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 أصفهان، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة ةمشارك ةأستاذ .3

 (5/8/2018؛ تاريخ القبول:  2/9/2017)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

يسـتطيع حتقـق    سوسيولوجيا الـنص يسـعي لتحقيـق فعـل القـراءة بطريقـة أساسـية وعميقـة. والـنص ال يكـون تامـاا وال           

اجلديدة املؤ رة لتحليـل النصـوص األدبيـة، وخاصّـة لتحليـل      كيان  إلّا بعد قراءت . النقد السوسيولوجي من األساليب 

التحليلـي قـراءة نـص روايـة "ذات" لصـنع اهلل       -هذا حتاول هـذ  املقالـة مـن خـالل املنـهج الوصـفي       ىعل الرواية. بناء 

ايـة  املسـائل االجتماعيـة واأليديولوجيـة الـل عـاش فيهـا اجملتمـع املصـري والـل حاولـ  الرو           والوصـول إىل  إبـراهيم، 

معاناتـ  خـالل فتــرة    تصـويرها. اهلـدف مـن اختيــار هـذ  الروايـة أمهيتــها يف تصـوير اجملتمـع املصـري والوصــول إىل        

أّن صـنع اهلل إبـراهيم لعيشـ  طيلـة العمـر يف مـدن مصـر يعـرف حيـاة           حضور األجانـب يف البلـد. والنتـائج تشـري إىل    

 عن أيديولوجية حمددة، ميكـن التعـبري عنـها مـن خـالل      الطبقات املصرية املتوسطة معرفة عميقة وهذ  الرواية تع 

احتاد كل مكونات بنية الرواية، فهناك عالقة و يقة بني عناصر الزمان، واملكان، والفئات االجتماعيـة، والشخصـيات   

 .الروائية واملشاكل االجتماعية املطروحة يف الرواية
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 ةمقدم

نبــع مــن بطــن  قافــة ي، كذلـ  ة ومــا إىلية واملســرحيــ  مــن القصّــة والشـعر والروا يــاألدب مبـا ف 

انتقال  قافة  لعب دورا هامّا يفين األدب القصصي يف العصر املعاصر أن كقد مت»اجملتمعات 

ومنا هـذا  يالقصة يف »مارون عبود:  قوليت ية بالغة حيهذا العصر عنا ب  يف وفنّ امللل وعين

« ةيـ ة األنـواع األدب يـ قب ىت غلبـ  علـ  يـ  لـألدب والفـن ح  ني مـن الشـباب املشـتاق   ريثكـ لف  انتبا  

ل يف بـاطن اجملتمـع، وهـو وجـ      كتشيعتقد أنّ األدب يولوجي يالنقد السوس .(181: 1966)عبود، 

علــى  اجملتمــع رياجملتمــع وتــأ علــى  األدب ريدرس تــأ يــ»ولوجي يمــن وجوهــ . يف النقــد السوســ

ة يف األ ـر  يـ وميالاة يـ اس احلكـ بانع»اتش كـ عتقـد لو يمـا  ك .(41: 1361)زرين كوب، « ةياآل ار األدب

ة تتحـدل عـن بعـض التحــوالت    يـ  األشـخاص، والروا نيقـة بـ  يعالقـة و   كأنّ هنـا  ىرياألديب، فـ 

ات رياملـتغ   اشـارة إىل رية يف واقعهـا وظروفهـا، مـع أنّهـا تشـ     يالل حتدل يف اجملتمعـات البشـر  

تعتــ   ةيــاملؤلفــات األدب. (24: 1993)غولــدمان، « اخلاصــة الــل تتفاعــل مــع الواقــع االجتمــاعي  

 الـنصّ  نيعالقـة االحتجـاج القائمـة بـ     كهنـا »لّ عصـر.  كة لية والثقافيركاسا للظروف الفكانع

ات  فهي عناصر مسـتمدة  ياغة املبدع، أمّا حمتويلّ من صككالنص، والنص  ى حمتونيلّ وبكك

د أن نقــوم  يــ يف هــذ  املقالــة نر   .(29: 1990)حلمــداين،  « ولوجييديــ مــن احلقــل االجتمــاعي اإل   

هــذا اهلــدف   اتــب، وللوصــول إىل كة اليــولوجيدية "ذات" وفهــم إيــة لروايولوجية سوســبدراســ

ان كـ ة والزمـان وامل يـ ائكات احلية والشخصيالفئات االجتماعكة يحاولنا دراسة العناصر الروائ

ــها باملشـــا  ــة يف اجملتمـــع، ح كوعالقتـ ــريـــل العالقـ ــدف يلـــراوي أنّ ا ىت نـ رســـم الواقـــع  إىل هـ

هــتم الباحـــت  ياة وصـــعوبارا. فيــ ل احلكاألمّــة مـــن بعــض مشـــا   حــاول إخـــراج ياالجتمــاعي، ف 

نـون مـن رسـم الظـروف     كتمي النيمبـا أنّ املـؤرخ  واقـع اجملتمـع وظروفـ .    علـى  ة للوقـوف  يبالروا

ــة واالجتماعياســيالس ــار األدبيولوجيل مباشــر، فالدراســة السوســ  كة لعصــورهم بشــ ي ــة لآل  ة ي

ــى تســاعد  ــى ذ  الدراســة بنــاء  رــدف هــ  ل أوضــح.كم هــذ  الظــروف بشــ  يترســعل املنــهج عل

مـا  كات الـل أحاطـ  مبجتمعـ ،    ريم للمـتغ ي انتقـاد صـنع اهلل ابـراه   ينيلي تبيالتحل -الوصفي 

 إضاءة العالقة الل تربط العمل األديب بالواقع واجملتمع.إىل  ىتسع

 :ة البحتيخلف

ة يـ الدراسـات األدب زاا واسـعاا يف  يـ ة مـادةا للبحـت، وشـغل  ح   يـ ثرت البحول الل تناولـ  الروا ك

ــوالنقد ــرة يـ ــا ت ية املعاصـ ــرها. مـ ــعب حصـ ــا االطـــالع عل يصـ ــر لنـ ــسـ ــول  يـ ــات حـ ــن الدراسـ   مـ
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ا" يولوجيديـ "النقـد األديب واأل  م(1990د حلمـداين ) يــــ: دراسة لـحمكة دراسات يولوجيالسوس

ا ميـ  زريا النص الروائي الذي قدم دراسة لـ منـهج بـ  يولوجيسوسإىل ة يا الروايولوجيمن سوس

الـنص الروائـي. ودراسـة عبـد الوهـاب شـعالن       علـى  ز  كيـ ان تركـ  كة، لـذل يـ الرواعلى تصور  و

ا يولوجيانــ  هــذ  الدراســة خمصصــة ملنــهج سوســكم( "املنــهج االجتمــاعي وحتوالتــ " و2008)

ة يـ ات النقديـ تابـة "النقـد االجتمـاعي" مـروراا بـأهمّ النظر     علـى ك ز كـ ا، وقـد ر ميـ  زريالنص لــ بـ  

 تناول وضع النقد االجتماعي عند النقاد العرب.ما كة، يولوجيالسوس

ش( 1389ومن الدراسات الل أجنزت حول صنع اهلل إبراهيم وآ ار  هـي: آرمـن وآخـرون )   

يف مقالة "تيار الـوعي يف التلصـص لصـنع اهلل إبـراهيم" يشـريون إىل أنّ الروائـي يسـتخدم تيـار         

لسـردي مـن السـرد اخلـارجي أو احلـوار      الوعي معبّراا عن أفكـار  ومشـاعر . فينتقـل يف أسـلوب  ا    

إىل املونولـــوج الـــداخلي فيســـتفيد مـــن الوصـــف اخلـــارجي ويـــذكر التفاصـــيل الدقيقـــة واملطولـــة   

ش( يف مقالة "السرد واللغة يف رواية التلصـص لصـنع اهلل   1390وآخرون ) للشخصيات. 

فـــل الـــراوي بالبيئـــة إبـــراهيم" يقولـــون أنّ الكاتـــب يعـــتين بالتفاصـــيل معتمـــداا علـــى صـــالت الط 

 والشخصيات، ويتحدل فيها عن أبطال الرواية حسب املواقف الل تقتضي الكالم.

ة جنمة أغسطس لصنع اهلل ية يف روايش( يف مقالة "بناء الشخص1393وآخرون ) 

قة ين  عرض  بطركثر، ولكثر فأكاالقتراب من الواقع أإىل  ىاتب سعكعتقدون أنّ اليم" يإبراه

س يمـل انـاا ولـ    سـة ال  ية الرئيالبطـل والشخصـ   ىة، إذ اختفيديات التقليعن الرواخمتلفة 

ش( يف مقالـة "قـراءة يف أصـالة الوجـود     1394ة. أفضلي وآخرون )يل  عنوان أو مالمح خارج

ة ال يرســم شخصــياتــب حــاول أن كرون أنّ اليــم" ية جنمــة أغســطس لصــنع اهلل إبــراهيــيف روا

ة يـ ة. أمّـا الدراسـات الـل مصّصـ  بروا    يألنّـ  شـهد زوال املبـاين اإلنسـان     ؛ة أبدااي الواقعريغي

ة، اللـهم إلّـا   يـ هلـذ  الروا  يولوجيلة جدّاا وحنن مل جند دراسة تتناول النقد السوسـ ي"ذات" فقل

ان شـرحا مـوجزا عـن موضـوع     كـ ة وهذا امللخـص  يل هذ  الروايصفحة عن حتل ملخصا حواي

واملؤلـف يف  على ل يم من منظور معلومايت" ألّف  نبيع اهلل إبراهة ومقاال باسم "ذات صنيالروا

بـدو أنّ  ية، فيـ ت املعلومـات اجلزئ يـ شـرحها مـن ح  ية ويـ تحـدل عـن هـذ  الروا   ي س صفحات 

ة ذات لصـنع  يـ ل يف رواكيف مقالـة "التشـا   ير باالهتمـام. حممـد الـداه   يد وجـد يهذا املقال جد

ات يـ عـد جـزءاا مـن جممـوع املتوال    ية "ذات" يـ روا ل عنصر من عناصركعتقد أنّ ي م"ياهلل إبراه

ة بأسـرها،  يـ ل منطقـي يف الروا كتشـا  كالـنص. فهنـا   كة والثابتة الـل تضـمن متاسـ   يالضرور
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ــة مر  ــوان مبثاب ــوالعن ــى قضــي يز مــنظم ك ــا    جيضــطرابات واالعل  كمــع شــتات مــا تفــرق. وهن

بواســطة جــنس تبــدد هــذا الالجتــانس  ين ســرعان مــا كــة، وليــالالجتــانس الظــاهري يف الروا

 ولوجي. يدية حشواا بل هي ذات بعد أية يف الرواياخلطاب، فال تعت  املواد الصحف

 :ةيالسؤال والفرض

ة الل تبنّاهـا  يولوجيديت ؟ وما هي األيف استخدم الواقع يف رواكية "ذات" ياتب رواكالسؤال: 

 جتا  هذا الواقع االجتماعي؟

قد استطاع  روايـة "ذات" جتسـيد الصـراعات االجتماعيـة والتـوترات الـل يعيشـها         الفرضية:

العناصــر الروائيــة كالفئــات االجتماعيــة والشخصــيات   اســتخدم هــذ  الروايــة والكاتــب يف اجملتمــع 

 احلكائية والزمان واملكان للتعبري عن املشاكل العالقة يف اجملتمع للوصول إىل احلل وإنقاذ البلد.

 أو علم االجتماع لغة واصطالحا وجياالسوسيول

ايولوجيالسوســ
1
االجتمــاع أو علــم 

2
ن هلمــا مفهــوم واحــد وهــو العلــم  كــ ولني خمــتلفنيمصــطلح 

  . ريم تطور  وتغك الل تتحنيدرس اجملتمعات والقوانيالذي 

 ا أو علم االجتماع لغة:يولوجيالسوس

مـا  يق وفيـ تعـين صـاحب أو رف   ( والـل sociusة )يـ نيلمـة الالت كمشـتقة مـن ال  »و" يلفظة "سوس

 نيجسـر بـ  كو نقد ظهـر  يتسم بالطابع االجتماعي. فالسوسيبعد أصبح  تعين الشخص الذي 

ارتــبط ظهــور علــم    (18: 2004)حبــريي،  « ةيــة واالجتماعيلك الشــنيل ومضــمون الــنص، بــ  كشــ

م منـاا بـالعلو  ية تيـ اء االجتماعيـ زي  اسـم الف يـ ت أطلـق عل يـ ون ، حكاالجتماع بدراسات أوغس  

تابـات  كة من خـالل  يون  هذ  التسمكالفترة، ولقد استعان  كتها يف تلية الل ذاع صيعيالطب

 (44: 2003)عبـدالرمحن،     اسم علـم االجتمـاع.  يم عل1838مون، مث أطلق سنة يأستاذ  سان س

زي يـ لسـوف االجنل يونـ ، إال أن الف كا هـو أوغسـ    يولوجيفأوّل من استعمل اصـطالح السوسـ  »"

ونـ ،  كها يل" استعمل هذا االصطالح يف إجنلترا خالل الفترة الل عاش فيوارت مي"جون ست

 «م1843"علم املنطــق" الـــذي نشـــر  عـــام  يتابـــ  املســـمكوظهــر اســـتعمال هـــذا االصــطالح يف   

 .(11: 2009)معتوق، 

                                                      

1. Sociology 

2. Social science 
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  ا أو علم االجتماع اصطالحا:يولوجيالسوس

ر العـريب"ابن خلـدون" والـذي سـاهم     كـ فر املكر علم االجتماع والنـذ ك املعقول أن نذريإن  من غ

عــرف ابــن خلــدون علــم   ي. فلــم س هــذا العلــم ورســم مالحمــ  األوي ي يف تأســريبكــل الكبالشــ

أنّـــ  ذو موضـــوع وهـــو العمـــران البشـــري واالجتمـــاعي  » ىريـــفـــاا مباشـــراا، فهـــو ياالجتمـــاع تعر

، وهـذا  ىد األخـر لحق  من العـوارض واألحـوال لذاتـ  بعـ    يان ما يواإلنساين، وذو وسائل وهي ب

علـــم اجتمـــاع الـــنص أو   .(35: دون تـــا)ابـــن خلـــدون،  «اايـــان أو عقلكـــاا يل العلـــوم وضـــعكـــشـــأن 

هـو   ىة، بعبـارة أخـر  يـ درس اجملتمـع يف النصـوص األدب  يـ ا النص هـو املنـهج الـذي    يولوجيسوس

 ىمســتوعلــى ة يــخية والتاريــالت االجتماعكهبــا الــنص األديب مــع املشــ »تفاعــل ياملنــهج الــذي 

قة الـل  يهتم مبعرفة الطريون علم اجتماع النص هو العلم الذي يكو (171: 1991)زميا، « اللغة

ة يــ بكية والتريــ ات الداللية يف املســتو يــ ة واملصــام اجلماعيــ ا االجتماعيالقضــا »هــا  يتتجســد ف

 .(12: 1991زميا، ) «ة للنصيوالسرد

 ةيملخص الروا

ة، يبــة القلــب. إنّهــا صــاحبة املواقــف اإلنســان يطة، طية، بســية، شــابة مصــريــ"ذات" بطلــة الروا

ــوم   ــدافع دومــاا عــن املظل ولــدت ع عهــد عبدالناصــر، وعاشــ  شــباهبا وتزوجــ  ع عهــد       .وت

 ريد موظــف غــ  يــ الســادات وأصــبح  امــرأة ناضــجة ع عهــد مبــارك. تزوجــ  مــن عبداجمل        

خوخة. يلشـ ان  خائفة من الوحـدة يف ا كقارا قد تزوجن وهي يجامعي. إنّها تزوج  ألنّ صد

اا. ريثكـ هـتم بنفسـ    يق ويـ م، أنينـ  وسـ  كد شـخص صـارم، غضـبان، متزمّـ ، ل    يزوجها عبداجمل

مــا بعــد تنازلــ  عــن أحالمهــا   ين فكــد وليــد عبداجمليــان حلمهــا الوحكــ نمــا تزوجــ "ذات" يح

ان معتقـداا بـأنّ املـرأة    كـ سمح هلا زوجها، ألنّ  يودراستها، ألنّها أرادت أن تواصل دراستها، مل 

اة يــف احليالكــ . وبعــد مُضــيّ زمــنب فهــم بــأنّ ت  يــ  وتنجــز أعمــال البيــيف البى أن تبقــب جيــ

 ، ففـي  يـ ف بوحد ، فأمر زوجت  بأن تعمل خـارج الب يالكلّ هذ  التكوفرّ ين  أن كميباهظة وال 

ة، يات  الشخصـ كضعها ضمن ّتلي  بأنّها تزوج  برجل صارم، متعصب، كنفس الوق  أدر

شــعر بامللــل. وســرعان مــا بــدأت هــذ  الفتــاة    ينمــا يهــا جانبــاا ح كتريد ويــرينمــا يعبــت هبــا ح ي

 لها.يعزّ حتصيلة، يش ضئيلقمة ععلى اجلرائد، للحصول  ىف إحدياخلجلة عملها يف آرش

ة يـ انـ  امـرأة وف  ك ت وفرحـ  وحزنـ . رغـم أهنـا     كـ ة، عاشـ  "ذات" و يـ اة عاديمرّت احل

 ارا. يائلة يف حن حمجبة وهلذا واجه  صعوبات طكنها مل تكبة، ليوط
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ي كان  تبكر مبستقبلها األسود كان  تفكنما ي ، وحيإنّها لعب  دور الزوجة واألم وربّة الب

انـ  حتـاول   كن بعـد ذرف الـدموع   كـ اء يف املرحـاض ول كـ البعلـى  داا، وخاصّـة تعـودت   ياء  شدكب

 قاا للخروج من الوحدة واخلوف واألمل. يد. هذ  الفتاة تبحت طريمن جد

عها يمل ربكة وهي جارة لـ"ذات"، إنّها شابة مل تييف الروا ىات األخريالشخصحة من ين

حـة  ين سنة، وهو مهندس بناء. ني ها بعشريكطي الذي ين، تزوج  بوجدي الشنقيالعشر

العـامل و"ذات" وجـدت   علـى  نشـاط  اجتمـاعي، فوجـدت يف "ذات" نافـذة      يان  حمرومة مـن أ ك

ة، يـ ة واملعنويل اجلسـم كنـاخ السـائد تصـاب "ذات" باملشـا    مة. ويف ظلّ هذا امليقة محيها صديف

 ها.يياا يف  ديآخر لتعاجل ورماا سرطان إىل ىفتجري من مستشف

 ة العنوانيائيميس

إّن داللة العنـوان الظاهريـة تكمـن يف حـد ها األساسـي وهـذا العنـوان يشـجع القـارئ علـى قـراءة            

نـوان كلمـة رمزيـة وإ ائيـة والكاتـب مل يسـمي       الرواية وكشف األيديولوجيا املوجـود فيهـا. إنّ الع  

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      

ملصـري ألكثـر مـن  ال ـني عامـاا والكاتـب يريـد        إبراهيم لتعكس أحدا اا عديـدة عايشـها اجملتمـع ا   

اجلماعي. رمبا نستطيع القـول أنّ اختيـار هـذا     ىالفردي إىل املستو ىاإلرتقاء بـ"ذات" من املستو

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      

صر جـاء مبعـول اهلـدم وخـرّب     ومجال عبدالناصر. عبداجمليد يهدم كلّ األشياء كمّا أنّ عبدالنا

 مصر، لكن "ذات" تلعب دور السادات الذي جاء للبناء وحاول أن يصلح ما دمّر  عبدالناصر.

عنــدما كتبــ  "ذات" كــان يف ذهــين أن أصــور امــرأة مناضــلة تقــاوم      »يقــول صــنع اهلل إبــراهيم:  

ـــ مــع أصــدقائهاــــ  النظــام عــ  تشــكيل جهــاز خلطابــات علــى تلــك يقــتحم شاشــات التلفــزة يقــول أن ا ـ

الشاشــات كاذبــة. لكــن صــورة تلــك املــرأة بــدأت تتحــول تــدرجيياا إىل النمــوذج الســائد واحتفظــ  يف    

ذهين بفكرة املرأة القائدة، عكس النموذج السائد الذي يدخل يف معارك صـغرية ليعـ  مـن خالهلـا     

ــة "ذات"        ــذ  الروايـــــ ــ  هـــــ ــ ، فكانـــــ ــيش فيـــــ ــذي يعـــــ ــاط الـــــ ــن اإلحبـــــ ــياا عـــــ ــ  تنفســـــ ــن ذاتـــــ  عـــــ

(http://arshive.aawsat.com)         ّيتشـخص التـاريخ املعاصـر املصـري مـن خـالل مسـرية "ذات"، فكـل .

 فترة من حيارا تعكس احلالة السياسية والوضعية االجتماعية أ ناء حكم أحد الرؤساء الثال ة.
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 ةيقراءة يف الروا

رف حيـــاة صــنع اهلل إبـــراهيم روائـــي مصـــري مــن أملـــع جنـــوم األدب العـــريب املعاصــر، إنّـــ  يعـــ   

 ـاول مـن خـالل    الطبقات املصرية املتوسطة معرفة عميقة لعيش  طيلة العمر يف مدن مصر، و

ومبا أنّ  يكـون يف وعـي الكاتـب أو الوعيـ  متلـقب       شخصيات روايت  تصوير احلياة العامة يف البلد.

يف متخيـل يكتـب لـ  وخياطبـ ، فحاولنــا أن نعيـد إنتـاج نـص روايــة "ذات" مـن خـالل قـراءة عنــ            

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،       

تمــع الــذي يتمــاهي مــع جمتمــع الواقــع. تبــدأ الروايــة بطريقــة مباشــرة مــن حلظــة والدة  هــذا اجمل

يـؤدي إىل   "ذات"، مّث يعترف الكاتـب بـأّن النقـاد لـن يرحّبـوا بالبدايـة املباشـرة يف األدب، ألنّـ  ال        

م 2011م وتنتــهي بثــورة ينــاير 1952نتيجــة جيــدة. ومــن حيــت الزمــان تبــدأ الروايــة بثــورة يوليــو  

الســـتني عامـــاا األخـــرية يف حيـــاة مصـــر وهـــي ســـنني حيـــاة بطلـــة الروايـــة. إنّ الكاتـــب    لريصـــد 

 باستخدام هذ  البطلة يريد أن يرسم الصورة العامّة للمجتمع املصري.

ف يوقســم ألخبــار جمتمعــة مــن األرشــ ة...يــ؛ قســم الروانيقســمإىل ة تنقســم يــهــذ  الروا

ل منتصــف يــأوا نات وحــليالســبعالصــحفي ملصــر يف فتــرة هامــة مــا بعــد الســالم؛ أواخــر        

ل فصـل عـن جمموعـة أخبـار الصـحف الـل تفضـح بشـدة         كـ  نيتحدل بياتب كنات. فاليالثمان

ة، استخدمها ريثكأخبار على توي  ل ما حدل خالل هذ  الفترة. هذا القسم الثاين كفساد 

ل يــحلقــة واإلعــالن والت يم يف نصــ  الروائــي؛ وتشــمل اخلــ  الصــحفي والو   يصــنع اهلل إبــراه 

ات يــهــا مــن املعطرية وغيرات الشخصــكات، واملــذيــومية واليــاخلــ ي والبحــت والدراســة العلم

م فــوق عــرش يزال صــنع اهلل إبــراهيمــا»و والج يف ذهــن القــارئكــالــل تتــداعي فــن ال ىاألخــر

الظروف البشـعة   كاتب تلكصور الي .(http://www.liilas.com) «ون منازعوالجي دكالنص ال

 ة.يخالل األخبار واألحدال الل وردها يف الرواة من يوالقاس

هولـة يف  كالإىل ة ومث ّياملراهقـة والشـباب  إىل ة مترّ بـ"ذات"من مرحلة الطفولة ريبكحتوالت 

 عـن اإلحباطـات   ري  زوجها، هذ  التحـوالت تعـب  يها وإمّا يف بي  والديط أسررا إمّا يف بيحم

خـالل   ىة من الطبقة الوسـط ياة امرأة مصرية. هذ  الفتاة اخلجلة تصور حية القاسياجلماع

ة واحنـــالل يشـــيوتـــدهورات الظـــروف املع كم الرؤســـاء الثال ـــة ناصـــر والســـادات ومبـــار كـــح

 ين.ياألخالق العامة وصعود التعصب الد
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ــروا ــة "ذات" رواي ــب فكة صــعبة ومرهقــة وحتــدل ال  ي ــاط واملــرارة     يات ــا عــن معــاين اإلحب ه

ــم واألمل. هــذ  روا  دافع عــن يــاتــب كانــة، فالية واخلميــاجلــنس واهلز ة حــول موضــوع يــوالظل

اة يــمـة يف مصـر وظلمهـم جتــا  الشـعب. تتشـاب  ح     كرسـم الطبقــة احلا ي ونيالفقـراء واملسـحوق  

اء كــوالب كاخلوف والقلــق والشــكــس واملشــاعر ية نســاء مصــر، فاألحاســيــاة غالبيــ"ذات" مــع ح

بـدو أنّ  يل النـاس وخاصّـة النسـاء يف مصـر.     كأس مث األمل الل تواجهها هي نفس شعور يوال

ســرد يقصــد الروائــي أن يثــر وكشــف اآلالم أكاة املــرأة تيــتــ ، ألنّ حياتــب اختــار بطلــة لروا كال

 طة واملظلومة.ياة هذ  املرأة البسيهامش حعلى مسار بلد  

ة وخنبـها يف الصـناعة   ياسـ ية عـن عجـز إلدارة الس  يـ ولوجي يف الروايديشف اخلطاب األيك

ر يتطـو علـى  ز كيـ ة وخنبـها بـدل التر  ياسـ ياإلدارة الس كا، ألن تلـ يـ ا واجتماعيالناجحة اقتصـاد 

ة والسمسـرة  يـ أعمـال الوسـاطة للمصـام األجنب   علـى  زت كـ املنتجـة والعمـل الـدؤوب، ارت    ىالقو

 عبدالناصــر والشـعب مــن خــالل وصــفها ملشــهد عقــب  نية التقــارب بــيــة. ترصــد الروايـ ليالطف

إىل ل يــأهنــا متكة مــن الســادات، ويســارية النخــب اليــة رؤيــس الرواكــتع م.1967و يــونية ميــهز

ة ال تتعمــق يف الــدفاع أو  يــن الرواكــة الــل ســادت يف عهــد عبدالناصــر، ل  يــولوجيدية األيــالرؤ

شـعوهبم أو خنبـهم.    يالرؤسـاء لـد   ىس صـد كعياملشهد الذي  كتفي بذلكة وتيالرؤ كد تلييتأ

ة يـ عـ  عـن رؤ  ي رية بعـرضب لواقـع جمتمعـي مـتغ    ياسـ يالستـها  يولوجيدية أيـ اسـتهل  الروا  كلذل

ح، حمـاوال  يح دون التصريبالتلم ىتفكها، وايقحم نفس  فيشأ النص الروائي أن ية، مل ياسيس

 رياملؤلـف التعـب   ىد النص البوح ب . لقد سـع يريوظف فطنة قارئ  لفهم فضاء النص وما يأن 

ة عـ  الـنص الروائـي، فـالراوي     يـ ولوجيدياألتـ   يعن هذا الواقع اجملتمعـي املسـتبد خلدمـة روا   

عـ  عـن الواقـع    ية فهـو  يـ سود اجملتمع يف الروايعتنق النص أو يا الذي يولوجيديتحدل عن األي

 ف يف اجملتمع. يالعن

 دةية لسنوات عديسبب عدم نشر الروا

ا "ذات" م، لكن نشرت بعـد عقـود مـن كتابتـها. هـذ  الروايـة وبطلتـه       1968كان  زمنية كتابة الرواية 

ــرة مــا بعــد الســالم، أيّ منتصــف الســتينات وأواخــر           ــل التحــوالت االجتماعيــة يف مصــر يف فت متث

السبعينات وحل أوايل الثمانينـات بشـدة وجـرأة غريبـة. ترتيـب األخبـار واألنـاء واألحـدال وكـلّ          

هـذا   شيء يف هذ  األخبار كان مباشراا وبشـدة ويفضـح الكـثري مـن احلقـائق العالقـة آنـذاك. ألجـل        

مثـل بـريوت ولنـدن وفيمـا      ىالـبالد أخـر   م. ذهـب الكاتـب إىل  1992سـنة   مل يسمحوا بنشرها حىت
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بعـــد كانـــ  الفرصـــة متاحـــة لنشـــرها يف زمـــن الســـادات، حينمـــا كانـــ  احلملـــة الســـاداتية ضـــد     

 م.1992حان األوان يف سنة  الكتاب ومل ينشر  حىت ىعبدالناصر، فهو بنفس  اختف

 ة "ذات"يرواة يف يولوجيدراسة سوس

ــيف هــذا القســم مــن املقــال نر    ــات االجتماع  ي ــد أن نقــوم بدراســة الفئ ــة املوجــودة يف الرواي ة ي

ة يـ ة املطروحـة يف الروا يـ ل االجتماعكان وعالقتـها باملشـا  كـ ة والزمان وامليائكات احليوالشخص

  عن ظروف اجملتمع.رياتب للتعبكة اليولوجيدأيوب

 :ةيالفئات االجتماع

ة حمــددة، واهلــدف مــن الدراســات    ية واقتصــاد يــالل ظــروف اجتماع ل الــنص مــن خــ  كتشــي

ة ية واالقتصـاد يـ الت االجتماعكع  ب  النص عن املشـ يح املنهج الذي ية هو توضيونقديالسوس

شـرح  علـى  لمات واجلمـل والعبـارات تسـاعد القـارئ     كق اللغة؛ فالياملوجودة يف اجملتمع عن طر

 نيل مـن فئـت  كة "ذات" تتشـ يـ روا ل، ووجـدنا أن كذ  املشـا ما أنّ اللغة تأ ر هبكنة ية معيولوجيديا

هــي فئــة العمــال والطبقــة    يف الوقــ  ذاتــ ، فالفئــة األوىلنيومتناقضــت ني خمتلفــتنيتياجتمــاع

د أن نقـوم  يـ ة. هنـا نر ية هي فئة أرباب العمل أو الطبقة الغنيادحة يف اجملتمع، والفئة الثانكال

 ل:ي يف الذني الفئتنيبشرح هات

 :العمال( فئة أ

ة األسر من العمال، وهذ  الفئة تتحمل املعاناة ي، تعت  أغلبرييف اجملتمع املصري البائس الفق

نُقلـ   »ء بالرطوبـة:  يهـف مظلـم، ملـ   كان العمل هـو  كقة. فنالحظ أنّ ميواالستغالل بأفجع طر

م   درج مظلـ يـ صـعد إل ي جمـاور،  ميقد  من مبىنريتلّ الطابق األخ ف الذي ياألرشإىل ذات 

ة املتالصـقة، واملقاعـد   يـ ة واملعدنياتب اخلشبكقة غص  بامليلة ضيب، وتتصدر  صالة طويئكو

فهــذا . (23: 1992)إبـراهيم،  « أخضـر قـامت...  ثا بلـون  ية، ومحلـ  جـدراهنا املدهونـة حـد    يـ اخلال

هف كن مظهر هذا اليكن العمل، ومل كشب  أمايان هو رمز للخضوع واملهانة والذل، فهو ال كامل

ــركال وحــد  ــل حــىت  ي ــذ   والبشــع، ب ــون فين يال ــعمل ــ ، فبمجــرد دخــول عامــل جد  ي ــي هم، يد عل

 . يـ  مرغـوب ف ريهم، وغـ يب عليستقبلون  بالنظرات الثاقبة والوجو  العابسة، فهو شخص غري

هف شعرت باالختناق، فقد بدأت كهذا الإىل هن، فمنذ دخوهلا ية" الل انضم  اليفهذ  "ناد

تشــف  ذات االمــر عنــدما كا»هــا نظــرة العــداوة: يالشــاحبة تنظــر إلالنظــرات الثاقبــة والوجــو  
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ة يمـا جـرت العـادة التضـامن    كة مـرة، فـأرادت أن توقـع بانهـا يف دفتـر احلضـور،       يب  ناديتغ

ــ هــا وقــد ارتفــع حاجباهــا املزججــان: مبقــاش اال     ي، وإذا بوجــ  األرنــب تنفجــر ف  ني العــاملنيب

 .(99: 1992)إبراهيم، « لهايمان منضك ية ديحياملس

الرا يف العمـل ومـع هـذا مل تتقبـل     يهف بدأت األوامر من طرف زمكة" اليوبعد دخول "ناد

ســر  كة" عنــدما فشــل  يف إدرايــ"نادعلــى القنــوط  واســتوىل»حية: ينــات هــذ  املــرأة املســكياملا

هـف،  ك  هـذا ال يـ  علريسـ يإن القـانون الـذي    (99: 1992)إبراهيم، « االضطهاد الذي تتعرض هلا

  يــ البني  "البلــد" فــال فــرق يف املعاملــة بــ يــش فيعــي  الــذي كــهــف األكدل يف ال ــب  مــا شــي

االحتـرام   ىة" للمهانة، والذل، واالحتقـار وال تـر  ي  "ناديل البلد تتعرض فكنة، فيوالشارع واملد

تقـي بـ    يد الـذي قـد   يـ ل الوحيل مواطن يف هذا اجملتمع شـأن  شـأن هـذ  العمـال والسـب     كأبداا. 

اء يـ ة، والطاعـة العم يرامـة واإلنسـان  كمـة لل يل األوامر، فـال ق كهذ  املهانات هي الطاعة لالفرد 

 د.يهي احلل الوح

اللون األصفر والشاحب هو لون العمال يف هذ  الرواية وهذا اللون يعـ  عـن الظـروف القاسـية     

ن شـاحب يف  خامتـة املطـاف جـاءت بلـو    »الل يعيشوهنا، كما أنّ هذا اللون يدلّ على أهنـم مرضـي:   

معهــد الســرطان، أو األورام، كمــا يلقــب نفســ  حتشــما، وســط الفالحــني والفالحــات القــادمني مــن  

أقاصــي النجــوع، ببطــون وأعنــاق ومثانــات وأرحــام وأ ــداء متورمــة، املقرفصــني إىل جــوار جــدران      

الكادحـة   فهذ  الفئة من اجملتمع هـي فئـة الطبقـة   . (23: 1992)إبراهيم، « قاعة انتظار مظلمة وباردة

 احلصـول علـى عـيش كـرمي، رغـم الظـروف القاسـية الـل تعمـل فيهـا، إال أنّ حاهلـا ال            الل حتـاول 

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.

ن وجهة نظر ايديولوجيا جنـد اختالفـاا كـبرياا بـني هـذ  الفئـة مـن العمـال،         يف هذا اجملتمع م

يف حــني مجاعــة منــهم مثــل "ذات"  ــاولون اســتنهاض اهلمــم النائمــة، يقابلــهم الــبعض اآلخــر   

خاضـعون،   باالستهزاء واالحتقار ولكن أغلبيتـهم نـائمون واليسـتفيقون مـن نـومهم العميـق. إهنـم       

أنّ العلبــة الــل   ىهــذا اخلضــوع واالستســالم. "ذات" حينمــا تــر   مستســلمون وأنّهــم تعــودوا علــى  

اشـتررا حتمــل ورقــة مطبوعـة بتــاريخ االنتــاج ومـدة الصــالحية الــل تنتـهي بعــد  ــالل ســنوات،     

 ىانقض  منها سنة واحدة. وعندما تغسل العلبة بعناية، تتحرك الورقة وتظهر حتتها ورقة أخر

 فحفزت ذات ألداء واجبها بشـأن علبـة الزيتـون...   »ني: زمن  قبل سنت ىحتمل تارخياا آخر انقض
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أي حترك ضد رئـيس جملـس اإلدارة، فضـال عـن      ىولكن فقد أبدت املاكينات شكوكهن يف جدو

. ومل يســأل ىفــنالحظ خــوف العمــال مــن االعتــراض والشــكو . (312: 1992)إبــراهيم، « عواقبــ ...

كيف يعيـدون بنـاء االبلـد؟ هـذ  األسـئلة      أحد كيف ميكن هلذ  الفئة الضعيفة أن حتدل التغيري؟ 

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  

هـي أيضـا لوحـدرا وألنّ اليـد     مشهودا بني العمال مجيعاا والوعي ضـعيف جـدا وهـو عنـد "ذات" و    

الواحدة ال تصفق، فالتظهر وعيها وتصـم . مـا ميكـن القـول علـى هـذ  الفئـة االجتماعيـة؛ أنّهـا          

 فئة تعيش التمزق، والقلق، وعدم االتزان، والتوتر النفسي، والداخلي.

 :اءيب( فئة األ ر

 نيبــار املســئولكع ة تشــمل فئــة صــاحب العمــل وصــاحب العالقــة مــيــة يف هــذ  الروايــالفئــة الغن

تمتعـون  ير هبـا اجملتمـع و  ميـ ة الـل  يم يف ظل الظـروف القاسـ  يسر ونعيشون يف يعيو....، إهنم 

شـون يف عســر وصــعوبة. وهــذ   يعين ي الــذكنيهــا خالفــاا للعمـال والفقــراء املســا ياة ومــا فيـ باحل

ان يــ ألحثــر اكاتــب يف أك أبــدا. الينيهــتم بالنــاس العــاد  ية واليهــتم مبنافعهــا الشخصــ  يالفئــة 

 ارم. يرسم لنا حيالفقراء و اء يف مقابليتحدل عن األ ري

إىل  شـقتها  رية، فابنـة خالتـها عفـاف تغـ    يـ قات "ذات" من ضمن هذ  الفئة الثريتعت  صد

ارة يج مث تعـود بسـ  ياخللـ إىل نـب تتـزوج وتسـافر    يالبحـر، وز علـى  تدخلها الشمس وتطل  ىأخر

صـبح زوجهـا مـن خـ اء األمـم املتحـدة.       يف بعـد أن  يـ جنإىل ا يكـ ة وتنتقـل منـال مـن أمر   يغال

ألنّها بعـد مضـي سـنوات مـن زواجهـا       ؛تئابكة مثل هذ  املشاهد تسبب يف اصابة ذات بااليرؤ

ة يـ قومـون بعمل ي نيفئـة باسـم املهندسـ    كة بل تردت ظروفهـا. هنـا  ي ظروفها االقتصادريمل تتغ

 ــروة عــن إىل صــلوا يي كــبوهنم لذيكــان وكدعون الســخيــة وميــاهلــدم والبنــاء يف الشــقق القد 

أخذون مفتاح يرتدون أفخر مالبسهم وية. إنّهم مبثابة صاحب العمل ريق هذ  الفئة الفقيطر

نضـموا العمـارة   ياولون أن  ـ هم خدمارم بوصفهم مهندسـاا و يعرضون عليدهم ويارة يف يس

أنّ »نة: كيالفئة املسـ هتمون هبذ  يفهم ال النقود.على ة اهلدم والبناء ألجل احلصول ريمسإىل 

ارة موظـف  يـ قـام بز  ...س  ل  مهنة حمددةيان بامشهندساا، لكة يقي هلذ  العمليالقائد احلق

 ة...ياا من رقبت  سلسلة ذهبياا أفخر مالبس ، مدلي ، مرتديالزراعة عندما الحظ فتح اهلل عل

 .(23: 1992)إبراهيم، « وريك  خدمات  بوصف  مهندساا للديعرض عليل
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ــة  لّكــيف  ــب مــن الســ  يمرحل ــبــدلوا قســماا جد يان أن كطل ــداا مــن بي ــالرغم مــن  »ورم: ي وب

 -د واحلـاج فهمـي  يـ عبداجمل- نيتيور يف اقنـاع الضـح  يكالشواهد الواضحة، جنـح مهنـدس الـد   

ة الســقف يــدة، لتعريــة جديــقــوم هــو بنفســ  بعملي واحلــل؟ أن ميتعلــق بالعهــد القــديبــأنّ األمــر 

ــ ،   يل ــنفقــة عبداجملعلــى جــف، مث اعــادة دهان ان كإذا الســ .(59: 1992)إبــراهيم، « د بــالطبعي

ــة الفقـــ علـــى  نيذب وخـــداع هـــؤالء املهندســـ كـــ ىعلمـــون مـــدياجلـــاهلون ال ة، فـــال ريهـــذ  الفئـ

فـاءة  ك  يف كة "ذات" الـل شـ  يـ داا من جانـب بطلـة الروا  ين نالحظ اعتراضاا وحكعترضون. لي

بـدأ  يسقف محام احلاج فهمـي  إىل ق يطرأنّ ال»ها وقال : يمهندس، فأبدت رأ  الباشريمواس

عادتــ  كح اعتراضـها  يزيـ د يـ ن زوجهــا عبداجملكـ ول. (59: 1992)إبـراهيم،  « ة محامهـا يمـن أرضـ  

نطفــئ هــذا الصــوت   يمــة آلرائهــا أبــداا. فزوجهــا   يق ىريــلومهــا وال يان كــلومهــا وهــو دائمــا  يو

ل زمـان  كـ أغلـب النسـاء يف   كة يسمح هلا بالعرض. فنالحظ أنّ ذات امرأة مصريالصارخ وال 

ئاا، مث خاصـمها ملـدة أسـبوع، أجنـز     يفارمهـا بأهنـا ال تفهـم شـ    »ب  من ق بَل الرجـل:  يكان كوم

لّ كــظهــر يان البامشهنــدس كــف، (59: 1992)إبــراهيم، « تــ  احملــدودةيالبامشهنــدس خاللــ  عمل

 ها.يد علكؤيان كدة ويوم باقتراحات جدي

د يف اجملتمــع املســلم كمصــر، يعتــ  نتيجــة للظــروف     نســتطيع القــول أنّ ظهــور هــذ  املفاســ   

ــك الفتــرة، كمــا نــر      ــة   ىاألخالقيــة واالجتماعيــة املوجــودة يف اجملتمــع يف تل أنّ األزمــة االجتماعي

والسياسية السائدة أدّت إىل فساد األخالق وانعدام األصـول االنسـانية يف هـذا اجملتمـع وهـذا ال      

يعــين أنّ اجملتمــع بشــكل كامــل وقــع يف الفســاد، بــل إنّ الفئــة الغنيــة مــن ســكان هــذا اجملتمــع             

ة البلــد  أصــبح  بعيــدة عــن حســها الــوطين وانتمائهــا، ورجحــ  حــبّ مصــاحلها عــن مصــلح          

والوطن. أزمـة اجملتمـع والظـروف االجتماعيـة السـيئة والبشـعة جعلـ  الشخصـيات أمثـال "ذات"          

تصــاب بــأمراض داخليــة كــثرية، منــها حــب للــذات والتنكــر لآلخــر واالبتعــاد عــن الــدين والعلــم،  

من  ىوهذ  العوامل تسبب يف شيوع الفقر واألزمات االجتماعية، ولنهوض هذا اجملتمع مرّة أخر

 ديد، جيب أوال إصالح اجملتمع داخلياا والقضاء على هذ  األمراض الل ردد وحدة اجملتمع.ج

 ةيائكات احليالشخص

ينفــرد موضــوع الشخصــية بأمهيــة خاصــة يف البحــت عــن الــبين الســردية يف القصــة والروايــة       

يــة واملسـرحية واحلكايـة، ومبـا أنّ الشخصــية تعتـ  أحـد مكونـات العمــل احلكـائي، فتكتسـب أمه        

)يقطـني،  « فهي العنصـر احليـوي الـذي ينـهض باألفعـال الـل تتـرابط وتتكامـل يف احلكـي         »كبرية 
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 .(588: 2018)كاهـ ،  « القـارئ  يتمحـور حوهلـا املضـمون الـذي يريـد الكاتـب نقلـ  إىل       »و (87: 2001

ــراز الصــراع االجتمــاعي والقضــايا          وهــذ  الشخصــيات حبضــورها يف هــذ  الروايــة تســتطيع إب

ية. جدير بالذكر أننا يف هذ  الدراسة النقوم بدراسة مجيـع الشخصـيات الروائيـة، بـل     االجتماع

 نركز على الشخصية الرئيسة وهي"ذات" والشخصية الفرعية وهو"عبداجمليد" يف هذ  الرواية.

 :( ذات: املرأة والوعي والعزلةأ

امـرأة ضـعيفة مغلوبـة علـى      "ذات" بطلة الرواية فتاة مستسلمة ألوامر زوجها. هـي يف البدايـة كانـ    

ــل ميــر هبــا اجملتمــع، بكــل مآســي ، وبكــل             أمورهــا. إنّهــا تتأمــل األحــدال والوقــائع االجتماعيــة اّل

تناقضــات . حينمــا هــي كانــ  تنــوي مواصــلة الدراســة لتعمــل بعــد التخــرج، رفــض عبداجمليــد هــذا    

إىل أنـ  بنفسـ  قـادر علـى     الطلب رفضاا قاطعاا، وأشـار إىل أنّ البيـ   تـاج إىل كـلّ وقتـها إضـافة       

رفــع كــل احتياجارمــا وال داعــي للقلــق. اســتقبل  "ذات" هــذ  احلــدود املقترحــة. فهــي رأت امتــداداا  

طبيعيــاا ألوصــاف أبيهــا يف عبداجمليــد. فانقطعــ  هــي عــن اجلامعــة وتفرغــ  لرعايــة بيتــها، بينمــا  

ملســئوولية، إنّهــا رمــز القــوة   ارتفعــ  تكــاليف املعيشــة شــيئاا فشــيئاا. "ذات" حتمــل يف باطنــها عبــئ ا    

نفسها جم ة على مساعدة زوجها. إنّ الظروف االجتماعية صـعبة للغايـة متـر هبـا      ىواألمان، فتر

الــبالد واجملتمــع. فهــي أيضــاا هلــا دور يف تــأمني "اخلبــز". فاألحــدال الــل تعيشــها، تســاعدها علــى  

هــا تتأمــل يف مآســي فئــات اجملتمــع  تشــكل وعيهــا بــذارا وبــاآلخرين ومبجتمعهــا البــائس الفقــري. إنّ  

ولكنــها الجتــد حــالا 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    

يــؤ ر علــى شخصــيتها. فالشخصــية اإلنســانية   تعمــل أيّ يف أرشــيف اجمللــة. وهــذا الضــغط الشــديد 

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          

ة عليهـا. إهنـا تـدرك الواقـع اليـومي      أعمال البي . فهي تقع حت  ضـغوط اجتماعيـة صـعبة مفروضـ    

وحتب التمرد علي  ولكنها تعلم  من البداية أنّ التمرد ليس مـن حقهـا، وعليهـا أن تستسـلم. فإنّهـا      

احلل يف العزلة لتكوين شخصـية ّيـزة. لكنّهـا     ىتلتجأ إىل الصم  ومضع لكل هذ  املآسي، وتر

 وبات.  أنّ من واجبها أن ال تقنط وأن تكافح مجيع الصعى تر

د هلـا  جيـ ات، فهـو حـاول أن   يـ األخركب أن تعمـل  جيـ د أنّها يبعد مضي زمن أعلن عبداجمل

ارـا وأصـبح    يدة يف حيـ ل عدكة. فهـي واجهـ  مشـا   يوميفة يعمالا. فأوجد هلا عمالا يف صح
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 وال تستسـلم  ريهـا. فهـي تـتغ   ياة ابنتيـ ة، فنالحظ أنّهـا التنقـنط وحتـاول أن تـنجح وتنقـذ ح     يقو

أس؟ أبــداا. فمــا إن تنتــهي مــن ذرف يــهــل ت»مــاف مــن قســوة اجملتمــع والــزمن:  للظــروف وال 

اا وهــي ريثكــي كــإنّ البطلــة تب .(27: 1992)إبــراهيم، « ديــحتــاول مــن جد الــدموع املناســبة حــىت

ع أن تدافع عن نفسها وهذا هو الـذي تعلمتـها   يتستط تعاين من القلق واالضطراب النفسي وال

مـا  كهـا وتعـاين "ذات" مـن تصـرفات      يسـتمر منـهج أب  يآلن زوجهـا  هـا منـذ الصـغر وا   ي  أبييف ب

 اء والصم  واالستسالم. كن ال حل أمامها إال البكها، وليعان  من تصرفات أب

بـة  يانـ  امـرأة ط  كتئبـة، واختـارت العزلـة لنفسـها، هـي      كة قلقة، ميأصبح  "ذات" شخص

الرا يخالفاا لزم أو مال و...فرقهم جنس أو جا  يأنّ البشر متساوون وال ىان  تركنحة، و

ف أو شاجرها زوجها وحقرها وآذاها، فهـي  يالرا يف األرشيلما شاجررا زمكف. فييف األرش

 مل تتحدل ومل جتب ومل تدافع عن نفسها. 

ل مـن زواجهـا   يـ "ذات" وبعـد مضـي زمـن طو   علـى  ة تظهـر  ياملقاومة والتحدي ورفض العبود

هـا  يلّ ما مرّت علكر كد وتتذيعبداجملإىل الرامات الا من ايب سكوهي تغضب من زوجها تنس

ــد انتــهاء  يــ ارــا الزوج يل يف حكهــذ  الســنوات مــن مصــائب ومشــا     إىل المهــا تلتجــأ   كة. وبع

انـ  تعمـل داخـل    ك ، منذ ورودها باملزنل يان  تعمل خارج البكاء. "ذات" الّل كاملرحاض للب

هـا  يي زكـ ة واالنفـراد ب يـ ة قرآنيـ حفـظ آ  ة ابتـهال يف ك مشـار نيوزع  "ذات" اهتمامها ب» : يالب

ب أن ال جيـ بة وهي تعلمـ  مـن الصـغر أنّهـا     ي"ذات" امرأة ط (23: 1992)إبراهيم، « املدرسي...

  يـ ...فيلية عنها...قولينمـا سـأل  صـف   يفح»ان  حتفظ أسرار زوجهـا:  كتفشي األسرار، فهي 

عتــرف ياء ال يأشــ كأنّ هنـا ة بــالنفي، يف إبـاء، فــذات تعلمــ   يــحـد تــاين؟ أجابــ  إجابـة منطق  

« قــة يف أيّ حــالير احلقكــاة هــو جتنــب ذيــلنفســ  وإنّ طــوق النجــاة يف احل املــرء هبــا وال حــىت

رتـ .  كقلـل مـن حـدّة ذا   يان يف االنسـان و يتئـاب والقلـق، النسـ   كسبب االي .(120: 1992)إبراهيم، 

ين مــن ضــعف  ارــا تعــا ية عــن حين راضــكــتئــاب ومل تكفــنالحظ أنّ "ذات" الــل أصــاب  باإل 

 (156: 1992)إبــراهيم، « طــة، وتتعثــر يف احلفــر واألرصــفة... يذات الــل جتهــل اخلر»رة: كالــذا

ش أبناءها يعيايف، كارا وألجل الفقر وعدم وجود املال الينة دائماا ألنّها مل تتمتع حبيفهي حز

ن هو كثر ولكأخذ راتباا أيي كبلد آخر لإىل سافر يئة. إنّها تتطلب من زوجها أن ييف ظروف س

شف عـن  يكسر، لكها، وهي تع  البالط امليمآقإىل تدافع  الدموع »تقاعس عن هذا العمل: ي

 رأســهم ابنــها وي على هــا األطفــال....و يصــالة معتمــة بــاردة، خلــ  مــن أيّ فــرش، وتــدفق إل    

 .(177: 1992)إبراهيم، « العهد....
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 :ديب( عبداجمل

وري الذي كو عاش وترعرع يف ظلّ اجملتمع الذهو رجل متعصب ول  هلجة قاطعة وصارمة. فه

ة ريبكتمتع بدرجة يء. هو يلّ شعلى كعتقد أنّ  قادر يوأفضل من املرأة وهو على الرجل أ ىري

ة، ألنّ زوجتــ  ال رــتم بــ   يــاتــ  الزوجيدة يف حيــل العدكواجــ  املشــا يمــن الثقــة بــالنفس. إنــ    

ة يـ ات الذهبيقـاا، مسـلحاا بالضـرور   يماا، أنيان وسـ كـ »قـول:  يد" ويـ صف "عبداجملياتب كاا. الريثك

اسـة الدولـة، آراء   يدائمة من س ىوكش معرفة بأنواع الطعام و... اخلامت وعلبة السجائر و...ك

عتقد أنّ  هو اجلنس األفضـل وإذا قـال   يفهو  (12: 1992)إبراهيم، « قاطعة يف خمتلف األمور...

 ي أبداا.كئاا، فال حق لزوجت  أن تعترض أو تشتيش

 الزمن واجملتمع

يف  ىات  دالالت هذا العمل. فنسـع يإنّ الزمن من أهم عناصر العمل الروائي الل حتمل يف ط

ة "ذات" حناول دراسـة  يالعالقة الل تربط الزمن باجملتمع. ويف رواإىل ل الوصول يهذا التحل

اجملتمـع.   ة النص وفق العالقة الل جتمع النص الروائي مـع يشف بنكلة ليالزمن باعتبار  وس

 هذا األساس.على ة يم زمن الروايوسنقوم بتقس

 :عيي( الزمن الطبأ

« ةيــرار والالهنائكز بصــفة خاصــة بــالتيــتميو -عــةيقــاع الــزمن يف الطبيإ»عــي هــو يالــزمن الطب

رر مظـاهر متشـاهبة أو   يكـ الـزمن  »ة الفصول األربعـة جتعـل مـن    كوحر (30: 1984)أمحد قاسم، 

ة كـ عـي واملمثـل يف حر  يواهلـدف مـن دراسـة هـذا الـزمن الطب      (175: 1984)أمحد قاسـم،   «متفقة

ة مـن  يـ ة الـل تطرحهـا الروا  يـ ا االجتماعيالقضـا إىل ة هـو الوصـول   يـ الفصول األربعـة يف الروا 

ة "ذات" ال يــم يف رواياتــب صـنع اهلل إبــراه كة. إنّ اليــعية الفصـول الطب كــخـالل ارتباطهــا حبر 

 همل هذا اجلانب الفين. ية بل إنّ  يالفصول الزمن  إىلريشي

 :ب( الزمن النفسي

ال حتكم  معـايري حمـددة   »الزمن النفسي من خصوصيات النفس الداخلية والالوعي وهلذا فهو 

)القصـراوي،  « حترك الشخصية ع  أبعـاد زمنـها اخلـاص )املاضـي واحلاضـر واملسـتقبل(       ىسو

قــوي بــاألمل أو الســرور جيعــل تعاقــب األفكــار يف أذهاننــا، فاإلحســاس ال»وعــن طريــق ( 59: 2004

والــزمن النفســي    (141: 1997)منــدالو،  « الــزمن يبــدو طــويالا، ألنّــ  جيعلنــا أشــد وعيــاا ألفكارنــا       
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لشخصــية "ذات" يف الروايــة هــو البحــت يف إظهــار العالقــة الــل تــربط البنيــة الزمنيــة النفســية   

 ابط النص الروائي.للشخصية احلكائية بالواقع االجتماعي، والطريقة الل تشكل هبا تر

حينمــا تزوجــ  "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           

ت بكـ  ذا »قال عبداجمليـد. فـذات املسـكينة بـدأت حيارـا الزوجيـة بالبكـاء. كمـا يقـول الكاتـب:           

« بـدموع غزيـرة وهـي تغــادر مـزنل أبويهـا آلخــر مـرّة يف رداء الزفـاف املقتــرض مـن ابنـة خالتــها         

فهــي متضــي يف حيارــا أيامــاا حزينــة وتتحمــل خالفــاا ملــا كانــ  حتلــم يف       .(15: 1992)إبــراهيم، 

جناح صديقارا وقريبارا يف احليـاة   ىاملاضي ويف الزمن الذي مل تتزوج. فهي حينما كان  تر

تتعلـق حـاالت "ذات"    .(51: 1992)إبـراهيم،  « كان  إفرازارا الدمعية تتـدفق »زوجية وما بعدها: ال

الشـارع الـذي كـان هادئـاا ظلـيالا، امـتأل بالـدكاكني وغطتـ          »النفسية بالظروف الراهنة يف البلـد  

ميا  اجملـاري والقـاذورات واألرض الفضـاء اجملـاورة الـل كـان خمططـاا هلـا أن تصـبح حديقـة،           

وال نالحـــظ الـــوعي عنـــد الســـكان يف هـــذا البلـــد، فهـــم   (51: 1992)إبـــراهيم، « صـــارت مزبلـــة...

تراكم  القمامة احملليـة يف الصـفائح   »يعيشون ويغمضون عيوهنم على املشاكل العالقة يف البلد: 

املتروكــة أمــام أبــواب الشــقق، ّــا أتــاح للقطــط إقامــة مهرجانــات صــاخبة تســتمر طــوال الليــل   

يفكـر أحـد منـهم يف التعـرض لـرزق القطـط،        دون أن وتتبعثر حمتويات الصـفائح علـى أ رهـا...   

فـــ"ذات" بوحدها تشكو مـن هـذ  الظـروف وتصـرخ بصـوت       .(23: 1992)إبراهيم، « فيما عدا ذات

صارخ وحتاول تنظيف املكان ولكن اليد الواحدة ال تصفق! إنّها امرأة حساسة، فهي إضـافة إىل  

الا يف املسـتقبل، بـل تعـيش يف حالـة     أمـ  ىالسمع املرهف كان  تتمتـع بنفـاذ البصـرية. فهـي ال تـر     

 اكتئاب حاد يف الزمن احلاضر. إنّها ألجل الظـروف السـيئة والتعسـة الـل تعـيش فيهـا، أصـاب        

كتئاب، فهي مل تتمتع حبيارا الزوجيـة وال تكـون عالقـة محيمـة بينـها وبـني زوجهـا. والـزمن         باال

ــا" الــل تبحــت عــن وعيهــا مــن خــالل        ـــ"ذات" هــو "األن الــذاكرة اجلماعيــة. وخــالل   الشخصــي لـ

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   

ــا أراد     ــا أن يســـاعدها، إىل األرض وغضـــب  "ذات" مـــن هـــذا األمـــر وبكـــ  كـــثرياا وحينمـ زوجهـ

ــن        ــيال مـ ــرت سـ ــدها اهنمـ ــنيش" وبعـ ــا تلمسـ ــ  "مـ ــا وقالـ ــرّة يف حيارـ ــ  ألوّل مـ ــاح  يف وجهـ صـ

سـوابق  »غضبانة وارم زوجها باهلدم لعدة أسـباب منـها:    االرامات إىل عبداجمليد. فهي كان 

رت اآلن عبداجمليد يف كسر األكواب والوسائل الزجاجية، وأنّـ  لـوال  لكانـ  أكملـ  تعليمهـا وصـا      
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صحفية أو مذيعة، وأنانيت  ألنّ  كان يهتم بنفس  وأسرت  ولكن جتاهل عنها واحتياجارـا وأيضـاا   

« كانــ  تعتقــد بــأنّ عبداجمليــد ملــاذا يتقــاعس عــن الســفر إىل اخلــارج لتحســني حيــارم التعســة؟ 

في هـــذ  األســـئلة الـــل تـــدور يف ذهـــن "ذات" نابعـــة مـــن شـــعورها العـــاط  .(100: 1992)إبـــراهيم، 

أنّ أســررا تعــيش يف ظــروف ســيئة مــن حيــت   ىألنّهــا تــر ؛وعجزهــا عــن القيــام بــأيّ عمــل فعلــي 

من زوجها  االقتصادي وهي ال تستطيع أن تقوم بأيّ عمل إلنقاذ أسررا وخاصة ابنتيها، فتطلب

 مكان ليأخذ بنقود كثرية. أن خيرج من البلد ويذهب إىل

ل تعيش فيها "ذات". فهـي حتمـل داخلـها شـعوراا     هذ  األسئلة هي بداية اكتشاف احلقيقة ال

ــة مــن حيارــا الزوجيــة، بــدأت بالشــكو        عــن  ىبتحمــل املســئولية. فهــي بعــد مضــي ســنوات طويل

ألنّها كان  طوال هذ  السنوات تعيش يف احلزن واألمل وكان  دائما تلتجأ إىل املرحاض  ؛زوجها

هذ  املرّة شـك  معتمـدة علـى نفسـها     ردأ، من دون اعتماد على النفس ولكن  وتبكي هناك حىت

 ـنني. فهـي   مع أنّها أخرياا التجأت إىل املرحاض للبكاء ومض  عدّة أيام يف حوار صام  بـني اال 

كان  تفكر بغلطة العمر الل ارتكبتها وإنّها أضاع  عمرها يف املطبخ ويف تربية البنتني ورعايـة  

داا. لكنــها دائمــا تبحــت عــن حــل إلبعــاد    ومل تتمتــع هــي بنفســها عــن احليــاة أبــ    عبداجمليــد و...

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       

 لشخصيات.املآسي الل يعيشها اجملتمع وتشخيصاا لنفسية األفراد وا

 :ج( الزمن اجلماعي

ة يـ اة اجلماعيـ قـاس بأحـدال احل  يز ويتمـا يإنـ   »" بقولـ :  نيالزمن اجلماعي الذي عرّفـ  "بـاخت  

واهلـدف مـن    (170: 1990)بـاختني،  « وجـد للجماعـة فقـط   يوجـد يف هـذا الـزمن    يل ما كفقط، و

ال . فمـــن كل أشـــكـــة "ذات" هـــو إبـــراز الواقـــع االجتمـــاعي بيـــدراســـة الـــزمن اجلمـــاعي يف روا

)راشـدي،  «  الزمن اجلمـاعي، زمـن العمـل واإلنتـاج    رية غياة اجلماعياحل»هي أن ال تعرف يالبد

أن الــزمن كــام تشــب  بعضــها ويــل األكــاألمــام؛ فإىل وجــد توجــ  ييف هــذا الــزمن ال  (17: 2002

تشــاف كتلخص يف مراجعــة املــواد املنشــورة ال يــان عمــل القســم كــ: »كتحــريانــ  الك ابــ  يف م

 ...ىة، مث مقارنتـها مبـا تنشـر  الصـحف األخـر     يـ ة واملهنياسـ ية والسيـ ة واللغويـ اء املطبعاألخطـ 

اتــب تعلوهــا األتربــة، الصــحف واجملــالت املتنــا رة يف إمهــال، أرفــف   كومــة فــوق املكامللفــات امل

مضـغ  على فة كنات العاكياملا أحدها...إىل ول دون االستدالل  اجمللدات املصفوفة يف نظام 



226   1439صيف ، الثانيالرابعة عشر، العدد ، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ت مل تتوقـــف عـــن البـــت حلظـــة  يـــفـــاءة حبكانـــ  مـــن الكالفـــول واملخلـــل، مث ابـــتالع الشـــاي، 

ال نالحـظ االهتمــام بالعمـل عنــد العمـال وإنّهــم مشــغولون     (24-18: 1992)إبــراهيم، « واحـدة... 

بـدأون  يوم، فيـ لّ كدل  ف، تتحدل عما يبالثر رة دائماا. فهذ  اجلماعة الل تعمل يف األرش

ة الصـراع وعسـر   يـ ة املائـدة، مث أدو يـ أسعار اجلـوارب وأفضـل أنـواع اغط   إىل ن تويمن سعر الز

 وط من األلفة، تستبعد الغرباء مثل "ذات".ينهن خيان  تربط بك اهلضم و...

ع أن نفهـم مـن القـرائن أنّ العمـل     ين نسـتط كـ اتـب عـن زمـن انتـهاء العمـل ول     كتحدل الي ال

اء عنـد االنصـراف مـن العمـل، بعـد      كـ بة يف البشعرت برغ»نتهي يف املساء: يبدأ يف الصباح وي

« س، وأ نـاء إعـداد الطعـام وقبـل النـوم...     يارة السـرف يثر مـن سـاعة يف انتظـار سـ    كأن وقف  أ

ش يعملــون ألجــل العــ ي. العمــال ريفالعمــل مســتمر وظــروف العمــال ال تــتغ   (25: 1992)إبــراهيم، 

ذا اسـتطاع الـزمن   كـ النمـو واإلنتـاج. وه  رون باملستقبل أو كفياملستقبل والإىل تطلعون يفقط وال

إىل اتـب واسـتطاع الـزمن الوصـول     كولوجي الـذي طرحـ  ال  يدياإلإىل  ريشية "ذات" أن ييف روا

 العمــال وعــدم الشــعور نية. فــنالحظ الــزناع الــدائم بــيــاالت االجتماعكد اإلشــياجملتمــع وجتســ

افون خيـ لّ منـهم  كـ ة، ويـ لغائة لينازعون بعضهم بعضاا، ألنّ ظروف العمـل سـ  ينهم. فيباألمان ب

ل  مقاطعـة  كفتشـ  انـ  تتجاهـل ذات عـن عمـد...    كنـات  كياملا»ش: يمن الطـرد ألجـل لقمـة العـ    

 .(63: 1992)إبراهيم، « منظمة ضدها....

 الفضاء الروائي واجملتمع وداللته االجتماعية

: 1984)باشـالر،  « ت  وبالتـاي أصـالت   يفتقد خصوصية فهو يانكفتقد املي نيح»إنّ العمل األديب 

دة، بـل  يـ تضمن معاين عدياالا وكتخذ أشية، فهو يس عنصراا زائداا يف الروايل»ان كإن امل (184

ان هو كامل (33: 1990)البحراوي، « ل كان هو اهلدف من وجود العمل يون يف بعض األحيكقد ال 

ب يــفاألد (277: 2004)شــعبان، « اتي  الشخصــيــف ك  األحــدال وتتحــريــاإلطــار الــذي تــدور ف »

اا ناجحـاا. ال  يـ فـاا فن يوظفـ  توظ يان تعامالا بارعاا، وكتعامل مع امليع أن يستطياحلاذق هو الذي 

ان كــة امليــونــة لبناءهــا. فأمهكامل ىة عــن العناصــر األخــريــان يف الرواكــة امليــن فصــل أمهكــمي

ة يــوهلــذا فأمه (459: 2006)األشــلم، « ةيــة الروائيق اجلانــب الــدالي للشخصــ يــتعم»يف  ىتتجلــ

ع يمــا نســتطكة. يــائكات احلية للشخصــية والنفســيــان تتجســد يف إظهــار األبعــاد االجتماع كــامل

ة ذات أبعـاد  يـ ليقـة م ية بطريـ د موضـوع الروا ية هبدف جتسـ يتجسد يف الروايان كالقول أنّ امل

 ىواملقهـ   والشـارع  يـ البكان املتعـددة  كـ صـور امل علـى  د أن نتعـرف  يـ ة نريـ ة. يف هـذ  الروا يواقع
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ح مضـمون  يتوضـ علـى  تسـاعدنا   ة الـل يـ ة والثقافيـ ان االجتماعكـ دالالت املعلى نطلع  كيل و...

 اتب. كة واليا الروايولوجيدياعلى ة ويالروا

 : ي( داللة البأ

لمـة مـن   كل مـا لل كـ قـي ب يون حقكـ وننـا األول،  كل مـراراا،  يما قكننا يف العامل، ان  كر»  هو يالب

وت تعـ   يـ   فقد وصف  اإلنسـان...فهذ  الب يإذا وصف  الب» كوإن (36: 1984)باشالر، « معين

« هـا يشـوا ف يعيهم أن يتوجب علين ين، الذيعن أصحاهبا، فهي تفعل فعل اجلو يف نفوس اآلخر

ل العالقـة  كعانون من املآسي واملشايو ىشون يف فوضيعيوت يالبكان كفالس (231: 1987)ويليك، 

ان وهــذا اجملتمــع مشــت     ك الســ نيمــة بــ  يوال العالقــة احلم يف اجملتمــع. فــال نالحــظ الوحــدة     

ل. ويف يـ ئاا تتمـزق وتز يئاا فشـ يومتنا ر والعائلة تعاين مـن عـدم االحتـاد واحملبـة. والعالقـات شـ      

لّ شــعور لألمـان والــدفء العــائلي، فهــي  كــان اخلــاي مـن  كــ  لـــ"ذات" هــو امل يــة البيــهـذ  الروا 

مدالة  كاجلدران، ومقابض أبواب مزنوعة، وأسال متنا رة فوق ريحفر مسام» : يش يف بيتع

ويف وصـف   (15: 1992)إبراهيم، « ها االتربة وخملفات الذباب....يم  علكمن األسقف وقد ترا

 ريتل الطابق األخـ  ف الذي ياألرشإىل نُقل  ذات »ان العمل للبطلة: كتحدل عن ميآخر هو 

 .(23: 1992)إبراهيم،  «بيئك  درج مظلم ويصعد إلي جماور، ميقد من مبىن

ان  ك  وسـ يسد لنا أنّ البجيم ينا صنع اهلل إبراهيقدمها إليإن وصف هذ  املناظر الل  

رؤوس علـى  سـقط  ياد يكـ   يأنّ البكشعرون باألمان والدفء العائلي، يوال  ىشون يف الفوضيعي

س يلـــاتــب أنّــ    كقــول ال يش. فية للعـــيــ د الظــروف التعســة واملزر  كـــؤي . وهــذا الوصــف   ينكســا 

ة يالظروف االقتصـاد على دلّ يش، وهذا األمر ي  للعيتاا، بل هو اقترض هذا البيد بيلعبداجمل

ة يـ اء يف هـذ  الروا يسـد لنـا أنّ األشـ   جياتـب  كل اسـتخدام مـن ق بَـل ال   كـ ئة يف بلد مصر. فيالس

هـــــا يشـــــون فيعين يالـــــذ (51: 1986)بوتـــــور، « خ األشـــــخاصياا مرتبطـــــاا بتـــــارخيـــــحتمـــــل تار»

ــرت يف شخصـــ    يو ــة أ ـ ــروف التعسـ ــذ  الظـ ــتخدموهنا. وهـ ــة الروايسـ ــة بطلـ ــها يـ ة "ذات" وجعلتـ

ع أن يتئبـة ومنعزلـة عـن اجلـو العـائلي خاصـة عـن زوجهـا. فهـي ال تسـتط          كة حساسة ميشخص

رهـ . فهـي   كتتحدل بسـهولة مـع زوجهـا، بـل تشـعر بـاخلوف جتاهـ  دائمـاا ومضـع ألوامـر  وت          

املرحـاض  إىل لّ األحـوال تلتجـأ   كـ ن، ويف ين قبل اآلخرتئاب والطرد مكتشعر باالضطراب واال

وحـدة هـذ  املـرأة     ىضـاا تظهـر لنـا مـد    ياءهـا. هـذا األمـر أ   كأحـداا ب  ىريـ  ي الك، لكي هناكوتب

الغربـة   ىن  "ذات" بـرز لنـا مـد   ك  الـذي تسـ  يـ ع القول أن هذا البيارا. فنستطينة يف حكياملس
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ش فقـط ألجــل  ير  زوجهـا وهـي تعـ   كـ الواقـع وت ر  كـ  ، فهـي ت يـ ش فيعـ يوالوحـدة والـرفض الـذي    

  يـ نـهم. فالب يالتنـافر املوجـود ب   ى ، بـل نـر  يـ ان والبك السـ نيها. فال نالحظ االنسجام بـ يابنت

علـى  اجملتمـع  علـى  ان وكالسعلى   أ ر سلل يء بالفقر والظالم والعتمة الدائمة وهلذا البيمل

بواقعهــا ومستســلمة هلــا. فلهــذ    ة ينفســها، راضــ علــى ة أصــبح  منغلقــة  يــإ ــر ، فبطلــة الروا 

م بوصف ياتب صنع اهلل إبراهكأفراد اجملتمع. فقد قام العلى طر ينة داللة الظالم املسكاألم

ة ياة الالشـعور يـ شـف عـن احل  يكرسـم الواقـع املعـاش و   ية ويـ مل دالالت اجتماع   وجعل  يالب

 ات. ية عند الشخصيوالداخل

 :يب( داللة املقه

يعتـ   » ىدور هام للمقهي؛ ألن  يلعب دوراا فكرياا و قافيـاا يف اجملتمـع. فـاملقه   يف الروايات العربية 

يلجأ كـل فئـات اجملتمـع     ،(195: 1994)النابلسي، « عالمة من عالمات االنفتاح االجتماعي والثقايف

)صــدوق، « منــوذج مصــغر لعاملنــا، الــذي يضــج بكــل مــا حتتويــ  دنيانــا  »إىل هــذا املكــان. فــاملقهي 

يف رواية "ذات" صـورة لصـور البـؤس والفقـر الـذي ميـزق اجملتمـع ويفتـك بـ ؛           ىاملقه( 196: 1994

الذي احتفظ بطابع  اليوناين، وبشـرفت  الواسـعة املرتفعـة     ىاملقه»ويقول:  ىفالكاتب يصف املقه

وصـندوق زجـاجي مغـبش مـن الوسـخ، بـ  أطبـاق الكفتـة والكبـدة           عن الرصيف بأقدام قليلـة،... 

: 1992)إبــراهيم، « ، حتــف هبـا عيـدان ذابلــة مـن البقـدونس، وإنــاء خملـالت و...     واملـخ والروزبيـف  

صــورة معــ ة عــن الظــروف االجتماعيــة الــل يعيشــها اجملتمــع املصــري آنــذاك.       ىفــاملقه (207

يف هذ  الرواية رمـز للحـزن واهلـم الـذي يثقـل علـى عـاتق عبداجمليـد. فهـو أيضـاا اليلتـذ             ىواملقه

 ب أن يتدارك عما يريـد  يف احليـاة واليصـل إليـ  ولكـن يف       ى املقهحبيات  وعندما يذهب إىل

هكــذا : »ىهــذا املكــان أيضــاا هــو اليشــعر باحلريــة وبعــد قليــل مــن الــزمن ينصــرف ويتــرك املقهــ   

أتيح  لعبداجمليد الفرصة إلشباع الرغبات املدفونـة يف  نايـا الـدماال منـذ أيـام.... عنـدما تبلـغ        

 ىويف هذا التعـبري عـن املقهـ    (207: 1992)إبراهيم، « يقرر االنصراف...اللوعة بعبداجمليد القمة، 

يف هـذا   ىنالحظ القلق والتوتر واالغتراب بني األشخاص الـذين يـدخلون يف هـذا املكـان. فـاملقه     

اجملتمـــع مل يصـــبح مكانـــاا  مـــل داللـــة احلريـــة الفكريـــة واالجتماعيـــة، ألنّ األشـــخاص عنـــدما  

ــبعض   ــة واألمــان. وهــذا يشــري إىل    يــدخلون اليتكلمــون مــع ال ــذات   وال يشــعرون باحلري مأســاة ال

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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ــع فيهــا. وهبــذا أصــبح  املقــاهي     ــديولوجياا    »والتمت ــاا واي ــاا رمزي ــة وخطاب ــاا ذا دالل « نســقاا مرجعي

يف هذا اجملتمع صورة من صور البؤس والفقر ورمـزاا للقلـق    ىوأصبح املقه (91: 1992)البحراوي، 

واالغتراب الذي يعيش  أفراد هذا اجملتمـع. فـاألفراد اليشـعرون بـاألمن واليتمتعـون باحليـاة، بـل        

 يقضون احلياة بأسوأ شكل.

 :اللة املطعمج( د

تشب  صورة املطبخ يف هذ  الرواية صورة املقهي، فـاملطبخ يف هـذ  الروايـة تتناسـب مـع موضـوع       

ــة الــل تعيشــها الشخصــيات. وهنــاك           ــاة االجتماعي ــة احلي ــة ومــع شخصــيارا ومــع طبيع الرواي

 ىملقهالل ذكرها الكاتب يف الرواية كـا  ىاالجتماعي لألمكنة األخر ىتناسب بني املطبخ واملستو

هنــاك خــيط اجتمــاعي واحــد، ينســاق علــى كافــة األمكنــة، وكانــ  تــربط هــذ         »والبيــ ، فكــان  

« يف بعـض األحيـان   ى، أو دون الوسـط ىاألمكنة وحـدة اجتماعيـة واحـدة، متثلـ  بالطبقـة الوسـط      

يف »ففــي الروايــة يقــدم لنــا "صــنع اهلل إبــراهيم" وصــفاا للمطــبخ ويقــول:       (211: 1994)النابلســي، 

)إبـراهيم،  « بالزي ، وال ش  واحد.... أمام براد الشاي، وبني جدران غري مدهونة حىت املطبخ،

فالكاتب من خالل وصف املطبخ يصور تصويراا يوضح احلالـة االجتماعيـة املوجـودة     (121: 1992

الفقــر واحلالــة الســيئة.   ىوالواقــع املعــاش الــذي يعــاين منــ  هــذا اجملتمــع املصــري ويشــرح مــد     

ــة،         فالكاتــب يوظــف األمكنــة إضــافة إىل اجلانــب اجلمــاي، مــن أجــل خدمــة ايــديولوجيا الرواي

 االجتماعية املرزية الل يشري إليها هذ  األمكنة يف الرواية. و اول أن يرسم الظروف

 :د( داللة الشارع

و املكــان الــذي يعــ  عــن الوضــع   مــل الشــارع داللــة االنتمــاء إىل الــوطن واجملتمــع؛ فالشــارع هــ 

ي للمجتمـــع اإلنســاين. إنّ الشـــارع يف روايــة "ذات" منظـــر كريـــ    ـاالجتمــاعي والسياســـي والثقافــ  

ــة ميثـــل الواقـــع    ــارع يف الروايـ ــقائ  »وتعـــس. فالشـ ــت  وشـ ــر وتعاسـ ــي، « احلاضـ  (67: 1994)النابلسـ

شــوارع يف هــذ  الروايــة وكراهيــة رؤيــة الشــارع هبــذا الشــكل يشــري إىل كراهيــة احليــا وكراهيــة ال 

فالشــارع امــتأل »ينشــأ مــن فســاد احليــاة السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة حيــت يقــول الــراوي:   

بالدكاكني وورش السـيارات، وغطتـ  ميـا  اجملـاري والقـاذورات، واألرض الفضـاء اجملـاورة الـل         

ــة...      ــراهيم، « كــان خمططــاا هلــا أن تصــبح حديقــة، صــارت مزبل نــاس يف هــذا  فال (51: 1992)إب

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         

فحولـ  الشـوارع إىل   »أمطرت السماء، فالسكان يواجهون مشاكل عديدة، ويتوقفـون عـن العمـل:    

برك ومستنقعات، واقتحم  امليا  املختلطة البيوت، وعجزت عامالت مصنع النسيج عن اللحـاق  

ــاء   (163: 1992)إبـــراهيم، « مبواعيـــد العمـــل، فـــوقفن يف الطريـــق باكيـــات...  فالســـكان مـــن النسـ

ــي.     والرجـــال اليه ــوارع متـــأل بالصـــخب والفوضـ ــا باحلصـــول علـــى اخلبـــز. فالشـ تمـــون بشـــئ إلّـ

ــة          ــة اجتماعي ــة تظهــر دالل فالشــوارع تفتقــد اهلــدوء والطمأنينــة. وصــورة الشــارع يف هــذ  الرواي

عنوان ايديولوجي يعاين من  اجملتمع كما تع  هذ  الصورة عن الظروف االجتماعيـة   وتشري إىل

 .تمع، فالشوارع تفتقد داللة اهلدوء واألمان واألصالة واهلويةالل يعيش فيها سكان هذا اجمل

 

 ائجنتال

 قد استطاع  رواية "ذات" جتسيد الصراعات االجتماعية والتوترات الل يعيشها اجملتمع. .1

ــراه    .2 ــل صــنع اهلل إب ــم الصــراعات االجتماعيقــد مث ا العالقــة يف يل والقضــاكة واملشــاي

 وتواجدهم يف البلد.مصر إبان االحتالل األجنل 

الســـائد، وكــان عملـــ  مـــن   الكاتــب صـــنع اهلل إبــراهيم حـــاول ترســيم الوضـــع االجتمــاعي     .3

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.

وظـف   ك األدب واجملتمـع، وألجـل ذلـ   نيقة بـ يم العالقة الو يملصري ترساتب اكال ىسع .4

ة خلدمــــة يــــة املوجــــودة يف الروايــــات والفئــــات االجتماعيان والشخصــــكــــالزمــــان وامل

 عاين منها اجملتمع. ية والتوترات الل يل االجتماعكل املشايموضوع  ومتث

ان كـ اء فـين. فقـد لعـب امل   بنـ كقـي، و يواقع حقكت  يان يف رواكاتب قد استخدم املكإنّ ال .5

صورة جتسد الواقـع االجتمـاعي وترسـم املآسـي الـل      كة دوراا بارزاا وهو ييف هذ  الروا

ة يــنــة الــل حتمــل دالالت اجتماعكبعــض األمعلــى اتــب كز الكــشــها اجملتمــع، وقــد ريعي

 ، املطعم، الشارع. ي ، املقهية يف اجملتمع؛ منها: البية و قافيونفس

 يف الوقــ  ذاتــ ،  ني ومتناقضــتني خمتلفــتنيتي اجتمــاعنيمــن فئــت  لكة "ذات" تتشــيــروا .6

ة هــي فئــة يــادحــة يف اجملتمــع، والفئــة الثانكهــي فئــة العمــال والطبقــة ال  فالفئــة األوىل

 ة. يأرباب العمل أو الطبقة الغن
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ة يـ ة حبضـورها يف هـذ  الروا  ية، ألنّ الشخصيمؤشرة الشخصعلى ز كاتب قد ركال إنّ .7

 ة. يا االجتماعياع االجتماعي والقضااستطاع  إبراز الصر

  من الصراع الداخلي يل ما فكدا رائعا بيحاول الراوي املصري جتسيد جمتمع  جتس .8

الفتــرة  كشــون يف هــذا اجملتمــع يف تلــ  يعين يعــاين منــ  اجملتمــع والــذ  يوالتمــزق الــذي  

ف يـ اتـب اسـتطاع توظ  كشـون يف البلـد أحـرارا. فهـذا ال    يعيون يـ ان األجنبكـ نة الـل  ياملع

  ت  هلذا اجملتمع.يولوجيديق اية من أجل حتقيالروا
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