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 الملخص

 عنى هذا البحث بدراسة أسلوب "االستفهام البالؼى" فى الرواٌة السٌاسٌة عند الكاتب            

 محمد المنسى قندٌل ، وقد وظؾ الكاتب ظاهرة " االستفهام البالؼى " داخل رواٌاته ؛ من أجل 

 الكشؾ عن باطن الشخصٌة وماتحمله من ضؽوطات داخلٌة نتٌجة األزمات السٌاسٌة التى تمر 

 بها داخل الرواٌة ؛ فنجد الكاتب ٌنتقل بصورة مفاجبة من السرد الخبرى الذى ٌأتى بصورة 

 تقرٌرٌة إلى صٌؽة االستفهام ؛ بهدؾ تلوٌن الجمل السردٌة ، وإظهار األثر الجمالى لها ، 

 لعدٌد من الدالالت على النص الروابى ، وقد عكس الكاتب من خاللها ثالث ظواهروإضفاء ا

 "االستفهام الموجه للذات" )االستفهام الذاتً(، و"االستفهام   خاصة بصٌؽة االستفهام؛ وهى 

 الموجه للؽٌر" )االستفهام الؽٌري(، و"االستفهام االستدراجً". وقد نجحت تلك الظواهر فً 

 الفنٌة التً جاءت من أجلها الصٌؽة االستفهامٌة داخل الرواٌات. إبراز األؼراض

 وٌمضى هذا البحث فى ثالث ظواهر ؛ لٌكشؾ عن الفكر السٌاسى داخل الرواٌات على       

 النحو اآلتى : 

 الظاهزة األولى: ظاهزة االستفهام المىجه للذات )االستفهام الذاتً(:
 

 وتتمثل هذه الظاهرة من االستفهام فى توجه الشخصٌة الساردة  بالسؤال إلى ذاتها                 

 أثناء السرد الخبرى .

 الظاهرة الثانٌة : ظاهرة االستفهام الموجه للغٌر : ) االستفهام الغٌرى ( : 

 وٌكون ذلك من  ٌقصد به أن تتوجه الشخصٌة الساردة بالسؤال إلى شخص بعٌنه ،              

 أثناء الحوار المتبادل".فى  خالل طرٌقتٌن؛ "نجوى النفس" و"

  

 . االستفهام الؽٌري من خالل نجوى النفسأوالً: 

 

ا:  ًٌ  أثناء الحوار المتبادل. فى االستفهام الؽٌريثان

 

 الظاهرة الثالثة: ظاهرة االستفهام االستدراجً:
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وهو سؤال مطلق ، ؼٌر موجه لشخص بعٌنه من أبطال الرواٌة ؛ وقد انقسم إلى            

 نوعٌن هما: 

 استفهام استدراجً بهدؾ توصٌل معلومة.أوالً : 

ا ًٌ  : استفهام استدراجً بؽرض مشاركة القارئ أحداث الرواٌة .ثان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Abstract 

           cared this research To study the method of rhetorical 

question with   in the political novel by the writer Mohamed El-Mansa 
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Qandil, The writer employed the rhetorical questioning in his novels, To 

reveal the soles of the personality and the internal stresses of the result 

of the political crises experienced by the novel, The writer moves from 

narrative narrative to question, with the aim of coloring the narrative 

sentences, showing the aesthetic effect of them, and Add semantics to 

the narrative text, The author of the method reflected three specific 

phenomena in the form of the question: "self-directed question", 

"person-directed question" and "interrogative question". These 

phenomena succeeded in highlighting the artistic purposes of the 

question formula within the narratives. 

               This research is going on three phenomena to reveal the 

political thought within the novels as follows: 

 The first phenomenon: self-directed question: 

       The meaning of this phenomenon of questioning is that the 

person asks himself during the narrative. 

The second phenomenon: person-directed question: 

           The meaning of this phenomenon of questioning is that 

the person asks another person, in two ways: 

Method 1: Najwa the self. 

Method 2: Mutual dialogue. 

Third phenomenon: interrogative question: 

            A question that is not directed to a person within the 

novel, and is divided into two types: 

 

First : the question of the purpose of delivering information. 

Second: the question of the purpose of the reader's 

participation events of the novel. 
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عند محمد المنسً قندٌل بنٌة االستفهام البالغً فً الرواٌة السٌاسٌة  

 المقدمة: 

تعد الرواٌة من أهم الفنون األدبٌة التً ٌمكن من خاللها التعبٌر عن قضاٌا 

بواسطة الشخصٌات الروابٌة، وقد المجتمع،ورصد واقع األمة، وتجسٌد األزمات اإلنسانٌة 

ازدهر فً العصر الحدٌث فن الرواٌة العربٌة، وبدأت فً معالجة الموضوعات االجتماعٌة 

وقد استطاعت السٌاسة أن تقتحم بنٌة الرواٌة المعاصرة، والعاطفٌة والسٌاسٌة والتارٌخٌة،

الداخلٌة لمشاعر وأصبحت الرواٌة السٌاسٌة لها أٌدٌولوجٌة خاصة؛ من حٌث تعبٌرها عن ا

لدٌها طاقة لرفض الظلم والقمع والواقع السٌاسً الملًء بالقهر كما أن  والسلوك البشري؛
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ومن هنا تصبح الرواٌة طاقة سٌاسٌة مهمة فً التعبٌر عن " واإلرهاب الفكري واالضطهاد،

عرض أو روح األمة وأزماتها وطموحاتها، واستجالء بواطن األمور الخفٌة؛ والتً الٌمكن أن ت  

 فنجد أن ؛(1)تجسد إال من خالل روابً عاش األحداث نفسها؛ فاستطاع تصوٌرها بنجاح"

تلعب فٌها األفكار السٌاسٌة الدور الؽالب أو التحكمً؛ فتظهر ؼلبة أفكار  السٌاسٌة  " الرواٌة

ولها ، وٌتبقى دور الروابً السٌاسً فً التعامل مع تلك األفكار وتنا(2)سٌاسٌة أو محٌط سٌاسً"

بشكل صحٌح؛ عن طرٌق الربط بٌن العالقات البعٌدة والقرٌبة، والعالقات المتداخلة؛ وبذلك 

ٌتمكن من طرح رؤٌته السٌاسٌة داخل العمل الروابً؛ فـ"إن وظٌفة الروابً السٌاسً دابًما هً 

ٌ ظهر العالقة بٌن النظرٌة والتجربة،وبٌن األٌدٌولوجٌا والعواطؾ والعالقات التً ٌح اول أن أن 

 (3)ٌقدمها؛ وعلى هذا فإن الرواٌة السٌاسٌة تستطٌع أن ت خصب إحساسنا بالتجربة اإلنسانٌة"

 

 (4)وظؾ الكاتب محمد المنسً قندٌل ظاهرة "االستفهام البالؼً" داخل"رواٌاته"وقد 

ن انفعاالت وضؽوطات نفسٌة بهدؾ الكشؾ عن جوانب الشخصٌات الروابٌة، وماتحمله م

على تصرفاتها الخارجٌة فً المواقؾ التً تواجهها داخل المجتمع ؛ تلك  ؛ تنعكسداخلٌة

الضؽوطات التً تكونت نتٌجة لألزمات السٌاسٌة المختلفة التً عاصرتها الشخصٌات الروابٌة ؛ 

فنجد الكاتب ٌعدل فً بعض مواضع الرواٌة عن السرد الخبري الذي ٌأتً بصورة مباشرة 

القدامى  البالؼٌٌن؛ "ولكن (5)لبالؼٌون على تعرٌؾ محدد له")"ذلك األسلوب الذي لم ٌتفق ا

اتفقوا على أنه أسلوب بالؼً جمالً شدٌد التركٌب؛ وإن ظهر للوهلة األولى أنه بسٌط 

 ( إلى (6)وقرٌب"

؛ الذي ٌدخل على المقاطع السردٌة بصورة مفاجبة بهدؾ تلوٌن (1)""اإلنشاء الطلبً

وبذلك ٌكون الكاتب قد باعد بٌن الوظٌفة األثر الجمالً لها؛  الجمل والعبارات السردٌة، وإبراز

                                                           
(1)

السٌاسٌة ودالالت الرمز فً رواٌات محمد البساطً، مقال من مجلة الرواٌة محمد أحمد فؤاد )د(، الرؤٌة  
 .196م، ص 2112)قضاٌا وآفاق(، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة، العدد التاسع، 

(2)
 .225م،ص 3،1994طه وادي )د(، دراسات فً نقد الرواٌة، دار المعارؾ، القاهرة، ط 

(3)
 .51م، ص1996 –ه 1411، 1ٌاسٌة، دار النشر للجامعات المصرٌة، القاهرة، ططه وادي )د(، الرواٌة الس 

(4)
م، و"قمر على سمرقند"؛ وقد صدرت عام 1911وهم خمس رواٌات؛ "انكسار الروح"؛ وقد صدرت عام  

م، 2112وقد صدرت عام  ؛م، و"أنا عشقت"2119م، و"ٌوم ؼابم فً البر الؽربً"؛ وقد صدرت عام 2115
 م.2115و"كتٌبة سوداء"؛ وقد صدرت عام 

(5)
بأنه "الكالم المحتمل للصدق والكذب أو التصدٌق والتكذٌب؛  "مفتاح العلوم"ٌعرفه السكاكً فً كتابه  

ا أو إثباًتا": السكاكً، مفتاح ًٌ  وكقولهم هو الكالم المفٌد بنفسه إضافة أمر من األمور إلى أمر من األمور نف
 .164م، ص 1913 –ه 1413، 1العلوم، ت: نعٌم زرزور، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط

(6)
حسٌن جمعه )د(، جمالٌة الخبر واإلنشاء:"دراسة بالؼٌةجمالٌة نقدٌة"، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  

 .51م، ص2115دمشق، 
 
(1)

لٌب وؼٌر  طلب "  والطلب  ٌقتضى مطلوًبا ؼٌر اإلنشاء ضربان : ط فً كتابه "اإلٌضاح": " ًٌقول القزوٌن 
متحقق ، المتناع طلب الحاصل ، فال ٌقع  شا منها صفة لشا ، وتتعدد أنواعه : التمنى ، االستفهام ، األمر ، 

ت/ عبد المنعم خفاجى ، المكتبة األزهرٌة ": الخطٌب القزوٌنً، اإلٌضاح فً علوم البالؼة،  النهى ، النداء
   .42م ، ص 1993 –ه 1413،  3طللتراث  ،  
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، (2)الربٌسٌة للصٌؽة االستفهامٌة وهً "طلب العلم بشًء لم ٌكن معلوًما من قبل بأداة خاصة"

وبٌن األؼراض الفنٌة التً جاءت من أجلها داخل النصوص السردٌة؛ تلك األؼراض التً 

لنص التً تساعد على فهم اوالمعانً اإلضافٌة، عض الدالالت تضفً على النص الروابً ب

ٌ ًا للصٌؽة االستفهامٌة؛ ٌرتبط وكشؾ جوانب الشخصٌات؛ وبذلك  بالطبع  –"نتوقع معنى إضاف

 .(3)بالموقؾ الشعوري المندرج تحت األداء اللؽوي" –

 

وقد استؽل الكاتب هذا النوع من التحول؛ لٌعكس من خالله ثالث ظواهر مختلفة 

بصٌؽة االستفهام؛ وهً "االستفهام الموجه للذات" )االستفهام الذاتً(، و"االستفهام خاصة 

الموجه للؽٌر" )االستفهام الؽٌري(، و"االستفهام االستدراجً". وقد نجحت تلك الظواهر فً 

 إبراز األؼراض الفنٌة التً جاءت من أجلها الصٌؽة االستفهامٌة داخل الرواٌات.

 االستفهام المىجه للذات )االستفهام الذاتً(: الظاهزة األولى: ظاهزة
 

أثناء  فى وٌتمثل هذا النوع من االستفهام فً توجه الشخصٌة الساردة بالسؤال إلى ذاتها

السرد الخبري؛ بؽرض مصارحة نفسها بما ٌجري حولها من أحداث، واإلدراك التام لما ٌحدث 

ام هنا بمثابة ملجأ ٌخلصها من حالة الالوعً بدالً من الحٌرة التً تحٌط بها؛ وحٌنبذ ٌعد االستفه

بما ٌجري حولها من أحداث وأحوال؛ فتحاول التعرؾ على صحة تلك األحداث، وتحققها بالفعل 

، كما تتساءل الشخصٌة مع نفسها عن أمر معلوم وواضح لها، والٌوجد فٌه تشكٌك؛ وذلك لفرط 

اتها بؽرض توجٌه اللوم والعتاب، دهشتها واستنكارها لحدوثه، كما تتساءل الشخصٌة مع ذ

 ومواجهة ذاتها بما تخشاه وتهرب منه. 

 

ومن نماذج "االستفهام الذاتً" الواردة داخل رواٌات الكاتب؛ هذا النص من رواٌة 

"ٌوم ؼابم فً البر الؽربً"؛ حٌث ٌوضح الراوي خالل النص الخوؾ الذي انتاب "عابشة" 

لحبس فٌقول: "وقفت عابشة وسط زحام األهالً، كان عندما ذهبت إلى زٌارة "مختار" داخل ا

السجن العثمانً القدٌم الحابل اللون ٌضم خلؾ جدرانه كل أنواع المساجٌن؛ أصابها الرعب 

 . (4)عندما وجدت نفسها وسط زوجات القتلة ومهربً المخدرات، وقطاع الطرق"

، من خالل  "فقد جاء النص واصًفا حال "عابشة" بعد القبض على حبٌبها "مختار

زٌارتها األولى له؛ فهً تقؾ لتنتظره وسط زحام األهالً، داخل السجن الذي ٌحوي العدٌد من 

                                                           
(2)

م،   2112 –ه 1431، 1عبد العزٌز عتٌق )د(، علم المعانً، دار النهضة العربٌة، بٌروت، لبنان، ط 
، 2داب، القاهرة، ط. وانظر د. حسن البنداري، "أسالٌب علم المعانً بٌن النظرٌة والتطبٌق"، مكتبة اآل11ص

 .13م، ص2116
(3)

م، 2111، 1داب، القاهرة، طفً الشعرالعربً المعاصر، مكتبة اآل اء التبادلً)د(، األد يحسن البندار 
 .91ص

(4)
 .311م، ص 2115، 1دار الشروق، القاهرة، ط محمد المنسً قندٌل، ٌوم ؼابم فً البر الؽربً، 
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؛ وهذا ما جعلها تشعر بالرعب من اختالط   "مختار" بهؤالء  المساجٌن بجرابم مختلفة

 ؛ والتً دلت على إلى ذاتها ي، وتوجه بعض األسبلةالمساجٌن، وجعلها تعدل عن السرد الخبر

القلق الذي انتابها على "مختار" بعد رؤٌتها للسجن العثمانً، وماٌحتوٌه من مساجٌن متنوعً 

 التهم.

:"فكٌؾ الحال إذن داخل السجن؟ وماذا ٌفعل مختار وسط كل هؤالء؟ (1)تتساءل قابلة

 .(2)"؟أي جروح سوؾ تتركها هذه التجربة المرٌرة فً نفسه

تحاورت بها "عابشة" مع نفسها؛ استٌاؤها من وٌتضح من خالل األسبلة الذاتٌة التً 

الوضع الذي وضع فٌه "مختار"، وخاصة عندما شاهدت زوجات القتلى وتجار المخدرات، 

وقطاع الطرق؛ فهو الٌشبه هؤالء المجرمٌن حتى ٌوضع معهم داخل الحبس؛ وهذا ماجعلها 

على بشاعة هؤالء تسأل نفسها السؤال األول: "فكٌؾ الحال إذن داخل السجن؟"؛ مماٌدل 

الزوجات، وٌدل على أنها تشعر أنها ؼرٌبة عنهم فً طرٌقتهم وتصرفاتهم وأسلوبهم؛ فكٌؾ 

بأزواجهم؛ وهذا ماجعلها تفكر بمختار وتطرح السؤال الثانً: "وماذا ٌفعل مختار وسط كل 

 "؛ فهً ال تعرؾ هل استطاع "مختار" التعامل مع هؤالء المجرمٌن، أم تعرض لألذى؟هؤالء

منهم، أم نجح فً إبعادهم عنه دون ضرر؛ وهذا ٌشعرها باألزمة التً ٌمر بها حبٌبها؛ فهو 

الٌستطٌع التعامل مع هؤالء المساجٌن؛ وهو مادفعها إلى التفكٌر بما سوؾ ٌحدث بعد مرور 

تلك األزمة؛ من خالل السؤال الثالث الذي وجهته إلى ذاتها: "أي جروح سوؾ تتركها هذه 

وإٌراد هذا السؤال دل على الخوؾ الشدٌد الذي سٌطر علٌها؛ فهً ؟" رٌرة فً نفسهالتجربة الم

تعلم أن "مختار" فنان عظٌم، سعى كثًٌرا من أجل بناء مستقبل ٌفتخر به ، وكان دوًما ٌسعى 

نحو تحقٌق حلمه فً الوصول إلى الشهرة فً فن النحت، ولكن بعدما تعرض لتلك األزمة، 

ٌن؛ هل سٌعود بنفس شخصٌته وأخالقه، وهل سٌعود لنفس حماسه فً واختلط بهؤالء المساج

اآلثار السٌبة التً تتركها تلك التجربة على شخصٌة صنع مستقبل ٌفتخر به ؛ فهً تفكر فى 

 "مختار" ومستقبله وحٌاته. 

 

وهكذا فقد استطاعت "الصٌػ االستفهامٌة" أن تصور مشاعر الخوؾ والقلق التً 

كما استطاعت أن تصور مشاعر الحزن واأللم التً تملكت من سٌطرت على "عابشة"، 

"عابشة" بعد ذهابها لزٌارة "مختار" ورؤٌتها للمكان الذي سجن فٌه، والمساجٌن الذي ٌشاركونه 

الحبس؛ مما جعل النص أكثر تأثًٌرا فً نفس المتلقً؛ حٌث نقل التجربة بكل الصعاب التً 

ة التشوٌق، وجعل المتلقً ٌنتظر المصٌر الذي تواجه "مختار"، كما أضفى على النص صف

 سٌلحق بمختار بعد خروجه من الحبس.

ومن صور " االستفهام الذاتً" عند الكاتب تلك التً أوردها فً رواٌته "انكسار 

الروح"؛ والتً جاءت لتدل على حالة الحزن التً أصابت بطل الرواٌة "علً" إثر إصابة 

                                                           
(1)

من رواٌة  311، 311، 216، 125، 36ورد االستفهام الذاتً فً نصوص أخرى للكاتب؛ ومنها صفحات:  
 من رواٌة "كتٌبة سوداء". 193، 119، 111، 65، 25"أنا عشقت"، وصفحات: 

(2)
. وقد تكررت ظاهرة االستفهام الذاتً فً أكثر من 311محمد المنسً قندٌل، ٌوم ؼابم فً البر الؽربً، ص  

 .315، 291، 264، 211، 191موضع داخل الرواٌة نفسها فً صفحات؛ 
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التً سبقها بمقطع سردي خبري، ٌظهر فٌه حالة الحزن صدٌقه "مصطفى" فً حرب النكسة، و

التً خٌمت على الجمٌع جراء تلك النكسة؛ حٌث ٌقول: "حدقت فٌنا الممرضة وهً ساهمة، لم 

 ورمقوه تفهم شًٌبا؛ ولكنها كانت على وشك البكاء، فتحت ؼرفة العملٌات وسحبوه إلى الداخل، 

بالقرب من الباب، هدأت أبواق السٌارات،  بصرامة فبقٌت خارًجا. جلست على أحد المقاعد

 .(3)وساد المستشفى صمت وترقب"

اتضح فً النص الخبري األلم الذي سٌطر على الجمٌع عند مشاهدتهم للجندي الجرٌح 

تقؾ  صارع الحٌاة؛ وهذا ما جعل الممرضة"مصطفى"؛ وهو مستلٍق على الفراش ٌنزؾ دًما، وٌ

م، ولكن عٌنٌها كانتاعلى وشك أن تتحدثا عن طرٌق ساهمة ؼٌر قادره على الحركة والكال

البكاء؛ مما ٌدل على حزنها الشدٌد علٌه، كما جلس صدٌقه "علً" خارج ؼرفة العملٌات ٌترقب 

خروجه بقلق؛ وهو الٌعلم هل سٌستطٌع أن ٌنجو، وهل سٌستطٌع األطباء إنقاذ حٌاته؛ ومن ثم 

؛ ه بالعدٌد من األسبلة الخبري لٌحدث نفس فإن هذا القلق على صدٌقه جعله ٌتحول من السرد

محاوالً أن ٌبث الطمأنٌنة بداخل نفسه؛ حٌث ٌقول: "ترى ٌامصطفى، هل ٌمكن أن تتشبث بطاقة 

الحٌاة الباقٌة لك؟ هل ٌمكن أن تسابق الزمن المحتوم؟ رمقتنً الممرضة البدٌنة، ذهبت ثم 

فً أمس الحاجة إلٌك ٌافاطمة، لماذا  عادت، ثم لم أعد أعرؾ إن كانت موجودة أم ال، كم كنا

التظهرٌن، لماذا التتجلٌن فً هذه اللحظة؟ لماذا التمدٌن أصابعك الصؽٌرة فتمنحٌن الحٌاة لهذا 

 .(1)الجسم الضخم الذي ٌشاركك دمك؟"

 

وردت األسبلة الذاتٌة التً وجهها "علً" إلى نفسه؛ داللة على الخوؾ الشدٌد الذي 

داخل ؼرفة العملٌات؛ فهو خابؾ أن ٌفقد صدٌقه الذي ٌحمل له قدًرا تملكه على صدٌقه وهو ب

؛ وٌحدثه، وٌوجه له العدٌد من األسبلة كبًٌرا من الحب؛ وهذا ما جعله ٌنادي علٌه "ٌامصطفى"،

وكأنه ماثل أمامه ٌسمعه، وٌستطٌع اإلجابة علٌه: "هل ٌمكن أن تتشبث بطاقة الحٌاة الباقٌة لك؟ 

لزمن المحتوم؟"؛ وكأنه أراد بتلك األسبلة بث روح الحٌاة بداخل صدٌقه؛ هل ٌمكن أن تسابق ا

حتى ٌستطٌع مقاومة الموت؛ فهو ٌحاول أن ٌقوي من عزمه حتى ٌصمد وٌتحمل،وحتى ٌنجو 

 من الموت الذي ٌطارده.

 

؛ ٌبرز فٌه عدم انشؽال تفكٌره بعًٌدا عن ٌعدل عن االستفهام إلى السرد الخبرى ثم

على صدٌقه أفقده تركٌزه على تمٌٌز الموجودٌن من حوله، ثم بدأ ٌتذكر فاطمة صدٌقه؛ فخوفه 

له، وتقؾ حبٌبته، وأخت صدٌقه "مصطفى"؛ فهو بحاجة شدٌدة إلٌها كً تشاركه الهم الذي ٌحم

ا؛ وهذا ما جعله ٌنادي علٌها "ٌا فاطمة"، وٌتحول مرة أخرى إلى الصٌػ بجانب أخٌه

تاب لها ها؛ وكأنها ماثلة أمامه، وهو قادر على توجٌه اللوم والعاالستفهامٌة التً ٌوجهها إلٌ
                                                           

(3)
. وقد تكررت 152م،  ص  2114، 2روح، دار الشروق، القاهرة، طمحمد المنسً قندٌل، انكسار ال 
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ا: " لماذا التظهرٌن، لماذا التتجلٌن فً هذه اللحظة؟ لماذا التمدٌن بسبب ؼٌابها عنه وعن أخٌه

أصابعك الصؽٌرة فتمنحٌن الحٌاة لهذا الجسم الضخم الذي ٌشاركك دمك؟".. وقد جاءت األسبلة 

"علً" فً هذا الموقؾ الصعب الذي ٌمر به؛ فهو ٌتمنى أن تظهر حبٌبته  هنا لتدل على ما ٌتمناه

حتى تشاركه تلك اللحظة األلٌمة؛ اللحظة التً ٌشعر فٌها بالعجز من عدم قدرته على إنقاذ أخٌها 

وصدٌقه؛ متخٌالً أن أصابعها الحنونة البرٌبة قادرة على أن تنقذ هذا الجسد المسجى على 

موت بكل ماٌحمله من طاقة؛ فربما تكون مشاركتها له فً الدماء سبًبا الفراش، وهو ٌصارع ال

فً جعلهما ٌتشاركان فً الحٌاة؛ فقد عكست الصٌػ االستفهامٌة ما ٌحمله "علً" من مشاعر 

حزن وألم، بعدما شاهد صدٌقه نابًما فً الفراش، وٌمتلا وجهه وجسده بالدماء؛ وهو الٌستطٌع 

 ٌر الصمت واالنتظار.أن ٌنقذ حٌاته،ولٌس أمامه ؼ

 

ٌنتقل فٌه الكاتب من السرد الخبري إلى االستفهام  وثمة نص آخر من الرواٌة نفسها 

الذاتً؛ لٌبرز فٌه المصٌر الذي لحق بالجندي "مصطفى"؛الذي راح ضحٌة الخٌانة والؽدر؛ 

سٌارات حٌث ٌقول: "وقفت بجانب السرٌر الخالً، شاهدت بقاٌا من قطرات دمه، لم تعد أبواق ال

تدوي، ولم ترد إصابات جدٌدة، الحرب التً اشتعلت فجأة وضعت أوزارها فجأة، لم ٌحدث 

. وهكذا فقد ظهر فً السرد الخبري حجم األلم الذي (1)شًء، لوال أن الموتى ال ٌمكن تجاهلهم"

ٌحمله "علً" بقلبه نتٌجة مفارقة صدٌقه "مصطفى" للحٌاة؛ فهو ٌقؾ متأمالً سرٌره الذي نام 

لٌه وهو مؽطى بالدماء، وٌشاهد آخر قطرات الدماء المتبقٌة منه؛ فقد هدأت سرٌنة سٌارات ع

اإلسعاؾ وانتهت الحرب، وانتهى معها صدٌقه وكأن الحرب شًء لم ٌكن موجوًدا من البداٌة؛ 

فقد بدأت فجأة وانتهت فجأة؛ وكأنها كابوس زار الشعب المصري فً المنام؛ ناموا وأفاقوا، ولم 

لها أي نتابج تدل على وجودها، وربما الشًء الوحٌد الذي ٌدل على أن مصر خاضت  ٌجدوا

حرًبا حقٌقٌة؛ هو كم الموتى الذٌن لقوا مصرعهم فٌها؛ فهذا هو الشًء الوحٌد الذي الٌمكن 

على لسان "علً"؛ لتدل على عدم معرفته بما  تب العدٌد من األسبلةتجاهله أبًدا، ثم ٌعرض الكا

 . (2)صدٌقه حٌث ٌقول: "كم لبثت جثته فً المشرحة؟ متى أخذوه، أٌن دفنوه ...؟"حدث فً جثة 

 

حملت األسبلة الذاتٌة التً وجهها "علً" إلى نفسه داللة على قلة وعٌه وإدراكه لما  

ٌحدث حوله من أحداث، ودلت أًٌضا على نظام التعتٌم الذي اتبعته الحكومة المصرٌة فً دفن 

ٌ دفن فٌه أبناؤهم، وكل ما جثث الموتى؛ فهً ال  تنتظر حتى  تخبر األهالً بالمكان الذي سوؾ 

فعلته هو حجزهم فً المشرحة، وإصدار األوامر بإخراجهم ودفنهم على الفور، دون انتظار 

لمعرفة أهالٌهم وإخبارهم بما حدث؛ وكأنهم أرادوا أن ٌخفوا آثار الحرب المتبقٌة بصورة 

ب المصري؛ والدلٌل على ذلك أن "علً" رؼم وجوده داخل سرٌعة؛ حتى ٌتجنبوا ؼضب الشع

؛ لم ٌتمكن من معرفة شًء عن صدٌقه، وال عن المدة التً مكثها داخل االمستشفى بصفته طبٌبً 

 المشرحة، وال عن المكان الذي دفن فٌه؛ فكل شًء كان ٌسٌر بسرٌة تامة.

                                                           
 .151، 156محمد المنسً قندٌل، انكسار الروح؛ صص (1)
 . 151، 156السابق، نفسه، صص  (2)
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وزبكستان؛ من وفً رواٌة أخرى وضح الكاتب العذاب الذي تعرض له أهل دولة أ

خالل النص الذي تحول فٌه من السرد الخبري إلى االستفهام الذاتً؛ للداللة على مشاعر الذنب 

التً ٌشعر بها "نور هللا" تجاه صدٌقه "لطؾ هللا"، بعدما نجح السوفٌت فً ضم "نور هللا" إلى 

هللا" مطالًبا بأن رجالهم حتى ٌنقل لهم أخبار طلبة المدرسة بعد فتحها مرة أخرى، وأصبح "نور 

ٌمنع صدٌقه من مواصلة الكفاح والدفاع عن حقه فً دٌنه ووطنه.. وهذا النص من رواٌة "قمر 

على سمرقند" ٌقول فٌه الكاتب: "نحن لسنا سوفٌت، ولسنا معادٌن للدٌن، ولكننا النرٌد من 

ان ٌعلم أن رجال الدٌن أن ٌلعبوا بالشعارات، قل له إن اللعب بالنار سوؾ ٌحرق أصابعه. ك

رجالً محترق القلب مثل "لطؾ هللا" لن ٌهتم كثًٌرا بإحراق أصابعه؛ ولكنه ٌرٌد أن ٌراه، وحبذا 

ا؛ فتلك البرٌة ستكون شدٌدة موحشة دون أن ٌوجد من ٌصرخ فٌها" ً ٌ لو كان ح
(3) . 

 

وقد تبٌن من خالل النص األسلوب الذي ٌتعامل به رجال السوفٌت مع المعادٌن 

الطاؼٌة؛ وهو أسلوب التهدٌد الذي ٌستخدمونه للقضاء على كل من حاول الدفاع عن لسلطتهم 

بلده ودٌنه، ووضعهم تحت نطاق رجال دٌن ٌتالعبون بالشعارات من أجل تحقٌق هدفهم 

 المنشود؛ مما جعل "نور هللا" ٌشعر بالقلق على صدٌقه "لطؾ هللا" من أسلوب التهدٌد الذي

التً ٌمتلكها صدٌقه،  أنه على دراٌة كاملة بالشجاعة ، وبخاصةتحدث به رجال السوفٌت معه

على الوقوؾ فً وجه كل عدو مؽتصب، وأنه ال ٌخٌؾ قلبه أي تهدٌد ٌوجه له؛  ومدى إصراره

ا أن ٌراه ولو مرة واحدة؛ حبذا لو ٌستطٌع  ًٌ ولكنه الٌستطٌع أن ٌمنع نفسه من الخوؾ علٌه، متمن

لذي ٌسلكه، والذي من الممكن أن ٌقضً على حٌاته؛ ألن هذه منعه من االستمرار فً الطرٌق ا

األرض التً انتشر علٌها الظلم؛ ستكون أكثر وحشة بدون صرخاته علٌها، وهذا الخوؾ الذي 

جه لنفسه بعض الصٌػ تملكه على صدٌقه هو الذي جعله ٌتحول من السرد الخبري، وٌو

ذي وصل إلٌه صدٌقه؛ حٌث ٌقول: "هل كان التً ٌلوم فٌها نفسه وٌعاتبها على ال االستفهامٌة

فً إٌقاظ الحلم  لكتاب الشٌخ قطب تأثٌره الذي قاده إلى هذا الموقؾ، هل ساهم دون أن ٌدري

الكامن فً داخله، أم أن مافعله هو اللمسة األخٌرة فً درب العذابات التً سار علٌها منذ أن 

 . (1)""خرج من خلؾ أسوار"مٌرعرب

 

 االستفهامات ، وقد جاءت األسبلة  هللا" إلى نفسه، ووجه لها بعض وقد تحدث هنا "نور

الٌتحاور مع نفسه من أجل الوصول إلى إجابات؛  داللة على أنه ؛خالٌة من عالمات االستفهام

بل انزلق فً الحدٌث معها بسبب الحٌرة التً وقع فٌها من الحالة التً وصل إلٌها صدٌقه، 

ح ذلك من خالل السؤال األول: "هل كان لكتاب الشٌخ قطب وشعوره بالذنب تجاهه، وقد اتض

فهو الذي أخذ كتاب "سٌد قطب" الذي جمع فٌه العذاب الذي  "؛تأثٌره الذي قاده إلى هذا الموقؾ

، وأعطاه إلى صدٌقه "لطؾ هللا" حتى كافة  بلدان العالملدٌن والمسلمون فً تعرض له رجال ا

                                                           
(3)

. وقد تكررت 261م، ص 2114، 4قندٌل، قمر على سمرقند، دار الشروق، القاهرة، طمحمد المنسً  
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وفٌت، وٌستطٌع من خالله بعث اإلسالم من جدٌد؛ ٌكون سالحه الذي ٌحارب به رجال الس

ولكنه لم ٌكن ٌعلم مدى الخطر الذي من الممكن أن ٌحٌط بصدٌقه، وٌستمر "نور هللا" فً معاتبة 

فً إٌقاظ  نفسه وإدانتها بما ٌحدث لصدٌقه؛ من خالل السؤال الثانً: "هل ساهم دون أن ٌدري

كان ٌسعى دابًما "لطؾ هللا" إلى تحقٌقه؛ أال  اثمة حلمً  الحلم الكامن فً داخله"؛ فهو ٌعلم جًٌدا أن

وهو رفع شأن اإلسالم والمسلمٌن. ذلك الرجل الذي ٌنتمً إلى قبٌلة قرٌش، وتربى فً أسرة 

دٌنٌة؛ كان والبد أن ٌقؾ فً وجه كل من ٌرٌد أن ٌعتدي على لؽة القرآن الكرٌم، ولكن "نور 

ي أعطاه الدفعة، وشجعه على مواصلة كفاحه؛ حتى أنه هو الذ -رؼم حلمه ذلك-هللا" ٌشعر 

النهاٌة التً من الممكن أن تنتهً باالنتصار أو الموت؛ وهذا ماٌجعل "نور هللا" ٌشعر داًبما بأنه 

جزء ربٌسً من الخطر الذي ٌحٌط بصدٌقه، وعلى الرؼم من ذلك؛ فإنه ٌحاول أن ٌخفؾ 

ق ذلك فً أن ماوصل إلٌه صدٌقه اآلن هو العبء عن نفسه، وٌبعد عنها الشعور بالذنب، وٌلص

النتٌجة الحتمٌة لسلسلة العذاب التً تعرض لها بعد ؼلق مدرسة "مٌرعرب"، كما ظهر فً 

السؤال الثالث: "أم أن مافعله هو اللمسة األخٌرة فً درب العذابات التً سار علٌها من خرج 

لٌس سهالً، وعلى الرؼم من  "؛ فهو ٌعلم جًٌدا أن مامر به صدٌقه"من خلؾ أسوار "مٌرعرب

زال ٌصر على مواصلة الحلم الذي بدأ فٌه، حتى وإن لم ٌعطه "نورهللا" الكتاب؛ وهذه فما ذلك 

 النهاٌة كانت حتمٌة بالنسبة له؛ فهو بذلك ٌحاول أن ٌكؾ عن معاتبة نفسه التً تؤرقه وتعذبه. 

 

ا؛ فقد ق ِبض على "لطؾ هللا" ها "نورهللا" دومً وقد تحققت النهاٌة القاسٌة التً كان ٌخشا

ج   به داخل الحبس، وأصبح جثة هامدة، ؼٌر قادر على الحركة وال الكالم، بعدما تلقى كافة  وز 

أنواع التعذٌب المختلفة، واتضح ذلك فً النص الذي عرضه الكاتب؛ والذي صور فٌه الحالة 

له داخل الحبس. ٌقول: "هتؾ: التً أصبح علٌها "لطؾ هللا"؛ من خالل زٌارة صدٌقه "نور هللا" 

هل تسمعنً ٌا "لطؾ هللا"، هل ترانً؟ كان واثًقا أنه ٌسمع وٌرى، ولكن ربما لم ٌكن قادًرا على 

 . (2)الكالم أو راؼًبا فٌه، جسده الهش الرقٌق كان هو فقط الذي ٌرتجؾ"

 

ٌز الحزن الذي تملك "نورهللا" عندما شاهد صدٌقه الذي ٌتم اتضح فً النص الخبرى 

بالشجاعة والقوة بهذا الضعؾ الذي أصبح علٌه اآلن؛ وهذا ما جعله ٌنادي علٌه "ٌا لطؾ هللا" 

حتى ٌلفت انتباهه أنه جاء لزٌارته؛ جاء من أجل أن ٌسانده، ولكنه الٌعلم هل الحالة التً وصل 

" فً إلٌها تجعله ٌعً ما ٌدور حوله، وهل هو قادر على رؤٌته أو سماعه؛ ولكن ثقة "نور هللا

صدٌقه من حٌث إنه دابًما ٌكره الضعؾ واالستسالم؛ جعلته على ٌقٌن بأن صدٌقه مازال قادًرا 

على المقاومة وعدم االستسالم؛ ولكن ماتعرض له من عذاب هو الذي جعل جسده الصؽٌر 

ٌرتجؾ تحت آثار التعذٌب، وأفقده القدرة على الكالم؛ وكأن "نور هللا" كان ٌحاول أن ٌقنع ذاته 

بأن صدٌقه ما زال بصحة جٌدة، وقادًرا على أن ٌحٌا من جدٌد؛ ولكن جسده المنهك الذي 

ا أصابته الرعشة؛ جعل "نور هللا" ٌقع فً حٌرة؛ فهو الٌعرؾ كٌؾ ٌستطٌع مساعدته؛ وهذ

لخالً من عالمات ، وٌنتقل إلى األسلوب االستفهامً اماجعله ٌتحول عن الصٌؽة الخبرٌة 
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حالة العجز التً أصابت "نور هللا" تجاه صدٌقه؛ حٌث ٌقول: "هل ٌتركه،  لىاالستفهام؛ داللة ع

 .(1)هل ٌأخذه فً أحضانه، هل ٌحاول أن ٌنتزعه من هذا المكان ولو كلفه ذلك حٌاته"

 

تعٌن فً الصٌػ االستفهامٌة الحٌرة التً وقع فٌها "نورهللا"؛ فهو ٌعجز عن اتخاذ 

من الحالة التً وصل إلٌها، ولقد اتضح ذلك من السؤال  القرار الذي ٌستطٌع به إنقاذ صدٌقه

األول: "هل ٌتركه"؛ وكأنه ٌرى أنه من األفضل أن ٌتركه ٌفارق هذه الحٌاة التً تمتلا بالظلم 

والقهر والقمع؛ فشخصٌة "لطؾ هللا" من الصعب أن تحٌا على أرض استوطن بها الظلم دون أن 

أن ٌفارق الحٌاة بدالً من رؤٌته ٌتعذب كل ٌوم؛  تحاول أن تحاربه وتقضً علٌه؛ فهو ٌفضل

ولكنه من الصعب علٌه أن ٌفارق صدٌقه؛ وهذا ماجعله ٌفكر فً مساعدته كما فً السؤال 

الثانً: "هل ٌأخذه فً أحضانه"؛ وكأنه أراد أن ٌشعره بالدؾء حتى ٌستكٌن جسده، وٌكؾ عن 

كان ذلك عالجه، وكأنه أراد أن  االرتجاؾ، وتعود روحه التً على وشك أن تفارقه؛ فربما

ٌكسبه جزًءا من دؾء روحه، وٌتقاسمها معه؛ حتى ٌفٌق وٌقاوم كل ماٌشعر به من ألم ووجع، 

كما اتضح إصرار "نور هللا" على مساعدته وعدم التخلً عنه؛ من خالل السؤال الثالث: "هل 

على الحب الشدٌد الذي  ٌحاول أن ٌنتزعه من هذا المكان ولو كلفه ذلك حٌاته؟"؛ وهو ما ٌدل

صدٌقه؛ فهو مستعد أن ٌضحً بحٌاته ومستقبله فً سبٌل إنقاذ صدٌقه لٌكنه "نور هللا" إلى 

 وإخراجه من هذا السجن؛ حتى ٌتلقى عالجه وٌعود إلى الحٌاة مرة أخرى.

 

فً النص مشاعر الحزن واألسى التً ٌشعر بها "نور هللا" نتٌجة تعرض  توقد ظهر

صدٌقه لألذى الذي من الممكن أن ٌؤدي إلى فقدانه حٌاته، وحرمانه منه، باإلضافة إلى إحساسه 

بالذنب ألنه هو الذي شارك بصورة ؼٌر مقصودة فً الوضع الذي وصل إلٌه اآلن، وكذلك 

قدرته على إنقاذ صدٌقه، وعدم قدرته على بث الحٌاة داخل  العجز الشدٌد الذي ٌتملكه لعدم

روحه من جدٌد؛ فهو ٌمتلك شخصٌة ضعٌفة ؼٌر قادرة على الوقوؾ فً وجه األعداء، 

 واالحتجاج على العذاب الذي تلقاه صدٌقه.

 

 

 

 الظاهزة الثانٍة: ظاهزة االستفهام المىجه للغٍز )االستفهام الغٍزي(:
 

خصٌة الساردة بالسؤال إلى شخص بعٌنه، وٌكون ذلك من خالل ٌقصد به أن تتوجه الش

 أثناء الحوار المتبادل". فى  طرٌقتٌن؛ "نجوى النفس" و"

 أوالً: االستفهام الغٌري من خالل نجوى النفس: 
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وٌتمثل هذا النوع من االستفهام فً مساءلة الشخصٌة لشخص آخر، وتوجٌه اللوم 

والعتاب له؛ ولكنها التتمكن من مصارحته نظًرا لخوفها منه، أو بسبب الفارق بٌنهما فً العمر 

أوالمقام؛ فتعمل على مراعاة اللٌاقة األدبٌة، كما أن هناك العدٌد من األمور ٌصعب التحدث 

تفً الشخصٌة بتوجٌه بعض األسبلة على نفسها، دون أن ٌسمعها ذلك الشخص؛ عنها؛ لذلك تك

، وؼٌظ من وؼضبوكبت، عجز وحٌنبذ ٌدل هذا التساؤل على ماتحمله الشخصٌة من مشاعر 

عدم قدرتها على البوح بمشاعرها الداخلٌة؛ وبذلك تضطر إلى دفن تلك المشاعر بداخلها لعدم 

 ٌتعبها وٌؤرقها. امتالكها الحق فً اإلفصاح عما 

 

ونجد هذا النوع من "االستفهام الؽٌري" فً رواٌة "قمر على سمرقند"؛حٌث ٌتحول 

الكاتب من السرد الخبري إلى االستفهام؛ لٌبرز حالة الحزن التً ٌعٌشها والد "علً" بعد توقٌع 

لمناجاة الربٌس أنور السادات اتفاقٌة "كامب دٌفٌد" مع إسرابٌل؛ حٌث قام والده من خالل "ا

الذاتٌة" بتوجٌه عدة تساؤالت للحكومة المصرٌة؛هً بمثابة لوم وعتاب على موافقتها على توقٌع 

تلك االتفاقٌة التً تسمح بتدخل إسرابٌل فً شبون مصر مرة ثانٌة، ولكن ألنه ؼٌر قادر على 

لذلك قرر أن  توجٌه تلك األسبلة إلى الحكومة مباشرة ألنه ال ٌملك حق توجٌه العتاب واللوم لها؛

نفسه، وقد سبق التساؤل  ٌحبس مشاعره التً تمتلا بالؽضب والؽٌظ، واكتفى بالتساؤل بٌنه وبٌن

ٌعبر عن ذات المشاعر الؽاضبة التً ٌحملها بداخله عن طرٌق توجٌه  مقطع سردى خبرى

ة، الحدٌث إلى ابنه "علً"؛ حٌث ٌقول الكاتب:"حاول األب أن ٌتماسك، وأن ٌتحدث بجدٌة مرٌر

قال: دعك من تلك البنود المعلنة فً اتفاقٌة "كامب دٌفٌد"، كل هذا مجرد كالم سٌاسً فارغ؛ 

البنود السرٌة هً األهم؛التً تم إعدادها وطبخها بشكل قاٍس.. كنت أنا والكثٌرون ؼٌري من 

ضحاٌا هذه الصفقة السرٌة، كان ٌجب أن ٌتم إبعادي عن منصبً؛ باألحرى طردي منه، وكذلك 

كل الذٌن ٌعملون معً، وفً مقابل ذلك سوؾ ٌقصون الرجل الذي ٌشؽل نفس المنصب  طرد

فً إسرابٌل.. علٌنا جمًٌعا أن نؽلق الملفات، وأن ندمر كل مالدٌنا من أسرار، وأن نتخلى عن 

كل القضاٌا المفتوحة مهما كانت درجة خطورتها؛ كل هذه السنوات من العمل، من مطاردة 

وشبكات التخرٌب،كل المعلومات والخبرات واألدلة التً تراكمت عبر الجواسٌس والعمالء 

سنوات الحرب والعداء، كل الخالٌا التً راقبناها، والعمالء الذٌن زرعناهم، والجواسٌس الذٌن 

ً  أن أترك كل هذا وأتحول إلى شاهد أخرس،ٌؽمض عٌنٌه حتى الٌرى، وٌتظاهر  نطاردهم..عل

 .(1)الم"أنه الٌسمع، والٌجرؤ على الك

 

وهكذا فقد ظهر فً السرد الخبري السٌاسة التً اتبعتها الحكومة وقت توقٌع اتفاقٌة 

ا فً الدولة؛ وبسبب هذه  "كامب دٌفٌد"، كما اتضح أن والد "علً" كان ٌشؽل منصًبا مهم ً

ة؛ االتفاقٌة تم عزله من منصبه حتى ٌتم إبعاده عن البنود السرٌة التً تم وضعها فً تلك االتفاقٌ

خوًفا من أن ٌتم اإلعالن عن تلك البنود؛ مما ٌحدث ثورة وبلبلة فً الشارع المصري؛ مما 

ًٌضا؛ ، وفً المقابل تم التخلص من موظفً إسرابٌل أٌتخلصون منه هو وزمالءه جعلهم 

 .نفسها السٌاسة وكأنهما اتفقا أن ٌتبعا
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حجم الحزن الذي تملك قلب والد "علً" بعد توقٌع تلك  وقد تعٌن فً النص الخبرى

أثناء عمله فً  فى االتفاقٌة، والضرر الذي لحق به بعد عقدها؛ مما جعله ٌتذكر كل مامر به

منصبه؛ فتذكر كل األسالٌب التً اتبعها هو وزمالؤه حتى ٌستطٌعون التخلص من إسرابٌل 

ه أكثر تعًبا وحزًنا؛ هو أنه بعد كل هذا العناء وإخراجها من بالدهم الحبٌبة، والشًء الذي جعل

الذي بذله فً سبٌل المحافظة على وطنه؛ أصبح مطلوًبا منه أن ٌتخذ دور األخرس واألعمى؛ 

فعلٌه أن ٌرى تدخل إسرابٌل مرة أخرى فً بالده والٌستطٌع أن ٌتكلم؛ بل علٌه أن ٌتظاهر 

من حوله؛ وهذا ما جعله ٌنتقل بنا من  بتجاهل األمر؛ مما جعله ٌشعر بالعجز أمام ماٌحدث

السرد الخبري الذي ٌمتلا بمشاعر األسى والمرارة، إلى صٌؽتٌن استفهامٌتٌن ٌوجههما إلى ذاته 

الحزٌنة؛ وكأنه أراد أن ٌوجههما إلى رجال الدولة؛ ولكن شعوره بالخوؾ والعجز منعه من 

كٌؾ أتركهم ٌفعلون بنا هذا، كٌؾ  : "(1)ذلك؛ حٌث ٌقول الكاتب فً رواٌة "قمر على سمرقند"

 .(2)"؟أسمح لهم أن ٌعٌدوا هزٌمتنا من جدٌد

 

وقد أكد "االستفهام الؽٌري" فً السؤال األول )"كٌؾ أتركهم ٌفعلون بنا هذا"( على  

المشاعر التً ٌحملها والد "علً" بداخله؛ هذه المشاعر التً جعلته ٌوجه اللوم والعتاب إلى 

ٌلومهم على مافعلوه ببالدهم بعد سنوات الحرب والعذاب التً تحملها  نفسه؛ وكأنه أراد أن

الشعب المصري حتى استطاعوا التخلص من اإلسرابلٌٌن، بعدما حصدت حربهم مبات الموتى 

والجرحى؛ فهو الٌقدر على تحمل الجرم الذي ارتكبته الحكومة فً حق الشعب المصري، كما 

تملكه عندما علم باألمر؛ وكأنه نادم على الضعؾ الذي أنه الٌستطٌع أن ٌستوعب العجز الذي 

أصابه وقتما علم بتوقٌع االتفاقٌة وعزله من منصبه؛ فكان البد أن ٌقؾ وٌمنعهم عن فعل ذلك به 

 وبالشعب المصري.

 

 (وقد أكدت الصٌؽة االستفهامٌة الثانٌة )"كٌؾ أسمح لهم أن ٌعٌدوا هزٌمتنا من جدٌد؟"

الشعب المصري بعد توقٌع تلك االتفاقٌة؛ فهً تعد بمثابة هزٌمة لنا على الخطر الذي ٌالحق 

مرة أخرى؛ نكسة أخرى بعدما نجح الجنود فً رفع علم مصر أمامهم،وبعد االنتصار الذي 

حققه جنود مصر فً حرب أكتوبر؛ فكٌؾ بعد ذلك نخضع لهم، ونخضع لشروطهم؛ فكان هذا 

ٌوجهها إلى الحكومة المصرٌة؛ حتى ٌتضح لها شعور السؤال بمثابة إفاقة أراد والد "علً" أن 

 المصرٌٌن بعد عقد االتفاقٌة التً أثارت الؽضب والثورة داخل نفوس الشعب المصري.

 

                                                           
، 111عن طرٌق نجوى النفس فً نصوص أخرى للكاتب؛ ومنها صفحات  وردت ظاهرة االستفهام الؽٌري(1)
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وقد تعٌنت فً النص المشاعر المتداخلة التً ٌحملها والد "علً" بداخله؛ من لوم 

الحكومة الذٌن وافقوا وعتاب وحزن وعجز وخوؾ؛ فهو ٌلقً اللوم والعتاب على عاتق رجال 

على توقٌع تلك االتفاقٌة التً أؼضبت المصرٌٌن، كما أنه ٌشعر بالحزن بسبب ماوقع علٌه من 

ضرر؛ فتم عزله من منصبه بعد الجهد الذي بذله فً خدمة وطنه، كما تؽلؽل بداخله اإلحساس 

و التحكم فً قرارات بالعجز لعدم قدرته على إٌقاؾ عقدها؛ فهو الٌملك الصالحٌة إلبداء رأٌه، أ

الدولة، وخاصة بعد عزله من مكانه؛ ولكن ظل اإلحساس بالخوؾ ٌرافقه منذ عقدها؛ ألنها تعد 

بمثابة انتشار لإلسرابلٌٌن داخل مصر مرة أخرى بعد االنتصار الذي حققه المصرٌون 

تلك  وإخراجهم منها، وقد عزز "االستفهام الذاتً" الذي جاء عن طرٌق "المناجاة النفسٌة"

المشاعر التً كانت قادرة على نقل إحساس الشعب المصري عقب عقد االتفاقٌة، والمخاوؾ 

 التً كانت تالحقهم بعدها.

 

وقد ورد "االستفهام الؽٌري" عن طرٌق المناجاة النفسٌة فً رواٌة "انكسار      

لة االقتصادٌة الروح" معبًرا عن مشكلة الفوارق الطبقٌة؛ التً تعد نتٌجة حتمٌة لتدهور الحا

" ٌقع فً حٌرة شدٌدة بسبب الفارق الطبقً سٌاسٌة داخل مصر؛ مما جعل "علىوالحالة ال

الموجود بٌنه وبٌن زمٌلته "سلوى"، والتً من المفترض أن ٌرتبط بها؛ وهذا ما جعله ٌتحول 

رته من السرد الخبري إلى المناجاة النفسٌة، عن طرٌق توجٌه بعض األسبلة إلى ذاته لعدم مقد

على مواجهة "سلوى" بتلك األسبلة. حٌث ٌقول: " قالت سلوى: تكاثرت الحروب علٌنا...نظرت 

.وقد اتضح فً (1)فً عٌنٌها، لم ٌعد هناك وقت للراحة أو للحب، أو للبحث عن األحالم المفتقدة"

حالة الشرود التً كانت واضحة علٌه، وانشؽاله بأمر آخر ؼٌر األمور التً  المقطع الخبرى

تدور من حوله، وقد ظهر ذلك من خالل عدم إجابته على الكالم الذي وجهته "سلوى" إلٌه، 

وكأنه لم ٌصِػ إلٌها ولم ٌسمعها؛ فتفكٌره منشؽل بأمر آخر أوقعه فً حٌرة مع نفسه؛ رؼم 

الظروؾ الصعبة التً تمر بها مصر بعد حرب أكتوبر، والمصٌر الذي ٌجهله الشعب المصري 

ى إسرابٌل، والخوؾ الذي ظل ٌرافق نفوسهم بسبب تكاثر الحروب علٌهم. بعد انتصارهم عل

وحالة التوتر والقلق التً ٌعٌشونها هً التً جعلت "سلوى" تفكر فً الحروب التً عاصرتها؛ 

ٌ ًا من الحروب التً  ا ونفس ً ٌ وكأنها خابفة من تواصل سلسلة الحروب؛ فجمٌعهم منهكون جسد

اتها، وعلى الرؼم من كل ذلك ظل "علً" منشؽالً بأمره الذي عاشوها بكل هزٌمتها وانتصار

الٌستطٌع التصرؾ فٌه؛ وهذا ما جعله ٌترك السرد الخبري، وٌنزلق فً محادثة نفسه؛ فهو 

الٌستطٌع أن ٌبوح بما بداخله لزمٌلته "سلوى"؛ نظًرا للخجل الشدٌد الذي ٌشعر به من الفارق 

صٌػ االستفهامٌة التً ألقاها على نفسه قابالً: "هل ٌمكن الطبقً بٌنهما، واتضح ذلك من خالل ال

ٌاسلوى أن نعبر بسهولة كل الحواجز بٌننا؟ هل ٌمكن أن نرتبط مًعا، ونعٌش معا؟ ماذا ستقولٌن 

ا على النوم على األرض، وأمً حٌن ترٌن منزلنا، وترٌن أبً التً برتها  الذي مازال مصر ً

على عظامها إال رقابق من جلد ناحل؟ كٌؾ ستدخلٌن سنوات الخدمة فً البٌوت، ولم تترك 

 .(2)بسٌارتك شارعنا الضٌق، وتخرجٌن من شقتنا الضٌقة وثوبك محتفظ بنصاعته؟"

                                                           
 .251محمد المنسً قندٌل، انكسار الروح، ص (1)
(2)

الؽٌري عن طرٌق نجوى النفس فً أكثر من موضع  وقد تكررت ظاهرة االستفهام. 251، ص السابق نفسه  
 . 151، 52، 42داخل الرواٌة نفسها؛ صفحات 
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وقد ظهر فً الصٌػ االستفهامٌة الفارق الطبقً الشدٌد بٌن "علً" وبٌن زمٌلته  

بحقٌقة وضعه  "سلوى" التً أحبته وقررت االرتباط به؛ ولكنه ؼٌر قادر على مصارحتها

االجتماعً؛ خوًفا من نظرتها إلٌه وإلى مستواه الطبقً، على الرؼم من وجود التكافؤ بٌنهما فً 

ا بٌنهما،  ولقد اتضح  التعلٌم؛ فكالهما خرٌج كلٌة الطب؛ ولكن ٌظل المستوى الطبقً حاجًزا مهم ً

مواجهة "سلوى":  ذلك فً أول سؤالٌن استفهامٌٌن وجههما "علً" إلى نفسه لعدم قدرته على

 "هل ٌمكن ٌاسلوى أن نعبر بسهولة كل الحواجز بٌننا؟ هل ٌمكن أن نرتبط مًعا، ونعٌش مًعا؟".

 

وقد تبٌنت فً الصٌػ االستفهامٌة رؤٌة "علً" لفكرة ارتباطه بزمٌلته؛ فهو ٌرى 

 استحالة محو كل الحواجز الطبقٌة بٌنهما، رؼم الحب الذي تكنه "سلوى" له والذي ٌجعلها

ا، وؼٌر قادر على  ً ٌ تتؽاضى عن الفارق بٌنهما، وهو فً تشكك من قدرتهما على العٌش سو

حسم األمر وإنهاء عالقتهما؛ نظًرا لما تمر به مصر من أحداث سٌاسٌة وحروب؛ جعلته مشتت 

التفكٌر، وؼٌر قادر على أخذ القرار السلٌم؛ فالوضع السٌاسً واالقتصادي فً حالة تقلب وؼٌر 

فهو ال ٌجد الوقت كً ٌتفرغ للتفكٌر فً تلك المسألة بشكل سلٌم، على الرؼم من أنها مستقر؛ 

تشؽله وتؤرقه؛ وهذا ماجعله ٌتخٌل الزٌارة األولى لزمٌلته "سلوى" إلى والده وأمه والشارع 

ا على النوم على  الذي ٌسكن فٌه: "ماذا ستقولٌن حٌن ترٌن منزلنا وترٌن أبً الذي مازال مصر ً

التً برتها سنوات الخدمة فً البٌوت، ولم تترك على عظامها إال رقابق من جلد  وأمً األرض،

ناحل؟ كٌؾ ستدخلٌن بسٌارتك شارعنا الضٌق، وتخرجٌن من شقتنا الضٌقة وثوبك محتفظ 

 بنصاعته؟".

 

وهكذا فقد جاءت الصٌػ االستفهامٌة واصفة حال منزل "علً" البسٌط، ووالده الذي 

خل السجن بسبب دفاعه عن حقوق العمال؛ تلك التجربة التً تركت آثارها عاصر الهزابم، ود

علٌه، ووالدته التً عملت خادمة حتى تستطٌع أن تنفق على ابنها بعد دخول والده الحبس؛ مما 

أنهك صحتها وأضعفها، وشارعه الضٌق الذي ال ٌتحمل دخول سٌارتها الضخمة فٌه؛ مما ٌدل 

منزله الضٌق الذي ٌمتلا باألتربة الموجودة فً تلك المناطق  على شدة ضٌقه، باإلضافة إلى

البسٌطة؛ نظًرا إلحاطتها بعوامل التلوث الكثٌرة؛ مما ٌؤدي إلى اتساخ ثوبها الؽالً؛ فقد اتضح 

من خالل تلك الصٌػ أنه ٌخشى من زٌارتها منزله؛ فهو ٌعلم جًٌدا الفارق الكبٌر بٌن منزله 

ٌها؛ ولكنه ٌخشى مصارحتها بذلك األمر، وخاصة أن الظروؾ ومنزلها، وبٌن والدٌه ووالد

األمر؛ وهذا ماأكده السٌاسٌة التً تحٌط بهما تجعل الوقت ؼٌر مناسب لكً ٌفاتحها فً ذلك 

كان من السخؾ أن أفكر فً كل  الذي أعقب الصٌػ االستفهامٌة؛ حٌث ٌقول: " النص الخبرى

ة الخالٌة"هذا وأنا أرى ابتسامتها، ونحن نقؾ فً انتظ . فهو قد (1)ار الموت على حافة األسر 
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توجه بالعتاب واللوم لنفسه من خالل المقطع السردي؛ بسبب تفكٌره بالحب واالرتباط، والخوؾ 

فى من الفارق الطبقً بٌنه وبٌن "سلوى"، فً ظل الحالة السٌاسٌة الصعبة التً تمر بها مصر 

نتٌجة فعلٌة فً انتظار الجرحى والموتى؛ بصفته  أثناء حرب أكتوبر، وهو ٌقؾ داخل المستشفى

 للحرب التً ٌخوضونها.

 

وهكذا فقد عكس النص حالة التوتر والقلق التً ٌعٌشها بطل الرواٌة "علً" بسبب 

ماتمر به بالده من حروب، وصراعات، وهزابم، وانتصارات؛ مما جعله دابًما فً حالة تشتت 

اراته، وخوؾ من الذي ٌنتظره من خجل أو رفض وقلق على مستقبله، وتشتت فً اتخاذ قر

بسبب مستواه االجتماعً البسٌط الذي ٌقؾ حابالً بٌنه وبٌن ارتباطه بزمٌلته فً الجامعة؛ مما 

جعل األمر ٌشؽل تفكٌره، وجعله ٌوجه لنفسه أسبلة دلت على الخوؾ الذي بداخله من لقاء 

 "سلوى" بأهله، ومن االرتباط بها.

ا: االستفها ًٌ  أثناء الحوار المتبادل:فى م الغٌري ثان

وٌقصد بهذا النوع من االستفهام؛ التساؤل المسموع من خالل الحوار المتبادل بٌن 

شخصٌتٌن أو أكثر؛ بؽرض الكشؾ عن أمر مجهول بالنسبة للسابل. وٌحقق هذا النوع من 

وار الذي ٌدور بٌن الصٌػ االستفهامٌة العدٌد من األؼراض الفنٌة التً وظفها الكاتب أثناء الح

 من األؼراض.  ة، والحسرة والضٌق، وؼٌر ذلكالشخصٌات؛ وهً: االستنكار، والحٌر

 :االستنكار .1

وقد عبر الكاتب عن طرٌق استخدامه لوسٌلة االستفهام عن الصراع القابم بٌن األحزاب         

أثناء احتالل اإلنجلٌز لمصر، والتً كانت تسعى دابًما  ٌاسٌة المختلفة التً كانت موجودة فىالس

إلى إثبات الوالء للشعب المصري؛ وقد اتضح ذلك فً الحوار الذي دار بٌن الزعٌم "مصطفى 

كامل"، والفنان "محمود مختار" الذي اشتهر بفن النحت؛ عندما وضع تصمًٌما له فً صحٌفة 

تمً إلى الحزب اللٌبرالً؛ مما أثار ؼضب الزعٌم "الجرٌدة" التً ٌدٌرها "لطفً السٌد"؛الذي ٌن

"مصطفى كامل" عندما علم بذلك األمر؛ كما ٌتضح فً النص اآلتً من رواٌة "ٌوم ؼابم فً 

انتصب مختار واقًفا كأنه ٌستعد لالنصراؾ، ولكن الباشا أشار إلٌه أن  : "(1)البر الؽربً"

 لمواجهة أكثر صعوبة، ثم قال:ٌنتظر، كان ٌأخذ أنفاسه فً صعوبة كأنه ٌعد نفسه 

وهل هذا اإلحساس المؽلق بالمصرٌة هو الذي دفعك للذهاب إلى جماعة صحٌفة  -

"الجرٌدة"، وجعلك تضع تصمٌم صحٌفتهم؟ ألم تكن تعرؾ أنهم موالون لإلنجلٌز؟!... 

 تلون وجه مختار، تقدم وبدأ ٌطوي أوراقه وهو ٌقول:

ً السٌد رجل وطنً، وٌسعى للحرٌة مثلنا ما أعرفه أنهم حزب سٌاسً لٌبرالً، ولطف -

 جمًٌعا.

                                                           
، 231، 113ورد االستفهام الؽٌري عن طرٌق الحوار المتبادل فً نصوص أخرى للكاتب؛ ومنها، صفحات (1)

 قند". من رواٌة  "قمر على سمر  541، 534، 219
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 . (2)أي حرٌة؟!.. حرٌة المواالة لإلنجلٌز؟" -

الذي سبق الصٌػ االستفهامٌة الشخصٌة القوٌة التً ٌمتلكها  تعٌن فً النص الخبرى

الزعٌم "مصطفى كامل"؛ وهذا ما جعل "مختار" ٌأخذ أنفاسه بصعوبه؛ نتٌجة شعوره بالخوؾ 

ه الزعٌم، وأمره بعدم مؽادرة المكان؛ مما جعله ٌشعر بالمواجهة الصعبة التً عندما أشار إلٌ

تقؾ فً انتظاره، ولكن الزعٌم أراد أن ٌقلل من حدة توتره وقلقه، ودخل مباشرة فً محادثته فً 

إلٌه؛والتً تدل على استنكار  ه منه؛ عن طرٌق توجٌه بعض  االستفهاماتالموضوع الذي أؼضب

عامل "مختار" مع صحٌفة "الجرٌدة"؛ لذلك قام الزعٌم بمهاجمته معارًضا ذلك الزعٌم ورفضه لت

التصرؾ؛ مثلما اتضح فً تلك األسبلة: " وهل هذا اإلحساس المؽلق بالمصرٌة هو الذي دفعك 

للذهاب إلى جماعة صحٌفة "الجرٌدة"، وجعلك تضع تصمٌم صحٌفتهم؟ ألم تكن تعرؾ أنهم 

وجه الزعٌم االتهام إلى "مختار" بأنه لٌس على دراٌة كاملة بحقٌقة موالون لإلنجلٌز؟!."، فهنا ٌ

شعور المواطن المصري، وقد تسلل إلى الزعٌم ذلك الشعور عندما تجاهل "مختار" رموز 

الحضارة اإلسالمٌة داخل الرسومات التً قدمها إلٌه؛ فكأنه قد تالشى عنده جزء الٌتجزأ من 

اء اتهامه بأنه لٌس على دراٌة كاملة بما ٌتمٌز به الشعب تكوٌن الحضارة المصرٌة؛ ومن هنا ج

المصري من حضارات واهتمامات؛ وهذا اإلحساس المؽلق بالمصرٌة هو الذي دفعه للعمل 

بصحٌفة "الجرٌدة" وهو ؼٌر مقدر أنهم الٌكرهون اإلنجلٌز بالقدر الكافً مثلما ٌكرههم الزعٌم 

لك األمر من خالل ردة فعله على الكالم الذي والشعب المصري بأكمله، ولقد اتضح جهله بذ

جأة التً علم بها، باإلضافة إلى جعل لون وجهه ٌتؽٌر من وقع المفا تلقاه من الزعٌم، والذي

إجابته التً اتضح من خاللها عدم معرفته بالشعارات التً ٌنادي بها الحزب اللٌبرالً؛ فكل 

ا الشعب المصري،ولم ٌعرؾ أن نظرة ماٌعرفه عنه أنه حزب ٌسعى للحرٌة التً ٌطالب به

الحرٌة تختلؾ من حزب آلخر، ومن شخص آلخر؛ وهذا ما أوضحه السؤال الثانً الذي وجهه 

"الزعٌم" إلى "مختار": " أي حرٌة؟!.. حرٌة المواالة لإلنجلٌز؟"؛ فأراد بذلك السؤال أن ٌوضح 

م فً صٌؽة تعجبٌة؛ فكأن الزعٌم له حقٌقة الحرٌة التً ٌنادي بها هذا الحزب، كما جاء االستفها

ٌتعجب من رؤٌة "مختار" لتلك الصحٌفة، واقتناعه بأن "لطفً السٌد" رجل وطنً وٌنادي 

 بالحرٌة. 

 

، وعدم موافقته الزعٌم " مصطفى كامل " الشدٌد  عتراضوهكذا فقد ظهر فً النص ا

ٌطالب بها، وٌطالب بها  على مشاركة "مختار" تلك الجرٌدة التً ال تتفق مع مبادئ الحرٌة التً

الشعب المصري؛ ولذلك قرر مواجهته حتى ٌتعرؾ على األسباب التً جعلته ٌتعاون معهم، 

وٌضع تصمٌمه على ؼالؾ صحٌفتهم؛ محاوالً أن ٌشرح له حقٌقة الحرٌة التً ٌنادي بها "لطفً 

اتضح فً النص  السٌد"؛ حتى ٌكون على دراٌة كاملة باألحزاب السٌاسٌة التً ٌتعامل معها، كما

 الصراع الذي كان قابًما بٌن األحزاب السٌاسٌة فً تلك الفترة من تارٌخ مصر.

                                                           
(2)

وقد تكررت ظاهرة االستفهام الؽٌري عن طرٌق . 269محمد المنسً قندٌل، ٌوم ؼابم فً البر الؽربً، ص  
، 119متنوعة لالستفهام فً صفحات  االحوار المتبادل فً أكثر من موضع داخل الرواٌة نفسها لتتناول أؼراضً 

111 ،211 ،211 ،216 ،211 ،266. 
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 الحٌرة: .2

ظهر هذا الؽرض الفنً من االستفهام الؽٌري فً رواٌة "انكسار الروح"؛ من خالل            

هر م، والذي ظ1961الحوار الذي دار بٌن "علً" وزمٌله "عالء الحمقانً"، عقب حدوث نكسة 

فٌه الحزن الذي تملك قلوبهم؛وذلك كما ٌتضح فً النص التالً من رواٌة "انكسار الروح": " 

 قلت فجأة :

ا، وال أعرؾ كٌؾ أحمً جلدي. - ًٌ  أشعر بالخوؾ الشدٌد، أحس أننً أسٌر عار

 قال عالء: 

 كلنا نشعر بالخوؾ، ولكن، هل هذا شعور طبٌعً؟ -

 أن أفهم معنى ما حدث كله، قلت:كنت أرتجؾ دون أن أفهم معنى كلماته، دون 

ترى هل أخطأ عبد الناصر فً حقنا، أم أننا نحن الذٌن أخطأنا فً حق أنفسنا؟ لماذا آمنا  -

 . (1)به إلى هذا الحد، وهل ٌا ترى آمن هو بنا...؟"

تجلت فً النص حالة الخوؾ الشدٌد التً شعر بها الشعب المصري عقب تعرضه 

بعد تلقً جٌشه الهزٌمة؛  أنه فقد الحماٌة التً ٌستند إلٌها م، وشعوره1961للهزٌمة فً حرب 

ا وال ٌشعر باألمان الذي كان ٌشعر به من قبل، وقد انتقل إلٌنا ذلك الشعور من  ًٌ حتى أصبح عار

الحدٌث الذي دار بٌن "علً" وزمٌله فً الجامعة "عالء الحمقانً"؛ والذي عبر فٌه كل منهما 

خله؛ ذلك الخوؾ الذي جعل االرتجاؾ ٌهز جسدٌهما، وقد عن إحساسه بالخوؾ الكامن بدا

اختلط هذا اإلحساس، بشعور آخر هو عدم فهمهما لما ٌحدث من حولهما، وما ٌجري من أمور 

سٌاسٌة من الصعب فهمها والدخول فً تفاصٌلها؛ وهذا ماجعلهم ٌنزلقون فً حٌرة شدٌدة 

" ٌوجه لزمٌله "عالء" ا جعل "علىٌحدث حولهم؛ وهذا م محاولٌن تفسٌر أسباب ماحدث وما

ترى  بعض األسبلة، محاوالً الوصول إلى الحقٌقة التً تخلصهما من الحٌرة التً وقعا فٌها: "

هل أخطأ عبد الناصر فً حقنا؟ أم أننا نحن الذٌن أخطأنا فً حق أنفسنا؟ لماذا آمنا به إلى هذا 

لصٌػ االستفهامٌة سعٌهما وراء تفسٌر الحد، وهل ٌاترى آمن هو بنا ...؟"؛ فقد تجلى فً تلك ا

ن عن فى أثناء محاولة ذلك؛ فهما عاجزا أسباب تلك النكسة، مع الحٌرة الشدٌدة التً انتابتهما

تحدٌد المسؤل عن الهزٌمة التً تلقاها الشعب المصري؛ هل الربٌس "جمال عبد الناصر" هو 

ة الكاملة فً إدارة أعطاه الثق الذي تسبب فٌها، أم أن الشعب المصري هو الذي أخطأ عندما

؛ وكانت النتٌجة هً الحزن الذي سكن قلوبهم، والحٌرة التً شؽلت تفكٌرهم؛ وهذا ما البالد 

جعله ٌوجه اللوم والعتاب إلى الشعب المصري بأكمله أنه آمن به، وآمن أنه قادر على حماٌة 

تفكٌره نحو إٌمان عبد الناصر  لماذا آمنا به إلى هذا الحد؟"، كما توجه الشعب ورفعة شأنه: "

باإلرادة الشعبٌة التً تمثلت فً خروج الشعب المصري إلى المٌادٌن والشوارع بعد تعرضه 

للنكسة، مطالبٌن بمعرفة األسباب الحقٌقٌة وراء تلك الهزٌمة، رافعٌن الشعارات التً تطالب برد 

س؛ وما أظهر ذلك كان السؤال االعتبار، والدخول فً حرب حقٌقٌة خالٌة من الخٌانة والجواسٌ

األخٌر الذي وجهه "علً" إلى "عالء": "وهل ٌاترى آمن هو بنا ...؟"؛ فقد كان خروج الشعب 

المصري إلى الشوارع من أجل المطالبة بالحقوق بمثابة مفاجأة تلقاها الربٌس "جمال عبد 

                                                           
وقد تكررت ظاهرة االستفهام الؽٌري عن طرٌق الحوار . 111محمد المنسً قندٌل، انكسار الروح، ص (1)
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ك الحرب الخالٌة الناصر"، وخاصة من الهتافات التً كانت ضد القرار الذي اتخذه بخوض تل

من التكافؤ؛ مما أوقعهم فً هزٌمة فادحة؛ فهو قد فوجا بأن الشعب المصري ٌمتلك إرادة قوٌة، 

 قادرة على االعتراض، والتعبٌر عن آرابهم بكل حرٌة.

 الحسرة والضٌق:  .3
اهتم الكاتب فً إحدى رواٌاته بإبراز حال الشعب المصري فً عصر الجمود الذي             

بدل أحوالهم، وجعلهم واقفٌن عن اإلنتاج والتطور والتقدم نحو مستقبل أفضل، وقد اتضح ذلك 

الجمود من خالل الحوار االستفهامً الذي دار بٌن الطبٌب "علً" وأستاذه الدكتور "أمشٌر" فً 

ٌة "أنا عشقت"؛ والذي اتضحت فٌه حالة الحسرة والضٌق التً ٌحملها الدكتور "أمشٌر" روا

 على الحال التً وصل إلٌها المصرٌون حتى أصبحوا أشبه بالموتى من األحٌاء؛ حٌث قال: "

ً  أن كل الجالسٌن فً المقهى ٌشمونها، قال:  ٌِّل إل أخذ جرعة قوٌة من الكوب، تجشأ بأنفاس خ 

 .(1)أننا لسنا كذلك؟ ماأدراك أن كل الذٌن ٌجلسون حولك فً المقهى لٌسوا موتى؟" وما أدراك

 

الذي جاء سابًقا عن االستفهام حالة إدمان الخمر التً  وقد تجلت فً النص الخبرى

وصل إلٌها الدكتور" أمشٌر"، وجعلته ٌزٌد من جرعة شربه للخمر، وٌتجشأ بصوت عاٍل، ؼٌر 

ٌدل على ذهاب عقله وعدم دراٌته بما وصل إلٌه، وٌدل أًٌضا على  مباٍل بالمحٌطٌن به؛ مما

اإلحباط الذي أصبح فٌه، ودفعه إلى اللجوء إلى شرب تلك المشروبات التً تذهب عقله، وتبعده 

عن التفكٌر فً حاله وحال الشعب المصري عامة؛ وهذا مادفعه إلى توجٌه بعض األسبلة إلى 

لها األفكار الكامنة بداخله، والمسٌطرة على تفكٌره؛ نتٌجة ما تلمٌذه "علً"؛ والتً اتضح من خال

: "وما أدراك أننا كافة  مجاالت الحٌاة عب المصري فًٌراه أمام عٌنٌه من جمود وتراجع للش

لسنا كذلك؟ ماأدراك أن كل الذٌن ٌجلسون حولك فً المقهى لٌسوا موتى؟"، وما دفعه لتوجٌه 

ٌذه أنه جاء إلٌه حتى ٌطلب مساعدته فً إنقاذ "ورد" التً تجمدت تلك الصٌػ االستفهامٌة إلى تلم

على المحطة بعد مؽادرة حبٌبها، وأصبحت أشبه بالموتى، على الرؼم من أنها ما زالت حٌة 

وٌنبض قلبها بالحٌاة؛ ولكنه فوجا برد فعل أستاذه، ورأى الحزن والضٌق قد تملكا قلبه، 

بصورة جعلته ٌرى نفسه إنساًنا مًٌتا، وٌرى كل من وسٌطرت علٌه مشاعر اإلحباط والحسرة 

قد افتقدوا المعنى الحقٌقً للحٌاة، ولقد اتضح  م أنهم ٌجلسون وٌتنفسون؛ فإنهمحوله أمواًتا،ورؼ

الذي جاء عقب الصٌػ االستفهامٌة؛ حٌث ٌقول:  مه لمعنى الحٌاة فً النص الخبرىمفهو

ٌعودوا قادرٌن على بناء المعابد أو زراعة "المصرٌون األحٌاء اختفوا منذ زمن بعٌد، لم 

 . (2)الوادي، أو إقامة الجسور"

 

ماٌؤرقه وٌزعجه؛ أال وهو الجمود الذي  ل النص الخبرىوهكذا فقد ظهر من خال

دوا المعابد والجسور، أصبح علٌه الشعب المصري، بعدما قاموا بصنع حضارة عظٌمة، وشٌ

                                                           
وقد تكررت ظاهرة . 51 ،49م،  صص 2112، 1محمد المنسً قندٌل، أنا عشقت، دار الشروق، القاهرة، ط(1)

االستفهام الؽٌري عن طرٌق الحوار المتبادل فً أكثر من موضع داخل الرواٌة نفسهالتتناول أؼراًضا متنوعة 
 . 163، 144، 143، 121لالستفهام فً صفحات 

(2)
 .51، 49، صص السابق  



( الجزء الخامس7102العذد الثامن عشر)  
 

، وكانوا فً سعً دابم نحو التقدم واالرتقاء بشأنهم وبشأن كافة المحاصٌل الزراعٌة وزرعوا 

بلدهم، ولكن اآلن فً ظل الظروؾ السٌاسٌة التً مروا بها، والظلم الذي تعرضوا له من قبل 

الحكومة، واألحكام التعسفٌة، وأنظمة القمع، وتدهور االقتصاد والزراعة؛ كل تلك العوامل كانت 

ن المصري الذي ٌمتلا بالعزٌمة واإلرادة إلى شخص قادرة على أن تحول شخصٌة المواط

مستسلم لكافة الضؽوط التً تحٌط به، ال ٌستطٌع المواجهة أو الدفاع عن حقه فً البناء والتقدم 

والرقً، وصنع مستقبل ٌجعله ٌشعر أنه مازال على قٌد الحٌاة ، وكل ماٌستطٌع فعله اآلن هو 

 ه، وٌكون الحً المٌت. أن ٌطاوع حكومته فً الجمود الذي تتمتع ب

 

وهذا الشعور الذي تملكه دفعه إلى أن ٌتوجه بسؤال آخر إلى تلمٌذه؛ تتضح من خالله 

ٌ سلب منها  مشاعر الحزن الشدٌد العالق فً قلبه: " ما الؽرابة فً أن تتجمد فتاة صؽٌرة، و

مدون وموتى رحٌق الحٌاة حٌن ٌفارقها حبٌبها؟ على األقل هناك سبب منطقً، نحن جمًٌعا متج

عدم االندهاش من تلك الحالة التً  ذا فقد تجلى فً السؤال؛ وهك(1)من دون أي سبب ظاهر"

وصلت إلٌها "ورد"؛ فكل شًء داخل مصر ٌدعو للتجمد؛ بل بالعكس فهو ٌرى أن جمودها على 

األقل له سبب منطقً ٌجعلها تدخل فً تلك الحالة؛ وهو الوجع الذي سكن قلبها عندما ؼادر 

كٌؾ سمح الشعب  ٌبها؛ ذلك الوجع الذي كان قادًرا على أن ٌسلب منها معنى الحٌاة، ولكنحب

أن ٌستسلم وٌقبل أن ٌوضع على هامش الحٌاة التً ٌحٌاها حتى سلب منه  المصري لنفسه

 مستقبله وكٌانه، بدالً من أن ٌستكمل الحضارة التً صنعها أجداده.  

 

 االستدراجً:الظاهرة الثالثة: ظاهرة االستفهام 

موجه لشخص بعٌنه، والتوجهه الشخصٌة لذاتها، وال تنتظر الؼٌر وٌقصد به السؤال 

الشخصٌة المتسابلة اإلجابة على األسبلة التً تطرحها. ونستنتج من ذلك أنه سؤال مطلق، ؼٌر 

موجه لشخص بعٌنه من أبطال الرواٌة؛ بؽرض استدراج القارئ وجذبه نحو العمل األدبً؛ 

 عاطفه مع الشخصٌات الروابٌة واستجابته لها.لٌضمن ت

وقد جاء توظٌؾ الكاتب لهذا النوع من "االستفهام" محقًقا للعدٌد من الوظابؾ؛ ٌمكن 

تقسٌمها إلى نوعٌن هما: استفهام استدراجً بهدؾ توصٌل معلومة، واستفهام استدراجً بؽرض 

 مشاركة القارئ فٌما تسرده الشخصٌة من أحداث.

 

 

 االستفهام االستدراجً بهدف توصٌل معلومة:: للنوع األو
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ٌأتً هذا النوع من االستفهام عندما ترٌد الشخصٌة الساردة أن تذكر خبًرا معًٌنا، أو 

تقدم معلومة خاصة باألحداث الروابٌة، ولكن بصورة ؼٌر مباشرة؛ عن طرٌق تقدٌمها فً قالب 

 وٌق والتأمل.استفهامً؛وذلك األسلوب الفنً ٌضفً على النص صفة التش

ونجد هذا النوع من االستفهام فً رواٌة "انكسار الروح"؛ حٌث قدم بطل الرواٌة 

ات العمال، "علً" تفاصٌل انتظاره لزٌارة والده داخل الحبس، بعدما تم القبض علٌه فً مظاهر

ٌصؾ من خالله تفاصٌل المكان المحٌط بالسجن الذي بداخله والده؛  والتً ٌسبقها بنص خبرى

ٌقول: " ٌظهر سور السجن؛ ٌبدأ من الجبل، وٌمتد بالنهاٌة، كلما اقتربنا ظهرت  حٌث

تضارٌسه؛ األحجار المتراصة، لفات األسالك الشابكة الممتدة فوق حافته، أبراج الحراسة كل 

عدة أمتار،وكثٌر من الجنود، ونحن نواصل االقتراب، كتلة خابفة ومرتعدة، وكل ماٌحٌط بها 

اك نسوة أخرٌات قد سبقننا وجلسن مكومات أمام الباب الكبٌر، انضممنا إلٌهن، ٌهددها، كانت هن

 .(2)وبدأنا جمًٌعا نتشارك فً لعبة االنتظار، تحت الشمس الحارقة وسط التراب الخانق"

وقد تجلت فً المقطع الوصفً وحشٌة المكان الذي ٌوجد به والد "علً"؛ حٌث بعد 

حجار، وحرارة الشمس الحارقة، محاًطا باألسالك المكان، ووجوده وسط الجبل، وسط األ

الشابكة، وأبراج الحراسة المنتشرة فً أرجاء المكان بأكمله، وكثرة الجنود التً تحٌط بذلك 

المكان المؤلم؛ فكل تلك العوامل تجعل المكان مؤلًما ومخًٌفا، وؼٌر صالح الحتجاز مواطن 

مة له وألسرته وألوالده، باإلضافة إلى مصري خرج من أجل المطالبة بحقوقه فً عٌشة كرٌ

الطرٌقة المؤلمة التً تعامل بها رجال الشرطة مع أهالً هؤالء المساجٌن؛ عندما جاءوا من 

أماكنهم لزٌارة أزواجهم، وكان نصٌبهم الجلوس على األحجار المتراصة أمام باب السجن، 

تخنقهم، منتظرٌن  تً كادتجسدهم، ووسط األتربة التحت لهٌب الشمس التً أحرقت وجوههم و

السماح لهم بالدخول؛ وهذا ما جعل بطل الرواٌة "علً" ٌترك السرد الوصفً، وٌنتقل إلى 

االستفهام االستدراجً؛ بهدؾ نقل تفاصٌل انتظاره لزٌارة والده؛ حٌث ٌقول الكاتب فً رواٌته 

المرصع بقطع الحدٌد  إلى متى ظللنا جالسٌن؟ كم مرة فتح الباب الخشبً : "(1)"انكسار الروح"

الؽلٌظة، وأطل منه أحد الجنود وألقى علٌنا نظرة عابرة ثم اختفى؟ كم من النسوة والعجابز 

واألطفال انضموا إلٌنا؟ كم ساعة انقضت علٌنا ونحن متناثرون على الرمل األصفر بحًثا عن 

سنا، كم من بقعة من الظل، ومكان نستند إلٌه بظهورنا، كم قطًٌعا من السحب مر فوق رءو

ؼربان حامت فوقنا، كم من ذرات الملح والرمل تسللت إلى أفواهنا وسارت فً عروقنا؟ كم من 

 .(2)الكلمات واألمنٌات والذكرٌات استهلكت وأعٌدت؟"

وقد تجلت فً الصٌػ االستفهامٌة المعاناة التً تعرض لها "علً" ووالدته عندما ذهبا 

إلى متى ظللنا جالسٌن؟"؛ حٌث ظهرت  لسؤال األول: "إلى زٌارة والده ؛ وذلك كما جاء فً ا

من خالله المدة الزمنٌة الكبٌرة التً استؽرقها فً انتظار زٌارته، وسط الجو الحار الملًء 

كم مرة فتح الباب  بالؽبار واألتربة، ولم ٌرحمهم أحد؛ وذلك كما جاء فً السؤال الثانً: "
                                                           

(2)
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منه أحد الجنود وألقى علٌنا نظرة عابرة ثم  الخشبً المرصع بقطع الحدٌد الؽلٌظة، وأطل

"؛ حٌث برزت فٌه صورة التجاهل الذي تعرض له هؤالء األهالً من قبل رجال ؟اختفى

الحكومة، وكأنهم أرادوا معاملتهم بطرٌقة مهٌنة حتى ال ٌأتوا إلى الزٌارة مرة أخرى؛ فهم 

إحساس األمل بأنهم على وشك ٌفتحون األبواب وٌلقون علٌهم نظرات سرٌعة؛ فٌتسرب لألهالً 

الدخول إلى الزٌارة، ثم ٌتركونهم مرة أخرى وسط الجبل المخٌؾ، وٌؽلقون األبواب؛ فٌموت 

األمل الذي ولد بداخلهم، ؼٌر مقدرٌن لحجم العذاب والمشقة التً تحملها هؤالء األهالً من أجل 

نهم كبار السن الوصول إلى هذا المكان الموحش، على الرؼم من تفاوت أعمارهم؛ فم

كم من النسوة والعجابز واألطفال انضموا إلٌنا؟"،  واألطفال؛وذلك ظهر فً السؤال الثالث: "

وعلى الرؼم من ذلك لم تتسلل إلى قلوبهم الرحمة بهؤالء األهالً، باإلضافة إلى األلم الذي 

 تحمله هؤالء وهم ٌنتظرون أمر السماح لهم بالدخول ؛ وذلك اتضح من خالل الصٌػ

كم ساعة انقضت علٌنا ونحن متناثرون على الرمل األصفر بحًثا عن بقعة  االستفهامٌة اآلتٌة: "

من الظل، ومكان نستند إلٌه بظهورنا، كم قطًٌعا من السحب مر فوق رءوسنا، كم من ؼربان 

حامت فوقنا، كم من ذرات الملح والرمل تسللت إلى أفواهنا وسارت فً عروقنا؟ كم من 

ألمنٌات والذكرٌات استهلكت وأعٌدت؟"؛ حٌث ظهر من خاللها العذاب الذي تعرض الكلمات وا

له هؤالء األهالً أثناء انتظارهم؛ من حٌث انتظارهم ساعات طوٌلة وسط الرمال التً تتناثر 

من حولهم وتمأل أنفهم وفمهم، باحثٌن عن بقعة من الظل ٌتحامون فٌها من حرارة الشمس 

ورهم التً اشتد وجعها من الحجر الذي ٌجلسون علٌه، وعلى الرؼم الحارقة، ومكان ٌسند ظه

من ذلك؛ تتحلى قلوبهم بالصبر واإلصرار على زٌارة أزواجهم ومؤازرتهم فً حزنهم؛ وهذا 

ماجعلهم ٌتحملون مرور السحب الكثٌرة التً تدل على طول المدة التً مضت علٌهم، ومرور 

لؽبار والملح التً مألت أفواههم وجسدهم؛ بل قاموا الؽربان التً زادت من إزعاجهم، وذرات ا

بمحاولة ٌشؽلون بها الوقت الذي ٌمضً علٌهم وٌفوت؛ عن طرٌق التفكٌر فً الكلمات التً 

سٌتفوهون بها داخل الزٌارة، وجمع األمنٌات التً تطاردهم، والذكرٌات التً مرت علٌهم؛ حتى 

 لهم أحد.استنفذوا طاقتهم ولم ٌرحمهم أحد ولم ٌرأؾ بحا

 

من خاللها والصٌػ االستفهامٌة التً عرض "علً"  وهكذا قد ظهر فً النص الخبرى

جعل الحزن ٌتسلل إلى  تفاصٌل انتظاره لزٌارة والده؛ المكان المؤلم الذي سجن فٌه والده؛ مما

قلبه، باإلضافة إلى إحساس القهر الذي شعر به هؤالء األهالً نتٌجة المعاملة السٌبة التً تلقوها 

من قبل رجال الحكومة، وكأنهم أرادوا معاقبتهم هم أًٌضا عن أفعال أزواجهم؛ لذلك قاموا 

لى مضمون تلك الزٌارة، بإهانتهم وإذاللهم؛ وبذلك استطاع الكاتب أن ٌجذب انتباه القارئ إ

 والعذاب الذي تعرض له هؤالء األهالً من قبل رجال الحكومة. 

 النىع الثانً: االستفهام االستدراجً بغزض مشاركة القارئ أحداث الزواٌة: 
 

ٌوظؾ الكاتب هذا النوع من "االستفهام االستدراجً" بؽرض مشاركة القارئ فٌما 

ٌروٌه من أحداث؛ عن طرٌق فرض عدة احتماالت لوقوع حدث ما داخل الرواٌة، وعلى القارئ 

أن ٌتأمل تلك االحتماالت وٌختار منها السبب وراء ما ٌجري من أحداث؛ مما ٌؤدي إلى إعمال 
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القراءة، وحفزه على التفكٌر فٌما ٌنتظره من أحداث؛ مما ٌجعله فً حالة أثناء فى ذهن القارئ 

ٌ ًا فً العمل  جذب مستمر، وتفاعل مع النصوص السردٌة؛ وبذلك ٌصبح المتلقً مشارًكا ربٌس

 الروابً. 

وقد تكرر هذا النوع كثًٌرا فً النصوص الروابٌة للكاتب، وبخاصة فً رواٌة "قمر 

لنص من أهم النصوص التً جاء فٌها هذا النوع من االستفهام؛ حٌث على سمرقند"؛ وٌعد هذا ا

م، وتلك الحادثة تسمى "مذبحة الكلٌة 1914إبرٌل  11ٌعرض فٌه الكاتب حادثة وقعت فً ٌوم 

الفنٌة العسكرٌة"؛ وهً المذبحة التً نفذت من قبل التٌار اإلسالمى كأولى محاوالته لالنقالب 

، بعدما اقتحم 65وإصابة  11؛ وكان من أبشع نتابجها مقتل العسكري ضد الربٌس "السادات"

عدد ممن كان فً اعتقادهم أنهم ٌعملون من أجل رفعة اإلسالم وإعالء كلمة هللا "سبحانة 

وتعالى" مستودع الكلٌة الفنٌة العسكرٌة باإلسكندرٌة، واستولوا على أسلحة بقٌادة د. صالح 

بٌس أنور السادات من أجل إعالن والدة جمهورٌة سرٌة، وكان الهدؾ من وراء ذلك قتل الر

مصر اإلسالمٌة؛ ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل، بعدما توجهت قوى األمن المركزي إلى 

مبنى الكلٌة حتى تم إجهاض العملٌة فً بداٌتها، وتم القبض على تلك الخلٌة اإلرهابٌة؛ والتً 

ٌة"؛ ومن ثم تم صدور حكم اإلعدام على كل أطلق علٌها فٌما بعد مسمى "تنظٌم الفنٌة العسكر

من صالح سرٌة وكامل األناضولً، وحكم بالمؤبد على طالل األنصاري، وتم سجن العشرات 

من هذا التنظٌم؛ والذٌن دبروا لتلك العملٌة التً تمت عن طرٌق مهاجمتهم حرس بوابة الكلٌة 

ً المقابل كان هناك عدد من طلبة لٌتمكنوا من إدخال عدد كبٌر من شباب التنظٌم بداخلها، وف

الكلٌة ٌحاولون االستٌالء على مخازن السالح، وعندما فشلوا فً تحقٌق ذلك الهدؾ الموضوع 

لهم قاموا بالتوجه إلى كابٌنة اإلنارة وفصل الكهرباء عن المكان؛ حتى تدور معركة داخل 

 الكلٌة.

 

لها طلبة  حتجاز التً تعرضوهكذا فقد عرض الكاتب نموذًجا ٌبرز من خالله حالة اال

رجال التنظٌم، ومشاعر الخوؾ والقلق التً تسللت إلٌهم، وهم ؼٌر  الكلٌة العسكرٌة من 

مدركٌن للجرٌمة التً ارتكبوها حتى ٌتم احتجازهم تحت تهدٌد السالح، ومن الذي قام بذلك 

كاتب داخل رواٌته، الفعل الشنٌع فً حقهم. وقد تجلى ذلك فً الصٌػ االستفهامٌة التً صاؼها ال

ٌبرز من خالله العذاب الذي تعرض له بطل الرواٌة "علً"  خبرى والتً سبقها بمقطع سردي

مهم فً الحكومة؛  الذي التحق بالكلٌة الفنٌة العسكرٌة بناًء على رؼبة والده الذي ٌتمتع بمركز

ٌرٌدونه هو فقط، كانوا  " محط أنظار الجمٌع داخل الكلٌة؛ حٌث ٌقول الكاتب: "مما جعل "على

واصلوا دفعه،فً كل مرة ٌوشك أن ٌنكفا أكثر من مرة؛ ولكنهم كانوا ٌنهضونه فً عنؾ 

وٌرؼمونه على السٌر، فجأة وضع قدمٌه فلم ٌشعر باألرض، هوى جسده فجأة من فضاء حالق، 

مره، ارتطم بدرجات معدنٌة متتابعة، لم ٌكن قادًرا على التحكم فً جسده وال فً اآلالم التً تؽ

أحس بماء بارد لزج وعطن ٌؽمر رأسه، البد أنه قد وصل إلى الفناء الموحل، صاح صوت 

ساخر: "التعاملوه هكذا، إنه صٌد ثمٌن". كان هذا صوت طالل األنصاري. لماذا لم ٌدهشه ذلك، 

 .(1)كان من المحتم أن ٌكون وراء ذلك"

                                                           
 .414محمد المنسً قندٌل، قمر على سمرقند، ص (1)
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بعد وقوعه أسًٌرا فً وقد اتضح فً النص حجم األلم الذي تعرض له الطالب "علً" 

أٌدي رجال التنظٌم، والمعاملة القاسٌة التً تعرض لها من حٌث أخذه عنوة من وسط الطلبة 

داخل الكلٌة، وإرؼامه على السٌر حتى أصبح ؼٌر قادر على المشً؛ الشًء الذي جعله ٌسقط 

كن األمر الذي على األرض، وٌرتطم بالدرجات المعدنٌة، وصوالً إلى الفناء الذي احتجز فٌه؛ ول

كان ٌتوقعه "علً" هو أن "طالل األنصاري" كان وراء كل ذلك ؛ فهو ٌعرؾ جًٌدا الكره الذي 

ٌكنه "طالل األنصاري" له منذ دخوله من باب الكلٌة كً ٌلتحق بها؛ بسبب الواسطة التً حصل 

ا داخل الكلٌة علٌها "علً" بسبب رتبة والده المهمة فً الدولة؛ الشًء الذي جعل قبوله سهالً جد ً 

رجال الدولة ل الذي ٌكنه "طالل األنصاري"  ؛ ولكن هذا الكره كان نابًعا من البداٌة من البؽض

والنظام القابم فً الوقت الحالً؛ وكأنه جعل "علً" وسٌلة ٌنتقم بها من رجال الحكومة. ولكن 

شدٌدة،  نه وقع فً حٌرةفإ لً" على صوت "طالل األنصاري"؛ على الرؼم من تعرؾ "ع

وتساءل عن الشًء الذي جعله ٌنتقم منه بهذه القسوة المبالػ فٌها؛ وهذا ما جعله ٌتحول من 

السرد الخبري إلى الصٌػ االستفهامٌة؛ محاوالً من خاللها التوصل إلى إجابة تنهً بداخله 

قام هذا؟ : "ولكن أي نوع من االنت(2)الحٌرة التً وقع فٌها، قابالً فً رواٌته "قمر على سمرقند"

. فهو الٌعلم الجرٌمة التً (3)ومن هؤالء الذٌن ٌشاركونه، ولماذا ٌكرهونه هم أًٌضا لهذه الدرجة"

ارتكبها حتى ٌنتقم منه هؤالء الرجال، باإلضافة إلى أنه الٌعرؾ من هم هؤالء الرجال الذٌن 

 ٌشاركون "طالالً األنصاري" فً هذا الكره الذي ٌكنه له.

 

الحالة التً وصل إلٌها الطالب  لٌبرز؛ أخرى إلى السرد الخبرى رة وٌعود الكاتب م

ا عبر  "علً" على أٌدي هؤالء الرجال، قابالً: " ًٌ أنهضوه مبلالً وعاجًزا ومرتجًفا، ساروا به حاف

؛ فهو قد (4)الفناء، كان الرمل قد تحول إلى وحل، وبرك من الماء البارد، خاض فٌها مرؼًما"

الكثٌرة التً ألقوها علٌه؛ حتى كونت بركة كبٌرة من حوله، وكان مرؼًما  أصبح ؼارًقا فً المٌاه

على الجلوس فٌها حتى شعر بالبرد الشدٌد ٌتسلل إلى جسده، وهذا األلم جعله ٌتساءل مع نفسه 

مرة أخرى، محاوالً أن ٌستنتج المصٌر الذي سوؾ ٌلحق به؛ فمازالت الحٌرة تالحق فكره 

لونه؟ أٌن ذهب الحراس؟ وكٌؾ تحدث كل هذه الجلبة دون أن ٌنتبه وعقله؛ حٌث قال: "هل سٌقت

ا عاجًزا عن تمالك نفسه،هل سٌطلقون علٌه  ًٌ إلٌها أحد؟ أسندوه إلى أحد الجدران، وقؾ منحن

. وقد تجلت فً النص محاولة "علً" (5)النار؟ ظل مرهؾ األذن، متوقًعا أن ٌسمع تكة الزناد"

على أٌدي هؤالء الرجال، بعد كل العذاب الذي تعرض له؛  الوصول إلى المصٌر الذي ٌنتظره

فالبد أن ٌكون مصٌره فً النهاٌة هو القتل؛ ولكنه ٌتعجب من ؼٌاب حراس الكلٌة وسط كل هذه 

الضجة التً تحدث بداخلها، كما كان منشؽالً باألصوات التً تحٌط به حتى ٌحاول أن ٌتعرؾ 

لتً تخرج من األسلحة التً ٌحملونها حتى تنهً على أصوات تكة الزناد، منتظًرا الطلقة ا

من أقصى الفناء  حٌاته. ولكن أثناء انتظاره للموت فوجا بصوت ؼرٌب قادم من مسافة بعٌدة: "

                                                           
(2)

وردت ظاهرة االستفهام االستدراجً بؽرض مشاركة القارئ فً نصوص أخرى للكاتب؛ ومنها صفحات  
 من رواٌة "ٌوم ؼابم فً البر الؽربً". 311،  211، 196

(3)
. وقد تكررت ظاهرة االستفهام االستدراجً بؽرض 414المنسً قندٌل، قمر على سمرقند، صمحمد  

 .212مشاركة القارئ فً موضع آخر من الرواٌة نفسها، ص 
(4)

 .414السابق نفسه، ص  
(5)

 .474السابق نفسه، ص  
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جاء صوت ناضج وعمٌق، قال بصوت آمر: "هل تأكدتم من أبراج المراقبة؟"، رد طالل فً 

أن "طالل  ضح فً النص الخبرىقد ات..وهكذا ف(1)احترام: "أصبحت تحت سٌطرتنا تماًما"

األنصاري" ٌعمل لحساب شخص آخر ٌعطٌه األوامر، وهو علٌه التنفٌذ دون اعتراض؛ وذلك 

هو الشخص الذي حضر إلى المكان حتى ٌتأكد من السٌطرة الكاملة على الكلٌة العسكرٌة، 

مرٌة التً وعلى أبراج المراقبة التً تنتشر فً أرجاء المكان، وتحدد من خالل الصٌؽة األ

وجهها هذا الرجل إلى "طالل األنصاري" أنه ٌتمتع بشخصٌة حاسمة وقوٌة، قادرة على إدارة 

ٌ ًا"  الموقؾ والتخطٌط من أجل تحقٌق الهدؾ المحدد. وهذا الصوت الحاسم هو الذي جعل "عل

 من ٌنتبه إلٌه، وٌمٌز صوته القوي عن باقً المتواجدٌن من حوله، وجعله ٌتساءل فً شؽؾ: "

هذا الرجل؟ هل هو أحد القادة؟ وماذا ٌحدث؟ هل ٌرٌد أحد أن ٌستولً على الكلٌة؟ هل هو 

 .(2)انقالب ما؟ هل جمٌع الطلبة أسرى مثله؟"

 

وهكذا فقد تعٌن فً الصٌػ االستفهامٌة الؽموض الذي مازال ٌسٌطر على الطالب 

حشٌة التً ٌتعرض لها، "علً" تجاه ماٌحدث من حوله من أصوات أناس ؼرٌبة، والمعاملة الو

واختفاء الحرس الجامعً فً لحظة ما، واألمر الذي أعطاه هذا الرجل القوي إلى رجاله؛ وهو 

الٌستطٌع أن ٌعرؾ من هو، ولماذا أعطى لنفسه الحق فً اقتحام الكلٌة، والسٌطرة على 

م أن هناك كامٌرات المراقبة بها، وهل هناك عصابة تحاول أن تستولً على محتوٌات الكلٌة، أ

حركة وطنٌة تحاول أن تعلن عن انقالب تقوم به ضد الحكومة العسكرٌة؛ ولكنه ٌتذكر أنه وقع 

هل جمٌع الطلبة أسرى مثله؟"؛ فهو  أسًٌرا فً أٌدي هؤالء الرجال؛ وهذا ماجعله ٌتساءل: "

اسً ٌشعر أنه قد تم عزله عن باقى الطلبة داخل الكلٌة؛ الشًء الذي جعله ٌفهم أنه خٌط أس

ٌعرض  لكاتب فٌما بعد من خالل مقطع خبرىومستهدؾ داخل تلك العملٌة ؛ وهذا ما أكده لنا ا

قال  من خالله الهدؾ من وراء خطؾ "علً" من وسط الطلبة داخل عنبر النوم؛ حٌث ٌقول: "

الرجل ذو الصوت األجش فً لهجة ٌشوبها الؽضب:"مهمتنا كانت فً مخازن السالح، ولٌس 

وم؛ كان ٌجب أن تراجعنً أوالً". رد طالل على الفور فً صوت حازم: "أنا قابد فً عنابر الن

األعضاء داخل الكلٌة، وأعرفها بشكل أفضل، هذا الولد ابن شخصٌة مهمة، الٌمكن ألحد أن 

ٌرتكب مجازفة وٌعرضه للخطر وهو فً أٌدٌنا". صمت الصوت اآلخر، إنه لٌس قابًدا، وهو 

نً هذا أنهم قد استولوا على البوابات الخارجٌة، وأصبح فً مقدورهم أًٌضا من خارج الكلٌة..ٌع

 .(3)إدخال من ٌشاءون"

 

" قابد التنظٌم عندما شاهد "على حالة الؽضب التً انتابت وقد تبٌن فً النص الخبرى

مأسوًرا على أٌدي رجاله، وكان هذا خارج الخطة التً وضعها لهم، ولكن قام "طالل" بتبرٌر 

ا" بصفته ابن أحد الرجال المهمٌن داخل الحكومة؛  سرٌع للتصرؾ ً ٌ الذي قام به؛ وهو أن "عل

ٌ عد مصدر حماٌة لهم من هجوم رجال األمن المركزي علٌهم، قبل أن ٌتم تحقٌق الهدؾ الذي 
                                                           

(1)
 .414ص ،  محمد المنسى قندٌل ، قمر على سمر قند 

(2)
 .414، ص  السابق نفسه 

(3)
 .415، 414، صص السابق  
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جاءوا من أجله، والحوار الذي دار بٌن قابد التنظٌم و"طالل األنصاري"؛ كان قادًرا على أن 

"علً"، بعدما تأكد أنهم رجال من خارج الكلٌة، وقاموا باالستٌالء علٌها،  ٌزٌد الخوؾ بداخل

وٌملكون القدرة على التصرؾ فٌها كما ٌشاءون، ولكن كل األحداث التً تدور من حوله 

مازالت مجهولة بالنسبة له؛ وهذا ماجعله ٌنزلق فً محادثة نفسه مرة أخرى؛ بتوجٌه بعض 

خاللها مجموعة من األفكار التً تدور بداخله تجاه هؤالء األسبلة إلٌها، والتً ٌعرض من 

الرجال، قابالً: "ولكن من هم؟ هل هً فرق من أسلحة أخرى؟ أم أنهم متعاونون مع جهات 

. ولقد بدأ الكاتب الصٌػ االستفهامٌة بأسلوب استدراكً (1)أجنبٌة؟هل اقتحمت إسرابٌل القاهرة؟"

؛ من أجل التعرؾ  متابعة األحداث بصورة تشوٌقٌة عمل على جذب انتباه القارئ وحفزه على

على هؤالء الرجال، وحقٌقة العملٌة التً ٌقومون بتنفٌذها داخل جدران الكلٌة العسكرٌة، كما 

أبرزت الصٌػ االستفهامٌة األفكار التً أحاطت بالطالب "علً" تجاه من قاموا بأسره، وهو 

رجال؛ هل هم رجال قاموا بالتعاون مع دولة ٌجهل عالقتهم به؛ فهو الٌعرؾ من هم هؤالء ال

أجنبٌة من أجل الحصول على األسلحة الموجودة فً المخازن،أم قامت إسرابٌل مرة أخرى 

بالتعدي على مصر واحتاللها، وانتشر رجالها داخل أرجاء القاهرة، وخاصة األماكن المهمة 

لمصري من محاربتهم التً تحتوي على األسلحة الخاصة بمصر؛ حتى ال ٌتمكن الجٌش ا

 واالنتصار علٌهم مرة أخرى. 
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 الخاتمة: 

إلى  الخبرى نجح الكاتب عن طرٌق استخدامه ألسلوب التحول من السرد        

ٌ ًا داخل الحدث الروابً؛ من خالل طرح  االستفهام داخل النص فً جعل القارئ شرًٌكا ربٌس

العدٌد من األسبلة االستفهامٌة التً تجعله ٌتشارك مع بطل الرواٌة فً التفكٌر فً األحداث التً 

ٌمر بها تدور من حوله، باإلضافة إلى أنها تجعله ٌتوقع المصٌر الذي ٌنتظره إثر األزمة التً 

داخل الرواٌة؛ من خالل طرح عدة أفكار داخل النص تجعله ٌفكر مع الشخصٌة، وٌشاركها 

 حٌرتها، والؽموض الذي ٌحٌط بها.

 

مما سبق ٌتضح لنا أن رواٌات محمد المنسً قندٌل زاخرة باالستفهامات بأنواعها 

جل خدمة النص الروابً وأشكالها المختلفة؛ فنجده قد وظؾ ظاهرة االستفهام داخل رواٌاته من أ

وتقوٌة دالالته، كما كانت ظاهرة االستفهام البالؼً بمثابة وسٌلة فنٌة ٌدعم بها فكره السٌاسً 

الذي ٌرٌد أن ٌعبر عنه داخل رواٌاته. كما جاءت ظاهرة االستفهام البالؼً داخل رواٌاته لتؤكد 

ل الجمل والعبارات أثناء وجود عنصر التشوٌق بداخلها؛ من حٌث حدوث التلوٌن المفاجا داخ

السرد الحكابً؛ مما ٌضفً على النص صفة الجمال والحٌوٌة. وقد ارتبطت ظاهرة االستفهام 

البالؼً داخل رواٌاته ارتباًطا وثًٌقا بالشخصٌات الروابٌة؛ حٌث عبر الكاتب من خاللها عن 

وحٌرة وحزن باطن الشخصٌة ومكنونها الداخلً، وما تحتوٌه من مشاعر مختلفة؛ من خوؾ 

وألم؛ تلك المشاعر التً كانت قادرة على التأثٌر فً تصرفاتها الخارجٌة؛ مما ٌزٌل الؽموض 

عن الشخصٌة داخل العمل الفنً، وٌسهل على القارئ استٌعابها والتعاطؾ معها أحٌاًنا. كما 

ادرة تمكن الكاتب من إظهار أنواع مختلفة من الشخصٌات داخل رواٌاته؛ الشخصٌة القوٌة الق

على الصمود والمواجهة، والشخصٌة الضعٌفة التً تقبل الهزٌمة والذل، والشخصٌة المستسلمة 

لقدرها المحتوم وترفض المقاومة؛ مما ٌخلق عنصر التكامل داخل العمل األدبً؛ من خالل دمج 

تلك الشخصٌات المتفاوتة داخل عالم واحد، وٌظل الصراع قابًما بٌنهم حتى الوصول إلى 

 ٌة. النها
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