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Abstract 

Metaphor, literary technique is well-known that the author uses to express indirectly it matters to 

have more effect on the audience. The metaphor is often less poetic language features used in the story. 

But Yusuf Idris, contemporary Egyptian writer of this technique to represent the suffering of corruption 

in the society uses fictional characters and expression and sexual relations is most striking figure. 

Among the most significant of his stories, short stories, "istgah" is about friendship illegitimate 

daughter and a son today. This daughter and a son are met on the bus. Bus convoys and traveler's 

community life that they do not pay attention to breaking with tradition its hurts writer and use 

makniye metaphor to describe the corruption and moral crisis the main characters of the story. The 

main function of metaphor describing the characters and their illicit sexual relations. The present study 

represents a metaphor that serves the main characters have been anomalies, to explore the moral crisis 

of Egypt's population. And the descriptive-analytic exploits to prove that metaphor describing sexual 

relationships and love in the service of false and strained relationships between boys and girls has been 

used. 

Key words: metaphor-story character -Yusuf Idris-story istgah. 
 :الملخص

تعد انستعارة كخلية بالغية هامة من ميزات الشعر العامة وقلما تستخدم فی اللغة الروائية، لكن يوسف إدريس وظفها 
حتی يمثل الفساد المعاش فی المجتمع المصری. وهذا ما نجده  نستحضار اآلالم انجتماعية لشخصياتث الروائية ليبرزها فی لغة فنية

في قصتث القصيرة: "محطة " والتی تدور رحاها حول عالقة شاب صغير بفتاة صغيرة من فتيان هذا العصر.كانا يتعارفان فی 
وفة. والكاتب لجأ إلی إستخدام الحافلة)باس( كمكان روائي يرمز الی مجتمع غير مكترث بما يجری فيث منخرق السنن انجتماعية المأل

انستعارة نبراز الفساد المتجسد فی الشخصيات الروائية فی الوصف التفصيلی لها وبيان الشطط فی سلوكها. المقالة هذه تهدف الی 
هور الكشف عن جمالية توظيف آلية انستعارة فی إستحضار الشخصياتث الروائية وبيان ما يعانی منث المجتمع المصری من التد
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التحليلی متكئة علی انستقراء الجزئی كی تثبت أن الكاتب اكثر من إستخدم انستعارة المكنية  –اأخالقی فی ضوء المنها الوصفی
نبراز الفساد والتدهور اأخالقی المتجسدين فی الشخصيتين الرئيسيتين لبيان الجنس والحب المزيف والعالقات المتوترة بين الفتيان 

 المجتمع بما يهدم البناء االخالقي لث.وعدم اكتراث 
 انستعارة، الشخصية الروائية، يوسف إدريس، قصة محطة الكلمات الرئيسة:

 :لمقدمةا
االستعارة بأنواعها كأهم آلية شعرية، قد تفي بدور هام فی تحويل اللغة السردية الی الشعرية لتقترب اللغة الروائية الی اللغة 

ممن اهتموا بلغتهم الروائية  -الكاتب الروائی المصری الشهير-لتزيين النص السردي. كان يوسف ادريس الشعرية مستخدمة آلياتها 
حيث النقاد وصفوا لغتث االدبية بالشعرية وكان يستخدم آلية االستعارة بصورة مكثفة فی قصصث القصيرة، منها القصة القصيرة المسمی 

 «.محطة»بد
سردی حول عالقة حب مزيف بين شاب صغير وفتاة صغيرة كانا يتعارفان فی الحافلة قصة قصيرة تدور مضمونها ال« محطة»

حيث تبدأ بنظرة اعجاب ثم ابتسامة فتحرش واخيرا تعلق الفتی بحبها وتستلم الفتاة أمامث فی نهاية المطاف فتعطيث رقم تيلفونها لكی 
ف وصفي مقارنا بين عالقات عاطفة الحب في الجيل الماضي يبادرا بالعالقات غيرالمشروعة. كان الراوی يروی ما يشهده فی موق

 والجيل الحاضر مستنتجا ان الجيل الحاضر اكثر جرأة فی خرق العادات االجتماعية.
 أسئلة البحث 

استخدم يوسف ادريس تقنية االستعارة بأنواعها فی استحضار الشخصية الروائية كمكون سردی هام حيث التتحقق حبكة الرواية 
. يبدو أن ادريس وظف االستعارة لبيان المشاكل االجتماعية المتبلورة فی الشخصية الروائية لهذه القصة ونحن فی هذا البحث أمام دونها

أسئلة: ماهو أهم وظيفة انستعارة فی تبيين الشخصيات الروائية؟ وأی نوع من انستعارة اكثر استخداما فی القصة؟ وأية المشاكل 
ت االستعارة؟ يبدوا أنث اكثر فی استخدام االستعارة المكنية فی التركيز علی تبيين العالقات المتوترة والمتدهورة بين االجتماعية ااستخدم

الشباب والفتيات فی هذا العصر. عدم اكثراث المجتمع بهم وبوجودهم وعدم اهتمامهم علی إزالة هذه المشاكل الضارة فی المجتمع 
 المصری.

 خلفية البحث
يوسف إدريس القصصية من نفوس النقاد محل انستحسان حيث عنوا بها كثيرا ونقدوها. أما دراستنا هذه فجديدة فی حلت آثار 

لعبد « يوسف إدريس وعالمث فی القصة القصيرة والرواية »نوعها مع أنها كتبت دراسات أخری فی هذا المجال من أهمها: كتاب 
دريس القصيرة ورواياتث نظرة عابرة ولكن ما حلل المضامين فيث. )عوف، الرحمن عوف؛ نظر عوف فی كتابث هذا إلی قصص إ

لحسن مجيدی ومحمد امين رودينی وعائشث بگنجی، نراهم « إبداع يوسف إدريس فی القصة القصيرة: تحليل ونقد»( ومقالة 1994
ستخدم الصور  أن إدريس فكر تفكيرا عميقا فی الهيكل العام للقصة وفی الجملة وفی الكلمة» تطرقوا إلی ختار أسلوب التصوير وا  وا 

: 1390)مجيدی واآلخرون،«. انستطرادية كما إستخدم اللغة الفصحی ممتزجة بالعامية حيث أسهمت فی خلق أدب جديد رفيع
هر إن إدريس يعد من أش» للدكتور نظری منظم ودلشاد حيث أشارا إلی« الدراسة البنائية لرواية الحرام ليوسف إدريس»(مقالة 114

الروائيين العرب المعاصرين والذی كان يعنی بالقضايا انجتماعية والسياسية ويتطرق بأسلوبث الواقعی إلی قضايا اننسان العربی 
الدراسة المقارنة لحياة محمود دولت آبادی ويوسف إدريس »( ومقالة 47: 1394)نظری منظم ودلشاد،«. والسيما المصری المعاصر

إعتبراها أهم العناصر المكونة للقصة » ان وسميث السادات طباطبايی. حيث إهتما فيها بعنصر الشخصية ولرضا ناظمي« وآثارهما 
وشخصية " فاطمة " هی الشخصية الرئيسة التی تلعب دورا مصريا فی تسيير اأحداث وهی تضحی أمام صنم المعتقدات الزائفة التی 

 (150: 1390ايی، )ناظميان وطباطب«. سادت علی المجتمعات التقليدية 
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 منهج البحث وهدفه
يهتموا بانستعارة فی قصص يوسف إدريس القصيرة ووظيفتها فی إستحضار أما دراستنا هذه فجديدة فی نوعها أن الباحثين لم

الروائية  المشاكل انجتماعية المصرية. تحاول الدراسة التعرف اأكثر إلی هذه اآللية التی يستخدمها إدريس فی إستحضار الشخصيات
التحليلی –والكشف عما يعانی منث المجتمع المصری من الفساد والعالقات المتوترة بين الشباب والفتيات واخترنا المنها الوصفی 

 معتمدين علی انستقراء الجزئی لنثبت أن إدريس كان يهتم بالقضايا انجتماعية المصرية كالحب المزيف والجنس.
 اللغة الروائية عند ادريس

م. فی قرية "البيروم" بمحافظة الشرقية شمال مصر وتوفی سنة 1927عام  –العربية 1أميرالقصة القصيرة–د يوسف إدريس ول
)عبد «. هو كاتب مصری نالت أعمالث شهرة واسعة بين جمهور المثقفين والدارسين، عربا كان أو غير عرب»م. فی لندن. 1991

ارسا عاما وبقی إسمث لذلل لقب "الدكتور"، وكان لهذه اللقب فی ذلل الحين هيلمانا تخرج من كلية الطب مم( »61م: 1994المعطی، 
ورنينا، وعمل لفترة مفتشا للصحة، لكن أقداره كانت تجذبث ناحية أخری، كان هنال شیء أكبر منث وأعظم ليشده ويلح عليث، ويصرفث 

سث معالجا آلالم البشر. لقد كانت موهبة إدريس فی القصة عن مهنة الطب التی قضی فی الجامعة سنوات الطوال يتعلمها ويعد نف
القصيرة أكبر بكثير من تعلقث بمهنة الطب، فطفق يالحظ الحياة الشعبية المصرية فی الريف والحضر مالحظة دقيقة بدا لث اننسان 

 (104 :1390)مجيدی واآلخرون، «. الصغير كنزا من المشاعر واأحاسيس يكشف عن سر من أسرار الحياة 
تحتوی آثاره علی أكثر من عشرين مجموعة قصصية وخمس روايات وعشر مسرحيات التی ترجمت إلی اللغات المختلفة. 

لم تكن بداية للقصة العربية القصيرة بمفهومها الفنی الصحيح لكنها »م. 1945أصدر مجموعتث القصصية اأولی "أرخص ليالی" عام 
لث أن يبدع إبداعا غزيرا متنوعا ويمر بمراحل كثيرة فی التطور، ويترل بصماتث علی جيل كامل  كانت بداية مرموقة متميزة لكاتب قدر

إدريس كان يبذل جهدا شديدا فی » ( من الالفت للنظر أن 14م: 1991)القط، «. ممن عاصروه أو تلوه من كتاب القصة القصيرة
فحسب، بل فی الجملة والكلمة، ولكنث عرف شيئين ال يعرفهما الكّتاب  كتابة قصصث وكان يفكر تفكيرا عميقا ال فی الهيكل العام للقصة

يصر علی أداء رؤياه الخاصة إلی القارف فال يسمح لالصوات الداخلية بتشويشها إثناء عملية عادة إال بعد كثير من التجارب المرة: أن
«. موز الدقيقة التی منها يعيد القارف تركيب الرسالةيجعل األفاظ هی المرحلة النهائية فی عملية اأداء، وهی الر الكتابة وأن

 (48م: 1994)عبدالمعطی، 
نتها منها الواقعية مرت الواقعية فی القصة القصيرة عند إدريس بمراحل . »2قد تأثر فی قصصث القصيرة بغوركی وتشيكوف وا 

التی سيطرت علی  3رحلة الواقعية الرومانسية.الم1متطورة كانت فی كل مرحلة ذات سمات معينة ومفهوم خاص علی النحو التالی: 
. المرحلة 2قصص المرحلة التی نشر فيها الكاتب مجموعات " أرخص ليالی"، و"أليس كذلل "، و"جمهورية فرحات "، و"البطل ".

ية فی سعيها إلی الكشف اأولی حيث إزداد وعی الكاتب بحركة الواقع والمجتمع، كانت الروية أقرب إلی الواقعية النقد 4الواقعية النقدية
عن الجوانب السلبية فی حركة الواقع انجتماعی، ومن ثم حاول أن يضع عدة قواعد تنظيرية نقامة مجتمع إنسانی يقيم علی المشاركة 

« حو واقعية مصرية . المرحلة النقدية الثانية ن5. المرحلة الواقعية الرمزية. 4. المرحلة الواقعية اننسانية. 3التی تومن ب ستقالل الفرد. 
 (19-18م: 1990)الورقی،

منها إدريس فی كتابة القصة القصيرة قد شهد تغييرا جذريا، فی نهاية الخمسينات وأوائل الستينات، »يعتقد الدكتور كشاورز أن 
وتدريجيا، أصبحت فالتصوير الواقعی البسيط للحياط كما هی فی طبقات الدنيا من المجتمع الريفی ويظهر نمط القصة أكثر تعقيدا 

                                                           
1-Story 
1-Realism 
2-Romantic realism 

3-Critical realism 
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المواقف والشخصيات أكثر عمومية وشمولية، إلی أن قارب نثره تجريد الشعرالمطلق ويشبع جو من التشاوم وينغمس أبطال القصص فی 
 (964: 1390)كشاورز، « انحتدام، ويحل التمثيل الرمزی للموضوعات اأخالقية والسياسية محل الوصف الخارجی والفعل المتالحق

ث تدور حول محور معين أی الراوی وأن أكثرها مروا بضمير متكلم. يعنی أن الكاتب قد يجعل من نفسث النقطة أكثر قصص»
من »(. إدريس 34م: 1994)عبد المعطی، « التی تلتقی فيها وتخرج منها جميع الخيوط التی تلتقی فيها وتخرج منها جميع اأشعة

فالخيط فی يده كالزمام يتحكم فيث قادرا مسيطرا. هو بارع فی إعطاء المعانی ذات  أقدر القصاص علی "شد" القاریء إليث، علی جذبث،
الدالالت الخطيرة فی عرت الحديث، وكأنث اليعنيث إال اأذكياء، وحدهم...أسلوبث أسلوب طازج وبریء من الكليشهات المحفوظة فی 

 (105: 1390)مجيدی واآلخرون،«. اأدب العربی
هی تكرار الكلمة اأخيرة فی كل جملة فی »المعطی أن الجوانب اأسلوبية اأخری فی قصصث المتأخرة يعتقد الدكتور عبد 

م. 1967بداية الجملة التی تليها، والميل إلی تركيبات طويلة وأكثر إضطرابا فی تركيبها النحوی، وقد بدأ يعكس بشكل تدريجی بعد سنة 
ستخدام الجناس والقافية من أجل خلق رنين خاصثم تكرار اأفعال والعبارات المتشابهة فی تر   (70م:1994)عبد المعطی،«. كيبها وا 

قد يركز علی النمطين من أنماط الشخصية القصصية والنمط اأول هو شخصية المرأة »قصصث  1أما بالنسبة لشخصيات
أجلها. أما النمط الثانی فهو الشخصيات  ب عتبارها عنصرا مسحوقا ومهّمشا أكثر من غيرها، فنذر حياتث للدفاع عنها وللكتابة من

الرجولية وهی شخصيات، فی معظم اأحوال، من قاعدة الحرم ومن الشريحة المظلومة فی المجتمع المصری وهی تمثيل لإلنسان 
ی ( والذی يلفت اأنظار أّنث يحرص عل964: 1390)كشاورز، «. المصری الذی يعيش علی هامش الحياة المصرية بكل مستوياتها

وصف الشخصيات وصفا يميِّزها ويخلع عليث كيانا متفردا فی المظهر أحيانا أو فی طريقة السلول أو الحديث أو فی كل ذلل معا. »
 (16م:1991)القط،«. وهو لهذا قد يورد ملمحا من مالمح الشخصية ثم يعقبث بصفتث المميزة بأسلوب مسترسل فی قصصث

ث فوسيلة للسخرية من بعت الشخصيات أو المواقف حين يختار عبارة أو كلمة تحمل فی المرحلة اأولی من قصص»أما اللغة 
فی ثناياها ايحاءات ضاحكة كما كانت بعت السمات فی الخلقة أو فی الحركة أو فی السلول وسيلة ناجحة أخری إلی الدعابة. لكن 

يلجأ إلی اللغة »(. فی الحقيقة أنث 24)المصدر نفسث:« ويحتكن دعابة قاسية أو جارحة بقدر ماكانت للتر الدعابة فی أغلب اأحيان لم
الحوار الحر  -والعامية فی المشاهد-غير المباشر 3الحوار –فی لغة السرد  2المزدوجة أو التعددية اللغوية، حيث يستخدم الفصحی

(. ونستنتا من هذا البحث 108: 1390)مجيديواآلخرون،«. وأحيانا يراوي بينهما ويحاول الوصول إلی طريقة الراوی المصری -المباشر
أنث يحرص علی مزج الفصحی بالعامية وقد يلجأ فی قصصث إلی المفردات العامية لتبيين آمال الناس وبهذه اللغة يخلق أدبا رفيعا ال 

 (45م: 1994مثيل لث. )عوف، 
 قصة "محطة " القصيرة وخرق السنن

قصص القصيرة بقلم أديب من ألمع أدباء المدرسة الواقعية بيننا هو م. مجموعة من ال1958أصدرت دار آداب ببيروت سنة »
الدكتور يوسف إدريس. والمجموعة تحمل عنوان "حادثة شرف" وهی إسم إحدی القصص الواردة بها. أما بقية قصص المجموعة فهی: 

)عبد «. ويد العروسة "، و"سره الباتع" "محطة "، "شيخوخة بدون جنون"، "طبلية من السماء "، "اليد الكبيرة "، حادثة شرف "، "تح
الذی يرويها بضمير المتكلم ونری المناظر 4( كما أشرنا سابقا أّن أكثر قصص هذه المجموعة تدور حول الراوی33م:1994المعطی،

اة من خالل عينيث وقصة "محطة " القصيرة من أجمل القصص الواردة فی المجموعة وهی حكاية راوا يروی قصة شاب صغير وفت
يصور فيها »صغيرة من فتيان هذا العصر. الراوی هو الكاتب حيث يظهر علی المسري ويشاهد الحوادث بعينيث ويحللها كل تحليل. و

إدريس مشهدا متحركا فی أوتوبيس وهنال مشاهدات وموضوعات للمشاهدة. أما المشاهدان فالراوی إحداهما، بل هو فی الحقيقة 
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موضوعی المشاهدة وحدهما، الفتی والفتاة، بل يشاهد المشاهد اأخری ويجعل منث فی النهاية موضوعا  المشاهد اأول أنث ال يشاهد
للمشاهدة. القصة فی حد ذاتها بسيطة والراوی يجلس فی أوتوبيس إلی جوار راكب محافظ علی مكارم اأخالق من ناحية ومسرف فی 

تجری فی الصمت أوال: تتكلم فيها العيون أبلب من اللسان والكالم »لقصة (. وا35)المصدر نفسث:«. الفضول المعيب من ناحية أخری
ستسالم فتدرل منث أن انستسالم من اللحظة اأولی، أما الباقی فمن قبيل الشكليات، وحين ينزل الفتی  المعهود: هجوم وصد ثم هجوم وا 

حفظا صحيحا وكل هذا ليس فيث ما يلفت النظر لوال وجود  فی محطة الجامعة لمحاضرتث كان يطمئن الفتاة أّنث قد حفظ نمرة تيلفونها
هذا الماشاهد الثانی الذی يغری الفتاة بنظراتث الجارحة وتجحظ عيناه من فرط الشبق. وبعد أن تنزل الفتاة فی المحطة الثانية يندد 

مشاهد الثانی بمثابة كل مشاهد منافق، بالزمان النكر وبالجيل الفاسد ويطالب بتعيين عسكری من بوليس اآلداب فی كل أوتوبيس وال
يتخذ إدريس من شخصيتث وسيلة لوصف قطاع من قطاعات المجتمع الذی نعيش فيث والجمهور المنصرف عن الفتی والفتاة بمثابة 

 (. 36)المصدر نفسث:«. نصف الكورس الثانی هكذا موكب الحياة فی أوتوبيس يوسف إدريس
إسما علی الشخصيات الروائية إال أن يسميهم بالشاب الصغير والفتاة الصغيرة والسيد  يطلقمن الالفت للنظر أن إدريس لم

جاری ويستعير لهم هذه الكلمات لتأخذها وسيلة لوصف الشعب المصری ومشاكلث. هو يهتم إلی المشاكل اأخالقية وانجتماعية فی 
تيان والعالقات المتوترة بين الشاب والفتاة ويتضح خالل هذه المجتمع المصری من الجنس والفساد انجتماعی والحب المزيف بين الف

همالهم بما يدور بين الفتيان من خرق السنن المألوفة فی المجتمع المصری. حيث يصف  القصة مشكل عدم إكتراث مسوولی المجتمع وا 
ظهرت شعرات صدره والسلسلة ملفوفة  فی بداية القصة، الشاب الصغير الذی يركب اأوتوبيس بقميص شاّق كمُّث ومفتوي أزراره حيث

حول ساعده. ثم يصف أيضا الفتاة الصغيرة التی ركبت اأوتوبيس وكانت نحيفة سمراء وشعرها طويل كذيل الحصان. حيث نظر 
زدحم الشاب الی الفتاة ووقع فی ش ر ل حبها فلذلل حاصرها بنظراتث الجارحة وحاول أن تلتقی أعينهما ليكلمها بعينيث. سرعان ما إ

زدادت حركة التنقل بين الركاب. كان نتيجة هذه الحركة أن يقف الشاب بجوار الفتاة ويصطدم الشاب بالفتاة ويلتقی وجهث  اأتوبيس وا 
إلی وجهها ويلصق ذراعث شعرها. يفصل إدريس هذه الحركات غير اأخالقية بكل تفصيل. ثم يصف إبتسام الفتاة إلی الشاب 

ستسالمها أمام هجومث  عطائث رقم تيلفونها. يستمر إدريس قصتث بمشهد آخر من رجل كان قد جلس إلی جوار الراوی ويطلق عليث وا  وا 
يكف عن الحركة وال عن التعليق حيث ال يعاملث باأصول أبدا اسم "السيد جاری". يصفث بأنث كان يعطی اأوامر الخاصة للسائق ولم

الفضول المعيب ويهتم باأمور التافهة. ثم يصف نظراتث الجارحة والمغرية إلی  وكان يحتل وحده أكثر من ثلثی المقعد ويسرف فی
الفتاة. ومما يؤذی الكاتب كثيرا عدم إكتراث السيد جاری بما يجری بين الشاب والفتاة. يتمنی الكاتب فی نهاية القصة أن يبقی كل شیء 

ع المصری وال يميلوا إلی الفساد والمنكر الذی يهدم أسس العائالت. علی ماهو عليث وأن ال يخرق الفتيان، السنن المألوفة فی المجتم
: 2م، ج1991ويتمنی أيضا أن تبقی الفتاة صامدة وتكف عن انبتسامات الخالبة التی لم يكن لها مكان فی اأوتوبيس. )إدريس، 

141-151) 
 فی بيان خصائص الشخصيات الروائية1توظيف اإلستعارة

ن انستعارة، ظاهرة معرفية تبين التصورات الذهنية فی إطار التصورات الملموسة. وهی فن من الفنون من اللغويين من يعتقد أ
ا لم اأدبية الشهيرة التی يعالجها اأديب لبيان مااليمكنث من الطرق المعيارية ليزداد الكالم تأثيرا وقوة لدی المخاطب. يعتقد ليكاف أنه

. تكون انستعارة غالبا ما من ميزات الشعر العامة ولكن قديستخدمها 2ة لبيان المفاهيم اننتزاعيةتكن فقط لجمالية النص بل ظاهرة عيني
يعتبرها اأسلوبيون ركنا هاما من أركان العبقرية وتلل تحتوی علی فكرة الكاتب حول اأشياء »الكاتب للوصول إلی معان جديدة. 

 ئف كثيرة منها:إن لإلستعارة وظا(. »324: 1391)فتوحی،«. المختلفة
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ثارة الشوق فی المخاطب.  اإلقناع الفكری وا 
بيان ما ال يمكن للكاتب من اللغة المعيارية أنث يخاف من قدرة السلطة والحاكم فی المجتمع فلذلل يبين المشاكل السياسية 

 والثقافية فی المجتمع باللغة انستعارية الغامضة ويجعل المخاطب يعمق فی هذه المشاكل.
 جمالية النص وقدرتث فی جذب المخاطب وتدفق العواطف والمشاعر وتنشيط اأفكار وتزيين الكالم.

 خلق معان جديدة وطريفة المثيل لها. 
 الوصف التفصيلی للشخصيات وبيان حالها.

 (342-340)المصدر نفسث: « إتساع نطاق اللغة وخلق مفردات الجديدة
وظف انستعارة بأنواعها فی إستحضار الشخصيات الروائية ويصف الشخصيات اأربعة إذا درسنا هذه القصة رأينا أن إدريس ي

 خاصة وصفا تاما وهی: الراوی المشاهد، الشاب الصغير، الفتاة الصغيرة والسيد جاری. كثيراما نراه يزين لغتث الروائية بهذه اآللية حيث
 مشاكلها اليومية.تجذب القارف ويفتح لث أبوابا كثيرة علی الواقعية المصرية و 

 توظيف اإلستعارة فی بيان خصائص شخصية "الشاب الصغير"
فلذلل يصفها الكاتب وصفا »فی هذه القصة وهذه الشخصية التی تخلق القصة لوصف حياتها  1الشاب الصغير شخصية رئيسية

)القط، «. ا بشريا حيا يتكامل مظهره ومخبرهمطوال ويرسم لها صورة كاملة تمتزج فيها اأوصاف الجسدية بالسمات النفسية ليقدمها كيان
اأخالقية مع الفتاة التی تخرق السنن المألوفة فی (. إنث يقع فی حب الفتاة ويعجب بجمالها ويبادر بالعالقات غير19م: 1991

شاب تنقسم المجتمع. يستخدم إدريس انستعارة بأنواعها فی إستحضار هذه الشخصية ووصفها. هذه اأوصاف فی وصف شخصية ال
 إلی قسمين منها:

 وصف خصائصه الجسمية
( فی هذه الجملة 149: 2م، ج1991)إدريس،«. شعرات الصدر قليلة بارزة من فتحتث»يكتب فی موضع وصف قميصث المفتوي:  -

من يصف إدريس شعرات صدره ب نسان يبرز ويظهر من مكان خفی ليدل علی ميل الشاب إلی التحلی بالزی الجديد أو التأثر 
 .التقاليد اأجنبية السائدة فی المجتمع المصری. ويعتقد أن لهذا الزی الجديد فضال كبيرا فی إغراء الفتاة. فهی"الشعرات"إستعارة مكنية

( 149)المصدرالسابق:«. السلسلة إياها تارة ملفوفة حول ساعده وأخری دائرة بين أصابعث»أو يصف السلسلة بين أصابع الشاب:  -
لسلسلة الملفوفة بين أصابعث بحية تدور حول ساعده ليدل علی ضعفث العصبی وقلة أدبث وفسقث ويعتقد أن معاملتث يصف إدريس ا

 أمام الناس معاملة سيئة. فی كلمة " السلسلة " انستعارة المكنية.
( يصف 149ابق: )المصدرالس«. نوت المحاضرات راقدة فی إهمال تحت إبطث»وأيضا يكتب فی موضع وصف نوتث المحاضرة:  -

هتمامث باأمور التافهة. همالث عن الدرس وا   إدريس نوت المحاضرات ب نسان يرقد ليدل علی عدم إكتراث الشاب بوظائفث الجامعية وا 
« القميص نصف كم –واحد من شبان هذه اأيام–فی المحطة اأولی صعد الشاب »يكتب إدريس فی موضع وصف الشاب:  -

يطلق يوسف إدريس إسما علی هذه الشخصية واستعار لث بكلمة "الشاب" ليدل علی العمومية والشمول (. لم149)المصدرالسابق:
 وليأخذه وسيلة لوصف الشبان المصريين أجمعين. هذه الكلمة إستعارة مصرحة عن "إسم الشاب".

 وصف العالقات المتوترة بين الشاب والفتاة
كان ال يزال يحاصرها بنظراتث ورغباتث الخرساء ويحاول أن تلتقی أعينهما »يكتب فی موضع وصف نظرات الشاب إلی الفتاة:  -

( يصف الكاتب نظرات الشاب بجدار حاصر الفتاة ليدل علی الحب المزيف بينهما والجنس 155)المصدرالسابق:«. ليكلمها بعينيث
ث سيوفا تطعن بها. ففی كلمتی "نظرات " وأيضا يصف عدم الحياء والعفة فی الشاب أنث ينظر دائما الفتاة بنظرات جارحة تشب

 و"رغبات " انستعارة المكنية. 
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فقد لمحت إبتسامة الشاب الطبيعية يرتجف سطحها قليال وقليال ويتغير شكلها ويصبح لها »يكتب فی موضع وصف إبتسامة الشاب:  -
الجملة يصف إدريس سطح إبتسامتث  ( فی هذه153)المصدرالسابق:«. معنی خاص معنی يمسح بث وجث الفتاة وشعرها وجسدها

بأرت ترتجف. ويصف شكل إبتسامتث بشیء متغير ليدل علی إرتبال الشاب أمام الفتاة وتوتر العالقات بينهما. وهذه انبتسامات 
"  الغامضة إلی الشاب تدل علی قلة الحياء والعفة فی الشاب والميل إلی العالقات غير اأخالقية مع جنس آخر. كلمتی "سطحها

 و"شكلها " انستعارتين المكنيتين. 
بتسم الشاب معتذرا...إن الشاب كان قد مد ذراعث ليمسل »يكتب فی موضع إلتقاء الشاب بالفتاة:  - التقی وجث الشاب بوجث الفتاة وا 

آخر ( يصف إدريس وجث الشاب ب نسان يلتقی بشخص 157)المصدرالسابق:«. عامود اأوتوبيس، فأصبحت ذراعث لصق شعرها 
ويصف اللمس بانلصاق ليدل علی شيوع الفساد والمنكر بين الفتيان. ويعتقد أن لشعرها المتحرل فی الهواء فضال كبيرا فی إغراء 

عجابث بها. فی كلمة " وجث " انستعارة المكنية. وفی كلمة " لصق " انستعارة التصريحية التبعية.  الشاب وا 
«. بدأت السلسلة تضطرب فی يده وتتجاذبها بال وعی وفی عصبية»م الفتاة: يكتب فی موضع وصف إرتبال الشاب أما -

( يصف إدريس فی هذه الجملة السلسلة ب نسان مضطرب ليدل علی إرتبال الشاب أمام الفتاة وضعفث 153)المصدرالسابق:
 العصبی. فی كلمة " السلسلة " انستعارة المكنية.

إستعارة بأنواعها لوصف شخصية الشاب؛ فی وصف خصائصث الجسمية  22ستخدم ننتا من هذه انستعارات أن يوسف إدريس ي
إستعارة وأكثرها انستعارة بالكناية. عندما يصف خصائصث  12إستعارة منها وفی وصف عالقتث المتوترة بالفتاة يستخدم 10يستخدم 

لة أدبث وفسقث وضعفث العصبی وقلة حيائث وعفتث. الجسمية، يوظف انستعارة لوصف ميلث إلی الزی الجديد الذی يغری الفتاة ويصف ق
عندما يصف عالقتث بالفتاة، يوظف انستعارة لوصف إنخداعث بجمال الفتاة وشعرها المتحرل فی الهواء ويصف الحب المزيف بينهما 

 النهاية إرتباكث أمامها.اأخالقية بين الشاب والفتاة حيث تخرق السنن المألوفة فی المجتمع ويصف فی والعالقات المتوترة وغير
 توظيف اإلستعارة فی بيان خصائص شخصية "الفتاة الصغيرة"

هذه الشخصية شخصية رئيسية أخری ويصفها الكاتب وصفا مطوال ويرسم لها صورة كاملة ممتزجة خصائصها الجسدية  
بخصائصها النفسية. هذه الفتاة فی البداية تصمد أمام هجوم الشاب ووساوسها أما فی نهاية القصة تستسلم أمامها وتعطيها رقم تيلفونها 

 شخصية الفتاة فلذلل نحن ندرس أهمها فيما يلی: 1م إدريس انستعارة بأنواعها فی إستحضارلكی يتعارفا بعضهما مع بعت. يستخد
 وصف شعر الفتاة 

شعرها ذيل الحصان، وصدرها لم يبلب بعد حب الرمان ولكن )السوتيان( تكفل »يكتب إدريس فی موضع وصف شعر الفتاة وصدرها:  -
بداية يصف الكاتب صدر الفتاة بح بِّ الرُّمان ليدل علی جمال الفتاة وطبيعتها (. فی ال149المصدر السابق:«.)ب نضاج حب الرمان

اأنثوية. يوظف هذه انستعارة فی قدرة إغراء الشاب وهذا الصدر يحرل عواطف الشاب ويثير مشاعره. ثم يصف سوتيانها بزارع 
 لفتيان. كل هذه انستعارات من قسم انستعارة بالكناية.يكفل ب نضاج الرمان فی الحديقة ليدل أيضا علی جمالها وقدرتها فی أغراء ا

كان ذيل حصانها يهتز ب ستمرار إهتزازات أفقية ورأسية وبيضاوية ودائرية وأحيانا يرتعش، »وأيضا يكتب فی موضع وصف شعرها:  -
( يصف إدريس شعر 162ابق:)المصدرالس«. شعراتها المنضمة إلی بعضها فی حزمة ترتعش وتتباعد قليال ثم تعود إلی اننضمام

الفتاة بذيل الحصان فی جمالها وقدرتها فی إغراء الشاب. ثم يصف شعراتها باأوراق التی ترتعش وتتباعد ليوظف هذه انستعارة فی 
 قدرة إغراء الشخصية. فی كلمة " ذيل الحصان " انستعارة التصريحية. وفی كلمة "شعرات " انستعارة المكنية. 

(. كلمة "ذيل الحصان " انستعارة 163)المصدرالسابق:«. إهتز ذيل الحصان إهتزازات أفقية تنفی بها»الفتاة:  ثم يصف شعر -
 المصرحة عن "الشعرالطويل" ليدل علی قدرتها فی إغراء اآلخرين.
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يفة قمحية حتی إبتسامتها نح –واحدة من بنات هذه اأيام  –فی المحطة التالية صعدت الفتاة »يكتب فی موضع وصف إبتسامتها:  -
( يصف الكاتب إبتسامة الفتاة بقمح ليوظف هذه انستعارة فی وصف جمالها وطبيعتها اأنثوية التی 149)المصدرالسابق:«. قمحية

الفتاة يسميها بيطلق إدريس إسما علی شخصية الفتاة إال أنتعرت أمام الرجال وتغريهم. وفی كلمة "إبتسامتها" انستعارة المكنية. لم
 ويستعير لها هذه الكلمة لتدل علی الشمولية ولتأخذها وسيلة لوصف البنات كلهن فی المجتمع المصری. 

 وصف العالقات المتوترة بين الفتاة والشاب
حمر وجههالم»يصور يوسف إدريس شرم الفتاة وحياءها أمام هجوم الشاب ويكتب:  - . «ترد الفتاة هذه المرة...لكنها خفضت رأسها وا 

( يصف فی هذه الجملة وجث الفتاة )خدها( بوردة حمراء ليدل علی خجلها. كان الشاب فی البداية يؤذی الفتاة 158)المصدرالسابق: 
 ترد إليها. فی كلمة " وجهها " انستعارة بالكناية. وينظر إليها بنظرات جارحة لكی يكلمها أما الفتاة فكانت تخجل وتنخفت رأسها ولم

تنظر إليث... كانت عيناها مركزتين علی رأس كانت الفتاة واقفة بجواره تماما ولكنها لم» وهو يصف عالقة الفتاة بالشاب: أو خذ مثاال -
(. يصف إدريس عينی الفتاة ب نسان يركز علی مسألة هامة ليدل علی صمودها وحياءها أمام 156)المصدرالسابق:« أخيها الصغير

 نستعارة المكنية.هجوم الشاب. فی كلمة "عيناها" ا
الموفد البد لحراسة  –أخيها الصغير  –كانت تمسل فی يدها مندوب العائلة »يكتب إدريس فی موضع وصف رجال المجتمع:  -

( يصف الكاتب فی هذه الجملة فساق من الرجال بقطعان الذئاب ليدل 149)المصدرالسابق:«. الحمل النحيف من قطعان الذئاب
 وجود اأمن وانستقرارانجتماعی. علی كثرتهم ولبيان عدم

( يصف الخجل بشیء 150)المصدر السابق:«. قد إنتقل الخجل من وجهها إلی إبتسامتها»ويصف إستسالم الفتاة أمام الشاب:  -
ت اأخالقية وهی إستسلمينتقل من مكان إلی مكان آخر ليدل علی إستسالم الفتاة أمام إلحاحاتث. إنخدعها الشاب باأعمال غير
بتسامتها اأنثوية فضل كبير فی إغراء الشاب.  أمامها وأعطتث رقم تيلفونها. ويعتقد الكاتب أن لشعر الفتاة وا 

إستعارة منها فی وصف خصائصها الجسمية 14إستعارة بأنواعها فی إستحضار شخصيتها. ويستخدم 24إن إدريس يستخدم 
بتسامتها. أما فی وصف عال إستعارة بأنواعها. وأكثرها انستعارة 10قتها المتوترة بالشاب، فيستخدم السيما شعرها وصدرها وخدها وا 

 المكنية.
 توظيف اإلستعارة فی إستحضار شخصية "السيد جاری"

من الشخصيات الروائية فی القصة وهو الذی كان قد جلس بجوار الراوی وكان يظن إدريس  1السيد جاری هو شخصية فرعية
زم أن كان يحافظ علی مكارم اأخالق وكان الوحيد الذی يرتدی بالطو فوق بدلتث. لكن سرعان ما يعرف فی البداية أنث رجل وقور وحا

أنث كان يسرف فی الفضول المعيب واليعامل الركاب معاملة حسنی. فلذلل يوظف انستعارة فی وصف الخصائص اأخالقية لهذه 
 الشخصية ونحن ندرسها فيمايلی:

يكف أبدا عن الحركة وال عن فمنذ أن جلس بجواری وهو لم»الخصائص اأخالقية للسيد جاری:  يكتب إدريس فی موضع وصف -
( يصف الكاتب فی هذه الجملة 151)المصدرالسابق:«. تعليق وال عن إعطاء اأوامر الخاصة للسائق حين تدخل العربة فی مأزق

هة وليدل علی عدم جلده أن كان يشكو دائما من الظروف أوامره الخاصة بهدية يعطيها للسائق ليشري إهتمامث باأمور التاف
انعتيادية فی اأوتوبيس. فی كلمة " اأوامر" انستعارة المكنية. أيضا يشبث العربة ب نسان يدخل فی المأزق. فلذلل فی كلمة " 

 العربة " انستعارة المكنية. 
من ثلثی المقعد ومع هذا ظل كوعث مغروزا فی جنبی يكاد يخرق  فقد إحتل وحده أكثر»إدريس يصف قلة أدب السيد جاری ويقول:  -

( يصف الجلوس علی المقعد ب حتاللث ليشري قلة أدبث وعدم مباالتث بالركاب اآلخرين. 152)المصدر السابق: «. حجابی الحاجز

                                                           
1
 .Minor character 
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ب الراوی ليدل علی قلة أدبث فلذلل فی كلمة " إحتل " انستعارة التصريحية التبعية. ثم يصف إدريس كوعث بمسمار يغرز فی جن
 والغرور بنفسث حتی كان يظن أن كل مكان كبيتث.

كان قد قرأ من جريدتی أضعاف ما قرأتث فيها... وما كدت أفتحها حتی وجدت وجهث »يصف إدريس فضولية السيد جاری ويقول:  -
(. يصف فی هذه الجملة 152در السابق:)المص«. يتسلسل من فوق كتفی ويعاود القراء ولعلث لمح فيها دواء مقويا لاعصاب

التجسس فی أمور اآلخرين والنظرة بدقة، بالتسلسل ليدل علی فضوليتث وتدخلث فی أمور اآلخرين وانهتمام باأمور التافهة. ثم 
يبدو أن  يصف حلول المشاكل بدواء مقوی. كلمتی " يتسلسل " و" دواء " انستعارتين التصريحيتين أولها تبعية وثانيها أصلية.

 إدريس بهذه انستعارة يسخر من السيد جاری ويستقبح فضوليتث. 
أما جاری فقد راي يتأفف من الحر ولكن يبدو أنث أحس بأن »يصف إدريس عدم إكتراث السيد بما يجری بين الفتاة والشاب ويقول:  -

ستدار بوجهث كلية إلی  يرفع عينيث منذ تلل اللحظة عنهما حيث يقفان... ولماأمور سوف تتطور حاال فقد ترل خجلث منی جانبا وا 
( يصف الحر بشیء شنيع يتأفف ويشكو منث دائما ليدل علی إهتمامث باأمور التافهة وعدم إكتراثث 156)المصدر السابق: «. أبدا

كثر من النظرة. ثم يصف بالفتاة والشاب وما يجری بينهما من خرق السنن المألوفة حيث كان ينظر إليهما فقط وال يفعل شيئا أ
إدريس وجث السيد بدائرة يستديرها السيد جاری. كل هذه اأوصاف للداللة علی عدم إكتراثث بتلل الحادثة الهامة. كلمتی " الحر" 

 و"وجهث" انستعارتين المكنيتين. 
الذی يشهد الصراع فقد إلتقت  إكتشفت أنی لست وحدی»يردف إدريس كالمث فی وصف عدم إكتراث جاری بما يدور أمامث ويكتب:  -

( يصف إدريس نظراتهما بشيئان ملتقيان 156)المصدر السابق:«. نظراتی المتلصصة بنظرات السيد جاری وهی تؤدی نفس المهمة
معا ليشري الجو المضطربة فی اأوتوبيس وتعجبهما من الحادثة التی كانت تحدث أمامهما. ولكن السيد جاری رغم فضوليتث الكثيرة 

يكترث بهذه الحادثة بل كان ينظر إليهما فقط فی تعجب. ننتا من هذه البحث قد يسخر من شخصية السيد جاری ويصفث بعدة مل
 16أوصاف من أهمها: التدخل فی أمور الركاب، الفضولية، المعاملة السيئة باآلخرين، انهتمام الكثير باأمور التافهة. يستخدم 

إستعارة المصرحة. ويوظف انستعارة  5إستعارة منها انستعارة بالكناية و 11الشخصية التی تكون إستعارة بأنواعها فی وصف هذه 
 فی وصف الخصائص اأخالقية للسيد وبيان حالث. 

 توظيف اإلستعارة فی بيان خصائص شخصية الراوی المشاهد
ی وهذه القصة حكاية لراو يروی ما ينظر كما قلنا سابقا أن قصة " محطة " القصيرة تدور حول محور معين هو الشخص الراو 

بعينيث من الحوادث بضمير المتكلم. الراوی المشاهد هو يوسف إدريس. إدريس يأمل دائما أن يخلو المجتمع المصری من الفساد 
 الة هذه المشاكل. والجنس وهذا اأمل بارزة من انستعارات المستخدمة فيها. ونحن نعرف من خالل انستعارات مع عقايده المرثرة فی إز 

وأتوبيساتنا مزدحمة ودائما مزدحمة، حتی ليخل لی أننا ال نعتبر إزدحامها مشكلة، ولكننا » إدريس فی موضع وصف عقايده يكتب:  -
( يصف الكاتب إزدحام اآلوتوبيس 149)المصدرالسابق: «. نعده مفخرة قومية كاأهرام وأبی الهول سنظل نحتفظ بها إلی أبد الدهر

رة قومية ليدل علی إلحاي الناس عليها وتقديسها لدی الناس. ويشير أيضا إلی عقائدهم الخطيئة حيث دائما يركبون الحافلة بمفخ
حتی ليخيل لنا أنهم يعتبرون هذا انزدحام كفعل مقدس. يعتقد إدريس أن إزدحام اأوتوبيس من العوامل المؤثرة فی هذه الحادثة 

 انستعارة المكنية. المؤسفة. فی كلمة " إزدحام "
بدأ قلبی يدق ويتمنی أن يبقی كل شیء علی ما هو عليث وأن يبقی الشاب »يكتب فی موضع وصف آمالث حول الفتاة والشاب:  -

( فی هذه الجملة يصف إدريس قلبث بساعة تدق 156)المصدرالسابق: «. مرتبكا مترددا وأن تبقی الفتاة صامدة كالقلعة الحصينة
ضطرابث حينما يشاهد العالقات غير اأخالقية بين الشاب والفتاة. ثم يصف قلبث ب نسان يتمنی أن يبقی كل ليدل علی قلق  إدريس وا 

تبقی الفتاة صامدة ليدل علی آمال الكاتب بأنث يحب أن ال يخرق الشاب والفتاة يبقی الشاب مرتبكا وأنشیء علی ماهو عليث وأن
 تكون الفتاة كقلعة صامدة أمام وساوس الشاب. فی كلمة "قلبی " انستعارة المكنية.نالسنن الموروثة. ويعتقد من الواجب أ
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لوال ذيل الحصان اللعين فقد لمحتث يهتز، خيل لی أول اأمر أنث يهتز »يصف إدريس عقايده حول السفور فی المجتمع ويكتب:  -
( يصف إدريس شعر الفتاة بذيل الحصان 161صدرالسابق: )الم«. إهتزاز طبيعيا ولكن أبدا كان إهتزازه عن عمد وعن سبق إصرار

ليشري قدرتث فی إغراء الشباب. ويعتقد أن السفور فی المجتمع المصری تسبب الفساد والتدهور اأخالقی. وسفور هذه الفتاة عن 
 ية. عمد فلذلل سبب فی إغراء الشاب وبروز الحادثة الخطيرة. فی كلمة " ذيل الحصان " انستعارة التصريح

وحين عدت من رحلة يأسی كانت اأمور قد تطورت بسرعة »يصف إدريس حاالتث بعد وقوع الحادثة بين الفتاة والشاب ويكتب:  -
اأخالقية بين الشاب والفتاة ( يصف إدريس وقوع الحادثة غير162)المصدرالسابق: «. وكان الشاب يحادثها بصوت واثق من نفسث

 ی دائما أن اليحدث بينهما حادثة تخرق القواعد انجتماعية وعندما تقع هذه الحادثة يقنط. برحلة اليأس. أنث كان يتمن
ننتا من هذه البحث أن يوسف إدريس يستخدم انستعارة بأنواعها فی وصف عقايده وآمالث حول الفتيان. هو يعتقد أن الشباب 

اأخالقية بالجنس اآلخر وكان يأمل أن الفتيان إبتعدوا من الفساد ة وغيركانوا قد غيروا فی عقايدهم ومالوا أكثرهم إلی العالقات المتوتر 
انستعارة  12والجنس والحب المزيف فی المجتمع المصری ويعتقد أن سفور الفتياة عن عمد ويسبب فی إغراء الشباب. فيستخدم 

 بأنواعها فی وصف هذه العقايد واآلمال وأكثرهم انستعارة بالكناية.
 جائالنت

غة الروائية قد تقترب إلی اللغة الشعرية فی قصة "محطة " القصيرة أن إدريس استخدم انستعارة بأنواعها خاصة فی الل
إستحضار الشخصيتين الرئيستين: الشاب الصغير، والفتاة الصغيرة. ويستخدم اثنتي عشرة إستعارة بأنواعها فی موضع وصف 

المشروعة بالفتاة وأكثرها من قسم انستعارة بالكناية. فی وصف صلتث المتوترة وغير خصائص الشاب الجسمية وعشرة إستعارة بأنواعها
عندما يصف خصائصث الجسمية، يوظف انستعارة لوصف ميلث إلی الزی الجديد الذی يغری الفتاة ويصف قلة أدبث وفسقث وضعفث 

وصف إنخداعث بجمال الفتاة وشعرها المتحرل فی الهواء العصبی وقلة حيائث وعفتث. عندما يصف صلتث بالفتاة، يوظف انستعارة فی 
اأخالقية بين الشاب والفتاة حيث تخرق السنن المألوفة فی المجتمع ويصف فی ويصف الحب المزيف بينهما والعالقات المتوترة وغير

ية السيما شعرها الطويلة وصدرها النهاية إرتباكث أمام الفتاة. ثم يستخدم اربع عشرة إستعارة فی موضع وصف خصائص الفتاة الجسم
بتسامتها القمحية والجميلة وعشرة إستعارة فی موضع وصف صلتها غير المشروعة بالشاب ويوظفها فی وخدها المحمرة من الحياء وا 

نخداعها بوساوس الشاب وف ی وصف حياء الفتاة أمام هجوم الشاب وخجلها وصمودها أمامث ثم يوظفها فی وصف إستسالم الفتاة وا 
النهاية يصف عدم اأمن فی المجتمع المصری. وأكثرها من قسم انستعارة المكنية. ويستنتا من ذلل البحث أن أهم وظيفة انستعارة 
فی إستحضار هذين الشخصيتين هی تزيين الشخصية الروائية لبيان حالهما فی القصة وبيان ما وصل اليث المجتمع المصری من 

 ماعية بين الشباب والفتيات في عصر الراوی. التدهور فی العالقات االجت
 المصادر والمراجع
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