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امللخص:
يؤكد مالك حداد في "رصيف األزهار لم يعد يجيب" أن التثاقف تعكسه تلك الوشائج التي تعالقت بين خالد بن طوبال
الشخصية النصية املحورية بزمالء مهنة الصحافة في فضاء أجنبي هو الفضاء الفرنس ي ،ليعرف هذا التثاقف نفيا مقصودا من
صديق خالد بن طوبال املقرب الفرنس ي املحامي سيمون كاج ،وهنا يقوم العامل االستعماري عندما تنتفي إنسانية سيمون كاج وتبرز
َ
مستعمر فعل منفي تماما.
املستعمر ،فاملرحلة مرحلة احتالل وفعل التواصل مع من هو
كل القيم السلبية التي ورثها عن بلده
ِ
رغب الحاج يوسف في "أربعون عاما في انتظار إيزابيل" في مرحلة ما بعد الكولونياية تفكيك هذا العامل ،حين سعى لتحقيق
هذا التثاقف من خالل فعل االنتقال إلى الجزائر املستعمرة سابقا ولبوسعادة تحديدا والبقاء فيها زمنيا ألربعين سنة ،متلقفا عاداتها
َ
املستعمر سابقا املركز والنظام البطريركي إن استطعنا القول ليوجه بدوره
وتقاليدها وطريقة تفكير أهلها ،هو التماهي الذي جعل من
َ
املستعمر السابق ،لكن هذا التثاقف لم يحقق تفعيله ،ففرنسا عند هذا املستعمر سابقا مازالت تمثل اآلخر االستعماري
ثقافة ابن
ِ
الذي غرس متتالية قيمية سلبية في املطلق أهمها الظلم واالستغالل واإلحساس بالدونية.
َ
املستعمر
املستعمر؛
الكلمات املفتاحية :التثاقف؛املركز؛ الهامش؛
ِ

املقدمة:

ال تتطور حضارة أمة ما إال بانفتاحها على اآلخر متبنية في ذلك اختالفه الثقافي ،هذا يعني تواصل هذه األمة مع ما ُيسمى
بالرؤية التسامحية املرتبطة بتداعيات كثيرة أهمها الرؤية بإيجابية لثقافة هذا اآلخر املختلف «هنا ُينظر إلى الواقع األجنبي ُويحكم
عليه بصورة إيجابية ،التسامح هو الحالة الوحيدة للتبادل الحقيقي والثنائي»(هنري ،دت) ولكن إذا ما راجعنا تاريخ الحضارات
املاضية واملعاصرة ال نجد لهذه الرؤية التسامحية حضورها البارز لتقوم مقامها رؤية استعالئية التي تعد «الواقع األجنبي متدنيا مقابل
تفوق الثقافة األصلية»(هنري ،دت) فاليونانيون لم يروا الرومان إال أنهم أقل حضارة منهم ،ومثيلهم في ذلك البريطانيون الذين يتهمون
الفرنسيين بالتخلف ،والرؤية ذاتها ارتبطت بهذا الغربي تجاه املجتمعات الشرقية التي ّ
عدها ومازال مجتمعات متخلفة.
وتقوم هذه الرؤية االستعالئية مع ظهور االستعمار بنوعيه ،فمع االستعمار التقليدي واغتصابه للشعوب املغلوبة أو مع
القوى ،فالغالب في
االستعمار غير التقليدي وسيطرته على املنظومة الثقافية للشعوب التي احتلها سابقا ،لنكون بهذا أمام صراع ِ
مرحلة االستعمار أو ما بعدها يطمح لفرض مركزيته على الطرف اآلخر املغلوب املختلف الذي عليه االنعتاق من حالة التبعية
املفروضة عليه ،واملالحظ في عصرنا هذا عصر األلفية الجديدة أن املغلوب يبقى متهما بالتخلف والرجعية ،ويحيا في املقابل صراعا مع
مركزية الطرف الغالب لدرجة أنه خضع لها خضوعا مطلقا ليدخل بذلك حالة من االغتراب التي ال مناص منها ،إنه العيش بروح
االستسالم وتقبل املفعولية دون مناقشة للتواصل مع مفهوم االستعمار الحقيقي «االستعمار الحقيقي عندما ُيصبح معيارا لكل النظم
االجتماعية الثقافية ،عندما ُيصبح مرجعية لكل السلوكات الظاهرة منها والباطنة»(قويدر،)2007 ،كما كان فعل التثاقف غير ممكن
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التجسيد في مرحلة االستعمار فقد بقي كذلك حتى بعد هذه املرحلة لنطرح اإلشكاليات التالية :هل ُوجد اإليمان بفعل التثاقف مرحلة
االستعمار أو ما بعدها؟ هل فعل التثاقف فعل قولي فقط تلفظته الدول الغالبة واملغلوبة دون السعي لتفعيله؟ هل أسهم التثاقف في
خلخلة مفهوم الغلبة واملغلوبية؟
ُ
ولإلجابة عن مثل هذه اإلشكاليات قررنا التنويع في زمنية املدونة املختارة ،فكانت أوال "رصيف األزهار لم يعد يجيب" ملالك
حداد هو خطاب روائي وليد املرحلة االستعمارية الفرنسية بالجزائر ،في حين كان النموذج الثاني للمدونة املختارة “أربعون عاما في
انتظار إيزابيل" لسعيد خطيبي املتصل بمرحلة ما بعد االستعمار ،وهذا التنوع في زمنية املدونة املختارة له هدف محدد هو معرفة
املبد َعين الجزائرَيين ملفهوم التثاقف والوقوف عند وعيهما بضرورة حضوره في عالقة الشعوب ببعضها ،فمالك حداد رغب من
تصور ِ
ُ
الفرنس ي الرؤية االستعالئية االستعمارية التي تبناها كتاب
خالل خطابه هذا وفي جل خطاباته الروائية األخرى أن يفكك األنا الغربي ِ
ّ
فرنسيون معروفون كألبير كامو «ال ينكر إدوارد سعيد أهمية ألبير كامو األدبية ،لكنه يرى أن النقد األدبي ركز على وجوديته وأسلوبيته
دون التطرق إلى تصويره املتحيز الذي يستبطن صورا مشوهة ودونية لآلخر»(محمد )2014 ،فالحضارة اإلنسانية عند حداد ال ُتبنى إال
املستعمر واملستع َمر.
إذا تجاوز الطرفان الجزائري والفرنس ي عقدة
ِ
خاطب ،فإذا كان عند
وتواصل سعيد خطيبي مع هدف مالك حداد أو مع نسقه الخطابي الروائي املضمر ،لكن مع تغيير امل ِ
مالك حداد هو األنا الغربي الفرنس ي فإنه عند مبدعنا الثاني األنا الجزائري الذي تواصل مع ثقافة الكره النمطية املتوارثة عن املرحلة
املستعمر االستعالئي وحتى يجانب
االستعمارية ُليطالبه الروائي بتجاوز ثقافة الكره هذه حتى ال يبقى اآلخر الفرنس ي في نظره ذلك
ِ
ّ
رؤيته الدونية لنفسه التي ماتزال تالحقه على الرغم من نيله االستقالل .لقد أكد خطيبي وقبله مالك حداد أن فعل التثاقف فعل قرين
النفي املطلق بعيدا عن مفهوم اإلثبات املرغوب فيه.
تتبعنا في بحثنا هذا خطة محددة مبنية على عنصرين ،العنصر األول هو فعل الثثاقف ونفيه في املدونة املختارة هنا سنبرز
دور العامل االستعماري املساعد على نفي فعل التثاقف بين َ
املخت ِلفين ثقافيا سواء في املرحلة االستعمارية أو ما بعدها ،مع التركيز على
تباين تثبيت صورة النفي هذه فتارة يؤكدها األنا الفرنس ي في "رصيف األزهار لم يعد ُيجيب" ملالك حداد وتارة أخرى يؤكدها األنا
الجزائري بعد االستقالل في "أربعون عاما في انتظار إيزابيل" لسعيد خطيبي ,وكان العنصر الثاني في خطتنا البحث في املدونة املختارة
عن مفهوم التثاقف في صورته اإلثباتية التي سعى لها معا الطرفان املختلفان ثقافيا ،وتأتي خاتمة بحثنا خالصة لقراءة فعل التثاقف
وتتبع صوره في املدونة املختارة.
 .1فعل التثاقف ونفيه في املدونة املختارة
البد لنا بداية من وقفة توضيحية للدال اللساني التثاقف  ،culturationفبعض الدارسين يرونه داال مقترنا بمفهوم
َ
املستعمر الذي كان والذي نال استقالله إال ذلك املهمش الذي البد من
واملستعمر السابق ال يرى في املغلوب
االستعالء ،ذلك أن املركز
ِ
نفي التكامل الثقافي معه ،والهدف املضمر من هذا النفي هو أن يبقى هذا املركز القديم الجديد مركزا على الدوام حتى ال تضيع
سيطرته أول على املصادر االقتصادية التي ّ
مستعمر ومايزال يتنعم بها حتى بعد استقالل الشعوب الغنية التي احتلها
تنعم بها وهو
ِ
«يمكننا القول بأن الكولونيالية كانت الداية التي ساعدت على والدة الرأسمالية األوروبية أو يمكن القول إنه لوال التوسع الكولونيالي ملا
حدث االنتقال للرأسمالية في أوروبا»(آنيا )2013 ،ليضمن هذا املركز ،ثانيا سيطرته على املنظومة الثقافية لهذه الشعوب ممارسا
عليها استالبا ثقافيا متواصال.
نظر هؤالء الدارسون إلى التثاقف على أنه مفهوم يعكس استعالء املركز سواء في صورته االستعمارية أم ما بعد االستعمارية،
لكننا نخالفهم حين نرى أن لهذا الدال مفهوما إيجابيا حين نرى فيه إمكانية التفاعل وقبول االختالف الثقافي بين طرفين كانا إلى وقت
َ
ومستعمرا ،وليأخذ هذا التثاقف إيجابيته األكبر البد من أن يضاف لهذا االنفتاح والتكامل الثقافي احتفاظ طرفي
مستعمرا
مض ى
ِ
العالقة الثقافية بهويتهما املحلية ،فتماهي طرف مع آخر لن يسمح فعال إال بقيام مفهوم التثاقف في جانبه السلبي الذي ذكرناه سابقا،
فالتثاقف يؤسس مفهومين حسب السياق السوسيوثقافي املرتبط به .إن فعل التثاقف بين النفي واإلثبات مرهون برغبة املجتمعات
مرحلة االستعمار أو ما بعده مادام فعال تكسبيا يمكن التحكم في صورة تطبيقه وتسييره في الواقع السوسيوثقافي.
يبدأ املتلقي بحثه عن فعل التثاقف من عنوان املدونة املختارة ُ«يعد العنوان أولى العتبات أو الفواتح النصية التي تستدعي
انتباه القارئ نظرا الحتالله واجهة الغالف ودوره في نقل القارئ من عالم الواقع املنتمي إلى خارج النص إلى عالم املتخيل الذي ُيعيده إلى
داخل النص»(حسينة ،)2012 ،هذا العنوان جاء إعالنا عن نفي مطلق لفعل التثاقف أكدته امللفوظات اللسانية املتضمنة فيه فهي
“لم يعد يجيب" في خطاب مالك حداد و"أربعون عاما" في خطاب سعيد خطيبي ،ومع هذه امللفوظات يدرك املتلقي أن فعل التثاقف
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تتجاذبه قوتان ،األولى تسعى لنفيه وإلغائه أما الثانية فهي قوة مضادة تسعى في املقابل لتأكيد هذا الفعل وتبني حضوره في زمنية
المحدودة.
لن يقوم العنوان بدوره الكامل إال بتقديم املزيد من املفاتيح للمتلقي من ملفوظات لسانية توضيحية ،إنه مفتاح فضائي في
ّ
خطاب مالك حداد مثله "رصيف األزهار" وعند سعيد خطيبي مرتبط بشخصية نسائية غربية اسمها “إيزابيل" ،تغري مثل هذه
املفاتيح متلقي املدونة املختارة ليتواصل بين مرجعيتها الواقعية وبين دورها في مثل هذا النص التخييلي األول «لذلك يكفي أن ندرك
األهمية القصوى التي يحتلها العنوان في توجيه القارئ نحو عملية فك شيفرة النص عبر تأويله»(حسينة )2012 ،فيدرك املتلقي أن
رصيف األزهار هذا الفضاء الجزئي من فضاء باريس العام قد عايش إمكانية التثاقف بين طرفين يبدو أنهما مختلفين ثقافيا ،كما
يدرك املتلقي ذاته أن شخصية إيزابيل لم تكن إال الرحالة السويسرية إيزابيل إيبرهارت التي سعت إلمكانية التثاقف مع فضاء أجنبي
بالنسبة لها وهو بوسعادة الفضاء الجزئي من الفضاء العام الجزائر.
إدراك املتلقي انتفاء التواصل لرصيف األزهار وتحول الفضاء الجزائري لفضاء طارد للشخصية الواقعية إيزابيل إيبرهارت
ولكل آخر غربي قصد هذا الفضاء فعليا يعني أن رؤية األنا الغربي لآلخر الجزائري /األنا الجزائري لآلخر الغربي هي رؤية صدامية
متواترة في الواقع السوسيوثقافي االستعماري وما بعد االستعماري «صدام فرضه القوي على الضعيف ،ويظهر هذا جليا بين الثوابت
التي يعتنقها أبناء تلك الحضارات»(جمال ،)2013 ،هذه الرؤية تتضح أكثر في تواصل املتلقي مع متن املدونة املختارةـ ليكون خالد بن
طوبال ذلك اآلخر الذي أجبره األنا االستعالئي االستعماري-املحامي صاحب الصيت الواسع سيمون كاج -على أن ينظر إلى نفسه بأنه
َ
املستعمر الذي عليه أال يفكر إال بالبقاء في مفعوليته وهامشيته وتخلفه ،إنه األنا التي« ال تكتفي بتحديد آخرها املختلف عنها،
اآلخر
بل تجعل من تهميشه واقصائه ضرورة ال تقف عند زمن محدد ،بل تسعى إلى جعله أمرا مفتوحا على طول الزمان وتعاقب
األجيال»(هاني ،)2013،هي رؤية رفضها مالك حداد حين راح يوثق حضور شخصيته الرئيسة في فضاءات أخرى من فرنسا لتحقيق
فعل التثاقف.
تشكيل األنا الجزائري الجديد الرؤية ذاتها في “أربعون عاما في انتظار إيزابيل" ،هو رغبة منها في أن يظل الفرنس ي -الذي مثله
الحاج يوسف -ذلك الغربي الذي يجب أال يسعى لتفكيك صورته السلبية السابقة فهو إرث استعماري حتى وإن مكث في فضاء األنا
الجديد عدد سنين ،إنه اآلخر املتواصل بشكل مسلم به مع مفهوم الغيرية« حشر اآلخر في غيريته وعلى النحو الذي ُيفض ي إلى التمايز
والعنصرية أو إلى اإلقصاء واالستعباد»(علي ،)2008 ،بل عليه أن يكون مثاال مكررا لآلخر الذي رغب سابقا في التماهي مع هذا الفضاء
ُ
صورتها
والذي سعت إليه الرحالة السويسرية إيزابيل إيبرهارت لتكون أهم نتائج الرؤية الصدامية هذه قيام عالقة انفصالية تامة
العودة للشمال كما ّ
فعلها الحاج يوسف أو الرحيل لعالم األموات التي ارتبطت بها إيزابيل إيبرهارت في مقبرة عين الصفراء بوالية
النعامة.
تواصلت الشخصية الرئيسة في املدونة املختارة مع املختلف ثقافيا في مرحلتين زمنيتين متباينتين املاض ي اإليجابي والحاضر
املستعمر
السلبي ،والقول باملاض ي اإليجابي له مبرراته عندنا ذلك أن الثنائيات الضدية النمطية املتوارثة على نحو األنا /اآلخر،
ِ
ُ
َ
ملستعمر ،الغالب  /املغلوب ،املركز /الهامش لم يمارسها ثقافيا الجزائري والفرنس ي على حد سواء ،فخالد بن طوبال وإن أرغم كغيره
/ا
من أبناء الجزائر على التواصل مع الثقافة الفرنسية من خالل التحاقه بإحدى مدارس االحتالل إال أنه أسس تقاربا ثقافيا مع سيمون
كاج «كانا طفلين كبيرين وهزيلين بالنسبة ملن في عمرهما ،وكانت لهما عيون ال ترى أبعد مما تسمح به طيبة قلبهما ،إن الصداقة في
السابعة عشر من العمر تعني أشياء كثيرة»(مالك ،دت) ،هو تواصل ثقافي ثوري أراده الفرنس ي جوزيف أو الحاج يوسف فكان في
َ
للمناضلين محمد بوضياف ّ
وعبان رمضان وأنني
مقدمة املجاهدين محاربي االحتالل الفرنس ي «سيقولون مثال أني كنت صديقا
ساعدتهما في الفرار من أيدي الشرطة ّ
وجنبتهما السجن وأني كنت نصيرا للجزائر املستقلة عدوا لفرنسا الكولونيالية ولجيشها
الزاحف»(سعيد ،)2016 ،في هذه املرحلة لم يؤمن خالد والحاج يوسف إال أنهما ذات إنسانية ،هي تلك الذات التي قبلها الطرف
املختلف ثقافيا والذي لم ُيمانع من التواصل الحضاري معها ،مؤسسا بذلك عالقة قوية قاعدتها رؤية تسامحية.
ويقوم الحاضر في املدونة املختارة بنفي إيجابية هذا املاض ي نفيا مطلقا من خالل تفكيك آليات التثاقف املتعددة ومنها آلية
القبول «ويلقى التثاقف استجابات مختلفة تبعا لطريقة االستيعاب واملمارسة مثل القبول الذي يقصد به استعارة الجانب األكبر من
الثقافة الجديدة وتمثل أنماط السلوك والقيم الداخلية لهذه الثقافة»(خالد ،)2015،وقد راحت الشخصية الرئيسة للمدونة املختارة
تستوعب ثقافة الطرف املختلف ليس في فضائها األصالني بل في فضاء جديد عنها ،منتظرة منه أن يبادلها القبول بوجودها أوال وثانيا
تقبلة ،وما كان من الطرف املختلف إال تأسيس آلية
القبول بثقافتها األصالنية التي تحملها وبرغبتها في التماهي مع هذه الثقافة املس ِ
ضدية هي النفي مشعرا الطرف الراغب بالتثاقف بحالة من االغتراب النفس ي املستمر.
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تفعيل هذه اآللية املضادة يعني نفي تجاوز هذا اآلخر مفهوم الغيرية ،وهذا ما كان مع خالد بن طوبال منذ اللحظة التي وجد
فيها نفسه وحيدا في محطة القطار إلى لحظة رحيله عن رصيف األزهار «إن سائر الناس يشعرون بش يء من اليتم حينما يحطون
الرحال في مكان ما من ديار الغربة حيث ال ينتظرهم أحد»(مالك ،دت) ،وقد مارس سيمون كاج آلية النفي هذه منذ أن تواصل مع
الرؤية االستعالئية االستعمارية ما إن أصبح محاميا مشهورا يحيا حياة باذخة «ومع ذلك أيضا فإن السيد سيمون كاج املحامي املذكور
قد سجل نجاحه في الحياة في لوحة من النحاس تقوم بتلميعها كل صباح خادمة املنزل ،ومع ذلك أيضا فإن السيد سيمون كاج
املحامي أمام املحاكم قد غير سيارته منذ عهد قريب واشترى فيال في سان لوفير الواقعة في مقاطعة بروطانيا»(مالك ،دت) ،وبما أن
األنا االستعماري حسب هذا املحامي هو تلك األنا املركزي فإنه اعتقد جازما أنه املطلق الذي لن يتكرر.
وممارسة آلية النفي املضادة تمثلت أكثر في تسطير األنا املركزي لصورة التواصل الحواري التي جمعتها قهرا باآلخر املهمش في
تلك الزيارات غير املرغوبة لفضائها الخاص  -البيت الباريس ي الفاخر« -وحينما أبصر سيمون خالدا تجمد نظره مثلما يتجمد النظر
عندما تقع أشعة من النور على العين بعد الخروج من الظل :أهذا أنت !»(مالك ،دت) هي صورة اقترنت باالقتضاب الشديدّ ،
عمقتها
تلك امللفوظات اللسانية املختصرة التي احتواها هذا التواصل الحواري على نحو «لم تقل لي بعد ماذا تفعل في باريس /وهل ستبقى
مدة طويلة من الزمن»(مالك ،دت) ،وهذا االقتضاب الحواري يكشف عن نسق مضمر يعكس حقيقة األنا الغربية التي جسدها
سيمون كاج فتهميشه لآلخر املختلف ثقافيا لم يكن ليتأسس في الحاضر مالم تكن له ترسبات في املاض ي البعيد ،وما غياب سيمون
عن استقبال خالد في مطار باريس واقتضابه الشديد في حواراته معه إال دليل على هذا التكامل التهميش ي لآلخر الجزائري ،نؤكد هنا أن
الصورة النمطية لآلخر الجزائري في الخطاب االستعماري مكررة نمطيتها في الخطاب األصالني هو استنطاق مالك حداد لصورة الواقع
السوسيوثقافي القائم وإن سعى إلى تفكيك نمطيته من خالل رسم شخصيته الرئيسة رسما جديدا ساعيا من خالل ذلك لتكريس
الفعل التثاقفي بمفهومه اإليجابي.
كما استوقفنا امللفوظ "أربعون عاما" في قراءتنا للعنوان فها هو يستوقفنا مرة أخرى ونحن نتواصل تأويليا مع املتن الروائي،
نحن ندرك ما تحمله داللة العدد "أربعون" الذي يقترن باالكتمال ،وإذا ما ربطنا داللة هذا امللفوظ بطبيعة شخصية الحاج يوسف
التي رسمها سعيد خطيبي نقول إن اآلخر الفرنس ي كان بعد كل هذه األعوام قريبا من االكتمال الهوياتي بدليل أنه تماهى دون مناقشة
مع ثقافة األنا الجديد سلوكا واعتقادا وتفكيرا «أعتقد أني لم أفهم الش يء الكثير مما يحدث في هذا البلد ،فقد عشت فيه أربعين عاما
بما يكفي ألفهم أحشاءه وما خلف أحشائه وما يكفي ألدرك ميوله ومزاجاته»(سعيد ،)2016 ،واقتران العدد أربعين بالدال اللساني
"عاما" املتواصل مع مفهوم الخير والبركة دليل آخر على أن االكتمال الهوياتي سيتحقق مادام قد دفع هذا اآلخر الغربي ما يكفي من
الصبر الطويل ليتوج بهويته الجديدة .
هذا االكتمال الهوياتي الذي لم يتحقق رغب فيه كل آخر غربي تعلق بهذه األرض وسعى للتماهي معها ومع الثقافة التي تمثلها
ومن هؤالء الرحالة السويسرية إيزابيل إيبرهارت ،ومع نفي هذا االكتمال نقف عند نسق مضمر آخر أراده سعيد خطيبي أنه ليس
دائما الغربي من يتواصل مع الرؤية العدائية االستعالئية تجاه الشرقي ،بل حتى هذا الشرقي أسير الرؤية ذاتها لذا فكما أعاد الغربي -
الذي تقمصه الحاج يوسف -قراءة هذه الرؤية وسعى لتفكيكها ،فعلى الشرقي أيضا القيام بالفعل ذاته مادام الغربي يرغب في
َ
املستعمر السابق أو املتخلف املهمش ،بل يرى فيه اإلنسان الذي يمكن معايشته وامكانية التماهي مع ثقافته
التماهي معه وال يراه
لدرجة االنسالخ من ثقافته األم كما جسد نصيا الحاج يوسف وجسدته واقعيا الرحالة السويسرية.
وتفعيل األنا الجديدة آللية النفي مع اآلخر الغربي يفتح ن سفا مضمرا جديدا أن هذه األنا لن تتمكن من معرفة عيوبها
والوقوف عليها لتصويبها مادامت رضيت في أن تبقى منعزلة عن هذا اآلخر رافضة البتة تغيير رؤيتها تجاهه «ويرى جل املثقفين العرب
أن معرفة اآلخر ضرورية ليتعرف الفرد على ذاته ومقومات هويته بشكل أفضل»(جمال )2013 ،وهنا يكشف سعيد خطيبي أن األنا
الجديد-الشرقي -تمارس آلية النفي هذه على نفسها أيضا مؤكدا بذلك أن للشرقي فعال رؤية ثقافية واحدة ال يرغب في الحياد عنها
ليكون نتيجة ذلك تسليمه بتخلفه الذي ُ
يعده قدره املحتوم الذي ال مفر منه ،وقد ُيتهم سعيد خطيبي وغيره من الكتاب الذين
يصورون واقع مجتمعهم الثقافي أنهم يقللون من شأن أصالنيتهم ،لكنهم في واقع األمر ينتقدون هذه املجتمعات إلصالحها «وقد يرسم
األديب صورة سلبية ملجتمعه وهذا ما نالحظه في كثير من األعمال األدبية ،لكننا نجد هذه الصورة رسمت بأنامل محبة ،نلمح فيها رغبة
عارمة في اإلصالح والتغيير نحو األفضل»(ماجدة ،)2013،وهذا االنتقاد هدفه تغيير رؤية هذه املجتمعات لنفسها الذي يستدعي
بالضرورة تغيير رؤيتها ملن هو مختلف عنها ثقافيا شرط أال يكون هذا التغيير رهين االستالب أو التبعية املطلقة.
وإذا مارس الغربي رؤيته االستعالئية على اآلخر الجزائري في نفيه لفعل التثاقف تواصال حواريا وجفاء في املعاملة ،فقد
مارستها األنا املركزية الجديدة على اآلخر الفرنس ي من خالل سعيها الحثيث لنفي تجسيد االكتمال الهوياتي ومن ذلك نفي الهوية
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االسمية ،لقد اعتقد الحاج يوسف أنه بتغيير اسمه األجنبي من  josephإلى االسم العربي يوسف سيضمن له أول :تجسيد هذا
االكتمال الهوياتي وثانيا :سيمنحه امتالك تلك األنا الجزائري التي انتظرها مدة أربعين عاما ،ونجاح األنا الجديد في نفي تحقيق اآلخر
لالكتمال الهوياتي وللتواصل مع الهوية الجديدة يعني أنها عزلت هذا اآلخر عزال مقصودا عنها ليكون وفق رؤيتها االستعالئية املهمش
الدائم ،وشعور هذا اآلخر بأنه كذلك-املهمش -دفعه ألن ُيعايش صراعا طويال مع هذه األنا ومع طبيعتها الثقافية املنغلقة «الداللة
َّ
املهمش
األولى
للمهمش تفيد بعزله عن املجموع من دون عنف ،فإن داللته الثانية فيما بعد أحذت توحي بالصراع القائم ما بين ِ
َ
صاحب النفوذ واملكانة واملهمش الذي ال يمتلك ما يمتلكه األول»(حمزة )2013،وإن رضيت األنا بوجود هذا الصراع فقد رفضه اآلخر
جملة وتفصيال من خالل إجبار ذاته على العيش منعزال عن هذه األنا متقبال لكل التهم التي ألصقت به كتهمة تأسيسه لعالقة مثلية مع
رفيق دربه في الثورة التحريرية الجزائرية سليمان الذي تقاسمه وألربعين عاما املسكن ذاته ُ ،وي ّ
ضيع الحاج يوسف هويته الجديدة كما
أضاع هويته القديمة ليصبح فردا بال هوية وهذا ما هو إال انعكاس لهوية األنا الجديدة -هذا الشرقي -الضائعة التي لم تعرف التقدم
لألمام وال الخروج من التخلف الذي يبدو أنه سيكون تخلفا سرمديا.
ولم ترغب األنا الجديد أيضا في أن ترى في دخول الحاج يوسف الدين اإلسالمي وزيارته للبقاع املقدسة ألداء فريضة الحج
ضمانا آخر ليتواصل هذا الغربي الفرنس ي مع مفهوم االكتمال الهوياتي وليكون األنا الجزائرية التي انتظرها أعواما ُ«يركزون على فصل
واحد من حياتي املتقلبة واملتعثرة يوم اعتنقت اإلسالم ونطقت بتلعثم الشهادتين في املسجد الكبير ثم أديت مناسك الحج رفقة
سليمان في رحلة برية مضنية من هذه املدينة الترابية البكماء إلى مكة املكرمة على متن سيارة رونو (»4سعيد ،)2016 ،كما لم يكن
ّ
األساس اآلخر من أسس الهوية املتمثل في األرض ضمانا إللغاء آلية النفي املمارسة بصورة مكثفة على هذا اآلخر الراغب في التواصل
مع االكتمال الهوياتي الساعي للحصول على املصادقة على هويته الجديدة ،وينفي األنا الجديد هذه املصادقة أيضا على من ينضوي
تحت ثقافته وهو األنا األصالني الذي مثله سليمان ابن األرض املسلم الحامل لهوية اسمية واضحة كحرمانه من حقوقه باعتباره
مجاهدا فعليا ناضل في صفوف جيش التحرير الجزائري «لكن الحزب الوطني رفض بعد االستقالل اإلقرار بدوره ولم يحصل على
بطاقة مجاهد مثل بقية الرفاق اآلخرين وال معاشا وال مساعدة مالية بسيطة من طرف الدولة»(سعيد ،)2016 ،ما يؤكده سعيد
خطيبي من نسق مضمر هنا أن ما يجعل األنا الجديدة الجزائرية تعيش تخلفا مستمرا مداومتها النمطية على انغالقية مزدوجة طالت
اآلخر املختلف أوال وأناها األصالني ثانيا.
وجود هذه الرؤية االستعالئية التي مارستها األنا بصورتيها القديمة والجديدة يعني قيام نسق مضمر تضمنته املدونة املختارة
واملتمثل في صورة النموذج الثقافي ،فاألنا الفرنس ي في مؤلف مالك حداد يقدم انطباعا متواترا من أنه ذلك النموذج الثقافي الدائم
الذي لن يتكرر والذي ال يجب أن يتكرر ،فكان عدم قبول سيمون لخالد املختلف عنه ثقافيا دليال على اعتقاده أنه النموذج
الحضاري األوحد وهو تطابق كلي مع الرؤية االستعمارية «مهمة االستعمار غرس النمط املنهجي في التفكير واالنبهار»(قويدر)2007 ،
ليفرض األنا الجديد على اآلخر الفرنس ي في خطاب سعيد خطيبي صورة النموذج الثقافي املنغلق على ذاته الرافض لتحقيق تواصل مع
من مازال ُيشكل حسبه إرثا استعماريا.
ويواصل الحاضر في املدونة املختارة نفي املاض ي اإليجابي من خالل تفكيك آلية أخرى من آليات التثاقف وهي “التغير الثقافي"،
الذي من أهم ميزاته أن الطرفين املختلفين ثقافيا يحققان كما هو مفترض النتيجة نفسها وهي قيام منظومة ثقافية جديدة متباينة
عن منظومتهما الثقافية األولى وعدم حدوث هذا التغير الذي ّ
عبرت عنه املدونة املختارة يعني أن فعل التثاقف مشروع حضاري وثقافي
ُ
فاشل مادام الساعي إليه طرف واحد فقط هو هذا اآلخر -الجزائري والفرنس ي -الذي فرض عليه أن يكون اآلخر املقص ى واملستبعد من
األنا التي مارست عليه مركزيتها املطلقة.
يمكن لنا ونحن نقرأ "رصيف األزهار لم يعد يجيب" أن نقدم صورة نفي التغير الثقافي مع املمثل اآلخر لألنا املركزي وهي
املستعمر املتخلف الذي ال ينبغي تأسيس
الجميلة مونيك زوجة هذا املحامي املشهور ،فاألنا في صورتها الثانية هذه لم تر في اآلخر ذلك
ِ
فعل التثاقف معه ،بل رأت فيه ذلك اآلخر الشرقي الذي ال يمثل إال الجسد «ومونيك امرأة صغيرة صغيرة جدا ولكن ما فيها من
الشراهة يجعلها كبيرة كبيرة جدا»(مالك ،دت) ،وما الغيرة التي أبداها سيمون كاج في زيارات خالد بن طوبال ملنزله إال دليل على ثبوت
نمطية صورة الشرقي هذه ،لقد ّبين لنا مالك حداد أن الخطاب األصالني بمحافظته على الصورة النمطية لهذا الشرقي املمثل للغريزة
والشهوة قد تواصل مع الخطاب االستعماري الذي جسد هذه الصورة للشرقي وجعلها صورة نمطية متواترة.
وإن حافظ مالك حداد على رؤية الغربي للشرقي بأنه ممثل للجسد وشهوانيته ،فقد سعى باملوازاة لتفكيك هذه الصورة
النمطية حين رفض خالد محاوالت مونيك في اإليقاع به ،والتي كانت تالحقه باستمرار مؤكدة ضمنيا أن هذا الشرقي ليس سوى ذلك
الجسد الذي ينبغي أن يبقى كذلك ،ورفض خالد بن طوبال لصورة الشرقي الجسد من خالل تذكير مونيك الدائم بحبه لوريدة زوجته
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الجزائرية -التي تركها مرغما والتي أضحت مجاهدة في جبال الجزائر تداوي الجرحى ،-يدل سرديا على أن الشرقي في خطاب مالك حداد
ليس جسدا إنه روح صافية وفية والدليل أن مونيك في األخير أدركت ذلك قابلة بتمايز اآلخر الثقافي مؤكدة أن الغربي قادر على قبول
املختلف عنه ثقافيا القادر على التعايش معه دون أن يفرض عليه التواصل مع أي صورة نمطية متواترة.
ال يمكن أن نبرر نفي التغير الثقافي لعامل خارجي ،فالعامل الداخلي املتمثل في الشعور بالدونية وراء تفعيل هذه اآللية ،والتي
سنرصدها في شخصية نصية ال تمثل اآلخر الغربي بقدر ما تمثل صورة األنا األخرى األصالنية التي يمثلها سليمان الصديق الروحي
للحاج يوسف ،وتقديم سعيد خطيبي ملثل هذه الشخصية له مبرره الضمني وهو أن الفرد الذي يقبل بدونيته لن يستطيع تفكيكها
ألنه يعدها قدره املسلم به ،والدليل أن سليمان رض ي وملدة أربعين سنة أن يعيش في الظل ال يطالب بحقوقه الشرعية ،هنا نقف عند
فرق ثقافي بين شخصية سليمان والحاج يوسف ،األول لم يبد رغبته أبدا في الخروج من حياته البائسة من خالل قبوله الشعور
ّ
بالدونية التي آمن بها والتي ولدتها األنا الجديدة ،بينما سعى الحاج يوسف لتفكيك هذا الشعور التي سعت األنا الجديدة لتثبيته ،وهنا
نشير إلى أن سعيد خطيبي لم يركز على قراءة عالقة اآلخر باألنا بل أيضا سعى الستقراء عالقة األنا باألنا ،فاملعالجة السردية هنا تركز
على مرحلة ما بعد االستعمار التي تستدعي من أي روائي الكشف عن جملة العالقات املتنوعة القائمة فيها -قديمها وجديدها -ملعرفة
صورة ثقافة هذه املجتمعات بعد حصولها على االستقالل.
الالفت لالنتباه أن سعيد خطيبي وبانتقاده لصورة املجتمع ما بعد االستعماري يكشف أن هذا املجتمع يؤكد رؤيتين نمطيتين
رؤية خارجية وأخرى داخلية ،الرؤية األولى الخارجية املرتبطة بالغربي واالستعماري السابق الذي مازال يتواتر مع الصورة النمطية
التقليدية للشعوب التي احتلها «فبالنسبة له إنهم غامضون وخرافيون وغير متحضرين ومتخلفون وبعبارة أخرى إنهم مثل األطفال
الذين يحتاجون إلى تهذيب»(آنيا )2013 ،ولكن طرحنا لهذه الفكرة ال يعني أن هذا الغربي املتوسطي منه خاصة ال يوجد منه من يسعى
لتفكيك نمطية هذه الرؤية بل هناك من َينادي بتجسيد فعل التثاقف وإثباته بدال من نفيه وهذا ما جسده نصيا الحاج يوسف وقائم
في املرجع الواقعي عند شخصيات معروفة كجاك بيرك مثال املعروف عنه حبه للجزائر.
وتتمثل الرؤية الداخلية في رؤية األنا لنفسها بأنها رهينة واقع دوني ال يجدر إال معايشته والقبول به وعدم التفكير البتة في
تغييره وهذا ما تجسد في شخصية سليمان وفي األنا املركزي الجديد ،هذا يعني أن الرؤية األولى الخارجية لها مصداقية في واقع
مجتمعات ما بعد االستعمار وأنها رؤية صائبة مادامت هذه املجتمعات غير مقتنعة بضرورة التغير الثقافي قابلة بدونيتها وبالتالي
بتخلفها «ما نريده هو املحافظة على أبنيتنا الثقافية ومؤسساتنا الفكرية لكي نبقى بمنأى عن رياح التغيير ،إننا نخش ى التغيير واملغايرة
والغير مع أننا دعاة تغيير وتحديث»(علي ،)2008 ،وهنا نؤكد أن تصوير سعيد خطيبي لعالقة اآلخر باألنا الجديد لم يكن إال مطية
منه اتخذها لتعرية هذه األنا في كل جوانبها مساعدا إياها ألن تقف أمام نفسها فتدرك عيوبها وتصلحها.
 .2فعل التثاقف والسعي إلثباته في املدونة املختارة:
أكد مالك حداد وسعيد خطيبي أن لفعل التثاقف مفهوم إيجابي ممكن حدوثه وتفعيله في الواقع السوسيوثقافي مادام
الساعي إليه يمتلك الرغبة في ذلك ،هي رغبة اقترنت بخالد بن طوبال في مغامرته من الجزائر إلى فرنسا كما اقترنت بالحاج يوسف في
مغامرته من فرنسا إلى الجزائر ،فليس من املجبر أن يكون الجزائري والفرنس ي في صدام حضاري مع الطرف اآلخر املختلف ثقافيا ،هذا
التصالح بين األنا واآلخر لم يكن ليتأسس في املتخيل الروائي االستعماري الذي دعا كتابه وفقا لرؤيتهم االستعالئية االستعمارية أن
يكون األنا الفرنس ي دوما املركز ليبقى اآلخر الجزائري دوما الهامش.
إلثبات املفهوم اإليجابي لفعل التثاقف اختار مالك حداد أن تتواصل شخصية خالد بن طوبال مع الروح اإلنسانية «يرى
مالك حداد أن التخريب ال ينبغي أن يشمل األسس العميقة للحياة اإلنسانية ،كما ينبغي الحفاظ على القيم اإلنسانية»(عبد العزيز،
 )2002فهذه الشخصية الرئيسة لم تسع لتمثل قيم األنا املركزي والتماهي معها أو الدفاع عن هويتها والسعي لتثبيتها في فضاء أجنبي،
فاملسألة عنده ليست مسألة هوياتية إذن بقدر ما كانت تفعيل الروح اإلنسانية التي ال تحتاج لتثبيتها لصراع دائم بقدر ما تحتاج
حسب مالك حداد مليثاق الرؤية التسامحية ،من أجل تأسيس غد أفضل ليس للجزائري فقط بل للفرنس ي كذلك ولكل املختلف ثقافيا
«إن آمال أبطال مالك حداد متجهة إلى يوم الغد األفضل»(عبد العزيز ،)2008 ،وعلى الرغم من إجبارية االنتقال لفضاء رصيف
األزهار إال أن خالد بن طوبال سعى أال تمارس هذه اإلجبارية تداعياتها السلبية على تثاقفه مع األنا املركزي فراح يحاور في سيمون كاج
روحه اإلنسانية من خالل دعوته غير املباشرة لتفكيك الرؤية االستعالئية االستعمارية املتبناة التي أكدها عنه الراوي العالم بكل ش يء
«كان سيمون يستطيع-لو شاء -أن يؤخر أو يمنع حدوث ما سيحدث ،لقد أصبحت الحرب سببا مهما يتذرع به سائر الناس»(مالك،
دت) ،وما فعل الشخصية الرئيسة هذا إال تواصل مع مفهوم التثاقف املخطط.
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ُ
تتواصل شخصية الحاج يوسف بشكل مكثف مع مفهوم التثاقف املخطط املخالفة صورته لتلك القائمة عند شخصية مالك
حداد ،والذي دام مدة زمنية مفتوحة محددة بأربعين عاما متباينا بذلك عن الزمنية املقيدة لتلك التي عايشها خالد بن طوبال،
وتعكس هذه املدة الزمنية املفتوحة سعي الحاج يوسف الحثيث الكتساب ثقافة املختلف عنه لنكون بهذا أمام مفهوم الهوس ُ«يعد
الواقع األجنبي بالنسبة للكاتب أو الجماعة متفوقا حتما على الثقافة الناظرة الثقافة األصلية ،هذا التفوق يؤثر جزئيا أو كليا في
املستقبلة ليس اعترافا بأنها الثقافة
الثقافة األصلية املنظورة»(هنري ،دت) ،وتماهي جوزيف الفرنس ي أو الحاج يوسف مع الثقافة
ِ
املركزية ّ
املخولة لتسيير بقية األمم باسم التحضر والتقدم ،فلم تكن األنا املركزي الجديد في" أربعون عاما" سوى األنا التي عاشت منذ
أربعين سنة وماتزال الالحضارة والتخلف «هنا لم يستوعبوا كيف لفرنس ي ميسور الحال يترك بيته املريح في الضاحية الباريسية،
يتخلى عن حياة الترف املباحة ُويزاحمهم ّ
مشقة العيش في مدينة تندر فيها املواد الغذائية األساسية وتصطف فيها كل صباح طوابير
طويلة للحصول على َ
لتري زيت أو كيلوغرام واحد من السكر»(سعيد ، )2016 ،وألن الحاج يوسف فقد التواصل مع ثقافته الفرنسية
ّ
األم فقد أراد استبدالها بثقافة جديدة تضمن له تأسيس هوية جديدة ،وإن كلفه ذلك رحلة طويلة دامت أربعين سنة ،مقتفيا في ذلك
مغامرة الرحالة السويسرية إيزابيل إيبرهارت في هوسها الالمتناهي الكتساب ثقافة املختلف عنها ثقافيا.
قيام رغبة التفكيك هذه املتصلة بصورة األنا واآلخر الجديدة تواصل معها الروائيان سرديا من خالل تطبيق استراتيجية
سردية مضادة لتلك االستراتيجية السردية التي قامت في الخطاب االستعماري الفرنس ي ،فلقد منح الروائيان األنا واآلخر حضورا سرديا
في الفضاء النص ي التخييلي ،يستنطقهما الراوي العالم بكل ش يء في "رصيف األزهار لم يعد ُيجيب" والراوي املشارك في املغامرة في
"أربعون عاما في انتظار إيزابيل" ،وإذا ألغى الخطاب الروائي االستعماري وفقا الستراتيجية سرده اإلمبراطوري صوت اآلخر املهمش
«السرد االمبراطوري الذي قام بتمثيل األصالني أي الشعوب األصلية في املستعمرات في صورة سلبية كشخص صامت ال تاريخ له ينوب
َ
عنه السارد الكولونيالي في الكالم عنه وفرض صوره النمطية»(محمد )2014 ،فإن السرد في الخطاب األصالني الذي مثله مؤلف مالك
حداد وفي الخطاب الروائي ما بعد االستعماري أو الخطاب الروائي العربي الجديد الذي مثله املنجز الروائي لسعيد خطيبي قد جعل
األنا واآلخر في حوارية مستمرة حتى وإن عرفت هذه الحوارية في أغلب حضورها النص ي رؤية صدامية واضحة.
ّبين الكاتبان أن األنا واآلخر جسدا معا فعل التثاقف بمفهومه اإليجابي مثله خالد بن طوبال أول مع الصغيرة نيكول ابنة
صديقه املزعوم سيمون كاج «وكان خالد قد أهدى إلى نيكول الصغيرة دمية ترتدي ثيابا جزائرية ،وأبدت نيكول الصغيرة هذه املالحظة:
ثياب النساء العربيات هنا ال تشبه هذه الدمية ومع ذلك فإنها جميلة»(سعيد ،دت) ومع زمالئه بالجريدة جميعهم إلى جانب صديقه
القاطن بالريف الفرنس ي املدعو العالم باألدوية ،والسعي إلثبات املفهوم اإليجابي لفعل التثاقف كان ممثال وبقوة في عالقة الحاج
يوسف مع صديقه سليمان هي عالقة ُولدت في الخمسينيات من القرن املاض ي وظلت قائمة لم تنقطع «قربت بيننا حرب الجزائر يوم
وقفنا معا إلى جانب املجاهدين نقلنا سالحا ورسائل وآوينا مناضلين وطنيين»(سعيد )2016 ،لقد أكد هذا الحضور اإليجابي لفعل
التثاقف من جهة أن من الغربي في املدونة املختارة من فكك الرؤية االستعالئية ليتعامل مع املختلف عنه ثقافيا تعامال إنسانيا ،ومن
جهة أخرى أن الشرقي يمكن له أن يرى ذاته اإلنسانية مجتثا في ذلك الشعور بالدونية الذي استوطنه ،فالعالم بهذا قادر على االرتباط
برؤية تفاؤلية بديال للرؤية التراجيدية التي بناها االستعالء والدونية.

الخاتمة:
اختيارنا للمدونة املختارة تأكيد على أن فعل التثاقف ممارسة ثقافية قائمة ال يحدها زمن معين ،هو فعل تأسس مرحلة
االستعمار الفرنس ي في "رصيف األزهار لم يعد يجيب" ملالك حداد ،ليستمر مرحلة ما بعد االستعمار في "أربعون عاما في انتظار
إيزابيل" لسعيد خطيبي.
سعت الشخصية الرئيسة في املدونة املختارة لتأسيس فعل التثاقف بمفهومه اإليجابي ،فهو تقبل اآلخر املختلف ثقافيا
للمستعمر
والتواصل معه دون إقصائه أو تهميشه ،فخالد بن طوبال في "رصيف األزهار لم يعد يجيب" لم ير في سيمون كاج صورة
ِ
املغتصب ألرضه ،بل رؤيته له كانت رؤية انسانية قائمة على توثيق أواصر املحبة واألخوة ،وهي الرؤية ذاتها التي سعى لتحقيقها الحاج
يوسف الشخصية الرئيسة في “أربعون عاما في انتظار إيزابيل“ ،فهو في رحلته العكسية من الشمال للجنوب رفض استمرارية الصورة
َ
واملستعمر القائمة على روح االستعالء والتهميش واإلقصاء ،لتكون بديال لها صورة انسانية مؤسسة على تقدير
للمستعمر
النمطية
ِ
واحترام كل طرف لآلخر.
ّ
أكدت املدونة املختارة أن فعل التثاقف بمفهومه اإليجابي مستحيل التأسيس في واقع ثقافي نمطي ترفضه األطراف املشكلة له
الراغبة في استمرايته ،فسيمون كاج في "رصيف األزهار لم يعد يجيب" املمثل للروح االستعالئية االستعمارية رفض تفكيك هذه الروح
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َ
باملستعمر سابقا في "أربعون عاما في انتظار
محافظا في املقابل على مركزيته مع السعي لديمومتها ،هو الرفض القاطع ذاته الذي ارتبط
َ
إيزابيل" املتواصل مع الروح االستعالئية التي سمحت له أن يرى
املستعمر السابق املحتل دوما والطرف املغت ِصب الذي أخذ حقا ليس
ِ
حقه ،ويبقى فعل التثاقف فعال متأرجحا بين النفي واإلثبات ،تؤكده أطراف وتنفيه أطراف أخرى وفقا لرؤية ثقافية معينة.
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Abstract: Malek Haddad asserts in the "dock of flowers no longer answers" that culturation be
established by the ties that were related to Khaled ben Toubal, the central textual figure with the
French journalistic colleagues in a foreign space that is space The French, so that this culturation is
known intentionally by the friend of Khaled Ben Toubal, the French close associate, lawyer Simon
Kaj, and here the colonial worker arises when the humanity of Simon Kage is neglected and all the
negative values he inherited from his colonial country emerge.
The concept of culturation, Hajj Youssef wanted in "forty years to wait for Isabel", earlier and in
the post-colonial era, to dismantle this factor, when he sought to achieve this culturation. Through
the act of moving to the formerly colonized Algeria and specifically to Bousaada and staying there for
a period of forty years, grasping its customs and traditions and even the way its people think, it is the
identification that made the former colonial centre and patriarchal system if we can say to direct the
culture of the former colonial son, but this is culturation did not achieve its activation, as France at
this former colonial still accounted for the other colonial one, who instilled a negative value chain in
the absolute most important of which is injustice, exploitation, and sensitization inferiority.

Keywords: culturation; centre; margin; Colonized; colonizer.
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