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 هلخص: 

تتمػػاس الدراسػػة تبػػر توظيػػؼ المػػنو  التحميمػػي مػػع الرايػػة اإلبداتيػػة، التػػي  
ية المكاف وسػطوة حضػورف فػي تشػكيؿ فضػاء الروايػة، وتبحػث تػف تشي بأهم

أهميتػػػن تنػػػد اختفػػػاء البطولػػػة البشػػػرية، وتجمػػػي المكػػػاف الػػػ ي تتشػػػكؿ تبػػػر 
تفاصػيمن أنمػػاط بشػػرية متعػددة، تتحػػرؾ فػػي كػػؿ اتجػاف. فنجيػػب محفػػوظ مبػػدع 
الروايػػة العربيػػة أحػػد أهػػـ مػػف وظفػػوا الفضػػاء )األمكنػػة( فػػي  بػػداتوـ الروائػػي 

ي روايتػػن زقػػاؽ المػػدؽ، التػػي يمهػػؿ  فضػػااها البطولػػة المطمقػػة  ألف سػػيما فػػ
المكانية تكسب العمؿ الروائي الخصوصية اإلبداتية.    يمد المكاف السػر قبػؿ 

وبوػػػ ا  .أف تمػػػدف األحػػػداث، بشػػػكؿ أكهػػػر تمقػػػا وأكبػػػر أهػػػرا فػػػي تػػػالـ الروايػػػة
الحضػارية الحضور األدبي ينجح المكػاف فػي نسػ  العالقػات اإلنسػانية والقػيـ 

والطاقػػات الفنيػػة، وتتبمػػور الرايػػة اإلبداتيػػة ودااتوػػا الجماليػػة فػػي تشػػكيؿ 
الشخصػػيات ونظيراتوػػا، التػػي تصػػنع تبػػر تالئقوػػا وتفاتالتوػػا الصػػراع فػػي 
الفضػػاء الروائػػي. وتبػػر بطولػػة الفضػػاء الروائػػي تتشػػكؿ قليػػات الفػػف وطاقاتػػن 

شػػرية التػػي تصػػنع تكوينوػػا الجماليػػة، وتنشػػأ تػػف أمكنتػػن المتعػػددة األنمػػاٌط الب
البانورامي، وتكشؼ تف البعد اإلنساني والحضاري لإلنسػاف نتػاج هػ ا الزقػاؽ 

 في تالـ الرواية. 
: ديناميػػة الفضػػاء، الروائػػي، روايػػة ، زقػػاؽ ، المػػدؽ،  الكلواااا اتفتاةيااة

 نجيب محفوظ.
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Dynamic Narrative Space: An Analytical Study in the Novel of 
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Abstract: 
The study is in keeping with the analytical approach with the 
creative vision, which suggests the importance of the place 
and the medium of its presence in the formation of the space 
of the novel, and looks for its importance when the 
disappearance of human heroism, and the manifestation of 
the place that is formed through its details multiple human 
patterns, moving in each direction . Naguib Mahfouz, creator 
of the Arabic novel, is one of the most important employees of 
space (places) in their novel creation, especially in his novel 
Alley al-Madiq, whose space represents the absolute heroism; 
Because spatiality earns fiction creative privacy. The place 
generates the secret before the events give birth to it, in a 
deeper and deeper way in the world of the novel. With this 
literary presence, the place succeeds in spun human relations, 
cultural values and artistic energies, and the creative vision 
and its aesthetic connotations are crystallized in the formation 
of the characters and their counterparts, which are made 
through their relationand interactions conflict in the narrative 
space. Through the heroism of the narrative space, the 
mechanisms of art and its aesthetic energies are formed, and 
arise from its multi-pattern human places that make its 
panoramic composition, and reveal the human and 
civilizational dimension of man, the product of this alley in the 
world of the novel . 
Keywords: Dynamic Space, Novelist, Novel, Alley, Medq, 
Naguib Mahfouz. 
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 بسـ ا الرحمف الرحيـ

محمػد النبػي األمػي  سػيدنا  رسػوؿ ا  ـ تمػ الحمد  ، والصالة والسال    
 الكريـ ، وقلن وصحبن وسمـ تسميما كهيرا .

 وبعد ،
التػػي تناولػػت دراسػػة المكػػاف فػػي روايػػات  مقاربػػات النقديػػةكهيػػرة هػػي الف     

، وتم  رأسػوـ  نجيػب محفػوظ ، بوصػؼ المكػاف جػزءا مػف (ٔ)المبدتيف العرب
بنػػاء الروائػػي ، لكننػػي فػػي قراءاتػػي ال اوقليػػة يػػنوض تميوػػالروايػػة،  مكونػػات

 زقاؽ بأمكنتػن سػطوًة وحضػورًا فػيملوجدت  ، (ٕ)(زقاؽ المدؽ)المتعددة لرواية 
تف دالػة هػ ا الحضػور وفاتميتػن فػي تشػكيؿ ما دفعني لمبحث .  ه ف الرواية

سيرورتوا وتأهيرهػا  تتبعه ف األمكنة وترصد حركة ، فقمت  ب الفضاء الروائي
ألف نجيب محفػوظ    لزقاؽتالـ افي قفاقوا تشكؿ يالتي ى ، البنيات األخر  في

"!! وأدواتػػن كانػػت ( ٖ)فػػي هػػ ف الروايػػة كػػاف" يكتػػب بالمكػػاف ولػػيس تػػف المكػػاف

                                                           

(  أفصح الدكتور مصطف  الضبع فػي مقدمػة الطبعػة الهانيػة لدراسػتن اسػتراتيجية المكػاف ٔ
ا يقػػارب السػتيف ومائػػة دراسػػة . تػف تػػدد العنػاويف التػػي يشػكؿ المكػػاف محػور اهتماموػػا مػ

 مف كتابن . ٚ: راجع ص
( ه ف الرواية صورت فيمما سػينمائيا مػف  خػراج األسػتا  حسػف اإلمػاـ ،  ا أف المعالجػة  ٕ

 الدرامية لمفيمـ تختمؼ تماما تف المعالجة الفنية لمرواية  .
بتصػرؼ  - ٚ ( استراتيجية المكاف : دراسة في جماليات المكػاف فػي السػرد العربػي ص: ٖ
 القاهرة . –ـ ٕٛٔٓ –هانية  –الويئة المصرية العامة لمكتاب  –د. مصطف  الضبع  -
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يطورها ، حركة الدراما و  فعبوصفوا النمط البشري ال ي يد،  الزقاؽ شخصيات
  .يتشكؿ الصراع في العمؿ األدبيوتبرها 
رائوا الفني ودااتوا الجمالية تعاممػت معوػا ه ف الشخصيات بحضورها وه    

الدراسػػػة تمػػػ  أنوػػػا انعكػػػاس لحركػػػة الزقػػػاؽ ، وأداة األديػػػب لتشػػػكيؿ بانورامػػػا 
فضائن ، فكاف لحيويتن وتفاتالتن الدور األكبػر فػي  نتػاج هػ ف الشخصػيات ، 
فكػػػػؿ مكػػػػاف فػػػػي هػػػػ ا الفضػػػػاء الروائػػػػي كػػػػاف يشػػػػكؿ هويػػػػة شخوصػػػػن  ات 

، التػي المختمفة تف منػت  األمكنػة األخػرىحضارية  الخصوصية اإلنسانية وال
بوصػػفن المسػرح الػ ي تتحػػرؾ  يتشػكؿ منوػا جميعػا فػػي النوايػة تػالـ الزقػاؽ ،

 في تالـ الرواية .وتمتد  تبرف الحياة

لـ يتناوؿ نجيػب محفػوظ الزقػاؽ تبػر شػريحة اجتماتيػة مػا فػي المجتمػع     
مسػرحا تمعػب تمػ  خشػبتن  الزقػاؽالمصري ، لكنن في تصورف كػاف  /القاهري 

ؿ طوائؼ الشعب المصري   هو دنيا تتحرؾ فػي تالموػا الفسػيح كػؿ طوائػؼ ك
تتشػكؿ قمػالوـ طموحاتوـ و ، وتبر الناس  أشكاؿوتتقاطع في أفقن ، المجتمع 

األحالـ لكؿ البشر بمختمؼ نوتياتوـ . فالزقاؽ يضـ تـ كامؿ بائع البسبوسة 
، تر الربابػػة ، والحػػالؽ تبػػاس الحمػػو ، والمعمػػـ كرشػػة صػػاحب القوػػوة ، وشػػا

السػػيد سػػميـ  لػػ  جػػوار وصػػديقن الشػػاب اانتوػػازي المتطمػػع حسػػيف كرشػػة ، 
يضػـ تمواف   هري الزقاؽ وصاحب الوكالة والبنايات الشاهقة خارج الزقاؽ ، و 

 )وصديقن الدكتور، لممتوني الشحا ة  (صانع العاهات)وزيطة ، ِجعدة الفرَّاف 
،  ف ال ي اكتسب لقبن مف مرضاف وليس مف كميات الطبطبيب األسنا (بوشي

الػػ ي رزأف ا ، المتصػػوؼ الزاهػػد ، ضػػمير الزقػػاؽ   السػػيد رضػػواف الحسػػينيو 
الطػار  تمػ  الزقػاؽ فػرج .  ل  جػوار   ريتن!! في أوادف فمـ يعش لن أحد مف
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 الدالػة الخاطبػة أـ حميػدة بػالتبني ، والعجػوزتجػد  القواد !!. ومف النسػاء : 
المتصػػابية سػػنية قراتػػة صػػاحبة البيػػت الػػ ي يسػػكنن أكهػػر مػػف فػػي الزقػػاؽ، 
وحسػػنية صػػاحبة الفػػرَّاف  زوج جعػػدة الفػػرَّاف ، وزوج المعمػػـ كرشػػة ، التػػي لػػـ 

  لػػ  جػػوارتالحػػؽ تمػػ  زوجوػػا فػػي نزواتػػن وشػػ و ف فػػي الزقػػاؽ وخارجػػن !! 
شخصػػيات بنػػت الزقػػاؽ ، وأكهػػر ال ( حميػػدة)الشػػابة فائقػػة الجمػػاؿ والتمػػرد ، 

حضػػورا وتػػأهيرا فػػي حركػػة الزقػػاؽ، وتصػػاتد صػػراتن ، ودراميػػة الحيػػاة فيػػن . 
فالروايػػة حاولػػت توظيػػؼ "المكػػاف بوصػػفن تقنيػػة ا بوصػػفن موضػػوتا ، حيػػث 

 (ٔ)الروائي ا يكتب تف المكاف بقدر ما يكتب بالمكاف ."

ال ي صنعن نجيب محفوظ تم  تينػن، كػاف يرمػز  -الزقاؽ -ه ا المجتمع    
  مصػػػر قبيػػػؿ الحػػػرب العالميػػػة الهانيػػػة وأهناءهػػػا .. تفجػػػرت تبػػػر دروبػػػن  لػػػ

وساحاتن كؿ ه ف األنماط البشرية المختمفة الطباع والراى واألفكار ، وشػكمت 
فيمػػا بينوػػا مشػػودا بانوراميػػا تبػػر التشػػكيؿ الػػدائري لحركػػة الزقػػاؽ ،   ا مػػا 

 اكػؿ مػف تفمتػو  انفتحت دائرتن انطمؽ منوا مف انطمؽ ، وبقي فيوػا مػف بقػي !
  لفشػػؿ أو السػػقوط أو المػػوت قػػتال صػػيرهـ امػػف فرجػػات هػػ ف الػػدائرة كػػاف م

سقطوا جميعا في التالشي ، وانوارت أحالموػـ ، وتجػزوا تػف تحقيػؽ أي  مػف 
"  ف صيغة العنونة المتجوػة  لػ  تخصػيص أنمػو ج مكػاني محػدد لػن اآلماؿ .

                                                           

د.  - ٚ( اسػػػتراتيجية المكػػػاف : دراسػػػة فػػػي جماليػػػات المكػػػاف فػػػي السػػػرد العربػػػي ص:  ٔ
القػػاهرة . حيػػث  –ـ ٕٛٔٓ –هانيػػة  –الويئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب  –مصػػطف  الضػػبع 

يتمنػػ  الػػدكتور الضػػبع أف يجػػد باحهػػا يتمػػاس معوػػا فػػي دراسػػة   كانػػت هػػ ف الرايػػة أمػػال
 أكاديمية يوما ما .
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 ( ٔ)سمطة الحضور الطاغي تم  حركة الشخصية " 
وظؼ الروائي أدواتن وقليات البناء الفني في تشكيؿ فضاء روايتن تبػر        

انتظاـ الحركة الدرامية وتالحـ الشخصيات وتتػالي األحػداث وتنػامي الصػراع ، 
ويعػود كػؿ شػيء ،  انفض مولدف أف يغمػؽ دائرتػنأف حت  استطاع الزقاؽ بعد 

وغػادرف مػف غػادر واحػتفظ بوجػودف ،  ، تػاد  ليػن مػف تػاد . ل  ما كاف تميػن 
وانتوت بوـ الحياة  لػ  الفشػؿ أو السػقوط أو المػوت . وبقػي الزقػاؽ كمػا هػو 

 يتجشأ تاداتن ونظامن الرتيب .
، نو  التحميمػي أف تتمػاس مػع الفضػاءتحاوؿ الدراسة تبر توظيؼ الم       

وتجمػػي تالقػػات مكوناتػػن وتفاتالتوػػا فػػي البنػػاء ، وديناميػػة هػػ ف العناصػػر أو 
وكيػػؼ يعمػػؿ  ، شػػكؿ ، تبػػر تمميػػة " البحػػث فػػي الوويػػة المكانيػػةقليػػات الت

،  (ٕ) هانيػػػا " ، والمكانيػػػة الهقافيػػػةالمكػػػاف تمػػػ   نتػػػاج الوويػػػة اإلنسػػػانية أوا 
بمػػػػور الرايػػػػة الفنيػػػػة لمروائػػػػي ، والتػػػػي حاولنػػػػا أف نبرزهػػػػا تبػػػػر حركػػػػة تفت

الـ الشخصيات ، ونمو األحداث ، وتطور العالقات وتشػابكوا وتقاطعوػا فػي تػ
الزقػػػاؽ . تتنػػػاوؿ الدراسػػػػة انعكاسػػػات المكػػػاف / الفضػػػػاء تمػػػ  الشخصػػػػيات 
بػػػراز  بوصػػػفوا العنصػػػر األكهػػػر أهميػػػة فػػػي صػػػناتة األحػػػداث وتطورهػػػا ، وا 
تفاتالتوا ، وحمواتوا الفكرية واإلنسػانية فػي العمػؿ الفنػي . فعرضػنا لسػطوة 

سػػػؾ المكػػػاف وحضػػػورف ، ودورف فػػػي  نتػػػاج هػػػ ف الشخصػػػيات بنوتيوػػػا  المتم
زقػاؽ السػاخطوف تمػ  الزقػاؽ ، ويرونػن ) والراضي بالبقاء في الزقػاؽ ، أو  .

                                                           

دار   –. د. محمػػػد صػػػابر تبيػػػد  ٖٛ( التشػػػكيؿ السػػػردي : المصػػػطمح واإلجػػػراء  ص :  ٔ
 سورية .  –ـ ٕٔٔٓ –نينوى 

 .  ٛ( السابؽ  ص:  ٕ
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 -ولػػػو متخيمػػػة  -العػػػدـ ( ، التػػػي باسػػػتطاتتوا أف تقػػػدـ لنػػػا صػػػورة مصػػػغرة 
لممجتمع القاهري / المصري ، وتأهيرات الحرب وااسػتعمار وانعكاسػاتوما تمػ  

 ه ا المجتمع  باف تاريخ كتابة ه ف الرواية . 
  ا الذراسة :هصطلحا

: نشاط وتفاتؿ قليات البناء  داخؿ النص األدبي تبر تممية (ٔ) الدينامية *  
 التعالؽ في تشكيؿ الفضاء الفني .

المكػػػاف الروائػػػي : هػػػو المكػػػاف المفظػػػي المتخيػػػؿ   الػػػ ي تصػػػنعن المغػػػة *  
 (ٕ)وحاجاتن. لتخييؿ الروائيا انصياتا ألغراض 

األمكنة التػي تقػـو تميوػا الحركػة الروائيػة  : "  نن مجموعالروائي الفضاء *  
المتمهمػة فػػي تفاتميػػة الحكػػي التػػي يػتـ تصػػويرها بشػػكؿ مباشػػر أو التػػي تػػدرؾ 

                                                           

ابػؿ الميكانيكيػة فػي ( ه ا المفوـو  مأخو  مف مصطمح الديناميػة أو الديناميكيػة التػي تق ٔ
العمـو الطبيعية .وهو: اتجاف يفسر جميع الظواهر بردها  ل  قػوى ، وأف حقيقػة المػادة هػي 

القػػاهرة  –ـ ٖٜٛٔمجمػػع المغػػة العربيػػة القػػاهري /  –الحركػػة . راجػػع : المعجػػـ الفمسػػفي 
 .وجػػاء فػػي المعجػػـ الكبيػػر : أنوػػا تمػػـ يعنػػ  بدراسػػة حركػػة األجسػػاـ ، نتيجػػة لتػػأهير قػػوى
تميوػػا ، واسػػتعارف تممػػاء ااجتمػػاع لمدالػػة تمػػ  التغيػػرات ااجتماتيػػة تحػػت تػػأهير القػػوى 

.  ٖٗٚ، ٖٖٚ/  ٙص:  –المختمفػػة   داخميػػة كانػػت أو خارجيػػة . مجمػػع المغػػة العربيػػة 
حياء التراث   القاهرة .  –ـ ٕٗٓٓ –أول   –اإلدارة العامة لممعجمات وا 

 -د. سػػػمر روحػػػي الفيصػػػؿ – ٗٔٔ:ٔٔٔ ( مصػػػطمحات نقػػػد الروايػػػة ) معجػػػـ(  ص: ٕ
جمػادى اآلخػرة  -( ٕٕٛالعػدد )  -منشور فػي زاويػة )دائػرة المعػارؼ( فػي مجمػة الفيصػؿ 

 ـ . المممكة العربية السعودية . ٜٜ٘ٔنوفمبر  –هػ / اكتوبر ٙٔٗٔ
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 بالضػػرورة ، أو ضػػمنا مػػع كػػؿ حركػػة حكائيػػة  ، وفػػؽ صػػيغة تعالقيػػة ، تفػػرز
 .(ٔ) تطاءات وداات جمالية متعددة "

      سػػدكػػرة ، وأف تتعػػال  أسػػأؿ أف أكػػوف قػػد وفقػػت فػػي طػػرح هػػ ف الف 
هغرة في الدراسات النقدية فػي المكتبػة العربيػة ،  -تم  تواضعوا  - محاولتي

وصػم   وأف تحظ  بالقبوؿ ، وتتحقؽ الفائػدة بتوفيػؽ ا  نػن سػميع مجيػب .
 ا وسمـ وبارؾ تم  سيدنا محمد وقلن وصحبن أجمعيف .

 
************* 

 
 

                                                           

( أفدت في صوغ ماهية ه ا المصطمح مما جاء في دراسة الدكتور حميد لحمداني : بنيػة ٔ
ز وهنػػػاؾ الفضػػػاء الوندسػػػي والفضػػػاء الجغرافػػػي ، والفضػػػاء  ٗٙي . ص: الػػػنص السػػػرد

الدالي ، الفضاء الرايوي ، والفضاء النصي  . راجع مفاهيموا فػي معجػـ مصػطمحات نقػد 
 الرواية لمدكتور سمر روحي الفيصؿ .
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 أوال : الذراسة الٌظرية
 ضاء : ػالقة ػرب اإلبذاعاتكاى .. الف

 ( اتكاى / الفضاء  : هقاربة يف اتفهىم .1
يعد المكاف في اإلبداع الروائي مف أهـ قليات بناء الفضػاء اإلبػداتي ،        

   ا يمكف لعمػؿ روائػي أف يػنوض ويسػتوي فنيػا  ا    كػاف المكػاف أحػد أهػـ 
ر صػراتاتوا مػف فػوؽ أركانن ، فاألحداث والشخصيات ا بد لوا مػف مكػاف تػدي

مسػػرحن ، وتبػػر تمميػػة التفاتػػؿ بػػيف هػػ ف اآلليػػات والمكػػاف يتشػػكؿ الفضػػاء 
 اإلبداتي لمعمؿ األدبي ) الرواية ( .

مف هنا ، ا يمكف أف نعوؿ كهيرا تم  اإلبػداع الػ ي يتجػاوز المكانيػة ،       
 بوصفوا تقنيػة  بداتيػة تػدتـ الخصوصػية الجماليػة لمعمػؿ األدبػي ، مػا يحفػز

) جماليػػة المكػػاف ( ، يقػػر بػػػ " أف العمػػؿ ـو بترجمػػة كتػػاب مبػػدتا روائيػػا يقػػ
 .(ٔ)األدبي حيف يفتقد المكانية فوو يفقد خصوصيتن ، وبالتالي يفقد أصالتن"

ُكتَّػاب المكاف بو ف الخصوصية اإلبداتيػة فػي البنػاء الروائػي ، يمهػؿ لػدى     
لخصوصػػية القوميػػة لممبػػدع ، أهميػػة وفاتميػػة فنيػػة ،    أنػن " يحمػػؿ االروايػة 

 .  (ٕ) ويعبر تف رايتن اإلبداتية "
وا  ا كاف ه ا ما يتوفر لممكػاف فػي اإلبػداع الروائػي ، فػال أقػؿ منػن يمكػف      

أف يقاؿ تف األحداث والزماف والشخصيات ، حيث يأخػ  بعضػوا برقػاب بعػض 
ط أجػػزاء ، ويكمػػؿ أحػػدها اآلخػػر ،  ا أف المكػػاف هػػو العمػػود الفقػػري الػػ ي يػػرب

                                                           

الماسسػػة  –ترجمػػة : غالػػب همسػػا  –غاسػػتوف باشػػالر  ٙ،  ٘( جماليػػات المكػػاف ص ٔ
 بيروت . –ـ ٜٗٛٔ –الهانية  –سات والنشر الجامعية لمدرا

 . ٙ( السابؽ ص : ٕ
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الرواية بعضوا ببعض ...  ف المكاف يمد السر قبؿ أف تمدف األحػداث الروائيػة، 
...  ف المكػاف الروائػػي يصػبح نوتػػا مػف الَقػػَدر،  وبشػكؿ أتمػػؽ ، وأبعػد أهػػرا " 

ع لوػػػػا هامشػػػػا محػػػػدودا لحريػػػػة  نػػػػن يمسػػػػؾ بشخصػػػػياتن وأحداهػػػػن ، وا يػػػػد
 .(ٔ)"الحركة

واية يقتضػي ا محالػة تعػدد األمكنػة ،  ف تعدد الشخصيات واألحداث في الر   
التي تدار منوا ه ف األحػداث ، أو تمعػب الشخصػيات المختمفػة تمػ  مسػرحوا 
في الرواية . ومف هـ ، ا يمكف أف نتحدث تف مكاف واحد في الرواية ، تطػؿ 
منن كؿ الشخصيات ، أو تجري تم  مسػرحن كػؿ األحػداث ، حتػ  " أف صػور 

زاوية النظر التي ُيمَتَقُط منوػا ، وفػي بيػت واحػد قػد المكاف الواحد تتنوع حسب 
يقدـ الراوي لقطات متعددة تختمؼ باختالؼ التركيز تم  زوايػا معينػة ، وحتػ  
الروايػات التػي تحصػر أحػداهوا فػي مكػاف واحػد نراهػا تخمػؽ أبعػادا مكانيػة فػي 

ى ، أ هاف األبطاؿ أنفسوـ ، وه ف األمكنة تفتح الطريؽ دائما لخمؽ أمكنة أخر 
ولو كاف  لؾ في المجاؿ الفكري ألبطالوػا ...  ف مجمػوع هػ ف األمكنػة هػو مػا 
نطمؽ تميػن : فضػاء الروايػة   ألف معنػ  الفضػاء أشػمؿ ، وأوسػع مػف معنػ  
المكػػاف . والمكػػاف بوػػ ا المعنػػ  هػػو مكػػوف الفضػػاء . ومػػا دامػػت األمكنػػة فػػي 

لروايػػة هػػو الػػ ي الروايػػات غالبػػا مػػا تكػػوف متعػػددة ، ومتفاوتػػة ، فػػ ف فضػػاء ا
يمفوػػا جميعػػا    نػػن العػػالـ الواسػػع الػػ ي يشػػمؿ مجمػػوع األحػػداث الروائيػػة . 
فالمقو  أو المنزؿ أو الشارع ، أو الساحة ، كؿ واحد منوا يعػد مكانػا محػددا 

                                                           

مجموتػػة مػػف  -بتصػػرؼ  ٕٕٔ،  ٔ ٕٔ،  ٕٓٔ( الروايػػة العربيػػة .. واقػػع وقفػػاؽ ص: ٔ
 –أولػػػ   –دار ابػػػف رشػػػد لمطباتػػػة والنشػػػر  -المػػػالفيف ، والكػػػالـ لمروائػػػي غالػػػب همسػػػا  

 بيروت .  –ـ ٜٔٛٔ
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 . (ٔ)، وجميع ه ف األماكف في الرواية الواحدة تشكؿ فضاء الرواية "
رايػة النقديػة لمصػطمح الفضػاء مف خالؿ هػ ف التصػور يمكننػا أف نطػرح ال   

لناكد تم  تمؾ الحركة والنشػاط التفػاتمي بػيف    (ٕ))الدينامي( الروائي الحيوي
مفردات الفضاء ، وتعالقاتوا البنائيػة والجماليػة فػي تشػييد الػنص الروائػي : " 
 نػػن مجمػػوع األمكنػػة التػػي تقػػـو تميوػػا الحركػػة الروائيػػة المتمهمػػة فػػي تفاتميػػة 

تصػويرها بشػكؿ مباشػر أو التػي تػدرؾ بالضػرورة ، أو ضػمنا  الحكي التػي يػتـ
مع كؿ حركة حكائية  ، وفؽ صيغة تعالقية ، تفػرز تطػاءات وداات جماليػة 

.    " ا يمكف تصور الفضاء دوف تصور الحركة التي تجري فين ( ٖ)متعددة " 
ااجتماتي هو الكياف و في العمؿ الفني، ( ٘))الجغرافيا الخالقة (فوو بمهابة( ٗ) "

ال ي يحتوى تم  خالصة التفاتؿ بػيف اإلنسػاف ومجتمعػن ، والمنػت  لمنمػا ج 
 واألنماط اإلنسانية المختمفة  ات القدرة والفاتمية ااجتماتية الواسعة " .. 

                                                           

 –بتصرؼ . د. حميد لحمداني  ٖٙاألدبي ص :  ( بنية النص السردي مف منظور النقد ٔ
 بيروت / المغرب .  –ـ ٜٜٔٔ –أول   –المركز الهقافي العربي لمطباتة والنشر والتوزيع 

الديناميػػة : نشػػاط وتفاتػػؿ قليػػات البنػػاء  داخػػؿ العمػػؿ الفنػػي تبػػر تمميػػة التعػػالؽ فػػي (  ٕ
 تشكيؿ الفضاء األدبي .

ح بما جاء في دراسة الدكتور حميد لحمداني : بنية ( أفدت في صوغ ماهية ه ا المصطم ٖ
 . ٗٙالنص السردي . ص: 

 . ٖٙ( بنية النص السردي مف منظور النقد األدبي ص :  ٗ
الموسػػوتة  –دار الشػػئوف الهقافيػػة العامػػة  –ياسػػيف النصػػير  ٛٔ( الروايػػة والمكػػاف ص: ٘

 ؽ العرا –( وزارة الهقافة واإلتالـ  ٕ/  ٜ٘ٔتدد )  -الصغيرة  
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 :( جنيب حمفىظ والرواية  2
واحد مف موندسػي الروايػة المبػدتيف فػي أدبنػا  الروائي نجيب محفوظ        

شغؿ مكانا بػارزا فػي خارطتػن اإلبداتيػة يرتقػي بػن  لػ  منحػن جػائزة العربي ، ي
ـ العالميػػػػة فػػػػي اآلداب . تشػػػػكؿ روايتػػػػن )زقػػػػاؽ المػػػػدؽ ( مػػػػع ٜٛٛٔنوبػػػػؿ 

مف مراحؿ  بداتن  (ٔ)سابقتيوا ) القاهرة الجديدة وخاف الخميمي ( مرحمة جديدة
: كانت يقوؿ غالي شكري  الروائي ، وهي التي يطمؽ تميوا ) ممحمة روائية (

زقاؽ المػدؽ فتحػا جديػدا فػي تػاريخ الروايػة المصػرية ا يقػؿ أهميػة تػف فػتح 
)تػػودة الػػروح ( لتوفيػػؽ الحكػػيـ . وا  ا كانػػت الحػػرب العالميػػة األولػػ   حػػدى 

نوايتوػا تمػ   –الركائز المومة في قصة الحكيـ ، ف ف الحرب العالمية الهانية 
يػػب محفػػوظ .  رهاصػػات هػػي الركيػػزة األساسػػية فػػي قصػػة نج –وجػػن التحديػػد 

الحرب كانت البداية في مأساة القاهرة والجديدة ، والحرب هي المشود الرئيس 
 . (ٕ) في خاف الخميمي ، والنواية هي القاتدة التراجيدية لزقاؽ المدؽ ..."

ـ تمػ  ٕٜٗٔـ  لػ  أبريػؿ :  ٜٔٗٔكتبت رواية زقاؽ المدؽ في سبتمبر:   
ـ ، ٜٔٗٔـ  ل  أبريؿ: ٜٓٗٔي سبتمبر:حيف كتبت سابقتاها خاف الخميمي ف

                                                           

( المرحمة الهانيػة ) الواقعيػة ( مػف مراحػؿ   بػداع نجيػب محفػوظ ،  كمػا أسػمتوا الػدكتورة ٔ
ضػمف  المجمػد األوؿ : الرجػؿ والقمػة  :  -ٔٓٙفاطمة موسػ  فػي بحهوػا المنشػور ص : 

 –بحػػػوث ودراسػػػات احتيػػػار وتصػػػنيؼ فاضػػػؿ األسػػػود .. الويئػػػة المصػػػرية العامػػػة لمكتػػػاب 
 القاهرة  –ـ ٜٜٛٔ

مطػابع األخبػار  –د . غػالي شػكري   ٕٗٔمي دراسة في أدب نجيػب محفػوظ ص :( المنتٕ
 القاهرة . –الرابعة  –
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.  (ٔ)ـ ٜٖٜٔـ  لػػ  أبريػػؿ : ٖٜٛٔوالقػػاهرة الجديػػدة قبمومػػا فػػي سػػبتمبر: 
ـ ، ٜ٘ٗٔونشػػرت كػػ لؾ تمػػ  التػػوالي بحسػػب تػػرتيبوف : القػػاهرة الجديػػدة : 

. التػػي شػػكمت فػػرادة (ٕ)ـ ٜٚٗٔـ ، وزقػػاؽ المػػدؽ : ٜٙٗٔوخػػاف الخميمػػي : 
" فقػػد اسػػتطاع أف يػػربط بػػيف  (ٖ)ب محفػػوظنوتيػػة فػػي المنجػػز اإلبػػداتي لنجيػػ

                                                           

، ومػػف الالفػػت أف تػػاـ الكتابػػة تنػػدف يقػػع مػػا بػػيف سػػبتمبر  لػػ   ٕ٘ٗ( السػػابؽ . ص : ٔ
أبريؿ مف السنة التي تمين .ويتوقؼ تف الكتابة طيمة أربعة أشور بسبب مػرض الحساسػية 

 د . في العينيف والجم
. تم  خالؼ ما أوردف الدكتور تبػد المحسػف ٔ٘ٗ( دراسة في أدب نجيب محفوظ ص : ٕ

.حيػث   ٖٖ٘( ص : ٔطن بدر في كتابػن الرايػة واألداة : نجيػب محفػوظ ، فػي الوػامش )
 يستبعد ما ارتآف د. غالي شكري ، بؿ ويرفضن ويمعف في رفضن واستحالة وقوتن ..

 .ـٜٛٛٔجائزة نوبؿ في اآلداب تاـ  ي تالمي .ناؿ(  نجيب محفوظ : أديب مصري ترب ٖ
ـ. بمدينة القاهرة ، التحؽ بالتعميـ وتدرج في مراحمن المختمفة حت   ٜٔٔٔولد ف  تاـ  -

التحؽ بكميػة اآلداب قسػـ الفمسػفة ، حيػث حصػؿ تمػ  الميسػانس فػي الفمسػفة مػف جامعػة 
 القاهرة .

وزارة األوقػاؼ ػ وهيئػة السػينما ، هػـ  تمؿ موظًفا فػي هيئػات  حكوميػة متعػددة ، منوػا : -
كاتبػػا مرموًقػػا بػػاألهراـ تحػػت نافػػ ة " وجوػػة نظػػر " خػػالؿ هػػ ا العمػػر الطويػػؿ الػػ ي تجػػاوز 

 الهمانيف تاما .
 كانت حياتن زاخرة باإلبداع الفني ، والمعارؾ األدبية ، والمقاات الفكرية . -
ف العرب . أهارت  بداتاتن الكهير مف كاتب الرواية األوؿ في األدب العربي وشيخ الروائيي -

 =  الجدؿ ، سيما رواياتن التي حوت مضمونًا فكرًيا يختمؼ في تمقين .. 
نػػاؿ الكهيػػر مػػف الجػػوائز واألوسػػمة  فػػي حياتػػن تػػف  بداتػػن ولعػػؿ أهموػػا قػػالدة النيػػؿ  -=

 ـ.ٜٛٛٔالدولية في مصر تشية نيمن لجائزة نوبؿ العالمية في اآلداب تاـ 
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الفرد و اتن مف جوة ، وبيف مجتمعن وباقي الشخصيات حولن مف جوة أخرى 
. فالمكػػاف هػػو الربػػاط المقػػدس لوػػ ف العالقػػات كموػػا   بػػيف بػػواطف اإلنسػػاف 
الداخمية بكؿ ما يعتمجوا مف صراتات   نفسية وفكرية واجتماتية . وبػيف كػؿ 

صػيات الروايػة ، وبػيف شػخوص الروايػة بأكمموػا . شخصية ونظيرتوا مف شخ
فيكشؼ المكاف تف مأساة ه ف الشخوص صورة الصراع داخؿ الروايػة ، التػي 

. وهػ ا مػا جعػؿ ( ٔ)هي  حدى مخرجات ه ا المكػاف بكػؿ مػا فيػن مػف مػاهرات "
ناقدا كالدكتور نبيؿ راغب يزتف لمقولػة :  ف البطػؿ الحقيقػي فػي روايػة زقػاؽ 

هػػو الزقػػاؽ نفسػػن وبػػاقي الشخصػػيات فػػي الروايػػة تقػػـو بػػدور  المػػدؽ ،  نمػػا
 .(ٕ)"متكويف ااجتماتي والنفسي لمزقاؽاألبعاد المجسمة ل

                                                           

أتمالن اإلبداتية  : الهالهية ، وزقاؽ المدؽ ، وحكايػات حارتنػا ، وخمػارة القػط مف أهـ   -
األسود ، وميرامار ، وتبث األقدار، و كفاح طيبة ، والقاهرة الجديدة ، وخاف الخميمي وحػب 
تحت المطر  وأواد حارتنا وغيرها. صورت أكهر ه ف األتماؿ سينمائًيا وتمفزيونًيػا فػي أفػالـ 

ع في دور السينما وقنوات العرض الفضػائية فػي العػالـ ، كمػا ترجمػت أكهػر ومسمسالت ت ا
 أتمالن  ل  العديد مف لغات ه ا العالـ .

( امتزاج الشخصية فػي المكػاف فػي أدب نجيػب محفػوظ .. زقػاؽ المػدؽ أنمو جػا  )مقػاؿ(  ٔ
مػػػف  ي الحجػػػة  ٗٔ(  فػػػي : ٜٜٙٗٔجريػػػد الجزيػػػرة تػػػدد ) –لمناقػػػدة مػػػريـ الشػػػنقيطي 

 المممكة العربية السعودية . –ـ ٖٕٔٓأكتوبر  ٜٔهػ / ٖٗٗٔ
،  .الويئػة المصػرية العامػة ٜٓٔ،  ٛٓٔ( قضية الشكؿ الفني تند نجيب محفػوظ ص : ٕ

 القاهرة .  –ـ  ٜٛٛٔ -هالهة  –لمكتاب 
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 ( زقاق اتذق : اتكاى .. اخليال : 3
فػػي تعريػػؼ الزقػػاؽ ، يقػػوؿ الروائػػي محمػػد جبريػػؿ فػػي دراسػػتن ) مصػػر      

افػػ ا أو غيػػر نافػػ  ، : الزقػػاؽ فػػي المغػػة هػػو الطريػػؽ الضػػيؽ ّ، ن (ٔ) المكػػاف(
ويجمػػع تمػػ  أزقػػة ، وهػػو أصػػغر مػػف الػػدرب ، وربمػػا يتفػػرع تنػػن ، ويختمػػؼ 
الزقاؽ تف الشػارع والػدرب والحػارة والعطفػة ، فػي أنػن ا يفضػي  لػ  شػيء . 
فػػػػي نوايتػػػػن بيػػػػت أو مخػػػػػزف أو متجػػػػر أو حػػػػائط . ولخصوصػػػػية المكػػػػػاف 

كف أخػػػرى ، ومحدوديتػػػن ، فػػػ ف العالقػػػات بػػػيف سػػػكانن تختمػػػؼ تنوػػػا فػػػي أمػػػا
وبالتحديد . ف ف العالقة بيف أبناء الزقاؽ بدهية ، أو مفترضة . المدخؿ واحػد 
، ووحيد ، والنواف  تقترب فتكاد تتالصؽ ، وتطورات الحياة معمنة ، والخالفات 
الطارئػػة مػػا تمبػػث أف تغيػػب بتػػدخؿ الجيػػراف ، أو بتجػػدد المقػػاءات ، والتكافػػؿ 

أفػراد أسػرة واحػدة ، يتفقػوف ويختمفػوف ، يفرض نفسن ، فيبدو الجميػع كػأنوـ 
وربمػػا تػػال بيػػنوـ الشػػجار ، لكػػف خصوصػػية العالقػػة سػػمة هابتػػة ومتواصػػمة ، 
والوجػػن الغريػػب يسػػوؿ اكتشػػافن ، والعالقػػات المحرمػػة يصػػعب حػػدوهوا داخػػؿ 
الزقاؽ ، الكؿ يعرؼ الكؿ ، فال سبيؿ  ل  التجاهؿ أو التغاضي أو اادتاء بما 

 ليس صحيحا  ".
أمػػا فػػي الروايػػة فيمسػػؾ األديػػب نجيػػب محفػػوظ قلػػة تصػػويرف )كاميرتػػن(       

الوصػؼ : " .. زقػاؽ المػدؽ  تبػر تقنيػةليصور لنا ) زقاؽ المػدؽ/المكاف (   
مف تحؼ العوود الغابرة ، وأنن تألؽ يوما في تػاريخ القػاهرة المعزيػة كالكوكػب 

الطيف، تمػػـ  لػػؾ الػػدري .. أي قػػاهرة أتنػػي ل .. الفاطميػػة ل المماليػػؾ ل السػػ
                                                           

الويئػػػة العامػػػة  – ٕٚٔ،  ٕٙٔ( مصػػػر المكػػػاف : دراسػػػات فػػػي القصػػػة والروايػػػة ص : ٔ
 القاهرة . –ـ ٜٜٛٔفبراير  –( ٔٚ) دية / تدد كتابات نق-لقصور الهقافة 
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تند ا وتند تمما اآلهار ، ولكنن تم  أية حاؿ أهر، وأهػر نفػيس . كيػؼ ا ، 
وطريقن المبمط بصفائح الحجػارة ينحػدر مباشػرة  لػ  الصػنادقية ، تمػؾ العطفػة 
التاريخية ، وقووتن المعروفة بقووة كرشة تزداف جدرانوا بتواويؿ األرابيسػؾ ، 

مخؿ ، وروائح قوية مف طب الزماف القػديـ الػ ي ه ا  ل  قدـ باد ، وتودـ وتخ
 (ٔ)صار مع كرور الزمف تطارة اليـو والغد ..! "

هـ يتدخؿ الراوي ليصؼ ما تجػزت تنػن قلػة تصػويرف كػي تكتمػؿ الصػورة      
الحية لمزقاؽ: " ومع أف ه ا الزقاؽ يكاد يعيش في شبن تزلة تمػا يحػدؽ بػن 

لؾ يض  بحياتن الخاصة ، حياة تتصػؿ مف مسارب الدنيا ،  ا أنن تم  رغـ  
بقػدر مػف أسػرار  – لػ   لػؾ  –في أتماقوا بج ور الحيػاة الشػاممة ، وتحػتفظ 

 . (ٕ)العالـ المنطوي"
: الزقػاؽ هػو نقطػة انطػالؽ نجيػب محفػوظ  (ٖ) يقوؿ الدكتور غالي شػكري    

 لػػػ  أتمػػػؽ أبعػػػاد المأسػػػاة المصػػػرية   ألنػػػن رقهػػػا تػػػرتبط بمأسػػػاة اإلنسػػػانية 
تشػػػابكة ، الزقػػػاؽ هػػػو العػػػيف الفنيػػػة الحػػػادة التػػػي أبصػػػرت ضػػػياع القػػػاهرة الم

 .الجديدة ، في مستوى أكهر تمقا "
يصنع نجيب محفوظ تبر ه ف العتبة التي تمهؿ المدخؿ  ل  تالـ الفضػاء     

/ المكػػاف الروائػػي ،تالقػػة مػػا بػػيف المكػػاف واإلنسػػاف ، حيػػث تختفػػي البطولػػة 
أمامنا أنماط بشرية مختمفة ، تتحرؾ في اتجاهػات الواحدة )البشرية( ، وتبرز 

متعددة ومتعاكسة ، يربط ما بينوا المكاف / الزقاؽ . فجميع الشخصيات نتاج 
                                                           

 القاهرة . –دت  –دار مصر لمطباتة  –نجيب محفوظ  ٘( زقاؽ المدؽ ص : ٔ
 . ٘(  السابؽ ص : ٕ
 . ٖٗٔ،  ٕٗٔ( المنتمي: دراسة في أدب نجيب محفوظ ص :  ٖ
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حيػث " يمهػؿ المكػاف  ،مسرح لعبوـ مباراة الحياة بكػؿ ضػجيجوا   ه ا الزقاؽ 
دورا أكهر وضوحا  ا دالة تميقة ، بػؿ  نػن يمهػؿ  العنصػر األسػاس فػي هػ ف 

ية بكؿ ما فيػن مػف قػيـ  ات طػابع شػمولي ، يتشػكؿ تبرهػا الصػراع تمػ  الروا
أساس مف العالقات المتشابكة في داخمن بجانب صمتن المرتقبػة مػع الخػارج ، 
وماهراتن الطارئػة ، فيحػرؾ المالػؼ الحػوادث والشخصػيات مػف خػالؿ تالقتوػا 

 .(ٔ)بالمكاف وتفاتموا مع الماهرات الوافدة " 
ائػػي نحػػو الزقػػاؽ أكهػػر ليرينػػا مػػا بداخمػػن مػػف منػػازؿ وبشػػر ويػػدنو بنػػا الرو    

وحوانيت موظفا الػزمف توظيفػا يتجػاوز الواقػع  لػ  الرمزيػة : " ق نػت الشػمس 
بالمغيب ، والتؼ زقاؽ المػدؽ فػي غاللػة سػمراء مػف شػفؽ الغػروب / زاد مػف 
سمرتوا تمقا أنن منحصر بيف جدراف هالهة كالمصيدة لن باب تم  الصنادقية 

يصعد صعودا في غير انتظػاـ ، تحػؼ بجانػب منػن دكػاف وقوػوة وفػرف ،  ، هـ
كمػػا انتوػػ  مجػػدف  –وتحػػؼ بالجانػػب اآلخػػر دكػػاف ووكالػػة ، هػػـ ينتوػػي سػػريعا 

 . ( ٕ)ببيتيف متالصقيف ، يتكوف مف طوابؽ هالهة "  –الغابر
تمػ   –فالمكاف ال ي يصورف نجيب محفوظ في ه ا المقطػع ، هػو مكػاف      

تن ، التي كانت أكهر صالبة وأشد تأبيا مف الحاضر بكؿ مػا يدتيػن قدمن وتراق
حيوي ، حي متفاتؿ ، تض  كؿ مفرداتن بالحياة  –مف تقدـ وتحضر بدا زائفا 

والػػدؼء بػػرغـ التػػادة والوػػدوء الباديػػاف فػػي حركػػة التصػػوير ، فوػػو يتحػػرؾ " 

                                                           

 -بتصػرؼ . سػميماف الشػطي ٛٔٔ،  ٚٔٔ( الرمز والرمزية فػي أدب نجيػب محفػوظ ص:ٔ
 القاهرة . –ـ ٕٗٓٓ –ة المصرية العامة لمكتاب الويئ

 . ٘( زقاؽ المدؽ ، ص : ٕ
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لػػ ي يكشػػؼ تػػف تالقػػة تالزميػػة بػػيف الػػزمف والمكػػاف ا  ،( ٔ)خطػػوة  فخطػػوة " 
تتمظوػػر فيػػن الشخصػػيات  (زمكانيػػا ) الفضػػاء الروائػػي  بوصػػفن " حيػػزا  يشػػكؿ

واألشياء متمبسة باألحداث  تبعا لعوامؿ تدة تتصؿ بالراية الفمسفية وبنوتيػة 
الغػروب ورواح  ف قبػاؿ  ،( ٕ)الجنس األدبػي ، وبحساسػية الكاتػب أو الروائػي " 

رداؼ الميػؿ بظالمػن الػ ي يمػؼ الزقػا ؽ بغاللتػن السػمراء ، وتمازجػن النوار ، وا 
مع الصػورة الوصػفية / التشػكيمية لممكػاف ، حيػث الزقػاؽ الغػارب الػ ي يحمػؿ 
تم  تاتقن بقايا مجدف الغابر   كؿ ه ا يرمز لحاؿ كؿ شيء فػي مصػر وقتئػ  

حالـ!! . وه ا مػا يكشػؼ تػف "تنايػة نجيػب محفػوظ اآلماؿ  واأل أوضايا   الق
ـ ، تصػبح الخمفيػة ااجتماتيػة هػي المسػػيطرة بالزقػاؽ بوصػفن بطػال . ومػف هػػ

هانويػة ليسػت  ا  أو تم  الشكؿ العاـ وباقي الشخصيات سواء كانػت أساسػية
مجػرد جزئيػات مكونػة لػن .. ومػف هنػا ينتفػي مفوػـو البطػؿ الػدرامي وا يمكػػف 
تطبيقػػػن شخصػػػيات الزقػػػاؽ   ألف الزقػػػاؽ هػػػو الػػػ ي ُيكػػػوف شػػػكؿ الروايػػػة .. 

ي التػػػػي تػػػػاهر بالتػػػػالي فػػػػي الشخصػػػػيات وليسػػػػت وظروفػػػػن ااجتماتيػػػػة هػػػػ
الشخصػػيات هػػي التػػي تػػاهر فػػي الظػػروؼ ااجتماتيػػة .. ولػػ لؾ  سػػارت كػػؿ 

ة التػػي نشػػأت فيوػػا والتػػي تنتمػػي الشخصػػيات تحػػدها وتشػػكؿ تصػػرفاتوا الطبقػػ

                                                           

الويئػة العامػة لقصػور  –د تمػي شػمش  ٔٔٔنجيب محفوظ : الطريؽ والصػدى  ص : ( ٔ
 القاهرة .  –ـ ٖٜٜٔديسمبر /  –كتاب الهقافة الجديدة   -الهقافة 

  –د. تبػد ا أبوهيػؼ  ٕ٘ٔالمعاصػر ص :  العربػي األدبػي النقػد فػي فالمكػا ( جماليػات ٕ
 –ـ ٕ٘ٓٓ –( ٔ( العػدد )ٕٚمجمػد )  -اآلداب والعمػوـ اإلنسػانية  –مجمة جامعة تشريف 

 سوريا .
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 (ٔ) ليوا ".
"  (ٕ)،  فالمكاف بو ا الحضور في العممية اإلبداتية ، يغدو تجربة معاشة     

تجربة داخؿ العمؿ الروائي ، والقػادر تمػ   هػارة  كػرى بوصفن لمعاش المكاف ا
هو مكاف تاشن مالؼ الرواية ، وبعد أف ابتعد تنن أخػ    المكاف تند القار  

يعػػػيش فيػػػن بالخيػػػاؿ ، ولػػػيس المكػػػاف الوندسػػػي الخاضػػػع لقياسػػػات مسَّػػػاحي 
عػيش األراضي أو موندسي التنظيـ ، بؿ هو مكػاف تاشػن األديػب كتجربػة .. ت

في داخؿ جوازف العصبي كمجموتة مف ردود األفعاؿ . فمو تدنا  لين حت  في 
 الظالـ فمسوؼ نعرؼ طريقنا  ل  داخمن ". 

 
 
 

                                                           

 . ٓٔٔ،  ٜٓٔ( قضية الشكؿ الفني تند نجيب محفوظ  ص :ٔ
دار  –وما بعػدها بتصػرؼ . لعػدد مػف البػاحهيف  ٖٕٕ( الرواية العربية واقع وقفاؽ ص : ٕ

بيػروت . وفػي هػ ا الموضػع يقػر غالػب   -ـ ٜٔٛٔ –أولػ   –والنشػر ابف رشػد لمطباتػة 
همسا بأف نجيب محفػوظ مػف كتػاب الروايػة القالئػؿ الػ يف نجحػوا فػي خمػؽ المكػاف كتجربػة 

 . ٕٕ٘خاصة في رواياتن التي تحمؿ أسماء أماكف كعناويف لوا . ص : 
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 القسن الثاًي:الذراسة الفٌية
اَلا الفضاء ػرب ػالقة الشخصياا باتكاى  

ُّ
شك

َ
 ت

************ 
صػيات، فتكػوف أكهػرا تتشكؿ العالقة في اإلبداع الروائي بيف المكػاف والشخ    

فاتميػػة ووضػػوحا وتػػأهيرا ، بوصػػؼ المكػػاف هػػو العنصػػر الػػرئيس فػػي تشػػكيؿ 
األنماط البشرية، والمجسد لمآسيوا وقاموا وقمالوا في الحيػاة . فالمكػاف هػو 
صػػانع األحػػداث، وهػػو يعكػػس فػػي اآلف نفسػػن وجودهػػا فػػي الفضػػاء الروائػػي . 

اؿ الوهيػػؽ بػػيف الشخصػػية ومػػف هنػػا ، " يصػػبح الحػػدث الروائػػي تامػػؿ ااتصػػ
والمكاف ، ويأخ  المكاف دورف في تحديد معالـ الشخصية الخارجيػة / الباطنيػة 
، ويتخػػػ  األديػػػب مػػػف المكػػػاف طريقػػػا لتصػػػوير حيػػػوات الشػػػخوص وأفكػػػارهـ 
يجابيػػاتوـ وسػػمبياتوـ ، بػػؿ تطمعوػػـ لمتغييػػر واجتيػػاز المأسػػاة ..    يصػػبح  ،وا 

والشػػخوص ، ويمعػب المكػػاف دورف فػػي  المكػاف تنصػػرا تتفاتػؿ خاللػػن األحػداث
 بػػراز معػػالـ نفسػػية كػػؿ الشػػخوص تمػػ  تعػػددهـ .. ومػػف هػػـ ، يبػػرز أهميػػة 
وخطػػػورة دور الشخصػػػيات الروائيػػػة فػػػي بمػػػورة النقػػػد ااجتمػػػاتي ، أو طػػػرح 
المفاهيـ الخاصة أو الفمسفية أو العقائدية حػوؿ الحيػاة فػي هػ ا الواقػع ، مػف 

 (ٔ)يات والمكاف".خالؿ تممية التالحـ بيف الشخص
تامؿ ااتصاؿ الوهيػؽ والمنػت   هو المكاف يصبحوفؽ ه ف الراية التي       

لمشخصيات في الروايػة ، وتتشػكؿ وفػؽ الػوتي الجمػالي الػ ي تطرحػن الرايػة 
                                                           

. بتصػرؼ  ٕٖٚ، ٕٖٙ( الشخصية وأهرها في البناء الفني لروايات نجيػب محفػوظ ص:  ٔ
 –ـ ٜٗٛٔ-أولػػ   –مكتبػػات تكػػاظ لمنشػػر والتوزيػػع  -د. نصػػر محمػػد  بػػراهيـ تبػػاس  -

 المممكة العربية السعودية .
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التػػي مومػػة بنػػاء هػػ ف الشخصػػيات  الفنيػػة لممبػػدع . الػػ ي يحمػػؿ تمػػ  تاتقػػن
 ي.تتفاتؿ أو تتقاطع تبر مسارات الفضاء الروائ

ف المكػػاف هػػو الػػ ي يشػػكؿ البنيػػة األساسػػية ، والشخصػػيات بتفاتالتوػػا       
وحركيتوػػا الدائبػػة قػػادرة تمػػ  أف تسػػتكمؿ الصػػورة ، وتعيػػد تشػػكيؿ فضػػاءاتوا 
تم  نحو يسوـ في بناء الفضاء / العالـ العاـ لمرواية . ولعػؿ الػ اكرة النقديػة 

يػث تزخػر الدراسػات النقديػة تشكؿ ه ف الفكػرة تنػد الناقػديف لمفػف الروائػي ، ح
 "تبػػرلممكػػاف بمػػا يكشػػؼ تػػف العالقػػة بػػيف المكػػاف ومنتجػػن مػػف الشخصػػيات 

تالقػػة تػػأهير وتػػأهر بػػيف المكػػاف والشخصػػيات ، باتتبػػار أف المكػػاف تنصػػر 
أساس في تشكيؿ بنية الشخصيات ، كما أف الشخصيات هي التي تعمؿ تمػ  

داث فين ، األمػر الػ ي ياكػد أف تشكيؿ المكاف ، و لؾ باختراقن ، وتجسيد األح
المكاف حقيقة معاشة وياهر في البشر بالقدر نفسػن الػ ي يػاهروف فيػن ..وا  ا 
كاف المكاف يتخ  دالتػن التاريخيػة والسياسػية وااجتماتيػة مػف خػالؿ األفعػاؿ 
وتشابؾ العالقػات ، ف نػن يتخػ  قيمتػن الكبػرى مػف خػالؿ تالقتػن بالشخصػية   

تكتمػػؿ داخػػؿ حػػدود  اتوػػا ، ولكنوػػا تنبسػػط خػػارج هػػ ف  ألف الػػ ات البشػػرية ا
الحدود ، لتصبغ كؿ ما حولوا بصفتوا وتسقط تم  المكاف قيموا الحضارية . 
ومف هنا يصػبح المكػاف قطعػة شػعورية وحسػية مػف  ات الشخصػية نفسػوا ، 
وا غرابة في أف الروائي يمجأ تند تصميـ المكاف  ل  مطابقة ه ا المكػاف مػع 

خصيات ومزاجوا ، ويجعمن كاشفا تف الحاات الشعورية والمنعدمػة طبائع الش
الشعور لمشخصيات، وُمْسِوًما في التحوات التي تطرأ تميوا ، وكأنن هنا يقـو 
بدور العاكس لمشاتر الشخصػيات وأحاسيسػوا ، فيقػـو بػدور البطػؿ باتتبػارف 

ني تصػػػػويرا لغويػػػػا يشػػػػكؿ معػػػػادا حسػػػػيا ومعنويػػػػا لممجػػػػاؿ الشػػػػعوري والػػػػ ه
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 . (ٔ)لمشخصية" 
فالزقاؽ / المكاف بو ف الحيويػة والحضػور يصػبح هػو العنصػر األهػـ فػي      

روايػػػة زقػػػاؽ المػػػدؽ، حيػػػث يفػػػرز تبػػػر خاليػػػاف كهيػػػر مػػػف النمػػػا ج واألنمػػػاط 
اإلنسانية، التي ترمز  ل  شرائح قائمة وحيػة فػي المجتمػع لػيس باسػتطاتتوا 

، ستعيش وتنمػو وتتػرع داخػؿ  ف هـ. وم الحياة  ا داخؿ ه ف الخمية / الزقاؽ
ة  لػػ  أنسػػجتن ، وفػػي نسػػي  خيوطػػن ، ومػػف يتمػػرد تميػػن سػػتنتوي بػػن الحيػػا

أو  ل  السقوط  أو  ل  الموت   هواء الزقاؽ هو الوقود الػ ي يمػنحوـ الفشؿ 
الحياة ، والنمو ، والتطور والحياة . أما خارجن فػال يوجػد هػ ا الرحيػؽ . ومػف 

!!. وه ا ما يدفع الدكتور تمي شمش ألف يقر بػأف : هـ ، يتساقطوف كال باب 
" المكاف فػي زقػاؽ المػدؽ " يوػيمف تمػ  الجميػع ألوؿ مػرة ، ربمػا ألف قبضػة 
الراوي المويمنة خفت هنا ألوؿ مرة أيضا ، كما خؼ هقؿ الشخصية المحورية 
الواحدة ، وداخؿ ه ا اإلطار المرف شغمنا المالؼ بحكايات تديدة تف تاهات 

، وخيبػػػات  قيف ، وباسػػػوـ ، وتطمعػػػاتوـ ، وغراميػػػاتوـ السػػػوية والشػػػا ةالزقػػػا
أمموـ ، ونسائوـ الكادحات المواتي يقاتمف الرجاؿ وا يستغنيف تػف ظموػـ  ... 
فوو يبدأ بتقديـ المكاف خطػوة  فخطػوة .. هػـ يعرفنػا بالشخصػيات، واحػدة تمػو 

ف كانػػت تبػػدو ح األخػػرى ركتوػػا فػػي البدايػػة ، هػػـ يػػنفخ فيوػػا الحيػػاة والحركػػة، وا 

                                                           

( تممسات نظرية في المكػاف وأهميتػن فػي العمػؿ الروائػي  فيمػا نقمػن تمػ  التػوالي مػف :  ٔ
الرئيسػػة فػػي  مشػػكمة المكػػاف الفنػػي ليػػوري لوتمػػاف ترجمػػة سػػيزا قاسػػـ ، وبنػػاء الشخصػػية

مجمػة الَمخَبػر  –د. سػميـ بتقػن  –روايات نجيب محفوظ  لبدري تهماف .. بتصػرؼ )بحػث( 
 -كميػػة اآلداب والمغػػات / جامعػػة محمػػد خيضػػر –ـ (  ٕٓٔٓالسػػنة  ) –( ٙ)–العػػدد   -

 الجزائر . –بسكرة 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (ٔ) تادية بطيئة واهنة."
فالمكػػػاف بوصػػػفن األداة اإلبداتيػػػة األكهػػػر حضػػػورا وهيمنػػػة فػػػي الفضػػػاء     

الروائي ،    كػاف يصػنع مػع الشخصػيات وتبػر العالقػة السػببية التػي أوجػدها 
الروائي تفاتمية خاصػة جعمػت مػف المكػاف منتجػا لمشخصػيات ، والشخصػيات 

ي  ا انعكاسػػا لحيويتػن .  نوػػا تالقػػة تكامميػة متفاتمػػة وناميػػة ، تتشػػكؿ مػا هػػ
تبرهػػا مالمػػح الشخصػػيات ، وتتبمػػور منطمقاتوػػا وقيموػػا وسػػموكاتوا ووتيوػػا 

ؽ وأهمػػػن ، ...    يتحػػػوؿ الزقػػػاؽ اإلنسػػػاني "  نوػػػا تمهيػػػؿ لمتكامػػػؿ بػػػيف الزقػػػا
تػة مػف النػاس المكاف (  ل  ما هو أكبر مف كونن مكانا ما يجتمع فين مجمو )

يجابػػا ، خارجػػا مػػف  ،  نػػن يتحػػوؿ  لػػ  مقيػػاس لػػن قدرتػػن تمػػ  التػػأهير سػػمبا وا 
حػدود الشػيء البػػارد الػ ي ا يعنػي أكهػػر مػف الػديكور....  لػػ  اتسػاع امتػػدادف 
التأهيري  بحيث يصبح جزءا مف نفسيات أهؿ الزقاؽ جميعػا ، يػنعكس فيػن مػا 

. ومػف ( ٕ)بشائر القادـ الجديػد "يدور، سواء الراحؿ المشرؼ تم  الزواؿ ، أو 
هػػػـ، ا تظوػػػر الشخصػػػيات " وا تُػػػرى  ا مػػػف خػػػالؿ موضػػػعوا فػػػي الزقػػػاؽ ، 

 (ٖ) وبوصفوا امتدادا لتاريخ الزقاؽ وواقعن ، وهي أيضا مرتبطة بالمكاف كقيمة
 . ( ٗ)معينة مستمدة مف وضع الزقاؽ "

مالمحوػػػا  الشخصػػػيات فػػػي روايػػػة ) زقػػػاؽ المػػػدؽ( ا تػػػرى وا تتشػػػكؿ      

                                                           

 . ٔٔٔ( نجيب محفوظ : الطريؽ والصدى  ص : ٔ
 بتصرؼ . ٕٓٔوظ ص : ( الرمز والرمزية في أدب نجيب محف ٕ
(  هكػػ ا كتبػػت فػػي األصػػؿ بصػػيغة التشػػبين ، وا تشػػبين !! ولعػػؿ األصػػوب أف نقػػوؿ :  ٖ

 بوصفوا قيمة . فوي كنووا وليست تشبووا .
 بتصرؼ . ٜٔٔ( الرمز والرمزية في أدب نجيب محفوظ ص :  ٗ
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الخارجية وخصائصوا النفسية  ا مف خالؿ مواضع  قامتوا في فضػاء الزقػاؽ 
، وكأف هػ ف األنمػاط البشػرية صػناتة هػ ف األمكنػة ، وهػي التػي صػنعت هػ ف 
الصور البشرية تم  نحو مختمؼ   ا تنمو وا تتطور  ا داخؿ ه ف التربػة ، 

ية .. هػو جسػد وروح ، فالمكاف كما يقوؿ جاستوف باشػالر :" هػو حالػة نفسػ
وهو تػالـ اإلنسػاف األوؿ ..هػو أحػد أهػـ العوامػؿ التػي تػدم  أفكػار و كريػات 
وأحالـ اإلنسانية.. يمنح الماضي والحاضر والمسػتقبؿ ) ديناميػات( مختمفػة ، 

. هػػ ف (ٔ)كهيػػرا مػػا تتػػداخؿ ، أو تتعػػارض ، وفػػي أحيػػاف تنشػػط بعضػػوا بعضػػا "
ت مف التبدد والضياع ،    كؿ مػف فكػر العالقة هي التي تحمي ه ف الشخصيا

فػػي الخػػروج تمػػ  طبيعػػة هػػ ف العالقػػة المكينػػة والمتشػػابكة أسػػقط فػػي دوامػػة 
الزواؿ واانمحاء ، وحت  ولو لـ يدركن ه ا الطموح أو يراودف حمـ التمرد ، أو 

. ومف هنا ، لـ يكف المكاف تند نجيػب ( ٕ)البحث تف أفؽ جديد في ه ا العالـ
مجػرد ( ٖ)ي رواياتن التي يمكف أف نطمؽ تميوا: روايػات مكانيػةمحفوظ سيما ف

"  طػػػار اسػػػتاتيكي ، يحتضػػػف األحػػػداث ، ويمتػػػؼ حػػػوؿ حركيػػػة الشػػػخوص ، 
ويسػػتوتب سػػيولة الػػزمف ، لكنػػن كػػاف تنصػػرا جوهريػػا ظػػاهرا وخفيػػا فػػي قف ، 
داخؿ بوتقة المزي  الروائي المتجانس . فالمكاف في صيرورتن وتفاتالتن مػع 

األحػػداث ، هػػو كػػائف حػػي ، ينمػػو ، يتحػػرؾ ، يتػػأهر ، يػػاهر ، يحػػب ، النػػاس و 
يكػػرف .  ف بيػػت اإلنسػػاف ) مكانػػن ( هػػو امتػػداد لنفسػػن ، فػػ  ا وصػػفت البيػػت 

                                                           

 . بتصرؼ . ٖٛ،  ٖٚ( جماليات المكاف  ص:  ٔ
 ( كشاتر الربابة . ٕ
وايػػات زقػػاؽ المػػدؽ وخػػاف الخميمػػي والقػػاهر الجديػػدة ، الهالهيػػة : قصػػر الشػػوؽ ( مهػػؿ ر  ٖ

 والسكرية وبيف القصريف .
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 . (ٔ))المكاف ( فقد وصفت اإلنساف ، وبدوف البيت يصبح اإلنساف كائنا مفتتا"
 -ضػػاءياسػػس الػػدكتور سػػمر روحػػي الفيصػػؿ لمعالقػػة بػػيف المكػػاف والف       

لما بينوما مف صمة وهيقة  -وفؽ رايتن التي ربما ا تتجاوز ما طرحناف كهيرا 
ف اختمفػا فػي المفوػػـو يقػوؿ: " نقصػػد بالمكػاف المكػاف الروائػػي المفػرد لػػيس  وا 
غير ، ونقصد بالفضاء الروائي أمكنة الروايػة جميعوػا ، بيػد أف دالػة مفوػـو 

واية فحسب ، بؿ تتسػع لتشػمؿ الفضاء ا تقتصر تم  مجموع األمكنة في الر 
اإليقػػػػاع المػػػػنظـ لمحػػػػوادث التػػػػي تقػػػػع فػػػػي هػػػػ ف األمكنػػػػة ، ولوجوػػػػات نظػػػػر 
الشخصيات فيوػا . ومػف هػـ ، يكمػف نجػاح الروائػي فػي قدرتػن تمػ  أف يجعػؿ 
األمكنة الروائية متكاتفة ، تاهر فػي األحػداث وتتػأهر بوػا ، وتسػوـ فػي تطػور 

يقدـ أمكنتػن تبػر وسػائطن المختمفػة  الشخصيات التي تحؿ فيوا أو تخترقوا .
، وهػػي تفضػػي جميعػػا  لػػ  فضػػاء واحػػد يحػػيط بوػػا   يػػنظـ حركتوػػا ، ويجعموػػا 

يحاًء مف دااتوا المكانية الضيقة "   .(ٕ)أكهر تمقا وا 
فالشخصيات في رواية زقاؽ المدؽ كانت نتاج الزقاؽ / المكاف / البيئػة       

الروائيػة ، وترامتػن اإلبداتيػة ، أف  / الفضاء ، يحاوؿ نجيػب محفػوظ ببراتتػن
يخمقوا مف طينة ه ا الزقاؽ ، يعجنوا بمائن ، ويغرسوا في تربتن المخصػبة ، 
فالمكاف وهو المسرح الروائي ال ي نجح محفوظ  ل  حد بعيد في أف تبرز كػؿ 

                                                           

منشػػور فػػي بوابػػة   -( نجيػػب محفػػوظ الحاضػػر بخرائطػػن مقػػاؿ لمناقػػد شػػريؼ الشػػافعي  ٔ
القػػاهرة .. وبعػػض  –ـ ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٚٔاألهػػراـ اإلليكترونيػػة ) المقوػػ  الهقػػافي ( الهالهػػاء 

 .ٖٛؿ تف باشالر مف: جماليات المكاف ص : الكالـ منقو
  –بتصػػػرؼ . د. سػػػمر روحػػػي الفيصػػػؿ  ٗٚ( الروايػػػة العربيػػػة : البنػػػاء والرايػػػا ص :  ٕ

 دمشؽ . -ـ ٖٕٓٓ –منشورات اتحاد الكتاب العرب 
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شخصػػياتن فػػي زوايػػاف المختمفػػة   المظمػػـ منوػػا والمضػػيء ، كػػؿ الشخصػػيات 
أنماطوػػا وتناقضػػاتوا ، كانػت تتنػػافس فػػي لعػػب أدوارهػػا تمػ  اخػػتالؼ أدوارهػػا و 

ف بػػدت " ظػػروؼ جميػػع هػػ ف  ببراتػػة مػػف فػػوؽ خشػػبة هػػ ا المسػػرح ، حتػػ  وا 
الشخصػػيات واحػػدة متشػػابوة  ا أف نجيػػب محفػػوظ كػػاف ياكػػد تمػػ  الظػػروؼ 
الخاصػػة بكػػؿ منوػػا ، ومػػف تفاتػػؿ الظػػرؼ العػػاـ مػػع الظػػرؼ الخػػاص يتولػػد 

 . (ٔ)المصير الفردي لمشخصية " 
كاف هدؼ محفوظ  براز جميػع الشخصػيات   تبػاس الحمػو ، وحميػدة ،       

وحسيف كرشة ، وأبين المعمػـ كرشػة ، وتػـ كامػؿ ، والػدكتور بوشػي ، والسػيد 
رضػػػواف الحسػػػيني ، والسػػػيد سػػػميـ تمػػػواف ، الفػػػراف جعػػػدة وزوجػػػن حسػػػنية ، 

كرشػة ، وزيطة صانع العاهػات ، وسػنية تفيفػي ، وأـ حميػدة ، وزوج المعمػـ 
وفرج القواد ، وغيرها مف شخصيات الرواية " وهـ يشكموف مجموع شخصػيات 
متناقضػػة ، بػػؿ ومتنافسػػة ، يجتمعػػوف فػػي هػػ ا المشػػود )البػػانورامي( الػػ ي 
يعكس الجوانب النفسية وااجتماتيػة والعاطفيػة وااقتصػادية لسػكاف القػاهرة ، 

بػػر هػػ ف الشخصػػيات ، حيػػث تبػػرز ت (ٕ)فػػي فتػػرة الحػػرب العالميػػة الهانيػػة " 
 انعكاسات ه ف الحرب ودااتوا في شت  جوانب الحياة المصرية قن اؾ .

وا  ا كاف تالـ الزقاؽ يسمح لبعض أشعة الحياة أف تنسرب  ل  واقعن ،       
وتتطاوؿ ه ف األشعة وتمتػد ، فيصػبح لوػا تأهيرهػا تمػ  حركػة النػاس والحيػاة 

                                                           

 . ٙٗٔ( المنتمي : دراسة في أدب نجيب محفوظ ص :  ٔ
باحث محمود الصباغ. منشور فػي (  زقاؽ المدؽ : الحب بطؿ كؿ األشياء )مقاؿ (  لم(  ٕ

 -( ٜٜٙ٘العػػػدد )  -مجمػػػة : الحػػػوار المتمػػػدف ) اإلليكترونيػػػة ( محػػػور : األدب والفػػػف 
 ـ ٕٛٔٓ/ ٜ/ ٛٔبتاريخ : 
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تػؿ فػي  دارة هػ ف الحركػة فػي فضػاء في الزقاؽ، ف ف لمػرور الزمػاف دورف الفا
الزقاؽ ، حيث يترؾ الزمف بصمتن الواضحة تم  الزقاؽ " .. زقاؽ المػدؽ مػف 
تحػػؼ العوػػود الغػػابرة ، وأنػػن تػػألؽ يومػػا فػػي تػػاريخ القػػاهرة المعزيػػة كالكوكػػب 
الػػدري .. أي قػػاهرة أتنػػي ل .. الفاطميػػة ل المماليػػؾ ل السػػالطيف، تمػػـ  لػػؾ 

آلهار ، ولكنن تم  أية حاؿ أهر، وأهػر نفػيس . كيػؼ ا ، تند ا وتند تمما ا
وطريقن المبمط بصفائح الحجػارة ينحػدر مباشػرة  لػ  الصػنادقية ، تمػؾ العطفػة 
التاريخية ، وقووتن المعروفة بقووة كرشة تزداف جدرانوا بتواويؿ األرابيسػؾ ، 

يـ الػ ي ه ا  ل  قدـ باد ، وتودـ وتخمخؿ ، وروائح قوية مف طب الزماف القػد
" هػ ا التغييػر وهػ ف الحركػة  (ٔ)صار مع كرور الزمف تطارة اليػـو والغػد ..! " 

وانعكاساتوا البطيئة في شخصػيات الزقػاؽ ، تجعػؿ تمميػة التحػوؿ صػعبة فػي 
ف كانػػت ممكنػػة تمػػ  ضػػآلتوا!! . فنجيػػب محفػػوظ يحػػاوؿ أف يقنعنػػا  الواقػػع، وا 

ع ، لكػف قبولػن إلمكانيػة بأف" التغيير كاف تارضا يمس السػطح وا يمػس القػا
حدوث التغيير يترؾ أهرا  يجابيػا تمػ  رايتػن لاحيػاء الشػعبية ، وُتمػؽ رايتػن 
لوػػا ،  فمػػـ تعػػد هػػ ف األحيػػاء فػػي حاجػػة لزائػػر غريػػب مػػف البرجوازيػػة الصػػغيرة 
يتحػػرؾ فػػي تالموػػا الهابػػت الراكػػد ، ولكػػف البشػػر أنفسػػوـ أصػػبحوا هػػـ مصػػدر 

ؼ يتعامػػػؿ معوػػػـ ككتمػػػة واحػػػدة متجانسػػػة الحركػػػة والفعػػػؿ ، ولػػػـ يعػػػد المالػػػ
 : ( ٕ)متشابوة ولكنوـ أصبحوا ينقسموف فيما بينوـ  ل  قسميف رئيسيف"

                                                           

 . ٘( زقاؽ المدؽ ص : ٔ
( هػػ ا بخػػالؼ التقسػػيـ الػػ ي يقدمػػن  الػػدكتور تبػػد المحسػػف طػػن بػػدر فػػي كتابػػن : الرايػػة ٕ

شخصيات زقاؽ المدؽ لهالهة أنواع ولـ أر بيف النوتيف واألداة : نجيب محفوظ  حيث قسـ 
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األوؿ : ال يف قوروا في نفوسوـ الشووة والتطمع وهااء يمهموف الفئة الناجية 
، ويسيروف  ل  الطريؽ الوحيد لمخالص في تالـ الزقاؽ ، وهااء هـ غالبيػة 

 . الشخصيات الزقاؽ
الهػػاني : الػػ يف يتطمعػػوف لمػػال   الحيػػاة الماديػػة التػػي تعيشػػوا القػػاهرة الجديػػدة 
خػػارج الزقػػاؽ ، وينجحػػوف فػػي اإلفػػالت مػػف قبضػػتن ، ويتحركػػوف خارجػػن فػػي 
سػػرتة  لػػ  الكارهػػة والمأسػػاة مػػف أمهػػاؿ) حميػػدة (، وَمػػف يرضػػوف بالحيػػاة فػػي 

اد طموح أحدهـ وتطمعن ، الزقاؽ قانعيف بمعاناة حياتوـ بخيرها وشرها ، ف  ا ز 
كػػاف ماشػػرا لكارهػػة تصػػيبن ، أمهػػاؿ ) تبػػاس الحمػػو( ،    كػػاف يتػػأرجح بػػيف  
حػػاات الرضػػا بمػػا ُقسػػـ ، وتطمعاتػػن إلرضػػاء محبوبتػػن )حميػػدة ( التػػي تدفعػػن 

 شوواتوا لمصيرف المأساوي.  
 * الشخصياا هي الٌىع األول :  

مػػع وهػػااء يمهمػػوف الفئػػة وهػػـ الػػ يف قوػػروا فػػي نفوسػػوـ الشػػووة والتط     
الناجية ، ويسيروف  ل  الطريؽ الوحيد لمخالص في تالـ الزقاؽ ، وهااء هـ 
ف امتػػػدت حػػػركتوـ خػػػارج الزقػػػاؽ كانػػػت  غالبيػػػة الشخصػػػيات الزقػػػاؽ .حتػػػ  وا 
خروجػػا  لػػ  ا وأداء لفريضػػة مقػػدس ) الحػػ ( يػػتـ بوػػا دينػػن ، مهػػؿ السػػيد 

 مردا تم  الزقاؽ . رضواف الحسيني ، ولـ يكونا رفضا أو ت
( تػػـ كامػػؿ ) بػػائع البسبوسػػة (  ، شخصػػية تنطػػؽ فػػي تفويػػة وسػػ اجة ٔ)

نادرتيف تشياف بمالمحن الساخرة ، في تشكيؿ )كاريكتوري( مضحؾ ، ا تػدري 

                                                           

األخيػػريف كهيػػر اخػػتالؼ ،   ا مصػػير كػػؿ منومػػا السػػقوط فػػي وهػػدة الر يمػػة كحميػػدة ، أو 
 القاهرة . –دت  –هالهة  –دار المعارؼ  –  ٖٖٛ،  ٖٖٚالموت لعباس الحمو .ص:
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  . (ٔ) أيوما يصنع اآلخر!:
دكػػاف تػػـ كامػػؿ بػػائع البسبوسػػة تمػػي يمػػيف المػػدخؿ  –" بيػػد أف دكػػانيف     

يظػػالف مفتػػوحيف  لػػ  مػػا بعػػد الغػػروب بقميػػؿ .  –سػػارف وصػػالوف الحمػػو تمػػ  ي
أو حقن تمػ  األصػح  –ومف تادة تـ كامؿ أف يقتعد كرسيا تم  تتبة دكانن 

فػي حجػرف ، ا يصػحو  ا   ا نػاداف زبػوف أو داتبػن  ٕةبَّ  َ يغط في نومن والمِ  –
تباس الحمو الحالؽ . هو كتمة بشرية جسػيمة ، ينحسػر جمبابػن تػف سػاقيف 

ف ، وتتدل  خمفن ُتَجيػزة كالقبػة  مركزهػا تمػ  الكرسػي ، ومحيطوػا فػي كقربتي
الوواء ،  و بطف كالبرميؿ ، وصدر يكاد يتكور هدياف، وا ترى لن رقبة ، فبيف 
الكتفيف وجن مستدير منتفخ محتقف بالدـ ، أخفي انتفاخن معالـ قسماتن ، فال 

وا تينػػاف ، وقمػػة تكػػاد تػػرى فػػي صػػفحتن ، ا سػػمات وا خطػػوط ، وا أنػػؼ ، 
 لػػؾ كمػػن رأس أصػػمع صػػغير ا يمتػػاز تػػف لػػوف بشػػرتن البيضػػاء المحمػػرة ، ا 
يزاؿ يموث ويشخر كأنن قطع شوطًا تدوا، وا ينتوػي مػف بيػع قطعػة بسبوسػة 

 حت  يغمبن النعاس". 
فشخصػية تػـ كامػؿ ، شخصػػية نتػاج هػ ا الزقػػاؽ " البطػؿ الحقيقػي فػػي       

احػػػد مػػػف شخصػػػيات هػػػ ا المكػػػاف يقػػػـو بػػػدورف مػػػع ،  فعػػػـ كامػػػؿ و (ٖ)الروايػػػة 
اآلخػػريف  فػػي تقػػديـ األبعػػاد المجسػػمة لمتكػػويف ااجتمػػاتي والنفسػػي لمزقػػاؽ . 
فاتتنػػاء الكاتػػب موجػػن أوا لمزقػػاؽ بوصػػفن البطػػؿ الػػ ي يقػػدـ هػػ ف األنمػػاط 

                                                           

 . ٙزقاؽ المدؽ ص:(  ٔ)
  اب .بَ بوا ال    ب   َ : ما يُ  الِمَ بَّة(  ٕ
بتصرؼ ػ الويئة المصػرية  ٜٓٔ،  ٛٓٔقضية الشكؿ الفني تند نجيب محفوظ : ص  ( ٖ)

 ـ ػ القاهرة .ٜٛٛٔالعامة لمكتاب ػ هالهة ػ 



 م 0202مجلة كلية البنات اإلسالمية بأسيوط ـ العدد السابع عشر  ) يناير ( 

                                                                  

 

دينامية الفضاء الروائى دراسة دراسة 
 تحليلية فى رواية ) زقاق المدق(

ٖٗٓ 

 

البشرية ، فظروؼ الزقاؽ في كؿ أبعادها ، هػي التػي تػاهر فػي الشخصػيات ، 
"كامػؿ" جػزء مػف هػ ف البنيػة الغارقػة فػي الفقػر والجوػؿ ،  وليس العكس ، فعـ

 )المهيراف لمتقزز والغهياف وربما اإلشفاؽ والرهاء ، ... زقػاؽ العػدـ كمػا تقػوؿ 
"... فعـ كامؿ أحػد هػ ف الشخصػيات التػي َقػدََّمْت مجتمعػن بمالمحوػا  ( حميدة

ب المتفػػردة صػػػورة حيػػة لقطػػػاع مػػػف قطاتػػات المجتمػػػع المصػػري أهنػػػاء الحػػػر 
العالميػػة الهانيػػة ، التػػي كػػاف لوػػا التػػأهير المباشػػر تمػػ  شخصػػيات الزقػػاؽ ... 
فنجيػػػب محفػػػوظ  يوظػػػؼ الشخصػػػية هنػػػا " بوصػػػفوا أداة لمتعبيػػػر ، ولػػػيس 

                                                   (ٔ) بوصفوا أنمو ًجا بشرًيا " .
فػػي حػػيف أخػػ ت الوكالػػة  السػػيد سػػميـ تمػػواف ) صػػاحب الوكالػػة ( : "... (ٕ)

الكبيػػرة المجػػاورة لمصػػالوف تغمػػؽ أبوابوػػا وينصػػرؼ تمالوػػا ، وكػػاف قخػػر مػػف 
غادرها السيد سميـ تمواف ، يرفؿ في جبتن وقفطانػن  فاتجػن صػوب الحػانطور 

مقعػػدف بجسػػمن  الػػ ي ينتظػػرف تمػػ  بػػاب الزقػػاؽ، وصػػعد  ليػػن فػػي وقػػار ، ومػػا
   . (ٕ)المكتنز يتقدمن شارباف شركسياف "

السيد سميـ تمواف واحد مػف وجوػاء الزقػاؽ ، فوػو يممػؾ وكالػة تعمػؿ فػي     
ويسوـ في حركة األحداث التي تجري في الزقاؽ سػيما وهػو يخػتمس ، التجارة 

فتػػاة الزقػػاؽ ، وينتوػػز الفرصػػة   النظػػر كممػػا سػػنحت الفرصػػة لنافػػ ة حميػػدة 
أف القػدر حػاؿ ويطمب حميدة لمزواج مستغال غياب خطيبوا تبػاس الحمػو،  ا 

بينوا بمداهمة مرض ال بحة لصدرف ال ي غيبن تف الوتي وغيػب حميػدة تػف 
                                                           

بتصػػرؼ  ػ غػػالي شػػكري ػ دار  ٜٗٔالمنتمػػ  : دراسػػة فػػي أدب نجيػػب محفػػوظ: ص (  ٔ)
 ػ مصر. ـٜٜٙٔ(  ػ ط هانية ػ  ٔ٘المعارؼ ػ مكتبة الدراسات األدبية تدد )

 . ٙ(  زقاؽ المدؽ  ص :  ٕ
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أممن في الظفر بوا !! .فنجيب محفوظ كاف يعتمد تمػ  " نمػو الحػدث الروائػي 
سػيما والسػيد سػميـ تمػواف كػاف لػن  (ٔ) وتتابعن في تقديمػن لتمػؾ الشخصػيات "

،    يمهػػؿ أنمو جػػن القيمػػة حضػػورف الػػ ي يعػػد الوجػػن المقابػػؿ لفقػػراء الزقػػاؽ 
المادية ، ويرمز  ل  الطبقية القائمة في الواقع ، والروائي يعتمد فػي صػياغتن 
لوػػ  األنمػػاط البشػػرية ، التػػي تسػػكف الزقػػاؽ تمػػ  الهنائيػػات الضػػدية ، فكػػؿ 
شخصية تم  مسرح األحداث لوا ما يقابموا أو يضادها ، " وهػ ف هػي السػمة 

لزقػاؽ المػدؽ " حيػث السػمات أو الخصػائص أو  البارزة في البناء الموضػوتي
الدوافع الخاصة لكؿ شخصػية فػي الزقػاؽ تػدفعوا ألف تكػوف مقابمػة لاخػرى ، 

 حت  ولو تشابوت ظروؼ الجميع في تالـ الزقاؽ .
المعمػػػـ كرشػػػن ) صػػػاحب المقوػػػ ( : " ... وكػػػاد المػػػدؽ أف يغػػػرؽ فػػػي  (ٖ)

ف مصػػابيح كوربائيػػة الصػػمت ، لػػوا أف مضػػت قوػػوة كرشػػة ترسػػؿ أنوارهػػا مػػ
تشش ال باب بأسالكوا ، وراح ياموا السمار . هي حجػرة مربعػة الشػكؿ فػي 
حكـ البالية ، ولكنوا تم  تفائوا تػزداف جػدرانوا باألرابيسػؾ ، فمػيس لوػا مػف 
مطارح المجػد  ا تاريخوػا ، وتػدة أرائػؾ تحػيط بوػا ، وتنػد مػدخموا كػاف يكػب 

 .  (ٕ)رها ... " تامؿ تم  تركيب م ياع نصؼ تمر  بجدا
المعمـ كرشة هو رمز الش و  السياسي، واانحطاط األخالقي   ال ي كهيػرا     

ما ا يتخمػ  تػف قرينػن الفسػاد السياسػي !! فػي تػالـ الزقػاؽ، وقووتػن كانػت 
تسطع بالحركة والحياة تندما كانت تخفػت أو تخػؼ حركػة الزقػاؽ. وهػو بػرغـ 

ختن مػا يجعمػن مقػابال لمسػيد سػميـ ش و ف لكنن يتمتع بصحة جيدة رغػـ شػيخو 
                                                           

 . د. طن وادي ٜٕٙ( صورة المرأة في الرواية المعاصرة ص : ٔ
 . ٚ( زقاؽ المدؽ ص:  ٕ
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تمػػوف الهػػري  ي األبنػػاء النػػاجحيف لكػػف المػػرض أنوكػػن و هػػب بونػػاء الحيػػاة 
ف كانوا  ومتعوا التي يمكف جمبوا بالماؿ ال ي يممؾ منن الكهير. فأهؿ الزقاؽ وا 
 فراز بيئة واحدة وظروؼ متشابوة  ا أنوـ بشر  لوـ دوافعوـ المختمفػة التػي 

اقتنػػاص فػػرص الحيػػاة ، كالحػػب والمػػاؿ والشػػووة والغرائػػز  تػػدفع أمهػػالوـ فػػي
والقناتة والطمع والماؿ والجاف والسمطة وتظور في حياتوـ الحظوظ واألنصػبة 

 واألقدار التي تعمؽ بينوـ تواطؼ وأفكار متقابمة أو حت  متصادمة !!.
لػـ ( الشاتر )تازؼ الربابة ( : " ... هـ أقبؿ تم  القووة تجوز ُموػدَّـ ، ٗ) 

يتػػرؾ لػػن الػػدهر تضػػوا سػػالما ، يجػػرف غػػالـ بيسػػراف ، ويحمػػؿ تحػػت  بػػط يمنػػاف 
ربابة وكتابا ، فسػمـ تمػ  الحاضػريف ، وسػار مػف فػورف  لػ  األريكػة الوسػط  
في صدر المكاف واتتالها بمعونة الغالـ ، هـ صعد الغالـ  ل  جانبن ، ووضع 

و يتفػػرس فػػي وجػػوف بينومػػا الربابػػة والكتػػاب ، وأخػػ  الرجػػؿ يويػػ  نفسػػن ، وهػػ
الحاضػػػريف كأنمػػػا ليمػػػتحف أهػػػر حضػػػورف فػػػي نفوسػػػوـ ، هػػػـ اسػػػتقرت تينػػػاف 
ال ابمتاف الممتوبتػاف تمػ  صػبي القوػوة ) سػنقر( فػي انتظػار وقمػؽ ولمػا طػاؿ 

 انتظارف ولمس تجاهؿ الغالـ لن ، خرج تف صمتن قائال بصوت غميظ :
 .( ٔ)القووة يا سنقر ... ! "  -  
همالػن ممػا حفػز الشػاتر ألف  ا أف غالـ القو   وة تمػادى فػي التغافػؿ تنػن وا 

 يحدجن بنظرة ش راء ساخطا :
 ( .ٕ)قميؿ األدب."  -      

لكنػػن لػػـ يبػػاؿ ، فتجاهػػؿ هػػ ا اإلهمػػاؿ و اؾ التنكػػر ، فارضػػا نفسػػن تمػػ      
                                                           

 ..  ٚ( زقاؽ المدؽ ص:  ٔ
 . ٛ( السابؽ ص :  ٕ
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المكػػاف ومػػف يديرونػػن ، فآخػػ  يسػػتعد لممارسػػة طقوسػػن ليتويػػأ ألداء وصػػمة 
بة ، وما أف بدأ ليحكي جػزءا مػف ممحمػة الوالليػة التػي الشعر تم  أنغاـ الربا

تعود تم  أدائوا من  مػا يزيػد تمػ  العشػريف تامػا حتػ  باغتػن صػوت المعمػـ 
 صاحب القووة :

 . وا كممة أخرى .... ( ٔ)! ْس " هُ  -  
فرفع بصرف ال ليؿ تف الربابة فرأى المعمـ كرشة بجسمن الطويػؿ النحيػؿ       

اد وتينيػػن المظممتػػيف النػػائمتيف ، فنظػػر  ليػػن واجمػػا ، ووجوػػن الضػػارب لمسػػو 
وتردد قميال كأنن ا يصدؽ ما سمعت أ ناف ، وأراد أف يتجاهؿ شػرف ، فاسػتدرؾ 

 منشدا : يقوؿ أبو سعدة الزناتي ..
 ولكف المعمـ صاح بن مغيظا محنقا:

 بػػالقوة تنشػػد ل! انتوػػ  .. انتوػػ  ! ألػػـ أنػػ رؾ مػػف أسػػبوع مضػػ  ل!.. ترفنػػا  -  
القصص جميعا وحفظناف، وا حاجة بنا  ل  سردها مف جديػد ، والنػاس فػي أيامنػا 
هػػ ف ا يريػػدوف الشػػاتر ، وطالمػػا طػػالبوني بػػالراديو وهػػا هػػو  ا الراديػػو يركػػب ، 

 . (ٕ)فدتنا ورزقؾ تم  ا " 
نشػادف لمسػيرة بػالميف مػرة        حاوؿ الشاتر أف يقنع المعمـ بجػدوى تممػن وا 

ات  ا أف المعمـ أصػر تمػ  أف شمسػن قػد أفمػت وأف شػعرف لػـ وااستعطاؼ مر 
 يعد ب ي قيمة وا يحقؽ رغبة زبائنن ، وواجون المعمـ بقرارف الصاـر :

                                                           

المعجػـ الوسػيط ، مػادة : هػس  ، وهس هسيسا : الكالـ أخفػاف .ُهْس : أمر بالسكوت (  ٔ
. 
 . ٜ( زقاؽ المدؽ ، ص : ٕ
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 . (ٔ)" قمت لقد تغير كؿ شيء" -
شخصية الشاتر هنا ترمز  ل  الصراع بيف القديـ والجديد   الصراع بػيف      

حػد قػوؿ الػدكتور سػميماف الشػطي فػي العناصر الغاربة مع الوافد الجديد تم  
سػػوى قوػػوة المعمػػـ كرشػػة ، وحتػػ  هػػ ف   فالشػػاتر لػػـ يتبػػؽ لػػن  ،(  ٕ)دراسػػتن 

زاحمن فيوا الوافد الجديد وطردف منوا وأخ  مكانن ! ، انتو  بو ا تصػر كامػؿ 
حػػامال معػػن فنػػن الكاسػػد ، وتمػػ  الػػرغـ مػػف أنػػن حػػاوؿ جاهػػدا  هبػػات وجػػودف ، 

لػػـ يكػػف بقػػادر تمػػ  أف يحفػػظ مركػػزف ، فوػػو يحمػػؿ  والتشػػبث بمكانػػن ، ف نػػن
تناصػػر فنائػػن فػػي شخصػػن المتوػػدـ .. ووقػػوع تنػػازع البقػػاء هػػ ا تمػػ  مػػرأى 

حولػن  نمػا يكشػؼ أيضػا مواقػؼ  (ٖ) ومسمع مف أهؿ الزقػاؽ، وتبػايف مػواقفوـ
أهػػؿ الزقػػاؽ مػػف الصػػراع الػػدائر بػػيف مجػػد الزقػػاؽ الغػػابر والحضػػارة الوافػػدة .. 

متباينة ألهؿ الزقاؽ بالنسبة لسقوط الشاتر القػديـ الػ ي حمػؿ ه ف المواقؼ ال
أصػالتوـ لفتػػرة طويمػػة  نمػػا هػػي تمويػػد طبعػي لمػػا سػػيحدث فػػي المسػػتقبؿ مػػف 
حوادث . فانوزاـ الشاتر  ي اف بانوزاـ كؿ مف خػرج مػف الزقػاؽ يريػد أف يػنعـ 

ة الفػف بالجديد ال ي يج بن  ل  الخػارج "   خػارج الزقػاؽ )المكػاف(.  نوػا نبػوء
لمػػا سػػيحدث فػػي المسػػتقبؿ ، والفػػف العظػػيـ هػػو الػػ ي يستشػػرؼ المسػػتقبؿ ، 

 ويحمؿ المتمقي تم  التماهي مع نبوءاتن .
(  الشػػيخ درويػػش الرجػػؿ النكػػرة الػػ ي يمػػارس حضػػورا غائبػػا فػػي تػػػالـ ٘) 

                                                           

 . ٓٔ( السابؽ ص :  ٔ
 . ٕٕٔ( الرمز والرمزية في أدب نجيب محفوظ ص :  ٕ
( سواء الرافضة كالمعمـ كرشػة صػاحب القوػوة وصػبين سػنقر . أو المتعاطفػة معػن لػيس  ٖ

 لبقاء فنن ولكف  شفاقا تم  حالن ومصدر رزقن كالدكتور بوشي والسيد رضواف الحسيني .
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الزقاؽ: ".. وتم  كهب مػف المػدخؿ تربػع تمػ  األريكػة ) رجػؿ( فػي الخمسػيف 
موصوؿ بوػا ربػاط رقبػة ممػا يمبسػن األفنديػة ويضػع  (ٔ)يَقة يرتدي جمبابا  ا َبنِ 

تم  تينين المضعضعتيف نظارة  هبية همينػة ! وقػد خمػع قبقابػن تمػ  األرض 
تنػػد موضػػع قدميػػن ، وجمػػس جامػػدا كالتمهػػاؿ ، صػػامتا كػػاألموات ، ا يمتفػػت 

 يمنة وا يسرة ، كأنن دنيا وحدف .. " 
هروبػن مػف الواقػع ،    ا يربطػن  يمارس الشػيخ درويػش حضػورف تبػر       

بالزقاؽ غير اإلقػرار بمػا يػراف المعمػـ كرشػن فػي مواجوػة الشػاتر تنػدما طػردف 
 مف قووتن أو توويماتن الصوفية التي تغرقن في غيبوبتن :

قف تغير كؿ شيء.. أجؿ كؿ شيء يا سػتي ! كػؿ شػيء تغيػر  ا قمبػي  –"    
طء ، وهػو يحركػػن  ات اليمػػيف فوػو بحػػب قؿ البيػت تػػامر .. وطػػامف رأسػن بػػب

و ات اليسػػار ، فػػي حركػػات أخػػ ت فػػي الضػػيؽ رويػػدا رويػػدا حتػػ  تػػاد  لػػ  
موضعن مف الجمود ، وغرؽ مرة أخرى في غيبوبة . ولـ يمتفت  لين أحد ممف 

 اتتاد أحوالن ،  ا الشاتر فقد توجن  لين كالمستغيث وقاؿ لن برجاء :
 يا شيخ درويش أيرضيؾ ه ا ل. -   

 .(ٕ)نن لـ يخرج مف غيبوبتن ولـ ينبس بكممة " ولك 
هػػ ا هػػو واقػػع الشخصػػية التػػي يحػػاوؿ الكاتػػب أف يػػدفع بػػن  لػػ  مسػػرح       

األحػػداث تبػػر نافػػ ة ااسػػتدتاء مػػف الماضػػي ، حيػػث كػػاف فػػي بكػػارة الشػػباب 
حاضرا بكينونتن التي كاف ب مكانوا أف تسوـ بفاتمية في مؿء الفراغ ،  ا أنػن 

اآلخريف ممف شغموا أماكنوـ تم  هامش الحيػاة فػي الزقػاؽ ،  يظؿ صورة مف
                                                           

 .ن األزرار . المعجـ الوسيط : بنؽالقميص ، تهبت في( البنيقة : الزيؽ يخاط في جيب  ٔ
 ٓٔ( زقاؽ المدؽ ص :  ٕ
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" كاف الشيخ درويش تم  تود شبابن مدرسا في  حدى مدارس األوقاؼ ، بؿ 
كاف مدرس لغة  نجميزية  وقد ترؼ بااجتواد والنشاط ، وأسػعفن الحػظ أيضػا 
 فكاف رب أسرة سعيدة . ولما أف انضمت مدارس األوقاؼ  ل  وزارة المعارؼ ،
سويت حالتن ككهيريف مف زمالئن غير  وي الماهالت العالية ، فاستحاؿ كاتبػا 
باألوقاؼ ، وَنَزؿ مف الدرجة السادسػة تمػ  الهامنػة ، وتػدؿ مرتبػن تمػ  هػ ا 
األساس ، كاف مف الطبعػي أف يحػزف الرجػؿ لمصػيرف حزنػا تميقػا، وهػار هػورة 

سورا مغموبػا تمػ  أمػرف مق –جامحة ما وسعتن الهورة ، يعمنوا حينا ، ويكتموا 
أحيانػػا . ولقػػد سػػع  كػػؿ مسػػع  ، وقػػدـ االتماسػػات واستشػػفع الراسػػاء ،  –

وشػػكا الحػػاؿ وكهػػرة العيػػاؿ ، دوف جػػدوى . هػػـ سػػمـ لمنػػوط بعػػد أف تحطمػػت 
أتصابن أو كادت . واشتور أمػرف فػي الػوزارة كموظػؼ كهيػر التبػـر والشػكوى ، 

يكػػاد يمضػػي يػػوـ مػػف حياتػػن دوف تظػػيـ المجػػاج والعنػػاد ، سػػريع التػػأهر ، وا 
شػػجار     أو اصػػطداـ ، كبيػػر ااتتػػداد بنفسػػن والتحػػدي ل خػػريف . وكػػاف   ا 

تعػال  اسػتكبارا ، وخاطػػب  -وكهيػرا مػا يحػػدث –شػجر بينػن وبػيف قخػػر خػالؼ 
خصػػمن باإلنجميزيػػة ، فػػ  ا اتتػػرض الرجػػؿ تمػػ  اسػػتعماؿ لغػػة أجنبيػػة دوف 

ـ أوا هػـ خػاطبني !( . وكانػت أنبػاء موجب ، صاح بن فػي ازدراء شػديد ) تعمػ
شجارف وتنادف تتصؿ براسائن أوا فأوؿ وكانوا يتسامحوف معػن ، تطفػا تميػن 
مف ناحية ، وتحاميا لشرف مف ناحية أخرى ، ول لؾ اطردت حياتػن دوف تقػاب 
يػػ كر  ا بعػػض اإلنػػ ارات، وخصػػـ يػػـو أو يػػوميف ، ولكنػػن ازداد بكػػرور األيػػاـ 

لمصػمحية بالمغػة اإلنجميزيػة  ن يومػا أف يحػرر خطاباتػن اصمفا ، حت  تػراءى لػ
 . (ٔ)" ففعؿ...

                                                           

 ٘ٔ( زقاؽ المدؽ ص:  ٔ
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مما أوغر تمين صدر مديرف فكاف بالحـز والقسوة مما دفعن لمقابمػة وكيػؿ      
 .(ٔ)الوزارة ال ي باغتن بقولن : "  نن رسوؿ ا  لين بكادر جديد " 

هبا  ل  دنيا ا ختمت حياتن بالفصؿ مف تممن وهجر أهمن ومعارفن ،  ا     
افتقػدف أهمػن  – ف غػاب  –كما يسميوا ، وطمَّؽ الحياة  ل  حيث الزقػاؽ الػ ي 

، " فوػػو  مػػا  اهػػؿ صػػامت ، أو مرسػػؿ القػػوؿ كمػػا يحػػب ا يػػدري أنَّػػ  يكػػوف 
موقعن مف النفوس . بيد أنن رجػؿ محبػوب مبػارؾ ، يستبشػر الجميػع بوجػودف 

ليػاء ا الصػالحيف ، يأتيػن الػوحي بينوـ خيرا ، ويقولوف تنن  نن ولي مػف أو 
 .( ٕ)بالمغتيف العربية واإلنجميزية .." 

ه ف الشخصية الوحيدة في تالـ الزقػاؽ هػي التػي مارسػت تمميػة ارتػداد      
مف الخارج  ل  الداخؿ ، فبداية حياتػن كانػت خػارج الزقػاؽ وارتػد  لػ  داخمػن ، 

مػػرد تمػػ  الزقػػاؽ كمػػا بخػػالؼ تبػػاس الحمػػو وحميػػدة المػػ يف مارسػػا تمميػػة الت
سػػنرى ، وكػػاف فػػي خروجومػػا حتفومػػا ، فوػػو مػػارس الرحيػػؿ مػػف الخػػارج  لػػ  
الداخؿ  . نما تم  أرضية الزقػاؽ ككػائف طفيمػي  ا أنػن " يقػؼ ضػميرا موحيػا 
لما يجري وما سيكوف ، وكمماتػن دائمػا تعنػي شػيئا قخػر خػارج حػدود الكممػات 

لػػ ي هػػو فػػي بارتوػػا ، يػػرى القاصػػرة . فوػػو غائػػب تػػف الػػدنيا فػػي الوقػػت ا
 .(ٖ)األتماؽ ، فوو ضمير كاشؼ لكؿ ما هو كائف وما سيكوف"

أسػػرؼ نجيػػب محفػػوظ فػػي التقريريػػة وهػػو يقػػدـ هػػ ف الشخصػػية ، هكػػ ا       
 دوف تػػػدخؿ منوػػػا  ا بالقػػػدر اليسػػػير ، وكػػػأف قيمتوػػػا ا تكمػػػف  ا فػػػي كونوػػػا

                                                           

 ٙٔ( زقاؽ المدؽ ص:  ٔ
 ٚٔ( زقاؽ المدؽ ص:  ٕ
 . ٕٗٔ( الرمز والرمزية في أدب نجيب محفوظ ص :  ٖ
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، !الواقػػع العػػاـ  دوف  مكانيػػة ألداء دور مػػا فػػي لػػيس غيػػر اإلنصػػاتتمػػارس 
وبولوجوػػا تػػالـ الزقػػاؽ تكػػورت وتجمػػدت وانحسػػرت تنوػػا الحركػػة ، أو قػػؿ : 
ف كػػاف أحػػد   همػػت هػػي تػػف حركػػة الحيػػاة !!  ا مػػف التطػػامف وااسػػتالب ، وا 

يجػد مبػررا لتشػكيؿ هػ ف الشخصػية تمػ  هػ ا  -نبيػؿ راغػب  الػدكتور –النقاد 
ـ يكف كموا ، ألف اهتمػاـ النحو ، بؿ ويسحبن تم  أكهر شخصيات العمؿ  ف ل

الكاتب كاف منصبا في المقاـ األوؿ تم  المكاف، بوصفن البطؿ . ومػف هنػا ، 
تمػػ  حػػد قولػػن :" كػػاف شػػكؿ الزقػػاؽ ااجتمػػاتي هػػو الشػػكؿ الفنػػي لمروايػػة ، 
ا غمطناهػا  ول لؾ يجب أا نطبؽ قواتػد المػنو  الػدرامي تمػ  زقػاؽ المػدؽ وا 

حسػػف  خػػراج مقػػاييس نقديػػة جديػػدة مػػف حقوػػا .. ومػػف هنػػا ، كػػاف مػػف المست
خارجػػة تػػف بنيانػػن وشػػكمن العمػػؿ الفنػػي  اتػػن حتػػ  ا نفػػرض تميػػن أحكامػػا 

 .  ( ٔ)"العاـ
ومػػػا ا كػػػػاف يضػػػػير الكاتػػػػب لػػػػو اتبػػػع المػػػػنو  الػػػػدرامي فػػػػي صػػػػياغتن       

ف كنػت أرجػح أف المجػوء لمتقريريػة فػي تشػكيؿ الشخصػية    لشخصياتن ل ، وا 
لزقاؽ كانػت متطامنػة سػمبية ، ا تشػارؾ فيمػا يجػري ألف حياة الشخصية في ا

في الزقاؽ  ا بتقرير مػا يقػع ، فكػاف التقريػر هػو األسػموب الػ ي يحكػي شػكؿ 
 الشخصية في تممية البناء .

فالتطػػامف والسػػمبية المتػػاف تميزتػػا بومػػا شخصػػية الشػػيخ درويػػش جعمتػػا      
أنػن  يػ اف بػأف نجيب محفػوظ يضػع تبػر شخصػيتن نقطػة النوايػة لروايتػن، وك

رغـ انتواء هػ ف الممحمػة الروائيػة ، كػؿ شػيء تػاد لمػا كػاف تميػن  مػف بػطء 
الحركػػة ورتابػػة الحيػػاة ، يمػػتقط الزقػػاؽ أنفاسػػن ويعػػود كػػؿ شػػيء  لػػ  أصػػمن . 

                                                           

 . د نبيؿ راغب  ٚٔٔ( قضية الشكؿ تند نجيب محفوظ ، ص :  ٔ
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وهػػػ ف كانػػػت مجػػػرد أحػػػداث تػػػابرة ، والخػػػارجوف تميػػػن أو المتمػػػردوف مجػػػرد 
ولػػ ا نجػػد الشػػيخ  أشػػخاص لػػف تتوقػػؼ حركػػة الزقػػاؽ كهيػػرا تنػػد محطػػاتوـ !!

درويش يشد الستار تم  النواية دوف أف يحرؾ ساكنا لدين !! فعم  أهر موت 
تبػػاس الحمػػو ، و هػػاب محبوبتػػن حميػػدة  لػػ  المشػػف  ، جػػراء  صػػابتوا فػػي 
المشاجرة التي حدهت بينن بيف تساكر اإلنجميز ، ا يجد الشػيخ مػا يعػال  بػن 

، وقػػػػاؿ وتينػػػػاف ا تػػػػزااف  هػػػػ ف األحػػػػداث  ا أف : " هػػػػز منكبيػػػػن اسػػػػتوانة
شاخصػتيف  لػػ  السػػقؼ : مػػف مػات تشػػقا ليمػػت كمػػدا ا خيػر فػػي تشػػؽ بػػال 

 موت هـ وحوح متنودا واستدرؾ قائال :
يػػا سػػت السػػتات .. يػػا قاضػػية الحاجػػات.. الرحمة..الرحمػػة يػػا قؿ البيػػت ،   -

وا ألصبرف ما حييت ، أليس لكؿ شيء نواية ل .. بؿ لكػؿ شػيء نوايػة .. 
 .(ٔ)( " e n d  (( وتوجيتوا endعناف باإلنجميزية )وم
، سيد رضواف الحسػيني  ا طمعػة مويبػة( السيد رضواف الحسيني : " كاف الٙ)

تمتد طوا وترضا ، وتنطوي تباءتن الفضفاضػة السػوداء تمػ  جسػـ ضػخـ ، 
، يشػع النػور ، ُمْشػَرب بحمػرة ،  و لحيػة صػوباءيموح منن وجػن كبيػر أبػيض 

يمانػػًا ... وتمػػ  شػػفتين مػػف غػػرة جبينػػ ن ، وتقطػػر صػػفحتن بوػػاًء ، وسػػماحة وا 
ابتسػػامة تشػػي بحبػػن لمنػػاس ولمػػدنيا جميعػػا .. شػػأف الكػػريـ الفاضػػؿ ، يحػػب 
الخيػػر ويصػػنعن ، ويػػزداف بصػػنعن رضػػا وجمػػاا ، كػػاف يحػػرص دائمػػا تمػػ  أا 
يفوتن يـو مف حياتن دوف صنع جميؿ ، أو ينقمب  ل  أهمن مموما محسػورا .. 

  (ٕ)رحمة حيث حؿ وحيث يقيـ ". فكاف 
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شخصػية " السػػيد رضػػواف الحسػػيني " تقػػؼ تمػػ  الجانػػب اآلخػػر فػػي حيػػاة     
الزقاؽ ، فوو شخصية تدفعنا لإليماف بواقعية ه ا العالـ الممتم  بالمتناقضات 
) الهنائيات المتضادة ( ، هو الوجن اآلخر لعالـ الزقاؽ وضميرف ، هو المعػادؿ 

البشػػػرية األخػػػرى   نتػػػاج هػػػ ا الزقػػػاؽ ، وُمنػػػَت  حركتػػػن الموضػػػوتي لانمػػػاط 
وتفاتالتن ، فوو الشجرة الوارفة التي يستظؿ بوا المتعبوف في الزقاؽ . ومػف 
هػػػـ ، هػػػو مسػػػاحة البيػػػاض أو النػػػور فػػػي هػػػ ا العػػػالـ المتػػػرع بالمتناقضػػػات  

 والمتمفع بغالات مف السواد! ".
وير الزقاؽ ، يسػتدت  وجػود هػ ا فالبناء الفني ، لمخط الدرامي ، في تص     

النمط ، فو ف الشخصية تصور وجوا قخر مف وجػوف " البطػؿ" الزقػاؽ ، سػيما 
  ا كانػػػت الشخصػػػيات ُتسػػػتخدـ بوصػػػفوا أدوات لمتعبيػػػر تػػػف المواقػػػؼ داخػػػؿ 
اإلطػػار العػػاـ لمروايػػة ... فوػػ ا التقابػػؿ فػػي تػػالـ الروايػػة ، كػػاف ضػػرورة فنيػػة 

 تشكيؿ الرواية ..يمميوا صدؽ الواقع الفني في 
فالسػػيد الحسػػيني : " كػػاف وجوػػن األبػػيض الػػوردي يفػػيض ِبِشػػرًا ونػػورًا ،      

تحيط بن لحيتن الصوباء  حاطػة الوالػة بػالقمر ، وكػاف كػؿ شػيء حولػن يمػوح 
بالقياس  ل  طمأنينتن الراسخة قمقًا مضطربا .. وكاف نور تينين صػافًيا، نقًيػا 

 (ٔ)ترفع تف األغراض ..." ينطؽ باإليماف والخير والحب وال
يمجأ الروائػي نجيػب محفػوظ  لػ  توظيػؼ  مػا يسػم  بػػ " البعػد الػداخمي "      

في بناء  لتشكؿ الرمز ال ي يستدتين إلدارة حركة الصػراع فػي تػالـ الزقػاؽ . 
وامتالؾ الروائي ألدوات الفػف تعينػن تمػ  بنػاء شخصػياتن مػف الػداخؿ ، حيػث 

العناصػر األخػرى مػف الحػدث والزمػاف والمكػاف تتفاتؿ وتتماس الشخصية مػع 
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وغيرهػػا ... فيكتشػػؼ دااتوػػا الجماليػػة ورايتوػػا فػػي معالجػػة الصػػراع ، التػػي 
كهيرا ما تسوـ مع غيرها في بمورة راية األديب... ، وه ا ااكتشاؼ يأتي تف 
طريػػؽ تماسػػؾ الشخصػػية مػػف الػػداخؿ، وتػػدـ توافتوػػا فػػي الفضػػاء الروائػػي، 

حػػرارة الحيػػاة وتنفوانوػػا ، وتػػدفقوا ، فيقنػػع بوػػا حتػػ  ولػػو فيشػػعر المتمقػػي ب
يتصػػور وجودهػػا. فالمكػػاف الػػ ي يصػػنعن خيػػاؿ الروائػػي ا شػػؾ ينػػت  مهػػؿ هػػ  
الشخصية التي قمنا أنوػا تمهػؿ ضػمير الزقػاؽ والمعػادؿ ااجتمػاتي / الروحػي 

 لانماط التي تعيش في الزقاؽ .  
بريػػؽ الشػػاي "   .. كػػاف السػػيد تمػػ  فػػروة مسػػبحا ، ا     لمجمػػرة أمامػػن ، وا 

تم  يمينن . كانت حجرتػن الخاصػة صػغيرة أنيقػة ، تحػدؽ بأركانوػا الكنبػات ، 
ويغطي أرضوا سجاد شيرازي ، تقـو في وسطوا مائػدة مسػتديرة رصػت تميوػا 
ػفر، ويتػدل  فوقوػا مػف السػقؼ مصػباح غػازي كبيػر ، وكػاف السػيد  الكتب الص 

طاقيػة صػوفية سػوداء يضػيء تحتوػا وجوػن يرتدي جمبابا رماديا فضفاضػا ، و 
األبيض المشرب بالحمرة كالبدر المنير ، في ه ف الحجرة كاف يخموا  ل  نفسن 
كهيػػرا ،قارئػػا أو مسػػبحا أو متػػأمال، وفيوػػا كػػاف يجتمػػع بأصػػدقائن مػػف العممػػاء 

  (ٔ)والصوفييف وأئمة األ كار ..." 
قػوؿ الػدكتور مصػطف  فالعناصر المشػكمة لاهػاث ترسػـ حػدودا لممكػاف كمػا ي 

( ، وما ي كرف الروائي ا يتوقػؼ تنػد كونوػا تالمػات لغويػة تمتمػيء ٕالضبع )
بوػػا صػػفحات نصػػن ، ولكنػػن يجعػػؿ لوػػ ف األغػػراض وظػػائؼ تاديوػػا لإلنسػػاف 
والمكػاف ، لكػػؿ غػػرض وظيفتػػن المباشػػرة الواضػحة ، ولكننػػا حػػيف ننظػػر   ليوػػا 

                                                           

 . ٛٛص : السابؽ (  ٔ
 . سابؽ . ٚٙ،  ٙٙ( استراتيجية المكاف  ص:  ٕ



 م 0202مجلة كلية البنات اإلسالمية بأسيوط ـ العدد السابع عشر  ) يناير ( 

                                                                  

 

دينامية الفضاء الروائى دراسة دراسة 
 تحليلية فى رواية ) زقاق المدق(

ٗٔ٘ 

 

فتػن األولػ  ، ويكتسػب وظيفػة مف الناحية الفنية ف ف هػ ا الغػرض يتعػدى وظي
بريؽ الشاي والكنبات  أخرى غير التي صنع مف أجموا ، فالمسبحة والمجمرة وا 
والسجاد الشيرازي ، وغيرها ما هي  ا تالمات تشغؿ حيزا مف الخياؿ بقدر مػا 
تشػػغؿ حيػػزا مػػف المكػػاف ... سػػبقت هػػ ف األشػػياء فػػي ظوورهػػا هيكمػػة المكػػاف 

حتػػػن بعػػػدف الجمػػػالي .. كشػػػؼ تشػػػكيموا تػػػف الرئيسػػػة ، ووشػػػت بطبيعتػػػن ومن
مجموتػػػة وظػػػائؼ مزدوجػػػة تقػػػـو بوػػػا األشػػػياء ) مكونػػػات الغرفػػػة( ..التػػػي ا 
تنفصؿ بحاؿ تف اإلنساف ، ترسـ جغرافية أمكنتن ، وتمنحن درجة مف درجات 
القيمػػة ااجتماتيػػة  لػػ  جانػػب أنوػػا تناصػػر محركػػة لاحػػداث ، وصػػانعة لوػػا 

جعموا تقـو بتوطيد العالقة بيف المتمقػي والػنص ، ومعبرة تف حركيتوا ، مما ي
ممػػا يوسػػع خيػػاؿ المتمقػػي ، الػػ ي قطعػػا سػػيتحرؾ لمسػػااؿ تػػف جػػدوى هػػ ف 

 (ٔ)األشياء ".
برغـ ه ف الواات التي أضفاها الوصؼ تم  هػ ف الشخصػية  ا أنوػا لػـ      

اء تفمت مف تنفواف المكاف وطغياف بيئتن ، فمـ يكػد يغػادر تمػؾ الغاللػة السػود
حت  يقع فػي براهنوػا !!، فوػو كشػأف كػؿ البشػر الػ يف يطمحػوف نحػو شػاط  

 األماف بقارب الحياة / اإليماف :
" كانت حياتن مرتعػا لمخيبػة واأللػـ ، فػانتو  توػد طمبػن العمػـ بػاألزهر  لػ     

الفشؿ ، وقطع بيف أروقتن شوطا طػويال مػف تمػرف دوف أف يظفػر بالعالميػة ، 
بفقػػد األبنػػاء فمػػـ يبػػؽ لػػن ولػػد تمػػ  كهػػرة مػػا خمػػؼ مػػف  – لػػ   لػػؾ  -وابتمػػي 

األطفاؿ ،  اؽ مرارة الخيبة حتػ  أتػرع قمبػن باليػأس أو كػاد ، وتجػرع غصػص 
األلـ حت  تخايػؿ لعينيػن شػبح الجػزع والبػـر ، وانطػوى تمػ  نفسػن طػويال فػي 
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ظممػػة غاشػػية . ومػػف دجنػػة األحػػزاف أخرجػػن اإليمػػاف  لػػ  نػػور الحػػب .. وطػػأ 
 (ٔ)ا بنعمين ، وطار بقمبن  ل  السماء!! " أحزاف الدني

فالحسػػيني لػػـ يكػػف قديسػػا ممومػػا أو معصػػوما ، لكنػػن بشػػر ككػػؿ البشػػر     
يخط  ويصيب ، ينجح ويترصدف الفشؿ ، حت  ولو كاف قدرا فوو بػن راض !! 
فشخصيات الزقاؽ في الرواية ليست نما ج مقولبة أو دًم  خشػبية   بػؿ هػي 

 هػػػارة القػػػار  وجػػػ ب انتباهػػػن وتعاطفػػػن    نوػػػا  شخصػػػيات حيػػػة وقػػػادرة تمػػػ 
شخصػيات  ات صػفات منفػردة ،  شخصػيات مػف لحػـ ودـ ، وهػ ا مػا يجعموػا 

 ربما غير مألوفة خارج تالـ الزقاؽ .
نجيػػب محفػػوظ يمػػارس حضػػورف فػػي هػػ ا المقطػػع بتقريريػػة فجػػة ، تجعمػػن     

ني مػف ربقػة يتأرجح بيف المتناقضات ولـ يرس تم  بر!! ، فمرة يفمت الحسػي
الزقاؽ ، وسػرتاف مػا يعيػدف  ليػن ، لػـ يوظػؼ غيػر الوصػؼ تبػر تينػن هػو ، 
ولػػػيس أتػػػيف الشخصػػػيات األخػػػرى حتػػػ  يسػػػتقيـ خػػػط الشخصػػػية ، وتبػػػدو 
أرجحاتوا طبعية ومقنعة ، وكأف الكاتب يعز تمين أف يتفمت مف قبضة المكػاف 

وضػمير شخص واحد   يجعؿ مػف الحسػيني) راسػبوتيف ( الزقػاؽ ! فوػو تقػؿ 
ومال  كؿ مف فيػن ، لكػف لاسػؼ دوف جػدوى !! كمػا قػالوا تسػمع جعجعػة وا 
ترى طحنا !! فالرجؿ ُيستدت  في كؿ مممة ، ويستشار في كؿ أمر،  ولكػف ا 
يابن لن !! فال ياخ  برأين ، وا تسمع لن نصيحة !!. وربما ه ا ما دفع بعض 

لتشػاـا فػي روايتػن هػ ف ! بفػرض ا (ٕ)الكتاب والنقاد بأف يتوموا نجيب محفػوظ
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ما جعمن يبرر  لؾ :" بأف الرواية كتبت فػي فتػرة كػاف يغمػب تمػ  حياتنػا فيوػا 
 الشقاء، وما يشبن اليأس ، فاستدت  الصدؽ  خراج ه ف الصورة !! " . 

والسيد رضواف الحسيني هػو الوحيػد الػ ي خػرج مػف الزقػاؽ وتػاد  ليػن        
ضػػة الحػػ  ، و لػػؾ ألف خروجػػن لػػـ يكػػف سػػالما فػػي رحمتػػن المقدسػػة ألداء فري

تمردا أو جفاء لمزقػاؽ وتالمػن ،ولكنوػا هجػرة لرحػاب اإليمػاف . ومػف هػـ ألداء 
فريضة وركف يكتمؿ بن ديف مهمن ، فمـ يغدر بن المكػاف . وحسػبنا مػف رحابػة 
اليقيف  في فضاء اإليماف مف تمؾ الترتيمة التي صاغوا األديب نجيب محفػوظ 

مبػػػن هػػػو ا السػػػيد الحسػػػيني ، حيػػػث يفػػػيض الشػػػوؽ ، وكأنػػػن يعتصػػػر مػػػاء ق
 وتتقوض مشاتر الحرماف لمهؿ ه ا الخروج :

 وكاف أحد األصفياء قد قاؿ لن :
 سفر سعيد وتود حميد ... -

فأشرقت في وجن السيد ابتسامة وضاءة كسػتة جمػاا تمػ  جمػاؿ ، وقػاؿ 
 بصوتن الحناف :

 وفػػي قمبػػن خػػاطر مػػف أخػي ا تُػػ ك رني بػػالعود .  ف مػػف يقصػػد بيػػت ا -
خواطر الحنيف  ل  الوطف حقيؽ بأف يبطؿ ا هوابن ويخيب دتاءف وينفػد 
سعادتن . سأ كر العودة حقا   ا فصمت تف موبط الوحي فػي طريقػي  لػ  
مصر ، وأتني بوػا العػودة  لػ  الحػ  مػرة هانيػة   ا أ ف الػرحمف وأتػاف . 

الطاهرة ، أمسػ  وأصػبح مف لي بمف يقرني ما تبق  مف العمر في البقاع 
فػػػػال أرى أرضػػػػا تطامنػػػػت يومػػػػا لممػػػػس أقػػػػداـ الرسػػػػوؿ ، وهػػػػواء خفقػػػػت 
بتضػػاتيفن أجنحػػة المالئكػػة ، ومغػػاني أصػػغت لمػػوحي الكػػريـ يوػػبط مػػف 
السػػماء  لػػ  األرض فيرتفػػع بأهػػؿ األرض  لػػ  السػػماء ، هنالػػؾ ا يطػػوؼ 

هنالػؾ الػدواء  بالخياؿ  ا  كريات الخمود ، وا يخفؽ الفااد  ا بحػب ا ،
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والشػػػفاء . أخػػػي .. أمػػػوت شػػػوقا  لػػػ  اسػػػتطالع أفػػػؽ مكػػػة ، واسػػػتجالء 
سماواتوا ، واإلنصات  ل  همس الزماف بأركانوػا ، والسػير فػي مناكبوػا ، 
رواء الغمة مف زمزموا ، واستقباؿ الطريؽ الػ ي  واانزواء في معابدها ، وا 

تػاـ وا يزالػوف ،  مودف الرسوؿ بوجرتػن فتبعتػن األقػواـ مػف همهمائػة وألػؼ
ف  وهمػػوج الفػػااد بزيػػارة القبػػر النبػػوي والصػػالة فػػي الروضػػة الشػػريفة ، وا 
بقمبػػي مػػف مكنػػوف الويػػاـ مػػا يقصػػر الزمػػاف تػػف بهػػن ، ولػػدي مػػف فػػرص 
الزلف  والسعادة ما يعجز العقػؿ تػف تصػورف . أرانػي يػا  خػواف ضػاربا فػي 

مع درسػػا لمػػ ات شػػعاب مكػػة تاليػػا اآليػػات كمػػا أنزلػػت أوؿ مػػرة . كأنمػػا أسػػ
العمية ، أي سرور !.. وأرانػي سػاجدا فػي الروضػة متخػيال الوجػن الحبيػب 
كما يتراءى في المناـ ، أي سعادة !..وأراني متخشعا لقاء المقاـ مسػتغفرا 
فأي طمأنينة !.. وأراني واردا زمـز أبؿ جوارح الشوؽ بندى الشفاتة فػأي 

 (ٔ)..."عي أف يحقؽ لي المن ا مسالـ !.. أخي ا ت كرني بالعودة وادع 
( زيطة ) صانع العاهات ( : يقيـ في خرابة مواجوة لفرف المعممة حسنية ٚ) 

:" .. وفي الجدار المواجن لممدخؿ يرى باب خشبي قصير يفػتح تمػ  خرابػة ، 
تسػػطع فيوػػا رائحػػة تػػراب وقػػ ارة ،    لػػيس بوػػا  ا كػػوة فػػي الجػػدار المواجػػن 

يـ . وتمػػ  بعػػد  راع مػػف الكػػوة ، وتمػػ  رؼ لممػػدخؿ تطػػؿ تمػػ  فنػػاء بيػػت قػػد
ممتد ، مصباح يشتعؿ ، يمقي تم  المكاف ضوءا خفيفا يفضح أرضن المتربػة 
المغطاة بأنواع ا يحصػيوا العػد مػف القػا ورات المتنوتػة ، كأنوػا مزبمػة . أمػا 
الرؼ ال ي يحمؿ المصباح فطويؿ ممتد بطوؿ الجدار قد رصت تمين زجاجات 

دوات مختمفػػة وأربطػػة كهيػػرة ، كأنػػن رؼ صػػيدلي لػػوا ق ارتػػن كبيػػرة وصػػغيرة وأ
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كػػاف يوجػػد شػػيء مكػػـو ا  –تحػػت الكػػوة مباشػػرة  –النػػادرة . وتمػػ  األرض 
يفترؽ تف أرض المكاف ق ارة ولونا ورائحة لوا أتضاء ولحـ ودـ توبن الحؽ 

فػػي لقػػب  نسػػاف ل  لػػؾ هػػو زيطػػة مسػػتأجر هػػ ف  –تمػػ  رغػػـ كػػؿ شػػيء  –
عممة حسنية الفرانة . وحسبن أف يػرى مػرة واحػدة كػي ا ينسػ  الخرابة مف الم

بعد  لػؾ أبػدا ، لبسػاطتن المتناهيػة ، فوػو جسػد نحيػؿ أسػود وجمبػاب أسػود ، 
سواد فوقن سواد ، لوا فرجتاف يممع فيوما بياض مخيػؼ همػا العينػاف .. ولػـ 
يكػػف تمػػ   لػػؾ زيطػػة زنجيػػا بػػؿ  نػػن مصػػري أسػػمر المػػوف فػػي األصػػؿ ، ولكػػف 

 ارة الممبدة بعرؽ العمر كونت تم  جهتن سوداء . ك لؾ جمبابن لـ يكف في الق
البدء أسػود ، ولكػف السػواد مصػير كػؿ شػيء فػي هػ ف الخرابػة   وهػو ا يكػاد 
يمت بسبب لمزقاؽ ال ي يعيش فين ، فال يزور وا يزار ، ا نفع في أحد لػن ، 

تن تمػػ  تخويػػؼ الموػػـ  ا الػػدكتور بوشػػي ، واآلبػػاء الػػ ي يسػػتعينوف بصػػور 
أطفالوـ  .. وأمػا صػناتتن فمعروفػة لػدى الجميػع ، وهػي صػناتة العاهػات .. 
تاهات صػناتية مػف نػوع جديػد ، يقصػدف الراغبػوف فػي احتػراؼ الشػحا ة ... 
كاف يرقص طربا   ا قػرع مسػمعين صػوات تمػ  ميػت ، ويقػوؿ وكأنػن يخاطػب 

 .(ٔ)تن تم  جسدي" الميت : جاء دورؾ لت وؽ التراب ال ي يا يؾ لونن ورائح
شخصػػية زيطػػة مػػف الشخصػػيات التػػي ربمػػا نقابموػػا فػػي الحيػػاة لكػػف لوػػا     

فرادتوا وتميزها ، هي أنمو ج ا يتكرر كهيرا . ومػف هنػا ، تكتسػب الشخصػية 
حضورها وفرادتوا في تالـ الزقاؽ ، يتعػدى حضػورها تػالـ الزقػاؽ ، وتتجػاوز 

وػػا التػػي تفػػرض هػػ ا التميػػز :  نػػن كينونتػػن تػػالـ الواقػػع ، فتصػػبح لوػػا داات
شيطاف أسود !، حفر لنفسػن مكانػا فػي  اكرتنػا ، مػف لحػـ ودـ ، بػرغـ ق ارتػن 
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 ورائحتن النتنة ، يتجنبن الجميع حت  حسنية الفرانة التي تنعتن بأنن شيطاف :
  (ٔ)يا لؾ مف شيطاف ! لساف شيطاف، وصورة شيطاف "  -
ة حسنية تندما تخمو بزوجوا الفراف وبرغـ مف ه ا يسيؿ لعابن تم  المعمم   

جعدة في المساء تمازحن وتباسطن السمر ، فكػاف يتمصػص تميومػا مػف هقػب 
البػػاب فيأكمػػن الحقػػد ويحسػػد زوجوػػا جعػػدة القػػرد ! الػػ ي حبػػاف ا ا بػػن مػػف 

 ( . ٕ)بقري !!"  تعبيرف : امرأة  زوج " كاممة الجسـ ، أو تم  حد

التي قد يعجز تنوا أتظـ أطباء البمد تم  حد فزيطة   صانع العاهات ،      
قولػػن ، الشػػيطاف الفخػػور المعتػػد بنفسػػن ، ممػػؾ فػػي دولػػة كبيػػرة رتاياهػػا مػػف 
الشػػحا يف فػػي منطقػػة الحسػػيف ، هػػو بطبيعتػػن األسػػطورية هػػ ف ممػػح الخمطػػة 
التػػي يصػػنعوا نجيػػب محفػػوظ لعػػالـ الزقػػاؽ ، وبػػدونوا يػػنقص الصػػورة الجػػزء 

هـ ، فوو الشخصية التي ترمز امتدادات الزقاؽ خارج  األكهر حرافة !! . ومف
جدرانػػن ، فصػػنعتن لمعاهػػػات و يػػوع صػػػيتن فػػي تػػالـ الشػػػحا يف تمػػد أسػػػباب 
ااتصاؿ بيف الزقاؽ والحارات واألحياء المجاورة التي يرفدها زيطة بالشػحا يف 
، ممف يصنع لوـ العاهات ويطمقوـ في القاهرة.  نن " مسيح القرف العشػريف، 

جػاء ليػرد لاصػحاء  -تم  حد تعبير الناقد توفيؽ حنػا -المسيح المقموب  أو
المسػػاكيف تاهػػاتوـ ، حتػػ  يتمكنػػوا مػػف الحيػػاة .. وحتػػ  يسػػتمروا أحيػػاء .. 
زيطػػة صػػورة دقيقػػة لمواقعيػػة المقموبػػة حيػػث ُيػػدِخؿ األصػػحاء لمحيػػاة مػػف بػػاب 

احتيػاؿ تمػ  خمفي ، باب الشحا ة والتسوؿ ، والعاهة كانت وسيمتن لمعيش وا
الحيػػػاة واألحيػػػاء ،  نوػػػا معالجػػػة لواقػػػع موتػػػر  يطفػػػح بالعاهػػػات اإلنسػػػانية 
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 (ٔ)وااجتماتية وبأسموب لاسؼ أكهر اهتراء وسمبية " .
( الدكتور بوشي : " كاف الدكتور يرتدي جمبابا وطاقية وقبقابا ! هو دكتور ٛ)

الطػػب أو أيػػة  أسػػناف ،  ا أنػػن أخػػ  فنػػن مػػف الحيػػاة بغيػػر حاجػػة  لػػ  ممارسػػة
مدرسة أخرى . اشتغؿ في بػدء حياتػن تمورجيػا لطبيػب أسػناف فػي الجماليػة ، 
ف كػػاف يفضػػؿ  ففقػػن فنػػن بحػػ ؽ وبػػرع فيػػن ! وقػػد اشػػتور بوصػػفاتن المفيػػدة وا 
الخمػػع غالبػػا كأحسػػف تػػالج . وربمػػا كػػاف خمػػع الضػػرس فػػي تيادتػػن المتنقمػػة 

اغنيػاء ، فػ  ا حػدث أليمػا موجعػا ،  ا أنػن رخػيص  بقػرش لمفقػراء وقرشػيف ل
اتتبػر تػادة مػػف تنػد ا   وتػرؾ منعػػن  –ولػيس هػ ا بػػاألمر النػادر  –نزيػؼ 

أيضػػا  ! . وقػػد ركػػب لممعمػػـ كرشػػة صػػاحب القوػػوة طقمػػا  يأخػػ  لقبػػن مػػف 
 ( ٕ)مرضاف ". 

شخصية ) رجؿ / نكرة ( طفيمية لـ تتمػاس أو تشػبؾ تمػ  مسػرح المكػاف     
ا ، تتفاتؿ وتنمو تبرف ، ول لؾ بدت باهتة   ا تم  نحو يفسح لوا مكانا ائق

لوف لن وا سمة حت  يتحسس واقعن بح ر فيطؿ تبر نافػ ة ضػئيمة تزيػد فػي 
سػػػطحيتن وبالهتػػػن ، تنػػػدما يتجاهػػػؿ صػػػبي القوػػػوة سػػػنقر طمػػػب القوػػػوة مػػػف 

 الشاتر فما كاف منن  ا أف يتدخؿ ، بموجة اآلمر :
 هاِت قووة الشاتر يا ولد . -

 ، وقاؿ بموجة لـ تخؿ مف أس  : القادـ بنظرة امتنافوحدج الشاتر 
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 شكرا  يا دكتور بوشي . -
 فسمـ الدكتور تمين وجمس قريبا منن ."

   تتػػداتي تمميػػة الوصػػؼ تبػػر تقنيػػة السػػرد التػػابع التػػي تعنػػ  بتمهيػػؿ       
الواقع في هوب الخياؿ   حيػث يتطمػع نجيػب محفػوظ  لػ  رسػـ الصػورة الفنيػة 

األدبػػي ا التػػاريخي ، اإلبػػداتي ا الػػواقعي ، فيسػػتأنؼ حكيػػن تبػػر فػػي واقعوػػا 
الزمف الماضي ) ارتداد ( . والروائي هنا غير معني بكتابة تاريخ الزقاؽ بقػدر 
ما هو معني برصد انعكاساتن تم  بنيات الشخصيات ورصد حركتوا في قفاؽ 

 فضائن ال ي يتسع إلنتاج رواية مهؿ زقاؽ المدؽ.
كػػاف نمطػػا مكمػػال لشخصػػية )زيطػػة( صػػانع العاهػػات ، فكالهمػػا )البوشػػي(     

مكمؿ ل خر ،    يقـو بوشي بتوريػد الزبػائف الػراغبيف فػي العمػؿ بالشػحا ة ، 
ويقـو ) زيطة( بعمؿ العاهات لوـ !! فكاف كؿ منوما وجوا لشخصية اآلخػر ، 
أو انعكاسػا لتصػػورف اإلنسػاني ، وظػػال يتسػػانداف فػي هػػ ا الفضػاء حتػػ  قُػػبض 
تميوما متمبسيف وهما يتشاركاف في سرقة طاقـ األسناف ال هبي لبائع الػدقيؽ 
، الػػ ي وافتػػن المنيػػة ودفنػػن أهمػػن ومعػػن طػػاقـ أسػػنانن ال هبيػػة بػػاهظ الػػهمف ، 

. فكػاف البوشػي امتػدادا (ٔ) وقبض تميوما متمبسيف وسجنا تم   هر جريمتوما
 لـ الزقاؽ .لزيطة ، وتعميقا لشخصيتن ، ولقيا مصيرا واحدا في تا

 الشخصياا هي الٌىع الثاًي :* 
وهػـ الػػ يف يتطمعػػوف لمػال   الحيػػاة الماديػػة التػي تعيشػػوا القػػاهرة الجديػػدة      

خارج الزقاؽ ، وهااء يتفمتػوف مػف الزقػاؽ ، ويتحركػوف خارجػن حيػث الحركػة 
والضجي  والحياة الممونة في سرتة  ل  الكارهػة والمأسػاة مػف أمهػاؿ حميػدة ، 
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معاناة حياتوـ بخيرها وشرها وك لؾ ال يف يرضوف بالحياة في الزقاؽ قانعيف  ب
، فػػ  ا زاد طمػػوح أحػػدهـ وتطمعػػن ، كػػاف ماشػػرا لكارهػػة تصػػيبن ، وتػػردف  لػػ  
صػػوابن أمهػػاؿ تبػػاس الحمػػو، الػػ ي كػػاف يتػػأرجح بػػيف حػػاات الرضػػا بمػػا قسػػـ 
 وتطمعاتن إلرضاء محبوبتن )حميدة( التي تدفعن شوواتوا لمصيرف المأساوي.  

يويػة فػي تػالـ الروايػة / الزقػاؽ ، تتجمػ  ه ف الشخصػيات هػي األكهػر ح     
تبر ممارساتوا تممية التحػوؿ فػي الحيػاة ، لتشػكؿ لحظػة التمػرد / اانتصػار 
تمػػ  المكػػاف ، ومػػدى نجاحوػػا فػػي تحقيػػؽ هػػ ف الرغبػػة أو استعصػػائوا تمػػ  

زقػاؽ بضػتن ، وهمػا  محػَورا هػ ا العمػؿ )التحقيؽ ، والقدرة تم  اإلفالت مػف ق
ومف خػالؿ بنائومػا وحركتومػا فػي الفضػاء  -باس الحموحميدة وت -المدؽ ( 

العاـ ، ورحمتوما في قفػاؽ تالمػن الروائػي ، بوصػفوما مػف أبػرز الشخصػيات 
في الزقاؽ ، وتجربة اارتحاؿ تف الزقػاؽ ومػا يترتػب تميوػا ، والمصػير الػ ي 
يتوتدهما مف اإلقداـ تم  تمؾ المغامرة . كؿ  لؾ يشكؿ " راية الكاتػب نجيػب 

صػرارف تمػ  تأكيػد تزلػة الزقػاؽ محفو  ظ في الزقاؽ ، التي تكمػف فػي حرصػن وا 
 :اية حركتوا ، حت  في هندسة بنائنتف العالـ الخارجي في مدخؿ روايتن وبد
ف كػػػاف لػػػـ ينػػػؼ تسػػػرب بعػػػض (ٔ)"...  نػػػن شػػػبن محاصػػػر... كالمصػػػيدة " ، وا 

مظػػاهر الحيػػػاة الجديػػدة مػػػف خػػارج الزقػػػاؽ  لػػ  داخمػػػن ، ولعػػؿ هػػػ ف الحركػػػة 
المتأرجحة لو ف المظػاهر هػي التػي ستشػكؿ حركػة الشخصػيات وتػدفع بوػا أو 
ف  تغريوا بالتفمت مف قبضة المكػاف الصػارمة ، والتمػرد تمػ  واقػع الزقػاؽ ، وا 

                                                           

. . والكالـ لاستا  الدكتور تبد المحسف طن بدر فػي دراسػتن :  ٘( زقاؽ المدؽ ، ص : ٔ
 –هالهػػة  –دار المعػػارؼ  –ومػػا بعػػدها بتصػػرؼ  ٖٙٙواألداة : نجيػػب محفػػوظ ص: الرايػػة 
 القاهرة . –دت 
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كاف الروائي يصر تم  أف كؿ  لؾ لـ يكف سوى زوبعة في فنجػاف ، حتػ  أف 
، وفػي القمػب  األحداث الجسػاـ التػي ألمَّػت بمصػر فػي الحػرب العالميػة الهانيػة

منوا القاهرة العاصمة ، لـ تصنع تغييرا في تالـ الزقاؽ ي كر، فيسػترد الزقػاؽ 
تافيتن ، ويرسؿ بشباكن تمػ  أبنيتػن وأفنيتػن، ومػف يتحػرؾ تمػ  مسػرحن مػف 
الشخوص ، ومف دفعوـ تطمعوـ أو طموحوـ أو حت  تمردهـ ، لـ يجدوا غيػر 

رف . ومػػف هػػـ ، وجػػدنا المحطػػة السػػقوط أو العػػودة  ليػػن أو المػػوت خػػارج أسػػوا
األخيػػرة فػػي الروايػػة تعيػػدنا  لػػ  واقػػع الزقػػاؽ األوؿ وكػػأف شػػيئا لػػـ يقػػع أو لػػـ 

 يحدث !!
" وانػػػداحت هػػػ ف الفقاتػػػة أيضػػػا كسػػػوابقوا ، واستوصػػػ  المػػػدؽ بفضػػػيمتن     

  ا ترض لػن  –الخالدة في النسياف وتدـ ااكتراث ، وظؿ كدأبن يبكي صباحا 
األبػواب  (ٔ)احكا تند المساء ، وفيمػا بػيف هػ ا و اؾ تصػرويقوقن ض –البكاء 

والنواف  وهي تفتح هـ تصر كرة أخرى وهي تغمؽ . ولػـ يحػدث فػي هػ ف الفتػرة 
   ( ٕ)أمر  و باؿ ".

( حميػػدة البطولػػة النسػػائية فػػي هػػ ف الروايػػة ، والتػػي يمكػػف أف نختصػػر ٔ   
، فوػي مهػاؿ لكػػؿ فػي الروايػة فػي شخصػيتوا ( ٖ)الحضػور األنهػوي تمػ  كهرتػن

                                                           

 ( تصر : مف الصرير ، وهو صوت األبواب الهقيمة تف الفتح أو اإلغالؽ . ٔ
 . ٕٙٛ( زقاؽ المدؽ ص:  ٕ
( أمهػػاؿ سػػنية تفيفػػي صػػاحبة البيػػت التػػي تسػػكف فيػػن أـ حميػػدة وابتوػػا ، وأـ حميػػدة ، ٖ

ة الفرأنة زوج الفراف جعدة والتػي تجحػظ تينػا زيطػة صػانع العاهػات كممػا رقهمػا مػف وحسني
التي تأكموا الغيػرة مػف سػموؾ  خمؼ باب الخرابة يتسامراف ويتوامساف ، وزوج المعمـ كرشة

 زوجوا الشا  المنحرؼ وبنات المشغؿ اليووديات .
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السػػاكنات لوػػ ا الزقػػاؽ ، " الصػػورة المصػػغرة لعػػالـ تجمػػع مرافقػػن األساسػػية : 
الفػػػرف والمزبمػػػة والوكالػػػة والحمػػػواني ودكػػػاف الحػػػالؽ والمسػػػكف والقوػػػوة التػػػي 
يسػػمروف فيوػػا بعػػد المغػػرب ، كمػػا تتسػػع لإلجػػراـ المخػػتمط بػػالفقر ...، كموػػف 

المرحمػػة ) الواقعيػػة( مػػف تمػػؾ  صػػناتة الزقػػاؽ ، خمػػت صػػورة النسػػاء فػػي تمػػؾ
الرومانسية ، التي كست بطالتن في المرحمة التاريخية ، ... فمف حميػدة  لػ  
المعممػػة حسػػنية الفرانػػة يظوػػرف جميعػػا تمػػ  حقيقػػتوف : المعروفػػة والمحيمػػة 
الجسػػػيمة ، الشػػػابة والنصػػػؼ ، المشاكسػػػة والمغموبػػػة تمػػػ  أمرهػػػا   كموػػػف 

ظرة نجيػب محفػوظ الواقعيػة أهػر بػالغ فػي شخصيات مصرية واقعية .. فكاف لن
تحديد الصورة ، التي يقدـ بوا ه ف الشخصيات في حيػدة تنػأى بنػا تػف الجػو 
العاطفي والرومانسي ، ال ي كاف كهير مف كتاب جيمن يغمفوف بن الشخصػيات 
الطريفػػة غيػػر المألوفػػة ، وشخصػػيات أبنػػاء البمػػد والفقػػراء تمومػػا ، كمػػا تنػػأى 

لفرجػػة التػػي تتكشػػؼ فػػي أتمػػاؿ أخػػرى . ولعػػؿ شخصػػية تػػف نغمػػة التعجػػب وا
حميػػدة  كمػػا تقػػوؿ الناقػػدة فاطمػػة موسػػ  : خيػػر مهػػاؿ لػػ لؾ ، خاصػػة أنوػػا 
تنطوي تم  جميع مقومات حكاية البطمة الفقيرة الجميمة ، التي تقع في براهف 

 .( ٔ) ئب بشري التي أغـر بوا كتاب كهيروف " 
رة السػػت سػػنية لوػػا . كانػػت تمشػػط " ودخمػػت حميػػدة الحجػػرة تقػػب مغػػاد      

شػػعرها األسػػود تفػػوح منػػن رائحػػة الكيروسػػيف . فنظػػرت أـ حميػػدة  لػػ  الشػػعر 
 الفاحـ الالمع تكاد تجاوز  ااباتن المسترسمة ركبتي الفتاة ، وقالت بأسؼ :

 وا حسرتاف كيؼ تدتيف القمؿ يرت  ه ا الشعر الجميؿ ! - 
وطػػؼ ، واحػػت فيومػػا نظػػرة حػػادة فبرقػػت تينػػاف سػػوداواف مكحمتػػاف بأهػػداب  - 

                                                           

 بتصرؼ .  ٛٚ، ٚٚ( نجيب محفوظ وتطور الرواية العربية ص :  ٔ
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 صارمة ، وقالت الفتاة بحدة :
 قمؿ ل! والنبي ما وجد المشط  ا قممتيف اهنتيف ! -  
 أنسيت يـو مشطتؾ مف أسبوتيف وهرست لؾ تشريف قممة ل -  
 فقالت بغير مبااة : -  
 كاف مض  تم  رأسي شوراف بال غسيؿ .. -  

هػػي تجمػػس جنػػب أموػػا . كانػػت فػػي هػػـ اشػػتد سػػاتدها فػػي التمشػػيط و       
العشريف ، متوسػطة القامػة ، رشػيقة القػواـ ، نحاسػية البشػرة ، يميػؿ وجووػا 
لمطوؿ ، في نقاء ورواء ، وأميػز مػا يميزهػا تينػاف سػوداواف جميمتػاف ، لومػا 
حور بديع فاتف ، ولكنوا   ا أطبقت شػفتيوا الػرقيقتيف وحػدت بصػرها تمبسػتوا 

ا تود لمنساء بوا ! وقػد كػاف غضػبوا دائمػا ممػا ا حالة مف القوة والصرامة 
يستواف بن حت  في زقاؽ المدؽ نفسن . وأموا تم  ما اشتورت بن مف القػوة 
تتحاماهػػا مػػا اسػػتطاتت . قالػػت لوػػا يومػػا وهمػػا تتسػػاباف :"لػػف يمػػـ ا شػػعهؾ 
برجؿ ، فأي رجؿ يرض  بػأف يضػـ  لػ  صػدرف جمػرة موقػدة ! ". وكانػت تقػوؿ 

رى :  ف جنونا ا شػؾ فيػن ينتػاب ابنتوػا حػيف الغضػب ، وسػمتوا في مرات أخ
ف كانػت  ل لؾ الخمسيف باسـ الرياح المعروفة . ومع  لؾ كانت تحبوا كهيػرا وا 
فػػػي الحقيقػػػة أموػػػا بػػػالتبني . كانػػػت األـ الحقيقيػػػة شػػػريكة لوػػػا فػػػي ااتجػػػار 
را بالمفتقػة والموغػات ، هػـ شػػاطرتوا شػقتوا بالزقػاؽ فػػي ظػروؼ سػيئة ، وأخيػػ

ماتت بيف يديوا تاركة طفمتوا في سف الرضػاع ، فتبنتوػا أـ حميػدة ، وتوػدت 
بوا  ل  زوج المعمـ كرشة القوػوجي فأرضػعتوا مػع ابنوػا حسػيف كرشػة  فوػي 

 أختن بالرضاتة .                                                                      
العػػادة أف تعمػػؽ أموػػا تمػػ  الزيػػارة مضػػت تمشػػط شػػعرها الفػػاحـ منتظػػرة ك    

 والزائرة ، ولما طاؿ الصمت قالت الفتاة :
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 طالت الزيارة ، فيـ كنتما تتحدهاف ل -
 فضحكت أموا في سخرية وتمتمت ؾ

 خمني ! 
 فقالت الفتاة وقد اشتد اهتمامتوا :

 طمبت رفع اإليجار. -
 لخفضن بتلو فعمت لخرجت محمولة تم  أيدي رجاؿ اإلسعاؼ ، ولكنوا طم

 فصاحت حميدة :
 هؿ جنت ل -  
 أجؿ جنت ، ولكف خمني .. -  
 فنفخت الفتاة وهي تقوؿ : -  
 أتعبني ! -  
 فأرتشت المرأة حاجبيوا وقالت وهي تغمز بعينوا : -  
 صاحبتؾ ترـو الزواج ! -  
 فتولت الفتاة الدهشة وقالت : -  
 الزواج !  -  

شػػابة تػػاهرة الحػػظ ا تجػػد مػػف يطمػػب  أجػػؿ . وتريػػد شػػابا . أسػػف  تميػػؾ مػػف -
 يدها !

 فحدجتوا الفتاة بنظرة شزراء وقالت وهي تضفر شعرها : -  
بؿ أجػد كهيػريف ، ولكنػؾ خاطبػة فاشػمة تريػديف أف تػداري فشػمؾ . ومػا ا بػي  -  

 مما يعيب ل ولكنؾ 
 كما قمت امرأة فاشمة ، يصدؽ تميؾ المهؿ القائؿ " باب النجار مخمع ".     
 فابتسمت أـ حميدة قائمة : -  
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   ا تزوجت الست سنية تفيفي فال يصح امرأة أف تيأس .. -  
 ولكف الفتاة رمتوا بنظرة غاضبة وقالت بحدة : -  
 لست أجري وراء الزواج ، ولكنن يجري ورائي أنا ، وسأنب ف كهيرا .. -  
 طبعا ! أميرة بنت أمراء ! -  
 وقالت بنفس الموجة الحادة : فتغاضت الفتاة تم  سخرية أموا -  
 أفي ه ا الزقاؽ أحد يستحؽ ااتتبار ل -  
ولـ تكف األـ فػي الواقػع يػداخموا خػوؼ تمػ  الفتػاة مػف البػوار، وا تشػؾ فػي  -  

 جمالوا ، ولكنوا كانت
 كهيرا ما تهور بعجبوا وغرورها فقالت باستياء :     
 نيا ! ا تسمقي الزقاؽ بمسانؾ ،  ف أهمن سادة الد -  
 سادة دنياؾ أنت . كموـ كعدموـ ، الموـ  ا واحدا بن رمؽ جعمتموف أخي ! -  
وكانت تعني حسيف كرشة أخاها بالرضاتة ، فواؿ أموػا األمػر وقالػت بموجػة  -  

 انتقاد     واستياء :
كيػػؼ تقػػوليف هػػ ا ل مػػا جعمنػػاف أخػػا ، ومػػا نممػػؾ أف نصػػنع أخػػا و ا أختػػا ،  -

 ة كما أمر ا ...ولكنن أخوؾ بالرضات
 فغمبتوا روح المجوف وقالت تابهة :

 أا يجوز أف يكوف قد رضع مف هدي ورضعت أنا مف اآلخر ل -
 فمكمتوا أموا في ظورها وصاحت بوا :

 قاتمؾ ا ... -
 فغمغمت الفتاة بازدراء :  

 .زقاؽ العدـ ! -  
 أنت تستحقيف موظفا قد الدنيا! -  
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 فتساءلت بتحد : -  
 هؿ الموظؼ  لن ل -  
 فتنودت األـ قائمة : -  
 قف لو تخففيف مف غموائؾ ..! -  

 فقمدت لوجة أموا قائمة :
 قف لو تنصفيف ولو مرة في العمر! -  
قكمة شاربة هـ ا تشكريف . أت كريف كيؼ أطمقت تم  لسػانؾ الطويػؿ بسػبب  -  

 جمباب !.
 فقالت حميدة بدهشة : -  
وف ل!.. ما قيمة ه ف الدنيا بغير المالبػس الجديػدة ل! وهؿ الجمباب شيء يو -  

 أا تريف أف األول 
 بالفتاة التي ا تجد ما تتزيف بن مف جميؿ الهياب أف تدفف حية ل!     
 هـ امتا صوتوا أسفا وهي تقوؿ مستدركة :  -  
قف لو رأيت بنات المشغؿ ! قف لو رأيت اليووديات العامالت ! كموف يرفمف في  -  

 الهياب الجميمة .
 أجؿ ما قيمة الدنيا   ا لـ نرتِد ما نحب ل!     
 فقالت األـ باستياء : -  
 .. ات تقمؾ ، وهيوات أف يودأ لؾ باؿأفقدتؾ مراقبة فتيات المشغؿ واليوودي -  
فمـ تعبأ قولوا وكانت انتوت مف تضفير شعرها ، فاستخرجت مف جيبوا مػرقة  -  

 صغيرة ، هبتوا تم 
هػػـ غمغمػػت  مسػػند الكنبػػة ، هػػـ وقفػػت أماموػػا منحنيػػة قمػػيال لتػػرى صػػورتوا ،    

 اإلتجاب :بموجة تنـ تف 
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قف يا خسارتؾ يا حميدة ! لما ا توجديف في ه ا الزقػاؽ ل! ولمػا ا كانػت أمػؾ  -  
 ه ف المرأة التي ا تميز بيف التبر والتراب ل!.

تمػػ  الزقػػاؽ ، ومػػدت  هػػـ دلفػػت مػػف النافػػ ة الوحيػػدة فػػي الحجػػرة التػػي تطػػؿ - 
يديوا  ل  مصراتيوا المفتػوحيف وجػ بتوما حتػ  لػـ يعػد يفػرج بينومػا  ا مقػدار 
قيراطيف مف الفراغ ، وارتفقت الناف ة ممقية ببصرها  ل  الزقاؽ ، متنقمة بػن مػف 

 مكاف  ل  مكاف ، قائمة وكأنما تخاطب نفسوا في سخرية :
اـ أهمػػؾ األجػػالء . يػػا لحسػػف هػػ ا مرحبػػا يػػا زقػػاؽ الونػػا والسػػعادة . دمػػت ود -

المنظػػر ، ويػػا لجمػػاؿ هػػااء النػػاس . مػػا ا أرى ل! هػػ ف حسػػنية الفرانػػة جالسػػة 
تم  تتبة الفرف كالزكيبة تينا تم  األرغفة وتينا تم  جعدة زوجوػا ، والرجػؿ 
يشتغؿ مخافة أف تنواؿ تميػن لكماتوػا وركالتوػا . وهػ ا المعمػـ كرشػة القوػوجي 

نػػائـ ومػػا هػػو بالنػػائـ . وتػػـ كامػػؿ يغػػط فػػي نومػػن ، والػػ باب متطػػامف الػػرأس كال
يرقص تم  صينية البسبوسة بال رقيب . قف . وه ا تباس الحمو يسترؽ النظر 
 ل  الناف ة في جماؿ وداؿ ، ولعمػن ا يشػؾ فػي أف هػ ف النظػرة سػترميني تنػد 

 هوف قبؿ التمؼ . قدمن أسيرة لوواف ، أدركوني يا
، كالة ، رفع تينيػن يػا أمػاف وغضػوماميـ تمواف صاحب الو أما ه ا فالسيد س - 

هـ رفعوما هانيػة ، .. قمنػا األولػ  مصػادفة ، والهانيػة يػا سػميـ بػؾ ل! ربػاف هػ ف 
نظرة هالهة !. ما ا تريد يا رجؿ يا تجوز يا قميػؿ الحيػاء ل!.. مصػادفة كػؿ يػـو 

ة بنظػرة ، ولقمػت في مهؿ ه ف الساتة ل! ليتؾ لـ تكف زوجا وأبا   ا لبادلتؾ نظر 
لؾ أهال وسوال ومرحبا . ه ا كؿ شيء ، ه ا هو الزقاؽ فمما ا ا تومػؿ حميػدة 
شػػعرها حتػػ  يقمػػؿ ل! أوف .. هػػا هػػو  ا الشػػيخ درويػػش قادمػػا يضػػرب األرض 

 بقبقابن .. وهنا قاطعتوا أموا في سخرية :
 ما أحؽ الشيخ درويش أف يكوف زوجا لؾ ! -  



 م 0202مجلة كلية البنات اإلسالمية بأسيوط ـ العدد السابع عشر  ) يناير ( 

                                                                  

 

دينامية الفضاء الروائى دراسة دراسة 
 تحليلية فى رواية ) زقاق المدق(

ٖٗٔ 

 

 وا تجيزتوا وهي تقوؿ :فمـ تمتفت  ليوا ، ورقصت ل
لػؼ ، يا لن مػف رجػؿ مقتػدر ، يقػوؿ  نػن أنفػؽ فػي حػب السػيدة زينػب مائػة أ -  

 قاؼ ل!فوؿ يبخؿ بعشرة 
هػػـ تراجعػػت فجػػأة كأنوػػا ممػػت موقفوػػا ، وتػػادت  لػػ  المػػرقة ممقيػػة  ليوػػا نظػػرا 

 فاحصا ، وتنودت وهي تقوؿ :
 .( ٔ)يا خسارتؾ يا حميدة .."  -

صنعن نجيب محفوظ مف مسوغات ضػاغطة تمػ  حميػدة  ف ل  جانب ما      
  سػػواء مػػا كػػاف منزرتػػا فػػي  اتوػػا المتمػػردة والطامحػػة ، أو مػػا كػػاف ُمال ًبػػا 
وطاردا مف الجو العاـ في الزقاؽ ، فكؿ ما في حياتوا / تالموػا يرسػخ صػورة 
مهيرة لمنفور ، تدفع نحو كراهية الزقاؽ بمف فين . ومف هـ ، لـ تجػد فػي هػ ا 

الـ مػػػف يسػػػتحقوا أو باسػػػتطاتتن الظفػػػر بوػػػا !! لػػػ ا فوػػػي دائبػػػة السػػػعي العػػػ
لمخروج مف هػ ا المكػاف الخػانؽ " .. كػؿ مػا فػي الزقػاؽ يػوحي بالضػيؽ الػ ي 
يمتػػد حتػػ   لػػ  منزلوػػا الػػ ي تعػػيش فيػػن ، كػػؿ  لػػؾ جعموػػا تشػػعر بػػااغتراب 

ح ولػو المكاني   حيث ا واِلَديف تعػيش فػي كنفومػا ، وا بيئػة مويػأة ألف تطػر 
فػػي المسػػتقبؿ أمػػال فػػي حيػػاة كريمػػة !!، فغػػدا ُمقفػػرًا مػػف كػػؿ أمػػؿ أو رغيبػػة ، 
توجس بوا نفسوا ، فتدفعوا كؿ ه ف الشػواهد واألمػارات لمخػروج والبحػث تػف 
واقع خارج جدراف ه ا الفضاء ، فيبرر الكاتب خروجوا كؿ تصر خارج الزقاؽ 

ة ببضػائع زاهيػة األلػواف نحو شارع الموسكي ، حيث المتاجر والمحاؿ الممتمئػ
، تسػػمب الفتػػاة لبوػػا ، قبػػؿ أف تسػػرؽ منوػػا التفاتػػات تيونوػػا حيػػث المالبػػس 
الزاهية والحمي والمجوهرات غاليػة الػهمف ، وصػويحباتوا البنػات الالئػي يعممػف 

                                                           

 وما بعدها . ٖٓ: ٕ٘( زقاؽ المدؽ ص : ٔ
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فػػي هػػ ف المحػػاؿ ، ممػػف تغيػػر حػػالوف مػػف المصػػريات أو بنػػات اليوػػود ممػػف 
 يمبسف الهياب المزركشة الِقَصار !!

استجاب لرغبة مف في الزقػاؽ ورضػيت بخطبػة مػف يحبوػا تبػاس الحمػو      
جارهػػا فػػي سػػكن  الزقػػاؽ وهػػو لػػيس بأفضػػؿ ممػػف فيػػن ، ولػػـ يكػػف هػػو فػػارس 
أحالموا الػ ي تنتظػرف فتػاة طامحػة مهموػا ، تعػرؼ مػا يضػمن هوبوػا المتواضػع 

  ي اليسار والجاف والسمطاف!!مف كنوز، ا يقوى تم  فض مغاليقوا غير  و 
يوظؼ الكاتب العديد مف تقنيػات اإلبػداع فػي بنػاء شخصػية حميػدة كػالحوار       

المباشػػر بينوػػا وبػػيف أموػػا ، أو الوصػػؼ التقريػػري الػػ ي يحكيػػن الراويػػة وهػػو يقػػدـ 
حميدة " ..كانت في العشريف ، متوسطة القامة ، رشػيقة القػواـ ، نحاسػية البشػرة 

أميػػػز مػػػا يميزهػػػا تينػػػاف سػػػوداواف ، يميػػػؿ وجووػػػا لمطػػػوؿ ، فػػػي نقػػػاء ورواء ، و 
جميمتاف ، لوما حور بديع فاتف ،... " هـ المناجاة أو حوار النفس ال ي يعبر تف 
دواخموا." قف يا خسارتؾ يا حميدة ! لما ا توجديف في ه ا الزقػاؽ ل! ولمػا ا كانػت 
ة أمؾ ه ف المػرأة التػي ا تميػز بػيف التبػر والتػراب ل!. ..  فوػ ف التقنيػات اإلبداتيػ

أسومت في تقديـ شخصية حميدة  الحية الحيوية المتفاتمة والمتشابكة تقريبا مع 
كػػػؿ شخصػػػيات الزقػػػاؽ ،تحمػػػؿ فػػػي داخموػػػا طاقػػػة مػػػف العػػػداء والكراهيػػػة والحقػػػد 
وااحتقار لكؿ مف في الزقاؽ ومعوـ زقاؽ العدـ هػ ا !! تتشػكؿ بينوػا  وبػيف تػالـ 

، تسػػػوـ فػػػي  بػػػراز جوانػػػب  الزقػػػاؽ بمػػػف فيػػػن جميعػػػا صػػػراتات متعػػػددة ومتنوتػػػة
شخصيتوا المتعددة الوجوف تكشؼ تف طاقات الهػراء الفنػي ودااتػن الجماليػة فػي 

 الفضاء الرواية . 
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في الزقػاؽ التػي تممػؾ القػدرة تمػ  ٔتتقاطع شخصية )حميدة(   األول  واألهـ     
تحريػػؾ األحػػداث والػػدفع بوػػا نحػػو األمػػاـ شخصػػية الحػػالؽ ابػػف الزقػػاؽ   تبػػاس 

 مو :الح
تبػػاس الحمػػو ) الحػػالؽ ( : " أمػػا صػػالوف الحمػػو فػػدكاف صػػغير ، يعػػد فػػي   (ٕ)

الزقػػاؽ أنيقػػا ،  و مػػرقة ومقعػػد غيػػر أدوات الفػػف . وصػػاحبن شػػاب متوسػػط 
القامػػة ، ميػػاؿ لمبدانػػة ، بيضػػاوي الوجػػن ، بػػارز العينػػيف ،  و شػػعر مرجػػؿ 

ريمػػة ضػػارب لمصػػفرة تمػػ  سػػمرة بشػػرتن ، يرتػػدي بدلػػة ، وا يفوتػػن لػػبس الم
 .( ٕ)اقتداء بكبار األسطوات " 

مػػا فأناقػػة الحمػػو هػػي مػػف أناقػػة الػػدكاف / المكػػاف ، ولعػػؿ هػػ ف األناقػػة و       
) الحمػػو !!(  ورغبتػػن فػػي الظفػػر بحميػػدة زوجػػا لػػن ،  يتمتػػع بػػن مػػف وسػػامة

يدفعانن يوما  ل  التمرد تم  ه ا الواقع ، ال ي سيدفعن بالضرورة  ل  مصػير 
جعػػؿ شخصػية الحمػػو فػػي جػػوار تػـ كامػػؿ   المتقػػابميف فػػي مشػئـو .. الكاتػػب 

دكانيوما ، المتجاوريف في فضاء الزقاؽ حت  يكمػؿ أحػدهما دور اآلخػر، فعػـ 
كامػػؿ صػػديؽ تبػػاس الحمػػو ، وشػػريكن فػػي الشػػقة والمعيشػػة، وبينومػػا مػػف 

فػػػي الروايػػػة مقػػػاـ اآلب  المحبػػػة وفػػػارؽ السػػػف " مػػػا يجعػػػؿ تػػػـ كامػػػؿ يقػػػـو

                                                           

( لعؿ هراء شخصػية حميػدة وغنائوػا دفعػا المخػرج القػدير حسػف اإلمػاـ بػأف يصػنع فيممػا  ٔ
تف رواية زقاؽ المدؽ يتبن  خطػن الػدرامي شخصػية حميػدة وتحواتوػا فػي التشػكيؿ الفنػي 

 لفيممن ول لؾ ينتوي الفيمـ بموتوا هي وليس غيرها .
 . ٙص:  ( زقاؽ المدؽ ٕ
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، " امتػداد لتػاريخ الزقػاؽ وواقعػن –ككؿ شخصيات الزقاؽ  –. فوما ( ٔ)"لعباس
وهما مرتبطاف بوػ ا المكػاف ارتباطػا يجعمومػا   تػـ كامػؿ والػدكاف شػيء واحػد 

 . (ٕ)ُيرياف معا ، وتباس الحمو وصالونن مرتبطاف تماما " 
تعددت محاوات الحمو في خطب ود حميدة  ا أنوا كانػت تتػدلؿ تميػن وتصػدف 

أحالموا وأقنعت نفسػوا بالتجربػة معػن ، وهػي لػف تخسػر شػيئا ، حت  راودتوا 
سيما   ا كاف صادؽ الحب وهو ربما أفضؿ مف في الزقاؽ سيما بعد أف أفسػد 
أموػػا تميوػػا الطمػػع فػػي زينػػة شػػباب الزقػػاؽ وجعمتػػن أخػػا لوػػا !!  قبمػػت بوتػػد 
الخطبػػة تمػػ  أف يغػػادر هػػو لمعمػػؿ فػػي معسػػكرات اإلنجميػػز) األورنػػس( كمػػا 

ف هب يسترضيوا وينهر تحػت قػدميوا قمػاا وأحالمػا فػي حيػاة مترفػة  وتدها ،
حت  ولو كانت خارج الزقاؽ كما تطمح هي ، ف هب يسػتجديوا دتػوة تطمئنػن 

 باقتناتوا بن خطيبا، فغمغـ معاتبا بعد أف واجوت كؿ  لحاحن بالصمت :
 أا تريديف أف تدتي لي ل -  

ف كػػاف صػػوتوا نقطػػة فقالػػت بصػػوت خافػػت وقػػع مػػف أ نيػػن موقعػػا     جمػػيال وا 
 ضعؼ في جمالوا :

 ا يوفؽ خطاؾ . -  
 فتنود مسرورا وقاؿ : 
قميف . استجب لوا يارب . ستبتسـ لنا الدنيا ب  ف ا . ارضي أنِت تميَّ  -

                                                           

الويئة المصرية  –د . فاطمة موس   . ٘ٛ( نجيب محفوظ وتطور الرواية العربية ص:  ٔ
 القاهرة . –ـ ٜٜٜٔ  -العامة لمكتاب ) مكتبة األسرة ( 

 . ٜٜٔ( الرمز والرمزية في أدب نجيب محفوظ ص :  ٕ
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 . ( ٔ)ترض  الدنيا جميعا.. أنا ا أسألؾ شيئا  ا الرضا " 
تم  تػدـ  -الحمو وهو جاهدت حميدة نفسوا في  قناتوا بخطبتوا لعباس    

زينة شباب الزقػاؽ، وربمػا يصػدقوا زمانوػا ، وتتحقػؽ حظوظوػا  -اقتناتوا بن
 في الحياة معن ، لكف بشرط أف تكوف خارج الزقاؽ !.

ول لؾ تندما احت لوا فرصة جديدة مػف وجوػة نظرهػا أفضػؿ مػف تبػاس     
العػراض    الحمو خطيبوا ، فرصة تتوافؽ مع طموحوا وتغريوا بتحقيؽ اآلمػاؿ

المػػاؿ والجػػاف والرفاهيػػة ، وفػػي  حػػدى البنايػػات الكبيػػرة خػػارج الزقػػاؽ ، حيػػث 
فاجأتوػػا أموػػا الخاطبػػة يومػػا بمػػا دار بينوػػا وبػػيف التػػاجر المػػوهر سػػميـ تمػػواف 

 :( ٕ)صاحب الوكالة  والمكانة في الزقاؽ فباغتتوا وهي تركز في تينيوا
 مولودة في ليمة القدر والحسيف !. -

 سكت حميدة تف تمشيط شعرها األسود الالمع ، وسألتوا ضاحكة :فأم    
 لمنل. ما ا وراءؾل. هؿ مف جديد ل!. -

فخمعت المرأة مالءتوا وطرحتوا تم  الكنبة ، هـ قالت بودوء وهي تتفرس     
 وجووا لتمتحف أهر كالموا فين .

 تروس جديد! -
دهشػة ، وتسػاءلت  فػالح فػي العينػيف السػوداويف اهتمػاـ ويقظػة تخالطومػا   

 الفتاة : 
 أتقوليف حقا ل -
 تروس كبير المقاـ ، يتمنع تف األحالـ يا بنت الكمب .. -

                                                           

 . ٖٛ( زقاؽ المدؽ ص : ٔ
 ٖٛٔ( زقاؽ المدؽ ص :  ٕ
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هػػػا حتػػػ  بػػػدا حورهمػػػا سػػػاطعا فخفػػػؽ قمػػػب حميػػػدة بقػػػوة ، وتألقػػػت تينا   
 : وتساءلت

 مف تساف يكوف ل -
 خمني ل! -
ف ساورتوا الظنوف :     فتساءلت الفتاة بموفة وا 
 مف ل -
 حميدة وهي توز رأسوا وترتش حاجبوا : فقالت أـ   
 السيد سميـ تمواف تم  " سف ورمح"! -
 فشدت قبضتوا تم  المشط حت  كادت تنف  أسنانن في راحتوا ، وهتفت :   
 سميـ تمواف صاحب الوكالة ل! -
 صاحب الوكالة ، وصاحب األمواؿ التي ا يفنيوا المحيط ! -
  تدري مف الدهشة والسرور :فأضاء وجن الفتاة نورا ، وغمغمت ا   
 يا خبر أسود ! -
يػػا خبػػر أبػػيض ، يػػا خبػػر مهػػؿ المػػبف والقشػػدة . لػػـ أكػػف ألصػػدؽ لػػوا أنػػن  -

 حادهني بنفسن .
غػػرزت الفتػػاة المشػػط فػػي شػػعرها، وهرتػػت  لػػ  أموػػا وارتمػػت  لػػ  جانبوػػا،   

 وسألتوا وهي تشد تم  كتفوا :
 كممة ". ما ا قاؿ لؾ ل خبريني بكؿ ما قاؿ . كممة - 
وهنا يدور حوار طويؿ بيف حميدة العروس واألـ الخاطبػة والتػي تظوػر تمنعػا  

مصػػطنعا ومغريػػا فػػي الوقػػت نفسػػن ابنتوػػا بالموافقػػة تبػػر  هػػارة تنادهػػا الػػ ي 
ف كانػػت تشػػاغبوا بعػػدـ الرضػػا خوفػػا مػػف كػػالـ النػػاس فػػي الزقػػاؽ ،  تعرفػػن، وا 

 تػػالء لعػػادات وتقاليػػد  –رس والفاتحػػة التػػي ا يمكنومػػا الفكػػاؾ منوػػا، والتمتػػ
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خمػػؼ استشػػارة رجػػاؿ الزقػػاؽ كالسػػيد رضػػواف الحسػػيني الػػ ي تعتبػػرف  –الزقػػاؽ 
  :ورات ومداورات بيف األـ والخاطبةأموا رجؿ األسرة !! ، وبعد شد وج ب ومنا

 " فصاحت الفتاة بحدة وقد أن رت حالتوا بَشر  مستطير :       
اء ا  ف شػػػئت ، ونبػػػي أيضػػػًا  ف هػػػو فاضػػػؿ أف أردت ، وولػػػ  مػػػف أوليػػػ -

 أحببت ، ولكنن لف يقؼ حجر تهرة في سبيؿ سعادتي .. 
    .......... 
 ولكنؾ مخطوبة .. -

 فضحكت حميدة ساخرة وقالت :     
 ف الفتػػاة حػػرة حتػػ  ُيعقػػد تميوػػا ، ولػػيس بيننػػا وبينػػن  ا كالمػػا وصػػينية  - 

 بسبوسة .
 والفاتحة ل  - 
 المسامح كريـ .. - 
 الفاتحة  نبوا كبير ... - 

 فصاحت باستوانة :      
  (ٔ)بميوا واشربي ماءها ..."  -  

احػػت فػػي األفػػؽ أمػػا حميػػدة فرصػػة تحقػػؽ قمالوػػا وتمبػػي طموحوػػا لػػـ  
ف كانػػت أمنياتوػػا كهيػػرا مػػا كانػػت ترسػػؿ ببصػػرها  يكػػف بوسػػعوا أف تحمػػـ بوػػا وا 

                                                           

. نممح وراء كممات " حميدة " شخصية نجيػب محفػوظ  ٖٗٔ،  ٕٗٔزقاؽ المدؽ ص (   ٔ)
، ألف " حميػػدة " الجاهمػػة بنػػت الزقػػاؽ ا تسػػتطيع أف تػػدير حػػوارًا تمػػ  هػػ ف الدرجػػة مػػف 
الهقافػػة والفكػػر ، فوػػ ف الجػػرأة ا يمكػػف أف تقػػدـ تميوػػا مهػػؿ هػػ ف الفتػػاة ... المعػػروؼ أف 

 .هقفيف سيما في تقود الزواج !!البسطاء أكهر تشبها بالديف والقرقف مف غيرهـ مف الم
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فتصػؿ  ليوػا سػواـ هناؾ حيث يجمس تم  باب وكالتن يخػتمس  ليوػا النظػر ، 
تينيػػن خمسػػة ، فتػػدركوا خمػػؼ تبػػر فتحػػة النافػػ ة دوف أف يمحػػظ اآلخػػروف ! 
انتو  الحوار بانتصار حميدة تمػ  معارضػي مشػروع خطبتوػا  السػيد رضػواف 
 الحسيني ، ووالدتوا التي تتصنع المعارضة حت  أف ابنتوا فضحت نواياها :

روري ، ولكنوػػػا المكػػػابرة  " تػػػا لقػػػد فرحػػػِت بػػػالعروس الجديػػػد أضػػػعاؼ سػػػ -  
والمعاندة والرغبة في  غاظتي سامحؾ ا . فحدجتوا أموا بنظػرة تميقػة ، وقالػت 

 بموجة  ات معن  :
  ا تػزوج رجػػؿ مهػػؿ السػػيد سػػميـ مػػف فتػاة ، فوػػو فػػي الواقػػع  نمػػا يتػػزوج مػػف  -  

 لػ  أهموا جميعا ، كالنيؿ   ا فاض أغرؽ البالد . أفومِتل.. أـ تحسبيف أف تزفي 
قصػػػرؾ الجديػػػد وأبقػػػ  أنػػػا هنػػػا تحػػػت رحمػػػة السػػػت سػػػنية تفيفػػػي وأمهالوػػػا مػػػف 

 المحسنيف ل! .. .
 قوقوت حميدة وقد بدأت تضفر شعرها ، وقالت بكبرياء مصطنع :

 تحت رحمة الست سنية تفيفي والست حميدة هانـ . -
 طبعا .. طبعا يا لقيطة الطوار ، يا بنت المجووؿ .. -

 ضحكوا وقالت : فاسترسمت الفتاة في 
 (ٔ)مجووؿ مجووؿ .. كـ مف أب معروؼ ا يساوي شيئا .."  -

اتفقتػػا تمػػ   تمػػاـ الصػػفقة معػػا فػػي الغػػد ،  ا أف القػػدر كػػاف أسػػرع مػػف     
ماامراتومػػا، فصػػنع المفارقػػة ، وأفسػػد فرحتومػػا ، حيػػث أصػػيب السػػيد سػػميـ 

 !!.  الصاتقةالخبر تم  بيت أـ حميدة كتمواف ب بحة صدرية باألمس ، فوقع 
فشمت ماامرتوما ، وأفمتت فرصة اانعتاؽ مػف الزقػاؽ ، فمػا يػزاؿ يمسػؾ      

                                                           

 . ٗٗٔ،  ٖٗٔ( زقاؽ المدؽ ص  ٔ
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بخناقوا ، وكمما احت لوا فرصة لموروب ، تاودها المطاردة واإليقاع بوا فػي 
 غالاتن السوداء !!

لكػػف هػػؿ مػػا حػػدث أقنعوػػا بقبػػوؿ قػػَدرها ل! هػػؿ  فػػالت الفرصػػة أقنعتوػػا      
اإلبقػػاء تمػػ  تبػػاس الحمػػو ل ا ، لػػـ تكػػؼ تػػف  مػػد  بالرضػػاء بنصػػيبوا فػػي

تنقوا خارج الزقاؽ والتطمع  ل  حيث تمػوح قمالوػا فػي األفػؽ القريػب ، خػارج 
 ه ا الزقاؽ . 

الحظ مهمما غدر بوا فػي المػرة الفائتػة ، واقتػنص منوػا تمػ  غػرة فرحتوػا     
لوػػا بمػػف  التػػي لػػـ تفتػػأ تعيشػػوا، فربمػػا قػػد يمعػػب هػػ ف المػػرة لصػػالحوا، ويػػأتي

تبحػث تنػن هػ ف المػروءة حتػ  باحػة الزقػاؽ حيػث يقػيـ أحػد المرشػحيف حفػال 
انتخابيا في الزقاؽ ، فتعهر بما تتعمؽ بن بيف رواد ه ا الحفؿ " أفندي وجين ، 

.. ظػؿ يرمقوػا ويتتبعوػا حتػ  وارتوػا حجرتوػا  (ٔ)وأيف مف زقاقوا األفندية ل! "
ود المتوالكة ، تتمصص تمين وتحدث في المنزؿ القديـ ، وخمؼ ناف توا المعو

نفسػػوا : " أفنػػدي وجيػػن مػػا فػػي  لػػؾ شػػؾ ، وغيػػر السػػابقيف بػػال جػػداؿ وقػػد 
ا ففيـ ه ا ااهتماـ الشديد ل! "   .( ٕ)أتجبتن، وا 

أخ  يتردد تم  القووة كػؿ يػـو بعػد العصػر، ويجمػس قبالػة شػباكوا تمػ       
، وكػأف الكاتػب  (ٖ)مػو ات الكرسي ال ي كػاف يجمػس تميػن خطيبوػا تبػاس الح

كاف يتنبأ بأف القادـ سيحؿ محؿ تباس تند حميدة !!، يب ؿ مف الماؿ  المغػة 
التي تفوموا ويجيدها كؿ مف في الزقاؽ حت  أسر بب لن كؿ مف يتعامؿ معػن، 

                                                           

 ٗ٘ٔ( زقاؽ المدؽ ص :  ٔ
 . ٘٘ٔ( زقاؽ المدؽ ص : ٕ
 ( لعؿ في  لؾ ما ينبئوا بأنوا ستستبدؿ بالزائر الجديد خطيبوا القديـ تباس الحمو . ٖ
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فمـ يبحهوا تف هدفن الحقيقي مػف وجػودف هنػا !! وأقنعوػا هػي  اتوػا بػن " ... 
لتػػن وجمالػػن ، جػػ بتوا نحػػوف قػػوة خفيػػة مػػف وأغرتوػػا وجاهتػػن ، وأيقظتوػػا فحو 

غرائزها المطمورة ، ووجدت فين ما لـ تجتمع لسواف ممف ترفت مػف الرجػاؿ . 
 . ( ٔ)القوة والماؿ والعراؾ ..."

ما بيف الصدود منوا واإلقباؿ منن ، وبأساليب وحيػؿ متعػددة ، تحفػظ لكػؿ     
والجػ ب ، تػ هب  ليػن  منوما تمنعن الكػا ب !! وبينمػا األمػر كػ لؾ  بػيف الشػد

متسمحة بدهائوا ، وهو بهقتن ، ومكرف ال ي كهيرا ما ينجح في اإليقاع بفرائسن 
 ، فالتقيا في شارع الموسكي ، تعارفا :

 " ترى ما اسُمِؾ ل -
 فقالت بال تردد :     

 حميدة ... -   
 فقاؿ مبتسما :     
حالتنا يكوف ااسـ قخر ما أما ال ي َسَحرِت لبَّن ففرج  براهيـ . في مهؿ  -   

ُيعَرؼ، وهو ُيعرؼ تادة بعد أف يكوف الشخصاف قد أيقنا أنوما واحد، أليس ك لؾ 
 . (ٕ)يا ست المالح ل "

نجح الصياد في صيد الفريسة ، التي أسكرها حديهن الع ب ، جعموا       
يسري  ولممرة األول  تتمن  : ليتوا تتقف الكالـ كما تتقف السب والعراؾ !! فبدأ

خدر كالمن في أركاف نفسوا المستنفرة دائما، فأدرؾ بفراستن أف الفريسة 
 قخ ة في السقوط واانقياد  ل  حيث يريد الصياد !!

                                                           

 ٚ٘ٔ( زقاؽ المدؽ ص:  ٔ
 ٖٛٔ( زقاؽ المدؽ ص :  ٕ
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سرقوا فرج  براهيـ مف نفسوا حت  فاجأها انتواء الشارع وهي تسير بال     
 رادة ، سقطت كؿ الحصوف التي كانت تحتمي بوا!! فكاف كمف ربط في 

 ا مقودا يجرها  ل  حيث مورد الماء الع ب تم  صدى نقيع !! .رقبتو
حمموا في تاكسي ليتمكنا مف قضاء وقت معا دوف استبطاء أو تغيب    

مريب ، فانتقمت في سرتة لـ تدرؾ وقتوا ، حيث يريد  ل  شارع شريؼ معمنا 
أف بيتن تم  بعد خطوات في  حدى العمارات الضخمة السامقة  ات المدخؿ 

سع مف الزقاؽ !! فتحطمت كؿ ه ف اإلغراءات ، والمقارنات بيف بيت فرج األو 
وكؿ بيوت الزقاؽ ، كؿ أسمحتوا التي تادة ما تستنفر في مهؿ تمؾ المواقؼ ، 
غامرت بنفسوا لخوض ه ف التجربة الجديدة ، واستقوت تم  ترددها بما 

ممن تم  لديوا مف أدوات المقاومة وااتتداء لو استدت  األمر ، ال ي ح
يدرؾ أف " محبوبتي مف النوع الخطر ال ي يفرقع بالممس فيستوجب العناء 

 وِرقٍَّة :لماهر، هـ قاؿ لوا برجاء الشديد والترويض ا
 أرجو أف أقدـ لؾ قدحا مف الميموف . -  

 رمتن بنظرة قاسية متحدية ، هـ غمغمت :
 (ٔ)لؾ ما تشاء .." -  

وط تندما خطت أول  خطواتوا الجادة لقد بدأت حميدة أوؿ رحمة السق     
نحو اإلفالت مف ربقة الزقاؽ،  ل  العالـ الجديد ال ي تتغياف وتحمـ بن ، 
تتمقفوا دوامات الصخب الوادرة ، وتجرفوا األبنية السامقة والمصابيح زاهية 
الضوء الممونة  ل  مستنقع الحياة ، وليس  ل  قمتوا كما كانت تحمـ أوتتخيؿ 

ف تبؽ الزقاؽ وترابن وغالاتن السوداء ليس معناف اانعتاؽ مف !! اإلفالت م
                                                           

 . ٚٛٔ( زقاؽ المدؽ ص :  ٔ
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أوبئتن التي كانت تنفر منوا، وتتقزز مف روائحوا ، لكف معناف شيء قخر 
ستغرؽ فين مف أتم  رأسوا حت  أخمص قدميوا ، ولف تستطيع الفكاؾ منن 

 أبدا تم  ما سترى !!. 
حيث تالمن الصاخب انصاتت تماما لمقواتن ، دخمت معن بيتن ،      

وضوضائن الماجنة ، لـ تمانع في شيء مما يطمبن ، منحتن بعضا مف 
مقدمات ما يصبو  لين منوا:" اقترب الرجؿ منوا رويدا حت  اصقوا ، هـ 
أحاط خاصرتوا ب راتن ، وهي مستسممة ساكنة ا تدري مت  يحؽ لوا 

فمن متموال كأنن المقاومة ، ومد يسراف  ل   قنوا فرفع هغرها  لين وهوى ب
ظمآف يكرع مف جدوؿ حت  التقت الشفتاف وطاؿ التقااهما كأنما أخ توما 

 . ( ٔ) سنة مف الغراـ"
لقد وضعت حميدة  قدموا تم  أوؿ طريؽ السقوط مع ه ا الرجؿ   فرج      

ف كاف بنااف تم  شفا   براهيـ ، القواد ، راح ياسس لبناء حمموا الشاهؽ ، وا 
 أف طموحوا وتطمعوا وأحالموا دفعوا لمتصديؽ والتغمب تم  ُجُرٍؼ َهاٍر.  ا

ترددها، بتصنع ااستغراب وتدـ الهقة بما يعد، لكف سرتاف ما  هب ا تموي 
تم  شيء وغمبتوا شووة الهراء والبيوت الشاهقة واألنوار الساطعة وتالـ 
الضجي  والصخب ، وحياة الضوضاء التي تختمؼ تف سكوف وهدوء الزقاؽ 

ي يصؿ  ل  حد الموات  ا مف أصوات الشجار، التي تدور بينوا وبيف ال 
جيرانوا مف سكاف الزقاؽ أو نواح الندابات تم  موت كبير مف تواجيز 

 الزقاؽ !!.
خرجت مف الزقاؽ ه ف المرة وهي مقتنعة بما قررتن أنوا المرة األخيرة      
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اكسي لممرة الهانية ، فمف تعود  لين هانية ، وجدتن بانتظارها حمموا في الت
أغراها بالحب والوتود التي أغرتوا بااقتناع والتحميؽ في تالـ الرضا 

!! ديرها الناظر الماهر فرج  براهيـوالسعادة  في مدرسة القوادة التي ي
 أهـ تممي اتن بيف رواد المدرسة . (ٔ)وستكوف ) تيتي (

ة ( حيث تالـ الصخب انتوت  حياتوا مف الزقاؽ بتبدؿ) تيتي( بػ ) حميد     
والحرية واألحالـ في مدرسة فرج  براهيـ !! ه ا ااسـ ال ي يسوؿ نطقن تم  
األلسنة المعوجة لرواد مدرستن مف اإلنجميز واألمريكاف والتي  هب متأبطا 
 راتوا بعد انقضاء أوؿ ليمة في تشن الجميؿ ال ي ربما فاؽ أحالموا ليريوا 

، ومباد  المغة الرقص الشرقي، والغربي عممف فيوافصوؿ مدرستن التي يت
 اإلنجميزية ،  وصويحباتن ممف يشغمف مقاتد أخرى في ه ف الدار!.

أنست )تيتي( حياتوا الجديدة سيما بعد أف رأت كيؼ تبدؿ حالوا،     
استسممت لكؿ مغرياتوا وحققت كهيرا مما كانت توفو  لين نفسوا ، وا يوـ 

األحالـ ، أتقنت أدوات العالـ الجديد فأحرزت الطريؽ ال ي تحققت بن كؿ ه ف 
موارة فائقة كاف مف نتائجوا: " لـ يكف النجاح ال ي جاءها يجر أ يالن 
بمستغرب ، فتوافت تميوا الجنود ، وتساقطت تميوا أوراؽ النقود ، وانتظمت 
في سمؾ الدتارة لالاة منعدمة النظير . وبدا لوا أنوا فازت بكؿ شيء وأنوا 

 .( ٕ)شيئا " لـ تخسر 
انفالت حميدة مف تالـ الزقاؽ، وانفصاموا مف ترى الحياة القائمة تم    

مسرحن أردتوا في هوة السقوط حت  ولو ساقت كؿ مبررات الدنيا إلقناتوا 
                                                           

 ( حميدة سابقا . ٔ
 . ٕٗ٘(  زقاؽ المدؽ ص :  ٕ
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    (ٔ)رغ في التراب!!."باختيارها الجديد "  نوا لكي تتمرغ في التبر ينبغي أف تتم
حياة الشرؼ والعفة والنقاء، ه ف األشياء فالمكاف كاف تصمة لوا ، كاف      

التي لـ تكف تعرؼ معناها، ولـ تختبر  ائقتوا طعموا ألنوا ببساطة ا تباع 
وا تشترى !! لـ تعرؼ معناها  ا بعد أف ابت لتوا أطماتوا ، وجريوا وراء 
السراب ، المنغمس في توف الفجور ال ي تعرمت بن قبار العور اآلسنة ، 

الحقيقة  ا بعد أف سقطت كؿ األقنعة ، وتبخرت كؿ الوتود  ولـ تدرؾ تمؾ
وانوارت كؿ األحالـ   ضاتت وضاع منوا كؿ شيء كانت تطمح  لين نفسوا 
األمارة الساخطة !!. فمـ تجد سموى في غير استرجاع تاداتوا القديمة تخرج 
في كؿ تصر تستقؿ تربة حانطور وتتجوؿ في الشوارع التي كانت توفو 

فسوا تندما كانت تقيـ تم  مضض في الزقاؽ، أصبح الزقاؽ أمال  ليوا ن
ليس باستطاتتوا أف تباشر ترابن  ا مف بعيد أصبح رمزا لمطور والعفاؼ 
والحب الطاهر البر  وليس حب فرج ال ي لـ ُيْفِض بوا  ل  غير فراش " 

  (ٕ)!".ف جنيوا تف طيب خاطر همنا لع راءالضابط اإلنجميزي ال ي يدفع خمسي
ه ا هو السقوط  ال ي ُمن يت بن ) حميدة ( لخروجوا مف الزقاؽ ،     

فالمكاف كاف مواد الحياة المستقرة ، والحب الطاهر ، والزواج وااستقرار، 
واألسرة والبيت ، وكؿ ما تحمـ بن كؿ فتاة تاقمة مدركة لما كاف تمين واقع 

قتئ  ، ال ي كاف يعاني الحياة ، فالتشبث بالمكاف العريؽ واألصيؿ )الوطف( و 
مف ااستعمار، وأبنااف يعانوف مف دفعوـ لحروب ا ناقة لوـ فيوا وا جمؿ!! 
بددت  فرازاتوا المادية كؿ أحالموـ في الحب وااستقرار. ومف هـ، كاف الزقاؽ 
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لو أقررنا بأنن كاف يرمز لموطف أيا كاف   الزقاؽ ، الحارة ، الشارع ،  -
كؿ ه ف المعاني والقيـ الخالدة ، التي تحمي وجود رمزا ل -القاهرة ، مصر

أبنائن ، وتحفظوـ مف التبدد والتوافت ، وترق  بوـ حيث استقامة الحياة. 
لكف األماكف التي غزتوا تادات وتقاليد مستوردة، وانخدتت ببورجوا الزائؼ 
وألوانوا الزاتقة الصاخبة ، كانت أماكف خادتة ، لـ تضمف لمفاريف  ليوا 

وا وجودا ، وا حت  امتدادا في ه ا العالـ !!. ولعؿ في سقوط حميدة  حياة
 ما يشي بكؿ  لؾ . 

أما )تباس الحمو( وال ي ترؾ الزقاؽ تحت وطأة طموح حبيبتن) حميدة(     
التي رضيت بن خطيبا ألجؿ ، تجربة ، تساف ينجح في تحقيؽ طموحوا في 

ت اإلنجميز ، وجمع ما تحصؿ مغادرة الزقاؽ !! سافر الرجؿ وتمؿ في معسكرا
) َشْبَكة حميدة( لكنن لـ كهرف !! ، وتاد حامال تمين مف ماؿ حـر نفسن مف أ

يجدها !! سأؿ تنوا كؿ سكاف الزقاؽ فكاف جوابوـ :" ليست موجودة ! لـ تعد 
 .( ٔ)هنا اختفت .ا يدري أحد تنوا شيئا " 

ومقتا نوما، وخيبة ظؿ يبحث تنوا هنا وهناؾ ، وهو يموؾ ألما فظا ،     
أمؿ كهيرا ما كانت تموح لن في األفؽ ويك ب نفسن وا يصدقوا " شعورف 

كاف أقس   –الناشئة تف  هاب األمؿ وتمرغ المعبود في التراب  –بالخيبة 
. حت  هـ أف يغادر الزقاؽ ومصر ، ويتجنس بالجنسية ( ٕ)مف الغيرة نفسوا "

ف هوى حميدة وينس  كأس المر اإلنجميزية تس  أف ترحمن غربتن ويبرأ م
ال ي جرتتن  ياف وما تزاؿ!! ، سواء في الحضور أو الغياب ، وا   ه ف حالن 
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يعهر بحميدة في  حدى رحالت التنزف كعادتوا كؿ تصر فيما بيف الموسكي 
 والسكة الجديدة والصنادقية والمدؽ  فيناديوا ، ويجري خمؼ تربة الحانطور

 ي توتؼ :التي تقموا، وهي دوف أف تدر 
 تباس  !!                                                 -

كانت هنا نقطة االتقاء التي تان  كهيرا حت  تحققت   أفضيا بما      
تركتوما بن الحياة، أكمت الحيرة قمبن ، واستهارت كؿ هواجسن ، تزاحمت كؿ 

ُت ِهب تقمن،  مقوات الناس سواء بالتصريح أو التمميح ، الشائعات تكاد
وتقتؿ مشاترف نحوها ، كانت رأسن كرح  تصطؾ أحجارها لتطحف ما تدفع بن 

 مف أفكار :
 " فقاؿ الحمو بصوت مبحوح متودج : 
حميدة ! . أه ا أنِتل! رباف كيؼ أصدؽ تيني ل! كيؼ هجرِت بيتِؾ وأمؾ  -    

 وانقمبت  ل  ه ف الحاؿ ل!.
 وأجابتن في ارتباؾ غير خاؼ :     

ال ي ا  (ٔ)ا تسألني تف شيء فميس تندي ما أقولن ، وه ا قضاء ا  -    
 يرد .

وأحدث ارتباكوا وقولوا المستكيف تكس المنتظر . فاستفزا غضبن وأهارا     
 حنقن ، فعال صوتن مزمجرا حت  ما الحانوت :

                                                           

( ، فكػػؿ مػػا كانػػت تفعمػػن كػػاف ( سػػبحانن )جػػؿ وتػػال( لممػػرة األولػػ  تػػ كر حميػػدة ) ا  ٔ
تقػػدـ المشػػيئة مػػرة ، ولػػـ تتػػ كر أف مػػا حػػدث مػػف قػػدر ا أو قضػػائن ، لػػـ  ب رادتوػػا هػػي

سبحانن وتعال  !! وه ا شأف أكهر البشر أنوـ ا يت كروف ا  ا فػي حػاات ضػعفوـ ، أو 
   ا أخفقوا فيما يقرروف مف مصيرهـ .
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كا بة فاجرة .. أغواؾ فاجر مهمؾ ففررت معن . وتركت وراءؾ في حيَّؾ  -
 .. ر يطالعني في وجوؾ وتبرجؾ الفاضحال كرى ، وها هو الفجر الساف أسوأ
استفزها حديهن ك لؾ وهارا معا، كؿ في وجن اآلخر ولـ يجدا بدا مف     

اإلقرار بالواقع بعد هدأت هورة العتاب بينوما ، وأقرا بأف فرج القواد هو السبب 
، بوصفن الحؿ فيما قؿ  لين حالوما ، ففكرا في تدبر أمر الخالص منن 

لمشكمتوما كما كاف هو السبب في وجودها !! فوؿ سينجحافل ه ا ما سنراف 
في ه ا المشود ال ي يكتب نواية تباس الحمو ، وكأف الزقاؽ يخرج لوما 

 لسانن سخرية وانتقاما !!.
وتدها بأف سيحطـ رأسن الوضيع ، وأبدت هي خوفا مف رغبتن اانتقاـ       

ف كانت موقنة مف ضعفن القديـ ، ال ي قد ا ربما ت هب بن  ل  ال سجف ، وا 
يدفعن ارتكاب مهؿ ه ا الفعؿ ولما أتياها  قناتن قالت : " لؾ ما تشاء يا 

 ( ٔ)تباس .." 
يورع تباس  ل  صديقن )حسيف كرشة( أحد شباب الزقاؽ ، وهو ال ي     

الزقاؽ ،  أغراف بالتمرد تم  الزقاؽ والمحاؽ بركب الهراء السريع خارج ه ا
حيث معسكرات اإلنجميز)األورنس( . أطمعن تم  سرف مع )حميدة( ، وأنن 
يطمب معونتن في اانتقاـ مف القواد ال ي أفسد تمين حبيبتن ، وق ى كؿ 
شباب الزقاؽ في ترضوـ تندما تعدى تم   حدى بناتوـ     لؾ الشيطاف 

ؽ(  ل  مستنقع الرجيـ ال ي أغراها بتفاحة الحب فخرجت مف الجنة ) الزقا
، أنن يعوض فشمن وخيباتن في الحياةالر يمة والسقوط !!. طاوتن حسيف وك

سينف اف بوا خطتوما مخاطبا  وسار معن تم  مضض باتجاف الحانة التي
                                                           

 . ٜٕٙ( زقاؽ المدؽ ص : ٔ
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 : ياف
 وأيف الحانة ل -  

فأومأ لن  ل  باب غير بعيد وهو يغمغـ : هاهي  ي ، وراحا يقترباف      
ص المكاف وما يحيط بن بعينين الصغيرتيف تم  موؿ وحسيف كرشة يتفح

الحادتيف ، ونظر تباس الحمو  ل  داخؿ الحانة وهما يمراف بوا فج ب تينين 
منظر غريب . ندت تنن شوقة ، وتصمبت تضالت وجون ، هـ جرت الحوادث 
سريعة قبؿ أف يفقن لوا حسيف كرشة معن  . رأى حميدة في جمسة شا ة بيف 

ل  ورائوا جندي واقفا يسقيوا نفر مف الجنود ، كانت  تجمس تم  كرسي وا 
خمرا مف كأس في يدف ، ينحني تميوا قميال وتميؿ هي برأسوا  لين وقد مدت 
ساقيوا تم  ِحجر قخر يجمس قبالتوا ، وحؼ بوـ قخروف يشربوف ويعربدوف 
، بوت الفت  وتسمر في موقفن ونسي ما كاف تممن مف مونتوا ، وكأف 

ر تمـ بن ، وطمس الدـ الفائر بصيرتن فمـ يعد يعرؼ الخطب يدهمن تم  غي
 غريما في دنياف سواها، واندفع  ل  الحانة كالمجنوف وصاح بصوت كالرتد : 

 حميدة..  -
وفزتت الفتاة مستوية تم  الكرسي ، وحممقت في وجون بعينييف     

ا ممتوبتيف وغمبتوا الدهشة لهواف ، هـ هَابت  ل  رشدها وقد هالوا ما يتودده
 :بصوت خشف فظ جعمن الغضب كالزئير بن حمقن مف الفضيحة ، فصاحت بن

 ا تبؽ هنا لحظة واحدة .. اغرب تف وجوي .. - 
وفعمت بن غضبتوا وصراخوا فعؿ النفط بالنار فجف جنونن ، واختف        

مف نفسن ما طبع تمين مف تويب وتردد ، ووجد أخيرا ماتاناف في األياـ 
ف قور وت اب وقنوط هقبا في مرجؿ نفسن ، فانطمؽ منن الهالهة الماضية م

صارخا ، مصفرا مجنونا ، ولمح يسارف بعض زجاجات الجعة الفارغة تم  



 م 0202مجلة كلية البنات اإلسالمية بأسيوط ـ العدد السابع عشر  ) يناير ( 

                                                                  

 

دينامية الفضاء الروائى دراسة دراسة 
 تحليلية فى رواية ) زقاق المدق(

ٜٗٗ 

 

طاولة الحانة ، فتناوؿ واحدة وهو ا يدري ما يفعؿ وق فوا  صوبوا بكؿ ما 
يممؾ مف قوة وغضب  وقنوط ، في سرتة خاطفة ، لـ يستطع أف يمنعوا أحد 

جنود وا مف تماؿ الحانة ، فأصابت الزجاجة وجووا ، وتفجر الدـ ، ا مف ال
غزيرا مف أنفوا وفموا و قنوا ، وامتزج باألدهنة والمساحيؽ وساؿ تم  
تنقوا وفستانوا، واختمط صراخوا بزئير السكارى الوائجيف ، وانقض تمين 
 الغاضبوف  كالوحوش الكواسر ، وتطايرت المكمات والركالت والزجاجات ..
ووقؼ حسيف كرشة تم  باب الحانة يرى صاحبن تتقا فن األيدي واألرجؿ 
وهو كالكرة ا يممؾ لمقضاء دفعا ، وكمما تمق  ضربة هتؼ صارخا يا حسيف 
.. يا حسيف ، ولكف الفت  ال ي لـ ينكص تف خوض معركة في حياتن لبث 
ر متسمرا ا يدري كيؼ يشؽ سبيمن  ل  صاحبن وسط أالئؾ الجنود الكواس

الفاتكيف ، وتممكن الغضب ، واشتعمت بصدرف هورة جائحة ، وأخ  يتمفت يمنة 
ويسرة تمن يجد قلة حادة أو تصا أو سكينا، وبقي مقوورا مغموبا تم  أمرف 
وقد مض  السابمة يتجمعوف تند مدخؿ الحانة متطمعيف لممعركة بأتيف فزتة 

    ( ٔ)وأيد مغمولة.."
تباس الحمو، قتمن اإلنجميز!! وحممت  أسفرت ه ف المعركة تف قتؿ    

 .(ٕ)الشرطة جهتن  ل  القصر العيني، ونقموا العاهرة  ل  اإلسعاؼ 

لـ يسمـ كؿ مف تمردوا تم  حياة الزقاؽ مف السقوط سواء القتؿ تم  يد     
اإلنجميز أو السقوط في مستنقع الر يمة ، وال ي وطأة تارف تم  أبناء البمد 

                                                           

 . ٖٕٛ،  ٕٕٛ( زقاؽ المدؽ ص :  ٔ
 ، ٕ٘ٛالسابؽ ، ص :  ٕ
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حت ) حسيف كرشة( صديؽ )تباس الحمو ( ال ي  أشد مف القتؿ نفسن .
سبقوـ جميعا في التمرد تم  حياة الزقاؽ ، وااندفاع كما )حميدة (  ل  تالـ 
الماؿ والهراء ولو كاف مف العمؿ في ) األورنس( مع المحتؿ ،  هب وأساؿ 
لعاب غيرف مف الشباب كعباس وحميدة لمتمرد تم  الزقاؽ ، فعمؿ وتزوج 

ف سرتاف ما لفظن الضابط اإلنجميزي ورفتن مف تممن، فعاد وكوف أسرة لك
لمزقاؽ يجر أ ياؿ الخيبة والخسراف ممهال سقوطا اجتماتيا واقتصاديا أخر 
جعمن معرة شباب الزقاؽ في نظر أبين )المعمـ كرشة( ال ي كاف يريدف مديرا 
 لقووتن وسائر أتمالن في الزقاؽ ، فجمس يقتات خيبتن حت  أنن لـ يجد مف
الخالص مف ه ا الزقاؽ النحس  ا ب شعاؿ النار فين ، يقوؿ حسيف كرشة 

 في حوارف مع صديقن قبؿ أف ي هبا  ل  حتفن :
هجرت المدؽ فأتادني الشيطاف  لين ، سأضـر بن النار، ه ف خير وسيمة   -

 لمتحرر منن .
 فقاؿ تباس بأس  : 

 ن ..زقاقنا لطيؼ، وما طمعت يوما في أكهر مف حياة طيبة في -
 نؾ خروؼ ! وحالؿ أف تنحر في تيد األضح . تالـ تبكي ل  نؾ تامؿ  -

 وفي جيبؾ نقود ، ولتجمعف غدا بتقتيرؾ ماا وفيرا . فما ا تشكو ل 
 فقاؿ تباس بموجة تشؼ تف ااستياء :

  نؾ أكهر مني شكوى ، وتمرؾ ما حمدت ا .  -
 :ستدرؾ قائال بميف  رشدف وجعمتن يفحدجن الشاب بنظرة قاسية أهابتن  ل   
 ا تميؾ مف ه ا ، لكـ دينكـ ولي ديف .. -
فقوقن حسيف بصوت ارتجت لن الحانة ، وقاؿ وقد أخ ت الخمرة تمعب  -

 برأسن :
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خير لي أف أشتغؿ خمارا مف أف أشتغؿ مكاف أبي في القووة ، الربح هنا  -
موفور، وفضال تف ه ا فالخمر مب ولة لمخمر مب ولة لمخمار بغير 

  (ٔ)حساب .."

محفوظ ال ي انغمس في الواقعية وهو يكتب ممحمتن الروائية )  لعؿ نجيب    
زقاؽ المدؽ(، جعؿ قوة الدفع لمخط الدرامي في الزقاؽ لنمو األحداث 
والشخصيات يكمف في مشكمة الفقر في الزقاؽ . فالفقر،هو ال ي دفع حسيف 

ث العمؿ في كرشة لمتمرد تم  الزقاؽ وتطمع لمحياة النابضة خارجن حي
معسكرات اإلنجميز سيوفر لن الماؿ، ال ي سيحقؽ لن  دراؾ كؿ مم اتن !! وهو 
ال ي يدفع )تباس الحمو( لمخروج تم  سطوة الزقاؽ تحت وطأة ضغوط 
مطالب حبيتن )حميدة( مف توفير تكاليؼ الخطبة والزواج والسكف خارج 

ؽ ) حميدة ( الزقاؽ فوؽ رأس كؿ المطالب !، كما دفع أجمؿ بنات الزقا
نفسوا  ل  التمرد تم  الزقاؽ ، ال ي كانت تراف )زقاؽ العدـ( ، ودفعوا ك لؾ 
 ل  َتْرِؾ خطيبوا )تباس الحمو( ال ي  يظنوا تحبن  ل  اانعطاؼ نحو 
شخص قخر)سميـ تمواف (   صاحب الوكالة وهري الزقاؽ، ال ي ا يتمتع 

ح وتفشؿ ماامرتوا، ألقت بأية صفة ترغبوا فين غير الماؿ !! ولما لـ تفم
بنفسوا في شباؾ أوؿ صياد في بحر األحالـ القواد فرج  براهيـ ال ي نصب 
لن فخاخن ، وترؼ كيؼ يغريوا بتحقيؽ قمالوا غير الممكنة ، فأوغمت في 
تالـ الخطيئة والسقوط حت  أصبحت مطية لكؿ راغب ، يدفع همف رغيبتن 

وـ جرتو ، ـ الفقر في وهدتن لسايس اسطبؿ الر يمة ..! كؿ هااء أسقطو

                                                           

 . ٕٕ٘،  ٕٔ٘زقاؽ المدؽ ص :   ( ٔ
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كاوس الفشؿ والدمار والسقوط ، فالفقر هو العدو المدود لإلنسانية ، وف  
القضاء تمين قضاء تم  كؿ الر ائؿ كما كانت تزتـ الشيوتية قبال ، وجاء 

 انويارها فضيحة لكؿ ما تعتنؽ .

الرتكاس في تالـ الزقاؽ والرضا ل ما   الفقر كاف دافع الجميع       
ما لمتمرد والطموح في اإلفالت مف قبضتن !. بالمقسـو  مف حظوظ الدنيا ، وا 

وال ي كانت األقدار تكتب لوـ مصائر أخرى نجا منوا أكهر مف رضوا بحياتوـ 
واستأنسوا القناتة في تالـ الزقاؽ . وه ف رايا قد نتفؽ أو نختمؼ في قبولوا 

-ألياـ " فاابتكارات الروائية تفتح الباب لقراءة أخرى في قادـ الكنوا حتما س.
ابتكارات نقدية ، حيث تولد الطريقة  تخمؽ  -كما يقوؿ الناقد ياسيف النصير
ف كاف النقد هو ، النقدية ورايتوا الخاصة الفنية وكيفية التفكير بمنوجيتوا  وا 

ال ي ياهر بالكاتب وهو ال ي ينبن المبدتيف منوـ  ل  ما هو ج ري  في فنوـ 
 .(ٔ)ث التفاتؿ اإليجابي أو السمبي تند الكاتب " وهو ال ي يحد

                                                           

 .  ٗٔ/ ٕ( الرواية والمكاف ص :  ٔ
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 اخلامتة
سػيدنا محمػد وقلػن سػيدنا رسػوؿ ا    الحمد  والصػالة والسػالـ تمػ       

 وصحبن ومف اهتدى 
 .() بوداف 

 وبعد ،                                                      
فضاء الروائي بمفرداتن / تناصػرف فمقد تتبعت الدراسة تبر تماسوا مع ال     

، الزقػػاؽ فضػػاء حركػػة الحيػػاة وسػػيرورتوا فػػي ، اإلبداتيػػة ، وتقنياتػػن الفنيػػة 
بوصػػفن البطػػؿ الحقيقػػي فػػي روايػػة زقػػاؽ المػػدؽ ، والػػ ي نجػػح كاتبوػػا نجيػػب 
 ، محفوظ في بمورة أزمػة اإلنسػاف المصػري فػي حقبػة الحػرب العالميػة الهانيػة

فالزقاؽ كاف رقعػة يعػيش تمػ  مسػرحوا  .المصري وانعكاساتوا تم  المجتمع 
كػػؿ ، وتتمهػؿ تبػر درامػػا واقعػن ، شػػت  شػرائحن اإلنسػػانية بالمجتمػع المصػري 

ف كانوا يعيشوف في أماكف مختمفة في فضائن اإلبداتي .  أنماط البشر، وا 
تماست الدراسة مع شخصيات الرواية المتعددة في أماكنوـ المختمفة فػي      

ح حيث تنصور كؿ ه ف األنماط البشرية المختمفة ويعيد المكػاف فضائوا الفسي
تشػػكيموا وفػػػؽ طبيعػػػة دور كػػؿ مػػػنوـ ، فتتشػػػكؿ البيئػػة العامػػػة التػػػي تتحػػػرؾ 
تبردهاليزها هػ ف الشػخوص لتشػكؿ هػ ا المشػود البػانورامي فػي تػالـ الروايػة 
في تشػكيمن الػدائري شػبن المحكػـ الػ ي كػاف مصػير اانفػالت منػن هػو الفشػؿ 

 لسقوط أو الموت .أوا
تبمػػورت تبػػر تمميػػة التحميػػؿ الفنػػي بعػػض األفكػػار التػػي يمكػػف أف نعػػدها     

 مف أهموا : ،نتائ  تنت لمباحث في دراستن 
يحتؿ الفضاء الروائي البطولة في رواية الزقػاؽ تبػر سػطوتن وحضػورف  (ٔ

 اإلبداتي ،    يمهؿ تامؿ الدفع والتطور في بناء العمؿ الروائي .
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ؽ المػػدؽ يمهمػػوف جػػزءا مػػف المجتمػػع المصػػري ، ومػػهال شػػخوص زقػػا   (ٕ
يصػػمح أف يكػػوف رمػػزا لػػن . فوػػو العنصػػر المشػػترؾ الػػ ي يعػػيش تمػػ  

 رقعتن المجتمع بكؿ شخوصن .
الزقػػػاؽ هػػػو المعػػػادؿ الجغرافػػػي لمقػػػاهرة / مصػػػر قبيػػػؿ وأهنػػػاء الحػػػرب   (ٖ

العالميػػة الهانيػػة ، وتحػػت وطػػأة المسػػتعمر اإلنجميػػزي ، ومنػػهـ ، كػػاف 
. الوطف ، باألصالة ، بقػيـ المجتمػعبالزقاؽ يرمز  ل  التمسؾ ب التمسؾ

 !!.الغالبة ، فميس كؿ ما يممع  هبا وتدـ اانخداع ب فرازات الحضارة
التمرد ليس دائما ما يكوف معناف التحررأو اانعتاؽ مف أزمػات الواقػع ،  (ٗ

ولػػػيس التمػػػرد تميػػػن دائمػػػا مػػػا يحقػػػؽ قمػػػاؿ اإلنسػػػاف فػػػي النجػػػاح أو 
ر، فكهيرا ما يخدتؾ السراب في وقت الظويػرة تنػدما تكػوف فػي ااستقرا

 الصحراء !!
باسػتطاتة المكػاف أف يمعػب دورا مومػا فػي تشػكيؿ وبمػورة نفسػيات كػؿ  (٘

الشػػػخوص تمػػػ  تعػػػددهـ ،    البيئػػػة المكانيػػػة تعػػػد الحاضػػػنة الػػػراـو 
 لانماط البشرية المختمفة .

بعػػػض  نجػػػح نجيػػػب محفػػػوظ فػػػي أف يجسػػػد الصػػػراع الحقيقػػػي بػػػيف  (ٙ
الشخصيات المتقابمة وتحديد هويػاتوـ المختمفػة كعبػاس الحمػو وحميػدة 

وفػرج القػواد ، مف جوة ، وتباس الحمو وحسيف كرشة مف جوػة هانيػة 
وحميػػدة مػػف جوػػة هالهػػة . والسػػيد رضػػواف الحسػػيني وأكهػػر شخصػػيات 

حيػث العجػز المػادي كػاف يشػؿ حركػة  الزقاؽ مف جوة رابعػة ، وهكػ ا .
اؽ ، والتناقضػػات البشػػرية تحفػػر أخاديػػدها بقػػوة فػػي معظػػـ شػػباب الزقػػ

 نفوس أكهر سكانن حيوية وحركة . 
تعد رواية زقاؽ المدؽ تالمة فارقة في رحمة نجيب محفوظ اإلبداتية ،  (ٚ
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   اسػػػتطاع فػػػي هػػػ ف الروايػػػة أف يبمػػػور العالقػػػة بػػػيف تػػػالـ اإلنسػػػاف 
 الػػػداخمي والعػػػالـ الخػػػارجي فػػػي رحمػػػة الخػػػالص مػػػف أزماتػػػن النفسػػػية

 . في ه ا العالـ وااجتماتية والحضارية
تمؾ كانت بعػض األفكػار التػي خمصػت  ليوػا الدراسػة وابػد هنػاؾ بعػض     

أفكار أخرى تتجم  تبر التحميؿ الفني ال ي مارستن تبػر رحمػة اإلبحػار فػي 
الفضػػػاء الروائػػػي ا تغيػػػب تػػػف فطنػػػة القػػػار  .. قمػػػؿ أف تويػػػأ األسػػػباب 

حػػوؿ هػػ ف الروايػػة الحبمػػ  باألسػػرار الفنيػػة لمناقشػػتوا فػػي دراسػػات أخػػرى 
 والداات الجمالية تبر رحمة التمقي والنقد .

جمػالي فنػي  في الكشؼ تف جانػب  تكوف قد وفقأأساؿ ا تعال  أف     
في ه ف الرواية ، وأف تكػوف دراسػتي قػد نجحػت فػي أف تشػرع بابػا   نساني

برايػػة حمػػن ا ( ، ) ير نجيػػب محفػػوظ  األديػػب جديػػدا لمتمػػاس مػػع روايػػات
اتنا نجديدة ومختمفة تف سابقاتوا . وأف تكوف ه ف الجوود في موازيف حسػ

وأسات تنا مف أصحاب الفضؿ تمينا ..  نن سبحانن وتعال  ولي  لؾ والقادر 
تميػػن . قمػػيف ، وصػػم  ا وسػػمـ وبػػارؾ تمػػ  سػػيدنا محمػػد وقلػػن وصػػحبن 

 أجمعيف .  
******** 
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 اتصادر واتراجغ
زقػاؽ  : امتزاج الشخصية في المكػاف فػي المكػاف فػي أدب نجيػب محفػوظ ( ٔ

جريػػػد الجزيػػػرة تػػػدد  –المػػػدؽ أنمو جػػػا  )مقػػػاؿ(  لمناقػػػدة مػػػريـ الشػػػنقيطي 
 –ـ ٖٕٔٓأكتػػػوبر  ٜٔهػػػػ / ٖٗٗٔمػػػف  ي الحجػػػة  ٗٔ(  فػػي : ٜٜٙٗٔ)

 المممكة العربية السعودية .
د.  - السرد العربي استراتيجية المكاف : دراسة في جماليات المكاف في( ٕ

 –ـ ٕٛٔٓ –هانية  –الويئة المصرية العامة لمكتاب  –مصطف  الضبع 
 القاهرة .

المركػز  –( بنية النص السردي مف منظور النقد األدبػي. د. حميػد لحمػداني ٖ
بيػػروت /   –ـ ٜٜٔٔ –أولػػ   –الهقػػافي العربػػي لمطباتػػة والنشػػر والتوزيػػع 

 المغرب .
دار  – بيد. د. محمد صابر ت طمح واإلجراء( التشكيؿ السردي : المصٗ

 سورية . –ـ ٕٔٔٓ –نينوى 
د. سميـ  –( تممسات نظرية في المكاف وأهميتن في العمؿ الروائي  )بحث( ٘

كمية اآلداب  –ـ (  ٕٓٔٓالسنة  ) –( ٙ) –العدد   -مجمة الَمخَبر  –بتقن 
 الجزائر . –بسكرة  -والمغات / جامعة محمد خيضر

  –د. تبد ا أبوهيؼ  -المعاصر العربي األدبي النقد في فالمكا جماليات ( ٙ
 –( ٔ( العػدد )ٕٚمجمد )  -اآلداب والعمـو اإلنسانية  –مجمة جامعة تشريف 

 سوريا . –ـ ٕ٘ٓٓ
الماسسػة  –ترجمة : غالػب همسػا  –غاستوف باشالر  -جماليات المكاف  (ٚ

 بيروت . –ـ ٜٗٛٔ –الهانية  –الجامعية لمدراسات والنشر 
دار المعػارؼ  –د. تبد المحسف طن بػدر –( الراية واألداة : نجيب محفوظ  ٛ
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 القاهرة . –دت  –هالهة  –
الويئػػػة  -( الرمػػػز والرمزيػػػة فػػػي أدب نجيػػػب محفػػػوظ  . سػػػميماف الشػػػطيٜ

 القاهرة . –ـ ٕٗٓٓ –المصرية العامة لمكتاب 
منشػورات   –فيصػؿ ( الرواية العربيػة : البنػاء والرايػا . د. سػمر روحػي الٓٔ

 دمشؽ . -ـ ٖٕٓٓ –اتحاد الكتاب العرب 
مجموتػػػة مػػػف المػػػالفيف ، والكػػػالـ لمروائػػػي  -( الروايػػػة العربيػػػة .. واقػػػع وقفػػػاؽ ٔٔ

 بيروت .  –ـ ٜٔٛٔ –أول   –دار ابف رشد لمطباتة والنشر   -غالب همسا  
 –امػػػة دار الشػػػئوف الهقافيػػػة الع –ياسػػػيف النصػػػير  ٛٔ ( الروايػػػة والمكػػػاف ص:ٕٔ

 العراؽ . –( وزارة الهقافة واإلتالـ  ٕ/  ٜ٘ٔتدد )  -لصغيرة  ا الموسوتة 
 .القاهرة –دت  –دار مصر لمطباتة  –( زقاؽ المدؽ ) الرواية ( نجيب محفوظ ٖٔ
منشػػور ضػػمف كتػػاب الرجػػؿ  -توفيػػؽ حنػػا    - ( زقػػاؽ المػػدؽ  )مقػػاؿ (ٗٔ

الويئػػة  –ؿ األسػػود فاضػػ :تصػػنيؼ –) جػػزء أوؿ ( والقمػػة : بحػػوث ودراسػػات 
 القاهرة . –ـ ٜٜٛٔ-المصرية العامة لمكتاب 

زقػػػاؽ المػػػدؽ : الحػػػب بطػػػؿ كػػػؿ األشػػػياء )مقػػػاؿ (  لمباحػػػث محمػػػود   (٘ٔ
الصباغ. منشور في مجمة : الحوار المتمػدف ) اإلليكترونيػة ( محػور : األدب 

 ـٕٛٔٓ/ ٜ/ ٛٔبتاريخ :  -( ٜٜٙ٘العدد )  -والفف 
 ٕٖٙالبنػػاء الفنػػي لروايػػات نجيػػب محفػػوظ ص: ( الشخصػػية وأهرهػػا فػػي ٙٔ
د. نصػػر محمػػد  بػػراهيـ تبػػاس مكتبػػات تكػػاظ لمنشػػر   -ز بتصػػرؼ  ٕٖٚ،

 المممكة العربية السعودية . –ـ ٜٗٛٔ-أول   –والتوزيع 
مركػز كتػب الشػرؽ  –( صورة المرأة في الروايػة المعاصػرة . د. طػن وادي ٚٔ

 القاهرة . –د ت –األوسط 
الويئػػة  -د . نبيػػؿ راغػػب  ٓالفنػػي تنػػد نجيػػب محفػػوظ ( قضػػية الشػػكؿ ٛٔ 
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 القاهرة .  –ـ  ٜٛٛٔ -هالهة  –المصرية العامة لمكتاب 
 –األستا  . محمد جبريؿ  -( مصر المكاف : دراسات في القصة والرواية ٜٔ 

ـ ٜٜٛٔفبرايػر  –( ٔٚكتابات نقدية / تدد  )-الويئة العامة لقصور الهقافة 
 القاهرة . –

معجػـ  -د سمر روحي الفيصؿ ٗٔٔ:ٔٔٔص" ات نقد الرواية مصطمح( ٕٓ
( ٕٕٛالعػدد )  -نقدي منشور في زاوية )دائرة المعػارؼ( فػي مجمػة الفيصػؿ 

ـ . المممكػػة العربيػػة ٜٜ٘ٔنػػوفمبر  –هػػػ / اكتػػوبر ٙٔٗٔجمػػادى اآلخػػرة  -
 . السعودية

الويئػػػة العالمػػػة  – تػػػداد مجمػػػع المغػػػة العربيػػػة  –( المعجػػػـ الفمسػػػفي . ٕٔ
 القاهرة . –ـ ٖٜٛٔ –لممطابع األميرية 

مجمع المغة العربيػة /  تػداد اإلدارة العامػة لممعجمػات   -( المعجـ الكبير ٕٕ
حياء التراث   القاهرة . -ـ ٕٗٓٓ –أول   –وا 

مطػػابع  –د . غػػالي شػػكري  -( المنتمػػي : دراسػػة فػػي أدب نجيػػب محفػػوظ ٕٔ
 القاهرة . –الرابعة  –األخبار 

منشػور   -الحاضر بخرائطن مقاؿ لمناقد شريؼ الشػافعي  ( نجيب محفوظٖٕ
ـ ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٚٔفي بوابة األهػراـ اإلليكترونيػة ) المقوػ  الهقػافي ( الهالهػاء 

 القاهرة .. –
الويئػػة العامػػة  –د . تمػػي شػػمش  -نجيػػب محفػػوظ : الطريػػؽ والصػػدى ( ٕٗ

 رة . القاه –ـ ٖٜٜٔديسمبر /  –كتاب الهقافة الجديدة   -لقصور الهقافة 
الويئػػة  –د . فاطمػػة موسػػ   -( نجيػػب محفػػوظ وتطػػور الروايػػة العربيػػة ٕ٘

 القاهرة . –ـ ٜٜٜٔ  -المصرية العامة لمكتاب ) مكتبة األسرة ( 


