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 اإلسكندر�َّة را�ح جاي: –القاهرة 
 الُفكاهة في روا�ة "نساء الكرنتینا" لنائل الطوخي

 *�ر�ستینا دوز�و الد�تورة

Abstract 
This paper looks at the interplay of literary humor and urban representation in Nisāʾ al-Karantīnā 
(2013) by the Egyptian Nāʾil al-Ṭūkhī. This novel is set alongside other contemporary Egyptian 
writings that provide an unusual portrait of Cairo and its inhabitants through humor. Moving to 
Alexandria, Nisāʾ al-Karantīnā turns the whole city and the possibility to write about it into the target 
of its satire. This paper examines how humor dismantles some nostalgic clichés and how literary and 
non-literary discourses (anti-epics, popular culture, and hostile jokes) shape the Alexandrian culture 
of laughter in this novel. 

                                                   
ها حائزة على شهادة حائزة على الد�توراه في اللغة العر�ّ�ة وآدابها من جامعة میالنو �ما أنّ  �احثة متخّصصة �اآلداب العر�ّ�ة.  *

س�صدر لها قر��ا �تاب عن الفكاهة في األدب ا). إ�طال�(من معهد اللغات والترجمة في ف�شینزا  ةة في الترجمة األدب�َّ جامع�َّ 
ة �تب �اللغة ة المنشورة في عدّ والثقافة الشعب�َّ  لها مجموعة من األ�حاث األكاد�م�َّة في األدب المصريّ و المعاصر.  المصريّ 
ة وفي عدّ  Arabic Literature in a Posthuman World (2019)و Media and Politics (2017)ة منها اإلنجلیز�ّ 

قامت بترجمة أر�ع روا�ات من العر��ة إلى اإل�طال�ة . Annali di Ca’ Foscari serie orientaleو Arablit مجّالت منها
 ).وروایتین لعالء األسواني ،ومع زمیلتها إ. برتولي روا�ة لد�مة ونوس ،(روا�ة لیوسف فاضل
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 ة المعاصرةكاهة في الروا�ة المصر�َّ مشروع ال�حث: الفُ 
تمّثل هذه المقالة جزًءا من مشروع �حثي الحالّي وهو ع�ارة عن دراسة الُفكاهة في الروا�ة المصر�َّة 

في رسالة الد�توراه التي أَْعددُتها، قمُت بدراسة التفاعل بین الُفكاهة والسخر�َّة واألسالیب  المعاصرة.
التقنّ�ات المشتر�ة بینهم و��فّ�ة بناء الشخصّ�ات إلضحاك  عند ثالثة �ّتاب مصر�ِّین، إل�جاد السرد�َّة
) وهما من ٢٠١١-١٩٣٨) وخیري شلبي (٢٠٠٥-١٩٣٨الكّتاب هم محّمد مستجاب ( هؤالء القارئ.

نائل ) من جیل التسعینّ�ات، وسأض�ف إلیهم في هذه المقالة ١٩٦٧جیل الستینّ�ات، وحمدي أبو جلیل (
 ).٢٠١٣( نساء الكرانتینا) من جیل األلفین بروایته ١٩٧٨الطوخي (

الضوء  في اخت�ار هذه الروا�ات استخدمُت المع�ار الزمنّي والفنّي والنقدّي، �حیث حاولُت تسل�ط
على التشابهات بین هذه األعمال وتلّقیها النقدّي وش�كة العالقات بین هؤالء األد�اء. وأهدف �اّتخاذ هذه 

لمقارنات إلى بلوغ غایَتْي ال�حث: من جهة دراسة الُفكاهة �اعت�ارها عنصًرا من عناصر التجر�ب الروائّي ا
-١٩٢٢منذ الس�عین�َّات، ومن جهة أخرى توس�ع قائمة الكّتاب الساخر�ن العرب مثل إمیل حبیبي (

م �الُفكاهة في دراسة إعادة االهتما ) وأد�اء النهضة وغیرهم، بهدف١٩٣٧) وصنع هللا إبراه�م (١٩٩٦
 . (El-Ariss 2017, Fenoglio et alii 1997, Tamer 2009)األدب العر�ّي والثقافة العر��َّة

) التي تصف ٢٠٠٢( Larkin-Galiñanesفي ما یتعّلق �اإلطار النظرّي أرجُع إلى ال�احثة 
رة �الضحك من خالل مغا مرات ال�طل، والمفارقة بین منطق الروا�ة الُفكاه�َّة روا�ًة تتمیَّز �أحاس�س متكرِّ

العالم الروائّي ومنطق العالم الحق�قّي المعروف عبر المعرفة المشتر�ة. إضافة إلى ذلك أستخدُم مفهوم 
)، ومن بینها القوالب النمط�َّة عن ٢٠٠٤( Trienzenbergالعناصر التشج�ع�َّة للُفكاهة عند ال�احثة 

  والثنائ�َّة تكرار/تغّیر.الهو�َّة والمرجع إلى التراث الُفكاهيّ 

د الشخصّ�ات التراث�َّة أو  انطالقا من ذلك یر�ِّز التحلیل على الراوي، والشخص�َّات الحدیثة التي تجسِّ
الشعب�َّة والتناّص. والتناّص هنا �عني أّوًال تفك�ك النماذج األدب�َّة، وثانً�ا اللعب والتحّكم �الخطاب الرسمّي، 

 �ارها مجاًزا ورمًزا في الروا�ة نفسها.وثالًثا الُفكاهة �اعت

 والمدینةكاهة : الفُ تخط�ط العمران
 ٢٠١٩المهتمَّة العاَم  AGYAفي إطار المدرسة الص�ف�َّة الدول�َّة الثنائ�َّة اللغة المنظَّمة من قبل 

 قمُت بتحلیل دور المدینة في الروا�ات التي اخترُتها في ،(Mapping the Urban)بتخط�ط العمران 
 �حثي.

ة بوضع الهوامش  أقترح أنَّ الكتا�ة الُفكاه�َّة الساخرة تساهم في تشكیل الصورة األدب�َّة للمدینة، وخاصَّ
وقاع المدینة على الخر�طة األدب�َّة حیث الكومید�ا تصنع إحساًسا بدیًال �االنتماء إلى المدینة والمجتمع 

(Booth 2011, Dozio 2018)في هذه الروا�ات الغرزة والعشوائ�َّات  . ومن أماكن عالم الهوامش
والمعالم التار�خ�َّة في القاهرة المعزِّ�ة والسجن. من ناح�ٍة تمّثل هذه األماكن مسرًحا لتجر�ة الضحك 

 ,Mehrez 2010(الفرد�َّة أو الجماع�َّة ألنَّها ملیئة �التناقضات وغن�َّة �الشخص�َّات من الموروث الشعبّي 
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144-67, Naaman 2011.(  د الكاتب فرصًة �بیرة للتمازج بین ومن ناح�ٍة أخرى فإنَّ هذه األماكن تزوِّ
التار�خ الرسمّي والتار�خ غیر الرسمّي، �ما التمازج بین الثفاقة العال�ة والثقافة الشعب�َّة في بناء صورة 

 المدینة.

 نساء الكرانتیناروا�ة  المسرح حیث �سخر الكاتب من المجتمع المصرّي، تقودنا-انطالقا من المدینة 
 El-Wardani(إلى مستوى أخر، �حیث تسخر من المدینة نفسها و�مكانّ�ة �تا�ة تار�خها نائل الطوخيل

2013, Faraj 2013, Sayyid 2013, Starkey 2016( ما تتمّیز هذه الروا�ة �الكومید�ا السوداء� .
 .(Chiti 2016, Malti-Douglas 1983)والالمعقول 

 ية را�ح جااإلسكندر�َّ  - القاهرة
والمق�م �القاهرة. إنَّه مترجم  ١٩٧٨العام  نائل الطوخي المولودهي الروا�ة الرا�عة ل نساء الكرانتینا

. من أعماله األخرى ث �وهینهكذا تحدَّ من اللغة العبر�َّة إلى العر��َّة وصحافّي و�اتب وصاحب مدّونة 
فصدرت عن   نساء الكرانتینا. أما الخروج من البالعةو ةألفین وستّ و �ابل مفتاح العالمو لیلى أنطون 

. دخلت Robin Mogerعلى ید  ٢٠١٤وُنقلت إلى االنجلیز�َّة العام  ٢٠١٣دار میر�ت المصر�َّة العام 
 . FT/Oppenheimer Funds Emerging Voices Award 2015في القائمة القصیرة للجائزة 

لفضاء الذي تحدث األحداث ف�ه، أْي القاهرة في األعمال التي أوًَّال إلى ا �شیر عنوان هذه المقالة
ة في بدا�ة نساء الكرانتیناواإلسكندر�َّة  في   رسالة الد�توراه، درسُتها في . ثانً�ا �شیر العنوان إلى القصَّ

رة "را�ح جاي" التي تبدأ بهروب ال�طَلْین من القاهرة إلى المدینة ال�حر�َّة. وثالًثا تشیر الع�ا نساء الكرانتینا
إلى استخدام العام�َّة المصر�َّة في هذه الروا�ة لخلق لغٍة خف�فة ومرحة تش�ه �الم الشوارع وحتَّى الكالم 

 البذيء.

تدور األحداث في هذا الكتاب في إسكندر�َّة المستقبل، حیث الزمن الروائّي فیها مبنيٌّ على الفترة 
ین عام�ا تقر�ً�ا. في مدینة المستقبل هذه ال نجد ابتكارات ، �عني ستِّ ٢٠٦٤و ٢٠٠٦القائمة بین األعوام 

 تكنولوج�َّة غر��ة، بل مشاكل المجتمع الحالّي مثل الفقر والفساد والتطّرف الدینّي واإلهمال الحكومّي.

تبدأ الحكا�ة �قّصة حّب بین علّي، صاحب محّل المال�س �عین شمس، وابنة عّمه إنجي اآلت�ة من 
غیر ق�مة �مدینة نصر. یهرب علّي و�نجي إلى اإلسكندر�َّة عقب ارتكابهما جر�مة قتل أبو ظبي، والم

في محطَّة القطار �القاهرة، وهناك في المدینة الساحل�َّة �قودهما الَقَدر إلى إنشاء إمبراطورّ�ة �بیرة  دةمتعمَّ 
جم�ع األنواع، مثل القتل والدعارة ُ�طلق علیها اسم "الكرنتینا". تقوم "الكرنتینا" على التمّرد والجر�مة من 

رات واألسلحة. تحارب "الكرنتینا" الحكومة المصر�َّة وفي الوقت نفسه تحارب شبیهتها  وتجارة المخدِّ
ومنافستها "الكر�نتینا" عبر ثالثة أج�ال، ُینشئ �ّل جیل إمبراطور�َّة تحكمها النساء وتنتهي دائما بدمارها. 

 التي استمرَّت عادًة أر�عین یوًما، وفي تار�خ يّ ة بـالحجر الصحّ رة الخاصَّ الفتتأتي �لمة الكرنتینا من 
 ئةو�األومن  ١٨٣١الكولیرا العام  تنظ�م مجلس لحما�ة المدینة مناإلسكندر�َّة تشیر هذه الكلمة إلى 

 . (The International Quarantine Board; Fahmy 2004)التال�ة 
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ة؟ لإلجا�ة عن هذا السؤال تتناول هذه المقالة ثالَث نقاط: ك�ف ُتصنع الُفكاهة من هذه القصَّ 
ة، والثقافة الشعب�َّة، والمنافسة بین اإلسكندر�َّة والقاهرة.  الملحمة المضادَّ

ة ال - ً ١  إلفراط في الواقع�َّةاvs ملحمة المضادَّ

م�َّة إلى االستثنائ�َّة والم�الغة تتمیَّز هذه الروا�ة �التحّرك بین الواقع�َّة والفانتز�ا، إذ تمیل الح�اة الیو 
ر المعارك بتفاصیل فظ�عة و�سبب �م�ِّة  وفي النها�ة ال �فّرق القارئ بین الواقع والفانتز�ا. مثال ُتصوَّ
ل ُحرمة الدم إلى حّد التعّود. �ما یتحّرك الراوي بین موضوع�َّة المؤرِّخ وخ�ال القاّص  الدماء الهائلة تحوَّ

السرد�َّة الجماع�َّة، مثل الشائعات التي تتمیَّز �الم�الغة وأح�اًنا �عدم الموثوق�َّة. �ذلك وهو �میل أ�ًضا إلى 
�صنع الراوي عالًما غیر معقوٍل ال �جیب المنطق العقالنّي، بل منطق الملحمة المضاّدة. ُتعّد هذه الروا�ة 

ة ألنَّها تتا�ع مغامرات شخصّ�ات �ثیرة  جرام�َّة، �ّلها تواجه مصائر قدر�َّة وتضع �ّلها فاشلة و�ُمْلَحة مضادَّ
 . األساطیر عن أجدادهم

في ما یتعلَّق �صنع األساطیر، ففي الفصل التاسع یر�ط علّي َنَس�ه بروح التمّرد القائم في الصورة 
لى النمط�َّة لإلسكندر�َّة، لكنَّ الراوي �كشف ال�عد الزائف االصطناعّي في هذه الحكا�ة بتكرارها وتحو�لها إ

 شعاٍر فارغ:

�ان  –ق بتار�خ المدینةما یتعلّ  ف في �لّ المثقَّ  – . عليّ ناإلسكندر�ِّی �ان یر�د االلتحام �أجداده عليّ  •
ة القد�مة، س اإلسكندر�َّ ب�عض، مؤسِّ  أجزاؤها �عضها �أنه حلقة تلتحم سكندريّ ل التار�خ اإلیتخیّ 

هو تار�خ  سكندريّ إلا ة الحدیثة. التار�خدر�َّ س اإلسكن، مؤسِّ سل�مان �خیت، یلتحم �حفیده الش�خ عليّ 
  (al-Ṭūkhī 2013: 121)د،من التمرّ 

. والمدینة التي ب�عض ة. التار�خ یلتحم �عضهر ما عن تار�خ اإلسكندر�ّ ناد�ة أ�ضًا �ان لدیها تصوّ  •
مقاومة السلطة في مصر، تص�ح اآلن محورًا ل ضدّ  الة �قوم بها حر�يٌّ محورًا لمقاومة فعّ  كانت سا�قاً 

الرا�ة و�علن نضاله في وجه الظلم.  م من حر�يّ لّ تسأخرى �قوم بها جیل الكرنتینا، هذا الجیل الذي ی
، سواء ب�عض هیلتحم �عُض  سكندريّ د هذا المجاز: التار�خ اإل�جدر بنا أن نسأل اآلن عن معنى تردّ 

ة بهم. ة خاّص ملك�ّ أو في أذهان الجم�ع. لم �كن هذا المجاز  في ذهن ناد�ة أو في ذهن عليّ 
 . ا�ان حر���  صاح�ه األساسيّ 

لإلسكندر�ة.  ة في �تاب التار�خ الشفهيّ وُ�تبت �األحرف الذهب�َّ  لت الجملة إلى شعار.تحوّ  […] •
 :al-Ṭūkhī 2013( ة تواصل �عضها، ال حلقة مفصولة عن األخرى،سكندر�َّ الحلقات اإل
125-126.( 

 .(al-Ṭūkhī 2013: 171) �عض،بها لتحم �عُض یو حلقات ه سكندريّ إل، فالتار�خ افقناكما اتّ  •

 :al-Ṭūkhī 2013( ة من قبلكما قلنا ملیون مرَّ �عض، بها تلتحم حلقاته �عُض  سكندريّ التار�خ اإل •
177, emphasis added.( 
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• Ali wanted to forge links with his Alexandrian forebears. Ali, scholar of 
every aspect of the city’s history, envisioned this history as an unbroken 
chain – the founder of old Alexandria, Suleiman Bekheit, linked to its 
modern founder, his great-grand son, Sheikh Ali. Alexandrian history was a 
history of rebellion: (Eltoukhy 2014: 97) 

• Nadia, too, had a vision of Alexandria’s history. Of history as links forged in 
an unbroken chain. The city, which had formerly been the center of Harbi’s 
resistance against the Egyptian authorities, has now become the center of 
another resistance, mounted by the Karantina generation, the generation that 
had plucked the banner from Harbi’s hand and proclaimed its fight against 
injustice. We should really think here about the significance of this 
metaphor’s appeal – Alexandrian history as links forged in a chain – to 
Nadia, Ali, and everyone else. They hadn’t come up with it, though. The 
copyright was held by Harbi.  

• […] The words became a slogan, inscribed in golden letters within the 
pages of Alexandria’s oral history. Alexandrian links are forged one to the 
other, no link alone. (Eltoukhy 2014: 100-101) 

• As we all agree, Alexandrian history is links forged in a chain, (Eltoukhy 
2014: 138). 

• The links of Alexandrian history are bound one to the other, as we’ve said a 
million times before. (Eltoukhy 2014: 143, emphasis added) 

إضافًة إلى ذلك یر�ط الراوي صراع ال�طَلْین علّي و�نجي �صراعات قائمة على أرض الواقع في تار�خ 
اإلسكندر�َّة. یرجع هذا النضال إلى الشعور �االستقالل و�الخاص�َّة اللذین تتمتَّع بهما اإلسكندر�َّة داخل 

 ،ض المعارك �معارك رمز�َّة َوَحسبمصر، والدفاع عن الهو�َّة اإلسكندر�َّة والماضي المفقود. ُتوصف �ع
ال تؤّدي إلى أّي نجاح حق�قّي. من بینها المعر�ة التي قامت ضّد قرار المحافظ �منع تدخین الش�شة في 
المقاهي، فهذا �ان قراًرا تّم اّتخاذه على أرض الواقع �حار�ه علّي و�نجي �طر�قة خ�ال�َّة. �ما أنَّهما مهتّمان 

ت التار�خ�َّة التي تجّسد الذاكرة الجماع�َّة مثل �از�نو الشاطبي الذي تّم ترم�مه �المحافظة على البنا�ا
ًرا �التوازي مع ترم�مات بنا�ات تار�خ�َّة أخرى في قلب المدینة   .(Ali 2015)مؤخَّ

وفي �تا�ة التار�خ البدیل هذا، وفي تخط�ط الخّطة البدیلة هذه، �سخر الراوي من الكل�شیهات 
سكندر�َّة مثل: "مدینة ال�حر" و"عروس المتوّسط" ومفهوم "الكوسمو�ولتان�ا"، وحّتى الكل�شیهات المتعّلقة �اإل

 السینمائ�َّة مثل "الجولة �الحنطور" في شوارع المدینة.

 ثقافة الشعب�َّةال - ً ٢

لة في الثقافة الشعب�َّة التي تفّكك الصورة النمط�َّ  ة إلى جانب األساطیر نجد صورة المدینة المسجَّ
. �ذلك نعبر الى النقطة الثان�ة في التحلیل حیث الثقافة الشعب�َّة  (El Chazli 2018)المتمیِّزة �النستالج�ا

 تمّثل معرفة مشتر�ة بین القّراء الذین �ضحكون مّما �عرفون عن قرب �ما �ضحكون من القوالب النمط�َّة.
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مدینة الحّب والجر�مة. مثًال �اعت�ارها ة على هذا الصعید �قوم الراوي �إعادة رسم صورة اإلسكندر�َّ 
لت إلى فیلم دعائّي  رّد قلبي�ستخرج اسَمْي ال�طَلْین علّي و�نجي من روا�ة  لیوسف الس�اعي التي تحوَّ

. �ما یذ�ر روح المسلسالت واألفالم المصر�َّة القد�مة مثل دراما أسامة أنور عكاشة. ١٩٥٢شهیر لثورة 
�الرجولة وجر�مة الثأر في الصعید المصرّي، �ما ُتروى في المشاهد الدرام�َّة. وأخیًرا یر�ط قّصة الحّب 

إنجي ترى أّن علّي مضطّر إلى إث�ات رجولته من خالل ارتكا�ه جر�مة ثأر، و�مّثل الصعید المصرّي في 
الصعید هذه القّصة الوجه األخر لـِ "الكرنتینا" حیث نوعّ�ة الجر�مة تعكس صورة المجتمع، فالجر�مة في 

 من نوٍع تقلیدّي في حین الجر�مة في "الكرنتینا" من نوٍع عصرّي و"مستنیر" لحّد ما.

ا في اإلسكندرّ�ة ومصر �لَّها،  أّما في ما خّص الذاكرة المرت�طة �الجر�مة فُتذ�ر قّصة مشهورة جد�
القتلة  ان من أشهرعدّ تُ  ندريّ اللّ�ان اإلسك حيّ �مق�مَتْین  نیْ تَ ن مصر�َ یْ شق�قتَ �انتا  .أي قصة ر�َّا وسكینة

ورجَلْین د عبد العال وحسب هللا محمّ زوجیهما �االشتراك مع  بتكو�ن عصا�ةٍ  تاهر شتُ ا إذ، المتسلسلین
 اإلقاء الق�ض علیهم تمّ  .١٩٢١-١٩٢٠العامین ما بین  تهنمن أجل سرق لخطف النساء وقتلهنّ أخَرْ�ن 

. �ما تقول تنفیذ حكم اإلعدام علیهن في العصر الحدیث تمَّ من النساء األَول التي ا وسكینة ر�َّ  عدّ وتُ 
Chiti  األس�اب التار�خ�َّة واإلیدیولوج�َّة الستمرار شهرة ر�َّا وسكینة �اعت�ارها عن التي ت�حث في مقالتها

 أسطورة إجرامّ�ة في الذاكرة المصر�َّة،
All were hanged the following December [1921], yet it was Raya and Sakina 
who monopolized public attention, being the first women executed by the 
Egyptian secular justice system and, it seems, the first criminals to have their 
pictures published in the Egyptian press. Even today, Raya and Sakina are seen 
as the first female murderers driven by the desire for economic gain and not by 
emotional behaviour as in crimes of passion. Theatre, cinema, and TV 
appropriated the characters and people still talk about them. (Chiti 2020:1) 

ة عبر الشائعات واألغاني:  في البدا�ة انتشرت هذه القصَّ
On 22 November, not even a week after their arrest, the correspondent reports 
that “some dwellers (abnā’ al-balad) circulated a song about Raya and Sakina 
and some printed another local chant (nashīd baladī), sold for 5 millim per 
copy.”38 Like the feuilleton novels published in the Egyptian newspapers, 
including al-Ahrām, Raya and Sakina's feuilleton captivates the public, both 
educating and entertaining them through accounts of the crime.” (Chiti 2020:8) 

شُتهرت من خالل األفالم والمسرحّ�ات في الخمسینّ�ات والثمانینّ�ات وال تزال تثیر االهتمام �ما ثّم ا
 .٢٠٠٥أكَّد برنامج تلفز�ونّي العام 

ة ناد�ة واعتماد، إّال أنَّ القارئ �عرف هاتین  نساء الكرنتیناأمَّا في  ة إلى قصَّ فتتحّول هذه القصَّ
والمقصود أنَّ �ّل راٍو سواء أرئ�س��ا �ان أم ثانو��ا قد  .لتناّص مع الثقافة الشعب�َّةال�طلَتْین من قبُل و�كشف ا

ة �ما �حدث في الحكا�ات الشعب�َّة أو في الشائعات. یهرب الكالم من یَدي  �ض�ف شیًئا جدیًدا إلى القصَّ
ة في الراوي المؤرِّخ �ما تهرب األ�قونات اإلجرام�َّة من س�طرة الخطاب الرئ�سّي.  فتتغّیر حكمة القصَّ
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ثبت أنَّ النساء قادرات على ارتكاب الجر�مة إلى حكا�ة تثبت استقالل المرأة الروا�ة من حكا�ة رعب ت
 وقدرتها على إشعال نار التمّرد:

ة نفسه لم أن تحكیها. متن القصَّ صالح ٍ  ة التي أرادت أمّ مة القصَّ على العموم، فهذه لم تكن سوى مقدِّ  •
ة ة �انت قصَّ ل فوق الش�شة. القصَّ أحجار المعسَّ  وى �عد االنتهاء من الشاي ورّص ن أوانه سح�

ة یومًا ما. عجزت الشرطة عن مالحقتهما وتالعبتا �الرجال �ما تتالع�ان ختا اإلسكندر�َّ ن دوَّ یْ امرأتَ 
ختك أنتي و إام تقدري س. إلن �جوز في یوم من األ�َّ ي عاوزاكي تاخدي �الك �و�ِّإنّ �العرا�س اللع�ة. 
ختك وماتكرهیهاش أ�ي من ي عاوزاكي تقرّ نّ إام. ن دول عملوه في یوم من األ�ّ یْ تَ تعملي اللي الستِ 

�عض جامد. اسم هاتین  واا حبّ �ه لمّ إتین دول وافتكري هما عملوا وماتكره�ش الخیر لیها. افتكري الستّ 
  (al-Ṭūkhī 2013: 335).تین �ان ناد�ة واعتمادالستّ 

 الخط ّ  األرجح أنَّ صالح تخرف وهي تحت تأثیر الحش�ش؟ ال تعرف الرا �الض�ط.  هل �انت أمّ  •
ام في األ�ّ  را�عض الناس أخبروا ال .اختالف موضعا، ولكن التفاصیل �انت ة �ان حق�ق�� للقصَّ  العامّ 

 قالوا إنَّ  م�عضهعبد العال زوج اعتماد ال ناد�ة، و  حسب هللا �ان زوج ناد�ة ال اعتماد، وأنَّ  التال�ة أنَّ 
إلى جة من شخص اسمه �خیت �عود أصله اعتماد �انت متزوِّ  جة من األصل، وٕانَّ ناد�ة لم تكن متزوِّ 

الكرنتینا لم تكن هي  األحداث، هو أنَّ  وقتها هو ا. ما �ان مهم� سوهاج. عمومًا، األسماء لم تكن تهمّ 
ها عن ة �لّ سكندر�َّ إصالح،  ل �دا، تعاود أمّ ة. ال أبدًا مین قاالبؤرة المشتعلة الوحیدة في اإلسكندر�َّ 

 العجمي لغا�ة المعمورة.ومن عة، من م�امي لحد �حري �كرة أبیها �ات مولّ 
(al-Ṭūkhī 2013: 340-341, emphasis added)  

• This, more or less, was just the preface to the tale that Umm Salah wanted to 
tell. The meat of the story came only after the tea had been drunk and the 
tobacco plugs fixed atop the shisha. Her tale was the tale of two women who 
once upon a time had left Alexandria reeling. The police had been unable to 
catch them; they played with men like they’d played with dolls as girls. I 
want you to really pay attention here, because one day you and your sister 
might be able to achieve what those two ladies achieved back in the day. I 
want you to get close to your sister. Don’t hate her and don’t resent her 
happiness. Remember those two ladies and remember what they managed to 
achieve when they loved and cared for one another. Their names were Nadia 
and Itemad. (Eltoukhy 2014: 274-275) 

• Was Umm Salah raving under the influence of the hash? Lara couldn’t tell 
exactly. Most likely, the general outline of the story was true, but the 
details were debatable. In the days that followed, some people told Lara 
that Hasaballah had been Nadia’s husband, not Itemad’s, and that Abdel Aal 
had been married to Itemad, not Nadia, and some people said that Nadia had 
never been married, and that Itemad had a husband called Bekheit who was 
from Sohag. Whatever the case, the names didn’t matter; what mattered right 
then was what took place, to wit: that Karantina was not the only well-spring 
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of revolutionary fervor in Alexandria. Never! Who said such a thing? Umm 
Salah went on. The whole of Alexandria was up in arms, from Miami to 
Bahari, from Agami all the way down o Maamoura. (Eltoukhy 2014: 279, 
emphasis added) 

 النكتة العدوان�َّةالمنافسة و  - ً ٣

كما أشرنا في النقطة السا�قة و�عادة �تا�ة الثقافة الشعب�َّة تؤّدي إلى السخر�َّة من الشخص�َّات الروائ�َّة 
وُم بدوٍر �بیر في تشكیل صورٍة أخرى للمدینة ترّ�ز على ومن الصورة النمط�َّة للمدینة. فثقافة الضحك تق

أوجه وأماكن غیر نمط�َّة. �شتغل الراوي على حّس الفكاهة عند سّكان اإلسكندر�َّة �مرآة تعكس هو�َّة 
المدینة، حیث تنتقل الُفكاهة من الدعا�ة إلى االستهزاء، �ما تنتقل هو�ة السّكان من التمّرد إلى الهمج�َّة، 

لوقت نفسه تنتقل سمعة اإلسكندر�ة من النجوم�ة إلى االنحطاط. ففي نها�ة الجزء الثاني والجزء وفي ا
الثالث �صف الراوي انه�ار "الكرنتینا" والمدینة �ّلها بلمسات سوٍد مستخدًما الفكاهة مق�اَس الحرارة عند 

 المجتمع.

إلسكندر�َّة، �حسب الصورة التقلید�َّة في ُ�فتح الفصل األخیر في الجزء الثاني �المنافسة بین القاهرة وا
التراث الفكاهّي األدبّي والشعبّي. �قّدم الراوي المنافسة �أسلو�ه الخاّص الذي �ضّم السقوط من أعلى 

  المستو�ات إلى أسفلها:

 .القاهرة هي عاصمة مصر

قة، �عد م المتدفّ الت الدحلقات الصراع التي شاهدناها على مدار العقود السا�قة، �عد شّال  �عد �لّ 
ال�طوالت والخ�انات والنضاالت، �عد التار�خ الجدید والقد�م الذي ُ�تب، والتار�خ الجدید والقد�م الذي 

 .ةت القاهرة عاصمة مصر، ال اإلسكندر�َّ هذا ظلّ  ُمحي، �عد �لّ 

 .(al-Ṭūkhī 2013: 240)ن، القاهرة، واآللة الحاس�ة یْ ب شیئَ إن السكندري �ا أخي یتهیّ 
After all the conflicts we’ve witnessed over the preceding decades, after the 
surging cataracts of gore, after the heroics, betrayals, and feuds, after history 
new and old had been written, after history new and old has been erased, after 
all that, Cairo, not Alexandria, remains the capital of Egypt. 
The Alexandrian, my friend, stands in owe of two things: Cairo and the 
computer. (Eltoukhy 2014: 195) 

في إطار المنافسة �صف الراوي �ّل النقائص التا�عة لإلسكندر�َّة في هذه األّ�ام (في العقد الرا�ع من 
 من الجر�مة المنتِصرة في "الكرنتینا" مرورا �المحافظین الفاسدین وانتهاًء �حّس الُفكاهة عند األلفین) بدا�ةً 

سّكان المدینة. �حسب الراوي �جمع َمْن �كره اإلسكندر�َّة �ّل هذه التفاصیل إلث�ات انحطاطها. فالفكاهة 
اء والتهّجم أ�ًضا. إنَّ الفكاهة ل�ست ع�ارة عن التنف�س ووسیلة للتعبیر �حر�َّة فحسب، بل وسیلة لالستهز 
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�خل�ط من الم�الغة  و�رّد الراوي على هذا الموقف �عادته دوالجیّ  ئ�السیِّ مرت�طة �الهو�َّة االسكندر�َّة 
 :۱والسخر�َّة واإلشارة إلى الثقافة الشعب�َّة (مثًال المسرح الكومیدّي و"إ�موت�كون")

في مصر. سهیر نجیب �انت  يّ إلى صدارة المشهد الفنّ لین ة ممثِّ ات صعد عدَّ في منتصف األر�عین�َّ 
�لى طلق على نجم السینما القد�م عادل إمام. و نًا �اللقب الذي أُ النجمة األولى، لقبها هو "الزع�مة" ت�مّ 

د �خیت وأ�من عبد الحمید وسالمة ة، محمَّ داء األدوار الكومید�َّ أاحترفوا  ةة نجوم شا�َّ برز عدَّ  جانبها
سون لعصر من هم �كرّ اد أنَّ واعتبر النقّ  "المضحكین الجدد"،ق على هذه الظاهرة ظاهرة سالمة. أطل

ال �مكننا فهم داللة هذا من دون  […]في الغالب.  االنحطاط �إفیهاتهم الصارخة ذات المنحى الجنسيّ 
ا من أصول ة، فهؤالء الممثلون، نجیب و�خیت وسالمة وعبد الحمید، جم�عهم أتو اإلشارة إلى حق�قة مهمَّ 

تها"، رشدي و�اكوس وسیدي �شر و�حري ك في "سكندر�ّ �ة واضحة، ومن أح�اء ال �مكن التشكسكندر�َّ 
ة: شهر�َّ الته من رؤساء التحر�ر قائًال في افتتاح�ة مجلَّ  وغیرها. هذه الظاهرة التي صرخ �سببها واحدٌ 

 ."ون �غزون مصر، �انحطاطهم الشدید"السكندر�ّ 

 ة إلىل مر�ز الح�اة المصر�َّ تحوّ  ي هذه الظاهرة، أيْ فترض أن تؤدّ ان �ُ ، على عكس ما �اإذً 
ة ة ضد اإلسكندر�َّ من العنصر�َّ  ، أي ظهور موجةٍ ذلك ة، فلقد ساهمت الظاهرة في نق�ضاإلسكندر�َّ 
ع �اسم جمال الدولي، وٕان �خرج منهم إلى القاهرة. شخص وقَّ  ین، ومحاولة التضییق على أيٍّ والسكندر�ِّ

 : "�عد الشیوعوفو��ا، واإلسالموفو��ا، هناك ة قائًال على جدار ترام اإلسكندر�َّ  ه ل�س هو، �تبن أكیدًا أنَّ كا
 al-Ṭūkhī 2013: 241-242, emphasis(�جوار ع�ارته تلك  عالمة :)اآلن األل�كسوفو��ا"، ووضع 

added.( 

In the mid-forties a number of actors rose to prominence in Egypt. Suhair 
Naguib was the first of them, popularly known as the “Lady Boss,” a homage to 
the nickname bestowed on that ancient star of the silver screen, Adel Imam. In 
her wake came a group of young actors who specialized in comedy roles – 
Mohamed Bekheit, Ayman Abdel Hamid, and Salama Salama; a movement 
dubbed the “New Fools.” Critics condemned them for ushering in an era of 
moral turpitude, their vulgar wisecracks dominated by sexual innuendo. […] 
The significance of this cannot be understood without reference to an important 
fact: that these actors – Naguib, Bekheit, Salama, and Abdel Hamid – all came 
from unambiguously Alexandrian stock, and from neighbourhoods whose 
Alexandrian credentials could not be faulted – from Rushdi and Bakos and Sidi 
Gaber and Bahari and elsewhere. This phenomenon prompted one editor to rage 
in the editorial at the front of his monthly magazine: The Alexandrians are 
invading Egypt with their terrible depravity. 

                                                   
ل للكرنتینا، ُذكر ��ف  ١ الوعي تأثیًرا �بیًرا في تقو�ة  في الثمانینّ�ات المسرح الكومیديّ  أثَّر �العكس، في تصو�ر صعود الجیل األوَّ

 (al-Ṭūkhī 2013: 43, Eltoukhy 2014: 31-32).  ٢٠١١عام عند الشبی�ة ال الثوريّ 



١٠ 

Therefore, and contrary to the effect one might suppose this phenomenon would 
have – to wit, the shifting of the center of Egyptian life to Alexandria – it in fact 
facilitated the very opposite: a gathering wave of xenophobia against 
Alexandria and Alexandrians, plus efforts to impede the progress of anyone 
making their way from there to Cairo. Someone signing himself Gamal al-
Dowali – though it certainly was not him – wrote on the side of an Alexandrian 
tram: After Communismophobia and Islamophobia, now there’s 
Alexandrophobia, and scrawled a smiley underneath. (Eltoukhy 2014: 195, 
emphasis added) 

في الفصل قبل األخیر من الجزء الثالث ُیوصف عصر االنه�ار في العقد السادس من األلفین �أنَّه 
د هو�َّة المدینة وسّكانها وتسبِّب انه�ار سمعة اإلسكندر�َّة من hostile jokeالنكتة العدوان�َّة ( ) التي تجسِّ

    إلى "البؤر (وهو االسم الحر�ّي المعتمد للكرنتینا)"  (al-Ṭūkhī 2013: 347)"عروس المتوّسط" 
(al-Ṭūkhī 2013: 348):  

 ةمقترنة �الصفات الحیوان�َّ  الیومة . ُتذ�ر اإلسكندر�َّ المصريّ  الوعي الجمعيّ  في هذا �ان له تأثیرٌ  كلّ 
�ائنًا من ذوي الذیول، بوصفه  للشخص السكندريّ  ن في رسم صورةٍ تفنَّ  ورامي الكار�كاتألهلها، أحد رسّ 

: ة قائًال ة السكندر�َّ الشخص�َّ  فينًا �األخضر. و�تب أحد علماء األنثرو�ولوج�ا یرسمه دائمًا ملوَّ  وآخر صار
ة الراق�ة، للدم والعنف. تفتنه طبول الحرب أكثر من الموس�قى الكالس�ك�َّ  هو شخص محبّ  "السكندريّ 

 إلىهة  إذا �انت موجّ النكتة إالَّ  �طب�عته ال �حبّ  ندريّ و�عشق السالح أكثر من قصائد السالم. السك
         ار من اآلخر�ن وتقوم بتمجیده هو شخص��  تلك التي تحقّ ة إالَّ أعدائه، وال �ستمتع �األعمال الفن�َّ 

(al-Ṭūkhī 2013: 347-348). 
All of which had its effect on the collective consciousness of Egyptians. 
Alexandria became synonymous with the bestial epithets applied to its 
inhabitants. One cartoonist specialized in depicting Alexandrians with tails; 
another always colored them green. An anthropologist wrote the following of 
the Alexandrian character: “The Alexandrian is an individual who loves blood 
and violence. War drums are sweeter to his ears than the delicate strains of 
classical music and guns dearer to his heart than hymns to peace. By his nature, 
the Alexandrian only appreciates jokes told against his enemies, and can only 
enjoy works of art that belittle others and glorify himself. (Eltoukhy 2014: 195) 

على الرغم من الدور المحدود الذي تقوم �ه المنافسة بین القاهرة واإلسكندر�َّة في الروا�ة، فمن 
ار�كاتور، المسرح، السینما) في تصو�ر الهو�َّة الجدیر ذ�ره دور الُفكاهة �أنواعها المختلفة (النُّكتة، الك

 المحل�َّة ضمن الهو�َّة المصر�َّة العامَّة.
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 خاتمةال
ة عناصر مهمَّة،  نساء الكرنتینا تشترك روا�ة والروا�ات الُفكاه�َّة لمستجاب وشلبي وأبي جلیل في عدَّ

مرات شخص�َّات غر��ة تكشف تحدید مفهوم االنتماء من خالل مغاو�خاّصة في إعادة �تا�ة التار�خ و 
دیروط الشر�ف ومن التار�خ لنعمان تناقضات الح�اة بتصّرفاتها و�المها المرح. على سبیل المثال، في 

ة، و�خلط بین ١٩٨٢( عبد الحافظ ) لمحّمد مستجاب نجد راوً�ا �حّرك بین التار�خ والملحمة المضادَّ
 رحالت الترشجي الحلوجيدنا خیري شلبي في روایتي الفنتاز�ا واإلفراط في الواقع�ة العن�فة. �ما �قو 

) في رحلة زمن�َّة تحت سطح القاهرة تجّوًال مع شخص�َّات شعب�َّة تجّسد ٢٠٠٠( وصالح ه�صة) ١٩٨٣(
) لحمدي أبي جلیل المنافسة من أجل اإلضحاك، ول�ست ٢٠٠٨( الفاعلروح المدینة. وأخیرا تشغل روا�ة 

 سكندر�َّة بل بین المدینة والر�ف وال�اد�ة. هناك منافسة بین القاهرة واإل

إلى �ّل ما ُذكر لمسًة سوداء ُتمیِّز الكتا�ة الروائ�َّة المصر�َّة ما قبل الـ  نساء الكرنتیناتض�ُف 
، �ما تض�ف التنّوع اللغوّي والتناّص مع الخطاب السینمائّي واإلعالمّي المعاصر. إذ إنَّ اخت�ار ٢٠١١

فتح إمكان�َّاٍت �ثیرة للسخر�َّة من هو�َّة المدینة نفسها، ومن خلق ذاكرة ثقاف�َّة لدى مدینة اإلسكندر�َّة �
التقن�َّات الُفكاه�َّة المشتر�ة وفي رؤ�ة المدینة من وجهِة نظٍر غیر القارئ. تساهم هذه المقالة في دراسة 

 تقلید�َّة.
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