دراساتٌ أدبية:

تشكيل الحارة في روايات نجيب محفوظ :رواية
(ملحمة الحرافيش) أنموذجا دراسة وصفية
تحليلية
Potrayal of neigborhood in the novels of Naguib Mahfouz: The novel (Malhamat
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Gambaran kawasan kejiranan dalam novel-novel Najib Mahfouz: Novel
‘Malhamat Al-Harafish’ sebagai kes kajian: Satu kajian deskriptif dan analitikal



سناء كامل أمحد شعالن
مل ّخص البحث:
هذا البحث يسعى لعرض مالمح تشكيل احلارة عند جنيب حمفوظ يف روايته ملحمة احلرافيش بوصفها رواية
بكل ما فيها من إحاالت ورموز .وهذا البحث يفرتض أ ّن
ّ
قدمت منجزاً استثنائيّاً يف رسم صورة احلارة املصريّة ّ
الرواية ش ّكلت عاملاً كامالً ضمن رؤية حمفوظ هلا ،ولذلك فهي تُفهم إبسقاطها على العامل املعيش
احلارة يف هذه ّ
فك رموزها وحتديد إسقاطاهتا .وقد ش ّكلها حمفوظ عرب تضافر من البناءات واألنسجة ،وقد جتلّى ذلك يف:
عرب ّ
الزمن يف احلارة،
الرواية ،وتشكيل اإلنسان يف احلارة ،وتشكيل ّ
احلارة حاضنة امللحمة ،وتشكيل احليز املكاين يف ّ
وتش كيل مفردات اخليال يف احلارة .وهذه القطاعات هي املكونة لشكل احلارة كما ابتغاها حمفوظ ،وسعى إليها،
بكل ما يبغي من رموز وأفكار ورؤى ،وهي قطاعات مسحت له أبن يقفز بسهولة يف مساحات غري
ّ
ليحملها ّ
الشخصيّات دون قيود احلقيقة واخليال وحدودمها؛ إذ مسح
حمدودة من األماكن واألزمان واألحداث وسلوكيّات ّ
ابالنسياح بينهما عرب حتطيمه للحدود بني العوامل احلقيقيّة واخلياليّة.
الزمن.
الكلمات املفتاحية :رواية جنيب حمفوظ-ملحمة احلرافيش-تشكيل احلارة -احليّز املكاينّ -تشكيل ّ

Abstract:
This research paper seeks to explore the features of the portrayal of neighborhood in
 أستاذة مساعدة ،مركز اللغات ،اجلامعة األردنية ،اململكة األردنية اهلامشية.

أرسل املقال بتاريخ2017/2/13 :م  ،وقبل بتاريخ2017/6/2 :م

جملة الدراسات اللغوية واألدبية
Naguib Mahfouz’s novel (Malhamat Al-Harafish). No doubt that the novel has
brilliantly drawn the image of Egyptian neighborhood with all its indications and
symbols. The paper assumes that the ‘quarter’ in this novel forms a whole world
within Mahfouz’s vision for the neighborhood and hence it is understood in terms of
its position on the real world by the way of decoding its symbols and connotations.
Naguib Mahfouz has developed his own vision of the neighborhood through a
combination of constructions and textures reflected as: neighborhood as an incubator
for the epic, construction of place in the novel, portrayal of man, time and
vocabularies of imagination in the alley. These are the components of the features of
the alley imagined by Naguib Mahfouz which he tried to fill with his symbols, ideas
and visions. These are also the domains which allowed him to easily jump through in
limitless spaces of places, times, events and behaviors of the characters without
restrictions of fact and fiction, and their boundaries; it allowed him to roam freely
between them without smashing the boundaries between the real and imagined
worlds.
Key words: Naguib Mahfouz's novel- Malhamat Al-Harafish - formation of the alley
-the epic construction of place the epic construction of time.
Abstrak:
Kertas kajian ini bertujuan untuk menjejaki ciri-ciri gambaran kawasan kejiranan
(harrah) dalam novel Najib Mahfuz berjudul ‘Malhamat al-Harafish’. Novel ini telah
memberikan gambaran yang bijak tentang imej kawasan kejiranan bandar di Mesir
melalui simbol dan tandanya. Kertas ini mengandaikan ‘kawasan kejiranan’ dalam
novel ini membentuk satu visi dalam khayalan penulisnya tentang gambarannya
terhadap kawasan kejiranan tersebut yang dapat digarap kedudukannya dalam realiti
dengan memahami nuansa dan simbol yang digunakan penulis. Beliau telah
mengembangkan visi beliau tentang konstruksi kawasan kejiranan tersebut melalui
satu gabungan pembinaan gambaran and ciri penulisan yang tergambar sebagai: satu
tempat yang menjana ciri epik dan asas gambaran untuk tempat di dalam novel
tersebut. Inilah ciri kawasan kejiranan yang digambarkan oleh penulis yang cuba
ditampilkan dengan simbol, idea dan visinya. Unsur-unsur ini juga adalah ruang
lingkup yang membenarkan beliau untuk berpindah dalam ruang masa, tempat,
peristiwa dan sikap yang mencirikan watak-watak beliau tanpa dibataskan oleh fakta
atau khayalan. Ia membenarkan beliau untuk bergerak bebas di antara dimensidimensi tersebut tanpa meruntuhkan sempadan di antara realiti dan dunia khayalan.
Kata kunci: Novel Najib Mahfouz – Malhamat Al-Harafish – gambaran kawasan
kejiranan – pembentukan epik ciri tempat dan masa.
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تشكيل احلارة يف رواايت جنيب حمفوظ :رواية (ملحمة احلرافيش) أُمنوذجاً دراسة وصفية حتليلية

مقدمة:
احلااارة بتفاصاايلها وشخوصااها وأس ارارها هااي املكااان األكثاار أ اراً عنااد حمفااوظ يف تشااكيل احليااز املكاااينّ يف
ائي ،وذلك انطالقاً من ذاكرة احلارة اليت تعيش يف أعماقه ،وخيتزهلا يف ذاكرتاه ووجداناه ممثّلاة يف
منجزه ّ
الرو ّ
ردي به ،وذلك بعد أن عاا يف
الس ّ
احلارة اليت ُولد ونشأ فيها ،لتكون منهله الذي هنل منه ،وصبغ خمياله ّ
حااي اجلماليّااة يف القاااهرة ملا ّدة ا اار عشاار عامااً (ااال مشاادوداً إليهااا حااا بعااد أن رحاال إ العباساايّة ؛فقااد
1
الروائا ّاي 2،بال إ ّن
بقيات احلاواري واألزقّاة واألقاابية تعاايش يف دا االه) ،فكااان للحاارة حضااور طااامل يف عاامل ّ

كثرياً من رواايته أ ذت أمساء بعض أحياء اجلمالية اليت أحبّها جداً ،مثل خان اخلليلي  ،وزقيا امليد

السكرية وغريها.
وبني القصرين وقصر ال ّ
شو و ّ

عماا يعااايش فيااه 3،جعاال حمفواااً يعيااد صااياغة مقوماتااه وأحدا ااه بكا ّال مااا
فاملكااان الااذي يكتااب اإلنسااان ّ
فيهااا ماان شااخوع وصاراعات وكمااال وانكسااارات ،واحلااارة كاناات هااي املكااان األع اام حضااوراً يف أعمااا
الرم ااوز
حمف ااوظ ،فابا اادت احل ااارة عن ااده رما ازاً للحي اااة ،ومس ااح لنفس ااه ابلتّحلي ااخ بشخوص ااها ،وحتم اايلهم م اان ّ
واحلاااالت واألقنعااة عااا يعلهاام يلتقااون م ا أبطااال خنبااويني يف حااارة يباادو املكااان فيهااا اسااتثنائيّاً ،فيحام اال

العجائب واملعجزات والكرامات واالستثناءات واألحداث الغريبة ،ويعيد صياغة األساطاورة ضمن معطياته
الش اعبيّة ،فقااد الّاات احلااارة حلاام
وحاجاتااه وترميزاتااه( ،دون أ ّن يضااي نكهااة احلااارة املص اريّة و صوصيت ااها ّ
حياتااه املرجتااى ،وفردوسااه املفقااود ،فحاااول أ ّن يعيش ااها ننيااة ،وأن قااخ ماان ااالل األد مااا عجااز عاان
ُ
4
حتقيقه يف الواق ).
ولعا ّال حمفااوظ قااد رأى يف بيئااة احلااارة أنسااب البيئااات إلب اراز أفكاااره ومعتقدات ااه الاايت تبنّاهااا ،مثاال الع اادالة
5
االجتماعياّة واحلاريّة الشاّخصياّة واحلقاائخ العلياا ،ومان يرياد أ ّن يفهام مضاامني رواايتاه علياه أ ّن يتع ّار أوالً
علااى احلااارة الاايت ُولااد فيهااا ضاامن اسااتخدامه هلااا علااى مسااتويني :األول واقعا ّاي يكاااد يشااابه الواقا  ،والثّااين
رمزي مثل أعماله :أوالد حارتنا ،واحلرافيش ،وحكاايت حارتنا؛ فاحلاارة هي (اليت ش ّكلت طبيعة جنيب
ّ
6
حمفاوظ ونشااأته و قافتااه ،واجتاهااه يف التّفكاري ،ويف الناّ ر إ األمااور األماار الاذي تااد ّ ل يف ا تيااار أدواتااه
الفنيّة ،وأملى عليه طر تشكيله ألفكاره ومراميه.

تشكيل احلارة يف "ملحمة احلرافيش"
لقاد ساعى حمفاوظ إ لااخ شاكل احلاارة يف روايتاه ملحميية احليرافيش انطالقااً ماان أ ّهناا رواياة تك ّار ذاهتااا
7
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بوصاافها مغااامرة،
ّ
ّ
ّ
ّ
ااع طارح ااً أساائلة الوجااود الكااربى 9.وهااذا التّشااكيل قااد اسااتدعى عنااده أن تكااون
اداعي اخلا ّ
أمنوذجااه اإلبا ّ
احلارة وفخ البناءات اآلتية:
ديسمرب 2017م
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 .1احلارة حاضنة للملحمة:
الرواياة ،وذلاك انطالقااً
الرواية هي حاضنة امللحمة اليت يُعلن عنها حمفوظ ابتاداءً مان عناوان ّ
احلارة يف هذه ّ
األدب أبكمله ،على أنّه ال كااي الانّ  ،بال علاى العك ا  ،ي هار ويعلان
من أ ّن (العنوان ّ
يتضمن العمل ّ

اائي املعاني خلصوصايّة وأشاكال
فيه نية النّ  ،وهلذا اإلعالن أمهيّة ّ
اصة يف تشكيل م ااهر التّناساخ احلك ّ
ص اومل الكتابااة وعواملهااا املمكنااة) 10،وهااذا يساامح لنااا أن ّااد أنّنااا يف صاادد االنتقااال إ ع اوامل فنتازيّااة
حتتم اال الكث ااري م اان األح ااداث اخلارق ااة واملفارق ااة للمعت اااد ،وذل ااك دون أن خن اار م اان احل ااارة ال اايت اتّس ااعت
اخلاصة واملزيج من الواق
الز م من األحداث يف مستويني متدا لني من احلقيقة ّ
موضوعيّاً ،لتحتضن هذا ّ
11
متكون من املعطيات كلّها.
مشول ّ
واحللم يف بُعد ّ
وا تيااار لفاام ملحمااة يقااودحل إ حجيااد احلااارة حاضاانة امللحمااة ،ال ساايما أ ّن الفعاال امللحما ّاي هااو ترميااز
الش اخوع الاايت تصااارس يف ساابيل جتساايد م ا ر األفعااال 12،وهااي ذات مغاازى
مباشاار إ حجيااد األفعااال و ّ
14
13
الصاراعات
واضااح ،وتتض ا ّامن أفعاااالً عجيبااة وحاوادث ارقااة للعااادة .فلف ااة ملحمااة تقااودحل إ توقّا ّ
تصور اإلنسان الاذي يفعال فعاالً
سجل األحداث انطالقاً من تعريفنا للملحمة إذ إ ّن امللحمة ّ
املصرييّة يف ّ

الشخصيّة ،كخوض معركاة مصارييّة مان أجال مساتقبل بلاده
أو حدنً يف العامل اخلارجي بعيداً عن مشاغله ّ
أو القي ااام برحل ااة ورخييّ ااة أو أي فع اال يقتض ااي نوع ا ااً م اان البانورام ااا القوميّ ااة العريض ااة؛ أي أ ّن اإلنس ااان يف
امللحمة خير من إطار ذاتاه إ اإلطاار اإلنسااينّ األمشال 15،وهاذا ماا ناراه حامااً مان أحاداث مصارييّة علاى
الص اراس
الروايااة؛ إذ ناارى أبطاهلااا يضااطلعون إبدارة ّ
مسااتوى األف اراد واجلماعااات يف حياااة احل ارافيش يف هااذه ّ
وتغذيتااه عاواقفهن النّبيلااة جتساايداً ألهاام عناصاار امللحمااة ،وهااي (احلكااي عاان أعمااال بطوليّااة موضااوعة علااى
16
غرار ما على غرار املالحم املبكرة اجملهولة املؤلف).
الروايا ا ااة يس ا ا اادر يف (أنغ ا ا ااام األحلشا ا اايد البهيج ا ا ااة
واحليّا ا ااز امللحم ا ا ا ّاي املكا ا اااينّ املتمثّا ا اال يف احلا ا ااارة يف ه ا ا ااذه ّ
الغامضة)17،كما يصفه حمفوظ ليسقط قدسيّة هذا املكان وسحره على املكان الذي تتقاط فيه مفردات
حممل ابلغموض (وسحر البطولة وسحر األسطورة وغموض األجواء اليت
التّقدي والتّدني  ،وهو كذلك ّ
بكل جيال جديد قادم ،فكأ ّن املااجهول
فكل األفعال واألحداث مرهونة ّ
فرضتها حتميّة تعاقب األجيالّ ،
اتمر من حمركاات التّطا ّاور والتّغاري ،ساالباً كااان أم إيااابً ،فيماا تشاهده احلاارة مان أحاداث) 18،وكاي
ٌ
حمرك مس ٌ
الص اراعات كااي نسااتخل
ناادرك مساااحات هااذا احليااز امللحما ّاي علينااا أن نواكااب األحااداث واألجيااال و ّ
الرواية.
الفعل
امللحمي يف هذه ّ
ّ
ورجااال احلااارة الفتا ّاوات هاام ماان صاانعوا احلاادث امللحما ّاي فيهااا ،وهاام كااذلك ماان لق اوا احلركااة ال ّدا ليّ اة
19
الروايااة ،ومهااا حركااة احلااارة م ا
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ّ
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الروايااة 20،وبااذا تغاادو احلااارة بطلااة
دا لهااا وم ا ارجهااا ،ومهااا حركتااان ّججااان ص اراعاً طاحن ااً يف هااذه ّ
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21

متغرية فيها.
الرواية مجيعها ،يف حني يكون الباقون رموزاً عابرة ّ
رئيسيّة نبتة يف أحداث ّ
وميكان القاول إ ّن حمفاوظ قاد أسادل علاى احلاارة رداء امللحميّاة كاي يلقاي عليهاا بناور القداساة والتف ّارد ،بعاد
أنه جعلها احلاضن األمني لرموزه الفلسفيّة ولتهوميات فكره ،وا تازل احليااة والنّاا فيهاا ويف أحلساها الاذين

الروائيّ اة ميااأون فراغ ااً يف
باادوا أحياااحلً ياااليني ،ماان منطل ااخ أ ّن (األشخ اااع اخلياااليني يف بعااض األعمااال ّ
22
واقعنا ،ويضيئون لنا بعاض جوانب حياتنا).
التشكيل
امللحمي أنّه اساتفاد مان أهام صاائ امللحماة الايت جتعلهاا معاادالً موضاوعيّاً
وأهم مالمح هذه ّ
ّ
للوجااود واحلياااة وساالوكيات البشاار وأفعااال الوجااود وفرضاايّات الا ّارؤى؛ 23إذ بااذلك جت اااوزت احلااارة املساااحة
االجتماعيّة لتصبح أفقااً كونيّااً وإنساانيّاً اساتطاس أن ضان التّجرباة اإلنساانيّة كاملاة ،ليساتطي حمفاوظ عارب
الص اراس الكااربى
شخوصااه أن يغاادو حامل ااً بقاايم العاادل ،شاااجباً قااوى ال ّلاام والطّغيااان ،ومستعرض ااً دوائاار ّ
واملفصليّة يف وريخ البشريّة مجعاء عرب ا تزاهلا يف وريخ احلارة وسرية أهلها وصراعات أحدا ها.
اوعي لعاملنااا احلقيقا ّاي املعاايش بشااكل أو اار ،وأهلهااا هاام
فاحلااارة يف هااذه ّ
الروايااة هااي معااادل موضا ّ
صااورة عاان النّااا أمجعااني ،وحكاايهتااا هااي حكاااايت البشاريّة بكا ّال مااا فيهااا ماان صاراس وكمااال وانتكاسااات
وإكراهااات؛ إذاً فروايتااه ْساافر للبش اريّة ،وحلقااات ماان ص اراعه احلقيقا ّاي ،ال حكايااة مكااان مااا ،يف زمااان مااا
املوضوعي هو إحسا جاهز متشيء يبدأ به الكاتب مان وساائل
وحسب ،وذلك من منطلخ أ ّن املعادل
ّ
24
تعبري تؤ ر يف املتلقي.
 .2تشكيل احليّز املكاينّ يف احلارة:

الروايااة 25،وهااو يتش ا ّكل يف ملحم يية احل يرافيش ماان مكااوحلت
احليا ّاز املكاااين الروائا ّاي حتاادث فيااه أحااداث ّ
األول هناك مفردات احلارة من بيوت وزقا وحوانيت وشاوارس
املكان من احلارة ومن ارجها ،ففي احليّز ّ
عامة وأسوا ومعامل مكانية استثنائيّة ،على رأسها قصر(البنان الذي يصف حمفاوظ أتتاه وع متاه
وأماكن ّ
وتف ّارده بقولااه هااو (ساقف عااال جااداً ال تبلغاه رؤو اجلااان ،يف وسااطه جنفاة مثاال قبااة الغاوري ،وماان أركانااه

تت ااد ّ القنادي اال ،عل ااى جوانب ااه أرائ ااك مغطّ اااة ابلسجاجيا ااد املزركش ااة ،كم ااا تغطّااى جدران ااه ابحلص اار وأُط اار
26
املذهبة).
اآلايت ّ
ويف احليز الثّاين اخلار عن احلارة حيث املباين واملشيد من املعمار مثّة مفردات طبيعيّة ترتبط تا بشكل
السااماء .وكا ّال منهااا لااه شااكله
أو اار ،مثاال اخلااالء و ّ
الصاحراء واألفااخ والقبااور واملقااربة واجلبااال والكهااف و ّ
ااع املمياز ،فاااخلالء متاوحش (يلاتهم األشااياء) 27،وهاذا يشا ّكل جاازءاً مان وحشاته واخلااو مناه؛ إذ إناّاه
اخل ّ
مكااان لال تفاااء واألسارار والغمااوض وهاارو النّااا إليااه ،ال ساايما أ ّن كثارياً ماان أبطااال امللحمااة قااد شا ّقوا
دروتم عرب هذا اخلالء وا تفوا فياه ،و(وتشاي فياه أحلشايد غامضاة جمهولاة املعاى 28،وهاي أحلشايد ينشادها
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الصااوفيني واخلااائفني ماان ال ّااالم والوحاادة والنّااا  .والقبااور فيااه
ساااكنوه والعااابرون فيااه ماان أهاال التّكيااات و ّ
29
الص احراء تس ااكنها اجل ا ّان يف ص ااحراء
اج ابألش ااباح ،وال تزوره ااا إالّ النّس اااء الباكي ااات احلزين ااات) .و( ّ
تض ا ّ
املماليااك الوحشاايّة املرتاميااة الح ال ا ّارجال كحفنااة ماان رجااال األرض اهلاااربني ،وقطّاااس الطّار  ،مااأوى اجلاان

30
افي كب ااري هل ااذا الع ااامل؛ إذ روح
وّ
الزواح ااف ،مق ااربة الع ااام املطم ااورة)ّ .أم ااا التكيّ ااة فه ااي ذات مع ااى فلس ا ّ
الرفيعااة؛ فهااي لااذلك عااامل روحا ّاي
اإلنسااان فيهااا تتجا ّارد ماان الباطاال و ّ
السااامية والقاايم ّ
الشاار ،وتتّصاال ابملعاااين ّ
31
الروحيّاة وفاخ تعباري حمفاوظ .وباذلك فالتّكيّاة (غموضااً حاافزاً
ّ
املسرات واملل ّذات ّ
يعج ابألغاين واألحلشيد و ّ
لسااحر سااكوهنا عااا يس اامح للخيااال أبن ينس ااج حوهلااا ،ويف دا لهااا ،مااا يثباات أ ّن ّمث اة حياااة باادا لها ،ال
ميكن انكساارها) 32،فهاي مكااان خياتلط فيااه الواقا ابحلقيقاة ،و تاوي األسارار مجيعهاا ،وهلاذه التّكياة بواباة
ع يمااة ،وتغاار يف األحلشاايد الغامضااة املعااى واللّغااة ،ويسااكنها ال ا ّدراويش بعباااءاهتم الفضفاضااة و ط اواهتم
الرشاايقة الاايت تسااكنها العصااافري ،وحتاايط تاا األساوار ،وهااذه التّكيّااة هلااا قاادرة
اخلفيفااة وحتاايط تاا األشااجار ّ
33

على استدعاء البشار ،فضالً عن أ ّن للتكيّاة أبواابً ملن يريد أن يد ل منها.
تتجما فياه 34،ولع ّال حمفاوظ جعال األفاخ أمينااً علاى
ّأما األفخ فهو احلاضن األمني للمصائر واألقادار الايت ّ

املصائر؛ ألنّه يصلح أن يكون رمازاً للمجهاول والبعياد واملنت ار املتحقاخ مهماا كاان أمار إداراكاه مساتحيالً،
35
الساماء واألرض،
الرواية فهو مكان ّ
ّأما اجلبل يف ّ
يتوسط عوامل عجيبة متدا الة ،تكشف عن عوالام من ّ
الصارمة للنّا  36،وذلك عرب قص متدا لاة مان إمياان السااذجني مان أهال
السماء تعطي األوامر ّ
وجنوم ّ
احلارة الذين يتلمسون مالماح املساتقبل عارب قاراءة مفرتضاة ملاا ترشاد باه النجاوم ،وتاره باه ،وهاي كاذلك
تربط األحياء أبحبّتهم األموات ،ففي ن راهتا ما يشبه اخلطا اجملهول منهم.

37

 .3تشكيل اإلنسان يف احلارة:
تقسام بطولتهاا علاى أبطاهلاا الكثار عارب دوائار زمنيّاة وفاخ األجياال الايت ينتماون إليهاا،
احلارة يف هاذه ّ
الرواياة ّ
كل دائرة يتج ّدد دور البطولة لكثري ممّن هم من نسل عاشور النّاجي الذين يتوزعون علاى أدوار اخلاري
ففي ّ

السارد فيهاا؛ (فالبطال هاو
و ّ
كل منهم مسؤول عن لخ جزء من شاكلها ،ودفا حركاة ّ
الشر ،وبذلك يغدو ّ
الروايااة ،فهااو يما أجزاءهااا املتباعاادة ،ويقا ّدم وجهااة
العنصار الااذي يتبّعااه القااارّ ليااتم ّكن ماان إعااادة كتابااة ّ
ن رهاا ومن ورهااا ،ويساااعد يف ح ّال رموزهااا وكشااف قيمهاا االجتماعيّااة والثّقافيّااة) 38،وحمفاوظ عناادما يقاادم
الساالوكيّة ماان خماازون عمااال ماان صاافات البطولااة يف
هااذا البطاال فهااو ينتاازس الكثااري ماان صاافاته اجلسااديّة و ّ
املخيااال اإلنساااينّ جتساايداً العتقاااد أ ّن املعاااين العميقااة توجااد يف النّماااذ األوليّااة ماان البطولااة 39،واملباادعون
ألهناا نوياة يف الا ّذاكرة اجلماعيّاة 40،وإعاادة توايفهاا هاو عثاباة رساالة مرسالة
يعودون إليها م ّارة تلاو أ ارى؛ ّ
من النّف إ النّف .
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فنج ااد ج ااالل النّ اااجي اب اان زه اارية النّا اااجي يب اار مئذنا ااة غريبا ااة لتهب ااه لا ااوداً منش ااوداً وف ااخ م ااا أ ااربه ب ااه
الساحرشاااور 41،ولكاان هااذه املئذنااة -يف احلقيقااة -مل هتبااه اخللااود ،وأصاابحت مااوئالً للعفارياات واألشااباح
ّ
42
الشاريرة ،فتحاشااى اجلميا االقارتا منااها .ليغاادو بااذلك صااورة ماان صااور شااخوع احلااارة الاايت
واألرواح ّ

تس ااري ابحل ااارة ّ ااو حت ا ّدي الق ااوى الع م ااى يف الطّبيع ااة ،وعل ااى رأس ااها امل ااوت ،واس اار ره ااان احلي اااة؛ أل ّهن ااا
انقطعت على ذاهتا ،ونسيت دورها األكرب يف احلياة ،وهو الباذل والعطااء ،ولاذلك جناد جاالل النّااجي يف
السااحر شااور ،وذلاك ك ار ياوم مان العاام املكتاو حياث
ك ر املطا خيسر اخللود بعاد أن ن ّفاذ شارو ّ
43
دساات زينااات ليلتااه العاشا ااقة لااه السا ّام يف طعامااه
إذ
الش اتاء؛
(اسااتقبل شااعاس مش ا مغسااوالً برطوبااة ّ
ّ
44
انتقاماً لنفسها من إمهاله هلا ،وزفّته إ املوت وهي تقول( :قتلتك ألقتل حياة العذا ).
فا ا اجالل ميثّاال ذلااك القلااخ اإلنساااينّ حيااال املااوت الااذي هااو يف ن اار حمفااوظ (يعطااي قيمااة حلياتنااا ،ودافع ااً
للعماال واخلااري ولتااجديد اإلنسااان( 45،كمااا أناّاه ساالطة قهرياّاة اااول الكثااريون االنتصااار حااا وإن كل األماار

اجعونه ح ااا ص ااار حقيق ااة
الس االطة املتجا ّاربة (يق ّدس ااون امل ااوت ويعبدون ااه فيشا ّ
إ أن يصاابحوا أس اارى ه ااذه ّ
46
الدة).

ائري الااذي يشا ّكل
والقاسام األكاارب يف ديناميكيّاة أبطااال احلاارة هااو انصاياعهم مجيعااً إ حتميّاة الا ّازمن الا ّد ّ
نسقي متشابه ،فلو (استعرضانا قائماة الفت ّاوات الاذين
اصيّة تعاقب الفتوات على احلارة يف تكرار حد ّي ّ
تعاااقبوا علااى احلااارة لوجاادحل أ ّن احلركااة ال ّدا ليّ اة متشاااتة ومتكا ّاررة) 47،وذلااك ضاامن حركااة ص اراس عنيااف
يناات م األف اراد مجاايعهم يف أجيااال متتابعااة ،وهااو (عنااف غريااب حق ااً ،اناّاه عنااف مااوروث ،ير ااه األبناااء عاان

48
تتكرر أحداث الغضب والنّقمة ،فأهل احلارة
العنف
هذا
اء
ز
إ
يف
و
أابئهم ،واآلابء قبلهم عن أجدادهم)،
ّ
ارد ذلااك إ غضااب ه ،ليكااون النّاااجي الوحيااد
يصااابون بااوابء مستشاار يفتااك ابلكثااري ،وعاشااور النّاااجي يا ّ
السااحخ بعاد أن هار منااه إ اجلباال حياث االنقطااس للعباادة ني ،يف حاني رفاض أهاال
مان هاذا الغضاب ّ
احلارة ال ّذها معه إ اجلبل ،والّوا يف احلارة ليواجهوا مجيعاً مصري املوت بوابء فاتك أملّ تم.
الرواية تُش ّكل على أسا أ ّهنا مناذ كربى لقطاعات بشاريّة
كذلك جند أن الشخصيّات األبطال يف هذه ّ

شعيب ،وهذه
الرواية ،وهو ملهم بلبو
عمالقة ،والنّموذ األعلى القائد امللهم هو منوذ يطغى على روح ّ
ّ
49
الصفات واألفعال.
صفة مهمة من صفات البطولة من حيث التميّز على مستوى ّ
املهمشااة ،وهااو ينمااو يف ااارو
وعاشااور النّاااجي هااو ماان ميثّاال صااورة البطاال ّ
اعيب للطّبقااات املسااحوقة ّ
الشا ّ
غامضااة كمااا هاام أبطااال األساااطري الااذين ينمااون يف ااارو غامضااة واسااتثنائيّة 50،انسااجاماً م ا الفكاارة
القائلااة أب ّن (اآلهلااة مولااودة م ا مفاهيمنااا العاديااة ،فاآلهلااة الع يمااة لاادى اليااوحلن الاادة ال حااوت ،ولكنّهااا
51
الصااباح
ليس اات موجااودة بغااري والدة) ،وكااان اهااور (عاشااور النّااجي م ارتبط بلح ااات انبثااا شااعاس ّ
52
الشاايخ عفاارة زياادان الااذي كااان يقصااد املسااجد (ألداء صااالة الفجاار
املق ا ّد عنااد املص اريني ،والتقطااه ّ
العاش ااقة) 53،مث ر ّ ل ااه ،وق ا ّارر أن يتبنّ اااه ،وأن يهب ااه اس اام وال ااد زوجت ااه عل ااى أم اال أن (يشا اامله ه بربكات ااه
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ورضاوانه)؛ 54إذ كان محاه رجالً عابداً صاحلاً.
اوي اجلسااد ماان حلحيااة(منا مناواً
وهااذا البطاال ّ
اعيب يتاوافر علااى صاافات ّ
الصاادارة والقيااادة والا ّارايدة؛ فهااو قا ّ
الشا ّ
الساور العتياخ ،سااقه جاذس
هائالً مثل بوابة التكيّة ،طوله فارس ،عرضه منبسط ،ساعده ٌ
حجر مان أحجاار ّ

شجرة توت ،رأساه ضخم نبيل ،قسماته وافية التقطي  ،غلي اة مرتعاة عااء احليااة) 55،ويكااد عاشاور يشاابه
احلياواحلت لع اام ّقوتااه ،فااهو (عمااال لااه فكااا حياوان مفاارت  ،وشااار مثاال قاارن الكاابش) 56،وميلااك رؤيااة
الش ام أو أن يااذو يف قطاارة النّادى أو أن
اخلالاادين وكماااهلم ماان جهااة ننيااة (يريااد أن يتس الّخ شااعاس ّ
57
الشار واإلياذاء 58،ويعايش يف
ميتطي ال ّاريح املزجمرة يف القبو) ،ومن جهاة نلثاة يارفض االخنارا يف أعماال ّ
بعني متمتّعاً بصحة ارقة (كان مل فو كاهله أربعني عااماً،
سن األر ّ
كنف الفضيلة إ أن يدلف إ ّ
60
59
الساتني،
ان
ا
س
يف
او
ا
ه
و
اا
ا
ح
اب
ا
ي
عج
اا
ا
ب
بش
ا
يتمت
او
ا
ه
و
وكأنّااها هااي الاايت حتملااه يف رشاااقة اخلالاادين،
ّ
ّ ّ
اب النّاا لااه أو
وقااد ما ّار يف حماان كااربى كمااا ميا ّار تااا األبطااال ّ
الشاعبيون مجاايعهم دون أن ينااال ذلااك من(حا ّ
احارتامهم ،باال لعلّااه لاخ منااه أسااطورة أغاى ابلبطولااة واجلااود) 61،ليسايّد العاادل ،ويشااي اخلاري بااني النّااا ،
وينصف املستضعفني.

وينتهااي وجااود عاشااور النّاااجي اب تفاااء غريااب ،يهبااه حضااوراً دائم ااً ،وبطولااة دائمااة ال تنتهااي ،فهااو فااار
النّمط املعتاد لسلوك األبطال؛ إذ خيتفون مث يعودون من جديد وقد ح ّققاوا املرجاو (كاي يازودوا بار البشار
ماان جنسااه ابلانّعم والربكااات بعااد رحلااة مليئااة ابألسارار)؛ 62لكا ّان عاشااور النّاااجيلم يعااد ماان رحلااة ا تفائااه،
الروائ ّاي؛ 63فحادث
السارد ّ
وبذلك ّ
حتول إ أسطورة شعبيّة حثّل صفة األحدوّة اليت جتما باني األساطورة و ّ

ابلروايااة إ
السا ّ
اردي الااذي ياادف ّ
ا تفائااه هااو واقعااة وضااعته علااى مسااافة واحاادة ماان األسااطورة واحلاادث ّ
السري قدماً يف األحداث.
ّ
الرغم من ا تفاءعاشور النّاجي وعدم عودته إ أهال احلاارة ،إالّ أنّاه ا ّال أمال املنكاودين املنت ارين
وعلى ّ
ملخلّا هلاام ،بعااد أن يغاادو (ا تفاااؤه هااو أداة فكرياّاة للبحااث عاان اجلااذور ،واحلنااني إ املطلااخ) 64الااذي
ميثّلااه االباان مش ا ال ا ّدين الااذي ياارث عدالااة والااده ،كمااا ياارث جسااده عاارب كرامااات ارقااة تساامح لااه أبن

ينتصر علاى أعدائاه وهاو عجاوز ولاف (عُا ّدت صاالبته البطوليّاة أساطورة وكراماة مان كراماات األوليااء حاا
الش ايخو ة واملاارض) 65،مث كأكلااه املااوت ،لتمت ا ّد جذوتااه اخلارقااة يف سااليله وحيااد باان مساحااة
ُمسّااي بقاااهر ّ
النّاجي الذي يكتسب قوته من طاقة سحريّة طارئة.
اادة
وعلى نقيض نُبل شخصيّة البطل ّ
عيب يف احلارة تربز شخصيّة وحيد لتأ ذ شخصية البطولة املض ّ
الش ّ
املضاد هو بطل ضحية جمتمعه كما هو ضحية أفكاره الشخصيّة ليؤول إ هناية غاري
الرواية؛ إذ البطل
ّ
يف ّ
مفرحة حثّل إفالسه وقرفه وسوء أدائه 66.ووحيد النّااجيهو مان ياؤدي دور البطولاة املضاادة ابمتيااز يف هاذه
الشاااذة؛ إذ كااان لوطيّااً شاابقاً (أحااا نفس ااه بفتي ااة مثاال املم اااليك،
الروايااة؛ فهااو اجلااانح يف رغبتااه اجلنساايّة ّ
ّ
67
يتناو معهم على اللّاوا ) ،مشااتاً باذلك اآلهلاة القدمياة املزدوجاة اجلان  ،وإن كانات ازدواجيتهاا (رمازاً
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للطّبيعة املطلقة للخالخ الذي مل يكن حما ّدداً أبحاد اجلنساني ومل اتج ما ذلاك إ شاريك) 68،ولع ّال هاذه
الصاور املنتزعاة مان مشاار
الصورة لتشكيل صورة البطل
ّ
املضاد منتزعة من موروث حمفوظ حياث تتازاحم ّ
ّ
اصة بقلمه و ياله ورؤيته.
احلضارات املختلفة ،ويق ّدمها يف بوتقة ّ

وتفسااخ مناذجااه العليااا ،ومأساااوية م ا ل األمااور الكباارية إ
وبااذلك يااوم حمفااوظ إ تا ّ
اردي قاايم اجملتم ا ّ ،
ال هاذا ال ّارتدي ت هار شخصايات مثال ضاياء أرملاة
صغار النّا وأرذهلم وأقلهم كفاءة وعلماً و لقاً .ويف ّ
الزمانيّاة الايت تنتماي هلاا يف دوائار ال ّازمن يف
ضر النّاجي اليت تلعب كذلك دور البطولاة املض ّ
اادة يف الادائرة ّ
الروايااة ،وهااي تنفاار ماان البشاار ،وتوصاالها األزمااات إ التّوحااد واالنعازال ،فقااد (جفلاات ماان عالاام اإلنا ،
ّ
ولُقناات لغااة اجلماااد والطااري ،واح ااتمت ماان نصااال األمل بكهااف األشااباح ،صااارت ش اايخة ،احللاام رؤيتهااا،
والفنجااان حلفااذهتا ،وال اانبوءة الغامضااة ترمجاهنااا ،وعش ااقت اجللبااا األباايض ،واخلم ااار األ ض اار ،واملبخاارة
ابلص امت ،تتبعهااا
الس ااحة واملياادان ،تنفااث الااد ان املعطّاار ،وتلااوذ ّ
النّحاساايّة ،تتهااادى عنااد األصاايل بااني ّ
69
الرؤاي ،فاألساطورة
مقام
يقوم
اي
ر
أسطو
(احللم
احلياة
يف
مرشدها
احللم
يغدو
ل
جارية ،حت ّد تا األعني)،
ً
ّ
اسااتخدمته كدحاادى أدوات ال ّسايط اارة علااى اإلنسااان)( 70،فاحل االم لااي ش اايئاً نفس اايّاً متوالااداً ماان الالوعااي
71

اجلماعي ،بل هو وسيلة أ رى من وسائل االتّصال بني اإلنسان والغيب).
الفردي أو
ّ
ّ
اعيب الاذي تُعقاد اآلماال علياه بوصافه صاورة مان
واحلارة الخ منوذجها اخلار املنشود مان صاورة البطال ّ
الش ّ
صاور اخلااالع جلماعتااه؛ ولااذلك ُ ااا تالااة ماان االسااتثنائيّة الاايت تااربزه بطاالً يف عيااون أهاال احلااارة انطالقااً
ير علاى ا اتال الثّقافاات والعصاور واألمام،
من صاورة املخلّا املنقاذ الايت شاغلت املخياال ّ
اعيب والا ّد ّ
الش ّ
الساايما يف اا ّال طغيااان ال ّلاام واسااتفحال االسااتبداد ،وذلااك ليقااوم باادوره املنشااود ،وهااو إحقااا العاادل،
الروح واجلسد والفعل.
وإنصا امل لومني وصوالً إ حترير ّ
يف ملحمية احليرافيش؛ إذ اضاطل بتقادص صاورة املنصاف

ويع ّد عاشور النّااجي هاو مثاال البطال املخلّا
الااذي أقااام العاادل يف حياتااه ،مث بعااد ا تفائااه اا ّال اجلمي ا يف انت اااره ليقااودهم إ اخلااالع والنّجاااة ماان
العااذاابت الاايت يعيشااوهنا؛ ففااي أ ناااء حياااة عاشااور النّاااجي (كااان راعااي الفقاراء ،يتصا ّد علاايهم ،ومل يقنا

سرح تا العاطلني أو يبتاس ملن يرياد عماالً الس اّالل واملقااطف وعارابت
بذلك ،بل كان يشاارتي احلمري ،ويُ ّ
اليد ،حا أنّه مل يبخ عاطالً واحداً يف احلارة عدا العجزة واجملاذيب ،احلخ أنّه مل يعر ذلك عن وجياه من
قبال لذلك رفااعوه إ مرتباة األوليااء ،وقيال أنّاه بسابب باذلك جنّااه ه مان دون اآل ارين) 72،كماا أنّاه أقاام
الفتوة على أصوهلا وفخ رأي اجلماعة اليت تارى الفتاوة رمحاة وإنصاافاً وعاوحلً للضاعفاء ونصاراً هلام علاى ال ّلام
ّ
73
وال ّاملني (فلم يفرض أووة إالّ على األعيان والقادرين لينفقها على الفقراء والعاجزين ،ولذلك غدا رمازاً
السااجن (انت اار
إلنصاا كا ّال م لااوم ،وإغا اة كا ّال ملهااو  ،ومان هنااا اا ّال احلارافيش ينت اارون روجااه مان ّ
احلرافيش على هلف يوم عودتاه ،وعمل ك اارون لاذلك الياوم ألاف حسااا ) 74،ليُساتقبل عناد روجاه مان
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السااجن اسااتقبال امللااوك الفاااحتني ،وعناادما ا تفااى دون سااابخ إنااذار اا ّال اجلمي ا يف انت اااره قااائلني( :إناّاه
ّ
75
غائااب ،وساايعود يومااً .عاشااور مل مياات ،عاشااور سااريج قباال باازومل اهلااالل)( ،وأصا ّار النااا رغاام كأس ااهم
على أنّه سريج ذات ياوم هااز ً مان كافاة ال ّناون ،ومان شا ّدة احلازن تص ّاور ك ارون أ ّن ا تفااءه كراماة مان

76
مرددين (لو بُعث عاشور ح ّقااً جلااءكم
كرامات األولياء)،
وال اجلمي ينت رون عودته من غيابه الغريب ّ
ّ
77
اعيب عاا بطولتاه كاملاة ّإابن وجاوده يف مسارح احلادث أو حاا بعاد ا تفائاه
الش
ال
ط
الب
اذا
ه
ف
ابلطعام)،
ّ
ّ
ّ
منااه مثاال األبطااال كلّهاام الااذين تعاايش البطولااة معهاام يف ال ا ّذاكرة اإلنسااانيّة حااا بعااد أن تنتهااي حي اواهتم،
ويغادروا مسرح احلياة.
املتمرد عند رمسه لصورة اإلنسان يف احلارة ،وهو يساند هلاذا
وال يفوت حمفوظ أن يرسم صورة للبطل ّ
ااب يف
البطل الذي حثّل يف شخصيّات خمتلفة ،عرب أجيال متتابعاة دور احمل ّارك ال ّفعاال صااحب الفعال اإلي ّ
الثّااورة علااى قااوى ال ّااالم واالسااتبداد ،وهااو الا ّدور األع اام ماان أدوار البطولااة؛ (ففااتح البااا ش اام الا ّدين

ويوزس ما يسرقه منه على الفقراء الذين
جالل النّاجي كان يسر من خمازن التّاجر مساحة النّاجي اجلش ّ ،
يسااألونه بلهفااة ورجاااء وحاان :أأناات عاشااور الناااجي؟) 78،فيجياابهم علااى عجاال قباال أن يهاار وخيتفااي:

(جئت ألنقذ أرواحاً من املوت) 79،وذلك سرياً على سرية ج ّدة عاشور النّاجي يف اإلحسان للفقراء ،إ
أن اكتش ااف املعل اام مساح ااة فعلت ااه ،وق ا ّارر أن ين اازل ب ااه أش ا ّد العق ااا تنك اايالً ب ااه (س ااتُعلّخ م اان ق اادميك يف
الساّاقف اي معلّم عاشور حا تص ّفى روحك نقطاة بعاد نقطاة)؛ 80لكان احلارافيش يف احلاارة هاامجوا مكاان
ساجنه ،وأنقااذوه ماان عذابااه ،وهنباوا كا ّال مااا ميكاان هنباه ماان خماازن الغااالل ،وباذلك انتصاار الضااعفاء لاابطلهم،
وأنقاذوه ماان فتااك ال ّلام واالسااتبداد ،وبااذلك لعباوا دور البطولاة اجلمعيّااة املقابلااة لادور البطولااة الفردياّاة الاايت
يؤديها فتح البا مش الدين جالل النّاجي

ّأما املرأة يف ملحمة احلرافيش فال حت ى أبداً بدور البطولة كما

الرجل تا ،بل هي ترتاج إ أدوار
ى ّ

الساارد اإلنساااينّ؛ حيااث
البطولااة الثّانويّااة يف ّ
الروايااة ،إن جاااز التّعبااري ،كمااا هااي مع اام قص ا البطولااة يف ّ
الرجاال هااذا الا ّدورّ ،امااا املارأة فتسااانده وتدعمااه ال أكثاار ،وهااذا الا ّدور الثاااين يف البطولااة الااذي تؤديااه
يااؤدي ّ

الرواياة ،فهاي الثّانياة دائمااً يف ترتياب
الس ّ
اردي يف ّ
املرأة يف ملحمة احليرافيش هاو شاكل ك ار حلجام دورهاا ّ
الرجال ،فتتشا ّكل علاى هيئااة
األمهياة و ّ
الصاادرة والبطولاة والتاأ ري يف احلاادث؛ ولكنّهاا اذ مكاناة علياا بعااد ّ
مق ّدس ااة؛ إذ ه ااي ما ا ل التّع اايم انطالقا ااً م اان أ ّن املا ارأة الّ اات ق ا ّاوة ع م ااى يُع اازى إليّه ااا أ ّهن ااا ( ل ااف ك ا ّال
81
الصاورة العليااا لتلاك الايت هاي مكاان ل عاالء؛ أل ّهناا كمااا
التّباديالت يف الطبّيع ااة واألكاوان) ،وهاي اذ ّ
رأى اإلنسان منذ فجار التّااريخ (رم ٌاز لعملياة اخللاخ ومانح احليااة)؛( 82فازهرية النّااجي تُعامال علاى ّأهناا ربّاة
األول عباد ربّاه بّهاا إ درجاة العباادة (يف األعماا هاو رجلهاا ،وهاي
اجلمال والفتنة يف احلارة ،وزوجهاا ّ
83
الس اااحرة
و
اة
ا
ف
ا
العر
و
األو
اة
ا
ن
(الكاه
:
اي
ا
ه
أة
ر
ا
مل
ا
ن
أ
ان
ا
م
ات
ا
ق
انبث
ايت
ا
ل
ا
اخ
ا
ش
الع
ارة
ا
ك
لف
ا
اداد
ا
ت
ام
معبودت ااه)،
ّ
ً
ّ
ّ
142

العدد الثاين-السنة التاسعة

تشكيل احلارة يف رواايت جنيب حمفوظ :رواية (ملحمة احلرافيش) أُمنوذجاً دراسة وصفية حتليلية

األو )؛ 84وذلك ملاا تضاطل باه مان مساات اإلنتاا واالساتمرار وتولياد احليااة والبشار 85،وأهام ملماح مان
مالمح قدسيّة(زهرية هي أمومتها؛ إذ أجنبت جالل (أجنبت له جالالً ،فسرى رحيخ األمومة يف أعط ااافها،
86
اومي
وتل ّقا اات س ا ااعادة جديا اادة) ،ال سا اايما أ ّن األموما ااة ها ااي جا ااوهر القداسا ااة و ّ
الس االطة يف اجملتما ا األما ا ّ

87
األم يف جمتمعها ااا ع اارب معاملتها ااا
احلريا ااة الا ااذي ينب ا ا ما اان عالقا ااة املسا اااواة الا اايت تشا اايعها ّ
ّ
األول ،ومنبثا ااخ ّ
88
ألبنائها.
اطوري؛ فهاي ذات (قاوام رشايخ ال يتاأتّى
هذا فضالً عان تقادص زهارية يف رداء التّقادي بسابب مجاهلاا األس ّ
لراقصااة ،وصاافاء بشاارة ال ااى بااه بشاار وفتنااة عينااني مسااكرة خما ّدرة ،وإ ّهناا روح اجلم ااال الفتّااان) 89،وهااي
ااعي يف حارهت ااا عاارب ال ا ّازوا م اان
اتغل مجاهل ااا هااذا احمل ا ّارك األك اارب للجاان يف االرتق اااء يف ّ
تسا ّ
الساالم االجتم ا ّ
األغنياااء الااذين خيضااعون لسااحرها ،ويبغااون إشااباس حواسااهم اجلنساايّة منهااا ،بعااد أن طلّقاات زوجهااا الفا ّاران
السالطة والنّفاوذ .وحمفاوظ
الذي تعشقه ويعشقها؛ ول ّكنها ّ
ضحت حببّهاا لاه يف سابيل احلصاول علاى املاال و ّ

اجملردة ،انطالقاً من الفكر القائل بقدسيّة اجلن اليت أضفاها اإلنسان عارب وجاوده
يق ّدم اجلن يف صورته ّ
علااى قيمااة معاشااه اجلنسا ّاي؛ إذ إ ّن (اجلاان هااو اسااتجابة لنااداء التّكاماال الكااوينّ ال ّش اامل) 90،وحمفااوظ ال

يستدعي اجلن لرسم صورة احلارة فقط ،وإّمنا يق ّدم ساقوطه ليادعو إ التّعااام علاى صاغائره ،وصاوالً إ
91
اخ ال ّس اعار اجلنس ا ّي 92،اّمنااا يق ّدمااه يف سااياقاته
تكاري
الساامو اإلنساااينّ ،ماان ااالل فا ّان ال يسااقط يف فا ّ
ّ
احلياتيّة والفكريّة.
الزمن يف احلارة:
 .4تشكيل ّ

السارد وإحدا ياتاه ،وال با ّد مان حتدياده بصايغة ماا مرتبطاة ابل ّازمن احلقيقاي؛
ّ
الزمن ّ
ائي هو احلاضان لازمن ّ
الرو ّ

فهو ّإما سبقه أو يلحقه أو يسري يف حماذاته 93،وحمفوظ ا تار يف هذه الرواية ملحمة احلرافيش أن يكون
الا ّازمن فيهااا زمنااً قلقااً مغلقااً مكااروراً ،مااا يكاااد ينتهااي حااا يعااود ماان اجلديااد ،ويكتسااب صاافاته هااذه ماان
الرواياة
دائريته ،وهذا ّ
ائري املغلخ التّكر ّ
الزمن ال ّد ّ
اري يغدو كابوساً قدرّايً مطبقااً عنادما ي هار يف زمان ابتاداء ّ
الصافر وحاا
تتكون من عشر حكاايت ،والعشرة هاي مجااس األعاداد كلّهاا مان ّ
الرواية ّ
إ انتهائها؛ حيث ّ
التّسعة 94،ويبدو أ ّن حمفوظ قد صن دائرية الّزمن مان استحضااره لل ّارقم عشارة ،انطالقااً مان تقديساه لل ّارقم
95
ااع
اد
ق
ملعت
اه
ن
تكوي
ان
م
ا
ا
ق
انطال
عشرة امتداداً لفكر يرث ربط اإلنساان باني مصاريه وأحوالاه واألرقاام،
ً
ّ
انبثاخ ماان اّان ياربط دالالت ساحريّة أبعااداد ماا 96،وياربط حسااابت فلكيّااة أبرقاام مااا 97،ومان هنااا تكا ّاون
اع لأعداد أو بعضها يف كثري من احلضارات الايت لقات نوعااً مان العالقاة الساببيّة باني رقام ماا
كيان ّ
98
وحادث يرتبط به.
وال ّازمن فيهاا كأ ااذ دائرتياه مان فكاارة القادامى عاان ال ّازمن؛ حياث يباادأ مان الفجار ،وينهااي دورتاه يف املساااء،
الصاافاء واخلااري والبااداايت
الروايااة؛ إذ ابتاادأ ماان الفجاار ،وهااو رمااز الطّهااارة والنّقاااء و ّ
وكااذلك كااان الا ّازمن يف ّ
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اري
ائري ،وذلااك يوافااخ املعتقااد املصا ّ
اجلدياادة اخلا ّارية ،فاالنتهاااء عنااد نقطااة الباادء ماان جديااد خيلااخ الا ّازمن الا ّد ّ
الزمن تبدأ من الفجر 99،فعاشور النّاجي يهر فجراً م زوجته (فلّاة مان الاوابء
القدص الذي يرى بداايت ّ
100
الرواية يف الليّال حياث
الذي أصا احلارة الفجر) ،يف حني أ ّن األفعال ّ
الشريرة كثرياً ما كانت تق يف ّ

الرذيلااة والنّهااايت املفرتضااة للا ّازمن ،كماا أ ّن تعاقبيّاة اللّيال والنّهااار ضاامن تناقضايّة املضااامني حتياال إ
ّ
الشار و ّ
الشاار ،وتغ ا ّذي صاافة ال ا ّدوران حااول احملااور ،والعااودة إليااه ،واحملااور هنااا هااو
الص اراس بااني قااوى اخلااري و ّ
حتميّااة ّ
عاشور النّاجي اجل ّد.
اري يف احلارة يف امتدادها على مساحة عشار حكااايت أم انبثقات عنهاا
وقد ح هرت دائريّة ّ
الزمن التّكر ّ
قص ا احلااارة مجيعهااا عاارب ال ااة أجيااال؛ فقااد باادأت بعاشااور اجل ا ّد ،وانتهاات بعاشااور احلفيااد؛ (فعاشااور
األول اهاار يف زماان احلااارة علااى حااني المااة الفجاار العاشااقة؛ حيااث طُرحاات مناجاااة متجسا اادة
النّااجي ّ
ائري يف احلااارة حااني عاااد بعدلااه إ
للمعااحلة واملسا ّارات املوعااودة للحااارة ،و(عاشااور احلفيااد أغلاخ الاازمن الا ّد ّ
101

السور العتيخ).
احلارة ليعيد عدل ج ّده (إ دنيا النّجوم واألحلشيد واللّيل و ّ
دوري دون قطا ؛ مااا يتايح أبن يصاابح هااذا
تييب متعاقااب ّ
اكل حمفاوظ زماان احلاارة الا ّد ّ
وقاد شا ّ
ائري بشااكل تار ّ

بكل ما فيها من تناقضات 102،وهو زمن ياراوح
ّ
الزمن مساحة لصراعات فرديّة حتيل إ صراعات البشريّة ّ
103
بااني االسااتعراض لاادقائخ التّفاصاايل ،ومااا ي ارتبط بااذلك ماان تااداس يف األفكااار وال ا ّذكرايت ،وبااني تك اوين
الزمنيااّة الاايت هاار فيهااا
دوائاار زمنيّاة عمالقااة تبتل ا ساانني طويلااة ذات قف ازات زمنيّااة ،مثاال قفاازه عاان الفاارتة ّ
مساحااة النّااجي ماان أوالده وزوجتاه 104،أو مثاال قفاازه عاان فاارتة انتشااار الااوابء يف احلااارة حااا ال يبقااى أحا ٌد
السارديّة املألوفاة "وحضاي األايم" 105،ون رياهتاا مان العباارات
على قيد احلياة ،ويقوم تذه القفازات بعباراتاه ّ
106
السرد عا يهب مساحات كافية خللخ األسئلة واألجوبة يف خميال القارّ.
ّ
املسرعة لعجلة ّ
اوي يف ضاابط ت ازامن املاضااي واحلاضاار
ائري ت اوافر علااى عناصاار التّشااويخ ،وقااام باادور حيا ّ
وزماان احلااارة ال ا ّد ّ
107
القصة األم ،وهي قصة عاشور النّاجي اجلا ّد الاذي
واملستقبل ،م حماف ته على أن يكون االنبثا من ّ
الس ااماح أبن حتم اال ك ا ّال
غ اادت س اريته من ااارة األفك ااار و ّ
الشا اخوع واألح ااداث ،ومرجعيته ااا الك ااربى ،م ا ّ
108

الزمنيّة.
الرواية عا يشبه املواسم ّ
حكاية اسم شخصيّة من شخصيّات ّ
ادر البياااينّ للا ّازمن؛
وميكان القااول إ ّن ال ّازمن الا ّدائري للحاارة اسااتدعى ماا يشاابه نقاا العلااو واهلباو علااى امل ّ
فالبعض كان نقطة علاو وأو  ،مثال حكاياة عاشاور النّااجي ،يف حاني أ ّن الابعض اآل ار كاان نقطاة هباو
مث اال حكاي ااة مش ا ال ا ّدين ع ااا يش ا ّكل يف جمموع ااه الكام اال نق ااا ت اادور ح ااول حم ااور واح ااد ص اافة ال ّدائريّ اة
109
والتّكرار.
اخلاصة لتمريار قضايته واإلحلااح عليهاا،
الرواية كان أداته ّ
وّ
الزمن ال ّد ّ
ائري املغلخ الذي صنعه حمفوظ يف هذه ّ
ااعي وكلي ااة العالق ااة ب ااني احل اااكم واحملك ااوم ،واس ا ااتحالة الفصا اال ب ااني
وه ااي (قض ااية الس ااّلطة والع اادل االجتم ا ّ
الشار القابعاة يف اإلنساان ،وعان طبيعاة العالقاة
القضيتني أو صعوبته ،كما عمل على الكشف عان كلياات ّ
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الش ار ،والا ّارتابط املسااتمر بااني عمليّاات الغوايااة املختلفااة ماان جاان وساالطة ومااال وبااني
املع ّقاادة بااني اخلااري و ّ
الشاعب ومبادرتاه للسايطرة علاى
احلرية ،وعلى أمهية دور الاوعي ودور ّ
احلنني إ فردو مفقود تتح ّقخ فيه ّ
110
الساالطة
مق ّدراتااه وحراسااة حقوقااه) ،وصااوالً إ عاارض يمااة مع ّقاادة ماان العالقااات ّ
الشااائكة بااني قااوى ّ

الشااعبيّة ،مااروراً بساالطة الفاارد املسااتب ّد القاااهر جلماعتااه ،ونضااال اجلماعااة الاايت تبغااي
الساالطة ّ
ّ
الرمسيّاة وقااوى ّ
111
حتقيخ معاين العدالة واإل اء واإلصالح.
 .5تشكيل مفردات اخليال يف احلارة:

تعج بلبنات فنتازيّاة تتايح للخياال أن
متفردة ّ
احلارة اليت يش ّكلها حمفوظ يف ملحمة احلرافيش هي مساحة ّ
يرساام صااورة اسااتثنائيّة هلااا ،وهااي ف ارادة ال تقطعهااا عاان الواق ا  ،باال حتيلهااا إليااه مباشاارة عاارب مساااحة التّااوتر

رجي مان حياث
و ّ
الصدمة اليت حتد ها مفردات اخليال يف التّنبيه على أنّناا أماام حاارة خمتلفاة يف شاكلها اخلاا ّ
مساحات املخيال؛ ولكنّها ابلتأكيد تذ ّكرحل بعوامل اليت ّياها عا فيها من تناقض وغرابة من منطلخ أ ّن

112
الشاياطني مان ّأول مفاردات اخلياال يف احلاارة ،وهاي تساكن يف
(احلقيقة أغر من اخليال) .واملالئكاة و ّ
الصاعاليك ،فينطااخ بلغااة صااامتة ،تضاان
يتجسااد يف القبااو ،يغطااي املتساولني و ّ
القبااو (ال اّالم ماارة أ اارىّ ،

الش ا ياطني ،في ااه خيتفااي املره ااخ م اان ذات ااه ،ليغاار يف ذات ااه ،وإن ق اادر اخلااو عل ااى أن ينف ااذ م اان
املالئكااة و ّ
113
الزواحاف
الصحراء ،ويساتوطنون فيها إ جانب ّ
اجلن يسااكنون ّ
اجلدران ،فالنّجاة عبث) .يف حني أ ّن ّ
والع ااام املطم ااورة (يف ص ااحراء املمالي ااك املوحش ااة املرتامي ااة الح الرج ااال كحفن ااة م اان رم ااال أرض اهل اااربني
114
اجلن والزواحف ،مقربة الع ام املطمورة).
وقطّاس الطر  ،مأوى ّ
الفعالااة يف
اوي ورئااي يف دف ا عجلااة األحااداث ،والتّاوافر علااى املشاااركة ّ
وهااذه املفااردات لااي هلااا دور حيا ّ
خيلي يف رسم احلاارة ،وتشاكيل
لخ شبكة األفعال واألزمات والعقد ،االّ أ ّهنا تستويف معطيات املشهد التّ ّ
الشاهري يف
هيئتها ،حا ولو فارقت تلك املفردات/الكائناات صاورهتا النّمطيّاة؛ فنجاد املالئكاة ذات الا ّدور ّ
ير 115،تشااارك فرحااة مرتّمنااة يف عرسشاام الا ّدين باان عاشااور النّاااجي (وابركااه عاش ااور النّااجي،
القا ّ الا ّد ّ
وهااو ميتطااي مه اراً أ ضاار ،وهزجاات لااه املالئكااة فااو قط ا السااحا  ،وانفا ااتح اب التّكيّااة ،وتاادفّخ منااه
116

الكي ،ومثار التّوت).
اللاّحن املا ّ
شرد حا بعد
يتحولون إ أشباح تطارد األحياء أو تعيش عالقة يف دنيا القلخ والتّ ّ
وبعض املوتى يف احلارة ّ
موهتا ااا ،ف ا اا( :جا ااالل ال ا ا ّدين اا ا ّال أس ا ارياً ألشا ااباح تطا ااارده و سا ااره حا ااا يف حل ا ااة مماتا ااه ،وها ااذه األشا ااباح
اوي) 117،ويف
كانت(تتجلّى له على شكل وحش له مائه عني ،وله ّقوة ارقة عقادار ألاف قبضاة لرجال ق ّ
حل ااة موتااه حتا ّاول هااو ذاتااه إ شاابح كمااا حتا ّاول غااريه إ أشااباح ماان منطلااخ فكا ّارة تساايطر علااى حمفااوظ،
وتتلخ يف أ ّن كثرياً من العالقاات واألفكاار قاد تصابح يف حيواتناا جم ّارد أشاباح تطااردحل ،ومان هاذا الفهام
ّ
أطلخ حمفوظ اسم األشباح على احلكاية الثامنة من روايته.
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اعيب؛ فالنّساار هااو
اازي املنتاازس ماان املخيااال ّ
ّأمااا الكائنااات احليّااة يف هااذه احلااارة فهااي ت هاار بردائهااا الفنتا ّ
الشا ّ
(وجتسادت األفكااار احملموماة يف صااورة نسار حملّااخ ذي صارير
صاورة لأفكااار احملموماة الاايت تطاارد أصااحاتا
ّ
يدك األبنية) 118،وتصبح ق ّدرهم املالزم الذي ال يفى ،وكأنّه الد مثل النّسور اخلالدة يف أسطورة لقماان
ّ

السبعة اليت طلب أن يعيش عقدار أعمارها مجيعاً ،وكان ك رها النّسر لُبد الذي قالت العر
ذي النّسور ّ
119
اردي،
الس
اا
ه
حمفوا
يف
ار
ع
ال
ات
م
زع
كما
سنة
مخسمائة
يعيش
منها
كل
و
فيه( :طال األبد على لُبد)،
ّ ّ
ّ
120
الرواياة إالّ يف أفاخ
يف
ار
ه
ي
ال
ا
ر
ا
غ
ال
ن
أ
اني
ح
يف
اره؛
م
ع
اال
ط
ان
مل
ومن هناا قالات( :أعمار مان نسار)
ّ
ّ
للندم ودفن اخلطااي ضمن صورته التّارخييّة املشؤومة؛ حيث كاان معلّام اإلنساان القاتال يف ماوارة جثّاة أ ياه

أعجزت أن أكون مثل هذا الغارا ﴾ 121،وهاذا الغارا
املقتول؛ إذ قال متن ّدماً على فعلته ﴿قال اي ويليت
ُ
هااو ماان ضاار ،وينعااخ يف أج اواء صااحراء املماليااك كااي يستشاار أفااخ املقباال املشااؤوم أمااام الفتااوة ّسا ااان
الفتوة دهشان اللذين يقفاان ما ج ام ااوس مان املش اااهدين ،ويناواين علاى االقتتاال الاذي قاد ياز ّ احلاارة يف
و ّ
122
محام من ال ّدم واخلرا .
السااماء علااى قرنيااه وفااخ مااا
ّأمااا الثااور فاايالزم صااورته الفنتازياّاة املعروفااة املنتزعااة ماان األساااطري؛ إذ هااو ماال ّ

يزعمه جالل النّاجي قائالً( :لعلّه الثاّاور الذي مل ال ّدنيا علاى قرنياه) 123.وهاو تص ّاور ينتزعاه حمفاوظ مان
الساماء ،وقااد
اعتقاااد املصاريني القاادامى الااذين زعماوا أ ّن ااور اإللااه رس ذا القاارون األربعااة كااان اار طاُار ّ
السفلى العجل رمزاً هلا ،وكان
كل من ّ
السااماء ،و ّااذت مقاااطعات مصر ّ
الشم والقمر لقب ( ور ّ
محل ّ
124
يصور احلاكم على صورة ور يلقى أعداءه أرضاً بقرونه.
الثّور ّ
خمصباً بقوة احلياة ،و مل ماءها ،وكان ّ

الساارد تاا،
وإ جانااب الكائنااات ذات البُعااد التخيلااي حتااافم املوجااودات علااى مستهااا التّخيلا ّايّ ،
واصااب ّ
وال عليه لعها القشيبة؛ فالنّاار حتضار ببعادها املقا ّد لتصابح شاعلة يف صادر أصاحا احل ّاخ والتّحريار
أمثا ااال عاشا ااور النّا اااجي الا ااذي يصا اافه حمفا ااوظ قا ااائالً( :ال يفها اام عاش ا ااور إالّ ما اان اشا ااتعل قلبا ااه ابلشا ا اّرارة
125
مرد والثورة اليت يبغيهاا حمفاوظ يف وصافه هاذا؛ إذ لطاملاا كانات (النّاار
الت
حلر
شك
دون
وهي
املق ّدسة)،
ّ
ّ
ّ
رمازاً مان رمااوز الثاأريني واألبطاال ،وهااي املثقلاة ابملعااين والا ّدالالت) 126،فمان يطفا النّااار عناد العار هااو
بطاال ،وهاام ال يضاارمون النّااار إالّ ألمااور جلاال كاااحللف وإعااالن احلاار  127،يف حااني أ ّن اليااوحلن القاادامى
قرناات بطولااة بروميثيااو بساارقته للنّااار ماان قمااة جباال األوملااب؛ حيااث كاام كبااري اآلهلااة زيااو  128،ا ّم اا
الشريرة؛ أل ّهنا أقصت قوة ساات ،وأابدت
الشعلة املق ّدسة رمزاً للتّطهري ،وإبعاد األرواح ّ
املصريون فقد ع ّدوا ّ
الشر 129،كما (أ ّن اآلهلة الذين ملون عالمة النّار فاو رؤوساهم أو علاى أجنحاتهم يلتهماون أعاداء إلاه
ّ
130
الشم ).
ّ

الشابكة اخلفيّاة الاايت
الساحر هاو ّ
للساحر يف احلااارة؛ حاا يغادو ّ
وال يفاوت حمفاوظ أن يفساح مسااحة كبارية ّ
ابلساحر
تفسر اجملهول واملرموز يف عالقات األشخاع وسريورة األحاداث؛ فكثاري مان أهال احلاارة يؤمناون ّ
ّ
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اطوري الاذي ّاول نشااطات
فكري منطلخ مان ورخيه ّان األس ّ
وقوته وأ ره ،السيما النّساء املأسورات إلرث ّ
ّ
131
اهتن إ طقااو سااحريّة ،لكاان س اارعان مااا ح ّق ااخ الرجاال انقااالابً ورخييّااً يف الس اّيطرة ،ووضا يديااه
حياو ّ
132
وجرد املرأة من سطوة هذه القوة الغيبية.
السحرّ ،
على نشاطات ّ
السحر ،بل أورده يف روايته كي يساخر م ّارة تلاو األ ارى مان ضاعفه
ولكن حمفوظ مل يق ق ّ
ط أسري سلطة ّ
ابلساحر وصاوالً إ بغيتاه يف
حساك ّ
وعجزه وسخف عقل من يؤمن باه؛ فجاالل النّااجي ابان زهارية الاذي ّ
ابلسااحر
يتمسااكون ّ
اخللااود ،مل صااد سااوى القلااخ واملاارض واجلنااون مث املااوت ،واآل اارون يف احلااارة كااانوا ّ
الذي ال يق ّدم هلم سوى الوهم واخلذالن.
الشخصاايّات الرمزيّااة أو الفنتازيّااة ،مثاال
وتشااكيل احلااارة يف صااورهتا اخلياليّااة عنااد حمفااوظ يسااتدعي بعااض ّ
الشااهرة الكباارية يف بعااث احلياااة يف اجلفااا  ،ليكااون صااورة مشارقة تفاؤليّااة كلّمااا
شخصاايّة اخلضاار صاااحب ّ
اشاات ّدت ال ّلمااة ،وهااو معاارو بوصاافه نبي ااً أو صاااحلاً أو وليّااً ماان أولياااء ه 133،وإّمنااا ُمسّااي ض ااراً؛ ألناّاه

135

134
حصال اخللاود مان شاربه مان عاني احليااة،
جل على فروة بيضاء فاهتزت حتته ضراء ،ويُروى أنّاه ّ
وهااو رم ااز للتّق ااوى ونص اارة اخلااري ،وص اااحب النّ اريان واألن اوار 136،ويرتاادي (اخلض اار ع ااادة مالب ا ش ااديدة

مرص يعك أناواراً سااطعة ،وبياده علام اخلضار) 137،وهاو
اال ضرار أو حلصعة البياض ،ويعلو رأسه و
ّ
يتجلّااى لعاشااور النّاااجي لريشااده إ طريااخ اهلاارو ماان الااوابء الااذي يتاااح احلااارة ،ويقاان أهلهااا عاشااور
الشاوطة ،وكأ اذ بتالبيبهاا ،مث يارق
النّاجي يتف ّقد احلارة اخلالية ،يقط احلزن قلبه على الشاّهداء ،يعنّف ُ
السا ااحة ،يسا اريان مش ااتبكي الا ا ّذراعني ف ااو ش ااعاس كوك ااب
رقص ااة النّص اار ،يتالق ااى ما ا س ا اايدحل اخلض اار يف ّ

مضاايء 138.ماان الواضااح أ ّن حمفااوظ يستدعياخلضاار علّااه يصاان بوجااوده أم االً لبشاار ضااعفاء مضاايعني ال
ينقااذهم ماان أوهااامهم وضااياعهم وانكساااراهتم سااوى بصااي أماال ابحلياااة واخلضاارة ،ولااو كااان هااذا األماال
يط يال ال يكاد يُدرك.
الصا ااعبة حا ااني يعت ا اادي علي ا ااه
وما اان جديا ااد ي ها اار( ،اخلض ا اار ليكا ااون صا ااديقاً مساح ا ااة النّا اااجي يف حياتا ااه ّ
رجااال(الفولّلي ،ويعجااز عاان البااوح أبصااله لزوجتااه وأبنائااه (وأسااف علااى أنّااه ال يسااتطي أن يل ّقاان األبناااء
حكا اااايت عاشا ااور ومش ا ا الا اادين ،فينشا اائوا جا اااهلني ألصا االهم املب ا ااارك ،لربك ا ااة احلل ا اام ،وصا ا ااداقة س ا ا اايدحل
اخلضار)ّ 139.أماا جاالل النّااجي فكاان يسارت ماا اعتلاى أصاله مان مخاول وعاار ،وماا أصاابه مان فقار وعجاز
140
جسد ،بعالقته ابخلضر فلم يكن فتوة مثل مسكة العال  ،ولكنّه كان وليّاً وصديقاً للخضر.
الشاسعة يف احلاارة الايت يصانعها حمفاوظ يف رواياة ملحمية احليرافيش تسامح أبن ينازاح
واملساحات اخلياليّة ّ
هذا العامل م عوامل أ رى ياليّاة مفرتضاة بوصافها عاوامل موازياة لعاملناا املعايش ،ومتدا لاة معاه ،ولع ّال عاامل
ومفساراً لكثاري مان أفعاال شخصايّات احلاارة،
احللم هو العامل األبرز استدعاء يف هذه احلارة ،ليكون ّ
حمرضاً ّ
اوى تنبؤيّاة ليحيلناا إ
واحللم يف فضاءات اخليال يف احلارة يغدو عند حمفوظ ّ
مكوحلً ملغزاً مل يف طياته ق ً
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مساحات رمزيّة من منطلخ (أ ّن احللم هو رسالة ذات معى يستطي املرء أن يفهمهاا إن كاان لدياه املفتااح
حلل لغزها ،وهي ذات مدلول؛ ألنّنا ال ّلم بشايء نناوي حاا لاو ع ّارب عان ذاتاه بلغاة افاي الشايء املهام
ّ
141
لرسالة احللم وراء واجهة ال مضمون هلا وال معى).

واحللاام يق ا ّدم إرهاصااة إ القااادم املستشاار انطالق ااً ممّااا يساامى ب ا اا( :املصا ااادفات ذات املعااى) 142،فهااو
الرماوز ،وي هار مان االل جتربااة
الرماز و ّ
ياوم إ طرياخ اخلاالع برماز عرضاي يتش ا ّكل مان (ال عالقااة باني ّ
143
فالشايخ عفاارة يقااود عاشاور النّاااجي إ اخلااالع ماان الااوابء عاارب حلاام
ذاتيّاة تاانعك علااى الشااّخ )،
ّ
يبني له ال ّدر فيه إ اجلبل واخلالء ،فيحاول أن يرشد أسرته وأهل احلارة إ در اخلالع هذا؛ لكنّهم
ّ
مجيعاً يص ّدون عن نصيحته املنبثقة من حلمه ،فيقول له ابنهحسب ه( :عفواً اي أبّ ،ن ابقون ،ولتكن
مشيئة ه) 144،وشيخ احلارة مين عاشور من احلديث عان حلماه قاائالً( :حاذار أن تعطال األرزا وتنشار
الفوضاى)145،روهكااذا تُكتااب النّجاااة مان الااوابء لعاشااور النّاااجي ،يف حاني هتلااك احلااارة مجيعهااا إالّ زوجتااه

الشااابة(فلّةاليت أزمعاات أن ترافااخ زوجهااا يف إطاعتااه للحلاام بعااد أن قالاات لااه (:ال أحااد ل س اواك ،سااو
ّ
146
الشيخ عفارة يف حلام ماا مان
أتبعك) .كان عاشور النّاجي قد ا تار( ،فلّة زوجة له بعد أن قاده إليه ّ
أحالمااه؛ إذ ركه يف احللاام يقااوده إ (فلّااة ،فااأيقن أ ّن هااذه مباركااة منااه لزواجااه تااا ،والنتشا اااهلا ماان الوحاال
147
الذي تكاد تغوع يف قذارته).
وكثارياً مااا جنااد شخصاايّات احلااارة يعلمااون عااوت أقااارتم وأحبّااتهم ماان أحااالم هتاااجم عاوامل نااومهم ،وهااي يف
لسن ما أو اخنالس ضر  ،فسماحة النّاجي يعر عن موت والاده عنادما لام
العادة تتمثّل يف سراهنم ّ

148
الضر هو جتسيد لفكرة القوة واحلياة عرب كلاة
استحضار
لعل
و
أب ّن ضرسه األكرب قد اخنل .
السن أو ّ
ّ
ّ
يتجسااد يف قلعهااا ،ويكااون عماار املياات املااره عوتااه أو قيمتااه عاارب
اآلكاال األو يف مقاباال املااوت الااذي ّ
الصاغري فهاو ميات مفارتض يف س ّان
السان ّ
السان أو القادرّ ،أماا ّ
فالسن الكبري هو ميات كباري ّ
السن؛ ّ
حجم ّ
صغري أو منزلة اجتماعيّة متواضعة.

الرمااوز وإشااارات
واللّاون يف عااامل احلااارة يف ملحميية احل يرافيش يؤ اّاث املخيااال فيهااا ،و يلهااا إ ع اوامل ّ

الروايااة ابألمحاار؛ أل ّن
العتبااات املغرقااة يف الااذاكرة اجلمعيّااة للجماعاة ،وانطالقااً ماان ذلااك يوصااف اجلاان يف ّ
اجلاان هااو رمااز احلياااة وال ّدميومااة واالنتصااار علااى املااوت ،كمااا أ ّن اللّااون األمحاار هااو لااون احلياااة واالنتصااار
150
149
سر
هو
م
د
ال
و
،
م
د
ال
لون
ه
ن
أ
من
ا
نزوع
العرب
املخيال
يف
كذلك
وهو
والتّأ ري عند قدامى املصريني،
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العرب طاملا أنّه شكل احلياة ،واحلافم هلا.
احلياة ،ومش ّكل القرىب والعالقات يف اجملتم
ّ
ارب؛
لوجي ال سيما الع ّ
ويف الوقت ذاته كأ ذ األمحر دالالت مناقضة يف الفكر اإلنساينّ والتّاريخ املثيو ّ

الشاؤم عناد العار  ،وهاو كاذلك لاون حبارية تعاذيب اخلااطئني عناد قادامى املصاريني ،كماا
إذ هو أيضاً لون ّ
هااو لااون الغضااب واحلقااد والعااذا عناادهم ،ولااذلك كاناات مئذنااة البناااء الااذي بناااه جااالل الا ّدين النّاااجي
148

العدد الثاين-السنة التاسعة

تشكيل احلارة يف رواايت جنيب حمفوظ :رواية (ملحمة احلرافيش) أُمنوذجاً دراسة وصفية حتليلية

الشاؤم واملااوت لااه ،فمنااذ باادأ ببنائهااا ،وا تااار هلااا اللّااون األمحاار لا ّاوح لنااا ابلشااؤم
محاراء اللّااون؛ أل ّهنااا محلاات ّ
الذي سو يؤول حاله إليه .يف حني أ ّن اللّاون األ ضار ال ي ّقدماه حمفاوظ إالّ بوصافه لاوحلً إيابيّااً انطالقااً
ااعي يارى أ ّن األ ضاار هاو لاون اجلنّاة وأهلهاا 151،كمااا هاو لاون العباادة والت ّقاوى عنااد
ار واجتم ّ
مان فكار دي ّ

املسلمني 152،أ ّماا املصاريون القادامى فريوناه لاون اخلاري والعطااء؛ ألنّاه لاون اخلضارة والنبااوت ،ولاذلك ل ّقباوا
أوزيري إلاه اخلضارة واخلصاب باااأل ضر الع ايم153 ،و(اخلضار كاان يساو اخلضارة واحليااة إ ك ّال مكاان
يااذهب إليااه) 154.ونسااتطي القااول عمومااً أن ال حضااارة أو فكاار قااد قا ّدم اللّااون األ ضاار سااوى يف لبااو
الشجر واحلياة والتّج ّدد.
اخلري واحلياة والنّماء واالستبشار مادام هو لون ّ
العرب مان تنااقض الا ّدالالت؛ إذ
ّأما اللّوحلن األبيض واألسود فهما يدوران يف فلك نبت يف خميال الفكر ّ
إ ّن األبيض هو لون اخلري والنّقاء والطّهارة والوضوح 155،وهو عند قدامى املصريني لون الفرح 156،ولاذلك
الصا اااحلني والطّا اااهرين
يطرحا ااه حمفا ااوظ علا ااى مالبا ا العابا اادين يف التّكيّا ااات واخلا ااالء ،كما ااا خيلعا ااه علا ااى ّ
والعابادينّ ،اماا األسااود فهاو لااون نقايض ال ّداللاة لأباايض عناد العاار وقادامى املصاريني ،ولااذلك فهاو لااون
السااوء والغمااوض ،ولااذلك يلااب حمفااوظ األسااود للح ازا يف حارتااه وللثكلااى وأصااحا احل ااوظ
ّ
الشاار و ّ
الش اريرة ،وهااو لااون الليّااال الغامضااة حيااث حتاادث األمااور
املنكااودة ،ويصااف بااه القلااو القاسااية واألرواح ّ
الشر ورداؤه وملجأ األشرار.
السيئةُ ،
الشريرة؛ فهو حاضن ّ
وحتاك املؤامرات ّ
اخلامتة:

تتبّ ا ش ااكل احل ااارة كم ااا يرمسه ااا جني ااب حمف ااوظ يف روايته(ملحم ااة احلرافيش اايقودحل إ أن ن ااد ل منه ااا إ
اجملتم
املصري وفكره ومعطياته بك ّال ماا يف ذلاك مان رماوز وإحااالت وأفكاار وأزماات وإكراهاات ،فضاالً
ّ
عن سربحل لصورة احلارة املصريّة وأهلها يف ذهن حمفوظ ،وهو من رأى أ ّن احلارة هي مساحة حقيقيّاة ذات
اري ،بال ويف الواقا
بُعد
تفاعلي يسمح أبن ُي ّسد فيها ما يادور يف الواقا احلقيق ّاي املعايش يف اجملتما املص ّ
ّ
اإلنساينّ إن أُسقط عليه هذا الواق  ،السايما أنّاه رأى هاذه احلاارة مكااحلً مناساباً لتقادص أفكااره الثوريّاة عان

حبخ.
العدالة االجتماعيّة واحلريّة واإل اء واخلري والنّقاء واإلجناز الذي خيلّد اإلنسان ّ
الروايااة عاارب بناااءات متدا لااة؛ حيااث ق ا ّدم ابتااداء احلااارة علااى أ ّهنااا
وقااد ق ا ّدم حمفااوظ احلااارة يف هااذه ّ
مساحة حاضنة للفعل امللحم ّاي حياث صاراس األبطاال ما األقادار ضامن أحاداث فنتازيّاة مفارقاة للمعتااد،
الرجال الذين صنعوا أجماد البطولة فيهاا ،وقا ّدموا أفعااالً ارقاة و الادة
وهو صراس ق ّدم بطوالت متوالية من ّ
ألجل ال ّدفاس عن املثل العليا اليت ميثلوهنا؛ لتغدو احلارة معادالً موضوعيّاً للوجود ععطياته مجيعها.
ُ
الروايااة يستحضاار مفااردات املكااان مجيعهااا ،وهااذا يسااتدعي الوقااو
اذه
ا
ه
يف
ااين
ا
ك
امل
ز
يف حااني أ ّن احليا
ّ
ّ
عنااد رمااوز هااذه املفااردات عااا تقااود إليااه ماان معاااين التّقاادي والتّاادني  ،وهااي مجيعهااا تغاار فكاارة املكااان
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امللحم ّاي حيااث األقادار تتصااارس ،وتكاون الغلبااة ملان أرادت األقاادار الغلباة لااه دون االلتفاات أحياااحلً ملعااايري
الزمنيّاة
اع لوجود اإلنسان يف هذه احلارة؛ وفخ ّ
الرتاتبيّاة ّ
اخلري و ّ
الصالح والنّقاء ،وهذا يستدعي تشكيل ّ
اوزس علاى
ال ّدائريّة يف هذه احلارة اليت تنات م األمااكن و ّ
الشاخوع واألحاداث؛ إذ اإلنساان يف هاذه احلاارة م ّ

دوائار هاذا ال ّازمن ،وكا ّال جيال كأل ليكمال دورة اجلياال الاذي سابقه ،ويقااود احلادث ليدفعاه إ الوصااول إ
اازي ،وميثّاال قلااخ اإلنسااان وسااعيه يف درو حياتااه،
اجلياال الااذي يليااه ،وهااذا اإلنسااان مغاار يف الفعاال الفنتا ّ
ائري ،كمااا ميثّاال النّماااذ الكااربى لقطاعااات بشاريّة ميثّلهااا ،وهااو يتاوافر
ويعكا االنصااياس حلتميّااة الا ّازمن الا ّد ّ
اعيب الاايت تق ا ّدم صااورة اإلنسااان
الصاادارة والقيااادة اجلسااديّة والنّفساايّة ليمثّاال صااورة البطاال ّ
علااى صاافات ّ
الشا ّ
وتفس ااخ مناذج ااه العلي ااا ،وس ااقو رم ااوزه ،واستشا اراء الفوض ااى يف
املث ااال اخل ا ّاري يف إزاء ت ا ّ
اردي ق اايم اجملتما ا ّ ،
جسده.
والا ّازمن يف هااذه احلااارة هااو صاااحب دور ماان أدوار البطولااة ماان حيااث هيمنتااه علااى األحااداث،
وإدارة عجلتهاا يف تكارار قادري امسااه الا ّازمن الا ّدائري الااذي يعيااد تقادص احلاادث واملصااائر م ّارة تلااو األ اارى،
وهااو بااذلك يغاادو زمن ااً مغلق ااً مكااروراً ،يكتسااب صاافاته وهيمنتااه ماان دائريتااه ،وقااد اهاارت دائريّااة الا ّازمن

اري مل
اري يف احلارة من امتداده على مساحة عشر حكااايت انبثقات عنهاا أجياال االث يف زمان دائ ّ
التّكر ّ
الشاار يف بوتقاة شاايقة ماان الفعال واألحااداث ،وبااذلك
ينقطا  ،ضاامن يمااات فكريّاة نبتااة ماان صاراس اخلااري و ّ
ااعي
ائري أن يقا ّدم قضاايته ّ
اخلاصاة الايت تل ّ
اساتطاس حمفاوظ عارب هااذا ال ّازمن الا ّد ّ
اح عليااه ،وهاي العادل االجتما ّ
الشاار واخلااري يف الاانف البش اريّة عااا يرافااخ ذلااك ماان ص اراس
الساالطة والعالقااة بااني أركاهنااا ،وعاارض ك اوامن ّ
و ّ

وتطاحن.
اخلاصة لعرض أفكاره ،وذلك عرب شكل فنتازي ا تااره لاذلك؛
فاحلارة عند حمفوظ هي مساحته ّ
حيث حتضار الكائناات اخلارقاة والعجيباة ،وتلعاب أدوارهاا اخلفيّاة؛ فيستحضار األماوات الاذين هلام سالوكهم
ااع يف بناااء حاادث احلياااة يف حياااة األحياااء ،كمااا يستحضاار الكائنااات احليّااة واملخلوقااات الاايت ساالوكها
اخلا ّ
اخلاع لتخلياد رماوز معيناة؛ فيحضار النّسار والثّاور ،وحتضار املوجاودات واألشاخاع ذات البعاد الفنتاازي،
ّ
ااع يف رواياة (ملحماة
الساحر واخلضار واحللام واأللاوان ،ومجيعهاا تتضاافر لرسام عاامل دا ل ّاي ّ
مثل :النّار و ّ
الش اار وأعواهنم ااا
احلا ارافيش حي ااث تط اااحن اإلنس ااان واألق اادار واألفع ااال يف در ح اار أزليّ ااة ب ااني اخل ااري و ّ
وأدواهتما.
الروايااة بقااول كا ّال مااا يريااد قولااه حمفااوظ ماان دعااوة إ الثّااورة علااى
وبااذلك تضااطل احلااارة يف هااذه ّ
ال ّلاام ،والتّ ااافر يف جبهااة واحاادة ضا ّد ال ّلاام أبشااكاهلا كلّهااا ،واإلصارار علااى ال ّفاار حبياااة كرميااة عادلااة يف
حي اااة تتسا ا للجمي ا ا  ،ويُف اارتض أن تك ااون عادل ااة ما ا أبنائه ااا البش اار دون حم اااابة أو ال اام أو حيف.إ ّهن ااا
التمرد وال ّدفاس عن العدل واحلريّة واخلري.
اب تصار رواية ّ
تلح دون توقّف على ضرورة الثّورة و ّ
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معجم أع م األساطري واخلرافات يف املعتقدات القدمية( ،1 ،بريوت :دار الكتب العلميّة1999 ،م) ،ع.102
 129ان ر :لوركر ،مانفرد ،معجم املعبودات يف مصر القدمية ،ع.231
 130املرج السابخ ،ع.231

131
السواح ،فرا  ،لغز عشتار األلوهة املؤنثة وأصل ال ّدين واألسطورة( ،1 256 ،قربع :دار سومر ،)1985 ،ع.257
ان رّ :

 132ان ر :املرج السابخ ،ع.257

 133ان ر :حمفوظ ،جنيب ،ملحمة احلرافيش ،ع.339-436

134
اقي (ت774ه) ،قص ييص األنبييياين( ،1 ،بااريوت :دار
ان اار :اباان كثااري ،اإلمااام اجلاااحم عماااد ال ا ّدين أبااو الفااداء إمساعياال باان كثااري القرشا ّاي ال ّدمشا ّ

الفكر1913 ،م) ،1 ،ع.550-529
 135املرج السابخ ،ع .532

 136ان ر :عجينة ،حممد ،موسوعة أساطري العرب عن اجلاهليّة وداللتها ،2 ،ع.201-200
137

وري ،لطفي ،معجم األساطري( ،1 ،بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة1990 ،م) ،2 ،ع.5

 138ان ر :حمفوظ ،جنيب ،ملحمة احلرافيش ،ع.222
 139املرج السابخ ،ع.237
 140ان ر :املرج السابخ نفسه ،ع.387

 141إريش فروم ،أريش ،احلكاايت واألساطري واألح م ،1 ،ترمجة :حاكم صالح( ،الالذقيّة :دار احلوار1990 ،م) ،ع.27

 142فرانااك جوزيااف ،فرانااك" ،التزامنييية مفتييار القييدر" ،ترمجااة :ر أبااو نصااار صااا  ،جمليية الثقافيية العامليّيية ،الكوياات ،اجملل ا الااوطر للثقافااة والفنااون
واآلدا  ،س(2006 ،)135م ،ع.154
 143إريش فروم ،أريش ،احلكاايت واألساطري واألح م ،ع.20-19
144

حمفوظ ،جنيب ،ملحمة احلرافيش ،ع.60
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.61 ع، املرج السابخ145
.59 ع، املرج السابخ نفسه146
.45 ع، انفسه147
.315 ع، نفسه: ان ر148

.39 ع، معجم املعبودات يف مصر القدمية، مانفرد، لوركر: ان ر149

.101 ع،2 ، موسوعة أساطري العرب عن اجلاهليّة ودالالهتا، حممد، عجينة: ان ر150
.200 ع،2 ، املرج السابخ151
.47 ع،2 ، املرج السابخ نفسه: ان ر152

.39 ع، معجم املعبودات يف مصر القدمية، مانفرد، لوركر: ان ر153

.201 ع،2 ، موسوعة أساطري العرب عن اجلاهليّة ودالالهتا، حممد، عجينة154
.35 ع، معجم املعبودات يف مصر القدمية، مانفرد، لوركر: ان ر155

.36 ع، املرج السابخ: ان ر156

املراج
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