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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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ة
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َّ
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َ
واية المترجمة وتأثيرها في الهوّي الّرِ

ود 
ُ
فاطمة علي عّب

تمهيد

ــرن  ــف الق ــوٍل يف منتص ــٍو خج ــى نح ــة ع ــة العربي ــة إىل اللغ ــات األجنبي ــن اللغ ــة م ــيوع الرتمج ــدأ ش ب
العرشيــن، ولعــلَّ »جلنــة التأليــف والرتمجــة والنــرش« التــي أرشف عليهــا طــه حســن قــد أخــذت موضــع 
ــدة  ــة اجلدي ــة العربي ــد األدب العــريب أنَّ للرتمجــة دوًرا مهــًا يف تشــكيل الثقاف ــذاك، إذ أدرك عمي ــادة آن الري
التــي ال جيــب أن تكتفــي بالوقــوف عــى أطــالل تــراث املــايض، بــل عليهــا أن تســعى للنهــل مــن معــن 
الثقافــات األخــرى، فذلــك الســبيل الوحيــد لكــي يســتطيع العقــل العــريب أن ينتــج مؤلفــاٍت جديــدًة ُتغنــي 
هويتــه العربيــة، ونــراه يدعــو إىل ذلــك يف كتابــه )مســتقبل الثقافــة يف مــرص( قائــاًل: »فلنرتجــم إًذا، ولنكثــر 
مــن الرتمجــة، ولنبــذل يف ســبيل ذلــك أقــى مــا نملــك مــن جهــٍد ]....[ وإذا كانــت وزارة املعــارف متنــح 
اإلعانــات إىل كثــري مــن اجلاعــات واهليئــات التــي ُيشــكُّ يف نفعهــا، فــال أقــل مــن أن تنشــئ مكتًبــا للرتمجــة 
ــدة  ــة والفلســفية اخلال ــة والعلمي ــار األدبي ــا بعــض الــيشء فينهــض بنقــل اآلث عــى أن يكــون عملــه منوًع
التــي أصبحــت تراًثــا لإلنســانية كلِّهــا«(1)، وهكــذا بــدأت الرتمجــات تزدهــر لنقــرأ روائــع األدب العاملــي 

أمثــال شكســبري ودوستوفيســكي وهيغــو وهيمنغــواي وغوتــه وكافــكا وغريهــا الكثــري.
ــا اجلنــس  ــة، ذلــك ألهنَّ ــة العربي ــارز يف املكتب ــة املرتمجــة مــكان ب ــح للرواي وخــالل العقــد األخــري أصب
اء، وال شــكَّ أنَّ هلــذا االنتشــار أســباًبا كثــرًية ســاعدت عــى تداوهلــا  األديب األكثــر شــعبية عنــد مجهــور القــرَّ
ــي العــريبَّ أكثــر انفتاًحــا عــى  م العلمــي والتِّكنولوجــي الــذي جعــل املتلقِّ وانتشــارها، خاصــًة يف ظــلِّ التقــدُّ
اآلخــر، وأكثــر تقبُّــاًل لــه. وبذلــك كانــت الروايــة مــن بــن األجنــاس األدبيــة األكثــر ترمجــة ملــا حتويــه مــن 

(1)  طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر، ط2 )القاهرة: دار المعارف، 1996(، ص275.

ــة وآدابهــا، اختصــاص نقــد حديــث، 
َ

غــة العربّي
ُّ
، حاصلــة علــى الدكتــوراه فــي الل

ٌ
 ســورية

ٌ
ناقــدة

مــة كارا لألكاديمييــن 
َ

خريجــة جامعــة حلــب، تقيــم وتعمــل فــي تركيــا، تعمــل لــدى منّظ
ــة. ــورية للعلــوم االجتماعَيّ

ُ
ــة الّس

َ
ة ، عضــوة فــي الجمعّي

َ
راســات النســوّي ــة بالّدِ

َ
ــوريين، مهتّم

ُ
الّس

ود
ُ
فاطمة علي عّب
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ــد الســيايس واالجتاعــي  موضوعــات تتقاطــع أو تتعــارض مــع مــا يعيشــه املجتمــع العــريب عــى الصعي
والثقــايف وألســباب أخــرى ســنتناوهلا الحًقــا.

وايــات املرتمجــة التــي ُترمجــت يف النصــف الثــاين مــن العقــد  راســة ســنختار جمموعــًة مــن الرِّ يف هــذه الدِّ
األخــري مــن القــرن احلــادي والعرشيــن وهــي: 

- )حليب أسود( للرتكية إليف شافاق، ترمجها أمحد العيل، 2016م.
- )االنفصال( لألرجنتينية سيلفيا أرازي، ترمجها طه زيادة، 2019م.

- )أخف من اهلواء( لألرجنتيني فيديريكو جانمري، ترمجها حممد الفويل،2019م.
- )غراميات( لإلسباين خابيري مارياس، ترمجها صالح علاين،2019م.

- )أفعال برشية( للكورية هان كانغ، ترمجها حممد نجيب، 2020م.
ــة  ــة الثقافيَّ وايــات وكان هلــا أثرهــا يف اهلويَّ وســنقوم بمقاربــة أبــرز املوضوعــات التــي تناولتهــا هــذه الرِّ
العربيَّــة، وال ســّيا أنَّ تلــك املوضوعــات ضارعــت الظُّــروف اجلديــدة التــي عاشــتها البلــدان العربيَّــة منــذ 
ــلوًبا  ــًة وأس ــا لغ ــات واختالفه ــذه الرواي ــادر ه ع مص ــوُّ ــبان تن ــذ يف احلس ــع األخ ، م ــريبِّ ــع الع ــدء الربي ب

وطريقــَة نقــٍل.

واية المترجمة... العوامل واألسباب : انتشار الّرِ
ً

أوال

لــو عدنــا إىل آمــال طــه حســن وطموحاتــه التــي بناهــا عــى انفتــاح الثقافــة العربيــة عــى الغــرب عــن طريــق 
ــق يف  ــريه العمي ــق تأث ــد حقَّ ــة، ق ــة األجنبي ــة الرواي ــًة ترمج ــات، خاص ــى الرتمج ــال ع ــا أنَّ اإلقب ــة لوجدن الرتمج
ــوا، ولكــنَّ غايــات الرتمجــة اختلفــت بــن هــذا الزمــن  الذهنيــة العربيــة شــاء ذلــك الرافضــون لالنفتــاح أم أَب
ــار  ــن اختي ــدأ م ــرش، تب ــن دور الن ــس ب ــن التناف ــا م ا عاًم ــوَّ ــات ج ــة الرواي ــة ترمج ــهد حرك ــث تش وذاك، حي
الروايــات األكثــر مبيًعــا يف العــامل والســعي للحصــول عــى حقــوق ترمجتهــا وطباعتهــا ونرشهــا مــروًرا بطريقــة 
إخــراج الروايــة مــن حيــث تنســيقها ونــوع الــورق واخلــط املســتخدم وتصميــم الغــالف انتهــاًء بتســويق الروايــة 
ــارصة أو  ــل املع ــائل التواص ــق وس ــن طري ــة أو ع ــورات الدعائي ــطة البوش ــا بواس ــالن عنه ــالل اإلع ــن خ م

طرحهــا يف معــارض عربيــة وعامليــة.
ــة  ــال الروائي ــن األع ــري م ــة الكث ــدون ترمج ــل يعي ــارصة، ب ــال املع ــة األع ــى ترمج ــون ع ــرص املرتمج وال يقت
املشــهورة والتــي تلقــى رواًجــا يف العــامل العــريب، عــى ســبيل املثــال: روايــة العجــوز والبحــر أو الشــيخ والبحــر 
ألرنســت مهنغــواي )1899م- 1961م( وقــد ُترمجــت مخــس مــرات: )ترمجــة منــري بعلبكــي الصــادرة عــن دار 
ــريوت- ترمجــة عــيل  ــا الصــادرة عــن دار الــرشق العــريب يف ب ــاد زكري ــريوت- ترمجــة زي ــن يف ب ــم للمالي العل
ــرة-  ــاق يف القاه ــن دار آف ــادرة ع ــني الص ــود حس ــة حمم ــاط- ترمج ــن دار الزمــن يف الرب ــادرة ع ــمي الص القاس
ــة اللبنانيــة يف القاهــرة(، فتختلــف كلُّ ترمجــة عــن األخــرى  ــة الصــادرة عــن الــدار املرصي ترمجــة غبيــال وهب
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تبًعــا لثقافــة املرتِجــم، وســعة اطالعــه عــى لغــة النــص املرتَجــم، ومــدى امتالكــه للحــسِّ اإلبداعــي، وأدوات 
ل لــه  الــرسد الروائــي وتقنياتــه، »إنَّ إدراك خصوصيــة اللغــات يتيــح للمرتجــم ســهولة االســتقبال الــذي خيــوِّ
ه اللغــة الثانيــة املرتَجــم إليهــا  إعــادة تشــكيل النــص املرتَجــم مــن دون أن يبتعــد كثــرًيا مــن لغتــه األوىل، كــا متــدُّ
اء عــى ترمجــٍة دون ســواها،  ل الرتمجــة إىل إبــداٍع ثــاٍن«(2)، لذلــك ُيقبــل القــرَّ شــيًئا مــن خصوصيتهــا، وهنــا تتحــوَّ
ــي يف ال  ــق التأثــري الــذي يعقــب عمليــة التلقِّ فالقــارئ يبحــث دائــًا عــاَّ ُيمتعــه، ويتفاعــل معــه، وبالتــايل يتحقَّ
ــر يف اهلويــة  ل تلــك الثقافــة إىل منظومــة تؤثِّ ن تلــك القــراءات ثقافتــه الفرديــة، وبالتــايل ســتتحوَّ وعيــه، إذ تكــوِّ

ــة. املجتمعيــة عامَّ
واج، يعــود بعضهــا إىل الروايــة  وتقــف وراء انتشــار الروايــات املرتمجــة أســباب عديــدة ســاعدت يف هــذا الــرَّ
ــة شــهرة كبــرية، بســبب  قــت بعــض األعــال الدرامي نفســها، ويعــود بعضهــا اآلخــر إىل دور النــرش، فقــد حقَّ
أنَّ نصوصهــا مأخــوذة عــن أصــل روائــي، ففيلــم )آنــا كارنينــا( الــذي أخرجــه جــو رايــت عــام 2012م عــن 
الروايــة التــي حتمــل االســم نفســه للكاتــب الــرويس ليــو تولســتوي )1828م- 1910م( والــذي ُعــرض باللغة 
ــق أرباًحــا طائلــة كان ســبًبا يف انتشــار الروايــة عــى نحــو واســع، فاملشــاهدون غالًبــا ما يســعون  اإلنكليزيــة، وحقَّ
للمقارنــة بــن مــا يشــاهدونه مــن درامــا ختضــع للتغيــريات نتيجــة إعــادة إنتــاج الروايــة وحتويلهــا إىل ســيناريو 
وبــن النــص األصــيل املكتــوب، وال شــكَّ أنَّ هنــاك متعــة أكــب يف تلقــي األحــداث املكتوبــة التــي تثــري خميلــة 

القــارئ لرتبــط بــن الشــخصيات الورقيــة والشــخصيات التــي جتســدها عــى شاشــات الســينا والتلفزيــون.
ــك  ــة، وذل ــة العربي ــاء إىل اللغ ــذه األس ــات ه ــة رواي ــاهم يف ترمج ــة يس ــة معين ــاء روائي ــيوع أس ــا أنَّ ش ك
هلــم  ــح مــن املؤلفــن ختوِّ ــات، فتســعى دور النــرش للحصــول عــى تصاري ــّراء لتلــك الرواي ــاد طلــب الق الزدي
برتمجــة هــذه الروايــات وإصدارهــا، فعندمــا حصــل الكاتــب التنــزاين البيطــاين عبــد الــرزاق قرنــح عــى جائــزة 
نوبــل لــآلداب عــام 2021م ســارعت دور النــرش للحصــول عــى تعاقــد مــع الكاتــب وترمجــة رواياتــه، وقــد 
ــب  ــال الكات ــة أع ــة لكاف ــة العربي ــرش الرتمج ــوق ن ــى حق ــا ع ــن حصوهل ــع ع ــرش والتوزي ــر للن ــت دار أث »أعلن
ــع صــدور هــذه األعــال يف الربــع األول مــن عــام 2022م«(3)،  التنــزاين عبــد الــرزاق قرنــح ]....[، ومــن املتوقَّ

عــى الرغــم مــن أنَّ أعــال هــذا الروائــي مل تكــن معروفــة يف العــامل العــريب قبــل فــوزه هبــذه اجلائــزة.
ــو  ــس ينح ــذا التناف ــب أنَّ ه ــة، وال ري ــة املرتمج ــار الرواي ــم يف انتش ــرش دوره امله ــداد دور الن ــد أع وكان لتزاي
ــوق  ــة يف س ــمعة الرائج ــن ذوي الس ــتقطاب املرتمج ــا إىل اس ــا يدفعه ــدور، م ــك ال ــة لتل ــد الربحي ــاه املقاص باجت
ــات  ــر مــن مــرة، نتيجــة نفــاد الكمي ــات أكث ــه مــن رواي ــد طباعــة مــا يرتمجون االســتهالك لتتعاقــد معــه، وتعي
املطبوعــة بشــكل كبــري، فتعمــل تلــك الــدور عــى تســويق تلــك الروايــات يف املكتبــات العامــة واملشــاركة يف 
ــف نفســه  ــًة عنــد إعــداد حفلــة توقيــع للكتــاب مــن املؤلِّ املعــارض العربيــة والدوليــة التــي تلقــى إقبــااًل، خاصَّ
أو مــن املرتِجــم، وعــن طريــق مواقــع التجــارة اإللكرتونيــة التــي غالًبــا مــا تســتقطب مجهــور القــراءة عــن طريق 

مهــا عــى تلــك الروايــات. اإلعالنــات أو احلســوم التــي تقدِّ

ــازوري  ــان: دار الي ــل )عم ــر التفاع ــل ومعاب ــور التواص ــة- جس ــة المقارن ــة الثقافي ــي، الترجم ــاوي بعل حفن  (2)

ص9-8.  ،)2018 والتوزيــع،  للنشــر  العلميــة 
آيــة الســيد، دار أثــر تترجــم أعمــال الكاتــب التنزانــي عبــد الــرزاق قرنــح، موقــع مصــر تايمــز، األربعــاء 27   (3)

الثاني/أكتوبــر/2021. تشــرين 
https://2u.pw/3Bcid

https://2u.pw/3Bcid
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ــن  ــكالن؛ األول يمك ــاب ش ــذا الكت ــاالت، وهل ــامل االتص ــورة يف ع ــرتوين ث ــاب اإللك ــار الكت ــدُّ انتش ويع
ــا، والثــاين حيتــاج القــارئ فيــه للحصــول عــى الكتــاب  م الكتــاب جماًن الوصــول إليــه عــن طريــق مواقــع تقــدِّ
دفــع بعــض املــال ورشائــه مبــارشة مــن املوقــع بصيغــة (PDF(، ويمكــن تلخيــص فوائــد الكتــاب اإللكــرتوين 
بأهنــا »أقــل تكلفــة قياًســا بالكتــاب الورقــي، ومــن الســهل حتميلــه مــن أيِّ مــكان يف العــامل، كــا يمكــن محلــه 
ــه يتيــح كتابــة هوامــش ومالحظــات، فهــو بمنزلــة مكتبــة إلكرتونيــة تضــمُّ  وقراءتــه يف أيِّ مــكان، إضافــة إىل أنَّ
اء  عــدًدا كبــرًيا مــن الكتــب يف جهــاز واحــد«(4)، لذلــك حتظــى الروايــات اإللكرتونيــة عــى إقبــال كبــري مــن القــرَّ

عــى اختــالف رشائحهــم وانتاءاهتــم.
ــق باملوضوعــات التــي تتناوهلــا الروايــات األجنبيــة، إذ تتَّجــه بعــض الرتمجــات إىل  بقــي أن نذكــر ســبًبا يتعلَّ
ــم عــى احلــروب أو اخليــال العلمــي  تنــاول الروايــات ذات املوضوعــات الرائجــة كرتمجــة الروايــات التــي تتكلَّ
أو قضايــا النســوية أو تناقــش مســائل وجوديــة أو روحانيــة، كرتمجــة روايــات الفرنــي جــان بــول ســارتر ذات 
الطابــع الوجــودي، وترمجــة روايــات البازيــيل باولــو كويلــو التــي تتنــاول قضايــا فلســفية، حيــث حتــاول هــذه 
الروايــات تطعيــم الــرسد الروائــي بالفكــر الــذي يؤمنــون بــه وحياولــون تروجيــه، وبالتــايل فــإنَّ املرتجــم يســعى 

للرتويــج لتلــك القضايــا عــن طريــق تلــك الروايــات.
ــدت  هــذه األســباب منفصلــة أو جمتمعــة تقــف وراء هــذا االنتشــار للروايــة املرتمجــة، ولعــلَّ هــذه العوامــل مهَّ
ــة يف ظــلِّ  ــد، فقــد باتــت تلــك اهلوي ــة وإعــادة تشــكيل بنيتهــا مــن جدي ــة العربي ــة الثقافي ــري اهلوي الســبيل لتغي
املتغــريات السياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة التــي جــاءت هبــا احلــروب والثــورات بوصفهــا منعطًفــا تارخيًيــا 

د. طارًئــا غــري مســتقرٍة عــى شــكٍل حمــدَّ

واية المترجمة ة في الّرِ
َ

سوّي ِ
ّ

ثانًيا: الن

 ، دهــا املســتمر العــاملَ الغــريبَّ جتــاوزت املوضوعــات التــي طرحتهــا احلــركات النســوية عــى اختالفهــا وجتدُّ
وغــدت موضوعــات هتــمُّ املــرأة العربيــة عــى الرغــم مــن اختــالف الثقافــات بــن العامَلــن، إالَّ أنَّ مــا أحدثتــه 
ــع  ــه م ــف وتقبُّل ــر املختل ــرتاف باآلخ ــعى لالع ــع يس ــا يف جمتم ــكار وتالقيه ــح األف ــبياًل لتالق ــة كان س الرتمج
ــة عــى  ــا تبقــى ثابت ــي أهنَّ ــذي ال يعن د، وال ــع حمــدَّ ــة وتطبعهــا بطاب ــز كلَّ ثقاف ــي متي ــة الت االحتفــاظ باخلصوصي
ة  الــدوام، فالتغــريُّ الــذي يطــرأ عــى اهلويــة الثقافيــة تغــريُّ بطــيء غــري ملحــوظ بشــكل مبــارش، بــل حيتــاج إىل مــدَّ

زمنيــة حتــى يظهــر ويتَّضــح.
ــة  ــم األرس العربي ــا معظ ــة تعانيه ــوية مهم ــا نس ــال( قضاي ــة )االنفص ــيلفيا أرازي يف رواي ــة س ــرح الكاتب تط
والغربيــة عــى حــدٍّ ســواء، ويف حــن تســعى املجتمعــات العربيــة لكبتهــا وجتاهلهــا فــإنَّ املجتمعــات الغربيــة 
ــار  ــدِّ االهني ــت إىل ح ــدرو ووصل ــا وب ــن لوثي ــة ب ــة الزوجي ــت العالق ــا ختلخل ــا، فعندم ــى مواجهته ــدأب ع ت
شــة  يتفقــان عــى االنفصــال، إذ ال يمكــن االســتمرار يف عالقــة متهاويــة وغــري متوازنــة، حيــث تظهــر لوثيــا مهمَّ
احلقــوق واملشــاعر، ويف املقابــل يــارس بــدرو عليهــا ذكوريــة عنيفــة نفســًيا، تقــول لوثيــا عــن ســبب انفصاهلــا 
ــر فيه كان  »انفصلــت ألنَّنــي ســئمت، ألنَّنــي كنــت أعيــش مســحوقًة حتــت وطــأة انتقاداتــه، ألنَّ كلَّ ما كنــت أفكِّ

ــة دراســة فــي األدب التفاعلــي – الرقمــي )بيــروت: دار الكتــب  ــة األيقون ــر، عصــر الوســيط أبجدي عــادل نذي  (4)

ص43.  ،)2010 العلميــة، 
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ــه كان يســتيقظ يف حالــة مزاجيــة  يبــدو لــه تافًهــا، وكلَّ قــرارايت خاطئــة، وكلَّ مــا يروقنــي بشــًعا، انفصلــت ألنَّ
ســيئة للغايــة، وكنــت أنــا هدفــه املفضــل«(5)، يف ظــلِّ هــذا التجاهــل تتشــظَّى احليــاة الزوجيــة؛ ألهنَّــا ال تقــوم 
عــى التســاوي يف احلقــوق أو الواجبــات، ويف حضــور هــذا التغييــب املقصــود مــن الرجــل ال بــدَّ للمــرأة مــن أن 
ــا  تعلــن وجودهــا، وأن تبحــث عــن احلــلِّ الــذي يعيــد هلــا هــذا الوجــود نفســًيا وجســدًيا، إنَّ شــعور لوثيــا بأهنَّ
»غــري مرئيــة ]....[ وأنَّ الرجــل اجلالــس أمامهــا كان ينظــر إليهــا، ولكــن ال يراهــا، كانــت بالنســبة إليــه جمــرد 
ز فكــرة كوهنــا  ــة، العــدم.«(6) هــو شــعور جعلهــا تتأرجــح بــن املحافظــة عــى زواج يعــزِّ رســم، مــادة فضائي
تابعــة، وأدنــى شــأًنا مــن زوجهــا، وبــن قدرهتــا عــى اســتعادة ذاهتــا بــداًل مــن خضوعهــا املســتهجن، فعندمــا 
ــا تبــدأ بإجيــاد أجوبتهــا اخلاصــة، عندمــا تنفــذ رؤيتهــا إىل مــا  »تســأل نفســها )مــا الــذي أريــد القيــام بــه؟( فإهنَّ
ــس  ــا وال اجلن ــياء يف بيته ــا وال األش ــا وال أوالده ــدرك أنَّ ال زوجه ــوي، وت ــز األنث ــام اللغ ــن أوه ــد م ــو أبع ه
ــا غالًبــا مــا جتــد احلــلَّ أســهل بكثــري ممَّــا  وال التشــابه مــع مجيــع النســاء األخريــات يمكــن أن يمنحهــا ذاًتــا، فإهنَّ
كانــت تتوقعــه«(7)، لذلــك فــإنَّ لوثيــا ختتــار االنفصــال، وتبــدأ بتغيــري نمــط حياهتــا عــى الرغــم مــن تشــتُّتها 

ــا حتــاول إعــادة توازهنــا وشــغفها باحليــاة وثقتهــا بنفســها وباألشــياء مــن حوهلــا. العاطفــي، إال أهنَّ
وال تقتــرص املشــكالت التــي طرحتهــا الروايــات النســوية عــى مشــكالت مــا بعــد الــزواج، بــل إنَّ الــزواج 
بحــدِّ ذاتــه يغــدو موضوًعــا للنقــاش بوصفــه مؤسســة تقــوم يف أساســها عى منطــق ذكــوري ال يمكــن أن ينصف 
املــرأة بــأيِّ حــال، وتــرى فــريا التــي تعرضــت للخيانــة مــن زوجهــا يف روايــة )االنفصــال( أنَّ »الــزواج ينطــوي 
ــا  ــه مثــل قصــة الريقــة والفراشــة التــي حكوهــا لنــا، ولكــن معكوســة، ندخــل ونحــن نتصــور أهنَّ عــى رضر، إنَّ
ل إىل دودة«(8)، فالــزواج ال يتجــاوز كونــه عقــًدا  فراشــة بيضــاء، ومــع الزمــن، نتطلــع إليهــا بذهــول وهــي تتحــوَّ
ــا املــرأة فهــي  ــم يف شــؤوهنا، أمَّ غ تطبيــق النظــام األبــوي عــى األرسة، وجيعــل الذكــر هــو املتحكِّ ــا يســوِّ قانونًي

تابعــة ملــا يســنُّه مــن قوانــن تــرسي عليهــا داخــل البيــت وخارجــه.
ــا،  ل األزواج إىل أشــقائنا أو أعدائن ــه مــع مــرور الســنن ينتهــي األمــر بتحــوُّ بينــا تالحــظ ميــس بيجــي »أنَّ
ــا األعــداء )ابتســمت( فــا الداعــي...؟«(9)، فالنســوية طرحــت قضيــة تفكيــك األرسة وإعــادة  لــدي أشــقاء، أمَّ
ــت  م ــرأة(، فقدَّ ــي )رجل/ام ــف البيولوج ــى التصني ــه ع ــم يف أساس ــام األرسي القائ ــل النظ ــا، وتبدي بنائه
النمــوذج املثــايل البديــل وهــو تصنيــف مثــيل اجلنــس )امــرأة/ امــرأة( هــذه العالقــة ترفــع ســلطة الرجــل عــن 
جســد املــرأة ومشــاعرها، وبالتــايل فقــد وجــدت النســوية أنَّ مــن حــقِّ املــرأة ممارســة مــا ُيشــبع رغبــات جســدها 
ــا،  وعاطفتهــا، »ومل يقتــرصن عــى هــذا، بــل ذهــب فريــٌق منهــنَّ إىل أنَّ الســحاقيات فقــط هــنَّ النســويات حًق
لن النســوية الســحاقية«(10)، وهــذا مــا  ي الذكوريــة واإلعــراض عــن عاملهــا، وشــكَّ القــادرات فعــاًل عــى حتــدِّ
ــة )حليــب أســود( إلليــف شــافاق، حــن نــرشت مقــااًل يف صحيفــة حمافظــة عــن الســحاقيات  نجــده يف رواي

(5)  سيلفيا أرازي، االنفصال، طه زيادة )مترجم(، ط1 )كندا: مسعى للنشر والتوزيع، 2019(، ص39.

(6)  المصدر نفسه، ص93 بتصرف.

بيتــي فريــدان، اللغــز األنثــوي، عبــد اللــه بديــع فاضــل )مترجــم(، ط1 )دمشــق: دار الرحبــة للنشــر والتوزيــع،   (7)

ص448.  ،)2014

(8)  سيلفيا أرازي، االنفصال، ص32.

المصدر نفسه، ص101.  (9)

ــي،  ــي آي س ــداوي س ــة هن ــدة: مؤسس ــة المتح ــم )المملك ــفة العل ــوية وفلس ــي، النس ــف الخول ــى طري يمن  (10)

ص30.  ،)2017
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ت إليــف عــن  رة للنســاء يف أمريــكا، وقــد عــبَّ اللــوايت رأهتــنَّ يف كليــة جبــل هوليــوك اخلاصــة بالفنــون املتحــرِّ
ــه  ــك وأخذت ــتبرشت بذل ــد اس ــت: »ق ــحاقيات وقال ــه للس ــن تقبُّل ــي م اء الرتك ــرَّ ــور الق ــف مجه ــا بموق إعجاهب
م ثقــايف يف الوطــن«(11). وتثــري إليــف قضيــة أخــرى تتصــل بالعالقــة املثليــة وهــي كيــف حتظــى  كعالمــة تقــدُّ
ــن  ــك ح ــة، وذل ــذه العالق ــالل ه ــن خ ــاب م ــتطعن اإلنج ــنَّ ال يس ــة وه ــة األموم ــات بمتع ــويات املثلي النس
ــات  ــك احليوان ــق بن ــن طري ــة ع ــه البيولوجي ــرتن صفات ــوًدا اخ ــرن مول ــنَّ ينتظ ــان بأهن ــان املثليت ث الفتات ــدَّ تتح
ــا غــري الشــائعة يف املجتمعــات  املنويــة(12)، ولعــلَّ قضيــة مثليــة اجلنــس وطــرق إنجاهبــنَّ لــألوالد مــن القضاي
مهــا الديانــات الســاوية، لذلــك فــإنَّ تداوهلــا عــن طريــق  العربيــة، إذ ترفضهــا عــادات املجتمــع العــريب وحترِّ
ــن  ــم م ــى الرغ ــريب ع ــع الع ــة يف املجتم ــري مطروح ــوية غ ــا نس ف إىل قضاي ــرُّ ــًذا للتع ــة كان منف ــة املرتمج الرواي

ــرية. ــنوات األخ ــل يف الس ــا الضئي ذيوعه
ــات  ــات وكاتب ــاذج لروائي م ن ــدِّ ــة وتق ــزواج واألموم ــكلة ال ــود( مش ــب أس ــا )حلي ــف يف روايته ــرح إلي تط
ــدأ  ــات، يب ــنَّ مبدع ــنَّ وكوهن ــن أمومته ــق ب ــتطعن التوفي ــة أو اس ــن األموم ــن ع ــزواج أو ختّل ــن ال ــن ع عزف
ض الكاتبــة لســؤال مل يكــن مــن ضمــن اهتاماهتــا، تســأهلا الكاتبــة آؤلــو التــي  الــرصاع يف الروايــة حــن تتعــرَّ
ــة »مــاذا عنــك؟ هــل األمومــة أمــر يــراودك؟«(13)، وعــى  لــت التفــرغ التــام للكتاب ــت عــن األمومــة وفضَّ ختلَّ
ــرص  ــاب تنت ــزواج واإلنج ــن ال ــا ع ــريت قناعاهت ــف غ ــة كي ــذه الرواي ــي يف ه ــي حتك ــف الت ــن أنَّ إلي ــم م الرغ
ضهــا  ــا تواجــه صعوبــات كبــرية يف التوفيــق بــن األمومــة واإلبــداع، خاصــة بعــد تعرُّ لألمومــة أخــرًيا، إالَّ أهنَّ
ــم  ــس عنــد املــرأة املبدعــة بعــد إنجاهبــا األطفــال، وتضخُّ الكتئــاب مــا بعــد الــوالدة، هنــاك شــعور عميــق يتأسَّ
مســؤولياهتا جتاههــم مــع تضــاؤل مســاحتها اخلاصــة هبــا، هــذا الشــعور جيــب مواجهتــه وكــرس رتابتــه، ألنَّ املرأة 
ــا كان عليهــا أن تتحمــل مســؤولية اختيارهــا، وذلــك لتواجــه قضيــة نســوية أخــرى  حــن اختــارت أن تكــون أمًَّ
ــه، إذ تقــول إليــف »هنــاك قاعــدة عاشــت إىل اليــوم، وال تــزال صحيحــة، يف  وهــي مفهــوم اإلبــداع بحــدٍّ ذات
ــنَّ  ــات، فإهن ــا الكاتب ــال. أمَّ ــمَّ كرج ــاب أواًل، ث ــان ككتَّ ــؤون إىل األذه ــال جيي ــاب الرج ــايف: الكتَّ ــط الثق الوس
إنــاث أواًل، ومــن ثــمَّ كاتبــات«(14)، وال خيتلــف هــذا األمــر عــن املجتمعــات العربيــة التــي جتنســن اإلبــداع، 
ــا لتــبز حضورهــا بوصفهــا مثقفــة وكاتبــة وفيلســوفة وأديبــة عــى ســوية  مــا جعــل املــرأة تبــذل جهــًدا مكثًف

واحــدة مــع الرجــل.
ــاح  ــارهبا، أت ــالف مش ــى اخت ــد، ع ــر جدي ــن فك ــات م ــذه الرواي ــه ه ــا قدمت ــارة إىل أنَّ م ــن اإلش ــدَّ م وال ب
للمــرأة العربيــة فرصــة االطــالع عــى جتــارب خمتلفــة أثــرت بشــكل كبــري يف جتربتهــا التــي حتكمهــا العــادات 
ــض عــن هــذا االنفتــاح شــكل جديــد للهويــة الثقافيــة، وذلــك  والتقاليــد واألعــراف الدينيــة اخلاصــة هبــا، فتمخَّ

ــا أساســًيا ومؤثــًرا يف البنيــة االجتاعيــة. ألنَّ املــرأة تعــدُّ مكوًن

(11)  إليــف شــافاق، حليــب أســود، أحمــد العلــي )مترجــم(، ط1 )تونــس: مســلكيلياني للنشــر والتوزيــع، 2016(، 

ص184.
(12)  إليف شافاق، حليب أسود، ص191.

(13)  المصدر نفسه، ص55.

(14)  المصدر نفسه، ص69.
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يف احلقيقــة، كان للروايــة املرتمجــة دور مهــمٌّ يف االطــالع عــى القيــم االجتاعيــة عنــد الغــرب، وال ســيَّا تلــك 
ــوج إىل املجتمــع العــريب  ــا اســتطاعت الول ــة؛ ألهنَّ ــمَّ حتويلهــا إىل أعــال ســينائية أو تلفزيوني ــي ت ــات الت الرواي
ــا كانــت تــرسي بشــكل أو  نــت مــن إحــداث تغيــري يف الثقافــة االجتاعيــة العربيــة، ألهنَّ ــة، فتمكَّ برشائحــه كافَّ
بآخــر إىل الالوعــي، ثــمَّ تبــدأ تظهــر يف املارســات االجتاعيــة التــي يمكــن أن تتقبَّلهــا املجتمعــات العربيــة أو أن 
ــد التغيــريات التــي حُتدثهــا ثقافــة الشــعوب التــي  تواجههــا باالســتهجان والرفــض، ألنَّ القيــم االجتاعيــة جتسِّ
ر بشــكٍل مســتمر تبًعــا للمتغــريات الداخليــة واخلارجيــة، وال خيفــى انجــذاب املجتمعــات العربيــة للمنتــج  تتطــوَّ
ــة  ــم االجتاعي ــع القي ــالءم م ــة تت ــات املرتمج ــا الرواي ــي تطرحه ــة الت ــذه الثقاف ــل ه ــن ه ــريب، ولك ــايف الغ الثق
ــا  ــا هويتن ــوم عليه ــي تق ــت الت ــن الثواب ــاد ع ــزالق واالبتع ــر االن ــن خط ــا م ــي هويتن ــف نحم ــة؟ وكي العربي

الثقافيــة؟
يف روايــة )االنفصــال( تتكلَّــم لوثيــا عــن مرحلــة طفولتهــا ومــا تركــه ابتعاد أمهــا عنها مــن آثار يف شــخصيتها، 
فقــد كان لــألم بــوال اجلميلــة املعجبــة بنفســها حياهتــا الصاخبــة باالحتفــاالت والســهرات، وحضور األمســيات 
واملعــارض، بينــا كانــت املربيــة دليــا هــي مــن تقــوم بواجبــات الرتبيــة والعنايــة بالطفلتــن، تقــول لوثيــا: »كانت 
منــا، وتلبســنا ثيابنــا قبــل الذهــاب إىل املدرســة، وكانــت  دليــا مربيتنــا، مريانــدا وأنــا، ونحــن صغــار. كانــت حتمِّ
هــي التــي تســاعدنا عــى إنجــاز فروضنــا املدرســية، وتعــدُّ لنــا محامــات البخــار عندمــا نصــاب بنــزالت الــبد، 
ئ نوبــات غضبنــا«(15)، تغيــب األم عــن حيــاة لوثيــا وعــن مشــاركتها ملشــكالهتا التــي عانتهــا يف  وهــي التــي هتــدِّ
طفولتهــا وشــباهبا وحتــى بعــد زواجهــا، ويســبِّب هــذا الغيــاب رشًخــا يف العالقــة الطبيعيــة بــن األم وبناهتــا، 
إذ مل يكــن غياهبــا مــبًرا بانشــغاهلا بالعمــل خــارج املنــزل، وبالتــايل هــي مل تكــن مضطــرة إىل تــرك الطفلتــن يف 
س األم يف الثقافــة  رعايــة اخلادمــة، بينــا نجــد األم العربيــة ختتلــف عــن هــذا النمــوذج مــن األمهــات، إذ تكــرِّ
االجتاعيــة العربيــة حياهتــا ألبنائهــا، وإن كان ذلــك عــى حســاب راحتهــا الشــخصية، ولعــلَّ اجتــاه املجتمعــات 
ــا  ًن ــة مكوَّ ــة الــذي جعــل مــن اخلادمــة أو املربي ــة يعــود إىل جــوِّ الرفاهي ــة نحــو تلــك الطريقــة يف الرتبي اخلليجي
ــا  مه ــن أن تقدِّ ــي ال يمك ــية الت ــة األساس ــد للعاطف ــٌل فاق ــأ جي ــاب ينش ــذا الغي ــلِّ ه ــًيا يف األرسة، ويف ظ أساس
ــرة  املربيــة للطفــل، مــا يؤثــر يف ســلوكه وشــخصيته، ويف متاســك األرسة التــي هــي نــواة املجتمــع وصــورة مصغَّ

عنــه.
ــرص  ــه ع ــة، إنَّ ــة والعزل ــن الكآب ــة م ــع يف حال ــذا املجتم ــرق ه ــريب أغ ــع الغ ــكك األرسة يف املجتم إنَّ تف
ــة، وأصبــح التواصــل االفــرتايض يقــوم  ــاة االجتاعي ــه احلي ــة، عــرص غابــت في العوملــة املتســارع إىل مــا ال هناي
ــها  ــود يف أساس ــي تع ــار الت ــدالت االنتح ــا يف مع ــهد ارتفاًع ــا نش ــك بتن ــة، لذل ــة احلميم ــة األرسي ــام اجللس مق
ــه  ــن صديق ــان ع ــي فورم ــال( حيك ــة )االنفص ــي رواي ــا، فف ــم وهالكه ــقوط القي ــد س ــة بع ــعور بالعبثي إىل الش
قائــاًل: »كان قــد انفصــل قبــل فــرتة وجيــزة وكان مريًضــا، شــعر ذات مســاء يــوم ســبت بوحــدة كبــرية، ومــن 
شــدة شــعوره بالوحــدة رشع يف إجــراء اتصــاالت هاتفيــة بجميــع صديقاتــه بــال اســتثناء، لكــي يدعوهــن عــى 
متشــية، الذهــاب للســينا أو بــكل بســاطة لتنــاول فنجــان قهــوة. احتــاج صديقــي أن يكــون يف صحبــة، احتــاج 
بصــورة يائســة، احتــاج صديقــي للشــعور بوجــود امــرأة، االســتاع لصــوت«(16)، ينعكــس هــذا التفــكك عــى 

(15)  سيلفيا أرازي، االنفصال، ص58.

(16)  سيلفيا أرازي، االنفصال، ص135.
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اهلويــة الثقافيــة يف املجتمــع الغــريب، وبالتــايل فــإنَّ املجتمعــات العربيــة قــد ُفــرض عليهــا هــذا التفــكك نتيجــة 
ــدة  ــت األرسة الواح ــي فتَّت ــة الت ــات االقتصادي ــورات واألزم ــروب والث ــد احل ــة بع ــاب األرسة العربي ــا أص م
ن املجتمعــي، ومصــدر للقيــم  قــت أفرادهــا إىل أكثــر مــن بلــد بعــد أن كانــت األرسة العربيــة هــي نــواة املكــوِّ وفرَّ
ضــه أليِّ مشــكالت نفســية أو ضغوطــات اجتاعيــة. االجتاعيــة واألخالقيــة، وهــي ملجــأ الفــرد يف حالــة تعرُّ

ويف الروايــة ذاهتــا تتكلــم ســيلفيا عــى املســاكنة عندمــا تطــرح قصــة دودي، الرجــل اخلمســيني الــذي وقــع 
ــا: »إهنــا تعيــش معــي اآلن... حســنًا، يف  ــاة يف العرشيــن مــن عمرهــا، يقــول دودي لصديقتــه لوثي يف عشــق فت
احلقيقــة مل يكــن ضمــن خمططــايت، ولكنَّهــا تعــاين مــن صعوبــات ماليــة وليــس بوســعها ســداد اإلجيــار. فقلــت 
هلــا أن تــأيت لفــرتة؛ لــدي مســاحة زائــدة عــن احلــد... املســكينة بــال عمــل منــذ فــرتة... وال حتصــل عــى أيِّ 
ــا  ــة، إالَّ أهنَّ ــبة كامل ــة ش ــة زوجي ــا عالق ــة وكأهنَّ ــات الغربي ــاكنة يف املجتمع ــرش املس ــا«(17)، تنت ــن أرسهت ــم م دع
ــات  ــتنكر املجتمع ــا تس ــا، بين ــل حريته ــان كام ــا الطرف ــش فيه ــؤوليات ويعي ــات واملس ــن االلتزام ــة م خالي
ة فعــل إجيابيــة، “ورغــم تبنِّــي فئــات معينــة هلــذا الظاهــرة إالَّ أنَّ ذلــك ال يعنــي  العربيــة املســاكنة وال تقابلهــا بــردَّ
بالــرورة رشعيتهــا كوهنــا تشــكل خروًجــا عــن نظــام متكامــل مــن التقاليــد الدينيــة واالجتاعيــة املأخــوذ هبــا، 
وتبقــى يف دالالهتــا نزعــة وتوجًهــا غربيًَّــا ناجًتــا مــن حركــة حتــرر نقيضــة للقوالــب االجتاعيــة املتعــارف عليهــا، 
ختضــع وكأيِّ ظاهــرة مســتوردة ملواقــف التأييــد والرفــض تبًعــا للمنــاخ االجتاعــي والســلوك الفــردي الســائد 
فيــه«(18)، فالثقافــة العربيــة ال تــزال تــرى أنَّ مؤسســة الــزواج هــي املؤسســة الرشعيــة والقانونيــة الوحيــدة التــي 

يمكــن أن جتمــع الرجــل واملــرأة حتــت ســقف واحــد مهــا كانــت املــبرات قويــة. 
بينــا يف روايــة )حليــب أســود( ختفــي إليــف قــرار زواجهــا عــن عائلتهــا، وتســتقبل أرسهتــا خــب زواجهــا 
ــم كانــوا قــد أيقنــوا أهنــا لــن تتــزوج أبــًدا مــن رجــل يقاســمها حياهتــا ويشــاركها  بالفــرح والقبــول، وذلــك ألهنَّ
ــا  ــن أحدن ــا، إذ مل يك ــاف لن ــة زف ــن إقام ــا ع ــد أحجمن ــف: »لق ــول إلي ــابقة، تق ــا الس ــق قناعاهت ــا وف قراراهت
ــا بالطقــوس واملراســم، هكــذا وببســاطة دلفنــا الســفارة الرتكيــة يف جــادة )كابــاوم( وأعلنــا عــن رغبتنــا  مولًع
ــا،  ــاًكا هل ــد، وانته ــراف والتقالي ــى األع ــا ع ــة خروًج ــات العربي ــزواج يف املجتمع ــذا ال ــدُّ ه ــزواج«(19)، يع يف ال
ــا العائلــة فقــد يصــل موقفهــا منــه إىل حــدِّ القتــل اســرتداًدا للــرشف املســلوب. يقابلهــا املجتمــع بالرفــض، أمَّ
ــة، فالشــاب  ــة العربي ــة والثقاف ــة األجنبي ــن الثقاف ــن الشاســع ب ــة )أخــّف مــن اهلــواء( التباي ويظهــر يف رواي
ــه الصغــرية  ــه عــى عالقــة بفتاتــن إحدامهــا أخت ــا مــن عمــره خيــب الســيدة العجــوز أنَّ ذو األربعــة عــرش عاًم
»وكيــف حــدث أن رافقــت فتاتــن؟ ال أصدقــك، مــع أختــك؟! هــذا ال يصــح. ال، ال. مــا تقولــه أمــر مرعــب. 
أرفــض قبولــه. هــذا توحــش. مــا تقولــه بخصــوص تلــك الفتــاة األخــرى الصغــرية ســأتغاىض عنــه، لكــن مــع 
مــه القانــون، بــل وضــدَّ قواعــد املجتمــع األساســية«(20)، إنَّ مــا وصلــت  أختــك! هــذا أمــر حيرمــه الــرب وجيرِّ
إليــه املجتمعــات الغربيــة كان نتيجــة طبيعيــة لتوجههــم نحــو اإلشــباع اجلنــي بــأي وســيلة كانــت، لذلــك فــإنَّ 
القوانــن االجتاعيــة ال يمكــن هلــا أن تســيطر عــى هــذا االنفــالت األخالقــي، »وإن زوايــا الرصـــد واملعاينــة 

(17)  المصدر نفسه، ص137.

(18)  مأمون طربية، السلوك االجتماعي لألسرة، ط1 )بيروت: دار النهضة العربية، 2012(، ص47.

(19)  إليف شافاق، حليب أسود، ص22.

ــع،  ــر والتوزي ــعى للنش ــدا: مس ــم(، ط1 )كن ــي )مترج ــد الفول ــواء، محم ــن اله ــف م ــر، أخ ــو جانمي (20)  فيديريك

ص106-105.  ،)2019
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ــكاليتنا  ــع إش ــا( م ــا وقيمًي ــأ )نوعًي ــم، ال تتكاف ــا وبينه ــرية بينن ــا الكب ــية وفروقاهت ــكاليتهم اجلنس ــا إلش ــن قبلن م
التــي هــي يف مراحلهــا األوىل بعــد. وإمكانيــة وقــدرات التصحيــح عندنــا موجودة وليســت ميؤوًســا منهـــا كـــا 

هـــي معدومة عندهــم«(21).
نــا  إنَّ مــا تــمَّ عرضــه يف هــذه الروايــات املرتمجــة ال يمكــن أن حيــيص مجيــع القيــم االجتاعيــة املتباينــة، إالَّ أنَّ
ــم  ــقوط القي ــة س ــيط قضي ــة، فتبس ــة صارم ــة إىل رقاب ــريب يف حاج ــارئ الع م للق ــدَّ ــا يق ــول إنَّ م ــتطيع أن نق نس
ــا ومستســاًغا، وإنَّ هــذه  أمــر ال بــدَّ لنــا مــن الوقــوف عنــده، إذ مــا نســتهجنه يصبــح مــع مــرور الوقــت عادًي
ــة وتؤدجلهــا وتفرغهــا مــن أيِّ  ــة، ولكنَّهــا تغــزو هــذه اهلوي ــة العربي ــر فقــط يف اهلوي ــم ال تؤثِّ ــات يف القي التباين

حمتــوى قيمــي.

ة
َ

ات القضايا الوجودّي
َ

رابًعا: ما ورائّي

اء العــرب؛  حــازت الروايــات املرتمجــة التــي تناولــت القضايــا الوجوديــة عــى اهتــام واســع مــن ِقَبــل القــرَّ
لــت »القيمــة  د رقــٍم أو يشٍء، فتحوَّ هــت نحــو املاديــة، وأصبــح اإلنســان جمــرَّ وذلــك ألنَّ احليــاة بشــكل عــام اجتَّ
ــم بــرشوط العمــل وبالعامــل كأداة إنتــاج فحســب، وُينظــر إليــه مــن خــالل  اإلنســانية إىل قيمــة ســلعيَّة تتحكَّ
ــى  ــم ع ــن يتكلَّ ــري ممَّ ــادف الكث ــا نص ــايل رصن ــان«(22)، وبالت ــه كإنس ــن قيمت ــر ع ــضِّ النظ ــه، بغ ــة إنتاج كميَّ
ــكل  ــاة بش ــرية احلي ــارع وت ــك ألنَّ تس ــوف، ذل ــق واخل ــاة، والقل ــوت واحلي ــة، وامل ــة والعدمي ــرتاب والعبثي االغ
ــف  ــك انعك ــى ذل ــرشي، وع ــل الب ــطة العق ــْدَرك بواس ــن أن ُي ــى يمك ــاة أليِّ معن ــدان احلي ــف أدَّى إىل فق خمي
ــر يف جــدوى حياتــه، ومصــريه بعــد هــذه احليــاة التــي ذاق جحيمهــا بالفقــد والفقــر  اإلنســان عــى نفســه يفكِّ
ًعــا  م للفكــر العــريب تنوُّ والكآبــة واحلــزن...، ولعــلَّ مــا طرحتــه الروايــات املرتمجــة حــول القضايــا الوجوديــة قــدَّ
يف تنــاول هــذه القضايــا التــي هتــمُّ اإلنســان، اإلنســان الــذي حيمــل إنســانيته معــه يف أيِّ مــكان وأيِّ زمــان، عــى 
ــر يف جتــارب بقيــة الشــعوب عــن طريــق وســائل  اعتبــار أنَّ التجربــة االجتاعيــة لــدى شــعب مــا يمكــن أن تؤثِّ

االتصــال املعــارصة، وإن كانــت الروايــة واحــدة مــن أكثــر هــذه الوســائل ارتباًطــا بالثقافــة.
ــه تــراءى لــه حينهــا أنَّ شــيًئا مــا خــرج مرفرًفا  ــر دونــغ هــو مــوت جدتــه، وأنَّ يف روايــة )أفعــال برشيــة( يتذكَّ
مــن فمهــا، ويقــارن مــا حــدث جلدتــه بــأرواح آالف اجلثــث التــي قضــت نحبهــا يف انتفاضــة غوانغجــو عــام 
1980م يف كوريــا اجلنوبيــة، يتســاءل دونــغ هــو »مــاذا عــن تلــك اجلثــث الراقــدة اآلن يف قاعــة الرياضــة؟ هــل 

هجــرت أرواحهــا أجســادها أيًضــا، وحلّقــت مبتعــدة مثــل الطــري؟ إىل أيــن يمكــن أن تكــون قــد ارحتلــت؟ مل 
ــا مثــل اجلنــة أو اجلحيــم اللذيــن ســمعت عنهــا... إىل متــى تبقــى األرواح  يكــن ذلــك بالتأكيــد مكاًنــا خرافيًّ
حتــوم إىل جــوار أجســادها؟ هــل ترفــرف بعيــًدا حًقــا كطــرٍي مــن نــوٍع مــا؟ هــل حركتهــا هــي مــا هيــزُّ حــواف 
ــق بمصــري اإلنســان بعــد موتــه، ويف تلــك  هلــب الشــمعة؟«(23)، تنبثــق هــذه التســاؤالت الوجوديــة التــي تتعلَّ
ــز التفكــري عــن مصــري اإلنســان  ــًة حتفِّ ل قضي ى هبــا األجســاد بــال حــوٍل أو قــوة لتشــكِّ اللحظــة التــي ُتســجَّ
ــة  ــة العربي ــا تتضمــن الثقاف ــار، بين ــة والن بعــد املــوت، يف ثقافــة ال تؤمــن باالنبعــاث وال تؤمــن بوجــود اجلن

(21)  علــي محمــد اليوســف، أفــكار وشــذرات فلســفية، ط1 )األردن: دار غيــداء للنشــر والتوزيــع، 2018(، ص227.

(22)  أنــور عبــد الحميــد الموســى، علــم االجتمــاع األدبــي منهــج سوســيولوجي فــي القــراءة والنقــد، ط1 )بيــروت: 

ــة، 2011(، ص112. ــة العربي دار النهض
هان كانغ، أفعال بشرية، محمد نجيب )مترجم(، )القاهرة: دار التنوير، 2020(، ص80-40.  (23)
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ة
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َ
قافّي

َّ
ة الث

َ
واية المترجمة وتأثيرها في الهوّي الّرِ

ــاة أخــرى بعــد املــوت بغــض النظــر  ــان بحي مفهــوم البعــث يف الديانتــن اإلســالمية واملســيحية اللتــن تؤمن
ــا حتــى ذلــك الوقــت تعيــش حيــاة  عــن ماهيــة هــذا االنبعــاث، حيــث تنفصــل األرواح عــن األجســاد، وأهنَّ

برزخيــة ريثــا ُيكتــب هلــا اخللــود.
ــاء مــن  ــا نحــن األحي ــغ لتســب أغــوار عــامل غــري معــروف بالنســبة إلين ــة هــان كان ــق الكاتب ــمَّ تتعمَّ ومــن ث
خــالل جعــل اجلثــة إحــدى األبطــال بــن شــخصياهتا، تتكلَّــم جثــة الشــاب جونــغ داي عــن جتربــة املــوت التــي 
ــاٍه مــن دون  ــل انفصــال األرواح عــن األجســاد وكيــف تســبح يف ســديم ال متن تعاينهــا، تتحــدث عــن تفاصي
ــان،  ــه ولس ــن ووج ــن وقدم ــن دون يدي ــر م ــة اآلخ ــن هوي ــيٍّ ع ــاؤٍل ال هنائ ــوه يف تس ــول: »نت ــارف، يق أن تتع
ســان حائًطــا زجاجًيــا أملــس يفصــل بينهــا قبــل  ظِالَّنــا يتالمســان لكــن ال يمتزجــان، شــعلتان حزينتــان تتحسَّ
ــغ داي الشــاب  ــة جون ق جترب ــة مــن خــالل فصــٍل مشــوِّ م الكاتب أن تنزلقــا مبتعدتــن مــن دون كالم«(24)، تقــدِّ
الــذي تــمَّ قتلــه برصــاص حكومــة تشــون دو هــوان القامعــة للثــورة، وحتــاول املخيلــة الرسديــة رســم مالمــح 
هــذه التجربــة الغامضــة، واملســتعصية علينــا نحــن البــرش األحيــاء، وتعمــل عــى تقديــم إجابــات عــن أســئلة 
وجوديــة يطرحهــا اإلنســان تتنــاول تلــك العــوامل اخلفيَّــة التــي ال يمتلــك اإلنســان أيَّ حقائــق عنهــا، عــوامل مــا 

بعــد املــوت وفنــاء اجلســد. 
ويف روايــة )غراميــات( يطــرح الكاتــب قضيــة وجوديــة مهمــة تتعلــق بقضيــة املــوت، وهــي اخلــوف الــذي 
يعقــب مــوت إنســان عزيــز، والوحــدة التــي يعانيهــا حــن يغــادره كلُّ أصحابــه، ويرتكونــه فريســة لالنتظــار، 
ــه يف  ــدة، ولكنَّ ــر وح ــا، وأكث ــر انقباًضً ــه أكث ــعور بأنَّ ــا بالش ــذ أحدن ــاء يأخ ــوت األصدق ــوايل م ــع ت ــول: »م يق
الوقــت ذاتــه يأخــذ بالطــرح، »ناقــص واحــد، واحــد أقــل، أنــا أعــرف مــا حــدث هلــم حتــى اللحظــة األخــرية، 
هــم مــويت حًقــا«(25)، إنَّ  وأنــا مــن بقــي لــريوي ذلــك. أمــا أنــا، باملقابــل، فلــن يــراين أحــد وأنــا أمــوت ممَّــن هيمُّ
ذلــك الشــعور باملعانــاة واملــرارة يتقاطــع مــع مــا عاشــته املجتمعــات العربيــة مــن آالم فقدهــا أحباهبــا، حيــث 
عانــت تلــك املجتمعــات نوســتاجليا الشــوق إىل وجــوه أشــخاص ُفقــدوا ومل يعــد باإلمــكان رؤيتهــم، أشــخاص 
ــرى  ــات أخ ــا، ويف أوق ــاض حينً ــن م ــات زم ــم ذكري ــًا عنه هم رغ ــدُّ ــع، وتش ــم املفج ــص غياهب ــون قص حيك

يقتلهــم انتظــار مــوت خيلِّصهــم مــن عذاباهتــم. 
ــر مــن املــوت، أو مــن   ويتســاءل ميغيــل الــذي مــات مقتــواًل يف الروايــة نفســها »ملــاذا عــى أحدنــا أن يتذمَّ
ــه لــن يوجــد بعــد ذلــك يف الدنيــا، أو مــن عــدم بقائــه فيهــا دائــًا؟ هــذا مطلــب يبــدو لــه عبثًيــا مثــل املطلــب  أنَّ
اآلخــر. ال أحــد يعــرتض عــى تاريــخ ميــالده، وليــس لــه أن يعــرتض بعــد ذلــك عــى موعــد موتــه، املرتبــط 
أيضــا باألقــدار«(26)، يتنــاول الكاتــب هنــا قضيتــن وجوديتــن األوىل تــدور حــول البحــث عــن اخللــود الــذي 
دأب اإلنســان منــذ القديــم عــى البحــث عنــه، كــا يف أســطورة جلجامــش، وإن كان قــد تغــري مدلــول اخللــود 
ــه، ومــع ذلــك  الــذي قــد أصبــح يعنــي تلــك الذكــرى التــي يمكــن للشــخص أن يرتكهــا يف العــامل مــن ورائ
يبقــى اإلنســان مفطــوًرا عــى تعلقــه باحليــاة وخوفــه الغريــزي مــن املــوت، والقضيــة الثانيــة تتعلــق باالختيــار 
بوصفهــا قضيــة وجوديــة تنبــع مــن حريتــه، ولكنَّــه يف الوقــت ذاتــه ال يســتطيع أن يملــك اخليــار يف وقــت موتــه 

إال يف مســألة االنتحــار.

(24)  هان كانغ، أفعال بشرية، ص85- 86.

(25)  خابيير مارياس، غراميات، صالح علماني )مترجم(، )القاهرة: دار التنوير، 2019(، ص77.

(26)  خابيير مارياس، غراميات، ص161.
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ــل تأمــالت فلســفية للبحــث عــن احلقيقــة، ويتفاعــل مــع  ــم، ويتأمَّ إنَّ العقــل اإلنســاين يبحــث بشــكل دائ
ــا بينهــا يف طرحهــا هلــذه التســاؤالت التــي هتيمــن عــى الوعــي البــرشي،  ــة اإلنســانية التــي تتشــابه في التجرب
حيــاول اإلنســان أن يبحــث عــن التــوازن واالنســجام لئــال يصــاب بأمــراض الوجوديــة التــي غــزت العــامل غــري 
العــريب، بينــا حتــاول املجتمعــات العربيــة التخلــص مــن تلــك األمــراض مــن خــالل مــا متلكــه مــن روحانيــات 

ــد بواســطتها الرصاعــات التــي يمكــن أن تتســبَّب لــه بأزمــات وجوديــة. تســتطيع أن تصعِّ

ة الجريمة والعنف السلطوي
َ

خامًسا: ثنائّي

لعــلَّ الروايــات املرتمجــة التــي تــدور حــول اجلرائــم بأشــكاهلا كافــة تســتهدف رشائــح حمــددة مــن املجتمعــات 
العربيــة، وغالًبــا مــا تكــون فئــة الشــباب هــي الرشحيــة التــي تســتهوهيا هــذه النوعيــات مــن الكتــب، وتعمــل 
ــوي  ــا. حتت ــف مبيعاهت ــك تتضاع ــية، وبذل ــالم بوليس ــات إىل أف ــك الرواي ــل تل ــى حتوي ــاج ع رشكات اإلنت
ــز  ــي حتفِّ ــة الت ــئلة النقدي ــن األس ــد م ــه العدي ــق لدي ــارئ، وختل ــري للق ــويقي مث ــع تش ــى طاب ــذه ع ــات ه الرواي
ز  الذهــن عــى التفكــري حتــى بعــد االنتهــاء مــن القــراءة، وبذلــك يســتمرُّ تأثريهــا ملــدة أطــول، كلُّ ذلــك يعــزِّ
ــذه  ــية ه ــن حساس ــا تكم ــايب، وهن ــو إجي ــا ه ــا م ــلبي ومنه ــو س ــا ه ــا م ــم، منه ــن القي ــد م ــارئ العدي ــد الق عن
الروايــات وخطورهتــا، إذ ال يمكــن ضبــط التأثــري الــذي ختلِّفــه أحــداث تلــك الروايــات عــى ســلوك املتلقــي 

ــه. وردود أفعال
ــي  ــم الت ــول اجلرائ ــانتي ح ــاب س ــوز والش ــيدة العج ــن الس ــواٌر ب ــدور ح ــواء( ي ــن اهل ــف م ــة )أخ يف رواي
يقــوم هبــا الشــباب، وســانتي نفســه كان قــد حــاول هتديــد العجــوز بســكن أثنــاء دخوهلــا إىل منزهلــا، وذلــك 
اء  ــا حتتفــظ باملــال هنــاك، نحــن بوصفنــا قــرَّ م حــن أخبتــه أهنَّ ملحاولــة رسقتهــا، ولكنَّهــا تنجــح بحبســه يف احلــاَّ
ال نســتغرب ذلــك، فمــن املعــروف انتشــار اجلرائــم يف أمريــكا اجلنوبيــة بشــكل كبــري بســبب مــا تعانيــه املنطقــة 
مــن انتشــار الفقــر والبطالــة، وبالتــايل فــإنَّ اجلرائــم يمكــن أن حتــدث هنــاك ألتفــه األســباب، تقــول العجــوز 
»إنَّ ولــًدا قتــل ثالثــة مــن زمالئــه يف املدرســة، أزعجــه مزاحهــم معــه، رسق مســدس أبيــه الــذي كان رُشطّيــا أو 
مــن حــرس الــدرك، ال أتذكــر، ثــمَّ ذهــب إىل الفصــل وبــدأ يف إطــالق النــار، قتــل ثالثــة مــن زمالئــه، وهنــاك 
عــدد أكــب مــن املصابــن، قالــوا أيًضــا إنَّ فتــى آخــر، أصغــر منــك، عمــره أحــد عــرش عاًمــا رسق كشــًكا وقتــل 
صاحبــه. قتلــه لرسقــة عرشيــن بيــزو«(27). هــذا مــا حيــدث يف األرجنتــن وتوثقــه الروايــة بوصفــه حدًثــا يومًيــا، 
زت حكوماتنــا  نــا يف بلداننــا العربيــة وبعــد ثــورات الربيــع العــريب ُغيَّبــت عندنــا الرقابــة القانونيــة، كــا عــزَّ إالَّ أنَّ
االســتبدادية انتشــار الفــوىض واالنفــالت األمنــي، فصــار مــن الســهل انتشــار اجلريمــة والفســاد واالنحــالل 
األخالقــي، مــا رفــع معــدالت اجلرائــم عــى نحــو غــري مســبوق، ففــي ظــلِّ الفقــر واجلــوع واحلرمــان مــا عادت 

دهــا يف صميــم هويتهــا. ل رادًعــا حيمــي جمتمعاتنــا مــن خطــر بــات هيدِّ الضوابــط األخالقيــة تشــكِّ
وكــا نزعــم خطــورة مثــل هــذه الروايــات عــى هويتنــا العربيــة، فإننَّــا أيًضــا ال ننكــر نتائــج العلــم احلديــث، 
فقــد »أســهمت قــراءة القصــص البوليســية الغامضــة يف ختفيــف أعــراض االكتئــاب لــدى كثــري مــن املــرىض، إذ 
شــهدوا حتســنًا يف احلالــة املزاجيــة والرفاهيــة النفســية بعــد خضوعهــم ومشــاركتهم يف دورات العــالج بالقــراءة، 
وهــذا مــا نــرشه موقــع »ديــيل ميــل« البيطــاين وجامعــة »تورينــو« اإليطاليــة وعــدد مــن الباحثــن، حيــث تبــنَّ 

(27)  فيديريكو جانمير، أخف من الهواء، ص60.



63

مة 
ّ

دراسات محك
ة

َ
ة العربّي

َ
قافّي

َّ
ة الث

َ
واية المترجمة وتأثيرها في الهوّي الّرِ

أنَّ وضعهــم الصحــي أصبــح أفضــل بـــ3 مــرات مــن غريهــم« (28).
وممَّــا ال شــكَّ فيــه أنَّ الروايــة بوصفهــا جنًســا أدبًيــا حتــاول رصــد املنعطفــات التارخييــة واحلــوادث السياســية 
ــآٍس وآالم  ــن م ــه م ــا في ــكلِّ م ــي ب ــن الواقع ــزج ب ــالل امل ــن خ ــا م ــاول توثيقه ــعوب، وحت ــا الش ــرُّ هب ــي مت الت
ــل الــذي يمــأل الفجــوات الرسديــة، ولعــلَّ الروايــات املســتوحاة مــن احلــروب العامليــة واألهليــة أكثــر  واملتخيَّ
رت هــذه الروايــات قائمــة  ــا تالمــس يف حمتواهــا املأســاة اإلنســانية يف عمقهــا، وقــد تصــدَّ مــن أن حُتــى، إذ إهنَّ

اجلوائــز العامليــة مــا جعلهــا تنتــرش يف البــالد العربيــة بشــكل واســع.
ــد أن  ــة بع ــا اجلنوبي ــت كوري ــي طال ــف الت ــاهد العن ــر مش ــة بتصوي ــبع الكاتب ــة( ت ــال برشي ــة )أفع يف رواي
خرجــت مظاهــرة طالبيــة يف مدينــة غوانغجــو حتتــجُّ عــى قانــون الطــوارئ عــام 1980م، إذ تكثــر يف الروايــة 
ــتبيح  ــي تس ــة الت ــر اجلاعي ــاين واملقاب ــل املج ــداءات والقت ــاهد االعت ــخة، ومش ــوهة املتفس ــث املش ــاهد اجلث مش
م الكاتبــة هــان كانــغ تصويــًرا ملــا تقــوم بــه الســلطات اإلجراميــة داخــل الســجون،  إنســانية اإلنســان، كــا تقــدِّ
يقــول أحــد الســجناء مســجاًل شــهادة توثــق العنــف غــري اإلنســاين املــارس عــى الشــعوب املضطهــدة »كان قلًا 
عادًيــا بامتيــاز. قلــًا أســود ماركــة مونامــي بــريو، أجــبوين عــى فــرد أصابــع يــدي ثــم لووهــا الواحــد فــوق 
اآلخــر قبــل أن حيــرشوا القلــم بينهــا، كانــت تلــك هــي يــدي اليــرسى. فهــم بحاجــة إىل يــدي اليمنــى ســليمًة 
حتــى أمتكــن مــن كتابــة التقريــر. يف البدايــة كان األمل بالــكاد حمتمــاًل. لكــّن حــرَش ذلــك القلــم يف املوضــع نفِســه 
كل يــوم أزال طبقــة اجللــَد كاشــًفا عــن اللحــم أســفلها. نــزَّ مــن مــكان اجلــرح خليــٌط مــن دٍم وصديــد. ســاء 
الوضــع أكثــر مــع مــرور الوقــت حتــى بــات بإمــكاين رؤيــة العظــم، بريــٌق أبيــُض وســط مســتنقٍع نتــٍن. حينهــا 
ــة  فقــط أعطــوين قطعــة قطــٍن منقوعــة يف الكحــول ألضغــط هبــا عــى مــكان اجلــرح. لكــن مل تكــن هــذه اهلب
مُتنــح إال إذا بــرز العظــُم وصــار مرئًيــا«(29)، إنَّ مــا نقــرؤه يف هــذه الروايــة ال خيتلــف كثــرًيا عــاَّ نعايشــه اليــوم، 
ه وراءهــا مــن  فالبلــدان العربيــة عانــت معظمهــا يف الســنوات العــرش األخــرية مــن مــآيس احلــروب، ومــا جتــرُّ
قتــل ودمــار وترشيــد، وقــد شــهدت ســورية جرائــم حــروب مروعــة تؤكــد عنــف النظــام الســيايس فيهــا والتــي 

امتــدت منــذ عهــد األســد األب واســتمرت يف عهــد ابنــه.
تقــول ســجينة أخــرى يف الروايــة نفســها بعــد أن ُيطلــب منهــا أن تــديل بشــهادهتا »هــل مــن املمكــن أن أكــوَن 
شــاهدًة عــى حقيقــة أنَّ مســطرة خشــبية بطــول قــدم قــد ُدفعــت باإلكــراه بشــكل متكــّرر داخــل مهبــيل حتــى 
الوصــول إىل اجلــدار اخللفــي لرمحــي؟ أن عقــب بندقيــة كان ينهــال عــى مؤخــرة عنقــي كاهلــراوة؟ ... هــل مــن 
نــت  املمكــن أن أواجــه حقيقــة نزيفــي املتواصــل خــالل العامــن التاليــن؟ أن أواجــه اجللطــة الدمويــة التــي تكوَّ
بداخــيل يف قنــايَتْ فالــوب وجعلتنــي عقيمــة إىل األبــد؟«(30)، مل تتــورع تلــك األنظمــة عــن قتــل الرجــال والنســاء 
والشــيوخ واألطفــال وتعذيبهــم يف الســجون لســنوات طويلــة، وال يمكــن للتاريــخ أن ينســى املــآيس الكــبى، 
وأســاء هــؤالء الطغــاة ســيبقى وصمــة عــار يف الذاكــرة، لقــد كتبــت األقــالم الروائيــة عــن تلــك اجلرائــم فيــا 
يســمى بــأدب احلــروب الــذي وثَّــق بشــكل فنِّــي حــوادث تارخييــة لكــي تتناقلهــا األجيــال وتعرفهــا الشــعوب، 
ــف  ــي تنص ــانية الت ــة اإلنس ــن العدال ــث ع ــارئ يف البح ــة الق ــة رغب ــات نتيج ــذه الرواي ــى ه ــال ع ــكان اإلقب ف

(28)  بلقيــس أبــو انشــيش، الروايــات البوليســية وأثرهــا الكبيــر فــي العقــل البشــري، موقــع الجزيــرة، 10 حزيــران/ 

https://2u.pw/0o27z ،2021 يونيــو
(29)  هان كانغ، أفعال بشرية، ص178- 179.

(30)  المصدر نفسه، ص277.

https://2u.pw/0o27z
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املظلــوم وتقتــصُّ مــن الظــامل، فالقــارئ العــريب يبحــث دائــًا عــن املوقــف احلــرِّ الــذي ُحــرم منــه، مــن خــالل 
ــق  ــة احل ــوا بكلم ــا إن ينطق ــن م ــن الذي ــى املبدع ــلطات ع ــها الس ــي متارس ــادرة األقــالم الت ــواه ومص كــمِّ األف

حتــى ُيســجنوا أو ُينفــوا خــارج بالدهــم.

خاتمة

د املوضوعــات التــي تتناوهلــا الروايــات املرتمجــة، ولكنَّنــا أردنــا يف هــذه الدراســة تســليط الضــوء عــى  تتعــدَّ
ــر يف اهلويــة الثقافيــة العربيــة بشــكٍل أو بآخــر مــن خــالل عــدد مــن الروايــات  أهــمِّ تلــك املوضوعــات التــي تؤثِّ

التــي القــت رواًجــا يف العــامل العــريب خــالل العقــد األخــري مــن الزمــن.
ــا تطــرح  إنَّ الروايــات التــي تتنــاول قضايــا نســوية كان هلــا تأثــري كبــري يف اهلويــة الثقافيــة العربيــة، وذلــك ألهنَّ
مواضيــع طازجــة يف هــذا املجــال )العــزوف عــن الــزواج، الــزواج واألمومــة، الــزواج واإلبــداع، العالقــات 
املثليــة( وهــو مــا تتعطَّــش املــرأة العربيــة لالطــالع عليــه أو اإليــان بــه، وال ســّيا أنَّ املــرأة غــري العربيــة ســبقت 
العربيــة يف هــذا املجــال بأشــواط نتيجــة تبايــن البيئــات االجتاعيــة والظــروف العامــة املحيطــة بكلتيهــا. ومــن 
م الروايــة املرتمجــة منظومــة قيميــة ختتلــف  هنــا كان احلديــث عــن تبايــن القيــم االجتاعيــة أمــًرا بدهًيــا، إذ تقــدِّ
كلَّ االختــالف عــن قيمنــا العربيــة، وإنَّ تالقيهــا يف بعــض النواحــي ال يعنــي تشــابه الفكــر الــذي أنتجهــا بقــدر 
ــر إحدامهــا باألخــرى، إنَّ العوملــة التــي تعيشــها املجتمعــات واالنفتــاح الثقــايف التــام جعــل مــن  مــا يعنــي تأثُّ
ــر بــه عــى املســتوى الفــردي واالجتاعــي، حتَّــى إنَّ رفــض بعض  ــاه القــارئ العــريب ويتأثَّ العســري ضبــط مــا يتلقَّ
ه يف  ــا يف التــايل ســتظهر بشــكلها املشــوَّ تلــك القيــم بشــكٍل مبدئــي يعنــي دخــول تلــك القيــم عــى ثقافتنــا، وإهنَّ

ــا ترسبــت إىل الالوعــي اجلمعــي الــذي غــاب عنــه الوعــي القيمــي يف بعــض فئاتــه. هويتنــا الثقافيــة؛ ألهنَّ
ة فعــل  اء كــردَّ ــا الروايــات ذات الطابــع الوجــودي أو التــي تتنــاول قضايــا وجوديــة فقــد أقبــل عليهــا القــرَّ أمَّ
عــى انطبــاع احليــاة املعــارصة باملاديــة، وتشــييء اإلنســان الــذي بــدأ يفقــد معنــى إنســانيته تدرجيًيــا يف هــذا العــامل 
ــا نتيجــة تفــيش األمــراض الوجوديــة يف  ــر القــارئ العــريب هبــذه املوضوعــات أمــًرا طبيعًي املتســارع، فــكان تأثُّ
ــات  ــت الرواي ــا كان ــآٍس. ومثل ــن آالم وم ــا م ت خلفه ــرَّ ــروب وماج ــورات واحل ــد الث ــة بع ــات العربي املجتمع
اء  ــرَّ ــن الق ــرية م ــة كب ــة لرشحي ــارص جاذب ــوي عن ــا حت ــة م ــن جريم ــا، أو تتضم ــة م ــول جريم ــدور ح ــي ت الت
زهــا عــى التفكــري فــإنَّ الروايــات التــي  العــرب ملــا حتتويــه مــن غمــوض وحــوادث متداخلــة تثــري املخيلــة وحتفِّ
تناولــت احلــروب نالــت الشــهرة الواســعة وذلــك لتاثــل التجربــة اإلنســانية يف معاناهتــا، وألنَّ احلقائــق املســتفزة 
عــة التــي تتضمنهــا هــذه الروايــات التــي متــزج بــن احلــوادث الواقعيــة والقصــص املتخيلــة هــي حقائــق  واملروِّ

ســيخلِّدها التاريــخ يف ِســفره مهــا طــال عليهــا الزمــن.
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