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يهــدف هــذا المقــال إلــى دراســة كتــاب ’تــان تــان فــي 

الجوانــب  متعــدد  خطــاب  ســياق  فــي  الكونغــو’  بــاد 

مكتــوب ومرئــي يــروج لإلمبرياليــة البلجيكيــة )األوروبيــة( 

فــي إفريقيــا. كمــا يهــدف إلــى إبــراز األدوار األيديولوجيــة 

الفنيــة  أدوارهــا  جانــب  إلــى  المصــورة  للقصــص 

غنيــة  نصــوص  المصــورة  فالقصــص  والترفيهيــة. 

وشــديدة التأثــر بالثقافــة والتأثيــر علــى الصغــار والكبــار 

والترفيهيــة  األدبيــة  بحيــث ال تمنعهــا قيمتهــا  معــًا، 

مــن أن تكــون وســيلة لغــرس وعــي زائــف لــدى قرائهــا 

وأفــكارًا فضفاضــة حــول اآلخــر وثقافتــه. 

مقدمة:

ال توجــد دون أدنــى شــك بدايــة متفــق عليهــا 

للرســوم المصــورة. يعتبــر بعــض الباحثيــن أن 

‘زربيــة بايــو’ أو ‘منســوجات بايــو’، وهــو قمــاش 

مطــّرز يبلــغ طولــه قرابــة 70 متــًرا وعرضــه 50 

ســنتمترًا، تــم إنتاجــه عــام 1077م، ويصــور الفتــح 

النورمانــدي إلنجلتــرا األنجلوساكســونية قبــل 

عشــر ســنوات، كأصــل القصــص المصــورة. 

المصــورة  الكتــب  يعتبــرون  آخــرون  علمــاء 

الكاريكاتــور  ورســام  السويســري  للرســام 

كاريكاتيــر،  أقــدم   )1846-1799( توپفــر  رودولــف 

الرســام  إمــا  اآلخــر  البعــض  يــرى  حيــن  فــي 
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ورســام  الشــهير  اإلنجليــزي 

ويليــام  الســاخر  الكاريكاتيــر 

رســام  أو   )1764-1697( هوغــارث 

جــورج  البريطانــي  الكاريكاتيــر 

رواد   )1878-1792( كروكشــانك 

القصــص المصــورة. لقــد شــهد 

تأســيس  عشــر  التاســع  القــرن 

كمــا  كفــن،  المصــورة  القصــص 

األســبوعية  الصحــف  ظهــرت 

القصــص  التــي تنشــر للجماهيــر 

المصــورة التــي أصبحــت منتشــرة 

أوروبــا  فــي  واســع  نطــاق  علــى 

أخــرى  ومناطــق  وآســيا  وأمريــكا 

وبلغــات مختلفــة. فقــد ظهــرت 

فــي  و‘الدوجينتشــي’  ‘المانغــا’ 

و‘الويبتونــز’  و‘الماهــوا’  اليابــان، 

فــي كوريــا، كمــا ظهــرت ‘المانهــوا’ 

ذاتــه  الوقــت  فــي  الصيــن.  فــي 

المصــورة  القصــص  انتشــرت 

وبريطانيــا  وبلجيــكا  فرنســا  فــي 

أخــرى  ودول  وإســبانيا  وإيطاليــا 

إلــى  باإلضافــة  هــذا  عديــدة. 

انتشــارها فــي المســتعمرات فــي 

إفريقيــا وآســيا وأمريــكا الاتينيــة.

إال  ُتنشــر  المصــورة  القصــص  تكــن  لــم 

لينتبــه  واألســبوعية،  اليوميــة  الجرائــد  فــي 

الناشــرون فــي وقــت وجيــز إلــى ضــرورة إعــادة 

تحويــل القصــص المصــورة إلــى كتــب مصورة 

لتحقيــق ربــح أكثــر. فظهــرت أنــواع مختلفــة 

هزليــة  قصــص  المصــورة:  الكتــب  مــن 

رومانســية مثــل ’جيســيكا جونــز ولــوك كيــدج‘ 

مثــل  رعــب  قصــص  بينديــز،  مايــكل  لكاتبــه 

قصــص  جيتــس،  لدونــي  األطفــال‘  ’أســنان 

الجريمــة مثــل ’ال فائــدة مــن وراء الجريمــة‘ 

مثــل  الخيــال  قصــص  بيــرو،  تشــارلز  لكاتبــه 

’التنانين والزنازيــن‘ للكاتــب جــاري جيجاكــس، 

’األربعــة  مثــل  الخــارق  اإلنســان  قصــص 

الخارقيــن‘ لكاتبيــه تــوم دي فالكــو وبــول رايــن، 

الحصــر. المثــال ال  علــى ســبيل 

شــهدت بدايــة القــرن العشــرين المزيــد مــن 

اكتســبت  التــي  الصناعــة  هــذه  فــي  الطفــرات 

بيــن  ولكــن  األطفــال  بيــن  فقــط  ليــس  شــعبية 

الكتــب  التأثيــر  هــذا  يشــمل  لــم  أيًضــا.  البالغيــن 

ــون والســينما أيًضــا.  فحســب، بــل شــمل التلفزي

وقــت  فــي  الكوميديــا  ظهــرت  ســواء  باختصــار، 

مــن  الحــق  وقــت  فــي  أو  ))10م،  عــام  مــن  مبكــر 

القــرن التاســع عشــر، فإنــه فــن ال يــزال بحاجــة إلــى 
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مزيــد مــن الدراســة، بالنظــر إلــى أنــواع الخطــاب 

فيــه. المضمنــة 

علــى  المصــورة  القصــص  آيزنــر  ويــل  يعــّرف 

والبالونــات  للفنــون  المطبــوع  “الترتيــب  أنهــا 

المصــورة”))(.  الكتــب  فــي  خاصــة  بالتسلســل، 

ويقــول فــي موضــع آخــر إن القصــص المصــورة 

قصــة  لســرد  الكلمــات  أو  الصــور  “ترتيــب  هــي 

أو إضفــاء طابــع درامــي علــى فكــرة مــا”))(. كمــا 

المصــورة  القصــص  أن  مــاكاود  ســكوت  يــرى 

هــي “صــور متقابلــة وصــور أخــرى فــي تسلســل 

مــدروس، تهــدف إلــى نقــل المعلومــات أو خلــق 

المشــاهد”)5(. لــدى  جماليــة  اســتجابة 

لــم تكــن القصــص المصــورة كواحــدة مــن 

ــر شــهرة، مخصصــة للتســلية  الوســائط األكث

ينشــر  وســيًطا  كانــت  فلطالمــا  فقــط. 

األيديولوجيــا أو يفضحهــا. وتنــاول قصــة تــان 

تــان فــي بــاد الكونغــو بالــدرس والتحليــل ال 

هــي وســيلة  المصــورة  القصــص  أن  يوضــح 

البلجيكيــة  لإلمبرياليــة  الدعايــة  وســائل  مــن 

الضــوء  يلقــي  بــل  فحســب،  الكونغــو  فــي 

شــتى  فــي  األيديولوجيــا  عمــل  كيفيــة  علــى 

أنــواع الوســائط المرئيــة والمكتوبــة، وكيفيــة 

اآلخــر  حــول  أحــكام  الســتصدار  بهــا  التاعــب 

أيضــًا. ثقافتــه  وحــول 

)3( Will Eisner, Graphic Storytelling )New York and 
London: Norton, 1996( 6.

)4( Will Eisner, Comics and Sequential Art )New York and 
London: Norton, 1985( 5.

)5( Scott McCloud, Understanding Comics )Illinois: 
Perma-Bound Books, 1994( 9. 

القصص المصورة والخطاب . 1
األيديولوجي

صحيــح أن القصــص المصــورة ربمــا فقــدت 

التلفزيونيــة  الصناعــة  انتشــار  بســبب  جاذبيتهــا 

ا  والســينمائية، لكنهــا تــؤدي بالتأكيــد دوًرا أساســيًّ

ليــس فقــط فــي تكــرار الواقــع ولكــن فــي صناعتــه 

أيًضــا. تتقاطــع القصــص المصــورة كفــن دائًمــا 

والثقافيــة  واالقتصاديــة  السياســية  القــوى  مــع 

بونغــو  ميــا  تقــول  إنتاجهــا.  زمــن  واالجتماعيــة 

إن  المصــورة‘  القصــص  ’قــراءة  كتابهــا  فــي 

أنهــا  علــى  إليهــا  ينظــر  المصــورة[  “]القصــص 

تتمــرد  و)ب(  واألمــة  الشــعب  أفــكار  تشــكل  )أ( 

عليهــا فــي اآلن ذاتــه. ففــي أي وقــت، يكــون القــراء 

مدركيــن للعقليــة المتســيدة، وبالتالــي، ُينظــر إلــى 

القصــص المصــورة علــى أنهــا إمــا متمــردة ضــد 

هــذه العقليــة أو مؤيــدة لهــا”)6(.

اآلن  حتــى  األبحــاث  مــن  كثيــر  ُأنجــزت  لقــد 

معظمهــا  وركــز  المصــورة،  القصــص  حــول 

علــى مواضيــع متنوعــة لكنهــا لــم تركــز بالشــكل 

لقــد  الواقــع،  فــي  األيديولوجيــا.  علــى  الكافــي 

نظــر  وجهــات  دائًمــا  األكاديمــي  للبحــث  كانــت 

المصــورة  القصــص  عــن  ومتباينــة  مختلفــة 

بشــتى أنواعهــا. كمــا ركــزت كثيــر مــن األبحــاث 

للقصــص  واألدبيــة  التعليميــة  األدوات  علــى 

وآليــات  وأســاليبها،  وخطاباتهــا  المصــورة، 

علــى  النفســي  وتأثيرهــا  فيهــا،  التواصــل 

)6( Mila Bongco, Reading Comics: Language, Culture, and 
the Concept of the Superhero in Comic Books )London 
and New York: Routledge, 2013( 26.
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لكــن  وقراؤهــا.  ولغتهــا  وتاريخهــا  األطفــال، 

عاقــة القصــص المصــورة باأليديولوجيــا ظلــت 

تاريخهــا. امتــداد  علــى  ملحــة  مســألة 

األيديولوجيــا  بيــن  رابــط  خيــط  إيجــاد  قبــل 

بعــض  ألقــي  أن  يجــب  المصــورة،  والقصــص 

فعلــى  األيديولوجيــا.  مفهــوم  علــى  الضــوء 

الرغــم مــن اســتخدامه المتكــرر فــي النقــد األدبــي 

والثقافــي، فــإن مصطلــح األيديولوجيــا كان دائًمــا 

تيــري  يشــير  وكمــا  ثبــات.  ألي  يخضــع  وال  زلًقــا 

إيغلتــون، “ليــس مــن المبالغــة القــول بــأن هنــاك 

المنظريــن  بعــدد  تقريًبــا  لأليديولوجيــا  نظريــات 

توصــل  اآلن  لحــد  أحــد  “ال  أنــه  ويضيــف  لهــا”))(. 

 ]...[ لأليديولوجيــا  مناســب  واحــد  تعريــف  إلــى 

كاملــة  مجموعــة  لــه  ’أيديولوجيــا‘  مصطلــح  ألن 

متوافقــة  كلهــا  ليســت  المفيــدة،  المعانــي  مــن 

مــع بعضهــا مــع بعــض”)8(. وبالتالــي، فالغــرض 

هنــا ليــس اإلحاطــة بــكل النظريــات التــي حــددت 

بعضهــا  سأســتخدم  بــل  األيديولوجيــا.  مفهــوم 

ــة بيــن القصــص المصــورة  إليجــاد عاقــة منطقي

واأليديولوجيــا.

إنجلــز  وفريديريــك  ماركــس  كارل  يعــّرف 

التــي  األفــكار  مــن  نظــام  بأنهــا  األيديولوجيــا 

يســتقبل النــاس مــن خالهــا العالــم ويفهمونــه. 

بالطبقــات  الســائدة  األفــكار  يربطــان  فهمــا 

المتســيدة. فالطبقــة المتســيدة فــي المجتمــع 

هــي التــي تنتــج األفــكار الســائدة. لذلــك، يجــب أن 

)7( Terry Eagleton, ed., Ideology )London: Longman, 
1994( 14.

)8( Terry Eagleton, Ideology )London and New York: 
Verso, 1991( 1.

ُيفهــم -وفًقــا لماركــس- أن الطبقــة المتســيدة 

أجــل  مــن  الســائدة  األفــكار  إنتــاج  فــي  تتحكــم 

ضمــان اســتمراريتها والقضــاء علــى أي شــكل 

اإلنتــاج.  مصــادر  علــى  الســيطرة  أشــكال  مــن 

ديفيــد  فرضيــة  بعيــد  حــد  إلــى  يشــبه  وهــذا 

هوكــس بــأن اإليديولوجيــا هــي “نظــام مــن األفــكار 

ينشــر مغالطــات محبوكــة مــن أجــل المصلحــة 

األنانيــة للقــوى الخبيثــة التــي تســيطر علــى حقبــة 

معينــة”)9(.

عــن  بمعــزل  األيديولوجيــا  فهــم  يمكــن  ال 

‘فكــرة الوعــي الزائــف‘ لجيورجــي لــوكاش. فالوعــي 

بالوعــي  وثيًقــا  ارتباًطــا  يرتبــط  عنــده  الزائــف 

الطبقــات  يمكــن  الطبقــي  والوعــي  الطبقــي. 

فــي  موقعهــا  علــى  التعــرف  مــن  المتســيدة 

المجتمــع.  تطــور  ويحتــم  وتاريخهــا،  المجتمــع 

الزائــف يظهــر فشــًلا فــي التعــرف  لكــن الوعــي 

يعيــق  فهــو  وبالتالــي  االجتماعــي،  الوضــع  علــى 

األفضــل. إلــى  والتحــول  الثــورة 

اعتبــرت  الماضــي،  القــرن  أربعينيــات  فــي 

مدرســة فرانكفــورت لعلــم االجتمــاع أن الثقافــة 

النــاس  بمصائــر  للتاعــب  آلــة  لتكــون  وجــدت 

والمفاهيــم  األفــكار  مــع  التــام  شــبه  بالتوافــق 

فــي  بقــوة  الطــرح  هــذا  اســتمر  الرأســمالية. 

نظريــات عالــم االجتمــاع األمريكــي هربــرت شــيلر 

والترفيــه  الثقافــة  أن  اعتقــد  الــذي  )1919م–2000م( 

الحيــاة  وأنمــاط  الفلســفة  تعزيــز  إلــى  عمــدا 

األيديولوجيــا  كانــت  إذا  ثــم،  ومــن  الســائدة. 

)9( David Hawkes, Ideology )London: Routledge, 1996( 
12.
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اختصــارًا تعنــي األفــكار المهيمنــة فــي أي مجتمــع، 

فــإن القصــص المصــورة، تعكــس هــذه األفــكار أو 

بأخــرى. أو  بطريقــة  تناهضهــا 

فــي هــذا الســياق، يمكــن القــول بــكل ثقــة بــأن 

القصــص المصــورة، وهــي مرآة للثقافة الشــعبية، 

مســبقة  أفــكار  مــن  تحملــه  لمــا  للغايــة  خطيــرة 

علــى  ولكــن  األطفــال  علــى  فقــط  ليــس  للتأثيــر 

ــار أيًضــا. فــي كتابــه ’فهــم الثقافــة الشــعبية‘،  الكب

يــرى جــون فيســك أن “الثقافــة الشــعبية كانــت 

دائًمــا جــزءًا مــن عاقــات القــوة. فهــي دائمــًا تحمــل 

والتبعيــة،  الهيمنــة  بيــن  المســتمر  الصــراع  آثــار 

وبيــن الســلطة ومختلــف أشــكال المقاومــة لهــا أو 

التهــرب منهــا”)10(. منــذ األيــام األولــى مــن ثاثينيــات 

القــرن الماضــي، ُاعتبــرت الكتــب المصــورة نصوصــًا 

شــكك  فقــد  الخطــورة.  فــي  وغايــة  مشــبوهة 

ُمهينــًا  إنتاًجــا  واعتبروهــا  فيهــا،  النــاس  معظــم 

لعمــوم القــراء يخــدش براءتهــم ويحولهــم للجنوح 

واالنحــراف. فــي العصــر الذهبــي للكتــب المصــورة 

بيــن ثاثينيــات وخمســينيات القــرن الماضــي، كان 

الرقابــة  أجــل ممارســة  مــن  ذروتــه  فــي  الضغــط 

علــى محتوياتهــا. وفــي عــام )195م، تــم إنشــاء هيئــة 

محتواهــا  لتنظيــم  المصــورة  القصــص  قانــون 

ليســتمر حتــى عــام 1980م. حــدد القانــون ببســاطة 

غيــر  أو  العنيفــة  أو  الجنســية  الســلوكات  ترويــج 

فتــح  تــم  أن  إلــى  القانــون  هــذا  وظــل  األخاقيــة. 

قنــاة توزيــع مباشــر عــام 0)19م، ممــا أدى إلــى إلغــاء 

القانــون فــي وقــت الحــق.

)10( John Fiske, Understanding Popular Culture )London 
and New York: Routledge, 2004( 19.

ــن الكلمــات  تجمــع القصــص المصــورة مــا بي

ممــا  ا،  جــدًّ فريــدة  بطريقــة  المطبوعــة  والصــور 

للمعنــى،  بــارع  اســتغال  أمــام  المجــال  يفســح 

علــى الرغــم مــن المســاحة الصغيــرة المخصصــة 

المصــورة  القصــص  صناعــة  تكــون  قــد  لــه. 

فضــاء خصبــًا لأليديولوجيــا ليــس باعتبــاره فضــاء 

وإنمــا  فحســب  والهــزل  للضحــك  مخصًصــا 

لشــعبيته الجارفــة لــدى األطفــال والكبــار علــى حــد 

ــا  ســواء. لقــد أصبحــت القصــص المصــورة روتيًن

ــا منــذ نشــأتها كمــا حظيــت بتقديــر كبيــر فــي  يوميًّ

أوروبــا وأمريــكا وآســيا وحتــى فــي المســتعمرات. 

القصــص  “اســتحدثت  بيكــر:  مارتــن  يقــول 

هــو  لمــا  نقيضــًا  لتكــون  البدايــة  منــذ  المصــورة 

ســيئ وخطيــر، حيــث تعهــد منتجوهــا أن تكــون أدًبــا 

ــا موجًهــا لألطفــال علــى وجــه الخصــوص. إال  هزليًّ

أن أثرهــا البالــغ علــى الصغــار خصوصــًا دفــع النقــاد 

التهامهــا بالعنــف والشــناعة والوقاحــة والعــري 

والتضليــل وغيرهــا مــن األشــياء الســلبية األخــرى. 

فــي الواقــع، يــكاد يكــون مــن المســتحيل العثــور 

القــرن  ومنتصــف  بدايــة  فــي  كتــاب مصــور  علــى 

العشــرين خالًيــا مــن أي عمــل عدوانــي”)11(.

حــد  إلــى  المتشــددين  النقــاد  بعــض  ذهــب 

عــاوًة  باالنحــراف.  المصــورة  القصــص  ربــط 

ــد مــن  علــى ذلــك، فهــي تعــرض األطفــال للعدي

أمــراض ومشــكات مجتمعاتنــا فــي وقــت مبكــر 

ا، ممــا يجعــل األطفــال يشــيخون بســرعة  جــدًّ

الذيــن  المتشــددين  النقــاد  هــؤالء  أحــد  كبيــرة. 

)11( Martin Baker, Comics: Ideology, Power, and the 
Critics )Manchester and New York: Manchester 
University Press, 1989( 8.
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للغايــة  عنيفــة  المصــورة    القصــص  اعتبــروا 

وخطيــرة علــى كل مــن األطفــال والبالغيــن هــو 

م  ا ـ ويرثـ فريدريــك  األمريكــي  النفســي  الطبيــب 

بتصويــرات  استشــهد  الــذي  )1895م–1981م( 

وتعاطــي  والجنــس  للعنــف  وســرية  علنيــة 

األخــرى  البالغيــن  ومشــكات  المخــدرات 

فــي  المصــورة.  القصــص  بجرائــم  ووصفهــا 

الواقــع، قــاد ويرثــام حملــة دوليــة ضــد القصــص 

الماضــي.  القــرن  خمســينيات  فــي  المصــورة 

كمــا تســبب فــي القضــاء علــى نصــف صناعــة 

ويعتبــره  بأكملهــا.  المصــورة  القصــص 

الكثيــرون أكثــر المناوئيــن للقصــص المصــورة. 

يعتبــر ويرثــام فــي كتابــه ’إغــراء األبريــاء‘ الكتــب 

المصــورة أشــكاًلا ســلبية مــن األدب الشــعبي 

أثنــاء  وفــي  األحــداث.  لجنــوح  خطيــًرا  وســبًبا 

والمراهقيــن،  األطفــال  مــع  مقابــات  عــرض 

التأثيــر  علــى  الضــوء  ويرثــام  يســلط  فهــو 

الرهيــب للقصــص المصــورة علــى المراهقيــن 

واألطفــال ألنهــم ال يســتطيعون التمييــز بيــن 

ــرون  ــي يتأث ــر حقيقــي، وبالتال مــا هــو حقيقــي وغي

بســهولة ويبــدو أنهــم يأخــذون كل شــيء فــي 

القصــص المصــورة كأمــر مســلم بــه. كمــا يتهــم 

الكتــب المصــورة بتزويــر التاريــخ، وإدامــة الصــور 

النمطيــة العنصريــة، وخلــق وعــي جماعــي حــول 

’كل جريمــة يمكــن تخيلهــا‘. إحــدى المشــكات 

منهــا  ويرثــام  يحذرهــا  التــي  األخــرى  الخطيــرة 

هــي الجنــس. فعــادًة مــا يتــم تمثيــل األبطــال 

يعــّرف  وهــذا  عاريــات  كاســيات  والبطــات 

ال  قــد  موضــوع  علــى  والمراهقيــن  األطفــال 

يعرفــه أطفالهــم مبكــرًا.  أن  فــي  اآلبــاء  يرغــب 

الوطــواط‘  ’الرجــل  عاقــة  إلــى  يلمــح  فويرثــام 

الجنســية.  بالمثليــة  إياهمــا  متهًمــا  و’روبــن‘، 

ــار المحتملــة للســحاقية فــي  كمــا يحــذر مــن اآلث

عاقــة ’المــرأة الخارقــة‘ مــع ’فتيــات هوليــداي‘ 

“بالنســبة  الســوداء‘.  ’القطــة  وشــخصية 

صــورة  هــي  الخارقــة  المــرأة  فــإن  لألطفــال، 

فهــي  للفتيــات  وبالنســبة  المخيفــة،  للمــرأة 

مثــال مثيــر لاشــمئزاز. وفــي حيــن يقــف الرجــل 

ــا لألنوثــة، فــإن المــرأة الخارقــة  الوطــواط معادًي

معــادون  بالتأكيــد  هــم  ونظراءهــا  الجذابــة 

الذكــورة”)12(. وعلــى الرغــم مــن أن النقــاد اعتبــروا 

أفــكار ويرثــام متشــددة للغايــة، فإنــه حفــر فــي 

أدق التفاصيــل والكلمــات واآلثــار والجوانــب التــي 

واالنحــراف،  والجنــس  الجريمــة  بالفعــل  تنقــل 

ــن  ــي قــد تفســد حاضــر األطفــال والمراهقي والت

ومســتقبلهم. قــد يؤخــذ الكثيــر مــن أفــكار ويرثــام 

فــي كتابــه ’إغــراء األبريــاء‘ وقــد يــرد الكثيــر منهــا 

اللحظــة  الحقيقــة تدخــل فــي  لكنــه فــي  أيًضــا، 

المناســبة إلبــراز إلــى أي مــدى يمكــن أن تكــون 

أيديولوجيــة. المصــورة    القصــص 

ديتميتــر  جيســون  لط  ـ يسـ ذاتــه،  االتجــاه  فــي 

الضــوء علــى دور القصــص المصــورة فــي غــرس 

األفــكار األيديولوجيــة المتعلقــة بالعــرق والطبقــة 

والجنــس فــي الاوعــي الجماعــي للجماهيــر. يقــول 

فــي أحــد مقاالتــه: “كتــب قصص األطفــال الخارقة، 

للثقافــة  المكونــة  النصــوص  كل  مثــل  مثلهــا 

الشــعبية، تعمــل كنصــوص سياســية، مشــكلة 

للهويــات الجيوسياســية )وهويــات أخــرى( وبانيــة 

)12( Fredric Wertham, Seduction of the Innocent )New 
York: Rinehart and Company, 1954( 192-3.
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لخيــاالت جغرافيــة. ويتــم ذلــك مــن خــال اللغــة 

المرئيــة والمقــروءة التــي تربــط تصــورات ’الواقــع‘ 

أن  ديتميــر  ويضيــف  القــارئ”))1(.  يفهمهــا  كمــا 

“الكتــب المصــورة، التــي يعتبرهــا الكثيــرون مصــدرًا 

رئيســيًا للترفيــه، قــد تقــدم مــع ذلــك نظــرة ثاقبــة 

عــن النظــام السياســي المتأصــل فــي االتجاهــات 

الجديــدة فــي وســائل اإلعــام”))1(.

ــر فــي  ــدوره بشــكل كبي ــو إيكــو ب أســهم أومبرت

الجــدل الدائــر حــول األيديولوجيــا وعاقتهــا الوثيقــة 

 / النقــدي  منظــوره  كان  المصــورة.  بالقصــص 

ــة فــي الدراســات الاحقــة  ــرًا للغاي الماركســي مؤث

عــن القصــص المصــورة. على عكــس أولئك الذين 

مســلية  كتــب  مجــرد  المصــورة  الكتــب  اعتبــروا 

بجديــة،  تربكهــم  أو  قراءهــا  توجــه  ال  قــد  وبريئــة 

الرأســمالية  الدعايــة  وســط  فــي  إيكــو  يضعهــا 

السياســية. فهــو يعتقــد أن القصــص المصــورة 

وفــوق  متناســقة  رأســمالية  أفــكار  بهــا  تتاعــب 

متنــاول القــراء. فالقصــص المصــورة بالنســبة لــه 

هــي المجــاالت الخصبــة التــي يقــع فيهــا استنســاخ 

“إن  المجتمــع.  فــي  الســائدة  لأليديولوجيــات 

الرســوم المتحركــة متحكــم فيهــا مــن فــوق، فهــي 

ــاع الخفيــة، التــي  ــا لجميــع آليــات اإلقن تعمــل وفًق

الــذي  الهــروب  تتوقــع مــن المســتهلك ســلوك 

يحفــز علــى الفــور التطلعــات المهيمنــة للمنتجيــن. 

معظــم  فــي  المصــورة،  القصــص  تعكــس   ]…[

)13( Jason Dittmer, ”The Tyranny of the Serial: Popular 
Geopolitics, the Nation, and Comic Book Discourse“, 
Antipode, Vol. 39, N° 2, 2007: 251.

)14( Jason Dittmer, ”The Tyranny of the Serial: Popular 
Geopolitics, the Nation, and Comic Book Discourse“, 
Antipode, Vol. 39, N° 2, 2007: 265.

وتعمــل  مــا  لنظــام  الخفيــة  التعاليــم  الحــاالت، 

كتعزيــز خفــي لألســاطير والقيــم الســائدة”)15(.

ــى الرغــم مــن أن القصــص  ــى العمــوم، وعل عل

للترفيــه،  أساســي  بشــكل  مخصصــة  المصــورة 

لكــن هــذا ال يمنعهــا مــن أن تكــون حبلــى باألفــكار 

والجنــس  العــرق  حــول  والفضفاضــة  النمطيــة 

االجتماعيــة. والطبقــات 

تفاصيل القصة . 2

’تــان تــان فــي بــاد الكونغــو‘ هــو الكتــاب الثانــي 

مــن سلســلة مغامــرات تــان تــان التــي كتبها رســام 

الكاريكاتيــر البلجيكــي جــورج ريمــي ))190م–)198م(، 

ــر السلســلة  ــًا باســم إيرجــي. تعتب والمعــروف فني

شــعبية  المصــورة  القصــص  أكثــر  مــن  واحــدة 

بأكثــر  نشــرها  تــم  فقــد  العشــرين.  القــرن  فــي 

ــي  ــر مــن مائت مــن ســبعين لغــة وبيعــت منهــا أكث

ألعمــال  ترجمتهــا  تمــت  كمــا  نســخة.  مليــون 

ســينمائية وإذاعيــة ومســرحية وتلفزيونيــة. ظهــر 

كتــاب تــان تــان فــي بــاد الكونغــو ألول مــرة فــي 

الملحــق األســبوعي المصــور للصحيفــة البلجيكيــة 

الكاثوليكيــة القــرن العشــرين، واســتمر نشــره مــن 

مايــو 0)19م إلــى يونيــو 1)19م.

فــي  مغامراتــه  بعــد  شــعبيته  زادت  أن  بعــد 

يتجــه  الســوڤيات‘،  بــاد  فــي  تــان  ’تــان  كتــاب 

تــان نحــو إفريقيــا. فــي  تــان  البلجيكــي  المراســل 

الخامــس مــن يونيــو 0)19م أبلغــت صحيفــة القــرن 

اللذيــن  وميلــو،  تــان  تــان  أن  قراءهــا  العشــرين 

)15( Umberto Eco, Apocalypse Postponed )London and 
Oxford: Bloomsbury Academic, 1994( 37-38.
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بالــكاد عــادا مــن االتحــاد الســوفيتي، ســيتجهان 

ــان وهــو  ــان ت ــة. وشــوهد ت نحــو الكونغــو البلجيكي

يختــار مــا ســيأخذه معــه مــن جنــاح ’بــاد الكونغــو‘ 

الكاهــن  كان  الواقــع،  فــي  الممتــاز.  الســوق  فــي 

آبــي نوربــرت واليــز )1882م-1952م( هــو الــذي أوصــى 

بوظيفــة تــان تــان ودفــع بــه نحــو الكونغــو. اتصــل 

وزيــر المســتعمرات البلجيكــي بالكاهــن واليــز مــن 

والتقاريــر  المقــاالت  مــن  سلســلة  اقتــراح  أجــل 

اإليجابيــة حــول وجــود بلجيــكا فــي الكونغــو. كان 

ــا للغايــة بالنســبة للحكومــة البلجيكية،  هــذا ضروريًّ

الثانــي فــي  ليوبولــد  الملــك  هت فتــرة  حيــث شــوَّ

الكونغــو الصــورة التــي أراد البلجيكيــون أن يعرفهــا 

العالــم عنهــم. 

علــى  الثانــي  ليوبولــد  بلجيــكا  ملــك  ســيطر 

الكونغــو فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر، وحولهــا 

إلــى إقطاعيــة خاصــة بــه. لقــد أفقــر هــذه األمــة، 

بمســاعدة  ثرواتهــا  وســرق  بســكانها  وفتــك 

الصحفــي والمستكشــف الويلــزي هنــري مورتــون 

ســتانلي )1)18م-)190م(. عرفــت فتــرة حكمــه فظائــع 

شــنيعة وموثقــة تتعلــق بسياســات العمــل فــي 

جمــع ونقــل المطــاط الطبيعــي فــي الكونغو. فقد 

فــرض علــى الكونغولييــن سياســة العمــل الجبــري 

وجمعــه  المطــاط  الســتخراج  البدنــي  واإلكــراه 

ــاح بلجيــكا. وكان  ــادة أرب بثمــن بخــس مــن أجــل زي

كل شــخص يرفــض المشــاركة فــي هــذا العمــل 

يقتــل فــورًا، كمــا تحدثــت التقاريــر عــن قــرى دمــرت 

بســبب رفضهــا. وأفــادت تقاريــر محليــة ودوليــة 

أيًضــا أن أولئــك الذيــن فشــلوا فــي جمــع الحصــة 

اليوميــة مــن المطــاط قــد قطعــت أيديهــم، مــا أثــار 

اشــمئزازًا دوليــًا واســعًا. عندئــذ بــدأت حملــة دوليــة 

1890م  عــام  فــي  الحــرة  الكونغــو  دولــة  أجــل  مــن 

وبلغــت ذروتهــا بعــد عــام 1900م بقيــادة الناشــط 

)))18م–)192م(.  موريــل  ديــن  إدمونــد  البريطانــي 

أجبــر  الدولــي،  الضغــط  وتحــت  لذلــك،  ونتيجــة 

علــى  الثانــي  ليوبولــد  الملــك  البلجيكــي  البرلمــان 

التنــازل عــن الكونغــو للحكومــة البلجيكيــة فــي عــام 

1908م. لكــن ذلــك لــم يوقــف الفظائــع البلجيكيــة 

فــي الكونغــو.

بعــد رحلــة قطار 

بروكســل  مــن 

فــي  أنتويــرب  إلــى 

بلجيــكا،  شــمال 

أبحــر تــان تــان وكلبــه 

متــن  علــى  ميلــو 

الثايزڤيــل)16(،  باخــرة 

المينــاء  ماتــادي،  إلــى مدينــة  أنتويــرب  مــن مدينــة 

إلــى الكونغــو للتحقيــق  الرئيــس ونقطــة الدخــول 

فــي األحــداث الجاريــة هنــاك. عندمــا وصــا، اســتقبلهما 

حشــد مــن الســكان المحلييــن بــكل حفــاوة. وأثنــاء وجــوده 

ــا  كونغوليًّ ــا  صبيًّ تــان  تــان  اســتأجر  الكونغــو،  فــي 

يدعــى كوكــو لمســاعدته فــي رحلتــه خــال تواجــده 

فــي  المســتعمرة  الكونجــو  بــاد  كانــت  بالبــاد. 

حاجــة ماســة إلــى اإلدارة الرشــيدة وحســن التدبيــر، 

ونظــًرا ألن الســكان المحلييــن لــم يتلقــوا تعليًمــا 

كانــوا  الذيــن  الوحيديــن  األشــخاص  فــإن  كافًيــا، 

يســيطرون علــى البــاد هــم المبشــرون الكاثوليــك 

)16( الثايزڤيــل هــي باخــرة بنتهــا شــركة فــي ملكيــة المقــاول 
ولرجــل األعمــال البريطانــي جــون كوكريــل عــام 1922م لفائــدة 

البلجيكيــة وذلــك بمدينــة هوبوكــن.  شــركة الماحــة 
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مــن  الكثيــر  حتــى  بلجيــكا.  مــن  والبروتســتانت 

المدنييــن البلجيكييــن لــم يكونــوا مهتميــن بتولــي 

أدوار إداريــة فــي الكونغــو. كمــا كان هنــاك نقــص 

فــي األشــخاص الراغبيــن فــي العمــل فــي وظائــف 

أساســية معينــة كالتعليــم والطــب والجيولوجيــا 

والقناطــر  الطــرق  وهندســة  المدنيــة  والهندســة 

وقيــادة  والمناجــم  المعماريــة  والهندســة 

الشــاحنات والعربــات ومــا شــابه ذلــك. كانــت البــاد 

غنيــة بمقدراتهــا المعدنيــة وال ســيما فــي منطقــة 

كاتانغــا كالنحــاس والذهــب واأللمــاس واليورانيــوم 

الــذي باعتــه بلجيــكا للواليــات المتحــدة خــال الحــرب 

العالميــة الثانيــة، ممــا ســاعد فــي بنــاء أول قنبلتيــن 

ذريتيــن تــم إســقاطهما علــى هيروشــيما وناجازاكــي 

هــذه  وكانــت  5)19م.  أغســطس  فــي  اليابــان  فــي 

أنحــاء  مــن جميــع  األعمــال  لرجــال  فرصــة ذهبيــة 

والبرتغاليــون  األمريكيــون  تدفــق  حيــث  العالــم 

والتجــار الصينيــون واليونانيــون ومحبــو المغامــرة 

واالستكشــاف نحــو الكونغــو، وأصبــح الفاســدون 

البلجيكــي  االحتــال  خطــة  مــن  جــزءًا  هــؤالء  مــن 

للبــاد ونــدرة  للكونغــو. فــي خضــم هــذا االجتيــاح 

تبحــث  البلجيكيــة  الحكومــة  كانــت  العاملــة،  اليــد 

بالوظائــف  مواطنيهــا  إلغــراء  ناجعــة  طــرق  عــن 

فــي الكونغــو. عندمــا اقتــرح الكاهــن واليــز تــان تــان 

الفكــرة  بــدت  االســتعماري،  للمشــروع  كمــرّوج 

مذهلــة للغايــة ولكنهــا كانــت مفاجئــة إليرجــي الــذي 

وجــد نفســه متســائا ًكيــف الســبيل إلــى معرفــة 

المزيــد عــن الكونغــو. فحصــل علــى مســاعدة مــن 

فــي  معــه  يعمــل  كان  قديــم  صديــق  ومــن  واليــز 

مجلــة الكشــاف الصغيــر حيــث زوده بنســخة مــن 

كتــاب ’مســتعمرتنا‘ لكاتبيــه ألبيــر ميشــال ونوربــرت 

لــود، الــذي ظهــرت الطبعــة األولــى منــه عــام 1922م. 

بــدأت المعلومــات حــول بــاد الكونغــو تتدفــق نحــو 

ــه الصحفــي  إيرجــي مــن خــال معارفــه، كمــا قــدم ل

مونســينيور شــيرجين كتابيــن ليعينــه علــى معرفــة 

بــاد الكونغــو: أولهمــا ’الكونغــو البلجيكيــة‘ للكاتــب 

رينــي ڤوتيــي، والثانــي كتــاب جماعــي تحــت عنــوان 

إيرجــي  واســتعان  البلجيكيــة‘.  الكونغــو  ’مــرآة 

يلــزم ممــا  بشــركة الماحــة البلجيكيــة لمــده بمــا 

تعرفــه مــن خــال رحاتهــا البحريــة نحــو إفريقيــا. 

كمــا وســعت زياراتــه المتكــررة للمتاحــف اإلفريقيــة 

فــي بلجيــكا خيالــه حــول بــاد الكونغــو.

وصلــت الدعايــة لتــان تــان فــي بــاد الكونغــو 

تــم تصويــر المواطنيــن المحلييــن  ذروتهــا. فقــد 

الصبــر.  بفــارغ  تــان  تــان  رؤيــة  ينتظــرون  وهــم 

بشــاب  جوديــن  فيليــب  الكاتــب  يستشــهد 

عــن  يعبــر  وهــو  كونغــو  كيــوال  يدعــى  كونغولــي 

تــان ”أنــا  تــان  ســعادته العارمــة بســبب وصــول 

الفتــى األســود الصغيــر ســعيد للغايــة أن الصديق 

الصغيــر تــان تــان بصحــة جيــدة. كمــا يســعدني أن 

أقــرأ أن تــان تــان قــادم إلــى الكونغــو. ســيكون لديــه 

كيــوال”))1(. انتهيــت.  هنــا.  ليأكلــه  الكثيــر 

يواجــه تــان تــان وميلــو المصاعــب منــذ انطــاق 

رحلتهمــا نحــو بــاد الكونغــو. يصــاب ميلــو بتســمم 

ببغــاء،  مــع  احتكاكــه  جــراء  الباخــرة  متــن  علــى 

فيعرضــه تــان تــان علــى الطبيــب فيحقنــه ويتعافــى. 

ولمــا يــرى ميلــو الببغــاء مــرة أخــرى ياحقــه لكنــه 

يســقط مــن أعلــى علــى رأس أحــد المجرميــن الذيــن 

)17( Philippe Goddin, Hergé, Lignes de Vie )Brussels: 
Molinsart, 2007( 23.



العدد 11 | خريف ٢٠٢٠ م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية ٢14

كابونــي  آل  األمريكــي  العصابــات  زعيــم  كلفهــم 

بتصفيــة تــان تــان فــور علمــه مــن الواليــات المتحــدة 

الكونغــو.  بــاد  إلــى  تــان  تــان  بســفر  األمريكيــة 

ــه يقفــز فــي البحــر  ــو لكن يحــاول المجــرم ضــرب ميل

خوًفــا منــه. يهــب تــان تــان إلنقــاذ ميلــو لكــن ســمكة 

التوربيــد تصعــق ميلــو فيهــوي عميًقــا. يغــوص تــان 

تــان إلنقــاذه فيعضــه قــرش مــن رجلــه لكنــه يتمكــن 

مــن إبعــاده. فــي موضــع آخــر، يهاجــم تمســاح ميلــو 

حينمــا كان يســبح فــي النهــر فينقــذه تــان تــان مــرة 

أخــرى ويقتــل التمســاح بــكل ســهولة. بعــد ذلــك 

فتبعــه  ســيارتهما،  ويأخــذ  المجــرم  بهمــا  يلحــق 

تــان تــان وضربــه بحبــة جــوز الهنــد وقلدتــه القــردة 

فأمطــرت المجــرم بوابــل مــن جــوز الهنــد حتــى خــر 

بالغابــة  جولتــه  تــان  تــان  يواصــل  عليــه.  مغشــيًا 

فيخطــف قــرد ميلــو، ولــم يجــد تــان تــان مــن وســيلة 

ــر أن يقتــل قــردًا ويتنكــر فــي جلــده ويعيــد ميلــو.  غي

ويســتعين  ســيارة  تــان  تــان  يســتأجر  ذلــك،  بعــد 

بكوكــو ليدلــه علــى الطريــق، وبينمــا هــم يقطعــون 

ســكة الحديــد يصطدمــان بالقطــار فيعينــوا ركابــه 

تــان  يؤخــذ  هنــاك  النهائيــة.  وجهتهــم  بلــوغ  علــى 

رحــب  الــذي  الملــك  لماقــاة  األكتــاف  علــى  تــان 

بــه ودعــاه للصيــد اليــوم الــذي يليــه. أثنــاء الصيــد، 

ينقــض أســد علــى تــان تــان، وفــي حيــن يهــم بأكلــه 

يقضــم ميلــو ذيلــه فيتــرك تــان تــان. ينصــاع األســد 

ــد إعجــاب الســكان بهمــا، إال  ــان وميلــو فيزي ــان ت لت

أن ذلــك يغضــب منجــم القريــة موغانغــا. وعندمــا 

ــي الحمــى  ــان بعــد ذلــك علــى رجــل يعان ــان ت دخــل ت

وزوجتــه تعتقــد أن بــه مّســًا مــن الجــن، فيعطيــه 

حبــات مــن دواء فيقــوم كأن لــم يكــن بــه شــيء، تخــر 

إيــاه صانعــًا  الزوجــة ســاجدة مبجلــة معتبــرة  لــه 

موغانغــا  المنجــم  يتفــق  عندئــذ  للمعجــزات)18(. 

تــان  القريــة ويتهمــا  والمجــرم أن يكســرا معبــود 

تــان بذلــك. ولمــا وجــد القرويــون المعبــود مكســورًا 

فــي خيمــة تــان تــان، غضبــوا غضبــًا شــديدًا وقــرروا 

ســجن تــان تــان. لكــن كوكــو ينقــذه فــي جنــح الليــل، 

ليكشــف مؤامــرة المنجــم والمجــرم لكســر معبــود 

ورجموهمــا  عليهمــا  القرويــون  فانقلــب  القريــة 

ــر  ــان إث ــان ت ــزداد غضــب موغانغــا مــن ت بالحجــارة. ي

تحولــه لبطــل فــي قريــة بابــاوروم، فينشــب حربــًا 

تــان  يتفــوق  المهاتــوڤو.  جيرانهــم  وبيــن  بينهــم 

تــان علــى المهاتــوڤو ولــم يســتطع واحــد منهــم 

يخبــئ  كان  ألنــه  واحــد  برمــح  تــان  تــان  يصيــب  أن 

لذلــك،  نتيجــة  رماحهــم.  كل  يلتقــط  مغناطيســًا 

لتــان  المهاتــوڤو  الملــك باســم قبيلــة  يستســلم 

العدائيــة  واألعمــال  الهجمــات  وقــف  ويقــرر  تــان 

ــاوروم. يفكــر موغانغــا فــي طريقــة أخــرى  ضــد الباب

للقضــاء علــى تــان تــان فيعــاود التآمــر مــع المجــرم 

لقتلــه ويتنكــر كفهــد منتظــرًا قــدوم تــان تــان للغابة. 

وفــي حيــن هــو كذلــك يطوقــه ثعبــان ضخــم ويــكاد 

يجهــز عليــه لــوال تدخــل تــان تــان الــذي قتــل الثعبــان 

وحــرره منــه. يستســلم موغانغــا ويتوســل الغفران 

وينهــي كل مؤامراتــه. لكــن المجــرم يواصــل مــا بــدأه 

ــان مــرة أخــرى متنكــًرا  ــان ت ــى ت ويحــاول القبــض عل

كمبشــر كاثوليكــي. ينجــح فــي ذلــك ويحــاول إلقــاء 

تــان تــان فــي النهــر لتلتهمــه التماســيح لكــن تدخــل 

ميلــو قلــب الموازيــن فنجــا تــان تان وســقط المجرم 

فــي النهــر وأصبــح لقمــة ســائغة للتماســيح. يضــع 

هــو  الصخــور  كاســر  أز  المعجــزات  صانــع  البانتــو  بلغــة   )18(
ي‘. ’البوالماتــار
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تــان تــان يــده علــى رســالة كانــت فــي جيــب المجــرم 

قبــل مقتلــه فيكتشــف محاولــة رئيــس العصابــات 

األمريكــي آل كابونــي الســيطرة علــى إنتــاج األلماس 

فــي إفريقيــا. فيســاعد الشــرطة االســتعمارية علــى 

القبــض علــى آل كابونــي وبقيــة عصابــة التهريــب. 

ــه. ــى وطن ــه فيعــود إل ــم تنتهــي مهمت ث

تشويه صورة إفريقيا . 3

النظــر  بغــض 

الدعــم  مقــدار  عــن 

الــذي  واالنتشــار 

’تــان  كتــاب  عرفــه 

بــاد  فــي  تــان 

الكونغــو‘ فــي أوروبا 

ال  فإنــه  وأمريــكا، 

يعــزز  ــا  نصًّ يــزال 

النمطيــة  القوالــب 

العنصريــة الغربيــة. 

فهــو يصــور األفارقــة 

جلــود  يلبســون  مخادعيــن،  أغبيــاء  كمهرجيــن 

كالرمــاح  بدائيــة  أســلحة  ويحملــون  الحيوانــات 

القصــة  فــي  يظهــر  الــذي  القــرد  حتــى  والــدروع. 

وهــو يحــاول اختطــاف ميلــو يبــدو أكثــر ذكاء مــن 

بحســب  فهــم  منهــم.  حيلــة  وأوســع  األفارقــة 

ــان  ــي كت ــة وأســهل علــى صب إيرجــي ضعفــاء للغاي

عنــاء. دون  عليهــم  للتغلــب  تــان 

إثــر  البريطانيــة إيغمونــت  النشــر  علقــت دار 

’تــان  كتــاب  مــن  اإلنجليزيــة  للنســخة  نشــرها 

’إن  بقولهــا:  1991م  عــام  الكونغــو‘  بــاد  فــي  تــان 

الشــاب هيرجــي فــي تصويــره للكونغــو البلجيكيــة 

إنمــا يعكــس المواقــف االســتعمارية فــي ذلــك 

وفًقــا  األفريقــي  الشــعب  صــور  وقــد  الوقــت... 

للصــور النمطيــة البرجوازيــة األبويــة عــن الفترة...‘ 

الكتــاب  بإســاءة  اعتــراف  ذاتــه  حــد  فــي  وهــذا 

المســاواة  لجنــة  أعلنــت  كمــا  إفريقيــا.  لصــورة 

’للتحيــز  نمــوذج  هــو  الكتــاب  أن  البريطانيــة 

بيعــه  بعــدم  وأوصــت  البغيــض‘،  العنصــري 

وبســبب  منذئــذ.  البريطانيــة  الكتــب  متاجــر  فــي 

بنفســه  هيرجــي  اعتــرف  المتكــررة،  االنتقــادات 

بأنــه يمثــل أفــكار ومواقــف العصــر. وفــي رد علــى 

االنتقــادات قــال إنــه ال يعــرف شــيًئا عــن الكونغــو 

ــه النــاس عنهــا فــي الثاثينيــات. وتابــع  إال مــا قال

أن  الوقــت  ذلــك  فــي  مشــهورًا  كان  إنــه  قائــًلا 

لــم يكونــوا ناضجيــن، وكان مــن حســن  الســود 

لرعايتهــم.  البلجيكييــن كانــوا هنــاك  حظهــم أن 

يؤكــد إيرجــي أن هــذه الصــورة كانــت هــي الــروح 

لمثــل  الوقــت.  ذلــك  فــي  بلجيــكا  فــي  الســائدة 

التغييــرات  مــن  العديــد  أجــرى  االنتقــادات  هــذه 

والنصــوص  1)19م  لعــام  األصلــي  النــص  علــى 

و6)19م. و1)19م  ))19م  لعــام  الاحقــة 

الشــعب  إيرجــي  بــه  ينتقــص  مــا  أول 

التــي يتحدثــون بهــا.  الكونغولــي هــو الطريقــة 

فهــم غيــر قادريــن علــى التحــدث بلغــة أجنبيــة 

فهــم  ذلــك،  علــى  عــاوًة  الصحيــح.  بالشــكل 

بطيئــون وغيــر أكفــاء ومتوحشــون. مــن خــال 

ــكاد تجــد  ــان فــي بــاد الكونغــو‘، بال ــان ت كتــاب ’ت

األفارقــة ينطقــون بجملــة فرنســية صحيحــة. 

الضحــك  تثيــر  ولكنتهــم  ركيكــة  لغتهــم 



العدد 11 | خريف ٢٠٢٠ م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية ٢16

واالســتهزاء، والنــص ملــيء بالجمــل الفرنســية 

المشــوهة التــي تفتقــر إلــى األفعــال والروابــط. 

بالــكاد يتحدثــون  عــاوًة علــى ذلــك، فاألفارقــة 

فــي القصــة، وخاصــة كوكــو. فهــو لــم يرفــض 

ــان هــو  ــان ت ــان. فعــادًة مــا يكــون ت ــان ت ــا لت طلًب

الــذي يتحــدث إلــى ميلــو وكوكــو يســتمع إليهمــا 

ويوافق في النهاية. “الفتى كوكو ال يخبر ســيده 

بنعــم  يجيــب  فهــو  الكونغــو،  بــاد  عــن  شــيئًا 

لــكل مــا يقولــه ويطلبــه تــان تــان، وال ُيَكلــف إال 

بالمهــام الوضيعــة كحراســة الســيارة وإعــداد 

ــات  ــى الحيوان ــات وحمــل المعــدات”)19(. حت الوجب

مثــل ميلــو والــكاب األخــرى والببغــاوات وغيرهــا 

تتحــدث لغــة أفصــح مــن األفارقــة، وهــذه إهانــة 

جميعهــم. لألفارقــة  صارخــة 

ــان مــع األفارقــة  ــان ت العنــف فــي حــوارات ت

برمتهــا.  القصــة  فــي  لانتبــاه  الفــت  أمــر  هــو 

فهــو غالًبــا مــا يهيــن األفارقــة وال يتوانــى عــن 

مقابــل  ومعرفتــه  وتفوقــه  ســلطته  إظهــار 

ضعفهــم وخذالنهــم وجهلهــم متــى ســنحت 

كوكــو  يأمــر  البدايــة  فــي  لذلــك.  الفرصــة  لــه 

ــاد الكونغــو دون  ــه فــي ب ــه خــال رحلت بمرافقت

ــاء رحلتهــم  ــه فــي األمــر. وأثن حاجــة لمعرفــة رأي

علــى متــن الســيارة َتعلــق عجاتهــا فــي ســكة 

يدهســهم  أن  مــن  وبــدًلا  الملتويــة،  الحديــد 

القطــار وينهــي حياتهــم ينقلــب بركابــه وينحــرف 

عــن الســكة. وفــي حيــن يبــدأ األفارقــة بالصــراخ، 

يوبخهــم تــان تــان ويتهكــم علــى عربتهــم وســكة 

)19( Jean-Marie Apostolidès, The Metamorphoses 
of Tintin, Or, Tintin for Adults, trans. by Jocelyn Hoy 
)Stanford: Stanford University Press, 2010( 13.

الحديــد المهترئــة. “اســكتوا! ســنصلح عربتكم!” 

فــإذا كانــت ســيارة صغيــرة تتغلــب علــى قاطــرة 

وعرباتهــا فهــذا يســلط الضــوء علــى الصناعــة 

األوروبيــة القويــة في مقابــل الصناعة اإلفريقية 

فــي  بالبــدء  يأمرهــم  ثــم  المتخلفــة.  القديمــة 

إصــاح القطــار. فــي هــذا المشــهد يصــف إيرجي 

األفارقــة بالكســل والجهــل والتقاعــس وهــم 

المعنيــون بتعطــل قطارهــم ألنهــم ال يملكــون 

وســيلة نقــل أخــرى. حتــى الكلــب ميلــو يســخر 

مــن كســلهم ويبــدو أكثــر نشــاًطا منهــم وأقــدر 

علــى المســاعدة منهــم. ينتهــي المشــهد هــذا 

وتــان تــان يجــر القطــار بســيارته نحــو المحطــة، 

فــي  المواصــات  بخدمــة  صريــح  ازدراء  وهــذا 

بــاد الكونغــو.

شــناعة  األكثــر  المفارقــات  مــن  واحــدة 

بوجهيــن  يظهــر  تــان  تــان  أن  هــو  القصــة  فــي 

لمــا  الرحمــة  عديــم  فهــو  تمامــًا.  متناقضيــن 

خمســة  ويقتــل  جلــده،  ويلبــس  قــردًا  يســلخ 

عشــر ظبيــًا لعشــائه، ويعــذب تمســاحًا، ويقتــل 

فيــًا ويأخــذ أنيابــه العاجيــة، ويفجــر وحيــد القــرن، 

اإلنســان  وهــو  بالحجــر.  رميــًا  جاموســًا  ويقتــل 

الحريــص علــى تحريــر بــاد الكونغو مــن مؤامرات 

العصابــات األمريكيــة التــي تنــوي االســتياء علــى 

مقــدرات البــاد المعدنيــة. وهــذا فــي الواقــع مــا 

هــو إال جانــب مــن نيــات االحتــال البلجيكــي علــى 

لســان تــان تــان مــن أجــل إبعــاد كل المطامــع 

األخــرى التــي تريــد اقتســام ثــروات بــاد الكونغــو 

مــع بلجيــكا.

األفريقيــة  بالثقافــة  الكتــاب  يســتهزئ 



٢17تان تان يف بالد الكونغو

ويســتهزئ بأصحابهــا. فهــو يعــرض لطفــل 

أوروبــي ذكــي نشــط شــجاع مقابــل ســكان 

حتــى  وجبنــاء.  أغبيــاء  كســالى  محلييــن 

موغانغــا الــذي هــو أعلمهــم وأكثرهــم حيلــة 

يتعــرض للضــرب مــن قبــل هــذا الصبــي. وهذا 

ينبئــك عــن رؤيــة إيرجــي لثقافــة األفارقة، فهي 

ثقافــة فــي نظــره ال تنتــج إال الكســل والغبــاء 

يصــور  الكونغــو،  بــاد  خــال  مــن  والجبــن. 

شاســعة  جنــة  أنهــا  علــى  إفريقيــا  الكتــاب 

المحــدودة،  غيــر  وبالمــوارد  بالفــرص  مــألى 

ولكنهــا مأهولــة بالمتخلفيــن، ذوي البشــرة 

الداكنــة والشــفاه الحمــراء الغليظــة واألنوف 

المفلطحــة والقامــات القصيــرة والمابــس 

المضحكــة. فهــم يمكــن تمييزهــم حتــى عندما 

يرتــدون مابــس األوروبييــن بســبب بشــرتهم 

الداكنــة وشــفاههم الغليظــة. معظــم الذيــن 

أوروبيــة هــم حفــاة وأشــد  يرتــدون مابــس 

قبحــًا. بعضهــم يرتــدي الفــراء ويغطــي عنقــه 

حتــى فــي الطقــس الحــار، وبعضهــم يلبــس 

مهمــا  فهــم  قميــص.  دون  عنــق  ربطــة 

ــي،  ــاة األوروب ــوا االندمــاج فــي نمــط الحي حاول

إلــى  التحــول  باســتطاعتهم  ليســوا  فإنهــم 

أوروبييــن. فكوكــو مثــًا يلبــس مثــل تــان تــان 

ــا بســحنته الداكنــة  تقريًبــا لكنــه يبقــى إفريقيًّ

وشــفائه الحمراء الفطحاء ورأســه األشــعث 

وأقدامــه الحافيــة. علــى العمــوم، فاألفارقــة 

فــي كتــاب ’تــان تــان فــي بــاد الكونغــو‘ هــم 

مجــرد أطفــال كســالى خوافــون، مشــعوذون، 

عاجــزون وســذج.

الرغــم  علــى 

إيرجــي  أن  مــن 

إلــى  اضطــر 

ألبــوم  اختصــار 

األول  اإلصــدار 

إلــى 62 صفحــة 

مــن  بــداًل 

صفحــة،   109

ــة  ــل لتلبي ــد مــن التفاصي ــة العدي ــر أو إزال بتغيي

أجنــدات معاصــرة أو تجنبــًا للنقــد، فــإن هــذا ال 

يغيــر مســار التاريــخ. فقــد تجنــب اإلشــارة إلــى 

اســتعمار بلجيــكا للكونغــو، أو الفظائــع التــي 

األلبــوم  فــي  هنــاك.  الثانــي  ليوبولــد  ارتكبهــا 

األول علــى ســبيل المثــال، كمــا هــو موضــح 

فــي الصــورة )، يريــد تــان تــان أن يغــرس فــي 

الكونغولييــن  الطــاب  أذهــان مجموعــة مــن 

الكونغــو.  وليــس  بلجيــكا  هــو  وطنهــم  أن 

وهــو تزويــر واضــح للتاريــخ ومحاولــة لغســل 

بقيــم  وحشــوها  الصاعــد  النــشء  أدمغــة 

إمبرياليــة غاشــمة. فــي طبعــات الحقــة، غيــر 

وازدراء.  خبثــًا  أكثــر  بآخــر  البيــان  هــذا  إيرجــي 

عــن  سيباســتيان  األب  غيــاب  يغتنــم  فهــو 

ويشــرع  مرضــه  بســبب  الرياضيــات  درس 

فــي تدريســهم عمليــات الضــرب، فيتبيــن أن 

أســهل  حتــى  يحســنون  ال  األطفــال  هــؤالء 

عمليــات الجمــع. وهــذا كلــه إشــارة مــن إيرجــي 

تــان  “مهمــة  وغبائهــم.  األفارقــة  جهــل  إلــى 

ــم. فهــو يحــذو حــذو  ــان الرئيســية هــي التعلي ت

المبشــرين الذيــن أرادوا تنصيــر إفريقيــا. ودون 

التشــكيك فــي كفاءتــه الخاصــة، فإنــه ينطلــق 
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تأديــة  فــي  عنهــم  لينــوب  الكونغــو  بــاد  إلــى 

واجباتهــم الهامــة”)20(. يتحمــل تــان تــان وميلــو 

علــى عاتقيهمــا تخليــص الســكان المحلييــن 

مــن المنجــم موغانغــا، وجلــب الفكــر العقانــي 

والتعاليــم الدينيــة إلــى الكونغــو. بغــض النظــر 

تغييــر  إيرجــي  بهــا  حــاول  التــي  الطريقــة  عــن 

خطابــه، فهــو يقــع فــي الفخ ذاته من الســخرية 

مــن  والتقليــل  بهــم  والتاعــب  األفارقــة  مــن 

الــذي  ’زنجــي‘  أن مصطلــح  شــأنهم. صحيــح 

ظهــر مرتيــن فــي الطبعــة األولــى اختفــى فــي 

طبعــات الحقــة، وصحيــح أيًضــا أن الخطــاب 

الســلطوي لتــان تــان تجــاه األفارقــة قــد خــف، 

ولكــن هــذا ال يغيــر موقــف تــان تــان تجــاه ثقافــة 

علــى  متفوًقــا  يعتبــر  يــزال  ال  فهــو  األفارقــة. 

األفارقــة، يحملونــه علــى أكتافهــم، ويركعــون 

ويبجلونــه. لــه 

ــاب  ــرة مــن كت عمومــًا، فــإن الطبعــة األخي

’تــان تــان فــي بــاد الكونغــو‘ )))19م( ال تــكاد 

النيــة  تعــزز  ألنهــا  ســابقاتها  عــن  تختلــف 

وهــي  الكونغــو،  فــي  لبلجيــكا  التوســعية 

تضخــم الثنائيــات المتناقضــة كالنظــام ضــد 

الفوضــى، والحضــارة ضــد التوحــش، والتنميــة 

علــى  الشــرعية  إلضفــاء  التخلــف  ضــد 

االحتــال وصياغــة ذاكــرة جماعيــة يبــدو فيهــا 

علــى  متفوقيــن  )األوروبيــون(  البلجيكيــون 

الــدوام والكونغوليــون )األفارقــة( متخلفيــن 

)20( Jean-Marie Apostolidès, The Metamorphoses 
of Tintin, Or, Tintin for Adults, trans. by Jocelyn Hoy 
)Stanford: Stanford University Press, 2010( 14.

علــى الــدوام. “فــي رحلتــه نحــو بــاد الكونغــو، 

يحمــل تــان تــان معــه جميــع الصــور النمطيــة 

إلفريقيــا التــي ورثهــا عــن ثقافتــه ويؤكدهــا فــي 

ــه بالواقــع،  ــر باتصال ــًدا عــن التأث تجربتــه. وبعي

يفــرض علــى الســكان المحلييــن وجهــة نظــره 

بطريقــة  الســكان  يعكســها  التــي  الخاصــة، 

كاريكاتوريــة إلــى حــد مــا”)21(.

خاتمة

مــن خــال كل هــذا، يتبيــن أن كتــاب تــان 

تــان فــي بــاد الكونغــو مــا هــو إال انعــكاس 

للحملــة اإلمبرياليــة األوروبيــة فــي بدايــة القرن 

العشــرين، وأن الكتــب المصــورة بشــكل عــام 

ومســلية  غنيــة  وســيلة  تكــون  أن  يمكــن  ال 

مليئــة  نصــوص  ولكنهــا  فقــط،  للتعبيــر 

بالخطــاب االســتعماري. فهــي دائًمــا مــا تتأثــر 

بالثقافــة، ويمكــن أن تكــون أيًضــا مؤثــرة علــى 

القــراء، كمــا يمكنهــا أن تكــون وســيلة للدعاية 

الصريحــة. االســتعمارية 
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