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قواعد الن�سر فـي املجلة

ن�سانية. داب والعلوم الإ تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآ  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

لكرتوين للمجلة. تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإ  .4  

وىل من البحث: اأن تت�سمن ال�سفحة الأ  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

لكرتوين، ❂	الربيد الإ 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

لكرتوين،  ❂	الربيد الإ 		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  تي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب  حالت على النحو الآ توثق الإ  .9  

تي: ا�سم  ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآ

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س        

 ا�ستـهالل       

11 �شعد م�شلوح  نحو �شناعة معرفية ثقيلة 

متـــون  

التخييل املخاتل، من فقر الثيمة اإىل جتريب �شعرية ال�شرد الغرائبي، درا�شة بع�ض

15 حممد م�شطفى �شليم  مظاهر احلداثة يف الرواية العربية املعا�شرة ــ 

39 ح�شني مليطات   العالماتية، وتكوين البناء ال�شردي يف رواية »مطر حزيران« للروائي اللبناين َجّبور الدويهي ـ 

51 عبد القادر فيدوح   خري«  ـ  متثالت الكولونيالية اجلديدة يف رواية »2084 حكاية العربي الأ

69 ي�شرى التمراوي  ا�شرتاتيجّيات العتبار يف ال�شرية الذاتّية »كتاب العتبار« لبن منقذ اأمنوذجا ـ 

 قراءة  

83 حبيب بوزوادة  إ�شكالية املعنى يف �شوء النظرية ال�ّشياقية ـ  ا

97 عبد الكرمي حممد ح�شني  دبي ـ املعنى واآلية الفعل ـ  قراءة الن�ض الأ

115 اأحمد بوزيان  �شعرية امل�شطلح ال�شويف من بنية التاآلف اإىل بنية الت�شاد ـ 

دللت  

135 م�شطفى غلفان  �شول.  درو�ض يف الل�شانيات العامة لدو �شو�شري )ن�شرة 1916( قراءة نقدية يف �شوء امل�شادر الأ

157 �شامل عبد الرب ال�شلفي  �شلوبيَّة التداوليَّة( ـ  خرية يف الن�ضِّ احِلَجاجّي واأنواُعها )درا�شة يف �شوء الأ ْرُجومة، خ�شائ�ض العبارة الأ ُ الأ

175 حممد بلبول  بع�ض توّجهات البحث التطبيقي يف الل�شانيات التوليديةـ 



متون أنساق
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متثالت الكولونيالية اجلديدة 
في رواية »2084 حكاية العربي األخير«)�1

د/ عبد القادر فيدوح ـ جامعة قطر

Abdelkader.f@qu.edu.qa

ملخ�س البحث:

خر( حول ماآل العـــرب الذي كان �سببه النحـــدار اإىل النحالل يف ظل  تـــدور فكـــرة رواية )2084 حكايـــة العربي الأ

نظمـــة العربية ال�سموليـــة، اأي بني اإرادة  زمـــات وال�سراعـــات الدوليـــة، خا�سة تلك التي جتري بـــني القوى العظمى والأ الأ

ال�سلطة ورغبة ال�ست�سالم، والطاعة، وقد مثل الطرف الثاين ال�سخ�سية الرئي�سة يف الرواية )اآدم( التي اأريد لها اأن تكون 

ـــرة«، ي�سهل و�سعها يف الزمان واملكان املحددين، وهي  عاملـــا فيزيائيـــا نوويا، وم�ْسرفا على م�سروع »�سنع قنبلة نوويَّة م�سغَّ

فكرة م�ستوحاة من اخليال، حتاكي جمريات اأحداث العامل العربي اليوم. وقد اختار الكاتب قلعة )اآرابيا(، يف اإ�سارة اإىل 

الدول العربية، يف حني اختار م�سمى )اأمروبا( وهي كلمة مركبة من اأمركا واأوروبا.

ثر البالغ يف تفتيت العرب وت�ستيتهم اإىل  لقـــد كان للحـــروب العبثية بني العرب والغرب، اأو فيما بني العرب اأنف�سهم، الأ

لفية الثالثـــة، بفعل التمزقات الطائفية والعرقية، حتى بات اأف�سل العربي  �سظايـــا. ومل يعد لهم اأي دور يف بناء ح�سارة الأ

يو�سم بـ : »العربي اجليد هو العربي امليت«.

رهاب، وحتديد العدو؛ لتحقيق الهدف على  زمات الوجودية، بعد �سناعة الإ وتطرح الرواية اأ�سئلة اأنطولوجية يف ظل الأ

الطريقـــة امليكيافيليـــة Niccolò Machiavelli بو�سفها نظرية تعك�س »الغاية تـــربر الو�سيلة«؛ اأي ا�ستخدام العنف من 

اأجل اإثبات القوة لل�سيطرة على ال�سعوب، وهو ما تتبناه دول )اأمروبا( بح�سب تعبر الرواية يف ا�سرتاتيجياتها ال�سيا�سية، 

ب على اإجناز فعل املوت ب�سباق حممـــوم، ويقوم باحلرب يف )اأرابيا( بالوكالة يف  التـــي مل جتـــد غر �سخ�سية )اآدم( املَُدرَّ

�سورة خيالية لها من القرائن الدالة ما تعك�س الواقع.

الكلمات املفاتيح:

خر، الواقع، ال�سرد، اآدم، ليتل بروز، اأرابيا، اأمروبا  العربي، الأ

ول ـ بعنوان اآخر. )�1 نظرا اإىل اأن الدرا�سة طويلة، فقد ق�سمت اإىل جزئني، تت�سمن هذه الدرا�سة اجلزء الثاين، يف حني �سي�سدر اجلزء الأ
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The representations of new colonialism
In the novel of The Last Arab

Dr. Abdelkader Fidouh
Qatar University

Abdelkader.f@qu.edu.qa
Abstract :
The novel (2084 The Last Arab) revolves around the fate of the Arabs, which was 

caused by the decline to decay in light of international crises and conflicts, especially 
those that are taking place between the great powers and the totalitarian Arab regimes, i.e. 
between the will of the authority and the desire to surrender and obedience. In the novel, 
Adam, created by the West, was a nuclear physicist, overseeing the project of «making a 
mini-nuclear bomb», easy to place in a specific time and place. This is an idea inspired by 
imagination, simulating the events of the Arab world today. The writer chose to name the 
castle (Arabia), in reference to the Arab countries, while he chose the name (Ameropa), a 
word compound from America and Europe.

The Arab-Western futile wars, or among the Arabs themselves, have had a profound 
effect on the fragmentation of Arabs, which have no role in building the civilization of the 
third millennium due to sectarian and ethnic ruptures. Even the best Arab was described 
as «the good Arab is the dead Arab.»

The novel raises Ontology questions in the context of existential crises, after creating 
terrorism, and the identification of the enemy; to achieve the goal on the Machiavelli 
method; whose theory of «the end justifies the means», meaning the use of violence to 
prove the power to control people. This is adopted by Ameropa countries in their political 
strategies, according to the novel, who found in (Adam) the right person to accomplish 
the act of death in a frantic race, and the war in Arabia acting in a fictional form of 
evidence that reflects the reality.

Keyword :

Arab, last, reality, narrative, Adam, Little Broz, Arabia, Ameropa
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نطولوجية/ فعل الكون �سوؤال الأ

خر( بوؤرة  ت�ســـكل اأحداث روايـــة )حكاية العربـــي الأ

جديدة يف منظـــور ال�سرديات ال�سيا�سيـــة، وجت�سد معنى 

النفتـــاح علـــى الروؤية الفكرية ملا بعـــد احلداثة، بو�سفها 

انفتاًحـــا على عوامل ممكنـــة، ملتب�سة، ت�سعى اإىل تقوي�س 

م�ســـار ال�سرديات الكربى، وحتولها اإىل م�ساءلة خالفية، 

حّط،  ت�ستمـــد طروحاتهـــا مـــن ا�سطرابـــات الوجـــود الأ

رداأ، يف تاأدية الواقع اإىل التيه، وهو ما خلق وعًيا جديدا  والأ

غـــر قابل للفهم، على نحو ما عـــربت عنه جميع اأ�سوات 

خر( التـــي ا�ستطاعت  �سخ�سيـــات )حكايـــة العربـــي الأ

اأن توحـــد مواقفهـــا الفكرية نحـــو الت�سليـــل، على الرغم 

من اختـــالف هوية ال�سخ�سية الرئي�ســـة )اآدم( مع باقي 

خرى املتحكمة يف دواليب ال�سرد  اأ�سوات ال�سخ�سيات الأ

مبجرياتـــه ال�سيا�سيـــة؛ بدافـــع التاأثر يف اأنظمـــة الوعي 

احل�ساري الذي بات مرهونا بالع�سف وال�ستبداد؛ لفر�س 

وجهـــة النظر الواحدة من قبل الـــراوي املطلق العليم مبا 

ينبغي اأن يكـــون عليه الواقع املبهم يف ظل النظام العاملي 

خر، وتخريب مقوماته،  اجلديد، ومن زاوية نظر هدم الآ

ن�سانية يف  وت�سفيـــه مبادئه، وتغيـــر طبيعة العالقـــات الإ

اجتاه �سياق )التابع(.

ويف هـــذه احلـــال، كان علـــى الرواية اجلديـــدة ذات 

الطابـــع ال�سيا�ســـي اأن تطور مو�سوعاتهـــا، وتخلق اأ�سكال 

جديدة، قادرة على التعامل مع تلك التغرات مبا يجعلها 

عمـــال الروائيـــة الفنية، ورمبـــا حتى مبا  منعك�ســـة يف الأ

حوال وجدت  ثـــًرا، ويف اأح�سن الأ يجعلهـــا اأكرث فرادة وتاأ

الروايـــة ال�سيا�سيـــة اإمكانيات عدة لبلـــوغ ال�سكل الروائي 

الـــذي ميكن من خاللـــه للغة والهيـــاكل الروائيـــة انتزاع 

احلقيقـــة واجلمال من براثن فو�ســـى العامل احلديث... 

وقـــد �ساهمت الروايـــة احلديثة يف �سناعـــة و�سيلة ميكن 

�سئلة املنا�سبة، ونعني بذلك: م�ساءلة  من خاللها طرح الأ

، وبخا�سة اأفكار 
�1(

ات التي جاءت بهـــا احلداثـــة التغـــرُّ

)�1 ينظر، جي�سي ماتز، تطور الرواية احلديثة، ترجمة، لطفية الدليمي، دار املدى، 

2106، �س159. 

الكولونيالية اجلديدة التي حتاول اأن تدح�س بناء املوروث 

الثقـــايف، واإدخال الواقع يف ا�ست�سكال ح�ساري، ويف �سوء 

ثر ال�سيا�سي للكتابة،  ذلك فاإنـــه لبد من »لزوم اقتفاء الأ

عـــرب قـــراءة ثقافية تعيد النقـــد اإىل العـــامل، فالن�س هو 

حادثـــة ثقافية ل بدَّ من ربطها مبظاهر احلياة ال�سيا�سية 

 .
�2(

والثقافية«

واإذا كانــــت الكولونياليــــة ت�ستعر�س قواهــــا الع�سكرية 

واحل�ساريــــة ل�ستغالل الهويــــة الوطنيــــة امل�ستعَمرة، فاإن 

مــــا بعد الكولونيالية وظفت طاقتهــــا الثقافية واحل�سارية 

ملمار�سة التفكيك، والهــــدم، وتقوي�س الثقافة املحلية بكل 

ما متلكه من اآليات ماديــــة، ومعنوية، وثقافية، و�سيا�سية؛ 

خــــر )الغربي(، وجعله  بدافــــع اإحلاق الــــذات الوطنية بالآ

تابعا مبفهوم �سبيفاك )Spivak, Gayatri(يف �سوؤالها 

ال�ستنــــكاري: )هــــل ي�ستطيع التابع اأن يتكلــــم؟(. اإذا كان 

مــــر كذلك مع الكولونيالية، فــــاإن الكولونيالية اجلديدة  الأ

جتاوزت مرحلتي ال�ستغالل والتبعية اإىل تاأ�سي�س منهجية 

ماتة،  بــــادة، والإ الهــــدم، والدمــــار، والهول، والفــــزع، والإ

والجتثاث، والفتــــك، وكل ما يحــــوزه البط�س، واخلراب، 

والتهجر الق�سري، كما ا�ستبدلــــت الكولونيالية اجلديدة 

ب العظمة الغربية بالعتزاز بالهوية املحلية، وجعلت  مركَّ

الــــذات الوطنيــــة تقاتــــل نف�سها بنف�سهــــا، وتــــاأكل بع�سها 

ْوِرها ال�سديد ب�سفك الدماء، ومتزق م�سرها باإرادتها  ل�سَ

الهوجــــاء، �سواء عــــرب التطهر العرقي، اأو عــــرب النعرات 

الدينيــــة، اأو عرب اخلالفات الهام�سيــــة، وجعلها متناحرة 

فيما بينها، وبذلك حتولت املواجهة يف مفهوم الكولونيالية 

خر اإىل م�سارعة الذات  نا مع الآ اجلديدة من اختالف الأ

مــــع ذاتهــــا، وتفتيتها، بكل مــــا تو�سلت اإليــــه الهمجية من 

اأ�ساليب وح�سية، وبحجج واهية، على نحو ما جاء يف حوار 

بني املار�ســــال ومالرمي:  » اليوم يف اأرابيــــا.. يتقاتلون... 

ي�سحبــــون ال�سيــــوف وال�سكاكني على بع�سهــــم البع�س ... 

)�2 اإدوارد �سعيد، العامل والن�س والناقد، ترجمة عبد الكرمي حمفوظ، من�سورات 

احتاد الكتاب العرب، دم�سق، 2000م، �س8، 9. 
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، ولنا 
�1(

وميحون اآثارهــــم منت�سرين كانــــوا اأو منهزمني«

حداث وامل�ساهــــد الدموية التــــي و�سفتها  يف ذلــــك مــــن الأ

الروايــــة، ومازالــــت منت�ســــرة يف اأوطاننــــا، مــــا تق�سعر له 

بدان من هول ما يقع، بعد اأن  الفرائ�س، وت�سطك منه الأ

ن�سان من اإن�سانيته، واأعيد اإىل بهيميته. ُجرد الإ

يبـــدو اأن منطق احلقيقة �سار يتجه مـــع الكولونيالية 

اجلديـــدة نحـــو النهيـــار بتلويـــن النهـــج املعيـــاري الذي 

مار�ـــس وظيفته منـــذ اأمد بعيـــد؛ اإذ ل جـــدوى من معنى 

حقيقـــي يف نظـــر الكولونيالية اجلديـــدة؛ باإدخال العامل 

ن�سان.  يف حقـــل التجـــارب، وتغييب اليقـــني من عقـــل الإ

ومـــع تداخل املفاهيـــم، وت�سارب امل�سالـــح مل يعد للوعي 

اجلديـــد اإمكانية قابليـــة ال�سرديات الكـــربى التي �سادت 

ع�ســـوًرا، كما مل يعد لثقافة املركز اأي دور فاعل، بعد اأن 

ن�ساين عن القيم، وحلِّ الذات  اأ�سهمت يف اإزاحة الوعي الإ

�سا�س هو الك�سف عن  وتفكيكها، ومن ثم اأ�سبح امل�سعى الأ

ال�سذوذ الذي متار�سه الذات يف تدمر ذاتها بذاتها. ويف 

�سوء ذلك فاإن اإعادة ر�سم النهج املعياري للهويات اأ�سبح 

خرق الذي اأ�سار اإليه �سامويل  يتلون يف اجتـــاه الت�ستت الأ

هنتنغتـــون Samuel Huntington يف كتابـــه )�سدام 

احل�سارات واإعادة �سنع النظـــام العاملي اجلديد( الذي 

بداأ ياأخذ �سكلني: »على امل�ستوى املحلي اأو ال�سغر، حتدث 

�سراعـــات خطوط التق�سيم بـــني دول اجلوار املنتمية اإىل 

ح�ســـارات متلفة، وبني جماعات تنتمـــي اإىل ح�سارات 

متلفة داخل دولة مـــا، وبني جماعات حتاول اإقامة دول 

جديدة على اأنقا�س الدول القدمية، كما حدث يف الحتاد 

ال�سوفياتـــي ال�سابـــق، ويوغ�سالفيـــا ال�سابقـــة. �سراعات 

 
�2(

خطوط التق�سيم متف�سية، خا�سة بني امل�سلمني«

خر، موفم للن�سر، اجلزائر 2015  عرج، 2084 حكاية العربي الأ )�1 وا�سيني الأ

�س 15.

اجلديد،  العاملي  النظام  �سنع  واإعادة  احل�سارات  �سدام  هنتنغتون،  �سامويل   �2(

ترجمة طلعت ال�سايب، ط2، �س336.

خـــر اأ�سلـــوب  يتخـــذ الكاتـــب يف حكايـــة العربـــي الأ

الّتحذيـــر يف الالمقـــول يف الن�س؛ لتنبيـــه املتلقي اإىل ما 

يحاك حوله من د�سائ�س، واأ�سلوب املغامرة يف الالحدود، 

واأ�سلـــوب الال جدوى من الو�سول اإىل معنى حقيقي، وهو 

اأ�سلوب يدعو اإىل احلـــرة فيما يقع من جمريات اأحداث 

ن�سان اإىل طرح ال�سوؤال  ع�سية على الفهم، باتت تدفع الإ

عـــن العلـــل التي اأ�سبحـــت تتحكم يف الوجـــود مبعزل عن 

حداث من ه�ستريا  التف�سر العقلي، نظر ما تفر�سه الأ

الدمـــار وتفتيت الواقع باحلـــروب العبثيـــة، وت�ستيته اإىل 

اإثنيـــات، » يف اأرابيـــا، اأي�ســـا، حـــروب طاحنـــة مزقتهـــا 

وقتلتها، بداأت بتمزق حمـــدود، اإثني، اأو قبلي، اأو عرقي، 

اأو لغوي، قبل اأن يتحول اإىل حرب عبثية بال نهاية. داخل 

هيـــكل اأرابيا، هناك اأرابيات، �سيعة و�سنية، دروز واأرمن، 

واأكـــراد واأمازيغ، مل يعرتف لهم بـــاأي حق، الباقي يقفون 

�3(

على اأر�س ه�سة«

ومهمـــا حاول املرء اأن ي�ستو�ســـح تعالت واقع احلال، 

يجد نف�سه متجاوًزا، اإدراًكا، وتخياًل، نظر ما يجري من 

اأحداث تخطت الواقـــع اإىل ما فوق الواقع، وجتاوزته اإىل 

كون اآخر ملغز، خلق نوعا من »الوعي املثبط بالو�سع« على 

حد تعبر فريدريك جيم�سون Fredric Jameson؛ اإذ 

كل وعـــي يخلـــق يف ذاته �سراعـــات حادة مـــن املفاهيم، 

ت�ســـكل يف ذاتهـــا اأكوانـــا خياليـــة، غـــر قارة علـــى حال، 

نطولوجيـــة  وب�ســـكل متناق�ـــس. واإذا كانـــت القاعـــدة الأ

ontology حتاول اأن تر�سي نظرياتها على توكيد الوعي 
الذي ينظـــم الواقع، فاإن الكولونيالية اجلديدة تنظر اإىل 

 Jean الواقـــع مبا فوق الواقع، بح�سب تعبر جان بودريار

Baudrillard الـــذي انتقـــد الغرب يف معظـــم كتاباته، 
 Power Inferno( قـــوة اجلحيـــم كتابـــه  خا�ســـة يف 

  The Spirit of Terrorism رهـــاب �2002 وروح الإ
مر ب�سراع احل�سارات، بل  كما جاء يف قوله: »ل يتعلق الأ

خر، �س 148. عرج، حكاية العربي الأ )�3 وا�سيني الأ
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مبواجهـــة اأنرثبولوجيَّة بني ثقافـــة عامليَّة متماثلة، وكّل ما 

يحتفظ يف اأّي جمال ب�سيء من التمايز يحول دون تذويبه 

ـــة تغدو كلُّ  يف تلـــك الثقافـــة. ووفًقا لتلـــك الثقافة العامليَّ

�ســـكال املختلفة للخ�سو�سيَّة مبثابـــة هرطقات، متاًما  الأ

�سوليـــة الدينيـــة. اإنَّ ر�سالة الغرب  كمـــا هو احلـــال يف الأ

تتمثـــل يف اإخ�ســـاع الثقافـــات املتعـــددة لقانـــون املعادلة 

القهـــري بكافة الو�سائل املمكنة. اإنَّ مثل هذا النظام يرى 

ا... فالعامل احلر  يف كّل �سكل ع�سي عليه اإرهاًبا مفرت�سً

ـــل ... اأن يقـــف بلـــد ما يف مواجهتـــه، مهما كانت  ل يتحمَّ

ـــة التي ي�ستنـــد اإليها، فمن غـــر امل�سموح  خلفيتـــه الدينيَّ

�1(

ة« العرتا�س على احلداثة يف نزعتها الكونيَّ

خر«  خـــر يف »حكاية العربي الأ تر�ســـم �سخ�سيات الآ

عادة تكوين العامل من خالل هدم املرجعية  روؤية خا�سة لإ

املعيارية، وهي بذلك حتمل يف ت�ساعيف م�سامني اأفكارها 

مقومات الفتنة وال�ســـالل، وما فتئت هذه املقومات تنتج 

�سناعـــة العنـــف باأ�سكالـــه، الظاهر منهـــا والباطن، وقد 

اأ�سهمـــت فيهـــا �ســـورة ال�سمر العربـــي الواهـــي ـ ب�سكل 

مبا�ســـر ـ عن طريق �سخ�سيات وكيلـــة �سيكوباتية، رهنت 

خر، وا�ستبدلت �سناعة املوت، بن�سارة احلياة،  نف�سها لالآ

ونعيمهـــا، علـــى نحو مـــا تر�سمه �سورة الوعـــي الذاتي يف 

�سخ�سيـــة )اآدم(، التي اأظهرها الكاتب ب�سفات متعفرة 

خر؛ بتمزيق �سرفهـــا، وتدمر كيانها  يف وحل خطيئـــة الآ

احل�ســـاري، وب�ســـكل علني، وهـــو ما جت�ســـده الكثر من 

موؤ�س�سات هذا ال�سمـــر، املزدرية مبكوناتها، ومببادئها، 

وبذلـــك اأ�سبـــح ت�سظـــي الوعـــي اأحـــد مـــربرات تفتيـــت 

الكينونة، اإزاء النزعة العدمية، وا�سطراب الوجود، اأمام 

خلفيـــة التبا�ـــس الكون املذهـــل، ويف �سوء ذلـــك اأ�سهمت 

 Jean Baudrillard، J. The Spirit of Terrorism    �1(

 and Requiem for the Twin Towers. Trans. C.

 .Turner �London: Verso. 2002( p 91
ة  العامليَّ واحلرب  رهاب  الإ عن  اأحمد،  م�سطفى  الدين  بدر  اأي�سا،  وينظر   

رهاب جلان بودريار، الرابط، الرابعة: قراءة يف كتاب روح الإ

http://www.mominoun.com
 

�سخ�سية )اآدم( يف ر�ســـم �سورة مقيتة يف �سرد الرواية، 

و�ســـط اأحداث مليئـــة ب�سخب العنـــف والنك�سار القيمي 

خـــر ي�سفه باأ�سد  واحل�ســـاري والنف�سي، وهو ما جعل الآ

عالمـــات الو�سم، وبكل ال�سفـــات الو�سيعة، التي عربت 

عنهـــا اإحـــدى �سخ�سيـــات النمـــوذج الغربـــي يف الرواية 

رابيني القادمني من بعيد، م�ساكني  بقولها: »...هـــوؤلء الآ

حقيقـــة، تاأكلهم ال�سحاري والـــربد واملجاعات، انظري، 

عظامهـــم تكاد تنك�سر وتخرج من حتـــت اجللد من �سدة 

اجلـــوع والتعب واخلوف، تكاد خرقهـــم التي متزقت على 

جلودهـــم اأن تنتفي نهائيا، وتك�سف عـــن بقايا اأج�سادهم 

املتهالكـــة، يتقاتلون علـــى ل �سيء، لكنـــي م�ستغرب كيف 

ل ياأكلـــون حلـــم بع�سم البع�س ويف�سلـــون املوت والتحول 

 ويف هـــذا التو�سيف من �سخ�سية 
�2(

اإىل غبـــار للمقابر«.

)الكولونيـــل �سامويل( �ســـورة ل ميكـــن اأن يعقلها امروؤ، 

ن�سان  بو�سفهـــا ت�سويهـــا علنًيـــا جائـــًرا يف حق كينونـــة الإ

قل مـــن ناحية ثقافـــة احتواء  العربـــي احلديثة، علـــى الأ

�سياء يف مقوماتهـــا املادية، ناهيك عن الكثر  تراكيب الأ

برز يف متثيالت  ن�سانية؛ ولعـــل الأ مـــن القيم واملبـــادئ الإ

خر املتغطر�س �سانعا حمرتفا  �سرد الرواية هو ما جعل الآ

رهابيـــة بخطـــة ممنهجة لفعـــل الدمار، يف  للفر�سيـــة الإ

�ســـورة العـــدو املت�ســـور كما يطلقـــه عليه )بيـــار كوني�سا 

Pierre Conesa  بطرحه هذا الت�ساوؤل: » ملاذا العدو؟ 
ما الدور الجتماعي وال�سيا�سي الذي يوؤديه يف املجتمعات 

املعا�ســـرة؟ هل يجب على الهوية اأن تبنى بال�سرورة �سد 

خر«؟ يعترب كارل �سميت اأن هذه هي وظيفة ال�سيا�سي  »الآ

خـــر، ال�سر، التهديد، ول ميكن  بذاتهـــا، فالعدو اإًذا هو الآ

ف�سلـــه عـــن احليـــاة، كاملر�ـــس، ... وهو يقـــدم خدمات 

كثـــرة، ويعمـــل مهدئـــا، خ�سو�سا عـــرب امل�سوؤوليـــة التي 

ميثلها)احلقيقـــة اأو املتخيلة( يف قلقنا اجلماعي، وميكن 

وا�ســـر اجلمعية، وميكن اأن  ل�سناعة العـــدو اأن تر�سخ الأ

خر، �س 69،70 )�2   حكاية العربي الأ
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تكون مرجـــا بالن�سبة اإىل �سلطة تواجـــه م�ساعب على 

 ويف هذا ما ي�ســـر اإىل اأن العدو 
�1(

ال�سعيـــد الداخلـــي«.

نـــع يف ثقافـــة قبيلة اأرابيا بالوكالـــة، ودرب على اإجناز  �سُ

فعـــل املوت ب�سبـــاق حمموم، وهو مـــا يطلق عليـــه بالعدو 

احلميـــم، اأو العدو ال�سمر الواهي، رغبة يف التقرب اإىل 

خر باطنيا؛ اإذ  دار اخللـــد، ظاهريا، وللتغـــّرب يف ذات الآ

»كل �سيء يراهن على املوت، لي�س فقط من خالل هجمة 

املـــوت مبا�سرة ـ يف الزمن الواقعي علـــى ال�سا�سات ـ التي 

 Simulacres تق�سي ب�سربة واحـــدة على �سيمولكرات

العنف واملوت التي تتدفق اإلينا يوميا بجرعات جتان�سية، 

اإمنـــا عرب غزوة مـــوت اأكرث واقعية، رمزيـــة وقربانية، اأي 

خر. ويف نظام   ل�ستقـــواء الآ
�2(

احلـــدث املطلق والعبثـــي«

الكولونيالية اجلديدة كمـــا يف نظام فكر ما بعد احلداثة 

خر بالتبعية، ويف  قوى، وب�سرورة اإلزام الآ يكون البقاء لالأ

�سوء ذلك تغدو املهمة حمكمة التدبر من القوة الناعمة، 

ق�ساء، من اأجل  وبفعـــل الطرق املبتكرة ل�سبل املحـــو، والإ

اإعـــادة خلق تراتبية جديدة لنظام الكون، ومن منظور اأن 

ن�ســـان احلديث تكمن يف خلق ذاكرة جديدة بوعي  قوة الإ

جديد تفر�سه اإرادة القوة بح�سب تعبر نيت�سه؛ اإذ »اأرفع 

ر ذلك تت�سلل  القيم تقـــوم بتدمر نف�سها«، ويف حال تعـــذُّ

القـــوة الناعمـــة امل�سيافة مـــن دون ا�ستئـــذان؛ لتقوم مبا 

يلـــزم من ت�سٍظ ممنهج، وف�سم الذات عن بع�س ذواتها، 

وتقزمي ذاكرتهـــا، وا�ستحالة خلق وعـــي متجان�س يف ظل 

الوقع احلالك، وامل�ستقبل القامت.

اإن فعـــل النهيـــار بالـــدللت القامتـــة هو مـــا ي�سلكه 

خر  ال�سرد مـــع جميع ال�سخ�سيات يف حكايـــة العربي الأ

التي تعد وثيقة دالة على الن�سق املهيمن من فعل اخلراب 

جرامـــي ال�سنيع يف حق  الـــذي متار�سه الذات بعملهـــا الإ

الهوية وامل�سر.

عجان،  نبيل  ترجمة  مرتاح،  ب�سمر  تقتل  كيف  اأو  العدو،  �سنع  كوني�سا،  بيار   �1(

بحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، قطر، ط1،2015، �س 16. املركز العربي لالأ

)�2 جان بودريار، واإدغار موران، عنف العامل، ترجمة عزيز توما، دار احلوار للن�سر 

والتوزيع، �سوريا، 2005، �س64.

�س -  وقـــد يكت�سف املتلقـــي يف الرواية اأن العنـــف امللبَّ

�سالميـــة يف �سخ�سيـــة  باملقا�ـــس - للثقافـــة العربيـــة الإ

رهاب الفردي يف م�سميات دالَّة  )اآدم(، جتاوز حـــدود الإ

رهاب يف �سيغته  ل�سخ�سيات بعينها اإىل اإل�ساق التهمة بالإ

الثقافيـــة باملوؤ�س�ســـات، وبع�ـــس الدول؛ لكي تكـــون ثقافة 

العنف هذه �ساهًدا على تكري�ـــس الفعل الوح�سي، و�َساَمة 

ثقافية متوالية يف جبني ذويها، ورغبة يف تاأ�سيل الظاهرة 

يف وعي املجتمعـــات القادمة، وتاأثرها ال�سلبي على حياة 

احل�سارات القادمة، وهو مـــا ر�سمه ال�سرد الفجائعي يف 

�سخ�سية )اآدم( الذي وقع فري�سة يف مالب الن�سور، يف 

اإ�ســـارة اإىل ح�سارة الكولونياليـــة اجلديدة؛ اإذ » بدا كاأنه 

ميـــت، اأو ميـــوت. ل قوة فيـــه، اقرتبت منه ذئـــاب براري 

ال�سمـــال، كانت تظهـــر اأنيابها احلادة مـــن �سدة اجلوع، 

كاأنها كلها اتفقت عليـــه، اأحاطت به وهي ت�ستعد للهجمة 

 
�3(

القوية التي ت�سل حركته ، وحتوله اإىل طعم �سائغ«

اإدارة التوح�س/ من يدبر؟ ومن يدير؟

ا�ستطاعـــت الكولونياليـــة اجلديـــدة بـــكل مـــا متلـــك 

من ثقـــل منهجـــي اأن ت�ستويل على جمـــال الوعي الثقايف 

وال�سيا�ســـي ـ علـــى وجـــه التحديـــد ـ واإذا كان ذلك هو ما 

ول  توؤكـــده هوية الرباديغـــم اجلديد، فمن بـــاب املقام الأ

احلر�س على تعزيز مكانتها بت�سدير ثقافة القوة الذكية 

الناعمـــة، وتعميمها على الهويات املحليـــة لحتوائها، ثم 

حماولة تفكيكهـــا، وا�ستبدال الرباديغـــم الناعم بالهوية 

التليدة، واملمزقة؛ اعتقادا منها اأنها مل تعد تقدم البدائل 

احل�سارية للجيل اجلديد، الواعد، الذي �سار ينظر اإليها 

بو�سفها متثل العجز املجه�ـــس مل�سرة ح�سارية جديدة، 

ومـــن ثـــمَّ ا�ستحالـــت اإىل ا�ستيعـــاب كل الـــروؤى الثقافية 

املتنوعة.

خر، �س 457. )�3 حكاية العربي الأ
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ولعـــل ال�سبيل الوحيد يف نظـــر الكولونيالية اجلديدة 

هـــو حت�ســـني القـــوة الذكيـــة الناعمـــة، وت�سديـــد الرادع 

منـــي الذي ل يقبل اأية ت�سوية مع اأيٍّ كان، وحيثما كان.  الأ

وللو�ســـول اإىل هـــذا املرام ينبغي تفكيـــك مكونات الهوية 

الوطنية بالتحايل الثقايف، وماتلة الراأي باملداهنة، ولي�س 

بال�ســـالح، ومبنظومـــة اإعالمية متتلـــك احرتافية، عالية 

اجلـــودة، يف الت�سليـــل بتوظيـــف تكنولوجيـــا املعلوماتية، 

وا�ستعمال لعبة خـــداع الب�سر، كما جاء يف قول املار�سال 

حداث مفتعلة:  ليتـــل بروز يف نقل بع�س ال�ســـور املزيفة لأ

»ههههـــه هـــل هـــي الغبـــاوة الكبـــرة، اأم الـــذكاء املطلق 

للتكنولوجيا. على اأي لو كنت مكان اآدم امل�سكني ل�سدقت 

كل هـــذا الهـــراء ؛ فهو مـــن الدقة بحيـــث ل يرتك جمال 

؛ اإذ تقدم مثل هذه التقنية معلومات مقِنعة 
�1(

لل�سك اأبدا«

ب�سرعـــة الربق، ودقة العر�ـــس يف الت�سويه حتى ُيتاأكد من 

�سحتها من دون اأدنى �سك. ولي�س من �سبيل اإىل ذلك اإل 

نهما  بتكري�ـــس مرايا العنف، واختالق العنـــف امل�ساد ؛ لأ

ي�سكالن املنهج الوحيد الذي تزداد معه قناعة الذات اأنها 

خـــر، بو�سفه املنقذ من الهالك، واحلامي  بحاجة اإىل الآ

من بال�سرطي العاملي، ويف  �سا�س حل�سانة ا�ستتباب الأ الأ

حال ا�ستع�ساء تروي�س اخل�سم ينبغي تدمره، كما جاء 

يف قـــول ليتل بروز: »اإن العـــدو اإذا اأردت اأن تدمره اإما اأن 

وىل، البدائية فيها متعة  متحوه، اأو ترجعه اإىل بدائيته الأ

اأن ترى البدائي يقتـــل اأخاه على لقمة خبز، اأو ال�ستيالء 

علـــى اأر�ـــس ل تنجب اإل الرمـــال والرمـــاد، اأو يقاتله من 

. هي ذي القوة الناعمة التي باتت 
�2(

اأجـــل م�سلحة ميتة«

مم امل�ست�سعفة، والهويات التليدة،  ت�سيطر على م�سر الأ

�ســـواء بفعل مظنـــة »نظرية املوؤامـــرة«، اأم بفعـــل »قابلية 

ال�ستعمـــار« يف منظـــور مالك بن نبي، وهمـــا النظريتان 

اللتان خلقتا �سخ�سيات مهزومـــة ـ منذ نعومة اأظافرها. 

يف تكوينهـــا، الـــذي جعل منهـــا طيورا خ�سبيـــة غر قابلة 

)�1 امل�سدر نف�سه، 254.

)�2 امل�سدر نف�سه، 439

للتحليـــق، حتى اأ�سبحـــت اأج�ساما يغلب عليهـــا الرعونة، 

والطي�ـــس، وموجهة �سد كينونتهـــا، وقيمها الذاتية ب�سكل 

حمكم، ومدبر لها، من دون اإدراك ما يلفها من �سالل.

وبال �ســـك اأن هناك تناظًرا لهـــذا الفتك بني ال�سبب 

وامل�سبب، بني الفعـــل ورد الفعل، لثقافة العنف، وكالهما 

اأ�سبح يوؤدي بح�سب مقولة هراقلي�س )العي�س ميًتا واملوت 

ـــا(، بخا�ســـة عندما ل يتمكن نظام مـــا حل م�سكالت  حًيّ

ي�سادفها، فلي�س عليه اإل اأن ميوت، اأو -وهذا ما يح�سل- 

 
�3(

اأن يخلق ميًتا.

ويف ال�سرد الذي تطرحه ال�سخ�سيات، تبدو ال�سورة 

ن�ســـان العربـــي/ معنيـــة بالزمـــان واملـــكان وم�ســـر الإ

�سالمـــي، ور�سمهـــا بـــاأدق التفا�سيل، �ســـواء من حيث  الإ

الوقائـــع التاريخيـــة، اأو مـــن حيـــث الـــروؤى املخطـــط لها 

باإحـــكام؛ لتج�سيد فعـــل الهدم، والدمـــار، واإراقة الدماء 

بكل ال�سبل املتاحة. وقد جعلـــت هذه ال�سخ�سيات دورها 

�سا�ـــس قائمـــا على رعايـــة �سخ�سيـــة )اآدم(، توجيها،  الأ

جـــرام املدبـــر لـــه، كما جاء  وحمايـــة، وتنفيـــذا لفعـــل الإ

علـــى ل�سان اإحـــدى ال�سخ�سيات )�ستيفين�ســـن( بو�سفها 

عامـــاًل م�ساعـــًدا ـ بح�ســـب مفهـــوم الربنامـــج ال�ســـردي 

لوظيفـــة )اآدم(: »هنـــا ينتهـــي طريقنا امل�ســـرتك يا اآدم، 

ق�سى. حمايتـــك.. وو�سعك حتت  مهمتنا هـــذا مداها الأ

 .
�4(

ت�ســـرف اجلهات املعنية التـــي توا�سل معـــك العمل«

وعلـــى الرغم من تنوع مهام ال�سخ�سيات احلري�سة على 

د، بني ما هو  رعايـــة )اآدم(، فاإنها تتفق على معنـــى موحَّ

مابراتـــي، ولوجي�ستـــي، و�سيا�سي، وع�سكـــري، وثقايف، 

رغبـــة يف �سناعـــة ثقافـــة جديدة لــــ )اآرابيـــا( يف م�سمى 

�سخ�سيـــة )اآدم(، وما ميكن اأن ت�سبغـــه هذه الثقافة من 

معنـــى م�ســـرتك بني ثقافـــات ال�سعـــوب من ر�ســـم �سورة 

لرمـــاد الواقع بفعل الدمار الذي تقوم به الهوية الوطنية، 

با�سم الدين. 

)�3 ينظر، جان بودريان، عنف العامل، �س 69، 87 

خر، �س 105 )�4 حكاية العربي الأ
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ومن هنا يتبدى بو�سوح �سراع احل�سارات، ويظل هذا 

خـــر لتاأكيد املفارقة الغرية،  نا والآ ال�سراع قائًما بني الأ

�سواء مبا تكون به الذات الوطنية يف جوهر مبادئها، اأو مبا 

 Spivak, هـــي عليه يف �سورة )التابع( مبفهوم �سبيفاك

خر، وتعميق الوعي  Gayatri؛ لتحقيـــق جوهر مبادئ الآ
 ،René Descartes املتعـــايل فيـــه، مبفهـــوم ديـــكارت

ويف �سوء ذلـــك فاإن �سورة )اآدم ( ل تطرح نف�سها واعية 

بذاتهـــا، ول هي واعيـــة مببادئها، نتيجـــة الواقع املهرتئ 

الـــذي تربت فيه، واإمنـــا ُتفَر�س عليها املبـــادرات بتدبر 

خـــر بتقدمي حلول ل�سراعات  حمكم؛ لتنتهي يف وجود الآ

حمتدمـــة، خدمـــة لن�ســـق ثقافة الدمـــار، وهـــي ال�سورة 

املخطط لها يف واقع ت�سلله مفاهيم جوفاء من م�سامينها 

اجلوهرية، كالدميقراطية، والعدالة، واحلرية، وامل�ساواة، 

ن�سان،  واملنظمات احلقوقية، واملواثيق الدولية حلقوق الإ

ن�سانية  والوكالت امل�ساعدة، واملفو�سيات، والرابطات الإ

 �Lidrafic( مثل الرابطـــة الفرتا�سية يف �سرد الرواية

التي ر�سمتها مل�ساعـــدة )اآدم( جماًزا، وو�سفها بالإجناز 

العظيم يف حق اآرابيا، على حد قوله: » جيد اأن توجد هذه 

الرابطة. �سكان اآرابيا مل يكن لهم حتى حظ يف جتميعهم 

وحمايتهـــم مثل الهنود احلمر. يتاآكلـــون يف عزلة الرمل، 

وياأكل بع�سهم بع�ســـا، واملنت�سر ميوت عط�سا وجوعا يف 

 ،
�1(

اأر�س امت�ست من كل �سيء، ومل تعد تنجب اإل املوت«

ولـــول هذه الرابطة ما كان ملن تبقى ـ من �سكان اآرابيا اأن 

يكون له وجود)!..(.

واإذا كانـــت م�ساءلـــة )اآدم( واردة مـــن منظـــور ن�سق 

ال�سمـــر اجلمعـــي الثقـــايف؛ ملـــا ُو�ســـع فيـــه، وُخ�س�س 

مناط ف�سيلة )اآدم(  نطولوجي لأ فـــق الأ لوظيفته، فاإن الأ

ت�ستدعـــي م�ساءلة الواقع الذي دفـــع بهذه ال�سخ�سية اإىل 

ر يف مثل هذا الو�سع الذي من �ساأنه اأن يهدم كينونة  التعفُّ

ن ال�سوابط التـــي يكون بها املرء  الـــذات يف م�سرهـــا؛ لأ

خر، 52،53. حكاية العربي الأ  �1(

خـــرـ  على هذا النحوـ   منتميـــا لهويتـــه تنفي الرتباط بالآ

اإل يف حـــدود ما متليه املثاقفـــة، وامل�سالح املتبادلة، ومن 

ثـــم فاإن الذات الواعية ل متلـــك قيمتها اإل من ف�سيلتها، 

وبتفاعلهـــا مع مبادئهـــا، ومقوماتهـــا احل�سارية، و�سمن 

خر امل�ستبد،  اآفاق معياريـــة ل ت�سمح بالرمتاء يف كنف الآ

وهي و�سعية لها من امل�سئولية ما ميكن اأن ُتخ�سع املتمرد 

خالقية، �سمن حدود اأنظمة املعيار ال�سابط  للم�ساءلة الأ

ن الذات ل تدرك ذاتها اإل يف اإطار  لالنتماء احل�ساري؛ لأ

�سروط مقومات ال�سمر اجلمعي الذي مينحه العرتاف 

مبعنـــى )القيمة(، وهو »ما يعني اأن الـ »اأنا« ل تقدم فيها 

العـــرتاف من مواردهـــا اخلا�سة. يف الواقـــع يبدو اأن الـ 

»اأنا« تكون خا�سعة للقاعدة يف اللحظة التي تقدم بها مثل 

هـــذه املنحة، بحيث ت�سبح الـ »اأنـــا« و�سيلة لفاعلية ذاتية 

تبا�سرهـــا القاعـــدة ؛ لهذا يبدو اأن القاعـــدة ت�ستخدم الـ 

»اأنا« علـــى نحو ثابت بالدرجة نف�سهـــا التي حتاول بها الـ 

، وما عـــدا ذلك ت�سبح 
�2(

»اأنـــا » اأن ت�ستخـــدم القاعـــدة«

الـــذات طريدة �سائغـــة، ول ت�ستطيـــع اأن تنجو من وظيفة 

خـــر، واملتماثـــل مع وعيه  )التابـــع( املن�سهـــر يف ذات الآ

الثقايف، واملرتهن باملطالب امل�سبوهة يف حقه. 

خر   ويف هذه احلـــال تكون الذات معرتفـــا بها من الآ

ًة، وهي معادلة حتكمها امل�سلحة  ظاهريا، مقيتة منه َطِويَّ

 Friedrich من طـــرف واحد، �سبـــق اأن حددها هيجـــل

خـــر«، كمـــا متلكـــت  Hegel  يف »متلـــك الـــذات مـــن الآ
الكولونياليـــة اجلديـــدة امل�سمى يف �سخ�ـــس )اآدم( الذي 

يـــراد له اأن يكون يف م�ستنقع املكر املتالعب به، ويف اأيدي 

الظالميـــة: »اأنت مل تعد ملكا لنف�ســـك يا اآدم، كل من يف 

. فمـــا كان منه ـ ذات 
�3(

مكانتـــك هو لي�ـــس ملكا لنف�ســـه«

مرة ـ اإل اأن حاول اأن يكفر عن ذنبه بتربئته مما يحدث، 

واإ�سعارنا باأنه كان �سحية كل اجلهات، بخا�سة حني وجد 

)�2 جوديث بتلر، الذات ت�سف نف�سها، ترجمة فالح رحيم، التنوير للطباعة والن�سر 

والتوزيع، 2014، �س70.

خر، �س 147 )�3 حكاية العربي الأ
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نف�سه على حافة عـــامل اآرابيا الذي مات كليًّا، ومل يبق اإل 

عالماتـــه القليلة، ومتزقاتـــه، وحروبه، وعـــامل غربي يف 

عـــز انهياراته ب�سبب اأزماتـــه البنيويـــة، واإ�سالم فقد كل 

ن�سانية منذ اأن ا�ستلمه التنظيم؟ كيف ميكنني  مربراته الإ

اأن اأكـــون و�سط هذه احلواف. حينها رد عليه �ستيفينت�س: 

»لي�س هذا هو املهم. يف النهاية نحن نحتاجك ول نريدك 

  .
�1(

اأن ت�سقط«

وعـــرب املتواليـــات ال�سردية جنـــد العوامـــل امل�ساعدة 

وافـــرة لتمكني اآدم من اأداء مهمته علـــى الوجه املطلوب، 

�سمن عالقات حتكمها م�سلحة من كل اجلهات املتعاملة 

معه، ميكن حتديد اأهمها يف هذه العالقات ؛ فهي اإما: 

� عالقـــة رغبـــة يف الهدم )�ســـورة ال�ســـرد اللوجي�ستي، 
حداث( موزعة يف كل مفا�سل الأ

 Lidrafic عالقة رغبـــة يف امل�ساعدة امل�سللة )رابطة �
ن�سان، �ـــس52، وموا�سع اأخرى  للدفـــاع عن حقـــوق الإ

عديدة(

يقاع به يف مكائد )من �سخ�سيات  � عالقة امل�ساعدة؛ لالإ
حداث( مابراتية، موزع يف كل مفا�سل الأ

� عالقة تيهان مب�ساعدة لوجي�ستية متخفية )اأزاريا اليد 
خر/ ن�سبة اإىل اإ�سرائيل، موزع  اخلفيـــة التي حترك الآ

حداث(  يف كل مفا�سل الأ

� عالقـــة �سراع بني العامـــل امل�ساعد والعامـــل املعاك�س 
)يف �سخ�سيـــة الكوربو. اإرهابي معروف خريج اأمريكا 

�س �24 

� عالقـــة عدمية اجلدوى )من القلعة التي مل تعد اآمنة، 
كما يف �سحراء التتار �س273، �343

 ،306 �ـــس  رهـــاب،  الإ )مـــن  الت�سفيـــة  عالقـــة   �
346،347،348، ويف موا�سع عديدة(

)�1   ينظر، نف�سه، �س 102

�سيوية على اآدم، رمز  � عالقة اإ�سفاق )من احل�سارة الآ
�سالمية( احل�سارة العربية الإ

� عالقـــة مع �ساللـــة الذئـــاب )يف �سورة الرمـــاد امليت 
احلي، �س �383 

� عالقـــة ف�ساميـــة بجذرها احليـــواين )يف و�سف ذاته 
املنهـــارة: »يِفَ �سيء ي�سبـــه الذئب، ميكننـــي اأن اأكتفي 

بالال مكان«، �س �149

� عالقـــة القفر )اأنـــا نف�سي ل اأعرف اأيـــة وجهة اأ�سلك، 
�362

� عالقة اخلوف من املوت ) لول تدخل و�سائلنا يف الوقت 
املنا�سب لنتهى احلديث عنك اليوم، �س �271

ولي�ـــس يف هذه العالقـــات ما يعار�س م�ســـرة اآدم اإل 

عالقـــة اخلوف، ما يعني اأن معظـــم هذه العالقات تفتقر 

اإىل ال�ســـراع ال�ســـردي بـــني العامـــل امل�ساعـــد والعامـــل 

املعار�ـــس، يف مقابل تعزيـــز الرغبة بـــني »العامل الذات 

والعامـــل املو�سوع« يف �سورة التحفيـــز؛ اأي حتفيز )اآدم( 

على اإجناز املهمة التي اأوكلت اإليه، ولعل يف انتفاء �سروط 

العامـــل املعار�س يف العملية ال�سردية ما ي�سر اإىل افتقاد 

الـــذات اأعـــز ما متلك مـــن مواقـــف ومبـــادرات �سديدة، 

�سافة اإىل افتقادها مرجعية القيمة املعيارية، ومعناه  بالإ

خر الذي مل يجد من ي�ساده،  يف الوقت ذاته ارتهانها بالآ

ما جعل اإعاقته اأمًرا م�ستحيال يف ظل اخلنوع التام للذات 

�سنـــة، على حد قول اآدم: »ل اأعـــرف اأية وجهة اأ�سلك؟  الآ

اأر�س اأمي واأبي واأجدادي مل تعد موجودة، وانق�سمت اإىل 

�سمـــال وجنوب، وال�سمال اإىل خم�ـــس دول، واجلنوب اإىل 

ربعـــة، قبائل وجمموعات غريبة  اأربعـــة، ويف اخلم�سة والأ

 يف 
�2(

تتقاتـــل علـــى الـــرتاب، واملعـــدن، ووجهة الريـــاح.«

اإ�ســـارة اإىل �سياع بو�سلـــة الجتاه الـــذي ي�سلكه من دون 

�سند، اأو رعاية اآمنة.

خر، �س 362،363. )�2  حكاية العربي الأ
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عـــة، يف مثـــل هـــذه  لعـــل هـــذه الهتـــزازات املت�سدِّ

العالقـــات، هـــي يف الواقـــع �سليلة ال�سرديـــات الكربى يف 

الثقافة العربية، منـــذ اأمد بعيد، ولكنها ـ على الرغم من 

ذلـــك ـ مل تكن بهذا امل�ستوى مـــن الو�ساعة، التي ابتعدت 

�سالحيون من  عـــن فكرة التنوير؛ لتحقيق ما نـــادى به الإ

مـــال، كنا نظن اأنها اأكيدة املنال، بدًءا من الوحدة اإىل  الآ

البناء والت�سييد. واإذا كانت الذات الوطنية حاملة بتحقيق 

ذلـــك، واأنهـــا دائمـــا ت�سعى اإىل اأطـــوار الت�سكيـــل لتمكني 

الهوية من الثبات للمواجهة، والتحفيز على فعل الإجناز، 

فاإنهـــا مع اجليـــل اجلديـــد اأ�سبحت مرتهنـــة بالف�سل يف 

ـــدة باإدارة  اإدارة املطلـــوب للو�ســـول اإىل املبتغـــى، وم�سفَّ

خر  نـــا، اإنه الآ خـــر الذي يقبـــع داخل الأ خـــر، »هذا الآ الآ

الذي ي�ستطيع املرء معرفتـــه، فقط من املكان الذي تقف 

نا )الذات( كاأنها مت�سمنة يف النظرة  نا. وهذه الأ فيـــه الأ

خر، وهـــي الفكرة التي تدمـــر احلدود بني  املفرت�ســـة لالآ

الداخل واخلـــارج، بني املندرج داخـــل احلدود، واخلارج 

. ومن وجوه ذلـــك الرتهان، املهـــان، �سخ�سية 
�1(

عنهـــا«

ط يف وحـــدة الذات و�سحوتها قبل التفريط  اآدم الذي فرَّ

يف الذاكرة اجلمعية، واإنكارها. 

واإذا كان الوعـــي يحدده قطبـــان اأ�سا�سيان هما وعي 

الـــذات ووعي الوجود، فاإن اآدم مل يدركهما، ومل يعِقلهما، 

ومل يتح�ســـن بهمـــا؛ للو�سول اإىل الهـــدف املن�سود، ومن 

املفرت�ـــس اأن الـــذات عندمـــا ت�ســـل اإىل هـــذا احلد من 

ذعان، على  خر ت�سقط ـ حتما ـ يف التذلل والإ الرتهان بالآ

خر لوظيفة التابع، من منظور اأنه  النحـــو الذي خططه الآ

�سخ�سيـــة مهمة ل ميكن التفريط فيها، على نحو ما قاله 

ننا راأينا اأنك  : »حافظنا عليـــك؛ لأ ِعيِّ خر يف حقـــه الدَّ الآ

تتعلم ب�سرعة، واأنك �سخ�سية كبرة، ومهمة يف م�سروعنا 

ن�ســـاين الكبـــر... نحـــن اليـــوم مـــن ي�سنـــع التاريـــخ  الإ

)�1 اأنطوين كينج، واآخرون، الثقافة العوملة والنظام العاملي، ترجمة، �سهرت العامل، 

على للثقافة، القاهرة، 2001، �س79 واآخرون، املجل�س الأ

اجلديـــد... ما معنى اليوم األفـــاظ رنانة كحقوق، عدالة، 

مواطـــن، حرية، حق، نبل، وفاء، �سخـــاء، حقد... جمرد 

قوى يـــا عزيزي... من لي�س معنا  خـــردة. العامل اليوم لالأ

لي�س عدونـــا فقط، يجب اأن ميحى. اإن�سانيون اإىل اأق�سى 

طة،  احلدود، لكننا نحارب العواطـــف الفارغة، فهي مورِّ

. اإن هـــذا يجعلنا 
�2(

قوانينـــا يف قلعـــة اأمروبـــا �سارمـــة«

خر ل يقبل املوقف املعادي للقرار امللِزم من  واعـــني اأن الآ

القوى العظمى، التي تنبع اأفكارها من حب التملك، وفر�س 

ن اأيـــة اإمكانية للتباين والرغبة يف الختالف،  الت�سلط؛ لأ

مثل؛  ل ينبغـــي اأن تكـــون اإل باإرادته، بو�سفـــه النموذج الأ

لذا ي�ســـرتط على الذات الوطنية، وعلـــى اأفكار الهام�س، 

اأن تتماهـــى يف م�سروع النظـــام العاملي اجلديد، »يف هذا 

قوى، هـــو من يحـــدد �سالحية  العـــامل الـــذي يحكمـــه الأ

ال�ســـيء من عدمها، ما دورنا نحن؟ �ستقول يل اإن العاملي 

 .
�3(

مرباطوري« كان دائما هكذا، يحكمه دوما املنطق الإ

واإذا �سحـــت هذه القـــراءة لر�سم املنظومـــة العاملية 

فـــاإن  ال�ســـكل،  بهـــذا  الكولونيـــايل اجلديـــد  مبفهومهـــا 

مثل لهاـ  كمـــا يف نظر نيت�سه   اإرادة القـــوة متثـــل احلـــل الأ

قـــدر على اأن تكون  Friedrich Nietzsche ـ واأنهـــا الأ
يدولوجية  ري- بح�ســـب �سيـــاق الإ -فقـــط، مع العـــرق الآ

النازيـــة التي تقـــوم على اأف�سلية العقـــل اجلرماين، ومن 

  Ernest Renan َقبـــُل ما �ســـرح به الفيل�ســـوف رينـــان

من خالل تر�سخ النزعـــة العن�سرية التي تنادي بتف�سيل 

ري على اجلن�س ال�سامي، بو�سفه ـ يف نظرهم  اجلن�ـــس الآ

ـ جيـــل بنـــاء الف�سل. واحلال اأننا قد نعطـــي تعّلة ملثل هذه 

لفية  خـــرة من بدايـــة الأ املواقـــف، بخا�ســـة يف املـــدة الأ

الثالثـــة التي تخلينـــا فيها عن اأي م�ســـرع ميكن اأن يحقق 

هويتنـــا، اأو اأهدافنـــا، اأو روؤيتنـــا للوجـــود، وهو مـــا اأثبتته 

نظمـــة ال�سعبويـــة، بح�ســـب مفهـــوم )تيـــم هوويـــن(،  الأ

خر، �س 202، 203. )�2   حكاية العربي الأ

)�3   امل�سدر نف�سه، �س 345
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و)اإدوارد �سيلـــز(، بعد اأن حتولت اإىل اأنظمة ا�ستبدادية، 

رعنـــاء يف تخطيطها، خرقـــاء يف روؤيتهـــا ال�سرتاتيجية، 

بارعـــة يف اإف�سادهـــا املكا�ســـب، بخا�ســـة الدكتاتوريـــات 

العربية التـــي »نفذت ما كان عليهـــا تنفيذه ويوم �سدقت 

وىل.  اأن لها دولـــة، ويف اأول هزة اأعيـــدت اإىل بدائيتها الأ

نحـــن يف عامل �سديد الغرابة، عندما قام العرب بثورتهم 

كبقيـــة ال�سعـــوب قتلـــوا اأنف�سهـــم اأول، ثـــم اأكلـــوا روؤو�س 

بلدانهم، وبعدهـــا خلقوا فراًغا ظنوه هـــو الدميقراطية، 

ويوم ا�ستيقظوا وجدوا اأنف�سهم، جمموعات يقتلها العط�س 

وال�سحاري والثعابني، كالعمران الذي �سيد على الرمال، 

خر  . وهذا يجعل الآ
�1(

ويف ثانيـــة واحدة انهار كل �ســـيء«

علـــى وعـــي تام باأن الـــذات ل تنتهي اإىل ق�ســـد تبغيه، اأو 

روؤيـــة تراها، واأنها ل تقبل مبـــا دون )الع�سا واجلزرة(، 

نذار، والوعيد، والبط�س، واجلربوت،  الع�سا يف �سورة الإ

والتخويف؛ واجلزرة يف �سورة العطية الغثَّة؛ ملن هو حمل 

كلة  الطاعـــة والنقياد. ولي�س غريبا اأن تربط اجلزرة بالأ

رانب؛ لتذللهـــا وان�سياعها حتى بات ي�سرب  املف�سلة لالأ

بها املثل يف اجلنب، ويف حوار اآدم مع �سخ�سية )مايجر( 

مـــا يو�سح �سورة هذه التبعيـــة املذعنة: »انظر يا مايجر، 

اأنتـــم ع�سكـــر، ولكـــم خياراتكـــم وح�ساباتكـــم. طبعـــا ل 

ميكننـــي اإل تقديرها. وجودكم يف هذه القلعة له ما يربره 

بـــكل تاأكيد. ولكـــم موؤ�س�سة حتميكم مـــن كل التجاوزات، 

�سف. جمرد اإلكرتون �سيع م�ساره،  اأنا لي�س لـــدي هذا لالأ

�سلم، ويعود باجتاهه. لهذا  وعليه اأن يبحث عن طريقه الأ

ل ت�ستغرب اإذا قلت لـــك: لقد كنت �سعيًدا بالعمل معكم، 

لكـــن كل حلمي اأن اأخرج من هـــذا املكان الذي اعترب فيه 

، وكونه �سيفا يف قلعته 
�2(

غي�ست)Guest؛ اأي �سيـــف(«

خر، حتـــى وهو يف  وامـــر الآ )اآرابيـــا( يعنـــي ان�سياعـــه لأ

حط ملن  كراهاته، وهي ال�ســـورة الأ موطنـــه، وامتثالـــه لإ

يدير ما تدبره اإدارة التوح�س. لعبة امَلْحق الفتَّاكة

)�1   امل�سدر نف�سه، 343.

)�2   امل�سدر نف�سه، �س 295.

ذعـــان بفعـــل  بعـــد اأن عزونـــا امتثـــال )اآدم( اإىل الإ

ا يف حق هويته؛ فـــاإن اختياره  ال�ست�ســـالم والهوان، ُعتـــوًّ

لفة متادت  هذا ال�سبيـــل يجعلنا نوؤكد اأن �سخ�سيتـــه ال�سَّ

خر اإىل َحـــدِّ التيه امل�سفوع بالنزق  يف �ســـورة الرتهان بالآ

لة يف  ف با�ستحكام كالآ والرعونة، خا�سة بعد اأن بات ُيوظَّ

خر  اأثناء ا�ستخدام �سبل التحكم فيها، نظر ما يقدمه الآ

قدام،  جـــواء وتوفر الو�سائـــل، وتعزيـــز الإ من تهيئـــة الأ

ة، حتى  ومتويـــه املواقف، ونفخ العزميـــة، والت�سليل بالهمَّ

خر، ولعبَة ُمطاردة، يحركه  اأ�سبح َحْبال مفتـــوًل يف يد الآ

كيفما �ســـاء، واأنَّى �ساء، طاملا اأحاطت به هذه املوا�سفات 

مر اإىل  ال�سالة، واملخاِتلة بكل و�سائل الغواية؛ اإذ بلغ به الأ

اأق�سى حدود اخلطيئة بال�سروع يف حماولة ارتكاب اأفظع 

اجلرائـــم املثرة حَلْنق هويتـــه، وما قد ي�سيب الواقع من 

ـــر له من ت�سميم  بريـــاء، من خالل ما ُدبِّ اأذى يف حـــق الأ

عمـــال �سنيعة، وبخطط حمكمـــة التنفيذ، يف  باملقا�س؛ لأ

�ســـوء ما ُقّدم له من منزلة، راأى فيها اأنه جدير بها، واأن 

ما ناله من حظوة خليقة مب�ستواه التكويني الذي تلقاه يف 

خر، التي بعثت فيه �سورة اخَلُيالء، بو�سفه  موؤ�س�ســـات الآ

عامِلا نووًيا، مرت�سًيـــا بهذه الزلفى، وهو يعي  يف �سريرته 

اأنـــه يتطاول علـــى ذاته مبا لي�ـــس فيه من كرامـــة، وعزة 

نف�س.

همية مبكان اأن �سخ�سية من هذا النوع ل  واأن مـــن الأ

مالءاته،  خر، وتخ�سع لإ عة يف يد الآ ميكن اإل اأن تكون طيِّ

واأْن لي�س باإمكان اأيـــة حماية ذاتية اأن َتعِدله عن مواقفه، 

اأو تـــرّده اإىل �سواء ال�سبيـــل، اأو اأن حتاول اإقناعه بالتخلي 

عن مواقفه الهدامة. ولعل �سورة )اآدم( يف ظل التو�سيف 

خر«  الذي قدمتـــه الروؤية ال�سردية لـ »حكايـــة العربي الأ

جت�ســـد �ســـورة الواقع العربـــي املعتل مبـــا يتعر�س له من 

ماطـــر، هو طـــرف اأ�سا�س فيهـــا، وهي اأي�ســـا ال�سورة 

 ، ِنيِّ خر، بو�سفه امل�سلل لهذا الواقع ال�سَّ املظللة لوجود الآ

ع اندثاره.  املتوقَّ
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وحتى يكـــون الو�سع علـــى هذه احلـــال، ا�ستثمر هذا 

خـــر �سخ�سيات من هذا النوع ـ ومـــا اأكرثها على هرم  الآ

نظمـــة ال�سعبوية - علة وجه التحديد، وقد اأف�سى ذلك  الأ

اإىل تعزيز عطية )التابع( الغثَّة، رغبة يف متكني احلماية 

خـــر يف املكان  القـــادرة علـــى الدفـــاع عـــن مكت�سبـــات الآ

املنا�ســـب، و�سمانـــا ل�ستقرار وجوده مـــن خالل توظيف 

نها متتاز  الذات املحلية كقوة �سلبة، تو�سع يف الواجهة؛ لأ

وامر  ن ذاته لتنفيذ الأ بال�ســـدة والق�ساوة، ومطيعـــة يف الآ

حني يطلـــب منها، على نحو ما دار مـــن حوار بني )اآدم( 

ه اخلفي لفعل املوؤامرات لكل  و�سخ�سيـــة )�سميث(، املوجِّ

مـــا يقـــع يف )اآرابيا(، حـــني و�سف اآدم علـــى اأنه الباحث 

، و�ساحـــب م�سروع �سنع قنبلـــة جيب فتاكة  النـــووي الفذُّ

يف الزمـــان املحـــدد، واملكان املعني واملح�ســـور، فقال له: 

طلبتك لغر�س وا�سح يا اآد. اإذا اأردت اأن توا�سل جهودك 

هنـــا، فاملخرب حتت ت�سرفك، فقد مت نقـــل كل ما نحتاج 

اإليـــه يف عملنا هنا املخربي؛ لتطوير جهود قنبلة اجليب، 

  
�1(

ولك اأن تبقى بطبيعة احلال يف مكانك حمميا«.

خـــر« علـــى  اإن ا�ستغـــال �ســـرد »حكايـــة العربـــي الأ

�سخ�سيـــة )اآدم( بهـــذا امل�ستـــوى مـــن مكونـــات التخلـــي 

ن�سانية  عن واجـــب ال�سمر، يجعلنـــا نقر باأن قيمتهـــا الإ

عرا�ـــس عـــن الـــدور الثقـــايف، والنكفـــاف  حمكومـــة بالإ

عن القيـــم احل�سارية، كما ميكن النظـــر اإليها على اأنها 

�سخ�سيـــة منوذجية لف�ســـاد املوؤ�س�ســـة يف الواقع العربي، 

اَمـــَة للمرجعية الواهية، والو�سمَة  ومـــن ثم فهي متثل ال�سَّ

�سيلة، كما يحيل هذا النوع من ال�سخ�سيات اإىل  للقيم الأ

ك�سف ما كان حمجوبا يف الكثر من املواقف، باتت ماألوفة 

يف عـــوامل حمـــددة، �سمـــن ن�سو�ـــس الثقافـــة ومنتجات 

التاريـــخ )ال�سخ�ســـي واجلماعي(، اعتقـــادا منا اأن مثل 

هـــذه ال�سخ�سية تعي�س الذاكرة بو�سفها جزًءا من زمنية 

قابلة للتحديد والف�سل والعـــزل، كما هي كل �سخ�سيات 

التاريخ، اأو �سخ�سيات الواقع الجتماعية ال�سالة، ولهذا 

خر، �س 144. )�1   حكاية العربي الأ

ال�سبـــب �سيكـــون مطلوًبـــا من القـــارئ يف حـــالت التلقي 

ال�ستعانة بكل املعارف اخلا�سة بهذه الكائنات التي تعي�س 

 �سائنة، 
�2(

يف الذاكرة يف �سكل اأحكام، اأو ماآ�ٍس، اأو مواقف

قد ل ت�ستحق من ال�سمر احلي اإل ال�ستنكار.

، اأ�سبح يعي�س  خر املتمثل يف الغرب، حني جتربَّ اإن الآ

»�سيـــادة م�ســـروع الالعقـــل« على حـــد تعبر فوكـــو، على 

خالف مـــا عا�سته الـــذات املتمثلـــة يف �ســـورة احل�سارة 

خر،  �سالمية حـــني توا�سعت �سلميا فك�سبت الآ العربية الإ

ـــا قائًما على  وهـــو فـــرق رحيب، يعك�ـــس �سراًعـــا ح�سارًيّ

يديولوجيتني متلفتني، ومن �ساأن  التبايـــن بني ثقافتني لإ

هذا التبايـــن اأن يدفعنا اإىل الت�ساوؤل عن مربرات تفكيك 

فـــكار الكولونيالية  »الـــذات العقالنيـــة« يف ظل تـــوايل الأ

�ســـرة، واملدمـــرة، با�ستالب وعينـــا، وتفكيك عالقاتنا  الآ

املرتابطـــة اإىل احلـــد الذي ل ميكن للعقـــل اأن يقبله، بعد 

اأن اكتنهـــت عمق اإرادتنـــا، وَفَطـــرت �سمائرنا، وف�سخت 

مفا�ســـل وحدتنـــا، ثقافيـــا واأنطولوجيا، وبعـــد اأن اأغفلنا 

ا�ستثمـــار العقل التوا�سلي، بو�سفـــه اأحد عنا�سر مكونات 

خر، الذي غلب عليه طابع العقل  التقارب باحلوار مـــع الآ

داتي املبني على بث فكرة التفتيت وال�سهوة التدمرية،  الأ

مر الذي اأو�سله اإىل  ن�سانية؛ الأ مـــن دون مراعاة القيم الإ

النت�ســـاء بانت�سار فكرة العقـــل املدمر، من خالل الرغبة 

يف اإعـــادة ت�سكيـــل واقع جديد، بعـــد هدمـــه اإىل اأجزاء، 

وي�ستحيـــل متا�سكـــه مبرجعيتـــه الثقافيـــة، واأن ذلـــك لن 

يتحقـــق اإل بفعل اخلـــراب ال�سامل للمكونـــات احل�سارية 

لفية الثالثة،  املتما�سكة، على النحو الذي نراه مع بداية الأ

وبخا�سة مـــع الدمار املمنهج، بدًءا من غـــزو العراق اإىل 

مـــا يقع اليوم يف �سوريا »واحلبل على اجلرار«، مع كل من 

ت�سامخ على الكولونيالية اجلديدة، التي جتاوز منظورها 

رهـــاب غريزة حب التملـــك بال�سيطرة اإىل  فعـــل عنف الإ

غريزة حـــب التدمر باملحو امتثاًل لفر�ـــس ال�سلطة بكل 

رهاب  مـــر ال�ســـروع يف الإ ال�سبـــل، حتـــى لو ا�ستوجـــب الأ

�سعيد  ترجمة،  الروائية،  ال�سخ�سيات  �سيميولوجية  هامون،  قيليب  ينظر،     �2(

بنكراد، دار احلوار، ط1، 2013، �س14، مقدمة املرتجم.
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ى من اخل�سم، اأو كما  بالتفوي�س؛ لمتـــالك اإرادة ما تَبقَّ

قال ماك�س فيرب Max Weber يف اأثناء تعر�سه لتمكني 

اإرادة ال�سلطة، حينها يكون احلظ اأوفر من خالل »فر�س 

خريـــن لهـــا« اأو بح�ســـب تعبر  اإرادتـــي رغـــم مقاومـــة الآ

كالوزيفت�ـــس Clausewitz باأن »فعل العنف يهدف اإىل 

�1(

اإجبار اخل�سم على فعل ما اأريد«

تروي الرواية يف �سردها امل�ستفي�س �سراع الكولونيالية 

�سالميــــة، بو�سفهــــا  اجلديــــدة مــــع احل�ســــارة العربيــــة الإ

ح�ســــارة متهالكــــة ينبغي ال�ستيــــالء علــــى خراتها، غر 

اأن هــــذا ال�ســــراع مل يعد كما كان عليه الو�ســــع م�ست�ساًغا 

يف منهجيــــات ال�ستعمــــار التقليدي، من خــــالل ا�ستعمال 

خر، بل ذهب مع  العنــــف باملواجهة املبا�سرة بني الذات والآ

الكولونيالية اجلديدة اإىل اأبعد مما ميكن اأن يقبله ال�سمر 

الواعــــي بعــــد ا�ستغــــالل ال�سمــــر الواهي، وهو مــــا يتبدى 

خــــر« يف تف�سيالت  وا�سًحــــا يف �ســــرد »حكايــــة العربي الأ

مفا�ســــل العنف الدقيقــــة، با�ستبدال عنف الــــذات للذات 

خر، وبــــني هذا وذاك  خر للــــذات، اأو الــــذات لالآ بعنــــف الآ

يكــــون اخلا�سر هو حتطيم الــــذات الوطنية ماديا ومعنويا، 

نــــه اأن يبعد اخلطــــر عــــن دول الكولونيالية  وهــــذا مــــن �ساأ

اجلديــــدة، وت�سويقه اإىل الــــدول امل�ست�سعفة، بخا�سة ذات 

التوجــــه الَعَقدي التي ميكــــن و�سفها بـ )كيــــد الغرب(، اأو 

بح�سب مقولة مارك�س Karl Marx: )اأفيون ال�سعوب(

 لـــذا ينبغي ـ يف نظر الكولونياليـــة اجلديدة ـ زعزعة 

�سلطـــة الذات الوطنيـــة، ومتزيـــق مفا�سلهـــا داخليًّا من 

اأجـــل فقـــد ال�سلطـــة هيبتهـــا، وخلـــق ارجتاجـــات اأمنية، 

وا�سطرابـــات اجتماعية، حتى ي�سبـــح كيد الذات لذاتها 

موؤثًرا ومغرًيا لالنتقـــام، حينئذ يتحول العنف من و�سيلة 

ملحاربة ال�سلطة بعدم الوفاء للمطالب ال�سرعية، اإىل غاية 

لت�سجيـــع هدم ال�سلطة مبقوماتهـــا احل�سارية، ولن يكون 

ذلك حمقًقـــا اإل بالتدبر لفعل التفتيـــت الداخلي للذات 

)�1   حنا اأرندت، يف العنف، ترجمة، اإبراهيم العري�س، دار ال�ساقي، ط1، 1992، 

�س 32.

مـــن ذاتها، علـــى الرغم ممـــا يتوافر لديهـــا من خرات 

الغ�سارة والن�سارة، والنعيـــم والرفاهية، على اأرا�سيها، 

نظمـــة ال�سعبويـــة؛ لـــذا ت�ستحـــق ا�ستغاللها  يف جميـــع الأ

رهـــاب الفتاكة، كما يف و�سف �سخ�سية )ليتل  بو�سائل الإ

بروز(: »هناك اأمم ل متلك قابلية ال�ستمرار يف الزمن، 

فتق�ســـي على نف�سهـــا بنف�سها.. مـــاذا كان ينق�س �سكان 

اآرابيا؟ الرخاء، والنفط، والذهب، واليورانيوم، وخرات 

ر�ـــس من حديد، وفو�سفات، وذهـــب، و�سواحل بعر�س  الأ

 .
�2(

ال�سمـــاء، فراحـــوا يخو�سون كل احلـــروب اخلا�سرة«

هي ذي قلعـــة )اآرابيا( وفق تو�سيف الواقع الذي ر�سدته 

الرواية بعمق ه�سا�سة بيت العنكبوت، كما يف قوله تعاىل: 

ْوِلَياَء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت  َخُذوا ِمن ُدوِن اللَّـِه اأَ ِذيَن اتَّ ﴿َمَثُل الَّ
ْوَهـــَن اْلُبُيوِت َلَبْيـــُت اْلَعنَكُبوِت َلْو َكاُنوا  نَّ اأَ َخـــَذْت َبْيًتا َواإِ اتَّ

 وكمـــا اأن عائلـــة العنكبـــوت تـــاأكل بع�سها 
َيْعَلُمـــوَن﴾)�3

بع�ســـا يف اأثناء فتل اأنثى العنكبـــوت خيوطها، فاإن �سعف 

قلعـــة )اآرابيـــا( ل يقل هوًنـــا من هذه ال�ســـورة من حيث 

ن�ساين،  تفكيك الرتابط الجتماعي، ومتزيق التعا�سد الإ

خـــوي، دفًعـــا لواجـــب احلماية من  وت�ستيـــت التكاتـــف الأ

خـــر، ولكن هيهـــات بني مطلب احل�سانـــة وال�ستجابة  الآ

للخنوع بامل�ستَذل، ويف حوار )امليجر توين( مع )اآدم( ما 

يفي بر�سد �سورة الواقـــع العربي، وهما على منت طائرة 

للرحيـــل من مـــكان ما يف عمـــق �سحراء قلعـــة )اآرابيا(، 

رهاب: » انظر يا اآدم، ماذا ترى حتت؟  هرًبا من خطر الإ

.. تلك قبائل متعـــدد تتجه نحو نقطة املاء. ت�سمي نف�سها 

؛ اأي احتاد قبائل اآرابيـــا، �ستتقاتل وتفني 
�4(

با�سم لوطـــا

بع�سها البع�س، كلما وقعت املعارك. لول حرا�سة وحداتنا 

فنـــت بع�سهـــا البع�ـــس... ها هـــم اليوم حتـــى التمر ل  لأ

يجدونـــه، قطرة ماء يقطعون ب�سببهـــا كل ماطر الدنيا 

�5(

لكي يح�سلوا على ما ي�سربونه«

خر، �س 92،93. )�2   حكاية العربي الأ

)�3    العنكبوت 41.

UTA، Union des Tribus Arabe   �4(

خر، �س 452. )�5   حكاية العربي الأ
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ومتى ما هانـــت هيبة الهويـــة، ازداد التهتك، ومالت 

الذات عن جادة ال�سواب، وعمَّ اخل�سوع واخلنوع، ومتى 

مـــا كان ذلـــك كذلك خارت الـــذات، ووقعـــت يف مالب 

خـــر، يفعل بها مـــا ي�ســـاء، وكيفما �ساء؛ ملـــا لديها من  الآ

قابلية اخل�سوع بفعل الوهن الذي اأ�سابها، بح�سب اأفكار 

خر �سالتـــه يف الت�سلل اإىل  مالـــك بن نبي، لذلـــك يجد الآ

الذات اخلئونة، وهو ما يبدو لنا جليا مع �سخ�سية )اآدم(، 

ال�سمر اجلمعي لل�سخ�سية العربية الواهية، التي ميكن 

النظر اإليهـــا على اأنها �سخ�سية معتَّمـــة، منحت هيبتها، 

خر غر املتطابق مع معاير منجزات هوية  ومقدرتها لالآ

الذات اجلمعية؛ ونتيجة لذلك باتت ت�سهم يف َبْطِر الهوية 

بالمتثال للُمُحـــول، كما ت�سرده هـــذه ال�سورة، حني كان 

اآدم ي�ستمـــع اإىل )�سميث(، الذي اأده�سه فيما اأعطاه من 

معلومـــات مفيـــدة ل�سنع القنبلـــة ذات املفعـــول املوؤثر يف 

زمنة املنا�سبة، حماية له، كما اأُقِنع  مكنة املحدودة، والأ الأ

خر، فكان رده بعد الت�سجيع املتظاهر، والتعظيم  به من الآ

 : من قْدره الدعيِّ

- اأقدرك كثـــرا يا �سميث، واأثق فيـــك ب�سكل اأعمى، 

لهـــذا و�سعتني اأمـــام اإ�ســـكال كبر، اأ�سكـــرك بحب على 

وفائـــك.. وعلـــى اأنـــك اأخرجتنـــي مـــن عزلـــة العدميـــة، 

والتقوقـــع داخـــل الذاكـــرة، �سحيـــح اأننـــا ل نعيـــد خلـــق 

العامل، لكننا نغره، ويغرنا وفق معايره، والع�سر الذي 

نعي�ســـه... كيف ميكن اأن ن�ستغـــل يف ظل الكراهية؟ انظر 

اإىل ال�سعـــار البائ�س عنـــد مدخل القلعـــة: العربي اجليد 

. واآدم يف مثل هـــذه ال�سورة يحاول 
�1(

هـــو العربي امليت«

ثبات  ة اإمكانية لإ اأن يثبت وجوده بـــكل بجدارة، غر اأن اأيَّ

وجود الذات خـــارج نطاق ال�سرديات الكـــربى لها، يكون 

ماآلها الف�ســـل بامل�ساهمة يف املكون احل�ســـاري بالتماثل، 

خـــَر �سفات »النمطية ال�سلبية«  وحينذاك متنح الذاُت الآ

خر مـــن اإمالءات اإلزامية،  التـــي تتماهى مع ما يطلبه الآ

)�1    امل�سدر نف�سه، �س146.

حينـــذاك يتحول ان�سهار الذات مع ذاتها اإىل ان�سهارها 

خر، وبهذا املعنـــى اأي�سا تتحول مـــن اإمكانية اأداء  مـــع الآ

خالقي اإىل المتثال لواجب التابع لال�ستبداد  الواجـــب الأ

مبفهوم »�سبيفاك Spivak«، ومن اللتزام ب�سون الهوية 

خر، وال�سهر على  اإىل النْكث لها، وال�ستجابـــة ملطالب الآ

رعاية م�ساحله.   

اجلديـــدة  الكولونياليـــة  تنظـــر  اأن  الطبيعـــي  ومـــن 

اإىل م�ساحلهـــا مع مـــن يخدمها، واأن تنظـــر اإىل كل من 

يخالفهـــا الراأي وامل�سلحة على اأنه عـــدو ينبغي حماربته 

بكل ما يوؤتى من حـــذر، لي�س اأقله من ال�سعي اإىل توظيف 

الـــذات املحلية بو�سفهـــا ذاتا طيعة، وغـــر مكلفة؛ لقلب 

املوازين، مبا يتنا�سب مـــع ما متيل اإليه »الرواية احلديثة 

يف قلـــب العالقة بني ما هـــو )عادي(، وما هـــو ) مت�سام 

رهاب،  ل من اأجل ممار�ســـة الإ ، ُي�ســـكَّ
�2(

وفوق العـــادّي(

)وانت�ســـاره( يف امليـــدان مـــن خالل نظـــام جتهيز �سامل 

مـــن تقـــدمي دولـــة عظمـــى حلمايتهـــا، ومن ثـــم توجيهه 

 ،
�3(

مـــن اأجل القيـــام بهجمات اأهـــداف �سغـــرة وناعمة

ول�سمان ذلك لبد من حمايـــة لوجي�ستية واأمنية �سديدة 

احل�سا�سيـــة، ومتكاملـــة الدقة، حتى تـــوؤدي الذات دورها 

علـــى الوجه املتوخـــى باختالل بوؤرة عاملهـــا اخلا�س، اأول 

ذلل،  واأخـــرا، وهـــو ما ي�ســـر اإىل منطق ال�ستعبـــاد والإ

�سهام يف تدمر النتمـــاء للمكان واملكانة،  ناهيـــك عن الإ

بعد اأن انخـــرط )اآدم( يف عامل مظلم، ي�سعى اإىل تدمر 

ر  الب�سرية، ِقيَد بـــه اإىل عامل اخلراب حيث الهالك، وُغرِّ

حداث العامليـــة، بخا�سة  بـــه َحْيًفا بو�سعـــه يف واجهـــة الأ

العلميـــة منها التي اأظهرته على اأنـــه مر�سح جلائزة نوبل 

للفيزياء، نظـــر اإجنازاته العظيمة يف املجال النووي، يف 

خر باإخال�س،  دللـــة تت�سمن الرفع من قدر من يخدم الآ

اإنه الباحث النووي الكبـــر )اآدم( الذي ي�ستحق بجدارة 

)�2   ينظر، جي�سي ماتز، تطور الرواية احلديثة، �س126.

رهاب، ترجمة، منذر حممود �سالح حممد،  )�3   ينظر، نعموم ت�سوم�سكي، ثقافة الإ

العبيكان للن�سر، �س58.
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الفوز بهذه اجلائـــزة بعد �سنعه قنبلة اجليب. وحني فكر 

ـــا يف اإمكانيـــة الرتاجـــع عن الفكـــرة، اأر�سدتـــه العني  مليًّ

ال�ساهـــرة علـــى حمايتـــه اإىل اخلو�ـــس يف امل�سمـــار، فما 

كان منـــه اإل اأن ناجـــى نف�ســـه: »لكن قنبلـــة بهذا احلجم 

 .
�1(

ال�سغـــر ل اأحد ي�ستطيع اأن يتخيل نتائجها الوخيمة«

خر حتى  غـــر اأن الفكرة اأخذت ت�سجيًعا وافًرا من قبل الآ

ن�سان التي ورد  من املنظمات الدولية الراعيـــة حلقوق الإ

ذكرهـــا يف الرواية يف اأ�سماء بعينهـــا مب�سميات دالة على 

يقاع به، كما يف ا�سم )اأمايا(  الَعمايـــة، والتواري خلف الإ

قدام يف خو�ـــس امل�سمار على اأن ياأخذ  التـــي ن�سحته بالإ

احليطة واحلذر مما يقوم به، فرد عليها باأنه �سارف على 

»النتهاء من قنبلة اجليب التي لن ت�ستعمل اإل يف احلدود 

ال�سيقـــة، تفادًيـــا ل�ستعمـــال القنابل الكبـــرة ...و�سعنا 

عليهـــا �سوابـــط و�سغوًطا، وهذا كله يجعـــل منها �سالًحا 

 .
�2(

ا اأكرث منه �سالًحا نوويًّا« ردعًيّ

ويف �ســـوء ذلـــك، هل هناك مـــن ا�ستعبـــاد اأكرث مما 

و�ســـع فيـــه اآدم نف�ســـه؛ واإذ ذاك حني تفقـــد ال�سخ�سيةـ  

من هذا النـــوع ـ ا�ستقاللية مواقفهـــا ال�سيادية، ُت�ستعَبد، 

ِعيِّ  خـــر، الدَّ وتفر�ـــس عليهـــا �ســـوءات الت�سلـــط مـــن الآ

للمثالية، وبتب�سر منوذج ت�سدير ثقافة العدل، وامل�ساواة، 

واحلرية، وغرها من امل�سطلحات اجلوفاء التي مل جتلب 

للـــذات غر التبعية بالولء لـــه، �سواء اأكان ذلك رعًبا، اأم 

خر،  طوًعا، خدمة لظاهرة جنـــون العظمة التي تالزم الآ

»حيـــث تظهـــر الدميقراطيـــة على اأنهـــا تتنا�ســـب متاما 

مـــع م�ساحله، فعليـــه اأن يروج لها، اأمـــا عندما تتعار�س 

الدميوقراطيـــة مع م�سالح اأخرى مهمـــة، فيجب التقليل 

. وحني تفقد الذات 
�3(

من اأهميتها اأو جتاهلهـــا بالكامل«

ية مع  جوهـــر اإرادتها بهذا ال�سكل تفقـــد معها جوهر الندِّ

قل اأن  خـــر، اأو اإمكانية اأن تكـــون نظًرا له، اأو علـــى الأ الآ

خر، �س 164 )�1   حكاية العربي الأ

)�2   امل�سدر نف�سه، �س 248

رهاب، )التقدمي(، �س13. )�3  ينظر، ت�سوم�سكي، تقافة الإ

ن قـــدرة الذات هذه حـــني تنظر اإىل  تكـــون �سبيهـــا به؛« لأ

نـــا( دون الكف عن كونها )اأنا( هي  نف�سها كمو�سوع )الأ

التي تتيح لها ال�سطالع بوجودها الذاتي واملو�سوعي يف 

الوقت نف�سه، واأن تعالج م�سكلتها ال�سخ�سية، مو�سوعيا، 

كمـــا لو كانت م�سكلـــة مر�سية، وهذا مـــا مينحها القدرة 

 
�4(

على البقاء يف العامل.«

لقد كان تفـــرد �سخ�سية )اآدم( ماثـــال يف ال�ستئثار 

املوجـــه مبـــا ل ميكـــن التمل�س منـــه اإلزاما، حـــني ُو�سعـ  

خر، ولعـــل ما زاد  اإكراًهـــا اأو طوًعـــا ـ خدمـــة مل�سالـــح الآ

مـــن هذا التفرد عنـــوة هو غياب ما يطلـــق عليه )العامل 

املعار�ـــس( بح�ســـب مفهـــوم النمـــوذج العاملـــي يف بنيته 

العميقة لل�ســـرد، واإذا كان الروائي قد تعمد هذا التغييب 

الق�ســـري للعامل املعار�س، فذلك يعني مدى ميل الرواية 

احلديثـــة اإىل ا�ستبعاده عمدا، نظرا اإىل اأنه مل يعد ي�سكل 

الـــدور الفاعل يف مع�سلـــة احلياة اليومية، بعـــد اأن اأزيح 

خر، ويف �سوء ذلك  دوار املتعلقة مبواجهة الآ عـــن كافة الأ

غابت احلقيقـــة التي ارتهنت ب�سكـــوك الغفران، و�سراء 

الذمم، ومبـــواراة الراأي امل�ساد، ومن ثـــمَّ كانت العوامل 

الفاعلة يف الرواية تتمثل يف: 

- العامل الذات : وهو �سخ�سية )اآدم(، الذي يقوم بعمل 

ذعان للح�ســـول على مرغوبـــه. )ا�ستنزاف الذات  الإ

باتباع الوجاهة، وجنـــون العظمة، نظر مكا�سب ه�سة 

يف �سور عطية اجلزرة امل�سونة بالع�سا اخلفية(

- العامـــل املو�سوع : املاثل يف تدمـــر الن�سق الذي ي�سعى 

�سهام يف اخلراب،  خـــر، وُت�سَتغل فيه الذات لالإ اإليه الآ

والتفكيك، واإعـــادة ترتيب الواقع عـــن طريق التنا�س 

. �parataxis اخلارجي )الباراتاك�سي�س

- العامـــل امل�ساعد : وهو الذي يـــوؤازر الذات يف مهمتها/ 

وقد كان ح�سور املوؤ�س�سات الفاعلة خلدمة الكولونيالية 

)�4   ينظر، اإدغار موران، النهج، اإن�سانية الب�سرية، الهوية الب�سرية، ترجمة، هناء 

�سبحي، هيئة اأبو ظبي للثقافة والرتاث، كلمة، 2009، �س 96،97.
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اجلديـــدة وافـــًرا، وحتـــت م�سميـــات كثـــرة مبـــا فيها 

ن�سانيـــة الدوليـــة التـــي تتظاهـــر بتقدمي  املنظمـــات الإ

العون للذات يف ت�سجيعها مل�سروع )املو�سوع، وهو �سنع 

قنبلة اجليب الفتاكة(.

خالقي هناك م�سببات  ووثًبا على واجب ال�سمـــر الأ

�سيكولوجيـــة ان�ســـوت حتت طائلتـــه، بو�سفهـــا نوًعا من 

التداعي ال�سيزوفريني يف اأفـــكار ال�سخ�سيات )من هذا 

النـــوع( التي تـــرى العامل مـــن خاللها ب�ســـورة مت�سظية 

رادة، ومثل هذه الروؤية املت�سظية ت�سف، اأف�سل  بانعدام الإ

و�سال/ التفكيك الذي جاء مع  و�سف، ثقافـــة متقطعة الأ

الفو�ســـى واحلرب احلديثـــة املدمرتني للعقـــل احلديث، 

وهذا ما ينعك�ـــس يف الرواية احلديثة التي اأنتجها الكتاب 

الذين ابتغوا مـــن وراء هذا تزويد القـــارئ برهاٍن �سكلّي 

.
�1(

مرعب على الكيفية التي انفرط بها عقد العامل

عنـــد هـــذا الو�ســـع، ميكن اعتبـــار عالقـــة �سخ�سية 

خـــرى على اأنها عالقة م�سوبة  )اآدم( مع ال�سخ�سيات الأ

بوظيفة واحدة، هي وظيفة الدمار، وكاأنها جميعها جاءت 

ملـــوؤازرة هذا امل�سعـــى الوظيفي، ولرعايـــة املهمة الطلوبة 

من اآدم املجرتئ علـــى هويته، واملتجا�سر على هذا الفعل 

ال�سنيـــع يف غيـــاب ال�سند املعار�ـــس، اأو املنبـــه، للحيلولة 

قل اإعاقته من هذه املهمة  دون حتقيق اجلـــرم، اأو على الأ

املعـــّد لها باإحكام. و�سمن هذا املنظـــور العالئقي جاءت 

خر« �سالعة بالتوح�س  اأدوار �سخ�سيات »حكاية العربي الأ

لتحقيق الق�سد، ومتحالفة فيما بينها للم�ساركة يف هدف 

واحـــد هو الهالك، ول �سيء غـــره؛ وبتمثيلها القادر على 

حداث بدقة متناهية؛ للقيام مب�ساعدة  تفعيل عنا�ســـر الأ

جـــرام يف حميطه؛ لذلك فاإن  )اآدم( علـــى اإجناز فعل الإ

�سا�ـــس من�سوية  العالقـــة بني هـــذه ال�سخ�سيـــات هي بالأ

رهـــاب جماًزا مر�سال،  حتت �سيـــاق جمابهة ما �سمي بالإ

ة، يف غياب  وممار�ســـة فعل التدمر واخلـــراب حقيقًة ُمرَّ

)�1   ينظر، جي�سي ماتز، تطور الرواية احلديثة، �س 119،121.

رهاب املغيـــب عمًدا،  الفعـــل املعار�ـــس، اإل مـــن �سبـــح الإ

حتـــى اأ�سبح الكل على الذات، والـــذات مع الكل، ومن ثم 

حتـــددت املهمة بناء علـــى خا�سية جمابهـــة هوية الذات 

مـــن الذات نف�سها بفعل التدبر والقيادة ال�سديدة، وعلى 

الرغـــم من ذلـــك مل ي�سفع لــــ )اآدم( اأن كان مر�سًيا عنه 

خر الذي تربى يف ح�سنه، وتلقى ثقافته، ونال  من قبل الآ

مريكية، وهو ما  منه هويته بعد ح�سوله على اجلن�سية الأ

نه هذا احلوار مع املاري�سال: »ل اأدري يا ماري�سال ملاذا  يبيِّ

، وي�ستد املوقف، 
�2(

مل يدخـــل يف دماغكـــم اأين اأمريكـــي«

مر بني  ويحتد ال�ســـرد املكثف يف اآخر الروايـــة؛ لي�سل الأ

ال�سخ�سيـــة الفاعلـــة يف العملية ال�سرديـــة؛ للت�ساور فيما 

رهاب اقتحـــام القلعَة التي  ينبغـــي فعله، بعد حماولـــة الإ

ت�سم اجلميع مبـــن فيهم )اآدم(، حينـــذاك ُتبدي اإحدى 

ال�سخ�سيـــات الفاعلـــة بالبـــوح لل�سخ�سيـــة اللوجي�ستية، 

الرئي�ســـة )ليتل بـــروز( بو�سفه القائم علـــى »لعبة املحق 

الفتاكة« يف قولها: 

- نحـــن يف عملية ترحيل واخلطاأ غـــر مقبول يا �سيدي، 

مر اإىل �سيء اآخر اأكرث ذكاء. ملاذا ل ن�سرب  يحتـــاج الأ

 املكلـــف باختطاف العلماء 
�3(

املعلومـــة ملجموعة �سادو

النووين العرب، ل اأحد يحا�سبهم، ول يهم اإذا اعرتف 

القاتل بعد �سبعني �سنة، يكون الزمن قد تغر. 

- املهم اأن يتم كل �سيء خارج القلعة، زمن اأ�سود مي�سي ب�سكل 

عك�ســــي، عربي يعلمنــــا ما يجب فعله ومــــا ل يجب فعله؟ 

.
�4(

�ساأنتحر قبل اأن اأرى عربيا يحميني، اأو ياأمرين«

َوْفَق ذلـــك، هل بات )اآدم( يف �ســـرد »حكاية العربي 

خر« اإحالـــة اإىل اأنطولوجيا واقع قلعـــة )اآرابيا( بهذه  الأ

املهانـــة والبتـــذال؟ وهـــل بات ميثـــل �سمرهـــا اجلمعي 

فعال؟ وهل جتـــرد ما تبقى من �ساللة ف�سيلة )اآدم( من 

خر، �س 375. )�2   حكاية العربي الأ

)Shadow     �3   تعني الظل ـ كما ورد ذكرها يف الرواية ـ وهي فرقة مت تدريبها 

بعناية دقيقة؛ لالغتيالت وت�سفية العلماء، بداأت بت�سفية اأبرز العقول العاملة 

ينظر  املتقدمة،  والبحوث  والخت�سا�سات  والفيزياء  الكيمياوية  الهند�سة  يف 

الرواية، �س 144، و 347

)�4   امل�سدر نف�سه، 438.
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قيمهـــا اإىل احلد الذي و�سفته الروايـــة؟ وفوق ذلك، هل 

ميكـــن اأن ن�سوغ خيانة )اآدم( على نحـــو كلي لل�سخ�سية 

العربية، حاليا، بهذا احلد من الو�ساعة؟ واإذا كان ذلك 

كذلـــك، مع من تتماثل �سخ�سيـــة )اآدم(؟ هل مع العربي 

الكلي )العهد( اأو مع العربي، املتفرد، )ال�سفقة(؟

لعـــل املتلقي يـــدرك اأن �سخ�سيـــة )اآدم( تتطابق مع 

منظومة املوؤ�س�سة املتحكـــم فيها بجهاز التحكم عن بعد، 

�سعة حتت احلمراء، كما يف  التي تعمل حتـــت املراقبة بالأ

املوؤ�س�ســـات النافذة لقلعة )اآرابيـــا( ذات الطابع القيادي 

امل�ستبد بالفكـــر ال�سيا�سي، واملحمـــي يف �سورتي: ) الكل 

خر يف  ، ولي�س الـــكل هنا اإل الآ
�1(

للواحـــد، والواحد للكل«

�ســـورة الكولونيالية اجلديـــدة، والواحد يف �سورة املتفرد 

بال�ستبداد، واخلنوع.

اإن يف كينونـــة اأنطولوجيـــا موؤ�س�ســـات )اآرابيا( تبدو 

خر على  َحّق بـــه الآ �سخ�سيـــة )اآدم( الواحـــد املتعدد، الأ

ح�ســـاب ذاته يف �سمرهـــا اجلمعي، وهـــي ال�سورة التي 

ر�سمهـــا ال�ســـرد لــــ )اآدم( املَُعـــدُّ �سلفا باملقا�ـــس ل�سالح 

خر، املاثل يف �سرد �سخ�سية »العربي اجليد الوحيد هو  الآ

، اأما خارج هذه الكينونة مبنظور الذات 
�2(

العربي امليت«

ل�سمرهـــا املرجعي، فاإن »العربـــي الن�سيُب، اجُلموُع، هو 

العربـــي احلي«؛ وما بـــني املوت واحليـــاة، يت�سارع رهان 

الت�ساد يف املبادئ، ويحتد اخلـــالف امللتب�س، بني الذات 

خر  وذاتها، وبتو�سيح املالزمة نف�سها ي�ستد الت�ساد مع الآ

ب�ســـكل جوهري، نظر اخلالفات الثقافية املفتعلة، �سكاًل 

وم�سموًنـــا، ومـــا بـــني ا�ستغـــالل العربي الوحيـــد امليت/

الواهـــن، وا�ستثمار العربي الن�سيـــب، اجلموع/ املخل�س، 

يكمن ال�سراع بني جتزئة الذات ـ يف ذاتها ـ قبل ال�سراع 

خر، يجب  ن اأية مطالبة ملواجهة الآ خـــر؛ لأ بني الذات والآ

على الذات اأن تت�سالح مع ذاتها؛ لكي تتحمل م�سئولياتها 

)�1   امل�سدر نف�سه، �س 310، و 449.

)�2   امل�سدر نف�سه، �س 48، 107، 146، 160، 240، 271، 302،448، 

ويف موا�سع عديدة من الرواية.

نطولوجيـــة واحل�سارية، ومـــا مل يتحقق ذلك لن يكون  الأ

للذات اأي دور ح�ساري، وهي احلالة التي تعي�سها الهويات 

خر  القوميـــة يف كل اأنحـــاء العـــامل يف مواجهـــة عنـــف الآ

بالقتحام ثقافيا، واملت�سلط بعطية »اجلزرة«؛ تبعيا، وهو 

ال�ساغـــل نف�سه الذي »واجهته النظريات ما بعد البنيوية، 

ومـــا بعد احلداثيـــة، يف اإعادة تعريف مفهـــوم امل�سئولية؛ 

قرار  اإذ هي ترى اأن حتمـــل امل�سئولية عن اأفعالنا يعني الإ

بهـــذه احلدود التي تقيد فهـــم الذات، وهي حدود ل متثل 

ن�سانيـــة جمعاء،  ماأزقـــا للذات وحدهـــا، بل للجماعـــة الإ

فهـــي اإذن دالة على اإن�سانيتهـــا. ترت�سب عتمتنا يف خ�سم 

خرين، وترتكنا مك�سوفـــني اأمام تاأثرهم  العالقة مـــع الآ

خالقـــي بالرغـــم مـــن اأن جهودهـــم معنا يف  وعنفهـــم الأ

م�سهد املخاطبة هو ما مينـــح الذات العرتاف، وبالتايل 

 
�3(

الوعي بذاتها.

وبـــني منطـــق هويـــة الـــذات يف احلر�س علـــى تعزيز 

خـــر يف احلر�س  نطولوجـــي، ومنطق هوية الآ الوجـــود الأ

علـــى ال�ستغالل مبفهومـــه الكولونيـــايل، �ساعت حقيقة 

العرتاف املتبادل، انطالًقا من اخلالفات الثقافية، التي 

خر، اأن تكون متباينة ق�سرا. وتبدو عملية  يراد لها، من الآ

�ســـرد الرواية دقيقة الو�سف بال�سموليةـ  يف الال مقول يف 

الن�ـــسـ  رغبة يف تو�سيح �سبيل الو�سع العربي مبحمولته 

الدلليـــة املرتبطة بواقـــع منظومة مطالـــب الكولونيالية 

اجلديدة، التـــي باتت حتمل م�سروعـــا ثقافيا تن�سوي يف 

م�سامينـــه كل امل�ساريـــع ذات امل�سالـــح النفعية. ومن ثم 

خر يف الذات من م�سالح نفي�سة،  فاإن ما ح�ســـل عليه الآ

خر ـ يف �سيء ـ غر امل�سالح  مل حت�سل عليه الذات من الآ

الغثة، وتوايل امللفوظات الت�سويفية، والوعود املخاتلة.

خـــر يف الـــذات ماثلـــة  واإذا كانـــت رحلـــة ح�ســـور الآ

ق اإىل  يف احلالـــة التفكيكيـــة، بو�سفهـــا خ�سي�سة، ُت�ســـوَّ

خر  الهويـــات القوميـــة، فـــاإن رحلـــة ح�سور الـــذات يف الآ

)�3   جوديث بتلر، الذات ت�سف نف�سها، مقدمة املرتجم، �س 11.
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مغيبة ق�سًرا، اإل ما ظهـــر منها عرب احلاويات القيا�سية، 

وهـــي احلالة التي باتت الذات تعي�سها با�ستمرار، وتتمدد 

بالتنوع، �سواء عرب التخويف ب�سلطة الع�سا، اأو بالرتغيب 

بعطيـــة اجلزرة، ويف ذلك ما ي�سر اإىل املفارقة املت�سادة 

بني امل�سروعـــني، م�سروع تاأكيد الإجناز يف مقابل م�سروع 

حماولة فهم ما يجري قبل التخطيط ال�سرتاتيجي.   

ومما ل �سك فيه اأن اأي باحث لقراءة »حكاية العربي 

خـــر« لن يجـــد اأف�سل مـــن الفر�سيات التـــي عر�سها  الأ

علينـــا ال�سرد الروائي بطرائقـــه الفنية املائزة، ولن يلقى 

اأدق و�ســـف للخنوع الذي ُو�سمت بـــه �سخ�سية )اآدم( يف 

رمزيتهـــا الدالة علـــى مهانة ال�سخو�ـــس املائلة عن جادة 

ال�سواب يف هويتنا الثقافية، وواقعنا العربي املوبوء. 
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