توظيف الحارة في روايات
نجيب محفوظ .زقاق المدق أنموذجا
نبية

د  /دادوة حضرية

توظيف احلارة يف روايات جنيب حمفوظ .زقاق املدق أمنوذجا
د  /دادوة حضرية نبية
مركز البحث يف االنثروبولوجيا
االجتماعية و الثقافية ،وهران

ملخص
يعترب املكان من العناصر املهمة يف تكوين العمل الروائي .فهو إىل جانب الزمان
والشخصيات ،يشكل الركيزة األساسية للصريورة الروائية .لقد أوىل جنيب
حمفوظ أهمية كبرية لألماكن؛ حيث خلد أمساء العديد من األحياء القاهرية اليت
عاش فيها أو تردد عليها ،جبعلها أمساء لرواياته؛ مثل خان اخلليلي ،السكرية،
بني القصرين .و نظرا ملا متثله احلارة املصرية عموما والقاهرية على اخلصوص
للمواطن املصري والعربي  ،فقد أوىل هلا أديب نوبل اهتماما خاصا ،سوف نوضحه
من خالل الدراسة اليت نقدمها يف هذا املقال الذي يتناول توظيف الكاتب للحارة
يف روايته الشهرية زقاق املدق.
الكلمات املفتاحية
جنيب حمفوظ – رواية زقاق املدق – املكان الروائي  -احلارة القدمية.
متهيد

أوىل معظم كتاب الرواية أهمية كبرية للمكان حتى يتمكنوا من إخراج
القارئ من عامله احلقيقي الذي ألفه إىل عامل خيالي خمتلف عن الواقع الذي
كثريا ما أحس فيه بامللل ،فأراد أن ينفس عن نفسه.

مجلة قراءات للبحوث والدراسات األدبية والنقدية واللغوية
2016

163

العدد /06جوان

توظيف الحارة في روايات
نجيب محفوظ .زقاق المدق أنموذجا
نبية

د  /دادوة حضرية

إضافة إىل اهتمام الروائيني باملكان كمكون أساسي للبناء الروائي،
اعتنوا أيضا بالشخوص املكونة للنسيج الروائي ،واليت ال ميكن هلا أن
تتحرك إال باالعتماد على عنصر املكان والزمان .مبعنى أن األديب احلق يف
جمال الرواية الواقعية ينطلق من عالـم الواقع ،لكن نقطة الوصول لن تكون
بالتأكيد العودة إليه ،وإال كان احلدث تسجيليا حمضا ،األديب الواقعي
يعمل على خلق عامل مستقل ،له خصائصه الفنية اليت متيـــزه عن غريه وهلذا
السبب كان املكان يف العمل الروائي

-وخباصة الرواية الواقعية -

حامــال ملعنى وحلقيقة أبعد من حقيقته امللموسة اليت ألفناها يف الواقع ويف
هذا املعين يرى جنيب حمفوظ" ،أن عملية نقل عامل الواقــع إىل عامل الرواية
عملية مكر وحيل( ".قاسم ،س) 10 :1985 .
من أجل معرفة مدى ارتباط األدباء العرب باملكان وجتسيده من خالل
أعماهلم األدبية ،نقرتح هذه الدراسة حول رواية "زقاق املدق لنجيب حمفوظ"
واليت سوف نبني من خالهلا كيف تعلق األديب بالقاهرة القدمية كحارة
منذ صغره ،وكيف بقي مرتبطا بها وخيلدها يف رواياته إىل وفاته.
ولتحقيق هذا اهلدف اقتضت اخلطة اإلجرائية للبحث االعتماد على
املنهج التارخيي واالجتماعي حسب ما تقتضيه جمريات البحث عرب الفرتات
التارخيية من حياة األديب الذي ارتبط بأزقة القاهرة الفاطمية لعبا ودراسة ثم
نتوقف عند روايته زقاق املدق اليت تعد منوذجا صوَر فيه احلارة بكل
مكوناتها الثقافية واالجتماعية وارتباط الشخصيات الروائية بهذا املكان،
وهي اإلشكالية اليت حناول اإلجابة عنها.
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 .1استطيقا املكان يف العمل الروائي
يتخذ املؤلف من املكان وسيلة إلبراز حياة طبقة اجتماعية فهو اخللفية
اليت يصل من خالهلا الكاتب إىل جتسيد قضيته املهمة .وينم املكان سواء
كان بيتا أم مقهى ،أم مسجدا ،أم حانة ،أم وكالة عن طبيعة الشخصية
داخل العامل الروائي حيث إنَه يف الرواية القناة اليت متكِن الكاتب من
اإلفصاح عن احلدث وأجوائه وعليه فإنَه "قادر على أن يظهر الكثري من
الدالالت املرتبطة بالشخصية"( .عبد مسلم ،ط)113 : 2002.
ولبلوغ العمل الروائي غايته تنوعت أمكنته حيث جند املكان املفتوح
والذي تكون شخصيته متفتحة ،لغتها راقية ،هلا مشاريع وطموحات
مستقبلية ،على خالف الشخصية املنتمية إىل األمكنة الضيقة ،جند نظرتها
حمدودة ،تعملها بدائي ،ليس هلا طموحات بل تتسم باخلمول والروتني  ،مما
يؤكد أنَ اللغة تنبع من طبيعة املكان فإن كان هذا األخري متفتحا كانت
لغته راقية ومتطورة وإن كان الوسط متخلفا منغلقا ،كانت لغة شخصياته
بسيطة وحمدودة.
وللمكان

وظيفة داللية  ،فهو يضفي على

صاحبه اإلحساس

بالكرامة والسعادة والطمأنينة ،يقوى ارتباطه به .فاألماكن هلا "جاذبة
تساعد على االستقرار وهناك أماكن طاردة تلفظنا"(.ناصف ،م:1983 .
)178
إن الروائي احلقيقي هو الذي يستطيع أن ينقـل لنا عاملا من احملسوسات
ال هـــو بالواقعي الصرف وال باخليالي احملض إذ يعرب عن أحداث يسلم أنها
وقعت بالفعل وقد ال تكون كذلك ،جيعل هلا خلفية يؤمن مبصداقيتها
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وفاعليتها يف عملية سري األحداث .وانطالقا من رؤية غاستون باشالر
فاملكان الروائي مل يعد ذلك العامل الــذي ألفنا وجوده يف واقعنا انطالقا من
الطفولة ،وال ذلك الذي يعرب عن أحاسيس تنشأ انطالقا من ألفة ربطتنا به:
"املكان هو املكان األليف...إنه املكان الذي مارسنا فيه أحالم اليقظة،
وتشكَل يف خيالنا .فاملكانية يف األدب هي الصورة الفنية اليت تذكرنا أو
تبعث فينا ذكريات بيت الطفولة( ".باشالر ،غ)6 :1984 .

ومن هذه الرؤية أدرك جنيب حمفوظ أهمية املكان ورمزيته يف العمل
الروائي ،إذ جعله الوعاء الذي حيتضن أعماله السردية فكان عنوانا جلل
إبداعاته الروائية .
.2جنيب حمفوظ وعالقته باحلارة القاهرية

ارتبط جنيب حمفوظ باحلارة واألماكن الشعبية والعريقة يف القاهرة "
حتى أن عناوين كثري من أعمال الرجل محلت مباشرة أمساء أماكن أثرية...
من "كفاح طيبة" ،إىل "الكرنك" ومن "خان اخلليلي" و"زقاق املدق" إىل "بني
القصرين" و"قصر الشوق" و"السكرية" و"قشتمر"( ".فاروق ،ع)48: 1994 .
إن هذا االرتباط الذي جعله يصبح أحد املختصني العارفني بتاريخ مصر
القديم واحلديث ،يظهر جليا عندما يتحدث يف إحدى فصول رواية زقاق
املدق عن تاريخ الزقاق بطريقة املؤرخ العارف بأسرار القاهرة القدمية ،ال
يفوت جزئية إال وذكرها حتى يبني عراقة املكان الذي يتحدث عنه وعالقته
بالزمن الواقعي ثم الزمن احملكي .يقول عن زقاق املدق "تنطق شواهد
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كثرية بأن زقاق املدق كان من حتف العهود الغابرة ،وأنه تألق يوما ما يف
تاريخ القاهرة املعزية كالكوكب الذري( ".حمفوظ ،ن)1: 1989 .
على هذا النحو يظهر فهم حمفوظ لتواصل الزقاق بأصل احلياة .وهكذا
تتعدى األماكن التارخيية يف أعماله من كونها جمرد شواهد لعصور
انقضت إىل اعتبارها وعاءا حضاريا خيلد واقعا حمددا ،عاشه شعب بعينه
"األمر الذي جعله ال يقف أمام الزقاق أواحلارة فقط يف أعماله التصويرية
املباشرة ،بل ويستخدمها كرمز يف تصوير القضايا اإلنسانية والكونية
الشاملة( ".فاروق ،ع)63: 1994 .
عن سؤال حول عالقة جنيب حمفوظ باحلارة اليت ولد بها جييب هذا
األخري أن "احلارات الشعبية هي مواطن إهلامي وقد نشأت فيها ..نشأت يف
حي قرمز بالقاهرة ثم انتقلت إىل رياض العباسية وظل قليب معلقا بأحياء
احلسني واألزهر ،السيدة زينب وخان اخلليلي "إن هذه األحياء هي مواطن
إهلامي .وقد جسدتها يف أعمالي الروائية( ".الذوادي ،ر)33: 1986 .
إن هذه العالقة بني األديب واملكان تكاد تكون من ضروريات جناح
العمل الروائي فارتباط الروائي مبكان وزمان ما جيعله يبدع يف هذا اإلطار
وتكون جل أعماله خملدة هلذا الزمكان الواقعي الذي يصبح زمكانا
حمكيا وميكن مالحظة ذلك يف أعمال أدباء جزائريني مثل حممد ديب مع
تلمسان ومولود فرعون مع منطقة القبائل.
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لقد اعتمد جنيب حمفوظ على احلارة يف جل أعماله اإلبداعية ملا جتسده
من معنى واقعي مرتبط مبعيشة جمموعات إنسانية تعارفت فيما بينها
لكونها تسكن معا يف نفس احليز اجلغرايف وتتقاسم نفس املشاغل
"احلارة ،وقريب منها الزقاق ،متثل مفردة زمكانية أثريت يف عدد كبري من
روايات جنيب حمفوظ .تتجسد احلارة روائيا بتمظهرات متعددة ،تقارب
حدود التعني املرجعي أحيانا ،وتنأى عنه إذ تبدو متثيال ملكان الوطن أو
ملواجهة اجلماعة اإلنسانية كلها ،أحيانا أخرى( ".محودة ،ح)166: 2007 .
بدأت عالقة جنيب حمفوظ باحلارات واألماكن التارخيية منذ أن كان
صغريا ،فقد اصطحبته أمه مرات عديدة يف زياراتها إىل سيدنا احلسني
واجلمالية وغريها من الشواهد التارخيية اليت تأثر بها الطفل جنيب ،وأرخ هلا
بعد أن صار أديبا عامليا "من حي اجلمالية أخذ جنيب حمفوظ فكرة احلارة
اليت أصبحت عنده رمزا للمجتمع والعامل ،أي رمزا للحياة والبشر".
(النقاش ،ر)18: 2006 .
ومل تكن أمه تعي أنها باصطحابها له فهي تعد إنسانا سوف تكون له
منزلة كبرية بني األدباء العرب والعامليني؛ فهي مل تكن تفعل ذلك إال
للتربك ،غري أن األقدار كانت تعد هرما جديدا يف جمال األدب "مل تكن أم
جنيب متعلمة أو مثقفة ،لكن احلكاية بدأت حني أخذها مرة زوجها إىل
زيارة بعض األماكن األثرية ...كان أبوه متحررا بعض الشيء فسمح هلا أن
تكرر مثل هذه الزيارات ...وكانت األم منطلقة على خالف جيلها ،لذا
كثريا ما اصطحبت جنيب يف يدها ،وخرجت حتى من منطقة اجلمالية
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واحلسني لتزور األهرام واملتحف املصري ،ناهيك عن األماكن األثرية
اإلسالمية والقبطية( ".فاروق ،ع)63: 1994 .
أما الكاتب نفسه مل يكن يستوعب ذلك؛ فبسذاجة الطفل كان يستمتع
برؤية املواقع األثرية املصرية دون أن يسأل عن معناها وتارخيها ،فأمه ما
كانت لتجيبه وهو ما كان ليتجرأ على ذلك رمبا خوفا من منعه الزيارة مرة
أخرى .يف هذا الصدد يقول جنيب حمفوظ "حتى اآلن ال أعرف كيف كان
حيدث ذلك .إذ مل أكن يف سن تسمح لي بتوجيه األسئلة واالستفسار ..كنت
أمشي يف يدها وخالص( ".فاروق ،ع)63: 1994 .
كانت األم وابنها جنيب يرتدّدان مرات عديدة على املكان الواحد ،مما
جعل الطفل يبقى يف اتصال دائم مع األماكن القاهرية العتيقة عامة ،ومع
األماكن املقدسة على اخلصوص ،وبالتالي أصبح لديه شبه قناعة بأن
مصر(القاهرة) هي مركز العامل قدميا وحديثا ،فال يتحدث يف أدبه إال
عنها ،وحتى لو أراد أن يتناول موضوعا اجتماعيا ،سياسيا أو دينيا عامليا،
تكون القاهرة القدمية هي املكان الذي يبين عليه خياله األدبي ويستلهم
منه شخصياته.
لقد كان لزيارات نساء احلارات واألزقة اجملاورة للمنطقة اليت كان
يسكنها الطفل جنيب سببا يف رؤيته للعديد منهن وكيف كن يتصرفن ملا
يتشاجرن فيما بينهن ،و كانت بعضهن تأتي لتبيع احللي وأشياء أخرى ،مما
جعله يقتبس يف العديد من أعماله شخصيات هلا ارتباط بنساء احلارة .يقول
جنيب حمفوظ " عشت حياة ممتعة  ...كانت النساء جيئن لريهن احللي
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واملصاغ ،وطول النهار أحتدث مع احلواري واألحياء الشعبية .وككاتب
استفدت كثريا من هذه الشخصيات( ".فاروق ،ع)67: 1994 .
ابتداء خبان اخلليلي اليت كتبها سنة  1945اليت تشري إىل الواقع املصري
املواكب للحرب العاملية الثانية .بدأت كتابات حمفوظ تعتمد على توظيف
املشاهد الواقعية للحارات القاهرية؛ يف رواية زقاق املدق يظهر املشهد أكثر
واقعية ،وختتلط الشخصيات واألماكن احلقيقية باألماكن والشخصيات
اخليالية الروائية .استطاعت احلارة بفضل أعمال حمفوظ جتاوز طابعها
احمللي لتصبح ذات مدلول عاملي .فقد متكن من أن جيعل من هذا املكان
الصغري باملقياس العمراني ،مكانا كبريا أمشل من اجملتمع بأكمله بل
وأمشل من العامل يف العمل الروائي .ألنه وظًف احلارة إلظهار مناذج مصغرة
لشخصيات وأحداث وطنية ودولية" .ويف مرحلة أدبية أخرى تصبح احلارة
أكرب من اجملتمع نفسه ،وتتحول إىل صورة للعامل كله وما فيه من أفكار
ومصائر وأقدار وصراعات هائلة( ".النقاش ،ر)19 :2006 .
إن احلارة اليت وظفها جنيب حمفوظ يف أعماله األدبية استلهمها من واقعه
القاهري الذي ظل لصيقا به طوال سنوات عمره ،سواء عندما كان يسكن
منطقة اجلمالية يف مرحلة الطفولة ،أو ملا أضحى يرتدد عليها عندما انتقل
إىل العباسية ،وحتى ملا سكن منطقة العجوزة ،مل يفارقها بزياراته واجللوس
يف مقاهيها يوميا رفقة زمالئه .لقد ظل متعلقا باجلمالية طوال فرتات عمره
ألنها كما يقول حتيا معه" أماكن الطفولة حتيا معي وتوحي لي وأنا متعلق
بها وجدانيا بشكل كبري( ".النصري ،ي)67 :2010.
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استطاعت احلارة يف روايات جنيب حمفوظ أن تنتقل من الواقع إىل اخليال
األمر الذي أعطاها القدرة على اخللود .فنحن عندما نقرأ أو نشاهد أفالما مقتبسة
من أعماله كاحلرافيش أو التوت والنبوت أو زقاق املدق فإنها ترتسخ يف ذاكرتنا

دون أن ننساها .استطاع فاخليال األدبي أن يعطي للحارة القوة على الصمود والبقاء
ألن "انتقال احلارة من الواقع إىل الذاكرة واملخيلة ،هو ضمان حياتها
واستمرارها( ".عبد الرحيم ،ع)1: 2009 .
وإذا متعنا يف روايات األديب يتنب أن جل أعماله تنطلق من احلارة وهذا
راجع حسب اعتقادنا إىل تنشئته االجتماعية فيها  .وكل احلكايات اليت
سردها يف أعماله الروائية ما هي إال مشاهداته أو ما التقطه داخل الدرب
(قرمز) أو الزقاق (زقاق املدق) أو اخلان (خان اخلليلي) .ومن هنا التصقت
رواياته باحلارة بشخصيته بوصفه إنسانا "إنها حكايات احلارة اليت ح َج
منها جنيب حمفوظ ،وهو حمور هذه احلكايات ،وكل شخصياتها تدور
حول شخصيته( ".فرج ،س) 216 :1990 .
استطاع جنيب حمفوظ ،من خالل توظيف احلارة يف أعماله ،أن يؤرخ
لتاريخ القاهرة على اخلصوص ومصر على العموم؛ فتحدَث عن بدايات
احلركة الوطنية متمثلة يف حزب الوفد ،عن الصراع بني الطبقة الكادحة
واألرستقراطية ،عن العالقة بني القصر والشعب ،عن ثورة  .1919تناول
بالدراسة والنقد فرتات احلكم يف مصر من شخصيات وطنية وملوك
ورؤساء؛ من سعد زغلول إىل امللك فاروق ،مرورا بعبد الناصر والضباط
األحرار إىل السادات وأخريا نظام مبارك .وهذا كله يف قالب روائي واقعي،
تكون احلارة املكان املفضل اللتقاء الشخصيات املختارة من طرف األديب،
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من أجل التعبري عن آرائه يف السياسة واالقتصاد والتعليم والدين ،وغريها من
املواضيع اهلامة اليت تشغل بال املواطن املصري والعربي معا.
عندما يعود الروائي جنيب حمفوظ إىل مرحلة الطفولة ويتذَكر احلارة،
فكأمنا يتحدث عن احلارة اليت جتسدت يف رواياته فال نستطيع أن نفرق
بني احلارة احلقيقية واحلارة يف خميال الروائي .وهذا جيعلنا الروائي نعرتف
له مبقدرته العجيبة على نقل الواقع إىل اخليال بصورة أقرب إىل الواقع منها
إىل اخليال ،فهو يعطي لكل جزئية قيمتها حتى ال يظهر نقص من شأنه أن
يبعد الصورة الفنية عن الصورة الواقعية".كانت احلارة يف ذلك الوقت عاملا
غريبا ،حيث تتمثل فيها مجيع طبقات الشعب املصري ،جتد مثال ربعا،
يسكنه ناس بسطاء ،أذكر منهم عسكري بوليس ،موظف صغري يف
"كبانية" املياه ،امرأة فقرية تسح بفجل أو لب ،و زوجها ضرير ،هلم حجرة
يف الربع ،وأمام الربع مباشرة جتد بيتا صغريا تسكنه امرأة .من أوائل
اللواتي تلقني التعليم وتوظَفن ،ثم جتد بيوت أعيان كبار( ".الغيطاني ،ج.
)10 :1980
إن احلارة اليت خلَدها جنيب حمفوظ يف الكثري من أعماله مل تكن إ َال
احلارة الواقعية اليت عرفها وهو صغري وبقي مرتبطا بها يف كربه حتى أنه
بقي مواظبا على زيارتها رغم بعد املسافة اليت كانت تربطه بها بعد أن
سكن يف العباسية وهو مراهق ،ثم العجوزة بعد زواجه وشرائه بيتا هناك"
إنها يف بعض األحيان احلارة الواقعية اليت عرفتها يف طفوليت مثلما يف زقاق
املدق( ".سلماوي ،م) 14 :1998 .
لقد تغيَر وجه احلارة اليت حتدث عنها جنيب حمفوظ فلم تعد تلك
الوحدة اليت كانت مرادفة للمدينة ،فلقد عوَضت الشوارع الكبرية الدروب
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الصغرية ،وبالتالي هجرها الناس وراحوا يسكنون امليادين اجلديدة
والعمارات الشاخمة واملساكن الكبرية ،واختفت جل املظاهر االجتماعية
املرتبطة باحلارة القدمية يف اجملتمع املصري فلقد" أصبح للحارة اآلن
ختصص فئوي ،فليس اجلميع الذين يسكنونها واألمر مل يكن كذلك يف
املاضي حني كان اجملتمع املصري كلَه ممثال فيها بكل فئاته بل حتى
جبنسياته فقد كان هناك املصري والرتكي واخلواجة( ".موسى ،م:2005 .
)235
لقد اختفت كل مظاهر التالحم والرتابط بني سكان احلارة ،ومل تعد
ُتدار شؤونها بنفس النظام الذي كان معتمدا يف املاضي ،وبالتالي مل يعد
جمال للحديث عن الفتوة واحلرافيش ،واملشربية اليت تطل منها النساء،
واملقهى الشعيب الذي جيلس فيه مجيع أبناء احلارة لتناول الشاي ومناقشة
املواضيع اليت تهم السكان ،قدميا كانت "مبَلطة وتكنس وتُغسل مرتني يف
اليوم الواحد ،على أن أمجل ما كان يف احلارة هو تلك الرابطة اليت كانت
تربط بني مجيع أهل احلارة ...فهل يعرف اآلن أي ساكن يف شوارع املدينة من
الذي يسكن إىل جانبه( ".موسى ،م)236 :2005 .
ولعلَ هذا احلنني إىل املاضي البعيد زمنيا القريب من ذاكرة وروح
جنيب حمفوظ هو الذي جعله يبدع العديد من الروايات ليبث فيها من روح
احلارة ما اندثر ،وزقاق املدق واحدة من تلك الروايات اليت صوَرت بصدق
احلارة.
.3احلارة يف رواية زقاق املدق
زقاق املدق حي من األحياء الشعبية القدمية يسكنه أناس تتباين
آراؤهم حول الزقاق؛ فمنهم من حيبه مثل عباس احللو صاحب صالون
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احلالقة ،والعم كامل صاحب دكان بسيط يبيع البسبوسة ،واملعلم كرشة
صاحب املقهى الوحيد باملدق ،يأتيه السمّار كل ليلة ،كما حيب الزقاق
أيضا السيد رضوان احلسيين وهو مبثابة شيخ الزقاق ،يأتيه السُكان
ليستفسروا عن قضايا دينهم .وهذا الدكتور بوشي يلجأ إليه سكان املدق
عند احلاجة لنزع أسنان أو تركيب طقم جديد؛ فهو مبثابة جراح أسنان يف
احلارة ،مع أنه مل يدرس الطب وإمنا اكتسب خربته من املعاجلة امليدانية،
على الرغم من أنه ارتكب رفقة زيطة  -شاب أسود يقوم بإحداث العاهات
ملن يروم دخول عامل الشحاذة  -من جرمية نبش قرب أحد األموات خللع طقم
أسنانه ،إال أنهم فوجئوا برجال األمن ،وكان مآهلما السجن فحزن كثيــرا
سكان احلي هلذه اجلرمية النكراء .وهذه محيدة ،فتاة ال تعرف هلا أما وال
أبا ،تبنتها سيدة تعـرف بأم محيدة تستأجران شقة عند السيدة سنية عفيفي
اليت طلبت من أم محيدة أن تبحث هلا عن عريس؛ بوصفها خاطبة احلي
وناقلة ألخبار السوء .كانت محيدة متقت زقاق املدق وساكنيه ،وترى أنهم
أناس أغبـياء ال يعرفون عن حياة التحضُر والبذخ شيئا .متقت الزقاق بالقـــدر
الــذي كان يكرهه حسن كرشة ابن صاحب املقهى وأخو محيدة
بالرضاعة ،كان يعمل باجليش اإلجنليزي املتواجد مبصر آنذاك هـروبا من
حياة الزقاق البائسة ،لكنه سرعان ما استغنوا عن خدماته وعاد رفقة
زوجته ليسكنوا الزقاق فغضب منه أبـوه املعلم كـرشة غضـبا ال يوصف،
وأصبح حسني من يومها صاحب كأس ال يفارقها .محيدة ،البنت الشقيَة
اليت كانت تأمل يف حياة أفضل غري حياة الزقاق ،خطبها عباس احللو ثمّ
سافر للعمل يف اجليش اإلجنليزي لكي جيمع املال ويعود إليها ،لكن آماله
خابت حني رجع وجد محيدة قد شقت طريقا آخر حمفوفا باملخاطر ،فقد
هربت من الزقاق رفقة شاب يسكن األحياء الراقية خدعها باملال ،ورمى بها
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فريسة بني أيدي جنود اإلجنليز فغدت عاهرة وعربيدة غري عابئة مبا جيري
حوهلا ،وهي اليت متنى السيد سليم – صاحب وكالة باملدق – أن تكون
زوجته رغم أنه متزوج ،وأب لثالثة أوالد كلهم حيتلون مراكز حساسة،
لكــن املرض نغَص عيشه فغدا ال يفكر إالَ يف املوت .وهذا الشيخ درويش ال
ينطق إال باحلكمة .كان يف سالف عهده أستـاذاً للغة اإلجنليزية لكنه ترك
عمله ،وهجر أهلـه ،وزهد يف الدنيا ،وأصبح شاردا تائها ،حتى لقبـه سكان
الزقــاق بولي من أولياء اهلل الصاحليـن ،يتحاشـون غضبه ويُكنون له كل
املودة واحملبة واالحرتام .يف اجلانب اآلخر تطالعنا شخصية املعلمة حسنيه
الفرَانة زوجة جعده الفران ،وصاحبة األمر والنهي يف بيتها .عباس احللو الذي
مل يستطــع أن ينسى محيـــدة واحلالـة اليت آلت إليها ،أصبح ال يفكر إالَ يف
االنتقام .مل يكــن من السهــل عليــه أن ينسى ويسلَم بالواقع ،وبينما كانت
محيدة يف حانة مع اجلنود ،رماها احللو بزجاجة مخر فأصابها ،حني ذاك
انهال عليه اجلنود بالضرب املربح حتى أردوه قتيـــال ...هذا ملخص ما تضمّنته
رواية زقاق املدق اليت أراد من خالهلا جنيب حمفوظ أن يُعرفنا على جوانب
عديدة عن حياة أناس بسطاء يسكنون أزقة املدق.
الرواية يف جمملها جمموعة من األحداث يسردها صاحبـها بأسلوبه
اخلاص ،وما املدق إال ذلك العامل املصغر الذي عبَـر من خالله جنيب حمفوظ
عن فئة متثل أكرب شرائح مصر والعامل ،فئة البسطاء .فهي تصور بدقة
ومتيز واقع اجملتمع املصري أثنـاء االستعمار الربيطاني يف أحد األحياء
الشعبية العتيقة ،يف حني أن أبطاهلا هم أشخاص متذبذبون يف الصميم .أما
نهاية الرواية فهي نهاية شيقة ومفاجئة ،ذلك أن كـــل مــن يقــرأ الرواية
يعتقد أن النهاية ستكون لصاحل عباس احللو؛ ألنه رجل طيب دمث األخالق
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لكن ما حدث كان عكس كل التوقعات ،حيث مات احللو حتــت أقــدام
اجلنود اإلجنليز بينما جنت محيدة من كل ذلك بأعجوبة .رمبا أراد جنيب
حمفوظ أن يقول من خالل هذه النهاية أن الناس الطيبني يسرتهــم الرتاب ،يف
حيــن أن اجملــرميـن يستمرون يف العيش حتت وطأة اخلزي والعار .وختم
روايته باحلديث عن عودة رضــــوان احلسيين من البقاع املقدسة ،واستعداد
الزقاق الستقباله ،ولعلَها نهاية رمزية يهدف الكاتب من ورائها إىل بعث
األمل يف الزقاق ثانية والتبشري بقرب انفراج مأســاة الشعب املصري وجالء
القوى االستعمارية عن أرضه.
خامتة
استطاع األديب بفضل براعته ومتكُنه من التصوير والوصف جعل
األمكنة تعرب عن نفسها ،فهي ليست جمرد حيز جامد تسكنها ،أو ترتدد،
أو تتحدث عنها شخصيات النص ،بل هلا دالالت مجالية واجتماعية
ظف يف الرواية،
واقتصادية وسياسية ،خيربك عنها كل مكان ُو َ
فاملكان "زقاق املدق" حيمل بداخله شفرات داللية ذات مضامني تنطبق
على الواقع العربي .فحميدة اليت أرادت اخلروج من الزقاق ميكن أن يفهم
تصرفها يف وقتنا احلالي على أنه داللة على حترر املرأة ،والبيت الذي كانت
تعيش بداخله والذي يسيطر عليه الرجال ،على أنه سجن هربت منه ،رغم أن
نتيجة حتررها جعلها جنيب حمفوظ أفظع من السجن نفسه.
إ َن قيمة جنيب حمفوظ ليست السَجل االجتماعي الذي ميثله إنتاجه
األدبي ،وإمنا هو أيضا فيما صنعه لألدب العربي ذاته ،لفن الرواية اليت فتح
أمامها أبوابا جديدة مل تكن قد طرقتها من قبل.
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من خالل هذه الدراسة تبني لنا مدى تعلق جنيب حمفوظ باحلارة
املصرية اليت ولد ولعب ودرس فيها ،ثم اعتمد عليها فيما بعد لتكون املادة
األولية ملعظم رواياته .بأحداثها وأمساء أماكنها وشخصياتها.
قائمة املصادر واملراجع
.1

الذوادي ،رشيد ( ،)1986أحاديث يف األدب ،القاهرة ،اهليئة املصرية
العامة للكتاب

.2

الغيطاني ،مجال ( ،)1980جنيب حمفوظ يتذكر ،بريوت ،دار املسرية.

.3

النقاش ،رجاء ( ،)2006يف حب جنيب حمفوظ ،القاهرة ،دار الشروق،

الطبعة الثانية.
.4

النصري ،ياسني ( ،)2010الرواية واملكان :دراسة املكان الروائي،

دمشق ،دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع.
.5

محودة ،حسني ( ،)2007يف غياب احلديقة ،حول متصل الزمان/

املكان يف روايات جنيب حمفوظ ،القاهرة ،مكتبة مدبولي.
.6

سلماوي ،حممد ( ،)1998وطين مصر ،حوارات مع جنيب حمفوظ،

القاهرة ،دار الشروق
.7

سليمان ،نبيل ( ،)1994فتنة السرد والنقد ،الطبعة األوىل ،الالذقية،

دار احلوار للنشر والتوزيع.
.8

عبد الرحيم ،عبد الوهاب (" ،)2009مجاليات الفضاء يف السرية

الذاتية" ،موقع األساتذة املربزين والباحثني يف اللغة العربية باملغرب
.9

علي حممد اخلالدي ،وسام (" ،)2006داللــة املكــان يف رواية بني

القصريـن لنجيب حمفوظ" ،جملة اللغة العربية وآدابها ،العدد السابع ،جامعة
الكوفة.
.10

فاروق ،عبد املعطي ( ،)1994جنيب حمفوظ بني الرواية واألدب
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Résumé
L’appropriation d’El Hara dans l’ouvre romanesque de
Naguib Mahfoudh. L’exemple de Zikak El Midak
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 دادوة حضرية/ د

L’espace est considéré comme l’un des éléments importants
dans la composition du roman. Avec le temps et les
personnages, il constitue un substrat pour le devenir
romanesque. Naguib Mahfoudh a donné une grande importance
aux lieux ; puisque il a donné comme titre de ses romans les
noms des quartiers où il a vécu ou qu’il a visité, l’exemple de
Khan elkhalil, essoukaria, bayn el kasrain, etc. Le romancier, prix
nobel de la littérature arabe a accordé à la hara une grande
importance pour ce qu’elle représente à l’égyptien en particulier
et à l’arabe en général, ce que nous allons démontrer à travers
notre étude en appliquant sur son célèbre roman Zikak El
Midak.
Mots clé
Naguib Mahfoudh, le roman Zukak El Midak , l’espace romanesque,
l’ancienne hara
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