  2022، والجزء الثاني سنة 2022-2022سنة 

légende des siècles La  "ومعرفة ما به يكون اإلنسان جدا"   ،L’Art 

d’être grand-père   تاريخ جريمة"،وفي نفس السنة أصدر كتاب  2022سنة" 

"L’histoire d’un crime" ألف كتاب البابا 2020،،أما في سنة"Le pape" و

 . La pitié suprême"شفقة األعلى" أصدر

 2002وفي سنة   Religions et religion "األديان والدين"نشر  2021وفي سنة 

 Quatreألّف كتاب رياح العقل األربعة الّسنة نفسها ،في ،  L’Aneأصدر كتاب الحمار 

Vents de l’esprit . 
 

                                                           

 .  8178وهم عمال باريس الذين ثاروا سنة  seLes communard*  كومونارد  ـ 1 
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وفي الذكرى الثمانين لعيد ميالده،  أقيم مهرجان كبير حضره كبار الناس ،و أتى 

الكثير من المعجبين بأعماله الفّياضة فهو أول مسرحي عصره ،وهو أيضا من لزيارته 

رّواد الحركة الرومنسية ، والشاعر العبقري ،والروائي الكبير ،وهو الذي زين كتبه 

بالرسومات المبدعة ،إذن هو حصن مجد الشرف وحامي الّضعفاء ،فلم تنازل عن مبادئه 

 . 1عوبات ،ومن نفي أبعده عن عائلته تسعة عشر سنةالتي آمن بها ،بالّرغم ما واجهه من ص

 
انطفأت شمعة جوليات درويه رفيقته المخلصة ،فحزن عليها  2001ماي  22وفي 

مرض وافته المنّية هو اآلخر بسبب  2002ماي  00و بعد عامين في ،حزنا شديدا 

، تم إقرار جنازة 2002فيفري  02ابتداء من ،،الذي صارعه لمدة أربع سنوات  العضال

، وقد تابع الجنازة أزيد من مليوني شخص إلى قوس النصر  2002جوان  22وطنية في 

دفن  2202-2221وهو مقام ضخم تم بناؤه بين  le panthéonفي متحف البانتينيون  

 . به أعظم رجال األدب الفرنسي مثل :المارتين ،بالزاك ،روسو ،هوجو وغيرهم 

                     

إن نهرنا : » M. Barrésوفي وصف هذا المنظر المهيب ،كتب موريس باراس 

الفرنسي تدفق من منتصف النهار إلى السادسة مساء بين ضفتين هائلتين من الشعب 

المتزاحم على األرصفة، المتعالي على الساللم المتراكم على الشرف، المحتشد على 

فيه الوحدة والحماسة، عائال كأعظم مشهد في الطبيعة يتحقق عرفانا السطوح إنه حدث تتخذ 

لشاعر نبي لعجوز استطاع طوال حياته بنزعته المثالية وتطلعاته أن يلهب قلوب الناس، إنه 

احتفلت فرنسا بالذكرى  2112ماي من عام  00.وفي 2«حقا ألمر جدير بإحياء أكبر اآلمال

 نظيره.الخمسينية لوفاته احتفاال يعز 

 
 La fin de Satan لقد نشرت مؤلفات بعد وفاته،وهي غير كاملة بدء بنهاية الشيطان

، وأمي روبسارت Le Théâtre en liberté، وكذلك المسرح في حرية 2002سنة   

 Choses vues، وأشياء ترى 2001سنة  Amy Robsart et les Jumeauوالتوائم 

وجبال األلب  2011-2000سنة  Toute la lyreوجميع الرباب  2122-2002سنة 

                                                           

 . 91ـ ينظر ،فريد جحا ،فيكتور هوغو ،ص  1 

 . 1ترجمة سليم خليل قهوجي، ص ،البؤساء ، فيكتور هوجو - 2 
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وفرنسا وبلجيكا  2012سنة  Dieuوالرب  2012سنة  Alpes et Pyrénéesوالبيريني 

France et Belgique  واالنسجام  2010سنةLa correspondance  2012سنة-

ومرحلة التأليف في  2010سنة  Les année Funestes وسنوات الكتابة  2010

 Lesورسائل إلى مخطوبتي  2122سنة   Le post-scriptum de ma vie حياتي 

Lettres à la Fiancée  والحزمة األخيرة  2122سنةDernier gerbe  21201سنة 

                                                                                                                                           

حياة مماثلة وشخصية سائدة في أعمال أصبحت تجلب  إنّ : » Boudoutودو يقول ب           

رارات النهائية ال تحيى أوساط مختلفة ال يمكن عّدها من الطلبة ،وحياة الثورة الكالمية ،والق

إالّ الشاعر األول لفرنسا ،وهو فيكتور هوجو ،والذي أصبح في حياته وبعد مماته يواجه 

المناقشات اإليجابية منها والسلبية ،لكن في كل مرة كانت أعداؤه بعيدة النوال منه ،ألّنها 

،ال يهدم أبدا عقول سريعة الغضب ،ترد بجواب مستحيل. إّنه تمثال عظيم في الفن والشعر 

 .2«وسيظل الجزء الالمع من تاريخ األدب الفرنسي 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 - Victor Hugo , Ruy Blas, texte  présente  par pierre moreau p4 
 

 6،ترجمة سليم خليل قهوجي، ص البؤساء ، فيكتور هوجوـ 2 



 المدخل :                                                        األدب والتواصل الثقافي بين مصر وفرنسا

 

27 

 
 

 ثقافة فيكتور هوجو : 

على أن فيكتور هوجو أعظم شاعر غنائي فرنسي، وواحد من أعظم يكاد يجمع النقّاد         

شعراء العالم في مختلف العصور ورأس مواهب هوجو قوة خارقة على الخيال الموضوعي 

 وبراعة عجيبة في التصوير تردفها قدرة فردية على السمو بالكلمة حتى تصبح نغما. 

 
أمّد نتاجه الشعري بغذاء من األفكار الغنية. إنه لم يجر القلم قط على قرطاس  بحيث       

إالّ ليمجد أفكارا عظيمة. وما الّشاعر عنده إالّ المنارة التي يتعين عليها أن ترشد الجماهير و 

تهديهم سواء السبيل ،والّصوت المقدس الذي يحمل إليهم إنجيلهم ،ومن هنا أثار عددا كبيرا 

كالت األخالقية واالجتماعية ،التي يتناظر فيها الفالسفة، الخير والشر، واإلنسان من المش

وهللا، وهللا والخلق ،والحكمة والعلم، والجهل والشر، و الرذيلة والبؤس، والسعادة والتقدم، 

 معبرا عن ذلك كله في صور قوية ساطعة.

 
صائد التي يطمس فيها بدأ قرض الشعر في فترة متأخرة نسبيا. فبعد أن كتب بعض الق

االهتمام باألسلوب والصور المجازية واإلبداع، بدأ الشعر الحقيقي يظهر عنده ببطء، و ذلك 

بحركة بطيئة انبثقت معها أعماق كيانه ،وظهرت العناصر الخالّقة العظيمة التي جلبت له 

 1المجد والخلود

  

ت دون غنائية المرتين كان هوجو شاعرا غنائيا في المحل األول، ولكن غنائيته كان

Lamartine  عفوية و صميمية، وإن تكن أكثر منها تنوعا. والحق أّن هيجو وصف نفسه

يعني أّنه قد عكس ورجع ،وأفرغ في نظام  "صدى مرنان"و  "نفس من البلور"فقال إنه 

أوركيستري جميع األغراض الغنائية. لقد غنّى قبل كل شيء، جميع انطباعات عصره 

لقرن التاسع عشر الشعرية تحيا في قصائده من جديد ،و عني بجميع العواطف ،فكأن روح ا

اإلنسانية من مثل: الحب البنوي، والحب األبوي، واآلمال، واألحزان، واألسرة والوطن، ثم 

أضاف إلى هذا كلّه األلم الفلسفي ،وتطور الّدين، ولغز الموت والمجهول، وتوق اإلنسان 

                                                           

دار ومكتبة فيكتور هوجو ،اليوم األخير في حياة محكوم عليه باإلعدام ، ترجمة فاطمة الطبال ، ر ينظ-1 
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سه للعدالة، وإيمانه بمستقبل قوامه الحرية والّتقدم ،وعلى الجملة إلى الجمال والخير والتما

، ونجد تعابير هذه األشعار في 1فقد كان أشبه بموسوعة غنائية ،للعصر الذي عاش فيه

 أشكال غنائية أو هجائية أو ملحمية أو حتى هزلية.

 
 

كاتب مسرحي أيضا وهو يعد رائد الثورة الرومانسية في مجال المسرح الفرنسي  هإنّ 

التي عدت  Cromwell "كرومويل"،واقتحم هوجو ميدان التأليف المسرحي بدرامة 

مقدمتها الشهيرة بمثابة البيان للمدرسة المسرحية الناشئة ،التي نادت بضرورة األخذ بشكل 

ية الخاصة بالمسرح الرومانسي ومن أهم أهدافه في هذا مسرحي أكثر حرية يقدم فيها النظر

المجال تحرير الكتابة المسرحية من القواعد الكالسيكية الجامدة ،كي تصبح قريبة من 

الطبيعة ومفعمة بالحياة ،لذلك نجد أّنه يدمج المأساة بالهزل ،وبتوسيع إطار الزمان والمكان 

بطاال ،ومواضيع تنتمي إلى عصره ،يقدم على خشبة المسرح شخصيات عادية وليس أ

وبالده ،وبكلمة مختصرة هو يريد مسرحا يسطع بالبساطة ،وبسطوع الداخلي والتلقائية في 

 . معالجة نفسية الّشخصيات وعملهم

 
في عصره بفضل رواياته، فقد استطاع في هذا النوع من الفنون  تهلقد شاعت شهر

فدمج فيها كل األلوان والمواضيع، كما هي األدبية ،أن يصور كل مظاهر الحياة البشرية ،

الحال في حياة الناس العادية وواقعهم ،وإذا كان قد استطاع أن يكسب عددا كبيرا من القّراء 

فإّنه أبدع كذلك  Notre dame de parisبفضل رواياته التاريخية مثل: أحدب نوتردام 

شهد أحداث عصره  في تصوير بؤس الحياة ،وعذابات األشخاص واألحزان... وكذلك

وانخرط في صراعاتها وثوراتها ،واستطاع من خالل كل ذلك أن يستخلص الظواهر 

األساسية ،التي تميز حياة الكائن البشري واستطاع أن ينقل في كتاباته كل هذه األفكار وكل 

 تلك الرؤى من موقع الشاعر الغنائي والروائي المبدع ،وكذلك من موقع المفكر الفيلسوف .

إّن فكر فيكتور هوجو ينبع من عواطف متأّججة تنصب في رؤية فلسفية واحدة            

،وهذه الفلسفة ليست نظاما فكريا مجردا ،بل هي فكر فلسفي لشاعر كبير، لقد عالج هوجو 

موضوع الموت المحتم ، فالموت ليس مصير اإلنسان وحسب، بل هو  يعمل في كل شيء 
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ظات الزمن ،ألن كل شيء يمر ويتغير ،ويصبح بذلك في الوجود وفي كل لحظة من لح

تعريف الحياة نفسها ،بأنها تؤدي إلى الموت. لقد أصيب هوجو بفاجعة كبيرة عندما ماتت 

،وبقي يتعذب طيلة حياته بهذه الذكرى األليمة. كان   Léopoldien "ليوبولدين"ابنته 

نهاية األمر ،بمن خطفهم الموت من يؤمن بالحياة اآلخرة ،وبأّن اإلنسان البد وأن يلتقي في 

 .بين يديه
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I.  : أحداث المجموعة القصصية 

 مهيد : ت

 محور أحداث المجموعة القصصية المعذبون في األرض :

إّن قّصةةة طةةه حسةةين مةةع البةةؤس طويلةةة ومأسةةاوية ،فقةةد عةةانى منةةه إلةةى حةةّد أّنةةه صةةار        

جعله أصةل كةل شةر صبغ عليه شًر الٌنعوت ،بل وإذ ، محورا أساسيا في قصصه أو أحاديثه 

ى البؤس البائس يغمر الكثرة الكثيةرة نر»ل في ذلك : اومصدر الًتخلٌف بكل معانيه ،فق،وآفة 

 .1«ه ئعون عراة جًهال ،أشقياء بهذا كل  من أهله ...فهم جا

التي انتشةر ،وحال الٌدنيا في انعدام العدالة والمساواة ،ويبحر المؤلف في عذابات الًناس       

يةاد ،واالسةتبداد وانتشار اإلذعان للٌظلم ،واالستسالم للعسف واالنق»بسببها هذا الًشقاء قائال : 

 . 2«هذه اآلفات والمخازي ليس مصدرها إالً هذا الًشقاء  مة ...كل  بالحرية والكرا

فيما يرويه لنا عنهم من حل يتخلًصون به من هةذا ،ولم يجد طه حسين لهؤالء الشخصيات    

 . ها مأساوية إالً بالموت إذ نهايتهم كل  ،الًشقاء الًذي يكاد يقارب الوباء 

  صالح :قصة  .1

   ولةه صةديق آخةر ميسةور الحةال اسةمه، صاالح تدور القصةة حةول صةبي فقيةر اسةمه         

 ،كانا يذهبان دائما إلى الكًتاب معا ،ويلعبان في أوقات الفراغ . أمين

وحةين رأى ،وهم محًملون بالهدايا  أمينفي يوم من األيام زار بعض الٌضيوف أسرة          

آثةر أن يصةيبه شةيء ممةا لةديهم ويسةد بعضةا مةن جوعةه ،فةزار ،صالح الضيوف وما حملوا 

 وهو يحمل باقة بضع زهرات .،ال باللًعب معه ه متعل  صديق

                                                           
 1081، 8مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة ،مصر ،طالمعذبون في األرض ، طه حسين ،  - 1

 990ص .

 19المصدر نفسه ص  - 2
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 خديجاةه فأخبرنةا بةأن  أبةاه طلًةق أّمة صاالحبنا الكاتب إلى ماضي هةذا الًصةبي  انتقل ثمً        

ةياح .فعةزم لعدم تحٌمله إياها ألًنهةا سةيةئة العشةرة ،بغيضةة الخلةق ،كثيةرة الكةال م ،مرتفعةة الصة

،فهةو يريةد أن يةوف ر لةه أسةباب الحيةاة األب على أن يربةيه بنفسه ،ثةًم ال يجةد سةبيال إلةى ذلةك 

الولةد  ، فتكةون معةه طيةبةة حًتةى أنجبةت  فيتةزًوج مةن أخةرى لتسةاعده علةى ذلةك،يه ،وأن يرب  

ةلت أبناءهةا علةى ابةن زوجهةا ،أًمةفتغًيرت طريقتها فةي معاملتةه ، الفتةى صةالح فقةد ا أم  ،وفض 

لهةةا لةةنفس أسةةباب الةةًزوج ولكًنةةه لةةم يحتمّ ، سااعيدوأنجبةةت منةةه ولةةدا اسةةمه ،تزًوجةةت مةةن آخةةر 

بعةةد مةةًدة قصةةيرة ،وعاشةةت هةةي وابنهةةا علةةى إحسةةان  الًسةةابق فطلّقهةةا هةةو اآلخةةر ،وتةةوفّي

 المحسنين .

فةي أحةد األًيةام واب ،إلةى الكًتةان ئمةا الصةديقام على هذه الةوتيرة ،يةذهب داوتوالت األيّ        

وكةان سةبب ،لكًنه لم يعرف الخطةب حًتةى التحةق بالكًتةاب ،وتساءل عنه زميله ،تغًيب صالح 

تغٌيبه أًن زوجة أبيه ضربته ضربا مبرحا أسكنه الفةراش الرتدائةه مالبةس جديةدة أعطاهةا لةه 

 صديقه ،فكان في حالة نفسية يرثى لها .

راعهمةا منظةر تجٌمةع الًنةاس ،ام بينما صالح وصديقه في طريقهما إلةى الكًتةاب بعد أّي           

إثر مرور القطار عليهةا ،،فذهبوا لالستطالع فرأوا جًثة أخيه سعيد قد شطرت شرطين حوله 

 بنفس الطريقة . صالحوأمه تلطم وجهها كأًنها مجنونة ،وفي مساء ذلك اليوم توفي ،

 األحداث أهم: 

 الضيوف زيارة •

  زهر من باقة يحمل وهو أمين مع باللعب متعلالا  صالح قدوم •

 بنفسه يهيربّ  نأ على وعزمه إياها لهتحمّ  عدمبسبب  لزوجته صالح أب طالق •

 األب زواج •

 األطفال  إنجاب بعد لصالح الزوجة إهمال •

 جنونها و زوجها وفاة و وطالقها األصلية األم زواج •

 األم ومعاناة القطار مرور بسبب صالح أخو سعيد وفاة •
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 الطريقة بنفس صالح وفاة •

 :  قصة قاسم .0

قاسم رجل عليل يعةيش وزوجتةه أّمونةة وابنتةه سةكينة البالغةة مةن العمةر سةبع عشةرة          

لّنهر مةن أجةل الصةيد الةذي لةم يكةن يسةتوفي أوده نة في بيت متواضع ،يذهب كّل يوم إلى اس

،وفي بعض األحيان يقعده المرض في ركن مةن أركةان البيةت ،لديةه أخ ضةرير يقةرأ القةرآن 

مةن سةورة الرعةد التةي تحفظةه  00ويحرص على الّصلوات ، كان يوصي قاسما حفظ اآليةة 

 من خوف الظالم 

لى بيوت الجيةران لتقةوم بأعمةال منزليةة لتعةين فإذا عاد قاسم فارغ اليدين تلجأ أّمونة إ        

 أهلها على بعض المأكل يسّد جوعهم . وهكذا جرت حياة هذه األسرة الفقيرة .

ذات يةةوم رزقةةه هللا بسةةمكة كبيةةرة لةةم يكةةد يحملهةةا ،وأّول شةةيء خطةةر ببالةةه أن يعطيهةةا        

لعمدة ،وأكرمه بمبلغ من للعمدة ويقّدمها هدية له ،وقد ذهب مع غالم يحمل السمكة إلى بيت ا

 .المال 

بعد ذلك توّجه قاسةم إلةى الّسةوق ليشةتري مةا يريةد مةن المةأكوالت الّتةي لةم يكةن متعةّودا       

عليها ،وعند رجوعه المنزل تفاجأ بخبر بغيض وهو أّن ابنته كانت على عالقة غيةر شةرعّية 

. وقةد علمةت أّمهةا أّمونةة  مع زوج عّمتها الحاج محمود ،الّذي أغواهةا بالمةال وبعةض الّزينةة

األمر بعةد أن بارحتهةا ضةربا عنةدما لةم تجةدها فةي المنةزل ،فأخةذ الّنحيةب يعلةو صةوت أّمهةا 

والخزي ألبيها قاسم وصّرح أّنه ال ينبغةي للفقةراء أن يلةدوا البنةات ،وبعةد سةقوط اللّيةل خةرج 

 وقت .لم يعرف أحد اتجاهها ،ولم يروه منذ ذلك التائها فمن المنزل إلى طريق 

 األحداث أهم : 

 قاسم معاناة •

 كبيرة لسمكة صيده •

 العمدة دار إلى الصيد حمل •

 .الدار سيد مجيء •
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 . السوق إلى والذهاب المكافأة أخذ •

 .فجرا المنزل من ابنتها بانسالل األم فطنة •

 .ضرب ابنتها على األم انهيال •

 .عمتها وزوج الفتاة بين العالقة انكشاف •

 .األسرة معاناة و قاسم موت •

 أحداث قصة خديجة : .9

البّناء  شعبانفتاة فائقة الجمال في ريعان شبابها ،من أسرة فقيرة أبوها  خديجة كانت         

تطةةةوف بأهةةةل القريةةةة تصةةةنع لهةةةم         محبوباااةالمتواضةةةع يعمةةةل يومةةةا ويتعّطةةةل أّيامةةةا ،وأّمهةةةا 

 الخبز ،واألسرة تتكّون من بنين وبنات آخرين .

ولةةذلك فةةإّن هةةذه األسةةرة فةةي شةةظف العةةيش ،ال تكفةةي أن يشةةتغل األب واألم ،فعملةةت       

خديجةةة كخادمةةة فةةي إحةةدى بيةةوت األغنيةةاء ،وكانةةت سةةّيدتها تحّبهةةا كثيةةرا ،وكلّمةةا سةةنحت لهةةا 

 الفرصة لتبّر إليها فال تشك السيدة ألن تعطي السّيدة الخير ألسرة خديجة .

ت محبوبة أّن ابنتها سرقت المنزل الذي تخدمه إثر عثورها على وفي يوم من األّيام ظنّ       

طبقين ثمينين في بيتها الحقير ؛لكّن سّيدة خديجة دافعت عنها بشرحها أّنهةا هةي التةي أعطتهةا 

طبقةين فيهمةةا الّطعةام لتقّدمةةه إلةةى أسةرتها ،وبعةةد ضةرب شةةديد وبكةةاء منهمةر تبةةّين أّن خديجةةة 

 كره أن تطعم أهلها من الّصدقة .ألّنها ت،أعطت الّطعام للفقراء 

طالبةا ،من أسرة ميسورة الحال بعيدة عةن الفقةر إلةى أسةرة خديجةة وذات يوم تقّدم فتى        

يدها للّزواج ،فلم تترّدد األسرة في الموافقة واستقامت األمور بين األسرتين ،لكةّن خديجةة لةم 

ت علةى هةةذا الواقةع ،وأقيمةةت تكةن موافقةة بأّيةةة حةال مةن األحةةوال وفةي نهايةة المطةةاف أرغمة

 مراسم زفاف كبيرة لم تشهدها القرية قط في بيت سّيدتها الكبير .

وكانت خديجة تضةمحّل يومةا بعةد يةوم ،وفةي ذات صةباح اّتجهةت إلةى الّنهةر وأغرقةت        

 نفسها ،وفي ظهر نفس الّنهار وجدت جّثتها على شاطئ الّنهر ،وهلعت كّل القرية لهذا 
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 الحسرة تقتل محبوبة وشعبان لفقدانها .النبأ ،وكادت 

 األحداث أهم: 

 .وخروج خديجة للعمل  كخادمة في إحدى الّديار، األسرة معاناة •

 .بالضرب عليها اأمه انهيال و، بالسرقة خديجة هاماتّ  •

 .الدار ربة بفضل هاأمّ  من خديجة خالص •

 .غني فتى من بالزواج خديجة إكراه •

 . انتحارها و خديجة معاناة •

 أحداث قصة المعتزلة :  .1

عاالء  أباوو،فةي العشةرين مةن عمةره  تماام نلةديها غالمةا،أم تمام من أسرة فقيرة بائسة      

 في الثانية عشر . سعدىالخامس عشرة ،ولديها بنت وحيدة اسمها  في

يعةرف  بإحدى قرى مصر بين قصرين ضةخمين ،ال،تعيش هذه األسرة في بيت حقير        

،فقةد كانةت هةذه ال لماذا اختةارت هةذا المكةان مةأوى لهةا و،أحد من سكان القرية من أين أتت 

 وال يجتمعون معهم إالّ للّضرورة القصوى .،أهل القرية منعزلة عن األسرة 

والجةةاموس وبعةةد ذلةةك تضةةعه فةةي سةةقف المنةةزل ،تشةةتغل أّم تمةةام فةةي جمةةع روث البقةةر       

غالن فةةي أّمةةا ابنيهةةا فيشةةت،وتبقةي قلةةيال لتطةةبخ بةةه ،بيةةع بعضةةا منةةه بعةةد ذلةةك تقّسةةمه وت،ليجةّف 

 البناء. 

ويقضةي علةى ابنيهةا فةي أقةّل مةن خمسةة ،وتكون أم تمةام أّول المصةابين ،ويقبل الوباء        

وإّنما تذهب عنةه ،وتغّيرت حياتها رأسا على عقب ،ولم تعد تحب االستقرار في المنزل ،أّيام 

 وترجع إليه في المساء ،وبعد أن ضاق بها الحال ولم تجد ما تأكله هي،في الصباح الباكر 

وكةادت ،فقامةت بةإغراق نفسةها ،وابنتها ،خرجت آخذتها في إرغام شديد متوّجهة نحةو الّنهةر 

لكّنهةا نجةت بأعجوبةة بلهةاء مةن شةدة وقةع هةذه الحادثةة ،أن تفعل نفس الشةيء بابنتهةا سةعدى 

 اب.ال نصيب لها من الّصو،على نفسها 
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واألزقّةةة حتةةى حملةةت جنينةةا مةةن هةةذه الغابةةة الموحشةةة ،ثةةم ،وبقيةةت تنتقةةل بةةين الّشةةوارع      

 انقطعت أخبارها ولم يسمع عنها أحد ماذا جرى لها .

 األحداث أهم: 

 .بؤسها و األسرة معاناة •

 .والغالمان األم عمل •

 .الوباء لاقبإ •

 .الغالمان موت •

 .وابنتها قتل نفسها  و األم محاولة •

 .األم موت •

 . معاناتها و الفتاة تشرد •

 أحداث قصة رفيق : .1

أسةرة تركيةة عائلهةا ضةابط تركةي ،اصةطحب ابنيةه بعةد ،قدمت  إحدى القرى المصةرية      

 .محمود و عثماناستقراره إلى الكّتاب 

مةن قبةل تلميةذ مجتهةد ،وبةدأ هةذان األخيةران عثمةان  بنةه أوكل العريف تحفةيظ القةرآن ال     

 وأيضا في منزله الّضخم ،يحفظان ،يتحّدثان ،يلعبان .،ينفقان الكثير من الوقت في الكّتاب 

جةرت ،وإقباال والّصةغرى تفيادة تضم أسرة التركّي رّبة المنزل كريمة وابنتها الكبةرى       

ونقص عةدد ،وخطبت تفيدة من أسرة راقية تقطن بالقاهرة ،وتزّوجت في عرس بهيج ،األيام 

 أفراد هذه األسرة .

وأقام فيها أّياما ثةّم ،أّن الضابط الّتركّي سافر إلى القاهرة ،سمع صبي الكّتاب ذات يوم        

انةت األسةرة فةي عاد ومعه سّيدة تركّية لم تبلغ الّثالثين من العمر لهةا جمةال أّخةاذ ، وبعةدما ك

ويشةقى الّثالثةة ،ولوعة الغيرة ،أصبحت مستقّرا للحزن ،تعاني فيه أم البنين نار الحزن ،جّنة 

 بما يرون من حزن .
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نا ال يسةتحيان ابحيث ك،ا رأت من سعادة زوجها مع المرأة الجديدة وماتت األم  حسرة لمّ     

 وال أمام ابنيها وابنتها .،بما يقومان به ال أمامها 

القديمةة  ةبةابن الضةابط فةي الجامعة،والتقى الصبي الحافظ القةرآن ،ومضت أعوام كثيرة      

التةةي كانةةت بينهمةةا ،وبسةةبب تفةةّوق ،فةةي حالةةة يرثةةي لهةةا ،وأعةةادا أواصةةر الّصةةداقة ،بمصةةر 

وفاجأه خبر وفاة صةديقه ،وبعد مدة رجع إلى مصر ،الّصبي سافر إلى فرنسا في بعثة علمية 

 ئيد .بسبب حّمى الّتيفو

 األحداث أهم: 

 .ابالكتّ  إلى ابنيه و المأمور وصول •

 .بنيها لتعليم الفتى إلى المهمة توكيل •

 .العائلة إلى عرفالتّ  •

 .تفيدة خطوبة •

 .المدنية المدرسة إلى ابكتّ ال من محمود لتحوّ  •

  .المأمور جتزوّ  •

 .موتها و األم معاناة •

 .تفيدة بلق من العائلة فضيحة •

 .المدينة من العائلة اختفاء •

 .مع ابن المأمور في الجامعة القديمة  العفريت لقاء •

 .وموت االبن بسبب التيفوئيد العائلة فقر •

 أحداث قصة صفاء : .1

ميسةور الحةال  المقادس ميخائيالاألولةى أسةرة ،ن من الّريةف كانت هناك أسرتان قبطّيتا     

وابنتةه ، ناصاي لديةه ابنةه اسةمه ،يمتهن تجارة الخرز والّزجةاج الملةّون واألقمشةة الّرخيصةة 

 .صفاء 
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حتةى كثيةرا ،وأنفةق عليةه ،سعى المقدس ميخائيل إلى تعليم ابنه في المدارس الحكومّية        

فتحةةّول         ، سةةنة بعةةد سةةنة كةةان ناصةةيف يخفةةق  ات ورغةةم هةةذه المجهةةود،أثقةةل ذلةةك كاهلةةه 

ونجةح فيهةا وأصةبح موّظفةا فةي مكتةب إحةدى مكاتةب البةرق ،بعد ذلك إلى مدرسةة التلغةراف 

وفةي بعةض األحيةان ال يرسةل شةيئا ،.لكّن راتبه ضئيل ،ولم يكن يرسل إالّ القليل منه لعائلته 

 لهم .

دائةةرة مةةن يشةةتغل كاتبةةا متواضةةعا فةةي ، المعلّاام يونااانأّمةةا العائلةةة األخةةرى فهةةي أسةةرة        

وّظةةف فةةي ،الةةذي كةةان خةةامال وكسةةوال ،عبااد الّسااّيد وابنهمةةا ،مرجانااة زوجتةةه ،دوائةةر الّتةةرك 

ولةم تمنحةه الةّدائرة إالّ نصةف مةا كةان يتقاضةاه ،ورفقةا بأسةرته ،الدائرة إالّ رعايةة لحةّق أبيةه 

 الوالد ،فاضطّرت مرجانة إلى بيع الجبن والّزبد .

وتةولّى ،وعاد ابنه ناصيف من المدينة ،الزمه الفراش مات المقدس ميخائيل إثر مرض       

 إعالة المنزل وتوفير كّل  ما تحتاج إليه ،وانتقل في عمله إلى دائرة برق تقرب المنزل .

صديقا له ثري يريد خطبة أخته صفاء ،تةرّددت أّمةه  أخبر ناصيف أّمه بأنّ ،وذات يوم        

جارتهةةا عبةةد الّسةةّيد ،رفةةض  قةةد تّمةةت خطبتهةةا مةةن ابةةنلكّنهةةا أجابتةةه أّن أختةةه ٌ،فةةي أّول األمةةر 

وهّددها بأّنه إذا لم توافق على هذا األمر سيعود إلى المدينةة ،فاضةطّرت ،ناصيف هذا الكالم 

 وأرغمت ابنتها صفاء على القبول .،األم على الموافقة 

,ليلةة الّزفةاف  وعائلته حزنةا شةديدا،وبعد إعالن هذه الخطبة ،ولّدت في نفس عبد السّيد       

فةي المسةاء وجدت جّثة عبةد السةّيد قةد حّزهةا القطةار ،وفي مطلع ذاك الّصباح ،توفّيت صفاء 

 ألسرتين .،وولّدت هذه الحادثة حسرة ل

 األحداث أهم: 

 .تّفّوق بصعوبةال و، المدرسة إلى ذهاب الصبي  •

 ،الفتى نفقات لتدبير المقدس ميخائيل  معاناة •

 .عائلته مساعدة و الفتى نجاح •

 .بابنه االرتقاء في يونان المعلم فشل •
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 .العائلة حاجيات لتوفير األم عمل •

 .بعضهماب صفاء و عبد السيد إعجاب •

   .ناصيف بعد موت أبيه قدوم •

 .غني موظف من صفاء تزويج إلحاحه وناصيف  رغبة •

 . السيد دبع و صفاء معاناة •

 . السيد دبع و صفاء موت •

 أحداث قصة خطر : .2

كان هناك موظف من موظفي الّدولة له زوجةة وخمسةة مةن الولد،قضةت عليةه ظةروف       

فهةم إذن ،تقّطعت بهةا أسةباب الةّرزق ،الحياة أن يعول بني أخته وهم ستة ،وأن يعول عّمة له 

ويسةّد أدنةى حاجةات هةذه األسةرة ،يعيشةون علةى هةذا المرتةب الضةئيل ،أربعة عشةر شخصةا 

 فيعيشون في حرمان وذّل .،الّضخمة 

بةةالّرغم مةةن أّن الّرجةةل نواألوبئةةة المختلفةةة ،ويعيشةةون فةةي خطةةر اآلفةةات االجتماعيةةة       

 موّظف عند الحكومة . 

 األحداث أهم: 

 .األسرة حاجيات توفير في الموظف معاناة •

      . لجوؤه إلى التديّن ثّم إلى التسّول بعد عجزه عن دفع المستحقات التي عليه  

 

 : أحداث قصة تضامن .0

نون  ،وما حّل بالمسلمين منن أهنل الحجناز ،هـ 11عن عام الّرمادة سنة القصة تتحّدث           د  ج 

،وما أتيح لهم  عمر بن الخطّابامة خاّصة ،هذا العام األسود من القحط والجوع في خالفة ه  وت  

 النّاس بأساءهم . حتى يشارك،وأن ال يؤثر الغنّي في نعمائه ،من صبر على الّشدائد 
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هذا الخطب ،وجعنل يطعنم النّناس علنى موائند عامنة ة في مقاوم عمر بن الخطابوشرع        

 وعلى أهله بمقدار ما تضغط األزمة على الفقراء .،،وكان يضغط على نفسه 

فأرسننل عمننر بننن ،النّنناس بهننذه الموائنند  لننم يكتننف،والحننرارة شننديدة ،لكننن األرم مجدبننة       

وأمنّد الغنوث بنّرا وبحنرا ،واستجاب لنه ،طالبا اإلغاثة ،لة إلى عمرو بن العاص الخطاب برسا

حتنى تجناوز المسنلمين هنذه المحننة ،والعنراق وكلّهنم تضنامنوا معهنم ،وكتب كذلك إلى الشام ،

 بفضل هذا التكافل. 

 األحداث أهم: 

بسنبب  محننتهم فني العنرب بنالد أهنل مسناعدة هللا رحمنه الخطناب بنن عمنر قندرة عندم •

 .القحط 

 .الظمأ و الجوع من األهل معاناة •

 .بالموائد الجماعية  للمساعدة هللا رحمه الخطاب بن عمر سعي •

 .من مصر  اإلمداد بإرسال األمر •

 .من مصر والشام والعراق  الغوث إرسال •

 .االجتماعي التضامن في والمحكومين الحاكمين على الدروس إلقاء •

 أحداث قصة ثقل الغنى :  .1

رضةي هللا عنةه  ثرّيةا فةي جاهلّيتةه ،ودخةل اإلسةالم دون   عبد الرحمن بن عو كان         

بخصةةةوص الّتسةةةوية بةةةين األغنيةةةاء   ،أن تكةةةون لةةةه المخةةةاوف الموجةةةودة عنةةةد أغنيةةةاء قةةةريش 

ثةةم إلةةى المدينةةة تاركةةا وراءه  ،والفقةةراء ،وبةةين األحةةرار والعبيةةد ،فهةةاجر إلةةى أرض الحبشةةة 

الةّنفس والّنفةيس ،أيةن مةارس ثراءه العريض ،وتكّبد مع الّرسةول)ص(من أجةل نشةر اإلسةالم 

ولم تمض أعوام حتى أصبح من أغنياء ،هناك ،واّتخذ لنفسه زوجا من نساء المدينة   التجارة

 المدينة .

وإعطةاء الّسةائل ،لمسةكين وإطعةام ا،يكةّف إضةافة الضةيف أمره الرسول )ص( بةأن ال        

 وال يدخل الجنة زحفا .،حتى يزّكي ماله 
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لوصةول ،تتجةاوب أصةداؤها أرجةاء المدينةة ،أصبح الّناس ذات يوم على رّجةة عنيفةة         

فقيةل لهةا أّنهةا عيةر ،م المؤمنين عةن هةذه العيةر عائشة أفسألت ،قافلة عبد الرحمن بن عوف 

ّن عبةد الةرحمن بةن سةمعت الرسةول )ص( كةان يقةول إأّنها عبد الرحمن بن عوف ،فأجابت ب

يكةد يبلةغ حةديث عائشةة لةم يميل به مةّرة ويسةتقيم أخةرى حتةى يفلةت .و،عوف على الّصراط 

،والتةي كانةت تحمةل خمسةمائة  ةحتى قال إّن العير وما تحمله صةدق،رضي هللا عنها صاحبه 

بةبعض مةا تحمةل بةل كلّهةا نفائس العروض من الشام ،ولةم يكتةف ببعضةها أو ب ةلحمّ ،مراحلة 

 صدقة .

 األحداث أهم: 

 .الرحمن عبد ثراء •

 .باإلسالم الرحمن عبد تمسك •

 .رسوله و هللا ألمر طاعة الفقراء سبيل في بماله عهتطوّ  •

 أحداث قصة سخاء :  .11

جةةذبت األرض ولةةم يجةةد أرضةةي هللا عنةةه  حةةين  عثمااان باان عفااانرويةةت قصةةة علةةى      

المسلمين ما يأكلون ،أقبلت في أثناء ذلك عير عثمةان رضةي هللا عنةه تحمةل مةن الشةام خيةرا 

وجعةةل يسةةاومهم حتةةى عرضةةوا عليةةه مةةا ،كثيةةرا ،فأسةةرع الّتّجةةار إليةةه ليشةةتروا منةةه بضةةاعته 

إن ،ثالهةا أنبأهم أّن هللا قةد وعةده عشةرة أم،عاف أثمانها ،فلّما أظهروا العجز ضدل أربعة أايع

 ثم أعلن بضاعته صدقة للمسلمين  .،تصّدق بها 

ولّمةا سةألته عةن ،فرأتةه مغتّمةا حزينةا ،قد دخلت عليه امرأتةه  طلحة بن عبد هللاكما روي أّن 

وال يةدري مةا يصةنع بةه ،فأجابتةه امرأتةه أن يقّسةمه ،ذلك ،أنبأها أن قد جاءه مةال كثيةر سبب 

واسةتقبل ليلتةه سةعيدا لمةا ،لمين .فقةام بهةذا االقتةراح وذوي الحاجة من المسة،بين ذوي قرابته 

 أدخله من فرحة للمسلمين ،وكان هذا المال أربعمائة درهم .

ومةةع كثةةرة اإلنفةةاق إالّ أّن ثروتةةه ال تحرقهةةا نةةار الهشةةيم ،بحيةةث بعةةد مقتلةةه  يةةوم الجمةةل       

 اقتسم ورثته ثالثين مليون من الدراهم .
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 : أهم األحداث 

  عير عثمان بن عفان تحمل تجارة من الشام. 

  مساومة التجار هذه البضاعة حتى وصلت أربع أضعافها. 

  تصّدق عثمان بها ألّن هللا وعدنا بعشر أمثالها. 

  حزن طلحة بن عبد هللا لعدم معرفته أين يضع المال الكثير الذي هو بحوزته. 

 التّصّدق به إثر اقتراح من زوجته. 

  رغم عطائه الكثير إالّ أنّه جمع ثروة كبيرة. 

 أحداث قصة مصر المريضة :  .11

كان طه حسين في سفينة مبحرة من فرنسا إلى لبنةان ،وفةي بدايةة رحلتةه نشةرت إحةدى       

ألّنةه ،وأّثر ذلك على نفسه أشّد األثةر ،الّصحف المصرية نبأ أّن مصر اجتاحها وباء الكوليرا 

ن على الّرحلة مضى يوما لم يبلغ سّن السّت سنوات أين فقد أخاه .وهو ،عايش نفس الوضع 

دون أن ،لتسةةتطيع بلةةوغ بيةةروت ،حتةةى علّةةق إعةةالن مفةةاده أّن المةةاء سةةيحجز عةةنهم سةةاعات ،

وشةعر ،ألّن الوباء يمنعها من ذلك . هنا تأّزمت حالة طه حسين الّنفسية ،تأخذ من ماء مصر 

أهةال للحرّيةة واألمةن ،وأّن هةذا ،أراد أن يةرى هةذا البلةد بالحزن الممزوج بخيبة األمل ،ألّنةه 

 واالقتصاد .،والّثقافة ،بسبب الّسياسة ،البلد صرفت عنه ضروب الخير 

ال يحفلةون إالّ ،ولذلك استنتج أّن مصر بين اثنين ،إّما أن يمضوا فةي حيةاتهم كمةا ألفوهةا      

كتلةك التةي ،وإّمةا يسةتأنفوا حيةاة جديةدة ،،وهذه الكارثةة العظمةى ومنافعهم  ،ولّذاتهم ،بأنفسهم 

 قوامها التضامن والتعاون .،عرفوها في أعقاب الحرب العالمية األولى 

 األحداث أهم: 

 .بوباء الكوليرا  مصر مرم إعالم •

 .في السفينة  الخبر انتشار •

 . الراوي حزن •

 .تغير شيء ال أن رأى حين الكاتب اندهاش •
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II. والموضوعات  القضايا 

والجوانةب ،كتاب المعّذبون في األرض قسمات كثيةرة مةن تجربةة طةه حسةين يتضّمن        

وروابط تصل بين الكتاب واأليةام ،ويطةرح طةه حسةين ،األساسية التي استند إليها في كتاباته 

والتةي تسةتدعي ،العديد من القضايا ،مثل العدل الغائب ،الذي يشير إليه في مفتتح هذا الكتاب 

ومسةيحيين  ومظةاهر غيةاب العةدل تتأّكةد بوجةود ،أحاديةث المعةدمين مةن مسةلمين الكثير مةن 

 .واألشقياء ،فريقين البائسين 

ـةة فمةةن يعةةّذب هةةؤالء البشةةر ؟هةةل تعةةّذبهم العةةادات والّتقاليةةد المجتمعيةةة ،أم تعةةّذبهم السياسةةات 

ولهم األوضةاع بقبة،والقرارات المجحفة التي تأتي من الكبار؟ ،أم هم يعّذبون أنفسهم بأنفسةهم 

 المتدنية في الحياة؟

 القضايا االجتماعية : .1

طةةرح طةةه حسةةين عةةّدة قضةةايا اجتماعيةةة ،عةةاش طفولتةةه ومراهقتةةه فيهةةا ،فهةةو حةةديث         

الةةذي يعتةةري جةةّل المجتمةةع ،هةةو يخبرنةةا عةةن البةةؤس والّشةةقاء  الخبيةةر المّطلةةع العةةارف ،فهةةا

الكّتةاب وأحوالةه ،وعةن عةادات  وعةن،وكيةف تعةّد ،المصري ،ويخبرنا عةن أصةناف الطعةام 

األطفةال فةي الةدرس واللّعةب ،وعةن البيةوت البسةيطة وكيفيةة بنائهةا ،وعةن المة تم واألعةةراس 

واألّم بابنتهةةا ،التةةي تجمةةع الةةزوج بزوجتةةه ،،كمةةا يحةةّدثنا عةةن مختلةةف العالقةةات االجتماعيةةة 

يء مةن عةاداتهم والّرجل بةالمرأة ،وزوجةة األب بربيبهةا  ،واألسةر ببعضةها ،ويحةّدثنا عةن شة

 وتقاليدهم.

o : البؤس والشقاء واألوبئة 

فنجةةده يصةةّور لنةةا فةةي قصةةة ،بقةةة العامةةة مةةن الطّ ،شةةمل جميةةع فئةةات المجتمةةع المصةةري       

ودفء عائلي واضطهاد مةن طةرف زوجةة ،وملبس ،في مأكل ،صالح الحالة التي يرثى لها  

ويؤكد المؤلف أّن صالح ما هو إالّ نموذج للعديد مةن أمثالةه فةي ،أّدت به إلى االنتحار ،األب 

ومةا أقةّل المصةرّيين ،فصةالح صةورة البةؤس والشةقاء والحرمةان »فيقول : ،الواقع المصري 
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كمةا ذكةر المؤلةف معانةاة النسةوة فةي جلةب  1«الذين ال يصّورون بؤسا وال شةقاء وال حرمانةا

ويقضةةين سةةاعات طةةوال ذهابةةا وإيابةةا ،طويلةةة بحيةةث يقطعةةن مسةةافات ،الميةةاه إلةةى منةةازلهّن 

وفي مكان بعيد من حيث تعةّود ،ّنما وجدت على الّنهر وإ»وفي هذا يقول : ،حامالت الجرار 

 . 2«أن يمألن جرارهّن ،الّنساء 

فكانت تبيد العديد من الّنةاس ،ولطالما انتشرت األوساخ انتشرت األمراض واألوبئة           

 ،ال مصر وباء الكوليرا فكان سببا في تذّكر طةه حسةين أحزانةا مضةتوقد ط،وتهتك أنفسهم 

كنةت قةد أنسةيت ،وإّنمةا أريةد أسةرة مصةرية بائسةة »فقال :،وتذّكر معها أسرة مصرية بائسة 

وهةو يقصةد بكالمةه ، 3 «حتى كان هذا الوباء الذي ألّم بمصر ،فذكرتها ذكةرا مّتصةال،أمرها 

وبعةد يأسةها مةن الحيةاة قامةت بةإغراق ،التي فقدت ابنيها في ظرف خمسة أّيام ،أسرة أّم تمام 

ويقتةل الوبةاء بالقريةة فيمةا يلةّم بةه مةن »فيقةول :،وكةادت أن تفعةل نفةس األمةر بابنتهةا ،نفسها 

ومجةةتمعهم وتكةةون أم ،وذوي قةةرابتهم ،وأبنةةائهم ،ويفجةةع الّنةةاس فةةي أنفسةةهم ،والقةةرى ،المةةدن 

بةةل شةةمل المةةدن ومةةنهم صةةبي ،والوبةةاء لةةم يصةةب أهةةل القةةرى فقةةط ،  4«تمةةام  فةةي الطليعةةة 

فتنتشةر األمةراض واألوبئةة ،يسكن في بيت حقير ال تتوفّر فيه أدنى متطلّبات الحيةاة ،جامعي 

وهةو مةا زال فةي مقتبةل ،في فصل الصيف فتةودي بحياتةه ،خاصة في زمن الحرارة الشديدة 

حمةةى التيفوئيةةد قةةد أسةةلمته إلةةى  ،فةةأعلم أنّ وأسةةأل عةةن صةةاحبي »يقةةول طةةه حسةةين :،العمةةر 

 .  5«الموت أثناء الصيف 

الةةذي كةةان سةةائدا فةةي مصةةر ويجةةدها ،كمةةا يفضةةح الكاتةةب التفةةاوت الّطبقةةي الّرهيةةب           

وتعةيش ،وفئة أخرى ال تحفةل بهةؤالء ،وهي الغالبة ،منقسمة إلى طبقتين ،فئة بائسة محرومة 

الةذين رغةم تعلّمهةم وخةدمتهم الةوطن ،وّظفين البائسةين فل بموضوع الماوالكتاب ح،في ترف 

هةذا الموظةف لةيس وحيةدا فةي بؤسةه هةذا المنكةر »فيقةول :،إالّ أّنهم يعيشون في فقةر مةدقع  ،

وإّنمةا يحصةون ،وال بالمئةات ،في عبئه هذا الثقيةل ،وإّنمةا لةه نظةراء ال يحصةون بالعشةرات ،
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والخةوف ،انتشةار الفقةر ينتشةر الجهةل وب 1 «وأخشى أن يحصوا بعشرات األلةوف ،باأللوف 

وحتةةى إن ،وألّنةةه أمةةّي ال يعةةرف حقوقةةه ،كةةون الشةةعب مهضةةوم الحقةةوق ،بةةل واإلذعةةان لةةه 

واألوبئةةة ،تنهكةةه اآلفةةات االجتماعيةةة ،ألن المجتمةةع متفةةّرق ،علمهةةا فةةال يسةةتطيع البةةوح بهةةا 

فيغضةب ،تنظر إليه فتجةده ...يخشةى أن يعمةل »ويخاف أيضا من بطش الحّكام ،واألمراض 

ويخشةى أن يسةكت فيسةود بةه ظةن المسةيطرين علةى ،ويخشةى أن يقةول فةيحفظ قادتةه ،سادته 

وفةي مقابةل هةذه الفئةة  ،  2 «وبةين الكةالم والصةمت ،فهو حائر بين الحركة والسكون ،أمره 

ولكةةن ،مظةةاهر الظلةةم   ويةةرفض،ويتغّنةةى بهةا ،يةتكلّم بالمبةةادئ النبيلةةة مةةن نجةةد ،مةن المجتمةةع 

 وتعلّةق اآلمةال بهةم مةن أجةل حةلّ ،عندما تتاح لهم الفرصة للةّدفاع عةن مةا كةانوا يةدعون إليةه 

فمثةل هةذه األفعةال تفقةد الّنةاس الّثقةة ببعضةها ،وقةاموا بةالعكس ،تنّكروا لمةا قةالوه ،المشكالت 

ويتملّقونةه فةي  الةذين كةانوا يترّضةونه،وإذا المنتصةرون »وتسود التفرقةة والّضةعف ،البعض 

فإّنمةا يصةّور الجةور ،أمس قريةب ،قةد ائتمةروا لةه وتنّكةروا لةه وكةادوه كيةدا ،إن صةّور شةيئا 

         3«والجحود ،والظلم ،والغدر 

o : الكّتاب وأحواله 

عبةر ،طةول الّسةنة وهةذا مةا أّكةده طةه حسةين ،يذهب األطفال خمسة أّيام في األسةبوع         

بةةه كمةةا تعةةّود أن يفعةةل خمسةةة أّيةةام فةةي افغةةدا إلةةى كتّ ،وأصةةبح الّصةةبي »قصةةة صةةالح فقةةال :

 4«األسبوع 

والمةدن اللغةة العربيةة والقةرآن ،يةتعلّم فيهةا أطفةال القةرى  ،كان الكّتاب مدرسة قرآنيةة        

يطلق عليه اسم العريةف ،هم رجل متكفّل بهذه المهّمة ،و يراقبويقوم بتدريسهم اإلمام ،الكريم 

سةّيدنا الضةرير يسةأل عريفةه البصةير:هل تفقّةدت األختةام ؟قةال العريةف :نعةم ،إالّ  فقد سمع»

لكن هذه المداومة اليومية  كانةت تصةيب األطفةال  5«ختم صالح بن الحاج علي فإّنه قد ضاع

،إلحساسةهم بةبطء شةديد  بالّنسةبة لهةم  سةاعاتفلذلك تمّر ال،خاصة في فصل الصيف ،بالملل 
                                                           

  999المعذبون في األرض ،ص طه حسين ،ـ  1 

  990ـ المصدر نفسه ،ص  2 

  991ـ المصدر نفسه ،ص  3 

  99ـ المصدر نفسه ،ص  4 

  02المصدر نفسه ، ص  ـ  5 



 المعذبون في األرض                                                                           الفصل األول :

 46 

حين كان النهار يبطئ في سعيه ليجلس الصبية والشةباب مةن أهةل الكّتةاب »باإلنهاك الشديد ،

   1«التي كانت تخضعهم لحذق سّيدنا،م في حياتهم تلك هويمسك،

o : عادات األطفال في اللعب والدرس 

والنعةةدام ،كةةان األطفةةال يةةذهبون إلةةى الكّتةةاب ،وتنتهةةي الدراسةةة مةةع آذان العصةةر          

وفةور ،كةان األطفةال يعةانون مةن الحةّر الشةديد ،الوسائل الضرورية لتساهم في إراحةة الفةرد 

 ،اقطةت،التةي ال لتبرد أجسامهم مةن حةرارة الصةيف ،يذهبون إلى النهر ،انتهائهم من الدرس 

ةتمّثل في الكّتاب كّل عام حين يقدم الصيف ،ويشتّد القيظ ،ويحّب الّصةبية أن ي  »فيقول  دوا ر  بت 

ومةن األلعةاب التةي كانةت ،  2«بماء الّنهر أو بمةاء القنةاة إذا خرجةوا مةن الكّتةاب مةع العصةر

وهةةي عبةةارة عةةن مرّبعةةات متالصةةقة ببعضةةها الةةبعض يقفةةز  طااابلعبةةة  ،شةةائعة  فةةي مصةةر 

وقةةد ،ورّبمةةا رآهمةةا الةةّراءون »فقةةال : ،دون المسةةاس بةةالخطوط المرسةةومة ،األطفةةال فوقهةةا 

 .    3«يخّططان في األرض ويلعبان لعبة طاب ،أخيه  جلس كّل منهما إلى

o ها: البيوت البسيطة وكيفية بنائ 

يسةتخدمون فيهةا ،كان أهل القرى يّتخذون ألنفسةهم بيوتةا مصةنوعة مةن المةواد األّولّيةة        

كةون طةه حسةين ،والكاتةب سةرد لنةا مراحةل البنةاء بالّتفصةيل ،وعسف النخل ،والتبن ،الّطين 

كةان البيةت »: الئقةا،فسةرد هةذه المراحةل ويةدرك تفاصةيل الحيةاة فيهةا ،عاش في هذه  البيئة 

قةد أقةيم مةن هةذا الّطةين ،منخفضا إلى األرض أشّد االنخفاض ،ضّيقا في الفضاء أشّد الّضيق 

ونه والقةّش ويسةّوونه تسةوية مقاربةة ،ويسةمّ ،الذي يخلطه الفاّلحون بشةيء مةن الّتةبن ،الّساذج 

حةول قطعةة مةن ،ثّم يجمعون بعةض هةذه األطةراف إلةى بعةض ، الطو   في مصر الوسطى

أو مةن قصةب ،ويرفعونها في الجّو شيئا ...ويلقةون عليهةا طائفةة مةن سةعف الّنخيةل ،األرض 

 4«ويّتخذون لها بابا من خشب رقيق ،الذرة 
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o : أصنا  الطعام وكيفية إعدادها 

ورثوهةةا مةةن تعاقةةب الحضةةارات علةةيهم ،تمتةةاز مصةةر بمةةأكوالت تقليديةةة تشةةتهر بهةةا          

صةة ،كمةا يرّحةب بالّضةيف ترحيبةا يليةق بةه ،ومةن مةأكوالت خا،تعةّد لةه الضةيف  حضورول،

فقةد كانةت أصةناف الطعةام مهّيأة،...وكةان »:بعض التقاليةد لتةي وصةفها لنةا طةه حسةين ،قولةه

ئ ،ولكن تهيئته لم تتّم بعد ،فقد فّت الخبز في طبةق كبيةر الثريد وهو أّول هذه األصناف قد هيّ 

ثةةم يةةذكر لنةةا ، 1«وقّطةع الثةةوم قطعةةا توشةةك أن تشةبه الةةّذرى،وأعةّد المةةرق ،وتةةّم إعةةداد األرز 

الذي يعيش عليه أغلةب المصةريين والةذي ،يصنع من الذرة  ،المؤلف نوعا خاّصا من الخبز 

ويةةتكلّم فةةي قصةةة خديجةةة عةةن محبوبةةة )ربةةة ،وعشةةاءهم ،كةةان فةةي بعةةض األحيةةان غةةذاءهم 

هةو هةذا ،تصنع لهم مةن الخبةز نوعةا خاّصةا »المنزل ( التي تتقن هذا النوع من الخبز فيقول:

 2«الذي يّتخذ من الةّذرة رقيقةا ...مسةتديرا واسةعا ،ال تحسةن أن تصةنع غيةره مةن خبةز القمةح

التةي كانةت تقةوم بهةا ،العمليةة ويةتّم تقليبةه بعةود موضةحا ،وهذا الخبز يتّم إنضاجه في الفةرن 

  3«كانت تصطنعه في تقليب الخبز وإنضاجه ،وتناولت عودا من سعف النخيل »محبوبة 

o : العالقات األسرية واالجتماعية المختلفة 

قبةل ،مةن ترتيبةات مسةبقة متعبةة ،يةروي لنةا طةه حسةين حفةاوة اسةتقبال الضةيف               

وكانت الدار قائمةة قاعةدة »ويقول في حديثه ،القديم فإكرامه من صفات العرب منذ ،وصوله 

وهةم لةم يقبلةوا أصةفار األيةدي  ،فقد ألّم بها ضيف لهم خطر مكانة في اإلقليم ،ذلك المساء  في

 لتبادل أطراف الحةديث،وبعدها القهوة ،،ويتحّدث أيضا الجتماع األسر على مائدة العشاء 4«

وهةةذه التقاليةةد متجةةّذرة فةةي المجتمةةع ،وعةةادة مةةا كانةةت األم هةةي التةةي تجمةةع شةةمل العائلةةة ،

ودارت علةيهم قهةوة اللّيةل ،وجمعةت رّبةة البيةت الّصةغار » المصري فقال في قصةة صةالح :

،وكانةةت األم حريصةةة أشةةّد الحةةرص علةةى تعلةةيم  بناتهةةا فنةةون الّطهةةي   5«مةةن بنيهةةا وبناتهةةا 

لةذلك نةرى طةه ،لكةي تصةبح رّبةة بيةت ناجحةة ،الملّحة لدى كةّل فتةاة ألّنها  من الضرورات ،
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وتثنةةةي علةةةى تلةةةك ألّنهةةةا رفّقةةةت »فيقةةةول :،حسةةةين يةةةروي لنةةةا حةةةرص األّمهةةةات ومةةةراقبتهّن 

 .  1«كأّنه الحساء،،فلم تتركه سائال تفيض به المالعق  **بالفالوذج

يتحةةّدث طةةه ،يوجةةد أغلبيةةة مسةةلمة وقلّةةة قبطيةةة مسةةيحية ،وفةةي المجتمةةع المصةةري           

أي وجةةود أواصةةر المحبةةة والتعةةاون بينهمةةا ،حسةةين عةةن عةةائلتين قبطيتةةين يجمعهمةةا الجةةوار 

الةذي كةان بةين ،كافةل االجتمةاعي والتّ ،جه المؤلف إلى القةيم االنسةانية وفي هذا الموضوع اتّ ،

وكةذلك االبتهةاج فةي األفةراح ،ضةرار مةن أجةل حةّل المشةكالت والخةروج بأقةل األ،العائالت 

قةد ،كانتةا تعيشةان متجةاورتين ،فهم يؤلّفون أسرتين قبطّيتين من أسر الّريةف »فيقول عنهما : 

  2«ومن العشرة المتصلة ،أنشأ الجوار بينهما ما ينشئ عادة بين الجيران من الموّدة واأللفة 

ادات المجتمةةع المصةةري تطةةرق طةةه حسةةين أيضةةا إلةةى موضةةوع مهةةم متجةةّذر فةةي عةة         

بحيةث يحتةّل مكانتةه ،بعةد وفةاة رّب األسةرة ،وهو كيف يةتحّكم األبنةاء فةي مسةؤولية المنةزل ،

وكلمتةةه ال جةةدال فيهةةا حتةةى األّمهةةات ال يمكةةنهّن االعتةةراض علةةى ،ويقةةوم بةةاألمر والنهةةي 

ّمهات في ولم تتعّود األ»فقال :،وقد قّدم لنا المؤلّف هذا الموضوع في قصة صفاء ،قراراتهم 

والفتةى ،مثل هةذه البيئةة مقاومةة أبنةائهّن ،وإّنمةا تعةّودن اإلذعةان واالسةتجابة إلةى مةا يريةدون 

 .   3«فهو سّيد األسرة وصاحب األمر والّنهي ،يقوم مقام أبيه 

o  : األعراس والمآتم 

ويقةةام لةةذلك عةةرس فيةةه فةةرح وإعةةالن لهةةذا ،الةةزواج هةةو عقةةد قةةران بةةين المةةرأة والّرجةةل      

قةال المؤلةف فةي ،وعن هذا اليوم المشةهود ،من العروس والعروسة لذلك  ويهّيئ كلّ ،الزواج 

وهّيئت الفتاة لهذا اليوم المشهود من حياتها كأحسن ما تهّيأ الفتيةات مةن بنةات »قصة خديجة :

 عةةن ء لألهةل واإلعةةراب لهةةمت تقةةديم العةةزاومةةن عةادا، 4«لمثةةل هةذا اليةةوم،الطبقةة الوسةةطى 

وجلةةس »، أسةةفهم ،زيةةارة المنةةزل ،ومواسةةاة ذوي الفقيةةد ،وسةةماع القرآن،فقةةال طةةه حسةةين
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كمةةا تعةةّود الّنةةاس أن يفعلةةوا ،وقةةد مةةّرت الليلةةة األولةةى كمةةا ،صةةاحب الةةدار للمعةةّزين يسةةتقبلهم 

وانصرف فةوج تعّودت ليالي العزاء أن تمّر ،أقبل المعّزون فسلّموا وجلسوا وسمعوا القرآن ،

 .   1«منهم ليخلفهم فوج آخر ،ثّم ختمت القراءة حين أوشك اللّيل أن ينتصف

o : عّمال البناء والّصيد 

ون فةةي يبةةدأ،والخادمةةات فةةي الةةّدور ،والبّنةةاءون ،والمزارعةةون ،كةةان الصةةّيادون            

وإّنمةةا »وهةةو مّتجةةه إلةةى النهةةر ،يصةةف لنةةا قاسةةم  ،وهةةاهوح البةةاكر بعةةد صةةالة الفجةةر االصةةب

لم يكلّم أحةدا ولةم يكلّمةه أحةد ،ثةّم اسةتأنف سةعيه إلةى الّنهةر ،استدار إلى المسجد فأّدى صالته 

من أجل إعداد ،والّنساء اللّواتي يصنعن الخبز كذلك يستيقظن باكرا  2«وحيدا،مطمئّنا ،هادئا 

غنيةةاء فةةي المسةةاء إلةةى منةةازل األ ،وتوّزعةةهفةةي النهةةار  هليتسةةّنى لهةةم الوقةةت لتنضةةج،الخبةةز 

تهّيةئ العجةين ،وكنةت تراهةا فةي أّول ،ة بهةذه الةدار أو تلةك فكنت تراها في آخر اللّيةل ملّمة»،

جالسة أمةام الفةرن ،تةدير بيةدها السةريعة الصةناع قطةع العجةين ،فتسةّويها فةي سةرعة ،الّنهار 

التةي  وقةد منحتهةا النضةج،مدهشة ...،ثّم تقذفها إلةى الّنةار قةذفا خفيفةا ،ثةم تسةترّدها مةن الّنةار 

 . 3«يجعلها سائغة في األفواه  
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 القضايا السياسية : .0

ةة»مفهوم السياسة :         اس  ةائس وهةو س  ة فهةو س  اس  ي  اس  ي س وس  س  ة، س  س الّنةاس :تةولّى ا  وس 

رئاسةةتهم وقيةةادتهم ، وسةةاس األمةةور دّبرهةةا وقةةام بإصةةالحها فةةي الحةةديث ،وهةةي القيةةام علةةى 

 .   1«الشيء بما يصلحه 

بأهّميةةة معرفةةة ،حةةاول المؤلةةف بةةّث روح الةةوعي فةةي أفةةراد المجتمةةع المصةةري            

إلةى »ويوضةح ذلةك فةي إهدائةه  ،مةن منطلةق أّن الّثقافةة تمّثةل جةوهر العةدل  حقوقهم ،وذلةك 

الذين يحرقهم الشوق إلى العدل ،وإلى الذين يةؤّرقهم الخةوف مةن العةدل ،إلةى أولئةك وهةؤالء 

 .   2«أسوق هذا الحديث 

انّية والمبةادئ اإلنسة،الةذين يتمّيةزون بةالّروح الوطنّيةة ،والخطاب موّجه إلى األفةراد           

المجتمةع   فكةار فةي أذهةان الفئةات المختلفةة مةنتلةك األ وأصحاب الضمائر الحّية ،وحاول بثّ 

عةاون تهدف إلى غرس فكرة التّ ،واستعانته بالقصص التاريخية ،وذلك باستخدام أسلوب شّيق 

فمةادام الطةرح مثاليةا »من أجل بناء الوطن ، يقول علي عبد الواحد الةوافي فةي هةذا الّصةدد :

 3«فالفكرة كانت موّحدة  ،زب واحدوالح

الةذين ،وبخلهةا وذكةر نمةوذج  أجةور المةوّظفين ،تكلّم الكاتب عن بؤس الّدولة نفسها           

وكانت الدولةة بخيلةة حقةا فةي تلةك األيةام ،فقةد كةان »فقال :،لم يستطيعوا توفير مأكل أطفالهم 

ويةؤجر فةي أثنةاء ذلةك ثالثةة ،ين حامل الدبلوم يلحق بمكتب البرق على سبيل التجربة والتمةر

فهل قامت السياسةة ،،فيضطر الموظفون لالستدانة  4«ال تحسب له جملة،جنيهات في الشهر 

الةذين يسةاعدونها وهةم ،بواجبها ؟ وهل هذا هو الحل ؟وكيف ال تحفل الّدولة بأبنائها المثقّفين 

التةي تقةودهم فةي الّنهايةة إلةى طلةب ،ووصةف الكاتةب حةالتهم المزريةة ،بمثابة أركةان الةبالد  

ولةيس مةن الممكةن أن تحةّل مشةكالت هةؤالء الّنةاس باالسةتدانة »فقةال :،الّصدقات من الّنةاس 
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ْين   أو التواء بالّدين ،وليس مةن الممكةن أن تحةّل مشةكالت هةؤالء الّنةاس ،والعجز عن أداء الد 

اقتراحةةات يراهةةا مناسةةبة ويمةةّدنا ب،ثةةم يضةةع الكاتةةب نفسةةه موضةةع المصةةلح ،  1«بالّتصةةّدق

بحيث يجب أن يكون هناك توازن بين ما تأخذه ،بنظرة موضوعية ،للخروج من هذا الوضع 

ويجةةب أن تتةةوفّر سياسةةة محكمةةة فةةي الّتصةةّرف ،ومةةا تمنحةةه مةةن مرّتبةةات ،الدولةةة مةةن جبايةةة 

عيةةد يجةةب أن ن»فقةةال :،وال تقتصةةر علةةى فئةةة معّينةةة ،لتشةةمل الفائةةدة الجميةةع ،بةةأموال العاّمةةة 

وفيمةا تمةنح الدولةة مةن ،فيمةا تحيةي الدولةة مةن الضةرائب ،النظر في نظامنا االجتمةاعي كلّةه 

 .   2«مرّتبات ،وأن تكّف الدولة عن اإلسراف في أموالهم الخاّصة 

ق بإصةةالح سياسةةي سةةب  ثةةّم يعطينةةا الحةةّل فيقةةّرر أّن اإلصةةالح االجتمةةاعي البةةّد أن ي             

التي تحفظ حقوق وواجبةات كةّل مةواطن ،لتوجيه المجتمع بلغة القانون ، ألّنه األداة األساسية،

التةي ،إالّ إذا وجةدت األداة السياسةية الصةالحة ،وليس إلى اإلصالح االجتماعي مةن سةبيل »،

بةل ويجعةل مسةؤولية الدولةة أكبةر مةن ، 3«وتنقةذه مةن المشةكالت ،تسةتطيع أن تةنهض بعبئةه 

القةةانون فةةوق فتفرضةةه بةةالقوة تحةةت لةةواء  ،بحيةةث إذا كةةان هنةةاك عصةةيان لإلصةةالحات ،ذلةةك 

إذا لةم ،إّن من حّق الدولة أن تعلّم البخالء كيف يكون الكرم والجود بسلطان القانون » الجميع 

فةةةإّن الدولةةةة ال تقةةةوم ،إذا لةةةم تفعةةةل ذلةةةك ،  4«وحيةةةاة الّنفةةةوس،يصةةةدر عةةةن يقظةةةة الضةةةمائر 

وعلةى الدولةة أن تقةوم علةى هةذا كلّةه »ئة في حق الوطن والمةواطنين فهي مخط،بمسؤوليتها 

و في ذات الوطن وفةي ذات ،في ذات هللا ،بسلطان القانون ،فإن لم تفعل فهي آثمة أشنع اإلثم 

 . 5«المواطنين 

هةو أّن الدولةة مهمةا كانةت ال يمكنهةا التطةّور ،انتقل طه حسين إلى موضوع مهّم جةّدا         

وال أمةن فهةو شةرط أساسةي للّتقةّدم ، وقةد شةّبه األيةام التةي يعيشةون فيهةا ،ستقرار في ظّل ال ا

بسةةبب القحةةط ،التةةي عاشةةها المسةةلمون فةةي عهةةد عمةةر بةةن الخطةةاب ،أقةةرب إلةةى أيةةام الّرمةةادة 

ولعلّهةا تكةون أشةّد نكةرا مةن ،وإّنما نحن نحيا في أّيام سود ،ليست أقةّل نكةرا »،ونذرت المياه 
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حتةى تفةرغ مةن هةذه المحنةة ،فةإن لةم ،عام الّرمةادة ...وال ينبغةي )الدولةة(أن تفّكةر فةي شةيء 

 1«فمن حّق الدولة أن تسلك الطريق التي أراد عمر أن يسلكها ،تسعفها خزائنها 

الّسةخرية الاّلذعةة للحكومةة ،ومن أبرز ما أشةار إليةه طةه حسةين فةي تلةك القصةص           

وقد شّدد طه حسين على ،الذي عانى منه الفقراء خاصة ،اء الكوليرا بعد تفّشي وب،المصرية 

إالّ فةي القةذارة ،قصور الّدولة في العناية الصحّية بأهلها ،خاصة وأّن هذا المةرض ال يتفّشةى 

مةاّرة بمصةر فقةال ،وهةو فةي سةفينة فرنسةية مّتجهةة إلةى لبنةان ،والفقر. وقد سةمع هةذا الخبةر 

وال ،والمنكوبين وال يسةتحيون ألنفسةهم ،ون منه حديث الوباء إذا لم يفد على مصر ويسمع»:

أن يوصةةم فةةي أعةةين األجنبةةي ،وال يسةةتحيون لهةةذا الجيةةل مةةن المصةةريين ،يسةةتحيون لةةوطنهم 

ويضيف بةأّن ، 2«وتجعله خليقا أن يزدري ويحتقر،التي تغّض عن صاحبها ،باألثرة المنكرة 

وال يشةعرون بحجةم ،ألّنهم أصحاب ضمائر مّيتة ،لة ال تعطي أّية أهّمّية للّدو،الّطبقة الحاكمة 

سياسةيون ال يشةعرون بةأّن أّمهةم مصةر »فيقةول :،وغيةر آبهةة لةذلك  ،المصيبة التي هةم فيهةا 

وإّنمةةا تنةةزف أبناءهةةا ،ولكّنهةةا ال تنةةزف دمةةا ،وبةةأّن مرضةةها هةةو النزيةةف المهلةةك ،مريضةةة 

ي تملكها مصر تغنيها من أن تكةون فةي الت،بّرغم  من أّن الثروات الطبيعية  3«وبناتها نزفا ،

وال ينةتهج طةرق ،وهذا دليل قاطع بأن الحكم السياسي فاسةد ،فهي غير مستغلّة ،هذا الوضع  

صةرفت )البلد(عنةه  ضةروب الخيةر فةي »فقةال :،والّتقّدم في سةبيل نهضةة مصةرية ،التطّور 

وسةةماء ،وأرضةةا خصةةبة ،واالقتصةةاد ومةةنحهم هللا مةةع ذلةةك إقليمةةا معتةةدال ،والّثقافةةة ،السياسةةة 

وكان هذا كلّه خليقا أن يكفل ألهله حيةاة ماديةة محتملةة ،ونهرا يفيض بالّنعمة والّنعيم ،صافية 

ر فةةإذا هةةو قةةد حةةرم حتةةى هةةذه واألدواء ،ولكّنةةا ننظةة،والعلةةل ،ويصةةرف عةةن أهلةةه اآلفةةات ،

 . 4«الحياة

أو األمس بةل ،اليوم  ليست بنت،ويكشف طه حسين عن أّن هذه المشكالت االجتماعية        

مةا ينةتج نتةائج سةاعدت علةى ،وإهمةال الدولةة لهةا معةروف منةذ القةدم ،هي متمادية فةي القةدم 
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والّسةةرقة وقطةةع الّصةةالت بةةين الّنةةاس ،والّرشةةوة ،وانتشةةار الفسةةاد الخلقةةي ،تفّسةةخ المجتمةةع 

تى أصبح ح،ذلك كلّه بسبب الّتراكمات في الفساد السياسي ،وفساد الضمائر ،وقسوة القلوب ،

هذه المشكلة لو كانةت طارئةة لظنّنةا أّن الحةديث عنهةا قةد يلفةت إليهةا »فقال :،حلّها مستعصيا 

ولةم تطةرأ أمةس ،وإّنمةا ،واالجتهاد في حلّها ،ولكّنها لم تطةرأ اليةوم ،ويدعو إلى الّتفكير فيها ،

 . 1«وإهمالنا لها مّتصل ،وهي من أجل ذلك تنتج نتائجها المنكرة المخزية ،عهدها بنا بعيد 

التةي تنتهةي بعةد طةول ،الذي يعامل الفقراء تلك المعاملة الالأخالقيةة  ،ظام الحاكم والنّ         

تقةود الةوطن إلةى ،تقتةل فيهةا آدميةة اإلنسةان كةّل يةوم سياسةة الفاسةدة ،عناء فةي غرفةة حقيةرة 

ويحّملنةا همومةا ،خليةق أن يجّشةمنا أهةواال ،وعن هذا النظةام مةن نظةم الحيةاة »فقال :،الهالك 

وكأّنةه تنّبةأ بثةورة ضةّد ،ويحةّذر مةن قيةام ثةورة ضةّد النظةام القةاتم ،،ويواصةل كالمةه  2«ثقاال

ويفرضةه الحةرص »فيقةول :،الملكية الفاسدة ،والتي تحقّقت فعال بعد ذلك بسةنوات قليلةة جةّدا 

لألخطار العنيفة قبل إّبانها ،وعلى أن يسلك هةذا البلةد البةائس طريقةه  على أالّ تتعّرض مصر

إلى التطّور ...،ال تعصف به العواصف وال يجري عليه ما جرى على بعض األمةم مةن هةذه 

 .3«التي ال تبقي على شيء ،الثورات 

إمةا القبةول ،ال ثالةث لهمةا وهمةا ،وفي القّصةة األخيةرة وضةع المصةريين بةين خيةارين        

وهةذه الكارثةة وإمةا البةدء  بحيةاة كتلةك التةي عرفوهةا بعةد الحةرب العالميةة ،بالوضع الةّراهن 

إمةا أن يمضةوا فةي حيةاتهم كمةا »فقال :،عنوانها االتحاد والتضامن في كّل األوقات  ،األولى 

سةةتأنفوا حيةةاة ألفوهةةا ،ال يحفلةةون إالّ بأنفسةةهم ...وليثقةةوا بأّنهةةا الكارثةةة السةةاحقة ...وإّمةةا أن ي

كتلةةك التةةي عرفوهةةا فةةي أعقةةاب الحةةرب العلميةةة األولةةى ،قوامهةةا التضةةامن والتعةةاون ،جديةةدة 

 4«وإلغاء المسافات  
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 القضايا الثقافية واألدبية :  .1

  األدب: 

ورفةةع الظلةةم مةةن خةةالل تنةةوير األفكةةار ،وسةةيلة للمقاومةةة ، األدب فةةي رأي طةةه حسةةين       

وهةةو الهةةدف الرئيسةةي لةةألدب )مناصةةري االلتةةزام فةةي ،والعقةةول وبةةث الةةوعي فةةي المجتمةةع ،

وسّجل علةى الّظةالمين ظلمهةم ،وأفلت من رقابة الرقباء ،إّن األدب قهر بغي البغاة »،األدب( 

 . 1«وأنشأ بينه وبين القّراء لغة جديدة يفهمها األدباء وقّراؤهم،وعلى المفسدين إفسادهم ،

قةد ،التةي تمنةع أّيةة أفكةار ،هةو الةذي نشةأ بسةبب سياسةة الطغيةان ،ب الذي يقصةده واألد      

األدب الجديةةد الةةذي »وهةةو األدب الرمةةزي ،وثةةورات ضةةد الظلةةم ،تكةةون سةةبب مناهضةةات 

إلةى فنةون ،أنشأته حكومات الطغيان إنشاء ،حين اضطّرت الكّتاب إلى العدول عن الصراحة 

 .2«والرمز ،حتى استقّل هذا األدب بنفسه ،والتلميح،ومن اإلشارة ،من التعريض 

ولكةن عنةدما ،فلةم تحفةل بهةا الدولةة ،كتةب هةذه القصةص متفّرفةات  وانطالقا من ذلةك فقةد    

منعةةت الحكومةةة نشةةره ،  لااتعا المساار  وتعااّزي المحاارومجمعةةت فةةي كتةةاب تحةةت عنةةوان 

ى أيةةدي ولكّنهةةا جمعةةت ذات يةةوم فةةي كتةةاب ،وأرادت أن تصةةل إلةة»فقةةال :،وصةةودر الكتةةاب 

وهنالةك حفلةت بهةا تلةك الحكومةة ...وإّنمةا  لاتعا المسار  وتعاّزي المحاروممجتمعة ،القّراء 

بأن يحال بين هذا الكتاب وبين الّناس ،وبأن تؤخذ نسةخة مةن المطبعةة إلةى حيةث ، فيها األمر

 . 3«يصنع بها السلطان ما يشاء

وطبةع ونشةر فيهةا ،ي لبنةان أّول مةرة وإّنمةا نشةره فة،لكّنه لم يستسلم لهذا الواقةع المةّر         

وإذا هةةو يسةةلك »ثةةّم يعةةود إلةةى البلةةد األم مصةةر ،وبعةةدها تةةّم نشةةره فةةي جميةةع البلةةدان العربيةةة 

ثةم يعةود إلةى مصةر خائفةا ،فيطبع فيه وينشر ،ويذاع في األقطةار العربيةة ،طريقه على لبنان 

 . 4«يترقّب
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 بين أيدي الّناس لسببين هما :،هذه المحاوالت السياسية لم تستطع منع الكتب من االنتشار    

ـةة ظهةةور األدب الرمةةزي الةةذي يةةذهب مةةن التصةةريح إلةةى التعةةريض ويفهمةةه الكاتةةب والقةةّراء 

 .الّرقابة ال تجد كالما صريحا يدّعم الرفض والمنع  ولكن

 . ،فالحكومة ال تملك سلطة إالّ على بالدها  صرـ طبع الكتب في لبنان ثّم يعاد توزيعها في م

فةي ،وما كانت عليه فرنسا من تعّسةف ،وقد عقد الكاتب مقارنة بين ما يحدث في مصر       

التةي ،خوفا من فضةح السياسةات الفاسةدة ،القائمةة  علةى منةع أّيةة أفكةار تنويريةة ،نشر الكتب 

م  99كانت عليه فرنسا في القةرن  عادت مصر إلى مثل ما»وتقتل صاحبها ،تصادر الكتاب 

حين كان بعض كّتابها يفّرون بكتبهم لينشروها فةي هولنةدا ،مخافةة البةأس والةبطش وطغيةان ،

 . 1«القريب

عليةه ولديةه اّطةالع واسةع ،ونرى الكاتب في هةذا المؤلّةف أّنةه متةأّثر بةاألدب الفرنسةي        

طالعاتةةه اليوميةةة ،لكةةن عنةةد كتابتةةه وكةةذلك م،ذلةةك مةةن خةةالل دراسةةاته بالجامعةةات الفرنسةةية و

وإّنمةا »الذي يجمع فيةه كةّل ثقافاتةه فةي بوتقةة تخةّص المؤلةف وحةده،يصبغها بالطابع الخاص 

وجعلةت أدرسةه ،أرى أّني قد فرغت أّياما وأّياما لموضةوع مةن موضةوعات األدب الفرنسةي 

مةا قةدرت ،وأستقصيه ألّتخةذه موضةوعا لهةذا الحةديث ...وجلسةت إلةى صةاحبي ألملةي عليةه 

مةن قريةب أو ،عن شيء يّتصةل بةاألدب الفرنسةي ،إمالءه ولكن صاحبي ال يسمع مّني حديثا 

 . 2«بعيد 

ولكّننةي »وبةاألخص ديةدرو،وفي موضع آخر يؤّكد تأّثره بالكّتاب والشةعراء الفرنسةيين       

كمةا كةان الكاتةب الفرنسةي ديةدرو يجيةب قةّراءه حةين ،أجيب القارئ إن خطرت هةذه األسةئلة 

وكةةذلك  3«عةةن بعةةض األمةةر مةةن قصصةةه،أّنهةةم يسةةألونه أو يهّمةةون أن يسةةألوه ،يخّيةةل إليةةه 
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أّنه قرأ لةي أسةاطير ،ولكّنني لن أنسى »،وإعجابه بهم أّيما إعجاب ،مطالعاته لمؤلفين آخرين 

 . 1«الفونتين ،وقصة كانديد

 فة  الثقا : 

فهةي كةل مةا يبتدعةه ،ولها تداخالت مع الحضارة فةي مفاهيمهةا ،لثقافة كلمة واسعة ا          

من أجل اسةتخدامها فةي حةل ،والفني ومجاالت الحياة األخرى ،المجتمع على الصعيد العلمي 

 ةمةللمةا يسةمى اليةوم بالعو،األساسية  يمهأصبحت الثقافة من المفاف »،مشكالت التقّدم العلمي 

وكلمةة الثقافةة العربيةة ال تملةك ،وأكبر تعميم لقيه هذا المفهوم فةي القةرن العشةرين ،اإلنسانية 

 .2« ذات المعنى القاموسي

كةةان وعةةي الكاتةةب بواقةةع الحيةةاة ،يدفعةةه إلةةى إبةةداء الةةّرفض ،لكةةّل ألةةوان االسةةتبداد          

،والّظلم ،الّسائد في األوساط المصرية ،وإلى عدم الوقوف مكتةوف اليةد ،وإلةى تلبيةة الواجةب 

وهةو ال يحّبةذ نفسةه ،والمبادئ اإلنسانية واإلسالمية فةي الوقةت ،الذي تفرضه الوطنية الحقة  

أبغةض كثيةرا »يقةول :،لكّنه مضطر إلى ذلك ،وفةي قصةته القصةيرة ،والوعظ إلقاء الدروس 

ومع ذلةك فأنةا مضةطر إلةى القيةام بإلقةاء ،وتنبيه الغافلين ،إلقاء الدروس في الوعظ واإلرشاد 

 .3 «والكرامة اإلنسانية،ألّن ذلك هو ما تفرضه علّي الوطنية الّصادقة ،الدروس والوعظ 

والةذي ال  يعنةي ،يختم طه حسين مجموعته القصصية بحديثه عن مصةر المريضةة           

ولكّنةه يقصةد بةالمرض أيضةا ،مةرض الطبقةة المثقّفةة ،الذي ألّم بهذا البلد ،به مرض الكوليرا 

حةين  ، هذا الشةعور الحةزين الةذي يجةده المصةري المثقةف»،التي أصابها اإلحباط والحزن ،

تنهةار كةأّنهم لةم ،وآمةال كثيةر مةن نظرائةه وأعمةالهم وجهةودهم ،وجهةوده  يرى آماله وأعماله

 4«ينعموا بهذه اآلمال ،وكأّنهم لم يسعدوا بما حاولوا من األعمال 
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تةتحّطم فيةه أحالمهةم ،يتولّةد فةي أنفسةهم حةزن شةديد ،وعند رؤيةة البلةد ينهةار أمةامهم          

والةذي أفنينةا ،الةذي كّنةا نةراه خليقةا بالسةعادة ،كان فيه حزن على هذا البلد »،وتتبّدد جهودهم 

 1 «يصّب إليه صّبا،وقوانا لنرقى به...ثّم ها نحن نرى الشقاء ،وجهودنا ،وكهولتنا ،شبابنا 

 أّن على المصريين أن يسةتأنفوا حيةاة جديةدة،آخر الحديث إلى نتيجة مفادها  في ثّم يصل     

وهةو يعتبةره واجبةا مفروضةا ،بةين مختلةف فئةات المجتمةع ،تعتمد على التعةاون والتضةامن  ،

ويقةّدر وطنيتةه ،كل مصري مثقف يقّدر نفسه »فيقول:،يحفظ نفسه ووطنه ،على كل مصري 

ليرقةوا بةوطنهم إلةى حةين ،،ويستحضر ما بةذل المصةريون مةن الجهةود فةي العصةر الحةديث 

 . 2«ن والعقول والصحة في األبدا،والحرية ،واألمن ،ينبغي أن يكون من العّزة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 990ص المعذبون في األرض ،طه حسين ،ـ  1 

 994ـ المصدر نفسه ،ص  2 



 المعذبون في األرض                                                                           الفصل األول :
 

 
58 

 القضايا الدينية :  .4

،لةذلك يحتةاج  ااجتماعي ا،كونه كائنبمعزل عن اآلخرين اإلنسان ال يستطيع أن يعيش          

ين يةدعو إلةى األخةالق الفاضةلة ،والقةيم النبيلةة ،التةي تتجّسةد علةى شةكل بعضهم بعضةا ،والةد  

 ،وفةي كتةاب المعةّذبون فةي األرض ،قلّةة مسةيحية أو،أغلبية مسلمة مصر وفي أفعال حميدة ،

حين يرفع الشيخ بها صوته ليخةرج »في قوله :،مثل الصالة ،تكلّم عن معالم الدين اإلسالمي 

أمةا النةور »وأمةا عةن صةالة الفجةر فوصةفها قةائال :، 1«بعةد صةالة المغةرب ،بها من دعائةه 

وينّبةةئهم بةةأّن ،كةةان يةةوقظ األحيةةاء أمةةا الصةةوت ف،وينّبئهةةا بمطلةةع الفجةةر ،فكةةان يةةوقظ األشةةياء 

 2«الصالة خير من النوم 

الةذي ،التي تقوى بتالوة القرآن الكريم ،وفي قصة قاسم يدعو هذا الصيد بقوة اإليمان         

فتطيةةل ،إّنةك تسةةعى فةي ظلمةةة الليةل »فيقةةول علةى لسةةان الشةيخ الضةةرير ،تطمةئن لةةه القلةوب 

فةي قلبةك  ة ،فاحفظ هذه اآليةة  مةن القةرآن ورّددهةاوتمتد بك الطريق مخّوفة غير آمن،السعي 

ةئ ن  ق ل ةوب ه م . ثةم قةرأ اآليةة الكريمةة،نةك مةن وحشةة أو في لسةانك ،فإّنهةا تؤم، ْطم  ت  ن ةوا و  ين  آم  الةذ 

 . ئ ن  الق لوب  ْكر  هللا  تْطم  ال  ب ذ 
ْكر  هللا  أ  الةذي تصةل مسةامعه كةل القريةة ،وتكلّةم عةن اآلذان  3«ب ذ 

وأقبل وراءه من المسجد صوت المؤّذن يمتّد طوال وينبسط عرضا وامتأل الجةّو مةن حولةه »،

 . 4«يوقظ األشياءضياء 

وكيةف يحّضةر المسةلم نفسةه لهةذا اليةوم باعتبةاره عيةد ،وتكلّم أيضا عن صالة الجمعة         

زينتةه ويةذهب والسيما حةين يأخةذ »فيقول :،ولهذه الصالة في أحسن زينة يمتلكها ،المسلمين 

 . 5«إلى المسجد ليشهد صالة الجمعة

وقضةائه خيةره ،واليةوم اآلخةر ،ورسةله ،وكتبه ،ومالئكته ،إيمان باهلل ،اإليمان درجات        

فهةةو يةةدرك أّن قةةدرة هللا ال تحةةّدها ،مةةن دون أي شةةك ، عتقةةدوالكاتةةب مةةؤمن بهةةذه الم،وشةةره 
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تبةديل وأو تغييةر ،وليس من سبيل من تغيير القضةاء »قائال :،وال سبيل لتغيير قضائه ،حدود 

القدرة ،أو إلغاء سّنة هللا في الّناس ،فاهلل قد خلةق الّنةاس علةى مةا نةراهم مةن هةذه الفرقةة فيمةا 

 .1«بينهم 

أو ،هةو الةذي يتقّبةل القضةاء خيةرا كةان ،ويضيف فةي هةذا الموضةوع أّن المةؤمن الحةق       

والقضةاء المحتةوم ،الّرجل الحازم الحكيم خليق أن يرضةى بالقضةاء المكتةوب »فيقول :،شّرا 

 .2«غير زاهد فيه ويحتمل الشّر غير ساخط عليه،،يحتمل الخير 

وذلةةك بقيةةادة ،وكيةةف تحيةةى مراسةةيم الةةزواج ،كمةةا تطةةّرق الكاتةةب إلةةى الةةدين المسةةيحي      

ورّتلةةوا ،القّسةةيس مراسةةمهم وقةةد أحيةةا »والنةةواقيس ،وقةةرع األجةةراس ،والتةةرتيالت ،القسةةيس 

 3«التةةي ال يفصةةمها إالّ المةةوت،وعقةةدوا تلةةك العقةةدة ،وقرعةةوا األجةةراس والنةةواقيس ،وكلّلةةوا 

 . همونالحظ في سرده ترتيبات الزواج يستخدم الضمير 
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III. : الّشخصيات 

حملت المجموعة القصصةية ،المعةذبون فةي األرض ،شخصةيات مسةتقلّة عةن بعضةها         

البعض ،ومع ذلك فإّن ثّمة خيطا مأساويا يربط بينها ،في عّدة جوانب ،مثل امتهانهم وظةائف 

بسيطة ال تكفةي إعالةة أسةرهم ،وكةذلك فيمةا يجابهونةه مةن ظلةم وتعّسةف ،وفيمةا يصةيبهم مةن 

 وتعّرضهم لمختلف اآلفات االجتماعية .أمراض تودي بحياتهم ،

   : لغة 

: ش خوًصا » ْشخ ص  : ي  ص  بصره أو ببصره ،فتح عينيه فلم ينطبةق أحةد  0 الشيء،ارتفع 9ش خ 

:   1الةةّنجم ،طلةةع  4مةةن بلةةده أو عنةةه خةةرج منةةه  1جفنيةةه علةةى اآلخةةر  ةةخ ص  الجةةرح ،ورم .ش 

ةةي  :مةةا يخةةّص  ص  بالشةةيء: عّينةةه ومّيةةزه ،ش ْخص  ةةًة:كان ضةةخم الجسةةم ،شةةخ  اص  ص ،ش خ  ْشةةخ  ي 

ٌة :خصائص جسمية وعقلية وعاطفي ي   . 1«ة تمّيز إنسانا معّينا من سواه إنسانا معّينا  ،ش ْخص 

ص  فالن ببصره :فتح عينيه ولم يطرق بهما متأّمال أو منزعجا »  2«ش خ 

ع  » ن  م  اص ك  وٌص وأ ْشخ  ٌص وش خ   3«الّشخص سواد اإلنسان وغيره  تراه من بعد ج أ ْشخ 

 :الشخصية والرواية 

لها ،فتحقّق االختيار الصحيح هي التي تجذب القارئ أو المستمع ،الشخصية في الرواية      

أن تكون الشخصةيات ذات أبعةاد ثالثيةة  لها مهم للغاية ،وللوصول إلى االختيار الصحيح البدّ 

مثل باقي شخصيات الحياة :شخصيات لها مخاوف وآمال ،شخصيات لها نقةاط ضةعف وقةّوة 

 ،شخصيات لها هدف أو أكثر في الحياة .

                                                           

 191 – 199،ص  0221، 1جبران مسعدود ،الرائد ،دار العلم للماليين ،ط-  1 

ابراهيم مصطفى ،أحمد حسن الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد علي النجار ،المعجم الوسيط  ،الجزء  - 2

 199االسالمية،استنبول  تركيا دت ،المكتبة  9

 4الفيروز أبادي ،القاموس المحيط رّتبه ووّثقه خليل مأمون شيحا ،دار المعرفة ،بيروت مصر ط - 3
  990،ص  0221
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فهةي العنصةر »المكّونةة والّناهضةة بالعمةل السةردي ، تعّد الشخصيات من أهم العناصر      

 .1«الفاعل والمحّرك لألحداث ،والمحفّز على تناسي النص السردي

ومن هنا كان حضةورها فةي العمةل القصصةي أو الروائةي ضةروري للعناصةر األخةرى      

 2«انفعاالتحيى بحياتها وتقتات من حيوّيتها و حركّيتها ،فهي مرتبطة بها إّما فعال أو »التي 

بةةل ال بةةّد مةةن وجةةود ،ومةةن المعلةةوم أّن الحةةدث وحةةده ال يكفةةي فةةي تةةأليف قصةةة مةةا        

الةذي يتحةّرك ،فالشخصية هي الكائن اإلنساني »التي تدور القصة معها أو حولها ،الشخصية 

إّنما تصنع مةن الجمةل التةي تنطقهةا ،في سياق األحداث ،وهي ال تنمو إالّ من وحدات المعنى 

 .3«ينطقها آخرون هي أو

أعطتهةا مةن الخصوصةية الشةيء ،ونظرا ألهّميتها تبّوأت مكانة مهّمةة فةي الّنقةد األدبةي       

لذا دأب الّروائيون على االهتمام بشخصياتهم ،فبنوهةا بنةاء متمّيةزا يختلةف مةن كاتةب ،الكثير 

وقةد حةاولوا يهةا ،،التي استندت إلإلى آخر ،من أجل أن تقوم هذه الشخصية بالوظيفة التأليفية 

 4من خاللها تجسيد أكبر قدر من تجلّيات الحياة االجتماعّية 

بةدءا بالكالسةيكية التةي ،التي أولةت هةذا العنصةر اهتمامةا ،وقد كثرت اآلراء والنظريات      

مّمةا »،عّدت الشخصية كائنا واقعيا ،ونظر إليها علماء الةّنفس علةى أّنهةا جةوهر بسةيكولوجي 

قصةد معرفةة ،ن الّنفسانيين لألدب يسةتعينون بتصةريحات الكّتةاب وآرائهةم جعل بعض المحلّلي

نحةةو البنيويةةة والسةةميائية ،ومةةا يصةةطلح ،،مةةرورا بالمنةةاهج النقديةةة المعاصةةرة  5«الشخصةةية

 لى إثرها عّدة تقسيمات وتصنيفات عليه بالمنهج الجمعاني أو التكاملي ،فعرفت الشخصية ع

                                                           
محمد معتصم ،الذاكرة القصوى ـ دراسة وتحليل للروايات ،رجوع إلى الطفولة ،الساحة الشرقية  - 1

  91،ص  0229، 9،محاولة عيش ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،المغرب ،ط

مالمح بّناحي ،آليات الخطاب النقدي في مقاربة القصة الجزائرية ـ دراسة في قراءة  القراءة  ،دار   - 2 
  92،ص  0220، 0للطباعة والنشر ،وهران ،ط الغرب

 01عبد العالي بشير ،تحليل الخطاب السردي والشعري ،دار العرب للنشر والتوزيع ،وهران ،ص  - 3 

ينظر مرشد أحمد ،البنية والداللة في روايات ابراهيم نصر هللا ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر  - 4 
  11،ص  9،0221،بيروت ،ط

جويدة حماش ،بناء الشخصية في حكاية عبد والجماجم والجبل ،لمصطفى فاسي ،مقاربة في  -5
  20،ص  0222، 2السرديات ،منشورات األوراس ،الجزائر ،ط
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ومةدى تأثيرهةا فةي الحةدث ،ة الشخصيات في العمل الروائي يّتضح مّما سبق مدى أهّمي      

الذي يعتبةر ثمةرة مةن ثمةرات تسةارعها أو تظافرهةا ،وال يوجةد عنصةر فةي العمةل الروائةي ،

ليست له وظيفة بنائية وداللية ،فحتى الذي يبدو هامشيا أو ثانويا بالقياس إلى الغير،لذلك نجةد 

تجربة إنسانية تعكةس موقةف كاتبهةا إزاء واقعةه »،أحدهم ينظر إلى الرواية على أّنها تصّور 

الذي تفصح فيه عن مةدى فهمةه لجماليةات الشةكل الروائةي ،والروايةة تقةول هةذا ،بنفس القدر 

وهذا ما جعل الّنقاد يعّرفون الروايةة بقةولهم ،من خالل أداة فنية ممّيزة هي الشخصية ،وأكثر 

  1«إّنها فن الشخصية

ض يحوي قصصا ذو شخصةيات مسةتقلّة عةن بعضةها ، وبمةا أّن كتاب المعذبون في األر    

ألّنةه ابةن البيئةة التةي ، ،فهةي امتةداد لشخصةية الكاتةب هذه الشخصيات مةن الواقةع المصةري 

القصةص وشخصةياتها امتةداد لشخصةّية الكاتةب »ويقول محمود حامد شوكت :،يتحّدث عنها 

،وهةةي وسةائل لبسةط آرائةةه ،وكأّنهةا صةدى نفسةةه بسةطه فةي الصةةورة والحةوار والشخصةيات 

 . 2«االجتماعية والسياسية واألدبية 

 صالح:األول الفصل 

 :الرئيسية الشخصيات

مةتعلاّل ،مةن أجةل تنةاول العشةاء معهةم ،يريد أن يذهب عند صةديقه ، فقير صبي وهو : صالح

  . في ذهابه ببعض الزهرات

عنةدما ،ّده بمالبةس باليةة مةبحيث أ، معنويا و امادي مساعدة شخصية، الحال ميسور وهو :أمين

وهةو ،عاقبه عريف الكّتاب ،وواساه وقت بكائةه حين ،كما دافع عنه رأى صديقه بثيابه الرثة 

 يسرد الظلم الذي تعّرض إليه من طرف زوجة أبيه .

 

 
                                                           

 21،ص  2102 0طه وادي ،صورة المرأة في الرواية العربية ،دار المعارف ،مصر ط - 1 
     14ـ  11لفكر العربي ،القاهرة ،بت ،ص ـ محمود حامد شوكت ،الفن القصصي الحديث ،دار ا 2 
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 :الفرعية الشخصيات

 .لديهم صلة قرابة مع عائلة أمين : الضيوف

اد دن في إعةيجتهد،ختين له األتكّونت من األم وبحيث ، ماديا مساعدة شخصيات:  أمين عائلة

 .يوف عام للضّ الطّ 

تةزّوج مةّرة  هكمةا أّنة،ألخالقهةا السةيئة ،ق أم صةالح تطلياضطّر ل،الذي كان فقيرا  :صالح أب

 .امة الرعاية التّ  حلينال صال ثانية

زوجها بعد  وتوفي،طلّقت ولكّنها ،تزّوجت مّرة ثانية ،حاّدة الطبع ،واسمها خديجة : صالح أم

 ذلك مباشرة بسبب سوء أخالقها .

لكّنهةا ،كانت تعتني بصالح في أول األمةر ، نفسيا معرقلة شخصية : لصالح الثانية األب زوجة

 إثر إنجابها أطفال آخرين . ،انقلبت رأسا على عقب 

 .فطلّقها هو اآلخر ،عانى نفس معاناة الزوج األول : لصالح األصلية لألم الثاني زوج

بعةد ،أّمةه علةى صةدقات المحسةنين مةع  ،يعيش في مجتمع ال يرحم  :أمه من صالح أخو سعيد

 وفاة األب .

 قاسم:الثاني الفصل 

 :الرئيسية الشخصيات

 .يقوم بالّصيد عندما تتسّن له صّحته بذلك ، العمل عن عاطل و مريض هو : قاسم

 .زوجة قاسم  : ونةأمّ 

،ألّنها دخلت فةي دّوامةة المحةّرم  معرقلة شخصية :عشر،جميلة،لطيفة السابعة في فتاة : سكينة

 .التي كان يحضرها ،بعد انخداعها ببعض الزينة ،مع زوج عّمتها 
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 :الفرعية الشخصيات

 .مساعدة لقاسم،:قام بإيصال السمكة الكبيرة إلى بيت العمدة  جسديا مساعدة شخصية: الغالم

واسةتقبلت ،خادمة منزل العمدة كانت تقوم بتوظيةب المنةزل ، ماديا مساعدة شخصيات : الفتاة

 أّيما استقبال . مقاس

 .وكريم اشترى الّسمكة من قاسم ،رجل حكيم : العمدة

اسةمه الحةاج محمةود ،خةدع سةكينة وأغراهةا ، اجتماعيةا معرقلةة شخصةية :قاسةم أخةت زوج

 ببعض أشياء الزينة .

 وال يخاف ،لكي تطمئّن نفسه ،ضرير يقوم على تحفيظ قاسم آية من القرآن الكريم : قاسم أخ

 تريد مساعدة أخاها لكنها ال تستطيع : قاسم أخت

 خديجة :الثالث الفصل 

 الرئيسية : الشخصيات

عنةد ربةة منةزل ميسةورة الحةال ،فتاة في مقتبل العمر،جميلةة وفاتنةة  تشةتغل خادمةة  خديجة :

 بفتى غني . أرغمت على الزواج

 أم خديجة قبيحة جدا ،بارعة في صنع الخبز .محبوبة :

 أب خديجة ،يقوم ببناء الطوب . شعبان :

 الشخصيات الفرعية :

 صغار يحتاجون لمن يعيلهم .إخوة خديجة :

 وألسرتها .،وتعطيها كّل يوم طعاما لها ،كريمة مع خديجة  رّبة المنزل :
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الطعةام علةى بصةّدق تت تالتةي لةم تسةرق سةّيدتها وكانة،يتةداولون  قصةة خديجةة  أهل القرية :

 م له .هالفقراء رغم احتياج

 وطلب يدها للّزواج .،أعجب بخديجة وبأخالقها الفتى الغني :

 المعتزلة:الرابع الفصل 

 :الرئيسية الشخصيات

بعةد مةوت ابنيهةا قامةت بةإغراق ،وتبيعه ،منحنية الجسم تجمع الروث ،القامة  قصيرة: تمام أم

 .هي فاقدة العقل ابنتها في النهر ،لكن ابنتها نجت وكادت تفعل نفس الشيء مع و،نفسها  

ّم ،حاولةت األ وجههةا فةي يتخاصةمان الدمامةة و عشةر،الجمال الثالثةة فةي أو الثانيةة في: سعدى

بةةل فقةةدت عقلهةةا ،ونجاتهةةا لةةم تكةةن كاملةةة ،لكّنهةةا نجةةت بأعجوبةةة ،إغراقهةةا ليأسةةها مةةن الحيةةاة 

وفةةي النهايةة حملةةت ،وتعّرضةةت لشةتى أنةةواع اإلسةاءة ،وأصةبحت فةةي الشةارع بةةدون مةأوى ،

 .من هذه الغابة الموحشة وبعدها انقطعت أخبارها ،جنينا 

يعمةالن  فةي بنةاء  ،وأبةي العةالء فةي الخامسةة عشةر ،تمام في العشرين من عمةره  : الغالمان

 .ليهما وباء الكوليرا في أقّل من خمسة أّيام الطوب ،قضى ع

 :الفرعية الشخصيات

 .،يسخرون من عائلة أم تمام  اجتماعيا معرقلة:القرية أهل

 رفيق:الخامس الفصل 

 :الرئيسية الشخصيات

 .من أصول تركّية  النعمة الطلعة،ظاهر القامة،مهيب كهل،ثري،مرتفعضابط  :المأمور

 ،توفّيت من شّدة حزنها . الحديث الشمائل،عذبة كريمة،حلوة:المأمور زوجة

 .الحكومية  للمدرسة إال يصلح ال ومحمود،الذي يعاني ضعف البصر  عثمان:المأمور ابني
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 النكتة،بطيئةة اللفظ،الذعةة الدعابة،متكسةرة الحديث،شةائقة رائقةةفتةاة  تفيةدة :المةأمور ابنتةي

 لسةانها يسةتقر ال و، حركةة لها تقطع ال النشاط من جذوة:وإقبال، مساعدة النشاط الحركة،قليلة

 . فمها في

أوكةل العريةف لةه مهّمةة تحفةيظ القةرآن البنةي المةأمور ،تلميذ نجيب فةي الكّتةاب الكّتاب : فتى

 .،واتسعت بينهم أواصر الصداقة والمحّبة 

 :الفرعية الشخصيات

 معنويا معرقلة، بارع،فاتنة وجمال رائع حسن بعد،لها الثالثين تبلغ لم :الثانية المأمور زوجة

 .شديد في معاملته مع األطفال : العريف السيد

وسماعهم فضيحة المةأمور مةن ،وفاة زوجة المأمور األولى  إثر    المعّزين من أهل القرية :

          .قبل ابنته تفيدة  

 صفاء:السادس الفصل 

 :الرئيسية الشخصيات

 .من عائلة قبطية  نةهيّ  ،يسيرة تجارة صاحب :ميخائيل

 .زوجة ميخائيل :  حنينة

 .ابنهما الوحيد موظف في إحدى مكاتب البرق:صيفان

 .ابنتهما تعلّقت بابن جارهما عبد السيد:صفاء

 .من عائلة قبطية  متواضعكاتب  :يونان المعلم

 .زوجة المعلم يونان  : مرجانة

 . اإلبن الوحيد كسول وخامل:السيد دبع
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 :الفرعية الشخصيات

 .طلب يد صفاء للزواج ،لحال اميسور  ء:صفا أخ صديق

 خطر:السابع الفصل 

 :الرئيسية الشخصيات

 .يتقاضى أجرا زهيدا  دائم عامل:الموظف

 :الفرعية الشخصيات

 .عمته، أخته بني، أبنائه، الموظف زوجة

متأّثرين بوسطهم ،كتاب المعذبون في األرض تضّمن شخصيات من الواقع المصري         

مستمّدة من معةارفهم ،نستطيع أن نقول أّنها متشابهة ،وبعاداته وتقاليده وبعقليات ،االجتماعي 

الثقافة والوعي والعمل الفني والفلسفة ،تشّكل جزءا ال يتجّزأ مةن العالقةات االجتماعيةة »ألّن 

 1«والحضارية

نةةوع تةةاريخي  سةةابقتها ألّنهةةا مةةنواليةةة األخيةةرة اختلفةةت عةةن المالةةثالث قصةةص الوفةةي       

وعثمةةان بةةن ،أمثةةال عمةةر بةةن الخطةةاب ،وتقةةوم بهةةا شخصةةيات تاريخيةةة مةةن خلفةةاء راشةةدين ،

 وطلحة بن الزبير .،والصحابة مثل :عبد الرحمن بن عوف ،عفان 

واالسةتفادة ،حتى تعطةي نوعةا مةن القةوة والتةأثير ،استعمل المؤلّف الشخصية التاريخية       

والعمل بها لكي تخرج مصر في ذلك العصر مّما هةي عليةه ،والتةاريخ ،من تجربة المسلمين 

تختلةةف مةةع أشةةخاص آخةةرين مختلفةةين ،لكةةن لةةديهم ،لكةةن الظةةروف التةةي تحةةدث ،يعيةةد نفسةةه 

 مشاعر وأحاسيس مشابهة لما كان في القديم .

  الفصل الثامن :تضامن 

                                                           

 9110ـ جمال شحيد ،في البنيوية التركيبية ،دراسة في منهج لوسيان جولدمان ،دار ابن رشد ،بيروت  1 

  91ص 
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 :الرئيسية الشخصيات

 .يعرض لنا كيف واجه عام الرمادة ،الخليفة الثاني : الخطاب بن عمر

 .استلم رسالة عمر بن الخطاب ولّبى الغوث ،والي مصر : العاص بن عمرو

 :الفرعية الشخصيات

  . يعانون القحط والجوع والعطش: العرب بالد أهل

 .أتوا ليساعدوا أهل بالد العرب:ل الشام أه

 الفصل التاسع :ثقل الغنى 

 :الرئيسية الشخصيات

والتحق بركب الرسول صةلى هللا عليةه وسةلم ،ترك الثروة والمنصب : عوف بن الرحمن عبد

 .إلى المدينة  امهاجر

 .ينشر الدين اإلسالمي ليه وسلم :ع هللا صلى النبي

 :الفرعية الشخصيات

 روت ما قاله عن عبد الرحمن بن عوف ،زوجة الرسول صلى هللا عليه وسلم : عائشة

 .أصلها من المدينة  زوجة عبد الرحمن بن عوف :

 الفصل العاشر : سخاء 

 الشخصيات الرئيسية :

ورغةم تصةّدقه الكثيةر إالّ أّنةه ،الةذي جنةاه ،صحابي ثقل عليةه المةال الكثيةر طلحة بن الزبير :

 .بقي ثريا إلى أن توفي 
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بةالرغم مةن ،من الخلفاء الراشدين ،تصّدق بالقافلة التي أتى بهةا مةن الشةام  عثمان بن عفان :

 أّنه عرض عليه أربعة أضعاف السعر .

 الشخصيات الفرعية : 

واألبنةةاء لةةم ،زوجةةة طلحةةة بةةن الزبيةةر وأبناءهةةا :اقترحةةت عليةةه التصةةّدق بالمةةال للمقةةّربين 

 .يعترضوا على ذلك 

 .في ظل القحط الذي يعانون منه ،يعيشون حياة صعبة أهل مكة :

هةةي أقةةرب إلةةى المقةةال تنةةاول فيةةه ،مصاار المريضااة وفةةي القصةةة األخيةةر التةةي عنوانهةةا       

 الذي أصاب مصر فسرد وقائعها وهو على السفينة .،الوباء 

 المريضة مصر:عشر الحادي الفصل 

 :الرئيسية الشخصيات

 .طه حسين : الراوي

   :الفرعية الشخصيات

 .المسافرون

التي ال تكفي إلعالةة العائلةة مثلمةا ،فالشخصيات يتشابه كثير منها في الوظيفة البسيطة        

وفي قصة المعتزلة بحيث أن أم تمام عملت في جمع ،الّصائد البسيط ،رأيناها في قصة قاسم 

وأبناؤها في بناء الطوب ،وفي قصةة خديجةة كانةت تشةتغل خادمةة فةي بيةت سةّيدتها ،الروث  

التةي تكلمةت عةن الموظةف الحكةومي ،وفي قصة خطةر ،وأّمها تجوب المنازل لصنع الخبز ،

 الذي لم يستطع توفير أود عائلته .

مةةن ،والمةةوت نتيجةةة اليةةأس ،كةةذلك تتشةةابه الشخصةةيات فيمةةا يصةةيبها مةةن مةةرض                 

توفيةت  يوفةي قصةة خديجةة التة،الةذي أكلةه القطةار ،واقع الحياة حيث نجةد فةي قصةة صةالح 

وفي قصةة رفيةق مةوت محمةود بوبةاء التيفوئيةد ،من رجل ثري ،غامها على الزواج نتيجة إر



 المعذبون في األرض                                                                           الفصل األول :
 

 
70 

ومواجهةة أعبةاء الحيةاة ،ل جعلةه يعةيش حيةاة البةؤس والةذّ ،لكن خةروج األب مةن حيةاة ولةده ،

،فةةي أقةةّل مةةن خمسةةة أيةةام أم تمةةام  ي بنةة،وفةةاة اوحيةةدا فةةي سةةّن مبّكةةرة .وفةةي قصةةة المعتزلةةة 

لكةن ،في النهر عندما لم تحتمل األمر ،والموت حةدث مةن أحةداث القةدر ،فسها غراق األم نوإ

مثل ما حدث في قصة صةفاء ،فإّن ذلك يترّتب عليه نتائج اجتماعية ،أن يصيب عائل األسرة 

واج برجةل ثةري وأجبرهةا علةى الةزّ ،فتولّى أخوهةا أمةور المنةزل ،التي توفي والدها ميخائيل 

 امةع موافقةة أبيهةا لكةن لةم يعةط لةذلك اعتبةار،ابةن جةارهم إليهةا  بالرغم مةن أن أختةه قةد تقةّدم

 .وانتحر ابن جارهم عبد السيد  ،وليلة الزفاف توفيت صفاء ،وأرغمها على الزواج 

والجسمية وهذه الجةوالت ،ونجد المؤلف اعتنى بتقديم شخصياته من ناحيتها النفسية           

 . اإنساني اوإعطائها بعد،لجالء موقف الشخصيات ،النفسية الممتعة كانت ضرورية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  أسلوب طه حسين: 

وال ،أليف ،فنةرى أّنةه ال يتكلّةف فةي الكتابةة لقد أوتي طه حسين موهبة خارقة فةي الّتة         

والمحسةةنات ،بةةل اسةةتعمل ،أو يحةةاول تةةدبيج مةةا يمليةةه بالصةةور البيانيةةة ،يغةةرب فةةي األلفةةاظ 

وهةو علةى ذلةك يحةب ،وع الةذي يسةّمونه السةهل الممتنةع لعلّةه مةن الّنة،أسلوبا سلسا مستساغا 
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 ،واالسةةةتطراد فةةةي حديثةةةه،واالقتبةةةاس مةةةن المعةةةاني القرآنيةةةة ،اسةةةتعمال األلفةةةاظ المعكوسةةةة 

كرتةه تخدم الغرض الذي يكتب من أجله ،ويساعده في ذلك ذا ،واالستدالل بأبيات من الشعر 

لةةه بةةه عنةةد الكتابةةة فةةي وتمثّ ،وسةةرعته استحضةةاره ،كمةةا ال يخفةةى تةةأّثره بةةاألدب الفرنسةةي 

عنةد ضةربه ،والبعد عن التعقيد ،إلى جانب تأثير األدب اليوناني ،التصوير المباشر لألحداث 

وتقريب المفاهيم ،فهذه الثالثية :األدب العربي والفرنسي واليوناني ،معادلة هامة في ،األمثلة 

 . فهم كتابات طه حسين

 االقتباس : .9

علةى شةكل  ،بةروز الطةابع القرآنةي ،من أهم ما يلفت نظرنا في أسلوب طه حسةين            

،ومظاهر تأّثر أسلوبه بالقرآن الكريم متعّددة : فقةد يتمّثةل فةي اسةتعماله لفظةا قرآنيةا  اتاقتباس

ك فةي لجوئةه إلةى صةيغة صةرفية نستعمله نحن اآلن بوجه عام لفظا آخر غيره ،وقد يتمّثل ذل

سةةوى أّن األولةةى هةةي الّصةةيغة التةةي ،وتةةرك صةةيغة صةةرفية أخةةرى أكثةةر شةةيوعا ال لشةةيء ،

 وردت في القرآن الكريم .

التي يقتبس فيها الدكتور طه حسةين علةى طريقتةه بعةض ،واآلن مع هذه الّشواهد              

بهةةذه الّطاقةةة ،والّصةةبي علةةى ذلةةك كلّةةه باسةةط يةةده إلةةى رفيقةةه »فةةي مثةةل : ،عبةةارات القةةرآن 

ف ْيةه  إ ل ةى »وهةي مةأخوذة مةن قولةه تعةالى : 1 «.الخشنة من زهةر الحقةول ،الساذجة  ةطة ك  اس  ب  ك 

ةةاه   ْبل ةةغ  ف  ةةاء  ل ي  فلةةم يكةةن بةةّد إذن مةةن تفقّةةد هةةذه األختةةام »،ومةةن الّشةةواهد أيضةةا قولةةه : 2«الم 

والةذي يتعلّةق أشةّد  3«ى إذا محيت آية الختم عن فخذه قبةل األوان  بي أو الفت...وعقاب الصّ ،

ًة »الّتعلّق بقوله سبحانه : ر  ار  م ْبص  ه  ة  الن  ا آي  ْلن  ع  ة  الل ْيل  وج  ا آي  ْون  ح  اق ،رغم اخةتالف الّسةي 4«ف م 

والجةةّو والموضةةوع والّتركيةةب ،هةةذا االخةةتالف الةةذي يةةدّل علةةى أّن تةةأّثر طةةه حسةةين بأسةةلوب 

 لقرآن هو من العمق .ا

                                                           

  99طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  - 1 

 94سورة الرعد ـ  2 

  01طه حسين ،المعّذبون في األرض ، ص  - 3 

 90اإلسراء  سورةـ   4 
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 ، ولكّن األتراب والّرفاق أعرضوا عن صالح وأمةين»ومن الشواهد أيضا قول كاتبنا :       

يحةةّذرهم مةةن ،وهةةو يجةةري فةةي أثةةر قولةةه جةةّل جاللةةه مخاطبةةا البشةةر  1«واّتخةةذوهما عةةدّوا 

ا»إبليس: ّوً د  وه  ع  و  ف ات خ ذ  د  ْم ع  ان  ل ك  ْيط  وجعلوا يكيةدون لهمةا  »،ومن استعماله قوله : 2«إ ن  الش 

ا ل ي وس ف  »شبيها بقوله تعالى: 3«ويمكرون بهما ْدن  ل ك  ك  ذ   .4«ك 

أو فةي لسةانك ،فةاحفظ هةذه اآليةة مةن القةرآن ورّددهةا فةي قلبةك »ومن قول الكاتب :          

نه الةةذي يضةةع نصةةب عينيةةه قولةةه سةةبحا، 5«فإّنهةةا تؤمنةةك مةةن خةةوف ،وتؤنسةةك مةةن وحشةةة 

ةْوفة »وتعالى :  ةْن خ  ه ْم م  ةن  آم  ةوعة و  ةْن ج  ه ةْم م  م  ْطع 
ي أ  ْيةت  الةذ  ا الب  ةذ  ب  ه  وا ر  ْعب ةد  ْلي  ،وكةذلك  6«ف 

مأخوذة مةن قةول هللا عةّز  7«ويسفر الّصبح شاحبا كئيبا ،وتشرق الشمس بنور رّبها  »قوله :

ع  الك   »وجّل: ض  و  ا و  ب ه  ق ت  األ ْرض  ب ن ور  ر  اب  و  أ ْشر  مع مالحظة أّنه قد أدخل في العبةارة  8«ت 

بعض التحويرات فالشروق في القرآن الكةريم هةو شةروق يةوم القيامةة أّمةا الشةروق عنةد طةه 

 حسين فهو شروق الشمس .

بةدال مةن مصةطلحي اليمينةين  9«أصحاب اليمين وأصةحاب الشةمال »ومنه قول كاتبا :       

واليساريين ،وهو بذلك يستخدم مصطلحين قرآنيين معروفين ،لكن المعنى غير المعنةى الةذي 

يستخدمهما القرآن فيه إذ هما في الكتاب هللا يعنيان أهل الجنة وأهل الّنةار ،أّمةا هنةا فالةدكتور 

 طه يقصد بهما الرأسماليين واالشتراكيين .

                                                           

 12طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  - 1 

 9سورة فاطر ـ  2 
 12طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  - 3 

 99سورة يوسف   ـ 4 

  41طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  - 5 

 4سورة قريش ـ  6 
  941ص طه حسين ،المعّذبون في األرض ، -7 

 91سورة الزمر ـ  8 

 11طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  - 9 
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فهةو ، 1«ليسةتمتع بهةا النةاس جميعةا،وإّنمةا أسةبغ علةيكم نعمتةه  »ؤلةف :أيضا قةول الم        

ًة  »من قوله تعالى : مأخوذ ن  اط  ًة و  ب  ر  اه  ه  ظ  م  ْم ن ع  ل ْيك  غ  ع  أ ْسب   .2«و 

 49، 41، 40كما استخدم االقتباس في كثير من المواضةع فةي الصةفحات المواليةة :ص      

،99 ،91 ،991 ،999   

 للمجهول :  األفعال المبنية

،ببنةاء الفعةل المزيةد  أُْنِسايتُ  تخدم الكاتب الكثير من األفعال المبنية للمجهول  مثةل :اس       

 » : كمةا فةي الجمةل التاليةة،نسايت بةدال مةن الفعةل المجةرد المبنةي للمعلةوم ،بهمزة للمجهول 

 3«الصبي بهذا كلّه صالة الشيخ والضيف والنبأ الذي كةان يجةب أن يحملةه إلةى أّمةه أنسي و

أريةد »، 4«قصة صالح ولم يذكر إالّ أّنه سيعود معه آخر النهار إلى الةدار  أنسيوكان قد »،

لت عةةن الجنةةين وعةةن أمةةه البلهةةاء »، 5«أمرهةةا  أنساايتأسةةرة مصةةرية بائسةةة  كنةةت قةةد  ةةغ  ش 

فةةي سةةورة ،،وذلةةك تةةأّثرا بقولةةه تعةةالى علةةى لسةةان سةةاقي الملةةك 6«أم تمةةام وابنيهةةا  أنساايت،و

ه   » 91الكهف  ان  أ ْن أ ْذك ر  ْيط  ان يه إ ال  الش  ْنس 
ا أ  م  بدال وقةد نسةيت أن أذكةره ،وقولةه تعةالى ، «و 

ْكر  هللا    »: ْم ذ  اه  ْنس 
أ  ان  ف  ْيط  م الش  ل ْيه  ذ  ع  ْحو   سوا ذكر هللا .بدال من ن 7«ا ْست 

وقد وقف د. البدراوي زهران عنةد هةذا االسةتعمال الطةاهوي ورّده إلةى ميةل صةاحبه         

بوجةةه عةةام ،نظةةرا لظروفةةه الخاّصةةة التةةي تجعلةةه قةةادرا بغيةةره إلةةى اسةةتخدام االفعةةال المبنيةةة 

 ه .بما تدل عليه ،من أّنه ال يقوم بفعل الشيء عادة ،بل يعتمد في فعله على غير،للمجهول 

 الموازنة :  .0

                                                           

  911ـ طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص   1 

 02سورة لقمان ـ  2 

  91ـ طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص   3 

 09المصدر نفسه ،ص  - 4 

 12المصدر نفسه،ص  -  5 

 929ـ المصدر نفسه،ص   6 

 91 سورة المجادلةـ   7 
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،أحيانةا مةع السةجع والجنةاس ،والمطابقةةة  أسةلوب طةه حسةين ألةوان مةن الموسةيقا وفةي       

أو فةي الجملةة الواحةدة ،والترادف أيضا ،ثةم إّن هةذه الموازنةة قةد تكةون فةي جملتةين كةاملتين 

 أو في جزء فقط منها .،كلّها 

  : الترادف 

،أي أّن الصةةبي ثرثةةار ،وفةةي  1«إّنةةك طويةةل اللّسةةان ،كثيةةر الكةةالم  »ومةةن ذلةةك قولةةه :      

،ومعنةى ذلةك أّنةه اعتةزل الةدنيا  2«فأنا أبعد الناس عن الةّتحّكم ،وأزهةدهم فةي الّتجّنةي »قوله:

 »،وفةي موضةع آخةر قولةه : 3«أقةّل مةنهم غنةى ،وأضةيق مةنهم ثةراء»وملّذاتها ،وفةي قولةه :

 .4«كأحسن ما تعّود أن ينغمس ،وعام في القناة كأحسن ما تعّود أن يعوم ،وانغمس في القناة 

 : الطباق والمقابلة 

مّما زاد ذلةك جمةال المجموعةة ،استخدم طه حسين الطباق والمقابلة بكثرة في كالمه          

وال تصةّدق ،تعةرف بعةد ،وأسرة خديجة تسمع أّول األمر  »ومن مثال ذلك قوله :،القصصية 

الةةذي يحيةةي النفةةوس ،والخةةوف الةةذي يميةةت ،وتقبةةل بعةةد تةةرّدد فيةةه الكثيةةر مةةن األمةةل إنكةةار ،

أن تجد في الخطبة روحا من هللا سيتيح لها رخةاء بعةد ،القلوب ،وما يمنع هذه األسرة البائسة 

  5«شّدة ،وسعة بعد ضيق 

 : النعت صفة مشتقة من المنعوت 

أحدث بذلك تجاوبا صةوتيا بةين اللفظةين ،استعمال النعت كصفة مشتقة من المنعوت           

المتجةةاورين ،وهةةو مّمةةا ال يجةةده القةةارئ عنةةد غيةةره مةةن الكّتةةاب إالّ فةةي الّنةةذرة الّشةةديدة ،مثةةل 

                                                           

  94طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  - 1 

  01المصدر نفسه ،ص  - 2 

 09المصدر نفسه ،ص  - 3 

  11المصدر نفسه ،ص  - 4 

  91المصدر نفسه ،ص - 5 



 المعذبون في األرض                                                                           الفصل األول :
 

 
75 

عنةةةف  »،4«جةةةراءة جريئةةةة »، 3«فتنةةةة فاتنةةةة »، 2«جهةةةدا جهيةةةدا »، 1«البةةةؤس البةةةائس»:

  5«الهول الهائل  الرحمة الرحيمة ...»، «عنيف

 : السجع والجناس 

وكثر أيضا ما يتعاقب عند اللّفظان أو أكثر متجانسان متساجعان أو يكادان ،كما فةي الشةواهد 

الضةةجيج  »، 8«الجةةزع والهلةةع »، 7«الصةةدور والظهةةور »، 6«خفيفةةة ظريفةةة  »التاليةةة :

ال  »، 12«جامدة هامةدة  »، 11«واجمة ساهمة  »، 10«لم يكن يجد وال يكدّ  »، 9«والعجيج 

حسةن رائةع وجمةال  »، 13«أريد أن أعلم جاهال ،وال أريد أن أعظ غافال ،وال أن أنّبه ذاهال 

 . 14«بارع ...يداعبها ويالعبها 

 : كثرة المفاعيل المطلقة المؤكدة لعاملها 

وموسيقيتها ناتجة مّما تحدثه مع عاملها من تجاوب صوتي تتمّثةل فةي تكةرار حةروف الكلمةة 

 يدي يحدث جرسا موسيقيا ،وهذه الموسيقى بدورها تؤّكد المعنى ،ومن ،فهذا التركيب التأك
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فانكّب على  »، 2«يكاد الّسقم يفنيه إفناء  »، 1«يلقيه بين يدي أمينة إلقاء  »أمثلة ذلك قوله :

  3«األرض انكبابا 

 التكرار : ـ  1

 استخدم طه حسين الكثير من التكرار لكن اّتخذ صورا مختلفة فمنها :

  تكرار للكلمة مّرتين متتاليتين : بعطفه إياها علةى نفسةها أو بجّرهةا إلةى نفسةها للّداللةة

وانقطةع صةالح عةن الكّتةاب  »على اّتصال الحدث واستمراره كما في األمثلة التاليةة :

وأّمةا عبةد السةّيد يثةور   »، 5«أعادت عليها أمها األمر مةّرة ومةّرة  »، 4«يوما ويوما 

   6«و يثور

 كلمة أو أكثر تكرارا متقاربا مرتين أو أكثر :تكرار ل 

المواطن التي يقال فيها الحق ،والمواطن التةي يقةال فيهةا  »كما هو موجود في هذه الشواهد :

وأسةتطيع أن أسةّخرها لعمةل مةن األعمةال ...،فقةد أسةّخرها لبيةع الخضةر ،وقةد »، 7«الباطل 

ليوم أّمونة ...،ولم ير الجيران فةي ذلةك ولم ير الجيران في ذلك ا » 8«أسّخرها لبيع الفاكهة 

فةإذا نحةن نةراه عرضةة  »،9«اليوم دخانا ...،ولم يشّم الجيران في ذلك اليةوم رائحةة الّطعةام 

 10«للوباء ،بل مرتاعا للوباء ،وأّي وباء؟

  : تقليب األمر على وجهيه سلبا وإيجابا 

 ولكّني ال أحّب أن»باستخدام األلفاظ ذاتها ألمر مقلوب كما هو الحال في العبارات التالية :
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يةةتحّكم القةةارئ فةةّي  وال أن يجتنةةي علةةّي ،وال أن يخضةةعني لذوقةةه كمةةا ال أحةةّب أن يخضةةعني 

   2«ى الجنوب ومن الجنوب إلى الّشمالتمتّد فيه الخطوط الحديدّية من الشمال إل»، 1«لذوقه 

 الّتأكيد : ـ 4

ه ال يشةك فيمةا يرويةه مةن الحةاالت علةى التأكيةد بأّنة،طه حسين حريص في غير قليل         

ومةا »وإليك هذه الشواهد على مةا نقةول :،أو يورده من أحاديث تتعلّق بالقصص من أحداث ،

وال ينبغةي أن ،الشيء الةذي ال  أشةّك فيةه »، «سيقف عند هذا الموضع ،أشّك في أّن القارئ 

 «مةا أشةّك فةي أّن السةّيدة ستسةّر بهةذا الّصةيد »، «شّك فيه القارئ أّن صالحا لةم يكةن يتيمةا ي

ولكةةّن »، «أّن الفتةةاة قةةد اطمأّنةةت إلةةى هةةذا الّرجةةل ووثقةةت بةةه ،والشةةيء الةةذي ال شةةّك فيةةه »،

والشةيء الةذي »، «هةو أّن الموّظةف مةن مةوّظفي الّدولةة عةاجز ،الشيء الذي لةيس فيةه شةك 

،ويشةةبه هةةذا عنةةده تأكيةةد المفعةةول  «أّن هةةذا الموّظةةف لةةيس وحيةةدا فةةي بؤسةةه ،لةةيس فيةةه شةةك 

ولكّنهةا بعيةدة كةّل البعةد عةن »،«يغني كةّل الغنةى ويفيةد كةّل الفائةدة  »: مثل كلّ المطلق بكلمة 

 «راض عةةن حياتنةةا التةةي نحياهةةا كةةّل الّرضةةا ،مطمةةئّن إليهةةا كةةّل االطمئنةةان »، «اإلعةةدام 

 .«،مستقّر في الحياة كّل االستقرار راض عن نفسه كّل الرضا »،

 مكانية الوقائع المنصرفة بالفعل المضارع عوض الماضي : 1

يريد أن يقيم بين أعيننا حوادث الّزمان الةذي ولّةى وكأّنهةا تقةع اآلن مباشةرة ،ومةن أمثلةة      

وإّن »، 3«وإّنها لتتحّدث إلى بناتها هذه األحةداث ...وإذا الصةبي يقطةع عليهةا حةديثها »ذلك :

ولكّنهةا فةي ذلةك اليةوم قةد أعجلةت عةن »،4 «الفتاة لفي ذلةك وإذا بالبةاب يطةرق طرقةا خفيفةا 

وفتيةان القريةة يتسةامعون »، 5«حمل الطبقين ،وال تذكرهما إالّ حين رأت أّمها مقبلة تحملهةا 

وقةةد اسةةتقامت األمةةور بةةين األسةةرتين ،ولكّنهةةا لةةم تسةةتقم فةةي نفةةس »، 6«بقصةةة خديجةةة هةةذه 
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وما هةي إالّ أسةابيع حتةى يقبةل »، 1«فهي تمتنع على هذا الّزواج وتلّح في االمتناع خديجة  ،

قوم  من القةاهرة وأسةأل عةن صةاحبي فةأعلم أّن حّمةى التيفوئيةد قةد أسةلمته إلةى المةوت أثنةاء 

والّسن تتقّدم بالمعلم حتى يحس الضةعف عةن النهةوض بأعبائةه ،والفتةى يتقةّدم »، 2«الصيف 

 . 3«ه متباطئا متثاقال بالمعلم بمهنة أبي

 الوصف : 9

أو ،أو تقنيةة ،وهةو وسةيلة ، ومما يتمّيةز بةه أسةلوب طةه حسةين ،البراعةة فةي الوصةف        

بهةةا يةةتّم نقةةل األعمةةال بنقةةل األحةةوال وبهةةا يضةةطلع بالبعةةد الزمةةاني »،بنيةةة مةةن بنيةةات القصةةة 

وباإلضةةافة إلةةى أهميةةة الوصةةف فةةي الخبةةر فإّنةةه ذو أهمّيةةة فةةي مسةةتوى ،الةةذي يؤّديةةه السةةرد ،

 . 4«وكذلك في مستوى الّداللة الحاصلة من تفاعل مختلف المستويات واألبعاد،الخطاب 

إذ يقةةةف عنةةةد األشةةةياء أو األشةةةخاص ،والوصةةةف عنصةةةر حيةةةوي هةةةام فةةةي العةةةرض        

وهةذا ال تبةدو الفةروق »قّةف عنةده ،الةذي يتو،ويعتةّد بالمكةان علةى حسةاب الةزمن ،بالمشاهدة 

مةا يةؤّدي إلةى زمانيةة الوصةف ،واضحة محةّددة بةين المسةتويات دائمةا ،فةذكاء الكاتةب كثيةرا 

التةةي يتكةةّون منهةةا الّنسةةيج ،ويظةةّل علةةى الّناقةةد المحلّةةل أن يميةةز الخيةةوط ،ومكانيةةة الحةةدث 

 . 5«القصصي

ذ الوصةةف والةةذي يتكفّةةل إ،اعتمةةد طةةه حسةةين فةةي المجموعةةة القصصةةية علةةى الوصةةف       

إّن »بتةةأطير األحةةداث ،وهةةو الةةذي يأخةةذ علةةى عاتقةةه رسةةم أجوائهةةا ،وبعبةةارة أخةةرى نقةةول :

فةةالمعنى يبقةةى قاصةةرا فةةي بعةةض األحيةةان ،الوصةةف عمليةةة تهةةّيء الةةديكور الةةاّلزم للحةةدث 

 6«وكذلك الشخصيات ،ويكون محدودا إذا تجّردت األفعال والحركات ،
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 ين عّدة أشكال :واّتخذ الوصف عند طه حس

 : وصف األمكنة 

تتماشى والقصص المرّكبة منهةا :الكّتةاب ،الواقع اختار المؤلّف عّدة أمكنة في مصر          

...إلةةخ ،أّمةةا فةةي القصةةص الّتةةاريخي  رة ،القنةةاة االبراهيميةةة ،البيةةت المتواضةةعالقةةاه،ّ،القريةةة 

 فأورد عّدة أماكن مثل المدينة ،مكة ،الشام ...إلخ .

وقةد انبسةطت مةن وراءه »قةال طةه حسةين واصةفا قصةرا :،ومن أمثلة وصةف المكةان        

متراميةةة ،هةةر النضةةر ،حديقةةة عميقةةة والزّ ،الةةذي تكسةةوه األغصةةان الخضةةر ،سةةوره المرتفةةع 

ماء إالّ قلةيال ال ترتفةع فةي الّسة،ار مةن ورائهةا مطمئّنةة عن يمين وشمال ،تقةوم الةدّ ،األطراف 

ترتفةةع فيةةه »فيقةةول :،ويصةةف الكّتةةاب ، 1«وتكثةةر فيهةةا الحجةةرات،ضةةاء ولكّنهةةا تمتةةّد فةةي الف

التي تمسةح األلةواح لتزيةل منهةا مةا حفةظ أمةس ،وتكثر فيه حركة األيدي ،األصوات بالقراءة 

 .2«وتكتب فيها ما يكتب بعد الغذاء

 : وصف األشخاص 

وجةود الشخصةية  بةل ال بةّد مةن،من المعلوم أّن الحدث وحده ال يكفي في تأليف قّصة ما      

الةذي يتحةّرك فةي سةياق ،فالشخصةية هةي كةائن إنسةاني »التي تدور القّصةة معهةا أو حولهةا :

أو ،األحداث ،وهي ال تنمو إالّ من وحدات المعنةى ،إّنمةا تصةنع مةن الجمةل التةي تنطقهةا هةي 

كةةةان لطةةةه حسةةةين إبةةةداع فةةةي وصةةةف ،،وانطالقةةةا مةةةن هةةةذا الّتصةةةور  3«ينطقهةةةا اآلخةةةرون 

  األشخاص .

بغيضةة العشةرة ،أم صالح منكرة الخلةق »قائال :،ويصف الكاتب في قصة صالح أّمه         

الشخصةةية ،ويصةةف فةةي قصةةة قاسةةم ، 4«ال ترضةةى بشةةيء،شةةديدة الّصةةياح ،كثيةةرة الكةةالم ،
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قد صّورت في صورة تمضي أمامها في أناة ومهةل ،وإّنما هو قطعة جامدة »الرئيسية قائال :

وال تلتفةت إلةى يمةين وال إلةى شةمال ،وال تحةّس ،وال تنظر في األرض ،،ال تنظر في السماء 

إالّ ،فلةةم يكةةن قاسةةم »ثةةم يضةةيف قةةائال : 1«وال جمةةال الصةةبح المنتصةةر،جةةالل الليةةل المنهةةزم 

وكةاد يسةّل ،يلتمس في النهر ما يستعين به  ...قد نهكةه المةرض ،بائسا مريضا ،رجال جاهال 

وفةي ، 2«وال يضةطرب فةي شةؤون الحيةاة ،وال يكّد ، ومن أجل ذلك لم يكن يجدّ ،جسمه ساّل 

سكينة فتةاة فةي السةابعة عشةرة مةن عمرهةا »فقال :،وصف لنا ابنته سكينة ،قصة قاسم أيضا 

توشةك أن تةروق ،وعلى وجهها مسحة من جمةال ،ولين وفيها سذاجة تشبه الغفلة ،فيها دعة ،

من قصة المعتزلةة ،ويبدع في وصف أم تمام ، 3«لوال ما يبدو على الفتاة من ضرّ ،الّناظرين 

هّمت قامتهةا ،كانت أم تمام قصيرة مسرفة في القصر ،منحنية مسرفة في االنحناء »فيقول :،

كمةا وصةف  4«وإّنما انعطةف أعالهةا علةى أسةفلها،فلم تستطع أن تستقيم ،أن ترتفع في الجّو 

بيتهةا حةين تشةرق الشةمس تخةرج مةن »،عند شروق الشةمس ،وهي خارجة من بيتها أّم تّمام 

إلةى األرض ،فتقةف عنةد بيتهةا وقفةة قصةيرة  ،مطّرقةة بجسةمها كلّةهملفّفة في شقّتها الّسوداء ،

وتمةّد بصةرها أمامهةا ثةّم تلتفةت ،،تستقبل الغرب ،وترفع رأسها في تكلّف شةديد إلةى السةماء ،

 5«وإلى شمال تجذب الهواء بأنفها جذبا،إلى اليمين 

 وصف الحركات واألفعال : 

انصّب على الحركات واألفعال ،فيما يشبه الّتحليل ،النوع الّثالث من أنواع الوصف           

وشةقاؤه يّتخةذان ،سةعادة اإلنسةان »ومفهوم الفعل عند أرسةطو :،أو الّتعليق ،أو التبرير أحيانا 

 .6«هو ضرب معّين من الفعل  ،وغاية ما سقى إليه في الحياة ،صورة الفعل 

لةم يكةن صةالح يةراه »:واصفا فرحةة صةالح عنةدما رأى الثيةاب  قوله،أمثلة ذلك  ومن        

وفةي  1«ونسي الفلقةة التةي دارت علةى سةاقيه،وخرج عن طوره من الفرح ،حتى جّن جنونه 
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سةةعى متخةةاذال  »فقةةال :،وهةةو منصةةدم لمةةا فعلتةةه ابنتةةه ،يصةةف خةةوف قاسةةم ،موضةةع آخةةر 

فيمتةّد عليةه ضةئيال نحةيال ،رّث قد ألقي في ناحية من نواحي البيةت ،متهالكا إلى حصير بال ،

ولكّنةه لةم يكةد يجلةس »حركةات جسةمه فيقةول :ويتةابع وصةفه مبّينةا  2«يكاد السقم يفنيةه إفنةاء

حّتةةى وثةةب مرتاعةةا وجةةال ...فوجهةةه يضةةطرب ،وجسةةمه يرتعةةد ،ويةةداه تةةذهبان وتجيئةةان فةةي 

 3«يتةةرّدد فةةي حشةةرجة بةةين جوفةةه وشةةفتيه الهةةواء وفمةةه مفتةةوح عةةن أسةةنان محّطمةةة وصةةوته

 ثّم انحنى أعالها على أسفلها»وهي ال تستطيع كبح حزنها قائال :،سم وكذلك وصف امرأة قا

الةذي يخجةل مةن تةاريخ ،ي ثم يصةف الفتةى الجةامع 4«بالّنحيب  وجعلت تنتحب غير جاهرة،

يمسةك لسةانه ،فةال والفتةى يملةك أمةره ويضةبط نفسةه و»وهو في حالة مزرية فيقول :،عائلته 

 5«يظهر شيئا وال يخلي بين الّناس وبين ما أخفى في ضميره من هذا الّسر المكتوم

   : من وصف األشياء إلى شرح فلسفتها 

فينتقةل بسةرعة ،وكثيرا ما يبدو الكاتب عازفا عةن اسةتغالل فةرص الوصةف الّطبيعةي         

جاون باول من وصف األشياء إلةى شةرح فلسةفتها ،ولعلّةه متةأّثر بالكّتةاب الفرنسةيين والسةيما 

بل كذلك في الجمع بةين العمةل الّسياسةي ،ال في مجال انحداد وظيفة الوصف الماّدي ،سارتر 

ةن تبعةه  ومقدار ما ينبغي»والّتحليل الّنفسي ،حيث قال : صةال بحكةم االتّ ،أن يحتمةل األديةب م 

ّتصةال مةن جهةة ،ومقةدار مشةاركته لهةم فيمةا يعةرض مةن المشةكالت بينه وبين قّرائةه مةن اال

التي تةأتلف منهةا الحيةاة االجتماعيةة ...دون الّتفريةق بةين مةا يّتصةل منهةا بالّسياسةة أو الّنظةام 

مصةاحبة نفسةية الشخصةية قةائال ،تمّثل اللون األسود بالك بة ،ومن شواهد ذلك 6«االجتماعي 

فنشرت أرديتها السود على كل شةيء ،وجةثم الليةل علةى المدينةة ثقةيال ،وأقبلت ظلمة الليل »:

وكةان صةوتها رخمةا »مثةل قولةه :،الشةمس وكذلك الشيء الجميل الذي نتفةاءل بةه ب 7«مرهقا

                                                                                                                                                                                     

     09ـ طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  1 

  12ـ المصدر نفسه ،ص  2 

  10،ص نفسه ـ المصدر  3 

   19،ص  نفسه ـ المصدر 4 

  19ـ المصدر نفسه ،ص  5 

  921،ص  9119، 9،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،ط 9طه حسين ،األدب والّنقد ،المجلّد  - 6 

  11ـ طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  7 
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هذا الوقت القصير بةين ،ممتلئا ،ال تكاد األذن تسمعه حتى يحضر في النفوس ،صافيا ،عذبا ،

ظلمة الليل كأّنه السهم ،وإشراق الشمس علةى األرض حتةى تمألهةا جمةاال انطالق الفجر في 

وعدم تمّكنه من الكالم ،ولما تعّرض له من ظلم ،ويعّبر الشاعر عن غيض صالح   1«ونورا

وهةةّم صةةالح أن يجيةةب ولكةةن صةةوته احتةةبس فةةي حلقةةه وجةةرت علةةى خّديةةه دمةةوع منسةةجمة »

 . 2«غزار

 السرد : 9

السرد القصصي هو وسةيلة أدبيةة أو أداة قصصةية يةتّم عبرهةا نقةل األفعةال واألحةداث        

 التي تتعلّق بشخصيات  معّينة في زمان ومكان محّددين .

فقةد ورد أّنةه ،السرد هةو روايةة الوقةائع واألحةداث ،بةذكر سةياقها وتتابعهةا المنةتظم ف          

التةةي بهةةا تنتقةةل األعمةةال مةةن عةةالم ،عمليةةة ساسةةا بنقةةل األعمةةال ،أو نتةةاج العمليةةة تضةةطلع أ»

وهنةاك مةن  3«وهو عةالم غيةر لغةوي إلةى عةالم الةنص األدبةي ،القصة األصلي إلى المتخّيل 

سةواء كانةت شةفوية أو ،:حكاية أو أسطورة أو قّصة  ةيعّمم السرد على كّل األشكال القصصي

وهةو ،حتى تتجلّى أكثر أهّمية السرد في حياة اإلنسان وخاّصةة فةي أهةّم شةكل سةردي ،كتابية 

السرد بأشكاله الالنهائية تقريبا حاضةر فةي  »:الرواية ،باعتبارها حكائيا معقّدا ،يقول بارث :

كل األزمنة وفي كل األمكنة وفي كل المجتمعات فهةو يبةدأ مةع تةاريخ البشةر ذاتةه ،وال يوجةد 

 4 «سرد فلكل الطبقات ولكل المجتمعات سرودها أي شعب بدون 

والّطريقةة التةي ،همةا القصةة فةي حةّد ذاتهةا ،هذا السرد على ركيةزتين أساسةيتين  ويقوم       

ويتحةةّدد علةةى هةةذين العنصةةرين . فةةي السةةرد شةةخص يقةةوم ، حةةداث يجةةب اّتباعهةةا لتقةةديم األ

وطةرف آخةر نقةّدم لةه الروايةة ،د وهو الذي يسّمى الراوي أو السار،برواية األحداث وقّصها 

 وهو المروي له أو القارئ .

                                                           

  49ـ طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  1 

  01ـ المصدر نفسه ،ص  2 

 994قسومة صادق ،طرائق لتحليل القصة ،ص   - 3 

روالن بارث ،نقال عن يوسف األطرس ،الخطاب السردي ومكّوناته ،مجلة السرديات ،جامعة  - 4 
  992،ص  0224منتوري قسنطينة ،العدد األول ،جانفي ،
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 : شبكة العالقات السردية 

إّن مةةةن أشةةةّد العالقةةةات التةةةي تتةةةداخل إلةةةى حةةةّد الغمةةةوض أحيانةةةا فةةةي عمليةةةة السةةةرد        

،واألطراف التي تشّكله وتقوم بةه وهةي الّسةارد المؤلةف والمسةرود لةه )القةارئ( والشخصةية 

ثّم تتبادل األدوار والمواقع وقد يكون ذلةك فةي أّيةة ،التي تنوب عن السارد في بعض األحيان 

 ة السرد وال نعرف تحديد أطرافه .لحظة بحيث تتعقّد عملي

  المؤلف: 

وهةةو الةةذي يضةةع لهةةا ،ونقصةةد بةةه  كاتةةب الروايةةة ،إذا شةةئنا نسةةّميه الكاتةةب الملمةةوس         

الّسةارد مةن  »ويمكةن أن نقةول :،فهو منتم إلى عالم البشر ،بلغته الخاصة ،مكّوناتها السردية 

  1«لغائب الخلف في الّشكل السردي القائم على استعمال ضمير ا

 : السارد 

أو ما سّمي بالكاتب المجّرد ،أو الّضمني ،ويّتصةل بمشةكلة الّشخصةّية فةي القّصةة التةي        

يقةوم بتقةديمها ،فهةةو خةالق مةن القصةةة وإليهةا ،فةالّراوي علةةى عكةس الكاتةب ينتمةةي إلةى عةةالم 

تقةول إيةف النص وال ينتمةي إلةى عةالم الّنةاس ونظرتةه تتغّيةر مةن عمةل أدبةي إلةى عةالم آخةر 

إّن الراوي مكّون من جملة العالمات التةي تبنةي صةورة المضةطلع »:Reuteur Yves رويتر

 .2«بالّسرد في النص 

فالراوي في القصة قد يكون معلوما معروفا باسمه ووظيفتةه ،ويمكةن أن يكةون متخفّيةا        

،وقةد يتةرك  بدون اسم أو وظيفة فعلية ،وقد يتةدّخل فةي وصةف الّشخصةيات ومعرفةة أحوالهةا

 لها ذلك لتقوم به وحدها 

 : المسرود له/المروي له /القارئ 

                                                           

 42جيرار جينيت  ،خطاب الحكاية ،ص  - 1 
1. 2 - Reuteur Yves ,Introduction à l’analyse du Roman ,ed 

Bordas ,Paris,1991  P37 
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فةي الّدراسةات ،أو المرسةل إليةه ،أو الّتلقّةي ،وهو الطرف المقابةل فةي نظريةة التواصةل       

ذلةك  نّ ،بل إاللّسانية  ،ومن غير المعقول أن يقّدم السارد أو الّراوي سرده لمجّرد السرد فقط 

فةالقص ضةرب مةن التواصةل ،فثّمةة مةا يقةّدم هةذا »،ومتلةق  باعثرسالة عبر وجود يقتضي 

القص ،وهو الّراوي وثّمة من يستقبله وهو المروي لهوال يمكن أن يوجد قةّص أو حكةي دون 

 . 1 «راو أو متقّبل 

 : السرد بتواي  الضمائر 

ويقةص أو يسةرد  تتعلّق مسألة الضمائر بحقل سردي يتناول الّسؤال الّتةالي مةن يحكةي        

األحداث ؟ ،إذا بحثنا عن اإلجابة فإّن المضمون ينحصر في ثالثةة ضةمائر هةي :إّمةا الحكايةة 

،فمةن خةالل حكةم المنطةق فةي هاو ،وإّمةا الغائةب  أناتوإّمةا المخاطةب أناا  عن طريق المتكلّم

 األشكال السردية أّنها ال تخرج عن هذه الّثالثية .

وال ينبغةةةي أن يفهةةةم ن ذلةةةك أّن هةةةذا االسةةةتخدام هةةةو اختيةةةار نحةةةوي قةةةائم علةةةى أسةةةاس      

اختيةار بةين مةوقفين سةرديين ليسةت صةيغتهما النحويتةان »الضمائر:أنا ،أنت ،هو ،وإّنما هةو 

 2«إالّ نتيجة آلية شخصّيتها ،وإّما سارد غريب عن هذه القصة 

 ، لرغم مةن أّن أبطالةه يحملةون رؤيتةه الخاصةةيبدو طه حسين محايدا في رأيه على ا        

لمظةةاهر البةةؤس والشةةقاء وغيةةاب العةةدل والحريةةات ويرجةةع ذلةةك أّن العمةةل األدبةةي قةةائم علةةى 

 م ثر األفكار التي يستنبطها المؤلّف من الواقع .

ْعتمةة ومؤلمةة         تنطلةق مةن فهةم ،ويحاول أن يبني عالما موازيا لعالم الواقع على خبايةا م 

بحيةةث قةةّدم موقفةةا أدبيةةا فنيةةا لةةه أثةةر سياسةةي فجّسةةد ،وموقفةةه السياسةةي ،اتةةب لعملةةه األدبةةي الك

   3 «التوازن بين مفهومه للعالم وبنائه الفني »

                                                           

  919قسومة الصادق ،طرائق تحليل القصة ،ص  - 1 

  011 -014جيرار جينيت ،خطاب الحكاية ،ص  - 2 

 14،ص  9110مجموعة من المؤلفين ،طرائق تحليل السرد األدبي ،اتحاد كّتاب المغرب ،الرباط ، - 3 



 المعذبون في األرض                                                                           الفصل األول :
 

 
85 

ومّمةةا هةةو ،التةةي تمّثةل لغةةة الحيةةاة العاديةة العاّمةةة ،اسةتخدم طةةه حسةةين الجمةل المتوازيةةة       

جةةدير بالةةّذكر أّن مثةةل هةةذا الّنةةوع مةةن الجمةةل سةةّماه عبةةد القةةاهر الجرجةةاني بالجمةةل السةةردية 

تنظر في الجمل التةي تسةرد فتعةرف »:كما قال البدراوي زهران،ووضع خّطة لبناء أسلوبها 

موضع الفصل فيها من موضع الوصل ...وهكذا الشأن فةي التصةّرف فةي التعريةف والتنكيةر 

التأخير واإلظهار واإلضمار فنضع كالّ من ذلك في مكانةه وتسةتعمله علةى الّصةحة والتقديم و

 . 1«وعلى ما ينبغي له

كانت طريقته في السةرد منّوعةة تنتقةل بةين الضةمير الغائةب والمةتكلّم ،وفةي جميعةه كةان      

وتصةةةّرفاتها ،مواقةةةف الشخصةةةيات »بأسةةةلوب إجبةةةاري مباشةةةر معلّقةةةا علةةةى ،يتةةةوالّه بنفسةةةه 

وتصةةويره تصةةويرا كاشةةفا مةةا فيةةه مةةن ،وكةةذلك اسةةتنباط العةةالم النفسةةي لألبطةةال ،وأحاديثهةةا 

وهةو ينتظةر ،يةروي قصةة صةالح  هومن أمثلة ذلك قولة، 2«وتحّوالت،وصراعات ،انفعاالت 

حتةى ،ولةم يكةن يجةاوز بةاب الةدار ،وانطلةق الصةبي كأّنةه الّسةهم »أن يدعوه صاحبه للعشةاء 

قد ،ولكّنه لم يحتج إلى أن يعود ...فقد كان صالح قائما أمام الّدار ،اء صاحبه رفع صوته بدع

التةي تقةوم بهةا ربةة منةزل ،ويةتكلم أيضةا عةن مواظبةة ترتيةب المنةزل ، 3«استند إلى الحةائط 

فبدأت بما تعةّودت أن تبةدأ بةه مةع الّصةباح مةن كةل يةوم ،وأخةذت تكةنس فنةاء »فقال :،العمدة 

الدار وتةرّده إلةى هيئتةه التةي ينبغةي أن يكةون عليهةا ،فتصةفّف الكراسةي فةي أماكنهةا وتةنفض 

وتطةرق إلةى روايةة ،  4«التةي كانةت تمتةّد إلةى صةدر الفنةاء،التراب عن تلةك الدّكةة الطويلةة 

وهةذه الضةرورات المحرجةة التةي »فقال :،فعل ما ال يريدونه  كيف ينتهي األمر بالفقراء إلى

تدفع البائسين من إلةى مةا ال يحّبةون ،وترضةيهم آخةر األمةر عّمةا يكرهةون ،كةان هةذا كلةه قةد 

قةائال ،وفةي قصةة خديجةة يةروي نشةاط األّم فةي صةنع الخبةز ، 5«غشي وجهي هذين األبوين

بز ،وتصنع لهم من الخبز نوعةا خاصةا كانت محبوبة ...تطوف بأهل القرية تصنع لهم الخ»:

                                                           

ألدبية  البدراوي زهران ،أسلوب طه حسين في ضوء الدرس اللغوي الحديث ،مكتبة الدراسات ا - 1 
 921،ص  9111، 9،دار المعارف ،القاهرة ،ط

 921طه حسين ،األدب والنقد ،ص  - 2 

 91ـ طه حسين ،المعذبون في األرض ،ص 3 

 10المصدر نفسه ، ص  ـ 4 

  49ـ المصدر نفسه ،ص  5 
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مةن الةذرة رقيقةا ...وكنةت تراهةا فةي الليةل ملّمةة بهةذه الةدار أو تلةك تهّيةئ  هو هذا الذي يّتخةذ

جالسةة أمةام الفةرن تةدبر بيةدها السةريعة الصةناع قطةع ،،وكنت تراها فةي أّول النهةار العجين 

فقةال ،بعةد مةدة طويلةة ،روى عةودة االبةن ناصةيف إلةى القريةة ،وفي قصة صفاء ، 1« الخبز

ليةرى أسةرته ،فتةرى المدينةة منةه ،ويقبل الفتى ذات يوم في إجازة مةن إجةازات المةوظفين »:

 2«لم تعرفه من قبل،شابا أنيقا 

 االستطراد : 1

ذ يسةوق الكةالم إ ̎ المعذبون فاي األرض كثيرا في كتاباته وكذلك في  يستطرد طه حسين      

 .بعيدا عنه أو قريبا ،إّما للّتوضيح او الّشرح أو لمجّرد اإلضافة ،ثّم يردفه ب خر 

 ويرجع محمود مهدي االستنبولي إلى سببين هما :

أّولهما  إّن ما أصيب به في حياته من فقد بصره كان له تأثيروليس يخفي أّن المرء إذا أحيةل 

نفسه ولم تعد الكلمة الواحدة تعني عن إحضار الصورة بينه وبين المرئيات ضعف أثرها في 

المقصودة إلى ذهنةه بالّسةرعة والقةّوة الكةافيتين ،فةال يسةعه فيمةا يعتقةد إالّ االسةهاب ومحاولةة 

،وثاني هةذين الّسةببين ،أّنةه أسةتاذ مةدّرس ،وقةد طةال  اإلحاطة ومعالجة االستقصاء والّتصفية

تغل بهةةا الّتبّسةةط فةةي اإليضةةاح و االطنةةاب فةةي الشةةرح عهةةده بةةذلك الّتعلةةيم  ،مهنةةة تعةةّود المشةة

  3 والتكرير

حتةةى أّنةةه يخةةرج بالقّصةةة أحيانةةا عةةن شةةكلها ،تمّيةةز المؤلةةف باالسةةتطراد بةةاعتراف منةةه      

ال أضع قّصة فأخضعها ألصول الفةّن ،ولةو كنةت أضةع قصةة »حيث يقول :،المتعارف عليه 

فأمليةه ثةم ،...وإّنما هو كالم يخطر لي أومن بهاألّني ال ،لما التزمت إخضاعها لهذه األصول 

فةيقحم ،والمؤلّف من أشّدهم حماسة لعمرو بن بحةر ،وهذا األسلوب شبه جاحظي 4« أذيعه...

                                                           

  40ـ طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  1 

  19ـ المصدر نفسه ،ص   2  

 9محمود مهدي االستنبولي ،طه حسين في ميزان العلماء واألدباء ،المكتب اإلسالمي ،طـ ينظر ، 3 
 11 –  14،ص 9111،

 91،صالمصدر نفسه ـ   4  
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يطرحةةه علةةيهم حةةول ،ويكسةةر السةةياق ليتبةةادل والقةةّراء الجةةدل ،نفسةةه علةةى الةةنص القصصةةي 

أو يبدي رأيا ، ويعلّل شكري عياد عدم التزام طه حسين ،أو ينقد ،وذلك ليعلّق ،مسار القصة 

أراد أن يجعةل أبطالةه ومشةكالت أولئةك األبطةال أشةّد إقناعةا »بأّنةه ،بقواعد القصةة القصةيرة 

أّن فةةةي المصةةةريين جميعةةةا أشةةةياء مةةةن أولئةةةك ،كةةةان طةةةه حسةةةين يةةةدرك تمةةةام اإلدراك ،وقةةةد 

 . 1«المساكين

قةد انتهينةا إلةى مفةرق  والقارئ يستطيع أن يالحظ أّننةا»:منها واألمثلة على ذلك متعّددة       

ذهةب إليهةا التةي ،طيع أن أذهب معه إلةى السةوق من مفارق الطرق في هذا الحديث ،فأنا أست

ثةةّم أذهةةب معةةه إلةةى الكّتةةاب ،،وأنةةا فةةي القهةةوة ويجةةاذب أهلهةةا أطةةراف الحةةديث قاسةةم الصةةّياد 

تحّدث كذلك عن فضول القارئ الذي يؤدي بالكاتةب االسةتطراد ، 2«الذي سينتهي إليه سّيدنا،

ويأخةذ عليةه ،أقّل ما يوصف بةه أّنةه يضةايق الكاتةب ،وفي القارئ حب استطالع »في حديثه 

وفةي 3 «أو يضطّره إلى االسةتطراد ،حين يؤثر المضي في كتاباته ،الطريق ويطّره الوقوف 

وهةذا مةا  يغضةب القةارئ ويشةّوقهموضع آخةر تطةرق إلةى موضةوع كيةف يمكةن للكاتةب أن 

وأنةا أريةد أن أكةون كاتبةا ذا خطةر ،فأرضةي قّرائةي وأسةخطهم ،وأسةّر »سعى اليه طه حسين

قّرائي وأسةوءهم وأعجةب قّرئةي حتةى يكلفةوا بةي أشةّد الكلةف وأغةيظهم حتةى يمقتةوني أعظةم 

حةديث ويتكلم عن المؤلف البارع الذي يحتفظ ب رائه حول موضوع ما إلةى آخةر ال 4«المقت 

الكّتاب البارعون فةي الفةن يةؤّخرون خةواطر عقةولهم وعواطةف »،كعبرة وهدف يصل إليه ،

عبةةرة لمةةن يريةةد أن يعتبةةر  قلةةوبهم وأحةةزان ضةةمائرهم إلةةى آخةةر الحةةديث ،يجعلةةون هةةذا كلّةةه

 5«وموعظة لمن يريد أن يّتعظ

 استعمال العامية : 1

                                                           

 9191، 9ـ شكري عياد ،القصة القصيرة في مصر ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،ط 1 

  914،ص 

   11طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  ـ 2 

  11ـ المصدر نفسه ،ص  3 

  11ـ  10،ص المصدر نفسه ـ  4 

 11ـ المصدر نفسه ،ص  5 
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يةف تةواءم العةامّي داخةل أسةلوبه فةي ويةرى القةارئ ك،استعمل طةه  حسةين العاميةة       

 .وهذا ما يزيد واقعّية القّصة ،ال يحّس معه القارئ بقلق ،تناسق منحه نوعا من الثراء 

مع انسةجام فةي المبنةى ،أورد طه حسين العامية التي تقّرب الصورة الواقعية للقارئ          

ولها تحّدث عةن اسةم أّم تمةام واقتصر على ثالثة مواضع ،أ،لكن هذا االستخدام لم يكن كثيرا 

ولم يكن اسةم أم تمةام أقةل غرابةة مةن كنيتهةا بةل لةم يكةن أقةّل مةن »المتداول في القرية قائال :

وإن أردت أن  ساات أبوهااافأنةةت إن أردت أن تنطةةق بةةه كةةان الّنةةاس فةةي القريةةة قلةةت  جسةةمها 

يةتكلم عةن  وفةي الموضةع الثةاني كةذلك1«تنطق به عن أصول اللغة الفصحى قلت سةيدة أبيهةا

وواضح أّن هذا االسةم لةم يكةن »فقال :صفاء كيفية نطق االسم من قبل أفراد القرية وهو اسم 

وفةةي  2«وإّنمةةا كةةان ينطةةق بةةه مقصةةور األلةةف ال ممةةدودهاينطةةق علةةى هةةذا النحةةو الفصةةيح 

بعةد أن أصةبح حنيناة الموضع األخير وفي قصة صفاء تحّدث عةن الكنيةة التةي أطلقةت علةى 

إّنمةا يةدعونها أّم األفنةدي يلغةون »موظفا حكوميا في إحدى مكاتب البرق فقال : ناصي ابنها 

 .3«الهمزة ويلقون الفتحة على الالم فيقولون أّم لفندي

 الحوار : 92

وهو ثالثهما بعةد السةرد والوصةف ،فةإذا كةان السةرد ،الحوار من األدوات القصصية          

والوصةةف حكايةةة الحةةاالت والسةةمات ،فةةإّن الحةةوار هةةو حكايةةة األقةةوال ،هةةو حكايةةة األحةةداث 

وهو جملة من الكلمات تتبادلها ،محادثة بين شخصين »الحوار بأّنه :قسومة صادق ،ويعّرف 

ويكون ذلك بأسلوب مباشةر خالفةا لمقةاطع التحليةل أو السةرد أو الوصةف  ،هةو ،الشخصيات 

  . 4«لمسندة إلى الشخصيات في شكل أقوال يتمّثل في جعل األفكار ا،شكل أسلوبي خاص 

وتّتصةل بمسةتويات مختلفةة تسةاهم ،الحوار محاكاة األقةوال الّصةادرة عةن الشخصةيات        

وهي أّن الشخصةّية تتحةّرر مةن ،وما يّتصل بعالقة الشخصية بالراوي ،في إبراز خصائصها 

                                                           

  11،ص طه حسين ،المعّذبون في األرض ـ  1 

  99ـ المصدر نفسه ،ص  2 

  11ـ المصدر نفسه ،ص  3 

  14قسومة الصادق ،طرائق تحليل القصة  ،ص  - 4 
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وللّشخصية لغة أخرى مسةتقلّة ،ّراوي لغة معّينة فلل،وما يّتصل بمستوى اللّغة ،راوي سلطة ال

 واالختالف يؤّدي إلى الّتباين من السرد إلى الحوار .،عنها 

واستخدم الكاتب الحوار مع أنواع مختلفة من الشخصّيات مثل حةوار االبةن مةع أّمةه           

الحّق  قالت األّم وهي تضحك : فإّن الحّق ال يقةال فةي قال الصبي :وأنا مع ذلك لم أقل إالّ »:

                                                                                                                                  .جميةةع المةةواطن  

ي يقةال حق والمةواطن التةقال الصبي :وكيف السبيل إلى أن أعرف المواطن التي يقال فيها ال

وحوار كةان   1«قالت األم وهي تضحك :ستعرف هذا كلّه إذا تقّدمت بك السّن فيها الباطل ؟ 

فةي قصةة قاسةم بعةد اكتشةاف أّمونةة اخةتالس ابنتهةا الخةروج مةن المنةزل فةي مع األم وابنتها 

النهةةر ؟                                   قالةةت أّمونةةة :ألةةم تنهضةةي وتتركةةي البيةةت بعةةد أن خةةرج أبةةوك إلةةى »الصةةباح البةةاكر 

وحوار الزوج مةع  2«قالت الفتاة :بلى قد نهضت وخرجت من البيت ولكّني عدت بعد لحظة 

تقةول حنينةة »زوجته في قصة صفاء التي انتهى بها المطاف وبعبد السيد إلى الموت المحةّتم 

ها :يا ليتنا لةم نعةرف الحةب ويقةول وتقول مرجانة في نحيبفي نحيبها :يا ليتنا لم نعرف المال 

المعلم  يونان في صةوته الهةادئ المتقّطةع :قةد عرفنةا المةوت  الةذي هةو أقةوى قةوة مةن المةال 

أّن حوار ربة المنزل مع أم الفتاة في قصة خديجة التي ضّنت هةذه األخيةرة  3«والحب جميعا

ب راتها »ابنتها سرقت بيت سّيدتها  :على رسلك أّيتها المةرأة فةإّن قالت رّبة الدار وقد كفكفت ع 

ابنتك لم تسرق هذين الطبقين ،وإّنما كلّفتها أن تحملهما إليكم أمس مع الليل ....قالةت محبوبةة 

 4«: فإّنها لم تحمل إلينا أمس طعاما ،كما أّنها لم تحمل إلى أهلها هذا الطعام

 استخدام أقوال الشعراء : 99

وال الشةةعراء كثيةةرا مةةا عةةدا موضةةعين همةةا لةةم يسةةتعمل طةةه حسةةين االستشةةهاد بةةأق        

 العالء المعّري : وقال الشاعر أب»:

                                                           
 09ـ طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  1

  11المصدر نفسه ،ص ـ 2 

 11المصدر نفسه ،ص ـ  3 

  41ـ المصدر نفسه ،ص  4 
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والموضةع اآلخةر  1«تجاهلت حتةى قيةل أّنةي جاهةل   ҉ولّما رأيت الجهل في الّناس فاشيا  

 : تضّمن حديثه قول شاعر عربي في قصة رفيق 

 لقد المني عند القبور على البكا       رفيقي لتذراف الّدموع الّسوافك »

 ــادك ـقتال أتبكي كّل قبر رأيتــــــــــه        لقبر ثوى بين اللّوى فالّدكـــ

  2«فقلت له إّن الّشجا يبعث الّشجــا       فدعني فهذا كلّه قبر مالــــــــــــك  

 منهج الشكك : 90

عنونهةةاعلى الترتيةةب تاريخيةةة طةةه حسةةين مةةنهج الشةةك فةةي ثةةالث قصةةص  اسةةتخدم        

،وال يدع الفرصة تمّر دون أن يشةير مةن طةرف خفةي تلميحةا سخاء ، ثقل الغنى، تضامن:ب

ولم يحد عنه )في الشعر الجاهلي(ثّم تصريحا إلى منهجه الذي تبّناه منذ العشرينات في كتابه 

ايةات التاريخيةة ،فكمةا شةّكك هنالةك فةي نسةبة الشةعر الّشك في كّل مةا يتعلّةق بالرومنهج وهو 

لسةت أدري »الجاهلي ورّجح انتحال كثير منه فهاهو يشّكك هنا فةي تةاريخ الصةحابة فيقةول :

أتصّح هذه األخبةار كمةا أحةب وكمةا أعتقةد أم ال تصةح كمةا يحةّب المتشةّككون وكمةا يعتقةدون 

واطر والعواطةف وتةدفعني إلةى وهي سواء صّحت أم لم تصح ،تثير في نفسي كثيرا مةن الخة

 3«الكثير من التفكير 

إلى التاريخ إذن وإلةى أحاديةث القةدماء ...ولننظةر فةي تلةك »ثم يقول في موضع آخر :       

العصور القديمة ،سواء صةّحت أم لةم تصةح ، فهةي إن صةّحت كانةت لنةا عةزاء ،وهةي إن لةم 

   4«يه عبدا للمالتصح أتاحت لنا أن نحلم بجيل من الّناس ال يكون الرجل ف

وتستطيع أن تصّدقني أو ال تصّدقني فما يعنينةي مةن ذلةك شةيء  »ثم يقول في موضع ثالث :

ولكّنك تستطيع أن تقرأ على كّل حال أّني وقفةت وقفةات طويلةة ...عنةد بعةض هةذه األحاديةث 

                                                           

  92ـ طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  1 

 90ـ المصدر نفسه ،ص  2 
  921ـ المصدر نفسه ،ص  3

  921ـ المصدر نفسه ،ص  4 
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 التي تروي لنا عن القدماء من أصحاب الجود والّسخاء عند هةذه القصةة التةي تةروي لنةا عةن

  1«عثمان رحمه هللا 

فنرى كيف أّنه يقول أّوال أّنةه يحةّب أن تصةّح هةذه األخبةار ،ثةّم يجعةل مةن صةّحتها أو         

عدمها سّيان عنده في أكثر موضع ،وبعةدها يعلنهةا صةراحة أّن األمةر ال يعنيةه ،فةإن صةّحت 

كانت العزاء وإن لم تصح كانت حلما ،ويورد معظمها بصيغة التضةعيف والّشةك)فيما يةروى 

 لنا( .

سةواء تعلّةق األمةر بعمةر بةن  رضةي هللا عنةه كما نالحظ أّنه لم يّتبع اسم الّصحابي بقولةه       

الخطةةاب وطلحةةة بةةن الزبيةةر وعبةةد الةةرحمن بةةن عةةوف وعثمةةان بةةن عفّةةان  رضةةي هللا عةةنهم 

 .رحمه هللا  أجمعين ويكتفي بقوله :  

 . المدرسة الواقعية :  90

ى األشةةياء بأبعادهةا طبقةةا لقواعةةد المنظوروقةةد اسةتخدم طةةه حسةةين أسةةلوب يكةاد يعّبةةر علةة     

أشةةار فةةي أكثةةر مةةن موضةةع أّن هةةذه الشخصةةيات وهةةذه الحةةوادث لةةم يخترعهةةا ومةةن مثةةل 

لةةم أختةةر ولةةم أكةةن أسةةتطيع أن أختةةار أشةةخاص هةةذه القصةةة وأحةةداثها ،وإّنمةةا  كمةةا أّنةةي»ذلةةك:

جةةرت مةةن اختةةارت طبيعةةة األشةةياء هةةؤالء األشةةخاص وأجةةرت طبيعةةة األشةةياء علةةيهم مةةا أ

وهةذه األحةدات    2«األحداث وأرادت أن يكون هذا في آخر القرن الماضي وأهل هذا القةرن

فأنةا »وقعت حقيقة وشهدها الكاتب بنفسه ثم توالت األيام على هذه األحداث ودّونها في كتابه 

إّنمةةا شةةهدت القّصةةة واّدخرتهةةا ألتحةةّدث بهةةا إلةةى القةةّراء فةةي هةةذا السةةفر بعةةد أن مضةةى علةةى 

حدثت في مصر والمؤلةف وكل القصص التي سردها    3«ثها ما يقارب من نصف قرنأحدا

وأمةةاكنهم هةةذه لةةم أقسةةمها أنةةا لهةةم »ينتمةةي إليهةةا ويعرفهةةا جّيةةدا وأهةةل مكةةة أدى بشةةعبها فقةةال:

 4«،وإّنما قسمتها لهم حياتهم األولى نفسها

                                                           

 921ـ طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  1 

  94ـ المصدر نفسه ،ص  2 

  94،ص لمصدر نفسه ـ ا 3 

  91ـ المصدر نفسه ،ص  4 
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V. ن والزم المكان : 

 ماهية المكان :  .1

كةّل ذلةك يكةون إدراكةه فإذا كان اإلنسان مرتبطا بالزمان ماضيا وحاضةرا ومسةتقبال  ،       

من خالل تحقّق الّزمن في فعل اإلنسان وعالقاتةه ،فةإّن إدراكةه للمكةان ، ةغير مباشربطريقة 

وحّسي في الوقت نفسه ،وقد انشغل المفّكرون منذ القدم بمسألة الّزمةان ،يكون بطريق مباشر 

 وأهملوا المكان .

 :الّداللة اللغوية للمكان  .0

كان االهتمام به حديثا ضةمن نقطةة بديهيةة ،وهةي أّن وجةود اإلنسةان ال يتحقّةق إالّ             

مةةن خةةالل المكةةان ،فةةازدادت العالقةةة بينهمةةا واتسةةعت مداركةةه وإحساسةةاته مةةن حةةول المكةةان 

حقّةةق الحةةدث الّروائةةي إالّ بارتباطةةه بأنواعةةه ،وبشةةكل عةةام ،الّروايةةة هةةي شةةعر المكةةان وال يت

 بمكان ما .

.وقةد أورد ابةن 1«جمع : أمكنة لفظ مشةتّق مةن مةادة )م.ك.ن(وهةو الموضةع » لغة :         

منظةةور فةةي لسةةان العةةرب لفةةظ مكةةان تحةةت جةةذر )ك.و.ن( فقةةال : والمكةةان الموضةةع وجمةةع 

ضةةةمن الجةةةةذرين الجمةةةع أمةةةةاكن ،فتوّهمةةةوا المةةةةيم أصةةةال حتةةةةى قةةةالوا تمّكةةةةن فةةةي المكةةةةان 

)ك.و.ن(و)م.ك.ن(إالّ أّنه يؤّكةد أّن المكةان مشةتق مةن ك.و.ن ويستشةهد بقةول اللّيةث :المكةان 

 .2اشتقاقه من كان يكون ولكّنه لّما كثر في الكالم صارت الميم أصلّية

هةو المحةّل المحةّدد فنقةول مكةان فسةيح ومكةان ضةّيق وهةو »أّما في المعجم الفلسفي :         

 .3«داد مرادف لالمت

 

                                                           

 9محمد علي بن أبي بكر عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح،دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان ،ط -1 
 ص  9199،

  191ص  9112 9ط  91ينظر ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،المجلّد - 2 

 9باأللفاظ العربية والفرنسية والالتينية ،دار الكتاب اللبناني،بيروت ،طجميل صليبا ،المعجم الفلسفي  - 3 
 490،ص 9110 0،ج



 المعذبون في األرض                                                                           الفصل األول :
 

 
93 

 1«لفظ المكان هو موع كون الشيء وحصوله »وورد في القاموس الجديد للّطالب :       

أْت يةةه  وجةةاءت لفظةةة المكةةان بهةةذا المعنةةى فةةي قولةةه تعةةالى :          ي  ه  و  ةةيغ  ةةاد  ي س  ك  ال  ي  ةةه  و  ع  ر  ت ج  ي 

ل ةيٌظ   اٌب غ  ذ  ائ ه  ع  ر  ْن و  ي تة و  م  و  ب م  ا ه  م  انة و  ك  ْن ك ل  م  ْوٌت م  .روايةة  22سةورة مةريم اآليةة  الم 

 حفص 

وبناء على ما سبق  نرّجح أّن الجذر الحقيقي للمكان هو ك.و.ن وهو يتضةّمن الّزمةان         

يمكن للحدث أن يقع إالّ في مكان معّين وفي زمان معّين ، فالكاف والةواو والنةون أصةل ،فال 

 2يدل على اإلخبار عن حدوث شيء إّما في زمان ماض أو حاضر 

 : الداللة الفنية للمكان  .1

كةةّل مبةةدع إذ يكةةون سةةيرته الشخصةةية ،ورؤيتةةه للعةةالم وتجربتةةه عنةةد المكةةان يتشةةّكل         

ومفةةاهيم ينتمةةي إليهةةا ،وطباعةةه وثقافتةةه الخاّصةةة ،كمةةا لةةه منظومةةة قةةيم  الوجوديةةة ،ومالمحةةه

 وتقاليد أدبية وإبداعية يلتزم بها .،

المصطلحات كثيرة ومتنّوعةة منهةا : المكةان  أنّ ،ويالحظ الباحث في موضوع المكان         

 ،الفضاء ،الحّيز ،الفراغ ...إلخ .

على مصطلح واحةد ،فةإّن مفهةوم المكةان لةدى معظةم  وإذا كانت الّدراسات الّنقدية ال تّتفق    

 باشالر ويوري لوتمان .،الّنقّاد يرتكز على ما قّدمه 

 

 

                                                           

علي بن هادية ،بلحسن بشير وآخرون ،القاموس الجديد للطاّلب ،عربي ألفبائي ،الشركة التونسية  -1 
 9901،ص  9191، 9للتوزيع والنشر،ط

 9119، 9ةوالنشر ،بيروت ،لبنان ،طينظر سعاد الحكيم ،المعجم الصوفي دندرة للطباع - 2 
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مجموعة مةن األشةياء المتجانسةة مةن الّظةواهر أو »يعّرف يوري لوتمان المكان بأّنه          

الحةاالت أو الوظةةائف أو األشةكال المتغّيةةرة ...تقةوم بينهةةا عالقةات شةةبيهة بالعالقةات المكانيةةة 

 . 1«المألوفة 

أهّمّيةةة تعريةةف يةةوري ليتمةةان ،تكمةةن فةةي نقةةل المكةةان مةةن األفةةق التنظيةةري الفلسةةفي        

هةةو نظةةام ،أهةةّم مةةا يحةةّدد األشةةياء فيمةةا بينهةةا  يةةث أنّ ح،إلةةى المجةةال السةةيميولوجي ،الملتةةبس 

 العالقات التي تقوم بينها ،والتي تخضع لتغّيرات مختلفة في األشكال والوظائف .

نمةةاذج العةةالم االجتماعّيةةة والّدينّيةةة والسياسةةية واألخالقيةةة العاّمةةة التةةي سةةاعدت  »إذ أّن      

ء معنى الحياة التي تحيط به ،نقةول إّن هةذه اإلنسان على مراحل تاريخه الّروحي ،على إضفا

مةةا يجعةةل المكةةان المرجعّيةةة األولةةى لإلنسةةان ليبنةةي  2«الّنمةةاذج تنطةةوي علةةى سةةمات مكانيةةة 

منظومته ،كمةا أّنةه ركيزتةه االساسةية فةي الّتعامةل مةع الوجةود ،ألّنةه وسةطه الحيةوي ومجةال 

 حركته .

ي للمكةان لةذلك لةم يعةط مفهومةا متكةامال ولقد رّكةز باشةالر فةي عملةه علةى الجانةب الّنفسة    

 3للمكان األدبي إالّ أّن أهّمّية المكان تبرز في ربطه بين المكان والّنص الّشعري 

إّن الميزة الهاّمة لهذا الكاتب في مؤلّفه هي اإلثارة والّتحريض علةى حةّب المكةان وقةراءة     

د كان هذا الكتاب مغريا حيث أّنةه لق»أسراره أكثر من أهّميته في البحث عن المكان النّصي .

فةةتح عيةةون الّنقةةاد العةةرب بالةةّذات علةةى جماليةةات المكةةان الخفّيةةة ،بمنهجّيةةة ظواهرّيةةة ،وأشةةار 

  4«إشارات خفيفة إلى بنية المكان الشعري من خالل تجلّيات الّصورة الّشعرية 

                                                           

 9119، 9يوري ليتمان ،مشكلة المكان الفني )المكان وداللته ( ،ترجمة سيزا قاسم ،مجلّة ألف ،عدد  - 1 

  91،ص 

 11يوري لوتمان ، مشكلة المكان الفني ،ترجمة سيزا قاسم ،ص  - 2 

لسا ،المؤّسسة الجامعية للدراسات والنشر ينظر غاستون باشالر ،جماليات المكان ،ترجمة غالب ه - 3 
  91،ص  9114، 0والتوزيع ،بيروت لبنان ،ط
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بر كّل كائن إنسةاني ع»فالمكان الحقيقي ال يمكن فصله عن المكان الفني ،يقول ريكليه :      

وهةذا ،فهناك مكان قد يظهر للّناظر أّنه رحةب فةي حةين يةراه اآلخةر ضةّيقا ، 1«ينفتح المكان 

إّنةه حالةة ،تبعا لنفسية الناظر ، ويسوقنا هذا الكالم إلى أّن المكان هو أكثر من منظةر طبيعةي 

و شةيء ملمةوس ه،نفسية ،فتواجد األشياء في المكان الذي نضيف إليه وعي وجودنا الخاص 

 جّدا .

 ، وإليزابيةت رومةر مةن أّن اإلنسةان هةو مركةز العةالم،وينطلق كّل من أبراهام أمول          

لمكةان اوعالقةة اإلنسةان بالجوانةب فةي شةكل قواقةع متتاليةة ، وأّن المكان يحيط بةه مةن جميةع

تتغّيةةر بتغّيةةر هةةذه القواقةةع ،فأحيانةةا يرغةةب فةةي التوّغةةل فةةي المكةةان القريةةب ،كمةةا أّن حرّيةةة 

 .2الّتصّرف بالمكان تختلف من مكان إلى آخر 

وحسب هذه الحرّية قّسم الباحثان األمكنة إلى أربعة  أقسام حسب السلطة التةي تخضةع        

 لها هذه األمكنة :

 فيه سلطتي ،ويكون بالّنسبة لي مكانا حميما وأليفا . عندي : وهو المكان الذي أمارس»

عنةةد اآلخةةرين :وهةةو مكةةان يشةةبه ألّّول فةةي نةةواحي كثيةةرة ،ولكّنةةه يختلةةف عنةةه  مةةن حيةةث 

 إخضاعه لسلطة الغير ،حيث أّنني البّد أن أعترف بهذه السلطة.

ة النابغةة مةن األماكن العامة : وهي أماكن ليست ملكةا ألحةد معةّين ولكّنهةا ملةك للسةلطة العاّمة

 الجماعة .

المكان الالمتناهي : ويكون هةذا المكةان بصةفة عاّمةة خاليةا مةن الّنةاس ،فهةو األرض التةي ال 

 3«تخضع لسلطة أحد ،مثل الصحراء ،هذه األماكن التي ال يملكها أحد 

ه إّن تحديدات المكان في هذه الّتقسيمات تأخذ بعين االعتبةار دالالت  المكةان ،وعالقتة        

بمقابةةل البةةرودة والجفةةاء ،بالسةةلطة الفرديةةة والجماعيةةة ،وأيضةةا عالقتةةه باأللفةةة والحميمّيةةة  

                                                           

  914غاستون باشالر ،جماليات المكان ،ص  - 1 

 02ينظر فتيحة كحلوش ، بالغة المكان قراءة في مكانية النص الشعري ،ص  - 2 

  10-19يوري لتمان ،مشكلة المكان الفني ، ترجمة سيزا قاسم  ص  - 3 
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الذي نمارس فيه حرّيتنةا دون تةدّخل اآلخةرين ،ومكةان ،،فالمكان األليف هو فضاؤنا الخاص 

التةي نتعامةل فيهةا بقواعةد مضةبوطة ،قةد تمليهةا ،اآلخرين هو الذي ننتقل فيه إلى ملكّية الغير 

التةي تمةارس فيهةا السةلطة حضةورها الكثيةف ،أّمةا النةوع ،ة مةا ،وهنةاك األمةاكن العامةة سلط

وهةةو المقفةةر الفةةارغ مةةن الّنةةاس .غيةةر خاضةةع ألي سةةلطة ،األخيةةر ،فهةةو المكةةان الالمتنةةاهي 

التةي يمكةن ،كالبحر،الصحراء ،الغابة ...إلخ ،والمالحظ أّن هذه األنواع تشمل جميع األحيةاز 

 الجة الكاتب أو الشاعر .أن تكون موضوع مع

المكان يعني بدء الّتأريخ اإلنسةاني ،والمكةان »وعن المكان يقول الّناقد ياسين الّنصير:        

ألداء الطقوس اليومّيةة للعةيش ،للوجةود ،لفهةم الحقةائق ،يعني االرتباط الجذري بفعل الكينونة 

المشروع اإلنسةاني ضةمن األفعةال لصياغة ،الصغيرة  ،لبناء روح الّتراكيب المعقّدة والخفّية 

التةةي يعيشةةها اإلنسةةان فةةي صةةور ،المبهمةةة لتنشةةئة المخّيلةةة ،وهةةي تةةدمج كلّيةةة الحيةةاة اليومّيةةة 

 .  1«مكانّية 

إالّ مةع ترجمةة ،أّما الّنقد العربةي فلةم يحفةل بالمكةان كعنصةر مةن عناصةر البنةاء الفّنةي        

فكانةةت هةةذه ،تحةةت عنةةوان جماليةةات المكةةان  والةةذي نقلةةه،الّناقةةد غالةةب هلسةةا لكتةةاب باشةةالر 

لينطلةق علةى ضةوئها ،الترجمة بمثابة النافذة التي أطّل منها الّنقد العربي علةى مفةاهيم جديةدة 

والتةي ،تتوافق مةع  مةا وجةده مةن مةاّدة ثرّيةة فةي األدب العربةي ،ويضيف عليها رؤى جديدة 

 .2كان المكان فيها شاخصا متمّيزا 

ال يقتصر علةى كونةه أبعةادا هندسةية وحجومةا  ولكّنةه نظةام مةن العالقةات إذن المكان         

المجةةّردة  يسةةتخرج مةةن األشةةياء الملموسةةة بقةةدر مةةا يسةةتمد مةةن الّتجريةةد الةةّذهني أو الةةّذهني 

المكةان عنةدنا شةأنه شةأن أّي عنصةر مةن  »المجّرد ،ومن هذا المنطلةق يقةول ياسةين نصةير :

عناصر البناء الفني يتحّدد عبر الممارسة الواعية للفّنةان ،فهةو لةيس بنةاء خارجيةا مرئيةا ،وال 

                                                           

 -أحمد عبد المعطي الحجازي نموذجا  –حنان محمد موسى حمودة ،الزمكانية وبنية الشعر المعاصر  - 1 
  91ص  0229، 9،عالم الكتب الحديث ،األردن ،ط

 414ينظر محمد عويد ،المكان في الشعر األندلسي من عصر المرابطين حتى نهاية الحكم العربي ) - 2 
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حّيزا محّدد المساحة وال تركيبةا مةن غةرف وأسةيجة ونوافةذ ،بةل هةو كيةان مةن الفعةل المغّيةر 

 1«والمحتوى على تاريخ ما 

اجتماعيةة ودينيةة وسياسةية ملتصةقة بةذات الشةاعر ومعّبةرة عةن المكان يشبع بدالالت         

 مجتمعه وفكره الحضاري والّثقافي ومن هنا تظهر أهّمية المكان في أّي نّص .

فيةه بةين جامعا وتخلص الدكتورة حنان محمد موسى حمودة إلى تعريف للمكان الفني         

لمكةةان الةةذي يتشةةّكل بفعةةل الخيةةال ا»الخيةةال والحالةةة النفسةةّية والوضةةع االجتمةةاعي تقةةول : 

 2«لغوّيا

فالمكةةان هةةو المكةةان المحسةةوس ،والخيةةال هةةو خيةةال األديةةب الةةذي تكةةون لديةةه عبةةر           

تاريخ طويل تحت تأثير الّظروف االجتماعّية والّنفسّية والّسياسية ،ويكون هذا المكان ماضةيا 

داث التةي تجةري وقةد نرسةم نسترجعه من خالل أحداث جرت أو نعيش فيه حاضرا في األحة

 عالما مثاليا خاّصا بنا نتمّنى أن يتجّسد في المستقبل .

إّن مثل هذه الّدراسات كشفت عةن نتةائج قّيمةة تسةاعد علةى الغةوص فةي أعمةاق الةنّص        

األدبي واستكشاف غموضةه ،ومعرفةة داللتةه التةي تةرك فيهةا المكةان أثةرا مشةرقا ،وقةد يبةدو 

 .حا كونه يمّثل مسرح األحداث في الرواية أو القّصة أو المسرحّية المكان في الّنثر واض

المكةةان الفنةةي ال يمكةةن أن ينظةةر إليةةه إالّ مةةن الوجةةود العالئقةةي  »ونلّخةةص مةةن هةةذا أنّ        

)النص( الذي يتحّرك فيه وال تتم مقاربته إالّ من حيةث أّنةه فضةاء متةوّتر مشةبع بالخةارج وال 

 3«يكتمل إالّ بالقراءة

وتجري وقائع أحداث كتاب المعذبون فةي األرض فةي الريةف المصةري ومةن بةين هةذه       

 األماكن التي ذكرها :

                                                           

 01حنان موسى حمودة ،الزمكانية وبنية الشعر المعاصر ،ص  - 1 

 01المرجع نفسه ،ص  - 2 

الريف في الشعر العربي الحديث قراءة في شعرية المكان ،دار الغرب ، وهران  األخضر البركة ، - 3 
  91،ص  0220،الجزائر 
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حتى خرج ليشهد صالة :»مثل قوله ،وهو بيت هللا يذهب إليه المسلمون للّصالة المسجد :

وفي قصة ، 1«الظهر فيما زعم ...وعبث مع أترابه حول المسجد وعاد معهم إلى الكّتاب

وكذلك ، 2«ليشهد صالة الجمعة،والسيما حين يأخذ زينته ويذهب إلى المسجد :»قال،خديجة 

ّم ،ثولم يكلّمه أحد ، ااستدار إلى المسجد فأّدى صالته لم يكلّم أحد:»فقال ،في قصة قاسم 

 . 3«هادئا مطمئنا وحيدا،استأنف سعيه إلى النهر 

ويتعلّمون أصول الفقه ،يحفظون فيه القرآن ،رية مكان يدرس فيه جّل أطفال الق الكّتاب :

به كما تعّود أن يفعل افغدا إلى كتّ ،وأصبح الّصبي :»قوله  وذكر ذلك في عّدة مواضع منها،

بعدم العوم في القناة في ،وقال أيضا وهو يصف ردع األطفال ،  4«خمسة أّيام في األسبوع 

 . 5«الكّتاب كّل عام حين يقدم الصيفكانت قصة األختام تمّثل في :»القصة صالح 

يقطنون في مثل هذه األنواع من ،كان أغلبية السكان المصريين البيوت الصغيرة والكبيرة :

ثّم يجمعون ،الطو    كان البيت ضّيقا ...ويسّمونه في مصر الوسطى:»فقال ،البيوت 

يئا ...ويلقون ويرفعونها في الجّو ش،بعض هذه األطراف إلى بعض حول قطعة من األرض 

 6«ويّتخذون لها بابا من خشب رقيق ،عليها طائفة من سعف الّنخيل أو من قصب الذرة 

وقد »مثل قوله : ،توجد قلّة قليلة تملك القصور المنيفة ،وفي مقابل هذا النوع من البيوت .

والزهر النضر ،حديقة ،الذي تكسوه األغصان الخضر ،سوره المرتفع  انبسطت من وراء

ال ترتفع في ،عميقة مترامية األطراف عن يمين وشمال ،تقوم الدار من ورائها مطمئّنة 

 . 7«وتكثر فيها الحجرات،ولكّنها تمتّد في الفضاء ،السماء إالّ قليال 

يصف النساء طه حسين وغسل ثيابهم فقال ،كانت منبع مشربهم  القناة االبراهيمية والنهر :

...حيث تعّود النساء أن يمألن  ،مرحات،ذهبن إلى النهر فرحات »،لى النهر ذاهبات إ
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وال يكادون :»في فصل الصيف فقال ،مكانا لتبريد أجسام األطفال تعد و، 1«جرارهنّ 

أين أغرقت أّم تمام ،قصة المعتزلة  دوسر، 2«حتى يسرعوا إلى الماء،يخرجون من الكّتاب 

أم تمام تغرق نفسها وابنتها في :»فقال ،ليأسها من الحياة في قناة اإلبراهيمية ،نفسها وابنتها 

 .3«قناة اإلبراهيمية ،فأسرعوا إلى استنقاذها ،ولكن الموت سبقهم إلى الشيخة

وكيف بقوا متمّسكين بعاداتهم وتقاليدهم ،أهل الصعيد المحافظون  المؤلّف وصف  الصعيد :

لم يعرف أحد كيف هبطت األسرة ،أهل الصعيد محافظون  فهي)أم تمام(كانت من:»فقال ،

 .4«إلى هذه القرية من قرى مصر الوسطى،من أعلى الصعيد 

ماعدا ثالث عبارة عن قصص ،كل أحداث القصص حدثت في الريف المصري       

من عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة بن الزبير وعبد الرحمن بن ،تاريخية 

يستقبل بالمسلمين من أهل بالد العرب :»مثل قوله  بادية العربائعها في عوف وحدثت وق

 .5«،ومن أهل الحجاز ونجد وتهامة خاصة
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 ن :ماهية الزم 2

تعةةّد الروايةةة تركيبةةة معقّةةدة مةةن قةةيم الةةزمن ،والةةذي يعتبةةر الجةةزء األصةةعب فةةي كتابةةة         

الرواية ،فالروائي المحّنةك هةو مةن يسةتطيع أن يةتحّكم فةي قةيم الةزمن داخةل النسةيج الروائةي 

 ،ويجعلها في منحى متوازن .  

 المعنى اللغوي :  (9

ةةان اسةةم ل »تةةذكر معةةاجم اللّغةةة أنّ         ن ،والّزم  ةةٌن الةةّزم  قليةةل الوقةةت وكثيةةره ،والجمةةع أْزم 

ًنا   م  ن بالمكان : أقام به ز  ن الشيء :طال عليه الزمان ، وأ ْزم  ٌة وأْزم  ن  اٌن وأْزم     1«وأ ْزم 

فهو وسط متجانس غير محدود تمةّر فيةه األحةداث المتالحقةة »أّما في المعجم الفلسفي :       

 2«والمّدة جزء منه وقد يطلق على مّدة معّينة 

 : المعنى االصطالحي (0

سةةواء القةةدامى مةةنهم أم المحةةدثون ،كةةان الّزمةةان موضةةع لةةبس واخةةتالف بةةين المفّكةةرين       

،لكّنهم ربطوا بشكل أو ب خر بينه وبين الحركة والّتغيير في األشياء ،فبةدون حركةة وتغّيةر ال 

القصةةيرة  يوجةةد زمةةان ،والزمةةان يعتمةةد علةةى هةةذه الحركةةة وهةةذا الّتغييةةر ،ويقةةاس بالفواصةةل

 . 3والّطويلة التي تتعاقب فيها األشياء 

وقةةد عةةّرف كثيةةر مةةنهم الزمةةان علةةى أّنةةه حركةةة ضةةمن مجةةال فلكةةي فقةةال عبةةد القةةاهر       

 4 «الزمان هو مقدار حركة الفلك عند الحكماء »الجرجاني :

 

                                                           

 911ابن منظور ،لسان العرب ، ص  - 1 

 11ص  9111ابراهيم دكور ،المعجم الفلسفي ،الهيئة العاّمة للّشؤون المطابع األميرية  ،القاهرة ، - 2 

ينظر حسام األلوسي ، الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،  - 3 
  991ص  9112 9بيروت ، ط

،ص  9111، 1ق ابراهيم األبياري ،مكتبة لبنان ،بيروت ،طتحقي‘عبد القاهر الجرجاني ،التعرفات  - 4 
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 ن والرواية : الزم (1

يعّد الزمن عنصرا مهما من عناصةر الروايةة ،ولةه دوره الفّعةال فةي الةنّص السةردي          

فهةذا الةذي يحةّدد مجموعةة الةّدوافع »كما يعّد مةن أهةّم العناصةر التشةويقّية ،شأنه شأن المكان 

 . 1«المحّركة لألحداث كالّسببّية والّتتابع 

نواع المناهج ،الفلسةفي منهةا واألدبةي ،فهةو وتناولت مختلف الّدراسات الزمن بشتى أ         

إذ يعةّد شةريانا نابضةا  »تقنّية من أدّق الّتقنّيات التي تةؤّثر مباشةرة فةي البنيةة العامةة للّروايةة ،

مةةن شةةرايين القّصةةة ،فهةةو الةةذي يعطةةي صةةفته القصصةةية بفضةةل العالقةةة الجوهرّيةةة بينهمةةا 

 2«زمني للوحدات الحكائية والمبنّية أساسا على نظام دقيق يومئ بالّتتابع ال

وال يمكةةن أن نتصةةّور حةةدثا سةةواء أكةةان واقعيةةا أو تخّيلّيةةا خارجةةا عةةن الةةزمن ،أي ال          

ال يمكةةن أن نعمةةل مةةن »يمكةةن االسةةتغناء عةةن هةةذا العنصةةر السةةردي داخةةل العمةةل الروائةةي 

دة لهةا بدايةة منظور واقعي ،الطبيعة التاريخية للزمن في الرواية من هةذه الزاويةة مةّدة محةدو

 3«ونهاية وقعت فيها مجمل أحداث الرواية 

والزمن يكشف لنا األفعال التي نقوم بها في إطار المكتسبات األخالقية التةي يةؤمن بهةا        

الفرد فتبنى األحداث على هذا الفعل المضةارع  وهةذا مةا ذهةب إليةه محمةد رشةاد الحمةزاوي 

ع تعبيرا ال يستند إلى دالالت زمانية فلسةفية ،وإّنمةا هو الذي يعب ر عنه بفعل المضار»فقال : 

 4«يبقى على استخدام القيم األخالقية بين الّصيغ 

                                                           

 9غالب هلسا ،واقع وآفاق الرواية العربية ـالمكان في الرواية العربية ،دار ابن رشد ،بيروت ،ط - 1 
 092 -021،ص  9119،

أحمد طالب ،مفهوم الزمان وداللته في الفلسفة واألدب بين النظرية والتطبيق ،دار الغرب للنشر  - 2 
  01،ص  0224، 9والتوزيع ،وهران ، الجزائر ،ط

صالح ابراهيم ،الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمن منيف ،المركز الثقافي العربي ،الدار  - 3 
  19،ص  0221، 9البيضاء ،المغرب ،ط

رسالة دكتوراه إعداد موالي علي بوخاتم ، المصطلح السميائي في النقد األدبي المعاصر ،إشراف بن  - 4 
  991،ص  0224ـ 0221مالك رشيد ،تلمسان ،
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إّن الزمن يسيل بحركته الالّمرئية بين ثالثة أبعاد : الماضي ،الحاضر ،المستقبل ،أّمةا         

أّنةه يحمةل فةي طّياتةه المسةتقبل وهةو نتيجةة للماضةي ،وصةادر  »الحاضر يقول عنه هيجل : 

 .1«عنه كما سيصدر عن المستقبل ،ولهذا يعد الحاضر أهّم لحظات الزمان 

همةا ،ويعتقد جّل الّنقاد بوجود ضربين أو بنيتين زمنّيتين متصاحبتين ألي نص سةردي        

يةه دراسةة لمختلةف األزمنةة التةي تتخلّةل وف،البنية الزمنية الخارجية والبنيةة الزمنيةة الداخليةة 

إّن البنيةةة الزمنيةةة الخارجيةةة »قّسةةمها سةةعيد يقطةةين فقةةال : ،الحةةدث الواحةةد مةةن عةةّدة جوانةةب 

يتفّرع عنها :زمن الكاتب ،زمن القارئ ،الّزمن الّتاريخي ،أّما بالّنسبة للزمن الداخلي فيتكةّون 

 2«من :زمن القصة ،زمن الكتابة ،زمن القراءة 

وقد كثرت النظريةات واآلراء التةي أ ْول ةْت هةذا العنصةر اهتمامهةا ، فةزمن الكاتةب هةو         

فتجةيش مشةاعره وأفكةاره ،فاإلنسان كائن اجتمةاعي وابةن بيئتةه يتةأّثر ،العصر الذي كتب فيه 

ويظهر ذلك جلّيا في أعماله ،أّما زمن القارئ قد يكون من نفس زمن الكاتةب أو مةن األجيةال 

يضةيف ،،والزمن التاريخي هو تأريخ لألحداث كما هي ،وفيما يخص زمةن القصةة المتوالية 

إّنةه زمةن ،زمن القصة هو زمن المادة المحكيةة فةي شةكلها مةا قبةل الخطةابي »سعيد يقطين : 

،وزمةن الكتابةة أو  3«أحداث القصة في عالقتها بالشخصيات والفواعةل )الةزمن الصةرفي ( 

ل العالقةةة الموجةةودة بةةين الةةراوي والمةةروي لةةه هةةو زمةةن خةةص بالخطةةاب مةةن خةةال،السةةرد 

،وزمةةن القةةراءة يتجّسةةد أّوال مةةن الكتابةةة التةةي يقةةوم بهةةا الكاتةةب وثانيةةا مةةن قةةراءات القةةّراء 

 المختلفة من جيل آلخر وفق رؤى معّينة .

وليس من الضروري أن تتطابق ـ مةن وجهةة نظةر بنائيةة ـ األحةداث فةي روايةة مةا أو        

زمةن القصةة »كما يفترض أّنها جرت بالفعل ،إذ أّن ،رتيب الطبيعي ألحداثها في قصة مع الت

                                                           

  02،ص  9191، 1عبد الرحمن بدوي ،الزمان الوجودي ،دار الثقافة ،بيروت ،لبنان ،ط - 1 

 1سعيد يقطين ،تحليل الخطاب الروائي )الزمن ،السرد ( ،المركز الثقافي العربي،بيروت ،لبنان ،ط - 2 
  91،ص  9119،

  41،ص  0229، 0سعيد بقطين ،انفتاح النص والسياق ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط -3 
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زمةةةن السةةةرد بهةةةذا التتةةةابع  يخضةةةع بالضةةةرورة للّتتةةةابع المنطقةةةي لألحةةةداث بينمةةةا ال يتقّيةةةد

   1«المنطقي

ّن الماضي انتهى زمنّيا في حركتةه ولةن يعةود ،ولكةن أثةره يظةل مةاثال ومةؤثرا نقول إ        

،إّن اإلنسان ليستحضر الماضي بواسطة الذاكرة في الحاضر وهو يرسم في لحظة الحضور 

 بالفعل بواسطة التوقّع في المستقبل لذلك هناك :

 : ) الزمن الطبيعي )الموضوعي 

ال يعةود إلةى الةوراء أبةدا ، »يّتسم بحركته المتدفّقةة المتقّدمةة إلةى األمةام باّتجةاه اآلتةي ،       

وهنا الزمن ال يمكن تحديده عن طريق الخبرة إّنما هو مفهةوم عةارض وموصةوف أي يمكةن 

 2«تحديده بواسطة التركيب الموضوعي  للعالقة الزمنية في الطبيعة  

 :) الزمن النفسي )السيكولوجي 

ائن مع الكائنةات األخةرى تبعةا إّنه إحساس الكائن المتغّير اّتجاه األشياء وعالقة هذا الك       

لكةةّل إنسةةان زمنةةه السةةيكولوجي الخةةاص بةةه وهةةو مةةا »للحةةاالت التةةي يمةةّر بهةةا ،وبالتةةالي فةةإّن 

نسّميه الزمن الداخلي ،فاإلنسان يدور حول نفسه بالزمن الداخلي ويدور خارج الةذات ضةمن 

  3«سلسلة ميقاتية فيما يسمى بالدورات العمرية 

بجميع أنواعه ،من رسةم يلة اإلنسان للتغلّب على الزمن ومواجهة الفناء ،ويعّد الفّن وس       

،وشعر ،ونحت وغيرها من الفنون ،فهي تخلّد األحةداث الفاصةلة فةي حيةاة البشةر ،فاألشةواق 

الّتذاكر بةين البشةر فةي مختلةف العصةورالّتخليد  لى العدم لوال الفن ، ويبلغاإلنسانية ستصير إ

هكذا يشعر اإلنسةان بةأّن لحظةات الزمةان هةي  »كتور زكريا ابراهيم :،يقول الدلهذه األزمنة 

                                                           

 1ركز العربي للنشر ،الدار البيضاء ،طحميد لحميداني ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،الم1 
   91،ص  0222،

  00مها حسن القصراوي ،الزمان في الرواية العربية  ،ص  - 2 
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تقةةةوى علةةةى امتالكهةةةا أو  أشةةةبه مةةةا تكةةةون بقطةةةرات المةةةاء تتسةةةاقط علةةةى أصةةةابعها دون أن

 . 1«استبقائها

 ̎ المعّذبون في األرض̎زمن وقوع أحداث قصص كتاب : 

وهذا ما ،تدور وقائع القصص في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين        

ال أجد لتصوير الحياة في مصر أثناء األعوام األخيرة من »فقال :،أشار إليه في مقّدمته 

وما أطلب إلى »يقول ،وفي موضع آخر   2«أدّق من هذين اإلهدائين ،العهد الماضي 

أو مكان مسرف في البعد ،وإّنما نريد أن ،ن مسرف في القدم القارئ أن ينتقل معي إلى زما

ويعني به القرن العشرين ويضيف في قصة المعتزلة التأكيد  3«نعود إلى أّول هذا القرن 

أي  4«ويقبل الوباء ولم يبلغ هذا القرن من عمره سنتين»على زمن أحداث القصة فقال :

2092  

 ̎ المعذبون في األرض̎زمن كتابة قصص : 

المعذبون في األرم المجموعة القصصية الثانية لطه حسين، وكان قد نشر من قبل            

 8131، أما هذا العمل فقد نشره سنة 8141عام  "الحب الضائع"مجموعته القصصية 

ابتداء من يناير  "الكاتب المصري"نشرت في مجلة »ويضم إحدى عشرة قصة، ستة منها 

ترتيب اآلتي: صالح، صفاء، قاسم، رفيق، خديجة على ال 8137حتى فبراير 8136

 »وهذا ماقاله في مقدمته إذ صودر الكتاب ولم ير النور إالّ بعد نشره في لبنان   5 «المعتزلة

نظرت مصر هذه  فإذا كتاب قد كتبه أحد أبنائها يحال بينه وبين المواطنين ،وإذا هو يسلك 

فقال ،ويؤّكد على زمن كتابة القصة في قصة صفاء   6«طريقه إلى لبنان فيطبع فيه وينشر 
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إنّما شهدت القصة واّدخرتها ألتحّدث إلى قّراء هذا السفر ،بعد أن مضى على أحداثها ما »:

 . 1«يقرب من نصف قرن 

      الزمــــــكـــــان :

 خةةر ،بوجةةود اآل إالّ  فةةال يكةةون أحةةدهما،عالقةةة الزمةةان بالمكةةان عالقةةة العقةةل بالجسةةم         

فهةو مكةان مّيةت ،وإذا كةان الزمةان مةن دون المكةان فهةو ،الةزمن مةن دون ،فإذا كان المكةان 

 ميت ،وإذا كانت الحياة من دونهما فهي حياة عدمية .

ويذهب عبد الرحمن منيف إلى الربط بين الزمان والمكان عبةر رؤيةة شةبيهة إلةى حةد         

المكةان يكتسةب مالمحةه مةن خةالل البشةر الةذين عاشةوا فيةه »يةرى أّن إذ ، باشاالر ما برؤيةة

والبشةةر تلخةةيص للةةزمن الةةذي كةةان ،وفةةي مكةةان محةةّدد بالةةّذات ،ونةةدرس المكةةان والزمةةان 

 2«متالزمين ألّن المكان متحّول عبر الزمان  

يقرن بالحركةة  الزمن عادة ما »قال :،مييز بين الزمان والمكان وقد حاول برجسون التّ       

 3«حركة تقرن بالمكان بحيث يموت مفهوم الزمن ويذوب في مفهوم المكان ،وال

ألّنهمةةا يتحّكمةةان بفعةةل ،فالزمةةان والمكةةان يشةةّكالن إطةةارا موّحةةدا بةةوجهين مختلفةةين        

فإذا كةان المكةان  »، واألحداث التي تقوم في الرواية غير أّنهما يختلفان في الطبيعة،اإلنسان 

وسةةا...وإّنما يةةدرك علةةى نحةةو فةةإّن الزمةةان لةةيس محس،ذا أبعةةاد ومرجعيةةات مادّيةةة محسوسةةة 

 . 4«مخصوص

آليةةة مثةةل المكةةان ،ويختلفةةان أيضةةا فةةي الطبيعةةة  بصةةفةألّنةةه ال يشةةكل مةةادة محسوسةةة        

وعالقته بهما،فاإلنسان في المكةان يسةتطيع أن يمضةي فةي كةّل االّتجاهةات )األمةام ،الةوراء ، 

 الخلف ( أّما الزمن فطبيعته خطية أمامية يمضي وال يعود .
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ل المكةةان الزمةةان الوجةةه اآلخةةر للمكةةان ،وكأّنهمةةا وجهةةان لعملةةة واحةةدة ،إذ يمّثةة ويعةةدّ         

الخلفية التي تقةع فيهةا األحةداث ،أّمةا الزمةان فيتمّثةل فةي األحةداث نفسةها ،وقةد تظهةر العالقةة 

ففةةي حةةين يمّثةةل الزمةةان األحةةداث التةةي تقةةع ،يقةةوم المكةةان »واضةةحة بةةين الزمةةان والمكةةان ،

    1«باحتوائها ومصاحبتها  

مان ومكان الشخصيات واألحةداث أّن القصة ال تستقيم إالّ بتحديد زويرى طه حسين          

وتسةتبين شخصةية الّنةاس الةذين تحةدث لهةم ،يجب لتسةتقيم القّصةة أن يحةّدد الزمةان والمكةان ف

،الةذين تعةرض لهةم الخطةوب أو الةذين يبتكةرون هةذه الحوادث ،الذين يحدثون هذه الحةوادث 

 . 2الخطوب

المكان شةيء محسةوس علةى ويكمن في أّن ،وهناك اختالف واضح بين الزمان والمكان      

 عكس الزمان الذي ندركه نفسيا .

 الزمن الداخلي : .4

 : السرد االستذكاري :االسترجاع  

يختلف هذا المصطلح كتقنية زمنية بةاختالف الترجمةات التةي تنقلةه مةن اللغةة األصةلية        

 فمنهم من يسميه استرجاعا ومنهم من ينعته باالرتداد واالستذكار والالحقة .

هذه التقنية الزمنية مدار بحث لدى العديد من النقّاد ،وقد فّصل القول فيها الناقد جيةرار  كانت

االرتداد دون أن تكةون بنةا الحاجةة  من جنيت ،كما تناولها عبد الملك مرتاض على أساس أّنه

وهةو معنةى دال علةى الرجةوع إلةى الةوراء »إلى نعت ذلك بالماضي والذي يسوغ له بقوله : 

بدون أن نضيف إليه ذلك)العودة إلةى الةوراء ( إذ االرتةداد ال يجةوز أن يكةون إالّ  بالّضرورة

  3«نحو الوراء وليس له أي معنى على الّتقدم أو المضي نحو األمام  
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إلةى زمةان مسةرف فةي القةدم أو وما أطلب إلى القارئ أن ينتقل معةي »ومن أمثلة ذلك قوله :

مكان مسرف في البعد ،وإّنما نريد أن نعود إلى أّول هذا القرن وأن نترك القةاهرة إلةى مدينةة 

 . 1«في مصر الوسطى من مدن األقاليم 

  : االستباق 

هذا الّنسق الزمني كسابقه ورد بعةّدة تسةميات منهةا االستشةراف ،السةابقة ،والتطلّعةات         

عةةن عمليةةة قةةص األحةةداث المسةةتقبلية السةةابقة ألوانهةةا الممكنةةة الوقةةوع أو التةةي ،وهةةو عبةةارة 

وهةةو الّتطلةةع إلةةى  »تكةون ببسةةاطة تطلّعةةات وأحةةالم أو مشةةاريع لعمةةل شخصةةيات أو تنّبةةؤات 

المستقبل أو المحتمل وهو مجةّرد عالمةات لةن تكتسةي داللتهةا إالّ فيمةا بعةد والتةي تتعلّةق بفةن 

الّتهيئة الكالسيكية ...ومن ثّم فالّطليعة خالفا لإلعالن ليسةت فةي مكانهةا مةن الةنص مبةدئّيا إالّ 

أيضةا وهةو ويقةول  2«بذرة غير دالّة بل خفّية لن تتعّرف قيمتها البذرية إالّ بكيفيةة اسةتيعادية 

يذعر القارئ حتى يقرأ هذا الكالم ...ويصل إلى أعماق الضمير  دوق»يتنبأ بقيام ثورة فيقول:

مصةةر مةةن هةةذه األهةةوال التةةي تنتظرهةةا فةةي طريقهةةا إلةةى ويةةدفع إلةةى العمةةل الةةذي يعصةةم 

وتكلّم أيضا إلى النتيجة الوخيمةة المسةتقبلية بسةبب الراتةب الضةئيل الةذي يتقاضةاه  3«التطّور

وطبيعي أالّ ينهض هذا المرتب الّئيل بحاجةة هةذه األسةرة الضةخمة ،فيكةون »ف فقال :الموظ

مةا دامةوا االقتراض ثم يكون العجز عن أداء الدين ثم يكون امتنةاع القةادرين عةن االقتةراض 

 4«ال يسترّدون ما يقرضون ثم يكون الحرمان

  : الخالصة 

ويطلق عليها الّنقاد عليها مصطلحات : المجمل ،االختصار ،اإلجمال ،وهو عبةارة عةن       

السرد في بعض فقرات أو بعض صفحات لعةّدة  »تسريع السرد ،إذ يرى جيرار جينيت أّنها 

أيةةام أو شةةهور أو سةةنوات مةةن الوجةةود دون تفاصةةيل أعمةةال أو أقةةوال ...فمةةن الواضةةح أّن 
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يلخةص .1«وسةيلة االنتقةال األكثةر شةيوعا بةين مشةهد وآخةر  م 20المجمل  ظّل حتى القةرن 

ال أجةد لتصةوير الحيةاة فةي مصةر أثنةاء »المؤلف زمنه في المقدمة من خةالل اإلهةداء فقةال :

 2«األعوام األخيرة من العهد الماضي أدق من هذين اإلهدائين 

جعةل الخالصةة تحتةّل  ولذلك فإّن الّطةابع االختزالةي الكبيةر للّتفاصةيل واألحةداث              

مكانةةة محةةدودة فةةي السةةرد الروائةةي ولكّنهةةا هاّمةةة جةةّدا فةةي ربةةط أجةةزاء الروايةةة ،مّمةةا يجعةةل 

الخالصة ممّيزا بنوع  من التسريع بتلخيص األعمال التي ال يمكن أن تكون واقعة حقيقّيةة أو 

حيةان مةا يكةون فعال إالّ في الماضي وبهذا يجعلها وثيقة الّصلة باالسةترجاع فةي كثيةر مةن األ

ومةن الّصةعب  »الفصل بينهما عسيرا لوال طابع االختزال المبةالغ الةذي تتمّيةز بةه الخالصةة 

    3«تخّيل وجود رواية ال تنّوع للّسرعة فيها ومن ثّم ال تنّوع في اإليقاع 

   : الحذف 

فترة طويلةة أو أو اإلسقاط أو اإلخفاء أو القطع ،الحذف تقنّية زمنّية خاّصة بإسقاط            

قصيرة من زمن الحكاية بحذف أحداثها والسكوت عنها وعدم التطّرق إليها ويقةول تةودورف 

اإلخفةاء هةو كلّمةا كانةت هنةاك وحةدة مةن زمةن الكتابةة أي عنةدما يكةون جةزء مةن القصةة  »:

مسكوتا عنه في السرد أو مشارا إليه فقط بعبارات زمنيةة تةدّل علةى موضةع الفةراغ الحكةائي 

 4«يل :ومّرت بعض سنين ،أو مضت سنتان ...إلخ من قب

ومضت أعوام تبعتهةا أعةوام ،وبلةغ الصةبي طةور الشةباب بعةد أن خةاض »مثل قوله :        

وكةةذلك عنةةدما حةةذف مةةاذا حةةدث فةةي أشةةهر عطلةةة الصةةيف فقةةال  5«إليةةه غمةةرات الخطةةوب

ومضت أشهر الصيف التةي يفتةرق فيهةا الطةالب وأقبلةت أشةهر الخريةف التةي يلتقةي فيهةا »:

                                                           

  992 -  921جيرار جينيت ،خطاب الحكاية ،ص  - 1 

  9ـ طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  2 
السيد ابراهيم ،نظرية الرواية ـ دراسة لمناهج الّنقد األدبي في معالجة فن القصة  ـ دار قباء ،القاهرة  - 3 

   994،دت ،ص 
4  -  Todorov et Ducrot ,dictionnaire encyclopedique des sciences du langue ,ed 
le 1,sail ,Paris ,1972 ,p402  

  92ـ طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  5 



 المعذبون في األرض                                                                           الفصل األول :
 

 
109 

ثةّم أنفقةت »وفي تحدثه عن صبي الكّتاب الذي أمضةى ثةالث سةنوات فيهةا فقةال : 1«الطالب 

في الجامعة عامةا وعامةا وعامةا ثالثةا ،ولقيةت مةن الطةالب مةن درس األزهةر ومةن تعلّةم فةي 

 2«فهاالمدارس المدنّية على اختال

 : الوقفة الوصفية 

يقتضةي عةادة انقطةاع »هي توقّةف لألحةداث واسةتمرار الخطةاب عةن طريةق الوصةف الةذي 

وفةي تةذكره زمةن عمةر بةن الخطةاب وبالضةبط عةام  3«الزمنّيةة ويعّطةل حركتهةا  الصيرورة

وإّنمةةا نحةةن نحيةةا فةةي أّيةام سةةود ليسةةت أقةةّل نكةةرا ولعلّهةا تكةةون أشةةد نكةةرا مةةن عةةام »الرمةادة :

 4«الرمادة ذاك
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I. : األحداث 

،لكنن  البائسون̎̎̎ خارج عن القياس االشنتقاقي ،إذ الّصنواب هنو̎ البؤساءإّن عنوان ̎              

 على الرغم من ذلك فقد اعتمدناه لشهرته واستقرار النثر عليه .

ونهننوم ،وبننة ل التّ سياسننية، تمثّنن و،ودينيننة ،واجتماعيننة ،البؤسنناء روايننة فلسننفية               

فني ،وهني رواينة نفسنية فني تصنوير أشند الحناالت تأزمنا ،وعي والتفكينر الطّن،دم اإلنسان بالنّن

ن بننين المجنند وعننذاب الضننمير، وموقننف جننافير بننين الجنناموقننف جننان ف،مثننل أعمنناق الننذات 

وموقف ماريوس بين القبض على المجرم من جهة والوفناء لوصنية ،الواجب وعرفان الجميل 

كالعاطفنة الحقند ، جّسندت مشناعر إنسنانية  خنواطرالمؤلّنف  ،وقد عرم أبيه  من جهة أخرى

الل الشخصنية منن خنالل الظّن أردفها بآرائنه التني ينؤمن بهنا والبنوة.... و،واألمومة ،والحب ،

)النوام  وفيهنا المثالينة  )موارون،، اوا̎ لوال..ن((( التي ألقاها الكاتب على بعض شخصنياته ،

راس، وبواقعيننة لولننالمثننالي أنج الثّننائر وا ̎، والشوور ج المثووالج اووال.ر المثووالج اووا̎ لال.ووا

،والّسنراديب  بناريس مديننة تقاليند الشنعبية واألحيناء واألزقنة الوصف)البيئات البرجوازينة وال

 .(الموجودة بها 

 القسم األول :جان فالجان 

  الفصل األول :األسقف 

أسةةقف مدينةةة  Charles François Myriel شااارل فرنسااوا ميرياالاألب ينحةةدر        

جةةه فةةي سةةنّ  كساانأقريةةة ، مةةن  برينااول  ،ووالةةده كةةان عضةةوا فةةي مجلةةس النةةّواب ،وقةةد زو 

 شااارل ميرياالالّثةةورة الكبةةرى ،رحةةل  وبنشةة ان كثيةةر اللّهةةو بطبعةةه ،لكةةن عنةةدالعشةةرين ،كةة

 .نحبها  تقضفاء في الّرئة ،د  ب  ،زوجته إلى إيطاليا ،وهناك أصيبت ب

تقةّدمت بةه السةّن وأصةبح رجةال آخةر الق ةس  ،ووبعدها رجةع مةن إيطاليةا وهةو فةي ثيةاب       

فةت ر  ع  و .Magloireماادام مااجنواروخادمتةه Baptistine باتستينأقام مع أخته اآلنسة ،و

 أخته بأّنها أوقفت كّل حياتها على العبادة ،وعمل الخير.
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غةةادره ،كةةان يقةةيم فةةي قصةةر األبرشةةية ،لكّنةةه  قبةةل أن ينتقةةل األسةةقف إلةةى منةةزل أختةةه        

الواسةع ،ال يكاد يّتسع للمرضى ،ونقلهم إلى قصةره  قديمال فالفاهمستشفى المدينة في  لمكوثل

إلةةى  برينااول ،كمةا حةةّول مرّتبةةه الةذي يبلةةغ خمسةةة عشةر ألةةف فرنةةك فةي العةةام ،كعملةةه أسةقف

أعمال خيرية ،وعاش الرجل على إيراد أختةه السةنوي الةذي ال يتجةاوز الخمسةة آالف فرنةك 

د على ذلك تبرّ بعد موافقتها على  ،كمةا كةان علةى ع بمركبته الخاصة لنقةل المرضةى طلبه ،ز 

عادتةه تةرك  منفي كّل ساعة من ساعات اللّيل والّنهار لتلبية دعوة المريض ،وأتّم االستعداد 

 خول في أّي وقت .باب بيته مفتوحا ليتمّكن عابر الّسبيل من الدّ 

  12ـ  00الفصل الثاني :عابر السبيل ص  

كلةم ،ينتةزع قدميةه متهالكةا ،مةن شةّدة  12مشةى قةد ،عةابر سةبيل  بريناول دخل مدينة         

لكّنةه  الباارالّتعب والجوع ،انحدر إلى مكتب البوليس ،وبعدها توّجةه إلةى حانةة كبيةرة يملكهةا 

وبعث مساعده ليسأل عن هذا الرجل ،عةاد المرسةل ألّنه غريب عن المدينة ،ارتاب في أمره 

نده ،وهّدد بأن يقول اسةمه رفض عابر السبيل المبيت ع  Labarreالبار،أّدى بومعه خبر 

 .  الّسجين الّسابق جان فالجانيقي ،وهو الحق

فرحةةل هةةذا األخيةةر ،وتوّجةةه إلةةى حانةةة أخةةرى ،لكّنةةه طةةرد منهةةا ،بعةةد انتقةةال خبةةره فةةي       

ودلّتةه ،لسّن ،أشةفقت عليةه سّيدة متقّدمة في اه ويه ،حتى صادفتألم يجد ملجأ ي.أوساط المدينة 

 إلى كنيسة صغيرة .

  21ـ  12الفصل الثالث :جان فالجان ص  

،من عائلة فقيرة ،مات أبواه وهةو  فافيرولفي  Jean Valjean جان فالجانولد           

أكبةرهم ،صغير ،فكفلته أخته ،وما زالت تعنى به ،حتى مةات زوجهةا وتةرك لهةا سةبعة أوالد 

قد بلةغ الخامسةة والعشةرين مةن عمةره ،فحةّل  جان فالجانال يتجاوز الثامنة من العمر ،وكان 

محّل الوالد ،فاشتغل في الّتحطيب والحصةاد وحراثةة األرض ،لكّنةه كبةاقي الفقةراء الكةادحين 

 .جر زهيد ال يسّد جوع هذه العائلةلقاء أكان كّل شقائه أّيامهم ،
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 ماااااوبييرن األّيةةةةةام سةةةةةرقة رغيةةةةةف خبةةةةةز ، مةةةةةن الخّبةةةةةاز اضةةةةةطّر فةةةةةي يةةةةةوم مةةةةة        

Maubert، الرتكابةةه جريمةةة السةةطو  1الليمااانسةةجن فةةي فاعتقةةل وسةةجن خمةةس سةةنوات،

 ،وأربعة عشر سنة لمحاولته الفرار أربع مرات. 

سةابق ،ويتعةّين  سةجينأّي راحه ،كةان بحوزتةه تةذكرة صةفراء يحملهةا سعندما أطلق          

 .هذه المذّكرة يظهرلألّي مدينة ينزل بها ،مكتب الشرطة ،هاب إلى عليه الذّ 

،طةرد مةن جميةع الحانةات التةي قصةدها ،حتةى كةاد بريناول  وألّنه فعل ذلك في مدينة         

،واستضافه رغم تخةّوف  Myriel ميريليبيت في العراء ،لوال أّنه التجأ إلى كنيسة األسقف 

انا ليبيت فيةه ،وطمأنةه وأحسةن معاملتةه ،رغةم سةرد أخته والخادمة منه ،فقّدم له العشاء ،ومك

 حكايته على مسامع األسقف.

بسرقة أواني فضية ثمينةة ،رغةم تةرّدده لكّنةه أخةذها  جان فالجانفي منتصف الليل ،قام       

جين ،ومعةةه األوانةي وعةادت بةه إلةةى فةي الّصةباح المةةوالي ،ضةبطت الشةرطة الّسة.،وفةّر بهةا 

كهديةة  ينأخبرهم ،بأّن األواني أعطاهم إياها ،ثم أضاف له شةمعداناألسقف ،لكّن هذا األخير 

جان فالجان في شّدة االندهاش مةن رّدة فعةل األسةقف ،وجعلةه هةذا هنا راحه ،وسأطلقوا له ،ف

 يفعل في مستقبله.سالفعل يراجع نفسه وماذا 

ي وبينمةةا كةةان يتنقّةةل بةةين الحقةةول تائهةةا ،صةةادف صةةبيا فةةي العاشةةرة مةةن عمةةره ،يغّنةة         

ليجمع بعةض المةال ،وكةان فةي قّمةة الفةرح لنيلةه قطعةة فضةية ،وهةو يلعةب بهةا ،سةقطت منةه 

،رغةم محاوالتةه  Gervais جارفياهتحت قدمه ،ولةم يةرد إعطاءهةا لجان فالجان ،وجعلها 

 ه خاف وولّى األدبار.العديدة السترجاعها ،لكنّ 

ليةة عةن سةبب ارتكابةه هةذا الةذنب ،وبةدأ بعد هذه الحادثة وقف جةان فالجةان ،وقفةة تأمّ         

 ضميره يؤّنبه ،خاصة عندما يتذّكر وصايا األسقف ،التي تقع عليه موقع الجمر .

 

                                                           

 ألعمال الشاقة .لـ الليمان :سجن  1 
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  Fantineالقسم الثاني : فانتين 

  20ـ  22الفصل األول :العشاق ص    

 تولااااااوميسوأسةةةةةةماؤهم : باااااااريسكةةةةةةانوا أربعةةةةةةة مةةةةةةن طةةةةةةاّلب العلةةةةةةم فةةةةةةي             

،Tholomyèsلسااااااااااااااااااااتولييه وListalier،فامياااااااااااااااااااالوFameuil ،بالشاااااااااااااااااااافيلو 

Blachevelleفافوريات  بالشافيل،وكانت لكّل منهم عشيقة : فةلFavourile لساتولييه ،ول

 . Fantineتولوميس فانتين ،ول Joséphineفاميل جوزفين ،ول Dahlia داليا

أصغرهم ،عرفت بهذا االسم ،ألّنه أطلقه عليهةا عةابر سةبيل رآهةا تعةدو  فانتينكانت          

،ال تعلم عةن أبويهةا أي شةيء ،كانةت  فورميلنموفي الشارع عارية القدمين ،ولدت في قرية 

جميلة وساذجة ،اشتغلت في خدمة المنازل والفالحة في الحقول ،ولما بلغةت الخامسةة عشةرة 

وحملت طفال فةي  تولوميسعمرها ،رحلت إلى باريس لتجّرب حّظها ،لكّنها انخدعت ب من

 أحشائها ،وقد هجرها وعاد إلى موطنه كما فعل بقّية الفتية اآلخرين .

  01ـ  20الفصل الثاني : حانة تيناردييه ص  

نفسها وحيدة ،لةذلك اشةتغلت بالخياطةة  Fantine فانتينبعد فرار تولوميس ،وجدت          

،قةّررت العةودة إلةى مسةقط رأسةها ،فهنةاك قةد  Cosette كوزيات،بعد والدتها طفلةة أسةمتها 

 يعرفها بعض الناس ،ويجدون لها عمال .

فةي الثالثةين تينارديياه ،كانت السةيدة  Thénardierتيناردييه  تركت ابنتها في حانة         

،واتفقا على ترك الفتاة عندهما مع دفةع كوزيت الكبرى في مثل سن  من عمرها لديهما فتاتين

 مسّبق ستة أشهر .      

عوملةت بوحشةية وكانةت خادمةة فةي  كوزياتالنفقات الشةهرية إالّ أّن  فانتينرغم دفع         

 .تهحان
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  12ـ  01الفصل الثالث :األب مادلين ص    

،بسبب ابتكاره مةواد  مونفورميللصناعة في مدينة ا  Madeleineناألب مادليطّور         

،فانتعشةت أسةواق المدينةة ،وال أحةد يعةرف نشةأته  1أّولية ناذرة، واستبدلها بالّصموغ والباغة

 أو ماضيه .

واللّيلةةة التةةي دخةةل فيهةةا المدينةةة ،شةةّبت نةةار فةةي دار البلدّيةةة ،وهةةّددت بتةةدمير المدينةةة         

ه وسةط النيةران ،وأنقةذ غالمةين ،ظهةر فيمةا بعةد أّنهمةا ،ابنةا وألقةى نفسة األب ماادلينفجازف 

 رئيس الشرطة .

بأعمالةه الخيريةة ،وإنشةائه مستشةفى ،وتشةييده مدرسةتين ،وافتتاحةه  األب مادلينعرف        

ملجأ .عةّين عمةدة لفضةله علةى المدينةة ،رغةم رفضةه هةذا المنصةب ،وإلصةرار الّنةاس وافةق 

 عليه .

 جااافييروضةةع ثقةةة أهةةل المدينةةة جميعةةا مةةا عةةدا مفةةتش الشةةرطة م األب مااادلينأصةةبح       

Javert  ولةد فةي السةجن ،والتحةق بخدمةة الشةرطة ،لحّبةه النظةام وارتقةى ارتةاب منةه ،الةذي

 مفتشا في سّن األربعين .

  222ـ  12الفصل الرابع :قرارة الهاوية ص  

،واسةةتأجرت غرفةةة  األب مااادلينواشةةتغلت فةةي مصةةنع  مونفورمياالإلةةى  فااانتينعةةادت      

اثنا عشر فرنكا كةّل شةهر  تيناردييهصغيرة ،وجلبت أثاثا تدفع ثمنه على أقساط ،وترسل إلى 

بة العموميين ،لتسأل عن ابنتها في رسائل شهرية تبعثها ت  ،وكانت تضطر للّذهاب إلى أحد الك  

 ،ألّنها أمّية. تيناردييهل

تكتةب بانتظةام إلةى  فاانتيني المصنع ،بأّن تهامست بعض الفضوليات اللّواتي يعملن ف        

،ولسةةةوء حظهةةةا انكشةةةف أمرهةةةا ،وقامةةةت مسةةةؤولة العةةةامالت بوالنجياااه صةةةاحب حانةةةة فةةةي 

 بطردها.

                                                           

 ـ الباغة : ماّدة صلبة شّفافة  1 
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وقبةةل أن تطردهةةا قةةّدمت لهةةا خمسةةين فرنكةةا ،وّزعتهةةا بةةين صةةاحب الغرفةةة واألثةةاث        

 ،واشتغلت بعد ذلك في تطريز أقمص جنود المدينة ،لقاء أجر زهيد .

،يقةول فيهةا أّن ابنتهةا عاريةة لةيس لةديها مةا  تينارديياهتاء ،وصلت رسةالة مةن وفي الشّ        

تلبسه ،وأن ترسل له عشرة فرنكات ،فقامت ببيع شعرها الذهبي واشةترت ثوبةا مةن الصةوف 

 .برى وظلّت كوزيت ترتعد من البرد أعطاه البنته الكتيناردييه ،لكن 

 ماغرياااات غرفتهةةةةا مةةةةع عجةةةةوز اسةةةةمها فااااانتين ركتولضةةةة لة المةةةةدخول ،تشةةةةا           

Margaritte .، جةاء فيهةا  تيناردييهرسالة أخرى من فانتين وصلت بعد ذلك بمّدة قصيرة

إلةى بيةع  فاانتينأّن ابنتها أصيبت بالحّمى الصةفراء ،وأّن العقةاقير الطبيةة مكلفةة ،فاضةطّرت 

 . تبياك دارجانأسنانها األمامية ،لتوفّر أربعين فرنكا ،خلعهما طبيب أسنان متجّول في حانة 

جميةع أبةواب فاانتين وبعدما حّول صنع أقمصة الجنود إلى السةجينات ،سةّدت فةي وجةه       

ملفّقةة ،أّن ابنتهةا لةم  تينارديياهالّرزق ،وفي هذا الوضةع المةزري ،جةاءت رسةالة أخةرى مةن 

إلةى الّشةارع أمةام الحانةات ،لتبيةع أثمةن مةا تحةرص عليةه المةرأة  فاانتينتشةفى بعةد،فتحّولت 

 ريفة .الشّ 

  212ـ  222الفصل الخامس :مالك وشيطان ص  

تتسةّكع أمةام المقةاهي والحانةات ،وهةي مرتديةة ثةوب  فانتينوفي ليلة مثلجة ،خرجت          

،وألقةى  Bamataboisاتاابوامبامراقص ،سخر منها رجل معروف في وسط المدينة يةدعى 

اط من المقهى يضحكون ،مةن مشةهد الرجةل ،فانفجرت بالّصراخ ،وخرج ضبّ يها كرة ثلج عل

وأصةدر ،واعتقلهةا  رجاافيي ،حتى وصل مفتش الشرطة فانتين الذي يريد اإلفالت من أظافر 

 بسجنها ستة أشهر ،بجريمة التحّرش . اقرار

الّرفض القةاطع ،وقبةل لها بةبافق،لمفتش الشرطة بأن يطلق صراحها فانتين توّسلت            

،وأخلةى سةبيلها ،ألّنةه شةهد مةا حةدث  األب ماادلينأن ينتهي من اإلجراءات المعتةادة ،وصةل 

،وصدر هذا القةرار  بعةد مناقشةة عنيفةة بةين العمةدة ومفةتش الشةرطة ، ثةم قةام بإرسةالها إلةى 

 المستشفى المحلّية وهناك عرف قّصتها المؤلمة .
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،كما وعدها بةأن تيناردييه المستحقّة ل فانتينبتسديد جميع ديون  األب مادلينتكفّل            

قةةام باسةةتفزازها وطلةةب أمةةواال طائلةةة بأعةةذار تافهةةة ،حتةةى  هتهةةا إلةةى أحضةةانها ،لكنةةيرجةةع ابن

ه تْ ب  ت  كْ اسةةتبعةةد تعّهةةد ،تيناردييااه ذرعةةا بهةةا ، وقةةّرر أن يةةذهب إلةةى حانةةة  األب مااادلينضةةاق 

 .فانتين

معتةةذرا لةةه ألّنةةه ظةةّن أّن هوّيتةةه ، Javertجااافييروفةةي صةةباح يةةوم الّسةةفر ،جةةاء إليةةه          

ة هي سجين سابق في سجن الليمان بطولون اسمه جان فالجةان ،لكةّن الحقيقةة الصةقت الحقيقي

،صةدم األب مةادلين لمةا سةمعه ع تفاحات ،ودعاه لحضور المحاكمةة في رجل آخر سرق بض

 وتشّتت أفكاره ألّنه جان فالجان الحقيقي .

  212ـ  212الفصل السادس : زوبعة في جمجمة ص  

المريضةةة ،وأوصةةى راهبتةةين باالعتنةةاء بهةةا ،ثةةّم قصةةد  فااانتين ذهةةب مةةادلين لزيةةارة        

 مؤّجر المركبات ،فاستأجر جوادا بثالثين فرنكا ليوم الواحد  .  Scaufflaireسكوفلير

إلى منزلةه ،واسةتحال إلةى صةراع نفسةي ،وضةمير مؤّنةب ،ألّنةه  األب مادلينثّم عاد          

،ألنةه جةان فالجةان الحقيقةي ،  مكانه فةي السةجنيأخذ ،يعلم جّيدا أّن شخصا بريء من التهمة 

هدية مةن األسةقف ، ذلةك  اكان انذلال ين فلم يخرج بقرار يرشده إلى أّي منفذ ،وألقى الشمعدان

بةه ،وفّكةر فةي تسةليم نفسةه، وتخلةيص د أن ضةميره أن  ْيةأّنه آخر ذكرى تربطه بجان فالجةان ،ب  

،ترّدد في قراره ،العديد من المةّرات ،ألّنةه بجريمة لم يقم بها  Champmachieuشانماتيو 

طريحةة الفةةراش أن يعيةد لهةةا ابنتهةةا ،وقضةى تلةةك الليلةة علةةى هةذه الحالةةة ،وفةةي  فااانتين وعةد

 الصباح الباكر ،قّرر تسليم نفسه .

  222ـ  212الفصل السابع : المحاكمة ص  

 جاان فالجاانّتهم بأّنه الذي ا شانماتيوأين تقع محاكمة  أراسإلى  األب مادلينوصل          

 شاانيلديو،وBarvet برفيااههود األربعةةة :الّشةة ات التةةي ألقاهةةا هادّشةةال سةةمع ،دخةةل المحكمةةة و

Chineldieuكوشباي ،وCochepaille إضةافة لمفةتش الشةرطة الةذي كةان حةارس سةجن،

الحقيقةي ،وذلةك بسةبب الشةبه الكبيةر بينهمةا جاان فالجاان هةو  شاانماتيوبأّن وشهدوا الليمان ،
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القاعةةة ،واعتةةرف بأّنةةه  األب مااادلينوقبةةل أن تنتهةةي المحاكمةةة ،توّسةةط .،وتقاربهمةةا فةةي السةةنّ 

الحقيقي فصعق الحضور بهذه الحقيقة ولم يصّدقه أحد ،فتكلّم مع زمالئه الثالثةة  جان فالجان

،عةةن أمةةور حةةدثت لهةةم فةةي السةةجن ،فتأّكةةدوا مةةن صةةّحة قولةةه .ولشةةّدة إجاللهةةم لشخصةةةه 

 وخرج عائدا إلى منزله . جان فالجانعلى  والم يقبض،وه ،ودهشتهم لما سمع

  221ـ  222الفصل الثامن : الغريمان ص  

اعترافةه فةي المحكمةة ،عةاد أدراجةه إلةى المنةزل ،ثةم زار  نجاان فالجاابعةد إدالء             

وبقي معها ،وهي مستغرقة في نومها ،بعد حّمى دامت ساعات طويلة ،وعنةدما أفاقةت  فانتين

 ليمسةك الغرفة مةع جنةوده ، جافييربدأت تساؤالتها عن ابنتها كوزيت ،وفي هذه األثناء اقتحم 

لةم تةدرك الوقةائع وظّنةت أّنةه جةاء العتقالهةا ،فتوفيةت مةن شةدة وقةع  فانتين ،أّما جان فالجان

 بتوديعها الوداع األخير ،وسار مع رجال الشرطة . جان فالجانالصدمة ،فقام 

إلةةى منزلةةه وقةةد تمّكةةن مةةن الفةةرار ،وكتةةب رسةةالة جااان فالجااان فةةي الليلةةة المواليةةة ،عةةاد      

 .باريس يتنازل فيها عن كل ثروته إلى الفقراء وخرج متخفّيا مّتجها إلى 

 Cosetteالقسم الثالث :كوزيت 

 : 202ـ  202المنقذ ص الفصل األّول  

 ليماانبالّسجن المؤّبد وأعيةد إلةى  فاروحوكم أمام محكمة  ريسفي با جان فالجاناعتقل      

غةرق ،إثةر اشةتغاله ومجموعةة أخةرى مةن  جان فالجان.وفي أحد أّيام أكتوبر بدا أن  طولون

 السجناء في ترميم سفينة ،أثناء إنقاذه سجينا آخر.

  200ـ  002الفصل الثاني : الحانة ص  

غارقةةا فةةي ديةةون تزيةةد عةةن ألةةف وخمسةةمائة  فرنةةك ،وزوجتةةه تعامةةل تيناردييااه كةةان          

معاملة سّيئة ،في إحدى ليالي العيد ،أمرتها بجلب الماء من الينبوع ،الكائن في الغابة  كوزيت

 ،وقبل أن تذهب ،أمّدتها بخمسة عشر سنتيما لتجلب الخبز .
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الخةوف يمةأل قلبهةا ،وعنةد انحنائهةا لمةأل الةدلو ،سةقطت قطعةة الينبوع ،و كوزيتوصلت      

النقود ،ولم تشعر بذلك ،ثةّم حملةت الةدلو ،وهةي ال تكةاد تحملةه ،وهّمةت عائةدة للحانةة ،وفجةأة 

 رفعت رأسها ،وبها ترى رجال ضخما ،يساعدها في حمل الدلو .

  211ـ  200الفصل الثالث :عابر السبيل ص  

التي  فانتين انة ،طرح الرجل عليها بعض األسئلة ،فأدرك أّنها ابنةوهي عائدة إلى الح       

منةه حمةل الةدلو بمفردهةا ،مخافةة أن  كوزيات يبحث عنها ،وقبل الوصول إلةى الحانةة ،طلبةت

 تراها سيدتها .

الباب ،فصرخت عليها سيدتها كالعادة ،وبعد أن أخبرتها أّن هنةاك زبةون  كوزيتطرقت      

 نسيت أمرها .ف

طلب منها الّرجل المبيت لكّنها رفضت ،ثم طلب منها المبيت في االسطبل فقبلةت ، رأى      

وحرمانها ، خالل جلوسه في الحانةة ،فحةين سةألتها سةّيدتها عةن الخبةز كوزيت  الرجل معاناة

ذعرت ،وأجابتها بأن الّدكان مغلق ،لتتفادى عقابها الشةديد ،ثةم أرادت إرجةاع القطعةة النقديةة 

كن لم تجدها  ،فخافت ،وبةدأت  تبحةث عنهةا تحةت الطةاوالت ،بةدون فائةدة حتةى نهةض لها ،ل

 الرجل ،وأعطاها النقود خفية ،لكي ال تضرب .

تينارديياه ، ابنتةا مةدام Azelmen إزيلمااو Epanine إيباونين في هةذه اللحظةة ،دخلةت     

الموقةف ذهةب ،فةانفجرت باكيةة فةي صةمت ،ولهةذا كوزيات حاملتان دمية، رفضتا اللعب مةع 

، فاسةتغربت مةدام  كوزياتالرجل ،واشترى لها دمية كبيرة غالية الثمن، ووضةعها بةين يةدي 

 تيناردييه تصّرفه وأصبحت تمقته كثيرا .

  021ـ  211الفصل الرابع : المساومة ص  

نام الّرجل في اإلسطبل ،وقبل بةزوغ الشةمس ،كةان علةى أهبةة االستعداد،أبصةرته مةدام       

 تيناردييه ،وقّدمت إليه قائمة الحساب المبالغ فيها، لكّنه لم يكترث بذلك .
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 كوزياتوبدأ يستفسر عن أحوال الحانة ،فأجابته بأّن العمل ال بةأس بةه، ثةّم انتقلةت إلةى        

عةةبء كبيةةر علةةى عائلتهةةا، وترّجتةةه أن يأخةةذها ،فوافةةق بةةدون اعتةةراض واسةةتطردت بأّنهةةا 

ليسةةتفّز الرجةةل وينةةال منةةه بعضةةا مةةن المةةال ،فكةةان  تيناردييااه،والهتمامةةه الشةةديد بهةةا، تةةدّخل 

هناك نقاش طويل بينه وبين الرجل، انتهةى بةأن طلةب منةه ألفةا وخمسةمائة فرنةك، واسةتجاب 

فارتدتةه  كوزياتج الرجل من حزمته ثوب حةداد لالرجل لجميع مطالبه، وقبل أن يذهب أخر

 . باريس،وانطلقا في الطريق المؤّدية إلى 

في الرجةل ،وانطلةق بحثةا عةن أثرهمةا، إلةى أن وجةدهما فةي دغةل بعيةد  تيناردييهطمع       

عن القرية ،وأعاد النقود إلى الرجل،بغية استفزازه مرة أخرى ،فرفض الرجل التعاطي معةه 

 الذي أوكلته للّرجل، عندها لم ينطق بكلمة وعاد أدراجه . فانتين ،وأبرز له تفويض

  002ـ  021الفصل الخامس : الدير ص  

غرقا كما ذكرت الصحف ،وإّنما نجةا مةن الغةرق ،وذهةب للبحةث  جان فالجانلم يمت        

،ونجح في مهّمته ،التي اعتبرها أمانة في عنقه ،وبعةد سةفر طويةل قطعةه مةع فانتين عن ابنة 

،اسةةتأجر غرفةةة بمعةةزل عةةن المنةةازل ،تملكةةه سةةّيدة عجةةوز ،فضةةولية ،كانةةت تحةةاول كوزياات 

 لتعلم أّي شيء عن أمرهما ،لكن بدون فائدة .كوزيت  استدراج

ورأتةه يخّبةئ أوراقةا نقدّيةة داخةل  ، جان فالجانذات يوم قامت العجوز بالتجّسس على        

دية ،جعلته يشعر بالّريبة فخةاف ،وعنةد هبةوط ،في اليوم التالي ،الحظ حركة غير عا وسادةال

مفةتش الشةرطة  جاافيير،وهمةا يشةقّان الطريةق ،سةمع صةوت  كوزياتالليل ،خرج خلسة مةع 

 وهو يطّوق كّل األزقّة .

معه إلةى األعلةى ليجةدا نفسةيهما فةي  كوزيتفما كان منه إالّ أن يتسلّق الجدار ويسحب        

،رأى رجال يحمل جرسةا ،ولةم يجةد سةبيال إالّ  أنطواندير سان حديقة مترامية األطراف في 

فسةاعده شبيهه ،الذي أنقذه من السجن المؤّبد ، فوشليفان شانماتيوبالّتكلّم معه ،فذهب ووجده 

هذا الدير الذي ال يقطنه سوى النسوة . بحيث تكلّم إلى رئيسةة الةدير في قام بإيجاد عمل له  و

 في الدير لمّدة ثمانية سنوات .كوزيت ي ،وعاشت على أّنه أخوه ،فأوجد له عمال كبستان
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،تحّركت ريبتةه عنةدما سةمع بوجةود رجةل اشةتهر بهباتةه للفقةراء ،يأخةذ فتةاة  جافييرأّما       

،وأّنةه طلةب إمهالةه ثالثةة أيةام ليرجةع الفتةاة ألّمهةا ،ومةا  جان فالجانشابة أينما ذهب ،فتذّكر 

 ر ،فراودته شكوكه وتأّكد من ظنونه .زاد شكوكه ،عدم العثور على جّثته في النه

 Mariusالقسم الرابع : ماريوس 

 001ـ  001يت ص الفصل األول :جوندر  

،يعةيش مةع Jondretteجونادريت شاب فةي مقتبةل العمةر ،لديةه جةار اسةمه  ماريوس       

 .ه،يعيشون في غرفة حقيرة بجوارإيبونين زوجته وابنتيه ،الكبرى اسمها 

سمع جلبة غير عادية ،فنظر مةن أعلةى كةّوة صةغيرة ،فةرآهم يخّططةون لتمثيليةة بغيةة         

 المحسن الذي سمعوا عنه الكثير. جان فالجاننيل المال من 

فةور دخولهمةا أّنةه  مااريوسإلةى الغرفةة حةامالن أمتعةة ،تةذّكر كوزيات و جان فالجاانوصل 

جاان فالجاان منةذ سةتة أشةهر وأطلةق علةى ، لكسامبور يعرفهما ،رآهما أّول مّرة في حديقةة 

لبيةةاض شةةعره ،وبحةةث عةةن منزلهمةةا ،ألّنةةه أعجةةب  نسةةبةLablanche مساايو البااالناسةةم 

 بالفتاة ،لكّن البّواب ظّنه جاسوس ،فضلّله وفقد األمل في إيجادها .

المالبس ثار غاضبا ،ثم تحّجج أّنه لم يةدفع إيجةار  Jondrette جوندريت عند رؤية       

بأن يأتيةه المةال المسةتحّق ،فةي مسةاء نفةس اليةوم مسيو البالن الغرفة منذ سّتة أشهر ،فوعده 

 ،وهما عائدان إلى المنزل تتّبعهما ماريوس ،وعرف موقع المنزل .

  012ـ  001الفصل الثاني : الفخ   ص  

 جااان فالجااانتةةه حةةول الخّطةةة التةةي يريةةدان اإليقةةاع بهةةا مةةع زوج جوناادريتتحةةادث           

هذا المخّطةط واضةطرب ،فةذهب إلةى الشةرطة ،وقةام بةالتبليغ عةن مةا سةمعه  ماريوس،سمع 

وأمةره بةإطالق رصاصةة إذا  امحشةوّ ا ،فأرشده مفةّتش الشةرطة بمةا يقةوم بةه ،وأعطةاه مسدسة

 تراء له حدوث مكروه للّرجل .
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مةع  جونادريتالسادسةة مسةاء ،كمةا هةو مّتفةق عليةه ،واسةتقبله عنةد  مسيو البالنجاء         

الخوف ،ثةةم أعلةةن بةة مساايو البااالنأربعةةة مةةن مةةن الرجةةال كةةانوا يحاصةةرون الغرفةةة ،شةةعر 

 هبلةاصةاحب الحانةة ،وطلةب منةه ألةف فرنةك ،فق تيناريياهعن هوّيته الحقيقةة ،بأّنةه  جوندريت

بالرفض ،ولهذا السبب طلب من إحدى رجاله بإحماء أحةدى القضةبان الحديديةة ليجبةره علةى 

ولةم يةدر مةاذا يفعةل ، هتيناردييارصاصة ،أربكت  ماريوسالموافقة ،وفي هذه اللحظة أطلق 

 مسايو الباالنإلى المكان مع سبعة من رجالةه ،وأمسةك بهةم  ماعةدا  جافيير،وحضر المفتش 

 جميعا .الذي أفلت من قبضتهم 

  011ـ  012الفصل الثالث :الحب والشباب ص  

أن يقوم مةن وقةت آلخةر بةرحالت غامضةة ،فيغيةب يةومين ،دون أن  جان فالجاناعتاد       

جاان ،لكّن األخيرة أدركةت أّنةه ال يقةوم بهةا ،إالّ إذا نفةذت نقةوده ،وقةد أوصةاها  كوزيتيخبر 

 أن تلزم المنزل في غيابه . فالجان

جالسةة فةي حديقةة  كوزيات،كانةت  جاان فالجااني رحةل فيهةا تساء أحد األيام الوفي م        

،فنهضةت  مااريوسالمنزل الذي استأجره ،وبينمةا هةي متأّملةة منظةر الغةروب ،حتةى فاجأهةا 

مااريوس واقفة ،ثةّم تمالكةت نفسةها ،ألّنهةا تةذّكرت الشةاب ،الةذي ،وأصةغت إلةى كةّل مةا قالةه 

بصوت خافت، بأّنهةا تبادلةه نفةس الشةعور ،وبعةد ذلةك تعّرفةا ،وهو يبوح لها بإعجابه فأجابته 

 .كوزيتو ماريوسعلى اسميهما :

  020ـ  012الفصل الرابع :الحفيد والجد   ص  

في الموعد نفسةه ،والمكةان ذاتةه ،فوجةدها  كوزيت،لمقابلة  ماريوسفي ليلة الغد ،ذهب       

 .انجلتراكما قالت له ـ سيرحالن إلى  مسيو فوشليفانفي انتظاره حزينة ،وأخبرته أّن أباها 

باليأس ،وقبل ذهابه تةرك لهةا عنوانةه علةى سةبيل الحيطةة ،وكتبةه علةى  ماريوسشعر        

 المقعد الحجري الموجود في الحديقة ،وتحّول إلى منزل جّده ليقوم بمحاولة أخيرة .
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 جيلنورماانقام جةّده بطةرده مةن منزلةه ،ألّنهمةا اختالفةا فةي اّتجاههمةا السياسةي،فالجد         

Jillnormand بونمرساي عريق في نصرة األسرة الملكية ،وكان قد زّوج ابنته لرجل اسمه 

Pontmercy فتكفّل بتربيته ،دون أن يذكر له شةيئا عةن ماريوس ،وتوفّيت بعد أن وضعت،

يعتبةةر  جيلنورمااان،وكةةان  نااابليون فةةي جنةةود ابورونااكونةةه معةةه ،همةةا علةةى خةةالف أبيةةه ،ألنّ 

 الخصومة السياسية ضربا من الخصومة الشخصية .

 مااريوستوفّي بونمرسي بعيدا عن ولده ،ولم تذكر سيرته ،إلى أن حّدث أحةد الخةدم         

Marius لوقت .أباه منذ ذلك ا قصة الخالف الذي شجر بين جّده وأبيه ،فأكبر 

الباارون في غرفةة صةغيرة علةى بطاقةة كتةب عليهةا ، جيلنورمانفي أحد األّيام عثر          

،فتخاصةةما إذ لةةم يةةرض األخيةةر  ماااريوس،فثةةارت ثائرتةةه ودعةةا  ماااريوس دي بونمرسااي

 اإلهانات الموّجهة ألبيه ،فطرده .

لجأ إليه طالبةا منةه  وانقضت بضعة أشهر لم يسمع فيها الشيخ شيئا عن حفيده ،إلى أن        

،بعةةد أن روى لةةه قصةةته معهةةا ،فةةرفض جةةّده األمةةر ،وأخبةةره أن يّتخةةذها  كوزيااتأن يزّوجةةه 

نفسه وخةرج ،وقبةل أن ينصةرف  ماريوس،ألّنها ليست من مستواه الطبقي ،فحمل له عشيقة 

أجابةه ،بأّنةةه أهةان أبةةاه فةةي السةابق ،واآلن يهةةين المةةرأة التةي سةةيّتخذها زوجةةة لةه .شةةعر الجةةّد 

 بالّندم ،وخرج ليلحق به لكّنه فات األوان ،وتوارى حفيده عن األنظار .

  022ـ  020الفصل الخامس : بأس   

جااافيير  و تيناردييااهمةةا وقةةع لةةه مةةع إلةةى المنةةزل ،وهةةو منةةزعج ل جااان فالجااانعةةاد           

 ،وكذلك متخّوف من الثورة ،التي تدّبر إلسقاط الحكومة ،وإعالن الجمهورية .

خرج إلةى الحديقةة ،وجلةس علةى المقعةد ،وإذا بةه يةرى عنوانةا مكتوبةا ،بخةّط غيةر خةط       

،إالّ أّنةه ،فجالت أفكاره بوجود جواسيس في المنزل ،لذلك قّرر أن يذهب إلى انجلترا  كوزيت

 دائم التفكير حول الحصول على جواز سفر .
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الذي ذهب إلى بيت جةّده بأمةل ضةعيف وانصةرف بيةأس عظةيم ،صةادف  ماريوسأّما        

إلسةةقاط الحكومةةة  سااان أنطااوانوهةةو ذاهةةب إلةةى شةةارع ، Conrfeyrac كااورفيراكصةةديقه 

نفةةس االّتجةةاه ،وهةةّم بموافاتةةه ،لكةةن قبةةل أن يةةذهب ،عةةّرج علةةى بيةةت  ماااريوس،وقةةد كةةان ل

 ،كما هو مّتفق ،لكّنه وجدها قد رحلت من ذلك المنزل . كوزيت

  022ـ  022الفصل السادس :الرسالة ص  

حةول مائةدة الّطعةام ،وأخبرهةا بةأن تسةتعّد للّرحيةل ،وبعةد كوزيات و جاان فالجااناجتمع       

تخبره فيهةا  ماريوسل كوزيتالغرف متفقّدا ،قرأ بوضوح رسالة ذلك ،وهو يسير في إحدى 

 عن عنوان المنزل الذي سيرحالن إليه .

وكّل حياته تتمحور حولها ،فجلةس كوزيت ،بهذه الحقيقة ،وأّنه سيفقد  جان فالجانذهل        

وقرأها  جان فالجان تلقّاهاف كوزيترسالة ل حملغالم يحتى حضرأمام عتبة المنزل الجديد ،

عن أمةر هةاولةم يخبر جاان فالجاان،ألّنه التحق بةالجنود ،ففةرح كوزيت ،وجاء فيها بأّنه يوّدع 

 .ماريوسالرسالة أو ما حدث ل

في ثوب جندي من جنةود الحةرس الةوطني ،ورابةط  جان فالجانوبعد ساعة ،شوهد           

 . سان أنطوان الثّوار في شارع

 ّوار ينّظمةون صةفوفهم ،فةي أثنةاء ذلةك الحةظ جاسوسةاحةين كةان الثة ماريوسوصل          

 كاورفيراك،الذي رآه منذ أّيام قليلة ،فأشار إلةى زميلةه  جافييرهو مفتش الشرطة  تعّرف عليه

Conrfeyrac أنجااولراسوEnjolras  حيةةث تولّيةةا أمةةره ،وكشةةفا هوّيتةةه الحقيقيةةة ،وقّيةةدوه،

 بإحكام .

  021ـ  020الفصل السابع : المنقذ ص . 

ضّيق الخناق علةى الثةّوار ،وخسةروا المعركةة ،وبعةدها قةّرروا الفةرار بةزي الحةرس          

 الوطني  ، فبدأوا بأرباب العائالت ،بيد أّنه ينقصهم زّي واحد ليستطيعوا النجاة .
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فكةان لةه ل إلةى معقةل الثةّوار ،قد تمّكن من اختراق الحصار ،ووصة جان فالجانوكان        

 .لّرجل المتبقّي ألّنه أمّده بزّي الحرس الوطني الذي كان يرتديهالفضل في إنقاذ ا

كةان مةن  نوقبل أن ينفذ الّرجال من قبضة الحرس الوطني ،قّرروا قتل معتقليهم ،الذي        

،وتكلّةم مةع القائةد ليعطيةه  Jean Valjean جان فالجان،فرآه  Javert جافييربينهم المفتش 

 Jean جاان فالجاانالخلفةي ،وغابةا عةن األنظةار ،بعةدها فةّك شرف قتله ،فاقتاده مةن البةاب 

Valjean  وثاق المفتش ،وأطلق صراحه ،كما دلّةه علةى عنوانةه الجديةد فةي حالةة نجاتةه مةن

مصةاب برصاصةة فةي  Mariusمااريوس جةد الثةّوار قتلةى ،وفوالموت ،ثم عاد إلى المعقةل 

،لكّنةه مطةّوق  كورنياتبه إلى شارع  عنقه ،لكّنه مازال على قيد الحياة ،حمله مسرعا ،واّتجه

بالجنود ،فالتجأ إلى فّوهة سرداب للمجةاري ،وسةار فةي وسةطها مسةافات طويلةة ،حتةى وجةد 

ط إلةى الحةائ Marius مااريوسالمخرج ،إالّ أّنه موصةد ببةاب مةن القضةبان الحديديةة ،أسةند 

،عليهةا وصةّية  وهو كذلك حتى رأى رسالة سقطت من جيبه،والتقط أنفاسه ،وضّمد جراحه ،

 مفادها نقل جثمانه إلى بيت جده ،مع العنوان الكامل .

،حتةةةى فاجةةةأه وجةةةد مخةةةرج آخرباليةةةأس ،ال ي Jean Valjean جاااان فالجاااانشةةةعر         

وهو يحمل مفتاح القضبان الحديدية ،استطاع الفرار من جنود الشرطة ،واختبأ فةي  تيناردييه

حةامال جان فالجاان يملكها ،وجرت االّتفاقية وخرج  المجاري ،فقايضه المفتاح باألموال التي

 . السينإلى ضفّة نهر  ماريوس

،فةأخبره  Javert جاافييروهو يسير على ضفّة النهر وقةع بصةره علةى غريمةه األبةدي       

مركبة حملتهم إلى العنوان المطلةوب  جافييربأن ينفّذ وصية الشاب بأخذه لبيت جّده ،استأجر 

 ،وأسرع الخادم في طلب الطبيب على عجل .ان المطلوب العنو.وأوصاله إلى 

إلى منزله ،وطلب منةه أن يعطيةه بعةض الوقةت ،  جافييرمع جان فالجان وبعدها سار        

انصةةرف ،ليعطيةةه حيةةاة جديةةدة  مفةةتش الشةةرطة،ثةةّم يعتقلةةه بعةةد ذلةةك ،لكةةن  كوزيااتليةةتكلّم مةةع 

 .جان فالجان،بعدما أعطاها له 
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ّنه أفلت مجرمةا ألهذا ،أشعره بالّذنب اّتجاه واجبه ،ولم يستطع صبرا ،  جافييرتصّرف       

 . السين،ورمى بنفسه في نهر يينا بين يديه ،فذهب إلى جسر 

  000ـ  002الفصل الثامن : فجر السعادة ص  

فوجةةد أّن الّرصاصةةة أصةةابت العنةةق  ماااريوسأقبةةل الطبيةةب علةةى عجةةل ،وفحةةص          

الشاب أضعفه كثيرا .وبعد مضّي أربعة كمية الّدم الضائع من لكن ،وكسرت عظم الترقوة ،و

،فوعةةده جةةّده كوزياات أشةةهر ،اجتةةاز مرحلةةة الخطر،وفةةي خةةالل هةةذه األشةةهر ،كةةان يهةةذي ب

 بتزويجها إّياها .

كةةّل يةةوم ،وعنةةد تماثلةةه للّتعةةافي اصةةطحب  ماااريوسيطمةةئّن علةةى  جااان فالجااانكةةان        

الةةذي كةةان يسةةّمي نفسةةه  جااان فالجااانيةةدها مةةن  ورمااانجيلنمعةةه لكةةي تةةراه ،فطلةةب كوزياات 

تملةك ثةروة تقةّدر  كوزياتأّن األخيةر ،فوافق الطرفان بدون أّي ترّدد ،كما أطلعهةم  فوشليفان

 .جيلنورمان بستمائة ألف فرنك ،فدهش 

عن فضةوله ،للّرجةل الةذي خةاطر بنفسةه مةن أجةل  Mariusماريوس لم تشغل السعادة       

حياته ،إالّ أّن محاوالته ذهبت مهّب الّريح ،لكّنه في قرارة نفسه ،يحمةل أسةمى معةاني الشةكر 

 والعرفان لهذا الّرجل .

  010ـ  001الفصل التاسع :ليلة الزفاف ص  

كةّل مسةرور ،ماعةدا ،وكةان ال كوزيات كانت ليلة الزفاف من الليالي الخالةدة فةي حيةاة         

الةذي اعتةذر عةن حضةور الحفةل بحجةة أوجةاع فةي أصةبعه  ،وعةاد إلةى منزلةه  جاان فالجاان

 .كوزيتوشعر بوحشة كبيرة وحزن شديد على فراق 

  121ـ  010الفصل العاشر : قبر الماضي  ص  

،وكلّمةةه علةى انفةراد عةن ماضةةيه  مااريوسالي ،إلةى ّتةاليةةوم ال يفة جاان فالجاانجةاء          

بالحقيقةة  ماريوسانصدم ف، فوشليفان أّنه سجين سابق واسمه الحقيقي جان فالجان ،وليس،و

 ولم يبد أّي رّدة فعل .
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بين الفينةة واألخةرى ،وفةي األخيةر أحةّس بنفسةه غيةر مرغةوب فيةه كوزيت  كان يزور       

 ، فحزن حزنا شديدا ،وامتنع عن زيارتها  .ماريوسمن قبل 

مرضا ألزمه الفراش ،كانت زوجةة البةّواب تعةّد لةه الّطعةام ،وتةرى  جان فالجانمرض       

 أّنه لن يعّمر طويال ،ألّنه يمتنع عن تناول الّطعام .

  121ـ  121الفصل الحادي عشر : الحقيقة  ص  

يخبةره فيهةا أّن  تينارديياهمةن  مااريوسالخادم ،رسةالة ل Basque باسكذات يوم قّدم       

،وأجابةه بأّنةه يعلةم  مااريوس،مقابةل المةال كعادتةه ،قابلةه شاليفان مسيو فوبحوزته سّر ،عن 

 وقتل المفتش جافيير . األب مادلينسرق  جان فالجانحقيقته ،واستطرد في كالمه بأّن 

،وأّن المفةّتش  األب ماادليننفسةه  جاان فالجاانلوماتةه وأّن عبتصةحيح م تيناردييهقام          

 قد انتحر ،وأثبت صّحة كالمه بصفحتين من جريدة قديمة ،وأخرى حديثة . جافيير

فةي سةراديب المجةاري حةامال معةه شةابا قتلةه  جاان فالجاانثّم قّص عليةه كيةف فاجةأ          

،وأدرك أخيةرا منقةذه مةن المةوت المحةّتم ،بعةدها  مااريوسوسرق نقوده ،ليلةة الثةورة ،فكّذبةه 

 .جان فالجانعلى جناح السرعة ،إلى منزل  كوزيت،وذهب مع  تيناردييهطرد 

  112ـ  102الخاتمة : ص   

علةى فةراش المةوت ،طلةب  جان فالجان فوجداإلى المنزل ، كوزيتو ماريوسوصل         

 بدون أّية ضغينة . منهمنه الّصفح ،وقب ل االعتذارماريوس 

ومعاناتها الشديدة ،ثةم تمّنةى لهمةا   فانتين عن أّمها الحقيقية جان فالجان كوزيت حّدث        

الّسعادة ،وبعدها ترك لهما وصية ،وهي دفنه مع الفقراء ،وأن ال يةنقش اسةمه علةى قبةره ،ثةّم 

 فارق الحياة .
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II.  القضايا والموضوعات: 

 : القضايا االجتماعية (2

المظةالم التةي يرضةخ  ىتنبيةه إلةأّن البؤساء رواية اجتماعية ،قصد بها هوجو ،الّ ،الواقع       

بقةة الكادحةة التةي تمّثةل األغلبيةة مةن الشةعب الفرنسةي ،باسةم النظةام الطّ أصحاب تحت عبئها 

 حينا ،وباسم العدالة حينا ،وباسم األخالق حينا ،وباسم الشعب دائما .

وضع هوجو الرواية تحت تأثير التعاليم اإلنسةانية واالشةتراكية التةي نةادى بهةا كةل مةن       

 1(Pierre joseph proudhonوبرودون ) (Etienne cabet) كابيه

بةاين االجتمةاعي الواضةح بةين طبقةة برجوازيةة التّ ،وقد رصد هوجو مةن خةالل روايتةه       

ناعة والمةةةال وأصةةةحاب المصةةةانع ،والّتةةةنّعم بكةةةّل تتشةةةّكل مةةةن رجةةةال الّصةةة،غنيةةةة طموحةةةة 

وطبقةة كادحةة تتعةّرض لشةّتى .ن ي شخصية مةاريوس وجةّده جيلنورمةااالمتيازات ،وتمّثلت ف

أشكال االستغالل ،وتعيش ظروفا اجتماعيةة غايةة فةي السةوء ،لهةا قةدرة إنسةانية مذهلةة علةى 

:فةانتين ،كوزيةت ،جةان فالجةان  الكفاح والّصةبر علةى الّظلةم ،بةرزت مالمحهةا ،فةي شخصةية

 سابقا .

طبقات كبرى هي: رجال كان المجتمع الفرنسي قبل الثورة الفرنسية منقسما إلى ثالث        

 الّدين ،والّنبالء ،والعامة .

 : رجال الّدين 

                                                           

  1ينظر ،فيكتور هوجو ،البؤساء ،ترجمة منير بعلبكي ،ص ـ  1 

  ( ،مفّكر سياسي فرنسي ،تخّيل مدينة فاضلة اشتراكية في كتابه رحلة في 9119ـ  9911)كابيه

نظرياته عن طريق إنشاء مدينة نموذجية في تكساس ،ولقد حاول أن يحقّق  9142إيكاريه عام 

 ،ثم في إلينويز ،ولكّنه أخفق .

  ( عالم اجتماع وفيلسوف اشتراكي فرنسي ،وضع نظريات مشهورة  9191ـ  9121)برودون

في الملكية الشخصية في مؤلّفه ما الملكية الشخصية ؟،وحاول أن يوّفق بين البرجوازية 
 ا طبقة وسطى .والبروليتاريا لكي ينشأ منه
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كانت الكنيسة الكاثوليكية قةّوة أساسةية فةي كةّل ركةن فةي الحكومةة ،وكةان رجةال الةّدين        

األعلى مرتبة ،يشّكلون من الوجهة العملية فرعا من الّنبالء ،وللملك صةالحية بةأن يعةّين كةّل 

 األساقفة .

  الّنبالء :طبقة 

التةي امتلكوهةا علةى ،الةذين اسةتمّدوا ألقةابهم مةن األرض ،أطلق الّسادة اإلقطةاعيون           

أنفسةةةهم اسةةةم نةةةبالء الّسةةةيف ،فنّظمةةةوا تقسةةةيم األرض وفاّلحيهةةةا ،وتولّةةةوا المهةةةام اإلداريةةةة 

ة كانةت فرنسةا ملكيةة بورونيةة مطلقة»والحربية ،وهذا بدعم مةن رجةال الةّدين ،واالقتصادية ،

ألّنها تفةتح لهةم مجةاالت الّنفةوذ واالمتيةازات ،وكانت تستند في احتكارها ،على الحّق اإللهي ،

 .1«نحو طبقة النبالء ورجال الّدين ،التي كانت في نظرهم واجبات مفروضة على الشعب ،

  : طبقة العّمال 

الفئةة العريضةة ،والوحيةدة التةي تفةرض عليهةا  ،التةي تعةدّ عب وهةي طبقةة عاّمةة الّشة          

بسةبب الجبايةات ،،المزارعين الذين يعةانون خطةر اإلفةالس الفالحين  وتتكّون من،الضرائب 

الذين افتقروا ، الحرفيونجاه الّسلطة .ووالتي تعتبر التزامات مفروضة اتّ ،التي أثقلت كاهلهم 

قبةل بةزوغ المصةانع يمتةّد أحيانةا مةن  أو صحية ،وكان يوم العمةل فةي،ألّي ضمانات قانونية 

هةةم ، البرجوازيااون ،عةةالوة علةةى ذلةةك ضةةعف القةةدرة الّشةةرائية .و غروبهةةا  حتةةىالشةةمس 

وتعةةّد الّطبقةةة المثقفةةة فةةي المجتمةةع ،وكةةان لهةةم الةةّدور ،أصةةحاب الةةورش الّصةةناعية الّصةةغرى 

 الكبير في دعم الثورة الفرنسية ،فكريا وسياسيا وماديا .

وطبقةة النةبالء ،نت رواية البؤساء طبقة رجال الدين ممّثلة في األسقف ميريةل وقد تضمّ       

طبقةةة وطبقةةة العمةةال ممّثلةةة فةةي جةةان فالجةةان وفةةانتين وكوزيةةت و،ممّثلةةة فةةي جيلنورمةةان 

،ومةةن  ،وشخصةةيات أخةةرى ثانويةةة شةةملت جميةةع الطبقةةاتمةةاريوس البرجوازيةةة ممّثلةةة فةةي 

 :وجو المظاهر االجتماعية التي تطّرق إليها ه

                                                           

ـ عبد العزيز سليمان نوار ،محمود محمد جمال ،التاريخ األوربي الحديث ،دار الفكر العربي ،مصر 1 

 199،ص  9111،ب ط ،
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 البؤس والّشقاء : .1

نظةرة متشةائمة اّتجةاه الحيةاة ،نتيجةة لحرمةانهم مةن حقةوقهم ،كانت للفقراء والمحرومين       

على أّنه لم ينظر وراءه كما ذكرنةا :»فقال هوجو ،،حّتى ترّسخت في عقولهم أّنهم منحوسين 

 .1«وأّن الّشقاء يطاردهم،فهم يعلمون أّن الّنحس يالزمهم ،،ألّن البؤساء ال ينظرون وراءهم 

دون أن ،التي تقضةي يومهةا فةي العمةل الّشةاق ،كما وصف الكاتب حياة الّطبقة الكادحة       

فةي العمةل ،يحقّقوا االكتفاء الّذاتي ،ومّثل هذه الحياة في جةان فالجةان الةذي قضةى أّيةام شةبابه 

فقةال هوجةو ،متطلّبةات الحيةاة  أدنى،وأبنائها الّسبعة ،ومع ذلك لم يكن يوفّر لهم ،إلعالة أخته 

ل ةغ  ،وهكذا قضى الفتى أّيام شبابه :» ب  ت  كما يقضي الفقراء الكادحون أّيامهم ،لقاء أجر ال يكاد ي 

 . 2«به رجل بمفرده ،فضال عن أخته وأبنائها الّسبعة 

 ومةا يكةادون يفعلةون ذلةك إلةى،وبسبب ساعات العمل الّطويلة والّشةاقة يرجةع العّمةال         

وكةان يعةود :»وفةي ذلةك يقةول هوجةو من شّدة الّتعب منهوكين ال يستطيعون التكلّم ،،ديارهم 

وقطعةةة الخبةةز دون أن ينطةةق ،فةةي المسةةاء ،متعبةةا منهةةوك القةةوى ،فيتنةةاول الحسةةاء الةةّدافئ 

 .3«بكلمة

تفتقةد ،وإهانةة ،أصةبحت نفسةيتهم يائسةة ،واحتقةار ،ما القوه مةن ظلةم و لقساوة الحياة ول        

الةذي سةجن بسةبب سةرقته خبةز ،لمةّدة خمسةة ،لألمل ،مثلما حدث لبطل الّرواية جةان فالجةان 

إلةى تسةعة عشةر ،ثّم تضةاعفت محكومّيتةه عنةدما حةاول الهةروب ،سنوات ،إلعالة أبناء أخته 

والمجتمع بحةّد ذاتةه ،ظام والنّ ،عاما ،وبسبب ما جابهه في الّسجن ،خرج منه ناقما على الّدنيا 

أّنةه رجةل شةديد ،وهكذا لم يبالغ القوم حةين سةّجلوا عليةه فةي الورقةة الصةفراء :»فقال هوجو 

وإحساسةةاته فةةي الةةّذبول حّتةةى جفّةةت ،وأخةةذت مشةةاعره ،وقةةد مةةات ضةةميره بالّتةةدّرج ،الخطةةر 

 .   4«،ومن جفّت مشاعره نضبت دموعه 

                                                           

   09فيكتور هوجو ،البؤساء ،ترجمة سليم خليل قهوجي ،ص  1 

  41المصدر نفسه  ،ص ـ  2 

  41ـ المصدر نفسه ،ص  3 

  49ـ المصدر نفسه ،ص  4 
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ألّن حرّيتةه مةا زالةت ،تالشةى أملةه فةي الحيةاة وألّنه أصبح منبةوذا بسةبب الّتةذكرة الّصةفراء ،

ويهةان فةي أحةايين أخةرى ،مضامة ، ألّن نظرة المجتمع تغّيرت اّتجاهه ،فيتخّوف منه أحيانةا 

واإليمان ،ولّما قيل له اذهب فأنت حّر ،تألّق في ظلمات نفسه شعاع من األمل :»فقال هوجو 

حةين فهةم معنةى هةذه الحرّيةة المحةدودة ،وتالشةى ،بحياة جديدة حّرة ،ثةّم اضةمحّل هةذا األمةل 

 . 1«بالورقة الصفراء

أّنه سجين سابق ،فإّنه لم يستضةفه ولةم يشةّغله أحةد ،ألّنةه يحمةل تةذكرة بونتيجة لحالته ،       

وجةد منةزل األسةقف ميريةل ،الةذي سةمح لةه بالمبيةت ،صفراء ،وبعد أن تقّطعت بةه األسةباب 

األوانةي الفضةّية ألّنةه يةدرك جّيةدا أّنةه ال يسةتطيع بسةرقة بعةض ،،ولكّنه قابةل هةذا المعةروف 

بسبب عدم تشغيله ،لكّن كلمات األسقف المةؤّثرة والّصةادقة جعلتةه ينةدم ،العيش بدون السرقة 

فّكةر كثيةرا فةي هةذه الّصةحاف :»وأخذ يتغّير ليكون رجال طّيبةا فقةال هوجةو ،على هذا الفعل 

 . 2«األجل ،وقام في نفسه صراع ،ولكّنه كان نضاال قصير 

مقابةل مرّتةب ،اضطّرت فانتين إلى إيداع ابنتهةا عنةد تيناردييةه ،وبسبب الحياة الّصعبة        

تقةةوم بأعمةةال شةةاقّة ،فقةةال ،خادمةةة شةةهري ،لكّنةةه أخلةةف األمانةةة ،وجعةةل مةةن ابنتهةةا الّصةةغيرة 

وهةي وراحت مدام تيناردييه تعاملها كخادمة ،فهي تنّظف الحانة ،وتكةنس الّشةارع ،:»هوجو 

 . 3«تغسل الّصحاف ،وتوقد الّنار في الغرف ،وهي التي تحطب وتجمع العشب

وال يمكن ألصحابها تحّمةل تكةاليف ،واألوبئة ،ولكثرة البؤس والّشقاء تنتشر األمراض        

واشةةتّدت عليهةةا وطةةأة الّسةةعال :»واصةةفا معانةةاة فةةانتين ،وفةةي ذلةةك يقةةول هوجةةو ،العةةالج 

،وفي موضةع آخةر يصةف الكاتةب معانةاة  4«ت ضلعها األيسر،وشعرت بألم مزمن كامن تح

وهي تنتظر أخبارا من قبل األب مادلين عن ابنتهةا ،التةي لةم ترهةا منةذ خمسةة أعةوام ،فانتين 

فقةةال هوجةةو ،وانتشةةر فةةي جسةةمها الّضةةعيف ،،وهةةي تصةةارع المةةرض  الةةذي أثقةةل كاهلهةةا 
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والّضوء ،وقد اسةتبّدت ،كما لو كان يحمل إليها الّدفء ،وكانت تنتظره دائما بفارغ الّصبر :»

 .1«بها الحّمى في ذلك اليوم

 الّالم واإلهانة بأسماء الحيوانات : .2

ن ومنبةوذفهةم الّسةجناء الةذين انتهةت محكةوميتهم ،،ضةّد نظةرة سةّيئة فةي المجتمةع  هناك      

لةم يسةتقبله فسةابق ، ن ،بحيث فور معرفة أهل مدينة برينةول أّن جةان فالجةان سةجينشوومهمّ 

وكةةان ببةةاب الحانةةة بعةةض الّصةةبية الةةذين تعقّبةةوه منةةذ :»أحةةد ،ورمةةي بالحجةةارة ،فقةةال هوجةةو 

 . 2«غادر الحانة األولى ،فما كاد يخرج من الباب حتى راحوا يقذفونه بالحجارة

ووفّةر لةه كةّل ،ماعدا األسةقف ميريةل ،الةذي أكرمةه ،وكانت هذه نظرة كّل أهل المدينة        

ا يستطيع فعله ،وعامله معاملة حسةنة ،حّتةى اسةتغرب جةان فالجةان الةذي كةان ينعةت بشةّتى م

ثّم هتف كالمجنون ،أحقّا تقول ؟! أتسمح لةي بالبقةاء ؟وتقةول »أسماء الحيوانات فقال هوجو : 

 .3«لي يا سّيدي بدال من أن تنتهزني ،وتصرخ في وجهي ،اذهب أّيها الكلب؟!

عنده ،فكانت معاملةة  الى هذا االحترام ،حتى أصبح شيئا غير معهودجان فالجان افتقد إ      

وإن كةانوا فقةراء ،عوملوا معاملة الملوك ،المال الذي يملكونه ،فإن كانوا أغنياء  قدرب،الّناس 

ولةو أبةدى :»بطل الّرواية ،فقال هوجةو ما جرى لوهذا ،،عوملوا معاملة سّيئة تفتقد لإلنسانية 

 ملةتعلو،هذه الّرغبة زبون محترم ،يمكن أن تفيد الحانة منةه ،إًذا لرّحبةت بةه مةدام تيناردييةه 

 . 4«على تحقيقها ،أّما والمتكلّم هو هذا الّزبون الوضيع ،فاألمر مختلف

فّر علةةى أدنةةى فلةةم تكةةن تتةةو،وفيمةةا يخةةّص البيةةوت التةةي كةةان يقةةيم فيهةةا عامةةة الشةةعب       

متطلّبات الحياة ،ولقد وّضح هوجو هذا الجانب في العديد مةن األحةداث منهةا ،عنةدما وصةف 
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وأّنه يعةيش مةع زوجتةه وابنتيةه فةي غرفةة حقيةرة قةذرة ال تكةاد تصةلح »الغرفة الّتالية فقال : 

 .1«للخنازير

 كرم الضيافة : .9

بحيةث ،فيعةة واألخةالق الحسةنة كان األسةقف ميريةل رجةل ديةن صةالحا ،يمّثةل القةيم الر      

ورّحةب بةه ،عندما لجأ إليه جان فالجان لم يتخّوف منه ولم يظةّن بةه أّي سةوء ،وأكةرم ضةيفه 

هذا بيتةك أكثةر منةه بيتةي :»فقال هوجو على لسان األسقف ،،كباقي الّناس الذين يلجئون إليه 

 .2«،وكّل ما فيه لك ،فما حاجتي إلى معرفة اسمك وماضيك ؟!

 الحزن : .1

إلةةى درجةةة أّنهةةا تنسةةي شةةّدة الجةةوع ،وهةةذا مةةا ،والهمةةوم ،الحيةةاة البائسةةة مليئةةة بةةالحزن        

أو ،واسةتغرق مسةيرة يةومين بةدون أكةل ،حدث لجان فالجان عندما أطلق سراحه من الّسةجن 

ذكرة الصةفراء بسةبب الّتة،إلى أن وصل مدينة برينةول ،وهنةاك لةم يةرد أن يأويةه أحةد ،راحة 

قضى الّرجل :»يقول هوجو ،شعر بحزن شديد ،أنساه التعب ،وفي هذا الّصدد التي يحملها ،ف

ونسي تعبه ،ألّن الحزن ينسي الّتعب ،على أّنةه ،ال يعرفها ،وهو يسير في طرق ،وقتا طويال 

 .3«ورأى الّظالم يحيط به،ما لبث أن شعر موطأ الجوع 

بان صّحة اإلنسان أكا          ن صغيرا أم كبيرا ،ألّنهمةا ينهكةان كاهلةه إّن الّشقاء والّظلم ي ْذه 

جسديا ومعنويا ،وهذا مةا حةدث لكوزيةت التةي تبةّدد جمةال طفولتهةا ووجههةا الملةيء بةالحزن 

ولو عةادت األّم »هوجو : يقول ،يحزنها وفي ذلك يوميوالك بة ،لما تالقيه من  ظلم وتعّسف 

فقد استحالت تمثاال حّيا للبةؤس ،نتها لما عرفت اب،إلى الحانة في نهاية األعوام الثالثة األولى 
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غير عينين واسعتين ،بطةل منهمةا أكبةر جانةب مةن ،والّشقاء ،ولم يبق لها من جمال الطفولة ،

 . 1«الذي يعصر حياة االبنة المسكينة ،الحزن 

 المهن والحر  : .1

فقةةال ،كةةان ميرييةةل أسةةقفا لمدينةةة برينةةول ،وكةةان ينةةال حّظةةه مةةن االحتةةرام والتقةةدير       

التةي تعةّرض لهةا شةارل ،والكةوارث ،ال أحد يعلم على وجه الّتحقيةق نةوع األزمةات :»هوجو

كةان يرتةدي ثيةاب ،أّنةه عنةدما عةاد مةن إيطاليةا ،ميريل بعد ذلةك ،فكةّل مةا يعرفةه الّنةاس عنةه 

مةا ال شةّك فيةه :»،فقةال هوجةو  والفالحةة،فكةان يشةتغل الّتحطيةب ،،أّما جان فالجان  2«القسّ 

 3«ولةيس شةانماتيو ،وأّنةك ولةدت فةي فةافيرول ،وكنةت تشةتغل بالّتحطيةب ،جةان ك جةان فالأنّ 

وقةع بصةر :»فتمّثلت فةي جةافيير الةذي كةان مخلصةا لعملةه ،قةال هوجةو ،،أّما مهنة الّشرطي 

علةةى رسةةالة بخةةّط جةةافيير وعليهةةا اسةةم مةةدير الشةةرطة فةةي ،موّظةةف البريةةد فةةي اليةةوم الّتةةالي 

لحّجةةاب بالّنسةةبة للّطبقةةة األرسةةتقراطية والبرجوازيةةة وكةةذلك مهنةةة الخادمةةات وا، 4«بةةاريس

واألب مةادلين ،وباسةك خةادم جيلنورمةان ،مةدام مةاجلوار كانةت لديةه خادمةة اسةمها األسقف ف

أصةحاب الحانةات مثةل حانةة بومبةاردا أيضةا مهنةة الذي كان يملك أكثةر مةن خةادم وحاجةب .

جان  هالذي سرق، موبيرفي المخبزة التي كان يملكها ة دييه ،وكذلك مهنة الخّباز مجّسدوتينار

كةان مةوبير الخّبةاز يهةّم بالّرقةاد ،حةين سةمع :»فالجان ليطعم أبناء أخته الّسةبعة ،فقةال هوجةو 

 . 5«صدمة عنيفة تهّشم نافذة حانوته ...وانطلق في أثر اللّّص وأمسك به

الّصةبي الّصةغير ،فقةال جرفياه ي وتجّسةدت فة،كما كانت هناك مهنة المغّني الجةّوال           

الةذين يطوفةون بةالقرى ،وينشةدون اآلذان بغنةائهم ،أولئك الغلمان المةرحين  كان من:»هوجو 

،وكةةذلك وجةةدت مهنةةة الّتمةةريض  6«وموسةةيقاهم ،ويعيشةةون بمةةا يجتمةةع لهةةم مةةن كةةرم الّنةةاس 

                                                           

  11ـ فيكتور هوجو ،البؤساء ،ترجمة سليم خليل قهوجي ،ص  1 

  99ـ المصدر نفسه ،ص  2 

  949ـ المصدر نفسه ،ص  3 

  909ـ المصدر نفسه ،ص  4 

  41ـ المصدر نفسه ،ص  5 

  19ـ المصدر نفسه ،ص  6 



 البؤساء                                                                  الثاني :                       الفصل 
 

 
135 

راحتهةا  يسةهرن علةى،جعةل لهةا األب مةادلين ممّرضةات ،فعندما اشةتّدت حالةة فةانتين سةوء ،

 جان فالجان .على لذي أصدر قرارا بالّسجن المؤّبد ا،،ومهنة قاضي المحكمة 

 شرعيين :الغير األبناء  .1

حقيقةة عائلتهةا شةيئا  رك مةنالتةي لةم تكةن تةد،األولى فانتين ،وتمّثلت في شخصّيتين       

 وإّن مةن البراعةة:»هوجةو  ،يقوليذكر ،وما يبقى في ذاكرتها أّنه قام بإيوائها عابر سبيل 

حقّا أن تذكر لي أين ولدت ،ألّنني ال أعرف أين ولدت ،وال أعلم من أبةوّي إالّ أّنهمةا كانةا 

 . 1«يجوبان اآلفاق 

االبنة الغيةر شةرعية لفةانتين ،بحيةث تركهةا ،أّما الّشخصّية الثانية فتمّثلت في كوزيت          

نتين هي األخرى إلةى تركهةا فةي حانةة تيناردييةه قبل أن تضع ابنتهما ،واضطّرت فا،عشيقها 

وأخبرهةا مةن تكةون ،إالّ بعةدما أنقةذها األب مةادلين ،،لذلك لم تعرف كوزيةت  حقيقةة والةديها 

 التي توفّيت وهي متحّرقة لملقاها .،أّمها 

 انقسام العائالت بسبب اختال  الّتوّجهات الّسياسية : .2

نسةةي ،بةةين أتبةةاع الملكيةةة البورونّيةةة ،وأنصةةار كةةان هنةةاك صةةراع فةةي المجتمةةع الفر         

ر   نااابوليون بونابااارتالجمهةةوريين ،أتبةةاع  ةةج  ،وهةةذا مةةا شةةهدناه فةةي روايةةة البؤسةةاء بحيةةث ش 

الحفيةد ،فكةان األّول ينتصةر للملكيةة )لةويس  وبونمارساي الجةدّ  جيلنورمانخالف عنيف بين 

والّثةاني كةةان يميةل إلةى الجمهةوريين ،وكةةان والةده مةن جنةود نةةابوليون ،( الثةامن عشةر فيليةب

لةةذلك قةةام جةةّده بالّتكفّةةل بةةه لكّنةةه حةةين عةةرف أّن حفيةةده ،وتةةوفّي فةةي سةةاحة القتةةال ،بونابةةارت 

وفّرقةت المبةادئ الّسياسةية :»فقال هوجو ،قام بطرده من المنزل الّسياسي ،يخالفه في الّتوّجه 

ني مةن جنةود نةابوليون اّول عريةق فةي نصةرة الملكيةة ،والّثة،فةاألبين جيلنورمان وبونمرسةي 

 .2«الذين تذّوقوا معه لّذة االنتصار ومرارة الهزيمة
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كان بونمرسي الحفيد المدلّل والوحيد ومع ذلك قام جّده بطرده ،ألّنه يعتبةر الخصةومة         

بأواصةر القرابةة  نظةوكان بونمرسةي ي:»صّية فقال هوجو السياسية في مقام الخصومة الشخ

يعتبةةر ،ويخشةةى أن تعصةةف بهةةا أعاصةةير الّسياسةةة ،ولكةةن جيلنورمةةان كةةان شةةيخا عنيةةدا ،

 .1«ضربا من الخصومة الّشخصية،الخصومة الّسياسية 

 ،تابع ماريوس ما بدأه أباه ،واّتخذ موقعا في المتاريس ،وكاد يموت في سةبيل الةوطن         

الةذي مةات فةي سةبيل الةوطن ،اريوس يفتخر كثيرا بأبيةه لكن جان فالجان قام بإنقاذه ،وكان م

وقد أراق دمه :»فقال هوجو للعمل البطولّي بحيث ضحى بأغلى ما يملك ،لكّنه لم يكّرم أبدا ،

إالّ جريمةة واحةدة ،هةي ،في سبيل الجمهورية الفرنسية ،ومات منسيا ،ولم يرتكةب فةي حياتةه 

 .2«أّنه أحّب شيئين جاحدين هما :وطنه وابنه 

تصالح جيلنورمان مع حفيده ،لكّنه بقي مخلصا لتوّجهه الّسياسي ،وكةان يظهةر توّجهةه        

مةن مثةل قولةه أّنةه كةان يفّضةل لةو كانةت زوجةة حفيةده مةن مسةتواه ،في العديةد مةن المواقةف 

هذه االبنة بديعة حقّا ،إّنهةا فتةاة صةغيرة ،ولكّنهةا سةّيدة عظيمةة ،ومّمةا :»فقال هوجو ،الّطبقي 

 3«له أّنها بارونة فقط وليست مركيزة  يؤسف
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 القضايا السياسية : (2

 : 1281مواد وقوانين من دستور  .1

اسةةتمّرت ،تجربةةة تاريخيةةة خالةةدة  2201عةةام ،كانةةت تجربةةة الثةةورة الفرنسةةية األولةةى       

لةةنظم الحكةةم المختلفةةة ،فقةةد بةةدأت الثةةورة ،عشةةر سةةنوات تقريبةةا ،كانةةت حقةةل تجةةارب سياسةةية 

ينسةب شةرعيته إلةى إرادة ،وعندما كان نظام لويس السادس عشر قائما على الملكية المطلقةة 

هللا ،فالنظام الملكي المطلق هو نظام الحكم األّول ،وقد فقدت الملكية البورونية احترام الكثيةر 

التي تأّثر تشةكيلها بالمكانةة التةي كانةت »طى ألّنها تمّسكت بتقاليد العصور الوس،من المثقّفين 

 . 1«اإلمبراطورية الرومانية ال تزال تحتلّها

،عنةدما ثةار الفرنسةيون علةى النظةام ،لةم يطيحةوا بالملةك ،ولكةّنهم  2201وفي جويليةة        

،أي أّن الملك يبقى ملكةا   وهو النظام الملكي الدستوري،أبقوا عليه في إطار نظام حكم جديد 

ادة الشةةعب ،كمةةا أّن للشةةعب إرادة يسةةّير بهةةا أمةةوره ،وبعةةد فتةةرة تةةّم اّتهةةام الملةةك بمعةةاداة بةةإر

بغيةة إرجةاع النظةام الملكةي القةديم مةّرة أخةرى ،الثورة ،وأّنه يدعو لغزو فرنسةا مةن الخةارج 

وضةعت  2212سةبتمبر  21وفةي »وإعالن الجمهورية الفرنسية األولى ،،،فتّم إعدام الملك 

تور بعد ثبةوت خيانةة الملةك للثةورة ...وأّدى هةذا إلةى سةقوط الملكيةة فةي فرنسةا الجمعية الدس

   2« ،وقيام الجمهورية  2211جانفي  02وإعدام الملك في 

كانةت عقوبةة تزييةف األمةوال ،ومن بةين القةوانين التةي ورد ذكرهةا فةي روايةة البؤسةاء       

جةل ضةاقت بةه الحةال ،فاضةطّر إلةى عةن ر،وقد أورد هذه المادة عندما تكلّم هوجةو ،اإلعدام 

فاصةةطنع نقةةودا زائفةةة ،إلطعةةام زوجتةةه وولةةده :»تزويةةر الّنقةةود ،ليعيةةل زوجتةةه وابنةةه ،فقةةال 

                                                           

ـ هربرت فيشر ،أصول التاريخ األوربي ،ترجمة زينب عصمت راشد ،أحمد عبد الرحيم مصطفى  1 
  99،ص  9192، 1،دار المعارف مصر ،ط 

عبد العزيز سليمان نوار ،محمود محمد جمال الدين ،التاريخ األوربي الحديث ،دار الفكر العربي ـ  2 

   122،ص  9111، 9،مصر ،ط 
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.وكةةان الكاتةةب مةن المعارضةةين لعقوبةةة 1«،وكانةت عقوبةةة الّتزييةةف فةي ذلةةك العهةةد ،اإلعةدام 

 اإلعدام .

تةذكرة صةفراء يحملهةا  ملةكي، أّن كةّل سةجين سةابق،ومن القوانين التشريعّية الفرنسةية        

في مكتب شرطة تلك المدينة ،وهذا مةا فعلةه  ظهرها وحين ينتقل إلى أي مدينة ي،أينما يذهب 

أحمل الّتذكرة الّصفراء التةي :»جان فالجان ،فقال هوجو في حوار لبطل الرواية مع األسقف 

ن علةّي أن أفعةل فةي كمةا يتعةيّ ،يحملها سجين سابق ،وأبرزت هذه الّتذكرة في مكتب البوليس 

 . 2«كّل مكان أصل إليه

وكذلك كان الّسجناء لهم حةّق تعلّةم القةراءة والكتابةة ،وقةد تعلّةم جةان فالجةان بعةد دخولةه       

 .3«دعني أتلو عليك ما جاء فيها ،فإّنني تعلّمت القراءة في الليمان :»الّسجن فقال 

وليس بهوّيتةه الحقيقّيةة  ،كمةا كةان ،يصبح معروفا به ،وكان كّل سجين يحمل رقما معّينا      

ووصل إلةى طولةون ،بعةد رحلةة اسةتغرقت سةبعة »فقال هوجو : ،هناك لباس موّحد للّسجناء 

وهناك زالت الحياة التي ألفها ،بل زال الةزّي الةذي عةرف بةه ،فأصةبح رقمةا ،وعشرين يوما 

ان وبقةةي معروفةةا بةةه حّتةةى بعةةد ،وقةةد وضةةع الكاتةةب رقمةةا لجةةان فالجةة 4«بعةةدما كةةان إنسةةانا 

 . 5«،واسمه جان فالجان  1112ورقم هذا الّسجين :»ودخوله مّرة ثانية فقال ،الخروج منه 

لكّن المفةّتش ،وتطّرق المؤلّف إلى قضّية فانتين التي قام رجل معروف بالّتحّرش بها          

ا بةدخولها الّسةجن لمةّدة سةّتة فاعتقلهةا وأصةدر قةرار،ظّن أّن المرأة قد أهانت مسةيو باماتةابوا 

يملةةك ذلةةك ،هةةذه المةةرأة أهانةةت مسةةيو باماتةةابوا ،وهةةو رجةةل معةةروف :»أشةةهر ،فقةةال هوجةةو 

مةن ،عند طرف المدينة ،وأثبت في هذه القضةّية إذا ،القصر الّشاهق الكائن في شارع سيالند 

فتةاة أّن ومةن حسةن حةّظ ال 6«اختصاص شرطة المدينة ،وأنا مصّر على معاقبةة هةذه المةرأة 
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ّن العمةدة لةه صةالحيات فةي التةدخل إ األب مادلين كان شةاهدا علةى الحادثةة ،والقةوانين تقةول

بمهةةام شةةرطة الّضةةواحي ،واألب مةةادلين العمةةدة ،لةةم يكةةن موافقةةا علةةى هةةذا القةةرار المجحةةف 

بةل إّن هةذه القضةّية :»فقةال لمفةّتش الشةرطة ،قّية في الفصل في هذه القضةّية ح،وكانت له األ

 22و 22و 1والمواد ،خصائص شرطة الّضواحي ،ألّن الّرجل يقطن في طرف المدينة من 

تجعل من حقي وحدي أن أقضي فيها ،وقد قضيت بإطالق سةراح ،من قانون العقوبات  22و

،وكان األب مادلين مّطلعا على القوانين ويدركها جّيدا ،ثّم أضاف لمفّتش الّشةرطة  1«المرأة 

وإّنةي ألفةت نظةرك :»فقةال ،طة إلى مادة حجز األبريةاء بةدون حةّق أن يلفت نظر مفّتش الشر

   2«بشأن حجز األبرياء بغير حقّ  2211ديسمبر  21من القانون الّصادر في  02إلى المادة 

 المحكمة : .2

وصةةف الكاتةةب وصةةفا دقيقةةا علةةى كةةّل مةةا تحتويةةه المحكمةةة ،حةةين ذهةةب األب مةةادلين        

والّشةةهود عيةةان ،فلّمةةا ،والمةةّتهم ،والمحةةامي ،ومةةّدعي عةةام ،لتسةةليم نفسةةه ،مةةن رئةةيس محكمةةة 

وكةان :»فقال هوجو ،تّمت تحّيته بكّل احترام على أّنه عمدة مونفورميل ،وصل إلى المحكمة 

رئةةيس المحكمةةة قةةد شةةعر بالبةةاب حةةين فةةتح ،فحةةّول رأسةةه ورأى القةةادم ،وأدرك أّنةةه عمةةدة 

 . 3«لمّدعي العام مونفورميل فحّياه بانحناء رأسه ،وكذلك حّياه ا

ثّم فّصل في مجريات القضةّية ،بواقعّيةة وتسلسةل منطقةي ،فكةان هنةاك المحةامي الةذي         

فقةال هوجةو ،وهي أّن عملّية الّسطو لم تثبت علةى المةّتهم متلّبسةا ،كان يحاول أن يؤّكد حقيقة 

تثبت مادّيةا  لّسرقة لمحامي يتكلّم ويحاول دفع الّتهمة عن المّتهم ،فأثبت أّن جريمة امكان ال:»

،وكان هناك أيضا شةهود عيةان أربعةة ،مؤلّفةة   4«وأّن أحدا لم ير المّتهم حين تسلّق الّشجرة 

من ثالثة سجناء شاركوا جان فالجان الّسجن وهةم :برفيةه ،كوشةباي ،شةنيلديو ،شةاركوا جةان 

 . لجان نفس الّسجن ،ومفّتش الّشرطة جافيير الذي كان حارسا في سجن طولوناف
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وعّبةر عةن أسةفه ألّن ،ضةعف موقةف المحةامي ،وبإدالء الّشهود األربعة إثبةات الّتهمةة        

فقةال ،لينةال رحمةة القاضةي ،شهادتهم كافية إلثبات الّتهمةة عليةه ، فنصةح المةّتهم بةاالعتراف 

وعّبر الّدفاع عن أسفه ألّن المّتهم ينكر أّنه جان فالجان ،ويصّر علةى اإلنكةار رغةم :»هوجو 

الّشةةهود األربعةةة ،وكةةان األحةةرى بةةه أن يعتةةرف بمةةا ال يمكةةن إنكةةاره لكةةي يحظةةى برحمةةة 

 . 1«القاضي

 االّتجاهات الّسياسية : .9

 :ن ،أنصار الملكية وأنصار الجمهورية ان رئيسياكان هناك اّتجاه

 : أنصار الملكية 

كان جيلنورمان من أنصار الملكيةة ،ويعتبةر أّي اخةتالف فةي توّجهةه الّسياسةي ضةربا         

ويعتبةرهم مجةرمين وقّطةاع طةرق ألّنهةم ،من الخصومة الّشخصية ،وكان يمقت الجمهوريين 

 2روسابير ال ينتمون إلى أسر إقطاعية عريقة )بورونية(،وكذلك لفشلهم أمام الّنمسةا فةي عهةد

إّن الةةذين خةةدموا روسةةبير كةةانوا لصوصةةا ،والةةذين خةةدموا :»فقةةال نجليةةز فةةي واترلةةو .اال،و

ةةة  ألّنهةةم تنّكةةروا لملةةيكهم الّشةةرعي وجمةةيعهم جبنةةاء  ن  و  نةةابليون كةةانوا قّطةةاع طةةرق ،جمةةيعهم خ 

 . 3«ألّنهم فّروا أمام الّنمساوّيين في عهد روسبير ،وأمام اإلنجليز في واترلو

،فةي قريةة واترلةو ،قةرب  2022جةوان  20معركة فاصلة وقعت في معركة واترلو :       

بروكسل عاصمة بلجيكا ،وهي آخر معارك االمبراطور الفرنسةي نةابوليون بونابةارت ،هةزم 

بها هزيمة شديدة غير متوقّعة لقائد بعبقرية نابوليون  ،وهةذا مةا جعةل اإلنجليةز يصةفون فيمةا 

ه صةادف واترلةو ،وتعتبةةر معركةة واترلةةو بعةد الشةخص الةةذي يعةاني مةن حةةظ سةيء جةّدا بأّنةة

نابوليون بونابارت ،قاهر أوربا ،الذي عاد إلى باريس وتنةازل  إلمبراطوريةالفصل الختامي 

                                                           

  941ـ فيكتور هوجو ،البؤساء ،ترجمة سليم خليل قهوجي ،ص  1 

( ،محامي وزعيم 9914ـ  9911،) Maximilien de Robespierreماكسيميليان روبسبير *ـ 2 

الرئيسي لعهد سياسي فرنسي ،أصبح أحد أهم الشخصيات المؤّثرة في الثورة الفرنسية ،والّنصير 
 ألف مواطن فرنسي . 99اإلرهاب ،وهو أحد أشهر الّسفاحين على مر الّتاريخ ،إذ أمر بإعدام ما يقارب 
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أّمةةا الهزيمةةة الكبةةرى فكانةةت ضةةّد الحلفةةاء »عةةن العةةرش وتةةّم نفيةةه إلةةى جزيةةرة سةةانت هيلينةةا 

  1«داخل جنوب فرنسا  روسيا وبروسيا والّنمسا ،مّما أّدى بعدها إلى زحف جيوشهم إلى

 : الجمهوريون 

وكان ماريوس بونمرسي من أنصار الجمهوريين ،وكان دائم االفتخار بأبيةه الةذي مةات       

لقد كان أبي فقيرا ،ولكّنه كةان شةجاعا ،وقةد أراق دمةه :»في سبيل هذا الّتوّجه السياسي فقال 

 ّن أباه كةان علةى غيةر وفةاق،ومات منسيا أل 2«،في سبيل الجمهورية الفرنسية ،ومات منسيا

واشةتّد حنقةه علةى زوج »فقةال هوجةو : ،الّصةلة بينهمةا  تعمع جّده ،ومنع رؤية االبن وانقط

،أّمةا الحفيةد فكةان يةدعو دائمةا إلةى سةقوط  3«حين أنعم عليه اإلمبراطور بلقب بةارون ،ابنته 

،وقةد  4«الثةامن عشةرليسقط آل بارون ،ليسةقط لةويس :»يس الثامن عشر ،فقال وللو،الملكية 

الن الجمهورية ،مّتبعا خطةوات عالذي دّبر إلسقاط الحكومة وإ،شارك ماريوس في االنقالب 

أنا ذاهب إلسقاط الحكومة ،هذا وقت الّنضال فةي سةبيل الحرّيةة واإلخةاء :»والده فقال هوجو 

 .5«والمساواة ...على مذبح هذا الّدستور جاد أبي بدمه 

ب هذا االنقةالب الةذي كةان بةين الثةّوار ورجةال الحةرس الةوطني فةي وصف الكات             

متاريس شةارع سةان أنطةوان وضةواحيه ،مةن المعةارك الخالةدة ،واألكثةر دموّيةة ،فةي تةاريخ 

،والمعروفةة أيضةا باسةم ثةورة جويليةة  2012الّثورة الفرنسية الثانية ،والتةي قامةت فةي عةام 

بون ملةك فرنسةا ،مةع صةعود ابةن عّمةه لةويس ،عملت على إسقاط الملك شارل العاشر ، بور

أطةيح ،بعةد ثمانيةة عشةر عامةا و فيليب ،الذي نّصب نفسه على العرش المحفوف بالمخةاطر ،

،وفةّر الملةك ،ثةّم توّصةل رجةال الحكومةة والموقةف  2012وقعت ثورة » 2010به في عام 

فةةي لةةويس  الةةّدولى إلةةى حةةّل وسةةط فةةي شةةروط الحةةاكم الجديةةد ،وكانةةت هةةذه الصةةفات تتةةوافر
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كانت المعركة التي وقعت بين الثّوار ورجةال الحةرس الةوطني فةي :»فقال هوجو    1«فيليب

  2«شارع سان أنطوان والّشوارع المحيطة به من المجازر الّدموّية الخالدة في تاريخ الثورة 

 القضايا الثقافية واألدبية : (9

الّسياسةية الجديةدة والحّريةة ،ونجةد ولدت الّثقافة الفرنسية الحديثة ،فةي خضةّم األوضةاع       

التي مّر بها أبطال الّرواية ،من عّدة نواحي يعيشةها المجتمةع ،هوجو يعّبر عن هذه األوضاع 

 الفرنسي آنذاك .

ولكّل مجتمع ثقافة خاّصة به ،ولكّل ثقافة نظام خةاص بهةا ،ويعّبةر عةن رموزهةا العاّمةة       

والعادات والّتقاليد واألفكار واألمثةال والحكةم ،وكةل مةا يمّيةز ،من الهوّية واألدب ،والعالقات 

 مجتمعا عن غيره من المجتمعات .

 استخدام الجرائد : .2

كانت الجرائةد فةي القةرن الثةامن عشةر والّتاسةع عشةر ،مةن الوسةائل اإلعالميةة المكتوبةة      

 ية .،لنقل األخبار واألنباء المحلّية واإلقليمية والوطنوالّضروريةالمهّمة 

 ولقد اعتاد أبطال رواية البؤساء اإلّطالع على هذه الجرائد ومن أهّمها :     

  : الجريدة المحلية مونيتير 

والتي أعلنت عمادة األب مادلين علةى مدينةة مونفورميةل ،ألّنةه الّشةخص الوحيةد الةذي        

يقةوم علةى أعبةاء كثيةرة ألّنةه ،تتوفّر فيه كّل الّصفات المؤّهلة ،،لكّنه اعتذر عن هذا المنصب 

ولكن ما كاد الّنبأ يعلن فةي :»،وبعد إصرار شديد من سّكان المدينة ،وافق عليه ،يقول هوجو 

 .3«الجريدة المحلية مونيتير حّتى اعتذر األب مادلين ،ولم يقبل المنصب 
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أ و بواسةطتها تمّكةن مةن معرفةة نبة،وكان األب مادلين دائم االّطالع علةى هةذه الجريةدة       

الذي كةان لةه الفضةل الكبيةر فةي بدايتةه الجديةدة الناجحةة ،وقةد حةزن عليةه ،وفاة القس ميريل 

وفي أحد األيام ،نقلت جريةدة مةونيتير ،عةن إحةدى :»كثيرا وارتدى شارة الحداد ،قال هوجو 

ول ،وذكرت أّنه توفّي فةي نيألب فرانسوا شارل ميريل أسقف برالصحف اإلقليمية ،نبأ وفاة ا

 . 1«والثمانين من عمره ،بعد أن فقد حاسة اإلبصار منذ بضعة أعوام الثانية 

وتنّوعت مواضيع الجرائةد المنقولةة بةين السياسةية واالقتصةادية والثقافيةة واالقتصةادية        

 وغيرها ،التي تخّص هذا البلد أو بلدان أخرى لها عالقات معها ،منها :

  : جريدة جورنا ل دي باري 

عمدة مدينة مونفورميل ،ألّنه جان فالجان الحقيقةي  ،التي نقلت نبأ اعتقال األب مادلين         

وبحسةةبنا هنةةا ،أن نةةورد فقةةرة عةةن اعتقالةةه :»،فصةةعقت المدينةةة لهةةذا الخبةةر ،يقةةول هوجةةو 

 .2«،نشرتها في ذلك العهد جريدة جورنال دي باري 

  : إحدى صح  تولون 

وكانت الجرائد تتابع أحوال الّسجناء ،ومنها ما نشةر فةي إحةدى صةحف تولةون ،عةن نبةإ      

غرق إحدى المساجين المحكوم عليهم بالّسجن المؤّبد مع األعمال الّشاقة ،أثنةاء قيامةه بتةرميم 

اسةتطاع الفةرار أّنةه مةر ،األالسفينة ،وكان المقال يقصد جةان فالجةان ،،الةذي كةان فةي حقيقةة 

نشةةرت إحةةدى صةةحف تولةةون ،الّنبةةأ الّتةةالي :غةةرق أمةةس أحةةد :»ئةةه الغةةرق ،قةةال هوجةةو باّدعا

واسةمه  1112المسجونين الذين يشتغلون في تةرميم السةفينة أوريةون ....ورقةم هةذا السةجين 

 . 3«جان فالجان
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 الرسائل : .0

أو سةةواء الشخصةةّية منهةةا ،كانةةت الرسةةائل مةةن الوسةةائل المهّمةةة للّتواصةةل بةةين الّنةةاس        

 اإلدارية ،وتبادل األخبار بينهم ،وقد ورد في الّرواية رسائل كثيرة أهّمها :

 : رسالة تولوميس وأصدقائه لصديقاتهم 

كانت عبارة عن مفاجأة غير ساّرة للفتيات ،وصدمن بعد قراءتها ،بحيةث قةاموا بتةركهم       

واختطفةةت :»و واعتبةةرنهم مجةةّرد تسةةلية وقةةت ،يقةةول هوجةة،يةةارهم دوحيةةدات ،وعةةادوا إلةةى 

فافوريةةةت الّرسةةةالة وفحصةةةتها ،وقةةةرأت علةةةى غالفهةةةا هةةةذه الكلمةةةات :هةةةذه هةةةي المفاجةةةأة 

 . 1«الموعودة

 : رسائل فانتين إلى تولوميس 

بعثةت لةه عةّدة رسةائل لكّنهةا لةم ،بعدما ترك تولوميس فانتين وتركها مةع ابنتهمةا وحيةدة       

ولوميس ،ثّم أتبعتها برسالة ثانية ،فثالثة واستكتبته رسالة إلى ت:»تلق أّي جواب ،فقال هوجو 

 . 2«،ولكّنها لم تتلّق رّدا 

 : رسائل فانتين إلى تيناردييه 

فاضةطّرت إبقاءهةا ،مزريةة ،لةم تسةتطع إيةواء ابنتهةا الوبسبب أوضاع فانتين الماديةة          

رد عليهةا تة ،وكةانشهريا برسةالة تبعثهةا إليهاعند عائلة تيناردييه ،تستفسر عن ابنتها كوزيت 

وفةي كةّل شةهر ،كةان تيناردييةه يتسةلّم رسةالة مةن فةانتين :»بأّنها في حالة جّيدة ،يقول هوجةو 

 .3«تستفسر فيها عن ابنتها ،فيجيبها على الفور بأّن الّطفلة على أتّم ما يرام 
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 : رسائل كوزيت إلى ماريوس 

خبرهةةا جةةان فالجةةان باضةةطرارهم إلةةى أ ،حةةينبعثةةت كوزيةةت رسةةائل إلةةى مةةاريوس         

التةةي ،وضةةاع السياسةةية باإلضةةافة إلةةى سةةوء األ،شةةف أمةةره تلكةةي ال يك،إلةةى إنجلتةةرا  فرلّسةةل

تشةةهدها الةةبالد آنةةذاك ،فحزنةةت كوزيةةت وخافةةت أن ال تةةرى مةةاريوس مةةّرة ثانيةةة ،فتركةةت لةةه 

شةعر بصةدمة ، رسالة تدلّه فيها عن منزلهما الجديد ،وحين اكتشف جان فالجان أمةر الرسةالة

واقترب جان فالجان من المرآة ،وقرأ الّرسالة مّرة أخرى ،ولم يصةّدق :»كبيرة ،فقال هوجو 

 . 1«عينيه 

 : رسالة تيناردييه إلى ماريوس 

بعث تيناردييه رسةالة إلةى مةاريوس عةن طريةق خادمةه باسةك ،يخبةره فيهةا عةن سةّر          

سةةّيدي :»األب مةةادلين وهوّيتةةه الحقيقيةةة ،وكةةان ينتظةةره فةةي قاعةةة االسةةتقبال ،وهةةذا نّصةةها 

البارون ،كاتب هذه الرسالة ،يعرف سّرا يهّمك ،وهةو علةى اسةتعداد ألن يضةع معلوماتةه فةي 

 . 2«ه تصّرفك ... تيناريي

 الكتبة العموميون : .1

انتشةةرت األمّيةةة فةةي أوسةةاط طبقةةة المجتمةةع الفقيةةرة ،والتةةي كانةةت تمّثةةل أغلبيةةة الّشةةعب        

ألّنةةه لةةم يتلةةّق أّي تعلةةيم ،فقةةال هوجةةو ،،وفةةي الروايةةة لةةم يسةةتطع شةةانماتيو الةةّدفاع عةةن نفسةةه 

ّق العلةم فةي المدرسةة ،ومةا ألّنني لةم أتلة،ولكّنني ال أستطيع الّتعبير عن ما يدور في خلدي :»

 . 3«أنا إالّ رجل فقير

الةذين يسةتكتبون الرسةائل لعامةة الشةعب ،وقةد ،وبانتشار األمّية انتشر الكتبة العموميون       

ومن بعدها إلةى ،عندما كانت تبعث رسائل إلى تولوميس ،لجأت فانتين إلى أحد هؤالء الكتبة 
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،وال تكتةب غيةر اسةمها ،فلجةأت إلةى أحةد الكتبةة كانت تقرأ بصعوبة :»تيناردييه ،قال هوجو 

 . 1«العموميين واستكتبته رسالة إلى تولوميس 

 الوصايا : .1

 وردت عّدة وصايا في رواية البؤساء منها الّشفهية وأخرى مكتوبة  أهّمها :        

 : وصية األب ميريل لجان فالجان 

وكانت وصية األب ميريل بعد أن أعطاه األواني الفضةية ليبةدأ حياتةه مةن جديةد  ،وأن        

بةأن تجعةل مةن  ،وال تنسى أبدا يا صديقي أّنةك وعةدتني:»يكون رجال صالحا ،وشريفا ،فقال 

 .  2«هذا المال سبيلك إلى األمانة والّشرف 

 : وصية ماريوس للذي يجد جّثته 

الة  قبةل أن يةذهب إلةةى المتةاريس ،سةاحة المعركةة ووضةعها فةةي كتةب مةاريوس رسة         

جيبه ،وفيها إذا عثروا على جّثته فأوصاهم بإرجاعها  لجّده ،مرفوقة  بةالعنوان ،وبعةد انتهةاء 

وجةةده جةةان فالجةةان مصةةابا فةةي حالةةة خطيةةرة ،فحملةةه إلةةى سةةرداب لكةةي ال يقةةبض ،المعركةةة 

فيةذ وصةّيته ،وسةاعده فةي ذلةك مفةتش الشةرطة وقةام بتن،وهنةاك وجةد رسةالته ،عليهما الجنود 

اسمي ماريوس بونمرسي ،فأرجو نقةل جّثتةي ،إلةى بيةت جةّدي :»جافيير ،وهذا نص الوصّية 

 .  3«بشارع كالفير  22،مسيو جيلنورمان ،بالمنزل 
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 : وصية جان فالجان األخيرة 

بةأن ،كان جان فالجان على فراش المةوت ،حةين أوصةى كوزيةت وزوجهةا مةاريوس          

ال تنسةيا ،يةا ولةدّي :»يقوما بدفنةه فةي مقبةرة الفقةراء ،وبةأن ال يكتةب اسةمه علةى قبةره ،فقةال 

 1«،أّنني رجل فقير ،فلتوضع جّثتي في قبور الفقراء ،وال أريد أن ينقش اسمي على قبري 

 الخطبة : .2

أينا هذا اللون النثري األدبي في الخطبة التي ألقاها أنجلولراس ،كانت فحواها بةأن ال ر       

فقةال ،وتعتمد علةيهم ،يضّحوا بأنفسهم في معركة خاسرة خاّصة للذين يملكون أسرا يعولونها 

أّيهةا اإلخةةوان ،إّن الجمهوريةة ليسةةت غنيةة بالرجةةال ،والّتضةحية بةةال سةب بة جريمةةة ،ومتةةى :»

 . 2«ان أسرة يعولها فليس من حقّه أن يضّحي بنفسه كانت لإلنس

 الخريطة : .2

ومعتمدة بكثةرة ،وفةي الروايةة اسةتخدمها األب مةادلين ليسةتدّل ،ت الخرائط مستعملة كان      

،وكان يتمّعن في رؤية الخريطةة الموجةودة فةي  فار وبالضبط إلى محكمةأراس  الّطريق إلى

وعةاد مةادلين بعةد :»مكتبه مثبتة على الجدار ،مبّينةة المسةالك المختلفةة لفرنسةا ،يقةول هوجةو 

ذلةةك إلةةى مكتبةةه ،والحةةظ أحةةد المةةوّظفين أّنةةه يطيةةل الّنظةةر إلةةى خريطةةة مثبتةةة بالجةةدار ،تبةةّين 

 .  3«طرق فرنسا 

 فن الّتمثيل والمسرح والّرسم : .2

،وذكر بةهكان لفن التمثيل والمسرح والرسم رّواده وكذلك كان لديةه أتبةاع ومعجبةين           

الكاتةةةب فةةةي الروايةةةة هةةةذا االهتمةةةام بةةةبعض الرّسةةةامة والممّثلةةةين ،ومةةةن بةةةين المعجبةةةين بهةةةم 
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إّننةي كنةت ممةّثال عظيمةا يةا سةّيدي ،إّننةي مةن :»تيناردييه الذي كان ممّثال فيمةا سةبق ،فقةال ،

 . 1«المشهور ،وقد عرفت معنى النجاح ومعنى السعادة الما ت تالميذ

بحيةةث كانةةت لتيناردييةةه صةةورة يحّبهةةا حةةّب ابنتةةه ،وكانةةت للّتحةةف الفّنيةةة قيمةةة ثمينةةة         

إّنهةا صةورة ثمينةة مةن صةنع رّسةام بةارع ،وأنةا :»وكلّما يراها يرى الماضي الجميل ،فقةال ،

 .  2«لماضي الّسعيد أحّبها كما أحّب ابنتي ،فهي تذّكرني با

 القضايا الفلسفية : (1

عالج الكاتب عّدة قضةايا فلسةفّية ،طةرح فيهةا طبيعةة الخيةر والّشةّر ،والقةانون والةّدين          

،وطبيعةةة الّرومنسةةية والحةةب العةةائلي ،فنجةةده متةةأّثرا بمةةا جةةاء بةةه فةةولتير وجةةين جةةاك روسةةو 

 ةحيطةمبها ،وعةن تةأّمالت فةي الحيةاة الاعات يؤمن ن  ،ومونتسيكيو ،وكّل تحليالته كانت عن ق  

كةةّل دراسةةة جدّيةةة ال تعةةرف حةةدودا ،تنتهةةي بالّتقةةّدم ،والممتةةاز يتأّمةةل فةةي رؤيةةة :»فقةةال ،بةةه 

 . 3«اإلمتياز ،هنا يكون االنطالق الحقيقي 

واألخالق الحميدة ،كمةا ال ،كان يؤمن هوجو أّنه ال يوجد تعارض بين األفعال الّسوّية         

فةاألخالق ال ،ض الدين والعدالة االجتماعيةة ،وبالّتةالي ال يوجةد ديةن ضةّد البشةرّية يوجد تعار

تتنةةافى مةةع األفعةةال ،والخيةةر ال يتنةةافى مةةع العدالةةة ،والةةّدين ال يتنةةافى مةةع اإلنسةةان ،وهةةذا هةةو 

أنةا أقةول األشةياء كمةا هةي ،أتةرك القةّراء يجمعةون األخةالق :»النظام الّطبيعي ،يقةول هوجةو 

 . 4«فعال ،فتزرع في دروبهم على قياس األ

الحّب هذا هو العمق :»فالحّب هو المصدر الّتفكير الّسليم ،والّسوي عند اإلنسان ،فقال        

 . 5«الحقيقي للّتفكير ،هذا القانون قانوني وأصبح للجميع ،وأصبح لكّل يوم ال يعرف الّنهاية 

 القدر: .2
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القدر ،والقدرة اإللهية هي من جزيئات الحياة والوقت الذي نعيشه ،بحيث الةوالدة فةي         

فيةه مةن أمر ال نختاره وإّنما نجد أنفسنا فيةه ،ويجةب العةيش بمكّوناتةه ،المتأّصةلة ،أّي مجتمع 

العادات والّتقاليةد ،التةي ال يمكةن كسةرها بسةهولة ،لكةن هةل كةّل مةا هةو موجةود فةي المجتمةع 

يسةةتدعي وقفةةة تأّمليةةة للبشةةر ،مةةن أجةةل إيجةةاد األجوبةةة ،فةةي مجتمةةع مفةةروض  صةةحيح ؟،هةةذا

كان يتأّمل ذلك كلّةه ويفّكةر فيةه ...ويحةاول أن يفهمةه ،ولكةن هةل :»واقعه علينا ،يقول هوجو 

 1«تستطيع حّبة الحنطة ،أن تفهم لماذا وضعت بين شقّي الّرحى؟

 المسؤولية والعقاب : .0

غيف الخبز ،فهو مسؤول عن فعله ،لكن لو لم تكةن الّظةروف قام جان فالجان بسرقة ر       

القاهرة التي دفعته إلى ذلك ،فهل كان سةيقدم علةى مثةل هةذا الفعةل ؟،هةل سةيترك أبنةاء أختةه 

الّسبعة يموتون جوعا ؟ رغم قيامةه بكةّل أنةواع األعمةال الّشةاقة مثةل التحطيةب والفالحةة ،إالّ 

 غير الّسرقة ؟وعلى من تقع المسؤولية هنا ؟أّنه لم يسّد قوت يومهم ،فماذا يفعل ،

مةن ّزمنية الّطويلة في الّسجن ،ونال عقوبته ،فلماذا يعاقبه المجتمع لوبعد قضائه الفترة ا      

الّطريقةةة  كالةةذي ال يغتفةةر حّتةةى يعامةةل بتلةة،،وما هةةو الةةّذنب الجسةةيم وعةةدم تقّبلةةه نبةةذهخةةالل 

ة،،وبسةبب هةذا الّظلةم  نين البشةرية ،ألّنهةا غيةر عادلةة ،وكةره المجتمةع ه جةان فالجةان القةوار  ك 

يقةةول هوجةةو ،بإلحةةاق األذى للّنةةاس اآلخةةرين فةةي األخيةةر ،الخةةانع لهةةذه القةةوانين ،فرضةةي 

كانت تأّمالته وأفكاره حلقة مفرغة ،تنتهةي إلةى حيةث بةدأت ،وتبتةدئ مةن نقطةة واحةدة ،ال :»

ّور مةع الةّزمن كراهةة للمجتمةع ،ثةّم تتغّير هي كراهة القوانين البشرية ،تلك الكراهة التي تتطة

  2«كراهة للبشر ،فكراهة للخليقة ،تعّبر عنها رغبة ملّحة مهّمة ،في إلحاق األذى بأّي إنسان 

 الّنظام الّطبيعي للحياة : .1

الّطبيعة لها حكمتهةا فةي نظامهةا وتوازنهةا ،الةذي يبةّين للبشةر بالّترّيةث والّتفكيةر ،فيمةا         

ّول شيء يؤمن بةه هةو الّتسةيير والتةدبير بقةدرة إلهيةة ،والةّزمن كفيةل بةأن يقولون ويفعلون ،فأ
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ثةةّم مةةّدت الّطبيعةةة :»التةةي تكةةون ملبسةةة فةةي بدايةةة األمةةر ،يقةةول هوجةةو ،يوضةةح كةةّل الةةّرؤى 

إصةةبعها ،وللّطبيعةةة حكمتهةةا الخفّيةةة ...فإّنهةةا تمةةّد إصةةبعها فةةي بعةةض األحيةةان ،فةةي الوقةةت 

 . 1«الّتفكير ،والّترّوي فيما نحن فاعلون المناسب ،كأّنها لتحملنا على 

 الصراع الّداخلي ووجوب االختيار لتقرير المصير : .1

الذي أواه وأطعمه وأكرمه ،بسّيئة ،لقد قابل جان فالجان إحسان األسقف األب ميريل          

بةل لمةا القةاه مةن ظلةم ،ق،وعمل شنيع ،ألّنه تطّبةع علةى هةذه األخةالق ،وماتةت إنسةانّيته كلّهةا 

بةل قابةل عملةه بإحسةان ،ه كذلك ،لكّن األسقف لم يقم بمعاقبتةه داخلوفي ،وبعد دخوله الّسجن 

للمّرة الّثانية ،هذا الفعل أقبع في نفس جان فالجان تضاربا قوّيا فةي نفسةه ،فصةار فةي مفتةرق 

طريقين ال ثالث لهما ،إّما أن يصةبح شةّريرا ،ويةنحّط إلةى رتبةة دون مرتبةة الّسةجين الخةارج 

من الّسجن ،وإّما أن يسمو ألخالق األسقف ،فتوّجه نظره في ضوء جديد لم يره مةن قبةل فةي 

إّن المعركةةة التةةي بةةدأت تنشةةب بةةين خبثةةه)جان فالجان(وطيبةةة األسةةقف :»ذاتةةه ،يقةةول هوجةةو 

،هةي المعركةةة الفاصةةلة ،لكةةي يقةةّرر مصةةيره ،فإّمةا الّنصةةر وإّمةةا الهزيمةةة ،وإّمةةا طريةةق الّشةةّر 

 .  2«لخير،وإّما طريق ا

عليها ولم يعرهةا أّي اهتمةام ،ألّن الخبةث لديه تطّبع كانت فطرة ،فعند سرقته األسقف         

،هالةه األمةةر  هالتةي كانةةت مدفونةة فية،كةان يمةأل نفسةه المظلمةة ،لكةةن بإحيةاء األسةقف الّطيبةة 

أن  لةم يكةن فةي اسةتطاعته:»ما شةعر بتأنيةب ضةمير ،قةال هوجةو بعةد،كثيرا إلى حّد االنهيار 

يفّسر هذه الجريمة ،ولعلّه ارتكبها بالفطرة ،أو لعلّه لم يرتكبها علةى اإلطةالق ،وإّنمةا ارتكبهةا 

الّشيطان القابع في ركن نفسه المظلمةة ،فمةا إن اسةتيقظ ضةميره حتةى هالتةه فعلتةه ،الوحشةّية 

  . 3«،األثيمة ،فصرخ ألما وفزعا 

راع أيضةا فةي نفسةه ،حةين اكتشةفت هوّيتةه الّصةالّنوع مةن وقد جابه جان فالجان هذا          

مكانةةه ،فةةدارت فةةي نفسةةه أّنةةه ،لةةن يةةتمّكن مةةن تةةرك المكانةةة  بةةريءالحقيقيةةة ،وسةةجن إنسةةان 
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المرموقة ،والمال الوفير ،والحياة الهانئة ،واإلنسان ضةعيف أمةام هةذه المغريةات ،التةي يحلةم 

وهةي العةيش فةي ،كّل واحد الوصةول إليهةا ،فهةل يتركهةا بسةهولة ؟ويعةود إلةى نقطةة الصةفر 

ئا يعاقب بجرائم لم يرتكبها ،فلةم يرك إنسانا برالّسجن ،لكّن ضميره حي ،ولن يسمح له بأن يت

التي زرعهةا األسةقف فيةه ،وقةام بتسةليم نفسةه ،يدم الّصراع طويال ،ألّن بداخله البذرة الّطيبة 

إّنني مطارد ،ومةن ذا الةذي :»،فال يوجد منفذ نجاة إذا طورد اإلنسان من داخله ،فقال هوجو 

ي ،ويقةةبض علةةّي ،ويحةةاكمني ،ومتةةى سةةقط يطةةاردني ؟ضةةميري يطةةاردني ،فهةةو الةةذي يتعقّبنةة

 1«اإلنسان في قبضة ضميره ،فال مفّر منه 

 واجب الّتضحية ومسؤولية العائلة : .2

الّتضحية بال سبب جريمةة ،ألّنهةا تصةبح انتحةارا ،وإلقةاء الةّنفس إلةى الّتهلكةة ،وخسةارة       

أشةخاص عةن م ،والتي تركوها وراء ظهوره،بدون ربح ،وفي المقابل تخّل عن المسؤوليات 

ام الحةةةرس يحتةةةاجونهم ،وقةةةد تطةةةّرق هوجةةةو إلةةةى هةةةذا الموضةةةوع ،قبيةةةل انهةةةزام الثةةةّوار أمةةة

،لكةةّنهم  هضةةّباطمةةن أجةةل هةةرب ،فقةةّرر قائةةدهم أن يقةةوم بتمويةةه الجمهةةوري فةةي المتةةاريس ،

ضةةحية بةةال سةةبب جريمةةة ،فةةال يمكةةنهم المةةوت مةةن أجةةل أن التّ   بقولةةهأقنعهم فةةرفضةةوا ذلةةك ، 

حتةةى تتسةةّنى لهةةم المشةةاركة فةةي ثةةورة أخةةرى ،ّمةةوا بالعةةائالت التةةي تركوهةةا الشةةيء ،وأن يهت

الّتضحية بال سبب جريمة ،ومتى كانت لإلنسان أسرة يعولها ،فليس من حقّةه :»ناجحة ،فقال 

 .  2«أن يضّحي بنفسه 

 الرجل إذا جاع استجدى ،والمرأة إذا جاعت باعت : .2

إعالة أخته وأبنائهةا الّسةبعة ،رغةم قيامةه بكةل قامت شخصية جان فالجان لّما فشل في         

،إالّ أّنةه لةم يسةتطع سةّد جةوعهم ،فلجةأ فةي  التةي ال يسةتطيع اإلنسةان تحّملهةا،األعمال الشةاقة 

تقّطعةةت بةةه األسةةباب ،وفةةي المقابةةل ،كانةةت فةةانتين  ،حةةين األخيةةر إلةةى سةةرقة رغيةةف الخبةةز 

تشةةتغل بةةدون توقّةةف أربعةةة عشةةر سةةاعة فةةي اليةةوم ،رغةةم مرضةةها ،ومقابةةل أجةةر زهيةةد ،لةةم 

الةةذي طلبةةه تيناردييةةه منهةةا ،فقامةةت ببيةةع ،يسةةتوفي دفةةع مصةةاريف العةةالج المزعةةوم البنتهةةا 
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فعةةل  مقارنةةة ردّ فةةي و ثةةم أسةةنانها األماميةةة ،وبعةةدها باعةةت نفسةةها ،فهنةةا وقةةف هوجةة،شةةعرها 

يقول في هةذا الّصةدد والمرأة والّرجل ،ووجد أّن الّرجل قوّي بطبعه والمرأة ضعيفة بطبعها ،

إّن المسةةألة مسةةألة أّمهةةات وزوجةةات وبنةةات ،فالّرجةةل إذا جةةاع اسةةتجدى ،أّمةةا المةةرأة إذا :»

 . 1«جاعت باعت

 بين أداء الواجب وعرفان الجميل : .2

جةةافيير ،مثاليةةا فةةي أداء عملةةه ،ويقةةوم بمعاقبةةة أي شةةخص يخةةّل كةةان مفةةّتش الّشةةرطة       

وهةو أّن جةان فالجةان ،بالقانون أو الّنظام ،لكّنه وجد نفسه فةي وضةع لةم يةتمّكن الخةروج منةه 

السجين الهارب ،أنقةذ مفةّتش الشةرطة مةن المةوت المحةّتم ،وعنةدما تسةّنت لةه الفرصةة بإلقةاء 

عليه ،والقيام بعمله ،أو إطةالق صةراحه ألّنةه لةو لةم  القبض عليه ،كان بين أمرين إّما القبض

        لما استطاع القبض عليه ،فهل يعطيه فرصة ثانية كما أعطاهةا لةه ،فتركةه يةذهب ،يتركه حّيا 

لم يستطع أن يعيد جان فالجان إلةى الّسةجن ،وكةذلك لةم يسةتطع أن يسةامح نفسةه ألّنةه ارتكةب 

يطةةاق أن  كةةان مّمةةا ال:»جين الهةةارب فقةةال هوجةةو مخالفةةة للقةةانون ،وأنةةزل نفسةةه منزلةةة الّسةة

نفسةةه فةةي مسةةتوى واحةةد ،مةةع سةةجين هةةارب مةةن الليمةةان ،ويقابةةل معةةروف الّسةةجين  لعةةجي

أّنةه ارتكةب مخالفةة خطيةرة للقةانون ،بمعروف مثله ...على أّنه لم يغفل عن حقيقةة ثابتةة هةي 

دّوامة لم يجد لهةا مخرجةا  ،فدخل في 2«...وانتزع من قبضة القانون ،رجال من حّق القانون 

فةي نهةر السةين  ييناا وذلك برمي نفسه من جسر،،فيئس من نفسه ومن فعلته ،وقام باالنتحار 

فحةاول أالّ :»علةى أن ال يكةون اإلنسةان مثاليةا ،ألّنةه غيةر كةذلك ،فقةال ،،فيعرض هوجو هنا 

 .  3«تفهم الواجب ،ألّنك إذا فهمته وقعت تحت أسره 

 زواج كوزيت :السعادة والحزن عند  .0

لقةةد عمةةل جةةان فالجةةان جاهةةدا علةةى إسةةعاد كوزيةةت ،التةةي اعتبرهةةا ابنةةة لةةه ،وعنةةد          

بالوحةدة شةعوره و،زواجها شعر بالحزن ،وأّنةه سةلبت لةه حرّيةة رؤيتهةا فةي كةّل وقةت يريةده 
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زواجهمةا دها ومسةاعدة مةاريوس وكوزيةت علةى القاتلة ،والغريب في األمر أّنةه سةعى إلسةعا

،شةّبه هوجةو هةذا الموقةف ،بشةخص يصةنع سةيفا ،ثةّم هةذا األمةر ؟يشعر بالحزن على ،فلماذا 

إّنةه أراد تلةك الّسةعادة ،وعمةل لهةا ،وأوجةدها ،وهةو اآلن ينظةر إليهةا :»يطعن نفسه به ،فقةال 

،كما ينظر صانع السيوف إلى اسمه منقوشا ،على نصل الّسيف ،الذي طعةن بةه نفسةه ،فمةاذا 

 .  1«بعد اآلن ؟ولقد أصبحت كوزيت ملكا لرجل آخر  تكون صلته بهذه الّسعادة

 الّصدمة : .1

هةةي األحةةداث التةةي ال يمكةةن تصةةديقها بسةةرعة ،ألّنهةةا غيةةر متوقّعةةة ،وهةةذا مةةا حةةدث       

لماريوس ،الذي انصدم بما قاله جان فالجان ،ألّنه لم يتوقّع أبدا أن يكون سةجينا هاربةا ،فقةال 

ل ،وأشةياء تسةتحيل علةى األذن ،وقةد كانةت العبةارة توجةد أشةياء تسةتحيل علةى العقة:»هوجو 

هةا أذنةه ،التي نطق بها جان فالجان  ع  مسةتحيلة علةى العقةل واآلذان معةا ،فلةم يعهةا عقلةه،ولم ت 

 2«،وقد شعر بأّن شيئا قيل له ،ولكن لم يدر ما هو 

 القضايا الدينية : (1

يظهر تأّثر فيكتور هوجو بثقافته الدينية السماوية المسةيحية ،بوضةوح شةديد مةن خةالل        

ما جاء فةي صةفحات روايتةه ،مثةل :المسةيح ،القةس ،األقةدار ،النعةيم ،الجحةيم ،وهةذه الرمةوز 

الدينيةةة مسةةتوحاة مةةن الديانةةة المسةةيحية ،التةةي كةةان يةةؤمن بهةةا ،فنجةةد هةةذا المعتقةةد فةةي كةةل 

 شخصياته .

 الديانة المسيحية : معتقدات من .2

 : المسيح 

فةةي الجسةةد ،تجّسةةد فةةي مةةريم العةةذراء يعتقةةد المسةةيحيون أّن المسةةيح كلمةةة هللا وهةةو تجليةةة 

وأطلق الكتاب عليه اسم ابن هللا ،وهو نقةي مةن الخطايةا ،وبموتةه وقيامتةه ،تصةالح ،المباركة 

وبةةوا عةةن خطايةةاهم هللا مةةع البشةةر الّتةةائبين ،فمحةةى خطايةةا مةةن يةةؤمن بالمسةةيح المصةةلوب ،ويت
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،وينالوا بدمه غفران الخطايا ،بحيةث تقةام الصةلوات علةى تمثالةه الموجةود فةي الكنةائس وفةي 

 إله واحد متمّثل في ثالثة أقانيم :األب واالبن وروح القدس . ،كل المكان ،والّثالوث هو

فةةي روايةةة البؤسةةاء فالصةةالة والةةدعاء أمةةام تمثةةال المسةةيح ،تموضةةعت فةةي عةةدة أمةةاكن        

نظر إلى ومن نظرة المجتمع إليه ،عندما خرج جان فالجان من الّسجن يائسا من حياته  ،منها

وسقطت أشةّعة القمةر :»ودعاه لينّور له دربه ،فقال هوجو ،تمثال المسيح طالبا منه مساعدته 

ويصةفح عةن ، قد بدا باسطا ما فيه كأّنما ليبةارك أحةد الةّرجلين،على تمثال المسيح المصلوب 

لقةد كنةت أبتهةل :»،وفي موضةع آخر،أيضةا يةدعو أمةام تمثةال المسةيح ،قةال هوجةو  1«اآلخر

حةةةين حضةةةر األب مةةةادلين لزيةةةارة فةةةانتين ،،وكةةةذلك فةةةي مكةةةان آخةةةر  2«للّشةةةهيد المصةةةلوب

الموجود فةي ،ى يصلّي من أجلها أمام تمثال المسيح تّ ح،وكان ال يخرج من عندها ،المريضة 

وراح ينقل البصر بين المريضة وتمثال المسيح المصلوب ،كمةا فعةل :»جو غرفتها ،فقال هو

لشةةفاء الةةّدعاء ،وال تقتصةةر الّصةةالة فةةي  3«منةةذ شةةهرين ،يةةوم جةةاء لزيارتهةةا للمةةّرة األولةةى

فتكةون الةدعوة بةالتوفيق ،التةي يقةوم بهةا ،كل خطةوات اإلنسةان ذلك إلى بل تتعّدى ، ىالمرض

سأبتهل إلى هللا أن تثمر محاولتك ،ولكةن ال ،في هذه الحالة :»والمباركة اإللهية ،فقال هوجو 

 . 4«تنس أّنني سأكون في انتظارك هنا بعد غد

 : الموت مصير كل إنسان 

أّن األرض هةي أّم البشةرية ،وفةي معتقةد الديانةة المسةيحية ،الموت حقيقةة ال جةدال فيهةا       

فقةال ،،وكلّهم سةيرجعون إليهةا ،وتجلّةت هةذه الحقيقةة فةي روايةة البؤسةاء ،حةين ماتةت فةانتين 

 .5«إّن لنا جميعا أّما واحدة ،هي األرض ،وقد رّدت فانتين إلى أّمها :»هوجو 
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 : الّسلطة الدينية أعلى الّسلطات 

،فهةةو مسةةّير هةةذا الكةةون ومةةدّبره ،وفةةي روايةةة  القةةدرة اإللهيةةة مطلقةةة ال تحةةّدها حةةدود       

وراعينا فلمةاذا ال ،طرح األب مادلين تساؤال فلسفيا مفاده أّنه إذا كان هللا هو مدّبرنا ،البؤساء 

إّن العنايةة اإللهيةة دّبةرت كةّل شةيء ،فلمةاذا ال :»نترك األمةور تسةير علةى طبيعتهةا ؟ ! فقةال 

 . 1«أدع األمور تسير في مجراها الّطبيعي ؟

فقةال ،حتةى لةو لةم يةرد أصةحابه أن يظهةروه ،كما أّن هللا رقيب على كةّل شةيء يحةدث        

فةي جةوف ليلةة مةن صةميم الّشةتاء ،ولةم تةره عةين ،حدث ذلك بين الحقول الموحشة :»هوجو 

 .2«غير عين هللا 

 :  حفا الخالق كرامة اإلنسان في أّي ار  من الّارو 

بحيةث ،أو غيةره ،وقد كّرمه حّتى لو اقتةرف خطةأ فةي حةّق نفسةه ،إّن هللا خالق اإلنسان       

نةرى جةان فالجةان ،وفةي روايةة البؤسةاء ،توبة تمحي إثمه ،يمكنه أن يرجع عن فعله المشين 

الةذي ،بل ومتعّطشا لها بعةدما عومةل معاملةة الحيوانةات فةي السةجن ،يبحث عن هذه الكرامة 

ه المعاملةة الّسةيئة التةي تلقّاهةا ،وبعةد أن أطلةق قبع فيه تسعة عشر سةنة ،فقتلةت إنسةانيته ،بهةذ

وأن تحفظ كرامته ،وذلك من خالل اعتقاد يؤمن ،صراحه ،أصبح يبحث عن شعوره كإنسان 

أعتقد أّن هللا قةد وهةب :»األسقف ميريل فقال هوجو ،به في أعماقه ،وساعده في هذه الّرحلة 

ة مةةن الّشةةعور بالّشةةرف و االنصةةاف كةةّل إنسةةان ،حتةةى الةةذي جةةّرده القةةانون مةةن اعتبةةاره ،بقّيةة

.ألّن الخطيئةة إسةاءة غيةر دائمةة ،واإلنسةان يقةع فيهةا لكّنةه  3«،وإّني أستنجد فيك هذا الّشعور

إّن فةةي الّسةةماء مةةن السةةعادة  :»يسةةتطيع التراجةةع عنهةةا وينةةال الّسةةعادة الةةوافرة ،فقةةال هوجةةو 

 . 4« أكثر مّما فيها لمائة من األشراف األمناء،للمجرم الّتائب 
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 : النعيم والجحيم 

يغضةب علةيهم الخةالق  م ل البشر الةذي ،يعتقدون بوجود الجحيم ،في الديانة المسيحية        

ال يكةون الةّدخول إلةى ،،والنعيم يكون مكافأة لألخيةار الّطّيبةين ،واقترنةت مةع هةذه الفكةرة أّنةه 

ف المك من الّنوع الذي يجعل من :»فقال هوجو ،إالّ إذا اجتاز سعير االختبار الّدنيوي ،الّنعيم 

 1«البشر مالئكة ،والجحيم الذي صليت فيه ،هو الّدهليز الموصول إلى الّنعيم 

 : المالك والّشيطان 

لكّنةه عصةى هللا وأعلةن الحةرب ضةّده ،الشيطان في المعتقد المسيحي ،ملك من مالئكة الجّنةة 

لوقةات طةاهرة نقيةة خالصةة مةن الةّدنايا ،لكّنهم ال يؤمنون بوجود الجّن ،أّما المالئكةة فهةي مخ

واإلنسةان الّسةيئ بالّشةيطان ،وفةي روايةة ،لذلك تةّم تشةبيه اإلنسةان الّطيةب بةالمالك ،والخطايا 

البؤساء ،ذكر هذا المفهوم ،حين ذهب تيناردييةه ليشةي بةاألب مةادلين وهوّيتةه الحقيقّيةة للّسةيد 

هوّية منقةذه مةن ،قابلته ستكشف لبونمرسي بونمرسي مقابل أموال طائلة ،ولكّنه لم يعلم بأّن م

بفضةل تيناردييةه ،التي يأس وهو يبحث عنها ،وانتهةت بةذلك جميةع مشةاكل الةّرجلين ،الموت 

فةي هيئةة شةيطان ،فقةال هوجةو ،إالّ أّن العناية اإللهيةة أرسةلته مالكةا ،وإن كانت غايته األذية 

 . 2«كا في صورة شيطانوانبسطت أسارير وجهه ،فقد أرسلت العناية اإللهية مال:»

 األسقف ومهامه : .0

  هداية الّناس 

بث بذرة البداية الّصالحة ،التي تكون القاعدة األساسية التي يبنةي نمن مهامه الّرئيسية         

الذي أطلق صراحه مةن الّسةجن ،اإلنسان عليها حياته ،وهذا ما فعله األسقف مع جان فالجان 

 جةان فالجةان إلةى رجةل طّيةب ،وذلةك ببدايةة جديةدة ،فقةال حديثا ،وكةان لةه بةالغ األثةر لتغييةر

جةان فالجةان ،يةا أخةي ...إّنةك لةن تكةون :»هوجو على لسان األسقف وهو يقّدم نصيحته إليةه 

بعد اآلن من أهل الّشةر ،إّننةي اآلن أبتةاع روحةك وأنقةذها مةن الّضةياع والبةوار ،وأرّدهةا إلةى 
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وإّنمةا ،أو عن طريق الكالم فقةط ،من الوهلة األولى ،وهذا الّتغيير الذي أحدثه لم يكن   1«هللا

األسةقف ميريةل يعةد الوحيةد مةن أهةل القريةة ف،الحسن كان بالمعاملة الحسنة ،واإلقناع بالفعل 

بعد أن أقفلت األبواب في وجهه ،بسبب تخّوفهم من أّنه سةجين ،الذي استضاف جان فالجان ،

قام جان فالجان بسرقة أواني فضةّية لهةا قيمةة سابق ،كذلك قابل األسقف السّيئة بالحسنة حين 

،ألّنها كّل ما تبقى لةه مةن والةده ،وهةرب عالوة عن القيمة المادّية معنوية كبيرة عند األسقف 

بها ،لكن في اليوم التالي قبضت الشرطة عليه وأعادته لمنزل األسقف ،لتثبةت الّتهمةة ،ويعةاد 

ي هي هدية لضيفه ،فأطلق  سةبيله ،انةدهش األخيةر للّسجن ،إالّ أّن األسقف قال أّن هذه األوان

أوصاه بوصّية كانةت المنعةرج الحقيقةي الةذي غّيةر ،من تصّرف األب ميريل وقبل أن يذهب 

ال تنس أبدا ،يا صديقي أّنك وعدتني بأّن تجعل من هذا المال سبيلك إلةى :»به كّل حياته فقال 

 . 2«األمانة والّشرف 

ولتأثير األسقف البالغ  على حياة جان فالجان ،كان ليةوم تلقّيةه نبةأ وفةاة األب ميريةل وقةع     

في قّبعته تعبيرا على حزنه ،رغم أّنه ال توجةد أّيةة ،شديد على نفسه ،وقد ارتدى شارة الحداد 

ين ولوحظ في اليوم الّتةالي إلذاعةة هةذا الّنبةأ ،أّن األب مةادل:»صلة قرابة بينهما ،فقال هوجو 

 3«قد وضع على قّبعته شارة الحداد

هةي التةي حقّقةت ،إذ أّن الّسلطة الّدينية أعلى الّسلطات جميعةا ،وقد كان جان فالجان يرى     

فقةد أصةدرت فةي حقّةه أحكامةا مجحفةة ،وكةان ،عدالةة فةي حياتةه ،أّمةا الّسةلطات األخةرى الله 

يقةة ،أّمةا الراهبةة فتترفّةع عةن كةّل علةى الحةّق والحق للّطهةارة ،وقةائممعتقدا بأّن األسقف رمةز 

كةةان مطبوعةةا علةةى احتةةرام :»الخطايةةا والةةّدنايا بكةةّل أنواعهةةا ،يقةةول هوجةةو فةةي هةةذا الّصةةدد 

مصادر الّسلطة ،والّنفوذ بأنواعها ،ويرى أّن الّسلطة الدينية أعلى الّسلطات جميعةا ،فالّراهةب 

نظةةره مخلوقةةة طةةاهرة ال فةةي نظةةره ،رجةةل طةةاهر ال يعةةرف الختةةل والخةةداع ،والّراهبةةة فةةي 

 4«تكذب وال تأثم 
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 : زيارة المرضى والّتخفي  عنهم 

لزيةةارة المةةريض فوائةةد جّمةةة ،تخفّةةف مةةن آالمهةةم ،وتةةدخل الطمأنينةةة والسةةكينة فةةي           

يلّبي دعوتهم في أّي وقةت ،أكةان فةي اللّيةل أم ،قلوبهم ،وكان األسقف ميريل متفانيا في عمله 

كان األب ميريل على استعداد في كّل ساعة من ساعات الليةل والّنهةار :»الّنهار ،فقال هوجو 

ك للعةائالت المنكوبةة عةلتلبية د، ْتةر  والّثكلةى فرصةة ،وة المةريض أو المحتضةر ،بةل لةم يكةن ي 

ن لألسةقف مهةارة فةي اإلقنةاع ،وحكةيم فةي ،وكةا 1«لدعوته ،ألّنه يذهب إليها من تلقةاء نفسةه 

وفةةي المواقةةف التةةي يواجههةةا ،فيعةةرف متةةى يكةةون الكةةالم  ،ومتةةى يكةةون الّصةةمت ،تصةّرفاته 

التي يعةانون منهةا احة الّنفسية عند المريض ويبعث بصيصا من األمل في األحزان ّليبّث الرّ ،

عليةه أن يةتكلّم  وكما كان يعرف متةى يصةمت ،كةذلك كةان يعةرف متةى يجةب:»،فقال هوجو 

،ليدخل الّسلو والعزاء إلةى نفةس المنكةوب ،وهةو عندئةذ ال يعمةل علةى محةو الحةزن بالّنسةيان 

 . 2«،بل ينفخ في الحزن روح األمل فيجعل منه شيئا نبيال ساميا

  :  بيت األسق 

البةةاب  كانةةت لبيةةت األسةةقف أبةةواب بمةةزاليج متينةةة لكّنةةه لةةم يكةةن يسةةتعملها ،ويتةةرك         

كانةت لهةذه األبةواب مةزاليج مةن :»،ليدخله عابر الّسةبيل  فةي كةل وقةت ،قةال هوجةو  امفتوح

 3«حديةةد ،ولكةةّن األسةةقف أزالهةةا جميعهةةا ،ليةةتمّكن عةةابر السةةبيل مةةن الةةّدخول فةةي كةةّل وقةةت 

القةّس والّطبيةب ال يغلقةان أبةدا ،رغةم شةعور  ابابة،،وسبب تركةه البةاب مفتوحةا القتناعةه بةأّن 

إالّ أّنه طمأنهما ونصحهما بأن يكون لهمةا إيمةان أقةوى ،فقةال هوجةو ، أخته وخادمته بالخوف

التي ال تغلق أبدا ،فقةال األسةقف فةي هةدوء ،وقد ذعرت المرأتان وأشفقتا من هذه األبواب :»

 . 4«،بابان يجب أالّ يغلقا ،باب الطبيب ،وباب القس 
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أتةى ،وإّنمةا كةان كةّل مةا يريةده فقد كان األسقف ال يسأل الّداخل عن اسمه ،أو من أين         

لم تكةن ثّمةة ضةرورة أن تةذكر لةي مةن أيةن :»هو الّسؤال عن همومه ،ومتاعبه ،فقال هوجو 

أنت قادم ،فهذا البيت ليس بيتي ،ولكّنه بيت هللا ،وهذا الباب ال يسأل الّداخل عن اسمه ،وإّنمةا 

 . 1«يسأله عن همومه ومتاعبه 

 :  إرادات األسق 

كان لألسقف دخةل مخّصةص لةه ،وكاتيدرائيةة يتحّمةل أعباءهةا ،وباإلضةافة إلةى ذلةك          

كان هناك مداخيل أخرى مّتصلة بمهامه ،مثل :عقد قران الّزواج ،والعمةاد وغيةر ذلةك ،فقةال 

وكةةان لألسةةقف إيةةراد آخةةر غيةةر محةةدود مةةن المناسةةبات المّتصةةلة بأعمةةال الكنيسةةة :»هوجةةو 

 . 2«وغيرهما،والعماد ،كالّزواج 

 أخالق فاضلة برزت في الرواية : .1

 : تأنيب الضمير 

أو اإلثةم ،وقةد حةدث هةذا ،يةرفض القيةام بةاألمور الشةنيعة ،هو صةراع نفسةي داخلةي          

د فةي البدايةة تسةليم نفسةه إلةى العدالةة ،ألّنةه ارتكةب جريمةة  ،حينالموقف لجان فالجان  لم يةر 

يعاقب بجريمةة لةم يرتكبهةا إالّ أّنةه فةي مكانةه ،و كةان سةبةريء  آخر  وسجن شخص،الّسرقة 

مةدرك أّن اللّعنةة سةوف تصةل  وألّنه متيقّن بصةواب قةراره ،،غلب الخير على الّشر ،الّنهاية 

وسةةينبعث مةةن األعمةةاق صةةوت واحةةد :»إلةةى الخةةالق ،وهةةذه الخسةةارة الكبةةرى ،فقةةال هوجةةو 

رض ،أّمةةا اللعنةةة أّيهةةا األثةةيم ،كةةل هةةذه البركةةات سةةوف تسةةقط إلةةى األ اصةةغف،خافةةت يلعنةةك 

  3«فستصل وحدها إلى الّسماء
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ففّكةر :»ّتخذه مصحوب بإلهام من هللا وتوفيقا منه ،فقال هوجو اوقد أدرك أّن قراره الذي     

 1«سوف يلهمنا هللا ما يجب عمله»للحظة ،ثم قال : 

  : الّتواضع 

عةاش مةن عةرف :التواضع خلق نبيل تمّيز به جان فالجان ،وهةو بعبةارة أخةرى جّسةد حكمةة 

إّننةي رجةةل :»وبهةذا المعنةةى كةان حةةواره مةع مةةاريوس بونمرسةي ،فقةةال ،قةدره وجلةس دونةةه 

 2«أمين ،وأنا أرفع نفسي في نظري ،بتحقيرها في نظرك 
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III.  :الشـخـصــيـــات 

 

ويحتةل ،بعضةها يشةكل دورا أساسةيا ،تتعدد الشخصيات في هذا العمل الروائي الضةخم 

كجةافير و تيناردييةه و فةانتين و كوزيةت و مةاريوس، وبعضةها اآلخةر يبةةرز ،مسةاحة واسةعة 

ما شكل األسقف ميلاير نقطة تحةول فةي حيةاة بطةل الروايةة كدوره من خالل عالقته بهؤالء، 

إلى فئات سياسية واجتماعية وتمثل طبائع متباينة، أما جان فةالجين تنتمي الشخصيات  ،فهذه 

ي شخصه عدة طبقات اجتماعية وعدة نمةاذج إنسةانية، بحسةب فيحتل مكانة مميزة. وقد قدم ف

 . األحداث التي مر فيها واألدوار التي قام بها

  جان فالجانJean Valjean̎  : 

 

إنه بطل الرواية، وهو ال يشكل شخصية ثابتة، كان فتى طيةب القلةب فقيةرا يعةول أختةه 

لديةه عمةل فسةرق الخبةز وعةن وأطفالها فيضطر للعمل في مختلف االشغالفي الشتاء لةم يكةن 

هذا السبب قبض عليه واتهم بالسطو وحكم عليه بالسجن مدة خمسة سنوات ولصعوبة الحيةاة 

 بالسجن حاول الهروب عدة مرات، لكنه فشل ووصلت مدة محكوميته تسعة عشرة سنة.

خةةرج مةةن السةةجن وهةةو فةةي أواسةةط العقةةد الخةةامس مةةن عمةةره، فأصةةبح رجةةال حقةةودا 

لكن شعوره اتجاه القسيس كان مختلفا ألنه أواه حين كان العةالم قةد اقفةل  وغارقا في الخوف،

البةاب فةي وجهةه رغةم أنةه سةرق بعةض أوانيةةه الفضةية، لكنةه عفةا عنةه فةتعلم منةه المسةةامحة 

  والرحمة اللتان تعّدان النور الوحيد للخروج من الظلمات.

دهةةرة، فأصةةبح غنيةةا أيةةن أسةةس صةةناعة مز "مونفورمياال"رحةةل جةةان فالجةةان إلةةى مدينةةة    

فكسةب المجةد ومحبةة النةاس، فعينةه الملةك  "السايد ماادلين"وطيب القلب وقد غير اسمه إلى 

للشةةرف. وكمةةا كةةان صةةعوده فةةي  المجةةد سةةريعا كةةذلك كةةان  وسااام جوفااه"عمةةدة  ومنحةةه "

انحداره إلةى الحضةيض، فقةد نشةأ فةي نفسةه صةراع بةين مصةلحته الخاصةة وضةميره عنةدما 

اء يحاكم بجرم كان جان فالجان قد اقترفه، فتخلّى عن مجةده االجتمةاعي عرف أن أحد األبري

وذهةةب إلةةى المحكمةةة لةةيعلن فةةي جةةو مةةن الدهشةةة الخانقةةة بةةراءة المةةّتهم ويكشةةف أّنةةه المجةةرم 

 المطلوب فيلقى  في السجن.
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التةي كانةت  "تينارديياه"فبعد فراره، قصد الطفلة كوزيت وخلّصها من األسرة الّظالمة       

أّمها استأمنتها عندهم ، ولجأ معها إلى دير حيث عمل بّناء. و عندما شعر أن رجال الشةرطة 

قد نسوه عاد إلى باريس يعيش حياة الطبقة البرجوازيةة ،موزعةا وقتةه بةين التنةزه والمطالعةة 

وعمل الخير. هناك تزوجةت كوزيةت مةاريوس، فةأخبره جةان فالجةان بعةض حقيقتةه فغضةب 

عدما عرف الحقيقةة كاملةة وأنةه أنقةذه مةن المةوت ،فةذهب إليةه مسةتغفرا، ووجةد جةان عليه وب

 . فالجان في لحظاته األخيرة، فأسلم الروح رضي البال بين يدي ماريوس وكوزيت

هةةذه الشخصةةية تحتمةةل الضةةغط بفضةةل إرادة قويةةة واضةةحة، فقةةد  إنّ نسةةتطيع أن نقةةول 

سةير مةن السةيئ إلةى »الملحميةة للبؤسةاء هةي ذهب نحو العدل والمعرفة والسعادة. فالمسيرة 

 .1«األحسن، ومن الظلم إلى العدل، ومن الخطأ إلى الصواب، ومن الليل إلى النهار...

  ماريوسMarius  : 

 

البرجةةوازي الكبيةةر الةةذي  M.Gillenormandمةةاريوس هةةو حفيةةد السةةيد جيلنورمةةاد 

لجةةةورج بونتمارسةةةي  cadetteيبةةةدي والءه للملكيةةةة لةةةم يةةةرض أبةةةدا تةةةزويج ابنتةةةه كةةةادت 

Pontmercy الجنةدي الالمةع لةدى نةابوليون، وقةد شةارك فةي معركةة واترلةو waterloo̎   

وقد سقط جريحا لكن عائلة تيناردييه أنقذته ،ماريوس لم يكةن يعةرف بوجةود أبيةه حتةى بعةث 

 له وصية بأن يكرم عائلة العائلة التي أنقذته .

 

بةل ،ولم تكن كوزيت الوحيدة التةي أعجبةت بةه ،لفت نظر الفتيات ،كان فتى قوي البنية 

تمتاز فتوة ماريوس بشةعورين جةارفين األول: هةو الوفةاء .كذلك إحدى ابنتي عائلة تيناردييه 

ألبيه المتوفي، فقد عاش ممجدا لذكراه، وألنه كان من أنصار بونابارت مثلما كان أبةوه قطةع 

ية، وحرم من مال الميراث فعاش فقيرا خالل السةنوات صلته بجده الذي هو من أنصار الملك

التي قضةاها فةي الجامعةة، أمةا الشةعور الجةارف اآلخةر، فهةو حبةه لكوزيةت، وقةد اعترضةته 

 الصعاب لكنه تغلب عليها وحقق مع زوجته حلم حياته.

 

                                                           
1 Les Misérables, Victor Hugo (1972) P 518 .                                                                                  
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كان يذهب باستمرار إلى المجموعة الثورية ،وأيضةا شةارك فةي المعركةة التةي أصةيب 

لقةةد شةةعر »وقةةد وصةةفه الكاتةةب ،جةةان فالجةةان، كمةةا أّنةةه صةةارع البةةؤس والفقةةر  فيهةةا وأنقةةذه

بارتباك بأن ثوبةه القةديم أصةبح مةن غيةر الممكةن ارتةداؤه، بحيةث ارتةداه لمةدة تسةع سةنوات، 

 1«فأصبح قميصه مستعمال والقبعة المستعملة والحذاء مستعمل هذا يعني أن حياته مستعملة 

  فانتينFantine  : 

 

الفتاة التي تعبث بها الحياة، فأثناء إقامتها في باريس التقاها أحد الشبان فتحاّبا، ثةم تمثل 

غادرها تاركا في أحشائها تلك التي سةتدعى كوزيةت، عاشةت فةانتين حيةاة بائسةة واضةطرت 

التخلي عن تربية ابنتها بإيداعها لدى إحدى العائالت، وهةي عائلةة تيناردييةه خوفةا مةن العةار 

ثروة من شعرها الذهبي وأسنانها اللؤلئية. لكنها اضطرت إلى بيعها لتدفع ثمنها وكانت تملك 

لتلك األسرة الجشعة لقاء االهتمةام بابنتهةا، وتةردت تلةك المةرأة البائسةة فةي مهةاوي الضةياع، 

ولم تجد العطف إاّل لدى جان فالجان الذي رافقها حتى سةاعاتها األخيةرة ،وعاهةدها االعتنةاء 

 بابنتها.

 

 زيت كوCosette  : 

 

تظهةةر كوزيةةت فةةي شخصةةيتين مختلفتةةين تبعةةا للمرحلةةة الزمنيةةة مةةن حياتهةةا، فهةةي فتةةاة 

صغيرة تعيش حياة تعسة، ثم ينقذها جين فةالجين وينتقةل بهةا إلةى أحةد األديةار حيةث يقضةيان 

 سنوات، ثم يغادران إلى باريس وتتعرف إلى ماريوس ويتحابان ويتزوجان.

 

هةا حةين اضةطرت والةدتها إلةى تركهةا لةدى عائلةة تيناردييةه، كانت في الثالثةة مةن عمر

التي عاملتها بقسوة تكلفها القيام باألعمال المنزلية وتضربها وتأمرها بحمةل المةاء مةن النبةع، 

بينما كانت ابنتا تلةك العائلةة تلهةوان وتنعمةان بالمةال التةي كانةت تبعثةه أمهةا لهةا. ومةن أقسةى 

عيد المةيالد، عنةدما أرسةلت تسةتقي المةاء مةن النبةع، فعانةت اللحظات التي عاشتها كانت ليلة 

                                                           
1 - Les Misérables, Victor Hugo (1972) p 280 
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ن ان فالجةاب القلب محسةنا وهةو جةجال قويا وطيّ الخوف الشديد، لكن في الوقت نفسه لقيت ر

لتبةةدأ مرحلةةة جديةةدة مةةن الحيةةاة ، مةةن العائلةةة الظالمةةةفيمةةا بعةةد خلصةةها ،و المةةاءحمةةل عنهةةا 

 األديار.الكريمة السعيدة مع ولي أمرها الجديد في أحد 

بعةةد خروجهةةا مةةن الةةّدير، كانةةت كوزيةةت قةةد أصةةبحت فةةي حةةدود الخامسةةة عشةةرة مةةن 

هةةا مةةاريوس فةةي إحةةدى حةةدائق يالجمةةال، أنيقةةة المظهةةر، وعنةةدما لقعمرهةةا، وكانةةت بديعةةة 

العاصمة الفرنسية، لم يتمالك من الوقوع في حبها في بادئ األمر أخفقت كوزيةت هةذا الحةب 

عد الزواج السعيد اضةطرت إلةى االمتنةاع عةن رؤيةة فةالجين، ثةم ولم تخبر به جين فالجين وب

عرفت بعض الحقائق التي بدلت موقفها، وأقرت بفضل جين فالجين علةى مةاريوس، كفضةله 

 عليها

 

  جافيرJavert  : 

 

شخصةةيته تمثةةل رجةةل الشةةرطة المصةةّرعلى أداء واجبةةه بحةةزم، مهمةةا تكةةن الظةةروف  

القبض على جين فالجين مع اإلقرار الوجداني العميةق وحين يتناقض الواجب الوظيفي بإلقاء 

بفضل غريمه عليه، يفضةل المةوت انتحةارا فةي نهةر السةين علةى اإلخةالل بالواجةب ونكةران 

 الجميل.

 

  شارل فرانسوا ميرييلCharles François Myriel  : 

 

، في الخامسة والسبعين من عمره يعيش مع أخته الغيةر  Dinisهو أسقف مدينة ديني 

متزوجة باتستين وخادمتها مةاجلوار، غمةر أهةل المدينةة بكرمةه الشةديد بةالرغم مةن أّنةه لةيس 

رجةال غنيةا، وربمةةا الشةيء الوحيةةد الةذي كةةان يملكةه هةو عبةةارة عةن أوانةةي فضةية وشةةمعدان 

 كبيرين. 
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أخبةره  بأنةه سةجين حالةة يرثةى لهةا، وقةد  دخل عليه جةان فالجةان فةيفي إحدى الليالي 

بحفةاوة وقةدم لةه الطعةام والمةأوى، لكنةه سةرق لةه فيمةا بعةد األوانةي الفضةية،  سابق ،فاستقبله

 ورغم ذلك عفا عنه وفي الواقع نّور بهذا الفعل قلب جان فالجان وبدأ حياة جديدة.

  تيناردييهThénardier  : 

 

رجل يجتمع الحقد والشر والمكر والطمع قلبه، يملك حانة صغيرة يديرها هةو وزوجتةه 

ة تيناردييه كوزيت في رعايتها بعدما استأمنتها عليها فانتين، لكنها تستغل كوزيةت تأخذ السيد

 وترغمها على العمل وتنفق المبالغ التي تصلها من فانتين على نفسها وعلى أسرتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البؤساء                                                                  الثاني :                       الفصل 
 

 
166 

IV. : أسلوب فيكتور هوجو 

 ـ السرد : 1

استعمل هوجو السرد بكثرة على طول الّرواية ،وغلب على اسةتخدامه الضةمير الغائةب       

،ومثال ذلك سرده أحداث لجوء جان فالجان إلةى حانةة صةغيرة فةي آخةر الشةارع ،فقةال   هو̎ 

 1«ورأى مصباحا مضيئا في آخر الشارع ،فقصد إليه ،ووجةد أّنةه مصةباح حانةة صةغيرة :»

دخةةل :»،وفةةي موضةةع آخةةر سةةرد هوجةةو طريقةةة سةةرقة جةةان فالجةةان أوانةةي األسةةقف ،فقةةال 

الغرفة ،فوجد كةّل شةيء هادئةا ،ورأى فةي الّظةالم أشةياء غيةر واضةحة ،فتقةّدم بهةدوء وحةذر 

سةرد بدايةة فةانتين ونشةأتها ،،وفةي موضةع آخةر  2«،واجتنب جهد الّطاقة لئال يصدم باألثاث 

وحال الحياة ،وخرجت من قةرارة المجتمةع ،وعلةى وجههةا طةابع برزت فانتين من أ:»،قائال 

 . 3«الماضي الّتعس ،والمستقبل المجهول 

 االستطراد : 2

االسةةةتطرادات المفرطةةةة والموّزعةةةة بشةةةكل »تمّيةةةز أسةةةلوب المؤلّةةةف باالسةةةتطراد           

ال شةّك و:».واألمثلة عن ذلك متعّددة منها ،قوله  4«منظوري ،للكثير من الفقرات والفصول 

أّن القارئ قد أدرك بذكائه ،أّن األب مادلين لةم يكةن فةي الواقةع إالّ جةان فالجةان ،...وبحسةبنا 

،وكذلك اسةتطرد فةي  5«أن نذكر اآلن ما كان من أمر هذا الّشريد بعد حادث الغالم جرفييه  

كالمةةه ،عنةةدما ذكةةر سةةبب ذكةةره اسةةم جةةان فالجةةان الحقيقةةي عةةوض األب مةةادلين ،فقةةال : 

،وفةي موضةع آخةر تكلّةم عةن  6«جان فالجان ،ولن ندعوه بعد اآلن بغير هذا االسم  فنهض»

                                                           

  00ـ فيكتور هوجو ،البؤساء ،ترجمة سليم خليل قهوجي ،ص  1 

  41ـ  المصدر نفسه ،ص   2 

  99ـ المصدر نفسه ،ص  3 
4 Jean maurel ,  Le vocabulaire de victor hugo ,ellipses édition marketing ,France 
,0229p 12  

  911ـ فيكتور هوجو ،البؤساء ،ترجمة سليم خليل قهوجي ،ص  5 
  991ـ المصدر نفسه ،ص  6 



 البؤساء                                                                  الثاني :                       الفصل 
 

 
167 

وال شةّك فةي أّن القةّراء :»تجاوزه التفاصيل المؤلمة التي صحبت اعتقال جةان فالجةان ،فقةال 

 . 1«التي اقترنت باعتقاله ،يحمدون لنا تجاوزنا عن الّتفاصيل المؤلمة 

 الحوار : 1

مباشةر  فةي روايتةه ،وفةي مختلةف مسةتوياته الغير و،وار المباشر استخدم هوجو الح         

،مثةةل حةةوار األسةةقف مةةع جةةان فالجةةان ،وفةةانتين مةةع تيناردييةةه ،واألب مةةادلين مةةع جةةافيير  

ثلةة مس ،ومةاريوس مةع جةّده ...إلةخ ومةن أ،وجان فالجةان مةع كوزيةت ،وكوزيةت مةع مةاريو

فهل لك في أن تجعلي من ابنتي شقيقة :»،فقال ما دار بين فانتين ومدام تيناردييه ،الحوارات 

البنتيك ،حّتى أعود أسترّدها ؟ ـ فأجابت مدام تيناردييه :هذه مسألة تحتاج إلى تفكيةر .ةـ إّننةي 

وحةةوار مةةاريوس مةةع صةةديقه كةةورفيراك  .2«علةةى اسةةتعداد ألن أدفةةع سةةتة فرنكةةات شةةهريا 

ـة إلةى أيةن :»،يقول  عالن الجمهورية إلإلى ساحة المتاريس لمساعدة الثّوار ابهاذّ  ،الذي كان

أنت ذاهب ؟ـ فأجاب كورفيراك وعلى شفته ابتسامة ذات معنى :أنا ذاهب لإلسةقاط الحكومةة 

،هذا وقت الّنضال في سبيل الحرّية واإلخاء والمساواة . ـ فصاح مةاريوس وقةد لمعةت عينةاه 

 3«: على مذبح هذا الّدستور جاد أبي بدمه  

 ـ الوص  : 1

الروايةةة ال تخلةةو مةةن الوصةةف ،بمختلةةف أنواعةةه مةةن وصةةف لألشةةخاص واألمةةاكن        

،حيةث لجةةأ فيكتةةور هوجةةو فةي أنواعةةه الثالثةةة واألفعةال ،وقةةد بةةرزت هةذه المواصةةفات بدقةةة  

 للوصف عند إيقافه للّسرد ،وهذا اإليقاف هو إحدى الحركات الّسردية .

ات ،وباألمكنةة التةي وقعةت بهةا فالوصف تصوير لحاالت ووضعيات تتعلّةق بهةذه الّشخصةي»

 4«الحركة 

                                                           

  912ـ فيكتور هوجو ،البؤساء ،ترجمة سليم خليل قهوجي ،ص  1 

  91ــ المصدر نفسه ،ص  2 

  014ـ  011ـ المصدر نفسه ،ص  3 

،ص  0221،دار اآلفاق ،الجزائر ، 9ـ ابراهيم صحراوي ،تحليل الخطاب األدبي ،دراسة تطبيقية ،ط 4 

929  
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 وصف الّشخصيات : .2

منهةا صةفات تمّيزهةا  ته الرئيسةية بالوصةف ،ولكةلّ اخّص فيكتور هوجةو كةل شخصةيّ          

ولةم تكةن باتسةتين علةى :»،وقد بةدأ بباتسةتين أخةت األب ميريةل الةذي كةان يقطةن معهةا فقةال 

،وبعةةةدها ذكةةةر  1«،شةةةاحبة اللّةةةون نحيفةةةة الجسةةةم ،شةةةيء مةةةن الجمةةةال ،فهةةةي طويلةةةة القامةةةة 

فقةد كانةت قصةيرة :»بحيث لكّل قّس خادمتةه الخاصةة بةه ،قةائال ،وار لمواصفات خادمته ماج

،بدينةةة ،الهثةةة األنفةةاس ،لسةةببين أحةةدهما ،نشةةاطها وخفّةةة حركتهةةا ،وثانيهمةةا إصةةابتها بأزمةةة 

 . 2«تنفّسّية مزمنة 

راحه منةذ سةعابر السبيل ،الذي أطلق فالجان ،وبعد ذلك أتى هوجو على وصف جان         

كةان الّرجةل متوّسةط القامةة ،متةين البنيةة :»يومين ،وصل مدينة بريتول منهوك القوى ،فقةال 

،قوي العضالت ،يخّيل للّناظر أّنه في الّسادسة أو الثامنة واألربعين من عمةره ،وهةو يرتةدي 

،وسةرواال أزرق تطةّل منةه ثوبا أصفرا ،يكشف عن صدر ،تنمو فيه غابة من الّشعر األسةود 

إحدى ركبتيه ،وقّبعتةه عريضةة ،تخفةي نصةف وجهةه ،الةذي لفحتةه الّشةمس ،وقةد أمسةك بيةده 

 . 3«كثيرة العقد ،وتدلّت فوق ظهره ،حقيبة مثقلة بما فيها ،عصا طويلة 

كانةت علةى جانةب :»كما وصف فانتين ،الفتاة الفقيرة والجميلة الّسةاذجة ،يقةول هوجةو        

 .  4« شاقة ،والجمال ،ولها ثروة عظيمة من ذهب شعرها ،وآللئ أسنانهامن الرّ 

بقي عندها ابنتها ،وقةد اّتصةفت وأبرز مالمح مدام تيناردييه ،حين لجأت إليها فانتين لت          

كانت مدام تيناردييه ،في نحو الّثالثين من عمرهةا :»بالقسوة مثلما كانت أفعالها ،فقال هوجو 

،ثةّم تعّمةق فةي وصةفها  5«التي تمّيز المرأة عن الرجةل ،،ولكّنها تفتقر إلى كّل أنواع الجمال 

ا جسةم الفيةل ،وقةّوة الّثةور ،ونشةاط كانت المرأة طويلة القامة ،عريضة المنكبين ،لهة:»،قائال 

                                                           

  99ـ فيكتور هوجو ،البؤساء ،سليم خليل قهوجي ،ص  1 

  99ـ المصدر نفسه ،ص  2 

  00ـ المصدر نفسه ،ص  3 

  99ـ المصدر نفسه ،ص  4 

  91ـ المصدر نفسه ،ص  5 
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فةي تعاملةه مةع  ا،أّمةا عةن شخصةية زوجهةا تيناردييةه ،فكةان ضةعيف البنيةة ،ومةاكر 1«الّنمر

العظةام ،يخّيةل  أّما الّرجل فكان قصيرا ،هةزيال ،صةغير الجسةم ،بةارز:»زبائنه ،يقول هوجو 

 . 2« مريض ،وما هو بمريض ،لكّن ذلك سّر دهائه وختله للّناظر أّنه 

لقّية التي كان عليها          ،ألّنةه جةان أّما وصفه لشخصية األب مادلين ،فلم تتغّير سماته الخ 

لقيةة فالجان  فتغّيةرت إلةى ،،ماعةدا تلةك التةي تتغّيةر بالّتقةّدم فةي الّسةن ،وفيمةا يخةّص صةفاته خ 

عةةرف األب مةةادلين :»األحسةةن ،فأصةةبح متواضةةعا ،وحكيمةةا ،ويحةةّب العزلةةة ،يقةةول هوجةةو 

بساطة والّتواضع ...رجل قوّي البنية ثاقب الّنظر ،أشيب الشعر ،نحاسي البشةرة ،لةه وجةه بال

مفّكر ،كوجه الفالسفة ،يرتدي ثوبا أسودا ،يحجب جسمه حّتى العنق ،وقّبعة سةوداء عريضةة 

 . 3«،تحجب جبهته وعينيه ،يحّب العزلة ،وقراءة الكتب  

جةافيير ،الةةذي كةان مطبوعةةا عليةه مراقبةةة  ثةّم انتقةل بعةةد ذلةك لوصةةف مفةتش الشةةرطة        

كانةت شخصةّيته تعّبةر عةن المهنةة التةي :»الّناس ،والجدّية واإلخالص في عمله ،قةال هوجةو 

خلق لها ،مهنة الرجل الذي يتوارى عن العيةون ،وكلّةه عيةون ترقةب الّنةاس ،فجبهتةه مختفيةة 

فةي ياقتةه ،ويةداه مةدفونتان دائما تحت قّبعته ،وعيناه غائصتان تحت حاجبيه ،وذقنةه متةواري 

 . 4«في جيبه ،وعصاه مختفية تحت معطفه 

 وصف األمكنة :  .0

المختلفةةة ،مةةن مةةدن وقةةرى وأبنيةةة وكنةةائس وأروقةةة  ةكنةةهوجةةو فةةي وصةةف األملقةةد بةةرع     

وأزقّةةة ،وسةةاحات المعةةارك ،التةةي ال تةةزال شةةاهدة إلةةى حةةّد يومنةةا هةةذا ،تشةةهد علةةى تاريخهةةا 

 وثقافتها .

أقةام :»بوصف المكان الذي كان يقطن فيه األب ميريةل فةي بدايةة األمر،فقةال بدأ هوجو      

( وأحةيط 22األب ميريل في قصر األبرشية ،وهو قصر عظيم شّيد في بداية القرن الّسةابق )

                                                           

  910ـ فيكتور هوجو ،البؤساء ،سليم خليل قهوجي ،ص  1 

  910ـ المصدر نفسه ،ص  2 

  19ـ  المصدر نفسه ،ص  3 

 11ـ المصدر نفسه ،ص  4 
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وهةو متضةارب ،ليةه جةان فالجةان إ..وقد وصف كذلك المكان الةذي ذهةب  1«بحديقة واسعة 

ي األسةةقف ،يقةةف وقفةةة تأّملّيةةة ،يراجةةع فيهةةا نفسةةه ،يقةةول األفكةةار ،يشةةعر بالّنةةدم لسةةرقته أوانةة

كةةان المكةةان مهجةةورا ،ال تةةرى فيةةه العةةين غيةةر األشةةجار ،واألعشةةاب المتعانقةةة :»هوجةةو 

،والّطريق الضّيق المؤّدي إلى القرية ،وليس من صوت غير تغريد أسراب الّطير على أفنان 

 .2«الّشجر 

الّشرطة ،عندما ذهب إليةه األب مةادلين ،ليطلةق وقام هوجو أيضا بوصف مكتب مفّتش       

كةان :»ألّنها بريئة من الّتهمة التي ألصقت بها ،وهو شاهد على الحادثة ،فقةال ،سراح فانتين 

مكتةةب الّشةةرطة ،قائمةةا فةةي غرفةةة ضةةّيقة ،منخفضةةة الّسةةقف ،لهةةا بةةاب مةةن زجةةاج ،يحرسةةه 

 . 3«شرطي مسلّح

ليعتةةرف بشخصةةّيته ،ما دخلهةةا األب مةةادلين عنةةد فااار̎̎ كةةذلك وصةةف هوجةةو محكمةةة          

ى غرفة فسيحة ،في وسطها مائدة مستطيلة ،تحةيط بهةا لفتبعه األب مادلين إ:»الحقيقية ،فقال 

،ثةّم  4«طائفة من المقاعد ،وعلى المائدة مصباح زيتةي ،ترسةل نبالتةه ضةوءا ضةعيفا ممتقعةا 

ل بةأّن قاعةة الجلسةة قةد اسةتحالت إلةى وخيّ :»انتقل إلى قاعة الجلسة ،أين تقام المحاكمة قائال 

 .5«ركن في مدينة الموتى ،فال حّس ،وال حركة وال صوت ،،بل ال نفس يترّدد 

كما وصف مائدة مستطيلة كانت تتوّسط القاعة التي تةّم فيهةا عقةد قةران كوزيةت ،فقةال        

رة ،وانتشةرت وقد مّدت المائدة الكبرى في بهو واسع ،أضيئت في جوانبه ،الشموع المعّطة:»

 . 6«في أنحائه باقات الّزهر 

 

 

                                                           

   99ـ فيكتور هوجو ،البؤساء ،سليم خليل قهوجي ،ص  1 

  19ـ المصدر نفسه ،ص  2 

  921ـ المصدر نفسه ،ص  3 

  941ـ المصدر نفسه ،ص  4 

  911ـ المصدر نفسه ،ص  5 

  011ـ المصدر نفسه ،ص  6 
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 وصف الحركات واالنفعاالت :  .1

تصوير حي ،يبعةث القةارئ ،علةى وضةع صةورة للحةدث ،وصف الحركات واالنفعاالت      

،كما أرادها الكاتب أن تكون ،ومن مثل ذلك ،وصةفه خةوف جةان فالجةان ،وهةو يقةوم بسةرقة 

يرتجةف مةن قّمةة رأسةه إلةى أخمةص قدميةه ،أمسةك كةان جةان فالجةان :»األب ميرييل ،فقةال 

،كذلك قةام بتصةوير ندمةه الّشةديد ،ألّنةه   1«الشمعدانين بحركة آلية ،وفي عينيه نظرة شاردة 

بكةى جةان :»قابل الحسنة بالسّيئة ،فانهةار باكيةا ،وكانةت هةذه العمليةة قةد أراحتةه قلةيال ،قةائال 

يبكةةي الّطفةةل المةةذعور ،وأزال البكةةاء عةةن فالجةان طةةويال ،كمةةا تبكةةي المةةرأة الضةةعيفة ،وكمةا 

 .  2«صدره عبئا ثقيال ،وظهر ذهنه من الّسحب المظلمة التي تخّيم عليه 

فةةإذا وقةةع :»التةةي تةةراوده اّتجةةاه األب مةةادلين ،فقةةال ،وقةةد وصةةف ريبةةة المفةةتش جةةافيير       

ن ،كعينةي بصره عليه جمد في مكانه ،وقلب شفتيه ،وعقد ساعديه فوق صةدره ،وشةّيعه بعينةي

،وقةةد تمّكةةن المفةةّتش جةةافيير أن يكتشةةف هوّيةةة األب مةةادلين الحقيقيةةة ،فوصةةف   3«الّصةةقر

كان مرّتب الّثياب كالعادة،ولكّنه شديد شحوب الوجه ،وقد اسةتحال :»صدمته الّصاعقة ،فقال 

 . 4«شعر رأسه الذي كان سنجابيا ،في الّصباح ،إلى كتلة بيضاء كالّثلج 

ا حالة فانتين وهي على فةراش المةوت تعةاني األمةّرين وطةأة المةرض كما وصف أيض       

كانةةةت فةةةانتين نائمةةةة ،وأنفاسةةةها تضةةةطرب فةةةي صةةةدرها ،بصةةةوت :»،وفقةةةدان ابنتهةةةا ،فقةةةال 

،ووصف أيضا شعور جافيير بالكراهيةة  5«كالحشرجة ،،وقد استحال اصفرارها إلى بياض 

حتى يظهر هذا اإلحساس جلّيا فةي لقانون ،ذين ال يحترمون النظام ،ويخترقون اللّ ،التي يكّنها 

ولكةّن الكراهةة التةي تعتمةل فةي أعماقةه طفةت فةي وجهةه ،كمةا :»المح وجهه ،يقول هوجةو م

                                                           

  11ـ فيكتور هوجو ،البؤساء ،سليم خليل قهوجي ،ص  1 

  90ـ المصدر نفسه ،ص  2 

  11ـ المصدر نفسه ،ص  3 

  910ـ المصدر نفسه ،ص  4 

  911ـ المصدر نفسه ،ص  5 
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يطفو الكدر فوق سطح الماء ،فتركت على مالمحه مسحة مخيفة ،جعلتةه أقةرب إلةى األبالسةة 

 . 1«منه إلى اآلدميين

الةذي كةان ،وكذلك أتى على وصف معاناة كوزيةت ،وهةي ال تكةاد تحمةل دلةو المةاء           

يجب أن تمأله من الينبوع الموجود في الغابة ،والعةودة بةه إلةى الحانةة فةي بةرد قةارص ،مةن 

حدوبةة الّظهر،مطرقةة رأسةها م وحملت اآلنية للمّرة الّثالثة ،ومشةت بهةا:»ليالي الّشتاء ،فقال 

،واضطّرت مرارا أن تتوقّف ،وفي كّل مّرة ،كان الماء المثلج ،ينسةكب ،كعجوز في الّسبعين 

،كما وصف حالة جةان فالجةان المتةأّثرة جةّدا بةزواج كوزيةت   2«على صدرها ويبلّل قدميها 

،وقّرر االبتعاد عنها لكي تعيش حياة سعيدة غير مطاردة ،فقبع في منزله وسةط ظلمةة حالكةة 

كةةان غةةائر العينةةين مةةن تةةأثير :»وجةةدها فيةةه ،فقةةال هوجةةو ،يسةةترجع فيهةةا ذكريةةات أّول لقةةاء 

 . 3«الّتعب ،واالنفعال ،والبكاء وقد تهّدل ثوبه الجديد ،بعد تلك اللّيلة المسّهدة الّطويلة 

 ـ واقعية رواية البؤساء : 1

تجدر اإلشارة إلى أّن الكاتب استلهم شخصيات الرواية مةن واقةع الحيةاة فةي تلةك        

( ،القةروي الةذي  pierre maurinفالجةان بةدال مةن شةخص بيةار مةوران ) المرحلةة ،جةان

باألشةةغال الشةةاقة لمةةدة خمةةس سةةنوات ،بسةةبب سةةرقة رغيةةف الخبةةز  2022حكةةم عليةةه عةةام 

( ،أسةقف مدينةة دينةي M .Miollis،واألسقف ميريل بدال مةن شةخص المونسةينيور ميةولي )

وقبةل ذلةك زار  4الفقةراء  ،الذي عرف بتواضعه وعدله وكرمه مةع 2010حتى  2022من 

نجةةد فةةي الروايةةة تفاصةةيل »السةةجون ،بنةةى فكرتةةه حةةول األضةةواع التةةي يعةةيش فيهةةا السةةجناء 

 2011شخصية عن حياة فيكتور هوجو، لقد غذى الرواية بترجمته الخالصة حيث زار عام 

                                                           

  991ل قهوجي ،ص ـ فيكتور هوجو ،البؤساء ،سليم خلي 1 

  919ـ المصدر نفسه ،ص  2 

  011ـ المصدر نفسه ،ص  3 
4 Didier fournet ,connaissance d’une œuvre :victor hugo ,les contemplations 
,Bréal ,0229,p 91  
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ن اولون أيةن جعةل جةطخمس سنوات ذهب أيضا لزيارة سجن  ، وبعد brest سجن براست

 1«يسجن فيهن افالج

ومفةتش الشةرطة جةافيير مةن شخصةية يةوجين فرانسةوا ،كذلك استلهم شخصية األب مةادلين  

أّول  2022مةةاي  22ـ  2222جويليةةة  01(Eugene Francois Vidocqبيةةدوك )

مةةاض فيمةةا سةةبق الخةةواص ،وكةةان لةةه  أوائةةل المحقّقةةين مةةدير لألمةةن الةةوطني الفرنسةةي ،ومةةن

 .إجرامي 

روايته بناء على معايشته لألحداث بتفاصةيلها مسةتعينا بالمصةادفات  ينسجهوجو راح         

 الغريبة وبتداخالت تجربته في الحياة .

يعكس أّي عمةل أدبةي جوانةب مةن حيةاة الكاتةب وشخصةيته وميوالتةه ،وأفكةاره ،وعليةه       

اتةه الحظنا من خالل استقرائنا لحياة هوجو وقراءتنةا للروايةة ،أّنهةا تفةيض بتلميحةات عةن حي

وكأّنه أسقط جوانةب مةن ،الخاّصة ،وأّن هناك عالقة تربط الكاتب ببعض شخصّياته الروائية 

عاما قضةاها فةي  21حياته عليها فجعلها تتحّدث عنه ،فبينما انعزل هوجو عن المجتمع لمّدة 

المنفى ،جعل بطله جان فالجان في الرواية ينعزل بدوره عن المجتمع ليقضي المّدة ذاتها فةي 

يشةبه إلةى حةّد كبيةر السةّيد مةادلين ،جن .ثّم إّن هوجو في دفاعه عن حقوق المرأة والطفةل الس

في دفاعه عن فانتين وكوزيت .أّما ماريوس ذلك الشاب الثري في الجامعة فيةذّكرنا بمةا كةان 

إذ كان طالبا ينحةدر مةن عائلةة ثريةة ومرموقةة ،وحّبةه لكوزيةت يشةبه ،عليه هوجو في شبابه 

ال ،كمةةا يجّسةةد مةةاريوس شخصةةية هوجةةو فةةي كونهمةةا يتبّنيةةان معةةا الّتوّجةةه حةةّب هوجةةو ألد

الجمهةةوري الةةديمقراطي لسياسةةة الّدولةةة ،وهةةذا يؤّكةةد فكةةرة أّن العمةةل األدبةةي نتةةاج شخصةةية 

  2الفّنان وحّجة عليه وهو في إحدى جوانبه إقرار بذاتيته .

                                                           
1 Thèse de  Mesli amel ,l’évolution de la pensée social et moral  de victor hugo 
,Abou bekr blkaid ,tlemcen  p 19  

صنية رمضان ،استراتيجيات الترجمة األدبية رواية البؤساء لفيكتور هيجو بترجمة ماجستير ـ ينظر ، 2 
جامعة الحاج 0294منير البعلبكي إلى العربية المجلّد الثاني كوزيت أنموذجا ـ دراسة تحليلية نقدية ـ 

 . 912،ص  لخضر ،باتنة 
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فيكتور هوجو نراه أكثر يعبةر عةن حياتةه فةي شخصةية مةاريوس، بحيةث مةاريوس ابةن 

كولونيل اإلمبراطورية مثله هو ابن الجنرال. وكذلك من جانب افتراقه عن والده ألنه رفةض 

جبر على تتبع الحياة الجدية والخطةرة ألخةذ الفتةاة وأأفكار الملكية وإتباعه أفكار الجمهورية، 

 مثله عندما أراد الزواج بأديل فوشيه. ""كوزيتالتي يحبها 

 

الكاتةةب نسةةب شخصةةية جيلنورمةةان  جةةد مةةاريوس مثةةل معاملةةة أمةةه لةةه، أمةةا المالبةةس 

القديمة للطفلة كوزيت، والتةي حفظةت خصيصةا مةن طةرف جةان فالجةان تةذكرنا بمحتفظةات 

 بالمنفى. Haut Ville-Houseليوبولدين المحفوظة في هوت فيل هاوس 

، أيةةن تزوجةةت كوزيةةت بمةةاريوس هةةي أيضةةا نفةةس Saint-Paulكنيسةةة سةةانت بةةول      

 .  2011سنة  charle vacryالكنيسة التي تزوجت فيها ليوبولدين بشارل فاكري 

 ـ الّتناص الّديني في رواية البؤساء : 1

إلةةى أن  هنااري ميشااونيك̎يعةةد الّتنةةاص مةةن بةةين أهةةّم خصةةائص أسةةلوب الكاتةةب ،لقةةد أشةةار  

عالقة هوجو باإلنجيل ناذرة في رواياته مقارنة بشعره ،باستثناء رواية البؤساء أين بةرزت »

 . 1«هذه العالقة بروز الّشمس 

كما وّظف الكاتب العديد من األلفةاظ والعبةارات ،التةي تحمةل دالالت دينيةة ،والمدّونةة تزخةر 

 بمثلها

وحاة من اإلنجيةل ،فةي بنةاء شخصةيات لقد اّتضح الّتناص ،إضافة إلى األلفاظ والّتعابير المست

الرواية في حّد ذاتها ،غذ وصف هوجو فانتين كعذراء فيرجيل التي وصفها في قصةائده وقةد 

 Astraeaأراد بها شاعرها الروماني وصةاحب االنيةاذة اإلحالةة إلةى آلهةة العدالةة آسةتريا »

األرض لظلةم أهلهةا  ،والموصوفة بةالبراءة والّنقةاء وتركةت  Zeusوابنها كبير اآللهة زيوس

                                                           
1 Fizaine Jean Claude ,l intertexte biblique dans quelques romans de victor hugo 
,colloque intitule , l intertexte dans le roman de XIX siècle ,tenu a toulouse 
le94et 91  janvier 0292,université Paul Valery ,p9 ;http groupugo div.jussieu.fr . 
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،وتوقهم للعنف ،بعد أن كانت تنشر الحّب والّسالم بةين الّنةاس لتنتقةل إلةى الّسةماء آخةذة معهةا 

 . 1«العدالة 

هذه هي صورة فانتين الّشهيدة التي انتقلةت إلةى السةماء بعةد أن عانةت ويةالت العبوديةة علةى 

سةةلوك الّشخصةةيات  األرض ،ولةةم يقةةف تنةةاص هوجةةو عنةةد هةةذا الحةةد ،فالقةةارئ وهةةو يراقةةب

صورة اليسوع المسيح تتجّسد فةي شخصةية األسةقف ميريةل كمعلّةم أخالقةي »،يرى بوضوح 

صةةالح ،وحةةين عفةةا عةةن المجةةرم جةةان فالجةةان ،وهةةي إحةةدى وظةةائف المسةةيح وتعاليمةةه ،فةةي 

 . 2«شخصية جان فالجان في محّبته ورحمته بالمحتاجين كما المسيح تماما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http gatarـ falak .net levents lastraea  
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V. والزمان  المكان : 

 : المكان 

المكةةةان مةةةدخل مةةةن المةةةداخل المتعةةةّددة التةةةي يةةةتّممن خاللةةةه الّنظةةةر فةةةي عةةةالم الروايةةةة        

،والوقوف علةى مراميةه ومداوالتةه العميقةة ،ورمةوزه ،ومةا فيةه مةن جماليةات الوصةف ،إلةى 

جانب جماليات السرد القصصي ،وضّم هوجو لروايته عّدة أمكنة ،فاألحةداث تنتقةل إلةى عةّدة 

قرى ،وإلى معالم دينيةة مثةل الكنةائس المختلفةة ،وكةذلك فةي وصةف الّشةوارع واألزقّةة مدن و

والمستشفيات ،والمحةاكم والبنةوك ،والحةدائق المختلفةة ،والسةجون ،ومكاتةب الشةرطة ،ونهةر 

 السين وجسر يينا الموجود في باريس .

 المدن والقرى : .1

  برينولrignollesB : 

فرنسةا وتقةع فةي أقصةى غةرب األرض الفرنسةية وتطةّل هي مدينةة ومينةاء بحةري فةي        

 على خليج الباسك وبحر المانش .

 ذكرت هذه المدينة في عّدة مواضع وهي مدينة كان يقطن فيها األسقف ميريل ،وقد          

ال يعلم الّناس من أمر األب شارل فرانسةوا ميريةل أسةقف برينةول إالّ أّنةه :»منها قول هوجو 

 .1«ريمة انحدر من أسرة ك

وقد روى الكاتب أّن األسقف أمضى كّل حياته في هذه المدينةة مةع أختةه وخادمتةه إلةى        

ْتةه :»أن مات فيها عن عمر يناهز الثمانين من عمره فقال هوجو  ب  كان قد تقّدم في السةّن ورك 

 2«الشيخوخة ،واستحال رجال آخر ،فأقام في برينول مع أخته اآلنسة باتستين 

ثم ذكر هذا المكان  عندما دخله جان فالجةان بطةل الروايةة بعةدما قضةى تسةع عشةرة          

سنة في السةجن ،وصةل المدينةة فةي المسةاء بعةد أن قطةع مسةافة اثنةا عشةر فرسخا)الفرسةخ 
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كانت الشمس قد مالةت إلةى المغيةب عنةدما دخةل برينةول :»يساوي ثمانية كلم( فقال الكاتب 

   1«عابر سبيل يمشي على مهل

 كس ،يإAix  : 

 كلم عن مرسيليا . 00عاصمة البروفالس القديمة وتقع على بعد 

ال :»الذي انحدر منه األسقف ميريل كان من مدينة إكةس فقةال وذكر هوجو أن أصل         

يعلةةم الّنةةاس مةةن أمةةر األب شةةارل فرانسةةوا ميريةةل أسةةقف برينةةول إالّ أّنةةه انحةةدر مةةن أسةةرة 

   2«كريمة في إكس

 : بونتارلييه Pontarlier. بلدة فرنسية تقع في ضواحي بورجون 

قةد :»وهي المدينة التي اعتزم فيها جان فالجان الةّذهاب إليهةا مةاّرا بمدينةة برينةول فقةال      

خرجت من اللّيمان بعد أن قضيت فية تسعة عشر عاما ،خرجت منذ أربعةة أّيةام واعتزمةت 

 3«الوصول إلى بونتارلييه 

 : فافيرولVavirol   فةافيرول مسةقط رأس جةان فالجةان ،الةذي انحةدر مةن عائلةة تعد

كان قةد انحةدر مةن عائلةة :»فقيرة ،وورد ذكر المدينة عندما قّدم هوجو هذه الشخصية فقال 

،وكذلك عندما قّدم جان فالجان التذكرة الصفراء التي يحملهةا السةجين 4«فقيرة في فافيرول 

جةةان فالجةةان ...مولةةود فةةي فةةافيرول »أينمةةا يةةذهب أراهةةا لألسةةقف ميريةةل ومكتةةوب فيهةةا :

 5«،قضى في الليمان تسعة عشر عاما 

  باريسParis : تقع باريس وسط شمال فرنسا وفةي قلةب منطقةة إيةل دو فةرانسile 

de la France  يخترقها نهر السين ويقسمها إلةى جزيةرتين :إيةل سةان لةويس ،وإيةل دو،

 كلم مربع . 222باريس المدينة  ال سيتي التي تعتبر أقدم أحياء باريس .تبلغ مساحة
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وقعت بعض أحداث رواية البؤساء في هذه المدينة في عدة مواضع أهّمها عندما ذكر الّشّبان 

 شبان مع صديقاتهم األربعة 

وكانةةت مةةن بيةةنهم فةةانتين التةةي التقةةت بتولةةوميس الةةذي تركهةةا قبةةل أن تلةةد ابنتهةةا كوزيةةت      

رحلةت :»غم توقّعهةا عكةس مةا حصةل ،فقةال هوجةو ،فكانت تجربتها فاشلة بسبب سذاجتها ر

 . 1«فانتين إلى باريس لتجّرب حّظها 

وأيضا المكان الذي عرض فيه اختراع األب مادلين ليمنح وسام المخترع ،فقةال هوجةو       

وفةةي ذلةةك العةةام أيضةةا عةةرض ابتكةةار األب مةةادلين فةةي معةةرض الصةةناعات الوطنيةةة فةةي :»

 2«خترع وسام جوقة الشرف )اللجيون دوتور(باريس ،وحاز اإلعجاب ومنح الم

وتعةةد هةةذه المدينةةة التةةي لجةةأ إليهةةا جةةان فالجةةان عنةةدما أنقةةذ كوزيةةت مةةن صةةاحب الحانةةة      

وقةد رأينةا كيةف ذهةب إلةى »تيناردييه ،ومن الحياة البائسة التةي كانةت تعيشةها فقةال هوجةو : 

   3«بها إلى باريسبوالنجيه وأنقذ كوزيت من براثن تيناردييه وزوجته ،وعاد 

 : مونفورميلMontreuil sur mer   تقع بين ليفري وسةيل علةى المنحةدر الجنةوبي

 من ذلك التل العالي الذي يفصل أورك عن مارن .

ولدت فانتين في مدينة مونفورميل من أبوين مجهولين ،قام بتربيتها عابر سبيل ،وبقيةت       

ولةةدت فةةي قريةةة :»لّصةةدد يقةةول هوجةةو فةةي هةةذه المدينةةة مةةدة خمسةةة عشةةر عامةةا وفيهةةذا ا

 4« مونفورميل ولكن من أّي أبوين ؟ال أحد يعلم وال هي تعلم 

رحلت فانتين إلى باريس وبعد أربعةة أعةوام عةادت إلةى مسةقط رأسةها ، بعةدما تركةت        

ابنتها كوزيت في حانة تيناردييه وقد استنفذت كّل نقودها في دفع اإلجار ،فعةادت مشةيا علةى 

في اسةتطاعتي الوصةول إلةى مونفورميةل سةيرا علةى   :»ام ،قال هوجو على لسان فانتين األقد
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بعد أن غادرت فانتين الحانةة ،واصةلت :»،وفي موضع آخر ،وفي نفس الّسياق قال 1« قدمي

 .2«السير على قدمها ،حتى بلغت مونفورميل ،مسقط رأسها

ي أنعةش التجةارة فيهةا ،وأصةبحت وفي هذه القرية  أيضا أنشةأ األب مةادلين مصةنعه ،الةذ    

وفي خالل هذه األعوام العشةرة ،كانةت مونفورميةل :»من أوائل المدن الصناعية فقال هوجو 

تنتعش وتزدهر بالّتدّرج حّتى بلغت غاية مجدها ،قبل عامين ،وذلك علةى أثةر آليةة ،وضةعتها 

 . 3«بين أولى المدن الصناعية 

التةةي اشةةتهرت بهةةا المدينةةة ،لكّنهةةا تضةةاءلت بسةةبب  كمةةا تطةةّرق الكاتةةب إلةةى الّصةةناعة        

غياب المواد األّولية ،لكن اختراع األب مةادلين محةى هةذه المشةكلة ،ألّنةه اختةرع مةواد بديلةة 

 4«اشتهرت مدينة مونفورميل منذ زمن بعيد بصناعة الخرز األسود والحلي:»،فقال 

  بوالنجييةهBolangier :هةةا وبالّتحديةةد فةةي حانةةة المكةةان الةةذي تركةةت فيةةه فةةانتين ابنت

تيناردييه ،وقد عاشةت كوزيةت هنةاك ثمانيةة سةنوات فةي شةقاء ومعانةاة ،ولجةأت فةانتين لهةذه 

العائلة بعد أن اضطّرت إلى ذلك اضطرارا ،ومقابلة الّتكفّةل بهةا كانةت تةدفع لصةاحب الحانةة 

لةم تكةن معروفةة عنةد راتبا شهريا ،لكّنه لم يعتن بابنتها واّتخذها خادمة له ،أّمةا هةذه الحقيقةة ف

مةةا أكةةرم تيناردييةةه وزوجتةةه !إّنهمةةا فقيةةران ولكّنهمةةا مةةع ذلةةك يعتنيةةان :»أهةةل القريةةة فقةةالوا 

 .5«بالّطفلة المسكينة التي هجرتها أّمها 

وكذلك في هذا المكان أخفى جان فالجان ثروته التي كان يملكها بعدما سحبها مةن بنةك        

مةن دغةل فةي بوالنجيةه مةع شةمعداني األسةقف فةي صةندوق الفيت باسم األب مادلين بمقربةة 

اسةتطاع فةي الوقةت المناسةب أن يسةحب الثةروة التةي أودعهةا فةي بنةك الفيةت :»صغير،فقال 
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باسم األب مادلين ثّم وضع هذه الّثروة مع شمعداني األسقف في صندوق صغير ،وأخفةاه فةي 

 .1«دغل بالقرب من قرية بوالنجيه 

 أراسArass   : فرنسية وعاصمة إلقليم باد كاليه فةي شةمال فرنسةا ،تاريخيةا  كانةت مدينة

تقع في منطقة أرتوا ،ويتحّدث سّكانها البيكاردية ،كانت المدينة مسرحا للعديد مةن العمليةات 

 العسكرية أثناء الحرب العالمية األولى .

ايةات ليعتةرف أّما في الّرواية فذكرت هذه المدينة ،عند ذهاب األب مادلين إلةى محكمةة الجن

وصةل األب مةادلين إلةى أراس فةي الّسةاعة الّثامنةة مسةاء :»بأّنه جان فالجان الحقيقةي فقةال 

   2«،ولم يكن يعرف شوارعها ومسالكها 

 الكنائس : .2

 : قصر األبرشية 

محاذيةةا للمستشةةفى ،كةةان صةةرحا رحبةةا  digneكةةان قصةةر األسةةقف فةةي مدينةةة دينةةي        

جمةةيال ،شةةّيده مةةن الحجةةارة فةةي أوائةةل القةةرنين الماضةةيين صةةاحب الّسةةيادة ،هنةةري بوجيةةه 

،وكان دكتورا في الاّلهوت من جامعة باريس ،ورئيس دير سةيمور الةذي غةدا أسةقف دينةي 

 م . 2020في عام 

هةة تغلةب علةى كةّل شةيء فيةه كان ذلك القصةر ،نةزال أميريةا فخمةا ،وكانةت سةيم األبّ         

:حجةةرات األسةةقف ،واألبهةةاء ،والغةةرف ،وقاعةةة الّشةةرف التةةي كانةةت رحبةةة جةةّدا تحةةيط بهةةا 

ردهةةات ذات أقةةواس رفعةةت علةةى الّطةةراز البنةةدقي العتيةةق ،وحديقةةة زاهيةةة بضةةروب مةةن 

األشجار الّرائعة ،وفي قاعة الّطعام كان رواق طويل ،فخم ،مستو مع سةطح األرض منفةتح 

 ديقة ...وكانت صور األساقفة تزّين القاعة .على الح
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أقةام األب :»وفي الّرواية ،أقام األب ميريل في بداية األمر في قصر األبرشية فقال هوجو  

 .2« 1ميريل في قصر األبرشية

 : كنائس أبرشية برينول 

،ومئتةةان كةةان فةةي األبرشةةّية اثنةةان وثالثةةون مركةةزا كهنوتيةةا ،وإحةةدى وأربعةةون نيابةةة أسةةقفّية 

ةةٌب بةةالغ  وخمسةةة وثالثةةون مركةةزا كهنوتيةةا فرعيةةا ،وكةةان فةةي زيةةارة هةةذه المةةواطن كلّهةةا ن ص 

،ولكّن األسقف نهض بهذا العبء الّثقيل ،بحيث تبّرع األب ميريل بسّيارته لمستشةفى المدينةة 

وراح يقةةوم بزياراتةةه إلةةى :»وأصةةبح يةةزور كنةةائس أبرشةةيته سةةيرا علةةى األقةةدام فقةةال هوجةةو 

  3«برشّيته المترامية األطراف سيرا على قدميه كنائس أ

 :كنيسة سييز 

مةةن كنةةائس أبرشةةية برينةةول الّتابعةةة لةةألب ميريةةل ،تكلّةةم عنهةةا هوجةةو عنةةدما وصةةف رحلةةة 

األسةقف الّشةاقة إليهةا أيةن اضةطّر إلةى ركةةوب الحمةار ألّنةه تبةّرع بسةّيارته وفةي ذلةك يقةةول 

انةةت الّرحلةةة شةةاقّة والّطريةةق وعةةرا وحةةدث ذات يةةوم أن ذهةةب لزيةةارة كنيسةةة سةةييز ،وك:»

 .4«فاضطّر أن يمتطي حمارا

 الحانات : .9

 الحانات في رواية البؤساء ،نقصد بها الفنادق الّصغيرة ،وأّول حانة ذكرها هوجو هي :

 : وهي حانة تقع فةي برينةول تتوّسةط المدينةة يملكهةا شةخص يةدعى البةار ،توّجةه حانة البار

ومشرب ،لكّنه طرد ،عندما عرفوا أّنةه سةجين سةابق فقةال إليها جان فالجان ،من أجل مأكل 

قصةةد عةةابر الّسةةبيل حانةةة كبيةةرة يملكهةةا شةةخص يةةدعى البةةار ،وكةةان لمطةةبخ الحانةةة بةةاب :»
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،بعدها اّتجه إلى حانة صغيرة ،لكّنه قوبل بةالّرفض كةذلك تخّوفةا منةه  1«يؤّدى إلى الّشارع 

. 

 :ذهةب إليهةا الّشةّبان األربعةة مةع صةديقاتهم وهي حانة تقع في مدينة باريس ، حانة بومباردا

،وكانت فانتين معهم ،الذين قةّرروا تةركهّن والعةودة إلةى منةازلهم ،وكانةت هةذه الحانةة آخةر 

 2«ثةةّم تنةةاولوا طعةةام الغةةذاء فةةي حانةةة بومبةةاردا :»مكةةان يلتقةةون فيةةه ،حيةةث قةةال هوجةةو 

 /ذ بالّطعام والّشراب ،تعني الّتلذّ  bonbance،وبومباردا هو صاحب الحانة ،وبومبانيس 

 : وتقةع هةذه الحانةة فةي قريةة بوالنجييةه ،يملكهةا السةّيد تيناردييةه ،تعةيش فيهةا حانة تيناردييه

زوجتةةه ،وابنتهمةةا ،وكوزيةةت التةةي آووهةةا وعاملوهةةا كخادمةةة لهةةم وفةةي ذلةةك يقةةول هوجةةو 

ناردييةه وانقضى العام األّول ...وقال أهةل قريةة بوالنجيةه حيةث تقةع الحانةة  ،مةا أكةرم تي:»

 3«وزوجته

 المستشفيات : .1

 : كةةان المستشةةفى ضةةّيقا ال يّتسةةع للمرضةةى وعنةةدما زار األسةةقف  مستشةةفى مدينةةة برينةةول

ميريل هذا المكان ،قّرر أن ينقل المرضى إلى قصر األبرشّية ،واالنتقال مع أختةه وخادمتةه 

ستشةفى المدينةة وكةان أّول مةا فعلةه أّنةه زار م:»إلى هذه المستشفى للعيش فيها فقال هوجةو 

 . 4«،فألفاه قديما ضّيقا ال يكاد يّتسع للمرضى

 : ويقصد به في الرواية المستشفى الملحق بمنزل األب مةادلين والةذي شةّيده  مستشفى ملحق

خّصيصا الحتواء المرضى من العّمال وذكر هذا المكان عندما نقل األب مادلين فانتين إلةى 

وأمر بها األب مادلين :»هذه المستشفى بعدما أنقذها من رجل الّشرطة جافيير ،فقال هوجو 

خّصيصةةا إليةةواء المرضةةى مةةن ذي أعةةّده ــةةـق بمنزلةةه ،وال،فنقلةةت إلةةى المستشةةفى الملحةة

  5« لالعّما
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 الّشوارع واألزّقة:  .1

 : الةةذي كانةةت تقةةع علةةى محاذاتةةه نةةافورة تحةةت األشةةجار ذهةةب إليهةةا جةةان  شةةارع جازيةةدي

والبدذ أّنه كان »فالجان ليروي عطشه ،ويوجد هذا الّشارع في مدينة برينول ،قال هوجو : 

يشعر بظمأ شديد ،فقد أبصرته بعض الّنساء وهو يغتةرف المةاء مةن نةافورة تحةت األشةجار 

 1«في شارع جازيندى

 : الطريق المؤّدي إلةى مكةت شةرطة برينةول حيةث ذهةب جةان فالجةان وهو  شارع بواشفير

وما إن بلغ :»ليعرض تذكرته الصفراء إجباريا عند دخوله بلدة أو مدينة جديدة فقال هوجو 

الرجل شارع بواشفير حّتةى انحةدر إلةى اليسةار ،ودخةل مكتةب البةوليس وقضةى هنةاك ربةع 

 2«ساعة تقريبا

 : س ،وصل جان فالجان وكوزيت إلى هذا الّزقاق عنةدما ويقع في مدينة باري زقاق بيركاس

طاردهمةةا ،مفةةةّتش الشةةرطة جةةةافيير فةةي الليةةةل الحالةةةك بعةةدما بلّغةةةت سةةّيدة البيةةةت العجةةةوز 

ومازال ينتقل بالفتاة بةين األزقّةة الملتويةة وينظةر وراءه بةين الفينةة »المستأجر عندها فقال: 

 .3«،وهو زقاق ضّيق مظلم والفينة كالجواد الّطريد إلى أن بلغ زقاق بيركاس

 : وهو شارع به منزل مةاريوس الةذى يقطنةه مةع صةديقه كةورفيراك .ورد  شارع الفيراري

وبهةذه المناسةبة يجةب أن :»ذكر هذا العنوان عندما سلّمه لكوزيت على سةبيل الحيطةة فقةال 

ي تعرفي عنواني على سبيل الحيطة ،فقد تركت منزلي القديم وإّننةي أقةيم اآلن مةع صةديق لة

.وقةد كتةب مةاريوس هةذا العنةوان 4« بشارع الفيةراري 22يدعى كورفيراك في منزل رقم 

في المقعد الحجري ،الموجود في حديقة المنزل ،وقد أيقن جان فالجةان فةور رؤيتةه العنةوان 

وهةّم بةالجلوس علةى المقعةد الحجةرّي وعندئةذ :»المكتوب لةيس بخةط كوزيةت ،فقةال هوجةو 

الفيةراري( محفةورة علةى المقعةد بخةط يختلةف عةن  22)رقم وقع بصره على هذه الكلمات 

 5«خط كوزيت
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 : الحةةرب إلسةةقاط المكةةان الةةذي وضةةعت فيةةه المتةةاريس حةةين أعلنةةت شةةارع سةةان أنطةةون

الحكومةةة وإعةةالء الجمهوريةةة ،لكةةّنهم هزمةةوا فةةي هذهالموقعةةة ،وقةةد شةةارك فيهةةا مةةاريوس 

الّدسةتور ،جةاد أبةي بدمةه  علةى مةذبح هةذا:»وجان فالجان فقال هوجو على لسةان مةاريوس 

 1«،حّدثني إلى أين أنت ذاهب ؟ فأجابه كورفيراك :إلى المتاريس في شارع سان أنطون

 : هذا الشارع يقع فيه المنزل الجديد الذي انتقل إليه جةان فالجةان وكوزيةت شارع لوم آرميه

وجةان  بعدما اضطّر إلى ذلك ألّنه شعر بعد األمان فقال هوجةو فةي حةوار دار بةين كوزيةت

 2وقال لكوزيت إ،ّ لديه من األسباب ما يحّتم انتقالهما في الحال إلى المنةزل رقةم :»فالجان 

 . 2«بشارع لوم آرميه

 : الشةارع الةذي هةرب فيةه جانفالجةان حةامال مةاريوس المصةاب أينوجةد فيةه شارع كورنيت

الجنةود فكةان سردابا يتوّسط الّشارع تمّكن من الّنجاة ألّن الشارع  كان محاصرا من طرف 

أسةةرع جةةان فالجةةان الخطةةى فةةي شةةارع :»منفةةذه الوحيةةد ،وفةةي هةةذا الّصةةدد قةةال المؤلّةةف 

كورنيت ولكّنه ما كاد يتوّسط هذا الّشةارع حتةى سةمع خطةوات الجنةود الةذين أحةاطوا بةذلك 

 .3«الحّي كلّه منذ بدء القتال

 : األخير وصةّية إذا يوجد في هذا الشارع منزل جّد ماريوس ،بحيث كتب هذا  شارع كالفير

قتل في المعركة ،فيرجو أن ينقلوا جّثته إلى منزل جّده ،وقد نفّذ وصةّيته جةان فالجةان ،لكّنةه 

إسمي ماريوس بونمارسي ،فأرجو نقةل :»كان في حالة حرجة ،وجاء نّص الوصّية كاآلتي 

 .4«بشارع كالفير 22جّثتي إلى بيت جّدي ،جيلنورمان بالمنزل رقم 

 الحدائق : .1

 ورد ذكرهةةا فةي لقسةةم الثةاني مةةن روايةة البؤسةةاء ،عنةدما تحةةّدث عةن الشةةّبان نيةوتي : حديقةة

األربعة الذين ذهبوا مع عشيقاتهم إلى حديقة نيوتي أين كانوا يخّططون لتركهم فقةال هوجةو 

،ثّم وصةف  5«وفي يوم األحد التالي ،خرج الفتيان األربعة وعشيقاتهم للّنزهة في نيوتي :»
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ةةةم  العّشةةةاق بالّشةةةمس والّنسةةةيم والحقةةةول :»ع الفتيةةةان بالّنزهةةةة فقةةةال الكاتةةةب كيةةةف اسةةةتمت ع  ن 

   1«واألزهار واألشجار

 : هي ثاني أكبةر حديقةة عامةة ،فةي بةاريس ،تحتةوي الحديقةة علةى مسةاحة  حديقة لكسنبورج

هكتار( وتقع في الّدائرة الّسادسةة مةن بةاريس ،فرنسةا ،وهةي حديقةة  00,2)  0م 001222

رنسةي ،تشةتهر الحديقةة بةالجّو الهةادئ ،أثيةرت سلسةلة مةن تماثيةل ملكةات مجلس الّشةيوخ الف

 وقديسين فرنسيين .

وفي هةذه الحديقةة رأى مةاريوس أّول مةّرة كوزيةت مةع جةان فالجةان فأعجةب بهةا وقةال     

كان قد رأى الفتاة للمّرة األولى فةي حةدائق لكسةمبورج منةذ سةتة أشةهر ،فأعجةب »هوجو : 

 .2«بجمالها واحتشامها

 الّسجون ومكاتب الّشرطة :  .2

 : ويقصد به سجن لألعمال الّشاقة ،ويقع في مدينة طولون  سجن الليمان طولونToulon 

،والتي توجد بدورها في جنوب فرنسا ،وبها كبرى القواعد العسكرية ،وهي عاصةمة إقلةيم  

 فار .

ن الليمةان وفي الرواية قضت الشخصية الرئيسية جان فالجان ،تسعة عشر سنة في سج     

جان فالجان ...المولود فةي فةافيرول ،قضةى فةي الليمةان تسةعة عشةرعاما منهةا :»حيث قال 

 .3«خمسة أعوام الرتكابه جريمة السطو ،وأربعة عشر عاما لمحاولته الفرار أربع مّرات

 : نسةبت تسةمية هةذه المحكمةةإلى عاصةمة إقلةيم فةار ،فةي مدينةة طولةون ،وهةي  محكمة فةار

إليها األب مادلين واعترف بأّنه جان فالجان الحقيقي  ،وخلّص بةذلك  هبمحكمة جنايات ،ذ

وصل األب مةادلين إلةى أراس فةي السةاعة :»الشخص الذي الصقت به الّتهمة ،فقال هوجو 

الثامنة مساء ،ولم يكن يعرف شوارعها ومسةالكها ،فسةأل أحةد المةاّرة :هةل لةك أن ترشةدني 
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ان أمام المحكمةة بتهمةة الّسةرقة التةي ارتكبهةا منةذ .وحوكم جان فالج1«إلى محكمة الجنايات

حةوكم جةان فالجةان :»ثمانية سنوات ،وحكةم عليةه بالّسةجن المؤّبةد ،وفةي ذلةك يقةول هوجةو 

 2«أمام محكمة فار بجريمة سرقة ارتكبها منذ ثمانية أعوام 

 : الشرطي هو الموظف الحكومي الذي تكمن مهّمته في الحفاظ علةى الّنظةام مكتب الشرطة 

ومنع وقوع الجرائم وحماية أرواح أفراد مجتمعها والعمل علةى تطبيةق القةانون ،وشخصةية 

الشةةرطّي فةةي روايةةة البؤسةةاء أوكلهةةا الكاتةةب لجةةافيير محقّةةق الشةةرطة ،وقةةد وصةةف الكاتةةب 

كةةان مكتةةب الشةةرطة قائمةةا علةةى غرفةةة ضةةّيقة :»مكتبةةه عنةةدما كةةان يحقّةةق مةةع فةةانتين قةةائال 

كاتب شرطة أخرى منها التي ذهب إليها جان فالجان عنةدما ،وذكرت م 3«منخفضة الّسقف

ومةةا إن بلةةغ الرجةةل شةةارع بواشةةفير حّتةةى انحةةدر إلةةى اليسةةار :»دخةةل مدينةةة برينةةول ،فقةةال 

 4«ودخل مكتب البوليس وقضى هناك ربع ساعة تقريبا

اشتهرت مدينة مونفورميل بصةناعة الخةرز األسةود وتعةّد مةن المةدن الصةناعية بنك الفيت : .0

التي احتلّت المراكز األولى بفضل ابتكاراألب مادلين ،وبعد عامين من انتاج هةذه الصةناعة 

وقيةل ،بعةد عةامين ،إّن »وفّر األب مادلين ثروة كبيرة أودعها في بنك الفيت فقال هوجةو : 

 .5«ألف فرنك في بنك الفيت  122الّرجل اّدخر

طةرق الّنقةل المائيةة التجاريةة هو نهر رئيسي فةي شةمال فرنسةا وأحةد :  sieneنهر السين .1

 222كما أّنه مصدر جذب سياحي ،وبالّذات في مدينة باريس التي يمّر عبرها طةول النهةر 

كلةةم باّتجةةاه الّشةةمال الغربةةي إلةةى مصةةّب فةةي القنةةال  221كلةةم ،ويمتةةّد الّنهةةر ملتويةةا لحةةوالي 

نهةر السةين  كلم من منبعةه يصةبح 120االنجليزي بالقرب من مدينة لوهافر ،وعلى حوالي 

نهةةرا عريضةةا يختةةرق وسةةط بةةاريس ،ويةةربط نهةةر السةةين بأنهةةار أوب ومةةان ويةةون وأواس 

وتربط القنوات المائية نهر السين بأنهار وأرون وراين وميوزوشةيلدي ويمكةن للقةوارب أن 

 كلم . 202تبحر به لمسافة 
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السين اليمنةى  وفي الرواية كانت من مهّمة محقّق الشرطة جافيير أن يراقب ضفّة نهر      

علةةى المفةةّتش جةةافيير بعةةد »ليةةتمّكن مةةن القةةبض علةةى تيناردييةةه المجةةرم الفارفقةةال هوجةةو : 

الفراغ من مهّمته السياسية أن يراقب ضفّة السين اليمنى بالقرب من قنطةرة يينةا حيةث يلجةأ 

 .  1«المجرم تيناردييه الذي تمّكن من الفرار أثناء نقله إلى الّسجن

 : لمكان الذي يعلو نهر السين ،قام فيه مفتش الشرطة جافيير بعمليةة االنتحةار هذا اجسر يينا

حيث رمى نفسه في النهر بسبب عدم تحّمله فكرة أّنه أخلى سبيل جان فالجان ،وقال هوجةو 

وهذا الّرجل الذي يعتبر الواجب والقانون جزء من كيانه بةل كةّل حياتةه يسةير علةى مهةل :»

ر وأطّل من فوق حاجزه ورأى ماء السةين ينحةدر فةي تلةك فوق جسر يينا ووقف فوق الجس

 .2«البقعة بقّوة 

المكان الذي لجأ إليه جان فالجةان حةامال مةاريوس الةذي اسةتطاع مةن  . سرداب المجاري : 22

خالله النجاة ،وكانت فوهة السرداب التظهر بسبب كومة من األحجةار أعةّدها الثةّوار ،فقةال 

كومةة مةن األحجةار أعةّدها الّثةّوار ليعتصةموا بهةا ،وقةد  وحالت منةه التفاتةة فةرأى»هوجو : 

 . 3«حجبت هذه الكومة جزء من فوهة سرداب المجاري فأقبل على األحجار

وقد استأنف جان فالجةان رحلتةه الّشةاقّة فةي تلةك الّسةراديب التةي كانةت عبةارة عةن          

وسط شبكة من السراديب  وجد نفسه:»أزقّة أرضية ليس لها بداية أو نهاية ،وذلك في قوله 

،ولكّنةه وبعةد بحةث طويةل بةدا لةه المخةرج عنةدما  4«واألزقّة األرضية ال أّول لهةا وال آخةر

وبعةد نصةف سةاعة :»سمع خريةر نهةر السةين ،فشةعر بفرحةة عارمةة ،فةي هةذا قةال هوجةو 

أخةةرى ...بةةدا لةةه مخةةرج السةةرداب وسةةمع خريةةر المةةاء فةةي نهةةر السةةين ،فوثةةب قلبةةه قبةةل 

 .5«ضلوعه
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ولديها مصطلح آخر هو الحقل الفخاري ،والمقصود بها مقبةرة يةدفن فيهةا قبور الفقراء : .  22

تشةاوروا واشةتروا بهةا  22ـ  02الفقراء والغرباء وجاء في إنجيل متى ذكر هةذه المقبةرة )

حقل الفّخار مقبرة الغرباء ( وقد أوحى جان فالجان لكوزيت وماريوس أن يةدفن فةي مقبةرة 

در من أسرة فقيرة ،وأن ال ينقش اسةمه علةى قبةره ،وهةذا نةّص مةا جةاء فةي الفقراء ألّنه انح

ال تنسةيا يةا ولةدي أّننةي رجةل فقيةر ،فلتوضةع جّثتةي فةي قبةور »وصّية جةان فالجةان فقةال : 

 .1«الفقراء وال أريد أن ينقش إسمي على قبري 

 . البلدان المجاورة : 12

  : انجلترا 

هي أكبر دولة فةي المملكةة المّتحةدة ،وتشةترك فةي الحةدود البريةة مةع اسةكتلندا فةي الشةمال      

وويلةةز فةةي الغةةرب والبحةةر األيرلنةةدي فةةي الشةةمال الغربةةي ،وبحةةر الكلةةت فةةي الجنةةوب الغربةةي 

 ،وبحر الشمال في الشرق ،وتفصلها القناة اإلنجليزية عن القارة األوربية جنوبا .

،بسةةبب األوضةةاع  2010يةةة ،أرا جةةان فالجةةان الةةذهاب إلةةى إنجلتةةرا عةةام وفةةي الروا        

 السياسية المضطربة ،ومخافة أن يكتشف أمره ،ويعاد إلى السجن .

 : إيطاليا 

تقةع الجمهوريةةة اإليطاليةة فةةي جنةوب أوربةةا ،فةةي شةبه الجزيةةرة اإليطاليةة ،وأيضةةا علةةى         

نيا .تشةةترك إيطاليةةا فةةي الحةةدود الشةةمالية أكبةةر جزيةةرتين فةةي البحةةر المتوسةةط :صةةقلية ،وسةةردي

 األلبية مع فرنسا ،وسويسرا ،وسلوفينيا .

وهي البلد الذي ذهب إليةه األب مةادلين حةين أطيحةت األسةر البورونيةة ،وهنةاك توفيةت         

 زوجته ،وأصبح قسا .
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 ن :الزم 

البؤساء روايةة فلسةفية واجتماعيةة ودينيةة وسياسةية ،وقةد رسةم معالمةه الكبةرى وهةو          

ناقم على الّشرائع البشرية والّتقاليد االجتماعية الذي يقةع فيهةا البائسةون المغةالبون مصةائرهم 

،وأولئك الّتابعون أقدارهم علةى حةّد سةواء ،والفتةرة التةي تعنةى بهةا هةذه األحةداث هةي القةرن 

 تاسع عشر.ال

 زمن وقوع أحداث رواية البؤساء : .1

تدور أحداث الّرواية في فرنسا ،خالل القرن التاسع عشر ،بحيث تصف وتنتقةد الّظلةم         

،وبالضةبط عنةد انتهةاء  2022االجتماعي ،بين سقوط نابليون األّول في معركة واترلةو عةام 

تسعة عشر سةنة ،وبعةدها عةرض حكومية جان فالجان في سجن األعمال الشاقة ،التي دامت 

ألحةداث كانةت فةةي فتةرة النظةةام الملكةي مةع لةةويس الثةامن عشةةر الةذي حكةم حتةةى مماتةه سةةنة 

،وبعدها نّصب لويس فيليب الذي  2012، ثم فترة شارل العاشر الذي أطيح به سنة  2001

اث وفةي عهةده تنتهةي أحةد 2010حكم حكما ملكيا دستوريا حّتى تنازل عنه إثر اندالع ثورة 

 رواية البؤساء  .

 زمن كتابة رواية البؤساء : .2

،بعةةد الروايةةة  2001فةةي :»نّبةةأ الكاتةةب بالّروايةةة قبةةل كتابتهةةا بنحةةو ثالثةةين سةةنة فقةةال       

الرائعة والتر سكوت ،سوف تبقةى روايةة أخةرى أكتبهةا ،أكثةر جمةاال ،وأكثةر كمةاال مةن هةذه 

 .1«عي،إّنها رواية من الّنوع الدرامي ،والملحمي والواق

،بدأ الكاتب في تحضير الكتاب ،وقد استغرق في ذلك إثنةا عشةر عامةا ،ثةّم  2012في        

،شرع يراجع المخطوط ويصّححه ،وقةد اسةتغرق  2022توقّف مّدة ثالثة سنوات .وفي سنة 

 . 2020ذلك عامين ،ونشرها في سنة 

 

                                                           
1 Les misérables de hugo ,claude gely ;hachette ,paris ,9191,p 9 
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 الزمن الداخلي : .9

 : السرد االستذكاري ،االسترجاع 

الرجوع إلى األحداث السةابقة ،نةوع اسةتخدمه هوجةو فةي روايتةه البؤسةاء ،ومةن مثةل         

ذلك ،وقفة جان فالجان يتأّمةل األحةداث ويسةترجع حياتةه الماضةية ،ومةا عانةاه مةن ظلةم ،بعةد 

فبدأ يفّكر في جّو مةن الهةدوء ،واسةتعرض حياتةه :»قضائه تسعة عشر عاما في السجن فقال 

األولى ،وتفكيره الّطويل وإطالق سراحه وما اقترن به ذلةك كلّةه مةن نقمةه الماضية ،وغلطته 

،كذلك عندما وجةد نفسةه فةي المحكمةة ليسةلّم نفسةه فتةذّكر دخولةه الّسةجن ألّول مةّرة فقةال  1«

ووجد نفسةه ينظةر إلةى قةاض وكاتةب وشةرطة وعةدد ال يحصةى مةن الوجةوه ،ولقةد :»هوجو 

،أيضا اسةتخدم  2«ذا بدأ الماضي ينبعث من مرقده رأى كّل ذلك ،منذ سبعة عشر عاما ،وهك

هذا النوع السردي ،حين ذهب لزيارة فةانتين المريضةة وكةان قةد فعةل نفةس الشةيء قبةل مةدة 

وراح ينقةل البصةةر بةين المريضةةة وتمثةال المسةةيح المصةةلوب »زمنيةة سةةبقت ،فقةال هوجةةو : 

 . 3«،كما فعل منذ شهرين ،يوم جاء لزيارتها للمّرة األولى

 ستباق : اال 

عندما رأت إحدى العجائز الحالة الهستيرية التي تملّكةت فةانتين توقّعةت أّن مصةيرها          

أبصةرتها إحةدى عجةائز المصةنع ،ذات »لن يكون حسنا ،وهذا ما حصل بالفعل ،فقال هوجو:

،وفي موضع آخر  4«ليلة ،وهي تضحك وتغّني ،فقالت :هذه الفتاة ستنتهي إلى أسوء مصير 

المؤلّةةف أّن فةةانتين لةةو كانةةت تعلةةم حقيقةةة تيناردييةةه ومةةا سةةيفعلونه بابنتهةةا لمةةا تركتهةةا ،تحةةدث 

ولةو رأت ذلةك لحةّل الحةذر فةي نفسةها :»عندهم ،ولتغّيةر أحةداث القّصةة تمامةا ،يقةول هوجةو 

  5«محّل الّثقة ،الستحال وقوع كثير من الحوادث التي سنرويها في هذه القصة 
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 :  الحذف 

الفترات الّزمنية التي هي غير مهّمة في صيرورة القّصة ،أو لتسةريع عليةة  حذف بعد        

الّسرد ،ومن أمثلة ذلك ،حذف فترة زمنية كانت فةانتين علةى رتابةة حياتهةا اليوميةة حتةى أتةى 

بعةد ثمانيةة أشةهر ،أو عشةرة :»يوم وصافت أحد المتسكعين في قارعة الطريق ،فقال هوجةو 

 1«،والّصةةقيع ،كةةان أحةةد المبتةةذلين ،يسةةير متسةةّكعا فةةي الّطريةةقأشةةهر ،فةةي ليلةةة شةةديدة البةةرد 

.،وفي موضع آخر حذف المّدة الّزمنية التي لم يسمع فيها الجد ،عةن حفيةده مةاريوس بعةد أن 

وانقضةت بضةعة أشةهر ،لةم يسةمع الّشةيخ فةي خاللهةا كلمةة واحةدة :»طرده من المنزل ،فقال 

ان يختةرق الّسةراديب مةن أجةل إيجةاد ،وحةين مةّرت نصةف سةاعة وجةان فالجة 2«عن حفيةده 

وبعد نصةف سةاعة ،بةدا لةه مخةرج الّسةرداب ،وسةمع خريةر المةاء ،فةي نهةر :»مخرج ،فقال 

 . 3«السين 

 : خالصة 

إجمال فترة زمنية ،في خالصة ومن مثل ذلك تلخيصه الثمانية سنوات ،التةي عاشةتها         

ومةةّرت األعةةوام :»كوزيةةت فةةي منةةزل تيناردييةةه ،والتةةي كانةةت مليئةةة بالمعانةةاة ،يقةةول هوجةةو 

 . 4«...وترعرعت كوزيت ،وتضاعف شقاؤها وراحت مدام تيناردييه تعاملها كخادمة 

  : الوقفة الوصفية 

لقةةد اسةةتوقف هوجةةو بعةةض الفتةةرات الزمنيةةة المهّمةةة ليصةةفها ،ومثةةال ذلةةك يةةوم زفةةاف       

فبراير ،من الليةالي الخالةدة ،فةي حيةاة كوزيةت ،فةي هةذه لليلةة  22كانت ليلة :»كوزيت فقال 

 5«،ليلة زفافها كانت ...مالكا يشّع حوله الحّب والجمال والسعادة 
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 .مقارنة فنية بين البؤساء والمعّذبون في األرض الفصل الثالث :

تأّثر طه حسين باألدب الفرنسي ،ومذهبه في الّترجمة ـ ترجمة البؤساء أنموذجا ـ  أّوال :

 األحداث ثانيا :

 القضايا والموضوعات ثالثا :
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I. ترجمة البؤساء دب الفرنسي ،ومذهبه في الّترجمة ـ تأّثر طه حسين باأل

 ـ أنموذجا 

االنطالق الفكري للّنهضة في البالد  كان بداية أّن االحتكاك العربي الغربي ،شّك  ال         

،وقد أّثر هذا االحتكاك الحضاري في الفئة العربية المثقّفة ،فمّيزتها بعض العربية 

الّتساؤالت فكرية ،ناتجة عن إحساس المثقّف العربي بقلق حتمية الّتعايش مع حضارتين 

هوّيته الّشرقية فمن جهة تمّسكه ب»،وكيف يتعامل مع القديم الموروث والجديد المحدث 

،القائمة على الموروث الّتليد ،الذي مّثل االستمرار في الّزمان ،ومن جهة ثانية رغبته في 

اقتباس الحضارة الغربية ،التي اعتبرها عنوان القّوة والتطّور ،غير أّنه خاف أن يكون 

 . 1«اقتباسها يسّبب الّضياع وفقد الهوّية

مصيريا بين القديم والجديد ،غير أّن التصّور الذي  يواجه المجتمع العربي اختيارا      

يناضل معه ومن أجله المجّددون يصطدم بقصور الوعي الجماعي في إدراك طبيعة تلك 

في كثير من األحيان تجبر الواقع على قبول حلول جاهزة مستمّدة من »األفكار الجديدة التي 

 . 2«الّثقافة الغربية 

برز قادة الفكر ،الذين أداروا عجلة الجدل الفكري في عصره ويعّد طه حسين أحد أ        

،ورغم ما يبدو من موقفه الّتوفيقي بين حضارة الغرب والحضارة العربية ،فإّن الواقع 

المتخلّف الذي يحاصره ،أرغمه على اّتخاذ موقف عنيف في دعوته إلى انتهاج مسار 

أ ْن نسير سيرة »طّور ،فقال يجب:الغرب الحضاري لتتغّير أوضاعه ،ويقود ركبه إلى التّ 

األوربيين ،ونسلك طريقهم لنكون أندادا ،ولنكون لهم شركاء في الحضارة ،خيرها وشّرها 

 3«،وما يحّب منها وما يكره 

                                                           

ـ نازك سبايارد ،الرّحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثة ،،مؤّسسة نوفل  1 
  90ـ  99،ص  9191، 9،بيروت ،ط

  10،ص  9199ـ عبد المحسن طه بدر ،الروائي واألرض ،الهيئة المصرية للّتأليف والنشر ، 2 

 . 092،ص  9199،نوفمبر  9ـ طه حسين ،نقد وإصالح ،دار العلم للماليين ،ط 3 
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ها ببعض كانت الترجمة دائما الجسر الذي تعبر فوقه ثقافات الشعوب فيتصل بعض       

أن تكون سهلة يسيرة واضحة : »،وذلك أّنها عنده ينبغي ثاقف التّ  فاعل ووتتم عملية التّ 

ن يكون الكالم فيها عذبا منسجما أو،ويفهمونها خالية من الغريب وباللغة التي يتكل مها الناس 

ه فينبّ ،ل نفسه غامضا صن يكون األأ إال  ،ال يصرف عن المعنى وال يلهي عن الموضوع ،

 . 1«ن يكون صعبا أو أ هالمترجم علي

هضة د للنّ فهي عملية تمهّ ،لى اللغة العربية إن مناصري الترجمة مطه حسين  كانو      

ة دولة دون االعتماد على ما أيً فمن غير الممكن نهوض ،طورلى التّ وتساعد ع،م الفكروتقوّ 

 -كنت و  :»فيقول ،وهذا ما يؤمن به طه حسين ،دب ينطبق على األنفسه  سبقها ،والشيء

ن يتصل ألى إمضطر ما هو ال يستطيع العزلة ،وإنً  دب الحيً األ نً أيمان بشديد اإل -ال أزال 

دباء من لى ذلك النقل والترجمة والتلخيص والتعريف باألإخرى ،وسبيله ة األداب الحيً باآل

لى قوة إالعربي قوة سلوك هذه الطريق سيزيد أدبنا  نً ألى إا جانب ...وكنت مطمئنً األ

ني ن تؤدي معاأفيمكنها من ا من المرونة ح لغتنا العربية حظً لى حياة ،وسيمنإويمنحه حياة 

د  يها من قبل  أوأغراض لم تتعو   .2«ن تؤد 

بدأت حركة الترجمة في مصر الذي يخضع الٌصورة الغربية للواقع الذي يعيشه         

المترجم ،ولألساليب السائدة في عصره ،وأًول اتصال هام في العصر الحديث بين مصر 

التي هزت المصريين من ثباتهم ولكن  2210والغرب هو حملة نابوليون بونابارت سنة 

مد علي الذي اتجه بصورة أساسية صوب فرنسا ،الذي العالقات اًتسعت في والية مح»

أرسل إليها بعثات طالًبية عديدة ،وأول كتاب مصري يصور فرنسا ويكشف بعض مظاهر 

وقد حاول بعد  3«حضارتها هو تخليص اإلبريز في تخليص باريز لرفاعة الطهطاوي 

وم إليه تعد مكمن عودته من أوربا أن يقنع أولياء األمر بإصالح األزهر،وذلك بإدخال عل

 قًوة أهلها وسبب نهضتهم .
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  1، ص 0290 9طه حسين ،  لحظات ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، القاهرة ، مصر ، ط - 2 

 11رجل فكر وعصر ، ص  أحمد علبي ،  طه حسين - 3 
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اب والش عراء  كما اشترط أديبنا المصري          ألن االغتراب عن ،وجوب اغتراب الكت 

نقل في أقطار التّ :»فيقول ،أم ل ويهيئهم للتفكير والتّ ،وعواطفهم ،الديار يجيش خواطرهم 

ال تثيره اإلقامة واالستقرار الغربة يثيران في نفس الكاتب من العواطف والخواطر ما 

ال تستقيم له حين والتعبير ،،فكير والتّ ،والحس  ،،ومما يهيئان الكاتب تهيئة خاصة للشعور 

 .  1«قبل يرى كل يوم مثل ما كان يراه منقرا في داره بين أهله ومواطنيه ،يكون مقيما مست

اء قائال : لى القلذلك عرضها ع؛وهي تجربة خاصة عايشها وتأكد من جدواها          ر 

ام الشبابهذه لحظات أدبية ،» اء الشرق ، قضيتها أي  وكنت أجد فيها بين أدباء الغرب وقر 

س حين أقرأ هذه فقد كنت أح، وراحة الضمير شيئا كثيرا،ونعمة البال ،من رضى العقل 

اء العربية اآلثار األدبية ،  ي أنهض بواجب خطير ،وهو تحقيقأنّ ،وحين أعرضها على قر 

لة العقلية بين الشرق والغرب ،ال هوض بهذا الواجب الخطير ذو نتائج وكنت أنتظر للنّ ص 

 . 2«ليست أقل منه خطرا 

قل األعمى يحذ  ، وفي هذا الّصدد        بنتائج عكسية ويقوم  أتي والذي ي،ر طه حسين من الن 

بأدب عربي ووجوب الموازنة بين األصالة والمعاصرة لنخرج ،بتهميش التراث العربي 

مؤمنا بأن األدب الحي ال  –وال أزال  -وكنت  »ا : ويبقى حيّ ،يساير التطورات الحادثة 

ينبغي أن يتهالك على اآلداب األجنبية ،ينقل منها ويترجم عنها ،...فليس له بد من أن يوازن 

يغفل .على أن ال 3«بين قوته التي تأتيه من نفسه وهذه القوة الطارئة التي تأتيه من غيره 

نحب ألدبنا القديم أن يظل قواما للثقافة وغذاء للعقول ، :»فيقول أيضا ،عن أهمية تراثنا 

م لشخصيتنا ،محقق لقوميتنا ،ألنه أساس الثقافة العربية ، فهو إذن  عاصم لنا من الفناء مقد 

أسس في األجنبي ،معينا لنا أن نعرف أنفسنا ... ولكننا نحب أن يظل أدبنا القديم أساسا من 

 «4الثقافة الحديثة 
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والتعريف بالموضوع ،هو التمهيد ،ومن مستلزمات األدب المترجم عند طه حسين         

ما وإنّ ،فالمترجم ليس ناقال كالما إلى كالم ،أو الشخصية المراد ترجمتها ،الذي يريد ترجمته 

صلة بين  ليس هو بالقارئ المستريح وال المنتج النابغة ، ولكنه»هو مبدع بنحو خاص 

مؤثر ،ما هو خادم مخلص وإنّ ،الثاني  من مجد   حظّ  وال،من راحة األول  حظّ  الرجلين ال

ويشق آلثار النابهين من األدباء والفالسفة ،يرفع القارئ إلى حيث يذوق الفن وجالله ،أمين 

 فال يمكننا أن .1«طرقا جديدة إلى عقول الناس وقلوبهم ...على مختلف البيئات واألجيال 

نتعًرف على مدى أصالة األعمال ،إالً بعناء كبير ألًن الٌنًقاد أنفسهم يختلفون في تحليل النص 

 المترجم من حيث المعنى ومن حيث الًشكل .

سببا من أسباب تعدد الترجمة ألثر  ،وقد تكون مقاربة المترجم للمبدع عند طه حسين      

وجودة ،تتفاوت فيما بينها دقة وتقصيرا »بداعات ي اللغة الواحدة ، فالترجمات كاإلواحد ف

ويفسد أسلوبه ،ب لفظه وفيها ما يضطر،وأداؤه ،وأسلوبه ،وفيها يرتقي لفظه ،ورداءة 

 .2«ه ويسمج أداؤ

را ، و نثأسواء شعرا ،صل الترجمة تذهب بجمال األ نّ ألى إكما تطرق طه حسين          

الترجمة عموما تذهب بجمال :» فيقول ،صل إال  المعنى لخيص كذلك ال يبقي من األالتً و

 . 3«التلخيص يذهب بجمال الترجمة إلى حد أبعد  وإنً ، األصل

ها تزيد من موسوعتنا نّ أل،ع عليها ن يشجّ أن مبعث تفكيره في مجال الترجمة وكا        

بية قليلون جنلغات األذين يتقنون الٌ الً  نً إومع ذلك ف،غيرات الحادثة كبين للتّ وتبقينا موا،الثقافية 

مما ينبغي لنا في هذا ،نا من الثقافة الواسعة العميقة قليل جدا حظّ :» فشرح ذلك قائال 

الت بيننا وبين العالم نواع المواصأوفي هذا القرن الذي كثرت فيه ،يث العصر الحد

جنبية على غات األالذين يحسنون اللٌ  نً أل؛الكتب في لغاتها المختلفة رأ نا ال نقنً أو،الخارجي 
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جنبية هي الفرنسية فترة أعقولنا كانت محتكرة للغة  نً أو،كثرتها واختالفها قليلون 

 .1« خرىأ نجليزية فترةواإل

 لحافظ ابراهيم قائال : البؤساء̎ت له هذه القاعدة في األخص من نقده ترجمة  ما تأت  وربً       

وأنكرها عليه ،ألنها تدل على عناء وجهد عديمين ،أحمد لحافظ هذه اللغة الغريبة الجزيلة » 

ألنها تكاد تجعل هذا الجهد غير نافع ...وما رأيك في أن أقرأ النص األصلي الفرنسي 

 .  2«وأقرأ ترجمته العربية فال أفهمها إال  كارها ،فأفهمه بال عناء 

 في األلفاظ ،تكلّفا ف عنها ثقلهذا ما ثقلت عليه الترجمة ليخفة إ من يعمد المترجوعاب أ     

على  ضعفه في الفهم أو قدرته فيوراء الجمل الفخمة الضخمة ليخ وإلى الجري، الغريبة

 األداء.

تين هما أًنه رئيسي نقطتينحصاها طه حسين في براهيم عيوبا أإولترجمة حافظ         

كاملة  األولى أن ترجمته ليست»يلّخص مضمون الرواية ويهمل الكثير من مقاطعها فيقول 

فهو يلخص وال يترجم ...وقد أهمل الصفحة األولى من الكتاب إهماال تاما فلم يشر إليها 

بحرف وهذا نصها : لعل القارئ قد أحس أن مسيومدلين لم يكن إال  جان فلجان لقد نظرنا 

في أعماق هذا الضمير ،وقد آن أن نعيد النظر فيه ولن نفعل ذلك دون أن ينالنا االنفعال 

 .  3«ا االضطراب  ويملكن

ليها واللغة إن يحسن اللغة العربية التي ينقل ،أي منزلة المترجم العظيمة لذلك تستدع       

 حسانا تاما .إن يحسن الفن الذي ينقله أجنبية التي ينقل عنها واأل

التي هي ليست دقيقة وال ،استعمال حافظ ابراهيم األلفاظ الصعبة ، أما العيب الثاني

ترجمته على ضخامة  إنً »فيقول : ،وال تعطي الصورة الصحيحة لألصل ،حسنة األداء 

ليست دقيقة وال حسنة األداء ، ،وعلى ما لها من روعة وجمال ،وفخامة أساليبها ، ألفاظها

                                                           

 4ص  9191 9طه حسين ، مستقبل الثقافة في مصر ، دار العلم للماليين بيروت ط - 1 

  404 – 401ص  9194 9دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،ط 90طه حسين ،حافظ وشوقي ، المجلد  - 2 

   404المصدر نفسه ،ص - 3 



 الثالث :                                                مقارنة فنية بين  البؤساء والمعذبون في األرض  الفصل 
 

 
198 

رة إال  إذا كانت الصو،ليس لترجمته قيمتها حقا  ولكني أرى أنّ ،وقد يكون لحافظ رأيه 

ما أضرب مثال ولست أريد أن أطيل وإنّ ،وليست ترجمة حافظ كذلك ،الصحيحة لألصل 

منذ سرق  "جان فلجان"منا بين يدي القارئ ما كان من أمر قدّ »قال حافظ: ،  1«واحدا 

وقد رأى كيف حال هذا الرجل إلى رجل آخر. كيف فعلت في ،ذلك الغالم قطعته الفضية 

 )كذا(وأخرجته من مسالخ الشرة ،أفاعيلها فاختطفته إلى المعبود  )كذا ؟(نفسه كلمات العابد 

وقال » وترجم طه حسين هذا المقطع ،فقال :،2« هاب من الفضيلةإوالضغينة وأسكنته في 

 "جان فلجان"فيكتور هوجو: ليس لدينا إال شيء قليل نضيفه إلى ما عرف القارئ من أمر 

منذ ذلك الوقت فقد رأيت أنه أصبح رجال آخر، ما كان "بي جارفيه"منذ كان بينه وبين 

 .3« شيئا أكثر من تحويل خلقها جديدا ،ذ ما أراد األسقف أن يصنع به صنع نفسهفأنفّ ،

مع ،وعمل على الكتابة بأسلوب سهل واضح ، نهضة أدبية إلىطه حسين ا عد          

كما وجهت له العديد ،ولقد أثارت آراءه الكثيرين ، قواعدهاوالمحافظة على مفردات اللغة 

ستمر في دعوته للتجديد اولكن ،المعارضات القوية ولم يبالي طه بهذه  هاماتاالتّ من 

فقد أخذ ؛والصراحة ،زت بالجرأة الشديدة فقام بتقديم العديد من اآلراء التي تميّ ، والتحديث

تدريس طرقهم التقليدية في ،واألدباء ،من المفكرين ،ومن األسالف ،على المحيطين به 

األدب العربي، وضعف مستوى التدريس في المدارس الحكومية، ومدرسة القضاء وغيرها، 

كما دعا إلى أهمية توضيح النصوص العربية األدبية للطالب، هذا باإلضافة ألهمية إعداد 

لغة العربية، واألدب ليكونا على قدر كبير من التمكن، ذين يقومون بتدريس الٌ مين الً المعلة 

 . جديديالمنهج التّ  اعبتّ الباإلضافة  والثقافة
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II. : األحداث 

أحداث البؤساء والمعّذبون في األرض تتلّخص في أّن البطل يواجه ظروفا أكبر منه         

،ومن المستحيل أن يصلحها لوحده ،فذهب ضحّيتها هو وعائلته ،ونالحظ تشابها في 

مضمون هذه األحداث ففي رواية البؤساء نرى أّن جان فالجان اضطّر إلى السرقة رغم أّنه 

ا ،وفانتين التي أجبرت إلى ترك ابنتها عند إحدى العائالت لتتمّكن من كان يكّد ليال ونهار

إيجاد عمل لها تقتات منه هي وابنتها ألّنهم لن يرضوا تشغيلها إذا علموا بأمر ابنتها أّما في 

المجموعة القصصية المعّذبون في األرض  ، نرى في أحداث قصة صالح أّن هناك صبي 

اشل فأباه طلّق أّمه خديجة ،لعدم تحّمله إياها ألّنها سّيئة اسمه صالح ،يعّد ثمرة زواج ف

العشرة ،وذات أخالق بذيئة ،فعزم األب أن يرّبيه بنفسه ،ويتزّوج من أخرى لتساعده على 

ذلك ،وهذه األخيرة فّضلت أبناءها على ابن زوجها ،وكان يعاني من معاملتها القاسية له 

،فكان دائما في حالة نفسية مليئة بالحزن فكانت تضربه ضربا مبرحا يسكنه الفراش 

 والغيظ.

أورد هوجو وطه حسين خالل أحداث القصة عنصرا مهّما وهو الدّين ،وكيف أّن        

اإلنسان ال يستطيع أن يعيش بدونه فهي السلطة اإللهية العالية التي ال يمكن ألحد تعويضها 

ي لها حكمتها في تسيير الكون ،وإن كان أو الوصول إليها ،فهما يؤمنان بالقدرة اإللهية الت

لكل ّ منهما توّجههما الديني الخاص بها ،والنقطة المهّمة التي أرادا حياكتها خالل األحداث 

هي أّن الكنيسة وسيطرتها ال تمّثل الّديانة المسيحية ،والعريف القائم على شؤون أطفال 

ن اإلسالمي ،فتضّمنت البؤساء الكّتاب ال يعطي الّصورة الحقيقية التي جاء بها الدي

 والمعذبون في األرض تشويه مبادئ الديانة وتزييفها من أجل المصالح الشخصية .

ففي رواية البؤساء نجد األحداث تدور حول األسقف المثالي الذي تحتاجه البشرية إلى        

دية على أمثاله وليس رجال الّدين الذين يستغلّون سلطتهم في مصالحهم الشخصية والما

حساب الشعب ،فقد كان  األسقف شارل ميرييل ،الذي وصفه بالطيبة والرحمة ،وكان يقوم 

بمسؤوليته وبمهامه على أكمل وجه في الكنيسة ،فكان كلّما امتألت جيوبه  بالمال ،زار 

الفقراء وإذا فرغت من المال زار األغنياء ،كان يسافر إلى المناطق المجاورة مشيا على 
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و مستعينا بعربة ،سعيا منه لمساعدة المحتاجين ،فأدخل على قلوبهم البهجة األقدام أ

والسرور ،وتشاء األقدار أن يستضيف جان فالجان ،لكّن هذا األخير قام بسرقته ،فهو لم 

تهدأ ثورته ضّد المجتمع ،وهو في أّول عهده بالحرية ،وغادر منزله قبل خيوط الفجر 

 األولى .

طة ألقوا القبض عليه ،وأعادوه لألسقف في اليوم التالي ،فظّن جان لكّن رجال الشر       

فالجان أّنه سيعود إلى الّسجن مجّددا إالّ أّن األسقف كان فردا صالحا وكريما ،فزعم أّنه منح 

هذا الّرجل تلك األطباق وفضال عن ذلك ،أعطاه شمعدانين فضّيين ،وقبل أن يذهب أوصاه 

واني بداية جديدة ليكون رجال صالحا .كانت صدمة جان فالجان بأن يّتخذ من أموال هذه األ

كبيرة حين عفا عنه األسقف ميريل ،وشّكل موقفه الخطوة األولى لصحوة الضمير وإيقاظ 

اإليمان في قلبه ،ونقطة تحّول في حياته ،استرّد من خالله إيمانه باهلل وبالخير ،وبالعدالة 

ه ،واختفى بعدها ليظهر في مدينة مونفورميل تحت اإللهية ،بعد أن كفر بكّل شيء في سجن

اسم السيد مادلين ،أحد أغنياء باريس بسبب المصانع التي يملكها ،مخفيا حقيقته عن 

المحيطين به ،لقد أصلح حاله ،وكّون ثروة بالمال الذي أعطاه إياه األسقف ،بحيث استخدمه 

ه ،كما أصبح من أكثر المحسنين في اختراعه لبعض المواد الصناعية التي أنشأ بها مصانع

في المدينة ،مؤمنا بأّن الخير الذي ينعم به يجب أن يعّمم على المعوّزين والبائسين 

والمظلومين ،ثّم فتح أبواب الّتوظيف أمام أهل مدينة مونفورميل ،ولّما تكّررت أعماله 

نة مع رغبة الخيرية ومعوناته ،التي وصل صداها إلى مسامع الملك ،اختاره عمدة للمدي

 جماعية من الّناس ،الذين حّملوه قبول المنصب بعد رفض وترّدد شديدين .

وفاة األسقف ميريل عن عمر يناهز  9109وعندما أعلنت الصحف في مطلع            

الثانية والثمانين قضاها في أعمال البر والخير ،شوهد السيد مادلين في صباح اليوم التالي 

عصابة سوداء تطّوق قّبعته ،حتى أصبح ذلك حديث أهل البلدة ،حينها مرتديا ثوب الحداد و

 استنتجوا أّن العمدة كان على صلة ما باألسقف . 

أّما في المجموعة القصصية المعّذبون في األرض نرى أّن جّل المجتمع المصري           

ص ترفع شخصياتها مؤمن بالعقيدة وشريعة اإلسالم مع قلّة قليلة تدين المسيحية ،فكّل القص
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الدين اإلسالمي ماعدا قصة واحدة هي قصة صفاء  ،فنشهد في أحداث القصص مواظبة 

األطفال الّذهاب إلى الكّتاب خمسة أّيام في األسبوع طيلة السنة ،يتعلّمون فيه القراءة والكتابة 

يل ،ويحفظون القرآن الكريم ،مثلما هو موجود في قصة صالح ،وفي قصة قاسم الرجل العل

الذي يعيش مع زوجته أّمونة وابنته سكينة البالغة من العمر سبعة عشر سنة ،في بيت 

متواضع ،يذهب كّل يوم إلى الّصيد ،دون أن يصل إلى سد جوع عائلته ،وفي بعض األحيان 

يلزمه المرض الفراش ويقعده في ركن من أركان البيت ،لديه أخ شيخ ضرير ،إمام مسجد 

من  01ّنه حريص على صلواته ،كانت وصيته أٌلخيه أن يحفظ اآلية ،يذهب إليه كّل يوم أل

سورة الرعد لكي تحفظه من خوف الظالم ،فيدخل الطمأنينة والّسكينة في قلبه ،ويقتحم 

الغابة الموحشة ،ليصل إلى النهر ويسترزق منه .ونرى في أحداث قصة رفيق أّن األسرة 

ان رّب األسرة فيها ضابط تركي ،اصطحب ابنيه التركية نسبت كذلك أوالدها إلى الكّتاب ،ك

بعد استقراره في إحدى القرى المصرية ،إلى الكّتاب عثمان ومحمود ،وأوكل العريف 

 تحفيظ القرآن البنيه من قبل تلميذ مجتهد .

وبالّتالي فإّن الّتكوين الّديني كان مهّما في حياة المجتمع اإلسالمي بصفة عامة           

جتمع المصري بصفة خاصة ،ونّوه إلى أهّمية ذلك فهي تخرجه من شبح األمية ،وتكوين الم

وتساعده على بناء قواعد دينية قوية ال يمكن أن تؤّثر فيها مظاهر المجتمع الّسائدة ،لكن 

تطّرق أيضا إلى ظاهرة كانت منتشرة وهي عدم تمثيل الدين اإلسالمي أحسن تمثيل بل 

كان يفعله العريف الذي يحمل الرشاوى مقابل منح  وإعطاء نظرة مغرضة عنه مثل ما

األطفال فترة راحة من الدرس ،وهنا بيت القصيد ألن الين اإلسالمي يمّثل األخالق الفاضلة 

 قوال وفعال وليس ،اّدعاء كما هو الحال في بعض الكتاتيب .

ؤدي إلى معاناة تطّرق الكاتبان أيضا إلى العالقات االجتماعية غير الشرعية ،التي ت        

 األبناء في ظّل رفض المجتمع لهذه الفئة رفضا قاطعا .

ففي رواية البؤساء ،كانت كوزيت االبنة غير الشرعية لفانتين ،الفتاة الصغيرة ذات          

الوجه البريء ،والجسد المهزول ،تذوق أنواع العذاب ،وتتجّرع سّم الحياة ،تحت كنف عائلة 

لها القدر إلى هذه العائلة ؟ كانت فانتين امرأة يتيمة ال تعرف عن تيناردييه .. فكيف أوص



 الثالث :                                                مقارنة فنية بين  البؤساء والمعذبون في األرض  الفصل 
 

 
202 

والديها شيئا التقطها عابر سبيل وقام بتربيتها ،من الّطبقة الكادحة ،كانت شقراء فائقة الجمال 

في سن الخامسة عشر،انتقلت من مورفورميل إلى باريس ، بحثا عن الحياة الكريمة وعمل 

جتهاد والطموح ،إلى أن وقعت في حب طالب ثري يدرس تقتات منه ،وهي على هذا اال

بالجامعة ،يدعى تولوميس ،والذي تركها وهي حامل منه بابنتهما كوزيت ،بقيت فانتين 

لوحدها مع انتها ثالث سنوات لكّنها لم تتحّمل عبء المصاريف ،فقّررت العودة إلى مسقط 

ئلة تيناردييه ،فندقي كان جشعا رأسها وفي طريق العودة إلى بلدتها ،التقت فانتين بعا

وّطّماعا ،وزوجته كذلك سّيئة الطباع ،لكن فانتين لم تعرفهما على حقيقتهما ،فتركت ابنتها 

في عهدة العائلة ،ورعايتها مقابل مبلغ شهري ،ومع مرور األيام والّسنين  ،استمّرت هذه 

وفها قامت بتحقيق كّل العائلة  ،في ابتزاز األم بحجج واهية ال تنتهي ،ورغم صعوبة ظر

المطالب بشّتى الّطرق ،لكن عندما طردت من مصنع األب مادلين ،بسبب معرفة حقيقة 

الّطفلة التي أنجبتها دون زواج ـ لم يكن مسموحا لمن لديهم أطفال غير شرعيين بالعمل 

ا ألّنهم يشّوهون سمعة المصنع ـ ،حينها وجدت نفسها بدون عائل مالي ما أجبرها بيع شعره

من دفع أقساط الذهبي ،وأسنانها اللّؤلئية ،وحتى بيع أثمن ما تحافظ عليه المرأة ،لتتمّكن 

 تيناردييه .

وبعد استنفاذ أّي شيء تبيعه فانتين ،انهارت ،وشعرت باليأس من حّل لوضعها         

،أصيبت بمرض لم تدرك وجوده ،إالّ بعدما استفحل في جسمها الّضعيف .وفي يوم من أيام 

الّشتاء المثلجة ،خرجت إلى قارعة الطريق تبحث عن عمل ،تعّرضت للمضايقة من شاب 

 أن رّدت بضربه ،فظهر جافيير مفتش الشرطة فجأة ،وألقي برجوازي ،وما كان منها إالّ 

القبض عليها ،ورغم محاوالتها لشرح ما حدث ،حكم عليها بالّسجن لسّتة أشهر .هنا تدّخل 

االب مادلين إلنقاذها ،تكفيرا منه على الخطأ الذي قامت به رئيسة المعمل ،وهو طردها  

المستحقّات العالج ،وفي إحدى زياراته لها ،بعد ذلك ذهب بها إلى المستشفى ،ودفع كّل 

قطع على نفسه وعدا بأن عثر على ابنتها كوزيت ويرجعها إلى حضن أّمها ،غير أّن حالتها 

الصحية لم تسمح لها بذلك ،فهي كانت في أّيامها األخيرة ،فتوّفيت قبل أن ترى ابنتها للمّرة 

 ين على الفتاة ،وتبّناها ورعاها .األخيرة ، وبعد بحث ومطاردة شديدتين عثر األب مادل
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أّما في المجموعة القصصية المعذبون في األرض ،تطّرق إلى موضوع العالقات        

الغير شرعية في قّصة قاسم ،الصّياد البسيط ،ذات يوم رزقه هللا بسمكة كبيرة ،لم يكد 

ر يغدق أمواله على يستطيع حملها ،وأّول شيء خطر بباله ،أن يعطيها للعمدة ،ألّن هذا األخي

صادفه في طريقه   الفقراء والمساكين ،فانتهز الفرصة ،وقد ساعده في حمل السمكة غالم

إلى بيت العمدة ،وأكرمه األخير بمبلغ من المال ،بعد ذلك توّجه قاسم إلى الّسوق ليشتري ما 

بر بغيض يريد من المأكوالت ،التي لم يكن متعّودا عليها ،وعند رجوعه المنزل ،تفاجأ بخ

،وهو أّن ابنته كانت على عالقة غير شرعية مع زوج عّمتها الحاج محمود ،الذي أغواها 

بالمال وبعض الّزينة ،وقد علمت أّمها أّمونة األمر بعد أن بارحتها ضربا عندما اكتشفت 

 أّنها غير متواجدة في المنزل ،فأخذ الّنحيب يعلو صوت أّمها ،والخزي ألبيها قاسم ،فقال أّنه

ال ينبغي للفقراء أن يلدوا البنات ،وبعد سقوط اللّيل خرج من المنزل إلى طريق ال وجهة لها 

 ،ومنذ ذلك الوقت لم يسمع أحد أخباره .

تعّرض المؤلّفان إلى الّطفولة المحرومة ،التي تقوم باألعمال الّشاقة ،وتعاني الّظلم          

لّطفولة المحرومة التي خّصها المؤلّفان بّذكر والقسوة ،فتنتهك براءتهم وقلوبهم الطيبة ،وا

 تلك التي تعيش في عائالت بعيدين عن أّمهاتهم رغم أّنهن على قيد الحياة .

لمّدة خمس سنوات ،عاشت كوزيت حياة ملؤها الّشقاء والفقر  ففي رواية البؤساء ،و        

اني سنوات ،ومع هذه والحرمان ،فهي تظهر للّناظرين في عمر صغير جّدا رغم بلوغها ثم

الحالة الجسدية المهزولةالضعيفة ،تجدها تشتغل كخادمة في حانة تيناردييه ،وتتلقّى أقسى 

أنواع المعاملة السّيئة المعنوية منها  والجسدية ،فتقوم باألعمال المنزلية التي تتجاوز عمرها 

بوع لجلب الماء في ،من تنّظيف شامل للحانة ،وغسل األواني واألغطية ،والّذهاب إلى الين

وتلبس خرقا  الّظالم الدامس..فهي تشبه أصحاب السجون المحكوم عليهم باألشغال الّشاقة  ،

 مهترئة ،وتمشي حافية في الشتاء البارد.

أّما في المجموعة القصصية المعذبون في األرض ،فتحّدث عن األطفال الذين          

معيشي المعدم ،مثل ما جاء في قّصة المعتزلة يذهبون إلى العمل الّشاق ،بسبب المستوى ال

،وهي أسرة فقيرة تتكّون من أّم تّمام وتّمام وأبي العالء واالبنة الوحيدة اسمها سعدى ،تعيش 
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األسرة في بيت حقير ،تشتغل أّم تّمام في جمع روث البقر والجاموس ،وبعد ذلك تضعه في 

عضا منه لتطهو به ،أّما ابنيها فيعمالن في سقف المنزل ليجّف ،ثم تقّسمه وتبيع جلّه وتترك ب

البناء ،ومع ذلك فإّنهم يبيتون في أحايين كثيرة جائعين ،وفي قّصة خديجة ،وهي فتاة من 

أسرة فقيرة أبوها شعبان ،البّناء المتواضع ،يعمل يوما ويتعّطل أّياما ،وأّمها محبوبة تطوف 

بنين وبنات آخرين يقومون بأعمال بأهل القرية تصنع لهم الخبز ،واألسرة تتكّون من 

 المنزل ،ولهذا الّسبب اضطّرت خديجة العمل كخادمة في إحدى بيوت األغنياء .

وكانت هذه األعمال الّشاقة تثقل كاهل الّصغير والكبير جسديا ومعنويا ،فتنتشر         

أس من غد األمراض واألوبئة ،واآلفات االجتماعية ،ألّن حياتهم الخانقة تقودهم إلى الي

 أجمل ،فتقودهم فبعض األوقات إلى االنتحار ،وهذا ما تضّمنه المؤل فان .

فنجد في رواية البؤساء ،سرق جان فالجان الخّباز ،ألّنه لم يجد شيئا يقتات منه          

،وتعاد نفس مشاهد األحداث مع رجل آخر سرق الفاكهة ،وتشاء األقدار أن يكون هذا 

بجان فالجان ، فعوقب بتهمة الّسرقة على أّنه جان فالجان ،وقد ربطت الّرجل كثير الّشبه 

المحكمة هذه العقوبة  مع سرقة سابقة قام بها جان فالجان بعد خروجه من الّسجن بأّيام قليلة 

،أّما مفّتش الشرطة جافيير ،فكان شاهدا في المحكمة ،ألّنه كان حارس سجن أثناء محكومية 

د مادلين نفسه إلى المحكمة ،وأظهر هوّيته الحقيقية ،بعد صراع طويل جان فالجان ،سلّم الّسي

مع الّذات وتأنيب الضمير ، لينقذ الّرجل البريء ، فأسقطت عليه عقوبة الّسجن من جديد 

،ونظرا لسوابقه العدلية الكثيرة ،حكم عليه بالّسجن المؤّبد ،ولكّنه استطاع الفرار واالختفاء 

مجموعة من المحكومين ،فقضى بقّية حياته طريدا ،بعد أن وجد إثر نقله مع  من جديد ،

 كوزيتوجعل كّل حياته تقوم على حمايتها وإسعادها .

وكذلك معاناة فانتين وشقاؤها في حياتها ،والتي ذهبت حيوّيتها ،وصّحتها باألعمال         

ودى بحياتها الشاقة التي تقوم بها يوميا دون راحة ،حتى ضعف جسمها ،وأصابه المرض وأ

 ،وهي ال تزال في عّز شبابها .



 الثالث :                                                مقارنة فنية بين  البؤساء والمعذبون في األرض  الفصل 
 

 
205 

وفي المجموعة القصصية المعّذبون في األرض نجد في قّصة قاسم الّصّياد          

المريض الذي رغم سقمه ،يكابد على نفسه ويذهب ليصطاد مأكل عائلته ،وفي قصة خطر 

طيع أن يكفلها ،فيلجأ ،يذهب بنا الكاتب إلى الموّظف البائس الذي لديه عائلة كبيرة ،ال يست

إلى الّتدّين وطلب الّصدقات ،وفي قّصة المعتزلة ،نرى أسرة أّم تّمام يشتغل كل أفراد 

عائلتها ،ومع ذلك يعانون الفقر الشديد ،وكانت نهايتهم مأساوية ،فمات ابنيها في غضون 

حتمالها كّل هذه أسبوع بسبب وباء الكوليرا ،وأغرقت األّم نفسها ،وجّنت ابنتها الناجية لعدم ا

المصائب ،وفي قصة خديجة وهي فتاة في مقتبل العمر ،اضطّرت إلى خدمة بيوت األغنياء 

،لمساعدة األب البّناء البسيط واألّم التي تدور على منازل القرية لتصنع الخبز ،ومع كّل هذا 

 الّشقاء ظلّت حياتهم صعبة .

ت ،الذي هو م ل كّل البشرية منذ أن خلقت تطّرق الكاتبان في أحداث الرواية إلى المو       

إلى أن تنتهي ،فانتهت رواية البؤساء بموت البطل جان فالجان ،لهذه النهاية التي أقررها  

هوجو فلسفة فيها ،بحيث يرى الكمال المطلق يصله إليه  بالموت ،ألّن اإلنسان يعود  إلى 

إلى أّمنا األرض وتحّررت من الّتسلّط  أصوله األّول،فقد قال عندما توفّيت فانتين أّنها عادت

 والعبثية الدنيوية .

وهذا ما شهدنا معناه كذلك في المجموعة القصصية المعّذبون في األرض ،فتنتهي          

أغلب أحداث قصصها بالموت ،الذي كان الحّل الوحيد بالّنسبة إليهم ليتخلّصوا من مشاكلهم 

،لّما راعه مشهد أخيه ،الذي دهسه لعدم تحّمله حياته ،ففي قّصة صالح نراه قد حّزه القطار 

،وفي قّصة قاسم الذي خرج من المنزل بعد سقوط الليل ،إلى وجهة مجهولة ،لعدم تحّمل 

العار ،الذي جلبته له ابنته سكينة .وفي قصة خديجة التي أرغمت بالّزواج من رجل ميسور 

ية قرب الّنهر جّثة هامدة ،.وفي قصة الحال ،ولعدم تقّبلها هذا الّزواج وجدها أهل القر

المعتزلة مات أبناء أّم تّمام بسبب الوباء وأغرق األّم نفسها لعدم صبرها على فراقهم ،وفي 

قّصة رفيق ،نرى زوجة الضابط التركي تموت غيظا وحزنا لوجود الّزوجة الثانية معها في 

بنفسه على السّكة الحديدية نفس البيت .وفي قّصة صفاء ،نشهد موت عبد الّسيد الذي رمى 

 فمّر القطار عليه ،لعدم تقّبله زواج صفاء من رجل آخر .
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وتضّمنت البؤساء والمعّذبون في األرض وجود أحداث تاريخية مهّمة في التاريخ           

الفرنسي ،وفي تاريخ العرب والمسلمين ،بحيث تطّرق األّول إلى أحداث معركة واترلو 

نابارت ،وأيضا معركة المتاريس ،وتغّير الّتوّجه الّسياسي ،أّما الثاني وهزيمة نابوليون بو

فنّوه إلى أعظم قّواد تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية فذكر الخليفة الثاني والثالث ،عمر بن 

 الخطاب وعثمان بن عفان ،والصحابي عبد الرحمن بن عوف .

الحدث الّتاريخي المتمّثل في معركة واترلو االختالف القائم بينهما أّن األّول وّظف         

ليلقي نتائجه في سير أحداث الرواية بحيث تعّرض إلى قوانين ذلك الّدستور ،وفي معركة 

المتاريس ضّمنها في الرواية ليلقي الّضوء على الّتوّجهات السياسية بين أنصار الملكية 

ذا الّتوّجه الّسياسي ،وكاد أن والجمهورية ،فنجد ماريوس ذهب إلى هذه المعركة في سبيل ه

يودي بحياته إثر اإلصابة الخطيرة التي أصيب بها ،لوال أّن جان فالجان قام بإنقاذه معّرضا 

نفسه هو اآلخر لخطر القبض عليه ،وبعد تعافي ماريوس من اإلصابة ،قبل جان فالجان 

 طعا .تزويجه ابنته كوزيت بعد أن رفض في بداية األمر هذه الفكرة ،رفضا قا

أّما طه حسين فتطّرق إلى األحداث التاريخية لالستفادة من تجربة القدماء ،وتعتبر         

نصائح و بعض الحلول المقترحة ،ودعوة القّراء بالّتمّسك بأخالق هؤالء العظماء ،فتحّدث 

في قّصة تضامن عن تجربة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في عام الّرمادة وكيف أنقذ 

ة من الموت المحقّق ،وهذا بسبب تضامن العرب فيما بينهم حيث أرسل عمر بن أهل مكّ 

الخطاب رسالة إلى والي مصر عمرو بن العاص مستنجدا به ،ولّبى هذا األخير الّنجدة 

وأرسل المؤونات بّرا وبحرا ،وبعث األخير بدوره للوالّة اآلخرين رسائل ليقوموا بإغاثة 

ب لهذا الّنداء ،وتجاوز العرب هذه المحنة بفضل تضامنهم إخوانهم في مّكة والكّل استجا

،وفي قّصة سخاء ،نرى إيثار كّل من عثمان بن عفّان وعبد الرحمن بن عوف في تقديم 

 المساعدة للمحتاجين .

وهذه القيم األخالقية الّسامية التي دعانا إليها الدين اإلسالمي ،وهي تنقص المجتمع        

المصري في العصر الحديث ،وأراد أن يوصل فكرة أّن هذه األخالق لو مّيزت المجتمع 
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،لما وجدت هذه المعاناة من كّل الّنواحي ،ودعا للّتحلّي بها للخروج من القاع الذي يغوصون 

 كون نهضة ترفع عنهم المصائب وتقودهم إلى الّتطّور واالزدهار .فيه ،وت
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III. : القضايا والموضوعات 

 القضايا االجتماعية : (1

تعد رواية البؤساء والمجموعة القصصية المعّذبون في األرض صدى واسعا ألنين        

م ،وساهما في إبراز  02م والشعب المصري في القرن  91الشعب الفرنسي في القرن 

سلسلة من األمراض واألوبئة والّظلم والحزن ،كما حّدثانا عن مختلف العالقات االجتماعية 

 التي كانت واسعة االنتشار في أوساط الطبقة الكادحة .،وعن بعض المهن والحرف 

 التباين االجتماعي : .9

هدف كّل من هوجو وطه حسين إلى إلغاء الّتقسيم الّطبقي في المجتمع ،وإلغاء        

استغالل اإلنسان إلنسان مثله ،والمناداة بتحقيق العدالة االجتماعية بين أفراد المجتمع ،بحيث 

كان يضّم أغلبية ساحقة من طبقة الفقراء تستغّل بأبشع الّطرق ،مضامة الحقوق ،فصّورا 

الّتباين الّطبقي شريحة من الشعب ناقمة عل القانون وغارقة في اآلفات كيف بلور 

 االجتماعية وفي شقاء دائم . 

فكان مبتغاهما إيقاظ الّناس الغافلة ،ومخاطبة ذوات الضمائر الحّية .فنّوه هوجو إلى أّن      

م الوافر معاملة األغنياء تختلف عن معاملتهم الفقراء ،بحيث تنال الفئة األولى االهتما

ولو أبد هذه الرغبة زبون »واالحترام الكبير ،أّما الفقراء فكانوا مهّمشين في مثل قوله :

محترم يمكن أن تفيد الحانة منه ،إذا لرّحبت به مدام تيناردييه ،ولعملت على تحقيقها ،أّما 

عّذبون ،ونفس الظاهرة موجودة في الم   1«والمتكلّم هو هذا الّزبون الوضيع ،فاألمر مختلف

في األرض ،فكانت هذه الفئة تعاني الّتهميش وفقدان الحقوق ،وقّدم طه حسين عّدة أمثلة 

على هذه الّظاهرة المتفّشية ،فذكر حادثة الشاب الفقير الذي طلب صفاء للّزواج ،وعندما 

جاء رجل ثري في لخطبة نفس الفتاة ،قام أهلها بفسخ الخطوبة ال لشيء ،إالّ أّن الرجل 

غني ،فكانت نهاية الفتى األول مأساوية ،فاستنتج أن اإلنسان يعامل بمقدار كمية المال  الثاني

واألسوار بينه وبين الّزواج ،كثيفة منيعة ال سبيل إلى »الذي يملكه ،فقال طه حسين :
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أن ينفذ من أسوار المال اقتحامها ،وال إلى الّنفوذ منها ،ومتى استطاع الفقير المعدم 

 . 1«والّثراء

وكان مبتغ الكاتبان ،إيقاظ المجتمع من الّسبات الذي يعيش فيه ،وكانا يوّجهان        

خطابهما إلى الفئة المثقّفة من الشعب ،وإن كانت قلّة قليلة ،لكّنها كافية إلحداث الّتغيير ،ففي 

رواية البؤساء مثال نأخذ جان فالجان،األمي الجاهل الذي هضمت حقوقه ،ودخل السجن 

ة عشرة سنة ،لكّن في فترة سجنه ،تعلّم القراءة والكتابة ،وهنا كانت االنطالقة لمدة تسع

الّصحيحة للقْلب  األوضاع ،والفرق الجوهري قبل دخوله السجن وبعده ،وبمساعدة من 

األسقف ميريل أصبح يسّير حياته بمنطق ،وبأفكار تنويرية قادته إلى الّتبّدل عن ما كان فيه 

ق الفاضلة صنعت منه رجال نبيال بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،وهذا تماما فالعلم واألخال

ما نادى به طه حسين أيضا ،فقد وّجه خطابه كذلك إلى الفئة المثقفة من المجتمع ،والتي 

تتمّتع بروح المسؤولية والوطنية ،وليس الفئة التي باعت نفسها ومبادئها من أجل المصالح 

إلى كّل مصري يقّدر نفسه ويقّدر وطنه ،ويستحضر »ال :الشخصية ،على حساب الوطن ،فق

ما بذل المصريون من الجهود في العصر الحديث ليرقوا بوطنهم إلى حيث ينبغي أن يكون 

 . 2«من العّزة واألمن والحرية والصحة في األبدان والقلوب والعقول 

فانتشار الفقر يؤّدي،إلى شيوع الجهل والخوف ،بل واإلذعان له ،ألّن اإلنسان يخاف        

من المجهول بطبعه ،وكون الطبقة الكادحة فقيرة وأمية ،فهي بالّتالي ال تدرك حقوقها 

،وحّتى إن علمتها ،فهي ال تستطيع البوح بها  ،ألّنه مجتمع متفّرق ،تملؤه اآلفات االجتماعية 

 بئة واألمراض ،وتخاف من بطش السياسة الحاكمة ،التي ال تقارن بقواهم الضعيفة .واألو

وكانت الحكومات تسعى إلى إبقاء األوضاع ،على ما هي عليه ،أي شعب منقاد        

مستغّل يفعل كّل ما تطلبه هذه الّطبقة ،فكانت تمنع التعليم بطريقة غير مباشرة وذلك بأن 

ن يكلّف أمواال باهظة ال يستطيع الفقراء تحّملها ،فتهضم حقوقهم الّذهاب إلى المدارس كا

دون أن يعلموا ذلك .وتحّدث طه حسين عن نفس الّطبقة وعن نفس المشاكل التي تواجهها 
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ويضطّر »،وتتلّخص في أّنها مغلوب على أمرها ،وهي تعاني الّتفرقة بسبب الجهل ،فقال :

تعبث بهم كما تريد ،قد وّطن نفسه على الجهل ،ألّن إلى أن يسلّم نفسه وأهله لهذه اآلفات ،

أباه لم يستطع تعليمه ،وهّم أن يخرج عياله من الجهل الذي اضطّر هو إليه ،فلم يجد إلى 

 .1«ذلك سبيال ،فرضي الجهل لبنيه ،كما رضيه لنفسه 

 وبسبب الحياة الّصعبة ،اضطّرت فانتين إلى ترك ابنتها عند تيناردييه ،والتي       

تعّرضت األخيرة إلى كّل أنواع الحرمان والقسوة ألّنهم جعلوا من ابنتها خادمة لهم  ،فقال 

 2«وراحت مدام تيناردييه تعاملها كخادمة ،فهي تنّظف الحانة ،وتكنس الّشارع ...»هوجو :

،وكذلك في المعّذبون في األرض ،بسبب الحياة القاهرة ،اضطّرت أّم تّمام إلى قتل نفسها في 

 هر ،ومحاولة إغراق ابنتها .النّ 

 البؤس والّشقاء : .0

تتشابه الروايتان في نوعية المهن والوظائف البسيطة التي ال تكفي قوت العائلة          

،رغم الشقاء والمعاناة طيلة النهار إالّ أّن هذه األعمال لم تكن توفّر لهم أدنى متطلّبات الحياة 

له البقاء على قيد الحياة ،وإن كان يملؤها الّشقاء ،فيعيشون في بؤس دائم يحاولون من خال

،مثلما رأينا في رواية البؤساء ،مع جان فالجان الذي كان يعمل في الّتحطيب والفالحة 

إلعالة أخته وأبنائها السبعة ،لكّن لم يستطع ذلك ،ألّن األجر الذي يتقاضاه قليل جدا ،يقول 

ه ،كما يقضي الفقراء الكادحون أّيامهم لقاء وهكذا قضى الفتى أّيام شباب»هوجو في هذا :

 . 3«أجر ال يكاد يتبلّغ به رجل بمفرده ،فضال عن أخته وأبنائها السبعة 

وكذلك تدور المجموعة القصصية المعّذبون في األرض ،حول صراع اإلنسان ضّد          

قّصة  ظروف تبدو قاهرة ،وهذه الظروف تمليها أسباب اجتماعية وسياسية ،فمثال في

المعتزلة ،كان أّم تّمام وابنيها يكّدون في العمل طيلة النهار ،بكّل ما أوتوا من قّوة ،لكّنهم لم 

أهدي حديث األّم وبنيها »يصلوا إلى الحياة الكريمة التي يطمحون إليها ،فقال طه حسين :
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د الوباء ،حين  الثالثة إلى البائسين المعّذبين الذين مّسهم الضّر قبل الوباء ،وألح عليهم بع

تخّطف الموت أبناءهم وآباءهم ...وتركهم نهبا للّشقاء ال يدرون كيف يّتقوه ،وال كيف 

 . 1«يتحّملونه وال كيف يخلصون منه 

وسّبب لهم الّشقاء والبؤس والجوع الذي يعانون منه ،والجهل الذي هم في قاعه ،إلى        

 ؤول أمورهم ،ألّنها تبدو في طريق مسدود.يأسهم من الحياة ،التي ال يعرفون منها أين ست

وعندما تغلق كّل األبواب في وجههم وهم يقومون بالّطرق القانونية الّنظامية بل وتقوم       

هي األخرى بعرقلتهم وتقف في وجوههم ،سيلجؤون إلى الّسبل الغير قانونية ،مضطّرين 

ا ،فيبقى المجتمع يتخّبط في إلى ذلك اضطرارا ،فتنتشر اآلفات االجتماعية بكّل أنواعه

وسطها ،كما حدث في رواية البؤساء  لجان فالجان الذي سرق رغيف الخبز ،بعدما سّدت 

في وجهه كّل الطرق لتوفير الطعام ،ولجوء صالح في المجموعة القصصية المعّذبون في 

يه األرض إلى االنتحار بعدما عانى من قسوة زوجة أبيه وما شاهده من منظر مرّوع ألخ

 الذي دهسه القطار وجنون أّمه أمامه .

وبيع أعّز ما تملكه المرأة في سبيل نيل قوت العيش ،مثلما فعلت فانتين التي لم تجد        

أّي مهنة تمتهنها ،فاضطّرت إلى بيع نفسها ،لتسديد الّديون ،ونفس الّشيء شهدناه في قصة 

بنته ،وهذه األخيرة ،أكل منها الّشقاء قاسم ، الّرجل الفقير ،الذي ال يكاد يعول زوجته وا

وشرب ،وانخدعت بمظاهر الحياة ،ودخلت في دّوامة المحّرم مع زوج عّمتها ،وجلبت العار 

لألسرة .وفي قّصة خطر حين لجأ الموّظف إلى الّتوّسل وطلب الّصدقات ،ألّن مرّتبه 

 الشهري زهيد ال يكفيه .

ألمراض واألوبئة ،فكانت تبيد العديد من الّناس ولطالما انتشرت األوساخ ،انتشرت ا       

،وتهتك بأنفسهم ،وفي رواية البؤساء ،تطّرق هوجو إلى ظاهرة انتشار األمراض بين الّناس 

،وعدم إمكانية أصحابها تحّمل تكاليف العالج ،يؤدي ال محالة إلى الموت المحّقق ،فنجد 

م والسعال عليها ،لم تملك الوقّت حّتى فانتين مثال بسبب إهمالها لمرضها ،رغم اشتداد األل
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لتفّكر في الّذهاب إلى الطبيب ،وعندما ساعدها األب مادلين وأرسلها إلى المستشفى كان 

واشتّدت عليها وطأة الّسعال ،وشعرت بألم »المرض قد تفّشى في كامل جسمها ،قال هوجو :

معّذبون في األرض ،أّما في المجموعة القصصية ال 1«مزمن ،كامن تحت ضلعها األيسر

،نرى كيف أّن الوباء قضى وباء التيفوئيد الفتى الجامعي في غضون أّيام معدودة ،وكيف 

قضى وباء الكوليرا على كثير من أهل القرية من بينهم أّم تّمام التي فقدت ابنيها في ظرف 

لقرى ،ويفجع ويقتل الوباء في القرية ،فيما يلّم به من المدن وا»خمسة أّيام ،فقال طه حسين :

 . 2«الّناس في أنفسهم وأبنائهم ،وذوي قرابتهم ومجتمعهم ،وتكون أّم تّمام في الّطليعة 

 البيوت التي كان يقطنها غالبية الشعب : .1

تطّرق كّل من هوجو وطه حسين إلى وصف البيوت التي كان يقيم فيها عامة الشعب         

،فلم تكن تتوفّر على أدنى متطلّبات الحياة ،فتنتشر األوساخ واألمراض ،فكان لجوؤهم إليها 

مرغمين إلى ذلك ،ال تقيهم حّر المصيف ،وال برد الّشتاء ،إضافة إلى األكل الغير صّحي 

 ّشاق ،كّل هذه العوامل كانت تنهك أجسامهم .،والعمل ال

ففي البؤساء نرى هوجو يصف لنا الغرفة التي كان يقطنها تيناردييه مع زوجته          

وابنتيه ،بأبشع الّصفات ،مثل أّنها ال تصلح إالّ للحيوانات ،وأّنها تميت إنسانية اإلنسان ،فقال  

،واألمر 3«ة قذرة ال تكاد تصلح للخنازير وأّن يعيش مع زوجته وابنتيه في غرفة حقير»:

نفسه في المجموعة القصصية المعّذبون في األرض ،أين تحّدث طه حسين عن الفئة 

المحرومة التي ال تحفل بمنازل فخمة ،فكانوا يعتمدون  على المواد األولية الموجودة بمصر 

كان البيت ضّيقا في »،ويصنعون منها بيوتا بسيطة ،بالطين والتبن وسعف الّنخل ،فقال :

الفضاء أشّد الضيق ،منخفضا في األرض أشّد االنخفاض ،قد أقيم من هذا الطين 
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،...يجمعون بعض هذه األطراف إلى بعض حول قطعة من األرض ،ويرفعونها في الجّو 

 . 1«شيئا ...ويلقون عليها  طائفة من سعف الّنخيل 

جودة في أحداث البؤساء عن تلك التي ألفها وهنا نالحظ اختالف طريقة البناء المو          

المصريون في المعّذبون في األرض ،رغم أّنها ال ترقى إلى المنازل التي تتوفّر فيها 

 متطلّبات الحياة ،إالّ أّنها كانت مأواهم الوحيد الذين يلجؤون إليه .

 الّتطلّع إلى الكرامة : .4

اعي الذي تتعّرض له الّطبقة الفقيرة يقف الكاتبان سافران ضّد الّظلم االجتم          

،ويقّدمان صورة حّية ومؤثرة ،وكيف أّن اإلنسان يتطلّع إلى الحرّية والعدالة ،التي يراها 

ناذرة وثمينة مثل العملة الصعبة ،وأيضا افتقاره إلى كرامة إنسانية سلبت منه ،وهي من 

صفا جان فالجان ،الذي حقوقه التي تولد معه وبدون أن يقوم بأي خطئ ،يقول هوجو وا

عومل معاملة ال إنسانية قبل دخوله السجن وفيه وبعد خروجه منه ،حّتى ترّسخ في ذهنه أّنه 

،وتتشابه  2«كان متعّطشا إلى االحترام تعّطش الّظم ن إلى الماء »يعامل مثل الحيوانات 

زة اإلنسانية مشاعر شخصيات المعّذبون في األرض ،في أّنها معدمة الحقوق حتى أفقدتها مي

يصّور الكثرة الكثيرة البائسة ،التي تتحّرق »،يقول طه حسين في مقّدمته عن هذا العصر:

 .3«شوقا إلى العدل ،مصبحة وممسية 

 سلطة الّرجل على المرأة : .1

المرأة لم يكن لها الحّظ الوافر للّتكلّم بحرّية ،ذلك أّن المجتمعات كانت تقوم على        

 ة ،وهذا راجع إلى العادات والّتقاليد وما هو متعارف عليه .سلطة الرجل المطلق

تكلّم الكاتبان عن هذه الّظاهرة االجتماعية التي تكون فيه المرأة موقع تنفيذ طلبات         

الّرجل ،أكان ذلك مرضيا لها أم ال ،وهذا كان سائدا في المجتمع الفرنسي والمصري في 
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أحداث البؤساء والمعّذبون في األرض ،فمثال تطّرق هوجو  تلك الحقبة الّزمنية التي حّددتها

إلى الّطلب الذي تقّدم به األسقف ميريل إلى أخته باتستين ،وخادمته إلى إعداد الّطعام 

ولم  »للّسجين الّسابق ،فنفّذتا ما قاله ،رغم تخّوفهما من قبوله استضافة جان فالجان ،فقال :

،وتتشابه هذه الوقائع في قصة صفاء من المعذبون  1«تكن المرأتان تعرفان غير الطاعة 

في األرض ،حيث مات والد صفاء وأصبح أخوها سّيد المنزل اآلمر الّناهي وكّل ما يقوله 

ينفّذ ،حتى في موضوع زواج أخته ،رغم رفضها ذلك وأّمها أيضا ،إالّ أّنهما في نهاية األمر 

هذه البيئة مقاومة أبنائهّن وإّنما تعّودن ولم تتعّود األّمهات في »رضختا ألوامره ،فقال :

اإلذعان واالستجابة إلى ما يريدون ،والفتى يقوم مقام أبيه فهو سّيد األسرة ،وصاحب األمر 

 .2«والّنهي 

 كرم الضيافة : .9

للّضيف عند قدومه ترتيبات خاصة توحي بتقديره وإكرامه ،واإلحسان إليه ،من استقبال     

 يت ،وتعتبر هذه اإلعدادات واجبة على صاحب الدار .وترحيب ومأكل ومشرب ومب

وتكلّم الكاتبان عن عادات بلديهما في إكرام الّضيف ،وهي متشابهة من حيث حفاوة      

االستقبال وإكرامه واستضافته ،ماعدا أنواع المأكوالت ،فهي تختلف من بلد آلخر ،وأيضا 

الضيف في البؤساء ،الذي جاء األسقف لم يكن منتظرا ،بل كان عابر سبيل لجأ إليه أّما في 

 األرض فكان الضيف من األقارب ويستعّدون لمجيئه . المعّذبون في

وفي رواية البؤساء وصف هوجو الترتيبات التي قام بها األسقف وأخته باتستين       

وخادمته ماجلوار الستقبال الضيف وهو الّسجين السابق ،جان فالجان ،حيث أّن األسقف لم 

أّما األسقف فإّنه نظر إلى »يبحث عن سيرته بل عامله كضيف قصد منزله ،فقال هوجو :

الّزائر ببساطة ،وفتح فمه ليسأله عّما يبغي ..فقال األسقف :مدام ماجلوار ضعي صحفة 

،وفي المجموعة   3«أخرى على مائدة الّطعام ...وضعي غطاء نظيفا على فراشي 
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القصصية المعّذبون في األرض يروي لنا طه حسين حفاوة االستقبال من ترتيبات مسبقة 

ومتعبة قبل وصول الضيف المنتظر ،وتعتبر هذه الترتيبات من عادات العرب منذ القديم 

وكانت الّدار قائمة قاعدة ،في ذلك المساء ،فقد ألّم بها ضيف لهم خطر »،فوصف ذلك قائال :

 . 1«مكانة ،وهم لم يقبلوا أصفار األيدي 

 أصناف الّطعام : .9

،وعادات وتقاليد يختّصون بها في إعدادها ،وفي لكّل بلد أصناف طعام يشتهر بها          

الرواية البؤساء تكلّم هوجو عن بعض األطعمة التي تستخدم في الّتداوي ،ومن المتعارف 

عليه في فرنسا أّن لحم السمك يؤكل في فترة نقاهة المريض ،أّما الّضأن ،فكان يؤكل 

ّمل للعالج المّتبع من قبل ليستعيد المريض قّوته ،فهذه اللحوم كانت تستخدم كدواء مك

المريض ،وتطّرق هوجو لهذا الموضوع عندما ،أخذ ماريوس يتماثل للّشفاء بعد إصابته 

الخطيرة في عنقه ،وقد نصحه جّده لخبرته الّطويلة ،بتناول لحم الّضأن ليمّده بالّطاقة 

في تناول إصغ إلي يا صغيري ،لو كنت مكانك لما ترّددت »الالّزمة ليشفى بسرعة ،فقال :

لحم الضأن بدل السمك ،فالّترحيب بأكل السمك دليل على النقاهة ،ولكّن أكل الضأن يساعد 

كما وصف هوجو طعام الفقراء المكّون من حساء  2« المريض على الوقوف على قدميه

وكان يعود في المساء متعبا منهوك القوى ،فيتناول »وقطعة خبز ،هذا إن وجد ،فقال :

،أّما طه حسين فقد تحّدث ووصف  3«القطعة خبز ،دون أن ينطق بكلمة الحساء الدافئ و

الطعام المخّصص للضيوف ،والذي فيه مشقّة في صنعه ،وذكر عّدة أصناف منها الثريد 

وكان الثريد وهو أّول هذه األصناف ،قد هيء ...،فقد فّت الخبز في طبق »والفالوذج ،فقال :

،وتطّرق طه حسين أيضا إلى نوع  4«وقّطع الثوم قطعا  كبير وأعّد المرق ،وتّم إعداد األرزّ 

من الخبز يصنع من الّذرة ،الذي يعيش عليه أغلب المصريين ،والذي كان في بعض 

األحيان غذاءهم وعشاءهم ،وفي قّصة خديجة كانت محبوبة تجوب ديار األغنياء لتصنع هذا 
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،هو هذا الذي يّتخذ من الذرة تصنع لهم من الخبز نوعا خاصا »الّنوع من الخبز ،فيقول :

 . 1«رقيقا 

 المهن والحرف : .1

كانت للفقراء مهن وحرف بسيطة يشقون من أجلها لقاء أجر زهيد مثل الفالحون          

والبّناءون والخادمات والحّطابون ،وفي مقابل ذلك كانت الّطبقة األرستقراطية ،كانت تتحكم 

 البالد ،واستغالل الشعب لمصالحهم االقتصادية .في األمور الّسياسية ،والّتّكم في شؤون 

ففي رواية البؤساء ،كان جان فالجان حّطابا وفاّلحا وكذلك فانتين كانت تشتغل في الّزراعة 

ثم في الخياطة وبعدها عاملة في مصنع األب مادلين ،ثم اشتغلت في تطريز أقمص الجنود 

 ،والخادمات والخدم .

ياته لديها نفس طابع المهن الموجودة في رواية البؤساء ،مثل أّما طه حسين فشخص          

الفالحة والبناء والصيد وخادمات البيوت ..،فتتشابه المهن في بساطتها ،وفي شقاء أصحابها 

ومع ذلك كلّه فإّن األجر الذي كانوا يتقاضونه ال يكفي سّد قوت يومهم ،فيستسلمون لهذه 

يلة تتجاوز سبعة عشر ساعة ،فتحّدث هوجو عن األوضاع القاهرة ،والعمل لساعات طو

. رغم 2«وظلّت تعمل سبعة عشرة ساعة في الّنهار »عدد ساعات عمل فانتين فقال  :

مرضها وضعفها الشديد ،وكذلك في المعّذبون في األرض ،كان الفقراء يبدؤون في الّصباح 

وإّنما استدار »صة قاسم :الباكر ،بعد صالة الفجر ،وال ينتهون إالّ بعد غروبها ،فقال في ق

 . 3«إلى المسجد ،فأّدى صالته ،لم يكلّم أحدا ولم يكلّمه أحد ،ثّم استأنف سعيه إلى النهر 

 العالقات األسرية : .1

 كانت نظرة المجتمع لألبناء الغير شرعيين مهّمشة،ومنكرة ،وتجلب العار لذويها ،         

فاألبناء الغير شرعيين غير معترف بهم قانونا ،وكذلك المجتمع ال يعترف بهم ،فيعيشون في 
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بيئة تمحي اسمهم ال يوجد فيها ال حّق وال واجب ،ومصيرهم سيكون مجهوال ال محالة ،ففي 

رواية البؤساء طردت فانتين من المصنع بسبب علم رئيسة الموّظفين بابنتها الغير شرعية 

لكن رئيسة العامالت طلبت إليها في »سمعة موّظفات المصنع ،فقال هوجو :،فهي تسيء ب

خشونة أن تبرح المصنع في الحال ،ألّن المصنع ليس بحاجة إلى فتيات من طرازها 

،وشعرت فانتين بالعار  1«،...وانصرفت فانتين ،والعار يكاد يسحق جسمها الّنحيل 

ستالقيه ابنتها من عذاب ،هي بريئة منه ألّنها لن والخزي والّندم الشديد لما فعلته وأيضا لما 

 تستطيع دفع األقساط الشهرية المّتفق عليها مع العائلة التي تأويها .

وهذه الّنظرة متشابهة مع المجتمع المصري في المجموعة القصصية المعّذبون في         

ار لألسرة ،وحمال األرض ،بحيث عدم اّتباع شروط الّزواج تعّد عالقة محّرمة وتجلب الع

ثقيال على المجتمع بأكمله ،فمثال في قّصة قاسم قامت ابنته سكينة بإقامة عالقة غير شرعية 

مع زوج عّمتها فجلبت لنفسها ولعائلتها العار والخزي ،وألّن قاسم لم يحتمل هذا الوضع 

 خرج من منزله من دون رجعة إليه .

 الزواج: .92

ي الذي يكون بين الرجل والمرأة ،ويقام لذلك عرس فيه الزواج هو ذلك الرابط الشرع       

 فرح وإعالن لهذا الّزواج بما أّنه يوم تاريخي في حياة كل رجل وامرأة .

وتحّدث هوجو وطه عن هذا اليوم المشهود ،ففي رواية البؤساء تكلّم المّؤلف عن        

،فكان يوم ال يضاهيه  زواج ماريوس وكوزيت بعد أن تجاوزا كّل المصاعب التي واجهتهما

فبراير من الليالي الخالدة في حياة كوزيت ....كانت ربيبة  99ليلة »مثله في حياتهما فقال :

،وهذا الرابط ال تعنى به طبقة  2«جان فالجان مالكا يشّع حوله الحّب والجمال والسعادة 

ة ،وحّضرت لهذا معّينة أو مجتمع بذاته عن آخر ،بل يشمل كّل البشرية وهذه من سنن الحيا

وهّيئت »اليوم المشهود تحضيرات كثيرة منها ما قاله طه حسين في مجموعته القصصية:

الفتاة لهذا اليوم المشهود من حياتها كأحسن ما تهيئ الفتيات ممن بنات الّطبقة الوسطى لمثل 
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ا .لكّل مجتمع عاداته وتقاليده في ترتيبات الزواج ولكّل ديانة مراسيمه 1«هذا اليوم 

 الخاصة.

 الم تم : .99

إّن اإلعراب عن الحزن إثر فقدان شخص عزيز علينا ،تختلف رّدة فعله من شخص        

آلخر ،ولتقديم العزاء ،عادات وتقاليد متوارثة عبر األجيال ،فمثال في رواية البؤساء ،عّبر 

وحظ ول»األب مادلين عن حزنه وحداده على األسقف ميريل بارتدائه شارة سوداء ،فقال :

 2«في اليوم الّتالي إلذاعة هذا الّنبأ ،أّن األب مادلين قد وضع على قّبعته شارة الحداد .

،وتكون شارة الحداد باللون األسود ،أّم الحداد في المجتمع المصري ،يكون بالّذهاب إلى دار 

ءة المّيت وتعزية أهله ،ومواساتهم على مصابهم ،ومّد يد العون لهم ،واستماع إلى ختم قرا

القرآن الكريم ،فقال طه حسين في قّصة رفيق حين توفّيت الّزوجة األولى للقائد التركي 

،وجلس صاحب الدار للمعّزين يستقبلهم كما تعّود الّناس أن يفعلوا ،وأقبلوا وسلّموا وجلسوا 

وجلس صاحب الدار للمعّزين يستقبلهم ،كما »وسمعوا القرآن وانصرفوا  فقال طه حسين :

 3«ّناس أن يفعلوا ...أقبل المعّزون فسلّموا ،وجلسوا وسمعوا القرآن تعّود ال
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 القضايا السياسية : (2

تحتوي رواية البؤساء والمجموعة القصصية المعّذبون في األرض على قضايا          

م ،وتناولتا المبادئ المعارضة  02م ومصر في القرن  91سياسية مّست فرنسا في القرن 

للفكر الّسائد ضّد الحكم والحكومة لغياب العدل ،وانتشار الفقر ،فأرادا الّتنويه إلى بعض 

خدمة للمجتمع وإصالحه ،بتدعيم قيم إيجابية تقودهم إلى الّتحّرر من النقاط الّسوداء ،

 سيطرت السياسات التي تغرقهم يوما بعد يوم بقراراتها المجحفة .

 عالقة السياسة باألدب : .9

تطّرق هوجو وطه حسين إلى األدب الملتزم ،وأّكدا فيه أّن األدب والسياسة ،ال            

،ونجد في البؤساء والمعّذبون في األرض ترابطا وثيقا بين يمكن فصل أحدهما عن اآلخر 

الّنزعات األدبية والسياسة السائدة في عصريهما ،يمّجدان فيها الّنزعة اإلنسانية ،وكالهما 

لّخصا هدفهما في اإلهداء ،حيث لّخصا مضمونهما ،بحيث قال هوجو أّنه طالما كان هنا 

تغالل الرجل وإهانة المرأة و جهل سائد فكتب فساد اجتماعي بسبب القانون يؤّدي إلى اس

ما دام ثّمة هالك اجتماعي ،بسبب القانون أو العرف »مثل هذا الكتاب ضرورية ،فقال :

،يخلق ألوانا من الجحيم على األرض ،ما دامت مشكالت العصر الثالث ...ما دام على 

وتفيل هاوس ظهر البسيطة جهل وبؤس ،تكون هناك حاجة إلى كتب من هذا الّنوع ه

9190»1 . 

و طه حسين دعا كذلك إلى األدب الملتزم ،وأّكد أّنه ذو فائدة كبيرة ،ومهّم ألّن            

مثل هذه الكتب تبعث وعيا يؤّدي إلى بذرة تنويرية ،وفي إهدائه كذلك لّخص سبب 

المشكالت الموجودة وأرجعها إلى غياب العدل ،واستغالل طبقة األغنياء طبقة الفقراء فقال 

حّرقهم الشوق إلى العدل ،وإلى الذين يؤّرقهم الخوف من العدل ،إلى أولئك إلى الذين ي»:
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وهؤالء جميعا ،إلى الذين يجدون ما ال ينفقوه ،وإلى الذين ال يجدون ما ينفقون ،يساق هذا 

 1«الحديث 

فال يمكن وجود فكر بمعزل عن الثقافة ،فكالهما وجهان لعملة واحدة ،وال يمكن       

ون سياسة منتهجة ،ومن هنا فإّن العالقة بين الثقافة والسياسة عالقة تأثير لوجود ثقافة  بد

وتأّثر ،ينتج لنا مثل هذا األدب ،ألّن الكاتب ابن بيئته ،وبتأّثره يفيض قلمه بمثل عملي هوجو 

 وطه حسين .

فقد وجد هوجو نفسه في محاربة بعض األفكار السياسية الهّدامة ،بحيث كانت أّمه من        

نصار الملكية ،وأباه من أتباع الجمهوريين ،،أّما هوجو فكان تأييده في أّول األمر أ

للجمهوريين ،وبعد فترة من الّزمن ،أين اّتضحت أفكاره ،انضّم إلى الحرّية المطلقة 

الكاتب وجد نفسه في  مواجهة اإليديولوجية والسياسة في حلية عائلية ،حيث »الليبيرالية .

يبوشيه وهي من أنصار الملكية ،وضّد الجمهورية ،وبعدها ضّد كانت أّمه صوفي تر

،كان تعاطف هوجو مع األسرة البورونية قد تالشى  9109نابوليون ،ولكن في سنة 

 . 2«،....واّتجه إلى اللبيرالية ،حيث كان يسّر بهذه الّشخصية 

نتماءات وفيما يخص طه حسين ،فقد تبلورت مواقفه السياسية من خالل اال            

الحزبية والثقافية واالجتماعية ،إذ لم يكن سياسيا محترفا وإّنما كانت له آراء وأفكار كان 

الموقف »يراها هي األنسب ألّنه مؤمن بها ،وتكّونت لديه من خبراته في هذا المجال 

السياسي االجتماعي التربوي لطه حسين يتبلور جميعا في موقف ثقافي،هو جماع رأي 

ارة توّجهه ،كانت السياسة جزء من موقف طه العام ،ولقد عرف دائما إنسان ،وعص

بااللتزام الحزبي ،على نحو حّر بعض الشيء ،ولم ين طه سياسيا محترفا ،وإّنما كانت له 

 . 3«كما هي لكّل مواطن واع 
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 عالقة السياسة بالمجتمع : .0

ت فيها السياسة الفاسدة تحّدث هوجو وطه حسين عن األوضاع االجتماعية السّيئة ،التي تسّبب

،ومن بين هذه المسائل التي ذكراها ،نموذج أجور الطبقة الكادحة ،التي ال تكفي سّد قوت 

 يومهم .

ففي رواية البؤساء كان جان فالجان يشتغل الّتحطيب ،والفالحة ،ومع ذلك لم يستطع         

لم يكن كافيا لدفع ديونها .أّما  إطعام أبناء أخته ،وكذلك فانتين اشتغلت في الّتطريز ،لكّن ذلك

في المجموعة القصصية المعّذبون في األرض ،فكانت أجور الموّظفين زهيدة جّدا تودي 

 بأصحابها إلى االستدانة وطلب الّصدقات .

فال وجود لمجتمع بدون سياسة يّتبعها ،فإذا كانت أوضاعه سيئة فهو دليل على أّن        

السياسة فّن تربية »،والعكس صحيح ،يقول صالح أبو أصبع : السياسة المنتهجة غير قويمة

األفراد في حياة جماعية مشتركة ،أو هي العناية بالّشؤون االجتماعية ،وعليه فالسياسة هي 

 . 1«قوام بدون السياسة ال وجود للمجتمع ،وال للّدولة الّناجحة 

ن يسبق بإصالح سياسي وقد أضاف طه حسين ،أّن اإلصالح االجتماعي البّد أ          

،ألّنها األداة األساسية لتوجيه المجتمع بلغة القانون العادل ،الذي تحفظ فيه حقوق وواجبات 

وليس إلى اإلصالح االجتماعي من سبيل ،إالّ إذا وجدت األداة السياسية »كّل مواطن ،فقال :

وجو مسؤولية .ويجعل ه2«الصالحة ،التي تستطيع أن تنهض بعبئه ،وتنقذه من المشكالت 

الدولة أكبر ،ألّنه مادامت تهضم حقوق المجتمع بلواء القانون ،فهذه سياسة يجب تغييرها 

 ،ألّنها تسّبب هالك المجتمع وهذا ما بدأ به في مطلع روايته .

 اعتماد المؤلّفين على أحداث سياسية : .1

                                                           

،دار المجدالوي للّنشر والتوزيع ،عمان ،األردن  0ـ صالح أبو أصبع ،قضايا إعالمية سياسية ،ط 1 
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حداثا تاريخية ضّمت رواية البؤساء والمجموعة القصصية المعّذبون في األرض أ          

،وشخصيات سياسية عسكرية ،ليوّثقا الصلة بين الحاضر المعاش مع الماضي ،فعرض 

هوجو ثورات وانتفاضات كان غرضه منها إظهار المبادئ السياسية التي حملتها ،ودمجها 

مع أحداث الرواية ،معّبرا عن الواقع المرير الذي أفرزته هذه القوانين ،فحملت الرواية 

،وذكر انهزام نابوليون بونابارت  في معركة  9911لثورة الفرنسية األولى بعض مواد ا

 واترلو ،وتطّرق كذلك إلى معركة المتاريس .

،أوردها في القانون التشريعي للّتذكرة الصفراء التي تبقى  9911فثورة جويلية           

ن ،أّما انهزام نابوليون مالزمة الّسجين الّسابق مدى الحياة ،وحّق القراءة والكتابة في السج

بونابارت ،في معركة واترلو أقحمها الكاتب عندما أراد أن يتحّدث عن اختالف التوّجهات 

السياسية ،التي كانت موجودة في فرنسا ممّثلة في الجّد جيلنورمان الذي كان من أنصار 

في عام  الملكية والحفيد ماريوس الذي كان من أنصار الجمهورية ،أّما معركة المتاريس

،فوصفها بأّن ها أكثر المجازر الّدموية الخالدة في تاريخ الّثورة ،وأقحمها هوجو في  9141

الرواية ليبرز الّتضحية التي قام بها ماريوس وأصدقاؤه ،في سبيل الوطن ،وتضحية جان 

 فالجان بنفسه ،إلنقاذ ماريوس من الموت المحّتم .

لقصصية المعّذبون في األرض ،على التنبؤ اعتمد طه حسين في مجموعته ا           

بالّثورة المصرية ،وهذا ما حدث فعال ،بعد ثالثة سنوات من إصدار المجموعة القصصية 

،فقد عالج األوضاع السياسية في ظّل الواقع االجتماعي المعاش ،والذي كان ال يطاق وال 

ّبل األوضاع كما هي يحتمل ،فجعل الّشعب المصري بين خيارين ال ثالث لهما ،فإّما تق

،وهي الكارثة العظمى التي تدّل على عدم الوعي والّرضوخ للّظلم ،أو الّتمّسك بالمبادئ 

إّما أن يمضوا في حياتهم كما يحفلون »القويمة التي تنهض بهم إلى عجلة الّتقّدم ،فقال :

دة كتلك التي عرفوها بأنفسهم ...وليثقوا بأّنها الكارثة الّساحقة ...وإّما أن يستأنفوا حياة جدي

 . 1«في أعقاب الحرب العالمية األولى ،قوامها الّتضامن والّتعاون ،وإلغاء المسافات 

                                                           

  999 طه حسين ،المعّذبون في األرض ،صـ  1 



 الثالث :                                                مقارنة فنية بين  البؤساء والمعذبون في األرض  الفصل 
 

 
223 

ولم يكتف طه حسين بعرض األوضاع االجتماعية السّيئة بسبب الّسياسة الفاسدة           

،بل وأعطى أمثلة تاريخية ناجحة باقية تصلح لكّل زمان ومكان ،وكان ذلك برجوعه إلى 

عصر الخلفاء الّراشدين ـ رضي هللا عنهم ـ والّصحابة الكرام ،أين الخليفة أو القائد يمّثل 

محّنك ،الذي يملك المفاتيح إلخراج الدولة من المشاكل التي تواجهها ،فذكر عمر الّسياسي ال

بن الخطاب ـ رضي هللا عنه ـ ،وكيف أخرج رعّيته من عام الّرمادة سالمين معافين وذلك 

بتضامنهم ،وأيضا في قّصة عثمان بن عفّان ،وعبد الرحمن بن عوف اللذان آثرا على 

رجا المسلمين من الضنك الذي هم فيه ،وقد أورد طه حسين هذه نفسيهما الّنفس والّنفيس ليخ

الّتجارب ،ليستفاد منها في العصر الحديث ،ويشير في ذلك إلى أهّمية اإلّتحاد والّتضامن 

 والّتكافل ،ليتمّكنوا من الخروج ،ويجتازوا األوضاع التي يعانون منها .

 الّتحّوالت السياسية : .4

على حياة عدد من الشخصيات الفرنسية ،على طول القرن تحتوي رواية البؤساء        

م ،والتي عانت من ويالت الحروب ،ومن الضرائب التي تثقل كاهلها ،ومن استغالل 91

السلطة الحاكمة كّدهم وجهودهم وشقاءهم مقابل أجور زهيدة ،في ظّل الملكية البورونية  

ي ،بعد أن كان ملكي مطلق ، وثورة ،تغّير الّنظام  إلى ملكي دستور 9911،وعند قيام ثورة 

م كان مليئا باألنظمة المختلفة التي عانت آثارها 91وإعالن الجمهورية ،فالقرن  9141

 طبقة الكادحة فقط  .

م  02أّما في المجموعة القصصية المعّذبون في األرض ،التي كتبت في القرن          

ّبأ طه حسين بذلك وحّذر من قيام ثورة فكانت مملكة ،وبعدها  تحّولت إلى جمهورية ،وقد تن

ضّد الّنظام القاتم ،وكأّنه تنّبأ بثورة ضّد الملكية الفاسدة ،والتي تحقّقت فعال بعد سنوات قليلة 

ويفرضه الحرص على أالّ تتعّرض مصر لألخطار العنيفة قبل إّبانها ،وعلى »جّدا ،فقال :

،ال تعصف به العواصف ،وال يجري عليه ما أن يسلك هذا البلد البائس طريقه إلى الّتطّور ..

 .1«جرى على بعض األمم من هذه الّثورات التي ال تبقي على شيء 
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 القضايا الّثقافية : (3

الّثقافة إبداع المجتمع ،على صعيد العلم والفن ومجاالت الحياة األخرى ،من أجل         

استخدامها في حل مشكالت الّتقدم العلمي ،وتطلق الثقافة أيضا على جميع األفعال 

والمتغّيرات التي تعطي المجتمع طابعا خاصا ،بما في ذلك طريقته في الّنظر إلى الحياة أو 

،وهنا كان دور الكاتبان هوجو وطه حسين في تغيير نظرة المجتمع السائدة الّتعامل معها 

 نحو الحياة ،أمال في غد أفضل من خالل عمليهما البؤساء والمعّذبون في األرض .

م فقر أصاب أغلبيتهم  02والمصري في القرن  91ساد المجتمع الفرنسي في القرن        

بسبب الّتقلبات السياسية ،فانتشرت فيه األمية ،وكثر الجهل ،والثقافة التنويرية التي تبعث 

الوعي والرشد ما هي إالّ بذرة تغيير وتجديد ،وأسلوب الكاتب في ذلك قلمه ،فقد ألّف هوجو 

لبؤساء ،ولم يكن غرضه الرئيسي الّتعّرض إلى موضوع البؤس بحّد ذاته ،وإّنما كان رواية ا

يعطي العناية البالغة لبّث الوعي األدبي ليزيل االضطراب في بعض المفاهيم التي كان 

ليس مفهوم البؤس الذي يهّمنا ،نحن نرى ونحكم في »يعيشها المجتمع الفرنسي ،فقال :

عادلة ،وهي أصل كّل االضطراب ،لكن هدفنا األسمى سكوت رهيب ،هذه مرآة غير 

 . 1«،الوعي األدبي والعقلي واللغوي الكبير 

وكذلك طه حسين لم يرد تسليط الضوء على الواقع االجتماعي السيئ ،وإّنما أراد        

الّتنويه إلى أّن اإلصالح يكون من قبل الطبقة المثقّفة ،واألدب إحدى وسائل المقاومة ،لرفع 

كّل »لّظلم وذلك بتنوير األفكار والعقول وبّث الوعي في المجتمع ،يقول طه حسين :ا

مصري مثقّف يقّدر نفسه ويقّدر وطنّيته ،ويستحضر ما بذل المصريين من الجهود في 

العصر الحديث ،ليرقوا بوطنهم إلى حيث ينبغي أن يكون ،من العّزة واألمن والحرية 

 . 2«والصحة في األبدان والعقول 

فالبؤساء والمعّذبون في األرض ،من األدب الّتحّرري الذي يدعو إلى اإلصالح          

،وقد استخدما في ذلك أحداثا تالمس الواقع ،تخوضها شخصيات مختلفة ،لتقريب الفكرة 
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للقارئ ،من خالل إبراز الّنقاط السوداء التي يعاني منها المجتمع وهي منبع معاناة 

 األشخاص .

عا هوجو وطه حسين إلى الّتحلّي باألمل ،وعدم اإلنجراف إلى اليأس ،ليستطيعوا د        

المضي في حياتهم ،فهم وحدة الّتغيير ،وبيدهم تقرير مصيرهم ،وذلك بصبرهم على تحّمل 

يجب »الصعاب التي تواجههم لكن ال يحدث ذلك إالّ إذا آمنوا بفكرة الّتغيير ،فقال هوجو :

الّشعب الذي يعمل ويعاني ،وإلى الشعب في هذا العالم المنحط ،اإليمان الّتحلّي باألمل ،إلى 

 1«بعالم جّيد مصنوع له ،سوف يصبح مطمئّنا ،ويصبح صبورا ،ألّن الصبر يولّد األمل

وطه حسين ختم مجموعة القصصية وهو يأمل بغد أجمل حتى يظهر جالء هذا البلد          

سؤال ألقيه على »هم بعدم اليأس والقنوط ،فقال : من الكوارث التي يعيشها الشعب ،ونصح

نفسي حين أصبح ،وألقيه على نفسي حين أمسي ،وأضرع إلى هللا بين ذلك أن يجّنبني اليأس 

ون   ≥ويعصمني من القنوط  اف ر  ْوح  هللا   إ ال  الق ْوم  الك  ْن ر  س  م 
يأ  ه  ال  ي   2≤«إ ن 

لّتشّبث باألمل ،بل اعتباره الّدافع الذي يمّد بالقّوة لكّن تحسين األوضاع ال يكون با        

،من أجل القيام بإصالحات تبدأ بالّتفكير الّذاتي ثّم الجماعي وعدم الثقة بالوعود الكاذبة 

،ففكر هوجو كان مبنيا كلّه على فكرة المساواة والحرية والعدل ،التي إذا توافرت سوف 

كّل فكري يتذبذب بين قطبين ،حضارة تتطّور »ينتج عنه مجتمع متحّرر األفكار ،فقال :

وتشارك طه حسين مع  3«...وتركيبة مجتمع متساوي ،ال ينتج إالّ تركيبة مجتمع ليبرالي 

هوجو ،حيث أوضح بأّن الّشعب ال يجب أن ينخدع بتعليل نفسه بأماني باطلة ،ويجب أن 

ا ألفوه ،أو يغّيروا واقعهم يّتخذوا خيارا مناسبا لتحديد مصيرهم ،إّما الرضوخ والخنوع لم

بكّل ما يملكون من اقة ويّتحدوا ويتكافلوا ليشّكلوا القّوة الضاربة التي تجتث المعاناة من 

هيهات ،هيهات ،إّنما ذلك تعليل الّنفس باألماني الباطلة ،وخداعها باآلمال »جذورها ،فقال :

يمضوا في حياتهم كما ألفوها الكاذبة ،وإّن المصريين بين اثنين ال ثالث لهما ،فإّما أن 

                                                           
 Victor Hugo ;Claude Gueux ;  9111p 9 ـ 1

  999ـ طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  2 
 Victor Hugo ;Claude Gueux p 9 ـ 3



 الثالث :                                                مقارنة فنية بين  البؤساء والمعذبون في األرض  الفصل 
 

 
226 

...وإذن فليثقوا بأّنها الكارثة الّساحقة ،وإّما أن يستأنفوا حياة جديدة كتلك التي عرفوها في 

أعقاب الحرب العالمية األولى ،قوامها الّتضامن والتعاون ،وإلغاء المسافات واآلماد بين 

 . 1«األقوياء والّضعفاء ...وعلى الكارثة أن تنمحي 

 الثقافية : المااهر

 : الصح  والجرائد 

كانت الجرائد من الوسائل المهّمة والضرورية ،لنقل األخبار واألنباء المحلية           

واإلقليمية والوطنية ،وتنّوعت بين اليومية واألسبوعية والشهرية ،وهوجو اعتاد أن يردف 

أبطال رواية البؤساء ،القتناء الجرائد ،وكذلك طه حسين إالّ أّن األخبار الموجودة في رواية 

ساء هي أخبار ذات مصادر موثوقة ،أّما األخبار التي جاء بها طه حسين تدّل على البؤ

 أخبار ذات نوايا استعمارية ال تدّل على الواقع الحقيقي أبدا وال تحفل به .

ألّنه دائم  فمثال ،كان األب مادلين الذي تمّكن من معرفة خبر وفاة القس ميريل ،       

فهو الّرجل الذي ساعده ماديا ومعنويا في بدايته الّناجحة بعدما اإلّطالع على جريدة مونتير ،

وفي أحد األّيام »فقد األمل في الحياة ،فحزن عليه حزنا شديدا وارتدى شارة الحداد ،فقال :

،نقلت جريدة مونيتير ،عن إحدى الصحف اإلقليمية ،نبأ وفاة األب فرانسوا شارل ميريل 

في الثانية والثمانين من عمره بعد أن فقد حاسة اإلبصار أسقف برينتول ،وذكرت أّنه توّفي 

 . 2«بضعة أعوام 

وهذه الوسيلة إن ابتكرت في أوروبا إالّ أّن صداها وصل الوطن العربي ،فكانت            

الجرائد توّثق األخبار السياسية والثقافية واالقتصادية ،وكانت الطبقة المثقّفة دائمة االّطالع 

ه حسين  يذكر في قصة مصر المريضة ،أّنه سمع نبأ منشورا في إحدى عليها ،وهذا ط

فالّنبأ منشور في إحدى »الصحف الفرنسية يكشف أّن مصر قد أطالها وباء الكوليرا ،فقال :

الصحف الفرنسية التي ال تصدر في مرسيليا ،وما أكثر ما ينشر عن مصر من هذه األنباء 
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وقد علّل طه حسين أّن األنباء التي تصدرها   1«يء ،التي ال تصّور حقّا وال تدّل على ش

الصحف الفرنسية لن تسّر المصريين ،ألّن غرضها استعماري ،ومن وسائلها اعتماد 

الصحف »الجرائد التي تمّد باألخبار المغلوطة والتي تخدم توّجهاتهم ،فأضاف قائال :

الّضيق بها  ،سريعة إلى  الفرنسية في هذه األشهر األخيرة قليلة العطف على مصر ،شديدة

اّتحّدث عنها بما ال يحب المصريون ،وتنتهز لذلك الفرص إن سنحت ،وتخلقها إذا لم 

 . 2«تسنح

تطّورت مصر بالّنهضة األدبية ،فكانت تنشر الجرائد الصحف والمجالّت متأّثرة           

في كتابة المقاالت في في ذلك بمن سبقها في هذا المجال ،والكاتب نفسه كانت بداياته األولى 

إّن االنكباب على نصوص طه حسين السياسية نراه »الجرائد المختلفة ،فقال أحمد علبي :

 السياسة ،و  الجريدة من خالل المجالّت ،والجرائد المصرية ،التي تعاطى معها شأن  

  3« الوادي ،و  الشرق   كوكب،و 

والمجموعة القصصية المعذبون في األرض كانت في  بداية أمرها عبارة عن             

 9141هذا العمل نشره سنة »قصص دورية نشرت ستة منها ،في مجلّة الكاتب المصري 

،ويضّم إحدى عشرة قّصة ،سّتة منها نشرت في مجلّة الكاتب المصري ابتداء من يناير 

سبقه إلى هذا المجال هوجو ،الذي أصدر جريدة الوقائع وقد  4« 9149حتى فبراير  9149

évènement  أّسس  9141وفي سنة »و شاركاه في اإلصدار ابناه شارل وفرانسيس،

 . 5«،أعانه في إصدارها ابناه شارل وفرانسيسnementévèجريدة سّماها الوقائع 

 : الرسائل 

واإلدارية ،وإن تغّير شكلها عبر الرسالة وسيلة قديمة لنقل األخبار الشخصية منها         

 العصور المتعاقبة ،لكّن مضمونها وهدفها واحد .
                                                           

 . 999ـ طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  1 
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ضّمت رواية البؤساء ،عّدة رسائل وكلّها ذات طابع شخصي ،منها رسالة فانتين          

وفي كّل شهر كان تيناردييه يتسلّم رسالة »إلى تيناردييه تستفسر عن ابنتها ،يقول هوجو :

 1«فيها عن ابنتها فيجيبها على الفور ،بأّن الّطفلة على أتّم ما يرام  من فانتين ،تستفسر

فاستخدام الّرسائل كان واسع االنتشار ،حّتى للذين ال يتقنون القراءة والكتابة ،فإّنهم كانوا 

 يلجؤون إلى الكتبة العموميين .

،لكن ليس أّما المجموعة القصصية ،المعّذبون في األرض ،فضّمت رسائل إدارية        

بمفهومها الحديث ،وإّنما قصد بها الكاتب الرسائل التي كانت متواجدة في عهد الّصحابة وقد 

أوردها بمصطلح الكتاب ،منها رسالة عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ،يطلب فيها 

أن يمّدوه بالغوث ،وكان ذلك في عام الّرمادة ،الذي اشتّد فيه الحر والقحط ،فقال طه حسين 

بسم هللا الرحمن الرحيم ،من عبد هللا أمير المؤمنين ،إلى عمرو بن العاصي ،سالم عليك »،

ل ي وتعيش أنت ومن قبلك ؟فيا غوثاه ! يا غوثاه   ْن ق ب   . 2«أّما بعد ،أفتراني هالكا وم 

انتشرت المدارس الحكومية التي تنتهج طرق غربية ،منها الفرنسية لذلك نرى أّن          

ّثر باألدب الفرنسي ،وأّكد طه حسين تأّثره بمجموعة من الكّتاب والشعراء الفرنسيين هناك تأ

في أكثر من موضع في مجموعته  القصصية ،خاّصة الكاتب والفيلسوف ديدرو ،فقال 

ولكّنني أجيب القارئ إن خطوت هذه األسئلة ،كما كان الكاتب الفرنسي ديدرو يجيب »:

 3«يسألونه ،أو يهّمون أن يسألوه عن بعض األمر من قصصه قّراءه حين يخّيل إليه أّنهم 

ولكّنني لن أنسى أّنه قرأ لي أساطير الفونتين وقّصة »وإعجابه فالسفة التنوير آخرين فقال :

 . 4«كانديد

ولقد عقد الكاتب مقارنة بين المستوى الثقافي الموجود في مصر وبين ما كانت عليه        

فرنسا من تعّسف في نشر الكتب ،في عصر سيطرة الكنيسة ،وطبيعة أخبار الصحف 

الموّجهة ،التي كانت تغلق إذا ما فضحت الّسياسات الفاسدة ،وتحّد من حرية التعبير ،وبذلك 
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عادت مصر إلى مثل ما »يرية ،فتصادر الكتاب وتقتل صاحبها ،فقال :منع أّية أفكار تنو

م حين كان بعض كّتابها يفّرون بكتبهم لينشروها في  99كانت عليه فرنسا في القرن 

،وقد استخدم طه حسين نفس الحلول  1«هوالندا ،مخافة البأس والبطش ،وطغيان القريب 

بنشر المجموعة القصصية في لبنان وبعدها ،وأسقطها على واقعه ،حيث قام  99كّتاب القرن

دخل إلى مصر ،مع تغيير عنوان الكتاب ،بعد أن صودرت المجموعة القصصية في دور 

 نشر مصر ألّن بها أفكار تنويرية تكون خطرا على الّسياسات الحاكمة .
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 القضايا الدينية : (4

ن ،بما تنّصه عليه الّنصوص الّدينية إّن اإلنسان بفطرته ينزع إلى التدّين واإليما       

،فنراه يميل إلى إقامة معتقدات ،ويطرح على نفسه أسئلة جوهرّية ،ويبحث عن إجابات 

،مستعينا بالّشروح والّتأويالت ،والسيما ما تعلّق فيها بالوجود واألخالق ،ومصير 

 اإلنسان ،ويلجأ إلى إقامة شعائر تكون منهاجا له في الحياة  

 الصالة : .9

إّن االنتماء للّدين المسيحي لدى فيكتور هوجو ظهر جليا في روايته ،من خالل          

بعض رموز الّديانة كالّصالة أمام تمثال المسيح ،من أجل الدعاء لتسيير األمور وشفاء 

المريض ،كانت موجودة في عّدة مواضع في رواية البؤساء ،مثل قوله حين زار األب 

،الذي كان ال يخرج من غرفتها حتى يصلّي من أجلها أمام تمثال  مادلين فانتين المريضة

وراح ينقل البصر بين المريضة وتمثال المسيح »المسيح الموجود في غرفتها فقال :

،والصالة لم تقتصر على الدعاء للمريض بالّشفاء بل  1«المصلوب ،كما فعل منذ شهرين 

في هذه الحالة ،سأبتهل إلى هللا أن تثمر »:كذلك الدعوة للّتوفيق والمباركة اإللهية ،فقال 

 . 2«محاوالتك ،ولكن  ال تنسى أّنني سأكون في انتظارك هنا بعد غد 

ويتشابه مبتغى الّصالة عند الكاتبين بحيث تكون للدعاء لتحسين األوضاع  فالصالة           

توجد في المعذبون في األرض أيضا لكّن الّديانة تختلف بينهما فاألولى مسيحية والثانية 

إسالمية ،فكانت تجلّيات واضحة بتوّجههما ،فكان طه حسين يمّثل للّصلوات الخمس 

روحيا ساميا ترتاح له القلوب ،مستسقاة من الشريعة اإلسالمية كصالة الفجر ،وأعطاها بعدا 

أّما الّنور فكان يوقظ األشياء وينّبئها »التي وصفها بأّنها توقظ األحياء ليهّموا بها فقال :

  3«بمطلع الفجر أّما الّصوت فكان يوقظ األحياء وينّبئهم بأّن الّصالة خير من النوم 

صالة المغرب ،وعن صالة الجمعة ،وكيف يحّضر المسلم نفسه لهذا ،وتحّدث كذلك عن 
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والسيما حين »اليوم باعتباره عيدا للمسلمين ،فيهّيئون أنفسهم ،بأحلى زينة يملكونها فيقول :

،ويسبق الصالة دائما آذان يصل مسامعه  1«يأخذ زينته ويذهب إلى المسجد ،ليشهد الجمعة 

وأقبل وراءه من المسجد صوت المؤّذن »هم بوقتها ،فقال :كّل القرية يدعوهم إليها ويذّكر

 . 2«يمتّد طوال وينبسط عرضا ،وامتأل الجّو من حوله ضياء يوقظ األشياء  

كما توجد أقلية مسيحية في المجتمع المصري ،خّصها ببعض المعالم الدينية التي          

ادة القس وبترتيالت وقرع تمّيزها مثل مراسيم الّزواج في قصة صفاء ،التي تكون بقي

وقد أحيا القّسيس مراسيمهم ،ورّتلوا وكلّلوا وقرعوا األجراس »أجراس ونواقيس ،

 . 3«والنواقيس ،وعقدوا تلك العقدة التي ال يفصمها إالّ الموت 

فهوجو مّثل المجتمع الفرنسي ذو الّديانة المسيحية ،وطه حسين جّسد المجتمع            

 نة اإلسالمية ،وأيضا األقلّية المسيحية .المصري ،ذو الديا

 األشخاص الذين يمّثلون الّدين : .0

وما نالحظه وقّرره هوجو وطه حسين ،أّن الدين بالّنسبة لكّل المجتمعات بمختلف            

طبقاتها ،يعّد ضرورة اجتماعية وللّراحة الّنفسية التي ال يمكن االستغناء عنها ،ورغم أّن 

هوجو نقد سيطرت الكنيسة ،وأبغض تصّرفاتها ألّنها أعطت صورة ال تمّس بصلة مع الدين 

،لذلك نبذها المجتمع ونبذ قراراتها ،لكّن القّس الذي يمّثل الدين المسيحي ،كشخص  المسيحي

يتمّتع باألخالق الفاضلة ،يدرك تعاليم الدين المسيحي ،فهو ضروري ،رغم أن البعض منهم 

القس منبوذ تاريخيا ،لكّنه ضروري »استغلّوا الّدين في مصالحهم الشخصية فقال هوجو :

 .  4«اجتماعيا 

س المشكل كان قائما في المجموعة القصصية المعّذبون في األرض ،حيث ذكر طه ونف

حسين بعض المظاهر المنكرة التي تشّوه الدين اإلسالمي مثال ما كان يقع في الكّتاب ،والذي 
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4 - Colette Murcia ,Anthologie de l’œuvre de Victor Hugo ,Conseil de la langue 
Francaise p181 
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يعتبر مدرسة قرآنية يكون تحت إشراف الشيخ ،ومساعدة العريف وهذا األخير كان يأخذ 

لهم باللعب ،وهذا مناف لما درسوه ولألخالق على حّد سواء الرشوة من األطفال ليسمح 

كان العريف رمز الرشوة والفساد ،كما أّن سّيدنا قد كان رمز الّسذاجة »،فقال طه حسين :

،وأيضا يعّد الدين ضرورة اجتماعية ال يمكن الّتخلّي عنه ،فكان يستشار اإلمام  1«والقسوة 

جيبهم بما كان موجود في القرآن الكريم ،والسّنة النبوية أو الفقيه ،في األمور الفقهية فكان ي

كان فقيه القرية إذا ألح الّناس في الّتساؤل أمامه تال عليهم هذه اآلية من »الشريفة ،فقال :

 . 2«القرآن 

 الموت مصير كّل إنسان : .1

يها الموت مصير كّل البشرية منذ بدايتها إلى غاية نهايتها ،وهي حقيقة متعارف عل       

 ،وال يوجد شّك فيها ،وال اختالف .

إّن لنا جميعا »ونجد في رواية البؤساء هذه الحقيقة ،حين ماتت فانتين ،فقال هوجو :       

،و الشيء نفسه في المجموعة  3«أّما واحدة ،هي األرض ،وقد رّدت فانتين إلى أّمها 

ة ،بسبب إكراهها القصصية المعّذبون في األرض ،حيث تحّدث طه حسين عن موت خديج

لقد أكرهت خديجة إكراها على الّزواج ،ومّس حياءها الّنقي ونفسها »على الّزواج فقال :

،وتعّددت أسباب الموت  4«الّطاهرة منه الّدنس ،لم يستطع الحّب أن يغسله ،فغسله الموت 

في ،لكّن المصير واحد ،االختالف الوحيد بين البؤساء والمعّذبون في األرض ،أن الموت 

األولى كان طبيعي نتيجة المرض ،أّما في الثانية ،فكانت نهاية الّشخصيات مفتعلة لكي 

تموت رغبة منها في ذلك وهروبا من الواقع المعاش مثل انتحار صالح وسعيد وعبد السيد 

 في سّكة الحديد ،وإغراق أّم تّمام نفسها في الّنهر .
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 السلطة الّدينية أعلى السلطات : .4

تطّرق الكاتبان إلى القدرة اإللهية التي ال تحّدها حدود ،وتفوق قدرة اإلنسان ،بل ال         

تجدر المقارنة بينهما ،فهي التي تسّير الكون ومدّبرته ،ليبقى توازن طبيعي ،وفي رواية 

إّن »البؤساء ،وصل األب مادلين إلى هذه النتيجة لخبرته في الحياة ولتأّمالته بها ،فقال :

،أّما في  1«العناية اإللهية دّبرت كّل شيء ،فلماذا ال أدع األمور تسير في مجراها الطبيعي ؟

المجموعة القصصية المعّذبون في األرض ،الكاتب مؤمن بأّن القدرة اإللهية هي أعلى 

وليس من سبيل »القدرات وال سبيل إلى تغيير قضائه وقدره ،بل ويجب اإليمان به ،فقال :

لقضاء أو تبديل القدر ،أو إلغاء سّنة هللا في الّناس ،فاهلل خلق الّناس على ما نراهم إلى تغيير ا

 . 2«من هذه الفرقة فيما بينهم 

 : وإرشادهم  اسهداية النّ  .1

يقوم األسقف في الكنيسة ،واإلمام في المسجد ،بهداية الّناس من خالل الكلمة الّطّيبة        

وبّث البذرة الصالحة التي تكون القاعدة األساسية التي ،واالستشهاد من الكتاب السماوي ،

يبني اإلنسان حياته عليها ،ونرى في البؤساء ،األثر الكبير الذي تركه األسقف ميريل في 

ال »حياة جان فالجان ،حيث استأنف حياته الجديدة بفضل الوصية التي أوصاه بها ،فقال :

.وقد سبقت  3«بيلك إلى األمانة والّشرف تنس أبدا ،يا صديقي بأن تجعل من هذا المال س

هذه الوصية ،المعاملة الحسنة ،التي خّصها األسقف لجان فالجان ،رغم تخّوف كّل الّناس 

منه ،ومع أّنه سرقه إالّ أّنه عفى عنه ،وهنا كانت الصدمة الّصاعقة ،التي هّزت كيانه ،وبدأ 

 بمراجعة نفسه المظلمة .

هّمة إرشادية ،في الحياة اليومية ،وفي خطبة الجمعة التي تكون وكذلك اإلمام لديه م        

توجيهية وتشّبعهم بثقافة دينية ،وتعليمية في الكّتاب بحيث يتعلّمون القراءة والكتابة وفي 

حفظ القرآن الكريم ،وأيضا إلدخال الطمأنينة والسكينة في القلب المؤمن مثلما لجأ قاسم إلى 
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ف من قلبه ،أثناء ذهابه للّصيد في الّظالم الّدامس ،فقال له السيد السّيد الضرير ليكفيه الخو

إّنك تسعى في ظلمة الليل ،فتطيل الّسعي وتمتّد بك الّطريق مخّوفة غير آمنة »الضرير :

،فاحفظ هذه اآلية من القرآن ،ورّددها في قلبك ،أو في لسانك ،فإّنها تؤمنك من خوف 

 .  1«وتؤنسك من وحشة 

 ضلة التي برزت في البؤساء والمعّذبون في األرض :األخالق الفا .9

جّسدتها بعض الشخصيات في خضّم األحداث  ضّمت الروايتان أخالقا فاضلة          

،وتدّل هذه األخالق على رقّي اإلنسان للخروج من الّدنس واآلفات االجتماعية فاإلنسان 

بعلم السلوك ،أو تهذيب األخالق ،أو »الجّيدة يتمّيز بأخالقه الفاضلة ،ويسّمى علم األخالق 

فلسفة األخالق ،أو الحكمة العملية ،أو الحكمة الخلقية ،والمقصود به معرفة الفضائل وكيفية 

 . 2«انتقائها لتزكو بها النفس ،ومعرفة الّرذائل لتتنّزه عنها الّنفس

مع أخيه اإلنسان بحيث منذ أن وجد اإلنسان ،وهو يفّكر بجدّية كيف يمكنه التعايش           

بسالم ومحّبة ،وهي القاعدة الرئيسية ليرتقي المجتمع ويتطّور ،وهذه الّرؤية كانت موجودة 

ما حلم به أفالطون وكونفشيوس وفيكتور هوجو ،أن  »منذ القديم ،ورسخت  في الحديث 

يعيش اإلنسان مع أخيه كريما مكّرما ،بمحّبة وسالم ،وأمن ،وعدل ،وحرية ،إلى غير ذلك 

 . 3«من فضائل األخالق 

  : التضامن والّتعاون 

التعاون من الّصفات النبيلة التي يتمّيز بها اإلنسان ،الذي يساعد فيه البشر بعضهم          

بعضا للخروج من مأزق ما ،وبما أّن اإلنسان كائن اجتماعي فال بّد أن يتعاونوا ،فضال عن 

 فترة من الفترات إلى من يساعده . ذلك لكل إنسان نقاط قّوة وضعف ،فيحتاج في كلّ 

                                                           

  12ـ طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  1 
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وفي رواية البؤساء ظهرت هذه القيمة األخالقية في عّدة مواضع ،من بينها ،حين ساعد 

األب مادلين فانتين في خروجها من السجن ،وعلى دفع ديونها المستحّقة لتيناردييه ،وإعادة 

ة سالمة بعد أن فقدت ابنتها واالعتناء بها ،وبسبب صدمتها بما حدث و الخروج من القضي

وترّنحت وسقطت على ركبتها أمام »األمل ،وبفضل األب مادلين كانت رّدة فعلها كاآلتي 

،وأيضا 1«األب مادلين ،وقبل أن يمنعها تناولت يده وألصقتها بشفتها ،ثّم أغمي عليها 

وصف نفس الشعور لكن برّدة فعل مختلفة حين قام األسقف ميريل بمساعدة جان فالجان 

لم »فوصفه هوجو بأّن الّنور يتألّق في وجهه بسبب األخالق الفاضلة التي يتمّيز بها فقال :،

يرى في حياته وجها مثل هذا الوجه ،وال ثقة وطمأنينة كثقة هذا الشيخ وطمأنينة ،فراعه ما 

 . 2«رأى 

أّما في المجموعة القصصية المعّذبون في األرض ،كذلك ظهر هذا الخلق النبيل            

في عّدة مواضع ،منها ما حدث في قصة صالح ،حيث قامت أّم أمين بمساعدة صديق ابنها 

ثّم أهدت ثوبا »،وتبّرعها بثياب بالية بدال من األسمال التي كان يرتديها ،فقال طه حسين :

وأيضا 3«ا ،لم يكد صالح يراه حّتى جّن جنونه ،وخرج عن طوره من الفرح من ثياب ابنه

تمّثلت في اإلمدادات التي أرسلها عمرو بن العاص إلى عمر بن الخّطاب ،قال طه حسين 

 .4«ثّم نهض عمرو في إرسال الغوث بّرا وبحرا »:

 : اإليثار 

كرم والجود والعطاء وهو تفضيل الغير على النفس ،وتعّد أعلى درجات ال           

،وشهدنا هذا الخلق في البؤساء والمعّذبون في األرض فاألّول مع جان فالجان الذي آثر على 

نفسه إنقاذ ماريوس من الموت المحقّق ،فعّرض نفسه للخطر ،ليعطي عمرا جديدا له ،وهذا 

وجو الفضل يذكره ماريوس طيلة حياته ،ألّنه مازال يستطيع الّتنفس ،بإيثاره فقال ه

واقترب الجنود من كّل صوب ،فتراجع جان فالجان بضع خطوات ،وأرهقه حمله »:
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،وفي المجموعة القصصية المعّذبون في 1«،...وراح يفّكر بسرعة للخالص من مأزقه 

األرض  ،كان تصّرف عبد الرحمن بن عوف إيثارا منه عندما تصّدق بالقافلة كلّها وبما 

مساكين ،عندما بلغ حديث عائشة رضي هللا عنها في أّنها تحمل من ثروات على الفقراء ،وال

وكانت هذه العير خمسمائة راحلة ،تحمل نفائس »تشّكك في كرمه ،فقال طه حسين :

،وكذلك ما قام به 2«العروض من الشام ،فإذا يسمع هذا الحديث ،قال :هي وما تملك صدقة 

له من قبل الّتّجار بأن يدفعوا له أربعة عثمان بن عفّان ،عندما تصّدق بكّل قافلته رغم ما قّدم 

 أضعاف القافلة ،لكّنه رفض ذلك .
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 القضايا الفلسفية : (5

الوجود والواقع  تسعى الفلسفة باعتبارها حقال للبحث والّتفكير ،إلى فهم غوامض        

،كما أّنها تحاول أن تكشف ماهية الحقيقة والمعرفة ،وأن تدرك ما له قيمة أساسية ،أهّمية 

عظمى الحياة .كما أّنها تنظر في العالقات القائمة بين اإلنسان والّطبيعة ،وبين الفرد 

،كما أّنها  والمجتمع ،وهي نابعة من الّتعّجب وحّب االستطالع ،والّرغبة في المعرفة والفهم

 عملية تشمل الّتحليل والّنقد والّتفسير والّتأّمل .

لذلك سعى هوجو وطه حسين ،إلى نقد الواقع القائم وتحليله ،وإذا كانت كلمة الواقع        

التي قصداها أشمل من الواقع االجتماعي وأعّم ،فما من مؤّسسة اجتماعية ،إالّ وهي مرتكزة 

 مجاالت :على أفكار فلسفية ،في عّدة 

 مجال الّتشريع القانوني : .9

،وذلك من أجل نقد حكم اإلعدام الذي  9911كما فعل هوجو عندما ذكر قوانين دستور       

كان يرفضه جملة وتفصيال ،ويرى كذلك أّن جان فالجان بريء من الّتهمة التي حوكم بها 

،ألّنه يرى أن الّظروف القاهرة هي التي دفعته إلى السرقة ،وأّي شخص محلّه كان سيقوم 

م عمله المضني ليل نهار إالّ أّنه لم يستطع توفير قوت عيشه مع أخته بنفس العمل ،فرغ

وأبنائها الّسبعة ،فيحّول هوجو أصابع االّتهام بطريقة غير مباشرة إلى الّسلطة السياسية 

الفاسدة ،أّما طه حسين ،كذلك أشار إلى فساد األداة الّسياسية بنفس منظور هوجو ،ففي قّصة 

ّصغير بقي تحت حضانة األب ،ألّن القاضي تلقّي رشوة من األب صالح ذكر أّن الّصبي ال

،فأرجع معاناة الصبي مع زوجة أبيه كلّها ،بسبب فساد النظام القضائي الغير عادل ،فإذا 

 كانت هذه السلطة العليا التي تفصل بين الّناس غير عادلة ،فكيف يسود عدل بينهم؟.

الكاتبين تمّيز بغياب العدل ،واضطهاد الّطبقة  نظام الحكم الذي كان سائدا في عصري       

 الكادحة ،الفقيرة ،التي تجّردت من كّل حقوقها وبقية الواجبات فقط تالحقها وتنهكها .

 النظرة الدينية : .0
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قّدم هوجو وطه حسين الّنظرة الّسامية للّدين وإن اختلف كّل واحد في توّجهه إالّ أّن       

 دين فمن قام بهذه المغالطات وما هو الهدف من ذلك؟هناك تناقضات كبيرة باسم ال

نقد هوجو سلطة الكنيسة التي شّوهت المفاهيم الحقيقية التي أتت بها الديانة المسيحية          

،فهو ال يرفض الّدين كقاعدة أساسية ،وإّنما يرفض ما تقوم به الكنيسة ،التي تصةدر قةرارات 

و شخصية األسقف ميريل الّرجةل الطّيةب الةذي أنقةذ خدم مصالحها الشخصية ،لذلك قّدم هوج

جان فالجان من الّضياع وأغدق أهل المدينة بكرمه ،ولّبةى دعةاء المحتةاجين ليةل نهةار ،وهةو 

بةةذلك يوّضةةح الّصةةفات التةةي تتوّجةةب أن تتةةوفّر فةةي الكةةاهن ،ليكةةون الممّثةةل الحقيقةةي للّنةةاس 

السبيل ،ونقد طه حسةين ،وأبغةض بعةض  وقدوتهم التي يلجئون إليها ،والتي ترّدهم إلى سواء

المظةةاهر المسةةيئة للةةدين اإلسةةالمي مةةن خةةالل  ،بعةةض األشةةخاص الغيةةر مسةةؤولين ،والةةذين 

يعطون ،صورة غير حقيقية ، مثل العريف القائم على نظام أطفال الكّتةاب ،وهةو عبةارة عةن 

ي بصةةفة عاّمةةة مدرسةةة قرآنيةةة يحفةةظ فيهةةا القةةرآن ويةةتعلّم فيهةةا العقيةةدة والفقةةه اإلسةةالمي،أ

األخالق الحسنة ،ومع ذلك فةإّن العريةف يحةدث تناقضةا عنيفةا فةي أنفةس األطفةال ،ألّنةه كةان 

يأخةةذ الّرشةةاوى مةةنهم ،ليمةةنح لهةةم فتةةرة قصةةيرة مةةن الراحةةة ،وهةةذا الخلةةق منبةةوذ فةةي الةةّدين 

،فالّشةةيخ يقةةول شةةيئا ،والواقةةع يقةةول شةةيئا آخةةةر ،لهةةذا الّسةةبب أنكةةر طةةه حسةةين تصةةةّرفات 

 الذين يّدعون اعتناقهم اإلسالم وهم ال يمّثلونه في أي صفة من صفاته . األشخاص

تضّمنت رواية البؤسةاء والمعةّذبون فةي األرض تناصةاّ دينيةا يةدّل علةى تشةبع األّول           

بالديانةةة المسةةيحية والثةةاني بالةةدين اإلسةةالمي ،والةةذي يعتبرانةةه السةةلطة العليةةا التةةي ال يمكةةن 

ونها ،وأرادا جاهدان أن يقنعوا القةّراء أّن الةّدين ال يةؤّدي إلةى الفسةاد بةل لإلنسان أن يعيش بد

عكةةس ذلةةك تمامةةا ،والمشةةكلة القائمةةة هةةي اسةةتغالل الةةّدين فةةي المصةةالح الشخصةةية ،محةةدثين  

 بذلك خالال في الّنظام االجتماعي .

 العالقات األسرية : .1

 : العالقات غير الشرعية 
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ى الفئةةة المضةةطهدة مةةن العالقةةات األسةةرية مةةن قبةةل تحةةّدث هوجةةو وطةةه حسةةين علةة        

المجتمع ،وهي فئة العالقات الغيةر شةرعية ،ففةي روايةة البؤسةاء ،نةرى فةانتين وابنتهةا الغيةر 

شرعية ال يعترف بهما المجتمع كما ال يعترف بهةا والةدها ،ويمنعةان تشةغيلهما فةي أي مكةان 

هنا أشار هوجو إلى ثمرة العالقات الغيةر بحيث يمنع منعا باتا أن توّظف األّمهات العّزاب ،و

شرعية ولماذا يحملون ذنوبا لم يرتكبوهةا ؟،وأّمةا فةانتين فأخطةأت ،وتحّملةت خطأهةا وأخةذت 

مسؤولية تربية الطفلة على عاتقها طوال ثالث سةنوات ،ولكةن ألجرهةا الضةئيل وبسةبب هةذا 

د تيناردييةةه ،والةةذي قةةام القةةانون الةةذي يقضةةي  بعةةدم تشةةغيلها ،اضةةطّرت إلةةى إيةةداع ابنتهةةا عنةة

بابتزازها إلى أن باعت كّل شيء تملكه ،حتى نفسها ،فمن دفعها إلى هةذا الوضةع ؟،لةو سةمح 

لها بالّتوظيف ،هل كانةت تنحةدر إلةى الهاويةة ؟،وهةل كانةت تفتةرق عةن ابنتهةا ؟،وهةل تعةاني 

المجتمةع الةذي  األخيرة هول الذل والّظلم ؟،فعلى من تقع مسؤولية معاناتهما ؟،هل القةانون أم

لم يتقّبلهما ؟فهوجو أراد أن يصل إلى فكرة أّن اإلنسان يرتكب الخطيئة ،ومخّول للمجتمع أن 

يعاقبهما ،لكن ليس بانتهاك كرامتهما ،بل انتشالهم من هةذا المسةتنقع والقضةاء علةى األسةباب 

 المؤّدية إلى مثل هذه األخطاء  .

،وقةد عّبةر عةن ذلةك ،مةن خةالل قصةة قاسةم  وطه حسين يوافق هوجو في هةذا الةرأي        

حيث قامت سكينة بعالقة غير شرعية مع زوج عّمتها ،وكانت رّدة فعل قاسم لّمةا علةم األمةر 

أّنه تالشى عن األنظار ،دون أن يرجع مّرة ثانية إلى المنزلةه ،هنةا طةرح طةه حسةين تسةاؤال 

رّدة فعةةل المجتمةةع ،التةةي ،هةةل بابتعةةاد قاسةةم تغّيةةر الوضةةع أو سةةاهم فةةي حلّةةه ؟هةةل خةةاف مةةن 

تصبح تنظةره بعةين االحتقةار والعةار والتربيةة السةيئة ،وهةل قّصةر قاسةم وزوجتةه أّمونةة فةي 

 تربيتها ؟

تمّيزت فانتين وسكينة بالّسذاجة ،واالنخداع بمظاهر الحيةاة ،التةي حرمةا منهةا ،بسةبب         

فقرهم المدقع ،وبؤسهم الّشديد ،وحاجتهم إلى مةن يعطةف علةيهم ومةن يحمةيهم ،وإلةى الةّدفء 

األسةةري واالسةةتقرار ،وتةةوفّر األمةةن ،ونقةةص الةةوعي وإلةةى مةةن يرشةةدهم ،ففةةانتين كانةةت ال 

ا أي شيء ،سوى أّن  عابر سبيل قام بتربيتهةا ،فعملةت بجةّد ،إلةى أن بلغةت تعرف عن والديه

سّن الخامسة عشر ،وذهبت إلى باريس وهناك التقت بتولوميس الةذي خةدعها وتركهةا تعةاني 
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لوحدها مع ابنتهما كوزيت .أّما سكينة فكانت محرومة من حنان والديها رغم وجةودهم تحةت 

النهةةر يصةةطاد السةةمك ،أو فةةي ركةةن مةةن أركةةان البيةةت سةةقف بيةةت واحةةد فكةةان قاسةةم إّمةةا فةةي 

مطةةوي بسةةبب المةةرض أو منهةةك مةةن شةةّدة العمةةل الّشةةاق ،واألّم أّمونةةة كانةةت تخةةدم بيةةوت 

األغنياء فتذهب في الصباح وال تعود إالّ عند المساء ،ومع كّل شقاء هذين الوالةدين لةم يكونةا 

احي فلجةأت إلةى زوج عّمتهةا الةذي يكفيان قوت عيشهما ،فكانت سكينة محرومة من كةّل الّنةو

خدعها ،وأغواها ببعض الّزينة التي لم تكن تحلم بارتدائها .فعلى من تقع مسةؤولية هةذه الفئةة 

من المجتمع ؟،وإن كانت منبوذة إالّ أّنهةا متواجةدة فيةه فهةل نحةرمهم مةن حقةوقهم كةأّنهم بشةر 

 ير ونقضي عليه .،ونستمّر في زيادة معاناتهم أم ننتشلهم من هذا الواقع المر

 : الزواج 

مفهةةوم الةةّزواج المتواجةةد فةةي روايةةة البؤسةةاء غيةةر الةةذي هةةو موجةةود فةةي المجموعةةة           

القصصية المعّذبون فةي األرض ،فهوجةو  كةان يرمةي إلةى هةذه العالقةة الّسةامية بةين الرجةل 

تةةوفّر  والمةرأة ،والتةةي يجةةب أن يةتحّمال كةةل المصةةاعب مةن أجةةل البقةةاء سةوّية ،وهةةذا بشةةرط 

صدق المحّبة ،التي هي المعيار الحقيقي والوحيةد لنجةاح أّي عالقةة ،فنةرى كيةف أّن كوزيةت 

وماريوس جابها الّصعاب التي كادت أن تفةرق بينهمةا ،بكةّل صةدق وأمانةة ومحّبةة ،وتجةاوزا 

الفروقات االجتماعيةة ،التةي كانةت سةببا فةي شةقائهما ،فكانةت الّنهايةة سةعيدة ،أّمةا طةه حسةين 

نوعةةا فاشةةال مةةن الةةّزواج والةةذي شةةاع بكثةةرة فةةي المجتمةةع المصةةري ،وهةةو زواج  ،فةةذكر

المصلحة المادية ،والذي تكون نهايته مأساوية ،ألّنه بني على قواعد غير صحيحة ،وبةالّرغم 

من أّن هذا الّنوع من الّزواج غير جائز في الّدين اإلسالمي إالّ أّن المجتمةع سةاده الجهةل مةن 

فمن أسس الّزواج الّصحيح موافقة الّزوج والزوجة علةى هةذه العالقةة ،لكةن شّدة الفقر مدقع ،

األمثلة التي ذكرها طه من خالل قصصه كانت تقةوم دائمةا علةى غصةب الفتةاة علةى الةّزواج 

،دون مراعاة موقفها من األمر ككل .فنشهد في قّصة خديجة كيف أّنها أرغمت علةى الةّزواج 

الواقةع الةذي لةم تةرده ،فوجةدت بعةد أيةام مةن الةّزواج  من رجل ميسور الحةال ،فصةدمت بهةذا

،جّثة هامدة قرب النهر ،وكذلك في قّصة صفاء ،التي غصةبت علةى الةّزواج مةن رجةل ثةري 

فتوفّيت قبل أن تكمل مراسيم الّزواج ،أراد طه حسين أن يطةرح تسةاؤالت هةي عةل مةن تقةع 
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ن ؟وهةل هةذا هةو المفهةوم الحقيقةي مسؤولية وفاة الفتاتين ؟،وهل هةذه الّنتةائج ترضةي العةائلتي

 الذي جاء به الّدين اإلسالمي ؟

 المهن : .4

امتهن أبطال شخصيات البؤساء والمعةّذبون فةي األرض مهنةا بسةيطة وشةاقة فةي نفةس        

الوقةةت ،ال تكةةاد تشةةبع جةةوعهم ،األمةةر الةةذي أراد هوجةةو وطةةه حسةةين التنويةةه إليةةه وذلةةك فةةي 

يات فةي خضةّم األحةداث المختلفةة هةل هنةاك عةدل مجموعة من التساؤالت تخوضها الشخصة

ومنطق في أن الطبقة الكادحة تشقى كل النهار وطيلة السنة ،وال تأخذ مسةتحقّاتها ،وأن تظةل  

طبقةة النةةبالء تعةةيش فةةي نعةةيم ورغةةد دون عنةاء تتكّبةةده وتعانيةةه ؟ولمةةاذا يتحّمةةل الّشةةعب دائمةةا 

الّشةعب بهةذا الواقةع ؟وهةل حقّةا يتنةازلون  سوء القرارات التي يّتخذها الحّكام ؟ولماذا يرضةى

 عن حقوقهم بملء إرادتهم أم هم مجبرون على ذلك ؟ .

تعّرض الكاتبان لمثةل هةذه القضةايا يةدل علةى أهميةة التةوازن فةي المجتمعةات ،لكةي ال        

تقةةوم ثةةورات ،يةةروح ضةةحّيتها األبريةةاء ،ويولّةةد العةةداوات فةةي المجتمةةع الواحةةد ألّنةةه يصةةبح 

مجتمعا بقانون غابي ،القوي فيه يأكل الضةعيف ،فوجةب تغييةر هةذه المعةايير بعةدم الّرضةوخ 

 لم ومقاومته فرادى وجماعة ،لكي ينالوا حقوقهم المهضومة .للّتعّسف والظّ 

 اختالف األفكار الفلسفية :  .1

الخالفةةات الفلسةةفية قةةد أّدت إلةةى اإلطاحةةة بالحكومةةات ،وإحةةداث تغّيةةرات جذريةةة فةةي       

القوانين ،وتحويل األنظمة االقتصادية  ،ونالحظ في البؤساء والمعةّذبون فةي األرض ،أفكةارا 

والتةي   1*(oussouJean Jack R) السفة الّتنوير أهّمهةم جةين جةاك روسةوفلسفية من ف

أّدت إلى قيام الثورة الفرنسةية حيةث أّثةرت  قدساعدت فلسفته في تشكيل األحداث السياسية ،و

أعماله في الّتعليم واألدب والسياسة ،ويةرى روسةو أّن الّتجّمةع نتيجةة لعوامةل اقتصةادية مثةل 
                                                           

 *
( ،هو كاتب وأديب وفيلسوف وعالم نبات  9991| 29| 20ـ  9990|29|01ـ جين جاك روسو ) 1 

أعمال كثيرة أهّمها  ،يعّد من أهّم كّتاب عصر الّتنوير ،ساعدت فلسفته ،في تشكيل الثورة الفرنسية ،لديه
،كتاب العقد االجتماعي ،وهو عبارة عن نظرية اجتماعية تصف الحالة التي يكون فيها البشر تحت سلطة 

 عليا  ،أو قيادة أو حكم
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اإلنتاج وتقسيم العمةل ثةّم تنشةأ قيمةا جماهيريةة جديةدة ناتجةة عةن  االختراعات وتطّور عوامل

المقارنة مثل الخجل والحسد والفجور وكةّل هةذه األفكةار نجةدها فةي روايةة البؤسةاء حيةث أّن 

نةةابوليون بونابةةارت فةةي معركةةة هوجةةو تطةةّرق إلةةى حةةدث تةةاريخي مهةةم وهةةو خسةةارة  القائةةد 

داث السياسةية أحةدثت تغّيةرا صةحبه تحةّول فةي واترلو ،وكذلك معركة المتاريس ،وهةذه األحة

األوضاع االجتماعية ،واالقتصادية والّثقافية ،فاختراع جةان فالجةان مّكنةه مةن إنشةاء مصةانع 

منتجة تطّورت طيلة ثمانية سنوات ،فشةّغل جةان فالجةان أهةل المدينةة فةي مصةانعه كمةا أنشةأ 

ة بةين المةوّظفين فةإّن فةانتين كانةت مستشفى وكنيسة ،أّمةا عةن المقارنةة بةين الحالةة االجتماعية

تخجل من ماضيها وتخفي سّر ابنتها كوزيت وكانت الموّظفات األخريات تنظرن إليها نظةرة 

الحسةةد لتمّتعهةةا بجمةةال أّخةةاذ ،أّمةةا فةةي المجموعةةة القصصةةية المعةةّذبون فةةي األرض كانةةت 

ا في قصصه وهذا مةا التحّوالت السياسية في طريقها للّتجّسد على أرض الواقع بحيث تنّبأ به

حدث بعد سنتين من نشر مجموعته وبما أّن الطبقة المثقّفة في مصر أكمل جلّهم الّدراسة فةي 

أوروبا خاصة فرنسا ،فكانوا متأّثرين بفالسفة التنوير وبالّنزعات الّتحّرريةة مةن قبضةة طبقةة 

اء الةذين ال يملكةةون النةبالء فةأبرز التبةاين الّطبقةي وغيةاب العدالةةة ،التةي راح ضةحّيتها األبرية

القّوة في مجابهة الّظلم لذلك دعاهم طه حسين في قصة مصر المريضة أّن الّشعب المصري 

بين طريقين ال ثالث لهما إّما الخنوع لهذه األوضاع أو القيام بحركات تحّرريةة تخةرجهم مةن 

فةة ،التةي تةزرع كّل المشاكل التي يعانون منها ،ووّجه طه حسين هذه اآلمال إلى الّطبقةة المثقّ 

الوعي في المجتمع ،فينتج عن ذلك تنوير وسط الّطبقة العامة يقود إلى صةنع التغييةر جماعةة 

 مّتحّدين تحت لواء العدالة االجتماعية .

الذي دافع عةن الحريةات المدنيةة  Voltaire  *21كما تأّثر هوجو وطه حسين بفولتير          

،والحفةةاظ علةةى كرامةةة اإلنسةةان مهمةةا كانةةت طبقتةةه ،بةةل دعةةا إلةةى المسةةاواة وإلغةةاء الفروقةةات 

                                                           

 

( اسةةمه الحقيقةةي فرانسةةوا مةةاري آرويةةه  9991، 24، 12ـ  9914،99،09)  Voltaireفةةولتير *2 

francois marie arouet  فرنسةي ،عةاش فةي عصةر الّتنةوير ،عةرف بنقةده الّسةاخر ،كاتةب وفيلسةوف

،وذاع صيته  بسبب سخريته الفلسةفية الّظريفةة ،ودفاعةه عةن الحريةات المدنيةة .مةن أشةهر مؤلفاتةه قصةة 
 كانديد أو الساذج وقصة زاديج أو الصادق ،وقد نقلها إلى العربية طه حسين تحت عنوان القدر .
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  *denis  1االجتماعيةة ،وكةان أيضةا قةد اقتةرح بعةض اإلصةالحات االجتماعيةة  وديةديرو 

didrot    نبةع الجهةل الذي اّتهم الكنيسة التي نشةرت مفهومةا خاطئةا عةن الةّدين ،فأصةبحت م

 والّتعّصب واالضطهاد .

ومهما كانت تلك الّتغّيرات التي حدثت في أحةداث البؤسةاء أو المعةّذبون فةي األرض          

،ما كانةت لتقةع لةوال أّن المعنّيةين بةاألمر كانةت لهةم آراء يؤمنةون بهةا حةول مةا يعتبرونةه أّنةه 

 لتي يريدون أن يحيوا فيها .األقرب للحقيقة ،واألكثر فائدة لهم ،لتنظيم نمط الحياة ا

إيمةةان هوجةةو وطةةه حسةةين ،بالحريةةة والعةةدل ومحةةو الّطبقيةةة ،حةةّق لكةةّل إنسةةان ،وقةةد         

صّورا من خالل الّشخصيات روح المشاعر اإلنسانية المضةطهدة والمظلومةة ،وكةان الهةدف 

عةيش فةي تلةك الذي يرميان إليه هو تجّنب هذا الواقع ،وعدم السماح ألّي إنسان كةان لنفسةه ال

األوضةاع المماثلةةة ألّن نهايتهةةا سةةوف تكةةون وخيمةةة ،وهةةذا مةةن خةةالل توعيةةة القةةّراء بمغةةزي 

الفلسةةفة فةةي حقيقةةة األمةةر وليةةدة »األحةةداث التةةي مّتعانةةا بهةةا .يقةةول محمةةد مجةةدى الجزيةةري :

الوعي اإلنساني ،والذي نقصد مةن خاللةه كةّل مةا يخةتلج الةّنفس البشةرية مةن دهشةة ،ومعانةاة 

 2«،وشك دائم  ،وقلق

 

 

 

 

 

                                                           

( ،اشةةةتهر بمؤلّفةةةه أفكةةةار فلسةةةفية  9914، 29، 19ـ  21 ،92 ،9199) denis didrotديةةةدرو *1 

،وجملته المشهورة الفلسفة كلمةة فةي صةالح خصةوم العقةل ،اّتهةم الكنيسةة بأّنهةا أعطةت مفهومةا خائةا عةن 
 الدين ،وأصبحت منبع الجهل والّتعّصب واالضطهاد .

،ص  0220، 9،مصر ،طـ محمد مجدى الجزيري ،الفلسفة بين األسطورة والتكنولوجيا ،دار الوفاء  2 

99  
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IV. : الشخصيات 

التاريخ يحتفظ لها بعالمات  واضحة المعالم ،ألنّ تكون الشخصيات التاريخية              

تحّددها ،وأّما الشخصيات األدبية أو العادية على العكس من ذلك ،فهي على الرغم من 

كونها مرجعّية أيضا ،مثل الشخصيات التاريخية ،أي تحيل إلى معاني تامة وثابتة ،وأدوار 

واسع ،فعالمتها وبرامج واستعماالت نموذجية مقّننة ،إالّ أّنها من صنع المؤلّف وخياله ال

كلّها من عند المؤلّف ،وبالّتالي فهي ليست مطابقة لشخصيات معّينة ،قامت بأفعال عينها 

،في فترة زمنية ما ،ولذا فإّن كيان هذه الّشخصيات األدبية ال يكتمل إالّ بانتهاء هذه الرواية 

 ،ألّنها بناء يتشّكل تدريجيا في فكر القارئ .

طه حسين الشخصيات األدبية مع الشخصيات التاريخية في عمل وقد أدمج هوجو و          

واحد ولكّل منهما خصائصه التي تمّيز شخصياته ،وسوف نقوم بمقارنة أهم الّشخصيات 

 الفاعلة في العملين البؤساء والمعذبون في األرض .

ا بعدا المؤلّفان اعتنيا بتقديم شخصياتيهما من ناحيتها الّنفسية والجسمية ،وأعطاه       

 إنسانيا يّتسم بالّتعاطف والمشاركة الوجدانية ،وقد تمّثل كّل ذلك فيما يلي :

 : أوجه التشابه واالختالف بين شخصيات البؤساء والمعّذبون في األرض 

تتعّدد الشخصيات في رواية البؤساء ضمن سلسلة من األحداث المترابطة ،وهناك           

شخصيات رئيسية محورية ،وهم :جان فالجان ،فانتين ،كوزيت ماريوس ،وهناك شخصيات 

ثانوية مساعدة في تحريك األحداث وتوجيهها ،أّما شخصيات المجموعة القصصية المعّذبون 

نفس الشخصيات ،بل تختلف من قّصة ألخرى ،وضّمت إحدى  في األرض ،فهي ال تحمل

عشر قّصة مستقلّة عن بعضها ،ومع ذلك فإّن ثّمة خيطا مأساويا يربط كّل الشخصيات 

 الرئيسية . 

وتتشابه الشخصيات الرئيسية في البؤساء والمعّذبون في األرض في أّنها تعكس           

م ،يجابهون أوضاعا  02والمصري في القرن م  91الواقع المعاش ،الفرنسي في القرن 

تبدو أقوى منهم  ،وهي قاهرة إذ يملؤها الّظلم واالضطهاد والبؤس والشقاء ،وغياب العدالة 
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،فيبحر كّل من هوجو وطه حسين ،في عذابات الشخصيات ،وحال المجتمع الذي تنتشر فيه 

 األمراض واألوبئة واآلفات االجتماعية .

شخصيات هوجو وطه حسين أيضا أّنها امتداد لشخصية الكاتب ومّما يمّيز بعض    

وتوّجهاته وآرائه ،إذ نجد األفكار التي دعوا إلى الّتمّسك بها من خالل مواقف الشخصيات 

 المختلفة .

 مقارنة شخصية كوزيت بشخصية صالح : .9

ة لها ،لجأت كانت كوزيت تعيش مع أّمها فانتين ،وبعدم تمّكنها توفير الحياة المالئم         

إلى العمل وقبل ذلك استأمنتها عند عائلة تيناردييه ،ألّن القوانين تمنع تشغيل العامالت 

اللواتي لديهن أطفال غير شرعيين ،وقد عوملت ابنتها كخادمة ،وتعّرضت لكّل أنواع 

الّتحقير واإلهانة ،وكذلك شخصية صالح الذي كان يعيش في كنف والديه لمّدة عامين ثّم بعد 

طالقهما ،عاش مع زوجة أبيه ،التي عاملته أسوء معاملة ،وفي حياة الشخصّيتين قواسم 

مشتركة ،بحيث لم يعّوضهما أحد عن حنان األم ،وعاشا حياة مليئة بالّشقاء ،رغم بقاء أّمهما 

على قيد الحياة ،لكن شاءت ظروف الحياة القاسية بتفريق األم عن ابنتها بسبب الفقر 

ن ابنها بسبب رشوة القاضي ،كما كانا يرتديان األسمال البالية التي ال تقيهم ،وتفريق األم ع

 من حر الصيف أو بر الشتاء .

وهناك أيضا حادثتان متشابهتان حدثت لهما ،إذ قامت فانتين بإرسال لباس صوفي        

يخبره جديد البنتها كوزيت ،لتحتمي به ،في فصل الشتاء ،بعدما تلقّت رسالة من تيناردييه 

فيها أّن ابنتها عارية تحتاج إلى لباسا يقيها البرد ،لكن عند وصول اللباس عند العائلة أعطته 

زوجته إلحدى ابنتيها ،وبقيت كوزيت على حالتها الّرثة ،وكذلك صالح الذي أهداه صديقه 

مالبس بالية عوض المالبس الرثة التي كان يرتدها تكشف عن أكثر جسمه ،ففرح بها فرحا 

يدا أنساه جوعه والفلقة التي دارت على قدميه ،وعند وصوله إلى المنزل ،جّردته زوجة شد

 أبيه منها ،وأعطتهم البنها ،وضربته ضربا مبرحا أسكنه الفراش .
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وجه االختالف كان في نهاية مصيريهما ،بحيث كانت نهاية كوزيت سعيدة بعدما           

يه وقام بتربيتها ،ثم بعد بلوغها تزّوجت من الرجل انتشلها جان فالجان من العائلة تيناردي

الذي أحّبته متجاوزة العراقيل التي وقفت في طريقها .على عكس صالح الذي بقي على تلك 

الحال لم يجد أي شخص يستنجد به ،ويخرجه من الظلم الذي ألف عيشه ،لكّنه لم يستطع 

كالمجنونة ،وقد شطره القطار  صبرا على رؤية مشهد أخيه سعيد من جهة وأّمه التي تصيح

 شطرين ،وهو في طريقه إلى الكّتاب ،وفي مساء نفس اليوم ،كانت نهاية صالح مثل أخيه . 

 مقارنة شخصية فانتين بشخصية سكينة : .0

لم تتوفّر الظروف المالئمة لتتمّكن فانتين وسكينة من العيش حياة كريمة ،،فقد كانت          

الديها ،سوى أّن عابر سبيل قام بإيوائها ،أّما سكينة فكان والدها األولى ال تعرف شيئا عن و

قاسم مريضا في أكثر األوقات ،فاضطّرت هي وأّمها إلى العمل في بيوت األغنياء ،دون 

الوصول إلى تأمين قوت عيشهم ،فعانت سكينة الفقر والحرمان ،وهذا ما عانته فانتين كذلك 

ادت أن تختبر حظها فذهبت إلى باريس ،وهناك رغم عملها في الفالحة والزراعة ،أر

تعّرفت على تولوميس ،الذي قام بخداعها ،ألّنها ساذجة ،ال تدرك أغوار الحياة بعد ،خاصة 

في المدينة التي هي جديدة بالّنسبة إليها ،وتركها مع ابنتها كوزيت تعاني األمّرين ،أّما 

،فأغواها ببعض الزينة التي كانت  سكينة فقد خدعها زوج عّمتها ،الذي استغّل حرمانها

فتيات القرية تحفل بها ،ولم تكن تحلم بامتالكها ،فانطبعت أفكار خاطئة في تصّورها 

 ،ووقعت في المحّرم مع زوج عّمتها .

العالقة غير الشرعية غير مقبولة سواء في الديانة المسيحية أو اإلسالمية ،فهي              

ة ،وينتج عنها معاناة ألطفال ال ذنب لهم بتصّرفات الوالدين منبوذة اجتماعيا وغير مباح

الغير مسؤولة ،فشعرت فانتين وسكينة بالعار والخزي ،الذي يطاردهما أينما ذهبا ،فكان 

حلّهم الوحيد هو كتمان هذه الحقيقة المّرة ،حيث لم تأخذ فانتين ابنتها معها خوفا من عدم 

ت من هذه الشاكلة ،ألّنها تسيء بسمعتها وتساعد على توظيفها ألّن المصانع ال توّظف فتيا

الفساد ،ولّما اكتشفوا أمر ابنتها طردت من المصنع الذي كانت تشتغل فيه ،أّما سكينة فبعد 

أن انفضح السر الذي كانت تكتمه وال تريد أحدا أن يعلمه ،من قبل أّمها ،فضربتها ضربا 
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تي لم تكن تتخّيل حدوثها ،وهي تفّكر بحجم مبرحا ،ثّم استقّرت ساكنة من وقع الصدمة ال

العار الذي ألحق بالعائلة وأّن كّل تعبها في هذه الحياة ذهب هباء منثورا بتصرف طائش من 

قبل ابنتها  ،ولّما علم أبوها بالموضوع ،انعزل في زاوية من المنزل ،وانتظر هبوط الليل 

 وخرج دون رجعة إلى مسلك ال يعرف أحد وجهته .

كانت فانتين وسكينة من ضحايا الفقر ،فهما بريئتان ،لكّن سذاجتهما أودت بهما إلى           

 الهالك والمعاناة والّشعور بالعارالذي يطاردهم أينما ذهبوا .

 مقارنة شخصية األسقف بالشيخ الضرير : .1

شخصية األسقف ميريل متواضعة ،كان مطبوع عليه احترام الّسلطة الدينية ،كان له         

الفضل في إدخال الطمأنينة والسكينة في قلب جان فالجان بعدما يئس من حياته ومن 

مجتمعه ،فأدخل أمال فقده بسبب كل ما القاه من ظلم ،فقام األسقف بإيوائه وإطعامه والعطف 

ما فعله ،وتقديم النصائح الّثمينة التي توّجهه في المسار الصحيح ،ونفس عليه ومسامحته ل

الدور كان يقوم به الشيخ الضرير ،عندما قصده قاسم فأدخل الطمأنينة والسكينة في قلبه 

،الذي كان يذهب قبل طلوع الشمس إلى النهر ليصطاد الّسمك ،فكانت تختلج في نفسه 

 ة والحيوانات المفترسة .مخاوف عندما يقتحم األدغال الموحش

األسقف والشيخ الضرير يعتبران من الشخصيات المساعدة التي يلجأ إليهما أّي إنسان        

،لكن لكّل واحد توّجهه الديني فاألول بالّديانة المسيحية والثاني اإلسالمية ،وإّن اختلف 

 ها ،فالكّل يحّبذها .الّتوّجه إالّ أّن األخالق الفاضلة التي يتمّيزان بها ،ال جدال في

 مقارنة تيناردييه ومساعد العريف : .4

شخصية تيناردييه في رواية البؤساء تعّد شخصية معرقلة ،بحيث أخلف االتفاقية          

التي أبرمها مع فانتين ،في االعتناء بابنتها مقابل مرّتب شهري تدفعه له فانتين  ،فلم يهتّم 

ستحقاتها له ،كان يخلق األكاذيب واألالعيب ليأخذ المال بابنتها ،وإضافة إلى وفاء فانتين م

منها ،عرف بحيله الماكرة وخداعه الّزبائن ،الذين يرتادون حانته ،أّما مساعد العريف 

فكانت له نفس صفات تيناردييه ،فكان هو اآلخر يخدع أطفال الكّتاب  ،ويأخذ منهم 
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بشيء فيعاقب عقابا شديدا مثل الفلقة  الرشاوى ليسمح لهم باللّعب في النهر ،ومن ال يمّده

 التي دارت على رجلي صالح .

 مقارنة بين زوجة تيناردييه وزوجة أب صالح : .1

زوجة تينارديه رّبة منزل في الثالثينيات من عمرها ،لديها ابنتان هما إبونين وكالما         

البنتيها ،وهذه ،تمّيزت بالخشونة وسوء المعاملة لكوزيت ،بل واّتخذتها خادمة لها ،و

الشخصية تشبه كثيرا شخصية زوجة أب صالح التي كانت تعّنف صالحا ألتفه األسباب 

،وتضربه ضربا مبرحا يلزمه الفراش ،وهي تفّضل أبناءها على ابن زوجها ،مثلما كانت 

 تفّضل زوجة تيناردييه ابنتيها على كوزيت .

ي المجتمع ،طرح فيها الكاتبان الطيعة تمّثل الشخصيتان إحدى العالقات المعقّدة ف         

الغريزية لألم التي تفضل أبناءها على األطفال اآلخرين حتى وإن كانوا تحت مسؤوليتها  

 ،والشخصيتان انجرفتا وراء مشاعرهما ،إلى حد المبالغة ،فتسّببتا بالمعاناة لكوزيت وصالح.

 مقارنة بين شخصية األب مادلين وشخصية عمدة القرية : .9

تعتبر شخصية العمدة شخصية مساعدة ،،فرّشح األب مادلين للعمادة لكثرة أعماله         

الخيرية ،وسيرته الحسنة في المدينة ،ونفس المعايير المّتخذة في مصر الختيار العمدة 

،،بحيث كان الناس يلجؤون إليه لمساعدتهم أو لحّل مشكالتهم ،فقد لجأت فانتين إلى العمدة 

،فأنقذها من الّتهمة التي ألصقت بها وجعل الممّرضات يسهرن على حالتها  األب مادلين

الصحية ،ووعدها باسترجاع ابنتها ،ونفس المهام كان يقوم بها العمدة في المجموعة 

القصصية المعّذبون في األرض بمصر ،بحيث يستعينون به في فّض الّنزاعات ،وحل 

م ،لجأ إليه قاسم ليشتري منه السمكة التي حملها المشكالت ،ويعتبر لسان أهل القرية وممّثله

 له ،فاشتراها منه بضعف ثمنها ال لشيء إالّ لمساعدته ورأفة بحاله .

 مقارنة بين شخصيات الخدم : .9
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كان الخدم من الطبقة الكادحة يخدمون بيوت طبقة النبالء أو الغنّية بصفة عامة ،ففي        

دائمة لألسقف ميريل ألّن قوانين الكنيسة تقضي رواية البؤساء ،كانت ماجلوار خادمة 

باقتناء كّل أسقف خادمة تعيش معه وتخدمه في جميع األوقات ،وكذلك باسك رئيس الخدم 

،لدى جيلنورمان ،الذي كان يسّير شؤون المنزل ويسهر على راحة مالكه ،وتوجد 

دم في رواية شخصيات الخدم في المعّذبون في األرض ،وهناك أوجه شبه مع نوعية الخ

البؤساء ،بحيث جميعهم من الطبقة الفقيرة ،ويشتغلون عند األغنياء ،االختالف القائم بينهما 

أّن الخدم في البؤساء كانت بوظيفة دائمة تبقيهم ليل نهار في منازل األغنياء ،أّما الخدم في 

يوت في المجموعة القصصية المعذبون في األرض فاقتصرت على الّنسوة ،وكّن يخدمن الب

الّنهار ويعدن إلى عائلتهن في المساء ،وكّن مقّيدات باختيارهّن هذا النوع من العمل الذي 

اضطروا إلى العمل فيه ،ألّنهّن لم تتوفّر لهّن لقمة العيش ،فعملوا على مساعدة أزواجهّن 

 وعائلتهن في ذلك .

قر ،تخدم الّطبقة األولى الّتفاوت الطبقي الّرهيب خلق طبقة غنية وطبقة قابعة في الف      

 لتنال قوت عيشها .

من أوجه الّتشابه بين شخصيات الخدم في البؤساء والمعّذبون في األرض أّنهم كانوا       

أوفياء لمالكي الّديار ،فمثال خافت ماجلوار على األسقف من المجرم الذي دخل المدينة 

قام بمساعدة حفيد جيلنورمان في ،فاقترحت عليه إغالق الباب بعد إصالحه ،والخادم باسك 

إيجاد حقيقة والده ،ومساعدة جيلنورمان  نفسه في معالجة مرضه والّتخفيف عنه ،وكذلك 

محبوبة كانت تصنع خبزا ال تتقنه إالّ أناملها ،للبيوت ،وابنتها كانت أمينة ووفّية إلى حّد أّن 

 تودعتها أسرارها . رّبة المنزل عاملتها بعطف وحنان ،واعتبرتها كابنة لها ،واس

 مقارنة بين شخصية ماريوس وعبد السيد : .1

هناك اختالف كبير بين شخصية ماريوس الّطموحة في البؤساء وشخصية عبد          

السّيد الخاملة في المعّذبون في األرض ،ذلك أّن األّول كان شابا نبيال ،مكافحا في سبيل 

تعارض مع مبادئ جّده ،مّما عّرضه للّطرد   وطنه ،ومؤمنا بمبادئه ،وتوّجهه السياسي الذي



 الثالث :                                                مقارنة فنية بين  البؤساء والمعذبون في األرض  الفصل 
 

 
250 

من منزله ،لم يبق مكتوف اليدين بل وجد لنفسه حرفة بسيطة يعيش منها ،وحين أتت الّثورة 

التي يؤمن بمبادئها ،كان من أوائل المشاركين بها .،وكاد أن يفقد حياته في معركة 

وال يجّد ،يتواكل على والده المتاريس،على خالف عبد السيد الذي كان ابنا خامال ال يكّد 

،الكبير في الّسن ،ورأفة به ،ولسيرته الجّيدة في العمل ،أدخلوا ابنه مكانه في المنصب ألّن 

 المرض وقف حائال بينه وبين عمله ،لكن بنصف األجر الذي كان يتقاضاه األب .

،فماريوس كالهما أحّبا فتاة أحالمها ،األّول أحّب كوزيت والثاني صفاء              

وكوزيت استطاعا تجاوز العقبات التي وقفت في طريق زواجهما ،بل وبحث عن كّل الّسبل 

التي تتيح له الّزواج بها ،ألّنه في بداية األمر رفض جيلنورمان وجان فالجان ،زواجهما 

ر ،بالّرفض القاطع ،لكّنهما تزّوجا في نهاية األمر بموافقة أولياء أمرهما ،بعدما غّير األفكا

التي كانت مطبوعة عنه عند جان فالجان واألفكار التي كانت مطبوعة عند جّده عن كوزيت 

،وفي مقابل ذلك نرى عبد السيد أّنه لم يكن له الحظ في الّزواج من صفاء ،ألّن أخاها 

ناصيف قام بتزويجها من رجل ثري ،رغم أّن والده وافق على زواج عبد السيد من صفاء 

شيء لغّير ما خّطط له أخوها ،بل التزم الّصمت والعزلة ،وفي صبيحة  ،ولم يقم بفعل أيّ 

يوم الزفاف ماتت صفاء حسرة ألّنها أجبرت على هذا الّزواج ،وقام عبد السيد باالنتحار في 

 النهر .

نالحظ أّن تفكير الشخصية األولى كان إيجابيا غّير المواقف لمصلحته ،أّما الثاني فكان      

 أّي شيء ولم يستطع تحّمل األمر فأّدى ذلك إلى انتحاره .سلبي لم يفعل 

 مقارنة بين الشخصيات التاريخية : .1

وردت في رواية البؤساء والمجموعة القصصية المعّذبون في األرض شخصيات         

تاريخية مهّمة في تاريخ الثورة الفرنسية وفي بناء الحضارة اإلسالمية فاألّول هو نابوليون 

ومع أّنها »لقائد العسكري الفذ وعرض هوجو هزيمته في معركة واترلو  ،بونابارت ا

هزيمة سياسية إالّ أّنه كان المثال الذي يقتدى للّتحّرر من األزمات السياسية السائدة في ذلك 

الوقت ،فكان سياسيا محّنكا وله أتباع منهم الشاب الطموح ماريوس  ،الذي تأّثر بهذا القائد 
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،وبذلك استخدم هوجو الشخصيات التاريخية ،كشخصيات مساعدة من 1« وبتوّجهه السياسي

نفس الفترة الزمنية وهي العصر الحديث  ،لتبرز التوجهات السيايسة السائدة في تلك الفترة 

والتي اّتبعت فيها كل شخصية توّجها معّينا ،،وطه حسين استخدم كذلك الشخصيات 

مين في جميع العصور ،إذ عاد بنا إلى عصر التاريخية التي تعد مصدر إلهام كّل المسل

الخلفاء الراشدين والّصحابة ،مع عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 

عوف ،فأخذ منهم القيم واألخالق التي تمّيزوا بها ،والتي كانت سببا في تقّدمهم وتطّورهم 

رة التخلّف وأراد أن تتحّل ،وأراد الكاتب أن يسقطها على العصر الحديث الذي يتخبط في دائ

 الشخصيات بهذه األخالق لتستطيع التطّور والّتقدم .

الشخصيات يتشابه كثير منها في الوظيفة البسيطة كالفالحة والّزراعة والحرف        

البسيطة التي ال تكفي سّد جوعهم مثل جان فالجان وفانتين وكوزيت في رواية البؤساء 

 حنينة في المجموعة القصصية المعّذبون في األرض .،وصالح وقاسم وأّم تّمام و

كذلك تتشابه فيما يصيبها من أمراض وأوبئة ،فشخصية فانتين مثال تموت من شّدة        

وطأة المرض عليها والتي لم تعالجه يوما ،ومت رفيق بوباء التيفوئيد وموت تّمام وأبو 

 العالء بوباء الكوليرا .

وأيضا نرى تشابها فيما يجابهونه من ظلم وذّل وإهانة تقودهم إلى اليأس والبؤس       

والّشقاء مثل ما وجهته شخصية جان فالجان من حكم تعّسفي لسرقته الخبز من أجل إطعام 

سنة ،أّما  91أبناء أخته لمّدة خمس سنوات ،ومضاعفة مّدة محكوميته لمحاولته الهرب إلى 

األرض ،فنجد في قّصة صفاء التي توفّي والدها ،وتولّى أخوها أمور  في المعّذبون في

المنزل بإجبارها على الزواج من رجل غني بالّرغم من أّن أخته قد تقّدم ابن جارهم 

لخطبتها مع موافقة أبيها ،لكّنه لم يعط لذلك اعتبارا وأرغمها على الزواج ،وليأسها توفّيت 

 تهم .من شّدة الّصدمة وانتحر ابن جار

                                                           

بترجمة منير بعلبكي إلى  LES MISérablesـ صنية رمضان ،استراتيجيات الترجمة األدبية رواية  1 

 . 994،ص  0294،ماجستير تخّصص ترجمة ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،العربية أنموذجا ـ 
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هناك اختالف بين شخصيات البؤساء والمعذبون في األرض المتمّثل في شخصية         

جان فالجان ،التي مّثلت عّدة شخصيات في شخصية واحدة ،فقد كان من الّطبقة الفقيرة 

المضطهدة ثّم أصبح من طبقة النبالء غنيا مساعدا للفقراء ثّم أصبح شخصية هاربة عن 

ه بالّسجن المؤّبد ،وجّسد شخصية األب الحنون مع الطفلة كوزيت حّتى القانون ومحكوم علي

آخر أنفاسه ،فتطّور هذه الشخصية في عّدة أطوار ،والتي كانت متناقضة في بعض األحيان 

 لم يوجد لها مثيل في  المجموعة القصصية المعّذبون في األرض .

ث عن الحقيقة والمجرمين وتوجد أيضا شخصية جافيير الشرطي المثالي ،يبح          

ويحترم القانون ،ولم يخالفه يوما إلى أن وقع يوم وكان بين أمرين لم يستطع الخروج منهما 

وهو إّما القيام بالواجب والقبض على جان فالجان عندما تسّنت له الفرصة ،أو االعتراف 

الجان حرا طليقا بجميله ألّنه أنقذ حياته من الموت المؤّكد ،وفي نهاية المطاف ترك جان ف

 ،وهذه الفكرة لم يتقّبلها مفتش الشرطة جافيير،بسبب إخالصه في عمله فانتحر بنهر السين .
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V. : األسلوب 

وطه حسين بقدرة خارقة في الّتأليف ،فنراهما ال يتكلّفان في اللّغة التي  تمّتع هوجو        

يستخدمانها ،ويحّبان االستطراد في عمليهما ،ويكثران من الوصف الّدقيق ،ويبرعان في 

الّتمهيد للمواضيع ليخلقا عنصر الّتشويق ،وكّل شخصيات عملهما لها امتداد غير مباشر 

اآلراء التي يهدفون إليها ،يستخدمان كذلك الّتسلسل المنطقي بشخصيتهما ،حيث يبّثان فيها 

في االنتقال من حدث آلخر ،وربطا الحاضر بالماضي من خالل استعمالهما التاريخ ،فكانت 

 هناك مجموعة من القواسم المشتركة والمتباينة بين هوجو وطه حسين .

 العنوان : .9

للنّص الموازي ،نظاما سيميائيا ذا أبعاد يعّد العنوان ،وهو أحد العناصر المكّونة        

داللية ورمزية ،تغري الباحث بتتّبع داللته ومحاولة فّك شيفرته ،فالعنوان يجّسد أعلى 

اقتصاد لغوي ممكن ،ليفرض أعلى فعالية تلّق ممكنة ،مّما يدفع إلى استثمار منجزات 

غيره ،فيه تعرف الّرواية الّتأويل ،والعنوان كذلك بطاقة هوّية للّنص وسمة فارقة له عن 

 ويذيع صيتها .

وهو من العناوين الّدالة على     Jean Trejeanففي بادئ األمر حملت رواية البؤساء اسم 

  Les Misèresالشخصية المحورية ،ثّم أراد هوجو أن يكون أكثر وضوحا ،فغّيره إلى 

نمطا وصفيا ،ثم غّيره إلى  ويقابله البؤس أو الم سي في اللغة العربية ،وهذا العنوان يكتسي

وهو يندرج ضمن العناوين الّدالة على الحدث ويرّكز   Les Misérablesعنوان نهائي هو 

هوجو من خالله على اإلنسان ال على الّظاهرة ألّن االهتمام باإلنسان هو سّر تقّدم 

صار والّشمولية  المجتمعات ،وقد وفّق المؤلّف في اختياره له كونه يحقّق ثالثية الدقّة واالخت

.ومّر عنوان مجموعته القصصية المعّذبون في األرض بمراحل حيث عنونها في بداية 

األمر لتعظ المسرف وتعّزي المحروم وهو عبارة عن حكمة تحمل في طّياتها الكثير من 

المعاني التي تدّل على إسراف الطبقة الغنية ومعاناة الّطبقة الفقيرة ،وهذا يدّل على غياب 

دل ،وهذه المحاور األساسية التي أراد طه حسين التحّدث عنها ،ثّم غّير العنوان إلى الع
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المعّذبون في األرض لعّدة أسباب ،األّول ألّن الكتاب صودر بالعنوان السابق من طرف 

السلطات الحكومية ،وثانيا لكي ال يكتشف أمر نشره خارج مصر ،وثالثا ألّنه خّص الحديث 

 .1ومة والمعّذبة في األرض إلى الّطبقة المحر

كّل مؤلّف يختار أسماء شخصّياته عن قصد ،وليست األسماء إالّ مفاتيح للّشخصيات          

ورموز لحقيقتها ،ولهذا فإّن االسم في أّي عمل فّني يمّثل عالمة فاعلة في تحديد الّسمة 

المعنوّية لهذه الّشخصية أو تلك ،بل هو الّدعامة التي يرتكز عليها بناء الّشخصية ،ووضوح 

لدى القارئ ،إذ أّنه إلى جانب تحديده وتمّيزه لهذه الّشخصية أو تلك قد يرمز إلى  النصّ 

 حقيقتها . 

استخدم هوجو في عناوين أجزاء الرواية الخمس عناوين تخّص أبطال الّشخصيات          

ماعدا جزء واحد الذي كان فيه العنوان يدّل على المكان الذي كانت فيه األمور حاسمة وفيه 

هت أحداث الرواية ،وكذلك فعل طه حسين بحيث قصصه السّت األولى تحمل عناوين انت

أبطال شخصّياته ،أّما القّصة السابعة واألخيرة فجاءت ملّخصة الوضع الّسائد في مصر 

:خطر ومصر المريضة ،أّما القصص المتبقية فهي تاريخية وعددها ثالث ،وعنون كّل 

بذلك فحوى كل واحدة منها ولماذا أراد الكاتب أن  واحدة منها بصفة خلق فاضل ،ملّخصا

 يوردها . 

 المذهبان المّتبعان في البؤساء والمعّذبون في األرض : .0

تعّد المذاهب األدبية اّتجاهات عامة في الّتأليف األدبي ،تظهر على أدباء جيل معّين           

غرب ،إالّ أّن ذلك لم يكن ،في فترة زمنية معّينة ،ومع أّن ظهور هذه المذاهب كان في ال

 حائال دون وصولها إلى األدب العربي ،وتطّبع العديد من األدباء بهذه المذاهب .

                                                           

بترجمة منير  LES MISérablesصنية رمضان ،استراتيجيات الترجمة األدبية رواية  ـ ينظر ، 1 

 . 911ـ  919،ص بعلبكي إلى العربية أنموذجا ـ 
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احتّل فيكتور هوجو مكانة مرموقة في تاريخ األدب الفرنسي ،فقد ألقى ظلّه على         

ألثر الكبير القرن التاسع عشر ،بنتاجه األدبي الّضخم ،وبمواقفه السياسية ،وقد كان لحياته ا

 في رواية البؤساء ،من الّناحية الفكرية ،واالجتماعية ،والّتاريخية ،والّنفسية .

فنجد هوجو في هذا العمل اّتبع المذهب الرومانسي ،الذي يعّبر عن األوضاع التي          

فرنسي مّر بها أبطال الّرواية ،من الّناحية االجتماعية والّنفسية ،التي كان يعيشها المجتمع ال

م ،وهي الفترة التي سّميت بعصر الّثورة الرومانسية  ،حيث ولّدت ثقافة  91في القرن 

 حديثة في السياسة والحرّية .

فكانت الّرومانسية ببساطة طريقة في الّتفكير ،تبرز أهّمية المشاعر واالنفعاالت ،أو        

باللبرالية ،فهو يؤّكد على  القلب في الحياة البشرية ،والرومانسية عند هوجو تربطها صلة

انسجام الرومانسية مع المسيحية والحكومة الدستورية ،فال يوجد تعارض في الدّين بصبغته 

الحقيقية و،الحكومة الدستورية هي الحامي األكبر لحقوق رعاياها ،وهدف  هوجو إلى 

رستقراطية إرساء العدل والمساواة والحرّية ،كان يرمي إلى الحّد من استغالل الطبقة األ

جهود الطبقة الكادحة ،بل ويدعو من الّطبقة األخيرة المطالبة بحقوقها المسلوبة ،والتسوية 

يتجلّى في أدب الرومانتيكيين بنتيجة الفلسفة العاطفية »بين الطبقات في الحقوق والواجبات ،

جتمع ،مّما ،والّتعبير عن مطالب الّطبقة البرجوازية ،لالعتداد بالفرد وحقوقه ،اّتجاه الم

استلزم لديهم قيام نوع من الّتعاون ،...يقصد فيه إلى الحّد من حقوق الّطبقات األرستقراطية 

 . 1«تمهيدا للقضاء عليها 

ويرى هوجو أّن العالقة بين الكاتب وعصره ال تزال من أكثر األسئلة إلحاحا ،فمن          

التي عاشها الكاتب ،ومن جانب  جانب يمكن أن ينحصر الكالم على هذا الموضوع بالفترة

في »آخر قد ال تمّثل حياة الكاتب سوى ملمح بسيط من مالمح العصر ،لذلك يقول هوجو :

                                                           

،ص  0224ـ محمد غنيمي هالل ،األدب المقارن ،نهضة مصر للّطباعة والّنشر والّتوزيع ،مصر ، 1 

10 . 
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هذه الحالة ال يكفي الّسرد الّتاريخي لحياة الكاتب في جالء عالقته بعصره بل تتطلّب مالحقة 

 . 1«لعامة الخطوط الّتاريخية والفكرية ،التي تكون نسيج الحركة االجتماعية ا

ويمكن القول أيضا بأّن فيكتور هوجو كان في باكورة أعماله واقعيا ،تحت تأثير           

األدباء الذين سبقوه ،وقد اعتمد في رواية البؤساء على الواقعية الّنقدية ،التي تبلورت في 

ئم فاعتمد  الّتحليل االجتماعي القا»خضّم صراعات كانت موجودة في المجتمع الفرنسي ،

على دراسة اإلنسان ضمن مجتمعه ،وواقعه باعتباره كائن يعيش ضمنه وفي إطاره ،ولهذا 

فقد أولى اهتمامه عليه ،وبما أفرزه المجتمع الّطبقي من م س ومظالم ،طغت عليها الّنبرة 

،مثل مبادئ األسقف وما تفرضه 2«االنتقادية التي تصاعدت في مواجهة الّتناقضات 

ن فالجان كيف كان قبل دخوله الّسجن وكيف أصبح بعد التقائه سيطرت الكنيسة ،وجا

األسقف ،وتيناردييه الذي ينقل األخبار الجّيدة عن كوزيت لفانتين ،بينما هي تعيش في بؤس 

وشقاء ،وماريوس الذي كان من طبقة النبالء وبين عشّية وضحاها أصبح من الّطبقة 

 الكادحة .

االجتماعي داخل نظامها القائم على االستغالل ،وجودا  وهذه الّطبقية صّيرت الوجود      

اجتماعيا تناحريا ومتصارعا بامتياز ،وكانت نتائجه بمجمله كشفا وتغذية لهذا الّنظام وانتقادا 

 الذعا لألسس التي أقيم عليها .

وفي المقابل عّبر هوجو عن مشاعر سامية نابعة من مبادئ قويمة ،وهو يؤمن أّن        

ائما ينتصر على الّشّر  ،فجهود األسقف اّتجاه جان فالجان أثمرت ،وتغلّبت الحقد الخير د

الذي كان يكّنه للمجتمع وللقانون ،وتغّير وأصبح من أكثر الّناس كرما وصالحا ،يفيد غيره 

قبل نفسه ،فالّرواية تستمّد كثيرا من الّتّيار اإلنساني ،ومن الّنبع الغزير الذي تفيض به النفس 

ولكن تبقى الّتجربة اإلنسانية الخالصة التي تستقطب كّل المشاعر اإلنسانية من »سانية ،اإلن

حولها ،فهي تقيس من القومية أصولها ومن الوطنّية روحها ،ومن الّتاريخّية صيرورتها 

                                                           

يع ـ فيكتور هوجو ،مقّدمة كرومويل ،بيان الرومانتيكية ،ترجمة على نجيب ابراهيم ،دمشق ،دار اليناب 1 
 .  99،ص  9114للطباعة والّنشر والّتوزيع ،

السيد ابراهيم ،نظرية الرواية ـ دراسة لمناهج النقد األدبي ،في معالجة فن القصة ،دار قباء ،القاهرة ـ  2 

  10،ص  ،دت
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،ومن االجتماعية طموحها ،...وتزيد من بيانها الّساحر ونزعتها المثالية ،ألّنها تلتمس حقيقة 

 . 1«وسعادته  اإلنسان

أّما مذهب طه حسين ،فكان ينتمي إلى المذهب الواقعي االجتماعي ،الذي أعقب       

الّرومانسية ،وقد دعا لتقوية روح الّنظريات العلمية في إصالح المجتمع ،واالهتمام بالواقع 

وتطويره ،وتطبيق الّتعاون بين الّناس ،ويتناول األوضاع االجتماعية والّطبقات الّدنيا ،التي 

 نها الكالسيكيون .أعرض ع

وهذا ما رمى إليه طه حسين ،حيث دعا إلى األدب الملتزم ،الذي يعنى بمشاكل       

المجتمع ،وفي مجموعته القصصية لم يخرج عن نطاق الحياة االجتماعية المصرية التي 

كانت موجودة في القرن العشرين .فكان يريد أن يغّير هذه األوضاع التي تخّص الّطبقة 

منها ،وهي الّشريحة األوسع إذ تمّثل األغلبية ،أّوال من اآلفات االجتماعية التي  الكادحة

 تهّدده باالنحالل ،ومسّبباتها ،ومن العّمال المهضومة حقوقهم ،وما ينشدونه من إنصاف. 

تمّيزت مجموعته القصصية بالّصدق الفّني ،حيث انعكست مشاعره الّثائرة على          

لى نفسه من أجل النهوض بالمجتمع المصري ،والّترفّع عن هذا الواقع المعيش ،وع

االنحطاط ،فالّتجارب األدبية أّيا كان نوعها فهي مستمّدة بشكل أو ب خر من شخصية الكاتب 

الّصرخة ضّد األلم بعد اجتماعي يمّد الّصرخة بغنى الّتجربة ،وتطلّع »،يقول أبو ناجا :

 . 2«اإلنسان إلى تحقيق الّسعادة 

فكان طه حسين الكاتب العارف بهذه األوضاع ،ألّنه عاش فيها وعان منها الكثير          

،وبتمّكنه من الّتعلّم ،انفتح فكره على األوضاع التي كان يعيشها ،وما هي األسباب التي 

تؤّدي إلى هذا المجتمع المريض ،والّنهايات التي رسمها طه حسين لقصصه كانت كلّها 

 نظرة تشاؤمية .مأساوية ،فيها 

                                                           

 9199ـ محمد الّصادق عفيفي ،الّنقد الّتطبيقي والموازنات ،مكتبة الوحدة العربية ،الدار البيضاء ،دط ، 1 

  999،ص 

 . 10،ص  0220، 9ـ حسين أبو ناجا ،اليهودي في الرواية الفلسطينية ،دار هومة ،ط 2 
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إّن المرجعّية الّرئيسية لهوجو وطه حسين ،كان الواقع المعيش  ،ونسجا رؤى كثيرة        

للوقائع واألفكار ،التي يؤمنان بها ،فالحياة ألهمتهما لتأليف ما هو موجود في العملين ،فأوكال 

هداه وما تحّمال على كاهلهما ،مهّمة الّتوعية عن طريق األدب ،للّنهوض بحياة أفضل مّما ش

من ويالته ،إالّ أّن األّول انتهج المذهب الرومانسي المتداخل بالواقعي ،ألّنه يعرض الواقع 

وينقده ،ويصف المشاعر اإلنسانية ويسمو بها ،فكانت نهاية الّرواية سعيدة ،أّما طه حسين 

ي القرن العشرين ،أّما فاّتبع المذهب الواقعي االجتماعي ألّنه ينقد المجتمع والّسياسة القائمة ف

الّنهايات فكلّها كانت مأساوية ،تنتهي بالموت من شّدة وقع الّصدمات التي ال يحتملها 

أصحابها أو الموت االنتحاري لرفضهم وعدم تقّبلهم الواقع الذي يعيشون فيه ،أو الهروب 

 إلى أمكنة غير معروفة .

 البؤساء والمعّذبون في األرض :لغة  .1

و وطه حسين اللغة البسيطة والواضحة ،التي تصل إلى أكبر عدد من اعتمد هوج      

تمّيز أسلوب هوجو بالوضوح والبساطة ،فال تتعب نفسك من »القّراء ،يقول هنري غيلمان :

 .  1«غير جدوى ،فهو يحّب الوضوح والّصراحة 

سهلة أن تكون »وكذلك طه حسين في كتابة مؤلّفاته وفي الترجمة أيضا ،فيقول :        

 . 2«يسيرة واضحة ،وباللغة التي يتكلّمها الّناس ،خالية من الغريب 

 الّتاريخ :توظيف  .4

من شأن رواية اليوم أن تعالج قضايا اليوم ،وحّتى إن حدث ذلك تحت قناع الّتاريخ         

،فإّن المعالجة ،واللغة التي يتّم بها أمر الّرواية في هذه الحالة هما معالجة اليوم ولقضايا 

يواجهها العصر ،وبتاريخ قريب أو بعيد لالستفادة منه ،فالّتاريخ يعيد نفسه لكّن الزمان 

 والمكان واألشخاص يختلفون فيه .

                                                           
 Henri Guillemen ,victor hugo par lui-même ,edition du seuil ,p  29ـ 1

 . 19،ص  9112، 9ـ طه حسين ،حديث األربعاء ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،ط 2 
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فنجد هوجو وطه حسين اعتمدا على أحداث تاريخية خالدة ،غّيرت الّتوّجهات         

السياسية ،وبالّتالي األوضاع االجتماعية ،فهوجو عرض معركة واترلو وخسارة نابوليون 

واية بونابارت ،وثورة متاريس شارع سان أنطوان ،بحيث كانت متزامنة مع أحداث الرّ 

،وقد استخدمها المؤلّف ليبرز نتائجها على المجتمع ،وعلى شخصّياته ،كما تطّرق إلى 

األوضاع السيئة الناتجة عن الحروب والّثورات ،وأيضا انقسام المجتمع ،بل من العائلة 

 الواحدة بسبب اختالف الّتوّجهات السياسية .

اختلف عن هوجو في أّن ،األحداث  ونرى طه حسين قد استخدم أحداث تاريخية لكّنه        

الّتاريخية ال تتزامن مع أحداث مجموعته القصصية ،وأقحمه لالستفادة منه ومن تجاربه 

وخبرات شخصيات تاريخية عظيمة في تاريخ األّمة اإلسالمية متمّثلة في عمر بن الخّطاب 

وت المحّقق ،وعبد ـ رضي هللا عنه ـ وتجربته في عام الّرمادة وكيف أنقذ أهل مّكة من الم

الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان ،كانوا يمّثلون األخالق الفاضلة التي جاء بها اإلسالم 

الحّق ،وهي مفقودة أو ناذرة في العصر الحديث مّما سّبب الفرقة والّضعف عند المسلمين 

ن بصفة عامة ،والمصريين بصفة خاصة ،فأّكد على ضرورة الّتكافل ،والّتعاون ،والّتضام

رواية اليوم حينما »ليستطيعوا الخروج من الّدّوامة التي يعيشون فيها ،يقول لوران ،فيلدر :

تعتمد إلى الّتاريخ ،ال تنظر صوب روايات على أساس نماذج واجبة الّتقليد والمحاكاة ،ولكن 

 . 1«على أساس أّنها مراجع يمكن االّتكاء عليها من أجل إنتاج أعمال جديدة 

 السرد : .1

جّل األدباء والنقّاد المحدثين ،والذي اشتمل على استحوذ مفهوم الّسرد على اهتمام         

كافة أنواع الحكي ،التي جاءت معّبرة عن مرجعيات األمم والشعوب عبر األزمنة 

والعصور ،وقد اّتخذت الّرواية الحديثة أبعادا كثيرة جعلتها أقرب ما يكون إلى نفس القارئ 

 حاسيسه .مالمسة لعواطفه وأ

                                                           

ـ لوران فيلدر ،الرواية الفرنسية المعاصرة ،ترجمة فيصل األحمر ،جامعة منتوري قسنطينة  1 

  21،ص  0224،منشورات مخبر ترجمة األدب واللسانيات ،مطبعة البحث ،
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هوجو وطه حسين يمّهدان لسرد كّل موضوع أو حدث يتناوالنه ،في البؤساء        

والمعّذبون في األرض ،فهما ال يحّبذان صدم القارئ باالنتقال به من موضوع آلخر دون 

تهيئته ،وتحضيره نفسيا ،وبطريقة مشّوقة جّذابة ،حّتى يبعث في نفسه حّب الّتطلّع 

 ي األحداث دون ملل أو كلل .،والّتعّرف على باق

فكانا يسعيان إلى جعل القارئ  يشاطرهما هموم الّسياسة والمجتمع ،التي كانا يؤمنان        

 أّنها إحدى طرق الّتغيير والّتقّدم ،من خالل إعطاء أبعاد لألحداث التي تحصل .

عودة إلى الوراء كما أفاد هوجو وطه حسين من الّتقنيات الّسردية وتغّيراتها من :        

)استرجاع( ،واالستباق إلى األمام ،وتقاطع الّصفحات وتداخلها ،وتلخيص بعضها ،هذا 

الّتركيب الّسردي جعاله يتناسب مع أحداث البؤساء والمعّذبون في األرض ،فقد نّوعا في 

 سرد األحداث ،واألفكار ،واألشياء ،واألزمان .

ردية بعبارات واقعية ،من دون االستناد إلى فكانت تقنيات هوجو وطه حسين السّ         

نظرية معّينة ،وقد برعا في الّسرد الذي يوضح ويفّسر األفعال والحركات والمشاعر ،كما 

وّضحا في عملية الّسرد تعظيم األمور الجّيدة التي تؤّدي إلى صنع الفارق ،وتصغير 

 المظاهر المشينة التي تغرق المجتمع يوما بعد يوم . 

أّما مسألة الّضمائر التي تتعلّق بالحقل الّسردي ،فقد استخدم هوجو وطه حسين ،الحياد        

في سرد األحداث ،على الّرغم من أّن أبطالهما يحملون رؤيتهم الخاّصة ،لمظاهر البؤس 

والّشقاء ،وغياب العدل ،ويرجع ذلك أّن العمل األدبي قائم على أفكار المؤلّفين التي 

 واقع .استنبطاها من ال

وجاءت طريقتهما في الّسرد منّوعة بين غلبة الّضمير الغائب وقلّة الضمير المتكلّم         

.بحيث يتولّيان بأسلوب مباشر عملّية الّسرد ،يستشهدان بمواقف الّشخصيات وتعليلها 

 ،واستنباط العالم الّنفسي للّشخصيات ،والكشف عن االنفعاالت والصراعات والّتحّوالت .
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أصبح الّسرد علما قائما بذاته ،له قواعده ،وأصوله ،وهو من األدوات الفنية ،للوصول       

إلى غاية الحكاية ،وتحديد أهدافها ،،وهو فّن تعبير األلفاظ عن الوقائع ،وال يمكن االستغناء 

 عن هذا العنصر .

 الحوار : .9

ْبني بقية عناصر الرواية الفنّية         إّن الحوار بمثابة حجر الّزاوية في الّرواية برّمتها ،إذ ي 

األخرى ،وتتناسق أجزاؤها وتكتمل ،كما أّنه يعّد مكّونا تقليديا من مكّوناتها بحيث يستحيل 

 االستغناء عنه .

مستساغة ،ألّن أغلب اعتمد الكاتبان لغة حوارية تجمع بين اللغة البسيطة وال      

شخصياتهما كانت من الّطبقة الكادحة ،مثل جان فالجان وفانتين وكوزيت وتيناردييه في 

رواية البؤساء ،وصالح وقاسم وخديجة وأّم تّمام في المجموعة القصصية المعّذبون في 

األرض وكذلك اللغة الفصحى الراقية التي كانت عند رجال الدين وطبقة النبالء مثل 

قف ميريل ،والجد جيلنورمان ،وماريوس ،واألب مادلين في البؤساء ،والّشيخ الّضرير األس

 ،وناصيف موّظف البرقيات ،والقائد العسكري الّتركي في المعّذبون في األرض .

فكانت الّنتيجة حوارات مفهومة من قبل العاّم والخاص ،وقد استخدما الحوار بنوعيه      

خصيات ،سواء كانت رئيسية أو ثانوية ،والحوار الغير المباشر المباشر الذي يصدر عن الشّ 

،الذي يسّمى كذلك الخطاب الّسردي ،فيروي الحوار الّراوي أو السارد على لسان 

 الّشخصيات .

كما استعمل هوجو وطه حسين الحوار لرسم شخصّية شخصيات البؤساء والمعّذبون       

في األرض ،ألّن الشخصية ال تبد كاملة الوضوح إالّ إذا سمعها القارئ وهي تتحّدث 

 ،فتظهر تجلّيات القضايا المختلفة ،التي أراد الكاتبان الوصول إليها .
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 الوصف :  .9

،إذ يقف عند وصف األشخاص واألمكنة الّرواية  الوصف عنصر حيوي في        

،واألفعال ،فهو نقل العالم الخارجي والعالم الّدخلي من خالل األلفاظ والعبارات ،والتشابه 

،واالستعارات ،التي تقوم لدى األديب مقام األلوان لدى الرّسام ،والّنغم لدى الموسيقى 

شياء الخارجية التي تحدث ،وترى بالعين ،ونعني بالعالم الخارجي ،العالم الماّدي وكل األ

،أّما العالم الّداخلي فنقصد به المشاعر واالنفعاالت والّتخمينات ،التي تراود الّشخصيات 

 المختلفة .

 ومّما تمّيز به أسلوب هوجو وطه حسين ،جودة الوصف ،مّتخذين كّل أشكاله المختلفة :     

 وص  األمكنة : (1

ديد من األماكن التي تقع في بلديهما األم ،فرنسا ومصر ،فنجدهما اختار الكاتبان الع       

تشاركا في وصف نفس األمكنة مثل القصر ،فقد وصف هوجو قصر األبرشية ،ووصف 

 طه حسين القصر الذي كان بمحاذاة منزل أّم تّمام .

كما وصفا البيوت البسيطة فاألّول وصف منزل تيناردييه الذي يعيش مع ابنته        

زوجته في غرفة واحدة ال تتوفّر على أدنى متطلّبات الحياة ،والّثاني وصف البيوت و

البسيطة التي كانت تصنع من المواد األّولية الموجودة بمصر،وكليهما وصفا مائدة الضيوف 

التي بها ألوانا مختلفة من األطعمة ،ترحيبا بالّضيف .كما وصف هوجو الكنائس التي تمّثل 

 ،أّما طه حسين فوصف المساجد التي تمّثل الّدين اإلسالمي .الّدين المسيحي 

واستفرد هوجو بوصف مكاتب الّشرطة ،والمحاكم المختلفة ،والسراديب ،أّما طه        

 حسين فوصف الكّتاب الذي يمتلئ بأصوات األطفال ،والقناة االبراهيمية .

 :مالمح الشخصيات  وص  (2

لقي وصف الّشخصيات ،وتقديم لقد اعتنى هوجو وطه حسين ب          لقي والخ  شكلها الخ 

،ومهنتهم التي يبرعون فيها ،أو التي تمّيزهم ،فهوجو وصف جّل شخصّيات الّرواية 
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،فوصف األسقف وأخته وخادمته ،وجان فالجان ،وفانتين ،وكوزيت ،وأفراد عائلة تيناردييه 

،وخادمهما باسك ،وأصدقاء ،واألب مادلين ومفتش الشرطة جافيير ،وماريوس وجيلنورمان 

ماريوس الذين ذهبوا إلى معركة المتاريس ،وكانت أوصافه دقيقة تعّبر عن شكلهم وعن 

 شخصّيتهم ،وعن مكانتهم االجتماعية .

وكذلك طه حسين برع في وصف شخصيات مجموعته القصصية ،ففي قّصة صالح          

يله أمين ،وفي قّصة قاسم وصف ،وصف صالحا ،وأّمه ،وأباه ،وزوجة أبيه ،وأخاه ،وزم

قاسما وزوجته وابنته والّشيخ الضرير والعمدة ،وفي قّصة خديجة ،وصف خديجة ،وأّمها 

وأباها ورّبة المنزل الذي تعمل فيه ،وفي قّصة المعتزلة ،وصف أّم تّمام وأبناءها الثالثة 

ه األولى ،وفي قّصة رفيق ،وصف األسرة التركية المتكّونة من األب الضابط وزوجت

والثانية وأبنائه الخمسة ،وصبي الكّتاب ،وفي قّصة صفاء ،وصف األسرتين القبطّيتين ،وفي 

 قّصة خطر وصف الموظف .  

 وص  االنفعاالت والحركات : (1

هذا الّنوع الثالث من الوصف ،يشبه الّتحليل أو الّتعليق أو الّتبرير ،لتصّرفات        

ن هذا الّنوع من الوصف بل اعتنيا به جّدا إليضاح الّشخصيات ،واستعمل هوجو وطه حسي

أسباب الّتصّرفات واالنفعاالت ،وقد تشاركا في وصف الخوف ،والحزن ،والكره ،واليأس 

 ،والّظلم ،واالضطهاد ،والقلق .

فاألّول وصف خوف جان فالجان من القبض عليه وإعادته للّسجن ،وحزن فانتين       

لّشرطة لجان فالجان ،ويأس وقلق فانتين على ابنتها التي لم ترها لفراق ابنتها ،وكره مفّتش ا

منذ سنوات ومن األقساط الشهرية التي لم تكن تستطيع دفعها شهريا .أّما في المجموعة 

القصصية المعّذبون في األرض ،وصف خوف صالح من زوجة أبيه ألّنها تضربه ضربا 

الّزواج ،وكره قاسم البنات بسبب ما مبرحا يقعده الفراش ،وحزن خديجة إلجبارها على 

جلبته ابنته من عار مخزي ،ويأس الموّظف المصري من تسديد كل مستلزمات أسرته 
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،ووصف الّظلم الذي تعّرض له صالح من قبل العريف ،وقلق صبّي الكّتاب على رفيقه 

 عثمان .

ي إلى شرح وانتقل الكاتبان في كثير من األحيان من استغالل فرص الوصف الّطبيع    

فلسفتها ،كما أّنهما جمعا بين الوصف المادي والّتحليل الّنفسي ،فقد شارك األديبان 

 شخصّياتهم المعاناة ،وشعرا بها ،فصّورا ما بداخلها وما نتج عن حركاتها وانفعاالتها . 

 االستطراد :  .1

ناسبة االستطراد هو أن يخرج المتكلّم من الغرض الذي هو فيه إلى غرض آخر لم      

وق  الكالم »بينهما ،ثم يرجع فينتقل إلى إتمام الكالم األّول ،قال الجرجاني : االستطراد س 

ض   ر  ،واستخدم كل من  1«على وجه يلزم منه كالٌم آخر  ،وهو غير مقصود بااّلت بل بالع 

ية هوجو وطه حسين االستطراد ،وكليهما كانا يتحاوران مع القارئ ،وفيه يبّثان آراءهما الفنّ 

التي تخص فنيات الكتابة ،أو يتقاسمون المشاعر التي قد تخالج القارئ ،ألّنهما يتأّثران بنفس 

 الكّتاب مثل ديدرو وجين جاك روسو .

 التناص الّديني في البؤساء والمعّذبون في األرض : .1

من أبرز ما يمّيز رواية البؤساء والمجموعة القصصية المعّذبون في األرض بروز       

ناص الديني ،األّول معتمدا على اإلنجيل وتعاليمه التي جاء بها ،واآلخر بالدين اإلسالمي التّ 

 وما يحويه ،بطريقة مباشرة وغير مباشرة ،بينما اكتفى هوجو بالطريقة الغير مباشرة .

يتشابه الّتناص في سعي كل من هوجو وطه حسين إلى إبراز األخالقيات الفضلى         

التي دعا إليها الّدين ،وإنكار األشخاص الذين يعطون صورة غير حقيقية عن الّدين ،مثل 

سيطرة الكنيسة وأحكامها الّزائفة ،فقّدم هوجو مثاال عن القس المثالي ،الذي يتمّيز باألخالق 

الرحمة ،أّما طه حسين فذكر الرشوة التي يأخذها مساعد العريف ،مجّسدا بذلك الحسنة ،و

                                                           

الجرجاني ،الّتعريفات ،ضبطه وصّححه جماعة من العلماء  ـ علي بن محمد بن علي الزين الشريف 1 

 م  9111هـ ـ  9421، 9بإشراف دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط
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الفكرة الّسيئة عن الدين اإلسالمي ،ثم في قّصة أخري ،سرد لنا كيف كان دور الشيخ 

 الضرير له الفضل الكبير في إدخال الطمأنينة إلى قلب قاسم .

لّديني ،في ثنايا البؤساء والمعّذبون وبإمكان القارئ أن يكتشف مواضع عّدة للّتناص ا       

في األرض ،والذي كانا يريانه جانبا جماليا لهذا الجنس األدبي ،ومثال ذلك تكلّمهما على 

إّن العناية اإللهية دّبرت كّل شيء ،فلماذا »القدرة اإللهية التي ال تحّدها حدود ،فقال هوجو :

ك طه حسين يدرك أّن القدرة اإللهية ،وكذل 1«ال أدع األمور تسير في مجراها الّطبيعي ؟

وليس من سبيل من تغيير القضاء أو تبديل القدر ،أو إلغاء سّنة هللا »،أقوى القدرات ،فقال :

.وكّل المعتقدات والّتعاليم الموجودة في العملين ،نابعة من إيمانهما القوي  2«في الّناس 

وظهر الّتأّثر في أسلوبهما ،وتتقارب المعتقدات بينهما ،ألّن الدين المسيحي واإلسالمي نمن 

 الديانات المسيحية وفيهما أوجه تشابه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  911ـ فيكتور هوجو ،البؤساء ،ترجمة سليم خليل قهوجي ،ص  1 

 12ـ طه حسين ،المعّذبون في األرض ،ص  2 
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VI. ن : المكان والّزم 

 : المكان 

ز الذي يؤّطر األحداث ،والمسرح الذي تتحّرك فيه الّشخصيات المكان هو الحيّ          

من خالل »،وعنصر فّعال مشحون ،اكتسبها من خالل عالقته الجوهرية باإلنسان وكيانه و

 .1«األمكنة ،تستطيع قراءة سيكولوجية ساكنيها ،وطريقة حياتهم ،وكيفية تعاملهم مع الّطبيعة

القصصية المعّذبون في األرض ،تطّرق الكاتبان إلى  وفي رواية البؤساء والمجموعة        

عّدة أماكن جرت فيها أحداث مختلفة ،من مثل المدن والقرى والمعالم الّدينية والبيوت 

البسيطة التي كان يعيش فيها أغلبية الّناس ،ويقابلها القصور الّشاهقة التي تعيش فيها طبقة 

لسين الموجود في فرنسا ،ونهر النيل الموجود النبالء ،كما انتقلت بعض األحداث إلى نهر ا

 في مصر ،،وكّل هذه األماكن كانت لها إيحاءات ودالالت في مجرى األحداث .

ومّما يجدر ذكره أّن عدد األماكن الموجودة في رواية البؤساء ،أكثر مّما هي         

 موجودة في المجموعة القصصية المعّذبون في األرض .

 :ـ المدن والقرى  9

دن التي تناولها هوجو بالّذكر لتؤّطر أحداث الرواية ،كانت لديها نفس المظاهر ،من الم     

نفس عمران البيوت ،وتتوافر كلّها على المرافق العمومية الضرورية من مراكز شرطة 

ومستشفى ،وكنائس ،وطرق وشوارع وأزقّة ،وطه حسين ذكر أيضا المدينة ونخّص بالّذكر 

ب األحداث ،لكّنها كانت تعتبر قبلة الطلبة الجامعيين ،والذين القاهرة ،لم تجري فيها أغل

يبحثون عن الوظائف ،إذ القاهرة وهي عاصمة مصر تحتوي على كل ما تتطلّبه الحياة على 

عكس المدن األخرى ،إذ بها الجامعات التي كانت مقتصرة فيها ،وكذلك المعاهد ،ودخلتها 

ل والمشرب والملبس ،ورغم أّنها تعتبر مرآة بعض مظاهر الّتأّثر بالغرب من حيث المأك

البالد إالّ أّن بها بعض المظاهر المشينة مثل األوبئة ،وأغلب األحداث كانت في الريف 

المصري الذي يعتمد أهلها على الفالحة وعلى وبعض الحرف البسيطة ،وأيضا العمل في 

                                                           

 . 99ـ  99،ص  9119لشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،،دار ا 0ـ ياسين الّنصير ،الرواية والمكان ،ط 1 
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ف في فرنسا ومتشابهة المصانع التي تعتمد على محاصيل الفالحة  ،وهي نفس مظاهر الري

 بعضها في المحاصيل ألّنها تنتمي إلى حوض البحر المتوّسط .

 المعالم الدينية : ـ 0      

وهي تمّثل الّدين تجلّت المعالم الدينية عند هوجو في الكنائس وقصر األبرشية          

اخل البالد ومن المسيحي ،ومّثل هذه المباني بأّنها عريقة جّدا بناها أحسن المهندسين من د

خارجها ،تتمّيز بالفخامة واألّبهة ،أّما عند طه حسين فالعكس تماما فلم تكن تتواجد في 

الّريف مساجد ذات عمران شاهق ،بل كانت مبنية بطريقة بسيطة ،هدفهم األسمى تأدية 

اب الّصلوات الخمس فيه ،وخّص صالة الجمعة بّذكر ،فكان مكانا للّراحة الّنفسية ،أّما الكتّ 

فكان مبنيا بالمواد األّولية الموجود في الّريف المصري ،بغية تعلّم القراءة والكتابة وحفظ 

القرآن ،ألّن األغلبية ال يستطيعون دفع تكاليف المدارس الحكومية ،وهذا المظهر نفسه كان 

 موجودا في فرنسا ،لذلك انتشرت األمّية والجهل .

ألزقّة ،التي حدثت بها تنقّالت الشخصيات ،خاّصة انفردت رواية البؤساء بكثرة ا        

جان فالجان الهارب من القانون وكوزيت التي كانت تتبع خطوة بخطوة أينما يذهب ،كي ال 

يلقى القبض عليه ،وأيضا الّسراديب التي عبر منها جان فالجان حامال ماريوس لإلفالت من 

 قبضة الحكومة ،كما كان مأوى لتيناردييه الماكر . 
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 ن :الّزم 

يعتبر الّزمن من أهم العناصر المكّونة للّرواية ،وأشّدها ارتباطا بها ،حيث يدخل         

فالّزمن يعّد المحور األساسي الممّيز للّنصوص الحكائية بشكل عام »الّزمن في بنيتها 

ك فعل تلفّظي العتبارها تشّكل الّتعبير القائم على سرد أحداث تقع في الّزمن فقط ،وألّنها كذل

 .  1«يخضع األحداث والوقائع المروية للّتوالي الّزمني 

 زمن وقوع أحداث البؤساء والمعّذبون في األرض : .9

م بين سقوط نابليون بونابارت في  91في بداية القرن جرت وقائع أحداث البؤساء      

األعمال ،والضبط عند انتهاء محكومية جان فالجان من سجن  9191معركة واترلو عام 

الّشاقة ،التي دامت تسعة عشر عاما ،وتنتهي أحداث الّرواية بوفاة جان فالجان ،وتتزامن مع 

 . 9141اندالع ثورة 

وخالل هذه الفترة شهدت فرنسا اضطرابات سياسية ،فعرضت الّنظام الملكي مع لويس      

 الثامن عشر ،ثّم فترة شارل العاشر وبعدها لويس فيليب .

لمجموعة القصصية المعّذبون في األرض فتدور وقائعها  ،في أوائل القرن أّما ا      

م ،فهي تعقب زمن وقوع أحداث رواية البؤساء قرابة  9120العشرين وبالّضبط في سنة 

قرن كامل ،يعرضان فيها أوضاع سياسية مضطربة ،االختالف الوحيد كان في أّن زمن 

اء في خضّم األحداث ،أّما زمن الّتغّير في الّتغّيرات الّسياسية ،حدث في رواية البؤس

المجموعة القصصية المعّذبون في األرض لم يكن قد حدث بعد ،لكن تنّبأ به طه حسين في 

 آخر قّصته .   

 

 

                                                           

،ص  9111، 20،ع  90ـ عبد العالي أبو طّيب ،إشكالية الّزمن في  الّنص السردي ،مجلّة فصول ،مج  1 

901 . 
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 زمن كتابة البؤساء والمعّذبون في األرض : .0

ا ،واستغرق في تأليفها اثنا عشرة عام 9141بدأ هوجو في كتابة الّرواية سنة           

،أّما طه حسين ،فقد نشر  9190،وبعد مراجعتها وتصحيحها لمّدة عام كامل ،نشرها سنة 

حّتى  9149عمله في بداية األمر على شكل قصص متفّرقة في مجلّة الكاتب المصري من 

،ثّم جمع تلك القصص الست التي أصدرها في المجلّة وأضاف خمس قصص أخرى  9149

،لكّنه صودر من قبل  9141لمسرف وتعّزي المحروم عام وجمعها في كتاب بعنوان ،لتعظ ا

الّسلطات التي تخّوفت من اآلراء اإلصالحية التي تحملها المجموعة القصصية ،لذلك حّول 

 . 9141طه حسين وجهته إلى لبنان أين نشره هناك ،سنة 

ذي أرادا نالحظ أّن هوجو وطه حسين واجها العقبات في نشر عمليهما ،ألّن الّزمن ال        

فيه الّنشر ألّول مّرة ،لم تكن للّدولة أن تسمح بخروج مثل هذه األعمال ،ألّنها تشّكل خطرا 

حقيقيا .فقد نشر هوجو عمله حّتى عاد من منفاه ،أّما طه حسين فقد نشر عمله حّتى نقله إلى 

 لبنان .

 الّزمن الّداخلي للبؤساء والمعّذبون في األرض : .1

تبرز تقنيات الترتيب الّزمني ألّنها تختلف من زمن آلخر بحيث تحدث المفارقة        

 والّتباين بين زمن الحكاية وزمن الخطاب ،وهذه المفارقة تكون إّما استرجاعا أو استباقا .

 : الّسرد االستذكاري أو االسترجاع 

يترك الكاتب زمن القصد األّول ثّم يعود إلى بعض األحداث الماضية ليسترجعها         

ألهّميتها في سرد األحداث ،وقد استخدم هوجو وطه حسين في كثير من المواضع باستخدام 

هذه الّتقنية ،فمثال سرد هوجو خروج جان فالجان من السجن سنة وبعدها استرجع قّصته 

أن توفّي والداه ،وقامت أخته بإيوائه ،ثّم موت زوجها ،وبعدها ذهابه إل  المأساوية كلّها منذ

العمل إلعالة أخته وأبنائها الّسبعة ،وبعدها عجزه ،ثّم سرقته رغيف الخبز ،ودخوله السجن 

 سنة . 91،ومحاولته الهروب أربع مّرات ،أّدت بتمديد محكوميته إلى 
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الحرب العالمية األولى أين كان المجتمع المصري أّما طه حسين فقام باسترجاع فترة         

متضامنا ،ومتعاونا ،وهذا ما يفقده المجتمع في أحداث القّصة كما استرجع عهد الخلفاء 

 الّراشدين ،وبضبط عصر عمر بن الخّطاب ،عام الّرمادة .

 : االستباق 

يتوقّف على مجريات وهي تقنية تطلّع وتنّبئ باألحداث المستقبلية ،ممكنة الوقوع وهذا       

 األحداث ،وأفكار الشخصيات .

وقد استعمل هوجو وطه حسين هذه التقنية ،لكّن إذا ما قورنت باالسترجاع فيعّد        

ضئيال ،ومن ذلك قول هوجو أّن فانتين لو كانت لها معرفة مسبقة لما سوف تتعّرض له 

كّل أحداث الّرواية ،أّما طه ابنتها كوزيت من معاناة ،لما سمحت بوقوع ذلك ،و لتغّيرت 

حسين فتنّبأ بقيام ثورة ضّد الّنظام الّسائد ،وقد حدث ذلك حقّا بعد فترة زمنية قصيرة من 

إنهاء أحداث المجموعة القصصية ،كما استبق الّنتائج المستقبلية الوخيمة التي تنجم من 

 األجر الّضئيل الذي يتقاضاه الموّظفين .

  : الحذف 

زمنية قصيرة أو طويلة ألّنها ال تخدم أحداث الرواية أو القّصة ،لرتابة هو تجاوز فترة 

األحداث التي تقع فيها ،أو لتجّنب الكاتب التطّرق إليها ،أو لتسريع عملية السرد ،ويشار 

 إليها بعبارات زمنية خاصة ،هي ضرورية في السرد القصصي  .

نوع من الزمن الّداخلي ،ومن أمثلة وال شّك في أّن هوجو وطه حسين لم يستغنيا عن هذا ال

ذلك ،إسقاط الفترة الّزمنية التي انقطعت فيها أخبار ماريوس عن جّده ،والتي دامت عّدة 

أشهر ،إلى اليوم الذي أتى فيه حفيده طالبا منه مساعدته ،وفي المجموعة القصصية 

اشرة إلى المعّذبون في األرض ،حذف الكاتب عطلة الّصيف في قّصة رفيقق وانتقل مب

 الدخول الجامعي أين يلتقي الطاّلب .
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 : الخالصة 

التي قضاها جان فالجان في السجن بأّنها قتلت إنسانيته ،لشّدة ما  91أجمل هوجو السنوات 

تعّرض له من ظلم وقهر ،ولّخص الخمس سنوات التي قضتها كوزيت عند عائلة تيناردييه 

 بأّن شقاؤها مضاعف وتشتغل خادمة عندهم .

ا طه حسين فقد أجمل حياة قاسم في كلمتين هما المرض والّشقاء ،وحياة أّم تّمام أمّ 

 بالمأساوية .

كما نالحظ أن هوجو وطه حسين أجمال كّل مضمون عمليهما في اإلهداء الذي قّدماه في 

مطلع كّل عمل وكالهما يتلّخص في غياب العدالة وكثرة الشقاء وانتشار اآلفات االجتماعية 

 ا إلى تغيير هذا الواقع المرير . وطموحهم

  : الوقفة الوصفية 

هي تعطيل استمرارية تقّدم الّزمن عن حادث ما أو شخصية ،أو مكان ،من أجل         

وصفها ،وذلك لما تحتويه على ممّيزات خاصة تستوجب الوصف ،وقد وقف هوجو عند 

بسبب قيامه بسرقة الفتى  الكثير من المحّطات منها الّتوقّف عندما وصف ندم جان فالجان

الّصغير ،ووقف عن يقظة الضمير الذي دفن في أوساط الّظلم والقهر ،وكذلك وقف عند 

الّصراع الذي خالج مفتش الشرطة جافيير ،وعجزه عن حسم أمره ،إّما القبض على المجرم 

 أو إطالق سراحه وهنا تكلّم الكاتب بإسهاب عن الواجب وعرفان الجميل .

ا طه حسين ،هو اآلخر استخدم الوقفة الوصفية ،في عّدة مواضع منها ،وصف أمّ         

غيظ صالح من بعد ما سلبته زوجة أبيه الّثوب ،ووقف عن الّطفولة المحرومة ممّثلة في 

الّطفل صالح ،وكذلك حين اكتشف قاسم ما ارتكبته ابنته من عار لم يستطع تجاوزه ،وأقام 

 لوب على أمرهم وكيف أّن أبسط األشياء تغريهم . وقفة وصفية لحالة الفقراء المغ
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 الخاتمة :

حاولت في نهاية هذا البحث إجمال الخصائص التي تضّمنتها كل من رواية           

،ومن خاللها وقفت على نقاط  المعذبون في األرضوالمجموعة القصصية  البؤساء

 اآلتية : االئتالف واالختالف وهو الهدف الّرئيسي من هذه الدراسة ،ونجملها في النقاط

محور أحداث البؤساء والمعذبون في األرض كان حول عذابات الناس ،وحال الدنيا          

في انعدام العدالة والمساواة التي انتشر بسببها شقاء الطبقة الكادحة من المجتمع والتي تمّثل 

 األغلبية الساحقة .

بين سقوط نابليون بونابرت  جرت وقائع أحداث البؤساء في بداية القرن التاسع عشر        

،وبالضبط عند انتهاء محكومية جان فالجان ،وتنتهي أحداث  9191في معركة واترلو سنة 

م ،أّما المجموعة القصصية المعّذبون في  9141الرواية بوفاته التي تتزامن واندالع ثورة 

هي قبل ،وتنت 9120األرض فتدور األحداث في أوائل القرن العشرين ،وبالضبط في سنة 

 بسنتين ،أي دارت األحداث في النصف األّول من القرن العشرين . 9110ثورة 

ضّمت رواية البؤساء شخصيات رئيسية موّحدة في عّدة محّطات زمنية ومكانية في     

فرنسا القرن التاسع عشر ميالدي ،أّما المجموعة القصصية المعذبون في األرض فضّمت 

خصيات الرئيسية لكن هناك رابط مأساوي مشترك يجمع إحدى عشر قصة تختلف فيها الش

 فيما بينها ،قد وقعت هذه األحداث في القرن العشرين .

م  91و 91تحتوي رواية البؤساء على أحداث تاريخية جرت في فرنسا في القرن       

مواكبة ألحداث الرواية ،أما طه حسين فألحق أحداث تاريخية في المجموعة القصصية 

آخر وهو عصر الخلفاء الراشدين والصحابة ،ليوّثق الصلة بين الحاضر ضمن عصر 

المعاش مع الماضي ،ولالعتبار منها الذي أّدى إلى ازدهار األّمة اإلسالمية في ذلك العصر 

. 



 الخاتمة 
 

 
274 

أورد هوجو وطه حسين قسمات كثيرة من تجاربهما الشخصية ،إذ رفضا الواقع      

 ه يستند على قوانين غير منطقية وعادلة .المعاش وما ساده من ظلم وحرمان ،ألنّ 

واجه كّل من هوجو وطه حسين العديد من المشاكل لنشر عملهما ،حيث بقي هوجو في     

سنة وهو يكتب الرواية ،ولم ينشرها حتى عاد من منفاه ،أّما طه حسين  91المنفى 

فلتعظ  فصودرت مجموعته القصصية من طرف السلطات ،وكانت معنونة في بداية األمر

المسرف وتعّزي المحروم ،وعند انتقاله إلى لبنان نشرها تحت عنوان المعذبون في 

 األرض.

نرى تشابها في القضايا المطروحة من قبل هوجو وطه حسين حيث كانت صدى        

واسع ألنين الشعب الفرنسي والمصري في القرنين التاسع عشر والعشرين وساهما في 

 أهّمها : إبراز سلسلة من األمراض

سعى طموحهما إلى إلغاء التباين االجتماعي واستغالل اإلنسان بأبشع الطرق والمناداة        

بتحقيق العدالة اإلنسانية بين األفراد بدون حواجز فصّورا كيف بلور التباين الطبقي شريحة 

 مة .من الشعب ناقمة على القانون وغارقة في اآلفات االجتماعية ،مهّمشين وحقوقهم مضا

وّجه الكاتبان الخطاب إلى الفئة المثقّفة من الشعب وإن كانت قلّة قليلة ،لكّنها كافية       

 إلحداث الّتغيير من خالل األفكار التنويرية .

كما حّذر الكاتبان في البؤساء والمعّذبون في األرض من انتشار الفقر الذي يؤّدي إلى        

له ،والحكومات الفاسدة تسعى إلبقاء الشعب مستغاّل  انتشار الجهل والخوف بل واإلذعان

يفعل كلما تطلبه منه ،مع عدم إدراك حقّه ،وإن أدركه فال يستطيع البوح به ،ألّنه شعب 

متفّرق تملؤه اآلفات االجتماعية ،ويخاف من بطش السياسة الحاكمة ،ويجد نفسه في ظروف 

 تبدو أقوى منه .

عية الوظائف البسيطة التي يمتهنها أغلبية الشعب ،فكانت تشابهت الروايتان في نو        

إّما في الفالحة أو الحرف التجارية ،ورغم شقائهم وعملهم طيلة النهار،إالّ أّنهم لم يتمّكنوا 

من توفير أدنى متطلّبات الحياة ،فيعيشون في صراع دائم مع البؤس والشقاء الدائمين 
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وحين تغلق في وجوههم كل األبواب القانونية ،تنتشر معه األوساخ واألمراض والجوع ،

 ،يلجئون إلى السبل الغير شرعية مضطّرين إليها اضطرارا .

تحّدثا كذلك عن الظلم الذي تتعّرض الطبقة الفقير ،فقّدما صورة حّية ومؤّثرة ،وكيف       

 الصعبة .أّن اإلنسان متعّطش إلى الحرية والعدالة التي يراها ناذرة وثمينة مثل العملة 

تطّرقا إلى العالقات االجتماعية المختلفة ،وتوّجه اهتمامهما بفئة األبناء غير         

الشرعيين ،وكيفية نظر المجتمع إليهم ،فكانوا يعيشون في بيئة تمحي اسمهم فال يوجد فيها 

ال حّق وال واجب ويبقى مصيرهم مجهوال وذلك بسبب ذنب لم يقترفوه أبدا ،وإّنما وجدوا 

 نفسهم في واقع لم يختاروه ،فنّوها إلى العناية بهذه الفئة خاّصة .أ

أعرب كالهما في المؤلفين عن تقاليد والعادات التي تقام عند وفاة أي شخص ،وهي       

 تختلف بين المجتمع الفرنسي والمصري .

رّكزا أيضا على وجوب اإلصالح االجتماعي والذي يجب أن يسبق بإصالح سياسي       

ألّنها األداة األساسية لتوجيه المجتمع بلغة القانون العادل الذي تحفظ فيه حقوق وواجبات ،

 كّل مواطن .

نصّنف رواية البؤساء والمجموعة القصصية المعّذبون في األرض من األدب الواقعي       

،الذي يدعو إلى اإلصالح ،وقد استخدما أحداثا تالمس الواقع ،تخوضها شخصيات مختلفة 

 د نج مثيالتها في الواقع ،وذلك لتقريب الفكرة .ق

كما دعا كل منهما إلى الّتحلّي باألمل والتشّبث به وأن ال ينجرف الشعب إلى اليأس ، لديهم 

ليستطيع المضّي في حياته ،فهم وحدة الّتغيير وبيدهم تقرير المصير هذا فقط إذا آمنوا بفكرة 

ي باألمل بل اعتباره الدافع والحافز الذي يمّد بقّوة الّتغيير ،لتحسين األوضاع ،وأن ال يكتف

بدء الّتفكير الّذاتي وبعدها الجماعي على مبدأ المساواة والعدل ،وأن ال ينخدعوا بالّدعوة 

 الكاذبة .
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تأّثر طه حسين بكتابات فيكتور هوجو وقد عقد مقارنة بين المستوى الّثقافي الموجود         

يه فرنسا من تعّسف في نشر الكتب التي تفضح األالعيب في مصر ،وبين ما كانت عل

 السياسية أو اإلصالحية منها ،وطبيعة أخبار الّصحف الموّجهة ،التي تحّد من حرّية التعبير.

اختالف الرموز الّدينية في البؤساء والمعّذبون في األرض فاألولى تعّبر عن الّديانة         

المي ،فتحّدثا عن األشخاص الذين يمّثلون الدين ،فأعطى المسيحية والثانية عن الّدين اإلس

هوجو القّس مكانة عالية ومثالية في األخالق ليعطي الصورة الحقيقية في نظره عن الدين 

،وهو غير مطّبق في واقعه بسبب سيطرة الكنيسة واستغالل الدين في مصالح شخصية ،أّما 

م ورّكز على المدارس القرآنية التي طه حسين فعكس الصورة الموجودة في الواقع لإلما

 اصطلح عليها اسم الكتاتيب .

تشابه فيكتور هوجو وطه حسين في بعض المفاهيم ،من مثل أّن الموت مصير كّل         

إنسان ،وأّن القدرة اإللهية تفوق كّل القدرات ،وأّن الّدين الحّق اليتعارض مع األخالق 

 الفاضلة ويمقت الفاسدة منها .

تضّمنت رواية البؤساء والمعّذبون في األرض تناّصا دينيا يدّل على تشّبع هوجو          

بالّدين المسيحي وطه حسين بالّدين اإلسالمي ،وهما يعتبران الدين الّسلطة العليا التي ال 

جدال فيها وإن اختلفا في نوع الّديانة ،وال يمكن ألّي إنسان أن يعيش بدونها ،ورّكزا على 

 ة وهي أّن الّدين ال يؤّدي إلى الفساد بل عكس ذلك تماما .نقطة مهمّ 

الخالفات الفلسفية قد أّدت إلى اإلطاحة بالحكومات ،وإحداث الّتغّيرات الجذرية في          

القوانين ،وتحويل األنظمة االقتصادية ،ونالحظ في رواية البؤساء والمجموعة القصصية 

فكار الفلسفية بحيث تأّثرا بنفس فالسفة الّتنوير أهّمهم المعّذبون في األرض ،تشابها في األ

 :جين جاك روسو ،فولتير ،ديدوو .

اختلف هوجو وطه حسين في المذهب المنتهج ،ففي رواية البؤساء نرى المذهب         

الرومانسي ،مؤّكدا على انسجامه مع المسيحية والحكومة الّدستورية ،فكانت نهاية الرواية 

فاؤل بالمستقبل ،أّما مذهب طه حسين فهو واقعي اجتماعي ،دعا في لتقوية سعيدة فيها ت
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الّنظريات العلمية في إصالح المجتمع واالهتمام بالواقع وتطويره ،لكّن نهايات معظم 

 القصص كانت مأساوية فيها تشاؤم جلّي بالواقع المعاش .

ش ونسجا كّل الّرؤى المرجعّية الرئيسية لهوجو وطه حسين كان الواقع المعا        

للحوادث بدءا بالحياة التي عاشا في خضّمها ،فألهمتهما وأوجبا على عاتقيهما مهّمة الّتوعية 

عن طريق األدب ،فطه حسين وإن تأّثر باآلداب الغربية ،فإّنه تحّرر من هذا الّتأثير في 

صري مجال موضوعات المجموعة القصصية ألّن مصدره الوحيد تمّثل في المجتمع الم

،وما يحتمل فيه من قيم ،ومعتقدات ،وعادات ،ومساوئ اجتماعية متنوعة ،وبذلك انطلق من 

 أرضية ذات واقع اجتماعي ،وسياسي ،وديني ،وثقافي ،وأدبي .

كالهما اعتمدا على اللغة البسيطة والواضحة التي تصل إلى أكبر عدد من القّراء         

الّدخول إلى صلبها بتقنية الّسرد في كّل المواضيع التي  ،كما كانا يمّهدان لكّل المواضيع قبل

تطّرقا إليها ،وذلك لتهيئة القارئ ،وعدم صدمه بمجريات األمور المستحدثة ،في عملية 

االنتقال من موضوع آلخر ،بطريقة مشّوقة تبعث في نفس القارئ حّب التطلّع ،واستخدما 

 الغائب . الحياد في السرد ،وكانت طريقتهما بغلبة الضمير

استعمل الكاتبان الحوار لرسم معالم الّشخصيات ألّنهما يدركان جّيدا أّن الّشخصية ال         

تظهر معالمها وال كاملة الوضوح إالّ إذا سمعها القارئ وهي تتحّدث فتظهر تجلّيات القضايا 

 المختلفة التي أراد الكاتبان الوصول إليها .

تمّيز فيكتور هوجو وطه حسين بجودة الوصف بجودة الوصف واّتخذا كّل أشكاله من        

وصف األمكنة واألشخاص واالنفعاالت والحركات وانتقال في كثير من األحيان إلى 

استغالل فرص الوصف الطبيعي إلى شرح فلسفتها ،ألّنهما جمعا بين الوصف المادي 

 والّتحليل الّنفسي .

خدم هوجو وطه حسين االستطراد وكالهما تحاورا مع القارئ وبّثا آراءهما التي است       

تخّص فنيات الّتأليف ،وتقاسما كذلك معه المشاعر التي قد تخالج القارئ ،وبّثا آراؤهما الفنية 

 التي تخّص األسلوب أو تعبير عن مشاعرهما بطريقة مباشرة وتقاسمها مع القارئ .
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قواسم المشتركة بين البؤساء والمعّذبون في األرض ،راجع إلى اّتفاق وفي الختام أرى أّن ال

بين ظروف متشابهة عاش فيها الكاتبان ،جعلت هوجو ثائرا من فرنسا وطه حسين ثائرا من 

مصر ،لكّن االختالف يكمن في الشخصّيتين ،إذ ال يوجد إنسان نسخة عن إنسان آخر ،فلكّل 

 شخص مبادئ يؤمن بها .

ذا أرجو أن أكون قد وفّقت فيما توّصلت إليه من نتائج ،وفيه بعد ذلك ،كما قال وهك        

أسامة بن المنقذ :عيوب يشهد بها إقراري وإنصافي ،ويشفع في سترها اعترافي واعتذاري 

 ،وفيه مما ال أنكره ،وال أخفيه فمظهره قائل صدق ،وعدل ،وساتر أخو كرم وفضل .
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،ترجمة فاطمة طبال ،دار ومكتبة الهالل ال.ن  األخ.ر لج ح.اة محكن  عل.ة باإلعدا ـ    .81

 . 1001، 8يروت ،ط،ب

،ترجمة علي نجيب ابراهيم ،دمشق ،دار  مقدمة كرومنول ،ب.ا̎ الرومانت.ك.ةـ  .86

 . 8113الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع ،

17. Victor hugo ,Claude gueux ;librairie générale française ; 8111 
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 ,L’art d’être grand père, Les Chansons des Rues et des Boisـ  .18

booking  International,  Paris, 1995 

 Ruy Blas, des Votes Explicatives par Pierre Richard, Librairieـ .19

Larousse, Paris 6, 1949 

 .Ruy Blas, Texte Présenté par Pierre Moreau, Librairie, Aـ   .20

Hatier, Paris, 1951 

 Misérables T1, T2, T3 ,Librairie Générale Française ,Parisـ  .21

,1972  

II) : المرااع 

،دار اآلفاق ،الجزائر ـ  مراسة تطب.ق.ةـ ل.ل الخطاب األمبج تحابراهيم صحراوي ، .6

،1004 . 

،حادي المركز الثقافي العربي  امال.ات اللغة لج القصة القص.رة،أحالم عبد اللطيف  .7

 . 1003، 8،دار البيضاء ،المغرب ،ط

 . 8118، 8،دار الحداثة ،بيروت ،ط تاروخ العرب االاتماعجأحمد صادق سعد ، .1

،دار مفهن  الزما̎ وماللته لج الفلسفة واألمب ب.ن النظروة والتطب.ق أحمد طالب ، .1

 . 1003، 8الغرب للنشر والتوزيع ،وهران ،الجزائر ،ط

 . 8110، 8،دار الفرابي ،بيروت ،لبنان ،ط س.رة مكالح عن.دأحمد علبي ، .80

 . 8111، 8،دار اآلداب ،بيروت ،ط  ه حس.ن رال ولكر وعصرـ  .88

،دار ـ قراءة لج شعروة المكا̎ ـ بج الحدوث الروف لج الشعر العراألخضر البركة ، .81

 . 1001الغرب ،وهران ،الجزائر ،

 8،ترجمة ابراهيم حمادة ،مكتبة األنجلومصرية ،القاهرة ،ط لن الشعرأرسطو ، .84

،8114 . 

 .،مطبعة الرسالة ،دت لفن القصصج لج األمب العربج المعاصراأنور الجندي ، .83

 .،مطبعة الرسالة ،دت تطّنر الترامة لج األمب العربج المعاصرـ    .81

 دار االعتصام ،بيروت لبنان ،ب ط،  ه حس.ن ح.اته و لكره لج م.زا̎ اإلسال ـ    .86
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 8،مطبعة زهران ،القاهرة ،ط وقظة الفكر العربج ـ مرحلة ما ب.ن الحرب.ن ــ    .87

،8171 . 

  8110، 8،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط بن.ة الشكل الروائجبحراوي حسن ، .81

،مكتبة  أسلنب  ه حس.ن لج ضنء الدر، اللغني الحدوثالبدراوي زهران ، .81

 . 8111، 8الدراسات األدبية ،دار المعارف ،القاهرة ،ط

،منشورات محمد الداية  8هارون ،ج  ،،تحقيق عبد السالمالح.نا̎ الجاحظ ، .10

 . 8161، 4،بيروت ،لبنان ،ط

،دار  4،ج  عنمة التاروخ لج تأس.س الم.ثنلنا.ا العرب.ةجمال الدين الخضور ، .18

 . 1080، 8الفردق ،دمشق ،ط

،دار ابن ـ  مراسة لج منهج لنس.ا̎ انلدما̎ـ لج البن.نوة الترك.ب.ة جمال شحيد ، .11

 . 8111، 8رشد ،بيروت ،لبنان ،ط

بناء الشخص.ة لج حكاوة عبد وال.ماام وال.بل ،لمصطفى لاسج جويدة حماش ، .14

 . 1007، 8منشورات األوراس ،الجزائر ،ط،مقاربة لج السرموات ،

،ترجمة محمد معتصم  4،المجلد  خطاب الحكاوة )بحث لج المنهج جيرار جينيت ، .13

 . 8117، 8وعمر عبد الجليل األزدي ،الهيئة العامة للمطابع األميرية ،القاهرة ،ط

،المؤسسة العربية  الزما̎ لج الفكر الدونج والفلسفج القدومحسام األلوسي ، .11

 . 8110، 8للدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط

 . 1001، 8،دار هومة ،طط.ن.ة ال.هنمي لج الرواوة الفلسحسين أبو ناجا ، .16

،دار المناهل للطباعة والنشر  أوراق نق.ة ادودة عن  هحسين يوسف بكار ، .17

 . 8118، 1،بيروت ،لبنان ،ط

 8،دار الكتاب المصري ،القاهرة ،ط  ه حس.نحمدي السكوت ،مارسدن جونز ، .11

،8171 . 

العربي للنشر  ،المركز بن.ة النص السرمي من منظنر النقد األمبجحميد لحميداني ، .11

 . 1000، 4،الدار البيضاء ،المغرب ،ط
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ـ أحمد عبد المعطي  الزمكان.ة وبن.ة الشعر المعاصرحنان محمد موسى حمودة ، .40

 . 1006، 8الحجازي نموذجا ـ عالم الكتب الحديث ،األردن ،ط

الزمكان.ة وبن.ة الشعر المعاصر ـ أحمد عبد المعطج حنان محمد موسى حمودة ، .48

 . 1006، 8عالم الكتب الحديث ،األردن ،طاا ـ الح.ازي نمنذ

 .8177، 1دار القلم ،بيروت ،لبنان ،ط، ماذا وبقى من  ه حس.نسامح كريم ، .41

 1،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط انفتاح النص والس.اقسعيد يقطين ، .44

،1008 . 

نظروة الرواوة ـ مراسة لمناهج النقد األمبج ،لج معال.ة لن القصة السيد ابراهيم ، .43

 ،دار قباء ،القاهرة ،دت .

،دار الكتاب العربي ،القاهرة  تطنر لن القصة القص.رة لج مصرسيد حامد النساج ، .41

 . 8161، 8،ط

،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة  القصة القص.رة لج مصرشكري عياد ، .46

 . 8161، 8،ط

،المركز الثقافي  الفضاء ولغة السرم لج رواوات عبد الرحمن من.فصالح ابراهيم ، .47

 . 1004، 8العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط

،دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان  قضاوا إعالم.ة س.اس.ةصالح أبو أصبع ، .41

 . 1001، 1،األردن ،ط

 . 8110، 1ارف ،مصر ،ط،دار المع صنرة المرأة لج الرواوة العرب.ةطه وادي ، .41

،دار غريب ،القاهرة   ه حس.ن وس.كنلنا.ة المخالفةعبد الحميد حنورة مصرى ، .30

 . 1006، 8،ط

 . 8174، 8،دار المعرفة ،القاهرة ،ط لن القصة القص.رةعبد الحميد يونس ، .38

  8174، 4،دار الثقافة ،بيروت ،لبنان ،ط الزما̎ النانميعبد الرحمن البدوي ، .31

،شركة إديفارا  من الشا ئ اآلخر لطه حس.ندق المحمودي ،عبد الرشيد صا .34

 . 8110، 8،باريس للنشر ببيروت ،ط
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،دار العرب للنشر والتوزيع  تحل.ل الخطاب السرمي والشعريعبد العالي بشير ، .33

 . 1004،وهران ،الجزائر ،

،دار الفكر التاروخ األوربج الحدوث عبد العزيز سليمان نوار ،محمود محمد جمال ، .31

 . 8111، 8عربي ،مصر ،طال

 .1000، 8ؤسسة المختار ،القاهرة ،ط،م ك.ف تكتب القصةعبد العزيز شرف ، .36

،المؤسسة العربية للدراسات والنّشر  صراع الطبقات لج مصرعبد العظيم رمضان ، .37

 . 8174،القاهرة ،

،المركز الثقافي  الثقالة التلفزونن.ة ،سقن  النخبة وبروز الشعبجعبد هللا الغذامي ، .31

 . 1003، 8العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط

 . 8178الهيئة المصرية للتّأليف والنشر ،، الروائج واألرضعبد المحسن طه بدر ، .31

 8،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ط القصة والرواوةعزيزة مريدن ، .10

،8171. 

 . 8171جزائر ،،ال المنابع الفرنس.ة للمسرح المصريعطية أبو نايا ، .18

 .8111، 8كة دار األمة ،الجزائر ،ط،شر األمب العربج الحدوثعمر بن قينة ، .11

،ترجمة غالب هلسا ،المؤسسة الجامعية للدراسات  امال.لت المكا̎غاستون باشالر، .14

 . 1،8113والنشر والتوزيع ،بيروت لبنان ،ط

دار ابن  العرب.ة ـواقع وآلاق الرواوة العرب.ة ـ المكا̎ لج الرواوة غالب هلسا ، .13

 . 8118، 8رشد ،بيروت ،لبنان ،ط

 1،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ،ط معنى المأساة لج الرواوة العرب.ةغالي شكري ، .11

،8110 . 

،االنتشار العربي  بالغة المكا̎ قراءة لج مكان.ة النص الشعريفتيحة حلوش ، .16

 . 1001، 8،بيروت ،لبنان ،ط

 . 8111، 8إلنشاء ،دمشق ،ط،مطبعة ا ل.كتنر هنانفريد جحا ، .17

 . 1000، 8،دار الجنوب للنشر ،ط  رائق تحل.ل القصةقسومة صادق ، .11
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،اتّحاد الكتّاب المغرب ،الرباط   رائق تحل.ل السرم األمبجمجموعة من المؤلفين ، .11

،8111 . 

،الدار العربية للكتاب ،ليبيا   ه حس.ن وتحّدث عن أعال  عصرهمحمد الدسوقي ، .60

 . 8111، 4تونس ،ط

،مكتبة الوحدة العربية ،الدار  النقد التطب.قج والمنازناتمحمد صادق عفيفي ، .68

 . 8176، 8البيضاء ،ط

 1،المجموعة الكاملة ،المجلد  للسفة ابن خلدو̎ االاتماع.ةمحمد عبد هللا عنان ، .61

 . 8171، 1،ط

المكا̎ لج الشعر األندلسج من عصر المرابط.ن حتى نهاوة الحكم محمد عويد ، .64

 . 1001، 8،مكتبة الثقافة الدينية ،طهـ   898هـ ـ 484) العربج

،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر  األمب المقار̎محمد غنيمي هالل ، .63

،1003 . 

،دار الوفاء ،مصر  الفلسفة ب.ن األسطنرة والتكننلنا.امحمد مجدى الجزيري ، .61

 . 1001، 8،ط

للرواوات :رانع إلى الطفنلة الذاكرة القصنى ـ مراسة وتحل.ل محمد معتصم ، .66

 8،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،المغرب ،ط ،الساحة الشرق.ة ،محاولة ع.ش ـ

،1006. 

،دار الفكر ،دمشق  الشرائع واألخالق ب.ن الحضارة واالنحطا محمد نجاح شبيب ، .67

 . 8116، 8،سوريا ،ط

،بيروت ،دار العودة  رحالت لج الن ن العربج إلى مصرمحمدية أحمد سعيد ، .61

 . 8110، 8،لبنان ،ط

 ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ب ت . الفن القصصج الحدوثمحمود حامد شوكت ، .61

،المكتب اإلسالمي   ه حس.ن لج م.زا̎ العلماء واألمباءمحمود مهدي استنبولي ، .70

 . 8114، 8،ط
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تحل.ل الخطاب السرمي ،معال.ة تفك.ك.ة س.نمائ.ة مركبة مرتام عبد الملك ، .78

 . 8111،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، قاق المدقلرواوة ز

،المؤسسة العربية للنشر  البن.ة والداللة لج رواوات ابراه.م نصر هللامرشد أحمد ، .71

 . 1001، 8والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط

آل.ات الخطاب النقدي لج مقاربة القصة ال.زائروة ،مراسة لج مالمح بنّاحي ، .74

 . 1001، 1الغرب للطباعة والنشر ،وهران ،ط،دار قراءة القراءة 

 لج النهضة العرب.ة الحدوثة بالّرحالن̎ العرب وحضارة الغرنازك سبايارد ، .73

 . 8171، 8،مؤسسة نوفل ،بيروت ،لبنان ،ط

 . 8161، 8،دار الفكر ،ط تاروخ عصر النهضةنور الدين حاطوم ، .71

شد ،احمد عبد ،ترجمة زينب عصمت را أصنل التاروخ األوربجهربرت فيشر ، .76

 . 8170، 4الرحيم مصطفى ،دار المعارف ،مصر ،ط

،المؤسسة العربية للدراسات والنشر  من مختارات النثر العربجوداد قاضي ، .77

 . 8110، 8،بيروت ،ط

 . 8116، 1،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط الرواوة والمكا̎ياسين النصير ، .71

،مكتبة األنجلوالمصرية مراسات لج الرواوة والقصة القص.رة يوسف الشاروني ، .71

 . 8167، 8،القاهرة ،ط

 . 8111، 8،دار طالس ،دمشق ،ط مراسات لج القصة القص.رةيوسف الشاروني ، .10

III) : المعاام 

،الهيئة العامة للشؤون المطابع األميرية ،القاهرة  المع.م الفلسفجابراهيم دكور ، .8

،8114 . 

ابراهيم مصطفى ،أحمد حسن الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد علي النجار ،المعجم  .1

 ،المكتبة اإلسالمية ،استنبول ،تركيا ،ب ت . 8جالنس.ط 

 . 8110، 8،ط 84،دار صادر ،بيروت ،لبنان ،المجلد  لسا̎ العربابن منظور ، .4

 . 8111، ،منشورات دار مكتبية الحياة ،بيروت 4،ج مع.م متن اللغةأحمد رضا ، .3

 .  1001، 4،دار العلم للماليين ،بيروت ،لبنان ،طالرائد جبران مسعدود ، .1
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 . 8171، 8،دار المعلمين ،بيروت ،لبنان ،ط المع.م األمبججبور عبد النور ، .6

 8للبناني ،بيروت ،لبنان ،ط،دار الكتاب ا 8،ج المع.م الفلسفججميل صليبا ، .7

،8171. 

،دار الكتاب اللبناني  رب.ة والفرنس.ة والالت.ن.ةالمع.م الفلسفج باأللفاظ الع ـ    .1

 . 8111، 1،ج  8،بيروت ،ط

 . 8118، 8،دندرة للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط المع.م الصنلجسعاد الحكيم ، .1

،تحقيق ابراهيم األبياري ،مكتبة لبنان ،بيروت  التعروفاتعبد القاهر الجرجاني ، .80

 . 8111، 4،ط

 ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،دت . لقه اللغةعلى عبد الواحد الوافي ، .88

،عربي ألفبائي  القامن، ال.دود للطاّلبعلي بن هادية ،بلحسن بشير ،وآخرون ، .81

 . 8171، 8،الشركة التونسية للتوزيع والنشر ،ط

،رتّبه ووثّقه خليل مأمون شيحا ،دار المعرفة  القامن، المح.طالفيروز أبادي ، .84

 . 1001، 3،بيروت مصر ،ط

،الدار  9009إلى  8898مع.م األمباء والعلماء المعاصرون من محمد بوزواوي ، .83

 . 1001الوطنية للكتاب ،الجزائر ،

،دار الكتاب العربي مختار الصحاح محمد علي بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، .81

 .  8167، 8،بيروت ،لبنان ،ط

IV) : الم.الت والدوروات 

 48،مجلة عالم الفكر ،عدد  المثاقفة والعنلمةالترامة ورهانات رشيد برهون ، .8

 , 1001،سبتمبر 

قصة الضم.ر المصري الحدوث ب.ن اإلسال  والعروبة صالح عبد الصبور ، .1

 ،منشورات إقرأ ،بيروت ،لبنان ،ب ت .والتعروب 

،ع  81،مجلة فصول ،مج  إشكال.ة الزمن لج النص السرميعبد العالي أبو الطيب ، .4

1 ،8114 . 
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،ترجمة فيصل األحمر ،جامعة منتوري  الرواوة الفرنس.ة المعاصرةدر ،لوران فيل .3

 .1003قسنطينة ،منشورات مخبر ترجمة األدب واللسانيات ،مطبعة البحث ،

( ،ترجمة سيزا قاسم ،مجلة ألف مشكلة المكا̎ الفن.ة )المكا̎ وماللتهيوري ليتمان ، .1

 . 8116، 6،عدد 

، مجلة السرديات ،جامعة منتوري  الخطاب السرمي ومكنناتهيوسف األطرس ، .6

 . 1003،قسنطينة ،العدد األول ،جانفي ،

V)   : الّرسائل ال.امع.ة 

ل.كتنر هنان والمضام.ن اإلسالم.ة ـ مقاربات لج ،عبد الحنين فقيه ،رسالة ماجستير .8

 . 1001جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،إشراف أ.د أحمد دكار ،ـ  شعره

المصطلح السم.ائج لج النقد األمبج علي بوخاتم ، رسالة دكتوراه ،إعداد موالي .1

 . 1003ـ  1004،إشراف بن مالك رشيد ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ، المعاصر

استرات...ات الترامة األمب.ة رواوة البؤساء ماجستير ،من إعداد صنية رمضان ، .4

أنمنذاا ـ  لف.كتنر ه..ن بترامة من.ر بعلبكج إلى العرب.ة ،الم.لد الثانج :كنزوت

الحاج لخضر ،باتنة  جامعة، :أ د سعيدة كحيلالمشرلة  مراسة تحل.ل.ة نقدوة ـ 

 . 1083ـ  1084
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