 .3البعد االجتماعي :
يرتبط هذا البعد جبرد املوضوعات اليت تتعلق بالوقائع والظواهر والفئات االجتماعية ،ويركز باألساس على اعتبار النص وثيقة تكشف عن الوقائع التارخيية والذهنيات
واأليديولوجيات .

وراوية اللص والكالب تقدم لنا صورة دقيقة عن اجملتمع املصري بعد حوالي تسع سنوات من قيام ثورة الضباط األحرار بزعامة مجال عبد الناصر سنة
. 1952وتعكس يف اآلن نفسه ،موقف الكاتب من املرحلة التارخيية اليت احتك خالهلا باجملتمع املعيش وامتلك جتارب يف عدة جماالت ختص ما هو اجتماعي
وما هو سياسي وثقايف وأدبي.
وقد ركز املؤلف يف روايته "اللص والكالب" على بعض القضايا الفكرية والسياسية والعقائدية معرباً عن هذه املعاني السامية تعبرياً فنياً رائعاً جيمع بني
التفكري الفلسفي واإلبداع الفين مؤثراً امليل إىل التجريد والرمز وإرسال الفكرة املعنوية ذات املغزى العميق ،ملا انطوت عليه الرواية من رموز غامضة وفلسفة
عميقة ذات أعماق وأبعاد وإحياءات بعيدة الغور .وبذلك ارتفعت هذه الرواية مبستواها الفين ومضمونها الفكري وبعدها االجتماعي وموقفها اإلنساني إىل
مستوى رفيع جداً جيعلها ترتفع إىل مصاف روائع الفن الروائي العاملي .ونستجلي بهذا الصدد بعض األبعاد االجتماعية يف الرواية كما يلي :
 .1تفاوت املظاهر االجتماعية :
األحداث واملظاهر االجتماعية  :الطبقات االجتماعية  -التفاوت االجتماعي  --املأساة واملعاناة اإلنسانية  -الفقر املدقع  -الغنى الفاحش  -التهميش
واإلقصاء  -اخليانة واالنتهازية  -التآمر وسيادة املكر واخلديعة  -الفساد والدعارة  -اللصوصية (احلرامية )  -االجتاه باملمنوعات واملخدرات -
املصاحل الذاتية  -رغبات الناس وإكراهات الواقع  -الدين الرمسي -الدين الفردي املوروث -املريدون واملتصوفة  -املظاهر العمرانية  -احلارة -
املقاهي الشعبية ... -
✔ التعبريات الواصفة للمظاهر االجتماعية  :الصور احليوانية احلقرية ( :الكلب ،احلشرة ،الثعبان ،اخلنزيرة ،الدودة ،البقرة ،)..أو بعض األلقاب الدالة
على احلس األخالق ي املنحط ( اللص ،السارق ،طينة نتنة ،األوغاد ،اخليانة ،اخلونة ،احلقري ،جثة عفنة ).. ،أو التسييد والتمييز (سيدي ،موالي ،الشيخ،
األب ،عم ،أستاذ ،احملبوبة ،أمي ،زوجيت ،)...وكذا ما اتصل باحلارة (الشارع ،املالهي ،املقام ،اخلمارات ،املقهى ،املدفن ،الدكاكني ،)... ،أو املالبس (فستان،
شبشب ،بذلة الضابط ،اجلاكتة ،طاقية ،أقمشة مفصلة. )... ،
✔ األحداث واملظاهر السياسية  :التحوالت السياسية  -انتشار الوعي السياسي  -التعبري عن اإلرادة اإلنسانية  -النضال  -الثورة  -املؤسسات الرمسية لإلعالم
واألمن  -الصحافة  -فشل الثورة  -مطاردة معارضي النظام  -إهدار احلقوق املدنية  -السجن  -االعتقال .....

 .2الفئات االجتماعية :
وإىل جانب هذه املظاهر االجتماعية واألحداث السياسية ،نقوم جبرد موجز للفئات االجتماعية املتمثلة يف التجمعات والطبقات والتيارات الفكرية واملذهبية،
ومنها :
❖ املؤسسة الرمسية :
تتضمن الرواية عدة مؤسسات فاعلة ومؤثرة على شخصياتها ،نذكر منها :
 السجـن  :هو مصري البطل (سعيد مهران) ،وأثناء تواجده به ،حصلت اخليانة وحتققت أهداف االنتهازيني. الصحافة والشرطة  :تطبق التعليمات ،كل بطريقته اخلاصة ،وتتمثل يف الدفاع عن النظام السائد ومطاردة معارضيه واعتقاهلم .وجند ضمنها :(علوان واملخرب ورجال األمن )
❖ اجلماعة املتصوفة :
ميثلها شيخ الشيخ واألب الروحي للجماعة  :اجلنيدي ،وأباعه املريدون الذين اختاروا " حياة خاصة تقوم على ممارسة الذكر وخلق فرص للتعاون والتآزر
فيما بينها ملواجهة مصاعب احلياة املادية ،مادامت الدولة ال توفر هلم مستلزمات احلياة"  .ميزة هذه اجلماعة أو الطريقة الصوفية بعدها عن الواقع
السياسي واالنعزال عن احلياة االجتماعية ،نذر شيخيها حياته للذكر والعبادة واستقبال الذاكرين .
❖ املعلم ورجاله :
 وهي فئة اجتماعية تتشكل من سيد احلارة (املعلم ) ،القهوجي (املعلم طرزان) ورجاله الذين يسهرون على محايته وخدمته ويشتغلون حلسابه (االجتاريف املمنوعات واملخدرات والسرقة والتهريب) (بياظة مثال) .وتقدم الرواية (سعيد مهران) قبل دخوله السجن و(عليش سدرة) الذي انقلب عليه واحتل
مكانته ،منوذجا لذلك .ما يقوم به (املعلم) شبيه مبا يقوم به الشيخ بكيفية خمتلفة مما يربز التناقض يف اجملتمع املصري .
❖ فئات أخرى  :وعلى هامش هذه الفئة توجد فئال أخرى مهمشة  :خاصة العاهرة نور ،اليت أحبت سعيد مهران حبا حقيقيا ولكنه كان يلتفت إىل نبوية،
حا فظت على حبه وفرحت خلروجه من السجن وقدمت له املساعدة بكل السبل يف وقت املطاردة واألزمات  .وقد اجلأت إىل هذه السبيل غري السوية تبيع
جسدها لتعيش بغية تأمني حياتها ،و تشعر أن حياتها ال معنى هلا ،مع استمرار معاناتها.
 .3صراع القيم :

وميكننا انطالقا مما تقدم ،أن نستخلص مجلة من القيم األخالقية واملعايري السياسية والتارخيية اليت يستعملها النص الروائي بطريقة ظاهرة أو مضمرة،
وذلك من خالل رصد بعض السلوكات الفردية واجلماعية للشخصيات :
 الصراع بني الغنى الفاحش والفقر املدقع  :أو بني الطبقة االرستقراطية والطبقة الكادحة  :ميثل الطبقة األوىل النظام احلاكم والصحفي االنتهازيعلوان ومن على شاكلتهم ،والطبقة الثانية سعيد وأعوانه ،فقد حاول سعيد مهران مراراً وتكراراً أن ينتقم من أعدائه الذين غدروا به وتآمروا عليه
ودمروا حياته كليّة ،لكن حماولته فشلت ومل يستطع حتقيق ما كان يصبو إليه عن طريق مسدسه ،ألن أعداءه كانوا متسلحني بأسلحة أكثر فتكاً
ودماراً من سالحه ،وهي أسلحة الغدر واخليانة والزيف والردة والنفاق.
 فقدان القيم األصيلة  :استبدل اجملتمع املصري قيما دخيلة على قيمه األصيلة واملتجذرة ،فأصبح جمتمعا انتشرت فيه جمموعة من األمراض االجتماعية :اخلداع والنفاق والزيف واالنتهازية والتضليل ،الذي ساد احلالة االجتماعية املتعفنة يف ظلّ نظام سياسي فاسد مبين على الظلم والرشوة والفساد تنعم
فيه فئة قليلة من اخلونة واالنتهازيني املتسلقني من ذوي النفوس املريضة والضمائر امليتة الذين يلهثون وراء مصاحلهم الشخصية ومنافعهم الذاتية،
دون أن يعريوا أي اعتبار للمصلحة العامة .و"اللص والكالب" مستوحاة يف جزء هام منها من هذا الوضع املثقل باألماني .ومن جراء ذلك عمّت اجلميع
األنانية املفرطة وبرزت البريوقراطية يف أبشع صورها وأشنع أشكاهلا ،وأحكم اللّصوص احلقيقيون أو اخلونة سيطرتهم على البالد والعباد سيطرة كلية
وبشكل فظيع !
 جمتمع متناقض  :يشري املؤلف من خالل روايته "اللص والكالب" بإصبع االتهام إىل اجملتمع وعيوبه ومفاسده وشروره  .هذا اجملتمع الذي تسوده الفوضىواالضطراب وبكل ما يعج فيه من صراعات وتناقضات ،إىل حد وصف كل متسلط أو خارج عن القانون أو جمرم أو خمرب أو واشي "بالكلب أو الكالب " .
 انتصار القيم اجلشعة  :سيطرت قيم اجلشع وقضاء املآرب ،ومتكنت األهواء والنزوات اليت تقتل يف نفس اإلنسان األحالم واآلمال والتطلعات وكل القيماإلنسانية اخليّرة .ومن هنا تن طلق شرارة ثورة اإلنسان ومترّده على اجملتمع ،وما مترّد سعيد مهران وغريه من الشخصيات الثائرة واملتمردة يف الروّاية
العربية واألجنبية إالّ منوذج هلذا املتمرد الثائر على أوضاع جمتمعه املهرتئة" .فاجملتمع الذي يفقد قيمة احلرية يف معناها األساسي يتدهور وتزدهر فيه
االنتهازية والوشاية واجلشع ،وتصبح املادة والربح العاجل هما القيمة الوحيدة الثابتة ،وأما ما عداها فمتغري ومتحول حبسب املصلحة الذاتية .
جمتمع يتحدى  :رغم كل هذه االختالالت واالحنرافات والتناقضات يف اجملتمع فهناك بصيص أمل ،يف بعض السلوكات الفردية أو اجلماعية يف اجملتمع،
فاإلنسان بطبعه ال يستسلم بسهولة ألوضاع اجملتمع الظاملة بل يقاومها ويتحداها باستمرار .فهناك أحرار ال يقبلون الضيم وال الظلم ،ومنهم "سعيد مهران"،
وهناك حمافظة على األصول والعقائد الدينية يف اجملتمع رغم الزحف احلضاري املادي ،فال يزال اآلذان يُرفع وتُقام الصلوات وتُرتاد الزوايا من املريدين ،إىل
غريها من الظاهر املشرقة يف اجملتمع رغم الظالم السائد .

