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الطابع ما بعد الحداثي
للرواية ما بعد الكولونيالية
قراءة في رواية موسم الهجرة إلى الشمال
The Post-Modern Nature of the Post-Colonial Novel:
A Reading of Season of Migration to the North
«في العالم الحديث الذي هجرته الفلسفة ،والمقسم إلى مئات التخصصات العلمية،
أخيرا لنا ُي ِّ
مكننا من احتضان الحياة اإلنسانية بوصفها ً
كل».
تظل الرواية مرصدً ا ً
المه ِلك
أرنستو ساباتو  -رواية المالك ُ

ملخص :تتناول هذه الدراسة إشكالية التمثيل والهيمنة التي يجسدها فكر الحداثة ،من خالل
مـقــاربــة تـتــوخــى الـبـحــث عــن الـطــابــع مــا بـعــد ال ـحــداثــي ال ــذي يـســم ال ــرواي ــة مــا بـعــد الـكــولــونـيــالـيــة،
مغايرا وبــديـ ًـا من الحداثة األوروبـيــة
بوصفها طريقة لمقاومة هــذا التمثيل المجحف ،وخطا ًبا
ً
وتـقــالـيــدهــا الـكــولــونـيــالـيــة ،إذ تشتغل هــذه الــدراســة عـلــى نــص رواي ــة مــوســم الـهـجــرة إلــى الـشـمــال،
ومقابلتها بفلسفة تيار ما بعد الحداثة ومقوالته ،لتخلص إلى تحديد سمتين مركزيتين تعيدان
تعريف ما يمكن تسميته بـ «الرواية ما بعد الكولونيالية».
الكلمات المفتاحية :الرواية ما بعد الكولونيالية ،الحداثة ،ما بعد الحداثة ،صناعة اآلخر.

Abstract: This paper investigates representation and hegemony as embodied
within the idea of modernity through showing how the post-modern nature of
the post-colonial novel is used to resist this unfair representation, and as an
alternative discourse to European modernity and its colonialist traditions. The
study explores this through a close reading of the novel Season of Migration
to the North and compares its text and discourse(s) it to the philosophy and
propositions of the post-modern trend. The paper concludes by demarcating two
central features that redefine the post-colonial novel.
Keywords: Post-Colonial Novel, Modernism, Post-Modernism, the Other.
* باحث سوداني وطالب ماجستير بمعهد الدوحة للدراسات العليا.
Sudanese Researcher and journalist and MA student at the Doha Institute for Graduate Studies.
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مقدمة
مثلت حالة ظهور أدب ما بعد الكولونيالية  Post-colonialismودراساتها ،بوصفها موضوعات
وأســالـيــب وتـقـنـيــات ومـعــالـجــات أدبـيــة ومـعــرفـيــة مـغــايــرة ،لـحـظـ ًة فــارقــة وجــوهــريــة؛ لـيــس فـقــط من
موضوعيا لنموذج اإلنـتــاج األدبــي والمعرفي ضمن الشرط الحضاري للحداثة
خــال طرحها الــرافــض
ً
ومعارضا لها
ً
كليا على براديغم جديد ومتفرد ،مناف تما ًما لماهية الحداثة،
الكولونيالية ،بل في اتكائها ً
حداثيا» في جــوهــره .ولئن كــان الطابع ما بعد الحداثي في مجمل
منذ بداياته حــال كونه أد ًبــا «مــا بعد
ً
أدب ما بعد الكولونيالية ،من المسائل التي ُيجادل حولها ،كونها غير واضحة بذاتها ،ما لم يعقبها جهدٌ
ٍ
وبخاصة أن عدم وضوح الطابع ما بعد الحداثي يصدق على معظم
نظري يسعى إلبرازها وتوضيحها،
صنوف أدب ما بعد الكولونيالية؛ فإنه ال يبدو كذلك في الرواية ما بعد الكولونيالية ،لعدة أسباب تعود
في األساس إلى الخصوصية التي يكتسيها هذا النوع ،في موضوعه وأساليبه في المعالجة الروائية ،بما
روائيا متمي ًزا،
ينسحب على العملية السردية وتقنياتها ،وعلى مجمل المعمار الروائي فيهاً ،
منتجا خطا ًبا ً
مـنــح الــروايــة مــا بـعــد الـكــولــونـيــالـيــة طــابـعـهــا مــا بـعــد الـحــداثــي الــواضــح ،وهــو مــا حــاولــت اإلسـتــراتـيـجـيــات
الـمـبـكــرة لـلـحــداثــة (الـمــركــزيــة األوروب ـيــة وصـنــاعــة اآلخ ــر) فــي طــورهــا الـكــولــونـيــالــي ،وتـطــورهــا اإلمـبــريــالــي
ـورا بإنكار اختالفه وغـمــره فــي سياقات واسـعــة مــن الــوصــف ضمن
الــاحــق ،إلـغــاءه وطمس معالمه؛ طـ ً
أنواع من األدب مختلفة ،وتار ًة بمنحه اعترا ًفا غير كامل ،سرعان ما يتوارى أو ُيغلف ،خلف األساليب
البالغية المخاتلة للخطاب النقدي الحداثي /الكولونيالي المسيطر.

عط ًفا على ما سبق ،يعالج هذا المقال موضوعه من خالل عرض حجته المركزية ،القائلة بأن الرواية
ما بعد الكولونيالية هي رواية ما بعد حداثية بامتياز ،استنا ًدا إلى تحديد جوهري وبسيط ،ينظر إلى ما
مغايرا ومضا ًدا للحداثة ،وهو ما سنبرهن عليه بتحليل رواية
بعد الحداثة بوصفها خطا ًبا نقد ًيا متمي ًزا،
ً
نصا ومنطو ًقا وتقنيات ،ومقابلتها بنصوص ومقوالت تشتغل على مفاهيم
موسم الهجرة إلى الشمال((( ً
مــا بعد حــداثـيــة؛ إذ سيحتل هــذا الـجــزء إجــرائـ ًـيــا القسم الـثــانــي مــن الـمـقــال ،أمــا القسم األول فمخصص
لتجلية شبكة المفاهيم التي يقارب من خاللها المقال موضوعه.

البناء النظري والمفاهيمي :حالة ما بعد الحدثة؛ محاولة للفهم
«فلتكن لــديــك الشجاعة والـجــرأة السـتـخــدام عقلك» .حينما أورد كــانــط هــذه الـعـبــارة فــي مقاله الشهير
«م ــا هــو ال ـت ـنــويــر؟»((( فــي ال ـعــام  ،1784لــم يـكــن لـيـعــرف ،أن ــه سـيـتــم الـنـظــر إل ــى ه ــذا الـمـقــال وبــاسـتـمــرار،
((( صــدرت أول طبعة لرواية الطيب صالح موسم الهجرة إلــى الشمال عام  1966عن دار العودة ببيروت ،وهو لم يكن أول روائي
ً
متناول سؤال العالقة بين الشرق والغرب ،فقد سبقه الروائي المصري توفيق الحكيم ( )1987-1898برواية عصفور من
يكتب بالعربية
الشرق المنشورة عام  ،1938والروائي والكاتب المصري يحيى حقي ( )1992-1905في روايته قنديل أم هاشم المنشورة عام ،1944
وكتب عن هذه العالقة ً
أيضا الروائي اللبناني سهيل إدريس ( )2008-1925في روايته الحي الالتيني المنشورة عام  .1953إال أن أهم
ما يميز رواية صالح عن سابقاتها ،هو ما يسميه الناقد والكاتب المصري رجاء النقاش بـ «الموقف الحضاري للكاتب الفنان» .انظر:
أحمد سعيد محمدية (إعداد وتقديم) ،الطيب صالح عبقري الرواية العربية (بيروت :دار العودة ،)1976 ،ص .88-80
((( إي ـم ــان ــوي ــل ك ــان ــط ،ج ـ ــواب ع ــن س ـ ــؤال م ــا ه ــي األن ـ ـ ــوار؟ ،تــرج ـمــة ح ـس ـيــن حـ ــرب ،م ــوق ــع ح ـك ـمــة ،ش ــوه ــد ف ــي  ،2017/2/28فــي:
goo.gl/evkbdh
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عـلــى مــدى الـقــرون الـقــادمــة بــوصـفــه بـيــا ًنــا تــأسـيـسـ ًـيــا لعصر األن ــوار ،ال فــي ألـمــانـيــا فـحـســب ،بــل فــي كامل
أوروبـ ــا وبـقـيــة ال ـعــالــم .ك ــان كــانــط يـسـطــر رده عـلــى س ــؤال ت ـقــدم ب ــه رج ــل دي ــن مـسـيـحــي ،تــولــت إح ــدى
سيشرع أبــواب التاريخ أمــام عصر كامل ،غيرت
الصحف طرحه ،فجاءت اإلجابة بهذا المقال ،الــذي ُ
فلسفته وأفـكــاره وجــه الـعــالــم وإلــى األبــد ،وسـ ُـيـمـ ِّـهــد لـحــداثــة أطلقت مــارد العقل مــن قمقمه ،فــا سلطة
تـعـلــو ف ــوق سـلـطـتــه الـمـطـلـقــة ،عـصــر سـيـنـطـلــق مـنـتـشـ ًـيــا تــرفــرف فــوقــه كـلـمــات وش ـع ــارات ك ـبـيــرة ،مــن قبيل
«الـعـقــانـيــة» ،و«ال ـحــريــة» ،و«ال ـم ـعــرفــة» ،و«ال ـت ـقــدم» ،مــن دون أن تـعــوق مـسـيــرتــه أي عـقـبــة ،وقــد تـجــاوز
ك ــل ال ـس ـل ـط ــات ،س ـل ـطــة ال ـخ ــراف ــة وال ــام ـع ـق ــول وأوهـ ـ ــام ال ـع ـجــز ال ـب ـش ــري ،ب ــل وس ـل ـطــة ال ـط ـب ـي ـعــة نـفـسـهــا،
ك ـمــا تـخـلــص أي ـ ًـض ــا م ــن أك ـبــر ال ـع ـق ـبــات؛ فــأص ـبــح ب ـم ـقــدوره أن يـفـكــر بـشـجــاعــة وج ـ ــرأة .يـسـتـشـهــد ديـفـيــد
هــارفــي بـكـلـمــات هــابــرمــاس فــي وص ــف حــالــة االنـبـهــار بــالـحــداثــة الـتــي فـجــرتـهــا أف ـكــار الـتـنــويــر[« :كــانــوا]
مــأخــوذيــن بـتــوقــع م ـفــرط مـ ــؤداه أن ال ـف ـنــون وال ـع ـلــوم سـتـجـلــب لـيــس فـقــط الـسـيـطــرة عـلــى ق ــوى الـطـبـيـعــة،
وإن ـم ــا ك ــذل ــك ف ـهــم ال ـع ــال ــم وال ـ ـ ــذات ،وال ـت ـق ــدم األخ ــاق ــي وال ـع ــدال ــة ف ــي ال ـم ــؤس ـس ــات ،ب ــل وال ـس ـع ــادة
لبني البشر»(((.
ُتـشـ ِّـخــص كـلـمــات هــابــرمــاس حـقـبــة ال ـحــداثــة  Modernityالـمـتـفــائـلــة بـتـحـطـيــم ق ـيــود الـعـقــل وق ـهــر سلطة
الصحة والخطأ،
الالمعقول ،إذ غــدا اإليمان بقدرة العقل البشري حقيق ًة ال ِمــراء فيها ،وأداة لمعيا َر ِي ِّ
إيـمــا ًنــا ال تـحــده حــدود ،ويصبح معه العقل والمعرفة العلمية – بحسب المعايير الموضوعية آنــذاك -
هما الهــوت الـحــداثــة المتعطشة للحرية والـتـقــدم .وحــده الـقــرن الـعـشــريــن ،كــان قمي ًنا بــإثـبــات العكس.
يشير هــارفــي إلــى أن تجربة الحربين العالميتين ومعسكرات الـمــوت ِ
وفـ َـرقــه ،وخـطــر الفناء الـنــووي في
كــارثـتــي هـيــروشـيـمــا ون ـغــازاكــي؛ كـلـهــا كــانــت كـفـيـلــة بـتـمــزيــق ذل ــك ال ـت ـفــاؤل الـمـشـبــوب بــال ـحــداثــة ،لـيـصــاغ
ـوحــا وصــرامــة :هــل كــان المنطق الــذي يقبع خلف عقالنية التنوير هــو منطق هيمنة
الـســؤال األشـ ّـد وضـ ً
(((
واض ـط ـهــاد؟((( ومــن ثــم تـبــدأ سـلـسـلــة الـتـشـكـيـكــات الـتــي لــن تـسـلــم مـنـهــا جـمـيــع قـيــم الـتـنــويــر وال ـحــداثــة ،
ـارا م ـخ ـت ـل ـف ـ ًة جـ ــذر ًيـ ــا ،ه ـب ــت ع ـل ــى أوروب ـ ـ ــا ،م ـه ــد ال ـح ــداث ــة وراعـ ــي
ري ـ ــاح ج ــدي ــدة ت ـم ــا ًم ــا ،ح ـم ـلــت أفـ ـكـ ـ ً
قيمها السامية.
وقــد كــانــت هــذه األف ـكــار قــد وج ــدت لـهــا – قـبــل كــارثــة الـحــربـيــن  -صــدى مـبـكـ ًـرا فــي األع ـمــال الفلسفية
لنيتشه ،حينما كتب على نحو نبوئي باسم القرون التي ستشهد الكارثة« :ما أرويــه لكم هنا هو تاريخ
القرنين القادمين ،أصف ما سيأتي ،ما لن يأتي مخال ًفا لما أقول ،إنه تنامي العدمية [ ]...ما الذي يجعل
اآلن الـعــدمـيــة حـتـمـيــة؛ ألن قـيـمـنــا ذاتـهــا الـتــي س ــادت حـتــى اآلن تستخلص آخــر اسـتـنـتــاجــاتـهــا مــن خــال
العدمية ،ألن العدمية هــي آخــر مــآل منطقي لقيمنا الـكـبــرى ،ولمثلنا األعـلــى ،ألنــه علينا ً
أول أن نجتاز
((( ديفيد هارفي ،حالة ما بعد الحداثة :بحث في أصول التغيير الثقافي ،ترجمة محمد شيا (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،
 ،)2005ص .31
((( المرجع نفسه ،ص .31

((( هناك مساهمات عـ َّـدة سعت لتقديم مقاربات نقدية للحداثة من منظور جديد ومغاير ،كونها تنطلق في هذه المهمة من مواقع
التخوم لتناقش سؤال اإلنتاج المعرفي في سياق الحداثة ،حول ذلك انظر :إسماعيل ناشف ،العتبة في فتح اإلبستيم ،ط ( 2بيروت:
دار الفارابي ،)2014 ،ص .95 ،94 ،93

52

العدد Volume 5 / 20
ربيع  Spring 2017

العدمية لكي ندرك القيمة الحقيقية لهاته الـ(قيم) التي سادت فيما مضى .مهما تكن هاته الحركة فإننا
سنحتاج يو ًما ما إلى قيم جديدة»(((.
ولكنها ً
أيضا – أعني هذه األفكار الناقدة والرافضة لقيم الحداثة  -ستجد صداها أكثر في أعمال فالسفة
ومفكرين الحقين؛ كـهوركهايمر وأدورنو وألتوسير ودريدا وفوكو وليوتار ،وآخرين غيرهم؛ إذ بينما كان
انشغال جميع هؤالء من داخل تخصصاتهم ،فعالجوا الفلسفة وعلم االجتماع والنقد الثقافي من منظور
ومشروعا لحياته يجب
موضوعا لالشتغال المعرفي
ما بعد حداثي ،فإن ليوتار اتخذ من ما بعد الحداثة
ً
ً
(((
التعريف به في آن((( ،إلى الدرجة التي حمل ْته على كتابة كتاب بعنوان شرح ما بعد الحداثة لألطفال ،
نشر في العام  ،1986ولم يكن ذلك مستغر ًبا من فيلسوف ينظر إلى ما بعد الحداثة Postmodernity
على أنها «تهذب حساسيتنا تجاه الفوارق واالختالفات وتقوي قدرتنا على التسامح»(((.
ـوعــا لـلــدراســة والتفكير  -قــد حظيت بـهــذا الــزخــم
وعـلــى الــرغــم مــن أن مــا بـعــد الـحــداثــة  -بوصفها مــوضـ ً
الكبير الــذي لــم يـحـ َـظ بــه مــوضــوع آخــر فــي الـقــرن الـعـشــريــن ،فإنها ظلت وبــاسـتـمــرار على تـضــاد مــع أي
محاولة للحصر أو القولبة المفاهيمية ،تلك التي تسعى لوضع كــل شــيء فــي قالب مفاهيمي ضيق،
وإيـجــاد تعريف محدد لــه .كتبت بــرنــدا مــارشــال معبرة عــن ذلــك[« :أن] إحــدى نتائج النظر إلــى مــا بعد
وعيا بالوجود ،داخل طريقة للتفكير ،هو االعتراف بأن هذا الوعي ينكر على المتكلم
الحداثة بوصفها ً
(((1
طمأنينة تـحــديــد مصطلحات هــذه اللحظة تـحــديــدً ا قــاط ـ ًعــا»  ،مــا يعني أن مــا بـعــد الـحــداثــة تـظــل وفية
بقوة لذاتها كبراديغم بديل في المعرفة ،ينهض على قيم معرفية مغايرة وبديلة هي األخرى لكل ما هو
حــداثــي .وتستطرد مــارشــال بــأن حالة الالطمأنينة فــي التحديد االصطالحي لما بعد الحداثة «ال تعني
نوعا ما من العجز المعرفي ،وإنما [هي] ببساطة ٍّ
تخل وا ٍع عن ترف الحقائق المطلقة»( ،((1لذلك ربما
ً
لــن تجد فــي وصــف حــالــة مــا بعد الـحــداثــة ،أفـضــل مــن نــص هــو ذاتــه يتضمن وعـ ًـيــا مــا بعد وعـ ًـيــا مــا بعد
حداثيا ،وهــذا ما قدمته برندا مارشال نفسها ،في وصف حالة ما بعد الحداثة بأنها لحظة منطقية أكثر
ً
منها زمانية ،فهي لحظة قطيعة وتغير ،في أشكال وعينا ،إنها ذات عالقة بالكيفية التي نقرأ بها الحاضر،
((( فــريــدريــك نيتشه ،إرادة ال ـقــوة :مـحــاولــة لـقـلــب كــل الـقـيــم ،تــرجـمــة محمد الـنــاجــي (الـمـغــرب :دار أفــريـقـيــا الـشــرق للطباعة والـنـشــر،
 ،)2011ص .8 ،7
خصوصا لدى ليوتار ،انظر:
((( لمزيد من التفصيل حول نقاشات ما بعد الحداثة
ً

Jean-Francois Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (Manchester: Manchester University
Press, 1984); D. Harvey, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change (Oxford:
Blackwell, 1990).

((( أحمد عبد الحليم عطية وآخرون ،ليوتار والوضع ما بعد الحداثي ،سلسلة أوراق فلسفية (بيروت :الفكر المعاصر /دار الفارابي،
 ،)2011ص .17

((( ليندا هتشيون ،سياسة مــا بعد الحداثية ،ترجمة حيد حاج إسماعيل (بيروت :المنظمة العربية للترجمة /مركز دراســات الوحدة
العربية ،)2009 ،ص .22

( ((1بــرنــدا مــارشــال ،تـعـلـيــم مــا بـعــد الـحــداثــة :الـمـتـخـيــل والـنـظــريــة ،تــرجـمــة الـسـيــد إمــام (الـقــاهــرة ،الـمـشــروع الـقــومــي للترجمة،)2010 ،
ص .13
( ((1المرجع نفسه ،ص .14
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وكذلك الكيفية التي نقرأ بها الماضي ،وفي اإلمكان وجودها في رواية من القرن الماضي ،بالقدر الذي
ال يمكن معه وجودها في مجلة نيوزويك ،أو المتخيل السردي لجون جيكس(.((1
يبدو أن هذا الفهم المتماسك لما بعد الحداثة ،ال يكتفى فقط بمراجعة تجربة الحداثة األوروبية ونقدها،
ومحصالتها الكارثية ،في المجاالت السياسية واالجتماعية والمعرفية ،أو حتى يطرح ما بعد الحداثة
نفسها ً
كونيا يتجاوز المركزية األوروبية ،و ُيفرد
بديل من الحداثة ،وإنما يمضي أبعد من ذلك ُلي ِّ
وعيا ً
نمي ً
كوني شامل ،ال تتجزأ
طاقاته موس ًعا مفاهيم مثل المجال السياسي واالجتماعي والمعرفي ،تلقاء فه ٍم
ٍ
ً
شمول من ضيق األطر المعرفية للحداثة.
فيه هذه المجاالت إال لتضمن معرفة كونية أوسع
إن حالة ما بعد الحداثة ،كما تم فهمها من خالل القراءات والتفسيرات التي مرت معنا ،وكما يتم فهمها
وتوظيفها في هذه الدراسة ،يمكن أن تدرك كعقالنية بديلة من الحداثة ،وكحالة معرفية ومــزاج فكري
كرونولوجيا.
وبراديغم علمي ،أكثر من كونها حقبة يمكن تحديدها
ً
وهي – حال كونها براديغم وحالة معرفية وعقالنية بديلة  -صاغت ما بعد الحداثة ،أنموذجها الخاص
لإلنتاج المعرفي ،ومـ َّـهــدت لظهور تـيــارات أدبـيــة ونقدية؛ كانت لها مساهماتها األصيلة والمركزية في
تدعيم حالة التشكيك في الحداثة ،وتقوية النزوع تجاه البحث عن صيغ عقالنية بديلة ،فجاء تيار ما
بعد الكولونيالية في النظرية النقدية والرواية ،أحد أهم األوجه المعرفية الجديدة لحالة ما بعد الحداثة،
وهو ما سنعمل على فهمه وتجليته في ما يأتي.

ما بعد الكولونيالية ومفاهيم أخرى
ظهر مصطلح مــا بعد الكولونيالية بــدايــة ليشير إلــى تــأثـيــرات االسـتـعـمــار فــي ثـقــافــات المجتمعات التي
خـضـعــت لــه ،ويـتـضـمــن الـمـصـطـلــح مـعـنـ ًـى تـسـلـسـلـ ًـيــا تــاريـخـ ًـيــا واضـ ًـحــا؛ إذ تــم اسـتـخــدامــه ضـمــن تحقيب
تاريخي معين ،ليصف مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ،ضمن سياق مثلته دول ما بعد االستعمار.
وتـعـ ّـد غــايــاتــري سبيفاك أول مــن استخدمت المصطلح فــي سلسلة مـقــابــات أجــريــت معها نـشــرت عام
وتعد دراسة سبيفاك «هل بإمكان
 1990بعنوان «النقد ما بعد الكولونيالي» ّ ،The post-colonial critic
التابع أن يتكلم؟» أولى البدايات الجدية داخل نسق أكاديمي في اجتراح ما يسمى اليوم بدراسات ما
بعد الكولونيالية( .((1ويرى أشكروفت وآخرون أن ما بعد الكولونيالية جاءت نتاج لدراسة قوة التمثيل
( ((1المرجع نفسه ،ص .16-15

( ((1بخصوص دراسات التابع وقضايا النسوية ونقد الحداثة والمركزية األوروبية ،ومراجعات سبيفاك لدراستها األساسية ،يحسن
الرجوع إلى:

;Gayatri. Ch. Spivak, A Critique of Postcolonial Reason (Massachusetts: Harvard University Press, 1999), pp. 198-311
Gayatri. Ch. Spivak, «Subaltern Talk, An interview with the editors,» in D. Landry & G Maclean, The Spivak Reader
(NY.: Routledge, 1996), p. 307; Gayatri. Ch. Spivak, «Can the Subaltern Speak?» in C. N. Lawrence et al, Marxism
and Interpretation of Culture (Chicago: University of Illinois Press, 1988), p. 271; D. Chakravarty, Provincializing
Europe: Postcolonial thought and historical difference (Princeton: Princeton University Press, 2000); R. J. C. Young,
Pos-tcolonialism: A historical introduction (London: Blackwell, 2001).
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المستعمرة أواخــر السبعينيات .ويعتقد العديد من الدارسين ،أن صدور
المسيطرة داخــل المجتمعات ُ
كتاب إدوارد سعيد االسـتـشــراق في  1978كــان له تأثيره الــواضــح في بــروز تيار ما بعد الكولونيالية في
النظرية النقدية( .((1وقــد جــرى دائـ ًـمــا اإلصــرار على وضــع الواصلة بعد السابقة  post-تميي ًزا لدراسات
مــا بـعــد الـكــولــونـيــالـيــة ،بــوصـفـهــا حـقـ ًـا مـعــرفـ ًـيــا قــائـ ًـمــا بــذاتــه ،مــوضــوعــه هــو نـظــريــة الـخـطــاب االسـتـعـمــاري
نفسه ،بينما ُعنيت في موضوعاتها بالتعبير عن األعمال األدبية للعالمين الثالث والــرابــع ،كما ُوظفت
إسـتــراتـيـجـيــة مــا بـعــد الـكــولــونـيــالـيــة فــي ت ـنــاول الـخـطــاب االسـتـعـمــاري وفـحــص تــأثـيــراتــه فــي الـمـجـتـمـعــات
المستعمرة واستجاباتها له ،في العديد من األعمال الروائية(.((1
ومــن خــال تتبع مساهمات إدوارد سعيد وسبيفاك ،يمكن مالحظة الـثــراء النوعي الــذي ساهم االثـنــان في
مؤسسين لـهــذا الـتـيــار النقدي،
يعدهما حميد دبــاشــي
إضــافـتــه إلــى دراس ــات مــا بعد الكولونيالية وأدبـهــا ،إذ ّ
َ
ـوصــا سـبـيـفــاك ،الـتــي يـصــف دوره ــا بــأنــه كــان طــوق الـنـجــاة ال ــذي أنـقــذ كـتــاب تـيــار مــا بـعــد الـكــولــونـيــالـيــة
وخـصـ ً
ومثقفيه ،من السقوط في مطب النعرة المحلية الموهنة ،فهي لم تعلمهم فقط كيف يتم استئناف نقد موضوع
السيادة ،على أثر إدوارد سعيد ،من موقع الذات الخاضعة وداخل حدودها الوطنية ،ولكن فوق ذلك بينت
سبيفاك كيف يمكن نصب الكمائن والفخاخ للعدو في أرضه ،باستخدام مصطلحاته ،وأسلحته(.((1

المركزية األوروبية واختراع اآلخر ،أو الروح الحداثية ألوروبا
ُعرفت المركزية األوروبـيــة  Euro-centrismبأنها عملية أو إستراتيجية واعية أو غير واعـيــة ،جــرى من
خــالـهــا تشكيل أوروب ــا واالفـتــراضــات الثقافية األوروب ـيــة ،بوصفها الـمــألــوف الطبيعي أو الـعــالـمــي ،أي
بوصفها الحقيقة التي تكتسب صفة الصحة ،وإ ًذا ،هي المقياس أو المعيار لكل ما عداها .وبحسب
أول الـعــامــات على الـمــركــزيــة األوروبـيــة وأقــواهــا ،كــان هــو المسقط الـخــاص الــذي
خوسيه رابــاســا فــإن ّ
استخدم لتصميم أطلس ميركاتو ،وهو مسقط تحيز لألراضي المعتدلة في القارة األوروبية ،في توزيع
حجم المناطق على الـخــارطــة .فـبـ ً
ً
مخططا مــوضــوعـ ًـيــا لـلـقــارات المكتشفة،
ـدل مــن كــون خــارطــة الـعــالــم
أصـبـحــت تـجـسـيــدً ا أيــديــولــوجـ ًـيــا ومـيـثــولــوجـ ًـيــا للمساحة «تـتـيــح أراض ــي الـعــالــم للسيطرة واالسـتـغــال» من
خالل وضع أوروبا على قمة الخريطة(.((1
في االتجاه الثاني ،كانت صناعة /اختراع اآلخر  Otheringهي الذراع الثانية لآللة االستعمارية األوروبية،
فهي أشبه بإستراتيجية استعمارية تشتغل على عملية تشكيل اآلخر /صناعته /اختراعه ،المتالكه ونبذه،
( ((1بخصوص إسهامات إدوارد سعيد حول نقد االستشراق والهيمنة واالستعمارية ،انظر:

Edward W. Said, Orientalism (New York: Vintage Books, 1994); Edward Said, The World, The Text, The Critic
(Cambridge: Harvard University Press, 1983); Edward Said, Culture and Imperialism (New York: Vintage Books, 1994).

( ((1بيل أشكروفت وآخرون ،دراسات ما بعد الكولونيالية :المفاهيم الرئيسية ،ترجمة أحمد الروبي وآخرين (القاهرة :المركز القومي
للترجمة ،)2010 ،ص .286-282

( ((1ح ـم ـيــد دبــاشــي ،مــا بـعــد االس ـت ـشــراق :الـمـعــرفــة والـسـلـطــة فــي زم ــن اإلره ــاب (دراس ـ ــات) ،تــرجـمــة بــاســل عـبــد الـلــه وطـفــة (إيـطــالـيــا:
منشورات المتوسط ،)2015 ،ص .171

( ((1المرجع نفسه ،ص .164
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وتشير ً
أيضا إلى العملية التي بواسطتها يخلق الخطاب االستعماري «آخرين» بالنسبة إلى ذاته ،وهي
تماثل اآلخر (األم /أو اآلخر بحده األكبر  M-Otherأو األب أو اإلمبراطورية) التي يتم إنتاج الذات من
تسيد يخلقها خطاب القوة ،وتصف صناعة اآلخر مختلف الطرائق التي
خالل العالقة بها ،وهي عالقة ُ
ِ
ستعمر
الم
يخلق بها الخطاب االستعماري تابعيه ،وهي في تفسير سيبفاك عملية ديالكتيكية؛ ألن اآلخر ُ
أتباعا له ،ويتم تجسيد هذه «اآلخرية» األبوية ،من
المستعمرين ً
ينشأ في الوقت نفسه الذي يتم فيه إنتاج ُ
خالل الوظيفة التربوية للقوة االستعمارية(.((1
كحد ْي نصل واحد لعملية االستعمار
عملت هاتان اإلستراتيجيتان ،المركزية األوروبية واختراع اآلخر،
َّ
األوروبـ ـ ــي( ،((1لـيــس عـلــى الـمـسـتــويـيــن االجـتـمــاعــي واالق ـت ـصــادي ،بــوصـفـهـمــا خــادمـيــن مــركــزيـيــن لـلـنـظــام
الــرأسـمــالــي ،فــي مــراكـمــة ال ـثــروة وخـلــق حــالــة تـمــايــز طبقي بـيــن المجتمعات المختلفة ،وتــركـيــز السلطة
السياسية في يد طبقات محددة ،كما الحظت الماركسية فحسب ،بل عملت على إعــادة توزيع القيم
الثقافية بفرض معايير محددة عليها ،معاييرها هي؛ فأصبح المعيار السائد في تقييم جميع هذه القيم
مرورا باآلداب (السرد والشعر)
وتفضيلها ،ابتدا ًء من الفنون الموسيقية والبصرية (تصوير ونحت ورسم)
ً
انتها ًء بطرق اللباس والغذاء والترفيه ،هو معيار المركزية األوروبية.

المركزية األوروبية واختراع اآلخر :نماذج من الفن واألدب
يحتج الفنان التشكيلي السوداني والكاتب المنشغل بهموم النقد الثقافي ،حسن موسى ،على ظاهرة
ُّ
سمى في أوروبا وأميركا بالفن األفريقي ،ينتظم
 تبدو بالنسبة إليه محيرة و ُمريبة في الوقت ذاته  -ما ُي َّفيها فنانون تشكيليون من أنحاء العالم كافة ال رابــط بينهم البتة ،ســوى ســواد البشرة ،وأحيانًا الموقع
الـجـغــرافــي ،حتى يشمل التصنيف تشكيليين مــن شـمــال أفريقيا ،هــذا بالطبع فــي مقابل فــن عالمي لن
يحلم هــؤالء بــأن تــدرج فنونهم ضـمـنــه؛ فـهــو يـخــص فـنــانــي أوروب ــا وأمـيــركــا ،أو الـبـيــض إن صــح التعبير.
يستغرب موسى ً
المجحف ،ويكتشف
أول سهولة قبول مــن تتم تسميته فنانًا
أفريقيا ،بهذا التصنيف ُ
ً
الفنان والكاتب أثناء استضافته في أحــد مهرجانات الفن األفريقي المعاصر ،هــذا النوع الفني الفريد
المخترع
أوروبيا والذي يسميه هو بـ «الفنأفريقانية» .Artafricanism
ً

ويـشــرح الكاتب حقيقة هــذا االخـتــراع ،فـيــروي قصة نموذجية ،عــن نــوع آخــر مــن االخـتــراعــات الثقافية،
حدثت في العاصمة السودانية (الخرطوم) ،منتصف سبعينيات القرن الماضي ،والبالد لم تكمل بعد
عقدً ا على استقاللها من االستعمار البريطاني؛ إذ أرادت شركة فرنسية فتح فندق كبير بالخرطوم هو
فندق مــريــديــان ،جــز ًءا مــن سلسلة الـفـنــادق المنتشرة فــي عــواصــم العالم بــاالســم ذاتــه .يقول الكاتب إن
فز ِّينت
مدير الفندق قرر أن يفتتح في إحدى الصاالت ما أطلق عليه اسم ُ Sudanese Coffee Corner

( ((1المرجع نفسه ،ص .265-264

( ((1لمزيد من االطالع حول إشكاالت الحداثة والهيمنة ،انظر على سبيل المثال:

Nandy Ashis (Ed), Science, Hegemony, and Violence: A Requiem for Modernity (Tokyo: The United Nations University,
1988); M. Berman, All That is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity (London: Penguin, 1988); A. Appadurai,
Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996).

56

العدد Volume 5 / 20
ربيع  Spring 2017

الصالة بديكور شرقي من عوالم ألــف ليلة وليلة ،بينما تنكرت العامالت في المقهى (إريـتــريــات) في
هيئة وصـيـفــات ،وبــزي ش ـهــرزادي كـمــا وصـفـتــه السينما الـ ُـمـسـتـشــرقــة تـمــا ًمــا .كــل شــيء كــان عـلــى مــا يــرام
بالنسبة إلى السائح األوروبي ،لكن كانت المفاجأة أن السودانيين أنفسهم من رواد هذا المقهى ،أي َم ْن
يفترض بهم أن يكون هذا الجو الشرقي جز ًءا من مناخهم الثقافي ،قد تقاسموا مع السياح األوروبيين
(((2
ميزه عن
ذات الدهشة األكزوتية  ،التي بذلها لهم وكيل رأسمالي أوروبي عادي ،لم يكن هنالك ما ُي ِّ
ٍ
جامح.
استشراقي
بخيال
غيره ،سوى أنه كان يتمتع
ٍ
ٍ
وهكذا يكتشف الفنان التشكيلي السوداني ،بعد تجوال في أروقــة مهرجان الفن األفريقي ،أن هنالك
مــؤسـســات ضـخـمــة لـهــا وك ــاء ،لــم يـكــونــوا أقــل ده ــا ًء مــن الــوكـيــل الــرأسـمــالــي ال ــذي اخـتــرع ركــن الـقـهــوة
ال ـســودان ـيــة بــال ـخــرطــوم ،ويـعـمــل ه ــؤالء الــوكــاء عـلــى نـشــر صـيـغـتـهــم لـمــاهـيــة ال ـفــن األفــري ـقــي ،ويـسـهــرون
عـلــى حــراســة هــويـتــه ومــامـحــه الـتــي ُيـخـشــى عـلـيـهــا مــن االنـطـمــاس ،هــذا الـفــن ال ــذي يـقــول عـنــه الـكــاتــب
إنــه «نــوع جديد يتطور بين حــواضــر أوروبــا وأميركا وأفريقيا ،ألن بعض السلطات هنا وهـنــاك تجد فيه
مـصـلـحــة مــا ،أخــاقـيــة وسـيــاسـيــة أو حـتــى اقـتـصــاديــة ،بــاســم ال ـقــارة الـمـظـلـمــة»( .((2وعـلــى الـجــانــب اآلخــر
ـب
ي ــرى الـكــاتــب أن الـحــريــة والـعـفــويــة الـتــي يــديــر بـهــا األف ــارق ــة ش ــؤون مـيــراثـهــم الـثـقــافــي ،لــم تـكــن لـ ُتـعـ ِـجـ َ
ال ـقــائ ـم ـيــن ع ـلــى «ب ـيــزنــس ال ـج ـمــال ـيــة ال ـعــرق ـيــة ،أو ال ـف ـنــأفــري ـقــان ـيــة» ،الـ ــذي ي ــؤس ــس رأس ـم ــال ــه ال ـث ـقــافــي ،بــل
الـسـيــاســي الـعــالـمــي ،عـلــى ص ــورة ثــابـتــة ومـبـهـمــة لــأصــالــة الـثـقــافـيــة األفــريـقـيــة .لــذلــك سـتـجــد عـلــى ال ــدوام
أوروب ـي ـيــن ي ـتــرصــدون األف ــارق ــة فــي «أركـ ــان ال ـق ـهــوة الـفـنــأفــريـقــانـيــة» لـ ُـي ـعـ ِّـبــروا عــن قـلـقـهــم وإش ـفــاق ـهــم على
مـصـيــر األصــالــة الـثـقــافـيــة األفــريـقـيــة ،وه ــم بــذلــك الـقـلــق واإلش ـف ــاق إنـمــا يـعـبــرون عــن مـخــاوفـهــم الـخــاصــة
إزاء «حقيقة بديهية غـيــر مــريـحــة عـلــى اإلط ــاق ،وهــي اسـتـحــالــة إل ــزام األفــارقــة بـمـمــارســة ‹دور‘ األفــارقــة
كـمــا عـ ّـرفــه األوروبـ ـي ــون ،ان ـطــا ًقــا مــن الـمـفـهــوم األوروب ـ ــي الـ ُـم ـحــافــظ لـلـعــالــم ،واس ـت ـحــالــة تـثـبـيــت الـثـقــافــة
 األفــري ـق ـيــة وغ ـيــر األفــري ـق ـيــة  -ضـمــن مـفــاهـيــم ضـيـقــة ُمـسـتـعـلـيــة عـلــى ال ـتــاريــخ و ُمـسـتـعـصـيــة عـلــى قــوانـيــنالتحول االجتماعي»(.((2
إن البحث عن أمثلة لقوة التمثيل المسيطر التي انتقدها كل من إدوارد سعيد وسبيفاك ،وظل يحاربها
فـنــانــون تـشـكـيـلـيــون ،أراد الـعـقــل ال ـحــداثــي األوروبـ ــي أن يـنـمــذجـهــم وف ـ ًقــا لـخـيــالــه ،لـيــس بــاألمــر الـعـسـيــر،
وال تقتصر هــذه األمثلة على أفريقيا وآسـيــا فـقــط ،فالمثال التالي يـحــوم حــول تـخــوم المركز األوروبــي،
فــي محاولة الكتشاف الـمــدى المؤثر لقوة الـطــرد الـمــركــزي للمركزية األوروبـيــة ،حيث الــروائــي والناقد
الـتـشـيـكــي األص ــل مـيــان كــونــديــرا ،لــن يـكــون هــو الــوحـيــد ال ــذي يـجــأر بــالـشـكــوى مــن هــذه ال ـقــوة الـنــابــذة
وصوبوا نقدهم
عبروا عن ذلك،
َّ
التي تنفيه لتعيد اختراعه على هواها ،لكنه بال شك من أفضل الذين َّ
للمركزية األوروبية ،يكتب في الجزء الثاني من كتابه الستارة ،بعنوان «األدب العالمي»؛ أنه فوجئ في
( ((2حـســن مــوســى« ،مــن اخـتــرع األفــارقــة؟  -الحلقة األولــى» فــي :الفنأفريقانية .كــوم ،الجمعية السودانية لـلــدراســات والبحوث في
goo.gl/AbELy0
اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية ،شوهد في  ،2017/2/12في:

( ((2المرجع نفسه.
( ((2المرجع نفسه.

ثاحبأو تاسارد
لامشلا ىلإ ةرجهلا مسوم ةياور يف ةءارق :ةيلاينولوكلا دعب ام ةياورلل يثادحلا دعب ام عباطلا
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أيامه األولــى في فرنسا بأنه مجرد (رجــل منفي من الـشــرق) ،يقصد شــرق أوروبــا ،فكتب يستعيد ذكرى
خريف  1938بميونخ ،حينما تـفــاوض األربـعــة الكبار (ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا) على مصير
بلده التشيك ،من دون أن يسمحوا لمفاوضي هذا البلد الصغير الب ّتة ،بحقهم في حضور المفاوضات
أو في الكالم ،فظل دبلوماسيو بالده ينتظرون طوال الليل ،حتى تم اقتيادهم في الصباح عبر ممرات
حكما بالموت «بلد بعيد ،ال نعرف عنه إال
يعده الكاتب
طويلة إلى قاعة ،ليخبروهم بمصيرهم ،الذي ّ
ً
صحيحا إلــى حد
القليل» .يقول كونديرا إن مــا أخبر بــه األربـعــة الكبار مفاوضي تشيكوسلوفاكيا كــان
ً
بعيد ،ففي أوروبا أمم كبيرة ،هي التي تفاوض ،وأخرى صغيرة تنتظر طوال الليل في الردهة ،من دون
أن يكون لها حق الكالم(.((2
ويمضي الكاتب ليضرب ً
مثال غاية في اإلجحاف ،بطله هذه المرة فن الساقا ،بوصفه أول األجناس
السردية التي عرفتها أوروبا ،فال الفرنسيون وال البريطانيون ابتكروا مثله في لغاتهم الوطنية ،فقد تشكل
في أصغر البلدان األوروبية (أيسلندا) حيث عدد السكان ال يزيد على ثالثمئة ألف نسمة حتى اآلن؛
يحاول الكاتب أن يتخيل أن الساقا ،نثر أوروبا األول والعظيمُ ،كتب باإلنكليزية ،يقول« :لكانت أسماء
أبطالها مألوفة اليوم كما هي أسماء تريستان أو دون كيشوت ،ولكان طابعها الجمالي الفريد ،المتأرجح
بين مجموعة أخبار وقصص خيالية ،أثار كومة نظريات؛ وألثيرت جداالت لتقرير ما إذا كان فن الساقا
يمكن اعتباره [بمنزلة] روايات أوروبية أولى أم ال»(.((2
فبالقدر نفسه الذي ال يفترض فيه الفنان التشكيلي والكاتب حسن موسىُ ،حسن النية في إستراتيجيات
عـمــل الـمــركــزيــة األوروب ـي ــة بــاخـتــراعـهــا أس ـطــورة الـفــن األفــريـقــي ،فــإن كــونــديــرا ال ــذي يـعـ ّـد شـعــوب أوروب ــا
الوسطى نفسها ساهمت بقدر كبير في تضخم قوة المركزية األوروبـيــة ،وأبعدت نفسها عنو ًة عن هذا
الـمــركــز ،مــن خــال نــزعــة تملكية ذاتـيــة خــاصــة بـهــا ،تختصر كــل عـمــل أدبــي إلــى ال ــدور الــذي يــؤديــه في
ـزو ُدهــا بالكبرياء إزاء عالم عدائي استعماري يحيط بها ،إال أنه ال يستبعد كذلك ،أن
بلده األم ،كونه ُيـ ِّ
قدمته بلدان وسط وشرق أوروبا
[أوروبا] والعالم ظال يقبالن بتهذيب أو بخبث التفسير المحلي الذي َّ
ً
ألعمال فنانيها ،بوصفها
أعمال محلي ًة أو شعبية /وطنية(.((2
على هذا المنوال ،كانت المركزية األوروبـيــة  -وما تــزال  -تعمل على صناعة /اختراع اآلخــر ،وتسويق
هذا االختراع له هو نفسه ً
قادرا على رفضه ،إذ يؤدي
أول ،ومن ثم للعالم ،من دون أن يكون هذا اآلخر ً
دورا ً
فعال في تسويق هذا االختراع ،واستدامته من
تمركز رأس المال بوصفه نتيجة الزمة ألي مركزيةً ،
دون أي إخالل بتكويناته ومواصفاته ،تما ًما كأي سلعة أخرى مصنعة تُباع في األسواق.
أخيرا إلى اإلشــارة الخاطفة التي وردت في المقدمة ،لــدور بيل أشكروفت وغاريث غريفث
وبالعودة
ً
وه ـي ـل ـيــن ت ـي ـف ـيــن ،وخــدمــات ـهــم الـجـلـيـلــة لـحـقــل دراس ـ ــات م ــا ب ـعــد ال ـكــولــون ـيــال ـيــة  -وق ــد ج ــرى االس ـت ـش ـهــاد
( ((2ميالن كونديرا ،الستارة :بحث من ستة أجزاء ،ترجمة معن عاقل (الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2015 ،ص .37

( ((2المرجع نفسه ،ص .38-36
( ((2المرجع نفسه ،ص .44-42
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بمساهماتهم فــي أكـثــر مــن مــوضــع فــي هــذا المتن  -يـقــول أشـكــروفــت وزم ــاؤه فــي وصــف أدب مــا بعد
أساسا إلى أنواع من اآلداب تجاوزت طابعها اإلقليمي الخاص والمميز ،وعنيت
الكولونيالية إنه «يشير
ً
بعكس تجربتها مع االستعمار لتبرز التوتر القائم مع القوى اإلمبراطورية ،وتؤكد اختالفها مع فروض
المركز االستعماري وهو ما يجعلها متمايزة بوصفها ما بعد كولونيالية»(.((2
عـلــى الــرغــم مــن هــذا االع ـتــراف الــواضــح بـتـمـ ُّـيــز دراس ــات مــا بـعــد الـكــولــونـيــالـيــة وأدب ـهــاُ ،يـصــر أشـكــروفــت
الم ِّ
بكرة ألدب ما بعد الكولونيالية ،ال
والدارسون اآلخرون ،على عدِّ أدب الكومنولث البذرة التأسيسية ُ
ُّ
سنظل نقرأ
ميز أدب الكومنولث في ذاته ،إال ألنه كتب باألساس في اللغة اإلنكليزية،
ِّ
ألي سبب آخر ُي ِّ
باستمرار مع أشكروفت وهو يكتب عن الروائي والكاتب المسرحي النيجيري وولي سوينكا ،عبارات
مــن شاكلة «يــرفــض سوينكا بـشــدة [ ]...يخفق سوينكا فــي أن يــرى كيف تثبت هــذه الـصــورة أنـهــا أكثر
ً
واضحا
قبول»( ،((2و ْلننتب ْه جيدً ا إلى هذا التعبير «اإلخفاق» إخفاق شخص ما ،في أن يرى شي ًئا محد ًدا
ً

ومعرفيا ،وإن شئنا توخي حسن الطوية ،فضيق
علميا
بذاته ،إنــه من أنصع الدالئل على عــدم الكفاءة
ً
ً
األفــق واالنـغــاق .وستظل الـصــورة الـتــي ُيخفق سوينكا فــي رؤيتها هــي دو ًمــا الـصــورة الـتــي ينحاز إليها
الـكــاتــب األوروب ــي بالطبع ،أمــا حينما يصطدم مــركــب أشـكــروفــت وزم ــاؤه ،بصخرة صـلــدة ،فــي مساره
عابرا في مياه وديعة ،مجتازًا أراضي ما بعد الكولونيالية الزاخرة بالعجائب،
وهو ينساب بسهولة ويسر ً
مالئما البتة ،ألجــواء الرحلة تلك التي
وهــم يعبون غير آبهين ،مــن ذخــائــرهــا؛ صخرة لــم يكن وجــودهــا
ً
مبكرا تجربة الكتابة باإلنكليزيةُ ،م ِّ
فض ًل
مثلها موقف الكاتب والروائي الكيني نغوغي واثينغو ،الرافض
ً
عليها لغته األم السواحيلية ،فإن تجربة واثينغو ال تعدو أن تكون أكثر من تذكير ألشكروفت وزمالئه
«بــالـمـشـكــات غـيــر الـمـحـلــولــة بالنسبة إلــى الـ ُـكـ َّتــاب األفــارقــة ،الــذيــن يـكـتـبــون بــاإلنـكـلـيــزيــة ،ويــرغـبــون في
الحديث إلى الناس ومن أجلهم ،وليس للنخبة المتعلمة والقراء األجانب فقط»(!((2

ـاســا ،إلــى طبيعة الـكـتــاب الــذي كـتـبــاه ،كونه
قــد يـعــود هــذا الخلط الــذي ارتـكـبــه أشـكــروفــت وزم ــاؤه ،أسـ ً
يحمل العنوان الفرعي «النظرية والتطبيق في أدب المستعمرات القديمة» ،فوضعوا كل بيض الطيور
مخصصا
الخرافية المسماة «المستعمرات القديمة» ،في سلة واحــدة ،إضافة إلــى أن الكتاب لم يكن
ً
بالتحديد ألدب ما بعد الكولونيالية ،ما يجعل اإلشارة إلى السمات ما بعد الحداثية لهذا األدب ،ليست
موضوعا مطرو ًقا ،ويظل هذا االحتمال أشـ ّـد رجحانًا ،حينما ننظر إلى مقاربة مؤلفيه لمسألتي ما بعد
ً
الحداثة وما بعد الكولونيالية ،فقد جرى المرور عليهما سري ًعا من دون تـ ٍّ
ـأن ،وتم وصفهما بأنهما [ما
معا] اشتغال على موضوعة االستعمار ،وأن أدب ما بعد الكولونيالية
بعد الكولونيالية وما بعد الحداثة ً
كمادة تم امتصاصها ضمن تقاليد أدب ما بعد الحداثة»(.((2
( ((2ب ـي ــل أشـكــروفــت وآخـ ــرون ،ال ــرد بــالـكـتــابــة :الـنـظــريــة والـتـطـبـيــق فــي أدب الـمـسـتـعـمــرات الـقــديـمــة ،تــرجـمــة شـهــرت الـعــالــم (ب ـيــروت:
مركز دراسات الوحدة العربية  /المنظمة العربية للترجمة ،)2006 ،ص .17

( ((2المرجع نفسه ،ص .215
( ((2المرجع نفسه ،ص .219
( ((2المرجع نفسه ،ص .258

ثاحبأو تاسارد
لامشلا ىلإ ةرجهلا مسوم ةياور يف ةءارق :ةيلاينولوكلا دعب ام ةياورلل يثادحلا دعب ام عباطلا
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صريحا ألشكروفت وزمالئه الدارسين لتيار ما بعد الكولونيالية ،ككتابهم
لكن حتى حينما نُق ِّلب عنوانًا
ً
المعنون بـ دراسات ما بعد الكولونيالية :المفاهيم الرئيسية ،فإن طموحنا ال يرقى إلى أن ينتبه أشكروفت
وبقية الدارسين إلى الطابع ما بعد الحداثي للرواية ما بعد الكولونيالية ،دع عنك مجمل أدب ما بعد
الكولونيالية ودراساتها .فمهما بحثنا لن نعثر على أكثر من هذه اإلشارة العابرة« :تتراوح المعاني التي
المتق ِّلب ،بين التأكيد على التأثيرات الخطابية والمادية لإلمبريالية
يضمها مصطلح ما بعد الكولونيالية ُ
(((3
كــواقــع تاريخي ودمــج االخـتــاف الثقافي والتهميش فــي قالب مــن مــا بعد الحداثة الـمـتــزامـنــة»  ،هذه
اإلشارة السريعة وغيرها من إشارات مقتضبة وعجولة ،سرعان ما تتوارى خلف أسوار البالغة الكالمية
لـلـخـطــاب الـنـقــدي الـمـسـيـطــر ،دون ـمــا أي تــركـيــز عـلــى الـسـمــات الـمـهـمــة وال ـجــوهــريــة ل ـهــذا الـتـيــار األدب ــي
وخصائصه المميزة ،الناقدة والمتجاوزة لقيم الحداثة.

الطابع ما بعد الحداثي
في تضاعيف الرواية ما بعد الكولونيالية
تطبيق على رواية موسم الهجرة إلى الشمال

مستوى ٍ
َّ
ليتمكن من تحديد هوية من يتكلم ،في هذه الرواية ،ليس
عال من التركيز
يحتاج القارئ إلى
ً
تعدد األصوات وحده ،بوصفه سم ًة مركزية ومميزة للطابع ما بعد الحداثي للرواية؛ هو ما يسيطر هنا،
بــل تـعــدد بـ َـؤر ال ـســرد( ((3هــو مــا سـيـشــدك ،فــالــراوي الــذي يفتتح الـســرد فــي الـفـصــل األول ،ولــن نـعــرف له
اسـ ًـمــا الب ّتة ،حتى نهاية الــروايــة ،وهــو الحاضر فــي أهــم تفاصيلها ،سيظل ُغـفـ ًـا .ومــع ذلــك ،لــن تحتاج
إلــى أن تتساءل عن اسمه .لننتبه في البداية؛ فهذا الــراوي ليس هو الكاتب (الطيب صالح) الــذي لن
تجد له أثـ ًـرا ،سوى اسمه الذي ُيز ِّين غالف الرواية ،فالراوي هنا هو أحد شخوص الرواية المركزيين،
«عدت إلى أهلي يا سادتي بعد غيبة
وسنقرأ معه في مفتتح الرواية سر ًدا بصيغة الماضي النحوي يبدأ بـ ُ
طويلة ،سبع سنوات على وجه التحديد»( ،((3وعلى الرغم من صيغة الماضي النحوي في السرد ،فإن
القارئ بقدر جموح خياله ،يستطيع أن يتصور الراوي هنا ،وهو قد عاد إلى أهله ،وهم يتحلقون حوله،
فرحا بهم ،ألن هذه الصيغة ،صيغة الماضي
يستطيع أن يتخيله وهو يعانق الناس ويبتسم في وجوههمً ،
النحوي ،هي وحدها ما سمح بتحويل رواية األزمنة الحديثة إلى واقع مرئي يمكن مشاهدته ،لكن ليس
سمتها ما بعد الحداثية ،وليس «التبئير؛ بمعنى إكساب كل ما يسرد
هذا هو فقط ما يكسو هذه الرواية ْ
أو يوصف وجهة نظر مـحــددة ألحــد شخوص الــروايــة ،كما استعمله كــل مــن كلينث بــروكــس وروبــرت
بؤر السرد هو ما يكسب هذه الرواية صفة ما بعد الحداثية.
وارن»( ،((3إنما تعدد َ
( ((3أشكروفت وآخرون ،ص .44

( ((3حــول مفاهيم التبئير والخطاب الـســردي ،وهــو ما سيمر معنا الحقًا ،انظر :يــان مانفريد ،علم الـســرد :مــدخــل إلــى نظرية السرد،
ترجمة أماني أبو رحمة( ،دمشق :دار نينوى للدراسات والنشر ،)2011 ،ص .143 ،79-77 ،64-63
( ((3الطيب صالح ،موسم الهجرة إلى الشمال (رواية) ،ط ( 14بيروت ،دار العودة ،)1987 ،ص .5

( ((3محمد القاضي وآخرون ،معجم السرديات (تونس :دار محمد علي ودور نشر أخرى ،)2010 ،ص .49
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سيأخذ بيدك مباشرة في الفصل الثاني من الرواية مع را ٍو آخر ،ليس هو الراوي األول الذي ال يحمل
اسـ ًـمــا ،فـهــذا األخـيــر الــذي افتتح الـســرد فــي الفصل األول بصيغة الماضي الـنـحــوي ،يـحــدث معه شيء
يـمـهــد لـخــروجــه مــن ب ــؤرة ال ـســرد ،ويـمـهــد لــدخــول را ٍو آخ ــر ،يـتــولــى ال ـســرد ب ـ ً
ـدل مـنــه فــي الـفـصــل الـثــانــي.
حدث هذا التمهيد وسط جلسة احتساء الخمر التي خصصها صديق الراوي منذ الطفولة (محجوب)،
لالحتفاء بقدومه ،حينما سمع الراوي األول الصديق المشترك بينه ومحجوب (مصطفى سعيد) ،الوافد
حــديـ ًثــا إلــى الـقــريــة مــن دون أن يعلم أحــد شي ًئا عــن مــاضـيــه ،يتلفظ بشعر إنـكـلـيــزي ،عــن أمـجــاد الحرب
ً
طالبا منه أن
العالمية األولــىُ ،ص ِعقَ الــراوي وانتفض ،وقــام من مجلسه
ممسكا بـ «سعيد» من تالبيبهً ،
ُيطلعه على حقيقة أمره .يرضخ سعيد لطلب الراوي ويكشف له عن حقيقة شخصيته ،لينتهي الفصل
األول ،وقد علم الــراوي حقيقة هذا الوافد الجديدُ .ينهي الــراوي سرده عند هذا الحد ،لينتهي الفصل
األول بآخر جملة يسردها الــراوي األول على مسامعنا« :وال بد أن وجهي كان مشحونًا بالترقب حين
نظرت إليه ،ومضى مصطفى ينفث في دخان سيجارته برهة ،ثم قال.((3(»]...[ :
لــن نـسـمــع فــي الـفـصــل ال ـثــانــي ص ــوت ذل ــك الـ ــراوي األول .وك ــأي ق ــارئ ع ــادي ل ـلــروايــة ،ي ـســرع لقلب
الصفحة التالية ،ليعرف بقية القصة .إن الــراوي األول الــذي ال يحمل اسـ ًـمــا ،يتأهب هــو نفسه لسماع
مهد لهذا الراوي الثاني الدخول إلى موقع
قصة سيرويها له را ٍو آخر ،وكل ما فعله في األخير ،هو أن َّ
ال ـســرد بـهــذه الـجـمـلــة «ث ــم ق ــال »]...[ :الـجـمـلــة الـتــي انـتـهــى بـهــا الـفـصــل األول ،مــن دون أن نـعــرف من
لسان الراوي األول ماذا قال «سعيد» .تتيح الرواية لسعيد نفسه فرصة سرد قصته ،من دون أي وساطة
مــن را ٍو آخــر ،وحــده هــو مــن سيرتفع صــوتــه فــي الفصل الـثــانــي ،ليحكي مــأســاتــه؛ لــن يمثلك أحــد ،أنت
وحــدك ستمثل نفسك ،ومــا من أحـ ٍـد جدي ٍر بتمثيل أحــد إال نفسه ،وروايــة قصته بنفسه ،عند هــذا الحد
من التأويل للمنطق الروائي في موسم الهجرة إلى الشمال ،نستطيع أن نحس مع هذه الرواية ونالمس
بؤر السرد في مختتم
ذرى المنطق ما بعد الحداثي للرواية ما بعد الكولونيالية ،الذي يسيج االنتقال بين َ
الفصل األول.
يـسـتـخــدم الـكــاتــب الـطـيــب صــالــح إسـتــراتـيـجـيــة تـعــدد ب ـ َـؤر الـســرد فــي هــذه الــروايــة ،بــوصـفـهــا حـيـلــة وتـنــويــع
مــركــزي ،ليس فقط إلضـفــاء طابع مــن التجديد والمتعة فــي العمل الــروائــي ،وإنـمــا – وبالتأكيد  -لكسر
مركزية الصوت الواحد في العمل الروائي ،ولزيادة االبتعاد عن أسطورة الحقيقة الصمدية ،وفك طوق
احتكارها لطرف واحد ،إنه تنويع يرمي بشباكه بعيدً ا إلى عمق لم تصله الحداثة التي تطرب فقط لسماع
صوتها هــي ،حابس ًة نفسها بين جــدران ،مهمتها فقط تــرديــد صــدى الـصــوت الــواحــد المتلفظ بالحقيقة
الصمدية ،بينما هي مهمة الرواية ما بعد الكولونيالية /ما بعد الحداثية ،هدم هذه الجدران وإشعال بؤر
مختلفة للقول وللحقيقة ،وجعل العالم بألسنة متباينة يتكلم بأكثر من حقيقة واحدة.
كــان كـنــز ال ـســرديــات الـشــرقــي (أل ــف لـيـلــة ولـيـلــة) أول مــا ُس ـبِــق فـيــه إلــى هــذا ال ـنــوع مــن تـعــدد ب ـ َـؤر الـســرد،
وذلك حينما كان «الــراوي من خارج الحكاية يروي قصة من شخصياتها شهرزاد ،التي تستلم الخيط
( ((3صالح ،ص .22
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كــرا ٍو ثــانــوي إلــى أن تترك موقعها للسندباد ،فيصبح راو ًيــا مــن المستوى الـثــالــث»( ،((3فقط مــع اختالف
منطقيا يجمع بـيـنــه ،ســوى وحــدة
وحـيــد ،لكنه جــوهــري ،وهــو أن الـســرد فــي (ألــف ليلة ولـيـلــة) ال رابــط
ًّ
مــن يـسـتـمـعــون إل ـيــه ،مــا يـعـنــى أنـهــا وح ــدة خــارجـيــة لـيـســت لـهــا عــاقــة بـمـنـطــق ال ـســرد فــي ذات ــه ،أو القصة
الداخلية والوقائع التي تُسرد ،على عكس المنطق السردي في رواية موسم الهجرة ،فالرابط المنطقي
وبؤر السرد ضمني وداخلي .وسينتبه األكاديمي والناقد جيرار جينت الحقًا ،إلى هذه
لتعدد األصوات َ
اإلستراتيجية السردية التي وظفت في هذه الرواية ،ليدشن مبحثًا نقد ًيا جديدً ا في النظرية السردية بعنوان
المستويات السردية(.((3
وبـخــاف مــا هــو معهود ،فــإن الــراوي فــي روايــة مــوســم الـهـجــرة إلــى الـشـمــال ،لــم يقطع قــط ،حبل السرد
على «مصطفى سـعـيــد» ،كيف يفعل وهــو لــم يكن هـنــاك الـبـ ّتــة؟ لــم يكن فــي مــوقــع الـســرد ليقطع دفقه،
جالسا يستمع إلى «سعيد» ،وإن أطول فصول الرواية سيترك «سعيد» وحده ليروي فيه قصته،
بل كان
ً
كيف أنه تحول من معجب بالنموذج األوروبي ،إلى كاره له ،وسا ٍع لالنتقام منه ،وحتى بعد موته أثناء
فـيـضــان الـنـيــل ،مــن دون أن يـتــم الـعـثــور عـلــى جـثـتــه ،ستظل خـيــاالتــه وعـبــاراتــه وصــور ســرده الـتــي كونتها
حكايته ،باستمرار تغزو ذاكــرة الــراوي ،ويستعيد مشاهدها ،فتقطع على الــراوي الغُ فل تدفقات السرد،
وتمتلئ صفحات الرواية بوجوه عشيقاته ،ووصف األماكن التي كان يرتادها في لندن ،على الرغم مما
بين القرية التي ترقد على منحنى نهر النيل ،وبين عالم «جين مــورس» اللندني من تباعد واختالف،
مهووسا بقصة
ستظل هذه الرؤى والصور تتداخل وتتقاطع في ذهن الــراوي ،حتى يخال نفسه أصبح
ً
«مصطفى سـعـيــد» ،الــذي أضـحــى يسكن الـمـكــان تـمــا ًمــا ،لـيــأتــي مـجــد ًدا ومــن دون اسـتـئــذان هــذه الـمــرة،
ويتولى زمــام السرد في الفصل قبل األخير ،فيحكي قصة لم نسمعها نحن؛ قصة عن إحــدى مغامراته
الجنسية مع فتياته البريطانيات ،وحده الراوي هو من سمعها ،ألنه يستدل على وجه الفتاة التي تؤدي
دور الضحية فيها ،بواسطة صورتها الموجودة في غرفة «سعيد» .يخمن الــراوي هنا ،أن هذه هي «آن
همند» ويــؤكــد تخمينه التوقيع الــذي يزين أسفل الـصــورة ،ليختتم الــراوي كالمه بعد أن يصف مالمح
وجهها ،بالقول« :واضــح كل هذا في الصورة برغم تقادم العهد عليها[ .ويفتح الكاتب األقــواس بهذا
الشكل] (( ،((3(»...تمهيدً ا لكالم «سعيد» الذي سيروي لنا القصة التي لم نسمعها من قبل حينما قصها
للراوي األول.
الرواية التي ترسم صورة /الصورة التي ترسمها رواية

تعمل الصورة في هــذه الــروايــة كالحقة للسرد ،بالمعنى اللغوي لالحقة التي تأتي بعد كلمة ،لتضيف
إليها معنى جــديــدً ا ،يحدث ذلــك حينما تبدأ الــروايــة بمقطع ســردي ينتهي إلــى الوصف فيخلق صــورة،
ينتجها العمل الروائي /الجملة الرواية أو القول السردي ،وتأتي كذلك لتشتغل كبادئة سردية ،بالمعنى
ً
مفتتحا للسرد»،
مبتدأ أو
ذاتــه ،وهو ما توظفه الرواية في المقطع الــذي يبدأ بـ «وصف /صــورة ،تصبح
ً
( ((3القاضي وآخرون ،ص .392-391

( ((3المرجع نفسه ,ص .391
( ((3صالح ،ص .143
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فتشعل الخيال الــروائــي ليرسم صــوره متخيلة ،من خــال السرد الــذي تحفزه الـصــورة( ،((3وهــو ما تدلل
عليه األمثلة التالية:
نوعا ما على الراوي ،كونه سمعها
ال يكاد «سعيد» ُينهي سرد قصته القديمة جدً ا بالنسبة إليه ،والقديمة ً
من «سعيد» وأتــت لتدخل في الزمن الحاضر للقصة ،والــزمــن الماضي للسرد ،قص ًة جــديــد ًة علينا ،ال
يـكــاد كــل ذلــك ينتهي حتى تــدخــل علينا قصة أخــرى ،جــديــدة كـلـ ًـيــا ،ولكنها ليست كــذلــك بالنسبة إلى
ال ــراوي ،كــونــه جــز ًءا مــن تفاصيلها ،لكنه لــم ِ
المح ِّفز إلــى بعثها صــورة أحد
يحكها ،ومــرة أخــرى يـكــون ُ
شخوص الــروايــة ،لكن ليس «سعيد» من سيتولى سردها هــذه الـمــرة ،بل صاحبة الـصــورة نفسها «مسز
روبنسون» هي من ستخرج من بين اإلطار ،فيترك الراوي هذه المرة موقعه لشخصها القادم من الصورة،
إلي‹ :ال أستطيع أن أعبر لك عن مدى
وصوتها الخارج من صفحات رسالة ،يقول« :تقول في رسالتها ّ
امتناني [ ]...بلغ حبي لمسز سعيد ،أنها تستطيع أن تعتبرني أ ًما [ ]...وكم أنني سأكون سعيدة لو أنهم
أتوا وقضوا معي عطلة الصيف القادم [ ]...إنني أعيش وحيدة هنا في آل أوف وايت [ ]...إنني أشغل
نفسي بتأليف كتاب عن حياتنا؛ ركي وموزي وأنا (تقصد زوجها ومصطفى ونفسها) [ ]...سأكتب عن
الخدمات الجليلة التي أداها ركي للثقافة العربية»(.((3
يتكرر دخــول «سعيد» واحـتــالــه بــؤرة الـســرد مــرات عـ ّـدة ،هــو ومعه شـخـوص آخــرون ،إذ تعمل الـصـورة
َ
تفاصيل وأوصا ًفا ،بعضها سمعها
كثيمة مركزية في العمل الروائي ،على تحفيز ذاكرة الراوي ليضيف
من «سعيد» وبعضها تكشفها له مالمح الفتيات ووجوههن في الصور ،ففي الفصل قبل األخير يدخل
جانبا من حياته مع زوجته السابقة جين موريس ،حتى لحظة قتله إياها؛ ما
«سعيد» مرة أخرى ليروي ً
يجعل األزمان تتداخل في هذه الرواية بصورة مكثفة ،وليس الماضي النحوي وحده هو المسيطر على
السرد ،بل هناك الزمن الحاضر والمستقبل ً
أيضا ،إذ لم يكن ممك ًنا قط في السابق في روايات األزمنة
الحديثة ،الجمع بين هذه األزمان في رواية ،إال من خالل الحوار فقط ،لكن حتى الحوار لن يستطيع
محكيا ،وحدها هي الرسالة ،ما
أحد تقديمه في رواية ،إال في صيغة الماضي النحوي ،بمعنى أن يأتي
ً
يمكنها أن تتولى السرد بجميع هذه الصيغ في آن واحد.
رأيـنــا مــن خــال األمـثـلــة الـســابـقــة ،كـيــف تـعـمــل الــروايــة فــي عــدة مــواضــع عـلــى ال ـصــورة ال ــراك ــدة ،فــي زمنها
السكوني /الصفري ،الوصفي ،من حيث كون الصورة تثبي ًتا للحظة ماضية ،بالنسبة إلى منطق الحداثة،
فتقوم بتحريك تلك الصورة الساكنة ،لتجعل منها صورة منثالة ومتوهجة بالحركة ،هذا التحريك يعمل
على تحويل حــالــة الـسـكــون /الـحــداثــة ،للحظة مــا بعد حــداثـيــة منثالة ومتدفقة وغـيــر قــارة ،وال يمكن في
األخير اإلمساك بها إلى األبد ،وتبدو هذه العملية هنا كلعب صوري ،أو صورة لعبية ،تعمل على تشظية
هذا السكون وإيقاف ركوده وتحريكه في الفضاء السردي الذي ال يتوقف ،إال ليستأنف حركته من جديد.
( ((3ان ـظــر على وجــه الـخـصــوص :جيل دول ــوز ،الـصــورة –الـحــركــة أو فلسفة الـصــورة ،ترجمة حسن عــودة (دمـشــق :مـنـشــورات وزارة
الثقافة /المؤسسة العامة للسينما)1997 ،؛ فرانسيس أدلين وآخــرون ،بحث في العالمة المرئية :من أجــل بالغة الـصــورة ،ترجمة سمر
محمد سعد (بيروت :المنظمة العربية للترجمة /مركز دراسات الوحدة العربية.)2012 ،

( ((3صالح ،ص .150-148
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ال يـتـبــع مـنـطــق الـســرد فــي رواي ــة مــوســم الـهـجــرة إل ــى الـشـمــال ،كـمــا مــر مـعـنــا ،الـمـنـطــق الـســائــد لـلـقـصــة ،أو
لرواية األزمنة الحديثة ،فهو يصنع منطقه وحــده ،منطق يقوم على تشظية األحــداث ،وتقطيع الوقائع،
عقليا خارجي،
تراتبا
منطقيا أو ً
ً
وقطع تدفقات السرد بشكل غير عــادي ،وغير منطقي ،حتى ال يعتمد ً
ه ــو شـكــل ف ــي األخ ـي ــر يـنـهــض عـلــى ال ـضــد م ــن سـلـطــة الـمـنـطـقــي وال ـع ـق ـلــي ،إن ــه بـبـســاطــة ُي ـق ـ ِّـوض الـسـمــة
ال ـحــداث ـيــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى الـتـسـلـســل الـمـنـطـقــي ل ــأح ــداث ،وه ــو ُي ـق ـ ِّـوض كــذلــك ال ـم ـع ـقــول ال ــذي تـنـهــض
عـلـيــه سـلـطــة ال ـحــداثــة ،فـ ُـيـهــشِّ ــم أغ ـلــى ذخــائــر األزم ـن ــة الـحــديـثــة وأيـقــونـتـيـهــا األث ـيــرت ـيــن؛ الـعـقــل والـمـنـطــق،
لـيـصـنــع مـنـطـقــه ال ــذات ــي الــداخ ـلــي ،وال ـخ ــاص بــه ك ـلـ ًـيــا ،مـنـطــق ال ــرواي ــة مــا بـعــد الـكــولــونـيــالـيــة ،وه ــو منطق
ما بعد حداثي بامتياز.
ت ـس ـمــح ه ــذه اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات وال ـت ـق ـن ـيــات ال ـم ـس ـت ـخــدمــة ف ــي رواي ـ ــة م ــوس ــم ال ـه ـج ــرة (ت ـع ــدد بـ ـ َـؤر ال ـس ــرد،
ومستوياته ،وتــداخــل األزمــان الـســرديــة ،وتقنيات الـســرد االرت ــدادي وتـعــدد األصــوات والـصــور اللعبية)،
ـاخ روائـ ٍـي عــامـ ٍر باالختالف والتضاد والـتـنــوع ،مــا ُيكسب العمل الــروائــي سمته مــا بعد
تسمح بخلق مـنـ ٍ
الـحــداثـيــة الــواضـحــة ،إذ تعمل جميع هــذه اإلسـتــراتـيـجـيــات ،على تحطيم سلطة الــرأي الــواحــد /الــراوي
الواحد ،والحقيقة الواحدة الواضحة بذاتها /القصة الواحدة ،لتحل محلها الحقائق المتعددة والنسبية
فــي اقـتــرابـهــا مــن الــواقــع ،كــونـهــا فـقــط تمثل مـنـظــورات مختلفة لــواقــع واح ــد ،و ُتـفـســح الـمـجــال للقصص
المتعددة؛ الكل لديه ما يرويه هنا ،لن نسمع مع الــراوي الــذي ال يحمل اسـ ًـمــا ،وغير المسيطر مطلقًا
على األحــداث فــي الــروايــة ،أي تأكيدات قطعية ،بــل هــو دائـ ًـمــا مــا يلجأ إلــى التسويات مــع هــذا الــواقــع،
وحتى حينما يتحدث عن االستعمار تبدو نظرته مختلفة تما ًما عن اآلخرين« :مجيئهم لم يكن مأساة
كـمــا ُنـصـ ِّـور نـحــن ،وال نعمة كـمــا يـتـصــورون هــم ،كــان عـمـ ًـا مـيـلـيــودرامـ ًـيــا سيتحول مــع مــرور الــزمــن إلــى
خــرافــة عـظـمــى»( ،((4وحــده المنطق مــا بعد الـحــداثــي ومـقــوالتــه ،مــا يـحــرك هــذا الـعـمــل ،إنــه يحكم نظرته
عبر هذه الرواية ،ويطلق من خاللها تسديداته التي ال ترتد .لنستمع لصوت الراوي الغُ فل الذي يرتفع
مجد ًدا« :كونهم جاءوا إلى ديارنا ،ال أدري لماذا؟ هل معنى ذلك أننا نسمم حاضرنا ومستقبلنا؟ إنهم
عاجل أم ً
ً
أجل ،سكك الحديد والبواخر والمصانع والمستشفيات والمدارس
سيخرجون من ديارنا أن
سـتـكــون لـنــا ،وسـنـتـحــدث لـغـتـهــم ،دون إح ـســاس بــالــذنــب وال إح ـســاس بــالـجـمـيــل ،سـنـكــون كـمــا نـحــن،
قو ًما عاديين»(.((4
يشتبك المقطع السابق كمنطوق وخطاب قائم بذاته ومخالف للثنائيات الضدية السائدة ،مع خطابات
مخرجا منها .إنــه يقترح تسوية ،قد تكون غير مرضية لمن
محايثة ومناقضه لمنطقة ،ليفككها ويقترح
ً
ستعمر الساعي السـتــرداد كرامته بالنصر أو بالمقابل
الم َ
يرغب فقط فــي النصر الكامل ،مــن الطرفينُ ،
ِ
والملتذ
والم
ستعمر المنتشي بنصره السابقُ ،
عدم الخروج من كهف ذلك الماضي وذكرياته المريرةُ ،
باستمرار هــذه الثنائية ،لكن وحــدهــا هــذه التسوية التي يقترحها الــراوي هــي مــن سيكسب الــرهــان هنا،
كونها تكفلت بكسر حلقة هذه الثنائية وخرجت من نيرها إلى األبد.
( ((4المرجع نفسه ،ص .63
( ((4المرجع نفسه ،ص .53
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يطرح ماكهايل ،مستعي ًنا بمصطلح ميشيل فوكو اليوتوبيا غير المتجانسة ،في توصيفه للرواية ما بعد
تصورا في غاية الشمول والوضوح ،هو تما ًما ما كشفت
الحداثية ،كونها احتفا ًء باآلخر واستضاف ًة له،
ً
عنه قراءتنا لرواية موسم الهجرة إلــى الشمال ،يقول« :إن مصطلح فوكو ‹اليوتوبيا غير المتجانسة‘ هو
صورة مالئمة تما ًما لما تحاول رواية ما بعد الحداثة إنجازه أو تحقيقه ،وفوكو يعني تساكن عدد كبير
من العوالم المتشظية الممكنة في فضاء مستحيل ،أو وجود فضاءات متجاورة ومفروض بعضها على
كثيرا عند كيفية حل أو إيضاح األسئلة المركزية ،إال أنها ملزمة
البعض اآلخر ،وال تتوقف الشخصيات ً
(((4
بالتساؤل؛ أي عالم هذا الذي نحياه ،وما العمل حياله؟» .
داللة الجنس المفرط في الرواية

دورا محور ًيا ليس فقط في إثراء عوالم
يؤدي الجنس كثيمة أو ثيمات مركزية في رواية موسم الهجرةً ،
الــروايــة ،وشحذها بخيال أيــروســي صـ ٍ
ـاف ،بل بخطاب منفصل أو متضمن داخــل الخطابات المتعددة
ّ
التي تزخر بها عوالِم الرواية ،ففي اإلمكان تمييز نوعين من الجنس في هذه الرواية ،أحدهما هو جنس
عادي ليس فيه ما يميزه عن األنواع األخرى من المشاهد الجنسية العادية ،وهو متضمن في الخطابات
األخــرى للرواية وفــي حياة شخوصها ،هــذا النوع نــرى طر ًفا منه في القرية ،حينما كــان الــراوي يتجول
ً
ليل في قريته ،بعد أن خرج من بيت «سعيد» فمر ببيت ود الريس «الوطيء» ،وسمع زوجة هذا األخير
(((4
تصرخ باللذة مع زوجها ،يقول إنه أحس بالخجل كونه سمع ما ال يجب عليه سماعه  ،كما يبرز هذا
النوع من الجنس في حكايات ود الريس عن مغامراته الجنسية وحياته الزوجية المتعددة ،وحكايات
بــت مـجــذوب عــن تـجــاربـهــا الـجـنـسـيــة مــع أزواج ـهــا الــذيــن مــاتــوا ع ـن ـهــا( ،((4أو حـتــى ُحــب ال ــراوي لــزوجــة
«سعيد» بعد وفاة هذا األخير ،وإن لم يكن هذا األخير متضم ًنا ً
جنسيا ،أما النوع اآلخر فهو جنس
فعل
ً
قائما بذاته .هذا النوع يمثله النشاط الجنسي المحموم
مفرط ،ومختلف ،بوصفه رغبة ،وينهض خطا ًبا ً
والمتتابع بال ارتواء عند «سعيد».
على التضاد مــع الـنــوع األول ،يأتي الجنس الــذي يمثله «سـعـيــد» ،وهــو جنس مبني فــي األســاس على
الخداع واالسـتــدراج ،يسمي «سعيد» بيته الذي يستدرج إليه عشيقاته «وكر األكاذيب الفادحة» ،يقول
واصـ ًفــا هــذه األكــاذيــب« :بنيتها عن عمد ،أكــذوبــة أكــذوبــة ،الصندل والند وريــش النعام وتماثيل العاج
واألبـنــوس ،والـصــور والــرســوم لـغــابــات النخل على شـطــآن الـنـيــل ،وق ــوارب على صفحة الـمــاء أشرعتها
كأجنحة الحمام ،وشموس تغرب على جبال البحر األحمر ،وقوافل من الجمال تخب السير [،]...
أشـجــار التبلدي فــي كــردفــان ،فتيات عــاريــات مــن قبائل الــزانــدي والـنــويــر والـشـلــك ،حقول الـمــوز والبن
في خط االسـتــواء ،المعابد القديمة في منطقة النوبة ،الكتب العربية المزخرفة ألغلفة مكتوبة بالخط
الكوفي المنمق»(.((4
( ((4هارفي ،ص .71
( ((4صالح ،ص .51

( ((4المرجع نفسه ،ص .87-78
( ((4المرجع نفسه ،ص .147

ثاحبأو تاسارد
لامشلا ىلإ ةرجهلا مسوم ةياور يف ةءارق :ةيلاينولوكلا دعب ام ةياورلل يثادحلا دعب ام عباطلا
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ِ
ستعمر المفت ِرس  -الذي يصبح
الم
كل هذه األكاذيب تستجيب للصورة النمطية التي كونها خيال اآلخرُ /
ٍ
ٍ
موجود البتة ،بينما يأتي الديكور الباذخ في خياله ،والموكل
لشرق غير
فريسة لسعيد في هذه اللحظة -
إليه مهمة تغذية الخيال األيــروســي المفرط ،يأتي فــي خدمة نــوع مــن الجنس هــو كذلك مـفــرط ،إذا ما
جسمانيا ،يقول «سعيد» إنهم حينما أتوا ليخبروه بوفاة أمه وجدوه سكرانًا
رياضيا
حاولنا احتسابه أدا ًء
ًّ
ًّ
(((4
في حضن امرأة ال يتذكر اآلن من هي  .وفوق ذلك لم يكن هذا الجنس يشتمل في حد ذاته ،على أي
متعة أيروسية ،إنما كان ينتشي بلحظة األكاذيب التي يلفقها «سعيد» فتصدقها فتياته ،يقول في تجربته
مــع آن هـمـنــد« :كــانــت تـكــذب وكـنــت أك ــذب ،فـكــانــت لـحـظــة مــن لـحـظــات الـنـشــوة ال ـنــادرة الـتــي أبـيــع بها
عمري كله ،لحظة تتحول فيها األكاذيب أمام عينيك لحقائق»( .((4ومع إيزابيال سيمور المتزوجة ،وأثناء
لهاث الرغبة المصروعة بإحساس الجنس الذي يصل ذروته ،تقول له :أحبك فيجاوبها الصمت( ،((4إنه
جنس ينتشي فقط بلحظة اقتناصه الفريسة ،كأنه يبحث في فعل الجنس عن شيء آخر خالف المتعة
الجنسية ،من دون أن يكون ُم ً
دركا بالضبط ماهية هذا الشيء الــذي يبحث عنه ،ودون أن يجده الب ّتة،
وحـتــى اللحظات الحميمة مــع زوجـتــه جين مــورس يـقــول عنها« :تــزوجـتـهــا ،غــرفــة نــومــي صــارت ساحة
حــرب ،فــراشــي كــان قطعة مــن الجحيم ،أمسكها فكأنني ُأمـســك سـحــا ًبــا ،كأنني ُأضــاجــع شـهــا ًبــا ،كأنني
أمتطي صهوة نشيد عسكري بروسي [أو حينما يقول] وقد كانت لحظات النشوة نــادرة بالفعل ،وبقية
الوقت نقضيه في حرب ضروس ال هوادة فيها»(.((4
أشرت إليهما ،جزء حاسم في تفكيك
إن فهم التمييز المركزي بين هذين النوعين من الجنس ،اللذين
ُ
مضمون هــذا الجنس بوصفه خطا ًبا .ومــن ثـ ّـم فهم مجمل العمل الــروائــي وتحليله ،وال ِس ٌيما أن هذا
وغريبا من أنــواع الخطاب ،فهو
نوعا متمي ًزا
فهما للجنس كما يمثله «سعيد» ،ينهض ً
التمييز يتضمن ً
ً
غير باحث عن اللذة الجنسية
داخليا في العملية الجنسية ،بل نجده يلتمسها في حواشي هذه العالقة،
ً
كثيرا بمتونها ،وهو جنس يظهر
ويبلغ بها أقصى حدودها ،في االسـتــدراج واالصطياد ،من دون ُيعنى ً
مهم ًة قائم ًة بذاتها ،وغير مرتبطة بموضوعاتها الجنسية ،تصل حد أن يشبه «سعيد» دوره فيها ،بوقائع
الطبيعة ،حينما كــان يحدث نفسه بعد الـفــراغ مــن األداء الجنسي أو أثـنــاء ذروتــه ،فيقول وهــو يخاطب
شرا إال بقدر
إيزابيال سيمور في دخيلته ،وهم في أوج ذروة الفعل الجنسي« :ولهذا فأنا ال أنوي بك ً
شريرا حين تتحطم السفن على صخوره ،وبقدر ما تكون الصاعقة شريرة حينما تشق
ما يكون البحر
ً
ً
متسائل فــي نفسه أيـ ًـضــا) هــل الشمس شــريــرة حين تحيل قلوب
الشجرة نصفين [( ]...وحـيــن استطرد
(((5
مــايـيــن الـبـشــر إل ــى ص ـحــارى ت ـت ـعــارك رمــال ـهــا وي ـجــف فـيـهــا حـلــق ال ـع ـنــدل ـيــب»  ،بــل ويــذهــب إل ــى حد
إشراك نهر النيل معه في مهمة اصطياد أولئك الفتيات ،سألته هذه األخيرة :هل تسكن بجانب النيل؟
فأجابها :إنــي أخــرج يــدي مــن شباك غرفتي فــي الليل فــأالمــس مــاء النيل وهــو يـجــري ،فلما أحــس بأنها
( ((4المرجع نفسه ،ص .161
( ((4المرجع نفسه.145 ،

( ((4المرجع نفسه ،ص .142

( ((4المرجع نفسه ،ص .163 ،37
( ((5المرجع نفسه ،ص .47 ،45
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وقعت في شباكه قال لنفسه« :الطائر يا مستر مصطفى وقع في الشرك ،النيل ذلك اإلله األفعى قد فاز
بضحية جديدة»(.((5
بالعودة إلى إستراتيجية صناعة اآلخر كما مرت معنا ،فإن االستعمار في هذه اإلستراتيجية ال يبدو إال
كحالة خـصــاء كــامــل ألمــة ،بالمفهوم الـفــرويــدي لـ ُـعـقــدة الـ ِـخـصــاء ،فهو ِخـصــاء يتم دائـ ًـمــا بــواسـطــة األب،
(((5
طفوليا مؤداه؛ أن عضو الذكورة الذي
فهما
وبالوعي بسلطته  ،حينما يفهم الصغير المهدد بالخصاءً ،
ً
يملكه هو  -دون اإلناث  -قابل لالنفصال عن جسده( ،((5وهي عقدة ستظل مالزمة للصغير طوال حياته
إن لم تحل.

ال يحاول «سعيد» بواسطة هذا الجنس المفرط ،إال أن ينفي عن ذاته ُعقدة ِ
الخصاء ،في مواجهة (اآلخر/
دائما وأبدً ا في أوقات أفعاله الجنسية المفرطة ،في حالة استحضا ٍر محمو ٍم
األب /اإلمبراطورية) ،فهو ً
ستعمرة ،حتى وهــو فــي أوج مــراحــل مـطــارداتــه
الم َ
لمشاهد األب /اإلمـبــراطــوريــة وجــرائـمـهــا فــي الـبـلــدان ُ
ملحميا لمهمته المقدسة ،نفي الخصاء عن ذاته،
وحضورا
إحساسا عميقًا بالخصاء
لفرائسه ،نشهد معه
ً
ً
ً
يقول وهو يقترب من اصطياد جين موريس« :أنا الغازي الذي جاء من الجنوب وهذا هو ميدان معركتي
ناجيا ،أنا المالح القرصان وجين موريس هي ساحل الهالك ولكنني ال
الجليدي الــذي لن أعــود منه ً
أب ــال ــي»( ،((5بينما حملت الـكـتــب الـتــي ألـفـهــا عـنــاويــن مـثــل :اقـتـصــاد االسـتـعـمــار ،االسـتـعـمــار واالحـتـكــار،
الصليب والبارود ،اغتصاب أفريقيا(.((5

ً
شريكا لـ «سعيد» في هــذه المهمة المقدسة ،وليس ثمة فــرق بين ما يقوم به «سعيد» وبين
يغدو النيل
بج َلد .ببساطة؛ ألنه ال يد له وال لغيره في وقوعها،
حوادث الطبيعة العادية التي على اإلنسان أن يتقبلها َ
ألنها تما ًما مثل االستعمار ،بوصفه هــو اآلخــر مهمة مقدسة فــي نظر مــن قــامــوا بــه .لذلك سيكون هذا
دائما ،حتى في قاعة المحكمة ،بعد أن قتل زوجته جين موريس ،وقاد بمحاوالته
هو منطق «سعيد» ً
نـفــي ال ـخ ـصــاء عــن نـفـســه /أم ـتــه ،أرب ــع فـتـيــات لــانـتـحــار ،إح ــداه ــن كــانــت م ـتــزوجــة ،ن ـجــده ي ـقــول« :إنـنــي
أسـمــع فــي هــذه المحكمة صليل سـيــوف الــرومــان فــي قــرطــاجــة ،وقعقعة سنابك خيل اللنبي وهــي تطأ
أرض القدس ،البواخر مخرت عرض النيل أول مرة تحمل المدافع ال الخبز ،وسكك الحديد ُأنشئت
أصـ ًـا لنقل الجنود ،وهم أنشأوا المدارس ليعلمونا كيف نقول :نعم بلغتهم ،إنهم جلبوا إلينا جرثومة
العنف األوروبي [ ]...نعم يا سادتي إنني جئتكم غاز ًيا في عقر داركم ،قطرة من السم الذي حقنتم به
شرايين التاريخ»(.((5
( ((5المرجع نفسه ،ص .43

( ((5سـيـغـمــونــد فــرويــد ،أف ـكــار ألزم ـنــة ال ـحــرب وال ـم ــوت ،تــرجـمــة سـمـيــر ك ــرم ،ط ( 3ب ـيــروت :دار الـطـلـيـعــة لـلـطـبــاعــة والـنـشــر،)1986 ،
ص .101 ،99
( ((5سيغموند فرويد ،محاضرات جديدة في التحليل النفسي ،ترجمة جورج طرابيشي ،ط ( 3بيروت :دار الطليعة للطباعة والنشر،
 ،)2007ص .120

( ((5صالح ،ص .162

( ((5المرجع نفسه ،ص .139-138
( ((5المرجع نفسه ،ص .98-97
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بينما تبدو المهمة االستعمارية مهمة مقدسة ،وعب ًئا على الرجل األبيض من وجهة نظره ،فهي في نظر
«سعيد» شيء آخــر ،شيء تم حقنه به وهو يجري في عروقه مجرى الــدم ،وسيظل يؤرقه إن لم يشف
وتربى على يد المستعمر ،كما
منه ،شيء ليس أقل من عقدة خصاء الزمته ُمذ أن شب
صغيرا وتعلم َّ
ً
الزمت كثيرين غيره ،من دون أن ينجح في التخلص منها.

بمنزلة تأسيس وخاتمة
تأتي هذه الخالصة هنا ،إلى جانب كونها خاتمة ،محاولة لتعريف ما يمكن أن نطلق عليه صفة الرواية
مفاهيميا ،عبر المقاربة التي سعت
ما بعد الكولونيالية؛ إذ يبدو لنا من خالل التحليل الــذي أجريناه،
ً
لصوغ نسيج مفاهيمي ،يعيد رســم حالة الـحــداثــة األوروبـيــة فــي مبتدئها ،فــي مواجهتها مــع بقية أجــزاء
العالم ،ومواجهتها مع ما بعد الحداثة ً
نظريا داخل
معرفيا لها ،وما بعد الكولونيالية اقترا ًبا
بديل
تأسيسيا ًّ
ًّ
ًّ
تقاليد ما بعد الحداثة ،مع أمثلة من الفن واألدب والرواية ما بعد الكولونيالية كممارسات وتطبيقات
وتطبيقيا ،من خالل تشريح أو آليات النص الروائي ،وفتح
لمنطق ما بعد الحداثة في اإلنتاج المعرفي،
ً
موضوعيا كوعي ،مناقض
طاقة اإلمكان داخل مفاهيم ما بعد الكولونيالية كحقل معرفي وأدبي ،ينهض
ً
وبراديغم بديل للحداثة ،أي ما بعد حداثي بامتياز ،في مواجهة الحداثة األوروبية بوجهها الكولونيالي،
يـبــدو لـنــا مــن خــال كــل ذل ــك ،أن هـنــالــك سـمـتـيــن مــركــزيـتـيــن تـطـبـعــان الــروايــة مــا بـعــد الـكــولــونـيــالـيــة ،هما
خصائص الرواية ما بعد الحداثية ومنطقها المتجلي في أدواتها ،وإستراتيجيات عمل الخطاب ما بعد
الكولونيالي ومنطقه ،كما جرى الكشف عنه من خالل محاوالت القراءة والتأويل التي قمنا بها للنص
والخطاب /المنطوق لرواية موسم الهجرة للشمال ،وهو ما سنعمل على تلخيصه هنا.
السمة األولــى :إن ما يجعلنا نطلق على روايــة مــا ،صفة ما بعد الكولونيالية ،ليس فقط وقوعها ضمن
ـوعــا
حـقـبــة تــاريـخـيــة ج ــاءت مـبــاشــرة بـعــد تـجــربــة االسـتـعـمــار ،وال حـتــى اشـتـغــالـهــا عـلــى االسـتـعـمــار مــوضـ ً
ستعمرة ،أو تفريعاته واألسئلة التي انبثقت منه ،مثل االستغالل والهيمنة
وتجربة معيشة لمجتمعات ُم َ
والخضوع وغيرها ،وإنما كيفية تناولها لموضوعة االستعمار ،وطرحها هذه األسئلة ،هل نجحت كرواية
فــي اإلف ــات مــن فــخ الـمـلـحـمـيــة؟ بمعنى أنـهــا لــم تــذعــن إلغ ــراء تـقــديــم مــأســاة الـشـعــوب الـمـسـتـعـمــرة في
شكل ملحمي بطولي ،يحاكي النموذج الحداثي السيد ،ولكنه في األخير ينهزم أمامه بشرف بطولي،
باحث عن نموذجه الحداثي المضيع هو اآلخــر ،أم أنها فككت هيمنة هــذا النموذج الحداثي وبينت
تخييليا ليجاور عوالم مضطهدة وخاضعة له ،لتعري ضعفه وتبرز قلة حيلته
هشاشته؟ حينما استدعته
ً
وتـهــافــت مـقــوالتــه ،جـنـ ًـبــا إلــى جـنــب مــع مـقــوالت الـعــوالــم الـخــاضـعــة لـسـيـطــرتــه ،وهــل فــي األخـيــر قدمت
لهذين العالمين درسها األخير؟ من خالل ما شيدته من بناء تخييلي ال تسوده حكمة واحدة ويرتفع فيه
صوت واحد ،بل هو في حد ذاته مجموعة عوالم يجمعها عالم تخييلي ،يبدو للناظر بالعين الوحيدة
للحداثة أنه عالم واحد؟
السمة الثانية :ليس في إمكان أي روايــة تحقيق شرط السمة األولــى ،ما لم تتوسل تقنيات لها القدرة،
ليس فقط على احتواء هذا التناقض الذي تثيره خطابات الهيمنة والخضوع ،وإنما أن تكون كذلك قادرة
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على تفكيك هذه الخطابات وتعريتها ،وإبراز مكامن ضعفها ،ومن ثم نسفها ،مرة وإلى األبد ،باقتراح
أسئلة مغايرة ،وإيجاد طرق بديلة من طرح األسئلة الملحة  -كالتقنيات الموظفة في العمل الروائي الذي
درسناه  -وهي تقنيات تستمد فلسفتها من ينبوع الحكمة ما بعد الحداثية متعددة المشارب واأللسن.
إ ًذا ،ال مجال هنا ،سوى اإلقرار بحالة التضافر( ،((5التي تجمع هاتين السمتين ،األولى والثانية ،شرطين
الزمين للرواية ما بعد الكولونيالية /ما بعد الحداثية ،بما يزيد على كونهما توأمين ال يعيش أحدهما
دون اآلخــر فــي عـمــل روائ ــي مـنـفــر ًدا فـحـســب ،إلــى عـ ّـدهـمــا طــابـ ًعــا مـمـيـ ًزا ومـتــواشـ ًـجــا ،يشكل هــذا الطابع
المميز والمتواشج عصب الخطاب ما بعد الحداثي للرواية ما بعد الكولونيالية ،بما يجعلها توفر أفقًا
ُ
ِ
حداثيا ً
مستعمريه السابقين «دون إحساس بالذنب
بديل ،يتكلم فيه المستعمر سابقًا لغة
ومشهدً ا ما بعد
ًّ
ٍ
ألناس عاديين فقط ،وهو ما حاولت هذه الدراسة إضاءة بعض
وال إحساس بالجميل» ،مشهد من عال ٍم
جوانبه المركزية.
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