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  احمدو کوروما ، استعمار و استقالل

  محمود گودرزي 

  دانشجوي کارشناسی ارشد ترجمه زبان فرانسه دانشگاه تهران

e-mail: mahmudgudarzi@yahoo.com 

  دهچکی

ها و نعمتهاي آفریقا و یغماي منابع سرشار این قاره پهناور اکتفا نکـرد   استعمار، تنها به غارت دارایی

جـور و سـتم   . با خدمت گرفتن سیاهان در مزارع و ارتـش، نهایـت بهـره را از نیـروي انسـانی آن بـرد       و

 چگونـه . زالوصفتانِ سفیدپوست همچون داغی بر دل مردم رنج کشـیده آفریقـا بـه یادگـار مانـده اسـت      

توان خاموش  یم توان درد اجداد و نیاکان خود را از یاد برد ؟ آتش کینه و حقد گذشته را با کدام آب می

  کرد؟

نویسـنده سـاحل عـاجی، ذلـت و خـواري پـدران خـود را         )Ahmadou Kourouma(احمدو کوروما 

 Monné, outrages et) منـه، تحقیـر و تحریـک   او در رمان سیاسی انتقادي خـود  . فراموش نکرده است

défis) ر این رمان، کوروما ادامه                   سالها بعد از انتشا. کند می داستان ورود استعمار و پی آمدهاي آن را نقل

                          در انتظـار رأي حیوانــات وحشــی  مـاجراي مصــائب کشـورهاي آفریقــایی را در کتــاب دیگـري بــه نــام   

)En attendant le vote des bêtes sauvages ( او  ةایـن بـار هـدف انتقادهـاي گزنـد     . کنـد  مـی  حکایـت

هـاي تـاریخ    صـحنه ترین  احمدو کوروما زشت. باشند می و حکومتهاي خونریز آنها دیکتاتورهاي آفریقایی

پـروا، پـرده از جنایـات اسـتعمارگران و دسـت       بـی  کشـد و  می بشر را با زبانی طنز آمیز و شاد به تصویر

مسـتعد، حربـه او بـراي     ةخامه قدرتمند و سبک منحصر به فرد ایـن نویسـند  . دارد می نشاندگان آنها بر

  . زه و ارشاد و افشاگري استمبار

در این مقاله به بررسی دو دوره عمده درتاریخ کشـورهاي آفریقـاي سـیاه یعنـی دوران اسـتعمار و      

   .پردازیم می دوران استقالل یا استعمار نو از نگاه انتقادي احمدو کوروما

  .دپوستان، استبداد، ظلمیاستعمار، استعمار نو، سلطه سف :کلیدي يها هواژ
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  مقدمه 

تـا   1950او از سال . در ساحل عاج دیده به جهان گشود) 2003-1927(احمدو کوروما 

کورومـا پـس از   . در خدمت ارتش فرانسه بـود و در جنـگ هنـدوچین شـرکت کـرد      1954

به وطن خود بازگشـت، امـا بـه علـت مخالفـت بـا دولـت         1960استقالل کشورش در سال 

لهاي زیادي را در تبعید و در کشـورهایی ماننـد   وي پس از زندان سا. به زندان افتاد "بوانی"

زیـر آفتـاب   احمدو کوروما حرفه ادبی خود را با انتشـار   . الجزایر، کامرون و توگو به سر برد

  :دیگر آثار او عبارتند از. آغاز کرد 1970در سال  1استقالل

  1990مونه، تحقیر و تحریک  

  1994در انتظار رأي حیوانات وحشی  

  2000 2ستخدا مجبور نی 

  2004 3گوییم نه خواهیم می وقتی نمیو رمان ناتمام  

  بحث و بررسی

فارغ از هم و غم او رمان نویسی است . را در گروه خاصی گنجاند احمدو کوروماتوان  نمی

حاصل سی سال نویسـندگی او  . نه حرص نان دارد و نه ترس از جان. برخی از رمان نویسان

نی که حرفه و کسب آنها قلم فرسایی است دست کم دو سال نویسندگا. رمان است پنج تنها

. دارنـد  مـی  یک بار با نوشتن و چاپ یک اثر، خوانندگان پر و پا قرص خـود را خشـنود نگـه   

برند و هر  می کرد که این جماعت هر سال در سوز و گداز عاشقی به سر باورتوان  می دشوار

اسـت از رمـان نـویس، مـورخ و     اي  یزهآمکوروما . زنند می روز به کشف حقایق بشري دست

البته باید به این معجون، دلسوختگی، سرخوردگی، حسرت، کینه و حق طلبـی  . نگار روزنامه

رمانهاي او تاریخ ملت آفریقا را از زمان استعمار تـا عصـر حاضـر یعنـی پـس از      . را نیز افزود

ت انتقادي و در عین حال نگاه نویسنده به این تاریخ نگاهی اس. کشند می استقالل به تصویر

                                                
1- Sous les soleils des indépendances 

2- Allah n’est pas obligé 

3- Quand on refuse on dit non 
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دارد کـه حاصـل   اي  نگاه او به آفریقا، به زادبـوم خـود، ریشـه در فرهنـگ دورگـه     . دلسوزانه

و بـا دو گونـه    هاو دو نوع زندگی را چشـید . تجربیات مختلف نویسنده در آفریقا و اروپا است

  .زندگی پیشتاز غربی و زندگی بدوي آفریقایی: ه استطرز فکر آشنا شد

برخـی از  . داسـتان سـرایان بزرگـی بـوده اسـت      جوالنِ عرصه ،کوروما نیز تاریخپیش از 

نویسندگان با قرار دادن شخصیتهاي داستان خود در زمان و عصري دیگر جذابیت خاصی به 

اي  دسـته . کننـد  مـی  جلوه گـر  و حقیقی راست ،داستان خود داده، آن را در نظر خوانندگان

اي  هدف ایشان اغلب آشنا کردن خواننده با برهه. کنند می تدیگر، تاریخ را داستان وار حکای

کـه  اي  کنـد؛ گذشـته   مـی  کوروما آگاهانه نگاه مخاطب خود را متوجه گذشته. از تاریخ است

 نویسنده با زدودن زنگار فراموشـی و روفـتن خاکسـتر سـرد    . غبار نسیان بر آن نشسته است

مزرعـه  االغ ِ  "بنیـامین "کوروما ماننـد   .بیداري مردم: جوید می آتشی کهن، هدف خاصی را

تاریخ براي ! راستی که مردمان چه فراموشکارند. وجدان بیدار این ملت خفته است 1حیوانات

حـال  . "کتاب نصیحت "است و نه "درس عبرت"خبر کوروما نه  بی هم میهنان و همکیشان

تـوان   می چگونه. دهد می طعم تلخ استعمار همچنان مذاق این نویسنده هوشیار را آزارآنکه 

. به یاد نداشـته باشـد  اي  از یاد برد؟ شاید کوروما از کار در مزارع و راه آهن اجدادش خاطره

. کوروما نه سیاستمدار است و نه نظامی. از این موضوع کافی است عتنها اطال. اهمیتی ندارد

 رمـان  گیـرد و  مـی  قلـم بـه دسـت   . احساسات شاعرانه و طبـع حسـاس دارد  . او ادیب است

قهرمان داسـتان، پادشـاه مسـلمان کشـوري      "جیگی ". 2مونه، تحقیر و تحریک:  نویسد می

. زنـد  مـی  حمله ترسایان به این خطه، آسایش ساکنان آن را بر هـم .خیالی در دل آفریقاست

شود که از کشور و حیثیت خـود   می جیگی با شنیدن خبر هجوم آن قبیله کافرکیش مصمم

 هاي او را نقش بر آب کـرده، باعـث   مترجم بومی قشون فرانسوي نقشه اما نیرنگ. دفاع کند

شود که جیگی و سربازانش تسلیم شوند و کشور را بدون هیچ مقاومتی به دست اجانـب   می

با این حـال، تحقیـر   . جیگی مردي است سخت با ایمان، شجاع دل و از جان گذشته. بدهند

                                                
  نوشته جرج اورول نویسنده انگلیسی -1

است آفریقایی که بنا به گفته نویسنده در آغازکتاب، به تنهایی معانی مختلفی دارد و برابر چندین اي  مونه واژه -2

  .است "تحریک "و  "تحقیر "واژه فرانسوي از جمله 
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مونـه، تحقیـر و    .دهـد  نمـی  و واکنشـی نشـان  خرد و در برابر تحریـک ا  می بیگانه را به جان

حدیث زمامدار سست عنصري است که در برابر وعـده واهـی بیگانگـان نسـبت بـه       تحریک

ساخت و راه اندازي خط آهن در آن منطقـه، رعایـا و خـدمتگزاران خـود را روانـه مـزارع و       

ازین مشکالت و کوروما واقعیت ورود استعمار یعنی نقطه آغ. کند می میادین نبرد فرانسویان

  .کند می مصائب آفریقاییان را به زیبایی ترسیم

شاهد دیگري است بـر هوشـیاري او    در انتظار رأي حیوانات وحشی رمان بعدي کوروما 

جهان سـوم بـه   اگر چه استعمار دردي مهلک و سمی مرگ بار براي جوامع . نسبت به تاریخ

استقالل کشورهاي  اما نمود، می جلوهرفت و آزادي، درمان همه دردهاي این مردم  می شمار

و دهشـتبار از گذشـته   تـر   عمیـق اي  و رهایی از سلطه بیگانه، مردمان را در ورطه مستعمره

قدرتهاي استعماري هنگامی که متوجـه شـدند کـه    . هاي پس از استقالل دیکتاتوري: افکند

خواهی ملتها بر  ديتواند ادامه حیات دهد و فریاد آزا نمی استعمار به شکل سنتی خود دیگر

ندیدند که با گماشتن حکومتهاي وابسته منافع خود را تأمین جز آن اي  خاسته است، چاره

از اواسـط قـرن    -که اکنون هزینه سـاز شـده بودنـد   -اعطاي استقالل به این کشورها . کنند

شاید بسیاري از آن مردم ستم دیده و بردگی کشیده خیال خـام آزادي و  . بیستم شروع شد

پروراندند، غافل از اینکـه حرامـی و عیـار هرگـز بـر جـان        می میابی و سعادت را در ذهنکا

سوادي و سطحی نگري این جماعـت   بی جهل،. بلد و کم تجربه رحم نخواهد کرد بی کاروانی

کوروما به خوبی این نکته را دریافتـه  . حد و مرزي ندارداند  هکه خود تیشه به ریشه خود زد

براي همین تبر به دست گرفتـه، بـه   . ریز، آگاهی و بیداري و دانش استراه گتنها است که 

در انتظـار رأي   . زنـد  مـی  ریشه درخت ستبر خرافـات، جـادوگري واعتقـادات واهـی ضـربه     

حکایت دولتمرد مستبد و خونخواري است که بارها بـه مـدد جـادوگري از     حیوانات وحشی

. 1زنـدگی یـک رئـیس جمهـور اسـت      سرنوشت کویاگا، قصه واقعـی . گریزد می چنگال مرگ

                                                
از چنـدین سـوء قصـد و مـرگ      2005تا هنگام مرگش در سال  1967اتین ایادما رییس جمهور توگو از سال  -1

در این . دانستند می مردم علت قدرت او را در جادوي مادرش و قرآن و سنگ آسمانی او. حتمی جان سالم به دربرد

مردي ( بوانیه : وار و همفکر دیگر او نیز انتقاد کرده است، از جملهرمان کوروما عالوه بر ایادما از دیکتاتورهاي همج

مـردي بـا نشـان    (سکو تـوره  ) مردي با نشان پلنگ( سه سه سکو ) مردي با نشان کفتار( بوکاسا ) با نشان تمساح

  ). مردي با نشان شغال( و حسن دوم ) خرگوش
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رسد و تا پایان عمر یعنـی بـیش    می رییس جمهوري که با کودتا و ترور و کشتار به حکومت

کویوگا علی رغم شباهتهایی که با . ماند می از سی سال همچنان رییس جمهور منتخب باقی

  . قتدردیگر دیکتاتورهاي واقعی و یا داستانی دارد، شخصیتی است احترام برانگیز و م

سرنوشت اغلـب ایـن شخصـیتها    . اما کوروما قصد داستان پردازي و قهرمان سازي ندارد

 یک بار دیگـر بـه مـدد جـادو و افسـون از چنگـال مـرگ        کویوگا: ماند می موهوم و نا تمام

 ابـراهیم خوانـد؛   می گریزد و حیوانات وحشی جنگلها را به رأي دادن و انتخاب خود فرا می

و کـش و  اي  جنگهـاي قبیلـه  کـه پـس از    استاي  سرباز بچه "ر نیستخدا مجبو "قهرمان 

کفایـت   بـی  حاکم -جیگیشمار به زادگاه خود برمی گردد؛  بی هاي بسیار و ماجراهاي قوس

  .شود می در برابر واقعیتی بازگشت ناپذیر تسلیم -شهر سبا

خاسـته از   شـک  بـی  این نگـاه . اما ویژگی دیگر کوروما لحن انتقادي و کنایه آمیز اوست

انتقاد در جوامع ابتدایی و سنتی به مثابـه عیـب   . برخورد و آشنایی او با فرهنگ غربی است

نقـد بـه معنـاي    . شـود  می تلقیاحترامی  بی است و مترادف با توهین وگیري  جویی و خرده

بلکه به تهذیب و اسـتعالي نـوع    شده،غربی آن نه تنها باعث ظهور نفاق و اختالف و تشنج ن

  . 1کند می یز کمکبشر ن

واقعیت این است که حربه نقد اگر به زهر طنز و ریشـخند آبدیـده شـده باشـد، بسـیار      

زبان کوروما نیز عاري از نیش و . عمل است بی هاي حکیمانه و از نقل گفتهتر  و کاريتر  برنده

ر چـه  او اگ.خورد می طنز سرزنده و کنایه آمیز کوروما در سراسر آثار او به چشم. زهر نیست

کنـد کـه هـر از گـاه      نمـی  گوید اما فرامـوش  می بیشتر از واقعیتهاي تلخ تاریخ آفریقا سخن

هـدف ایـن انتقادهـا غالبـاً خرافـات و      . خـود را بخندانـد   خواننده متفکر و غرق در اندیشـه 

  . عدالتی است بی اساس، استبداد حکومتهاي مطلقه و ظلم و بی اعتقادات

عبارتی است که پیوسـته   "هایش روي زمین عادل باشدخدا مجبور نیست در همه کار "

                                                

وي در . به اهمیت نقد در جوامع غربی پی برده استفتحعلی آخوندزاده از نخستین نویسندگان ایرانی است که  -1

کند که نقد اثـري بـه مراتـب عمیقتـر و      می به مترجم آثار نمایشی خود به زبان فارسی به این مسأله اشارهاي  نامه

 پایدارتر از وعظ و پند و نصیحت دارد، وگرنه با داشتن واعظان و خطیبان سخنور و زبردستی مانند سعدي ملت ما

  کرد می ست در هر زمینه پیشرفتبای می
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جبـر و  مسـئله  این جمله تلویحـاً اشـاره بـه    . شود می و مرتب بر زبان ابراهیم نوجوان جاري

ها و مشکالت را  عدالتی بی ابراهیم تمام. معتقدند به آن آفریقاییانبسیاري از تقدیر دارد که 

او و  کـه ابیم یـ  اهیم درمیرمادر اب گذشتسرپس از خواندن . دهد می به مشیت الهی نسبت

مونه تحقیر "کوروما در  .اند همادربزرگ چنین اعتقادي را در خود پروراند ابراهیم تحت تعلیم

 زیر سؤالبه  مهاجمانهم رنگان خود را در برابر  قید و بند بی تسلیمنیز انفعال و "و تحریک

ـ  شـ آنجا نیز مردمـان  . برد می سـرودي اینچنـین   ،ی قبیلـه کیتـا  اهـال  یعنـی  باهر خیـالی س 

  : خوانند می

  خداوند جهان را آفرید اما برابري را نه "

  خواست مقدر ساخت می هر که را هر آنچه

  1"...به کیتاها نیرو و توان داد

سـخنان   .دهـد  مـی  در برابر بیگانـه سرنوشـت ملتـی را تغییـر     انقیادرضا در برابر ظلم و 

لک سبا به خوبی بیانگر مفهوم واژه مونه یعنی تحقیر مبه پادشاه  انمترجم ارتش سفیدپوست

 را ترجمـه  )سـفید پوسـت  (  من حرفهاي یک سفیدپوست و یـک توبـاب   ": استو تحریک 

، کـاله و  مـانیم  مـی  گویـد مـا سـیاه پوسـتان سـاکت      مـی  وقتی یک توبـاب سـخن  . کنم می

. و مقـدس ترنـد  تـر   یـب از ما نجاند  هکسانی که بر ما چیره شد... کفشهایمان را درمی آوریم 

هـایی بزرگتـر و    هـاي خـود بـدهیم، خانـه     هایی بهتر از خانه باید به قهرمانهاي مقدس خانه

  2 ".بلندتر

 زدوده دهـان هاي طنزآمیز کوروما از  چند صفحه بعد تلخی این واقعیت تاریخی با کنایه

: دهد می شرح ها اینک همان مترجم خائن قانون سفیدپوستان را براي سیاه برزنگی. شود می

ها وجود نداشـته اسـت، بایـد آنهـا را      از آنجا که نیاز به پیشرفت هرگز در کله سیاه برزنگی"

وادار کرد که به دنبال تمدن بروند و بیشتر در جستجوي پول باشند تـا شـکار و دوسـتی و    

نون قـا ... و براي این کار سفیدپوسـتها دو قـانون دارنـد   . برادري و زن و فرزند و مغفرت الهی

                                                

1- Kourouma A., Moné, outrages et défis, Seuil, 1990, p.49 

2- Ibid, pp.54-55 
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  1 "...قانون دوم سفیدپوستان رفاه طلبی است... نخست، قانون مالیات نام دارد

 که فجایع دوران پس از اسـتقالل را دنبـال   در انتظار رأي حیوانات وحشیاما در کتاب  

 عریاننحوه آشنایی ملتی  کویوگاپدر  کند، کوروما با بازگشت به زمان استعمار و مبارزات می

تـأثیر و اهمیـت    ،عـالوه بـر آن   تمسـخر گرفتـه و  مدنی به ظاهر انسانی بـه  وآدمخوار را با ت

  . کند می مالمت و سرزنشنظرقربانی، طلسم و تعویذ را در زندگی روزمره آفریقاییان 

مملو از  ،شود می ادب و کم سواد روایت بی که از زبان یک نوجوان خدا مجبور نیستاما  

که کوروما در این رمان به کـار بـرده اسـت    اي  شیوه. هاي کوروما است ها و بازیگوشی شوخی

هـاي خـود از    راوي داستان همواره براي اطمینان از درستی گفته. نظیر است بی در نوع خود

همچنـین بـراي تفهـیم خواننـده غربـی خـود کـه از         او. کنـد  می فرهنگهاي بیگانه استفاده

 الحات بـومی نقـل  طفرهنـگ اصـ  اطالع است، پیوسته تعاریفی را از  بی اصطالحات آفریقایی

شهروند فرانسوي ابایی از تاختن به نژادپرستی و خودبرتربینی  به عنوان یک کوروما. کند می

  :قیمها و ولینعمتهاي خود ندارد

بلکه چـون خـوب   ! نه واسه اینکه سیاه و نیم وجبیم ، نه. من یه الف بچه سیاهپوستم "

حتی اگه طرف آدم بـزرگ  . اینجوریه دیگه .زنم یه الف بچه سیاهپوستم نمی فرانسوي حرف

هم باشه، اگه پیر هم باشه، عرب باشه، چینی، سفید، روسی یا حتـی آمریکـایی باشـه ولـی     

زنه، یارو هنوز هم یـه الـف    می گن که بچه سیاهپوستی حرف می خوب فرانسوي حرف نزنه،

  2."خواد می قانون روزمره فرانسوي اینو. بچه سیاهپوسته

یک سیاهپوست کثیف لیاقت سـخن گفـتن بـه    که  گوید می گر با تمسخراو در جاي دی

درست است که کوروما مـدیون ایـن زبـان تحمیلـی و اسـتعماري      . زبان پاك مولیر را ندارد

است، اما نباید از یاد برد که زبان فرانسه نیز وامدار و مرهون آثار کوروما و دیگر نویسندگان 

کالبد زبان کورومـا فرانسـوي    .اند هبر غنا و تلون آن افزودکه  باشد؛ نویسندگانی می آفریقایی

. است حال آنکه روح و جوهر آن ریشه در سـنت شـفاهی و دیـرین بومیـان آفریقـایی دارد     

 گویـد کـه پـیش از نوشـتن      می خود او. سبک نویسندگی کوروما کامالً منحصر به فرد است

                                                

1- Ibid, pp.58-59 

2- Kouroum A., Allah n’est pas obligé,Seuil, 2000,p.9 
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اما آنچه مسلم . خوانده است می راسلین  سفر به انتهاي شب بخشهایی از  خدا مجبور نیست

موسـیقی و ریـتم    .است این است که در نوشتن و سبک نویسندگی او تقلیدي وجود نـدارد 

ها و اصـطالحات متعـدد بـومی از     کوروما عالوه بر واژه. کالم او تند، بانشاط و آفریقایی است

هـا و اسـتعارات    هـا، تشـبیه  ضرب المثل "...مونه، گناماکوده، بیالکارو،بامبارا و دنسنبا "قبیل 

  :به عنوان مثال. بسیاري را وارد زبان فرانسه کرده و بر زیبایی آن افزوده است

  "کند نمی اگر پشت فیل راه بروي، شبنم تو را خیس"

   "کند نمی گوساله مادرش را حتی در تاریکی گم"

   "ماند می میرد اما عاجهایش باقی می فیل"

   "زپلنگ خال خالی است و دمش نی"

گوید شب زنده داري کافی است، هیچ روز بلندي نیست که به شب نینجامـد،   می بانگو"

نـوازد، تیـه کـوراي خواننـده بـا او       مـی  خنیاگر ساز خود را برمی دارد وآهنگ پایان شب را

گوید بـه   می زند، ناسزا می کند، ناگهان گویی که نیش زنبور خورده باشد فریاد می همسرایی

بـانگوي خنیـاگر آخـرین    . کات شهوانی یکی پس از دیگري برمـی خیـزد  رقص نخچیر و حر

تـوانی بـه    نمـی  اگـر : کنـد  می مثلها و کلمات قصار مربوط به سنت و احترام به سنت را نقل

  1"باالي درختی بروي که پدر تو رفته است الاقل دستت را به تنه آن بزن

کـه در آن حیوانـات،   دنیاي کوروما آکنـده اسـت از فرهنـگ خـاص آفریقـایی، جهـانی       

  . کنند می جادوگران، شکار،جنگ قبیله اي، فقر و مرگ حکمرانی

تنها یک نگـاه بـه عنـاوین رمانهـاي کورومـا کـافی اسـت تـا بـه کنـه اندیشـه و عمـق             

  :دلمشغولیتهاي او پی ببریم

است طنزآمیز به عصر تاریکی پس اي  نخستین رمان او اشارهعنوان  زیر آفتاب استقالل 

  .اللاز استق

آفریقایی است کـه زبـان فرانسـه از بیـان آن نـاتوان      اي  مونه واژه مونه، تحقیر و تحریک

                                                
1- Kourouma A., En attendant le vote des bêtes sauvages, Seuil, 1998, pp.21, 50, 65 
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کند تـا احساسـی را وصـف     می بسنده "تحقیر و تحریک "است و نویسنده به دو معناي آن 

  .کند که ورود استعمار به آفریقا در بومیان ایجاد کرده است

گیـرد   مـی  وکراسی را در کشوري به سخرهانتخابات و دم در انتظار رأي حیوانات وحشی

یـا  ( که رئیس جمهورآن با کودتا قدرت را به دست گرفته و به مدت سی سال با رأي مردم 

  .کند می حکومت) وحوش

 اسـاس را بـه بـاد انتقـاد     بـی  مسئله جبر و دیگر اعتقادات جادویی و خدا مجبور نیست 

  .گیرد می

است به گفته تاریخی شخصیتی به نام سوماره،  اي اشاره گوییم نه خواهیم می وقتی نمی 

  .یکی از مخالفان حضور بیگانگان در آفریقا

  گیري نتیجه

نگاه کوروما به آفریقا به عنوان موطن اول و به غرب به عنوان میهن دوم او نگاهی اسـت  

تجزیه تفکر عینی و انتزاعی، منطق و احساسات، استدالل و خرافـات در او  . آمیخته و غریب

اشکهاو لبخندهایش رنگ و بوي . او شیفته آفریقاست و عاشق پیشرفت. ده و آسان نیستسا

  . مردمان جنوب را دارد و نگاههاي موشکاف و نافذش برق تمدن غرب را
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