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  إهداء.
الصالة و السالم على أفضل نبٌنا المصطفى  المختار .   

 أما بعد :

اهدي هذا العمل المتواضع إلى روح أبً الطاهرة رحمه هللا  احمد بوخاتم-  

 

 والى دقات قلبً و نبع الحنان و نور دربً أمً العزٌزة أطال فً عمرها  

 

 و إلى زوجً  العزٌز حفظه هللا *حمٌد*.

 

و  -محمد–خٌرة إلى أزواجهم منصور  –ملٌكة  -والى أخواتً : نورٌة  

 مراد .

 والى أخً مراد و زوجته : فضٌلة والى كتكوت البٌت : ٌوسف.

 

ادم .-تسنٌم–انس -: زكرٌاء  وشٌماء و أٌوب و أٌهم والى أبناء أخواتً    

 

عائلة الثانٌة: عائلة زوجً الكرٌم حفظهم هللا والى زمٌلتً فً هذا العمل والى   

 بوترعة أمال .

 والى صدٌقاتً التً قضٌت معهم أجمل و أروع الذكرٌات : أمال زهرة فاطمة.

 

 والى كل األساتذة الذٌن بدلوا الجهد فً إنارة العقول.

 

 وشكرا.                                    مرٌم 



   إهداء: 
 الصالة وسالم على سٌدنا محمد وعلى اله وصحبه .

هذا العمل إلى الٌنبوع  الذي  ال ٌمل  العطاء  إلى من حاكت   سعادتً   اهدي 

 بخٌوط  منسوجة  من قلبها إلى والدتً  العزٌزة .

إلى من علمنً  النجاح  و الصبر ومن وقف جنبً  و درس  حتى إلى هذا 

 مستوى أبً العزٌز.

إلى من ٌحملون فً عٌونهم  ذكرٌات طفولتً وشبابً إخوتً أخً وزوجته و 

 أخً غالً حبٌب ربً ٌشفٌه و ٌحفظه والى أخً  متوفى رحمه هللا 

إلى من ضاقت السطور  من ذكرهم  فوسعهم  قلبً صدٌقاتً ''  و صدٌقتً التً 

جهٌدة  و إلى صدٌقات  فً مسار الدراسً و إلى زهرة و " مرٌم  معً فً عمل 

والى كل من ٌعرفنً من قرٌب و من بعٌد.      

و عائلته . غالً وغائب حضورعفٌف   ً دي أٌضا إلى قلبو اه  

وأخٌرا أتقدم بالشكر الخاص إلى كل: األساتذة التً منو لنا بمساعدة  وتوجهاتهم 

 والى أساتذة و إدارٌٌن  قسم األدب العربً وعمٌد كلٌة آداب وفنون  

وبأخص  األستاذة المشرفة " حمٌماش "  الذي أنارت طرٌقنا . والى لجنتنا 

الحاضرة . والى كل من ساعدنا فً عملنا هذا  المتواضع ولو بكلمة طٌبة  

 وابتسامة صادقة ، إلٌكم كلكم  اخلص التشكر.

 

  

أمال                                            وشكرا.  
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 مقدمة:

 تعتبرمذكرةالتخرجثمرةجهودللسنواتالتًقضاهاالطالبفًدراسةوبهاٌختم

 مشواره.

 إنالرواٌةتعتبرمناألجناساألدبٌةالحدٌثة،فلقدتؤخرظهورهاخاصةفًالمغرب

العربًألسبابعدٌدة،وقداستطاعتالرواٌةالجزائرٌةأنتبرزوتحتلمكانة  

 مرموقةفًفضاءاألدب،فمنخاللدراستناتعرفناعلىالعدٌدمنالرواٌاتالتً

 كانتمرآةعاكسةلحٌاةاإلنسانومشكالتهوواقعهاالجتماعً،كماتمكناإلنسانمن

وتعلممنخاللهاكٌفاكتشافماضًأجدادهوعادتهوتقالٌدهمنخاللالرواٌات،  

لمعبعضالمشكالتالتًتصادفهفًالحٌاة،فتنوعتالرواٌاتواختلفتٌمكنأنٌتعام  

أوسعأزٌاءالتعبٌر.باختالفاتجاهاتها،فقدأصبحتالرواٌة  

 وٌمكنالقولأنالرواٌةبنصوصهاتسهمفًصوغالهوٌاتالثقافٌةألمم،وقدٌكونمٌلنا

ةالتًتركتهاإلىالرواٌةوحباالطالعفٌهاوكذابعضاآلثارالعمٌق  

 بعضالرواٌاتالجزائرٌةكرواٌات"طاهروطار"وعبدالحمٌدبنهدوقة"وواسٌنً

رواٌاتهااألعرج"وأحالممستغانمً.هذهاألخٌرةالتًاخترناإحدى  

 لتكوننموذجلبحثناأالوهً"ذاكرةالجسد".فقدجذبناأسلوبهاالجمٌلوالرائع،فهً

 محطإعجابلٌسمنقبلالقراءفحسببلأبهرتالنقادوالشعراءواألدباءوأشادوالها

بالنجاحوالتوفٌق،واستطاعتمنخاللهاالروائٌة"أحالممستغانمً"أنتحتلمكانة

 مرموقةفًفضاءاألدب.

شًءفشخصٌاترواٌةمنخاللالرواٌة"ذاكرةالجسد"فٌهامنالعمقوالرمزال  

 الكثٌر،لهذاقررناأنندرسها،فشخصٌةلهادورفعالفًتحرٌكالعملالفنً،وتعتبر

منالعناصرالسردٌةالتًٌنبنًعلٌهانجاحالرواٌة.أماالمكانفلهدورٌفوقكونه  

بشكلأوبآخرفًإعطاءنظرةشاملةمجردمسرحتجريفٌهاألحداثحٌثٌساهم  



 

 ب
 

لرواٌة.بناءاعلىهذهاألسباباخترناموضوعناأالوهو"بناءالشخصٌةوالمكانفًل  

رواٌةذاكرةالجسدألحالممستغانمً".

وقداعتمدناعلىالمنهجالتحلٌلًالوصفًألننابصددتحلٌلالشخصٌاتووصف  

دهاالجسمانٌةوالنفسٌةواالجتماعٌةونفسالشًءبالنسبةللمكانفنحنتطرقناأبعا  

 لدراسةاألماكنالواردةفًالرواٌةعنطرٌقالتحلٌلوالوصف.

ٌثقسمناهذاالبحثإلىالمدخلوثالثةفصول،فالمدخلتحدثنافٌهالنشؤةح  

"حٌاةأحالممستغانمً"الرواٌةالجزائرٌةوقدمنانبذةعن  

 فًالفصلاألول:قدتناولناالجانبالنظري،فكانعنوانهالرئٌسً:مفاهٌمحولالبنٌة

والشخصٌةوالمكان،فكانتمباحثهتركزأوالعلىقراءةفًمصطلحالبنٌةثم  

مكانوأهمٌته.الحدٌثعنماهٌةالشخصٌةوأنواعها،وٌلٌهالحدٌثعنمفهومال  

 فًالفصلالثانً:الذيٌعتبرتطبٌقا،فكانٌندرجتحتعنواندراسةالشخصٌات،

الجسمانٌةوالنفسٌة-الشخصٌاتالرئٌسٌة–لمبحثاألولخصصناهلدراسةاألبعاداف  

ثمتلٌهاالمباحثالتًتطرقنافٌهاللشخصٌاتالثانوٌةوالشخصٌاتواالجتماعٌة،  

الهامشٌةوالعارضٌة.  

 أماالفصلالثالث:فتطرقنافٌهلدراسةاألماكنالموجودفًالرواٌة،فتحدثناعناألماكن

 المغلقةثماألماكنالمفتوحة.

نتائجالمتوصلإلٌها.وفًاألخٌرالخاتمةالتًتناولنافٌهاأهمال  

"ذاكرةوقداعتمدناعلىمجموعةمعتبرةمنالمصادروالمراجع،كانأهمهارواٌة  

وكتابالفنالروائًعندأحالممستغانمًلشهرزادحرز"الجسد"ألحالممستغانمً"  

بالسردي""،وكتاببنٌةالشكلالروائً"لحسنبحراوي"،وكتاب"تحلٌلالخطاهللا

أماعنالصعوباتالتًواجهتنا،فهًأنبعضالمكاتبال"لعبدمالكمرتاض".  

  تسمحباإلعارة
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الخارجٌة،فكانلزاماعلٌناآنننقلالمادةالعلمٌةفًالمكانعٌنه،وهذاٌتطلبوقتا

 طوٌال.

والذيكانتلنانعمضلة"حمٌماش"وفًاألخٌرنتوجهبالشكرالجزٌلإلىأستاذتناالفا  

 السندونعمالمرشد،ولمتبخلعلٌناباإلرشادوتوجٌهاتونصائح.وشكروعرفان

 ألساتذتناحضوروشكركلمنلبىدعوتناوشكرا.



 

 

: المدخل  

 
 

نشأة  الرواية الجزائرية                               

ونبذة  عن حياة " أحالم مستغانمي "         
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 مدخل :

 عرفت الحركة األدبٌة  تطورا و ازدهارا  كبٌرٌن ،نتج عنه  ظهور أجناس أدبٌة جدٌدة ، 

 ولعل  أهم  هذه أجناس ،  الرواٌة  التً  لقٌت  اهتماما  وإقباال خاصا من  طرف  األدباء و 

 ها على  حد سواء ، فعمل النقاد   على  ترقٌتها  و تطوٌرها  و تحدٌد  عناصرالقراء  

  الفنٌة .

كالقصة القصٌرة  و الشعر  و   -تختلف الرواٌة  عن سائر  األنواع الكالمٌة  األخرى    

فً المادة ، من ثم  فً المعالجة  الفنٌة ،  فكل نوع  من هذه   -المقال القصصً والصورة   

لسابقة  ٌستخدم  مادة أولٌة بكرا  و ٌشكلها  تشكٌال خاصا لٌعبر  بها  عن فكر األنواع ا  

  أماالكاتب  أو الشاعر  أو مشاعره أو  أحاسٌسه و ٌبرز  من خاللها  صوته الخاص ،  

  -باختٌنكما  ٌقول  –لٌست  أحادٌة الصوت  فهً   فإنهاالرواٌة  فمادتها  ثانوٌة ، ومن ثم  

و خطابها  عبارة عن مزاج  من الخطابات  الشعرٌة و القصصٌة و  متعدد  األصوات 

 ....التصوٌرٌة  و غٌرها 
1  

 والذي ٌهمنا  هو الحدٌث  عن الرواٌة  الجزائرٌة : " التً كان لها الفضل  األكبر فً 

 توضٌح  العالقة القوٌة  بٌن الفنان  وواقعه  من جهة  و بٌنهما  وبٌن  الظواهر  الفكرٌة 

المستجدة  من جهة أخرى، وذلك  لكون  أن الفن الروائً   ٌتوفر  على مساحة حدٌثة    

أوسع  وعلى  فترة  زمنٌة  أطول ، كما  انه  ٌحتوي  على اكبر  عدد من النماذج  البشرٌة   

وهً  تتفاعل  مع بعضها ، أو مع الظروف  المحٌطة به.    

األدبٌة  بنماذج  روائٌة كانت  فً اغلب   خرٌطتنا  أغناءكما كان للرواٌة  الفضل  فً   

 األوقات  نسخة  طبق  األصل إلنسان العربً    فً الجزائر  والذي  عانى  من وٌالت 

االستعمار  و جبروته  فً النفس الوقت  الذي مزال ٌبحث  عن اقرب منفذ  ٌوصله  إلى 

1 .العوالم  الحضارٌة  المختلفة  

                                                           
   502,ص5002مارس 3عبد الرحٌم الكردي : البنٌة السردٌة للقصة القصٌرة، مكتبة اآلداب القاهرة ، ط 1
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 لقد تؤخرت الرواٌة    الجزائرٌة  فً الظهور  عن الرواٌة العربٌة  و بخاصة  فً المغرب 

 العربً . فمنذ  أن وطئت  أقدام االستعمار  ارض الجزائر ، وشعبه  ٌعٌش فً الظروف

غٌر الطبٌعٌة  حاولت فرنسا طمس الهوٌة  الجزائرٌة و فرنسة  الشعب الجزائري      

ها ولغتها  علٌه ، مما أدى إلى ظهور  طائفة من كتاب الجزائرٌٌن  وفرضت ثقافتها  و أدب

 ٌكتبون فً اللغة الفرنسٌة .  

حٌث اختلف  النقاد العرب  ومنهم الفرنسٌون  حول انتماء  األدب الجزائري    

 الناطقة بلغة الفرنسٌة . هل ٌدخل  فً إطار األدب الفرنسً  أم الجزائري  ؟

الذي ٌرى أن األدٌب ال ٌفكر تفكٌرا  ٌتصل  بمشكالت الواقعٌة  و :ومن بٌنهم محمد طمار  

صادقة  كل   أحاسٌسهاالجتماعٌة  إال  إذا  تكون  فً إطار  قومً، و ال ٌإدي  أفكاره  و    

  .بلغة القومٌة   إالالصدق  

من  حٌث أن اتخاذ  أدبائنا من اللغة الفرنسٌة  أداة تعبٌر عن مشاعرهم وأحاسٌسهم  ال ٌحط   

 جزائرٌتهم  وال ٌخرجهم  من أال ٌطار  الوطنً و القومً حٌث ٌقول محمد دٌب :  و 

 ألسباب عدٌدة ، فإننً  ككاتب  كان همً  األول  هو  أن أضم  صوتً  إلى صوت  

المجموع  منذ أول  قصة كتبتها .
2

 

فرنسٌة التً إذا ٌمكن قوله فً هذا المجال هو  أن ظروف كانت سببا  فً كتبتهم باللغة ال  

 تعلموها .

 وهذا لن ٌإثر على مسار الرواٌة الجزائرٌة ، ولن ٌخلع  عنها جزائرٌتها  ما دام الفنان 

 منسجما  مع نفسه ، صادقا  فً تعبٌره  عن واقع  بالده  االجتماعً  فً تصوٌر  كان

بع مستعمر ،الجزائرٌٌن  لم  ٌقدموا أدبا له طا الغرض  منه  نقد الواقع ، وهذا  فالكتاب   

                                                                                                                                                                                     
"دٌوان المطبوعات الجزائرٌون عكنون 5890-5893محمد الشخصٌة فً الرواٌة الجزائرٌة "بشٌر بوٌحرة :  1

 588)د.ط.ت(ص
  52،ص5899سعاد محمد خضر : األدب الجزائري المعاصر ، المنشورات المكتبة العصرٌة ، بٌروت )د.ط(،  2

 59ص3ط5899لٌبٌا تونس ،-،عبدا هلل الركٌبً  : القصة الجزائرٌة القصٌرة ، الدار العربٌة  للكتاب  5  
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5رغم  استخدامهم  لغته . و أفضل ما ٌمكن    أن نصفهم  به  أنهم  كانوا شمعة  تحترق    

و فقرفً  سبٌل اإلضاءة  لقضٌة بالدهم فعبروا عن الواقع المرٌر بما فٌه  من بإس    

( وعصا األفيون( لمولود فرعون ،)  الوعرة الدروبفكانت رواٌتهم الثالثٌة لمحمد دٌب )    

(المنسية  الهضبةو)   

( لكاتب ٌا سٌن  كانت تصوٌرا  دقٌقا  وصادقا  للمجتمع  نجمةلمولود فرعون و )   

  المضطهد.

بشحنة جدٌدة  و موضوعات بوا  قبل الثورة  وأرهصوا لها  فلما  اندلعت أمتهم هإالء كت  

  1.الوعً الوطنً  وتفجر  معه أدٌب ثوري  اتخضت من الثورة الجزائرٌة   جدٌدة  فتحرر

كفاءاته   إبرازهفقد برهن  األدٌب الجزائري  من خالل هذا التحول  انه  قادر  على    

 وهكذا شقت الرواٌة  الجزائرٌة  المكتوبة  بالعربٌة ، طرٌقها قبل االستقالل  ولكن  فً

شكل  غٌر ناضج  ولكنه  فً الوقت  نفسه  له اثر  فً تطور الفن القصصً  فً الجزائر  

. 

  احمدومع هذا ال ننكر  بذور  نشؤة هذا الفن  فً محوالت  جادة  قبل االستقالل من قبل )

المجيد عبدفً الحجاز و  ( فً )غادة أم القرى  (  والتً تعالج  قضٌة المرأة حوحو رضا  

فً )الطالب المنكوب( ولكن من الرواٌتٌن  لم تحض  بالفوز  بلقب الرواٌة    الشافعي    

، 5890وذلك من الناحٌة  الفنٌة و األسلوبٌة ، ومع  بداٌات  السبعٌنٌات و بالضبط  فً سنة   

  الحميد لعبدظهرت  النشؤة الجادة     لرواٌة  فنٌة  ناضجة  ارتبطت  برواٌة رٌح الجنوب )

كان الحدٌث  السٌاسً  الذي ٌلوح بآمال واسعة  للخروج برٌف عن   ( فً فترة هدوقة

  5عزلته . 

 هكذا نشؤت الرواٌة الجزائرٌة  الناطقة  باللسان العربً  فقد خلدت  لنا شخصٌات  متنوعة  

وموقفه من التٌارات  ومختلفة  األهواء  واالتجاهات  تماما  كما حدث  مع هذا  اإلنسان  
                                                           

 .589ص5828عمر بن قٌنه: فً األدب الجزائري ، دٌوان مطبوعات ، الجامعة المركزٌة )د.ط(1

 500المرجع نفسه : ص5

 .588بشٌر بوٌحرة محمد : الشخصٌة فً الرواٌة الجزائرٌة ص3
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     3الحضارٌة  المختلفة .الفكرٌة و 

التً بدأت تجتاح  كٌانه  بعد االستقالل ، وبالذات  بعد كانت الساحة  الوطنٌة تشهد تغٌرات 

 بعد أن  بدا المجتمع الجزائري  ٌتشكل من  فئات  مختلفة.

 فإذن فالحدٌث عن نشؤة الرواٌة  الجزائرٌة ٌطول فالذي ٌهم هو الرواٌة الجزائرٌة 

إن تقدم  وعً الطبقة  المثقفة بالواقع كما –والى وقت القرٌب  –حاولت  المعاصرة  فقد  

 حاولت أٌضا أن تعطً تصور للعالقات االجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة للمجتمع .فالرواٌة 

ال ٌقدم الحقٌقة ألنههً عالم  متخٌل ٌخلقه الروائً  لٌست  تصوٌرا للواقع المعٌشً ، وإنما   

الحقٌقة التً تقوم على أزمنة الفنٌة ٌلعب  فٌها الخٌال دوره البارزالتً نطرحها فهذه    

،وهكذا  ٌكمن  دور الروائً  فً تقدٌم  رإٌته  لهذا الواقع . 
1

 

 ''و أحالم  مستغانمً" روائٌة جزائرٌة  استطاعت  أن تفرض  مكانتها  فً فضاء األدب

ن خالل  رواٌتها " ذاكرة الجسد" ،كما تنسً  لها  امتالك  كل األلقاب  المشجعة ، وذلك م   

التً كانت محط إعجاب من قبل القراء لٌس فً الجزائر فحسب    

 بل خارجها  أٌضا، وحصدت  العدٌد من النجاحات . حٌث جاء على لسان "أحالم 

 مستغانمً " : إن  إطالق  أختً السٌدة "خالد تومً " اسم صاحبة  الجاللة  علً  فً حفل 

هو  كرم منها وتكرٌم  للكتاب الذي كنا فً عرسه .  إنماتكرٌمً ،   

 و  ٌجدر  بنا  على  هذا األساس   أن نقف وقفة قصٌرة عند حٌاة هذه الروائٌة ،لنلم 

 بالجوانب التعلٌمٌة فً حٌاتها ،و الجوانب العملٌة التً أثرت فً المكتبة الجزائرٌة خاصة و

5العربٌة عامة .    

. شاعرة وباحثة ، وروائٌة . فً تونس  5823ة ولدت عام  " جزائرٌمستغانمي  أحالم"  

نشؤت فً تونس  ، و أقامت عدة سنوات فً فرنسا ثم  أقامت فً لبنان  مسقط  رأس    

و "الكتابة فً   5895زوجها ، فمستغانمً  بدأت كشاعرة بدوا نٌن :" على مرفؤ األٌام "     

                                                           
 95ص5009(3الجزائر )طدار رائد الكتاب –أبو قاسم سعد هللا : دراسات فً األدب الجزائري الحدٌث   1

  90نفسه:صالمرجع 5



   مدخل:                                                                                                   

 

5 
 

5899لحظة عري "سنة  .   

  ثم  ما لبث  5895المعاصر  "  سنةلمرأة  فً األدب الجزائري ولها دراسة بعنوان : "ا

إن تحولت إلى فن الرواٌة ،  فؤصدرت رواٌتٌن على التوالً هما :   

. 5889و" فوضى الحواس " سنة  5883"ذاكرة الجسد " سنة   

 ومع االنتقال "أحالم  مستغانمً " إلى العالم الروائً بدأت شحنة  الشعر  تتناقص فً 

 األعمال  الموالٌة ،تاركة للسرد المرجعً النصٌب األوفر ، مما  ٌعنً إن قصور فً لغة 

 أحالم مستغانمً   الروائٌة أرغمها على وضع الكتابة   اقرب إلى الشعر ،فلما استقامت لها 

 لغة السرد بدأت تهجر لغة الشعر ،وان درجة قلٌلة .وهو قصورا فً لغة أحالم مستغانمً 

العربٌة من نوعٌة خاصة وغٌر مسبوقة فً الفن الروائً ، شهد له الشعراء و الروائٌة    

.1 النقاد و الجمهور بالنجاح والتوفٌق  

 وارتؤٌنا أن تكون رواٌة" ذاكرة الجسد" نموذج فً دراستنا .

                                                           
 55،ص5سمر روحً الفٌصل : معجم الروائٌٌن العرب، ط 1
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 قراءة في مصطلح البنية:

 ٌعد تحدٌد المفاهٌم مدخال أساسٌا  لكل  دراسة علمٌة، ودراستنا هذه ال تستقٌم إال بتحدٌد 

 المصطلح األساسً التً تقوم علٌه حٌث: إن الكلمة البنٌة فً أصلها تحمل معنى 

 المجموع، أو كل مإلؾ من عناصر متماسكة، ٌتوقؾ كل منهما على ما عداه، وٌتحدد 

 الوحدة المادٌة للشًء فالبنٌة لٌست هً صورة الشًء أو هٌكله، أو التصمٌم الكلً الذي 

ٌربط أجزاءه فحسب، وإنما هً القانون الذي ٌفسر كل شًء، و معقولٌته.
1

 

قاتها الداخلٌة، وبتفسٌر األرر المتبادل فهً بناء نظري ألشٌاء ، ٌسمح بشرح عال  

عالقته فً  اٌطارفً  إالبٌن هذه العالقات ... وأي عنصر من عناصرها ،ال ٌمكن فهمه   

 النسق الكلً الذي ٌعطٌه مكانته فً النسق، فمفهوم البنٌة مرتبط بالبناء المنجز من ناحٌة، 

إال بتحقٌق الترابط و التكامل  البناءٌكون هذا  ، والأخرىوٌهٌبه بناءه، وطرٌقته من ناحٌة 

 بٌن عناصره...

 لفهم معنى الكلمة البد من رجوع إلى المعاجم  فقد أورد" ابن منظور" فً معجمه" لسان

الحنٌفة  أبوجمع الجمع، واستعمل  أبنٌات، و أبنٌةناء و المبنى و جمع  ألب: أنالعرب"    

كب فً بناء  السفن، فالبناء مدبر لمراا أصحابالبناء فً السفن فقال: ٌصؾ لوحا ٌجعله 

 البنٌان و صانعه.

كما نجد تعرٌؾ للبناء: هو مجموعة القوانٌن التً تحكم سلوك النظام و مكوناته إذ  ٌمكن أن 

تحل احدهما األخرى.
2

 

حول البنٌة نجد أنها :الكٌفٌة التً تنظم بها عناصر مجموعة ما، اي أنها   التعرٌؾتباٌنت   

 تعنً مجموعة من العناصر المتماسكة، فٌما بٌنها حٌث تكون بتحدٌد هذا العنصر وذلك  

بعالقة مجموعة من العناصر.
3

 

بؤنه: نسق من التحوالت له قوانٌنه الخاصة باعتباره نسقا قابما، فالبنٌة عند )جان بٌاجٌه(  

                                                           
 1نصر هللا المإسسة العربٌة للدراسات و النشر , بٌروت لبنان ص إبراهٌمأحمد مرشد : البنٌة والداللة فً رواٌات  1

 19ص 2005
 160, ص 2005,مجلد األول , 4بٌروت ط صادر   لسان العرب ,دار منظور: ابن  2
 198، اتحاد الكتاب العربً ، العدد  األدبً البنٌوٌة، مجلة الموقؾ:عبد الفتاح المصري 3
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وٌزداد رراء بفضل الدور الذي تقوم به تلك التحوالت نفسها دون  أن ٌكون من شان  هذه   

التحوالت إن تخرج عند حدود  ذلك النسق، ا وان تهٌب بؤٌة   

1عناصر أخرى تكون خارجة عنه.  

وفً األخٌر  ٌمكن القول انه: انطالقا من مفهوم البنٌة ، نهضت هذه المقاربة النقدٌة    

الكل، وذلك وفق  رنابٌة  إلىفً االنتقال من الجزء  التدرج  مبدأٌا على مإسسة منهج  

 )التفرٌػ و التركٌب(، التفرٌػ ٌتم من خالل النظر فً كل عنصر من العناصر المكونة 

 للبنٌة، حٌث تإدي دراسة كل عنصر إلى البحث فً نظامه الداخلً.

إدراكو بهذا النظر تتم معرفة وظابؾ هذا العنصر، و  الخفٌة التً تتحقق  العالقاتادراك ب 

التركٌب ، فٌتم من خالل النظر فً مدى االنتظام  إماالترابط بٌنه، وبٌن بقٌة عناصر البنٌة.   

لتشكٌل البنٌة . تتآزرالكامن بٌن العناصر التً 
2  

البنٌة هً الحالة التً تبدو فٌها مكونات المختلفة ألٌة  مجموعة  أنو خالصة القول   

تتحدد لها معنى فً ذاتها  مجردة منتظمة فٌها بٌنها مترابطة و متكاملة، حٌث المحسوسة و   

. تنظمهاإال بحسب المجموعة التً   

ماهية الشخصية:-2  

للعمل الفنً، فهً قطب الذي ٌتمحور حوله الخطاب  أساسًالشخصٌة تعمل كمحرك  أن  

أداة  ٌستخدمها الروابً  لتصوٌر هذه الحوادث هً  اختٌاره للشخصٌات .  السردي ، فاهم   

و مهما لتجسٌد فكرة الروابً وهً  من ؼٌر شك حٌث تلعب الشخصٌة  دورا ربٌسٌا   

من خالل تلك العالقات الحٌة التً  إذعنصر مإتمر فً تسٌٌر أحداث  العمل الروابً ،   

عمله و تطوٌر الحدث ٌع  الكاتب مسك زمام ٌستط إنماتربط كل شخصٌات باألخرٌات ،   

3من نقطة البداٌة حتى لحظة التنوٌر فً العمل الروابً.    

                                                           
 96المرجع نفسه ص 1
 19ص  نٌة و الداللة فً الرواٌة : البنصر هللا 2
 60ص  اضطراباتها   -أنماطها-تكوٌنها  -: الشخصٌة بناإهامؤمونصالح -  3
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 فان الكرٌر من النقاد العرب : ٌخلطون بٌن الشخص و  الشخصٌة و لذلك تراهم ٌقولون " 

 األشخاص" طورا أخر  كان احدهما  مرادؾ ألخر . 

العرب فالقضٌة أكرر وضوحا   األدباءعند النقاد و  فهناك تباٌن فً استعمال المصطلحٌن   

و –و الشخصٌة(.و بٌن) شخص -عند الؽربٌٌن فهم ٌمٌزون بسهولة بٌن )الشخص  

  األشخاص(.

 أما كلمة أصل   الشخصٌة فهً تعنً الكلمة القناع الذي كان ٌلبسه الممرل حٌث ٌقوم بتمرٌل 

أن ٌقوله  أوكان ٌرٌد  الظهور بمظهر معٌن أمام الناس  ، فٌما ٌتعلق  بما ٌرٌد  أودور    

ٌفعله. 
1  

 كما نجد تعرٌؾ أخر للشخصٌة على أنها: تمٌز الشخص عن ؼٌره ،مما  ٌقال معه فالن 

 لشخصٌة له، أي  لٌس له  ما ٌمٌزه  من صفات الخاصة. 

جم ابن المنظور"فً لسان العرب" : فقد لفهم معنى الشخصٌة البد من البحث عن أصل المعا  

أشخاص و و ؼٌره مذكر و الجمع  اإلنسانجاء شخص الشخصٌات ، جماعة  شخص    

 شخوص وشخا ص .

وعلى هذا األساس : تكون  الشخصٌة ما ٌظهر علٌه الشخص فً وظابؾ المختلفة التً    

2تقوم  بها على نسرح الحٌاة.
  

اإلنسانٌةفالشخصٌة موضوع ٌكاد ٌنفذ إلى كل العلوم و مٌادٌنها ، و نعنً ذلك  طبعا العلوم   

بهدؾ الكشؾ عن  فاعلٌة الفرد  ، وتمرل المحور التً تدور  حوله دراستها و بحورها،   

 فالشخصٌة  من اشد المعانً علم النفس تعقٌدا  و تركٌبا ، و ذلك  ألنها تشمل  الصفات 

الوجدانٌة والخلقٌة فً تفاعلها مع بعضها البعض لشخص معٌن. الجسمٌة  و
3

 

 هذا بالنسبة للشخصٌة  فً علم النفس ، أما الشخصٌة  فً علم االجتماع فهً:

                                                                                                                                                                                     
  
 125.( ص 3بن عكنون . الجزابر .  )د.ط. –عبد الملك مرتاض  : تحلٌل خطاب السردي دٌوان مطبوعات الجامعٌة 1

 11وفن التعامل معها ص  امراضها الشخصٌة أنواعها  – :سعد رٌاض2
 12المرجع نفسه ص  :سعد رٌاض3
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و العادات  التقالٌد و –المورورة و المكتسبة –مجموعة  من صفات  الجسدٌة  و النفسٌة   

من خالل التعامل مع الحٌاة. القٌم و العواطؾ ، المتفاعلة  كما ٌراها اآلخرون   

حٌث ٌنظر إلى الشخصٌة من حٌث اجتماع لعدد من  برنس" تن " مورإلٌهذهب  و هذا ما  

 العناصر أو العدد من مكونات األساسٌة.

 ونؤخذ التعرٌفات  التً تمر بها  أكرر  من اتجاه  حٌث ٌرى " باودن" إن الشخصٌة  هً

إما " تلك  المٌول  الرابتة  عند الفرد  التً تنظم  عملٌة  التكٌؾ بٌنه وبٌن بٌبته,   

 ألبرت"فٌقول :الشخصٌة  هً التنظٌم الدٌنامٌكً فً نفس الفرد لتلك المنظومة الجسمٌة 

 النفسٌة التً تحدد أشكال التكٌؾ الخاصة لدٌه مع البٌبة. فٌقول إن تلك الشخصٌة الصٌؽة

إلٌها الشخص لٌضمن  ، بقاءه  وسٌادته ضمن إطار وجوده.التً ٌتطور  
1

 

 نظرا لما للشخصٌة من أهمٌة فً  المجتمع ،فقد عنً العلماء االجتماع عناٌة كبرى 

 بها،فالمجتمع ال ٌمكن إن تقوم إال بعالقات المتبادلة  بٌن أفراده.

العالقات الخارجٌة  لهذا كان اهتمام علماء االجتماع بالشخصٌة اهتما ما قابما على أساس  

عٌة  التً تعمل على نمو  الشخصٌة.والجتما  

 قد عرؾ)  بٌسا نز( الشخصٌة : على أنها تنظٌم  ٌقوم  على  عادات  الشخص وسماته و 

تنبرق من خالل العوامل البٌولوجٌة واالجتماعٌة والرقافٌة.
2

 

ة هامة بها، وهًأما) جرٌن( فالشخصٌة عنده : لٌست مجرد  قٌم و سمات بل تتضمن  صف  

التنظٌم االجتماعً الذي بدونه قد تصبح عامال معوقا فً النمو ، والنتماء إلى جماعات    

 متعددة.

 وقد تباٌنت  اآلراء حول مكانة الشخصٌة فً العمل الفنً: ولهذا  تعد الشخصٌة الروابٌة 

الروابً الحقٌقً. احد المقاٌٌس األساسٌة التً ٌعتمد  علٌها العتراؾ  بكاتب الرواٌة، انه   

ساسٌة  فً األدب الؽربً  الكالسٌك.أما )تودر وؾ(: بٌن أن الشخصٌة لعبت  دورا أ  

                                                           
 25الشخصٌة وسماتها ص :عبد المنعم مٌالدي 1
 33احمد مرشد : البنٌة والداللة فً رواٌات إبراهٌم نصر هللا ص 2
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محضا،  أدبٌامفهوم الشخصٌة لٌست  مفهوما   اإلعالنانحد  إلى" فٌلٌب هامون" فٌذهب إما  

2 . بالوظٌفة النحوٌة التً تقوم بها الشخصٌة داخل النص أساسامرتبط  وإنما  

وٌمكننا  

 إعطاء تعرٌؾ أخر للشخصٌة فً العمل الفنً فهً : الشخص المتخٌل الذي ٌقوم بدور فً 

تطور الحدث القصصً. فالبطل فً القصة هو ذلك  العنصر الذي تستند إلٌه  المؽامرة التً 

1ٌتم  سرد أحدارها.)
3  

 فً األخٌر  ٌمكن القول إن الشخصٌة عنصر فعال فً تحرٌك الحدث الروابً.

فالشخصٌة فً  الرواٌة  هً التً تتشكل بتفاعلها مالمح الرواٌة ، و تتكون بها أحداث،       

 لذا فعلى الروابً  أن  ٌنتقً شخوص رواٌته بحكمة بحٌث ٌجعل الشخصٌة المناسبة فً 

 المكان المناسب.

أنواع الشخصيات: -3  

 لقد جرت دراسة متنوعة حول ماهٌة الشخصٌة و دورها فً العمل الفنً،حٌث تعد  إحدى 

التً تشكل بنٌة النص الروابً لكونها تمرل عنصر الفعال الذي ٌنجز  الحكاٌةمكونات   

من اجل أن تقوم التً تمتد، وتترابط فً مسار الحكاٌة، -أو ٌتقبلها وقوعها -األفعال   

ة المركزٌة المسندة  إلٌها،    الشخصٌة بإمالء  اللحظ  

،وتفهم الواقع، وتمتلا  بروح الحٌاة، ٌعمل الروابً  على بناتها بناء متمٌزا، محاوال  تؤلٌفا  

 أن ٌجسد  عبرها  اكبر قدر ممكن من تجلٌات  الحٌاة االجتماعٌة ،ولذلك ٌمكن القول: أن 

االجتماعٌة ، والتارٌخٌة التً  داال  على المرحلةالشخصٌة الروابٌة  ٌمكن أن كون مإشرا    

2تعٌشها ، وقد تعبر عنها .  

 حٌث ٌمكن تقسٌم الشخصٌات من حٌث دور الذي تقوم به:

 أن تكون إما ربٌسٌة  ) األبطال أو  المنافسون( إما الرانوٌة تشمل على وظٌفة عرضٌة.

                                                           
 213حسان بحراوي : بنٌة الشكل الروابً ص 1
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فً متن الروابً ، وتبرز مجموع الشخصٌات فالشخصٌة الربٌسٌة : هً التً تتواجد   

 الربٌسٌة شخصٌة مركزٌة تقود بطولة الرواٌة.

أما الشخصٌة الرانوٌة : فهً كعامل المساعد فً تفاعل الكٌمٌابً ٌؤتً بها الروابً لربط 

 األحداث أو إكمالها 
1  

إلٌه عبد  حٌث نجد كٌفٌة تمٌٌز بٌن الشخصٌة الربٌسٌة و الشخصٌة الرانوٌة وهذا ما ذهب  

 المالك مرتا ض حٌث قال:الحق أننا ال نضطر فً العادة  إلى االحتكام 

، إنما إحصاء ؼٌرها من اجل معرفة الشخصٌة المركزٌة من إلى اإلحصاء   

 ٌإكد مالحظتنا كما بظاهرتنا بدقة ترتٌب الشخصٌات داخل عمل السردي ما،وهذا إجراء 

بً ، مرمر حتما، وإذا  كنا نفتقر  فً المؤلوؾمنهجً ،إلى جدته فً عالم التحلٌل الروا  

. العادة  إلى إحصاء  للحكم  بمركزٌة  الشخصٌة  من أول قراءة  النص السردي    

 ومن خالل هذا القول ٌتبٌن لنا أن الشخصٌة إذ كانت  لها أول حضور فً العمل القصصً

إلى أخره ، فهذا  ال ٌمكن  إن نتخذه  للحكم بشخصٌة ربٌسٌة ، بل ٌتحدد  تبعا  ألهمٌتها    

 للعمل  فً النص الروابً فهً تمرل  المركز  الذي ٌدور فٌه العمل الفنً.

شخصٌات أخرى شخصٌة معقدة و شخصٌة مسطحة  ومن بٌن ذلك كما ٌوجد  

ٌن الشخصٌة المعقدة متعددة األبعاد  فخصص فور ستر فً كتابه  المتحفً ٌدرس الفرق ب  

 والشخصٌة المسطحة تكون فً الؽالب منمذجة .

زٌرا فا": بان الشخصٌات العمٌقة  هً تلك التً تشكل عالما  مشالمن زاوٌة أخرى ٌرى "   

 شامال و معقدا تنمو  داخله القصة و تكون  فً معظم األحٌان ذات  مظاهر  متناقضة ,إما 

فتقتصر على سمات قارة محددة، وهذا ال ٌمنعها من القٌام  بادوار شخصٌات  السطحٌة   

حاسمة فً بعض األحٌان.   

 فلدراسة الشخصٌات فً العمل الروابً  ٌتم النظر إلٌها من خالل: أبعاد رالرة  البعد 

 الجسمً و والبعد النفسً  و البعد االجتماعً ، ولعل تقسٌما  كهذا لمكونات الشخصٌة 
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جه  بعض النقد ، والسٌما إن العناٌة توجهت إلى بنٌة الشخصٌة من الداخل ، والروابٌة ٌوا  

 اهتمام بعالمها الداخلً . 
1  

 فكل بعد  من هذه األبعاد الجسمٌة و  النفسٌة و االجتماعٌة تساهم فً رسم  صورة شبه 

تادٌهاٌفاناضجة  عن الشخصٌة الروابٌة وهذا ما ذهب إلٌه جان   

سقط  متاع  متروك  فً خزانة  التارٌخ ،  إالالعناٌة بمظهر الجسدي لم ٌعد  إنبقوله :  

بتشكٌل عالم الشخصٌة  النفسً الذي ٌمكن من خالله تلمس كل مالمح الرأيوٌعٌن  هذا   

1.األخرىالشخصٌة     

 فكل هذه األبعاد و  أنواع الشخصٌات تساعد  على تبٌن  مالمحها  فً العمل الروابً.

المكان:مفهوم  -4  

فوصؾ محٌط الحوادث وصفا دقٌقا  ٌساهم ،ٌلعب المكان دور مهم فً بناء الفنً للرواٌة   

بشكل أو بؤخر فً إعطاء نظرة  شاملة  عن الرواٌة ، وقبل الحدٌث عن أهمٌة المكان  البد    

أن نقؾ  قلٌال حول مفاهٌم المكان.   

  تتموضعمنه الكابنات ، و  تحٌىٌعتبر المكان  الوجه األول للكون ، هو محور الحٌاة  الذي 

فٌه األشٌاء  ، وقد ٌلعب المكان دورا مهما  فً تحدٌد نسق الحٌاة الذي تعٌش  فٌه الكابنات 

 و ؼٌرها .

البٌبة فلمكان فمكان فً الحقٌقة هو البٌبة التً ٌعٌش فٌها اإلنسان ، والشك اإلنسان  هو ولٌد   

هو قرٌن  الحٌاة األساسً  بل هو مادتها ، فهو ٌقترح الفعل وٌسمح  به .   

أبعاد و قٌاسات خاضعة  ، أما المكان فً األدب : لٌس مجاال هندسٌا  تضبط حدوده ،   

لحسابات ، دقٌقة  وٌتشكل فً تجربة أدبٌة ، انطالقا  و استجابة لما عاشه  األدٌب.
2
   

المكان  هو احد العوامل  األساسٌة التً ٌقوم  علٌها الحدث أنوهناك من ٌرى    

المكان فً العمل الفنً تعرٌفات متباٌنة  فمرال  الناقدة " سامٌة اسعد" مفهوم المكان  ٌؤخذو   

                                                           

 215حسن بحراوي: بنٌة الشكل الروابً : ص1
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عندها : ٌتخذ  أهمٌة خاصة فً قصة القصٌرة ، الن هذه القصة  تعتمد على التركٌز فً    

الحدث أو األحداث . كل شًء ال سٌما وصؾ مسرح   

وهو محل   أمكنةكتور " جمٌل  صلٌبا" المكان قابال : المكان الموضع  وجمع عرؾ الد

 المحدد .

 سوؾ نفرض بعض المفاهٌم  التً تحدد  معنى المكان و الفضاء ، فالمكان  عن اللؽوٌٌن 

من األرض إما فً االصطالح  : الحٌز هو الموضع ، إما الفضاء : ٌعنً  المكان الواسع   

مكانً  التً تتمظهر فٌه  الشخصٌات ، واألشٌاء  متلبسة  بؤحداث. 
1

 

محدد ٌتركز  األول:   أنفمن خالل  ماٌتبٌن  لنا الختالؾ  بٌن المكان و الفضاء  ٌكمن  فً   

اتساعا وٌعبر  عن الفراغ المتسع  التً تكتشؾ فٌه  أكرر األخر وفٌه  مكان  وقوع الحدث   

 الرواٌة .

 فلفضاء فً العمل الفنً : ٌشمل العالقات  القابمة  بٌن األماكن  التً اندرجت ، فً رحابه 

العالقات بٌن الحوادث  التً تجري فٌها.
2

 

 ففضاء دور فعال فً تنمٌة  األحداث الروابٌة: ففضاء الروابً  هو الذي ٌسمح 

دراك داللة شاملة للعمل  فً كلٌته .با  

 فهو ٌسمح بإعطاء نظرة شاملة على مضمون العمل الفنً  رم ان الفضاء فً الرواٌة لٌس ، 

 فً العمق سوى  مجموعة  من عالقات  الموجودة،بٌن األماكن و الوسط  الذي تجري فٌه

األحداث والشخصٌات.  
3

 

نسبة  للمكان الروابً : فهو لٌس مجرد وسط بال أماإذن فهذا فً ما ٌخص الفضاء الروابً   

هندسً كما تصوره الهندسة ) الطول ، العرض، االرتفاع(.حٌز  أوجؽرافً،   

 فتجانس األمكنة  الموجودة فً الرواٌة ٌساعد فً بلورة الفضاء الروابً : فالمكان 

متعددةبهذا معنى هو مكون الفضاء  ومادمت األمكنة  فً الرواٌات  ؼالبا  ما تكون    

                                                           
 بناء "فضاء مكان" فً القصة العربٌة القصٌرة إسماعٌل محمد السٌد 1
 275ر صلمكان فً الرواٌة العربٌة دار النش2
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ومتفاوتة ، فان فضاء فً الرواٌة  هو  الذي ٌلؾ جمٌعا ، انه  العلم  الواسع  الذي ٌمل   

األحداث الروابٌة.فالمقهى أو منزل كل واحد منها ٌعتبر مكانا محددا ولكن إذا كانت    

 الرواٌة تشتمل هذه األشٌاء .

اتساع  الفضاء فان المكان  هو مجرد  مظهر جزبً  من مظاهر و على هذا األساس   

 الروابً و هٌمنته على  مسرح  األحداث الروابٌة .

 وفً األخٌر ٌمكن القول انه  مهما  تعددت  اآلراء  فً تحدٌد مدلول  المكان  والفضاء 

ما أو بعدافسٌضل مفهوم المكان موضعا كان أو سطحا، أو مقا   

وخالصة القول انه مهما تعددت مصطلحات المكان ،و تباٌنت مدلوالتها ٌبقى عنصر من 

عناصر السرد المهمة. 
1
  

أهمية المكان : -5  

 إن فاعلٌة المكان فً العمل الفنً، ال تختلؾ عن فاعلٌة الزمان والشخوص حٌث ٌحتل 

  مرآةالمكان  إنالمكان أهمٌة ، خاصة فً تشكٌل العالم الروابً ، ورسوم وأبعاده ،  ذلك 

 تنعكس على سطحها صورة الشخصٌات ،وتنكشؾ  من خاللها بعدها النفسً  واالجتماعً 

فما أكرر، انه ٌسهم  فً وسمها بمظاهر الجسدٌة ، ولباسها و سلوكها وعالقتها بسواها،  

فٌها إال ٌطار البٌبً ،   أحٌانا التً ٌتمكن   

من تحدٌد الهوٌة المنتسب إلٌه . -المكان-
2

2  

 فالمكان ٌساهم بشكل كبٌر فً تحدٌد هوٌة اإلنسان رم إن تالعب بصورة مكان فً الرواٌة  

ٌمكن استؽالله إلى  أقصى  الحدود، فإسقاط الحالة الفكرٌة  أو النفسٌة لألبطال  على 

مكان بدوره  ٌإطر  األحداث .المحٌط  الذي ٌوجد فٌه . فل  

كونه مجرد إطار األحداث من عالقته  باإلنسان  إلى أبعاد –أحٌانا  –حٌث ٌتجاوز  المكان  

البعض ،  بعضهاباإلٌحابٌة فلمكان هو العمود الفقري الذي ٌربط أجزاء النص الروابً    
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 وهو الذي ٌسم األشخاص و األحداث الروابٌة.

المكان عندما ٌحوله  الروابً أداة التعبٌر عن موقؾ الشخصٌة الروابٌةوتتجلى أكرر فاعلٌة   

فً العالم ، فهو بهذه األهمٌة ٌجسد حقٌقة  الملموسة  فٌمكنه  أن ٌصبح  محددا  أساسٌا    

مكان  إلىللمادة  الحكابٌة ، ولتالحق   األحداث و الحوافز ، أي انه سٌتحول  فً النهاٌة     

  أيالنص الروابً ،  إبداعكون فً بعض النصوص الهدؾ من روابً جوهري ، وقد ٌ

ة الروابً.ممرل لرإٌ  

 وبهذا بمعنى ٌتحول المكان إلى بعد الجمالً من أبعاد النص السردي لما ٌمنحه من إمكانٌة 

تنقاضته . الؽوص فً البنٌة  الخفٌة ، فً أحشاء النص وأجواءه  ورصد  تفاعالته  و  

 وهناك من ٌرى أن المكان هوٌة العمل األدبً  الذي افتقد المكانٌة فربما كان المكان  أهم 

المظاهر الجمالٌة فً الرواٌة
1

 

له حٌث : فمكان لمحمود دروٌش هو: األرض والتارٌخ . من هنا نستشؾ  الفاعلٌة الحقٌقة   

 كان المكان  فً مسٌرة .

 فلمكان الفنً ٌخاطب خبرة القارئ وٌمكنه من استخدام طاقته المعرفٌة ،من زاوٌة أخرى 

 فهندسة   المكان تساهم  أحٌانا  فً تقرٌب العالقات بٌن األبطال أو خلق التباعد بٌنهم  .
2

 

 أي ٌكون لها دور فً تشكٌل البناء  الروابً : فلبٌبة الموصوؾ  تإرر على  الشخصٌة 

ى  القٌام بؤحداث ، وتدفع بها إلى  الفعل ، حتى انه  ٌمكن  القول  بان وصؾوتحفزها عل   

البٌبة  هو  وصؾ  مستقبل الشخصٌة .   

ٌكون بناإه  أنالعمل الفنً سٌعمل، على بناءه   أرناءلروابً اف  أخرىومن وجهة نظر    

من الالزم منسجما مع مزاج وطبابع شخصٌاته وان ال ٌتضمن  أٌة مفارقة ، وذلك  ألنه    

البٌبة التً  أوأن ٌكون  هناك تؤرٌر  متبادل   بٌن الشخصٌة و المكان الذي ٌعٌش فٌه ،    

بنٌة الفضاء الروابً  بإمكانتحٌط بها بحٌث ٌصبح   
                                                           

 14المكان فً العمل الفنً ص 1
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 إن تكشؾ لنا عن الحالة الشعورٌة التً تعٌشها الشخصٌة بل و قد تساهم فً التحوالت 

 الداخلٌة التً تطرأ علٌها .

أخرى: فالمكان  بوصفه شبكة من العالقات  والرإٌا ت  ووجهات النظر من زاوٌة   

الروابً الذي ستجري فٌه األحداث تتضمن مع بعضها لتشٌٌد الفضاء   

فً رواٌة ، فهو ٌإرر وٌقوي من األخرىفمكان ٌكون منظما بنفس الدقة بها العناصر   

ٌإدي إلى نقطة تحول حاسمة  .فتؽٌٌر المكان الروابًنفوذها كما ٌعبر عن مقاصد المإلؾ    

1فً الحبكة وبتالً فً تركٌب  السرد والمنحى الدرامً الذي ٌتخذه.  

 وفً األخٌر ٌمكن القول إن الفضاء هو : إحدى  العالمات الممٌزة للكتابة الروابٌة الجدٌدة ، 

 أٌة كتابة روابٌة ترٌد نفسها إن تكون جدٌدة. 

نظرة شاملة عن الرواٌة.المكان ٌساهم بشكل أو بؤخر فً إعطاء   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 33المرجع نفسه ص  1



 الفصل الثاني:

 دراسة شخصيات الرواية:

   

 الشخصيات الرئيسية 

و النفسي البعد الجسميخالد:     

 البعد االجتماعي

البعد الجسميحياة:      

 البعد النفسي

 البعد االجتماعي

 

 الشخصيات الثانوية 

 الشخصيات الهامشية

 الشخصيات العارضية

 



 الفصل الثاني:             دراسة شخصيات الرواية.

 

17 
 

 دراسة الشخصيات :

 إن الشخصٌة هً العمود الفقري الذي ٌرتكز علٌه العمل الفنً فهً تجسد فكره و تؤثر فً 

 سٌر األحداث، فالروائً ٌلج فً أعماق الشخصٌة وٌحلل سلوكها وٌقدمها لنا من جمٌع 

 األبعاد الجسمٌة و النفسٌة ،حٌث ٌصور عالمها الداخلً و الخارجً، وعالقتها االجتماعٌة 

محاوال بذلك ربط األحداث حتى ٌتمكن المتلقً من رسم الصورة شبه ناضجة حول تلك 

 الشخصٌة.

 وشخصٌات رواٌة ذاكرة الجسد "ألحالم مستؽانمً" فٌها العمق و الرمز الشًء

وصدٌقه   عدد قلٌل منها: السارد)خالد( وحبٌبته )حٌاة( إذ تقوم الرواٌة على      الكثٌر «

  ر)حسان(، وبعض الشخصٌات التً تحض )زٌاد( وقائده)سً الطاهر عبد المولى( وأخٌه

 مرة أو مرتٌن فً رواٌة مثل:)سً شرٌؾ( عم)حٌاة( و ابنته، والرجل الذي تزوجته)حٌاة(

.و )سً مصطفً( صدٌق)سً شرٌؾ(
1
  

ر"شقٌق"حٌاة"و كاترٌن" عشٌقة خالدبعض الشخصٌات الثانوٌة منها:"ناصكما نجد   

وشخصٌات هامشٌة" كعتٌقة وزوجة"حسان" و أخرى عارضٌه كوالد "خالد" ووالدته    

 ووالدة"حٌاة " وجدتها و بعض رفاق "خالد" فً النضال"ككاتب ٌاسٌن" و " إسماعٌل 

 شعالل" و عبد الكرٌم بن وطاؾ"و"بالل حسٌن"  

نعرض بالتفصٌل لكل هؤالء الشخصٌات.وس  

ة:الرئيسي الشخصيات_  1  

" لٌس مجرد شخصٌة أساسٌة و محورٌة فحسب بل هو أٌضا البطل و السارد فًخالد"   

وقت نفسه ، ٌروي لنا مجارى من أحداث تخصه و تدور حوله،"خالد" شخصٌة  ٌكتنفها    

اضر المرٌر.                        الحزن، حٌث أن ذاكرته مشتتة بٌن الماضً الدفٌن و الح

بٌن ماضً ٌستذكره كلما نظر إلى ذراعه المبتورة التً ٌرى فٌها أٌامه التً قضاها مع "    

 سً طاهر" ورفاق الكفاح ضد المستعمر، وبٌن  حاضر وما فٌه من جروح لم تندمل بعد 
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و  حٌث توالت علٌه النكبات ذاكرته إعصار ٌدمر طرٌقه الخٌبات كما تتوالً األٌام، فكانت  

 كل ما جمٌل وٌخلؾ وراءه خرابا مخٌفا و موحشا.

فقد سرق منه الموت اعز األشخاص، ففً الماضً ماتت أمه التً تركته ٌتٌما ثم     

          ولت حٌاته عن مسارها بسبب بتردٌه. استشهاد"سً طاهر" الذي جاهد معه، ثم تح

حداثا ألتقل مرارة وقسوة عن الماضً، فقد استشهد إما الحاضر فقد شهد فٌه هو األخر  أ  

 صدٌقه الفلسطٌنً "زٌاد" الذي اؼتاله العدو ثم جاءته نكسة أخرى وخٌمة العمر، لم ٌكن 

 للموت ٌد فٌها، حٌث كانت"حٌاة"سبب تلك الوخٌمة تلك المرأة  التً أحبها حد الجنون، 

ذاكرة قدٌمة التً تحمل فً طٌاتها  لكنها  كانت ملك الرجل أخر، "فخالد" كان بنسبة لها  

 شوق و حنٌن لوالدها التً لم تره سوى مرات قلٌلة فً حٌاتها وهً طفلة صؽٌرة، ثم جاءته 

 نكسة أخرى بمقتل أخٌه    "حسان" بٌد جزائرٌة. 

حب الصادق  للوطن، الذي ضحى من اجله وأهداه ذراعه ل"فخالد" شخصٌة مفعمة با

معركة ضد العدو.لٌسرى عربونا لحبه له فً   

 كما انه تعلق فً مدٌنة عشقها بصدق وكانت تعنً له الكثٌر تلك المدٌنة التً ولد فٌها، 

فكانت وحبً فٌها على ثراه، وكبر حضنها، فأبدع رسم جسورها مبتور الذراع  

.لوحته)حنٌن( تجسٌدا لجسورها، إال وهً جسور قسنطٌنة 
1  

 مستوٌات و األصعدة السٌاسٌة ، واالجتماعٌة، "  كما انه ٌمثل المعاناة على جمٌع ال  

 والنفسٌة،والتارٌخٌة، فهً  تتلك الشخصٌة تتمٌز  بالثراء والتجدر إذ أنها الشخصٌة التً 

 التً مارست الثورة و عاشت  \الوطن المنفً \احتوت_وعلى األقل_ قد تعرفت على األنا

 الفن، وكالهما تمرد على  أشكال الحٌاة الروتٌنٌة، كما قلنا أنها متجردة، حٌث أنها تمتلك 

 الماضً إلى جانب الحاضر المعٌشً، أنها شخصٌة المجاهد فً حرب تحرٌرٌة الجزائرٌة 

فهً لٌست شخصٌة لقٌطة كما عودتنا معظم الرواٌات على ذلك بل إن تارٌخها معروؾ 

 للجمٌع."  
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جسماني و النفسي:البعد ال  

جزء من جسده وهو ذراعه لٌسرى " الذي بلػ عقده الخامس أهدى لوطنه فخالد"  

خالد:  " رسمتها منذ عشرٌن سنة ، وكان مر بتر ذراعً لٌسرى اقل من الشهر" ٌقول
1

 

 نجد إشارة واحدة فً النص تشٌر مالحمه الفٌزٌولوجٌة جاءت  على لسان خالد وهو ٌستعٌد

قول حٌاة  فٌك شًء من زروبا،شًء من قامته، من سمرته وشعره الفوضوي المنسق،    

 وربما كنت فقط أكثر وسامة منه " أجبتك ٌمكن أن تضٌفً كذلك إننً فً سنه وفً جنونه 

من حزنه ومن انتصاره الذي تحول إلى  -وتطرفه، وان فً أعماقً شٌئا من وحدته

"2هزائم.  

ستفز الماضً كله لٌعود  وحده إلى) هناك شًء ما اجعٌه  حٌث إن شخصٌة خالد  استر  
 

سطح حٌاة "خالد" وٌطفو بتفاصٌله ممتزجا بحاضر، الحاضر فً الحقٌقة حالة استرجاع    
 

3لٌس أكثر، و الماضً هو كل ما قٌل فً رواٌة(   
 

شٌاء الهامة كما أراد إن ٌربط ر كتابته بتارٌخ  ٌكون ذكرى أخرى أحب دائما أن ترتبط األ   

 فً حٌاتً بتارٌخ ما)...( ٌك

  قات لكتابة ذاكرته، فهذا التارٌخحٌث اختار  تارٌخ أول نوفمبر لٌكون طل        

ٌذكره بالماضً وبالشهداء الذٌن ضحوا من اجل الوطن ومنهم ) سً طاهر(        

األشٌاء الهامة كما أراد إن ٌربط ر كتابته بتارٌخ  ٌكون ذكرى أخرى أحب دائما أن ترتبط  

4حٌث فً حٌاتً بتارٌخ ما )...( ٌكون ؼمزة لذاكرة اخرى .   

ٌذكره بالماضً   كتابة ذاكرته، فهذا التارٌخطلقات ل أول  اختار  تارٌخ أول نوفمبر لٌكون   

5وبالشهداء الذٌن ضحوا من اجل الوطن ومنهم ) سً طاهر(  
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خالد الشخصٌة المهٌمنة من بداٌة الرواٌة إلى نهاٌتها   وٌؤدي دور الممثل السارد فً    

 الوقت نفسه لكً ٌتجاوز جروح الذاكرة التً ال تندمل،  ٌحاول تجاوز الذاكرة  إلى النسٌان 

 الماضً ونسٌان أحالم فتكون الذاكرة حافزا  من حوافز اإلرسال التً تدعم رؼبة خالد فً 

التً تطفئ لذاكرة وتقتل األخر. الكتابة  

 "خالد" أراد ٌكتب قصته لتشفى ذاكرته من كل ما مر به، وبالتحدٌد لٌشفى نهائٌا من حب ""

التً لن تصبح ملكه أبدا بعد زواجها.   

 فعندما أراد  الكتابة اعترته حالة من لخوؾ والتوتر حٌث ٌقول خالد: وهاهً الكلمات التً 

ردتها، موجعة كما أردتها، فلم رعشة حٌاة الخوؾ تشل ٌدي حرمت منها عارٌة كما أل  

 وتمنعنً من الكتابة.
1

 

 فهو المتوتر الذي لٌجد أول الكلمات التً ٌكتبها وٌبدأ بها ، وتارة أخرى تهٌج الكلمات 

 وتتدفق فً فكرة فٌصبها فوق أوراق بٌضاء، أعدها لكتابة الذاكرة

 لقد زاد ارتباك وتوتر "خالد" عندما رأى صورة "حٌاة" فً مجلة فانقضت ذلك المارد النائم 

 فً ذاكرته األلٌمة  " ٌومها تسمر نظري أمام ذلك اإلطار الذي كان ٌحتوٌك، وعبثا كنت

2أفك رمز كالمك، كنت أقراك مرتبكا متعلعثا، على عجل"     

عود تلك الرعشة المكهربة لتسري فً جسدي " فكٌؾ ال ارتبك وانأ أقرئك ، وكٌؾ ال ت  

3وتزٌد من خفقان قلبً، وكأننً كنت أمامك ولست أمام صورة لك"  

 شخصٌة "خالد" مترددة :  هذا التردد الذي اعتراه لزمن طوٌل واستمر، حان أن تكتب ...

وقؾ،أو تصمت إلى األبد  أٌها الرجل، فما أعجب ما ٌحدث هذه األٌام، وفجأة ٌسم البرد ال   

وٌزحؾ لٌل قسنطٌنة نحوي من نافذة الوحشة، فأعٌد القلم ؼطاءه، وانزلق بدوري تحت    

4ؼطاء الوحدة" وقد ٌكون احد أسباب التردد قائما من التناقض الكامن داخل كل شًء فٌنا   
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ا، وعالم الرواٌة، ٌنهض من أعماقوحولن  

قد تحول فً مفهوم البطل إلىالتناقض القائم بٌن مجموع كلً ثابت، وتارٌخ متؽٌر)...( و  

كٌان إشكالٌة ٌحمل فً طٌاته عالمٌن متناقضٌن، عالم القٌم اإلنسانٌة المثالٌة الثابتة وعالم    

 الواقع التارٌخً المتؽٌر."

 حٌث أن" خالد " تذوق المعاناة منذ شبابه، الذي كان ٌرى فٌه األلم والتعطش 

للحنان واكتشؾ فً مناسبة نفسها، أننً ربما كنٌت الوحٌد الذي لم ٌترك خلفه    

سوى قبر طري الم ماتت قهرا، وأخ فرٌد ٌصؽرنً بسنوات، وأب مشؽول، 

 بمطالب عروسه الصؽٌرة.

 حٌث أن" خالد " تذوق المعاناة منذ شبابه، الذي كان ٌرى فٌه األلم والتعطش  للحنان 

سها، أننً ربما كنٌت الوحٌد الذي لم ٌترك خلفه سوى قبر طري الم واكتشؾ فً مناسبة نف  

 ماتت قهرا، وأخ فرٌد ٌصؽرنً بسنوات، وأب مشؽول، بمطالب عروسه الصؽٌرة.

 حٌث  كان  المثل الشعبً على أن الذي مات أبوه لم ٌتم... وحده الذي ماتت أمه ٌٌتم. وكنت 

ع إلى الحنان، شعور مخٌؾ، ٌظل ٌنحر ٌتٌم، وكنت أعً ذلك بعمق فً كل لحظة فا لجو  

فٌك من الداخل وٌالزمك حتى ٌأتً علٌك بطرٌقة أو أخرى
1
  

 فهو تذوق مرارة الٌتم، فارا دان ٌهرب من  ذلك اإلحساس المدمر إلى فضاء ٌحتضنه 

 وٌعطٌه حنان أمه، فالتحق بالجبهة لٌجد الوطن  قد فتح ذراعٌه لٌحتضنه وٌعطٌه الحنان 

ولدفئ الذي مات بموت أمه لكنه أحس بٌتم لكن هذه مرة ٌتم أخر  بعد ما فقد ذراعه    

 لٌسرى  فً معركة العدو وهو شًء الذي سبب له معاناة نفسٌة حادة ٌقول "خالد" كنت  

2 صبحت ٌتٌما مرت أخرى .اشعر لسبب ؼامض، أننً أ  

عً ٌنتقل تدرٌجٌا إلى من كانت دمعتان قد تجمدتا فً عٌنً، كنت انزؾ، وكان الم ذرا   
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 جسدي كله، وٌستقر فً حلقً ؼصة، الخٌبة واأللم ...و الخوؾ من المجهول. 
1  

 كان إحباطه نفسً كبٌر وسبب ذلك انه لن ٌعود إلى جبهة من جهة من جهة أخرى أن

إحدى ذراعٌه أصبحت ٌتٌمة، وهذا ما اجعله ٌخاؾ من مجهول ومن المستقبل  لكنه تجاوز   

مرة أخرى تلك نكسة بالرسم الذي نصحه به طبٌب بذلك.   

 بعد االستقالل وجد  فً وطنه  الؽربة المرٌرة، فاختار إن ٌؽترب فً بالد  عدوه الذي 

 حاربه فً الماضً لٌحتوٌه اآلن، وذلك بعد خالؾ سلطة فً جزائر فلم ٌكن ٌطٌق رداءة  

 فً كل شًء.

السٌاسٌة التً عرضت علً، والتً كان الجمٌع  لقد كنت  بعد االستقالل اهرب من مناصب  

ٌلهثون  للوصول إلٌها.   

 فلم ٌرد أن ٌؤجر على جهاده وتضحٌته فً سبٌل وطنه، فهو الناقم على الذٌن باعوا وطنهم 

 من اجل الجاه وسلطة.

 فٌتمه وجوعه جعله ٌقٌم عالقة ؼٌر شرعٌة مع امرأة فرنسٌة اسمها "كاترٌن"

مرة وهً صؽٌرة عندما أوصاه " سً طاهر" أن  -اة" للمرة الثانٌة"خالد" عندما رأى"حٌ  

أما المرة الثانٌة التً  -ٌمنحها اسمه وقبلة منه طاهرة برٌئة تحمل فً طٌاتها حنانة األبوة  

 رأى فٌها" حٌاة" كانت معرض الرسم الذي أقامه فً فرنسا قد كبرت وأصبحت  شابة، لكن 

ه عواصؾ حبها لكنها خلفت وراءها دمارا لحٌاته العاطفٌة ذلك اللقاء الثانً فتح علال قلب  

.ال ٌشفى وبصمت  على قلبه جرحا   

 فقد تعد شعوره اتجاهاتها،  فكان ٌرى فٌها االبنة الصؽٌرة، وتارة ٌرى فٌها أمه، وتارة 

 أخرى ٌرى فٌها قسنطٌنة المدٌنة التً عشقها بجنون. ٌقول " خالد": كنت اشهد  تحولك 

ى مدٌنة تسكننً منذ األزل كنت اشهد تؽٌرك المفاجئ، وأنت تأخذٌن ٌوما بعد تدرٌجً إل  

 ٌوم مالمح قسنطٌنة، تلبسٌن تضارٌسها، تسكنٌن كهوفها وذاكرتها ومؽارتها السرٌة، 
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"إما" تزورٌن أولٌاءها، تتعطرٌن ببخورها، ترتدٌن ؼندورة عنابً من  القطٌفة، فً لون   

 ( تمشٌن وتعودٌن على جسورها

 فكلما زادت لقاءاتهما  زاد ؼوصه فً بحر حبها الذي كان ٌؽرق فٌه ٌوما بعد ٌوم، 

 لكن'"خالد" الذي عاش ماضٌه فً نكسة الزال شبح تلك نكسات و خٌبات 

" حٌاة" التً أحبها وعاد إلى شبابه معها رؼم انه كان فً الخمسٌن من عمره   ٌالحقه فقد   

حٌاته مأساة على جمٌع األصعدة. ، فكانت اكبر خسارة فً حٌاته.فكانت  

عدنا  إلى اسم البطل"خالد نجد إن كتابة اختارت هذا االسم بحٌث ٌتناسب مع  وإذا ما  

 شخصٌة"خالد" ولو بقدر قلٌل.

 فخالد هو مجاهد ومناضل  المفعم بحب الصادق لوطنه أبان الثورة ، وكان ذراعه المبتور 

ص لوطنه، حٌث رفض أن ٌؤجر على  جهاده، عربون محبه له،وحتى بعد استقالل بقً مخل  

 كما رفض العدٌد من المناصب السٌاسٌة التً عرضت علٌه، وحتى عندما كان مدٌر النشر

انه ٌنشر الرداءة فً المجتمع. قرر أن ٌتركها الن أحسن بطرٌقة أو بأخرى.   

خلد، ٌخلد -ولمعرفة داللة اسم خالد:البد من رجوع إلى أمهات المعاجم فهو مشتق من الفعل  

 وخلودا: بقً وأقام، والخلد : اسم من أسماء الجنة، وفً التهذٌب من أسماء الجنان، والخلد ، 

بالمكان ٌخلد ٌخلد خلدا،و اخلد أقام وهو ذلك المخلد من الرجال: الذي أسن ولم ٌشب كأنه 

مخلدا لذلك.
1

 

 البعد االجتماعي: 2

قع األول حٌن ذاق مرارة المستعمر اجتماعٌٌن، الوا" عاٌش واقعٌٌن خالدٌمكن القول إن"   

 عانى وٌالته، إما الواقع الثانً فقد كان بعد االستقالل، فقد اشتؽل مدٌرا فً دار النشر، لكنه 

 لم  ٌستمر فً مزاولة هذه مهنة:فالذاكرة بالنسبة إلٌه كانت بمثابة سٌاج دائري ٌحٌط به من 

وانه كان الشًء ٌخلصه منها سوى الكتابة خاصة، كل جانب، وهً تسكنه ألنها جسده، و  
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.ال عن نشرفً ٌوم بعد استقالل،مسؤو  

 كما تجلى فً اعترافاته ألننً ذات ٌوم قررت أن  اخرج من الرداءة، من تلك الكتب التً 

 كنت مضطر إلى قراءتها ونشرها باسم األدب والثقافة، لٌلتهما شعب جائع إلى العلم كنت

اشعر إننً أبٌعه معلبات فاسدة ، مر وقت استهالكها، كنت اشعر إننً مسوؤل بطرٌقة أو   

بأخرى عن تدهور صحته الفكرٌة. 
 

 
1  

 لهذا تخلى على مهنة وعن تلك المهن التً عرضت علٌه فً مناصب السٌاسٌة. ثم قرر 

 الذهاب إلى فرنسا واالستقرار فٌها،" خالد" كان ٌحترؾ الرسم، منذ ان بترت ذراعه إبان 

 الثورة ونصحه الطبٌب برسم اقرب شًء أحب إلٌه، فكانت اللوحة التً ٌرسمها تعبر عن 

بأنه رسام ألنه صٌته ذاع فً مجال  ٌجول فً خاطره، فهً تجسٌد لمشاعره وكان ٌفتخر    

: ها أنا الٌوم احد كبار الرسامٌن الجزائرٌٌن، وربما كنت أكبرهم على الفن، ٌقول"خالد"   

 اإلطالق ، كما تشهد بذلك أقوال النقاد الؽربٌٌن الذٌن نقلت شهادتهم بحروؾ بارزة على 

 بطاقات دعوة االفتتاح )...( ها أنا ) الظاهرة الفنٌة( كٌؾ ال وقدر ذي العاهة إن ٌكون 

2ولو بفنه؟.)ظاهرة( وان ٌكون جبارا    

" عندما انتقل إلى بارٌس، حٌث الحرٌة المطلقة،واختالؾ القٌم، نجد تخلى عن بعضفخالد"  

عبادته العربٌة واإلسالمٌة، حٌث انقطع عن صٌام رمضان عامٌن ، ثم عاد إلى أداء هذا    

." المرأة المؽربٌةكاترٌنالركن عندما التقى"بحٌاة"، كما كان على عالقة ؼٌر شرعٌة مع "   

 فنجد انه تأثر بثقافة الؽربٌة وتخلى عن بعض العادات والتقالٌد التً كانت سائدة فً 

 مجتمعه.                                                    
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أحالم:\حياة   

  البعد الجسمي:

" الشابة الجزائرٌة التً عشقها " خالد"، وهً البنت األولى لصدٌقه المولى عبد حياة"   

 وقائده فً النضال "سً طاهر" الذي حمله وصٌة تسجٌل ابنته "حٌاة" فً دار البلدٌة ، حٌث 

م.1957كانت من موالٌد   

(  توقٌعً الذي وضعته ألول 57ها هً حنٌن لوحتً األولى، وجوار تارٌخ رسمها) تونس  

1957مرة أسفل اسمك ، وتارٌخ مٌالدك الجدٌد، ذات خرٌؾ من سنة       .  

أسجلك فً دار البلدٌة ألول مرة...وانأ 
1

 

 فبداٌة عشقه لها بدأت عندما رآها فً معرض الرسم الذي أقامه ببارٌس حٌث ٌبالػ فً 

  وصفها و التؽنً بمفا تنها ،ؼٌر أننا لنجد فً كل المقاطع الوصفٌة

 صورة واضحة ذات سمات محددة ، فلسارد ٌلح فقط على جماله الخرافً" ها أنت تتقدمٌن 

ار واإلعجاب، مرتبكة... ٌرة أسطورٌة، مؽرٌة شهٌة، محاطة بنظرات االنبهكأم  

                             "مربكة،ببسٌطة ...مكابرة "  وال نعرؾ شٌئا من حٌاتنا الٌومٌة

"لحٌاة" على لسان"خالد" فولوجً لموروكما أوردت الرواٌة وصفا ٌبٌن بعض المالمح   

 حٌث ٌقول: لم تكونً جمٌلة ذلك الجمال الذي ٌبهر، ذلك الجمال الذي ٌخٌؾ وٌربك...، 

 كنت فتاة عادٌة، ولكن  بتفاصٌل ؼٌر عادٌة، بشر مكمن فً مكان ما فً وجهك... ربما فً 

 جبهتك العالٌة وحاجبٌك السمكتٌن والمتراكمٌن على استردتهما الطبٌعٌة، وربما فً 

فتٌك المرسومتٌن بأحمر شفاه، كدعوة سرٌة لقبلة، أو ربما فً عٌنٌكابتسامتك الؽامضة وش  

2واسعتٌن ولونهما العسلً المتقلب.ال   

فجمال الطبٌعً"لحٌاة" جعلها فتاة ؼٌر عادٌة، فال تحٌل صورتها على امرأة بعٌنها وهذا ما    
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إلى النموذج ذهب إلٌه" صبري حافظ" بقوله:" إن المرأة التً ٌعشقها البطل  "خالد " اقرب   

المثالً المجرد والمصاغ من أفكاره و تارٌخه ، منه إلى النموذج   المعٌشً التً تقدمه  

 الرواٌة للمرأة  عبر شخصٌة"حٌاة".

اكما افتتن"خالد" بشعرهومن زاوٌة أخرى، كان لصوت" حٌاة" صدى وإٌقاع ممٌزٌن 
 

 

3على كتفٌك شاال ؼجرٌا اسود .كان شعرك الطوٌل الحالك، ٌنفرد فجأة  -الطوٌل الحالك :
1

 

 على مسامع "خالد"

وصوتك ... آه صوتك كم كنت أحبه... من أٌن أنت جئت به؟ -حٌث ٌقول:   

4أي  لؽة كانت لؽتك ، أي موسٌقى كانت موسٌقاك.  

و إذا ما عدنا  إلى اسم البطلة"حٌاة" نجد السارد صوره تصوٌرا خاص وإعطاءه دالالت و    

تلك أول مرة سمعت فٌها اسمك، سمعته وأنا فً لحظته  تزٌؾ بٌن رموز متنوعة. كانت   

5الموت والحٌاة، فتعلقت فً ؼٌبوبتً بحروفه، كما ٌتعلق محموم فً لحظة هذٌان بكلمة.  

بٌن ألؾ األلم ومٌم المتعة، كان اسمك تشطره  -حٌث بٌن معنى كل حرؾ من حروؾ اسمها  

6اسما ٌحمل ضد وٌبدأ ب"اح" األلم واللذة معا.جاء الحرقة... والم التحذٌر. فكٌؾ لم حذر   
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  دها تارة " أحالم" وتارة " حٌاة"ولم ٌكن اسمها أحالم فقط ، فالبطلة متعددة األسماء، فنج

أو عدم ثباتها على صورة معلومة آو تؽٌرها دون إعطاء تبرٌرفتعدد أسماء الشخصٌة   

واضح، كل ذلك من شانه أن ٌضبب صورة الشخصٌة وٌمنع عنها فاعلٌة فً سرد  

واألحداث.
1  

فاالسم األول "أحالم" نجده من فعل الفعل الثالثً" حلم" وهو جمع "حلُم" الذي ٌعنً  ما 

 ٌراه النائم فً نومه.

اة" نجده الطاؼً فً الرواٌة فالحٌاة هً نقٌض الموت، وهذا ما أورده " بٌنما الثانٌة " حٌ  

 ابن المنظور" فً معجمه" لسان العرب" بقوله: وأحٌاه جعله حٌا، وفً تنزٌل" ذلك بقادر 

2على أن ٌحً الموت" ومنه قولهم: لٌس لفالن حٌاة أي لٌس عنده نفع وال خٌر.  

ستمرارٌة برؼم كل طعناتوربما اسم حٌاة ٌدل  على الدٌمومة واال  

 فاسمها وقع خاص فً حٌاة"خالد" وربما كان اسم أكثر استفزاز لً، فهو مازال ٌقفز إلى 

3 ذاكرة، قبل أن تقفز حروفه الممٌزة إلى العٌن.  

 

 البعد النفسي:

 "حٌاة" تحمل فً داخلها  جوع للحنان ، الذي أحست به منذ استشهاد والدها .

لحنان، حٌث ذاقت مرارة الٌتم و الحرمان من حضن الوالد، حٌث فطفولتها كانت متعطشة ل  

 ٌقول خالد: كان جرحً واضحا و جرحك خفٌا فً األعماق، لقد بترو ذراعً ، وبتروا

طفولتك، اقتلعوا من جسدي عضوا... واخذوا  من أحضانك أبا... كنا أشالء حرب...    

4 وتمثالٌن محطمٌن داخل أثواب أنٌقة ال ؼٌر.  
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 حٌث وجد "حٌاة" فً "خالد" الذاكرة القدٌمة التً تحمل فً طٌاتها الحدٌث عن والدها "سً 

طاهر " وجدت فً" خالد" حضن األبوة الذي حرمت منه لسنٌن ، باعتباره اكبر سنا منها    

 وكان صدٌق والدها كنت هنا أعرض علٌك أبوتً، وكنت تعرضٌن علً أمومتك ، أنت 

ًإن تكون ابنتً، والتً أصبحت دون أن تدري...أمالفتاة التً كان ٌمكن 
 

  

االحتماالت.  فالبعد النفسً"حٌاة  " ٌبدو معقد، فهً تحترؾ جمع كل التناقضات، إنها امرأة  

 لم ٌكن موعدا ... كان احتماال موعد فقد... البد أن تعلم أننً اكره الٌقٌن فً كل شًء... 

ء األجمل تولد احتماال... وربما تبقى كذلك.اكره أن اجزم بشًء أو التزم به... األشٌا
1

 

اللقاءات المتكررة  بٌنهما تؤسس على مبدأ المعرفة  أبٌها " سً طاهر" من خال  حٌث   

 ذاكرة" خالد" جعلتها تقع فً حبه، على رؼم من فارق السن بٌنهما.

 ولم تكتفً " حٌاة" بعند هذا الحد، فقد أعجبت " بزٌاد" الشاعر الفلسطٌنً  صدٌق " خالد" 

 وازداد تعلقهما به عندما كانت تقرا أشعاره و دواوٌنه ، خاصة أنها  تمٌل إلى القراءة 

 األشعار و الرواٌات .  كان واضحا أن زٌاد كان ٌشعر أننً احبك بطرٌقة أو بأخرى ولكنه 

جذور ذلك الحب ومداه ، ولذا كان ٌنساق إلى حبك  دون تفكٌر. ولم ٌكن ٌعرؾ أنلم ٌكن    

هذا الحب لثنائً.   

 هذا أسلوب" حٌاة" تحب متى تشاء ، تقتل وتحً من ترٌد، فالبرعم من حبها" خالد" تتزوج 

 رجل آخر وتتصرؾ تصرفات ٌمكن القول أنها وقحة إلى بعد لم نتوقعه، فبعد زواجها 

د لتعترؾ بحبها له بقولها: خالد... احبك... أتدري هذا؟ انقطع صوتك فجأة ، تتصل بخال  

 لٌتوحد بصمتً و حزنً، وتبقى هكذا لحظات دون كالم،قبل إن تضٌفً بشًء من الرجاء:

خالد... قل شٌئا.. لماذا ال تجٌب؟-  

قلت شًء لك  للسخرٌة المرة:-  
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الن رصٌؾ األزهار لم ٌعد ٌجٌب.. -  

لم تعد تحبنً...؟هل تعنً انك -  

 فإذا وضعنا هذه الواقعة فً المٌزان األخالقً تعتبر " حٌاة" خائنة لبٌت زوجها.

 البعد االجتماعي:

 إن الواقع االجتماعً الذي كانت تعٌشه " حٌاة" ٌمكن تقسٌمه إلى مرحلتٌن مرحلة قبل 

دها مزرٌة، فإلى  استقالل و بعد االستقالل ، و إذا نظرنا  إلى المرحلة األولى ، فإننا نج  

 جانب المستعمر الذي كان ٌقمع الشعب الجزائري من كل النواحً، وٌحٌطه عدٌد من 

 المشاكل، كانت ظروؾ المعٌشة قاسٌة, سوء التؽذٌة و األمراض وحرمان والقهر.كانت 

 سائدة تلك الفترة  ؼٌر أن "حٌاة" تعٌش مرحلة بوطأة اقل بحكم ؼٌر أنها كانت تعٌش فً 

 تونس مع أسرتها، ولكن هذا ال ٌعنً أنها كانت تعٌش حٌاة الرفاهٌة كانت تعٌش أوضاع 

مادٌة ال هً حسنة  وال هً سٌئة، فقد كان الوالد ٌرسل إلٌهم بٌن الحٌن واألخر مبلػ من 

 المال.

 أما المرحلة الثانٌة فهً الفترة التً عادت  فٌها " حٌاة" لتعٌش فً جزائر، حٌث استفادت  

 من اسم أبٌها"سً طاهر" فقد أعطت الحكومة ألخٌها" ناصر" محال تجارٌا وشاحنة . لقد 

 أعطوه بصفته ابن شهٌد محال تجارٌا وشاحنة ٌعودان علٌه بدخل كبٌر.

 ثم انتقلت "حٌاة" إلى بارٌس الستكمالها دراستها، حٌث كانت تعٌش فً بٌت عمها " سً 

ٌش الحرٌة على عكس  ما كانت علٌه فً الجزائرشرٌؾ الذي كان مٌسور الحال، فكانت تع  

فجاء لسانها: أنت ال تدري كم الحٌاة  هنا مزعجة و صعبة، إن الواحد ال ٌخلو نفسه فً     

هذه المدٌنة ولو لحظة، حتى الكالم  على الهاتؾ مؽامرة بولٌسٌة.
1  

    ألخرى  ؼربٌة.    المٌة، و اٌتبٌن لنا إن " حٌاة" مشتتة  بٌن ثقافتٌن ، ثقافة عربٌة اإلس
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الشخصيات الثانوية: -2  

   زياد الخليل:      

هو الشاعر الفلسطٌنً ، الذي ٌمثل رمزا لنضال الفلسطٌنً فهو محاط بالعدٌد من    

 المشاكل:االؼتراب وقضٌة بالده المستعمرة . 

 فهو الشخصٌة الثانوٌة التً كانت ذاكرة "خالد" تسترجعها فهو صدٌقه وٌشترك معه فً 

 الحب الوطن والتضحٌة من اجله إال ، إن زٌاد سرق قلب حٌاة التً أعجبت به والذي 

 بادرها نفس اإلحساس ولو لوقت محدد.

صٌات األخرى ، صورة واضحة المعالم لشخصٌة "زٌاد " " تقدم الرواٌة على ؼرار شخ  

 فوصؾ الذي ٌقدمه السارد هذه الشخصٌة ال ٌحدد مالمحها وال ٌجعل منها شخصٌة معٌنة: 

 مزال شعره مرتبا بفوضوٌة مهذبة وقمٌصه المتمردة وصوته الممٌز دفئا وحزنا ، ٌوهمك 

 انه ٌقول شعرا فعندما ٌقول أشٌاء عادٌة  

نه شاعر أضاع طرٌقه... بل إن وصؾ السارد ذاتً  ومجازي الذي    ٌجمع  بٌن فٌبدو وكأ  

 عناصر ال ٌجمع بٌنهما فً الواقع ، ٌحٌط شخصٌته "زٌاد" بهالة من الؽموض تخلع عنه 

 سمة الواقعٌة ، كان ٌشبه مدن التً مرة بها من ؼزة و عمان وجزائر وؼٌرها بكل من 

... وؼٌرها. أحب به شٌئا من بوشٌكن و السٌاب
1

2  

لوجٌة " لزٌاد "على لسان " خالد "و ذلك حٌن قال:" كٌؾ ٌمكن  أن  كما نجد مالمح الفٌزٌو  

 أضع أمامك  رجال ٌصؽرنً باثنتً عشرة سنة،وٌوفقنً  حضورا إؼراء ، وأحاول أن 

3أقٌس  نفسً به أمامك".؟   

وال  ٌخشى فضح  ؾ"زٌاد" كان عداءه وكرهه للمحتل وكان بعض األنظمة  العربٌة فه  

 أكاذٌبهم  وتواطئهم و خٌانتهم فقد ٌكتب فً دواوٌنه  كالما جارحا " كان حدٌث زٌاد  ٌنتهً
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   كالعادة  بشتم تلك األنظمة التً تشتري مجدها بدم  الفلسطٌنً. 

 فٌقول خالد انه كان ٌتصل به لحذؾ كلماته وتؽٌٌرها من دواوٌنه .
1  

 

 ؾ"زٌاد" شخصٌة   وضعها خالد شخصٌة قوٌة ومكافحة وذكٌة وحساسة  ، فٌقول خالد: 

فال ٌمكن  لرجلٌن  ٌتمتع كالهما بشخصٌة قوٌة وبذكاء حساسٌة مفرطة ، رجلٌن حمال   

السالح فترات من حٌاتهما ... وتعود على لؽة العنؾ و المواجهة ، أن ٌلتقٌا دون تصادم .   

رس  األدب العربً كان أحب بجنون إحدى طالبته ، وأوشك علىؾ"زٌاد"  الذي كان مد  

الزواج منها ،لكنه تخلى عن هذا األمر وعاد إلى العمل الفدائً  من اجل وطنه .    

 كما كان " زٌاد"  عقبة  فهو صاحب  الموقع  الوسط فً عالقة حب  ثالثٌة : انه  الصدٌق 

   ،الحمٌم ، أوال.و المنافس على حب أحالم ثانٌا

 ؾ"زٌاد" شاعر ٌمتلك  رصٌد ثري  من القصائد ، رؼم انه  كان  فً سن شباب  ضؾ  

 ذلك ، انه ٌقال فً سبٌل وطنه إال انه كان  شاعر متمٌز.

 كان " زٌاد " ٌرٌد مال رئتٌه بالحٌاة ... كان ٌستمع دائما  إلى  األشرطة  نفسها ، التً ال 

كٌة ...  ادري  من أٌن احضرها ،كالموسٌقى الكالسٌ  

 قتل " زٌاد " ، كان  موته  ؼصة وخٌبة عند " خالد " ، فالشاعر المناضل  قد مات  شهٌدا 

 وشاعرا،كما أراد ... ذات صٌؾ  كما أراد ... مقاتال  فً المعركة كما أراد أٌضا .

                           هكذا كانت نهاٌة " زٌاد" كما أرادها أن تكون.                       

                          

 سي الطاهر عبد المولى:

 والد "حٌاة " ، و صدٌق "خالد" وقائده فً وقت الكفاح  هو الشخصٌة الثورٌة  ولدت فً 

 حضن الكفاح ، وتربت على حب الوطن و الذود عنه.
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. فالفهو مجاهد وشهٌد كان همه وحٌد حرٌة بلده ، وان ٌعٌش أبناء وطنه فً عزة وكرامة    

نجد لشخصٌة وصؾ لمالمح سمتها  إذ أن السارد  ألح  على سمته  النضال.     

كان سً طاهر ذو شخصٌة نضالٌة  ومتزنة  وواعٌة  بمسؤولٌتها ، فالسارد  ٌصؾ لنا      

 رجال ٌعرؾ ماذا ٌرٌد  جٌدا  وٌخطط  لكل ، ما ٌقوم  به .

ضب ، وٌعرؾ متى ٌتكلم ، ٌقول "خالد " كان سً طاهر ٌعرؾ االبتسامة ومتى ٌؽ   

 وٌعرؾ أٌضا  متى كٌؾ ٌصمت، وكانت الهٌبة ال تفارق وجهه وال تلك االبتسامة الؽامضة

التً كانت تعطً تفسٌرا لمالمحه . 
1  

 كان "سً طاهر" رجل  االنضباط والجد  فكان الرجل الصلب الن موقعه ٌفرض علٌه ، أن 

ألبوة ٌسري  فً وجدانه  حٌث ٌقول "خالد" ال ٌكون كذلك وبمولد "حٌاة"  بدا الشعور با  

 عنه فجأة تؽٌر الرجل الصلب .   

 كان السارد ٌصؾ الشخصٌة "سً طاهر" بكل تأثر  فهو ٌرى  فٌه البطل  الذي ٌؽامر ، 

 بكل ما لدٌه من اجل وطنه والدفاع منه .

حوا  فهو شخصٌة تعشق الموت من اجل حٌاة الوطن ، فكان  من الذٌن عشقوا الوطن فض  

 بأرواحهم من اجل  حفظ كرامته وعزته ،كان من طٌنته  دٌدوش مراد مصطفى بن بولعٌد .

فهو شخصٌة التً ترمز للنقاء واإلخالص ، وصؾ  السارد "خالد "موت "سً طاهر"    

( 2بمٌتة  البطل الشرٌؾ  الذي لم ٌأخذ معه إال نصٌحة خالصة  تشهد فً أخرته .)  

شًء ، ولم تعطه حتى فرصة أن ٌرى ابنه ٌمشً إلى   هاهو رجل أعطى الجزائر كل  

 جواره ... أو ٌراك  أنت ربما ، طبٌبة أو أستاذة كما كان ٌحلم .                            

 كاترين:

 المرأة الؽربٌة الشقراء ، تسكن الضاحٌة  الجنوبٌة  لبارٌس، وهً صدٌقة خالد وهً تختلؾ 
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عن المرأة  العربٌة فً عادتها، فشخصٌة "كاترٌن " ال تحكمها قٌود تعٌق حرٌتها فً  

 ممارسة ما ترؼب فٌه .

 " كاترٌن "كانت طالبة  فً مدرسة  الفنون الجمٌلة ، حٌث كانت ذلك الٌوم نموذجا لرسم 

 مودٌل نسائً عار، لكن "خالد" رسم وجه "كاترٌن " دون جسدها العاري، على خالؾ 

الئه ٌقول "خالد" : ولكن رٌشتً  التً تحمل رواسب عقد رجل من جٌلً، رفضت أن زم  

 ترسم ذلك الجسد، خجال أو كبرٌاء  ال ادري ...بل راحت ترسم شٌئا أخر وهً تلك الفتاة 

 التً كانت سوى طالبة  حٌث ارتدت ثٌابها  ، وقامت بجولة كما هً لعادة لترى لوحتً 

 وفوجئت بها وكانت لوحة سوى رسم وجهها. وهذا أمر الذي جعل وأدى إلى إقامة عالقة 

 ؼٌر شرعٌة  بٌن "خالد"وكاترٌن "وٌقول "خالد":تذكرت كاترٌن  وتلك  اللوحة  التً 

 رسمتها  لها اعتذارا  ألننً ذات ٌوم ،ألننً كنت عاجزة عن أن ارسم شٌئا سوى وجهها 

الذي قابلنً أمامً.
1

1  

كرت ٌوما عرضت  علٌها  أن تزورنً  ألرٌها تلك اللوحة ،لم أتوقع أن تكون تلك اللوحة تذ  

 البرٌئة سبب لعالقتنا وعالقة تلك البرٌئة دامت سنتٌن.

 فكاترٌن لم تخجل بالبوح  عن مشاعرها  بكل جرأة   منذ  أول لقائها جمعهما بمرسم ،ففً

ب ورؼم تلك العالقة التً بٌنهما .إال أن وسط اللوحات قالت له انأ هذا مكان  ٌؽري بح   

 كاترٌن كان ٌراودها الخجل من أن ٌراه الناس مع رجل عربً مبتور ذراع، لكنها  تمارس 

حرٌتها  دون تكلؾ  فً بٌته  ٌقول "خالد " : كنت اعرؾ أنها تكره اللقاءات  العامة ، أو    

، فربما كانت تخجل  أن ٌراها   تكره  كما استنتجت  أن تظهر معً  فً  األماكن  العامة  

   2ذراع ؟ صها بعض معارفها  وهً مع رجل عربً ، ٌكبرها  بعشر سنوات ، و ٌنق

كانت تحب أن تلتقً  بً، ولكن فً بٌتً أو بٌتها  ، بعٌدا على األضواء ، وبعٌدا             

ً .وٌكفً أن ننزل عن العٌون ، فكانت اللقاءات تبدو لتلقائٌة فً مرحها و فً تصرفاتها  مع  
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معا  لتناول وجبة الؽذاء فً مطعم  المجاور ، لٌبدو  علٌها  شًء  من االرتباك و التصنع    

.، وٌصبح  همها  الوحٌد  أن تعود  إلى البٌت  

فقد اتخذ "خالد"  من "كاترٌن"   عشٌقة  ال ؼٌر لٌشبع جوعه للحنان الذي شعر به منذ        

 موت أمه ، ولٌقضً  على الوحدة الموحشة  فً فرنسا ، "فكاترٌن " كما ٌصفها "خالد" ، 

 شخصٌة  تحب ذاتها  وراحتها  أكثر من أي شًء آخر ، حٌث ٌهمها  إشباع رؼبتها   ال 

 ؼٌر ذلك  لم ٌستطٌع  " خالد " أن ٌجعلها  حبٌبته  التً ٌحس معها باألمان بل جعلها مجرد 

ٌقٌم معها عالقة . نشوة و عشٌقة   

 ٌقول "خالد"  ولكن  شعرت  لحطنها  وهً جالسة  فً األرٌكة  المقابلة  لً تشاهد  األخبار

و تلتهم )سندوتشات( أحضرته معها   ، إنها امرأة  كانت  دائما  على أن تكون حبٌبتً ،     

لن تكونها .   -كذلك–وإنها هذه المرة   

" ، هً  امرأة   تعانً عجز  عاطفً  ومن فائض  فً إنها امرأة تعٌش على "السندوتشات   

األنانٌة... ولذا   ال ٌمكنها  أن تهب  رجال  ما ٌلزمه  من أمان .
1

3  
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تجمعهما  الشهوة ، و الفن  فال شًء  كان ٌجمعنً  بهذه المرأة فً النهاٌة حٌث كانت   

سوى  شهوتنا  المشتركة  و حبنا المشترك  للفن. 
1  

 حسان:

 األخ  األصؽر للسارد "خالد" المبتور  الطفولة  فقد تذوق  طعم  الٌتٌم  من الصؽر ، كان 

 متعلقا  بخالد  لٌشبع  بعض  من جوعه  للحنان  الذي  ؼادره  مبكرا ،"خالد " كان فً حٌاة 

 "حسان" كقطار عابر، ما ٌكاد ٌصل  إلى محطة  حتى ٌؽادرها . وهذا ما دفع " بحسان" 

من اجل  أن ٌكون  أسرته  الصؽٌرة  التً  ٌرى فٌها تعوٌضا  لحرمانه  من  للزواج    

 الحنان  و الحب  ٌقول"خالد"  حسان الذي كنت أدرك جوعه لحنان  و ٌتمه المبكر... 

 وتعلقه العاطفً بً . تراه لهذا  تزوج مبكرا  على عجل،  وراح ٌكثر من أوالد  لٌحٌط

ً حرم منها من طفولته ... والتً كنت عاجزا عن أننفسه أخٌرا  بتلك العائلة  الت   

                 متنقل  من المنفى  إلى األخر.أعوضها بحضوري  العابر ... وؼٌابً ال  

 "فحسان"  رؼم ظروفه  الصعبة  التً  ترٌد  أن تخرج  من حٌاة  الحاجة  إلى الحٌاة   

حصوله على ثالجة  جدٌدة . أخرى  أكثر نعٌما وراحة  ، فكان حلمه  ال ٌتعدى    

 فلدى "حسان " أحالم  الموظؾ  البسٌط  المحدود الدخل ، فرؼم  مهنته النبٌلة  وهً 

 التدرٌس  إال انه كان ٌؤدٌها فً البالد  ال ٌعطٌها حقها " هكذا كان حسان ... لقد كانت 

  2ائط .نظرته إلى األشٌاء نظرة  عمودٌة ، فقد تعلمه  فً صباه  على صبورة  بالح

 كان  سعٌدا  بتلك النظرة  التً  قد تعود  أٌضا  إلى عقلٌته   كموظؾ  محدود الدخل

...ومحدود  األحالم . فبم كان ٌحلم أن ٌكون أستاذ  للعربٌة  ٌقضً ٌومه  فً شرح    

 النصوص األدبٌة ،  وسرد وسٌرة الكتاب و الشعراء القدامى  على تالمٌذه ... وتصحٌح 

 أخطائه النحوٌة و اإلنشائٌة ، وال ٌجد متسعا من الوقت  أو الجرأة لشرح مكان ٌحدث 

 أمامه.   
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 "فحسان " الناقم على مالت إلٌه أحوال الوطن ، فهو ٌنتمً  إلى طبقة  الشعب  الذي أنهكته 

 الظروؾ الحٌاة  ، والناقم عن السلطة  التً جعلت الشعب  ٌعٌش وهم كبٌر ،و ال هم لهم 

وى  البحث عن خبز ٌسد جوع أسرتهم.س  

 "حسان الشخصٌة  التً تمثل نموذج  اإلنسان الجزائري  البسٌط ، الذي ٌتطلع العٌش 

 بكرامة  فً ظل  أوضاع ال تسمح  بذلك ."فحسان" أن اإلٌمان  و الصالة هً المحالن

اآلمن  فً هذا البلد ولوال  تشبثه  باإلٌمان و التقوى  لجرفه تٌار االنحراؾ منذ زمن ،     

 فً هذا البلد  أصبح بالوساطة .  فكان  حلم "حسان"  أن ٌحج لكن الحج
1
      

 فهو ال  ٌرٌد  أن ٌنصب مسؤوال  أو وزٌرا ٌعرفه جمٌع الناس بل من أحالمه البسٌطة   ، 

علٌم  الذي ٌرى فٌه  قٌدا للعٌش ، فقد أصبح  األستاذ فً نظرته ٌحل حٌث ٌرٌد ترك الت  

 ادنً طبقات مجتمع   بدخله المتواضع ، وٌهرب من مهنة  تضمن  له حٌاة  شبه  عادٌة ، 

 ٌقول"حسان " على لسان "خالد " : أنا   ال أرٌد أكثر من اهرب  من التعلٌم ، وان استلم  

اقتصادٌة  ثقافٌة آو إعالمٌة ، آٌة وظٌفة أعٌش منها أنا وظٌفة محترمة  فً أٌة مؤسسة   

 وعائلتً حٌاة شبه  عادٌة  كٌؾ ترٌد  أن نعٌش نحن الثمانٌة  بهذا الدخل ؟ أنا عاجز  حتى 

 أن اشتري سٌارة ... لقد تعبت من المهنة . أنت ال تشعر بأٌة  مكافأة  مادٌة  أو معنوٌة 

معلم أن ٌكون رسوال"   ... الٌوم حسب تعبٌر  زمٌل  لً" لقد تؽٌر الزمن الذي كاد  فٌه" ال  

2كاد المعلم  أن ٌكون شٌفون"  وخرقه ال أكثر.  

 قتل "حسان" قبل أن ٌحقق  حلمه  لحصوله  على وظٌفة  عن طرٌق الوساطة ، فسافر  إلى 

   88العاصمة لٌحقق حلمه  لكنه اؼتالوه وحلمه برصاصة طائشة  و ذات ٌوم  من أكتوبر 

جاء خبر موته  هكذا كصاعقة  ٌحملها خط هاتفً مشوش ، وصوت عتٌقة  الذي تخنقه 

3الدموع.  

4ظلت تجهش البكاء وتردد  اسمً ، وأنا اسألها  مفجوعا : واش صرا...؟ كنت على علم   
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 بتلك األحداث التً هزت البالد ، والتً كانت  الجرائد ونشرات  األخبار فرنسٌة   

تتسابق  بنقلها  بصورة  مفصلة ، مطولة ،اهتمام   ال ٌخلو من الشماتة ، كان صوت   

 عتٌقة  ٌردد مقطعا : 

 قتلوه   ...ا خالد  ٌا و خٌدتً قتلوه ... وصوتً  ٌردد مذهوال :

 كٌفاش  .. كٌفاش  قتلوه؟

 ومات "حسان " .. أخً الذي كان  ال ٌهتم  كثٌرا با إلؼرٌق  ، وبا إلهة كان له اله واحد 

 فقط ، وبعض االسطوانات القدٌمة   ، مات  ما ت   وال حب   له سوى  لفرقانً ... وأم 

.كلثوم... وصوت  عبد الباسط  عبد الصمد 
1  

لٌه :  كان "حسان " نقٌا  كزئبق ، فكانت أحالمه بسٌطة   و البرٌئة ، سببا  فً القضاء  ع   

ٌحلم ، وعندما بدا ٌحلم  قتلوه. وطٌبا  حد السذاجة  كان ٌخاؾ  حتى  

                                                                                             :ناصر

شبل  الذي أراده  لكً االبن  األصؽر "سً طاهر"  ، والمشروع الذي كان ٌحلم به  فهو     

لم ٌمكنه  من أن ٌرى  ابنه  ٌكبر  أمام عٌنٌه   "ه  لكن استشهاد "سً طاهرٌوصل مسٌر   

وهو متمٌز  وناجح  فً حٌاته ، فمكانة والده "جعلته  منه شخصٌة تخاؾ  من اإلخفاق و   

وط و الفشل " وتقول "حٌاة" على لسان "خالد " : وأورث  أخً الخوؾ الدائم  من السق   

 العٌش مسكونا بهاجس الفشل ، وهو ابن الوحٌد  للطاهر عبد المولى  الذي  لٌس  من حقه  

 أن ٌفشل  فً الدراسة  وال  فً الحٌاة ،  ألنه  لٌس  من حق  الرموز  أن تتحطم.
2 

  

 وهو  األمر الذي دفع إلى تضحٌة بمستقبله العلمً  حٌث التخلً على دراسته  وهو ٌرى  

هو ٌمنحون  شهادات  بطالة  إلى اجل ؼٌر مسمى  بعد التخرج من الجامعة ،أصدقائه و  

الشًء الذي  جعله  ٌعرؾ قٌمة الشهادات  فً بلد ال ٌحترم  الجهد المبذول  لنٌلها  ما    

جعله مبرر لٌسلك  آخر ٌوصله إلى  المال   ذلك السبٌل ال ٌحتاج إلى   تعلم وال شهادة 
1
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و النتٌجة انه تخلى عن دراسة الجامعٌة . جامعٌة .فاختار التجارة  

 لقد رأى  أصدقاءه الذٌن تخرجوا  قبله ، ٌنتقلون مباشرة إلى البطالة  ا والى موظفٌن 

برواتب و أحالم  محدودة ، فقرر أن ٌنتقل  إلى التجارة .     

"فناصر" الشاب شخصٌة  متمسكة  بأرضها ووطنها  فهو رافض  بان ٌتخذ  المنفى         

حضنه  الدافئ  بدل  وطنه األم، حتى وان كانت  الحٌاة قاسٌة  فً ذلك الوطن . فقد     

 رفض المنحة  التً قدمت  له  إلى الخارج ، حٌث رفض  الخروج  من بلد  ضحى  والده 

 من اجله  وقدم روحه فداءا له : فمنذ أن قرر أن ٌستقر فً قسنطٌنة ،انه الوحٌد  الذي قام 

. لقد  رفض   حتى  المنحة  إلى الخارج تصور؟ من هذا البلد  قال لً:   بهجرة المعاكسة

          أخاؾ إن سفرت  أال  أعود أبدا... كل أصحابً الذٌن سافروا لم ٌعودوا...   

رؼم االمتٌازات  التً حظً  بها  "ناصر"  بصفته  ابن شهٌد  فمن  حسن حظه  أن    

  ٌزال  ٌكرمون  فستفٌد  ذووهم  من ذلك التكرٌم  الشهداء   الذٌن  ضحوا من اجل وطن ال

 إال انه  مازال ٌدور فً دوامة التردد ، بٌن العودة  لمتابعة  دراسته  التً تركها  وستبقى 

 حسرة  فً قلب عمره ، وبٌن التجارة  فهً مستقبله الوحٌد  فً هذا البلد ٌقول "حسان"  

 على لسان "خالد" : لقد أعطوه  بصفته  ابن شهٌد  محال تجارٌا  و شاحنة ٌعودان علٌه 

بدخل كبٌر  ولكنه مزال ضائع ، وٌفكر بعودة إلى دراسته ، ثم أحٌانا  أخرى  فً التفرغ 

إلى التجارة. وحقٌقة عاجز عن نصحه .
2

              

مه فهدفه من هذا الزواج هو ؾ"ناصر" كان معارض للزواج  أخته من احد أصدقاء ع  

 مصلحة ال ؼٌر  فهو  ٌرفض  أن تتزوج  أخته  من شخص تنكر ماضٌه  و أصبحت 

 السلطة و الجاه  كل ما ٌهمه  حتى و أن  توصل  إلٌها  بأبشع  الوسائل  تصور بماذا طلع 

... قال: انه ضد الزواج  -لً "ناصر" الٌوم؟ انه ال ٌرٌد حضور   عرس  أخته قلت لماذا؟  

3 وال ٌرٌد  أن ٌلتقً ضٌوؾ العرٌس  ... وال حتى بعمه .  

                                                                                                                                                                                     
 304-303ذاكرة الجسد ص :أحالم مستؽانمً  1
 304المرجع نفسه : ص 2

 339المرجع نفسه: ص3
  



 الفصل الثاني:             دراسة شخصيات الرواية.

 

39 
 

كما كان  على خالؾ  مع عمه  الذي ٌرى فٌه الطمع  و حبه لمصالحه الشخصٌة أما أبناء  

أخٌه  الشهٌد " سً طاهر"  فال هم لهم به : انه خالؾ مع عمه ... فهو ٌعتقد  انه استفاد  

ما  اهتم  بمصٌر  زوجة  أخٌه و  أوالده  ، وهذا كثٌرا  من اسم)  سً طاهر(، وانه  قل

 العرس ال هدؾ  له ؼٌر أسباب  أصولٌة ، ومطامع سٌاسٌة  محض...

"فناصر"  متمسك  بأصالته و دٌنه  حٌث ٌلجا  إلى الصالة  التً تشعر  باألمان  و  

.الطمأنٌنة   تنسٌه الهم ، و حزنه لزواج أخته  من ذلك الرجل   

شريف :  سي  

إحدى الشخصٌات الثانوٌة ، والتً  لم تظهر  كثٌرا فً الرواٌة " سً شرٌؾ  عبد     

 المولى" ، أخ )سً طاهر( ، و عم" حٌاة " ، فهو صدٌق  الطفولة ، و نضال  بالنسبة " 

 لخالد"  ٌقول :  )سً شرٌؾ (  على لسان "خالد" : ال تنسى  انك صدٌق  طفولتً  وابن 

 لك الحً ؟ذكر ذحً " كوشة الزٌات" ... أت
1

ٌقول" خالد "  فقد كان  جزءا من شبابً     

2و طفولتً  ... وكان بعض ذكرٌاتً    

كان "خالد" ٌرى فً" سً شرٌؾ "  شًء  من طٌؾ قسنطٌنة  و شًء  من عراقة    

 الجزائر ، ورائحة  سً طاهر  فكان  ٌرى فٌها الماضً  بأمجاده "كنت أحب  سً شرٌؾ 

كان فٌه شًء  من الجزائر  العرٌقة ، وذاكرته ، شًء من سً طاهر  من صوته     

  3. وطلته

تدرج فً سلك الدبلوماسً و تقلد عدة مناصب سٌاسٌة معتمدا على الوساطة .      

 ترمز به الكاتبة إلى تلك الفئة ممن ٌدعون أنهم  ناضلوا من اجل االستقالل ، و لكن هدفهم 

 الحقٌقً كان الوصول إلى السلطة  .فكان تزوٌج ابنة أخٌه "حٌاة"  من صدٌقه  صاحب 

 النفوذ  و المال )سً( فقد  فضح نواٌاه ،  و تنكر بذلك ألخٌه "سً طاهر " الذي مات شهٌد 

 

 و لم ٌحضر  تلك الصفقة  التً  ابرمها سً شرٌؾ مع زوج" حٌاة  " فكان هدفه من وراء
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ٌستفٌد  من نفوذ) سً ( لٌحقق  مبتؽاه من السلطة وٌقول" حسان" اخو هذا الزواج  أن    

 حٌاة  على لسان" خالد ": انه  على  خالؾ  مع عمه ...  فهو ٌعتقد  أنها  استفاد كثٌرا من 

 اسم" سً طاهر " ، وانه  قلما اهتم بمصٌر زوجة  أخٌه و أوالده ، وهذا العرس  ال هدؾ 

مطامع سٌاسٌة محض .  أصولٌة و له ؼٌر  أسباب     

                                                                     

الشخصيات الهامشية :-3  

 أما زهرة:

 والدة " سً طاهر" ، والجدة  التً أحبتها  حفٌدتها " حٌاة "  أكثر من أي شخص أخر ، 

 فهً المرأة  التً ترمز  لوفاء و الحب الصادق  للوطن  و اإلخالص للماضً وما ٌحمله 

 من أحزان : أتدري  لماذا كنت أحب جدتً أكثر من  أي شخص أخر .و أكثر من أمً؟ 

أنها الوحٌدة التً كانت  تجد متسعا من الوقت  لتحدثنً من كل شًء ... كانت تعود إلى     

وكانت ترفض خروج منه ، كانت تلبس الماضً ... تأكل الماضً  ...الماضً تلقائٌا ...    

وال تطرب  سوى لسماع أؼانٌه . 
1  

 فكانت وفٌة لذكرى ابنها الطاهر  الذي استشهد  فً ساحة الشرؾ نسٌانه  رؼم مرور  

 السنٌن  على وفاته ، فكانت ذاكرة  بالنسبة  لها كجرح  الذي  لن ٌندمل أبدا :  ... ولذا 

ٌرا ما تحدثنً  عن أبً دون أن اطلب منها ، فقد كان   أجمل  ما  فً ماضٌها  األنثويفكث  

العابر . وكانت  ال تتعب  من الحدٌث عنه . فكانت تفعل ذلك من حسرة األم على ابنها    

2التً ترفض نسٌانه .  

انتظر فٌوم االستقالل بكت جدتً ، سألتها لماذا تبكً؟... وقالت استقلت الجزائر ؟ وكنت  

3االستقالل بعودة رابنً الطاهر والٌوم أدركت أننً  لم اعد انتظر شٌئا .   
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 حٌث جاء خبر  استشهاد ابنها  الطاهر كالصاعقة  علٌها فكانت  الفجٌعة الكبٌرة  فرؼم انه 

 ٌقاتل العدو ،و انه  فً أي لحظة  ٌمكن أن  ٌستشهد إال إن رجوعه كان ٌراودها ،إال انه 

فخر فبكت علٌه بمرارة  أم فقدت بفلذة كبدها.. استشهد  بكل  

 كانت كباقً النساء الجزائرٌات فً طٌبتهن  و حنانهن حٌث  كانت  تعتبر كل ولد من 

 أوالدها  الجزائر  ابنها  فال تبخل  علٌه  بما جاءت أٌدٌها من أنواع الطعام و الحلوى،فقد 

هو أخر كان ٌبدلها نفس الشعور  : مازلت كانت بنسبة" لخالد " األم الحنونة  التً تحبه ، و  

اذكر مالمح  تلك العجوز  الطٌبة  التً أحبتنً بقدر ما أحببتها والتً قضٌت عندها    

  طفولتً  وصبٌا متنقل من بٌتنا إلى بٌتها .

 

 عتيقة:

 زوجة "حسان" الحالمة بحٌاة أفضل كانت نظرتها  للحٌاة عكس نظرة  زوجها حسان كانت 

 رقً أكثر راحة من البٌت العربً القدٌم  الذي سٌكوننه  رؼم معرفتها  براتب تنتمً بٌتا

 زوجها  الذي ال ٌكفٌهم ،ٌقول خالد :  فقد كانت عتٌقة تشارك  أحٌانا فً سهرتنا ، وتحاول  

 أن تستنجد  بً بصفتً رجال متحضرا قادما من بارٌس ،ألقنع  أخً  بالتخلً  عن هذا 

وهذه الطرٌقة المتخلفة  فً العٌش البٌت العربً القدٌم ،
 

.
1 

 ؾ"عتٌقة"  شخصٌة تتأثر بالمسلسالت   التً  تشاهدها  فً تلفاز  وما تحتوٌه  من بٌوت  

 فاخرة و راقٌة ، فهً المحبة  للتجدٌد وألننً لم اقدر إلقناعها برأًٌ، وال جرأة  معاكسة 

ش .ٌتحول إلى شجار قبل رأٌها ،كنت اكتفً باستماعها بنقاش مع حسان وذلك النقا    

2 انسحابهما إلى النوم .   

 لكن عتٌقة أثرت فً زوجها  الذي ذهب للبحث  عن الواسطة لٌحقق أحالمها لكن تلك 
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األحالم  أعادته  إلٌها  فً كفن  ابٌض و لونت  حٌاتها ومستقبل  أوالدها بسواد   فصارت    

، جاء خبر موته  88أرملت   لستته ٌتامى . فكانت فجعتها كبٌرة : ذات ٌوم من أكتوبر    

كصاعقة وصوتها ٌخنق بدموع  وظلت تجهش ببكاء .   

 سي مصطفى:

رفٌق نضال  بالنسبة "خالد"  الذي كان  معه  جنبا  إلى جنب  فً جبهة  القتال ، ولكن     

 أمره هو بالذات ٌعنٌنً ، وٌحزننً .فقد  كان رفٌق سالحً  لسنتٌن  كاملتٌن ... وكان 

بٌنهما  تفاصٌل صؽٌرة  جمعتنا  فً الماضً  و ال ٌمكن  للذاكرة  رؼم  كل شًء ان 

 تتجاهلها .

 ففً الماضً كان )سً مصطفى ( ممن ناضلوا ألجل  أن تستعٌد بالدهم حرٌتها المسلوبة ، 

بٌن الجرحى  الذٌن نقلوا  مع "خالد"  للعالج  فً تونس ،فقد كان "خالد" ٌكن له فكان من    

 مشاعر  الحب  والوفاء للوطن أٌام الكفاح ، لكن  تلك المشاعر  تالشت  تدرٌجٌا    بعد

االستقالل ،كلما  تداول" سً مصطفى" على مناصب  التً تؽرقه  فً نعٌمها .كان  سً     

لً ولسً  الشرٌؾ  منذ أٌام  التحرٌر ، فقد كان  ضمن مجموعة  مصطفى  صدٌقا مشتركا   

التً كانت  تعمل  تحت قٌادة  سً طاهر . بل كان  واحد من الجرحى   الذٌن  نقلو معً     

 للعالج بتونس ، حٌث قضى  ثالثة أشهر فً مستشفى  عاد بعدها إلى  جبهة  لٌبقى  حتى 

ود برتبة .جٌش التحرٌر ، و ٌع  استقالل  فً صفوؾ  

 

 كان ٌومها بشهامة  وأخالق نضالٌة  عالٌة ، وكنت فً الماضً  أكن له احتراما ودودا  ثم 

 تالشى تدرٌجٌا رصٌده عندي .
1  

 لكن" سً مصطفى " الذي ناضل  من اجل وطنه  أصبح بعد االستقالل  ٌستنزفه كباقً 
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الجزائرٌٌن  الذٌن تنكروا لماضٌهم و جهادهم  فأصبحوا مناضلٌن  فً سبٌل مصالحهم   

 ومناصبهم .  

 حٌث  بلٌت  الصورة رسمها " خالد"  فً وقت النضال  عن سً مصطفى : ها هو  سً 

مصطفى  بعد سنوات ،  ٌتأمل لوحة لً  و اتامله  . لقد مات فٌه  الرجل األخر ،  فكٌؾ 

لٌه .راهنت ٌوما ع
1  

 ألنه أصبح  من الطبقة الجاه و السلطة  علٌه  أن ٌحٌط نفسه  ما ٌشٌر  إلى انتماء  لتلك 

 الطبقة  التً ٌسودها النفاق  فً كل شًء 

 ؾ"سً مصطفى "  الذي أصبح وزٌرا ،  فهو منصب  حلم  به  منذ  بدا  فً لعبة  السلطة 

، فكلما  حصل  على منصب ما ،  لكنه  مثل ؼٌره  ال ٌشبعه  وال  ٌملئ رصٌده  شًء   

 كانت  شهٌته  تفتح  أكثر من منصب  ألكبر من سابقه اسلم على سً مصطفى أصبح 

 وزٌرا   ولذلك  الٌوم  الذي زارنً  فٌه  لٌشتري  منً لوحة ، ورفضت  أن أبٌعه  إٌاها 

.
2  

 "سي":

 زوج حٌاة  الذي ٌكبرها سنا ، صاحب النفوذ والسلطة ،كان )سً( ضابطا سابقا و فد 

حالفته الحٌاة  بان  أصبح احد الرجال  الطبقة التً تدٌر البالد  بصفقات مشبوهة ، حٌث    

 كان  رجال  فوق  العادة  ٌتسابق  الجمٌع  لمجاملته  لنٌل  رضاه  الذي  ٌدر  علٌهم العملة 

فً الزمن  ٌحسون  فٌه  إن رصٌدهم  ٌحتاج  إلى المزٌد من المال . الصعبة ،   

 كان الجمٌع  ٌتملقونه ، وٌجاملونه ، عاسهم  ٌلحسون  شٌئا من ذلك العسل الذي ٌتدفق بٌن 

3ٌدٌه .  

 كان )سً( من أصحاب  األلقاب  فحرؾ )سً( ال ٌطلق  على أي  شخص  إنما  ٌختص 
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به  من كان  ٌحتل  مكانة  اجتماعٌة راقٌة ، حٌث كان ٌحب الفن لدرجة انه اختار  انه     

 ٌسٌر مشارٌع  ثقافٌة  ضخمة البالد ، لكن  هذا  التسٌٌر  ٌخفً فً طٌاته  استنزافا  كبٌرا 

.ألموال مولع بفن وهو مشرؾ على المشارٌع   الكبرى   

زوجا "لحٌاة" ابنة أخٌه ، أراد أن ٌصاهرلقد اختار )سً شرٌؾ( صدٌقه )سً( لٌكون    

صاحب النفوذ و السلطة  لٌكون  جسره  للمناصب  التً  ٌحلم بها . فكانت الصفقة مربحة    

 ، التً  تزٌده من نفوذه ؾ)سً( صاحب صفقات و الملفات المشبوهة . 

الشخصيات العارضية:4-  

 والدة "خالد":

كبدها"خالد" ، عندما اعتقل فكانت  تتضرع بجهلها  األم الحنون التً كانت  خائفة  على فلذة  

 إلى  األولٌاء الصالحٌن لكً ٌخرج ابنها من السجن ، معرضة  نفسها للخطر ،حٌث ٌقول 

 "خالد" :بمالمح )أما( الواقعة على حافة الٌأس و الجنون ، الراكضة  بٌن السجن و األولٌاء 

والت لحارس السجن الٌهودي ،الذي كان الصالحٌن تقدم ل"سٌدي محمد الؽراب" ، والعم    

جارنا )...(حتى تأتً بٌن الحٌن واألخر بقفة األكل الذي تعده لً .
1

     

ت صورتها  محفورة فً بٌرا ، فقد ماتت اثر مرضها ، وبقفكان" خالد "  ٌكن لها حبا ك  

د" خالد ". ذاكرة  "خالد " فرؼم مرور السنٌن  على وفاتها  إال أن ذاكرها  بقٌت  حٌة  عن  

 والد "خالد":

 الذي ما  لبث   أن ماتت  زوجته حتى استبدلتها  بعروس  شابة  أخذت  كل اهتماماته ، فلم 

ٌعد  األب الذي ٌعلق على جدار شهادات    نجاح  ابنه "خالد"  فهذا األخٌر  نجده  ٌقول :    

 ... توقفت  اهتماماته بً  ،  لٌبدأ  اهتماماته  بأشٌاء  أخرى و مشارٌع  أخرى ، انتهت 

2وزواجه  الذي كان جاهز الستهالك .بموت )أما(        
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 فصورة األب  عند "خالد  " لم تكن  صورة  األب  المثالً ،  المحب  ألسرته والمحافظ 

ا ، بل كانت  عكس ذلك تماما.علٌه  

 

  ناديا:

ادٌا" ابنة) سً شرٌؾ ( ، التً ذكر السارد اسمها  عندما  دعاه  " سً شرٌؾ "  "ن  

 لحضور عرس  ابنة أخٌه" حٌاة " ربما  تذكرتها . لقد حضرت  افتتاح  معرضك  منذ 

شهور ابنتً نادٌا 
1

   

 كما قبلها "خالد"  عندما جاءت مع ابنة عمها "حٌاة " إلى معرض الرسم  الذي أقامه ،

بٌنهما ، أٌهما تكون ابنة سً طاهر . لكن "نادٌة"  أفادته  باإلجابة دون أن تدري،   فاحتار   

 أنها  أعطته لؽز الذي راوده ، فاكتشؾ من هً ابنة " سً طاهر " فخالد" ٌقول: فقد كان 

 إلحداهما اسما  أعفه منذ خمس و عشرون سنة ، وعلً  فقد أن تعرؾ  على صاحبته ، 

 سألتها : هل لدٌك  قرابة  بً سً شرٌؾ عبد المولى ؟            

2أجابت بسعادة و كأنها  تكتشؾ أن  أمرها ٌعنٌنً: انه أبً ...  -  

 "فنادٌا"  لم ٌكن حضورها  بارز فً رواٌة .

 والدة "حياة ":

متاعب األرملة  فً عز شبابها ، التً  تركها زوجها  وحٌدة تصارع الحٌاة  بما فٌها  من    

وعلى عاتقها  حمل ثقٌل  ٌحوي  هم  طفلٌن ، فهً  التً لم تهنا  بشبابها وال  بزواجها ،   

الن طبٌعة عمل الزوجً الفدائً  ٌقتضً آن ٌكون  مختفٌا طوال الوقت ، وال تحضً    

رؤٌته إال  فً أوقات قلٌلة ، فكانت الشابة التً زوجها  أهلها    لمشروع  شهٌد ،  قد 

3قتحق  
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ٌما  بعد ،  فكان  شرفا  لهم مصاهرة  "سً طاهر"   المجاهد وربما  كانت  فً أعماقها  ف 

تعتب  على الذٌن  زوجوها منه ، فقد كانوا  ٌزفونها  لشهٌد  ولٌس لرجال ... كانت  تعرؾ 

مسبقا نشاطه  السٌاسً ،... وقد  ال ٌعود  إلٌها إال جثمانا .    

لكنها قبلت . فهً لم تكن راضٌة  من زواجها منه  

 كاتب ياسين :

 رفٌق "خالد " فً الزنزانة   التً جمعتها  كأصؽر معتقلٌن  ،كان "ٌاسٌن"  شعلة تحرق 

كل من أراد الخضوع  لفرنسا أو لؽٌرها ، كان شعلة  وطنٌة  لم ٌنطفئ  لهٌبها  الذي    

 وقوده  الؽذاء  و التضحٌة ، كان  األبناء الشرعٌٌن   الذٌن أنجبتهم الجزائر  بعزة  و فخر ، 

فدافعوا  عنها بقوة وعزٌمة  ولم  ٌثنهم عن ذلك االعتقال و التعذٌب حٌث بقً  فً السجن 

 )كدٌا (  أربعة  عشر شهرا ، ٌحلم بالحرٌة...و بامرأة مستحٌلة تكبره  بعشرة سنوات ، 

فً السادسة والعشرون  من عمرها ... وكان اسمها نجمة ؟  كانت
1  

 كما ذكر "خالد"  بعض أسماء  الشهداء المناضلٌن    من اجل الوطن منهم.

 بالل حسين:

 احد أبطال الشرفاء الذٌن سٌروا الثورة ،ورفضوا، أن  ٌؤجروا   على جهادهم  و تضحٌتهم 

بعد االستقالل ،  كان صدٌق " سً طاهر " حٌث ذاق  الوٌالت من المستعمر  الذي كان    

 سببا  من حرمانه  من األوالد ، رؼم انه  لم ٌكن  من رجال العلم ، إال انه    علم  جٌال  

 بأكمله كٌؾ  تكون التضحٌة و اإلخالص الوطن   ، مات " بالل حسٌن " بعد االستقالل  

دون مال  وال بنٌن   وال ٌضٌؾ "خالد" : وعاش بالل  حسٌن مناضال  فً على الهامش    

معارك  المجهولة ، مالحقا مطاردا  حتى االستقالل ، ولم ٌمت  إال  مؤخرا  فً عامه  

1988    الواحد و الثمانٌن فً سابعة و عشرون ما ي  ،  

2 وفً شهر نفسه  الذي مات فٌه ألول مرة .     
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في الرواية: األماكن   

 ال ٌشٌد  البٌت  إال بؤعمدة  ٌرتكز علٌها ، فإذا  أهملت ركٌزة  ما اختلت  هٌكل  البٌت ، 

 وكذلك  األمر بالنسبة للرواٌة ، فهً تعتمد  فً بناءها  على المكان  الذي غدي  ركٌزة  من

ركائز  األساسٌة  التً ال ٌمكن  ألي روائً  ،    االستغناء عنها  حٌث نجد  أن المكان  لم    

 ٌعد عنصرا  ثانوٌا فً رواٌة  فقد صار  عنصرا أساسٌا للعمل الروائً ، ٌتخذ أشكاال  

 وٌحل دالالت مختلفة ، ٌكشفها التحلٌل  والدراسة  وفق  تصورها  ٌخضع  لمبدأ القطبٌة 

مة  على  ثنائٌة التضاد  بٌن األمكنة ، تتقابل  معبرة  عن عالقات التً تربط  القائ    

تبعا  للثقافة  والعادات  و األفكار  و السلوك عٌشها   أو الشخصٌات  بمكان  تحركها    

السائد فٌه.
1

وٌعرف "مبارك ربٌع"  المكان  بؤنه وسط  أو حٌز المتجانس ، تؤخذ       

ا ، أو بعبارة  أخرى  تتجاوز فٌها  األشٌاء بصفاتها الخارجٌة. موضوعات خارجٌة  موقعه  

 وهذا ٌعنً أن المكان  جانب  البد العمل  الروائً  حٌث ٌتحدد المكان  فً الرواٌة  باعتبار

مكانا  مرتبط  بوظٌفته و واقعٌة األحداث   فً الحكاٌة  إذ ٌحدد  اٌطارها  بمراجعها    

                  2خاصة .

نجد أن هناك  عالقة قوٌة  تربط المكان  بباقً  شخوص و أحداث  الرواٌة  وبذلك   مث      

 ٌصبح المكان  كائنا حٌا  ٌمارس حركته فً خطاب وٌإثر وٌتؤثر  بباقً المكونات  الروائٌة 

خاصة للشخصٌات .     

ا  ألمكنة وبذلك نجد أن  المكان فً الرواٌة  مرتبط بوظٌفة المرجعٌة ، نحن فً دراستن  

 الموجودة  فً رواٌة ذاكرة  الجسد  نجد أن المكان عند مستغانمً  ٌؤخذ أكثر من بعد ، 

 وٌبدو  شدٌد  التؤثٌر فً تركٌب  سلوك الشخصٌات .       

 بل أن مكان  قاعدة متٌنة  للبناء الروائً . فهو ساحة  التً تشهد  تلك  الحٌاة  المثٌرة  

3 للفصول.  
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ٌشمل األمكنة  الرواٌة  جمٌعها  وأشٌاءها ، كما  ٌقدم الوصف  المنتظم  فمكان الروائً   

أي فً سٌاق  حركة  الفعل  الذي ٌجري فٌه . فً سٌاق حركة  تشكل البناء  الرائً ،  
1
  

 "فذاكرة الجسد"  رواٌة  غنٌة  باألماكن، حٌث أن سارد   ذكر العدٌد  من المدن منها: 

... الخ ، فهً مدن  مر بها ،  إال أن المكان األبرز الذي كان قسنطٌنة  ، تونس ، و فرنسا  

أخر، هو مدٌنة راسخ  فً ذاكرة  ال"خالد"  طول الوقت ، حتى وهو  موجود فً مكان    

قسنطٌنة  باعتبارها  المكان  الذي ولد فٌه  وعشقه بجنون ، فكان  ٌذكر  منذ بداٌة الرواٌة    

حتى نهاٌتها ، وبذلك  نجد أن المكان  عند" أحالم مستغانمً " : تتوزع  على مساحة   

للمكان الروائً  طابعا خاصا وممٌزا ، وٌمكن  النص بشكل  الفنً جمٌل ، ما ٌعطً      

ال تشكل سوى نقاط العبور اعتبار  قسنطٌنة  المكان  المحور ألحداث ،باعتبار  األماكن    

   2.ٌات  و تطور األحداث فً التقاء الشخص 

حٌث نسج "خالد" ذكرٌات طفولته و شبابه  فً مدٌنة الجسور  المعلقة ، تلك المدٌنة  التً    

 ابعد  عنها  قسرا  بعد تجربة  اعتقال أٌام االستقالل وهً المدٌنة  التً  عاد إلٌها قسرا

أخاه" حسان " ، إن أٌضا مرتٌن ، مرة حضور  حفل الزفاف زفاف حبٌبته ومرة  لٌدفن      

نطً  بؤكثر األحداث فً حٌاته جعلت تصوٌره للمدٌنة  ٌنحو  منحى ذاتٌا ارتباط   مدٌنة  قس

(.3   )     

 أما تونس:   فكانت  المدٌنة  التً داوت  جروحه ، وبترت  ٌده  لٌسرى بعد ما  نقل إلٌها 

 للعالج  مع الجرحى  الذٌن كانوا معه فً  جبهة القتال   ، فكانت تونس أمه الثانٌة  التً 

 احتضنته  بعد خروجه من وطنه  األم   ، فكانت  المدٌنة  التً أعادت له األمل  بعد ما فقد

ذراعه   . حٌث اخذ بوصٌة الطبٌب الذي شجعه على الرسم . كما كانت تونس  المدٌنة     

تقى فٌها خالد "حٌاة" أول مرة .التً ال  

اسمها  وصٌة من والدها  سً طاهرحمل لها   
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حرا   ٌقول "خالد" : كنت اعشً  فً تونس  ابنا  لذلك  الوطن  وغربٌا  فً الوقت  نفسه ،  

مقٌدا  فً الوقت نفسه ، سعٌدا و تعٌسا  فً الوقت نفسه )
1
 )  

اختاره   "خالد"  بكامل  إرادته  أما بالنسبة  لمدٌنة بارٌس  فكانت المنفى  الذي   

 فكان هروبا ، من الواقع المرٌر  الذي عاشه  فً وطنه  بعد االستقالل ، فبارٌس  ثانً 

، مدٌنة  جمعت  بٌن" خالد "  و "حٌاة"  فً معرض الرسم  الذي أقامه خالد.     

كانت المدٌنة   إال أن قسنطٌنة  كانت شاهد على الفراق "خالدو"حٌاة"  بعد زواجها، وبذلك   

حضورا  فً الرواٌة . األكثر    

 وسنقف  فً دراستنا  هذه األماكن  التً مر بها "خالد"  فً كل من هذه  المدن  حٌث  

 سنتناول  بالتحدٌد  األماكن  المغلقة ، واألماكن المفتوحة  : 

األماكن المغلقة :-1   

 األماكن المغلقة هً التً  ٌنتقل بٌنهما  اإلنسان و ٌشكلها حسب أفكاره ،و الشكل الهندسً 

الذي  ٌروقه  و ٌناسب  تطور عصره ، وٌنهض  الفضاء المغلق كنقٌض  للفضاء المفتوح    

منها  إطار ألحداث قصصهم  ومتحركة ، وقد  تلقف الروائٌون هذه  األمكنة وجعلوا     

ألماكن التً نحن بصدد   دراستها فً رواٌة "ذاكرة الجسد" هً:   و ا 2شخصٌاتهم   

في قسنطينة : "خالد"بيت -1  

 هو بٌت العائلة  الذي ولد فٌه "خالد"  وعاش طفولته ٌلهوا  بٌن  جنابته ، وقضى  جزءا من 

أما سبب  صدمة لقائً  العاطفً  مع ذلك البٌت  شبابه  ٌنسج  فٌه  ذكرٌاته  ٌقول "خالد" :  

 ، الذي ولدت فٌه  وتربٌت فٌه ، من أفراح  و أعٌاد ... و أٌام  عادٌة أخرى ، تراكمت

ذاكرها  فً أعماقً لتطفوا اآلن فجؤة... كذكرٌات   فوق  العادة  تلغً  كل شًء  عدها     

كرٌات طفولته  قد نقشت  فً ذاكرته  وهو  اآلن   ٌستحضرها  بمجردكل ذ أنحٌث   3؟  
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دخوله  ذلك البٌت .    

 عادت إلى خالد ذكرٌاته  بعدما  رجع  إلى  قسنطٌنة   حٌث  راوده  الحنٌن  إلى ما كان   

 ٌحدث  فً ذلك  البٌت  الذي  عاش  فٌه  والدٌه  و أخٌه "حسان"  فاستحضر  طٌف  أمه ، 

غادروه  ٌعبر  هذه  الغرف أمامً .مازال طٌف  الذٌن و أوامر والده   
1
  

حٌث  أكاد  أرى  غندورة )أما(  ٌمر هنا ، وٌروح وٌجًء  بذلك  الحضوري  السري       

 ألمومة ، وصوت أبً  ٌطالب بماء الوضوء .    

"فخالد"  ٌستعٌد  الذاكرة  بكل  ما تحتوٌه  تلك  الرتشات  البسٌطة  حٌث أن  الكثٌر من 

 الذكرٌات محفوظة فً البٌت  .

لف الجدران  الجدٌدة  البٌضاء  أثار مسمار  الذي علق  علٌه  ٌقول "خالد"  أكاد  أرى  خ  

أبً ٌوما شهادتً  االبتدائٌة  منذ أربعٌن سنة .
2

 

 حٌث نجد أن البٌت كفضاء إلقامة ، ٌجعل اإلنسان باألمان ، كما ٌستطٌع  أن ٌقوم     فٌه  

                                                                                                                                      3بما  ٌحلوا  له  دون  

 أي رقابة  من الناس ، وٌحتل  بٌت  البطل  مركز  الصدارة  فً هذا النوع من  األماكن.

ك  البٌت  إال  انه  مازال  ٌحس   فٌه باألمانعن ذل فرغم السنٌن  التً غاب  فٌها "خالد"   

و الطمؤنٌنة ، فشعوره تجاه البٌت ال ٌتغٌر  فهو الذكرى القدٌمة  فبٌت الذي ٌقٌم فٌه     

 اإلنسان ، ٌإثر  تؤثٌرا بلٌغا  فً نفس المقٌم  فٌه  وٌحدد مدى  إحساسه بمكان . 

فً نظر" خالد "  الن ذكرٌاته  فذلك البٌت  رغم بساطته و قدمه  إال انه  ٌبقى أجمل   

4الغالٌة محفوظة  بٌن ثنٌاه .   

 فذلك البٌت  التً كانت فٌه  العائلة المجتمعة ،  أصبح بٌتا  للعائلة "حسان "  الذي بقً 

ذلك البٌت حٌث ٌسمح  الحدٌث عن البٌت  العائلً  بإضاءة  كثٌر من محافظا  على عراقة    
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وكذا  عائلة  أخٌه  "حسان " بل والحدٌث  عن العائلة   جوانب فً شخصٌة  البطل "خالد" 

بؤكملها ، فالبٌت  هوٌة  لمجموعة  الشخصٌات  التً تتقاطع من خالله ، إن البٌت    كما 

 ٌقال: هو كون  األول اإلنسان ، من خالله   ترتسم  المشاعر والعواطف 

: الكد ياسجن  2-  

ثوارا كانوا  أم من عامة الشعب  هو السجن  الذي كانت  فرنسا  تزج  فٌه  الجزائرٌٌن ،   

ٌقٌم  فً  اإلنسانكان   فإذاصغارا  كانوا  أم كبارا  ، فقد ضمنت  جدرانه كل األعمار   

ٌقٌم  فٌه  مجبرا فً السجن  الذي ٌشكل  مغلق  آخرفهناك مكان  إرادتهالبٌت  بمحض    

ا  الحرٌة  تنتقل  إلٌه  الشخصٌة  مكهربة ، تاركة  وراءها  فضاء الخارج عالما  مناقض  

إلى  عالم المغلق هو داخل  المحدود  فتنطوي  على نفسها . 
1

 

ٌثنً  من عزمه  بل  أوفخالد دخل أول مرة للسجن وهو صغٌر  فلم ٌرهبه  ذلك االعتقال    

تحدد  شخصٌة  البطل  الراوي  أن  جعل  منه رجال  ٌتحد االستعمار  بنضاله  فمن طبٌعً  

من دخوله  السجن  وهو ابن ستة  عشر سنة  لٌعٌش   ابتداء"خالد " باعتباره  مجاهدا    

األولى فً حٌاته .دخل السجن وهو ابن ستة عشرة  سنة ، فعند مرور  "خالد"  من تجربة   

ه من  الم وحزن وبما الشارع  الذي  ٌوجد فٌه ذلك السجن  عادت إلٌه  الذاكرة  بما تحمل   

كان ٌحدث من تعذٌب وقهر الرجال .
2

 

 ٌقول "خالد" : ولدت  كل هذه  األفكار  فً ذهنً و أنا  اعبر ذلك فً شارع ، والتقى  بعد

سنة  مع جدران السجن  كنت ٌوما  أراها من الداخل ...كان سجن  الكد ٌا  جزء من37   

حٌاتً وذكرٌاتً األولى  التً لم تمحوها األٌام.       

 كان سجن"الكد ٌا "  المكان الذي التقى فٌه "خالد "  مع قائده" سً طاهر" رغم انه  أشفق 

ح  الكفاح  والنضال  ٌقول خالد :  فً سجن انه كان ٌبث  فٌه رو إالعلٌه  لصغر سنه     

                                                           
 425شهر زاد حرز هللا : الفن الروائً عند أحالم مستغانمً ص 1
  

432ص المرجع نفسه: 2  



األماكن  في الرواية.                                                                     الفصل الثالث : 
 

52 
 

كان موعدا  مشحونا  باألحاسٌس المتطرفة  الكد ٌا كان موعدي نضال األول مع سً طاهر 

 .
1

 

كما كان فً ذلك السجن  حكاٌات  كثٌرة  ألبطال  خلدوا  أسماءهم  بكل عز وفخر ،  من 

؟.بٌنهم  "مصطفى بن بوالعٌد"  ورفاقه الذٌن نالوا المستعمر     

بؤٌد   " خالد "  عن السجن  الذي دخل  بعد االستقالل ، لكن هذه المرة  دخلهكما تذكر   

، كان جالدوه هذه المرةجزائرٌة  مرت سنوات كثٌرة ،  قبل  أن ادخل  سجنا  آخر    

جزائرٌٌن  ال غٌر ولم ٌكن له عنوان معروف ، حٌث نجد أن السجن الذي دخله البطل    

عقب  االستقالل  ال ٌعرف له اسما ، كل ما ٌذكره  انه زج فً سجن .  
2

 

المسجد:3-   

، فتطمئن فٌه النفس ، المكان  الذي تسموا  فٌه الروح  حٌث تإدي  فٌه شعائر الصالة   

 وتحس باألمان و االستقرار ، فا لمسجد  من المعالم  العرٌقة  التً  تزخر   بها    مدٌنة 

 قسنطٌنة  حٌث أن المسجد  ٌساهم فً بناء  الرواٌة  وٌشكل  إلى جانب  األماكن  األخرى

كان العام خطاب ، ٌفتح الناس  كمكان للعبادة  ٌتجهون  فٌه  ألداء الفرٌضة    منبناء الم    

الصعبة اجل مواجهة  ظروف الحٌاة    

 فبرغم  من وجود  أماكن  أخرى من " ماخور" وغٌره  تغوي  الناس  إال أن  المساجد تبقى

لٌوم  الناس  إلىصامدة  فً وجه الفساد ، فهً  التً  تدعو  مآذنها  خمس  مرات  فً ا    

العودة الطهر و العفة .         

 فصوت المآذن فً قسنطٌنة  لها  اثر كبٌر  فً نفس "خالد" الذي افتقد  سماعها  عند سفره 

وجد  صوت المآذن لم تتغٌر   قوتها  وكذا   إلى  فرنسا ، وبعد عودته  إلى  قسنطٌنة     

فالمسجد  مكان المقدس  عند  التؤثٌر  الذي  تتركه  على نفس  اإلنسان فٌحس بالرهبة     

             3.خالد  وعند كل مسلم  
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 فال نجد  فً الرواٌة  أسماء المساجد  التً ٌصدر  منها األذان حٌث ٌظهر  من خالل 

 الرواٌة  اللجوء  إلى الدٌن  ككل  بدٌل عن مشاكل المطروحة ، وتركز  الكاتبة  فً الحدٌث 

عن المساجد :     

المجتمع  بٌن الظاهرة وجود المآذن المرتفعة  ، وإقبال الناس  التناقض  الموجود  فً -4

 على الصالة .

مكان األرقى فً  هذه سٌطرة  الصوت الدٌنً  فً المجتمع ،إال  أن المسجد  ٌبقى  ال -2

 المدٌنة.

 

الدار  المغلقة  )الماخور (-4  

هً الماخور  التً  كانت تمارس  فٌه الرذٌلة ، حٌث  ٌقصده  أولئك الذٌن مات لدٌهم    

دارالوعً الدٌنً  فؤصبحوا ٌستحلون  كل ما ٌحلوا  لهم  حٌث  توقف "خالد"  أمام هذه ال   

تحدث عن لون جدرانها الصفراء  كما انه أشار  وهو ٌمشً  فً شوارع المدٌنة ، حٌث    

شوارع وأسواق  مختلفة  . إلىإلى أنها كانت الدار الكبٌرة   ولها ثالثة أبواب تإدي   
1
  

وٌضٌف" خالد "  بان  تلك الدار  كانت تضم  بٌن جدرانها  نساء جمٌالت  وبائسات     

إال وهن  عجائز التوبة ، كما ذكرٌإتٌن إلٌها بغرض اكتساب المال  ، وال ٌخرجن  منها    

"خالد"  أٌن  كان  والده  ٌقضً  وقته ، ٌقول خالد:  وكانت  النساء  الجمٌالت  و    

2.البائسات ، ٌإتٌن  أٌضا  من كل المدن  المجاورة  

 وٌضٌف "خالد " متسائال  عن مصٌر  هذه الدار : ماذا أصبح هذا البٌت ؟ 

ه وربما  ظل  له باب  واحد  فقط ... بعدما أغلقت  أبوابه  لست ادري ... ٌقال  إنهم  أغلقو

األخرى  ، فً أٌطار السٌاسة  تقلٌص الملذات  فً هذه المدٌنة  ، آو احترامها  لعشرات 

  3المساجد . 
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حٌث أن هذا الوصف  الواقعً  ، الذي  تبدوا  من خالله  الكاتبة  حرفٌة  هنا  فً حدٌثها  

   4988وقت  كتابة أي سنة 

نطٌنة  قد طبعت  بطابع  التناقض وبذلك تكون قس  

بيت "حياة" في تونس : -5  

ٌكون  مكانه  فً  أنهو البٌت الذي عاشت فٌه" حٌاة  " طفولتها ، فقد اختار "سً طاهر"    

من العدو ، فكان  ٌمثل  له  ألسرته األمان و الحماٌة : تونس  بدل  الجزائر  لٌحمً  أسرته   

 بعدها اتصل بً "سً شرٌف " من قسنطٌنة ، لٌطلب  منً بٌع ذلك البٌت  الذي لم ٌعد 

هناك ضرورة  لوجوده ، والذي اشتراه )سً طاهر(  منذ عدة سنوات لٌهرب  إلٌه أسرته    

الصغٌرة  ، عندما أبعدته  فرنسا  عن الجزائر فً الخمسٌنات    .   

د الشوارع تونس ، وكان فً مقدمته  باب كان السارد ٌصف البٌت ، حٌث  كان  فً اح  

باب بٌتكم  فً شارع  التوفٌق  بتونس ... حدٌدي اخضر  ٌقول "خالد" : وقفت أدق    

انتظرت  أمام بابكم  الحدٌدي  األخضر   
1
  

 قد نقش ذلك البٌت  فً ذاكرة  "خالد" ، بل تفاصٌله  التً عاد  سردها ل"حٌاة" : ونظرا  

البٌوت  التً سكنها  نعٌشها مرة أخرى كحلم ٌقظة    اآلن  ذكرٌاتنا عن   

 فقد أحب "خالد" البٌت و أحس فٌه األمان ،منذ أول  زٌارة له ، فوصف دوالً  العنب ، 

 وشجرة الٌاسمٌن بكل شاعرٌة حامال  أمانة من عند "سً طاهر "     تمثلت أوراق 

العنب  التً تلتصق جدران حدٌقة.  اسم"حٌاة " ٌقول "خالد"  أحببت ذلك  البٌت ... بدوالً   
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المستشفى:-6  

هو المكان  الذي ٌداوي  جراح  المرضى  الذٌن  ٌلجئون  إلٌه  بذلك الهدف ، فهو المكان    

أكثر الخدمات اإلنسانٌة ، فلمستشفى  كخلٌة نحل، لتهدا ففً كل وقت  ٌمكن  أن الذي ٌقدم   

تؤتً   إلٌه  حاالت مستعجلة ، حٌث أن كل فرد  عامل له وظٌفته  الخاصة  التً ال ٌمكن    

االستغناء عن خدماتها ، حٌث أن  المستشفى  ٌعد وظٌفته  عكس األماكن المغلقة  أو    

.المفتوحة  كونه ٌعمل على الترمٌم 
1

   

عالج  بعدما أصٌب فً حٌث نقل خالد إلى المستشفى  "حبٌب ثامر"  بتونس  بغرض ال     

 ذراعه  لٌسرى  فً مواجهته  مع العدو الجزائر ، فكان المكان  الذي داوى جراحه حٌث

قرر  األطباء أن ٌكون     العالج  هو بتر ذراعه ، وبعدها ساءت  حالته النفسٌة ، فحالة    

التً مر بها   حٌث كان ذلك   الطبٌب محفز "لخالد" على الرسم  حٌث أصبح  بفضله من   

   .المبدعٌن ٌقول "خالد" : ارسم اقرب منظر  إلى نفسك  

2فكان "خالد"  فً ذلك مستشفى ٌحكً همومه وأحالمه وماضٌه وحاضره .  

 فلم ٌكن هناك وصف دقٌق لذلك المستشفى  فً سٌاق كالم "خالد" لكنه  أشار إلى الجدران 

 البٌضاء التً كانت  فً غرفته بؤنها  استمرار لجدران ذلك  المستشفى . 
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في الغربة:  "خالد "بيت  -7    

رورهو مسكن "خالد"  فً فرنسا  حٌث كانت  له ذكرٌات  كثٌرة انطالق ب"كاترٌن"  وم  

"بحٌاة" و "وزٌاد" ، حٌث أن "خالد" مارس  فً ذلك  البٌت  عالقة غٌر شرعٌة مع   

فهو الذي هرب من غربته األولى ذلك البٌت  الذي رأى  فٌه"كاترٌن "  دامت  سنتٌن    

األمان  أكثر من أي مكان أخر فً فرنسا ومارس رغباته    فمكان هذا البٌت كان الحٌز   

بطل  بلحظات  السعادة الهاربة مع صورة المعشوقة. فكانت كاترٌن امرأة الذي ٌنعم  فٌه ال    

التً دخلت  إلى ذلك      البٌت  حٌث أطلقت  فٌه العنان  لحرٌتها 
1

    

 تلتها "حٌاة "  التً  أعجبت كثٌرا  بذلك البٌت الذي  كان فً الطابق  العاشر حٌث  وجدته 

حٌث  أن الفانٌٌن  عادة  ال ٌهتمون   بترتٌب  مرتبا وجمٌال  على  عكس ما كنت تتصور ،  

 المكان  حولهم  هذا  ٌدفعهم  إلبداع أكثر. 

 قلت وأنت تلقٌن  نظرة  عامة  على غرفة  الجلوس : 

لم أكن أتصور بٌتك هكذا ، انه  رائع  و مإثث  بكثٌر  من ذوق ؟  -  

سؤلتك : كٌف  كنت تتصورٌن ؟ -  

غرف ومرسم ، كان ٌبدع  فٌه  "خالد"  لوحاته ، فهو  اختاركان ذلك  البٌت ٌحتوي  على -  

.ئته   الطبٌعٌة  التً ٌحتاجها الفنان ألجل  اضاذلك بٌت      

 حٌث تطل نافذته  على  نهر السٌن ، وجسر  مٌرا بو : انظري  هذه النافذة إنها  الجسر

   2.الذي ٌربطنً بهذه المدٌنة  

التً كانت غربته  فٌها : رغم اغلب   األحداث وقعت   "فخالد  لم ٌصف لنا  مدٌنة  بارٌس

فً مدٌنة بارٌس ، فإننا  ال نجد وصف  لهذه المدٌنة  فً كامل الرواٌة ، كما ال  نجد     
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وصف  ألي مكان من األمكنة  التً دارت  فٌها  األحداث  سواء  ذلك  للغرض  التً تمت 

         3"لقاءات خالد  و حٌاة"  أو ذلك المقهى . 

المعرض: 8-  

 المكان  الذي عرض  فٌه "خالد"  رسوماته  ولوحاته ، فهو المكان  الذي جمع بٌن" خالد" 

و"حٌاة"  لثانً مرة  وهً شابة  ففتح  هذا اللقاء  الباب أمام "خالد"  لعواصف  لم ٌكن   

ٌتوقعها ، وبعد ذلك قامت لقاءات األخرى  بٌنهما  فً ذلك  المعرض .      

ل "خالد ": كان  ٌوم لقائنا  ٌوما للدهشة .. ولم ٌكن  القدر  فٌه  هو الطرف الثانً . كانٌقو  

منذ البدء  الطرف األول، ألٌس هو الذي  أتى بنا من مدن أخرى، من زمن آخر ، وذاكرة     

 ؟الرسمآخر، لٌجمعنا  بقاعة  بارٌس ، فً حفل  افتتاح  معرض 
1

      

كثٌرة  رسمها  وبٌنها  لوحته األولى التً  كانت  أول ات كان ذلك المعرض  ٌضم  لوح  

تجربة  له الرسم  بعد بتر ٌده ، فكانت لوحته  التً اسمها "حنٌن"  تمثل "جسر" قنطرة    

الحبال فً  قسنطٌنة    

 ٌقول "خالد": انتظرت  فقد  طلوع  الصباح  الشتري  بما تبقى  فً جٌبً  من أوراق 

ٌه  لرسم لوحتٌن  أو ثالثة ، ووقف  كمجنون  على عجل  ارسم "النقدٌة  ما احتاج  إل  

قنطرة  الحبال "  فً قسنطٌنة ... خمس وعشرون  سنة ، عمر اللوحة  التً أسمٌتها  دون   

    2كثٌر من التفكٌر  حنٌن 

  األماكن المفتوحة:-2

األحداث  مكانٌا ،حٌث  تتخذ  الرواٌة  فً عمومها  أماكن منفتحة  على طبٌعة  تإطر  بها   

                 (3المتحكم بشكل الهندسً)وتخضع  هذه األماكن الختالف  بغرض  الزمن  

   

           و األماكن المفتوحة التً نحن بصدد دراستها فً الرواٌة :
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الجسر:-1  

 احد معالم التً تزخر بها  قسنطٌنة ، والتً بقٌت  شامخة دالة  على عراقة  المدٌنة ، حٌث 

 تكثر فٌها الجسور ، "فخالد"  كان ٌعشق مدٌنة  قسنطٌنة و جسورها ، حٌث جسد  ذلك  فً

رسوماته  التً أبدعها  فً غربته  ، فكانت لوحته "حنٌن"  أول تجربة الرسم ، تلك اللوحة    

كانت  تجسٌدا  لجسر  الحبال  فً قسنطٌنة  فٌقول "خالد" : انتظرت طلوع  الصباح التً    

إلٌه  لرسم لوحتٌن  أو ثالث،   احتاج  ا الشتري بما تبقى فً جٌبً  من أوراق نقدٌة  م  

وقف كمجنون على عجل ارسم ) قنطرة الحبال ( فً قسنطٌنة .
1

 

بمدٌنة قسنطٌنة ، فالجسر  هو الرابط بٌنه فرسم "خالد " لذلك الجسر  الدال  على تعلقه    

وبٌن ذاكرته  التً نسجها  فً الماضً " حٌث  تقوم الرواٌة  على لوحة  تسمى "حنٌن"   

هً صورة جسر  فً قسنطٌنة  هو قنطرة الحبال ، رسم البطل "خالد"  هذا الجسر    

فً "كابو تسكً"  الذيبتلقائٌة  عقب بتر ذراعه ، رسمه  تنفٌذا  لوصٌة الطبٌب  الٌوغسال   

قال  له ارسم  اقرب شًء  إلى نفسك     

 فاشترى "خالد"  ما ٌلزم  ورسم جسرا  اسماه" حنٌن"... لكن "خالد"  لم ٌرسم  الجسر مرة 

باالرتفاع واحدة  بل ظل  ٌرسمه  كل مرة وتتطرق الرواٌة  لوصف الجسر  فتصفه   

  2مترا .472المحدد ب

دٌنة  بعضها البعض حٌث : أن هذا الجسر  من اآلثار العجٌبة فالجسر  ٌربط طرفً  الم  

بمدٌنة قسنطٌنة  وقد وصفه احد المإرخٌن  بقوله :    

 وللمدٌنة بابان ، باب مٌلة  فً الغرب  وباب القنطرة  فً الشرق ، وهذه القنطرة من أعجب

البناءات الن علوها  ٌشف من مائة ذراع  وهً بناء الروم .    
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توجد  جسور فً فرنسا  إال أن "خالد"  لم ٌرسم شٌئا منها ، الن ذاكرته معلقة  انه فبرغم 

3ن قلبه متٌما  بقنطرة "سٌدي راشد" وواد رمال .بجسور  قسنطٌنة  كا  

 فرسم "خالد "  للجسر  ٌحمل أكثر من داللة . عن طرٌق جسر ، عن حٌاة  الماضٌة  

وما ألت إلٌه فً الحاضر ، وهو الحدٌث  والحاضرة ، هو الحدٌث  عن األحالم  الشهداء ،  

، وقد حاول "زٌاد" هن الوضع  فً بالد المستقبل ، وكل ذلك  ٌمكن أن ٌرمز له الجسر    

الفلسطٌنً فً الرواٌة  أن ٌصور الجسر  المرسوم و ٌبٌن بعض داللته  تقول كاتبة على   

لسان هذه الشخصٌة : فً اللوحة األخٌرة ال ٌظل بادٌا من الجسر سوى ، شبحه البعٌد    

 تحت خٌط من الضوء ، كل شًء حوله ،ٌختفً الضباب  فٌبدو و الجسر  مضٌئا  عالمة

استفهام معلقة فً سماء . 
1
  

الجسر  عن وضعٌة  التً آلت  إلٌها البالد  بعد االستقالل.  كما ٌعبر  

لجسر عن مجموعة أبعاد  من بٌنها  البعد الواقعً  هنا  فً تحدٌد ارتفاع الجسر كما ٌعبر ا  

ووصف  الجبال  المشدودة  بها  ووصف  وادي الرمال  تحته ، وأسراب  الغربان  التً   

تقطع فضاءه ، أما البعد العاطفً   فٌتمثل  فً اتخاذ  هذه اللوحة  المكافئ  أو المعادل   

2حالم. الموضوعً  لفتاة أ    

 فالجسر هو وسٌلة وصل بٌن "خالد" و ذاكرته ، ٌصل  بٌن الماضً و الحاضر  حٌث أن 

له رإٌة "خالد"  الجسر  قسنطٌنة  بؤم عٌنٌه  أعادت   ٌجمع  بٌن المتناقضات ، ف الجسر   

  3. أبناإها بالجسور الحنٌن  تلك المدٌنة التً تصل 
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الغابة:-2  

 هً المكان الذي احتضن المجاهدٌن فً وقت الثورة  فكانت  األم الحنون . حٌث كانت 

مغامرتها  و ممراتها  كاتمة أسرارها، فكانت نافذة" خالد  " تطل  على تلك األشجار   

الشامخة  الدالة  على  شموخ  األبطال الذٌن مروا  بها.     

، ٌقول فً الغابة  من  غار و بلوط  المتواجدة  األشجارحٌث أن "خالد " وصف أنواع    

غرفتً  واشرع نافذة ... أحاول  أن  أرى  شٌئا  آخر بنفسً . وإذا    "خالد" : أغلق الباب   

 النفاذة  تطل علً ... تمتد  أمامً  غابات البلوط  و الغاز ، وتزحف  نحوي  قسنطٌنة  

 ملتحفة  مالءتها القدٌمة .
1

      

 فالغابة كالمجاهدٌن  ناضله  هً األخرى  بقت صامدة  رغم القصف  الحاقد علٌها وعلى 

 من احتضنتهم إن كل طرف  فً هذه المدٌنة  العربٌة  العرٌقة ، تإدي إلى الصمود  . وان 

  2كل الغابات  والصخور هنا  قد سبقتهم فً االنخراط 

والتصدي  للمستعمر، إال أن الكاتبة  فعلى الرغم  من الغابة  رمز من رموز  التحدي و   

أحالم تشٌر  لها  مجردة  من خالل  صفحة  واحدة  فً الرواٌة . وتبدو على غٌر  علم بها    

، إذ أن المرجعٌة مفقودة بالنسبة ، وال بطرفتها و منعرجاتها ، فتكتفً بوصفها من بعٌد  

"خالد" عن مثل هذا األمور  بهذه  للكاتبة ، ولٌس  مقنعا فنٌا  وال واقعٌا  أن ٌتحدث البطل  

  3 .البساطة والحال أنها مكان لمغامرته األولى وصعبة  فً حٌاته 
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الشارع والسوق:-3  

 هو المكان الذي ٌلتقً فٌه الناس، فنجد  فٌه  كل المظاهر  التً تعبر  عن وجه  المدٌنة 

حٌث أن السوق هو المكان الذي تلتقً  فٌه  أنواع  مختلفة من البشر ، و ٌزخر  بؤشكال    

متنوعة من الحركة ... كما ٌمثل  مناسبة  لتقدٌم  شخصٌات جدٌدة .
1
   

 حٌث نجد أن الشارع كل الفئات فكل  له وجهته  التً ٌقصد بها ، فٌمشً الفرد فً الشارع

الشارع ٌضم السوق الذي ٌحتوي على متاجر ومقاهً ،  أنلٌحقق فً المقصد ، حٌث نجد     

ٌحتاجها الناس فالشارع والسوق أمكنة عامة تمنح الناس الحرٌة وغٌرها من األماكن التً     

 الفعل و إمكانٌة التنقل  وسعة االطالع والتبادل لذا فهً أمكنة  انفتاح  تنفتح  على العالم 

         2.الخارجً تعٌش دوما حركة مستمرة

 ٌقول "خالد" ها هً ذي قسنطٌنة ... وهاهو كل شًء أنت ، وها أنت تدخلٌن إلً من النافذة 

نفسها التً سبقت  أن دخلت  منها  منذ سنوات . مع صوت المآذن نفسه ، وصوت الباعة    

  3، وخطى  النساء  الملتحفات  بالسواد ، واألغانً القادمة   من المذٌاع  ال ٌتعب ...

 فالشارع الذي ٌعبر عن هموم الناس ومشاكلهم حٌث وجوه الناس تعبر عن الهموم والمشاكل 

 التً تشغلهم ففً الرواٌة : تصف الكاتبة أفواج المارة ، وهم  ٌجوبون الشوارع دون وجهة

محددة ، و البطل خالد واحد من هإالء ، ٌمشً مع مجموعة من المارة حٌث أن النساء    

، والرجال فً بدالت رمادٌة متشابهة  وهم ٌطوفون  ، ذلك ماراه "خالد " ملتحفات بالسواد  

وكئن هذه الصورة تهٌئ وعاٌشه فً إحدى جوالته بقسنطٌنة حٌن حضر زفاف أحالم    

.    88األجواء،النفجار شعبً الذي سٌحدث الحقا فً أحداث   
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المقهى:-4  

، فهو المكان ٌلتقً فً األصدقاء، المكان الذي ٌقصده الرجال لغرض الترفٌه عن أنفسهم  

وٌتسامرون هناك . فهو المتنفس الذي ٌنسون  فٌه البعض   فٌتبادلون أطراف الحدٌث    

 أعباء، الحٌاة ومشاكلهم حٌث:  تمثل المحالت العامة مثل المقهى و المتجر مكانا مناسبا 

للقٌام بالدور اإلعالمً عن طرٌق تبادل األخبار بٌن األفراد.
1

 

مقهى لدٌه مكانته الخاصة فً المجتمع العربً قدٌما وحدٌثا ٌختلف كل مقهى عن األخرفال  

فً مستوى الخدمات  التً ٌقدمها حٌث نجد أن بعض األمكنة لها خصوصٌتها تجعلها دائما    

منها :) المقهى ، ولو تتبعنا تارٌخ  الرواٌة  سواء فً الغرب آو مادة أساسٌة فً الرواٌة     

2 ربً ، لوجدناه لهذا المكان حضورا كبٌراالعالم الع  

 ففً الرواٌة نجد ذكر المقاهً القدٌمة التً كانت فً المدٌنة قسنطٌنة  والتً كان ٌحن  إلٌها 

 ،  ٌذكر كٌف كانت مدٌنة فسنطٌنة ، ٌذكر  كٌف كانت تحضر فٌها  القهوة .

ان ٌتردد علٌهما : ابن اشتهرا فً ذلك الوقت  ك وقد سمً" خالد " عن المقاهً  القدٌمة    

 بادٌس و بالعطار ، و باشترازي  ، أحٌانا كان ٌرى  والده هناك ، ٌقول خالد: وفً ذلك 

       الزمن  من كان البن بادٌس  المقهى الذي ٌتوقف  عنده.   

 حٌث نجد  أن" أحالم مستغانمً"  تعطً  للمقهى  القدٌم  صفة اإلجالل  و اللٌاقة  مشٌرة  

 إلى أن  الوجهاء  كانوا  ٌرتادونها ، لكن المقهى  الذي كان  ٌراه" خالد  "  صغٌرا  فً 

3مساحته مرموقا  بمن كانوا  ٌرتادونه  أصبح المقهى  من الزمن كان فلم ٌعد  له اثر.  
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المقبرة:-5  

اأن ترابها  ٌحوي جثث  أناس كن  التً  إذا ذكرت  اسمها  أمام احد اقشعر بدنه ، رغم  

 نعٌش معهم  فً الحٌاة ،دون  خوف ، فهً المكان األخٌر إلنسان الذي سٌنتقل  فٌه  إلى 

نعٌم الحٌاة   البرزخٌة ، فهناك ٌتحدد مصٌر ه حسب  ما قدم  من عمل  فً الحٌاة  فؤما   

    األبدي ، وإما العذاب  .

ول  إلى التراب ٌوما ما فالكثٌر منا   ٌغفل  هذه الحقٌقة  متناسٌا أن كبره و تجربه  سوف ٌإ  

 فالمقبرة  هً بٌت  الغنً و الفقٌر على السواء ، فاإلنسان  بعدما ٌموت  ال ٌؤخذ  معه  من 

 سوى كفن  ابٌض ال غٌر .   

 وفً الرواٌة نجد  ذكر هذا المكان ، حٌث أن "خالد"  اشتاق  المه  التً لم ٌر قبرها منذ

التً كانت  تنموا فوق  قبر أمه منذ سنوات ،  زمن طوٌل ، فلم ٌتمكن  من قلع النبات    

 فالغربة  حالت  بٌنه و بٌن ذلك  القبر .  

 فالزواج" حٌاة " زاد وحشٌته  فً تلك المدٌنة  التً أحبها بجنون ، فلم ٌجد  ما ٌطفئ النار  

 التً كانت  تحرق  كل شًء  داخله  ٌعرف  أٌن ٌجد قبر أمه    التً وضعت بجانبها  قبور 

 أناس آخرٌن ، فقام بذهاب  إلى المقبرة  لزٌارة  أمه  التً  لم ٌعرف  مكان قبرها إال بتحدٌد 

فاستدل علٌه  سجل  كان  ٌحوي رقم  قبرها .
1
    

 "فخالد" زار قبر أمه وهو مثقل باآلالم و األحزان  التً  أدمت  قلبه  فلم  ٌجد ذلك  الحضن 

(.    2فتداوي جراحه ) إلٌهالدافئ  المه  التً كانت تضمه    

المطار: -6  

 هو الرابط  الذي ٌصل  المغترب بوطنه  األم ، "فخالد "  الذي غاب  عن وطنه  لسنوات 

قضاها فً حضن الغربة عاد أخٌرا  إلى  مدٌنة  قسنطٌنة  التً ستشهد  خٌبته  العاطفٌة    
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بزواج  حٌاة برجل آخر، حٌث  ٌستقبله أخوه "حسان" فً المطار ٌقول"خالد": عشر   

سنوات ... حدث  خاللها  فً بعض المرات  أن انتظرته  أنا فً المطار )األولى الدولً( .   

 فبمجرد وصول" خالد " لذلك  المطار  حتى  فتحت  ذاكرته  كل أبوابها على الماضً  

وال  من اجلها لوحته "حنٌن " تشرع  مضٌفة باب الطائرة  ،  وعلى مدٌنة  أحبها ورسم  

 تنتبه إلى أنها تشرع  معه قلب  على مصرعً، فمن ٌوقف  نزٌف الذاكرة  اآلن ...  

هاهً الحنٌن  النسخة  الناقصة  عن قسنطٌنة  فً لقاء لٌلً مع اللوحة  األصل ... تكاد      

دهشة ..و ارتباكا تتقاذفنا  العبارات  التً تنتهً  مثلً  تقع  على سلم  الطائرة  تعبا... و  

  وتؤمر وكل هذه الوجوه  المعلقة .
1  

 "فخالد"  ال ٌقدم  وصفا  دقٌقا لذلك المطار  سوى  وصفه  له بالبرودة التً ال ٌشعر  بها  

 فً جسده وإنما  ٌحسها  فً نفسه وكذا  ٌصفه بجدران الرمادٌة  الباهتة ...  بارد  مطارك 

2الذي لم اعد اذكره .   

 فالمطار ٌشعره بغربة ذات  طعم  عربً ، رغم انه  على ارض وطنه ، فكل موظف  هناك 

ٌنظر  إلى المغترب  بؤنه هارب  من بلده  ألجل الحٌاة  السعٌدة  خارجه  حٌث  أن :    

حٌث  الجمركً  الشاب الذي قد  افهموه  بان ٌغترب  إنما ٌغترب من اجل الغنى   ، ولذلك   

 سال  الجمركً  خالد :  ماذا تصرح أنت ؟ 

 ٌقول "خالد" : كان  جسدي  ٌنتصب  ذاكرة  أمامه .. فتكاد الدمعة  مكابرة  بعٌنً  تجٌبه 

لحظتها ... أصرح  بالذاكرة  ٌا بنً .     

 هكذا ٌتعرض "خالد" للتجاهل منذ دخوله  المطار ، بل وٌقف موقف  المتهم ،  مع أن 

  3عه  المبتور  تشهد حاله .جسده  بذرا 

فبمجرد  وصول "خالد"  إلى ذلك  المطار أحس بالغربة  التً تخنق  ذاكرته.      
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:الخاتمة  
وقبل أن نضع  نقطة النهاٌة  لبحثنا ، نود أن نجمل ابرز النتائج  التً توصلنا  

 إلٌها  على النحو التالً:  

رأٌنا أن الشخصٌة   هً الذات الفاعلة  التً تعمل  على تحقٌق  الحدث ، -

واكتشفنا  أن بناء الشخصٌة  تتكامل له  أبعاد  مختلفة  من  جسمٌة و نفسٌة  

 واالجتماعٌة ، فتنوعت الشخصٌات  باختالف  جوهرها 

 الكاتبة  مزجت  بٌن األحداث  التارٌخٌة و قصة حب  جمٌلة على الرغم من -

 عدم تكافئ أطرافها.  

سلطت الكاتبة  الضوء  على المكان  حٌث  تجاوز  كونه مجرد دٌكور ألحداث -

 فتحول  إلى محاور حقٌقً فً الرواٌة . 

استغلت الكاتبة الجسور كوسٌلة للداللة و الرمز ،فالجسر هو الرابط بٌن البطل -

 "خالد" و ذاكرته التً نسجها فً الماضً .

إلى المرأة المغربٌة تبقى دوما مجرد وسٌلة للمتعة ولٌست غاٌة أشارت الكاتبة -

 فً حد ذاتها . 

 

و نرجو أن نكون قد وفقنا ولو بعض الشًء فً هذا العمل الذي ٌعود الفضل 

 األكبر فٌه إلى هللا الذي اعننا علٌه ثم إلى  األستاذة المشرفة.  



 

 

 

 

 الفهرس
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ٌعالج موضوع مذكرتنا الموسومة : بناء الشخصٌة و المكان فً رواٌة ذاكرة الجسد ألحالم    

 مستغانمً  حٌث تطرقنا فً بحثنا إلى دراسة رواٌة ذاكرة الجسد التً أصبحت محل

إعجاب من قبل األدباء و القراء و الشعراء واشهدوا علٌها بالنجاح و التوفٌق و إشكالٌة   

 بحثنا تتمثل فً أهم مفاهٌم الشخصٌة و المكان وكٌف تساهم فً بناء الرواٌة ؟ 

 حٌث قسم بحثنا إلى مقدمة وفصلٌن ، الفصل األول تناولنا فٌه الجانب النظري حول مفهوم 

الفصل الثانً ٌعتبر تطبٌقا تناولنا فٌه دراسة الشخصٌات البنٌة  و الشخصٌة و المكان ، أما   

لجسد ، شخصٌات الرئٌسٌة ، الثانوٌة، والشخصٌات الهامشٌة و  العارضٌة رواٌة  ذاكرة ا  

 اما الفصل الثالث تطر قنا لدراسة األماكن الموجودة فً الرواٌة فتحدثنا عن األماكن المغلقة

و  المفتوحة .   

 وفً األخٌر الخاتمة تناولنا فٌها النتائج منها :

ى تحقٌق الحدث، واكتشفنا ان بناء الشخصٌة أن الشخصٌة هً الذات الفاعلة التً تعمل عل  

 تتكامل له أبعاد مختلفة من الجسمٌة و النفسٌة و االجتماعٌة ، فتنوعت الشخصٌات 

باالختالف جوهرها .   
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