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فضي5 الفاروق وجه ٔانثوي لٕالبداع Q مالحمه املمتزية 
وبصامته اخلاصة عىل الساحة الروائية حيث ارتبط 

عندها إالبداع fالنقالب والمترد عىل املوروdت 
عنه من البالية والطابوهات واستنطاق املسكوت 

ا>ين، و  خالل احملظور فاكن الثالوث احلب،
السـياسة حماور عاجلهتا الاكتبة من خالل عالقهتا و 

وfلتايل ترسيدها؛ ٔاي  -املرٔاة  -بقضيهتا الكربى 
وضعها يف مقام الرب�مج الرسدي ا�ي حيرك لك 

عنارص الرسد خلدمهتا، ومهنا املاكن ا�ي يأيت 
>الالت املوت  من  ملتحام بلك ت� العنارص مفرزا

 خالل أالمكنة عىل ٔارضية رواية �ء اخلجل
 

 
 

   Résumé     

     Fadhila Al Faruq un visage 

féminin d'innovation et de créativité, 

aussi loin que possible de  l'héritage 

et l’imitation, plus proche que 

possible de la vision contemporaine 

(politique, sex et religion). 

     Dans cet article on essaye de 

déterminer le programme narratif  

dont la femme est l’être et l’objet de 

valeur à la fois…ou elle se présente 

la force motrice de toute action 

narrative. Le lieu/endroit vient d’être 

l’élément essentiel qui englobe les 

différentes sortes de significations 

dans un des fameux romans de 

l’auteur.     
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        ::::توطئــــــــةتوطئــــــــةتوطئــــــــةتوطئــــــــة
فضي5 الفاروق قمل نسوي انتفض يف واقع العامل الروايئ، ساحت رؤاها عىل ٔاذ�ل 
حلمها يف معانقة قضا� املرٔاة بوعي كبري، يمن عن ٕارصار يف تبديد وحشة الواقع ا�كوري، 
حيث اسـتطاعت ٔان متسك ببوص5 إالبداع؛ لتحدد و¥هتا حنو تعرية الواقع وفضح 

عن ؤاد البنات يف جممتع يتعشق ممارسة العنف املرتسب يف ال وعيه امجلعي ٔاساليب جديدة 
يكون لفرتة ³سـتعامر ت�، ٔاثرها السليب عىل معام5 الرجال للنساء، ذ¯ ٔان << فقد 

³سـتعامر الفرنيس عرف بقسوته عىل أالهايل وهؤالء ينقلون املعام5 نفسها ٕاىل بيوهتم 
خالل ٔارسمه وعائالهتم وحىت ا�ين اكنوا هياجرون ٕاىل  وحياولون ٔان يثبتوا وجودمه من

  )1(.>>فرنسا وحيتكون Äfمتع الغريب يترصفون بنفس السلوك املتحمك يف املرٔاة 
فهل هذه احلقيقة املرة املترسبة من قنوات ا�اكرة تفضح طبيعة الرصاع بني 

راء ؤادfء، بل خنساوات إالبداع وذكورة الواقع؟ معركة لن تتوقف ما دام هناك شع
  .سزتداد تفجرا واندفاعا مادام إالبداع ال يعرتف بلغة احلسم واجلزم

        ::::فعل الكتابة يف الروايةفعل الكتابة يف الروايةفعل الكتابة يف الروايةفعل الكتابة يف الرواية ----1111
اختلفت نربات صوهتا وتعمقت لهجهتا ٔاكرث حبسب مراحل جتارهبا إالبداعية، فلطاملا 
عرت جسدها لتكتبه بلغة أالنىث املشـهتية لعذرية الورق أالبيض حىت تضمخه ببصامت 

نىث املبدعة ، فتقمي بذ¯ قبة من ٔادم حتامك فهيا واقع ا�كورة، حيث تتحول الرواية ٔايضا االٔ 
   )2(.>>حمامكة وحوار عن فعل الكتابة اليت متثل اللحظة أالنقى وأالمه يف حياة الفرد<<ٕاىل

وهنا تصبح اللكمة جواز سفر ٕاىل عوامل اخليال هروf من واقع مر يشـبه ٕاىل حد 
عىل بنات جنسها، فقد )شهر�ر(اد حباك�هتا عن واقع السـيف املسلط بعيد هروب شهرز

وبطريقة غري مبارشة، ولكن مبغزى (...) ٔان تنقذ اللغة النساء من العنف اجلسدي <<حان 
  )3(.>>كبري جدا، تصبح اللكمة سالحا حيمي ٔاجساد النساء من عنف الرجال 

بني ا�ات والواقع، اخزتلته منه  عنرص الرصاع والتنافر  ىهذا الواقع ا�ي تغذ
رواية �ء اخلجل، اليت مل ختجل يف فضح ذ¯ الرتابط والزتاوج بني عنرصي املاكن والتارخي 

  . وعالقهتا fملوت
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        ):):):):البيت والغرفةالبيت والغرفةالبيت والغرفةالبيت والغرفة((((املوت ودالä أالمكنة املغلقة املوت ودالä أالمكنة املغلقة املوت ودالä أالمكنة املغلقة املوت ودالä أالمكنة املغلقة  ----2222
هذا املوت، موت غريب مزمن ال لون Q وال راحئة خيمي عىل املاكن ليشهر ٕافالسه 

ي واحلضاري والنفيس و³جéعي فمتوت بذ¯ لك عنارصه الرسدية يف عالقهتا التارخي
fلزمان وأالحداث والشخصيات وfلتايل fحلركة واخلصب والëء ذ¯ ٔان ارتباط إالنسان 

بل هو احتاد fطين بني أالرض اخلا>ة  اوقتيا ٔاو حمدودً  اليس ارتباطً << املاكن /fٔالرض
مل ا>ورة ا>امئة بني الوالدة واملوت فيتبطن املاكن مدلوال زمنيا هكذا تتاك: وا>م اخلا>

ضارf يف ٔاعامق الوعي إالبداعي، خفا>ة تلتحم يف معق اسرتاتيجي مباكن  )4(،>>رمز�
كنت أشـبه البيت بشلك جعيب << : طفولهتا ا�ي يشـهبها ٔاو تشـهبه ٕاىل حد بعيد فتقول

، ؤاحيط نفيس بسور عال وبكثري من أالجشار، ٕاذ ال ٔازال منغلقة انغالقه عىل ا>اخل
غرفيت ٔايضا مثل غرف البيت كثرية أالرسار، كثرية اخلبا� كثرية املواجع، ويف لك غرفة 

ولكهنا تشـبه رح5 إالبداع يف طرق غرف الواقع وهتك  )5(،>>...ٔانىث ال تشـبه أالخر�ت 
رشة غرفة ويتوحش ٔارساره فعىل اتساع هذا البيت ا�ي يزحف عىل طابقني وست ع 

ببساط ٔاخرض فٕان احلياة تنحرس فيه وتضيق مقصان احلرية عىل ٔافراده، وخاصة خا>ة اليت 
فهندسـته ونظام << حاولت ٔان تتسلق ٔاسوار احلرية لتخرج من جسن هذا البيت العتيق

  )6(.>>احلياة فيه رس من ٔارسار تركيبيت ومتردي
اقع امللموس لميتد ٕاىل ترضيس الواقع وهنا نلفي املاكن وقد جتاوز بسلطانه عىل الو 

  . النفيس يف دواخل البط5 خا>ة
        ):):):):اجلرس والشوارعاجلرس والشوارعاجلرس والشوارعاجلرس والشوارع((((دالä أالمكنة املفتوحة عىل املوت دالä أالمكنة املفتوحة عىل املوت دالä أالمكنة املفتوحة عىل املوت دالä أالمكنة املفتوحة عىل املوت  ----3333

. ارمتت خا>ة يف ٔاحضان املدينة لتعيش فصول حياة خمتلفة تتنفس فهيا مناخ احلرية
اكتبة وٕاكنسانة تعشق ا�ي افشل لك مشاريعها ٔ�نىث وك. بعيدا عن وfء التقاليد املوروثة

صاخبة dئرة تقزم إالنسان وختترص << احلياة و³نطالق فاملدينة عىل الرمغ من كوهنا 
وجوده، الليل فهيا صاخب، وكذ¯ هنارها، املدينة متلكك، و�¯ يعاين فهيا الناس القلق 

ا وشوارعها خا>ة جتد فهيا احلرية وأالمان، تطرق لك ٔاحياهئ و�¯ )7(.>>والتوتر، والفراغ
  .لتعلق عىل جسورها لك آمالها وآالا
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تربط الاكتبة ٔاوصال معلها الروايئ حببال ت� اجلسور املعلقة اليت رفعت مدينة 
قسـنطينة  عىل ٔاكتافها ملئات السـنني، رفعت التارخي واحلضارة وتصدت للك من حياول ٔان 

ر رموز التحدي والصمود يقطع جذورها فميرغ �رخيها ويدنسه، �¯ نقرٔا يف هذه اجلسو 
ٕان العبور عىل هذه اجلسور وداللته يف الرواية . والوحدة اليت جتمع ٔاطراف املدينة املرتامية

ٔاثناء حديهثا عن موت ) اجلرس(حيث وظفت الراوية ) املوت(هو عبور ٕاىل العامل االٓخر 
سها من عىل طف5 يف الثامنة رمت نف " رمية النجار" اكنت حاكية << الطف5 رمية النجار

صدق ٔان أالطفال ينتحرون، لهذا حققت يف املوضوع وبعد ٔان أ جرس سـيدي مسـيد، مل 
رمتين تفاصي� يف ٔاكرث من متاهة اكتشفت ٔان الوا> هو ا�ي رىم fبنته من عىل 

وهنا ٕانزاح اجلرس عند معناه املتعايل املتسايم الشامخ، ليتحول ٕاىل سكني  )08(،>>اجلرس
ياة، وعىل نفس أالفاكر املبذوä يتحول اجلرس عامال حمرضا ومساعدا حاد يقطع ٔاوردة احل 

عىل قتل احلياة وهذا ما يروج حتت غطاء وسائل ³نتحار خاصة عند ذوي النفوس 
  . الضعيفة واملريضة 

احتضن اجلرس مو� رمز� آخر هو موت الفن وثقافة احرتامه، ويتجسد هذا يف 
5 مرسحية موهوبة، اكن قرار اعزتالها للفن والعودة ٕاىل خشصية كزنة صديقة خا>ة، ويه ممث

مدينهتا سكيكدة بعدما fت احلديث عن الفن مشلكة ثقافية واجéعية ونفسـية يف جممتع 
ٕانين ٔارشق fحلجارة من طرف <<: حيتكر لك يشء fمس الواقع ا�كوري، فهـي اليت تقول
 )09(،>>عرض، يصفين fلعاهرة هنارا أالطفال، وامجلهور نفسه ا�ي يصفق يل ليال بعد ال

مشلكة كزنة ويه حتمل موهبهتا يف كفن املوت اكن قرار ³عزتال ٔاثناء متشـهيا عىل جرس 
اسـتوقفهتا امرأة <<: سـيدي راشد ويه تتجاذب ٔاطراف احلديث مع خا>ة اليت تقول

"  تلتحف املالءة السوداء ٔاخرجت زجاجة عطر وراحت ترش بقا� رضحي الويل الصاحل
والرغبة يف ) 10(،>>حتت اجلرس، وتمتمت f>عاء حرك فينا الرغبة يف ال$م" سـيدي راشد 

القول ٔان هذا املاكن اجلرس قد التقت عىل مساحته رصاعات بني ثقافة كزنة اليت قررت 
قتل روح إالبداع فهيا، وبني ثقافة fلية متثلها ت� املرٔاة مبالءهتا السوداء و كبت موهبهتا، 

ثقافة ميتة سائرة يف جممتع فيه بعض من الباكء عىل الطلل والتربك f>من  جتينويه 
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ويأيت الشارع الرش�ن ا�ي يضخ احلياة يف قلب ٔاي مدينة مفا ). ٔارضحة أالولياء(ا>ارسة 
f¯ مبدينة قسـنطينة اليت تتقاطع يف ٔازقة ذاكرهتا لك من التارخي واحلضارة والعراقة والعمل، 

يرجتف من اخلوف والهلع، يلبس ) �ء اخلجل(افة الساكنية لكن الشارع يف والفن والكث
غالä من احلزن ا�ي يطوقه وجيعل الناس فيه يتسابقون حلظر جتواهلم و³ختباء يف 

اكن << منازهلم طلبا لٔالمن وأالمان، بعدما حتولت الشوارع ٕاىل مسارح للعنف إالرهايب 
ط يف نوم معيق، فاخلوف روض الناس عىل منط حيايت الليل يف ٔاوQ ،لكن اخلارج اكن يغ

فأالضواء صارت وحيدة ترجتف بعد ٔان جهر الناس ساحات السمر  )11(،>>جديد 
 : ؤاسدلوا السـتائر عن رؤية القمر، خفا>ة وقد بدٔا اخلوف يتسلل ٕاىل غرفهتا تقول

 )12(،>> ٔاسدل السـتائر fكرا ؤاحتاىش رؤية الفزع ا�ي متٔال الشوارع لك مساء<< 
يف املساء، وقفت <<: وتتعمق هذه الرؤية املعمتة ٔاكرث للماكن عىل لسان الساردة حني تقول

 seul" طويال ٔامام النافذة، اكنت أالضواء متوت عىل أالرصفة ، والصمت سـيد الشارع 
le silence à du talent"،)13 ( 5وهو اللغة البليغة اليت ٔاتقنهتا الشوارع اجلزائرية طي

  .ة اكم5 من الزمنعرشي
اسـتحرضت الاكتبة مدينة قسـنطينة لتتوحد معها فتتعانقان روحا واحدة ترى فهيا 
احلب املسـتحيل والوطن املفجوع والربيع املقتول، ففي املنت الروايئ امتدت جسور 
 قسـنطينة لتجمع دالالت كثرية تكثـفت حول ذات الاكتبة لتشـيع يف معانهيا ٔاحاسيس

ا لنرص ا>ين ا�ي اكن كعابر رسير، مل يسهم يف حتريك دفة اخلطاب متضاربة بني حهب
الروايئ ورمبا معدت  الاكتبة ٕاىل هذا اخلفوت يف صوت احلب ا�ايت حىت يكرب ويصري 

 äاملطر/ قسـنطينة/ احلب(حبا للوطن، وخاصة ٔان الاكتبة جتمع بني ٔاطراف املعاد .( 
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        ::::طينة ماكن الصباطينة ماكن الصباطينة ماكن الصباطينة ماكن الصبارمزية أو دالä املطر وقسـن رمزية أو دالä املطر وقسـن رمزية أو دالä املطر وقسـن رمزية أو دالä املطر وقسـن  ----4444

فضل ٔان حيمتي من املطر بأحد ا>اككني << ركضت الاكتبة خلف حهبا لنرص ا>ين ا�ي 
<<)14(.  

ٔاردت ٔان ٔاوقف ٔامحد ٔان ٔاطلب منه <<وفضل ٔامحد ٔان يفتح موضوعه مع خا>ة 
  )15(.>>عدم فتح املوضوع معك لكنه املطر، لكهنا قسـنطينة

ر قسـنطينة فساتني الزفاف فتقول وتسـتأنف غيوم الرسد رذاذها لتلبس جسو 
  )16(.>>ضغط املطر عيل تأوهت اجلسور، طارت حاممات حنو الضباب<<متأوهة 

ليبقى املطر هو القامس املشرتك ا�ي جيمع بني املدينة وخا>ة ونرص ا>ين      
فاغتسال املدينة fملطر ٕايذان حبلول الربيع واخلصب وfلتايل ذبول شـبح املوت ا�ي خمي 

  ا�ي تبكيه عشـتار ) الوطن /نرص ا>ين( املدينة يف ظل غياب متوز عىل
وحتاول بعثه من جديد ، جتمع ٔاشالءه وقد قت� خزنير بري، ) خا>ة /قسـنطينة( 

) إالرهاب( اليت اغتصهبا وحش برشي امسه ) الوطن/قسـنطينة( تشـبه ٔاحداثه قصة ميينة 
املوروثة للحضارة والفن، للعمل والعلامء،  قسـنطينة ويف موهتا موت رمزي للقمي/مفاتت ميينة

ٔان حتقهنا ) الاكتبة(حفني تلتحم املدينة واملرٔاة املغتصبة، يزداد الوجع، فتضطر خا>ة 
، ٔاردهتا ٔان تعشق احلياة من جديد ٔان تنىس حمنهتا يف بفريوس قسـنطينة، بفريوس الفن<<

 حــــــب
 )الربيع( المطــر 

 الدين نصر خالدة

  قسنطينة              

   

 ارعشتــــ

   



 سامية آجقو / د                                       "�ء اخلجل "دالالت املوت من خالل املاكن قراءة يف رواية 

 
 

 2013 جوان                                43                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

اجلبال ٔان تقطع صلهتا fملايض ٔان تصمد ملئات السـنني كام مصدت لك هذه اجلسور، 
  )17(.>>ٔاردهتا صلبة صالبة هذه الصخور 

وها هو املطر dنية جيمع بني نرص ا>ين وخا>ة، ختلع عهنام دالالت العدم والسكون،     
بلغت ٔاصابع << ٕاىل رمز ذي بعد جنيس حيرك مشاعر الرغبة فتقول خا>ة ليتحول املطر

املطر قاعدة ظهري ختيلتك ٔامايم تلقي قصائد عينيك عيل، هب الهواء fردا مل تأبه 
قسـنطينة بذ¯، رمت ما تبقى لها من ٔاثوب عىل جنب وبدٔات تغتسل بدٔات 

ز ٕاشعاعي يبدٔا مبحور ذايت رم" واملطر كرمز مايئ  يتحول عند خا>ة ٕاىل )18(،>>تغري
وينتقل ٕاىل مسـتوى اجéعي فكري ذ¯ ٔان املاء هو أالم ٔاو الرمح، والدة وانبعاث، كام ٔانه 

" ذو بعد جنيس يتفق عىل هذا فرويد ويونغ ؤاتباعهام، كام تأكده أالساطري واالdٓر القدمية 
فيه  وعبوره عبور  ورمز للموت خلاصة العبور واحلر�ت" واملاء دعوة ٕاىل احلمل والسفر

كام يرى غاسـتون " الوطن الكوين " للموت وانتقال ٕاىل أالزيل واملاء نوع من 
   )19(.>>وهو حنني مبا هو حركة فيكون بذ¯ صورة لوحدة الزمن <<fشالر

هذه إالسقاطات النفسـية عىل املدينة تردف بتساقط املطر لتتطهر هبا ومن خاللها 
وحده الفقر تطاول عىل  !قسـنطينة امجلي5<< جبسورها  خا>ة من لك الشوائب العالقة

عفتك ٔانت املدينة التقية اليت اكنت ال تدخلها امخلور، مات �رخيك اجلليل وصارت 
تتحرس خا>ة عىل موت قسـنطينة من  )20(،>>حدائقك تعج fلشواذ والساكرى واFدرات

  .عمل والعلامءخالل موت �رخيها بتدنيسه، فلطاملا اكنت قسـنطينة قب5 ال
5555---- äأريس ماكن الطفو äرمزية أو دالäأريس ماكن الطفو äرمزية أو دالäأريس ماكن الطفو äرمزية أو دالäأريس ماكن الطفو äرمزية أو دال::::        

ها لها، ؤ وتأيت مدينة ٔاريس جببالها الشاخمة لتجمث عىل صدر خا>ة اليت تعمق عدا
نتيجة لثقل ت� التقاليد واملوروdت اليت فوضت مساحة احلرية يف داخلها ال ليشء ٕاال 

بالها وحسم قراراهتا وثورية ٔالهنا ٔانىث، وفتاة  ٔاوراسـية من نوع آخر واكتسبت صالبة ج 
ٔابناهئا ضد الظمل والتعسف ³سـتعامري من ٔاجل احلرية فال غرو ٔان تكون خا>ة ممتردة 

ٔاريس مزجعة رجالها مزجعون <<dئرة عىل الظمل والسلطة ا�كورية، فهـي اليت تقول عهنا دامئا 
  )21(.>>نساؤها ثرdرات، ؤاطفالها خميفون
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اول مدينة الطفوä والصبا ما هو ٕاال خوف وقلق هذا ³قتضاب الرسدي يف تن
متوتر من املايض الثقيل ا�ي ٔارادته خا>ة ٔان يقبع يف ال شعورها فال يطفو عىل سطح 
شعورها حىت ال يشوش عىل حياهتا اجلديدة اليت وجدهتا يف مدينة السالم واحلرية 

  .قسـنطينة
ن عىل خصرة شاخمة يرفع ترمس الاكتبة صورة برومثيوسـية لهذا املستشفى ا�ي رك

حتدي إالنسان لٔالمل ورصاع من ٔاجل البقاء وهو ما تسلل ٕاىل القارئ من خالل اسـتفحال 
هذا املاكن عىل خارطة الفضاء الروايئ ففيه اكمتلت ذروة الرصاع ا>ائرة رحاه بني جدلية 

سـباب املوت واحلياة ذ¯ ٔان طبيعة املاكن تفرض أن يكون مالذا لطلب الشفاء وحفظا الٔ 
البقاء وعليه فهو بؤرة التوتر ا�ي خيزتن الرصاع العام بني احلياة واملوت بني البقاء والرحيل 
بني النجاح والفشل وهو fختصار حضور احلياة واملعا�ة من ٔاجل حضورها واسـمترارها يف 

فى ولهذا تنام ميينة �زفة يف املستش<<آن واحد، وذ¯ هو الوجه اخلفي لهذا املوت املركب 
  )22(.>>اجلامعي حام5 اdٓر التغيري ولهذا مئات الزهرات يغتصنب

رسد� وتواتر� ٔاثناء ز�رهتا املتكررة لميينة ) املستشفى(ار�دت خا>ة هذا املاكن 
حضية العرشية السوداء يف اجلزائر واليت زجت هبا يف رساديب حمل مزجع، ٕاما ٔان حتمل 

تصارع من ٔاجل البقاء يف املستشفى ا�ي  عىل نعش ٔاخرض ٕاىل حلدها أالبدي ٔاو ٔان
يشلك فضاء للك ت� ³نكسارات والهتشامت اليت رضبت العمود الفقري داخل اÄمتع 

يرمس هذا املاكن صورة درامية صادقة عن معا�ة خا>ة اليت ٔالفت املاكن ). املرأة(اجلزائري 
ال ) املستشفى(عليه  ال ليشء ٕاال لتقاوم املوت من خالل خشصية ميينة فكرث ترددها

كصحفية و لكن اكمرٔاة وٕاكنسانة جعلها حتاول ٔان ترتبص مب� املوت حىت متنعه من ز�رة 
غرفة ميينة أثناء جوالته يف ٔاروقة املستشفى وا�ي حتول ٕاىل ماكن يثري الرهبة واخلوف 
والشفقة فعىل مساحته انكرست روح أالنىث، حيث انتحرت فيه رزيقة حىت ال ترزق 

رة خطيئة مل تقرتفها، يه مثرة اغتصاب ٕارهايب وجنت راوية ٔالهنا مل تسـتطع هضم واقعها بمث
املرير لتبقى خا>ة الوحيدة اليت تعتاش من مائدة ا�كر�ت املؤملة، يف هذا املاكن ا�ي 

نظرت حويل يف الغرفة الواسعة ذات الثالث ٔارسة فرٔايت زجاجة فهيا قليل << تقول عنه 
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ويف هذا معادل سـمييايئ يوQ بفقر  )23(،>>ا يف مفي مث عدت قرب ميينةمن املاء ٔافرغهت
هذا املستشفى من التجهزيات واملعدات وما وجدته خا>ة من ماء قليل ما هو ٔاال رمز 
ضئيل لفرص احلياة اليت يضمهنا املستشفى، فاملاء رمز احلياة وٕاكسري أالمل لكن ميينة 

ٔامراض ) جلسدية والنفسـية و³جéعية والثقافيةا(ماتت وقد ظلت طرحية رسر أالمراض 
  .املستشفى ٔامام شـبح املوت –املدينة–مجعت عىل التكسري النكسار ميينة وهزمية املاكن 

تأيت املقربة نتيجة حمتية فرضها الرب�مج الرسدي ا�ي بسط مقامه عىل منت الرواية 
عيد مكثفة مع م� املوت وعليه وفيه تتحول املقربة ٕاىل مقهـى ير�دها الناس ليرضبوا موا

تتحول املقربة ٕاىل معادل موضوعي حيمل شلل احلياة وسكوهنا ودخول الناس يف رح5 
يتاكثر، ) الوطن(مصت طويل فللموت احرتام وحلظات للصمت لكن املوت يف قسـنطينة 

ٔالوىل ولهذا تسـتوقف عند مرور اجلنازة ا<<والصمت يéدى احرتاما ملرور اجلنائز املتتالية 
وهو قطع لصفحات التارخي املرشق  )24(،>>اقطع الطريق... مث اجلنازة الثالثة... مث الثانية

عن نسغ الثورة وحقيقة املوت والتضحية يف سبيل احلرية والوطن، ويف هذا السـياق تهتمك 
ها يه ٔا�م <<: البط5 الساردة هبذا املوت إالرهايب ا�ي حيصد رؤوس الضحا� يف قولها

رة  تعود املوت يف لك ماكن، القبور اكملقايه تزورها الناس ٔاكرث من مرة يف الثو 
  )25(.>>اليوم

حضور املقربة يف آخر الرواية وجه آخر النتصار املوت عىل الراوية اليت مارست 
 Qفعل القتل عىل لك ٔابطالها مبا يف ذ¯ املاكن ويف هذا انتصار للواقع املؤمل ا�ي رزح بأثقا

 جزائري فاكن ٔان وصل احلداد ٕاىل صفحات اجلرائد اليت يه أالخرى عىل اكهل لك
فتحت جريدة ذ¯ <<حتولت ٕاىل مقربة تعج بقوامئ أالموات وبتعازي القلوب املوجوعة 

ٔاغلقهتا متأففة، ... الصباح ورحت ٔاقرٔا ٔاخبار املوت، قلبت الصفحة فازدادت ٔارقام املوت
  )26(.>>"ٔاجريدة هذه ٔام مقربة؟ "فعلّق رجل بقريب 

سؤال اسـتفزازي حام يف سامء �ء اخلجل وتغلغل يف ٔاعامقها رسد� وسـياسـيا 
واجéعيا لتأيت إالجابة عن هذا السؤال احملرض عىل إالبداع عىل لسان البط5 خا>ة 

وحني يتحول  )27(،>>و�� fلصمت  !الوطن لكه مقربة<<والاكتبة فضي5، حني يتحول 
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طقس من طقوس املوت ٔاصبح املوت شـبحا ٔافعوانيا يطارد الصمت ٔايضا ٕاىل عادة ٔاو 
خا>ة  يف لك مظاهر حياهتا حىت عىل صفحات اجلرائد يقفز املوت ٕاىل ساحة برصها 
وشعورها حىت يف املطار واسطة الهروب من أال� ٕاىل االٓخر من الواقع ٕاىل البديل، من 

ها يه حقيبيت <<و³غرتاب ٕاىل حياة الغربة ) إالرهاب املزروع يف ٔاوصال الوطن(املوت
يف انتظاري حصيت يف الوطن، ها يه ٔاقاليم يف انتظاري، ها هو اÄهول يصبح بديال 

ويصبح اÄهول ٔايضا بديال للموت، ما دام اÄهول حيمل دالä الغموض،  )28(،>>للوطن 
ع ويف إالبداع يه حال املرٔاة املعمتة الرؤية يف جممتع ذكوري يقتل املرٔاة قتال رمز� يف الواق

  . قلام وموضوعا
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