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Abstract 

Today in literary criticism, Critical realism as a literary school, which seeks to reflect 

the characteristics of human beings and social conditions as they appear in social life, 

has a special place in fictional literature. Miral al-Tahawi, a powerful storyteller, and 

Keyvan Arzaghi, one of the emerging novelists of the last decade, have explained the 

realities of their society especially the phenomenon of immigration in their two novels 

"Brooklyn Heights" and "Noah Land". A-Tahaawi and Arzaghi, in their novels, speak 

of two different worlds and the problems of immigrants in both lands and depict 

socioeconomic conditions and cultural differences in both eastern and western 

societies. Considering the necessity to address the phenomenon of migration and its 

apparent and hidden negative impacts on the communities from which it immigrates, 

this study uses a descriptive-analytical method to examine the comparative study of 

two novels in the field of social, cultural and economic subject and the challenges that 

immigrants face. Results show that both works have many similarities in terms of 

subject and characters, having focused more on cultural differences than other subjects 

and having highlighted the problems of immigrants from both lands. Besides focusing 

on illustrating the impact of economic issues on migration, Arzaghi has concentrated 

more on portraying the wandering state between tradition and modernity and Tahawi 

has concentrated on expressing the problems of immigrants, especially the suffering of 

immigrant women in the West. Thus, both novels provide a critical image of social 

reality that meets the criteria of critical realism. 
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رواييت "بروكلني هايتس" ملريال  دراسة الواقعية النقدية بني

 " لكيوان أرزاقيچالطحاوي و"سرزمني نو

 3بهار صديقي، 2زهراء حقايقي، *1احمد رضا حيدريان شهري
 أستاذ مشارك، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة فردوسي، مشهد، إيران. 1

 ان، إيرمشهد، فردوسي، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة دكتورا  ةطالب. 2

 ، إيرانمشهد، فردوسي، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة ةمساعد ةأستاذ. 3
 

 (26/4/2020؛ تاريخ القبول:  21/12/2019)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

ــة هلــا مكانــة خاصــة يف األدب القصصــي، مدرســة حتــاول أن تعكــ  ظــروف        اليــوم يف النقــد األديب، الواقعيــة كمدرســة أدبيّ

أرزاقـي واحـد   مـريال الطحـاوي واحـدة مـن الكتّـاب أكطـر موهبـة يف جمـال القصـة وإنّ          و يف احلياة احلقيقيّة، اجملتمع كما تبد

" ركّـزا علـى   چمن الكتّاب الذين لقد ظهروا حـديطا  يف نفـ  العقـد. مهـا يف هـاتني الـروايتني "بـروكلني هـايت " و"سـرزمني نـو          

ني ومشـاكل املهـاجرين         واقع جمتمعهما، خاصة ظاهرة اهلجرة. الطحاوي وأرزاقي يف روايتـهما يتحـد ان عـن عـاملنَي متعارضـا

كال البلدين وير ـان الظـروف االجتماعيـة واالقتصـادية والتناقضـات الطقافيـة يف كـال اجملـتمعاني الشـرقيّ والغـريبّ وفقـا             يف

منـها، تسـعى هـذ  الدراسـة     لضرورة معاجلة ظاهرة اهلجرة وتا ريها السيئ املكشوف واخلفيّ على اجملتمعات الـل هـاجروا   

املهـاجرون. يعتمـد البحـ  علـى الطريقـة       معاجلة قضـايا االجتماعيّـة، الطقافيـة واالقتصـادية وبعـض التحـدّيات الـل يواجههـا        

ــروايتني مــن حيــ           -الوصــفيّة  ــى أنّ هنــاك مشــاهبات عديــدة بــني ال ــائج الدراســة عل ــة الروايتني.تــدّل نت ــة يف مقارن التحليلّي

اكل يات؛ ألنّهما تركزان يف ظاهرة اهلجرة على التناقضـات الطقافيـة أكطـر مـن سـاير القضـايا وتـربزان مشـ        املوضوع والشخص

املهاجرين يف البلدين إالّ أنّ أرزاقي يركّز على تصوير احلـرية بـني التقليـد واحلدا ـة جبانـب تـ  ري القضـايا االقتصـادية علـى          

تفسري معاناة النساء يف الغـرب وهكـذا تقـدم الروايتـان صـورة نقديـة        اهلجرة وتركّز الطحاوي على مشاكل املهاجرين خاصة

 .الذي ينطبق ملعايري الواقعية النقديّةللواقع االجتماعي 
 

 ةكلمات الرئيسال

 .، مريال الطحاوي، أرزاقي، الواقعية النقديةچبروكلني هايت ، سرزمني نو
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 ةمقدم

ــة هـــ  ــا العامليـــة يف         يالروايـ ــبب ت  رياهتـ ــرة بسـ ــة املعاصـ ــوص األدبيـ ــرز النصـ ــن أبـ ــدة مـ واحـ

ــة األخــرب     العصــراحلدي  وميكــن أن   ــواع األدبي ــني األن ــاب عــن   وتلعــب دورا  هامــا  ب ــر الكتّ يعبّ

ي  املذهب الـواقع إىلبالنظر  وجهات نظرهم يف إطار الرواية أحيانا  ويظهرون مشاكل اجملتمع

ــي ينطبــق بالعالقــات اإلجتماعيــة ب فضــل طريــق    » الــذي ــ   .(60: 1388 ،مهركــان)« شــكل فنّ وإنّ

اعيـــة وظروفهـــا ويفحــص خمتلـــف الظـــواهر يف ضـــوء مبـــدأ  ينظــر دائمـــا  إىل العوامـــل االجتم 

لـــذلك، قـــد كـــان عـــادة  األدب الـــواقعي مـــن أهـــم  ( 51-50: 1334 ،رهاااا پ)الســـببّية االجتماعيـــة 

ــاب فيــ  أعمــاال  بــاهرة حــول التــاريخ            مصــادر النقــد االجتمــاعي حيــ  قــدّم الفالســفة والكّت

ب خــراأليــة األدبآ ــار  ىبقيّة علــألســ. وإنّ الروايــة يف غضــون ذلــك متتّعــج با بواملســائل األخــر

   (1/274ج :1387 ،حسيىل) .واحتلّج مكانة هامة من حي  الكمّ والكيف

يف روايــة"بروكلني  ويروايتـهما مسـ لة اهلجـرة فتشـري الطحـا      وأرزاقـي يف  يتنـاول الطحـاو  

ــ  األوىل وهــي حتــج         ــف األشــكال.كما أّن أرزاقــي يف روايت هــايت " إىل مشــاكل النســاء مبختل

يواجههــا  " يبــيّن مــن خالهلــا أســباب اهلجــرة ويظهــر التحــديات الــل    چســرزمني نــو ان "عنــو

ألنّهمــا  أبعــادا من الواقعيــة النقديــة؛ املهـاجرون يف األرض اجلديــدة. تعكــ  هاتــان الروايتــان، 

تعاجلـــان املشـــاكل واألزمـــات الـــل يواجههـــا املهـــاجرون يف البلـــد املضـــيف وكـــذلك تتنـــاوالن    

الـــل تســـبّب هجـــرة النـــاس مـــن بلـــدهم.يف احلقيقـــة تبـــيّن الروايتـــان    القضـــايا االجتماعيـــة

التناقضات االجتماعية وتناقضات اهلوّية الل يواجهها املهاجرون.يكون هدفنا الصاذ هاتني 

كـذلك حتـدث الروايـة يف    و ألنّ كلتيهمـا تطـرح قضـية اهلجـرة    ؛ الروايتني وجو  التشاب  بينـهما 

ران مشاكل املهاجر يف البلد املضيف. يستهدف البح  دراسة كلتامها تظهوالواليات املتحدة 

 عناصر الواقعية النقدية ومن مثّ إجناز مقارنة حتليلية بني الروايتني. 

ــاد           ــوم واملب ــالنظر إىل ظــاهرة اهلجــرة والتحــدّيات الــل يواجههــا املهــاجرون كــالروتني الي ب

الـل صتلـف عـن بيةتـهم اإلقليميـة فيعـيش        األخالقيّة والعالقات االجتماعيـة والتناقضـات الطقافيّـة   

ــز هــذ  الدراســة      ينــزاع داخلــ  املهــاجرون يف ــة، فتركّ ــى الواقعيــة  مــع مــداخالت الطقافــة األجنبيّ عل

التشـاب    إىل" مـا يـدفع انتبـا  الكـاتبني     چالنقدية الل تقارن روايل "بروكلني هايت " و"سرزمني نو

 بالدراسة أوج  التشاب  واالختالف يف الروايتني.يطري القار  والدارس أن يقوم  يالواضح الذ
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ضـوء املدرسـة األمريكيـة لـألدب املقـارن       يفالتحليلـي  -الوصـفي ينتهج هـذا البحـ  املنـهج    

 واإلجابة عن األسةلة التالية:

ما هي املشاهبات واالفتراقات املوجودة بني الروايتني من حي  تقدمي وجهة النظر الواقعية  .1

 النقدية؟

 الكاتبان عن التناقضات االجتماعية على أساس الواقعية النقدية؟ كيف قد كشف .2

 الروايتني؟ كيف قد صوّر الكاتبان األسباب الرئيسة للهجرة يف .3

 يواجهها املهاجرون يف البلد املضيف يف كيف استطاع الكاتبان أن يقدّما التحديات الل .4

 الروايتني؟

يقــدّمان صــورة متفقــة للواقــع مــن  تســتند فرضــية هــذا البحــ  إىل أنّ الطحــاوي وأرزاقــي

إنّ اجتــا  املــؤلفني للتعــبري عــن مشــاكل     خــالل الــتفكري يف قضــية اهلجــرة وملــ  احلقــايق. و     

املهــاجرين مــع أزمــات اهلجــرة وحقــائق البلــد املضــيف ســيكون عائقــا  أمــام اهلجــرة يتماشــي     

لقضـايا االقتصـادية   متاما  مع النظرة النقدية للواقعية، تـربز مكونـات هـذا االجتـا  يف تبـيني ا     

يواجههــا املهـاجرون. ترســم روايـة "بــروكلني هــايت "    لواالجتماعيـة والطقافيــة والتحـديات الــ  

 الطقــــافتني كمــــا يــــربز هــــذا التنــــاقض يف يف تفســــري معانــــاة املــــرأة يف عيالتبــــاين االجتمــــا

 "مــن خــالل تصــوير احلــرية بــني التقليــد واحلدا ــة. ترســم الروايتــان مــا     چرواية"ســرزمني نــو 

يواجهها املهاجرون يف البلد املضيف يف قضية االغتراب ومـايتعلق بـ     يرتبط بالتحديات الل

 والي س ونشاهد هذ  النظرة واسعة االنتشار.  دةمن احلنني والوح

 خلفية البح 

وبــالنظر إىل أنّ الطحــاوي هــي واحــدة مــن   قــد متــج دراســات قليلــة بشــ ن مــريال الطحــاوي    

ئيــي األدب املعاصــر، فالتــزال احلاجــة إىل مزيــد مــن األحبــاث حــول  الكتّــاب األقويــاء بــني روا

 إىلمــريال الطحــاوي مــن اخلبــاء "أعماهلــا قائمــة، مبــا يف ذلــك مــن الدراســات الســابقة هــي  

ش( ملرضــي  هببــهاين، يقــدّم هــذا البحــ  باختصــار ســرية عــن    1381( "الباذجنانــة الزرقــاء

 يبـوارق مـن تـ  ر مـريال الطحـاو     "، وكـذلك  "اءاخلباء والباذجنانـة الزرقـ  "الطحاوي وروايتايها 

يف  يدراسـة تقنيـات السـرد الروائـ    "ش( و1395) "من فروال فرخزاد يف رواية بـروكلني هـايت   

ش( ت ليف عبـد األحـد غـيو ورؤيـا بدخشـان،      1395) "رواية بروكلني هايت  ملريال الطحاوي

زاد وحياهتـا وتقـوم بدراسـة    فعا  البح  األول ت  ر الطحاوي يف روايتها بروكلني بشـعر فرخـ  
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ويف البحـ  الطـاين، مـن خـالل     ر. قضايا املرأة ومشاكلها يف اجملتمـع الـذي يهـيمن عليـ  الـذكو     

رأة امــمتّ االهتمــام بــالنظرة النســوّية للكاتبــة مــن وراء وجــ      يدراســة تقنيــات الســرد الروائــ  

هـذا اجملـال بكتابـة    إّن كيـوان أرزاقـي مـن الـروائيني يف نفـ  العقـد، وذاع صـيت  يف         .مهاجرة

عناصــر  يحتــدّ"حبــ   الّ يفإومل نعطــر علــى حبــ  مســتقل حــول روايتــ  « چســرزمني نــو»روايــة 

بيـــة ألدالروايـــات ا للـــهجرة يف الســـياق اخلطـــايب اهلويـــة للبلـــد اإلقليمـــي والبلـــد املضـــيف يف  

ش( تـ ليف غالمعلـي فالح،فـرزان سـجودي، سـارا برمكـي، يف حـني        1395) "الفارسية للهجرة

 "چسـرزمني نـو  روايـة "  دب املهجري الفارسـي فقـد نظـر إىل   األخرب من األرّف بالروايات قدع
ــا وفقــا  للدراســات املنهجيــة فلــم ينجــز حــىت اآلن       حبــ  ودراســة حــول   أيّبنظــرة خاطفــة أمّ

ىل ذلـك، إنّ الدراسـة املقارنـة بـني الروايـات العربيـة       إضـافة  إروايات ترتبط بقضـية اهلجـرة   

تـــوفّر لنـــا معلومـــات حـــول معرفـــة جوانـــب التشـــاب  واالفتـــراق    ياملهجـــر والفارســـية يف األدب

نّ هـذ  الدراسـة   فـإ تـؤ ّر علـى اهلجـرة يف اجملتمعـات؛      االجتماعية واالقتصادية والطقافية الـل 

ألرزاقــي  "چسـرزمني نـو  "حاولـج أن تقـوم بـالفحص عــن روايـل "بـروكلني هـايت " للطحــاوي و      

 ضوء املدرسة األمريكية لألدب املقارن.  دية يفوبالتركيز على نظرة الواقعية النق

الرواية
1
والواقعية النقدية 

2
 

يشـتمل   أساسـها الفـىل   ألنّجماال  بـني الفنـون األدبيـة مـن جهـة العمـق واالتسـاع؛        أكطر  الرواية

على أساليب التعـبري الشـعرية والقصصـية والدراميـة ويضـيف إليهـا تصـوير اجملتمـع والتعـبري          

ومل تعدالرواية فنا  يقصد  وأشواق  ومصري  واستيعاب التاريخ واستخدام سان إلنعن ضمري ا

تطـوّرت الروايـة    ب  تزجية الفراال أو جمرداملتعة والسمر لطرد امللل وجلب املسـرة للـنف  وقـد   

نســانيّة  إلىل أداة فنيــة لصــحوة املشــاعر ا  إمــن وســيلة للتفــريح والتســلية وحكايــات املغــامرة      

عــن االجتاهــات االجتماعيــة واملــذاهب السياســية والفلســفية والدينيــة   واصــذت منــربا  للتعــبري

 كــذلك يقــول الــدكتور حممــد عطيــة يف  (4 تــا: ال )زغلــول ســالم، لســعة انتشــارها وقــوة ت  ريهــا.

مث بدأت القصص تستقل مبوضوعاهتا مستوحية البيةـة والظـروف   » :"الرواية السياسيةتاب  "ك

وبــدأت القصــة   الئمــة مــ خوذة مــن الواقــع العــريب  الشخصــيات أصــبحج م  وكــذلك،احملليــة. 

ــوطن القــو       ــا  مشــاكل بيةتنــا وعصــرنا أو تشــيد مباضــينا ال وظلــج القصــة متــ  رة يف    ميتع

                                                      

1. Novel 
2. Critical realism 
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صـحاب هـذا   أيـرب   (7: 1981)عطيـة،  « والتيارات الفنية العاملية بنواحيها الفنية بآلداب الكرب

حساسـات اجلماعـة   إ فينبغـي أن حيـ    يضا أاالجتا  ب نّ الفنّان ال ينتج لنفس  فقط بل لغري  

يعبّــرعن مشــاعرها وذلــك ميــنح جتربــة العمــق واإلصــالة وهــذا الفــنّ املوجــ  يســتطيع حتريــك  

كمـــا يقـــول الـــدكتور     (206: 1981، كمـــال ذكـــي  )ي. ســـبيل التطـــور والرقـــ   الشـــعوب ودفعهـــا يف 

وفـن   ديباألذا الفـن  القصة احلديطة يُعدّ الوج  احلقيقي هلـ  إنّ التيار الواقعي يف» عبدالدامي:

بية ت  ر ب دب الغرب، فهو صدب مسـتحدث ملـا جـدّ مـن     األدسبق الفنون أالقصة والرواية من 

« القـدمي  اآلداب الغربية مع ارتباط  جبذور الميكـن إغفاهلـا يف ترا نـا العـريب     شكال فنية يفأ

 .(107: 2012)عبدالدامي، 

وقابليــة للخلــط ســواء يف جمـــال     وقفــا  هلــذا، إّن الواقعيــة مــن أكطــر مصــطلحات شــيوعا        

القـــرون  فرنســـا يف فنشـــ ت يف ا الواقعيـــة مبعناهـــا الفـــىلإمّـــ جمـــاالت الفـــن، الفلســـفة أو يف

القـرن السـابع عشـر كانـج تسـخر       ويفي الوسطى وكانج توضح نقاط ضعف اجملتمـع اإلقطـاع  

 جملتمـع من تطلّعات الربجوازية مّث أصبحج يف القـرن الطـامن عشـر مهتمـة بوصـف كـل فةـات ا       

الواقعية نش ت يف القرن التاسع عشر بشكل خاص، إحتجاجـا  علـى   »لكن  (64-65)عنان، ال تا: 

صل وتعىل يف اللغـة،  ألاحلقيقي والواقعي وا باملعىن Real صلأمن  إنّهامدرسة الرومانسية. و

ــة   (298: 1380 ،)بـــاطىل ا  الـــواقعيالجتـــالرؤيـــة الواقعيـــة وا وأول مـــن اقتـــرح مصـــطلح الواقعيـ

النقدية هـو الروائـي املعـروف مكسـيم غـوركي     
1
الضـيق علـى نقـد     وتقـوم هـذ  الواقعيـة بـاملعىن     

لكــن أكّــد الفرنســيون يف  (145: 1984 ،ي)جــاجنخمتلــف املسـتويات  ى العالقـات البورجوازيــة علــ 

نتقـاد  باهتتم  نتقادية اللاالالواقعية  يربع األول من القرن العشرين أنّ الواقعية احلقيقية ه

ــزم ب ســلوب فــىل    األ ــة الســيةة والتلت ــا: )خشــب ، ال واحــد. وضــاع االجتماعي احلقيقــة  يف (241 ت

اإلميان بقوة الشعب » يستند أساس الواقعية النقدية يف األدب إىل وجهة نظر مكسيم غوركي:

أديب  الواقعيـة النقديـة ك سـلوب   . (1/301ج :1387 ،حسـيىل  )سـيد « يوفّر ظروف إصـالح اجملتمـع  

يبحــ  يف   عيإنّ الناقــد الــواق  »حظــة حقــائق وقــيم احليــاة وتفسّــرها ولــذلك،      عــن مال  تعبّــر

الناقـد ب نّهـا مـن    ب يـر  كمـا  دبيـة ألتكمن وراء املظاهر ويظهرها باللغة ا القضايا احليوية الل

بعبارة  (Bhaskar, 2008: 13)« املستحيل فصل هذ  احلقايق عن الصور االجتماعية وخياهلا

نقدية تفاصيل احلياة بدقّة وعناية كاملة. أخرب تنعك  الواقعية ال
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ــة جيــب عــدم جتاهــل       ألدلتحليــل النصــوص ا  بيــة علــى أســاس الواقعيــة النقديــة كنظريــة تطبيقيّ

ــة لــألدب ودقــة النظــر         ــة علــى مكونــات مطــل الطبيعــة الطورّي مكوناهتــا. حيتــوي هــذا النــوع مــن الواقعّي

اجملتمـع، كـلّ مـن هـذ  املكونـات عنـدما يقتـرن         م يفوالطبيعيّة والتدخّل يف الواقع وتفاعـل الواقـع والقـي   

شـارة  اإلويعزّز . ومـن منـاذج تصـوير اجملتمـع يف الروايـة نسـتطيع        ألديببعناصر السرد يطري النص ا

 جنـدها يف الروايـة االجتماعيـة الـل     الروايتني املذكورتني حي  جند فيهما السـمات الغالبـة الـل    إىل

 يعدّ ممّا شجّعنا على دراسة مقارنة هاتني الروايتني.هتتم بالواقعيّة النقدية وهذا 

 ونبذة عن روايتها )بروكلني هايت ( يمريال الطحاو

ــدت يف      ــج   1968عــام  مــريال الطحــاوي، كاتبــة مصــريّة شــهرية ول م وعاشــج يف مصــر وأكمل

 )احلمامصـي،  . الواليـات املتحـدة  إىلالـدكتورا هـاجرت    مراحلها الدراسية وبعد أن صرّجـج يف 

كــل أعماهلــا بلغــة بدويــة   كاتبــة ترســم معانــاة النســاء يف  يالطحــاو (84: 1381 ،هببــهاين ؛2010

ــايت ،    ــرين. بـــــروكلني هـــ ــاعن الكتّـــــاب اآلخـــ ــد   وهـــــذ  امليـــــزة متيّزهـــ ــة بعـــ ــة الرابعـــ الكتابـــ

 "نقـرات الضــباء" متـنح هلاجــايزة "جنيـب حمفــوظ"    جنانـة الزرقــاء"، باذالروايات"اخلبـاء"، "ال 

  صفحة على أساس ملف االنترنج. 280فصل  12الرواية هذ   يحتتو لكتابتها.

قريـة صـغرية تـدعي تـالل      سم هند الـل تعـيش يف  اموضوع الرواية هي امرأة حزينة ووحيدة ب

فرعون، بعد طالق من زوجها لقد مترّد علـى ماضـيها وتفـرض اجملتمـع الـذي يهـيمن عليـ  الـذكور         

يم يف بـروكلني يف مدينـة   ويقـ العمـر مثـاين سـنوات     وهتاجر إىل الواليات املتحد  مع ابنها الباليف من

نيويــورك ويف هــذ  املدينــة تواجــ  عديــد مــن املهــاجرين مــن خمتلــف البلــدان خاصــة مــن الــبالد         

العربيــة وتــرب أهنــم يعيشــون يف قلــب األزمــات االقتصــادية واالجتماعيــة وترســم التنــاقض الطقــايف   

قائق الـل يتعامـل املهـاجرون معهـا. مـن ناحيـة       والي س والوحدة واالغتراب و... الذي يعبّر عن احل

)تـــالل فرعـــون هـــي  املصـــرياجملتمـــع  الواقعيـــة يفإىل  تنظـــر الكاتبـــة يف روايـــة بـــروكلني هـــايت 

خرب ترسم ت  ري التشـوّهات االجتماعيـة   أرمزمصر( وتشرح معاناة املرأة يف جمتمعها ومن ناحية 

 جرين العرب خاصة النساء.  على املها ةواألخالقية و... يف الواليات املتحد

 (چكيوان أرزاقي ونبذة عن روايت  )سرزمني نو
يــرانيني املهــاجرين ومــع ذلــك قــد  اإلالروايــات بكتابــة روايــة عــن   وىل يفألقــدّم أرزاقــي جتربتــ  ا

ش وصـرّج يف فـرع الزراعـة، يف    1351وضع ا   يف جمـال كتابـة الروايـة. ولـد يف طهـران عـام       

" ، روايـة " األخـرب  خرب ومـن أعمالـ   األش يف الدول فترة هاجر من إيران وعا
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الـل الـج الطباعـة الطانيـة علـى أقـلّ        "چسـرزمني نـو  "" لكن رواية  و"

م وهـذ  الروايـة هـي  انيـة مـن كتـب إيرانيـة        1391من عـامٍ وتلقّـج جـائزةَ كتـاب املوسـم يف عـام       

اآلمازون للبيع. أعلنـج مدينـة الكتـاب املركـزي: إنّ هـذاالكتاب        موقع معلوماتإىلمتّج تقدميها 

كتـاب افـق،   صـفحة، )  630فصـل و  22قدكان أكطر بيعا  يف غضون ستّة أشهر. حتتوي هذ  الروايـة  

 ىل الواليات املتحدة وحياهتما. إ( ووصف هجرة آرش وصنم 1392 مقابلة مع الكاتب،

حــداث وتقلّبــات حيــاهتم. جــوّ القصــة هــو أنّ  األو روايــة احليــاة يهــ "چســرزمني نــو"روايــة 

ىل اهلجرة أكطر من آرش لكنّ آرش متشائم بشـ ن اهلجـرة. إنّـ  يتـرك أصـدقائ       إصنم متيل 

)مدينـــة يف الواليـــات  وأقربائـــ  بالكـــاد ويـــدخل األرض اجلديـــدة وإنّهمـــا يـــذهبان إىل داالس 

كتةــاب حــاد، يؤملــ  ا ناملتحــدة( عنــد عمــاد وهــو مــن أقاربــ  لكــن خــالل القصــة يعــاين آرش مــ 

ــف مــع الطقافــة            ــاالغتراب والوحــدة كمــا أّن صــنم م لوفــة هبــذ  الشــعور لكّنهــا تتكّي الشــعور ب

ة مرض  شديدا  ويعرف الطريقة الوحيـد  كاناجلديدة، يف هناية املطاف أصبح آرش مريضا  و

 يوينتـه  العودة إىل وطن  لكن صنم قبلـج الطقافـة اجلديـدة ومل تقبـل هـذ  العـودة       يإلنقاذ  ه

هــذا  يتــذكر خــالل القصــة. مــن حيــ  مــاحيتو   هــذا العــيش مــع العديــد مــن الزناعــات الــل   

مـن اهتمامـات    ا قدّم زاوية من واقع احلياة خارج إيران وجزء»ساس رؤية كاتب  أالكتاب على 

كتـاب  « )املهاجرين وإظهار الوج  احلقيقي للحياة يف اخلارج، لي  هدفـ  بـ ن يـدمّر وجـ  بلـد      

 (.4/2/1392: ابلة مع الكاتبافق، مق

 القضايا املنعكسة يف الواقعيّة النقديّة 

الظـــروف االجتماعيـــة  بـــالنظر إىل أنّ الواقعيّـــة النقديّـــة تبحـــ  جذرالتصـــرفات البشـــرية يف 

ــة دائمــا  علــى القضــايا الــل تــرتبط بالعامــة ومايســمي خبطــة         ويرّكــز كاتــب الواقعيــة النقدّي

يعبّـرعن املشـاعر واألفكـار واآلالم واألفـراح الـل تكـون عاميـة        العصر، لذلك حياول دائمـا  أن  

بيــة مــع  األدالقصــص  هلــذا الســبب يف  (11: 1373 ،لوكــاش. )وجمموعــة كــطرية م لوفــة بطعمهــا 

منهج الواقعية النقدية، تعا  دائما  تفاصيل حياة الناس العاديني إىل جانب األحداث العامـة  

شــكلٍ مـن املشــاكل االقتصــادية واالجتماعيــة والطقافيّــة   يف اجملتمـع. تــنعك  الروايتــان ب فضــل 

 يواجهها املهاجرون. زمات اللألوتعبّران عن أسباب اهلجرة وا
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 القضايا االقتصادية أ( 

امليـزات األخـرب    يهتمام بالفقر وعواقب  هالالنظرة النقدية للمشاكل االقتصادية للمجتمع وا

ــذ  النظــــرة النقديّــــة،  و (1/29: ج1389باينــــد ،  ). للقصــــص الواقعيــــة  تقبــــل   أحيانــــا  ال يف هــ

تعبّـر روايـات    (1/301: ج1378سيد حسيىل، ). وتقوم خبطة جديدةظروف اجملتمع الشخصيات 

اهلجرة عن هذ  اخلطة اجلديدة باهلروب من جمتمعٍ ال يستطيع أن حيلّ مشـاكل شخصـيات   

 على جمتمعهم. الرواية، يف الواقع تظهر ردّ فعلٍ سلو 

ت  ري القضايا االقتصادية على معيشـة النـاس يف روايـة بـروكلني يف ذكريـات هنـد        ياتجاسّد

بشـكل جيـد، مطـال علـى ذلـك، ترسـيم       والد  وآخـرين   ترسم وضع مهنة يمن تالل فرعون وه

كطـر هـوالء املـوظفني    أو يّعدم معاجلة الوضع االقتصـادي ملـوظّفي احلكومـة يف اجملتمـع املصـر     

ياة. على سبيل املطال يف حماد ة والد هند وناظراملدرسة أميـل  لقضاء احلب خرألديهم مهنة 

ىل إالناظر، يتحد ان عـن اضـطراب النظـام التعليمـي واالضـطراب االقتصـادي. وتشـري هنـد         

)تعـرف أبوهـا أنّ أميـل    ليكون قادرا على حتمل تكاليف املعيشة  الوظيفة الطانية لناظر املدرسة

: 2010، يالطحـاو ) )ا  الستةجار العجـل وإصـالح االطـارات   الناظر قد إفتتح مؤخرا  دكانا  صغري

السـيةة للعمـل   هـو الظـروف   ميكن أن يت  ر من الظـروف االقتصـادية،    يالذ واملطال اآلخر (80

يف اجملتمــع املصــري حبيــ  خرّجيــو اجلامعــات اليســتطيعون أن يعطــروا علــى وظيفــة مناســبة      

الـذي علـى أنّـ  حصـل علـى شـهادة        حسب دراستهم ويكون مطـال هـذ  الشخصـيّات، والـد هنـد     

تعـرف هنـد أنّـ ، منـذ سـنة      » حمام، ولكن ألسباب ال تعرفهـا هنـد يرتـدي فقـط اسـم احملـامي      

حمـامي  »صرّج ، مل يلتحق ب ي عمل ألسباب التعرفها فقط علق على باب املضيفة أعلى التلّ 

احملكمـة إلّـا إذا أراد   وال جنح يف احملاكم العمومية لكن مل يكـن لـ  مكتـب والقضـايا والموكّلـون     

وهذا األمر يؤ ر على سلوك والـد  ويقبـل    (87: 2010الطحاوي، )« أن يسلّم على بعض أصدقائ 

ــا   ــد  مــع أصــدقائ  جيمعــون يف املضــيفة بعــد وفــاة          األىل إأحيان ــة، كمــا كــان وال عمــال املهمل

د ون عــن وميضــمون وقتــا  يف تنــاول الكحــول ويتحــ "حمــل إقامــة الضــيفة، جــدّة هنــد" الضــيفة

ــ     » األحــالم الــل مل تتحقــق  ــ  ســافر كــطريا  ويصــدقون  ألنّ ... يقــول ألصــدقائ  يف املضــيفة إنّ

يتحدث بطقة... كانوا كّلهـم يكـذبون حولـ  ويتواطـؤون علـى التصـديق لتصـبح جللسـة املضـيفة          

عابقة هبجة األشياء املشتهاة... ينام يف املضيفة لعدة ليال. تقف هند أمام البوّابة اخلشبية ال

م 2010 بنــاء علــى أنّ كتابــة بــروكلني تكــون يف الســنة    .(84-83: 2010الطحــاوي، ) «باألدخنــة...

والزمن احلاضر يف هذ  الرواية هو نف  العام تقريبا ؛ لذلك وفقا  مليزات الشخصية الرئيسة 
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 م، بـالنظر 1990-1985 يف هذ  الرواية، لتكن الفترة املاضية الـل ترسـم فيهـا بـني السـنوات     

ىل تـاريخ مصـر يف هـذ  السـنوات فإنّـ  يـّدل علـى التـوتر االقتصـادي؛ ألّن مصـر تواجـ  فتــرة             إ

 ارتفاع معـدالت التضـخم وانتشـار الفقـر     إىلمات فيها األزهذ   يأزمة الديون اخلارجية وتؤد

ب عنــدما تســتعرض هنــد ماضــيها، ميكــن للمــرء أن يــر  (49: 1390 ،ي)ســعيد .وازديــاد البطالــة

سـباب هجرهتـا   أب حـد إظـروف االقتصـادية السـيةة وميكـن هـذا األمـر أن يكـون        صورة هـذ  ال 

ال تنسـى أن تعبّـر عـن املشـاكل بعـد اهلجـرة كمـا         يلكـنّ الطحـاو   وهجرة كـل انسـان مـن بلـد .    

مركـــز  يتصــرح املشــاكل االقتصـــادية الــل تواجههــا هنـــد، أفضــل صــورة هلـــذ  املشــاكل هــ        

ىل جانب سـيدات صـغريات   إجتل  هناك كل أسبوع »الالجةني يسمّون  بوكالة غوث الالجةني 

ــات للطعام،معــاش أســبوعي شــحيح         ــا عــن فــرص العمــل، كوبون ــ تني حبط ــها ي  «أو كــبريات مطل

 أنّ اهلجــرة ليســـج طريقـــة  إىليف هـــذ  الصــورة يشـــرياملؤلف تلوحيـــا    (155: 2010الطحــاوي،  )

نظرهتــا  يطحــاوهكــذا تظهــر ال وحيــدة هلــروب مــن الظــروف االقتصــادية الســيةة مــن وطنــ ، 

يبحــ  يف القضــايا احلرجــة الــل تكمــن وراء » النقديــة لظــاهرة اهلجــرة؛ ألنّ الناقــد الــواقعي

 .(Bhaskar، 2008 :13) «املظاهر ويظهرها باللغة األدبية

واحــدة مــن األســباب الرئيســة للــهجرة هــي  يعتقــد بــ نّ  ،"چســرزمني نــو"أرزاقــي يف روايــة 

  املشـاكل إىلوحالة الدخل املنخفض الـل ترجـع    ة للعملالقضايا االقتصادية والظروف السية

املـرء عـن وطنـ  كمـا تتحـدث صـنم بـني حماد ـة عمـاد وهومـان            قتصادية فتسبب أن يرحـل الا

 حينما يعرب آرش عن حنين 

إيران هـو عمـاد    يفأو مطال من الشخصيات الل ترغب . (436-435: 1391 ،يأرزاق) 

عائلتـ  يف   رسال نقـود ملسـاعدة  إامت  يف أمريكا ألجل إقلكن توفري حيات  يف هذا البلد وسبب 

 مايقول عمادك إيران، وليسج هذ  ظروف العمل ومداخلها متوفّرة يف إيران

. (438: 1391 ،يأرزاقـ ) 

مـطريا  لالحتجـاج جتـا      ميكن أن نشاهد الفـرق يف حالـة الـدخل بـني البلـدين يف كلمـات صـنم       

ــران.   ــدخل يف إي يركّــز الكتّــاب يف القصــص الواقعيــة علــى      (438: 1391 ،يأرزاقــ) امفــاض ال

ــوفّرون جمــاال  إلصــالح تشــوهات        ــة وي ــة والسياســية واالقتصــادية والطقافي القضــايا االجتماعي



536   2021شتاء ، الرابعالسادس عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

زاويــة يف هــذ  الروايــة حيــاول الكاتــب أن يكشــف    (170-1/169ج :1378، )سيدحســيىل اجملتمــع.

ــى برصــد هــذ            ــران، ويتجل ــى اهلجــرة يف إي ــدخل عل ــة ال ــ  ري قّل مــن الظــروف االقتصــادية وت

 القضايا ضرورة التغيري.

يشــري الظــروف االقتصــادية الســيةة يف بلــد  فحســب بــل يبــيّن كيفيــة عمــل        ال يإنّ أرزاقــ

ــا   قــارن تكتســب هــذ  اإليــرادات بســهولة. وي  النــاس يف البلــد املضــيف جتــا  أجــورهم ويــذكر ألّ

كيفية العمل يف البلدين ضمنيا  بصورة احلوارات الل تبادلج بني الشخصيات؛ ويف حوار بني 

 آرش وصنم يقول آرش:

 ،يأرزاقـ ) 

مطال على العمل الشاق يف أمريكا هو ذكريات عماد يف بداية عمل  الشاق يف هـذا   (255: 1391

هبذ  اإلشارات ينتقد أرزاقي أيضا  سبب صلف جمتمع  ويبّني  (243-242 :1391أرزاقي، ) البلد

 يشري إليها مباشرة بـل يسـتفيد   أنّ اإليرادات املنخفضة تسبّب أن صفض جودة العمل وأنّ  ال

 من أسلوب السخرية واهلجاء االجتماعي الالذال.

القضايا االقتصادية وظروف  يكما رأينا يف الروايتني، إحدب األسباب الرئيسة للهجرة ه

على الرغم من أنّ رواية بروكلني التشري صراحة إىل هذ  القضية؛ ألنّ  الدخل غري متناسقة،

، وكذلك يف البلـد املضـيف تنحصـر    هجرة هند هي هروب من مجيع التقاليد املفروضة عليها

إىل الظروف االقتصاديّة وحالـة دخـل    حبياهتا املاضية ويف غضون ذلك، أشارت يف ذكرياهتا

كطـر  أبيج أبيها كما أشـارت إىل بعـض مشـاكل االقتصـادية بعـد املهـاجرة، لكـن روايـة أرزاقـي          

الظروف االقتصـادية  منها أن تعبّر عن القضايا االقتصـادية، يركّـز الكاتـب حديطـ  علـى تـ  ري      

ونقــص الــدخل يف موطنــ  ويــذكر أنّ القضــايا االقتصــادية الســبب الــرئي  للــهجرة عــن بلــد     

 رواية "بروكلني هايت ". ىلإواحتجاج  يف هذا اجملال أكطر ملموسا  بالنسبة 

 القضايا التعليمية (ب

فهــو يصــف تفاصــيل   ىل القــاريإيف الواقعيــة النقديــة حيــاول املؤلــف أن ينقــل التجربــة احلقيقيــة    

)بيتـروف،  « الواقعيّـة هـي التصـوير املوضـوعي للواقـع     »بدقة كما قال غـوركي:  وسلوك الناس املوضوع 

عمـال الواقعيـة تكـون أحيانـا  بشـكل االهتمـام       األ . إنّ معاجلة قضـايا اجملتمـع املعاصـر يف   (94: 2012

ــة ارتباطــا       ــرتبط عــادة  هــذ  القضــايا التعليمي ــة وت و يقــا  بالقضــايا االقتصــادية    بالقضــايا التعليمي

حبي  ينبع العديد من املشاكل التعليمية من القضايا االقتصادية كما قلـج سـابقا  يتـ  ر اضـطراب     
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ذكرياهتـا مطـل الظـروف املدرسـية      لي  هنـد يف إالنظام التعليمي باالضطراب االقتصادي كما تشري 

 (80: 2010)الطحاوي، . السيةة ونقص املرافق فيها وامفاض رواتب املعلمني و..

 ىل النظــام التعليمــي يف تــالل فرعــون حينمــا تتــذكّر ذكرياهتــا، إإشــارة هنــد  يف روايــة بــروكلني

ــاد الطحــا اتكــون نقطــة   ــدة وهــذا النظــام         وينتق ــ  عــدمي الفائ ــذي تصــف  ب ن بالنظــام التعليمــي ال

ــذ  ــ  املشــاكل ا   يالتعليمــي ال ــؤ ر علي دة الســنوات مــن  بعــد عــ »قتصــادية يف اجملتمــع كمــا تقــول:    الت

املدارس عدمية الفايدة كما يرب اجلدّ، تتفـرع البنـات ملزيـد مـن حصـص التـدبري املـزنل علـى يـد          

معاقبــة الطــالب يف هـذا النظــام التعليمـي    وكانــج. (190: 2010الطحـاوي،  ) «"مـدام تريــزة اخلياطـة"  

العصــا صــار يضــرب ب»مــن أساســ  وتــرب الطحــاوي هــذا األمــر مــن أعمــال عنيفــة وغــري صــحيحة  

: 2010الطحـاوي،  ) «كطريا  ويضعهم بـاملقلوب علـى الكرسـي الـذي خصـص لـ  ويضـرب علـى السـاقني         

فيما يتعلق بقضايا التعلـيم والطقافـة، فـإنّ أرزاقـي ال يصـرّح مباشـرة مسـ لة التعلـيم يف         . (166-167

معـة و  ملـرء يتخـرّج مـن اجلا    دخـل مناسـب  إيران، لعّل أفضل مطال هو عدم وجـود وظيفـة الئقـة مـع     

حيصـــل علـــي ورقـــة شـــهادة التعلـــيم العـــال وهبـــذا األمـــر، يـــرتبط بـــني االضـــطراب االقتصـــادي     

والتعليمي،رغم أن  اليعا  اجملاالت التعليمية وكيفية التعليم فيها لكـن يف بعـض األحيـان يشـري إىل     

ــيمهم يف اجملت        مــع بعــض القضــايا الطقافيــة يف كلماتــ  ممــا يــذكر احلاجــة إىل تطقيــف النــاس وتعل

حوارها مع آرش:  اإليراين أحيانا  كما تقول صنم يف

 .(436: 1391)أرزاقي،  

علـى القضـايا التعليميـة وهـذا      يّةروايتـها إىل تـ  ري الظـروف االقتصـاد     يف يتشري الطحاو

ــبة  األمـــر أكطـــر وضـــوحا  يف  ــها بالنسـ ــ  يعكـــ    "چســـرزمني نـــو" ىل روايـــةإروايتـ ألرزاقـــي؛ ألنّـ

شــيء آخــر واليعــا  القضــايا املتعلقــة     يّن أت  ريالقضــايا االقتصــادية علــى اهلجــرة أكطــر مــ    

 .بالتعليم إلّا أنّ  يذكريف بعض األحيان، احلاجة إىل تعليم القضايا الطقافية يف بلد 

 األزمات اليت يواجهها املهاجر 

العادات اليومية واملباد  األخالقية والعالقات األسـرية   بتتحد هيواحدة من مالمح اهلجرة 

كانج واضحة يف الـوطن؛ ألنّ املهـاجر    السياسي والعديد من القيم الل واالجتماعية والتفكري
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املعـايري؛  ويف مواجهة مدخالت الطقافة األجنبية يف البلد املضيف يت مل يف صـحة هـذ  القـيم    

احلديطــة ميكــن أن يعــزّز املهــاجر أو يســبّب مشــاكل  االجتماعيــة   وهــذا الصــراع مــع الظــروف 

 ومشاكل  اخلطرية يف اهلويّة.

 أ( التناقض الطقافـي
علـــى القضـــايا الطقافيـــة. إنّ أحيانــا    تركّـــز معاجلــة مشـــاكل اجملتمـــع املعاصــر يف األعمـــال الواقعيـــة  

حـدب العناصـرالواقعية النقديـة الـل يعـا  هبـا الكتّـاب        إ يالتناقضات الطقافية بني الشرق والغرب هـ 

ــة؛ أل      ــد واحلدا  ــاين بــني التقلي ــل الشخصــيات،    نّ يف ويشــريون هبــا عــادة بالتب ــة التقب ــة النقدي الواقعي

 (1/301: ج1378. )سيد حسيىل، حتكم على اجملتمع وتتبع اخلطة اجلديدة الظروف الل

التنـاقض بـني التقليـد واحلدا ـة يف حيـاة هنـد،        ييف رواية "بـروكلني هـايت " تظهـر الطحـاو    

تكـون جمتمعـا     حدة الـل الواليات املت مراة تقيّد بتقاليدها و قافتها يفا يماضيها وحاضرها، ه

جديــدا  وحــديطا . إنّ أفكــار هنــد والشخصــيات األخــرب وإعــادة ذكرياهتــا تكشــف هــذا التنــاقض    

الطقـــايف جيّـــدا ، وكـــذلك التـــ  ري الســـلو مـــن الطقافـــة الغربيـــة ومقاومـــة البنـــاءات االجتماعيـــة    

هنـد مـن عيشـها     مـر يف تـذكري  األالتقليدية جتـا  التغـيري يف جمتمعهـا العـريب، ميكـن رؤيـة هـذا        

 يى فيـ  بزهـرة العـال وحتتـو    األنطوخيانة زوجها وهي تذكّر فيلما  بنف  املوضوع تسمّي شخصية 

هذ  الرؤية على أن تلزم النساء قبول الزوجات املتكرّرة للرجال كتقليد مرّير للحياة كما علّمتـها  

الـزواج املتكـررة ألبيهـا     إىلوتشـري   (119-118: 2010)الطحـاوي،   .والدهتا هذا مبطابـة سـنة احليـاة   

يضـا  تتحـدّب بعـض تقاليـد جمتمعهـا؛ علـى سـبيل املطـال         أوتنطبق هذ  املس لة على سنة احليـاة و 

ىل فترة طويلة وكلُّ هذ  التقاليد تعتربعنـها  إبعد الزواج مل يكن للزوجة أيابا  وذهابا  مع عائلتها 

فقـط عـن نظرهتـا النقديـة إىل بعـض       لكن الطحاوي التعبّر( 189: 2010)الطحاوي، بسنة احلياة. 

مطـل   يبالتقاليد الشائعة يف جمتمعها العربية بل تذكر مناذجا  من هذا االلتزام يف اجملتمـع الغـر  

التقاليــد اليمنيــة يف اجملتمــع األمريكــي احلــدي  بــ نّ نســائهم ال يغــادرن بيــوهتن دون أزواجهــم       

ســاء وتشــري إليهــا هبــذا الشــكل الــذي   ســتمرار رؤيتــهم التقلديــة للن ا: هــذا هــو يوتعتقــد الطحــاو

حيانـا  بالتسـوّق   أطبيبة بوسنية ساعدت الالجةني يف "وكالة غوث الالجـةني" وقامـج    هينزاهات 

يرسـلون نسـاءهم إىل    تقوم نزاهات بالتسوّق للعرب من أصول ميىل؛ ألهنـم ال »للنساءالعربيات. 

)الطحـاوي،   «بعمـل الوجبـات املزنليّـة    السوبر ماركج وتقريبا  ال خيرجن إالّ مع أزواجهن وينشغلن

، وبـروكلني يف أمريكـا  ندرك من هذ  الكلمـات الّـا خيتلـف بـني تـالل فرعـون مبصـر        . (157: 2010
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جمموعــة كــبرية مــن النســاء العربيــات اللّــائي       إىلشــارة باإلتنتقــد الكاتبــة مــن هــذ  التقاليــد     

 يتمسّكن بالقواعد والتقاليد البدوية ويعشن بالعزلة.

ــة  ي الطحــاو تعبّــر علــى الطقافــة الغربيــة والتحــديات   وتــ  ري احلدا ــةعــن التناقضــات الطقافيّ

ولةـك الـذين غرقـوا يف الطقافـة الغربيـة وحـاولوا أن يضـعوا        أىل إ وتشـري الل يواجهها املهاجرون 

و ألغتــهم يف أيــادي النســيان، تتعــرّف هنــد كــطريين مــن العــرب الــذين جــاؤوا حــديطا  مــن املغــرب   

تـتكلم  : إهنـا  واليتبـادلون معهـا كلمـة واحـدة عربيـة ويقولـون هلـا        والـيمن حىت السـودان  و أجلزائر

ــة،إهنم ينخرطــون يف تبــادل مجــل إجنليزيــة ركيكــة      باللهجــة إذا حاولــج التحــدّث معهــم بالعربيّ

واســع ومتعــدّد  ويــدعون عــادة  أهنّــم ال يعرفــون بعضــهم بعضــا  علــى اإلطــالق؛ ألنّ العــامل العــريب  

بشكل عـام، مل تكـن الطحـاوي يف صـورة هـذ  احلقـايق غـري         (26-25: 2010طحـاوي،  )الوخمتلف. 

 مهتمة هبذ  التناقضات، تعا  هبا لبع  الناس واقناعهم باجياد حلّ مع نظرة نقدية للوقايع.

نسـانية،  اإلاجملتمع احلدي  وت  ريهـا علـى العالقـات     إىلتظهر الطحاوي أيضا  نظرة أخرب 

ىل إد احلصـول علـى احلـّل هلـذ  املشـكلة، ميكـن أن نشـاهد رؤيـة هنـد          ومن خالل جتسيدها تري

يف البيةــة اجلديــدة الــل تواجههــا يف كلمــات جنيــب   واحليــاةالتناقضــات بــني احلدا ــة والتــراث 

هو واحد مـن الالجـةني الفلسـطينيني الـذي كـان مدرّسـا  يف بعلبـك سـابقا  وهـاجر إىل          » اخلليلي:

ز يف حــي بــروكلني، ومل يصــلوا إىل احليــاة العلميــة الــل كــان  حيــاة أفضــل، لكــن لديــ  اآلن خمبــ

)هو يرهق من حول  باكتشافات  عن احلياة يف تلك املدينة وكم هـي جمففـة وال إنسـانية    « ي ملها

رغــم قدرتــ  علــى التــدليل علــى ذلــك بإعــداد املتســولنّي و املشــرّدين الــذين يعيشــون يف الشــوارع     

السن يف احلـدائق ويقـول هـذا املـدن القلـب هلـا ويتعجّـب كيـف         والبيج هلم، تنهد على رؤية كبار 

احلـالوة يف املدينـة صلـق     ينشغل األوالد باجلري وراء الرزق ويتركون آباءهم هكـذا ويتسـائل مـا   

حنــن نــرب ذلــك  (215 :2010الطحــاوي، ) «كــلّ هــذ  التعاســة البشــرية مثّ يســموهّنا تفاحــة العــامل؟

 تسبّب أن تنسى القيم اإلنسانيّة اآللية اللواحلياة دي  بنظرة نقديّة ينتقد اجملتمع احل

ــة  أ ــا رواي ــو "مّ ــد         "چســرزمني ن ــى أســاس التقالي ــر مــن أن تقــوم عل ــاين أكط ــر عــن هــذا التب فتعّب

هبـا سـنوات عديـدة     يتنطـو  السائدة يف اجملتمع اإليراينّ، بشكل انفصال من التقاليـد والبيةـة الـل   

وم من قشرة التراث وتعرّبعن ت  ري احلدا ـة علـى حيـاة البشـر     صرج كلّ ي ىل احلياة اللإوتدخل 

ىل فقــدان اهلويــة الطقافيــة لــبعض  إيّ ـيشــري أرزاقــي يف هــذا التنــاقض الطقافــ   ،اجملتمــع الغــريبّ يف

يف هذا اجملال، ميكن ذكر اسـتخدام بعـض الكلمـات باللغـة اإلجنليزيـة       (403: 1391)أرزاقي . الناس
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صنم كفرد  يقبل الطقافـة اجلديـدة    رؤيتها يف كل الرواية كما يف مشهد،بني حماد اهتم الل ميكن 

 غيّر  قافتها املت صلة جتيب باإلجنليزية عنـدما يتحـدّث عمـاد بالفارسـية    

ميكـن أن   .(576-575: 1391رزاقـي  أ) 

تصــرفات الشخصــية الرئيســة، آرش، وتغــيري رؤيتــ  مــن بدايــة   نشــاهد صــورة هــذ  التناقضــات يف

بدايـة وصـول     الرواية حىت هناية املطاف، على سبيل املطـال عنـدما كـان آرش يتحّـدث مـع عمـاد يف      

 يرب احلياة هنا باحلريـة   "أمريكا" ىل هذ  البالدإ
هــذ  الــبالد ســنوات يعتقــد هــذ  احلريــة ليســج جمانيــة    وعمــاد الــذي يعــيش يف( 65: 1391أرزاقــي )

يعتقـد نـوع احليـاة يف الغـرب هـو آليّـة ال       وكـذلك  . (65: 1391أرزاقـي  ) 

كمــا يعتــرف آرش بنفســ  يف هنايــة املطــاف هبــذ     (68 :2010الطحــاوي، ) .تعــرف شــية ا ســوب العمــل 

 احلياة اآلليّة وال ميكن  قبوهلا 

يعبّـــرعن هـــذ  النقطـــة يف الواقعيـــة النقديـــة الـــل تكـــافح  »وهـــذا حبـــدّ ذاتـــ   (382: 1391رزاقـــي أ)

ــيري الوضــع االجتمــاعي     النّ واحــدة مــن   (؛1/184: ج1378)ســيد حســيىل،  « الشخصــيات مــن أجــل تغ

ــزات  ــن  األميـ ــر عـ ــدي أن يعبّـ ــق      دب النقـ ــدخل يف عمـ ــتوب ويـ ــى املسـ ــى أعلـ ــة علـ ــايا احلقيقيـ القضـ

أخريا  يف التحدي بـني التقليـد واحلدا ـة     (263: 1384. )لوكاش، مل واألفكار وتصرفات البشراألجذور

يتم توفري احللول، يف بعض األحيان من قبل الشخصيات كما يرب عماد هـذا احلـلّ يف اهلجـرة يف    

 :السنني املبكـر  

 (154: 1391رزاقـي  أ) «

كما يقـول:  

رزاقـي  أ)

ألنّ عـدم وجـود    لكن هذ  احللول التعـىل القضـاء علـى كـل هـذ  التناقضـات الطقافيـة؛        .(369: 1391

 اهلوية الطقافية والتباين بني هذ  اهلويّات يكون دائما  مع املهاجرين.

رأة "بروكلني" تظهر الفرق بني اجملتمعني يف تفسري معاناة املرأة يف الطقافتني، املـ  روايةيف 

املهاجرة تشرح معاناة النساء، من ناحية ، ترب نف  عادات اجملتمع املصري وتقاليـدها الـل   
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هربــج منــها وجــاءت إىل اجملتمــع الغــريب احلــدي  تشــاهدها هنــا أيضــا ، ومــن ناحيــة أخــرب،  

وتتجـول بـني التقليـد واحلدا ـة وهـذا يسـبب حتيّرهـا        التستطيع أن تتكيّف مع اجملتمع احلدي  

روايـة مشـاكل اإليـرانيني الـذين يهـاجرون       يهـ  "چسـرزمني نـو  " باالغتراب لكن روايةوشعورها 

وهتيمن عليهم التناقضات الطقافية من حي  األخالق والتقاليد مـع سـكان هـذا البلـد وحتـاول      

يســتطيع  شخصــيّات الروايــة تكــوين هوّيــة جديــدة بــني التــراث واحلدا ــة ويف هــذا التحــدّي، ال 

ــة،  هنايــة املطــاف أن يستســلم هبــذا العــامل احلــدي  مــن أجــل عالقتــ         آرش، يف راوي الرواي

حينمـا   إىل تقاليـد   مباضي  الذي لي  مرّيرا  وهـذا األمـر مينعـ  البقـاء يف هـذا البلـد ويرجـع       

لـذلك، يف هــذ  الروايــة،  تستسـلم صــنم هلـذا العــامل اجلديـد وحتــاول أن تنســى كـلّ ماضــيها؛     

ــر احلاضــر ولكــن يف النهايــة، تقــرّر الشخصــيات جتــا    بــني املاضــي و مــن خالهلــا احلــرية ب يُ

 احلدا ة والطقافة اجلديدة أن تقبلها أم ال.

 ب( اهلوية والدين 

الدين هـو واحـد مـن أقـوب عوامـل اهلويـة يف معظـم الطقافـات، هلـذا السـبب، ميتلـك الـدين يف كـلّ              

جــرة تعّــد حتــديات يف ســياق اهل ويــدعمها الشــعب بقــوة.جمتمــع الروايــات احملترمــة للمــؤمنني هبــا  

الروايات الدينية مع البلد املضيف من أهم حتديات هوية املهاجرين وبـالنظر إىل رؤيـة اجملتمعـات    

تقــارير  يف»الغربيــة إىل اإلســالم، تضــاعفج أزمــة اهلويــة الدينيــة للمهــاجرين كمــا قــال عضــدانلو    

. وال يوصــف هــذا الــدين  تشــار إىل اإلســالم، ذو التســمية اإليديولوجيــة..  وســائل اإلعــالم الغربيــة،

نّ  كشيء أو مكـان تـزود الغـرب بـالنفط... وإنّ اإلسـالم عنـد الغـربيني ميطّـل          كموضوع بل يوصف ب

باهلجميـــة للسياســـيني اليميـــنني والتـــدين واحلكومـــة الدينيـــة للسياســـيني اليســـاريني وهـــو اجـــنوّ   

ليــــة جتــــا  اإلســــالم  مــــع هــــذ  العق .(41-42: 1383، )عضــــدانلو« غريعــــادي للسياســــيني املعتــــدلني 

 واملسلمني؛ فإنّ أصغر حاد ة ميكن أن تتحدب اهلوية الدينية للمهاجر املسلم يف البلد املضيف.

يف رواية بروكلني هايت  تواج  هند التحدي للهوية قبل أن هتاجر إىل أرض أخـرب، حبيـ    

د، بـ نّ والـدها   تطري ذكرياهتا األسةلة الصعبة يف ذهن القار ، التحديات الل يواجهها عقل هنـ 

اعتـاد  »مع ما يشرب الكحـول، يعبّـر عـن القصـص القرآنيـة حبذاقـة وحيفـظ اآليـات كمـا تقـول:           

ابوها أن يتناول البرية قبل أن ينام يتحلقون حول  قبـل أن يبـدأ يف سـرّ قصّـة سـيدنا "موسـى"...       

نَاايَّ اَل تَاْقص ااْ  يَااا با  ﴿يقــول بــني كــلّ مقطعــني "صــلّوا علــى الــنو" ... يقــف علــى تلــك آيــة ويكرّرهــا  
ْنَساان  َعاد ُو م ب اينَ ا َّل نَّ ر ْؤيَاَك َعَلٰ  َّل ْخَوت َك فَاَيك ياد وا لَاَك َكْياَدا  اْيفَاَن ل ْإ   ين والآحيفـظ الـنص القـر    ﴾لشَّ
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ترب هنـد   .(85: 2010الطحـاوي،  « )املهل ويكمل...  خيطي يف تشكيل  وتنقيط ، يشرب البرية على

ــة وهــذا التحــدّ   لك هــذ  االزدواجيــة يف يف ســاير شخصــيات روايتــها كــذ   ي الــذي الشــؤون الدينيّ

تواجه  يف جمـال هوّيتـها الدينيّـة، مطـل عبـد الكـرمي هـو سـائق سـيارة أجـرة لديـ  زوجـة روسـية              

و ال ــة أوالد وينفصــل عنــها لكنــ  ال يــزال يعــيش معهــا يف شــقة ؛ ألن زوجتــ  ليســج لــديها مكــان    

بـوفرة إىل املركـز    و مسـكرات رغـم أنّـ  يـذهب ويـ يت      للذهاب إلي  وهو يشـرب كـطريا  مـن كحـول    

بــالطبع، أعربــج الطحــاوي عــن أفكارهــا النســوية يف حتــدي  (46-45: 2010)الطحــاوي، اإلســالمي 

اهلويــة الدينيــة. وإحــدب التحــدّيات املطروحــة هــي كشــف حجاهبــا، الــذي ت خــذ يف هــذ  الروايــة  

ا اإلسـدال األسـود الطويـل، كـان اول مـن      لكنـها مطلمـا هـذ   »... نظرة مـرّة علـى مسـ لة احلجـاب.     

 .(89: 2010الطحاوي، « )خلعت  وقالج إنّ الستر اليتنايف مع اجلمال وإن اهلل أباح ماظهر منها

معاجلــة قضــيّة الــدين وحتــدّيات شخصــيّات الروايــة هبــذ    "چســرزمني نــو"ال نشــاهد يف روايــة 

ة فحسـب وتعبّـرعن النقطـة الـل ينخـرط      هنايـة القصـ   القضيّة وتشري إىل قضّية اهلوية الدينية يف

فيها بعض املهاجرين يف البالد األخري، فإنّها مس لة احلصـول علـى هوّيـة جديـدة الكتسـاب هويـة       

املواطنة حبي  يغيّر عماد دين  علـى أسـاس جـوّ الروايـة ليجلـب بطاقتـ  اإلقامـة حـىت يسـتفيد مـن           

  أن يواجـ  هـذا التحـدّي هلويتـ      فوائد املواطنة رغـم عالقاتـ  القويّـة للـدين ومـن صـعب لـ       

 .(621-620: 1391)ارزاقي، « 

إنّ الـروايتني، يـتم التعـبري عــن قضـية اهلويـة الدينيـة والصــراع العقلـيّ للمهـاجرين يف البلــد         

اجلديد لكن يف رواية بروكلني تعبّرعن هذا الـزناع الفكـري هلنـد بطريقـة تـذكرنا املاضـي ك نّهـا        

بلــد املضــيف، رؤيــة الشخصــيات ذات   قضــيّة هويتــها مــن قبــل وأيضــا  يف ال   كانــج قــدتورطج يف 

ا        االزدواجية الدينية الل رأهتا يف ماضي يف شخصـية والـدها، يسـبّب أن يسـتمرّ فكرهـا متورطـ 

وأحيانــا يكون مــع اليوجــد ذكــر للهويــة الدينيــة   "چســرزمني نــو"لكــن يف روايــة يف هويتــها الدينيــة 

ــال ع     ــل احتف ــة مط ــذكري املاضي،إشــارات إىل االحتفــاالت الديني ــة    ت اشــوراء، ال هتــتّم هــذ  الرواي

ــة، ترّكــز هــذ  الروايــة علــى مســ لة العــامل احلــدي              ــى مســ لة اهلويــة الديني اهتمامــا  كــطريا  عل

إالّ ديـن عمـاد الـذي يغيّـر هويتـ  الدينيـة الكتسـاب هويـة         وحتدّيات  والتكيف مـع الـبالد اجلديـدة    

 .  فعون إىل حدود أزمة عدم اهلويةاملواطنة وميطّل الكاتب هبذ  الشخصية، املهاجرين الذين يد
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 ترسيم مشاكل املهاجر يف البلد املضيف

يرسم أدب اهلجرة جتربة قيمة من األجيال الل بعيدة عن الـوطن وميطّـل هـذا األدب معانـاة     

الل يعاين منها املهاجرون مبساعدة قلم الفن ويبح  الكاتب املهـاجر يف كتاباتـ  عـن هويتـ      

اضـي الـذي تركـج وراء  واملسـتقبل الغـامض الـذي ينتظـر  مـع نظـرة          غرياملعروفة يف بـرزخ امل 

 بعض األحيان الحيصد إالّ خيبة األمل ويكون االغتـراب  احلنني وأحيانا مع الرؤية النقدية ويف

 والوحدة والي س من صور بارزة يف هاتني الروايتني.

 أ( االغتراب 

وهـذا   (Kathleen, 1998: 229)تعـبري"  احلنني هو واحد مـن مالمـح االغتـراب كشـكل مـن "أشـكال ال      

" algos" يعىل "العـودة إىل املـزنل" و"  nostosهو املصطلح الفرنسي مشتق من البنائني اليونانيني "

وتــرادف هــذ  الكلمــة يف اللغــة العربيــة مــع "احلــنني إىل     (43: 1387)رضــايي، يعــىل "املعانــاة واألمل"  

ــراب  ــي" و"االغتـ ــو املاضـ ــات والبحـ ــب الدراسـ ــة   513: 2008ث، " )مكتـ ــج الكلمـ ــذكر   (Nostalgiaحتـ ــا  تـ طبعـ

)آريـانبور،  املاضـي   لالغتراب مفاهيم مطل الفراق وأمل البعد وأمل االنفصـال وشـعور بـاحلنني ومتنّـي    

احلـــنني هـــو شـــعور معقـــد الـــذي تســـبب  جمموعـــة مـــن العواطـــف         »يف الواقـــع،  (4/3539: ج1380

مـن   .(Dickinson & Erben, 2006: 226)« فرديـة واألحاسي  الل ترتبط بـالظروف االجتماعيـة وال  

عناصــر اإلغتــراب ميكــن أن نشـــري إىل احلــنني للماضــي والرغبـــة املفرطــة إىل الــوطن ومســـقط        

. )عـال  الرأس والتعبري عن الذكريات مع التحّسر واألسف والتجاء إىل أيـام الطفولـة وذكـر التلـهّف    

 (  157: 1387عباس آباد، 

الصور املؤ رة يف روايات اهلجـرة تتنـاول مسـ لة احلـنني، كمـا أنّ       وقفا  ملا سبق، إنّ إحدب

يف رواية بروكلني يربز االغتراب بتذكري ذكريات من أيام الطفولة والشباب ويظهر بشكل بُعد 

هند عن وطنها وشعورها باحلزن مـن أجـل أهنـا وحيـدة وغريبة؛عنـدما تعـرب هنـد مـن احيـاء          

كــلّ واحــدة منــها حتصــر هبــذا احلــزن      ختلفــة الــل املشــاهد والشخصــيات امل ب بــروكلني وتــر 

ولكلّ منها سرد عن هذا احلنني وهذا األمـر يعيـد هنـد إىل حنينـها علـى       والتحّسر إىل الوطن

ــاء،      ــا زوجــة بروفســور يف الفيزي ــ  الجــئ سياســي هــاجر إىل أمريكــا يف    إســبيل املطــال: إميلي نّ

 يوهـ بائعة األحذية على حافـة الشـارع    واآلن إميليا أصبحجالسبعينات وأ ناء احلرب الباردة 

لكنـها بعـد   » تتابع األخبار الر ية وتذكّر أيامها يف االحتاد السـوفيايت القـدمي.   متعبة من أن

عشرين عاما من الضجيج يف نيويورك هي االن على حافة الطمانني بعد أن صارت متعبـة مـن   
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... هـي اآلن متعبـة أكطـر، تفضّـل     اإلعالم هنا الذي أصبح يذكّرها باالحتاد السوفيايت القـدمي 

 «فقطــ ن تتــابع "د. فيــل" أو برنــامج "أوبــرا دينفــري" بينمــا يفضّــل زوجــ  متابعــة الــو يب ســي  

أو ميكن أن نشري إىل جنيـب اخلليلـي الـذي هـاجر مـع صـديق  بـاراك،         .(64: 2010)الطحاوي، 

ناراك مع أوالد عمومت  يف  فإنّ  زميل  وكانا معلمني  يف بعلبك وبعد أن يهاجر إىل أمريكا عمل

ــازا   مـــازاال يتـــذكران  "حلـــوّ العـــري "بـــروكلني واكتســـب اســـم   يّيف حـــبقّالـــة وظـــلّ جنيـــب خبـ

مــازاال جيلســان معــا  ويتــذكران تلــك األيــام البعيــدة، يتــذكران مشــهد الالجــةني      »ذكرياهتمــا 

بعـد احلـرب،   اجلالسني على املرج يف بعلبك، حيكون عـن العـود  كـلّ يـوم إىل قـراهم البعيـدة       

يف سـينما   "غـزل البنـات  "... عربت أعوام كطرية... وحيلم بالذهاب إىل مصر مشـاهدة فـيلم   

ــتكلم هنــد مــن احلــنني الــذي      (212-211 :2010 ،يالطحــاو)« ريقــول بعمــاد الــدين...   عنــدما ت

مــازال يف قلــب إميليــا ورغبتــها إىل وطنــها ومســقط رأســها أو مصــري جنيــب اخلليلــي وحزنــ      

وطنـ ، كـلّ هـذا حيكـي      إىلذهبج مع الريح وي س  ورغبتـ  يف العـودة    وأحالم  اللواشتياق  

 "تالل فرعون" تذكّر موطنها يأكطر من أي شيء آخر. هعن حنني هند ك نّ  كان بنف  هند، 

يذهبها إىل املاضي وذكرياهتا  برؤية األمكنة والناس يف هذ  املدينة وماحيدث هلا يف الغرب،

ــا الطفول ــد هــ     يــةيف أيامه ــذكري املاضــي هلن تســمّي  ذكريــات جــدّهتا الــل  ي ، أفضــل مطــال لت

كانـج تعـيش فـوق تلّـة يف تـالل فرعـون وتنجـز أعمـاال  كتطريـز ونسـيج املالبـ              بالضيفة الـل 

تتـذكّر   األفنينـو  ورعاية احليوانات األليفة، عندما تشاهد هند مقربة عظيمة على أعلى تـل  يف 

ألفنينو السابع مع جـرين وود تلـك املقـربة الكـبرية الـل تسـكن       تقاطع ا»ذكرياهتا مع الضيفة 

حينمـا ترتـدي معطفهـا الطقيـل الـذي       (49 :2010 ،يالطحـاو ) «ربوة عالية  تـذكّرها تـالل فرعـون   

وقــج  يّلقــدرأت نفســها كــامرأة عجــوزة وأكطــر مــن أ  اشــترت  مــن خمــزن للمالبــ  املســتعملة   

ترتـدي معطفهـا الطقيـل الـذي     »كجـدّهتا وحيـدة    نفسـها  ب ووحـدهتا وكانـج تـر    تذكّـرت الضيفةَ

اشتريت  من خمزن للمالب  املستعملة تشمّ من طيات  رائحة النفتالني والعطن، الذي يلتصق 

باملالب  القدمية تشعر أنّ  جيطم على جسدها بطقل وكآبة... تشب  العجائز و الشوارع، باردة 

ر من أمها تذكرت كيف كان جتل  دائمـا   ووحيدة وحمايدة. تذكر اآلن أهنا صارت جدّهتا أكط

 .(50: 2010 ،يالطحاو) «يف حجر جدّهتا...

تعاملـ  مـع البلـد املضـيف ال حتتـوي ذكرياتـ  علـى لـون  مـر  مـن            يفأمّا آرش يف رواية أرزاقي 

وحدت  حينما يتذكّر املاضي والطفولة وذكريات  يف بلـد ؛ يف كـل صـفحات روايـة أرزاقـي نشـاهد       

اغترابــ  لكــن االبتعــاد عــن الــوطن آلرش هــو أكطــر إزعاجــا  مــن أيّ شــيء آخــر كمــا  حالــة حنينــ  و
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ألنّ موطنـ  جيلـب لـ  رائحـة      (؛440 :1391ارزاقـي،  ) يقول: 

ذكرياتـ    اهلـدوء وزاد هـذا البُعـد حــزن االغتـراب كمـا يقــول يف     

. ويف هناية الروايـة، هـو يعـود    (307: 1391ارزاقي، )

مـن اكتةـاب حـاد نتيجـة حزنـ  وحنينـ  إىل وطنـ  وهـو يرجـع دون           إىل وطن  مـن أجـل أنّـ  يعـاين    

هــذ  الروايــة، روايــة تكيّفهمــا مــع هــذا االغتــراب يف البلــد املضــيف. وإنّــ  عكــ     زوجتــ ، صــنم؛ 

زوجت  مل يستطع أن حيصل على هذا التكيّف. حول الشخصيات األخرب يف روايـة أرزاقـي الـل    

يعانون من احلنني إىل وطنهم ميكن أن نشري إىل عمـاد الـذي ذكرياتـ  حيـا لنـا إيـران يف كـل        

ــل بيمــان، هــو طالــب الطــب، انتحــر بســبب االكتةــاب احلــاد       صــفحات الروايــة أو شخصــي  ات مط

علـى الـرغم مـن النجـاح يف األعمـال التجاريـة        مطال آخر هو هبادورالناجم عن حزن االغتراب و

وامـتالك عالمـة جتاريـة معروفـة يف أمريكـا عنــدما يظهرحنينـ  فإنّـ  يعتقـد احليـاة ب هنـا شــيء           

دور، فإنّــ  يقــول مــن حزنــ : آخـر ال ميتلكــ . ويف حــوار بــني آرش وهبــا 

 .(120-118: 1391ارزاقي، ) 

إنّ أرزاقـي يف روايتـ  عنـدما يعبّـر عـن       ما ميكن أن نشاهد من هذا احلـنني يف الـروايتني،  

آليّـة ويظهـر    ياحليـاة الـل هـ   ب احليـاة يف أمريكـا،   حزن الغربة يشري بإجياز أيضا  إىل أسلو

كمـا يظهـر الكـطري مـن احلـنني للـوطن. ويف روايـة        كيف يتعامل اإلنسان مع ظروف  االجتماعية 

، هنــد تيــ س مــن الســعادة يف وطنــها ومــن أجــل هــذا ترحــل منــ  ومل تعطرعلــى هــذ    يالطحــاو

تراب ويـرتبط ماضـيها وحاضـرها    وهبذا السبب أحاطها حزن الغربة واالغ السعادة يف الغرب

لـون احلـالوة فيهـا لكـن آرش يف التعامـل مـع       ب تر معا  وكذلك تكون ذكرياهتا غالبا  مريرة وال
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وسـاير الشخصـيات    عندما يتذكر طفولت  وماضي  يشعر احلـالوة بتـذكريها  العيش يف الغرب 

الـوطن فـيهم لكـن     يف روايت ، كلّ واحد يشارك بطريق ما يف حزن الغربـة ويتـردد احلـنني إىل   

ويقبـل املكـان والطقافـة اجلديـدة ، فـإّن احلـنني يف قلـوهبم فحسـب         يتكيّف مع البيةـة اجلديـدة   

ــة املفرطــة إىل زيــارة          ــ س والوحــدة والرغب ــاك شــعور بالي ــروكلني، هن ــة ب ويف شخصــيات رواي

 تريهم يف وجود هند نفسها. كما لو تنظر إىل كل واحد منهم الوطن يف وجودهم

 الي س  (ب

ترسم الطحاوي صورة هند، هي امرأة وحيدة وهائمة فإنّها هاجرت من أجل التحرّر من 

هذ  احلرية والبح  عن اهلدوء واألمن وال ترب اآلن مستقبلها الغامض يف البلد املضيف 

عنـدما تفتحهـا فإنّهـا    سوب الوحدة والغربة كمـا كـان يف املاضـي مطـل ورقـة قـراءة احلـظّ        

« مــا ينتظــرك لــي  أفضــل ممــا تركتــ  وراك »بصــورة واحــدة  تظهــر ماضــيها ومســتقبلها

. وإنّها تشعر باالنزعاج مـن مسـتقبل غـامض، ومـن خـالل تـذكريها       (12: 2010)الطحاوي، 

املاضي تغلّب عليها خيبة أمل كما أهنا تشـعر بعـدم االرتيـاح مـن جمتمعهـا يف هـذا البلـد        

ــ س أيضــا         ــب    وحــىت تصــور شخصــيات أخــرب يف الروايــة صــورة مــن الي ــاة جني ــل حي مط

قد عاش اآلن وال ميتلك مـن  »اخلليلي الذي جل  إىل هذا البلد مع اآلالف من اآلمال لكن 

أوراق اهلوية إالّ ملحفة من الورق القدمي: تقول إن  الجئ فلسطيىل وحملّ إقامتـ  بعلبـك   

 ال يعرف أن ميكـن أن يعـود فقـد صـار ينتقـد احليـاة يف جمملـها ويعتقـد أنّ أمريكـا كذبـة          

ــاوي، )« كـــبرية ــلّ    (214-213: 2010الطحـ ــاز وكـ ــا خبّـ ــا  يف بـــالد  واآلن هنـ ــان معلّمـ . لقـــد كـ

صار جنيـب يفكـر يف نفقـات الـداخل     »حماولت  توفري مصارف  ونفقات  العائلية يف بعلبك 

واخلارج ويواصل عددا  من املهمات الل ال تنتهي إالّ حينما يصبح العمر خلف  واألحـالم  

 .(212: 2010لطحاوي، ا)« أبعد من يدي 

أمّا النظرة الل قدّم أرزاقي يف البداية نظرة متفائلة للحياة يف البلد املضـيف كمـا يقـول    

 آرش عندما يصف حقل دراسـت  يف إيـران وتصـوير  الدراسـية يف أمريكـا     

لكــن تتغيّــر  (81: 1391 رزاقــي،ا) 

مـا،   الظروف التجارية واالقتصادية والتناقضات الطقافية و... رؤية آرش، مل يعـد يشـعر شـيةا    
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 :هذا البلد كما يقـول  حيصل بسهولة يف هذا البلد. وإنّ  يشعر بوحدة يف

ارزاقـي،  ) 

هــذا اليــ س  شخصــيات الروايــة لكــن رؤيتــ  ليســج خميبــة لآلمــال كمــا ال يــرب يف ( 384: 1391

كمـا يقـول    ك إالّ أنّهم يف بعض األحيان يقولون كلمات يائسة من أجل حنينهم إىل الـوطن كذل

. (259 :1391ارزاقـي،  )«  عماد على سبيل املطال

وحزن الغربة يضايقان آرش أكطر من أي شيء آخر، إنّ عيشـ  وطالقـ  مـن     مع ذلك فاحلنني

ي الذي مل يسـتطيع آرش أن يقبلـ  لكننـا ال نـرب نظـرة يائسـة       ـء التناقض الطقافصنم هو جزا

 من  إالّ أنّ  مل يعد لدي  نظرة سابقة إىل البلد املضيف.
 

 النتائج

دب ونشــاهد يف آ ارمهــا مــن الــروائيني الــواقعيني يف عــامل األ يعـدّ كــلّ مــن الطحــاوي وأرزاقــي 

ة، يف الـروايتني رأينـا مشـاهبات منوّعـة كمـا وصـلنا       مظاهر خمتلفة من األمور الواقعية النقدي

إىل بعــض االفتراقــات يف معاجلــة القضــايا االجتماعيــة.أما مــن حيــ  أحــداث الروايــة فتركّــز  

الروايتان علـى قضـيّة اهلجـرة وهلـذا تـدور أحـدا هما حـول مشـاكل اجملتمـع واآلالم الـل تـؤ ر            

ر التحدّيات الل يواجهها املهاجرون يف على هجرة الناس من بلدهم إىل البلد املضيف وتصوّ

البلــد املضــيف وتكشــف كلتــا الــروايتني التناقضــات االجتماعيــة مــن خــالل معاجلــة األســباب      

الرئيسة للهجرة وتنتقدان الظروف االقتصادية وت  ريها السيئ على اهلجرة وكذلك تر ان 

قـايف ومسـ لة اهلويـة والـدين     األزمات الل يواجهها املهاجرون يف البلد املضيف كالتناقض الط

تـــربر القضـــايا الطقافيـــة أكطـــر بـــروزا  بالنســـبة إىل ســــائر        واالغتـــراب. يف كلتـــا الـــروايتني،   

ــريبّ    ــاقض الطقـــايف يف اجملتمعني)الغـ ــة بـــروكلني، التنـ ــر روايـ -التناقضـــات االجتماعيـــة، تظهـ

ت إىل الغــرب، الشــرقيّ( يف تفســري معانــاة املــرأة وتصــوّر املصــري امل ســاوي للنســاء املهــاجرا    

وكـذلك تعبّــر عــن ظـروف املــرأة يف جمتمعهــا املصــري ويف ضـوء تصــوير القضــايا االجتمــاعي    

" مـن  كمـا يـربز هـذا التنـاقض الطقـايف يف روايـة "       ومشاكل النساء يف اجملـتمعني، 

خــالل تصــوير احلــرية بــني التقليــد واحلدا ــة وترســيم املشــاكل الــل تنبــع مــن هــذا التبــاين        

يف. فإنّ الشخصيات يف هذ  الرواية صتار واحدا  مـن طـريقني مـابني التقليـد واحلدا ـة،      الطقا

اهلويـة الدينيـة الـل متـج التعـبري       يومن التناقضـات االجتماعيـة الـل تـربز يف الـروايتني فهـ      
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"، مل قبل اهلجرة، لكـن روايـة "   عنها يف رواية بروكلني بشكل نزاع فكري قد كان

بقضية اهلوية الدينية، إالّ أنّها تشري بإجياز إليها وأحيانا  تذكّر بعض االحتفـاالت   تكن مهتمة

 الدينية يف إيران.

القضـايا االقتصـادية والظـروف السـية  للـدخل       يبالتال من األسباب الرئيسة للـهجرة هـ  

 التربويـة تعا  رواية بروكلني بوضوح هذ  القضية لكنها كانج تعا  القضايا  يف الروايتني. ال

 ألنّ يف رواية أرزاقي متّ التركيز على الظروف االقتصادية، "؛والتعليمية أكطر من "

 أمّا يف رواية بروكلني، السبب الرئي  للهجرة هو اهلروب من التقاليد املفروضة.

نظـرة احلـنني إىل الـوطن يف     فيمـا يتعلـق بالتحـديات الـل يواجههـا املهاجر،فإّننـا نشـاهد       

؛ ألّن املهـاجر يبحـ  عـن هويتـ  يف ذكريـات املاضـي الـذي ميضـي           وايتني واسـعة االنتشـار  الـر 

ــة "بروكلني"مريــرة يف   هــذ  واملســتقبل الغــامض الــذي ينتظــر ، لكــنّ     ــذكريات تكــون يف رواي ال

معظم األحيان وهذ  النظرة املريرة تستمر يف الغرب؛ألنّ الشخصية الرئيسة يف هذ  الروايـة  

يف الغــرب وتــري املســتقبل غامضــة وتتغلــب نظــرة اليــ س علــى روايــة بــروكلني   الجتــد الســعادة

طابعا  مرّا  وال يبدو مظهر الشخصـية للروايـة    حتمل الذكريات ال "" بينما يف رواية

 . تذكّر املاضي يفاقم حزن االغتراب ويطري الرغبة إىل العودةخميبا  لآلمال لكن 
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