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ما اإلاللىز بالثىضة و ما اإلاللىز باألزب
التمثالتىالفنوةىلصورةىالثورةىفيى
الثىضي ؟ وهل هىان جالظم بُنهما ؟ الثىضة هي
الخطابىالروائيىالجزائري ى
حم ًماضػه ول ؿػب مً الـػىب  ،لطفؼ
رواواتىالطاهرىوطارىأنموذجا
الظلم غىه وحغُير الىهؼ الؼائس  ،بلى وهؼ
ىىىىىىىىىىىىى
حسًس ٌؼمح له بمماضػت حطٍخه واملت غير
أ،ىالنعاسىسعودانيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
مىلىكت  .ولصلً فالثىضة تهسف بلى جحطٍط
جامعةىسوديىبلعباس ى
الـػب مً ول ؿيل مً ؤؿياٌ الهُمىت
اإلاخلصم:
والاػخػباز والؼٌُطة وملازضة الحطٍاث .
بن الثىضة ؿيلذ الـاغل الصي ٌؼىً الطواًت
وبما ؤن ( الثىضة في حلُلتها (هي) حسر داضق
وٍازث الفواء الطوائي  ،غبر فػل الخصهط وهعف
للمإلىف  ،لصلً فةجها حغير ول ش يء حتى
الصاهطة فالعمً ػلٌان الحيي وػُسه ما والىم
اإلاؼخحُل ًخحلم ألن مجطي الخاضٍر ٌغير وول
الطوائي بال هخاج حمالي لعمً مخحلم واكػُا  ،جخحسز
1
ش يء ًلبح كابال للخغُير والخلىًٍ ).
همً بًاض مػطفي ضئٍىي ،ؤي ؤن الطوائي في بىاء
الصٌاب الطوائي غىس الٌاهط وًاضً ،ىخب الخاضٍر
فةن ألازب الثىضي هى ألازب الصي ٌػبر غً
همً ػُاق حمالي اهٌالكا مً ضئٍخه للخاضٍر جذُلُا
الفػل الثىضي  ،فهى كىث ًلسض غً شاث
ؤو جإوٍلُا لِؽ زفاغا غً اإلااض ي ؤو حـبثا به حس
جيـس الحطٍت والاوػخاق  ،وبصلً ًلخلي مؼ
الخلسٌؽ ؤو حتى سصٌا غلُه ،بهما غلى هخابت الخاضٍر
الثىضة  .وبػباضة ؤوضح فاألزب الثىضي  ،هى
ضوائُا ؤن جىىن واغُت بدـىُل الخاضٍر واكػُا
ألازب الصي ًمجس ؤفػاٌ الثىضة وَـُس
وحـىُل الىاكؼ جاضٍذُا اػخجابت لجسٌ غالكت
بمىجعاتها وبيل حغُير جحسزه .ومً هىا
الحوىض والغُاب بين ألاها وآلادط .
فـ(الػالكت بين ألازب والثىضة غالكت جإزير
بن الصٌاب الطوائي غىس الٌاهط وًاض
فاألزب ًسغى بلى الثىضة والخغُير والثىضة حغير
الجعائطي اإلاىخىب بالػطبُت " ولُس جحىالث
2
مً مفاهُم ألازب وشصلُاجه وضئاه  ).وبشا
الىاكؼ الجعائطي ظمً الاػخلالٌ مىه ٌؼخمس
واهذ الثىضة فػل مخجسز ومدؼاضع  ،فةهه
ؤػئلت مخىه الحيائي وبؼببه ًبحث غً
ًلػب ضكسها في غمل فني  ،لصلً ًحخاج
ألاؿياٌ وألابيُت الفىُت اللازضة غلى اػدُػاب
الػمل ألازبي الصي ًطكس ؤحسار زىضة  ،بلى
بؿيالُاجه اإلاؼخجسة وكُاغت اإلاىاكف
غبلطٍت فىُت كازضة غلى مخابػت ألاحسار
الفىطٍت وؤلاًسًىلىحُت بظاءها .
بػللُت ملهمت وبحؼاغ فني ال جفىجه حعئُاث
هللس بالثىضة الثىضة الخحطٍطٍت الػظُمت
الحسر .
لخلجعائط فهي التي كىػذ الجعائط اإلاػاكطة .
وغلى ول فليل زىضة ؤزبها الصي ٌػبر غنها
ومً هىا حاءث هصه اإلالاضبت لدؼهم في بظهاض
وَـُس ببٌىالث ضحاالتها وكمىزهم وجحسحهم
حعء مً مالمح الثىضة في الىم الطوائي
لػسوهم  .ولِؽ هىان زىضة بسون ؤزباء
الجعائطي ،هظطا لىثرة ؤحسار الثىضة فةن هصه
ٌـُسون بها وٍيـطون ؤفياضها  .فالثىضة جفخح
اإلالاضبت ػدخٌطق لبػى مـاهسها في بػى
ؤفم ألازًب غلى الىاكؼ الصي ٌػِـه  ،وجىفط
الىلىق الطوائُت مذللت ضواًت الـمػت
له مىهىغاث الجسًسة جحفعه غلى اللىٌ
والسهاليز .
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والخػبير غً ما ًجىٌ في هفؼه  ،بفػلها
الثىضي اإلاخجسز.
الثىضة الجعائطٍت وألازب :
اإلاػطوف غً الثىضة الجعائطٍت ؤجها زىضة
حاءث لخحطٍط ؤلاوؼان مً ول ؤؿياٌ الهُمىت
والاػخػباز واللهط  .ولصلً اضجبٍ بها ألازًب
الجعائطي  ،مً بساًت اهٌالكها  ،ألجها حػبر غً
ًمح ؿػبه  ،فاألزًب الجعائطي وان وزُم
الللت بـػبه مىص ؤن وًئذ ؤكسام اإلاؼخػمط
الفطوس ي ؤضن الىًً ًخحؼؽ همىمه
ومـاوله وملاومخه وكمىزه  ( .للس بصٌ
الاػخػماض الفطوس ي ول ما في وػػه مً ؤحل
اللواء النهائي غلى الىُان الجعائطي .
وبًلاف لهُب اإلالاومت اإلاؼخلحت والاهخفاهاث
الـػبُت التي غطفتها البالز  ،مىص ؤن وًإث
ؤضن
الفطوؼُين
الغعاة
ؤكسام
3
الجعائط) والصي ًٌلؼ غلى ألازب الجعائطي
ًجس ؤن ألازًب الجعائطي كس مهس الٌطٍم
للثىضة مً دالٌ مىاكفه الصجاغت  ،مً
الاػخػماض الفطوس ي ومذٌٌاجه الطامُت بلى
اػخػباز الـػب الجعائطي وملازضة حطٍخه .
وبفػله شلً ؤحُا في هفىغ الجعائطٍين
البٌىلت وضوح الخضحُت و حب الىًً
والخضحُت مً ؤحله .
وغىسما اهسلػذ زىضة هىفمبر  1954احخاحذ
الثىضة بلى كىث كىي ًحمؽ الىفىغ ،
وٍيـط ؤفياضها بين ؤفطاز اإلاجخمؼ  ،فلم ججس
لصلً بال في كىث ألازًب  ،وداكت الـػطاء
ألن الـػط ًىاػب الثىضاث  .فيان ألازًب ؤوٌ
مً لب الىساء و في ًلُػت اإلاجاهسًً ً .لىم
بخػبئت الىفىغ وشحنها بلُم الثىضة والجهاز
 .واإلااهس ؤن الثىضة ال حؼخغني غً ألازب ،
وؤن الخالظم حاكل بُنهما  ،فهى ًطافلها في
ول ؤًىاضها ومطاحل جلسمها  ،مذلسا مأزطها

وضاػما للىضتها اإلاـطكت في ألاشهان .
فالثىضة الجعائطٍت ( ؤفطظث ؤزبها بـيل
مباؿط ؤو بـيل غير مباؿط بيل ما ًحمل هصا
ألازب في ضحمه مً جىاكواث هي هفؼها
4
الخىاكواث التي كاحبذ ول فػل زىضي ).
الطواًت الجعائطٍت وؤحسار الثىضة :
بشا وان الـػط كس ضافم زىضة الخحطٍط
وسجل بٌىالث اإلاجاهسًً  ،فةن الطواًت
الجعائطٍت  ،وبن وان ظهىضها مخإدطا  -ؤي
ػىت  1970ولهصا الخاضٍر ؤهمُخه في حُاة
اإلاجخمؼ الجعائطي  ،فهى جاضٍر ًلازف وـىة
الاهخلاض غلى آلادط اإلاؼخػمط – فةجها كس
دللذ حيزا هبيرا للثىضة وؤحساثها ،
وبٌىالث اإلاجاهسًً  ،وحطائم حِف
الاػخػماض الفطوس ي  .لصا حاءث الطواًاث التي
هخبذ بػس ػىت  1970جحمل هم ؤلاوؼان
الجعائطي ؤًام ملاومخه لالػخسماض الفطوس ي ،
وحـُس ببٌىالجه وؤفػاله الثىضٍت وؤلاوؼاهُت
.و مً شلً اهدؼبذ ؤهمُتها ألجها حػالج
كواًا هامت وحىهطٍت ؤال وهي كوُت الىفاح
اإلاؼخلح مً ؤحل الحطٍت والاػخلالٌ  .وهى
غمل ًسدل في زائطة ما ٌؼمى بالخىزُم الفني
للثىضة .
والصي ًٌلؼ غلى الطواًت الجعائطٍت ًالحظ بإن
هىان كواًا هثيرة جىاولتها مجمىغت مً
الىخاب الجعائطٍين في ؤغمالهم الؼطزًت
اإلاخىىغت  ،ومً وحهاث هظط مذخلفت ـ وبن وان
اليل ضهع غلى الجاهب البٌىلي للـػب
الجعائطي بلى زضحت اإلابالغت في شلً .والللس
مً وضاء شلً وله بظهاض كىة الـػب
الجعائطي وجماػىه  ،وبإهه كازض غلى جحلُم
ما ًطٍس زون دىف مً ًغُان آلادط وحبروجه
وكىجه  .فلس اهدؼبذ زىضة الخحطٍط بإحساثها
اإلاخالحلت ( كفت اإلاطحػُت ألاػاػُت في بيُت
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الحسر الطوائي وفواءاجه اإلاخسادلت ) 5وهي
حلُلت جاهسها الىلىق الطوائُت الجعائطٍت
التي جىاولذ الثىضة .
واإلاالحظ ؤن ضواًاث مطحلت الخإػِؽ واهذ
ؿسًسة الاضجباي بفترة الثىضة  ،حُث ضهعث
غلى حسجُل بٌىالث ألامت الجعائطٍت ومأزطها
مً ؤحل هللها لؤلحُاٌ الالحلت  .وكس وان
الهسف مً وضاء شلً حػمُم الىعي بالهىٍت
الىًىُت  ،وهى غمل ًظهط مسي فهم الطوائي
الجعائطي لسوض ألازب الثىضي في كلل
الصصلُت الىًىُت  ،فالفىطة اللابػت في ال
وعي الىم هي الىواٌ الثىضي  .فطواًاث جلً
اإلاطحلت وبن واهذ دٌاباث جذُلُت فةجها جطوم
جإػِؽ غالكت مؼ الخاضٍر زون ؤن جىىن
جاضٍذا  ،وبن واهذ جحمل ومواث مىه  .فهي
جحُل غلى ظمً كس مط ى جخجلى فُه ؤحسار
زىضة الـػب الجعائطي هس اإلاؼخػمط
الفطوس ي .
ومً هىا ًمىىىا اللىٌ بإهه ولما اضجبٍ
الىم ألازبي بلُم هبُلت جذسم ؤلاوؼاهُت ،
ولما حفط في مجطي الخاضٍر لىحت للساللت غلى
ؤن محمىالجه ال جعاٌ حُت  .ألن شلً الفػل
ًبػس غىه اإلاىث و الاهسزاض  ،فال ًخجاوظه العمً
حتى وبن هً البػى شلً  ،ألن دفاًاه جبلى
هابوت بالحُاة حـهس غلى ؤن الحلُلت التي
ًحملها ال جعاٌ حُت جفطن حوىضها غلى
اإلاخللي  .وبما ؤن الطواًاث التي جىاولذ الثىضة
هي ضواًاث لها كلت بالخاضٍر وبالهىٍت  ،فالبس
ؤن ًجطها شلً بلى الحسًث غً غالكت الطواًت
هخذُُل فني بالخاضٍر وؤحسازه .
بؿيالُت الصٌاب الطوائي غىس الٌاهط وًاض
غىس الٌاهط وًاض والخاضٍر :
جٌطح غالكت الطواًت بالخاضٍر بؿياال مػطفُا
ً ،لػب الجعم بخحسًس الحس الفاكل بُنهما

 ،وشلً لؼبب بؼٍُ ً ،طحؼ بلى ؤن بػى
الطواًاث جىلل ؤحسازا مىزلت جاضٍذُا  ،ال
ًذخلف فيها ازىان .ولصلً ًصهب الطوائي
الػطبي كىؼ هللا ببطاهُم بلى ؤن ( اإلااضخ
الجُس هى الطوائي و(  )...ؤن الياجب الطوائي
ٌؼخٌُؼ ؤن ًجػل ضواًخه جاضٍذا ) 6وهصا
العغم مً ًطف ضوائي غطبي هبير ًخىافم مؼ
كىٌ هاكس وضوائي غطبي آدط اللائل ( بن
الطوائي الػطبي اإلاػاكط كس ؤكبح ـ الُىم ـ هى
( اإلااضخ الحلُلي ) لىثير مً ؤحسار ألامت
7
وكواًاها )
فمثل هصا العغم ًثير لسي اإلاخللي حملت مً
الدؼائالث مً بُنها :
ـ هل هىان غالكت بين الخذُُل
الطوائي والخاضٍر ؟
ـ وهل ًمىً اغخباض ألاحسار التي
ًدىاولها الطوائي جاضٍذا ؟
بساًت هلىٌ ؤن اهفخاح الصٌاب الطوائي غىس
الٌاهط وًاض غلى الخاضٍر ال ٌػني بإًت حاٌ مً
ألاحىاٌ ؤن الطوائي كس ؤكبح ماضدا .
فالطوائي كس ( ٌػىز بلى لحظت في اإلااض ي
الػخىـاف الحاهط وفهمه  ،وهى كس ٌػىز
بليها هؼىس في مىاحهت وًإة الحاهط
 8).وغىزجه جلً ال حػني ؤهه ؤكبح ماضدا
باإلافهىم السكُم لليلمت  ،وشلً لؼبب بؼٍُ
 ،هى ؤن هـاؿت الخذُُل الطوائي ال ًمىنها
ؤن حؼخىغب كطامت الػلل الخاضٍخي .
فالصٌاب الخاضٍخي هى دٌاب مىهىعي ،
بِىما الصٌاب الطوائي غىس الٌاهط وًاض هى
دٌاب جذُُلي  .فىما هى مػطوف ؤن الطوائي
ؤزىاء هخابت هله ؤلابساعي ًلىم بىلل ألاحسار
مً ػُاكها اإلاىهىعي بلى ػُاق آدط فني .و (
اػدىازا بلى هصا  ،فةن حلائم الؼطز لِؼذ
حلائم الخاضٍر  ،فاإلااضخ كس ًحصف ؤو ٌػسٌ

317

2018

ؤو ًتراحؼ غً حىم ما بشا جبين له ؤن هىان
وزائم ؤو ؿهازاث حسًسة جثبذ غىؽ ما ػبم
جسوٍىه  ،ؤما الػىالم التي ًبىيها الؼطز فال
ؤحس ٌؼخٌُؼ الخىىط لها ؤو الدـىًُ فيها ،
ألجها جىحس داضج العمً " الىاكعي " وداضج
9
مىٌم كىاهِىه )
ومً هىا فلطامت الخاضٍر جحخم غلى الياجب
ؤن ًخجاوظ مىاكف شصلُاجه بحُث ًىزغها
مػاضف كس جىىن ؤهبر منها  .فـ( لِؼذ الىخابت
الطوائُت غىس الطوائُين غملُت جخم زون
دٌىضة  ،وهاجه الصٌىضة جإحي مً حهت
الخاضٍر  ،الصي جخلطف فُه همازة  ،ومً
حهت الطواًت شاتها ،والتي جخذُل اإلاازة
الخاضٍذُت  ،وما جلىػه الطواًت هىا هى
حػلير اإلااض ي ) 10لصا فخىاكل الطوائي مؼ
الخاضٍر ال ًخم بؼهىلت هظطا للطامت الخاضٍر
ودٌىضجه  ،مما ًسفؼ الياجب بلى بزضان
ملخوُاث الخاضٍر التي جحخم غلُه الػمل
زائما غلى بحُاء الومير الجمعي لؤلمت .
واإلاخدبؼ لطواًاث مطحلت الخإػِؽ ًالحظ
مسي جطهيزها غلى اللطاع بين ألاها الىًني
وآلادط اإلاؼخػمط  .وهي حلُلت جاضٍذُت
ؤوحسها شلً الاحخلان الػسائي لآلدط الفطوس ي
 ،بؼبب حؼلٌه وهمجُخه  ،وغمله ًُلت كطن
وهُف غلى جحٌُم الهىٍت الىًىُت بيل
الىػائل بما في شلً اػخػماٌ الػىف اإلاؼخلح
 ،فاآلدط اإلاؼخػمط غمل مً البساًت غلى
ججطٍس ألاها الىًني مً ضمىظ هىٍخه ً .لىٌ
ؤلفطٍس ضامبى الصي وان وظٍطا للخػلُم غام
ً ( 1897جب ؤن هومً الؼٌُطة للغخىا ،
وؤن جسدل في ؤشهان اإلاؼلمين الفىطة التي
هحملها هحً ؤهفؼىا غً فطوؼا وزوضها في
الػالم  ،وؤن هحل محل الجهل وألافياض
اإلاؼبلت اإلاىغللت  ،اإلافاهُم اإلاسكلت للػلم

ألاوضوبي ) 11بهصا ألاػلىب اللهطي اإلاخػالي
ًحاوٌ آلادط اإلاؼخػمط ؤن ًمحى هىٍت ألاها
الىًني مً ؤحل وـط زلافخه ولغخه  ،و جىطَؽ
هىٍخه  .ولىً جلً الـطاػت الاػخػماضٍت
واهذ في اإلالابل غامال مؼاغسا لؤلها الىًني
لُخحلً ؤهثر بهىٍخه وٍسافؼ غنها بيل ما
ًملىً ( .ففي اإلاطاحل التي ًحخسم فيها
اللطاع لسضحت ٌغسو فيها هُان فئت ؤو وًً ؤو
ؤمت مػطها للتهسًس ؤو الادتراق ٌػبر دٌاب
الهىٍت غً شاث مىجطحت ومدـبثت بثىابتها
الجىهطٍت ليي جخفازي الاكخالع والاحخىاء
 12).فالخلطفاث الاػخػماضٍت الظاإلات واهذ
ػببا في جفجير الٌاكت الثىضٍت لسي آلاها
الىًني .
ججلُاث زىضة الخحطٍط في الصٌاب الطوائي غىس
الٌاهط وًاض الجعائطي :
الحسًث غً الثىضة مػىاه الحسًث غً
ماض ي هصه ألامت ،وما حػطهذ له مً ؤحسار
في مؼاضاث جاضٍذها اإلاػاكط  ،وما كسمخه مً
جضحُاث حؼام مً ؤحل هُل حطٍتها  .ومً
هىا فخىاوٌ الطواًت للثىضة مػىاه الىكىف غلى
بػى محٌاث جاضٍر ألامت الجعائطٍت  .ولىً
اإلاػطوف غً الطواًت الجعائطٍت ؤجها لم حػاكط
الثىضة هما غاكطها الـػط ،ولهصا ًدبازض بلى
الصهً الؼااٌ الخالي  :هُف حػاملذ الطواًت
الجعائطٍت مؼ ؤحسار الثىضة فىُا ؟
بشا وان اليل ٌػلم بإن الطواًت الجعائطٍت كس
ظهطث مخإدطة ؤي بػس الاػخلالٌ بؼىىاث ،
فلُػلم بإجها ولسث ؿسًسة الاضجباي بإحساثها ،
فٌُف الثىضة لم ًفاضق الىثير مً الىلىق
الطوائُت الجعائطٍت  ،وبن ادخلف هخابها في
الخػامل مػها  ،ول حؼب ألاًسًىلىحُت التي
ًامً بها  .فجل مىهىغاتها واهذ جسوض حىٌ
ؤحساثها مً ؤحل حـطٍح وهؼ اإلاجخمؼ
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الجعائطي ؤًام الحىم الاػخػماضي  ،وفي هفؽ
الىكذ بظهاض بٌىالث الـػب في ملاومت
لالػخػماض الفطوس ي  ،والاهخلاض غلُه وجىبُسه
دؼائط في ألاضواح والػخاز  ( .وال ؿً ؤن
ادخُاض الىخابت غً فترة الاػخػماض ٌػخبر غمال
مـطوغا ومً حم ؤي مبسع ضوائي  ،ولىً
الصي حهم هى ًبُػت الطئٍت لهصه اإلاطحلت
الخاضٍذُت وًبُػت اإلاىاكف والطئي التي
ًخذصها ؤو ًخلىضها ول ضوائي مً اللواًا
13
الفىطٍت والاحخماغُت لخلً الفترة ).
هما ؤهه ال ًمىىىا ؤن هيس ى مً حهت ؤدطي ،
ؤن الخإػِؽ الفػلي للطواًت الجعائطٍت كس
كازف حغيراث احخماغُت وزلافُت حصضٍت
ؤفطظتها مطحلت ما بػس ضحُل الاػخػماض  ،فترة
ػاز فيها الخىحه الاؿتراوي مما حػل
الىلىق الطوائُت الخإػِؼُت ألاولى حغطق في
الهم الاحخماعي واللطاغاث ألاًسًىلىحُت التي
غطفتها الثىضة بين الخُاض الىًني اإلاخمؼً
باللُم الػطبُت ؤلاػالمُت  ،والخُاض اإلادـبؼ
بالفىط اإلااضهس ي  ( .للس وحس الياجب
الجعائطي هفؼه بين فيي هماؿت  :كىضة
اإلااض ي اللطٍب وكسماث الىاكؼ اإلاخحىٌ ،
فيان ًلخفذ بلى اإلااض ي لِؼخحوط حطب
الخحطٍط ٌؼائلها ًىضا وٍخلصش بصهطاها ؤًىاضا
،وهى في شلً ًحً بلى مان مجُس ٌؼخإوؽ به
وكس ًىظفه لىلس الىاكؼ  ،وكس ًلحمه فُإحي
امخسازا لخلصٌاب الؼُاس ي الطػمي الصي
حػل مً الترار الىًني ؿػاضا لخىطَؽ
الـطغُت الخاضٍذُت واإلاحافظت غلى الؼلٌت
14
).
وبشا واهذ هظطة الطوائُين الجعائطٍين للثىضة
جذخلف مً واجب بلى آدط  ،فال ٌػني شلً ؤن
منهم مً ٌـىً في حهاز ضحاالتها ؤو هعاهتهم ،
ؤو ًحاوٌ حـىٍه اهخلاضاتها  ،وبهما اليل ًخفم

غلى غظمتها و جمجُس بٌىلت ضحاالتها  .وشلً
ضاحؼ ألن الىاكؼ الاحخماعي في الجعائط بػس
اهسحاض اإلاؼخػمط الفطوس ي  ،وان ًحخم غلى
اإلابسع ؤن ًلخفذ بلى جلً اإلاخلحمت التي هخبها
الـػب الجعائطي بسماء ؤبىائه ؤزىاء زىضة
الخحطٍط  ،فيان حوىض الثىضة هثُفا في
ضواًاث الخإػِؽ ألاولى .
وبشا وان الىثير مً الطوائُين الجعائطٍين كس
ضبٌىا في هلىكهم  ،بين ما حسر ؤزىاء
الثىضة  ،وما وان ًحسر بػس ًيُل
الاػخلالٌ  .ول مً وحهت هظطجه
ألاًسًىلىحُت  ،ووفم غالكخه بالثىضة ومىكفه
منها ومً ضحاالتها  ،فةن الثابذ هى ؤن الثىضة
ظلذ ( هي اإلاطحػُت ألاًسًىلىحُت والفىُت
التي ًىٌلم منها ؤغلب الطوائُين الجعائطٍين
15
)
وكس ػاغس جبني الاججاه الىاكعي مً ًطف
الطوائي الجعائطي  ،في ملاضبت الىكائؼ
الخاضٍذُت  ،وهى ما حػل الىم الطوائي ،
ًطجبٍ بالىاكؼ داضج هص ي  ،ؤهثر مً الجمالُت
الىلُت  .وهسف اإلابسع مً جلً ؤلاػتراجُجُت
هى جىزُم ألاحسار الخاضٍذُت للثىضة  ،بمػنى
هلل حلائم زابخت غً ملاومت هصا الـػب
مً ؤحل بكىاع اإلاخللي بما ٌؼطز  ( .بن
الحطهت ألازبُت في الجعائط اضجبٌذ بالخحىالث
الؼُاػُت مىص وـإتها  ،فال غطابت ؤن جطحؼم
هصه الخحىالث في ػائط ألاغماٌ وؤن ًخلسم
اإلاومىن بلى الىاحهت حتى لىإن اإلاومىن في
اوػياػه غلى كفحاث الػمل ألازبي ٌػىؽ
هُت حػله حؼطا للػبىض بلى ؿاًئ ألازبي
وداكت ما ًخػلم مىه بحطب الخحطٍط ؤو
16
بالصٌاب الاؿتراوي ).
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وٍمىً للصي ًٌلؼ غلى الطواًت الجعائطٍت
التي جىاولذ ؤحسار الثىضة ؤن ًلؼمها مً
هاحُت جىاوٌ فواء ألاحسار بلى كؼمين :
اللؼم ألاوٌ الطواًاث التي ضهعث غلى فواء
الطٍف مً ؤحل بظهاض زوض ػيان الطٍف في
الثىضة  .هطواًت الالظ للٌاهط وًاض  .وضواًت
غلى حباٌ الظهطة إلاحمس ػاضي .وضواًت همىم
العمً الفالقي إلاحمس مفالح  .وضواًت حىضٍت
إلاحمس ملِؽ .وغيرها مً الطواًاث .
اللؼم الثاوي  :الطواًاث التي ضهعث غلى
فواء اإلاسًىت مً ؤحل بظهاض زوض ؤهل اإلاسن
في الثىضة  .هطواًت ًُىض في الظهيرة إلاطظاق
بلٌاؾ  .وضواًت هاض وهىض لػبس اإلاالً مطجان
 .وضواًت حؼط للبىح وآدط لخلحىين لعهىض
وهِس ي .وغيرها مً الطواًاث .
ؤما مً هاحُت اإلاىاكف ألاًسًىلىحُت فُمىً
الىكىف غلى مىكفين :
اإلاىكف ألاوٌ  :وهى مىكف مطجبٍ
باألًسًىلىحُت الىًىُت واإلادـبث بالػطوبت
وؤلاػالم وهى مىكف كازة الثىضة .
واإلاىكف الثاوي  :وهى اإلاىكف اإلادـبؼ باألفياض
اإلااضهؼُت وهى مىكف مواز للمىكف ألاوٌ .
وؤصحاب هصا اإلاىكف وان هلسهم للازة
الثىضة واضحا  ،فلس ضكس ؤصحاب هصا
اإلاىكف ول ما وان ٌـىب الثىضة مً
ادخالفاث وجلفُاث  ،وبثىا شلً في بػى
هلىكهم الطوائُت .
وهما هى مػطوف ؤن زىضة الخحطٍط الجعائطٍت
وان لها جإزيرها الػاإلاي وبن وان ( هىان مً
ؤغسائها في السادل والصاضج مً ًطٍس ؤن
ًٌمؽ مػاإلاها وٍوػف مً ؤزطها وٍجػل منها
مجطز مػطهت جحطٍطٍت اهتهذ بخحلُم
الاػخلالٌ في حين ٌػٌى الحم لثىضاث ؤدطي
ؤن ًحخفل بها ولى مط غليها كطن ؤو كطهان مً

العمان  ،هإهما الثىضاث في الػالم مللىضة
غلى فئت مػُىت ؤو ؿػبا داكا ولِؼذ حلا
مـاغا ليل اإلاظلىمين ؤو اإلاامىين بالخغُير
والباحثين غً الحطٍت والػسٌ والؼالم
بلطف الىظط غً الجيؽ والػلُسة وألاضن
والاهخماء ) 17واإلاالحظ هىا ؤهىا حاولىا الترهيز
غلى ألاها الىًني ألهه هى الصي فجط الثىضة
وغاؾ لهُبها فهى ؤزضي مً غيره بحلُلتها
ظاهطا وباًىا ؤما آلادط فهى غلى هىغين آلادط
الػطبي ومً هى مخوامً مػه  ،وآلادط الػسو
ومً هى مخوامً مػه .وبين هاالء جباًً
واضح في حػاملهم مؼ الثىضة ألن مىٌللاتهم
الفىطٍت وألاًسًىلىحُت مذخلفت ومخباغسة .
والصي حهمىا هىا ؤن وػطف ماشا هخب اإلابسع
الجعائطي غً الثىضة ؟ وهُف حػامل مؼ
ؤحساثها ؟
فمً ضواًاث الخإػِؽ هجس [ ضواًت الالظ
للٌاهط وًاض ] والتي حاوٌ مً داللها ؤن
ًىلل للمخللي ملاومت ؤهل الطٍف لجِف
اإلاؼخػمط الفطوس ي  ،وهفؽ الىكذ ًىلل
مػاضن حِف الخحطٍط ولصلً  (،حاءث " الالظ
" هةهجاظ فني حطيء وضصم ًٌ ،طح بيل
واكػُت  ،ومىهىغُت  ،كوُت الثىضة الىًىُت
ال مً وحهت الخحالفاث اإلاىٌلُت للىي الثىضة
التي فطهتها جلً اإلاطحلت ) 18فهي ضواًت ججؼس
ؤحساثها مً دالٌ ما جلىم به شصلُاتها (.
وكس حاء جلىٍط الالظ للثىضة الجعائطٍت مً
السادل ًىم غلى مػاٌـت الطوائي الُىمُت
ووغُه الؼُاس ي والاحخماعي ألحسار الثىضة
الجعائطٍت وؤظماتها ومـىالتها ودالفاتها
19
الخىظُمُت ).
ولىً بػى ما حاء في هصه الطواًت ًثير كلم
اإلاخللي حين جلسمه بخلً اللطاغاث
الهامـُت التي حسزذ ؤزىاء الثىضة والتي لم
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ًىً زافػها الثىضة  ،وبهما وان زافػها
الخػلب ألاًسًىلىجي والصي ال غالكت له
بالثىضة  .ولصلً فهي ضواًت جٌطح حاهبا مً
اللطاع الصي وان ًحسر بين ضفلاء الؼالح
وكس شصلذ الطواًت شلً في ؤًسًىلىحُخين
مخوازجين  :ؤًسًىلىحُت زًيُت بػالمُت ،
وؤًسًىلىحُت ماضهؼُت ؿُىغُت  .وهي بصلً
جحاوٌ ؤن جلفذ الاهدباه بلى ؤمط هام في سجل
الثىضة  ،وهى اللطاع ألاًسًىلىجي  ،ومً
حاهب زاوي حػمل غلى بظهاض ملاومت ػيان
الطٍف للمؼخػمط وزوضهم اللىي ؤزىاء الثىضة
وما وان مؼلٌا غليهم مً كهط وحطمان وظلم .
لػل الحماغ الصي وان حهع مـاغط اإلاثلفين
الجعائطٍين في ألاًام ألاولى لالػخلالٌ هي التي
واهذ وضاء حوىض الثىضة في الصٌاب الطوائي
غىس الٌاهط وًاض الجعائطي وبن وان شلً
الحوىض ًخفاوث مً واجب بلى آدط .
فالطوائي وهى ًدىاوٌ الثىضة ًحاوٌ ؤن ًلبى
غلى بػى اإلاـاهس الحُت منها وفم وحهت
هظطه ومىكفه مً الثىضة ؤي اللبى غلى
لحظت جاضٍذُت حُت ومخميزة مً بين ؤحسار
الثىضة .
ول ألاغماٌ ألازبُت التي هخبذ غً الثىضة ال
جطقى بلى مؼخىي الثىضة وهصا الطؤي ال ٌػني
اهخلاكا مً جلً ألاغماٌ وبهما هى الحلُلت
التي ًجب ؤن جلاٌ .ألن مً هخبىا هصه
ألاغماٌ لم ٌػاٌـىا الثىضة فػال وبهما ؿػىضٍا
.
فلس ضكس الطوائي الجعائطي بإن هىان ؤماال
هثيرة لم جخحلم بػس الاػخلالٌ لصلً فخح
باب الىلس  ،ألن ما ًحسر كس ؿىه الثىضة في
هظطه لسي ألاحُاٌ التي ولسث بػس الاػخلالٌ .
ولصلً حاوٌ بػى الىخاب بظهاض بػى جلً
الخىاكواث التي حسزذ ؤزىاء الثىضة

والادخالفاث ألاًسًىلىحُت التي واهذ حػلف
بها والتي ؤزث في بػى ألاحُان بلى الخلفُت
الجؼسًت لبػى ضفلاء الؼالح وهى ما ٌػٌي
كىضة مـىهت للثىضة  .وبلُذ مذلفاجه بلى ما
بػس الاػخلالٌ ال بؼبب اإلاحافظت غلى
مىدؼباث الثىضة ولىً غلى اإلالالح الفطزًت .
وهىان البػى مً الىلىق الطوائُت مً
ػاضث في مىخى اهخلازي للىهؼ الصي ؤكبح
ػائسا بػس الاػخلالٌ .
فلىضة الثىضة الجعائطٍت جىػىؽ في الصٌاب
الطوائي غىس الٌاهط وًاض مً دالٌ بٌىالث
اإلاجاهسًً والفسائُين واإلاؼبلين لخحسر
حطهت زادل مؼاضاث الؼطز في الىم
وجوُف غلُه حمالُت هلُت  .واإلاالحظ ؤن
حل الىلىق الطوائُت التي جىاولذ الثىضة
بٌطٍلت ؤو بإدطي جلخلي في جلً اإلاـاهس
الحُت للثىضة .وهي مـاهس حػبر غً لحظت
ظمىُت ػدبلى حاهطة في الصاهطة الجماغُت
لؤلمت الجعائطٍت ألجها جمؽ حعء مً جاضٍذها
اإلاـطق .وكس وان جطهيزها غلى مـهسًً للثىضة
هطي بإن لهما ؤهمُت هبري في بلىضة كىضة
الجعائط الثائطة وهما  :مـهس اإلاػاضن ،
ومـهس السجىن والخػصًب .
فمً دالٌ الفػل الثىضي للصواث جخجلى
الثىضة بيل مـاهسها وكىضها وهبى ؤحساثها
للمخللي  ،فالطوائي ومً دالٌ غاإلاه الخذُُلي
الفني ًحاوٌ ؤن ًجػل اإلاخللي ًالمؽ ؤحسار
الثىضة غً ًطٍم جلً اإلاـاهس التي ًلسمها له
والتي جخجلى فيها بٌىلت ألاها الىًني بلىضة
جخجاوظ في بػى ألاحُان الحلُلت بلى
ألاػٌىضة .فمـاهس اهخلاضاث اإلاجاهسًً في
اإلاػاضن جثير حماغ الفطز الجعائطي  ،وحػٌي
كىضة مـطكت غً هواله وكمىزه في وحه
ؤغخا كىي اػخػماضٍت غطفذ في اللطن اإلااض ي
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مـاهس السجىن والخػصًب :
ومً اإلاـاهس التي جخجلى مً داللها زىضة
الخحطٍط مـاهس الخػصًب  ،فاإلاؼخػمط
الفطوس ي وان ًوً بإهه غً ًطٍم اللؼىة
واللهط والخػصًب ػُلهط بضازة الـػب
الجعائطي وٍذوػه لؼٌُطجه  ،ولىً وان
الػىؽ فيلما ظاز اإلاؼخػمط مً بٌـه ولما
ظازث بضازة اإلالاومت غىس الـػب الجعائطي ،
وكس كسمذ الطواًت الجعائطٍت مـاهس حُت
غً ما وان ًخػطن له الـػب الجعائطي مً
حػصًب ججاوظ ول وكف  ،مثل ما ًلف غلُه
اإلاخللي في ضواًت [ غلى حباٌ الظهطة ] مً
مثل ( مـاوم شلً الُىم ألاوٌ الصي شكذ
فُه الػصاب  ...ضبٌىوي بحبل هُلىن بلى
الـبان الحسًسي وٍساي جلٌطان بالسماء ...
هم واهذ جاإلاني  ...ؤؿػط بها حتى آلان  ...بلم
غلى وحهي شلً الػؼىطي الػمالق  ...اؿػط
بها ؤهثر مً ول الػصاب الصي شكخه  ،هإهني
معبلت  ...حاءوا باإلاالكٍ التي ٌؼطي فيها الخُاض
الىهطبائي  ،مالكٍ كغيرة  ،مؼيىت مً فالش
إلااع ووهػىا مللٌا في شحمت ؤشوي الُمنى
ومللٌا في ابهام ًسي الِؼطي  ،وحاء الخُاض
الىهطبائي واللاغلت هعلذ مً الؼماء في لُلت
زامؼت  ،ممٌطة والطغس والبرق ًسوٍان  .وزبذ
زفػت واحسة وكطدذ بيل حىاضحي  ،لم
ؤغطف مً الىهلت ألاولى ماشا ؤكابني ...
وحسث حؼمي ًطحػف واهفلذ مني ظغُم مطَؼ
 .ؤحؼؼذ بثلل ضؤس ي  .ؤوكفىا الخُاض  ،وحاء
كىث ؤحسهم  ،مظلي بلباػه الىئِب  (.جيلم
ؤحها الحُىان  )...زوي ؤحف  ،ؤًلظني مً
الغفاء الصي ملىني .ؤجصهط حُسا جلً الىظطة
التي حسكخه بها هظطة كاجلت مملىءة باالهخلام
والاػدُاء والثىضة  22).فالؼاضز في اإلاـهس
الؼابم ًوؼ اإلاخللي ؤمام لحظت مً لحظاث

الخػصًب لُظهط ما وان ًخػطن له الفطز
الجعائطي غلى ًس ؤفطاز الجِف الفطوس ي .وفي
هفؽ الىكذ ًظهط شجاغت وكمىز شلً
الفطز ؤمام ول ؤهىاع الخػصًب واللهط وؤلاشالٌ
فهى ًلسم كىضة مـطفت لؤلها الىًني كس
ًحخفظ بها الخاضٍر غبر ألاظمان وهي كىضة
حـطف ؤلاوؼاهُت اإلاىاهوت لالػخػماض وول
ؤؿياٌ الخػصًب  .فاإلاـهس الؼابم مً
مـاهس الخػصًب هى مطحؼ إلاـاهس غسة
مىضغ فيها الخػصًب الهمجي بيل ؤؿياله غلى
الثىاض  ،مجاهسًً ومؼبلين وفسائُين ومً
غامت الـػب  ( .لم ًىً اإلاؼخػمط ٌػمل غلى
جعٍُف الىعي الـػبي باهخماءاجه الفىطٍت
والخاضٍذُت والجغطافُت فلٍ  ،بل ػعى بلى
جلفُت ؤلاوؼان باغخباضه بيُت حؼسًت ًمىً
ؤن جىىن ؤزاة هواٌ وملاومت  23).فالجالز
ًحاوٌ بيل ؤػالُبه في الخػصًب ؤن ٌـل
اللسضة الفىطٍت والجؼسًت التي جمىً الفطز
الجعائطي مً ملاومت و ضفى الاػخػماض .
والؼاضز غىسما ًخحسر غً ؤؿياٌ الخػصًب
الهمجي التي حػطن لها ألاها الىًني غلى ًس
حالزًه مً الجِف الفطوس ي  ،هى في حلُلت
ألامط ًخحسر غً حلائم جاضٍذُت مىزلت
ولِؼذ مً افتراهاث دُاله .فهى ًىلل
للمخللي ؤهىاغا مً مـاهس الخػصًب  ،لُظهط
له هُف واهذ جىتهً حطمت حؼس ؤلاوؼان مً
ًطف الجالزًً بسون ضحمت ؤو ؿفلت  ( .لم
ؤهً ؤضي ؤحسا  ،ؤحُاها حُىما ؤػاق بلى
العهعاهت  ،الخلي بسجين  ،حاء لُلىم بسوضي
في جللي الػصاب  ،لىىني زائما غىس الػىزة ،
ؤهىن في حالت ال حؼمح لي بالخػطف غلى وحهه
 ،اؿػط بىظطاجه الُائؼت جحسكني ضزاء لحالي
ولحاله مػا  24).بشن فيلما ظاز الجالز في
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زضحت الخػصًب  ،ولما كىٍذ بضازة الفطز
الجعائطي في مىاحهت شلً
(واػخمطوا غلى اػدىٌاكه بصلً ألاػلىب
الجهىمي الىحص ي  .ول ًىم وان ًالقي غلى ًس
هاالء الجالزًً مط الػصاب .ول ًىم واهىا
ًبخىطون هىغا مً الػصاب  .مطة ًصًلىهه
الؼىي  ،وًىضا ًجطبىن غلُه (غملُت
العحاحت )  .ومطة ؤدطي ًوطبىن غوىه
الخىاػلي بالخُاض الىهطبائي  ،ظٍازة غلى الجىع
والػٌف  ،حُث ؤجهم واهىا ال ًمىىىهه بال مً
25
ًػام كلُل ًمؼً الطمم فلٍ )
ومً الطواًاث التي اهخمذ بىلل مـاهس
الخػصًب ضواًت هخىءاث البحط لػعي
بىدالفت والتي جىاوٌ في مومىجها مـاهس مً
زىضة الخحطٍط محاولت ضكس ما وان ًخػطن له
السجىاء ؤًام الثىضة مً حػصًب وحص ي
ًخػسي الىكف  ،وفي اإلالابل ًىـف غً
كمىز الفطز الجعائطي ؤمام ول ؤكىاف
الخػصًب  ،وهي ضواًت ًمىً جليُفها همً
ما ٌؼمى بإزب السجىن .فهي مً بساًتها ،
وبلى جهاًتها جسوض حىٌ ما وان ًسوض في سجىن
الاػخػماض الفطوس ي مً ؤكىاف الخػصًب  ،و
اهتهان إلوؼاهُت ؤلاوؼان ؤًام زىضة الخحطٍط .
والؼاضز في هصه الطواًت ًظهط مسي بـاغت
السجً هميان جىػسم فُه ضوح ؤلاوؼاهُت ،
وٍفلس فُه ؤلاوؼان حطٍخه وهطامخه وبوؼاهِخه
 ،وٍلبح هخلت لحم في ًس السجان ًماضغ
غليها ػازًخه وهى ًخلصش بإإلاها وهعٍف حطاحها
.فـ( في السجً ول ش يء ٌػطن ؤمام ؤغين
الجالز وػُاًه .فالجؼس هى اإلامط بلى هفؼُت
الضحُت وهى اإلاىهىع الصي ًماضغ غليها
الجالز ػازًخه ) 26ومً هىا فالػمل الطوائي
هػمل جذُُلي ًمىىه ؤن ًطكس بػى الحلائم

التي غاٌـها بوؼان في حُاجه ،ؤو غطفها ؿػب
مً الـػىب .
بشن فالؼاضز في هصه الطواًت ًحاوٌ ؤن ًلسم
بػى الحلائم اإلااإلات لُػٌي كىضة واضحت
غً بـاغت اإلاؼخػمط الفطوس ي  ،مً دالٌ
الىـف غً ؤكىاف الخػصًب التي وان
ًخػطن لها الفطز الجعائطي في جلً السجىن ،
التي ؤكامها اإلاؼخػمط دلُلا للهط بضازة
الـػب الثائط  ،وػس الٌطٍم ؤمام جحلُم
حطٍخه .
فالىم ًلسم مـاهس مطغبت غً ما وان
ًخػطن له الفطز مً حػصًب وبهاهت إلوؼاهِخه
في سجىن ومػخلالث اإلاؼخػمط ؤًام
زىضة الخحطٍط  ،هما ًىـف في هفؽ الىكذ
غً جلً اللىضة اإلاـطكت للمىز الفطز
الجعائطي وكبره ؤمام ول ؤؿياٌ الخػصًب
وؤلاشالٌ واللهط  ،ومحاولت محى شصلِخه
ؤلاوؼاهُت  ( .الجطح ًمخس ً ..خىػؼ في ؤغماق
ً ..مخس امخساز البلط  .شجطة ؿىهُت
مخىحـت  ..غطٍبت  ،جمخس فطوغها الـائىت في
حطحً وجمخم زمً بال ؿفلت  ..جىمى
بىبرًاء ـ جىمى ولما اظزاز ؤإلاً ) 27فالىم
ًىـف غً ؤلم الصاث الىًىُت ومػاهاتها
وكبرها وجحملها وبكطاضها غلى اللمىز
والخحسي  ،حتى جخمىً مً كهط ألالم وهعٍمت
الجالز  .وفي اإلالابل ًظهط مسي كؼىة
اإلاؼخػمط وحلسه وججبره  ،ووحـُت حىىزه ،
ًذخلفىن
غً
ال
فهم
الحُىاهاث اإلافترػت اإلاخػٌـت لسم آلادطًٍ
ولحىمهم  .وغلى ول فةهه و هظطا ألن الىم
الطوائي الجعائطي ولس مخإدطا غً ؤحسار
الثىضة  ،وهظطا ألن حل هخاب الطواًت
الجعائطٍت هم مً حُل ما بػس الاػخلالٌ ،
فةن جىاوله للثىضة الجعائطٍت .
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