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ABSTRACT
The present study investigates the vision of paradox upon which
the Arab novelist Naguib Mahfouz built his novel Rihlat Ibn FattomaThe Journey of Ibn Fatouma. The paper views the paradox as being
carried out in this novel through the paradox made between reality and
imagination. Reality was pictured throughout the novel as an image that
contradicts the religious values and ideas, virtually an image of truth and
honesty, which were differently dealt with in reality. Mahfouz’s
imagination thus comes to serve as a container to express the vision of
paradox.

ممخص البحث
َ

يأتي ىذا البحث لبيان رؤيا التضاد  ،التي قامت عمييا رواية "رحمة ابن فطومة " لمروائي
العربي الكبير نجيب محفوظ  ،حيث ترى ىذه الدراسة ،أن الرواية حممت حالة التضاد بين

الدينية ،التي في
(الواقع ،والممكن) ،وأن الواقع بكل معطياتو  ،صورة متضادة مع القيم ،واألفكار
َ
المتخيل عند نجيب محفوظ
لكن تعامل الواقع معيا مختمف؛ وليذا يأتي
َ
أصميا صورة لمصدق َ ،
ليش َكل حاضنة لرؤيا التضاد .
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المتخيل قراءة في رواية (("رحمة ابن
((رؤيا التضاد)) 1بين ارتهانات الواقع وسمطة
ّ
فطومة")) لمروائي المصري نجيب محفوظ

المتخيل 2في لحظة ما متوافقاً مع الواقع ،ولو كان كذلك النتفى اإلبداع بأنواعو
لم يكن
ّ
وتعدده ،وأصبح اإلنسان في حالة من التوافق الدائم مع ىذا الواقع ،ولكن حالة التضاد،

والتعارض ،اللذين تعيشو ما الذات المبدعة مع ىذا الواقع تح دث لحظة الخروج من الواقع إلى
المتخيل وسمطتو ىو مساحة الحرّية ،التي من خالليا يمارس المبدع نشاطو
المتخيل ،إذ يصبح
ّ
ّ
المتخيل
المتخيل ،فنجد
التضادية ،التي يعيشيا مع الواقع إلى ساحة
الفكري والرؤيوي ،وينقل
ّ
ّ
ّ

مغيب أو مفقود  ،حيث
يصبح حالة من التعارض الدائم بين ما ىو قائم (الواقع ) وبين ما ىو ّ
"الرؤيا تمثل ما ىو غير موجود عمى أنو موجود ،وذلك عن طريق اإلحساس الرىيف ،والخيال
المبدع ،وىي أيضا شعور بأن المستحيل ،في رأي اآلخرين ،ممكن التحقيق ،بحيث يبرز

لصاحب الرؤيا في وضوح صاعق كأنو ماثل أمام عينيو .وقد تؤدي ىذه الحالة إ لى تعبئة جميع

القوى في تحقيق ما ىو مستحيل أو معجز".3

متخيل -تعانق معطيات الواقع االجتماعي ،من خالل
وىنا "تصبح الرواية – فيما ىي ّ
مستويات عدة ،وتطمح في أن تعانق التاريخ اإلنساني ،من خالل زوايا متعددة ،وتحمم بمعانقة

احدية ،لتخمق عالماً رمزّياً ،مميئاً
الكمية ،وأن تجاوز الوجود ،المميء بالرداءة والسقوط ،والو ّ
الحقيقة ّ
بمفرداتو المتجادلة ،ومستوياتو المتداخمة".4
ظف فييا محفوظ
إن ىذا ما نجده في رواية نجيب محفوظ ""رحمة ابن فطومة " .حيث و ّ
ّ
حالة من التجريب السردي المستمد من التراث السردي ،إذ إن نجيب محفوظ نشر بين عامي
 1995 -1971مجموعة من الروايات تدور حول الحوار مع التراث ،وكل من ىذه الروايات
"ليالي ألف ليمة

ثقافية ،وعمى سبيل المثال تستدعي رو ّاية
تتخذ لنفسيا نقطة
مرجعية أو ظاىرة ّ
ّ
وليمة " ،1978 ،حكايات شيرزاد ،وتستميم "رحمة ابن فطومة "  ،1983المغامرة المشيورة في

طوطة".5
القرن الرابع عشر التي قام بيا الرحالة المغربي ابن ب ّ

 )1رؤيا التضاد ىي رؤيا تعيد النظر في كل ما يحيط بنا اذ يسعى (ابن فطومة )الى معانقة الحقيقة الكمية لمكون وتجاوز
الواقع من خالل صراع الثنائيات (المادي ،والروحي).
المتخيل الروائي  :انظر :التخييل وبناء الخطاب الروائي في الرواية العر ّبية ،التركيب السردي ،عبد الفتاح
 )2حول
ّ
الحجمري ،شركة النشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،ط.2002 ،1

 )3المعجم األدبي ،جبور عبد النور،،دار العمم لمماليين ،بيروت ،ط ، 1979 ،1ص.134
4
الخراط ،أمجد رّيان ،مجمّة فصول ،م  ، 8ع ، 2 ،1
) ضفائر الثنائيات المتضادة ،قراءة في رواية " الزمن ا آلخر" إلدوار ّ
 .1989ص .154 -144
 )5توظيف التراث في روايات نجيب محفوظ ،سعيد شوقي ،إيتراك لمنشر والتوزيع ،القاىرة ، 2000 ،ص. 45
ات،عمان،األردن،
ولممزيد حول ذلك انظر،نجيب محفوظ والتراث ،محمد القضاة ،مجمة الجديد في عالم الكتب والمكتب

ربيع .1997،وانظر ،الرواية والتراث السردي ،سعيد يقطين ،المركز الثقافي العربي ،بيروت.1992 ،
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ائية ،التي
تُدرج رواية "رحمة ابن فطومة " ،عند نجيب محفوظ ،في إطار المرحمة الرو ّ
1
يسمى
ّ
تبنت الفكر الفمسفي  ،ووظفتو في طرح الرؤى الفكرية عند نجيب محفوظ ،أو ما ّ
)2(
"اليوتوبيا "  ،إذ جاءت ىذه الرواية تعبي اًر عن حالة اإلنسان الم أزوم ،الذي يكتشف ،في لحظة
ما ،شدة المفارقة بين جوىر النظام الديني ،واالجتماعي ،والثقافي

(األيديولوجي ) عامة ،في

صورتو األصيمة ،وما ىو عميو من قيم ،ونظم دينية ،واجتماعية ،وثقافية ،في صورة ممارستيا

في الواقع المعيش ،مما يدفع الذات ،إلى حالة م

ن المواجية ،مع الواقع ،والبحث عن صورة

المتخيل مساحة لمتغيير اليوتوبي ،الذي يبقى
المتخيل؛ ليصبح ىذا
التغيير ،وىنا تظير سمطة
ّ
ّ
المتخيل وسمطتو في بعض األحيان
عجائبيتيا
وعجائبيتو ،التي تفوق في
مرىونًا بصورة الواقع،
ّ
ّ
ّ

وذلك في إطار السرد المضاد

المتخيل.
و ّ

 Dysnarrationال ذي يقدم حالة التعارض بين الواقعي

المتخيل من أجل أن تحقق لمذات حالة البحث عن التوازن ،التي تفقدىا
وىنا ،تأتي سمطة
ّ
الذات ،في لحظة من لحظات المواجية مع اآلخر ،وليذا فإن سمطة
المتخيل تكون دائماً بحثاً
ّ

بالمتخيل ،ىي عالقة تضاد تقوم
عن مخرج من صورة الواقع وارتياناتو ،وتكون عالق ة الواقعي
ّ
عمى االستبدال من أجل الوصول إلى التوازن.

يقول ميخائيل باختين :في ىذا اإلطار "ونتيجة لمطالق القائم بين كينونة الواقع ،وما يجب

جدلية تؤثر في بناء الرواية من خالل شكمين  :انعدام االنسجا م
أن يكون عميو المثل األعمى ،تنشأ ّ
بين السريرة وجوىرىا في مجال الفعل ،ثم عجز العالم الغريب عن المثل األعمى،عن االكتمال
1
الفمسفية ،عبد اهلل خميفة ،الدار العر ّبية لمعموم
يخية إلى الرواية
ّ
) انظر حول ذلك  :نجيب محفوظ من الرواية التار ّ
ناشرون ،منشورات االختالف ،ط.2007 ،1

الطوباوية (االوتوبيا) صورة (مثال) لمجتمع خيالي منشود ،وبما أن ىذا المثال كان غالب ًا يبدو متع ّذ ًار عمى التحقيق
ّ
الطوباوية" يكتسب بمرور الزمن ،طابع استعارة ،وغدا مرادفاً ألي مشروع - ،اجتماعي ،عممي،
عممياً ،صار مفيوم "
ّ
ّ



الطوباوية كشكل لتجمّي قدرة الوعي ،عمى الخيال الخصب ،كانت تقوم منذ
تكنيكي ،يعتبر غير قابل لمتنفيذ ،إن
ّ
.فقد كانت تعبر عن مصالح القوى
اليامة
االجتماعية
ظيورىا في المجتمع اليوناني القديم ،بعدد من الوظائف
ّ
ّ

االجتماعيّة المحرومة من السمطة السياسيّة فجاءت لونا من النقد المباشر أو غير المباشر لممجت مع القائم " انظر :
المعجم الفمسفي المختصر ،دار التقدم ،موسكو ،ترجمة توفيق سمّوم.1986

)2

الخطاب الثقافي لإلبداع األدبي عند نجيب محفوظ ،القضايا الفمسفية في عالم نجيب محفوظ الفمسفي،



قصة لنفسيا لتبديد أوىام القارئ ،وىذه األوىام ىي:
إنو معارضة ال ّ
القصة صورة لعالم الواقع ،واعادة إنتاج "ما ىو قابل لموقوع"
وىم المرجع الذي يولّده في القارئ اعتبار
ّ

-

بسطويسي محمد ،مجمة فصول ،م ،16ع ، 3شتاء  1997م ،ص .315-300

رمضان

-

وىم التواصل أو منطق السبب والنتيجة الذي يولّده الخمط بين التعاقب (حدث يأتي بعد حدث آخر) واالستتباع (حدث

-

القصة محايدة ال تيدف الى غير التسمي  "....انظر ،معجم مصطمحات نقد الرواية،
وىم الشفافية الذي يولّده اعتبار
ّ
لطيف زيتوني،عربي ،انجميزي ،فرنسي ،مكتبة لبنان ،ناشرون ،بيروت ،لبنان ،ط  ، 2002 ، 1مادة " سرد"

ينتج عن حدث سابق)
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الكمية وااللتحام  ..وىذه البنية الالمستمرة لمعالم الخارجي ،تستمد وجودىا من
فعمياً وعن إدراك ّ
كون األفكار عاجزة عن الولوج إلى داخل الواقع نفسو ،وىو ما يجعل من الواقع عنص ًار متقطعًا

المكون لمعناه"1
متناف اًر ،ويدفعو إلى إقامة عالقة واضحة مع نسق األفكار
ّ
لقد نشأت رواية " "رحمة ابن فطومة " "من رحم التضاد بين الواقعي بمعطياتو وارتياناتو،

المتخيل وسمطتو،التي يمارسيا عمى الروائي في لحظة البحث عن صورة جديدة ليذا الواقع.
و ّ
تتمخص "رحمة ابن فطومة " :بخروج بطميا "قنديل محمد العنابي " من وطنو دار اإلسالم –

بعدما استولى الحاجب الثالث لموالي عمى خطيبتو حميمة عدلي الطنطاوي ،و بعد أن تزوج ت أمو

من معّممو الشيخ مغاغة – إلى البحث عن المعرفة والعدل ،في  :دار المشرق – دار الحيرة –
فيسجل في رحمتو ما شاىده في ىذه البالد من
دار الحمبة – دار األم ان – دار الغروب .
ّ

أنظمة،وقوانين ،وعادات ،وديانات ،وما واجيو من تحديات ومصاعب ،لم تثنو عن ىدفو من أجل
الوصول إلى دار الجبل ،التي ىي دار السعادة ،ولكن تكون نياية الرحمة قبل أن يصل دار

الجبل ،وال ُيعرف بعد ذلك ما الذي حدث مع قنديل محمد العنابي وتنتيي الرحمة ،بيذه الخاتمة:
"… بيذه الكممات ُختم مخطوط رحمة "قنديل محمد العنابي" الشيير بابن فطومة ،ولم يرد
في كتاب من كتب التاريخ ذكر لصاحب الرحمة بعد ذلك،
ىل واصل رحمتو أو ىمك في الطريق؟

ىل دخل دار الجبل وأي حظ صادفو فييا؟

وىل أقام بيا عمره أو عاد إلى وطنو كما نوى؟

وىل يعثر ذات يوم عمى مخطوط جديد لرحمتو األخيرة؟
عمم ذلك كمو عند عالم الغيب والشيادة"(.)2

لقد بنيت رواية "رحمة ابن فطومة " ،كما ترى الدارسة عمى "رؤيا التضاد " ،إذ مثّمت ىذه
اء عمى مستوى البناء الخارجي أم عمى مستوى البناء
الرؤياُ ،مجمل معطيات الحركة الرو ّ
ائية ،سو ً
الداخمي ،ولعل ىذا ما ستتوّقف عنده الدراسة.

تضادية البناء الخارجي  /تكاممية الداللة:
جاء ترتيب األبواب في رواية ابن فطومة

 :الوطن – دار المشرق – دار الحيرة – دار

الحمبة – دار األمان – دار الغروب – البداية ،وىنا يتضح أن بداية التضاد تبدأ من وضع (البداية )

في نياية الرحمة (الرواية ) وقمب منطق الترتيب ،مع العمم أن الوضع المنطقي أن تكون البداية
)1

الخطاب الروائي ،ميخائيل باختين ،ترج مة ،محمد برادة ،دار الفكر لمدراسات ،الطبعة األولى ،القاىرة – باريس،

 ، 1987ص12

" )2رحمة ابن فطومة" ،نجيب محفوظ ،مكتبة مصر ،دار مصر لمطباعة  ،1983ص .158

319

د .جودي فارس البطاينة

ىي الباب األول في الرحمة ،ولعل ىذا األمر ال يغيب عن بال روائي ميما كان ،فما بالك بنجيب
محفوظ؟! إذًا ،ىذا االختيار في البناء الخارجي لمنص ،كان وراءه رؤيا تتضاد مع ما ىو كائن أو
ما ىو واقع ،فالبدايات في الواقع ىي البدايات  ،والنيايات ىي النيايات  ،في ترتيبيا المنطقي الذي

التمرد،
يبدأ بالشيء ثم ينتيي بما يتممو ،ولكن في رؤيا نجيب
محفوظ،المحممة بروح الرفض ،و ّ
ّ
اقعية ،من خالل سمطة
البنية الو ّ
عمى ما ىو قائم ،تأتي ا لبداية لتكون نياية ،وتساىم في خمخمة ّ
المتخيل،الذي يجد فيو نجيب محفوظ صورة لمتعبير عن حالة ما يجب أن يكون عميو الواقع.
ّ
ائية عند محفوظ ،تحمل في داخميا حالة من الرؤيا
إن وضع البداية ،في نياية البنية الرو ّ

الفمسفية،التي تنطمق م ن أن النيايات دائماً مفتوحة عمى بدايات جديدة ،وبالتالي فإن صورة
ّ
النياية المطمقة مفقودة في حقيقتيا ،ومن ىنا فان حالة البحث عند اإلنسان عن حقائق األشياء
دائما في حالة بداية متجددة ،وليذا نراه عندما يصل سفح الجبل الذي يسبق الوصول إلى

"دار

الجبل " يعرض لنا حالة التضاد بين،ما كان يتوقعو من قرب دار الجبل ،وبين حقيقة البعد ليذه
الدار ،ىذا البعد الذي يفرض بدايات جديدة ،تجعل الرواية ال تنتيي بل تبدأ من جديد:

"وقل صبرنا ،وتعجمنا الرحيل ،فيبطت القافمة سفح الجبل في أسبوعين ،حتى بمغنا

كأنيا بال نياية ،ولم نكد نرى الجبل اآلخر
الصحراء  .ودىمتنا دىشة ،إذ ترامت الصح راء أمامنا ّ
من شدة إيغالو في البعد ،عجبت لخداع البصر ،وأيقنت من أنو ستمضي أيام وأسابيع ،قبل أن
نصل إلى الجبل اآلخر الذي تقوم عمى سطحو دار الجبل"1...

لعمو يمكن القول ىنا إن صورة "البصر " في خداعيا ىي صورة الواقع في خد اعو ،وأن

المتخيل،
رؤية األشياء في الواقع ال تكون عمى حقيقتيا ،وىنا يأتي دور
ّ

ودور البحث فيما وراء

من أجل الوصول إلى حقائق

يتبناىا العقل اإلنساني،
األشياء ،من خالل الرحمة
الذىنية التي ّ
ّ
دائما تكون في حالة موىومة ،وىنا تتج ّذر صورة التضاد بين الواقعي بارتيانا

بسمطتو التي يمارسيا عمى الذات.

المتخيل
تو ،و ّ

اعتباطية ،بل جاءت في إطار
يتبناىا محفوظ في ىذه الرواية لم تكن
إن
التضادية التي ّ
ّ
ّ
النصية ،فالنياية ال تكتمل إال في إطار بداية جديدة ،وال تبدو مالمحيا إال في
تكامل الداللة
ّ
محايثتيا مع البداية ،فيما طرفا الوجود ،وىما اإلطار الذي من خاللو تعرف القيم.

ويستمر تضاد البناء الخارجي ،في الرواية بين ترتيب دار المشرق ودار الغروب  ،بما

يحممو كل عنوان من داللة يضاد بيا اآل خر  ،فالمشرق ىو عكس الغروب ،و من المؤكد،فإن
 ،التي تتكامل في صورة

الضدية
قدمت ىذا في إطار الثنائية
الرؤيا الروائية عند محفوظ قد ّ
ّ
تضادية الرؤيا في دار الحيرة ودار األمان  ،فالحيرة
المتخيل ،ولعل ىذا يمتد إلى
الواقعي وسمطة
ّ
ّ
ىي حالة االلتباس وعدم وضوح الرؤيا،بينما األمان ىو االستقرار ،والوثوق مما ىو كائن ،وىنا

 )1المصدر نفسو ،ص.156
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الكمية التي تبحث عن محاولة
البنية ّ
كم ا ترى الد ارسة تتج ّذر حالة التضاد؛ لتعطي العمل الروائي ّ
المتخيل )؛ فيولد جزء أو باب دار الحمبة
الجمع بين ما ىو كائن (الواقع) وبين ما يمكن أن يكون (
ّ
معب اًر عن الداللة التي تحمميا كممة الحمبة من صراع بين األطراف،التي تكون عمييا ،ولعميا ىنا

المتخيل وحالة التناقض التي تفرق بينيما كما يتضح.
صراع الواقعي مع
ّ
البنية الخارجية التي جاءت عمييا رواية "رحمة ابن فطومة " قد سارت
يمكن القول ىنا إن ّ
الداخمية
البنية
في إطار "تضاد الرؤيا" التي عاشت بين ارتيانات الواقع وسمطة
ّ
المتخيل ،وجعمت ّ
ّ
التي ستتحدث عنيا الدراسة تنمو في اإلطار ذاتو.

تضادي البناء الداخمي  /تكاممية الداللة:
ّة

مبنياً عمى حالة التضاد،
جاء البناء الداخمي في رواية نجيب محفوظ "رحمة ابن فطومة " ّ
الرحمة بما تحممو من
التي تعيشيا الذات من خالل عالقتيا بالواقع ،وليذا فقد اختارت صورة

المتخيل ،ومن ىنا تبدأ
داللة االنتقال واالرتحال من فضاء الواقع إلى فضاء آخر وىو ىنا فضاء
ّ
لحظة المفارقة والتضاد  .فالرحمة ،ال يمكن أن تأتي في سياق الحالة المستقرة لمذات ،فيي في
مجمميا ،تعبير عن خروج من حالة التأزم ،و محاولة بحث عن إعادة التوازن ،الذي تفقده

الذات،والخروج من الحيرة التي تعيشيا ،وبغض النظر عن صورة الرحمة ؛ فان جوىر االنتقال
من حالة إلى أخرى يكون ىدفيا ،وليذا ،فإن "رحمة ابن فطومة" عند نجيب محفوظ ،جاءت تعبي اًر
عن تأزم الذات في عالقتيا مع اآلخر بتعدد أطرافو ،وىنا تصبح ىي حالة الخروج من الواقعي

متخيمة تناقض الواقع،
المأزوم ،إلى صورة ّ
رغبات الذات وما تسعى إليو:

وتتضاد معو ،في كل أطروحاتو ا ،وىي المنفذ إلى

"– خانني الدين ،خانتني أمي ،خانتني حميمة ،أال لعنة اهلل عمى ىذه الدار الزائفة ...

بدا كل شيء كالحاً ،وبدءاً من أبسط األفراد ،مثل الشيخ عدلي الطنطاوي ،حتى الوالي

نفسو ،مرو ًار بالناس ،ومعامالت تستحق الطوفان ؛ ليحل محّميا عالم جديد ،نظيف ،لم أتأثّر

عمي ،بدت الدنيا صفراء كريية ال تحتمل
بعطف أمي،وحزنيا ،وال ِحكم الشيخ مغاغة التي ّ
ذرىا ّ
وال تعاشر .وقالت لي أمي:

تتزوج في أقرب وقت ،ولعل اهلل يدخر لك أفضل ممن اخترت ! فيززت رأسي
 يجب أن ّرافضاً فقال الشيخ مغاغة:
 -اشرع في العمل بال تأخير.

فيززت رأسي أيضاً ..فقال الرجل:
 -لديك وال شك خطّة…؟

فقمت معرباً عن عواطفي الجائحة:
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 -أن أقوم برحمة!

فتساءلت أمي في انزعاج:

 -أي رحمة؟ ..إنك لم تكد تبمغ العشرين من عمرك!

فقمت:

 -ىي أنسب لمرحمة…

مميًا وقمت:
ونظرت إلى أستاذي ّ
 -سأزور المشرق والحيرة والحمبة ولكني لن أتوقف…"(.)1

التأزم الذي
إن صورة الرحمة  ،كما يقدميا محفوظ،جاءت تعبي اًر عن حالة الخروج من ّ
المتخيل في لحظة ارتيان الواقع
تواجيو الذات ،وىي في الوقت ذاتو ،نتيجة التضاد بين الواقع و ّ
المتخيل:
لمذات ،ومحاولة الذات الخروج من حالة االرتيان ىذه ،وذلك من خالل سمطة
ّ

عمي الحمم ،وتالشى الواقع ،وت ار ءت دار الجبل لعين خيالي ،كنجم معشوق،
"واستحوذ ّ
يعتمى عرشو وراء النجوم ،فنضجت الرغبة األبدية في الرحمة عمى لييب األلم الدائم ،وأذعن

الشيخ مغاغة الجبيمي لمواقع ،فدعا صاحب القافمة لمعشاء معنا"(.)2

المتخيل "الحمم " ويتالشى الواقع في لحظة الحمم ،ويصبح التضاد بين االثنين
يسيطر
ّ
الفعمية ىي انقطاع عن الواقع،
السردية أو
صورة لمخالص "الرحمة " ،ولعل الرحمة في صورتيا
ّ
ّ
وحضور ألمل ربما يكون فيو الخالص

"… ولبستني حال جديدة ،فقل تفكيري في أحزاني،

وىيمنت الرحمة عمى حواسي ،وانفسخ أمامي مجال غير محدود لألمل…"(.)3

قمت إن "رحمة ابن فطومة " ،خرجت من رحم التضاد الداخمي ،في إطار البنية الداخمية

شخصية ابن فطومة ،جاءت متضادة مع
الشخصية الرئيسة في الرواية؛ وىي
لمرواية ،فبنية
ّ
ّ
الواقع،حتى في اسميا ،فالواقع عادة ُيطمق اسم األب ممحقاً باسم االبن ،بينما ىنا يأتي اسم األم
ىو الممحق باسم االبن ،وىذا في اإلطار الواقع،

نوع من التيكم ،والعيب الذي يمكن أن يمحق

بصورة اإلنسان ،فابن فطومة اسم أطمقو إخوتو عميو ألنو ابن المرأة أبييم ،ولعل ىذه ،يوضح

شخصي ة ابن فطومة ،ىذه التضاد الذي انعكس داخل الحركة
صورة التضاد التي بنيت عمييا
ّ
المتخيل،
الشخصية ،وجعمتيا تبحث عن الخروج من أطر الواقع إلى أطر
ائية التي الزمت
ّ
ّ
الرو ّ
بحثاً عن صورة التوازن ،ومعرفة حقائق األشياء ،يقول ابن فطومة:

"كان أبي محمد العنابي تاجر غالل مترعًا بالثراء  .أنجب سبعة تجار مرموقين ،وعمر

بالصحة والعافية  .وفي الثمانين رأى أمي الجميمة فطومة األزىري ،وىي
جاوز الثمانين متمتعًا
ّ
بنت سبعة عشر ،آخر عنقود جزار يدعى األزىري قطائف ،فغزت قمبو ،وتزوج منيا ،وأقام معيا
( )1المصدر نفسو ،ص .18-17
( )2المصدر نفسو ،ص .19
( )3المصدر نفسو ،ص .20
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في دار رحيبة،اشتراىا باسميا محدثاً في أسرتو غضباً وشغباً

 .اعتبر إخوتي الزواج لعبة قذرة

غير مشروعة ،واستعانوا عمى أبييم بشفاعة القاضي ،وكبير التجار ،ولكنو مرق من قبضتيم

َّ
فاعتد الزواج حقاً ال يقبل المناقشة ،وراح ينيل من معين سعادتو،
مروق عاشق مسموب اإلرادة،

بقمب مميء بالثقة ( )...فمنذ حداثتي ،وأنا أتمقى أجمل الكممات ،رغم ارتط

امي بأقبح الفعال .

عمي "ابن فطومة" تبراء من قرابتي وتشكيكاً فييا"1...
وسماني أبي "قنديل" ولكن إخوتي أطمقوا ّ
شخصية ابن فطومة ،كما يتضح ،جعمت الواقع حالة
إن ثيمة التضاد التي خرجت منيا
ّ
أمو  ،تُخطب منو من
من االلتباس بالنسبة
ّ
لمشخصية ،بل جعمتو حالة من المواجية الدائمة ،فيذه ّ

نفسية اإلنسان،
قبل معمّمو الشيخ مغاغة ،وال يخفى الصراع الكبير ،الذي يصنعو ىذا الحدث في ّ
بتحوليا ىذا  -حالة من األرق ،بدل أن
أمو ،وكيف تصبح صورة األم -
عندما يقوم ىو بتزويج ّ
ّ
تكون حالة من االستقرار ،وليذا فقد كانت صورة لمخيانة "خانتني أمي  ،"2وليس ىذا فقط ،بل إن
صورة الدين أصبحت صورة تحمل داخميا صورة التضاد ،بين ما ىو قيمي ،وبين ما ىو ممارس

"خانني رجل الدين " ،فرجل الدين ىو الذي يتزوج األم ،وأالم يكون موقفيا الموافقة ،فتنيار القيم،
الشخصية المتضادة مع الواقع:
وتصبح صورة الخيبة ،ىي التي تبني
ّ
"الحق أنني سمكت سموكًا ،ىو أحق بشخص أكبر مني سنًا ،وتجربة ،تركت األمور

تجري كما يشاء اهلل ،وأقنعت نفسي المتمردة ،بأن الزواج حق لمرجل والمرأة ،وأن أمي ليست أماً

ولكنيا امرأة أيضاً ،واننا خمقنا لنكابد الحقيقة ونصمد ليا ،ونتمقى نصيبنا من السرور
خالصةّ ،
واأللم ،بشجاعة المؤمنين  .وحممت التجربة بكافة أبعادىا عمى عاتقي ،وفاتحت أمي بالموضوع

بصراحتي المألوفة .وأبدت دىشة أحنقتني وتمتمت:
 -ما خطر لي ذلك ببال..

فقمت ببرود:

 -ولكنو حق وعدل.

ومضيت أىضم خيبتي عمى حين قالت ىي في تمعثم:
 -أريد فرصة لمتفكير..

اعتبرت ذلك أول إشارة لمم وافقة؛ لتناقضو الشديد مع أسموب الرفض الواضح ،وانتظرت

بقمب كئيب حتى ىمست لي في حياء وارتباك:
 -لتكن مشيئة اهلل!

 )1المصدر نفسو ،ص .6

 )2المصدر نفسو،،ص .17
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وتأممت كيف نزخرف أىواءنا بكممات التقوى المضيئة ،وكيف نداري حياءنا بقبسات

الوحي اإلليي"1...

لمجردة ،وبين الممارسة
شخصية ابن فطومة في إطار التضاد بين القيم ا
ىكذا تش ّكمت
ّ
ّ
المغموطة ليذه القيم ،االجتماعي منيا ،والديني ،وكذلك السياسي ،فيذا الحاجب الثالث لموالي
يستولي عمى خطيبة ابن فطومة "حميمة عدلي الطنطاوي " فيأخذىا زوجة رابعة ،وال يستطيع أحد
ردع السمطة:

" ...ولكن ىبط عمينا قدر فنسف خطتنا

 .زحم حياتنا الو ادئة  .الحاجب الثالث لموالي

فاقتحمنا كعاصفة  .رأى ذات يوم حميمة فقرر أن يجعل منيا زوجتو الرابعة  .وذعر الشيخ عدلي
الطنطاوي وقال ألستاذي الشيخ مغاغة:
 -ال قبل لي بالرفض!

وفسخ الخطوبة .وىو يرتعد ،فزفّت حميمة إلى الحاجب الثالث ما بين يوم وليمة  .انطويت
ىل شاركتني
ال وأنا أتساءل عن قمب حميمة ،عن مشاعرىا الدفينة،
عمى نفسي ذاه ً
ألمي ،أو أن ألالء الممك أسكرىا وبير عينييا"2...

في ىذا السياق الممموء باليزيمة والظمم والقير داخل الواقع ،وارتياناتو ،ومعطياتو ،التي
تحمل في داخميا عمق االضطراب ،والصراع بين أطرافو ،تأتي صورة الر حمة لتكون ىي حالة
تستقربو الذات ،وىنا تأتي سمطة
الخالص ،من ىذا التضاد ،وذلك من أجل الوصول إلى ما
ّ
المتخيل؛ لتأخذ الذات إلى عوالم المثل ،والبحث عن الحقيقة ،التي تحمل في داخميا اإلجابة
ّ

الشافية عن كل التناقضات القائمة  .وتصبح الحكمة والبحث عنيا مطمب الذات ،التي حاولت أن

تتجرد من الواقع ،وتدخل عالماً آخر تأتي منو بالدواء الشافي لموطن " أريد أن أعرف ،وأن أرجع
إلى وطني المريض بالدواء الشافي"3..

ولكن السؤال ىنا ،ىل بقيت رؤيا التضاد ىي التي توجو "رحمة ابن فطومة " حتى في عالم
لمعنى الرحمة وعالقة ذلك بصورة اإلنسان،

المتخيل؟ نعم  .وىذا يتضح من رؤية ابن فطومة
ّ
فيناك اإلنسان التاجر ،الذي يرتحل لمتجارة ،وىناك اإلنسان الذي يرتحل لممعرفة،والبحث عن
الحقيقة.ف"رحمة ابن فطومة" ىي رحمة متضادة مع رحمة الواقع ،وعمى الرغم من االييام بالواقع
فمسفية تتخذ من العقل وسيمة
اال أنو ليس لدينا اال العمم المتخيل ،وىي في إطار التقييم رحمة
ّ
لموصول إلى عوالم الحق ،من خالل القياس ،والمالحظة القائمة عمى العقل واالستقراء.

 )1المصدر نفسو ،ص 17 -16
 )2المصدر نفسو ،ص17
 )3المصدر نفسو ،ص19
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وفي ىذا اإلطار تتجمّى

صورة التضاد بين الذات،

واآلخر (الواقعي ) في ""رحمة ابن

التجار إال قنديل محمد
فطومة "" و تتعمق حتى تصل حالة المفارقة بين المرتحمين  ،فكّليم من ّ
العنابي (ابن فطومة ) ،فيو ممن يبحثون عن المعرفة ،واكتشاف ما ىو غير معروف بالنسبة
لو،وىنا يصبح عند محفوظ مصطمح "الرحالة " محمل بداللة الباحث عن المعرفة ،وتتسع ىذه
المفارقة في رؤية كل منيما في الحياة ،وىذا الخط الفاصل بين الطرفين

 ،ىل الحياة تجارة

عقمية ،يعيشيا اإلنسان في إطار العدالة التي ييدييا إليو العقل؟:
مادية؟ أم ىي رحمة ّ
ّ
" ...ىمس الشيخ مغاغة في أذني:
جميع الرفاق من التجار وأنت الرحالة الوحيد بيننا!".

( )...وكنت أحترم التجارة ،ولكنني آمنت بأن الحياة رحمة كما ىي تجارة"1

إن صورة التضاد التي انطمق منيا محفوظ ىي محور الصراع اإلنساني ،بين الواقع االيدولوجي ،2
التي يرى العقل أنيا ال

يغير القيم السائدة،
وبين
المتخيل الذي يحاول أن ييدم ما ىو قائم ،أو ّ
ّ
الوثنية ،وىي بالتأكي د تتضاد مع
تحقق العدل ،وىنا يكون االنتقال إلى دار المشرق التي ىي دار
ّ
الوطن وىو دار اإلسالم.

المتخيل عند محفوظ ،وىي في الوقتّ ذاتو،
دار المشرق في صورتيا ىي إنتاج سمطة
ّ
العقمية ،وقيمو
جاءت تعبي اًر عن حالة التضاد ،التي يعيشيا ابن فطومة مع الواقع بكل معطياتو
ّ
التي جعمت ابن فطومة يبحث عن بديل ىو

"الرحمة " ،ولكن ىذه الرحل ة وضعت الذات أمام

المتخيل ،فيا ىو في دار
حاالت من التضاد الجديدة ،التي واجيتيا في حّميا وترحاليا في عوالم
ّ
الوثنية ،وال يمكنو أداء الصالة إال في الخفاء ،وال يستطيع أن يرتدي مالبسو،
المشرق ،يواجو
ّ

فعميو أن يبقى عرياناً كما ىي حال أىل البمد ،ولكن حالة التضاد التي تنشأ بين ما كان عميو في
الوطن وما ىو عميو اآلن ىي المحك الرئيس ،وىي التي تضع ابن فطومة أمام البحث عن

الحقيقة ،التي يجدىا في عذره ليؤالء ،وادانتو لصورة الوطن عمى الرغم من إسالميتو:
"الحق أني لم أتماد في نقد مظاىر البؤس في ىذا البمد ال وثني ،الذي قد يكون لو من

وثنيتو عذر ،ولكن أي عذر أعتذر بو عن أمثال ىذه المظاىر في بمدي اإلسالمي؟ وقمت
لنفسي:

المرة."3
 انظر ّوسجل واعترف بالحقيقة ّ

 )1المصدر نفسو ،ص.21

الفمسفية،
"
 )2اإليديولوجيا تعني "نسقاً من األفكار و النظريات السياسية و الحقوقية و الدينية و األخالقية و الجمالية و
لسفي المختصر ،دار التقدم ،موسكو ،ترجمة توفيق سموم.1986 ،
انظر ،المعجم الف

 )3رحمة ابن فطومة ،ص.28
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كما وصفيا ابن فطومة  -حالة من

وعجائبيتيا-
ائبيتيا
ّ
لقد مثّمت صورة المشرق في غر ّ
العجائبية عمى
ائبية و
ّ
التضاد التام مع الوطن ،حيث نرى ابن فطومة يميل إلى تفضيل ىذه الغر ّ
تزوج في دار المشرق ،وأنجب أطفاال من زوجو (عروسو ) ،ولكن
صورة الواقع (الوطن ) ،ألنو ّ
المتخيل في لحظة ما ،فيا ىو يطرد من دار المشرق ،إلى دار الحيرة،
البد من تقاطع الواقع مع
ّ
عقابًا لو عمى تربيتو ولده عمى مبادئ اإلسالم ،إذ يعتبر ذلك كف اًر في دار المشرق ،ويغادر ابن
فطومة دار المشرق ،وىو في الحالة ذاتيا من الحزن واألرق ،التي غادر بيا الوطن ،وىنا تظير

مطمقيتيا في مكان
صورة الرحالة الذي يبحث دائماً عن المعرفة ،التي ال يمكن أن توجد في
ّ
واحد ،والتي تتأتي دائمًا م ن خالل المقايسة والتناظر بين مظاىر الكون يقول:
"رجعت إلى حجرتي بعد ساعة

– التي تحولت إلى السجن-

فوجدتيا خالية من األم

واألوالد ،والحب واألمل  .لحظة كئيبة تنداح في أعماق النفس فتنكشف الحياة عن حمم أو وىم .
ولحق بي فام فرمقني بعطف وقال:

 -تحمل كما يجدر برجل الرح الة!

فقمت بصوت متيدج:

مسرات الحياة..
 ّتبخرت ّ
 -إنيا تتجدد وتجيء أيضًا بالعزاء..

وربت منكبي ثم قال:

 تعّمم أن الرحالة ال يجوز أن يسعى وراء عالقة دائمة"1.."الرحالة " و"الرحمة " بمفيومييما
ىذه ىي بذرة التضاد التي زرعت في نفس ابن فطومة

تستمر
المذين يعكسان حالة االنتقال  ،واالرتحال نحو اآلخر بمستوييو المادي والمعنوي ،وليذا
ّ
متخيل جديد "دار الحيرة "
متخيل ،صنعو ابن فطومة "دار المشرق " إلى واقع ّ
الرحمة من واقع ّ

بذات الظروف التي أوجدت

"دار المشرق " فيذه "عروسة " زوجو ،وأبناؤه ،يصدر قرار الحكم

بالتفريق بينيم وبينو ويطمب منو مغادرة البالد والرحيل مع أول قافمة.

لقد رحل ابن فطومة إلى "دار الحيرة " ،ولعل داللة االسم "الحيرة " الذي يدل عمى االلتباس

تكونت في نفس ابن فطومة ،قبل دخولو ىذه الدار الجديدة،
جاء يؤ ّكد صورة االضطراب التي ّ
كون فييا األسر ة واعتقد انو استقر فييا ،تعود إليو
وفي لحظة اقتالعو من دار المشرق ،التي ّ

صورة الواقع "الوطن " فيجد حالة التواؤم بين المحظتين ،ويستحضر حاالت التضاد التي عاشيا
وارتيانات الواقع ،يقول:

شد قمبي إلى الوراء ،وغص
"تحركت القافمة في ظممة الفجر ،في ظممة الفجر المب ّشرة ّ .
حمقي بالحزن والدموع ،وتجمعت النجوم فوقنا ،تنظر إلينا وننظر إلييا وانعدم العزاء  .كما فارقت

 )1المصدر نفسو ،ص.55 -54
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وطني منذ حوالي خمس أعوام محبطاً بخيانة األم،

والحبيبة ،والوالة  .انقمبت رحالة مرة أخرى

أفكر بالبمدان ،والدفاتر ولكن أين القمب وأين العقل؟ وقمت إن ىذه النجوم أقرب إلي من

عروسة،واألبناء ،وستظل القوافل تسير حاممة األموال،واآلمال ،فمن يحمل األحزان؟"1...
لقد أصبحت رؤيا التضاد عند ابن فطومة حالة مالزمة في رؤيتو اآلخر ،فيا ىو يخرج من
ال بروح "ال ّشك " مما ىو قائم " ...ولكن أين القمب وأين العقل؟ " لقد طرح ابن
محم ً
دار المشرق ّ
الضدية التي يحممو ا اإلنسان في داخمو "القمب " بما فيو من عواطف
الثنائية
فطومة ىذه
ّ
ّ
وأحاسيس يمكن ليا أن تمغي الواقع و معطياتو ،و "العقل " الذي يحاكم األشياء في إطار الواقع

ثنائية الشك واإليمان ،الشك عن طريق العقل ،واإليمان عن طريق القمب ،ومن
ومعطياتو ،إنيا ّ
المتخيل" الجديد في رحمتو.
ىنا جاء اختيار نجيب محفوظ السم "الحيرة" ليكون عنوان "الواقع
ّ

الضدية بين
فقد ابن فطومة الزوجة ،واألبناء في دار المشرق ،فقدىما في إطار العالقة
ّ
جعمت "الرحالة "
المتخيل " الذي أراد أن يربي أبناءه عميو ،لكن حالة الفقدان ىذه،
"الواقع " و "
ّ
ال بروح االنفصال وفقدان األمل ،بل قل حالة اليأس مما ىو كائن ،وىنا تأتي لحظة الصراع
محم ً
ّ
ي عبارة ابن فطومة التي جاءت في إطار السرد المنولوجي الذ ي يمثل أكثر
بين الحقيقة والخيال ف
الداخمية لمنفس
أنواع السرد مقابمة لمذات ومواجية مع النوازع
ّ
النفس فتنكشف الحياة عن حمم أو وىم."2

"لحظة كئيبة تنداح في أعماق

الفمسفية لمنص
الضدية ،المؤطرة لمروح
النص الروائي عمى حالة من
إن ىذه العبارة ،تفتح ّ
ّ
ّ
تحدثت الدراسة عمى صورة "رواية ابن فطومة " بأنيا رواية
الروائي ،الذي يكتبو محفوظ  .فعندما ّ

فمسفية تطرح القضايا اإلشكالية في حياة اإلنسان ورؤيتو لمواقع ،من خالل حالة التقبل أو الرفض
ّ
مطوعة ،من أجل أن تكون دائماً عمى حالة من االستعداد،
ليذا الواقع ،فإن صورة الرحالة تأتي ّ

لمتجاوز ،واالنتقال من واقع إلى آخر في إطار رؤيا التضاد ،ولعل ىذا ما تعنيو الدارسة بقوليا

محممة بروح الباحث عن المعرفة غي ر المتوقفة ،ولعل
إن صور الرحالة أصبحت عند محفوظ ّ
ىذا ما يتجّمى أيضًا فيما قالو "فام " البن فطومة بعدما صدر الحكم بالتفرقة بينو وبين زوجتو

وأبنائو" :تعّمم أن الرحالة ال يجوز أن يسعى وراء عالقة دائمة"3..

أشد مما واجيو في "الوطن " و "دار المشرق " ،فيا ىو
في بالد الحيرة ،يواجو ابن فطومة ّ
يطرد من دار المشرق؛ ألنو يعمّم ابنو "الصالة " إذ ىي صورة التضاد التي عاشيا في بالد
المشرق ،وأما في بالد الحيرة ،فإنو يقضي في السجن عشرين عاماً بسبب الحكيم

"ديزنج " حيث

تزوج "عروسة " زوجة ابن فطومة عنوة ،حيث اتيم ابن فطومة ،أنو يسخر من دين أىل الحيرة،
ّ
 )1المصدر نفسو ،ص.56
 )2المصدر نفسو.55 ،

 )3المصدر نفسو ،ص .55
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وليذا صودرت أمالكو ،ومنيا "عروسة " زوجو  .ويبقى في السجن حتى تقوم الثورة عمى الممك
"اإللو" ،ثم يصدر عفوًا عن كل من في السجن؛ فتعود الحياة واألمل إلى ابن فطومة ،فيرتحل إلى
بالد "الحمبة " ،حيث يأتي ىذا االرتحال ،مدفوعًا بروح رفض الواقع ،بحثًا عن الخالص من

االضطراب ،واالرتو ان لصورة الواقع وتجمياتو المكروره في مجتمعات يختمف ظاىرىا لكنيا في
جوىرىا تتوافق.

"...وجعمت أتساءل عما يجدر بي عممو ،ىل أرجع إلى وطني قانعًا من الغنيمة باإلياب،
أو أواصل الرحمة واالستطالع ودق أبواب المصير؟  .وكرىت العودة إلى الوطن عمى ىذه الحال

وحدثني قمبي بأنني في وطني معدود من األموات ،ال أحد ينتظرني ،أو
من الجدب وا لخيبة ّ .
ييمو مرجعي ،ىذا إذا لم يكن الموت قد أدركيم ،فاستأص ل الجذور ،وبذر في أصوليا الغربة

والوحشة  .كال لن أرجع  .لن ألتفت إلى الوراء بدأت رحالة ،سأظل رحالة ،وفي طريق الرحمة

أسير .ألنو قرار وقدر ،خيال وفعل ،بداية ونياية  .فإلى دار الحمبة وما بعدىا حتى دار الجبل .
ترى كيف تتبدين اليوم يا عروسة وأنت بنت األربعين؟"1

لقد انتيى مقام ابن فطومة في دار الحيرة بمجموعة من التساؤالت المصيرّية في حياة
اإلنسان الباحث عن الحقيقة ،وىي الرجوع أم المواصمة؟ أي القناع ة بما ىو كائن أم البحث عما

ىو غير كائن " :ىل أرجع إلى وطني قانعاً من الغنيمة باإلياب ،أو أواصل الرحمة واالستطالع
ودق أبواب المصير؟."2.

ثنائية التجاذب بين االستمرار في الرحمة ،أو الرجوع عنيا إلى الوطن،شكمّت في لحظة
إن ّ
خيل " حالة من التضاد بين "القدرّية " و "االختيار " فيل
المواجية مع الواقع بشقية "الواقعي والمت ّ

"الرحمة " بمفيوميا الذي يتبناه نجيب محفوظ ،وىو مفيوم البحث عن الحقيقة عن طريق العقل،
الفمسفية ىي صورة لإلنسان في صورتو
وليس عن طريق القمب ،أو ما يمكن أن يسمى الرحمة
ّ
"القدرّية" أم في صورتو "االختيارّية"؟

لقد ّبين ابن فطومة في إطار حالة التضاد بين الرؤيتين أن الرجوع إلى الوراء ىو صورة
قرار مرفوض ،و ىو عودة إلى
الفشل والتوقف ،بل ىو صورة الموت ،فالعودة إلى الوطن،
الجدب والخيبة ،وليذا فقد أخذ ق ارره بالمواصمة في إطار التفسير

"القدري " لرحمة اإلنسان في

الحياة ،وبحثو عن الحقيقة ،من خالل العقل "سأظل رحالة ،وفي طريق الرحمة أسير  .ألنو قرار
وقدر ،خيال وفعل ،بداية ونياية"3

دخل ابن فطومة دار الحمبة من خالل "الحس العقمي " الباحث عن الحرّية في إطار التعدد
والحوار مع اآلخر وقبولو ،ولعل كما ترى الدراسة ىنا أن اختيار نجيب محفو ظ ألسم "الحمبة " في
 )1المصدر نفسو ،ص.82
 )2المصدر نفسو ،ص.82
 )3المصدر نفسو ،ص.82
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المغوية وىي مكان االلتقاء والحوار والمواجية يؤكد الصورة التي يتبناىا ابن فطومة وىي
داللتيا
ّ
فان القارئ ،أول ما يمفت انتباىو في ىذا الباب ،أن ابن فطومة قد
التقبل ،وليذاّ ،
صورة الحوارّية و ّ

مرة أخرى من سامية،وأنجب منيا
تزوج من دار ال حمبة ّ
حاور كل من قابمو  .وليس ىذا فقط ،بل ّ
ولكنو وجدىا متزوجة من "بوذي "
مرة أخرى "عروسة " زوجتو في دار المشرقّ ،
أطفاالً ،والتقى ّ
حيث تمنى ليا السعادة واليناء ،ومن الالفت أيضاً أن دار الحمبة ىي "دار إسالم " ولكن اإلسالم

الذي يختمف عن اإلسالم في دار "الوطن " حيث يفتح باب االجتياد ،ولكن دار الوطن أغمقتو ،1

وىنا تتج ّذر رؤيا التضاد بين صورة اإلسالم في دار الوطن ودار الحمبة

 ،2ولعل الحوار التالي

التضادية:
بين الشيخ حمادة السبكي – شيخ دار الحمبة -وابن فطومة يضعنا أمام ىذه
ّ

"وجمسنا غير بعيد من المحراب .قدمت لو نفسي فقدم لي نفسو ،الشيخ حمادة السبكي ،من

أىل الحمبة الصميمين .قمت بأنفاس مضطربة وصوت متيدج:
 -ما تصورت الحمبة دا اًر إسالمية..

فقال بيدوء:

 -الحمبة ليست من ديار اإلسالم..

ولما ق أر دىشتي قال:
ومسيحيون
 الحمبة دار الحرّية ،تمثّل فييا جميع الديانات ،فييا مسممون ،وييود،ّ
ووثنيون..
وبوذيون ،بل فييا ممحدون
ّ
ّ

فزددت دىشة وسألتو:

 كيف تأتّى ليا ذلك يا موالي؟فقال ببساطة:

وثنية ،وأتاح ت حريتيا الفرصة لكل من شاء ،أن يدعو إلى
 كانت في األصل ّالوثنيين في بعض الواحات!
دينو،وتوزعت الديانات أىميا ،فمم تبق اليوم إال قمّة من
ّ
ّ

فسألتو واىتمامي يتصاعد:

 -وبأي دين تمتزم الدولة؟

 -الدولة ال شأن ليا باألديان..

 -وكيف توفق بين أىل الممل والنحل؟

فقال بوضوح:

 -تعامل الجميع عمى قدم المساواة الكاممة.

)1
)2

انظر ،المصدر نفسه ،ص.109

لممزيد حول اإلسالم في أدب نجيب محفوظ يمكن الرجوع إلى

شكالية الصراع بين اإلسالم
 ،:أدب نجيب محفوظ ،وا ّ

والتغريب ،فرج ،السيد أحمد ،دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع ،المنصورة ،ط1990 ،1

329

د .جودي فارس البطاينة

"1.....

حالة التوازن التي يمكن لإلنسان أن يكون عمييا

لقد مثّمت دار الحمبة عند ابن فطومة،
الديني ة ،فدار الحمبة ىي مساحة الحرّية ،التي يمارس اإلنسان عمييا
عندما يختار طريقة حياتو
ّ
يتعرض لمقير أو الظمم ،وكما ترى الدراسة ىنا ،فإن رحمة ابن
رغباتو ،واعتقاداتو ،دون أن ّ

الدينية التي تبحث من خالل العقل عن جوىر الدين،
فطومة يمكن تصنيفيا في إطار الرحمة
ّ
الدينية ،يتوّفر األمان النفسي لإلنسان ،ولعل ىذا ما
وليس عن وسائل الدين ،فعندما تتوّفر الحرّية
ّ
دفع ابن فطومة إلى البحث عن دار "األمان" من خالل المقارنة التي كان يقيميا دائماً بين الواقع

المتخيل "الواقع الروائي " في محطات رحمتو يقول
وارتيانتو في دار الوطن وما يجده تحت سمطة
ّ
في حوار مع الحكيم مرىم الحمبي:
"كنت أمس في زيارة لمحكيم مرىم الحمبي ،فقال لي

القشور...

 :إن تحرير البشر أىم من ىذه

فيتفت:

 القشور! ..البد من االعتراف بأساس أخالقي..واال انقمب العالم إلى غابة!فقالت سامية:

 لكنو كان وما زال غابة!وقال اإلمام:

 انظر يا قنديل وطنك دار اإلسالم ماذا تجد فيو؟ ..حكم مستبد يحكم بيواه ،فأينيطوعون الدين لخدمتو فأين األساس األخالقي؟
األساس األخالقي؟ ورجال دين ّ
وشعب ال يف ّكر إال في لقمتو ،فأين األساس األخالقي؟!

غصة فسكت .وعاودتني ذكرى الرحمة"2...
اعترضت حمقي ّ
لقد كانت ىذه معضمة ابن فطومة

"األساس األخال قي " الذي يفتقد في أرض الوطن ،إذ

تمارس الوسائل الألخالقية ،من أجل الوصول إلى الرغبات من خالل الدين وتطوعية من أجل

النفس  .وىنا يأتي دور الرحمة التي تيدف إلى البحث عن الخالص ومحاولة الوصول إلى دار
األمان ،فتبدأ الرحمة من جديد ،ويدخل ابن فطومة دار األمان ،ولكن ىل است ّقر بو المقام؟
لقد قامت الحرب بين دار الحمبة ودار األمان ،مما دفع ابن فطومة إلى الرحمة إلى

"دار

الرحالة ،ولم يعرف عنيا
الغروب " ،وىي الدار التي تسبق "دار الجبل " التي لم يصميا أحد من ّ
محممة بالخ وف من المجيول
شيء ،يدخل دار الغروب بنفس مضطربة ىائمة ال تعرف طرقياّ ،

يقول:

 )1رحمة ابن فطومة ،ص . 90 -88
 )2المصدر نفسو ،ص. 113 -112
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(رؤيا التضاد) بين ارتهانات الواقع ،وسمطة المتخيل قراءة في رواية "رحمة ابن فطومة" لمروائي ...

"انغمست القافمة في ظممات الفجر ،وأنا أنظر إلى ال شيء ،بقمب مشحون بالقمق  .لم يكتب

لي أن أرحل مرة بقمب مطمئن ،ونفس صافية ،ولكن تغ ّشاني دائمًا المخاوف  .خيالي المحموم
يحوم حول الحمبة ،داعياً بالسالمة لسامية ،ومصطفى وحامد .وىشام".1
لقد كانت دار الغروب ىي المحطّة األخير من أجل الوصول إلى

"دار الجبل " ولعل اسم

"الغروب " كما في داللتو يعني النياية ،واكتمال المرحمة التي يعيشيا أي شيء ،ولكن في إطار

البداية ،وان
ثنائية رؤيا التضاد التي بنيت عميو رحمة ابن فطومة ،فإننا نجد أن الغروب يمد
ّ
ّ
تضادية الحياة في دورتيا ،والبحث عن الحقيقة في إطار عدم التوقّف عن البحث يمد رحمة أخرى
ّ
" بالنسبة إلى ابن

إلى دار الجبل ،عمى الرغم من أن دار الجبل ىي التي تش ّكل محور الحل
فطومة "اإلنسان " ،حيث لم يجزم الرحالة بنياية رحمتو التي لم تعرف ،ولم يذكرىا التاريخ ،كما
ذكر غيرىا من الرحالت

"… بيذه الكممات ُختم مخطوط رحمة "قنديل محمد العنابي" الشيير بابن فطومة ،ولم يرد
في أي كتاب من كتب التاريخ ذكر لصاحب الرحمة بعد ذلك،
ىل واصل رحمتو أو ىمك في الطريق؟

ىل دخل دار الجبل وأي حظ صادفو فييا؟

وىل أقام بيا عمره أو عاد إلى وطنو كما نوى؟

وىل يعثر ذات يوم عمى مخطوط جديد لرحمتو األخيرة؟
عمم ذلك كمو عند عالم الغيب والشيادة"(.)2

المتخيل  ،ىي التي
مما تقدم ،تجد الدارسة أن رؤيا التضاد ،بين ارتهانات الواقع ،وسمطة
ّ
تبناىا
ولدت صورة "رحمة ابن فطومة" ،في مستويييا الخارجي والداخمي ،وأن الروح
الفمسفية ،التي ّ
ّ
جسدت المسار الروائي ليذه
نجيب محفوظ في كتابة رواية
"رحمة ابن فطومة " ىي التي ّ
تتعمق عبر الوعي اإلنساني عند نجيب محفوظ ،بحثاً عن صورة
الرواية،وبنتيا في إطار ّ
ثنائية ّ
يتوخاه من خالل المحايثة بين ثنائية الممارس والمسكوت عنو.
المطمق الذي ّ
الكونية،التي قدميا محفوظ في روايتو
وليذا فإن مش كمّة اإلنسان،أو رحمة اإلنسان
ّ

ىذه،تكاممت في جانبييا (المادي ،والروحي ) ،المادي المتمثّل في الواقع وممارساتو ،والروحي
المتخيل ،ووجود اإلنسان مرتيناً بينيما.
الباحث عن المعرفة المطمقة والمتمثّل في سمطة
ّ

قائمة المصادر والمراجع:
)1

باختين ،ميخائيل ،الخطاب الروائي ،ترجمة ،محمد برادة،

األولى ،القاىرة – باريس.1987 ،

 )1المصدر نفسو ،ص.141
 )2المصدر نفسو ،ص.158
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دار الفكر لمدراسات ،الطبعة

د .جودي فارس البطاينة

)2

الحجمري ،عبد الفتاح ،التخييل وبناء الخطاب الروائي في الرواية العر ّبية ،التركيب
السردي ،شركة النشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،ط.2002 ،1

)3

الفمسفية ،الدار العر ّبية
يخية إلى الرواية
ّ
خميفة ،عبد اهلل ،نجيب محفوظ من الرواية التار ّ
لمعموم ناشرون ،منشورات االختالف ،ط.2007 ،1

)4

الخراط،
رّيان ،أمجد ،ضفائر الثنائيات المتضادة ،قراءة في رواية "الزمن اآلخر " إلدوار ّ
مجمّة فصول ،م ،8ع .1989 ،2 ،1

)5

زيتوني ،لطيف ،معجم م صطمحات نقد الرواية ،عربي ،انجميزي ،فرنسي ،مكتبة لبنان،
ناشرون ،بيروت ،لبنان ،ط .2002 ،1

)6

شوقي ،سعيد ،توظيف التراث في روايات نجيب محفوظ ،إيتراك لمنشر والتوزيع،

القاىرة.2000 ،

)7

عبد النور ،جبور ،المعجم األدبي ،دار العمم لمماليين ،بيروت ط.1979 ،1

)8

شكالية الصراع بين اإلسالم والتغريب ،دار
فرج ،السيد أح مد ،أدب نجيب محفوظ ،وا ّ
الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع ،المنصورة ،ط.1990 ،1

)9

القضاة ،محمد ،نجيب محفوظ والتراث ،مجمة الجديد في عالم الكتب والمكتبات ،عمان،
األردن ،ربيع.1997 ،

)10

محفوظ نجيب" ،رحمة ابن فطومة" ،مكتبة مصر ،دار مصر لمطباعة .1983

)11

المعجم الفمسفي المختصر ،ترجمة توفيق سموم ،دار التقدم ،موسكو.1986 ،

)12

محمد ،رمضان بسطويسي ،الخطاب الثقافي لإلبداع األدبي عند نجيب محفوظ،
القضايا الفمسفية في عالم نجيب محفوظ الفمسفي ،مجمة فصول ،م

1997م ،ص .315-300
)13

 ،16ع ،3شتاء

يقطين ،سعيد ،الرواية والتراث السردي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت.1992 ،
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