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محمد بو عزة*

ِّ
مفك ًكا السرد اإلمبراطوري
إدوارد سعيد
من جماليات التمثيل إلى سياسات التمثيل
تسعى الدراسة إىل توضيح كيفية تعالق السلطة والرسد يف التخييل الروائي ،من منظور
قراءة إدوارد سعيد التي م ّثلت حلظة فارقة يف النقد الغريب ،مؤسسة للخطاب ما بعد
الكولونيايل .واملقصود بالرسد اإلمرباطوري يف هذه الدراسة هو التخييل الرسدي الذي
تورط  -كام أوضح سعيد يف كتابه الثقافة واإلمربيالية( - )١يف تعزيز الرؤية اإلمربيالية
الغربية للعامل ،وال سيام يف سياق اإلمرباطورية الربيطانية واإلمرباطورية الفرنسية ،الذي
حمكوما بنسق أيديولوجي مضمر يف بناء تصوراته عن اآلخر ،غري األورويب ،الذي
كان
ً
يعيش يف األطراف ،عىل هامش اإلمرباطوريتني؛ نسق جيد مرجعيته يف استبطان مفاهيم
اإلبستيمولوجيا اإلمربيالية وتصوراهتا بشأن تفوق ثقافة الغرب ومركزيته ،ودونية
الشعوب األخرى وهامشيتها .وكان من مفاعيل هذا النسق املضمر وآثاره ،تورط التخييل
الروائي يف إنتاج صور ومتثيالت متحيزة ،عىل الرغم ممّا يتوشح به من جمازات مجالية توهم
بأنه غري مورط يف التعزيز الثقايف والتارخيي للعملية اإلمرباطورية.

من نقد االستشراق
إلى نقد الثقافة
ُيـعتبـر كـتـاب الثـقـافـة واالمبـريـاليـة
احللقة الثانية يف مرشوع كبري بدأ بنقد
االسترشاق( ،)٢يشرتك معه يف التصور واملنهجية،
لكنه يم ّثل إضافة نوعية لالسترشاق ال جمرد إضافة
كمية ،إذ إنه يقوم بموضعة التمثيل يف سياق
تارخيي ومنهجي أوسع ،يستحرض اسرتاتيجيات
السيطرة واملقاومة ،وديناميات التاريخ واجلغرافيا،
* جامعة موالي إسماعيل  -المغرب.

وعمليات توظيف الثقافة يف السيطرة والتحرير
واملقاومة.
أيضا من سياقه الزمني
تنبثق أمهية الكتاب ً
واملعريف ،يف كونه أتى بعد عرش سنوات من تأليف
ً
كبريا عىل
فجر
االسترشاق الذي ّ
جدل دينام ًيا ً
مستوى العامل ،تراوح بني اهلجوم عىل الكتاب،
ألنه شكّل صدمة لألفق الغريب املنتيش بمركزيته
الغربية ،وبني تأويله ضمن قراءات متحيزة يف
العامل العريب واإلسالمي ،حيث اعتُرب إما دفا ًعا
عن الرشق وإما نقدً ا الذ ًعا للغرب ،وهذا ما
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أدى إىل إهدار القوة املعرفية واملنهجية التي
يطرحها الكتاب يف إعادة قراءة الثقافة وتفكيك
اخلطاب وترشيح اإلشكاليات .يف هذا السياق
الزمني تشكَّل كتاب الثقافة واإلمربيالية وتبلورت
إشكالياته يف سياق املسافة الزمنية بوصفها إمكانية
للفهم ،حيث إن سعيد كان منخر ًطا يف هذا النقاش
وحماورا لنقاده عىل ٍ
نحو ترتبت عنه عملية إعادة
ً
()٣
النظر يف االسترشاق  .ومل ينف سعيد استفادته
من بعض هذه املراجعات الدقيقة التي طورها يف
كتاب الثقافة واإلمربيالية ،فهو حاول أن يكون أكثر
حتديدً ا وتدقي ًقا يف ما خيص مقوالت منهجية متعددة
مثل القراءة الطباقية ،وأولوية اجلغرافيا ،والسياق
التارخيي والعامل االقتصادي ،واملادية الثقافية ،
بصفتها عوامل متدخلة يف العملية اإلمربيالية.
باإلضافة إىل هذا ال ُبعد اإلبستيمولوجي اجلديل
الذي واكب سياق إنتاج «الثقافة واإلمربيالية»،
فإنه يف سياق موضعته التزامنية ،يكتسب
إنتاجيته املحايثة من غزارة مادته الثقافية،
وتعدد ومرجعياته الفكرية ،وعمق استقصاءاته
التارخيية والتحليلية الدقيقة للسياقات املتعددة
اإلبستيمولوجية والنظرية والثقافية للخطاب
الروائي الغريب ،حيث يدشن سعيد قراءة تفكيكية
ل ُبنى القوة الكولونيالية املضمرة يف متخيل هذا
الرسد ،والتي اعتاد النقد الغريب احلديث جتاهلها،
قوهتا االنتهاكية من
وبذلك تكتسب قراءة سعيد ّ
تفكيك املسكوت عنه ،والالمفكر فيه يف بنية
الثقافة الغربية ،ذلك أنه ال يقترص عىل التأريخ
للخطاب الروائي ،بل حيلل ال ُبنى النصية الروائية،
واص ًفا اسرتاتيجياهتا الرسدية ،ومفككًا يف اآلن
ذاته تضميناهتا األيديولوجية ،وكاش ًفا ما متارسه
من إقصاء وهتميش لتواريخ اآلخر.
إذا كان االسترشاق اهتم باستقصاء نسق متثيل
الغرب للرشق وتفكيكه ،أي إنتاج الغرب
للرشق يف إطار إنتاجه لذاته وصورته ،فإن القراءة
التفكيكية التي يامرسها سعيد يف الثقافة واإلمربيالية
تؤسس السرتاتيجية قراءة جديدة ،يصطلح
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عىل تسميتها القراءة الطباقية التي تطرح نفسها
كقراءة بديلة للمعتمد الغريب وطابعه األحادي،
إذ هتتم بوعي متزامن باستقصاء وتفكيك نمط
إنتاج الغرب لآلخر ،وبتوضيح رسديات اآلخر
وإبرازها ،أي متثيل اآلخر التابع للغرب ،وذلك
من خالل إعادة االعتبار إىل تواريخ وثقافات
شعوب املستعمرات التي ظلت عرضة للتهميش
عرب فرض حالة اإلسكات الكولونيايل عليها.
باإلضافة  -إذن  -إىل نقد تصورات الغرب للرشق
يف االسترشاق ،يعمل سعيد يف الثقافة واإلمربيالية
عىل إظهار تصورات رعايا اإلمرباطوية عن الغرب،
ونقدها .العمليتان هنا متداخلتان ومتواجهتان،
ذلك أن القراءة الطباقية ،وخال ًفا للقراءة األحادية
التي انحرص النقد الغريب احلديث ضمن حدودها
اإلقصائية ،تفرتض ،كام يرى سعيد ،أن تُدخل يف
اسرتاتيجيتها العملية اإلمربيالية وعملية املقاومة
هلا ،الصوت اإلمرباطوري وأصوات ضحاياها.
وينجز سعيد هذا االقرتان بتوسيع جمال النصوص
جغراف ًيا وتارخي ًيا وثقاف ًيا ،لتشمل ما تم إقصاؤه
واستبعاده بالقوة ،حيث حيرض املركز إىل جانب
اهلامش يف عملية مواجهة خطابية ورسدية ،تتواجه
فيها أصوات ومنظورات ٍّ
كل من املركز واهلامش،
اإلمرباطورية ومستعمراهتا .هنا ،كام رصد فواز
طرابليس« ،ال يكتفي ‹الثقافة واإلمربيالية› بدراسة
دور الثقافة يف تربير اإلمربيالية وتزويدها بوسائل
الرشعنة والطواعية عىل ضحاياها ،بل إنّه يدرس
ِ
املقاومة يف النضال التحرري من
أيض ًا دور الثقافة
االستعامر واإلمربيالية .لكنّنا هنا قد خرجنا أص ً
ال
من ‹الرشق› (منطقة غرب آسيا التي جرى الرتكيز
عليها يف ‹االسترشاق›) إىل حركات التحرر
لشعوب القارات الثالث»(.)٤
ال يكتفي سعيد بدفع ثقافة املقاومة ورسدياهتا
البديلة إىل الظهور واالنبثاق من تواريخ النسيان
التي فرضتها عليها القوة الكولونيالية ،بل ينتقد
تصورات هذه الثقافة املقاومة عن الغرب ،وحيذر
من حتيزاهتا القومية ،يف انزالقها نحو سياسات
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اهلوية املغلقة .وبذلك ينتقد الثقافة اإلمربيالية
والثقافة املقاومة يف الوقت ذاته« ،إذ ينتقل سعيد
إىل التم ّثالت الرشقية ّ
للذات واآلخر ،ينتقد مرض
‹ال ُغراب› ( ،)occidentosisأي اللوم ال ُعصايب
للغرب عىل كل الويالت النازلة بالشعوب
ويوجه
املستعمرة .ويرفض ‹نظريات املؤامرة›
ّ
النقد احلاد إىل النزعة األصالنية  nativismالتي
تتوهم وجود هوية ثقافية أصالنية نقية ،ألن
هذا االنغالق اهلويايت يعني بنظره القبول بكل
مستتبعات السيطرة اإلمربيالية :كل االنقسامات
العرقية والدينية والسياسية التي فرضتها
اإلمربيالية هي ذاهتا»(.)٥
ومثلام مل يكن سعيد معن ًيا بالدفاع عن رشق حقيقي
يؤوله بعض اخلطابات ،فإنه يف
يشوهه الغرب ،كام ّ
الثقافة واإلمربيالية مل يكن معن ًيا بالدفاع عن ثقافة
املقاومة يف مواجهتها للثقافة اإلمربيالية ،وإنام يف
احلالتني م ًعا ،كان معن ًيا باستقصاء الطبيعة املغلوطة
جلميع التمثالت بسبب ارتباطها بالدنيوية ،أي
بالسلطة واملوقع واملصالح .وقد اقتىض ذلك أن
«أجاهر ّ
بأن كتايب مل يكن معدًّ ا للدفاع عن الرشق
احلقيقي ،بل إنه مل يكن يطرح فكرة وجود رشق
حقيقي ً
أصل .واملؤكد ّأن مل أكن أنافح عن نقاوة
واضحا جدً ا يف
تصورات ضد أخرى ،وكنت
ً
ّ
اقرتاحي ّ
أن كل مسار حتويل التجربة إىل تعبري
التلوث .واملسار
منز ًها عن
ال يمكن أن يكون ّ
ّ
ملوث ً
أصل وبالرضورة لتورطه بالسلطة واملوقع
ّ
واملصالح ،أكان ذلك من موقع الضحية أم مل
يكن»(.)٦
هنا ينتقل سعيد من نقد اآلخرية يف الثقافة ضمن
ثنائية الرشق والغرب ،وثنائية اإلمرباطورية
واملستعمرات ،إىل نقد أيديولوجيات اهلوية يف أي
ثقافة ويف أي جمتمع ،أكانت ثقافة إمربيالية أم ثقافة
ِ
بغض النظر
مقاومة هلا ،ثقافة املركز أو ثقافة اهلامشّ ،
عن هاجس اآلخرية الذي يسقط يف رشاك اإلدراك
الثنائي للعامل وفق منظومة صدام الذات واآلخر.
يف مقابل أيديولوجيات اهلوية ،يرى أن «التعددية
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عالـم ليس مبن ًيا عىل
الثقافية» كنمط للوجود مت ّثل
ً
دائم إىل
جواهر متعادية ،ألهنا «ال تؤدي بالرضورة ً
السيطرة والعداوة ،بل تؤدي إىل املشاركة ،وجتاوز
احلدود ،وإىل التواريخ املشرتكة واملتقاطعة»(.)٧
وإذا كان سعيد يف االسترشاق اهتم بنقد تصورات
الغرب عن الرشق يف اخلطاب االسترشاقي،
وكشف اسرتاتيجيته يف اختالق صورة متحيزة
إىل الرشق ،فإن اخلطاب االسترشاقي ال يم ّثل
بحكم أيديولوجيته السياسية حتد ًيا منهج ًيا عىل
مستوى تفكيك ثنائية املعرفة والقوة  ،ألنه ال
خيفي ارتباطه بمؤسسات السلطة يف الغرب.
عىل عكس ذلك تطرح مسألة تفكيك ثنائية
املعرفة والقوة حتد ًيا مضاع ًفا يف جمال التخييل،
نصا روائ ًيا،
ألنه يف الثقافة واإلمربيالية يقارب ً
يتذرع بالصفة التخييلية ،حيث يتم توظيف هذه
اخلاصية التخييلية ذريع ًة لتنزهيه عن ترسبات
األيديولوجيا ،وعن آثار الدنيوية ،متم ّثلة يف
الثالوث األيديولوجي املحرم ،السلطة ،املوقع
واملصالح .وهنا تكمن قيمة الثقافة واإلمربيالية يف
تأكيده وتوضيحه أن القيمة اجلاملية غري مفصولة
عن التحيزات األيديولوجية ،وأن األعامل األدبية
والثقافية العظيمة يف قيمتها اجلاملية ،قد تستبطن
رؤى ومتثيالت متحيزة يف غاية القبح« .وباإلشارة
إىل األعامل اجلاملية ،فإنه يمكن هلذه النتاجات
ً
أعامل عظيمة من صنع
العظيمة للثقافة أن تكون
اخليال ،وأن تضم  -يف الوقت نفسه  -وجهات
نظر سياسية ظاهرة يف البشاعة والقبح :وجهات
نظر تسلخ اإلنسانية عن غري األوربيني ،وتُربز
شعو ًبا وأصقا ًعا بأرسها خاضعة ودونية ،جاعلة
إياها مقتضية حكم األوروبيني»(.)٨
هذا االكتشاف الثقايف ،هو ما شكل صدمة لألفق
االستطيقي الغريب ،ألن صدور الكتاب يف بريطانيا
أثار نقمة معظم مراجعيه ونقاده ،ملا اعتربوه هجو ًما
عىل الروائية الربيطانية جني أوستِن ،باعتبارها
روائية عظيمة ال صلة هلا باإلمرباطورية .ولكن
األهم يف هذه القراءة التفكيكية للمسكوت عنه يف
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املعتمد االستطيقي الغريب عند سعيد ،أهنا ال تتخذ
من التأويل الدنيوي ذريعة إلدانة هذه األعامل
اجلاملية العظيمة ،أو للحط من قيمتها اجلاملية ،ألن
اهلدف االسرتاتيجي للقراءة الطباقية هو إعادة
قراءة هذه األعامل يف سياق التاريخ والثقافة،
وكشف طبيعة عالقاهتا وتفاعالهتا مع التاريخ،
وأثر ذلك يف بنائها لصور اآلخرية ،واملثال عىل
أعامل كهذه أن «رواية كيم لكبلينغ رواية عظيمة
وعمل إمربيايل بعمق .إن قراءة مفككة لالستعامر
حتفظ لكبلينغ إنجازه اجلاميل دونام مساس ،غري أهنا
أيضا بموضعة تصوير روايته للتاريخ اهلندي
تقوم ً
ولشعب اهلند يف منظور جييل أن كبلينغ ينكر عىل
اهلنود إمكانية التغيري والتطور السيايس»( .)٩ففي
الوقت الذي تفكك القراءة الطباقية املسكوت
عنه يف النص ،فإهنا تبني تأويلها عىل فهم عميق
بخصوصية النص وعىل حتليل نيص لبناه الرسدية،
حيفظ هلذه األعامل قيمتها اجلاملية ،وبالتايل ال
تكتفي بإسقاط أحكام جاهزة عىل النص.

السرد اإلمبراطوري/
سرديات القوة

من موقع االنخراط يف سياسات النظرية ما بعد
الكولونيالية ،يعيد سعيد قراءة نصوص الرسد
الروائي الغريب (إنكلرتا /فرنسا) ،لكشف اآلثار
والتضمينات العميقة للكولونيالية يف التخييل
الروائي .وبحكم تفاوت عالقات القوة يف احلالة
الكولونيالية ،تبني هذه القراءة اسرتاتيجيتها
التفكيكية من موقع التفاوض مع النظرية الغربية
املركزية ،وتطرح نفسها باعتبارها إعادة قراءة،
أو أهنا «شكل من أشكال القراءة التفكيكية ..
تُظهر مدى تعارض النص مع افرتاضاته املضمنة
وإيديولوجياته الكولونيالية»(.)١٠
يستنطق سعيد األدوار التي نيطت بالرسد الروائي
الغريب يف اسرتاتيجيات القوة اإلمربيالية ،التي
تكشف عمليات انخراط اخلطاب الروائي
وتورطه يف تعزيز الرؤيا اإلمربيالية ،حيث يشتبك
ّ
اخليال باأليديولوجيا اإلمربيالية بشأن االستيطان
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واألرض واألهايل ،ويرشح عرب منظور رسدي
متحيز إىل القوة يف متثيل اآلخر« .لقد ركز قدر
كبري من النقد احلديث عىل الرسد الروائي ،غري
أن موقع هذا الرسد يف تاريخ اإلمرباطورية وعاملها
ً
ضئيل من االهتامم  ...إن الرسد
قدرا
مل يول إال ً
حاسم األمهية بالنسبة ملنظومايت هنا ،إذ إن نقطتي
األساسية هي أن القصص تكمن يف اللباب مما
يقوله املكتشفون والروائيون عن األقاليم الغريبة
أيضا تغدو الوسيلة التي
يف العامل .كام أن القصص ً
تستخدمها الشعوب املستعمرة لتأكيد هويتها
اخلاصة ووجود تارخيها اخلاص .ال شك أن
املعركة الرئيسية يف العملية اإلمربيالية تدور ،طب ًعا،
من أجل األرض ،لكن حني آل األمر إىل مسألة
َمن كان يملك األرض ويملك حق استيطاهنا
والعمل عليها ،ومن ِ
ضمن استمرارها وبقاءها،
َ
و َمن استعادها ،و َمن يرسم اآلن مستقبلها ،فإن
هذه القضايا قد انعكست ،ودار حوهلا اجلدال ،بل
أيضا لزمن ما ،يف الرسد الروائي»(.)١١
حسمت ً
وكام سبقت اإلشارة ،يصطلح سـعيد عىل تسـميـة
هذه القراءة التفكيكية ل ُبنى الرسد الروائي الغريب
بـ قراءة الطباقية ()contrapuntal reading
التي تقرأ النص بوعي متزامن يفرض عىل النص
ازدواجا خطاب ًيا ،يتيح له قراءة ما هو مسكوت
ً
عنه .ويف حالة الرسد اإلمرباطوري ،يقرأ سعيد
الرواية الغربية باسرتاتيجيا مزدوجة تلقي الضوء
عىل رسد املستعمرات الذي ُأقيص يف سجل
األرشيف اإلمربيايل« .حني نعود بالنظر إىل
سجل املحفوظات اإلمربيايل ،نأخذ بقراءته من
جديد ال واحد ًيا ،بل طباق ًيا ،بوعي متآين للتاريخ
احلوارضي الذي يتم رسده ولتلك التواريخ
أيضا) اإلنشاء
األخرى التي يعمل ضدها (ومعها ً
املسيطر ...القراءة الطباقية ينبغي أن تدخل يف
حساهبا كلتا العمليتني :العملية اإلمربيالية،
وعملية املقاومة هلا ،ويمكن أن يتم ذلك بتوسيع
قراءتنا للنصوص لتشمل ما تم ذات يوم إقصاؤه
بالقوة ،وهو يف رواية الغريب ً
مثل التاريخ السابق
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بأرسه الستعامر فرنسا وتدمريها للدولة اجلزائرية،
ثم الظهور الالحق جلزائر مستقلة»(.)١٢
يشتغل الرسد اإلمرباطوري يف الرواية األوروبية
كتخييل مرجعي يتجسد يف «بنية من وجهات
النظر واإلحاالت» ،تتخذ هذه البنية مشهدً ا
حاسم يف اسرتاتيجية الرسد ،ويف بناء املنظور
ً
الرسدي ووجهة النظر؛ بناء جيعل من الفضاء
اآلخر ،ما وراء البحار بسكانه األصالنيني ،بنية
مدجمة مشتملة حتت سيطرة اإلمرباطورية.
ُهمش
يف إثر هذه التضمينات اإلمربيالية ست َّ
أشكال اآلخرية العرقية والثقافية املغايرة يف الرسد
الروائي الغريب؛ ففي رواية الالأخالقي ألندريه
جيد خيضع اآلخر اجلزائري لسوء التمثيل.
تشخص اجلزائر يف صورة فضاء كولونيايل
تتمرسح عليه الغرائز اجلنسية الشاذة مليشيل ،بطل
احلكاية  .ويم ّثل الفضاء اجلزائري مكانًا غرائب ًيا،
عبارة عن امتداد بدوي من الصحارى والواحات
املرتاخية ،والصبيان والبنات األصالنيني ،غري
األخالقيني(.)١٣
هبذه الصور النمطية املنقوشة يف اقتصاد اللذة
يمثل العرب يف رواية أندريه جيد ،حيث يتم
تقليص وجودهم وكينونتهم إىل جمرد موضوعات
للذة « ،ال يتمتعون بأي وجود إجيايب ،ليس هلم
تاريخ أو فن» .وتشكل هذه اجلنسانية الغرائبية
لآلخر عالمة خطابية عىل املهانة والتهميش،
وتوضح كيف أن جسد اآلخر يصري «ح ّي ًزا تظهر
خالله أنظمة القوة» (.)١٤
هذا التمثيل الذي يستحث التخيالت املرجعية
املؤسسة يف سياق اإلبستيمولوجيا اإلمربيالية
يوضح فكرة أن اإلمربيالية ال حتاول فقط «حتديد
النقوش اجلسدية املتعلقة ِ
بالعرق واهلوية اجلنسية،
املستعمر
أيضا إىل إخضاع اجلسد
إنام تسعى ً
َ
( )colonisedإىل أنظمة قرسية خمتلفة هتدف إىل
تكريس واإلبقاء عىل ترتيبات القوة املرجوة»(.)١٥
وكام يوضح هومي بابا ،إن بناء الذات الكولونيالية
يف الرسد اإلمرباطوري ينبني عىل تأكيد أشكال
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االختالف العرقي واجلنيس« ،ويغدو مثل هذا
حاسم ما إن ندرك أن اجلسد منقوش
اإلفصاح
ً
عىل الدوام وبصورة متزامنة (وإن تكن متصارعة)
يف ٍ
كل من اقتصاد اللذة والرغبة واقتصاد اخلطاب
()١٦
والسيطرة والقوة» .
يتكرر هذا التمثيل ألشكال اآلخرية املختلفة يف
روايات ألبري كامو التي تتخذ من اجلزائر فضاء
غرائب ًيا ،ينقش بعالمات الرغبة الكولونيالية ،حيث
«احلضور الفرنيس يصاغ إما كرسدية خارجية،
جوهرا ال خيضع للزمان أو التأويل ،أو بوصفه
ً
()١٧
التاريخ الوحيد اجلدير بأن يرسد كتاريخ»  .ويف
سياق ما تفرضه القوة الكولونيالية من تقاطبات
ضدية ذات طبيعة عرقية وثقافية ،يتأسس احلضور
الفرنيس عىل غياب الوجود اجلزائري العريب ،عرب
فرض حالة اإلسكات عىل توارخيه وجغرافيته،
وهذا ما يفرس التهميش الذي يامرسه الرسد عىل
شخصية العريب الذي يقتله مرسو بطل رواية
أيضا «اإلحساس بالدمار يف
الغريب .ومن هنا ً
وهران (يف رواية الطاعون) الذي يراد له بشكل
يعب ال عن املوتى العرب بشكل رئييس
ضمني أن ّ
(وهم بعد كل حساب مكمن األمهية من وجهة
نظر سكانية) بل عن الوعي الفرنيس»(.)١٨
ال ينكر سعيد أمهية ألبري كامو األدبية ،لكنه يرى أن
النقد األديب ركز عىل وجوديته وأسلوبه من دون
التطرق إىل تصويره املتحيز الذي يستبطن لآلخر
صورا مشوهة ودونية« .معظم حمرتيف العلوم
ً
اإلنسانية عاجزون عن أن يعقدوا الصلة بني
الفظاعة املديدة ملامرسات ،مثل الرق واالضطهاد
االستعامري والعنرصي ،واإلخضاع اإلمربيايل
من جهة ،وبني الشعر والرواية والفلسفة التي
ينتجها املجتمع الذي يقوم بمثل هذه املامرسات
من جهة أخرى»(.)١٩
ُعزز الرؤيا اإلمرباطورية يف بنى الرسد وفق حبكة
ت َّ
كولونيالية ،توزع األدوار والوظائف الرسدية
واملنظورات وفق تراتب تفرضه عالقات القوة؛
ففي بنية الرسد اإلمرباطوري ،ينهض تشفري
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أحادي لآلخر ،يستبطن عمليات اإلقصاء وسوء
التمثيل ،ويصوغ العامل كام فرضته اإلبستيمولوجيا
منقسم إىل عاملني :عامل السيد األبيض
اإلمربيالية،
ً
وعامل العبد األصالين؛ األول يم ّثل عامل املركز
والنور ،والثاين يم ّثل عامل األطراف والظالم.
تقاطب مبني عىل عالقات القوة ،يتحكم فيه السيد
األبيض بسلطة التمثيل ،ويفرض عىل اآلخر
األصالين حالة اإلسكات ،بحرمانه من حق متثيل
هويته بنفسه.
إن العامل اآلخر ما وراء البحار ،عامل املستعمرات،
ال حيرض يف الرسد اإلمرباطوري إال منضو ًيا
وخاض ًعا ودون ًيا ،يف حني ُيعترب احلضور
اإلمرباطوري (بريطانيا وفرنسا) مركز ًيا ومعيار ًيا،
«يف الثقافة الربيطانية ً
مثل ،قد يكتشف املرء
اطرا ًدا يف االنشغال لدى سبنرس وشكسبري وديفو
واملقوى
وأوستِن ،يقوم بتثبيت الفضاء املرغوب،
َّ
اجتامع ًيا ،يف إنكلرتا أو أوروبا احلوارضيتني،
وبربطه بوساطة التصميم والدوافع ،والتطور
بعوامل قصية أو أطرافية (إيرلندا ،البندقية ،أفريقيا،
جامايكا) يتم تصورها عوامل مرغوبة لكنها
منضوية وخاضعة .ومع هذه اإلحاالت املصونة
بدقة حذافريية ،تأيت وجهات نظر ...تنمو بقوة
مذهلة من القرن السابع عرش إىل هناية التاسع
عرش .وال تنشأ هذه البنى من تصميم ما مسبق
(وشبه تآمري) يقوم الكتاب بالتحكم التالعبي
به ،بل هي موشوجة بتطور هوية بريطانيا الثقافية،
كام تتخيل تلك اهلوية نفسها يف عامل متصور
جغرافيا»(.)٢٠
بتأكيد هذا املوقع الدينامي احلاسم للرسد يف
سياق املرشوع الثقايف لإلمرباطورية ،يمكن
النظر بمفهوم فوكو إىل الرسد اإلمرباطوري
عىل أنه «جهاز من أجهزة القوة»؛ فهو رسد يدير
متثيل «االختالفات العرقية /الثقافية /التارخيية
وإنكارها» .وتتم ّثل وظيفته االسرتاتيجية املسيطرة
يف خلق فضاء لـ«شعوب خاضعة» .وهو يسعى
إلقرار اسرتاتيجياته عن طريق إنتاج «ختييل
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ِ
واملستعمر قائم عىل الصور النمطية
باملستعمر
َ
وسوء التمثيل ،تقوم وتتثمن عىل نحو متضاد
ومتناقض»( .)٢١ويصبح الفارق بني حكاية
السيد األبيض وحكاية العبد املستعمر ،من حيث
أساسا إىل تباينات القوة يف
املرشوعية ،عائدً ا
ً
ما بينها ،وهي قوة ال تنبع من عالقتها باحلقيقة،
وال من قدرهتا عىل متثيل املرجع ،بل تأيت من
تفاوت القوة« :ينبغي أن نأخذ باالعتبار ،التفاوت
اللجوج املستمر بني الغرب وغري الغرب ،إذا
ً
أشكال ثقافية ،كالرواية،
فهم دقي ًقا
أردنا أن نفهم ً
واخلطاب العرقي الوصفي ،التارخيي ،وبعض
أنامط الشعر واملغناة ،حيث تتفاوت اإلملاعات إىل
هذا التفاوت ،وتكثر البنى القائمة عليه»(.)٢٢
صور املستوطن
عىل صعيد متثيل اآلخرُ ،ي َّ
األورويب بقوة حضوره ودينامية أفعاله ومتثيل
صوته ومنظوره الرسدي ،يف حني ُيرم األصالين
أي حضور أو أثر يف فعل الرسد ،ويتقلص إىل
جمرد حضور عابر يشار إليه ،حيث يتم تغييب
صوته ومنظوره ،بفرض حالة الصمت عىل
وجوده « ،وإن يكن مرئ ًيا بصورة هامشية فقط،
يف االختالق (األديب) ،بصورة تقارب صورة
اخلدم يف البيوتات الفخمة ويف الروايات :يؤخذ
نادرا ما ُيعطون أسامء،
عملهم بداهة لكنهم
ً
ونادرا ما ُيدرسون ..أو ُيمنحون كثافة احلضور.
ً
وثمة مقايسة آرسة أخرى :وهي أن املمتلكات
اإلمربيالية عىل قدر من األمهية هناك ،جمهولة
اهلوية ومجاعية ،مساو جلموع املنبوذين من العامل
العابرين ،واملستخدمني لبعض الوقت ،والصناع
املوسميني .إن وجوده لذو أثر عىل الدوام ،لكن
أسامءهم وهوياهتم ال أثر هلا ،وهم مصدر للربح
دون أن يكون هلم وجود تام .وهذا معادل أديب،
بكلامت إريك وولف  ...لـ«برش دون تاريخ» ،برش
يعتمد عليهم االقتصاد والدولة اللذان تعززمها
اإلمرباطورية ،لكن واقعهم ّملا يقتض االهتامم
تارخي ًيا أو ثقاف ًيا»( .)٢٣وعىل مستوى موتيفات
احلكي ،يمثل التحفيز الكولونيايل مدار احلكاية،
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حيث يشكل الفضاء اآلخر ،فضاء األطراف ،عامل
املغامرة واالكتشاف املحفز للحكاية الكولونيالية
«بالتملك املعزز ،وفضاءات قصية بل غري معروفة
أحيانًا ،وببرش شاذين أو مرفوضني ،وبتحسني
الطالع أو بنشاطات مستومهة كاهلجرة ،ومجع
املال ،واملغامرة اجلنسية ....فاألصقاع املستعمرة
ممالك لإلمكانيات واالحتامالت»(.)٢٤
عىل الرغم من أن فضاء املستعمرات يشكل أساس
الرسد اإلمرباطوري ،باعتباره يم ّثل املوتيف
املحرك إلغراءات احلكاية الكولونيالية ،إغراءات
املال واملغامرة اجلنسية ،فإنه عىل مستوى التمثيل
الرسدي ،خيضع لنموذج املركز واهلامش ،فال تتم
اإلشارة إليه إال كمكان عابر ،ال تاريخ له  ،مكان
ملرسحة املغامرة اجلنسية واالقتصادية للرجال
البيض ،ولكنه يفتقد األصالة واخلصوصية،
ويتالشى حضوره يف صمت التمثيل ،وذلك عىل
عكس الفضاء امليرتوبوليتاين الذي يتعزز بكثافة
حضوره ومركزيته وهويته ،بام جيعله يتعني يف
البنية الرسدية كبؤرة رسدية وثقافية لبناء الصور
والتمثيالت« .ولقد قامت جني أوستن  ،وجورج
إليوت ،والسيدة غاسكل ،يف طرحهن لفكرة ما
يسميه ريموند وليمز جمتم ًعا ً
قابل للمعرفة من
الرجال والنساء اإلنكليز ،بصياغة فكرة إنكلرتة
وحضورا ،وطر ًقا من
بطريقة منحتها هوية،
ً
اإلفصاح القابل إلعادة االستعامل .ولقد كان
جزء من هذه الفكرة هو العالقة بني «الوطن»
واخلارج .وهكذا تم مسح إنكلرتة وتقييمها،
وجعلها معروفة ،وأما اخلارج ،فقد أشري إليه فقط
أو ُأظهر بإجياز من دون أن يمنح ذلك النمط من
احلضور أو الفورية اللذين أغدقا عىل لندن ،أو
الريف ،أو املراكز الصناعية الشاملية مثل مانشسرت
وبرمنهام»(.)٢٥
يؤكد سعيد الطابع النسقي هلذه التمثيالت
والصور النمطية يف الرسد اإلمرباطوري ،ذلك
خاصا بالكاتب ،بل تشكل
أهنا ال متثل وع ًيا فرد ًيا ً
متظهرا الفرتاضات اإلبستيمولوجيا اإلمربيالية
ً
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التي كانت جز ًءا من نسق فكري شمويل يشكل
جوهر االسرتاتيجيا التي يتبعها الغرب يف التعرف
إىل اآلخر .فاألمر ال يتعلق بمخيلة فردية ،ألن
الروائي كان يكتب يف ظل سطوة نسق ثقايف يعزز
هذه الرؤيا اإلمربيالية ويسوغها« ،إنه يعني تذكّر
أن الكتاب الغربيني إىل منتصف القرن العرشين
 ويستوي يف ذلك ديكنز وأوستن ،وفلوبري،وكامو -كتبوا ويف أذهاهنم مجهور غريب حرص ًيا،
حتى حني كانوا يكتبون عن شخصيات ،وأمكنة،
ومواقف ،تستخدم ،وتشري إىل أراض يملكها
أوربيون فيام وراء البحار»(.)٢٦
هكذا ،فإن القراءة الطباقية التي يقرتحها سعيد
للرسد اإلمرباطوري الغريب ال تتجاهل اجلانب
االستطيقي للنص الروائي ،حني هتتم باحلفر يف
طبقاته النسقية املضمرة .كام إهنا ال تسلّم بنظرية
االنعكاس يف تفسري العالقة بني النص واملرجع،
ذلك أهنا تعترب مسألة البناء النيص مركز اجلذب
يف تأويل النص وربطه بالعامل« :وإضافة ،فإن عىل
املرء أن يربط بنيات القصة املرسودة باألفكار،
والتصورات ،والتجارب التي يستمد منها الدعم.
مثل ،يطلعون من مكتبة ضخمة
إن أفارقة كونراد ً
لألفريقانية ،إذا جاز التعبري ،كام من جتارب
كونراد الشخصية .ليس ثمة يشء اسمه التجربة
املبارشة ،أو االنعكاس ،للعامل يف لغة النص .لقد
تأثرت انطباعات كونراد عن أفريقيا بشكل حتمي
بمخزون املأثورات الشعبية وبالكتابات عن
أفريقيا ،التي يلمع إليها يف كتابه سجل شخيص،
وما يقدمه يف قلب الظالم هو حصيلة انطباعاته
تفاعل خالقًا ،إىل
ً
متفاعل
ً
عن تلك النصوص
جانب مقتضيات الرسد وأعرافه ،وعبقريته
وتارخيه اخلاصني املتميزين»(.)٢٧
إن الربط بني الرواية والعامل الذي حتيل إليه يقتيض
إعادة بناء هذه العالقة املعقدة باستحضار بناها
الرسدية واللغوية والرمزية ،بام يضمن تفادي أي
إسقاطات أيديولوجية مبارشة؛ فاألمر يف النهاية
يتعلق بعالقة مشيدة  ،تبنى يف صريورة تأويل
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مبني عىل فهم استطيقي بخصوصية النص واللغة
والسياق ،وليس بعالقة انعكاسية ،يف شكل معطى
مس َّلم بحتميته املبارشة.
بقدر ما تستقيص القراءة الطباقية استطيقا الرسد
وآلياته الرسدية يف البنية النصية ،فإهنا تفكك
سياسات التمثيل يف ما وراء احلكاية ،بام يسمح
هلا بتفكيك بؤر إنتاج املعنى وزحزحة مراكز
إنتاج الصور والتمثيالت ،باستكشاف مضمراهتا
الثقافية األيديولوجية املبثوثة بشكل وا ٍع أو
غري واع  ،حيث يتم استحضار سياقات اهلوية
واشتباكات املتخيل والقوة يف التأويل.
إن هذا الدور التشييدي الذي مارسه الرسد يف
سياق اإلمرباطورية  ،كام وضحته حفريات سعيد
التفكيكية ،يدعو الباحث العريب إىل اعتبار الرسدية
نس ًقا تشييد ًيا يساهم يف إنتاج املعرفة وتشييد
املتخيل االجتامعي عرب وساطة التخييل ،وهو ما
يفرض توسيع مفهوم الرسدية إلنجاز دراسات
مقارنة بني أنساق الفهم والتأويل يف الرسد العريب،
وبني ما يناظرها يف اخلطاب الفكري والفلسفي
واأليديولوجي .ونرى أن هذا التوسيع ينبغي
أن ينطلق من البحث يف دينامية الرسد يف الرواية
العربية يف ضوء عالقاهتا املتشابكة بديناميات
القوة والسلطة واملركز واهلامش ،باقرتاح مفاهيم
االسرتاتيجيا الرسدية والتأويل الرسدي والغريية
واآلخر؛ ذلك أننا نعتقد أن اخلطاب النقدي
ليس جمرد خطاب نسقي يتعاىل عىل رشوط
التاريخ وسياسات احلارض ،بل هو بحكم وظيفته
النقدية ،باملعنى اجلديل يف النظرية النقدية ملدرسة
فرانكفورت ،خطاب اجتامعي يقوم بإنتاج معرفة
اجتامعية تنخرط يف أسئلة املجتمع الشائكة بفكر
نقدي متحرر من أشكال السلطة واهليمنة ،بحيث
يقتحم املناطق اخلطرة للنقد الثقايف وما بعد
الكولونيايل ،مثلام نجد يف االسترشاق أو الثقافة
واإلمربيالية إلدوارد سعيد ،ويف حتليل اخلطاب
يف سياق أوسع للسيطرة واملقاومة ،ويف إعادة
كتابة التواريخ من منظور نقدي يكشف املسكوت
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عنه يف الذاكرة ،ويف استنطاق سياسات التمثيل
يف رصاع القوة والصور ،ويف تفكيك أوهام
األيديولوجيا ،ويف نقد اهلويات القاتلة ،والتحليل
الدقيق السرتاتيجيات السلطة ،كام للتواريخ
اجلديدة والرسديات البديلة.
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