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 أقنعة نجيب محفوظ

 )*(محمد بدوى د. 
 

 هل ثمة حقيقى وغير حقيقي؟ ما عالقة الواقع بما فى رؤوسنا؟ ما
 قيمة التاريخ؟ ما العالقة

 أنا؟ بين عايدة المعبودة وعايدة الحبلي؟ أنا نفسى ما
  الجواد فى الثالثية كمال عبد                                  

 

 ملخص البحث:

نجيب محفوظ مشروعه األدبى بعيدا عن استلهام تاريخه الشخصى لماذا بدأ 

وكتابته كما فعل كثيرون من سابقيه والحقيه؟ ما اآلليات التى لجأ إليها فيما بعد 

لالستفادة من هذا التاريخ فى الروايات التالية لرواياته األولى؟ كيف حول محفوظ 

جلى تاريخه الشخصى خبراته الشخصية إلى مصدر من مصادر إبداعه بحيث يت

مقنعا ويصعب اعتباره كتابة اعترافية؟ هل ثمة أسباب تقف خلف هذه الممارسة 

الكتابية على هذا النحو مثل مفهومه للكتابة وعالقتها بالعالم، ومثل وطأة السياق 

االجتماعى والسياسى والثقافى الذى يحول دون تعبير الذات عن نفسها على نحو 

 واضح وصريح؟

                                                 
  جامعة القاهرة.  -كلية اآلداب )*(
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 ثـحـبـال
 

المدق" قائال إنه  يروى نجيب محفوظ عن لقائه الوحيد بالمازنى بعد صدور "زقاق

الواقعى، وأن هذا  أسبغ عليه من المديح ما أخجله، ثم تطرق إلى الحديث عن األدب

محفوظ "ألننا فى  األدب يسبب لصاحبه مشاكل كثيرة "طالبنى المازنى بالحرص" يقول

الفكرة الشائعة عن الروايات، هى أنها اعترافات مصر لم نتعود على فن الرواية، و

واعدا، ومن  شخصية". كان المازنى فى قمة نضجه العقلى والفنى، وكان محفوظ شابا

  .(1)ىالواضح أن محفوظ فهم الرسالة فشكر أستاذه ومض

دبى ألنظار كان محفوظ قد أوغل فى مشواره األالمدق، ولفتت ا حين صدرت زقاق

بالسرد التاريخى الذى سرعان ما هجره الى الرواية الواقعية. كان  يعابادئا كما نعرف جم

أساتذته يبدو كأنه قرر أال يكتب عن حياته الشخصية، فذاته تتوارى  أيضا على عكس

واقعى ينسجه بدأب يكاد يكون منهجيا، محاذرا أال تظهر الذات  خلف مفردات عالم

، وتوفيق الحكيم كتب "زهرة العمر" طه حسين قد كتب األيام تلميحا أو تصريحا. كان

أما المازنى فقد  .وهو يدرس فى أوروبا كتب زينب وهيكل تحت وطأة حنين لماضيه

العقاد من عالقته بإحدى السيدات أساسا لسرد تحليلى  براهيم الكاتب"، فيما جعلإكتب "

ين الرومانسية مقدمة المشهد فى مصر ولبنان، الهج فى كتابه "سارة" واحتل شعراء

فى الديوان والغربال، وكان ذلك جزءا من مناخ عام  بذواتهم، شعرا ونثرا وتنظيرا نقديا

 .شعار التعددية السياسية، والفردية م، التى رفعت1919أعقب أحداث ثورة 

والناظمين، فيما يبدأ محفوظ مشروعه الكتابى  الجميع يكتبون عن ذواتهم من الساردين

بل إن هذه الذات تظل سنوات هاربة من أيدى  ويه عليها،بنفى ذاته من الكتابة، والتم

يمعن فى إبعادها والتمويه عليها، حتى إنه وقد  ن صاحبها ال يكتبها، بلألالقراء والنقاد، 

متأبيا على التحديد. أيامه غائبة، وقسماته ال  صار ملء السمع والبصر فيما بعد، يظل

لقراء والنقاد الذين تعودوا من كتابهم أن من ا تقبض عليها العيون، وكان طبيعيا لكثير

يتساءلوا عن هذا الكاتب الذى يخلق عالما آخر  يكتبوا قصص عقولهم وقلوبهم، أن

المعرفة الوثيقة، تجار صغار وعوالم ومهمشون  مختلفا، ويصوغه على هذا النحو من

دته طبقات مختلفة. سعة هذا العالم وج وطلبة متمردون وموظفون حالمون ونساء من

وخصوصا حين يغيب خالق هذا  وغيابه عن الكتابة قبل محفوظ كانت وراء السؤال،

من بعده، متمزقين بين رفضه  العالم، ويتقنع، ويراوغ السائلين. وحين يأتى كتاب آخرون

حيوات الناس وترميزها  واالنبهار به، يشعرون بالمفارقة، الرجل الذى أدمن سرد

وكان هؤالء الكتاب . وحسم رة واحدة عن نفسه بوضوحثقالها بالمعانى لم يتحدث مإو

ولى للكتابة، ألمادتهم ا معذبين بذواتهم وغربتهم وحصار الواقع لهم، فكانت حياتهم

قالم والكاميرات، أليراوغ ا غنية تتوهج وتذيع، فيما المغنى بعيد هاربألوهكذا ظلت ا

العالم الغريب الذى يكتبه، البد أن  فيبدأ اآلخرون فى السرد عنه: البد أن له عالقة ما بهذا

ونهاية، أو فى أحمد عبدالجواد  أصداء من حياته موزعة فى حسن أبو الروس فى بداية

تكثر الشائعات والحكايات حوله،  فى الثالثية. وحين يتوج مشروعه الكبير بجائزة نوبل،

 .بطالألاساطير، وأللى اإ حتى ليتحول إلى "أسطورة" حديثة فى مجتمع مازال يحتاج
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مصر. ثم توقف بعد كتابين.  بدأ نجيب محفوظ الكتابة بمشروع طموح هو كتابة تاريخ

لم يفض أحد ختمه  لقد وجد نفسه يكتب عن فضاء بعيد، فيما حوله واقع صاخب ضاج

هذا الواقع فى  بعد. فتغير شواغله وأدواته، وخلص لمشروع آخر، وبدأ معركته القتناص

كتابة الواقع : نسيجها، لتكون جديرة بالصيد الصعب الثري شباكه، التى ظل يحسن من

ستصبح بيت  المصرى من خالل واقع المدينة العجوز التى تمثل مركز مصر، وفيما بعد

 .العالم الرمزى فى أوالد حارتنا والحرافيش
كان محفوظ فى سرده التاريخى مشغوال بواقع آخر ورقى مضى وانقضى هو ماضى 

أن يكتب عن ذاته، أو يسرد هواجسها. وحين  نه فى مثل ذلك السردمكاإمصر، ولم يكن ب

كان قد أدرك أن عليه أن يفهم هذا الواقع،  غير مساره ليكتب عن واقعها اليومى الراهن

طلت هذه الذات برأسها فى أتتجاوزها، ولذلك ما إن  فالكتابة تبدأ من الذات حقا لكنها

تراجع، لكى يفرغ لخلق عالمه "الموضوعي" صاحبها لت بداية زقاق المدق، حتى زجرها

الذى يجرى ويصطخب، وهو يقف على شواطئه يرقب ويتخيل ويكتب، فتتعلم أول 

المتكلم ال يعنى أننا سنجد حتما كتابة لهذه  دروس لعب الكتابة لديه، وهو أن وجود أنا

لج عالم زقاق نا المشيرة الى أنا الكاتب، ونحن نألا نا، ذلك أننا سرعان ما ننسى هذهألا

 .قبل محفوظ المدق، الذى لم يحظ قط بكتابته

لكننا سنفاجأ أن  وعلى العكس من ذلك سيختفى الضمير الدال على المتكلم فى الثالثية،

ينبغى أن يفهم فى  الجواد هذا االعتراف "أنا كمال عبد :محفوظ يعترف فيما بعد قائال

دون أن تعنى أن  رت هذه األنا مراتطار من رؤية محفوظ للكتابة وكيفياتها. فقد ظهإ

كالطيف  محفوظ يكتب تاريخه الشخصى، أو يصوغ سردية عن الذات المفردة. ظهرت

 فى زقاق المدق، وزجرت لتختفى. وظهرت فى أوالد حارتنا ثم من بعد فى الحرافيش،
ال لتشير إلى المواطن نجيب محفوظ، بل لتصبح عنصرا من عناصر الفضاء الرمزى 

لى أول من احترف الكتابة فى الحارة رغم ما إقعى. فى أوالد حارتنا كانت تشير الوا غير

ذلك عليه من تحقير وسخرية. أما فى الحرافيش فهى روح غائمة يصعب القبض  جره

 .لتصبح أقرب إلى الصيغة المجردة التى تعبر عن المجموع على قسماتها
كتابة إال أننا نستطيع أن نضم وبرغم أن محفوظ قلما يلقى بحديث يشفى الغليل عن ال

لنقترب ولو قليال من فهمه للكتابة التى كان دائما يفر من  لى كلمة وموقفا الى آخرإكلمة 

مر، بل لما اتسم به من سوء ظن لها، ال ألنه غير مشغول باأل تقديم تعريف مبدئى مسبق

م بشيء لم لى الجزإوالتعريف، يجعله يفرق دائما عن المسارعة  متأصل فى التحديد

لى السرد الذى إالصفة أحد أسباب هجره للمقال الفلسفى ولجوئه  يتثبت منه. ولعل هذه

مكاننا أن نتخيل رجال يهيم إطار الذى نحن بصدده بإللى التعدد. وفى هذا اإتنزع طبيعته 

القاهرة القديمة، ليتقرى الوجوه والقسمات والمالبس، أو يجلس على مقهى  فى شوارع

ويتأمل مثل رياض قلدس فى الثالثية وحين يرى مشهدا من نوع "ما"  يرقب ويشرد

القصص" ليتحول المشهد إلى ما يشبه المحفز للخيال لكى ينهض  يهتف "هكذا تبدأ

 .بعمله
مشاج ألسردية مثيرة وغنية بحيث يمكن كتابتها فى رواية، تلك ا هل تملك الذات

التى تقطن القاهرة القديمة، ثم تغادرها البينية الصغرى والوسطى  المتقطعة البن الفئات
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تصلح لكتابة العالم بكل غناه وتعقده الذى يتبدى فى هواجس الكاتب  لى العباسية، هلإ

أم أن ما عرفته وخبرته على نحو شخصى ال يمكنه أن ينهض بالدور  ورؤاه واقتراحاته،

يعرف جيدا محفوظ مستنكرا: وأين الخيال؟ ذلك أن محفوظ  الحاسم فى ذلك؟ سيجيب

مكاناته، مموها إمكر الكتابة الذى يتمثل فى التقاط عنصر جنينى صغير ليطلق أقصى 

تاريخه الشخصى، فيفشل الناس فى رده إلى وقائع  على ما هو واقعى صرف فيغربه عن

ن صاحب الشخصية التى استلهمت سيفشل فى التعرف على نفسه ألن إحياتية، بل 

لى إداال، أى يغادر حيزه الصغير الفقير  ينميه ليصبح الكاتب يلتقط عنصرا أوليا ثم

 .عنهم فضاء أوسع فيصبح برغم أنه يشبه الناس مختلفا
 وهكذا سنجد أمشاجا من حياة محفوظ: ذاته وجيرانه وأصدقائه وزمالء الوظيفة،

حاضرين على نحو ما فى عالمه الواسع الرحيب، لكنه أيضا سيظل حريصا على أال 

فات واضحا صريحا كما فعل كثيرون من الذين أتوا بعده من كتاب جيل اعترا يكتب أدب

لى خبرتهم الذاتية التى إلى ما يعرفونه أى إالذين شكوا فى معرفة العالم فلجأوا  الستينيات

عالنا عن إ 1919أصبحت النبع األول للكتابة لديهم. كان القص عن الذات عقب ثورة 

حيائية فى مركز حول ذاته الرومانسية بعد طغيان اإلرادته أو المتإالمتميز بقوة  الفرد

لكنه مع كتاب الستينيات كان كشفا عن ذات محاصرة بفعل متغيرات الواقع  الشعر

سيادة نمط يوليه بحيث شعرت هذه الذات أنها فى حاجة ماسة لفحص العالم  المصرى بعد

االيديولوجيا. أما  نشائه بعيدا عن سلطةإلى إأصبح الواقع فى حاجة  من جديد بعد أن

حرص على خلق عالمه الرحيب الذى يشاكل الواقع وال تشكل الذات  نجيب محفوظ فقد

المتعددة. لعل هذا الفهم يفسر ما قاله محفوظ فى رده على  سوى عنصر من عناصره

الدنيا الجديدة، كان العقاد مأخوذا بالذات التى يجب أن  العقاد من أن القصة هى شعر

السمة الشخصية حكما بالقيمة الموجبة. وكان محفوظ  تابة حتى لتصبحتتبدى فى الك

جزءا من فضاء ال يتمحور حولها بل تستمد وجودها  يوسع معنى الشعرية لتصبح الذات

 .من عالقاتها بتفاصيله المتعددة

العالم بما فيه من تكثر  النص لهذا ةالكتابة لدى محفوظ تخلق صورة للعالم بمشاكل

وترتيب عناصره وبحثا عن  ك العالقات وتعقدها سعيا الى تنظيم العالماللغات وتشاب

وهى تشاكل العالم تقوم  معنى يتجاوز ما يلوح فيه من تعقيد والتباس. لكن هذه الكتابة

وتخلق آليات لكى يدل،  بتأويله النها فى خلقها له تختار بين ممكنات وتستبعد غيرها

المهم هنا هو موقع  الحبكة أن نولد معنى. لكنحداث والمصائر وفنستطيع من خالل األ

الكاتب على أهوائها  الذات التى ال يمكن أن تطغى فتؤمم العالم لصالحها ومن ثم يصادر

ذات وموضوع فى  وتحيزاتها فى تفسير العالم. وحين يكتبها يصبح االمر أصعب ألنها

أو تمردت  اقضت معهآن، ومن ثم يقوم الكاتب بادراجها فى اهاب المجموع. حتى لو تن

عليه ألنها جزء من مشهد كامن شاسع تملك كل عناصره شرعية الوجود، أو هى على 

 وجه الدقة واقعة فى فضاء تفاعلى يفصلها عنه ويصلها به، ولذا ال تفرد، وال يصل بها
 تمردها الى العراء الوجودى بل يكمن ثراؤها فى أنها حين تعبر عن ذات فردية تعبر عن

 أشباهها، أى تتحول إلى ذات مجاوزة للذات لتعبيرها عن خصائص ومصائر آخرين هم
 تتجاوزها الى الجيل والطبقة والثقافة. ومع هذا كله فهى ليست عوضا عن العالم وال
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 اختزاال لتعقده، ولكى تصاغ على هذا النحو يجب على الكاتب أن يقطع حبله السرى بها
ا وينفصل عنها لكى يتمكن من رؤيتها فى فيتمكن من النجاة من الغرق فى تفاصيله

 عالقاتها بغيرها، فيتحرر من ولع الرومانسى بذاته وتمحوره حولها. هذه المسافة من
االبتعاد عن الذات تمكن الكاتب من التحرر من ربقتها وطغيانها وفيضها على حدودها 

 ا. ان الذات بهذاشياء استقاللها حين تمر من قناتهتصبح مركزا للعالم وال تفقد األ فال
المعنى نبع تفيض خبراته حقا لكنها تخضع فى فيضانها لرقابة صارمة أى تدخل فى 

 ليها برغم ارتباطها بمنشأإضافة متعددة من التنمية النصية، عبر الحذف منها واإل أشكال
 النص. وهذا هو معنى االستلهام كما يفهمه محفوظ، أى البدء من خبرة ذاتية سرعان ما

عنها الكاتب فينسى ما حفزه إلى الكتابة الختالفه عما يتحقق عبرها: الفتى الذى يبتعد 

 يطرق أبواب المراهقة، ويذهب مع رفاقه للعب الكرة، يلمح فى الشرفة وجه فتاة جميلة،
 . كانت الفتاة مختلفة عن البنات الالئى يعرفهن فى بيئته(2)فيقع فى الحب من جانب واحد

 وروبى فى مظهرها وحركاتها" أما الفتى ابنلى الطابع األإتميل المحافظة المغلقة، و"
ليها من بعيد. عام كامل: الفتاة فى إالثالثة عشرة فكان أقصى ما يظفر به منها النظر 

. تتحول هذه (3)الشرفة، والعاشق أسفل البيت يحدث ويحلم ويهيم، حتى تزوجت واختفت

بمعان ضخمة مدرجة فى سياق آخر  الصغيرة الساذجة الى حكاية حب مشعة الحكاية

المثقف الحديث الذى يحيا انتقاال عميقا من الرؤية التقليدية إلى رؤية  يكتب تحوالت

إن خبرة الذات على هذا النحو مجرد مادة أولية يعرف الكاتب أن عليه أن  .أخرى مغايرة

مصقوال يدل  مكاناتها لتصبح شيئا مختلفاإويكسوها باللحم والعظم ويطلق أقصى  يحولها

وهكذا كان الطفل نجيب محفوظ أصغر اخوته، فظهرت هذه الخبرة المعيشة فى  .ويشع

كمال فى الثالثية. وتلوح عالقة محفوظ بأمه تجليا نصيا لعالقة كمال  صياغته لشخصية

أمينة تتجلى على نحو مغاير لوالدة محفوظ، التى كانت معلمه االول  بأمه، لكن السيدة

فقد علمته زيارة المتاحف، وزرعت فيه بذور التسامح الدينى، وهى فى  ،برغم انها أمية

السيدة أمينة المغلقة على عالمها الصغير الضيق والتى تستمد معنى  ذلك نمط مختلف عن

بزوجها وأوالدها. كما كان السيد أحمد عبدالجواد مختلفا عن والد  حياتها من عالقتها

انه لم يكن قاسيا ولم يكن يغشى بيوت العوالم حديث محفوظ عنه  محفوظ الذى نحس من

غانى والقرآن. وفى السياسة كان وفديا تقليديا يميل الى الهدوء األ بل كان محبا لسماع

الجواد الذى نعرفه فى الثالثية فقد صاغه محفوظ من  السيد أحمد عبد والتأمل. أما

صوت محفوظ عناصر عدة فى مقدمتها شخصية جار شامى قاس يضرب زوجته ويحب 

محفوظ أمه وأباه على نحو كامل يستفيد فيه من خبرته  . لماذا لم يستلهم(4)ىحين يغن

يسعى الى خلق صورة للعالم ال تفارق التاريخ وإن  جابة واضحة فقد كانالحياتية؟ اإل

الذكية المتسامحة للمعرفة أو أبيه المتسامح الرقيق  تجاوزته، ولو قدم محفوظ صورة أمه

السيدة أمينة وزوجها، ألفقد هذا العالم جزءا مهما من  حياة هادئة بدال من الذى يحيا

على النحو الذى نعرفه عنهما غير ممثلين نموذجيين  خصائص تطوره وثقافته ألن أبواه

 .لهذا الفضاء
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الشخصيتين كما يتحدث عنهما محفوظ ال يملكان ما يؤهلهما ليكونا  أضف أن هاتين

ثارة ومتعة. فالكتابة لدى محفوظ فى النهاية، تصوغ رؤية فى إنمطين ينطويان على 

 .تحقق متعة، ال لمنشئها فقط بل لمتلقيها أيضا لى ذلكإالعالم لكنها 
للعالم هى زاد الكاتب  الخبرة التى تكونت من التاريخ الشخصى ومن استجابة الذات

هيولى، يحتم  طابع "الواقعي" طبعا، لكنها مجرد مثار من الذكريات وتفاصيل ذات

بغيرها فى الحياة  اكماله وصقله النها مادة أولية والكتابة تأخذها وتصنعها وتخلطها

والكتب لتعيد انتاجها وتتصرف فيها. بل ان بعض هذه الخبرة قد تغرى بكتابتها أكثر من 

مرة لتوضع فى خدمة سياقات مختلفة، وتكتب معانى متعارضة. يحكى السارد فى 

بالمدينة، ليصوغ  ه أحمد قدرى، الذى يفد اليهم من الريف لالستمتاعالمرايا عن قريب

الحياة  نسان من النقيض الى النقيض، من الرجل محبحكاية رمزية عن انقالب اإل

صغيرة  والخمر والنساء الى جالد مجرد من الرحمة. لكنه فى ثنايا الحكاية يسرد حكاية

 .ارخاطفة عن مشاعر طفل يباغت برؤية جسد أنثوى ع

السارد معه فى رحلة بعد استئذان والده، لكنه بدال من  يصحب القريب الشاب الطفل

إلى حى البغاء. وفيما ينتظر الطفل قريبه الذى مضى  اصطحابه الى السينما يأخذه معه

الطفل، فتدخله حجرة أخرى، وتجرده من مالبسه  مع امرأة، يعن المرأة أخرى معابثة

 .كل ما ترتديه، وتنصب أمامه عارية ه بتجردها منوقروشه القليلة، ثم تباغت
أمام الجسد األنثوى الواقعى،  وبالطبع يفزع الطفل ويضطرب. لقد وضعته المرأة

حبيبة دان بطل المغامرات، التى  ليكتشف اختالفه عن الصورة التى رسمها خياله لدورا

غه حكايات حارتنا تقريبا تصو . المشهد نفسه(5)كان يتصور أن جسدها من الماس النقى

يرى جارته المحبوبة عارية  . السارد الطفل الواقف فوق السطح،(6)"2فى الحكاية رقم "

بوجوده وابتهاجه  تماما سعيدة بجسدها وشعرها الذى تمشطه فى الشمس، وحين تحس

مشهد الجارة  تدعوه ليساعدها فى تدليك جسدها. وعلى العكس من مشهد المرايا، يفجر

معنيين مختلفين.  فس الطفل الفرح والبهجة. مشهد واحد تقريبا لكنه يكتبالعارية فى ن

وقد يرى بعضنا فى مثل هذه المواقف ما يدل على لعب الكتابة الذى يمارسه كل كاتب 

وخبراتها فى  حقيقى، وهو كذلك طبعا، لكنه فضال يؤشر على طرائق تجلى الذات

والتفاصيل ليكشف  حيث يتجاوز العناصرالكتابة. هذا التجلى الذى قد يكون من العمق ب

محفوظ حدث  تكراره عما يشبه القانون الحاكم المنظم للفضاء. نحن نعرف من حياة

الضخامة والعمق  لى العباسية، مثال، فيتبدى هذا الحدث منإسرة من الحسين انتقال األ

يماثل فى ال  لى البيت الواقعى. وبرغم انهإوكأنه انتقال من البيت الرمزى لالنسان 

ضخامته مثال حدثا كاالنتقال من القرية الى المدينة أو من الشرق الى الغرب فى حياة 

العباسية  بعض الكتاب اال انه تجلى فى النص المحفوظى عنصرا متكررا، فقد صارت

بدالالت  عالمة على الحداثة فى الثالثية وأصبحت القاهرة الجديدة بعامة فضاء يشع

فهمى فى  الحداثة وتعقدها، فخارج الحى التاريخى العتيق يستشهدمتعددة تعدد دالالت 

 المظاهرات، وتتعهر حميدة وتصبح القاهرة الجديدة فضاء للصراع السياسى والعنف
 والفساد فى الرواية التى تحمل اسمها وفى اللص والكالب أيضا، بل يتعمق هذا العنصر
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يقا معبدا للدمار والخسران، حتى السردى ليصبح الخروج من المكان الحميم الرمزى طر

 .(7)فى الروايات ذات الطابع الرمزى واألليجورى مثل أوالد حارتنا وملحمة الحرافيش

يفهم محفوظ الكتابة بوصفها صياغة لعالم برغم تعقده وتشابكه إال أنه ينطوى على 

تتحول إلى  معنى، ولذلك فإن الذات فيه حين تستلهم فى أكثر لحظاتها توترا ال يمكنها أن

حتى  عنصر مهدد للعالم وتماسكه وتجانسه، إنها عنصر مريب ينبغى لجمه وكبح جماحه

 ال يصبح عنصرا فوضويا بما تمثله الذات من هجس باالنفجار والتشظى. ذلك أن انفجار
لى خطر يهدد النص ويهدد عالقته بالعالم، ومحفوظ دائم إالذات وتشظيها سيتحول 

 ارها ومن اللغة ومكرها، فيجهد لخلق هذا التوازن الحرج بينمن الذات وانفج التوجس
المتناقضات. فى هذا ستكون الكتابة صراعا مع اللغة، وصراعا مع العالم وتفاصيله 

ن استسلم لمشاعره وفورانها وللغة واغوائها انتج إانفالته من يدى الكاتب، الذى  وخطر

 .مرتبكا تحوطه االخطار من كل صوب نصا

وقد تنطوى على مفارقات يصوغها  هذه الكتابة على صدوعها وفراغاتها،قد تنطوى 

المفارقات تكبح لكى ال تجاوز دورها  قلم جبل على التقاط الفكاهة وتفجيرها، لكن هذه

والضالل. ومهما تنجح اللغة فى االنفالت  ومهمتها، بذلك تتمكن الكتابة من تجنب التيه

اجهزة السرد المتآزرة تمنح النص خصائص  فإن من قبضة الكاتب ومهما تتعدد المعانى

ال يمكن ولوجه إال من قبل صاحبه  تحول دون أن يصبح كهفا خاصا مغلقا على صاحبه،

صحيح أن محفوظ .الحداثة األدبية أو من يشبهونه من الذين دربوا على تأويل خطاب

وعى، أو أو بعض طرائق تيار ال يلجأ إلى استبطان شخصياته عبر النجوى الذاتية،

السرد من أكثر من منظور، لكنه ال يكتب دراما الوعى والالوعى حيث كثافة الذات 

فيمعن المدلول فى ابتعاده  وتشظيها تنتج خطابا متشظيا، تلتبس أزمنته وتتناقض أجزاؤه،

 .إبطاله عن الدال ويتم ارجاء المعنى، أو التمويه عليه، أو
بدءا يفعل  را" عن رجل من طبقة حدد مصيرهافى الثالثية يلوح كمال عبدالجواد "تعبي

عوامل كامنة فيها، وبفعل صيرورتها أيضا. شيء يكاد يكون نمطا بالمعنى اللوكاشى. 

وتمرده،  ومحفوظ يكتب رحلته بوصفه جزءا من المجموع الذى يحوطه، برغم تململه

 مستغال بعض خبرات الذات، لكن من أجل التعبير عن مصير جيل بعينه من طبقة
 .بعينها، ليتجلى لنا كيف تتحول الخبرة الذاتية الى شيء يجاوزها

هو عوض فهمى الذى استشهد، فهو تلميذه وصديقه لكنه، ليس ظال له  كمال عبدالجواد

أو محاذيا لخطوه الذى أسرع به نحو الموت. أما فهمى فينهض بمهمة محددة فى نظام 

خمر والنساء، والحائز لسلطة الطروب المولع بال السرد. هو نقيض أبيه التاجر

البطريرك، وهو أيضا نقيض ياسين الذى يمضى على طريق األب دون احتياز مواهبه. 

ابنة الجيران الممثلة النموذجية للبيئة  فهمى مراهق عابس يمر بتجربة حب تقليدية مع

إنه الطبيعة لالقتران واعمار االرض. ثم  والثقافة، توطئة للزواج منها فالحب هنا حيلة

يندفع فى العمل السياسى ضد االنجليز، فيلقى مصرعه فى احدى المظاهرات. وهكذا 

المجال ألخيه األصغر  سيجد محفوظ نفسه مضطرا الزاحته من النص، لكى يفسح

التقليدية ساكنة االحياء  االجدر بالتعبير عن شيء جديد، يلج فضاء البرجوازية الصغيرة

كمال مسافر فيما االب  .الندماج فى الحداثة وقيمهاالقديمة، هذا الجديد هو التوق ل
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مكنة، أو عائش فيما واأل واالخوان أقرب إلى االقامة وااللتصاق، مسافر فى االزمنة

المرأة آلة للذة واإلنجاب، شيء  يسميه "حياة الفكر" التى يسخر منها أبوه. هم مثال يرون

يبحث عن معنى، فيجده فى حياة  هويحتاز بالقوة أو الثروة أو عقد الزواج. أما كمال ف

بوجودها فى حيز آخر هو  الفكر، وفى حب عايدة المختلفة عن مريم وخديجة وعائشة

لسانه، ومن ثم فعايدة  القاهرة الجديدة، وثقافة أخرى حديثة ال يحتازها إال من ازدوج

واهبة وهمه وجعلها  معبود، صنم للفتنة والثقافة، امرأة ملهمة لعاشق خلقها على حسب

المتالحقة التى تجهز على  المعنى، الذى سرعان ما ينهار أمام قوة االسئلة الوجودية

 .كمال القديم
محفوظ ورقى، ابتعد عن الشخص الذى  كمال عبدالجواد هو نجيب محفوظ، لكنه نجيب

فردية متعينة، فقد تغير تحت سطوة  استلهم منه، ولم يعد داال على تاريخ شخصى أو ذات

عنصر من عناصر كثيرة تشكل  " وأدمج فى سياق آخر، أصبح مختلفا، مجرد"التأليف

أبيه وأمه وياسين  نسيجا أرحب، لكنه برغم ذلك احيط بعناية خاصة، تفرقة عن

والكتابة. إن حضوره  واآلخرين، ألن النفحة الذاتية تجلت فى النص مرتبطة به فى اللغة

المشهد جيل  وضوحا حتى حين يحتل منذ قصر الشوق وحتى نهاية السكرية يبدو أكثر

اللغة التى تكتبه  غيره، بل إنه دائما ما يصوغ االختالف عن أبناء هذا الجيل ويؤكده. أما

منه وفى  فتحوطه بحنو خاص ذلك واضح فى لحظات المفارقة التى تغرى بالسخرية

يكاد  تهدجه العاطفى الذى يجعله سنتمنتاليا حين يتحدث عن عايدة. وفى مواقف كثيرة

 .يتطابق منظور الرواية مع منظوره الخاص

خالل لعب الكتابة يظن  تكتب الذات إذن فى الثالثية لتدل على جيل بعينه، ومن

  ذلك فى كتاب أخرى، القاريء أنها مجاوزة للذات. وسوف يفرق نجيب محفوظ ذاته بعد
ة بأنا المتكلم البداي وعبر طرائق أخرى، نجد ذلك واضحا فى المرايا التى تبغتنا منذ

وأصبحت عامة. لكننا ما إن  واضحة وكأنها تعدنا بكتابة الذات التى تقنعت فى الثالثية

يراوغنا، ألنه ال يتحدث إال  نتوغل فى القراءة حتى ندرك أن الضمير الدال على األنا

أنا المتكلم مجرد معبر لكتابة  ليفسح المجال آلخرين غيره يمألون الفضاء الروائى. إن

مراياهم فى الوقت نفسه. وهكذا  خرين الذين يمثلون مرايا الذات، وتمثل الذاتاآل

عيان يسرد حيوات اآلخرين  سنكتشف أن الذات قد فرقت أمشاجا ونثارات لتكون شاهد

لكنها دائما تراقب  من خالل منظوره. صحيح أن وجودها يجعلها تقوم بأدوار كثيرة

أساسى، إنها فم يتكلم ويحكى ويعلق على ما وتشهد وتتأمل وتتقصى، وال تنهض بفعل 

ال ندخل  يحدث ويدس المغزى ويقرن االحداث باالحداث، لكنها تظل موصدة فى وجوهنا

للتمويه  عالمها الداخلى وال نشعر ببطولتها. ذلك أن نجيب محفوظ يلوذ بلعب الكتابة

من الذات  رايا جعلعليها. فى الثالثية باعد بين كمال ونفسه بالحذف واالضافة. وفى الم

فسوف  اداة لصيغة اآلخرين، فيما هم يتركون بصماتهم عليها. أما فى حكايات حارتنا

فضاء  يستعيد الذات الرمزية التى التمعت سريعا فى أوالد حارتنا، متوسال بها لصياغة

 يقترب من الفضاء الحلمى، فنجد مفرداته االثيرة عن القبو والسبيل والحسين وسعد
 لتكية وأول حب متأمال رحابة الحياة وتأبيها على االختزال فهذا كله مكتوبزغلول وا

تحت الحيرة المعرفية المبطنة بنفس صوفى يدمج المتناقضات ويمزج الشهد بالدموع. 
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أن نجيب محفوظ قد كتب هذه الحكايات الرمزية عن ذات مشتهاة محاطة بمفردات  ذلك

ضعا شخوصه جميعا فى سياق شعرى، ومن هنا تجعلها تجاوز ذاته الواقعية وا وتفاصيل

ستظل تخايلنا ونحن نقرأ عمله الكبير التالى لها وهو ملحمة الحرافيش.  فهى ذات رمزية

الجميل "أصداء السيرة الذاتية" فنحن مع نص يمزح السرد بالشعر،  أما فى كتابه

من اعادة تأمل ويتداخل فيه الواقعى بالحلمى بالرمزى. إن السارد يقف فى موضع يمكنه 

ليصوغ سردية الذات عن نفسها وال ليجعلها بطلة ألحداث مثيرة، بل  الرحلة ونتائجها، ال

مسارها من خالل تعاقب السرد والشعر والرمز واالمثولة من أجل  لكى يناجيها ويستعيد

هذه الشذرات القصيرة المتعاقبة ال تتغيا كتابة اعترافية بل تكتب  .معرفتها على نحو أدق

للوقائعى من خالل تكثيف الدوال، وإقصاء الواقعى ليحل بدال منه  معرفة ذاتية مجاوزة

ويكثفه ويجعله شعريا. يعرف محفوظ أن الكاتب ال يمكنه أن يفر من  ما يجاوز الواقع

تنم عن صاحبها بدء من لغته ومجازاته ورموزه وانتهاء بما يثوى فى  ذاته الن الكتابة

خذ الكاتب بعيدا عنها وهو يشيد عالمه ويحد تخومه وعالماته يؤ الالوعى البعيد. قد

وقد يراوغها لكى ال تنفجر فى وجه صاحبها، لكنه يعى أيضا أن  الكبرى، فتتموه الذات،

له من مواصلة حياته فى العالم بعيدا عن قبضة أبيه. ولكى  نصه الذى يحمل اسمه البد

احبه ليالمس ما فى العالم من ذوات يخرج النص عن ذات ص يتسنى له أن يفعل البد أن

المختلفة، واستجاباتها المختلفة. صحيح أنه كأى أب لم يتنازل  أخرى، لها زوايا نظرها

عن ممارسة أبوته على نصوصه بل قد نشعر أحيانا أن قبضته العالم قد جعله أبا رحيما، 

ندهاش من التى تتجلى فى ابنه، بل قد تصل رحمته إلى حد اال ال يخجل من قسماته

 .وإشعاعه بما لم يكن يتصور أنه يملكه مسارات هذا االبن ومفاجآته
لم يكتب محفوظ تاريخه الشخصى على نحو سيرى قط، ذلك أن العالمات والصوى 

للعب الكتابة، فتداخل الواقعى  الحداثية الكبرى فى هذا التاريخ قد نثرت وفرقت خضوعا

وصدقا مع ما يهفو الكاتب ألن  وحدث فعال مع المتخيل، والشخصى مع العام، وما كان

الذات أصغر من العالم،  يكون. كل ذلك فى نصوص تشبه معابد أسالفه وعمائرهم، حيث

واالستعراض، استهدافا  ولذا تظهر متقنعة حريصة على التقشف، معارضة للتبرج

هه الى تبرج يكر لممارسة لعب الكتابة ربما، أو خجال من أن تغادر الذات تواضعها

تواجه المجتمع  صاحبها، ربما أو إشفاقا عليها وقد ابتليت بالصدق االخالقى من أن

كتابته لذاته على  عارية من أقنعتها إلخ إلخ. البد إذن أن لدى محفوظ أسبابا كثيرة تحوط

الكبير، لكن  هذا النحو، منها ما هو خاص به وبمواهبه وبطرائقه فى صياغة مشروعه

ويدرب نفسه  خارجه، أعنى إلى السياق الذى ظل يحاوره ويداورهمنها ما يجاوزه الى 

الكتابة، عن  لإلفالت من شراكه المنصوبة ى كل مكان. دليل ذلك أنه وبعد أن حقق مجد

الجحيم  له أن يقص عن ذاته فى حوار صحفى بقدر من الصراحة، فانفتحت عليه أبواب

أنه  محاولة قتل حقيقى. والبدفى عملية نموذجية للتقل الرمزى الذى كان قد سبق ب

ساعتها تأكد من صدق حدسه السابق وصحة معرفته بمجتمعه، وتذكر نصيحة المازنى 

 .القديمة، والتى لو عاد الزمن به إليها، لرفض غالبا أن يعمل بها
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 الهوامش:
 راجع حواره مع رجاء النقاش فى: (1)

ياته. نجيب محفوظ: صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وح -

 .75ص 1998مركز األهرام للترجمة والنشر القاهرة 

دار المعارف  المنتمى: دراسة فى نجيب محفوظذكرها غالى شكرى فى كتابه:  (2)

 .17ص 1969بمصر القاهرة طبعة ثانية 

 .105راجع ما يقوله محفوظ عن قصة حبه فى رجاء النقاش. مرجع سابق ص (3)

 وما بعدها. 11السابق ص (4)

 . وما بعدها.19مرايا، طبعة مكتبة مصر، صراجع الحكاية فى ال (5)

 وما بعدها. 6راجع الحكاية فى حكايات حارتنا مكتبة مصر ص (6)

راجع لصاحب الدراسة: مملكة هللا، فى فصول المجلد السابع عشر العدد األول  (7)

 .1998صيف 

 


