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الملخص

األنػػا يف األص ػ تُبن ػی بالعبلقػػة م ػ العػػادل ،والػػيع بالػػتات ی ػّر بػػار ر ،والشػػعير باؽبييػػة ي ػربز يف مياجهت ػ ؛ فاألنػػا وار ػػر رکنػػاف
ورحالػة
أساسیاف يف علم الصيرة ،التي يُعنی بدراسػة الصػيرة الثقافیػة لآل ػر يف ارداب القيمیػة .إ ّف غػادة السػااف روائیػة وشػاعرة ّ
صصػػت
سػػيرية ألّفػػت غب ػد ارف طبسػػة کت ػ يف أدب الػػرحبلتّ ،أوؽبػػا "اعبسػػد حقیبػػة سػػفر" وفی ػ تناولػػت ار ػػر األورويب و ّ
ػتم علػی كبػي ػاص بدراسػة ار ػر
لئلنساف اإلنکلیزي النصی األوفػر مػ حػديثها .واؼبػنه يف هػتا اؼبقػاؿ وصػف -ربلیلػ  ،وهن ّ
اإلنکلی ػزي وثقافت ػ م ػ منظػػير صػػيروليج  ،ک ػ نفهػػم صيصػػیة األنػػا وار ػػر واألوهػػاـ واالكبرافػػات الفکريػػة لک ػ ّ منهاػػا ذبػػا
ار ػر ،ولکػ نتجنّػ أ طػػارا کثػیة هتػ ّددنا وهتػ ّدد اعبیػ العػريب واإلسػػبلم الصػػاعد .ويسػػتفاد مػ إشػػارات السػػااف اؼببعثػرة أ ّف
ار ػػر الربيطػػاي -رغػػم مػػا يتاتػ ب ػ م ػ الرقػ ّ اؼبػػادي وتػيافر اغبريػػة والصػػدؽ والکرامػػة والثقافػػة والفػ  -جیاب ػ الیػيـ واقعػػا مأسػػاويا
يتاثّػ يف أمػػير أمهّهػػا ض ػیاع اعبی ػ اعبدي ػد الناش ػ ع ػ اهنی ػار ق ػیم العصػػر القػػدمی (ح ػ  ،دي ػ  ،أ ػػبلؽ) وعػػدـ إجی ػاد بػػدي ؽبػػا
عنػػدهم ،وهنػػاؾ أيضػػا رب ّکػػم اغبیػػاة ارلیػػة ،وعقػػدة العظاػػة واإلمرباطيريػػة ،اغبائلػػة ب ػنی سیاسػػات الدولػػة واعبی ػ اعبدي ػد هنػػاؾ،
ؼبستار ؽبیانة منػ اغبیػاة والثقافػة األمريکیػة ،وقػد نتجػت عػ هػتا کلػ ظػياهر سػلبیة کالشػتوذ واإلباحیػة والعنػ ورواج
والتزايد ا ّ
البلمباالة واالستخفاؼ بالعا واستهبلؾ البضائ األجنبیة وبالتارل سقم االقتصاد الربيطاي واهنیار الصناعة.
وربػاوؿ السػػااف أف تلتػػزـ اؼبيضػيعیة وأف تُقػ ّدـ صػػيرة متحػػررة مػ سػیطرة اإلیػااات السػلبیة التارخيیػػة والنفػػير العػػريب
العف ػػيي مػ ػ ش ػػع اإلمرباطيري ػػة االس ػػتعاارية ،فتُشػ ػید بتػ ػيافر اغبريػ ػة والص ػػدؽ والکرام ػػة وسػ ػیادة الفػ ػ والثقاف ػػة يف
بريطانیػا ،ولکػ حجػػم التحػػيالت والقضػػايا الػػي يعیشػػها کػ ّ ؾبتاػ حجػػم کبػی ومتشػ ّػع ال یکػ لعاػ فػػي أف
تاما؛ م ثّ تکيف عبلقة اإلبداع بالياق أو اجملتا عبلقة غی مباشرة وأبعد ما
یی ب أو يلتقط التقاطا ميضيعیا ّ
تکيف ع التطابق.

الكلمات الرئيسة :علم الصيرة؛ ار ر؛ بريطانیا؛ غادة السااف؛ اعبسد حقیبة سفر.
الکات اؼبسؤوؿ

hadi.nazari@modares.ac.ir
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 .1المقدمة
نفس القداسة الي سبتّعت هبا منت نشػيا الػدوؿ
يف ضيا قرية کينیة جديدة ال تُصبح للحدود فیها ُ
القيمیة اغبديثة ،لیس بإمکاف أي شع  ،ب وأي شخص أف يعیش يف ُعزلة ع العادل مػ حيلػ
ثقافیػػا وعلای ػا واقتصػػاديا وسیاس ػیا .فاإلنسػػاف کػػائ اجتاػػاع وال هتػػدد العزلػػة وجػػيد اإلنسػػاي،
«ألف العزل ػػة مس ػػتحیلة ،ولکػ ػ ُهت ػػددها بعػ ػ ُ أش ػػکاؿ التياصػ ػ  ،اؼبفق ػػرة والس ػػالبة ،کا ػػا هت ػػددها
ػح أن ػ ػ ال س ػػعادة م ػ ػ غ ػ ػی
التا ػػثبلت الفردي ػػة ؽب ػػتا اليج ػػيد» (ت ػػيدوروؼ9002 ،ـ .)992 :وإذا ص ػ ّ
صح أيضا أف هؤالا ار ري قد یسکيف بأدوات ؽبدمها« .يُيلد اضطراب حیاتنا مػ
ار ري  ،فی ّ
عياطفنا أکثر فبا ييلد مػ حاجاتنػا» (نفسػ  .)992 :إننػا مػ غػی ار ػر ناقصػيف لکػ صػيرة هػتا
ار ػػر کانػػت ومػػا تػزاؿ تتعػػرض إل ػی تزيیػ متبػػادؿ وتشػػيي مػػربم  ،وذلػ ربػػت تػػأثی األحػػداث
السیاسػػیة والص ػراعات العقائديػػة واالس ػ اتیجیة الػػي ِ
تعص ػ بالشػػعيب ،وقػػد نػػت ع ػ هػػتا کل ػ
طاب أديب مضطرب ومنحرؼ يقيـ علی الروح العدائیة ،والرغبة يف قيلبة ار ر يف صير مشيهة
تُتک نار سيا التفاهم بنی الشعيب ،وتدف األمم والدوؿ والثقافات إلی التخاصم.
ث إف اإلنساف اغبػديث ػ أيناػا کػاف ػ يعػاي مػ قضػايا ومشػکبلت جديػدة؛ فػػيسائ اغبیػاة اغبالیػة مػ
حيلت اإلنساف م غاية للحیاة إلی وسیلة لتحقیق أکػرب قػدر فبکػ
تقنیة وإعبلـ وعبلقات اقتصادية قد « ّ
م الربح واؼبنفعة .حتی حرية هتا اإلنساف وأ بلق وعقل ناؽبا التسل » (اغباج صاحل9022 ،ـ.)244 :
وأما علی الصعید الدورل فنجد أف الدوؿ اؼبختلفة دائاة القلق أيضا وتنظػر إلػی جیاهنػا وحتػی حلفائهػا
ػيجس أو رهبػػة؛ منهػػا مػػثبل دوؿ االربػػاد األورويب الػػي «تس ػی يف فل ػ اليالي ػات اؼبتحػػدة ،ودولتاهػػا ذواتػػا
بتػ ّ
العضيية الدائاة يف ؾبلس األم ومها بريطانیا وفرنسا تؤيداف الياليات اؼبتحدة دائاا حنی يکيف هتا التأيیػد
ػيجس حتػی أصػبحت هػت الػدوؿ
ضروريا .ومػ ذلػ فػدوؿ االربػاد األورويب تنظػر إلػی حلیفتهػا الکػربی بت ّ
س بالتهديد اؼبباشر وغی اؼبباشر لشخصیتها وهييتها الثقافیة» (األسد2221 ،ـ .)29 :يتکر طػ نػدا نقػبل
ُرب ّ
ع هنري جیفيرد« :إف االذباهات األمريکیة تتدفق إلی اغبضارة األوروبیة واالقبلیزية ،وإف الکات االقبلیزي
وکتل القارئ يشعر هبتا الغزو األمريکػ القػيي للغػة اإلقبلیزيػة يف بیئتهػا وميطنهػا وقػد فشػ اإلقبلیػز فیاػا
بتلي م جهيد للاحافظة علی لغتهم نقیة سلیاة ،ودل يػ ُعػد أمػامهم سػيی التسػلیم بآثػار األدب األمريکػ
الػي تػػزداد يف أدهبػػم ييمػا بعػػد يػيـ وتػػتحکم يف تيجیهػ  .بػ إف التفکػی االجتاػػاع اإلقبلیػزي قػػد أ ػػت هػػي
ار ر يتأثر بنااذج أمريکیة» (ندا ،ال تا.)92 :
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اآلخر اإلنکليزي في مرايا األنا الشرقية المختلفة...

فاإلنسػػاف اؼبعاصػػر يع ػیش أزمػػة هييػػة حقیقیػػة والغػػزو الثقػػايف األمريکػ أمػػر بػػده ّ  ،وهػػي يهػػدد
صبی الدوؿ والشعيب دبا فیها الشع العريب واإليراي .فاؼبعروؼ أف ار ر طريق لؤلنا ،وهي مػرآة
تری فیها إجیابیاهتا وسػلبیاهتا ،ومػ هنػا یػاوؿ هػتا البحػث أف يسػل األضػياا علػی ميقػ ار ػر
اإلنکلی ػزي ػاليارد ذکػػر يف کتػػاب الجســد حقيبــة ســفر م ػ التحػػديات اػبارجیػػة والياق ػ ال ػراه ؛
فالدراسة تد يف ؾباؿ علم الصيرة ،ورباوؿ اإلجابة ع األسئلة التالیة:
 .1-1أسئلة البحث

 ما ه التحديات اػبارجیة واحمللیة الي هت ّدد ار ر االنکلیزي م منظير السااف يف الکتاب اؼبتکير؟
 کی يتجلی ار ر اإلنکلیزي يف الکتاب اؼبتکير وؼباذا؟
 ما ه الفيائد الي يکتسبها القارئ اإليراي والعريب علی السياا م بلؿ معرفت ؽبت التحديات؟

 .1-2خلفية البحث و جدته

حظیت روايات السااف وقصصها القصیة وشعرها باهتااـ الکثی م الباحثنی يف األقطػار العربیػة
ويف إيراف؛ منهم مثبل بثینة شعباف وؽبا مقالة بعنياف« :بنی األدب النسائ العريب واألدب النسائ
اإلنکلیػزي :غػػادة السػػااف وفرجنیػا وولػ » (2294ـ) وبینػػت فیهػػا مػػا بػنی األديبتػنی مػ تشػػاب .
وشبػػة کتػػاب "اغبريػة اليجيديػة بػنی الفکػػر والياقػ " (ال تػػا) لغسػػاف السػید وقػػاـ دبقارنػػة ميضػػيع حريػة
اؼبرأة عند السااف وسیايف دوبيفيار .ويف إيراف تػرجم عبداغبسػنی فػرزاد بعػ أشػعار السػااف إلػی
الفارسیة" :دربندکردف رنگنیکااف" (دار نقرة للنشر2649 :ش)؛ "غانام ای برای ياظب ها" (طهراف:
دار چش ػػا للنش ػػر2611 :ش)؛ "زن ػ ػی عاش ػػق در می ػ ػاف دوات" (طهػ ػراف :دار چش ػػا للنش ػػر2690 :ش)
و ...کاػػا ترصبػػت ظبیػػة آقاجػػاي روايتهػػا اؼبعنينػػة" :ب ػیوت ( "12دار مػػاه للنشػػر) ،ونقلػػت نػػر س
قندي زاد ؾبايعة م قصصها القصیة بعنياف "الدانيب الرمادي إلی الفارسیة" (دار ماه للنشر).
وم ػ اؼبقػػاالت الػػي اهتاػػت بدراسػػة رواياهتػػا يف إي ػراف نػػتکر« :مظػػاهر اػبرافػػة يف اجملتا ػ العػػريب،
دراسػػة يف رواي ػات غػػادة السػػااف منيذجػػا» (ؾبلػػة اعباعیػػة العلایػػة اإليرانیػػة للغػػة العربیػػة وآداهبػػا ،العػػدد ،90
9022ـ) ،کتبها حجت رسػيرل بالتعػاوف مػ ظبیػة آقاجػانی وعاعبػا قضػیة اعتقػاد العػرب باػبرافػات
يف رواي ػ ػات الس ػػااف .وهنػ ػػاؾ أيض ػػا« :تنه ػػايی روشػ ػػنفکر در رم ػػافه ػػای غػ ػػادة الس ػػااف و غزال ػ ػة
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علی ػ ػزادة» ،کتبه ػػا ي ػ ػداهلل اضب ػػدي مبلي ػ ػري وظبی ػ ػة آقاج ػػاي (أدب عربػ ػی ،الع ػػدد األوؿ ،الس ػػنة اػبامس ػػة:

2629ش) وشبػ ػػة أيضػ ػػا« :جل ػ ػػي هػ ػػای ادبی ػ ػات شػ ػػگرؼ در رم ػ ػػاف ک ػ ػيابیس ب ػ ػیوت نيشػ ػػت غ ػ ػػادة
السااف» ،کتبتها زين نيروزی وؿبدثة هامش (لساف مبنی ،العدد 2626 ،24ش).
وم ػ اؼبنظػػير الصػػيروليج تنػػاوؿ بع ػ العػػرب واإلي ػرانینی صػػيرة ار ػػر يف رواي ػات السػػااف،
مػػنهم عبػػد عبػػيد ،ول ػ مقػػاؿ بعن ػياف« :صػػيرة ار ػػر الغػػريب يف أدب غػػادة السػػااف» (9009ـ)
واؼبقالػػة مػػيجزة جػػدا ،وتفتقػػر إلػی التحديػد الػػدقیق وزبلػػي مػ اؼبباحػػث النظريػة ومػ ذلػ تتضػػا
إشارات قیاة ولکنها مبعثرة .وم هؤالا أيضػا ظبیػة شػنيؼ ،وقػد أفػردت اؼبيضػيع برسػالة جامعیػة
بعن ػ ػياف" :سبظه ػ ػػر ار ػ ػػر يف رواي ػ ػات غػ ػػادة الس ػ ػػااف" (9002ـ) ونشػ ػػرت ملخص ػ ػػا ؽبػ ػػا يف ؾبل ػ ػػة
اإلنسانیات (أرب صفحات) .ويسػتفاد مػ هػتا اؼبلخػص أف الباحثػة قػد عرضػت سبظهػرات ار ػر
العريب فحسػ  :الرجػ  ،اؼبػرأة ،الطػائف  ،الطبقػ  ،اؼبثقػ اؼبهػاجر ،واؼبکػاف ،فػار ر هنػا ال خيػرج
ع نطاؽ األمة العربیػة؛ ومػ هنػا يفتقػر البحػث إلػی الدقػة واؼبنهجیػة العلایػة اؼبتبعػة يف الدراسػات
الصػػيروليجیة يف معناهػػا اػبػػاص واحملػػدد .وشبػػة کتػػاب بعنػياف" :إشػػکالیة األنػػا وار ػػر«منػػاذج روائیػة
عربیة»" (9026ـ) ألفت ماجدة ضبيد ويتضػا مقػاالت مهاػة منهػا «األنػا يف مػرآة الفرنسػ إثػر
اغبػػرب األهلی ػة اللبنانی ػة يف رواي ػة غػػادة السػػااف :سػػهرة تنکري ػة للاػػيتی» وقامػػت الباحثػػة بدراسػػة
الشخصیات الفرنسیة اؼبيجيدة يف هت الرواية وحدها.
وشب ػػة رس ػػالة جامعی ػة يف إي ػراف وعنياهن ػػا« :ص ػػيرة ار ػػر يف رواي ػة س ػػهرة تنکري ػة للا ػػيتی لغ ػػادة
السااف» (2626ش) والباحثة تناولت الرواية اؼبتکيرة بالدرس ،ولک دراسػتها هػت تقتصػر علػی
الرواي ػة اؼبػػتکيرة فحس ػ  ،وقػػد أع ػ ّدت بعقلیػػة الػػدارس غ ػی اؼبتخصػػص ،وتبتعػػد ع ػ اؼبصػػطلحات
الغامضة والتعقیدات الفکرية وتق ب م الظاهرة التبسیطیة العامة يف الدراسػات األدبیػة اؼبعاصػرة.
أمػػا الدراسػػة اليحیػػدة ع ػ ار ػػر يف "کت ػ الػػرحبلت" للسػػااف فه ػ تل ػ الرسػػالة اؼبنهجیػػة الػػي
أعػػدهتا کاتبػػة هػػت السػػطير سػػنة 9021ـ وعنياهنػػا« :ذبلی ػات ار ػػر األجنػػي يف أدب الػػرحبلت
لغػػادة السػػااف» وفیهػػا تناولػػت صػػيرة هػػتا ار ػػر يف کتػػابنی اثن ػنی م ػ أعاػػاؿ السػػااف يف أدب
الرحبلت« :اعبسد حقیبة سفر» ،و «شهية األجنحة» .وهناؾ مقاؿ اسػتلّت الباحثػة مػ رسػالتها
وعنيان  :صيرة ار ر الشرق يف أعااؿ غادة السااف (کتاب "شهية األجنحة" منيذجا) .واؼبقػاؿ
سینشر يف ؾبلة "کاوش نامة" الي تصدرها جامعة رازي بکرمانشا .
4

هادي نظري منظم ،خليل برويني ،نازنين هدايتي

اآلخر اإلنکليزي في مرايا األنا الشرقية المختلفة...

إذف يسػػتفاد فبػػا تقػ ّدـ أ ّف صػػيرة ار ػػر األجنػػي يف کتػ الػػرحبلت للسػػااف دراسػػة جديػدة دل
تظفر بعد بعناية أي م الباحثنی واؼبقارننی ،وم هنا تأيت أمهیة هتا البحث وج ّدت .
 .1-3منهج البحث

يعتاػػد هػػتا البحػػث اؼبػػنه اليصػػف ػ التحلیلػ  ،ويهػػتم بدراسػػة ار ػػر اإلنکلیػزي وثقافتػ يف ظػ ّ
التحػػديات اؼبعاصػػرة مػ منظػػير صػػيروليج ومقػػارف .وکانػػت اإلشػػارات إلػی هػػتا ار ػػر مبعثػػرة يف
تضػػاعی "اعبسػػد حقیبػػة سػػفر" ،فحاولنػػا أف نسػػتجاعها مػ مياضػ شػػتّی وأف نػرب بینهػػا خبػی
متنی کػ خيػرج القػارئ منهػا بنتیجػة واضػحة .وقػد انطلقنػا يف األغلػ مػ لغػة الکاتبػة ونصيصػها
بدال م إعادة صیاغة هت اللغة واألفکار بلغة ثانیة قد ال تتطابق م األص .
 .2التعاريف
 .2-1علم الصورة وعناصر تکوينها

ال ش أف األنا تُبنی يف األص بالعبلقة مػ العػادل ،والػيع بالػتات یػّر بػار ر ،والشػعير باؽبييػة
ص اؼبتکلم وال تثنیة ل إال بنح  .يصلح كب يف التثنیة
يربز يف مياجهت  .واألنا لغة ضای مفرد خي ّ
واعباػ (ابػ منظػػير :مػػادة أنػػا) وهػ عنػػد بعػ األدبػػاا والنقػػاد تقسػم إلػی ثبلثػػة أقسػػاـ أساسػػیة:
األنيات الفردية أو الشخصیة ،األنيات االجتااعیة ،واألنيات البشرية الػي تتجػاوز اغبػدود الضػیقة
للزماف واؼبکاف (انظر :شفیعی کدکي2691 ،ش.)99-91 :
وار ػر لغػػة هػػي"غی" ،کقيلػ  :رجػ آ ػػر (ابػ منظػير :مػػادة أ ػػر)؛ ويف اؼبعنػی القريػ البسػی
هي«ک م يقارب األنا وأنت وكب ؛ أما يف اؼبعنی االصطبلح األبعد -وهػي اؼبػراد هنػا -فػاألمر
ـبتل » (أفاية2222 ،ـ .)22 :ومػا ذلػ إال «ألف يف اليجػيد اإلنسػاي آ ػر دينیػا ومػتهبیا وقيمیػا
وعرقی ػا وجغرافی ػا واجتااعی ػا وثقافی ػا وسیاس ػیا؛ فتتعػػدد دوائػػر ار ػػر ومسػػتيياهتا بتعػػدد دوائػػر األنػػا
ومستيياهتا .وخيتل ربديد ار ر تبعا ؼبيق النػاظر إلیػ ؛ فػار ر بالنسػبة للػتات الدينیػة هػي ذلػ
اإلنساف التي ينتاػ إلػی ديػ آ ػر ،أمػا ار ػر بالنسػبة إلػی الػتات القيمیػة أو العرقیػة فهػي الػتي
ينتا إلی قيمیة أو عرقیة أ ری» (اؽبروط9009 ،ـ.)26 :
األنػا وار ػػر رکنػػاف أساسػػیاف يف علػم الصػػيرة .واغبقیقػػة أف «لفظػػة علػم الصػػيرة مػ اعبػ ّدة حبیػث ال
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قبد معادال ؽبا حتی يف القػيامیس اعبديػدة» (نػاميرمطلق2699 ،ش .)292 :يقػيؿ اؼبقػارف الفرنسػ بػاجي:
«ک ّ صيرة تنبثق ع إحساس-مهاا کاف ضئیبل -بػ"األنا" باؼبقارنة م "ار ر" و بػ"هنا" باؼبقارنػة مػ
"مکػػاف آ ػػر" .الصػػيرة هػ إذا تعبػی أديب أو غػی أديب عػ انزيػاح ذي مغػػزی بػنی منظػػيمتنی مػ الياقػ
الثقػػايف» (بػػاجي2221 ،ـ .)22 :بعبػػارة أ ػػری إف الصػػيرة ه ػ «سبثی ػ فػػردي أو صبػػاع ي ػد فیهػػا-يف
وقػػت واحػػد -عناصػػر ثقافیػػة وتأثیيػػة ،ميضػػيعیة وذاتیػػة .فػػبل یکػ ألي أجنػػي أف يػری بلػػدا کاػػا يريػد
أهل أف يرا  .دبعنی أف العناصر التأثیية تفيؽ العناصر اؼبيضيعیة» (بیشيا وروسي9002 ،ـ.)222 :
إف الصػػيرة األدبیػة الػػي يرظبهػػا أديػ مػػا لشػػع آ ػػر تتکػػيف مػ عناصػػر اصػػة ،منهػػا ذلػ
اؼبخػػزوف الياس ػ م ػ الکلاػػات الػػي تنق ػ صػػيرة ار ػػر لنػػا وه ػ حقػػيؿ معجای ػة تکػ ّػيف مفػػاهیم
ومشاعر مش کة بنی الکات وصبهير ؛ لتل جی أف منیّز بػنی الکلاػات النابعػة مػ البلػد النػاظر
والػػي تفیػد يف التعريػ بالبلػػد اؼبنظػػير .ومػ اؼبعػػروؼ أف الصػػيرة لغػػة وهػ ترجػ إلػی الياقػ الػػتي
ترظب  ،لک اػبیاؿ هي الػتي يرفػ لغػة الصػيرة إلػی مرتبػة اعباػاؿ الفػي وهػي يف اليقػت نفسػ تعبػی
ع اجملتا والثقافة .وكب قبد الصيرة ميازية لؤلسطيرة ولي قارنّا بنی اللغة الرمزية واللغة األسطيرية
نسػػتطی أف نب ػنی أف الصػػيرة مث ػ األسػػطيرة سبتل ػ القػػدرة عل ػی الرواي ػة ،إحی ػاا قصػػة مػػا وجعلهػػا
منيذجیة ،تتحرؾ يف عصرنا عرب رؤية اؼباض  .وم العناصر اؼبکينة أيضا تل العناصر الي تتکث
فیهػػا تعب ػیات ار ػػر والس ػػاات واغبرک ػػة واغبػػديث والعبلق ػػات االجتااعی ػة والعناصػػر ال ػػي تتع ػػدی
التعريػ البسػی حاملػػة داللػػة اصػػة ضػػا آلیػة الػػنص .وهنػػاؾ اليصػ اؼبخػػال الػػتي يسػػاعد
علػی تقػدمی صػيرة ار ػر مػ ػبلؿ ثنائیػات متناقضػة تػدم الطبیعػػة والثقافػة مثػ متػيحش مقابػ
متحضػػر ،إنسػػاف مقاب ػ حی ػياف ورج ػ مقاب ػ ام ػرأة .وم ػ اؼبکينػػات أيضػػا وص ػ جسػػد ار ػػر
ومنظيمػػة قیاػ ومظػػاهر ثقافتػ بػػاؼبعنی اإلناسػ (مثػ الػػدي واللبػػاس واؼبيسػیقی واؼبطػػب ) وکػػتل
اؼبعطیػ ػات التارخيیػ ػة ال ػػي تع ػػي األ ب ػػار ذات الطبیع ػػة اؼبزدوج ػػة (سیاسػ ػیة ،اقتص ػػادية) تس ػػتطی أف
تسػػاعد عل ػی الکش ػ ع ػ الداللػػة االجتااعی ػة والثقافی ػة للػػنص کاػػا تسػػتطی الدراسػػة اؼبعجای ػة
للصيرة الکش ع الداللة النصیة .وم اؼبفید أف قبد الدارس قب أف يبدأ حبثػ يف صػيرة ار ػر
يُعی ُد فحص ميقفػ الفکػري ومنظيمػة قیاػ ویتلػ القػدرة علػی النقػد الػتايت ذبػا فبارسػات الثقافیػة
تکينت يف اؼباض م أج فهم اغباضر والتأسیس ؼبستقب
ک يستطی دراسة صيرة ار ر الي ّ
أفض (انظر :برونی وآ روف2222 ،ـ 290 :وضبيد9000 ،ـ :الفص األ ی).
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وتػػيفّر أدب الػػرحبلت مػػادة دظبػػة لعلػػم الصػػيرة .ف ػ«اال ػػتبلط واغبی ػاة م ػ الشػػعيب اؼبختلفػػة،
إضافة إلی االجتهاد يف دراسة أ بلقهم وطباعهم ،والتحقیق يف دياناهتم ونُظُم حکاهم ،غالبا ما
تضػ أمػػاـ الفػػرد ؾبػػاال طیبػػا للاقارنػػة ،کاػػا تسػػاعد ػ وال شػ ػ علػی تقیػػیم نُظُػػم وتقالیػد بلػػد
وميطن  .ولکيف الفرد يتشک عامة يف إطار معنی مػ التقالیػد والعػادات الػي ينشػأ علیهػا ويألفهػا
ؿباػبل بقػدر کبػی مػ التعسػ والتحیػز» (فهػیم،
فإف حکاػ علػی الشػ ا اؼبخػال ؽبػا يػأيت عػادة ّ
2292ـ .)21 :وقد قی  :إف الرحلة «إغراا و وسيسػات وثقافػة ،زبػرج مػ واقػ معػ ّنی لتنطلػق إلػی
الػػيرؽ فتتخػػت شػػک اؼبػػتکرات أو الیيمی ػات أو الرحلػػة العاطفیػػة لتص ػی أدبػػا بعػػد ذل ػ فتػػد يف
يج ػ ػ األدب يف إطػ ػػار م ػ ػ س ػ ػیکيليجیة الشػ ػػعيب وتُسػ ػػاهم يف صػ ػػن األسػ ػػاطی»
األفکػ ػػار الػ ػػي تُ ّ
(عبػػدالعزيز9009 ،ـ .)921/9 :إذف یک ػ القػػيؿ م ػ شػػحاتة بػػأف «سػػليؾ الفػػرد ذبػػا ار ػػر يتػػأثر
باالنطبػ ػػاع الػ ػػتي يتکػ ػػيف عن ػ ػ اسػ ػػتنادا إل ػ ػی طريقػ ػػة اإلدراؾ وکیفی ػ ػة التعام ػ ػ م ػ ػ اؼبکػ ػػيف الثقػ ػػايف
واالجتااع ؽبتا ار ر» (شحاتة9002 ،ـ.)20 :
 .2-2حاالت قراءة اآلخر

وقد ذکروا غباالت فهم ار ر وقرائت ثبلث حاالت ،األولی :التشيي السلي ،واؼبقصيد ب حالة العداا
لآل ر؛ فیربز عند ذل الياق الثقايف األجني يف مرتبة أدنی م احملل  .الثانیة :التشػيي اإلجیػايب ،وفیػ يػری
الکاتػ الياقػ الثقػػايف األجنػػي متفيقػػا بصػػيرة مطلقػػة علػی الثقافػػة اليطنیػة األصػػلیة .والثالثػػة :التسػػامح ،وفیػ
تنطلق دراسة الصيرة م رؤية متيازنة للتات وار ر (للتفصی  ،انظر :ضبيد 9000 ،ـ.)290-222 :
 .3القسم التطبيقي
للس ػ ػػااف طبس ػ ػػة مؤلف ػ ػػات يف أدب ال ػ ػػرحبلت" :اعبس ػ ػػد حقیب ػ ػػة س ػ ػػفر" (2212ـ)؛ "ش ػ ػػهية األجنح ػ ػػة"
(2222ـ)؛ "القل ػ ػ نػ ػػيرس وحی ػ ػد" (2229ـ)؛ "رعش ػػة اغبري ػ ػة" (9006ـ)؛ "ام ػ ػرأة عل ػ ػی قػ ػػيس قػ ػػزح"
(9022ـ) .أمػػا اعبسػػد حقیبػػة سػػفر فیقػ يف  290صػػفحة وهػػي ؾبايعػػة مػ اؼبقػػاالت واؼبػػتکرات األدبیػػة
الي نشرهتا م قب يف ؾبلتنی عربیتنی :ؾبلة "األسبيع العريب" وؾبلػة "اغبػيادث اللبنانیػة" .يتبعثػر ذکػر ار ػر
اإلنکلیزي وي دد يف ـبتل صفحات هتا الکتػاب وقػد حظػ بالنصػی األوفػر مػ اهتاػاـ السػااف ،يلیػ
ار ر اإلسرائیل  ،فالفرنس  ،فاإليطارل ،ث الناساوي ،واألؼباي وإخل ،کاػا نػاؿ األنػا العربیػة اهتاػاـ اؼبؤلفػة.
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وهت األنا قد تکيف شخصیة أحیانا وقد تکيف صباعیة أو وطنیة أو إنسانیة.
واغبػػق أف السػػااف نفسػػها تع ػ ؼ باسػػتحالة معرفػػة لنػػدف؛ إذ فیهػػا کث ػی م ػ اؼبفارقػػات والتناقضػػات
والظياهر اؼبستحدثة الي تستعص علی التحديػد اعبػام واؼبػان  ،لکنهػا مػ ذلػ ػی وسػیلة لؤلنػا کػ
تعرؼ نفسها يف مرآة لندف وأهلها« :معرفة لندف أمر مستحی  .إهنا غنیػة باؼبظػاهر البشػرية اؼبتعػددة الػي
تستحی اإلحاطة النهائیة هبا .وکػ ّ مػا یلکػ إنسػاف مثلػ أقػاـ فیهػا سػنيات ويعػيد إلیهػا کلاػا سػنحت
لػ ػ الظ ػػروؼ ه ػػي أف يرص ػػد بعػ ػ مظاهره ػػا اؼبتناقض ػػة ،الثري ػػة الع ػػرض للاهزل ػػة اإلنس ػػانیة ،وأف ی ػ ػاوؿ
اکتشاؼ اؼبزيد م وجهػ اغبقیقػ اؼباػزؽ يف مرآهتػا احملطاػة .ويف لنػدف دائاػا جديػد تسػتطی أف ت ّػزودؾ
ب  ،جديد ع الف  ،ع الفضیحة ،و ع ذات » (نفس .)622 :
وفیاػا يلػ نتطػرؽ إلػی أزمػة ار ػػر الربيطػاي يف السػتینیات والسػبعینیات للقػرف العشػري  ،تلػ
األزم ػػة القائا ػػة آن ػػتاؾ علػ ػی ـبتلػ ػ الص ػػعد االجتااعی ػػة واالقتص ػػادية والثقافی ػػة ،ث ن ػػتکر بع ػ ػ
اإلجیابی ػات عنػػد هػػتا ار ػػر عل ػی ضػػيا مػػا أوردت ػ السػػااف يف کتاهبػػا اؼببحػػيث .فلنبػػدأ بالصػػعید
االجتااع  ،ويف هتا اؼبضاار نری ما يل :
 .3-1اتساع الهوة بين األجيال وانحسار األخالق والعقل

اؽبية العایقة الناذبػة عػ
تعيد بنا السااف أوال إلی لندف الستینیات وجی هتا العقد ،ث تشی إلی ّ
تب ّدؿ النظرة بنی أه هتا اعبی (جی االمرباطيرية) واعبی الطال (الراف لئلمرباطيريػة الربيطانیػة
ونزعتها االستعبلئیة) فتُشبّ لندف الستینیات بقصر يسکن ؾباننی« :قصر إمرباطيري عتیق ،الکبار
صروف علی البقاا يف
فی يعیشيف علی ذکريات اؼباض التي ذه أبدا ،وهم رغم فقرهم اغبارل ي ّ
القصر ،وعلی فبارسػة تقالیػد ذلػ اؼباضػ دبظػاهر کلهػا ،کاػا لػي أف ذلػ يعیػد إلػی اغبیػاة .أمػا
الصغار يف القصر فقد انفجروا يف األعياـ الثاانیة األ یة ؾباننی م نيع آ ػر ،یطّاػيف األثػاث،
يفتح ػػيف النياف ػػت الص ػ ِػدئة وينث ػػروف زه ػػير اغب ػػدائق ف ػػيؽ األث ػػاث العفػ ػ  ،ويعبث ػػيف بب ػػتالت الکب ػػار
العسػکرية .الکػ ّ ؾبنػيف يف القصػر .کػ علػی طريقتػ  .هکػتا تبػدو لنػدف لليهلػة األولػی ،لؤلسػػبيع
األوؿ ،وردبا طیلة السنة األولی .يراها الغري مستشفی کبیا للاجاننی» (نفس .)212 :
فػاؼببلح أف السػااف ػ علػی عکػس الکثػی مػ أهػ الشػرؽ ػ تُش ّػي منػت اليهلػة األولػی صػػيرة
لندف وأهلهػا ،فتعتػرب لنػدف مستشػفی کبػیا للاجػاننی وذب ّػرد أهلهػا مػ کػرب العقػ واػبُلُػق العظػیم،
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دؿ بيضػػيح عل ػی مکانػػة العق ػ واأل ػػبلؽ عنػػد هػػت األديبػػة العربیػػة القادمػػة م ػ الشػػرؽ:
وهػػتا ي ػ ّ
ػت سبامػػا أنػػي أع ػیش يف مستشػػفی کب ػی للاجػػاننی ،أصػػحاب
« ػػبلؿ عػػام األوؿ يف لنػػدف أيقنػ ُ
اؼبی ػي عق ػ واؼبیػػي أ ػػبلؽ» (نفس ػ  .)212 :ث تفی ػدنا بػػأف رؤيتهػػا هػػت بػػدأت تتغ ػی ش ػیئا فشػػئیا:
«و ػػبلؿ عػػام الثػػاي بػػدأت رؤي ػا جدي ػدة لؤلمػػير تتضػػح يف ـبیلػػي وتکػ ّػيف یيط"اغبقیقػػة" م ػ
وجهة نظري أنا ،أو ردبا التفسی األقرب إلػی اغبقیقػة ،کاػا أراهػا» (نفسػ ) .ومػ هنػا نػری السػااف
ربػػاوؿ أف تتج ػػرد للحقیقػػة وترس ػػم صػػيرة جدي ػدة للش ػػع الربيطػػاي ،جدي ػدة دبعن ػی أهن ػػا «ص ػػيرة
متحررة م سیطرة اإلیااات السلبیة التارخيیة ونفيرنا العفػيي مػ شػع اإلمرباطيريػة االسػتعاارية
والرؤيا التقلیدية الناذبة عنها؛ أف منیّز بنی بريطانیا هت  ،وبػنی جیػ الشػع الربيطػاي الطػال وغػی
اؼبسػػؤوؿ عاػػا کػػاف (إال بقػػدر مؤازرت ػ السػػتارار مػػا کػػاف) .صػػيرة متحػػررة م ػ ردة الفع ػ األول ػی الػػي
تصػػعق العقلیػػة الشػرقیة وتغاػػر اؼبراقػ الشػرق بػػالقرؼ أمػػاـ کثػی مػ مظػػاهر اعبنػػيف اإلنکلیػزي؛ ق ػػرؼ
يبلغ حد الرف سلفا واالستنکار ،ب وحتی ربرمی أية ؿباولة لفهم جتور ومدليلػ والغػيص إلػی قاعػ »
(نفس  .)214 :فاؼبهاة صعبة للغاية ،ولک السااف تعِدنا بالقیاـ هبػا باؼبيضػيعیة وبتخلّیهػا عػ الرواسػ
التهنیػة واإلیػااات السػلبیة التارخيیػػة .ث تػتکر السػػااف أليانػا مػ هػتا اعبنػػيف واؼبأسػاة وأکثرهػػا تعػيد إلػی
مصرع اغب واإلیاف ورب ّکم اغبیاة ارلیة والبلمباالة يف الغرب ،منها ما يل :
 .3-2بروز الحرکات الشاذة وتفشي الضياع

م اغبرکات والظياهر الي تلفت نظر السػااف يف لنػدف حرکػة اؽبیبیػة ،وقػد بػدأت بشػک حرکػة عصػیاف
شابة منت أوائ السػتینیات وشػغلت السػااف کثػیا يف کتاهبػا "اعبسػد حقیبػة سػفر"ّ .إهنػا کانػت «حرکػة
برد االعتبار للفرد بعد أف سحقت ارلیة والبیوقراطیة والطبقیة وسیطرة اؼبؤسسات القدیة اؼبتعفنػة
تطال ّ
ووحشػػیة اغبیػاة الصػػناعیة اؼبعاصػػرة .إذف ثػػار اؽبیبیػز يف ؿباولػػة إليقػػاؼ هسػػتیيا التقػػدـ التکنيلػػيج علػی
حسػػاب اإلنسػػاف .مػ هنػػا انطلقػػت حرکػػة اؽبیبیػز يف الغػػرب مػ دوافػ إنسػػانیة رائعػػة ،ولکػػنهم کػػانيا -
لؤلسػ ػ  -أسػ ػيأ ؿب ػػامنی ألع ػػدؿ قض ػػیة » (نفسػ ػ  .)911-914 :إهن ػػم يف رأي الس ػػااف «یثّل ػػيف اعبیػ ػ
الضائ ببل ح  ،اعبی اعبديد التي بزغ إلی اليجيد بیناا مشس إمرباطيرية آبائ وأجػداد تغ ُػرب .وهػم
غرباا ع أهلهم ،ع القیم التقلیدية الي ما تزاؿ تسيد بريطانیا» (نفس .)204 :
وتعلّػػق عل ػی نشػػأة هػػت اعبااعػػة وأمثاؽبػػا وتستشػػهد ب ػرأي اؼبثقفػػنی واػب ػرباا يف بريطانیػػا وتقػػيؿ
9
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األساسػ ؽبػػتا کلػ هػػي افتقػػار اعبیػ إلػی قضػػیة ،وعػػدـ وجػػيد هػػدؼ غبیات ػ » (نفسػ :

معهػػم« :السػػب
 .)204وتنق ع الربوفسير برادرل قيل « :كب مسؤوليف ع جنيح مراهقینا وانغااسهم يف تلػ اغبیػاة
الرافضػػة البلمسػػؤولة والبلمبالیػػة .بريطانی ػا دل تع ػد إمرباطيريػػة ،لک ػ ک ػ مػػا فیهػػا م ػ مؤسسػػات وتقالی ػد
وحتی م سیاسة ارجیة مايزاؿ ميروثا م تل النظرة اؼبتعالیة االستعاارية العتیقة» (نفس .)222 :
ػاهدت
وهنال أيضا صباعة "اؼبيدرنز" الي يثی مشػهدهم االمشئػزاز والقػرؼ عنػد السػااف« :ش ُ
عددا کبیا مػ الشػبّاف يف الشػيارع وقػد أطػاليا شػعرهم وبػدت ػدودهم طريػة ناعاػة وتفػيح مػنهم
رائحػػة عط ػػر نس ػػائ » (نفس ػ  .)22 :وال عج ػ فالس ػػااف ام ػرأة ش ػػرقیة عربی ػػة وال تستس ػیغ تش ػػبّ
بجلػ وتُق ّدسػ أکثػر مػ أي شػ ا آ ػر ،ومػ هنػا ُیزهنػا أف
التکير باإلناث .إهنػا تػدي باغبػ وتُ ّ
اغب ػ  ،هػػت األسػػطيرة اإلنسػػانیة «يف طريقهػػا إل ػی االضػػاحبلؿ (وردبػػا التطػػير) أي ػاـ کػػاف الرج ػ
رجبل واؼبرأة امرأة واغب دينا» (نفس  .)22 :وتعترب ذل ضیاعا حقیقیا ودلیبل واضحا علی إفبلس
اؼبدنیة الغربیة علی الصعیدي اػبُلق والروحػ « :إف الضػیاع اغبقیقػ الػتي يعػاي منػ حبػدة شػبّاف
تل الببلد ومظاهر اؼبتعددة م روکرز وبیتلز وميدرنز يدؿ علی أف اؼبدنیة الغربیة اغبديثة رغم ما
فیهػػا م ػ عظاػػة آلی ػة قػػد أفلسػػت يف مػػنح اإلنسػػاف السػػبلـ النفس ػ والطاأنینػػة األ بلقی ػة ب ػ إهنػػا
شيه وتغ ّی معاؼب هنائیا» (نفس .)24 :
تکاد تُ ّ
ولکػ تبقػی هنالػ علػةُ العلػ « :عقػػدة العظاػػة واإلمرباطيريػػة هػ وحػػدها الثغػػرة بػنی اؼبػياط
وسیاسة دولت وه تقريبا سب اؼبأساة الربيطانیة اؼبعاصرة» (نفس .)224 :
 .3-3مصرع اإليمان والحب

والسػػااف حزينػػة وآسػػفة إذ إهنػػا تػػری تفکػ القػیم اإلنسػػانیة وزواؽبػػا وتتػػتکر مشػػاهد کانػػت «تُعػ ّػرب
ببساطة ووضيح ع ميت اغب يف عصر ارلة واغبروب العاؼبیة ،وع نشيا مناذج جديدة للح
هػ يف نظرهػػا دمامػ علػی جسػػد الػػنفس اإلنسػػانیة الیکػ أف تػػدوـ ،وطحالػ يف أرض اغبقػػائق
اعق ر ّجات اهنداـ الدي والتقالید واؼبفػاهیم
العاطفیة اإلنسانیة اػبالدة ،ال جتور ؽبا ،استنبتتها صي ُ
الکبلسیکیة يف نفس اإلنساف اؼبعاصر» (نفس  .)209 :وؽبتا تتسائ يف نربة تش باألسی واغبزف:
«ه ُکتػ علػی قرننػا أف يشػهد مصػرع هػتي الفارسػنی الشػابنی أبػدا :اإلیػاف واغبػ ؟ » (نفسػ :
اج الش ػػتوذ ورب ّک ػػم ارل ػػة حتػ ػی يف جزئیػ ػات اغبیػ ػاة:
 .)2ومػ ػ آث ػػار اض ػػاحبلؿ ال ػػدي واغبػ ػ رو ُ
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«الش ػػتوذ مس ػػايح ب ػ  ،ب ػ ومرغ ػػيب کإح ػػدی عبلم ػػات العبقري ػػة والعق ػ اإللک ػ وي خيت ػػار ل ػ
حبیبت (أوحبیب ) وإف العق اإللک وي يلع دور (اػباطبة) للشاب العصري» (نفس  .)24 :ث
تبػػدي اسػػتغراهبا واسػػتنکارها فبػػا يفعل ػ هػػؤالا« :إف األمػػر يبػػدو مري ػرا ومفجعػػا بالنسػػبة لفتػػاة مثل ػ
ج ػػاات مػ ػ کيک ػ آ ػػر أو أحب ػػرت مػ ػ ق ػػرف آ ػػر م ػػايزاؿ ي ػػؤم ب ػػبع الق ػػیم الروحی ػػة والق ػػيی
اؼبیتافیزيکیػػة :اغب ػ م ػ أبرزهػػا .منػػت ارف أسػػتطی أف أری مصػػرع نص ػ ت ػراث اإلنسػػانیة األديب
والفکػػري الػػتي ش ػیّد اإلنسػػاف فػػيؽ صػػخرة شػػاـبة اظبهػػا اغب ػ » (نفس ػ  .)24 :ث تضػػی قائلػػة:
«إف عالیة "شراا کل " لؤلسرة ستصبح أکثر عاطفیة وإنسانیة م عالیة "ا تیار حبیبة" .علػی
األق سيؼ خيتار کلب ألن أحب ».
ولع م اؼبفید اإلشارة إلی أف بع الباحثنی يروف أف اؽبيية قد تتحقق يف أشکاؿ أ ری م
االكبػراؼ مث ػ الشػػتوذ اعبنس ػ (حنفػ 9029 ،ـ .)94 :کاػػا ي ػروف أف الشػػتوذ ينتشػػر «يف الطبقػػة
العلیا ترفا ،ويف الطبقة اليسطی مزاجا ويف الطبقة الدنیا ِعيزا وتعييضا» (نفس .)91 :
وع مصرع اغب واإلیاف نشأت ظياهر أ ری ،منها ما يل :
 .3-4اإلباحية والتعري کصرخة احتجاج

تقارف السااف بنی نظرة ببلدها ذبػا اؼبػرأة ونظػرة الغػرب إلیهػا وتػری أف اؼبػرأة يف ببلدهػا «شػ ا ؿبػرـ
ومقدس وعی » (نفس  .)222 :يف حنی أهنػا يف أوروبػا آلػة ر یصػة ومسػؤولة عػ کثػی مػ االكبرافػات:
«ر ػػص اعبػػنس وبػػرود وآلیتػ يف لنػػدف قػػد يکػػيف مسػػؤوال عػ کثػی مػ االكبرافػػات الغريبػػة الػػي تُصػی
الن ػػاس هن ػػاؾ» (نفسػ ػ  .)222 :ومػ ػ ه ػػت االكبراف ػػات ،الش ػػتوذ والس ػػادية واإلجػ ػراـ ،وظ ػػاهرة ا تط ػػاؼ
البنات وقت الفتیات بنی الػ (20-1سنيات) بعد اغتصاهب م قب سادينی أذکیاا جدا.
وتعلّػػق السػػااف علػی هػػت الظػػاهرة بقيؽبػػا« :وإذا کػػاف العػػريب اعبػػاهل يقتػ البنػػات يفػػا مػ
العار (اعبنس) فإف قت البنات يتم هنا ألن دل يبق هنال ما يه ّػز القاتػ "جنسػیا" إال شػ ا جديػد
ورب ّدثنا عػ صػدور قػانيف يف لنػدف
ومنحرؼ وم ابتکار  ،وهي التعتي والقت » (نفس ُ .)222 :
بتحػػرمی البغػػاا العلػػي وظهػػير وکػػاالت بديلػػة أ ػػری کيکػػاالت "اؼبسػػاج" و وکػػاالت تزويػػد الس ػياح
بػ"اؼبرافقات" و"الدلیبلت" الليايت يرشدف السػياح إلػی قصػير اللػتة اغبديثػة ،ال إلػی قصػير بريطانیػا
األثرية (نفس .)221-224 ،209 :
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وتقارف بنی لندف وباريس يف اإلباحیة والتعري بقيؽبا« :الياق أف لنػدف هػ العاصػاة األوروبیػة
اليحیدة الي يندر أف سبش فیها فتاة ال ترتدي اؼبیي جيب ،ودل تعػد لنػدف الراهبػة الػي تتع ّػری س ّػرا
وإمنػػا سػػرقت مػ بػػاريس علنػػا شػػهرهتا کادينػػة ؾبنينػػة ال مبالیػة وسػػبقتها بأشػياط يف هػػتا اؼبیػداف»
(نفس  .)209-201 :ولیس هتا فحس ؛ إذ تطيرت ميضة "اؼبیي جيب" تطيرا عنیفا إلی مرحلة
"اؼبیکرو جيب" أو "البلجيب" ،حتی بدت البسات "اؼبیي جيب" العادي مػ األقطػار األ ػری
شػػب ؿبافظػػات ،مثل ػ مػػثبل» (نفس ػ  ،)206 :ث تعلّػػق عل ػی ظػػاهرة التعػ ّػري وش ػیيعها بقيؽبػػا« :ردبػػا
عري غالبػا أنيثتهػا
کانت ردة فع اؼبرأة هتدؼ إلی منحها إمکانیات أکرب إلظهار أنيثتها ،واؼبرأة تُ ّ
يف حاالت االحتجاج علی هدرها» (نفس .)206 :
 .3-5الحرکات الدينية المزعومة وموقفها االستغاللي

ػردة الدينیػػة والرجػػيع إل ػی اللّ ػ
ػادة يف لنػػدف تتاثّػ يف الػ ّ
وتنق ػ السػػااف إلینػػا ع ػ وجػػيد ّردات فع ػ مضػ ّ
وتتجلّی يف ؾباالت ـبتلفة کاألغاي الربيطانیة يف سبجید اؼبسػیح (ع) وسبجیػد اسػم الػرب (نفسػ ،)219 :
ولک ػ هػػت النزعػػات الدينیػػة أيضػػا عرضػػة للخطػػر إذ «تنتهػػز بع ػ ُ األدي ػاف اؼبزعيمػػة جػػيع الشػػبیبة إل ػی
أحسػت خبطػيرة
الیقنی ،فتُنت أفبلما تلفزيينیػة إعبلنیػة عػ بضػاعتها» (نفسػ  .)219 :ولعػ الکنیسػة قػد ّ
اكبػراؼ مسػیة العػػيدة إلػی اللّػ « ،فػػأکثرت مػ إعبلناهتػػا عػ مياعیػد الػػيع والصػػبلة .وربػػاوؿ الکنیسػػة
م جهة أ ری جتب الشبیبة إلیها بإقامة اغبفػبلت الراقصػة ربػت رعايػة الکػاه » (نفسػ  .)216 :ومػ
هػت التیػارات الدينیػة اؼبنحرفػة بدعػةُ کريشػنا ،وتعتربهػا السػااف اسػػتعاارا هنػديا لربيطانیػا« :وهکػتا وبعػػد
ػرد ؽبػػا اؽبنػػد الضػربة فتسػػتعار الشػػبیبة الربيطانیػػة .واالسػػتعاار
أف اسػػتعارت بريطانی ػا شػػبیبة اؽبنػػد طػػييبل تػ ّ
علی الطريقة اؽبندية أش ّد طػرا ألنػ اسػتعاار لرقعػة الػنفس البشػرية ال اسػتعاار لػؤلرض فحسػ  ،وألنػ
يتم برضی الطرؼ ار ر واستسبلم الکام » (نفس .)206 -209 :
 .3-6تحضير األرواح وممارسة السحر

ويف لندف ح ّ االعتقاد بالسحر وفبارسة ربضی األرواح ؿب اؼبعتقدات الدينیة الصحیحة« :ربضی
األرواح يف لنػػدف هػػي الی ػيـ ميضػػيع السػػاعة أکثػػر م ػ السػػيؽ األوروبیػػة اؼبش ػ کة وتبػػدي العالػػة»
(نفسػ  .)912 :وللسػػحرة ؾببلهتػػم ومنػػابرهم وصبػػاهیهم« :مػ يػزور لنػػدف الیػيـ يشػػاهد يف واجهاهتػػا
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ؾببلت جديدة تتحػدث عػ السػحر وعػيادل مػاوراا الطبیعػة ،ؾبػبلت تػروج الیػيـ کاػا راجػت قبلهػا ؾبػبلت
اعبنس واؼبخدرات .فالسحر هي اؼبيضة اعبديدة ،وربضی األرواح هي صرعة اؼبيسم» (نفس .)912 :
واعبدير بالتکر أف االعتقاد بالسحر واػبرافات فبا «کانيا يأ تون علی أه الشرؽ .فالشػرؽ
يف األدب والثقافػػة الغ ػربینی مکػػاف غري ػ ومظلػػم ،فی ػ أنػػاس متکاسػػليف ،بػػدوييف ،غ ػی مهػػتبنی،
يؤمنيف باػبرافات والسحر» (هدايي2622 ،ش.)29 :
 .3-7تفکك القيم ونشأة النوستالجيا

وتع ؼ السااف نفسها بأف رؤيتها للندف قد تغیت بعد هزیة 2241ـ وؽبتا ترّکز -مثلاا سبق-
علػی اليجػ الثػػاي والبشػ للنػػدف أکثػػر مػ ذي قبػ وتشػػبّ لنػػدف السػػبعینات ب ػ«غابػػة اسػػتبیح فیهػػا
ک ّ ش ا» (نفس  .)226 :وهتا التغی والتفک يف منظيمة القیم األ بلقیػة فبػا يثػی اغبػزف واألدل:
ب لنػػدف القدی ػة ،لنػػدف الدقػػة والتهػػتي  .أي ػاـ کػػاف الفػػرد اإلنکلی ػزي مهػػتبا إل ػی حػػد أن ػ
«أنػ ُػد ُ
تدوس علی قدم فیعتتر هي ع حشرها ربت قػدم » (نفسػ  .)220 :ولػیس هػتا فحسػ ؛ إذ
إنّ «ذبد أکثر الناس يف لندف مصػابنی بػأعراض االسػتخفاؼ بالعاػ والبلمبػاالة والتػأزـ النفسػ
الغ ػام  .سػػائق التاکس ػ يرم ػ بيجه ػ قطعػػة النقػػيد (اإلکرامیػػة) .إذا دل يعجب ػ اؼببلػػغ مسػػتيی
النظاف ػػة يف اؼبط ػػاعم اكب ػػدر إلػ ػی ح ػػد ال ييص ػ » (نفس ػ  .)222 :وتنقػ ػ إلین ػػا أ ب ػػارا عػ ػ ذباهػ ػ
اؼبارة علػی السػياا لشػارات السػی وأضػياا اؼبػرور ،وتتحػدث عػ انتقػاؿ عػدوی الفيضػی
السیارات و ّ
إلػی اؼبسػرح أيضػػا وأف تػػأ ّ ر عػػرض اؼبسػػرح مػ  2إلػی  20دقػػائق قػػد صػػار مأليفػػا (نفسػ .)229 :
يضاؼ إلی ذل کل الغزو الثقايف األمريک ضد اللغػة الربيطانیػة األصػیلة يف عقػر دارهػا ،وشػیيع
االبتتاؿ اإلعبلم يف وسائ اإلعبلـ الربيطاي« :االبتتاؿ يف اإلعبلنات التلفزيينیة حیث أصبحنا
شي صباؿ اللغة اإلنکلیزية احملافظة األصیلة» (نفس .)229 :
نسا عبارات أمیکیة بغیضة تُ ّ
ورب ّترنا السااف م رکيب سیارات التاکس غی الشرعیة وه تتيق هناؾ القتناص الغرباا،
ُ
وتتط ػػرؽ إل ػی الفق ػػري اؼب ػػادي والروح ػ يف بريطانی ػا بقيؽب ػػا« :الفق ػػر اؼب ػػادي والروح ػ عل ػی الس ػياا
وهنال ػ ج ػرائم مبعثهػػا الفقػػر اؼب ػػادي ابتػػداا م ػ ا تطػػاؼ حقائ ػ الی ػد وانتهػػاا بسػػرقة األس ػػناف
التهبیػة مػ أفػيا اؼبػػيتی ولکػ هنالػ جػرائم أ ػػری مبعثهػػا الفقػػر الروحػ وأهػ ّػم ؿباصػیلها جػرائم
االغتصػػاب الغريبػػة الػػي يرتکبهػػا مهيوسػػيف والػػي تسػػتهدؼ األطفػػاؿ غالبػػا .ومػ اؼببلحػ أف هػػتا
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النيع م اعبرائم أبطال دوما م اإلنکلیز وأبناا البلػد ،ال مػ األغػراب أو حتػی اإلنکلیػز السػيد»
(نفس  .)229-221 :وؽبتا کلػ نراهػا تع ّػرب عػ عاطفتهػا الشػرقیة بقيؽبػا« :فلنػدف مدينػة سبنحػ کػ شػ ا
إال األنػػس والرفقػػة اإلنسػػانیة .تسػػتطی أف تش ػ ي يف لنػػدف أصب ػ فتی ػات العػػادل ،لکن ػ ال تسػػتطی ش ػراا
ؼبسػة حنػػاف واحػػدة» (نفسػ  .)212 :وؽبػػتا کلػ أيضػا نشػػأت الرغبػػة عنػػدهم يف اؽبػرب إلػی اؼباضػ « :ميجػػة
اغبننی إلی اؼباض (النيستاعبیا) تنتاب الناس هنا علی ک صعید» (نفس .)229 :
ُ .3-8سقم االقتصاد وانهيار الصناعة

وأمػػا علػی الصػػعید االقتصػػادي فتعػػاي بريطانیػػا الیػيـ مػ مشػػاک عديػدة ،بسػػب فقػػداهنا ؼبسػػتعاراهتا
ورواج البضػػاعات اؼبسػػتيردة وحلػػيؿ ارلػػة ؿبػ األيػدي العاملػػة وغیهػػا مػ األسػػباب« :باإلضػػافة إلػی
اؼبستعارات الي کانت تُ ِدر علی بريطانیػا ذهبػا کثػیا تيقّػ مػ اسػتقبلؿ هػت اؼبسػتعارات ،قبػد أف
الصػػناعة الػػي کانػػت عص ػ بريطانی ػا األساس ػ بػػدأت باالهنی ػار ألسػػباب کث ػیة ،أبرزهػػا أف طبیعػػة
العص ػػر ب ػػدأت تتجاوزه ػػا ،ث إف بريطانی ػا تس ػػتيرد غالب ػػا اؼب ػياد اػب ػػاـ وتعی ػد تص ػػنیعها ث تُص ػ ّدرها م ػ
جديد ،لک العام الربيطاي دل تػ ُعد ل اؼبهارة التقنیة السابقة .ومهاا کانت ارلة متقنة الصػن فإهنػا
ال تُنجز الکثی إذا کانت الیػد الػي تُػديرها مصػابة بالضػجر والسػأـ والبلمبػاالة والرغبػة يف اؽبرولػة إلػی
أق ػػرب حان ػػة جع ػػة أو مکت ػ ػ ُمراهن ػػات أو ُمظ ػػاهرة» (نفسػ ػ  .)222 :وهنال ػ ػ أيض ػػا رواج البضػ ػػائ
واؼبصنيعات غی الربيطانیة ،حبیث ال ذبد يف اؼبتاجر الربيطانیة شیئا بريطاي الصن (نفس .)229 :
 .3-9من المسرح الشکسبيري إلی األفالم والمسارح التافهة

وعلی الصعید الثقايف هنال إقباؿ الناس اؽبائ علی أفبلـ الرع واعبػنس واألفػبلـ عػ العفاريػت
واألرواح الشريرة والشیاطنی ،وبالتارل ارتفاع نسبة جرائم القت واالغتصاب الي سیقيـ هبا شیاطنی
یتليف أجساد الرجاؿ األبرياا (نفس  .)202-206 :واؼبرا يف لندف السبعینیات جید نفس «يف حبر
م األفبلـ التافهة ،ذات التقنیة اؼبهنیة اعبیدة .وإف ميجة التخدير بالرع واعبنس انتقلت لتفسد
أصب ما يف لندف :مسرحها» (نفس  .)242 :وع انتقػاؿ العػدوی إلػی اؼبسػرح تقػيؿ السػااف« :يف
العشرينات نشأ تیار مسرح غرضػ مياجهػة النػاس حباجػاهتم الطبیعیػة وتقػدیها علػی اؼبسػرح دومنػا
حرج ،کالتجشؤ (اؼبرفيض اجتااعیا) وقضاا بقیػة اغباجػات الطبیعیػة .والیػيـ یػاوؿ اؼبسػرح متابعػة
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ذل ع طريق صدـ اعباهير جبسد اؼبنس » (نفس  .)249 :م هتا کل تری السااف أن «مػ
الظلػػم ؼبس ػػرح لنػػدف االدع ػػاا بأن ػ ل ػ ذب ػػد فی ػ إال جنسػػا وعنف ػػا ،فاس ػػرح شکسػػبی مازال ػػت ل ػ
مکانت  ،وک ّ نشاطات اؼبسارح اعب ّدية األ ری .وکتل م الظلم االدعاا بأ ّف لندف دل تعد تُقػ ّدـ
غی الرع اؼببتتؿ» (نفس .)246 :
ونظرة سػريعة إلػی الػربام السػیناائیة يف لنػدف تػربه علػی أف «السػیناا الػي هتػدؼ إلػی ربقیػق إثػارة
ر یصة عابرة ه السائدة حالیا» (نفس  .)249 :وهناؾ بالطب بع االسػتثنااات .والػدالئ تشػی إلػی
أ ّف لندف «تلتق مػ أمیکػا کػ ّ اؼبيجػات االسػتهبلکیة اإلباحیػة .وآ ػر ميجػة مت وصػيؽبا إلػی الشػياط
الربيطانیػة هػ ميجػة "السػ بتیز" الرجػارل» (نفسػ  ،)212 :أو مػػا يُسػای بػػ"نيادي التعريػة الرجالیػة" ،وهػػتا
العري الرجارل أ ت جیتاح ک ّ اجملاالت األ ری ارج السیناا ،وحتی يف النيادي اللیلیة.
 .3-10بريطانيا اإليجابية

ويف ؿباولة إلقامة التيازف بنی اعبان السلي واعبان اإلجیايب تتطرؽ السااف يف مياض متفرقة م
کتاهبا إلی اليج اإلجیايب واغبس لربيطانیا أيضا ،وج صبی ورائػ للنػدف يشػ ّدها إلیهػا دائاػا رغػم
مغادرهتػػا ؽبػػا وتػػدعي العػػرب الحتػػتائها« :وبعی ػدا ع ػ هػػتا کلّػ يُط ػ ّ اليج ػ ار ػػر للنػػدف ،اؼبدينػػة
ػس بػالغیة
العجیبة ،وج مشرؽ وإنساي وفی أمثلة ُربتتی نفتقػر إلیهػا يف عاؼبنػا العػريب ،وکنػت أح ّ
ػررت بإح ػػداها» (نفس ػ  .)292 -290 :إف لن ػػدف تس ػػتقطبها ؼبیزاهت ػػا اعبایل ػػة« :عػ ػ لن ػػدف
کلّا ػػا م ػ ُ
األ ػػری أربػ ّدث هػػت اؼبػ ّػرة .عػ لنػػدف اعبایلػػة ،لنػػدف اغبقیقػػة ،لنػػدف اإلنسػػاف واغبريػة ،لنػػدف الفػ
کنت ،أرح عنها إلیها،
والفکر واؼبسرح ،لندف الطريفة والربيئة ،لندف الي تش ّدي إلیها أبدا أيناا ُ
أغادرهػػا ،ولک ػ ذب ػػدي أب ػػدا راجعػػة .ع ػ لن ػػدف اؼبعتق ػػة باؼبثُ ػ واإلنسػػانیة أکت ػ ه ػػت اؼب ػػرة .ع ػ
بأمس اغباجة الستیادها قب أفبلـ جیاس بيند وأغػاي البیتلػز وأ ػبلؽ
عشرات األشیاا الي كب
ّ
اعبػیؾ» (نفسػ  .)296 :فػبل عجػ إذا الحظناهػا ربػ ّ إلیهػا دومػا« :أجػدي دومػا أعػيد إلػی لنػػدف
حبنػنی العاشػػق وشراسػػة اجملػػرـ» (نفسػ  .)910 :وتُبػػدي إعجاهبػػا بػػالتنيع الفکػػري واػبصػ الفػػي يف
ػي دبختلػ النشػاطات الفنیػة الػي تتفجػر
لندف بقيؽبا« :تظ ّ لندف الثقافیة ذل اؼبرکز الفکري الغ ّ
يف شراينی حیاهتا اإلنسانیة ،ويظ ّ أهم ما ییز لندف هي ذل األلػق والتنػيع يف ـبتلػ االذباهػات
اؼبعاصػرة والکبلسػیکیة» (نفسػ  .)990 :ث ربػدثنا عػ اهتاػػاـ اإلنکلیػز البػػالغ دبسػرحیات شکسػػبی
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اليقيرة وأف شکسبی ما يزاؿ صبهير أکػرب مػ صبهػير العػري والصػرعات .ويف لنػدف هػت البػد مػ
النض ػ والتثق ػ والػػيع وفیهػػا «جی ػد اإلنسػػاف نفس ػ مضػػطرا إل ػی أف ينض ػ ويتثػػاق مهاػػا قػػاوـ
ذل إن ُمرغم علی أف يتعلم ويری .يف لندف ک ّ ش ا :مسرح قدمی ،مسرح حديث ،ال مسرح،
مسرح شکسبی ،سیناا ،مئات م دور السیناا» (نفس .)291-294 :
 .4النتيجة

 إف التفاوت الثقايف بنی السااف وبنی م تکتػ عػنهم مػ اإلنکلیػز (أو ار ػر الغػريب) أمػر لػ
دور اػبطػ ػی يف األحک ػػاـ ال ػػي تُطلقه ػػا ،کا ػػا أف اؼبيقػ ػ السیاسػ ػ ؽب ػػا یک ػػم طريقته ػػا يف تن ػػاوؿ
األحداث؛ فالسااف باعتبارها إنسانة شرقیة وعربیة مػا تػزاؿ تػؤم بػبع القػیم التقلیديػة (کاغبػ
مػػثبل) وتُق ّدسػػها ،لکػ التصػػير اػبػػاط وغػی األ بلقػ لئلنسػػاف اغبػػديث قػػد انتصػػر علػی التصػػير
األ بلقػ لػ  ،وصػػار اجملتاػ الغػػريب يسػی يف اذبػا متعػػارض مػ الطبیعػػة اإلنسػػانیة .وعلػی الصػػعید
وتشيهت رؤيتها
السیاس أيضا تب ّدؿ ميق السااف م بريطانیا بعد هزیة حزيراف سنة 2241ـ ّ
بػ صػػارت عدائیػػة بعػػد النکسػػة بعػػد مػػا کانػػت ؿبيطػػة بش ػ ا مػ اإلعجػػاب والتاجیػد والتبجی ػ
واالفتتػػاف .فصػػيرها ع ػ ار ػػر الربيطػػاي يف هػػت اؼبرحلػػة زبض ػ يف الغال ػ للتاتیػػة وتتب ػ ّدی سػػلبیة
ومشيهة ،علی الرغم م رغبة السااف يف اؼبيضيعیة وجهدها يف ذباوز الصيرة الناطیة (الکراهیة)
الي ترظبها اؼبخیلة العربیة لآل ر الربيطاي.
 ار ػػر الربيطػػاي رغػػم صبی ػ مػػا يتات ػ ب ػ م ػ رفاهیػػة وإمکانی ػات ماديػػة وثقافیػػة جیاب ػ واقعػػا
مأزومػػا ومأسػػاويا يتاثػ يف مصػػرع اغبػ واإلیػاف ورب ّکػػم اغبیػػاة ارلیػػة ورواج البلمبػػاالة هنػػاؾ وقػػد
نػػت عػ هػػتا کلػ ُر ػػص اؼبػرأة والشػػتوذ واإلباحیػػة والعنػ وا تطػػاؼ البنػػات والبنػنی واغتصػػاهبم
وج ػرائم القت ػ و االسػػتخفاؼ بالعا ػ ورواج البضػػائ األجنبیػػة وبالتػػارل سػػقم االقتصػػاد الربيطػػاي
واهنیار الصناعة .إف عقدة العظاة واإلمرباطيرية ثغرة أساسیة بنی اؼبياط وسیاسة دولت وه تقريبا
سػػب اؼبأسػػاة الربيطانیػػة اؼبعاصػػرة .وهنػػاؾ أيضػػا الغػػزو الثقػػايف األمريک ػ الياس ػ  .فربيطانی ػا ودوؿ
االربػػاد األورويب تػػری يف حلیفتهػػا الکػػربی أمريکػػا هتديػدا مباشػرا وغػی مباشػػر لشخصػیتها وهييتهػػا
الثقافیة .واغبق أف االذباهات األمريکیػة تتػدفق إلػی اغبضػارة األوروبیػة واالقبلیزيػة ،وبريطانیػا تلػتق
م ػ أمريکػػا ک ػ ّ اؼبيجػػات االسػػتهبلکیة واإلباحیػػة .وؽب ػتا قبػػد أف التاث ػیبلت والصػػير الػػي تق ػ ّدمها
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السااف تزداد سلبیة وعتامة م التزايد اؼبستار ؽبیانة من اغبیاة والثقافة األمريکیة علی الغرب.
 إلی جان هت الصير السػلبیة ربػاوؿ السػااف أف تلتػزـ اؼبيضػيعیة واغبیػاد وأف تُقػ ّدـ صػيرة
أ ری متحررة م سیطرة اإلیااات السلبیة التارخيیة والنفير العريب العفيي م شع اإلمرباطيرية
االستعاارية ،وؽبتا تلح يف بريطانیا أميرا حضارية علی اؼبستيی اإلنساي تلفت نظرها وتدهشها
وتث ػ ػی غیهتػ ػػا ،وأمهّهػ ػػا اغبريػ ػػة والصػ ػػدؽ والکرامػ ػػة وربصػ ػػر السػ ػػااف اكبیازهػ ػػا يف الف ػ ػ األص ػ ػی أو
اإلبداع  :السیناا واؼبسػرحیة الشکسػبیية األصػیلة .وهبػتا يعػيد ار ػر الربيطػاي إلػی فبارسػة تفيقػ
الثقػايف علػی األنػا بعػد أف صػػار سػلبیا ومش ّػيها إلػی حػنی ،غػی أف حجػم التحػيالت والقضػايا الػػي
يعیش ػػها کػ ػ ؾبتاػ ػ حج ػػم کبػ ػی ومتش ػػع الیکػ ػ لعاػ ػ ف ػػي أف یػ ػی بػ ػ أو يلتقطػ ػ التقاط ػػا
ميضيعیا تاما؛ م ث تکيف عبلقة اإلبداع يف أشکال اؼبتباينة بالياق أو اجملتا عبلقة غی مباشرة
وأبعػػد مػػا تکػػيف ع ػ التطػػابق .أض ػ إل ػی ذل ػ کل ػ أف الکتّػػاب ػ ػ ولػػیس عنػػدهم ا تصػػاص يف
اعبغرافیػا إال يف النػادر ػ إمنػا يهتاػيف مػ العػادل اػبػارج دبػا يثػی اهتاػاـ قػارئیهم .صػحیح أف هػت
الصػػير أقػ ّ قیاػػة فبػػا تق ّدمػ اليثػػائق الرظبیػػة لکنهػػا أيضػػا ذات قیاػػة کبػیة وقػػية تػػأثی ذبعلهػػا طريفػػة
وعدیة النظی وسبنحها صفة اػبليد والبقاا بتسجیلها يف ـبیلة الشعيب.
 ل ػیس هػ ّػم السػػااف شخص ػیا وه ػ ال تتحػػدث ع ػ األنػػا کفػػرد منعػػزؿ .إف األنػػا عنػػدها قػػد
تکيف شخصػیة أحیانػا وقػد تکػيف صباعیػة أو وطنیػة أو إنسػانیة .ث إف لنػدف بالنسػبة للسػااف أداة
وع وؿباسبة للتات ،تری م بلؽبا سلبیات التات وإجیابیاهتا ،کاا تُنبّهنا م بلؽبا للاخاطر
وارف ػ ػات الػ ػػي هت ػ ػ ّددنا كب ػ ػ أيضػ ػػا وهت ػ ػ ّدد اعبی ػ ػ العػ ػػريب واإلسػ ػػبلم الص ػػاعد .فالشػ ػػعيب العربیػ ػػة
واإلسبلمیة تعیش ه األ ری أزمة هيية حقیقیة بسب هیانة من اغبیاة األمريک وفرض العيؼبة
الي تستهدؼ هیانة األمريکاف علی مق ّدرات العادل وفرض هنجهم السیاس والثقايف واالقتصادي
واإلعبلم علی سائر األمم.
الهوامش
رحالة سيرية ،وأديبة العرب الکربی .صار أدهبا عاؼبیا بعد مػا تُػرجم الکثػی
غادة السااف (2229ـ )-شاعرة ،صحفیةّ ،
م مؤلفاهتا إلی ـبتل اللغات .درست اللغة اإلنكلیزية وآداهبا يف جامعػات دمشػق وبػیوت ولنػدف والقػاهرة« ،فاػ البػده ّ
أف تػػؤدي تل ػ الدراسػػة إذل تػػأثر الكاتبػػة بػػاألدب اإلنكلیػػزي وبػػارداب األوروبیػػة األ ػػر » (عبػػيد9009 ،ـ .)42 :زارت
ػايب ضػػدها يف سػػيريا ازبػػتت م ػ لنػػدف وبػػاريس
العديػػد م ػ األقطػػار يف ّ
مهاػػات صػػحافیة ودراسػػیة ،وعنػػدما صػػدر حکػػم غیػ ّ

17

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

العدد الـ  ،46ربيع 1397

مستقرا ؽبا .أعااؿ السػااف «أوضػح مثػاؿ النفتػاح األدب العػريب اؼبعاصػر يف سػيرية علػی اؼبػؤثرات األجنبیػة ،وعلػی صػفحات
ؾبايعتها"عیناک قدري"يکاد اؼبرا يقرأ معظػم األظبػاا البلمعػة يف األدب العػاؼب اؼبعاصػر ،وسبتػد هػت األظبػاا مػ شخصػیات
اؼبیثيليجیا والفلسفة الیينانییتنی مث برمیثیيس وسػقراط ،إلػی الفبلسػفة األوربیػنی مثػ ديکػارت وکانػت ،إلػی الشػعراا اإلنکلیػز
مث ملتيف وشل  ،إلی ـبتلػ الکتّػاب األوربیػنی احملػدثنی .ويف ؾبايعتهػا الثانیػة "لیػ الغربػاا" (2244ـ) يطّػرد هػتا االذبػا »
(اػبطی 2222 ،ـ .)92 :يقيؿ عنها الناقد غارل شکري« :هکتا يتحتم علی النقاد أف يروهػا علػی حقیقتهػا ،أال يقعػيا يف
حبائ اػبداع أو البدعة الي ننفرد هبا ما يسای باألدب النسػائ  .ال عبلقػة لغػادة دبػا تکتبػ أکثريػة األ ريػات؛ وإمنػا عبلقتهػا
الػػي یک ػ اغبػػديث عنهػػا بػػاألدب العػػريب اغبػػديث ،بکتابػػات قبیػ ؿبفػػيظ وييس ػ إدريػػس وحنػػا مینػػة وغائػ طعاػػة وف ػؤاد
التکػػررل وييسػ األشػػقر وغسػػاف کنفػػاي وغػػیهم فبػ يسػػتحی وصػ أدهبػػم بأنػ أدب رجػػارل ،بػ هػػي أدب فحسػ  ،هػػي
أدبنا ،وجداننا وعقلنا» (شکري2220 ،ـ.)209 :

المصادر
أ) الکتب العربية

اب منظير ،صباؿ الدي اب مکرـ (التا) ،لسان العرب ،بیوت :دار صادر.

األسد ،ناصرالدي ( ،)2221نحن واآلخر؛ صراع وحوار ،الطبعة األولی ،بیوت :اؼبؤسسة العربیة لدراسات والنشر.
أفاية ،ؿباد نيرالدي ( ،)2222الغرب في المتخيل العربي ،الشارقة :منشيرات دائرة الثقافة و اإلعبلـ.
باجي ،دانیی هنری ( ،)2221األدب العام والمقارن ،ترصبة غساف السید ،دمشق :ارباد الکتاب العرب.
برونیی  ،بیی وآ روف ( ،)2222الوجيز في األدب المقارن ،ترصبة غساف السید ،دمشق :مطبعة زيد ب ثابت.
بیشيا ،کليدوأندر ـ .روسي ( ،)9002األدب المقارن ،ترصبة أضبد عبدالعزيز ،الطبعة الثالثة ،القاهرة :مکتبة األقبلي اؼبصرية.
تيدوروؼ ،تزفیتاف ( ،)9002الحياة المشترکة ،ترصبة :منتر عیاشی ،ط  ،2أبيظي ،اؼبرکز الثقايف العريب.
ضبيد ،ماجدة ( ،)9000مقاربات تطبيقية فی األدب المقارن ،دمشق :ارباد الکتاب العرب.
حنف  ،حس ( ،)9029الهوية ،ط ،2القاهرة :اجمللس األعلی للثقافة.
اػبطی  ،حساـ ( ،)2222سبل المؤثرات األجنبية وأشکالها في القصة السورية ،الطبعة اػبامسة ،دمشق :مطاب
اإلدارة السیاسیة.
السااف ،غادة ( ،)2224الجسد حقيبة سفر ،الطبعة اػبامسة ،بیوت :منشيرات غادة السااف.
شحات  ،عبداؼبنعم ( ،)9002األنا و اآلخر ،سیکيليجیة العبلقات اؼبتبادلة ،دار إي اک للطباعة.
شکري ،غارل ( ،)2220غادة السمان بال أجنحة ،الطبعة الثالثة ،بیوت :دار الطلیعة للطباعة والنشر.
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عبدالعزيز ،أضبد ( ،)9009نحو نظرية جديدة لألدب المقارن ،القاهرة :مکتبة األقبلي اؼبصرية.
فهیم ،حسنی ؿباد ( ،)2292أدب الرحالت ،الکييت :اجمللس اليطي للثقافة والفنيف.
ندا ،ط (ال تا) ،األدب المقارن ،بیوت ،دار النهضة العربیة.
اؽبروط ،ببلؿ سادل ( ،)9009صورة اآلخر في أدب الرحالت األندلسية ،أطروحة للدکتيرا  ،أردف :جامعة مؤتة.

ب) المقاالت العربية
اغباج صاحل ،رشید (« ،)9022العلم وأزمة اجملتا الغريب اؼبعاصر هابرماس منيذجا» ،مجلة جامعة دمشق ،اجمللد ،60

العدد 6و ،2صص .224-246

شنيؼ ،ظبیة (« ،)9002سبظهر ار ر يف روايات غادة السااف» ،إنسانيات ،العدد  ،99صص .19-16
عبيد ،عبدة (« ،)9009صيرة ار ر الغريب يف أدب غادة السااف» ،الموقف األدبي ،العدد  ،612صص .12-42

ج) الکتب الفارسية

شفیعی وذوٌی ،هحوذرضب (1387ش) ،اديار شعر فارسی ،الطبعة اػبامسة ،طْراى :سخي.

د) الرسائل والمقاالت الفارسية
ًبهَر هطلك ،ثْوي (1388ش)« ،درآهذی ثر تظَیرشٌبسی :هعرف ی ی ه رٍش ًم ذ ادث ی ٍ ٌّ ری در
ادثیبت تطجیمی» ،فصلية مطالعات ادبيات تطبيقی ،السنة الثالثة ،العذد  ،12طض .138-119

هدايي ،نازننی (2622ش) ،تجليات اآلخر األجنبي في أدب الرحالت لغادة السمان ،رسالة أعدت لنی درجة
اؼباجستی يف اللغة العربیة وآداهبا ،جامعة تربیت مدرس ،طهراف.
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دیگری اوگلیسی در آییىة مهِ متفايتِ شرقی
«بررسی مًردی :کتاب الجسد حقيبة سفر اثر غادة السمان»
هادی وظری مىظم ،1خلیل پريیىی ،2وازویه هدایتی

3

 .1استبدیبر گرٍُ زثبى ٍ ادثیبت عرثی داًشگبُ ترثیت هذرس
 .2استبد گرٍُ زثبى ٍ ادثیبت عرثی داًشگبُ ترثیت هذرس
 .3وبرشٌبس ارشذ زثبى ٍ ادثیبت عرثی داًشگبُ ترثیت هذرس

چكیدٌ

غبدُ السوبى رهبى ًَیس ،شبعر ٍ جْبًگرد سَری تبوٌَى پٌج سفرًبهِ ًَش تِاس ت .وت بة اٍل اٍ «الجسـد
حقيبـة سـفر» ًبم دارد ٍ در آى ثِ ثررسی دیگری ارٍپبیی پرداختِ ٍ ثیش تریي س ْن را ث ِ دیگ ری اًگلیس ی
اختظبص دادُاست .رٍش هب در ایي همبلِ تَطیفی تحلیلی است ٍ ث ِ ط َر ٍی ُ ث ِ ثررس ی دیگ ریِ
اًگلیسی ٍ فرٌّگ ٍی از هٌظر تظَیرشٌبسی خَاّین پرداخت تب ثذیيٍسیلِ ثِ درن اٍطبف ٍ ٍی گیّبی
هي ٍ دیگری ،تَّوبت ،اًحرافّبی فىری ٍ رٌّی ّ ر ی ه در لج بل دیگ ری ًبئ

آی ین ٍ از خط رات

ثیشوبری وِ هب ٍ ًس ًَپبی هب را تْذیذ هیوٌذ ،پرّیس ًوبیین .از اشبرات پراوٌذٓ سوبى ثرهیآیذ وِ دیگری
اًگلیسی ثب ٍجَد پیشرفتّبی هبدی ٍ ،آزادی ،طذالت ،احترام ٍ فرٌّگی وِ از آى ثرخَردار است ،اهرٍزُ
ثب ٍالعیتّبیی اسفجبر هَاجِ است .ایي ٍالعیت در هسبئ ٍ پذیذُّبی هْوی ًوَد دارد وِ هْنت ریي آىّ ب
فرٍپبشی ارزشّبی عظر وْي (عشك ،دیي ،اخالق) ٍ ًجَد ج بیگسیٌی هٌبس ت ث رای آىّبس ت .س وبى
هیوَشذ تب ثِ عیٌیتگرایی پبیجٌذ ثبشذ ٍ تظَیری جذا از سیطرٓ هفبّین هٌفی تبریخی ٍ ًفرت خَدج َش
عرةّب از هلت اهپراتَری استعوبرگر ارائِ دّذ؛ ازایيرٍ ثِ توجیذ از آزادی ،طذالت ،احترام ٍ سیطرٓ ٌّر ٍ
فرٌّگ در اًگلستبى هیپردازد ،اهب حجن تحَالت ٍ هشىالتی وِ ّر جبهعِ ثب آى رٍثِرٍست ،حجن زیبد ٍ
هتٌَعی است ٍ اثر فٌی ٍ ادثی ًویتَاًذ ثذاى احبطِ داشتِ ٍ یب ثب عیٌیتگرایی ٍ ٍالعثیٌی وبه ثذاى ثپردازد؛
ثِ ّویي دلی  ،ارتجبط اثر اثذاعی ثب ٍالعیتّب یب جبهعِ ،ارتجبطی غیرهستمین ٍ ثِ دٍر از تطبثك ٍ تٌبست است.
کلیدياژٌها :تظَیرشٌبسی؛ دیگری؛ اًگلستبى؛ غادة السااف؛ اعبسد حقیبة سفر.
ًَیسٌذٓ هسئَل:

hadi.nazari@modares.ac.ir
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