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امللخّص
سوسيولوجيا الـنص يسـعي لتحقيـق فعـل القـراءة بطريقـة أساسـية وعميقـة .والـنص ال يكـون تامـ اا وال يسـتطيع حتقـق
كيان إلّا بعد قراءت  .النقد السوسيولوجي من األساليب اجلديدة املؤ رة لتحليـل النصـوص األدبيـة ،وخاصّـة لتحليـل
الرواية .بناء على هذا حتاول هـذ املقالـة مـن خـالل املنـهج الوصـفي -التحليلـي قـراءة نـص روايـة "ذات" لصـنع اهلل
إبـراهيم ،والوصـول إىل املسـائل االجتماعيـة واأليديولوجيـة الـل عـاش فيهـا اجملتمـع املصـري والـل حاولـ الروايـة
تصـويرها .اهلـدف مـن اختيــار هـذ الروايـة أمهيتــها يف تصـوير اجملتمـع املصـري والوصــول إىل معاناتـ خـالل فتــرة
حضور األجانـب يف البلـد .والنتـائج تشـري إىل أ ّن صـنع اهلل إبـراهيم لعيشـ طيلـة العمـر يف مـدن مصـر يعـرف حيـاة
الطبقات املصرية املتوسطة معرفة عميقة وهذ الرواية تع عن أيديولوجية حمددة ،ميكـن التعـبري عنـها مـن خـالل
احتاد كل مكونات بنية الرواية ،فهناك عالقة و يقة بني عناصر الزمان ،واملكان ،والفئات االجتماعيـة ،والشخصـيات
الروائية واملشاكل االجتماعية املطروحة يف الرواية.

الكلمات الرئيسة
النقد السوسيولوجي ،مصر ،صنع اهلل ابراهيم ،رواية "ذات".
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مقدمة
األدب مبـا فيـ مــن القصّــة والشـعر والروايـة واملســرحية ومــا إىل ذلـك ،ينبــع مــن بطــن قافــة
اجملتمعات «قد متكن األدب القصصي يف العصر املعاصر أن يلعب دورا هامّا يف انتقال قافة
وفنّ امللل وعين ب يف هذا العصر عناية بالغة حيت يقول مارون عبود« :القصة يف يومنا هـذا
لف انتبا كـثري مـن الشـباب املشـتاقني لـألدب والفـن حيـت غلبـ علـى بقيـة األنـواع األدبيـة»
(عبود .)181 :1966 ،النقد السوسيولوجي يعتقد أنّ األدب يتشكل يف بـاطن اجملتمـع ،وهـو وجـ
مــن وجوهـ  .يف النقــد السوسـيولوجي «يـدرس تــأ ري األدب علــى اجملتمــع وتــأ ري اجملتمــع علــى
اآل ار األدبية» (زرين كوب .)41 :1361 ،كمـا يعتقـد لوكـاتش «بانعكـاس احليـاة اليوميـة يف األ ـر
األديب ،فـريى أنّ هنـاك عالقـة و يقـة بـني األشـخاص ،والروايـة تتحـدل عـن بعـض التحــوالت
الل حتدل يف اجملتمعـات البشـرية يف واقعهـا وظروفهـا ،مـع أنّهـا تشـري اشـارة إىل املـتغريات
اخلاصــة الــل تتفاعــل مــع الواقــع االجتمــاعي» (غولــدمان .)24 :1993 ،املؤلفــات األدبي ـة تعت ـ
انعكاسا للظروف الفكرية والثقافية لكلّ عصـر« .هنـاك عالقـة االحتجـاج القائمـة بـني الـنصّ
ككلّ وبني حمتوى النص ،والنص ككلّ من صياغة املبدع ،أمّا حمتويات فهي عناصر مسـتمدة
مــن احلقــل االجتمــاعي اإلي ـديولوجي» (حلمــداين .)29 :1990 ،يف هــذ املقالــة نري ـد أن نقــوم
بدراس ـة سوس ـيولوجية لرواي ـة "ذات" وفهــم إيديولوجي ـة الكاتــب ،وللوصــول إىل هــذا اهلــدف
حاولنا دراسة العناصر الروائية كالفئات االجتماعية والشخصيات احلكائيـة والزمـان واملكـان
وعالقت ــها باملش ــاكل العالق ــة يف اجملتم ــع ،حيـ ـت ن ــرى أنّ ال ــراوي يه ــدف إىل رس ــم الواق ــع
االجتمــاعي ،فيحــاول إخ ــراج األمّــة م ــن بعــض مش ــاكل احلي ـاة وص ــعوبارا .فيهــتم الباح ــت
بالرواية للوقـوف علـى واقـع اجملتمـع وظروفـ  .مبـا أنّ املـؤرخني اليتمكنـون مـن رسـم الظـروف
السياس ـية واالجتماعي ـة لعصــورهم بش ـكل مباشــر ،فالدراســة السوس ـيولوجية لآل ــار األدبي ـة
تســاعد علــى ترس ـيم هــذ الظــروف بش ـكل أوضــح .رــدف ه ـذ الدراســة بنــاء علــى املنــهج
الوصفي  -التحليلي تبيني انتقـاد صـنع اهلل ابـراهيم للمـتغريات الـل أحاطـ مبجتمعـ  ،كمـا
تسعى إىل إضاءة العالقة الل تربط العمل األديب بالواقع واجملتمع.
خلفية البحت:
كثرت البحول الل تناولـ الروايـة مـادةا للبحـت ،وشـغل حيـزاا واسـعاا يف الدراسـات األدبيـة
والنقديـ ـة املعاص ــرة يص ــعب حص ــرها .م ــا تيس ــر لن ــا االط ــالع عليـ ـ م ــن الدراس ــات ح ــول
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السوسيولوجية دراسات كـ ــ :دراسة لـحميد حلمـداين (1990م) "النقـد األديب واأليـديولوجيا"
من سوسيولوجيا الرواية إىل سوسيولوجيا النص الروائي الذي قدم دراسة لـ منـهج بـري زميـا
وتصور على الروايـة ،لـذلك كـان تركيـز علـى الـنص الروائـي .ودراسـة عبـد الوهـاب شـعالن
(2008م) "املنــهج االجتمــاعي وحتوالتـ " وكانـ هــذ الدراســة خمصصــة ملنــهج سوسـيولوجيا
النص ل ـ بـري زميـا ،وقـد ركـز علـى كتابـة "النقـد االجتمـاعي" مـروراا بـأهمّ النظريـات النقديـة
السوسيولوجية ،كما تناول وضع النقد االجتماعي عند النقاد العرب.
ومن الدراسات الل أجنزت حول صنع اهلل إبراهيم وآ ار هـي :آرمـن وآخـرون (1389ش)
يف مقالة "تيار الـوعي يف التلصـص لصـنع اهلل إبـراهيم" يشـريون إىل أ ّن الروائـي يسـتخدم تيـار
الوعي معبّراا عن أفكـار ومشـاعر  .فينتقـل يف أسـلوب السـردي مـن السـرد اخلـارجي أو احلـوار
إىل املونول ــوج ال ــداخلي فيس ــتفيد م ــن الوص ــف اخل ــارجي وي ــذكر التفاص ــيل الدقيق ــة واملطول ــة
وآخرون (1390ش) يف مقالة "السرد واللغة يف رواية التلصـص لصـنع اهلل
للشخصيات.
إب ــراهيم" يقول ــون أنّ الكات ــب يع ــتين بالتفاص ــيل معتم ــداا عل ــى ص ــالت الطف ــل ال ــراوي بالبيئ ــة
والشخصيات ،ويتحدل فيها عن أبطال الرواية حسب املواقف الل تقتضي الكالم.
وآخرون (1393ش) يف مقالة "بناء الشخصية يف رواية جنمة أغسطس لصنع اهلل
إبراهيم" يعتقدون أنّ الكاتب سعى إىل االقتراب من الواقع أكثر فأكثر ،ولكن عرض بطريقة
خمتلفة عن الروايات التقليدية ،إذ اختفى البطـل والشخصـية الرئيسـة ال مـل انـاا ولـيس
ل عنوان أو مالمح خارجية .أفضلي وآخرون (1394ش) يف مقالـة "قـراءة يف أصـالة الوجـود
يف روايـة جنمــة أغســطس لصــنع اهلل إبــراهيم" يـرون أنّ الكاتــب حــاول أن يرســم شخصـية ال
يغري الواقعية أبداا؛ ألنّـ شـهد زوال املبـاين اإلنسـانية .أمّـا الدراسـات الـل مصّصـ بروايـة
"ذات" فقليلة جدّاا وحنن مل جند دراسة تتناول النقد السوسـيولوجي هلـذ الروايـة ،اللـهم إلّـا
ملخصا حواي صفحة عن حتليل هذ الرواية وهذا امللخـص كـان شـرحا مـوجزا عـن موضـوع
الرواية ومقاال باسم "ذات صنع اهلل إبراهيم من منظور معلومايت" ألّف نبيل على واملؤلـف يف
س صفحات يتحـدل عـن هـذ الروايـة ويشـرحها مـن حيـت املعلومـات اجلزئيـة ،فيبـدو أنّ
هذا املقال جديد وجـدير باالهتمـام .حممـد الـداهي يف مقالـة "التشـاكل يف روايـة ذات لصـنع
اهلل إبراهيم" يعتقد أنّ كل عنصر من عناصر روايـة "ذات" يعـد جـزءاا مـن جممـوع املتواليـات
الضرورية والثابتة الـل تضـمن متاسـك الـنص .فهنـاك تشـاكل منطقـي يف الروايـة بأسـرها،
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والعنــوان مبثابــة مرك ـز مــنظم يقضــي علــى االضــطرابات وجيمــع شــتات مــا تفــرق .وهنــاك
الالجتــانس الظــاهري يف الرواي ـة ،ولكـن ســرعان مــا يتبــدد هــذا الالجتــانس بواســطة جــنس
اخلطاب ،فال تعت املواد الصحفية يف الرواية حشواا بل هي ذات بعد أيديولوجي.
السؤال والفرضية:
السؤال :كاتب رواية "ذات" كيف استخدم الواقع يف روايت ؟ وما هي األيديولوجية الل تبنّاهـا
جتا هذا الواقع االجتماعي؟
الفرضية :قد استطاع روايـة "ذات" جتسـيد الصـراعات االجتماعيـة والتـوترات الـل يعيشـها
اجملتمــع والكاتــب يف هــذ الروايــة اســتخدم العناصــر الروائيــة كالفئــات االجتماعيــة والشخصــيات
احلكائية والزمان واملكان للتعبري عن املشاكل العالقة يف اجملتمع للوصول إىل احلل وإنقاذ البلد.

السوسيولوجيا أو علم االجتماع لغة واصطالحا
السوسـيولوجيا 1أو علــم االجتمــاع 2مصــطلحني خمــتلفني ولكـن هلمــا مفهــوم واحــد وهــو العلــم
الذي يدرس اجملتمعات والقوانني الل تتحكم تطور وتغري .
السوسيولوجيا أو علم االجتماع لغة:
لفظة "سوسيو" «مشـتقة مـن الكلمـة الالتينيـة ( )sociusوالـل تعـين صـاحب أو رفيـق وفيمـا
بعد أصبح تعين الشخص الذي يتسم بالطابع االجتماعي .فالسوسيو نقد ظهـر كجسـر بـني
ش ـكل ومضــمون الــنص ،ب ـني الش ـكلية واالجتماعي ـة» (حبــريي )18 :2004 ،ارتــبط ظهــور علــم
االجتماع بدراسات أوغس كون  ،حيـت أطلـق عليـ اسـم الفيزيـاء االجتماعيـة تيمنـاا بـالعلوم
الطبيعية الل ذاع صيتها يف تلك الفترة ،ولقد استعان كون هذ التسمية من خـالل كتابـات
أستاذ سان سيمون ،مث أطلق سنة 1838م علي اسم علـم االجتمـاع( .عبـدالرمحن)44 :2003 ،
«"فأوّل من استعمل اصـطالح السوسـيولوجيا هـو أوغسـ كونـ  ،إال أن الفيلسـوف االجنليـزي
"جون ستيوارت ميل" استعمل هذا االصطالح يف إجنلترا خالل الفترة الل عاش فيها كونـ ،
وظهــر اس ــتعمال ه ــذا االصــطالح يف كتاب ـ املس ــمي"علم املنطــق" ال ــذي نش ــر ع ــام 1843م»
(معتوق.)11 :2009 ،
1. Sociology
2. Social science

دراسة سوسيولوجية في رواية "ذات" لصن اهلل إبراهيم

213

السوسيولوجيا أو علم االجتماع اصطالحا:
إن من غري املعقول أن نذكر علم االجتماع والنـذكر املفكـر العـريب"ابن خلـدون" والـذي سـاهم
بالش ـكل الك ـبري يف تأس ـيس هــذا العلــم ورســم مالحم ـ األوي .فلــم يعــرف ابــن خلــدون علــم
االجتم ــاع تعريفــاا مباش ــراا ،فه ــو يــرى «أنّــ ذو موض ــوع وه ــو العم ــران البش ــري واالجتم ــاعي
واإلنساين ،وذو وسائل وهي بيان ما يلحق من العـوارض واألحـوال لذاتـ بعـد األخـرى ،وهـذا
ش ــأن كــل العل ــوم وض ــعياا كــان أو عقليـ ـاا» (اب ــن خل ــدون ،دون ت ــا .)35 :عل ــم اجتم ــاع ال ــنص أو
سوسيولوجيا النص هـو املنـهج الـذي يـدرس اجملتمـع يف النصـوص األدبيـة ،بعبـارة أخـرى هـو
املنــهج الــذي يتفاعــل «هبــا الــنص األديب مــع املشـكالت االجتماعي ـة والتارخييـة علــى مســتوى
اللغة» (زميا )171 :1991 ،ويكون علم اجتماع النص هو العلم الذي يهتم مبعرفة الطريقة الـل
تتجســد فيهــا «القضــايا االجتماعي ـة واملصــام اجلماعي ـة يف املســتويات الداللي ـة والتركيبي ـة
والسردية للنص» (زميا.)12 :1991 ،

ملخص الرواية
"ذات" بطلــة الروايـة ،شــابة مصــرية ،بسـيطة ،طيبــة القلــب .إنّهــا صــاحبة املواقــف اإلنســانية،
وتــدافع دوم ـاا عــن املظلــوم .ولــدت ع عهــد عبدالناصــر ،وعاش ـ شــباهبا وتزوج ـ ع عهــد
الســادات وأصــبح امــرأة ناضــجة ع عهــد مبــارك .تزوج ـ مــن عبداجملي ـد موظــف غ ـري
جامعي .إنّها تزوج ألنّ صديقارا قد تزوجن وهي كان خائفة من الوحـدة يف الشـيخوخة.
زوجها عبداجمليد شـخص صـارم ،غضـبان ،متزمّـ  ،لكنـ وسـيم ،أنيـق ويهـتم بنفسـ كـثرياا.
حينمــا تزوج ـ "ذات" ك ـان حلمهــا الوحي ـد عبداجملي ـد ولك ـن فيمــا بعــد تنازل ـ عــن أحالمهــا
ودراستها ،ألنّها أرادت أن تواصل دراستها ،مل يسمح هلا زوجها ،ألنّ كـان معتقـداا بـأنّ املـرأة
جيـب أن تبق ـى يف البي ـ وتنجــز أعمــال البي ـ  .وبعــد مُض ـيّ زم ـنب فهــم بــأنّ تك ـاليف احلي ـاة
باهظة وال ميكن أن يوفرّ كلّ هذ التكاليف بوحد  ،فأمر زوجت بأن تعمل خـارج البيـ  ،ففـي
نفس الوق أدرك بأنّها تزوج برجل صارم ،متعصب ،يضعها ضمن ّتلكات الشخصـية،
يعبــت هبــا حينمــا يري ـد ويتركهــا جانب ـاا حينمــا يشــعر بامللــل .وســرعان مــا بــدأت هــذ الفتــاة
اخلجلة عملها يف آرشيف إحدى اجلرائد ،للحصول على لقمة عيش ضئيلة ،يعزّ حتصيلها.
مرّت احلياة عاديـة ،عاشـ "ذات" وكـ ت وفرحـ وحزنـ  .رغـم أهنـا كانـ امـرأة وفيـة
وطيبة ،لكنها مل تكن حمجبة وهلذا واجه صعوبات طائلة يف حيارا.
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إنّها لعب دور الزوجة واألم وربّة البي  ،وحينما كان تفكر مبستقبلها األسود كان تبكي
بكاء شديداا ،وخاصّـة تعـودت علـى البكـاء يف املرحـاض ولكـن بعـد ذرف الـدموع كانـ حتـاول
من جديد .هذ الفتاة تبحت طريقاا للخروج من الوحدة واخلوف واألمل.
نيحة من الشخصيات األخرى يف الرواية وهي جارة لـ"ذات" ،إنّها شابة مل تكمل ربيعها
العشرين ،تزوج بوجدي الشنقيطي الذي يك ها بعشرين سنة ،وهو مهندس بناء .نيحـة
كان حمرومة مـن أي نشـاط اجتمـاعي ،فوجـدت يف "ذات" نافـذة علـى العـامل و"ذات" وجـدت
فيها صديقة محيمة .ويف ظلّ هذا املنـاخ السـائد تصـاب "ذات" باملشـاكل اجلسـمية واملعنويـة،
فتجري من مستشفى إىل آخر لتعاجل ورماا سرطانياا يف دييها.

سيميائية العنوان
إ ّن داللة العنـوان الظاهريـة تكمـن يف حـد ها األساسـي وهـذا العنـوان يشـجع القـارئ علـى قـراءة
الرواية وكشف األيديولوجيا املوجـود فيهـا .إنّ العنـوان كلمـة رمزيـة وإ ائيـة والكاتـب مل يسـمي
روايت باسم امرأة عادية ،بل ناها باسم غريـب "ذات" .يشـري اسـم البطلـة ذو الداللـة إىل أنّ
الكاتب مل يقصد هبا شخصية فردية وإنّما منوذجية ،ال تلفـ األنظـار ،لكـن اختارهـا صـنع اهلل
إبراهيم لتعكس أحدا اا عديـدة عايشـها اجملتمـع ا ملصـري ألكثـر مـن ال ـني عامـ اا والكاتـب يريـد
اإلرتقاء بـ"ذات" من املستوى الفردي إىل املستوى اجلماعي .رمبا نستطيع القـول أنّ اختيـار هـذا
االســم لبطلــة القصــة يســتدعي لنــا عالقــة بــني هــذا االســم وعنــوان كتــاب انــور الســادات باســم
"البحــت عــن الــذات" فاختيــار شخصــية "ذات" وعبداجمليــد هــو عــرض شخصــية أنــور الســادات
ومجال عبدالناصر .عبداجمليد يهدم كلّ األشياء كمّا أنّ عبدالناصر جـاء مبعـول اهلـدم وخـرّب
مصر ،لكن "ذات" تلعب دور السادات الذي جاء للبناء وحاول أن يصلح ما دمّر عبدالناصر.
يقــول صــنع اهلل إبــراهيم« :عنــدما كتب ـ "ذات" كــان يف ذهــين أن أصــور امــرأة مناضــلة تقــاوم
النظــام عـ تشــكيل جهــاز ـ ـ مــع أصــدقائها ـ ـ يقــتحم شاشــات التلفــزة يقــول أن اخلطابــات علــى تلــك
الشاشــات كاذبــة .لكــن صــورة تلــك املــرأة بــدأت تتحــول تــدرجيياا إىل النمــوذج الســائد واحتفظـ يف
ذهين بفكرة املرأة القائدة ،عكس النموذج السائد الذي يدخل يف معارك صـغرية ليعـ مـن خالهلـا
ع ـ ـ ــن ذاتـ ـ ـ ـ تنفس ـ ـ ــي اا ع ـ ـ ــن اإلحب ـ ـ ــاط ال ـ ـ ــذي يع ـ ـ ــيش فيـ ـ ـ ـ  ،فكانـ ـ ـ ـ ه ـ ـ ــذ الرواي ـ ـ ــة "ذات"
( . )http://arshive.aawsat.comيتشـخص التـاريخ املعاصـر املصـري مـن خـالل مسـرية "ذات" ،فكـ ّل
فترة من حيارا تعكس احلالة السياسية والوضعية االجتماعية أ ناء حكم أحد الرؤساء الثال ة.
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قراءة يف الرواية
صــنع اهلل إب ــراهيم روائ ــي مص ــري مــن أمل ــع جن ــوم األدب الع ــريب املعاصــر ،إنّ ـ يع ـرف حي ــاة
الطبقات املصرية املتوسطة معرفة عميقة لعيش طيلة العمر يف مدن مصر ،و ـاول مـن خـالل
شخصيات روايت تصوير احلياة العامة يف البلد .ومبا أنّ يكـون يف وعـي الكاتـب أو الوعيـ متلـقب
متخيـل يكتـب لـ وخياطبـ  ،فحاولنــا أن نعيـد إنتـاج نـص روايــة "ذات" مـن خـالل قـراءة عنـ يف
الروايـة وحماولـة تأويليـة مبـا يتناسـب مـع ظـروف احلقبـة التارخييـة ،لفهـم مـا يـدور يف جمتمـع
النص بوصف جمتمعاا مستقالا عن الواقع .فتحاول الدراسة داخـل حلبـة الصـراع األيـديولوجي-
السياسي لكشف كل أسباب راوي األخالق والقيم وشـيوع البـؤس والفقـر داخـل جمتمـع الـنص،
هــذا اجملتمــع الــذي يتمــاهي مــع جمتمــع الواقــع .تبــدأ الروايــة بطريقــة مباشــرة مــن حلظــة والدة
مث يعترف الكاتـب بـأ ّن النقـاد لـن ير ّحبـوا بالبدايـة املباشـرة يف األدب ،أل ّنـ ال يـؤدي إىل
"ذات"ّ ،
نتيجــة جيــدة .ومــن حيــت الزمــان تبــدأ الروايــة بثــورة يوليــو 1952م وتنتــهي بثــورة ينــاير 2011م
لريص ــد الس ــتني عامــاا األخ ــرية يف حي ــاة مص ــر وه ــي س ــنني حي ــاة بطل ــة الرواي ــة .إنّ الكات ــب
باستخدام هذ البطلة يريد أن يرسم الصورة العامّة للمجتمع املصري.
هــذ الروايـة تنقســم إىل قســمني؛ قســم الروايـة ...وقســم ألخبــار جمتمعــة مــن األرشـيف
الصــحفي ملصــر يف فتــرة هامــة مــا بعــد الســالم؛ أواخــر الســبعينات وحــل أواي ـل منتصــف
الثمانينات .فالكاتب يتحدل بني كـ ل فصـل عـن جمموعـة أخبـار الصـحف الـل تفضـح بشـدة
فساد كل ما حدل خالل هذ الفترة .هذا القسم الثاين توي على أخبار كثرية ،استخدمها
صــنع اهلل إبــراهيم يف نص ـ الروائــي؛ وتشــمل اخل ـ الصــحفي والو يقــة واإلعــالن والتحلي ـل
اخلـ ي والبحــت والدراســة العلميـة واليوميـات ،واملــذكرات الشخصـية وغريهــا مــن املعطيـات
األخــرى الــل تتــداعي فــن الكـوالج يف ذهــن القــارئ و«مــايزال صــنع اهلل إبــراهيم فــوق عــرش
النص الكوالجي دون منازع» ( .)http://www.liilas.comيصور الكاتب تلك الظروف البشـعة
والقاسية من خالل األخبار واألحدال الل وردها يف الرواية.
حتوالت كبرية مترّ بـ"ذات"من مرحلة الطفولة إىل املراهقـة والشـبابية ومث ّإىل الكهولـة يف
حميط أسررا إمّا يف بي والديها وإمّا يف بي زوجها ،هذ التحـوالت تعـبري عـن اإلحباطـات
اجلماعية القاسية .هذ الفتاة اخلجلة تصور حياة امرأة مصرية من الطبقة الوسـطى خـالل
حكــم الرؤس ــاء الثال ــة ناص ــر والس ــادات ومب ــارك وت ــدهورات الظ ــروف املعيشــية واحن ــالل
األخالق العامة وصعود التعصب الديين.
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رواي ـة "ذات" رواي ـة صــعبة ومرهقــة وحتــدل الكاتــب فيهــا عــن معــاين اإلحبــاط واملــرارة
والظلــم واألمل .هــذ رواي ـة حــول موضــوع اجلــنس واهلزمي ـة واخليانــة ،فالكاتــب ي ـدافع عــن
الفقـراء واملسـحوقني ويرسـم الطبقــة احلاكمـة يف مصـر وظلمهـم جتــا الشـعب .تتشـاب حيـاة
"ذات" مــع حيـاة غالبيـة نســاء مصــر ،فاألحاسـيس واملشــاعر كـاخلوف والقلــق والشـك والبكـاء
واليأس مث األمل الل تواجهها هي نفس شعور كل النـاس وخاصّـة النسـاء يف مصـر .يبـدو أنّ
الكاتــب اختــار بطلــة لروايت ـ  ،ألنّ حي ـاة املــرأة تكشــف اآلالم أكثــر ويقصــد الروائــي أن يســرد
مسار بلد على هامش حياة هذ املرأة البسيطة واملظلومة.
يكشف اخلطاب األيديولوجي يف الروايـة عـن عجـز إلدارة السياسـية وخنبـها يف الصـناعة
الناجحة اقتصـاديا واجتماعيـا ،ألن تلـك اإلدارة السياسـية وخنبـها بـدل التركيـز علـى تطـوير
القوى املنتجـة والعمـل الـدؤوب ،ارتكـزت علـى أعمـال الوسـاطة للمصـام األجنبيـة والسمسـرة
الطفيليـة .ترصــد الروايـة التقــارب بـني عبدالناصــر والشـعب مــن خــالل وصــفها ملشــهد عقــب
هزميـة يونيـو 1967م .تعكـس الروايـة رؤيـة النخــب اليســارية مــن الســادات ،وكأهنــا متيـل إىل
الرؤي ـة األيديولوجي ـة الــل ســادت يف عهــد عبدالناصــر ،لك ـن الرواي ـة ال تتعمــق يف الــدفاع أو
تأييد تلك الرؤية وتكتفي بذلك املشهد الذي يعكس صـدى الرؤسـاء لـدي شـعوهبم أو خنبـهم.
لذلك اسـتهل الروايـة أيديولوجيتـها السياسـية بعـرضب لواقـع جمتمعـي مـتغري يعـ عـن رؤيـة
سياسية ،مل يشأ النص الروائي أن يقحم نفس فيها ،واكتفى بالتلميح دون التصريح ،حمـاوال
أن يوظف فطنة قارئ لفهم فضاء النص وما يريد النص البوح ب  .لقد سـعى املؤلـف التعـبري
عن هذا الواقع اجملتمعـي املسـتبد خلدمـة روايتـ األيديولوجيـة عـ الـنص الروائـي ،فـالراوي
يتحدل عن األيديولوجيا الذي يعتنق النص أو يسود اجملتمع يف الروايـة فهـو يعـ عـن الواقـع
العنيف يف اجملتمع.

سبب عدم نشر الرواية لسنوات عديدة
كان زمنية كتابة الرواية  1968م ،لكن نشرت بعـد عقـود مـن كتابتـها .هـذ الروايـة وبطلتـها "ذات"
متثــل التحــوالت االجتماعيــة يف مصــر يف فتــرة مــا بعــد الســالم ،أ ّي منتصــف الســتينات وأواخــر
السبعينات وحل أوايل الثمانينـات بشـدة وجـرأة غريبـة .ترتيـب األخبـار واألنـاء واألحـدال وكـ ّل
شيء يف هذ األخبار كان مباشر اا وبشـدة ويفضـح الكـثري مـن احلقـائق العالقـة آنـذاك .ألجـل هـذا
مل يسمحوا بنشرها حىت سـنة 1992م .ذهـب الكاتـب إىل الـبالد أخـرى مثـل بـريوت ولنـدن وفيمـا
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بع ــد كانــ الفرص ــة متاح ــة لنش ــرها يف زم ــن الس ــادات ،حينم ــا كانـ ـ احلمل ــة الس ــاداتية ض ــد
عبدالناصر ،فهو بنفس اختفى الكتاب ومل ينشر حىت حان األوان يف سنة 1992م.

دراسة سوسيولوجية يف رواية "ذات"
يف هــذا القســم مــن املقــال نري ـد أن نقــوم بدراســة الفئــات االجتماعي ـة املوجــودة يف الرواي ـة
والشخصيات احلكائية والزمان واملكـان وعالقتـها باملشـاكل االجتماعيـة املطروحـة يف الروايـة
وبأيديولوجية الكاتب للتعبري عن ظروف اجملتمع.
الفئات االجتماعية:
يتش ـكل الــنص مــن خ ـالل ظــروف اجتماعي ـة واقتصــادية حمــددة ،واهلــدف مــن الدراســات
السوسيونقدية هو توضيح املنهج الذي يع ب النص عن املشـكالت االجتماعيـة واالقتصـادية
املوجودة يف اجملتمع عن طريق اللغة؛ فالكلمات واجلمـل والعبـارات تسـاعد القـارئ علـى شـرح
ايديولوجية معينة كما أنّ اللغة تأ ر هبذ املشـاكل ،ووجـدنا أن روايـة "ذات" تتشـكل مـن فئـتني
اجتمــاعيتني خمتلفــتني ومتناقضــتني يف الوقـ ذاتـ  ،فالفئــة األوىل هــي فئــة العمــال والطبقــة
الكادحة يف اجملتمع ،والفئة الثانية هي فئة أرباب العمل أو الطبقة الغنية .هنـا نريـد أن نقـوم
بشرح هاتني الفئتني يف الذيل:
أ) فئة العمال:
يف اجملتمع املصري البائس الفقري ،تعت أغلبية األسر من العمال ،وهذ الفئة تتحمل املعاناة
واالستغالل بأفجع طريقة .فنالحظ أنّ مكان العمل هـو كهـف مظلـم ،ملـيء بالرطوبـة« :نُقلـ
ذات إىل األرشيف الذي تلّ الطابق األخري من مبىن قدمي جمـاور ،يصـعد إليـ درج مظلـم
وكئيب ،وتتصدر صالة طويلة ضيقة غص باملكاتب اخلشبية واملعدنيـة املتالصـقة ،واملقاعـد
اخلاليـة ،ومحلـ جـدراهنا املدهونـة حـديثا بلـون أخضـر قـامت( »...إبـراهيم .)23 :1992 ،فهــذا
املكان هو رمز للخضوع واملهانة والذل ،فهو ال يشب أماكن العمل ،ومل يكن مظهر هذا الكهف
وحــد الكري ـ والبشــع ،بــل حــىت الــذين يعملــون في ـ  ،فبمجــرد دخــول عامــل جدي ـد عل ـيهم،
يستقبلون بالنظرات الثاقبة والوجو العابسة ،فهو شخص غريب عليهم ،وغـري مرغـوب فيـ .
فهذ "نادية" الل انضم اليهن ،فمنذ دخوهلا إىل هذا الكهف شعرت باالختناق ،فقد بدأت
النظــرات الثاقبــة والوجــو الشــاحبة تنظــر إليهــا نظــرة العــداوة« :اكتشــف ذات االمــر عنــدما
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تغيب نادية مـرة ،فـأرادت أن توقـع بانهـا يف دفتـر احلضـور ،كمـا جـرت العـادة التضـامنية
ب ـني العــاملني ،وإذا بوج ـ األرنــب تنفجــر فيهــا وقــد ارتفــع حاجباهــا املزججــان :مبقــاش اال
املسيحية دي كمان منضيلها» (إبراهيم.)99 :1992 ،
وبعد دخول "نادية" الكهف بدأت األوامر من طرف زميالرا يف العمـل ومـع هـذا مل تتقبـل
املاكينــات هــذ املــرأة املسـيحية« :واســتوىل القنــوط علــى "ناديـة" عنــدما فشــل يف إدراك ســر
االضطهاد الذي تتعرض هلا» (إبراهيم )99 :1992 ،إن القـانون الـذي يسـري عليـ هـذا الكهـف،
يشـب مــا ـدل يف الكهــف األكـ الــذي يعـيش فيـ "البلــد" فــال فــرق يف املعاملــة بـني البيـ
والشارع واملدينة ،فكل البلد تتعرض في "نادية" للمهانة ،والذل ،واالحتقـار وال تـرى االحتـرام
أبداا .كل مواطن يف هذا اجملتمع شـأن شـأن هـذ العمـال والسـبيل الوحيـد الـذي قـد يتقـي بـ
الفرد هذ املهانات هي الطاعة لكل األوامر ،فـال قيمـة للكرامـة واإلنسـانية ،والطاعـة العميـاء
هي احلل الوحيد.
اللون األصفر والشاحب هو لون العمال يف هذ الرواية وهذا اللون يعـ عـن الظـروف القاسـية
الل يعيشوهنا ،كما أنّ هذا اللون يدلّ على أهنـم مرضـي« :خامتـة املطـاف جـاءت بلـون شـاحب يف
معهــد الســرطان ،أو األورام ،كمــا يلقــب نفسـ حتشــما ،وســط الفالحــني والفالحــات القــادمني مــن
أقاصــي النجــوع ،ببطــون وأعنــاق ومثانــات وأرحــام وأ ــداء متورمــة ،املقرفصــني إىل جــوار جــدران
قاعة انتظار مظلمة وباردة» (إبراهيم .)23 :1992 ،فهذ الفئة من اجملتمع هـي فئـة الطبقـة الكادحـة
الل حتـاول احلصـول علـى عـيش كـرمي ،رغـم الظـروف القاسـية الـل تعمـل فيهـا ،إال أ ّن حاهلـا ال
يتغري أبدا وال أمل عندهم ،بل كـل يـوم ميـر علـيهم أسـوأ مـن قبلـ  ،فشـغلهم الشـاغل هـو احلصـول
على قطعة خبز وهو الذي أصبح شيئ صعب املنال يف هذا الزمان الصعب.
يف هذا اجملتمع م ن وجهة نظر ايديولوجيا جنـد اختالفـ اا كـبري اا بـني هـذ الفئـة مـن العمـال،
يف حــني مجاعــة منــهم مثــل "ذات" ــاولون اســتنهاض اهلمــم النائمــة ،يقابلــهم الــبعض اآلخــر
باالستهزاء واالحتقار ولكن أغلبيتـهم نـائمون واليسـتفيقون مـن نـومهم العميـق .إهنـم خاضـعون،
مستســلمون وأنّهــم تعــودوا علــى هــذا اخلضــوع واالستســالم" .ذات" حينمــا تــرى أنّ العلبــة الــل
اشـتررا حتمــل ورقــة مطبوعـة بتــاريخ االنتــاج ومـدة الصــالحية الــل تنتـهي بعــد ــالل ســنوات،
انقض منها سنة واحدة .وعندما تغسل العلبة بعناية ،تتحرك الورقة وتظهر حتتها ورقة أخرى
حتمل تارخياا آخر انقضى زمن قبل سنتني« :فحفزت ذات ألداء واجبها بشـأن علبـة الزيتـون...
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ولكن فقد أبدت املاكينات شكوكهن يف جدوى أي حترك ضد رئـيس جملـس اإلدارة ،فضـال عـن
عواقبـ ( »...إبــراهيم .)312 :1992 ،فــنالحظ خــوف العمــال مــن االعتــراض والشــكوى .ومل يســأل
أحد كيف ميكن هلذ الفئة الضعيفة أن حتدل التغيري؟ كيف يعيـدون بنـاء االبلـد؟ هـذ األسـئلة
لو كان تطرح بني مجيع العمال ،كان توعيهم ولكن هذ اجلماعـة تصـم أمـام هـذ الوقـائع،
ومل جيرأ أحد من العمال من اإلجابة ،وهذا الصم الذي حل على رؤوس العمال .فليس الـوعي
مشهودا بني العمال مجيعاا والوعي ضـعيف جـدا وهـو عنـد "ذات" وهـي أيضـا لوحـدرا وألنّ اليـد
الواحدة ال تصفق ،فالتظهر وعيها وتصـم  .مـا ميكـن القـول علـى هـذ الفئـة االجتماعيـة؛ أ ّنهـا
فئة تعيش التمزق ،والقلق ،وعدم االتزان ،والتوتر النفسي ،والداخلي.
ب) فئة األ رياء:
الفئــة الغنيـة يف هــذ الروايـة تشــمل فئــة صــاحب العمــل وصــاحب العالقــة مـع كبــار املســئولني
و ،....إهنم يعيشون يف يسر ونعيم يف ظل الظـروف القاسـية الـل ميـر هبـا اجملتمـع ويتمتعـون
باحليـاة ومــا فيهــا خالفـاا للعمـال والفقــراء املســاكني الــذين يعيشـون يف عســر وصــعوبة .وهــذ
الفئــة يهــتم مبنافعهــا الشخص ـية واليهــتم بالنــاس العــاديني أبــدا .الكاتــب يف أكثــر األحي ـان
يتحدل عن األ رياء يف مقابل الفقراء ويرسم لنا حيارم.
تعت صديقات "ذات" من ضمن هذ الفئة الثريـة ،فابنـة خالتـها عفـاف تغـري شـقتها إىل
أخرى تدخلها الشمس وتطل علـى البحـر ،وزينـب تتـزوج وتسـافر إىل اخللـيج مث تعـود بسـيارة
غالية وتنتقـل منـال مـن أمريكـا إىل جنيـف بعـد أن يصـبح زوجهـا مـن خـ اء األمـم املتحـدة.
رؤية مثل هذ املشاهد تسبب يف اصابة ذات باالكتئاب؛ ألنّها بعـد مضـي سـنوات مـن زواجهـا
مل تتغري ظروفها االقتصادية بل تردت ظروفهـا .هنـاك فئـة باسـم املهندسـني يقومـون بعمليـة
اهلــدم والبنــاء يف الشــقق القدمي ـة وخي ـدعون السـكان ويك ـذبوهنم لك ـي يصــلوا إىل ــروة عــن
طريق هذ الفئة الفقرية .إنّهم مبثابة صاحب العمل يرتدون أفخر مالبسهم ويأخذون مفتاح
سيارة يف يدهم ويعرضون عليهم خدمارم بوصفهم مهندسـاا و ـاولون أن ينضـموا العمـارة
إىل مسرية اهلدم والبناء ألجل احلصول على النقود .فهم اليهتمون هبذ الفئة املسـكينة« :أنّ
القائد احلقيقي هلذ العملية كان بامشهندساا ،ليس ل مهنة حمددة ...قـام بزيـارة موظـف
الزراعة عندما الحظ فتح اهلل علي  ،مرتدياا أفخر مالبس  ،مدلياا من رقبت سلسلة ذهبية...
ليعرض علي خدمات بوصف مهندساا للديكور» (إبراهيم.)23 :1992 ،
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يف ك ـلّ مرحلــة يطلــب مــن الس ـكان أن يبــدلوا قســماا جدي ـداا مــن بي ـورم« :وبــالرغم مــن
الشواهد الواضحة ،جنـح مهنـدس الـديكور يف اقنـاع الضـحيتني -عبداجمليـد واحلـاج فهمـي-
بــأنّ األمــر يتعلــق بالعهــد القــدمي واحلــل؟ أن يقــوم هــو بنفسـ بعمليـة جديـدة ،لتعريـة الســقف
ليجــف ،مث اعــادة دهان ـ  ،علــى نفقــة عبداجملي ـد بــالطبع» (إبــراهيم .)59 :1992 ،إذا الس ـكان
اجل ــاهلون اليعلم ــون م ــدى كـ ـذب وخ ــداع ه ــؤالء املهندسـ ـني عل ــى ه ــذ الفئ ــة الفقـ ـرية ،ف ــال
يعترضون .لكن نالحظ اعتراضاا وحيداا من جانـب بطلـة الروايـة "ذات" الـل شـك يف كفـاءة
مواسري الباش مهندس ،فأبدت رأيها وقال « :أنّ الطريق إىل سقف محام احلاج فهمـي يبـدأ
مـن أرضـية محامهـا» (إبـراهيم .)59 :1992 ،ولكـن زوجهــا عبداجمليـد يـزيح اعتراضـها كعادتـ
ويلومهــا وهــو دائمــا ك ـان يلومهــا وال ي ـرى قيمــة آلرائهــا أبــداا .فزوجهــا ينطفــئ هــذا الصــوت
الصارخ وال يسمح هلا بالعرض .فنالحظ أنّ ذات امرأة مصرية كأغلـب النسـاء يف كـل زمـان
ومكان يكب من قبَل الرجـل« :فارمهـا بأهنـا ال تفهـم شـيئاا ،مث خاصـمها ملـدة أسـبوع ،أجنـز
البامشهنــدس خاللـ عمليتـ احملــدودة» (إبــراهيم ،)59 :1992 ،فكـان البامشهنــدس يظهــر كـلّ
يوم باقتراحات جديدة وكان يؤكد عليها.
نســتطيع القــول أنّ ظهــور هــذ املفاس ـد يف اجملتمــع املســلم كمصــر ،يعت ـ نتيجــة للظــروف
األخالقيــة واالجتماعيــة املوجــودة يف اجملتمــع يف تلــك الفتــرة ،كمــا نــرى أنّ األزمــة االجتماعيــة
والسياسية السائدة أدّت إىل فساد األخالق وانعدام األصـول االنسـانية يف هـذا اجملتمـع وهـذا ال
يعــين أ ّن اجملتمــع بشــكل كامــل وقــع يف الفســاد ،بــل إ ّن الفئــة الغنيــة مــن ســكان هــذا اجملتمــع
أصــبح بعيــدة عــن حســها الــوطين وانتمائهــا ،ورجح ـ ح ـ ّب مصــاحلها عــن مصــلحة البلــد
والوطن .أزمـة اجملتمـع والظـروف االجتماعيـة السـيئة والبشـعة جعلـ الشخصـيات أمثـال "ذات"
تصــاب بــأمراض داخليــة كــثرية ،منــها حــب للــذات والتنكــر لآلخــر واالبتعــاد عــن الــدين والعلــم،
وهذ العوامل تسبب يف شيوع الفقر واألزمات االجتماعية ،ولنهوض هذا اجملتمع مرّة أخرى من
جديد ،جيب أوال إصالح اجملتمع داخلياا والقضاء على هذ األمراض الل ردد وحدة اجملتمع.

الشخصيات احلكائية
ينفــرد موضــوع الشخصــية بأمهيــة خاصــة يف البحــت عــن الــبين الســردية يف القصــة والروايــة
واملسـرحية واحلكايـة ،ومبـا أ ّن الشخصــية تعتـ أحـد مكونـات العمــل احلكـائي ،فتكتسـب أمهيــة
كبرية « فهي العنصـر احليـوي الـذي ينـهض باألفعـال الـل تتـرابط وتتكامـل يف احلكـي» (يقطـني،
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 )87 :2001و« يتمحـور حوهلـا املضـمون الـذي يريـد الكاتـب نقلـ إىل القـارئ» (كاهـ .)588 :2018 ،
وهــذ الشخصــيات حبضــورها يف هــذ الروايــة تســتطيع إبــراز الصــراع االجتمــاعي والقضــايا
االجتماعية .جدير بالذكر أننا يف هذ الدراسة النقوم بدراسة مجيـع الشخصـيات الروائيـة ،بـل
نركز على الشخصية الرئيسة وهي"ذات" والشخصية الفرعية وهو"عبداجمليد" يف هذ الرواية.
أ) ذات :املرأة والوعي والعزلة:
"ذات" بطلة الرواية فتاة مستسلمة ألوامر زوجها .هـي يف البدايـة كانـ امـرأة ضـعيفة مغلوبـة علـى
أمورهــا .إ ّنهــا تتأمــل األحــدال والوقــائع االجتماعيــة ا ّلــل ميــر هبــا اجملتمــع ،بكــل مآســي  ،وبكــل
تناقضــات  .حينمــا هــي كانـ تنــوي مواصــلة الدراســة لتعمــل بعــد التخــرج ،رفــض عبداجمليــد هــذا
الطلب رفضاا قاطعاا ،وأشـار إىل أنّ البيـ تـاج إىل كـلّ وقتـها إضـافة إىل أنـ بنفسـ قـادر علـى
رفــع كــل احتياجارمــا وال داعــي للقلــق .اســتقبل "ذات" هــذ احلــدود املقترحــة .فهــي رأت امتــداداا
طبيعيـاا ألوصــاف أبيهــا يف عبداجمليــد .فانقطعـ هــي عــن اجلامعــة وتفرغـ لرعايــة بيتــها ،بينمــا
ارتفع ـ تكــاليف املعيشــة شــيئاا فشــيئاا" .ذات" حتمــل يف باطنــها عبــئ املســئوولية ،إنّهــا رمــز القــوة
واألمان ،فترى نفسها جم ة على مساعدة زوجها .إنّ الظروف االجتماعية صـعبة للغايـة متـر هبـا
الــبالد واجملتمــع .فهــي أيضـاا هلــا دور يف تــأمني "اخلبــز" .فاألحــدال الــل تعيشــها ،تســاعدها علــى
تشــكل وعيهــا بــذارا وبــاآلخرين ومبجتمعهــا البــائس الفقــري .إنّهــا تتأمــل يف مآســي فئــات اجملتمــع
ولكنــها الجتــد حـالا هلــا ،فتنظــر وتتأمــل وحتــزن كــثرياا وتلتجــأ إىل البكــاء والعزلــة .إنّهــا تعــاين مــن
العزلة مبفهوم االغتراب ،لكنّها ال تيأس أبداا .فهي تعيش يف ضغط كبري يف بيتـها ويف املكـان الـذي
تعمــل أيّ يف أرشــيف اجمللــة .وهــذا الضــغط الشــديد يــؤ ر علــى شخصــيتها .فالشخصــية اإلنســانية
أصـبح يف هــذا اجملتمـع تبحــت فقــط يف احلصـول علــى "اخلبــز" وال تشـعر باألمــان والرفاهيــة وال
تتمتع باحلياة ،بل إهنا مرج مـن البيـ يف الصـباح البـاكر وترجـع مسـاء وحينمـا ترجـع ،تفكـر يف
أعمال البي  .فهي تقع حت ضـغوط اجتماعيـة صـعبة مفروضـة عليهـا .إهنـا تـدرك الواقـع اليـومي
وحتب التمرد علي ولكنها تعلم من البداية أنّ التمرد ليس مـن حقهـا ،وعليهـا أن تستسـلم .فإنّهـا
تلتجأ إىل الصم ومضع لكل هذ املآسي ،وترى احلل يف العزلة لتكوين شخصـية ّيـزة .لكنّهـا
ترى أنّ من واجبها أن ال تقنط وأن تكافح مجيع الصعوبات.
بعد مضي زمن أعلن عبداجمليد أنّها جيـب أن تعمـل كاألخريـات ،فهـو حـاول أن جيـد هلـا
عمالا .فأوجد هلا عمالا يف صحيفة يومية .فهـي واجهـ مشـاكل عديـدة يف حيارـا وأصـبح
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قوية ،فنالحظ أنّهـا التنقـنط وحتـاول أن تـنجح وتنقـذ حيـاة ابنتيهـا .فهـي تـتغري وال تستسـلم
للظــروف وال مــاف مــن قســوة اجملتمــع والــزمن« :هــل تيـأس؟ أبــداا .فمــا إن تنتــهي مــن ذرف
الــدموع املناســبة حــىت حتــاول مــن جديـد» (إبــراهيم .)27 :1992 ،إنّ البطلــة تبكـي كـثرياا وهــي
تعاين من القلق واالضطراب النفسي وال تستطيع أن تدافع عن نفسها وهذا هو الـذي تعلمتـها
يف بي أبيهـا منـذ الصـغر واآلن زوجهـا يسـتمر منـهج أبيهـا وتعـاين "ذات" مـن تصـرفات كمـا
عان من تصرفات أبيها ،ولكن ال حل أمامها إال البكاء والصم واالستسالم.
أصبح "ذات" شخصية قلقة ،مكتئبـة ،واختـارت العزلـة لنفسـها ،هـي كانـ امـرأة طيبـة
نحة ،وكان ترى أنّ البشر متساوون واليفرقهم جنس أو جا أو مال و ...خالفاا لزميالرا
يف األرشيف .فكلما شاجررا زميالرا يف األرشيف أو شاجرها زوجها وحقرها وآذاها ،فهـي
مل تتحدل ومل جتب ومل تدافع عن نفسها.
املقاومة والتحدي ورفض العبودية تظهـر علـى "ذات" وبعـد مضـي زمـن طويـل مـن زواجهـا
وهي تغضب من زوجها تنسكب سيالا من االرامات إىل عبداجمليد وتتذكر كلّ ما مرّت عليهـا
هــذ الســنوات مــن مصــائب ومشــاكل يف حيارــا الزوجي ـة .وبعــد انتــهاء كالمهــا تلتجــأ إىل
املرحاض للبكاء" .ذات" الّل كان تعمل خارج البي  ،منذ ورودها باملزنل كانـ تعمـل داخـل
البي « :وزع "ذات" اهتمامها بني مشـاركة ابتـهال يف حفـظ آيـة قرآنيـة واالنفـراد بكـي زيهـا
املدرسي( »...إبراهيم" )23 :1992 ،ذات" امرأة طيبة وهي تعلمـ مـن الصـغر أنّهـا جيـب أن ال
تفشي األسرار ،فهي كان حتفظ أسرار زوجهـا« :فحينمـا سـأل صـفية عنها...قوليلي...فيـ
حـد تــاين؟ أجابـ إجابـة منطقيـة بــالنفي ،يف إبـاء ،فــذات تعلمـ أنّ هنـاك أشـياء ال يعتــرف
املــرء هبــا وال حــىت لنفسـ وإنّ طــوق النجــاة يف احليـاة هــو جتنــب ذكـر احلقيقــة يف أيّ حــال»
(إبراهيم .)120 :1992 ،يسبب االكتئـاب والقلـق ،النسـيان يف االنسـان ويقلـل مـن حـدّة ذاكرتـ .
فــنالحظ أنّ "ذات" الــل أصــاب باإلكتئــاب ومل تك ـن راض ـية عــن حيارــا تعــاين مــن ضــعف
الــذاكرة« :ذات الــل جتهــل اخلريطــة ،وتتعثــر يف احلفــر واألرصــفة( »...إبــراهيم)156 :1992 ،
فهي حزينة دائماا ألنّها مل تتمتع حبيارا وألجل الفقر وعدم وجود املال الكايف ،يعيش أبناءها
يف ظروف سيئة .إنّها تتطلب من زوجها أن يسافر إىل بلد آخر لكي يأخذ راتباا أكثر ولكن هو
يتقاعس عن هذا العمل« :تدافع الدموع إىل مآقيها ،وهي تع البالط املكسر ،ليكشف عـن
صــالة معتمــة بــاردة ،خل ـ مــن أيّ فــرش ،وتــدفق إليهــا األطفــال....وعلى رأســهم ابنــها وي
العهد( »....إبراهيم.)177 :1992 ،
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ب) عبداجمليد:
هو رجل متعصب ول هلجة قاطعة وصارمة .فهو عاش وترعرع يف ظلّ اجملتمع الذكوري الذي
يرى الرجل أعلى وأفضل من املرأة وهو يعتقد أنّ قادر على كلّ شيء .هو يتمتع بدرجة كبرية
مــن الثقــة بــالنفس .إن ـ يواج ـ املشــاكل العدي ـدة يف حيات ـ الزوجي ـة ،ألنّ زوجت ـ ال رــتم ب ـ
كثرياا .الكاتب يصف "عبداجمليـد" ويقـول« :كـان وسـيماا ،أنيقـاا ،مسـلحاا بالضـروريات الذهبيـة
كاخلامت وعلبة السجائر و ...معرفة بأنواع الطعام و ...شكوى دائمة من سياسـة الدولـة ،آراء
قاطعة يف خمتلف األمور( »...إبراهيم )12 :1992 ،فهو يعتقد أنّ هو اجلنس األفضـل وإذا قـال
شيئاا ،فال حق لزوجت أن تعترض أو تشتكي أبداا.

الزمن واجملتمع
إنّ الزمن من أهم عناصر العمل الروائي الل حتمل يف طيات دالالت هذا العمل .فنسـعى يف
هذا التحليل الوصول إىل العالقة الل تربط الزمن باجملتمع .ويف رواية "ذات" حناول دراسـة
الزمن باعتبار وسيلة لكشف بنية النص وفق العالقة الل جتمع النص الروائي مـع اجملتمـع.
وسنقوم بتقسيم زمن الرواية على هذا األساس.
أ) الزمن الطبيعي:
الــزمن الطبيعــي هــو «إيقــاع الــزمن يف الطبيعــة -ويتميـز بصــفة خاصــة بــالتكرار والالهنائيـة»
(أمحد قاسم )30 :1984 ،وحركة الفصول األربعـة جتعـل مـن «الـزمن يكـرر مظـاهر متشـاهبة أو
متفقة» (أمحد قاسـم )175 :1984 ،واهلـدف مـن دراسـة هـذا الـزمن الطبيعـي واملمثـل يف حركـة
الفصول األربعـة يف الروايـة هـو الوصـول إىل القضـايا االجتماعيـة الـل تطرحهـا الروايـة مـن
خـالل ارتباطهــا حبركـة الفصـول الطبيعيـة .إنّ الكاتــب صـنع اهلل إبــراهيم يف روايـة "ذات" ال
يشري إىل الفصول الزمنية بل إنّ يهمل هذا اجلانب الفين.
ب) الزمن النفسي:
الزمن النفسي من خصوصيات النفس الداخلية والالوعي وهلذا فهو «ال حتكم معـايري حمـددة
سوى حترك الشخصية ع أبعـاد زمنـها اخلـاص (املاضـي واحلاضـر واملسـتقبل)» (القصـراوي،
 )59 :2004وعــن طريــق «تعاقــب األفكــار يف أذهاننــا ،فاإلحســاس القــوي بــاألمل أو الســرور جيعــل
الــزمن يبــدو طــويالا ،أل ّن ـ جيعلنــا أشــد وعي ـ اا ألفكارنــا» (منــدالو )141 :1997 ،والــزمن النفســي
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لشخصــية "ذات" يف الروايــة هــو البحــت يف إظهــار العالقــة الــل تــربط البنيــة الزمنيــة النفســية
للشخصية احلكائية بالواقع االجتماعي ،والطريقة الل تشكل هبا ترابط النص الروائي.
حينمــا تزوجـ "ذات" قــرر زوجهــا أن يــوفر هلــا شــقة مجيلــة وكــبرية ،لكــي يتمتعــا بالعمــارة
اجلميلة وجريان حمترمون ولكـن بعـد زواجهمـا اسـتأجر شـقة صـغرية كانـ متلـف متامـا عمـا
قال عبداجمليـد .فـذات املسـكينة بـدأت حيارـا الزوجيـة بالبكـاء .كمـا يقـول الكاتـب« :بكـ ذات
بـدموع غزيـرة وهـي تغــادر مـزنل أبويهـا آلخــر مـرّة يف رداء الزفـاف املقتــرض مـن ابنـة خالتــها»
(إبــراهيم .)15 :1992 ،فهــي متضــي يف حيارــا أيام ـاا حزينــة وتتحمــل خالف ـاا ملــا كان ـ حتلــم يف
املاضي ويف الزمن الذي مل تتزوج .فهي حينما كان ترى جناح صديقارا وقريبارا يف احليـاة
الزوجية وما بعدها« :كان إفرازارا الدمعية تتـدفق» (إبـراهيم .)51 :1992 ،تتعلـق حـاالت "ذات"
النفسية بالظروف الراهنة يف البلـد « الشـارع الـذي كـان هادئـ اا ظلـيالا ،امـتأل بالـدكاكني وغطتـ
ميا اجملـاري والقـاذورات واألرض الفضـاء اجملـاورة الـل كـان خمططـ اا هلـا أن تصـبح حديقـة،
ص ــارت مزبل ــة( »...إب ــراهيم )51 :1992 ،وال نالح ــظ ال ــوعي عن ــد الس ــكان يف ه ــذا البل ــد ،فه ــم
يعيشون ويغمضون عيوهنم على املشاكل العالقة يف البلد« :تراكم القمامة احملليـة يف الصـفائح
املتروكــة أمــام أبــواب الشــققّ ،ــا أتــاح للقطــط إقامــة مهرجانــات صــاخبة تســتمر طــوال الليــل
وتتبعثر حمتويات الصـفائح علـى أ رهـا ...دون أن يفكـر أحـد منـهم يف التعـرض لـرزق القطـط،
فيما عدا ذات» (إبراهيم .)23 :1992 ،ف ــ"ذات" بوحدها تشكو مـن هـذ الظـروف وتصـرخ بصـوت
صارخ وحتاول تنظيف املكان ولكن اليد الواحدة ال تصفق! إنّها امرأة حساسة ،فهي إضـافة إىل
السمع املرهف كان تتمتـع بنفـاذ البصـرية .فهـي ال تـرى أمـالا يف املسـتقبل ،بـل تعـيش يف حالـة
اكتئاب حاد يف الزمن احلاضر .إنّها ألجل الظـروف السـيئة والتعسـة الـل تعـيش فيهـا ،أصـاب
باال كتئاب ،فهي مل تتمتع حبيارا الزوجيـة وال تكـون عالقـة محيمـة بينـها وبـني زوجهـا .والـزمن
الشخصــي لـ ــ"ذات" هــو "األنــا" الــل تبحــت عــن وعيهــا مــن خــالل الــذاكرة اجلماعيــة .وخــالل
اكتشافها هلذا الوعي متر على ذاكررا أسئلة كثرية من دون إجابة وأفكـار تسـيطر علـى وعيهـا.
يف ليلة حينما كان عبداجمليد غضباناا وحاول استنشاق اهلواء النقي ،انزلق طاولـة الفورمايكـا
إىل األرض وغض ــب "ذات" م ــن ه ــذا األم ــر وبكـ ـ ك ــثرياا وحينم ــا أراد زوجه ــا أن يس ــاعدها،
ص ــاح يف وجهـ ـ ألوّل مـ ـرّة يف حيار ــا وقالـ ـ "م ــا تلمس ــنيش" وبع ــدها اهنم ــرت س ــيال م ــن
االرامات إىل عبداجمليد .فهي كان غضبانة وارم زوجها باهلدم لعدة أسـباب منـها« :سـوابق
عبداجمليد يف كسر األكواب والوسائل الزجاجية ،وأنّـ لـوال لكانـ أكملـ تعليمهـا وصـارت اآلن
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صحفية أو مذيعة ،وأنانيت ألنّ كان يهتم بنفس وأسرت ولكن جتاهل عنها واحتياجارـا وأيضـاا
كانـ تعتقــد بــأنّ عبداجمليــد ملــاذا يتقــاعس عــن الســفر إىل اخلــارج لتحســني حيــارم التعســة؟»
(إب ــراهيم .)100 :1992 ،ه ــذ األس ــئلة ال ــل ت ــدور يف ذه ــن "ذات" نابع ــة م ــن ش ــعورها الع ــاطفي
وعجزهــا عــن القيــام بــأيّ عمــل فعلــي؛ ألنّهــا تــرى أنّ أســررا تعــيش يف ظــروف ســيئة مــن حيــت
االقتصادي وهي ال تستطيع أن تقوم بأيّ عمل إلنقاذ أسررا وخاصة ابنتيها ،فتطلب من زوجها
أن خيرج من البلد ويذهب إىل مكان ليأخذ بنقود كثرية.
هذ األسئلة هي بداية اكتشاف احلقيقة الل تعيش فيها "ذات" .فهـي حتمـل داخلـها شـعوراا
بتحمــل املســئولية .فهــي بعــد مضــي ســنوات طويلــة مــن حيارــا الزوجيــة ،بــدأت بالشــكوى عــن
زوجها؛ ألنّها كان طوال هذ السنوات تعيش يف احلزن واألمل وكان دائما تلتجأ إىل املرحاض
وتبكي هناك حىت ردأ ،من دون اعتماد على النفس ولكن هذ املرّة شـك معتمـدة علـى نفسـها
مع أنّها أخرياا التجأت إىل املرحاض للبكاء ومض عدّة أيام يف حوار صام بـني اال ـنني .فهـي
كان تفكر بغلطة العمر الل ارتكبتها وإنّها أضاع عمرها يف املطبخ ويف تربية البنتني ورعايـة
عبداجمليــد و ...ومل تتمتــع هــي بنفســها عــن احليــاة أب ـداا .لكنــها دائمــا تبحــت عــن حــل إلبعــاد
اخلوف والقلق على أسررا .فالزمن الشخصي لـ"ذات" هو الرابط الذي يوفـق بينـ وبـني الـزمن
العام االجتماعي للرواية .فقد جاء الزمان يف الروايـة صـورة جتسـد الواقـع االجتمـاعي ،وتصـور
املآسي الل يعيشها اجملتمع وتشخيصاا لنفسية األفراد والشخصيات.
ج) الزمن اجلماعي:
الزمن اجلماعي الذي عرّفـ "بـاختني" بقولـ « :إنـ يتمـايز ويقـاس بأحـدال احليـاة اجلماعيـة
فقط ،وكل ما يوجـد يف هـذا الـزمن يوجـد للجماعـة فقـط» (بـاختني )170 :1990 ،واهلـدف مـن
دراس ــة ال ــزمن اجلم ــاعي يف روايــة "ذات" ه ــو إب ــراز الواق ــع االجتم ــاعي بكــل أشــكال  .فم ــن
البديهي أن ال تعرف «احلياة اجلماعية غري الزمن اجلمـاعي ،زمـن العمـل واإلنتـاج» (راشـدي،
 )17 :2002يف هــذا الــزمن ال يوجــد توجـ إىل األمــام؛ فكـل األيـام تشــب بعضــها وكـأن الــزمن
ابـ يف مكانـ اليتحــرك« :كـان عمــل القســم يـتلخص يف مراجعــة املــواد املنشــورة الكتشــاف
األخطـاء املطبعيـة واللغويـة والسياسـية واملهنيـة ،مث مقارنتـها مبـا تنشـر الصـحف األخـرى...
امللفــات املكومــة فــوق املكاتــب تعلوهــا األتربــة ،الصــحف واجملــالت املتنــا رة يف إمهــال ،أرفــف
اجمللدات املصفوفة يف نظام ول دون االستدالل إىل أحدها ...املاكينات العاكفة على مضـغ
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الف ــول واملخل ــل ،مث اب ــتالع الش ــاي ،كانــ م ــن الكف ــاءة حبيــت مل تتوق ــف ع ــن الب ــت حلظ ــة
واحـدة( »...إبــراهيم )24-18 :1992 ،ال نالحـظ االهتمــام بالعمـل عنــد العمـال وإنّهــم مشــغولون
بالثر رة دائماا .فهذ اجلماعة الل تعمل يف األرشيف ،تتحدل عما دل كلّ يـوم ،فيبـدأون
من سعر الزيتون إىل أسعار اجلـوارب وأفضـل أنـواع اغطيـة املائـدة ،مث أدويـة الصـراع وعسـر
اهلضم و ...كان تربط بينهن خيوط من األلفة ،تستبعد الغرباء مثل "ذات".
ال يتحدل الكاتـب عـن زمـن انتـهاء العمـل ولكـن نسـتطيع أن نفهـم مـن القـرائن أنّ العمـل
يبدأ يف الصباح وينتهي يف املساء« :شعرت برغبة يف البكـاء عنـد االنصـراف مـن العمـل ،بعـد
أن وقف أكثر مـن سـاعة يف انتظـار سـيارة السـرفيس ،وأ نـاء إعـداد الطعـام وقبـل النـوم»...
(إبــراهيم )25 :1992 ،فالعمــل مســتمر وظــروف العمــال ال تــتغري .العمــال يعملــون ألجــل الع ـيش
فقط واليتطلعون إىل املستقبل واليفكرون باملستقبل أو النمـو واإلنتـاج .وهكـذا اسـتطاع الـزمن
يف رواية "ذات" أن يشري إىل اإليديولوجي الـذي طرحـ الكاتـب واسـتطاع الـزمن الوصـول إىل
اجملتمــع وجتسـيد اإلشـكاالت االجتماعيـة .فــنالحظ الــزناع الــدائم بـني العمــال وعــدم الشــعور
باألمان بينهم .فينازعون بعضهم بعضاا ،ألنّ ظروف العمـل سـيئة للغايـة ،وكـلّ منـهم خيـافون
من الطـرد ألجـل لقمـة العـيش« :املاكينـات كانـ تتجاهـل ذات عـن عمـد ...فتشـكل مقاطعـة
منظمة ضدها( »....إبراهيم.)63 :1992 ،

الفضاء الروائي واجملتمع وداللته االجتماعية
إنّ العمل األديب «حني يفتقد املكانية فهو يفتقد خصوصيت وبالتـاي أصـالت » (باشـالر:1984 ،

 )184إن املكان «ليس عنصراا زائداا يف الرواية ،فهو يتخذ أشكاالا ويتضمن معاين عديـدة ،بـل
قد ال يكون يف بعض األحيان هو اهلدف من وجود العمل كل » (البحراوي )33 :1990 ،املكان هو
«اإلطــار الــذي تــدور في ـ األحــدال وتتحــرك في ـ الشخص ـيات» (شــعبان )277 :2004 ،فاألدي ـب
احلاذق هو الذي يستطيع أن يتعامل مع املكان تعامالا بارعاا ،ويوظفـ توظيفـاا فنيـاا ناجحـاا .ال
ميكـن فصــل أمهيـة املكـان يف الروايـة عــن العناصــر األخــرى املكونــة لبناءهــا .فأمهيـة املكـان
تتجلـى يف «تعمي ـق اجلانــب الــدالي للشخص ـية الروائيـة» (األشــلم )459 :2006 ،وهلــذا فأمهي ـة
املكـان تتجســد يف إظهــار األبعــاد االجتماعيـة والنفسـية للشخصـيات احلكائيـة .كمــا نســتطيع
القول أنّ املكان يتجسد يف الرواية هبدف جتسـيد موضـوع الروايـة بطريقـة ميليـة ذات أبعـاد
واقعية .يف هـذ الروايـة نريـد أن نتعـرف علـى صـور املكـان املتعـددة كالبيـ والشـارع واملقهـى
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و ...لكي نطلع على دالالت املكـان االجتماعيـة والثقافيـة الـل تسـاعدنا علـى توضـيح مضـمون
الرواية وعلى ايديولوجيا الرواية والكاتب.
أ) داللة البي :
البي هو «ركننا يف العامل ،ان كما قيل مـراراا ،كوننـا األول ،كـون حقيقـي بكـل مـا للكلمـة مـن
معين» (باشالر )36 :1984 ،وإنك «إذا وصف البي فقد وصف اإلنسـان...فهذ البيـوت تعـ
عن أصحاهبا ،فهي تفعل فعل اجلو يف نفوس اآلخرين ،الذين يتوجب عليهم أن يعيشـوا فيهـا»
(ويليك )231 :1987 ،فالسكان كالبيوت يعيشون يف فوضى ويعانون من املآسي واملشاكل العالقـة
يف اجملتمــع .فــال نالحــظ الوحــدة وال العالقــة احلميمــة ب ـني الس ـكان وهــذا اجملتمــع مشــت
ومتنا ر والعائلة تعاين مـن عـدم االحتـاد واحملبـة .والعالقـات شـيئاا فشـيئاا تتمـزق وتزيـل .ويف
هـذ الروايـة البيـ ل ــ"ذات" هــو املكـان اخلــاي مـن كـلّ شــعور لألمـان والــدفء العــائلي ،فهــي
تعيش يف بي « :حفر مسامري متنا رة فوق اجلدران ،ومقابض أبواب مزنوعة ،وأسالك مدالة
من األسقف وقد تراكم عليها االتربة وخملفات الذباب( »....إبراهيم )15 :1992 ،ويف وصـف
آخر هو يتحدل عن مكان العمل للبطلة« :نُقل ذات إىل األرشيف الذي تل الطابق األخـري
من مبىن قدمي جماور ،يصعد إلي درج مظلم وكئيب» (إبراهيم.)23 :1992 ،
إن وصف هذ املناظر الل يقدمها إلينا صنع اهلل إبراهيم جيسد لنا أنّ البي وسـكان
يعيشون يف الفوضى وال يشعرون باألمان والدفء العائلي ،كأنّ البي يكـاد يسـقط علـى رؤوس
ســاكني  .وهــذا الوصــف يؤك ـد الظــروف التعســة واملزري ـة للع ـيش .فيقــول الكاتــب أنّ ـ ل ـيس
لعبداجمليد بيتاا ،بل هو اقترض هذا البي للعيش ،وهذا األمر يدلّ على الظروف االقتصـادية
السيئة يف بلد مصر .فكـل اسـتخدام مـن قبَـل الكاتـب جيسـد لنـا أنّ األشـياء يف هـذ الروايـة
«حتم ـ ــل تارخيـ ــاا مرتبطـ ــاا بت ـ ــاريخ األش ـ ــخاص» (بوت ـ ــور )51 :1986 ،ال ـ ــذين يعيش ـ ــون فيه ـ ــا
ويس ــتخدموهنا .وه ــذ الظ ــروف التعس ــة أ ــرت يف شخصـ ـية بطل ــة الروايـ ـة "ذات" وجعلت ــها
شخصية حساسة مك تئبـة ومنعزلـة عـن اجلـو العـائلي خاصـة عـن زوجهـا .فهـي ال تسـتطيع أن
تتحدل بسـهولة مـع زوجهـا ،بـل تشـعر بـاخلوف جتاهـ دائمـ اا ومضـع ألوامـر وتكرهـ  .فهـي
تشعر باالضطراب واالكتئاب والطرد من قبل اآلخرين ،ويف كـلّ األحـوال تلتجـأ إىل املرحـاض
وتبكي هناك ،لكي ال يـرى أحـداا بكاءهـا .هـذا األمـر أيضـاا تظهـر لنـا مـدى وحـدة هـذ املـرأة
املسكينة يف حيارا .فنستطيع القول أن هذا البيـ الـذي تسـكن "ذات" بـرز لنـا مـدى الغربـة
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والوحـدة والـرفض الـذي يعـيش فيـ  ،فهـي تكـر الواقـع وتكـر زوجهـا وهـي تعـيش فقـط ألجــل
ابنتيها .فال نالحظ االنسجام بـني السـكان والبيـ  ،بـل نـرى التنـافر املوجـود بينـهم .فالبيـ
مليء بالفقر والظالم والعتمة الدائمة وهلذا البي أ ر سلل على السكان وعلـى اجملتمـع علـى
إ ــر  ،فبطلــة الرواي ـة أصــبح منغلقــة علــى نفســها ،راض ـية بواقعهــا ومستســلمة هلــا .فلهــذ
األمكنة داللة الظالم املسيطر على أفراد اجملتمع .فقد قام الكاتب صنع اهلل إبراهيم بوصف
البي وجعل مل دالالت اجتماعيـة ويرسـم الواقـع املعـاش ويكشـف عـن احليـاة الالشـعورية
والداخلية عند الشخصيات.
ب) داللة املقهي:
يف الروايات العربية دور هام للمقهي؛ ألن يلعب دوراا فكرياا و قافيـاا يف اجملتمـع .فـاملقهى «يعتـ
عالمة من عالمات االنفتاح االجتماعي والثقايف» (النابلسي ،)195 :1994 ،يلجأ كـل فئـات اجملتمـع
إىل هــذا املكــان .فــاملقهي «منــوذج مصــغر لعاملنــا ،الــذي يضــج بكــل مــا حتتويـ دنيانــا» (صــدوق،
 )196 :1994املقهى يف رواية "ذات" صـورة لصـور البـؤس والفقـر الـذي ميـزق اجملتمـع ويفتـك بـ ؛
فالكاتب يصف املقهى ويقول« :املقهى الذي احتفظ بطابع اليوناين ،وبشـرفت الواسـعة املرتفعـة
عن الرصيف بأقدام قليلـة ...،وصـندوق زجـاجي مغـبش مـن الوسـخ ،بـ أطبـاق الكفتـة والكبـدة
واملـخ والروزبيـف ،حتــف هبـا عيـدان ذابلــة مـن البقـدونس ،وإنــاء خملـالت و( »...إبــراهيم:1992 ،
 )207فــاملقهى صــورة مع ـ ة عــن الظــروف االجتماعيــة الــل يعيشــها اجملتمــع املصــري آنــذاك.
واملقهى يف هذ الرواية رمـز للحـزن واهلـم الـذي يثقـل علـى عـاتق عبداجمليـد .فهـو أيضـ اا اليلتـذ
حبيات وعندما يذهب إىل املقهى ب أن يتدارك عما يريـد يف احليـاة واليصـل إليـ ولكـن يف
هــذا املكــان أيضـاا هــو اليشــعر باحلريــة وبعــد قليــل مــن الــزمن ينصــرف ويتــرك املقهـى« :هكــذا
أتيح لعبداجمليد الفرصة إلشباع الرغبات املدفونـة يف نايـا الـدماال منـذ أيـام ....عنـدما تبلـغ
اللوعة بعبداجمليد القمة ،يقرر االنصراف( »...إبراهيم )207 :1992 ،ويف هذا التعـبري عـن املقهـى
نالحظ القلق والتوتر واالغتراب بني األشخاص الـذين يـدخلون يف هـذا املكـان .فـاملقهى يف هـذا
اجملتم ــع مل يص ــبح مكان ـاا م ــل دالل ــة احلري ــة الفكري ــة واالجتماعي ــة ،ألنّ األش ــخاص عن ــدما
يــدخلون اليتكلمــون مــع الــبعض وال يشــعرون باحلريــة واألمــان .وهــذا يشــري إىل مأســاة الــذات
الفردية املمزقة عند األشخاص .فأفراد هـذا اجملتمـع ال يهتمـون باجلولـة والزنهـة والتسـلية ،بـل
يهتمــون باحلصــول علــى اخلبــز فقــط .وفئــة قليلــة مــن األفــراد يســتطيعون الــدخول إىل املقــاهي
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والتمتــع فيهــا .وهبــذا أصــبح املقــاهي «نســقاا مرجعي ـاا ذا داللــة وخطاب ـاا رمزي ـاا وايــديولوجياا»
(البحراوي )91 :1992 ،وأصبح املقهى يف هذا اجملتمع صورة من صور البؤس والفقر ورمـزاا للقلـق
واالغتراب الذي يعيش أفراد هذا اجملتمـع .فـاألفراد اليشـعرون بـاألمن واليتمتعـون باحليـاة ،بـل
يقضون احلياة بأسوأ شكل.
ج) داللة املطعم:
تشب صورة املطبخ يف هذ الرواية صورة املقهي ،فـاملطبخ يف هـذ الروايـة تتناسـب مـع موضـوع
الروايــة ومــع شخصــيارا ومــع طبيعــة احليــاة االجتماعيــة الــل تعيشــها الشخصــيات .وهنــاك
تناسب بني املطبخ واملستوى االجتماعي لألمكنة األخرى الل ذكرها الكاتب يف الرواية كـاملقهى
والبي ـ  ،فكــان « هنــاك خــيط اجتمــاعي واحــد ،ينســاق علــى كافــة األمكنــة ،وكان ـ تــربط هــذ
األمكنة وحـدة اجتماعيـة واحـدة ،متثلـ بالطبقـة الوسـطى ،أو دون الوسـطى يف بعـض األحيـان»
(النابلســي )211 :1994 ،ففــي الروايــة يقــدم لنــا "صــنع اهلل إبــراهيم" وصــفاا للمطــبخ ويقــول« :يف
املطبخ ،أمام براد الشاي ،وبني جدران غري مدهونة حىت بالزي  ،وال ش واحد( »....إبـراهيم،
 )121 :1992فالكاتب من خالل وصف املطبخ يصور تصويراا يوضح احلالـة االجتماعيـة املوجـودة
والواقــع املعــاش الــذي يعــاين من ـ هــذا اجملتمــع املصــري ويشــرح مــدى الفقــر واحلالــة الســيئة.
فالكاتــب يوظــف األمكنــة إضــافة إىل اجلانــب اجلمــاي ،مــن أجــل خدمــة ايــديولوجيا الروايــة،
و اول أن يرسم الظروف االجتماعية املرزية الل يشري إليها هذ األمكنة يف الرواية.
د) داللة الشارع:
مــل الشــارع داللــة االنتمــاء إىل الــوطن واجملتمــع؛ فالشــارع هـو املكــان الــذي يعـ عــن الوضــع
االجتمــاعي والسياس ــي والثقافـ ـي للمجتم ــع اإلنســاين .إنّ الش ــارع يف روايــة "ذات" منظ ــر كري ـ
وتع ــس .فالش ــارع يف الرواي ــة ميث ــل الواق ــع «احلاض ــر وتعاس ــت وش ــقائ » (النابلس ــي)67 :1994 ،
وكراهيــة رؤيــة الشــارع هبــذا الشــكل يشــري إىل كراهيــة احليــا وكراهيــة الشــوارع يف هــذ الروايــة
ينشــأ مــن فســاد احليــاة السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة حيــت يقــول الــراوي« :فالشــارع امــتأل
بالدكاكني وورش السـيارات ،وغطتـ ميـا اجملـاري والقـاذورات ،واألرض الفضـاء اجملـاورة الـل
كــان خمطط ـاا هلــا أن تصــبح حديقــة ،صــارت مزبلــة( »...إبــراهيم )51 :1992 ،فالنــاس يف هــذا
اجملتمع يعيشون يف أسـوأ الظـروف واليتمتعـون باحليـاة أبـداا ،بـل يزعجـون مـن الفقـر كمـا يـؤدي
هــذا الفقــر إىل القلــق واالضــطراب الــداخلي والتــوتر .فــال نالحــظ األمــل واحلركــة والنشــاط يف
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هــذا اجملتمــع .فعــدم الشــعور باألمــان يف هــذا اجملتمــع واضــح عــن طريــق هــذ الشــوارع .فــإذا
أمطرت السماء ،فالسكان يواجهون مشاكل عديدة ،ويتوقفـون عـن العمـل« :فحولـ الشـوارع إىل
برك ومستنقعات ،واقتحم امليا املختلطة البيوت ،وعجزت عامالت مصنع النسيج عن اللحـاق
مبواعي ــد العم ــل ،ف ــوقفن يف الطري ــق باكي ــات( »...إب ــراهيم )163 :1992 ،فالس ــكان م ــن النس ــاء
والرج ــال اليهتم ــون بش ــئ إلّ ــا باحلص ــول عل ــى اخلب ــز .فالش ــوارع مت ــأل بالص ــخب والفوض ــي.
فالشــوارع تفتقــد اهلــدوء والطمأنينــة .وصــورة الشــارع يف هــذ الروايــة تظهــر داللــة اجتماعيــة
وتشري إىل عنوان ايديولوجي يعاين من اجملتمع كما تع هذ الصورة عن الظروف االجتماعيـة
الل يعيش فيها سكان هذا اجملتمع ،فالشوارع تفتقد داللة اهلدوء واألمان واألصالة واهلوية.

النتائج
.1
.2
.3

.4

.5

.6

قد استطاع رواية "ذات" جتسيد الصراعات االجتماعية والتوترات الل يعيشها اجملتمع.
قــد مثــل صــنع اهلل إبــراهيم الصــراعات االجتماعي ـة واملشــاكل والقضــايا العالقــة يف
مصر إبان االحتالل األجنل وتواجدهم يف البلد.
الكاتــب ص ــنع اهلل إبــراهيم ح ــاول ترســيم الوض ــع االجتمــاعي الس ــائد ،وكــان عمل ـ م ــن
أساليب نشر الوعي بني الناس وحاول لوصول صـوت اإلنسـان املصـري إىل خمتلـف أحنـاء
العامل من خالل تصوير آالم ومعاناة كان يعاين منها يف زمن حضور األجانب يف البلد.
سعى الكاتب املصري ترسيم العالقة الو يقة بـني األدب واجملتمـع ،وألجـل ذلـك وظـف
الزمـ ــان واملك ــان والشخص ــيات والفئـ ــات االجتماعي ــة املوجـ ــودة يف الرواي ــة خلدمـ ــة
موضوع ومتثيل املشاكل االجتماعية والتوترات الل يعاين منها اجملتمع.
إنّ الكاتب قد استخدم املكان يف روايت كواقع حقيقـي ،وكبنـاء فـين .فقـد لعـب املكـان
يف هذ الرواية دوراا بارزاا وهو كصورة جتسد الواقـع االجتمـاعي وترسـم املآسـي الـل
يعيشــها اجملتمــع ،وقــد ركـز الكاتــب علــى بعــض األمكنــة الــل حتمــل دالالت اجتماعيـة
ونفسية و قافية يف اجملتمع؛ منها :البي  ،املقهي ،املطعم ،الشارع.
رواي ـة "ذات" تتش ـكل مــن فئــتني اجتمــاعيتني خمتلفــتني ومتناقضــتني يف الوق ـ ذات ـ ،
فالفئــة األوىل هــي فئــة العمــال والطبقــة الكادحــة يف اجملتمــع ،والفئــة الثانيـة هــي فئــة
أرباب العمل أو الطبقة الغنية.
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 .7إنّ الكاتب قد ركز على مؤشرة الشخصية ،ألنّ الشخصية حبضـورها يف هـذ الروايـة
استطاع إبراز الصراع االجتماعي والقضايا االجتماعية.
 .8حاول الراوي املصري جتسيد جمتمع جتسيدا رائعا بكل ما في من الصراع الداخلي
والتمــزق الــذي يعــاين من ـ اجملتمــع والــذين يعيشــون يف هــذا اجملتمــع يف تل ـك الفتــرة
املعينة الـل كـان األجنبيـون يعيشـون يف البلـد أحـرارا .فهـذا الكاتـب اسـتطاع توظيـف
الرواية من أجل حتقيق ايديولوجيت هلذا اجملتمع.
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