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"كراءت يف زواًة كََي من  اًرجي تني مرنًزة املرب ت وؾمتة اًِامش

رت ذًم  اًـَة ٍىفي" ًُز
 مفلوذت ظاحل: ادلنخوز ال س خار

 : ُيَة مضلوق تادلنخوز  

 الآذاة واٌَغة اًـرتَةكسم  

  لكَة الآذاة واٌَغاث                                    

 )اجلزائر(  -ثسىرتجامـة 

     ط:ؼؼؼؼؼؼمَخ
ُذٍ ادلزاسة حماوةل ًدسََط اًضوء ؿىل 

ةا اًيت حاوًت مراجـة الإزج  ًرواًة اًًسًو

اًخازخيي اذلهوزي واًيخش يف راهرثَ اًفحوًَة 

اًيت ظاملا امذاسث ابًسَعة واملرنز، فدلمل 

وسوي اكن اًرسذ املـّّب اًوحِد واكن املخخَي 

اًفضاء ال وسة ًخغَري املواكؽ وكَة املواٍسن 

واز، ًخحخي املرب ت ذائرت املرنز تب ساًَة وال ذ

ب خذ ُو ذائرت اًِامش اًيت ب فلدثَ  اًرجي، ًو

خَ، وجـَخَ مغرتاب هفس َا واجامتؾَا  ًُو

وب دشاي يف زواًة "كََي من اًـَة ٍىفي" ًؼ: 

رت ذًم.  ُس

: Résumée 

Cet article vise à tenir compte du 

roman fémini qui à essyé d’examiner 

l’historique de l’héritage de l’autre

masculin qui est l’homme et recherche 

dans sa mémoire collective héroïque qui a 

restè pendant des siècles le pouvoir 

dominant et central de la vie familiale et 

sociale mais de l’autre coté on remarque 

qu’avec l’écritue expressive et l’espace 

d’imagination que la femme bescule sa 

valeur et occupe les meilleurs fonction et 

joue les rôles capitaux dans la société  et 

tout cela devant la décadence de la valeur 

de l’homme  qui perd toute ses qualités et 

reste sans identité soit sur le plan 

psychique sociel ou humain.
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 ثلدمي :

ظاملا حّدزيا اًعوث اًًسوي ؾن ذوهَة املرب ت يف وؾي الآخر، ابؾخحاٍز ال كوى 

ت اخلروح مهنا ؾن  وال كدز اذلي احذي ذائرت املرنز فامي اكن ًِا ذائرت اًِامش اًيت حاًو

ؾخاكِ تداؾِا واًخلكم ابمس اًًساء مجَـا من ب جي اإ ن من ثسل ادلائرت املغَلة، ففي ؿامل ظًرق اإ

ؿاذت  ثخلامسَ مؽ اًرجي واكـا ومذخَال زاحت جس خىضف وثيخش يف راهرثَ من ب جي اإ

 الاؾخحاز ٌَجسد واًِوًة. 

ىل املرنز والامذثال ابلآخر، وب خذ  ب زاذث املرب ت من خالل نخاابهتا اًدسَق اإ

رلًِا ووب ذ مـيوايهتا، وثـيَفِا كعد ذائرثَ، وممازسة ب فـاهل اًيت مل ثخوان يف ُضم حلوكِا واإ 

)ثلزمي اذلاث ال هثوًة اًيت ختجي ب مام مععَحاث اجلًس ؿىل اؾخحاز ب هنا جمرذ وؿاء ٌرلت 

 ( 0اجلسدًة اًيت ًَووِا اًرجال، وُذا ما ًدخي يف اًـيف اًيفيس واحلرمان(.)

 ًِذا اهعخت مجَؽ هجوذُا ؿىل خَق مساز جدًد مغاٍر وغري مـِوذ يف راهرت

رت ذًم يف  اًرجي، وؿَََ فلراءثيا س خىون حول اًرؤًة اجلدًدت اًيت زمسهتا اًاكثحة ُس

زواٍهتا" كََي من اًـَة ٍىفي "،واملمتثةل يف اًوكوف ؿىل مـامل اذلاث اذلهوزًة ويه 

 ثعازغ امنحاء ب سعوزت اًفحي  واس خالهبا ابًلوت من ظرف املرب ت .

 اًرجي امللِوز : -ب ول

 ٌَ ة سَعة اًلاُرت يف اًرواًة اًًسوًة، مهنا ما ثـَق ابملؤسسة اًزوجِمنارح نثريت 

من اًلِر واحلرمان، واًـيف اجلسدي واًيفيس، ومهنا ما  اًيت مل ختَّف وزاءُا سوى زاكم

ثـَق ابملؤسسة ال دشًة )ال ة، ال د، اًـم( اًيت ب غدكت سَعهتا، وب انهُهتا، ب ٍن ثضخمت 

جسدُا، ػيا مهنا ب هَ ال سَوة ال جنح ذلاًة اًلعَؽ من سَعة ال ان فهيا، من ب جي اىهتاك 

رثحط ابدلوهَة مفالإفالث؛ فاملخـازف ؿَََ ذامئا ب ن اًخذنري مرثحط ابًفحوةل، ب ما اًخب هُر 

ـي ُذا اًسخة ُو ما جـي اًعوث اًًسوي ًـَو ًريظد واكؽ ُذٍ املرب ت  واًِامش، ًو

جياذ مساحة ثفاؿي  تُهن ا من اًِامش لإزحاث حضوزُا ؾن ظًرق اإ ا وتني اجملمتؽ؛ ثًذلي ؿُّب

ىل املرنز، وتذزل ثغاذز ثسل اًعوزت اٍمنعَة اجلاُزت املحًِة ؿىل اًدسَط اذلي ٍرى املرب ت  اإ
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هنا ثححر ؾن راهتا اًضائـة اًيت ب زاذ ًِا املرنز 7)موضوؿا ٌَعـام واجلًس واًحعاةل() (، اإ

 اًخوازي خَف ال سواز.

ىل وسج ؿامل وكد ًخـىس ظوزا  ، زوا ي مىفف ابل مناظ واًذامرحسـت اًاكثحة اإ

من اًـاذاث  ابملخوازجٌَمرب ت امللِوزت واٍمنعَة، واملخرضزت من اجملمتؽ اذلهوزي احملمي 

واًخلاًَد، واملحين ؿىل مرنًزة اذلهوزت اًيت كامت ؿىل مدداإ اًخفاضي تني اجلًسني مسدٌدت 

ىل كمي ذًًِة واجامتؾَة ) فذفضَي اذل ىل اًعحَـة،هوزت ؿىل ال  يف ذؾواُا  اإ  هوزة ل ًـوذ اإ

ىل اًثلافة واًلمي الاجامتؾَة () منا اإ ورزل من ب جي فضح وثـًرة اًوجَ الآخر هل،  ،(3واإ

ىٌيا مل هواجَ كٌَل ىرس ثوسواي ًو كِر املرب ت واخزتاًِا يف  - اًلاؿدت سل، ًلَة املواٍسن ٍو

ممازسة فـي اًلِر ؿَََ هبدف  ،وزي، ًَخحعن جىفري من كمّي اجملمتؽ اذله-مرثحة ادلوهَة 

 متيهتاموزست ؿَهيا، وُىذا حتخي املرب ت ذائرت املرنز اًيت نثريا ماتب ساًَحَ اًلمـَة اًيت 

هنا و  حَمت ابلس خالء ؿَهيا وال خذ مبلاًُسَ وب فـاهل ٍهتمُضَ، وثلزمي ماكهخَ اًيت ظيـِا، اإ

رت ذًم" يف زواٍهتا "كََي من اًـَة ٍىفي".  اًاكثحة "ُس

يه زواًة ظاحفة ابل مل والاغرتاة الاجامتؾي املحين ؿىل الاهفعال واًىرس؛ 

اهفعال املرب ت وهرسُا مليؼومة اًلمي اذلهوزًة املِميية ؿىل اجملمتؽ والإتداغ، مث جسَح وؾهيا يف 

مؤسساث اجملمتؽ اخملخَفة ويف اًثلافة والإتداغ حتدًدا، توؾي جدًد ميخسل حرااك جدًدا 

متخسل ؿاملا جدًدا هتمين ؿَََ، وثـَد جضىِهل تعًرلة وب سَوة اًرجي، فاكن لمرب ت جدًدت 

ُذا اًـامل ُو ؿامل اًىذاتة مسىوان جبًسوًة اًـالكة اًخضاذًة والاهخلامِة من اًرجي، 

(،  ًىن احلّب اًًسوي وسج 4توظفَ رهرا مقـَا جتاٍ امرب ت متثي نخش اًفداء يف اجملمتؽ)

ت ًخعحح املرب ت يه اًلامـة واًلاُرت  ملاتي اًرجي امللِوز  اذلي خِوظَ اًـيىدوثَة ُذٍ املر 

 . جّسد نخش اًفداء، فمل جضفؽ هل ثسل اًفروس َة اًيت امذعاُا ُذٍ املدت اًزمٌَة

ًؼِر الامذثال ابلآخر فـََا، فدـد ب ن اكن جمرذ ب حالم وب مٌَاث يف زواايث " 

، كععت صـري؛ ُا ُو ًؼِر نيت اًعيب  ري اًؼفائر )ًو نيت زجيفضَةل اًفازوق" 

يف "زواًة " كََي من اًـَة ٍىفي" يف ظوزت املرب ت املسرتجةل اًلوًة اًيت اس خعاؾت 

جضغ  يف املىون اًًسوي ذاخي ( سوهجا وثـيَفَ؛ ال مر اذلي ٍىضف ؾن ىلاًخـدي ؿ

(، اًيت حىضف ؾن رصاغ حلِلي تني زجي مدسَة ومـيّف، 5تـغ اًحًِاث اًرسذًة()
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ىل اكئن ُش وهممش وامرب   ت امذعت ادلوز اذلهوزي اًخلََدي يف كَمـِا ًزوهجا، ًَخحول اإ

حجميَ ادلامئ مؽ سوجذَ املسرتجةل املدسَعة، وضـفَ ب ماهما (حمعم تفـي جتًردٍ من زجوًخَ 

هوزة، وثب هُر ٌرلهوزت وجـَِا يف املس خوى 6وخٌوؿَ ال هثوي() (؛ فاملـاذةل يه ثذنري ًل 

جياذ راث تدًةل تـدما اس خحور اًرجي اذلي ظاملا ؿاهت مٌَ املر  ب ت، وب زاذث من خالهل اإ

 . واجملمتؽ  ؿىل راهتا

 اًحُت فضاء ٌَسَعة اًًسوًة : -اثهَا

هَف ؿّّبث ُذٍ اًرواًة ؾن اًـالكة الاس خالتَة يف س َاق امذعاء املرب ت اًيلِغ 

دشت، وثيوغ ثسل ال ذواز اذلهوزًة؛ حِر ب ظححت حازسة اًلمي اذلهوزًة الاجامتؾَة يف ال  

ؿالء ظوثَ،  اضعِاذُا ًزوهجا يف املاكن اذلي ظاملا اخذاٍز اًرجي ًيفسَ من ب جي اإ

هَ اًحُت–وممازسة لك ب صاكل اًس َعرت ؿىل املرب ت  اذلي ب ظحح ًـّّب ؾن حاةل الإكعاء  -اإ

صـاٍز ثض ىت ب ًوان اًـحوذًة  اًيت ًخـرط ًِا اًزوح، توظفَ اًفضاء ال وسة ًرذ الاؾخحاز واإ

ل من خالل وهجة هؼر اًضخعَة »ة اًيت ؿاهت مهنا، ول ن املاكن واًوحض َ ل ًؼِر اإ

ُس دلًَ اس خلالل اساء اًضخط اذلي ًيدزح فَِ (، ػِر فضاء 7)«ثـُش فَِ وخترتكَ، ًو

؛ ب و اًـسىًرة املسرتجةل نٌل ًعفِا سوهجا "ذاتو"، ملٌلزسة -مرمي–اًحُت مرسًحا ٌَزوجة 

سىٌا  (َ، وؿىل ُذا ال ساش ًخحول اًحُت  من هوهَسَعهتا؛ وحتلِق غاٍهتا يف ثـيَف

سلاظ احلاةل اًيفس َة() ىل مٌفى، ب و كَـة انئَة تفـي اإ ًََ اإ ( ًضخعَة 8حيخوي امليمتني اإ

اًزوح، اذلي ب خذث ُزامئَ ثخفامق لك مرت وحىّب جفَـخَ يف ؿالكذَ اًسَحَة جزوجذَ 

وساهَة تني اًزوجني؛ املسرتجةل؛ ب ٍن ًؼِر الاغرتاة الاجامتؾي اًلامئ ؿىل اًـ الكة اًالاإ

ىل اٍمترذ وهرس املخوازج من اًـاذاث واًخلاًَد .  ابلإضافة اإ

هيا ب مام اًسَعة املـيّفة يف صلكِا اجلدًد/املرب ت، ملاتي اذلهوزت املـعوتة هفس َا  اإ

وجسداي؛ فاًلازئ ًِذا امللعؽ ًدزك متاما اًـيف اذلي ًخـرط هل "ذاتو" من ِكدي سوجذَ، 

ىل اجلًردت مذوزم اًـَيني من صدت اًحاكء ًَال ويف مؤسس خ َ اخلاظة )مراث ؿدًدت ًب يت اإ

را ذخي اجلًردت مبيدًي ظغري  ب و تفـي ًىٌلث ب ُدهتا هل سوجذَ، ًسخة ب و لآخر، ب ما اإ

حول زكدخَ، فِذا ًـين ب هَ ثـرط  اًحازحة ًِجوم رشش صًذَ ؿَََ سوجذَ مس خـمةل 

ا وب س ياهنا ب حِاان ثيدرش اخلدو ب ػ را ما سب هل ب حدمه ما تم؟افُر دًَ، واإ  صاث ؿىل وهجَ ًو
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جاتخَ اجلاُزت واًيت ب ظحح ادلَؽ ًـرفِا...اتًيت ايمسني، ؾيدما نيت ب لؾهبا فـَت  جيَة اإ

سازغ ًخغَري املوضوغ() (، ول ن ّذاتو" 9يب رزل احلَوفة، مث ًعَق حضىذَ امللِوزت ٌو

جذَ، ول جيد وس َةل ًخّبئة هفسَ ضـَف" فِو ل ميخسل حِةل ول كوت ملواهجة جّبوث سو

ًََ من ِكدي سمالئَ يف اًـمي ثسخة )اًيدوة، اخلدوص، واًخ وزم( اًيت ب مام اٍهتم املوَجَ اإ

جاتة جاُزت واًضحىة امللِوزت .حفرهتا حول زكدخَ ووهجَ ل اًىذة اكإ  ؛ اإ

ُىذا ب ظحح "ذاتو" حيَا حِات الإُاهة والإرلل من ِكدي سوجذَ املسرتجةل، ًخؼِر 

اذلي خيزًتِا يف امرب ت تال ؾواظف ثخلن  اًعفاث اًرشٍرت دلى سوهجا، ودلى املخَلىمبؼِر 

اًرضة واًرصاد واًض مت، ومن مث فاإن ؿالكهتا تَ ل ثخجاوس هوهنا ظاحدة سَعة همميية 

وجّبوث حياول "ذاتو" حتاص ََ والانخفاء ابًرىض واًلدول ًواكـَ فِو) خشط حية 

ـُضَ مب  (؛ تي حية اضعِاذ سوجذَ هل 01يهت ى اًلدول، واًخوسان( )اضعراتَ اًيفيس، ًو

خرلر تخـيَفِا، ل ن رزل جيـهل كواي ب مام سمَِخَ "سىِية" اًيت ب حهبا )جيد يف وضـَ املِني  ًو

واملذل مؽ سوجذَ ذافـا ًخوًَد صـوزٍ ابًفرخ واٌرلت، ب حِاان حية اضعِاذ سوجذَ هل، 

 اًرىض ثـدم لك تعَط ٌَفحوةل فَِ.( ، حفاةل اًرضود و 00ٌس خرل ؿذاهبا هل( )

ََحة؛  ب مام ُذا الاحذلاز اذلي ًخـرط هل "ذاتو" يف تُذَ ًدساءل ؾن زجوًخَ املُغ

ب ٍن يه وسط لك ُذا؛ ُي امضحَت ُي ثالصت؟ فزوجذَ مسمت حِاثَ وب فلدثَ رزل 

ىل ال تد(  اًضـوز ابًرجوةل اًيت حيسِا مجَؽ اًرجال )مارا ًو ب ثب ند من زحِي زجوًيت اإ

ىل 07) ( ، واًسؤال هفسَ ًعرحَ سمالٍؤ يف اًـمي ؾن اًسخة اذلي حّوهل من زجي اإ

ىل ل زجي مؽ سوجذَ(  لزجي )ل ب حد ًدزك ما جرى "دلاتو" من ؾعة، ومن حتول اإ

(03) . 

فلكٌل ثذهر "ذاتو" حاًخَ اجذاحذَ مضاؾر الإحداظ واًَب ش، وب ظحلت ؿَََ 

م تب ن ما ًلوم تَ )مسدٌىر ومرفوط يف ؿامل مضاؾر الاغرتاة وادلوهَة ل هَ ؿىل وؾي ات

( ، ويف رزل ثب هَد ؿىل الاهفعال ؾن موزوج اجملمتؽ اًثلايف، واًـريف/س َعرت 04اًرجال()

اًرجي ؿىل املرب ت، وحراجؽ اًيؼرت الإكعائَة هل، مما ًؤند وجوذ اغرتاة ؾن اًلمي الاجامتؾَة 

ل ب ن رزل واًثلافِة، " فداتو" مل ٍمتسم هبذٍ اًلمي  تي هرس  ُا ًعاحل اس متراز اًزواح )اإ

جـهل ؿىل وؾي اتم وحلِلي مبـىن اًلِر ابمس اًزواح، واًخحنك ابمس اًواجة واملسؤوًَة 
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ىل حَحة معازؿة ًـرتف "ذاتو" 05() (، مفؽ جفاف اًـاظفة تني اًزوجني، وحتول اًحُت اإ

مؽ سوجذَ اًيت  خبعئَ اجلس مي ثسخة اسدسالمَ وزضوخَ ب مام ب ول ُزت ؾيَفة ًخـرط ًِا

اس خغَت رزل ًعاحلِا ، وب ظححت جض حَ ادلزيك املسموم )اكن خعيئ ًوم اسدسَمت 

جلّبوهتا، وب خذث موكؽ املدافؽ، ًو ب ين ثفعيت ذلزل من كدي ؾرش س يواث ًو ب خذث 

ن ابًىذة واملراوغة(  . (06) وكهتا موضؽ اًِجوم، والاكذضاط واإ

ٍهيا "ذاتو" اكذضت مٌَ آل اإ ن احلاةل اًيت ب ىل املايض واسرتجاغ ب س حاة  اإ اًـوذت اإ

 ًََ آل اإ كٍِر وثب هُفَ، واسرتجال سوجذَ  فلد اكن الاسدسالم ُو اًسخة ال ول وال خري ملا ب

، وب مام اًـلََة املخواززة يف جممتـَ -اًرجال–تني كوسني من احلضمة واًـاز ب مام تين جًسَ 

و" منورح وظوزت ٌَرجي اذلي اكذىض حعاهة اًرجي ؿىل املرب ت وثـيَفِا، ًَعحح "ذات

 . املِزوم، املِمش غري اًلاذز ؿىل اًخغَري واملواهجة

صّّك اًحُت ضغعا هفس َا ؾيدما ب ظححت اًزوجة يه اًس َدت احلاهكة؛ مما ب سفر 

ىل ذزجة اًخخًل ؾن  ؾن صـوز اًلِر والاغرتاة اًيفيس اًيامج ؾن الاهفعال اًخحاؿدي اإ

هَ ماكهخَ املرنًزة يف ممَىذَ، مفؽ فلدان  رتَ من ممازسة ب ساًَحَ وحلَ فاإ الإوسان ملرنٍز ُو

، وهبذا اًدض َؤ ًيفعي الإوسان ؾن راثَ ....  سائفة، وممازسة ويمَة هبا ًدض َب  ٍىدسة راات

وسان مغرتة) ىل اإ ىذا ٌس خحَي اإ (، وُيا ثحدو اًاكززة ؾيد "ذاتو" 07وؾن الآخٍرن، ُو

منا يف اسدسالمَ وخٌوؿَ، وؾزوفَ ؾن ممازسة مددب  ب حلِة اذلهوزت ؿىل  ل تخـرضَ ٌَلِر واإ

 ال هوزة .

يف ػي ُذا اًيفوز واًـدائَة اًحاؾثة ؿىل الاغرتاة اًزويج، كرز "ذاتو" اًححر 

ؾن راث تدًةل ٌرلاث ال هثوًة اًيت اجذاحذَ، راات ًفم هبا خوفَ وب دشٍ من كدضة سوجذَ  

 . املسرتجةل

يك خيَّط هفسَ املخرض  ىل ؿامل  جيد حالزت من اٍهتمُش واًـيف مل ًو ل ابدلخول اإ اإ

ىل خشط  ا ًيفسَ؛ يه ب ن ًخحول اإ  ثفوخ مٌَال وساد ل ن اًعوزت اجلدًدت اًيت اخذاُز

و هبذا  زاحئة اًـفن واًلٌلمة اًيت ل ميىن ل حد ب ن ًلرتة مهنا ًفرظ زاحئهتا اًىرهية، ُو

حخس كميخَ  . اًفـي هيّمش هفسَ ًو
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ا ب فضي جىفري  من مٌؼر ثسل املرب ت اًيت اس خوًت ؿىل جًسَ، ثغدو زاحئة اًلٌلمة ومٌؼُر

رن ب ن ًحذل لك ما يف وسـَ ٌَخخَط  ًََ ب هوثهتا، فال غراتة اإ وسعت ؿىل زجوًخَ وزمت اإ

من اجلًس اًحدًي اذلي ب زلي اكُهل وحعم نّبايءٍ، فاكن احلي ال وسة ُو ؿامل اًلٌلمة 

ثوكف ؾن الاس خحٌلم )سب سَط ؿَهيا جسدي جراحئخَ...سب جـَِا ثلرف حِاهتا...وسوف ب  

ل ايم...تي ب صِر حىت حىٍر اًخلرة مين، ب و ثوجَِ ب ي لكمة يل ب و حلكَفي تب ي معي، كرز 

ن ثََعَة ال مر ب ن ًحُت يف غرفة اجلَوش، ما ب حىل اًرسٍر تال ثسل  "ذاتو" ثيفِذ رزل، واإ

 . (08) "اًغوةل"(

َ ًواسي فاًوخس ؾيد "ذاتو" املغرتة هفس َا وجًس َا، وامليفعي ؾن تين جًس

اًوخس اذلي ًـاهََ من ادلاخي اًياجت ؾن اًِامض َة والاوسحاق، واًضـف اذلي ًـاهََ ب مام 

ا، واًفراز جبدلٍ) (، 09غعرس هتا، وجّبوهتا دلزجة ل ًلوى ب ماهما حىت ؿىل اًخفىري يف جهُر

ًىٌَ اس خفاذ من احلي اذلي اختذٍ ًيفسَ؛ حِر تدب ث سوجذَ يف اًيفوز، واًخلزس من 

امللرفة )سوجذَ مل ثـد حتمتي وجوذٍ مـِا يف غرفة واحدت ومٌـخَ من الاكرتاة مهنا زاحئخَ 

 . (71) توخسَ(

ن ؿامل الاجساد واًلذازت اكن وس َةل "ذاتو" ٌَخيىر من ب جي زذ اؾخحاٍز وملاومة  اإ

ة–سوجذَ، وملاومة رزل اًضـوز ابٍمتزق تني اذلاث املًزفة حارضا  واذلاث احللِلِة  -ال هثًو

ن مل 70ماضَا) -اذلهوزًة–ًرة اجلُو (، و الاس خفاذت من تـغ اًراحة واًسالم اًزويج؛ اإ

 . ة اًيفس َة واجلسدًةلي اًضـوز تحـغ اًراحة واًعمب هٌُه

سن يه  را اكهت زغحة املغرتة اًرئُسة، نٌل ب ند هوًن ًو ب ن ٍىف ؾن اًضـوز جىوهَ ل (واإ

–يت ثفعي تٌَُ وتني اهامتئَ ال ظًل (، فلد اخذاز "ذاتو" حلرق ثسل املسافة ا77ًمٌمتَا()

اًحوخ؛ ُذٍ اًخلٌَة املياس حة ًالإفعاخ ؾٌل خيخَج اذلاث من يموم وصـوز ابًيلط  -زجوًخَ

 . وادلوهَة، ُذا اًضـوز اًحغَغ اذلي مل ٌس خعؽ "ذاتو" اًخخَط مٌَ

و  اس خخدم "ذاتو" ُذٍ اًخلٌَة ًالؾخداذ تيفسَ واًضـوز جرجوًخَ احملعمة، ًو

م غضحَ من سوجذَ، وخوفَ امؤكذا؛ فاكهت سمَِخَ "سىِية" يه اًوؿاء اذلي ًعة فَِ جَ 

، اًَوم مـِا حترضٍ  ىل ال تد، مؽ سىِية ٌضـر ابهفعال لكي ؾن ندٍز من ثاليش زجوًخَ اإ

مل ٍىن )...( ل ميىٌين يف ًوم من ال ايم ب ن ب كاتي امرب ت لك زجوًخَ، مـِا ٍىون زجال نٌل 
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ىل صق ثسل اًزوجة()  (.73وِذٍ س َعرت ؿىل جعزي ابؾثة احلَات يف حفوًيت اإ

ًىن "ذاتو" مل ًيـم تذزل ل ن سىِية كرزث اًزواح ًَجد هفسَ ًعازغ ال مواح اًـاثَة 

فلد ال مي لكَا يف ؾوذت  ىل ب زط صلائَ وغرتخَ، ًو ـوذ اإ )اكهت ادلواء اًضايف  -وًخَزج–ًو

اذلي خيرجَ من حاةل اًلِر، اإىل حاةل ال مي واًفرخ...اكن خيرح من جَساهتا مـاىف مىمتي 

 . (74اًلوت واًوجوذ واذلهوزت( )

ىل ثسل اًغٌلمة واًلذامة ًَلمي ب ول ثعاحل مؽ ب هوزخَ وجضُئَ، تـد  ُىذا ؿاذ "ذاتو" اإ

يت اخذازث حِاهتا تـَداؾن كرفَ ويمومَ، مما اً -سىِية–ب ن فلد اًعدز ادلائف واحليون 

ًؤند ؾوذت املىدوث ال هثوي ذاخي اجلسد اذلهوزي "ذاتو" اذلي ب ظحح ملموؿا هممضا 

 . مغرتاب هفس َا وجسداي، مٌفعال ؾن موزوج جممتـَ اذلهوزي واًثلايف

ًلد ب زاذث اًاكثحة هبذٍ اًعوزت اجلدًدت ٌَرجي املـيَّف املسدسمل ب ن حتسسَ 

تين جًسَ ابملـاانت اًيت حتَاُا املرب ت، واٍهتمُش اذلي ثخـرط هل ابمس ادلٍن،  وحتسس

وابمس اًـاذاث واًخلاًَد اًيت ماساًت حارضت زمغ اًخلدم املدين ٌَمجمتؽ، واًوؾي اذليك ؿىل 

وجَ اخلعوض )ب ظحح "ذاتو" ؿىل وؾي اتم، وواحض، ومدارش ملا ميىن ب ن جضـر تَ امرب ت 

وؿىل ؿمل تب ن اًرجي يف اًغاًة ل ًـرف صُئا يف حِاثَ مفٌَل ًـرف  واكـة حتت كِر زجي،

ذا اًخغًرة ًمت ظحـا حتت غعاء اًزواح واًـالكة اًرشؾَة اًيت  ثغًرة جسد املرب ت...ُو

 . (75ثُخِح لك ب هواغ وذزجاث الاسددداذ( )

رت ذًم" مساءةل اجملمتؽ اذلهوزي، واًححر يف مغاًَلَ من  نٌل ب زاذث اًاكثحة "ُس

ذاهخَ تب سَوتَ، وفسح اجملال ٌرلاث ال هثوًة ًىرس وجتاوس ال وساق اًثلافِة وحتدهيا  ب جي اإ

ؾعائَ حضوزا مرنزاي مضن خعاة مؤهر، ًىن وفق  ظالق رصاخ ظوث ال ان، واإ ابإ

ىذا ثعحح اًوزكة اًراحبة يف  خعوظَة ومذعَحاث اًرجي اذلي ب ظحح يف املرثحة اًثاهَة، ُو

 نثريا ما اس خخدهما ٍهيّمضِا ؛ فاذلي ًعاًؽ اًرواًة ًدزك ب ن )ةمة ًد املرب ت ثسل اًوزكة اًيت

ىل وساء من ادلزجة اًثاهَة() (، ًَؼِر "ذاتو" ؿىل ذزجة 76من اًرجال من حتََِم اًًساء اإ

 . ؿاًَة من اجلنب واذلل واًسَحَة

ِا زواًة من كدي رهوزًة اكهت  ًلدم اًرسذ ػاُرت اًـيف ضد اًرجي اًيت مل ثدٌاًو

؛ فلد ؾوذان اًرسذ اًًسوي مبضاُدت ب ًوان اًـيف اجلسدي واًيفيس -جزائًرة–سوًة ب م و 
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واٌَفؼي ؿىل املرب ت من ِكدي اًرجي )ب د، سوح، ب ة(، ًىن املـاذةل اهلَحت ًيجد ب هفس يا ب ما 

اًرجي املُـيَّف من ِكدي املرب ت اًزوجة؛ اًرجي اذلي مل ٌس خعؽ حٌلًة هفسَ مبرنٍز وكوثَ؛ تي 

ي الاسد   سالم واًخـاٌش مؽ وضـَ دلزجة اًامتيه والامنحاء .فضَّ

هتا اجلدًدت هرس اًِاجس اذلهوزي  نٌل اس خعاؾت اًاكثحة مضن خعاهبا وزٍؤ

املِووش تخفوق اًرجي وكوثَ، ملاتي ذوهَة املرب ت ب ن ثًسج ًيا ظوزت ب خرى ًضخعَة 

ايل"  ًىن ُذٍ املرت مبمزياث مغاٍرت ب زاذث من  هَ "هبخة اًحُو ىل رهوزًة؛ اإ خالًِا ادلخول اإ

ة اًضِوت واملخـة، فدـد ب ن اكن اًرجي معدزا ٌَلوت  ة ب خرى ساًو ؿامل اًرجي من ساًو

ىل زجي  واًفحوةل واًرغحة اجلاحمة لمذالك جسد املرب ت، ُا ُو ًخحول يف ُذٍ اًرواًة اإ

ف احلس، تـد ب ن اس خوًت املرب ت   -اًزوجة–املِاهة واًضـف؛ اًرجي اًركِق اًضـوز املُر

ىل املخـة ابًغعة ؿىل  كوثَ ومجوحَ ًخعحح املرب ت اًلوًة جرغحة محمومة ثـىس ثوق اجلسد اإ

واًـيف، ٌَخخَط من لك ب صاكل اًلِر اًيت ظاملا موزست ؿىل جسدُا، سواء ابًفـي ب و 

هنا )ل  ابٌَغة اًيت ب سِمت تدوزُا يف ُذا اًلِر، وكد ب ند "جوزح ظراتُيش" رزل تلوهل اإ

ب ت مضيَا، ؾيدما جضرتظ ثذنري اًفـي مىت وجد فاؿي مذهر، يف ملاتي حىذفي تب ن ثؼمل املر 

ىل حشن املفرذاث ادلاةل ؿىل اًـالكة  هنا ثخجاوس رزل اإ ؿدذ ل مذياٍ من اًفواؿي املؤهثة؛ تي اإ

اجلًس َة تني اًرجي واملرب ت مبيعوكاث اًثيائَة املذهرت، جفمَؽ ال ًفاع اًيت ثدل ؿىل ادلاغ 

ِذا ًلال يف اٌَغة اًـرتَة، ثُ  من ؾن ؿالكة كوت وس َعرت؛ فاًرجي ُو اذلي ًب يت املرب ت، ًو

 . (77) غض هيا، وظهئا...(

ظاز اًـالكة اًزوجِة تني املرب ت واًرجي، ًؼِر "هبخة" اًزوح املغَوة ؿىل  يف اإ

ب مٍر اذلي ثـرط ٌَـيف اًزويج واجلًيس ؿىل وجَ اًخحدًد من ِكدي سوجذَ، اًيت مل ٍىن 

ساء اًـالكة ٍرغة فهيا ل هَ ل هَ ٌضـر ابلغرتاة اًيفيس اإ متىن سوال اًـالكة تُهنٌل؛ اإ  حيهبا ٍو

حساش مجَي ة واملـعوتة املفرغة من لك اإ  . املضُو

ًـرتف "هبخة" خبوفَ وضـفَ وموث زجوًخَ ب مام زغحة سوجذَ املَحة ب و اٌَحوخ 

يّل ويه مدضخفة حبافة اًرسٍر  ى اًرسٍر فازثحم جسدي ملرب  –نٌل ًعفِا )مرت هؼرث اإ

رصاز جسدُا، وكاًت يل ما ُذا اًّبذ؟...اهخاتين يشء اكخلوف اكجلزغ املهبم، وب ان  واإ

ىل كرمضة اًاكواكو  حلاهحا يف هؼراهتا...ثؼاُرث تـدم فِم مراذُا ُرؾت اإ ب سدضـر اإ
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...اذلي ذسس خَ يف جِة سرتيت واوضغَت تَ غري مداٍل ًخب ففِا اذلي اكن ًثلة 

 . (78) َة ب ظححت ثثدط زغحايت(اًحعاهَة...حٌلس هتا اجلًس  

هنا موث اًرغحة اذلهوزًة اًيت ظاملا تًت مرنٍزهتا وحفوٍهتا ب مام جعز املرب ت وثحـَهتا  اإ

ل تلرمضة  وضـفِا، "فهبخَ" خياف اسدِلاع زغحة سوجذَ اًيت ل ٌس خعَؽ ملاومهتا اإ

وجيـَِا ب نرث  اًاكواكو ل هَ ٍرى ب ن مفي ُذٍ املٌلزسة ل حىون تدون حة ل ن احلة ًغذهيا

محميَة وذفئا )ب ذود وب ان ب كَة يف ذواخًل ؾن تلااي ؿاظفة ما، ؾن ب صالء حة ما، ؾن 

ثر( )  . (79ب هلاط غرام ما...ل ب ثر ل ي يشء ل ب ثر حىت ًل 

ن وضؽ "هبخَ" ذاخي تُذَ ًـىس ذزجة اًـذاة والاغرتاة اًيت حيَاُا؛ ؿذاة  اإ

ىل نخةل ما  ثـىسَ حلؼاث اًخاليش واًدض َؤ )حلؼايت مـِا ب ظححت ل ص َة، حتوًت فهيا اإ

حساش هبا ويّب(  فر مين  ب جاُد ٌَـثوز ؿىل ب كي اإ من يشء، لك ما يّف اكن ًفر مهنا ًو

(31) . 

فّك ما ًؤظر حلؼاث املخـة ب ظحح ًدؾو ًالمشزئاس واًيفوز، فال جمال ٌَخعاحل 

ىل هلعة مفرغة من ب ي  حساش ب و اثعال، تني اجلسدٍن واًرغحخني ًخخحول حِات "هبخَ" اإ اإ

ل مًزدا من اًرغحة اجلًس َة ابًلوت والإحلاخ، ملاتي زجوًخَ اًيت  فِو ل ٍرى يف سوجذَ اإ

ىل جعز وهفوز )ب ان ل ب حة املرب ت اٌَعوق، اٌَحوخ،...املرب ت اًيت ثفرط ؿََم  حتوًت اإ

جسدُا...اًيت ثزنل ؿََم صِوهتا ابمس اًزواح واحلق واًرشغ واًواجة...ًلد اكهت 

(، 30ة يف مجوذي، ومل ب ؾرف هَف ومىت ذخَت يف ؿالكة ؿدواهَة مؽ جسدُا( )اًسخ

ًىن ُذٍ اًيؼرت ظاملا جسدُا املخخَي اًرسذي اًًسوي واذلهوزي ؿىل حد سواء، فاكن 

 . اًرجي ٍرغة وميازش ابًلوت واًغعة، واكهت املرب ت حرفغ يف كِر ومصت وجاكء

هَ اغرتاة جتسدٍ حاةل الاهفعال اًلامئ تني اًزوح وسوجذَ ثسخة اهـدام اًخوافق  اإ

ىل ذزجة ب هَ ب ظحح مـعي احلواش يف حرضهتا،  حالل اًيفوز واًـدواهَة تُهنٌل، اإ واحلة واإ

مفا ؿاذ ًفلَ جًسِا ول جًسَ )يشء ما ؾّعي جسدٍ، وظدم صِوثَ وجـهل ٌضـر مبب سكِة 

( ) هَ يف حاةل جروذ وموث دشٍري37وجوذُا يف حِاثَ ويف دشٍٍر  . ( ،اإ

مٌفذ ؾن ني ُذا وراك ػي "هبخَ" املغرتة ب دشاي وجًس َا ًححر ؾن خالض وت

ىل اًفراص  ًيلذٍ من ُذٍ املرب ت، ل هَ ما ؿاذ ٌضـر ابلظمئيان يف حرضهتا، فلكٌل ب وى اإ
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ب حس ابخلوف واجلزغ من وجوذُا واخذاز الاهعواء واًخؼاُر ابًخـة )مك ب هٍر 

اًرسٍر، وهَف ب ثؼاُر ابًخـة  هفيس...ثـَمت هَف ب مذط هفيس، وهَف ب ىوكش فوق

وتب لك اًاكواكو...ضاق اًحُت اًسجن اذلي جيمـيا دلزجة ب هيا ما ؿدان كاذٍزن ؿىل اختار ب ي 

 . (33وضـَة فَِ، ب و فـي ب ي يشء ب و كول ب ي لكمة( )

ب مام املعري املفجوغ وجد "هبخَ" هفسَ ًعازغ اجلسد ال هثوي املمخَئ ابًرغحة 

ل واًضِوت، ملاتي اجلسد اذل هوزي املفرػ اًـاجز ب مام ُذٍ اًرغحة احملمومة، مفا اكن هل اإ

اًعالق، واًحلاء وحِدا يف حرضت ال حالم واًىواتُس واجلَساث اًِذايهَة اًيت اكن ًلوم 

 . ٍ اًوحِدا مؽ سمَِخَ تدوز يف احلافةل مَجب  هب

ن        كَة اًاكثحة ًل ذواز جـي اخلعاة اجلًيس ذاخي اًًسق ال هثوي، ًلدماإ

املرب ت اًراغحة يف اًرجي ابًـيف واًلوت والإزغام، واًرجي اخلاهؽ اخلائف؛ ويف رزل) هتض مي 

ىل ال مام ، وظمست ذوز املرب ت( ) َاثَ اًيت ذفـت ابًرجي وزلافذَ اإ ًآ (. 34ل هؼمة اٍمترنز وب

ُىذا معَت اًاكثحة ؿىل احلفر يف ثضاٌزس اذلاهرت اذلهوزًة، واًيخش يف ممخَاكث اًرجي 

ززَ اًخازخيي، من ب جي وضـَ موضؽ اًخحـَة وادلوهَة اًيت ؿاهت مهنا املرب ت نثريا، ويف ُذا  واإ

ساءُا، فاًرواًة تب هكَِا  خَخةل ٌَِوًة اًيت ظاملا اؿزت هبا، وخَق هوؿا من اخلوف واًلَق اإ

ا ذاخي املؤسسة اًزوجِة اًيت ب ظحح  اهـاكش جلسد رهوزي مىدوث ًـُش كِرا وجضُو

 . زٍ اًرئُسفهيا مغرتاب ؾن ذو 

رت ذًم" يف زواٍهتا  وحيَد ؾن ساتلَِ يف ؾرط ظوز       ًخحول  خعاة اًاكثحة" ُس

زحاث اًوجوذ ،  ٌَمرب ت اٍمنعَة وامللِوزت  واملمترذت يف مصت،  واًحاحفة ؾن اًِوًة املفلوذت  واإ

ىل زغحة يف ؾرط منورح جدًد كامئ  ؿىل كَة ال ذواز واجذَاس ثسل اًعوز املـِوذت  اإ

ض امي، ملِوزا يف حرضت املرب ت املرنز. ًَع   حح اًرجي ُامضا ُو
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