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 الرأسمالیة والتغیر االجتماعي  

 في روایة "جوع"  رؤیة مارکسیة

 لمحمد البساطي   
 

 

 

 

 : صملخّ ال

� أدب محمد البساطي الروائيٌّ عن طوائف امل�حوق�ن املهمش�ن والبسطاء، فأدب البساطي يصف    �ع�َّ

��م و�عيد ��خ   ف��تم رواياتھ  وملعانا��م،  لهم  ال��ميش والّتجاهل  ظل عمليات   �� واقعهم من  حياة هؤالء 

ال�ي �عد من أهم رواياتھ املع��ة عن حياة   البحث رواية "جوع"  الروائّي، لذلك اختار  خالل مجتمع النص 

ش�ن وامل�حوق�ن، لت�ون مادتھ.  املهمَّ

ر ��ا، وفق   ِ
ّ

فهذه دراسة نقدية �س�� للكشف عن األيديولوجيا الفكر�ة ال�ي تتبناها رواية "جوع"، وتبش

املارك  الفكرّي  نظر�ة املعرفة  بنا��ا   �� ة محوًرا أساسًيا  الرؤ�ة املاركسيَّ خذت  اتَّ الرواية قد  ة، خاصة أنَّ  سيَّ

ا�جسد،   �سليع  وعلميات  االس��الك  التار���،  السياق  أهمها:  مباحث  عدة  الدارسة  فتناولت  والف�ّي. 

 وصناعة النخب الرأسمالية، والور�ث الرأسما��.

دع املعاصر �� مناقشة الواقع االجتما�� واالقتصادي للوطن،  ��دف الدراسة إ�� الكشف عن دور املب

و�سهامھ �� نقد تلك التغي��ات ومعارض��ا؛ ��دف اإلصالح واالستمرار �� عمليات ال��ضة ا�حديثة، فاملبدع 

ات الواقع؛ ��دف إصالحها،  -من خالل إبداعھ–صاحب التوجھ األيديولو�� يركز   ع�� مناقشة �عض سلبيَّ

ة ال�ي تتيح للقارئ التفاعل اإليجا�يَّ �� محيطھ الثقا�� واالجتما��. وقد اعتمدت الدراسة املن�ج و�شر املعرف 

ة للنص الروائّي، ومدى استجابتھ للواقع ا�جتم��  ة والثقافيَّ التحلي�ّ� التار��ّ�، للوقوف ع�� البنية الفكر�َّ

 وتار�خھ. 

ر املعرفة، و�شراك املتلقي �� خلق تفاعل إيجا�ي مع  وجاءت ا�خاتمة لت��ز دور املبدع األيديولو�� �� �ش 

 النص الروائي، والتغي��ات االجتماعية. 

 االش��اكية، التسليع، الور�ث، املهمش، االس��الل، صراع الطبقات. ال�لمات املفتاحية: 
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Abstract: 

Mohamad el-Bosati's literature deals with the crushed, the marginalized and the 

poor. He describes the lives of those people who suffer from marginalization and 

ignoring. His novels re-build their realities in society of the fictional text. The researcher 

chooses his novel entitled "Hunger" which is considered one of his most important 

novels that deal with the lives of the marginalized and the crushed.  

This is a critical study aiming at revealing the ideology, which supports the novel 

according to the Marxian theory of knowledge especially that the writer adopts the 

Marxian view as a pivotal idea in its intellectual and aesthetic structure. The study dealt 

with a number of topics, most important are: the historical context, consumption and 

the processes of changing the body into a commodity, the building of capitalist elites, 

and the capitalist inheritor.  

The study aims at revealing the role played by the contemporary creative writer in 

dealing with the social, economic and social realities of the nation. He participates in 

criticizing these changes with the aim of reformation towards a real awakening. The 

creative ideological writer seems to have the duty of dealing with the negative 

phenomena in life, to enable the reader to react with the his social and cultural 

surrounding.  

The researcher adopts the historical method in dealing with intellectual and cultural 

structure of the narrative text, and the extent of its reaction to the reality of his society.  

The conclusion came to highlight the role of the creative writer who holds a certain 

ideology in spreading knowledge, and in sharing the reader in creating a positive 

attitude with the narrative text together with the ongoing social changes  

Key words: Socialism  -changing into a commodity  -inheritor   -marginalized  -

prelude -class conflict 
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مقدمة:ال  -1

� أدب محمد البساطي الروائيٌّ عن طوائف امل�حوق�ن املهمش�ن والبسطاء، فيصف حياة هؤالء ��  �ع�َّ

مجتمع   خالل  من  واقعهم  ��خ  و�عيد  ��م  رواياتھ  ف��تم  وملعانا��م،  لهم  والتجاهل  ال��ميش  عمليات  ظل 

النص الروائّي.  

ي؛ ر�ما �جذوره الر�فية من ناحية، وما هو  "و�ظل الر�ف منبع ا�خيلة الفنية األك�� تدفًقا عند البساط  

مخزون �� الذاكرة من ذلك؛ ال�شغالھ بتواضع الر�ف أمام العاصمة واملدن الك��ى �� الوطن، من حيث  

االهتمام ا�حضاري واالجتما�� والثقا��، و�ن �ان الر�ف �� أعمالھ ينفتح ع�� املدينة �� خروجھ للهامش؛  

؛ 1مية أو يأ�ي إليھ الغر�اء ليتصل بالسياق العاملي كما �� املق�ى الزجا���ي يصاحب مناطق النفوذ اإلقلي

خارطة    �� هؤالء ووضعهم  حياة  عن  اإلعالن  ��دف  البساطي  ي��زها  شة  املهمَّ تفاصيلها  ب�ل  الر�ف  فحياة 

واالهتمام، وأن  الوطن؛ �ي �عاد النظر إل��م من جديد، بوصفهم مواطن�ن يحتاجون إ�� مز�د من الرعاية  

ف املعاناة   ي�ونوا �� القلب من السياسات االقتصادية الوطنية مثلهم �� ذلك مثل أبناء املدن الك��ى. تتكشَّ

ھ   التوجُّ ظل  و��  املصري،  ا�جتمع  ع��  طرأت  ال�ي  املهمة  التغي��ات  ظل   �� وذلك  ا�جميع،  تطال  ال�ي 

ميع. الرأسما��، الذي بدأ تأث��ه �� الظهور �� حياة ا�ج

ر ��ا، وفق نظر�ة    ِ
ّ

بش
ُ
هذه دراسة نقدية �س�� للكشف عن األيديولوجيا الفكر�ة ال�ي تتبناها الرواية، وت

ة محوًرا أساسًيا �� بنا��ا الفكرّي والف�ّي. خذت الرؤ�ة املاركسيَّ ة، خاصة أنَّ الرواية قد اتَّ  املعرفة املاركسيَّ

تھ   
ّ
تبن الذي  الفكرّي  بمنطقها  الرواية  قصدت  إنَّ  ة،  معرفيَّ وثيقة  الروائّي -�عد  السرد  خالل  �شر-من 

ة؛ لت��ز حقيقة التحول األيديولو�� املهم الذي حدث �� مصر �� ا�حقبة األو��   ة السياسيَّ املعرفة االقتصاديَّ

م؛ لذلك  1952من القرن ا�حادي والعشر�ن، الذي خلق نوًعا من الصراع الطبقي لم يكن معهوًدا منذ ثورة 

ھ الرواية ومؤلفها الذي ��تم  سعت ال دراسة إ�� تحليل النص وفق النظر�ة املاركسية؛ أل��ا األقرب إ�� توجُّ

ش�ن وامل�حوق�ن اجتماعًيا واقتصادًيا وسياسًيا.   �� كتاباتھ باملهمَّ

قدرة الوقوف ع�� بنية النص الداللية، وس�� أغواره من -وفق النظر�ة املاركسية  -يمنحنا تحليل الرواية   

خالل تحليلھ داخلًيا، وقراءة السياق االجتما�� واالقتصادي والسيا��ي الذي عاصرتھ الرواية، أو ظهرت  

صراعات   جوهرها   ��  �� ال�ي  الطبقية،  الصراعات  فيھ  برزت  الذي  النص،  مجتمع  خالل  من  بفعلھ، 

ة.   ة سياسيَّ اقتصاديَّ

ت مناهضة الرأسمالية ب�ل  لم تتَ�ّن الرواية رؤ�ة مناهضة للتحول غ�� املدروس للرأس 
َّ
مالية؛ و�نما تَبن

فئات   مع  التداخل   �� االقتصاديت�ن  النظر�ت�ن  ب�ن  الفروق  و�عاظم  التاّم،  الرفض  منطق  من  صورها، 

الناصر�ة   االش��اكية  أو  املاركسية  ب�ن  مقارنات  عقد  ع��  زت 
َّ

رك الرواية  أنَّ  كما  ا�ختلفة،  ا�جتمع 

ياة أبناء الطبقت�ن؛ �اشفة عوار الطبقية الرأسمالية، وفقدا��ا لسبل  والرأسمالية، من خالل عرضها �ح

ميمة عبد الرحمن محمد، السيرة المجتمعية وسرد ما بعد الواقعية السحرية، دراسة في رواية جوع لمحمد البساطي،  -1
ٔ
فكرد. ا

 71وإبداع، ص 
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رت أبناء الطبقية املاركسية �� صور السالم النف��ي والتصا�ح   ا�حياة اإل�سانية السليمة، �� ح�ن أ��ا صوَّ

يو�ح   أن  الروائي  ا�خطاب  أراد  كما  والعوز،  الفقر  املاركسية–االجتما�� رغم  للنظر�ة  انتمائھ  أ��ا    -ع�� 

و�عاون   اجتما��،  ت�افل  من  ف��ا  وما  القر�ة،  أخالقيات  ع��  التأكيد  ع��  اإل�سانية،  الفطرة  إ��  األقرب 

ة، والتحول إ�� االس��الك والتسليع �عّرِض ا�جتمع   د أنَّ فكرة االبتعاد عن الفطرة اإل�سانيَّ ِ
ّ

و�شارك؛ لتؤك

 ل�خطر.  

تتبناه  ال�ي  ورؤ���ا  بمنطقها  "جوع"  رواية  املهمش�ن  إن  حياة  تناولت  مهّمة،  اجتماعية  رواية  �عد  ا 

إ��  ��دف  ف�ي  فيھ؛  �شأت  الذي  واالجتما��  التار���  للسياق  وتأصيل  تأر�خ  دراس��ا  و��  وامل�حوق�ن، 

 التبش�� باملستقبل، �� ظل التغي��ات الك��ى داخلًيا وخارجًيا، وآثار تلك التغي��ات �� بنية ا�جتمع. 

الكشف عن دور املبدع املعاصر �� مناقشة الواقع االجتما�� واالقتصادي للوطن، ��دف الدراسة إ��   

و�سهامھ �� نقد تلك التغي��ات ومعارض��ا؛ ��دف اإلصالح واالستمرار �� عمليات ال��ضة ا�حديثة، فاملبدع 

ات الواقع؛ ��دف إصال -من خالل إبداعھ- صاحب التوجھ األيديولو�� يركز   حها،  ع�� مناقشة �عض سلبيَّ

 و�شر املعرفة ال�ي تتيح للقارئ التفاعل اإليجا�يَّ �� محيطھ الثقا�� واالجتما��. 

ة للنص الروائّي،    ة والثقافيَّ وقد اعتمدت الدراسة املن�ج التحلي�ّ� التار��ّ�، للوقوف ع�� البنية الفكر�َّ

مت الدراسة إ�� عدة مب  ّسِ
ُ
 احث، �التا��:ومدى استجابتھ للواقع ا�جتم�� وتار�خھ، لذا ق

 السياق التار��� للنص الروائي. -

 االس��الل واملفارقة.  -

 امل�ان والبعد الرأسما��.  -

 االغ��اب.  -

 صراع الطبقات االجتماعية.  -

 االس��الك وصناعة الذات املتعالية.  -

 الرأسمالية و�سليع ا�جسد.  -

 صناعة النخب الرأسمالية.  -

 الور�ث الرأسما��.  -

 لواقع االجتما��.. الّتعاون املارك��ي واا�جماعة. -

وجاءت ا�خاتمة لت��ز دور املبدع األيديولو�� �� �شر املعرفة، و�شراك املتلقي �� خلق تفاعل إيجا�ي مع   

 النص الروائي، والتغي��ات االجتماعية. 

 : السیاق التاریخي للنص الروائي  -2

ي نظرة حول السياق  قبل ا�خوض �� تحليل النص الروائي وتأو�لھ وفق النظرة املاركسية، البد أن نلق  

السياق التار��� املنتج لهذا    -وفق النقد املارك��ي-التار��� الذي �شأ فيھ النص الروائّي، أو �عبارة أخرى  
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ا عاًما، 
ً
ر فيھ، وأسهم �� إنتاجھ، سواء �ان هذا السياق سياق

َّ
النص الروائي، فل�ّلِ نص أد�ي سياق تار��� أث

االقتصادية واالجتماعية، أو سياقھ التار��� ا�خاص بمؤلفھ.   يخص ا�جتمع بأكملھ: نظمھ، وسياساتھ 

الوضع    ى  وُيس�َّ "املادية"،  بالظروف  املاركسية  النظر�ة  اصطالحات   �� االقتصادية  الظروف  ى  س�َّ
ُ
�"

األديب–السيا��ي واالجتما�� واأليديولو�� املنبثق عن هذه الظروف باملوقف التار���؛ لذلك يصر الناقد  

ع�� أنھ ال يمكن فهم األحداث البشر�ة سياسية �انت أو �خصية، وال النتاج البشري بدًءا من    املارك��ي  –

الغواصات النوو�ة إ�� ال��امج التلفز�ونية دون فهمنا الظروف التار�خية واملادية ا�حددة ال�ي ظهرت هذه  

القول: إن الناقد املارك��ي يؤمن أن  و�مكن    ال��امج �� خضمها إذا ما أردنا صياغة هذه الفكرة بصور أو�ح،

جميع املنتجات واألحداث اإل�سانية �انت نتاَج مسببات ماديٍة وتار�خيٍة محددة؛ ألنھ ال يمكن الوصول إ��  

صورة دقيقة عن الشؤون اإل�سانية من خالل بحثنا �� أمور تجر�دية؛ بل من خالل فهمنا للظروف املادية  

ز التحليل املارك��ي لألحداث واملنتجات اإل�سانية ع�� العالقات ب�ن ا�حسوسة �� العالم؛ لهذا السب ِ
ّ

ب ُيرك

االجتماعية داخل ا�جتمع الواحد من ناحية، و�ي��ا و��ن طبقات ا�جتمعات األخرى    -الطبقات االقتصادية  

توزيع   فهم  طر�ق  عن  ة  اإل�سانيَّ األ�شطة  فهم  ع��  املارك��ي  التحليل  يركز  كما  أخرى،  ناحية  ة  من  القوَّ

األف�ار   أهمية  مدى  تقييم  يمكن  ال  أنھ  ع��  صر 
ُ
ت املاركسية  النظر�ة  فإنَّ  لذلك  وفعالي��ا؛  االقتصادية 

ا �� هذا العالم  من خالل رؤ�ة مدى إم�انية تطبيق هذه األف�ار عملي�
َّ
 .1 النظر�ة إال

لتناقش    البساطي؛  �حمد  "جوع"  رواية  جاءت  املاركسية  الرؤ�ة  هذه  املصري  من  ا�جتمع  قضايا 

تبن��ا   ال�ي  اقتصادية  السوسيو  التغي��ات  بفعل  ُمنَتجة  أو  متأثرة  واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية 

ات وأوائل األلفية ا�جديدة، ومحاوالت التحول االقتصادي من   اإلدارة السياسية ملصر �� أواخر التسعينيَّ

، ذلك  -القطاع ا�خاص  –إ�� النظام االقتصادي الرأسما��    –القطاع العام    –النظام االقتصادي االش��ا�ي  

ه الفكر املارك��ي أو مثقفو املاركسية انقالًبا اقتصادًيا وفكرً�ا ع�� االش��اكية الناصر�ة أو التحول الذي عدَّ

–م، تلك الثورة ال�ي وضعت اإل�سان املصري �� القلب من االقتصاد املصري، وأعادت النظر  1952ثورة  

وج املاركسية من  النظر  ة    –هة  وامللكيَّ الزرا��  االستصالح  ع��  املصر��ن  ع��  واألرا��ي  ال��وات  توزيع   ��

تأليف   سبقت  ال�ي  سنة  ا�خمس�ن  خالل  واقتصادًيا  واجتماعًيا  ووجدانًيا  نفسيا  خت  تر�َّ ال�ي  ة،  العامَّ

 الرواية.

ر �� بنية  �عكس الفكر املارك��ي للرواية تلك ا�خاوف العميقة من ذلك التحو   ِ
ّ
ل االقتصادي الذي سيؤث

ة العامة والت�افل االجتما��، الذي   مَّ قتل فكرة امللكيَّ
َ
ا�جتمع املصري، و�ؤسس لتوغل الرأسمالية ومن ث

تنادي بھ املاركسية، وقد �انت تلك الفكرة مطبقة �� مصر طيلة ا�حقب السابقة ع�� ذلك التحول الذي  

العام، دون دراسة وتخطيط يح�ي ثروات ا�جتمع املصري، و�حافظ  بدأ بفكرة ا�خ�خصة، و�يع القطاع  

ع�� التحول املتدرج �� أي �غي�� اقتصادي تتبناه الدولة. لكنَّ الفكر املارك��ي يرفض هذا التحول برمتھ،  

نس عبد الرازق مكـتبي، جامعة الملك سعود، -1
ٔ
لويس تايسون، النظريات النقدية المعاصرة الدليل الميسر للقارئ، ترجمة د ا
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و�ؤسس   للمصر��ن،  واالقتصادي  االجتما��  الوضع  س��عزع  التحول  هذا  ألنَّ  وطرقھ؛  أساليبھ  وليس 

صادية املستغلة؛ مما يحدث فجوة كب��ة ب�ن فئات ا�جتمع املصري وطبقاتھ ا�ختلفة، كما  للطبقية االقت

 �� حالة األستاذ ا�جام�� الشيخ رضوان. 

ينادون    الذين  الرأسمالية، أولئك  اظ  إنتاج فكرة وعَّ الدينية وسيعيد  ال��كيبة  التحول سيغ��  إنَّ هذا 

 �خدمة الرأسمالية ا�جديدة. بالص�� والتحمل، و�حببون الفقر إ�� الناس؛ 

إنَّ رواية "جوع" محاولة أدبية ماركسية إلبراز النتائج امل��تبة ع�� ذلك التحول االقتصادي الذي تبنتھ   

الدولة، وأرادت تحو�لھ إ�� أيديولوجية مجتمعية، تتبناه النخب السياسية، ومن ثم يصبح حقيقة مجتمعية  

�ز تلك املعركة االجتماعية االقتصادية، ال�ي ستدور �� مصر ب�ن مقبولة؛ لذلك جاء ا�خطاب الروائّي لي�

املوارد   ع��  �سيطرون  الذين  ال��جواز��ن  ب�ن  واملشردين،  ا�حروم�ن  طبقة  و  الرأسمالية  ك 
َّ

املال طبقة 

لون معظم ا�جتمع ويعملون بأيد��م مللء   ِ
ّ
الطبيعية واالقتصادية والبشر�ة والعمال ال�ادح�ن، الذين �ش�

ال�ي �ان زغلول    1ن األغنياء ال جيو��م، ولسوء ا�حظ فإن هؤالء العمال هم آخر من يدرك هذه ا�حقيقةخزائ

وأسرتھ ترًسا مهًما �� إثراء طبقة املالك ا�جدد " صاحب املق�ى" أو محاولة دعمهم معنوً�ا ووجدانًيا و��سانًيا

، يحفظ لھ كرامتھ وأسرتھ. إنَّ الرواية  " ا�حاج عبد الرحيم /ا�حاج هاشم" دون أن ي�ون لھ أي حق مادي 

�انت صرخة اجتماعية �� وجھ تلك التحوالت الرأسمالية العشوائية القاسية، ال�ي سادت �� أوائل القرن 

البسيط، فبدا عشوائًيا   ا�جتمع املصري  لم �سع لضمان حقوق  ال�ي  التحوالت  تلك  والعشر�ن،  ا�حادي 

ت �حماية طبقات ال�ادح�ن والفقراء �� مصر. فالرواية تنطلق منمضطرً�ا خالًيا من أي نظام أو ضمانا

الرؤ�ة املاركسية ال�ي ترى أن األدب نتاج من نواتج البيئة االقتصادية املادية ال�ي تدفع لتفاعل إيجا�ي مع  

البنية الفوقية.  

والفن    املاركسية-فاألدب  تصّورهما  جزء    - كما   ... للمجتمع  الفوقية  البنية  من  أيديولوجيا  جزٌء  من 

��ز املوقف الذي �سيطر فيھ طبقة  
ُ
ا�جتمع أو عنصر من تلك البنية املعقدة من اإلدراك االجتما�� ال�ي ت

اجتماعية ع�� غ��ها، ولذلك فإن فهم األدب �ع�ي فهم العملية االجتماعية ال�ي �شملھ، وكما يقرر جور�� 

لعالقات االجتماعية لهذا العصر وأو�ح ما ي�ون  بليخانوف فإن العقلية االجتماعية ألي عصر مشروطة با 

 قابلة لتفس��  
ً
ذلك �� تار�خ األدب والفن، ومع�ى ذلك أن األعمال األدبية ليست إلهاًما غامًضا، أو أعماال

العالم رؤ�ة   �� خاصة  وطرائق  لإلدراك  أش�ال  إ��ا  مؤلف��ا،  سي�ولوجية  ع��  �عتمد  رؤ�ة  2�سيط،  ف�ي  ؛ 

ائمة ع�� التأث�� والتأثر، والتعاطي اإليجا�ي ب�ن ب�ي ا�جتمع ا�ختلفة؛ إلنتاج ذلك  اجتماعية اقتصادية ق

النص، فرواية "جوع" �� خطاب إبدا�� يصور وطًنا يمر بظروف اقتصادية مضطر�ة، فالنص �عد رد فعل 

تمع؛ لذلك  إيجا�ي للكشف عن تلك التغي��ات االقتصادية، ال�ي ألقت بظاللها ع�� البنية االجتماعية للمج

سعت الرواية إ�� أن تختار �عناية امل�ان الذي تقع فيھ غالبية أحدا��ا، وهو ا�جتمع األك�� براءة و�دائية  
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سمالية والتغير االجتماعي  
ٔ
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ٔ
 رطيبة  د. هاني ٕاسماعيل محمد ٕاسماعيل ا
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وأقرب للرؤ�ة املاركسية القائمة ع�� الت�افل االجتما�� والتعاون والتشارك؛ لذلك �انت القر�ة �� امل�ان  

ت القر�ة مجهولة االسم؛ ليؤكد ا�خطاب املارك��ي للرواية النقي ال��يء الذي تدور فيھ أحداث الرواية، وجاء

أن تلك األحداث تقع �� عموم مصر، وأن ا�جتمع األك�� استقراًرا و�عاوًنا ا�حافظ للسمات املصر�ة املهمة،  

من وجهة  –غدا مهدًدا بالعوز االقتصادي واالجتما��، وا��يار القيم وانحالل األخالق األصيلة، فالرأسمالية  

نجحت �� غزو ا�جتمع القروي و��ديده اجتماعًيا و��سانًيا، �� ظل مرحلة التغي��ات   -ا�خطاب الروائي نظر

 املضطر�ة ال�ي عّمت أرجاء الوطن اجتماعًيا واقتصادًيا. 

 يفهم الواقع �وجود بيولو��، بل يفهمھ   
َّ
ترصد رواية جوع التحول ا�جتم��؛ لتؤكد "أن ع�� اإل�سان أال

فاإل�سان املصري    ،1�� �ش�ل رئيس، ألن اإل�سان هو مجمل العالقات االجتماعية وكمالها"�وجود اجتما

مع   تتفاعل  االقتصادية  املادية  بالبنية  املتأثرة  وسلوكياتھ  العشوائي،  االقتصادي  التحول  مرحلة  �عيش 

التوج ع��  القدرة  بأيديولوجي��ا  امتلكت  ال�ي  املصر�ة  السياسة  اإلدارة  وكذلك  للتغي��  الواقع،  يھ 

د ع�� االش��اكية  1952االقتصادي والتحول من االش��اكية إ�� الرأسمالية رغم أن دستور ثورة  
َّ

م �ان يؤك

 وامللكية العامة، والت�افل االجتما�� الذي يضمن حياة كر�مة للمواطن املصري. 

االستهالل والمفارقة:  -3

ا وثيًقا بالنص وداللتھ العميقة،  للعنوان أهمية ك��ى �� كشف مضمون النص األد�ي؛ فهو يرتب 
ً
ط ارتباط

من   ينتج  إيجا�ي،  تواصل  عالقة  معھ  و�قيم  السردي،  بالنص  يرتبط  جديد،  أد�ي  نص  إنتاج  إ��  و�قودنا 

فق مع ا�خطاب الروائي أو يتعارض معھ ��دف س�� أغواره العميقة من خالل املفارقة. ا موازً�ا، يتَّ خاللها نص�

و�� �� املوضوع الذي اختاره الروائي محمد البساطي، فهو الذي يلفت انتباه املتلقي  فالعنوان هو اللبنة األ 

ة بينھ و��ن النص تكشف املسار الفكري الذي تتبناه   ا؛ إلقامة عالقة تأو�ليَّ هھ فكر�� و�حفظ �شاطھ، و�وّجِ

 الرواية، وتوجھ قار��ا لھ. 

ر عنوان الرواية "جوع" املتلقي باملص�� الذي ين  ِ
ّ

اء القوان�ن االقتصادية ا�جديدة، ال�ي  ُيبش تظره من جرَّ

ية عن الن�عة االش��اكية ال�ي �انت سائدة منذ يوليو  
ّ
م، تلك الن�عة ال�ي فرضت  1952تتبناها الدولة متخل

نًصا متوقًعا   أنتج  العنوان  لكنَّ  الشعب املصري،  أبناء  ب�ن  الرضا والتسامح والت�افل االجتما��  نوًعا من 

هذه ال�جمة الرأسمالية ال�ي ستحدث ا�جوع؛ لذلك جاء العنوان نكرة؛ ليؤكد عموم ا�جوع   يخ�� بھ عن

وشمولھ ل�ل مصر، ال فرق ف��ا ب�ن نجع وقر�ة ومدينة؛ فسطوة الرأسمالية ا�جشعة أك�� من أن تقاوم،  

ل للعنوان األص��، أو لنقل االس��الل السر  دي؛ ليحدث مفارقة  وملز�د من �عميق الداللة جاء العنوان املكّمِ

ٍم آِمِن�َن﴾ [سورة ا�حجر:  
َ

وَها ِ�َسال
ُ
ل

ُ
د  46ع�� التناص مع القرآن الكر�م. فاالس��الل باآلية الكر�مة ﴿اْدخ ِ

ّ
] يؤك

أنَّ السالم واألمان السائدين �� مصر، ال�ي �انت جنة من وجهة نظر النص الروائي_، قد �غ��ا بفعل حلول  

النا االش��اكية  محل  وانتشرت  الرأسمالية  والبطون؛  والقلوب  األرواح  وجاعت  النفوس،  فتغ��ت  صر�ة؛ 

لكنَّ  كذلك،  ي�ونوا  أن  من  فعلًيا  يتمكنوا  لم  لو  ح�ى  رأسمالي�ن،  إ��  ا�جميع  وتحول  واالن��از�ة،  األنانية 

ول، ص د. عماد الدين خليل، نقد للرؤية الماركسية للجمال، مجلة  -1
ٔ
دب اإلسالمي، العدد اال

ٔ
9اال
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أخالقهم وممارسا��م وسلوكيا��م صارت رأسمالية متسلطة؛ �س�� إ�� تحقيق املنافع ا�خاصة ع�� حساب  

 مع والوطن. ا�جت

ل ما جاء ��    وقد أنتج العنوان واالس��الل السردي املتناص مع القرآن داللة عميقة أو نًصا موازً�ا ُيكّمِ

اء الرأسمالية وممارسا��ا، فهيأ   الرواية من تصو�ر للمعاناة اإل�سانية ال�ي عاناها �سطاء هذا الوطن من جرَّ

امل ا�خطاب  لتلقي  املتلقي  الذي  العنوان واالس��الل  السردي،  التخييل  للرواية، والتفاعل معھ ع��  ارك��ي 

أو   "جوع"  عنوانھ   �� للنص  املساير  التوقع  أفق  ع��  فكرً�ا  اقتحامھ  قبيل  النص  مع  نفسھ  املتلقي  يدمج 

ا�خالف لھ �� التناص القرآ�ي، و�� �لتا ا�حالت�ن ينجح النص املوازي �� خلق صورة ذهنية متخيلة ومتوقعة  

 اعد �� تأو�لھ واالستمرار �� قراءتھ والتخييل الواق�� من خاللھ. عن النص، �س 

 : المکان والبعد الرأسمالي  -4

"لم يقدم املؤلف اسًما للم�ان الذي دارت فيھ أحداث روايتھ، باستثناء الوصف التجر�دي الذي يؤكد   

صعيد، و�غفال تحديد  أننا بصدد م�ان ر�في، وهو مع ذلك ال يقتصر ع�� ر�ف مع�ن سواء �� الدلتا أو �� ال 

؛ بل ير�د أن �شرك املتلقي  1امل�ان لھ داللتھ العميقة، فال�اتب ال ير�د أن يجعل الفقر يرتبط بم�ان مع�ن

معھ �� التأو�ل والتوقع، فالقارئ الصعيدي س��ى أن القر�ة �� قر�تھ، والفقر فقره وا�جوع هو ذات ا�جوع  

اقع املعاش واقعھ، فصور الفقر والعوز وحاالت ال�جز �� حياتھ  الذي �عا�ي منھ، وقارئ الدلتا س��ى �� الو 

ب�ل ما ف��ا من معاناة، و�ن هذه الصور تمثل حالة التحول املتالحقة �� بيئ��ما الهادئة ذات ال��احم والتعاون  

  �� يخطب  الذي  فالشيخ  املصر�ة،  القر�ة  �غزو  بدأت  ا�جشعة  فالرأسمالية  العيش؛  لقمة   �� والتشارك 

م من وقت آلخر تحول إ�� رجل دين رأسما�� يمتلك األموال و�تاجر �� �ل ��يء، ح�ى �� الدين وأف�ار  م�جده

بالصدفة البلدة  إ��  اإلجازات   �� يأ�ي  با�جامعة  والشريعة  اللغة  أستاذ  "�ان  وأوجاعهم  واألك��   2الناس 

يتوغالن �� تلك البيئة األقرب    وضوًحا �� التغي�� الطارئ ع�� القر�ة املصر�ة، الفقر وا�جوع اللذان راحا

للت�افل اإل�سا�ي االش��ا�ي، فبدأت عالمات ا�جوع تل��م األسر، فال يجدون لقمة العيش، يبيتون جو�� �� 

ظل تواري روح الت�افل عن سلوكيات أهل القر�ة، فأسرة ا�حاج هاشم ال��ية ال�ي تواجھ بيت أسرة زغلول  

اعدهم ع�� ا�حياة وقتل ا�جوع ولو ع�� سبيل العمل ال الصدقة، بل إن  ال تفتح أبوا��ا، وال تقدم لهم ما �س

 .3أبوا��م دائما مغلقة �� وجههم "مفيش وراهم غ�� قفل الباب"

القر�ة    اختار  لذلك  االجتما��؛  والت�افل  التعاون  روح  قتل  إ��  السا��  التغ��  ذلك  البساطي  يكشف 

ليعلن ا�خطاب الروائي املارك��ي ذلك ا�خطر الرأسما�� الذي �س�� لت�ون م�ان أحداث الرواية الرئيسة؛  

إ�� �غي�� وجھ مصر ا�حضاري املسالم؛ ليصبح طوفاًنا رأسمالًيا يجرف �� طر�قھ �ل ��يء: القيم اإل�سانية،  

 والنقاء، والت�افل االجتما�� الذي �انت تمثلھ القر�ة ال�ي �� عنوان الوطن مصر.

 
فاق، ص  د. ممدوح فرج النابي، جوع البساطي وغوايات المعرفة -1

ٓ
 161واالكـتشاف والحرمان، مجلة الرواية، قضايا وا

عمال الكاملة ج -2
ٔ
 167م، ص 2013، الهيئة العامة المصرية للكـتاب، ط 3محمد البساطي، اال
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سمالية والتغير االجتماعي  
ٔ
بو   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرا

ٔ
 رطيبة  د. هاني ٕاسماعيل محمد ٕاسماعيل ا
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يراوح  م�انية  نقلة  التوجھ    و��  صاحبة  واملدينة  املارك��ي  الطا�ع  ذات  النقية  القر�ة  روح  ب�ن  النص 

والعوز   الفقر  رغم  القر�ة   �� وهدوء  �سالمة  يحيا  أن  �ستطيع  الفق��  اإل�سان  أن  مو�ًحا  الرأسما��، 

فكرة   ع��  تقوم  ال�ي  الرأسمالية  املدينة  عكس  وكرامتھ،  وأخالقھ  مبادئھ،   �� يفرط  أن  دون  واملعاناة، 

س��الك، ف�ل ��يء ف��ا معروض للبيع والشراء ح�ى اإل�سان �� ظل غياب روح الت�افل االجتما��، وهذا  اال 

ما كشفھ حوار طلبة العلم الذين يدرسون �� ا�جامعات املصر�ة ا�ختلفة.  

ا�حادي    القرن  أوائل   �� مصر  ع��  الرأسمالية  لل�جمة  �اشًفا  دوًرا  يلعب  الروائي  النص   �� امل�ان  إن 

�� ذلك. لقد وا �� مصر، وشع��ا، او نجحت  إ�� �غي�� الروح االش��اكية  ال�ي سعت  لعشر�ن، تلك ال�جمة 

بدأت الصفات اإل�سانية �� ال�خصية املصر�ة �� التغي�� واالستبدال؛ فحلت محل روح الت�افل والتعاون  

ها القديم �� وجھ الرأسمالية  روح األنانية واالس��الك ال�ي أنتجت ا�جوع والفقر. لقد وقفت القر�ة بتار�خ

ا�جشعة وقيم االس��الك، فجاءت الروح اإل�سانية بادية ع�� فق�� القر�ة وع�� البسطاء من حولھ، الذين  

يحيطون بھ و�قدمون لھ ما �سد جوعھ وجوع أبنائھ، لكنَّ تلك الروح بدأت تختفي، و�سيطر روح الرأسمالية  

 وال��اء واالس��الك.

 : االغتراب  -5

�انت ال�حن الرئيس �� تطور ماركس الفلسفي والسيا��ي،    –كما رأينا –قة ب�ن ا�حر�ة واالغ��اب  "التفر  

وا�حياة   اإل�سا�ي  اإلنتاج  تار�خ   �� ماركس  رآه  اإل�سا�ي)،  (التفك��  تار�خ   �� وفيور�اخ  هيجل  رآه  وما 

، االغ��اب الذي يصيب  1"االجتماعية_ لقد �ان االغ��اب هو ما اكتشفھ ماركس �� وقائع االقتصاد السيا��ي

ضغط  تحت  و�ضطر  بھ،  يقوم  الذي  العمل  قيمة  أو  بإ�سانيتھ  اإلحساس  ع��  القدرة  فيفقده  اإل�سان 

(زغلول) بطل رواية "جوع"، ا�حياة كما فعل  ا عملھ ومن�حًبا من 
ً
تار� ين�وي  أن  املهدور  الوضع اإل�سا�ي 

الرأسما�� �� العمل، هذا النظام الذي ��در كرامتھ الذي عا�ى من فقد حر�تھ وقدرتھ ع�� التأقلم مع النظام  

ھ لم �ستطع؛ ألن فقد اإل�سان لقدرتھ ع�� السيطرة   �� املواقف �لها، وحاول أن يتكيف معھ أو يتجاهلھ لكنَّ

أو التحكم �� عملھ مادًيا ومعنوً�ا �عد نزًعا إل�سانيتھ كما �سميھ ماركس، و�ن فقد اإل�سان السيطرة ع��

الرأسما��    إنتاج عملھ بھ أنَّ  هو ما �سميھ ماركس "االستغالل"، وهو مصط�ح ال �ع�ى أن ماركس يقصد 

يحصل أك�� مما ينب�� أو أك�� مما هو "معقول"؛ بل يتضمن املصط�ح أنَّ ما يخص إ�ساًنا ما أو مجموعة  

ستغالل تتجاوز  . إن عملية اال 2من الناس بصفة عامة، إنما يتملكھ اآلخرون أو �عض اآلخر�ن بصفة خاصة

ا�جوانب العملية واملادية إ�� ا�جوانب اإل�سانية محاولة دعس الكرامة اإل�سانية، فـ(زغلول) الرجل القوي  

ا�خلص �� عملھ ال �ستطيع أن �ستمر �� عملھ ملدة طو�لة؛ �سبب شعوره باالغ��اب الذي نتج عن عمليات  

 عدة البيت االستغالل اإل�سانية وهدر الكرامة "وعاجبك ايھ �� ق

ال يرد -

خالقية للماركسية، تر، مجاهد عبد المنعم مجاهد، المركز القومي للترجمة  -1
ٔ
سس اال

ٔ
وجين كامنكا، اال

ٔ
194، ص 2011ا

195المرجع السابق، ص  -2
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 مأحبش حد �سب أمي  -

 ومن شتمها؟   -

 آهو . الز�اين مرة. واملعلم صاحب القهوة مرة -

 ويشتموها ليھ؟  -

 . 1اسأل��م شتيمة األم مزاج عندهم -

�س�� الرأسمالية إ�� تحو�ل العامل إ�� سلعة مادية تتقا��ى أجًرا نظ�� �ونھ سلعة، وعليھ أن ير��ى  

االستغالل   عمليات  االستغالل  ب�ل  إ��  املادي  االستغالل  حد  (زغلول)  حالة   �� تجاوزت  ال�ي  الرأسمالية 

املعنوي واإل�سا�ي، طالبة منھ أن يتحمل عملية االستغالل وهدر الكرامة اإل�سانية، لكنھ ال يقبل ذلك،  

بليلت�ن يظل  وتتعمق داخلھ عملية االغ��اب؛ في��ك عملھ، ويعود لالنزواء �� بيتھ رغم عوزه الشديد "يومان 

 . 2نائًما"

إنَّ عمليات االستغالل الرأسمالية تخاطب العوز والفاقة عند العامل الفق�� الذي �س�� خلف لقمة   

أنھ يحصل ع�� أجره مقابل    
ً
أوال ليفهم  ا�حاوالت؛  لتلك  النف��ي واالستسالم  إ�� االغ��اب  تدفعھ  عيشھ، 

فع (سكينة) زوجة (زغلول) إ�� االس��انة بما يحدث  تحولھ إ�� سلعة مستسلمة لصاحب العمل، وهذا ما يد

الواد بيسمع   الدنيا،  ا��دت  أباه،  أو  مع زوجها وتتساءل "�ل مرة عنده سبب يقولھ، وماذا لو شتموا أمھ 

 .3شتيمتھ ويسكت

ف��ا، وتفقد كرام��ا    �غ��ب  إ�� سلعة  أو زوجها  تتحول ��  أن  إ�ساني��ا، ورضيت  تنازلت (سكينة) عن 

نية �� سبيل األجر الذي تتحصل عليھ، وتحقق للرأسمالية ما تر�د. "والطبقة ال��وليتار�ة ع�� حد  اإل�سا

�عب�� هيجل �� �� املذلة، ثورة ع�� هذه املذلة يدفعها إل��ا التناقض ب�ن طبيع��ا اإل�سانية وظروف حيا��ا  

الذي دفع (سكينة) زوجة (زغلول) إ�� ، هذا التناقض هو  )4(ال�ي �� نفي شامل وحاسم فوري لتلك الطبيعة 

التساؤل حول ترك زوجها للعمل �سبب الشتائم، والتناقض والعوز هما اللذان دفعا (زغلول) إ�� العمل مرة  

�ا �انت عودة مؤقتة "وعمل زغلول �� مق�ى ع��   أخرى، رغم اإلهانات املتكررة من صاحب العمل لھ، لك�َّ

، �ان زغلول يم�ي نفسھ  5ل، وقال إ��م ليسوا من النوع الذي �شتم األم"ال��ر، هو رأى الز�ائن هناك من قب

األوهام؛   ��ذه  ��نأ  لم  ھ  لكنَّ أوهامھ،  يصدق  فراح  الكرامة،  وهدر  التطاول  من  داخلها  ا�خوف  و�قتل 

د و�ح�ام السيطرة ع�� العامل�ن ع�� االستعالء فتصبح صفات   ز أتباعها إ�� فكرة التسيُّ فالرأسمالية تحّفِ

 
عمال الكاملة، ج  -1

ٔ
 156، مصدر سابق،  ص 3محمد البساطي، اال

 156المصدر نفسه، ص  -2
 157المصدر نفسه، ص  -3
يوب، دار دمشق للنشر،   -4

ٔ
و نقد النقد النقدي، تر، حنا عبود، مر، د. فؤاد ا

ٔ
كارل ماركس، فريديريك انجلز، العائلة المقدسة ا

 14ص
عمال الكاملة، ج -5

ٔ
 29، مصدر سابق، ص3محمد البساطي، اال



سمالية والتغير االجتماعي  
ٔ
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ٔ
 رطيبة  د. هاني ٕاسماعيل محمد ٕاسماعيل ا
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بالت�جرف   لهم، وتصبح سلوكيا��م مليئة  املم��ة  الصفات  أهم  اإل�سانية من  القيم  وانحطاط  االستعالء 

 والتطاول املادي واملعنوي تجاه طبقة العمال ال�ادح�ن. 

"وقبل أن يقبض أجره �ساعت�ن شتم �عض من الز�ائن أمھ وأباه، و�لعها وسكت، واستلم راتب األسبوع   

ذ ا�حكم الذي أصدرتھ امللكية ا�خاصة ع�� نفسها بإنجا��ا ال��وليتار�ا،    . "إن1و�قي �� عملھ" ال��وليتار�ا تنّفِ

فيصور النُص    2كما أ��ا تنفذ ا�حكم الذي أصدره املأجور ع�� نفسھ بإنتاج ال��وة لآلخر�ن، والبؤس لنفسھ

، مع الر�ط ب�ن تقا��ي األجر  الروائيُّ البؤَس الذي يقبع فيھ (زغلول) ورضاه ا�ج�� عليھ، وصار فيھ سلعة

وعملية الشتم؛ فقبيل �سلم (زغلول) أجره �ساعت�ن تم التطاول عليھ، و�أ��ا عملية إذالل ممن�ج لنفس  

د من قبل الرأسمالية املالكة   العامل الفق��؛ فلو تجرأ وتمرد وأظهر رد فعل تجاه املهانة ومحاوالت التسيُّ

مهانة و�تسلم أجره، ليس نظ�� عملھ فقط، إنما نظ�� استسالمھ  �ُحرم من أجره؛ لذلك ينصاع (زغلول) لل

د الرأسمالية "و�قي �� عملھ"، إ��ا محاولة الرضا بالبؤس املفروض عليھ من قبل الرأسمالية   لفكرة التسيُّ

املمن�ج،  اإلذالل  عملية   �� االستمرار  تأ�ى  العز�زة،  زغلول  فنفس  مؤقًتا؛  �ان  الرضا  لكنَّ  ا�جشعة؛ 

م لهدر الكرامة؛ لذلك "شتموا أمھ وسكت، والثانية وسكت، والثالثة رد الشتمة، وا��الوا عليھ  واالستسال 

. تمردت النفس اإل�سانية  3  بالضرب ح�ى صاحب املق�ى شاركهم، ورموا بھ خارج الكرا��ي، إصاباتھ كث��ة

د الرأسما��، وثارت لنفسها، وردت اإله  �ا  املاركسية املثالية ع�� محاوالت التسيُّ انة؛ فتعرضت للضرب، لك�َّ

واحد" ا�جالبية سليمة وال قطع  "�س  فقال عند عودتھ  لهم،  �ستسلم  الس��  4لم  فا�جالبية هنا عنوان   ،

قائم   فالس��  نفسية،  أو  وجدانية  جروح  أو  خدوش  أية  بال  سليمة  فالكرامة  اإل�سانية،  للذات  النف��ي 

ة قائمة ب�ن طبقة ال��وليتار�ا ا�ح�ومة والرأسمالية  والكرامة محفوظة؛ ألن اإلهانة ردت بمثلها، و�قية   ديَّ الّنِ

 ا�حاكمة.

يتنازل    املال  ورأس  املادية  ع��  ا�حفاظ  أجل  فمن  وتبعاتھ،  االغ��اب  من  الرأسمالية  مجتمعات  �عا�ي 

ثبا��ا   الذا�ي  االغ��اب  هذا   �� "تجد  الرأسمالية  فالطبقة  اإل�سانية،  سعادتھ  أسباب  أهم  عن  اإل�سان 

اإل�سا�ي"وا للوجود  مظهًرا  فيھ  تجد  إ��ا  ا�خاصة،  وقو��ا  الرأسمالي�ن  5زدهارها،  "جوع"  رواية  أبطال   .

وا عن وجودهم الرأسما��؛ ظًنا م��م أن املال هو  
َّ
يتمس�ون بال��اء مع االغ��اب، ال يفكرون مطلًقا �� أن يتخل

و�� طر�قهم لرأسمالي��م ال يتورعون عن  الوسيلة الوحيدة للسعادة �� ظل رؤ���م لبؤس الطبقات الدنيا،  

ف��ك   للرأسمالية؛  استسلم  الرحيم  عبد  فا�حاج  االغ��اب،  إ��  يقودهم  الذي  واالستعالء،  والقهر  الظلم 

نفسھ لال�عزال والغر�ة معتقًدا أنھ السبيل الوحيد للسعادة والراحة والهدوء، فلما عاد إ�� وطنھ عا�ى من  

"�ان رجع من بالد ّبره، فو�� من رآه بحجمھ الذي زاد خمسة أضعاف ورقبتھ  االغ��اب داخل ذاتھ (بيتھ)،  
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ر الوضع الذي وصل  1ال�ي اختفت، وحشرجة صوتھ، وقيل إنھ املرض. قدماه لم تتحمالن �ل هذا الثقل"
َّ
. أث

ر �� العودة إ�� ا�ح
َّ

ياة �جأ إ�� إليھ ا�حاج عبد الرحيم �� حياتھ ا�خاصة والعامة؛ فا�عزل وتوارى، وعندما فك

(زغلول) ابن الطبقة الدنيا، الفق�� الذي استطاع ببساطتھ و�خالصھ أن �عيد ل�حاج عبد الرحيم ا�حياة 

ركن   إ��  وتمدد  شرب  ماء،  أشرب  أدي�ي  زغلول.  يا  آه  وقال:  ت��د  السر�ر.  ع��  ا�حاج  "استلقى  جديد  من 

 .2ده ما يزعلشالسقف كما اعتاد: آه يا زغلول أما يوم�ن الواحد ح�ى لو مات ك

الرأسمالية    الطبقت�ن  ب�ن  مقارنة  ع��  الرأسمالية  الطبقة  اغ��اب  لنا  البساطي  محمد  �عرض 

وال��وليتار�ة؛ لي��ز حالة الرضا والقناعة وال�حة واإلخالص الذي يتم�� ��ا أبناء هذه الطبقة باملقارنة مع  

ل النفسية والوجدانية وال�حية عن حالة  أبناء الطبقة الرأسمالية، فنظرة سريعة نلمس تم�� حالة زغلو 

ا�حاج عبد الرحيم ال��ي الرأسما��، الذي فقد قدرتھ ع�� مواصلة ا�حياة؛ فزاد وزنھ و�جز عن ا�حركة،  

و�جرتھ زوجتھ وخادمتھ ال�جوز، ولوال وجود ذلك ال��ولتياري الذي يؤمن بالت�افل اإل�سا�ي ما استطاع  

و��نأ ��ا. لم يكن ا�حاج عبد الرحيم هو ال�خصية الرأسمالية الوحيدة    ا�حاج عبد الرحيم أن �عود ل�حياة 

ال�ي �عا�ي من االغ��اب بفعل الشره الرأسما��، فلقد �ان هناك نموذج ثاٍن لالغ��اب اإل�سا�ي والعاطفي،  

ع��  فابنة ا�حاج هاشم رغم عملها وثرو��ا وثروة أب��ا لم �ستطع أن تحقق لنفسها السعادة؛ أل��ا تزوجت  

ا رأتھ �� عزاء والدها رغبت �� أن 
َّ
أساس رأسما��، وتخلت عن خطي��ا األول، بفعل الطموح الرأسما��، ومل

تقاوم االغ��اب العاطفي وأن �ستعيد حيا��ا "سألتھ شايف األستاذ ال�� �� و��ي ع�� طول، �عيد ال�س بدلة  

تروح لھ �عمل نفسك بتشيل الصينية   ض...وشھ مليان، وشنبھ رفيع قوي، زي فتلة ع�� شفتھ وعينھ �� األر 

وقل لھ �� ودنھ الست وداد عايزاك... وف�ن الست وداد؟ أنا بصيت لها و�� بصت �� وقالت خ�� بالك وأنت  

بتوشوشھ نفسك يبقى �عيد عنھ ما يحبش النفس ي�� عليھ، وعملت زي ما قالت... واألفندي رجع بوشھ  

إن مزاجھ �عكر، وقام مرة وحدة، �عال اسمع ... وسكت ... قل لها �عيد ولونھ �غ�� يبص �� وساكت، و�ان  

خالص ا�ح�اية وان��ت سامع؟ ... �� �� قعد��ا بصت �� و�ان عل��ا أ��ا فهمت من غ�� ما أقول �لمة، فظلت  

ساكتة، �عد شو�ة سألت: م��ي؟ آه م��ي فهم غلط، كنت �س حا أسألھ عن أوالده وأسمعھ �عز��ي، وسكت 

وقالت ال�� حصلوشية  الفاتحة  �ان خطي�ي من سن�ن، االسم خطي�ي كنا قرانا  الرأسمالية    3:  لم �شفع 

تمك��م   ولم  امل�ا�ي وعدم    –أحيانا  –أل�حا��ا  إ�� االغ��اب  بل دفع��م  بتلقائية،  ا�حياة   �� من االنخراط 

بدافع   أو  والتقاليد،  العادات  ع��  ا�حفاظ  بدعوى  ��م،  ا�حيط  ا�جتمع   �� والتعا��  االندماج  الطبقية 

الرأسما�� الذي جعلهم يحيون �� جزر معزولة، فأسرة األستاذ ا�جام�� (رضوان) تضع نفسها �� اغ��اب  

م�ا�ي شديد القسوة "وطوال وجودهن �� البلدة ال يخرجن، وال يزرن أحدا، وال يزورهن أحد. نوافذ البيت  

 .4نوار مطفأة، البيت ساكت ح�ى صوت الراديو ال ُ�سمعمغلقة دائما �� ال��ار، وتفتح ع�� سع��ا �� الليل واأل 
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 : صراع الطبقات االجتماعیة  -6

ا�حادي    القرن  مطلع   �� للرأسمالية  املتحول  املصري  ا�جتمع   �� الطبقي  الصراع  أمام  الرواية  تقف 

تصارع من  والعشر�ن واصفة لھ، ومش��ة إ�� طبيعة الصراع ا�جديد ب�ن الطبقات، ف�ل طبقة اجتماعية  

أجل ا�حفاظ ع�� وضعها االجتما�� واالقتصادي، أو �س�� إ�� تحس�ن ذلك الوضع اقتصادًيا واجتماعًيا.  

فالصراع الذي ي��زه ا�خطاب الروائي لرواية (جوع) ليس صراًعا ب�ن الطبقة املالكة ا�حاكمة وطبقة العامل�ن 

لل ب�ن طبقت�ن مح�ومت�ن، تخضعان  إنما  املالكة ا�حاكمة، وكالهما يقاوم من  ال�ادح�ن ا�ح�ومة،  طبقة 

الرأسمالية   نجاح  الرواية  و�عكس  وتحكم،  تملك  ال�ي  األثر�اء  طبقة  سطوة  ظل   �� الكر�مة  ا�حياة  أجل 

دة ا�جتمع.   ا�جشعة �� إحداث شرخ وا�ح ب�ن الطبقات ال�ي تخضع لها؛ لتضمن بقاءها متسّيِ

طوّ  
ُ
ره الشديد؛ أل��ا تخ��ى تطلعات أبناء  تخاف الطبقة املتوسطة الطبقة الدنيا، وت

ُ
ر هذا ا�خوف إ�� الك

هذه الطبقة ل�حصول ع�� مم��ات تكفل لهم ا�حياة الكر�مة، وهذه التطلعات ��دد بقاء الطبقة املتوسطة،  

و��دد وجودها املم�� �سبًيا إن �� نجحت �� إزاح��م عن وضعهم؛ لذلك �س�� هذه الطبقة �� إ�عادهم عن  

ا إ��  الفتاتان  الوصول  تخاف  ومم��ا��م.  مواقعهم  ع��  ا�حصول  من  يتمكنوا  ال  ح�ى  دة؛  املتسّيِ لطبقة 

أسرة   لدى  حظوة  نيل  إ��  املتطلعة  ال�ادحة  الدنيا  الطبقة  ابنة  هاشم من سكينة  ا�حاج  لدى  العاملتان 

دة، �ساعدها وأسر��ا ع�� تحمل تبعات ا�حياة القاسية، �انت سك ينة تبحث عن  ا�حاج هاشم ال��ية املتسّيِ

محاوال��ا   فقابلت  قوً�ا،  �ان  املتوسطة  الطبقة  أبناء  خوف  لكنَّ  أسر��ا،  جوع  ��ا  �سد  مساعدة  أو  عمل 

�� إيھ إ��ا تر�د الست هانم. وعايزاها  الفتاة ع��  1بجفوة وقسوة "قالت سكينة  �� رد  بادية  . �انت ا�حدة 

ال��ية وا�حظوة املالية عندهم. "عايزاها �� حاجة، مال  سكينة؛ أل��ا تدافع عن وجودها، �� خدمة الطبقة  

�ستمر ردة الفعل ا�حادة وتتبعها بنظرة    2إيھ  رأس البنت جانًبا و�انت �� عي��ا نظرة غ�� مر�حة، قالت حاجة

  ر�بة وقلق، و�إمالة الرأس جانًبا، و�أ��ا تقول لها بالفعل إ�ي أفهمك وأفهم أالعيبك تلك، وتطلق تحذيًرا لها،

بأ��ا لن �سمح بأن تق��ب من م�ان��ا ومن ساد��ا؛ لتح�ي وضعها من أي اخ��اق؛ لذلك �ان الرد "حاجة إيھ"  

والغلظة   الغضب  صيحة  و�عالت  ثق��م،  تمك��ا من  وتؤكد  هاشم،  ا�حاج  أسرة  الوصاية ع��  �علن  و�أ��ا 

�ما، "ولم تمهلها البنت قالت �غلظة  لت��رها، �ي تبتعد عن تلك ا�حاوالت؛ ولتؤكد الصراع الطبقي الوا�ح بي�

كشف النص عن الصراع الطبقي ا�حتدم ب�ن الطبقة املتوسطة   .3أنت بقى ال�� بتفت��ي الكراكيب �ل مرة

والدنيا؛ لنيل ا�حظوة لدى الطبقة الرأسمالية؛ فالفتاتان تحتفظان بموقعهما املتم��، و(سكينة) ال�ادحة  

مة العيش واملساعدة �� إطعام أسر��ا ا�جائعة، لكنَّ خوف الفتات�ن  �س�� لتحقيق طموحها املتمثل �� لق

اللت�ن تمثالن الطبقة الوسطى املتوجسة حرمها من تحقيق الطموح اإل�سا�ي البسيط، و�صور مشهد غلق  

الباب وتكراره تأكيد الصراع وا�خوف والقلق، وحرص �ل م��ما ع�� موقفھ "ولم �سمع غ�� صوت إغالق  
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إ��ا إشارة للمحاوالت املستميتة ملواجهة تطلعات (سكينة) ال�ي   1لنفسها دايما كده يقفلوه"الباب وقالت  

تمثل الطبقة الدنيا؛ لذلك تحقق هدف الفتاة، ولم �عد (سكينة) تحاول االق��اب من بيت ا�حاج هاشم،  

 .2"�عدها خاصمت البيت الكب��، لم �عد تذهب هناك، وال ترقب بابھ"

وسطى للطبقة العليا الرأسمالية، واستطاعت أن �ستعمل وع��ا، فصارت أداة ��  خضعت الطبقة ال 

يدها؛ لتحقيق مأر��ا األسا��ي، بإشاعة الن�اع ب�ن الطبقت�ن الوسطى والدنيا، لتضمن هيمن��ا وسيطر��ا،  

�� أرض الواقع، فالطبقة الوسطى صارت العدو الرئيس للطبقة الدنيا؛  مها �� مجر�ات األمور 
ُّ

ف�ي    وتحك

تخاف تطلعات الطبقة الدنيا ومحاوالت أبنا��ا الصعود للطبقة العليا، ومن ثم استبعادهم من مراكزهم،  

امل��ايد، وح�ى   طموحهم  ل�حد من  الطبقة؛  تلك  العطف ع��  بمحاولة  ملزمة  أ��ا  الوسطى تظن  فالطبقة 

لك "يمكن القول: إن صراعهم  يضمنوا استسالمهم، وعدم ثور��م، وعدم التجمع للمطالبة بحياة كر�مة؛ لذ

. فحافظ النص الروائي ع�� وضع أسرة زغلول "  3من أجل البقاء هو السياسة املنبثقة إلبقا��م م�حوق�ن"

� من   ُ�غّ�ِ الفق��" امل�حوق؛ ح�ى تضمن الرأسمالية الطبقة العليا والءها واحتياجها لها، فال �ستطيع أن 

من    
َّ
إال وأوالده  زوجتھ  حياة  أو  فجاءت  حياتھ  الرأسمالي�ن؛  طبقة  من  ال��ي  السيد  هبات  أو  منح  خالل 

ا�حاج   أسرة   �� متمثلة  الرأسمالية  الطبقة  لھ  تمنحها  منح  عن  عبارة  املعيشة  واستقرار  الراحة  محطات 

إل��ا   ممدودة  الذراع  �حت  ح�ن  نحوهما،  تتحرك  �ادت  األ�ل،  �شاركهما  أن  تر�دان  أ��ما  "فهمت  هاشم 

ج قطعة  فوقھ  وأخذتھبرغيف  الوسطى  4�ن  الطبقة  من  منحة  لـ(سكينة)  املقدمة  العيش  لقمة  جاءت   .

ا�خاضعة للطبقة العليا "أسرة ا�حاج هاشم"؛ لذلك أوهمت هذه الطبقة سكينة بفكرة املشاركة ثم سرعان  

ما عدلت من موقفها لتضمن بقاء الفروق بي��ما، وال تكسرها، لتضمن خضوعها "�ادت .. تتحرك .. �حت  

الذراع املمدودة" إ��ا عبارة ل�حيل الرأسمالية ع�� اإل��ام ثم التحف�� ثم اج��اء �ل هذا �� منحة تضمن    ..

، 5الهيمنة واالستعالء وتثبيت الوضع الطبقي كما هو دون �غي��. "ال يا زهرة اعم�� أنت الشاي ا�خالة �عبت"

إ مع  بالتبعية  للقبول  وال��يئة  النف��ي  للتحف��  أخرى  تتبدد  محاولة  ما  سرعان  واملشاركة،  باملساواة  ��ام 

إ��م �ستغلون طاقات ا�حرمان والعوز داخل النفس اإل�سانية الفق��ة؛    )6("أعملھ أنا مفيش �عب وال حاجة"

ع��   الصغ��ة  واألطباق  األ�واب  وحملت  الشاي  "عملت  ملص�ح��م،  وا�حرفية  البدنية  قدرا��م  لتوظيف 

إل��ما" استطا7صينية وذهبت  و��يئ��ا  .  الدنيا  الطبقة   / إخضاع سكينة  الوسطى  الطبقة   / الفتاتان  عت 

لقبول ما يمنح لها دون اع��اض، وتحجيم الطموح داخلها؛ لتتقبل ما تر�ده الفتاتان؛ لذلك جاء اإلعالن عن  

 املنحة الكب��ة لسكينة من السيد ا�حاج هاشم، تلك املنحة ال�ي تضمن تبعية سكينة وأسر��ا.  
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، منحة كب��ة  1ز�يدة إن ا�حاج �لمها ح�ن دخلت لتأ�ي بالصينية قالت: إنھ ير�د من يبيت هنا""قالت   

لطبقة معدومة، تضمن من خاللها لقمة العيش، التبعية وا�خضوع �� مقابل لقمة العيش لسكينة وأسر��ا،  

ا بوضعها البائس الذي  إنھ الصراع الطبقي النف��ي الذي نجح �� ال��اية �� إخضاع الطبقة الدنيا، و�قناعه 

لقوا لي�ونوا هكذا بصفات  
ُ

لن يتغ��؛ أل��م ال يمل�ون مقومات النجاح، وأل��م وفق النظرة الرأسمالية خ

 تقبل املهانة واإلذالل؛ أل��م ال يمتل�ون املقومات ال�خصية والعقلية القادرة ع�� �غي�� واقعهم. 

قت�ن الوسطى والدنيا؛ حيث أشعلت الصراع  كشف خطاب "جوع" ممارسات الطبقة العليا تجاه الطب 

بي��ما، فالطبقة الوسطى أساءت معاملة الطبقة الدنيا وحاولت هز�م��ا نفسًيا؛ ح�ى تضمن عدم ��ديدها  

االستقالل   وعدم  الضغوط  هذه  "مثل  أن  ع��  التأكيد  الروائي  ا�خطاب  قصد  الطبقية.  السلطة  لبنية 

ال تقو�ض  بدون  تقو�ضھ  يمكن  ال  نمت  اإل�سا�ي  منھ  الذي  الفردية  للملكية  الشامل  والنظام  رأسمالية 

 .2الرأسمالية"

 : االستهالك وصناعة الذات المتعالیة  -7

مدى    إن  تقول:  و��  االس��الك،  ى  �س�َّ نظر�ة  الرأسما��  ا�حلم  عل��ا  يرتكز  ال�ي  األيديولوجيات  من 

ن هنا  ومن  يحوزه،  أو  يملكھ  بما  �ش��يھ،  بما  مرتبط  ال�خصية  أهداف  أفضلية  ثالثة  تحقق  أ��ا  �حظ 

أيديولوجية �� نفس الوقت: األول: يتعلق بالوهم الذي يقول إن�ي إ�سان جيد مثل األثر�اء طاملا أش��ي ما  

ع�ن، والهدف الثالث هو تضاؤل   صّنِ
ُ
�ش��ون، وهذا يحقق الهدف الثا�ي �� الوقت نفسھ و هو ملء جيوب امل

ما ُيزّ�ن بھ حياتھ، فهذه املسببات تدفع الذات الفق��ة إ�� اال��زام  الذات الفق��ة أمام ما يمتلكھ ال��ي، و 

الرواية عندما   أبرزتھ  �� ر�ا��ا، منفذة ما تر�د. وهذا ما  لها، والس��  ال��ية، ومن ثم ا�خضوع  أمام الطبقة 

م الفق��  وقف (زغلول) الفق�� �� سرادق "عزاء زوجة ا�حاج هاشم"، وأرادت ابن��ا أن تتعا�� أو تتبا�� أما

السرادق   حجم  املادي،  واالستعالء  التبا��  ثناياها  ب�ن  تحمل  بن��ة  لھ  تؤكد  فراحت  ملعاون��م؛  جاء  الذي 

 وقيمتھ، والقارئ الفخيم الذي جلبوه خصيًصا إلحياء العزاء "وسألت�ي إن كنت سمعتھ؟"  

 بيقولوا �ويس.

 جبناه من البندر  

 بيشكروا فيھ  

 أول مرة ي�� البلد  
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. إن ابنة املتوفاة الرأسمالية تؤكد سلطا��ا وثراءها وقدرها من خالل قدر��ا ع��  1ه غا�� قوي أصل سعر  

"غا�� قوي" فاإلشارة إ�� السعر ��    -كما ذكرت-إحضار القارئ الذي ال يأ�ي إ�� البلدة إال إل��م، فسعره  

 إشارة اس��الكية، تؤكد أ��م بقدر ما يمل�ون هم متسامون ع�� من حولهم.  

؛ لي�ون املبدأ الرئيس  2مالية ع�� مذهب االس��الك؛ فإ��ا ��جع مبدأ قيمة سمة التبادل""�عتمد الرأس 

للتعامل مع العالم من حولنا، فليس هناك ��يء �ساعد الرأسمالية أك�� من زرع فكرة عدم الرضا بما أمتلك،  

 . 3إ�جاب اآلخر�ن بھو�التا�� دفع إ�� اس��الك املز�د مما قد يبدو �� أفضل وأقدر ع�� إثارة 

ا�حادي    القرن  مطلع  االقتصادية  التحوالت  ف��ة  ان  إبَّ املصري  ا�جتمع  حالة  عن  "جوع"  راو�ة   � عّ�ِ
ُ
�

والعشر�ن، وتضعنا أمامها �ي ��� ع�� التأو�ل ما سيحدث لنا من �غّ��ات اس��الكية، ستحول ا�جتمع إ��  

عر اإل�سان داخل ا�جتمع الرأسما�� بقيمتھ وقدره  ساحة سباق رهيبة حول االمتالك واالس��الك؛ �ي �ش 

 اللذين يرتبطان بمقدار ما يملك وما �س��لك.

 : الرأسمالیة وتسلیع الجسد  -8

لت الرأسمالية �ل ��يء إ�� سلعة، ومعها تحول ا�جتمع إ�� سوق كب��، قائم ع�� عمليات التسليع    حوَّ

التسلي  لعملية  قابل  ا�حياة  هذه   �� ��يء  ف�ل  واألخالق  املمن�ج؛  القيم  ت��زم  التسليع  ومع  الرأسمالية،  ع 

واملقدسات، وتحل محلها رؤى السوق وقيمھ "إن نمط إنتاج ا�حياة املادية يحدد عملية ا�حياة االجتماعية  

والسياسية والفكر�ة �ش�ل عام، فليس و�� الناس هو الذي يحدد وجودهم؛ بل ع�� العكس من ذلك، إن  

فو�� السيدة الفق��ة ال�ي �سكن �� حجرة متواضعة يتحدد وفق    4يحدد وع��م  وجودهم االجتما�� هو الذي

عملية    – مج�ً�ا–وضعها االجتما�� واملادي، كما أنَّ الفقر وتواضع ا�حال هو الذي �ش�ل وع��ا، الذي سيب�ي  

الكب��  �سليع الذات وا�جسد، ح�ى �ستطيع أن تواجھ تبعات ا�حياة أو تضمن لنفسها البقاء �� ظل السوق  

الذي صنعتھ الرأسمالية "ا�حجرة األخرى �سك��ا امرأة �� األر�ع�ن تقر�ًبا، تقيم وحدها، تخرج أول الليل، 

ة تأ�ي من ناحي��ا، مال�سها   و�عود ض�� اليوم التا��، وتأ�ي أيام تبقى �� حجر��ا ال �سمع لها صوت، وال �جَّ

��كة، اعتادوا دون اتفاق أن �سعل الواحد م��ما �� صوت  محتشمة وال تضع ألواًنا بوجهها ... دورة املياه مش 

ھ اآلخر إ�� أنھ �� طر�قھ لدورة املياه . �ش�ل حالة الفقر الشديد فكرة التسليع، ال�ي ت�جأ لها  5مرتفع لينّبِ

 السيدة الفق��ة لتوف�� أسباب املعيشة. 

ا ... هو اختلس النظر نحوها ومعها  "فو�� ��ا تجلس إ�� منضدة �� مواجهة الباب، وجاءت عيناه �� عين�� 

، يده �سقط مرات ع�� يدها فوق املنضدة، يتحرك إصبع م��ا خفيًفا ب�ن 
ً
رجل �� ا�خمس�ن أو أك�� قليال
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 ... واستند بيده ا�خالية إ�� كتفها، و�عدها  
ً
أصا�ع يدها ثم يبعدها، ا�جرسون ح�ن جاء بالطلبات مال قليال

. إ��ا عمليات �سليع وا�حة، ا�جسد  1حوا من حولھ وحدة من إياهم"خرجت والرجل وركبا تاك��ي... صا

 مقابل املال. 

إن صورة    2�غزو صوت الرأسمالية مجتمع النص معزًزا "فكرة أن قيمة اإل�سان مادية بقيمة ما يملك" 

الذي   والتسليع  االنحراف  إ��  ا�جتمع  الرأسمالية وسطو��ا، ودفعها  جشع  تكشف  الروائي  النص  مجتمع 

 ُيفِقد اإل�سان كرامتھ، و�فرغ ا�حياة اإل�سانية من جوهرها.  

يمارسو��ا،    وراحوا  الرأسمالية،  التسليع  بفكرة  الوسطى  الطبقة  أبناء  من  فون  واملثقَّ مون  ِ
ّ
املتعل ر 

َّ
تأث

و�تباهون ��ا؛ أل��ا �ع�� عن م�ان��م أو فحول��م املادية وا�جسدية "أول ما قلت شال أخضر �� أسود عرفت، 

  .3وال واحدة جت عندي إال ونفس الشال ع�� كتفها"

كشفت أحداث الرواية أن الرأسمالية نجحت �� "اخ��ال جوهر اإل�سان إ�� عالقة اقتصادية، و�ضفاء   

اقتصادًيا" �� ا�حل األول منتًجا  اإلنتاجية، واعتبار اإل�سان  العالقات  آخر  4طا�ع مطلق ع��  بمع�ى  أو   ،

سوق؛ حيث العرض والطلب، البيع والشراء، واحتل جسد املرأة �� هذه العملية  سلعة خاضعة ملنطق ال 

 املقام األول، املتعة مقابل املال، متعة األثر�اء مقابل املال جسد الفق��ات وا�حتاجات.

 : صناعة النخب الرأسمالیة  -9

م ماركس فلسفة للتار�خ تمتد جذورها إ�� الشروط املادية ل�حياة؛ أي أن البح  ث فيما سماه هيجل  "قدَّ

با�جتمع املد�ي، يفسر ع�� ضوء االقتصاد السيا��ي، فأفراد ا�جتمع يدخلون �� عالقات مختلفة مستقلة  

عن إراد��م، �� عالقة إنتاج يتناسب مع قوى اإلنتاج ا�خاص بمرحلة معينة من مراحل تطورهم، ومجموع 

ن بدوره أساًسا لل��كيب القانو�ي والسيا��ي هذه العالقات ت�ون ال��كيب االقتصادي للمجتمع، الذي ي�و 

الذي �علوه، والذي يحدد صورة محدودة من الو�� االجتما��، وع�� هذا األساس تؤثر طرق اإلنتاج املادي  

عموًما والفكر  والسياسية  االجتماعية  ا�حياة  ��  5ع��  ا�جديدة  الرأسمالية  �حقبة  االقتصادي  فاملناخ   ،

ل ع�� أساسھ عالقات ا�جتمع،  مصر، يفرض خلق و�� جديد أل 
َّ
فراد ا�جتمع، هذا الو�� هو الذي تتش�

مع   املصري،  للمجتمع  االقتصادي  الفكر  تطور  ع��  الناشئة  األيديولوجيا  تخلق  ال�ي   �� العالقات  وهذه 

باالنتخاب   أو تخلق ما �عرف  الرأسمالية،  تفرز نخب  ال�ي  ا�حقبة ��  الرأسمالية، وهذه  إ��  التغ��  حقبة 

أسما�� لألفراد واملهن ال�ي ستتو�� تب�ي فكره و�شره والتنظ�� لھ ليسود ا�جتمع؛ لهذا ظهرت فكرة العاِلم  الر 
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ٔ
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الرأسما��، الذي يجمع ب�ن قداسة الفكر لدى أفراد ا�جتمع، وسطوة املال، و�فكره وعلمھ يفرض وجود  

 ومستحسًنا دينًيا.
ً
 الرأسمالية بوصفها نظاًما مقبوال

ا 
ً
للفقھ والشريعة با�جامعة، و�أ�ي �� اإلجازات إ�� البلدة، يرى أطيانھ ومصا�حھ األخرى ال�ي   "�ان أستاذ

ع��ا يف�ح  وقيم��ا،  1ال  جوهرها  ع��  للتأكيد  ا�جتمعية  الفاعلية  ذات  ال�خصيات  الرأسمالية  تنتخب   .

ا�جتمعات الر�فية_، تحّول  وشرعنة وجودها، فاألستاذ ا�جام�� _يتم�� بقيمة مجتمعية مح��مة خاصة ��  

ف م�انتھ العلمية والدينية ل��سيخ موقفھ الرأسما��، والتأسيس لقبول ا�جتمع   ِ
ّ
هذا األستاذ إ�� تاجر يوظ

للتحول االقتصادي، وهذا ما كشفھ ا�خطاب الروائي عندما أشار إ�� اكتشاف الناس ملمتل�اتھ املتعددة،  

  ستاذ ا�جامعة وعالم القر�ة �انت تحجب رؤ�ة أهل القر�ة لرأسماليتھ، فالنظرة االش��اكية أو املثالية تجاه أ 

بإدارتھ   بالسوق، و�قوم  ال��ضة  أنھ صاحب محل قماش  فـ"األها�� يكتشفو��ا بالصدفة، من �ان يصدق 

. لقد ملس التحول �ل أفراد  2واحد من أقارب أمھ ال�ي �انت من بلدة أخرى، أو أنھ �شارك �� تر�ية ال�جول 

مع، و�دأت ثقافة ا�حقبة التار�خية تفرض نفسها ع�� ا�جميع؛ لتناسب حقبة التحول الرأسما�� ��  ا�جت

�لهم تحولوا   والطبيب  ا�جامعة واملهندس  بتجارتھ، وكذلك أستاذ  ا�شغل عن علمھ  الدين  مصر، فعالم 

ا�جام�� وعالم    لرأسمالي�ن، ووظفوا مه��م لت�ون وسيلة ناجعة �� االستثمار؛ لذلك نجد رضوان األستاذ 

الدين ُيرّوج لنفسھ رأسمالًيا من خالل ارتقاء من�لة اإلمام وا�خطيب واملف�ي �� قر�تھ، يكتسب من خاللها  

السمعة الطيبة �� التجارة واالقتصاد، فهو كما يرونھ فوق املن�� أو ا�جامع وقوًرا خ�ً�ا، وانتشر علمھ وذاع  

ع�� نزاهتھ ونجاحاتھ، فالرجل �ان �علن عن نفسھ من فوق    صيتھ، واتخذ من تصديھ لفتوى الناس تأكيًدا 

 من�� جامع القر�ة. 

تر�وا    �عيد،  من  جاءوا  الذين  املصل�ن  لتستوعب  خارجھ؛  ا�حصر  تفرش  آخره،  ع��  ا�جامع  "يزدحم 

ا�جوامع القر�بة م��م، و��ون أعيان البلد ت��عوا �شراء حصر جديدة وحنفيات، والسبا�ون قاموا بتسليك  

الشارعمواس  �� بروائحها  وتنساب  دائًما،  تطفح  ال�ي  الصرف  سياسية  3��  انتخابات  و�أ��ا  العملية  بدت   .

ودعاية للمر�ح، فأعيان القر�ة يت��عون با�حصر واملال إلصالح ا�حنفيات واملواس��، يحدث هذا فقط وقت  

تالفة طيلة العام، وال أحد    م��ء الشيخ الدكتور (رضوان) ل�خطبة �� ا�جامع، رغم أن ا�حنفيات واملواس��

يحاول إصالحها، فا�جميع �سارعون لل��و�ج ألنفسهم اقتصادًيا مستغل�ن وجود أحد رجاالت األعمال الذي  

يم��ه العلم الدي�ي، ا�جميع يروجون للفكر الرأسما�� بما يقدمون من ت��عات �� �� األساس دعاية رأسمالية  

خطبة ا�جمعة لذلك، ف�ل ��يء أمام التحول الرأسما�� فقد    ألنفسهم ولفكرهم، موظف�ن الدين وتطويع

 قداستھ وصار وسيلة إلنجاح عملية التحول االقتصادي.

للشيخ رضوان وجوه عدة، ففي ا�حياة مع البسطاء واملر�دين باسم الوجھ منطلق البشاشة، و�� امل�جد  

 آخر غ��  حيث قناع الشيخ املتبحر �� العلم لھ وجھ مختلف عن واقعھ "ما أن �
ً

عت�� املن�� ح�ى يصبح رجال
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، فتتغ�� املالمح وتنذر ال�لمات  1الذي عرفوه، تفارق البشاشة وجهھ، و�تخذ طا�ًعا منذًرا، خطبتھ عنيفة"

الفرصة   ع  ُيضّيِ ال  وهو  علمية،  نخبة  بوصفھ  �سمعونھ  جاءوا  الذين  البسطاء  الفالح�ن  جموع  والعبارات 

ا عن الواقع وا�حياة وكيفية عالج مشكال��ا، ال يتحدث عن ا�جوع وا�جشع  و�أخذهم بالوعيد وال��ديد، �عيًد 

القرى   من  جاءوا  الذين  املصل�ن  أمام  متعالية  نخبو�ة  صورة  راسما  لنفسھ  يرّوِج  بل  بي��م،  املستشري 

ة  ا�جاورة، صورة تدفع البسطاء ا�حائر�ن إ�� ال�جوء إليھ؛ ليجيب عن �ساؤال��م ال�ي �جز عقلهم عن اإلجاب

�ساؤالت   �� عقلھ، ومع  تدور  ال�ي  الفلسفية  التساؤالت  لإلجابة عن  للشيخ  ي�جأ  البسيط  فـ(زغلول)  ع��ا، 

وحالة   �خصيتھ  تنكشف  بل  ِقبلھ،  من  املرسومة  الصورة  وليست  ا�حقيقية،  الشيخ  صورة  ت��ز  زغلول 

ا �ان  ليسألھ،  أمامھ  منھ زغلول وجلس  اق��ب  فعندما  م��ا،  �عا�ي  ال�ي  الشيخ  االنفصام  الرأسما��  لرجل 

الدكتور يفكر بطر�قة مختلفة تماما عن صورتھ املثالية املرسومة لھ �� وجدان مر�ديھ ومستمعيھ وم��م  

ص خفيف برقبتھ،  
ُّ
(زغلول)، فاملقارنة ب�ن الصورت�ن ت��ز حقيقة الرجل "قرفص زغلول غ�� �عيد عنھ، تقل

 من دي؟ الست ال�� دخلت؟ التفت (زغلول) ولم ير  �ان يحركها من جانب آلخر، �حھ الشيخ وتمتم مت�ج
ً
ال

أحًدا، عاد ينظر إ�� الشيخ الذي استقر �� قعدتھ، وعيناه ع�� باب ا�حل. قال زغلول و�ان ينبش األرض  

. صورة  2بقدميھ: أول ما شفتك يا أستاذنا قلت أنت ال�� يفتي�ي، رمقھ الشيخ �� ضيق، وتمتم هش �عدين

� للشيخ، لكنَّ الواقع مختلف تماما، فالشيخ مشغول بتجارتھ النسائية، فهو يفكر �� مثالية رسمها األها�

النفسية   أغواره  وجودها  وكشف  الناس،  �ل  عن  شغلتھ  الد�ان،  دخلت  ال�ي  ا�جميلة  البدينة  السيدة 

� شهواتھ  الرأسمالية الساعية إ�� اكتناز النساء �� بيتھ، كما يكتن� املال والبضائع؛ وألن تفك��ه انصب ع�

فلم ي�حظ زغلول، أو بمع�ى آخر قيمة زغلول السلعية تضاءلت جدا أمام السلعة األع�� واملس��دفة من  

قبل الشيخ؛ لذلك قابل �ساؤالت زغلول أو سعيھ للفهم بالضيق وال�جر "رمقھ الشيخ �� ضيق" وعندما  

ور؛ فتعامل مع زغلول الفق��، و�أنھ  هيمن الضيق عليھ بدت رؤ�تھ االستعالئية �� املعاملة للبسطاء �� الظه

يتعامل مع دابة ف��ره قائال "ِهش" و�ستخدم �لمة "هش " عند أهل الر�ف �� التعامل مع ا�حيوانات والطيور  

 والذباب، و�أن الشيخ بنظرتھ الرأسمالية االستعالئية لم ي�حظ إ�سانية زغلول.  

يتعامالن معھ: أحدهما يمثل سلعة ير�دها و��    عقد ا�خطاب الروائي مقارنة ب�ن نظرة الشيخ إل�سان�ن 

املرأة فا��مك �� متا�ع��ا بنظره والسؤال ع��ا، واآلخر زغلول الفق�� الذي �عامل معھ باستعالء شديد، فلم  

ال   التجار  منطق  وهو  سلعة،  وال  سلعة  الرأسمالية  النظرة  وفق  وعاملھ  كالمھ،  ي�حظ  ولم  إليھ،  يتحدث 

املقارنة تكشف الرواية عن تأث��ات الرأسمالية �� نفوس أ�حا��ا، وكيف أ��ا تقتل    الشيوخ والعلماء، و��ذه

تقييم   عل��م  وتفرض  البشر،  �سليع  عملية  إ��  وتدفعھ  اإل�سان،  داخل  واألخالقية  اإل�سانية  ا�جوانب 

 اإل�سان وفق املص�حة ال�ي سيتحصل عل��ا منھ. 

�انت �ساؤالت زغلول فلسفية تحتاج إ�� عالم يفهم ا�حر�ة اإل�سانية، والتطور العق��، الذي يطرأ ع��   

 احتواء الذات  
ً
اإل�سان، �ي يفهم تلك التساؤالت ومن ثم يجيب ع��ا، مراعًيا االختالفات البشر�ة، ومحاوال
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ك ْو 
َ
﴿َول باإل�سان،  والرفق  با�حس�ى  يأمر  الذي  الدين  وفق  ِمْن  السائلة  وا  نَفضُّ
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] لكنَّ الشيخ الرأسما�� ���ي هذا التوجيھ اإلل�ي، وغلبت عليھ نزعتھ اإل�سانية  159َحْوِلَك﴾[آل عمران:  

الزواج   شهوة  ع��  ع��ا  يفتش  ال�ي  الرائجة،  سلعتھ  متا�عة  عن  شغلھ  ألنھ  بالسائل؛  وضاق  الرأسمالية 

ل بالعنف والعصبية، واال��ام بالكفر، و�ان هذا العنف صادًرا عن نفسية متعالية  واالمتالك؛ فقابل زغلو 

 فق�ً�ا ال يملك أي تأث�� اقتصادي "هللا سبحانھ خلق الدنيا والناس، و�ل  
ً
استخفت بالسائل، بوصفھ رجال

بدوه �غضب  حاجة، وأمرهم أن �عبدوه، أقول لنف��ي إذا �ان خلق ده �لھ عايز عباد��م �� أيھ، و�ذا لم �ع

�انت �ساؤالت زغلول �ساؤالت فلسفية جوهر�ة تمس اإل�سان �� ح��تھ و�حثھ عن    .1و�توعدهم بالعذاب

ب�ل   تمر  �ساؤالت   �� إنما  االستخفاف،  أو  باالس��انة  العقيدة  تمس  تكن  ولم  ال�ون،   �� ووجوده  ذاتھ، 

�سهولة أن تصدر هذه األسئلة  صاحب عقل واٍع باحث عن ا�حقيقة، لكنَّ الشيخ الرأسما�� لم �ستوعب  

ا"
ً
. �جزت العقلية املتبحرة �� التجارة  2من هذا الفق�� "الشيخ أفاق تماما وا�سعت عيناه ونظر حولھ مأخوذ

. كشف  3واملال عن أن تفهم هذه التساؤالت الصادرة من رجل �سيط "طب أنا فه�ي شو�ة، إنما برضھ بفكر"

رة ع�� التفك�� وتحتاج إ�� من يفهمهما، فليس األغنياء وحدهم الذين  زغلول عن ذاتھ البسيطة العاقلة القاد 

يفكرون، هذه ا�حقيقة ال�ي �جزت عقلية الشيخ النخبوي عن فهمها "أقول لنف��ي سبحانھ أرسل أنبياء  

كث��، �ل �ام سنة واحد، أعرف م��م تالتھ، مو��ى وعي��ى ومحمد عل��م الصالة والسالم، التالتھ بيدعوا  

، و�ل دعوة ولها طر�قها، وال�� معاهم بيقولوا إ��م األفضل عند ر�نا، و�كذبوا غ��هم، و��� الزمن  لعبادة هللا

و�شوف التالت دعوات �� وقت واحد، ونازل�ن �� �عض ضرب وقتل، أقول لنف��ي طب ليھ؟ إذا �ان ال بد  

ة تصدر من رجل �سيط  �ستكمل (زغلول) �ساؤالتھ الفكر�ة، ال�ي تحمل جوانب فلسفي  4ن�ي واحد كفاية

  .5يفهم ا�حياة أك�� من شيخ مت�جرف يواجھ �ساؤالت الرجل با�حدة والعنف "بتعدل ع�� ر�نا يا ابن ال�لب

�انت هذه اإلجابة القو�ة ال�ي وجهها الشيخ الرأسما�� للرجل الفق��، وأكملها بضر�ة قو�ة "تفادى زغلول  

�ة إ�� بطنھ، ووقف، احتو  . إذن قابل الشيخ  6تھ قبضة الشيخ فجره م��اجًعا لألر�كةضر�ة قو�ة �انت مصوَّ

�ان   وجاه،  سطوة  ولھ  مقتدًرا  أو  غنًيا  السائل  (زغلول)  �ان  لو  فهل  واإلهانة،  بالضرب  زغلول  �ساؤالت 

�� أنَّ    -سيعاملھ نفس املعاملة؟ لقد فقد الشيخ صوابھ؛ ألنَّ األسئلة صادرة عن رجل �سيط   وليست كما ادَّ

تلقاها الشيخ بنظرة استعالئية لذاتھ، ودونية للسائل    -الف شرع هللا، أو �عد عدواًنا ع�� الديناألسئلة تخ

كيف ملثلھ أن يتجاسر ع�� الشيخ ويسألھ دون استئذان، وهو    .7أنا ال�� يتقال لھ الكالم ده".  أنا.  "ال�افر
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شيخ (زغلول)، وأهدر كرامتھ أمام  . أهان ال1منشغل �شهواتھ، لذلك ا��مھ بالكفر "يا �افر يا ابن ا�جزمة

ر �� إصالح ما فعلھ غلبت  
َّ

ھ، وأخرجھ من امللة، وعندما فك
َّ
ا�جميع، ومزَّق ثيابھ، وقبلها مزَّق إ�سانيتھ، وأذل

الشيخ،   صاح  جسده،  حول  الطو�ل  الشق  جان�ي  ضم  ا�جالبّية.  "قطعت  املادية  الرأسمالية  نزعتھ  عليھ 

. لم يفكر الشيخ �� مللمة جراح (زغلول) وجدانًيا  2مسة م�� وارم��ا �� وشھ"لقر�بھ الذي يدير ا�حل، اقطع خ

ونفسًيا و��سانًيا، بل باستعالء تام طلب من قر�بھ أن يمنحھ قطعة قماش بدل جلبابھ الذي ُمّزِق، باس��انة  

لول عندما حطم شديدة قال: "ارم��ا �� وشھ". لم يفكر الشيخ �� جر�متھ �� حق دينھ و��سانيتھ و��سانية زغ

ر، ولم يرد عليھ من منطق الدين والعلم واإلصالح، إنما اس��ان بالفق�� الذي   ِ
ّ

ك��ياء إ�سان �جرد أنھ يفك

جاء �سألھ، ظًنا منھ أن الشيخ نموذج مثا�� لعالم الدين كما رآه واقًفا فوق املن��، لكنَّ ا�حقيقة أنھ تاجر  

 عالء. يتعامل بمنطق التجارة والرأسمالية واالست

 : الوریث الرأسمالي  -10

اإل�سانية    ا�جتمعات  الرأسمالية-��  ثم  -قبل  ومن  واالح��ام؛  بالقداسة  تتم��  األسر�ة  ا�حياة  �انت 

ف�ان للمرأة األم    3"االح��ام الكب�� �حق األم من خالل توارث امللكية وامل�انة االجتماعية من جانب اإلناث

االقتصادية لألسرة، هذا الدور الذي تقوم بھ سكينة �� أسرة زغلول، ف�ي ال�ي تقوم  دورها املهم �� ا�حياة  

بتدب�� احتياجات األسرة والس�� خلفها، وكذلك �� ال�ي �ست��ض الزوج واألبناء للبحث عن العمل والس��  

م�� بي��ا  خلف أسباب الرزق، و�س�� �� معهم خلف رزق األسرة، محدثة نوًعا من التشارك والتعاون ا�جت

و��ن النسوة األخر�ات داخل ا�جتمع الر�في، لكنَّ هذا الدور بدأ �� ال��اجع مع التطور الذي حدث �� العالم  

الرأسمالية بديال اقتصادًيا عن تلك األنظمة االقتصادية القائمة ع�� وضع    بداية ال��ضة الصناعية، وحلول 

لقيامها   "فالرأسمالية  اقتصادي  نموذج  أهم  فقط  األسرة  الرجال  بواسطة  ا�خاصة  امللكية  حيازة  ع�� 

. تلك الهز�مة ال�ي 4أطاحت بحق األم وجلبت ما يطلق عليھ "إنجلز" الهز�مة التار�خية العاملية �جنس األن�ى 

تحولت معها املرأة إ�� نموذج للمتعة واإلنجاب، ولم �عد تمتلك أية م��ة اقتصادية كما �انت �� السابق؛  

ر  صّورها 
ُ
ت أجل  لذلك  من  الزواج   �� دائًما  يفكر  الرأسما��  فالشيخ  واإلنجاب،  للمتعة  وسيلة  "جوع"  واية 

ة   اإلنجاب، واإلنجاب هنا أقصد بھ إنجاب الذكر "الور�ث" فلقد نجحت الرأسمالية �� ترسيخ فكرة امللكيَّ

ت�خيمها، و��  الذ�ور�ة، ال�ي معها س�� �ل رأسما�� �� البحث عن ور�ث شر�� يرث ممتل�اتھ ويعمل ع��  

ا من  
ً
حقيقة األمر لن ت�ون األن�ى �� ذلك الور�ث؛ فالشيخ �عا�ي من إنجاب اإلناث؛ لذلك �س�� سعًيا حثيث

أجل الزواج ممن تنجب لھ الور�ث، "قال القر�بون منھ من ذكر محاسنھ ومن باب الشفقة عليھ أنھ يتم�ى  

 
 174المصدر نفسه، ص  -1
 176المصدر نفسه، ص  -2
ندرو هيود، مدخل  -3

ٔ
ولى ا

ٔ
يديولوجيات السياسية، ترجمة محمد صفار، المركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة اال

ٔ
م ،  2012إلى اال

 296ص 
 296المرجع السابق، ص  -4



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)136( 

تؤمن بفكر الور�ث الرأسما�� يص�� عدم إنجاب    . ففي ا�جتمعات ال�ي1الص�ي وهللا ال �عطيھ، وهو صابر

الذكر الور�ث سبًبا للشفقة والتعاطف وا�حث ع�� الزواج من أجل تحقيق الهدف "باح لهم �� قعدة أنھ  

. باح الشيخ بأملھ النف��ي الناتج عن اإليمان الرأسما�� بفكرة الور�ث،  2يفكر دائًما فيمن يرثھ و�حمل اسمھ

فيم  التفك��  دائم  بالفكر  فهو  اإليمان  ھ  لكنَّ اسمھ،  يحملن  لن  اإلناث  بناتھ  و�أن  اسمھ،  ن س��ثھ و�حمل 

فقتلت   جميعا؛  البشر  و��ن  واألن�ى،  الذكر  ب�ن  و�املساواة  با�  اإليمان  داخلھ  غلب  الذي  الرأسما�� 

الور  منطلق فكرة  الواحدة. ومن  األسرة  داخل  األبناء  و��ن  البشر  ب�ن  املساواة  يبادر  الرأسمالية فكرة  �ث 

. والشيخ ال ينتظر النصيحة فهو يؤمن  3النا�حون "تزوج يا شيخ رضوان وال أحد يلومك، وطلبك مشروع

بالفكرة ويس�� نحوها بإ�حاح مصدره فكرة الور�ث، "قل��ا لكم م��وج من ثالث حقھ املشروع ... وسبحان  

 .4هللا لم يأت الص�ي والرا�عة أكيد �� الطر�ق

 : ون المارکسي والواقع المجتمعي ... التعا   الجماعة  -11

"تقدم االش��اكية (املاركسية) �� عرضها رؤ�ة شاملة عن البشر كمخلوقات اجتماعية قادرة ع�� التغلب   

 من ا�جهود الفردي البسيط، وتلك  
ً
ع�� املصاعب االقتصادية واالجتماعية باالعتماد ع�� قوة ا�جماعة بدال

العمل ا�جما�� ورغب��م وقدر��م ع�� الس�� وراء أهداف  رؤ�ة جماعية؛ أل��ا تؤكد ع�� قدرة ا لبشر ع�� 

. تلك �� الرؤ�ة الفكر�ة 5معينة بالعمل مًعا، وهو ما �عارض الس�� املنفرد وراء املص�حة الذاتية لأل�خاص"

عد لوحة فنية، ت��ز العمل ا�جما�� وقيمتھ وأهميتھ
ُ
��    ال�ي قامت عل��ا رواية "جوع" للبساطي، فالرواية �

بناء ا�جتمعات �� حاالت السلم ا�جتم��، الذي ينتج النجاح لتلك ا�جتمعات، فتعقد مقارنة ب�ن أسرة  

الرئيس-زغلول   الرواية  �عد �� وحالها محور  ظل سيطرة    -ال�ي   �� ا�جتمعات  ال�ي �سود  األنانية  وحاالت 

اال  البطل  فـ(زغلول)  البناء،  ا�جما��  العمل  روح  وغياب  بالعمل  الرأسمالية  عميًقا  إيماًنا  يؤمن  ش��ا�ي 

  �� "ما من معزى  العم��  املستوى  إنما ع��  الفكري والنظري فحسب؛  املستوى  ا�جما�� والتعاون ال ع�� 

الكرا��ي" �� جمع  بالسرادق ح�ى يختم املقرئ، ويساعد  إليھ ما يم��ي و�ظل   وقصده، يم��ي 
َّ
. 6البلدة إال

ا�جميع وخدمة  ا�جميع  مواساة   �� الهدوء    �سارع  اإل�سان  تمنح  ال�ي  اإل�سانية  روح  ع��  منھ  تأكيًدا 

 والطمأنينة واالستقرار النف��ي والرضا عن الذات. 

وتبدو قداسة فكرة ا�جماعة والتعاون ال�ي ي��زها ا�خطاب الروائي �حظة م��ء جهاز العروسة، و�حظة  

ماتت   ال�ي  للعروسة  الدوالب  سقوط  ذكرى  عاود��م  عندما  الدوالب  عندما  نقل  ال�حظات  تلك   �� كمًدا، 

رحمة هللا  –دخلت زفة العروسة "تذكروا ما مات، ال�ل من �حظة ما دخلوا ا�حارة افتكر، والبعض همس  
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. تأزم املوقف النف��ي وتداعت الذكر�ات املؤملة وخاف ا�جميع من تكرار ما حدث  1راحت �� شر�ة مية  –عل��ا

. �� تلك ال�حظة يظهر  2يرمقو��م من فوق العر�ة صامت�ن وال يتحر�ون   "األر�عة ع�� ال�ارو م��ددين ... األر�عة

زغلول املؤمن بأن البشر "رفاق، أو إخوة أو أخوات يرتبطون ببعضهم بروابط اإل�سانية املش��كة وهو ما  

 . 3�ع�� عنھ مبدأ اإلخاء"

بنظرا��م  إليھ ووزنوه  التفتوا  األر�عة،  ال�ارو وت�لم مع  تقدم زغلول من  ب�ن "  �انوا وحدهم من  ر�ما   ،

أع�� زغلول من قيمة التعاون والتشارك وروح ا�جماعة، وتقدم لينقذ املوقف    4ا�جميع الذين عرفوا قدره

املتأزم، "وصل أخ�ً�ا ودخل الدوالب البيت و�جت ا�حارة بالزغار�د، وال أثر لزغلول، تلفتت هنا وهناك ولم  

، ال ينتظر أجًرا  أنقذ زغلول املوقف ثم رحل، لم �شعر بھ أحد؛ ألنھ فعل ما فعل إيماًنا بمبدأ اإلخاء  5تلمحھ.

وال شكًرا،؛ ألنھ ُير��ي ضم��ه اإل�سا�ي، لذلك يجيب ع�� زوجتھ عندما �سألھ "وع�� كده قبضت حاجة؟  

 . 6أستغفر هللا ثواب يا ولية ثواب"

ع��  ستقوم  بي��م  الطبيعية  العالقات  فإن  لذلك  اجتماعية،  حيوانات  البشر  بأن  االش��اكيون  "آمن 

التعاون  العوز    .7  أساس  حالة  االجتما�� رغم  �� محيطها  ا�حياة  ألسرة زغلول  يضمن  الذي  هو  فالتعاون 

الشديد، ال�ي �عا�ي م��ا األسرة، فحضور فكرة التعاون تضمن لهم ا�حياة ومواصلة املس��ة "�ل مرة تنتظر  

و لها املاركسية؛  ال�ي تدع  -إ��ا روح التعاون اإل�سا�ي    8طلعة ال��ار؛ لتمر ع�� من �عرفهن �ستلف رغيف�ن

لتسود ب�ن أفراد ا�جتمع، ال�ي �سمح ملثل هذه األسرة با�حياة وا�حصول ع�� ما �سد رمقها، عندما ال تملك  

املال لشراء الطعام لألطفال، و�نفس روح التعاون ال�ي �سود ا�جتمع الر�في مجتمع الرواية ترد سكينة ما  

لفرن ح�ى تبدأ السداد، تذهب بنفسها كما أخذتھ ترده عيب  استلفت بفرح وسعادة بالغ�ن "ما أن �عود من ا

. إن سكينة املؤمنة بفكرة التعاون اإل�سا�ي، تقدر الذات اإل�سانية، تحفظ املشاعر  9أن ترسل الولد بھ"

وتقدر ج��ا��ا الال�ي منح��ا ا�خ�� والطعام وقت ا�حاجة ع�� سبيل السلفة؛ ف��ده عندما تمتلك، وتذهب  

ًرا لهن، ولروح التعاون ال�ي سادت بي��ن، تلك الصورة �� الصورة املث�� ال�ي �س�� املاركسية  بنفسها تقدي 

إ�� تحقيقها وتنمي��ا؛ لتسود ا�جتمعات ح�ى �ستقيم ا�حياة، وتواصل س��ها دون صراعات طبقية؛ تضر  

ا والعنف  والصراع  االنحراف  إ��  وتدفعھ  العميقة،  نفسھ  أغوار   �� و��زمھ  الطبقية باإل�سان،  ع��  ملب�ي 

 الرأسمالية. 
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ية فكرة املشروعات   
ّ
تؤمن ال�خصية املاركسية (االش��اكية) داخل مجتمع النص الروائي بالتعاون ُمَتَبن

التعاونية القائمة محل املشروعات اله��اركية التنافسية، ال�ي �سود وتت�اثر �� ظل الرأسمالية الوافدة ع��  

ان تقوم ع�� توجيھ طاقات العمل ا�جما�� املش��ك ب�ن ا�جموعات  ا�جتمع القروي؛ لذلك ف�خصية ا لفرَّ

ْسر �ل أر�عة أيام، األيام  
َ

البشر�ة؛ لتحقيق أك�� نفع متبادل ممكن. "قال �� ممكن أحضر آخذ العيش الك

األخرى محجوزة، قبل ذلك �ان �عطيھ لواحدة تطعم بھ دواج��ا، وعرضت عليھ أن تحضر لھ �ل يوم ثالث  

ت مسلوقة، وقال لها إنھ ال يأ�لھ، ثم ظهرت واحدة أخرى وسألتھ أن �عط��ا �عضھ ألوالدها وعندها  بيضا

. دفعت 1أر�عة أوالد وزوجها �عمل يوم�ن و�مرض يوم�ن، باليومية �� الغيطان �� حكت لھ ولم تكن �ش�و

ْسر، وُ�ف
َ

ّضلهم ع�� السيدة ال�ي عرضت  روح التعاون اإل�سا�ي عبده الفران إ�� أن يمنح الفقراء ا�خ�� الك

املقابل املادي نظ�� حصولها ع�� ا�خ�� لدواج��ا، لقد فطنت الذات اإل�سانية املتعاونة أن اإل�سان الفق��  

  هو األحوج ع�� ا�خ�� من غ��ه، فإطعام اإل�سان هدف نبيل ال بد أن �سود �ي �عم روح السالم اإل�سا�ي 

ا فال تأ�ي، قطعھ عن املرأة صاحبة البيض  "�عط��ا العيش يوم�ن متتالي�ن، وما ي
ً
بقى عندها يكف��ا يوما ثالث

�سلك عبده    .2تأخذ يوًما و�بقى عندها ما يكفي ليوم آخر  -أيًضا-وامرأة أخرى جاءت للعيش عندها أوالد  

الفران السلوك املارك��ي االش��ا�ي، فهو يمنح الفقراء ويساعدهم، و�حفظ كرام��م، و�وقف التعاون مع  

ألثر�اء؛ أل��م أقدر ع�� توف�� احتياجا��م، إن سلوكھ �شبھ "ا�جمعيات التعاونية ال�ي ظهرت �� أوائل القرن  ا

، لكنَّ 3التاسع عشر، وقامت �شراء البضائع با�جملة، و�يعها بثمن زهيد إ�� أعضا��ا من الطبقة العاملة

اه، وعملھ ليس حكًرا ع�� مجموعة معينة قر�بة  عبده الفران أك�� �عاوًنا م��م؛ ألنھ يوزعها ع�� �ل محتاج ير 

 لھ أو �ش��ك معھ �� العمل والفكر.

 : الخاتمة  -12

ب�ل    ا�جتمع  ر  َصوُّ
ُ
ت أن  استطاعت  ال�ي  "جوع"،  لرواية  اجتماعية  ماركسية  قراءة  الدراسة  هذا  ل  ِ

ّ
مث

ُ
ت

ومحاوال��ا �� التأسيس  مالمحھ: �غي��اتھ، وصراعاتھ الطبقية القديمة وا�جديدة، وترسم آثار الرأسمالية،  

 لوجودها ع�� مجتمع النص الر�في.

تتضافر سمات ا�جتمع الر�في �عاداتھ وتقاليده، مع العادات الرأسمالية الوافدة؛ ل��سم الرواية صورة   

� االقتصادية واالجتماعية ال�ي اجتاحت ا�جتمع �� ظل   جديدة ل�حياة االجتماعية الر�فية �� ظل ر�اح التغ�ُّ

 ه نحو العوملة الرأسمالية، ومدى املعاناة ال�ي تواجهها جميع الفئات ا�جتمعية، فق��ها وغن��ا. االتجا

دت ع�� األثار السلبية ال�ي أنتجها التحول للرأسمالية،   
َّ

أبرزت الدراسة ا�خطاب املارك��ي للرواية، وأك

ب يمر  للوطن، وما  التار���  السياق  الكشف عن   �� املعرفة  ت نظر�ة 
َّ
نتجت عن  وتَبن ھ من تحوالت ك��ى، 

 التطور الكب�� �� ا�حيط الدو��.

 
 245المصدر نفسه، ص  -1
 276المصدر نفسه، ص  -2
ندرو هيود،  -3

ٔ
يديولوجيات السياسية، ص ا

ٔ
 133مدخل إلى اال



سمالية والتغير االجتماعي  
ٔ
بو   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرا

ٔ
 رطيبة  د. هاني ٕاسماعيل محمد ٕاسماعيل ا
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كشفت الدراسة عن دور األدب املارك��ي �� تطور الرواية العر�ية ا�حديثة، ومحاولة إشراك املتلق�ن ��  

الروائي، والس�� وفق من�جيتھ   النص  داخل  املارك��ي  الفكر  ل 
ُ
لغ

َ
غ

َ
و� النص،  مع  اإليجا�ي  التفاعل  عملية 

مالءم��ا  وعالقتھ   ومدى  املاركسية  الرؤ�ة  لتأكيد  والتعاون؛  ا�جتم��  الت�افل  صور  وأبرزت  بالواقع، 

 للمجتمع املصري.

مصا�حهم    تحقيق  ��دف  الدين  علماء  �عض  ��ا  يقوم  ال�ي  ا�جتم��  التضليل  عمليات  الرواية  أبرزت 

 الضيقة ع�� حساب الدين واإل�سان مًعا. 

عيد إنتاج التار�خ ��  ُ�عدُّ السرد الروائي وخطاب ال 
ُ
رواية �� "جوع" وثيقة فنية معرفية، تقرأ ا�حاضر و�

�انت   ال�ي  والتشارك  التعاون  روح  و�حياء  السليمة،  ا�جتمع  تقاليد  ع��  ا�حافظة  ��دف  صوره،  أحسن 

 معروفة �� ا�جتمعات الر�فية القديمة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




