
  سهي' بوساحة/أ                                         الطاهر وطار: قصيد يف التذلل ل: أالنساق الثقافية يف رواية
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حاولت اSراسة الكشف عن خمتلف العالقات     

قصيد يف "الثقافية املتعددة، اليت عقدهتا رواية 
للطاهر وطار مع \يدولوجيا، والتارخي " التذلل

والسـياسة، والفن و\قتصاد، وأالنرثوبولوجيا، يف 
وء مهنج النقد الثقايف، بوصفه مهنجا يتجاوز ض

\جتاهات الشلكية ٕاىل بعد البنيوية، اليت ٔاسست 
لها فلسفة ما بعد احلداثة؛ حبيث ٔافصحت الرواية 
عن ٔانظمة ثقافية مضمرة، تشري ٕاىل التحوالت 
الناهضة يف ا�متع اجلزائري، واملتعلقة {لسلوك 

رو�هتا الثقافية والترصفات امجلاهريية، وعالقاهتا مبو 
وقد عّرب الاكتب يف هذه الرواية . والفنية والتارخيية

عن و�ة نظره جتاه القضا� إاليديولوجية يف جزائر 
\سـتقالل اكالشرتاكية والشـيوعية، كام عاجلت 
الرواية قضا� عربية، ترتبط ٔاساسا بدور املثقف 

  .العريب ا�ي املهمش يف ا�متعات العربية 
  

  

: Résumé 
La présente étude essaie d’explorer 

les différentes relations culturelles, que 

développe le roman « Kassid fi 

Tadhalloul», de Tahar OUATAR avec 

l’idéologie, l’histoire, la politique l’art, 

l’économie et l’anthropologie et ce en 

adaptant  la méthodologie de la critique 

culturelle, considérée comme un résultat 

post-moderniste. Cette étude a montré la 

stérilité des systèmes culturels qui ont 

donné naissance à des transformations au 

niveau de la société algérienne, relatives 

aux comportements et pratiques 

populaires, la relation qu’elles 

entretiennent avec le patrimoine culturel, 

artistique et historique. Tahar OUATAR  

exprime dans son roman, sa vision vis-à-

vis de quelques problématiques 

idéologiques algériennes, tells que: il 

s’est egalement interessé ces rôle souvent 

marginalisé, que devait joué 

l’intellectuels arabe dans sa société.  
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للراحل اجلزائري الطاهر " قصيد يف التذلل: "حتليل رواية سـنحاول يف هذا العمل

وطار، وفق آليات وٕاجراءات النقد الثقايف؛ بعيدا عن املعاجلة الفنية اليت قللت من القمية 
ية؛ والبحث عن خمتلف العالقات الثقافية املتداخ'، اليت عقدها ئ امجلالية للنصوص الروا

\يدولوجيا، والتارخي والسـياسة، والفن و\قتصاد؛ ٕاذ ميكن مع النقد النص الروايئ مع 
من النصوص الفنية وإالبداعية ٕاىل السـياق الثقايف بلك جوانبه \قتصادية " الثقايف التنقل

تتحول الرواية مع آليات النقد الثقايف ٕاىل . 1"و\جªعية والسـياسـية وأالنرثوبولوجية
خرى، اليت يسهم ا�متع وكذا الثقافة يف بلورهتا؛ �® سـيكون خطاب كبايق اخلطا{ت االٔ 
، من داخل 2"عىل أنظمة اخلطاب ؤانظمة إالفصاح النصويص"الرتكزي يف هذا التحليل 

النص ال من خارجه، ٔالّن الرواية خطاب حيمل خمتلف المتظهرات الثقافية والتحوالت 
  .\جªعية، من خالل تقدميها رؤية للعامل الواقع

ٔاضواء أكرث عىل الصالت اليت تربط النص " تسـتطيع آليات النقد الثقايف أن تلقي 
ٔالن تعامل النقد أالديب السـيايق معوما مع الرواية عىل ٔاساس ٔاهنا وثيقة . 3"{�متع والثقافة

½رخيية، حتمل عىل عاتقها تسجيل ٔاحداث ½رخيية للمجمتعات، مل يتجاوز حدود هذه 
قد الثقايف، من خالل معاينة اخلطاب الروايئ، ٔاراد جتاوز هذه النظرة، العالقة، لكن الن

والوقوف عىل خمتلف العالقات الثقافية؛ نظرا لشمولية هذا اخلطاب، واحتوائه عىل الكثري 
من العادات والتقاليد، والسلوكيات والترصفات امجلاهريية، وعالقاهتا مبورو�هتا الثقافية 

  . ٕاىل ذ® من العالقات اليت تربط الرواية {لعامل والفنية والتارخيية، وما
عن التغريات والتحوالت اليت " قصيد يف التذلل" وطار وطار وطار وطار  الطاهرالطاهرالطاهرالطاهرتكشف لنا رواية 

" الشعر"مست الثقافة واملثقف؛ ممتث' يف ٕاهانة ٔاو تذلل فن من ٔامه الفنون الثقافية، وهو 
ت السلطة هتاب الشاعر، ختافه ا�ي فقد رسالته، وفقد معه الشاعر قميته وماكنته، اكن

اكفور "ٔالنه ما® لسالح اللكمة، اليت مكنته قدميا من اعتالء السلطة؛ ومثال ذ® 
" املتنيب"ا�ي قÆّ حمك مرص �اكئه ودهائه، وعدÄ، ومل ختفه هجائيات " \خشـيدي

كتا{ته  ٔايضا ا�ي ٔاوصلته" املتنيب"و. ووقف يف و�ها، {عتبارها متثيل للسلطة الثقافية
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الشعرية ٕاىل ٔارىق املراتب، وقربته اSوÉ وزادته عطاء، ٔالنه اكن يبحث عن املقابل املادي، 
ٔاكرث منه {حث عن احلقيقة إالنسانية وأالخالقية، اسـتطاع ٔان يبين لنفسه رصحا سلطو�، 

) الهجاء–املدح (حصنه حىت من النقد، ا�ي تغافل عن الوقوف يف وجه خطاب املتنيب 
ٕاىل ما ٔاسامه الغذايم {لعمى الثقايف " وطاروطاروطاروطار"حيمÓ من عيوب ونواقص، حييلنا تفكري وما 

نقص نقد ا�ات ونقد اخلطاب "ا�ي ٔاحلق {ملدافع الرمسي عن الثقافة، وا�ي يكشف عن 
  .4"الثقايف وكشف عيوبه

، 5"نعمل ٔانمك حتسـنون الÛم واخلطابة"وجه السـيد الكبري Øمه ملدير الثقافة 
؛ اكن الشاعر يواجه السلطة بأفاكره ويناضل من ٔاجلها، لكن 6"عªد لكه عادة عليمك\"

سلطته وخضع للسلطة ملا ٔاصبح يشغل وظيفة، áنة مدير الثقافة؛ ٔاي ٕانه /ختىل عن áمته
، ٕاال ٔانه ختىل عن دوره احلر اً ثقافي اً حتّول ٕاىل صوت مؤسسايت، حىت ولو ٔانه يشغل منصب

فقدان املثقف Sوره الر�دي "نوع من السلطة املؤسساتية؛ رمبا ا�ي ال خيضع ٔالي 
والقيادي ٕامنا حدث ٔالّن الناس صارت تقول رٔاهيا مبارشة وتعرب عن ذوقها مبارشة، مل يعد 

اSليل عىل ذ® ما . 7"هناك جمال ملبدع áام اكن شأنه بأن يدعي بأنه يعرب عن الناس
ا تظهر لنا مدير الثقافة معارضا للسلطة اليت ، عندم"قصيد يف التذلل"ه ورحاول ٔان تص

وههبا امسه، ؤاعطاها حرية الترصف فيه ويف رسالته، ميثّل ٔاو يكشف عن ٔانه خرج أو 
ترك نسق ثقايف تقليدي، ليدخل نسقا ثقافيا جديدا ومعارصا، ٔاوجدته السلطة، تتغري معه 

ه معاد ومعارض للسلطة، áامه ودوره مكثقف تقليدي، و{لرمغ من ٔانه حياول الظهور بأن
مؤسسة "وال خيضع لها هنائيا، ٕامنا هو نوع من ا�اراة للسلطة؛ حفىت املعارضة يف حد ذاهتا 

نسقية متò عيو{ مماث' لعيوب الرمسي والسلطوي والفعيل، وكثريا ما يكون املعارض 
  .8"طاغية آخر لكنه خارج السلطة

ت ا�متع الفاع' واملؤثرة، ٔاو االٔكرث تأثريا من ٔاصوا ٔان يسمع القارئ صو½ً " وطاروطاروطاروطار"ٔاراد 
الشعر وخضوعهام للسلطة؛ أالمر ا�ي يو÷ ٕاىل ٔان هناك / يف ثقافة ٔاي جممتع؛ الشاعر

نسقا ثقافيا جديدا بدٔا يف التشّلك ٔاو تشّلك بفعل الالمباالة أو تغيري القمي والتقاليد، أو 
يظهر ذ® يف الرواية . خباصة الشاعرتغري \يدولوجيا؛ وهو هامشـية املثقف اجلزائري، 
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من خالل تنصل ومتلص الشاعر عن املهمة أالزلية اليت ٔالقيت عىل عاتقه، جعز الشاعر عن 
دور " عندما قال بأن  ٕادوارد سعيدٕادوارد سعيدٕادوارد سعيدٕادوارد سعيدجماهبة السلطة خفضع لها، وهذا ما عرب عنه املفكر 

عىل الفضاء السلطوية / املثقف العريب áم ورضوري يف ظل سـيطرة السلطة التسلطية
السـيايس و\جªعي والثقايف يف البÆان العربية، فاSوÉ العربية ذات الطابع الوطين 
والشعبوي تقوم عىل منطلقات تعزيز الفساد السـيايس وإالداري واملايل، وحتاول دامئا ٕاغراء  

جيب ٔان ... هذا \بزتاز... املثقف لالنضامم ٕاىل ٔا�زهتا ؤاحزاهبا وقنوات سـيطرهتا الرسية
  .9"يقابل بمترد وعدم خضوع املثقف

ٕاىل ٔان اخلطاب الشعري " ٔامجل الشعر ٔاكذبه" من خالل مقوÉ ٔان "  وطاروطاروطاروطار"حييلنا 
خطاب جمازي، وال ميكن التحرس عىل تراجعه واحنساره مقابل اخلطاب الرسدي و{يق 

من ّمث يكشف لنا ٔان حيّمت علينا المتسك به، و  اً معرفي اخلطا{ت الثقافية، ٔالنه ال حيمل زخامً 
الشعرنة ع' نسقية يف الثقافة العربية، ٔافرزت المنوذج الفحويل ا�ايت "الشعر، ومنه 

ؤاسست حلاÉ من ... واملتسلّط، ؤاسست خلطاب جمازي يعمتد عىل املبالغة والكذب
  .10"التواطؤ التارخيي السلطوي والثقايف

ا للثقافة، ختىل عن لك معتقداته ؤاصبح مدير  -يف الرواية - الشاعر ملا جهر إالبداع 
ؤايديولوجياته، رمبا خضوعه نوع من ا�اراة للسلطة حملاوÉ التغيري للواقع اجلزائري ا�ي ّمعه 
الفساد والتعفن، رمبا هو ٔاسلوب جديد �اهبة السلطة، ٔاو حي' من املثقف ليكون قريبا 

ثقف يف ا�متع وجعÓ يشارك يف من اSاء حىت يعاجله، ٔايه حماوÉ منه السرتجاع ماكنة امل 
التظاهرة \جªعية، من جديد، ومعاجلة قضا� أالمة؟ يتضح لك هذا من خالل هذا الرد 

... ٔا� ½بع لوزارة الثقافة، ٔاتلقى مهنا أالوامر، وحر يف تسـيري املزيانية: " من بطل الرواية 
نفس ٕاال مبشيئة السـيد من �حية ٔاخرى ٔا� áيلك يف هذه الوالية، ال ٔاسـتطيع ٔان ٔات 

املال مقابل احلرية /؛ فالشاعر هنا يقايض احلرية يف الترصف املادي11"الكبري
ومن خالل حماوÉ تقدمي اسـتقالته، أن  -من خالل Øمه  -الشعر، ٕاال ٔانه حياول /الفكرية

نت يلفت \نتباه ٕاىل ٔانه مل يتخل عن ٔافاكره وال مبادئه، وال حىت áمته الثقافية اليت اك
مولكة Ä كشاعر، ٔالهنا وظيفة تنضوي حتت ما يصطلح عليه الثقافة، لكنه اسـتدرك ٔان 
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يف تسـيري املزيانية، ٔاما ما هو غري مادي،  اً حريته ال تتعدى املاد�ت، {عتباره حر 
التلفظ به، ٕاال ٕاذا مسحت Ä السلطة املمتث' يف السـيد  ؤ عىلامليتافزييقي، الفكري ال جير 

من قبل املوظف زينو �ت، (يل عىل ذ® ٔانه ملا قّدم بر�جما ثقافيا للمسـئول الكبري؛ واSل 
، تولته مجعية ثقافية مسـتق' عن دار الثقافة، �رت �ئرته، ٔالنه )وجيهل ٔامره مدير الثقافة

يرى ٔان احملارضات والندوات واملرسحيات اليت تتعرض ٕاىل سلطة البالد لكها ثرثرة ال 
  . كام تقول الرواية 12"د عن البىل يبعد عليكابع"جتلب ٕاال أالذى، 

تعمل السلطة مبا متò من نفوذ عىل ٕابعاد احملارض عن الساحة الثقافية، اكن وما يزال 
مشلكهتا الوحيدة اليت مل تمتكن من التحّمك فهيا، حبيث حتمكت يف خمتلف الفئات الثقافية 

غين ميكن ٔان نطلب منه نوعا ما امل" ، )امللزتم بقضية(أالخرى، عدا املثقف صاحب فكرة 
سـيغين، الراقص ميكن ٔان نوقفه يف ٔاي حلظة، ٕ{يقاف العازف، ٔاما احملارض، فال ميكن ٔان 

، اغتاظ من أالمر، كونه ميثل السلطة، ٔالن اSوÉ تسعى، من خالل 13نتحمك ف  سـيقول
ف من خالل تقدمي دمعها املايل للجمعيات الثقافية ٕاىل السـيطرة والتبعية والتحمك فهيا، هتد

نعطهيم اSمع، ويظلون : " املال ٕالخامد الفكري؛ ٕاذ جاء عىل لسان املسـئول الكبري
، ال تقبل السلطة {سـتقالل �ة عهنا، وتقّر {سـتقالل اجلزائر {Sم، 14..."مسـتقلني

يف احلصول عىل \سـتقالل؛ ويف هذا الصدد ) الفكرة-الشعر(وهتّمش دور املثقف 
، "الرشيف مساعدية" مقوÉ ملسـئول حزب جهبة التحرير، املرحوم يسـتحرض الاكتب 

حنن حصلنا عىل هذا \سـتقالل، وحنن نعرف كيف : "وظفها املسؤول الكبري، ٕاذ يقول
. 15"فليتقدم... نترصف فيه ونفعل به ما نشاء، اكتسبناه {Sم ومن Ä قدرة عىل انزتاعه منا

ر واللكامت والسالح الفكري عن حتقيقه يف حقق اSم والسالح املادي ما جعزت أالفاك
  .الثورة اجلزائرية، من ٔاجل \سـتقالل

املثقف اجلدي التابع للسلطة áمته ٕاراحهتا من املتاعب اليت ٔاهنكها هبا املثقف 
التقليدي؛ ا�ي ترّصدها ووا�ها بلك وسائÓ، ٔاما املثقف املعارص فقد جتاوز هذا أالمر، 

استبعدت ما اكن سلفك يرهقنا به من الÛم الفارغ، مثل " كام يرى املسـئول الكبري؛
لكفوه {لثقافة، السـيد "؛ 16..."احملارضات، والندوات، ومرسحيات تعرض لسلطة البالد
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؛ ٕاذ تتجىل الثقافة يف 17"الكبري يريد الفوللكور، وليس سوى الفوللكور {عتباره ثقافة الثورة
تقدáا لنا الفنون الفوللكورية، واملرسح رضوب التسلية اليت ميكن ٔان "اجلزائر يف 

 -عىل رٔاي ما® بن نيب –ٔالننا جتاوز� مشلك التفكري يف احلقائق احملسوسة  18"والشعر
Éقضا� عاجلها أالدب، وحارب الفكر من ٔاجل ... وجتاوز� الفقر واجلوع والتخلّف والبطا

 -حسب املسـئول الكبري –' التخلص مهنا، حىت تتاح Ä فرصة التفكري يف الثقافة، املمتث
كام . اطلعت عىل بر�مج النشاط ا�ي ٔاعددته، وقد راق يل كثريا: "يف الفوللكور، ٕاذ يقول

  .19"حفالت وسهرات، فللكور من لك نوع. áرجا�ت، وáرجا�ت. ٔاحب متاما
    : : : : البحث عن الهوية الثقافيةالبحث عن الهوية الثقافيةالبحث عن الهوية الثقافيةالبحث عن الهوية الثقافية

عىل ما هو �بت وما هو الوجود إالنساين مرتبط بوجوده الثقايف، �ا ينبغي ٔان نقف 
متحول يف موروثنا الثقايف، ولتحقيق ذ® البد من تغيري النظرة ٕاىل اخلطاب الشعري 
بوصفه ديوان العرب، ؤان حندد áمة الشاعر ورسالته جتاوزا ملا يعتقد بأنه من الثوابت 

ملثقف الثقافية، وتسطري دور املثقف يف العامل املعارص، والمتيزي بني املثقف الفعيل وا
تثري رواية قصيد يف التذلل هذه إالشاكلية املعارصة من و�ة نظر الاكتب، ا�ي . املزيف

فالطاهر . ال خيتلف عنه اثنان حول الزتامه {لقضا� الوطنية خباصة والقضا� إالنسانية بعامة
اليت  ،"الالز"وطار ٔاب الرواية اجلزائرية بال منازع، وهنجه الفين واحض منذ روايته أالوىل 

حدد فهيا مساره ، وطريقته يف تصوير الواقع جبميع تقلباته وتناقضاته، نتيجة حسه الفين، 
قصيد يف "لقراءة رواية . ونتيجة جرٔاته أالدبية اليت ٔاصلت اخلطاب الروايئ يف اجلزائر

جيب ٔان منزي، يف هذه النقطة {�ات، بني الهوية و\نªء، ؤاهيام يتبع أالخر، ٔاو " التذلل
ٔالن العامل العريب املعارص يعيش متزق الهوية، ويعاين من مساÉٔ . ٔاهيام حيدد مسار االٓخر

رضوان رضوان رضوان رضوان ويف هذا الصدد يقول . \نªء، وهذا ما حاولت ٔان تعرب عنه هذه الرواية فنيا
 ...هناك الهوية، وهناك \نªء: "موحضا هذا المتزق الثقايف ا�ي يعيشه العامل العريب السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
لكة ليست يف \نªء املستند ٕاىل الثقافة، بل يف الوعي املستند ٕاىل الهوية، والثقافة فاملش

ال تتجدد من داخلها، كام ٔان الوعي ال يتجدد من داخل الثقافة، فبداية التصدي ملشÛتنا 
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اللسانية والثقافية والسـياسـية ينبغي ٔان تلمتس يف تصحيح عالئقنا بعامل العرص وعرص 
  .20"العامل

ن يف أ من شك ما عو الاكتب هنا ٕاىل البحث عن \نسجام والتكيف مع العرص، و يد
هذا املسعى يقوده املثقفون، بوصفهم سلطة يف ا�متع، وبوصف املثقف مالاك للمعرفة، فهو 

املعرفة : " يف كتابه فوكوفوكوفوكوفوكو ممممييييشالشالشالشالسلطة يف حد ذاته، كام ذهب ٕاىل ذ® املفكر الفرنيس  
ملثقف، من خالل ما يعرفه، يتحمك يف ا�متع، هيابه ا�متع، ، حيث يرى بأن ا"والسلطة

وهتابه السلطة ٔالنه ما® سالح الثقافة؛ {لرمغ من ٔان فئة املثقفني يه فئة قلي' مالكة 
يتحلون {ملوهبة \سـتثنائية، و{حلّس "  -بندابندابندابندا جوليانجوليانجوليانجوليانحسب  –ٕاال ٔاهنم . للفكر والفلسفة

هذا \سـتثناء هو ا�ي ٔاعطى للمثقف هذه . 21"يةأالخاليق الفذ ويشّلكون مضري البرش 
املاركيس، وخباصة عند كام يف الفكر . كام عند الفالسفة الهاÉ من \هªم عند أالد{ء

، ا�ي ٔاعطى ٔامهية كبرية Sور املثقف يف حركية "غرامغرامغرامغراميشيشيشيش أنطونيوأنطونيوأنطونيوأنطونيو"الفيلسوف \يطايل 
الثقايف مل يعمر طويال، بعد اهنيار ا�متعات والهنوض هبا، غري ٔان هذا التوجه الفكري و 

عن هناية " وطاروطاروطاروطار الطاهرالطاهرالطاهرالطاهر" املعسكر الرشيق يف ٔاور{، و{لتايل ليس اعتباطا ٔان يتحدث 
املثقف يف اجلزائر، وعن اهنيار احلزب \شرتايك الشـيوعي يف اجلزائر، وهذا يعين بشلك 

لك املبادئ اليت �دى املثقف عن الزتامه القويم، ومعناه سقوط / من أالشاكل ختيل املبدع
شـيوعي ٔافلس حزبه، : " يف الرواية بقوÄ وطاروطاروطاروطاريصفه . هبا هذا التوجه الفكري والسـيايس

، زالت ٔافاكر ماركس عن هذا املثقف، 22"فتبىن النظام، ٔاو العكس تبناه بعض النظام
بتنبؤ مصيب، حيّول املثقف عن مسائل التفسري اجلزيئ ٕاىل مسائل ٔاكرث : " ا�ي قال

اشـتغل تنبؤ ماركس اشـتغاال . 23"تتعلق {لتغيري والتحّول عىل الصعيد \جªعي لكية،
عكسـيا؛ بعدما بذل املثقف �دا كبريا ٕالسامع صوت شعبه وجممتعه، جاء املثقف املعارص 
فبدٔا {الهªم بلك ما هو جزيئ، هاميش ½فه، تطلبه امجلاهري، وتراه الوسـي' الوحيدة 

  .اته وآماÄوالفعاÉ العاكسة لطموح
الشـيوعية يف اجلزائر حزب يتخذه الكثريون من ٔاجل اللهو وامل1ات، كسلوك وليس 

ما جيري يف : " كـ: كفكرة ٔاو ٕايديولوجيا، وهذا ما تفضحه الرواية يف عدد من املقاطع
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لكنه يصيل صالة املغرب مع ... شـيوعي" ، و24"البارات وامخلارات من ٔاحوال الشـيوعيني
ا�ي يكشف عن حال هذا التوجه السـيايس يف اجلزائر، ا�ي اعتنقه  أالمر". امجلاعة

مل يبق يف هذا العامل : " كام يف قول ٔاحد الشخوص املوالني للنظام. بعضهم للرفاهية ال للعمل
  .25"ٔاي شـيوعي، لقد اهنارت دولهتم ٕاىل أالبد، فمل اخلوف، والعودة ٕاىل خوايل أال�م

و{لتايل ما® للسلطة، جعلت السلطة الفعلية ختافه ٕان مقوÉ الشاعر ما® للمعرفة، 
وهتابه، وتعمل جاهده ٔان تغمره {لعطا� وتقحمه يف سـياسـهتا، حىت تأمن رشه، وتتخذه 
وسـي' لتثبيت سلطهتا؛ الشاعر املتنيب مثال، ا�ي بىن لنفسه رصحا سلطو�، اكنت هتابه 

للحصول عىل ٔاغراض ) املدح(السلطة وختاف خطابه الهجايئ، واسـتغل هو هذا اخلطاب 
فالسلطة تسعى دامئا للتقرب من املثقف؛ كونه يساعد عىل تطور ا�متع وبنائه، . مادية حبتة

من خالل نتاجه الثقايف وإالبداعي، ا�ي يقّدم احللول للمشÛت اليت تواجه الواقع، كام 
Ä، ٔالّن لك أاللوان  تتحول اSنيا ٕاىل طيف حسري، ال لون: " تصفه الرواية يف هذا املقطع

لكن هذه áمة الشاعر سابقا ملا اكن . 26"جتمعت فيه، ال يشء يف هذا الوجود غري الشاعر
 Sمة ٕايصال رٔاي العامة، فيوá ا�متع يفتقد ٕاىل وسائل إالعالم، حيث اكن الشاعر يتوىل

...  الناطقوإالدعاء بأنه ميثل رٔاي الناس ؤانه هو مضريمه"للشاعر نوع من التضخم ا�ايت، 
  .27"ميثل احلس امجلعي وجيهر به

ا�متع اجلزائري جممتع مرهون، يواجه نوعا من التحدي، �ا فهو حيتاج ملثقف يفك عنه 
 قف مرهون {ملاد�ت واملناصب اليتمث" وطاروطاروطاروطار"الرهن والتحدي؛ املثقف ا�ي حتدث عنه 

هن، حيتاج ٕاىل مثقف ميò يفهم من هذا ٔان ا�متع اجلزائري حتت الر . السلطة ارهنته هب
قصيد يف " سلطة اللكمة يف ا�متع لريفع عنه الرهن؛ فالنسق الثقايف الظاهر يف رواية 

هام ٔاخرى حددهتا Ä السلطة، من ٔاجل مب ، يمتثل يف مرهونية الشاعر ا�ي لكف "التذلل
و ودوره يف ا�متع، يكشف لنا عن نسق مضمر ه) رسالته(تغييبه، وختليه عن áمته 

تراجع ا�متع، وموا�ته للكثري من التحد�ت، من خالل تعريض املثقف وáمته للشـهبة، 
أالخاليق ا�ي اكن ينمتي ٕاليه، ؤان السلطة قد سلبت من / اليت ٔاقصته من ا�ال إالنساين

صوت مؤسسايت من "املثقف التقليدي، املمتثل يف الشاعر، وسلّمت ملثقف معارص ميثّل 
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طبيعي أن يتحّول املثقف مع الوقت {جتاه العامل السـيايس، ذاك "ٔامر ، وهو 28"نوع ما
مفعم {حليوية النامجة عن اعتبارات للقوة واملصلحة ٔاوسع نطاقا، تسّري جممتعا برمته ... العامل

  29"ٔاو ٔامة بأرسها
        ::::ٕاقصاء للمجمتعٕاقصاء للمجمتعٕاقصاء للمجمتعٕاقصاء للمجمتع/ / / / ٕاقصاء املثقفٕاقصاء املثقفٕاقصاء املثقفٕاقصاء املثقف

ى بصفة تفوق الصفة اليت املثقف ا�ي ختىل عن áمته غري املادية، واليت اكن فهيا حيظ
. 30"ٕان طلب املò ليقول للمò، ٕانك مò فقط، ٔاما ٔا� مفò وشاعر"تمتزي هبا السلطة؛ 

 Óختىل عن هذه املزية، بتخليه عن أالمور امليتافزييقية، اليت يتحدى هبا السلطة، ٔاصبح مث
ٕادوارد ٕادوارد ٕادوارد ٕادوارد     ، كام يرى)السلطة(مثل {يق ا�متع، ملا حّول رسالته ٔالغراض مادية؛ ٔالن إالمارة 

 ال ميكن ٔان ينالها ٕاال من يل، تعطى ملن تأخذه السلطة، وليس ملن يأخذمه، و{لتاسعيدسعيدسعيدسعيد
يعطوهنا . إالمارة، فليك يبدو ٔاعىل ؤاعظم من لك ٔامري: " يدافع عن مصلحهتا، يقول موحضا

يفسد ويضيف مبينا السلوك ا�ي . 31"ملن يأخذونه، ومينعوهنا معن يأخذمه، ومل ينلها شاعر
الطباع ا�هنية للمثقف، اليت تغري بتجنب ا8اطر، ٔاي \بتعاد عن : " املثقفني، قائال

ال تريد الظهور يف ... موقف صعب ومبديئ تدرك ٔانه الصحيح، لكنك تقرر ٔاال تتخذه
هذه الطباع ا�هنية يه العامل أالبرز دون منازع ... مظهر املنغمس يف ٔامور السـياسة

هذا ما حدث ملدير الثقافة يف الرواية، حيث حاول جاهدا المتلص من . 32"ٕالفساد املثقف
مسؤولياته املهنية لكنه ٔاغرته السلطة، وانغمس يف السـياسة، ؤالف الرشوة واملال والهدا� 
والعطا�، وبقي يأمل يف املزيد، وختىل هنائيا عن انªئه إاليديولو:، بعدما عاىن من 

معه من ٔاجل تدجينه، وجنحت ) املسـئول الكبري( املسـئول الكبري، وعانت السلطة
السلطة يف أالخري يف مسخ هذا املثقف، حيث جنح املسـئول الكبري، ا�ي يرمز للسلطة، 

  .33"ٔان ميسخ حياة فكرية متقدة، ويقيض عىل تأثريها، ويف هناية أالمر يقتلها" 
من خالل ٕاعطائه  يف روايته \يدولوجيا املاركسـية، ويظهر هذا" وطاروطاروطاروطار الطاهرالطاهرالطاهرالطاهر"يتبىن 

الشاعر املاكنة والرشعية لÆفاع عن ا�متع، ويكون لسانه الناطق؛ وتكشف /للمثقف
الرواية عن ختيل الشاعر عن áمته اليت ٔاولكها Ä احلزب \شرتايك الشـيوعي؛ ا�ي قام 

ٕايديولوجيا حتدد لك العالقات، والشاعر بتخليه عن الشعر، يكشف عن / عىل فكرة
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خرس انªءه الفكري، وهذا ما . ، عن احلزب يف حد ذاته)\لزتام(فكرة ختليه عن ال
يف النقد الثقايف مل نعد معنيني مبا هو يف الوعي "نكشفه من النسق املعلن عنه؛ ذ® ٔاننا 

؛ من خالل امجلل النسقية، يف الرواية؛ 34"اللغوي، وٕامنا حنن معنيون {ملضمرات النسقية
احلزب \شرتايك : ٔاو {ٔالحرى ٕايديولوجيتني/ يولوجيتهخرس زوجته وابنته، خرس ٕايد

الشاعر /من خالل اندماج املثقف). حزب جهبة التحرير الوطين) (النظام(وحزب السلطة 
مع السلطة، وخضوعه لها، نكتشف الرصاع ا�ي يعيشه املثقف املا بعد حدايث، ا�ي 

خلية، ميلء {لتناقضات يسـيطر عليه الهاجس السـيايس، ا�ي جعÓ رهني هواجسه اSا
  . اSاخلية

صدمة احلداثة ٔاوقعت املثقف يف ٔازمة، مل يعد قادرا عىل ٔاداء اSور املنوط به؛ بناء 
ٔاصبح هو ذاته يتخبط يف ا�متع، حياول الفاكك ... تقدمي احللول  –تطويره –ا�متع 

ثقف واخلالص، ويبحث عن من يساعده ويأخذ بيده، وهذا ما يكشف عنه تذلل امل 
الشاعر يف حرية من ٔامره بعد ٔان /وقف املثقف. للسلطة بعد ما خرس قناعاته الفكرية

احلزب الشـيوعي \شرتايك ومبادئ احلزب اليت اكن وفيا : فشلت لك مشاريعه احلداثية
بدٔا مناضلو احلزب يتفرجون عىل اهنيار حزهبم، بدٔات تظهر هلم مبادئه ولك ما يتصل . لها

مل يبق مهنا سوى \مس، ومعظم مناضلهيا حتولوا " تتالىش؛ الشـيوعية به عىل ٔاهنا ٔاوهام 
ٕاىل مستشارين دوليني، وٕاىل رجال ٔاعامل، ٔاو الجئني سـياسـيني يف ٔاور{ هاربني من 

كشف هذا الوضع بوصفه نسقا ثقافيا، ٔان أالفاكر اليت اكن يتوىل املثقف . 35"إالسالميني
احلقيقة يه لصاحل الفرد يف حد ذاته وليس áمة نرشها يف أالوساط \جªعية، يف 

عن املتنيب وحتويÓ إالبداع ٔالغراض  وطاروطاروطاروطار الطاهرالطاهرالطاهرالطاهرامجلاعة، وهذا ما جنده يف حديث 
قف وعرب هذه إالشارة يفضح الاكتب قضية فكرية اجªعية يتخبط فهيا املث. سلطوية ذاتية

تبناها ويعمل عىل ، ا�ي اكن هاجسه ٕايديولوجيا ما ي العريب بعامة واجلزائري خباصة
تسليطها، الفكر احلداثوي ختىل عن مثل هذه الهواجس، {عتبار ٔان العالقة بني السلطة 

ولكام افتقدت  .والثقافة عالقة جدلية د�ليكتية، هام ليسـتا منفصلتني بقدر ما هام متصلتني
السلطة اSمع الثقايف لكام سارت حنو \هنيار والزوال، ونفهم من الرواية انتقاد الاكتب 
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الطاهر وطار للسلطة، ويصفها بأهنا سلطة تنقصها الثقافة واملعرفة، و{لتايل فهـي معياء 
ير و�ها كام يعيل من قمية الثقافة وجيعلها تتفوق عىل السلطة، ٔالن هذه أالخرية تد. جاه'

كام يهتم . جتاهها، يف حني ٔان الثقافة ال هتمها السلطة، ا�ي هيمها هو لك ما هو ٕانساين
  .السلطة بهتميش دور املثقف بوصفه سلطة ٔايضا ميارس سلطته ضد هذه السلطة {�ات

        ::::أنواع املثقفأنواع املثقفأنواع املثقفأنواع املثقف
 ميكن ٔان نقف من خالل الرواية عىل نوعني من املثقفني، {عتبار اSور اليت يؤديه
املثقف يف ا�متع؛ املثقف التقليدي، واملثقف العضوي، انطالقا من التقسـمي ا�ي قّدمه 

ميكن ٔان ميثÓ لنا، يف الرواية، الشاعر ا�ي حتول ٕاىل مدير : املثقف التقليدي؛ غرامغرامغرامغراميشيشيشيش"
املعلّمني، ورجال اSين، وإالداريني، ممن "للثقافة؛ مزية املثقفني التقليدين، من ٔامثال 

يبدون وDٔهنم {قون يف ٔاماكهنم، يؤدون ... ن ٔاداء العمل نفسه من جيل ٕاىل جيليواصلو
 ".زينو �ت"ممثثل يف خشصية : املثقف العضوي؛ 36"نوع العمل ذاته

مرتبطني عىل حنو مبارش بطبقات ٔاو  غرامغرامغرامغراميشيشيشيشاعتربمه "املثقفون العضويون ا�ين 
اب املزيد من القوة، وز�دة مؤسسات جتارية تسـتخدم املثقفني لتنظمي املصاحل، واكتس

خشصية مثقفة ثقافة اجªعية ختدم ا�متع، تسـتغÓ �ات " زينو�ت"؛ يعترب 37"السـيطرة
معينة ٕاليصال املعلومة، قضاء احلاجات، مبقابل مادي؛ هذا النوع من املثقف ٔاوجده النظام 

انبه التقين منظم أالعامل الرٔاساميل خيلق ٕاىل ج"؛ ذ® ٔالن غرامغرامغرامغراميشيشيشيشالرٔاساميل  حبسب 
الصناعي، و\ختصايص يف \قتصاد السـيايس، ومسـئولني ٕالنشاء ثقافة جديدة، ٔاو نظام 

، اكنت احلظوة الكبرية لـ وطاروطاروطاروطاريف مديرية الثقافة اليت تصورها رواية . 38"قانوين جديد
، ا�ي هو يف احلقيقة نوع من املثقفني ا�ين صنعهم املسـئول الكبري يف وسط "زينو �ت"

  .فة، ؤاعطاه الروايئ áامت كثرية يتوالهاالثقا
يف ا�متع بنشاط، ٔاي ٔاهنم " -دامئاغرامغرامغرامغراميشيشيشيش    وفق  –يشارك املثقفون العضويون 

، 39"مه دامئو التنقل، دامئو التشّلك ... يناضلون {سـمترار لتغيري االٓراء، وتوسـيع أالسواق
جيذب ا�متعات  هذا النوع من املثقف. أالمر ا�ي جعلهم متعددي الوظائف الثقافية

. احلديثة، حيث ٔاصبح لك من ميò مك من املعارف يدخل مضن ما يسمى {ملثقف يف ا�متع
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ٕانسان " {عتباره مثقفا عضو�، صانع املعرفة، ثقافته ال حتددها شهادة، هو " زينو �ت"
حياول يف جممتع دميقراطي، كسب موافقة الز{ئن احملمتلني، ونيل \سـتحسان، وتوجيه 

òتقدمي املعلومات عن  –تغيري العم' للمطرب : ، يقترص نشاطه الثقايف يف40"املسـهت
التحراكت، مبعىن مقابل مبلغ معني من املال تتلقى الثقافة اليت حتتا�ا، هذا النوع من 

  ...البريوقراطية -اجلوسسة –الرشوة : املثقف وSّ آفات اجªعية كثرية
        ::::ثقافة السلطةثقافة السلطةثقافة السلطةثقافة السلطة

يف رواية يف هذه الرواية املثقف ا�ي يصنع سـياسة مو�ة يف " ريالسـيد الكب"ميثل 
áنته السابقة، واندمج يف áنة  عنا�متع، حيث ميارس سلطته عىل املوظف ا�ي احنرف 

، وختىل )اكلزتام فكري(ختىل عن الشعر  يجديدة، هذا املوظف ممتثل يف مدير الثقافة ا�
زب الشـيوعي \شرتايك، ٔاغرته السلطة، فأمخد معه عن حزبه ا�ي اكن ينمتي ٕاليه، احل

هذا ٔاصعب امتحان يواجه املثقف . روحه وحسه النقدي وأالخاليق والفكري واستسمل لها
ٔان يقول احلق يف و�ها، يصمت؛ ذ® ٔاّن  ال منيف رصاعه مع السلطة، فيصبح بد

متاساك وثبا½ ٕاىل مييلون بطريقة ٔاكرث ... املثقفني ذوي الص' الوثيقة بصياغة السـياسة"
\حرتاس من ٔافراد ال خيضعون للنظام áنيا، ويتحولون تدرجييا يف نظر رؤساهئم ٕاىل 

، هذه يه ثقافة السلطة؛ 41"ٔا�س ينرشون يف لك ماكن جوا من اجلدل والال تعاون
تتجىل يف التشكيك اSامئ و\حرتاس حىت من اخلاضعني ٕالهيا áنيا، يف الرواية ٔامث' 

ٕاىل السـيد " زينو�ت"هذا التوجه ا�ي تتبناه السلطة، اكلتقرير ا�ي ٔاعده  كثرية عن
جاءت يف الالحئة تلميحات كثرية لشؤون تتعلق {لتسـيري "الكبري، عن مدير الثقافة؛ ٕاذ 

مبجرد مداومة مدير الثقافة . 42"ؤاخالقيات العالقة بني املواطن وإالدارة، و{لفساد معوما
د، اهتم بتآمره مع اجلهات إالسالمية؛ ٕاذ يف حوار للمسـئول الكبري لصالة املغرب يف املسج

Äمة مدير الثقافة بقوá مته تتوجه حنو التيارات إالسالمية، ٔاكرث : "مع ٔاعضائه شك يفá
  .43"مما تتوجه ٕاىل غريها

، انهتـى لك هذا ٕاىل 44"تاكد تقول ٕانه ٔارسل جاسوسا علينا" اهتم {جلوسسة ٔايضا 
لقاء القبض عىل مدير : " ف ا�ي كرثت حوÄ الشـهبات، تقول الروايةتوقيف هذا املثق
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الثقافة، للتحقيق معه يف قضا� كثرية، ٔامهها التشويش، مبحاوÉ جتنيد ا�متع املدين من 
هذا االهتام و�ه املسـئول الكبري ملدير الثقافة . 45"خالل امجلعيات، وبعض املغرر هبم

. 46"ر�جما، وتتآمر مع املمتردين، عىل بر�مج آخر موازتقدم يل ب: " عندما خاطبه قائال
معىن هذا ٔان الشاعر ال يلقى قبوال واسـتحسا� من طرف املسـئول، لكه ادعاء، عىل الرمغ 

/ ٕالرضاء املسـئول -من ختيل الشاعر عن áمته التقليدية، وسعيه جاهدا، حبمك الوظيفة
نظاáا، معام' \حرتاس واحلذر،  السلطة؛ ٕاذ تتعامل السلطة مع هؤالء املندجمني يف

يضا، حيث راح يبحث يف أ وهذا ما حدث ملدير الثقافة اجلديد من قبل املسـئول الكبري 
ماضيه السـيايس، وعن اخنراطه احلزيب، وموا�ته به، ٕاذ اكن يراقبه عىل اSوام، ويشك 

و عليه نوع ومن حني الٓخر يبد: "يف سلوكه وترصفاته، تصف الرواية ذ® يف هذا املقطع
من التربم، والتوهان، دقق يف أالمر، فاتضح ٔاهنا ٔاعراض نفسـية، تظهر عند بعض 

  .47"الشعراء قبل ٔان يذوبوا يف الوظيف
اكن املسـئول الكبري يراقب مدير الثقافة، يعامÓ برواسب انªئه إاليديولو: السابق، 

يف لك مرة عبارة من  عندما ال يقف عىل يشء، ال تصÓ ٔاخبار ٔاو جتاوزات، يبقى يردد
كلك الشـيوعيني ... لكنك خبيث ولئمي، ونذل ابن نذل"، 48"هذا شـيوعي لكب: "قبيل

ٔاقول ® الصح، : " ٔايضا يف حديث املسـئول الكبري مع أالمني العام للثقافة. 49"الÛب
  .50"مازلت ٔاتقزز مهنم، كام ٔاتقزز من ٔاي فأر، وٕان كنت متأكدا من ٔانه يف قفص

ªء ٕاىل حزب، ٔاو النضال من ٔاجل فكرة، يالحق املثقف املندمج يف يبقى عار \ن
ثقافة السلطة، املالحقة تمت من طرف السلطة عىل الرمغ من ٕادراكها خللفيات التفكري اليت 
اكن املثقف يتبعها قبل انªئه لها، حتاول ٕالباسه ثوب املثقف املعارص، رمبا تبدي Ä نوع من 

توجد سلطة واحدة يف هذا البÆ، "م الرأي واحلرية يف التفكري؛ االتسامح، واملصاحلة واحرت 
ويه مصدر التوجيه، حىت ؤان سلمنا بوجود التعددية احلزبية، وما ننادي به من حرية 

، يف ٔاول فرصة، ٔاول سلوك �N يف نظر النظام تطفو 51"الرٔاي والتعبري والصحافة
يات، يقول املسـئول الكبري ملدير الرواسب عىل السطح، ويبدٔا التعامل عىل ٔاساس اخللف 

: ، قوÄ ٔايضا52"هذا هو ٔاسلوبمك ا�ي ال يتغري، تعطون بيد، وتأخذون بأخرى: "الثقافة
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ليس معىن ٔان ® مزيانية، وحق الترصف املايل، أن ® ٔايضا حرية ٕانشاء اخلال� وبث "
احملارضات مع من تعشيت البارحة، ٔاليس مع رئيس مجعية : " ، ويضيف53"ٔافاكرك اجلهمنية

: " ، ويضيف متحمسا54"امحلراء؟ من ٔاعطى هذا امحلار أسامء احملارضين؟ ٔالست ٔانت؟
  .55"ٕان ا�ين ٔاقروا يف مؤمتر اجلهبة، مبدٔا وحدة التفكري، مه ا�ين ما يزالون حيمكونمك

        ::::ااااحنحنحنحنسار اخلطاب الشعريسار اخلطاب الشعريسار اخلطاب الشعريسار اخلطاب الشعري/ / / / سلطوية اخلطاب الشعيبسلطوية اخلطاب الشعيبسلطوية اخلطاب الشعيبسلطوية اخلطاب الشعيب
من خالل السلوك والعادات  ميكن اعتبار الثقافة الشعبية خطاب سلطوي، يمتظهر

حتدد الهوية ..) احلفالت الشعبية-أالعراس - الغناء –الرقص (والتقاليد اليت ميارسها ا�متع 
الثقافية للمجمتع، حبيث تزخر الرواية مبشاهد مجي' تسهم يف بناء النسق الثقايف الشعيب يف 

ت القامئة يف ا�متع كام يه غنية ٔايضا مبشاهد واقعية تعكس الرصاعا. معران الرواية
اجلزائري احلديث، املتعدد الثقافات والتو�ات الفكرية، مما وS واقعا معقدا، حتول فيه 
ا�متع اجلزائري ٕاىل شـبكة من العالقات املتناقضة، نتيجة الروافد الثقافية اليت شلكت هذا 

الوضع {ٕالشارة ٕاىل  بررت الرواية هذا. مما ٔادى ٕاىل \حنالل عىل مجيع املسـتو�ت. ا�متع
مصادر املعرفة اليت غذت ا�متع، وعىل هذا أالساس جنده يذكر ٔاسامء الشخصيات 

لينني، الشايب، أالخطل الصغري، بشارة : السـياسـية وأالعالم والشعراء، من ٔامثال
فريوز، وردة اجلزائرية،بقار حدة، فريد أالطرش، . اخلوري، اكفور \خشـيدي، املتنيب،

 .وغريمه كثري. دوسـتوفسيك.  فرقة ٔاسامة
اليت غرفت من مصادر متعددة  الطاهر وطارالطاهر وطارالطاهر وطارالطاهر وطاروهذا دليل عىل سعة ثقافة اكتبنا 

. وخمتلفة، مصادر سوسـيولوجية، ٔادبية، فنية، تراثية، فوللكورية، سـياسـية، فكرية وغرها
يف  تتقاطع فهيا مج' من أالنساق الثقافية، لتشلك" قصيد يف التذلل" مما يعين {ن رواية 

الهناية بنية منسجمة شلكت عاملا مجع بني لك فئات ا�متع اجلزائري، يف ظل الرصاع 
وخباصة القوة اليت ظهر هبا . السـيايس ا�ي برز يف العقدين أالخريين من القرن العرشين

التوجه إالساليم، ا�ي اتقلب عىل التوجه السـيايس للسط' يف اجلزائر، اليت ما تزال 
  . وخباصة بعد انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. عية التارخييةتستند عىل الرش 
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غري ٔان هذا لكه جاء يف ٕاطار الرصاع التارخيي بني الثقافة والسلطة، ا�ي جتسد يف 
، اليت اكنت انقال{ 1988اجلزائر اجلديدة بعد التحول ا�ي شهدته بعد ٔاحداث ٔاكتوبر 

، ومن مث عادت ٕاىل السطح مج' أالفاكر .ت دوافعهاحقيقيا عىل الرشعية التارخيية، áام اكن
وأاليديولوجيات اليت اكنت سائدة بعد اسـتقالل اجلزائر، حبيث ساد \عتقاد بأن الثقافة 

ا�ي يرى  ٕادوارد سعيدٕادوارد سعيدٕادوارد سعيدٕادوارد سعيدمò اليسار، كام تؤكده خمتلف االٓراء عند كبار املفكرين، ٔامثال 
التوجه الفكري سـياسة اجلزائر ف  غذى هذا . 56بأن لك مثقف يكون حª من ٔاهل اليسار

بعد \سـتقالل من خالل الشعارات العديدة اليت اكنت تعلهنا السلطة وتدمعها ماد� 
، ؤاصبح قناعة عند لك ..)الثورة الزراعية، الثورة الثقافية، الثورة الصناعية، (ومعنو� 

ة، مما وS يف مثانينيات القرن املثقفني اجلزائريني ا�ين سايروا منو وتطور ا�متع يف تò الفرت 
العرشين ردود ٔافعال ٔايديولوجية كبرية، ٔادت ٕاىل \نقالب عىل الرشعية التارخيية كام قلنا، 

  . وٕاىل انزالقات يف التوجه السـيايس والثقايف، حبيث اختلط احلابل {لنابل كام يقال
الكثري من ٔاراء ، تفرسه "قصيد يف التذلل" يف  الطاهر وطارالطاهر وطارالطاهر وطارالطاهر وطارٕان العامل ا�ي رمسه 

ٕاحدى áام : "  حول املثقف والسلطة،  حبيث يرى بأن ٕادوارد سعيدٕادوارد سعيدٕادوارد سعيدٕادوارد سعيدوقناعات املفكر 
املثقف يه بذل اجلهد لهتشـمي االٓراء املقولبة واملقوالت التصغريية، اليت حتّد كثريا من الفكر 

ن كام ٔاهنا تنبه املثقف السرتجاع رسالته، حبيث جيب، أ . 57"إالنساين واالتصال الفكري
املثقف ٔامينا ملعايري احلق اخلاصة {لبؤس إالنساين و\ضطهاد رمغ انتسابه احلزيب، " يبقى 

، "صور املثقف"يف كتابه  ٕادوار سعيدٕادوار سعيدٕادوار سعيدٕادوار سعيد، كام يرى 58"وخلفيته القومية، ووالءاته الفطرية
وا�ي حيذر فيه من ختاذل املثقف وتغريه تبعا للظروف اليت حتيط به، ٔاو ٔان يصمت 

و ٔان يكون رد فعÓ متأخرا عن احلدث التارخيي، ٔالن امجلهور العريض متبجحا حذرا، أ 
  .59"ينتظر منه موقفا ورؤية جتاه ما حيدث، حبمك مزنلته يف ا�متع ا�ي ينمتي ٕاليه

قصيد يف التذلل، مع العديد من أالفاكر الفلسفية والنقدية اليت " يتقاطع خطاب رواية
املثقف {لسلطة، حبيث اعتربته منهبا للرٔاي  �قشها املفكرون املعارصون، حول عالقة

يف ذات  –عند البنويني التكوينيني  –العام، ومسـئوال عن الوعي امجلعي ا�ي يتجسد 
؛ غري ٔاننا ال لوسـيان غوSمانلوسـيان غوSمانلوسـيان غوSمانلوسـيان غوSمانعند " رؤية العامل"ٔاو أالديب، ا�ي تلخصه مقوÉ /املثقف و
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ذا التحليل ا8ترص؛ وٕامنا نريد ٔان خنوض يف املوضوع من هذا اجلانب لضيق ا�ال يف ه
اليت تتقاطع ٕادوارد سعيد، ٕادوارد سعيد، ٕادوارد سعيد، ٕادوارد سعيد، حاولنا توضيح عامل الرواية يف ضوء مقوالت النقد الثقايف عند 

املشلكة اليت يوا�ها املثقف ليست اكمنة يف "  ا�ي يرى بأن" " " " رؤية العاملرؤية العاملرؤية العاملرؤية العامل""""    كثريا مع منوذج
عىل بواطن أالمور، بقدر ما يه �مجة عن ٔاولئك املطلّعني ... ا�متع امجلاهريي كلك

واخلرباء، والزمر، واحملرتفني ا�ين يقولبون الرٔاي العام، وجيعلونه ممتثال، ويشجعون \عªد 
يفرس هذا القول . 60"عىل عصبة صغرية متفوقة من ٔاهل السلطة املّدعني معرفة لك يشء

ي العام، ومن ما حاولت الرواية ٔان جتسده من املعرفة اللكية اليت تدعهيا السلطة ٔامام الرأ 
خالل تقزمي دور املثقف، بل وٕالغائه ٕان مل يدمع هذه الثقافة، وأالمث' كثرية يف ثنا� 

  .الرواية
ٔاكد الطاهر وطار عىل هذه املساÉٔ {�ات وحاول ٔان جيسدها فنيا من خالل الرصاع  

ضاد العلين واخلفي بني الطرفني؛ ٔالن السلطة عىل دراية بدور الثقافة يف نرش الوعي امل
للوعي القامئ، ٔالن رساÉ املثقف ال تنحرص يف الرشوط التارخيية اليت ترمسها السلطة عادة، 

ٔاو حيول هذه الرشوط وفق رؤية جديدة هتز ٔاراكن السلطة، من /وٕامنا ٕ{ماكنه ٔان يغري و
يتحمت عىل : " أالجنع {لقيام هبذه الرساÉ، حني بقول ٕادوارد سعيدٕادوارد سعيدٕادوارد سعيدٕادوارد سعيدمثل املثقف ا�ي يراه 

ثقفني ٔان يكونوا ٔاولئك ا�ين حيتجون عىل النعرة القومية يف الوطنية، والتفكري امل 
مثلام ال توجد ٔاي قواعد ... املؤسسايت، والشعور {المتياز الطبقي، ٔاو العريق ٔاو اجلنيس

يمتكّن املثقفون مبوجهبا من معرفة ما سـيقولونه ٔاو يفعلونه، كذ® ليست هناك آلهة يعبدها 

املثقفني ميثلون ٔامرا ما Sى جامهريمه، وميثلون بذ® ٔانفسهم Sى لك ... .املثقف
  . 61"ٔانفسهم

، وا�ي منذجه """"صور املثقف" " " "     يف كتابهٕادوارد سعيد ٕادوارد سعيد ٕادوارد سعيد ٕادوارد سعيد ٕان منوذج املثقف ا�ي يصفه 
، هو املثقف العريب بطبيعة احلال، ا�ي وجد "قصيد يف التذلل"يف روايته  الطاهر وطارالطاهر وطارالطاهر وطارالطاهر وطار

ت اليت شهدها العامل منذ احلرب العاملية الثانية، نفسه جمربا عىل التصدي للتحوال
\قتصادي والسـيايس (وأالحداث الكربى اليت ٔاجنبهتا هذه احلرب عىل مجيع املسـتو�ت 

القضية، ٕاذا، . ، مهنا عىل اخلصوص الثورة التحريرية اجلزائرية واحتالل فلسطني)والثقايف
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فية اليت ترفع من شأن أالمة، ومل ٔاصبحت قضية اSفاع عن الهوية وعن اخلصوصيات الثقا
تبق áمة الثقافة منحرصة يف املتعة امجلالية، والت1ذ بنتاج ثقايف آين، اكلثقافة اليت يدعو ٕالهيا 

، نوع ثقافة اللهو اليت تسهم يف ٕارساء خطاب مضين يقيض وطاروطاروطاروطاراملسـئول الكبري يف رواية 
قافة هو مدى قدرته عىل حتمل ٔاو الث/عىل طموحات امجلاهري؛ يف حني ٔان دور املثقف و

لكنا نعيش يف جممتع، وننمتي ٕاىل قومية لها " : : : : مسـئولية اSفاع عن مقومات أالمة، يقول
فٕاىل ٔاي مدى يكون املثقفون خّدام هذه . لغهتا، وتقاليدها، ووضعيهتا التارخيية، اخلاصة هبا
قة اليت تربط ٔالن، كام يضيف، العال. 62"الواقعيات، وٕاىل ٔاي مدى يكونون ٔاعداءها؟

املثقف {ملؤسسات ا8تلفة اليت تديرها السلطة السـياسـية واSينية والنقا{ت وخمتلف 
امجلعيات، ليست عالقة احتواء، كام تصورها الرواية، ٔاو عالقة خادم بسـيد، كام عربت 

روائيا؛  ٔالن رغبة السلطة يف السـيطرة والهمينة عىل اخلطاب " قصيد يف التذلل"عنه 
حتول ٕاىل عالقة ٔاخد ورد، مما وS نوعني من الثقافة، ثقافة ½بعة وثقافة �ئرة، ٔادى الثقايف 

هذا ٕاىل اهنيار القمي وفقدان ا�اكرة، كام عربت عنه خمتلف النصوص أالدبية يف جزائر ما 
ا�ي فرس يف الكثري من ٔاعامÄ الروائية أالعرج، أالعرج، أالعرج، أالعرج،  واسواسواسواسييييينينينينبعد \سـتقالل، وخباصة عند 

اكرة والتارخي، مهتام السـياسـيني ٕ{فراغ ذاكرة إالنسان اجلزائري و{لتايل العالقة بني ا�
  . نسـيان التارخي، وحشهنا خبطاب سـيايس خيدم السلطة ال غري

Äعرب ٕادوارد سعيد عن هذه احلاالت اليت اليت يعيشها املثقف يف العامل اجلديد بقو :
، و{لقوى اSنيوية اليت )قابة املهنيةاالٔاكدميية، الكنيسة، الن(عالقة املثقفني {ملؤسسات "

ويضيف . 63"اختارت، يف ٔا�منا هذه، مض الصفوة من املثقفني ٕالهيا عىل حنو غري عادي
، يك حتوهلم ٕاىل دىم 64"مك هو هام للحكومات ٔان حتّول ٕاىل خدام ٔاولئك املثقفني: " منهبا

/ نمتي ٕالهيا املثقف املدمجحتركها كيفام تشاء، تتحمك فهيم {مس املنفعة املؤسساتية اليت ي 
املدّجن يف السلطة، كام حيمتل، كام يقول، أن خيتفي املثقف هنائيا، ٔاو يتحول ٕاىل جمرد اكئن 
اجªعي عادي ال يؤدي دوره كام جيب ٔان يكون، كام هو شان الVذج اليت صورها 

ته ، حبيث حس القارئ خبيبة ٔامل وهو يتتبع خطوات الشاعر، ا�ي حرف الطاهر وطارالطاهر وطارالطاهر وطارالطاهر وطار
ٔالن املثقف يف ا�متع Ä دور علين ال . السلطة عن رسالته اليت اكن جيب ٔان حيرتم مبادهئا
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ميكن ٔان يقزم ٕاىل جمرد موظف خيدم مصاحل اجتاه سـيايس معني متخليا عن دوره الر�دي 
Äاحلقيقة املركزية: " يق قيادة ا�متع بوصفه ٕانسا�  موهو{ كام يصفه ٕادوارد سعيد دامئا بقو 

يه ٔان املثقف وهب ملكة عقلية لتوضيح رساÉ، ٔاو و�ة نظر، ٔاو موقف، ٔاو فلسفة، ... 
املثقف " كام ال جيب ٔان يقبل التدجني واالٓلية يف اداء دوره، ٔالن . 65"مجلهور ما... ٔاو رٔاي

مساÉٔ رئيسـية يف ٔاداء ... احلرية الفكرية.. لن يتكيف مع التدجني ٔاو الروتني اململ
  .66"املثقف
قصيد يف التذلل هذه الهاÉ، وهذا اSور احلضاري والتارخيي، عندما "َد بطل رواية فَقَ 

ٔاحقم نفسه يف áمة مدير الثقافة، اليت يه صيغة من صيغ تنهتجها السلطة لضم الثقافة ٕاىل 
غري ٔان الوعي هبذه الوضعية جعلت املثقف يتحايل عىل . صفها، واSفاع عن مصاحلها

ي دوره الطبيعي، عىل الرمغ من املراقبة اSامئة لسلوكه ؤافعاÄ؛ مسـئوÄ، وحياول ٔان يؤد
ٕاال ٔان املسـئول ٔايضا خيضع للوضعية نفسها، مفا عليه ٕاال ٔان يعد ملف اهتام، يربر به تبعيته 
وسهره عىل السري الطبيعي لنشاط الثقايف، حىت ال يتحول ٕاىل خطاب مضاد يرض 

الطاهر الطاهر الطاهر الطاهر ة حتول كبرية يف الكتابة الروائية عند نقط" قصيد يف التذلل"تعد رواية . السلطة
، من حيث شلكها ومن حيث مضموهنا، جتاوز فهيا اخلط الطويل يف فعل الرسد، وطاروطاروطاروطار

وميكن ان نقول بأهنا تضمنت رساÉ الاكتب . واهمت فهيا {لرساÉ اليت حيملها خطاب الرواية
 ".     الالز"أالدبية، الرساÉ اليت بدٔاها يف رواية 
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