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امللخّ �ص
ارتكزت جممل �أعمال جنيب حمفوظ على االختيار الدقيق للعنوان .فالعناوين املختارة ،ذات دالالت
تاريخية واجتماعية ،تعرفنا بتاريخ وواقع املجتمع امل�صري ،مما جعل النقاد ي�صنفونه �ضمن قائمة الأدباء
الواقعيني .من خالل هذه الدرا�سة �سوف نحاول االقرتاب من عنوان �إحدى روايات �أديب نوبل :زقاق املدق،
معتمدين على املنهج ال�سيميائي

الكلمات املفتاحية :جنيب حمفوظ ،زقاق املدق ،العنوان ،ال�سيميائية.
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Thresholds title in the Novels of Naguib Mahfouz

Zaqaq El Madaq
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Abstract
The titles of the works of Nagiib Mahfouz have been carefully chosen . They have
socio-historical indications that tell us about the history and daily life of Egyptian
society which prompted literary critics to classify Naguib Mahfouz among the realist
writers. Through this study, we try to analyze the title of one of these novels : Zaqaq
El Madaq based on the semiotic method.

Keywords: Naguib Mahfouz, Zaqaq El Madaq, title,semiotics

http://journals.uob.edu.bh

114

Ahmed Elwany: Semantic Birds and Animals in Contemporary Egyptian...

عتبات العنوان في روايات نجيب محفوظ
 زقاق المدق أنموذجا-دادوة ح�ضرية نبية
مركز البحث يف الأنرثوبولوجيا االجتماعية والثقافية
وهران  -اجلزائر
مقدمة:
تتّخذ هذه الدرا�سة ال�سيميائية من عنوان
رواية "زقاق املدق" مدخ ًال لها ،قبل التطرق
�إىل املحتوى الذي يفر�ض علينا حتما ،درا�سة
املكان والزمان وال�شخ�صيات" :فبع�ض العناوين
الأدبية تتكون من كلمة تنطوي على افتقار ذاتي
�إىل ما يخ�ص�صها� ،إن و�صفا و�إن �إ�ضافة .فمثل
هذه العناوين تلعب �أعمالها الأدبية عمل ال�صفة
�أو امل�ضاف �إليه ،في�صبح للعنوان -و احلال هذه-
موقعني �سيميوطيقيني :موقع ت�ؤ�س�سه ن�صيته
املثقلة كعنوان ،و�آخر ي�ؤ�س�سه عمله املعنون به� ،إذ
1
يخ�ص�صه �أو يف�سره يف كل حلظة من حلظاته".
فالعنوان هو الواجهة التي ميكن من خاللها،
االطالع على الرواية ،من دون قراءتها .فهو مي ّكننا
حتما من التع ّرف ،ولو قلي ًال عن اجتاه الرواية ،وما
�إذا كان الكاتب مت�أثرا بعمل �آخر ،كتب من قبل،
باللغة نف�سها� ،أو ب� ّأي من اللغات الأخرى .فمن
خالل اختيار العنوان الدال على فكرة� ،أو معنى
جند القارئ ينجذب نحو الكتاب لي�شرتيه.
�أ ّما عنوان الرواية التي نحن ب�صدد درا�ستها
«زقاق املدق» ،فيوحي باجلو ال�شعبي الذي ع ّودنا
جنيب حمفوظ على تقدميه .وبر�أي الدكتور طه
 -1حممد فكري ،اجلزار ،العنوان و�سيميوطيقا االت�صال .درا�سة
�أدبية ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة� ،1998 ،ص125.
http://journals.uob.edu.bh

ح�سني " :ف�إنك ال تكاد ت�سمعه وتنطق به ،حتى
تتبني �أنك مقبل على كتاب ي�صور جوا �شعبيا
قاهريا خال�صا .فهذا العنوان يو�شك �أن يحدد
مو�ضوع الق�صة و بيئتها .2".فزقاق املدق هو حي
�شعبي من �أحياء القاهرة القدمية ،زاره جنيب
حمفوظ وجل�س يف مقهاه الذي �صوره يف الرواية
با�سم "قهوة املعلم كر�شة 3".وهو من ال�شخ�صيات
املذكورة يف الرواية ،والتي قد تعرف جنيب حمفوظ
على بع�ضها يف الواقع ،و�سمع من �أهل الزقاق عن
باقي ال�شخ�صيات .فالعنوان �إذن ،مرتبط بالن�ص،
وال ميكن اختيار عنوان �آخر له ،و�إال وقع اختالل،
فكل الرواية تتحدث عن �أهل الزقاق� ،سواء من بقي
وفيا له� ،أو من خرج ثم رجع� ،أو فكر يف الرجوع مثل
حميدة.

.1العنوان يف روايات جنيب حمفوظ بني
التعدّد والتنوع:

يع ّد جنيب حمفوظ واحدا من الأدباء الذين
اهتموا كثريا بعناوين رواياتهم ،معتمدا يف بع�ضها،
الأ�سماء التي تخلد احل�ضارة الفرعونية مثل
"رادوبي�س"" ،كفاح طيبة" و"خوفو" التي حتولت
بعد م�شورة الدكتور �سالمة مو�سى �إىل "عبث
 -2طه ح�سني ،نقد و�إ�صالح ،دار العلم للماليني ،بريوت،1956 ،
�ص17.
-3جمال ،الغيطاين� ،شريط م�صور حول زقاق املدق ،قناة درمي
امل�صرية ،يوم  ،2010-10-3على ال�ساعة .16
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االقدار" .يقول جنيب حمفوظ�" :إىل �أن �أعطيته
رواية" "خوفو" قال يل :هذه رواية يف م�ستوى
ميكن �أن ين�شر ،لكن ا�سم "خوفو" مل يعجبه ،رغم
على �أن �أ�سميها
�أن له ابنا ا�سمه" خوفو" ،واقرتح ّ
"عبث الأقدار" ،وقد ن�شرها يل يف كتاب وزعه على
4
امل�شرتكني يف املجلة اجلديدة".
فالإبداع الأدبي عند جنيب يظهر من اختالف
عناوين رواياته ،من فرتة زمنية �إىل �أخرى ،ومن
منط عنواين ملجموعة روائية �إىل �آخر؛ فنجد على
�سبيل املثال عناوين تعتمد الثنائيات واملفارقات،
على منوال "بداية ونهاية"� ،أين ا�ستطاع العنوان
بالتالحم مع الن�ص �أن يحقق" :م�س�ألتني ،الأوىل:
منو الن�ص انطالقا من بذرة رعاها الكاتب
بدقة وهو ما دعوناه بالدينامية ،والثانية :دورية
احلكاية حيث البداية تعك�س النهاية وت�ؤكدها،
5
الأوىل مر�آة للثانية ،والثانية ا�ستمرارية للأوىل".
بالإ�ضافة �إىل روايات مثل":ال�سمان واخلريف"،
و"الل�ص والكالب" ،و"حديث ال�صباح وامل�ساء"،
وغريها ،مما �أبدعه الفنان جنيب حمفوظ .يف
حني تبدو بع�ض العناوين حاملة مل�ضامني خمب�أة
داخل كلمة واحدة مثل "ال�سراب"" ،وال�شحاذ"،
و"احلرافي�ش" ،و"الطريق" ،و"املرايا".
كما تنبئنا عناوين �أخرى ،عن حماور �سيا�سية
مرتبطة بالواقع امل�صري ،خا�صة ما بعد ثورة 1952
مثل "ح�ضرة املحرتم"" ،قلب الليل"" ،ع�صر
احلب"" ،التنظيم ال�سري" "،باقي من الزمن
�ساعة"" ،يوم قتل الزعيم"�" ،أفراح القبة"،
"العائ�ش يف احلقيقة"" ،حكايات حارتنا" ،و"حب
حتت املطر" .كما اعتمد يف عناوين �أخرى ،وهي
كثرية �أ�سماء �أمكنة� ،أو �أحداث عرفتها م�صر
القدمية؛ �أي املنطقة الفاطمية التي ولد فيها
جنيب حمفوظ ،وظل مرتبطا بها �إىل �أواخر �أيام
عمره ،مما �ألهمه الكثري من الأفكار الروائية .ومن
� -4صالح ،ف�ضل ،جنيب حمفوظ والرواية التاريخية ،الرواية
والتاريخ ،جمموعة باحثني ،املجل�س الوطني للثقافة والفنون
والرتاث ،الدوحة� ،2006 ،ص189 .
�-5سعيد ،احلن�صايل ،بداية ونهاية .قراءة وحتليل ،دار توبقال
للن�شر ،الدار البي�ضاء� ،1995 ،ص19 .
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بني هذه العناوين" :احلرافي�ش" ،و"خان اخلليلي"
التي حت ّدثنا عن حي من �أحياء م�صر القدمية
التي لطاملا تردد عليها الأديب ،وتع ّرف فيها �إىل
ج�سدهم يف رواياته ،وكذا الأمر بالن�سبة
�أ�شخا�ص ّ
�إىل الثالثية املتكونة؛ "بني الق�صرين ،ق�صر ال�شوق
وال�سكرية".
لقد �أفرد جريار جينيت كتابني (اطرا�س
وعتبات) ،حتدث فيهما عن العتبات الن�صية ،والتي
يعرفها بكل ما �أحاط بالن�ص الداخلي ،من غالف
وعنوان و�إهداء ،مما يهتدي به القارئ �إىل فهم
امل�ضمون ،عندما يبد�أ يف قراءته .فالعنوان كما عرفه
لو �إت�ش هوك" :جمموعة من العالقات الل�سانية قد
ترد طالع الن�ص لتعينه ،وتعلن عن فحواه ،وترغب
القراء فيه 6".فالإعجاب �أحيانا ،يكون قبل قراءة
الكتاب ،وبالتايل ،فهو ميكن من «�إقامة عالقة بني
الن�ص ونف�سه؛ �أي بني العمل الأدبي باعتباره ن�صا
جديدا ،وبني �صورته لدى القارئ باعتباره ن�صا
�أدبيا ر�سميا ،ومعتمدا 7".فال�صورة تكونت لدى
القارئ بعد �أن اطلع على العتبات الن�صية التي يع ّد
العنوان �أحد �أبرز مكوناتها" .و�إذا كان العنوان �أول
عتبة ت�صادف القارئ ،ف�إنه �آخر عالمة تو�شح الن�ص
بعد �أن تكتمل �صورته .وهذا هو وجه االختالف بني
�أ�سماء الأ�شخا�ص ،باعتبارها عالمات �أعالم،
وعناوين الن�صو�ص ب�صفتها عالمات كيان :فالأوىل
تعريفية ا�ستباقية ،والثانية �إ�شارية �إحلاقية تنبه
8
لتفا�صيل الهوية".
توجد ،يف غالب الأحيان ،عالقة افرتا�ضية
بني العنوان والن�ص الروائي ،تندرج العالقة
�ضمن طبيعة الن�ص وما يحتويه من �أحداث ،وما
يكمن داخل العنوان من معان ،مرتبطة بال�سياق
احلكائي ،مما يبلغ عن التوا�صل املوجود بني الن�ص
 -6حممود ،الهمي�سي ،براعة اال�ستهالل يف �صناعة العنوان ،املوقف
الأدبي ،دم�شق ،ع� ،1997 ،313 .ص211.
 -7حممد فكري اجلزار،العنوان و�سيموطيقا االت�صال الأدبي،
درا�سات �أدبية .الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة،1998 ،
�ص137 .
 -8عامر ،احللواين� ،سيميائية الأر�ض والهوية يف ق�صيدة «ح�صار»
لفوزية العلوي ،عالمات يف النقد الأدبي ،النادي الأدبي الثقايف،
جدة ،ج� ،1998 ،29.ص70-69.

116
والعنوان ،على امل�ستوى اجلمايل خا�صة .فالعنوان
هو من اختيار الكاتب ،يقرتحه �إما قبل االنتهاء من
كتابة الرواية� ،أو بعد االنتهاء منها.
يحدثنا �أديب نوبل يف رواية «خان اخلليلي»
عن« :الربجوازى ال�صغري �أحمد �أفندي عاكف،
الذى لقيه الأ�ستاذ جنيب حمفوظ يف «خان
اخلليلي» فالتقط لنا �صورته اجل�سمية والنف�سية،
بل واالجتماعية �أي�ضا 9».ويف الثالثية املتكونة
من «بني الق�صرين ،ق�صر ال�شوق وال�سكرية» ال
يقف جنيب حمفوظ« :عند عر�ض انحالل �إرث
املا�ضي وجمتمع ال�سطوة الأبوية و�إمنا يذهب يف
ذلك �إىل حماولة تخطي جيله وحدود بيئة انتمائه
الأ�صلي 10».هذا بالإ�ضافة �إىل اختيار �أ�سماء
مقاهي وعوامات وبن�سيوهات يف روايات �أخرى،
مثل روايات« :الكرنك»« ،ق�شتمر»« ،ثرثرة فوق
النيل» .يف رواية «مريامار» يعرفنا جنيب على
ل�سان �أحد ال�شخ�صيات ،عامر وجدي بهذه املدينة
العريقة ،اين تدور �أحداث الرواية« :اال�سكندرية
�أخريا ..اال�سكندرية قطر الندى ،نفثه ال�سحابة
البي�ضاء ،مهبط ال�شعاع املغ�سول مباء ال�سماء،
وقلب الذكريات املبللة بال�شهد والدموع .ثم ما
يلبث �أن ي�ست�أنف و�صفه لهذه العمارة التي يقبع فيها
البن�سيون ..العمارة ال�ضخمة ال�شاهقة تطالعك
كوجه قدمي ،ي�ستقر يف ذاكرتك ف�أنت تعرفه ولكنه
11
ينظر �إىل ال �شيء يف ال مباالة فال يعرفك».
 ".2زقاق املدق" و�سيميائية العنوان:

�أ-يف ف�ضاء الرواية:

تعد رواية زقاق املدق من �أ�شهر ما كتب الأديب
العاملي جنيب حمفوظ ،حتى اعتقد نقاد الفرتة
التي كتبت فيها الرواية� ،أنه لن يتمكن من كتابة
عمل �آخر ،يرتقي �إىل هذا الإبداع« :لقد �أتى علي

 -9يو�سف ،القعيد« ،الربجوازي ال�صغري» ،حممد مندور ،عبقرية
املجهود ..مندور ناقدا للق�صة والرواية،املجل�س الأعلى للثقافة،
القاهرة� ،2005 ،ص.377.
 -10ناجي ،جنيب ،جنيب حمفوظ نوبل ،كتاب تذكاري ،وزارة
الثقافة ،القاهرة� ،1988 ،ص173 .
 -11جنيب ،حمفوظ ،رواية مريامار ،امل�ؤ�س�سة الوطنية للفنون
املطبعية ،وحدة الرغاية ،اجلزائر� ،1989،ص.7.
http://journals.uob.edu.bh

وقت ظننت فيه �أن «جنيب حمفوظ» قد بلغ غايته
يف زقاق املدق و�أنه لن يخطو بعد ذلك خطوة
�أخرى �إىل الأمام  ...لأن زقاق املدق كانت متثل يف
ر�أي الظنون �أق�صى اخلطوات الفنية بالن�سبة �إىل
�إمكاناته الق�ص�صية .ولهذا خيل �إيل �أن مواهب
جنيب حمفوظ قد تبلورت هنا و�أخذت طابعها
12
النهائي وتوقفت عند �شوطها الأخري».
زقاق املدق حي من الأحياء ال�شعبية القدمية
ي�سكنه �أنا�س من خمتلف الفئات االجتماعية التي
تكون املجتمع امل�صري ،كل واحد له ما يقول عن
الزقاق ،فمنهم من يحبه مثل عبا�س احللو �صاحب
�صالون احلالقة ،والعم كامل �صاحب دكان ب�سيط
واملعلم كر�شة �صاحب املقهى الوحيد باملدق ،ي�أتيها
ال�سمار كل ليلة كما يحب الزقاق �أي�ضا ال�سيد ر�ضوان
احل�سيني ،وهو مبثابة �شيخ املدق ،ي�أتيه ال�سكان
لي�ستف�سروا عن ق�ضايا دينهم .وهذا الدكتور بو�شي
يلج�أ �إليه �سكان املدق عند احلاجة (نزع �أ�سنان
�أو تركيب طقم جديد)؛ فهو مبثابة جراح �أ�سنان،
رغم �أنه مل يدر�س الطب ،و�إمنا اكت�سب خربته من
املعاجلة امليدانية .لوال �أنه ارتكب رفقة زيطة–
�شاب �أ�سود يقوم برتكيب العاهات اال�صطناعية ملن
يروم دخول عامل ال�شحاذة– جرمية نب�ش قرب �أحد
الأموات ،فخلعوا له طقم �أ�سنانه ،لكن رجال الأمن
فاج�آهما ،فكان م�آلهما ال�سجن ،وا�ستنكار �سكان
احلي جلرميتهما النكراء.
�أما حميدة ،فهي فتاة ال تعرف لها �أما وال �أبا،
تبنتها �سيدة تعرف ب�أم حميدة .ت�ست�أجران �شقة
عند ال�سيدة �سنية عفيفي التي �أرادت �أن تبحث
لها عن عري�س؛ لأن هذه الأخرية كانت خاطبة
احلي وناقلة لأخبار ال�سوء .حميدة كانت متقت»
زقاق املدق» و�ساكنيه ،وترى �أنهم �أنا�س �أغبـياء،
ال يعرفون عن حياة التح�ضر والبذخ �شيئا .متقت
الزقاق بالقدر الذي كان يكرهه ح�سني كر�شة،
ابن املعلم كر�شة� ،صاحب املقهى ،و�أخ حميدة
بالر�ضاعة .ح�سني كر�شة الذي كان يعمل باجلي�ش
 -12املعداوي� ،أنور ،بداية ونهاية ،جملة الر�سالة ،القاهرة،
العدد� ،1951 ،939.ص56.
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الإجنليزي ،املوجود مب�صر �آنذاك ،هروبا من حياة
الزقاق البائ�سة .لكنه �سرعان ما عاد رفقة زوجته
و�أخيها عبده ،لي�سكنوا الزقاق؛ بعد �أن ا�ستغنوا
عن خدماته ،فغ�ضب عليه �أبوه غ�ضبا ال يو�صف،
و�أ�صبح ح�سني من يومها �صاحب ك�أ�س ال يفارقها.
حميدة ،البنت ال�شقية التي كانت ت�أمل يف حياة
�أف�ضل غري حياة الزقاق .خطبها عبا�س احللو
و�سافر للعمل يف اجلي�ش الإجنليزي لكي يجمع
املال ويعود للزواج بها ،لكن �آماله خابت؛ فحني
رجع وجد حميدة قد �شقت طريقا �آخر حمفوفا
باملخاطر؛ هربت من الزقاق رفقة �شاب ي�سكن
الأحياء الراقية ،خدعها باملال ،ورمى بها فري�سة
بني �أيدي اجلنود الإجنليز ،فغدت عربيدة عاهرة
غري عابثة مبا يجري من حولها .كما متناها ال�سيد
�سليم علوان – وهو �صاحب وكالة باملدق – �أن
تكون زوجته رغم �أنه متزوج ،و�أب لثالثة �أوالد كلهم
يحتلون مراكز ح�سا�سة .لكن املر�ض نغ�ص عي�شه،
فغدا ال يفكر �إال يف املوت .و« :رغم �أن الرواية تكاد
ترتكز على متابعة الوجدان الداخلي حلميدة يف
متردها على الزقاق ،وتطلعها �إىل حياة �أرحب
و�أف�سح� ،إال �أنها تتعمق كذلك يف امل�شاعر الداخلية
لكثري من ال�شخ�صيات الأخرى ،بل تنجح يف بناء
13
�أكرث من منط اجتماعي متكامل».
ومن هذه ال�شخ�صيات جند ال�شيخ دروي�ش
الذي ال ينطق �إال باحلكمة .كان على �سالف عهده
�أ�ستاذ اللغة الإجنليزية لكنه ترك عمله ،وهجر
�أهله ،وزهد يف الدنيا ،و�أ�صبح �شاردا تائها،
حتى لقبه �سكان الزقاق بويل من �أولياء اهلل
ال�صاحلني ،يتحا�شون غ�ضبه ،ويكنون له كل املودة
واملحبة ،وكذا االحرتام .يف اجلانب الآخر تطالعنا
�شخ�صية املعلمة ح�سنيه الفرانة زوجة جعده
الفران ،و�صاحبة الأمر والنهي و�إال فالويل لزوجها
من �ضرباتـها القوية ،غري عابئة ب�سكان الزقاق،
طالبني منها العفو والرحمة .عبا�س احللو الذي مل
 -13العامل ،حممود �أمني ،من عبث الأقدار �إىل ال�سراب ،عن كتاب
ت�أمالت يف عامل جنيب حمفوظ ،الهيئة امل�صرية العامة للت�أليف
والن�شر ،القاهرة� ،1970 ،ص35.
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ي�ستطع �أن ين�سى حميدة ،واحلالة التي �آلت �إليها،
�أ�صبح ال يفكر �إال يف االنتقام .مل يكن من ال�سهل
عليه �أن ين�سى وي�سلم بالواقع .وبينما كانت حميدة
يف حانة مع اجلنود ،رماها احللو بزجاجة خمر
ف�أ�صابها ،حني ذاك انهال عليه اجلنود بال�ضرب
املربح حتى �أردوه قتيال.
الهدف من وراء الرواية هو �إظهار خملفات
احلرب العاملية الثانية على حياة امل�صريني الب�سطاء.
�آثر «جنيب حمفوظ» �أن يجعل الزقاق هو املت�أثر
بذلك ،لأن مثل هذه الأحياء ال�شعبية ي�سلم �أهلها
بال�سذاجة ،واالنغما�س يف ملذات احلياة ،فيغيب
عنهم الوعي بالق�ضايا اجلوهرية .والرواية كما
يعرفها جنيب حمفوظ« :فيها ق�سمات ت�شرتك فيها
مع خان اخلليلي وهي من �أكرث الروايات عمقا يف
14
التعبري عن امل�أ�ساة النابعة من الطبيعة اجلغرافية».
يرى «جنيب حمفوظ» يف روايته «زقاق املدق»:
«�أن الأزمة العاملية يف جوهرها هي �أزمة �أخالق،
ذلك �أن املطامع لي�ست �إال �شهوات رخي�صة تت�أجج
يف �صدور قادة العامل ...والفنان بذلك ي�شري �إىل
م�أ�ساة الإن�سانية يف احلربني العامليتني .وهي نف�س
نقطة االنطالق التي بد�أ منها «جنيب حمفوظ» يف
15
روايته «زقاق املدق».
�أما نهاية الرواية فهي نهاية �شيقة ومفاجئة،
ذلك �أن كل من يقر�أ الرواية يعتقد �أن النهاية
�ستكون ل�صالح عبا�س احللو؛ لأنه رجل طيب دمث
الأخالق ،لكن ما حدث كان العك�س؛ حيث مات
احللو حتت �أقـدام اجلنود الإجنليز ،وجنت حميدة
من ذلك كله ب�أعجوبة.
�أراد جنيب حمفوظ �أن يقول من خالل هذا،
ب�أن النا�س الطيبني ي�سرتهم الرتاب ،يف حني �أن
املجرمني ي�ستمرون يف العي�ش حتت وط�أة اخلزي
والعار .فقد قتل احللو وجنت حميدة ثم نقلت �إىل
امل�ست�شفى بني احلياة واملوت« .جاءت ال�شرطة بعد
 -14ر�شيد ،الذواوي� ،أحاديث يف الأدب ،الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب ،القاهرة� ،1986 ،ص38.
 -15غايل� ،شكري ،معنى امل�أ�ساة يف الرواية العربية ،اجلزء الأول،
من�شورات دار الأفاق اجلديدة ،بريوت� ،1980 ،ص43.

118
نفاذ الق�ضاء ،و�ضربوا حول احلانة ح�صارا .وما
ع�سى �أن يفيد احل�صار؟ وحملوا جثته �إىل ق�صر
العيني .ونقلوا العاهرة (حميدة) �إىل الإ�سعاف.
ف�س�أل املعلم باهتمام:
– وهل قتلت؟...
ف�أجاب ال�شاب واحلقد ي�أكل ر�أ�سه:
ال �أظن ...ال �أظن ال�ضربة كانت قاتلة؟ �ضاع16
الفتى هدرا».
ختم «جنيب حمفوظ»� ،أحداث روايته باحلديث
عن عودة «ر�ضوان احل�سيني»من البقاع املقد�سة،
وا�ستعداد الزقاق ال�ستقباله .ولعلها نهاية رمزية
يهدف الكاتب من ورائها� ،إىل جتديد الأمل؛ فهي
ترمز �إىل قرب انتهاء م�أ�ساة ال�شعب امل�صري،
وجالء القوى اال�ستعمارية.
هذا بب�ساطة �شديدة ،وبطريقة موجزة ما حوته
رواية "زقاق املدق" التي �أراد من خاللها «جنيب
حمفوظ» �أن يعرفنا عن جوانب عديدة من حياة
�أنا�س ب�سطاء ي�سكنون �أزقة املدق« :فالزقاق رغم
�ضيقه ،ورغم ما ميتلئ به من فقر وعوز� ،إال �أنه
هادئ حمدود الرذائل .ثم ال يلبث العامل الكبري �أن
يقبل عليه يف �أ�شكال متنوعة ،مرة عن طريق الأورن�س
الإجنليزي ،كقوة جاذبة تغري بالك�سب ،ومرة �أخرى
عن طريق االنتخابات التي ي�أتي معها القواد فرج
17
�إبراهيم الذي يقود حميدة �إىل عامل الرذيلة».
الرواية يف جمملها عبارة عن جمموعة من
الأحداث تدور بالزقاق ،وي�شرتك فيها معظم
�سكانه .ي�سردها جنيب حمفوظ بطريقته اخلا�صة.
وما املدق �إال ذلك العامل امل�صغر الذي عبرَ من ورائه
الأديب عن فئة متثل �أكرب �شرائح م�صر والعامل �أال
ال�سارد ينتقي من
وهي فئة الب�سطاء « .ذلك �أنّ ّ
واقع احلياة �أكرث الأحداث يف عالقتها بال�شخو�ص
واملكان والزمان ،اختزا ًال حلياة ال ّنا�س ب�أفراحها
و�أحزانها وبطوالتها وتناق�ضاتها ،وهي �أفعال ال
 -16جنيب ،حمفوظ ،زقاق املدق ،امل�ؤ�س�سة الوطنية للفنون
املطبعية ،وحدة الرغاية ،اجلزائر� ،1989 ،ص311.
 -17العامل ،حممود �أمني ،املرجع ال�سابق� ،ص36-35.
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ت�ؤدّيها �إال �شخ�صيات غري عادية ،تدنو-ما �أمكن-
من البطولة ،وقادرة على �إقناع املتلقي بقدرتها
على جت�سيد هذا الفعل النموذجي ،ولهذا ال ّنوع من
الت�شخي�ص كتّابه امل�شهورون :جنيب حمفوظ ،حنا
18
مينه ،عبد الرحمن منيف ،وغريهم كثري».

ب  .العنوان �سيمائياً:

الزقاق ،وهو مفرد �أزقة ،يعرب عن مكان �ضيق،
داخل �أماكن �سكنية تعج بال�سكان ،وهو يف الغالب
يطلق على املناطق ال�شعبية ،وذلك لأنه يغلب على
�أعمال الأديب االهتمام بالأماكن ال�شعبية؛ لأنها
رمبا ،جتعله يعود بذاكرته الروائية �إىل حنينه
املرتبط ب�أماكن والدته ولعبه بالإ�ضافة �إىل ما كان
يجد يف هذه الأماكن من موا�ضيع اجتماعية� ،أثناء
جلو�سه يف مقاهيها؛ كمقهى الفي�شاوي وغريه ،وهو
ي�ستمع �إىل حكايات يرويها �أنا�س ب�سطاء يق�ضون
�أوقاتهم يف اللعب وح�ساء ال�شاي ،امل�شروب املف�ضل
لدى امل�صريني .وبو�صفه واحدا من �أبناء احلارة
ال�شعبية امل�صرية« :كان يجنح نحو �شعبية الأمكنة
حيث يقول  »...زقاق «وال يقول مثال� :شارع» �أو
«نهج» ،و يقول يف موطن �آخر« :حارتنا» ،وال يقول
مثال «حينا» لأن هذه الأمكنة هي التي كان يتخذ
منها جماال «ملختربه» ال�سردي ،حيث كان يعاي�ش
�أب�سط ال�شخ�صيات درجة اجتماعية ويبني عليها
19
�إ�شكاليته الروائية».
خامتة:
زقاق املدق هي واحدة من روايات �صاحب
�أكرب جائزة علمية يف الأدب ،مل ينلها قبله وال بعده
�أديب عربي� ،أردنا بدرا�ستها �إبراز قيمتها الأدبية،
واالجتماعية ،معتمدين يف ذلك املنهج ال�سيميائي
الذي ن�أمل �أن نكون قد وفقنا يف تطبيقه على
هذا الن�ص املحفوظي املمتع يف قراءته ،املفيد يف
معرفة الواقع امل�صري داخل الأحياء ال�شعبية ،يف
فرتة من فرتات تاريخه .لقد تناولت يف درا�ستنا
 -18حممد ،الباردي� ،إن�شائية اخلطاب يف الرواية العربية احلديثة،
من�شورات احتاد الكتاب العرب ،دم�شق� ،2000 ،ص20.
 -19عبد املالك ،مرتا�ض ،حتليل اخلطاب ال�سردي ،معاجلة
تفكيكية �سيميائية مركبة لرواية زقاق املدق ،ديوان املطبوعات
اجلامعية ،اجلزائر� ، 1995 ،ص277.
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هذه �سيميائية العنوان ،غري �أن قراءة الرواية،
وب�شكل مت�أن� ،أفادنا يف اكت�شاف عوامل �أخرى ميكن
التطرق �إليها ،يف �أبحاث الحقة ،مثل� :سيميائية
الروائح والوجه وال�صوت والألوان ،وغريها.
الرواية عند جنيب حمفوظ-على نحو ما
تناولته "زقاق املدق" ،لي�ست جمرد جتميع
ل�شخو�ص واختيار مكان وزمان من �أجل متوقعها.
العمل الروائي املحفوظي يرتكز على �إبراز املكونات
النف�سية ،واالجتماعية للأفراد احلقيقيني ،داخل
�إطار العمل الروائي ،باعتماد مناذج ل�شخو�ص
م�شابهني ملا عرفه يف الواقع ،فـهي" :لديه
�سجل وا�سع للأ�صداء النف�سية ،واالجتماعية
والأنرثبولوجية واجلمالية ،فهي ميكن �أن تقوم
بدور ال�شاهد املعروف ،وامل�شرف ال�سيا�سي،
وخادمة الأطفال�...إن الرواية عنده لي�ست �إال
تقطريا للعامل الذي نعي�ش فيه ،وتركيزا له ،وهي
20
تلهث خلف �أعمق رغبات الإن�سان".
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