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يث يالحظ أن 11/2001سبمترب  ح، 

يارا يف األدب  تجت  تتH األحداث أ ن
. األمرييك املعارص خباصة يف الرواية
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نة لgراسة،  ها  ية بو عيرواjت أمر صف يك
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نوات امخلس ما بني  -2005لسـخالل ا

2010. 

   Abstract: 

 

The paper aims to discuss the 

contemporary American novels 

that have been influenced by 

the events of September 11 

2001, in which indicates that 

events have created certain 

trends in the contemporary 

American literature 

particularly. The paper 

examines this phenomenon in 

six novels as a sample of this 

study, they might represent the 

famous novels published 

during the era between 2005 

and 2010 



ية اآلداب و اللغات  yرش                                                            لكجم ثاين  عالعدد ا  ل

196  2013  جانفي                                                                                      و اللغاتلكية اآلداب 

    

    ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدممقدممقدممقدم
    ::::ةةةةــــة ا>راسة ا>راسة ا>راسة ا>راســــممممشلكشلكشلكشلك    ----1111

مترب اكن ألح توى العاملي، وقادت 2001سبداث  يات عىل ا تدا ثري من ا سـ  ع ل ملك
يه هتم حنو  ية محy ضد اإلرهاب ا>ويل، وحاولت تو تحدة األمر جياسة الوالjت ا يك مل سـ
ثري من العرب  به لإلرهاب ما أدى إىل تأثر ا لكالفكر اإلساليم عامة وادعاء  ختصي

با من تH امحلالت سلمني  سلوا ية لوقد انعكس ا. مل ية و�ج� يا عثري من الرؤى ا سـ لسـ ك
مترب  بب أحداث  متع األمرييك من صدمة  بعىل األدب األمرييك، واكن ملا وا�ه ا س� بس

باب اليت تقف خلف ذ�، 2001 شة األ نا هور العداء   من اخلارج دور يف  سـ و ق م ظ
ناولت تH ا ثرية  هرت رواjت  يا ، و تلفة  ية ا توموقف األساق �ج� ك £ ع ظن لقضاj، ح

يارا يف األدب األمرييك املعارص ثل  بحت  توأ مت  .ص
  ::::ياتياتياتياتــــــــــــــــــــضضضض الفر الفر الفر الفر----2222

مترب  تطرف ف¦ بعد أحداث  سبيالحظ أن الرواjت اليت ©رشت فكر ا  2001ل
ية  ها ال ختلو رمبا من ا ية يف  ية وأيديولو ثل رؤية أمر تلفة،  يات  خللفذات  بعض ج يك متخلف خم

ها أحد دوافع املؤثرات  صفاألصوية بو مية ل هر عدم وضوح معرفة  يف كام  تأ سلالفكرية وا يظ ل ل
ية  سا ية وإ ثل جوانب إجيا ن©لفكر اإلساليم والعريب، مع حضور جوانب أخرى ²مة  ن ب مت

يات داخل هذه الرواjت شخصمشوية يف رمس ا يات . لل ست بعض ا شخصوقد  لعك
نا يأيت العمل  ية، ومن  ية وأخرى  ية والعرية جوانب إجيا للقاألمر هيك ب ب يام هبذه ا>راسة سلب

يات يف  ياهتا اليت تعمل عىل ذ� من خالل دراسة أمه ا تاجئ فر توقع  شخصنظر يف  ض ن للل م
تويني الوسطي من ضده الرواjت ث« يف ا تارة، وما  سـا مت      .مل£

ي2222----1111 ي  ي  ي      ::::ددددــــــــــــــــــــــــــــــــمتمتمتمتهههه 
ية،  تغريات اليت متر هبا األساق �ج� تأثر © ية  عيعد األدب ظاهرة اج� ن مل ت ع

ية وحياول ناسه األد به وأ تغريات مضن أسا تأثرا ملس ظاهرة ا ب األدب بوصفه مؤثرا و ي جمل لم ً ً 
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نظر  تغريات أو الظواهر، من خالل و�ات ا شة تH ا نا تارة لعرض و لا مل ق م£
تعy بقصد تأثريها  بب عوامل  يعهتا، وأخرى  ناك ظواهر خترج  تلفة،  مفا بس بف ه بط£

يا أو يا أو د يا تفادة مهنا  ينو� سـ سـ تصادj إىل غري ذ�سـ كام أن األدب من خالل . ق ا
يا من �ة أخرى، خيضع من خالل  يا من �ة، ووجدا ية ما بني كونه  نا نته يأخذ  ن ئ ث فيع طب
متد  تصاهرة  ية  هومه، يأخذ ثال نوعة، كام أنه من خالل  ية ا يا تعذ� للمؤثرات ا م مف ثق ت ملسـ ل

ث: عىل سه األديب، وث¦ته، وجيمع بني هذه ا لشلكه، و ية اخلطاب األسلويبجن ته . ثال طبيعو
ية يف  مترد اËي جيعل هذه الصفة إجيا شعور ا ية وا ها ©لعاطفة الوجدا تة، الربا Ì بغري ل ن ت ملب ط
يطر ع« امجلال  نوي اËي  ية ومؤثرها ا يا ياغة ا يث ترتكز عىل ا سـجانب األدب،  ملع ل خل يلص ح

نقدية اليت تعم. واأللق هومه Ñبعا للرؤية ا نا يكون  لومن  نون مفه مكل عىل انعاكس تأثري 
تجاوز . طبيعته نوية، بل  ية أو  ند حدود  ته خمرجا ملدخالته، ال تقف  توتأيت و مع سـ حع ظيف

شري جودت  ناصات، ويه كام  ند ا توقف  ياملقارÖت واملوازÖت، كام أهنا أيضا ال  ت ع ملت
ية ية، واج� ية، وجام ية  نفصل عن ثالث ²امت أسا عإبراهمي ال  ل ن سـ بع و) 1(.فت ظيفة تتو

ية واملاكشفة  شاركة فهيا بوصف األدب رافدا من روافد ا ية وا ية �ج� مناألدب ا مل ع تمي للق

بحث  يري للوصول  يا، وتطورها مع ا نا ية  تحقق تعاقب املادة األد نا  ية، ومن  يا للا تغ ئ ب ب ي ه لسـ قل
ية،  ية فردية، أو جام تغريات  ند حدوث  تأىت  ية، وهذا  شموية اإلسا ععن كامل ا سـ ع ي ن ن ل نفل م

بةتع تجة وا يام ©ألدوار ا يري املوضوعات، والطرح الفين، حنو ا £صمل عىل  ن ملتغ وهكذا، . لق
ناجتة من خلف  ته العامة تعكس مجموع املفاهمي ا لفإن خمرجات األدب بوصف و ظيف

توى والفرد وامجلاعة يف واألفاكر عىل  تأ نوع يف ا هر ا سـاملدخالت اليت  ل ل مت ل  . تظ
يري يف الطرح الع مترب لتغلقد جاء ا ، وتوسعت دائرة 2001/ 11سباملي بعد أحداث 

تعامرية املعارصة يف الرؤية  تغايرة بذ� مع الرؤية � ناوها اجلغرايف  ية يف  سـاملعرفة األد ت مب ل
يط احلزي اإلساين، وهذا  يقه األفقي، والرتكزي عىل  ية، وتزايد خروج األدب من  ناألد حم ض ب

بق عىل األدب األمرييك فقط، اËي اك متعه حمور وقوع أحداث ينطال  مترب، بل 11جمن  سب 

ثري  يا أثر يف ا سا ها خمرجا إ ية عامة تأثرت بعوامل تH احلادثة بو نصوص األد لكإن ا نصف ن ب ل
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توى  ثال عىل  يل ا نالحظ عىل  ية،  ية الكوية مضن الرؤية العو يا شؤون ا سـمن ا مل س مل ن ت حل مل ب ف
بب تH األحداث و سعودية حضور تأثر واحض  ماألدب يف ا بس نتغرياهتا مضن األساق ل

 jتغري القضا يث برزت فهيا نقاشات  تلفة، ومهنا الرواية خباصة،  ية ا م�ج� ح £ ع
 yت يف املرحÌتحدا يعة أثر � ية املعارصة بصورة واحضة، وهذا يعود  سـ�ج� ب لطع

ثل تأخرة،  ما سليب، أو اإلجيايب يف األعامل األد: مل تلف ا لحضور اآلخر املغاير، أو ا بية، £
ياهبا مدعاة  تفي مهنا، بل إن  غوهذه ظاهرة ©رزة يف مجy الرواjت املعارصة ال تاكد  خت
يفه، وفقا  سامته، وعدم تو تغري  هذا ا باب حول عدم �تفات  تدعي األ ظساؤل  ب مل ل سـ سـ لت ي ل

ية تغريات العا ملللوازم املرحy وا  . مل
يقا ملؤثرات أحداث  سويالحظ أن اجلانب األكرث تأثريا و ، يربز عىل 2001بمترب تطب

ناك مجy من الرواjت  ناول األدب األوريب، وخباصة األمرييك والربيطاين، و هتوjت  ت مسـ
مترب  شت أحداث  Ö سبالغرية اليت ق ثل2001ب ية: م،   Fenêtre sur le"نسـالرواية الفر

monde"  للاكتب الفرنيس Frédéric Beigbeder وترمجت 2003ن، اليت رشت يف ،
نوان إىل اإلجنلزي ، 2005ن ورشت يف "Windows On the World" بعية 

، 2002ن اليت رشت يف  Iain Banksل للاكتب اإلجنلزيي اإليرندي "Dead Air"ورواية
 David Llewelly ، للاكتب اإلجنلزيي 2006ن اليت رشت يف Eleven""وكذ� رواية 

مترب . وغريها من الرواjت يف أحداث  سبلقد مت تو يد2001ظ ياهتا جتسـ، و معط أحدا�ا و
يايس الغريب بصورة ©رزة يف األدب  هوم ا تأثرة © ية  شعرية األد بحت ا سـيا، وأ ب ل ص لن ملف م ف
نقدي  تاج ا ية الطرح، وا نص بصور وموضو ية ا يث أثرت األدجلة عىل  لاملعارص،  ن ع ل لن ف ح

ثل. أيضا يا  ناك بعض الرؤى اليت وظفت تH األحداث أيديولو مو ج ما يالحظ مع : ه
 اËي جيعل صوت اإلرهاب ©رزا يف اإلسالم دون األدjن  Martin Amisز مارتن إمي

بوذية، ية وا ندو ية والهيودية وا لاألخرى ا سـ ه ليح  وهذا مالحظ بصورة واحضة يف )2(ملسـ
يف أحداث  نونه، ومهنا بعض 11ظتو يع أشاكل  متع األمرييك يف  مترب وأثرها عىل ا ف  مج �  سب
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يه ند رصدها لظاهرة رواjت  Ann Kaplanلالرواjت، وهذا ما أشارت إ ع 
مترب  تب اليت ألفت حول أحدث 2001سبأحداث ما بعد  ثري من ا ناك ا لك، بأن  لك  11ه

ية 2001سبمترب  يا ثقافة ا ثقافة، وأن الصدمة وا نظور رؤية الصدمة وا سـ من خالل  سـ ل لل م
ية  ثقافة11/9جعبرزÑ مع مر  )3 (.ل، وقد كون حدو�ا خربة عامة يف ا

مترب لقد جاءت  سبا>عوات إىل اخلروج ©ألدب األمرييك من األحادية مع أحداث 

هر أن مثة 2001 تحدة فقد  تقالل الوطين للوالjت ا ثابت لال ظ، و©لرمغ من اخلطاب ا مل سـ ل
تH األحداث،  تعلق  نوعة  ية  ناريوهات روا هرت  يد يف العامل، و بشاباك من ا ت ت ئ س مت يل ظ تعق

نقاش يف حت ية املعارصةلوما بعدها، وهو نوع من ا     )4 (.يكول الرواية األمر
تلفة يف الوالjت  £لقد برزت نقاشات عدة حول تH احلادثة، وأثرها عىل احلقول ا
ية،  ث¦ت ا>وية �ج� تغرية، وا ية ا تابة الرواية �ج� تحدة، وجاءت دعوات  عا ل ل مل ع لكمل

تضخمة اليت اخرتقت ومه ية، ملش&، ومضموÖ، واخلروج عن اËات ا يك احلصانة األمر
بحث عن معىن يف موضوع اج�عي وهذا الصوت جاء مؤثرا عىل .  social subjectلوا

ي(،  يقى، وا تجارة، والفكر، وا>ين، واملو نون، وا سيع حقول املعرفة من اآلداب وا للف سـ ل مج
ية، وقصص قصرية يف  ية، وروا رس رسد من نصوص  يه لك أنواع ا ئوغري ذ� مبا  ح مف ل

jتحدةالوال      )5 (.ملت ا
ته  نون ظاهرة مطردة، ألن األدب ال خيرج يف  تغريات عىل األدب وا يعوهذه ا طبمل لف
ئعن دائرة املؤثرات، بل هو حمرك ريس  ، وال يوجد حراك ألي أدب دون أن يكون 
ثال يف  يل ا نحن عىل  ية دوافعه،  ثل  ملخلف ذ� مؤثر فاعل يغري يف جمرjته  س بمي ف خلف

نا العريب  ند جميء اإلسالم برؤى بأد ية  عرس تغري سامت األدب العريب خباصة ا لثمي نف
تغري فاعل أثر عىل ا£رج األديب وتأثر به  سرياهتا من حضور   yمتلفة، ال خترج مج تف خم

ياق اج�عي تاج  سـبوصفه  مترب . ن نا فإن تغري الفكر  الغريب بعد أحدث  سبومن  ، 2001ه
يجة £رجات األحداث ا تلفة اكن نتما هو إال  متعات الغرية مبراحل  ية، وقد مرت ا خمملر ب �حل

ية،  ية والعا يري رؤاها الفكرية وا شابه لصدمة هذه األحداث مما أدى إىل  ملها أثر  تغ سفم لفلل
ية  ية األوىل، وجمرjت ما بعد احلرب العا ملثلام حصل من تأثري ما بعد جمرjت احلرب العا مل م
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سرية ثل هذا مالحظ يف  ية، و ثا ما ن ثلمل ما حصل إ©ن فرتة : م األدب األمرييك احلديث 
تاج الروايئ  ثري من اإل نام أفرز ا تج عن خمرجات حرب  يات من تأثر  نا ت ن لكن ي فت ي لسـ
ث¦ت  ية © يا ث¦ت ا بات واألهداف، وهو نوع من دمج ا تعدد الر ي(يئ  لوا سـ سـ ل لغ م لس

ية يف الرواية ية الو نالعا    )6 (.طمل
يان فريسولزي  مترب Kristiaan Versluysيستلقد رصد كر سب ظاهرة أحداث 

تابه 2001   "Out of the Blue: September 11 and the Novel"ك يف 
سامء" مترب والرواية11: لمفاجآت ا ، وÖقش مجموعة من الرواjت اليت جعلت من "سب 

نحو إحدى  ناهئا ا>رايم، واتكأت علهيا، وتعرض يف ا>راسة  نطلقا  مترب  لأحداث  لب م سب

ناء وثال ياق فضاء ا ته أحدا�ا من أدوار يف  بثني رواية، Öقش بعضا مهنا، وما  سـ لب لع
متع  يات وشعورها اËي يعرب بدوره عن فكر ا ية، وا بكهتا ا رسدي، و �ا شخص للقصص ح ل

نقدية املعارصة يف دراسات . األمرييك من خالل الرواjت نظرية ا تاب رؤية ا لويأخذ ا ل لك
يق ا لالصدمة اليت هتمت © ياسة، وهو مجy لتحق تارخي، وا نظر يف قضاj العامل، وا سـثقايف، وا ل لل

ية  يه املؤلف ©لصدمة العا هوم ما أطلق  ملثل  عل تأىت من )global trauma.) 7""مفمي ي و
 Hيا ت ية درا ية، واألحداث الوا يات هذه الرؤية تالزم الربط ما بني ال(ذج األد ممضن آ قع ب ل

هر من  متع، و يظاليت تؤثر يف ا ثل� ها،  يار أديب  ها  مخال ثل ميل تاج األديب يف : ت لنربط بعض ا
ثري  ند ا مترب  تاج أحداث  شابه  يار  ناك، وهو أمنوذج  لكالغرب بأثر احملرقة الهيودية  ع ن ي ت سبه

مترب  تعرضون ألحداث  نقاد املعارصين اËين  سبمن ا ي نقدي . 2001ل ثل هذا الطرح ا لو م
ت بل  كتالزم الصدمة ©ألدب، يالحظ وروده  سابق، من رصد لظاهرة قل يان ا لاب كر تس ي

تاب  شموية، وأثرها عىل الفكر األمرييك، وذ� يف  كالصدمة ا ل  :Trauma at Home" ل
After 9/11" " مترب مترب، وأثرها " سباكرثة يف الوطن بعد أحداث  سباËي Öقش أحداث 

نوعة يف الفكر ية ا ناجت من خالل صدمهتا املؤثرة عىل اجلوانب اإلسا تا ن ن     )8(. األمرييك خباصةملل
مترب  نظر يف رواjت أحداث  ند ا سبو ل ها، فإن 2001ع نقد الغريب ا>ارس  ل، وا  ل
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ناوها، وو�ة  ثقافة اليت  ية دائرة ا نظر حول ذ� يفرض عدم اخلروج عن  لا ت تخلف ل ل
نا من جانب آخر  ها، اليت ميكن مالحظهتا، و باهتا، وأهدا نطلق مهنا، ور نظر اليت  نا غ ت لكل ف

نصوصميكن  ية  ية ا ية العلوية، وا هوم ا تفق نقدj حول بعض الرؤى وفقا  للأن  سفل ب ب لن ل نل ن : ملف
مترب : فاألوىل يث خمرجات رواjت أحداث  ية العلوية،  ية مدلول ا بمتد عىل ا ستع ح بن لنص ل
ناجت عن تH األحداث، 2001 ية ا>اA عىل املؤثر اخلار@ ذ� ا يا مع ا توافق  ل  نص مي لت ث

نا تأيت مال يا بصورة هومن  هذه الظاهرة أد ية إىل �تفات  بحظة حتول الرواية األمر لل يك
نقاد  يه بعض ا نظر إ نقطة ارتاكز، وهذا ما  متع األمرييك  يل ا تح ها  لبرية وتو ل ي ك ل ل �ك ظيف
يات، وصدى حصوة أحداث  تحول للرؤية يف األدب مع مرحy ا يني يف أن ا ناألمر ييك لتسعل

تجاوز ر2001سبمترب  نظرة  ت جعلت ا يل العرص ل هومه الواسع و متثؤية ما بعد احلداثة يف  مف
ها  يف ذ� للعودة إىل رؤية "spirit of age"روح العرص "صفبو يث احلاجة إىل تو ظ،  ح

تارخي والصدمة واإلرهاب ية)9(.لا ثا ن  ا هر مع : ل ية، و ية ا شفه ا يظوهو ما ميكن أن  سفلن ب لتك ل
نظر العر نقدية من خالل و�ة ا بحضور ا£الفة ا ل ناء عىل رؤية ل نصوص  ية  تعا بية ا لل ط مل

مترب  تعلقة بأحداث  ية ا نصوص الروا نظور ث¦ت ا ية، ويس هذا من  ية ا سبا مل ئ ل سفل مب ل لن ل
تH الرواjت، 2001 ية اليت تعرضت  نقدية األمر نظور ا>راسات ا ل وحدها، بل من  يكل م

هر مضهنا  يط الواحد، واËي  تلقي يف ا شـهتا مجy من زاوية ا Öيظو حمل مل بب ق تعاطف  بسا ل
نظر  يفه، وتوارد �ه�مات، ومؤثرات و�ة ا نص وتأ ية ا تلقي من  لأحادية ا ل ل خلفل
هام من  نقدية بو نصوص واآلراء ا ثري من ا سة عىل ا سوسة ا ية غري ا يا صفا للك ل نعك حمل سـ ملسـ ل

بال الرأي العام ية أو . سـتقوسائل ا يه الرؤى األد تو ية  يا بوحيرض أيضا �ه�مات ا ل جسـ ق ل
بهت يه حضور غيف ر سة عواطفه فقط، بل يضاف إ يس فقط إلرضاء الرأي العام، ومال لا،  م ل

سارات هذه  ية، وجتارية، وحنو ذ�، وهذه الرؤية مالحظة يف بعض  مأغراض دعا ئ
تاب  هر يف رؤى  ية املعارصة كام  ياق الرواية األمر تصورات ودورها يف  كا سـ ظل يك

""Fiction of Globalization ي ألفهËا James Annesley يه عىل القراءة ف، وركز 
تغريات األحداث املعارصة إىل  تعامرية، ويف أدت  ية لألدب العوملي ف¦ بعد � يا ما كق سـ لسـ
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ية، ية دورا يف املؤثرات العو سو نوات ا ملأن تعمل ا يقت تاج )10(للق ن وهذا بدوره أثر عىل اإل
ته وخمرجاته  . عيونو

ن    ----2222 نا نا نا يــــللللببببا ياء وا ياء وا ياء وا يــــللللشخصشخصشخصشخصاء وا ية الو ية الو ية الو     ::::ةةةةــــسطسطسطسطة الو
ي تفاوتة يف الرواjت، وفقا لشخصحترض ا سب  ية  مات ذات الرؤى الو ن بسط

هور مجموعات  ية، وأدوارها يف أحداث الرواjت، ويالحظ  ية ا ظخلطاهبا، ورؤاها اإلسا للك ن ن
ثال  يل ا هر عىل  تلفة، واألدjن،  يات ذات األعراق ا ملتلفة من ا س ف £ شخص بخم تظ ل

سة ثري من هذه الرواjت، عا ية الهيودية يف ا كا لكشخص ية ل نا يفهتا ا ئ أدوارا ²مة وفقا لو ب لظ
متع األمرييك خباصة يعة حضورها ا>رايم يف ا ها، و �اليت خشصت  طب ثل . ل نقاش يف  موا ل

ناء القصيص، حفضور  ياته، حمورا  متع األمرييك، و يه أخذ ا بهذه الرواjت يغلب  خشص للعل �

نوعة يف  ية الهيودية، وغريها ذات األدjن، واألعراق ا تا ملشخص متع األمرييك ©رز يف ل �ا

ثل سق �ج�عي،  متوج يف ا ميه هذه الرواjت بقصد تعزيز هذا ا نب لش خشصية جاك : ل
تطورة يف رواية Levy Jackليفي   هر عىل أنه )11(،"إرهايب" ""Terroristمل ا يظ اËي 

يوجريس، ماكن وقوع أكرث األحداث يف  نة  يا يف مدرسة Ìنوية مبد نيعمل مرشدا اج� ي ع
شاموي الفىت املراهق، املولود من أم ا علرواية، واملدرسة ذاهتا يه اليت يدرس هبا أمحد 

، ووا> من أصول مرصية، قدم ²اجرا للوالjت Teresaلذات أصول أيرندية تدعى تريزا 
تحدة، وحدث أن جهر ثة من معره ملا ثا نه أمحد ملا يزل يف ا لاألب األرسة، وا ل وتربز بني . ب

ية  تطرفة ال  Jackجاك خشصاألحداث  ية، هيودية، مزتنة غري  ية أمر م عىل أهنا  يك خشص
نة، وال متارس طقوس ديهنا، تقوم بدورها  تد ية غري  سلمني، وهو  يتكره العرب أو ا خشص ممل
شاب  هين، ومد يد العون ألمحد، ذ� ا شاطه ا هر ذ� يف  هين، واإلساين، و لا ن ملن يظ مل

ساعد سمل وتعمل عىل  ماألمرييك العريب ا تورط يف معل إرهايب، مل يه عن ا  Aلته وحماو نث
نة اليت اكن يقودها أمحد يف نفق شا حثل يف تفجري ا ل نة  Lincoln Tunnelمت ي الواقع مبد

هر جاك عىل أنه صاحب ا>ور الريس يف ثين أمحد عن )Manhattan.) 12ماهناتن  ئ و يظ
شف ألمحد ما  نفق، وهو أيضا اËي  نة يف ا شا سه © كقرار تفجري  ل ل ياÖ حنف هر  عمل   يظ
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يايس،  سجد، ويف أنه رجل صاحب فكر ديين  يد إمام ا يخ ر سـية ا ك مل شـ شـ لشخص ل
رس    نات األÌث املزنيل، يك  شا سائق  تغالل أمحد، وتوفري العمل    يتيهدف إىل ا ح ل ك سـ

نة شا يادة ا تفجري من خالل  ية ا حيذ  ق لنف ل معل يد عىل عزوف أمحد . ت يخ ر شـلقد معل ا لشـ
يه اجل  yميه اجلامعي يف -أي أمحد–امعي، حتت ادعاء أنه تعلمعن مواص  yتعل مبواص

سلمني ية وعداءها  ية األمر تحدة سوف خيدم العلام للمالوالjت ا ن وقد معل جاك أيضا . يكمل
هاب شاريل  ية  ترت  شف الوجه ا شخالل األحداث عىل  ت شخص سـ لك  Charlie Chehabمل

يل ألمحد يف مع« ية، وهو ز نا نحدر من أصول  م اËي  ن ب ثف بدوره فكرة لي يك، واكن 
يه، وقد أ©ن جاك   jها ال شعور ية يف ذهن أمحد لغر تحدة األمر فالعداء للوالjت ا س يك مل

ية  بارات األمر ته � يل رسي، و شاريل ما هو إال  يكألمحد بأن  تخظف مع يعمل CIAسـت ل 
ها ية نظمهتا واكA ) 13 (.حللصا يا هر أن الرواية تعكس نوعا من املؤامرة ا سـو لسـ يظ

تحدة، هبدف � ملبارات املركزية، وسكرتري ويل وزارة األمن ا>اخيل يف الوالjت ا ك سـتخ
يا  يا، واج� يا تغالل ذ�  سمل، وا يف اإلرهاب من شاب عريب أمرييك  عتو سـ سـ سـ م ظ

يايس يف ذ� للقرار ا سـتأثري عىل الرأي العام، وتو ظ  .للل
تأثرة برؤيهتا ا> ية غري  ية جاك برؤية و هر  موهكذا،  سطتظ ينية الهيودية، بل خشص

يايس، وا>يين  همه للفكر ا ية، فضال عن  ية وا متد عىل اإلسا سـعىل رؤية مشوية  ن ن ن لل فه مل تع

تغل لظروف األحوال كام مت يف حاA أمحد تطرف ا سـا ية جاك مضن . ململ خشصوحترض 
نوعة داخل الوط ية ا مية العالقات �ج� ناء ²م يف الرواية معد إىل أن تربز  تياق  ع ب ملسـ ن ق

تالفات ال تعين  ثقافات، وأن هذه � تلفة يف األعراق، وا ياف  تضمن أل خالواحد، ا ل خم ط مل
يني    )14 (.يكأهنم غري أمر

بدو رواية  اضطراب غريب  "A disorder Peculiar to the Country""تو
نة ناؤها " ييف املد ية، بل يالحظ أهنا معلت عىل أن يكون  ثقا نحازة يف رؤيهتا ا بغري  فل م
ها، مضن عر يا من خالل إحياء أدوار خشو هر  نطقي يف طر]ا للقضاj، وهذا  صض  ظ فنم

مترب  هرت بعد أحداث  سبوميكن أن تكون الرواية من أجود الرواjت اليت  تأثرة 2001ظ م و
سه من طرح غري مؤدجل من  ميي نظرا ملا  تعكهبا، سواء أاكن ذ� يف اجلانب الفين أم ا لث
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ناقش مالز ياهتا اليت  تخالل  ناجت خشص ثقافات بعد الرصاع ا ية، وا لمات العالقات اإلسا ل ن ن
متد عىل العرض، وهذا  بارشة، و تعد عن ا رسدي  ها ا لبعد تH األحداث، كام أهنا عر ب يعض مل ي ل
مترب  يف أحدث  بارشة عىل  تو سبرمبا عدت الرواية من أبرز الرواjت اليت معلت  ظ م

2001.) 15   ( 
يات، وأفاكرها يف نق يد ا شخصيربز  لسـ تفال جامعي، جت حاش عقيل حدث يف ا

ثل تعددة  باعات  يه ا مهرت  م ف يل اليت Marshallخشصية مارشال : نطظ ئ حول دوA إرسا
ية  ية ضد العرب فهيا، ويف اكنت  نرصية، واإلسا ترصفاهتا ا قضتقدها الفكر العريب  ك ن ن لع ل ني

مت تجارة، وتفجريات  تدوا عىل بر@ ا تطرفني اËين ا سبسطني مضن مربرات ا ل ع مل رب فل
ية2001 ية اإلرسا يا تالزم © تحدة  يل، وأن العداء للوالjت ا سـ سـ ئمل ل توى . م هر  مسـو ُيظ

هد حوار مارشال، وهو يرد  يه  يا يف رسد من خالل الراوي يصف  بري الصويت دال شا مف ل لتع
ية الهيودية- Joelعىل جويل  نخفض حىت -لشخصا بري بصوت  هر عىل أنه  م يف تصور  تعظ

ت تان ال  يه  تأن  ملتصقت هر شف ية يف أن  ية األمر يظفوهان مبا يعرب اكحرتاز من هذه ا يك لشخص
تايل ثل هذا يف حواره ا ها األمرييك، و يل يف  لعداؤها إلرسا مت سه : "جممتعئ لنفلقد أجاب 

تان يه  نخفض حىت أن  تصقبصوت  ملم ية إن " "تشف سا ناس ضد ا نه جيعل ا مما اËي  ل ل تظ
ترب  ية  ياسة اإلرسا يعذ� ألن أي معارضة  يل ئسـ ية ويؤدي إىل لل ياسة اإلرسا تفزازا  يلا سـ ئسـ لل

يل يف هذه  نا ©حلديث عن إرسا سموح  ية، وحنن يف الواقع غري  سا ئ�هتام ©لعداء  ل م ملل
ية نا اخلار شا بالد، مع كوهنا واحدة من  جا لك م  "    .ل

“He answered himself in a law, even voice, his mouth tight” 
"What do you think makes people anti-Semites? It's that every 
dissent from Israeli policy provokes an accusation of anti-
Semitism. It's the fact that we're not permitted to talk about Israel 
in this country, even though it's our number one foreign policy 
problem..." (16)   
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ثل  ثقافات، وتقديرها متوهكذا  ية يف رؤيهتا  ية إجيا للية مارشال رؤية و ب سط خشص
متع األمرييك  يار فكري يف ا ها  نعكس من خال نظور أفق واسع، كام  �للقضاj من  ت لي م

يهتا يف الرواية ته  يض  خشصاأل ثل  .مب
مترب  يات العرية، يف رواjت ما بعد أحداث  هر بعض ا سبو ب لشخص  2001تظ

ية ية، بصورة و سطاألمر ية يك ها مع اآلخرين كام يف  ياهتا، وتعا ية يف ممارسة  سا خشص إ ن ملن ح
، 2010ن اليت رشت يف عام )Kapitoil،)17"" بطل رواية Karim Issar كرمي إسار 

مترب  بل  نا  ها أخذت ز بارشة، ألن  مترب  تطرق ألحداث  بويه رواية مل  سب قس م قصص م ت
يعهتا دون تو. 2001 ية، و بوتصف الرواية العالقة اإلسا ن يايس، طن لسـترات الضغط ا

يح سارها ا ية وخير�ا من  لصحواأليديولو@ اËي يغري يف العالقة اإلسا م ن وكأن الرواية . ن
ية كرمي حتايك الواقع اإلساين ما بني الغرب وارشق، وما بني  يف  لمن خالل تو ن خشص ظ
شعور بعوامل ضغوط اآلخر، ضد  لاألنوثة واËكورة، وما بني اإلسان واإلسان، دون ا ن ن
ثقايف، كام يالحظ أن  يايس، وا تصور ا مترب يف ا لاآلخر كام حدث بعد أحداث  سـ لل سب

يy كإقصاء للحدود، والفروقات  قلالرواية ال تعمد إىل ذكر لألدjن أو ا>ول إال يف مواقع 
ية  . قلمياإل

تخصص يف  رشين عاما،  تة و سمل معره حنو  مهر كرمي عىل أنه شاب عريب  عيظ سـ م
يوتر، عا يويورك كام يف أحداث الرواية الزمين ما بني عايم لمكببرجمة ا نة  نش يف مد ي

ية، ومعل يف 1999-2001 برتو ته ا تعلق رش يام عىل إعداد برÖمج  ته يه ا ل واكنت  ل ك ي ب²م لق
ياق األحداث بإماكية موت ذ�  تداخل حفوى  يث  تجارة العاملي،  نتب بربج ا سـ ي حل مك

ناء تدمريه يف تجارة أ شاب لو اكن يف برج ا ثا ل سلمني وعربل بل  ية من  ية اإلرها م ا ب . قلعمل
تعايش مع اآلخرين، وقد اندمج يف  ثقافة، وا ية كرمي يف غاية اËاكء، وا هر  لو ل خشص تظ
تطورة، اليت تالقت مع الغرب  ته املرنة، وا متع األمرييك من خالل  ثقافة، وا ملا ي خشصل �

ية، حتافظ عىل ثوابهتا، وال ترفض خصائص اآل شا يف صورة و سطتعا  . خريني
ية  يايس، من خالل  توى ا يات، عىل ا نا خشصوتضمن الرواية مجموعة من ا سـ سـ ئ ث لت مل ل
ثقايف، من  توى ا نوان الرواية، وعىل ا توى ا>اليل، من خالل  لكرمي، وعىل ا سـ ع ملسـ مل
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ته  ية كرمي وصد يقخالل   ياكRebeccaخشص ناء . ب رو ية رمزية يف  نا بية كرمي حتمل  ئ ث فشخص
هو ق ية،  فاألحداث الروا ثل ئ برتول، رمز املال، وهذا من �ة أوىل، و نطقة ا متادم من  ل م

ية، وهذا من  تحدة األمر رشيق املهتم ©إلرهاب من الوالjت ا يكخشوصه الفكر اإلساليم ا مل مل
ية Ì ياسة أمرياك . ن�ة برتول من جانب، و سـويف هذا ربط ما بني اإلرهاب، وا ل

نفوذ امل تصادية حول العامل من جانب آخر،  لل� يل ق ية، و يا يهتا ا تفعايل والسرتا سـ سـ ليج ت
تصادي توسع � ية من خالل ا ثا ية ا تصادي العوملي ف¦ بعد األ تعامر � ق� لف لق ن ل  .سـ

نوان الرواية  يه كرمي، وجنح Kapitoil""عوحيمل  نوان الربÖمج اËي يعمل  عل  ع
تكون من مفرد نوان  نه فهيا، وا تب  يقه حىت وصل خربه للصحافة و ييف  لع ع ك :  تني األوىلحتق

Kapit" "ثقة من لفظة ية واملال ا يا إىل العمو بوشري صو نم ت ية "capital" ملت ثا ن واملفردة ا ل
ية بني  "oil":الالحقة يه ية عال نا برتول، والعالقة بني املفردتني  يد معىن ا ئق اليت  ئتف ث ل

ية  لهوم الرأسام برتول من �ة""capitalismمف يطر عىل ا تصادي ا ل، ونظا²ا � ملسـ ، ق
برتول اخلام من �ة أخرى تاج األخضم  يج العريب مركز اإل تحدة، وا للوالوالjت ا ن خلل  . مل

رشيق اËكر، وروياك الغرية األنىث،  ية أخرى، ما بني كرمي ا ية ثقا نا هر  بو ب ئ ملث ف تظ
ية يف  ية اإلجيا ياك الرؤية األمر ثل رو تحدة، و ته يف الوالjت ا ناء إقا بصديقة كرمي أ ب مت مل يكث م

با العالقة رشية، لقد أخذت قصهتام جا ية ا ثل العالقة اإلسا به  ية، وكرمي من جا ن اإلسا ن ن مي ن ن قن مل
ياك  بني، فرو سة بني  نوعت ما بني تزنه، وزjرات، وحفالت، ومؤا ببريا من الرواية  ن ت حبيك
متع لكرمي، اËي  متع األمرييك اإلجيايب، وما يقدمه هذا ا ية للغرب، وا �ثل رمزية إجيا � ب مت

برتويل، من معرفة وتطوير إدرايك ومعريفميثل  رشق اإلساين ال ا لا ن ومع اندفاع كرمي يف . ل
ية، ولكن  باهتا ا ها عىل وا ياك يف أول األمر مع كوهنا اكنت متاث« يف حر ته مع رو لعملعال جب ص ق
شغا  عن أداء مع«، وإن اكن ذ� قد حدث هذا يف أول األمر  نهذا �ندفاع مل يؤد إىل ا

لكها، و ها، و>وره الرييس يف العمل عىل الربÖمج اËي مع ته  توازن يف عال ئنه عاد  مع ق لل
نولوج كرمي بعد وصف الراوي يف قو   مث : "مقدم من أج«، ويالحظ تصوير ذ� يف 
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رشوع ياك، واآلن أÖ يف حرية ألمعل عىل ا ملغادرت رو  then Rebecca" "ب
leaves, and i am free in labor on project")18(    

ياك هدأت  ته مع رو ية، ولكن عال بعض املغامرات ا ّلقد اكن كرمي يقوم  ب يق يل للب
ها نة  بات املد ي( و تجول يف دور ا يقى، وا تع ©حلب، واملو معاندفاعه، وا يس ن ل سـ جمت ل ) 19 (.سـ

متع، ويقدم بعض األفاكر  ته وا شاف برÖمج ²م لصاحل رش �لقد اهمت كرمي ©لعمل عىل ا ك كت
ها العقودحول األمراض،  ته، وجيلب  ثري من املال عىل رش لويوفر ا   )20 (.كلك

فميكن أن تعد من مجy أبرز " سقوط رجل ")Falling Man")21"أما رواية 

متزي ©لعرض من خالل الراوي ©لضمري  يا، فأسلوهبا  يا، و يالرواjت، وأتقهنا جودة  مي ثن ف
رسد ته ا ثل حا يات يف  يدا من ا هر  ثاين، اËي  لا ل شخص بع مل با، كام أن األحداث ليظ لية غا

بكة  يات يف ترابط هذه ا ية ودور ا بكة القصص ا>ا يابة يف  حلتصاعد مع ا شخص خل سـ لت حن
يضة عىل اجلانب  مية ث¦ت الرواية من خالل إضاءهتا ا ية، وتربز  ملسـتفبصورة أسا ق سـ
نوع من  تصور اإلساين، وهذا ا شاهد ا ث¦ت اËي يعكس  نوع ا يات  لاإلساين، و ن ل م ل ت معط ن

يلو ال تا©ت دون د ية يربز يف  تا يلرؤية ا ك ب شري -مؤلف الرواية- Don Delilloلك ت كام 
توازن )22(بعض ا>راسات، ند فقدان ا تصاعد الرصاع العاملي  يف  ل ويالحظ يف الرواية  ع ي ك

ها غري  ية، وسو تقاد الرأسام يث ا ثف الرواية اإلشارة،  يقاألخاليق، والقمي، وهو ما  ح تتك ل ن
سلطة، من ماألخاليق، ويالحظ  باحث عن نفوذ ا لثل هذا �تقاد للغرب الرمسي، ا ل ن

ية  نفط ونر ناعة اإلمرباطورية، وا ية، واملال، و سـخالل تدخ« يف شؤون الغري ا>ا ل ص جخل
ثل هر هذا يف  مبه و ظ  :قل

"foreign intervention, money, empire, oil, the narcissistic 
heart of the West".(23)    

متع تعكس الرواية  مترب داخل ا توقع يف رواjت أحداث  �مجy الطرح الفكري ا سب مل
ية،  تغريات، واألحداث العا ية، وذ� يف �تفات إىل ا ملاألمرييك، وعالقاته اخلار مل ل ج

شمويل تطرف ا لوا يات . ل سه ا ية نظرا ملا  ية ا شخصوتعد الرواية من ال(ذج الروا تعك سـ لئ لنف
متعن يف نظر وا تدعي ا لمن ترصفات  ل ها، وبحث الرواية تسـ ها وردود أفعا ها، ورصا ت سلو ل ع ك
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ية،  سؤو مية احلب يف األمل، وا يا، و يا، وأخال نوعة واملغايرة عر يات ا ليف ا مل ت قشخص ق ق مل ل
تا©ته عامة ثقايف يف الرواية، وهذه من معامل توجه املؤلف يف  نوع ا كوحضور ا ل هر )24 (.لت تظ و

يف الرواية لقصة  خشصهذه املعامل من خالل تو تني  ظ ئيسـتهيا الر يث، Keithي  ك 
هام جوسنت  Lianne و ياÖ مع  طفل  ، مضن أحداث الرواية، اليت أخذت فضاءها Justinل

يغس ييت، والس  يويورك، وبعضا من إتالتك  نة  فاملاكين يف مد س ن ن  . ي
ثالثني من العمر،  تاسعة وا بلغ ا سة،  يهتا الر يث بطل الرواية، و لويعد  ل ي ي خشص ئك

يا قانو يش يف مويعمل حما نصف  ياÖ ما يقارب العام وا ته  يعيا، اكن قد انفصل عن زو لج ل ل ن
يا   Öتفجري من املوت، ومل جيد ماك يث مع«، وجنا يوم ا تجارة،  سـشقة قربا من مركز ا ل ل نفي ح
شفى  بت به إىل ا ته وذ ته اليت انفصل عهنا، واليت ا شقة زو يه، فذهب  مليلجأ إ ه بل ل سـتقل ج

     )25 (.لتلقي العالج
ثل ا يد تالمح متو هد هيدف إىل  سـتان برمزهام يف هذه احلادثة صورة  جتي مششخص ل

سان مضن أحداث الرواية نقاشا طويال حول  ند األزمات، كام  تعدد األمرييك  تعكا ع ل
ثقافات األخرى  yتجاه ية ا ياسة األمر نه نقد  ية،  بابه العا للاإلرهاب وأ مل سـ تضم مل يكسـ لل . ي

ية يف نوتركز الرواية عىل العالقة اإلسا يط ن باب الكره اËي عزز عىل  شـ معانهيا، وأ تنسـ
ته . رؤى اإلرهاب، واحلقد تطرف اإلساين، وعدم إماكية  يعة ا هر نقاش حول  بو سيظ ن ن ل نب ط

ثل تصف هبا جامعة دون أخرى  بة وال  يا، وأنه مسة غري ذا يا أو ثقا يا أو عر مجغرا ف ق تف : ئ
يات يف أمل sيات وبداية ال تطرف الغريب إ©ن ا نا ين ي نل يا،لسـبع يث )26(نا ثل t من  ك كام  مي

سلمي  تعرض األفاكر من خالل ا ية يف طرح احلوار وعرضه،  نا الرؤية الو تو سط لي ف ل
ثل تفق علهيا  تطرفة  ميات عرية  م م ب ابن الدن وحنوه، مع حضور تفريق يف نقاش : بشخص

تضمن مجموعة من )27(لالرواية وحواراهتا ما بني الرادياكيني من غريمه، ت والرواية 
بيات العريةلشخا  .ص
ن    ----3333 نا نا نا يــــللللببببا ياء وا ياء وا ياء وا تطرفــــللللشخصشخصشخصشخصاء وا تطرفة ا تطرفة ا تطرفة ا     ::::ةةةةــــململململة ا

ية  با >وافع دا ها ال خيلو من أن يكون مصا يات وسلو خلنوع طرح ا شخص حت ك ل َ
بدأ حماوA إسقاطات  نوع أحدا�ا،  تابة الرواية، و يف الرواية، ومع  ند تأ تنوعة  ت ك ل ع مت
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تابة بل ا يات اليت يف اËهن  لكسامت ا ق يب الرواية. لشخص ند ترك نصويزداد  ع جناحا 
تابة  بل ا بة ما  يل ر مترار  ند ا تأىت  تا�ا، والعكس  لكاألحداث تعمل عىل خلق  ق غ تفع ع ي سـن

تابة والوعي اËهين إىل ما  بل ا ية ف¦  يه خمر�ا، وهكذا خترج ا تحمك وتو لكرمبا  ق شخصج للل
بدو  نا قد  ها، ومن  تأثر ©لالوعي حني  يف الفين وا تأ تابة مضن ا تبعد ا ه ل ل يصل تشخلك

ية الرواية، ا يعة  بقة، وهو خمالف  يات  سة ملفاهمي أو إيديولو ية عا نتابة الروا ب سـ ك فئ لط م ج لك
يات، وخلق األحداث  ية، وحرية حراك ا نس أديب خيضع  شخصـي يف األصل  ن لف للف ج ه
هر بصورة  يات  يه ا تظداخل العمل الروايئ من خالل فعل األحداث، أما تو لج لشخص

بة  يه دالA عىل الر غية فرمبا  يات و�تفات إلهيا، فمنط نوع من ا ليف إبراز هذا ا شخص لل
jسه من مضامني، وهو األمر ا£ل ©لعمل الروايئ نقد ناع مبا  تعكو�  .قت

مترب مشوية،  ية حول أحداث  يني أن الرواية األمر نقاد األمر ليرى بعض ا سبل يك يك
نوع كام أشارت إىل ذ�  بل  ناقش ا ية،  سا توإ بتق ت ن ياك  رودRodica Mihailaملسـن

ية  هر يف الرواية األمر يا  ناك حتدj أخال نه أن  يكمهيايال، يف خامتة دراسـهتا، و يظ ق هم
ية مية عا تأثريية وحتمل  ية ا هوم الواكالت احلكو تعد عن  ملاملعارصة  ل قي م مف  ومع حصة مجy )28 (.ب

متزية واحملرتفة إال أنه يالحظ أن مثة رواjت تأخذ جانب األدجل ته يف الرواjت ا ملما قا ة، ل
يا يا سـوتوظف األدب  ية املعارصة خباصة تH . سـ برية من الرواjت األمر يكناك مجموعة  ك فه
مترب  تأثرة بأحداث  سبا يقل جنا]ا 2001مل بق واملؤدجل،  هر فهيا سامت الرأي ا ف،  ملسـيظ

ثل بارشهتا وضعف معاجلهتا،  مالفين،     "Saudi Connection" (29)  رواية: مل
سعودية  رسية ا لالعالقات ا يون   ") American Taliban""،)30، ورواية "ل لبنيالطا

توجه "األمرياكن بب ا رسدية، وهذا احلضور تأىت  يات ا يث يربز فهيام ضعف ا ل،  سن بح ل لتق
يطرهتا ال  يا، وبروز األدجلة و ية  يطر اËي أدى إىل انزjح املوضو سـاأليديولو@ ا مي ع ثسـ مل

ياقاته، وهذا نلحظ  رسد و هر من خالل ا لبد وأن  سـيظ تخدام ل ياغة، وا بارشة يف ا سـا لص مل
ية،  يا بار  بارش، ورسد األحداث عىل شلك أ تقريري، والصحفي ا سـاألسلوب ا سـ مل خل
ها للرأي العام، وكأن األدب مع  جيهتدف إليصال األفاكر عن طريق أحداث الرواjت وترو
ية أو غري يا ندة فكرية أو  رش، وتروجي أ ية،  ثل جهبة إعال سـثل هذه الرواjت  سـ جمي م  لنم
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نه،  ية يف األدب العاملي خاصة املؤدجل  مذ� من خال ، وميكن أن يكون هذا ظاهرة عا مل
تلفة يفه لعوامل  خمند تو ظ  . ع

بون وفقا   إلرضائه،  تاب اËين يأخذون من الرأي العام، و ناك فرق بني ا تو يكه لك
نوبني أوئك اËين يأخذون من الرأي العام، وحيللون الفكر اإلساين مجy، ويعم لون عىل ل

تحرين  ميه، وحياولون الطرح  نطقي خيدم الرؤية العامة لإلسان، و مناء إبداع  قم ن ب
ية  .   عللموضو

ها، وأفاكرها اليت  يات من خالل موا قفهر الرؤى األحادية سامت بعض ا لشخصتظ
ية، ورؤيهتا  ها ا ية  شخصبع مهنا ملؤثر ثقايف، وهذا يؤدي إىل رسد رؤية أيديولو لت س ج تعكن

بقة، ف ثال يف رواية ملسـا يل ا ملعىل  ، A disorder Peculiar to the Country""بس
با© �Ë ما  هر أ سلمني، وال  ها جتاه العرب، وا به مربجمة يف موا يات  سـهر  مل شـ تظخشص قف تظ
نعكس يف حواراهتا،  ية يف ذاهتا  ية مبؤثرات  تصاق ا بات الرؤية يف ا ييد  ب شخص ل بث سـيف ل

ياق احلديث عن تفجري بر ثل  سـوذ� يف  يق م ند  نة ماهناتن  تجارة يف مد تعل@ ا ع ي ل
ية-مارشال بطل الرواية  ية الو سطا ية، -لشخص سا ناهضة ا بب  ساؤ  عن  م حول  م لس ت

ند قو  يف  تجارة  بب تفجري بر@ ا ية، و تحدة األمر يل، والوالjت ا عوالعداء إلرسا ل مل سئ يك
نقاش  :لا

that's why the world Trad center attacked"" يث ورد تعل،  يق ح
تفجري أو العداء، ألن هذا -خطيب أخت زوجة مارشال-جويل  ل برفض أي عذر يربر ا

ثه  نفعال يف حد  Aهده وكأنه يرضب بأظافره الطاو هر  يعة العرب العدايئ، و يمن  مب ش مظ ط
سخرية، ونقل الراوي ذ� بقو  هوم مربره  برافضا قول مارشال و  ورضب جول : "مف

 
يل وأمرياك، هذا: بأظافره عىل الطاوA، وقال نون العرب ضد إرسا بش فداء  ئ  جل ك

ثالن ارش بgان ال~ان  لألهنام ا مي  " ل
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"Joel rapped his knuckles on the table. This is scapegoating, 
the Arabs axe mad at Israel and America because they' re the only 
thing their corrupt  )31("  

ية جوي: ميكن القول ثل خشصإن  نا، بقدر ما  ته اخلاصة  ثل رؤ باعاته ال  متل وا ه ي مت نط
يا  ته يف الرواية، بوصفه هيودj أمر ها رؤية  تعدد  بريj خلطاب مجعي  يكأمنوذجا  ثل يم خشصتع مت
ها ورؤاها  تلف يف جتا متع األمرييك، بل ومضن نطاق أرسة واحدة  ستطرفا داخل ا نم خت �

يه الرواية يف ييت العدالء جويل، لالفكرية، وموازنة ذ� أشارت إ خشص موازنة ما بني 
 .ومارشال

يات العرية " نسقوط اإلسان" "Falling Man"يف رواية  بهر بعض ا لشخص تظ
ها  ها، وتو ثل ظرو ياقات  تلفة مضن  تطرفة بصور  ية، وا �ذات الرؤية ا ف مت سـ خم مل لسلب

تفكريية، وطر]ا احلواري،  ث« من أدوار، تعكس سامهتا ا لالفكري، نظرا ملا  هوم مت مفو
تحدة، وحتاول  تطرفة تعمل عىل اإلرهاب يف الوالjت ا بكة  ثل  ملنقاشاهتا، وكأهنا  شـ ممت

هر حامد  يايس،  ها ا تفكريي و ها ا يظالرواية أن تاكشف سلو مي فك سـ لل عىل أنه Hammad تنظ
بة  بة جاحمة يف املوت، ويس   ر يك، و  ر يج ا تدرب عىل الطريان يف  غشاب  غ سـ خل لي ملك

ياة كام يه هر ذ� يف قو  حليف ا هومه املطروح يف الرواية، و بة الكفار، وفقا  ظ ر ملف :" غ
هادة  نا، حب املوت، لطلب  سو كذ�، وهذه يه قو تعدون للموت، ولكهنم  شحنن  ت ي لسـ م

هاد  "  .جلا
"We are willing to die, they are not. This is our strength, to 

love death, to feel the claim of armed martyrdom." (32 )      
نيب، حامy سامت  باءة الطالب األ سرتة حتت  ية عامر يف الرواية  هر  جو عتظ ت مخشص
ميه ©زدراء حىت يف  نظر للمخالفني ملفا شدة، و هية حادة، وقوية تؤمن وتعزت برأهيا  ت ب خشص
نظر يف و�ه  ثال يف حديث لعامر مع حامد، وهو  يل ا هم، فعىل  سلمني أ ينظرهتا  مل س بللم نفس

ته،را به أن خيرب أ©ه بأن يعفي  يفعا صوته يطا  Tell your father to a grow a" حلل
beard.")33( هر يا، كام  ته اج� يظ وهو نوع من �لزتام ا>يين اËي يراه ويرفض خما علف



ية اآلداب و اللغات  yرش                                                            لكجم ثاين  عالعدد ا  ل

212  2013  جانفي                                                                                      و اللغاتلكية اآلداب 

يفة، وعداؤه للهيود ظاهر يف حواراته، ية غري مرحية، بل و خمعامر عىل أنه   وهكذا )34(خشص
تأثرة   Öjمبدو ال هات ية عامر يال حقهباجس خوف من  ناء الرواية خشص بح أ ث  هر . كشـ يظو

بل الراوي اËي  ية الحقا يف تعريفه من  ية محمد عطا ا ثل  قنا عامر عىل أنه  حلقيق خشص مي ل
يد عطا، يه يف الرواية بعامر) 35(لسـيذكر امسه بأنه محمد محمد ا يل . علويطلق  حتلويف 

هران عىل يظتني يف الرواية فإهنام  ية، للشخصي ية  تاج خمرجات  بارة عن  سـ أهنام  مجع ن نفع
نا ©رتز ية أثرت علهيام، وبرز هذا الرأي يف حوار  نيواج� ثقافة  Nina Bartosع ل ذات ا

ياق  يا ويويورك، ففي  تلفة يف اكلفور تاذة يف جامعات  يث اكنت معلت أ ية،  سـالعا ن ن خم سـ حل
متعاهتم، تعمل  مترب، و تقادها ملن قام بإرهاب أحداث  جما سب يهنم ن ية فضفاضة  بإىل مقارنة  حتليل

ي( يف املقابل فاآلخرون عىل غري  سالح  تقدم، وا يا، وا نولو بوبني الغرب اËي ميH ا ج لتك ل ل
متعات إىل األسفل، إنه : "ذ�، تقول يف هذا تارخي الغريب، اËي حسب هذه ا يس ا �إنه  ل ل

تارو نغلق ا شون يف عامل  يهتم، إهنم  هم اخلاص، و خÑر م يخي له ©لرضورة، ويس >هيم يععقل
نه، ألهنم ال يريدون أو مل حياولوا  " .مقدرة عىل اخلروج 

“it’s not the history of Western interference that pulls down 
these societies. It’s their own history, their mentality. They live in 
a closed world, of choice, of necessity. They haven’t advanced 
because they haven’t wanted to or tried to".(36)     
تدعاء  ية من تصور مجعي ميكن توقعه، فإن � ثقفة أاكد ية  سه  سـومع ما  مي خشص متعك
متعات  تصور الفكري، اËي يضم نوعا من اإلحجاف  باب اليت خلقت هذا ا للمجيأيت لأل ل سـ

ي ية،  لاملغايرة خباصة العرية واإلسال م بعد ب تواها اآلين فقط، بل حىت عىل ا لس عىل  مسـ
باب �نغالق نظر يف أ تفكريي، وربطه ©حلارض املعارص، دون ا تارخيي وا سـا ل ل يفل   ظ، وتو

يا وفقا ملصاحله األصوية يا لالغرب  ، ودمعه  سـ  .سـ
هر رواية  برؤية تعكس " اجلاسوس ا£لص")  The Faithful Spy") 37"تظو

تدخل العاملي، لالعالقات ا>وية، وسلوك  ية اخلار@ يف ا تحدة األمر لياسة الوالjت ا مل يكسـ
بكة اإلرهاب  شـوردود األفعال جتاه ذ�، ودور بعض ا>ول يف دمع اإلرهاب، ويف أن  ك
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سل األدمغة ية تعمل عىل  غرسية  ثل بطل الرواية جون ويلز . خف  John Wells ميو
بارات األم يل لال تخية حمور فعل األحداث، وهو  مع ية من سـخشص ية عىل درجة عا لر يك

توية،  سن العرية وا تان، واكن  بكة القاعدة يف أفغا ناËاكء واملعرفة، فقد اخرتق  شـ ب حي سـ بشـ لن
تان هر يف أفغا تة أ سـوأقام ما يقرب من  نسـ باب من )38(.ش شـ وتربز يف الرواية خشوص 

يات هاد األفغاين، عىل أهنا  يات ا شاركون يف  سعودية  خشصاململكة العرية ا معل ي ل ية جلب ب إرها
هاد يف  برية يف حركة ا تل، ويه مجموعات  جليقة األفق، انغرست فهيا صور حب ا كلق ض

يادهتا تان تعمل مع القاعدة و قأفغا  . نسـ
ها، وما متارسه  بادهئا ودوا ية  ناعة عا يات بأهنا عىل  فعتصور الرواية هذه ا مبق ل لشخص

ـي  ها،  يقا ألهدا يل  ها احلريب، وتعمل ا همن فعل سلو ف حتق فك تان ملسـتح بال أفغا نسـعىل  ج
بدو جون ويلز  تحمل وتصرب، عىل حني  يع  تاء املصاحب  ناء فصل ا شاهقة، وأ يا ت شـ ث للصقل ل
هذا الطقس وشدة برودته، اËي أثر حىت عىل عظامه، وهو اËي عاش يف  تحمل  لغري  م

 Öثلوج يف موتا نناطق الربودة وا ل سعوديني اكنوا Montana م ل عىل حني اكن يالحظ أن ا
ساءل عن ا>وافع خلف ذ�،يعيشون  تحملوهنا و بال شديدة الربودة و تيف هذه ا ي  )39(يجل

يف أن  تغر©  تذكر  نه، و ثون  بهتم يف املوت اËي جاءوا من أج« و كوعن ر سـ ي ع بح مغ ي
مترب تفاخرون برضبة أحداث  يني  سببعة من الطالب اجلا ي مع يف أن )40 (.سـ كويصور جون 

ن يادهتا ال تعمل عىل العداء للوالjت طالقاعدة وفكرها ال يعرف الوطن، واملوا قة، فالقاعدة و
هاد سعودية من خالل مراكز ا تحدة فقط، بل وحىت عىل ا جلا ل   ) 41(.مل

بارات  يل لال ها، وهو يف األصل  تخلقد معل جون مع القاعدة، وحارب  سـمع مع
ية رش فايرس مرض الطاعون يف أمرياك يام  ساعدة القاعدة  ية، ومعل عىل  ناألمر بعمل للقم ، يك

بgه  نا  يه، وقد عد جون خا شك  ية  بارات األمر � Aلوقد اكن حتت نظر واك ئ لل فتخ يك سـ
ته أو  بارات مبعر يس، وشعور � نوان الرواية، بعد أن مت تفجري لوس أ فكام هو  تخجنل سـع

تفجري سه يف عدم اإلبالغ عن ا لتقا شف الكذب )42(ع بار  ك حىت أنه خضع ال خت
)polygraph test.() 43  (ها يد العون، وأومه معر خرض لقد خدع ج لون القاعدة بأنه ميد 

Omar ،ته يل  ساعدته، و نطن العامصة  تفجري رش الفايرس يف وا ²م، امللكف  ه مب شـ سب تن
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يب  رش الفايرس، وقد أ تفجري، يك ال  يام © بل ا ت«  ته و تا نه بعدها قام عىل  صو لق ق ق م ينلك ل بع
شف ته يف ا يهنا من رجل أمن أمرييك، ومتت معا ملجون  جل به ح نى، وهو يف حاA خطرية وجبا

سيل  نفر إ  yي كا ي باره مبعرفة Jennifer Exleyجلعم تظر إ يه، وكأهنا  تظر عودة و خ،  ن تن ع ت
هد آخر أحداث الرواية نه، واكن هذا ا ملشمدى إخالصه لو لقد جعلت األحداث من . ط

يانة، ولكهنا معلت لص بgها بإخالص، وتهتم يف الوقت ذاته © ية تعمل  خلجون  ل احل خشص
تت براءهتا وأنقذت بgها من اإلرهاب  . ثببgها، وأ

تفجري " منطقة الصفر "The Zero""ويف رواية  نواهنا عىل موقع ا لا>اA من  ع
تحار احملقق براين رميي  بداية مبحاوA ا نللربجني، تأيت ا بب Brian Remyل سدسه  بس  مب
مترب  ناء يوم أحداث  ية اليت مر هبا أ سبالضغوط ا ث متع األمرييك ، 2001لنفسـ ثل ا �وكأنه  مي

gب ناك من يعمل إلرهاب هذا ا ي(  لاملصدوم  ه وهكذا تكون األحداث مركزة عىل . ب
تحدة بعد  ياة يف الوالjت ا ملأحداث هذا الرجل اËي فقد ذاكرته ملدة قصرية، وعن ا حل

متد علهيا من خالل أسلو2001أحداث  بريا يف الرواية، بل  با  تع اليت ال تأخذ  ك ب نصي
ناجت عن  ية رسدية جتمع ما بني احلزن ا نا سخرية، وكأهنا  يدj وا ية املزج ما بني الرتا لنا ئ ث ل ئ جث
يه لإلرهاب،  رسح العامل، وتعا هد  سخرية من  طاإلرهاب وتصوره العاملي، وا مل شم

باب خباصة حنوه يفه، وتدافع ا شـوتو  . لظ
ناء األحدا تطرفة أ يات ا هار بعض ا ثوتركز الرواية عىل إ مل لشخص ثلظ خشصية : مث، 

تصف ©Ëاكء،  يدة، و تحدث �جنلزيية بصورة  سعودية اËي  سن املولود يف ا يكامل ا ي ل جحل
يات اليت قامت ©إلرهاب، يه مت )44(لشخصوهو أحد ا سس  ته، وا عل وبعد مال لتج  حق

 
يه يف براين بض  علا ية رش) 45 (لق هر  بكام  خشص سان  Bishirتظ ، Assanح وأ

تطرف يات عرية  هام  مبو بصف يط اإلرهاب داخل الوالjت خشص ختطة ومؤدجلة تعمل عىل 
سلمني  تربعات من ا ية، وتقوم عىل مجع أموال الصدقات، وا تحدة األمر ملا ل يكمل

يني، باب سلوك هذه )46(يكاألمر ناقش أ متع األمرييك إال أهنا ال  سـ ومع كون الرواية هتمت © ت �

ية يات بقدر ما هتدف إىل اإلشارة لالخرتاقات األ نا مشخص متع األمرييك خباصة، من ل � يف ا



ية بعد أحداث  ية يف الرواية األمر يكاألفاكر و ا مترب11لشخص   محمد الوهايبعبد الرمحن بن/ د                      سب 

 
 

يرض 215 2013 جانفي                                                          -بسكرة-خجامعة محمد 

متع املدين تدمري  تل وا ها ا ية هد هم يف صور عدا للمجالعرب و ل لقئ ف وتعكس الرواية . تشخيص
يا، ولكهنا  ها روا تطرفة معل عىل تو يات  ية  بقا من خالل سري ذا ئتصورا  شخص ت يفسـ ظم ل م

هذه ا-أي الرواية– ية  تح ية، وا نجح يف املعاجلة ا بدو أهنا  شخ  يل ل سـ ت لي ل لنف  . صياتل

    ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخامتخامتخامتخامت
ية تا يات ا تو تاجئ، وا توصل مجy إىل ا لميكن ا ل ص ل ن  :لل

مترب أهنا حتمل بعدين  -1 متت بأحداث  ية املعارصة اليت ا بهر يف الرواjت األمر سه يك يظ
نني ساين، وأيديولو@: ثا  .نإ

مترب  -2 تعلقة بأحداث  ية ا سبهتمت الرواية األمر مل شة2011يك نا متع األمرييك مع  ق، © م � 
ية، ما قد يعكس �نغالق و�نزواء عىل ذاته حىت مع  ته العا ته ورؤ مليا ي سـ سـ

 . خروجه للعامل اآلخر اËي ال يقارنه به، وخباصة العامل العريب

نوع  -3 هر هبا  ية، و ها اخلطا تعكس مفا سة  تتوظف خشوص الرواjت بصورة ر ب ل يظي همي ئ
ي تطرفة، وو تلفة من عرية، وهيودية، و يات  سطفين، و ب خم تلفة من مخشص خمة، وأعراق 

ث« العامل  نقاش من خالل ما  تح مشوية  يض، وأسود، إىل غري ذ� هادفة إىل  ميأ لل ل فب
نوع متع األمرييك ا نه ا تاËي  ملتض  .�حي

نوعة يف  -4 ية بصور  تطرفة والو ية ا ست ا ثريا من الرواjت  تبدو أن  سط مل شخص عك ك مي ل
ناك بعض ية، وإن اكن  ثقافة اإلسا هرؤيهتا العامة  ن ن بغة لل ص الرواjت اليت تأخذ 

يات العرية، ومل  بقة جتاه بعض ا باألدجلة، والضعف الفين، واألحاكم ا شخص لسـ مل
بقة من  سـبحث يف نقاش القضاj بقدر ما تذهب إىل إمالء بعض املعلومات ا ملت

يات واألحداث  . لشخصخالل ا

نوع من الرواjت، يك  -5 ثل هذا ا متر ا>راسات يف  بحث يف أن  تيطمح ا ل مل توسع تسـ
ساعا نقدي بعدا أمعق وتاجئ أكرث ا هومه ا تأبعاده، ويأخذ  ن ل  .مف
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