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  :سمخزال

 ؛( لشياد عبجبغجاد نيؽيؽرك) اسة لخصج صػرة أمخيكا في روايةتترجػ ىحه الجر 
؛  الستػافخة عشيا اآلراء واألفكار اىتست بصخح صػرة أمخيكا بشاء عمى مجسػع إذ

، والكذف عغ رؤية يكا بأشكاليا الحقيقية والستخيمةلمػقػف عمى تسثبلت صػرة أمخ 
الخفس والقبػل والتكامل الحات ألمخيكا بجسيع سياقات حزػرىا التي تػزعت بيغ 

عبخ  خد العخاقيالػاقع األمخيكي مغ مشطػر الد   تقجيع، والكيفية التي تع بيا والتشافخ
ػر التي تشػعت بيغ البعج الدياسي، والثقافي واالجتساعي  استقخاء مجاالت ىحا الحز

لتحقيق وجػدىا عغ ىاجذ السقارنة ورىانات الحات التي تدعى  فزبًل  والحزارؼ،
 .  بػصفيا نجا لآلخخ
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Abstract: 

      This study examines the image of America in the 

novel(Baghdad New York) by Nihad Abdul, as it focused on 

presenting the image of America on the basis of the totality of views 

and ideas available about it; to find out the representations of the 

image of America in its real and imagined forms and to reveal the 

self-vision of America in all its presence contexts, and the way in 

which the American reality was narrated from the perspective of the 

Iraqi narratives, through the extrapolation of the fields of this 

presence, which varied between the political, cultural, social and 

cultural dimensions, as well as the obsession of comparison and self-

stances that seek to achieve their existence as a vow to the other. 
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 :السقجمة

الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم وعمى آلو األخيار، و  الحسج هلل رب العالسيغ
 وصحبو األبخار. 

 :َأمَّا بعج 

تيا واستجبلء دالال ةمػضػع اآلخخ ومحاولة اكتذاف صػر  إن البحث في
لمػقػف عمى حقيقة ىحا  ؛اإلشكاالت وشخح األسئمةالسختمفة مػضػع يعتسج إثارة 

اآلخخ والتعخف عمى ثقافتو وفكخه، إذ تختبط قزية السغايخة االختبلف بصبيعة اإلندان، 
مفيػمات االكتذاف والتػاصل  ىي تؤسذ لذخعشة العبلقة مع اآلخخ بشاء عمىو 

ث في مػضػعات السغايخة البحقارن بسيسة والحػار، وعميو فقج نيس األدب الس
 ـــاألنا، وىػ ما يعخف اليػم بـوحاول رصج صػرة اآلخخ في أدب  ،واالختبلف

(، الحؼ يعشى بخصج وتحميل الرػر الثقافية التي تكػنيا الذعػب وتحسميا )الرػرلػجيا
فزبل عغ الػقػف عمى  ،عس في سياق شخوط مػضػعية معيشةعغ بعزيا الب

                                                           .(1)شبيعة العبلقة بيغ األنا واآلخخ

لخواية جشذ أدبي ججيج ومتصػر لع يطيخ في عالسشا العخبي إال مع حزػر وا
 يعجإذ  ؛وبجايات القخن العذخيغ لتاسع عذخاآلخخ في بمجانشا، وال سيسا في القخن ا

خدؼ العخبي بػصفيا مقػلة مؤسدة مػضػع اآلخخ فخصة سانحة لشذأة الخصاب الد  
وتصػرىا في الثقافة  مغ حيث إسياميا في نذأة الخواية،لمخواية العخبية الحجيثة، 

 . (2)فزبل عغ بشيتيا الفشية ،العخبية الحجيثة

 في الخواية العخبية مثمت حزػًراخخ ولعل مغ مدمسات القػل إن صػرة اآل
 ،واقترادية ،وعبلقات سياسية واجتساعية ،عجة الفتا عبخ مػضػعات مختمفة وأفكار

 إلىرواية مػسع اليجخة )و ،(رواية قشجيل أم ىاشع لـيحيى حقي): قجمتيا روايات مثل
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رواية مرابيح )و ،(رواية الحي البلتيشي لـدييل إدريذ)و ،(الذسال لـصيب الرالح
رواية ما تبقى لكع )و ،(رواية مجن السمح لعبج الخحسغ مشيف)و ،(إلدوارد سعيجأورشميع 

 .، وسػاىا(الذخق لتػفيق الحكيع مغ رواية عرفػر)و ،(لغدان كشفاني

ذا كان حزػر اآلخخ قج مثل مقػلة مؤسدة ليػية الخواية العخبية إو 
 إذ ؛فإن الخواية العخاقية السعاصخة لع تتصػر خارج سياقات ىحه العبلقة ،وخرػصيتيا

ا في مديخة الخواية العخاقية،  ا ميسً باآلخخ ممسحً  يشكمت التجارب الخوائية التي تعش
سان فيزي الخواية سمي): التي مثمتيا روايات ،تػاتخ حزػره مشح مخحمة التأسيذ

الدمان في صخح ل السحامي عجائب رواية آكػب جبخائي)، و(1919اإليقاضية 
ى ، وحت(1928أحسج الديج جبلل خالج  رواية محسػد)، و(1928عخوس البمجان 

رواية )، و(1972ػن أيػب وعمى الجنيا الدبلم ذن) يػمشا ىحا التي مثمتيا روايات:
شعسة فخمان غائب  رواية)، و(1979رؤوف يػميات الديج عمي سعيج عجنان 

راية ميجؼ عيدى الرقخ رياح شخقية رياح غخبية )، و(1986السختجى والسؤجل 
كع بجت بتػل الخزيخؼ رواية )، و(1991اية سسيخة السانع حبل الدخة رو )، (1998

سػئيل رواية ص)، و(2114ية عاتي بخكات نبػءة الغيػم روا)، و(2113الدساء قخيبة 
األمخيكية كو جو جي الحفيجة رواية أنعام )، و(2115عخاقي في باريذ  شسعػن 
 . (3)وسػاىا كثيخ( 2118

لقج اىتست الخواية العخاقية السعاصخة عمى غخار الخواية العخبية بحزػر اآلخخ 
وحاولت  ،وسجمت شبيعة التػاصل والتقاشع بيغ األنا واآلخخ ،بجسيع أشكالو وصػره

صػرة أمخيكا مغ ضسغ األعسال الخوائية التي  فجاءت ؛تػثيق ضخوف المقاء بيشيسا
إذ شيجت ؛ 2112تبلل األمخيكي لمعخاق عام وال سيسا بعج االح ،ت قزية اآلخخشخح

مكانات الكاتب ورؤيتو الخاصة، إوفقا لصبيعة السػاقف و  وتسثبلتيا لرػرة أمخيكا ًعاتشػ 
شخحتو الخواية العخاقية، تعكذ بصخيقة وبأخخػ مػقف  ًرا واضًحاوىي تسثل ترػ  
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عيدى الرقخ الذاىجة والدنجي رواية ميجؼ ): ومغ ىحه الخوايات ،السػاشغ العخاقي
اية عػاد عمي حميب رو )، و(2114ميدمػن ىادؼ الحجود البخية  رواية)، و(1988

دار ستار رواية ن)، و(2119األمخيكي  ىيخ الييتي الغباررواية ز )، و(2118الساريشد 
نجع  يةروا)، و(2112واية شاكخ نػرؼ مجانيغ بػكا ر )، و(2111األمخيكان في بيتي

 .(4)، وسػاىا كثيخ(2112والي بغجاد مارلبػرو 

 ،2118الرادرة عام  (بغجاد نيؽيؽركوعميو جاء اختيارنا لخواية نياد عبج )
اىتست بصخح صػرة أمخيكا بشاء عمى مجسػع اآلراء  التي ،لتكػن مجونة دراستشا

 ،لمبحث في تسثبلت صػرة أمخيكا بأشكاليا الحقيقية والستخيمة ؛واألفكار الستػافخة عشيا
ا التي تػزعت بيغ ومغ ثع الكذف عغ رؤية الحات ألمخيكا بجسيع سياقات حزػرى

خد الػاقع األمخيكي مغ والتكامل والتشافخ، والكيفية التي تع بيا س  الخفس والقبػل 
 .خد العخاقيمشطػر الد  

: مخجعيات صؽرة السحؽر األولو ، السقجمة: اآلتيةقج تشاولشاىا عبخ السحاور و 
االترال  :الثالث السحؽرو ،واالستيعاب بيؼ الرجاملسحؽر الثاني: الدياسية وا، أمخيكا

ىاجذ السقارنة ورىانات الخابع السحؽر و  ،الحزاري والثقافي بيؼ التكامل والتشافخ
 .عؼ خاتسة أجسمشا فييا أىػ الشتائج التي تؽصمت إلييا الجراسة فزاًل  ،الحات

 :مخجعيات صؽرة أمخيكا -السحؽر األول 

 إلى خكػن مغ دون ال ،ال يسكغ ترػر حزػر اآلخخ في مخيمة ثقافية ما
ويعج   ،خمفيات داعسة تعتسج األفكار والدياقات التاريخية والثقافية السؤثخة في حزػرىا

ألن تمظ الرػرة  ؛مجال الرػرة السقارنة ىػ الفزاء السشاسب لسثل ىحه الترػرات
مغ  أو تذكل جدءً  ،تسثل رؤية الكاتب نفدو ،التي تقجميا الشتاجات األدبية عغ اآلخخ

 .(5)أو صػرة مشو ،مػقف عام
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ا بسا يحيط بو مغ عػامل تتزح معالسيا في ا وثيقً ويختبط ىحا السػقف ارتباشً 
 إلىاألىجاف التي يدعى  إلىمتػن الشتاج األدبي، برػرة وبأخخػ، لغخض الػصػل 

 .(6)تحقيقيا الشز األدبي

 ،إن الػقػف عمى ىحه السرادر عشج دراسة صػرة اآلخخ عمى اختبلفيا وتشػعيا
مزسخات الشز وبيان الجالالت السختمفة ليحه  إلىمفاتيح الػلػج  يزع بيغ أيجيشا

وعميو نجج أن الشقاد  ؛التي يسكغ قخاءتيا بيغ ثشايا السػاقف واإلشارات الستشػعة ،الرػرة
قج وضعػا اليج عمى مثل ىحه السرادر التي تختمف بصبيعة الحال بحدب الدياقات 

 .التي ضيخ فييا الثقافية والسػضػعية الستدامشة مع ضخوف إنتاج الشز، والسخحمة

فيحا دانيل ىشخؼ باجػ قج حجد أربعة مبادغ أساسية فاعمة في حزػر صػرة 
 .(7) (والخمد ،والتدامح ،والخىاب ،اليؽس):  ىي ،اآلخخ

ا واقع اآلخخ عمى أنو متفػق دائسً  إلىفأما اليػس فيػ الحؼ يشطخ مغ خبللو 
ويخاىا متفػقة  ،بثقافة اآلخخ بسعشى أن يتأثخ مشتج الشز الرػرؼ  ،عمى الثقافة الشاضخة
 .(8)لتفػق يسكغ أن يكػن كمًيا أو جدئًياوىحا ا ،عمى الثقافة السحمية

وقع اآلخخ  إلىلكػنو يشطخ  ؛في حيغ أن الخىاب يتقاشع مع مفيػم اليػس
بشاء عمى خمفيات  ،(قػرن بالثقافة األصمية )السحميةالسختمف مغ مػقع أدنى إذا ما 

لسحمية عمى أنيا الصخف الستفػق ضسغ معادلة العبلقة مع فيرشف ثقافتو ا ،عجة
  .(9)وىي بالشتيجة صػرة مغ صػر التعرب ،اآلخخ

يجابية تؤدؼ فييا ثقافة اآلخخ إواقع اآلخخ نطخة  إلىوالتدامح الحؼ يشطخ 
يييسغ فييا التدامح  ،وىي تسثل رؤية متػازنة ،(لمثقافة األصمية )السحمية مكسبًل  دوًرا

التػاصل الحقيقي الحؼ يشطخ لآلخخ بػصفو نجا غيخ مختمف أو غيخ  عمى أجػاء
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فزبل  ،انفتاح فكخؼ يعتسج التأمل والتسثيل إلىومثل ىحا األمخ يحتاج  ،دخيل وىامذي
 . (11)لو ابػجػد اآلخخ نج   اعتخفعغ الحػار الستػاصل بيغ األنا واآلخخ، الحؼ 

مغ مثل ضاىخة العجو  ،اآلخخوىشاك مخجعيات أخخػ تتجخل في تذكيل صػرة 
 التي تعج جدءً ،االجتساعيةيجيػلػجية والثقافية و مسثبل باالستعسار وتباعاتو األ ،السػروث

 .(11) لخيال الجسعي في لحطة تاريخية مامغ ا

ومغ السخجعيات السكػنة لرػرة اآلخخ تمظ السعصيات التاريخية التي تعشى 
وىي تسثل خصػط القػػ  ،(ية واالقتراديةالسددوجة )الدياسباألخبار ذات الصبيعة 

الكذف عغ الجالالت التي تدتصيع أن تديع في  ،التي تتحكع بالثقافة في لحطة معيشة
 .(12)السختمفة لمشز

 ؛نا الحالي تتدع باالختبلف( أن الرػرة في عرخ في حيغ يخػ )رويج الكار
الرػرة السقارنة  وعميو فيػ يرشف ،الختبلف وجيات الشطخ السحجدة ألبعادىانطًخا 

 :ىسا،(13)عمى نسصيغ

 ،ما تكػن صػرة ثقافية ذات أبعاد إيجابية وىي غالًبا الرػرة الستخيمة:األولى
ولعل  ،بمج ما إلىإذ تتذكل عشج الدياح قبل رحمة  ؛تعتسج عمى الخحبلت واالستشباشات

فييا ىػ اإلعبلم بسا يقجمو مغ معاييخ أو خرائز يسيد بيا البمج  ثيًخاأكثخ الػسائل تأ
 .السعشي بالرػرة

 ،تعتسج اإلدراك والسعخفة ،واألخخػ الرػرة السعاشة وىي صػرة ميتدييقية
فيرػر الكاتب بكل حسػلة الرػرة ليػضفيا في  ،تتذكل في ذاكخة الدائح بعج رحمتو

لسا ليحا الجشذ األدبي مغ  ؛ىا في الخوايةوأكثخ ىحه الكتابات يسكغ تجديج ،كتاباتو
  .قجرة عمى استيعاب الػقائع والتفاصيل تدجل في الحياة اليػمية



 9102 نؽفسبخ -والخسدؽن  الثاني لعجدا                                             مجمة بحؽث الذخق األوسط

- 67 - 

وىي في  ،ويدسييا الجكتػر نجع عبج هللا كاضع السؤثخات والعػامل السػضػعية
 .(14)عومجسميا تسثل وسائل االترال باآلخخ وضخوف التػاصل م

خدؼ مخجعياتيا الخاصة فقج حسمت في متشيا الد   ،(بغجاد نيؽيؽرك)أما رواية 
  :وىي عمى الشحػ اآلتي ،وقج قجمتيا صخاحة أو ضسشا ،لتذكيل صػرة أمخيكا

 :مخيكي وتبعاتو السختمفةألحتالل ااال -أواًل  

ويأتي في مقجمة السخجعيات الػاقعية التي تخفج صػرة أمخيكا في مخيمة 
التبعات الدياسية واالقترادية واالجتساعية والثقافية السػاشغ العخاقي ووججانو، وأشكال 

إذ فخضت عمى اإلندان  ؛تيا الحاكخة العخاقية وتطيخ الحًقاالتي حفط ،ليحا الػجػد
ومثل ىحه الرػر قجمتيا الخواية في أكثخ مغ  ،العخاقي أن يجج أمخيكا محتمة لبمجه

لسقاومة مػضع، فيا ىي تشقل لشا صػر الجبابات األمخيكية في شػارع بغجاد، وأعسال ا
وأخخى ليدت بعيجة  ،في إحجى االستجارات دبابة محتخقةمغ قبل الذعب العخاقي ))
ضحة، واأعسال مقاومة السحتل، إذن قج بجأت مالمحيا  .عشيا مقمؽبة عمى ظيخىا

 .(15) ((؟ قال: نعػ بال شغحخق الجبابات؟ مؼ قمت ألبي: ىل ىؤالء مقاومؽن 

عبخ  ،وفي مػضع آخخ مغ الخواية ترػر بكل صخاحة وحذية أمخيكا
 ،خ كل شيء لرالح لعبتيا االنتخابيةاستباحتيا لمبمجان تحت ححج واىية، إذ تدخ  

 وقتيا كشا في ليلالغارات األمخيكية عمى بغجاد )) إحجػ تزعشا في صػرة وىي 
ألن غارة أمخيكية قج دخمت أجؽاء  ؛األعمى إلىنختبئ تحت الدمػ الراعج  ،دامذ
أمي: سألت  سكؽث تحت الداللػ يشجي مؼ السؽت.وكانت أمي تعؼ أن ال ،بغجاد

عمى ؟ قالت: أظؼ أن االنتخابات الخئاسية باتت لساذا ىحه الغارة الراروخية
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البج مؼ ضخبشا في مثل ىحه الحالة. فشحؼ وقؽد لكل نار وليؽ لسؼ يخيج و  األبؽاب
 .(16)((أن يميؽ

 :أشكال التؽاصل مع أمخيكا -انيً ثا
ألغخاض الجراسة  ،سػاء أكان خارج الػشغ أم داخمو ،ويذسل السعايذة واالختبلط

عغ الػسائل التجارية أو  فزبًل  ،أو اليجخة وخمفياتيا الدياسية واالقترادية واالجتساعية
عغ السػاقف  ػضػعية بعيًجاومثل ىحا التػاصل يقجم اآلخخ بذيء مغ الس ،الجبمػماسية

 ،(17) بشاء عمى السرالح الستبادلة ،االنفعالية التي يحخكيا التعرب والسػاقف السدبقة
بمجىا  تخك إلىبيان أسباب اليجخة التي دعت عائمة البصمة  إلىفالخواية ابتجاء تعسج 

ا حدب مرالحيػ بل يتشقمؽن كثيخً  ،أسختي ال تيؽى االستقخار في بمج واحج مجة طؽيمة))
وىكحا اعتجنا أن  ،ورابعة لجؽًءا ،وأخخى لمعسل وثالثة ىخوًبا ،لمعمػا فتارة طمبً  ،السعيذية

 .(18) ((نيا أمتعةندنيا بالسطارات عمى أ ،ا بحقائبنحسل تاريخش

 ،أسباب داخمية إلىلتعدوىا  ،في دوافع اليجخة ل أكثخوفي مػضع آخخ تفر  
فقجان )) :فتقػل ،تتعمق بصبيعة الػضع الجاخمي في العخاق بعج االحتبلل األمخيكي

روتيؼ بميج ومحاوالت  إلىأحال حياتشا  ،أحج أفخاد مؼ جخاء الحخب العبثية الطائفية
 .(19) ((األزمة والتخفيف مؼ فجاحة الحجث فاشمة لمخخوج مؼ

ترفيا بالمحطة  ،وحيشسا ترػر لشا الخواية لحطة المقاء بسجيشة نيػيػرك
نحؽ  ،وأنت القادم مؼ الذخق الحديؼ)) آخخ مختمففي مدتقبل  أمبًل  ،التاريخية

فيختجف  ،تخاه مؼ نافحة طائختغ ،يدتقبمغ نرب الحخية العسالق ،مجيشة نيؽيؽرك
خية ال . تمغ لحعة تاري.في بشاء مدتقبل زاىخ طالسا حمست بو ا وأماًل قمبغ فخحً 

 .(21) ((الؽاليات الستحجة األمخيكية إلىيسكؼ أن يشداىا أي الجئ 
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 :اختالف القّيـػ -اثالثً  

تشصمق مغ  ،في اعتساد صػرة ما لآلخخ حياًناقج تؤدؼ السػاقف السدبقة أ
ترػرات تتػافق ومػروثات الكاتب وخمفياتو الجيشية واألخبلقية واالجتساعية والفكخية 

فتؤشخ محجدات  ،بشاء عمى بشية السجتسع السشتج لرػرة اآلخخ السختمف ،وااليجلػجية
وثقافة  ،السشتجة لمرػرةالعادات والقيع بيغ الثقافتيغ ) الختبلفا نطخً  ؛صػرة اآلخخ

، (21)الشز مغ اآلخخ بالخفس أو القبػل الشطخ عغ مػقف مشتجبغس  ،(اآلخخ
تؤشخ  ،ومثل ىحه الترػرات يسكغ قخاءتيا في الخواية التي وقفت عشج محصات عجة

فسخة ترػر الذعب  ،والسجتسع األمخيكيات والقيع بيغ الثقافة العخاقية اختبلف العاد
أن سسعت )):فتقػل ،السدتيمكةا عغ السطاىخ األمخيكي الغارق في الساديات بعيجً 

فخجمت مؼ نفدي  ،بغخف عجيجة في مكان آخخ ،كبيًخا جاري ىحا قج اشتخى مشداًل 
تبيؼ لي بعجىا أن الشاس ىشا ال تيتػ بالسعاىخ قجر  ،حيث كشت أظشيػ فقخاء

وأخخػ تزع بيغ أيجيشا تفاصيل  ،(22) ((ميا )بالكخيجيت( العالي في البشغاىتسا
لتؤكج ضعف العبلقات االجتساعية في  ،ميسة عغ حياة السػاشغ األمخيكي ونسصيتيا

جياد عمى مالبديػ تخى اإل الشاس ال يبتدسؽن كثيًخا)):فتقػل ،السجتسع الخأسسالي
عمى طخيقة مذييػ تخاىػ يتعجمؽن الخطى غيخ  ،عمى قرات شعؽرىػ ،الستؽاضعة

وىي  ،(23).(( .وكأنيػ ليدؽا بيحا العالػ .مبالييؼ بالسؽضة واأللؽان وقرات الذعخ
مع أنيا تحاول أن تجج ليحا االختبلف مبخرات شتى تتعمق بالػضع االقترادؼ 

نيا تؤشخ بػضػح نسصية حياة ال إإ ،جيادإلوشػل ساعات العسل الحؼ يػلج ا
 تؤكجىي  ومغ ثع ،السػاشغ األمخيكي ورتابتيا، ومجػ تأثيخىا في سمػكيات الشاس

وال تؽجج  ،ال يؽجج أحج ىشا يعتسج عمى غيخه))تبلف عغ الحياة في بمجىا العخاقاالخ
البارات ليحتدي  إلىويحىب يؽم الدبت مداء  .ا الكل يعسل ليأكل ويشامإعالة مطمقً 
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ا آخخ آمال في جعة سبؽعً أوبخقز ثػ يعؽد في نياية)الؽيغ انج(، ليعسل  ،الخسخ
 .(24) .((.باردة مخة ثانية في ليمة سبت قادم

:الدياسية بيؼ الرجام واالستيعاب -السحؽر الثاني  

عبلقة الحب بيغ )ناؼ(  شخح مػضػععمى الخغع مغ أن الخواية تتبشى 
العخاقية التي تعير في أمخيكا و)عبج الكخيع( الرحفي الحؼ يعير في السياجخة 

نيا لع تتجاوز البعج الدياسي عشج تقجيسيا صػرة أمخيكا فإ أساسية؛ثيسة بػصفيا العخاق 
 .ىحه الرػرة بشية في فاعبل  جدًءاالحؼ مثل  ،خدؼعبخ متشيا الد  

راود السياجخيغ  إذ تبجأ الخواية بتقجيع صػرة أمخيكا الحمع الحؼ شالسا
واحتخام حقػق اإلندان، إنو جانب واحج  ،بػصفيا بمج الحخية والجيسقخاشية ،والبلجئيغ

وتبجػ ذلظ  ،أحبلمو بسدتقبل مختمف حامبًل  ،مغ الرػرة يخاه مغ يدعى وراء الفخص
 إلىاؼ( السيشجسة العخاقية السياجخة خدية عجة  اىتست بعخض تجخبة )نعبخ سياقات س  

ومشيا مالو عبلقة بػضع العخاق بعج االحتبلل  ،سباب كثيخة مشيا شخريةأل ،أمخيكا
عغ فخص أفزل  مخيكا بحًثاأ إلىلتسثل )ناؼ( ابتجاء السياجخة الججيجة  ،األمخيكي

عغ إثبات وجػدىا في ىحا السجتسع  فزبًل  ،في بمج الحخيات والفخص الستاحة ،لمحياة
ىي لحطة وصػل  ،الججيج، وأول الرػر التي حخصت الخواية عمى عخضيا ألمخيكا

فيجج السياجخ اليارب مغ واقعو الحديغ نرب الحخية  ،مجيشة نيػيػرك إلىالصائخة 
رمدية ىحا  إلىأبعاًدا داللية ميسة تدتشج  يحسلخدؼ إن ىحا السقصع الد   ،بانتطاره

وأنت القادم مؼ الذخق ))بالشدبة ألؼ مياجخ ل واقًعا ججيًجاالحؼ قج يسث ،ثالالتس
نافحة  تخاه مؼ ،يدتقبمغ نرب الحخية العسالق ،نحؽ مجيشة نيؽيؽرك ،الحديؼ
. تمغ . في بشاء مدتقبل زاىخ طالسا حمست بووأماًل  فيختجف قمبغ فخًحا ،طائختغ

 ،(25) ((الؽاليات الستحجة األمخيكية إلىيخية ال يسكؼ أن يشداىا أي الجئ لحعة تار 
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بل ىي رؤية  ،( لرػرة أمخيكا ليدت رؤية فخديةإن ىحه الخؤية التي حسمتيا )ناؼ
وىحا ما حاولت الخواية تأكيجه عشجما تػسعت في سخد تفاصيل لحطة  ،جساعية

مجيشة نيػيػرك لتبيغ ردود أفعال عائمة عخاقية أخخػ كانت عمى متغ  إلىالػصػل 
كانت سيجة  ،في تمغ المحعة)):فتقػل ،الصائخة نفديا، عشج رؤيتيا لشرب الحخية

ما أن رأت نرب الحخية حتى  ،عخاقية تجمذ في السقاعج التي أمامي ىي وأسختيا
الميػ صمي ،ثػ أعقبتيا ،عاحتزشت أوالدىا الثالثة وزغخدت زغخودة صاحبتيا الجمؽ 

ا عؼ الفخحة ومذاركة وججانية تعبيخً  ،فاندكبت دمؽعي معيا .عمى دمحم وآل دمحم
، مثل ىحه الرػرة تجعل مغ أمخيكا مبلذا آمشا لمسزصيجيغ الحيغ ييخبػن (26) ((ليا

يججون فيو  ،ا عغ واقع مختمفوال سيسا سكان )الذخق الحديغ( بحثً  ،مغ واقع مأساوؼ 
إن السياجخيغ )) :وبيحا الرجد يقػل عبج هللا الغحامي ،ما افتقجوه في بمجانيع األصمية

ا باتجاه حمع عسيق بػشغ يفتح مغ الجياع والسزصيجيغ وشبلب الحع يتجيػن غخبً 
 .(27) ((ة وثخاءليع أبػاب الفخدوس الجنيػؼ بكل ما فيو مغ حخي

ا أن تكػن مػاششً  امتيازاتبيغ أيجيشا  تزع الخواية ،وفي صػرة أخخػ ألمخيكا
الحؼ يػفخ جسيع الحقػق واالمتيازات التي في ضل سيادة القانػن والجستػر،  ،أمخيكا

فأول درس تتعمسو في مجرسة  ،مغ مثل حخية الخأؼ واالعتقاد ،غابت في بمجك األصمي
فالجسيع  ،ا ىػ الحخية السزسػنة في الجستػر األمخيكيا ججيجً المغة بػصفظ الجئً 

ىحا البمج بأن القانؽن فؽق الجسيع  إلىوىكحا يتثقف القادم متداوون أمام القانػن ))
ؼ طؽيمة قزت أمخيكا داخل ي.، ومشح سش.وأن حقؽقو محفؽظو في قمب الجستؽر

، صػرة أخخػ يكػن القانػن فييا واجية (28) ((ؽارىا تساما عمى التسييد العشرخي أس
ن في رأس وىػ مغ فزائل أمخيكا التي يكػن فييا اإلندا ،الرػرة السذخقة ألمخيكا
     .(29) ((حخية فػق كل القيع األخخػ تقخيبالقج وضعت أمخيكا السمع اىتسامات الجولة ))
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ا لكل اتجاىات ا مصمقً الػاقع الدياسي ألمخيكا، ال يسثل إعجابً  إلىإن ىحه الشطخة 
عغ الفخص  فزبًل  ،والعجالة وسيادة القانػن الدياسة األمخيكية، بػصفيا بمج الحخيات 

 اوجيً بل ىي تسثل  ،وىي ببل شظ مغ مطاىخ االنبيار بيحا البمج ،الكبيخة الستاحة
وبالتالي فإن الخواية لع تغفل عغ الػجو اآلخخ ألمخيكا، الػجو البذع  ،مرػرةلواحجا 

ا بذتى والخغبة في تحقيق مرالح أمخيك ،الحؼ يكػن عشػانو العجوان والحخوب
ولعل ذاكخة السػاشغ  ،حتى ولػ كان ذلظ عمى حداب الذعػب األخخػ  ،الػسائل

العخاقي حبمى بذتى الرػر البذعة التي خمفتيا تجخبة االحتبلل األمخيكي لمعخاق 
ضسغ تاريخو السعاصخ، فيا ىي الخواية تزعشا في قمب لحطة ىجػم صاروخي عمى 

 يكذف حقيقة ،خ حػار بيغ )ناؼ( وأمياعب ،إبان تدعيشيات القخن السشرخم ،بغجاد
نختبيء تحت الدمػ  ،وقتيا كشا في ليل دامذ العالمالمعبة االنتخابية األمخيكية ))

وكانت أمي تعؼ  ،األعمى ألن غارة جؽية أمخيكية قج دخمت أجؽاء بغجاد إلىالراعج 
لساذا ىحه الغارة الراروخية  :أن السكؽث تحت الداللػ يشجي مؼ السؽت. سألت أمي

ال بج مؼ ضخبشا في مثل و  أظؼ أن االنتخابات الخئاسية باتت عمى األبؽاب :؟ قالت
إن ىحا السقصع  (31) ((...نحؼ وقؽد لكل نار وليؽ لسؼ يخيج أن يميؽ .ىحه الحالة

وال سيسا اإلشار  ،يجيػلػجيةقجم األبعاد األ خدؼ  الحؼ جاء عمى لدان والجة )ناؼ(الد  
ومغ  ،وىحا يؤكج حقيقة تسثل االحتبلل األمخيكي ،الدياسي الػاضح في سياق الحػار

وىي كذف حقيقة الخجاع األمخيكي وزيف  ،ثع اعتساد السػاقف السشاسبة تجاه السخحمة
أخخػ سخعان ما تداقصت عشيا أوراق  ىجاًفاالتي تخفي وراءىا أ  ،شعاراتيا البخاقة

ػ وى ،إرساء استخاتيجيتيا التي تعػد بالسرمحة ليا فقط إلىسعييا الجائع ومشيا  ،التػت
بعجما أعمغ عغ نجاح غدو العخاق تع اإلقخار عمشا  ((:نعػم جػمدكي بقػلو أكجهما 

 مبخيالية الكبخػ بػصفيا معياًرا ججيًجابأن أحج دوافع الحخب كان إرساء االستخاتيجية اإل
ومثل ىحه االستخاتيجية ال يسكغ أن تشجح مع وجػد شعػب  ، (31) ((لمعبلقات الجولية
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مخيكية التي تقػم ألأخخػ لصبيعة الدياسة ا وعميو نجج الخواية تقجم صػًرا ،مػحجة قػية
 ،لػششيا ففي معخض حجيث )ناؼ( عغ حبيا ،عمى الييسشة عمى مقجرات الذعػب

لتي ىي عامل قػة، تكذف في ضل تعجد القػميات واالنتساءات ا وحمسيا بأن تخاه مػحًجا
الحجيث عؼ الؽطؼ باعتباره قؽميات )) يحه الػحجةالسػقف األمخيكي الخافس ل

لكؼ  .فتحويب ىؽيات الشاس  ليذ عجاًل  ،وطؽائف وممال ليذ جخيسة بحقو ،مختمفة
وصيخىا مع سائخ  ،واعتبار اليؽية الجدئة فخعية ،لرالح األمة عمييػ التشازل قمياًل 

 .(32) ((ولكشو ال يعجب أمخيكا بال شغ ،اإن ذلغ يعجبشي كثيخً  ،اليؽيات

حقيقة التجخل األمخيكي في سياسات  والجىاويكذف الحػار اآلتي بيغ )ناؼ( و 
فتتجخل حتى في تشريب الداسة  ،لسرالحيا الخاصة ، ضساًناوشؤونيا الجاخميةالجول 

ىل تتحكخيؼ يؽم جئت بالرحيفة أقخأ لججتغ عؼ أعزاء  :يقؽل أبيوالقادة لمبمجان ))
 .(33) ((األمخيكان حكاما متتاليؼ لمعخاق الحكػ االنتقالي الحيؼ وضعيػ

التي شالسا  ،يبجو أن مثل ىحا الترػر يخزع لصبيعة العبلقة مع أمخيكا
وتتخح مغ العشف وسيمة  ،ارتبصت بالدياسة األمخيكية التي تؤسذ لمييسشة والتدمط

وفي أغمب مشاشق  ،ومثل ىحا األمخ ال بج أن يجج ردود أفعال رافزة ،لتحقيق أىجافيا
 . (34)لتي تشذط فييا الدياسة األمخيكيةالعالع ا

برػرة متػازنة إذ  جاء وبشاء عمى ما تقجم فإن البعج الدياسي لرػرة أمخيكا قج
والعجوان الحؼ تسارسو أمخيكا ضسغ إشار ػرة الدمبية مسثمة بالحخوب تسثل بيغ الر

وبيغ الرػرة اإليجابية في  لتكػن مػضع رفس واستيجان، تحقيق مرالحيا القػمية
بعجىا اإلنداني العام مسثمة بسسارسات وقػانيغ تعشى بيحا الجانب لتكػن مػضع 

 .عجاب البعسإ 

 :االترال الحزاري والثقافي بيؼ التكامل والتشافخ -السحؽر الثالث
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لمحياة  فقجمت صػًرا ،ثقافة اآلخخ وأسمػب حياتو استعخاضعمى حخصت الخواية 
 فزبًل االجتساعية والثقافية والحزارية ألمخيكا، عبخ استقخاء الػاقع االجتساعي والثقافي، 

فالخواية  ؛عغ السخدون الفكخؼ والقيسي، بشاء عمى صػر عخضت مشاحي الحياة السختمفة
ومادة  ،العالع االجتساعي عمى الجوامىي األندب عمى تسثيل )) اأدبيً  اجشدً بػصفيا 

 .(35) ((آداب الدمػك بػصفيا إشارات التجاه روح اإلندانتحميميا ىي دائًسا 

وعميو نجج الخواية تبجأ بخصج معاناة السياجخيغ في الحرػل عمى فخصة 
فتحاول )ناؼ( أن  ،وىي مغ السذكبلت التي تعرف بالسجتسع األمخيكي عسػما ،عسل

وىػ األمخ الحؼ يذكل صجمة ليا في مخحمة  ،تحجد مػقفيا حيال ىحا الػاقع الججيج
بل ىي عبارة عغ  ،يترػر البعسقادمة، ألن الحياة في أمخيكا ليدت سيمة كسا 

الحياة في )فالزخائب تأخح كل يتحرل عميو اإلندان ) ،معخكة متػاصمة ببل ىػادة
كل فخد يعتاش  ،ىشا ال استخاحة وال رخاء ،عسل بال تؽقف .قتال إلىأمخيكا تحتاج 

 .كل ما يجخل في جيبغ سيخخج مخة أخخى  ،الزخائب ىشا كثيخة.عمى ما تجؽد بو يجه
خدؼ يتكفل ىحا السقصع الد   .(36) .((.. العسل أساس وجؽد الفخد.ال ىؽادة لمحياة معشا

عمى حداب  ،أمخيكا بتدميط الزػء عمى شغيان الجانب السادؼ عمى الحياة في
وىػ األمخ الحؼ يسكغ قخاءتو بػضػح في سمػكيات الشاس وأسمػب  ،الجػانب األخخػ 

إنيػ مجيجون مؼ طؽل ساعات ))فالخواية ترػرىع عمى الشحػ اآلتي:  ،حياتيع
ناؼ( نفديا . وىشا تجج )(37) ((وقمة السخدود السادي وزيادة كبيخة في الزخائب ،العسل

 ،إذ يجب عمييا التخمي عغ كل ما اعتادت عميو في بمجىا العخاق ،أمام اختبار ججيج
ومثل ىحا الصخح يكذف مجػ ارتباط  ،وتكػن مدتعجة لمحاق بخكب الحياة في أمخيكا

ال تدن األفكار السعاني إال بسيدان العسل ففي أمخيكا )) ،حياة الشاس في أمخيكا بالعسل
 .(38) ((ر العسللخجال العباقخة اال بسشطاوال تعخف ا ،والكجح
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فإن مغ أولى السيام التي عمى السخء القيام بيا في أمخيكا ىػ البحث  ؛وعميو
بالشدبة  األولىما تكػن ىحه السذكمة  وغالًبا ،ليتسكغ مغ العير ،غ عسلع

ن محجدات العسل أل ؛لتحريل العمسي والسدتػػ الجراسيوال سيسا قزية ا ،لمسياجخيغ
وىحا ما يبجو  ،تخاكسةالخبخات السو  إذ تعتسج الذيادة األمخيكية ؛في أمخيكا تختمف

في الجول الستقجمة وخاصة أمخيكا، ال تعط )):خدؼ اآلتيفي السقصع الد   واضًحا
 ،فال بج مؼ معادلتيا بقخيشتيا أمخيكا ،أىسية لمذيادة الجامعية التي نمتيا في بمجك

ال بج ىشا مؼ شيادات دراسية  ،وقج ال تجج مشو نفعا ،وىحا يأخح مشغ وقتا طؽيال
،وىشا يجج (39) ((أمخيكية أو خبخات تخاكسية تجعسيا بيؽية عسل مؼ ذات السكان

السياجخ نفدو في أتػن مجتسع مادؼ صارم، وال بج مغ قبػل أؼ فخصة عسل ميسا 
نتظ ومكا ،وتحريمظ العمسي ،أو غيخ مبلئسة لصبيعتظ الذخرية ،كانت متػاضعة

عبخ حػار  ،فيا ىي )ناؼ( تػضح مػقف أميا مغ عسميا الستػاضع ،االجتساعية
يكذف اختبلف السػاقف بيغ البيئتيغ االجتساعية بالشدبة لمسياجخ وبمج 

بل  ،كدخ خاطخي كسا قالتكي ال ت ،متؽاضًعا رفزت أمي أن أمتيؼ عساًل )):اليجخة
ال يؽجج ىشا عسل  ،...مشاسبا إليجاد عسل كي أكؽن جاىدً  ،نتعخ مجةعمي أن ا

 ىكحا فاعاًل  وتكؽن فخًدا ،أن تعسل وتكدب قؽتغ السيػ ،متؽاضع وعسل غيخ متؽاضع
 .(41) ((الكل يعسل ،الشاس ىشا ال تعخف اليجوء .قمت ليا

 ،مغ معاناة السػاشغ األمخيكي خخ مغ تعخض الخواية جانًباوفي مػضع آ
ا وعمى سبيل اإلشارة  وإن كان حزػره في الخواية مػجدً  ،جخاء ارتفاع ندبة الجخيسة

نو أصبح إفي أسباب تفذي ىحه الطاىخة في السجتسع األمخيكي، إال  تفريلمغ دون ال
ا مغ حياة ، كػنيا تسثل جدءً (41)العبلمة الفارقة التي تسيد السجتسع األمخيكي وتخرو 

ضسغ سياق سخد  ،خدؼ اآلتيالسػاشغ األمخيكي اليػمية، وىػ ما يؤكجه السقصع الد  
ا رضخشا لمدكؼ في بيت وأخيخً ))مة السياجخة في الحرػل عمى الدكغ معاناة العائ
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أخافشي )ل في معاناة العائمة )وتفر    ،(42) ..((.بذارع يترف بارتفاع معجل الجخيسة
ن ندبة الجخيسة بيحا إ :حيث قال ،جلشا عمى ىحا البيتالخجل الحي رافقشا ىشا لي

، وتعخض الخواية في الدياق ذاتو صػرة أخخػ لمسجتسع (43)..((.عالية الذارع
سكان إال أحج يخوم )بديػلة ) ويتقبميع السياجخيغ يتفاعل مع األمخيكي الحؼ ال 

ال أدري لساذا ؟ لكؼ ما أن تخبخىػ بطخيقة  ،يجار عشياإلعائمة تجفع الحكؽمة بجل ا
يبخز السػقف الدمبي لمسجتسع األمخيكي . وىشا (44)((بخام العقجإالجفع حتى يخفزؽا 

نسصية ذات أبعاد  ضمت الحؼ يبجو أن صػرتو لجػ األمخيكي ،حيال السياجخ العخبي
تتأثخ ( 45)((أدبياتيع وعقػليعو  مػاصفات في ثقافتيع))فرػرة العخبي ليا  ،محجدة

التي  عبلموسائل اإل فزبل عغ، تػزعت بيغ الدياسة والجيغ في مجسميابعػامل عجة 
 ا فيوانتذارً ا ، فأكثخ الرػر شيػعً أسيست في تذػيو صػرة العخب لجػ الغخب

والبجاوة التشاقس والتجدئة وعجم الػحجة ))فيتتسثل  عغ العخب الرحافة األمخيكية
 .(46) ((وعجم األمانة والجبغ واإلرىاب وعجم الكفاءة

 ،جػانب أخخػ تحسل مبلمح ثقافية عمى استعخاضغيخ أن الخواية تحخص 
 ،ا مغ صػرة أمخيكايسثل جانبً  ،وإبخاز الجانب الحزارؼ لمسجن ،ولعل جسال الصبيعة

وقج تجدج ىحا في العجيج مغ محاوالت  ،ا  في نفػس السياجخيغا شيبً تخك انصباعً 
ػقع فيا ىي تسعغ في تفاصيل م ،نيػيػرك وسػاىا ،وصف السجن التي مخت بيا )ناؼ(

عتيق  ،بدتان مشدي ،عمى الجانب األيدخ مؼ بيتشايع الججيج وما يحيط بو ))بيت
كشو أبقى عمى أشجار الخؽخ الكبيخة  ،.وجعل مشو مخآبا.اشتخاه رجل تخكي ،الذجخ

.. .وصخنا امتجاد لو ،. فانفتحت عمى حجيثة بيتشا.السحسمة بالخؽخ األمخيكي األحسخ
وىحه  ،وترف الخواية مجنا أمخيكية أخخػ ، (47) ((ىحه األشجار مبعث فخح وسخور

 ،)مشى( التي تدكغ ىحه السجيشة صجيقتياالسخة مجيشة )بيفختػن( عبخ حػار بيغ )ناؼ( و 
بيفختؽن بيا كػ مؼ الؽرود قج يكفي )إذ تدتعخض جسال ىحه السجيشة وما يسيدىا )
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يا ذكية مؼ ىحه الؽالية يرجرون  :وقالت ،ضحكت ساخخة.قمت لسشى ،الجنيا كميا
وفي مػضع آخخ  ،(48) ((أوربا إلىحتى و  ،جسييع الؽاليات الستحجة إلىأجسل الؽرود 

بل ىي  ،بؽرتالنج مجيشة جسيمة ججا)) :فتقػل ،خ )ناؼ( عغ إعجابيا بسجيشة أخخػ تعب  
 .مجيشة غالبية سكانيا مؼ أصؽل أوربية .مؼ السجن الدياحية في والية أوريكؽن 

وتشتقل  ، (49) ((كثخ مجيشة راقت ليأو  ،حياء قجيسة وأحياء ججيجة جسيمةأالسجيشة بيا 
عبخ استعخاضيا شبيعة  ،وجو آخخ لمجانب الثقافي الحزارؼ في أمخيكا إلىالخواية 

وكأنيا تكتذف ىحا العالع مغ  ،العسارة واليشجسة في السشاشق التي تسخ بيا )ناؼ(
مخكد السجيشة أمخ مؼ أمام عجة بشايات رياض  إلىفي طخيقي )) :ججيج، تقػل

وتتػقف  ،(51) ((لػ تمفت انتباىي سابقا ،جسيمة ،لألطفال ومالعب لكخة القجم والدمة
وتقجم صػرة عغ  ،عشج الشرب والتساثيل التي تسثل عبلمة فارقة في ىحه السجن

يحكي عؼ بطؽالت  ،مخة جمدت قخب نرب شامخ  وسط السجيشة)) :تقػل ،تاريخيا
إنو مػقف الخواية مغ الجانب االجتساعي والثقافي والحزارؼ في  ،(51)((سكانيا

وىػ يؤكج أن ىحا الػاقع يسثل واقعا مشاسبا لمحات في ضل بيئة  ،صػرتو اإليجابية
 .ججيجة في مخحمة بعيشيا

لعل أىسيا  ،دالالت عجة إلىخدية الػاصفة تذيخ إن مثل ىحه السقاشع الد  
عبخ ما تذي بو ىحه الصبيعة مغ إشارات تزع ،استكشاه جانب معيغ مغ صػرة أمخيكا

مغ دون أن تتخمى الخواية عغ غاياتيا الفشية التي في  ،القارؼ في صػرة أمخيكا
عبخ تػضيف عامل التذػيق، الستسثل  ،مقجمتيا إدامة التػاصل بيغ الستمقي والشز

 حه األماكغ.خدية الػاصفة ليبالرػر الد  

عمى مجسػعة  الرػرة االجتساعية والثقافية ألمخيكا بشاءً لقج اعتسجت الخواية 
مخيكا مغ ألميسة تكفمت بدخد الػاقع االجتساعي والثقافي  محجدات قجمتمعصيات 



 أ.م.د دمحم قاسػ لعيبي          )قخاءة لرؽرة أمخيكا في رواية بغجاد نيؽيؽرك لشياد عبج( الخواية خطاب الغّيخية واالختالف 

- 67 - 

، مسثمة بطخوف التػاصل مع وجية نطخ الذخريات عبخ تجاربيا الحياتية اليػمية
 .ىحا الػاقع الججيج

 :ىاجذ السقارنة ورىانات الحات-الخابعالسحؽر 

لمكذف  التي تتخح مغ السقارنة سبيبًل  ،اعتسجت الخواية ججلية العبلقة مع اآلخخ
ا وال سيسا الجانب الحزارؼ الحؼ يبجو أكثخ حزػرً  ،عغ صػرة أمخيكا في أبعادىا السختمفة

فالخواية  ،حزػرىا  في بيئة مختمفة أكيجبشاء كيشػنتيا وت إلىفي ىػاجذ الحات التي تدعى 
عشج تقجيسيا لآلخخ الحزارؼ تديع في الكذف عغ حقيقة الحات في لحطة احتكاكيا 

الحؼ يختمف بالعجيج مغ  ،فتعخض مػاقف تمقييا لمفكخ لؤلسمػب السادؼ ،وتعامميا مع اآلخخ
 .(52)لآلخخ  مداراتو عسا ىػ ثابت لجػ الثقافة األصمية الشاضخة

الخواية مشح البجاية بيغ أيجيشا ىػاجذ السقارنة بيغ عالسيغ األول في تزع 
 ،بشاء عمى عشػانيا الحؼ تبشى ىحه اليػاجذ ،أقرى الذخق والثاني في عسق الغخب

عمى نحػ فشي  ،)بغجاد نيؽيؽرك(عمى وفق استخاتيجية اتبعتيا الخوائية في تدسية نريا 
خدؼ؛ ألن العشػان بحدب تبلف في متشيا الد  عالسيغ مختمفيغ، تجدج ىحا االخ إلىيحيل 

التي يسكغ أن تجرج  -كمسات مفخدات جسل –مجسػع العبلقات المدانية ))ليػ ىػك( )
 .(53) ((جحب القارغ  إلىا ، وأيًز وتجل عمى محتػاه العام ،عمى رأس كل نز لتحجده

ومثل ىحا الترػر الحؼ يعتسج  ،فيا ىي تقجم الذخق مكانا لمحدن والسعاناة
وأنت القادم مؼ الذخق قج لسدشاه في مشاسبات عجة مغ سيخ أحجاث الخواية )) ،السقارنة
، وفي الدياق ذاتو  (54) ((يؽرك يدتقبمغ نرب الحخية العسالقنحؽ مجيشة نيؽ  ،الحديؼ

بيا عبخ حػار )ناؼ( مع حبي ،تبجو السقارنة أكثخ دقة في وصف العالسيغ السختمفيغ
أنت شابة جسيمة وتعيذؼ في ((:بقػلو ،)كخيع( وىػ يبخر ليا استحالة امكانية ارتباشيسا

أن كفة  يبجو واضًحا ،(55) ((وأنا رجل مكبل بؽطؼ جخيح ومتعب ومسدق  ،بمج الحخية
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عمى حداب صػرة  ،صػرة أمخيكا بػصفيا بمج الحخية والجيسقخاشية والسداواة السقارنة تخجح 
 .والتذطيالعخاق الجخيح الحؼ أنيكتو الحخوب والرخاعات 

خدؼ آخخ تزعشا الخواية في صػرة االختبلف  بيغ السجتسع وفي مقصع س  
والسجتسع العخاقي الحؼ تقيجه العادات  ،الحؼ يشعع بالحخية وأسباب الخخاء،األمخيكي
يخاقبغ فيو أحج، وتخى الشاس حؽلغ ليذ أجسل مؼ أن تعير في عالػ ال )والتقاليج )

ال معؽقات وال عخاقيل، وال  .كل ما تشجده يتؽقف عميغ ،تسارس حياتغ بحخية ،اأحخارً 
ا، وال تفتخخ بيا قدخً ،واسطات وال عذيخة، وال تحتاج لمقبغ، وال تخاف ذكخ قبيمتغ

ا ًص . خرؽ .وال كشيػ يخيجون. ىكحا ىي الحياة ىشا خارج أسؽار بالدي،حيث ال تخيج
إن الغخض مغ وراء ىحه الرػر ليذ بيان  ،(56)((في الؽاليات الستحجة األمخيكية

مذكبلت السجتسع  إلىبل ىي تذيخ بجقة وجخأة  ،حدشات السجتسع األمخيكي فحدب
 ىػ سبيل رؤيتشا ألنفدشااآلخخ ألن  ؛وضخورة  تجاوزىا مدتقببًل  ،السحمي )العخاقي(

أو  ،اآلخخ في األنا ليذ خخوجا عغ السػضػعيةورؤية األنا في اآلخخ، ورؤية ))
 .(57) ((اس لمحكع وكحلظ االستحدان العقميفالحق مقي ،تحيدا

 ،الػشغ األم إلىويسكغ أن تقخأ ىحه السقارنات عمى أنيا محسمة بجاللة الحشيغ 
 إلىوقداوة الطخوف في بمج اليجخة قج تقػد  ،عمى الجوامفميذ الػشغ ىػ سمبي 

وىحا  ،ليكػن ىحا امتحانا لمربخ أمام قداوة الغخبة ،صفحات مذخقة لمػشغ حزاراست
الطخوف الجػية  شبيعةليو، عبخ استعخاض إخدؼ يتكفل بتبيان ما ذىبشا السقصع الد  

البخد ىشا أكبخ امتحان لمربخ والرسؽد الحي )درجات الحخارة في أمخيكا  ) وانخفاض
أن يعيذؽا بسجن  ،ال بج ،الذخق السذسذالقادمؽن مؼ .مخرنا بو، في ىحه السجيشة

 .(58) ((. أن يعيذؽا فجأة بيؼ أكجاس الثمج.لكشيا مذيئة هللا ،دافئة كسا اعتادوا

أن  ،االختبلف بيغ بغجاد ونيػيػرك سبلمحتحاول الخواية عبخ اختيارت عجة  ل
سعيا مشيا لبمػرة صػرة االختبلف بيغ  ،تزع الستمقي في حقيقة ىاجذ السقارنة
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والسيسا قزية  ،تتشاول الجانب االقترادؼ ،ففي مػضع آخخ مغ الخواية ،عالسيغ
مغ خبلل ىحا  ،ارتفاع األسعار في أمخيكا إذا ما قػرنت مع األسعار في العخاق

 :الحػار

ولكشو متيؼ  ،اججً  غال   نديت أن أخبخك أمذ أنشي اشتخيت ححاء أمخيكيا بدعخ  ))
ألنو ماركة عالسية أثار ذلغ استغخابي!  .بسئتي دوالر؟ انو . بكػ يعشي الغالي.وجسيل

 .(59) ((أعخف أن ىحا الثسؼ قج يذتخي بو الفخد في بالدنا عجة أححية

 ،تكفمت ببيان عشاصخ االختبلف بيغ بيئتيغ مختمفتيغوعميو يبجو أن الخواية 
تسثل ، متبايشةا مشيا لتحجيج أبعاد معيشة تتسكغ مغ خبلليا عخض وجيات نطخ سعيً 

ىػاجذ الحات التي ال تخيج التخمي عغ ىػيتيا األم في ضل العير في أتػن بيئة 
 (1) .وتدعى لئلبقاء عمى أواصخ التػاصل مع وششيا بأساليب عجة ،مختمفة

 :الخاتسة

بغجاد نيػيػرك(  لشياد عبج، عبخ استشا رصج صػرة أمخيكا في رواية)حاولت در 
اتجاىاتيا بيغ اإلعجاب واالنبيار والخغبة في استقخاء الخؤػ السختمفة التي تعجدت 
خدؼ مسثمة بالبعج ضسغ سياقات حزػرىا الد   ،التػاصل، والخفس والتشافخ وعجم التػافق

شخوحات أا عبخ والحزارؼ، التي انبثقت سخديً عغ الثقافي  فزبًل  ،الدياسي، واالجتساعي
  .تذكيل صػرة أمخيكاا في تأثيخىا واضحً  ابج ،التي تعتسج مخجعيات عجة ،ةالخواي

 إلىفي ىجختيا  ،ؼ( الذخرية الخئيدةتعخض الخواية تجخبة عاشتيا )نا
 ،فتحاول أن ترػر لشا البمج الحؼ تعير فيو ،وتزع بيغ أيجيشا أسباب ىجختيا ،أمخيكا

متخحة مغ الفزاء الخوائي الحؼ اتكأ  ،مثمسا عاشت في بمجىا العخاق في وقت سابق
فتجور أحجاث الخواية في  ،خديةليسثل بؤرتيا الد  )بغجاد نيػيػرك( عمى مكانيغ مختمفيغ 
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بغجاد )بجأ مغ العشػان الحؼ يؤكج حزػر  ،العرخ الحالي بكل تشاقزاتو السختمفة
 .يغمختمف يغفزاءا سكعتبة نرية، بػصفي (ونيؽيؽرك

  :ىي ،مجسػعة مغ الشتائج إلىوقج تػصمشا    

وقج تػزعت بيغ  ،الخواية اعتسجتيامخجعيات عجة  إلىتذكل صػرة أمخيكا  ستشجا :أواًل 
التي تسثل خمفيات ثقافية عامة، كان قج حجدىا الشقاد السخجعيات العامة 

والسخجعيات الخاصة  التي استسجت وجػدىا مغ  ،والسخترػن في دراسات سابقة
مسثمة  ،الحؼ أفخزتو شبيعة العبلقة مع أمخيكا ،ةوالتجخبة الحي   الػاقع السعاش

وأشكال التػاصل  ،وتبعاتو السختمفة ،2112باالحتبلل األمخيكي لمعخاق عام 
 فزبًل  ،السختمفة مع أمخيكا مسثل باليجخة والعبلقات األخخػ الدياسية واالقترادية

  .عغ اختبلف القيع بيغ السجتسعيغ العخاقي واألمخيكي

الحؼ يختبط بصبيعة الفيع تسثل البعج الدياسي لرػرة أمخيكا بيغ الرجام :اثانيً 
التي تحققيا  ،األمخيكي لمعبلقة مع اآلخخ، الحؼ تحجده سياسة الييسشة والتمدط

سياسة و  ،وسائل الحخوب السختمفة التي تذغ عمى الذعػب ألسباب شتى
 ،االستيعاب مسثمة باحتػاء السياجخيغ والسزصيجيغ الياربيغ مغ جحيع بمجانيع

حج ما  إلىومثل ىحه السػاقف التي تبجو متػازنة  ،يعا عغ الحخية والعير الكخ بحثً 
تديع تحقيق  نياإال  إ ،في عخض صػرة أمخيكا الدمبية واإليجابية عمى حج سػاء

شار ازدواجية الدياسة إالتي ال يسكغ قخاءتيا خارج ،مػقف أو مػاقف تجاه أمخيكا
 .الكثيخةاألمخيكية وتشاقزاتيا 

لتزعشا في أبعاد الرػرة االجتساعية  ،تعبيخية عجةاعتسجت الخواية أساليب  :اثالثً 
وىي  ،ا مغ الػاقع والتاريخيسكغ أن تكػن أكثخ قخبً  ،والثقافية والحزارية ألمخيكا

 اعمى تأسيذ وجيات نطخه الخاصة، فيػ إما أن يكػن واقعً  القارغ  بالتأكيج تحسل
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وىشا تبجأ عسمية التفاعل  ،تحت تأثيخ ىحه الرػر، أو يقف عمى الشقيس مسا يقجم
بشاء عمى شخوحات  ،وىي في عسػىا تػزعت بيغ التكامل والتشافخ ،مع الشز

 .خد الخوائيأسيست في تحجيج مطاىخ التفاعل مع اآلخخ ضسغ سياقات الد  
عمى اختبلف وجيات الشطخ حيال تذكيل عمى نطام  سخدؼ يعتسج تقػم الخواية  :ارابعً 

اذ تزصمع السقارنة بيغ الػاقع الذخقي عسػما  ؛خديةالد  صػرة أمخيكا في البشية 
خدية التي المعبة الد  تصػر بسيسة  ،أمخيكابيغ والعخاقي عمى وجو الخرػص، و 

عغ صػرة  فزبًل  ،يسكغ مغ خبلليا الكذف عغ جػانب ميسة في صػرة أمخيكا
في شخح قزية اليػية واالختبلف في  فاعبًل ا الػشغ األم التي شالسا شكمت بعجً 

انتسائيا لمػشغ األصل في و رىانات الحات التي تدعى لمحفاظ عمى خرػصيتيا 
ضل عالع مختمف، وىي صػرة ال تخمػ مغ نيات مبيتة لشقج الػاقع الدمبي لمسجتسع 

 .مقارنة باآلخخ تجاوز مذكبلتو الحث عمىو  ،السحمي
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