الخطاب ما بعد اﻻستعماري

يسن إبراهيم بشير علي

الخطاب ما عد اﻻستعمار في النقد اﻷفر قي

ﻗـــــراءة فـــي تاب تصــــف ة استعمار العـــــقﻞ-
لنغوجي واثينغو

ِ
المقدمة
ّ

د .سن إبراه م شير علي



صدرت الط عة العر ة من تاب )تصف ة استعمار العﻘﻞ( للناقد والكاتب

الكيني نغوجي واثينغو  Ngugi Wa Thiongoسنة  .2011عن دار التكو ن
للتأليف والنشر والترجمة بدمش  ،ترجمة :سعد يوسف .عنوان الكتاب في اللغة

اﻹنجليزةDecolonizing the Mind: The Politics of Language in :
African Literature.

والكتاب يتأّلف من محاضر ٍ
ات وأور ٍ
اق علم ة قﱠدم واثينغو عضها في مؤتمرات

مؤسسات أكاد م ة داخﻞ أفرﻘ ا ،وفي خارجها ،خاصة في أورا جامعة
ُعﻘدت في ّ
ونشر عضها في مجﻼت علم ة.
ايرو ت اﻷلمان ة ،ومعهد الكومونولث في لندنَ .

واضح من توارخ هذه المؤتمرات ّأنها انعﻘدت في ثمانين ات الﻘرن العشرن ،وهي ما
ٍ
حماسة في اﻷعوام
ﻘول واثينغو" (1):تمِثّﻞ خﻼص ًة ل عض الﻘضا ا التي خضتُها
الﻘصة ،والمسرح ،والنﻘد ،وتدرس اﻷدب" .و ﻘع
العشرن اﻷخيرة من ممارساتي في ّ
الكتاب من خﻼل اﻷف ار النﻘد ة التي وردت ف ه ،في س اق خطاب ما اﻻستعمار

الذ نهض ه احثون ينتسب معظمهم إلى الشعوب التي خضعت لﻼستعمار الغري

 أستاذ اﻷدب والنقد اﳌشارك ﲜامعة اﳌلك فيصل ﳌملكة العربية السعودية
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في العصر الحديث ،حيث تدور هذه اﻷف ار في مجملها حول :اله منة والتغرب

الثﻘافي ،إش ال ة اللغة في اﻷدب اﻷفرﻘي ،توظيف اﻷدب في خدمة اﻷجندة

الس اس ة ،وصورة أفرﻘ ا ٕوانسانها في اﻵداب اﻷور ة ،وغيرها.
أما مؤّلف الكتاب فهو الناقد والروائي والمسرحي الكيني نغوجي واثينغو ،والذ
ّ
ُولد في ين ا عام  ،1928وتلّﻘى تعل مه اﻷوِّلي فيها ،ثم في ل ة ماكرر الجامع ة
ظف
أوغندا ،وجامعة ليدز بإنجلت ارُ .عرف مناهضته لﻺمبرال ة واﻻستعمار ،لذلك و ّ
ِ
ِ
المستعمر الغري الذ
الرد على ممارسات
شﻘيها :النﻘد واﻹبداعي في ّ
تا اته في ْ
ظف الثﻘافة الجمال ة غرض الس طرة الس اس ة ،واﻻقتصاد ة ،واﻻجتماع ة.
وّ

ان يراه جزءاً من

اﻷول )ج مس( الذ
و)نغوجي( هو اسمه اﻷفرﻘي ،غ ﱠيره عن اسمه ّ
ستهﻞ هذا الكتاب نشر )ب اناً( مما جاء ف ه :في سنة
الماضي اﻻستعمار  .في م ّ
نشرت )تو جات الدم( وقلت وداعاً للغة اﻹنجليزة ،واسط ًة لكتا ة مسرح اتي،
1977
ُ
وروا اتي ،وقصصي الﻘصيرة  ...ومع هذا ،استمررت في

تا ة نثر تفسير

أما هذا الكتاب )تصف ة استعمار العﻘﻞ( فهو وداعي اﻷخير للغة
اﻹنجليزةّ ...
)(2
اﻹنجليزة بوصفها واسط ًة ﻷ ٍّ من تا اتي .
ِ
تعم الوعي الجهود التي ُبذلت لتحليﻞ
تأتي هذه الﻘراءة في هذا الكتاب لعّلها ّ
ِ
الﻘارات تأثّ اًر التجرة
خطاب المستعمر ونﻘده في أفرﻘ ا التي تع ﱡد و ً
احدة من أكثر ّ
لفت النظر ذلك إلى واقع اﻷدب اﻷفرﻘي
اﻻستعمارة الغر ة الحديثة .أو لعلّها ُت ُ
ٍ
ٍ
اتب ٍ
ومشهور في اﻷوسا
بير
الذ نتشارك معه ذات الهواجس والهمومٕ ،والى

اﻷدب ة والنﻘد ة في أفرﻘ ا والغرب هو نغوجي واثنغو ،من خﻼل خطا ه النﻘد
ِ
الجد ة والرؤ ة اﻹنسان ة.
يتميز
واﻹبداعي الذ
ّ
ّ
النص
والدراسة ونها ّ
تتنزل في حﻘﻞ النﻘد الثﻘافي ،وتحاول استكشاف خ ا ا ّ
خاصة المنهج التحليلي ،دون
منهج،
المعرفي في هذا الكتاب ،أفادت من أكثر من
ٍ
ّ
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ٍ
تجاهﻞ لفاعل ة منهج الﻘراءة الذ
استخﻼص ِقَ ٍم ثﻘاف ٍة واجتماع ٍة.
وقد قامت الدراسة على فرض ٍة سعت إلى إث اتها من خﻼل الﻘراءة في هذا
سعت من خﻼله إلى استنطاق النصوص بهدف

مجال
أن ميدان الكتا ة
أن الفعﻞ الثﻘافي واﻷدبي ل س برئاً أو محايداً ،و ّ
الكتابّ ،
ٌ
رحب لتصارع اﻷف ار و ِ
الﻘ م والم اد  ،لذلك نشطت الحر ة اﻻستعمارة ﻻمتﻼكه،
ٌ

تﻘﻞ خطورًة عن الجهود الس اس ة والعس رّة ،ومن هنا جاء
فسخرت ف ه جهودًا ﻻ ﱡ
ّ
ﻷن في استعادته
الخطاب ما عد اﻻستعمار عمﻞ على استعادة هذا الميدان؛ ّ
المستعمر المﻘموع ،فأنتج بذلك خطا ًا نﻘد ًا ٕوابداع ًا يروم إعادة تا ة
استعادة لصوت
ً
َ
مختلفة ومف ِّ ٍة ،ه ٍ
ٍ
ادمة و ان ٍة في ٍ
تارخ اﻻستعمار من وجهة ٍ
آن واحد  ،أطل
نظر

الفني نظرة ما عد اﻻستعمار.
الدارسون على نتاجها الف ر و ّ

الخطاب ما عد اﻻستعمار  :ماهيته وظهوره

ِ
سم ه ال عض النﻘد ما عد الكولون الي ،
الخطاب ما عد اﻻستعمار  ،وقد ّ
مصطلح ُشير إلى ذلك المتن من الكتا ة التي انشغلت بتحليﻞ ونﻘد الحﻘ ة
ٌ
ٍ
ٍ
اﻻستعمارة ،وما أنتجته من مﻘوﻻت وخطا ات ،ورفض تحﱡيزاتها .تﻘول رزان محمود
)(3

خطاب نﻘد ﱞ ينحو إلى تف ك الخطاب
عن الخطاب ما عد اﻻستعمار )" :(4هو
ٌ
اﻻستعمار ٕ ،والى إعادة النظر في تار خ آداب المستعمرات التي واجهت اﻻستعمار
اﻷور ي" .و ح م نزعة المجايلة التي تكتنف الخطاب ما عد اﻻستعمار  ،في مناظرته

لخطاب المستعمرن ،اكتسبت الكتا ة في ظّله ص غ ًة تف ًة تروم تﻘو ض اﻷُسس
التي قامت عليها مشروع ة اﻻستعمار الغري ،وتستهدف بن ة خطا اته حموﻻتها
ﻘر المساواة ،وﻻ يؤمن الشراكة
الثﻘاف ة والمعرف ة .فإذا ان الخطاب اﻻستعمار ﻻ ﱡ
ِ
المستعمر
اﻹنسان ة في الﻘ م العامة ،وتﻘوم فرضيته على ثنائ ة ضد ّة ،يبدو فيها
ِّ
الشر
المستعمر مستودع
ممثﻼَ للخير والرفعة اﻷخﻼق ة والتﻘ ﱡدم ،بينما ون فيها
َ
ٍ
ٍ
والدون ة و ﱡ
جديدة في
طرﻘة
يدل على
التخلف) ،(5فإن الخطاب ما عد اﻻستعمار
ﱡ
ّ
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التف ير تشترك فيها عمل ات ثﻘاف ة وف رّة واقتصاد ة أو س اس ة معاً في تش يﻞ ٕوادانة
وتعرة اﻻستعمار).(6

وقد سعت الكتا ة التي أنتجها الخطاب ما عد اﻻستعمار إلى إعادة ص اغة

اﻹطار المعرفي الغر ي حول الشرق ،وذلك بإعادة قراءة تارخ الحضارة اﻻستعمارة
نظر مغايرٍة ،وجهة ٍ
من وجهة ٍ
المستعمرن ،غايتها تعرة الثﻘافة المر زّة
نظر تمِثّﻞ
َ
مستفيدة في ذلك من منهج ة التف ك
الغر ة ،وتﻘو ض اﻷُسس التي قامت عليها.
ً
التي رفد بها الفيلسوف الفرنسي جاك دردا حﻘﻞ الدراسات اﻹنسان ة .لذلك ير الكثير
من الدارسين بين ظهور هذا الحﻘﻞ المعرفي ،وصدور تاب )اﻻستشراق (1978

ﻹدوارد سعيد ،الذ استخدم ف ه مفهوم الخطاب من أجﻞ تنظ م دراسة اﻻستعمار،
ٍ
حيث نظر من خﻼله إلى المعرفة الغر ة المرت طة الشرق نظرة ارت ٍ
ومساءلة
اب
ِ
صرٍة) .(7أسهمت هذه النظرة في تنش التف ير النﻘد حول اﻵخرٕ ،واجﻼء
مت ّ
برمتها .وقد أفضى هذا الخطاب إلى
الحﻘائ والمفاه م حول التجرة اﻻستعمارة ّ

نظرة ُعرفت في حﻘﻞ الدراسات اﻷدب ة والنﻘد ة ب)نظرة ما عد اﻻستعمار( ،تلك
النظرة التي اُ ِ
طي " ﻞ الثﻘافات التي تأثّرت العمل ة اﻹمبرال ة
مت مصطلح غ ِّ
ُ
ستخد ْ
)(8
استﻘرت
من لحظة اﻻستعمار حتى يومنا الحالي"  .وهي تعﱡد من آخر النظرات التي
ّ
في هذا حﻘﻞ الدراسات اﻹنسان ة ،حيث انتظمت في سلك نظرات )الما عد( ،التي

أعﻘبت البنيو ة) ،ما عد البنيو ة ،ما عد الحداثة ،ما عد اﻻستعمار(.
هذه النظرة والخطاب الذ

ارتكزت عل ه استفادا من أطروحات المدارس

والنظرات الف رة التي تُعنى بتحليﻞ عﻼقات الﻘوة والثﻘافة ،المار س ة ،ونظرتي
ْ
غرامشي وفوﱡ و .يجمع بين هذه المدارس الف رة "إلحاحها الدائم على تحليﻞ عﻼقات

الﻘوة غير العادلة التي م ن تت ﱡعها في المنتجات الثﻘاف ة _اﻷدب ،السينما ،والفنون_.

لذلك ير أت اع هذه المدارس وفيهم دارسو ما عد اﻻستعمارّ ،أنهم منخرطون س اس ًا
ٍ
محدودة ﻻ تخضع لتنظ م ما ،غير ّأنها تناضﻞ ضد تأثير اﻷُمم اﻷكبر
في حر ٍة غير
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واﻷغنى في الشمال )أورا _ وأمر ا( ،على اﻷُمم اﻷفﻘر التي ع ش معظمها في

اسي ،وذلك
نصف الكرة الجنو ي") .(9فهذه النظرة ما نﻼح ذات طا ٍع
ثﻘافي س ٍ
ٍ
ّ
ّ
المش ِ ﻞ الس اسي الذ ع شه العالم اليوم،
من خﻼل رطها للخطاب اﻷدبي والنﻘد
ُ
فﻘضا ا مثﻞ :ثنائ ة الشرق والغرب ،عﻼقة الذات اﻵخر ،سؤال الهو ة ومواجهة

التغرب ،المنفى واﻻغتراب ،الهجنة والتعدد ّة الثﻘاف ة ،صراع الحضارات أو حوارها،
طرحت على سا ال حث من ِق َبﻞ
الفﻘر والﻼ مساواة
العالميين ،وغيرهاّ ،لها قضا ا ُ
ْ
ِ
متعدد
مصطلح
تّاب ما عد اﻻستعمار .ل ون مصطلح ما عد استعمار بذلك
ّ
ٌ
طي مساح ًة واسع ًة من اﻹش اﻻت التي ع شها عالم اليوم ،مما ُعز
الجوانب ،و غ ِّ
بروزها إلى الظاهرة اﻻستعمارة الحديثة ،تلك التي م ّ نت أورا من فرض ه منتها
مساحة و ٍ
ٍ
طت حلول الثﻼثين ات من الﻘرن
على
اسعة في جهات العالم المختلفة ،غ ّ
العشرن  %84.6من سطح الكرة اﻷرض ة) .(10وعلى هذا النحو تكون آداب أفرﻘ ا
وأسترال ا وأجزاء واسعة من آس ا ،و ندا ،و ﻼد ال حر الكاربي ،ﱡلها آداب ما عد

استعمارة " .ما يجمع بين هذه اﻵداب _ عد سماتها اﻹقل م ة الخاصة_ ّأنها ظهرت
أكدت نفسها من خﻼل إبراز التوتﱡر مع
ش لها الحالي في أعﻘاب تجرة اﻻستعمار ،و ّ
ميزها من ْفرض ات المر ز اﻹمبرالي .وهذا ما
الﻘوة اﻹمبرال ة ،و التر يز على ما ُ ِّ
)(11
فإن ع ارة )ما عد اﻻستعمار( بلغت من
يجعلها آدا ًا ما عد استعمارة "  .لذلك ّ

التحرر من أعراض اﻻستعمار اّف ًة،
اﻻمتداد واﻻتساع درجة أص حت فيها تُشير إلى
ﱡ
وأ ّن خطاب ما عد اﻻستعمار اتّسع مداه عند ال عض ل شمﻞ حتّى ذلك النتاج اﻷدبي
خي ة اﻷمﻞ التي ُمني بها أبناء المستعمرات عد جﻼء اﻻستعمار ،وتولِّي
الذ ع س ْ
َ
ضحت
الجادة حين أهملوا الﻘضا ا التي
الوطنيين مﻘاليد اﻷمور ،فانحرفوا بها عن
ّ
ّ
الشعوب ﻷجلها في سبيﻞ اﻻستﻘﻼل).(12
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أتي الكاتب الكيني نغوجي واثينغو في ِعداد جيﻞ الكتّاب اﻷفارقة ،الذين
ظهروا في منتصف الﻘرن العشرن ،ما ه ّأ له معاصرة حر ة المﻘاومة اﻷفرﻘ ة

لﻼستعمار ،وهي في ذروة نضالها الذ

ﱠتوجته عض الدول اﻷفرﻘ ة _إلى ذلك

بنيﻞ ِّ
حر تها .فانخر
الحين_ ْ
ِ
لكنها لم تخرج على
فت اﻻستعمارّ ،
سميها ب)النيو ولون ال ة( ،فهي َخَل ْ
الوطن ة التي ّ
مخططاته الثﻘاف ة والس اس ة واﻻقتصاد ة .و ان قد ظهر في أثناء تلك الفترة التي
تا اته في مناهضة اﻻستعمار ،ومناهضة اﻷنظمة

وع ًا ضرورة
ظهر فيها واثينغو وقبلها مجموعة من اﻷد اء اﻷفارقة الذين قادوا ْ
ِ
التصد لﻼستعمار ومخططاته ،من بينهم :ليو ولد سنغور ،آ مي سيزار ،شينوا
ّ

محمد مفتاح الفيتور  ،وغيرهم.
أتشيبي ،وول سو ن ا ،سنبين عثمانّ ،
ٍ
وواثينغو اتب متعدد المواهب ،فمن ٍ
قصة قصيرٍة
جهة هو روائي و اتب
ّ
ٍ
جاد .من أعماله المشهورة ،روا ة :ﻻ ت ي
ومسرحي ،ومن جهة ناقد و احث أكاد مي ّ

ا طفلي ،النهر الما ْبين ،تو جات الدم ،وش طان على الصليب .ومن مسرح اته:
ِ
ُمي .ما نش في مجال التأليف ،فأخرج ت اً
سأتزوج متى أشاءّ ،
غني لي ا أ ّ

أهمها :العودة إلى أرض الوطن ،ماسورة قلم،
لﻸطفال ،وأخر في النﻘد الثﻘافي ،من ّ
الكتّاب في الس اسة ،وتصف ة استعمار العﻘﻞ) .(13وهو في مجموع هذه اﻷعمال
ُ
ﱡ
وعي ضرورة التفطن ﻵثار التجرة اﻻستعمارة،
اﻹبداع ة والنﻘد ة صدر عن
ٍ
تع شه اليوم،

ومناهضة عﻘابيلها التي أوقعت أفرﻘ ة في مأزقها الحضار الذ
"فاﻹش اﻻت الراهنة ﻷفرﻘ ا _ ما ﻘول _ لم ِ
تأت في الغالب سبب اخت ٍ
شخصي،
ار
ٍ
ّ
أن الحلول أ ضًا ل ست مسألة قرار شخصي ﻘدر
وضع
بﻞ ّإنها نتيجة
ٍ
ٍ
تارخي ،ما ّ
ّ
تحول اجتماعي أساسي ُلبنى مجتمعاتنا ،يبدأ من قط عة حﻘ ﻘ ة مع اﻻستعمار
ما هي ﱡ
وحلفائه من الح ّ ام المحليين").(14
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ٍ
بخصال ثﻼثة م ّ نته من إ صال صوته ،والت شير
نغوجي واثينغو
تميز ّ
وقد ّ
مشروعه الثﻘافي التوعو  ،هي :وضوح الرؤ ة ،والجرأة ،والم ادرة .فرؤ ته الواضحة
من _ ما يراه_ في التغرب الثﻘافي،
المش ِ ﻞ الحﻘ ﻘي ﻷفرﻘ ا ،الذ
جعلته ُي صر ُ
ِ
المستعمر على شعب هذه الﻘارة .أما جرأته فلم
المتعمد الذ مارسه
والعزل اللغو
ّ
تظهر فﻘ في نﻘده للس اسات اﻻستعمارة ،ولﻸنظمة الوطن ة ِ
الملوحة العلم الوطني،
ّ
وجه نﻘده إلى ار الكتّاب اﻷفارقة ،ف أخذ
التي تحاكيها ،بﻞ قادته أ عد من ذلك حين ّ
عليهم _رغم اعترافه مواهبهم_ اعتمادهم الكامﻞ على اللغات اﻷور ة في إبداعهم

اﻷدبي ،دون أن يبذلوا جهودًا حﻘ ﻘ ًة تُسهم في تطو ر اللغات اﻷفر ﻘ ة ،واﻷدب الذ
ُ تب بهذه اللغات .أما م ادرته فبرزت في تر ه للغة اﻹنجليزة التي تب بها معظم
أعماله في البدا ة ،ثم تخّلى عنها واسط ًة ﻹبداعه في العام 1977م ،لصالح ٍ
لغة
ّ
ٍ
ٍ
أن اﻷمر عنده ف ما يبدو
محّل ة هي لغة الك و و ،في عمﻞ أش ه المغامرة ،بيد ّ
ستح ﱡ ذلك ،فهو الفعﻞ حّﻘ الهدف الذ ان صبو إل ه ،حيث أغنى لغته المحّلِ ة،

وأوصﻞ خطا ه اﻹبداعي إلى شع ه ،وتُرجمت في الوقت ذاته ،معظم هذه اﻷعمال
التي ُ تبت اللغة المحّل ة إلى اللغة اﻹنجليزة ،وغيرها من لغات العالم الح ّة ،ومن

الدم ،وش طان على الصليب.
بينها اللغة العر ة التي قرأنا له فيها رو
ايتي :تو جات ّ
ْ
وواثينغو ع ﱡد من منتجي الخطاب النﻘد لما عد اﻻستعمار في شّﻘه اﻹبداعي،
وذلك من خﻼل روا اته وقصصه ومسرح اته التي تسِّل الضوء على ممارسات
ِ
الرد عن طر الكتا ة Writes
اﻻستعمار غير اﻷخﻼق ة ،وقدرة هذا الخطاب في ّ
 ،backعلى الخطاب اﻹبداعي الذ أنتجته الثﻘافة الغر ة ،ما فعﻞ مثﻼً في روايته
)النهر الما ْبين  ،(The River Betweenحيث أعاد فيها تا ة روا ة )قلب الظﻼم
 (Heart of Darknessلجوزف ونراد من وجهة ٍ
نظر أفرﻘ ٍة ،وذلك بنفح الح اة

ظلمة ،في إشارة إلى أفرﻘ ا ،فجعﻞ واثينغو اسم
في نهر ونراد الذ ﻘود إلى قلب ال ُ
نهره في هذه الروا ة) ،هون ا( التي تعني ِ
اشف أو ا عث الح اة من جديد ،في صو ٍرة
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ادة قو ًة للح اة ،و حتﻘر الجفاف وتغيﱡرات الطﻘس،
بدا فيها نهر الهون ا هذا ملك إر ً
)(15
لكن شخصّة واثينغو
وظﻞ يجر الطرﻘة ذاتها فﻼ ستعجﻞ أبدًا وﻻ ّ
يتردد ّ .
ّ
ٍ
النﻘدّة برزت صو ٍرة واضحة في تا ه )تصف ة استعمار العﻘﻞ( ،الذ عالج ف ه
مجموعة من الﻘضا ا تﻘع في صم م الخطاب ما عد اﻻستعمار  ،اﻷمر الذ جعله
من منظر هذا الخطاب حتّى قبﻞ إدوارد سعيد ما ير عض الدارسين).(16
أن واثينغو سعى في تا ه )تصف ة استعمار العﻘﻞ( إلى تناول
و الرغم من ّ

التجرة اللغو ة للكتّاب اﻷفارقةّ ،إﻻ ّأنه نفذ من خﻼل معالجته لهذه اﻹش ال ة ،إلى
ِ
الكثير من الﻘضا ا التي تﻘع في صلب الخطاب ما عد اﻻستعمار ،
وتجسد نﻘاشاّ
ّ
تعرضت لﻼستعمار في
مستمر
ّاً
ّ
وممتداً عبر الﻘارة اﻷفرﻘ ة ،وغيرها من ال ﻼد التي ّ

أهم تلك الﻘضا ا:
العصر الحديث .من ّ
اله منة والتغر ب الثقافي

أن الثﻘافة انت دوماً حاضرًة
انتهى منظرو الخطاب ما عد اﻻستعمار إلى ّ
وتصور المستﻘبﻞ ،فهي
في مر ز اﻷش اء ،يت ﱡم من خﻼلها التفاعﻞ مع الحاضر،
ﱡ

ٍ
ٍ
معلن .وهذا التأكيد أمر لم
خفي أو
تحمﻞ في جوهرها رسال ًة ﻻ تخلو من
غرض ٍ
ّ
ِ
المستعمر
ظرونٕ ،وانما ان دائماً موجوداً على نحو ما .فخطاب
يبتدعه هؤﻻء المن ِّ

الذ

نهض هذا الخطاب على تحليله وتف

ه ،هو في الواقع _على ع س ما ّيدعي

النص اﻷدبي
منتجوه _
الﻘوة الس اس ة المعرفة واﻹنتاج الثﻘافي .و ّ
ٌ
خطاب تلتحم ف ه ّ
النص الروائي_ اعت اره الش ﻞ اﻷبرز في المنتج الثﻘافي الذ تعتمد عل ه
_خاصة ّ
بث أف اره ومعتﻘداته .ومن هنا انت الكتا ة في
هذه الدراسة ،مثّﻞ وسيلة الكاتب في ِّ
تتعد
أداة للتعبير الفرد  ،بﻞ ّ
الخطابين ﻻ تنحصر جمال اتها في ونها ً
ْ
أن دراسته
الوظ فة اﻻجتماع ة التي تنزع عنها صفة الح اد ،حيث ير إدوارد سعيد ّ
وتفهم ودراسة
المحال الفصﻞ بين تف ﱡهم ودراسة المجتمعّ ،
لﻼستشراق أقنعته " ّأنه من ُ
ذلك إلى

الثﻘافة اﻷدب ة").(17
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ٍ
بير من التفصيﻞ في

تا ه )الثﻘافة

واﻹمبرال ة( ،ف ﻘول)" :(18هيهات أن تكون الثﻘاف ُة مملك ًة ساج ًة ذات رّق ٍة أبوللو ة ،بﻞ
ّإنها قد تكون ساحة عر ٍ
اك فوقها ِّ
نفسها لضوء النهار ،وتتنازع ف ما
تعرض الﻘضا ا َ

أن الطل ة اﻷمر يين ،أو الفرنسيين ،أو الهنود الذين ُيلّﻘنون
بينها ،اشف ًة ،مثﻼً ،حﻘ ﻘة ّ
أن ﻘرؤوا آداب أوطانهم الم ﱠرسة )الكﻼس ة( قبﻞ أن ﻘرؤوا آداب اﻵخرنُ ،يتوّقع
منهم أن ينتموا بو ٍ
ﻻء غير نﻘد ٍّ  ،غال اً ،إلى أممهم وتراثاتهم ،ف ما يزدرون اﻵخرن أو
حارونهم" .فالثﻘافة وف هذا المفهوم ل ست معزول ًة عن واقع ح اة الشعوب .وأ ّ
ٍ
محاولة لتفسيرها بوصفها ظاهرًة تتسامى على الواقع وتتجاوزه ،ﻻ تعدو ونها هرو اً أو
تﻘصي اًر في فهم طب عة هذه الظاهرة ،وهو ما قد يترتﱡب عل ه أفعال رما تكون خطيرةً،
ما حدث مع معظم محترفي العلوم اﻹنسان ة في أورا إ ان فترة اﻻستعمار ،الذين
ٍ
لممارسات مثﻞ الر ِّق،
عجزوا عن أن عﻘدوا الصلة بين الفظاظة المديدة واﻷث مة
واﻻضطهاد اﻻستعمار والعنصر  ،واﻹخضاع اﻻمبرالي ،من جهة ،و ين الشعر
ٍ
جهة
والروا ة والفلسفة التي ينتجها المجتمع الذ ﻘوم مثﻞ هذه الممارسات من

أهم اﻹش اﻻت
أخر ) .(19ومن هنا ان التغرب الثﻘافي ،و ف ة مواجهته واحداً من ِّ
تردد
الجوهرّة التي طرحها منظرو ما عد اﻻستعمار .لﻘد ان السؤال اﻷبرز الذ
ّ
صداه في أطروحاتهم يدور حول اﻷثر الذ تر ته فترة اﻻستعمار على ثﻘافة
المستعمرات وهوِّتها ،وهﻞ من المم ن مﻘاومة هذا اﻷثر؟ وما نوع الثﻘافة التي يرتجيها
َ
المستعمرون السا ﻘون؟ أتكون في العودة إلى الجذور أم في التهجين والتعدﱡد الثﻘافي؟
َ
ٍ
وغير ذلك من اﻷسئلة التي ت ار الدارسون في فحصها ،وال حث عن أجو ة لها.
النس ة ﻷفرﻘ ا انت الكتا ة لد مبدعيها ونّﻘادها رهينة الظروف التي
وردة الفعﻞ المﻘاومة له تعﱡد من أكثر الﻘضا ا إلحاح ًا
أنتجتها ،حيث اﻻستعمار ّ
ٍ
معزل عن الس اسي واﻻجتماعي .و ّأنهم فعلهم هذا
وحضو اًر فيها .فالثﻘافي لم ن
يردون استعادة السﻼح الذ

السيد اﻷوري ممثﻼً في السيف والكلمة .فالﻘو
ان بيد ِّ
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اﻻستعمارة انت واع ًة تمام الوعي لخطورة الفعﻞ الثﻘافي الذ سعت ﻻمتﻼكه
ِ
المستعمرون في
وتوظ فه في خدمة أجندتها الخاصة .فمنذ اللحظة اﻷولى حين جلس
برلين عام 1884م لتﻘس م أفرﻘ ا ،ان هذا التﻘس م تﻘس ماً اقتصاد اً وس اس اً ،لكنه في
الوقت ذاته ان تﻘس ماً ثﻘاف اً" .ه ذا ان على البلدان اﻷفرﻘ ة ،اعت ارها مستعمر ٍ
ات
 ...أن ِّ
وتعينها في شرو لغات أورا ،بلدان أفرﻘ ة ناطﻘة اللغة
تعرف ذاتها
ِّ

اﻹنجليزة ،ناطﻘة اللغة الفرنس ة ،أو ناطﻘة البرتغال ة") .(20وقد جر تطبي اتفاق ة
لكن ليلة السيف والرصاصة تﻼها ص اح الط اشير
برلين السيف والرصاصةّ ،
والسبورة) .(21لﻘد أح م اﻻستعمار ق ضته على ثﻘافة الشعب اﻷفرﻘي عن طر

المدرسة اﻻستعمارة واﻹنجيﻞ ،لﻘد ان هذا اﻷمر حاسماً النس ة له حتّى يتسنّى له
التح ﱡ م عن طر المعرفة والثﻘافة في الشعوب ،و ﻘطع الصلة بينهم و ين الوسائﻞ

يتعرفون بها على هوّتهم الذات ة في عﻼقتهم مع اﻵخرن .فالثﻘافة تتُ ح ما ﻘول
التي ّ
)(22
إدغار موران  " :ﱡ
لكنها تحول دونهما أ ضاً خارج نطاق شروطها
التعلم والمعرفةّ ،
ٍ
ِ
تضمنت هذه العمل ة
المستﻘﻞ وثﻘافته" .ولﻘد
عندئذ التنافر بين الذهن
ومعاييرها ،فينشأ
ّ
ّ
ِ
لفنه ،لرقصاته ،لد انته،
المستعمرن
لد
جانبين "التدمير والح ّ
المتعمد لثﻘافة شعبّ ،
ْ
ّ
ِ
المستعمر .ان تح ّ م
لجغرافيته ،لتعل مه ،لمروِّه وأد ه ،واﻹعﻼء الواعي من شأن لغة
شعب حاسماً ،للتح ﱡ م ِ
ِ
المستعمرة بلغة ٍ
للمستعمر").(23
العلم الذهني
لغات اﻷمم
َ
هذه الظروف التي أوجدها اﻻستعمار أدخلت اﻹنسان اﻷفرﻘي في حالة

اغتر ٍ
عدين :اغتراب داخﻞ وطنه الذ ُسلبت ف ه حرّته ،وامتُهنت رامته ،من
اب ذ ُ ْ
ٍ
ِ
ثﻘافة
المستعمر الﻘادم من وراء ال حار ،واغتراب داخﻞ ثﻘافته التي اُقتلع منها لصالح
و ٍ
افدة ﻻ ترت ببيئته ،ل ع ش حالة من الﻘل  ،والهشاشة الثﻘاف ة ،حين عملت قو

اﻻستغﻼل الكولون الي أن تجعﻞ من أور ا مر اًز للكون ولحضارة اﻹنسان ،وعملت
على تعل م أفرﻘ ا أن تنظر إلى نفسها اعت ارها تلميذاً .فأص حت الثﻘافة الغر ة،

ودفعت أفرﻘ ا إلى الخلفٕ .واذا انت الثﻘافة من
مر ز العمل ة التعل م ة في أفرﻘ اُ ،
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ِ
شك أُرضعت ق ماً انت
خﻼل المروِّ واﻷدب تنﻘﻞ الجسم الرئ س للﻘَمّ ،
فإن أفر ﻘ ا ﻻ ّ
غر ة عليها ،وﻻ صلة لها الشعب اﻷفرﻘي" ،من هنا _ ما ﻘول واثينغو _جر الح ﱡ
من شأن ميراث أفر ﻘ ا الثﻘافي ،وو ِ
صم أهلوها البدائ ة والوحش ة .لﻘد ُوضعت ق م
ُ
ِ
تمت ص اغة إفرﻘي جديد أن ر صورته
المستعمر في دائرة الضوء ،وفي هذه العمل ة ّ

الخﻼقة") .(24لهذا جاء خطاب
اﻷصل ة ،وأظهر نﻘص ًا فادح ًا في الثﻘة بإم اناته
ّ
ِ
واثينغو النﻘد  ،اعت اره خطا ًا ِ
لكﻞ أش ال اله منة والتغرب الثﻘافي،
مﻘاوم ًا ورافضًا ّ

جاء مناد اً ضرورة أن ت حث أفرﻘ ا عن هوّتها الحضارة والثﻘاف ة في عالم ما عد
ِ
تعددت ف ه صور اﻻستﻼب ،ولن يتأتّى ذلك إﻻ حما ة
لمستعمرن ،الذ
رحيﻞ ا
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ﻷم ٍة أن تبني حضارةً أو ح اةً وهي تع ش عال ًة
ٕوانتاج ثﻘافة وطن ة أصيلة .فﻼ م ن ّ
ِ
المستعمر.
على الموائد الثﻘاف ة ،خاصة إذا انت هذه الموائد ل س فيها إﻻ ما صنعه

التحرر الوطني إﻻ حين يبدع المجتمع ثﻘافته التي تنسجم مع
ولن تكتمﻞ شرو
ﱡ
ٍ
بتﻘدم الوعي الﻘومي
ماض ه ال عيد ومع حاضره ،فإرادة الح اة لد أ ِّة أمة مرهونةٌ ّ
)(25
إن
الذ يرت بثﻘافتها ،بإ مانها ﻘدراتها الذات ة ،بإ مانها بنفسها ،ﻘول واثينغو ّ " :

اﻷثر الذ

تحدثه قنبلة ثﻘاف ة هو إ ادة إ مان شعب أسمائه ،ولغاته ،و يئتهٕ ،وارثه

النضالي ،ووحدته ،وقدراته ،وفي النها ة إ مان ٍ
شعب بنفسهّ .إنها تجعﻞ الناس ينظرون
إلى تارخهم اعت اره ي ا اً ﻻ منجز ف ه ،تجعلهم يردون أن يتماهوا مع اﻷ عد عنهم،

مثﻼً  ...مع تلك الﻘو التي تح س يناب ع ح اتهم ذاتها  ...النتائج المنتظرة هي ال أس
والتخاذل ٕوارادة الموت الجمع ة"ٕ .واذا ان اﻻستعمار قد بذل ﻞ ٍ
جهد لتخرب حاضر
المستعمرن ،وتشو ه ماضيهم ،من أجﻞ تحﻘي ما أسماه فرانز فانون الض اع
َ
الحضار الثﻘافي) ،(26ل ﻘنع الس ان اﻷصليين أهميته في ح اتهم اعت ار أنه لم ِ
أت
ّ
ّ
سيردهم إلى الهمج ة التي انوا
رحيله
أن
ّ
ّإﻻ ﻻنتشالهم من الظﻼم ،وليدخﻞ في روعهم ّ
عليها قبﻞ وصوله ،ان على المثّﻘف اﻷفرﻘي أ ضاً أن يبذل ﱠﻞ ٍ
جهد حتى ُعيد الثﻘة
المستعمر ن موروثهم الحضار والثﻘافي الذ لم ن ي ا ًا ،ولو اقتضاه
إلى هؤﻻء
َ
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ٍ
قي ما تجّلى ذلك في ظهور
اﻷمر أن ير هذا الموروث
مهاد أسطورٍّ أو عر ٍ
ّ
حر ة الزنوجة التي قادها إ مى سيزار وليو ولد سنغور وغيرهما من اﻷد اء اﻷفارقة في
أرعينات الﻘرن العشرن .ففي مثﻞ هذه الحال ﻻ

ون هذا المطمح ترفاً مال اًّ ،إنه

ضرورة حتم ة ﻹ ﻘا الشعور الﻘومي ،بله الشعور ﻘ مة اﻻنتماء إلى الجغراف ة ،إلى

)(27
إن
الفنٕ ،والى ﻞ ما له صلة الوجود اﻷفرﻘي ،ﻘول فرانز فانون ّ " :
التارخ ،إلى ّ
ﻘرر أن ُعلن الحرب على اﻷكاذيب اﻻستعمارةّ ،إنما
المستعمر الذ
المثﱠﻘف
ّ
َ
يخوض المعر ة على مستو الﻘارة ّلهاّ .إنه حاول أن ُظهر ق مة الماضي النس ة

الميﻞ بﻞ الشغف للتأكيد على ماضي
إلى جم ع الشعوب اﻷفرﻘ ة" .لذلك ّ
فإن هذا ْ
قابﻞ للتف ﱡهم؛
أفرﻘ ا الغني بتراثه الثﻘافي الذ نجده عند واثينغو ،هو في الواقع ْ
مي ٌﻞ ٌ
ِ
ﻷنه ينسجم
ورد الفعﻞ من جهة ،و ّ
ّ
ﻷنه حّﻘ شروطه التارخ ة في إطار نظرة الفعﻞ ّ
مهمته الرئ سة تف ك مﻘوﻻت
مع طب عة خطاب ما عد اﻻستعمار الذ جعﻞ ّ
ٍ
ِ
رد المثﻘف
اﻻستعمار من جهة أخر  .لطالما زها المستعمر ثي اًر بنفسه ،ف ان ّ
وتﻘاطع في
التغني الذاتّ .إنها مناظرةٌ مت ادل ٌة
اﻷفرﻘي الطب عي هو الزهو النفس و ّ
ٌ
ِ
ِ
المﻘاومة .ﻘول
الند ة التي توّلدت في الثﻘافات اﻷصﻼن ة
النﻘاش ﻻ يني ،شهد على ّ
)(28
أن اﻷوريين أروا أفرﻘ اً م اناً فارغاً حين اغتصبوها  ...فﻘد
إدوارد سعيد " :ف ما ّ
يتخيلوا أفرﻘ ا من جديد معرًاة من
وجد اﻷفارقة المف ِّ ون لﻼستعمار ضرور اً أن
ّ
ماضيها اﻹمبر الي".
يناد

أن وعي الذات الثﻘاف ة الذ
و ن غي أن ُنشير في ختام هذا الم حث إلى ّ
التعصب ،وﻻ اﻻنغﻼق وعدم
ه نغوجي واثينغو في هذا الكتاب ،ﻻ عني عنده
ﱡ

لكنه الضمانة اﻷساس ة التي تمنح الثﻘافة الﻘوم ة عدها العالمي ،حين
التواصﻞّ ،
يجيء هذا الوعي من منطل الﻘاعدة الوطن ة .ف ون الثﻘافة قوم ة هو الذ منحها
وعطاء ،تأثﱡ اًر وتأثي اًر ،مع الثﻘافات الﻘوم ة اﻷُخر ،
الﻘدرة على التواصﻞ والتفاعﻞ أخذًا
ً
فما ﻻ وجود له ﻻ يتأثّر وﻻ يؤِثّر .ف"هؤﻻء المثﻘفون الكينيون _ ما ﻘول واثن غو_ ﻻ
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التحرر الوطني
أن
يرون في ال حث عن الصلة دعوة إلى اﻻنعزال ة ،إنما هو اعتراف ّ
ّ
ْ
أساس أُمم ة النضاﻻت الد مﻘراط ة واﻻجتماع ة في سبيﻞ المساواة اﻹنسان ة والسﻼم
التﻘدم").(29
و ّ

إن رسالة ِ تاب )تصف ة استعمار العﻘﻞ( تجاه الوعي الثﻘافي في أفرﻘ ا تﻘول،
ّ
ّإنه إذا انت جهود المﻘاومة الس اس ة والعس رة أثمرت استﻘﻼل الدول اﻷفرﻘ ة،
وانتهاء اﻻسترقاق الس اسي والجسد  ،فﻼ ّبد من تفعيﻞ هذه المﻘاومة للخﻼص من
متميزًة بتراثها ،بثﻘافاتها ،بلغاتها ،و ن غي أن
اﻻسترقاق الثﻘافي .أفرﻘ ا قارةٌ ُوجدت
ِّ
ِ
ِ
المستﻘﻞ ،ﻻ
وعيها وف هذه المعط ات حتّى تستط ع التفاعﻞ مع العالم منط
تؤسس ْ
ّ
ّ
منط التا عٕ .واذا انت الثﻘافة "أول رأس ٍ
إنساني .و دونها ُص ح الكائن ال شر
مال
ٍ
ّ
ّ
ِ )(30
فإن المناداة الهوّة الثﻘاف ّة لد اﻷفرﻘي والحال
من الل ائن الدن ا في آخر السّلم"
ّ
ﻘوة والثﻘة.
هذه ،لم تكن نرجسّ ًة أو ترفاً ،بﻞ مصد اًر لل ّ
اﻷديب اﻷفر قي ومنفى اللغة

في بدا ة حديثه عن التجرة اللغو ة للكتّاب اﻷفارقة ،ﻘول واثينغو
ان في مختلف أرجاء أفرﻘ ا ،وعلى ِّ
اب تبوا وظلوا تبون
مر السنين والﻘرون ،تّ ٌ
ٍ
ٍ
بوجه خاص إلى الشعر الم توب اللغة
بلغات أفرﻘ ة" ،وُشير في هذا الصدد
)(32
لكن اﻷدب اﻷفرﻘي ارت مع ذلك،
السواحل ة الذ يرجع تارخه إلى ّ
عدة قرون ّ .
ِ
ٍ
خاصة اﻹنجليزة
ظاهرة تبدو غر ة ،وهي تابته _في الغالب_ بلغات المستعمرنّ ،
رواد هذا اﻷدب المعروفين اليوم تبوا بهذه اللغات ،وهو
والفرنس ة والبرتغال ة ،فمعظم ّ
أن هناك الكثير مما ِقيﻞ في تبرر
أمر ُيلفت اﻻنت اه ،و دعو للتساؤل والر ة .وﻻ شك ّ
أن رسالة اﻷدب رسالة إنسان ة عالم ة ،وﻻ أس من
هذه الظاهرة ،من ذلك _مثﻼً_ ّ
ٍ
إن اللغات اﻷفرﻘ ة لم تكن معظمها تمتلك
تابته أ ِّ لغة توصله للناس ،أو أن ُﻘال ّ
أبجد ة م تو ة .وه ذا .ﻘول الد تور علي شلش)" :(33لﻘد واجه العالم ظاهرًة أدب ًة
جديدة خارج مجال اللغة العر ة في أفرﻘ ا ،وهي ظاهرةٌ ترعرعت في هذا الﻘرن على
ً
)(31
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وجه التخص ص ،أﻻ وهي ظاهرة الكتا ة بلغات أجنب ة وافدة ،التي تختلف ثي اًر عن

ظاهرة الكتا ة اﻹنجليزة في أمر ا الشمال ة ،أو اﻹس ان ة والبرتغال ة في أمر ا

الجدد في تلك ال ﻘاع بدؤوا تبون بلغاتهم التي جاؤوا
الجنو ة .وذلك ّ
ﻷن المستوطنين ُ
بها وعّلموها لﻸهالي اﻷصليين ،وفي الوقت نفسه لم غادروا أو يهاجروا ،بﻞ ذابوا في
مستوطناتهم ،وصاروا أممًا جديدة لها آدابها وفنونها .أما في أفرﻘ ا فﻘد جاء
ٍ
المستوطنون الجدد ،أو المستعمرون
أدق ،وحاولوا الكتا ة بلغاتهم ،ما حاولوا
بتعبير ّ

ولكنهم ما لبثوا أن غادروا وهاجروا
تعل مها _ بﻞ فرضها على اﻷهالي اﻷصليينّ .
ضد وجودهم ،ومع ذلك ﻘيت لغاتهم ،وانتشرت ،و ادت في
تحت وطأة الكفاح العنيف ّ
ٍ
أوقات ثيرٍة أن تحتكر التعبير اﻷدبي ،وأن تُﻘصي اللغات المحل ّة العديدة التي لم ن
معظمها يتمتّع أبجد ٍة م تو ٍة".
محدودة ﻻ
أن اﻷدب العري نفسه عرف هذه اﻹش ال ةٕ ،وان انت
ً
شك ّ
وﻻ ّ
تتجاوز الكتّاب الفران فونيين في المغرب العري ،و عض رصفائهم في ال ﻼد العر ة

اﻷخر  ،أمثال :اتب اسين ،الطاهر بن جّلون ،رشيد بوجدرة ،عبد اللطيف اللعبي،
جورج شحاتة ،أمين معلوف ،وغيرهم .فهؤﻻء المبدعون مثّلون حاﻻت فردّة أكثر من
طي اﻷدب ّله ما هو الحال في اﻷدب اﻷفرﻘي.
ونهم ظاهرًة عام ًة تكاد تغ ّ

ولﻘد سعى نغوجي واثينغو إلى معالجة هذه الﻘض ة ار طاً بين ظاهرة الكتا ة
اللغات اﻷور ة ،و ين الس اسة اﻻستعمارّة التي َع ِملت على إ عاد اللغات المحّل ة،
ِ
المستعمرن ،وذلك عن طر رطها التعل م في
ٕوافساح المجال أمام لغات
ِ
للمستعمرن أن
المؤسسات التعل م ة اﻻستعمار ة ،والت شير الديني .ان من المم ن
ّ
طوروا ما ان موجوداً ،وقد فعلوا ذلك في المجال
ُيوجدوا أبجد ات للغات اﻷفرﻘ ة ،و ّ
يخدم أهدافهم اﻻستعمارّة .فاﻻستعمار ما ﻘول
الذ حتاجون إل ه ،المجال الذ
ُ
واثينغو)" :(34من خﻼل الم ِّشرن أيدولوجيتهّ ،قدم الكتا ة إلى العديد من اللغات
اﻷفرﻘ ة .ان ضرور اً أن تصﻞ رسالة الخضوع اﻹنجيل ة ،واﻷوامر اﻹدارة المتعِّلﻘة
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السعاة المحّلِيين أسرع
العمﻞ والضرائب ،وأوامر الج ش والشرطة ﻘتﻞ ُ
العصاة ،إلى ُ
ما م ن" .و ﻘول في موضع آخر من الكتاب)" :(35اﻹنجيﻞ المس حي في متناول
محدودة ،حتّى في أصغر ٍ
ٍ
اﻷيد  ،م ٍ
لغة أفر ﻘ ٍة" .فالمش لة إذن ﻻ تكمن
ات غير

ِ
للمستعمر ،والتي
في غ اب اﻷبجد ة عن اللغات اﻷفرﻘ ةٕ ،واّنما في الس اسة اللغو ة
هدف منها إلى تهم ش اللغات المحّل ة في الس اسة التعل م ة حتى يخل ج ﻼً مستل اً
ِ
طب
المستعمر س اس ًة لغو ًة ،تم ﱠ ن خﻼلها من
يدين الوﻻء لهذه اللغات الوافدة .ه ذا ّ
إقصاء اللغات اﻷفرﻘ ة وفرض لغته ،ما عني مصادرة ح ِّ الشعوب في التف ير
والتعبير من خﻼل لغاتها "،فاللغة شأنها شأن الثﻘافة هي مصرف الذاكرة الجمع ة

)(36
ﻷن في اللغة_ أّة لغة_ ثﻼثة جوانب ﻻ م ن
لتجرة الناس في التارخ"  .ذلك ّ
الﻘ م .فاللغة وسيلة ِاتّصالِ ،
ِ
ِ
اﻻتّصال يخل
الفصﻞ بينها ،هي :اﻻتّصال والثﻘافة و َ
الثﻘافة ،الثﻘافة من خﻼل المروِ واﻷدب بخاصة ،تنﻘﻞ الجسم الرئ س ِ
للﻘَم التي ُيدرك
ّ
ِ
بها الناس أنفسهم وم انهم في العالم ،والك ف ة التي يدرك بها الناس أنفسهم ،تؤثّر في

الك ف ة التي ينظر فيها الناس إلى ثﻘافتهم ،إلى س استهم ،إلى مطل

عﻼقتهم

تتحدثها اعت ارها جماعة
الطب عة" .وه ذا ﻻ تنفصﻞ اللغة عن الجماعة ال شرّة التي ّ
)(37
ٍ
ٍ
فإن
معينة مع العالم"  .لذلك ّ
معين ،وعﻼقة ّ
معي ْنين ،وتار خ ّ
ذات ش ﻞ وشخص ة ّ

فرض لغة أجنب ة وقمع اللغات الوطن ة _منطوقة وم تو ة_ معناه تحط م جوانب اللغة

المؤسسات التعل م ة
ولعﻞ هذا ما حدث مع أولئك الطﻼب الذين درسوا في
الثﻼثة.
ّ
ّ
طم اﻻنسجام الموجود بين الجوانب الثﻼثة
لﻼستعمار" ،لد الطفﻞ الكولون الي تح ّ

طع صلة حساس ة ذلك الطفﻞ ببيئته اﻻجتماع ة
للغة ،تحط ماً نهائ اً .وقد أنتج هذا ق ْ

تعزز هذا اﻻغتراب بدراسة
والطب ع ة ،أنتج ما ندعوه اﻻغتراب الكولون الي ،وقد ّ
التارخ والجغراف ا والموس ﻘى ،حيث أورا البرجوازة مر ز الكون") .(38ه ذا لعبت

المستعمرة في
هماً في الس طرة واﻹخضاع الروحي للشعوب
اللغة اﻷجنب ة دو اًر م ّ
َ
أفرﻘ ا ،ل سهﻞ ق ادتها ق ادة عاطف ة ِ
مهمة
مرنة ،حتّى صارت اللغات اﻷور ة ج ﱡد ّ
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لﻸفارقة ،حيث لم عرفوا هوّاتهم إﻻ اﻻستناد إليها ،أفارقة فران فونيين ،أو أفارقة
ناطﻘين اللغة اﻹنجليزةٕ .واذا انت المدارس والكّل ات الجامع ة الكولون ال ة في أفر ﻘ ا

شك أوجد أدي ًا منف ّاً في
هي الحاضنة اﻷساس ة لﻸد اء اﻷفارقةّ ،
فإن هذا الوضع ﻻ ّ
غير لغته ،معزوﻻً عن الجمهور اﻷفرﻘي الذ ان معظمه حتّى عش ة اﻻستﻘﻼل
إلى انﻘطاع الصلة والتأثير بينه و ين هذا اﻷدب

يجهﻞ الﻘراءة والكتا ة ،وهو ما ّأد
سمي واثينغو هذا اﻷدب أدب البرجوازة
المنتج ،سبب الواسطة اللغو ة .لذلك ّ
ُ
)(39
المؤسسات التي
ذات
خرجي
من
ة
النخ
إﻻ
ا
و
ون
لن
اﻷدب
هذا
اء
ر
ق
و
.
ة
ر
الصغي
ّ
ُّ
ّ
خرجت مبدع ه .وعند المﻘارنة في حجم التأثير بين هذا اﻷدب الذ ُ تب اللغات
ّ
فإن الكفة ترجح لصالح اﻷخير.
اﻷور ة ،واﻷدب الذ ُ تب اللغات اﻷفرﻘ ةّ ،
"فالمنظومات الشعرة الس اس ة للمناضﻞ الصومالي العظ م ﷴ عبدﷲ الحسن _ ما

ﻘول واثينغو_ ،حفظها عن ظهر ٍ
قلب ﱡﻞ ر ٍاع ينط الصومال ة ،بينما ﻻ م ن أن
ٍ
ٍ
بلغات أور ٍة
أرض أفرﻘ ٍة بيتاً واحداً من الشعر الم توب
ٍ
عرف أ ﱠ
فﻼح في أ ِّ
)(40
ٍ
مهمٍ ،وهو:
حتّى لو ت ه أفضﻞ شاعر" .
ّ
ولعﻞ هذا ما دفع داثورني ﻹثارة سؤال ّ
هﻞ اﻷدب اﻷفر ﻘي الم توب اللغات اﻷور ة هو أدب للتصدير؟ ومن المحزن _ ما
ﻘول_ أن

ون اﻷديب اﻷفرﻘي في الﻘرن العشرن مﻘاوﻻً ثﻘاف اً

Entrepreneur؛ ﻷنه

صنع ثﻘافة للتصدير).(41

Cultural

تب وﻻ يتكّلم ،و تكلّم لغ ًة ﻻ سمعها أحدّ ،إنه إذن ...

ِ
المستعمر اﻷديب اﻷفرﻘي ،أن
ولعﻞ هذا ما ان يخشاه واثينغو ،أن تمتلك لغة
ّ
ِ
تُصادر الواسطة اللغو ة صوته .وهو ما ُسهم في دعم النظرة اﻻستعمارة المخاتلة
ِ
ثم جعﻞ
التي أرادت عزل اﻷديب عن حر ة ّ
النضال الشعبي إّان اﻻستعمار ّأوﻻًّ ،

أداة للس طرة الثﻘاف ة عد رحيله ثان اً .ومن هنا جاءت
اﻷدب الذ يبدعه هذا اﻷديب ً
الكتّاب
دعوته إلى تحرر اﻷدب اﻷفرﻘي من ق ضة اللغات اﻷور ة ،خاصة من ِقبﻞ ُ
الذين ُفترض فيهم رسم ُسبﻞ النفاذ من هذا التطو

اللغو لﻘارتهم ،عد أن أص ح
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ِ
ِ
الكتّاب
وح َرم هؤﻻء ُ
اﻷمر خ َيرًة لديهم ،عد رحيﻞ المستعمر الذ فرض لغته الﻘوةَ ،
ِ
أقﻞ ﻻ فعﻞ معظمهم
اﻷمّ ،
لكنهم لسوء الح ّ ﻻ فعلون ذلك ،أو على ّ
من إتﻘان لغاتهم ّ
مهمًا ،ف ﻘول) " :(42استم اررنا في الكتا ة بلغات أجنب ة،
ذلك .لذلك طرح عليهم سؤاﻻً ّ

وم ا عتها ،ألسنا في المستو الثﻘافي ُند م تلك الروح النيو ولون ال ة الخانعة الراض ة
إن أفرﻘ ا ﻻ ّبد لها من اﻻستعمار ،و اتب
اﻻسترقاق؟ ما الفرق بين س اسي ﻘول ّ

أكب الكتّاب اﻷفارقة على قراءة
ﻘول ّ
إن أفرﻘ ا ﻻ ّبد لها من اللغات اﻷور ة" .لﻘد ّ
التراث والفلكلور اﻷفرﻘي ،واست عاب الخ ال والفلسفة اﻷفرﻘ ة ،ﻻ غرض التعبير عنها
ِ
المستعمر
في إبداعهم الممهور اللغات اﻷفرﻘ ةٕ ،وا ّنما بهدف توظ فها ﻹغناء لغات
الفخ إﻻ قّلة من الكتّاب الذين
ينج من هذا ّ
التي جعلوها واسطتهم اﻷدب ة ،حيث لم ُ
ٍِ
ٍ
إن الكاتب
تبوا بلغات محّل ة السواحل ة واليورو ا واﻷمهرة والك و و وغيرهاّ .
ِ
العالمي ﻹغناء لغته
الفني
ِ
اﻷفرﻘي بدﻻً من أن سأل نفسه لماذا لم يهضم التراث ّ
ّ
وتراثه؟ نراه فعﻞ الع سّ ،إنه يهضم التراث اﻷفر ﻘي ﻹغناء اللغة اﻹنجليزة أو
المتميزة .فإذا ان هذا اﻷمر قد ارت
الفرنس ة أو البرتغال ة ،و جعﻞ ذلك رسالته
ِّ
ٍ
ِ
المستعمرن .لذلك
معينة ،فلِ َم ﻻ ينتهي انتهاء تلك المرحلة ،برحيﻞ
مرحلة تارخ ة ّ
الكتاب اﻷفارقة ﻘدرتهم على تطو ع الفلسفة
نر واثينغو
ستغرب افتخار عض ّ
ُ
والخ ال اﻷفرﻘي لصالح اللغة اﻹنجليزة ،ما فعﻞ جابريﻞ أو ارا ،ف ﻘول)" :(43لِ َم ﻻ
أن فيها أعماقاً للفلسفة ،ومجاﻻً
يتصبب أو ا ار عرقاً ليبدع بلغة اﻹيجو التي اعترف ّ
ّ
ِ
الكتاب اﻷفارقة يثنون
واسعًا لﻸف ار والتجارب؟" .و نعي وضعاً يجعﻞ عض ار ّ
على اللغات اﻷور ة دون أن ينتبهوا لبرنامج اﻻحتواء الثﻘافي الواعي الذ
ِ
المستعمر ،ﻻ فرق عنده في ذلك بين الس اسة اللغو ة الفرنس ة ،أو البراجمات ة
ط له
خّ

ثمة فرق بين عناق ليو ولد سنغور للغة الفرنس ة التي ان يراها لغ ًة
فل س ّ
ون ة ،و ْين امتنان شينوا أتشيبي للغة اﻹنجليزة التي يراها ميراثاً ستوجب

اﻹنجليزة.
مهم ٍة
ذات ّ
المحافظة عل ه ،فيخشى عل ه من عدم التﻘدير) .(44فاﻷثر النهائي هو ذاته.

دراﺳ ـ ـﺎت إﻓ ـ ـ ـﺮﻳﻘﻴﺔ 193

الخطاب ما بعد اﻻستعماري

يسن إبراهيم بشير علي

ومن هنا جاء رفض واثينغو ﻷن ون هذا اﻷدب الذ ُ ِتب اللغات اﻷور ة
هو اﻷدب اﻷفرﻘي المنشود ،فتعرف اﻷدب عنده من في لغته .لعّله بذلك يرد أن

جعﻞ من نفسه حارسًا أميناً

المبررة لﻸديب اﻷفرﻘي الذ
سر حالة اﻹصرار غير
ّ
للس اسة اللغو ة اﻻستعمارة حتى عد رحيله؟ فلماذا ﻻ

تب هذا اﻷديب بلغته

ثم من عد ذلك
اﻷفرﻘ ة ،وُوصﻞ صوته إلى أبناء شع ه المخا َ
طبين بهذا اﻷدب ّأوﻻًّ ،
م ن أن ُيترجم أد ه هذا إلى لغات العالم المختلفة؟ هذا السؤال وغيره ﻻ طرحه هؤﻻء

اﻷد اء على أنفسهم.

أن الص غة اﻷنسب لهذا اﻷدب هي اﻷدب )اﻷفرو أوري( ،أو
و ر واثينغو ّ
أن مبدعي هذا اﻷدب أصحاب مواهب أصيلة ،أضاؤوا بإبداعهم
)اﻷورو أفرﻘي( ،فمع ّ

جوانب مهمة من الوجود اﻷفرﻘي ،وصراعه المستمر ضد النتائج التي قادت إليها

أدب م توب اللغات
أن أدبهم قد
برلين و عدها .إﻻ ّ
ظﻞ مستم اًر إلى أن ُي ْنتَج ٌ
ّ
)(45
فالﻘبول غير النﻘد للغات اﻷور ة واسط ًة للكتا ة اﻹبداع ة في
اﻷفرﻘ ة  .ولهذا َ
ٍ
نتيجة ذات جدو ،
تطور اﻷدب اﻷفرﻘي ،وﻻ ﻘود إلى
توجهٌ يهدم فرص ﱡ
أفرﻘ اّ ،
أن أ ﱠ ٍ
أفرﻘي ح ٍّ ين غي أن ُ تب اللغات
أدب
ٍ
يتﻘبﻞ ُ
الكتّاب اﻷفارقة ّ
" ٕوالى أن ّ
ّ
ﱡ
الحادة لد
ولعﻞ هذه النبرة
مجرد طر مسدود").(46
ّ
اﻷفرﻘ ة ،س ظلون سائرن في ّ
ّ
ٍ
ِ
سلطة ثﻘاف ٍة فرضت
المستعمر إلى
تحولت ف ه لغة
أدبي
ﱞ
اقع ﱞ
واثينغو أمﻼها و ٌ
مأزقي ّ
ٍ
ٍ
ولعﻞ
نفسها فرضاً على اﻷد اء اﻷفارقة ،اضطرهم للتعبير من خﻼلها ضرورة حتم ةّ .
أن هؤﻻء
خاصة اﻷوائﻞ منهم ،اﻹضافة إلى ّ
هذا الفرض هو ما شفع لهؤﻻء الكتّاب ّ
الﻘهر

ظّلوا أوف اء لﻘضيتهم المتم ّثلة في مناهضة

اﻷد اء رغم منفاهم اللغو
ِ
المستعمرن ،والتعبير عن الهوّة واﻷصالة اﻷفرﻘ ة ،اﻷمر الذ قاد عضهم إلى
رعا ة حر ة الزنوجة مرجع ٍة إثن ٍة وثﻘاف ٍة مناهضة لﻼستعمار وس استه.
أن واثينغو يرفض أن تكون اللغة العر ة لغة دخيل ًة على أفرﻘ ا،
ومن المﻼح ّ
ما تحاول أن تُش ع معظم تا ات دارسي اﻷدب اﻷفرﻘي )أوريين وأفارقة(،

دراﺳ ـ ـﺎت إﻓ ـ ـ ـﺮﻳﻘﻴﺔ 194

الخطاب ما بعد اﻻستعماري

يسن إبراهيم بشير علي

فالحضارة العر ة تر ت تأثي اًر هائﻼً في أدب الﻘارة اﻷفر ﻘ ة ،ومن الضرور أن

يتعرض الطفﻞ الكيني في الدراسة ،لﻸدب اﻵتي من شمال أفرﻘ ا وجنو ها وغرها
ّ

)(47
حرم مرﱡونا اﻻعتراف بهذا التأثير ،وأهملوا أدب
وشرقها .ولكنه ما ﻘول " :قد ّ

شمال أفرﻘ ا ،والعالم العري".

النفاذةُ ،فصح
إن الناقد الكيني نغوجي واثينغو متا عاته الدق ﻘة ،وتحل ﻼته ّ
ّ
وعي ٍ
بير بدور اللغة في بلورة الهوّة اﻻجتماع ة للشعوب؛ فهذه الشعوب تستمﱡد
عن ٍ

وجودها و ينونتها من لغاتها ،وذلك ما يراه عالم اﻷنثرو ولوجي في جامعة بوسطن

)(48
مجرد وسيلة لتوصيﻞ اﻷف ار عن العالم ،بﻞ
م س ا ﻻندو الذ ﻘول " :اللغة ل ست ّ
أداة لجعﻞ العالم موجوداً في المﻘام اﻷول" .و حاول واثينغو من ٍ
جهة أُخر أن شف
ٌ
ّ
المهم والﻘو لﻸدب في ص اغة الروح الثﻘاف ة للشعوب ،ولهذا استخدمه
عن الدور
ّ

اﻻستعمار جزٍء من آل ة أيدولوج ة لدمج الشعب اﻷفرﻘي في مسار س استه الهادفة
ِ
تؤد دورها في
إلى الس طرة واﻹخضاع .وقد حان الوقت ﻻسترداد هذه اﻷداة حتّى ّ
تطورها الطب عيّ .إنه _إذن_ ُيرد استرداد أفرﻘ ا
صهر اﻷمة اﻷفرﻘ ة في مسارها ّ

طﻞ الس اسة واﻻقتصاد فحسبٕ ،واّنما طال
امل ًة ،يرد تصف ة اﻻستعمار الذ لم ْ
تسترد اقتصادها ،س استها،
إن أفرﻘ ا ترد أن
ّ
العﻘول أ ضاً عن طر التعل م واللغةّ " ،
ثﻘافتها ،لغاتها ،و تّابها الوطنيين جم عاً"). (49
التفوق اﻷور ي
صورة اﻵخر في مرآة ﱡ

أطﻞ ص اح
ضمن س اق المعرفة المتواشجة مع تحﻘي اﻷهداف اﻻستعمارةّ .
اح أُدهشت ف ه الروح حين أُفسح المجال أمام اﻷدب
الط اشير والسبورة ،وهو ص ٌ

المؤسسات التعل م ة الكولون ال ة ،خاصة الروا ة التي دأبت على تﻘد م
الغري في
ّ
المتطور ،مﻘابﻞ أقال م قص ّة متخِّلفة ،فوجدت فيها اﻹدارة
صو ٍرة لعال ٍم مر زه الغرب
ّ
ظفته في الس طرة على الشعوب اﻷصﻼن ة .وفي إطار منهج
اﻻستعمارة حل فًا مه ّماً و ّ
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احدة من اﻹش ال ّات المؤِثّرة في الخطاب ما عد
تدرس اﻷدب الغري تبرز و ً
ِ
المستعمرة.
تفوق )اﻷنا( اﻷور ي
اﻻستعمار  ،وهي صورة )اﻵخر(
المستعمر في مرآة ﱡ
َ
مختلف
مخالف لها أو
فإذا ان اﻵخر هو ﻞ ما تر )الذات _ اﻷنا( ّأنه
ٌ
ٌ
)(50
فإن الصورة التي ترسمها الذات لﻶخر ﻻ تﻘوم عفواً ،وﻻ ترتسم في ٍ
خلو عن
عنها ّ ،
ّ
ِ
توهم ،ﻻ تكون نتيجة المشاهدة
ّﻞ تصم ٍم أو سب تﻘديرّ ،إنها ع س ما يبدو أو ُي ّ
ٍ
و ِ
ومعرفة سا ْﻘين) .(51ما عني أ ّن تعرف اﻵخر قد ﻻ
وعي
اﻻتّصال ،بﻞ هي ثمرة ٍ

أن صورة العالم غير الغري ،ومن بينه
يتّف مع إدراك الذات لذاتها .ومن المعروف ّ
أفرﻘ ا الط ع ،تش ّ لت في أذهان الغريين عبر ِحَﻘ ٍب تارخ ٍة قد ٍ
مة ،تُّوجت في
ٍ
وفنانون وعلماء
العصر الحديث حصيلة من اﻷف ار والمعارف التي وّفرها رحالة ّ

اجتماع ٕواثنوغرافيون وأنثرو ولوجيون ومستشرقون ،وهي معرف ٌة لم تكن في عموميتها

الهوة بين الغرب
ﱠ
مؤسسة على ضوا العلم ،بﻞ نهضت على رؤ ً استشراق ة تدعم ّ
)(52
والشرق  .وردت ع ارتان قابلتان للتعم م ،في تاب )تارخ الهند( لج مس ميﻞ،

ظر إل ه اعت اره تا اً مرجع اً ،ﻘرأه وادر الﻘ ادة اﻹمبرال ة الذين ونون
الذ ان ُين َ
في طرﻘهم ﻹدارة المستعمرات ،مع أن ات ه لم يزر الهند ،ولم ن قاد اًر على قراءة
تلخصان صورة اﻷنا اﻷوري واﻵخر اﻷصﻼني،
أ ٍّ من لغاتها .الع ارتان اللتان ِّ
تﻘوﻻن " :ان أسﻼفنا على رغم خشونتهم ،مخلصين صادقين" تﻘابلها ع ارة "تحت
عام ٌة إلى الخد عة والخ انة") .(53فهنالك
المظهر الخارجي الصﻘيﻞ للهند  ،نزع ٌة ّ
ِ
وخائن في الطرف المﻘابﻞ
مخلص وصادق وهو الغري المستعمر ،وهنالك مخادعٌ
ٌ

الطرفين
هذين
المستعمر.
وهو
ْ
لنتصور عد ذلك طب عة العﻼقة التي سوف تنشأ بين ْ
ّ
َ
اللذين مِثّﻼن الحاكم والمح وم في هذه المعادلة غير المنصفة.
ْ
في ضوء هذه النظرة المتعال ة تش ّ لت صورة أفرﻘ ا ٕوانسانها ،وهي لسوء الح ِّ
صار عد وصول

صورٌة عنصر ٌة مغرق ٌة في ال شاعة ،وجدت طر ﻘها إلى اﻷدب الذ
ِ
لمؤسسة التعل م ة الكولون ال ة ،على الدارس
المستعمر جزءًا من المنهج الدراسي في ا ّ
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في هذه المؤسسات أن يواجهه .وقد أسهم في تش يﻞ هذه الصورة وترسيخها حتّى ار
الفﻼسفة والمف ِّ رن الغريين .ونشير في هذا الصدد إلى قول الفيلسوف اﻷلماني هيجﻞ
ِ
مﻘدمة محاض راته في )فلسفة التارخ( "العبود ة هي بذاتها
في حديثه عن إفرﻘ ا في ّ
حر ة ،فهذا اﻹنسان يجب أن ينضج .لهذا السبب،
وذاتها ظلم ،ولجوهر اﻹنسان ة هي ّ
فإن اﻹلغاء التدرجي للعبود ة خير من اﻹزالة المفاجئة") .(54و رسم صورًة مرآوّ ًة
سال ًة للشخص ة اﻷفرﻘ ة التي ﻻ ير فيها شيئاً منسجمًا مع الطب عة اﻹنسان ة).(55
ِ
أهم خصائصه اﻹنسان ة،
ُسست على هذا التجرد لﻺنسان
ولﻘد أ ّ
َ
المستعمر من ّ
التصورات الخاطئة ،وأسهمت في خل
مشروع ٌة عﻘل ٌة وفلسف ٌة ُبنيت عليها الكثير من
ّ

عج المفردات والمصطلحات العنصرة ،من شاكلة :دوني ،تا ع ،خاضع،
قاموس ّ
ِ
ظﻞ إجﻼء مثﻞ هذه المفاه م التي انت مثا ة ثوابت راسخة ،تش ﱠ لت
وغيرها .وفي ّ
الصور عن عالم ما وراء ال حار ،ووجدت طرﻘها إلى اﻷدب .فمما ﻻحظه إدوارد
ﱡ

الفنانين البرطانيين والفرنسيين
سعيد في أثناء إعداده لكتا ه )الثﻘافة واﻹمبرال ة( ،ندرة ّ
الذين اعترضوا على مفهومي اﻷعراق )الخاضعة( ،و)اﻷدنى م ان ًة( ،وغيرهما مما
ْ
ٍ
ٍ
ﱠ
الموظفين الذين طّﻘوا هذه المفاه م مسألة بديه ة في ح مهم للهند أو
ساد بين
وقدمت الوقود لﻼست ﻼء اﻹمبرالي على
الجزائر .فﻘد ﻻقت هذه المفاه م قبوﻻً واسعاًّ ،
اﻷراضي عبر الﻘرن التاسع عشر في أفرﻘ ا) .(56فصورة أفرﻘ ا التي برزت لد

اﻹنسان الغري أظهرتها اعت ارها ﻘاعاً عذراء ،ﻼ تارخ ،تُخ ِّم عليها ع اءة الليﻞ
السوداء ،ﻘطنها أشخاص غير جديرن بها ،تشار هم في س ناها الوحوش واﻷفاعي.

وقد وصف سدني بوات ه في سيرته )هذه الح اة( ،يف ّأنه شرع من خﻼل اﻷدب
الذ قرأه عن أفرﻘ ا ،ير بين أفرﻘ ا واﻷفاعي .ه ذا حين جاء إلى أفرﻘ ا وس ن
ٍ
ٍ
ظﻞ ي حث عن اﻷفاعي في ِّﻞ
مدينة
فندقاً حديثاً في
حديثة ،لم ستطع النوم ،ﻷنه ﱠ
م ان ،حتّى تحت السرر).(57
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ِ
مؤسساته
التصورات انتﻘﻞ الغرب اﻻستعمار إلى أفرﻘ ا ،ﱠ
الصور و ﱡ
في ّ
ظﻞ هذه ُ
قدمت له خدم ًة غا ة في اﻷهم ة ،الس طرة الس اس ة واﻻقتصاد ة تُنجز
التعل م ة التي ّ
درس في قلب الﻘارة اﻷور ة تُّدرس
من خﻼل الس طرة الثﻘاف ة ،مناهج اﻷدب التي تُ ّ
اﻵن في قلب أفرﻘ ا ،مع عض اﻻنتخاب والتﻘد م النﻘد الذ حِّﻘ الرسالة والهدف
التخيلي ،والﻘاموس العنصر  ،والرموز التي تُجلي مر زّة أورا
اﻻستعمار  .اﻷدب
ّ
هي التي تس طر اﻵن على المشهد التعل مي في أفرﻘ ا .وﻻ ﱠ
أن الفرد الذ تُبهره
شك ّ
شخص ة روائ ة )ذ ّة _غب ة ،ف ّذة _وض عة ،إنسان ة_ ماكرة ،مناضلة_ مستسلمة(،
غال اً ما ستبهره هذه الشخص ة في عالم الواقع .ففي هذه المناهج بدﻻً من أن تُوضع

أفرﻘ ا في المر ز ،وُنظر إلى ما عداها ما في ذلك الثﻘافة واﻷدب اﻷوري من خﻼل
ارت اطها بهذا المر ز ،حدث الع س .تُﻘصى الثﻘافة واﻷدب اﻷفرﻘي لصالح مر زة

)(58
اﻷمة،
الثﻘافة واﻷدب الغريين .ﻘول فرانز فانون ّ " :
إن إفﻘار الشعب ،واضطهاد ّ
احد".
ومنع الثﻘافة
شيء و ٌ
ٌ

ان عمﻞ نغوجي واثينغو في هذا الكتاب هو تسل

الضوء على نوع اﻷدب

الصور التي حملها عن
ان متاحاً في
الذ
ّ
المؤسسات التعل م ة الكولون ال ة ،و ُ
المتفوقة ،في مﻘابﻞ )اﻵخر( اﻷفرﻘي المتخّلف ،من أجﻞ خل ُعﻘدة
)اﻷنا( اﻷوري
ّ
ﱡ
ٍ
قسم هذا اﻷدب إلى ثﻼثة أصناف:
نﻘص صعب التخلص منها .وقد ّ
اﻷول يتمثّﻞ في التراث اﻹنساني العظ م لﻸدب اﻷوري ،والذ يبدأ في
_ الصنف ّ

الحضارة اليونان ة و نتهي في أورا الحديثة ،أسخيليوس ،سوفو ل س ،ش سبير ،بلزاك،
تلستو  ،برخت ،وغيرهم .وعلى الرغم من إنسان ة أدب هؤﻻء و ونيته ،إﻻ ّأنه

الضرورة ع س التجرة التارخ ة اﻷور ة .لكنه أكثر من ذلك يتم تﻘد مه لﻸفارقة
ٍ
ِ
أشدها إزاء
ّ
أدق المﻼحظات و ّ
صور "هؤﻻء الكتّاب الذين انت لهم ّ
معز اًز بتﻘليد نﻘد ٍّ
ّ
أن اهتمامهم الوحيد هو الموضوعات الشاملة ،الكون ة،
الثﻘافة اﻷور ة البرجوازة ّ ...
تﻘدم عظمتهم اعت ارها ه ًة إنجليزة للعالم.
الحب ،الخوف ،الم ﻼد ،الموت .أح اناً ّ
ّ
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المﻘدس واﻹبرة .ول م ش سبير و سوع المس ح جاءا النور إلى
شأنها شأن الكتاب
ّ
أفرﻘ ا المظلمة").(59
_ الصنف الثاني ،يتمثّﻞ في أدب الليبراليين اﻷوريين الذين غال ًا ما اتخذوا أفرﻘ ا
فتحاً لكشوفاتهم اﻹبداع ة .من أمثلته روا ة )ا ك ا بلد

الحبيب

Cry, the

الﻘس اﻷفرﻘي
 (Beloved Countryلمؤلفها ألن اتون ،و طلها ست فن ومالو ،هذا ّ
)(60
السيد جونسون
الذ يرفض العنف رغم العنف العنصر المح
ه  .وروا ة ) ّ


قدم فيها أفرﻘ اً أ َْبَل َهاً اعت اره ال طﻞ،
 (Mister Johnsonلجو س ار  ،التي " ّ
الضحاك ،المفعم الحيو ة العاطف ة،
السيد جونسون )ال طﻞ( هو اﻷفر ﻘي الرّقاص
ِّ
ّ

والدفء اﻹنساني لطفﻞ ،في الروا ة ُح م عل ه اﻹعدام .ماذا انت وصيته اﻷخيرة؟
المنطﻘة اﻷوري .حِّﻘ له ضا المنطﻘة تلك
أن ُطلِ عل ه النار ضا
شخص
الرغ ة") .(61ضا المنطﻘة إذن
نبيﻞ؛ ﻷنه حّﻘ رغ ة هذا اﻷفرﻘي
ﱞ
ٌ
إنساني ٌ

حب ضا
ال س  ،أن أطل عل ه النار وأرداه قت ﻼً .الروا ة ترد من قارئها أن ّ
ﻘدمان
السيد جونسونّ ،
الﻘس ومالو ،و ِّ
المنطﻘة قدر ح ّه ل طلها .ال طﻼن اﻷفرﻘ ان ّ
ٍ
بوتﻘة و ٍ
احدة ،هي بوتﻘة الرجﻞ الغري
صورًة سطح ًة للشخص ة اﻷفرﻘ ة ،و ﻘعان في
المخّلص ،والموثوق ه ،الذ جاء الكتاب
المﻘدس فه ّذب ومالو أن جعله مثاﻻً
ّ
يرد أذ ) ِ
للرجﻞ المتسامح الذ ﻻ ﱡ
عدوه( ،جاء ذلك الضا
ّ
حب اﻷفارقة
إنسانيته على التنازل لتحﻘي رغ ة هذا اﻷفرﻘي ال س  .يف أذن ﻻ ّ
إنساناً أفاض عليهم هذا )الفضﻞ(؟!.
النبيﻞ الذ

ترغمه

_ أما الصنف الثالث من اﻷدب فهو اﻷدب العنصر الصرح ،لكتّاب أمثال :رايدر
هاجارد ،أل سبث ه سلي ،رو رت روارك ،ون وﻻس مونسارت .في تب هؤﻻء نوعان

الجيد هو الذ
فﻘ من اﻷفارقة :الجيﱠد والرد ء ،اﻷفرﻘي ِّ
صور هذه الشخص ة اعت ارها تمتلك
و ساعده في احتﻼل واستع اد ﻼده وقومه .تُ ﱠ
الﻘوة والذ اء والجمال .اﻷفرﻘي الرد ء هو الذ
صفات ّ

يتعاون مع اﻷوري،

ﻘاوم احتﻼل اﻷجنبي ل ﻼده.
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صور هذا الشخص اعت اره ،قب حاً ،ضع فاً ،ج اناً ،ماك اًر .ه ذا تُﻘاد عواطف الﻘار
و ﱠ
طرﻘة تجعله يتطاب مع اﻷفرﻘي المتعاون مع اﻻستعمار ،و نأ بنفسه عن أولئك
الذين قاوموا اﻻستعمار مﻘاومة س اس ة وعس رة).(62

شف نفس ة اﻹخضاع،
ه ذا أتي تاب تصف ة استعمار العﻘﻞ ،محاوﻻً
َ
ٍ
أهداف س اس ٍة ،يتمثّﻞ
ظفت الثﻘافة الجمال ة لخدمة
ومتحد ًا للرؤ ة اﻻستعمارة التي و ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
جانب،
قدمت صورًة تُبرز الوعي واﻻستنارة في
ذلك صفة خاصة في الروا ة التي ّ
َ
ٍ
جانب آخر ،أورا مﻘابﻞ أفرﻘ ا .صورتان متﻘابلتان متناقضتان،
البدائ ة والجهﻞ في
يتحرك حامﻞ
تفﻘدان اﻷفرﻘي الثﻘة في إم اناته و فاءته .من الطب عي إذن أن
ّ
المص اح اﻷُوري ،بناء على مسؤول ٍة مز ٍ
عومة غّلفها مشروع ٍة )إنسان ٍة( ،ﻹ صال
ً
ِ
الغري
التحرك ان شامﻼً ،لم تف ف ه
أن هذا
ﱡ
النور إلى قلب الظﻼم في أفرﻘ اّ .
بيد ّ
ّ
مصادرة الوجود الثﻘافي والس اسي للشعب اﻷفر ﻘي ،بﻞ اتّجه إلى مصادرة الذات
ٍ
صيد للعبيد
تحولت أفرﻘ ا عد نزول سفنه في شواطئها إلى أرض
اﻹنسان ة ،حين ّ
الذين جر تصديرهم إلى أورإ ،والى العالم الجديد في أمر ا .لﻘد تر ت ممارسات
الرجﻞ الغري ما فيها تجارة الرقي واﻻستعمار في أفر ﻘ ا آثا اًر من المهانة واﻹذﻻل
تصورها ،وتراثاً شديد السلب ة ،ينهض المثﻘف اﻷفرﻘي في وقتنا الحالي
صعب
ﱡ
محارته .و مثﻞ ما ان التحرﱡك اﻹمبرالي للس طرة واﻻست ﻼء شامﻼً ،جاءت محاولة

تسب عمﻞ نغوجي واثينغو في هذا

المثّﻘف اﻷفرﻘي ﻻستعادة أفرﻘ ا شامل ًة .من هنا
أهميته .فالﻘض ة النس ة له ولغيره من النّﻘاد والكتّاب اﻷفارقة هي سب
الكتاب ّ
ِ
الﻘارة،
الحرب ضد المهانة ،يبدأ في استعادة الثﻘة النفس ،والثﻘة اﻻجتماع ة في إنسان ّ
وﻻ ينتهي فيهما.

الخاتمة

جاء تاب )تصف ة استعمار العﻘﻞ( لمؤلفه الناقد الكيني نغوجي واثينغو ،مثﻘﻼً

منفتح على أوجاع اﻹنسان ة في عصر الت ه
لكنه في الوقت ذاته
أوجاع أفرﻘ اّ ،
ٌ
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ِ
المستعمرن .وقد حاول الكاتب أن ضع
الحضار والثﻘافي ،في عالم ما عد رحيﻞ

المستعمرة
يده على الندوب التي خّلفتها التجرة اﻻستعمارة في جسد ثﻘافات الشعوب
َ

اﻷهم من ذلك في نفوسهم ،من خﻼل إفﻘارهم ل س مادّ ًا وثﻘاف اً فحسب،
ولغاتهم ،و ّ
ٕواّنما ثﻘ ًة في النفس أ ضاً .لذلك فالخﻼص من في التغيير عبر استعادة الثﻘة في
الخﻼقة ،وعبر اكتشاف اللغة حاملة الكينونة الثﻘاف ة و ِ
الﻘ م،
الذات اﻷفرﻘ ة ٕوام اناتها ّ
خاصة ميدان اﻷدب إنتاجاً وتدرسًا .ومن
واستئنافها ح ّ ًة تعان م ادين الح اة اف ًةّ .
هنا جاءت هذه الﻘراءة في هذا الكتاب ،وخُلصت إلى النتائج التال ة:
طي
 الخطاب ما عد اﻻستعمار هو
خطاب تحليلي نﻘد ﱞ ي حث عن ُسبﻞ تخ ّ
ٌ
آثار التجرة اﻻستعمارة ،وذلك التر يز على تف ك اﻻستعمار وخطا ه

الصعد من خﻼل تعزز مر زة الغرب.
الذ يدعم اله منة الغر ة على اّفة ُ
وقد نهض بهذا الخطاب ما عد اﻻستعمار تّاب مبدعون ومف ِّ رون،

ينتسبون _في معظمهم_ إلى الشعوب التي عانت اﻻستعمار في آس ا وأفر ﻘ ا
وأسترال ا وغيرها .مستفيدين في ذلك من طرائ

التعبير ،ومناهج النﻘد

والتحليﻞ التي أنتجتها معامﻞ الغرب الف رّة.
ِ
ٍ
خطاب
عمﻞ نغوجي واثينغو في تا ه )تصف ة استعمار العﻘﻞ( ،على إنتاج


في ،ﻘع في س اق خطاب ما عد اﻻستعمار .يناهض من خﻼله
نﻘد ٍّ معر ٍ
ّ
ٍ
ثﻘافة وطن ٍة
ه منة الغرب الثﻘاف ة على أفرﻘ ا ،وذلك الدعوة إلى إنتاج
ٍ
أصيلة وحمايتها ،تم ِّ ن اﻹنسان اﻷفر ﻘي من معرفة ذاته ،ومعرفة اﻵخر

الذ

يتفاعﻞ معه منط

التا ِعة.

الذات الثﻘاف ة المستﻘّلة ،ول ست الذات المستل ة

 إنتاج ٍ
أفرﻘي و تابته اللغات الغر ة لم
أدب
ٍ
ّ
ِ
المؤسسات التعل م ة
المستعمر الذ فرض لغته في
ان نتيجة تخط ٍ من
ّ
خرجت ُ تّاب هذا اﻷدب ،لكن مما ُيؤخذ على هؤﻻء الكتّاب ّأنهم لم
التي ّ
ن اخت ا ًار شخص ًا  ،ﻘدر ما
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ِ
أن النفاذ من
يبذلوا جهوداً حﻘ ﻘ ًة لتغيير هذا الواقع عد رحيﻞ المستعمر .و ّ
هذا التطو اللغو من في العودة إلى اللغات اﻷفرﻘ ة التي سوف تتعافى

وتتطور حين تسترﱡد تّابها الوطنيين.
ّ
ِ
ِ
ِ
 المستعمر الذ قدم إلى أفرﻘ ا قدم إليها وهو حمﻞ عنها صورًة ذهن ًة
ِ
الرحالة والمستشرقون،
تكونت لد ه من خﻼل ما ت ه المف ّ رون و ّ
عنصرّ ًةّ ،
وقد وجدت هذه الصورة طر ﻘها إلى اﻵداب اﻷور ة ،التي صارت عد
ِ
يدرس في المؤسسات التعل م ة .وقد
المستعمر جزءًا من المنهج الذ
وصول
ّ
تعززت هذه الصورة من خﻼل عمل ة انتخاب النصوص ،والتﻘد م النﻘد لها.
ّ
ٍ
نﻘص لد
بهدف خل عﻘدة

الدارس اﻷفرﻘي ،وجعله ﻻ ير نفسه ّإﻻ من

التفوق الغري ،وهو ما ُيد م حالة اﻻستﻼب الثﻘافي لد ه ،وفﻘدان
خﻼل مرآة ﱡ
اء أكان في وجود اﻻستعمار أم في غ ا ه.
الثﻘة في إم اناته الذات ة ،سو ً

متأن ًة مع هذا الكتاب تُحيﻞ الﻘار إلى طب عة الﻘل
إن وقف ًة ّ
 أخي اًرّ ،
ع شه عالم ما عد اﻻستعمار ،وحجم
التحد ات والصعاب التي واجهتها وما
ّ
الذ

تزال تواجهها عض شعوب العالم في ال حث عن ذاتها ،وهوّتها الثﻘاف ة
الضائعة.
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الهوامش:

نغ ــوجي واثينغــو ،تصــف ة اس ــتعمار العﻘــﻞ ،ترجمــة :ســعد يوســف ،دار التكــو ن للت ــأليف

)(1
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والترجمة والنشر ،دمش  ،سورا :2011 ،ص .15

تو ج ــات ال ــدم ه ــي روا ــة ترجمه ــا إل ــى اللغ ــة العر ــة س ــعد يوس ــف ،وص ــدرت ع ــن دار

)(2

التكو ن ،دمش  ،سورا.

نفسه :ص .13

)(3

)(4

انظــر :ف ــي اﻷدب الســوداني الحــديث ،عبــد المــنعم عجــب الف ــا ،دار نينــو للد ارس ــات

والنشر والتوزع ،دمش  ،سورا.2011 ،
انظر :مﻘال عنوان )المؤِثّر اﻻستعمار في الكتا ة اﻷدب ة :إ ﻘاعـات تف

رزان محمــود إب ـراه م ،المجلــة العر ــة للعلــوم اﻹنســان ة ،مجلــس النشــر العلمــي ،جامعــة

الكو ت ،الكو ت :2011 / 10 /19 ،ص .8 ،4

)(5
)(6

)(7

ـة متعاكسـة(،

عبــد ﷲ عل ــي إب ـراه م ،التخﱡيــﻞ التــارخي :الســرد واﻹمبراطور ــة والتجر ــة اﻻســتعمارة،

المؤسسة العر ة للدراسات والنشر ،بيروت :2011 ،1 ،ص.243

محمد عبد الغني غﱡنوم،
آن ا لوم ا ،نظرة اﻻستعمار وما عد اﻻستعمار اﻷدب ة ،ترجمةّ :
دار الحوار ،سورا ،الﻼذقّة 2007 ،1 ،ص .64السرد واﻹمبراطورة والتجرة
اﻻستعمارة ،عبد ﷲ إبراه م :ص.257
انظر :نظرة اﻻستعمار وما عد اﻻستعمار اﻷدب ة ،آن ا لوم ا :ص  54وما عدها.

دليﻞ الناقد اﻷدبي ،ميجان الرو لي ،سعد ال ازعي ،المر ز الثﻘافي العري ،الدار

الب ضاء ،المغرب :2002 ،3 ،ص .158السرد واﻹمبراطورة والتجرة اﻻستعمارة،

)(8

عبد ﷲ إبراه م :ص.257

بيﻞ أش روفت ،جارث جرفيثيز ،هيلين ت فين ،اﻹمبراطورة ﱡ
ترد الكتا ة :آداب ما عد
عمان،
اﻻستعمار :النظرة والتطبي  ،ترجمة خير دومة ،أزمنة للنشر والتوزعّ ،

اﻷردن :2005 ،1 ،ص.26-25
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تف

)(10
)(11
)(12
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ة متعاكسة( :ص.8

انظــر :نظر ــة اﻻســتعمار ومــا عــد اﻻســتعمار اﻷدب ــة ،آن ــا لوم ــا :ص .9اﻻستش ـراق

والوعي السالب ،خير منصور ،م تب ة مدبولي ،الﻘاهرة :2005 ،2 ،ص.21

بيﻞ أش روفت ،جارث جرفيثيز ،هيلين ت فين ،اﻹمبراطورة ﱡ
ترد الكتا ة :ص.26

انظر :في اﻷدب السوداني الحديث ،عبد المنعم عجب الف ا :ص.198

شــاعر مـارتن ي مــن أصــول أفرﻘ ــة ،دخـﻞ إلــى اﻷدب مــن ــاب ديوانـه )دفتــر العــودة إلــى

)(13
)(14

أرض الوطن(ُ ،عرف ح ه ﻷفرﻘ ا ،و تمجيده للﻘ م الزنج ة.
انظر :تصف ة استعمار العﻘﻞ ،نغوجي واثينغو :ص 7وما عدها.
نفسه :ص.12

)(15

انظــر :الثﻘافــة واﻹمبرال ــة ،2 ،إدوارد ســعيد ،ترجمــة مــال أبــو ديــب ،دار اﻵداب،

بيروت ،لبنان :1998 ،ص.269

)(16

انظر :في اﻷدب السوداني الحديث ،عبد المنعم عجب الف ا :ص.202

)(18

إدوارد سعيد ،الثﻘافة واﻹمبرال ة :ص.59

)(17
محمــد عنــاني ،رؤ ــة للنشــر والتوز ــع ،الﻘــاهرة،1 ،
أدوارد ســعيد ،اﻻستشـراق ،ترجمــةّ :
 :2006ص.80

)(19
)(20
)(21

انظر :نفس المرجع :نفس الصفحة.

نغوجي واثينغو ،تصف ة استعمار العﻘﻞ :ص.21

نفسه :ص.30

) (22أدغار موران ،النهج ،إنسان ة ال شرة ،الهوّة ال شرة ،ترجمة :هناء ص حي ،هيئة أبو
ظبي للثﻘافة والتراث ،المجمع الثﻘافي ،لمة ،اﻹمارات العر ة المتحدة:2009 ،

)(23
)(24

ص.46

نغوجي واثينغو ،تصف ة استعمار العﻘﻞ :ص.43

نفسه :ص.184
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نفسه :ص.19-18

)(27

نفسه :ص.131

)(26

)(28
)(29
)(30
)(31
)(32

)(33

)(34
)(35
)(36
)(37
)(38
)(39
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انظــر :معــذبو اﻷرض ،ف ارنــز فــانون ،ترجمــة :ســامي الــدرو ي ،جمــال اﻷتاســي ،دار

الطل عة ،بيروت ،د.ت :ص.130

إدوارد سعيد ،الثﻘافة واﻹمبرال ة :ص.268

نغوجي واثينغو ،تصف ة استعمار العﻘﻞ :ص.25

إدغار موران ،النهج ،إنسان ة ال شرة ،الهوّة ال شرة :ص.46
نغوجي واثن غو ،تصف ة استعمار العﻘﻞ :ص.10
نفسه :ص.163

علي شلش ،اﻷدب اﻷفرﻘي ،عالم العرفة ،المجلس الوطني للثﻘافة والفنون ،الكو ت،

 :1993ص.17

نغوجي واثن غو ،تصف ة استعمار العﻘﻞ :ص.125

نفسه :ص.60
نفسه :ص.40

نفسه :ص.42
نفسه :ص.44
نفسه :ص.50

)(40

نفســه :ص  .163وحســن المــذ ور هنــا هــو المناضــﻞ وعــالم الــدين الصــوفي والشــاعر

الص ـ ــومالي ﷴ عب ـ ــد ﷲ حس ـ ــن ال ـ ــذ

)(41
)(42

ـ ــان رمـ ـ ـ ًاز للﻘوم ـ ــة الص ـ ــومال ة والكف ـ ــاح ض ـ ــد

اﻻستعمار .ولد سنة  1864وتوفي عام .1920

نفسه :نفس الصفحة.
نفسه :ص.60
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نفســه :ص .29غابر يــﻞ أو ــا ار شــاعر وروائــي نيجيــر

تــب اللغــة اﻹنجليز ــةُ .عــرف

ﻘدرته علـى تطو ـع اللغـة اﻹنجليز ـة لتسـتوعب المصـطلحات والفلسـفة والتـراث اﻷفر ﻘـي.

من أعماله المشهورة روا ة الصوت.

نفسه :ص.49

)(44

نفسه :ص.62-61

)(45

نفسه :ص.57

)(46

نفسه :ص.180

)(47
)(48

وح ّراس س استهم التعل م ة من عدهم.
ﻘصد ﻘوله )مرﱡونا( المستعمرنُ ،
التعصب للهوّة( ،لفالح شبيب العجمي،
ﻼ عن مﻘال عنوان) :دور اللغة في التنم و ﱡ
نﻘ ً


في سلسلة مﻘارات في اللغة واﻷدب ،التي صدرها قسم اللغة العر ة وآدابها بجامعة
الملك سعود الراض ،الر اض ،المملكة العر ة السعود ة :2007 ،ص.12

)(49

)(50

)(51

نغوجي واثينغو ،تصف ة استعمار العﻘﻞ :ص.12

انظر :أورا في مرآة الرحلة :صورة اﻵخر في أدب الرحلة المغر ة المعاصرة ،سعيد

بن سعيد العلو  ،رؤ ة للنشر والتوزع ،الﻘاهرة ،مصر :2012 ،ص.14

نفسه :ص.16

)(52

إدرس الخضراو  ،الروا ة العر ة وأسئلة ما عد اﻻستعمار ،رؤ ة للنشر والتوزع،

)(54

جورج فردرش هيجﻞ ،فلسفة التارخ ،ط عة دوفر ،نيو يورك ،1956 ،نﻘﻼً عن:

الﻘاهرة ،مصر :2012 ،1 ،ص.73-72

) (53انظــر :الهوّــة والعنــف ،ﻷمارت ــا صــن ،ترجمــة :ســحر توفي ـ  ،عــالم العرفــة ،المجلــس
الوطني للثﻘافة والفنون ،الكو ت :2008 ،ص.81

)(54

تصف ة استعمار العﻘﻞ لنغوجي واثنغو :ص .46جورج فردرش هيجﻞ )-177

أهم مؤسسي الفلسفة المثال ة في ألمان ا في أوائﻞ الﻘرن التاسع
 ،(1831عتبر أحد ّ
عشر.

انظر :تصف ة استعمار العﻘﻞ ،نغوجي واثينغو :ص.46
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انظر :تصف ة استعمار العﻘﻞ ،نغوجي واثينغو :ص.46

) (56انظر :الثﻘافة واﻹمبرال ة ،إدوارد سعيد :ص.59
 سدني بوات ه ممِثّﻞ أمر ي اهامي ولـد عـام  .1927عتبـر مـن أوائـﻞ الممثلـين السـود الـذين
)(57

)(58
)(59
)(60

التعصب العرقي.
اخترقوا أجواء السينماء اﻷمر ة وهوليوود ،ضد أجواء
ﱡ

انظر :تصف ة استعمار العﻘﻞ :ص.47

فرانز فانون ،معذبو اﻷرض :ص.141

نغوجي واثينغو ،تصف ة استعمار العﻘﻞ :ص.170

انظر :نفس المصدر :ص.170

 هذه الروا ة ألهمت الروائي النيجيـر شـينوا أتشـيبي تا ـة روايتـه اﻷشـهر )اﻷشـ اء تتـداعى(
ِ
الرد عليها الكتا ة.
نوٍع من مواجهتها عن طر
ّ
) (61نفسه :ص.171_170
)(62

انظر :نفس المصدر :ص.171
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المصادر والمراجع



إب ـراه م ،رزان محمــود ،مﻘــال عن ـوان )المــؤِثّر اﻻســتعمار فــي الكتا ــة اﻷدب ــة :إ ﻘاعــات



إبـ ـراه م ،عب ــد ﷲ علــي ،التخﱡيــﻞ التــارخي :الس ــرد واﻹمبراطور ــة والتجر ــة اﻻس ــتعمارة،





تف

ــة متعاكس ــة( ،المجل ــة العر ــة للعل ــوم اﻹنس ــان ة ،مجل ــس النش ــر العلم ــي ،جامع ــة

الكو ت ،الكو ت.2011 / 10 /19 ،

المؤسسة العر ة للدراسات والنشر ،بيروت.2011 ،1 ،

أشـ روفت ،بيــﻞ وآخــرون ،اﻹمبراطور ــة تــرﱡد الكتا ــة :آداب مــا عــد اﻻســتعمار :النظر ــة
عمان ،اﻷردن.2005 ،1 ،
والتطبي  ،ترجمة خير دومة ،أزمنة للنشر والتوزعّ ،
الخض ـراو  ،إدر ــس ،الروا ــة العر ــة وأســئلة مــا عــد اﻻســتعمار ،رؤ ــة للنشــر والتوز ــع،
الﻘاهرة ،مصر.2012 ،1 ،

الرو لــي ،ميج ــان ،ال ــازعي ،ســعد ،دلي ــﻞ الناق ــد اﻷدبــي ،المر ــز الثﻘــافي العر ــي ،الـ ـدار

الب ضاء ،المغرب.2005 ،4 ،



محمــد عنــاني ،رؤ ــة للنشــر والتوز ــع ،الﻘــاهرة،1 ،
ســعيد ،إدوارد ،اﻻستش ـراق ،ترجمــةّ :
.2006



شــلش ،علــي ،اﻷدب اﻷفر ﻘــي ،عــالم العرفــة ،المجلــس الــوطني للثﻘافــة والفنــون ،الكو ــت،






 ،..........الثﻘافــة واﻹمبرال ــة ،ترجم ــة مــال أبــو دي ــب ،دار اﻵداب ،بيــروت ،لبنــان،
.1998 ،2

.1993

صــن ،أمارت ــا ،الهوّــة والعنــف ،ترجمــة :ســحر توفي ـ  ،عــالم العرفــة ،المجلــس الــوطني
للثﻘافة والفنون ،الكو ت.2008 ،

عجــب الف ــا ،عبــد المــنعم ،فــي اﻷدب الســوداني الحــديث ،دار نينــو للد ارســات والنشــر
والتوزع ،دمش  ،سورا.2011 ،
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التعصــب للهوّــة( ،فــي
العجمــي ،فــالح شــبيب ،مﻘــال عن ـوان) :دور اللغــة فــي التنم ـ و ﱡ
سلسلة مﻘارات في اللغة واﻷدب ،التي صدرها قسم اللغة العر ة وآدابها بجامعـة الملـك
سعود الراض ،الراض ،المملكة العر ة السعود ة.2007 ،

العلـو  ،سـعيد بــن سـعيد ،أور ـا فــي مـرآة الرحلــة :صـورة اﻵخـر فـي أدب الرحلـة المغر ــة
المعاصرة ،رؤ ة للنشر والتوزع ،الﻘاهرة.2012 ،

فــانون ،ف ارنــز ،معــذبو اﻷرض ،ترجمــة :ســامي الــدرو ي ،جمــال اﻷتاســي ،دار الطل عــة،

بيروت ،لبنان ،د.ت.

لوم ـا ،آن ـا ،نظر ــة اﻻسـتعمار ومــا عـد اﻻسـتعمار اﻷدب ــة ،آن ـا لوم ــا ،ترجمـة :ﷴ عبــد
غنوم ،دار الحوار ،الﻼذق ة ،سورا.2007 1 ،
الغني ّ
منصور ،خيـر  ،اﻻستشـراق والـوعي السـالب ،خيـر منصـور ،م تب ـة مـدبولي ،الﻘـاهرة،
.2005 ،2

موران ،أدغار ،النهج ،إنسان ة ال شرة ،الهوّة ال شرة ،ترجمة :هناء صـ حي ،هيئـة أبـو
ظبي للثﻘافة والتراث ،المجمع الثﻘافي ،لمة ،اﻹمارات العر ة المتحدة.2009 ،

هيجﻞ ،جورج فردرش ،فلسفة التارخ ،ط عة دوفر ،نيو يورك.1956 ،

واثينغــو ،نغــوجي ،تصــف ة اســتعمار العﻘــﻞ ترجمــة :ســعد يوســف ،دار التكــو ن للتــأليف
والترجمة والنشر ،دمش  ،سورا.2011 ،
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