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 التوطئة
 

يعد خطاب ما بعد االستعمار من مثرات نظرية ما بعد االستعمار، وهي نظرية أدبية 
تندرج حتت نظرايت أدبية ما بعد احلداثة. هذا اخلطاب شرقي األصل حياول أن يربز خطاًًب 

العقلية الغربية اليت طاملا تسيطر على الساحة الفكرية واألدبية. يتناول هذا أدبيًّا ال يعتمد على 
معامل خطاب ما بعد االستعمار وخصائصه، وأمهيته، وإسهاماته، وعالقته ًبلفن الروائي.  كتابال

وهتدف الدراسة إىل كشف هذا اخلطاب املناهض لالستعمار يف رواييت "مواكب األحرار" 
سرة حرب العصاًبت" لرباموداي اإلندونيسي. وانطالقا من هذا األمر، لنجيب الكيالين، و"أ

بتحليل مضمون القضااي البارزة يف كلتا الروايتني للكشف عن خطاب ما بعد  ونقام الباحث
بتحليل التقنيات القصصية اليت استخدمها  وناالستعمار الذي أبرزه الكاتبان. مث، قام الباحث

يف روايتهما. ومن إسهامات هذه الدراسة كوهنا دراسة مقارنة بني  الكاتبان إلبراز هذا اخلطاب
إىل أن هناك أوجه التشابه واالختالف بينهما فيما يتعلق  كتابكلتا الروايتني، حيث توصل ال

ًبلقضااي والتقنيات السردية من حيث تناوهلما خلطاب ما بعد االستعمار. وجممل القول، إّن 
وايتا ما بعد االستعمار حيث جنحتا يف إبراز خطاب ما بعد االستعمار الروايتني املدروستني مها ر 

وفقا حملاور هذا اخلطاب اليت حددها النقاد. فإن بؤرة رواية "مواكب األحرار" املناهضة الدينية 
ضد سلطة االستعمار الفرنسي، بينما ركزت رواية "أسرة حرب العصاًبت" اهتمامها على قضية 

تمع تتمثل يف أتثري انتماء الكاتب املذهيب إىل املذهب الواقعي االشرتاكي عاملية إنسانية يف اجمل
يف األدب. واستخدمت الروايتان أسلوًًب خمتلًفا يف إبراز خطاب ما بعد االستعمار، فضال عن 

ذلك، جنح الروائيان بفضل إبداعيتهما يف استخدام التقنيات القصصية املناسبة.




