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م  يف إطار تشييد خصوصية حماكاة الواقع والتحّول أن ترتاد وتالمس آفاقا حتاول القصة القصرية اليو 

وفضاءات تعبريية جديدة غري مألوفة وغري تقليدية، وذلك باعتبار عامل اإلبداع يف استمراره وهَب الكتابة 

سعى إىل شرعيَتها وتربيَرها، وهو ما ميكن أن جيعل الفرق واضحا وقائما بني قصة تقليدية وأخرى حداثية ت

يف النص القصصي الدراسة إىل استجالء البعد السردي �ذه طمح وحنن نخلق تقليد جديد لدى املتلقي 

يف تطوير  الكاتبالظواهر الالفتة اليت استخدمها سنركز أيضا على أبرز ، إذ ذاكرة اجلريان لنجيب حمفوظ

الكاتب أرادنا يف مفاصل األشياء، وكأن تصوير اجلزئيات الدقيقة واليت قام فيها بأساليبه الفنية، وتطويع 

ذات النسق الفكري والتأملي األخرى  األبعادعنصر التشويق واإلثارة عند املتلقي، إضافة إىل  أن نعيش

  .القصةاليت ختتز�ا 

  .حكي، بعد سرد، بنية سرديةتلقي، قصة قصرية، م :الكلمات المفاتيح

Abstract: 
 Today's short story, in the context of the construction of the peculiarity of 
simulation of reality and transformation, tries to frequent and touch new 
horizons and expressions paces that are unfamiliar and unconventional, 
considering the factor of creativity in its continuity and the gift of writing its 
legitimacy and justification, which can make the difference between a 
traditional and an up-to-date story that seeks to create a new tradition for the 
recipient and we aspire to clarify the narrative dimension in the narrative text 
memory of the neighbors of Naguib Mahfouz; as we will also focus on the 
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most prominent phenomena that the author used in the development and 
adaptation of the story. His artistic methods, in which he photographed the 
fine particles in the joints of things, as if the writer wanted us to live the 
element of excitement and excitement at the receiver, as well as other 
dimensions with the intellectual and contemplative theme that the story 
contains. 
Keywords: Short story, receiver, narrated, after narration, narrative 
structure. 

 
  

 مقدمة

تعترب حاجة اإلنسان إىل احلكي حاجة قدمية جدا، لعلها مرتبطة بالبدايات األوىل لتشكل النواة 

ا�تمعية عند اكتشاف اإلنسان للغة ووالدة رغبة الكالم داخل جسده اجلديد، فقد حاول إشباع 

ت وسردها، وملا انتقلت احلكاية هذه النزوة باحلكي معتمدا اللغة املرتكز األساسي لتوصيل احلكايا

إىل طور جديد متجاوزة حقل املشافهة واستطاعت النهوض والثبات وتلمس مكونا�ا وطرائق 

التعبري فيها، أصبحت عنصرا من عناصر البناء الفين القصصي بكل أنواعه املعروفة والشائعة منها 

أنا رجل على قيد " :D. H. Lawrence(1ديفيد هربرت لورانس (القصة والرواية، قال 

فقط ... احلياة، وهلذا فأنا روائي، وألنين روائي أعترب نفسي أرفع من القديس والعامل والفيلسوف

  .2"يف الرواية جند كل األشياء تأخذ دورها الكامل

هلذا يكتسب هذا البحث أمهيته من كونه ميثل حماولة متواضعة للتتبع مدى استجابة نص قصصي 

يل بطريقة توفر للقارئ فرصة فهم مغاير راشح من استنطاق داليل حليز لقراءة ذات طابع دال

نظرية العالمة أريد هلا أن تلقي الضوء على ما كان يلتبس من مفاهيم عامة، "مكاين راسخ فـ 

  .3"وغالباً ماك ان هذا االلتباس مقصوداً يف ذاته أو لغريه

ربة جنيب حمفوظ االجتماعية يف جمال كما ميتلك البحث أمهية تتمثل يف حماولته التعريف بتج

  .القصة اليت كانت تسعى غالباً اىل التميز التفرد

  :كما أن حدود البحث تتلخص فيما يلي

 كل ما يتطلب زمانيًا للتمكن من تشكيل فكرة واضحة عن : احلد الزماين

  . السيمياء بشكل موجز وعن سيمياء القصة بشكل عميق
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 هوم السيمياء مكانياً كل ما يتطلبه مف: احلد املكاين .  

 قصة ذاكرة اجلريان: احلد املوضوعي.  

استطاعت القصة القصرية أن جتد لنفسها مكانة مرموقة بني األشكال السردية، فقد حظيت 

باهتمام األدباء والقراء والنقاد على السواء، هذا االهتمام مل يكن مبحض الصدفة وال مسايرة 

م يف روما حتديدا 14ذ يؤرخ ذلك إلرهاصا�ا األوىل يف القرن للموضة، وإمنا كان ألسباب معينة، إ

يف تلك القصص اليت كانت تتداول حبجرات الفاتيكان، حيث كان يتجمع األهايل يف تلك 

، وهذا التعبري 4احلجرات لالستماع للحكايات املخرتعة وقد مسيت تلك احلجرة مبصنع  األكاذيب

لية من نسج احلكوايت إال أ�ا كانت تستقطب مجهورا األخري ينم على أن هذه القصص كانت خيا

الذي دّون " بوتشيو"كان أشهر رواد احلجرة «هاما من املتلقني لتوفريها املتعة والتسلية معا و

طرائفه ونشرها يف كتاب أمساه الفاتشيا وقصص الديكامريون أو املائة قصة اليت ألفها الكاتب 

اوالت اليت وغريها من احمل )Giovanni Boccaccioجيوفاني بوكاتشيو (اإليطايل 

هذه احملاوالت تفتقر للخصائص السردية املعمول �ا فيما بعد سواء ما  ،5ظهرت قبل هذا التاريخ

 تعلق بالقصة القصرية أو غريها من فنون السرد، لكن هذه القصص واهتمام املتلقني �ا كانت

متعة وأكثر ضبطا لقواعدها وقوانينها  سببا كافيا ألن تكون بدايات لنوع قصصي جديد أكثر

أي أن القصة القصرية مل تعد ذلك السرد املباشر أو تكوين عقدة وحماولة اخلالص منها، . السردية

بل صارت حلظات مكثفة ودفقات قصصية متوالية ترتاص يف وحدة متماسكة، لتربز يف عاملنا "

تربة صاحلة للتجديد والتجريب، تتيح إحياءات فنية، تعري زيف الواقع فالقصة القصرية صارت 

للقاص أن يستخدم خمتلف معطيات الفنون األخرى وكلما خرجت عن نظامها الفين كانت أكثر 

 .6"جدة وألصق باحلياة الن احلياة نفسها ال تسري على وترية واحدة ونظام صارم

 :دراسة العنوان -1

وفق أنساقه الداللية واللغوية، وهذا ما  يعترب العنوان مبثابة عتبة للدخول إىل عامل النص وحتليله

سنعمد على دراسته من خالل تفكيك عنوان النص الذي بني أيدينا استنادا اىل ما جاء به حممد 

كعنوان يشري إىل ذلك الصراع القدمي احلديث الذي " فذاكرة الجيران. "وجريار جنيت مفتاح

 برغوت وعمرية فأصبح كاملألوف بالنسبة يعيشه أهايل احلارة رغما عنهم منذ زمن بعيد بني أسريت

تلك العالقة االجتماعية القائمة بني اجلريان . هلم، عادة ترسخت يف ذاكر�م وأصبحت جزءا منها
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ذاكرة "و. وارتباطها بأحداث متعلقة باملاضي واستمرت إىل الزمن احلاضر فتوارثتها األجيال

  :كعنوان مقسم إىل لفظتني" الجيران

 دنا إعراب هذه الكلمة جند أ�ا حتتل يف القاموس اإلعرايب مرتبة املبتدأ إذا أر : ذاكرة

املرفوع وهو مضاف، أما إذا أردنا تعريفها تعريفا دقيقا فهي تشري إىل قوة عقلية حتفظ 

وبربط هذا املصطلح بالقصة سنجد . األشياء يف الذهن وتعيد إحياءها عند االقتضاء

احلارة عن ذلك احلدث بني أسريت عمرية وبرغوت انه يتجلى فيما حتفظه أذهان أهل 

 .ومساره التارخيي

 أما الشرح االصطالحي هلا فهو التعايش ) اخلرب حمذوف(وهو مضاف إليه : الجيران

القائم بني جمموعة من األسر باجلوار أي بالتقارب السكين واملعامالت الودية املشرتكة 

خذ اجلوار مسارا مغايرا ملساره الطبيعي لكن بربطه بأحداث القصة اليت بني أيدينا سيت

 .املتمثل يف حسن املعاملة إىل الصراع والعداوة

واجلريان سنجد من خالهلما انه ينبثق صراع املاضي وجيرت  ذاكرةإذا ما قررنا اجلمع بني الكلمتني 

ة بني إىل احلاضر املعيش، وبغية التخلص منه ووضع حد له ال بد من االستعانة بالذاكرة املشرتك

ألن نقطة الصراع دائما ال ) الزمن املاضي(اجلريان املسجلة ألهم األحداث الواقعة يف الزمن البعيد 

  .يفصلها إال خيط رفيع عن نقطة التوافق

من خالل ما سبق ميكن إمجال القول إن هذا العنوان حيمل يف طياته إحياءات رمزية حتيل إىل أبعاد 

  .مضمونهداللية تربطه بالنص وتتوافق مع 

 :القصة/ تحديد األبعاد المرتبطة بالسرد  -2

القصة (، للمتون السردية الرتاثية خيتلف قليال عن النصوص احلديثة 7مبا أن التحليل السيميائي

يف مسألة ربط النص باملرجع فإننا سنتجاوز هذه النقطة إىل الدراسة املرتبطة بزمن القصة ) القصيرة

سنستعني باجلدول  هلذا. حمفوظ وهي عبارة عن قصة قصرية لنجيب" ذاكرة الجيران"من خالل 

  :التايل للتوضيح أكثر

  فضاء الحكاية  األبعاد
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  .وميكن إدراج الربنامج القاعدي اخلاص با�موعة القصصية اليت تنتمي إليها ذاكرة اجلريان

  

 
 :8التقطيع -3

ألن األحداث تسري وفق خط ماضوي مستقيم وألن معامل القصة منذ  الفاصل الزمنيسنستبعد 

يتها تشري إىل الزمن املاضي الذي يتخلله فرتات زمنية حاضرة متمثلة يف احلوارات بدايتها إىل �ا

لكن مع قراءتنا املتأنية ألحداث القصة اتضح أن . اليت يوردها السارد على لسان الشخصيات

هو الذي يؤطر احلكاية منذ بدايتها إىل �ايتها، هذا األخري حمدود  الفضائي/ الفاصل المكاني 

جند حضورمها يف أربعة مقاطع؛ ميثل كل مقطع حدثا مرتبطا مبكان معني يتأرجح بني  يف مكانني

  .الدكانو الحارة

ال يوجد فيه ظهور جديد ألي  فالضابط التمثيليهذا ما سيجعلنا نسقط الفواصل املتبقية، 

شخصية جديدة يف كل مقطع جديد الحتكار شخصية شيخ احلارة والشخصيتان علي برغوت 

ة أحداث القصة أل�م يشكلون احملور الرئيسي الذي تدور حوله األحداث دون وخليل عمري 

فيغيب لكون املؤشرات أو اآلليات النحوية والرتكيبية ال  الضابط الخطابيأما خبصوص . غريهم

  دكان شيخ احلارة+ احلارة   البعد الفضائي

  .رمضان لعام من األعوام البعيدة املاضية  البعد الزمني

حممد الربغويت + إمام الزاوية + خليل عمرية + علي برغوت + شيخ احلارة   البعد التمثيلي

  .أهايل احلارة+ أفراد األسرتني + الناصح عمرية + 
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الذي توفر فيه مكونان  السردي الضابطوأخريا . تلعب أي دور يف حتديد املقاطع داخل القصة

  .احلوار والسرد إال انه افتقر إىل املكون الوصفي املستقل بذاته سرديان أساسيان مها

 قرر شيخ الحارة أن يتحرك"إىل " في ليلة وقفة رمضان"من  :المقطع األول."  

تتجلى أمهية هذا املقطع يف كونه يبئر احلدث الرئيس الذي هو موضوع اخلصومة بني أسريت 

إليها أهل احلارة بسبب هذه اخلصومة وتدهور  ويف كونه يصف احلالة اليت آل" عميرة"و "برغوت"

وساءت : "والشاهد يف النص. األوضاع والعالقات بني أطراف النزاع وتطورها إىل حد كبري

  .9"...ففارقا الحياة في يومين متعاقبين. حالتهما وتدهورت

كما أن املقطع وضعنا أمام شخصيات عديدة سامهت يف إيضاح احلدث وإبرازه منها شخصية 

الذين كانوا يسعون إىل وضع حد هلذا الصراع وإقرار الصلح عن طريق  وأهل الحارة مام الزاويةإ

أل�م سعوا إىل ، 10المساعدوإعالمه، الشيء الذي يضعهما موضع  شيخ الحارةالتوجه إىل 

وضع حد، والبحث عن حل والدفع بشيخ احلارة إىل إقامة الصلح بني األسرتني والتخلص من 

والقرينة النصية الدالة على . ي الذي آلت إليه احلارة بأكملها وبالتايل فض النزاع القائمالوضع املزر 

الشيء . 11"قرر شيخ الحارة أن يتحرك وبناًء على بالغة إمام الزاوية وضغوط األهالي: "ذلك

 األهايل الشديدة الظاهرة من خالل رغبتهم يف إرساء االستقرار وفك النزاع، مثإرادة الذي يربز 

إن األهم هي إرادة شيخ احلارة اليت ابتدأت عن طريق إخباره من طرف إمام الزاوية وأهايل احلارة 

  .12"قرر شيخ الحارة أن يتحرك"

يالحظ إذن غلبة صوت السارد داخل هذا املقطع باعتباره هو من قدم األحداث وأعطى الوصف 

اليت فرشها السارد لتطوير األحداث فهذا الوضع األول هو األرضية . العام حلال احلارة وأحواهلا

  .وبناء املسارات السردية للقصة

 لنا عودة"إىل " دعا إلى دكانه"من : المقطع الثاني."  

مثل هذا املقطع دعوة شيخ احلارة الطرفني املتنازعني إىل دكانه لتصفية احلساب القدمي وبدء حياة 

جود اخلالف وبأطرافه وباألضرار بو  المعرفةجديدة، لكن الذي يظهر بوضوح أن الشيخ ميتلك 

مات رجالن وال كل  لكن باألمس القريب"اليت خلفها هذا الصراع حبكم أنه شيخ احلارة، 

، كما متثل 14"الطويل وضحاياه من الجرحى ال يحصون على المدى: "وقوله. 13"الرجال
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ستوصله  ، معرفته للسبل اليت15"فلنحتكم إلى العقل والدين ونصفي الحساب القديم: "قولته

  ).إقامة الصلح(إىل موضوع قيمته 

لنصفي : "من خالل رغبته يف وضع حد للخصومة بشكل صريح من خالل قوله المعرفةوتربز 

  .16"الحساب القديم ونبدأ حياة جديدة

حلفتكما "ما يتجلى عزمه وإصراره على رغبته يف الوصول إىل موضوع قيمته الظاهر يف قوله 

فإنه ال يزال منفصال  الواجب و المعرفةو لإلرادةامتالك الشيخ  ، ومع17"بالحسين أن تتكلما

)v ( عن موضوع قيمته)ويسعى إىل حتقيقه من خالل إبراز معرفته املتجلية يف ) أي ذات ممكنة

حماولته إقناعهم معنويا باستخدام احلكمة واحلنكة والصرب؛ وأيضا استثمار جتاربه السابقة يف حواره 

كفر عنها، ال داء بال  إن لزمت دية دفعت، أو كانت خطيئة: "قولهمعهم، يشري إىل ذلك 

من جهة، ومن جهة أخرى جند انه يلجأ معهم إىل االستدالل من الوقائع واألحداث  18"عالج

المثل فيقولون لبرغوت  يضربون بهما: "املأساوية اليت وقعت مؤخرا بسبب نزاعهما إذ يقول

ابل الكهالن الوقوران ويتبادالن الشتائم، تتراءى وعميرة ما يقال عن القط والفأر، يتق

، ما يدل أيضا على معرفته 19"المرأتان فيدور الردح والتشليق أما لقاء الشباب فالعنف والدم

الظاهر في أن السبب ذهب في "إىل جانب قدرته على التحليل واالستنتاج . املسبقة ملا جرى

م معرفة سبب نزاع الطرفني وصمتهما أمام ، وعد20"...مخزن التاريخ وبقيت العداوة وحدها

) الشيخ( معاكسا للذاتإصرار الشيخ وبالتايل انعدام تفاعلهما معه ميثل اجلانب الذي خيلق 

  ).حل الخصومة(للوصول إىل موضوع قيمتها 

 الدفتر خانة"إىل " ومرت بشيخ الحارة"من : المقطع الثالث." 

فعن طريق . وإصراره على حتقيق موضوع قيمته) خالشي( 21يظهر هذا املقطع تبلور إرادة الذات

البحث والتقصي يف أرجاء احلارة والبحث يف الدفاتر اليت تؤرخ األحداث الواقعة يف تاريخ احلارة 

التصميم فقرر أن يزور الدفتر  وركبه: "قرر أن يعرف سبب النزاع وحياول إجياد حل له مثال

  .22"خانة

بسبب معرفة وحنكة شيخ احلارة، وبعدها هم ] المعلم علي[ وألول مرة يتكلم أحد أطراف النزاع

 القيم الصيغيةمن هنا اكتملت . الشيخ باإلفصاح عن سر اخلصام إجابة على سؤال املعلم علي
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مرحلة لتحقيق موضوع قيمتها، إذن فهي متأهبة لالنتقال من  مستعدةلذات الشيخ وأصبحت 

  .مرحلة االتصالإىل  االنفصال

  
فعل ستحقق الذات االتصال مع موضوعها القيمي وتصبح ذاتا منجزة أم ستبقى ولكن هل بال

  منفصلة رغم قطعها مجيع املراحل املتطلبة لذلك؟

إجابة عن هذا التساؤل نستشف أن الذات حققت موضوع قيمتها لكن هذا غري مثبت بشكل 

الدالة اليت تسري  صريح يف النص إال انه يربز جليا بشكل ضمين من خالل جمموعة من اإلشارات

، )ذات منجزة(وبالتايل انتقلت بالفعل إىل مرحلة االتصال . مسار حتقيق الذات موضوع قيمتها

: وقع حديثه وقال برقة وابتسم في وجهيهما ليخفف من"ذلك من خالل اجلملة األخرية 

  .23"الجيران معذرة إن هدفي الوحيد هو الكف عن األذى والعودة إلى حياة

 نهاية النص"إىل " ثم دعا"من : المقطع الرابع."  

يربز الدكان مرة ثانية كفضاء يف هذا املقطع ليربز معه معرفة جديدة لشيخ احلارة وذلك باستدعائه 

ليفتح ملف الصلح وهو على ) الدكان(خلليل عمرية وعلي برغوت مرة أخرى إىل فضائه اخلاص 

قال : "بب يف هذا اخلصام، والشاهد من النص قولهدعمتا باكتشاف السقدرة ثقة أكثر ومعرفة و

تجهالنه كاآلخرين فإني على  لهما بثقة هذه المرة ال أحد يعرف السبب سواكما وإن كنتما

  .24"أتم االستعداد لكشفه لكما

الذي حيتم عليه أن يستمر يف  الواجبو اإلرادةو المعرفةو القدرةومبا أن الشيخ حيتكم إىل 

ومن هنا فإن الذات قد استوفت شروط احلصول على ". لنا عدوة"ل إصراره على إجياد ح

أل�ا امتلكت الكفاءة إال أ�ا مل تصل بعد إىل  ذات محينةفهي إذن ) القيم الصيغية( الكفاءة

  ).فك النزاع(موضوع قيمتها 

 :25البرنامج السردي -4
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الربنامج القاعدي  ال بد من الوقوف أوال على الربنامج السردي املؤطر لفضاء القصة ككل وهو

الذي فتح لنا الباب للتعرف على املنت الذي بني أيدينا بعد ذلك سننتقل إىل الربنامج 

  .االستعمايل
  

  
 

  نالحظ أن شيخ احلارة قد وصل إىل موضوع قيمته اليت تطلبت منه حبثا وتقصيا وإصرارا

مهد له  الشيء الذي والواجب، القدرةو المعرفةو إلدارةمن خالل احتكامه إىل ا

طريق الوصول إىل موضوع قيمته مستعينا مبجموعة من العوامل املساعدة كسر �ا 

 .العوامل املعاكسة

  بإقناع املرسل إليه وحتقيق موضوع القيمة  االتصالإىل  االنفصالالذات هنا انتقلت من

 .ذاتا منجزةوأصبحت بذلك 
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 طلب املساعدة من شيخ العامل الذات مل يستطع حتقيق موضوع قيمته لدى التجأ إىل 

احلارة لتحقيق ما عجزوا عنه إذن فالعامل الذات هو فاعل إجرائي متعدي ألنه استعان 

 .مبساعدة الشيخ

  اإلرادةو المعرفةما عدى  القيم الصيغيةمل تتبلور جل. 

  أهالي (ظهور مؤشرات يف �اية املقطع تدل على حتوالت جديدة تكمن يف أن الذات

يف مسار  الذات الفاعلةفأصبح هو  شيخ الحارةبتها إىل أسندت رغ) الحارة

 .األحداث إىل �ايتها وهذا ما وضحه الربنامج القاعدي

 :المكون التصويري -5

  :26نستأثر احلديث يف هذا املكون عن ضربني أساسني

 ويف قصة . باعتباره جمموعة من الصور املتالحقة تؤدي معىن واحد المسار التصويري

جند املسار التصويري يتجلى من خالل بعض الكلمات املسرتسلة يف " ذاكرة الجيران"

وصوتت النساء،  اضطرب استقرار الحارة وأغلقت الدكاكين"؛ 1مثال النص 

، كل هذه املصطلحات تشري إىل تدهور أوضاع احلارة وتأثر أهلها 27"وزاطت الصبية

حياة  م ونبدأفلنحتكم إلى العقل والدين ولنصفي الحساب القدي: "2مثال . سلبا

 .، كل هذه املفردات تشري إىل الرغبة يف إقرار الصلح28"جديدة
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 باعتباره يفيد معان كثرية لنفس اللفظ أي جمموعة من الصور اليت  التجمع التصويري

وهي  لفظة الخصومة: يفيدها لفظ معني والقرينة اليت تدل عليه يف هذه القصة هي

ة، الحساب القديم، سوء األحوال، كالخناقة، العداو : لدالالت متعددة تجمع

 .شخصين موت

 :29المربع السيميائي -6

 .هو البنية املنطقية العميقة لتشكل املعىن -

  .يقوم على تعارض قطبني متعارضني بشكل صريح أو ضمين -

  :خاتمة

إن خامتة أي دراسة حتما جتعل الدارس يتيح من خالل مسائالته القرصة من أجل الرجوع إىل 

ى يف رحلة تقييمية ملعرفة مدى جدته يف حتقيق األهداف اليت جاء �ا موضوعه، املوضوع مرة أخر 

وهي بطبيعة احلال ال ميكن لنا أن خنتزهلا أو خنتصرها يف كلمات معدودات أل�ا يف عمقها ترتكز 

على دالالت متنوعة، قد يكون بعضها مرتبطا ماهي اإلضافة اليت قدمها الباحث نفسه إىل 

نهجا، أو من خالل ما توصل إليه من أفكار واستنتاجات على النص أو القضية الدراسة فكرا وم

  .املدروسة

ويف عمل جنيب حمفوظ جند أنفسنا أمام بعد سردي تنوعت فيه اخلطابات بتنوع أحداثها وتفاصيل 

حكيها من خالل تسلسل متوايل راعى فيه جنيب حمفوظ مبدأ اخلطاب اإلخباري من خالل 

ة وتبيان شخوصها وزمكانيتها وكذا بنية حتوهلا إىل غري ذلك، وميكن أن تنظيم أحداث القص
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من خالل أبعاده " ذاكرة اجلريان"نستخلص بعض النتائج اليت سامهت يف تفاعل النص القصصي 

 :السردية فيما يلي

العمل على توثيق التفاعالت االجتماعية والتارخيية املختلفة، واليت راعى فيها نص ذاكرة  .1

ذكر التعارضات اليت تتسم �ا هذه العالقات من خالل تصارع األحداث يف  اجلريان

 .نسق تصاعدي

بتداخل كبري ناتج عن تراوح مستمر بني " ذاكرة اجلريان"اتسمت البنية الزمنية يف قصة  .2

احلاضر واملاضي، إال أن االرتدادات هي املهيمنة نتيجة االعتماد على السرد التسجيلي، 

اسرتجاع املاضي لتربير (اطع السردية اعتمدت على االسرتجاع ومع أن أغلب املق

فإن حركة أحداث القصة مل تكن خافتة تنتا�ا الرتابة رغم األفعال الوصفية ) احلاضر

املوجودة بالنص القصصي، بل الحظنا أن بعض مشاهدها قد خلق حدة درامية ناجتة 

 .عن حمتويات املشاهد

صي هذا عمقا ثقايف واسع، من خالل توظيفه امتالك جنيب حمفوظ يف عمله القص .3

 .الشخصيات الرتاثية واألشعار العربية واألمثال والرتاث الشعيب وغري ذلك

يعترب احلديث عن آليات حتليل العمل القصصي من اخلصائص اليت تطورت وتنوعت  .4

من مرحلة ألخرى، حبيث يتبني من خالل التحليل أننا جند أحيانا الصعوبة ليس يف 

ة معاجلة التعبري الذي يعرب به كاتب املوضوع وإمنا يف طريقة املعاجلة والتقنيات اليت طريق

 .يعاجل خالهلا القاص ما يريده
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  30)لنجیب محفوظ(قصة ذاكرة الجیران : الملحق

يف ليلة وقفة رمضان لعام من األعوام البعيدة املاضية قامت خناقة ما هلا إال النيب بني أسريت 

 .رغوث وعمريةب

وكاملألوف يف تلك الظروف اضطرب استقرار احلارة فأغلقت الدكاكني وصوتت النساء وزاطت 

 : الصبية، ووقف إمام الزاوية وهو يصيح بأعلى صوته

 . ما هكذا يستقبل الشهر الفضيل.. .وحدوا اهللا- 

: ن مهمان مهاولكن مل يتمكن أهل اخلري من التخليص بني األسرتني قبل أن يصاب منهما رجال

وساءت حالتهما وتدهورت ففارقا احلياة يف يومني متعاقبني، وهّل   .حممود الربغوثي والناصح عمرية

رمضان يف جو من الوجوم واألسى وقال الناس إن هذا ال يرضي اهللا وال خلقه، وإنه جيب وضع 

عد يقنع باجلرحى حد لتلك العداوة املتوارثة، خاصة بعد أن اندفع تيارها يف جمرى جديد مل ي

ولكنه سجل أول ضحيتني له من املوتى، وقالوا إنه على صاحب نفوذ أن يتدخل وأن يبذل ما 

وبناء على بالغة إمام الزاوية . ميلك من قوة إلقرار الصلح بني املتخاصمني منذ الزمن السحيق

برغوث وخليل  علي: دعا إىل دكانه كبريي األسرتني. وضغوط األهايل قرر شيخ احلارة أن يتحرك

 . عمرية، و قدم هلما القهوة و طلب منهما أن يقرآ الفاحتة ويصليا على النيب

 .لنطرد الشيطان عن جملسنا -

 :وقلب عينيه بني الرجلني مث قال

ما بينكما قدمي، وضحاياه من اجلرحى ال حيصون على املدى الطويل، ولكن باألمس القريب  - 

ت يدفع إىل املوت واملسألة مل تعد حمتملة واجلميع يريدون هلا أن مات رجالن وال كل الرجال، واملو 

 . تنتهي، فلنحتكم إىل العقل والدين لنصفي احلساب القدمي ونبدأ حياة جديدة

  :فتوارى كل منهما وراء صمته وعكست األعني صالبة وضيًقا، فقال الشيخ

ال داء بال . يئة كفر عنهالنطرح أسباب اخلصام أمامنا، وإن لزمت دية دفعت أو كانت خط -

 .وال بد للشر من �اية. عالج

وملا أنس منها رفًضا وعناًدا راح يصارحهما بأن أسرتيهما صارتا تسلية املاجنني من أهل حارتنا، 

يضربون �ما املثل فيقولون لربغوث وعمرية كما يقال عن القط والفأر يتقابل الكهالن الوقوران 

رتاءى املرأتان فيدور الردح والتشليق، أما لقاء الشباب فالعنف منكم فيتبادالن الشتائم، ت
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ومن عجب أنين مل أعثر على شخص يف حارتنا يعرف خلصومتكما سبًبا، أكان زواًجا أو .والدم

 طالقًا أو صفقة خاسرة أو جرمية؟ 

 .وبقيت العداوة وحدها. الظاهر أن السبب ُذب يف خمزن التاريخ

والبد أنكما تعرفان السر، فلنطرح السبب بيننا، وإن لزمت دية دفعت، ولكنكما كبريا األسرتني  

  .أو كانت خطيئة كفر عنها

 :ظل جدار الصمت قائًما بينهما وبينه فهدهد غيظه وتساءل

 ماذا تريد لرتضى؟ . ماذا تريد لرتضى، وأنت يا معلم خليل .علييا معلم 

 :وجه خطابه هلما مث ..." يا صرب أيوب : " وبإزاء الصمت املستمر هتف

  .اكشفا يل عن سبب اخلصام -

 :مث بعد فرتة يسرية قال برجاء

 .حلفتكما باحلسني أن تتكلما -

 :لكنهما مل ينبسا بكلمة، ويف الوقت نفسه قلقت نظرة حرية يف أعينهما فاسرتد نربته احلازمة وقال

ليت تعودنا أن نعاجلها ال بد من الكالم، و إال دعوت الشرطة والنيابة للتدخل يف الشؤون ا -

 . بأنفسنا

 :وملا قرأ اإلعياء يف وجهيهما فض االجتماع وهو يتمتم

  .لنا عودة -

ومرت بشيخ احلارة فرتة حبث وتقٍص فسأل الكثريين من أفراد األسرتني عن سبب اخلصام ولكنه 

م يذكرون مل يظفر جبواب، بل وضح له أ�م جيهلون السبب متاًما، وكما قال إلمام الزاوية فإ�

وركبه التصميم فقرر أن يزور الدفرت خانة مث دعا إىل . العداوة جيًدا ولكنهم ال يعرفون علة هلا

 : وقال هلما بثقة هذه املرة. علي برغوث وخليل عمرية: دكانه كبريي األسرتني

ال أحد يعرف السبب سواكما، وإن كنتما جتهالنه كاآلخرين فإين على أمت االستعداد لكشفه -

 ...كمال

 :فسأله املعلم علي حبدة 

 من أين لك تلك املعرفة ؟  -

 :فأجاب �دوء الواثق
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ووقع نزاع .. فتشت عن ذلك يف دفاتر شيوخ احلارة املعاصرين لألجداد و قرأت يف دفرت أحدمها -

 . فاضح بني برغوث وعمرية

 :عند ذاك صرخ املعلم خليل

  .كفى  -

 :فسكت شيخ احلارة قليالً مث قال

يكن األمر فاضًحا �ذه الدرجة يف الزمن القدمي و لكن جرى الزمن وتغريت القيم فأصبح  مل -

سبب النزاع مما يوجب السرت، فأمجع املتخاصمون على إغفاله حىت نسي وبقيت اخلصومة وحدها 

  .تتوارثها األجيال

 :وابتسم يف وجهيهما ليخفف من وقع حديثه وقال برقة

  .الكف عن األذى والعودة إىل حياة اجلريانإن هديف الوحيد هو . معذرة 

 
                                                           

  :هوامش
أحد أهم األدباء الربيطانيني يف القرن ) م 1930مارس  2- 1885سبتمرب  11: (ديفيد هربرت لورانس -1

ىل القصص القصرية واملسرحيات والقصائد الشعرية تعددت جماالت إبداعه من الروايات الطويلة إ. العشرين

كتب يف أدب الرحالت وترجم أعماال عديدة من . من أشهر أعماله عشيق الليدي تشاتريل. والكتابات النقدية

اللغة الفرنسية إىل اإلجنليزية وله لوحات عديدة مرسومة، وكان التأثري السليب للحضارة احلديثة على اجلوانب 

ياة وجتريد هذه احلياة من البعد اإلنساين هو حمور أغلب أعمال هذا األديب الربيطاين، ويرى بعض اإلنسانية للح

  .النقاد أن الرجل أسرف يف سوداويته وكذلك يف االعتماد على املشاهد اجلنسية الفجة يف توصيل أفكاره
ة، الدار العربية للكتاب، حي الدين صبحي، النقد األديب احلديث، بني األسطورة والعلم، دراسات مرتمج -2

  .187: ، ص1988اجلماهريي العربية الليبية الشعبية، 
السيميائيات الواصفة ملنطق السيميائي وجرب العالمات، الدراسات العربية للعلوم، املركز الثقايف : أمحد يوسف -3

  .91، ص2005العريب، 
قصة القصرية، وكتاب يوسف الشاروين، دراسات يف التقنيات الفنية واجلمالية املتطورة يف ال: حسن غريب أمحد -4

  .22: ، ص1989القصة القصرية، دار طالس للدراسات والنشر، مصر، 
  .05: التقنيات الفنية واجلمالية املتطورة يف القصة القصرية، ص: حسن غريب أمحد -5
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