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قتل األب بين «زقاق المدق» و«أفراح القبة»
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مصطفى بيومي *
االهتمام الذي يبديه نجيب محفوظ
بـ ـ ــاألم ،ع ـبــر ت ـن ــاول ــه ال ـع ـم ـيــق لشتى
أنـمــاط األمــومــة التي ينتجها الواقع
اإلنـســانــي ،يقابله اهـتـمــام ذو توجه
متفرد ب ــاألب .والـســر فــي الـتـفــرد هو
االبتعاد عن املعنى التقليدي املباشر
ملا تمثله مفردة األب ،على اعتبار أنها
جــزء من منظومة األســرة بمفهومها
االجتماعي ،والتوقف الجريء الجاد
أم ـ ـ ــام ال ـ ـصـ ــراعـ ــات الـ ـت ــي ي ـخــوض ـهــا
اآلب ـ ــاء م ــع أب ـنــائ ـهــم ،وامل ـخــاطــر الـتــي
ي ـ ـت ـ ـعـ ــرضـ ــون ل ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ومـ ـ ـ ــردهـ ـ ـ ــا إلـ ــى
مــزيــج مـعـقــد مــن األس ـب ــاب وال ــدواف ــع
االق ـت ـصــاديــة والـنـفـسـيــة والـثـقــافـيــة،
التي تفضي إلــى أشكال متنوعة من
ال ـتــوتــر والـ ـص ــراع ،بـ ــدءًا م ــن الـضـيــق
واملــرارة وغياب االنسجام والتوافق،
ً
وصـ ــوال إل ــى الـقـتــل أو ال ـش ــروع فـيــه،
مـ ــرورًا بــال ـعــراك الـعـنـيــف والـكــراهـيــة
املتبادلة والقطيعة التي ال تكون على
هذا النحو إال بني األعداء األلداء.
ً
فضال عن هذا اإلطار املادي الصريح
املـبــاشــر ،الــذي يقتحم أحــد الجوانب
املهمة املسكوت عنها ،يكتسب األب
م ـغ ــزى رم ــزي ــا ف ــي عـ ــدد م ــن األع ـم ــال
الــروائـيــة لنجيب محفوظ ،فيتجاوز
ال ـظــاهــر ال ـشــائــع مـيـســور الـف ـهــم إلــى
الـ ـط ــاب ــع ذي ال ـت ـش ـك ـيــل األس ـ ـطـ ــوري
واملنحى الرمزي والقيمة التي تقترب
من فكرة األلوهية .وهذا التناول غير
املـسـبــوق فــي جــرأتــه وعـمـقــه ،يكشف
عن رؤية غير تقليدية للكاتب الكبير،
ال ـ ــذي ي ـت ـســم ع ــامل ــه الـ ـث ــري ب ـع ـنــاق ال
ن ـش ــاز ف ـي ــه ب ــن االج ـت ـم ــاع ــي املـ ــادي
ال ـيــومــي والـفـلـسـفــي ال ــوج ــودي غير
املقيد بزمان ومكان.
ّ
ال شـ ـ ــك فـ ـ ــي أن األب يـ ـمـ ـث ــل ق ـي ـمــة

اجتماعية ذات شــأن بــالــغ الخطورة
ف ــي ال ـح ـي ــاة اإلن ـس ــان ـي ــة .ومـ ــن خــال
ثــاثـيــة األب واألم واألب ـن ــاء ،األس ــرة،
ي ـس ـت ـمــر الـ ــوجـ ــود اإلنـ ـس ــان ــي املـ ــادي
ف ــي س ــري ــان ــه ال ـع ـظ ـيــم .ل ـكــن امل ـن ـظــور
العاطفي املثالي وحده ال يصنع وعيًا
ً
متكامال ،فالحياة حافلة بالكثير من
الـغــرائــب والـتـنــاقـضــات ،وفـيـهــا مــا ال
يمكن فهمه واسـتـيـعــابــه باملقاييس
العادية الشائعة املألوفة.
ال غرابة في توتر العالقات بني اآلباء
ّ
واألب ـ ـنـ ــاء ،ذلـ ــك أن غ ـي ــاب االن ـس ـجــام
والتوافق وارد ألسباب شتى ،ذاتية
كانت أم موضوعية ،مثل تباين رؤى
األجيال ،واختالف الطباع والسمات
الشخصية ،وتعدد الثقافات .التباين
ف ـط ــرة إن ـســان ـيــة ال ت ــدف ــع إل ــى الـقـلــق
واإلدانـ ـ ــة ،لـكــن أســالـيــب الـتـعـبـيــر عن
الـ ـ ـص ـ ــراع هـ ــي الـ ـت ــي ت ـف ـص ــل بـ ــن مــا
هــو متحضر م ـشــروع م ـبــرر ينهض
على أرضـيــة الـحــب واالح ـت ــرام ،وبني
التجاوز غير السوي الذي يتصاعد،
فيصل إلــى حافة الـصــدام والقطيعة
والكراهية.
ت ـت ــوزع امل ـســؤول ـيــة ف ــي ع ــال ــم نجيب
مـحـفــوظ ،كـمــا هــو ال ـحــال فــي الــواقــع
الــذي يعبر عنه ويستمد منه مادته،
بني اآلبــاء واألبـنــاء .فقد يكون سلوك
األب الـعــدوانــي غير املنضبط دافعًا
للتوتر واالحتقان ،وقد يكون انفالت
االب ــن واسـتـهـتــاره هــو صــانــع األزم ــة.
األمــر ال يقتصر على السلوك وحــده
بطبيعة الحال ،فاالجتهادات الفكرية
والـ ـسـ ـل ــوكـ ـي ــة ،والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة أيـ ـض ــا،
بكل مــا يترتب عليها مــن تــداعـيــات،
ت ـل ـعــب دورًا ال ي ـم ـكــن إه ـم ــال ــه .وألن
الـحـيــاة تحفل بالكثير مـمــا ال يقبل
ال ـف ـهــم واالسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب ،فـ ــإن الـتـنــاحــر
يخلو أحـيــانــا مــن املنطق واألسـبــاب

والدوافع ،وال يوحي الظاهر املباشر
بــالـســر ال ــذي يـحـيــل ال ـحــب املـفـتــرض
إلى كراهية بال حدود.
العالقة الصدامية املتوترة بني املعلم
كرشة وابنه حسني ،في «زقاق املدق»،
تقدم نموذجًا بالغ األهمية للصراع
ال ـحــاد الـعـنـيــف بــن اآلبـ ــاء واألب ـن ــاء،
ن ـت ـي ـج ــة تـ ـش ــاب ــه ال ـ ـط ـ ـبـ ــاع وت ـ ـقـ ــارب
األمزجة.
وف ــي «أفـ ـ ــراح ال ـق ـب ــة» ،ي ـب ــدو الـتـنــافــر
وال ـص ــدام منطقيًا بــن االب ــن عـبــاس،
ذي الـنــزعــة املثالية املـتـطـهــرة ،واالب
كرم يونس ،املوغل في السلوك املادي

تنفرد «السراب» بتقديم
الصراع العنيف بين اآلباء واألبناء،
عبر جيلين متتاليين
ال ـج ـشــع ،م ــن دون اك ـت ــراث بــاألخــاق
وامل ـ ـبـ ــادئ والـ ـقـ ـي ــم .ت ـش ــاب ــه وت ـق ــارب
الـطـبــاع يصنع األزم ــة الـطــاحـنــة بني
ح ـس ــن ك ــرش ــة وأبـ ـ ـي ـ ــه ،واالخ ـ ـتـ ــاف
ال ـ ـجـ ــذري ف ــي ال ـس ـم ــات مـ ـس ــؤول عــن
مأساة كرم يونس مع ابنه عباس!
خليل زكي ،في «املرايا» ،ممن ُيضرب
بهم املثل في الشر والعدوان ،وعالقته
مع أبيه تتسم بقدر كبير من التوتر
والعداء والكراهية األصيلة املتبادلة
ف ــي الـ ــروايـ ــة ن ـف ـس ـهــا .ي ـم ـثــل ال ـتــوتــر
والـعــداء سمة رئيسة في عالقة سيد
شـعـيــر مــع أب ـيــه ذي الـتــوجــه الــديـنــي
الصوفي.
ال ش ــك ف ــي ح ــب كـ ـم ــال ع ـب ــدال ـج ــواد
واح ـ ـتـ ــرامـ ــه ألب ـ ـيـ ــه ،ل ـك ــن ال ـت ـح ــوالت
الـفـكــريــة الـعــاصـفــة ال ـتــي ت ـطــرأ عليه
ف ــي «ق ـص ــر ال ـ ـشـ ــوق» ،ح ـيــث ال ـط ـفــرة

اإللحادية وانهيار املقدسات جميعًا،
تـنـعـكــس سـلـبــا عـلــى عــواط ـفــه ورؤاه
القديمة.
باملخالفة للقواعد الراسخة املستقرة
ال ـت ــي ن ـشــأ ع ـل ـي ـهــا ،ي ـع ــود ك ـم ــال إلــى
ً
البيت ثمال بعد ساعتني من منتصف
الليل ،وال يقتنع األب الجبار املتسلط،
الذي كان عائدًا لتوه من سهرة حافلة
بــالـخـمــر وال ـن ـس ــاء ،بـمــا يـقــولــه االب ــن
ع ــن م ـشــاهــدة التمثيلية امل ـق ــررة في
امل ـســرح كـمـبــرر للسهر غـيــر املــألــوف.
تنهمر اللعنات والشتائم والكلمات
الـغــاضـبــة ،ويـنـفــرد كـمــال بنفسه في
حجرته ليفكر وفق معايير مختلفة،
ت ـ ـتـ ــوافـ ــق م ـ ــع مـ ـنـ ـظ ــومـ ـت ــه ال ـف ـك ــري ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة املـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــردة« :هـ ـ ـ ــذه الـ ـق ــوة
ال ـج ـبــارة ال ـتــي يـخــافـهــا ك ــل ال ـخــوف،
ي ـخــاف ـهــا وي ـح ـب ـهــا م ـع ــا ،م ــا كـنـهـهــا؟
ً
ليس إال رجال لوال مرحه الذي خص
بـ ــه الـ ـغ ــرب ــاء لـ ــم ي ـك ــن ش ـي ـئ ــا ،فـكـيــف
يخافه؟ وحتى متى يذعن لقوة هذا
الخوف؟ إنه وهم كسائر األوهام التي
أمتحن بها ،ولكن مــا جــدوى املنطق
في مقاومة العواطف الثابتة؟».
يجمع كمال في ثورته على أبيه بني
الحب والخوف والسخط الذي يختلط
بالعتاب ،وال يغيب يقينه بأن املنطق
العقالني الصارم وحده ال يصلح أداة
للتعامل مع السلطة األبوية ،كما هو
الحال في انقالبه غير املـحــدود على
ال ـلــه وال ــدي ــن وامل ـ ـ ــوروث االجـتـمــاعــي
والـثـقــافــي .الـعــاطـفــة ثــابـتــة ال تهزها
أعــاصـيــر ال ـشــك وزالزل ال ـت ـمــرد ،لكن
الشجاعة الفكرية التحليلية لكمال،
ف ــي مــرحـلـتــه ال ـج ــدي ــدة ،تـتـيــح ل ــه أن
يعيد تقييم أبيه وفق معايير عقلية
مــوضــوعـيــة ،ال متسع فيها للخوف
الذي يكبل ،وال وجود للحب الطاغي
الذي يروض االندفاع غير املحسوب.

ال ي ـخ ـت ـل ــف األم ـ ـ ــر كـ ـثـ ـيـ ـرًا بــال ـن ـس ـبــة
ل ـل ـمــارك ـســي الـ ـش ــاب أح ـم ــد إبــراه ـيــم
شــوكــت ،فــي «ال ـس ـكــريــة» ،فـهــو يمثل
امـ ـ ـت ـ ــدادًا ل ـخ ــال ــه كـ ـم ــال فـ ــي ال ـغ ـضــب
والسخط ،ويثور على أبيه وأمه بكل
م ــا ي ـم ـثــانــه م ــن ان ـح ـي ــاز إلـ ــى الـقـيــم
ال ـت ـق ـل ـيــديــة املـ ــوروثـ ــة ال ـب ــال ـي ــة ،وهــي
قيم ال تتوافق مــع املنظومة الفكرية
ألح ـمــد ،ذي الـتــوجــه املــارك ـســي الــذي
ي ـن ـع ـك ــس ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــرورة عـ ـل ــى ج ـم ـلــة
مـفــاهـيـمــه الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة
والثقافية.
س ـ ـهـ ــام م ـح ـم ــد حـ ــامـ ــد بـ ـ ــرهـ ـ ــان ،فــي
«الـبــاقــي مــن الــزمــن ســاعــة» ،تصطدم
ب ــأبـ ـيـ ـه ــا امل ـ ـحـ ــامـ ــي اإلخـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ــي ذي
التوجه السياسي والفكري املناقض
الختيارات االبنة اليسارية .التناقض
بـيـنـهـمــا ال يـتــوقــف عـنــد ه ــذا اإلط ــار
امل ــوض ــوع ــي ب ـط ـب ـي ـعــة الـ ـ ـح ـ ــال ،ذل ــك
ّ
أن تــداع ـيــات االن ـت ـمــاء تنعكس على
الـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــوك واملـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــوم ـ ــة األخـ ــاق ـ ـيـ ــة
الثقافية لكل منهما .ومن هنا يسود
التوتر والعداء املكتوم ،الــذي يفضي
إلى املقت والخصومة والغربة.
الـصــدام والتوتر بني اآلبــاء واألبـنــاء،
ألسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب م ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة م ـ ـت ـ ـبـ ــاي ـ ـنـ ــة ،ال
يتعارض مــع الـقــواعــد العامة األكثر
شـيــوعــا ف ــي املـجـتـمـعــات اإلنـســانـيــة،
كما هو الحال في مصر وغيرها من
الـبـلــدان ،فــي العصر الحديث وغيره
من العصور .ذلك أن االختالف وغياب
التجانس واالنسجام بني البشر وارد
ومنطقي ،وصالت القربى الحميمة ال
تتناقض مــع الـحــدة والـشــراســة التي
ت ـصــل إل ــى ح ــد ال ـخ ـصــومــة وال ـع ــداء،
لتشابه الطباع أو تعارضها الجذري،
ول ــإس ــراف ف ــي الـتــدلـيــل أو املـبــالـغــة
املـتـطــرفــة فــي ال ـق ـســوة ،ولـلـهــوة التي
تفصل بني األفكار واألجيال والرؤى
الثقافية والسياسية.
قد يقتصر األمر على الغضب املكتوم
وال ـت ـن ـف ـيــس بــال ـك ـل ـمــات امل ــوج ـع ــة ،أو
ً
يمتد إلى السلوك العملي وصوال إلى
ساحات املحاكم للحجر على اآلبــاء،
تـحــت مظلة االت ـهــام بالسفه وغـيــاب
ال ــرش ــد واه ـ ـتـ ــزاز ال ـ ـتـ ــوازن الـنـفـســي،
بـ ــل إن ـ ــه يـ ـتـ ـج ــاوز ذل ـ ــك كـ ـل ــه ،فـيـصــل
ف ــي ع ـن ـفــوانــه إلـ ــى مــرح ـلــة ال ـق ـتــل أو
الشروع فيه .تنفرد روايــة «السراب»
بتقديم ال ـصــراع العنيف ال ـحــاد بني
اآلباء واألبناء ،عبر جيلني متتاليني.
رؤبــة الظ يسعى إلــى قتل أبيه بدس
الـ ـس ــم ف ــي ط ـع ــام ــه وي ـن ـك ـشــف أم ـ ــره،
وكــامــل رؤب ــة الظ يحتد ب ــدوره على
أب ـيــه ،وت ـفــوح مــن كلماته االنفعالية
الغاضبة رائحة التهديد ،وهو الشاب
االنطوائي الخجول العاجز عن القيام
بأفعال دون القتل بكثير!
ت ـ ــزداد رؤيـ ــة ال ـكــاتــب الـكـبـيــر نضجًا
وعـ ـمـ ـق ــا عـ ـن ــد الـ ـنـ ـظ ــر إلـ ـ ــى ت ـح ـل ـي ـقــه
ال ـ ـش ـ ـجـ ــاع ن ــاحـ ـي ــة اإلطـ ـ ـ ـ ــار الـ ــرمـ ــزي
املستمد مــن تقديمه لـعــاقــات اآلبــاء
واألب ـنــاء .ويتمثل ذلــك بشكل متميز
في أعماله الروائية التي تمتزج فيها
املعالجة االجتماعية املادية بالعمق
الفلسفي الــوجــودي ،وهــذه الــروايــات
ه ــي :قـلــب الـلـيــل (« ،)1975ال ـطــريــق»
(« ،)1964أوالد حارتنا» (.)1962
ف ـ ـك ـ ــرة «األب» و«األب األعـ ـ ـل ـ ــى»،
بتجلياتها املختلفة ،بالغة الوضوح
ف ــي ال ــرواي ــات ال ـث ــاث امل ـش ــار إلـيـهــا،
حـيــث ال يقتصر األم ــر عـلــى الـظــاهــر
امل ـب ــاش ــر ،فـيـمـتــد إلـ ــى أعـ ـم ــاق تنشد
ال ـب ـحــث ع ــن م ـفــات ـيــح ت ـعــن ف ــي فهم
جوهر اللغز اإلنساني.
العالقة السوية بني األب واالبــن هي
األكـثــر شيوعًا وانـتـشــارًا فــي الــواقــع،
ومن ثم في إبداع الكاتب الكبير ،لكن
االستثناء قائم ويحتاج إلــى دراســة
تـعــن ف ــي تـحـقـيــق امل ــزي ــد م ــن الــوعــي
ب ـخ ـص ــوص ـي ــة ن ـج ـي ــب مـ ـحـ ـف ــوظ فــي
معالجته لكل ما هو خطير ومسكوت
عنه.
* كاتب وأكاديمي مصري

