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 ذكزي 

 
 
ارهذا ما جعل  1محه من آسيا جب 

2بقلم عمارة لخىص
 

الجسًسة  حُاحي ؤؤبس للخى   هىذ   .1551ة في ضوما نهاًت ألٌو مط   اضآػُا حب   الخلُذ  

 باعخباضها واجبت فطهيىفىهُت، بتهاججط  ملخلس  ًىمها  في بًطالُا، وكس زعُذ   االحئبصفتي 

اب بُاض الجعائط" هخابهاال عً زذ مطى  جحس   "، وػطزث كصص مىث ؤصسكائها الىخ 

ً حن آدٍط   ،ومثلفحن حعائٍط
 
لاؾ الى   . دالٌالدؼعُىاثخل معظمهم في بساًت والصًً ك

 "هُف ًمىجها الىخابت عً الجعائط وهي جلُم في فطوؼا؟" جسدلذ  ألػإلها

: "هصا لِؽ هاؤحبتي"، محاهمت مً حلًااٌ وؤحابذ: "لِؽ الؼ   بسث مجزعجت مً

 ، ؤها فلط ؤطلب الى  كصسي
 
ؤبسؤ ججطبتي في  خى  ، وؤها للؿاب ي واجب حعائطي صُحت، ألو

ر صىتها وكالذ  واصل الىخابت عً الجعائط".ؤن ؤ اإلاىفى، وؤوز   اإلاىفى  ؤن   بعطفحغح 

م الىحُس ؤمام اإلاثل   هُف  وشهطث   ،هلُسافع عً شاجه وعً فى  ف ؤحُاها ًيىن الطٍط

 .اظي الحىم الى  ان بب   الخظىع لهخلط علىاإلاىفى ن ألاإلاان ى فادخاض اإلاثل  

ججي ؤن ؤؿىطها على بحابتها، ححن ضؤ مً هخبها، وضغبذ  جىكُع وسخ  بسؤث  شلً بعس 

 ٌ ل في حسًث باػخفعاظي"، زم ؿطعىا : "للس كمذ  بازضججي باللى   طٍى
 
 بسؤ
 
عً  بؼاالي هج

ها ال حؼخطُع فصلىا عً بعع ولصلً زعخجي مىظمت الفعالُت ؤن   مذ  الجعائط. فه  

في زم  آػُا في محاززتي ؤها فلط، إلاطافلتهم للعـاء، كبلذ  فىضا، ؤزىاء العـاء ضغبذ 

                                                           
مذ محاططة  وضكت معسلت مً 1 ىُت بجامعت وىضهُل جذلُسا لطوح آػُا حباض كس  رألامٍط  لٍؤفط  13 بخاٍض

 .”The legacy of Assia Djebar“ بعىىان:. 5111
ىضن.ضوائي وؤهثروبىلىجي حعائطي، ًىخب  2 غخحن العطبُت وؤلاًطالُت، وؤػخاش ظائط بجامعت هٍُى

 
 بالل
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ب مً  هاظضت  الي الخ  ة ؤدطي. في الُىم علي  ؤن هلخلي مط   ذ  دحر عطط  ألا  الضغى في الفىسق اللٍط

 معها ًىما مً  ، وؤمظِذ  Largo Argentinaؤضحىخِىا 
 
ِىا ؤحمل ألاًام في حُاحي، جمـ

فا مثلها، واهذ واضحت، ؤبسا مثل   لخم  ةحاباتها، فلم ؤبمىبهطا  ..، هىذ  .زىا هثحراهثحرا، جحس  

ر عمُلت، شهُت، ججمع بحن الخ   فت واهذ مثل   ،ِىما وألازب..الؼ  و  والفًُاػت ؼ  الو اٍض

 ا.حس  

جي شهبىا بلى هىِؼت ػان   واهذ جحب  ، San Luigi Di Francese زي فطوـحزي لٍى

ل ال طى  م ، وجىكفذ  Caravaggio ىهطفاح  ػام الط    اللسٌؽ ماجُى"،هساء لىحت "جخإم 

  واػخلطؤث  
 
في  .ضائعا ألافياض اوؼُابوان  ،.ىان..ـــىء، ألالـــابع، الظـــىحت: ألاصجفاصُل الل

زا، وححن هم  الخلُت  الي الخ  الُىم  باإلاغازضة ؤعطخجي عىىانها في باَضؽ ووسخت  ذ  ها مجس 

عت 
 
 "واػع هى السجً".مً ضواًتها مىك

ضواًتها "بعُسا عً اإلاسًىت" بلى  جم  اكخباغزا في ضوما ححن ها مجس  الخلُت   5111ػىت 

  اإلاؼطح، ؿاهسث  
 
 وان العطض مصهال، وحاظ هجاحاو لم، العطض في مؼطح الهىاء الط

ىى ة ألادحرة في ها للمط  الخلُت   زم   هبحرا، ولصلً واهذ ػعُسة حسا. ححن  5112ػىت جىٍض

 اصحفُؤعمل  فترة هىذ  ، ودالٌ جلً الGrinzane Cavour غطهعان وافىض  جائعةب فاظث

ه  ."آوي ؤزًىىطوهىغ" ًطالُتهباء ؤلا في ووالت ألا 
 
طلب مجها ظمُل  بعس الحفلؤشهط ًىمها ؤه

ىهُت ؤن جلس   مصطي  غت  ؿعطث  لحظتها بالحطج، زم   عطبُت.م حعلُلا للىاة جلفٍع
 
كالذ بالل

ُ   تالفطوؼُ غت العطب
 
ت: "آػفت، ؤها ال ؤحُس الل غت ؤلاهجلحًز

 
ت". ضز  اإلاطاػل وبعسها بالل

ت وال ججُسًً الحسًث باللغت العطبُت  ، في جلً اللحظت"!اإلاصطي باهسهاؾ: "ؤهذ حعائٍط

مذ ط الصي ػمعخه مط  الخ  شان اض آػُا حب   كس  ها لِؼذ اث عسًسة في ظطوف ؤدطي: "بن  بًر

غت العطبُت".
 
م الل

 
 غلطتي، فاالػخعماض الفطوس ي مىعجي مً حعل

ط ملىعا ؤبسا، فلس ولسث  ؤها لم ؤحس شان الخ  صازكا،  ن ى وألو في حعائط  وجطعطعذ   بًر

 ما بعس الاػخلالٌ، حُث آبائها ال ًخىض  
 
ىم على الاػخعماض الفطوس ي في عىن عً بللاء الل

 اض في الؼ  س يء، وكس واهذ آػُا حب  ش يء ول 
 
ً ححن اػخلل ذ الجعائط، ازػت والعـٍط

  وان لها ول  و 
 
 الىكذ لخخعل

 
ها لم جفعل. إلااشا؟ هل غت العطبُت لى ؤضازث شلً، ولىج  م الل

ُ  و عاهذ مما ؤػماه فطاهع فاهىن علسة الاػخعماض    تهطاه
 
 الص

 
م اث؟ هل ضفظذ حعل

 
 
ب والل  ظام؟غت الىاحسة التي فططها الى  العطبُت ألنها واهذ طس  ػُاػُت الخعٍط
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ُ  في حسًثها في ألا ُ  وازًم اض فذ وص 5112ت ػىت ت الفطوؼ الاػخعماض الفطوس ي آػُا حب 

ضث ولمت "حطح" دمؽ مط   الىبحرة  جلً اإلاعاهاةوكس ضبطذ اث، بيىهه "حطح عمُم"، وهط 

 
 
غُت بحظط حعل  والعطبُت في مساضغ الاػخعماض الفطوس ي. آػُا حب  م ألاماَظ

 
رث معجى اض د ب 

 آالم الجطح الصي ٌؼب  
 
عً وحاولذ ؤن ججس عالحا لجطحها غت ألام، به الحطمان مً الل

 الؼِىما طٍطم
 
ومذطحت غت الفطوؼُت ، فلس وان مـطوعها ؤو حلمها ؤن جيىن واجبت بالل

تػِىمائُت  في نهاًت لم جىجع ػىي فُلمحن فلط، ها لألػف ولىج   بالعطبُت الجعائٍط

ل والخ  عم هلص الس  بؼبب احتراف الؼِىما اإلاطاف جىكفذ نهائُا عً  لطاث مً الؼ  مٍى

ت ولصلً فـلذ ححن هجح ظمُلها الفطهىفىوي  عىائم هثحرة واحهتها،وبؼبب  ،الجعائٍط

 
 
ُ  واجب ًاػحن في ؤن ًصبح واجبا بالل ُ  غت الفطوؼ ت.ا بالعطبُت ت ومؼطح  الجعائٍط

حن كللت حسا مً ها بن  كالذ لي  5112دالٌ آدط للاء لي معها ػىت  ضزة فعل الجعائٍط

ضث مجس   اعظى على حعُُجها  ها ؤزا: "ؤها لؼذ واجبت فطوؼُت، في ألاوازًمُت الفطوؼُت، وهط 

 فىهُت".ى واجبت فطوهي

اب للس اعخبرث  زوما آػُا حباض، مىلىز فطعىن، واجب ًاػحن، دمحم زًب  وهخ 

ً حعًء مً ألازب الجعائطي، ومع شلً لم ى فطوهي حن آدٍط مىا لىافىهُحن حعائٍط  ؤزواث   ًلس 

ؤلاضر الفطوس ي؟ هل  مع: هُف ًمىً ؤن هخعامل ؤػئلت مً كبُلوال ضزوز على  فهم

 
 
ت؟ هل الل ت الجعائٍط غت الفطوؼُت "غىُمت حطب" هما كاٌ واجب الفطوؼُت حعء مً الهٍى

 وػُلت لخجىب فر ؤحازًت اللغت؟ها ًاػحن، ؤم ؤن  

 
 
 مً آػُا حباض؟  مذ  ماشا حعل

 
لهما حن: ؤو  ؼبت لي ؤػخذلص زضػحن مهم  بالي

  ُ  ت الخعس  ؤهم
 
ضث   1551غىي، فبعس للائي بها عام ز الل   كط 

 
غت مىاصلت الىخابت بالل

 فلس العطبُت، 
 
1551غت العطبُت ػىت هخبذ ضواًتي ألاولى بالل

  ضث بطافتكط  و  ،3
 
غت الل

 
 
"هُف ضواًتي ؤهجعجه في  وهصا ماالعطبُت، بي عً الىخابت ؤلاًطالُت ولىً زون الخذل

ؤعسث  زم   ،5111التي صسضث بالعطبُت عام  جططع مً الصئبت زون ؤن حعظً"

ٌ "صطاع حظاضي هخابتها باإلًطالُت بعىىان مذخلف:  مصعس في بُاجعا  حى

ى كس ، و Clash of Civilizations over an Elevator in Piazza Vitorio"فُخىٍض

                                                           
    .تاإلاترحم .، وكس جطحمها بلى ؤلاًطالُت اإلاؼخعطب ؤلاًطالي فطاوـِؼيى لُجىق والقزصانبالهي ضواًت  3
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وىن كازضا ؤجإهس مً ؤهمُت ؤن ؤجي ؤًظا حعل الحسرشان  .5112وـطث في بًطالُا ػىت 

غُت لغتي ألام،بعلى الىخابت  غُتؤ عائلتوكس واهذ آػُا ؤًظا مً  األماَظ ، ولىجها ؤًظا ماَظ

 
 
غُت بطالكت مع عائلتي الىاػعت، هىذ زوما  .بها مال جخيل ولىجي ال ؤحُس ؤجيلم ألاماَظ

 
 
ضث مجماما هجطح آػُا،  "عمُمحطح "ؼبت لي هخابتها، وهصا بالي ادطا ولهصه ألاػباب كط 

م اللطاءة والىخابت ب
 
غُت لىخابت ضواًاحي بها.حعل  األماَظ

ط ال فخىت" ضواًتيالبطل الطئِؽ في  Enzo Laganàىا ڤبهعو لًلٌى  ًطالي ؤلا خجًز

 كلُال بلي   سرجخح واهذ ؤمي زوما" :"Dispute over an very Italian Piglet صغحرال

 ب
 
تالل Calabrian هجت الياالبٍط

 و ، 4
 
ُ  جطفع اجباع جىححهاث اإلاعل ت اػخعماٌ محن بـإن ؤهم

 
 
ا: ضة، ؤحابذ بلهجتهة وبعس جحصًطاث مخىط  وشاث مط   غت ؤلاًطالُت حصطا مع ألاطفاٌ،الل

ٌ ؤبي اعخاز  "في مجزلي ؤجيلم هما ًحلى لي". التي  له هفؽ مصحر ألاشجاضؤلاوؼان  ن  ب اللى

فلِؽ هىان حصض ؤكىي مً ًفجى، بسون لغخه ججخث مً حصوضها، وهصلً ؤلاوؼان 

 
 
 غت، الل

 
ا، فالصخص الصي ٌغازض مىطىه ألاصلي ًصبح مثل ه وان محلوؤعخلس ؤه

ذفي ميان آدط، ما كس ًيىن ػببا في مهلىها ألن   ٌعاز ظضعهاالصجطة التي 
 
مً  ها احخث

  ."حصوضها

ت للعالم، حب  آػُا  مً وان السضغ الثاوي الصي حعلمخه ت ألاهثٍى اض هى ؤهمُت الطٍئ

رث  و محُط جللُسي، في  طعطعذ  جو  فلس ولسث   ا: ا وصفخه آػُا حباض في ضواًاتهم دب 

 ىجحظللس ضؤًذ هُف واهذ ؤمي جبلى في اإلاجٌز وال  بكصاء اإلاطؤة مً الفظاء العام.

باإلشن للخطوج طىاٌ ؿهىض وهي جلطً في العاصمت، ولهصا الؼبب فهي ال ججُس 

اض  للس اػخىـفذ   خىاصل مع املحُط الخاضجي.جلم ها الحسًث بالعطبُت ألن   آػُا حب 

 
 
ت وظل :بش ، ذ مهىوػت بالفظاءالعالم ألاهثىي للمطؤة الجعائٍط "لم ؤض ػىي وػُلت  جلٌى

 
 
بسون جىكف عً الىالم الىالم،  الىالم زم  ؼاء بلى العالم: واحسة جخطلع مً داللها الي

ألامؽ والُىم، الىالم بُجهً )...( والىظط بلى الخاضج، الىظط بلى ما دلف الجسضان 

ن جيىن اإلاطؤة غحر محجبت ؤفي الجعائط، " .(1541 ؿللهًوالسجىن" )وؼاء العاصمت في 

                                                           
4  

 
 .   تاإلاترحم. هجاث ؤلاًطالُتواحسة مً الل
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ضث، فاإلاطؤة اإلاخحط  ال ٌعجي بالظطوضة ؤن   ل" )خة هي التي جمض ها جحط  ت الخىل  مع  حىاضلً حٍط

سة   (.1534ماي  Le Monde 54/55حٍط

ط اليؼاء بهصه ج  هخب طس  اإلاىث، طس  اليؼُان )...( ؤهخب ألن  ح  إلااشا ؤهخب؟ ؤها ؤ"

لت الجسًسة في  ، ػىاء ععلت اإلاطؤة ، ألن  بطيء( هى مىث 5111ؤو  1551ؤو ) 1541الطٍط

 ) "بطيءمُت ؤو الطبِبت، هى مىث ألا 
 
 .(اإلاىدؼبو  اإلاـطوع ؼاء:حظىض الي

 
 
تحُسا ض مً هصا السضغ هُف ؤكس   مذحعل ت في وداص  ، حيافي حمُع ضواً تألاهثٍى الطٍئ

(Divorce Islamic Style) ضواًتي "اللاهطة الصغحرة"
فذ ، وكس  5 صسًلتي الياجبت عط 

ىضن ضواًتي ب اإلالُمتضوجا ػىظان  ت، وؤها فذىض بيىنها ضواًت يٍُى  .حسا بصلًوؼٍى

ؤعظم ش يء ًطمح بلُه جلٌى صىفُا، ؤو صفُت، بطلت ضواًت اللاهطة الصغحرة: "

 
 
 زه مجخمعىا هى ؤن ًىدـف ميامً ألامىمت في طفلت صغحرة! به

 
ربُت لُل على هجاح الت

: وألا  ت، وان ًحلى له اللٌى  ُ دالق الحمُسة، ًحظطوي اػم حاضها في اللاهطة عمي عط

ي 
 
ي ماػً كىابل في ًسه، الظم ًطمحها بعُس بؼطعت""الل

 
... ابخاله ضبىا بالبىاث ظي الل

 ؤت لالحلُ
 
ن  مجخمعىا ال ًحب ؤعساوي، لع على هخاب هىاٌ الؼ  وي فهمذ كبل ؤن ؤط

ً  ؤلا  هبُت هار وال ٌغفط له
 
ب اإلاـاول هي عسم مىافؼت ولى لخجى  ألا  الطمىح... اللاعسة الص

 
 
هط طٌى العمط، مً ألاب وىض وطاعتهم، وفي الص

 
اإلالابل ًمىً لألهثى ؤن جىعم بحماًت الص

 .6".وج بلى الابً..بلى ألاخ ومً الع  

اض في بساًت اغترابي وان  ن  بًمىىجي اللٌى ام خالخفي  ُ  للائي بأػُا حب  بش  ت هبحرة،عط

ل اغترابي الجؼسي  ا حسا، وهى ؤن ؤجلب  ؤػمح باغترابي  زون ؤنحعلجي ؤجذص كطاضا مهم 

غىي.
 
ضث  الل  اإلًطالُتبلم ؤٌظ ؤهخب العطبُت، وآلان بالىخابت  تصلحُجها مىاللس كط 

غُت  وؤػعى حاهسا إلطافت ت.ألاماَظ    وؤلاهجلحًز

بىغىجىر فىسية ثزجمة 
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 غت ؤلاًطالُت هخبها بالل

 
 .   تاإلاترحمالعطبُت.  غتزم ؤعاز هخابتها بالل

 .   54 .ص، 5111، لبىان :بحروث ،ميـىضاث الادخالف والساض العطبُت هاؿطوناللاهطة الصغحرة،  6





 

 

 


