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 محفوظ لنجيب الشّحاذ رواية في المعنى ُخسراف
 
 

 :   حمرز ثابت

 " قراءات في المتن األدبي " من كتابي 
*** 

 
 الّشكل على حّتم .1 محدَّد تاريخي سياؽ في ” الشّحاذ ” رواية محفوظ نجيب كتبَ  لقد              

 المرحلة لتللَ  األخالقّية و الفكريّة المتضّمنات على االنفتاح إلى بالواقع األدب عالقة يتجاوز أف الّروائي
 الموسومة محفوظ روايات في الّروائي المتن عنواف مثّلت المطلق عن البحث ففكرة .العربي الّتاريخ من

           الظّاىري بين الّصداـ خخّ  رسم الشّحاذ رواية بطلُ  و .(الشّحاذ الطّريق، والكالب، الللّ  ) بالّذىنّية
 ذلل إدراؾ طريقة أفَّ  و 1952 ثورة بعد تغّير قد ” Le monde vécu المعيش العاَلم ألفّ  الحقيقي و

 العاّلم يُدَرؾ فعندما .األفراد بعض ضمير في عميقة أزمة ذلل جّراء من توّلد قد و ، أيضا تغّيرت قد العاَلم
 تتنازع حينئذ و .بو خاّصة حقيقة فرد لكلّ  يضحى و .متباينة بدورىا تقييِمو طرؽ تصببُ  مختلفة بطرؽ

            .2”بالقّوة نفَسها فرضت و واحدة حقيقة ىيمنت إذا إالّ  منو مخرجَ  ال صراع في تحتدـ و الحقائق
 بما تتحّددُ  أضحت الشّحاذ في القصصّية الّشخصّية أفّ  ” العميقة واألزمة ” الّصراع ” مقولَتيْ  من نتبّين و

 ” وضع في بوصفو ”البطل أزمةَ  ” الّروائي المتن في يمّثل ” الحمزاوي عمر ”فػػ .قيمة من أعماِلها إلى ُيسَندُ 
 ُمَسلِّما ىواجسو، يتابع عقُللَ  يظلّ  و ” إرادتو، تحديد يستطيع ال و ذاتو يعرؼ ال إنّو . ” الهويّة خسراف
 تعليلُ  يمكننا و (.51/ص الشّحاذ) ” أريد؟ ماذا أجل أريُد؟ ماذا تُػَرى فيا تتصّور، مّما أكثر تغيَّرت بأّنل
 عن البحث في رحلتها مسار في تقّلبات من عليها طرأ و تغّيرات من للّشخصّية حدثَ  بما الخسراف ىذا
 عمر ” انقطاع جّسمو ”الهويّة خسراف مأزؽ ” أو الهويّة خسراف درجات أولى أفّ  نالحظ ونحن .معنى

 ال ”االنقطاع ذلل عالمات إحدى المريضة نفسو أحواؿ أضحت و المألوفة، الثّابتة طباعو عن ” الحمزاوي
  .(7الشّحاذ،ص) …غريب بخمود أأعرُ  لكّني و … المألوؼ بالمعنى مريض أّني أعتقد
 
 من البطل مواقف أجلتْ  وقد ألزمتها، الّنفسي المظهرَ  طباعها مألوؼ عن الّشخصّية انقطاع يجّسد      
 استمرار و ” األنا تعهُّد ” على القدرة بضياع حدوثو بّررت و االنقطاع ىذا الحبّ  و الّسياسة و الّشعر

 بنائّيا مكّونا تغيير أو تبّدؿ بال الّزماف في االستمرار عن العجز : الّسمة ىذه تمّثل و ، الّزماف في ديمومتها
 ومحورىا انفعالّية ) متعّددة وجوه على تشّكلت البطل فأزمة .الّذىنّية الّرواية في القصصّية للّشخصية
 أنّو يتوّىم الباسم الطّفل و اإلغالؽ، محكمة دورات الغبار، و كالقيظ معادة، ذكريات ” القلق و الّضجر
                             ضجروف الجميعُ  و ضجرة وىي ضجر فهو يضجر ضجر …حقيقّيا جوادا يمتطي

 ” الّسياسّية الّشخصّية لمبادئ االأتراكّية الخلفّية ومدارُىا واجتماعّية ، (20 ص الشّحاذ،)…ضِجرات و
 ”البورجوازيّة الطّبقة ” أزمة و ، ”الكبير المحامي و المتطّرؼ االأتراكي :وجو من بأكثَػرَ  لنا تظهر كنتَ  و



2 
 

 رواية من الّرابع الفصل ) بالفلسفة العلم و بالعلم الفنّ  عالقة قواُمها :وفكريّة .3 الّثورة بعد مصر في
 .الحريّة و المسؤولّية و الحياة معنى و(الشّحاذ

 الّذىنّية الّروائّية الكتابة مبدأ بوصفو ”الهويّة خسراف مأزؽ ”ضمن الشّحاذ في األزمة ىذه مظاىر تنضوي و
 ُيجِلي تحديدا رُمنا إذا و .4“ كلِّها الّرواية في الّدرامي اإلحساس بؤرة البطل وجداف ” فيها أضحى وقد

 الّرواية مسار عبر الحمزاوي عمر أخصّية تجارب فففّ  الشّحاذ في دالالتو و الهويّة خسراف تشّكالت
 في وانخراطو مهنّيا و وعقلّيا اجتماعّيا لو وفيًّا كاف بما األنا تعّهد عن البطل انقطاع بوضوح تُبرزُ  الحَدثيّ 
 التي الّتجارب نعتبر الّنحو ىذا على و .الحياة معنى عن والبحث المطلق إلى بالّتوؽ القلق و الحيرة سؤاؿ
 في تجربةً  وجوىرىا الحياة حقيقة عن الكشف في رحلتو و ذاَتو، معرفتو و أزمتو لمجاوزة البطل خاضها
 الطّبع ثابتَ  يكوفَ  عن ”الحمزاوي عمر ” كفَّ  فقد .الّضائعة الّشخصّية الهويّة واسترداد القيمة اكتساب

 أف أريد ال ” الجاه و الّزوجة و العمل تكرار عن كفَّ  و .”لديل؟ الحياةُ  تعني ماذا ” والخمود للّرتابة رىيًنا
 رجل أنتَ  ” الّزماف في الّديمومة عن كفَّ  و ، ” يموت و يتمّزؽُ  أيء كلّ  أتحّرَؾ، أف أو أأُعرَ  أف أو أفّكر
 مسار ضمن ليخووَ  ” بالعمل نفسل ترىق و الجّيدة الخمور تشرب و الطّعاـ فاخر تأكل ثريٌّي  ناجبٌ 

 الحقيقة إدراؾ في الّذاتي الوعي على االستناد و الحريّة و العبث أسئلة تختزؿ وجوديّة تجارب البحث
 الّذات بها عّبرت امتالء لحظة ىي ”الحمزاوي عمر“ أخصّية في مثال القلق فحالة ، جوىرىا واكتشاؼ

 Trope اإلبداؿ منطق اّتجو قد و ،5 بالعدـ اإلحساس على الباعثُ  فهو الموت قلق أّما و .وجودىا عن

 من نوعٌ  الحريّة عن الّصادرُ  الفعل ” الحركة، و اليقين و بالّنشوة اإلحساس ىذا مغايرة إلى الشّحاذ في
 كضياءِ  األعماؽ في تدبّ  ىي ىا و متوىِّج، كنجمٍ  الّنشوةَ  يرى أف يرى، أف وحده للقلب  فَ  ” و ”الخلق
 الالّئذة األولى، الخلق لنشوة توقًا الحّب، في حبًّا ، للحبّ   مأً  أيء كلِّ  عن أعرضتْ  نفَسل فلعلّ  فجر،
 باالنعزاؿ نفسها إلى الّذات تخلو الحلوؿ و اإلأراؽ تجربة وفي.( 64 ص،:الشّحاذ )”الحياة أسرار بسرّ 
 إلى سبيل الباطنّية المكاأفة ففذا الكشف، و للمعرفة مصدرا القلبُ  يمُثلُ  و الّناس و الّدنيا عاَلم عن

 جنونّية سعادة أملتو و … أحزانو و مخاوفو الّسرور اجتاح ثملةٍ  بفرحة القلبُ  فرقل ” بالمطلق االلتحاـ
 ». تُراب ِمن حفنةٌ  قدميو تحت الّدنيا ترامت و … بها لو العهدَ  ثقةٌ  مألتو و ، عجيب يقينٌ  أ ّلو و غامرٌة،

 والاّلوعي، الوعي حركة بين الّتراوح في ”المأزـو البطل ” أخصّية تجّسدت الجنوف أو الّرحيل تجربة في و
 يقظتي طيلةَ  فيل أفكِّرُ  كيفَ  و بعُد، أبرأْ  لم أنّني إالّ  الُحلم ىذا يعني ماذا ” األخيلة و الّرؤى بين الّتقلُّبِ  و
؟ أين أنا؟ أينَ  !مهال لكن و األىواُء؟ بمنامي تعبثُ  ثمَّ   ىذه الّسرو؟ وأأجار الحديقة أعشابُ  أين الّنجـو

 مازلتُ  أّني ألّ  ال …رُجلٌ  طرفو على يجِل ُ  جانِِبيٍّي  طويل مقعدٍ  على راقدٌ  أنا و .تنطلقُ  سّيارةٌ 
 .(182ص،:الشّحاذ)”.أحُلم
 عن يُعّبر إنّما إلنػِّّيِتها كشًفا و للّذات تحقيًقا تنوُّعها و الّتجاُرب بتعدُّد الشّحاذ رواية في الهويّة خسراف إفَّ 

 على تنهضُ  ، courant de conscience ” الوعي تّيار رواية في القصصّية الّشخصّية أنمااِ  من نمخ
 وىي ، L’Homme sans qualités ”َمَزايَا ِبال اإلنساف ” : قواُمها الحديث القصصيّ  الّتخييل في مقولةٍ 
 إنّها ، الّتحديد أو للّتعريف قابلةٍ  غيرَ  أخصّيةً  بوصفها نكرة و إأكالّية الّشخصّية فيها تكوف التي الّرواية

 عن الّتسمية انقطاع مالمبُ  و .الشّحاذ في ”الحمزاوي عمر ” أخصّية نحو على ُتَسمَّى ال التي الّشخصّية
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 معنى عن بحثًا الّرواية في الّشخصّية ىذه تجاربَ  لّونت التي الّدالالت مجمل في باديّةٌ  الّشخصّية ىذه
 : ذلل نماذج من و الحياة،
 حاَلةَ  للمعرفة منواالً  بوصفها الّتصّوؼ تجربة في الحمزاوي عمر جّسد فقد : الّروحّية اإلنّية .1

   الطُّمأنينةُ  و الّسالـُ  منو يقطُر ثَِقل ذو عجيب يقين أ ّلو و ” :الّتجّلي و واإلأراؽ الكونيّ  الحلوؿ
 ىذه في النِّهايةُ  ولَتْأتِ  ، عمرا ال و جاًىا ال و أمانا وال سالما ال و صحَّةً  أسأؿُ  ال ، أيءَ  ال

  "األماني أُمِنَيةُ  فهيَ  الّلحظةِ 
  بجنوف يتعلَّق و ، الّنشوةِ  في ويتقّلبُ  يلهثُ  لبثَ  و ” : الوجود بسرّ  الفوز و بالطّبيعة الّتوحُّدُ     

 أنفاسُ  ػػ : أكثرَ  مسموع بصوت ثمّ  … منطق ال و جداؿ بال اليقينُ  ػػ : صمتٍ  بعد وقاؿ …باألُفق
 (120 ص،:الشّحاذ ).السرِّ  ىمساتُ  و المجهوؿ

 :يمثػُِّلها و : العقلّية اإلنّية . 2
 و صخرةٍ  مجرَّد لكّنو و للحقيقة، وسيلة القلبَ  نتصّور أف الخرافة من ” المعرفة إنتاج عن القلب قصور
 . ” الّتاريخ وراءَ  ما إلى بلَ  تتقهقرُ  سوؼَ 
 فأفَقَده الطّريق من العلمُ  أزاحو حّتى معنى للفنّ  كاف قديما ” :المنطق و الِعلمُ  و العقلُ  المعرفة أساسُ 
 .”العقل و بالعلم مؤمنٌ  إّني ” و .”معَنى كلَّ 

 ”الحمزاوي عمر ” أخصّية حّولت وقد ، الجن  و الحبّ  تجربة رمزيّتها و : اإليروسّية اإلنّية .3
 الّليالي تلل في أكن لم ” بالّذات للمعرفة أداةٍ  إلى الغرائزي الّطور من الجن  إلى الحاجة
با كنتُ  لكّنني و ، أهوةٌ  تحرِّكو حيوانا العجيبة  إليَّ  ُخيِّلَ  أنَثى رأيتُ  كلَّما ” و ”وبائًسا ..ُمعذَّ
 الوعيُ  والجن  الحبّ  تجربة في الهويّة خسراف وجوه ومن . ”..قدمين على الحياةَ  أرى أنّني
 .“ الحياة؟ َفراغَ  تمألُ  فكيفَ  كالبرؽ مجنونةٌ  الّليلة نشوة و ” الحياة في أفولو و الح ّ  بزواؿ

 الكوني بعده في منتمًيا اإلنساف الفرد كاف ففذا ، االنتماء مشكلة رمزيّتها و :اإلنسانّية اإلنّية .4
 االجتماعي بعده في ففنّو ”يكوف أالّ  إّما و جمعا اإلنسانّية يكوفَ  أف إّما اإلنساف ” اإلنساف إلى

 مسؤولّياتنا نعي عنما ” المجتمع بقضايا يلتزـُ  و العامل الكادح اإلنساف إلى ينتمي الوطني
 بوصفو الّسياسيّ  االنتماء يظلّ  و ” ذواتنا معنى عن للبحث معنى نجدُ  ال ففنّنا الماليين حياؿ
 المبدأ ىذا خليل عثماف يجّسد و ، الشّحاذ في االنتماء براىين أعلى الّثورة و للّنضاؿ رديًفا
 .“  وحده للوطن ال جمعاء لإلنسانّية نعمل نحن ” قولو في الّرمز

 
 التَّعرُّؼَ  الّشخصّية إرادة عن وتعبيرا اليقين، عن البحث في اإلنساف رحلة الّتجارب تلل ِجماعُ  يمّثل
 حركةَ  بوصفو المطلق عن البحث معنى الوجوديّة الّرحلة ىذه تتضّمن و ىويّتها، إدراؾِ  و ذاتِها إلى

 َمن بسؤاؿ تعّلق ” الشّحاذ في القلق و الّضجر مضموف ألفَّ  جوىرىا كشفِ  و الحقيقة، نحو اإلنساف
 في البطل أزمةُ  عّبرت إذا و ،  Le maintien de soi ”األنا تعهُّد ” الشِّعاريّة بالّصورة المرتِبخ أكوُف؟
             لذاتِها و بذاتِها األنا تكوف بو ما َخِسرَ  قد فيها البطلَ  فألفَّ  ”الهويّة خسراف ” معنى عن الّرواية ىذه
             اليقينَ  تمنحو لذاتو ىويّة إسنادِ  من الحدثّية الوقائع عبر ”الحمزاوي عمر ” يمّكن ما بذلل نعني و
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 تعّدد الّرواية في ُيجليها التي ) الحياة معاني ػػ الخسراف لهذا تبعا ػ فتتعّدد .الوجود بسرّ  معرفةً  و
 إمكانا و بالّنف  المعرفة معيارَ  الفشل تكرار ويبقى ، (زينب ، سمير ، وردة عثماف، : الّشخصّيات

 الّذىنّية الّرواية كتابة في فنّيا نهًجا ػ الهويّة خسراف منظور من ػ الفشل تكرار ويمّثل .الوجوديّ  لتحقُِّقها
 الميتافيزيقّية الرُّؤى و األفكار إسقاا نهج الّروايات من عدد في ينهج سوؼ و ” محفوظ، نجيب لدى
 .المطلق عن البحث بفكرة مأخوًذا نجده الّروايات ىذه مثل في و الحّي، الواقع من أأخاص على

 بوصفها ”الشّحاذ ” رمزيّة نتبيَّن الّنحو ىذا وعلى .6 ”عنو للبحث يذىبوف بل غودو ينتظروف ال أبطالُها
 يمكن التي العالمات بضياع فقدانو أو 7 المعنى خسراف بالتالي و الهويّة خسراف في روائّيا عمال

 على يدؿُّ  بما المعنى تشكيل على القدرةَ  ”الحمزاوي عمر ” الشّحاذ فقد لقد . إليو الّتعّرؼ بواسطتها
 .الحياة و الوجود فعل من القصد غياب و الهدؼ فقداف
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