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 به نقصد الذي اآلخر عن كتبت اليت الروائية، التجربة عن لكشفا إىل الدراسة هذه تسعى

 حمددة مناذج على باالعتماد املختلفة العاملية اآلداب يف املعاصر، الوقت يف وباألخص أمريكا

 نتناول إذ فيه، املضمرة الثقافية األنساق وحتليل اخلطاب تفكيك خالله من نريد كمنطلق تكون

 من التحّرر مسألة إىل باإلضافة فعال موجودة هي هل ألديان،وا احلضارات حوار من جانبا

  .اآلخر ومعاداة اهلوية على اخلوف وخطاب الكراهية،

 تكون حني الرواية ألن – إبراهيم اهللا لصنع" أمريكانلي" عنوان حتت روائية مدونة آثرنا وقد

 نروم اليت األبعاد متعددة ةالصور  هذه بلورة على قدرة األدبية األجناس أكثر تعد وعميقة بوليفونية

 .عنها الكشف

 .هوية أمريكا، مقارن، أدب، يف، صورائية،:الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 This study seeks to reveal the narrative experience, that was written about 
the other with which we mean America, especially in the contemporary time, 
in various world literatures relying on specific models that serve as a starting 
point through which we want to deconstruct the discourse and analyze the 
cultural systems embedded in it. As we deal with an aspect of the dialogue of 
civilizations and religions; Does it really exist in addition to the issue of 
freedom from hatred and the discourse of fear of identity and hostility to the 
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other?Thus, we have chosen a novel as a corpus entitled "Americanly" by 
Ibrahim Sonallah; because when the novel is polyphonic and profound, it 
would be the most capable literary genre in crystallizing this multi-
dimensional picture that we intend to uncover. 
Keywords: Imaginary, Literature،Comparative،America , Identity  . 

  
 

   :مقدمة

الف السياق التارخيي وطبيعة األنساق الثقافية ختتلف صورة أمريكا من جمتمع إىل آخر باخت 

،جدلية العالقة بني املهيمن واملهيمن عليه ضمن العالقة الشائكة ما عرف بامليغا إمربيالية ، وقد 

تشكلت هذه الصورة يف تطورها التارخيي عرب مراحل عديدة ،إىل أن استقامت على ماهي عليه 

  . اآلن

شكلتها السينما –ومتناقضة أحيانا –ملي، هي مثرة متثالت خمتلفة إّن صورة أمريكا يف املخيال العا

  .بالدرجة األوىل-هوليوود أساسا–

فانطالقا من احلرب العاملية األوىل ، خرجت أمريكا من عزلتها ، وختلت عما كان يعرف مببادئ 

عد ولسن ، وصارت قطبا أساسيا يف الصراعات الدولية ،إىل درجة أّن مصطلح إمربيالية مل ي

احللم :  ولكن من جهة ثانيةأنتجت صورا أخرى ألمريكا جديدة أكثر إشراقا. ملتصقا  إّال �ا 

األمريكي ، العامل اجلديد،أرض تكافؤ الفرص ، احلرية والتعددية ، املبادرة الفردية وحرية العمل 

  . إخل... واالستثمار ومجع الثروة 

خلى عن اإلدراك األحادي الذي يرّكز فقط على إّن فهم هذه الصوة متعددة األبعاد ،جيب أن يت

قطيب الصورة اإلجيايب والسليب ، ليحاول إدراك املساحات املعتمة الواقعة بينهما،  وكيف تشكلت 

  . على مر الزمن وكيف أسهمت الرواية يف بلور�ا

د الزنوج ،املافيا إّن تاريخ أمريكا احلديث هو سلسلة من الوقائع العنيفة ، إبادة اهلنود احلمر، استعبا

وجتارة األسلحة ، حرب منع الكحول ، صراع العصابات وسيطر فيها قانون الغاب ملدة غري 

أمريكا املنقذة من النازية .    مث جاءت احلرب العاملية الثانية لتعمق أكثر ازدواجية الصورة. قصرية 

كتسحة العنيفة عرب جمزرة ،املسامهة يف إعادة تعمري أوروبا عرب مشروع مارشال ، وأمريكا امل

وتتواصل هذه االزدواجية يف النصف الثاين من القرن العشرين ومطلع ...هريوشيما وناكازاكي 
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القرن الواحد والعشرين، فمن جهة ختوض أمريكا حروب مدمرة يف كوريا والفيتنام، وتصر على 

انية لكثري من الدول وقوفها الالمشروط مع إسرائيل  ، ومن جهة أخرى تضاعف مساعدا�ا اإلنس

؟ وبعدها سعت أمريكا لصنع جمدها عرب السينما ، ..املأزومة، وتدعو إىل حماربة كارتل الكوكايني

وأنشأت هوليوود لتبييض صور�ا فعرضت علينا أفالم الوسرتن وكذا اجلنس  واملغامرات من أجل 

بحت حمط األنظار وبدأ يرحل قطابه عرب شعار احلرية والدميقراطية ، فأصتالتأثري  يف اآلخر واس

إليها كل من لديه حلم يسعى لتحقيقه ، وهنا بدأت تتضح صورة أمريكا يف املخيال العاملي  وقد 

...  متاشت الظاهرة األدبية مع ذلك التطور احلاصل يف ا�تمع األمريكي وخباصة جنس الرواية 

ردوس احللم األمريكي ،وغابة ف... وستبقى الصورة متأرجحة بني صورة الفردوس وصورة الغاب 

  . الصراع الشرس الذي تفرضه الرأمسالية بال أي مراعاة لقيم التنوير واإلنسانية

إشكاليتنا إذن هي كيف تبلورت صورة أمريكا يف اآلداب العاملية ؟ وماهي نظرة املستضعفني هلذا 

يكية ؟أم صورة عداء املهيمن ؟  هل هي صورة إعجاب وانبهار وذوبان يف األدب والثقافة األمر 

؟ هل املدونة اليت اعتمدنا }صور أخرى {وخوف؟ أم أّن هناك مساحات رمادية بني هذا وذاك 

عليها  تستطيع أن تكشف هذه الصورة ؟ هل هي صورة منطية أم صورة حية متعددة األبعاد اجتاه 

  هذا املارد الذي سيطر على العامل ؟

  :مدخل إلى علم الصورة .1

ة كأحد فروع األدب املقارن ومن أحدث جماالته، حيث انتشرت دراسات حول لقدظهرعلم الصور 

الصورة يف الغرب، ومن مث توسعت و امتدت إىل العامل العريب بعدها وهذا كله قصد فهم األنا 

واآلخر، وبرز هذااحلقل أكثر أثناء املرحلة الكولونيالية ومايليها، ملا يتمتع به من خصوبة بالغة 

ال الكشف عن خصائص الشعوب وثقافا�ا وأشكال وجودهااملادي والروحي،حيث األمهية يف جم

الكولونيالية، إذ أ�ا تكشف  األمناط هي العناصر األكثر أمهية بالنسبة للنظرية مابعد" رأت أّن 

لكن هذه األمناط قد تتداخل فيما بينها، وتشرتك . 1"عن الرؤية اجلوهرانية و التمييزية للمحتلني 

ل أخرى، كالتاريخ و السوسيولوجيا و األنثروبولوجيا، لذلك وجب ربطها باألدب ضمن حقو 

ذلك ألن كبار منظري الفكر االستشراقي وما بعد الكولونيايل على  حد سواء، كثريا ما يعودون 

إىل األمناط و الكليشيهات ذات العالقة بالشعوب املستعمرة، ويتمثل عملهم يف تصنيف اإلثنيات 

حلضارات إىل جمموعات مرتاتبة، تؤسس لفكرة املركزية الغربية وتنحازهلا، إذ تعترب الرجل واألعراق وا
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األبيض هو السيد والباقي عبيد حيث أ�ا تربز تفوقه احلضاري على اآلخر الضعيف املهّمش 

    . ،ومن هذا املنظور حتديدامناالفكراالستعالئي املبين على التمييز العنصري

هو دراسة صورة اآلخر "هذا املنهج يف ا�ال األديب املقارن أّن علم الصورة   جيمع املشتغلون على

ألنّه يقودنا إىل معرفة ذواتنا من خالل اآلخر، .  2"األجنيب يف اخلطاب الروائي واألديب بشكل عام

ويتم ذلك باالعتماد على إجراءات نقدية موضوعية بعيدة عن التعصب إلثنيات القومية 

  . يثولوجيةوالصليبيات امل

هو منهج الدراسات املقارنة اليت تستهدف النظر يف  (IMAGOLOGIE) إن علم الصورة

عالقات التفاعل بني الثقافات من قوميات خمتلفة، وهو منهج حديث النشأة مقارنة باملناهج 

إذ النقدية اآلخرى يف جمال العلوم اإلنسانية دون استثناء يعتمد على النمط و الصورة التمثيلية 

النمط يبدو وكأنه معتقد أو رأي عام     و هو يهدف إىل " أّن  (AMOUSI)  يرى آموسي

تشكيل الواقع الثقايف جلماعة معينة يف إطار الفضاء اإليديولوجي واجلمايل املبتغى، بطريقة تسمح 

  .  أي األنا و اآلخر. 3"بإبراز العدسة اليت ننظر من خالهلا إىل الذات واألجنيب

  :دراسة الصورة الهدف من

يهدف منهج علم الصورة إىل الكشف عن املخيال االجتماعي والثقايف للكاتب الذي صنع 

الصور التمثيلية، ومن مث املسامهة يف تعديل مالمح هذا الواقع لدى األفراد واجلماعات وفق صورة 

لقي أكثر موضوعية عن الذات كما أن الصورائية تعمل على فهم العمل األديب من خالل ت

 فالصورة هي جزء منه، ويف هذا الصدد يقول مورا.  األنساق املضمرة يف بنيته العميقة 

(MOURA):  يساعد بشكل مزدوج يف التعرف على األدب، وذلك عن " بأّن علم الصورة

طريق دراسة األشكال احمليطة للعمل املفرد والقابلة للمقارنة، وعن طريق دراسة الشبكة اخليالية 

  4 ."ل عنها هذا العمل ليصبح إبداعا خاصا اليت ينفص

لدراسة صور " إىل اعتبار الصورة حقال  (D-H pageaux) كما يذهب دانيال  هنريباجو

  6   ."التمثيل األديب لألجنيب "أو . 5"الثقافة 

أي ذلك الرصيد األديب الذي تكونه الشعوب عن بعضها البعض، هنا الصورة من خالل املقارنة 

ق واقعا جديدا داخل األنا اجتاه اآلخر، كذلك تعرب عن صورة األنا من خالل تصور ميكن أن ختل
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اآلخر،فصورة اآلخر املختزلة يف األنا ال تعرب بالضرورة عن اآلخر فقط، وإمنا تتجاوز ذلك 

  . لتكشف عن صورة األنا نفسها من خالل رؤيتها لآلخر املختلف

تعبري أديب أو غري أديب عن " املقارنية اعترب أ�ا ويف تعريف آخر لباجو حول ما يسمى بالصورة 

أي أنه ال ميكن أن حتدث عملية املقارنة . 7"انزياح ذي مغزى بني منظومتني من الواقع الثقايف 

.  دون وعي األنا يف مواجهة اآلخر ومعرفته، وهذا ما وّلد إشكاال فيما خيص املقصود باالنزياح 

الجتماع وعلم اإلناسة بل حىت يف األدب املقارن نفسه،حيث االنزياح يف ميادين أخرى كعلم ا

أبانت عن أزمة عن اجلدوى من دراسة الصورة، حيث اختلفت مواقف الدارسني من علم الصورة 

"  أزمةاألدب املقارن "ملقاله الشهري    *بني مؤيد ومعارض هلا و تزامن هذا مع نشر رونيه ويليك 

�ذا . 8"األشياء واألحداث واألفكار"كبري يف تاريخ تطور    حبيث أبانت هذه املرحلة عن صراع

" املعىن فقط ميكن أن نتحدث عن أزمة الصورائية اليت اعتربت جزءا من أزمة األدب املقارن، 

من خالل كل ماسبق ندرك بأّن املفاهيم املتعددة للصورة وعدم . واهلدف من دراستها كمنهج

راع الثقايف، والصدام اإلثين والسياسي واإليديولوجي بني االكتفاء بتعريف جامع هلا يعكس الص

الشعوب والقوميات وجتلى ذلك يف جماالت األدب والسينما رغبة يف التعامل مع اآلخر وتشكيل 

املوقف منه وتصنيفه يف عصرنا احلايل، وقد كتب هومي بابا يف موقع الثقافة نقال عن إدوارد سعيد 

الرحلة، التاريخ، واحلكاية اخلرافية والصورة النمطية واملناظرة : " يف سياق حديثه عن الصورة قوله

اجلدالية ،تلك هي العدسات اليت خيترب من خالهلا الشرق، وهي اليت تصوغ لغة املواجهة بني 

وهو يقصد بذلك الصورة التمثيلية اليت  تكون جمحفة يف حق اآلخر كو�ا . 9..."الشرق والغرب 

   . خيضع للخلية احلضارية لألديب فحسب ناجتا مركبا ومعقدا ال

  :أنواع الصورة المقارنية2.1

الصورة هي تلك األعمال اليت ختتص بتمثيل األجنيب، أي مايظهره أديب ما أو شعب ما عن 

  :شعب آخر و تنقسم إىل قسمني

صورة الفرنسيني "وهذا النوع ال يتعدى إطاره القومي واللغوي مثل  :صورةشعب في أدبه1.2.1

أي أّن هذا النوع من الصور يعكس لنا . 10"أد�م وصورة املرأة األملانية لدى أديب أملاين  يف

  . صورة األنا ذا�ا
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وتنطوي هذه الصورة على بعد معريف مؤثر يعزز وعي اجلماعة بذا�ا، إذ يتعرف الشعب على ذاته 

اخلالق، وباعثا على  فيصبح التعّرف املصاحب لتأمل صور املرأة مقدمة للفعل" من خالل أدبه  

أي أّن الشعب الذي يطّلع على اآلداب اليت ينتجها هؤالء األدباء الذين .  11"التغيري حنواألفضل 

  .ميثلونه يكتشف نفسه ويسعى إىل تصحيح عيوبه بنفسه

لعّل من الضروري وجود نسبة من االهتمام املشرتك : صورة شعب في أدب شعب آخر2.2.1

الذين يتحدثون عن " دهم صورة يف أدبه عن شعب آخر،  فاألدباء  بني شعبني لكي يكّون أح

. 12"صورة الشعوب حيددون بأّ�م يقصدون بصورة الشعب كل ما يف الذهن حول ذلك الشعب 

و ينتج ذلك التأثر إما عن طريق زيارة فعلية أو ما مسعه أو ما كتبه األدباء و حينذاك يرسم صورة 

   شارل تيار. 13"صورة اجلزائر يف األدب الفرنسي " مه مثل هلذا الشعب ترتسم يف أذهان قو 

(CHARLES TAILLIART) .   

إن دراسة صورة شعب لدى شعب آخر تبقى منطية ختتز�ا الذاكرة اجلماعية لذلك توجب 

ختليصها من الذاتية والنظر إىل اجلانب اإلجيايب منها، فهي تساعد الشعوب على فهم بعضها 

بينها يف جماالت خمتلفة وتطّهر كل شعب من أوهامه وبذلك تستطيع  البعض والتعاون فيما

  . الشعوب أن جتابه حاضرها ومستقبلها بطريقة موضوعية

  :تعالق الذات مع اآلخر .2

شكلت مسألة العالقة باآلخر سواء كانت انبهارا و ذوبانا أم صداما وحذرا قضية جوهرية يف 

تباعا وراح النقاد املقارنون يشتغلون على عالقات حقل األدب املقارن فجاءت األعمال األدبية 

التأثري والتأثر وأوجه املثاقفة والتثاقف، انطالقا من مبدأ االنفتاح اإلنساين، والتبادالت اجلريئة يف 

اخلربة الفنية والفكرية واألدبية مع مناطق العامل املختلفة تأكيدا للبعد العاملي لألدب العريب وآفاقه 

  . التفاعالت الكربىالرحبة يف ظل 

بناء على هذا فقد تعددت حاالت فهم اآلخر وقراءته انطالقا من رسم صور متعددة له، إذ جند 

الصورة السلبية اجتاه اآلخر جمسدة يف العدائية التارخيية والثقافية، وهذا ماذهبت إليه الناقدة 

)   املستعمر(ة األورويب  صور " السورية ماجدة محود يف معرض حديثها عن األورويب إذ رأت بأن 

مادي، غري أخالقي، يزرع الضغينة حيثما حل ( يف كثري من نصوص األدب العريب مشوهة 

، مما يؤدي إىل إثارة مشاعر العداء  حنوه هذا من جانب أما من جانب آخر فقد تنشأ 14...)"
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رسم "  مما يؤدي إىل صورة مشوهة إجيابية عن اآلخر نتيجة االنبهار بثقافته إىل حد الذوبان فيها 

تأثرا بنمط العيش وحرية امللبس واحلرية  15"صورة اآلخر األجنيب على حساب الصورة احلقيقية له

الفكرية والعقائدية، وبني هذا وذاك تنشأ لنا صورة أكثر موضوعية تعتمد على الوعي باألنا مقابل 

ية على التسامح واالنفتاح على اآلخر وتتخذ منه ندا هلا يف إطار التسامح، ولكن الثقافة املبن

نضج فكري ومعريف، يقوم على التأمل والتمثل لثقافة اآلخر ال إىل استريادها " اآلخر حتتاج إىل 

اليت  16" وتقليدها، وبالتايل حيتاج إىل حوار دائم بني الذات واآلخر بعيدا عن العقد النفسية 

  . اللزومجتعل من اإلنسان متعصبا ومنغلقا أو متفتحا زيادة عن 

وتطور الوعي العريب يف ظل املتغريات االجتماعية والسياسية واحلضارية املتتابعة ومع بروز حقول 

معرفية جديدة يف الدراسات األدبية املقارنة فاسحة ا�ال للنظرية الكولونيالية وما بعد الكولونيالية 

الروائية تأيت تباعا، ولعّل من  اليت شرحت االستعمار وعرته على حقيقته، بدأت األعمال اإلبداعية

" يف قلب الظالم"ردا على رواية    17للطيب صاحل" موسم اهلجرة إىل الشمال"أبرزها جند رواية 

جلوزيف كونراد فهي تتعالق معها وتتماهى إىل أبعد احلدود فبقدر اختالفها معها جند ائتالفا إذ 

) ... مشال جنوب(، ) شرق غرب(  رمست لنا حدودا يف تعاملنا مع اآلخر وجسدت الثنائيات

  .إخل

فات كل الذين كتبوا عن موسم اهلجرة إىل الشمال تأثر الطيب صاحل " ويرى يوسف بكار أنه 

إذ   18"بنظريات فرانس فانون، عن حترير الشعوب من أصناف اهليمنة ومناهضة االستعمار  

قة بني املثقف املستعمر والغرب يلعب املثقف دورا كبريا يف كشف أهداف املستعمر ويبني لنا العال

مرحلة التماثل الكامل تليها مرحلة القلق واالنزعاج، مث تأيت :  "بكل جتلياته وفق األوجه اآلتية

مرحلة اإلنتاج الثوري وهي مرحلة املعركة اليت يتحول فيها املثقف إىل موقظ للشعب يدفعه لوعي 

املقارنة أن األدب الروائي أكثرأ شكال وعلى العموم ترى جل الدراسات النقدية .  19"ذاته 

األدب استيعابا لقضية التفاعل احلضاري وحوار الثقافات أل�ا تستند على رؤى فكرية تؤمن 

بالتعددية وتنوع اهلويات، ومن هنا جاءت الفكرة عن نظرة العرب لآلخر املتمثل يف أمريكا، وقد 

  .صنع اهللا إبراهيمل"  أمريكانلي"ركزت يف ورقيت البحثية على  رواية  

  :صورة أمريكا في رواية أمريكانلي إلبراهيم صنع اهللا.3
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ال شك أن هناك متايزا حمكوما بالتنوع واالختالف يف التجربة الروائية من البدايات  إّن الروائيني 

العرب على اختالف مستوى جتربة كل منهم يؤكدون على سعيهم املشرتك حنو تشييد عوامل روائية 

  . تحققة ، لكل منها مرجعيتها املعرفية واجلمالية املختلفةممكنة وم

موضوعاته ،ومرجعيته التارخيية " و يربز هذا التماثل على مستوى العامل الداليل للرواية 

،  كما يربز هذا التماثل بأساليب السرد وطرائق املعاجلة والتناول،  " واالجتماعية  والثقافية   

بة  فيهذا السياق ميكن النظر إىل جتر . نساق التعبري املعريف واملتخيل يف آنأمناط الكتابة الروائية وأ

الروائية من خالل أعماله كلها، على أ�ا جتربة متميزة، تشرتك مع ما أجنزته " صنع اهللا إبراهيم "

الرواية العربية املعاصرة يف تكوين اهلوية الذاتية، باإلضافة إىل املسامهة يف تأصيل الكتابة السردية 

  . بداع العريبهلذا اجلنس األديب اجلديد الذي بدأ يأخذ مركز الصدارة يف مملكة اإل

اعتمدصنع اهللا إبراهيم يف مواضيعه على االبتكار والتجديد يف الطرح باالنفتاح على عوامل مغيبة 

من أجل إيصال صوته إىل أقصى حد ممكن، فراح خيط بريشة قلمه مسفونية عنوا�ا اللقاء باآلخر، 

ذلك الشرخ األسطوري حيث عاجل لنا اللقاء احلضاري بني الشرق والغرب ورسم لنا بعض معامل 

  . املتجدد بني األنا واآلخر

صدمة اكتشاف اآلخر األورويب " وامجاال ميكننا القول أّن هذا النوع من الكتابة الروائية عكس لنا 

منذ وقت مبكر ولكن الغريب أن هذه الصدمة مل تتوقف منذ زمن االكتشاف األول إىل زمن 

" أمريكانلي " خر عرب هذه البوابة ميكن الدخول إىل  وأمريكا جزء من هذا اآل 20"العوملة احلايل 

صنع اهللا إبراهيم اليت تفصح منذ سطورها األوىل عن رموزها وماحتمله من دالالت إذ يتابع صنع *

حيث يغلب عليها السرد التارخيي لألحداث " أمريكانلي  رواية" اهللا إبراهيم مشروعه التارخيي يف 

هو أستاذ مصري زائر يف معهد التاريخ " شكري "الدكتور   وتطور الشخصيات فيها، فبطلها

قضى أكثر من " املقارن يف جامعة سان فرانسيسكو، يروي سريته الذاتية مؤرخا عربيا معاصرا 

ثالثني سنة يف املهنة حماوال بذلك تتبع العوامل اليت سامهت يف توجيهه إىل دراسة التاريخ، واعتماده 

من  21" حماولة تقدمي هذا املنهج وتقدير نصيبه من النجاح و الفشل منهجا معينا يف أحباثه، مث

خالل عقد مقارنات تشمل تصوير التاريخ اإلمربيايل ألمريكا من أجل وضع إطار متخيل لطبيعة 

" شكري"العالقة بني األنا العريب واآلخر األمريكي يف تاريخ العالقات اإلنسانية، يلتحق األستاذ  

امه ، أول ما يالحظه هو التنوع يف جنسيات الطلبة ، إذ يتكون طالب املادة باملعهد ليباشر مه
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من سبعة أو مثانية من األمريكيني ذوي األصول و اخللفيات الثقافية املتباينة، فبينهم األسود 

واهلندي، األمحر واألبيض والياباين واليهودي واملسيحي واملسلم، هذا التنوع الذي شكل بناء 

ي والسياسي يف الرواية إذ قدم لنا صور متعددة عن اآلخر ووثق لنا ذلك مبستندات و السرد التارخي

يف روايته تاريخ مصر القدمي " صنع اهللا إبراهيم "أدلة،  ومراجع و من بني املواضيع اليت تطرق إليها 

وحىت العصر الراهن أي عصر حكم ) اإلسالمي ( واحلديث منذ الفراعنة مرورا بالفتح العريب 

مجال عبدالناصر وأنور السادات، باإلضافة إىل تقدميه لصور ومناذج من التاريخ األمريكي وتردي 

األخالق واألمن الداخلي وقضايا أخرى حتمل صورا مليئة باملفارقات والتناقضات عن ا�تمع 

  . األمريكي

ريني املثقفني رمبا هي جتسيد ملخيلة احللم األمريكي يف أذهان املص" أمري كان يل  " أمريكانلي أو

بدافع اخلواء اجلنسي والفكري لكن واقع األحداث يف الرواية أو عندما قمنا بتفصيص اسم الرواية  

كشفت لناعن أنساق مضمرة تنم عن الرغبة يف التأمرك، لكن الواقع قدم لنا صورا حقيقية تدل 

شكري أن يكون أكثر على االرتباك وتبخر احللم واالصطدام بالواقع الذي فرض على األستاذ 

مرونة وانفتاحا على هذا اآلخر لكي ال حيصل التصادم، فاحلياة األمريكية ليست �ذا اال�ار 

  .الذي نتخيله

   :)أمريكا (الصورة السلبية عن اآلخر .1.3

امتدادا للصورة السلبية، وتكملة للغرب االستعماري والعدواين تأيت صورة الغرب العنصري من 

لطبقي يف ا�تمع األمريكي ونلمس ذلك يف املوقف الذي تبناه صنع اهللا إبراهيم خالل التمييز ا

عن أمريكا كردة فعل عن هذا اآلخر، تعويضا لإلحساس الذي ينتابه إزاء هذا املارد الذي يفرض 

األمريكي "ماهر "منطق التفوق بالقوة، وجند ذلك يف أحداث الرواية من خالل احلوار إذ يقول 

عرقا رئيسيا مرتبني هرميا الوظائف  30العرق األصلي هنا مهم،هناك " ل مثال املصري األص

األعلى للبيض يليهم السود مث اهلسبانيك أبناء أمريكا الالتينية ،اآلسيويون وبقية األعراق وكل 

منهم يتعاىل على الذي بعده ويعتربه غرميا ينازعه الوظائف الدونية، وداخل كل عرق ترتيبات أيضا 

ن الواضح أن هذه العنصرية هي وليدة التاريخ أيضا، ال من وقت االستعمار فحسب بل فم 22"

امليثولوجيا " الكولونيالية،  بعد مما قبله ومما بعده، فقد هيمنت وحسب طروحات النظرية ما

البيضاء على الفكر العاملي، وأصبح الغرب مصدر العلم واملعرفة واالبداع، وموطن النظريات 
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وهذا جتسيد للنظرة السلبية اخلاطئة اليت   23..."علمية، ومن مث أصبح الغرب هواملركز واملناهج ال

تبناها األمريكيون جتاه اآلخرين، ومن هنا متثلت رواية أمريكانلي صورة األمريكي اإلمربيايل املتعايل 

ونظر�م العنصري القبيح، ونواصل يف نفس السياق تقدمي الصور يف مستويا�ا السلبية لألمريكان 

سنة على إلغاء العبودية مازال السود معزولني  130فبعد " الدونية لألعراق وتصنيفهم العنصري،

وال تكاد جتد إال قلة منهم بني ...  يف أحياء خاصة �م، تشكو الفقر والبطالة والعنف و املرض

ليها نظراؤهم األطباء واحملامني واملهندسني، كما إ�م حيصلون على أجور أقل من اليت حيصل ع

هذه أمريكا اليت تدعي املساواة والدميقراطية، يف الواقع ماهي إالشعارات براقة لتبييض 24"البيض

صور�ا أمام اآلخر،وتارخيها حافل باملآسي وا�ازر، فقد قامت على أنقاض اهلنود احلمر 

وحد أساسه وتضحيات السود، لكن هذا اليعكس الرغبة القوية ألمريكا من أجل تأسيس جمتمع م

تنوع واختالف األعراق، فهذه جمرد وجهة نظر للكاتب واحلقيقة هي جيب أن تبين صورة 

  .موضوعية ال تقاس على شرحية حبدذا�ا

   :الصورةالمتناقضةألمريكاالحلم.2.3

بعد فقد األمل الذي بدأ يتسلل للشعوب العربية من خالل الصدام احلضاري االستعماري املباشر 

يتبادر إىل مسامع العرب ذلك العامل اجلديد املتمثل يف أمريكا بقيم ومواصفات  مع أوروبا بدأ

جديدة من خالل وسائل اإلعالم وبعض التجار، فبدأ احللم يكربو يزداد مع مرور الوقت وسرعان 

ما صارت أمريكا ذا�احلما لآلخرين ومنهم العرب، بل أكثر من ذلك أن يكون اإلنسان 

أراضيها وأن حيمل جواز سفر أمريكياكثرياماصار يسيل لعاب البعض  أمريكيا، أو يعيش على

لصنع "  أمريكانلي " عليه، وانتقل هذا الطرح إىل اإلبداع الروائي إذ نرصد ذلك بصورة جلية يف 

قال متام اجلنسية األمريكية أمان يف مصر كذلك أنا يل اثنني قرايب، اختلفا حول " اهللا إبراهيم  

فتدخلت لدى وزارة .يف الصعيد، واحد منهما عنده اجلنسية األمريكية ملكية قطعة أرض 

الداخلية املصرية وعلى الفور راحت قوات األمن املركزي إىل موقع األرض ومكنته من 

اليساري " صنع اهللا إبراهيم " وهذا يعكس لنا موقفا من مواقف املقاوم احلر  25"ملكيتها،شفت؟

قناعات الشخصية اليت يعتنقها وتعرب عن إدانته للسياسة اليت التوجه إذ يبني لنا جانبا من ال

ينتهجها النظام املصري وحليفته الواليات املتحدة األمريكية عندما رفض قبول جائزةالرواية العربية 

" ،وقد بررأسباب رفضه بقوله  2003اليت قدمتها إليه وزارة الثقافة املصرية يف تشرين األول عام 
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يف إشارة منه   26"مصداقية منحها  –يف نظري   –قدمة من حكومة المتلك  أن هذه اجلائزة م

للعجز احلقيقي لدى أنظمة  ترسم سياستها يف البيت األبيض بواشنطن، مصورا لنا زيف 

الدميقراطية وحقيقة البطش السلطوي املتسرت باسم الدميقراطية املدعومة من األمريكان، هكذا مت 

طريقة حتمل من التناقضات مبا كان يف الوهلة األوىل تأسرك بسحرها استحضار احللم األمريكي ب

وجاذبيتها بناء على صور منطية مسبقة كو�ا بلد احلرية والثراء وحتقيق األحالم ولكن الواقع 

من خالل تقدميه " صنع اهللا إبراهيم " يصدمك إذا ما حللت �ا، وهذا ما أراد أن يوصله لنا 

جهها السلبية املغايرة متاما للرؤية السابقة  اليت متثلت عن أمريكا، فها هو احلياة األمريكية يف أو 

)  كذا(وعدت إىل جينيف أعطيتها األوراق ،وبقت  " بطله يف الرواية ينقل لنا مثل هذا اجلانب 

  :يف يدي ورقة زرقاء مطوية تضمنت خريطة  صغرية حلرم اجلامعة وحتذيرات عديدة قرأ�ا يف  عناية

  .تح باب مسكنك لطارق قبل أن تتأكد من هويتهتف ال -

  .تدع أغرابا إىل منزلك ال-

ال ترتك أشياء مثينة يف سيارتك، وعندما تتوقف يف مكان ما أغلق نوافذها وإذا غادر�ا افعل  -

إذ تعكس لنا هذه العبارات مقدار القرف الذي يعيشه . 27"هذا بسرعة واغلق أبوا�ا بإحكام 

لناحياة أمريكا جحيما التطاق يف البيت والشوارع اليت ينتقل عربها، بل متتد  بطل الرواية ويصور

قائمة اجلرائم اليت تقع يف الكامبوس خالل " تلك املعاناة وتصاحبه حىت داخل احلرم اجلامعي،

بالغان عن اغتصاب واعتداء بالضرب، وسبع سرقات وقع أغلبها أثناء :"سبعة أو مثانية أشهر 

، كل هذه الصور السلبية جتّسد احلياة يف أمريكا املتمثلة يف االحنالل 28..."للمكتبة مغادرة الطلبة 

واجلنس وانعدام األمان وانتشار اجلرمية، واليكتفي صنع اهللا إبراهيم مبا سبق بل خيوض يف مسألة 

 يف احملاضرة هم عنوانات ملشروع حبثه، ومن" شكري"اهلوية يف أكثر من موقف يف الرواية فطالب 

�شاشة " مونا "ذلك دفاعه عن ماهية القومية العربية اليت ا�متها إحدى الطالبات وهي 

بالنسبةألي مصري أوكويتيأومغريب فإّن القوميةالعربيةهي الضمان :" أساسها،فرد عليها بقوله  

، ويف موقف آخر يبدي إعجابه  29..."الوحيد للمستقبل، وحىت لو مل يدرك البعض منهم ذلك

اعة أحد الباحثني حني وصف مامت يف عهد السادات والتعاون األمريكي بأنه برنامج مبدى شج

، وهذا الرتكيز على مفهوم القومية العربية والدفاع عنها هو طريق إلثبات 30"لتحطيم القومية العربية

تم اهلوية الضائعة السيما أن اآلخر هو حمور حتد هلذا اإلثبات،إضافة إىل أن طبيعة البيئة اليت ي
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خالهلا حبث اهلوية هي بيئة غربية وحماكا�ا موزعة بني الشخصية الغربية والشرقية ،ومن هنا يتضح 

     . لنا مدى ارتباك اهلوية وتناقضها مابني األسس النظرية والواقع املعيش

ويورد يف أكثر من موضع من الرواية تلك النظرة اليت ينظر �ا اآلخر إىل األنا على أ�ا إرهابية 

بطل الرواية يف ) شكري(مبجرد ارتباطها بالشرق، ومن ذلك وصفه للمرأة األمريكية اليت التقاها  

،خاطبتين باعتداد ...انضمت إلينا أمريكية سوداء بدينة قصرية القامة :" حفل التعارف يف املعهد 

:" امعي زميله يف املعهد اجل" ماهر"، ويف مقام آخر يقول 31"متسائلة عن بلدي مث عن اإلرهاب 

؟وقتها نشطت  1992آه، العريب متهم دائما، هل تذكر تفجري متجر التجارة يف أوكالهوما سنة 

وهذا الكالم يؤكد أن ربط اإلرهاب بالعرب واملسلمني أصبح آلية  32"امليديا إلثبات التهمة علينا 

  .يتبعها الغرب كي يشوه صورة املسلمني يف كافة أرجاء العامل

تب �ذه الوترية ذات السمة الثقافية فيسرد ردود الفعل إزاء مسألة اإلرهاب، وهكذا يستمر الكا

فيقدم الصورة املشوهة تارة ويأيت مبا يدحضها ويعارضها تارة أخرى، فمثال يديل على لسان أحد 

وهو غريب شهادة يرفض فيها األعمال اإلرهابية اليت تقوم �ا " الري إن"شخصيات الرواية وامسه  

العقوبة اليت أوجعتين هي اضطراري ألن استمع إىل خطاب  :" قال الري : دالعامل ،نقرأ أمريكا ض

: أوضح وهو يعدد أصابعه" فيها لعامل إىل مكافحة اإلرهابكلينتون يف األمم  املتحدة الذي دعا 

  33"أننا حنن األمريكيني مارسنا خالل مائيت عام أفضع أشكال اإلرهاب الدويل " نسي كلينتون 

  . ضح لقارئ الرواية أ�ا تعاجل جانب اإلرهاب من مدخل ثقايف يطرح الرأي والرأي اآلخرويت

ويف �اية الرواية حياول صنع اهللا تلخيص آرائه من خالل عرض فيلم ألربع شخصيات نسائية 

اليت تعاجل القضية من " صايف"تنوعت اجتاها�ا الفكرية ومن ضمنها رفض الغرب على لسان 

اهللا حممد رسول اهللا، اهللا هو األكرب أكرب منكم مجيعا  إال إله ال: حنن نقول:" ول جانب ديين تق

 34"ىل جتريدنا من كل أثر إلنسانيتناأكرب من أمريكا والنظام العاملي اجلديد الذي يسعى إ... 

الغرب هو القوة املسيطرة أيديولوجيا :" وترفض يف نفسها أي شكل للخضوع للغرب، تقول 

أعدائي أيضا ليذهبوا إىل  بأس، إ�م أريد اخلضوع هلم ال ظنوا أين عدو ألين ال وثقافيا إذا

  35."اجلحيم

ختاما يتضح لنا أّن صنع اهللا حاول إثارة األسئلة وتعميق التأزم يف رحلة البطل إىل الغرب، مما 

جيعل املتلقي أمام نص مفخخ لفك شيفرة رفض اآلخر أو االنبهار به من جهة أو براغماتية 
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تتوقف مسألة الرفض عند األنا الشرقية فهي مقابلة برفض اآلخر  أخرى، وال املوقف من جهة

وعدائه له،حيث جند اآلخر دائما ما يربط صورة اإلرهاب ومفهومه بالعرب واملسلمني على وجه 

،ما يكنه كل طرف لآلخر  2001التحديد، وقد عكست أحداث احلادي عشر من سبتمرب عام 

" أمريكانلي "أقوهلا بتحفظ ،فأصبح الشك والرتقب مسة بارزة لكليهما،ويف رواية  من صورة عدائية

كثري من اإلشارات يف هذا اجلانب ومن ذلك استعراض جمموعة من األفالم السنمائية الغربية اليت 

الذي يصور جناح جمموعة كوماندوز " احلديدي  النسر"تربز الصورة املشوهة عن العرب مثل فيلم 

الذي أنتج بعد " أكاذيب حقيقية " يف نسف حماولة إقامة مفاعل نووي عريب، وفيلم أمريكية

يقصد صنع  ما وغالبا حادث ضرب مركز التجارة العاملي وما تاله من تصاعد للمد اإلسالموفويب،

اهللا مثل هذه املزاوجات حىت يضع القارئ يف مساحة الستخالص الصورة القائمة عن اآلخر، 

  . ملباشر عن رأيه يف تلك الصورة، إال ما جاء رمزا على لسان شخصياتهمتجنبا الكشف ا
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