
PREAMBULE

La question posée au concours étant celle de la fiction et son statut dans la littérature arabe
contemporaine, et le texte choisi étant un “roman interdit” de Nagîb MaÌfºÂ, on posera l’hypothèse
que ce sont bien les limites de la légitimité de la fiction qui forment la problématique de la
question. Le roman Awlæd Îæratinæ semble avoir dépassé certaines des limites communément
admises par la communauté des lecteurs, des auteurs ou et par les autorités politiques et religieuses
dans le monde arabe, puisqu’il a généré interdiction, scandale et débat public, lors de sa parution,
puis lors de l’obtention du Prix Nobel par son auteur, et enfin lors de la tentative d’assassinat sur
sa personne, perpétrée précisément en raison de ce roman.

Quelles sont donc les limites franchies par cette fiction ?  Il peut s’agir de “limites sociales” : ce
roman aurait outrepassé les données du “pacte de légitimité sociale de la fiction”, qui semble
stipuler en Egypte que la fiction ne peut tirer son droit de cité que dans le cadre d’un “paradigme
réaliste/réformiste”, ainsi que le nomme Richard Jacquemond. La préface rédigée par MuwayliÌî
en 1907 à son ÎadîÚ ‘ïsæ b. Hi‡æm, dans laquelle nous noterons accessoirement l’utilisation du
terme taÏyîl dans un acception réductible à la notion moderne de fiction, ainsi que nous le proposerons
et discutons, expose clairement cette condition de légitimation de la fiction :

«فــهـذا احلــديث، حــديث عــيــسى بن هشــام، وإن كــان في نفــســه مـوضــوعــا على نسق الـتـخــيــيل
والتــصـوير، فــهـو حـقــيـقــة مـتـبــرّجـة في ثـوب خـيـال، ال أنـه خـيـال مــسـبــوك في قـالَب حــقـيــقـة،
حــاولنا أن نشــرح به أخــالق أهـل العــصـر وأطـوارَهم وأن نصف مــا عليــه الـناس في مــخــتلف

طبقاتهم من النقائص التي يتعيّن اجتنابُها والفضائلِ التي يجب التزامها»

Bien que ce récit se présente sous une forme imaginaire, c’est une pure vérité déguisée en
fiction et non une fiction coulée dans le moule de la vérité, par quoi nous tentons d’exposer
les usages et manières de nos contemporains et de décrire les vices que les diverses classes
d’hommes se doivent d’éviter et les vertus qu’il est de leur devoir de respecter.

Ce “pacte de légitimité”, on ne peut plus clairement exposé par MuwayliÌî, implique donc que le
roman doit être vérité déguisée en fiction, le réalisme étant un moyen de suggérer une morale.
L’une des premières entorses au pacte serait donc une fiction qui ne respecte pas l’obligation
réaliste, ou ne respecte pas l’obligation réformiste, toutes deux liées.  Néanmoins, si ce paradigme
réalisme/réformisme gouverne le rapport du public à la fiction, et singulièrement la tolérance
relative des traditionnalistes à son égard, il ne va pas sans être contesté par le champ littéraire
aspirant à la reconnaissance d’une autonomie de la fiction vis-à-vis des critères de moralité. Contre
ceux qui pensent que la liberté de l’écrivain ne saurait être que conditionnelle, bornée par sa
conscience et son sens des responsabilités envers les masses1, d’autres estiment que “l’art n’est
pas une religion, un roman n’est pas une philosophie, la poésie ne saurait présenter un
modèle de bonne (ou de mauvaise) conduite. Au plus, les arts sont des représentations, ou
ainsi que le dit Aristote, des imitations de la réalité et non cette réalité elle-même. La façon
par laquelle la réalité pénètre la littérature ou la musique ou la peinture a été le sujet de
discussions, de débats, de controverses, d’études académiques et de spéculations philosophiques
séculaires. Dire qu’un roman est immoral, c’est suggérer que les romans sont censés être
moraux, ce qui confine au non-sens. La seule “moralité” ou le seul “comportement louable”
concernant réellement la littérature, c’est le fait de bien ou de mal écrire. Traiter de la fiction
comme s’il s’agissait d’un sermon moral ou religieux c’est être à peu près aussi loin de la
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١ voir R. Jacquemond “Les limites du dicible dans la fiction égyptienne”, 2000.

réalité de la littérature qu’on peut l’être, et à mon sens, la forme la plus pure de barbarie



intellectuelle”2. C’est ce qu’écrivait Edward Saïd en 1999 à l’occasion d’une de ces crises cycliques
de légitimité que connaît la fiction en Egypte, lorsque parents d’élèves et presse d’opposition
obtinrent la supression du roman “Le pain nu” (اخلبـز احلافي) par MuÌammad Ωukrî du cursus de
littérature moderne à l’Université Américaine. Une autre interrogation découle de la légitimation de
la fiction par le réformisme : le lectorat la perçoit-elle comme consubstantielle à la fiction arabe?
L’Egypte de 1959 connaît nombre de récits de fictions qui ne peuvent s’insérer dans ce paradigme,
et qui appartiennent à d’autres aires de production (littérature européenne ou américaine traduite).
Mais si la fiction d’auteurs reconnus dans le champs littéraire comme “auteurs légitimes” obéit
encore à cette obligation, cela signifie que la communauté intellectuelle tout comme le lectorat
possède une attente métaphorique, c’est à dire qu’il sait devoir décoder une dimension métaphorique
ou allégorique de la fiction pour accéder à un message, et s’est habitué à un sens unique de
décodage, dépourvu d’ambiguité. Que se passerait-il si les formes d’encodage ne répondaient pas
aux critères habituels, ou si le message s’annonçait plus ambigü que prévu?     

Autre limites, les limites morales et politiques, qui découlent des premières. Quand bien même
l’oeuvre de fiction transmettrait-elle, même obliquement ou métaphoriquement, une morale, cette
morale correspond-elle à la doxa, qu’elle fût celle de la communauté des ulémas, des nationalistes,
ou correspond-elle aux buts du pouvoir qui surveille de près la circulation et la consommation des
écrits? Et dans quelle mesure n’y a-t-il pas un “sur-investissement” quant à la capacité de la fiction
à participer à la nécessaire réforme ou à égarer le lecteur par des suggestions inadaptées, connaissant
la faible diffusion de l’écrit dans la réalité...

Enfin, troisième catégorie de limites, les limites génériques ou esthétiques. MaÌfºÂ rompt dans ce
roman avec un type d’écriture romanesque, qui est le “réalisme social”,  choix esthétique qui
découlait directement de la fonction “réformiste et morale” affixée à l’écriture de fiction. Ce réalisme
caractérisait ses premiers écrits, lui avait assuré le succès et la reconnaissance par ses pairs, et
trouvait son achèvement dans la Trilogie. Le passage à une autre esthétique, en l’occurence une
écriture symboliste/allégorique, impliquait donc indirectement une interrogation sur les données du
pacte. On constate dans Awlâd Hâratinâ que MaÌfºÂ joue des genres, en se plaçant à la limite du
réalisme, ou plus exactement en en reprenant le décor, tout en en pervertissant le sens et en lui
conférant une valeur, ou des valeurs, métaphoriques et allégoriques.  D’autre part, MaÌfºÂ joue
avec les limites de la création littéraire : son roman n’est pas une création ex nihilo, mais la
reprise de quatre “synopsis”, issus des textes sacrés, qu’il déplace et transplante dans son décor
pseudo-réaliste cairote. Nous sommes amenés à nous interroger sur la nature de la création artistique,
implique-t-elle un acte démiurgique ou peut-elle se fonder sur la transformation d’une matière
préexistante à laquelle on donne un nouveau sens? Quel est la légitimité de la fiction quand elle
reprend un récit prééxistant? Et surtout, quelle est sa légitimité si l’infratexte sur lequel elle se base
n’est pas vécu comme fictif, mais comme sacré. Si la fiction, qui dit le faux, pervertit le discours
par essence vrai qui est celui du sacré, les frontières entre vérité et fiction ne risquent-elles pas de
s’effacer?

Ce sont à partir de ces trois  questions de “limites” que nous analyserons Awlæd Îæratinæ. Non
pas en les traitant l’une après l’autre, mais en les gardant en tête comme directions d’investigation.
Nous proposerons une présentation générale de l’oeuvre, visant à en souligner le double aspect
métaphorique et ludique. Nous verrons que deux types de lectures ont été suscitées par cette
oeuvre, toutes deux légitimes et en réalité complémentaires, l’une étant la lecture politique qui voit
dans l’oeuvre au premier degré une représentation allégorique des échecs du pouvoir nassérien
après l’espoir qu’il avait suscité, et plus profondément une parabole sur les rapports unissant la
communauté, formée d’individus aspirant à la liberté et au bonheur commun, et le pouvoir,
corrompu et corrupteur par essence ; l’autre étant la lecture philosophique, qui voit dans le texte
une allégorie de l’histoire religieuse de l’humanité, se concluant par un dépassement de la religion,
vérité  révélée, comme lien de la communauté, alors que l’homme adhère à un nouveau credo plus
universel et trans-communautaire qui est la croyance en la science, c’est à dire en sa propre
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intelligence et en sa propre capacité à décrypter l’univers, nonobstant tous les dangers qui le



menace sur cette voie. La lecture philosophique de l’oeuvre est aussi l’occasion d’examiner la leçon
que tire Mahfouz de l’apport de chacune des trois religions révélées, et de replacer cette lecture
libérale dans le cadre de cet “exercice imposé” que représente pour l’intellectuel arabe l’exposé de
sa vision du sacré. Il serait à ce titre fructueux de comparer l’analyse de Mahfouz avec celles de ses
prédécesseurs lointains, comme FaraÌ An†ºn dans “La nouvelle Jérusalem”, ou plus proches de lui
comme ™. Îusayn, T. al-Îakîm ou A. al-Ωarqæwî. Quant à la ludicité de l’oeuvre, nous verrons
qu’elle est liée à sa dimension intertextuelle, et au travail de décodage qu’elle suppose de la part du
lecteur, amené à être surpris par un récit qu’il connaît déjà.

Le plan qui ensuite suivi par le cours répondra à deux impératifs : un tour d’horizon complet des
lectures possibles du texte, mais aussi une aide à la lecture.  Avant de nous engager dans le cours
proprement dit, nous analyserons l’extrait du roman proposé au commentaire à l’écrit de l’agrégation
lors de la dernière session. Nous préciserons ensuite, dans un premier chapitre, la notion de
fiction, en rechercherons une expression en arabe, et en exposerons la lente légitimation dans le
champ littéraire arabe, travail nécessaire à la compréhension de la problématique. Le second chapitre
sera consacré aux “éléments du décor” dans ce roman, à la valeur métaphorique dont ils sont
chargés ainsi qu’à la présentation de leur fonction initiale dans le réel. Cette comparaison amène la
question de leur abilité, de leur receptabilité à un tel transfert de sens. Mais cette partie aura aussi
pour but de vous aider dans votre lecture du texte, en vous aidant à mieux saisir le réel qui nourrit
l’imaginaire maÌfºÂien : comment apprécier les jeux de transferts que propose l’auteur sans savoir
ce qu’est une Ìæra, un zær, un poète de rabæb, etc.

C’est la réception du texte qui sera l’objet du troisième chapitre : sa réception en dehors de la
sphère littéraire et les débats qu’il a suscités, par sa position téméraire vis-à-vis des usages de
légitimation de la fiction. C’est là une question de sociologie de la littérature, qui sera examinée à la
lumière des deux crises, celles de 1960 et celle des années 90. Puis sa réception par la critique,
avec un exposé détaillé des deux lectures suggérées et une interrogation sur la possibilité de les
concilier.
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مقدمة إلى حارتنا
رواية «أوالد حـارتنا» تقف إذاً على تقـاطع أو على مـصبّ عـدد من تساؤالت مـحـفـوظ، كان قـد
أثارها في أعـمــاله السـابقـة وظل يســائلهـا بعـدها : طبــيـعـة الربط الذي يوصل أفــراد اجلـمـاعـة
بعـــضـــهم بعض ؛ دور الـدين والسـلطة في إقـــرار أو في تـفكيك هـذا التـــمــاسـك ؛ توارث القـــيم

املنوطة بهذا التماسك.

] (وسنعــود الحــقـا إلـى الفـارق بـني مـفــهــومي الرمــز واملثل) الallégoriqueمع أن بُعـدهـا املَثَلي [
يتـــأتى للـقــارئ إال بـعــد إمتـام عــدد من الـصــفـــحـــات (وال شك أن أن هذا البُـــعـــد لم يظهـــر لقـــرّاء
الطبـــعــة املسـلسلة عـــام ٥٩ إال عند تأ كـــيــد النيـــة املَثَليـــة في أول القــسـم الثــاني)، ال يـلبث أن
يالحظ قـــارئ الكتـــاب املطبــوع بـعضَ املؤشــرات الـدالّة على أن وراء مــا يـبــدأ كــقـــصــة عــائلـيــة
مــعـانـيَ أخـرى وتنـاصـاً مـع شـتى الـنصـوص املـقـدســة : فــإن الكتــاب يتكون من ١١٤ بـابا، وهو
عدد يتطابق مع عـدد سور القرآن، يسـتهلّه «افتـتاحية» ولـيس «مقدمة»، وهي تسـمية تشـبه
«الفـاحتـة» وإن كـانـت الفـاحتـة القـرآنيـة ضـمـن سـور القـرآن الـ ١١٤ واالفـتـتـاحـيــة احملـفـوظيـة
خارج الـ ١١٤ بابا. وكذلك تنقسـم الرواية إلى ٥ أقسام، متاما كما تنقسم التـوراة إلى خمسة

)، سِـفْـر التكوين وسـفر اخلـروج وسـفـر األحبـار وسـفـر العدد وسـفـر تثنيـةpentateuqueأسفـار (
االشـتــراع. وال يعني ذلك أن مـحــفـوظ قـد تألـه أو أراد وضع نص مـقـدس، وال إلى أن عـلينا أن
ننقّـب عن عــالقــات وطيـــدة بني مــضــمــون الســـور القــرآنيــة أو مـــضــمــون األســفــار التـــوراتيــة
وتطورات احلـبكة احملـفوظيـة، بل يدعـو القـارئ إلى أن يلتـفت إلى الطابع املثلي لروايتـه، في

] ومـتـاخـمة االخـتـراق املرفـوض من طرف اجلـمـهـورludicitéإشـارة خـفيـة متزج بني «اللـعبـيـة» [
حلدود مشروعية التخييل -إن لم يكن شرعيته باملعنى الديني-.

مَن ال يـلتــــفـت إلى هذه املـؤشــــرات ويلج الـرواية بـســــذاجـــة، يـلفــــاهـا عند أول وهـلة ســــيــــرة أو
ملحـمة شـعبـية تقع في إحـدى حارات القـاهرة القدمية. ويقـدمهـا الراوي، الذي عاصـر أحداثـها

:٣األخيرة، كتلبية القتراح أحد أوالد احلارة 

«إنك من القـلة التي تعــرف الكتــابة، فلمــاذا ال تكتب حكايـات حـارتنـا؟ إنهـا تروى بـغـيــر نظام
وتخــضع ألهواء الـرواة وحتــزباتهم، من املـفـيــد أن تـسـجـل بأمــانة في وحــدة مــتكامـلة ليــحــسن
االنتـــفـــاع بهـــا وســـوف أمـــدك مبا ال تعـلم من األخـــبـــار واألســـرار» ونشطـت إلى تنفـــيـــذ الفـكرة
اقـتناعـا بوجـاهتـهـا من جـهـة وحـبـا فـيـمن اقـتـرحـهـا من نـاحـيـة أخـرى. وكنت أول من اتخـذ من

الكتابة حرفة في حارتنا على رغم ما جره ذلك علي من حتقير وسخرية.

ومـرة أخــرى يسـتــوقف هنا ســذاجـةَ القـارئ أو انـدفـاعَـه األعــمى نحــو مـتـعــة التـخــيـيل مــؤشـرٌ
، أي خطـاب يلفت انـتـــبـــاه القـــارئ إلىmétafictionجـــديدٌ من الـنوع الذي اصـطلح علـيـــه النقّـــاد 

أسالـيب وتقنيات التـخيـيل ضمن قـصص تخيـيلي، أو بعبـارة أخرى خطاب يتكلم عن الكتـابة
التخييلية وحِيَلهـا، ويستعرض طبيعتها التخييلية، في إطار حـبكة خيالية. فإن كان الراوي
يتـعـهّــد بكتـابة السـيـرة «بـأمـانة»، ال ميكن أن تكون هذه األمــانة إال أمـانة خـيـاليـة مــدّعـاة، غـيـر
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 وعليكم بقراءة االفتتاحية بانتباه تام...3

أنها وسيلة معهودة في األدب التخييلي، الذي يتعـهد بالصدق إلثبات طبيعته الواقعية، وهو



صـدق ال يخضع ملقـاييس الصـدق املطلقة، بل صـدق خيـالي بحت. ولعلّ مـحفـوظ أراد أن يُدرج
إشـارة طريفة إلى اخلطاب السـيـاسي الذي كان سـائدا في أواخر اخلـمسـينات باخـتيـاره لفظة
«حتـزّب» الرواة، إذ أن «ال للتـحـزّب» كان شـعـاراً من شـعـارات الناصـرية، من أجل تبـرير حلّ
األحـزاب الســيـاسـيـة، وقـد تكـون هذه الكلمـة حـثّــا خـفـيّـا علـى أن يبـحث القـارئ عن إســقـاطات

سياسية محتملة في النصّ القصصي.

أمـا الفـائدة واالنـتـفـاع املشـار إليـهـمـا في هذا املـقطع، فـمـؤشـران آخـران يزرعـهـمــا الكاتب في
] إلى تخطّي القراءة األوّلية. فـحني يدافع الراوي اخليالي عنrécepteurقَصّـه يدعوان املتلقي [

اقـتناعه بـ «وجـاهة» الفكرة، نشعـر بأن مـحفـوظ يعزف على وترين، إذ يبـرّر الراوي اخليـالي
تسـجــيل أحـداث حــارته اخلـيـالـيـة وفي آن واحـد يبــرّر مـحـفــوظ مـشـروعَــه اخلطيـر فـي امليـدان
األدبي احلـــقـــيـــقي، وهي كـــمـــا تعلـمــون فـكرة نقـل ســيـــر مـــؤســـسي الديـانات الثـــالث إلى حـــارة
قـاهرية ذات وظيـفـة مثليـة، من أجل تقـدمي تأمّـالت حـول طبـيـعة السلـطة، ببعـدها السـيـاسي-
العَـمَلي من جـهـة وببـعـدها األيـديولوچي األخـالقي من جـهـة أخـرى، كـمـا يحـددهمـا مـحـمـود أمني

.وضـمن هـذه التـأمـالت، يـعـرض مـحــفـوظ كـيـف تسـتـخــدم السلطةُ االنتــمـاءات الدينـيـة٤العـالم
] ؛  وكـذلك يتـساءل حـول الربط االجـتـمـاعي، كمـا سـبقidentitairesوالعـرقيـة، أو «الهـويوية» [

أن الحظـناه. أمــا اإلشـــارة األخــيـــرة التـي جنــدها فـي هذه السطـور إلى التـــحــقـــيــر والـســخـــرية
اللـذين يتــــعـــرض لهـــمـــا الـكاتب، فــــهنا أيـضـــا يتـــبــــدّى ظلّ مـــحـــفــــوظ وتخـــوفـــاتُـه وراء الراوي

اخليالي...

على صــعــيــد احلــدث البــحت، يبــدأ القــسم األول في بـيت اجلــبــالوي، واقف احلــارة التي حتــمل
اسمه (وسنعود الحقا إلى معنى الوقف ووظيفته االجتماعية وداللته الرمزية عند محفوظ).
يبــــرز صــــراعٌ بني ابنـني من أبنـاء الواقف، أدهـم وإدريس، بـســـبـب اخـــتــــيـــار اجلــــبــــالوي ألدهم
مـسـئـوال عن إدارة الوقف، على أن أدهم سـرعـان مـا يُطرد من بيت الواقف كـمـا سـبق أن طُرد
أخوه إدريس العاقّ، نتيجةَ خـديعة دبّرها له إدريس، ومن ثمّ ال يجد أدهم بداً من العمل إلعالة

زوجته وذريته خارج احلديقة املفقودة.

أما األجـزاء الثـالثة املقبلة، فـتتّـبع حبكة واحـدة تتكرر بتنويعـات وتقاسـيم شتى : فـإن سكان
احلارة، وهم ذريـة أدهم وإدريس على مدى األجـيال، يخضـعون لظلم النـظّار وتعسّف الفـتوات
الذين سلّطـوهم عليـهم، بيـنمـا الواقف املعـمّــر يعـتكف وراء أسـوار بـيـتـه العـاليــة ويوكل أمـر
حارته إلى الطغـاة. ثم ينتفض أحد أوالد حـارتنا ويثور ضد اجلـور وينجح في جذب شيـعة من
األنصـار حــوله وفي تعـديل شـيء من الواقع التـعــيس،إمنا ملدة قـصـيــرة. ثم يبـدأ اجلـزء الـتـالي
بعــد وفـاته وقــد حتـول أنصــاره ومـريدوه إلى طغــمـة تدافـع بشـراســة عن امـتــيـازاتهــا ويديرها
فتـوات ال يعرفون سـوى البطش وضرب النبابيت. وكل واحـد من هؤالء الذين حاولوا تغيـير
النظام وأتـوا برسـالـة إصـالحــيـة (جــبل، رفــاعـة، قــاسم) يصــبح بعــد مماته شــخـصــيــة أسطورية
يتغنى شاعر حـيّه مبآثره في املقاهي الشعبية وفي الغـرز، وكل واحد منهم يدعي أن رسالته

أتت بإيحاء مباشر أو غير مباشر من الواقف، اجلبالوي نفسه، احملتجب أبدا.

_____________________________________________________________________
F.Lagrange : AAAAwwwwllllæææædddd    ÎÎÎÎæææærrrraaaattttiiiinnnnææææ, cours de CAPES-Agrégation 2001-2002     page 5/60

 في حكاية أوالد حارتنا.-أوالد حارتنا بني خصوصيتها املصرية وعموميتها اإلنسانية انظر إلى 4
القاهرة : كتاب اليوم/أخبار اليومو ١٩٩٥.

أمـا بطـل القـسم األخـيــر، عـرفـة، فــهـو سـاحـر صــاحب اخـتـراعــات عـجـيــبـة، منهــا كُـوَر مـتـفــجـرة



تخــوّله القـدرة علـى التـغلب عـلى الفـتــوات. غـيــر أنه يسـبب بـطريقـة غــيـر مــبـاشـرة فـي مـوت
اجلــبــالوي عنـد تسلله إلـى بيــتــه ليــالً وال يلـبث أن يهــدده الناظـر بإفــشــاء ســره الرهـيب حــتى
يستوظفـه ويصبح عرفة فتوة من نوع جـديد، إلى أن يحاول عرفة الفرار من قـفصه الذهبي.
أمــا النـاظر، فــينجح فـي اللحــاق به ووأده، بـينمــا ينتـظر أوالد حــارتنا اخلــالص املـوعــود الذي
طاملا ظـنوه قــد أتـى ثم تخلف مـــيــعـــادُه، وتنتــهـي الرواية علـى أمل أن يحِلّ ســـاحــرٌ آخــر مـــحلَّ

عرفة.

طبـعــاً، ينتـبـه القــارئ بسـرعـة إلى أن قــصـة أدهم وإدريس تتطابـق مع قـصـة آدم وإبليـس كـمـا
وردت في القــرآن وقـد أضــيـفـت إليـهــا تفـاصــيل توراتيــة، كـمــا يُرشــده التـشــابه الصــوتي بني
االسمني حـتى يتأكـد لديه هذا االنطباع. ثـمّ يكتشف القـارئ  أنّ قصة جـبل تتطابق جزئـيا مع

] إذ أن جــبل مــوسىmétonymiqueقــصــة مـــوسى، والعــالقـــة بني االســمني هـنا عــالقــة مـــجــازية [
مـوقع مــعـروف في ســيناء، وتتطابق ســيـرة رفـاعــة إلى حـد مـا مـع سـيـرة املســيح كـمـا يـرويهـا
اإلسـالم، والعـالقة بني االسـمني مـجـازية أيضـا تذكّر بـرفاع املسـيح بعـد مـوته. أمـا سيـرة قـاسم
فـهي أقـرب سـير الـرواية تطابقـا مع نبي من األنبـيـاء، إذ تشـبـه إلى حـد بعـيد سـيـرة الرسـول
مـحـمــد ويشكّل التناصّ فـي هذا القـسم أحـدا مـن أهم دواعي املُتـعـة، بـحـيث ينشـغـل القـارئ بـ
«تفكـيك شــفــرة» التلـمــيــحــات   إلى جــانـب مــتــابعــة األحــداث. أمــا بـالنســبــة إلى الـعــالقــة بني
االســمني، فـاملـعـروف أن كنـيـة الرســول هي «أبو الـقـاسم»، وكــذلك قــاسم أكــثـر هـؤالء األبطال
اهتــمـامـا بتــقـســيم ريع الوقف باملســاواة، وريع الوقف يرمــز إلى خـيــرات الدنيـا الـتي يجب
تقـاسمـهـا بني أفـراد اجلمـاعـة، وهذه الرؤية تتطابق مع التـحليل االشـتـراكي لشـخصـيـة النبي
مــحــمــد الـتي كــانت ســائدة عـند املثــقــفـني املصــريني في اخلــمـــســينات . وأخــيــرا، عـــرفــة يرمــز
بوضــوح إلـى العلم احلــديـث بحــسنـاته ومــســاوئه، كـــمــا حتــيل كــويـراته املتــفــجـــرة إلى القنـبلة
الذرية الـتي كــانت قــد انـفــجــرت في هيــروشـــيــمــا ١٤ سنة قــبـل كــتــابة الروايـة، وإلى اآلمــال

املتعلقة بالعلم من أجل خالص اإلنسانية.

فــال داعي فـي إطار هذه املقــدمـــة الســريعــة إلى أن نـشــرع في التــســـاؤل حــول نيّــة الكـاتب من
روايته املثليـة الرمزية هذه، وهل أراد منها إسقـاطات سياسيـة وتأمّالً حول طبيـعة السلطة،
أم هل نسـتـقـرئ فـيـهــا تأمـالت الكاتب حـول رسـاالت اليـهـودية واملـسـيـحـيـة واإلسـالم، ثم حـول
رؤية نيـــتــشـــيــة الـتي تؤكــد مـــوت الله وحـلول العلـم مــحل اإللـه مــرجــعـــيــةً ســـامــيـــة، فــهـــذا مــا
سنتطرق إليـه الحـقـا أثناء دراسـتنا للنص. فنقـتـصر هنا عـلى حتديد االجتـاهات العـامـة التي

ستتبعها احلصص املقبلة.

قـد يكون السـؤال الذي طرحـه مـحـفـوظ على نفـسـه بعـد إمتام الثـالثيـة هو: «كـيف اخلـروج من
الطبـيـعـيـة؟»، أي كـيف اخلروج مـن احلارة الـتي كان مـحـفـوظ انحـبس فـيـهـا منذ األربعـينات،
منذ أن كـان قــد ترك الروايات الفـرعــونيـة؟ جـاء اخــتـيـار مـحـفــوظ لإلجـابة عن هذا الـتـسـاؤل
األدبي والفـني، في  شكـل «مــحــاكــاة لَـعِــبــيـــة-رمــزية». مــحـــاكــاة رمــزية عـلى صــعــيـــدين، إذ أن
الرواية حتاكي بعض الروايات التي أتت في النصوص املقدسـة املؤسسة للديانات السماوية
الثــالث، وتتــالعب مــعـهــا في آن واحــد. ولكـن هي مـحــاكــاة لعــبــيـة ورمــزية أيضــا ألنهــا حتــاكي
بطريقـة لعبـيـة جنسا أدبيـاً قـد ساهم مـحـفوظ في إرسـائه في املمـارسة األدبيـة، وهو الرواية
الواقـعـيـة املَدَنيـة. يستـوظف مـحـفـوظ في «أوالد حـارتنا» عناصـر مكوِّنة لهـذا التـقليـد األدبي
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]naturalisteالذي شـارك في تأسـيـسـه، هو ومـحـمـود تيـمـور : الروايـة القـاهرية «الطبـيـعـيـة» [



اإليحــاء. غـيــر أن احملـاكــاة اللعــبـيــة تُعــوج وتلوي بالضــرورة روح اجلنس األدبي الذي حتــاكـيــه،
وهي تلـتـزم بقــوانيـنه ومــراسـيــمــه في آن واحــد. فــهـذا مــا نراه مـنذ االفــتـتــاحــيــة، وهي أولى

روايات محفوظ تُستهل مبثل هذه االفتتاحية.

أما على الصعـيد الرمزي، فقـد أشرنا إلى ازدواجيتهـا واجتاهات االستقراء التـي تتولد منها
: من جـــهـــة، الوظيـــفـــة االجـــتــمـــاعـــيـــة للديانـات، ومن جـــهــة أخـــرى تـاريخ السلـطة، التي يـراها
مـحــفـوظ فـاسـدة باألســاس، تعـتـمــد على املعـتــقـدات وعلى العــداءات الطائفـيـة مـن أجل إرسـاء
طغـيـانيـتهـا وتعـسّـفـها على مـجـمـوعـة بشريـة قد بنّجـتـهـا سِـيَرُ مـآثر األسـالف، وبنّجـهـا انتظار
إسكاتولوجي (أُخـروي) يبـدد كل إرادة للتـصـدي هنا واآلن أمـام االضطهـاد. وكمـا سنراه الحـقـا،
فــإن اللـجــوء إلى الرمــزيـة قــد يكون من بـاب اإلفــالت من الرقــابة الـدينيــة واحلكـومــيــة، إذ أن
االضطهـاد أبواالســتـعـارة حـسب قـول بورخـيس.  غـيــر أن هذا املسـعى باء بالفـشـل الذريع كـمـا
تعـلمــون. ولـكن للـجــوء إلـى الرمــزيـة مــبـــررات أخـــرى وغــيـــر ســـيــاســـيـــة : قـــد يكون ضـــروريا
لتـــحــويل فـكر مــحـــفــوظ إلـى فن روائي، إذ نعـلم منذ أنـدريه چيـــد أن النوايا احلـــسنة ال تـكفي
لضـمــان كـتـابة األدب احلـسـن... وقـد يكون االسـتــفـزاز الذي أدخله مـحــفـوظ في روايتـه مبـثـابة

الشطة الالزمة ليطيب الطعام...

وإذ أنّ مــحــفـوظ كــان يتــمــتع بأربعــة ســيناريـوهات مـحـكمــة اسـتـنهلهــا من التــوراة واإلجنــيل
والقــرآن، لم يتـبـق له إال قـسمٌ أخــيـرٌ وجب عـليـه أن يصــيغ حـبكـتـه كليــا، اعـتــمـادا علـى فكرته
األصليــة «الوجــيــهــة» علـى حـد قــول الـراوي في االفــتــتـاحــيــة، وكــانت هذه الـفكرة حلول الـعلم
وعــبــقــريـة اإلنســان مــحل املـرجــعــيــة الديـنيــة، واخملــاطر الـتي تنجم عـن خــضــوع العلـم لدواعي

السلطة.

فــبــمــا أنّ كل قــرائـه يحــفظون عـن ظهــر قلب اخلطـوط العــامــة حلــبكة األقــســـام األربعــة األولى،
وجب له أن يُدخل هذه األحـداث املعـروفة في حـيّـز التخـيـيل األدبي، مما يوحي ضـمنيـا أنها قـد
تنتـــمي أصــال إلـى حــيــز التـــخــيــيـل، وهي من طرفـــه الوقــاحـــة الكبــرى إن لـم يكن عني الكـفــر،
وكـان عـليـه أن ميأل فــراغـاتهــا بتـفــاصـيل إضــافـيــة متكّنه من سَــوْق تصـوراتـه الشـخــصـيــة حـول
دوافع مـؤســسي الديانات الكبــار. فـأحتف قـراءه بـلعـبـة تشــبـه مـتــعـتُـهـا مــتـعـة الذي يـنجح في
إمتام شبكة كـلمات متـقاطعة : فك شـفرة التلمـيحات، وإدراك اإلسـقاطات السيـاسيـة التي قد
تتـوارى خلف كلمة واحـدة، ورصد الـتشـابه بني سيـرة هذا وذاك، أي باخـتصـار، القيـام بعكس

عملية الشفرة التي قام بها الكاتب.

ال شك أن «أوالد حـارتنا» رواية جديـة تعالج مـواضيـع جدية، غـير أن الـنقاد لم يهـتـموا كـثيـرا
بأن اكـتـشـاف القارئ لـعناصـر مأخـوذة من سـيـر األنبـيـاء ليس بقـراءة سطحـيـة وال بعبء على
العمل الرواءئي، وإن كانت هذه احليلة تتكّرر أربع مرات، بل هو محرّك متعة القراءة، ميكّن

]، إرادة يولّـدها الكـاتبsuspenseالكـاتب من مــــراعـــاة أحـــد شـــروط األدب الـروائي : التــــرقّب [
عند الـقــارئ حــتى يطوي الصــفــحــة ويتـلهف إلى قــراءة التــاليــة. فـكيف ميكن أن يُـعنى قــارئ
الرواية التـخييلـية، املتعـطش دوما إلى اجلديـد، بقصّة يعـرفهـا وسبق أن سـمعـها مـرارا؟ فإنه
يطوي صـفـحـته هـنا ألنه يريد أن يكتـشف كـيف اسـتطاع مـحـفوظ أن يُلـبس قصـةً يعـرفـهـا زياّ

غريبا وال-تاريخي، حتى نفاجأ بقصة كنّا نظنّها أنفدت قدرتَها على مفاجأتنا.
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وهذه املتـعة التي يَشـعر بها القـارئ الذي استطاع أن يـفك الشفـرة تشبه تلـك التي يشعـر بها
كذلك املسـتمع إلى السيـر الشعبـية التي يتناقلها الشـعراء، إذ تنتهي دائمـا أبيات رباعيـاتها
بجنـاس وتورية يجـب على املســـتــمـع أن يفك ألغـــازها، وتســـمى العـــمليـــة «التـــزهيــر»، وكـــأن
السـيرة الشـعبـية وردة مـغلقـة تتفـتح عند فـهم األلغاز. فـبمـا أن مـحفـوظ أراد أن يخلق سيـرة
أو ملحــمــة تشــبـه الســيــر الشــعـبــيــة من حــيث املضــمــون وليس من حــيث الشكل، فــإن ألعــاب

التناص في رواية محفوظ امللحمية تكاد تكون مرادفة للتزهير في امللحمات الشعبية...

وإذ أن مــحـفــوظ أصـر عـلى أن يتـخــذ من حــارته القــاهرية خلفــيــة لهـذه الروايـة، سنحلل، بعــد
التـساؤل حـول مفـهوم التـخيـيل، مكونات هذه احلـارة في ثاني قـسم دراستنا، ومـا حتيل إليـه
في الواقع، في الزمـان واملكان، وكيف وظّفـها محـفوظ وألبـسها مـعاني جديـدة.  (١) ستُكرس
إذن حصة للمـرجعية الواقعـية : مكونات احلارة احملفوظيـة، أو «جوغرافيا احملفـوظستان».  ثم
نهــتم (٢) مبسـألـة تلقي النص وتـاريخـه : كــيف اسـتــقـبـلت «أوالد حـارتنـا» في الفـضــاء األدبي
املصـري والعـربي، منـذ أزمـة سنة ١٩٥٩ إلى أزمـة ٩٥. ننظر إذن في مـرحلـة أولى إلى تاريخ
تلقي النص من قـبل اجلـمـهور والسـلطات الدينيـة والسيـاسـيـة. غيـر أن هذه األقطاب الثـالث
ال متثل قوى مـشروعة في الفضـاء األدبي الذي يحكمه الكتاب والنقاد واملـثقفني بصفـة عامة،
فننـتـقـل في مــرحلة الحــقــة (٣) إلى القــراءات التي أثارتهــا رواية مــحــفــوظ، نبــدأ بالقــراءات
التي ترى في الرواية تعـبيـرا عن تصور مـحفـوظ لوظيـفة الديانات اجلـتمـاعيـة، ونلتفت بعـد
ذلك (٤) إلى أوالد حـارتنا تعبـيرا عـن تأمل محـفوظ حـول السلطة والربط االجـتمـاعي. وأثناء
هذه املسـيرة، سـنظلّ  نسائل مـفـاهيم قـد تبدو بديهـيـة كالرمـز واملَثَل، ونتـسـاءل هل فعـال من
رمزية في أوالد حارتنا، مبعنى الرمزية التي جندها في النصوص املقدسة التي اعتمد عليها
محفوظ، فهل هـذا العمل دليل على حذق محفوظ كما يراه الناقـد چورچ طرابيشي أكثر منه

دليل على فنه.
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 مكانة التخييل في األدب العربي املعاصر :
«أوالد حارتنا» لنجيب محفوظ

La torture est mère de la métaphore (Borges)

قـد يكون جنيب مـحـفوظ (١٩١٢) الروائي الـعربي الوحـيـد التي جتاوزت شـهـرته حدود العـالم
العـربي، وتُرجـمت مـعظم أعـمـاله الكثـيرة إلى لـغات أجنبـيـة، وحظي باعـتـراف واسع على حـد
ســواء من قــبـل القــراء (الذين يـتــضــاءل عــددهم سنة بـعــد سنة في الـعــالم العــربي) ومـن قــبل
اجلـمــاهيـر التي تعــرفت على رواياته مـن خـالل األفـالم التي اقــتـبـست مـنهـا والسـيـناريوهات
التي ألفــهــا مـحــفــوظ. وقـد بـلغ هذا االعــتـراف  أشــدّه عند حــصــول مـحــفــوظ على جــائزة نوبل
لآلداب سنة ١٩٨٨. مع ذلك، إنها املـرة األولى التي يدرج فيهـا أحد من أهم نصوصـه الروائية

. طبعا، لن يضـيف هذا االعتراف املتأخر شيئـا إلى مجده وال إلى املكانة CAPESفي مقرر الـ
املركـزية التي يحـتلهـا مـحـفـوظ في احلـقل األدبي املصـري والعـربي، ولعل مـركـزيتـه هي التي
ســبّـبت في إبـعـاده عن املـقـرر لسنـني طويلة، ســواء أ جـاء هذا اإلبعــاد من باب الـتـهــيّب أو من

باب اإلجحاف أمام صنم من أصنام األدب املعاصر.

وتأتـي رواية «أوالد حـــارتنـا» التي كــــتـــبـــهـــا مـــحــــفـــوظ سنة ١٩٥٩، لـتـــصـــور إشـكاليـــة ال تـقلّ
مــركـزية عن مــحـفــوظ نفــسـه، وهي املكـانة التي حتـتـلّهـا األعــمـال  اخلــيـالـيـة في األدب العــربي
املعـاصـر أو كمـا سنصطلـح عليـه «التخـيـيل»، في كل جتليـاته (وسـيـأتي تبـرير اخـتيـارنا لهـذا
املصطلح الحقـا). أما األمـر الذي ال يحتاج إلى تبـرير كثيـر فهو اخـتيـار رواية «أوالد حارتنا»
بالـذات لتُـــــحلـل من مـنظـور هذه اإلشـكالـيــــة، وهـذا التـــــســــاؤل حـــــول مكـانة اخلـــــيــــال وحـــــدوده
ومـشــروعـيـتــه في احلـقل األدبي من جــهـة، وفي اجملـتــمـعـات العــربيـة املعــاصـرة من جـهــة أخـرى.
تنـدرج «أوالد حــــارتنـا» في هـذه اإلشكالـيــــة أوال ألســــبــــاب تتــــعـلق بـتلقّـي النـص. فــــقــــد منـعت
الرواية من الطبع في كتـاب بعد إمتام صدورها مسلسلةً في جـريدة األهرام بني خريف ١٩٥٩
وأوائل ١٩٦٠، بطلب من علماء األزهر، وما زالت غيـر منشورة في مصرحتى اآلن، هذه املرة
بطلب صاحبها وبالرغم من رفع حظرها حـكوميا. إن هذا االمتناع من طرف الكاتب يعود إلى
مــعــارضــة املـؤســســة الدينـيــة، مــتــمــثـلةً في األزهر، والتـي لم يشــأ مــحـــفــوظ، احلــذر دومــا، أن
يتغـافلها، ناهيك عن مجابهـتها مـباشرة  ؛ وقد سـببت «أوالد حارتنا» في اعتـداءٍ على شخص
مــحـفــوظ في أكــتـوبـر ١٩٩٤، قـامت بـه مـجــمــوعـة من الـشـبــاب املتطرفـني أعلنوا بعــد القــبض
عليــهم أنهم نفّــذوا فــتـوى بإهدار دم الـكاتب أصــدرها الشـيـخ عـمــر عـبــد الرحــمن، الذي تورط

األول بنيو يورك. فقـضية «أوالد حارتنا» خيـر مثال World Trade Centerالحقا في انـفجار الـ 
على اسـتـعصـاء إرسـاء مـشروعـيـة التـخيـيل في اجملـتـمـعات العـربيـة املعـاصـرة، ألسبـاب تتـعلق
بِرهانات سـيـاسـية أكـثـر منهـا باألدب، كـما تطرح مـسـألة «احلـدود» التي يُفـتـرض أن يلتزمـهـا
اخلـــيـــال األدبي حـني يقـــتـــرب أكـــثـــر مما يـنبـــغي مـن بعض املـوضـــوعـــات احلـــســـاســـة، التي ميـكن
تلخيصـها في «الثالثية املقدسـة» دين وجنس وسياسة. والفضـائح األدبية التي تكررت أثناء
العامني املاضيني في مصر، من قضية منع دراسة «اخلبز احلافي» في اجلامعة األميركية إلى
مصادرة «النبـي» جلبران خليل جبران لفـترة قصيـرة، مرورا باملظاهرات التي اشترك فـيها
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عـدد ال يســتـهـان به من شــبـاب اجلـامــعـات يطالبــون مبصـادرة رواية «وليـمــة ألعـشـاب البــحـر»



للكاتب السوري حـيدر حيـدر، بعد حملة صحـفية أطلقـتها جريـدة «الشعب»، يدل كل ذلك على
أن قضية حرية اخليال لم تفقد شيئا من راهنيتها.

أمــا السـبب الـثـاني الذي يـبـرر إدراج «أوالد حــارتنا» في إشكالـيـة مكانـة التـخــيـيل وحــدوده،
فـإنه يتـعلق مبضـمـون النصّ وعـالقـتـه املتـينة بنصـوص أخـرى قـد سـبـقتـه. أي، بعـبـارة أخـرى،

] الـذي يربـط مـــــا بـني هذه الـرواية وبـني عـــــدد مـن النـصـــــوصintertextualitéمـــــســـــألة الـتنـاصّ [
املقدسة أو شبه املـقدسة، وهي نصوص أبعد ما يكون عن «التخيـيل» باملعنى املتعارف عليه:

]،mythesسـواءٌ أنـظرنا إلى هذه النصــوص باعـتــبـارهـا «حـقـيــقـة» أو باعــتـبــارها «أسـاطـيـر» [
 أمران مختلفان للغاية، كما سنحلله الحقا.fiction  والتخييلmytheيبقى أن األسطورة 

إن رواية «أوالد حــارتنا» تُقــيم كــذلك عــالقـات ومتـدّ جـســورا إلى أجناس أدبـيـة غــيــر الرواية 
احلـديـثـة، كــالسـيــرة الشـعــبـيــة وكـقــصص األنبـيــاء.لقـد الحـظتم أثناء قــراءتكم أن رواية «أوالد
حــارتنـا» تذكــر نفــســـهــا أثناء الـســرد وتُعــيــد تـوظيف قــصّــهـــا فــيــمــا يســـمّــيــه البــعـض «حــركــة
انعكـاسـيــة» أو «مــرآوية». وفي كــثــيـر مـن هذه «الفــقـرات املـرآوية» تعــتـبــر الروايـة نفـســهــا
ملحـمة شـعـبيـة أو سـيرة مـقـدسة. الـسيـرة الشـعبـيـة وقصص األنبـيـاء جنسـان أدبيان قـدميان،
سـبـقـا تاريخـيـا االعـتـراف بـالرواية احلـديثـة (األروبيـة األصل)، وسـبـقـا تبنـي الرواية من قِـبل
الكتّاب العـرب. ولكن األمر امللفت أنهما أيـضا، كتلك الرواية، جنسان أدبيـان يتّسمان بعـالقة

معقّدة مبفهومي التخييل واحلقيقة.

فـلـذلك، ال ميـكـن أن يـقـــــــتــــــــصـــــــر حتـلـيـلنـا لـلـروايـة علـى حتـلـيل لـتـلـقّـــــــيــــــــهـــــــا، مـن وجــــــــهـــــــة نـظـر
«ســوسـيــولوچيــا األدب» أو من وجــهـة نظـر التـأويـالت الفلســفـيــة والســيـاســيــة التي أولدتهــا
«أوالد حــارتـنا»، مع ضــرورة ذلـك طبــعـــا.  بل ال بد من أن نـكمل هذا الـتــحليـل بتــســـاؤل حــول
حــدود الرواية كــجنـس أدبي، حني يعــتــمــد املبــدع، في أوالد حــارتنـا، على «نصــوص حتــتــانيــة»

]hypotextesتؤطّر خـيــاله وإبداعـه، وحني يعـلن مـحـفـوظ قـطيـعـتـه مع أمنـاط كـتـابيـة كــانت قـد [
تأكــدت من مـشــروعــيـتــهـا، أقــصـد هـنا الرواية التــاريخـيــة  والرواية الواقــعــيـة االجــتـمــاعـيــة،
وكانت قد منحت كاتبها الشهرة واالعتـراف، حتى حظي بشرف نشر روايته التالية مسلسلة
في صحـيفة األهرام. وقد قـرر محفوظ أن ينتـقل من هذه األمناط إلى كتابة «مَثَليـة رمزية»،
تخـتلف جــذريا عـمـا سـبـقـهــا من كـتـابات رمـزية في أدب الـنهـضـة مـثـال، ولم تكـن لتـوجـد لو ال

مرور الكاتب الطويل بالكتابة الواقعية.   

قـبل أن نشرع في حتـديد االجتـاهات اخملتلـفة التي سنتـبـعهـا في حتليل رواية «أوالد حـارتنا»،
ال بد من أن نقف حلظة عند املفاهيـم التي تشكل إشكالية السؤال، أي «الرواية اخليـالية» أو
«التـخيـيل» من جهـة، ومن جهـة أخـرى عند ما نعنيـه بـ«مكانتـه» أو «حدوده». هناك مـالحظة
تفرض نفسها من أول وهلة : ال تعرف اللغة العربية كلمة متّفق عليها تتطابق مع ما اصطُلح

 في اإلجنليزية أو الفرنسية.fictionعليه بـ 

في حديـث مع الروائي املصري املعـاصر صنع الله إبراهيم قـد نُشر مـؤخرا في مـجلة الوسط،
يســأله الصــحـفي عــمـا إذا كــانت القــصـاصــات الوثائقــيـة املـدمـجــة في سـرد «ذات» و «شــرف»

عمل فني فـيه قدر كبـير منوآخر أعـماله «وردة» حـقيقـية أم ال، يُجيب الـكاتب أن روايته  «
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» وفي هذه العبـارة ما كان من املمكـن أن يُختصـر في لفظة واحدة لواخليـال أو الكذب الفني



وُجدت.

إن الصـعـوبـة التي تواجـهنا أو احلـيــرة التي تنتـابنا مبجــرّد مـحـاولتنا تعــريبَ السـؤال املدرج
، هذه الصعـوبة حتمل فيla fiction et son statut dans la littérature arabe contemporaineفي املقرر، 

حـد ذاتـهـا إرهاصـات إجــابة، أو على األقل تثــيـر تســاؤالت خـصــبـة : كـيف ميـكن حتـديد حــيّـز أو
حتـديد مكانة أو حتـديد مشـروعـية مـفـهومٍ مـا، حني تفـتقـر اللغـة أصال إلـى مفـردة تشـمل جمـيع
جتـليّـــــاتـه؟ هل نـقـــــول «مـكانـة األدب اخلـــــيــــــالي»، أم «مـكانـة الروايـة اخلـــــيــــــاليـــــة»، أم «مـكانـة

التخييل»؟

، غـير أنـها اسـتُـعمـلت لدالالت مخـتلفـةfictionقـد تبدو كلـمة «تخـيـيل» خيـارا مـقبـوال لتـرجمـة 
من قـبل مـنظري البـالغـة مـن جـهـة، ومن جـهــة الفـالسـفــة من جـهـة أخـرى. بـالنسـبـة إلى الـفـئـة
األولى، فـإن عدنـا إلى كتـاب «أسـرار البـالغة»  لعـبـد القاهـر اجلرجـاني (ق١١)  فـإن التـخيـيل
مصطلح ينطـبق على تشبيـه أو استعـارة أو متثيل (أي نوع من اجملاز يسـتوجب إعمـال العقل)
يعـتمـد على قيـاس مغلوط، يهـدف إلى إقناع املتلقي اعـتمـادا على أساس خـاطئ، كمـا في بيت

أبي متام:

٥إن الســيـلَ  حــربٌ للمكان الـعــاليوال تنـكري عَطَلَ الـكرميِ من الغِـنى

والقـياس هنا مـغلوط حيث أن الرفـعة التي يـتحلى بهـا الشاعـر رفعـة مجـازية، بينما ارتفـاع
املكان العالي ارتفاع محسوس واقعي.

ويذكر اجلرجاني مثال آخر ملا يسميه التخييل، في بيت للبحتري :

٦إن تـأمّـلـتَ مــن ســـــــــــواد الـغُــــــــــــرابوبـيــــــاضُ الـبــــــازي أصــــــدق حُـــــــسنـا

والقـيـاس الذي يعــتـمـد عليـه الشـاعـر دفـاعـا عـن مـشـيـبـه مـغلوط كـذلك إذ أن تـفـوق البـاز على
الغراب ال يتـصل بلونهمـا، بل لعناصر ال عـالقة لها باللون. فـبالتـالي، التخيـيل إيهامٌ مـغالِطٌ.

. غيـرfictionفـمن الواضح أن التخـييل كـمـا يعرّف عليـه عند البالغـيني ال يتطابق ومـفهـوم الـ 
أن مــفــهــوم املـغــالطة املنـوط به بقي مــالزمــا عـلى مــرّ القــرون ملـشــتــقــات اخلــيــال . وهل يـعني
وصف التخييل كتمثيل مغالط أن عبد القاهر اجلرجاني يندد به كصورة بيانية؟ حتما ال، إذ

ال يتردد في إيراد بيت آخر للبحتري يقول :

٧فـــالشـــعـــرُ يكـفي عن صـــدقـــه كَـــذِبُكـلّـفـــــــــــتــــــــــمـــــــــــونـا حـــــــــــدود مـنـطـقـكـم

ويأتي هذا الـبـيت ليس فــقط ليـصــرف التـهم عن الشــعـراء عند جلــوئهم إلى الكذب لـلضـرورة
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٥Ne reproche pas à l’homme noble sa pauvreté / Les torrents [de générosité] ne peuvent demeurer dans
             les cîmes

٦La blancheur du faucon est d’une beauté plus sincère / Si vous y réflechissez que la noirceur du corbeau

٧Vous nous imposez les limites de votre logique / Mais en poésie le mensonge vaut bien vérité

الشـعــرية، بل ليُـقــرّ أن مـفـهــومي الصـدق والكذب قــد يكونان في غـيــر مـحلّيــهـمـا للحــديث عن



اإلبداع الشــعـري. غــيـر أن مــا يصلح للـشـعــر ال يصلح بالضــرورة للنثــروحـتــمـا ال يـصلح لألدب
باملعنى التراثي للكلمة...

 أرسطو، الفـارابي (٩٥٠)خطابةأمـا بالنسـبـة إلى الفـالسـفـة وبالتـخـصـيص الـذين علقـوا على 
وابن سينا (١٠٣٧)، فـإن مفهومهم لـلتخييل قد يـبدو أقرب نسبيـا إلى مرامنا. فإن التـخييل
هوعندهم قــدرة الشـاعـر علـى خلق صـورة في مـخــيلة املتلقي، والـتـخـيـيل يـعـتـمـد علـى احملـاكـاة

mimèsisولكن مـا دخل الشعـر في موضـوعنا؟ اهتمـام الفالسـفة بالشـاعر يعود إلـى ترجمتـهم .
 اليونان بـكلمةpoièsis بلفظة «شـعـر». طبعـا، كـون فالسـفـة العرب عـرّبوا مـفهـوم poièsisكلمة 

 اليـوناني الـذي يعني اإلبداع poièsis«شـعــر» بالعــربيـة كــان نتـيــجـة ســوء تفـاهم لطـبـيـعــة الـ 
]، التـــمــثــيـل القــصـــصيdeux modes de représentationالفنـي  والذي يتــفـــرع إلى منطي متـثــيل [

]، املســتـوىdeux niveauxوالتــمــثـيـل الدرامي، وإلى مــســتـويـني تقــيـيــمــيني للمــوضــوع املمــثل[
الرفـيع واملستـوى العامي، ومنهـا تتولد أربعـة أجناس لإلبداع التـخيـيلي، هي املأساة [متثـيل
درامي، مـــوضــوع رفـــيع]، امللـحــمـــة [متثــيـل قــصـــصي، مــوضـــوع رفــيـع]، امللهـــاة [متثــيـل درامي،
مــوضــوع عـــامي]، الپــاروديا [متـثــيل قــصــصـي، مــوضــوع عــامي] وهذه األخـــيــرة كــانت لتـــصــبح

. غـيـر أن املصطلـحـات العـربيـة التي اسـتـعـمـلناها، منGenette ٨الرواية احلـديثـة، كــمـا يالحظه
مأساة وملهاة إلخ، كلها معاصرة أو حديثة. أما فالسفة القرن العاشر واحلادي عشر، فإنهم لم
يترجـموها عنـد تناولهم خلطابة أرسطو بل أبقوا علـى التسمـيات اإلغـريقيـة، التي لم يكونوا
يعـرفون لهـا معنى دقـيـقا. فـال ننسى أن حركـة التـرجمـة التي بدأت في أيام الرشـيد وتكثـفت
في عــصـــراملأمــون لم تطَـل األعــمــال اليــونـانيــة التــخــيـــيليــة، فلـم تُعــرب أعــمــال هـومــيــرس، ال
اإلليـاذة وال األوذيسـة، ولم تُعرب مـآسي سـوفـوكليس وال مـالهي أرستـوفـانس. ومـفهـوم األدب
في العــصــر الكالســيكي ليس مــفــهــومـا مطـلقـا شــامــال لكل اللـغـات وكل الـثـقــافــات بل مــفـهــوم

 بالنسـبـة إلى أرسطوpoièsisمـرتبط جـوهـريا باللغـة العـربـيـة وبالدين اإلسـالمي. فـبــينمـا الـ 
يجب أن يكـون صـانعتتــمـثل في عــمل الشــاعـر امللحــمي، و حـسـب مـقـولـة أرسطو املشــهـورة «

حكايات أكــثـر منه صــانع أبيـات، إذ أن مــحـاكـاتـه هي التي جتـعل مـنه شـاعـرا وأن مــا يحـاكــيـه
» فـإن شــاعـرية الشـاعــر العـربي حــتـمـا ال تكمـن في قـدرته على صـناعـة احلكايات، فــهـذهأعـمـالٌ

صــفـة تنطـبق على الروائي أكــثـر مـنهـا عـلى الشـاعــر العــربي، نظرا إلى كــون الشــعـر العــربي
 فـــبــالتـــالي ال يـدخل في تصـنيــفـــاتpoésie lyriqueيكـاد يكون كلـه مــا يســـمى «شـــعـــرا غنائيـــا» 

أرسطو...

، علمــا بأنfictionفكيـف إذن ميكن تبــرير اســـتــعــمــال كلمــة «تخــيــيـل» للداللة علـى مــفــهــوم الـ 
التــخـيــيل مــصـدر فــعل يصف اســتــراتيـچــيــة إيصــال للمـعـنى؟ أوال، احملـفّــز األول لهــذا اخلـيــار
القـابل للنقد يتـمـثل في إجمـاع البالغـيني والفـالسفـة على وضع التـخيـيل خارج حـيز الصـدق
والكذب، كــمـا نراه في بيت الـبـحـتــري وكـمـا نســتـشــفّـه بصـورة أوضح عـند حـازم القــرطاجني

، إذ يؤكــد هـذا البــالغي أن احملـــاكــاة والتــخــيـــيل ال همــا بالـكذب وال بالصـــدق، إذ ال يتم٩(١٢٨٥)
التــخــيــيل إال عـلى رضى املتلـقي فــبــالتــالي ال ميـكن اعــتــبــاره مــغــالطة. وفـي إقــامــة فــصل بني
ضرورات األبداع ومـسألة الصـدق، في هذه االستقـاللية عن الصـدقية التي مينحـونها الشـاعر
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٨Gérard Genette, Fonction et Diction, p18.

٩ E.U.inLa rhétorique au coeur des enjeux : les deux discours théoriques, par H. Foda 
                (article arabe-littérature).

(دون كاتب النثر)، يكمن شيء يقرّب مفهوم التخييل كما مت  التعريف عليه في التراث، من



 احلديث.fictionمفهوم الـ 

 التي ســبق أن أشـرنا إليـهــا، جنـده يؤكـد أن أرسطـو يعطيGenette ثانيــا، إن عـدنا إلى مــقـالة 
إجـابة واضحـة للسـؤال اآلتي «كـيف للكالم، الذي هو عـادة آلة لالتصـال والعـمل، أن يكون آلة

 أي محـاكاةmimèsisلإلبداع الفني؟» قـائال إن شـرط إبداعيـة الكالم يتمـثل في قـدرته على الـ 
، مع آخــرين، إلىGenetteالواقع وتـخـيــيلـه، تخــيـيـل أعــمـال وأحــداث خــيــاليــة. وهذا مــا يدعــو 

. فــبــالرغم من اخملــاطرfiction أي عــمليــة احملــاكـاة عـن طريق التــخــيــيل، بكلمــة mimèsisترجــمـة 
.  fiction التي نتعرض لها باختيارنا هذا، سنستعمل مفردة «تخييل» تعريبا تقريبيا للـ

 بالطبع، ال يدلّ افتقار اللغة إلى مفردة شافية وافـية  ومتفق عليها تتطابق متاما مع مفهوم
 على انعــدام جتليـات هذا املفــهـوم في ثقـافــة مـا. فـإن العـديـد من األعـمـال تشــهـد علىfictionالـ 

غنى اخلــيـال والتـخــيـيل في التــاريخ األدبي العــربي، شـعـرا ونثــرا، من اخلـرافــات املدونة إلى
، ما أسـماه جمـال الدين بنشيخ «اخملـيلة املأسورة».١٠السيـر الشعبيـة مرورا بقصص األنبـياء

وامللفت للنظر في هذا املضـمار أن جنـيب محـفوظ في روايتـه «أوالد حارتنا» يحـدّث جنسني
من أجنـاس هذه «املتـــخــيَّل املـأســور» همـــا الســيـــرة الشــعـــبــيـــة وقــصص األنـبــيــاء، ورمبـا كــان
التـوفــيق بني اجلنسني يـوحي بقـرابتـهــمـا األصليــة... غـيـر أن هذا االفــتـقـارعلـى صـعـيـد املـعـجم

] إن جـازconceptualisationمــؤشــرٌ يدل علـى نقص من حــيث الـبلورة كــمــفــهــوم، أو «املفــهــمــة» [
التعبير، وبالتالي على استعصاء إقرار مشروعية التخييل األدبي.

Norme et Fiction dans la Genèse des Maqâmâtفـلنـأخـــــذ لـذلك مــــــثــــــالني : فـي مـــــقــــــالة بـعنـوان «

d’al-Harîrîحتلّل كــاتيــا زخــريا اخلـطاب النقــدي الذي أثـارته هذه املقــامــات. احلــريري نفــســه ،«
»، وأنهأن [يـ]نشـئ مـقــامــات [يـ] تـلو فــيـهــا تـلو البــديعكــتب في مــقــدمـة عــمله أنـه دُعي إلى «

سيـنتهج نهج سـابقه في ابتـداع شخـصيـات خيـالية، أو على حـد قوله واصـفا عـيسى بن هـشام
». ويشــيـر احلــريري فيوكــالهمـا مــجـهــولٌ ال يُعـرف ونـكرة ال تتـعــرّفوأبا الفـتـح اإلسكندري «

آخـــر مـــقـــدمـــتـــه إلى تـخـــوّفـــه من التـــعــــرّض لطعن الـطاعنـني إذ يضـــيف أن «الـغُـــمـــر اجلـــاهل»
)imbécile ignorant) «و«ذي غـــمــر مـــتــجـــاهل (haineux feignant l’ignorance» يضع مـني لهــذا) قــد

الوضع ويندد بأنه من مناهي الشرع، ومَن نَقَـدَ األشياء بعني املعقول وأنعـم النظر في مباني
األصـــول نظم هـذه املقـــامــات فـي باب اإلفـــادات وسلكهـــا مـــسلك املـوضــوعـــات عن الـعـــجــمـــاوات

 واجلـمادات ولم يُسـمع مبن نبـأ سمـعُـه عن تلك احلكايات وأثّم رواتَهـا في وقت من[احليـوانات]
».األوقات

إن القلق الذي يـعـبّـر عنه احلـريري بتـخـوّفـه مـن أن يبـدو كـتـابهفـتـعلّق كـاتيــا زخـريا قـائلة : «
مــــخــــالفــــا لـلشــــرع في نـظر البــــعـض يحــــملـنا إلـى أن نظنّ أنـه ادّعى مــــســــؤوليــــتــــه فـي إنشــــاء

». فنجد احلريري يبرر نفسهشخصيات خياليـة ، وإن أثار هذا اإلنشاء حيرة بعض معاصريه
»كتاب كليلة ودمنةعلى الطريقة املعهودة بإيجاد سابقني إلقدامه فيربط ضمنيا بني عمله و«

البن املقفع في إشارته إلى «العجماوات» واإلفادة التي سيستفيد بها القارئ احلذق.

وبالفـعل، تعـرض احلــريري لذم ابن اخلـشّـاب، وكـان فـقـيـهـا حنبلـيـا، قـد رأى في وضع مـقـامـاته
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١٠ E.U. article arabe-littératureinL’imaginaire captif, par J.E. Bencheikh 

كذب ال مَحالة يلتبس مثله بالصـدق [...] فهذا يشبه الصدقعمال حرامـا إذ أن هذه املقامات «



».ويدخل حتت إنكاره

ونالحظ أن مــفـهــومي «الكذب» و«الصــدق» يحــالن مـحل «الـتـخــيـيل» و«الواقـع» في خطاب 
ابن اخلــشـاب، كــمـا كـنا نتـوقــعــه وكـمــا يعـود إلـيـه دومــا اخلطاب النقــدي املعــادي للتــخـيــيل. ثم

[يلمـح إلى مــقـــدمــة احلـــريري]لو أمـــسكَ  [احلــريـري] عن هذا الفـــصل يواصل ابـن اخلــشــاب : «
ألُمـسكْ عنه، ولكن غـمّـر الزاري علـيـه في وضع املقـامـات وجـهّله، واملندد عليـه بأنّ مـا اعـتـمـده
من وضع املقامات من مناهي الشـرع مصيبٌ من هذه اجلهة وابن احلريري في االحـتجاج عليه
مبا سـاقـه من كــالمـه في هذا الفـصل غـالط أو مــغـالط إذ كـان مـا احـتجّ به من املـوضـوعـات على
لســـان العـــجـــمـــاوات واجلـــمـــادات ال يشـــبـــه مــا أخـــذ فـــيـــه من ذكـــر احلـــارث بن هـمــام وأبـي زيد

 [وهما بطال مقامات احلريري].السروجي

 هو أن كـونكليلة ودمنةوالسـبب الذي يـجـعل ابن اخلـشّـاب مييّـز بني عـمل احلـريـري وعـمل كــ
اإلنســــان يـعلـم أن احلــــيــــوانات ال تتـكلـم (إن اســــتــــثنيـنا مـنطق الـطائـر والنمـل املذكــــوريـن في
القـرآن، حـيـث أنه «منطق عـرضي» وليـس من الصـفـات الثـابتــة كـمـا هو احلـال بالنـسـبـة إلى
اإلنســـان...) يقـــيـــه خطر تصـــديق مـــا هو فـي األصل خـــيــالي، فـــيـــدرك بالتـــالي املـغــزى اجملـــازي
للحكاية املوضوعة على لسان العـجماوات، بينما إنشاء شخصيات خـيالية حتاكي الواقع وقد
تكون حـقــيـقـيـة، شــخـصـيـات تـتـاخم حـدود احلـقــيـقـة، هذا اإلنشــاء ميثل خطرا إذ يجـعـل تصـديق
الـشيء اخلـــــاطـئ إمـكانـيـــــة واردة ويـقـــــود إلـى اللـبس. وإذ أن األدب يـعـــــتــــــمـــــد عـلى احلـق، فـــــإن

استعمال طرق أدبية لسَوق خطاب غالط أو مغالط أمر خطير يدعو إلى الشجب.

قـد تبـدو هذه العـودة إلى القـرن العـاشـر بعـيـدة عن «أوالد حـارتنا» واألدب اخلـيـالي املعـاصـر، 
غير أن مـرجعية ابن اخلشـاب الفكرية ال تختلف جذريا عن عقلية عـلماء األزهر الذين طالبوا
مبصادرة رواية محفوظ سنة ١٩٥٩، ناهيك عن الذين أصدروا فتاوى تُبيح دم سلمان رشدي،

وهذا أمر سنعود إليه الحقا.

واألمر اامللفت النتـباهنا في «قضيـة املقامات»  هو أن ابن بري (١١٨٧)، وهو لغـوي ونحوي،
حني رد على نـقـد ابن اخلــشـاب وعلى حتــرميه املقـامــات، وأراد أن يدافع عن وضع احلــريري، لم
يناقـش صـحــة اتهــامــات ابن اخلــشــاب بخــصــوص حتــرمي التــخــيــيل كــعـمـليــة مــغـالـطة، بل جــعل
يبـرهن أن مـثل هذه الـتـهـمـة ال يصلح أن تُوجّـه إلى احلـريري إذ أن «أبا زيـد السـروجي» ليس
بشخص خـيالي «ال يُعـرف ونكرة ال تتعرّف»، بل كـان مكدّيا حقـيقيـا قد التقـى به احلريري في
جامع حـيه، جامع بني حـرام بالبصرة.  فـقد دافع ابن البري عن املقـامات عن طريق انتشـالها
من حــيـز التــخـيــيل. واجلــدير بالذكــر أن جـمــيع الحـقــيــه من املوسـوعــيني، من ياقــوت احلـمــوي
صـــاحب «مــعـــجم األدباء» إلـى ابن خلّـكان في «وفـــيــات األعـــيــان»، تـابعــوا ابـن بري في إثبـــات

واقعية أبي زيد السروجي.

ال نشك فـي أن املســألة، أي مــســـألة التــحــرمي والتـــحليل، لـم تكن لتــفــرض نـفــســهــا بنـفس هذه
الشدة  لو أن أبا زيـد السروجي كان مـسلما مـثاليا. غـير أن كـونَه محتـاال عدمي الثـقة و متكنَه
من البالغة وعلم الكالم، أي متكنه من آالت، أو أسلحة الفقهاء والعلماء، لدرجة أنه ينجح في
تبــرير كل انتــهــاكـاته للـشـرع اإلســالمي بنفس حــجج املتــفــقـهني،  كـل هذه العناصــر جتــعل منه
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شـخـصـا خطيـرا للغـاية، فـإن إنشـاء شخـصـيـة وهمـيـة تتـصف بهـذه الصـفـات أمـرٌ ال يقل خطرا



عن انتهاكاته الوهمية.  

لنأخــذ مـثـال آخــر يدل على تعــثّـر االعـتــراف مبكانة التــخـيـيل فـي األدب التـراثي. يخــصص أبو
الفرج اإلصفـهاني عددا ال بأس به من الصـفحات ألسطورة أدبية عـرفت باسم «مجنون ليلى»

. من الواضـح بعــد[انظر في املـلحق]ويســتـــهل قــسم أخــبـــار مــجنون بنـي عــامــر بإيراد نـســبــه 
االطّالع علـى هذه الروايات أن اإلصــفــهـانـي آخـر مـن يصـدّق واقــعــيــة مــجنون بني عــامــر. ومع

 على عـلمــه بوهمــيــة هذه الصــحــة، كـأن االعــتــرافالصـحــيحذلك، يبــدأ أخــبــاره بإعطاء نســبــه 
بالوهمية كان ليُفقد كل قيمته لكتابته.

ففي األدب النثري التراثي، األمر ال يخرج من أربع :
١] إمـا أن يكون التـخـيـيـل مـعـتـرفـا به، وتبـعـا لذلك يخـرج العـمـل من حـيـز األدب املعـتـمـد لدى

اخلاصة، ألسباب أخالقية وألسباب لغوية (وتكاد تكون شيئا واحدا)،
 من هذا الـتـخــيــيلببببااااللللررررغغغغمممم٢] إمــا، إن اعــتُــرِف بالتــخــيــيل، أن يبــقى العــمل ضــمن حــيــز األدب 

وليس بفضله، كما هو احلال بالنسبة إلى مقامات احلريري أو رسالة الغفران للمعري، وهي
أعمال تَدين لثروتهـا اللغوية ولفصاحتها املنقطعـة النظير مشروعيتها، بينمـا تظل رسالتها
في مـنزلة بـني املنزلتـني، وكـــأن فـــصـــاحـــة اللغــــة كـــفـــالة أخـــالقـــيـــة كـــافـــيـــة تُلـهي العـــاذلـني عن

التباسات اخلطاب،
٣] أو أن يلتبس التـخييل مبالبس الصـدق والعلم، رافضا االعـتراف الصريح بالوهمـية، وهذا

ما جنده في كتاب األغاني،
٤] أو، أخـيـرا، أن يكون هذا التـخـيـيل تخـيـيـال في نظـرنا في أوائل القـرن احلـادي والعـشـرين،
غـيـر أنه مت إنتـاجـه وتلقـيـه كـخطاب صـدق وحـقـيـقـة، وبالتـالي ال ميكن اعـتـبـاره تخـيـيـال حـسب
التـعـريف احلـديث، الذي يفـتـرض تواطـؤ الطرفني، املنتج واملتلقي، فـي تصـديق مـؤقت ملا هو

وهمي.

ليـست الثـقـافـة الـعـربيـة اإلسـالمـيـة حـالةً اسـتـثنائيـة في رفـضـهـا أو فـي إبداء حتـفظاتهـا إزاء
التخـييل، فإن مـثل هذه التحفظات تتـكرر في الثقافـة الغربية منذ أفـالطون في جمهـوريته.

أن احلــــجج املســــوقــــة في اخلطـاب املعــــادي للمــــحــــاكـــاة والـتـــخــــيــــيلJean-Marie Schaefferويلـمح 
)l’attitude anti-mimétiqueليــست إال إعــادة توظـيف للحــجج الـتي ســاقــهــا أفــالطون، أالوهي أن (

احملــاكـاة الـتـخــيــيليــة تُفــسـد القـلوب وتأســر العـقـل، إذ أنه إن كــان الفـعـل أو التـصــرف احملــاكَى
تصـرفا شنيـعا فـإن محـاكاتَه من قِـبل الفنان يتـضمن حتـريضا علـى محـاكاته من قِـبل املتلقي.
فـــإمـــا أن يتم حتـــديدٌ صـــارمٌ ملـا هو قـــابل للـمــحـــاكـــاة، إمـــا أن تُتـــجنـب احملـــاكــاة كـليـــا. ويعـــارض

Schaeffer هذا التـدليل بقـوله إن التـخيـيل األدبي يعـتـمد عـلى منتج يدّعي (feint)  سرد أحـداث
واقــعـيــة من أجل تسـليـة املـتلقي، الذي من نـاحـيــتـه يـعي متامــا كـون هذا االدعــاء مــجـرد ادعــاء،
يسـتـوجب تصـديق مـؤقت من أجل التـسلي، فـيكون االدعـاءُ علـى رضى الطرفني، ويكون ادعـاءً

). إن املنتج واملتلقي ليـس فقط يدركـان هذا البـعد اللعـبي، بلludiqueمشـتركـا، ذا بعد لَعِـبي (
إلى تعريفـه على التخـييل كـSchaefferيشكل شـرطا سابقا للنشـاط التخـييلي. وهذا مـا يدعو 

.(feintise ludique partagée)«ادعاء لعبي مشترك» 
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وإن كــان مــفــهــوم «االدعــاء الـلعــبي املشــتــرك» أو «الـتــخــيــيل» عنصـــرا مــالزمــا ملفــهــوم األدب



،١١، إلى حــد أنـه يكاد يكـون مــرادفــا له عـند بعض الـنقــادlittératureباملعـنى احلــديث للـكلمــة، أي 
فـمن الواضح أن األدب العـربي باملعنى التـراثي لم يعتـمـد هذا املبـدأ، بل كان دخـول التـخيـيل
أثناء عــصـر النهــضـة في حــيـز «األدب املشــروع» (و أسـتــثني بطبــيـعــة احلـال كل مــا يقع حتت
تصنيـف األدب الشـعــبي) نتـيــجـة مــعـركـة طـويلة دامت طوال القــرن التـاسع عــشـر ولم حتــسم
لصـالح التخـييل إال في أوائل القـرن العـشرين، وإن ظلت مـشروعـيتـه مهـددة مزعـزعة عندمـا

يقع تخطي حدود سنهتم الحقا بتمييزها.

 ظلromanاألمر األكـيد هو أن الرواية (ونعلم أن هذا املصطلح، قـبل أن يدل خصيـصا على الـ 
فــتــرة طـويلة داال علـى كل أنواع التــخـــيــيل األدبي ســـواء أكــان قــصــصـــيــا أم درامــيــا) تـعــرضت
النتـقادات عنيـفة وكانت فـي نفس الوقت تلبّي طلبا وتروي عطـشا متـزايدا للتخـييل، عنـدما
صار تـكرار السِيَـر املألوفة ميلّ املسـتمـعني. ساعـد ازدهار الصحـافة في أواخـر القرن التـاسع
عشـر على إرساء ممارسات كـتابيـة تعتمـد على التخيـيل، عن طريق نشر نصـوص سردية وإن
مت ذلك مع إبداء حتــفظات، كـمـا يدل علـيـه االفـتـتـاحــيـة املشـهـورة التي كــتـبـهـا يعــقـوب صـرّوف

The Genesisصاحب صـحيـفة «املقـتطف» سنة ١٨٨٢ وذكرها الناقـد صبـري حافظ في كـتابه «

of Arabic Narrative Discourse .«[انظر في امللحق]

غــــيــــر أن العــــودة إلى الـنص األصلـي تُظهــــر أن الـضـــرر الـذي يتــــرتب عـن الروايات يـنجـم عن
كـونهـا «حبّـيـة»، على حـد قـول صروف، أكـثـر منه ناجـمـا عن طبـيعـتـهـا التـخيـيليـة فـقط، إذ أن
اخلطـر الذي ميـثلـه هذا األدب كــــامـن في إمـكانـيــــة مــــحـــــاكــــاة الواقـع للـخــــيــــال ؛ ودافـــــعت نـفس
الصــحــيــفــة عن الرواية اخلــيــاليــة بعــد بضع سـنوات على شــرط أن تكون ذات رســالة تـربوية

أخالقية إصالحية.

وسنة ١٨٩٧، نشـرت مجلة الهالل مـقالة تؤكـد أن الروايات كانت أكـثر الكتب رواجـاً، ما يدل
على ازدياد شــعـبــيـة هـذا اجلنس األدبي اجلـديـد وتفـوقــه الكمي على األجـناس األخـرى. علـى حـد

شــهــدت آخــر عــقـود الـقـرن الـتــاسع عــشــر تنافــســا شــديدا بني عــدد منقــول صــبــري حــافظ : «
اخلطابات األدبيــة تهـدف إلى إشـبـاع ظمــأ اجلـمـهـور للتـخــيـيل القـصـصي. إن تعــدد ردود الفـعل
الثــقـافـيــة أمـام حتــوالت الواقع مـؤشــرٌ على بحث مــسـتــمـر عن خطـاب أدبي جـديد يكـون قـادرا

»على احتواء التغيرات في ميدان خطابي حديث.

وبعـد جتــارب شـتى، منهـا جتــربة املويلحي الهــادفـة إلى إعـادة توظـيف املقـامـة، كــانت الرواية
في مــفــهــومـهــا الشــائع املـتـعــارف علـيـه لـتـصــبح الـرد األوفق على طلب اجلــمــهــور. وهنا جتــدر

اإلشارة إلى أمرين :
، لم تـكسب الروايـة مــشـــروعــيـــتـــهــا مـــرة واحــدة، بـل على مـــراحل وبعـــد تردد. فلـنتــذكـــرأأأأووووالالالال- 

املقـدمـة التي حررها مـحـمـد حسني هـيكل  استـهـالال للطبـعـة الثالثـة لروايتـه «زينب» قـائال :
نُشــرت هذه القــصـة للمــرة األولى في سنـة ١٩١٤ على أنهــا بقلم مــصـري فــالح، نشــرتُهـا بعــد«

تردد غـير قليـل في نشرها وفي وضع اسـمي عليـهـا [...] وكنت فخـورا بهـا حني كتـابتـها وبعـد
إمتامـهـا، مـعـتـقـدا أني فـتـحتُ بهـا في األدب املـصـري فـتـحـا جـديدا، وظل ذلك رأيي فـيـهـا طوال
مدة وجودي طالبا للحصول على دكتوراه احلـقوق بباريس. فلما عدت إلى مصر في منتصف
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١٩١٢ ثم ملا بدأت اشتغل باحملـاماة [...] بدأت أتردد في  النشر وكنت كلما مـضت الشهور في



عملي اجلديد ازددت ترددا خشـية ما جتني صفة الكاتب القصـصي على اسم احملامي. لكن حبي
الفـتي ّ لهـذه الثـمرة من ثمـرات الشـبـاب انتـهى بالتـغلب على ترددي، ودفع بي ألقـدم الرواية
إلى مطبعة «اجلريدة» لكي تنشرها، وإن أرجأتُ نشـر اسم الرواية ومؤلفها وإهدائها إلى ما
بعد الفـراغ من طبعـها. واستـغرق الطبع أشـهرا غلبت فـيها صـفة احملـامي ما سواها وجـعلتني

».لذلك أكتفي بوضع كلمتي «مصري فالح» بديال عن اسمي

، تزامنت والدة الرواية الـعربيـة التـخـيـيليـة مع البـحث عن الهـوية القـومـيـة. تكاد كلثثثثااااننننييييــــاااا- 
األعــمــال التي اعــتُــبـرت إرهـصـات للـخطاب الروائي احلــديث، وعـلى رأســهـا «زينـب» لهــيكل،
و«األيام» لطه حسني، و«عودة الروح» لتـوفيق احلكيم، تكاد تكون أعماال موضوعـها الرئيسي
التــســاؤل حــول الذات املصــرية والـتطلع إلى مــســتــقــبل أفــضل، اعــتــمــادا علـى العلم ومــبــادئ
اإلصـالح. ال نعنـي هنا أن هذه األعـمـال تشـكل «بداية حـقـيـقــيـة» للرواية العـربـيـة، وال نريد أن
نعــتــمــد الرؤية الـتـقـليــدية التي جتــعل مـن «زينب» الصــادرة سنـة ١٩١٤ أول رواية تســتــحق
هذه التـسميـة. فقـد نقبّت أعـمال صـبري حـافظ عن جذور أعـمق للرواية وعن محـاوالت إلبداع
خطاب قصصي حـديث سبقت وأحيـانا تزامنت مع ظهور الرواية التخيـيلية. ال بد لنا من أن
ندرك مـدى التــعـويج األيديولوچي الذي ميـنح كـاتبـا مـصــريا (دون الشـوام...) فـضل األسـبــقـيـة
في إرســـاء هذا اجلنـس األدبي ؛ غـــيــر أن هذا الـتــســـاؤل حـــول الذات القـــومــيـــة خلـفــيـــةً حلــبـكة

] واضــحـــة، هو األمــر الـذي ســاهم فـي منحallégoriquesروائيـــة ذات أبعــاد رمـــزية و«مــثلـيــة» [
اخلطاب الروائي التـخـيـيلي مـشـروعـيـتـه لدى املثـقفـني اإلصالحـيني ولدى جـمـهـور مـتـزايد من

القراء على حد سواء.

أمـا دور جنـيب مـحـفـوظ في هذه اإلشـكاليـة، باعـتـبـاره ممثـال للدفـعـة الثـانـيـة من األدباء الذين
عُنوا بالروايـة، فكيف ميكن حتـديده؟ قــد يتـمـثل في منـح إسـتـقـالليـتــهـا للمـمـارســة الروائيـة.
يُالحـظ بالـفـــعـل أن األدباء الـذين ينـتــــمــــون إلى جــــيل الـرواد وفّـــقــــوا بـني عــــدة نشــــاطات متـثل
الكتــابة الروائـيـة جــزءا منهــا فــقط، دون أن تطغى عـلى النشــاطات األخــرى : كـان هيـكل وطه
حسني من أقطاب حـزب الدستوريني األحـرار ومضيا فـترة غير قـصيرة من حـياتهما يدافـعان
عن أفكارهما الليبرالية في شتى أنواع الكتابـة من املقالة الصحفية إلى كتب الفكر الديني
والنقــد األدبي إلخ. وكــأن الكتــابة الروائـيـة لديـهم ترجــمـة تـخـيــيليــة لفلســفــتــهـمــا واجتــاهامتا
الفكرية والعقائدية. فـمثال، لو قرأنا آخر مـونولوج زينب قبل وفاتها، في مشـهد ميلودرامي
قــد يدعـو قــارئ القــرن احلـادي والعــشــرين إلى االبتــسـامــة، ال ميكن أن يفــوتنا كم وظّـف هيكل
وسـائل التأثيـر التخـييـلي لكسب مشـاعر القـارئ وإقناع وجـدانه بضرورة حـرية املرأة إكمـاال
لعـملـيـة إقناع عـقله الـتي تتـوالها املقـاالت الـصـحـفـيـة ومــؤلفـات قـاسم أمني. وهذا يشــبـه إلى
درجة كـبيرة الدور الذي كـانت تقوم به األغـاني اخلفيـفة املسمـاة بالطقاطيق في العـشرينات،
إذ كان تصـويرُها ملعانات الزوجـة التي عليهـا أن تتعايـش مع ضرتها، ألن زوجـها تزوج عليـها،
أو تلك التـي تتـوق إلى أن تصــيـر مــوظفـة، أو تلـك التي فُـرض أن تخــضع ألوامـر حــمـاتهــا، لم
يكن يعكس واقع مجـتمع متـحول بل كان يساهم في إرسـاء بعض املبادئ الليبـرالية كشرعـية
تعليم املرأة وعـملـها، ضـرورة تركـهـا تخـتـار زوجـهـا، أخطار تعـدد الزيجـات أو اإلشـادة بنمـوذج
العــــائلـة النوويـة املتكـونة من األب واألم وأوالدهـمـــا. وال شـك أن هذه الوظـيـــفــــة التــــعليــــمـــيــــة
واإلرشـادية الـتي تتـوالها الروايـة تشكل عـبــئـا على اجلنس األدبـي نفـسـه، إذ يتـكفل التـخــيـيل
بـسَــــــوق أفـكـار وأيديـولـوچيـــــــات عـن طـريق مـــــــشـــــــاهد ذات إســـــــقـــــــاطات مـــــــبـــــــاشـــــــرة، أُحــــــاديـة
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التـفـسـيــرواملعنى، أو شـخـصـيـات إمــا مَـثَليـة هي مبثـابـة احلـذوة التي يحـتـذى بهــا، كـصـبي طه



حـسني اخلــارج من ظلمــات اجلـهل (وهو العــمى اجملـازي وبالتــالي احلـقـيــقي) إلى أنوار املعــرفـة
املكتــسـبـة في اجلـامــعـة األهليــة ثم في باريس، إمـا  من الـسلبـيـة بـحـيث تصـيــر مـثـاال عكســيـا.

  

وكـــذلك توفـــيق احلكـيم الذي تشـــمل أعـــمـــاله جــمـــيع أجـناس الكتـــابة وخـــاصـــة املســرح ال ميـكن
اعــتـبــاره أديبـا كــرس حــيـاته للـكتـابـة الروائيـة، نـظرا لقلة هذا الـنوع بالقــيـاس إلى ضــخـامــة
إنتــاجـه. وإذا كــان عنصــر اخلـيــال يفـوق لديـه اإلرادة اإلثبـاتيــة واإلرشــادية، فنجــد مع ذلك في
روايتـــه األولى «عـــودة الـروح» (١٩٣٣) حـــواريات ال تقل اصـطناعـــيـــة عن تـلك التي أقـــحـــمـــهـــا
املويلحي في «حـديث عيـسى بن هشـام»، كهـذا احلوار الشـهيـر بني عالم آثار فـرنسي ومفـتش
ري إجنليـــزي يتنـازعــان حـــول وجــود روح مـــصــرية أزلـيــة تتـــوارث عــبـــر األجــيـــال وتكمـن في
صـورتـهـا األكـثــر أصـالة في الفــالح . والواضح كـذلـك أن األعـمـال الـروائيـة التي كــتـبـهــا هؤالء
الرواد تتّــسم ببـعــد سـيــري-ذاتي يتــراوح اهمـيــتـه ويصل إلى أوجــه في «األيام» لطه حــسني،

يقلل من البعد التخييلي البحت ألعمالهم.

أما مـحفـوظ، فظل مجهـوده مكرسا كليـا للرواية التخـييليـة، والحقا لـلقصة القـصيـرة، مرورا
بكل تفرعاتها، من الرواية التاريخية، التي لم يتركها بعد ثالثيته الفرعونية (عبث األقدار/
رادوبيـس/كـــفـــاح طيـــبـــة) املـؤلفـــة بني ٣٩ و٤٤، بـل عـــاد إليـــهـــا ١٩٨٥ فـي رواية «العـــائـش في
احلـقيـقة»، والرواية االجـتمـاعيـة الطبيـعيـة، التي طورها منذ «القـاهرة اجلديدة» ١٩٤٥ حـتى
الثـــالثيـــة، وكــذلـك لم يتـــركــهـــا نهـــائيـــابعـــد إمتام الثـــالثيـــة املشـــهــورة بـل عــاد إلـيــهـــا أيضـــا في
الـثـــــمـــــانـينـات، في روايـة «حـــــديـث الصـــــبــــــاح واملســـــاء» (١٩٨٧)، وطـبـــــعــــــا الروايـة الرمـــــزيـة
امليـثولوچيـة اآلخذة من احلـارة القاهرية التـقليدية خلفـية اسـتعـارية لها، والتي متثلـها «أوالد
حـــارتـنا» وكـــذلـك قـــصص «حـكايات حــــارتنا» (١٩٧٥) و«مـلحـــمــــة احلـــرافـــيـش» الصـــادرة سـنة

.١٩٧٧

 ملـخــصـــا جـــوهر التـــحـــول النوعـي لألدب التـــخـــيـــيلي الذي ســـاهم فـــيـــه١٢ويقـــول هاشم فـــودة
من أهم سـمـات أعـمـال مـحـفـوظ التـحـول الذي أدرك بفـضله مـكانة التـخـيـيل [فيمـحفـوظ : «

الرواية الـعــربيــة]. ألول مــرة في املـمــارســة الكتــابـيــة العــربيــة، انـتُــزع الســرد القــصـــصي من
قبـضة الوظيـفة احلكمـية أو املَثَلية أو الرمـزية. فإن اجلـهاز القـصصي، بعد حتـريره من سلطة
اخلطـاب اخلــــارج عـن اجلنس الـروائي، والـذي كــــان ســــابـقــــا يقـف للـتــــخــــيـــــيل باملـرصــــاد، حـظي
باســتـــقــالليــتـــه وبالكثـــافــة الدالليـــة والتــعــقـــد الشكلي الـالزمني للروايـة. القــصص احملـــفــوظي
استـطاع أن يستـقل عن الوظيفـة املثلية التـربوية التي تنقل مـجمـوعة من املعـارف األخالقـية

».والعملية اخلاصة باجلماعة

طبعـا، قد يبدو هذا االستـشهاد في غيـر محله إذ أن الرواية التي نحن بصدد دراستـها رواية 
أجــمع النقــاد على نعــتـهــا مـثلـيـة رمــزية. فكيف إذاً ميكـن أن ينطبق هذا القــول على مــحـفــوظ
وعلـى هذا اجلــزء مـن إنتــاجـــه؟ ومع ذلك، نـرى أن هذا الرأي ال يفـــقــد شـــيــئـــا من صـــحــتـــه، من
«انطبـاقيـتـه» إذا اعتـبرنا أن الفـارق بني القَـصَص احملـفوظي ومـا سبـقـه من أعمـال ذات طابع

مَثَلي رمزي يكمن في عنصرين :
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١٢ Encyclopedia Universalisinvoir article Mahfuz, Negib 

 في اجلــانب «االخـتــيــاري» للقــراءة التـفــسـيــرية أو للبــحث عن إســقــاطات سـيــاسـيــة أوأأأأووووالالالال- 



فلســفــيــة، فــإن العــمل قــائم بـذاته ويندر أن جنــد عند جنــيب مــحــفــوظ مــشــاهد «مــجّــانيــة» أو
اصطناعــيـة، غـيـر مـبــررة كم حـيث احلـبكة، تُـخـرجـهـا عن خطهــا  وتبـدو مـوضـوعــة. فـاحلـوار ذو
داللة يكون غـالبـا شـيّقـا مليـئـا بالغـمزات اخلـفـيـفة، كـاحلـوار املشـهور بني كـمـال والسـيـد أحمـد
عــبـد اجلــواد حـول «أصل اإلنـسـان» في قــصـر الـشـوق، أو مــشـهــد الرحلة إلى األهـرام في نفس
الرواية وطرائـف تصـرفــات عـايدة، أو احلــوار الذي يدور بني أحــمـد عــاكف واملعلـم نور الدين

. فــفي كــال العــمـلني، تُطرح قــضــيــة اجــتــمــاعــيــة[انظر في املـلحق]اخلطاط فـي «خـان اخللـيلي» 
أساسـية عنـد هذه املشاهد، وهي قـضايا شـغلت بال املصلحني واحتـدم حولهـا النقاش : ظـهور
الـنظـرية الـداروينـيـــــة ومــــــا أثـارته مـن بلـبلـة فـكريـة ومن تـشكـيك فـي الـثـــــوابـت والقـناعــــــات
الدينـيــة ؛ مـــســألة االســـتــغـــراب وفــقـــدان املرجــعـــيــة الـعــربيـــة-اإلســالمـــيــة لدى بـعض الفـــئــات
املتــــفــــرجنـــة ؛ تـعـــدد الـزيجــــات ومـــعــــاملة املـرأة في األوســــاط الشــــعـــبــــيــــة. فـــإن طـرح املســــائل
االجتـماعيـة أو العقائديـة يأتي في هذه الروايات الواقعيـة من خالل حـوار ال يستغـرب حدوثه
وقد يسـتذكـر عنده القارئ مواقف أو جـداالت مماثلة في جتربتـه الشخـصية، مـا يعزز شـعوره

بالواقعية ويزيد من مصداقية الكاتب كمصوّر حلالة مجتمعه.

 الذي يتمـيز به «املشهد الدالّ» عند مـحفوظ فإنه يكمن في تـعدد وجوهأأأأمممماااا    ااااللللععععننننصصصصرررر    ااااللللثثثثااااننننيييي- 
الرسالة واحـتمال حتليلها مـن زوايا مختلفة، بل مـتناقضة، مـا يجعل الرسالة تساؤال أو حـثا
إلى التــســاؤل أكــثــر منهــا تعــبــيــرا عن قناعــة ودعــوة إصــالحــيـة أُحــادية الـتـفــســيــر. فــإن رؤية
مـــحــفـــوظ، بافــتـــراض أن حملــفـــوظ رؤية ثـابتــة فـي كل املوضـــوعــات التـي يطرحـــهــا، وهذا أمـــر
يحــتــمل الـســؤال، هذه الرؤية ال تفــرض نـفــســهــا فــرضــا على القــارئ، فــإن طـبــيــعــة التــخــيــيل
تدعـوالقارئ إلى التـأمل، بل قد تدعـوه إلى اتخاذ مـوقف، غيـر أن الكاتب يفضّل اإليحـاء على
اجلهر، واحلث على التـساؤل على زجّ قناعاته في النص الروائي. فيبـقى على املتلقي أن يجد
للمــشـهــد مــعنى أو أن ينحــاز إلى مــوقف مـتــمــثل في إحـدى شــخــصـيــات الرواية أو أن يبــقى

محايدا بينها...

وفي مجموعة األعـمال األولى التي تُدرج حتت راية الواقعية االجتماعيـة، يتفنّن محفوظ في
عدم االنحيـاز املباشر ألحد شخـوصه عند احلواريات التي تعالج قـضية ذات أهمية عـامة. فإذا
اعتبرنا املشاهد الثالثة التي أشـرت إليها، فإن «ثورة الشك» التي تثيره نظرية دارون عند
كـمـال عـبـد اجلـواد، وهـو أكـثـر شـخـصـيـات الثـالثيــة تعـقـيـدا وكـثـافـة، تعكـس حـيـرة ال بد من أن
يكون الكـاتب قـد شــعـر بهـا نـفـسـه، وال يـرى أن يبتّ في األمـر نـهـائيـا، بـل يتـرك قــارئه املؤمن
في نفـس حـيــرة كــمــال. فــفي احلــوار الدائر بني أحــمــد عــاكف واملعلم نـونو في «زقــاق املدق»،
يبـــدو املعلم شــخـــصــا مــرحـــا عــجــيب الـنوادر خــفــيـف الظل بالـرغم من فظـاعــة خطابه املـعــادي
للنـســاء واحلــاطّ من شــأنهن، بـينمــا يظـهــر أحــمــد عــاكف، املتــعـلم الصــابي إلى احلـــداثة، فــاترا
ممسـوح القـسمـات، إلى حـد أنه يصـعب للقـارئ التمـاهي مـعه. بـالتالي، يبـتـعـد املعلم نونو عن
صــورة الشــرير الـكاريكاتوريـة التي نعــثــر علـيــهــا في قــصص مــحــمــود تيــمــور الـقــصــيــرة، كــ
«احلــاج شلـبي». وفي حــركـــة مــتــوازية، يكـتــسب املعـلم نونو شــيـــئــا من الغـــمــوض والتــعـــقــيــد

والكثافة النفسية.

وكـذلك في مـشـهـد الرحلة إلى األهرام في «قـصـر الشـوق»، ال يأنف القـارئ من تفـرجن عـايدة 
ومن جهلها املـطبق ألسهل مبادئ ثقافـة شعبهـا، إذ حرص الكاتب على أن يكتشفـها القارئ من
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منـظور كـــمــال، الـعــاشق الـولهـــان، الذي عـــمل الكـاتب منذ بـداية «قـــصــر الـشــوق» أن يـقــدمـــه



كشخص يدعو القارئ إلى التماهي معه.

أما في األعمال املتأخرة ذات قواسم مـشتركة مع رواية «أوالد حارتنا»، كـ «حكايات حارتنا»
أو «ملحــمــة احلــرافـيش»، فــإن احلــوار يكفّ عن تـولّي وظيــفـة إثـارة القـضــايا االجــتــمــاعـيــة أو
العـقائـدية بل يقتـصـر على خـدمة احلـبكة، بحـيث يبـقى على املتلقي أن يبـحث -إن حـال له-في
طيـات احلبكة نفـسهـا عن مـغزى أو مـعنى أو تصـويرا تخيـيليا لـرؤية، متاما كـما هو احلـال في
األخـــبــــار التي يـرويهـــا األديـب العــــربي التــــقليــــدي، تاركـــا لـقـــارئه  مـن أولي األلبــــاب مـــهــــمّـــةَ

استنباط املغزى واالعتبار بعبرتها.
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املرجعية الواقعية :
مكونات احلارة احملفوظية، أو جوغرافيا احملفوظستان

dénotation على أن اخلطاب التخييلي يتمـيز بعدم داللته الذاتية [١٣قد أجمع منظّرو التـخييل

nulleأي أن األشـيـاء أو األشـخــاص أو األحـداث التي يذكـرها لـيـست واقـعـة في العــالم ؛ نعلم ،[
أن «أدهم» أو «عرفـة» أو الربع الذي يسكنه رفـاعة، إن هي إال عناصر ال تدل عـلى واقع. فإن
لهـذا اخلطاب معـنىً، ألن كلمة «ربع» أو كـلمة «شـاعـر» أو كلمة «الواقف» كـلمات ذات مـعنى
مطـلق مـــتـــعـــارف علـيـــه، ولكن لـيس لهــــا داللة ذاتيـــة، ألـلهم إذا تفـنّن الكـاتب في خـلط أحـــداث
تاريخــيــة حـقــيــقــيـة في حــبكتــه التــخــيـيـليـة، كــمــا هو احلــال في الرواية التــاريخــيــة. غـيــر أن

] ، فـإن كــان هذا اخلطابvaleur cognitiveاخلطاب التــخـيـيلي ليـس مـجـردا من قـيــمـة مـعـرفــيـة [
Nelson Goodman]، فقـد وسّع dénotation littérale nulleيتـمـيز بقـيـمة داللـية «حـرفـية» منـعدمـة [

dénotationحــيـــز داللة اخلطـاب التــخـــيــيلـي وأضــاف إلى الـداللة احلــرفـــيــة «داللة اســـتــعـــارية» [

métaphorique] «وكذلك «مرجعية غير داللية ،[mode de référence non dénotationnelle.[

واملراد من «داللة اسـتـعارية» هو أن قـراءة اسـتـعارية للخـطاب التخـيـيلي قـد تهب التـخيـيل 
 : فإن فتوات «أوالد حارتنا» ال يدلون على أشـخاص في العالم، غير أنفي العالمداللة ذاتية 

داللتـهم االسـتـعـارية، كـأعـوان السلطة، تنـطبق على أشـخـاص أو أنظمـة كـثـيـرة في العـالم. أمـا
Nelson Goodmanاملراد من «مـــرجــعــيـــة غــيــر داللـيــة»، وهو تعـــريف مــأخـــوذ أيضــا من أعـــمــال 

وظيــفـة «مَــثَليــة» و وظيــفـة دالليــةفــيـعــتــمـد علـى املالحظة اآلتيــة : إن الكالم ذو وظيــفــتني :  
]exemplaireحــرفـيــة كـانـت أم مـجــازية. فــ «أوالد حــارتنا» منـعـدمــة الداللة احلــرفـيــة ولكنهــا ،[

مثال لبنية سردية «حلقوية» مثال ؛ وهي كذلك، على صعـيد التمثيل اجملازي، تعبّر عن عالقة
بني العمل الـقصصي، بني فن الروائي، وإنشـاء العقـائد الدينية، إذ حتاكي الـرواية النصوص
الدينيــة في بعض مــزاياها وحتــمل فلســفـة ورســالة تطالب القــارئ بتــحـديدها كــمـا هو احلــال
بالنـســبـــة إلى األديان. فــالـكاتب هو نـفــســه عـــبــارة عن «جـــبــالوي»، أي خـــالق «جــابـل» احلــارة
والشرع والعـالم، كمـا هو حال «اجلـبالوي» في روايته، وكـما اإلله الذي يرمـز إليه اجلـبالوي.

] هو مـا يضفي على خطابـه مشـروعيـة كافـية تسـمحdémiurgeوكـون الكاتب التخـيـيلي خالقـا [
له مبـســاءلـة املعـــتـــقــدات املـنزّلة. هـكذا، رغم انعـــدام داللـتــهـــا الـذاتيـــة املبـــاشـــرة، فــإن الـرواية

]. فلنا أن نـتـسـاءل حـول العـناصـرcognitiveالتـخــيـيليــة ليـست مـحــرومـة من قـيــمـة مـعـرفــيـة [
التي اخـتـارها الكاتـب إلضـفـاء داللة على خطابه، مـا هي املعـاييـر الـتي اعـتـمـدها النتـقـائه هذا

العنصر أو ذاك.

 أن الوظيــفــة الـدالليــة في اخلطاب الـتــخــيــيلي تُحــيـل إلى «عــوالم١٤وقــد رأى نقّـاد ومـنظّرون
تخـييليـة» يُنشـئهـا الكاتب ويبنيـها القـارئ معـه. فـإن إحدى مـيزات العـوالم التـخيـيلية، أنهـا

، ال نتعرف إليها إال عن طريق عمل أو أعمـال منشئها. وقد «أثّثها» هذا املنشئعوالم ناقصة
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١٣voir Ducrot/Schaeffer : Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, art. “fiction”,
pp373-377.

١٤ voir op. cit p376, travaux de T. Pavel, L. Dolezel...

بعناصر انتقاها دون أخرى، رآها الزمة وذات داللة. ففي «أوالد حارتنا»، ما هي إذن امليزات



 ، في نظره، للداللة االسـتـعـارية التيأهّلهااملكانيـة والزمانيـة التي اختـارها محـفوظ، ومـاذا 
هدف إليها؟

 إن «الوحـــدة األســاســيـــة» التي تـكوّن خلفـــيــة مــتـــخــيّـل مــحــفـــوظ، هي احلــارة. إن هـذه احلــارة
اخليـالية، واآلخذة من كل فتـرة بناصية ومن كل مكان بعنصـر، هي هاجس كتابة محـفوظ، بل
رَحْم مـتـخـيَّله ؛ لهـا عـدد مـن املكونات األسـاسـيـة، تبـقى ثابتـة من روايـة إلى رواية (سنرى أن
محـفوظ أجرى بعض التـعديالت في خلط مكونات حارته، فـأضاف بعضـها لم تظهر في أعـماله
السـابقة والالحـقـة، وحذف بعـضهـا التي كـانت لتظهـر في أعمـال أخرى، وكـذلك منحـها شـحنة

رمزية مغايرة لتلك التي حتملها في غيرها من الروايات).

وهذه الـعناصــــر هي : اخلـــالء، الـذي يحـــيـط باحلـــارة ؛ الـبـــيـت الكبــــيـــر املســــور الغـــامـض الذي
يتوسطها ؛الربوع واألحواش، والبدرومات، األقبية ؛ واملقاهي والغُرَز ؛ والشعراء والسير ؛
واحلشيش واألغاني الشـعبية التي يرددها األطفال ساخرين ؛ والغـوازي والفتوات، وكوديات
الزار واحلواة... وكلـها مكونات ما جنـرؤ على تسمـيته «مـحفـوظستان»، إشـارة إلى ما أسـماه

 باالجنليــزية. واحلــارة، التي كــانت في السـلسلةMahfouzlandالناقــد  املصــري رشــيـد العـناني 
األولى من أعمال محفوظ خلفية واقعية، أضفى عليـها محفوظ بُعدا رمزيا استعاريا، يحملنا
إلى أن نتـســاءل أإذا كـانت حـارة «زقـاق املدق» و«الـثـالثيـة» اسـتــعـارية هي كـذلك، متامــا كـمـا

كانت أطالل الشعراء اجلاهليني استعارية منذ أن ذكرها امرؤ القيس...

ولذلـك ســتكـرس القــسـم املقــبـل لدراســتـنا لهـــذه «احلــارة الـرحــمـــيــة» التـي يولد منـهــا اخملـــيل
احملفوظي.
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ااااحلحلحلحلااااررررةةةة    ااااحملحملحملحملففففووووظظظظييييةةةة    ::::    حتحتحتحتددددييييدددد    ززززممممااااننننيييي
و إن التــفــتنا إلى الزمــان، وجــدنا أن أحــداث هذه الرواية تقع فـي زمـانني : فـي زمـان رمــزي
ومــوقـــوف، منذ طُرد اإلنـســان من اجلنـة حــتى يـومنا هذا، وفي زمـــان تخــيـــيلي مـــبــهم يصـــعب
حتـديـده. إن كـانت الفــتـرة «الـرمـزية» متتــد منذ والدة اإلنســانيـة حــتى اآلن، فــإن الفـتــرة التي
تقع أثناءها األحـداث التـخـيـيليـة، يتـجنب مـحـفـوظ نفـسـه حتديـدها. إذ أن شيـئـا ال يتـغـيـر في
حــيـاة أوالد حــارتنا، الـلهم عند ظهــور أحــد أبطالهــا، فــإن الزمن يبــدو دائريا أكــثــر منه أفــقـيــا
مطّردا، إن اسـتـثنينـا ظاهرة اتسـاع احلـارة مـسـاحـةً. فـهـو زمان ال-تـاريخي : هو زمـانٌ يسـجّل
أساطـير مـتراكـمة، غـير أن هذا التـداول ال يُضيف إلى فـضاء احلـارة شيـئا ميكن ربطه بـزمان
خـارجـي. فـقط تتـكاثر البـيــوت والربوع وتتــسع احلــارة، زاحـفــةً على اخلـالء، علـى إيقـاع تتــابع
األجـيـال وتكاثر العـباد. تـعيش احلـارة في زمـانهـا املفـصول عـن الزمان اجلـمـاعي اخلـارجي، عن
زمان العوالم األخرى. قلنا إن محفـوظ يتجنب حتديد الفترة التي تنقضي بني طرد أدهم من
جنة أبيــه ومـوت عـرفـة، بل يقــتـصـر على ذكــر نُظّار يَخْلِفـون نظـارا وفـتـوات يخلفــون فـتـوات
وحـارة ينتـشــر فـيـهـا العـمـران «بفــضل أمـوال الوقف» (ص١١٢). جنـد فـقط فـي قـسم «قـاسم»
وفي القــسـم األخـيــر إشــارات خــاطـفـة إلـى أن الفــتــرة التي تفــصل بـني بطل وبطل، بـني حلقــة
وحلقـــة أو بني نبي ونـبي قــد ال تتـــعــدى اجلــيـل : تذكــر امــرأة عـــجــوز التــحـــقت بأمّــة قـــاسم أن
«رأيت رفــاعــة وأنا شــابة» (ص ٤٠٩) ويـذكــر كـذلـك عم شكرون (ص٤٦٧)، والد عــواطـف التي
يتــزوج منهــا عـرفــة، أنه عــرف قــاسم في صــبـاه. وكــذلك ص ٤٨٣، عندمــا يحــتجّ عــرفـة بـأنه لم
يسمع عن معـمر عاش طول هذا العمر، ويتكلم طبـعا عن اجلبالوي، يردّ عليه مـحدثُه أنه سمع
عن مـعـمر فـي املقطم جـاوز الـ ١٥٠ سنة، وكـأن اجلبـالوي دون هذه السن... غـيـر أن تطورا مـا
ال يُتـبني في الديكور الذي أقـامـه مـحفـوظ، وتشـبـه حـارة جـبل حارة عـرفـة. فـيـتسـاءل القـارئ

هل وُجدت أبدا حارة كهذه، و أية قاهرة اتخذها محفوظ مرجعا خلياله؟ 

تقع األحــداث على الصـعــيـد الواقع املـتـخـيل، فـي قـاهرةٍ تنتــمي إلى عـصــر مـبـهـم، حـتـمــا ليس
باحلــديث (ال كــهــرباء وال إضــاءة عــامــة والســيــارات) وكــذلك ليس بـالقــدمي جــدا، كــمــا يدل عليــه
املعـجم الذي يســتـعـمله مـحـفـوظ، فـإن هذا العـصــر املتـخـيل يسـتـعـيـر من الـقـرن التـاسع عـشـر
عناصـر ومن أوائل القـرن العـشـرين، أي فـتـرة طفـولة مـحـفـوظ، عناصـر أخـرى متتـزج بعـضـهـا
ببـعض، وتبـقى مفـصـولة عن أي مؤشـر واضح إلى فـتـرة تاريخيـة مـحددة. وكـيف تكون احلـال
غير كـذا، إذ أن التحديد يستـوجب إيراد عناصر خارجيـة وحارة «أوالد حارتنا» مجتـمع مغلق
وعـالم قـائم بذاته يرمـز إلى الدنيـا بأسـرها. فـإن أشار الـكاتب إلى فـترة تاريـخيـة مـعـينة، لم
يســـعـــه جتـــاهل الدولـة والسلـطة املركـــزية، حـني ترمـــز سلطـة نظار احلـــارة وفـــتـــواتِهم إلـى كل

ألوان السلطة في مصر وخارجها عبر التاريخ.

فنجد على  مـرّ الصفحات كلمات ذات صـبغة معيـنة حتيلنا إلى نهاية القرن التـاسع عشر وال
ميكن أن تنطبق على بداية العصر العثماني وال حتى على أوائل القرن التاسع عشر، كمثال

- سالملك  ص ١١ (غرفة االستقبال في الدور األرضي)
- أفندي ص ١١٥

- كــشك حنفــيــة امليـاه الـعـمــومــيـة ص ١٥٤، وقــد أُســست شــركـة املـيـاه ١٨٦٥م، وظلـت األحـيــاء
األهليـة ال تـتـعـدى خـدمـة امليــاه فـيـهـا حنفــيـة عـمـومـيـة يـديرها مـسـئـول (انـظروا رواية يوسف

السباعي «السقا مات»).
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- الفـتوة الذي يدعـى سُوارس  ص ٣١٠، إشـارة إلى ضخـامـة جسـمـه وانقضـاضـه على ضحـاياه



كـاألومنيـبوسـات، وكـانت عـربات سـوارس «عربات كـبـيـرة مسـقـوفـة حتمل الركـاب من شـارع
إلى شـــارع يـجـــرها جـــيـــاد [...] وكـــثـــيـــرا مـــا يـكون الركـــاب عـلى اجلـــانبني وفـي الوسط تـوضع

. والتـــســمـــيــة تعـــود إلى اسم مـــؤسس١٥الزكـــائب والقــفـف فــيــصـــعب على املـار أن يتــخـطاها»
 (١٨٤٦-١٩٠٢) وهي عائلة يهودية اسبانية استوطنت مصرSuarèsالشركة، رفائيل سوارس 

. ١٦في أوائل القرن التاسع عشر
- بدرومات ص ٣٢٤، وهي كلمة تركية.

- بعض التلمـيـحـات املوسـيـقـيـة، كـذكـر تخت املطرب (ص ٣٣٨) الذي يحـيي فـرح قـاسم وقـمـر
ويغني دور «زمـان الوصل» وهـو دور للملحن عـبـد الرحـمن املسلـوب الذي عـاش في النصف
الثـاني من القـرن التـاسع عـشـر، وكذلـك إدراج نص موال «أصـل اشتـبـاكي مع احملـبـوب» وهو

من مواويل مطربي املدرسة احلامولية.
- أما األغنية الهجائية الساخرة التي يتغنى بها أوالد احلارة يسخرون فيها من رفاعة :

يا رفاعة يا وش القملة / مني قاللك تعمل دي العملة (ص٢٥٧)
فنعـثـر علـيـهـا في احلكاية (١٤) من مـجـمــوعـة «حكايات حـارتنا» وكـانت أصــال من أهاجي ثورة

١٩١٩ وكانت موجهة ضد السلطان فؤاد...
- كلمة «طربوش» مذكورة ص ٣٦٧

- ذكــــر العــــملة املـتـــداولـة : مـــاللـيم ص٤٦١ ونكـلة (أي نصـف قـــرش) ص٤٦٤ وهـي تســــمـــيــــات
حديثة ال تعود أبعد من أواخر القرن املاضي.

وأخــيــرا لفـظتــا «فــتــوة» و«زار»، اللـتني سنشــرحــهــمـــا الحــقــا، واللتني يـبــدو أنهــمــا لم تـكونا
شائعـتني قبل النصف الثـاني من القرن التاسع عـشر. أما الفـتوات فكانوا ورثة ملن يسـمون

.١٧«عيارين» في األدب الكالسيكي ويُدعَون «زعران» أو «شطارا» في العصور السابقة

مـهمـا كانت احلـارة القاهـرية الواقعـية عـاملا منطويا على نفـسه، لـم تعش احلارة مـفصـولة، في
عزلة عن تاريخ األمة، وتشهد على ذلك احلكايات األولى في مـجموعة «حكايات حارتنا» حيث
تنعكـس أحـداث ثورة ١٩ على احلــيـاة اليــومـيــة كـمـا يـعـيـشــهـا الطـفل الراوي. فـمــاذا يؤهل إذن
حـارة القرن التـاسع لتـمثل كـونا مـغلقا قـائمـا بذاته؟ قد جنـد ثالث علل الخـتيـار مـحفـوظ هذه

، هذه احلـارة هي التي متـثل في كـتـابتـه جـوهر الهـوية املصـرية، التـي بحث عنهـاأأأأووووالالالالالفـتـرة. 
معظم معاصريه من األدباء في األرياف. فإنها ال تشـكل رحم مخيله جملرد أسباب تتصل بحنني
اإلنسـان إلى مسـقط رأسـه فحـسب، بل ألنه عـاينها وحللهـا على مـدى سنوات بعـد رحيله عنهـا
ولم يزل يتـردد إليهـا طوال حيـاته ليس للتـذكر بل العـتبـارها مخـبرا بشـريا أو ميـدان بحث،
متده مبادة خـام ال تـنضُب، يحلل فـيــهـا تفـاعل قــوى مـتناقـضـة مـن اجـتـمـاع وانحــالل، من حـداثة
وأصــالة، من رغــبـة فـي احلـرية وخــضــوع للسلطـة إلخ. فكون احلــارة القــاهرية تتــمــتع بثــقـافــة
خـاصـة، بهويـة عريقـة متيـزها عن األحـيـاء احلـديثة األكـثـر تفـتـحا عـلى التأثـير اخلـارجي، سـواء
أكــان هذا التــأثيــر اخلــارجي من باب الـتـفــرجن أو بالـعكس تأثيــر ثقــافــة النازحـني عن األرياف
والصعيد. فـعلى خالف حالة هذه األحياء في بداية القرن احلادي والعـشرين، بحيث أن أقل ما
يقـال عن اجلـمـاليـة أو الدرب األحـمـر في عـصـرنا هـذا أنهـا «أحـيـاء شـعـبـيـة»، وهي كناية يراد
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 أحمد أمني : قاموس العادات والتقاليد والتعابير املصرية.١٥
١٦Gudrun Krämer , The Jews of Modern Egypt, p39.

١٧André Raymond, La Caire, Fayard, 1993, p271.

منها أن سكانها أجمعني يتصفون بالفـقر املدقِع، لم تكن هذه األحياء تنعت بالشعبية في أول



القــرن بل بأنهــا أحـيــاء «أهليــة»، نظرا لشــبـه خـلوها من العنـصـر األجنبـي. فكانت جتــمع بني
شتـى الطبقـات االجتـماعـية وإن كـان الفقـراء ميثلون األكثـرية، فبـالتالي تـقدم احلـارة مصـغرا

حقيقيا للمجتمع املدني في هيكله الهرمي.

، مـا يؤهل حـارة  منعـطف القـرن ألن تكون خـيـر مـسـرح لقص مـحـفـوظ هو متـكن الكاتبثثثثااااننننييييــــاااا
من كل مــؤسـسـاتهـا : مـن يعـرف كـمـا يـعـرفـهـا مــؤسـسـة الوقف، حــفـالت الشـعــراء، دقـات الزار
وغيـرها يستطيع أن يتـوسم في هذه املؤسسات أو في هذه التـقاليـد أمناطا كونية، وأن يعـيد
توظيــفــهــا على الصــعــيـد االســتــعـاري. فــإن كــان مــحـفــوظ جــعل من «رفــاعــة»، أي املسـيـح على
الصـــعـــيــد الـرمـــزي، كــوديـة زار، أو كنى عن أعـــوان السـلطة بالـفــتـــوات، أو صـــور اللـه واقــفـــا
لوقف أهـلي، أو كنى عن اإلعــالم الـرسـمـي بشــعــراء الرباب، لم تـأتِ هذه االخــتــيــارات مبحض
باب الطرافة أو االستفـزاز أو التسهيل، بل لتوسمه في هـذه املؤسسات أو تلك الوظائف ما
يعــرفنا على جــوهراملكنـي به، كـمــا يعــرفنا بجــوهر املكني عنـه. وهنا تكمن القــيــمـة املعــرفـيــة

ــــاااااالســتـــعــارية التـي كنا نشـــيــر إليــهـــا في أول هذا القـــسم. و ، مــا أهّـل هذه احلــارة لـتكونثثثثااااللللثثثثــــ
مصغرا للكون هو قابليـتها للتجريد. فبينما القارئ ال ميكن أن يتصـور حارة اخلمسينات في
مـعــزل عن السلـطة املركـزية وعـن باقي العـالـم، قـد يكون عـلى اسـتــعـداد تقــبل عـقــد هذا العــهـد
التـخيـيلي مع الكاتب، أن يعـتبـرها خـرقا بسـيطا مـقبـوال للواقـعيـة املزعومـة التي ألفـها، فـإن
قـرأنا الرواية دون أن نهـتم ببعـدها الرمـزي، تبـدو شبـه مـقبـولة من حـيث مـعاييـر الواقـعيـة،

إذا استثنينا عمر الواقف، وهو خرق طفيف.

ااااحلحلحلحلااااررررةةةة    ااااحملحملحملحملففففووووظظظظييييةةةة    ::::    حتحتحتحتددددييييدددد    ممممككككااااننننيييي
تقع أحــداث «أوالد حــارتنـا» في مكان وفي ال-مكـان، كــمـا تـقع في زمــان مــبــهم وفي ال-زمــان.
فـعلى الصــعـيـد االسـتـعـاري، الذي سنهـتـم به الحـقـا، «حـارتنا أصل مـصـر أم الـدنيـا» كـمـا ذكـره

، فبـالتالي تشكّل هذه احلارة مـصغّرا ملصـر بل لألرض كلها. و هناك١٨محفـوظ في افتتاحـيته
إشـارة إلى أن هذا العالـم في توسع مسـتـمر، إذ يزحف فـضـاء احلارة على اخلـالء ويحل مـحله.
وإن كـان هذا الفضـاء، فضـاء احلارة، يبـدو قـائما بذاته، مـستـقـال، في غيـر حاجـة إلى فضـاءات
أخـرى، وهذا ضـروري على الصـعـيـد االسـتـعاري إن أراد الـكاتب أن يرمـز إلى الكون من خـالل

 حارةوراءهذه احلـارة، فـإن هذا االنغـالق ال يعني إنكار وجـود فـضاءات أخـرى : فـهناك مـا هو 
اجلـــبـــالوي وال يخـــضع لسـلطتـــه املبـــاشـــرة. هنـاك فـــضــاءات يـزورها أهل احلـــارة باســـتـــمـــرار،
كـاملقطم، وهناك «حواري» أخـرى ؛ ولوجود هذه «العـوالم املوازية» داللة ال ميكن أن نتـغافلهـا
على الـصـعــيــد الرمـزي، إذ أن اجلــبــالوي ليس «جــابال» لهــذه الفــضــاءات اجلـانبــيــة، فـإنـه ليس
خـالقا باريا إال ضـمن حـدود حارته ؛  أمـا خـارجهـا، فـقد تسـود حـقيـقة أخـرى ؛ ومـعنى ذلك على
صـعــيـد القـراءة االســتـعـارية أن «احلــقـيـقـة» التـي تتـمـثّل فـي الديانات الثـالث ليــست حـقـيــقـة

، أما خـارجهـا فتمـسي حقـيقة نـسبيـة ؛ احلقـيقة قـد تكمن في مكانإال داخل حيـز احلارةمطلقة 
آخر، وكما أن العالم الذي يسيطر عليه اجلبالوي عالم ناقص، فإن حقيقته حقيقة ناقصة...

على صـعــيـد «احلـقـيـقــة اخلـيـاليـة»، تقع أحــداث الرواية في مـدينة الـقـاهرة. نعـثـر عـلى أسـمـاء
أحـيـاء كـاجلــمـاليـة، والعُطوف، والدرّاسـة، وبـيت القـاضي، واحلـسني، وحـارة الـوطاويط، وكـفـر
الزغـــاري وصــفح املقـطم، وهي أســمـــاء حــقــيـــقــيــة، ذات داللة ذاتـيــة،  ألحــيـــاء تقع في القـــاهرة
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ص ١٨٥

الفـاطميـة القـدمية أو تُطل عليـهـا كاملقطم، وظـلت بعضـهـا رَهن التداول، كـاجلـمـالية والدراسـة



واملقطـم والعطوف، وانـدثر بعــضــهــا اآلخـــر ولم يبق لهـــا أثر إال في املراجع الـتــاريخــيــة كـكفــر
الزغـاري، التـي أعـتـرف بأنني عــاجـز عن حتـديد مــوقـعـهـا. فــمـا هي الدوافع وراء اخـتــيـار هذه

 ؟[انظر اخلريطة في امللحق]األحياء وهذه األسماء دون أسماء ومواقع أخرى 

فإن كـانت حارة اجلبـالوي تشبـه عند أول نظرة حارة «بني القصـرين» كما يـراها السيد أحـمد
عـبـد اجلـواد، وتشـبـه «مـيـدان بيت القـاضي»، مـسـقط رأس مـحـفـوظ، كـمـا تـظهـر في «حكايات
حارتنا»، و«حـارة احلرافيش» وآل ناجي، ال نلبث أن نتـبني أنها، على خالف شـارع املعز لدين
الله في الواقع، وعلى خالف حارة الراوي في «حكايتا حارتنا»، قد جُردت من بعض العناصر
األسـاسـيـة، وأولهـا املعـالم املعـمـارية اإلسـالمـيـة. فـال ذكـر للتـكايا واألضـرحـة واجلـوامع في هذه
الرواية، أللهم ص ٥٠١ حني نعلم أن «اجلبالوي سيُدفن في املسجد الذي أقيم في مكان حجرة
الوقف القــدمية» وال أظن كلمـة «مــسـجـد» أو كلمــة «جـامع» قـد وردتا في مـكان آخـر. فـبـيـنمـا
بيت السيد أحمد جواد كان يتم حتديد مـوقعه في «بني القصرين» عن طريق ذكر كل اجلوامع

 أنه حتـــديد وهمي تـخــيـــيلي إذ ال١٩واألضــرحـــة والزوايااجملــاورة (وقـــد أوضح جــمـــال الغــيـطاني
يوجــد مــتـسع لـبـيت فـي املكان الذي يصــفــه مـحــفــوظ، الذي يضع بـيت آل عـبــد اجلــواد في ال-
مكان)، اخــتــفـت في «أوالد حــارتنا» كل اإلشـــارات إلى األمكنة املـتــعلقــة بالديـن اإلســالمي، بل

باملمارسة الدينية، فال صالة وال رمضان وال صيام وال شيخ وال متصوفني وال تكية.

اإلشــــارات الوحــــيــــدة إلى أن سـكان احلــــارة من املـسلمـني (علـى الصــــعــــيـــد الـواقــــعي طبــــعــــا، إذ
ينقــســمــون على الصــعــيـد االســتــعــاري إلى جــبليني ورفــاعــيني وقـاســمــيني، أي يهــود ونصــارة
ومسلمني) ترد إما ضمن مؤسسات إسالمية، كالوقف، التي أعطاها محفوظ دالال مغايرة، إما
في اسـتــعـمـال التــعـابيـر الـشـعـبـيــة ذات صـبـغــة دينيـة في احلــوار، كـمـثـال «رحـم الله أمي» ص
٤٦١، «الفــضل لـله ولك» ص٤٧٢، أو «زارنا النـبي» ص ٤٥٨، وهي كلهــا عــبــارات تـتــسم بأن
مـضـمـونهـا الديني يتـالشى وراء وظيـفـتـهـا األولى، من متنـي أو ترحـيب أو ترحم إلخ. وسـبب
حـجب مـحـفــوظ لكل املعـالم اإلسـالمـيـة املألـوفـة في احلـارة، إال مـا كـان يشي به الـكالم العـامي،
يتـرتب على ضرورة «عـدم تشويش» القـراءة االستـعاريـة التي قد يعـرقلها كـون هؤالء اليهـود

والنصارة يصلون في جامع أو يصومون رمضان...

فـحـارة اجلــبـالوي تقع إذن في قـاهـرة غـريبـة إذ غـابت مــآذنهـا، كـمـا غـابـت أو التـبـست مـعــاملهـا
اجلغرافيـة املعهودة. فنعلم أن محفوظ وفّق في رواياته الواقـعية بني عناصر متفـرقة مأخوذة
من مصادر مختلفة، وأن «زقاق املدق» مثال، التي تدور فيها أحداث الرواية التي حتمل هذا
العنوان، لـم تكن تشـبــه في الواقع مـا وصــفـه في الروايـة. غـيـر أن الشــوارع العـامــة والطرق
املتـــبــــعـــة تخـــضع فـي هذه للـوازم الواقـــعـــيـــة. أمـــا فـي «أوالد حـــارتنـا»، ليس فـــقـط اسم حـــارة
اجلـبـالوي اســمـا وهمـيــا كـمـا نتـوســمـه منذ السطـور األولى، بل الطوبوغـرافــيـا بكاملهــا : فـإن
مـحـفــوظ يذكـر من احلـارات اجملـاورة الـدراسـة واجلـمـاليــة وبيت القـاضي والعطـوف، مـا يوحي
العـارف بالقـاهرة أنه وضـعـهـا فـي مـوقع شـمـال غـرب األزهر. وراح مـحـفـوظ يسـتـعـمل أسـمـاء
هذه األحــيـاء لقـيــمـتــهـا اجملـازيـة أحـيـانـا، كـقـول أحــد الفـتــوات في قـسم «قــاسم» ص ٣٩١ «هذا
أقــرب ســبـيـل إلى باب النصــر»، ويعنـي بذلك هذا أقــرب ســبـيـل إلى الهــالك، علمــا بأن وراء

باب النصر مقبرة واسعة «قرافة».
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انظر : القاهرة بني الواقع واخليال في ثالثية جنيب محفوظ، «الرجل والقمة»، ١٩٨٩، ص ٤٨٣-٤٩٦. ١٩



أمــــا اخلـــالء فـي هذه املـنطقــــة، فــــال ميكن أن يـكون إال اخلــــالء الذي كــــان يفــــصـل في أول القــــرن
القـاهرة القـدمية من حي العـبـاسـيـة. غـيـر أن احلـارة تبـدو في الرواية قـريبـة من جـبل املقطم،
الذي يـقع فـي الواقـع جنـوب شــــرق األزهـر، أي من نـاحــــيـــــة القـلعـــــة التـي ال جنــــد لـهــــا أثـر في

. فـــهــذه االســـتـــحــالـة اجلــغـــرافـــيــة تـعــزز ضـــرورة القـــراءة[انظر اخلـــريطة في املـلحق]الرواية. 
االسـتــعـارية، وحتـملـنا إلى التـســاؤل حـول داللة اخلـالء واملقـطم، أي اجلـبل واملكان العــالي، في

الرواية.

ااااللللددددييييككككوووورررر    ووووممممؤؤؤؤسسسسسسسسااااتتتتهههه
ااااللللششششااااععععرررر

لشـعراء الرباب مكانة خـاصة في هذه الرواية، وداللة رمـزية معـقدة مـتعـددة األوجه. فـهم تارة
ألسـنة نفـــاثة تـلهج مبنـاقب السـلطة، وتارة ألـسنة بـحــال جـــمـــاعـــة مـــعـــينة، كـــحـي جــبـل أو حي
رفاعة أو حـي قاسم، ينحازون ألمجـاد هذا أو ذاك، ويؤكدون تفوق هذا احلي من أحيـاء احلارة
على اجلـــمــاعـــات األخــرى. والـشــعـــراء تارة أفــيـــون يخــدّر عـــقــول أوالد حـــارتنا، يـســاهمـــون في

ولم يعـــد جــبل ورفــاعــة وقــاسـم إال أســمــاء وأغــاني ينـشــدهاجــمــودهـم الراضخ أمــام املـظالم («
» ص٤٤٨)، وتارة أخـــــرى يـشكـلون الـعــــزاء الـوحــــيـــــد. وتـارة همشـــــعــــراء املـقـــــاهي املـسطـولون

احلـــافظـون على الـقـــيم التي تـضـــمن متاسـك اجلـــمـــاعـــة، وتارة نلـفـــاهم آالت الفـــتـنة الطـائفـــيـــة
وتبـــــاهى كل فـــــريق بـرجله الـذي لم يـبق مـنه شيء وتـنافــــســـــوا في ذلك إلـى حــــد الـشــــجــــار(«

» ص٤٤٨)...والعراك

فـالشاعـر يرمز إلى اإلمـام، كمـا يرمـز إلى وسائل اإلعـالم احلديثـة، وخطابه يرمـز إلى اخلطاب
الديني، مبا فــيـه من مـصـدر شـرعـيـة للسلـطة ومن احـتـجـاج على جتـاوزاتـهـا، من مـواسـاة ومن
تخــدير، ويرمــز إلى خطاب إعــالم الدولة احلــديثـة اخلــاضع للرقــابة الشــديدة. ومــا يعــزز لدينا
الشــعـور بأن سِـيَــر الشـعــراء ترمـز إلى اخلـطاب الديني هو املوقـف املتناقض الذي جنــده عند
بطلني مـن أبطال الرواية، همـا عــرفـة وقـاسم، أي املـسـيح وممثل العــقـالنيـة العـلمـيـة احلــديثـة.
يريد رفـــاعــة أن يتـــبــحــر في عـلم احلكايات، أي فـي الدين، ويبـــحث عن كل الـروايات، في أول

محاولة خلرق حدود الطائفة والوصول إلى كونية الرسالة، كما ورد ص ٢٢٦ :
-أريد أن أزور املقاهي األخرى.

فقال عم شافعي متعجبا :
- قهوتنا خير قهوة في احلارة [أي ديننا خير دين]

- ماذا يقول الشعراء هنالك؟
- احلكايات نفسها ولكنك تسمعها هنالك وكأنها غير احلكايات.

وترامى التهامس إلى شلضم فمال نحو رفاعة قائال :
- ليس أكذب من أهل حارتنا، والشـعراء أكذب الكاذبني، ستسمع في القهـوة التالية أن جبل

قال إنه ابن احلارة ووالله ما قال إال أنه ابن حمدان.
فقال عم شافعي :

- الشاعر يريد أن يرضي السامعني بأي ثمن.
فقال شلضم همسا :

- بل يريد إرضاء الفتوة!
وردت في هذا احلـوار معظم مـزايا وظيفـة الشاعـر. إنه مكلف بنقل التاريـخ املقدس، غـير أن
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هذا الـتـــاريخ ال بد أن يـلبّي مطـالب اجلـــمـــهـــور والسـلطة فـي آن، فـــمـــا أرق اخلط الفـــاصـل بني



احلـقيـقة واحلكاية اخلـياليـة، أي الكذب، فـهو االسم الذي يطلـق على اخلطاب اخليـالي حني ميس
بالقـصص املقدس بغـيـر ما يليق (وهذا يحـيلنا بالطبع إلى عـمل مـحفـوظ نفسـه). فال غـرو أن
يسب الشـاعـر مـن قِـبل الفـتـوة وأن يلقب بـ «راس الدواهي» (٢٢٥)، كــمـا هو مـحـفـوظ نفـسـه
«رأس الدواهـي» باملـعنـى الفـــــصـــــيح [حـــــيـلة] وبـاملعـنى الـعــــامـي [كـــــارثة] لـلكلـمـــــة... واجلـــــدير

 العــائـدة إلى اجلــبــالوي، بيـنمــافي نطـاق هذه القــدســيــةباملالحـظة أن رفــاعــة يبــحـث عن احلق 
مــتى تنتــهي هذه احلـكايات؟ ويرى فــيــهـا ســبب الـتـأخــر : «ينفـي صـحــة احلكـايات كليــاعـرفــة 

» (ص٤٧١)وماذا أفاد االستماع إليها طوال الليالي؟

فـاإلمـام يسـتـهـل خُطبـتـه في اجلـامع (واملقـاهي والـغـرز في روايتنا مبثـابة اجلـوامـع املتـغـيـبـة، 
وطبـعـا جـعل الـغـرز التي تشـرب فـيـهـا احلـشـيـش كناية عن اجلـوامع والكنـائس واملعـابد إشـارة
إلى املقــولـة املاركــســيــة املشــهــورة بقــدر مــا هو اســتــفــزاز طريـف) بذكــر اخلليــفــة والسـلطان،

تناول الربـابة وبعثفنلقـى الشـاعــر في روايتـنا يبــتـدئ إنشــاده بذكــر الناظر والـفـتــوات : «
من أوتارها أنغـام االفـتـتــاح، وبدأ بتـحـيـة للناظر إيهـاب فـتـحـيـة ثـانيـة لبـيـومي فـتـوة احلـارة،

األولة آه، سـي قــدري ناظـرنا،» (ص٢٢٥) أو «والثــــالثـــة توّجـت خليــــفـــة جـــبل الـفـــتـــوة خنـفس
» (ص٤٧١)، وهو افــتـــتــاحوالتــانـيــة آه، ســعـــدالله فــتـــوتنا، والتــالـتــة آه عــجــاج فـــتــوة حــتـــتنا

تقــريظي يتــضـمـن الشكوى، إذ يتــبع ترتيـب املوال الشـعــبي «األحــمــر»، الذي يعـبــر دائمــا عن
.  وهي إشـــارة طريـفــة مـن مـــحــفـــوظ إلى الـتــبـــاســـات دور اإلمـــام كـــوســيـط بني٢٠األنني واأللم

اجلـمـاعـة والسلـطة، يعـتـرف لهـا بالهـيـمنـة ويعـبـر بطريقـة مـسـسـتـرة عـن االحـتـجـاج. فـالشـاعـر
 يؤكـد شـرعـيـتـهـا في مــسـتـهل خطبـتـه/عـون من أعـوان السلطةكـرمـز اإلمـام هو في آن واحـد 

علـى هذا النـحـــو اســـتــــقـــرت األوضــــاع وأكـــد حَـــمَـلةإنشــــاده، كـــمـــا ورد فـي إول قـــسم قــــاسم : «
النبـــابيت وشـــعــراء الـرباب أنه نظام عـــادل، جــرت بـه شــروط الواقـف العــشـــرة، وســهـــر على

 بتـذكيـره املسـتـمر مبصـدريؤطر الشـاعـر  هذه السلطة» وتنفـيذه ورعـايتـه الناظر والفتـوات
شــرعـيــتـهــا وشـروطهــا، أي اجلـبــالوي ووصـايـاه، متامـا كــمـا هو احلــال في الواقع بـالنسـبــة إلى
املؤسـسـة الـدينيـة في عـالقـتــهـا مع األمـيـر، وانظروا فـي هذا الصـدد إلى العـالقــة الرابطة بني

الدولة املصرية واألزهر.  

شـــاعــــرال شك أن الـنمــــوذج الذي اســــتلهـم منه مــــحـــفــــوظ شـــعــــراء «أوالد حــــارتنا» هـو منوذج 
، أكـثـر مـنه منوذج سـيـرة بيــبـرس أو سـيـرة عنتــر. فكانت هذه السـيــرة تروى في كلالهـالليـة

مـقـاهي املدن والقـرى، وظلت حـتى اآلن تنـشـد في بعض قـرى الصـعـيـد. وليس ظهـور الشـاعـر
في «أوالد حـارتنا» أول ذكــر لهـذا العَلَم من مـعــالم احلـارة، إذ سـبق أن رسم مـحـفــوظ مـالمـحـه
في الصفـحات األولى من رواية «زقاق املدق»، حني يطرُد «املعلم كـرشة» شاعـرا وربابته من
مــقــهـاه، ألن «كـل شيء قــد تغــيّـر»، ثـم يأتي صــاحب املقــهى هذا مبذيـاع حـديـث إلرضـاء الـزبائن
املتــــعـطشـني إلى اجلــــديد، وال تـنفـع توســــالت العــــجــــوز وال حتــــجــــجــــه بـأن الناس لـم ميلـوا هذه

... والشـاعـر في «زقـاق املدق» ميثّل هذا الربط٢١السـيـرة، التي يسـمعـونهـا «من عـهـد النبي»
االجتماعي الذي أذابته حداثة تتسرّب رويدا إلى عالم احلارة. 
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2 ومن املعروف أن شاعر العامية بيرم التونسي تطرق إلى هذا القالب، حتى في أغنية مشهورة ألم 0
كلثوم.

 زقاق املدق ص ٨-٢١١١



قــد أورد أحـمــد أمني في «قــامـوس الـعـادات والتــقــاليـد» وصــفــا لشـاعــر الســيـرة الهــالليــة في
]. طبـعــا، الشـقـاق الذي يصــفـه أحـمـد أمني بـني أنصـار «أبيانظر في امللحقمـقـاهـي القـاهرة [

زيد» وأنصـار «دياب» والذي قــد يصل إلى حـد الضـرب والفـوضى قـد وظفــه مـحـفـوظ للداللة
على االنحياز الطائفي أو السياسي.

قــد ذكـر كل الرحــالة األوربيـني تقليــيـد االســتـمــاع إلى الســيـر الـشـعــبـيــة في املقــاهي، يرويهــا
الشــعــراء على ربابـهم رباعــيــاتٍ منظومــةً في لغــة عــامــيــة يكثــر فــيــهــا التــجــانس والتــوريات
الصعبة فكها. فالعارفون والهواة مييزون مـا بني مجرد الراوي، الذي حفظ شيئا من السيرة
وغـابت عنه أشـيـاء، والـشـاعـر احلـقـيـقي، الذي حـفظ السـيـرة كـاملـة، فـتـسـتـوجب روايتـهـا عـدة
شــهـــور. والشــاعـــر احلــقــيـــقي هو القـــادر على صـــيــاغــة «الربـاعــيــات»، عـلى شــرط األمـــانة في
الرواية. وبني الـشـعـراء اخــتـالفــات وفـروق متيــزهم في القــيـمــة وتصنّفــهم في طبـقــات، وهي

أصـالة االعـتناق، وجـدية تبـني السـيـرة هدفـا ورسـالة، ومـدى اسـتـفـادة الشـاعـر مبن سـبـقـوه،«
واملقـــــدرة الفنـيــــة فـي اإلبداع شكـال ومــــضــــمــــونـا [...] ســــرعــــة الـبــــديهـــــة وتعــــويـض النـســــيــــان
باالســــتــــدراك، القـــدرة عـلى نـقل املاضـي واالنتــــقـــال إليــــه [...] القــــدرة علـى الرجتــــال واإلبداع
اآلني». وبيــد أن الغـزوات الـهـالليــة حـدث تاريخـي متيـز بشـيء كـثـيــر من الدمــار والتـعــسف،
فقد توارثت األجيال ذكرى ترتكز على قـيم الشرف والوفاء واألمانة، التي جسدها بنو هالل.

، تشكلت على٢٢»فالسـيرة الهاللية تسـقط على أبطالها عبـارة عن «مثاليـة أخالقية ال-زمـانية
،Bridgett Connellyمدى قرون مـتتالية من الرواية املنغمة. وعلى حـد قول الباحثة األميـركية 

».وفي تناسيفـإن الشـاعـر يُدمج الواقع الراهن فـي املاضي األسطوري واملاضي في احلـاضـر«
وتغـاضي السيـرة الشـعبـيـة عن حقـيقـة مـا كانت علـيه الغـزوات الهاللـية، وفي إسـقاطـها قـيمـا
أزليــــة علـى أبطـالهــــا، وفي ترجــــمــــتـــهــــا عن انـتظار أخــــروي منـوط بهــــؤالد األبطـال، مـــا يـؤهل

السيرة وشعراءها للداللة الرمزية التي أرادها محفوظ.

إن ذاكـــرة شـــعـــراء الرباب ذاكـــرة انتـــقـــائيـــة، فـي الهـــالليـــة كـــمـــا في «أوالد حـــارتنـا»، فــتـكرار
احلكـايات ال يقي أوالد احلـــارة شـــر العـــودة إلى األخطـاء الســـابقـــة. يؤكـــد الراوي في أكـــثـــر من
مكـان أن «آفـــة حــارتـنا النـســـيـــان» بيـــد أن هذه احلـــارة ال تنـفك تســـتـــمع إلـى الســـاهرين عـلى
الذاكــرة اجلــمـاعــيــة، وهم شـعــراء الرباب. غــيــر أن انتــقـائـيـة ذاكــرتهم النـاقـصــة، هذه الذاكــرة

] هي في الواقع أقرب ما يكون إلى النسيان.hypermnésieالزائدة [

ولفظة «الـسـيـرة» هي طبــعـا تذكــيـر بالسـيــرة النبـويـة، إذ يرى الشـاعـر فـي فنه رسـالة شــبـه
مقدسة تقرّبه إلى وظيـفة القاص أو الواعظ، ملا في السيرة من قيم روحية سـامية ومن عِبر
ملن يعـتـبـر. ولقـد أشـار الشـاعـر (باملعنى احلـديـث...) والبـاحث املصـري عـبـد الرحـمن األبنودي
في مـقدمـة نسخـة السـيرة الهـالليـة التي نشرها، رواية جـابر أبو حـسني واحلاج الضـوي، إلى

[انظر في امللحق]قدسية السيرة بالنسبة إلى الشاعر. 

فنجــد في هذه القـدســيـة التي تـتـحلى بهــا السـيــرة الهـالليــة مـا كــان يؤهل اتخـاذها كـنايةً عن
النصـــوص املقــدســـة، من توراة  وإجنــيـل وقــرآن. وكــذلك، فـــإن قــرار الراوي، في افـــتــتــاحـــيــة
العــمل، تـدوين حكاية حــارتنـا، خــوفـا مـن «حتــريفــهــا» و«حتــزب الرواة»، يرمــز على مــســتــوىً
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عبد الرحمن األبنودي، السيرة الهاللية، الكتاب األول، القاهرة : دار أخبار اليوم ١٩٨٨، ص ٩. ٢٢

أوّلي إلى نهاية عصـر الرواية الشفهية ووشاكة انتـهاء عهد الشعراء، متامـا كما هو احلال في



«زقــاق املدق»، كـمــا يرمــز أيضــاً، على مــسـتــوى ثان، إلى وشــاكـة تقــادم خطاب الـسـيــرة، وهو
خطـاب أراد به مـــحــفـــوظ اخلطابـات الدينـيــة. فـــيـــحلّ اخلطاب «الـعلمـي» احملــايد، الـذي يتـــولى
الراوي مهـمة تدوينه، مستـعينا بأحد أعـوان «عرفة»، أي ممثل العلم احلـديث، محل اخلطابات

الدينية القدمية.

أمــا عـلى صــعـــيــد الـشكل واألداء، فــإن ســـيــرة شـــعــراء الـرواية تخـــتلف عن جـــمــاليـــات الســـيــر
الشـعبـية احلـقـيقـية شـعـرا وإلقاءً، سـواء أكانت عـلى منط الهالليـة أم على منط سـيرة عنتـر أو
ســيـــرة بيــبـــرس.  إذ أن الراوي يذكــر بـوضــوح في االفـــتــتــاحـــيــة أنه يـتكلف بتـــدوين الســـيــرة
استنادا إلى وثائق ليست في حوزة اجلميع، فال ميكن أن تعتبر األقسام األربعة األولى صورة
طبق األصل للسـيرة اجلـبالوية كـما يغنيـها شـعراء الروايـة. ولكن الكاتب يحشـو نصه مبقـاطع
من هذه «السيرة اجلـبالوية»، وهي إعادات ملقاطع أخذها من األقـسام السابقة، إما حرفـيا إما
بعــد إجـاراء تعـديـالت بسـيطة، من شــأنهـا أن تؤكــد للقــارئ املنتـبــه أن رواية األخـبـار (بـاملعنى
التقليدي لكلمة رواية) ليست إال نقال ناقصا للحقـيقة، إن اعتبرنا النص الروائي حقيقةً، أو

، ليـست إال نـقـال تخـيـيـليـا للحـقــيـقـة املتـمــثلة فيromanبالعكس أن الروايـة ـبـاملعنى احلـديث، 
اخلبر املنقول بالرواية...

والقـــاسم املشـــتــرك بـني كل املقـــاطع التـي أعــاد مـــحــفـــوظ إيرادها، أو أعـــاد كـــتــابتـــهــا فـي هذه
«املقـــاطع املرآويـة»، كــمـــثــال ص٢٢٥/ص٣٥ أو ص٢٩٠/ص٥٥، أنهـــا فـــقــرات ســـردية يتـــخللهـــا
احلوار وإن دلت األفـعال أو الصـفات على مـشاعـر الشخص فإنهـا ال تتخطى الوصـف اخلارجي
(كــحــزيـن، أو مــفــزوع) إلى حتلـيل نفــسي، كــمـــا ال يُســتــعــمـل «اخلطاب احلــر غــيــر املـبــاشــر» أو
«املونـولوج الـداخلـي»، أي أن الكـاتب حـــــرص عـلى أن يـتـــــجنب فـي هذه «الـفـــــقـــــرات املعـــــادة»
التـــقـنيـــات الكـتـــابيـــة احلـــديـثـــة، التي ال تـتـــوافق مع األسـلوب الســــردي املعـــتـــمـــد في الـســـيـــر
الشــعـــبــيــة. ولكن الـتــشــابه ال يتــعـــدى هذا الطبع الـســردي، كــمــا نتـــبــينه من دراســـة قــصــيــرة

 .]Voir annexes et télécharger les exemples sonores sur le site[ملقتطف من السيرة الهاللية. 

لم يُرد مــحـفــوظ أن يحـاكي  األسلـوب املسـجــوع الذي تتـمــيـز به ســيـر بيــبـرس أو عنـتـرة، وال
صــيــغــة الـرباعــيــات التي تـتــبــعــهــا الهـــالليــة، غــيــر أنه إن كـــان هناك وجــه شــبــه بـني الســيــرة
الشعبيـة وأسلوب الرواية، فنراه في البعد اللعبي الذي يتسم به العـملني، والذي يتمثل في

ضرورة فك األلغاز للتمتع بالنص، كما سبق أن أشرنا إليه.
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ااااللللززززاااارررر
من ضــمن االسـتـفــزازات الطريفــة التي فلفل بهــا مـحــفـوظ طبـخــتـه، تشــبـيـهُــه رسـالة املســيح
بالزار، وهو اسم يطلق عـلى ممارسة أتت من أثيـوبيـا وشاعـت في مصـر منذ النصف الثـاني
من القـــرن التــاسع عـــشــر، تهــدف إلى تـهــدئة العـــفــاريت  أو باألحــرى «األســـيــاد»التي تـصــيب
النسـاء في أغلب األحـيـان، وذلك عن طـريق رقـصات عـنيـفة و اإلنـشـاد والغناء والتـدويخ. في
رواية «أوالد حـارتنا»، يشـاهد رفـاعـة حـفلة زار تقـودها كـودية (أي قـائدة) هي «أم بخـاطرها»

لكل إنســان عـفـريـت هو سـيـده، وكــمـازوج  جـواد الشــاعـر إذ حتـاول أن تسـكن عـفـاريتــهم، فـ «
» (ص٢٣٣). فــيــحــضــر رفــاعــة «تـرويض العــفــاريت» هـذا، و من ثميكون الـســيــد يكون الـعــبــد

» (ص٢٣٤) ،أول رجل يرغـب في هذا العـــمليتـلقّى من أم بـخــاطرهـا أســرار الـكار، بيـــد أنه «
يُحـــرق البــخـــور املناسـب إذ لكل حـــال بخــورهـا وتُدق الدقـــة املطلوبـة، إذ لكلويتـــعلم كـــيف «

». فــيـعــرض على كل سكـان احلـارة أن يتــخلصــوا منعــفـريت دقــة يطلبــهـا ثم حتــدث األعـاجــيب
عفاريتهـم مجانا، إذ أن التطهر منهم هو السبيل الوحـيد إلى السعادة، كما يـؤكده رفاعة (ص

». ونالحظ هنا أنمـا دام التـخلص من العـفـاريـت مـيـسـورا، فـمـا أقـربنا إلى السـعـادة٢٥٨) : «
«الرســالة الرفــاعــيــة» أكــثــر الرســاالت األربع اعــتــمـادا عـلى الفــرد، تؤكــد فــردية العــالقــة بني
الواقف والوريـث، أي بني الله والعــبـد، دون الســعي إلى تنـظيم اجلـمــاعـة ؛ وهـي سـمــة يراها

محفوظ من خصائص املسيحية كما يبدو .

ولكـن يبـــقـى ســـؤال وجـــه الشـــبــــه بني املســــيح وكـــودية الـزار، التي تـقـــوم، إلى حـــد مــــا، بدور
الطـبــيـب النفـــســـاني الشـــعـــبي فـي األحــيـــاء األهلـيـــة. إن كــان الـنص القـــرآني يـذكــر فـي آيات

وتبرئ األكمه واألبرصمعدودات معجزات املسـيح في شفاء املرضى، كما في سورة املائدة : {
 (١١٠٬٥)، ويذكُــر كـذلك تهــمـة السـحــر التي وجّــهت إليـه، كــمـابإذني وإذ تُخــرجُ املوتى بإذني}

} (٦٬٦١)، فال جنـد في القرآنوملا جاءهم بالبـيّنات قالوا هذا سحـرٌ مبنيفي سورة الصفّ : {
تصـويرا للمسـيح كمـعـزّم يُخرج األرواح الشـريرة من جسم السـقـيم. فقـد اعتـمد مـحفـوظ على
صورة املسيح كـما ترد في اإلجنيل أكثـر منه على صورته القرآنية، إذ تزخـر األناجيل األربعة
مبشـاهد ترسم املسـيح كصـانع املعـجزات وكـشافي األمـراض وكـمخـرج الشيـاطني التي تصـيب
املرضى. فـعلى سـبـيل املثـال نعـثـر في إجنـيل مـرقـس على مـشـهـد إخـراج «الروح النجس» من

وكـان في مجـمـعـهم رجلٌ به روح جنس فـصرخ [الروح] قـائال آهِ مـا لنا ولكرجل بكفـرَ ناحوم {
يا يسوع الناصري أتيتَ لتُهلكنا، أنا أعرفك من أنت قدوسُ الله. فانتهره يسوع قائال اخرس

} (مــرقس ٢٣٬١-٢٧) وواخــرُجْ منه فــصـرعــه الروح الـنجس وصــاح بصـوت عـظيم وخــرج منه
} (مرقس ٣٩٬١) .فكان يكرز في مجامعهم في كل اجلليل ويُخرج الشياطني{

فـذاع خـبـرهوكـمـا يدعــو رفـاعـة كل من يعـاني مـن مـرض لزيارته، يأتي املرضـى إلى املسـيح: { 
في جمـيع سورية فأحضـروا إليه جميع السـقماء املصابني بأمـراض وأوجاع مختلفـة واجملانني

} (مـتـى ٢٤٬٤). وشـفـاء املـسـيح يتــمـثل فـي إخـراج األرواح،واملصــروعني واملفلوجني فــشـفــاهم
وملا صـار املسـاء قدّمـوا إليـه مـجـانني كثـيـرينكـمـا يتـمثل فـي إخراج العـفـاريت عند رفـاعـة : {
} (مــتى ١٧٬٨)  واملســـيح يعطي تـالمــيــذه هذافــأخــرج األرواح بـكلمــة وجــمـــيع املرضى شـــفــاهم

ثم دعا تالميذه اإلثني عشـر وأعطاهم سلطانا على أرواح جنسة حتىالسلطان على األرواح : {
} (متى ١٬١٠) وهذا موافق لقـول رفاعة لرسله زكييُخرجـوها ويشفوا كل مـرض وكل ضُعف

ولكني ال أكـفي وحـدي لعالج أهل حـارتنا، آن لكم أن تعـملوا بأنفـسكموحسني وعـلي وكرمي : «
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» (ص٢٦٩). أمـا ضـرورة إقامـة حـفـالتوأن تتـعلمـوا األسـرار لتـخلّصـوا املرضى من العـفـاريت



الزار بدون مقابل، األمر الذي يثير سخرية أم بخاطرها، فهو أمر يؤكده رفاعة :
- أنا ال أعـرض خدمـاتي إال على الذين أحبـهم وأحتـرمهم، وأنت مـصدر خـير وبركـة ولكنك ال«

تخلني من طمع يحـملك على اإلجتار باملـرضى، فلو تخلصت من سيـدك لوهبت اخليـر بال ثمن!
ولم تتمالك املرأة من الضحك وهي تقول :
.»- أتود خراب بيتي! الله يسامحك يا رفاعة

وفبما أنتم ذاهبـون اكرزوا قائلني إنهفإن هذا املشهـد يبدو صدىً لوصية املسيح لتـالميذه : {
قـد اقـتـرب ملـكوت السـمـاوات، اشـفـوا مـرضى طـهّـروا بُرصـا أقـيـمـوا مـوتى أخــرجـوا شـيـاطني

} (متى ٨٬١٠)مجانا أعطوا ال تقتَنوا ذهبا وال فِضّة وال نحاسا في مناطقكم

وكمـا تعطي األناجيل قـيمـة مجازية ملعـجزات املسـيح، إذ أن إخراج الروح الشريـرة من اجلسم
السـقـيم يرمـز إلى إخـراج النـوايا السلبـيـة من الروح، ويحـيل سـقم اجلـسـد إلـى سـقم النفس،
فإن محفوظ يضفي على أعمال رفاعة نفس القـيمة اجملازية، التي يشرحها البطل صراحة في
أكـثـر من مكان. فـالزار، في روايتنا، طقس تطهـيـري ميكّن رفـاعـة من تخليص أهل احلـارة من
«عــفــاريـتــهم» التي حتـــثــهم دومــا نحــو الـســوء، كــمــا أن االشــتــراك فـي حــفلة الزار هـو عــالمــة
اإلميان بالرسـالة الرفـاعـيـة. إن حتـريض رفـاعـة ورسله علـى املشـاركـة في الزار مبثـابة احلـملة
التـبـشـيـرية في املسـيـحـيـة، وكـمـا أن الدخـول في دين املسـيح يتم عن طريق التـعـمـيـد ويتـأكـد
طقـسـيـا عند املناولة، فـإن الزار في روايتنا يرمـز ليس فـقط إلى مـعـجـزات املسـيح بل أيضـا

إلى التعميد واملناولة أثناء القداس.

فــمــاذا يـؤهل الزار ليــحــمـل كل هذه الدالالت؟  لـلتــعــريف علـى الزار كــمــمــارســـة حــيــة، جتــدر
 ووصفJanice Boddy والباحـثة Tiziana Battainقراءة مـقتطفات من مقـاالت أصدرتها الباحـثة 

. هذه املعلـومـات[انظر في املـلحق]أحــمــد أمني فـي «قــامــوس العــادات والتــقــاليـــد املصــرية». 
تدعو إلى املالحظات التالية :

١/ أوال، مـدى االستـفـزاز الذي يشكّله تشـبـيه املسـيح، على مـسـتوى القـراءة الرمـزية، بكودية
زار. فـالزار ممارسة شـعبـية علـى هامش اإلسالم الرسـمي، ينظر إليـه املصلحني بازدراء، كمـا
هو واضح فـي مــقــالة أحـــمــد أمني («وكل هذا وهـم في وهم»...)، فــبـــالتــالي ظـهــوره في األدب
الروائـي كـــان يُـتـــوقع أن يـصـــاحـب بإدانة مــــبطـنة أو ضــــمنيــــة، في إطـار النمــــوذج الواقــــعي-
اإلصـالحي الذي مينح األدب التخـييلي مـشروعـيـته. والعـجب هنا أن هذه املمارسـة ال تدان وال

تُشجب، بل يرى فيها الكاتب ما هو أهل للتقريب من شخصية املسيح املقدسة في اإلسالم.
٢/ الزار ممارســة تخص الـنســاء أكـثــر مما تخـص الرجــال، ومن يشــارك من الذكــور في حــفلة
الزار قـــد يتـــهم فـي ذكــورتـه. واملســـيح هو نبـي اإلســـالم الوحـــيــد الـذي لم يتـــزوج ولم ينـجب.

، واملعـتقـدات الشعـبيـة٢٣الواقع أن هذه النقطة ال تشكـل مثـارا للتسـاؤل في اإلسالم الرسـمي
ال تشكك كــذلك في ذكـورة املســيح، وإن كـانت جتـيب أحــيـانا عن لغــز عـدم زواج املسـيح بأكــثـر
من طريقـة، كـفـرضـية زواجـه عند بعـثـه كـمـهـدي منتظر قـبل القـيامـة. ولكن صـورة رفـاعـة في
الرواية هـي صـورة رجل «مـن غـيــر ذوي اإلربة»، ال يدخـل على زوجــتـه يـاسـمـني، التي تخــونه
لقهرها وعدم إشباعه رغباتها اجلنسيـة املشروعة، ويسخر منه أهل احلارة الختياره حرفة لم
يخــتـرهـا رجل قـبلـه. فـهــذه الصــورة ال تتـوافق مـع صـورة املســيح في اإلســالم الرســمي كـمــا ال
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2 املراد هنا من عبارة «اإلسالم الرسمي» هو إسالم العلماء وليس إسالم املعتقدات الشعبية التي قد 3
يدينها هؤالء العلماء.

تتــوافق مع صــورته في اإلسـالم الـشـعــبي الذي ال يقلّ عن الـرسـمي تبــجـيــال لشــخـصــه. نالحظ



بالتـالي أن اخـتــيـار مـحـفـوظ للزار كنايةً عـن رسـالة املسـيح يندرج في هذا الـتـأنيث لصـورة
رفاعـة. هل يعني ذلك بالتالي تأنيثـا لصورة املسيح؟ نلمـس هنا حدود مشروعـية التخـييل :
إن كـان نقل السـيـر املقـدسة أمـراً يحـتـمل القَـبـول على شـرط مراعـاة إيجـابيـةٍ مطلقـةٍ لصـورة
الشــخـص املقــدس، فــإن القـــضــيــة تتـــغــيــر عندمـــا يتــدخل التـــخــيــيل إلـى حــد تغــيــيـــر الصــورة
املعــروفــة. فــسـواء أ أتت شــخــصــيــة رفـاعــة اخلــيــاليــة مبجــرد حـريـة الروائي في حتــديد مــالمح
سـخـصـيـاته، أم أتت حتلـيـال غـيـر مـبـاشـر إلنسـانيـة املسـيح وقـد تشكـل إجـابة مـحـفـوظ عن لغـز

حياته، فهنالك تكمن خطورة املغامرة...
٣/ مــا يؤهل الـزار ليكون كنـاية عن القــداس والتــعــمــيــد هـو أن الزار طقس يتـكرر مبواعــيــد
ثابتة، يقام مـرة في األسبوع في دار الكودية متاما كـما تقام الصلوات أسبـوعيا، وهذا ناهيك
عن الـغناء الـذي يلعـب دورا أســـاســـيــــا في الزار كــــمـــا تلـعب التــــراتيل دورهـا أثناء الـقـــداس.
والزار انتــقــالٌ من حـال إلـى حـال، من حــالة «اللبـس» (فـاملصــاب/ة «ملبــوس/ة»). يُعــتـقــد أن
شــخــصــيــة املصــاب متوت حني يســتــولي عـليــهــا «سـيــد»ٌ مـن األسـيــاد، وتـدوم هذه احلــالة حــتى
مــرحلة العــودة إلى «األنـا»، بعــد تسكني العــفــاريت. وكــثــيــرا مــا يُغــمى على طالـبـة الـزار عند
احلفلة ثم تفيق إلى حالة السكينة. ال شك أنّ رمزية التعميد في املسيحية قريبة من ذلك، إذ
يرى مار بولس في املعـمودية صورةً ملوت املسيح وبعـثه، ويقول في رسالتـه إلى أهل رومية

فــدُفنّا مـعــه باملعــمـوديـة للمـوت حــتى كــمـا أُقــيم املســيح من األمــوات مبجـد اآلبِ هكـذا نسلك: {
} (٤٬٦). إذاً، فـقـد جنــد في اإلغـمـاءة أثناء الزار واإلفــاقـة بعـده مـا يحــيلنانحن في جــدة احلـيـاة

إلى رمزيات املعمودية. 
٤/ الزار التـــقليـــدي، أو زار العــالم الـواقــعي، ال يهـــدف إلى التـــخلص من الـعــفــاريـت بل إلى 

تهدئة هذه العـفاريت التي ال تبـارح جسم املصاب. فـالشفاء عن طريق الزار ال يكون إال شـفاء
مـؤقتـا، حتى تعـود األسيـاد إلى ثورتهـا. ال أدري مدى علم جنـيب مـحفـوظ بهذه الدقـائق، ولكن
فشـل الرسالة الرفـاعيـة في احلارة قـد يعود إلى وهم إمكانيـة شفـاء نهائي لعـفاريت اإلنـسان،
التـي ال يهـــدف الزار، في حكـمـــتــه، إالّ لـكبـــحـــهــا. فـــبـــالتـــالي، قـــد تكـون نقطـة ضــعـف الرســـالة
املسـيـحيـة في حتليـل محـفـوظ، اعـتـمادُها املـفرط على الـفرد، وإميانُهـا بأن سـعـادة الفـرد تؤمّن
سعـادة اجلماعـة باعتبـارها مجـموعة من األفـراد. وقد نرى هنا تفسـيرا إلعـجابه شبـه اخلارجي
بالرسالة القـاسمية/احملـمدية التي جتمع، في حتليل مـحفوظ، بني الكونيـة، إذ تخص كل فرد،

واالهتمام باجلماعة ككيان يستوجب التنظيم والتشريع.
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ااااللللووووققققفففف    ووووااااحلحلحلحلااااررررةةةة    ووووااااخلخلخلخلالالالالءءءء

في أعمـال جنيب محـفوظيالحظ جمـال الغيطاني في مقـدمته لـ«جنـيب محفوظ يتـذكر» أن «
األدبيـة، جنــد احلـارة على مــسـتــويني، األول واقـعي والثــاني رمـزي [...] في املرحـلة الواقـعــيـة،
كــانت احلــارة انعكـاسـا أمــيـنا للمكان كــمــا عــايشــه جنــيب مــحــفــوظ أمــا املســتــوى الثــاني فــهــو
املســـتـــوى الرمـــزي، الذي جنـــده في «أوالد حـــارتـنا» و«احلـــرافــيـش» و«حكايـات حــارتـنا» [...]
تبـدو حـواري جنيب مـحـفـوظ هنا شـفـافة تلخّـص كل ما في احلـيـاة وتعكس مـالمح اإلنسـان في
أطواره اخملــتـلفــة، إنهــا بـاخــتــصــار صــورة مــقـطّرة لعــاملنـا ودنيــانا صــاغــهـــا أديبنا في شـــاعــرية

 ويبـــدو رأي الغـــيـطاني مـــبـــرَّرا وإن لم يـكن الفـــصل بـني املســـتـــو�ني٢٤»وحـــســـاســـيـــة مـــرهفـــة
الواقـعي والرمـزي بالسـهـولة والوضـوح التي يراهمـا، إذ ال تخلـو حارة األعـمـال الواقـعـيـة من

عندما انتقلتقيمة مثلية رمزية هي األخرى. وقد أقرّ مـحفوظ مركزيتها في خياله قائال : «
إلى مــعـــاجلــة مــوضــوعــات ذات طـبــيــعــة فكـرية أو رمــزية عـــدت أيضــا إلى عــالـم احلــارة، إن مــا

».  يضيف مـفسرا استـعمالها خلفـيةًيحرّكني حـقيقةً عـالمُ احلارة [...] عاملي األثيـر هو احلارة
مع تقـدم العـمـر يشـعـر اإلنسـان ويدرك أن منشـأه هو املأوىلروايتـه «ملحـمة احلـرافـيش» : «

[...] لذلك، فـــفي هذا االضـطراب، في هذه الـدنيــا الـغــريبـــة يركن اإلنـســان إلى طـفــولتـــه، رلى
»العـــمـــر اآلمن الـذي انقـــضى، من هنـا قـــد أمــون أجـــبـت عن ســـؤالك حـــول حنيـني إلى احلـــارة

 :٢٥ويضيف
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ص ٢٤٢١
جمال الغيطاني : جنيب محفوظ يتذكر ص ٥٧. ٢٥



إذاً، اخـتار مـحفـوظ احلارة رمـزا للكون واخـتارفي «أوالد حـارتنا» الوقف رمـزا للعالقـة التي
تربط اإلنســان باملكان الذي يعــيش فـيــه. علينا أن نقـف حلظة أمـام هذه الكـلمـات، خـاصــة وأنه
سبق لنا أن استعـملناها دون حتديدها، كما لم يحددها محفـوظ الذي يفترض متكن قارئه من
مـــعـــانيـــهــــا. فكلمــــة «حـــارة» ذات مـــعنيـني، مـــعنى واسـع، مـــرادف لـ«حي» أو «حِـــتّـــة» ومـــعـنى
مـــحــدود، حـــيث تندرج احلـــارة في ترتـيب مــخـــتلف أنـواع املســالـك بني الدرب والسـكة. فــمـنذ
العـــصــر الفـــاطمي حـــتى أواخـــر القــرن الـتــاسع عـــشــر، كـــانت كلـمــة «حـــارة» تُطلق عـلى احلي،
يتــمـــيــز بفــرع رئيـــسي يســمـى «درب» ويعطي احلــارة اســـمــه، تتــفــرع مـنه ممرات غــيـــر نافــذة
تسـمى «عـطفـة» إن كـانت ذات منعـطف، أو «زقـاق». في القـرن الثــاني عـشـر، كـانـت القـاهرة
تنقسم إلى عـشر «حواري» وفي القـرن اخلامس عشر، كـان املقريزي يعُدّ ٣٦ حـارة. كانت هذه
احلـواري تـقطنهــا مـجـمــوعـات مــتـجــانسـة مـن حـيث احلــرفـة أو امللة، وتـغلق ليـال .ولـم يكن هذا
التـوزيع الطائفي واملهني يعنـي توزيعا طبـقـيـا، إذ كان كـبـار األعيـان والتـجـار يسكنون نفس
احلـارة التي يقطنهـا صغـار العمـال واحلـرفيني، وتتنوع أمناط الـسكن في احلارة وتتـراوح بني
الدار الكبـيرة لألعـيان و«الرَّبْع» اجلـماعي ثم «احلـوش» وهو أقلها مـرتبةً. فـما مكّـن محـفوظ
من اتخاذ احلـارة، التي نعتـبرها حـاليا مـسكن الطبقـات املعدمة دون أي طـبقة أخـرى، مصـغرا
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املرجع السابق، ص ٤٦-٢٦.٤٧ 

 :٢٦للكون هو أنه كان يتعايش فيها الفقير واألمير. يتذكر محفوظ قائال



وكــان على رأس كل حــارة شــيخٌ يعــينه ولي املـدينة ضــمن أعــيـان احلــارة حــتى يديرها. لـم تُلغَ
هذه الوظيـفـة إال سنة ١٩٦٢ وكـانت قـد اقـتـصـرت آنذاك على إبـالغ احلكومـة عـمن هو في سن
اخلــدمـة العــسكرية. نالحظ أن مــحـفــوظ لم يشــر إلى هذه الوظيــفـة فـي «أوالد حـارتنا»، حــيث
يحل مـــحلهـــا الناظـر، وهي وظيــفـــة ال صلة لـهــا بالـسلطات اخلـــارجــيـــة. جــاء إخــفـــاءعنصـــر من
عناصــر احلـارة، «شـيخ احلـارة»، نـتـيـجـة الـضـرورة التـخــيـيليـة التـي تُمليـهــا القـيـمـة الـرمـزية

التي مينحها محفوظ حارته كعالم متكامل مغلق قائم بذاته.

عـوداً إلى تـاريخ كلمـة «احلــارة»، أخـذ االلتــبـاس يسـود منـذ أوائل القـرن التــاسع عـشــر، حـيث
تعــددت احلــواري واســتُـعــملـت لفظة حــارة ليس فــقط للـداللة على احلي بل لـتـحــديد صـنف من
أصنـاف الشــــوارع في قـلب املـدينة الـتــــقليــــديـة، وأخـــذت «احلــــارة» مـكانتــــهــــا، بجــــانـب الدرب
والـسكـة، لـلداللـة عـلى شـــــــارع ضــــــيـق نـافــــــذ (بـخـــــــالف العـطـفــــــة،والـزقــــــاق الـلـذين قـــــــد يـكونـان
مـسـدودين...). غيـر أن احلـارة مبفـهـومهـا القـدمي ظلّت تسـمـيـةً شـائعة وإن لـم تتطابق مع االسم
الرســــمـي للـحي أو الشــــارع. بـالتــــالـي، قــــد يســــمي سـكانُ دربٍ مــــا، أو عطـفــــةٍ مــــا، مــــحــــيطَـهم
بـ«حارة» حتى إن خلت املنطقـة من مسلك يحمل رسميا اسم «احلـارة».  فإن كان من الصعب
للمـراقب اخلـارجي أن يتـبني حدود احلـارة، يشـعـر أهلهـا بوحدتـها وبتكامـلها. بيـد أن احلـارة لم
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تعد مقفلة منذ قرون، تشكل فضاءا خاصا يتقاسم سكانه شعورا باالنتماء. فحتى يومنا هذا،



 أن عــبـارة «أوالد احلــارة» تخــتلف في مــحـســوســهـا، فـي «داللتـهــا٢٧يالحظ البــاحث فـواز بـاكـر
احلـافــة»، عن عـبـارة «أوالد الـشـارع» وال حتـمل نفـس الداللة السلبــيـة املصـبــوغـة بانطبــاع قلة
التـربيـة واالنتظام، بيـنمـا عـبـارة «أوالد احلـارة» تتـضـمن فكرة االنتـمـاء. كـمـا يقـول البـاحث :

»La définition est subjective, au sens où la hâra c’est généralement la nôtre alors que le plus
souvent, le hayy est extérieur. Quand on parle des autres hâra-s, on dit ahyâ’, et lorsqu’on
parle de son hayy, on dit hâra ; c’est un territoire dont les limites sont assez nettes même si

elles offrent une certaine plasticité..«
طبعا، يعود استعمال محفوظ لفظة احلارة إلى احلميمية، ألى هذا البعد األهلي الكامن فيها،
كـما يدلّ علـى االنغالق واالكـتـفاء الذاتي. فـاحلـارة التقلـيدية نادرا مـا يعـبُرها الـغريب. هذا مـا
نراه فـي أول قـــسم عــــرفـــة حني يدخـل هذا األخـــيــــر حـــارة اجلـــبـــالوي (ص ٤٤٩-٥٠) وقــــد أشـــار
مــحــفــوظ إلى هذا االنـغــالق مــرة أخــرى في «حكايـات حــارتنا» بينـمــا جــملة من حكـايتــه «رقم
٧٨» تشي مــا كــانت احلــارة عليــه من اســتـقــالل قــبل الثــالثينات، حــيث يقــول الراوي : «فــتح
[الشــيخ عـمــر] مكتـبــا لألعـمــال ملعـاونة أهـل حـارتنا في شــئـون احلــيـاة بعــد أن توثّقت أســبـاب

االتصال بني احلارة وبني املدينة الكبيرة»...

فــــحــــارة اجلــــبــــالوي تشــــبـــــه عند أول وهـلة احلــــارة الـتــــقليــــديـة، من حــــيـث تنوع أمنـاط السـكن
املتـواجـدة فــيـهـا، كـمـا يشـار إليــه في أول قـسم «جـبل» (ص ١١٥). ؤإن أردنا (عـبــثـا) أن نرسم

خطة حلارة اجلبالوي، فال بد من أن تظهر كاآلتي :

خالء

اخلالء                          البيت الكبير                        اخلالء

بيت       بيت
  الناظر      الفتوة

ربوع      ربوع

أكواخ     أكواخ

يُبـرز هذا الوصف أن حـارة اجلـبالوي لـيست كـغـيـرها من احلـارات، التي تتـصل دائمـا بعضـهـا
ببــعـض من أكــثــر مـن جــهــة، حــتـى وإن تاخــمت إحــدى جـــهــاتهــا أســـوار املدينة أو اخلـــالء. ولكن

ما البـيت الكبير فـقد تُركالبيت الكبـير هو نهاية احلـارة وهذه النهاية مقـدسةٌ لم تُمسّ : «أ
». نالحظ أن مـثل هذا الرسمخـاليـا مـن جـمـيع اجلـهـات عـلى رأس احلـارة من ناحـيــة الصـحـراء

هو في الواقع رسم معـبد من املعابد، حيث كـلما اقتربنا من قـدس األقداس، من املدبح، تزداد
املعــــالم فـــخــــامـــة، وال شـيء ميكن أن يـحـــيط بـاملدبح، ســــوى اخلـــالء، ألن «البــــيت الـكبـــيــــر» في
روايتنـا هو نقطة التــمــاس مع املطلـق. صـحــيح أن البــيت الكـبـيــر في «أوالد حــارتنا» يـشـبــه
إلى حــد بعــيــد، في عــزلـتــه وانغــالقــه وتعــاليــه، رمــوزا أخــرى للمــقــدس وضــعــهــا مــحــفــوظ في
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٢٧ Egypte/Monde Arabe, Cedej, n°5 1e trimestre 1991, pp41-50inQuestions de toponymie 

رواياته، بدءا بقصـر آل شداد  ذي السور العـالي واملطل على صحراء العـباسية، حـيث تعيش



الـ«معـبودة» عايدة، قي «قصـر الشوق» وطبعـا التكية الغامضـة املقفلة أزليا والتي تتـسرب
منهـا أناشـيـد غـريبـة في «حكايات حـارتـنا» ثم في «ملحـمـة احلـرافـيش». غـيـر أن هذه املبـاني
تكمن فـي قلب احلـارة، بينـمـا بيت اجلـبــالوي الكبـيــر هو الوحـيــد الذي يظل يقــبع، رغم زحف
املَدَنيّة وتوسع احلارة، وحـيدا جبارا على حـافة اخلالء، على حدود العدم الذي خـلق منه الفتوة
احلـارة التي حتـمل اسمـه. جتـدر مـالحظة أخـرى بخصـوص انغـالق البـيت وامـتناع حديـقتـه : ال
ميكن أن يـبـدأ الـتــاريخ إال باخــتــراقٍ مــا حلــرمـة املـكان املغلق، ودخــول عنـصــر خـارجـي إلى هذا
الداخل املصون، فـكما أن  التاريخ البـشري لم يبـدأ إال بانسالل الثعـبان إلى اجلنة، فـإن حارة
اجلــبـــالوي ال تدخل التــاريـخ إال حني يتــسـلل إدريس إلى الـبــيت ويخـــرج منه أدهم وأمــيـــمــة...
فحني تظل تكية «حكايات حارتنا» و«احلرافيش» مغلـقة منطوية على نفسها وعلى أناشيدها
العـجمـية الغـامضة، كـان ال بد لبـيت اجلبـالوي أن يفتح أبوابه ليلفظ احلـياة في احلـارة ويؤذن

لبداية التاريخ.

، فـإنه مـؤسسـة إسـالمـية مـعـروفـة، اتخذهـا محـفـوظ في روايتنا كناية عن العـالقـةااااللللووووققققففففأما 
التي تربط اخلــالق بالعـبــاد. فـاخلـالق هو «الواقف»، اجلــبـالوي، والعـبـاد هـم مـسـتـحـقّــو رَيعـه.
والوقف مـؤسـسـة مـرتبـطة جـوهريا وتاريخـيـا مبفـهـوم احلـارة، إذ تـكون في كـثـيـر من األحـيـان

سبب وجودها وانتشار العمران. فإلى أي مدى تبدو هذه الكناية مقنعة؟

الواقف، حسب تعريفـات الفقهاء، هو «من يحبس عينه علـى مِلكه أو على ملك الله ويتصدق
مبنفـعـته»، أي من يتنازل عـن ملكيتـه في ملك له، غـالبـا مـا يكون عقـارا، على شـرط أن يكون
لهـــذا العـــقــار املـوقــوف «مـنفـــعــةٌ»، أي ريعٌ يُـســتـــدرّ منه، ومـن ثم يحـــدّد الواقفُ املـؤســســـة أو
األشــخــاص الذين ســيـنتــفــعــون من هذا الريـع، وهم مــســتــحــقــو وقــفــه. وقــد كــان الوقف عــبــر
العــصـور حــيلة يُلتــجـأ إلـيـهــا من أجل التــحـصن ضــد تقلبــات الزمــان واملصـادرات التــعـســفـيــة
وتقـسم امللك وتـفـتـتـه عند التـوارث، إذ أن العـقـار املوقـوف ال ميكـن جتـزئتُـه وال يُوزّع ريعـه إال
طبـقـا إلرادة الواقـف. وكـان ملؤسـسـة الوقف في املـدن الشـرقـيـة دور ال يسـتـهــان به في توسع

 :André Raymondاملدينة، كما يوضحه 

“Les principes généraux du waqf sont connus : intention pie manifestée en faveur d'une œuvre
religieuse ou charitable, sous la forme de la constitution, perpétuelle et inaliénable, d'un bien de
nature variable (argent, bien foncier, immeuble), dont les revenus sont affectés à l'œuvre
destinataire. La dévolution peut être totale et immédiate, dans le cas du waqf d'intérêt général ou
de bienfaisance (khayrî); dans le waqf de famille (ah1î), elle n'est que partielle, ou différée, la
totalité de la fondation ne devant revenir à l'œuvre qu'à l'extinction des bénéficiaires désignés
par le fondateur à qui sont attribués les revenus. Le waqf constitué en faveur d'une fondation
leuse ou charitable, très fréquemment en faveur d'un monument ont on souhaitait assurer
l'entretien à perpétuité (mosquée ou fontaine), assura le fonctionnement des institutions religieuses
(lieux de culte et desservants), charitables (hôpitaux), ou éducatives.

Le waqf permettait à son fondateur d'assurer des revenus à ses descendants, de tourner les
dispositions, assez contraignantes, de la loi successorale musulmane, en avantageant certains
ayants droit, en en défavorisant d'autres; il permettait aussi de protéger le patrimoine contre un
émiettement difficilement évitable en vertu des règles successorales, et également,  semble-t-il,
contre les exactions des puissants, dans une période troublée. C'est là une des raisons de son
succès à l'époque ottomane. Il y avait au Caire des milliers de waqf. En 1920, on estimait que le
huitième de la surface cultivée de l'Egypte et 18 500 immeubles, dans les villes, étaient constitués
en waqf .
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Le problème étant d'assurer à la fondation des revenus importants et réguliers, et si possible
faciles à collecter, les fondateurs de waqf achetaient ou faisaient construire des édifices de
caractère économique, maisons, boutiques, immeubles à destination locative (rab‘), bains publics,
installations artisanales diverses dont les loyers étaient destinés à alimenter la fondation. Pour la
commodité de la gestion, les administrateurs avaient intérêt à ce que les biens dont ils devaient
percevoir les revenus, et vérifier le bon état, fussent proches. Les immeubles étaient donc
souvent groupés à proximité du monument au bénéfice duquel ils avaient été constitués waqf,
d'autant que le prestige de la fondation se mesurait aussi au nombre et à l'importance des biens
immobilisés en sa faveur. Un grand waqf urbain pouvait ainsi devenir une véritable
opération d'urbanisme à l'occasion de laquelle un quartier entier était parfois
remodelé ou organisé. De telles opérations se situaient plutôt dans des secteurs
en expansion de la ville, dans des zones aussi où l'on disposait de plus
d'espace et où la densité des constructions était moins forte, Ainsi s'explique
qu'un certain nombre de grands waqf du Caire soient localisés dans des fronts
pionniers où ils contribuèrent à orienter le développement de la ville, ou en
tout cas à l'accompagner [...]

Bien que tout ne soit pas entièrement clair dans les processus qui ont été décrits, on comprend
comment la combinaison de l'action de préposés, de communautés, et de l'institution du waqf
ont contribué à rendre possible la gestion urbaine d'une ville qui ne disposait en effet ni d'une
administration spécialisée, ni d'institutions communales, mais dont la sécurité et les fonctions
essentielles purent cependant être assurées.”

 يتطابق ومـا نشهـده في روايتناRaymondفمن الواضـح أن دور مؤسسـة الوقف كمـا يصفـها  
بحـيث يتم توسع احلـارة في إطار الوقف، وتـتعلـق ضرورات احلـيـاة اليـومـيـة مبا يناله سكان

احلارة من ريع هذا الوقف.

ولكن هل يشبه وقف روايتنا وقف الواقع في كل مزاياه؟
- من شـــروط الوقف أن يكـون املوقــوف ذا منـفــعــة دائمـــة، كــأرض زراعـــيــة أو عــمـــارات ميكن
إيجارهـا، وخاصة مـا يسمى بالرَبع، فـالربع مجـمع سكني وجتاري، غـرفه لإليجـار، يتكون من
عــمـارة مــربعــة ذات طابقني أو ثالثـة طوابق، في وسطهــا حــوش كـبــيــر جـمــاعي يتــقــاسـمــه كل
السـكان، حتــــتـل احلــــوانيـت اجلــــزء الســــفـلي منـه واملســــاكـن األجــــزاء العـلوية، واملـســــتــــأجــــرون
يقطـنون غــرفــا تُـفــضى كلـهــا إلى شـــرفــة تطل علـى  احلــوش الكبـــيــر. والربـع يقطنه أصـــحــاب

 في وصـفـهEdward Laneالدخل املتــوسط، بينمــا يسكن األعـيــان ديارا ميتلكونهــا، كـمـا وضــحـه 
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عادات املصريني احملدثني وتقاليدهم، ترجمة سهير رسوم، القاهرة:مكتبة مدبولي ١٩٩١، ص ٢٨.٣١ 

 :٢٨الشهير للقاهرة في العقود األولى من القرن التاسع عشر



وقــد يكون الـربع جــزءا من مــجــمـع هندسي أوسع، يـتكون من ربع ووكـــالة (أي مــركــز جتــاري
فـيه مـسـتودع للـبضـائع ومـجمـوعـة ورش) وسبـيل...   وهذا مـا نشـاهده في أول الرواية حني
يعني اجلـبالوي ابنه أدهم ناظرا لـلوقف، ألنه «على دراية بطبـاع املستـأجرين ويعـرف أكثـرهم
بأســمـائهـم ثم أنه على علـم بالكتــابة واحلـســاب» (ص١٤) ونفــهم من ذلك أن املوقــوف عـمــاراتٌ
تُســتـأجــر في هذه احلــارة، ويكوّن إيجـارهـا ريع الوقف. ولكن يـبـقى لغــز، إذ ال نعلم من أو مــا

هو املستفيد من الوقف، والبحث عن حل هذا اللغز شغل أدهم الشاغل...
- والوقف يجب أن يـتم بنِيّـة «القُـربة»، أي العـمل اخلـيـر، وهو مـن نوعني : الوقف اخلـيـري،
حـيث ينفق الريع كليـا على صـيـانة جامع أو نـفقـات مـدرسة أو كـتّـاب أو مـستـشـفى، والوقف
األهلي، الذي ينفق جزء من ريعه ملؤسسة دينية أو خيـرية، كمسجد أو سبيل، ويوزع الباقي
على املـسـتــحــقني الذين حــددهم الواقف، ســواء أكــانوا من ســاللتـه أو جــمــاعـة مــعــينة حــددها،
كطريقـة صـوفــيـة مـثـال. والواقف حـر في حتـديد مــسـتـحـقي وقـفـه، على خـالف تقــيـده مبا تنص
علـيــه الشـــريعـــة في أمــور اإلرث. فـــفي روايـتنا، من الـواضح أن وقف اجلـــبــالوي من فـــصــيـلة
األوقاف األهلية، غـير أننا ال نعلم ما هو املبنى املستـفيد من قربتـه، واألرجح أنه هذا املسجد

املذكور في القسم األخير : «املسجد الذي أقيم في مكان حجرة الوقف القدمية» (ص٥٠١).
- على الـواقف أن يحــرر وصــيــة يـحــدد فــيــهــا طبــيــعــة املـوقــوف، والنيــة، واملســتــحـــقني. وفي
روايتنا، هذه الوصـيـة هي طـبعـا شـروط الواقـف الغـامـضـة، التي يحـاول االطالع عليـهـا أدهم

وعرفة.
أي أنه ســاري أبديـا وال يقــبل النقـض أو اإللغــاء. فلننـظر إلى مــاالزم  ومــؤبد- الوقف عِــقــد 

يترتب عن هذه النقطة على الصـعيد اجملازي : إن عـالم اجلبالوي وأدهم وجبل ورفـاعة وقاسم
هو عـالمٌ موقـوف أزلي ال يتـغيـر. غيـر أن عـالم احلداثة التـي يعرفـه عرفـة هو عـالم متوت فيـه
املرجعية املطلقة في احلارة مبوت اجلبالوي وميوت بالـتالي املقدس. والفترة التاريخية التي
عـايشـهـا مـحــفـوظ في اخلـمـسـينات هي أيضــا فـتـرة انتـهـاء اخلـالد، إذ قـرر جـمــال عـبـد الناصـر
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إلغـاء األوقــاف التي كـانت تعــرقل منو املدينة احلـديـثـة، وكـأن إلغـاء أزلـيـة الوقف مبثـابـة قـتل



الواقف على الصعيد الرمزي...
- يديـر شـــئـــونه ناظـر، يتـــقـــاضى لـذلك حق أتـعـــابه، والواقـف هو الذي يعـني الناظـر. ومبا أن
النـاظر هو الوحـــيــد الـذي يطّلع عـلى شــروط الـواقف، فــإنـه املرجع الوحـــيــد فـي حتــديد هـوية
املستحقني، وهذا ما ميكنه شـرعيا، في روايتنا كما في الواقع، من إنكار حق هذا أو ذاك في
الريع. ويـشكل جــشـع الناظر وخــيـــانتــه األصل املتـكرر دومــا ملا يـصــيب احلــارة من مـــصــائب :

قـد وعـد اجلــبـالوي أدهم بأن يكون الـوقف خلـيـر ذريتــه. وشُـيّـدت الربوع ووُزعت اخلــيـرات«ل
 [أي على الصعيدوحظي الناس بفترة من العـمر السعيد. وملا أغلق األب بابه واعـتزل الدنيا

الرمـزي حني يصـيـر التـشـريع اإللهي مـرجـعـيـة أخالقـيـة تسـتـوجب االقـتناع مبنفـعـتـهـا قـبل أن
احــــتــــذى الـناظر مــــثـــــاله الطـيب حــــيـنا ثم لـعب الـطمع بـقلـبــــه فنـزع إلىيطـبق بدعـم القــــوة] 

االســتــئــثــار بالريع. بـدأ باملغــالطة فـي احلـســاب والـتــقــتـيــر فـي األرزاق ثم قــبض يده قــبــضــا،
». (ص١١٦)  اإل وكــثـيــرا مــا يدب اخلــالف بنيمطمــئنا إلـى حـمــاية فــتــوة احلـارة الـذي اشـتــراه

املسـتـحـقني والناظـر حـيث يتـهم بسـوء اإلدارة ويلجـأ املسـتـحــقـون إلى مـحـام شـرعي، كـمـا هو
احلال في الرواية عند جلوء اجلرابيع إلى «الشيخ الشنافيري» الذي يخاذلهم ويخونهم (دون

أن يكون لهذه الشخصية اخليالية مرادفا واضحا في السيرة النبوية).

مـعلوم أن جنــيب مـحـفــوظ عـمل طويال في وزارة األوقــاف كـأمني سـر الوزير مـنذ ١٩٣٨ حـتى
١٩٤٥، ثم كــمــوظـف في مكتــبــة اجلــمــالـيــة، ثم كــمــســئــول مــشــروع قــرض خــيــري تـابِع لوزارة
األوقـاف، حــيث كـان يـقـضي كل صــبـاحـيــاته على حــد قـوله في ثـرثرات شـيـقــة مع سـيــدات من
الطبقة الشعبية أتني لالستقراض. وما زالت عالقته باألوقاف أال بانتقاله إلى وزارة اإلعالم
فـي أواسط اخلــــــمـــــســــــيـنات. قــــــد اتصـل أثنـاء سـنوات خــــــدمـــــتــــــه بـاألوقـــــاف بـطيـف واسع مـن

.٢٩املســتــحــقني، يتــراوح حــسـب قــوله بني أحــفــاد السلطـان عــبــد احلــمــيــد وبني أفــقــر الفــالحني
فكانت قــضــاياهم وحكايـاتهم لتكون مــادة خلــيـال مــحــفـوظ فـي روايتـه «قـلب الليل» الصــادرة
سنة ١٩٧٥، غير أنهـا جتربة تنعكس كذلك في «أوالد حارتنا» حيـث يشبّه الكون بوقف أهلي

وسكان األرض مبستحقي وقف أسسه اخلالق.

غــيــر أن وقف «اجلــبــالوي» ليس وقــفــا عــاديا. إن الذين يســاهمــون في مـنفــعـتــه هم فـي نفس
الوقت الذين يطالبون باالستحقاقات. وهنا يلتـبس املستوى الرمزي واملستوى الواقعي في
الروايـة، فـــإن كـــانت حــــارة اجلـــبـــالوي ترمــــز إلى الكـون، وأدهم إلى آدم، كـــيـف نوفق هـذا مع
وجـود مـستـأجـرين يعـرف أدهم أسـمـاءهم ويكون حق إيجـارهم ريع الوقف؟ كـمـا أنه في حـارة
الواقع، ينـتـفع املســتــأجـر بخــدمـات الوقـف من الناحــيـة اخلــيـرية، كــالسـبــيل الذي ميد احلــارة
باملاء أو الكتاب الذي يعلّم الصبيـان، ولكنه ال ميكن أن يكون مستحقا ملبالغ هو أصـال يدفعها
بصـــفــتـــه مـــســتـــأجـــرا حلــجـــرة في ربع مـــوقـــوف... بينمـــا سكان حـي جــبـل ورفــاعـــة واجلــرابـيع
يطالبون بحقهم في ريع وقف جدهم، وفي نفس الـوقت، إنهم مَن يضمن هذا الريع، بصفتهم
مـــصــــدر املنـفـــعـــة. وهـنا يتــــضح مــــعنى تـشـــبـــيــــه الكـون بالوقـف، إذ ال يطالـب سكان احلـي في
احلقيقـة إال بإعادة توزيع الثروة التي يُنتجونها. وإن كان الناظر على الصـعيد الرمزي ميثل
الدولة وأجهزتها، فالدولة ليست مكلفة بجباية الضرائب فحسب، بل بتوزيع ما حصّلته من
أمـوال علـى اجلـمـيع مبراعــاة مـبـادئ املنفــعـة العـامــة. فـإن العـمل، عــمل الفـرد، هو مــا يؤمن له
النعمـة، التي تأتي من الوقف وهي بالتـالي جزء من البـيت الكبيـر، من اجلنة الرمزية. كـما
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٢٩Rasheed el-Enany, 1993, p29.

يوضحه محفوظ في حوار يدور بني أدهم وأميمة :



فقال أدهم وهو يتثاءب :«
- أمنيتي أن أعود إلى البيت الكبير.

ثم وهو يتثاءب بدرجة أعلى :
- العمل لعنة!

فقالت بصوت هامس :
» (ص٦٣)- رمبا، ولكنها لعنة ال تزول إال بالعمل.

فــــاحلـــصــــول علـى نصــــيب من ريـع الوقف لـيس من بـاب املتــــعـــة الـزائدة وال ميكـن أن يعــــتـــبــــر
مطالبة بامتياز فاحش منوط بالقرابة لـلواقف، بل هو مجرد حتصيل حق يترتب عن إنتاج،
عن عـــمل الفـــرد في اجملـــتــمـع. الريع ليـس نعـــمــة ســـمــاويـة بل مــجـــمـــوع إنتـــاج وعــمل األفـــراد،
والتنـعّم به تعــويضٌ عن «لعنـة العـمـل» األصليــة. وكـمــا أن مــؤسـســة الوقـف تعـتــمــد على نيــة
التصـدق والعمل البـر، فإن أي تنظيم للجـماعـة يرمز إليه الـوقف عند محفـوظ يجب أن يتم
بنيّــة مـراعـاة مــصلحـة اجلـمــيع. فـاالرض أو الكون الـذي نرثه من أسـالفنا يـفـضل مـحــفـوظ أن
ينظـر إليــه كــوقف أكــثــر منه كــإرث، ملا في مــفــهــوم الـوقف من عــدم القــابليــة عـلى التــجــزئة
والتشتت، وملا في هذه املؤسسـة من اقتضاءات أخالقية. وفي إطار هذه االسـتعارة الطريفة،
ال يصل إلى فـهم الوقف حق فهـمه إال قـاسم، إذ يخطئ جبل في دعـوة تقتـصر على حـقوق فـئة
محـدودة من سكان احلـارة، أي مفـهوم قَبَلـي للوقف، بينما رفـاعة يخطئ (في حتلـيل محـفوظ)
في إعـراضه عـن أمور الوقف واالسـتـحقـاق. فـقـد يكون إعراضـه مـشروعـا إن كـان ريع الوقف
غــيـــر مــرتـبط بعــمـل أهل حــارتـنا ولو أتى فـــائضـــا على دخلهـم. ولكن نصـــيــبـــهم من الـريع هو
نصيبهم مما يعطونه، أي هو على الصعيد الرمزي املقابل الذي من حق املواطن أن يطالب به
حني تأخذ الدولة نصيبها من دخله. كما كانت مؤسـسة الوقف تاريخيا مصدر خير للجماعة،
فعلى الناظر أن يعيد إلى اجلماعة ما أخذها منها، وإال لم تتم «نية القربة» اإللزامية شرعا.
فــفي نظر مــحــفــوظ، إعــراض رفــاعـة عـن االهتــمـام بـالوقف ليس إعــراضــا عن املطـالبــة باحلق
املسلـوب فــحــسب، بل إهمــال ضــرورة تـنظيم اجلــمــاعـــة على أسس صــاحلــة. بل أكـــثــر من ذلك،
مراعاة شـروط الواقفو أي على الصعيـد الرمزي التوزيع العادل للثـروات، هو ضمان الرقي
االقـتصـادي والتمـدن، كمـا أن استـئثـار البعض مبنـتوج اجلـماعـة من عالمـات التخلف، هذا مـا

يؤكده ضمنيا الراوي ص ٤٤٨ :
فــارتدّوا إلى النظام القــدمي، أي أن الناظـر يسـتــأثر بنصف الـريع ويوزع نصــفـه اآلخــر على«

الفتوات األربعة الذين استأثروا به من دون املسـتحقني، ولم يقفوا عند ذلك بل جاوزوه بكل
ووووتتتتععععططططللللتتتت    ححححــــررررككككةةةة    ااااإلإلإلإلننننششششااااءءءء    ححححــــتتتتىىىى    تتتتووووققققفففف    ااااللللببببننننااااءءءءوقاحـة إلى فرض اإلتاوات على أتـباعهم املـساكني. 

ّــــدددد    ممممننننههههــــاااا    إإإإالالالال    ننننصصصصففففــــههههــــاااا    أأأأوووو    ررررببببععععههههــــاااا  [...] وانتـشرت القـذارة والذباب والقـمل وكثـرففففيييي    ببببييييــــووووتتتت    للللمممم    يييُيُُُششششيييّيّّ
».املتسولون واملشعوذون وذوو العاهات

إن قــــاسم يجــــسّـــد فـي الروايـة مـــرحـلة إمتام إرادة الـواقف، إذ يوزع الـريع علـى جـــمــــيع سـكان
احلـارة بصـرف النظر عن درجـة قرابتـهم للواقف، رجـاال ونسـاء على حـد سـواء. غيـر أن قـاسم
فاشلٌ هو اآلخـر في إقامة نظام عادل دائم يعـيش بعده، كمـا فشل من سبقـه وكما سيـفشل من
سـيـخلفـه، عــرفـة. وإن كـان قـاسم أكـثـر أوالد احلـارة فـهـمـا لـوظيـفـة الوقف الكونيــة وطبـيـعـتـه
املزدوجـة، اقتـصادية وأخـالقيـة، هذا ال مينع العودة إلى تالعب الـنظار من بعده، ويعني ضـمنا
أن املؤسـسة ليـست كفـيلة، في حـد ذاتها، بضـمان العـدل وسعـادة اجلـميع. فـعصـر عرفـة، عصـر
احلـداثة، هو عـصـر مـوت الواقـف وانتـهـاء مـشـروعـيـة تُسـتـمـد من القـرابة للـواقف وقـد يعني
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نهاية الوقف كمؤسسة...



ااااللللففففتتتتووووةةةة
أحد معالم احلـارة الدائمني في أعمال محفوظ هو «الفتوة»، أي حـامي احلارة ورجلها الشديد
الذي يفـرض على أهلهـا إتاوة فـي مقـابل الـدفاع عـن حرمـتـهـا. وكلمـة فِـتِـوّة يبـدو أنهـا حتـريف
للفظة «فُتوة»، التي تدل على ظاهرة مدنية عرفت أيضـا حتت تسمية «العيارة» في القرون
الوسطى، وفي بعض السير الشعبية كسيـرة الظاهر بيبرس انعكاسٌ ألهمية هذه اجملموعات

.٣٠من الفـــتــيــان اللذين كــانـوا يقــودون حــركــات مــعــاديـة لألرســتــقــراطيـــة في املدن التــقلـيــدية
ارتبطت الفـتوة ابتـداء من القرن الـ ١٣ بالطوائف املهنيـة، غيـر أن العالقـة بني فتـوة القرن
التـاسع عشـر وما سبـقهـا من حركـات وظواهر اجتـماعـية ليـست واضحـة وتدعو إلى البـحث.

 كـتـابه املشـهــور عن «عـادات املصـرينيEdward Laneلم تكن كلـمـة «فـتـوة» شـائعـة عـندمـا ألف 
احملـدثني وتقـاليـدهم» سـنة ١٨٣٥ واألرجح أنهـا ظهـرت في النصف الثـانـي من القـرن التـاسع
عـشـر، وقـد تكون «الفَـتْـوَنة» الرمق األخـيـر لروح االسـتقـالل عن السـلطة املركـزية لدى سكان
املدن، حيث يتـولى الفتوة وأعـوانه جميع مـهام الشـرطة، قبل فرض احلـداثة في أوائل القرن
العـشــرين. أمـا أحــمـد أمني، فـإنه يـرى في قـامـوســه للعـادات والتــقـاليــد املصـرية، أن الفــتـونة
امتدادا محرفا للفتوة القـدمية ويذكر بعض عاداتهم، كاالعتداء على األعراس الذي يلعب دورا

هاما في أدب محفوظ، من «بداية ونهاية» حتى احلرافيش. وجند في قاموس أحمد أمني :
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بالـرغم من الصـــورة السلـبــيـــة التي رســـمــهـــا مــحـــفــوظ لـلفــتـــوات في «أوالد حـــارتنا»، حـــيث
ميثلون الـذراع املسلح واألعـمى لـلسلطة املســتـبـدة الـطاغـيــة، لقـد طور مــحـفـوظ هذه الـصـورة
في أعـــمــالـه الالحـــقــة كـ«مـلحــمـــة احلـــرافــيـش» و«حكايات حـــارتنا»، وقـــد يفـــاجــأ قـــارئ «أوالد
حـارتنا» إذ لونهـا وألبـسـها مـعـاني مـغـايرة أعـمق مما هي عليـه في «أوالد حـارتنا».، وقـد تكلم
مـحفـوظ بإطناب عن افـتـتانه بشـخـصيـة الفـتـوة في عدد من األحـاديث املنشـورة، وقـد شهـدها
نهـايـاتهـا حـيث تزامـنت طفـولتــه مع األنفـاس األخـيــرة لهـذه الظاهرة. انـظر مـثـال ذكــرياته في

 :٣١كتاب رجاء النقاش

(...)

إن للفَـتْوَنة دورا أسـاسـيا في رواية «احلـرافـيش»، التي حتكي عن سـاللة «عا شـور الناجي»،
وهو فِـتِوَّة عـادل يتـحلى بكل قـيم الفُـتُوة، وعـن خلفائه املـتعـثـرين في متسكهم مببـادئ الناجي.
فـإن صـورة الفـتـونة تتـغـيـر وتتلون حـسب الـفـتوة، فـي بحث مـسـتـمـر عن نظام عـادل. أمـا في
«حكايـات حــارتنـا»، فــقــد خـــصص مــحـــفــوظ ثمـــاني حكايـات (٥٠-٥٧) للفـــتــونة وتبـــداء أوالها

فـي زمن مــــــضى لـم أدرك منـه إال ذيلَـه كـــــانـتبـتلـخـــــيـص ملـا متثـله عـنده ظـاهرة الـفــــــتـــــونـة : «
الفـتونـة هي القوة اجلـوهرية في حـارتنا. هي السلطة، هي الـنظام، هي الدفاع، هـي الهجـوم،

». فصورة «الدنانيري» في احلكاية رقم ٥٠هي الكرامة، هي الذل، هي السـعادة، هي العذاب
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رجاء النقاش ص ٢٩-٣٠. ٣١

ال تخـتلف كـثـيـرا عن صـورة فـتـوة حـارة اجلـبـالوي، وكـذلك مـشـاعـر السكان عند سـقـوطه. فـإن



قارنّا احلكاية ٥٠ بسـقوط «عجاج» في قسم عـرفة [ص٥١٩-٢٠] وجدنا شبـها في ارتباط أهل
احلـارة بطاغـيـتـهم واخـتالط مـشـاعـر اخلـوف منه واالعـتـزاز به، كـحامـي ولسان بـحال اجلـمـاعـة
ومالذ كرامتها. وعند محفوظ، ما من شـعور شر من التلذذ بالتذلل. وقد يكون الفتوة صابيا
إلى العـدل، كـ«زغرب البـالقـيطي» في احلكاية رقم ٥٧، غـير أن الفـتوة مـهـما كـان عادال يبـقى

].قراءة املقتطففتوة... [
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أمـا في «أوالد حــارتنا»، فلفظة «فـتــوة» تبـدو مـرتبطـة عند أول وهلة بشـرّ مــا ميكن أن تكون
عليـه السلطة. بـيد أننـا لو دقـقنا النظر وجـدنا في احلـقـيـقـة نوعني من الفـتـوات في الرواية.
النوع األول وهو األوسع انـتـشـارا هو صنف الطغـاة، ال تلوين وال تـفـصـيل فـيـه. كل الفـتـوات
أعوان النـظراء ومتشـابهون في بطشـهم وعنفهـم املمزوج بالغـباء وقصـر النظر. فمَـثَل زقلط
مَثَـل بيومي، وزنفل ولهـيطة وجلطة وحـجاج وسـوارس ويوسف والسنطوري وآخر العنقـود
عـجــاج، وإن وُجـدت حـقـيــقـة، ال تخلو من قــيـمـة رمــزية وتدل على طبــيـعـتـهم، فـي هذه الرواية
التـي تدعــــو إلى فك ألـغـــاز األعــــالم. إنهــــا أســـمــــاء غـــريبــــة أو نادرة تـعكس دواخـل حـــامـليـــهــــا :

، أو من يعجن إلى شكل كتلة؛ «لهيطة» اسم يأتي من الفعل العاميtas, masse«زقلط» يعني 
لهـط، أي ازدرد أكـــال أو ابـتـــز أمــــواال ؛ «جلطـة» اسم مــــتـــعــــدد املعــــاني، يحــــيل إلـى جلطـة الدم

]thrombose وإلى املعنى العامي للكلمة، أي [écorchure كما يوحي «باجللياطة»، أي قلة األدب ،
واالبتـذال ؛ «حجـاج» اسم قـدمي وإن أصبح نادرا لكنه يـذكّر باحلـجاج بن يـوسف الثقـفي، ولي
العـــــراق القــــاسـي وصــــاحب اخلـطب واخلـطوب املـعــــروفــــة ؛ «ســــوارس» إشــــارة إلـى العـــــربات
الضــخـــمــة كــمـــا ســبق أن أشــرنـا إليــه و«السنـطوري» اسم يوحـي بالســاطـور أكــثــر منـه بآلة
املوسيقى العراقيـة املشهورة ؛ أما عجاج، إن كان االسم شائعا، فـهو يحيل إلى معناه اجملازي،

أي الشخص الذي يعُجّ األبرياء، من يضربهم على قفاهم...

إنهم «شــر مـسـتـحـكم»، على حـد قــول الناظر نفـســه حني ينوي التـخـلص منهم بعــون كـويرات
عـرفـة (ص٥١١-١٢). طبـعـا، إن اعـتـمدنـا قراءة سـيـاسـيـة للرواية وقَـبِلنـا أن النظام العـسكري
الذي استولى على البالد منذ سنة ١٩٥٢ هو املقصود من سخرية محفوظ الالذعة، فإن إرادة
الناظر التـخلص من الفتـوات ألسباب يـوضحهـا عرفـة لنفسـه عن طريق املونولوج الداخلي :

» ال يكون إال توق الـنظاملكنك فـي احلق تُبــغـضــهم ملا يأخــذون من أمــوال الوقف، ال لشــرهم«
إلى الـتــحـــصن ضـــد تقـلبـــات قــاعـــدته. فـــالنظـام العـــسكري الـذي وصل إلى السـلطة عن طـريق
اجليش ال يخشى املعارضـة األهلية وال اجلماهير بل يتخوف من نـفس هذا اجليش الذي يهيمن
على البــالد بفـضله. كــانت سـوريا األربـعـينات واخلـمــسـينات متـد مـحـفــوظ بخـيـر مــثـال ألرض
حتكمــهـا فــتــوات أصـبــحـوا نـظارا، ثم يُطيح بهـم فـتــوات آخـرون بعــد شــهـور من تـوليـهم زمــام
احلكم : مـن حــسني الـزعــيم إلى ســـامي حناوي إلـى أديب شِــشكـلي إلى شكـري قــوتلي، لـم يكد
نظام عــسكري يســتـقــر على أرض الشــام حـتـى حل مـحلـه نظامٌ جـديـدٌ يبثّ «بيــانه األول» على
موجات اإلذاعة، وهو نظـام ينبثق عن نفس القوات املسلحة التي نبع منها سـابقوه والحقوه.

أمــا بالنسـبــة إلى النوع اآلخــر من الفــتـوات، صــحـيح أنـه ال ميثله إال... فــتـوةٌ واحــدٌ هو أولهم
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جــمــيـــعــا، وهو اجلــبــالوي. إذ ال شك أن اجلـــبــالوي فــتــوة، يتـــصــرف كــالفــتــوات، وهـو عــادل في



طغـيــانيـتــه بقـدر مــا ميكن للطغــيـانيـة أن تـكون عـادلة. فــثـورة إدريس عليــه كـمـا نـراها في كل
القــسم األول تعــتــمــد على حــجـج تشــبـه تـلك التي يلـفظ بهــا مــثــقـفــو حــارة «احلكـاية ٥٧»، حني
يضـيقـون ذرعـا بطغـيانيـة «البـالقيطي»، رغم ادعـائه العـدل في شـموليـة سلطتـه. وفي «أوالد
حــارتنا»، يُظهــر مـوت اجلــبــالوي على يد عــرفـة أنه ال ميـكن أن يتــزامن عـصــر الفــتـوات، حــتى
العـادلني منهـم، وعـصـر السـحـر، أي عـصـر الطغـيـانيـة الغـاشـمـة وعـصـر التنـور والعلم. فـحني
يسـتـعـيد اإلنـسانُ مـصـدرَ شـرعـيـة احلكم، حني يكون أسـاس الشـرعـيـة كامنـاً في قـوة عبـقـريتـه
وليس في ادعــاء الوفـاء ملـرجـعــيـة مطلقــة  وخـارجــيـة قــد تكون وهمـيــة، كـاجلــبـالوي، فــال مكان

لآللهة القدماء وللفتوات الشموليي العدل، حتى إن كانوا يُدعون «اجلبالوي»...

اجلبالوي فتوة مبا في املفهوم من عز وكـرامة ومن ذل واستبداد : إنه «فتوة اخلالء» (ص١١)،
ويتمـرن أبناؤه على الفتـونة، أو هكذا يُخيّل إليـهم، إذ أن أمارات الفتـونة الكاملة ال تتلخص
في القـوة اجلــسـمـانيــة  والشـراهة في التـهــام أطاييب احلـيــاة الدنيـا أو احلـيــاة اآلخـرة، بل في
وفـاء إلرادة الـفـتــوة تسـبق تفــوهه مبا هي إرادته. وهـذا مـا يُخطئ فــهـمــه أبناء اجلــبـالوي كــمـا

هل كــانت أم أدهـم تدفع به إلى الـكتّــاب لو اليسيء فــهــمــه مــعظم أوالد حــارتـنا فــيــمــا يلي : «
» يتساءل اإلخوة في عـماهم عن كنه الفتونة... إذ أن أدهميأسُها من فَالحه في دنيا الفتونة؟

خُلـقتَ فــــتـــوةأول أوالد احلــــارة ال ميكن أن يـكون من جـنس الطـغـــاة. يـقـــول إدريـس عن أبيــــه :«
جـــبـــارا فلـم تعـــرف إال أن تكـون فـــتـــوة جـــبـــارا، ونحـن أبناءك تـعـــاملنـا كـــمـــا تعـــامـل ضـــحـــاياك

كم من سـيـدة مصـونة حتـولت بكلمـة إلى». إن اجلـبـالوي «الفتـوة» قليل الرحـمـة : «العـديدين
متسـولة تعيسة، وكم من رجل غادره بعد خـدمة طويلة مترنحا يحـمل على ظهره العاري آثار

» (ص١٦). هو فـتـوة تقليـديسـيـاط حُـملت أطـرافـهـا بالرصـاص والدم يطفـح من فـيـه وأنفـه...
يحــمي األعــراس ككل الفــتـوات، كــمــا نراه عند تدخـله إلنقــاذ عـرس أدهم مـن اعـتــراض إدريس
(ص٢٦-٢٧). فــقـبل أن يعــتكف الفــتـوة ويتــحـول إلـى صـورة الواقف-اإللـه في داره الكبـيــرة،
وقبل أن يتحلى بالهـيبة اإللهية الغـامضة التي يتبدّى بهـا اإلله في الديانات املنزّلة الثالث،
كم كان اجلبالوي أقرب إلى الفتوة منه إلى الواقف! وكذلك، كم كان إله بني إسرائيل قريبا
إلى الطبـيعة اإلنسـانية في قـساوته... أما بعـد اعتكافـه، فال فتـونة فيـه حيث أن الفـتوة ليس
مـرجــعـيـة غــائبـة يطـبق باسـمــه النظام، بل هو هذه الـيـد العـامـلة التي تُعنى مــبـاشـرة بـفـرض
النظام، بالقـوة إن لـزم األمـر، وغالـبـا ما يـكون األمـر الزمـا في حـارتنا... فكمـا تتـحـوّل صـورة
الرب بني سِــفْــر الـتكوين واألســفــار التــالـيــة من قــوة تتــدخل مــبــاشــرة في أمــور الـدنيــا وإله
يفــرض شـرعــه بنفــسـه، إلى كــيــان مطلق يُفــرَض باسـمــه هذا الشــرع، تخــتـفي إشــارات رواية
مـحـفـوظ إلى فـتــونة اجلـبـالوي بعـد قـسم «أدهم»، ويبــقى الواقف واقـفـا، بكل مـعـانـي الكلمـة،

بينما صورة الفتوة تتبدد وتتبخر.

إن رسم اجلـبــالوي كـفـتــوة في القـسـم األول من الرواية من أشـد اخــتـراعـات مــحـفـوظ إزعــاجـا
ولست أدري كــيفللقـــراء التــقليـــديني وناقــدي الـكاتب : هاكم عـــبــد اجلليل الـشلبي يـحــتجّ :«

 وهاكم مصطفـى عدنان يُرغي٣٢»طاب للمـؤلف أن يصف اجلـبالوي بالظلم والـعسف املتـوالي
ويُزبد في صــفـحـات جـريـدة «النور»، الناطق غـيــر الرسـمي باألزهـر، في نوفـمـبــر ٨٨ قـائال :

يُخـفي احلـقيـقـة القرآنيـة وهي أن الله هو الذي عـاقـبـهم وبذلك يبـدو العقـاب[مـحفـوظ] إنه «
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في «حكاية حكايات حارتنا» ص ١٦ ٣٢

نستغفر جميعا ممن كتبها ومن أعاد نشرها ومن» ثم يختم مستعيذا «غير عادل وال مبرر له



.٣٣»قرأها

غـــيـــر أن ردود الفـــعل الـبـــدائيـــة هذه تُخـــفـي وتُلهي عـن الســـؤالني اللـذين يطـرحـــهــمـــا الـنصّ :
أولهمـا يخص مبادئ انتـقال السلطة املطلقة، أو «الفـتونة» كما يحـلو حملفوظ أن يرمز إليـها،
أي مــا هي شــروط احلـصــول على فــتــونة كــاملة تســتـحـق حـقــا الصلـة مبفـهــوم «الفُــتُــوة» التي
تتــحــدّر منهــا لـفظاً ومــعنىً؟ إنهــا مــســألة مــا زال مــحــفــوظ يعــود إليــهــا فـي رواياته الالحــقــة
كـ«احلـــرافــيش» وفـي قــصـــصــه القـــصــيـــرة، ومنهـــا قــصــة «الـرجل الثـــاني» التي حـللهـــا هاشم

. تبـدأ هذه القـصـة الصـادرة سنـة ٧٩، عـشـرين عـامـا بعـد كـتـابة «أوالد حـارتنا»، مبشـهـد٣٤فودة
يبدو كصدى ملشهـد اختيار أدهم وعصيان إدريس، إذ جمع الفتـوة «الديناري» رجاله الختيار

وعجبملاذا مت اخـتيـار أدهم إلدارة الوقف، أي خلـالفـة الفتـوة؟ «[انظر في امللحق] خليـفة له. 
إدريس من قــول أبيـه كــمـا عــجب إخـوتـه. مـتى كــانت مـعــرفـة األوباش مــيـزة يُفــضّل من أجلـهـا

». هكذا يتـسـاءل إدريس (ص١٤)، الذي ظن نفـسـهإنسـان؟ ودخـول الكتـاب، أهو ميـزة أخـرى؟
وريث الفـتونة، وجهل مـا تتوق إليـه الفتـونة احلقـيقـية عند مـحفوظ : الـفُتُوّة، احلكـم العادل.
وكـــــيف يـتم ذلـك إال عنـد مـــــعــــرفـــــة فـن احلكـومــــة؟ مـن الواضـح في الـرواية أن ورثـاء فـــــتـــــونة
اجلــبـــالوي الشـــرعــيني هـم هؤالء الرجـــال األفــذاذ الذيـن يزعــزعـــون حكم الـطغــاة مـن الفــتـــوات
الزائفني، كـجـبل ورفاعـة وقـاسم. وما من صـورة أقـرب إلى الفـتوة املثـالي من قـاسم، الذي ال
يبقى بعيدا عن الواقع املعيش مستغرقا في الغيبيات كرفاعة، بل يهتم بتطبيق فعلي إلرادة
الواقف كما يفهـمها. فلكل واحد من هؤالء الرجال الثالث، لم تأتي مالقـاة اجلبالوي صورةً أو
صــوتا أو إيحــاءً إال تـأكــيــدا وتكمــيــال  ومــانحــا مــشــروعــيــة مــرتقــبــة خلطـوات أوليــة في اجتــاه
اإلصـالح قـد سـبــقت بركـة الواقف. لقـد انتــقلت إليـهم الفـتــونة احلـقـيـقـيـة إذ عـرفــوا شـروطهـا
باحلـدس ولم يحـاولوا نيلـها عـنوة أو تقليـدا أعـمى لبطش اجلـبـالوي القـدمي. أطاعـوا اجلـبـالوي
إذ عرفوا كيف يسبقوا أوامره، متامـا كما يسبق شطا احلجري مطالب الديناري. يحلل هاشم

فودة هذه الطاعة قائال :

«Et c'est justement d’obéissance aveugle que parlait le futuwwa. Comment faire preuve
d'obéissance aveugle sinon en tentant d'obéir sans voir, en essayant d'obéir à un commandement
qu'on ne voit pas encore, qui n'est pas encore perceptible faute d'avoir pris forme, d'avoir été
formulé? Obéir aveuglément c'est obéir à ce qu'aura voulu dire le futuwwa, à son injonction
implicite ou présentement secrète et qui ne naîtra, ne verra le jour, ne se formulera ou ne se
phénoménalisera qu'à la faveur de son exécution, comme cette exécution même. L'obéissance
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 في «حرية التعبير...» ملارينا ستاغ، ص ٣٣١٤٢
٣٤Hachem Foda: Le dépot

“L'œuvre de Mahfûz interroge inlassablement l'énigme que constitue un héritage, sa transmission et destination; ses
romans, j'en donnerai quelques exemples, sont traversés par les motifs de la succession, de la filiation, de l'alliance et
du testament ou par ceux, connexes, de la légitimité, du droit, de la bâtardise, de la fidélité et de la trahison,
autrement dit par le problème du rapport toujours retors entre le dépositaire d'un héritage matériel ou symbolique
(souverain, père, autorité politique ou religieuse etc.) et ses héritiers ou successeurs. Et c'est une telle pensée de
l'histoire comme tradition ou transmission d'un legs qui me retiendra.

Un premier signe de l’importance d'un tel schème dans l'économie de l'œuvre nous est fourni par le recours fréquent
qui y est fait au "roman cyclique" relatant l'histoire de plusieurs générations d'une même famille, ainsi que celle des
différents avatars d'un patrimoine confié par un ancêtre à la garde de sa descendance. De ce genre romanesque Mahfûz
explorera tantôt le versant "historico-réaliste" notamment dans sa Trilogie et tantôt le versant "mythico-allégorique".”

ne sera infinie, infiniment obéissante que si elle prévient l'ordre et le précède, que si elle



sait se montrer attentive à ce qui en lui se veut sans s'expliciter, à ce qu'il couve ou couvre
encore. »          
أمـــا الســؤال الـثــاني الـذي يطرحـــه فــتـــونة اجلـــبــالوي ومـــوته في الـقــسم األخـــيــر هـو إمكانيـــة
التـوفـيق بـني العـدل وبني السلطة املـطلقـة. مـهـمـا بلغ عــدل الفـتـوة واسـتـقـامــتـه، طاملا مـارس
سلـطتــــه في إطـار الفــــتــــونة املتــــوارثة، تـعــــرض الرتكاب املـظالم، املـنوطـة مبمــــارســـة الـسلـطة
(وحـتى اجلـبـالوي لم يفلت من هذه املـزلة) وتعـرض لضـيـاع أمـانتـه بني أيدي خلفـائه الضـعـاف
إميانهم مببادئه. إن عرفة أكثر الورثاء تعرضا للوقوع في «اجلانب املظلم» من الفتونة : قبل
أن ينتــقل إلى بيت الـفـتــوة على ميني البــيت الكبــيـر، كــأنه أحـد الـطغـاة، وعنـدمـا تذهب إليــه

» كـمـا يُدعىصـبـاح اخلـيـر يا مـعلم عـرفـةليـال خـادمـة الواقف العــجـوز السـوداء حتـيـيـه قـائلة «
الفـتـوات. إن فـراره ثم وأده يظهـران أن الشـر عـدو جـبـار ال يُقـهـر بسـهـولة وأن اجلـانب املظلم
للفتـونة باق ال محالة. ولكن هذه الـنهاية التعـيسة تؤكـد أيضا أن زمن الفتـونة قد تولّى، في
شـره كـمـا في خـيـره، وأن مـفـهـوم الفـتـونة كـمـا حـدده اجلـبـالوي أو بـعـده «عـاشـور الناجي» في

«ملحمة احلرافيش»، و«الديناري» في «الرجل الثاني» أخذ يتقادم.

حـدث أننهـاية «أوالد حـارتنـا» ونهـاية «ملحـمـة احلـرافـيش» مـتـشــابهـتـان : في آخـر األولى، «
أخذ بعض شبان من حارتنا يخـتفون تباعا، وقيل إن تفسير اخـتفائهم أنهم اهتدوا إلى مكان

»(ص٥٥٢) . فـبـدالحنش وانضـمـوا إليـه وأنه يـعلّمـهم السـحـر اسـتـعـدادا ليـوم اخلـالص املوعـود
من أن ينتـظر شـبــان احلـارة ســاحــرا جـديدا أو فــتـوة جــديدا من الفــتـوات الـطيـبني، يـتـعلمــون
الســحــر، أي يتــدربـون على أن يكون كـل فــرد في اجلــمــاعــة حــامــال لقــســمــه من العلـم الذي حل
مـحـل الفـتـونـة، بدال من انتظار اخلــالص مـتـمــثـال في مــبـعـوث أو رســول، يتـولى الـفـرد مـهــمـة

حتّم عاشور على احلـرافيش أمرين : أن يدرّبواإمتام الرسالة. أمـا في ملحمة احلـرافيش، فـ «
أبناءهم على الفتونة حتى ال تهن قوتهم يوما فيتـسلط عليهم وغد أو مغامر، وأن يتعيش كل
منـهم من حـــرفــة [...] وهـكذا بعث عـــهـــد الفـــتــوّة البـــالغ أقـــصى درجـــات القـــوة وأنقى درجـــات

». وعلـى عكس «أوالد حـــارتـنا» التـي تبـــدأ بـالعـــصـــر الـذهبي واحلـــيــــاة في اجلنة حــــتىالنقـــاء
ال بد للظلميتـحـرك التــاريخ بالطرد من اجلنة، ثم تـنتـهي في الظلمــات وانتظار أخـروي، إذ «

»من آخــر ولـليل من نهـــار ولنرينّ فـي حــارتنا مــصـــرع الطغــيــان ومـــشــرق النور والعـــجــائب
)، فإن٣٥(وهي خـالصـة تشـيكوڤـيـة من حـيث التـشـبث الال واقـعي باألمل في مـسـتـقـبل زاهر...

«ملحـمـة احلـرافـيش» تبـدأ في الظلمـات، ويتـحـرك التـاريخ بظهـور عـاشـور الناجي، ثم يُخـتم
بانتصار الناجي الثاني، وحتقّق اجلنة على األرض إذ تقع املعجزة وتتفتح أبواب «التكية» :

وسبّح في الظالم صـرير فرنا إلى الباب الضـخم في ذهول. رأى هيكله وهو ينفتح بنعـومة«
وثبات. ومنه قدم شبح درويش كقطعة متجسدة من أنفاس الليل. مال نحوه وهمس :

- اســـتـــعــــدوا باملزامـــيــــر والطبــــول، غـــدا ســـيـــخـــرج الـشـــيخ مـن خلوتـه، ويشق احلـــارة بـنوره،
»وســيَــهِبُ  كل فــتـى نبــوتا من اخلــيــزران وثـمــرة من التــوت، اســتــعــدوا باملـزامــيــر والطبــول

(ص٥٦٧).
و«التــوت والنـبــوت» ميثــالن هنا فـي الدرجــة األولى الســالح الـذي ميكن املرء مـن الدفــاع عن
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٣٥Voir la conclusion d’”Oncle Vania” de Tchékov :

“Sonia : Nous nous reposerons! Nous entendrons les anges, nous verrons tout lemal terrestre, toutes nos souffrances
noyées dans ma miséricorde qui va emplir l’univers tout entier, et la vie deviendra douce, tendre, bonne, comme une
caresse. J’y crois, j’y crois. Tu n’as pas connu de joies dans ta vie, oncle Vania, mais patiente un peu, patiente...
Nous nous reposerons... Nous nous reposerons!”

حــقـوقــه ونصـيـب هذا اإلنســان من خـيــرات األرض التي يجب أن تـوزّع باملســاواة بني العـبــاد،



كما  ميثل التوت والنبـوت تقاسم املسؤولية في تسيير اجلماعـة. ففي كال الروايتني، يتولى
أوالد حارتنا تدبير أمورهم بنفسهم.

» بني هتني النهـايتني وصورةThe pursuit of time في كتابه «Rasheed el-Enanyقد ربط الناقد 
ثورة ١٩١٩ املبجلة عند محفوظ، ويستنتج :

“Popular revolution then is the answer to oppression offered by Mahfouz. This is perfectly
understandable, seen in the context of the apotheosis of Egypt’s only popular revolution in its
contemporary history (the 1919 revolution) and, conversely, his bitter disillusionement with its
later militarily-led, superimposed coup-revolution of 1952. Uncharasteristically in the work of
Mahfouz, Harafish has a happy, positive ending [...] It embodies what was hinted at, at the end of
Children of Gebelawi. There we were left with the vague impression that some day, Hanash
would return with the magical science book and the runaway youths of the hâra to restore Gebelawi’s
estate to its legitimate owners. In Harafish, this is exactly what Ashur II does. There is no mention
of science in harafish, true. But then, is not the organization of society on sound, just and
workable principles, as Ashur II has organized it, the manifestation of a scientific spirit? Both
Children of Gebelawi and harafish would seem thus to uphold the ideal of popular revolution.”

ال أدري إلى أي مـــدى ميكننـا أن نقــبل هـذا التــحلـيل الذي يرسـم «مــحــفـــوظا يســـاريا»، أم هل
يجب أن نـرى فـيــه نـداء إلى الدميوقــراطيــة، حــيث أن «فــتــونة اجلــمــيع» ميكن أن تُـحلل أيضــا
كـمجـاز ملشاركـة اجلـميع في فـرض النظام وضـرورة اليقظة أمـام كل التـجاوزات. ولكن مـهمـا
يكن مـن األمـر، يـبــقى أن تاجــتــيــاز الفَــتْـوَنـة والعــودة (أو الوصــول)  إلى الفُــتُــوّة، أو باألحــرى

le sens«بعث الفـتـوة» وهو أضـبط، لن يتم إال بتـقـاسم الفـتـونة، أو مـا قد يسـمى بالفـرنسـيـة 

civique...
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تتتتللللققققيييي    ااااللللننننصصصص    ااااللللالالالال----ممممششششررررووووعععع    ::::    ممممنننن    ففففضضضضييييححححةةةة    ٥٥٥٥٩٩٩٩    إإإإللللىىىى    ففففضضضضاااائئئئحححح    ااااللللتتتتسسسسععععييييننننااااتتتت
وأسأل جنيب مـحفوظ : «أحيـانا أجد تناقضا بني بعض مـا تقوله في أحاديثك وبني ما أقـرأه في إنتاجك الفني»

جمال الغيطاني : جنيب محفوظ يتذكرأجابني باختصار : «صدق إذن العمل الفني» 

قــــد يكـون من املفــــيــــد من أجـل إدراك مــــا هو املراد مـن هذا الـعنوان قــــراءة هـذه املقــــالة الـتي
Al-Ahram Hebdo  )2Mercredi 17 Janvier, 2001 - Numوردت في العدد األخير من  ro 33(: 

“Les intellectuels
veulent boycotter la foire

 En réaction à la décision du ministre de la Culture, Farouq Hosni, de démettre de ses fonctions le
président de l'Organisme général des palais de la culture, Ali Abou-Chadi, 6 rédacteurs en chef de
revues littéraires, Gamal Al-Ghitani, Ibrahim Aslan, Abdel-Aziz Mowafi, Mohamad Kochek,
Magdi Tewfiq et Talaat Al-Chayeb, ont présenté leur démission. Une manière d'exprimer leur
opposition au ministre. Des centaines d'écrivains et d'intellectuels ont exprimé leur mécontentement
dans un communiqué, et ont annoncé que toutes les activités organisées par le ministère de la
Culture, à commencer par la Foire du livre, seraient boycottées.
L'affaire a commencé lorsque le ministre de la Culture a ordonné le retrait de trois œuvres
littéraires de la vente, estimant que « des termes portant atteinte aux mœurs de la société
égyptienne » y figuraient. Cependant, l'affaire n'en est pas restée là. Gamal Al-Ghitani, rédacteur
en chef de l'hebdomadaire Akhbar Al-Adab, a annoncé que le ministère de la Culture a également
censuré deux volumes du recueil d'Abou-Nawwas, qui devaient être imprimés et mis en vente. Le
ministère a démenti les propos d'Al-Ghitani, indiquant que ces volumes étaient encore « en cours
d'étude ». Cependant, Al-Ghitani, président de la collection qui édite ce recueil, affirme avoir en
sa possession 100 copies de chaque volume. « Le ministère s'est emparé de ces volumes, et je
suis persuadé qu'il les retirera de la vente », conclut-il.
Face à l'évolution de cette affaire, le ministre de la Culture a fait plusieurs apparitions dans les
médias, pour justifier son point de vue. Il a ainsi déclaré que ces œuvres faisaient partie de la
«  littérature porno », et que son rôle en tant que ministre de la Culture était de protéger la société
de ce genre de littérature. Mais ces justifications n'ont pas suffi à faire oublier l'idée d'une
soumission du gouvernement et du ministre aux députés islamistes qui ont fait une interpellation il
y a quelques jours au ministre de la Culture sur les publications littéraires du ministère.
Pour Gamal Al-Ghitani, « l'attitude adoptée par le ministre de la Culture dévoile la faiblesse
du gouvernement face aux députés islamistes, une voie qui risque de mener par la suite à la
suppression de la liberté d'expression ». Il ajoute que ces décisions dénuées de bon sens
risquent d'entraîner à nouveau l'Egypte dans un intégrisme religieux. « Le mouvement culturel
en Egypte fonctionne dans un cadre politique et religieux. Le rôle des responsables culturels
consiste à équilibrer les forces exercées par les autorités politiques gouvernementales et les
autorités religieuses », explique l'écrivain Nawal Al-Saadawi, qui précise que les responsables
du ministère peuvent laisser passer quelques œuvres de qualité pour établir cet équilibre. Chose
qu'ils n'ont visiblement pas jugé nécessaire de faire cette fois-ci.
Sabah Sabet

إن هذا احلــــدث الصــــغـــيــــر ليس فــــريدا من نـوعـــه، بـل تتكـرر هذه األزمـــات بـشكل مــــزمن مـنذ
سنـوات عــديدة، وخـــاصـــة منذ سـنة ١٩٩٢ حني صـــادر «مــجـــمع الـبــحـــوث اإلســـالمــيـــة» التـــابع
لألزهـر عــددا مـن الكتب الـتي كـــانت مـــعــروضـــة في «مـــعـــرض الكتـــاب الدولـي»، وهي حـــادثة
سنعــود إليــهــا. اجلـديـد فـيــمــا نُشــر السنة املاضــيــة هو أننـا نرى كـيـف ينشــأ حـالـيـا فـي مـصــر
«حـــقل أدبي» يـتـــوق إلى اســـتـــقـــالليـــتـــه ليس فـــقـط عن رقـــابة الدولـة وضـــغـــوطات املؤســـســـة
الدينـيـة، وهـذا أمــر بديهي، بل أيضــا عـن دعم الدولة وترويج اإلنـتــاج الثــقــافي املصــري الذي
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تقـوم به، مـقـابل رقـابـة نسـبـيـة على مـضـمـون هذا اإلنتـاج. وهذا «احلـقـل األدبي» الناشئ أخـذ



يهـدد مبقاطعـة «مـعرض الـكتاب»، هذا احلـدث املركـزي في احليـاة األدبيـة املصريـة الذي ينعقـد
سنويا فـي القـاهـرة. األطراف املعنيــة ثالثة : مــجـمــوعــة من املثــقـفني يـشـرفــون على سلســالت
أدبيــة في إطار دارَي نشـر تـابعـتني لوزارة الـثـقـافــة، وقـد أصــبـحت تنشــر مـا يزيـد عن نصف
األعــمــال األدبيــة الـتــخــيــيليــة الصـــادرة في مــصــر.  وهؤالء املســؤولـون روائيــون مــعــروفــون،
تُرجــمت بعض أعـمــالهم، كــجـمــال الغـيطانـي وإبراهيم أصـالن. األمــر املهم في الـقـضـيــة هو أن
السلسـالت التي يديرونهـا تابعة ملؤسـسات رسـمـية أو شـبه رسـميـة، كـمؤسـسة أخـبار اليـوم،
بالرغـم من احلــرية التي تتــمــتع بهــا هذه اجمللة الـتي اشــتـهــرت بحــمــالتهــا العنيــفــة ضــد وزير

الثقافة فاروق حسني.

الطـرف الثــانـي هو الدولة، الـتي تُشـــرف على تـنظيم مـــعـــرض الكتـــاب وتنتـــهـــز فــرصـــة هذا 
التـجمع لسَـوق خطاب معـادٍ للتطرف الديني وتأكيـد تفانيـها في بذل اجلـهود الالزمـة من أجل
نشــر الثــقـــافــة وتشــجــيع التنـوير، ال ســيــمــا عن طريـق نشــرالروايات واألعــمــال التــخـــيــيليــة
وبعض الكـتب التــراثيـة، فـي سلســالت رخـيــصـة لـلغـايـة يتـولـى نشـرَها وتـوزيعَـهــا مــؤسـســاتٌ
رسـمـيـة كــالهـيـئـة املصـرية الـعـامـة للكتـاب وقـصــور الثـقـافـة. والهـدف من تقــدمي هذه األعـمـال
بأثمـان زهيـدة هو منافسـة نوع آخـر من الكتب الرخـيصـة، يحظى بشـعـبيـة وبرواج كـبيـرين،
وهي الكتب الدينية (غـير التراثيـة)، من فصيلة أعـمال الشيخ الشـعراوي ومصطفى محـمود
والشيخ الغزالي وغيرهم من الداعية. وكان الوزير فاروق حسني والرئيس مبارك قد حوّال
املعــرض اخلــامس والعــشــرين سنـة ٩٣ إلى منبــر أعلنـا من فــوقــه شـعــارات من قــبــيل «الـفكر
واإلبداع ضــد اجلــهـل والتطرف» في عـــدد من الندوات اجلــامــعـــة بني املثــقــفني ورجـــال الدولة،

.٣٦وكان هذا املعرض يقع بعد ستة أشهر من اغتيال املفكر فرج فودة على يد املتطرفني

غــيـر أن الكلمــات ال تســاوي إال مـا يضع وراءهـا صـاحــبُـهــا، والدولة املصــرية في التــسـعــينات
وأول هذه األلفـيـة تتـصـرف كـحَكَم بني تيـاري املفكريـن واألدباء الليـبـراليني والتـيـار الديني،
الـذي ميثـل الطـرف األخـــــيـــــر املـذكـــــور في املـقـــــالـة التـي بدأنـا حتلـيلـنا مـنهــــــا. وقـــــراءة أقـــــوال
الروائيـــة النســائـيــة نوال الســـعــداوي املذكــورة فـي هذه املقــالـة ال تأتي إال بتــأكـــيــد ومــبـــايعــة
ضـــمنـيــة لـهـــذا النظـام، إذ  جنـــدها حتـــتج علـى منع عـــرض بعـض الكتـب هذه السـنة بحـــجّـــة أن
الدولة تناست أو تخاذلت عن دور احلَكَم التي عليها أن تقوم به، وقـد انحازت مسبقا، حسب
حتليلـهـا، إلى التــيــار الديني أو على األقل رضــخت لضــغـوطـاته قـبل أن ميـارسـهــا هذا التـيــار
أصـال... فنفـهم من ذلك أن احـتجـاجَـها يركـز على سـوء قـيام الـدولة بالدور الذي يُنتظر منهـا،

أكثر منه على رفض أساسي لقيام الدولة بأي دور فيما يخص احلقل األدبي...

آخـــر األصــــراف املعـنيـــة الـتي ذكــــرناها هـو إذن احلـــقل الـدينـي، الذي يتــــبـــدّى في هـذه املقــــالة
الصــحـفـيــة من خـالل بعـض النواب اإلسـالمــيني، الذين يضــغطون على وزارة الثــقـافـة حــتى ال
تَنشـــر املؤســســـات التــابعـــة للدولة نـصــوصــا تخـــرج، ولو قــيــد أمنـلة، من الصـــراط املســتــقـــيم
ومــراعـاة «عــاداتنا وتقــاليـدنـا» حـسب العــبـارة املـشـهــورة. وإذ أن التـيــار الديني يـتـمــتع لدى
الرأي العــام مبشــروعــيـة تفــوق مبراحـل تلك التي يصــبــو إليــهـا األدبـاء الليــبـراليـني، ألسـبــاب
شتى منها اعتمـاد الدولة نفسها عليهم ملنحها شيئا من املشـروعية الدينية، فإن الدولة ترى
أن للضرورة أحكامـا. بالتالي، متيل إلى تفادي املشاكل قـبل أن تنجم، وقبل أن تشنّ صحـيفةٌ
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٣٦voir Y. Gonzales Quijano, Les gens du livre, p97 et 199-218

مـعارضـةٌ مـا، إن لم تكن حكومـية (كـان أحـمد بهـجت في األهرام مـصدر فـضـيحـة «عـالء حامـد»



سنة ٩٠...) حــملة شنيـعــة سـتنتـهي حــتـمـا مبنـع الكتـاب املشـتــبـه فـيــه... سـتـجـدون في كــتـاب
األخـــيـــرة رصــدا آلخـــر قـــضـــايا  R. Jacquemond وأخـــيــرا مـــقـــالة Y. Gonzalesمـــارينا ســـتـــاغ ثم 

الرقـــــابة ورقـــــابة الـنفـس التـي أثارت جـــــداال في الســـــاحــــة األدبـيــــة املـصــــريـة أثنـاء السـنوات
األخيرة.

تدعو هذه املقالة إلى بعض املالحظات اإلضافية.
١- «احلـقل األدبي» الذي أشرنا إليـه ال يتطابق و«احلـقل الثقـافي»، إذ أن النواة البـاحثـة عن
استـقاللها عن الدولة وعن املؤسـسة الدينية أو التيـار اإلسالمي ال متثل إال جزءا مـحدودا من
«وسط املثقفني والعاملني في مـجال الثقافة»، لو اعتبرنا أن قـسما منهم ال يرفض االرتباط
بالدولة والعمل في إطار املؤسسـات التابعة لها، ألسبـاب عديدة سنهتمّ بها الحقا، بينمـا فئة
أخـــرى من املفـكرين والكـتـــاب واألدباء تســـاند التـــيـــار اإلســـالمي، عن قـناعـــة أو عن حـــســـابات
مــسـتــقـبـليـة. ولكـن األرجح أن مـعـظم األدباء املهــتـمني بـالكتـابـة التـخــيــيليـة، ســواء أكــانوا من

اليساريني أو الليبراليني، يتوقون إلى استقالل احلقل األدبي، بدرجات متفاوتة.
٢- ال تقل الـتــبـــاســات الســـيــاســـة احلكومـــيــة عن الـتــبــاســـات مــوقـف األدباء من الدولـة، التي
يرونـهـــا تارةً هيـكال مـــالئـمـــا ألداء عـــملـهم أو رســـالتــــهم، وتارة أخـــرى مــــصـــدر الرقـــابـة وقـــهـــر
احلــريـات. وقــد يكون ســـبب حــرص بعـــضــهم علـى عــدم قطع حـــبل الســـرة مع الدولة تصـــورَهم
لدور األديـب لدى األمــــيـــر، وفـكرتَهـم بأن لـألدب دور في تصــــحــــيح أمــــور األمـــة، بـاعـــتــــبــــارهم
طليـعتُـها وهمـزة وصل بينها وبني األمـير املكفـوف. ونعلم أن لهذا الـتصور جـذورا عريقـةً في

الثقافة العربية، من عبد احلميد الكاتب إلى أبي حيان التوحيدي.
٣- حـــالة احلـــقـل األدبي حـــاليـــا ال ميـكن أن تُقـــارن مبا كـــانـت عليـــه األوضـــاع عـند صـــدور «أوالد
حــارتنا» سنة ٥٩. فــإن كــان مــوقف األدباء من املؤســســة الدينيــة آنذاك تقــريبــا مــا هو عليــه

 يخـتلف اخـتـالفـا تامـا. فـإن طمـوحـات الروائيمن الدولةحـاليـا، فـإن موقف مـحـفـوظ وجـيله 
في أيام الثـورة، من حـيث إمكانـية تـأثيـره على الواقع وعلى الدولة من خـالل نصـحـه األمـيـر،

كانت وال شك أوسع بكثير مما يطمع فيه روائي التسعينات وبداية األلفية...
٤- لقــد تغـــيــر توازن القــوى بني الدولـة والتــيــار الدينـي منذ سنوات الـثــورة األولى، ســواء
أكــان مـــتــمــثــال فـي مــؤســســـة رســمــيــة كـــاألزهر أو جــمــاعـــات مــحظـورة كــاإلخــوان املسـلمني أو
جماعـات تكفر الدولة وتدعو إلى اإلطاحة بها. فـبينما النظام الناصري كـان قادرا على فرض
إرادته على األزهر فـي مـقـابل مـسـاومـات مـحـدودة، وقــمع اإلخـوان بطريقـة وحـشـيـة، مــتـمـتـعـا
بشرعيـته  وشعبيته لـدى اجلماهير، التي كان قد اكـتسبها بإطاحتـه بالنظام امللكي املمقوت،
فإن املساومات ازدادت صعوبة. على الدولة اآلن أن تقدّم لهذا التيار ضمنات لم تكن لتخطر
على بالهـا في اخلـمسـينات. فـقضـيـة «أوالد حارتنا» اخـتـتمت نصف انتـصـار أو نصف هزمية
لهـذا التـيـار الديني، إذ اسـتطاع مـحـمـد حـسني هيكل، رئـيس حتـرير األهرام، أن يُكمل إصـدار
الرواية مـــسلسـلة، قــبـل أن يغلق مـلف نشـــر الرواية في كـــتــاب مـطبــوع فـي مــصـــر. أمــا اآلن،
فــاحلكـومــة احلــاليـــة ال تتــمــتـع باملشــروعـــيــة الثــورية الـتي كــان يتـــحلى بهـــا نظام جــمـــال عــبــد
الناصــر، وتضطر الدولـة (أو ترى نفــسـهــا مـضطرة) إلـى تقـدمي املـزيد من التنازالت أمــام هذا
التـيـار، مما يجـعلهـا في مـوقف حـسـاس، إذ يلجـأ اجلـانبـان إليـهـا من أجل حـسم املواقف. ولكن
األمــر امللـفت للنـظر هو أن تكرار قـــضــايا املنـع والرقــابة والهـــجــومــات علـى حــرية الكـتــابة ال
يعكس تـفـاقُـمــاً لهـيـمـنة التـيــار الديني على مــعظم مـجــاالت الفكر والقــرارفـحـسب، بـل يعكس
أيضا، وهذا أمـر مشجع ألنصار اسـتقاللية احلـقل األدبي، تزايدا ملموسا في املطالبـة باحلرية
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املطلـقـة من طـرف املبـدعـني، الذين ال يتــرددون في طرح مــوضــوعـات كــان كــتــاب اخلـمــســينات



يُمسكون عـن معاجلـتها من تلقـاء أنفسـهم. وكأن «خرق العـهد» من طرف التيـار الديني، الذي
يحـاول الهيـمنة على كـل ميـادين اإلبداع، يوازنهـه «خـرقُ عهـدٍ» مماثلٍ عند املبـدعني، خـصوصـا
في مـجـالَيْ الذكـر الصـريح للحـيـاة اجلنسـيـة والتنـديد بالفـسـاد املتـفـشي والذي حتـمل الدولة
مـسؤوليـة انتشـاره. فـهناك من يعرف كـيف يتـجنب اخملـاطر بحِذق مـبهـر ويبـتعـد عن الدولة،
كـصنع الله إبراهـيم الذي لم يجـرؤ أحـد على املسـاس بكتـاباتـه األخـيـرة، وهناك الضـحـايا من

الكتاب الشبان الذين يتعرضون حلمالت عشوائية ال يعلمون الندالعها سببا معينا.

هذه املـقــدمـــة وهذه املالحـظات ال تُبـــعــدنـا كــثـــيــرا عـن «أوالد حــارتـنا» والقـــضــيـــة التي أثـارها
صدور الرواية منذ ٤٢ سنة. فـإن مقالةً حملـفوظ، يشرح بها تعـرضه لهجـومات األزهر، تلخص

 :٣٧املسألة من وجهة نظره

فكأن في القضـية أناسا ال ميكن أن يُغـفر لهم، وهم «األدباء» أو من حتلى بهذه الصـفة دون أن
يسـتحـقـها حـقـا في نظر محـفـوظ، الذين ساهـموا في احلـملة ضـده وظنوا أنهم يسـتطيعـون أن
يكسـبــوا شـيـئـا مـن هذه املناورة، وهناك من جــهـة أخـرى من هم شـبــه مـعـذورين جلــهلهم، وهم
مــشـايخ األزهـر الذين أســاؤوا قـراءة الروايـة إذ رأوا فـيــهـا جتــديفــا، وبعــضـهم أصــال «لم يقــرأ

ــــــــررررووووععععرواية أدبـيــــة من قــــبـل». فــــفي هـذا الرأي إشــــارة واضــــحـــــة إلى أن  ــــ  للـروايةااااللللتتتتــــللللققققــــيييي    ااااململململششششــــ
يقتـصر على من له دراية بأصول هذا الـفن، وأن الذين ليسوا مـتمكنني من التصـوير اجملازي
للواقع، والذين يخلطون بني التخيـيل واحلقيقة أو يعتبرون اخلطاب التـخييلي خطابا يهدف
إلى قول احلق مـباشرة، وأن لألديب دورا يسـوّره الضرورة التربوية اإلرشـادية، فإن هؤالء ال
يتــمـتــعـون بأيـة شـرعــيـة  في احلــقل األدبي متكّنـهم من إصـدار األحـكام على األعــمـال الروائيــة.
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مقتطف من كتاب جنيب محفوظ لرجاء النقاش، ص١٤٣ ٣٧

واملؤسف حملـفـوظ أن بعض الذين يـرون أنفـسـهم أدباء لم يدركـوا التـغـيّـر الذي أصـاب وظيـفـة



األديب وما زالوا يـعتبـرونه لسانا نفـاثا باخلطاب األخالقي الذي يجب أن تنصـاع له اجلمـاعة.
وإنه من الواضـح أن بعض األجــهـزة ليــست علـى اسـتــعــداد ترك الرواية للروائـيني ولقــرائهم،
كــمــا يظهــر فـي فــضــيــحــة وقــعت أخــيــرا في القــاهـرة، إذ حُكم السـنة املاضــيــة على كــاتـب اتهم

، وقـد صرح القـاضي خـالد البـحيـري في٣٨بالتـجـديف بثالثة أعـوام سـجن مع األشـغال الـشاقـة
على الـكاتب أن يكـرس أدبه لإلشــادة بـالعلم والـثــقــافـــة والقــيم األدبـيــةحــيــثــيـــات احلكم أن : «

»والدين. أما التعريض باسم الله فهو كفر

املقــصــود أذن من عنوان هذه احملــاضــرة «التلقـي الال مــشـروع ألوالد حــارتنـا» هو دراسـة تـلقي
النص الروائـي من قـبـل أفـراد أو مــؤسـســات أو سلطات ال تتــمــتع بأي مـشــروعــيـة في احلــقل

 الطامـعني في اسـتقـالليـتـه عن احلقـول األخـرى، باعـتبـار أن األدباءككككــــمممماااا    ييييححححــــددددددددهههه    أأأأصصصصححححــــااااببببههههاألدبي 
ومن ميتّ بصـلة إلى حـقـلهم، في املرتبــة األولى قــرّاء األدب التـخــيـيلـي، هم وحـدهم القــادرون
علـى تقـــيــــيم الـعـــمل الـفني وإجــــازته. غــــيـــر أن هؤالء األفــــراد أو تلك املـؤســـســــات والسلـطات
اخلـــارجـــيـــة تنفي حـق احلــقـل األدبي في حتـــديد قـــوانـينه نفـــســـه بنـفـــســه، وتـطالب بإخـــضـــاعـــه
لقـوانني خارجـية، تراها أسـمى وأعمّ، ومتنحـها مـشـروعيـة تفوق تلك التـي يهدف إليـها احلـقل

األدبي، كـ«القيم األخالقية» أو «الدين» أو «الوطن» أو «مصلحة الدولة» إلخ.

 في كـــتــابه «قـــواعــدPierre Bourdieuلقـــد نظّر هذه املـفــاهيـم عــالم االجـــتــمـــاع الراحل مـنذ أيام 
) الذي درس فـيـه بروز مـا أسـمـاه «حـقـال أدبيـا» مـسـتـقـالّ في فـرنسـا Les règles de l’artالفن» (

أثناء القـرن الـتـاسع عـشـر، وركّـز خـصـيـصـا علـى أعـمـال جـوسـتـاڤ فلوبيـر وظـروف كـتـابتـهـا،
مــبــديا أنهـــا متثل نقطـة حتــول في تاريخ اســتــقــالل احلــقـل األدبي. منذ أواسط الـقــرن التــاسع
عـــشـــر فـي أوربا، اســـتطـاعت الكـتـــابة األدبـيـــة أن تتـــمـــتـع مبكانـة جـــديدة، حـــيـث اســـتـــقلـت عن
املعايير التربوية واأليديولـوچية السائدة سابقا، أي ما يلخصـه في امليدان العربي-اإلسالمي
مـفهـوم «األدب» باملعنى الكـالسيكي للـكلمة. سـعى أدباء القـرن التـاسع عـشر إلى إضـفـاء طبع

 في كــتــابـه إلى حتليل ســـوســيــولوچي للـمــؤســســةBourdieu«املؤســســة» عـلى الكتــابـة. يهــدف 
األدبيـة : الكتّـاب، األكادميـيات، الرابطـات، النوادي األدبية، دور الـنشر، املؤسـسـات الثـقـافيـة
- مُظـهـــرا كـــيف يـتـــوق احلـــقل األدبـي إلى أن يســــتـــقل عن حــــقل السـلطة وحــــقل الدين وحــــقل

ببببإإإإننننتتتتــــــــااااجججج    ااااللللققققــــييييــــــــممممــــةةةةاالقــتـصــاد، ويؤسس علمــا حـديـثـا ال يهــتم بإنتــاج العــمل األدبي بقــدر مـا يهــتم 
 عن عصـر تكون احلقل األدبي في القرن التاسع عـشرBourdieuاملتعلقة بهذا الـعمل. ما يقوله 

يشبـه، بفوارق أكـيدة، ما يشـهده الشـرق األوسط منذ ثلث قرن. ولقـد عملت الناقـدة املصرية
على نقل هذه املفـاهيم إلى ساحـة األدب Richard Jacquemondسـاميـة محـرز والناقد الفـرنسي 

 :Bourdieuاملصري لدراسة إمكانية تطبيقها نظريا. يقول 

“Flaubert, on le sait, a beaucoup contribué, avec d’autres, Baudelaire notamment, à la constitution
du champ littéraire comme un monde à part, soumis à ses propres lois. Reconstruire le point de
vue de Flaubert, c’est à dire le point de l’espace social à partir duquel s’est donnée sa vision du
monde, et cet espace social lui-même, c’est donner la possibilité réelle de se situer aux origines
d’un monde dont le fonctionnement nous est devenu si familier que les régularités et les règles
auxquelles il obéit nous échappent. C’est aussi, en revenant aux “temps héroïques” de la lutte pour
l’indépendance où, face à une répression qui s’exerce dans toute sa brutalité (avec les procès
notamment), les vertus de révolte et de résistance doivent s’affirmer en toute clarté, redécouvrir les
principes oubliés, ou reniés, de la liberté intellectuelle.
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On ne peut comprendre l’expérience que les écrivains et les artistes ont pu avoir des nouvelles
formes de domination auxquelles ils se sont trouvés soumis dans la deuxième moitié du XIXe
siècle, et l’horreur que la figure du “bourgeois” leur a parfois inspirée, si l’on a pas une idée de ce
qu’a représenté l’émergence, favorisée par l’expansion industrielle du second empire, d’industriels
et de négociants aux fortunes colossales [...] parvenus sans culture prêts à faire triompher dans
toute la société les pouvoirs de l’argent et leur vision du monde profondément hostile aux choses
intellectuelles”

كــفـانا، وقــد قــرأنا «ذات» صنع اللـه إبراهيم، أن نســتــبـدل اسم فـلوبيــر باسـمــه وبورجــوازية
اإلمبـراطورية الثـانية بالبـورجوازية االنفـتاحـية ذات امليـول اإلسالمـوية لنكتشـف وجه شـبه

، قــاعـدة املمــارسـة فـي حـيــز احلـقل األدبـي تعـتــمـد عـلى عكسBourdieuبني العــصـريـن. فـحــسب 
املبـــادئ الســـائـدة في احلـــقل االقـــتـــصـــادي وفي احلـــقل الســـيـــاسي. إن احلـــقـل األدبي يكوّن عـند

Bourdieu «حقل إنتاج ثانوي» (sous-champ de production) ،يتمـيز بأنه عالـم اقتصـادي مقلوب
ألن القـانون األسـاسي هو االستـقـالل عن أي مطالب خـارجـية ال تـنبع من احلقـل نفسـه. الفـائز
هو الذي يرفض الـنجـاح التـجـاري الذي تعـرضـه قـواعـد السـوق (في مــصـر املعـاصـرة، الكتـاب
اإلســالمـي) والذي يتــعـــرض لضــغـــوطات الدولـة وهجــومـــات احلــقل الديـني، بينـمــا يدافـع عنه

أترابه من األدباء.

أمــا جنــيب مـحــفــوظ، فــيـبــدو في تـاريخ تكوّن حــقل أدبي مــســتـقـل (بافــتـراض أن هذا الـتكون
ســـيــتم بـالفــعـل) رمــزا ملرحـلة ســـابقــة و أولـيــة، حـــيث لم يفـــقـــد املثــقـف كل آمــالـه بخــصـــوص
إمكانية التأثير على مسيرة أمور الدولة، وحيث كان ميكن، بشيء من الروح الديبلوماسية،
عــقــد هدنة، ولو مــؤقــتـة، مـع املؤســسـة الـدينيــة. إن حـيــاة جنــيب مــحــفــوظ وتعــاملَه مع شــتى
الضـغـوطات التي تتـعرض لهـا مـهنة الكاتب (مـحنة الكاتب؟) فـي مصـر تصـور «عـهد مـا قـبل
القطيــعــة»، حـيث أن احلــقل األدبي لم يـحـصل عـلى اسـتــقــالله من رقـابـة السلطات اخلــارجـيــة،
مـوزعــة بني الدولة واملؤســسـة الدينيــة. يقـول الكاتـب في الصـفـحــات األولى من أحـاديـثـه مع

جمال الغيطاني :

أحيانا يجد الفنان صعوبة في التعبير عن نفسه، خاصة ملوقف الدولة منه، وهذا وضع عام«
في العـالم العـربي، انـنا ال نسـتطيع أن نفـصل عـمل األديب عـن الدولة إطالقـا، وصـوت األديب
صــوت ال بـد أن يهــز الـدولة بالرضـى أو بالســـخط، وبالنـســبـــة إلى مــوقـــفــهـــا من حـــرية الرأي
تكون مـعـاناته، وإذا جتـاهلت الـدولة صـوت األديب، فـإن الدولة تكون هي اخلـاسـرة، ألن صـوت
األديب صوت كاشف عن احلـقيقة، وإذا كانت الدولة تريد أن تعرف واقـعها وتعرف مستـقبلها
فـاألديب يعـرف ويعطي مـا ال تسـتطـيع أن تعـرفـه أو تعطيـه جـمـيع أجـهـزة اخملـابرات، بينمـا إذا
كـتمت الـدولة هذا الصوت، فلـن يعود عليـهـا إال باخلـسارة، وهي هنـا كالذي يضع عـصـابة على

»عينيه برضاه كي ال يرى أنه حر، لكنه اخلسران أوال وأخيرا

ولقـد حللت البـاحـثـة سـاميـة مـحـرز هذا املقـال مـبـدية كم يؤكـد مـحفـوظ في هذه اجلـمل وعـيـه
احلـاد بالعـالقـة الـتي تربط بني الكتـابة والســيـاسـة في العـالم العـربي، وكم تـؤثر هذه العـالقـة

أهمــيـة هـذه اجلـمل ال تـكمنعلى الـكاتب وعلى املبــدع خــصــوصـا. غــيــر أنهــا تســتطرد قــائلةً : «
فــقط في ربـطهــا بني الكتــابـة والســيــاســة وهذا أمــر نراه بديـهــيــا، بل تكمن أيـضــا في مــوقف
مــحــفـوظ احملــايد مـن األديب املبــدع. إن صــيـغــة جــملتــه تعــيــر الروائي دور املفــعــول به وتعــيــر
الدولة دور الفــاعل. فـإن الدولة تتـخــذ مـوقـفـا من الكتــاب وتتـخـذ مـوقــفـا من حـرية التـعــبـيـر
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فـتــعـتــرف بصـوت األديب أو تتــجـاهله، بـينمـا هذا األخــيـر يكتـب (أو يكف عن الكتــابة) ويأمل



بأن الدولة سـتدرك أهمـيـة صوته. إن مـحفـوظ يفـترض هكذا أديبـا يتـوقف االعتـراف به على
».الدولة كمـا تتوقف عليها مـشروعيتـه، وال يُفسح مجـاال خليار آخر غـير هذه العالقة املقـيدة

هناك أمــر آخـر يـتـضــمنه هذا التــصـور للـعـالقــة بني األديب-ثانيــا، تواصل سـامــيـة مــحـرز، «
املفــعـول به والدولة الفــاعلة، وهو اتفــاق ضـمني وغــيـر منصــوص عليـه عـلى الرقـابة الذاتـيـة
من طرف الـكاتب، نظرا لـسطوةالدولة. فــإن كــان مــحــفــوظ يعــتــرف بـهـذه الـعــالقــة بني األديب
والدولة، ال يذهـب إلى حـد حثّ األدباء عـلى أن يلعــبـوا دور الفــاعل، إن أرادوا أن تسـود حــرية

».التعبير التي يدافع عنها محفوظ

فــإن الدولة ال تتــوانى في التــذكــيـر املزمـن لهـذا «االتـفـاق غــيــر املنصــوص عليــه» بني الدولة
واألدباء، فلقـد صـرح وزير الثـقـافـة فـاروق حـسني أثناء مـعـرض الكتـاب سنة ٢٠٠١، ردا على

إن وظيفة وزير الثقافة هي أن يعكس الثقافة املهيمنة فيمن ساءله حول منع عدة كتب : «
البــالد [...] األدباء يعــرفــون مــا هي احلــدود التي ال ميـكن تخطيــهــا إن أرادوا أن تَنشــر كــتــبَــهم
مـــؤســـســـة تابـعـــة للدولـة. وإن وجـــدوا أنفـــســـهم ال يـقـــبلون هـذه القـــواعـــد، فـــفي إمـكانهـم نشـــر
أعـمالهم في أمـاكن أخـرى. إننا نعمل للدولة وعـلينا أن نعكس التيـارات السـائدة في اجملتـمع،

Al Ahram Weekly» [وال ميكـن أن نضع أمـــوال الدولة ووســـائلهـــا حكراً علـى حــفنـة من الكتـــاب

1-7 Feb 2001.[

من الواضـح أن مـحــفــوظ لم يأخــذ مــوقــفــا ثوريا من العــالقــة بني الدولـة واألدباء. رمبا وجــدنا
عنده  شيـئا من السـخرية حني نستـذكر أحالم السـيد أحمـد عبـد اجلواد في «قصـر الشوق» إذ

سمـعت من شخص محتـرم أن املرحوم املنفلوطي ابتاع عـزبة بقلمهيقول له أحـد أصدقائه : «
فـــابـشـــر خـــيــــرا، وحـــدّثه آخــــرون عن القلـم وكـــيف شـق الســـبــــيل لكـثـــيـــريـن إاى حظوة احلـكام

». فما أبعد محفوظ األربعينات وأولوالزعماء، ضاربني األمثال بشوقي وحافظ واملنفلوطي
اخلــمـــســيـنات، مــحـــفــوظ املوظـف املتــواضـع في وزارة األوقــاف، عـن عــزبة املـنفلوطـي وحظوة
األمراء والكبـار، هذا إذا افترضنا شـيئا مـن التماهي بينه وبني كـمال أحمـد عبد اجلـواد. كان
مـحـفـوظ العـهـد امللـكي قـد عـاصـر آخـر أيام فـاروق ومييل إلى الضـحك عـلى كـون السـيـد أحـمـد
عــبـــد اجلــواد يـربط مــبـــاشــرة بـني األديب واألمــيـــر، كــأن األديـب ال ميكن أن يعـــيش إال في كـنف
الرئيس يتـملقه نظير قـوته، كمـا في عصر التـوحيـدي والصاحب بن عبـاد. ولكن هذا ال يعني
أن مـــــحــــفـــــوظ أعلـن عن قطـيــــعـــــتـــــه مع السـلطـة. بل، نـظرا إلـى أنه ال يـزال مــــتـــــمــــسـكا بـرؤية
«مـثــاليـة» لـلعـالقــة بني األديب واألمـيــر، أو بني األديب والدولة إن رأينا هـذه األخـيـرة وريـثـة
لألمـيـر وقـائمـة مبقـامـه فـي العـصـر احلـديث، وهي رؤية ال تخـتلف جـذريا عــمـا كـانت عليـه في
أعـمال أدباء العـصر الـكالسيكي، فـال شك أن مـحفـوظ جنح جناحـا مدهـشا في سـيره احلـذر بني

ظل محـفوظ طوال حـياتهمـختلف اخملـاطر التي تهدد الـروائي. وكمـا تقوله سـاميـة محـرز : «
يســيـر علـى خـيط رفــيع بيت قنـاعـاته الســيــاسـيــة العـمــيـقــة وابتــعـاده العــجـيـب عن املمـارســة
السيـاسيـة. فإن حـياته مليـئة باملواجهـات بينه وبني الدولة أو بينه وبني السلطات الديـنية،
وهي مــواجـهـات كــانت حتـمـل في طيـاتهــا قـوة تفــجـيــرية عظيــمـة. قــد اسـتطاع في كـل مـرة أن
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».  ينجو منها دون أن يُمس بسوء كثير، أو على األقل حتى االعتداء عليه سنة ١٩٩٢



Nous avons eu l’occasion pendant les deux derniers cours de nous interroger sur la
réception illégitime du texte, en notant qu’Awlad Ìæratinæ était sans doute un des évènements
fondateurs d’un processus d’accession à l’autonomie de la fiction dans le monde arabe, processus
qui se heurte actuellement à plus d’embuches que par le passé. Certes, les nouvelles de ™aha
Îusayn al-Mu‘a∂∂abºn fî l-ar≈ avaient été un moment interdites, pour raisons politiques, mais ce
n’était pas là une crise mettant en opposition l’autorité religieuse et l’auteur de fiction. Le dernier
bras de fer entre la liberté d’expression et l’institution azharite  s’était déroulée en 1950, à l’occasion
de la publication d’un ouvrage réformiste, Min hunæ nabda’, rédigé par Íælid MuÌammad Íælid.
Mais les ulémas perdent le procès qu’ils intentent contre l’ouvrage. L’affaire Awlad Ìæratinæ a
cette particularité de concerner un ouvrage de fiction dont l’auteur est déjà un haut fonctionnaire et
bénéficie d’une réputation flatteuse dans le monde littéraire, réputation qui lui a permis d’obtenir
cette prestigieuse parution en feuilleton dans al-azhar. On ne reviendra pas sur les détails de cette
interdiction informelle, qui n’en fut pas une, ni sur la protection dont jouit Mahfouz, particulièrement
de la part de Haykal, ni sur son extrême empressement à jouer le jeu avec le pouvoir, qu’il
critiquait pourtant fort violemment dans le roman, pensant à juste titre qu’en perdant un peu de sa
liberté dans cet épisode il ne perdrait néanmoin s pas tout et pourrait se permettre de se rapprocher,
juste un peu moins près, des limites du dicible dans ses oeuvres ultérieures.

Mais cet épisode fut en même temps une capitulation et une victoire de la fiction. Capitulation,
parce qu’elle échouait à trouver auprès du pouvoir politique et de l’institution religieuse, voire
auprès de l’opinion publique, un statut d’extraterritorialité lui permettant de jouer sur ses ambiguïtés
et de continuer à dire quelque chose de vrai sur le monde sans pour autant dire la vérité.  Victoire,
parce que la fiction devenait dans le monde des lettres arabes un adversaire suffisamment sérieux
pour que l’institution pensât nécessaire de s’y attaquer : ni “al shi‘r al-gâhilî”, ni “al-islâm wa
usûl al-hukm”, ni “min hunâ nabda’”, victimes antérieures, n’étaient des fictions. Or voilà que ce
mode d’expression devenait soudain suffisemment sérieux, que ses prétentions cognitives se
faisaient subitement crédibles pour qu’on envisageât de les faire taire et de les interdire. Il faut dire
que ce qui pouvait sembler l’essentiel du message, s’il n’entrait pas en contradiction avec les buts
de la révolution nassérienne, affirmait de manière transparente quelques convictions gênantes :
pour la première fois dans un roman arabe, un intellectuel doté d’une crédibilité insoupçonnée
disait que la rationnalité et le discours scientifique avaient pris la place des croyances religieuses.
La science serait la croyance dominante, remplaçant les anciens prophètes, dans un monde sans
Dieu, où Dieu serait mort.

L’auteur, dans une première phase, en 1968, s’expliquant sur son ouvrage, confirmait cette clef en
déclarant (hiwâr mars avril 68) : “Quelle est la forme artistique de AH? Peut-être -je dis
peut-être- s’agit-il de l’inverse de ce que Swift a fait dans son Voyage de Gulliver. Tandis
qu’il critiquait la réalité au moyen d’une fable, je critique ici la fable au moyen de la réalité,
afin que nous soyons plus conscient et aussi plus à même d’espérer”. Si fable il y avait à
critiquer, qu’aurait-elle pu être sinon l’histoire de l’humanité telle qu’elle est rapportée par les livres
saints. On sait comme l’auteur, ultérieurement, affina cette déclaration, préférant voir dans la
“fable” non pas tant l’histoire sainte que l’idée d’une transformation radicale de l’homme apportée
par les grandes religions. D’où son appel à une simple lecture politique de l’ouvrage. Mais il faut là
se rappeler de sa propre mise en garde : croyez ma fiction plus que mes déclarations. Nous avons
lu comment Mahfouz, rétrospectivement, plaçait hors-jeu ses lecteurs de l’institution religieuse en
expliquant d’une part que le concept de fiction leur était inconnu, et d’autre part que l’interprétation
qu’ils faisaient de cette fiction était erronée, puisque c’est une charge contre le jeune révolution
nassérienne qu’il fallait y lire, de la part de ce socialiste étrangement wafdiste de Mahfouz, et non
sa version tout à fait originale de cet exercice imposé à tout intellectuel égyptien qu’est la publication
d’une réflexion personnelle sur le Prophète et les premières heures de l’Islam.

Il est vrai que la transparance de l’allégorie semblait troublante aux néophytes en matière de fiction.
L’analyse du roman par ‘Abd al-Galîl Shalabî est révélatrice: les personnages de mahfouz sont trop
proches des Prophètes et ne le sont pas assez de leur image révérée dans l’orthodoxie. On notera
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que ce n’est pas la transposition de la geste prophétique dans un quartier pouilleux du Caire qui



gêne tant l’auteur, quoiqu’il en souligne l’indécence, mais plutôt le fait que cette transposition soit
trop proche ou trop lointaine. A partir du moment où les portraits des Prophètes sont reconnaissables,
il faudraient qu’ils le fûssent jusqu’au bout, et cela signifie alors totalement compatibles avec
l’image orthodoxe, fût-elle mâtinée de quelques considérations sur la modernité de leur message.
Si Shalabi ne propose jamais une interprétation de cette transposition, de sa fonction, voire même
de sa littéralité,  il se pose la question de la légitimité de cette transposition : “هل يجـوز، إذا غيـرنا
أسـمـاء بعض األشــخـاص واألمـاكن أن نعـرض سـيـرهـم وأعـمـالهم حـسـبـمــا نرى؟ هل يجـوز إذا
سـمـينـا األنبـيـاء الكبـار بجــبل ورفـاعـة وقـاسم وسـمـيـنا الله باسم اجلـبـالوي أن نعــرضـهم هذا
Ce n’est pas la question du ”العـــــرض، وهو كــــمــــا رأيـنا من قــــبـل ال يخـلو مـن ســــخــــرية وإهـانة
pourquoi, mais du gâ’iz qui le préoccupe. Car l’allégorie est transparente, mais trop infidèle ou
trop irrespectueuse. Ainsi ce jugement, à propos d’un épisode dans le chapitre “Qâsim” où l’allusion
à l’épisode de la sage solution proposée par le jeune Muhammad dans l’affaire du replacement de la
pière noire de la Kaaba, qui se termine dans le roman par forces libations dans le quartier des
Garâbî‘, Shalabî marque ses distances :
«وفي هذا املوقفـو أسرف املؤلف في جعل قاسم ورفـاقه وعمه يبالغـون في الشراب والسكر

وكان أحرى أن يجعلهم أطهارا وأبرياء يترفعون عن الشرب والسفاهات»
Tout est dit dans ce “kân ahra” : puisque la fiction a décidé de s’attaquer à la vérité, alors elle doit
se plier aux exigences de l’adab et cesser de jouer sur les deux tableaux, c’est à dire prétendre à
une indépendance, à une extériorité aux règles de l’écriture sérieuse, celle qui établit le vrai,  et
d’autre part vouloir néanmoins dire quelque chose sur le monde qui ne corresponde pas à la doxa
des détenteurs légitimes du discours vrai. Ce qui serait préférable, à la vérité, ce serait que la
fiction abdiquât et se laissât mener par la vérité puisqu’elle la frotte de trop près.

 Ainsi que le remarque Christian Salmon dans l’avant propos de son “Tombeau de la Fiction”
(Denoël, 1999, p20-21) : “Pourtant, à toutes les époques, il ne manquait pas d’ouvrages
pornographiques, de traités anti-religieux ou de pseido-romans licencieux en libre circulation.
Mais c’est sur la littérature qu’on s’est toujours acharné. Qu’y a-t-il donc de si menaçant
dans la fiction? On reconnaît les grandes oeuvres au trouble qu’elles sèment dans les esprits ;
elles ont pour enjeu non pas la transgression explicite, obscène, des interdits et des tabous,
mais un changement de perception, un bouleversement de la sensibilité ; qu’elles s’efforcent
obscurément de chercher, comme l’écrit Rushdie, “de nouveaux angles pour pénétrer la réalité”,
et luttent pour une autre hiérarchie des sens, d’autres modes de perception, une autre
subjectivité. La fiction menbace le monde. Et le monde s’efforce de la conjurer”.  Et quel
meilleur changement de perception que de tranposer les Prophètes dans la hâra, de les dépouiller de
leur aura de sainteté et de nous dire qu’ils sont, eux aussi, des Awlâd Hâratinâ, tout comme le sont
les fetewwât, qu’ils sont des hommes et que leur messages ou leurs vies peuvent aussi se lire dans
leur dimension sociale.

C’est bien la liberté de mêler ce qui est reconnu comme le vrai par excellence, le dogme religieux,
et l’imaginaire qui est menaçant, car en assimilant la vérité à une part du mensonge romanesque,
cette vérité pourrait alors être envisagée autrement. Pour citer encore Salmon : “Ce qui fait
scandale (...) ce n’est pas l’expression d’une opinion, vraie ou fausse, orthodoxe ou hétérodoxe,
déclarée ouvertement dans l’espace public, c’est l’instauration d’un autre ordre dans le langage,
c’est la plausibilité d’un autre espece, dans lequel la frontière entre la littérature et les
témoignanges, le réel et la fiction, l’histoire et son récit, devient mobile, poreuse, indicernable
: l’espace de la fiction. Ce qui est perçu comme transgressif, ce n’est pas telle opinion (...) sur
le Prophète, c’est bien la littérature comme telle”. Mahfouz connaissait fort bien le risque : la
comparaison entre la version publiée par al-Ahram en hiver 59-60 et l’édition libanaise publiée par
Suhayl Idrîs prouve que les rares et discrètes coupes concernent pour l’essentiel cette humanisation,
cette faille dans le personnage de Qâsim qui contredit la geste sacrée du Prophète de l’Islam : à sa
nuit de noce, un de ses compagnons lui offre une confiserie mêlée de haschish censée lui donner
plus de vigueur avec sa femme :
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«وأخـرج صـادق قطعـة حـشـيش من جـيب صـدريتـه في حـجم الـبليـة، أدارها حتت أصـابعـه حتت
ضوء املصباح وهمس في أذن قاسم : مخلوطة بالهريسة! وقوية... الله!

أخذها قـاسم ووضعـها في فـمه مبـتسـما وعيناه مـحمـرتان من فرط الشـراب، وواصل صادق :
امضغها أوال ثم استحلبها»

Ou encore une question de Qamar/Khadîja demandant à Qâsim s’il avait abusé du hashish avant
d’avoir eu sa vision de l’envoyé de Gabalâwî... Qâsim n’aurait ainsi pas le droit d’être Qâsim
habitant de la hâra puisqu’il est, aussi, Muhammad. En un mot, les Prophètes ne sauraient être
Awlâd Hâratinâ. Ce qui est précisément la thèse du roman.

Mais ce qui fait que ce roman dépasse le symbolisme transparent auquel on l’associe trop vite, et
qu’il dépasse comme toujours chez mahfouz le rôle traditionnel de conservatoire des valeurs de la
communauté qu’on attribue à l’adab, ainsi que le soulignait Foda,  c’est que sa réception “licite”,
au regard cette fois des règles du champ littéraire, c’est que ce message semble dans son identification
poser problème. Plus que des avis et des solutions, il pose surtout des problèmes, dont l’identification
aura été fort variée.  Pour revenir à Rushdie cité par Salmon, quels sont donc ces “nouveaux
angles pour pénétrer la réalité” que propose la fiction Mahfouzienne, et quelle part de la réalité
serait-elle ainsi appréhendée? C’est là le débat critique, qu’on caricaturerait un peu en le résumant à
une lutte entre lecture politique et lecture philosophico-allégorique, provoqué par le roman.
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