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الصوت املضاد وتفكك الذات العرب ّية
رواية حكاية العريب األخري2084
لواسيني األعرج :رؤية نقدية
�أ  :خولة عب�سي اجلزائر

باحثة ،جامعة قاملة
مخبر الدراسات اللغوية و األدبية ،الجزائر

امللخص

إن جملة التغييرات التي طرأت على العالم العربي املعاصر شهدت أزمات عديدة في كافة
السياسية ّ
َ
َ
َ
،وأدت بذلك إلى شلل ملحوظ في
الثقافية أو
االجتماعية أو
مجاالت الحياة سواء
َ
َ
وتيرة اإلنجازات وفي تطور املنظومة الفكرية و املادية في تشكل املجتمع  ،تميز العالم بنظرة
معاصرة نحو عالم جديد يتسم بقيم جديدة تسعى إلى َ
تغير الواقع إلى األحسن ،فكانت
الرؤية َ
عاملية نحو اعادة قراءة النص الديني واالنتقال إلى ما هو مشترك بين املجتمعات
َ
لتغذية َ
العاملية ولذلك تتجه دول العالم إلى مسار جديد يحكمه نظام عالمي جديد ما
القيم
بعد كولونيالي  ،تغذيه العالقات املتعارضة ،املركز/الهامش ،األنا/اآلخر ،العربي /الغربي كلها
خطابات تشتغل عليها مرحلة املابعد كولونيالية .
سنحاول من خالل املداخلة التطرق إلى أبرز املشكالت األساسية التي عرقلة التطور
الفكري للعالم العربي مبرزين دور النهضة الحضارية في تشكل الرؤية الوجودية و التنمية
االقتصادية باإلسناد على تطور املنظومة الفكرية للعقل العربي ،كما سنقدم رؤية نقدية
لك
ذ
حول رواية العربي األخير 2084للكاتب الجزائري واسيني األعرج مبرزين
َ
الصوت املضاد في عمق َ
َ
َ
السياسية للكاتب ومعالجتها ملسألة الهوية العربية و تأزمها
الرؤية
الكولونيالية الجديدة .فكيف صور الكاتب واسيني األعرج الرؤية االستشر َ
َ
افية
بفعل الهيمنة
للعالم العربي في ظل التحوالت التي يشهدها العالم املعاصر؟
َ
الكلمات املفتاحية :العربي اآلخير ،2048املا بعد كولونيا لية ،أزمة الحضارة العربية.
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ً
اجتماعية و َ
َ
َ
ثقافية ،نتيجة حتمية لثورات
سياسية و
ما يشهده العالم من تحوالت
قادها الربيع العربي بأيادي ال نعلم من وراءها ولكن ما هو واضح على الصعيد الدولي،
ُ
ّ
ّ
الخفية في مخاض الدول
نهايته دمار شامل للمنظومة
العربية الذي كان
يبرز أهمية اليد
ّ
ّ
ّ
ّ
الثقافية واالجتماعية و سيرورة نحو التال�شي للمعتقدات الدينية تحت ما
الفكرية
يسمى املشترك.
لقد تناولت الرواية العربية املعاصرة مختلف القضايا التي تحاكي في مضامينها،
ً
َ
البطولية التي ال تؤسس أصال إلى نموذج البطل بعكس
التسلسل التاريخي في انهزاماتنا
ما تثبته دائما فالتاريخ يصنعه و يكتبه األبطال و الفاعلين فيه و صناع أحداثه ،في حين
ً
أن الكتاب يتصنعون أبطاال من وحي الخيال ويناقشون قضايا تنبع من عمق املجتمع
،تختلف الرؤى النقدية في قراءتها للوضع الراهن في املجتمعات العربية ولعل أبرز
الدراسات التي تميز ذلك هي التي تركز على القراءات املنفتحة على النسق الثقافي وآليات
الحفر األركيولوجي في عمق الخطاب الروائي الستنطاق النص برؤية نقدية ثقافية.
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تقديم قراءة نقدية للرؤية السياسية في رواية
ً
حكاية العربي األخير  2084انطالقا من مراجعة القضايا التي تهتم بالتاريخ و الهوية في
النص الروائي ومساءلة الذات العربية في ظل األزمات الجيوسياسية ،وكيف تخطط
الدول اإلمبريالية إلى تفكيك العقل البشري العربي بتجاوزها للكولونيالية إلى مرحلة املا
بعد الكولونيالية  ،فكيف صور الكاتب واسيني األعرج الرؤية االستشرافية السياسية
للعالم العربي في ظل التحوالت التي يشهدها العالم املعاصر؟
أوال :عامل األفكار بني الرؤية الحضارية و التأثري الغريب:

تأزم الفكر واالنبهار باآلخر
ُ
يعيش املجتمع العربي فو�ضى من الحداثة املعطوبة ،فالتكفير بها ليس مفاجئا و
إنما العمل بها متوقف عند حاجات واستثناءات تدعم الفكر الديني يقول محمد بنيس»:
ُ
العطب الذي قادنا إلى هذا املآل ثقافي و من طبيعة ثقافية...يبدأ العطب من التعليم
،أي مضامينه ،وطرائقه،ثم ُ
يمتد إلى السلطة و املؤسسة باملعنى األوسع لكل منهما في
الحياة االجتماعية والسياسية و الثقافية إنه املشترك».1
وهذه القيم التي ذكرها محمد بنيس كلها مشتركة بين العالم الغربي والعربي
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ً
ً
ً
فالتخلف التقني في التعليم ُ
ينتج جيال متخلفا تقنيا ،و السلطة تنتج لنا سلطة فاسدة
وشعب ثائر ضد مطالبه ،فاملطلوب من قبل األنظمة هو الوعي باملعرفة والحرية في إنتاج
جيل يتمتع برؤية معلوماتية و تقنية في ظل تدهور الوضع الفكري اإلنساني وخاصة في
فترة ما بعد الجائحة  ،2020العالم يعاني من نكسة كونية و على الطبقة الواعية أن
تتعلم كيف تتخلص من أثار األزمات النفسية على الوعي اإلدراكي للفرد في املجتمع.
تعمل الحرية على تعرية بعض السلوكيات الخاطئة في املجتمع لكن في الوقت
ذاته تساعد في كشف األنساق املضمرة للمؤسسات الفاعلة في املجتمع و للفرد بشكل
خاص فالحق في املطالب الدنيوية حق والجهل بذلك ظلم ،ولهذا وجب املساواة والعدل
في املطالب بين الجنسين في توفير مبدأ تكافئ الفرص وهذا ما يقوم عليه النظام العالمي
الجديد أو( الكولونيالية الجديدة )في خلق تأسيسات جديدة تحكمها مبادئ و قيم
متغذية بأفكار النزعة اإلنسانية و املساواة في الحقوق ونشر السالم في العالم ،ولكن
املمول الوحيد هو الفكر اإلمبريالي الذي يسعى من خالل كل التأسيسات الخادعة إلى
خلخلة موازين القوى في العالم العربي فبعدما كان هو النظام الواحد في السيادة سيظهر
نظام ثاني بنفس التأثير و الفكر يحكم العالم العربي و يترأسه تحت مسمى ثنائية
التمركزحول العالم .
ً
تزامنا مع الثورات في العالم العربي وانهيار القاعدة التأسيسية للمنظومة العربية
التي أطاحت بقادتها توالت الخسائر و تراجعت الحروب بالسالح وكما توقع العديد من
الدارسين و الباحثين « ،أن بعد انتهاء الحرب الباردة ستنطفئ بؤر الصراع في العالم
وعلى مستوى العالقات الدولية و أن االنشغال الجديد واملعاصر يقوم على شكل
تجمعات قارية تحت شعار يجمعها السالم و التنمية و العمل على املشترك املزعوم
الذي ّيدعي بتقارب األديان و املذاهب و الثقافات انطالقا من وحدة الجنس البشري
فاإلنسان إنسان» ،2يسعى الغرب من خالل ذلك إلى فكرة املساواة انطالقا من مبدأ
َ
اإلنسانية الجمعاء وهي عدم التفرقة بين األشخاص سواء من خالل اللون ،الدين
َ
اإلنسانية التي يدعون بها عكس ما يفسرها بعد النقاد و املفكرين في
،الجنس ،وهذه
ُ
َ
انسانية واحدة  ،أي نموذج أحادي وكما يفسرها
العالم العربي فالغرب ينطلق من فكرة
الناقد و املفكر املصري عبد الوهاب املسيري هي عملية مساواة تنتهي إلى تسوية البشر
الواحد باآلخر مما يلغي كل الخصوصيات بل و األبعاد املركبة و يصبح اإلنسان الغربي
هو املثل األعلى و النمط الكامل و على الجميع أن يقلدوه و يلتحقوا به pradigm
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 unilineaوهذه املقولة يقوم عليها النظام و الفكر اإلمبريالي املعاصر أو الكولونيالية
ُ
يرتكز على مقوماتها
الجديدة حيث ُ يسعى إلى خلق نموذج مشترك في العالم العربي
أساسها التكنولوجيا و الدين املشترك ،عكس ما نادى به املسيري فهو يرى أن اإلنسانية
املشتركة تنطلق من مفاهيم إسالمية يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم «لاَ َف ْ
ض َل ِل َع َرِب ّ ٍي
َ َ
لاَّ َّ ْ
ُّ
فالعربي
َعلى أ ْع َج ِم ّ ٍي ِإ ِبالتق َوى «فهنا يؤكد على فكرة املساواة لكنها تقابل االختالف ،
ّ
ٌّ
ُّ
ٌ
عجمي ولكن ما بينهما معيار يتجاوز كالهما هو «التقوى»  ،فحسب ما
العجمي
عربي و
ّ
اإلنسانية املشتركة تدعوا إلى التخلي عن املعتقد السائد و َّأن
ينادي به املسيري هو أن
ً
ّ
ّ
الغربية التي ّ
ّ
حوسلت الفكر
اإلنسان ليس بكائن مادي مشيرا إلى التخلي عن العقلنة
العربي وأنتجت نماذج ماديذة ّ
ّ
يسيرها العقل و الفكر املادي .
املادية ّمن خالل ّ
القيم ّ
ّ
الفكرية في غرس ّ
ّ
مقاييس
االستيطانية
نجحت األنظمة
ّ
ّ
ّ
ُ
التقنية وتخص املجتمع و مؤسساته فالفعل الغير املباشر وسيلة لذلك
علمية تحددها
 :الصورة ،األنظمة ّ
التربية  ،السلطة الرابعة ،املوضة و البريستيج ،البروتوكول وكل ذلك
يسعى إلى السيطرة على الطبيعة و البشر...
العقل أصبح أداة إلدارة املجتمع و تجاو َز التفكير إلى إعمال املخططات موضحا
ُ
ينكشف كعقل تقني و ُ
األمر يتعلق باإلنتاج و تغيير للمادة األولية
ذلك ماكس فيبر «
ٍ
«األشياء والبشر»،عن طريق عملي و منهجي» 3ومن خالل تفسير هربرت ماركوز «أن
ما يحدث للعقل في املجتمع العربي هي إرادة سياسية ال ُ
تعلن عن نفسها و تسعى الى
تحقيق السيطرة على اإلنسان»،4فالواضح من خالل القولين أن العقل العربي انبهر
بالتكنولوجيا في عصر الوباء عكس ما كان عليه في ما م�ضى ،فالغاية واحدة من قبل
اآلخر هي مصلحة ايديولوجية على حساب التقنية فالسياسة واجهة و التقنية وسيلة و
َ
اإلنسان و األرض غاية لهما و اإلرادة السياسية تسعى الى ت ْس ْييس كل املجاالت في الحياة
من الثقافة الى االجتماع و التربية و حتى األنظمة الحياتية أصبحت عبارة عن سياسات
يتحكم فيها عقل أداتي .
ب-ثنائية التمركز يف العامل وتشكل العامل الجديد

يعاني العالم العربي املعاصر من ازدواجية الفهم والتعامل مع منطلقات الحياة العامة
ُ
تصيب اإلنسان املعاصر ويطرح
فاملفكرعلي حرب مثال يتكلم عن العالقة املتحولة التي
ّ
سؤال  :هل ُ
نحن حقا مع الثوابت أوفياء للقيم التي تدعي املحافظة عليها؟
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ً
ً
الفكر العربي يعيش تناقضا بين ما هو ثابت و متحول نتيجة للتشتت التكنولوجي و
ُ
بالثوابت ملصادرة محاوالت
«نتذرع
التفاعل امليد يائي في العالم فكما يقول علي حرب
ِ
ّ
اإلصالح و التهرب من استحقاقات التغيير و التطور ،وندعي التماهي مع األصول و ال
ُ
نحسن سوى انتهاكها و االبتعاد عنها و أي تغييركان شكله أو حجمه إال ويمس العالقة
بالثوابت بصورة من الصور«،5وكل هذه النقاط تؤثر على طبيعة العالقة باإلنسان مع
الثوابت باعتبارها الركيزة نحو األمام و املنطلق نحو السالم ،بإعادة قراءة النص الديني
بتأويل جديد يتما�شى مع املصالح الدولية العظمى وهذا ما تحاول املصرية الدكتورة
هبة جمال الدين الباحثة في العلوم السياسية قوله أن االتفاقيات الجديدة تدعو الى
« اعادة قراءة النص الديني واعادة تأويله ،وحسب املعترف أنه كل دين ينفي اآلخر/
إال االسالم يعترف بالثالثة ديانات و املسيحي يعترف باليهودية و اليهودي ال يعترف بأي
دين فاملشترك يبقى بين األديان الثالثة ،ثم يعتمدون على القيم املشتركة ووضعها
في الخريطة السياسية من خالل تجميع رجال الدين مع الساسة و الدبلوماسيين في
حلقات اسمها  trraqtou diblamoussiأو املسار الثاني الدبلوما�سي» 6تعني تفاوض
ّ
ّ
غير ر ّ
السيا�سي
االشتغال
سمي بعد التحاور تتحول إلى رسميات وزارة الخارجية ،رغم َّأن
ليس مباشر لكن هناك تنسيق مع الدولة ملعرفة سقف التفاوض ،وفي مضمون حديثها
أن الذي اتفقوا عليه رجال الدين والساسة و الدبلوماسين والذي اتفقوا عليه رجال
الدين يأخذوه رجال الساسة و يضعونه على الخريطة السياسية،ويبدأ الكالم الشعوب
األصلية يجب إعطائها الحق السيا�سي على الخريطة السياسية من خالل املشترك
ّ
ّ
األساسية هي الكتب املقدسة .
املرجعية
اإلبراهيمي للديانات الثالثة،يعني
َّإن العمل املشترك هنا ٌ
ّ
لفاعلية وأقرب لتفكك الفكر االنفرادي املتمركز حول
منتج
ّ
ّ
ّ
ّ
الثنائية
إمبريالية تحكم العالم من منطلق
اإلمبريالية و تجاوز ذلك إلى ثنائية
الواحدية
ّ
ّ
الكونية.
املركزية و تقسيم العالم وفق املصالح
اإلمبريالية هي تكريس الشركات ّ
ّ
َّإن ما تعمل عليه الدول
املالية التي تؤثر على األداء
اإلعالمي و»مراكز ّ
ّ
االقتصادي من خالل النفوذ ّ
ّ
الضغط املتمثلة في
املالي و
و الرخاء
ً
 Lobbyوذلك تماشيا مع أجندتهم حيث تعمل على تهميش دول العالم الثالث
وتهيمن على الشركات و تحول الثروات من الدول الفقيرة الى الدول األغنى وتحول
ّ
ّ
األقلية “.7
األغلبية ألى
أموال
وهذا ما نشهده في عاملنا العربي حيث أن بعض الدول في املرحلة األخيرة تعاني
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ّ
(الشعبي) ال يهتم بالتفاصيل بقدر ما يهتم
من نقص عام في السيولة و االهتمام العام
باألوضاع املعيشية فقط.
النظام االستعمار ّي الجديد يعمل بطريقة ّ
ذكية في تشتيت املجتمع على حساب
ّ
ّ
العربي اتجه إلى
امبريالي وتخطيطه تفكيكي ،فبعدما قيد اإلنسان
لقمة العيش ففكره
خطط جديدة تشتت املنظومة العربية .
ً
ً
ّ
العربي نظاما جديدا ثانويا ليتحكم فيه ،نتساءل
النظام اإلمبريالي أجهض للعالم
هنا:هل بعد ما كانت الدولة العظيمة اإلمبريالية تقود العالم العربي في صورة التبعيةّ
ّ
ّ
الصهيوني؟ أم أن
االستيطانية ،هل بهذا االتفاق سلمت املشعل للوريث الشرعي الكيان
ّ
الحقيقي إلى املجاز ّي وبذلك سيادة
نهاية التاريخ التي تكلم عنها فوكوياما تجاوزت املعنى
النموذج األمريكي بصهر األديان تحت ما يسمى الدين الجديد ،وسيطرة املشترك في
ُ
العالم هذا األخير تبنى فك ًرا مغاي ًرا فالنهاية مجازية ُ
تحكمه مبادئ
تعلن أن العالم بدأت
ُ
ّ
التقليدي والتر ّ
اثي ،وتجاوز كل ذلك إلى
و قيم جديدة تعنى بنهاية القديم ،نهاية العهد
ُ
عالم معاصر ُيقوض األصل الثابت ويحتفل بالجديد املتحول ،فالعالم املعاصر تختلف
وسائله و لم تعد كافية للتحديات الجديدة التي يفرضها املجتمع.
يب األخري 2084
ثانياً :قراءة يف رواية واسيني األعرج حكاية العر ّ

ّ
العربي ووقائع
يقدم لنا واسيني األعرج من خالل الرواية رؤية استشرافية للعالم
وتحوالت التي يشهدها وسط عالم ّ
متسلط ّ
ويصور املآل الذي وصل إليه العرب بعد أن
ُ
ّ
ّ
يعتمده واسيني األعرج في
وسياسية هذا الفكر الذي
طائفية
تفككت ّبسبب صراعات
ُ
يعتمده األدب العبر ّي املعاصر ويسمى أدب النهايات «أدب الرؤى»
رؤيته االستشرافية
ومثلت رواية « »2023لألديب يجآل سارنا منحى غيبيا في التنبؤ ملجتمع اسرائيل بالزوال
ً
في  ،2023ويسمى أيضا بالفكر األبوكاليب�سي والتأمل اإلسكاتولوجي يؤمن بمبدأ أن نهاية
العالم �شيء غيبي يعلمه إال هللا ،ولكن نهاية بعض الشعوب �شيء حتمي فكيف سيتحقق
ذلك ؟
أبوكاليبس باليونانية  : ποκάλυψιςرفع الغطاء هي عبارة تدل على إعطاء
أشخاص مختارين أشياء خفية ملعظم البشراملصطلح الدارج لها عند العرب هو «كشف
الحجاب» .تدل الكلمة اليوم عادة على نهاية العالم وهي اختصار عبارة تعني كشف نهاية
العصر
MES Mampad College

90

Majallathussaj, Vol-05, January 2022

مجلة الساج  :مجلة بحثية سنوية محكمة

Apocalypse: ocalypse , nom fémininSens
1:Fin du monde. Traduction anglais : apocalypseSens
2:Catastrophe qui évoque la fin du monde par son ampleur8

apocalypse :الكشف عن الغيب عن طريق األحالم و الرؤى و الغيبوبة وتستخدم
لإلشارة للكتب الدينية التي تحتوي على مثل هده الرؤى مثل _:سفر دانيال_وقد ظهرت
9
عدة كتب أبوكاليبسية في القرون األولى بعد مولد املسيح.
التأمل اإلسكاتولوجي

Doctrine relative au jugement dernier et au salut assigné aux:eschatologie
fins dernières de l›homme, de l›histoire et du monde. Les vieilles traditions orientales d›apocalypse et de descente aux enfers, conservées dans l›eschatologie
10
.musulmane -Civilis. écr.,1939, p. 3003

وهذا املصطلح ّ
يتجلى في أنه يبرز العقيدة املتعلقة بالدينونة األخيرة و الخالص
املخصص ألهداف نهائية لإلنسان و التاريخ و العالم ،التقاليد الشرقية القديمة لنهاية
ُ
العالم و النزول إلى الجحيم املحفوظ ،يوظف األدب العبري املعاصر منهج التأمل
اإلسكاتولوجي هذا ألن معظم املفكرين يؤمنون أنه ال حل للمسألة الصهيونية عن طريق
التدرج التاريخي»اإلستنارة» 11أو االندماج أو الثورة االجتماعية و إنما ُ
يجب أن يتم األن
و تنتهي.
تدور أحداث الرواية حكاية العربي األخير 2084حول صراع قطبان أساسيان هما:
ُ
تمثله كل من  :الواليات املتحدة األمريكية و
•تحالف أميروبيا ()amereupaوالذي
أوروبا.
•تحالف اروشينا  :)iran-Russie-la chine(Irochinnaروسيا ،الصين ،ايران
•وآريبيا (قبائل آرابيا)،قبائل العربية أوتا( )utaبوصفها مركز الحدث األسا�سي.
تدور األحداث في قلعة أميروبا الواقعة في مكان استراتيجي في عمق الربع الخالي
حيث ُ يقيم بها آدم غريب وهو الشخصية األساسية في الرواية عالم فيزيائي في النووية
يحمل جنسية أميركية اختطف من قبل العمالء و ُ
ُ
يمثل بدوره األمل
من أصول عربية و
العربي في صناعة الحلم وهو نهاية الحرب.
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يعمل آدم أو كما يسميها أصحاب القلعة أميروبيا -العربي األخير -على
ّ
ّ
النووية ،مشروع بوكيت بومب املزدوج
النووية «قنبلة الجيب
صناعة القنبلة
12
( ، »)PBPul –PBPp2ليتم استخدامها ضد جماعة متطرفة تعرف باسم (التنظيم).
ُ
ُ
عايشه
يعيش آدم (العربي األخير)،صراع ذاتي و قلق وجودي فهو في حالة تأزم إثر ما
من حالة اختطاف ومصير العالم بين يديه ،فهل سينقذ البشرية من أزمة الحرب ،أم أن
الغرب (تحالف أميروبيا) سيتعامل مع التجربة النووية كسالح ضد البشرية.
ّ
تتقاطع الرواية في حبكتها مع رواية جورج أورويل  1984تمثل بدورها الذكرى املئوية
ّ
الشخصية الجد بيغ بروزر وتصور ذلك الصراع التاريخي بطريقة ابداعية و جمالية
ملولد
ويبقى للباحثين دورهم في تأويلهم لرمزية العنوان وتطابقه مع واسيني األعرج فهي «
ُ
خلفته من
مرجعية تخيلية استعان بها الكاتب ملا قدمه جورج بعد الحرب العاملية 2وما
دمار شامل وتفتت للهويات وتكسير للمركزيات» ،13هذا التقارب اإليديولوجي والفكري
ُ
يخلق ازدواجية في طرح القضايا ،يكشف عن العقل الواعي بمصير األمة العربية بنظرة
استشرافية .
أ-املابعد كولونيالية ورسد التاريخ

جسد واسيني األعرج األحداث بتسلسلها وفق تسلسل التاريخ ،كما اعتمد على
ّ
ّ
وقائع وشخصيات وأحداث تار ّ
وعربية إسالمية مع تكثيفه للداللة الرمزية
وعاملية
يخية
ُ
قلعته الروائية بنفس العبارة التي كانت في مدخل
في عملية السرد التاريخي لذلك ،يستهل ُ
القلعة أميروبيا  ،مضمونها ُ
قتل اإلنسان والهوية العربية وتقويض الصوت النابض
للحرية «العربي الجيد الوحيد هو العربي امليت».14
ُ
تستند العناصر السردية في تصويرها للرؤية اإلنسانية الجمعاء  ،وتعالقها
ً
ً
ُ
ُ
تشتغل على سياقات
مع التاريخ العربي حيث أنها تشكل سردا واعيا بوقائع تاريخية
ُ
أنثروبولوجيا تفاعلية تعترف باملعرفة والهوية في تشكيل الذات اإلنسانية وأن أساس
السلطة حسب تفكير فوكو» متأصل في العالقات االجتماعية و أنها على ارتباط
بو اقع املجتمع ،املعرفة  ،السلطة ،اللغة ،الكتابة».15
الكاتب واسيني األعرج صور تأزم الفكر العربي و تمزق الذات وانشطارها بين
التعامالت السياسية السرية في املجتمع العربي فبعد سنين طوال من االحتالل و
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ُ
ُ
يعيش فو�ضى التوقعات وصراع الوعي الجمعي
نفسه
العبودية و االستدمار وجد العربي
«يسحبون السيوف والسكاكين بعضهم على بعض ويحرقون الدبابات املتبقية من
الزمن املا�ضي من حروبهم ويمحون آثارهم  ،منتصرين كانوا أو منهزمين ،آدم مسكين
ً
ال يعرف أن عصرا انتهى و حل زمن آخر» ،16إن هذه التحوالت في العالم العربي تكشف
عن هوية الكائن التاريخي الذي يتخبط في صراع تاريخي حضاري ويخضع لسيرورة الزمن
 ،فالحركة هي تفعيل لتلك التمظهرات املختلفة لحالة الصراع الذي يعيشها البطل
فيجسد الكاتب جمالية االنتقال من العالم العربي إلى العالم الغربي وتبرز التناقضات
في تمفصالت الوعي وااليديولوجيا للبطل آدم.
فآدم هو بداية الخليقة و مصير اإلنسان فلسفة االسم فقط تثير ُالكثير من
القضايا فتوظيف داللة آدم تحمل شفرة لفك لغز العالم و صناعة القنبلة املوعودة،
آدم ُ
يمثل بشاعة الوعي في استنطاق الضمير الغائب  ،الفو�ضى الوجودية وتفكك الذات
ُ
تستعرض قواها العسكرية و الحضارية
و تشظي الكينونة« ،إذا كانت الكولونيالية
لالستغالل الهوية الوطنية املستعمرة ،فإن املابعد الكولونيالية وظفت طاقتها
الثقافية و الحضارية ملمارسة التفكيك والهدم و تقويض الثقافة املحلية بكل ما
تملكه من آليات مادية ومعنوية وثقافية وسياسية».71
الكولونيالية :االستغالل /التسلط /التبعية /استهداف اإلنسان.

املابعد كولونيالية :التفكيك /الهدم /صراع اإلنسان مع أخية /استهداف عقل اإلنسان.
ً
ً
ً
ُ
لقد حملت الرواية بعدا رمزيا سياسيا يتخذ من املقوالت (الشعارات) عتبة
لالنفتاح على نص جورج أورويل  ،فكانت تنطلق من كشف اإلمبريالية العاملية و النظام
ً
العالمي الجديد الذي يتخذ من وسائل الهيمنة سالحا لصوت التابع االستعماري ،فعملوا
على قتل صوت األصل و إعالن مركزية الهامش من خالل املوقع الذي ُ
لعبه آدم في الرواية
فداللة االسم تحمل ثنائية متعارضة آدم/غريب  ،آدم أصل الوجود اإلنساني و غريب ،
ُ
استغلته ملصالح سياسية وخاصة.
غريب في قلعة اميروبيا التي
ب-رصاع الذات و تفكك اإلنسان

صور الكاتب في عمق الرواية تلك الحروب و النزاعات التي شكلت بؤرة صراع
وهاجس العربي في مواجهة اآلخر ،فبعدما قيدته الحرب وتوالت الخسائر في دولنا
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العربية وبعد نهاية الحرب البشرية  ،يأتي كما يقول الكاتب «نهاية زمن وبداية زمن
آخر إنسان الشريحة»  18تبدأ حرب بثوب جديد وهي الحرب البيولوجية ويبقى العربي
فأر تجارب لحقول بيولوجية غربية ولن تنتهي مأساة العربي فهو « يعيش في عصر ال
ينتمي إليه ،ال من حيث التمظهرات الخارجية التي يكتفي باستهالكها ،بل من حيث أنه
ً
ً
كائن ال تا يخي غم ادعائه االنتماءات التا يخية ُ
،ألنه ال يتواكب ثقافيا و انطولوجيا
ر
ر ر
ً
ً
19
ومعرفيا وحضاريا مع تطورات املراحل التاريخية» ،هذه الرؤية السياسية التي صورها
واسيني األعرج في عمق كتابته توضح للقارئ أن العربي مزال حبيس تراثه ،يعاني صراع
ُ
ُ
وضعته سيمكث في ظله
بين التاريخ و الحاضر وهذه مشكلة من مشكالت العربي «أينما
األول»،20فرغم التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم املعاصر إلى أن القيود املجتمعية
ُ
نتقوقع حول بؤرة واحدة ،ومحاولة التجديد أو الخروج عن ذلك النسق ُ
تعتبر
تجعلنا
كسر للمألوف وتجاوز لألعراف والتقاليد في املجتمعات العربية.
الفكر متأزم وسببه الكولونيالية الجديدة  ،فهي تستعين بآليات وتدابير أكثر ذكاء
ُ
تصبح
ومن خالل خطاب ليتل بروز بمناسبة الذكرى املئوية لجده بيغ بروز «هناك أمم ال
مفيدة إال عندم تتحول إلى رماد ،نحن من يمنحها فرصة الخروج من رمادها»،يكشف
من مفاد هذه املقولة في الرواية أن الجد الكبير كان يمثل ثمة الكولونيالية االمبريالية في
ُ
تعتمد
تحطيم روابط العالم وكانت وسائلها أكثر بشاعة من الكولونيالية الجديدة التي
على الهيمنة و العمل بسرية وبخطط تجاوزت التبعية  ،فالصراعات لن تنتهي هكذا
بل ستدوم أجيال وستبقى الطريدة النموذجية كما هو حال «صراع آرابيا ()arabia
وآزاريا( )asariaصراع املائة سنة»، 21هدفهم خلق صراعات داخل املجتمع العربي و
العمل على تفكيكه إلى منظمات أشبه بأقليات عدائية فنجحوا في إقامة الضغينة بين»
هيكل آرابيا وأصبحت عبارة عن آرابيات  ،شيعة و سنة ،دروزو آرمن ،أكراد و آمازيغ،
لم يعترف لهم بأي حق « 22وكلهم داخل الوطن العربي من أجل العمل على تمزيق الهوية
العربية باستخدام الفتن الطائفية و الحزبية أيضا.
ً
ُ
يعيشه اآلرابي من قمع و طمس للهوية ،مؤكدا الكاتب
إن هذا اإلضطهاد الذي
كأنه يحاول أن يربط عالقة العالم العربي باآلخر األمريكي ،وقابلهُ
في ثنائيات أخرى و ُ
ُ
أساسه ،معنا آرابيون كثيرون في
الثاني بالتعددية الثقافية في املجتمع األمريكي «فهي
مخابرنا و مخازننا هم منضبطين  ،كما الهنود األسيون و الالتينو و اإلرلنديون وغيرهم
ً
ُ
تصنع أمريكا»،23مبرزا أن العالم عبارة عن تكتالت متفرقة يجمعها
 ،هذه التعددية
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ٌ
تصنع الطائفية العالم العربي  ،فأمريكا
نظام امبريالي واحد يحكم األقليات فمثل ما
24
تصنعها التعددية الثقافية  ،و أمريكا بذلك هي «التاريخ املشترك»  ،يتحدث مالك
بن نبي عن فكرة قابلية االستعمار لإلنسان العربي ونقده للوضع املتأزم الذي يعيشه
ً
العقل العربي موضحا «أن املشروع الحضاري انقلب الى بوليتيك ،تضم الزعامات و ال
ً
تهتم و ال تكترث ببناء الحضارة انطالقا من اإلنسان ثم الدولة ثم األمة ،لقد انجزعلى
ذهنية متعفنة ساهمت بكثيرفي فتح أبواب القلعة أمام املستعمرليعشش فيها» ،25إن
النظام الفكري الغربي يقوم على مقوالت تعمل على تهشيم العقل العربي وتفكيكه ومحو
ذاكرته التاريخية وخلق بؤر صراع أساسها الحروب الطاحنة بين الطوائف و الشعوب
 ،فتتفكك بذلك ويغيب املنطق «أصبحنا داخل عالم يموت و أصبحت داخل آرابيات
ُ
ُ
محله الجنون ثم العدمية» ،26إن هذه الجدلية
يغيب العقل يحل
متقاتلة ،عندما
ُ
التي تروي الذاكرة داخل النص الروائي تستحضر بشاعة التاريخ الحضاري التي شوهه
ُ
الغرب ،وتصور تفكك العالم العربي و تنزله من قداسة الذاكرة بمعجم لغوي سيا�سي
يفضح التعامالت و الصراعات الدائمة في املجتمعات العربية و الطوائف:
•صراع السنة و الشيعة
•صراع الدروز و اآلرمن
•صراع العرب و اآلمازيغ و األكراد
كلهم هوامش ضمن املركز الوطن العربي ٌ ،
نسق يبرز ثنائية التعارض الداللي في
االحتواء و تحقق سرد الذات و الذاكرة الوحشية للبطوالت العربية املزيفة تحت توقيع
اآلخر املستبد.
خامتة

ّ
أساسية لبناء عالم
النموذج الجديد للكولونيالية يتخذ من مفاهيم ومرتكزات
ّ
ّ
العربي عن تاريخه وتزوير هويته ،
عالمي جديد يقوم على فصل اإلنسان
معاصر ونظام
ّ
ّ
تعمل على تفكيك الذات اإلنسانية وإعالن موت القضايا العربية  ،تحت املشترك العام
للمنظمات العاملية الرسمية في تحديد مستقبل العالم من خالل دورها َّ
وكان الدور ّ
الفعال
ّ
َّ
ّ ُ
ّ
تخفف من حدة األزمات
جيوسياسية
في فض النزاعات بين الدول  ،فهي تعمل بخطط
ثقافية ،أو حتى ّ
ّ
سياسية أو ّ
ّ
تربوية  ،تعمل على تغليف
اقتصادية كانت أو
بإبرام صفقات
ّ
ّ
ّ
الوضع املتأزم و تحويله إلى قضية ترتبط بحلول سياسية بين املنظمات اإلقليمية وهو
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ّ
ّ
امبريالية .
مركزية
ما تسعى إليه الدول العظمى تقسيم العالم الى أقاليم تحكمها ثنائية
ّ
ّ
سياسية
العربي برؤية
لقد نجح واسيني األعرج في رصد تلك التحوالت في العالم
ثاقبة ،وكانت :
يخي الذي يتخبط في صراع تار ّ
•تكشف عن هوية الكائن التار ّ
يخي حضار ّي ويخضع
لسيرورة الزمن  .وكشفه للتمظهرات املختلفة لحالة الصراع الذي يعيشها البطل
ّ
ّ
ّ
الغربي وتبرز التناقضات
العربي إلى العالم
جمالية االنتقال من العالم
فيجسد الكاتب
في تمفصالت الوعي وااليديولوجيا للبطل آدم.
ّ
العربي مزال حبيس تراثه ،يعاني
•واسيني األعرج في عمق كتابته يوضح للقارئ َّأن
العربي فرغم َّ
صراع بين َّ
ّ
التطور
التاريخ و الحاضر وهذه مشكلة من مشكالت
َّ
ُ
نتقوقع
التكنولوجي الذي يعيشه العالم املعاصر إلى أن القيود املجتمعية تجعلنا
َّ
النسق ُ
تعتبر كسر للمألوف
حول بؤرة واحدة ،ومحاولة التجديد أو الخروج عن ذلك
ّ
العربية.
وتجاوز لألعراف والتقاليد في املجتمعات
ً
ُ
يحكم األقليات
•مبرزا أن العالم عبارة عن تكتالت متفرقة يجمعها نظام امبريالي واحد
ّ
ّ
ٌ
ّ
الثقافية  ،و
العربي  ،فأمريكا تصنعها التعددية
الطائفية العالم
تصنع
فمثل ما
أمريكا بذلك هي املشترك.
َ
َّ
َّ
ُ
ّ
تستحضر بشاعة التاريخ الحضاري
الروائي
•جدلية تروي الذذاكرة داخل النص
ُ
ّ
العربي و تنزله من قداسة الذاكرة بمعجم
التي شوهه الغرب ،وتصور تفكك العالم
ّ
ّ
لغوي
العربية و صراع
سيا�سي يفضح التعامالت و الصراعات الدائمة في املجتمعات
الطائفات و األحزاب.
الهوامش
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ُ
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