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 مقدمة

 

 أ
 

قد تكون صورة املرأة سلبية يف اجملتمع صورة سلبية ألن الرجل الذي سبقها إىل ممارسة 
نشاطو يف اجملاالت الثقافية واالقتصادية لكن ىذا اليلغي صورة املرأة يف األسرة وما تتمتع بو من 

السياسي ثابت يف بعض اطرافو ومظاىره ومتغري يف وإذا سلمنا يف النسق  .قوة يف تربية األوالد
املوروثات الثقافية وتفعيل دورىا دبا ينسجم ويتوافق مع امال اجملتمع الراىن وطموحاتو، ويرمي حبثنا 

وان التناقض وحب  .إىل تفعيل املوروث الثقايف من خالل دراسة صورة املرأة يف االدب اجلزائري
وموضوع املرأة والصراع القائم دائما من أجل التقدم والتطور  اشىالتغيري يف البحث على إطار يتم

ان املرأة أصبحت يف اآلونة -ولعلى الذي دفعنا بصفة عامة إىل اختيار ىذا املوضوع راجع اىل، 
 - .األخرية تضاىي الرجل يف كل اجملاالت واقتحامها ميادين عدة وربدي الصعوبات لكل ذبلياهتا

للتعرف على ىذا العامل الذي  القليلة من تطرق اليو، كما لدينا رغبة جاحمةىذا املوضوع القلة  ان
كيف كانت صورة املرأة يف االدب  :وهلذا كانت مشكلة حبثنا يف النقاط التالية - .تغمره ىذه املرأة

اجلزائري ؟ وبعد البحث واالنطالق رأينا من املفيد أن نقسم حبثنا إىل ثالثة فصول تسبقهم مقدمة 
 وتناولنا يف الفصل التمهيدي مفهوم الصورة )لغة واصطالحا(، .متهيدي وتلحقهم اخلامتة وفصل

املراة واجملتمع، املرأة والنهج الدراسي لتعليم املرأة اجلزايرية، ويف الفصل االول صورة املرأة يف االدب 
ذاكرة اجلسد، وقد قسمنا  اجلزائري من خالل الشعر والنثر، والثاين تطرقنا إىل صورة املرأة يف رواية

إىل مبحثني، املبحث األول تطرقنا فيو إىل مجاليات رمزية للمرأة أما يف املبحث الثاين توظيف 
 الرتاث الشعيب، أما الفصل الثالث درسنا فيو مجاليات الشخصية النسوية يف الرواية، وىذا ما

دراسة فليب ىامون، طرحناه يف املباحث الثالثة، املبحث األول انواع الشخصيات حسب 
وختمنا  الروائيني، واملبحث الثالث يف الزمن الروائيواملبحث الثاين بنية الشخصيات يف املكان 

  .مذكرتنا خبامتة كانت عبارة عن نتائج منتقاة من البحث
و بعض الصعوبات، فقد واجهنا مشاكل رتضتالعمل ليس باألمر اهلني بل اع والقيام هبذا
اد إىل املصادر واملراجع خاصة ويعود ذلك إىل حداثة الرواية واالفتقار إىل عديدة أمهها االفتق

اجملاالت اليت مل تلقى  صفحات املبتورة يفوالتحليل، باستثناء القليل من الالكتب اليت تناوهلا النقد 



 مقدمة

 

 ب
 

بعض الكتب للتدليل ىذه الصعوبات من أىم ما استعنا  استأنسناالغرض، وبالرغم من ىذا فقد 
مستغامني، نظرية الرواية لعبد املالك مرتاض، *املرأة يف  ألحالم ذاكرة الجسدىذا اجملال بو يف 

 *الشخصية يف الرواية اجلزائرية، وال ندعي كمال البحث ألن االىتمام ال مفقوعة ،*الرواية اجلزائرية
كمال عز يرحم باحث مبتدأ، فإن أصبنا من اهلل عز وجل وأن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان وال

  .وجل
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 :فعند القدامى يعرفها حازم القرطاجي فيقول :الصورة اصطالحا-
إن البالغة أمور ذىنية زلصوذلا صور تقع يف الكالم بتنوع طرق التأليف يف ادلعاين وااللفاظ الدالة "

عليها......فإذا عرب الشاعر عن تلك الصور الذىنية احلاصلة من اإلدراك أقام ادلعرب بو ىيئة لتلك 
 1عُت واذىاهنم فصار للمعٌت وجود اخر من جهة داللة األلفاظ" الصور الذىنية يف إفهام السام

  .وىنا حازم القرطاجي عرفها من ناحية الصورة الذىنية ليستطيع السامع إدراكها وفهم داللتها
ويعرفها اجلاحظ يف كتابو احليوان وذلك بصناعة الشعر فيقول: "فإمنا الشعر ضرب من النساء 

 2وجٍت من التصوير".
الصورة من منظور شعري حيث يرى الشعر صورة ويقصد بو بطبيعة احلال  وىو يعرف

الصورة الشعرية ومن احملدثُت الذين عرفوا الصورة جند عز الدين امساعيل فيقول: "ىي الشعر 
ادلستقر يف الذاكرة....... وعندما زبرج ىذه ادلشاعر إىل الضوء وتبحث عن جسم فإهنا تأخذ 

  الرسم أو النحت...." مظهر الصورة يف الشعر، أو
الصورة عنده دبثابة الشيء ادلخزن يف الذاكرة وعندما تستدعي من قبل الشاعر أو االديب تأخذ 

 .ذلك ادلظهر اي الصورة على اعتبار أهنا كانت موجودة
 المرأة والمجتمع:

قد عاشت األمة العربية مرحلة من التخلف واالحنطاط يف مجيع ادليادين سواء السياسية  
واالقتصادية أو االجتماعية وىذا ما انعكس سلبا على الشعب العريب عموما وادلرأة خصوصا، 
لكن ىذا ال ينفي مشاركة ادلرأة يف بناء وتأسيس اجملتمع باعتبارىا مسة ضرورية يف الًتاث العريب 

ئة عن ينفيها التاريخ وقد شيعت عدة اخبار خاط فالبطوالت اليت عرفت هبا ادلرأة ال .واالسالمي
تتعدى رلرد عنصر جامد ال نفعية منو بعيدة كل البعد كما حيدث يف  ادلرأة العربية، إبرازىا أهنا ال

 .اجملتمع، وعملها ينحصر يف اإلجناب والقيام باألعمال ادلنزلية يف رلتمع يسوده التخلف واجلهل

                                                            
 .19-15،ص1966احلبيب بن خوجة، دار الكتاب الشرقية، تونس حازم القرطاجي، مناىج البلقاء وسراج االدباء، ربقيق زلمد - 1
 .57، ص2005عبد اجمليد ىيمة، الصور الفنية يف اخلطاب الشعري اجلزائري ادلعاصر "دراسة نقدية"، دار اذلومة للنشر )د.ط(، - 2
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أخيها الرجل يف مجيع  لكن التاريخ ادلعاش يثبتان عكس ىذا االمر، فادلرأة برزت وبقوة إىل جانب
النهوض بواقع ادلرأة وتعزيز مكانتها، إىل  وعلى انقاض ذلك ظهر اعالم ومفكرين دعوا ادليادين،

 ومن بُت ىؤالء ادلفكرين نذكر: امحد فارس الشدياق، عبد الرمحان الكواكيب
ادلرأة  إذ أننا جند فارس الشدياق دعا إىل ربرر ادلرأة وذلك بتعليمها، وقد قارن بُت حياة 

األوروبية وادلرأة العربية وعن موقف الرجل اذباه ادلراة، فالتعليم جيعل ادلرأة أكثر إنسانية مما يدفعها 
 .إىل تكوين أسرة راقية

لكن عبد الرمحان الكواكيب عاجل أمر ادلرأة ودورىا الفعال يف الًتبية واجملتمع كما دعا إىل 
 .ربريرىا من اجلهل

، فقد ربط قاسم امُت ادلرأة شرين فقد تزايدت الدعوات إىل ربريرأما يف مطلع القرن الع
ادلتوحشة، كما  ادلرأةارتقاء ادلرأة وتقدمها ومدنيتها ضف إىل ذلك ربطو بُت احنطاط ادلرأة واحنطاط 

 .أبرز يف معظم كتاباتو الوضع ادلنحط وادلتدين للمرأة نظرا لسيطرة الرجل عليها ويبُت رفضو لو
  1اء كامل احلرية مدنيا وقانونيا واجتماعيا واقتصاديا.ويؤكد أن للنس

وقد توجهت الباحثة "ملك حقي ناصيف" إىل نقطة مهمة اال وىي أنو من اخلطأ أن تصلح 
األوروبية داخل التطور الذايت، فقضية ادلرأة حباجة إىل  ادلرأة من خالل األساليب اليت جربتها ادلرأة

والتقاليد وتربية ادلرأة وتعليمها واستصدار قوانُت زبفف من ويالت عملية نقد اجتماعي للعادات 
  2الطالق والزواج.

فادلرأة العربية هبذا أصبح ذلا وجود بعدما كان منعدمة وأصبحت تقارن بنظَتاهتا األوروبية 
فالدكتور "مصطفى اخلشاب " يشَت إىل تغيَت وضعية ادلرأة يف األسرة بسبب الوضع االجتماعي 

ىل التميز بُت األسرة احلديثة واألسرة القددية، وقد ربط خروج ادلرأة للعمل بتطور اجملتمعات يؤدي إ
وتقدمها، كما أشار إىل أمهية العلوم والًتبية وهبذا تساىم ادلرأة يف تطوير اجملتمع باإلضافة إىل 

                                                            
 .42، ص1982والطباعة سليم ناصر بركات، مفهوم احلرية يف الفكر العريب احلديث، مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر - 1
مارس  31/28، مؤسبر اإلقليمي الثاين للمرأة يف اخلليج واجلزيرة العربية، 2اسيمة الدىان، ادلرأة والتنمية يف الثمانينات يف حبوث ودراسات، رللد- 2

 .490، ص1982، اعداد ونشر د. حيي فارس احلداد، الكويت، 1981
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كل" قد قدم االحنالل والفوضى وكدليل على ما قلناه سابقا جند "زلمد حسن ىي صيانة األسرة من
وىي بقلم فالح مصَتي  ،1913لنا عمال ربت عنوان "زينب" ىذه الرواية ظهرت ألول مرة عام 

تناول فيها قضية ادلرأة اال وىي "زينب" واختار اسم ادلرأة كعنوان لروايتو فزينب البطلة تفشل من 
انو يف جوفها الزواج ممن ربب حامد ألن طبيعة اجملتمع ربرم وتعتب عار، فقد كتمت زينب نَت 

وتركتها ربرقها إىل أن تزوج حامد بأخرى وخضعت ىي لقانون اجملتمع الذي حيتم أن خيتار 
الوالدان زوجا البنهما وكان كذلك، فادلرأة ىنا الخبار ذلا إال خضوعها وقبوذلا دون رفض أو 

 1مناقشة.
منظور اجتماعي  كما أن ىناك الكثَت من الروايات اليت ال تعد وال ربصى تعاجل ادلرأة من

  .وعالقتها هبذا االخَت
 :المرأة والدين

إن دراسة أصول الشريعة اإلسالمية تربز تلك ادلكانة ادلالية اليت ربتلها ادلرأة يف ىذا الدين 
واليت عملت ما يف وسعها للمحافظة عليها، فأصبح للمرأة دورا جد ىام بعدما كانت تعد شيء 

  .سلبيا قبل ظهور االسالم
لورت شخصية ادلرأة العربية بشكل جديد مكنتها من رفع رأسها والسَت مع أخيها لقد تب

الرجل جنبا إىل جنب إذ أصبح ذلا حقوق وواجبات مماثلة لو تدافع عنها وتطالب وتعود نظرة 
سامية مثل الرجل، فالرجل  الدين للمرأة هبذه الطريقة باعتبارىا انسان موجود حيمل بداخلو روح

 ال فرق بينهما حيث يقول عز وجل يف كتابو العزيز احلكيم:وادلرأة سواء 
سٍ  ِمن   َخَلَقُكم   ُهَو الَِّذي" َها َوَجَعلَ  َواِحَدةٍ  نَ ف  ُكنَ  َزو َجَها ِمن   َها لَِيس    "2 .ِإلَي  

 .العدالة االجتماعية عملت على ربقيق ادلساواة بُت الزوجُت فالزوجة تعادل الزوج
 .والعمل يف ادلسؤولية واألجر والثواب كما كان ذلا نفس نصيب الرجل

                                                            
 .140، ص35( ه ، ص1990-1410) 1اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بَتوت، ط مسَت ابو محدان، النص ادلرصود، ادلؤسسة- 1
 .189، اآلية االعرافالقران الكرمي، سورة - 2
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ِمنٌ  َوُهوَ  أُن  َثى   َأو   ذََكرٍ  ِمن   الصَّاِلَحاتِ  ِمنَ  يَ ع َمل   َوَمن  " ُخُلونَ  فَُأولَ ِئكَ  ُمؤ   يُظ َلُمونَ  َوَل  ال َجنَّةَ  َيد 
  1" نَِقيًرا 

سبيل اهلل،  ، فقد كانت أما وزوجة ورلاىد يف2وقد حظيت ادلرأة حظا وافرا يف احلديث الشريف
ذ روى البخاري أن رجال جاء إىل الرسول صلى إ وكان حق الوالدة للطاعة اوفر من حق الرجل،

مك، قال: مث من، قال: حق الناس بصحبيت؟ قال: أأاهلل من رسول  اهلل عليو وسلم فقال: "يا
  االمهات."بوك". ويف احلديث: " اجلنة ربت اقدام أمك، مث من، قال: أامك، مث من، قال: 

وهبذا فاإلسالم رفع قدر ادلرأة إىل أعلى ادلراتب وأبرز دورىا اذلام يف اجملتمع، واعطاىا مكانتها 
الالئقة جنبا إىل جنب الرجل يف مسار احلياة فوضع ادلرأة ىو وضع الرجل فادلرأة مثل الرجل ثقة 

والصعاب حاذلا حال الرجل باهلل وسالمة يف الرأي وحسن يف التدبَت والقدرة على ربمل ادلشاق 
  .سباما

أما يف الروايات اجلزائرية فإننا نلمح ادلرأة ادلتمسكة بدينها بشكل واضح ومن بُت تلك 
  .الروايات جند "فوضى االشياء" لرشيد بوجدرة

  .إن األم باعتبارىا امرأة تعترب زلورا ىاما يف البحث الروائي عند بوجدرة
 زلورا ىاما يف البحث الروائي عند بوجدرة، رغم غياهبا عن إن األم باعتبارىا امرأة تعترب

الساحة فاحلوار بُت الراوي وأخيو خَتا، وقد كانت اعمال األم تنحصر يف اإلجناب واخلياطة 
والطبخ، لكن ىذه ادلرأة مل تكتف هبذه األشياء فقط، بل إهنا من ناحية فكرية ربب التصوف، 

 3العدوية وغَتىم من ادلتصوفُت.تعجب باحلالج وابن العريب ورابعة 
فقد أخذت االم رابعة العدوية منوذجا للحياة وفكرة يف زبليص ذنبها بالزىد والتصرف 
وسبسكها برابعة كان يف سبثيلها شعرىا يف احلب اإلذلي ىذا إن دل على شيء فإمنا يدل على النزعة 

  .التصوفية لدى ادلرأة
                                                            

 .124، اآلية النساءالقرآن الكرمي، سورة - 1
 .37ص  ،لدار طالس للدراسات والًتمجة ،1987زلمد سفوح االخرص، ادلرأة والتحوالت االقتصادية واالجتماعية، ط - 2
 .297. نقال عن ادلرأة يف الرواية اجلزائرية، ص92بوجدرة رشيدة فوضى االشياء، ص- 3
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 :الجزائريةالمنهج الدراسي لتعليم المرأة 
نظر ابن باديس إىل تعليم ادلرأة اجلزائرية بصفة خاصة وتعليم ادلرأة ادلنظمة بصفة عامة من ي

زاوية نظرة الدين االسالمي إليها وإىل طبقتها يف اجملتمع ودورىا يف احلياة ذلذا فهو من دعاة 
واألخالقية واحلشمة  تعليمها ولكن بشرط أن يكون ىذا التعليم يف دائرة ادلثل الدينية والقومية

 .حبيث ال يعجل منها نصف رجل وال نصف امرأة
( بشرح وظيفتها يف احلياة وىي النسل وتربية االنسان ادلرأةكتب يف الشهاب ربت عنوان ) 

والقيام بشؤون البيت فقال:" ادلرأة خلقت حلفظ النسل وتربية االنسان يف أضعف اطواره ومحلو 
 ".وفصالو ثالثون شهرا

رق إىل الكالم عن ادلرأة اجلزائرية بالذات فيوضح من ىي؟ وما ىو دورىا ادلطلوب منها كما تط
بالنسبة لألجيال القادمة؟ فيقول:" اجلزائرية بدينها ولغتها وقوميتها، فعلينا أن نعرفها حقائق ذلك 

اصلهم وان البد لنا اوالدىا منا ودلا وحيفظون أمانة األجيال ادلاضية لألجيال اآلتية وال ينكرون 
 1انكرىم العامل باسره، وال يتنكرون للمتهم ولو تنكر ذلم الناس أمجعُت."

فابن باديس كما توضح ىذه النصوص يؤكد كثَتا على وجوب تعليم تعليم ادلرأة لكن على 
  أن يكون ىذا التعليم فإمنا على أساس الدين والقومية واألخالق النسوية احملمودة

، بشرط 2ذلا كل احلق يف التعليم والثقافة إىل أقصى ما تستطيع الوصول اليوإذن فادلرأة مثل الرجل 
ومع االخالق النسوية الفاضلة ىذا  أن يكون ىذا التعليم كما قلنا ال يتعارض مع ديننا وقوميتنا،
يقول ابن باديس يف مسألة تعليم  .ىو الشرط الذي يشًتطو ابن باديس يف تعليم ادلرأة ادلسلمة

زائرية تعليما قوميا وأثر ذلك يف األسرة وتكوين الرجال وىو بصدد الًتمجة حلياة ادلرحوم ادلرأة اجل
 الشيخ زلمد رشيد رضا، "البيت ىو ادلدرسة االوىل وادلصنع االصلي لتكوين الرجال وتدين االم
وىو أساس حفظ الدين واخللق، والضعف الذي جنده من ناحيتهما يف رجالنا معظمو نشأ من 

                                                            
زائر، تركي رابح، الشيخ عبد احلميد بن باديس، رائد االصالح والًتبية يف اجلزائر، طبع ادلؤسسة الوطنية للفنون ادلطبعية، وحدة الرعاية، اجل- 1

  .325-324، ص 1985
 .324نفسو ص ادلرجع- 2
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وقد كان ابن باديس شاعرا  .بية اإلسالمية يف البيوت بسبب جهل األمهات وقلة تدينهنعدم الًت 
خبطورة تعليم ادلرأة اجلزائرية تعليما أجنبيا خالصا يتفق مع أىداف السياسة االستعمارية يف اجلزائر، 

 أسسها ولذلك حاول أن يتدارك ىذا النقص اخلطَت بواسطة مجعية الًتبية والتعليم اإلسالمية اليت
، فقد وجو ىذه اجلمعية اليت كان يتوىل رئاستها إىل الغاية بتعليم البنت اجلزائرية 1930يف عام 

يقول ابن باديس مشيدا بدور ىذه اجلمعية يف تعليم  .حسب فلسفة يف تعليم ادلرأة اليت شرحناىا
اجلزائرية تعليما دينيا  الفتاة اجلزائرية "من دواعي االعجاب هبذه أهنا صرفت عنايتها لتعليم الفتاة

 صحيحا يتفق وما تصبو إليو من اقًتان ذلك التعليم باحلشمة والفضيلة والعفة والصيانة ومما يدل
 -اىل البلدان األخرى على أعمال ىذه اجلمعية احلازمة." مما جيعلنا نعتقد تسرب روحها الفياضة

فتاة مثل ىذا اإلقبال يدل  80و أن ادلدرسة منذ افتتاحها من أشهر قليلة تضم إىل أحضاهنا حن
على أن اجلزائر متاىبة إىل نقص تلك األمساء من العرف الذي يوجب على الفتاة اجلزائرية حرماهنا 

  .من ادلعرفة والثقافة العلمية والدينية الصحيحة
والواقع أن ابن باديس كان واعيا بأمهية تعليم الفتاة اجلزائرية وأثر ذلك يف مستقبل النهضة 
اجلزائرية سواءا من ناحية إعدادىا علميا وخلقيا كي تكون إما صاحلة وزوجة صاحلة جديدة 

 ىذا الذي يرفض القارات بالفتاة اجلاىلة ويقبل التزوج بادلرأة األجنبية على ما يف بالشاب ادلتعلم
الزواج ادلختلط من خطورة على مستقبل االوالد وكيان األمة القومي والديٍت، ومن ناحية النظر 
إليها على أهنا تكون نصف اجملتمع وىي الوالدة للطفل، واحلاضنة لو ومربيتو وهبذا االعتبار فهي 

ربيتو يتوقف مستقبلو. ادلدرسة االوىل يف اجملتمع بالنسبة للطفل وعلى مقدار ما تبذلو من عناية يف ت
 :دور المرأة والضمير الوطني-1

اذا كان الرجل ىو الذي يقوم بالدور الرئيسي يف قيادة معارك الثورة منو انطالقا ويتحمل 
، ادلرأةمشاق اجلبال وعناء التنقل والًتحال بينها، فإن مهام أخرى كانت حباجة إىل أن تقوم هبا 

  .الثورة لتستطيع ربقيق أىدافها يف ادلدى الذي رمستو لنفسهاوبدون ثنائية ىذا التعاون، مل تكن 
فقد ربصلت ادلرأة اجلزائرية يف بداية انطالق الثورة مسؤولية إدارة العائلة بعد رحيل الرجل إىل 
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اجلبال وبسبب ىذه ادلسؤولية تعرضت إىل الضربات العنيفة واىل الًتويع والتشريد ومع ذلك فقد 
يدا ودافعت دبا امكن من الوسائل عن الغرض وشرف العائلة والقبيلة صمدت ادلرأة صمودا عن

والقرية، وتعرضت ادلرأة إىل أبشع أنواع االضطهاد واالغتصاب والقتل، وشاىدت بيتها خيرب 
ورأت أطفاذلا يعدمون امامها، وزوجها يؤتى بو من السجون مشوه ادلالمح، ومع كل ما شاىدت 

  .نضاذلا جبرأة وثبات ورأت مل هتن عزائمها بل واصلت
مث جاءت مرحلة صعود ادلرأة إىل اجلبال ومشاركتها الفعلية يف ادلعارك ادلسلحة والتمريض 

  1والطبخ والقيام بدور االتصال وتوزيع ادلنشورات السرية وقيادة اخلاليا يف ادلدن.
وان الدور الذي لعبتو ادلرأة اجلزائرية يف حرب التحرير يسجل ذلا بفخر يف سجل الكفاح الوطٍت، 

 فأصبحت ادلرأة اجلزائرية باإلعداممما جعل بعض من اشتهرن من األمساء وتعرضت للبحث واحلكم 
  .مضرب ادلثل يف البطولة

وما اندلعت الثورة حىت رأينا ادلرأة اجلزائرية ربتل مكانتها البارزة اوال يف الدفاع عن احلمى 
 ومشاركة الرجل يف التفكَت والتخطيط والدعم ادلعنوي والتحريض على 
االلتحاق باجلبل راضية بالوحدة مستحيلة أعباء البيت واألطفال مث رأيناىا تشد ازرىا يف الكفاح 

ثر ادلرأة يف ميزان القوة العسكرية وادلعنوية فحسب بل كان ذلا تأثَتىا الفكري على مل تؤ  .ادلسلح
الرجل أيضا واقناعو بوجوب التخلي عن كل شيء وااللتحاق باجلبل، لقد استطاعت أن تقتل يف 
نفسها كل غرائز ادلرأة وتتظاىر بالقوة وترضى بالوحدة على أن ترى زوجها يغدو ويروح عن ادلنزل، 

اال بغياب  وألبنائهاا يقوم اآلخرون بدورىم الوطٍت يف الثورة اعتقادا منها بأن ادلستقبل ذلا بينم
  2الزوج من أجل ربرير الوطن، فقد كانت ادلرأة تفضل الوطن على نفسها.

                                                            
 .329-328ادلرجع السابق، ص - 1
 175للنشر والطباعة، دار اجلبل، بَتوت البوشرية، شارع الفردوس، ص 1426-2005، 1زلمد صاحل اجلابري، االدب اجلزائري ادلعاصر، ط- 2



 

 
 لفصل األولا

 صورة المرأة في األدب الجزائري
    

 المبحث األول: صورة المرأة في الشعر الجزائري.      

 .ر الجزائريثمبحث الثاني: صورة المرأة في النال     
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 المبحث األول: صورة المرأة في الشعر الجزائري
اعبزائري باىتا إال يف قلة قليلة من شعرائنا، وتصدرت  كان حضور اؼبرأة يف الشعر

قصائدىم عناوين مؤنثة مثل7 "عمر بن قدور" يف قصيدتو "فتاة طرابلس الغرب" و"سعد الدين 
لعلماء للحالة اليت تردت فيها أوضاع اؼبرأة اعبزائرية، ا اػبمار" "الفىت والفتاة"، وردبا تأدل بعض

 7564.1ث وإمنا الرجوع هبا إذل مكانتها يف حقوق اإلناث سنة فحاولوا ربريرىا ؼبفهوم اغبدي
الشعر ىو أحق فنون التعبَت بتمجيد البطولة وزبليد األبطال ألنو جيمع على األداء اجملرد 

 صبوع اػبيال وعمقو وقوة العاطفة وحرارهتا. 
 7المرأة الوطن-7

اؼبرتقبة اؼبرأة كمركز الوطن واألرض واغبرية  ذَت من شعرائنا اعبزائريُت من ازبىناك الكث
 "محمد العيد آل خليفة"7 فيقول

 ـانهَ يْ بَـ ي وَ نِ يْ بَـ يل َ حِ      ـــــــــــا            نـــاىَـ يْ أَ  اليَ يْ ن لَ يْ أَ 
 انهَ يْ ين بَـ بِ حِ ي المُ ى           فِ ضَ قَ  نَ مِ  ينَ دِ  تَ ضَ قَ  لَ ىَ 
 2ـــــا هَ ينَـ حِ  وُ تْ ذاقَـ أَ وَ     ـــا            ىَـ ـــارَ نَ  لبَ القَ  لتْ أصْ وَ 

وتشرب ىذه النغمة نغمة االحتفاء باألنوثة إذل جل اؼبنت الشعري اؼبعاصر ولعلها أنوثة الوطن 
 فيقول7 "محمد رتيلي "اؼبسلوب أو اؼبغلوب ويظهر يف الكثَت منها ذبربة

 ينِ بُ ذِ عَ ي تُـ تِ يبَ بِ ا حَ يَ  ناكِ يْ عَ 
 اةَ يَ الحَ وَ  سانَ نْ الِ  قُ شَ عْ ي أَ النِ عَ جْ تَ وَ 

 نَ طَ الوَ  قُ شَ عْ أَ وَ 
 3غاةَ وا الط  مُ ط  حَ  ينَ ذِ الّـــ  قُ شَ عْ أَ وَ 

                                                            
 741اؼبلك مرتاض، دراسة ظبباتية تفكيكية لقصيدة "أين ليالي"، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية )د.ط(،)د.ت( ص عبد - 1
 .741اؼبرجع نفسو، ص- 2
 52ص 5112عبد اغبميد ىيمة، الصورة الفنية يف اػبطاب الشعري اؼبعاصر، دراسة نقدية، دار ىومة للنشر )د.ط(، - 3
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واؼبرأة عند مفدي زكريا رمز الوطن واسم مستعار ؼبرابع الصبا ومهوى قلبو الذي تيمو حب اعبزائر، 
ؽبذا اغببيب عدة أظباء مذىلة "ليل" حيث  ذحبيب وأشغلو عن كل حُت، فقد ازب فأنساه كل

 يقول7
 يزانِ حْ أَ ي وَ مِ آلَ  فَ اعَ ضَ  تُ يْ البَـ وَ   ــــــي         ــانِ نَ ضْ أَ  سُ أْ اليَ ى وَ قَ رْ أَ  ب  الحُ 

 ــينِـ اـــدجْ وِ ي وَ رِ عْ شِ  رَ طَ مْ أَ فَ  عٍ مْ ال         دَ تحَ ي" اسْ الَ يْ "لَ  ب  ي حُ فِ  وحُ الرُ وَ 
جسد اؼبرأة كرمز الوطن فكتب قصيدتو يعرب فيها عن حبو بل  "عثمان لوصيف"وقبد الشاعر 

 عشقو لوطنو اغببيب اعبزائر فيقول7
 اتِ فَ الص   ل  كُ ا بِ يَ زَ تَـ رأة تَـ مْ اِ 
 انسَ اء الحَ سَ ن  ال ل  كُ   رِ حْ ي سِ فِ  يعُ طِ ـتسْ تَ وَ 
 نِ ائِ دَ ي المَ ىا فِ دُ ارِ طَ أُ  مٍ وْ يَـ  ل  كُ 
 ــــــــــالَ الفَ  رَ بْـ عَ وَ  الِ بَ ي جِ فِ 
 انِ عَ المَ  لَ كُ   سُ بَ لْ تَـ وَ  وزِ مُ الرُ  ل  كُ   صُ م  قَ تَـ تَـ 

 اللُ  جُ هِ تَ بْ يَ سمى فَـ تَ أة تَـ رْ ا المَ ....يَ آهٍ 
 ناتُ ائِ ا الكَ ىَ دُ د  رَ تُـ  م  ثُ 

 رـــــــــــــــــِـــ زائـــــــــــــــــــــــــــــــــــجَ 
 1رــــــــِـــــــــِـــ زائـــــــــــــــــــــــــــــــــــجَ 

 7"محمد العيد آل خليفة" 7يقول
 ؟ـيـــــــشُ عِ ا أَ اذَ مَ لِ 
 يةٌ اىِ نَ  ةً امرأَ  تُ نْ كُ   دْ قَ وَ 
 ةاىي  ىار الز  زْ أَ بِ  مٍ لُ حُ كَ 

                                                            
 .46، ص7664، 7عثمان لوصيف، غرداية، دار ىومة، اعبزائر، ط- 1
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 ونِ نُ  ل  ي كُ فِ  ةٍ ضَ وْ ي رَ فِ  وُ بُ اعِ دَ أُ 
 1يبُ بِ حَ  نٍ حْ لَ  ل  كُ   دُ شِ نْ أُ وَ 

صورة اؼبرأة الفلسطينية، صورة تصور حالتها وبؤسها يف حاضرىا وتصور ماضيها الذي كانت  فهذه
 تعيش فيو سعيدة يف وطنها.

 ويقول أيضا7
 وعَ ذُ و الجُ رُ ذَ أَ  سِ أْ الفَ بِ  تَ يْ وَ ىَ أَ وَ 
 2يـــــوِ انِ بَ عْ ثُـ  لِ عْ النـ  بِ  قُ حَ سْ أَ وَ 

امرأة تندب حظها الذي تنكر ؽبا كما تنكر ؽبا العرب الذين  فاؼبشاعر ىنا يصور فلسطُت يف صورة
 دل حيظوا سوى أن يرددوا الصلوات ويتغنوا باألشعار واػبطب.

 7 "عبد الحميد بن ىدوقة"ويقول 
 ـــةيْ ــنِ غْ األُ  تِ ـــر  مَ تَ سْ واِ 
 ــــةيَ ـــنِ غْ األُ  ــــسُ فْ نَـ 
 ةي  بِ رَ العَ  تِ خْ األُ  يرِ رِ حْ تَ لِ 

 ـــــــــــودِ هُ بالعُ 
 3 ودِ مُ وثَ  ادٍ عَ  ةِ حَ لِ سْ بأَ 

فاألخت العربية اليت يتكلم عنها الشاعر، ىي الطفلة ىي اؼبرأة، ىي فلسطُت اغبلم  
اؼبغتال، واؼبرأة اؼبغتصبة، واألرض اؼبستباحة، وعن الفتاة الفلسطينية العربية اليت وعدىا بكل شيء 

بالعهود، ودل ذبد إال اػبدالن من طرف العرب، مشهرة صبيل، ولكنها دل ذبد إال عدم الوفاء 
 وجهها كل أنواع األسلحة، فاألخت العربية صورة لفلسطُت الدولة احملتلة من طرف اليهود.

                                                            
 45،ص7555،مطبعة القلم تونس، 5عبد اهلل الركييب، قضايا عربية يف الشعر اعبزائري اؼبعاصر، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، ط- 1
 .724اؼبرجع نفسو، ص-7
  35،ص7،7652داثة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان بَتوت،طزينب األعوج7 السمات الواقعية للتجربة الشعرية يف اعبزائر، دار اغب-3
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رح اعبأما الشاعر رشيد زروقي، فاؼبرأة عنده صورة للجرح الذائع، اعبرح الدامي الذي يالزمو، فهي 
ذلك اعبرح الناعم والعفيف يف الوقت نفسو الذي يتأدل حىت الذي يعود بو إذل الطفولة الضائعة، 

 اؼبوت ولكنو ال ديوت، أهنا اغبياة وواىبة اغبياة، لكنها ال ربيا وال تتمتع هبذه اغبياة فيقول7
 ح رْ الجُ  كَ لِ ذَ  كِ إن  
 يفِ طَ نْ ي تَـ اة التِ يَ الحَ  كَ لْ تِ 
 1 ودِ شُ نْ المَ  فِ دَ هَ الى إلَ  لَ صِ تَ  نْ أَ  لَ بْ قَـ 

اؼبرأة صورة  تكن عند مفدي زكريا دل يكن غزال ذاتيا خياطب من خاللو احملبوبة، ودلوالغزل 
للمحبوبة وللحرية فقط وإمنا رمز مواز للثورة اعبزائرية وللجزائر اليت أحبها وىذه ىي اعبزائر، ىي 

 اؼبرأة اليت تغزل هبا شاعرنا العظيم فيقول7
 قُ دَ حَ ال ي بوِ رِ دْ ل يَ  انُ تَ خْ يَ  فُ رْ الط   و         يــنِ مُ اغِ بَ ى يُـ لوَ ا سَـــ يَ  كِ يثُ دِ حَ ، ىـوَ لْــ سَ 

 قُ لِ ا ذَ ـــهَ مِ اسْ ي بِ انِ سَ لِ  ن  فإِ  ؟ ىلوَ سَ   ي      نِ بُ اوِ جَ تُ  ى ىلْ لوَ ــسَ  كِ ـــيادِ نَ ى أُ لـــوَ سَ 
 2 ـــقُ ــــــــــــفِ ـي الخَ ـــبِ لْ قَـ  ا ،نً زْ وَ  كُ ارِ عَ أُ  دْ قَ فَـ   ــة      ــــــــعَ وقِ ـــي مُ يجِ ازِ ـــــــــــــــىَ ي أَ ــــــــّـــ ــلَ ي عَ د  رُ 

لقد تفردت اؼبرأة صورة عند كل شاعر، فمنهم من أعطاىا صورة اغببيبة، صورة الوطن، 
اغبرية، البطولة، وغَتىا ولكن اؼبرأة عند الشاعر عبد اغبميد شكل صورة لكل شيء فما ىو قد 
أصبح ضائعا منفيا يف وطنو ال شيء إال أنو افتقدىا فجعلها وطنو الذي تغٌت بو وفيو ألهنا تركتو 

 عدت عنو، يقول7 وابت
 3وُ نْ عَ  تُ يْ فِ ي نُ ذِ ي الّ نِ طَ ا وَ يَ 
 يوِ فِ  تُ يْ فِ ي نُ ذِ ي الّ نِ طَ ا وَ يَ 
 اعرَ ا شِ هَ لَ  امَ  بٌ اكِ رَ ي مَ نِ لُ مِ حْ تَ 

                                                            
 24اؼبرجع السابق، -1
 .53ص 7555، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اعبزائر، 4مفدي زكريا، اللهب اؼبقدس، شاعر الثورة اعبزائرية، ط -2
 . 714بوعات اعبامعية اعبزائر، )د.ط(،)د.ت(،ص، ديوان اؼبط7651حىت سنة  7642الوناس شعباين، تطور الشعب اعبزائري منذ سنة -3
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  اعيَ والض   انِ مَ الز   ةِ شَ حْ وِ ي لِ نِ مُ ل  سَ تُ 
 المرأة المجاىدة المناضلة: -5

الوطن، نلتمس الدور اػبطَت الذي عندما نلفت إذل شخصية اؼبرأة يف بطولة الثورة وربرير 
لعبتو، قبدىا صورة طبق األصل للمرأة العربية األصلية يف أعماق تارخينا العريب، فنجد الكثَت من 

 شعرائنا اعبزائريُت من تغٌت ببطوالهتا وسبجيد أعماؽبا وزبليدىا يف تاريخ اعبزائر.
ل من مكان ألخر لكي يرمز من فنجد من تغٌت باؼبرأة الثورية فجسدىا يف صورة عصفورة تنتق

 خالؽبا للمرأة الفدائية اؼبناضلة اليت هترب األسلحة من مكان ألخر حيث يقول أحد الشعراء7
  ارِ مَ عْ األَ  ةُ عَ ائِ بَ 
 رِ ىْ الز   ي  ي حَ فِ 
 ةٌ ورَ فُ صْ عُ 
 1 رِ تَ الت   ي  ي حَ فِ  ارَ يض الن  بِ ت امً وْ دَ 

 7"صالح باوية"يقول 
 ـــي ـــــــــــــــــوعِ مُ ي دُ نِ يْ ن عَ مِ  حَ سَ مْ تَ  نْ لَ  وفَ سَ      ي    وحِ رُ جُ بِ ، يدِ يْ قَ بِ ، يم  أُ  تْ مَ سَ قْ أَ 
 2 يـــــــــــوعِ مُ دُ  يلِ دِ نْ مِ بِ   رحَ ـــــــالجو  عَ فَ دْ ـــــــــوالمِ        اشَ ـــــــــشَ الر   حَ سَ مْ تَ  أنْ  تْ مَ ـــــــــــسَ قْ أَ 

لُت عن العواطف الذاتية اجملاىدين والشهداء اللوايت زبفهذه األم صورة فنية لكل األمهات 
اذباه فلذات األكباد اؼبدللُت عادة واالرتفاع إذل الواجب الوطٍت اؼبقدس واؼبشاركة الفعلية يف 
أعمال اعبهاد وربرير البالد، فهي صورة اؼبرأة اؼبضحية بأوالدىا من أجل وطنها، وىي تقسم بأهنا 

 مشغولة عنو برعاية األسلحة وتنظيفها فهي سبسح الرشاش دبنديل ابنها. لن سبسح دموع ابنها ألهنا
 ويقول أيضا7

                                                            
 53عبد اغبميد ىيمة، الصورة الفنية يف اػبطاب الشعري اؼبعاصر، ص-1
سبتمرب -ىـ، أوت7565شعبان  -رجب73صاحل خريف، ع7  -الثقافة، ؾبلة تصدرىا وزارة اإلعالم والثقافة باعبزائر، رئيس التحرير الدكتور-2

 41، ص7645
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 ــرائِ زَ وجَ  نٌ وْ كَ   نُ حْ ي، نَ اجِ يَ الد   رَ بَـ ـا عَ نَ اقَـ مَ عْ ي أَ رِ ج  ي، فَ اتِ تَ يا فَـ 
 ـرائِ ثَ ح وَ ا صَ هَ ـاقِ مَ عْ ي أَ ي فِ رِ اسْ ـا فَ نَ افَـ دَ صْ ي أَ ـضِ فِ ضْ ي، فَ اتِ تَ يا فَـ 
 1رائِ زَ ا الجَ يَ نْـ ى الد  رَ يَـ ، فَـ اءً يَ ضِ  يوِ قِ سْ تَ  مِ جْ ا للن  نَ ئِ اَل شْ ي أَ ع  مِ جَ 

فقول الشاعر )يا فتايت( ليس مقصود بو ىو الفتاة أو امرأة، وإمنا ىي الثورة القادرة على أن ذبعل 
من السماء انعكاس لألرض اؼبتفجرة نورا وإشراقا، ومن قبومها انعكاسا لألشياء اؼببعثرة ىنا 

 وىناك.    
يصور اؼبرأة يف صورة البطلة اجملاىدة "اللة  ة الجزائر"ذ"إليايف  "مفدي زكريا"وقبد   

 فاطمة" بطلة جرجرة اليت كانت تساير الثورة يف جبال جرجرة، أوال مع زوجها مث دبفردىا. 
فهو يصور البطلة اليت أؽببت النار وأذابت الثلوج وعصفت باالستعمار الذي صمدت يف مقاومتو 

 ، يقول75247إذل  7523من سنة 
 ـــــــةمَ اطِ فَ  ِتيـدَ ي  ـَــــــــــت سوَل طُ بُ          ةمَ ارِ ــــــــــــــــــــــا العَ نَ تُـ رَ وْ ثَـ  وَتْذُكـــــــــــــــرُ  

 ةـــمَ اصِ والعَ  يسُ ارِ بَ  فُ جِ رْ تَـ فَـ          َراـجُ رْ ُجـــــــــــا هَ انُـ ـَــــــكرْ بُـ  رُ ـــــــــــــــج  فَ يُـ 
 ـــةمَ ــــــــــــــــئِ االد   وُ تَ اسَ دَ ــــــى قَ ك  زَ فَـ       ه     رَ ــــــــكْ ـا ذِ ــــــــــــــهَـ م  أُ  مِ سْ باِ  دَ ل  خَ وَ 
 ـــةمَ اسِ الحَ  ــوُ ــــــــــــــــاتَ ارَ رَ ي قَـ دِ فْ تَـ      ن      ــــاتْ ي رَ نِ ـــــــــبَ  اءُ ــــــــــــــــمَ دِ  تْ رَ اوفَ 
 2  ــةمَ اطِ ا فَ يَ  لَ اكُ وَ ـــــــــــــالت   تِ ضْ فَ رَ           اَل آكُ تَ لِ  وكِ بُ سَ نَ  ـــــــــــــــذْ ر مُ ومْ سُ نْ      

 7"مفدي زكريا"ال ديكن أن ننسى لفاطمة دورىا الفعال يف الثورة حثي يقول 
 أَتـَْنَسى الَجَزائُِر َحو اَءَىا ؟
 3وَأْمَجاُدَىا َلْم تـََزْل قَاِئَمة ؟

 ـــــانَ ا الد  نَ َلْ ى ومَ رَ ا الوَ نَ لْ غَ شَ 

                                                            
 41اؼبرجع نفسو، ص-1
 .24، ص7654، اعبزائر، 5ة اعبزائر، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، طذمفدي زكريا، إليا-2
 .24اؼبصدر نفسو، ص-3
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  ةــــــــاَل كالص    ـــوُ لُ تـ  رَ نُـ  رٍ عْ شِ بِ 
  ــــــــــرائِ زَ ا الجَ ـــايَ نَ حَ  نْ مِ  وُ يحُ ابِ سَ تَ 

مصورا بطولة اؼبرأة اعبزائرية اليت زحفت إذل جبال األوراس، حيث  "صالح خرفي خباشري"ويقول 
 أخاىا7

 ــفٍ ـــــــــحْ ا زَ يَ أَ  لِ اسِ وَ البَـ  عَ مَ  تْ ــــــفَ حَ ي        زَ ــــاتِ وَ ي الل  ــــــــــــنِ تْ اعَ ( رَ اسِ رَ وْ األَ ـي )فِ وَ 
 1 ـف  كَ   سِ مْ لَ بِ  يحَ رِ ـــــي الجَ فِ شْ تُ  دْ قَ ـى         وَ بَ ضْ ي غَ ىِ ي وَ ــادِ ــــــعَ ا األَ ـــــــهَ لَ  ر  خِ تَ 

اجملاىدين اعبراح وتسهر على فهذه اؼبرأة اليت زحفت غلة جبال األوراس فبرضة تعاجل 
 راحتهم.

" يف أسلوب إحيائي يف جميلة بوحيرد، فيصور لنا اجملاىدة البطلة ""صالح خرفي"أما 
قصيدتو "اسًتحيي يا صبيلة" فالشاعر يقدم لنا فكرة اؼبوت سبناىا البطلة، ويهدف هبذا اؼبعٌت إذل أن 

ي العمر الضيق، أما اؼبوت دبفهومو الشكل البطلة ال هتتم باغبياة، فجميلة بنت ؾبدا ذباوز نطاق
 اقتو مرار ويف ىذا يقول7ذفقد 

 ؟ ةيلَ وِ ا طَ يَ نْـ دُ  وِ تِ عْ رَ جَ  دْ قَ ؟ وَ تُ وْ المَ  وَ ا ىُ مَ 
 ؟ ةيلَ طِ تَ سْ مُ  ز  عَ  ةِ مَ وْ ي نَـ فِ  ةُ وَ فْ الغَ  وَ ىُ  أَ 
 ؟ ةولَ فُ الطُ  مِ اَل حْ أَ كَ   دٍ لْ ي خُ فِ  ةُ ظَ قَ و اليَـ ىُ  أَ 
 ؟ ةيلَ خِ الد   يلِ اثِ مَ ت  بالي وِ هْ تَـ  ةُ ز  و الهَ ىُ  أَ 
 ؟ ةولَ طُ البُ  ينِ ايِ رَ شَ  نَ يْ ي بَـ رِ سْ تَ  ةُ حَ رْ الفَ  وَ ىُ  أَ 
 2 ؟ ة"يلَ مِ ا "جَ يَ  يوِ بِ لُ طْ اا فذَ ىَ ُتِك وْ مَ  نْ كُ يُ  نْ إِ 

فجميلة  "صالح الباوية"فالشاعر يعلم "صبيلة" سبنت اؼبوت وىو غَت ؾبيب ال يليب نداىا أما 
 عنده صورة ؼبعٌت عريب دل تصوره حكاية، يقول7

                                                            
 .715مفدي زكريا، إليادة اعبزائر، ص-1
 .42، ص7645ىــ، أوت، سبتمرب7565، رجب شعبان 73ؾبلة الثقافة، ع7 -2
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 ــــةيلَ مِ ـا جَ يَـ 
 ـــةــــايَ كَ حِ  هُ رْ و  صَ تُ  مْ ، لَ يّ بِ رَ ى عَ نَ عْ مَ  تِ نْ أَ 
 ـــــةايَ هَ نِ  نُ وْ لَ  وِ ــــــاقِ مَ عْ ي أَ فِ  سَ يْ لَ 
 ارَ رَ سْ أَ  انَ سَ نْ الِ  عُ ضِ رْ ، يُـ يّ بِ رَ ـــــى عَ نَ عْ مَ  تِ نْ أَ 

 ــــــــاءـقَ الــبَـ 
 انَ يادِ نَ تُـ  ينَ و حِ اقَ مَ عْ أَ  يخُ ارِ الت   دُ ر  شَ يُ 
 1 ـــــــــاءقَ الل   رِ أْ ى ثَ لَ إِ 

يف شأن اؼبرأة الثائرة اعبندية يف جيش التحرير اؼبمرضة يف اؼبغاور  "مفدي زكريا"ويقول الشاعر 
 والكهوف اؼبقدمة على اؼبخاطر فيقول7

 اودَ ــــــــــــنُ الجُ  ــــــز  فِ تَ ــــــــــــــسْ تَ  اتِ ؤَ ــبُـ ـــــى                 كالل  ــــارَ ـــــــــبَ تَـ  اتٍ رَ د  ــــــــــــــــــــخَ ـا مُ ــــــايَـ بَ وصَ       
 اودَ ـــــــــــــــــــنُ ــــــا وزُ مًـ اصِ عَ مَ  تْ ـد  ــــــــــــــــــــوم                   هُ  احــــــــو   مَ آدَ  ادِ هَ في الجِ  تْ كَ اَر شَ       
 2  اودَ لُ مْ ا األُ هَ ْصنَـ غُ  بِ رْ ي الحَ فِ وَ   نَ ــ                 دُ ــــــــا الل  َلهمَ نْ أَ  احِ ـــــــــرَ ي الجِ فِ  تْ لَ مَ أعْ       

ورىا يف عدة صور من خالل ىذه األبيات فأعطاىا صورة اعبندية الثائرة اؼبعتزة صفالشاعر 
ببطوالهتا اليت زبًتق الصفوف، صورة اؼبمرضة اليت تداوي اعبراح اؼبقدمة على اؼبخاطر بصعود 

 اعببال ومشاركة الرجال  يف النضال.
 3بِ رَ ـــالعَ  تُ ـــــــــــــــنْ ا بِ ـــــــنَ ــر        أَ ـــــــــــــــــــــائِ زَ الــجَ  تُ نْ ا بِ نَ أَ                7ويقول

 احفَ لكِ ى لِ ــــــــــــــــــــــعَ دَ  ي        وَ ادِ نَ ــُـــــــــــــــــى المادَ نَ  مَ وْ يَـ 
 احــــــــــــــنَ ــــالجَ  تُ وْ دَ ـــــــــــغَ ي        وَ دِ اَل ــــــــي بِ مِ حْ أَ  تُ مْ قُ 

 احرَ ـِـــــــــــــــــــــي الجاوِ دَ أُ وَ َوأَلَعــــــــــــــاِدي       ي رِ ـــــــــــبَ نْـ أَ 

                                                            
 .42اؼبرجع السابق، -1
 .44ؾبلة الثقافة، ص-2
 .65اللهب اؼبقدس، شاعر الثورة اعبزائرية، ص مفدي زكريا،-3
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فهذه البنت صورة لصمود اؼبرأة اعبزائرية وربديها لقطرسة الفرنسيُت، فهي سبثل إسهامات اؼبرأة يف 
 الثورة اعبزائريّة.

 اــــارَ نَـ  بُ ـهِ لْــ ا أُ نَ أَ        الِ تَ القِ  وفِ فُ ي صُ فِ 
 ارَ ادَ ـــوا البِ عُ دْ ا أَ نَ أَ         ــالِ بَ الجِ  يلِ اعَ أَ  نْ مِ 
 1ا ارَ يَ حِ  يادِ هَ ي جِ فِ         ـــالَ جَ الر   تُ كْ رَ تَـ وَ    

أعارل اعببال، وكان منها اؼبمرضة اليت تداوي  فكان منها اجملاىدة يف صفوف القتال يف
اعبرحى، وكان منها الفدائية فهذه البنت صورة للدور البطورل الذي قامت بو اؼبرأة اعبزائرية خالل 

 الثورة.
 المرأة الحرية والمرأة الحبيبة:-5

لسنة الشعراء يف صورة أففي العشرينات ظهرت دعوة حارة للنهوض باؼبرأة وذبلت على 
مثالية، وىي أقرب إذل اػبيال منها إذل الواقع، ونلمس مالمح ىذه الصورة اؼبتخيلة للمرأة اعبزائرية 

 7"محمد المهادي السنونسي "يف ظل النهضة العلمية حيث يقول
 اــــودَ عُـ صُ  ينَ بِ لِ االط   ينِ نِ البَ  وَ حْ نَ       ةً د  ــــوَ مَ  اتِ نَ للبَـ  دُ د  جَ تُ   تْ شَ مَ وَ 
 ايدَ الغِ  الِ مَ ي الجَ فَ  لُ ْخجَ تَ  اءٌ نَ سْ حَ        ةً بَ سْ نِ  ةِ وبَ رُ إلى العُ  ت  مُ تَ  تٌ نْ بِ       

 2 ايدَ جِ مْ ا تَ ىَ ـــرِ كْ ذِ  دُ جْ مَ  بِ تُ ي الكُ ي       فِ التِ  ــمِ حِ بالل والر   ــمْ دتكُ اشَ نَ         
 7"مستغانميأحالم  "وتقول

 ـــي...ــنِ تِ ضْ فَ رَ 
 ؟؟ اهُ م  ا أُ يَ  مَ اَل عَ 
 ابِ رَ تِ غْ ي اَ فَ  يدِ دِ ي الجَ هِ جْ وَ  تِ رْ كَ نْ أَ 
 ــــينِ ـــتِ نْ عَ لَ 

                                                            
 .713الوناس شعباين، تطور شعر اعبزائري، ص-1
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 ـــابِ بَ  ل  كُ   تِ قْ لَ غْ أَ 
 ةَ ولَ فُ الط  وَ  مَ اَل حْ ي األَ لِ  تِ فْ يـ  ي زَ م  ا أُ يَ  مَ اَل عَ 

 ةً لَ فْ ي طِ ن  مِ  تِ رْ بَـ صَ 
 1 ةِ ومَ مُ األُ  نِ عَ  ثُ حَ بْ تَـ 

فهي تصور حركة منو األفكار عند اؼبرأة اعبزائرية، ىذه األبيات تعترب تعبَتا صادقا عن 
 انفعاالهتا وطموحها إذل وضع أفضل.

فالشاعرة ترفض ذىنية إقصاء اؼبرأة وتنجح بشدة على واقع الشابات واعبمود الواقع الذي يبو 
 التسلط والعبودية.

 اعبزائر"7يف قصيدتو "بنت " مفدي زكريا"ويقول 
 ِرق  تَ سْ يَ  لَْيسَ ي بِ يقِ ا رَ هَ نْـ عَ  امَ نَ  دْ قَ        ـــةِ ئَ افِ الدَ  ـــب  ا الحُ يَ نْـ دُ ى كَ وَ جْ نَ  ب  رُ وَ         
 2 قُ بْ عِ  وُ ل  ى( كُ وَ لْ )سَ رِ كْ ذِ  نْ مِ  نُ جْ الس  فَ ة       رَ ط  عَ ى( مُ وَ لْ )سَ ِمْن  وحُ ر  الا هَ بِ  تْ ادَ عَ        

ة، حبيبة مفدي اليت فرقت بينهما الظروف اليت كتب ؽبا ىذه باؼبرأة اغببيفسلوى ىنا ىي صورة 
 األبيات وىو وراء قضبان السجن.

 وسلوى مرت تغدو يف صورة ؿببوبة بشرية)امرأة( ومرة تغذو صورة ورمز للحرية7
 قمَ الر   كِ مُ سْ اِ  انَ وا كَ ــفُ صَ نْ أَ  مْ هُ نـ  أَ  وْ أ         لَ طَ خَ  مْ ـــــــهُ لَ ثْـ ى مِ وَ ــــــــــلْ سَ  يكِ ادِ نَ وى أُ لْ سَ          
 ـــقــــــــــلِ ا ذَ هَ ــــــــــــمِ اسْ ي بِ ــانِ سَ لِ  ن  إِ فَ          ى؟وَ لْ سَ ــــي ـنِ بِ ياوِ جَ تُ  لْ ىَ  يكِ ادِ نَ ى أُ وَ ــــلْ سَ          
 3 قــــــبِ طَ نْ تَـ  ــالُ ثَ مْ األَ وَ  ــرِ ائِ ــزَ الجَ  نَ مِ         سٌ بَ ا قَـ ـــــهَ ــــــــــــــــــن  ا إِ اىَ وَ ي ىَ ـــي فِ مِ ا لئِ ــــــــيَ          

                                                            
 .745اؼبرجع السابق، ص-1
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يصور لنا يف قصيدتو "قصة ثائرة" وىي قصيدة  "محمد األخضر السائحي"وىا ىو الشاعر 
طويلة، اؼبرأة اعبزائرية اليت ال تًتدد يف أن تدعو زوجها إذل مغامرة البيت ليقاتل من أجل اغبرية، 

 وأهنا تفضل اؼبوت على حياة العبودية فيقول7
 ــــرِ جْ الفَ  اتَ ا بَ نَ ار جَ  يقَ ا سِ مَ دَ نْ ـــر                عِ ٍـ هْ شَ  لَ بْ ا قَـ هَ يثَـ دِ ى حَ سَ أنْ  تُ سْ لَ 

 ــــرِ عْ ذُ ـــــــــــــــــــــــــا بِ هَ تْـ د  رَ وَ  ـــاءٍ يَ ي حَ ا                 فِ هَ ـتْـ مَ غَ مْ ا؟" غَ نَ ا ىُ ىَ  تَ نْ ى أَ تَ مَ "لِ 
 ـدِ ـــــــــــــــيــــــدِ جَ  نْ ــا مِ ـــيَ حْ نَ  فَ وْ سَــ                  "ــــــر  حُ  رَ يْـ غَ  ــدْ عُ  تَـ َل  كَ ارَ دَ  كْ ــرُ "أتْ 

 1 يدِ مِ ر حَ يْ اء غَ ق  شِ ي أَ ا فِ نَ شَ عيْ  شْ ي                 عِ لِـ فْ وطِ  وتَ مُ أَ  نْ ى أَ شَ خْ  أَ ا َل نَ أَ 
 أبو القاسم خمار"وقبد من حاول ذبسيد صورة اؼبرأة للتعبَت عن ذباربو العاطفية، وىذا عند 

 وغَته حيث يقول7"
 ـــةيقَ ـــلِ طَ  ةٌ اشَ رَ ــي فَـ ــقِ افِ وخَ 

 ـــــةيقَ دِ ـي الحَ فِ  ـــيمُ هِ تَ 
 2 لُ اوِ دَ والجَ  لُ اَل والظ   ورُ ىُ ا الز  ــهَ ف  حُ تَ 

 ولقد كانت اؼبرأة موضوع اغبب والغزل يف القصيدة العربية، فقط اطلعتنا على نوعُت7
غزل فاحش صريح، وغزل عذري عفيف، ىذا األخَت الذي كان إرىاصا ومدخال لرمز اؼبرأة يف 
الشعر الصويف والذي ترجع بواكَته حسب ما تناقلو الرواة وإذل "قيس بن اؼبلوح" ىاما يف ذبارب 
الشعراء الذي ال يًتدد عندىم بالصور اؼبادية واحملسوسة فحسب، ولكنو يتحول إذل رمز لو 

 7"الشارف عامر"شىت كقول7  دالالت
 ــــرتَ  وَ اَل ي بِ بِ لْ ــــا قَـ تَ صَ قَ نْـ أَ  ــاكِ ــنَ يْ عَ 
 ــــيابِ صَ عْ أَ  رِ عْ ا بالش  تَ رَ كَ سْ أَ  ـــاكِ ــنَ يْ عَ 
 ــيتِ ـــرَ اكِ ذَ ي بِ مِ لْ ا حُ تَ ىَ و  شَ  ـــــاكِ ــنَ يْ عَ 
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 1ـــيابِ الص   سِ ــدُ نْ ا بالس  ىً رَ ـــا شَ تَـ اىَ تَ  لْ بَ 
األنوثة بالعادل  باحتفائو باؼبرأة ينفصل عن العادل األرضي)اؼبادي( ويتعلق بفردوسفالشاعر 

اؼبرأة بعدا جديدا إذا تتجرد من لباسها الظاىري لتلبس بعالقات وأشكال  ذالالرمزي، فتأخ
متعددة، فهي يف النص تعطي صورة اغبلم الواعد والتوحد اؼبطلق والسمو على الواقع)بعد الباطن 

 المرئي(.
 يف قصيدتو "حيزية"7" البدوي بن قيطون"ويقول الشاعر 

 ـاتنَـ بْ ال ــــسْ ايْ ي رَ فِ  اَلْح ــــــا مْ ـــي  يَ ونِ ــز  عَ 
 ـــــاي  ــــدِ قْ ي مَ ـــارِ نَـ  ــودْ حُـ ـــت الل  حْ تَ  نــتْ كْ سَ 
 ايــ ـــــــــزِ يْ ــر حَ امْ الض   ــعَ ــــــــــــــــــــــر مَ ـــافْ ـــي سَـ بِ لْ قَـ 

 يـــلــــاوِ ـي تَ ـــا فِ ن  كُ ل   ـــيــبِ ـى قْ لَ عَ  اهْ ــرَ سْـ حَ 
 2ـــــا ـي  ــضِ ــقَ ْن نَ ــــاوُ شَ  ـلــــــيــار العــطِ ــــو  ــِـــــــــــــــــــــــــــــي نّ كـــ

أحد وجهاء القوم وأحبت راعيا فقَتا، فهي تذكرين  ابنةفحيزية صورة للحب اؼبستحيل 
 باغبب العذري الذي مثلو صبيل بثينة وؾبنون ليلى وشعراء كثر وغَتىم من الشعراء العذريُت.

وىذه صورة أخرى للمرأة اعبزائرية اليت برىنت عن شرفها العريب وأبت أن تستسلم للوحوش 
 يف قصيدتو "ولد اجملد"7 "أبو القاسم خمار "الكاسرة، يقول

 ــةي  مِ ض الحَ رْ أَ  اسِ رَ وْ األَ  اتِ ــــنَ بَ  نْ ؟                 عَ  ــــةي  ودِ بُ العُ  ةَ ــــــايَ كَ حِ  مْ تُ عْ مِ سَ  لْ ىَ 
 ــةي  مِ ض الحَ رْ أَ  اسِ رَ وْ األَ  اتِ ــــنَ بَ  نْ ؟                 عَ  ــــةي  ودِ بُ العُ  ةَ ــــــايَ كَ حِ  مْ تُ عْ مِ سَ  لْ ىَ 
 ــــةـــــــــي  ـلِ نـــي والبَـــ ا الض  ـــهَ لَ ىْ ا أَ وْ رَ أَ ا                   وَ ــــــــاىَ مَ حِ  اةُ ـــغَ الط   ـــــمَ اجَ ا ىَ مَ دَ نْ عِ 
 ـاــــــــــــــــي  حّ  ــــتَ نْ ا البِ ـــوْ ـــقَ بْ ا وأَ ــاىَ خَـ ــا                 وأَ ــــــــــــــــــــــــاىَـ بَ وا أَ ادُ ا وزَ ــــــهَ م  وا أُ ـــلُ تَ قَـ 

                                                            
 .44منشورات رابطة اإلبداع، صنقال عن ديوان الظمأ العاسبي  -775عبد اغبميد ىيمة، البنيات األسلوبية يف الشعر اعبزائري اؼبعاصر، ص-1
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 1 ــةـــــــــــــــــــيّ بِ ــرَ العَ  ــــمَ ــل  سَ تُ  نْ أَ  ــــــتْ أبَ وَ                   تْ ــاتَ مَ ــتَ ـا فاسْ ــــــــــــــــهَ لَ َل دْ وا إِ ادُ رَ وأَ 
حكاية حيث " عنده صورة ؼبعٌت غريب دل تصوره جميلة بوحيردوقبد أيضا صاحل باوية البطلة "

 يقول7
 ــــةيلَ مِ ـا جَ يَـ 

 ـــةــــايَ كَ حِ  هُ رْ و  صَ تُ  مْ ، لَ يّ بِ رَ ى عَ نَ عْ مَ  تِ نْ أَ 
 ـــــةايَ هَ نِ  نُ وْ لَ  وِ ــــــاقِ مَ عْ ي أَ فِ  سَ يْ لَ 

 2 ارَ رَ سْ أَ  انَ سَ نْ الِ  عُ ضِ رْ ، يُـ يّ بِ رَ ـــــى عَ نَ عْ مَ  تِ نْ أَ 
نظرة إجالل وتقدير وظبو بصورهتا إذل أبعد  اؼبرأةوأخَتا فإن معظم شعرائنا نظروا إذل   

اغبدود حيث جسدىا يف مظاىر عدة وصور ـبتلفة فهي رمز للحب وللوطن وللحرية واألخت 
 اؼبثابرة التيس تواجو  الصعوبات واؼبخاطر.

 وبعد رصدنا صورة اؼبرأة لدى بعض الشعراء اعبزائريُت نتطرق اآلن إذل صورة اؼبرأة يف النثر اعبزائري. 
 

  

                                                            
 .714الوناس شعباين، تطور الشعر اعبزائري، ص-1
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 المبحث الثاني: صورة المرأة في النثر الجزائري
إن موضوع اؼبرأة يف النثر اعبزائري ليس تصوير مادي فقط، وليس كذلك تصوير سليب كما   

أهنا ليست صورة للمخادع أو اػبادمة من أجل الرجل، وإمنا صورة للوطن، إذ سبثل صورة اؼبرأة 
 1الصديقة واغببيبة والزوجة واألم واألخت.

 2إذا فاؼبرأة سبثل شرحية ذبسد قضية وتعكس اؼبسار الفكري والسياسي.
وسبثل قضايا اجملتمع بكل مستوياتو ومناذجو ويعد النثر اعبزائري دبا فيو القصة واؼبسرحية 
والرواية الفن الذي يقدم وينقل التجربة اإلنسانية من خالل تصويرىا دبجموعة من الشخصيات يف 

 تحديد موقف األديب منو.الواقع وأغٌت داللة ل
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 القصة:-1
ىذا اعبنس األديب الذي يهتم بتصوير واقع اؼبرأة أديا اىتمام ولكن من الصعب أن نعًتض 

القصصية اليت النماذج  بعض يف عرض كهذا على كل اإلنتاج القصصي، وغنما سنكتفي بعرض
الوصاية أو وقوفها ضد العادات تعطينا فكرة عن اؼبرأة وصراعاهتا من احجل التقدم ورفضها ؼبنطق 

والتقاليد فنجد مثال ؾبموعة "الرصيف النائم" فهي تدور حول الثورة لكنها تركز على دور اؼبرأة 
 فيها.

اؼبرأة زوجة أو أما... مثقفة أو أمية... اؼبرأة يف الريف أو يف اغبضر جندية يف جيش التحرير أو 
 1مسؤولية يف جيش التحرير

يف ؾبموعتو القصصية "حبَتة الزيتون" بالرغم من أهنا ذات طابع  "د دودوأبو العي "كما قبد
ثوري إال أهنا دل زبلو كليا من تصوير لواقع اؼبرأة اعبزائرية الثورية بصفة خاصة، والقصة اليت عنون 

الثورة مث شخصية األم هبا الكاتب ىذه اجملموعة تصور شيخا كرس حياتو ؼبواساة اؼبواطنُت أثناء 
اؼبرأة اؼبثابرة الصبورة والقوية اليت فرحت بانضمام ولدىا للثورة، ورغم مرضها فإهنا كانت تلك 

 2سعيدة وفخورة بابنها.
 ىذه ىي صورة اؼبرأة الثورية اؼبناضلة.

يف قصة "ومضة خاطفة" حاول أن يصور لنا بعض اعبوانب  "عبد الرحمن ماضوي "أما
 إذل اؼبدينة لعلوجزائري يًتك القرية ىاربا من البطولة  السلبية للمرأة، فهذه القصة تدور حول شاب

ولكنو يف  كأجَتتبلي كبوه عطفا كاذبا فيقبل العمل عندىا   جيد عمال وىناك يلتقي بامرأة فرنسية
النهاية اكتشف حقيقة اؼبرأة والقصة فيها رمز لالستعمار هبذه اؼبرأة الفرنسية والشعب اعبزائري 
الذي ديثلو ىذا الشاب الطيب الكادح ومن خالل ىاذين الرمزين تربز قضايا كثَتة مثل نفسية 

                                                            
 .751،  ص7645عبداهلل الركييب، تطر النثر اعبزائري اغبديث، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، )د.ط(، - 1
 .751اؼبرجع نفسو، ص- 2
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لذي تشغلو ىذه اؼبرأة وال اؼبرأة الشريرة إذل ال يهمها إال الربح والرخاء اؼبادي، ونفسية ىذا الشاب ا
   1تشفق عليو.

ضافة إذل القصص اليت تدور حول اغبب وتعاجل الرجل باؼبرأة وما إذل ذلك من اؼبوضوعات إ
فيها ما دييزىا عن السابق من حيث رسم الشخصية  ال قبداليت عاعبتها الصورة القصصية، إذ 

وأبعادىا اؼبختلفة وإمنا ىي أشبو ما تكون حبكايات تتحدث عن حب نشأ بُت شاب وزميلتو يف 
العمل كليهما خجول ومن أسرة ؿبافظة فتقوم زميلة بينهما بدور الوسيط ويتزوجان يف النهاية كما 

  2يف قصة "ويف الصمت أشياء".
" ىي أكثر القصص تعبَتا عن ىذا االذباه لزىور الونيسيالثوب االبيض "ولعل قصة " 

حيث تعاجل فيها وضع اؼبرأة اليت ذبرب على الزواج اؼببكر من شخص ال تعرفو وال يتناسب معها 
وىكذا الضغوطات اؼبفروضة على ىذه الفتاة حُت حرمت من التعليم والفكرة احملورية تتحدث عن 

أبا. وسبتاز بأهنا تصويرا ؼبا يتأمل يف نفسية ىذه الفتاة اليت أرغمت على سيطرة الرجل زوجا أو 
القاسية اليت تضطهد  دباأل امرأةاؼبوضوعات القددية اغبديث عن  الزواج وترك العلم وتصل هبذه

 ...3أبناء زوجها
" قد أعطت صورة سابقة عن اؼبرأة اعبزائرية يف زىور الونيسيكما قبد أيضا السيدة "

وقسوة اجملتمع عليها وتطلعها إذل حياة أفضل وأكرم حُت يتاح ؽبا اغبظ من الثقافة،  تأخرىا
 4ويتالقى مع السيدة "الونيسي زىور" يف ىذه احملاولة "رضا حوحو" يف قصتو)صاحبة الوحي(.

ؽبام والوحي لصديق لو من الشعراء، كان ففي ىذه القصة جيعل "حوحو" اغبب مصدر اإل
جيتمع بو يف مقهى كل يوم يسمعو منو ما أؽبمتو حبيبتو من أشعار صبيلة يصور فيها عواطفو 
اؼبضطربّة، ويص من خالل حبو ؽبا صبال اغبياة وسرىا ولكن ذلك صديق الذي يستلهم فتاة 

                                                            
 . 754عبد الركييب، اؼبرجع السابق، ص-1

 .754اؼبرجع السابق، ص- 2
 . 755عبد اهلل الركييب، تطور النثر اعبزائري اغبديث، ص- 3
 . 35ص 7664، كانون الثاين)يناير( 5أبو القاسم سعد اهلل، دراسات يف األدب اعبزائري اغبديث، دار اآلداب، ط- 4
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 -ليت كانت توحي إليهمىي صاحبة الوحي ا -حسناء يف قول الشعر يدرك أن تلك الفتاة
أصبحت بشرا من الناس فيها ما فيهم من الرذائل، فقد كانت تلك فتاة اللعوب تلهو بذلك 

  1الشاعر الساذج الذي كان يؤمن باغبب الروحي أو العذري.
" يعاجل يف قصتو "عانس تشكو" موضوعا اجتماعيا يعترب جديدا أحمد بن عاشوكما قبد "

سن الزواج ولكن األب كان يصرف "بيلى"فالح بلغت ابنتو حقا فقد عرض فيو الكاتب ل
 فينقذىا من الفقر. البنتواؼبختطبُت الراغبُت، على أمل أن يعثر على بعل موسر 

ك إذل الطالق أو ي ذلطيبة، حىت ال تؤذي ابنتها فيؤد وأم ليلى ذاهتا كانت تبحث عن زوج ذو أم
 الفراق.

ذا اؼبوقف حىت يغَت اذباىها ليعاجل مشكلة وال يكاد الكاتب يصل من أقصوصتو إذل ى
اجتماعية أخرى، وىي غَت اغبماة )من كل غانية يتزوجها ولدىا، فتسيء إليها وأخَتا ذبربه على 

   2الطالق(.
7 قصة "األم"، لعل من الواضح أن تكون األم ىنا ىي اعبزائر لكنها "عبد الحميد بن ىدوقة"

اليت ال تنطق ولكنها ىذه اعبزائر اليت سبثل رمزا أظبى وأعظم، إهنا ليست ىذه اعبزائر ذات اعبغرافيا 
 اعبزائر اليت سبثل بكل مواطن ؿبب ألرضو الطيبة اليت سقط عليها أول عهده باغبياة.

ىنا يف صورة فتاة حسناء، فهذه الفتاة  "لعبد الحميد بن ىدوقة"اليت سبثل  فنجد اعبزائر
ها باعبمال والكمال دبا فيها من عزة وكربياء فهذه الفتاة ذبمع اليت سبثل صورة اعبزائر تتسم مالؿب

بُت اعبمال اعبسمي وىي صورة مرئية ؿبسوسة، واعبمال الروحي وتلك أعلى صفات اعبمال 
 العبقري.

                                                            
 .743، ص7655، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر)د.ط(، 7624-7657اض، فنون النثر األديب يف اعبزائر، عبد اؼبلك مرت- 1
 ..745اؼبرجع السابق، ص- 2
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الذي أغنت نفسو وقلمو يف  "ابن ىدوقة"وكبن نعلم أن اؼببدعُت من األدباء اعبزائريُت ومنهم 
اعبمال العظيم على الوطن اؼبؤنث، سبجيد اعببال وتأملو والتشبع بقيم فكان إذن، أن تظفي صفة 

    1فإذا ىو فتاة، كما سلف القول توصف باغبسن واعبمال واغبق أن سبثل اعبزائر فتاة حسناء.
وحيد أن تذىب إذل اؼبدرسة ولكن أما يف قصة "اغبلم الضائع" اليت تصور لنا واقع فتاة حلمها ال

الواقع الذي تعيشو من إمهال والدىا وقسوة زوجتو عليها واضطرارىا للعمل كخادمة لدى صاحب 
   2مقهى ىو اآلخر غليظ القلب، وىذا الواقع دينعها من ربقيق حلمها.

وىناك العديد من ىذه القصص اليت ال نستطيع رصدىا كليا ومثال ذلك قصة "عرجونة" 
خبائن نتيجة اختالط القيم  لزوليخة السعودي" حيث تصور واقع اؼبرأة استشهد زوجها فتزوجت"

وتغيَتىا بعد استقالل حيث أصبح الناس يبحثون عن السيارات والفيالت حىت أن ىذه اؼبرأة 
    3أصبحت ال تفرق بُت اػبائن للوطن واؼبخلص لو وؽبذا تزوجت الذي باع وطنو يف يوم من األيام.

يهتمون باألعضاء  اؼبقابل قبد بعض القصاصُت من حاول تصوير اؼبرأة تصويرا حسيا حيث يف
" الذي يهتم فيما يتعلق باؼبرأة أبو العيد دودوالشخصية واؼبالمح اغبسية وىذا ما قبده سباما عند "

دبالمح الوجو، والقوام واإلستقامة والشعر ونرى ذلك يف وصف سيدة روسية يف قصة "األمَتة 
وماسح االحذية" فيقول7" وكانت العجوز أمَتة روسية يف حورل اػبمسُت من عمرىا حاولت 

رشيقة القوام، شقراء الشعر، كانت جهدىا أن زبفي سنواهتا ربت ستار من مساحيق كثيفة، 
يف ربيعها العشرين وكانت  ابنةضفائرىا مقصوصة ذبعل اؼبرء يتصورىا، إن ىو رآىا من خلف 

 4بلون عينها...ترتدي فستانا 
  

                                                            
 .46-45ص 5114د. عبد اؼبلك  مرتاض، القصة اعبزائرية اؼبعاصرة، دار الغرب للنشر والتوزيع، وىران، )د.ط(، - 1
 .755، ص7645اعبزائري اغبديث، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، )د.ط(،  عبد اهلل الركييب، تطور النثر- 2
 .767اؼبرجع نفسو، ص- 3
 .35، ص7655ؿبمد مصايف، النثر اعبزائري اغبديث، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر، )د.ط(، - 4
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  المسرحية:-5
األدب اؼبسرحي يف اعبزائر نشط نشاطا ملحوظا ووصل إذل حد ديكن أن يعترب نوعا من إن 

فبا يف ذلك  عات اليت كانت تشغل أذىاهنم،وضو اإلزدىار، فقد عاجل الكتاب اؼبسرحيون كل اؼب
 1موضوع اؼبرأة اعبزائرية، وسنعًتض لبعض النماذج اليت فكرة عن اؼبرأة وواقعها اؼبعاش.

قضايا تارخيية  " اليت تعاجللعبد الرحمن الماضوىاؼبثال مسرحية  "يوغرطة"  "على سبيل فنجد 
اليت استخدمت كرمز ألفريقيا، حيث كانت باستمرار سبثل األمل  إال أهنا دل زبلو من توظيف اؼبرأة

  2بالنسبة للمستقبل وتظهر الشجاعة يف األوقات اغبرجة وربث زوجها على اؼبقاومة.
 ويتضح ىذا يف اغبوار الذي جيري بُت البطل وزوجتو7          

 حافة النهر.يوغرطة7 فتاة إفريقية تبكُت، سعادتك، وأوالدك وشبابك وأفريقيا على 
 رنيدة7 روما قوية.

 يوغرطة7 افريقية باقية.
 رنيدة7 إذن، ولنستعد للحرب.

 3يوغرطة7 )بابتهاج( حييت يا بنت البالد.
قبدىا حاضرة وبكثرة يف  وإذن وظفت اؼبرأة يف اؼبسرحية التارخيية هبذا الشكل فإننا

" يف مسرحيتو اليت ديابكأحمد بن "من خالل أعمال بعض اؼبسرحيُت  االجتماعيةاؼبسرحيات 
األب" وىو موضوع قدًن عاعبو كتاب كثَتون وإذا كان اليوم يبدو انو ال يثَت فينا  امرأةأطلق "

شعورا حادا فإنو فيما مضى كان يعرب عن مشكلة عاىن منها الشعب اعبزائري وعانت منها األسرة 
 الشيء الكثَت بسبب اعبهل واألنانية.

وأيضا وبسبب قلة الوعي لدى الرجل واؼبرأة على سواء، فبا انعكس كذلك على العائلة 
 اعبزائرية وأثرىا يف سباسكها.

                                                            
 .543، اعبزائر، ص7655اؼبطبوعات اعبامعية، )د.ط( (، ديوان 7624-7657عبد اؼبلك مرتاض، فنون النثر األديب يف اعبزائر، )- 1
 .554عبد اهلل الركييب، تطور النثر اعبزائري اغبديث، ص- 2
 .555اؼبرجع نفسو، ص- 3
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كما نلتمس ىذه اؼبوضوعات عند "أضبد رضا حوحو" يف مسرحياتو القصَتة اليت تتكون من 
وكيف أن  فصل أو أكثر ففي إحدى ىذه اؼبسرحيات يعاجل موضوعا اجتماعيا يعرض فيو الزواج

 1بنت أحد شخصيات اؼبرموقة يف اجملتمع تتزوج من أديب فقَت
الذي يعاجل موضوع اغبب يف مسرحيتو "مصرع الطغاة" اليت يلعب فيها اغبب  "عبد الل الركيبي"و

واعبديد فيو أن اغببيبة دل يكن ؽبا اغبب كان اؼبستقبل دورا كبَتا حيث كان حضور اؼبرأة متميزا 
 2ا للجزائر نفسها عن وحدة اغبب والنضال تطلعا كبو اغبرية واإلنطالق.وإمنا أصبحت رمز 

" يف مسرحيتو "الًتاب" اليت يدور اغبديث الرئيس فيها على شاب أحب فتاة أبو العيد دودوأما "
خطبت لغَته فأراد أن ينتقم منو بعد أن يصعد لغلى اعببل وينظم إذل الثوار ولكن عرف أن الفتاة 
اليت أحبها دل تبادلو اغبب وأهنا كانت ربب خطيبها وىي وفية لو رغم ـنها صعدت للجبل بينما 

رية، غَت أن بطل اؼبسرحية سعيد وفضيلة اليت أحبها دون أن تبادلو ىذه القاطفة قد بقى ىو يف الق
 3اؼبعارك وبذلك تنتهي اغبادثة.قتل يف إحدى 

من  االنتقام" يف مسرحيتو "عنبسة" اليت يعاجل فيها فكرة احمد رضا حوحوكما قبد " 
دل حيققو آخر األمر، ذلك  االنتقام ىذا مزىوة بنفسها، معتدة دبكانتها مغرورة جبماؽبا، بيد أن امرأة

الرجل الذي قدمو الكاتب يف مسرحيتو على انو من الدىاة، إمنا انتصرت اؼبرأة اليت ظلت حية، ودل 
  4يفتضح سر حبها الكبَت بالرغم من أهنا فقد حبيبها الشاب "عنبسة".

" موضوع مسرحيتو "اػبنساء" تلك اؼبرأة العربية محمد الصالح رمضانولقد أقام اؼبؤلف "
ورد اؼبسرحية اؼبخضرمة اليت ضلت تبكيّ أخويها منذ أن قتال، إذل آخر رمق من حياهتا ونفهم فبا 

عمر ابن اػبطاب من جهة أخرى، أن ىذه وعائشة من وجهة، وبينها وبُت  من حوار بُت اػبنساء
ن فقد بقيت فظة غليظة القلب، عنيفة العاطفة، دل الشاعرة دل تسلم إال سالم األعراب البادي

                                                            
 .557عبد اهلل الركييب، تطور النثر اعبزائري، ص- 1
 .554اؼبرجع نفسو، ص- 2
 .552عبد اهلل الركييب، تطور النش اعبزائري اغبديث، ص- 3
 .575اؼبلك مرتاض، فنون النشر األديب يف اعبزائر، صعبد - 4
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يستطع اإلسالم أن يهذهبا أو يصلقها لتمكن اغبزن على أخويها من قلبها، ولشدة حبها ؽبما، 
 1وقد كانت تعلم بعد أن أسلمت أهنما ماتا على جاىليتهما اعبهالء.

  الرواية:-5
لواقع معقد تتحكم فيو عدة معايَت متداخلة القصد منو  باعتبار الرواية تعترب تعبَت صبارل

  2الكشف عن اعبوانب اؼبتعددة من ىذا الواقع، إن الشخصية الروائية ىي الوسيلة الوحيدة لذلك.
العهد بالظهور إال أهنا اقتحمت الساحة األدبية ومن شبة كانت الرواية اعبزائرية، فرغم أهنا حديثة 

ت أعالما كثَتة لدراستها ونقدىا، إذن فالرواية اعبزائرية مفصولة عن اغبداثة  طببشكل فوري واستق
شخصية رغم أهنا يف البداية كانت تعاين من النذرة كما وكيفا فهي بذلك دل تستطع أن زبلق ال

الرائية اليت تعرب عن اإلنتماء، وبع فًتة السبعينيات فسح اجملال أما اغبرف العريب ورصد كل ربركات 
  3اضي وتطلعات اؼبستقبل.اؼب

 فاصطبغت بذلك الرواية صبغة فنية وفكرية ؿبافظة على التقاليد اليت سبس حضارتنا.
وقد عاعبت الرواية اعبزائرية عدة مواضيع وقضايا سبس الوطن وأوضاعو وأخرى سبس الفرد 

صورة معادل واىتمامو ومن اؼبواضيع اليت سجلت حضورا مكثفا وشغلت األقالم اؼببدعة "اؼبرأة" ف
اؼبرأة يف الرواية اعبزائرية مرتبطة أصال بنشأة الرواية وتطورىا، وبأىم األحداث التارخيية والتحوالت 

" من الذين شغلت اؼبرأة رشيدة بوجدرةوىذا الكاتب " 4االجتماعية اليت أفرزهتا األعمال األدبية
 5رأة ىي رواييت ىي احملور".حيزا مهما يف نصوص ذبربتو الروائية يف قولو "....ولذا فإن اؼب

 "وموضوع اؼبرأة يف الرواية اعبزائرية موضوع أصيل ومتجدر ينطلق بانطالق الرواية ويتطور بتطورىا".
 وإذا ربدثنا عن إنطالقة الرواية فنقول إنطالقة العمل الذي عانق الفن الروائي بوحي قصصي.

                                                            
 .55اؼبرجع نفسو، ص- 1
 .75، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر )د.ط(، )د.ت(، ص7655-7641بشَت بوجيرة ؿبمد، الشخصية يف الرواية اعبزائرية، - 2
 .75اؼبرجع نفسو، - 3
 .45، ص5115، 7ر اؽبدى للطباعة، اعبزائر، طصاحل مفقودة، فصل اؼبرأة يف الرواية اعبزائرية، دا- 4
 .345بوشوشة بن صبعة، اذباىات يف الرواية يف اؼبغرب العريب، ص- 5
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وىذا ما قبده يف روايتنا وخاصة اؼبعاصرة منها  1وجدية يف الذكر واغبدث والشخصيات والصياغة .
ولنشَت اآلن إذل ؾبموعة من الروايات اليت انصب اغبديث فيها اؼبرأة وصورىا الرمزية وأبعادىا 

للمنت  ساساألالوظيفية وتبدأ رحلتنا يف فضاء الرواية بالكاتب "أضبد رضا حوحو" وأضع اغبجر 
 الروائي يف األدب اعبزائري.

للرواية اعبزائرية ومن اؼبهتمُت بإبراز  7 يعد ىذا األخَت واضع اغبجر األساس حوحو أحمد رضا-7
صورة اؼبرأة ويتضح ذلك جليا يف رواية "غادة أم القرى" اليت عرب فيها عن معاناة اؼبرأة اغبجازية 

ة وضغوط القهر واغبرمان اللذان تعيشهما وىذا التصور ما ىو إال تطرق القضية اؼبوازية واؼبرأ
الشبيهة ومناظرة للمرأة اعبزائرية فأذان بذلك "حوحو" يف الرواية ذلك الواقع الذي ربرم فيو اؼبرأة 
من حقها يف الرأي، والتعبَت عن مشاعرىا وفبارسة حقوقها الطبيعية، اإلنسانية من الناحية كامرأة 

  2من ناحية أخرى فهذه حالة "زكية" بطلة الرواية.
قموع واؼبكبوث وىو حال كثَت من ربات اغبجال عندنا يف بعض ف "زكية" شهدت العشق اؼب

   3القرى واؼبداشر.
فقد حرمت من اغبب ومن فبارسة حريتها، حيث ذبد نفسها بُت أربعة جدران حبجة أهنا 

التقاليد وال سيما على الفتيات أمثاؽبا ودل  امرأة وشعرت بوطأة اغبجال وإرىاساتو وأحست بعبئ
تستطع أن ذبد حال لوضعيتها سوى العودة إذل عادل الطفولة أين ذبد فيو راحتها وتتمٌت لو بقيت 

 طفلة.
وذبد نفسها غارقة يف حبّ إبن خالتها "صبيل" فكتمت حبو وعشقها لو وكانت تنتظر 

ر زبفيها من أن يراىا أىلها، باعتبار اغبب جردية خدمتو ؽبا، ويف الوقت ذاتو تصمع اؼبناديل وستائ
واغبديث عن الزواج شيء ـبجل وعيب فينشب يف حياهتا الصراع بُت حبها اؼبكبوث واؼبقيد وبُت 
عقلها وتفكَتىا اؼبتعب يف اغبفاظ على العادات والتقاليد وبُت ىذا وذلك تصاب "زكية" دبرض 

                                                            
 .35، ص7عمر بن قينة، يف األدب اعبزائري اغبديث، ط7- 1
 .  25ص 7645، 5أبو القاسم سعد اهلل، دراسات يف األدب اعبزائري اغبديث، دار اآلداب للطباعة والنشر، اعبزائر، ط- 2
 .25صاحل مفقودة، اؼبرأة يف الرواية اعبزائرية، ص- 3
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جن بتهمة خاطئة ولًتحل ىي من الدنيا ويرحل ىو يشبو اعبنون وخاصة بدخول حبيبها صبيل الس
اآلخر دون إجياد حل ؽبما، وديكن أن نقول أن اؼبوت ىو سبيل لقائها وبذلك تربز صورا كثَتة 
لشخصية زكية فهي الصورة اؼبثالية وظهر ذلك يف حفاظها على العادات والتقاليد وصور اؼبرأة 

وباؼبقابل التنكر للرغبات والعواطف والقناعات  النمطية احملبة اػباضعة واؼبستسلمة واألعراف
       1الشخصية.

ودل يستطع "حوحو" أن خيرج ىذه الرواية باسم اؼبرأة اعبزائرية ألسباب فقد اكتفى بإىدائها 
ؽبا وإذل تلك اليت تعيش ؿبرومة من نعمة اغبب والعلم واغبرية إذل تلك اؼبخلوقة البائسة اؼبهمة يف 

 2رأة اعبزائرية تعزية وسلوى.ىذا الوجود إذل اؼب
وباعتبار أن "زكية" سبثل اؼبرأة اليت تعاين ويالت اجملتمع وعاداتو وتقاليده اليت رباول وما تزال رباول 

 تقمع حرية اؼبرأة. 
  عبد الحميد بن ىدوقة:-5

" فنانا نكون مقصرين يف حقو أو كاتبا نكون كذلك عبد الحميد بن ىدوقةإذا قلنا أن "
مقصرين وإذا قلنا مبدعا كان ذلك من حقو، وىذا ما يظهر لنا من خالل روايتو وخاصة "ريح 

يستجيب ؼبتطلبات واحتياجات األجيال اعبنوب" واليت قال "عبد اغبميد مزيان" أهنا حدث ثقايف 
  3الصاعدة ألدب واقعي ملتزم.

واحملور األساسي  4تعترب أول رواية جزائرية حادة ومتكاملة، كتبت باللغة العربيةأهنا كما 
الذي تدور حولو األحداث النفسية الطبقة اإلقطاعية اليت عاشت الثورة اعبزائرية دون أن تندمج 

ة" يسكما اىتمت الرواية بقضية اؼبرأة وذلك من خالل شخصيات "نف  5فيها اندماجا كافيا.
                                                            

 .45اؼبرجع السابق، ص- 1
 .23أبو القاسم سعد اهلل، دراسات يف األدب اعبزائري اغبديث، ص- 2
الوطنية للكتاب، اعبزائر، )د.ط(، األعرج وسيٍت، اذباىات الرواية العربية يف اعبزائر، حبث يف األصول التارخيية واعبمالية للرواية اعبزائرية، اؼبؤسسة -3

 . 554، ص7653
 .14، ص5111مصطفى فارسي، دراسات يف الرواية اعبزائرية، دار القصب للنشر، اعبزائر، )د.ط(، - 4
 .14اؼبرجع نفسو، ص- 5
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" وحياهتا نفيسة" صورة فتاة "ابن ىدوقة"شخصية النسوية اؼبركزية يف ىذه الرواية رسم باعتبارىا ال
يف القرية بعد عودهتا من الدراسة يف اعبزائر إذل بيت والدىا، وتفاجأت يف آخر مرة أن أباىا غَت 

  1موافق على رجوعها إذل العاصمة لسبب واحد ىو أهنا كربت وأصبحت سيدة بيت.
الثائرة الرافضة، فهي حاملة للواء اؼبرأة الثورية ضد ذا صورة اؼبرأة بعد ى وتربز "نفيسة"

، و"نفيسة" ىي صورة اؼبثقفة اليت تعاين من واقعها اؼبتخلف يف قريتها من 2اإلقطاع وىيمنة الرجل
جهة والواقع اغبضاري يف العاصمة من جهة أخرى لكنها ذبد نفسها يف األخَت حبيسة رغبة أبيها 

ب"مالك" من أجل احملافظة على مصاغبو، فتلعن رفضها الصريح من ىذا الزواج ألبيها،  بتزوجيها
مث هترب لتقف الطبيعة يف وجهها ويلذعها ثعبان، ليجدىا الراعي "رابح" ويساعدىا، ويقدم لنا 

ثالث صور للمرأة من خالل الرواية فكل من "رضبة" و"خَتة" سبثالن جيل اؼبرأة " ابن ىدوقة"
الالئي يعشن يف القرية ودل تساعدىن الظروف على رؤية  االستقاللاؼبخضرم، أما الفتيات بنات 

الثالث سبثلو "نفيسة" أين كان ؽبا اغبظ األوفر أكثر من القرية، فهن ديثلن اعبيل الثاين، أما اعبيل 
   3الفكر اغبر والتصرفات الطليقة.غَتىا من بنات القرية يف تعلمها يف اعبامعة حيث من 

، 4الربجوازية الصغَتة اليت ماتزال مستهلكة، وعجزىا عن إعطاء األكثرورغم سلبية "نفيسة" الفتاة  
ورغم ىذا تضل صورة اؼبرأة   الغَت القادرة على مواجهة الواقع واجملتمع، فهي صورة اؼبرأة الفاشلة 

زائر دائما فهي روح الشعب اليت الثورية لطريقة أو بأخرى، وىي  على غرار "رضبة" اليت سبثل اعب
ذبسد آمالو وآالمو وأحاسيسو من خالل ترظبو على األواين، وعلى الرغم من القالب الديٍت الذي 

ية وىي الشخصية اليت ربمل الطرف ، وىي ذات تأثَت فعال على كل أحداث الروا5يؤثر تفكَتىا 

                                                            
 .    552الوسيٍت األعرج، اذباىات الرواية العربية يف اعبزائر، ص- 1
 .67الرواية اعبزائرية، صبشَت بوجيرة ؿبمد، الشخصية يف - 2
 .24اؼبرجع نفسو، ص- 3
 .565-567األعرج وسيٍت، اذباىات الرواية العربية يف اعبزائر، ص- 4
 .564اؼبرجع نفسو، ص-5
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، فهي رمز الوحدة والربط الشامل بُت األطراف اؼبتناقصة، كما أهنا صانعة الفخار  وىذا 1الرمزي
 الزمان والتاريخ واألصالة، كما ترمز إذل اغبكمة والصرب. -األرض-ديثل االرتباط باؼبكان

الربجوازية الفاشلة واؼبرأة الواقعية اؼبنتجة، فقد " قدم وبإبداع صورتان للمرأة، فاؼبرأة ابن ىدوقةإن " 
بقدرتو الفنية أن يتوصل إذل الكشف عن البعد اغبقيقي ؽبذه الرواية، وبذلك أعطى  استطاع  اؼببدع

صورة واقعية للمرأة السلبية واإلجيابية واؼبرأة الناجحة والفاشلة، كما سبكن الكاتب من إيصال فكرة 
ة اعبزائرية نتيجة لتلك السلطة اإلقطاعية والسلطة األبوية والقهر الذي ة عن اؼبرأكانت سلبي  لوو 

 تعانيو وقمع اغبرية الذاتية وحرية اإلختيار.
 أحالم مستغانمي:-5

 اظبهااألدبية وسجلت ىي من األقالم النسوية العربية واعبزائرية اليت اقتحمت الساحة 
بأحرف من ذىب، فقد عاعبت من خالل مواضيع وقضايا كالدين، واعبنس، والسياسة، اليت 

 ".عابر سبيل" و"فوضى الحواس" و"ذاكرة الجسدتناولتها جبرأة ال مثيل ؽبا وتشهد عليها "
اليت تعاجل فيها ويف روايتها "ذاكرة اعبسد" قبدىا تتعرض عبملة من القضايا السياسية واالجتماعية 

األبعاد والدالالت والرموز ، كما تطرقت ؼبوضوع اؼبرأة من خالل إعطاء 2اكبراف اعبزائر قضية
 اؼبناسبة ؽبا.

الراوي أو البطل خياطب فتاة جزائرية، ويف واعتمدت على أسلوب اؼبخاطبة حيث قبد 
، و"أحالم" ىذه الفتاة ذات اعبمال الطبيعي ربمل يف 3الشهيد ابنةبعدىا األول سبثل اؼبرأة اعبزائرية 

رغم أنو يف مقام أبيها، إال أن شكلها تضاريس اؼبدينة، ولذلك قبد الراوي وىو "خالد" تعلق هبا 
فصورة  -اعبزائر-اؼبدينة مث يقارهنا بالوطناغبب يف نظره ليس لو سن ؿبدود، فربطها بقسنطينة 

وحُت يتأملها جيد فيها صورة  4رد أن يسَت يف شوارع قسنطينة"أحالم" تًتاءى للراوي "خال" دبج

                                                            
 .715-715بشَت بوجيرة ؿبمد، الشخصية يف الرواية اعبزائرية، ص- 1
 .552صاحل مفقودة، اؼبرأة يف الرواية اعبزائرية، ص- 2
 .527نفسو، ص اؼبرجع- 3
 .524-525اؼبرجع نفسو، ص- 4
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األم كما أهنا سبثل لوحة "حنُت" الذي رظبها منذ طبسة وعشرين عاما فَتى فيها حُت يلقاىا 
صديقة سفي الثورة يراىا اؼبدينة اؼبتحركة ال اعبامدة اؼبتحركة  ابنةالذاكرة التارخيية والثورية فهي 

فيها من حاضر وماضي ومستقبل وىي صورة اؼبرأة اؼبتعلمة اؼبثقفة رغم ذلك والنابضة للحياة دبا 
فهي سبثل شخصية الفتاة السلبية اؼبستسلمة واؼبصاغة لرغبات عمها من أجل خدمة اؼبصاحل 
اػباصة على حساهبا، وعلى حساب الوطن األم، فهي مثل الشاة الوديعة، فأين ينقاد راعيها 

اؼبرأة اليت ربمل يف ذراعيها سوار بطاقة ىويتها، السوار ىو رمز الوطن تنقاد، ولكن "خالد" يراىا 
ولكن الثمرة الغالية شهيد، وشبرة اعبهاد  ابنةوالًتاث، فهي إذن رمز اؼبدينة ورمز اؼبرأة باعتبارىا 

يقطفها انتهازيون حبيث تزف "أحالم" رغما عنها، فهذا الزواج عند "خالد" يعٍت أن ما زرعو 
بكل بساطة وتبدو "أحالم" اعبميلة ىي  االنتهازيونجملاىدين اؼبخلصُت جينيو اليوم الشهداء وا

اعبزائر نفسها مستسلمة ومتقبلة وكأهنا قضاء وقدر، األمر مرر فيو فكأن اؼبرأة ىنا سبارس اؽبروب 
يخ باعتبارىا ىي التار  1بالقوة بدءا من عمها وأصحابو دون أن تتنكر للتاريخ االنتهازوتدخل عادل 

والًتاب اؼبخصب بالدماء الطاىرة، وىي اؼبرأة اؼبغتصبة بطريقة شرعية، ومن ىنا تتضح صورة اؼبرأة 
، ف"خالد" يعٍت من ىذا الزواج ويعاين كرجل 2ففي رواية "أحالم" أهنا اؼبرأة اؼبغتصبة واؼبسلوبة

أو فلنقل اعبزائر  صباعية ومثل ذلك تعاين الفتاة اليتيمة اليت ىي اغبرية والنصر تاريخ وكذاكرة
  3اغبديثة.

 محمد ديب:-4
يعد من الكتاب اعبزائريُت الذين عاعبوا اؼبرأة بصفة عامة، واؼبرأة اعبزائرية بصفة خاصة، 
فهذه األخَتة أعطى ؽبا الصورة الواقعية والثورية تلك اؼبرأة اليت رباول التخلص من القيود اليت سبس 
حريتها وذبمد تفكَتىا، وتربطها باؼباضي دون السماح ؽبا بالتوغل يف مغارات اؼبستقبل الكتشاف 

أين أبرز  7626درهبا اغبقيقي يف اغبياة، وىذا ما صوره لنا "ديب" يف روايتو "صيف إفريقي" سنة 
                                                            

 .527صاحل مفقودة، اؼبرأة يف الرواية اعبزائرية، ص- 1
 .524-525اؼبرجع نفسو، ص- 2
 .523اؼبرجع نفسو، ص- 3
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هذه "زكية" الصورة اغبقيقية للمرأة يف اعبزائر وخاصة تلك اليت زبوض حربا ضد الواقع واجملتمع ف
طالبة الباكالوريا بالعمل يف مدرسة لكن والدىا يعًتض ويرغب يف تزوجيها دون مراعاة لشعورىا وال 

رباول إقناعها بذلك فهنا تتجلى لنا اؼبرأة اإلجيابية "زكية" سلبية لرأيها، فَتفض ىذا الزواج غَت أمها 
ياة دبناظر أخرى، وتتساءل ؼبا درست "األم" وكذا صراع بُت اعبديد والقدًن، ف"زكية" تنظر إذل اغب

وتعلمت أألجل أن يكون مصَتىا مثل أمها؟ أم من أجل حريتها؟ ولتنتصر يف األخَت وربقق 
 ىدفها.

ويعطينا األديب الصورة األخرى مناقضة لصورة "زكية" وىي الفتاة "رضبة" منوذجا للخادمة 
ؼبستحيلة يف تغيَتىا، أما الفالحة اؼبضطرة للعمل من اجل لقمة العيش، الرافضة لوضعيتها وا

مع الرفاق يف  ابنها"بدرة" ىي األم اؼبعذبة يف صمت والصابرة غباؽبا فهي تتأدل يف الصمت ألن 
اليت سبص دم وقوة اؼبرأة اعبزائرية ويف روايتو "مهنة النسيج" يعطي لنا صورة اؼبرأة األوروبية  1اعببال

"ديب" ليبُت الفرق الكبَت بُت حياتُت وجدتا على أرض واؼبعدمة، وىذه من صور اليت قبح فيها 
 واؼبرأة عند "ديب" ىي اليت توضح الطريق أمام اإلنسان وىي اعبزائر األسطورة. 2اعبزائر

 مولود فرعون:-2
قد حاول من خالل عملو أن يقدم الصورة اغبقيقية للجزائر وخاصة الغربية باعتبار أن اؼبعانة 

ا وقد تطرق ؼبوضوع اؼبرأة القروية الفالحة، فروايتو "األرض والدم" عام واغبرمان والفقر جزء منه
قبد شخصياتو تنطلق يف أساسها من القرية ومنوذج اؼبرأة اليت اختارىا يف قصتو كان غريبا  م7625

عاقر تزوجت يف سن صغَتة رجال يكربىا سنا، وتنتهي ىذه اؼبرأة  امرأةنوعا م ف "شبحة" 
لنزواهتا وزبون زوجها مع رجل آخر "عامر" وىذا األخَت زوج صديقتها الفرنسية "ماري"  باالنصياع

 3.وتكتشف حقيقة "شبحة" وتنتهي القصة بقتل عشيق "عامر" الزوج "سليمان"

                                                            
 .737، ص7634سعاد ؿبمد خضر، األدب اعبزائري اؼبعاصر، منشورات الكتبة العصرية، بَتوت، )د.ط(، - 1
 .731اؼبرجع السابق، ص- 2
 .753اؼبرجع نفسو، ص- 3
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"شبحة" سبثل صورة اؼبرأة اعبزائرية القروية اعباىلة اػبائنة واألنانية غَت اؼببالية لزوجها ولقيمها 
ي منوذج وصورة للمرأة السلبية غَت أن "ماري" ىي صورة اؼبرأة الغربية العاقلة الرزينة ولعاداهتا، فه

الوفية واؼبتساؿبة وقبد "فرعون" ديثل اؼبرأة العربية وىذا ما يناقض تفكَته وخاصة أنو ضبل السالح 
 وأشال بو يف وجو فرنسا.

 مولود معمري:-3
ي" فهذا األخَت استطاع أن يدافع بفنو فصورة اؼبرأة عند "فرعون" ىي غَتىا عند "معمر 

وأدبو وقلمو الذىٍت عند اؼبرأة اعبزائرية اليت شاركتو وناظرت وضحت من أجبل صنع مستقبل 
اعبزائر فاؼبرأة عند اؼبولود معمري رمز للجزائر، اعبزائر الدامية اليت عانت الكثَت من اآلالم 

 .1والعذاب
السالح وشاركتو يف اغبرب التحريرية "تاساديت" ترمز فكل من "تاساديت" "تيو" و"صبيلة" ضبلت 

بآالمها وعذاهبا وحرماهنا إذل اعبزائر اليت تبكي أبناءىا، ستظل ـبلصة لذكرى من قدموا أرواحهم 
 2ـبلصة يف سبيلها.
الفرق بُت الكاتبُت يف إبراز صورة اؼبرأة اعبزائرية فمولود فرعون صورىا بالصورة  ونالحظ

السلبية، اؼبرأة اعباىلة اغبمقاء، و"مولود معمري" اؼبرأة إجيابية اعبزائر بكل ما ربملو الكلمة من 
 معٌت إذ ىنا نتساءل إذل من يعو ىذا الفرق.

ردبا يعود إذل طبيعة نشأتو وتأثره بالقرية  إن صورة اؼبرأة عند "مولود فرعون" هبذا الشكل
واغبالة اليت يعشها رغم ثقافتو وىذا ما جيعلو حيكم على اؼبرأة اعبزائرية القروية ال اؼبدينة باعباىلة 

 واإلنصياع للنزوات.

عموما فإن األدب اعبزائري اؼبعاصر دبا فيو القصة اؼبسرحية والرواية دل يًتق ؼبوضوع اؼبرأة بصورة 
ة وجلية ألن اغلب اؼبوضوعات كانت ثورية حبثة وىذا راجع لطبيعة األدب اعبزائري اؼبلتزم واضح

                                                            
 .751اؼبرجع السابق، - 1
 .757اؼبرجع نفسو، ص- 2
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بقضايا معينة خصوصا الثورية منها وبالتارل فإن وجود اؼبرأة من ىذه األعمال األدبية كان جد قليل 
طن حيث حاولنا أم نلتمس صورهتا من خالل الرموز فباتت اؼبرأة يف األدب اعبزائري رمزا للو 

 اؼبسلوب وللحرية اؼبرتقبة واألم....إخل من الصور الفنية.    

                      

 



 

 الفصل الثاني
 صورة المرأة في رواية "ذاكرة الجسد" 
 

 المبحث األول: جماليات رمزية المرأة
 شعبيلالمبحث الثاني: توظيف التراث ا
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 جماليات رمزية المرأة المبحث األول:
مدونة من اغبجم اؼبتوسط يبلغ عدد صفحاهتا الجسد ألحالم مستغانمي"  "ذاكرةتعد رواية

أربعمئة واثنُت وشبان صفحة على ستة فصول تطول وتقصر حسب فبون ك فصل من الفصول اليت 
اكتفت الروائية بًتقيمها بدال من وضع عناوين دالة على ؿبتواىا واعبدول التارل يوضح ىذه 

 1التقسيمات6
 مجموع الصفحات الصفحاتعدد  القسم الفصل

 األول
  53 األول

 44 95 الثاين

 الثاني
  53 األول

 53 95 الثاين

 الثالث
  55 األول

 55 53 الثاين

 الرابع
  35 األول

 593 32 الثاين

 الخامس
  55 األول

 593 45 الثاين

 السادس
  53 األول

 25 59 الثاين

 
روايتها من هناية األحداث واذبهت إذل البداية من خالل مغامرة للسفر ذاكرة رجل  بدأتفاألدبية 

 جزائري ىو "خالد "األمر الذي جعلها تتخذ شكال دائريا تنطبق فيو األحداث من هنايات.

                                                            
مستغامني من نقد الواقع إذل البحث عن الذات، ؾبلة الثقافية وزارة االعالم واالتصال،  عمار زعموش، اػبطاب الروائي يف ذاكرة اعبسد الحالم- 1

 .435، ص 5553، 544جامعة قسنطينة ، ع6 
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والرواية تنتمي على الرؤية احملدودة أي تساوي األدب القصصي يف ىذه الفًتة اؼبعاصرة،  
أن الراوي ال يستطيع أن يقدم لنا معلومات قبل أن تكون الشخصيات قد وىذا التساوي يعٍت 
 1وجدهتا ىي األخرى.

والرواية إذا نظرنا إذل الفكرة أو اؼبوضوع الذي تعاعبو فيكفي يف إطار الرواية السياسية اليت يعرفها 
 2"طو وادي" الرواية اليت تلعب األفكار السياسية فيها الدور الغالب والتحكمي.

فالسياسة ال تدخل النص من أجل أن تقدم خطابا ايديولوجيا جاىزا للقارئ بل إهنا تدخل  
 كمكون صبارل يكون أداة يف يد الكاتب ليعرب يف النهاية بواسطتو عن إيديولوجية خاصة.

كان اؽبدف من الرواية من حيث البناء الشكلي، إن صح التعبَت أو االطار اػبارجي  
عن الرواية من حيث اؼبضمون فقد جاءت مشحونة بعدة رموز فنية صبالية  عموما وما حيويو، أما

وقيم تارخيية، تراثية وشعبية إضافة إذل الدالالت واالدياءات اليت تصور من خالؽبا الروائية اعبزائرية 
وواقع اعبزائر يف العصر اغبديث أو العشرية االخَتة قبل أن نتطرق إذل تلخيص مضمون الرواية 

  عند الكاتبة لنتعرف عنها يف بضعة أسطر.نقف قليال
اعبزائرية،  باإلذاعة، بقسنطينة عملت 5535شاعرة وروائية جزائرية من مواليد  "أحالم مستغانمي"

ولعدة سنوات متعدة لربنامج شعري بعنوان "مهسات" لًتحل بعدىا إذل العاصمة الفرنسية لتنشط 
يف دوريات عربية كانت تصدر ىناك من بينها "ؾبلة اغبوار" اليت كان يديرىا زوجها "جورج 

 3الرازي". 
د حصلت " بصفحاهتا األخَتة "كلمات لقارئ آخر" قأحالم مستغانمياشتهرت حينها" 

وطيلة إقامتها يف  5545على شهادة الدكتوراه يف علم االجتماع من جامعة السربون بباريس سنة 
 4فرنسا عملت كمحاضرة يف إحدى جامعاهتا.

                                                            
 ،42اؼبرجع السابق، ص- 1
 .332، ص5555، 5طو وادي، دراسات يف النقد الرواية، دار اؼبعارف، مصر، الظبعة- 2
 ،95اعبسد، ص عمار زعموش، اػبطاب الروائي يف ذاكرة- 3
 ،95، د،ت، ص33عبد السالم صحراوي، األناقة واإلغراء يف لغة أحالم مستغامني ، ؾبلة الثورة ، ع6-  4
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وقد غابت الروائية عن االبداع بصفة عامة وعن الشعر الذي بدأت منو رحلتها يف عادل  
 ة يف التدريس فقط.غبياهتا اليومي األدب والكتابة بصفة خاصة لتتفرغ

مث عادت اذل السياحة األدبية ولكن ليس يف الشعر ىذه اؼبرة بل اذبهت اذل اعبانب النثري  
 "أندري جيد" و"بلزاك". أين تأثرت بروائيُت أمثال

" اعبزائر يف عدة مهرجانات ومؤسبرات أدبية أين ربصلت على أحالم مستغانمي" مثلت الروائية
وعلى ميدالية األدب اعبزائري يف  5554جائزة "قبيب ؿبفوظ" لؤلدب من اعبامعة األمريكية سنة 

 1نفس السنة أيضا.
 "على مرفأ األيام" وللروائية إنتاج أديب كبَت أو معترب نذكر منو ديواين شعر األول بعنوان 

اذل ىذا   باإلضافة 5532وصدر سنة  والثاين ربت عنوان "كتابة يف غبظة عريب" 5533وصدر سنة 
" سنة فوضى الحواس، ورواية "5555" سنة ذاكرة الجسد الشهَتتُت "كلو صدور الروايتُت

 2، وروايات أخرى ذات عناوين مأخوذة من الواقع اؼبعاش.5553
وكتابة خطمت اؼبدى اللغوي  " إذا نور يلمع وسط الظالم الكثيفأحالم مستغانميف" 

 الذي دفع إليو االستعمار الفرنسي مثقفي اعبزائري.
 ملخص الرواية:-

عرضت الكاتبة صبلة من القضايا االجتماعية والسياسية إن دل نقل جلها، وتتلخص  
ة القائد "سي الطاىر عبد اؼبوذل"، أحداث الرواية يف "خالد" من أبطال التحرير والثورة األحرار بإمر 

ظي خالد برتبة مالزم لفرط حبو للوطن ووكل إليو القائد عبد اؼبوذل وكالمها من اؼبدينة قسنطينة، ح
مهمة قيادة اؼبعارك العديدة وحده دون أن يتلقى األوامر من أي أحد، ويف إحدى اؼبعارك أصيب 

 -قرب مدينة باتنة-خالد يف ذراع

                                                            
 .95اؼبرجع السابق، ص- 1
 .93ختام نعامنة، كتاب روايتان للكاتبة "احالم مستغامني" ذاكرة اعبسد، فوضى اغبواس، ؾبلة الصبار، ص- 2
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قو اجملاىدين اؼبصابُت إذل تونس للعالج، إصابة بليغة وكذلك عدد من اجملاىدين، فَتسل مع رفا
"سي الطاىر"  حيث كانت موقعا خلفيا يًتك فيو اجملاىدين عائالهتم كما كان األمر بالنسبة للقائد

الذي أوكل إذل "خالد "قبل سفره إذل تونس أن دير بعائلتو ويسجل ابنتو اؼبولودة حديثا يف اغبالة 
لو إذل تونس، مث انتقل إذل احدى اؼبستشفيات للعالج اؼبدنية، وىذا ما قام بو خالد حُت وصو 

فاضطر األطباء لبًت ذراعو اليسرى، وإثر ىذه اغبالة يصاب خالد حبالة نفسية صعبة فينصحو 
الطبيب الذي عاعبو وىو يوغساليف "كابوتسي" بالرسم أو الكتابة ليخفف عنو وجيعلو يتكيف مع 

خالد نصيحة الطبيب بعُت االعتبار ويقوم برسم م، ويأخذ  5535وضعو اعبديد وكان ذلك عام 
 أول لوحة أظباىا "حنُت" وىي سبثل جسرا من جسور قسنطينة.

م واستقالل اعبزائر يتهافت وتنافس رجال الثورة الطامعُت ؼبناصب أعلى  5523ويف سنة  
ا أليما على "خالد" وما ترك لو أثرا عميقا وحزن يف الدولة ليحكموا ىذا الوطن، وىذا ما كان يؤدل

وطن رآه يضيع بُت حثالة اجملتمع جيرون وراء اؼبناصب واؼباديات، فبا جعل عالقتو هبم تنفر شيئا 
فشيئا، وكان خالد يشغل منصب مدير لدار النشر، ويف إحدى األيام بينما ىو جالس كعادتو 

ليصبح فيما على كرسي مكتبو يستضيف شاعرا فلبسطينا اظبو "زياد" يرغب يف نشر وطبع ديوانو 
بعد صديقا لو ومقربا لو بسبب اغبوار الذي دار بينهما وشخصية زياد الفلسطينية اليت أعجبتو 

 وذكرتو حبماسو أثناء الثورة. 
بعدما رأى خالد تلك األوضاع اليت تعيشها اعبزائر، كره البقاء يف وطن لطاؼبا أحبو،  

إذل "فرنسا" حيث أصبح فيها رساما  وكانت ىجرتو بسبب اغبكم واغبكام، فغادر البالد متجها
مشهورا، وبعد طبس وعشرين سنة يقيم خالد معرضا بباريس، وتزور اؼبعرض بالصدفة فتاتان 
احدامها ترتدي فستانا أبيضا وربمل يف معصمها سوارا يشبو سوار أم خالد، لتقف صاحبة الثوب 

و كبوىا ليحدثها عن تلك اللوحة األبيض أمام لوحة "حنُت" فيشهد ىذا اؼبوقف انتباه خالد، فيتج
ليكشف أن الزائرتُت مها ابنتا العمومة وحيمالن لقب "عبد اؼبوذل" وىو لقب الشهيد "سي الطاىر" 
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فتكون صاحبة الثوب األبيض الفتاة اليت كانت طفلة وسجلها خالد يف تونس باسم يتكون من 
 ة، والم التحذير أي "أحالم".اغبروف التالية6 ألف األدل، وميم اؼبتعة وبينهما حاء اغبرق

فبعد ربع قرن تشاء األقدار أن ذبمعو بابنو رفيق دربو النضارل "سي الطاىر" ويقع يف حبها  
بصورة ميلودرامية فيعشقها ودينحها حياتو وجسده اؼبعطوب وذاكرتو وانتقالو من حالة اعبمود 

بينهما عالقة حب فيتواعدان  ، وأصبحت1واالغًتاب إذل بداية الرعي واالنفتاح الكتشاف الذات
ويلتقيان يف كل مرة ليحدثها عن أبيها الذي دل تعرفو وعن نفسو وعن خالد صديقو زياد وىذا ما 

 زاد الفتاة تعلقا إذ قالت6 "أحبك يا خالد".
وتتصادف األحداث حيث يأيت زياد وحيل ضيفا على باريس، ويسكن مع "خالد" يف  

اة" تعجب بو فبا زاد خالد حرقة وغَتة، ويف ىذه الظروف شقتو، إذ يتعرف "زياد" على "حي
 يضطر "خالد" إذل السفر إذل اسبانيا تاركا حياة وزياد وحدمها.

تحق باؼبناضلُت ىناك، لوعند عودتو إذل فرنسا جيد زياد عازما على العودة إذل "فلسطُت" لي 
اؼبتأزمة تقرر حياة أيضا السفر ويًتك حقيبتو يف شقة خالد لعلو يعود يوما ما، وربت ىذه الظروف 

إذل قسنطينة يف زيارة، وبعد عودهتا يلتقي "خالد" بعمها سي الشريف ويدعوه غبضور زفاف ابنة 
أذرك أهنا ليست لو، اما الثانية واألكثر  ألنو -زواجها-"حياة"، فكانت صدمة بالنسبة لو أخيو

دون أي تفسَت ما نوع العالقة  قسوة فكانت مقتل صديقو زياد الذي بقيت عالقتو حبياة سرا
والسر الثاين تلك اغبقيقة اليت تركها عنده، وبعد كل ىذا وذلك خيضع وجيرب للعودة إذل الوطن 
غبضور فل زفاف حبيبتو حياة، فيدىش للتغَتات اليت طرأت على قسنطينة ويكتشف أشياء أخرى 

إذل ىناك يبلغ دبوت أخيو يف ويسًتجع ماضيو ليعود على باريس بعد هناية العرس، وعند وصولو 
حادث ما جعلو يعود إذل أرض الوطن، ليقرر البقاء ىناك بقية حياتو بعد أن بقي وحيدا دون أخ 
طاؼبا رجاه بالبقاء إذل جواره ومشاركتو مهومو يف قسنطينة، فدون حبيبتو وذلك أنو وحيد بُت 

                                                            
 .355الروائي يف ذاكرة اعبسد)د،ط(، )د،س(، صعمار زعموش، اػبطاب - 1
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ن ليس ملكا حملبيو وال ؼبن سكبوا "حياة" و "قسنطينة" فكان من البديهي ان ال تكون لو ألن الوط
 دماءىم على ترابو ليحرروه ودون صديق يسانده ويرافقو ويقاظبو مشاكلو.
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 المبحث االول: جماليات رمزية المرأة
يعد الرمز من ميزات اللغة العربية واللغات صبيعا بشكل عام، وذلك ألن طاقات اللغة يف  

م الرمز اجملاز)الصورة الرمزية( وذلك عندما تعجز اللغة التعبَت ؿبدودة ولذا يلجأ الكاتب الستخدا
 1عند استيعاب اؼبعاين واألفكار اليت يريدون التعبَت عنها...

واستخدام الرمز ليس جديدا يف أدبنا العريب بل معروف وموجود يف شعرنا القدمي، ولكن 
والشعر بصفة خاصة، االىتمام بو تعاظم يف ىذا العصر، وأصبح السمة البارزة يف االدب عامة 

وىذا ينظر لغٌت اغبياة اؼبعاصرة، وزطبها باألفكار واالنتاج وتضارب التيارات، كما شجع على 
  2استخدام ىذه الطريقة يف التعبَت ظهور مذاىب أدبية تعتمد الرمز للتعبَت ومن الرمزية.

الروائي لطرح ومن مث فقد أصبح الرمز من الوسائل والتقنيات اؽبامة اليت يستخدمها   
القضايا اؼبتعلقة باؼبرأة على وجو اػبصوص، ويف ىذه اغبالة فحسب بل يتخذىا رمز شيء آخر،  

 كأن يرمز هبا إذل اغبرية مثال أو الثورة أو الوطن.
   3والرمز اليت يلتمسها الروائي تتباين وزبلف نوعيها بُت الرموز اعبنسية.

الروائية يذىب بعض النقد إذل أن ال ترمي السحرية الرموز ودورىا يف االعمال  ألمهيةونظرا  
إذل إثراء لغة التعبَت الروائي فحسب، بل تسعى إذل االلتحام بالعادل اػبارجي، من خالل العجز 
عن ادراكو ادراكا موضوعيا، أو استيعابو استيعابا شامال على كبو فلسفي أو علمي دقيق ومن مث 

الرموز ليتطرق فيما يبدو إذل بالغي أكثر تعقيد، حيث ينحٍت فاالستعمال اللغوي يبدأ انطالقا من 
منحى االستعارة واجملازر، ليتطور ويتدرج، ومن مث على مستوى الداللة من احادية اؼبعٌت إذل 
ثنائيتو، وتعدده حيث يظهر ويتضح يف ضروب عديدة من التقابل والتوافق والتوازي إذل غَت ذلك 

 ي إليها معان واحياءات معاصرة.من الًتاكيب اللغوية، فبا يضف

                                                            
 .555، ص3993عبد اغبميد اؽبيمة، الرمز الصفي اؼبغريب اؼبعاصر، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة، )د،ط(، - 1
 .345صاحل مفقودة، اؼبرأة يف الرواية اعبزائرية، ص- 2
 .522اللبنانية، )د،ط(، )د،ت(، صمصطفى عبد الغٍت، قضايا الروائية العربية، الدار اؼبصرية - 3
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ودبا أن الروائية وظفت اؼبرأة كرمز يف ىذه الرواية فقد خصصا جزءا من ىذا الفصل ؼبعرفة الرموز 
وما ربملو من دالالت وأبعاد فكرية ولكن قبل ذلك ينبغي أن نقف أوال عند ماىية الرمز لغة 

 واصطالحا.
 الرمز لغة: 

 ز.-م-يف مادة رجاء يف لسان العرب البن منظور 
6 تصويت خفي باللسان، كاؽبمس، ويكون ربريك الشفتُت بكالم غَت مفهوم باللفظ من الرمز

 غَت إبانة بصوت إمنا ىو إشارة وبالشفتُت.
ما أشرت إليو أوقيل6 الرمز إشارة وادياء بالعينُت، واغباجبُت، والشفتُت، والفم، والرمز يف اللغة ك

 .أو بعُت، أو رمز يرمز ويرمز رمزا بلفظ ألي شيء أشرت اليو بيد،
 ويف التنزيل العزيز يف قصة زكريا عليو السالم6 "أال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا".

 والرمز والًتمز يف اللغة6 اغبزم والتحرك وإرسبز الرجل وترمز دبعٌت ربرك.
باغباجبُت أو أي  أما يف اؼبعجم الوسيط6 رمزا أو مأ وأشارّ إليو بالشفتُت أو بالعينُت أو 

 شيء آخر كان.
كان أصيال وفؤاده6 ضاق   -رمازة6 انقبض، وكثرت حركتو ورزن ووقر وكان مبجال معظما و-رمز

 فهو رميزا.
 الرمز إصطالحا:-

أما بالنسبة للتعريف االصطالح فقد وردت عدة تعريفات فنجد "ؿبمد غنيمي ىالل" يف   
 كتابو "األدب اللغوي" يعرفو فيقول6

ىذا معناه االحياد أي التعبَت غَت اؼبباشر عن النواحي النفسية اؼبستثرة اليت ال تقوى على  "الرمز
آدائها اللغة ىي دالهتا الوضعية، والرمز ىو الصلة بُت الذات واألشياء حبيث تتوذل اؼبشاعر عن 

 طريق اإلثارة النفسية عن طريق التسمية والتصريح".



 "الجسد ذاكرة" رواية في المرأة صورة                               الفصل الثاني 

 

48 

ات أي اعبوانب النفسية اػبفية اليت ال تستطيع اللغة التعبَت "فغنيمي ىالل" ربط بُت الرمز والذ
 عنها.

 أما "القادر فيدوح" فَتى أن الرمز نوع من االبداع حيث يقول6 
حياء بقصد استلهام "أن األدباء سلكوا مسلك الرمز ؼبا ديحلو من ثاقات الغموض، وإهبام واال

الداخل اؼبستثر الذي ال تستوعبو إال عوالنو الغامضة بوصفها مؤشرات على الباطن اػبفي، و 
ال الطاقات الكشفية، ذلك أنو كيان مفتوح ال تستهلكو الشروح أي أنو يتم سرا، ال ا الطاقات أي

يبوح، ال عن طريق الربىان، مادام الرمز ال يشع فحواه إال وفقا ؼببدأ التلويح فالربىان سبيل العقل 
 ودليل العلم".

 رواية ذاكرة الجسد:  جماليات رمزية المرأة في-3
ىذا إذا عن تعريف الرمز لغة واصطالحا ويف ما يلي نلج إذل النص الروائي لرصد أىم  

، حيث قبد "أحالم وإحياءاتالرموز اليت وضفتها الكاتبة وما حوتو ىذه الرموز من دالالت 
مستغامني" رباول أن تربط بُت اؼبرأة واؼبدينة وأحياناّ أخرى بُت اؼبرأة والوضع، ألن التسمية متشاهبة 

 اعبزائر(.    -فكالىم اسم صبع يدل على اؼبفرد )أحالم
فصورة أحالم تراءى للراوي "خالد" دبجرد أن يسَت يف شوارع قسنطينة ويف معصم الفتاة  

 ىو العالمة اؼبميزة وتتضح العالقة أكثر بُت اؼبرأة واؼبدينة، حُت جيعل البطل "خالد" سوار قسنطيٍت
 تلك الفتاة اؼبدينة فيقول6 "دل تكون امرأة كنت مدينة...".

كما يقول أيضا6 أنت مدينة ولست مرأة، وكلما رظبت قسنطينة رظبتك، أنت وحدك  
 ستعرفُت ىذا ...".

لد بأنو حوؽبا من امرأة إذل مدينة يف قولو6 "أنا الرجل ويف موضع آخر كذلك يعًتف خا 
 الذي حولك من امرأة إذل اؼبدينة، وحولتو من حجارة كردية إذل حصى".

والربط بُت اؼبخاطبة واؼبدينة واضح سباما، وتدعمو الكاتبة باجراء شبة مقارنة بُت االثنُت  
 استنادا إذل األقوال األدبية اؼبأثورة منها6
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ض اؼبدن مع النساء، كون بعضهن جيعلنا نستعجلو قدوم لصباح ولكن مهما كان تشابو بع 
الليل فالصبح واحد، ونلمس ذلك يف قولو6 "ىنالك مدن كالنساء، هتزمك أظباؤىا مسبقا، تغريك 
وتربكك، سبؤلك وتفرغك ... ىنالك مدن ... دل زبلق لتزورىا دبفردك... ىنالك مدن ...كم 

 تشبهك".
يست اؼبدينة اعبامدة، بل ىي رمز لقسنطينة اؼبدينة دبا فيها ومن فيها، فأحالم ىنا ل 

حباضرىا وماضيها، ودبآشبها وبأسواقها وأعراسها وأوليائها...إخل،  وما دامت كذلك فهي جسر من 
 جسورىا اؼبعلقة وألنو لوال تلك اعبسور ؼبا كانت ىذه اؼبدينة حيث يقول6

"أن أرسم لك جسرا شاـبا ؽبذا يعٍت أن أعًتف لك أنك دواري ألنو ما دل يقلو لك رجل  
  1قبلي"
ودل يقف خالد عند ىذا اغبد فقط بل أن يرتقي هبذه اؼبرأة إذل أبعد اغبدود، فغدت لوحة من     

ها أول لوحة يرظب  لوحاتو ومرة أخرى تتضح العالقة بُت اؼبرأة "أحالم" و"اللوحة" "حنُت" ىي
اللوحة ال سبثل قسنطينة فقط، فهي يف الوقت ذاتو سبثل "أحالم" فميالد االثنتُت جدا  خالد، فهذه

تقارب واظبو موقع عليهما يف السنة نفسها، لقد وقع جبانب اللوحة تونس سبعة وطبسون، ووقع 
   2بدفًت اغبياة اؼبدنية على االسم اعبديد للفتاة وىو أحالم.

 انت ال غَت. كنت أشعر أنٍت أرظبك
 أنت بكل تناقصك

 ارسم نسخة عنك أكثر نضوجا ..أكثر تعاريج.
 3نسخة أخرى من لوحة كربت معاك 

ولكن بالرغم من كل ذلك نستطيع القول أهنا استطاعت بالفعل ذبميع خيوط ىذه 
الشخصيات يف قالب فٍت رائع، وبالتارل قبدىا قد برعت من الناحية الفنية اعبمالية وبلغت قمة 

                                                            
 .545أحالم مستغامني، ذاكرة اعبسد ص- 1
 .335صاحل مفقودة، اؼبرأة يف الرواية اعبزائرية، ص- 2
 .533أحالم مستغامني، ذاكرة اعبسد، ص- 3
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لتصوير اػبيارل واإلحياء الدالرل كما سبكنت من استنطاق تلك الرموز والتعبَت عن افكارىا بكل ا
 جرءة، وكل تلقائية واستطاعت رصد الواقع السياسي 

 واالجتماعي للبالد حيث وضعت يدىا على قضايا حساسة.
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 ث الشعبياالمبحث الثاني: توظيف التر 
 التراث األدبي:-1
 األغاني الشعبية: -1-1

ومن الًتاث قبد األغاين الشعبية واليت أخذت جانبا مهما يف الرواية، ىذا بطبيعة اغبال ما  
ىو إال دليل واضح يعكس لنا مدى تثبيت الروائية باؼبوروث الثقايف والًتاث الشعب اعبزائري أو 

 لنقل الًتاث القسنطيٍت على وجو اػبصوص.
لقارئ تلك األغاين الشعبية اليت يؤديها "الفرقاين" أو غَته من ولعل ما يلفت انتباه ا 

اؼبطربُت واليت لطاؼبا تغنت باؼبرأة وجبماؽبا ولكن يف نفس الوقت فهي ليست أغاين للمتعة والطرب 
والًتفيو فحسب، بل مشحونة بدالالت وقيم وعرب ىادفة وىذا ما جعل الكاتبة تستقي منها 

 أفكارىا حيث يقول أحدىم6مادهتا وموضوعاهتا يف صقل 
 1وس"ر  الع   م  ا أ  اب ي  ي الب  رع  "ش                                 

وىي أغنية مشهورة  ومتداولة كثَتا يف األوساط الشعبية وتقال عادة عند خروج العروس          
من بيت والدىا ولكنها ربم دالالت أخرى عند "خالد" فهذه األغنية تستفز ذاكرتو وتعود بو 
طفال يركض يف بيوت قسنطينة القددية، يف مواكب نسائية أخرى....خلف عروس أخرى.....دل 

 عرف عنها شيئا يوم ذلك.يكن ي
فهذه األغنية بالذات أركبت "خال" وأثارتو ألنو أحبها كما أحب جل األغاين اليت كانت  

 ترف هبا العرائس واليت كانت تطربو دون أن يفهمها إذا هبا اليوم تبكيو ألنو افتقد حبيبتو لؤلبد.
 يغٍت6 الفرقانيومن األغاين الشعبية اؽبادفة أيضا قبد      

ــ  ـ  يــ ــ  ـــا صـــــ  2 ـــــــــــــــــــــي...."ون  ــــــــــب  ـــــــيـــك عجـــ  ن  ي  ع  ....و  ــــــح  ـــــــــــــــــــالـــ
 اتو ..."د  خ  ير وم  ر  ح   راش  وق ف  و ف  بــــــــات  ن  أ   ين  يل و  الل   ــــــــــــاح  ا طـ  ذ  إ  

                                                            
 .433الرواية، ص- 1
 .433الرواية، ص- 2
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ــ  "أمــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــان..."ـــــــــــــان....أمـــــــ
 وا...."ات  ي م  الل   يـــش ع  ــك  بــ  ات  م   يـــــــن  ا ع  ـوا....ي  اتـ  ي م  الل   ع  "

ــ  "أمــــــــــــــــ    1ـــــــــــــــــــــــــان..."ـــــــــــــان....أمـــــــ
 ي..."ل   ال  إ  ة و  ير  غ  ل  راش ل  د  ن  ا ل  ــة ي  يــ  يـــح  الـــــــــــــــــر  ام ب  م  الح   ن  ة م  ج  ار  "خ  

ــ  "أمــــــــــــــــ    2ـــــــــــــــــــــــــان..."ـــــــــــــان....أمـــــــ
وىذا اؼبقطع  األخَت من األغنية يستوقف "خالد" مرة أخرى ويستفزه، فيطرح السؤال مرة 

ويدرك سباما بأن اؼبرأة ليست لو وىذا ما تؤكده األغنية وما يؤكده اؼبوكب  أخرى، واآلن يعي
النسائي الذي يهرب هبا ويرافقها بالزغاريد إذل ليلة حبها الشرعية فبات أكثر قناعة بأنو افتقدىا 

 لؤلبد.
فعندما سبر بو وىي سبشي مشية العرائس تلك، يشعر بقدميها سبشي على جسده ليس 

ا بقدميها اؼبخصبتُت باغبناء، كما أن خلخاؽبا الذىيب يدق داخلو فيعَت جرسا يوقظ بالرحيية، وإمن
 ذاكرتو.

 األمثال الشعبية:-1-2
تعد  األمثال الشعبية من مستلزمات اغبياة االجتماعية اليت صنعها اإلنسان بتفاعالتو مع 

موضوعات اغبياة، فقد أبناء جنسو، ومع أبناء جنسو، ومع الطبيعة وقد عاجل اؼبثل الشعيب جل 
تعرض على سبيل اؼبثل للقيم األخالقية اليت تعد من الوسائل الفعالة داخل اجملتمع لتوجيو األفراد، 
 ومدىم بالقواعد السلوكية الصحيحة واؼبستحبة اليت جيب إتباعها واػبروج عن قواعد السلوك العام.

ة اؼبرموقة، حيث عنيت األمثال الشعبية ويف ىذا اعبانب بالذات أخذت اؼبرأة اغبظ األوفر واؼبكان
باؼبرأة وسجلت نظرة اجملتمع غبياهتا العائلية واإلجتماعية بصفة عامة، ورصدت كما يتعلق هبا من 

 حقوق وواجبات كما عاعبت مشاكلها الزوجية والنفسية واألخالقية...إخل.

                                                            
 .433الرواية، ص- 1
 .434الرواية، ص- 2
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حظ على ىذه ولقد  زخرت رواية "ذاكرة اعبسد" هبذا النوع من األمثال ولكن ما يال
األمثال للوىلة األوذل أهنا صبت يف قالب غَت مباشر حبيث ال تتضح الرؤية مباشرة أو بطريقة 

 صرحية بُت اؼبثل واؼبرأة وردبا يعود ذلك األسلوب الكاتبة غَت اؼبباشر ألهنا استخدمت الرموز.
لت عليو يف اؼبنت ولكن ديكن ؽبذه العالقة أن تتضح عن طريق التأويل واإلحياء ومن خالل ما د

 الروائي.
وسنقصر دراستنا على بعض األمثال اؽبامة واليت توضح دالالهتا، ولكن ينبغي أو ال أن 

 نتعرف على ماىية اؼبثل لغة واصطالحا وكذا الدور الذي يضيفو من الناحية النفسية.
 6ابن منظوريقول  المثل لغة:

 1قال شبهو وشبهو""مثل كلمة تسوية يقال ىذا مثل ومثلو ومثلو، كما ي
 ويقول أيضا6 "ويقال مثل زيد مثل قالن، إمنا اؼبثل اؼبأخود من اؼبثال واغبدو."

 2ويقول كذلك6 "وقد يكون اؼبثل دبعٌت العربة."
  3ويدعم ىذا القول بقولو تعاذل6 "فجعلناه سلفا ومثال لآلخرين."

عدة تعريفات ـبتلفة ىذا باختصار  عن التعريف اللغوي أما اؼبثل اصطالحا6 فقد وردت 
منها من ركز فيها على الشكل فقط، ومنهم من ركز فيها على اؼبضمون، ومنهم من آثر الًتكيز 

 على الوظيفة.
" تنقل لنا نبيلة إبراهيمويف ما يلي نورد ؾبموعة من التعاريف لبعض النقاد فنجد الدكتورة "

جالل ل الشعبية البغدادية للشيخ تعريفُت األول حملمد رضا الشبيلي يف تقدديو لكتاب األمثا
إذ يقول6 "األمثال يف كل قوم خالصة ذبارهبم وؿبصول خربهتم وىي أقوال تدل على  الحنفي

إصابة اؼبوجز، وتطبيق اؼبفصل ىذا ناحية اؼبعٌت، أما من ناحية اؼببٌت فإن اؼبثل يتميز عن غَته من 
ال ضرب من التعبَت عما تزخر بو النفس من الكالم باإلجياز ولطف الكناية، وصبال البالغة، واألمث

                                                            
 . 255، ص55ل، دار صادر، بَتوت، ؾبلد-اؼبنظور اإلفريقي اؼبصري، لسان العرب، مادة6 م إبن- 1
 .255اؼبصدر نفسو، ص- 2
 .32سورة الزخرف، اآلية - 3
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علم وخربة وحقائق واقعية بعيدة كل البعد عن الوىم واػبيال، ومن ىنا تتميز األمثال عن األقاويل 
  1الشعرية.

يف تعريفو للمثل الشعيب قبده ركز على اؼبعٌت واؼببٌت وكذا اػبصائص الفنية فمحمد رضا الشبيلي: 
ؼبثل عن األقاويل الشعرية، فهو من حيث اؼبعٌت يعد ؿبصول خربة معنية أو اليت يتميز أو يتفرد هبا ا

قصة حدث يف الواقع، أما من حيث اؼببٌت فيتميز دبجموعة من اػبصائص كما قلنا كاإلجياز وصبا 
 البالغة ولطف الكنابة.

اللفظ، ألضبد أمُت حيث يقول6 "اؼبثل نوع من أنواع األدب ديتاز بإجياز  أما التعريف الثاين 
وحسن اؼبعٌت ولطف التشبيو، وجودة الكناية، وال تكاد زبلو منو أمة من األمم ومزية األمثال أهنا 

    2تنبع من كل طبقات الشعب."
واؼبالحظ من خالل ىذا التعريف أن صاحبو ركز على اعبانب الشكلي من إجياز وجودة  

 ولطف يف العربة.
موجزة يستحسنها الناس ومضمونا وتنتشر بينهم أما إدييل ناصيف فيعرفو بأنو "عبارة  

ويتناقل اػبلف عن السلف دون تغيَت متمثلُت هبا غالبا يف اغباالت اؼبشاهبة ؽبا ضرب وؽبا أصل، 
وإن جهل ىذا األصل فاؼبثل بالنسبة موجز العبارة متوارث من جيل آلخر حيوي على مضرب 

    3ومورد"
فيما خيص اؼبنت الروائي الذي بُت أيدينا فمن أىم األمثال الشعبية اليت تًتك األثر يف  أما  

 نفس القارئ وذبعلو يبحث عن داللة ؽبا قبد اؼبثل اآليت6
 4نا..."يق  ق  ي د  ا ف  ن  يتـ  "ز  

                                                            
 .534، ص5554، 5نبيلة إبراىيم، أشكال التعبَت يف األدب الشعيب، دار اعببل، بَتوت، لبنان، ط- 1
 .533اؼبرجع السابق، ص- 2
 .93، ص5،5554ف، أروع ما قبل يف األمثال، دار اعببل، بَتوت، لبنان، طإدييل ناصي- 3
 .453أحالم مستغامني، ذاكرة اعبسد، ص- 4
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أما عن داللة ىذا اؼبثل يف الرواية فيبدو وألول وىلة يظهر شيئا من التعصب وخاصة  
زواج مرتبا حيث يكون اإلختيار ؿبسوما من طرف العائلة، ال يعطي العروس حق عندما يكون ال

اإلختيار وحق التدخل يف اؼبوضوع، فزواج أحالم تلك الفتاة اليتيمة واليت سبثل "اغبرية والوطن" 
تنساق وراء رغبات عمها كالشاة الوديعة وىذا قصد اغبفاظ على اؼبصاحل اؼبتبادلة فيما بينها، ومن 

 خرى ألحد أن يطلع عليها.جهة أ
إضافة إذل ىذا يستوقفنا مثل آخر حيث يقول6 "على بالك....يقال أهنم أحضروا كل  

شيء من فرنسا....منذ شهر والطائرة تنقل لوازم العرس.....يا حسرة....قالك"6 'واحد عايش 
  1يف الدنيا....واحد يوانس فيو'"

اضحة على الطبقية يف اجملتمع فطبقة برجوازية واؼبالحظ لصيغة ىذا اؼبثل قبده يدل داللة و  
مرىفة منعمة وطبقة أخرى تعيش على ىامش ىذه الفئة أو لنقل يعكس لنا حياة بعض النساء  
كذلك قبد فيهن فئة مدللة، ينعمن حبياة مًتفة، وفئة أخرى من النساء اللوايت ديلكن أي شيء 

سان عتيقة6 "....لو رأيت جهاز العروس سوى التحسر، وىذا ما أكدتو الكاتبة حُت قالت على ل
  2"! وما لبساتو البارحة....يا حسرة....

 3أما عن ىذا اؼبثل6 "إن ما يفعلو الرجال... طرز على أكتافهم" 
مثل ىادف ذا مغزى أخالقي تربوي وىو مثل عادة ما يقولو بعض العجائز مثلما ما  فهو 

 ورد يف الرواية يعلمن النساء الصرب على خيانة أزواجهن وتقبل تلك اػبيانة بفخر وكربياء.
كانت ىذه األمثال الشعبية اليت عاعبت سواء بشكل أو بآخر قضايا اؼبتعلقة باؼبرأة، وقد  

سبب توظيف الكاتبة ؽبذه األمثل يف اؼبنت الروائي، حيث يرى النقاد أنو  يتساءل البعض عن
يهدف إذل ربقيق مغزى معُت آو قيمة تربوية ىادفة، فاؼبثل يسعى دائما ػبدمة اإلنسان وذلك 
بدعوتو إذل الفضيلة واألخالق الطيبة وذلك ؼبا ربملو كما قلنا زل قيم وؼبا حيويو من دالالت 
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ث تضع اإلنسان أما حاالت سلوكية معينة ولذلك قبد جل األمثال الشعبية وإحياءات وعرب، حي
 اليت وظفتها الكاتبة كانت زبدم أفكارىا.

وسواء أتعلق األمر باألمثال أو األغاين أو الطقوس ىذا الًتاث الشعيب بصفة عامة ما ىو إال 
 .لقدديةداللة واضحة على البعد الثقايف الذي ينصب اإلحياء فيو على الداللة ا

دون أن تتعدى ىذه الداللة اليت أصبحت دبثابة الوضع واإلنسياق إذل بث رؤى وأي إحياءات ال هنائية 
 1جديدة يعاصرىا الكاتب ويعايشها.ؼبواقف 

 األسطورة: 1-3
العديد من الروائيُت  اهتعد األسطورة أو اػبرافة من أىم الوسائل الفنية اليت إستخدم 

اؼبعاصرين، حيث دل تعد مقصورة فقط على الشعر وإمنا تعدت ذلك لتظهر بشكل واضح وجلي 
 يف العدد من األعمال األدبية اؼبعاصرة.

وتتخذ األسطورة أشكاال وألوانا وأبعاد متنوعة يف الشعر والنًت العريب اؼبعاصر فاألسطورة  
ادل واإلنسان يف عالقتهما وربوالهتما اؼبستمرة، وبإمكان ىذه تعد شكال من أشكال التعبَت عن الع

األشكال أن تتخذ طابع التغيَت على الصعيد الدالرل وليس على مستوى الشكلي، ذلك أن 
احملمول الرمزي للشكل األسطوري يتخذ أبعادا متعددة توحي ؼبدلوالت صبا على إعتبار أن 

ها خبالف الرمز الذي ال يرتبط إال بالسياق الوارد فيو األسطورة إنصهار يف اللغة وإمتداد لكونيت
   2وما دييزىا ىو نزوعها الباطٍت كبو اخًتاق اآلفاق اجملهولة وتفجَت جوىريتها اػببيئة.

فاألسطورة إذن فضال عن أن ؽبا جاذبة خاصة البد أن تعمل على الربط بُت العاؼبُت  
رئي واحملسوس، وغَت احملسوس أيضا لًتبط بُت العقل القدمي واعبديد، أو اػبارجي والداخلي، بُت اؼب

  3الباطن ونشاط العقل الظاىر وىذا ػبلق نوع من التوازن.

                                                            
 .23عبد الغٍت، قضايا الرواية العربية، الدار اؼبصرية اللبنانية، ص مصطفى- 1
 .592عبد القادر فيدوح، الرؤيا والتأويل، ص- 2
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ويف ىذا التعريف الًتكيز على وظيفة األسطورة فهي تربط بُت اؼبادي واؼبعنوي، احملسوس  
 واؼبلموس من أجل خلق نوع من اإلبداع يف العمل األديب.

لى ىذا النوع أو اإلبداع اللغوي صح التعبَت ألكن بشكل يكاد ولقد حوت الرواية ع 
ينعدم، حيث كان تواجد األسطورة ضئيال جدا مقارنة مع بعض األعمال الروائية األخرى وىذا 
راجع لطبيعة اؼبوضوع اؼبطروق، ولكن ال بأس من تسليط الضوء على ىذه اػبرافة أو األسطورة 

 والبحث عن داللتها.
 غة:األسطورة الل-

6 األباطيل واألساطَت6 أحاديث ال نظام ؽبا واحدهتا "إلبن المنظور"جاء يف لسان العرب  
 إسطار وأسطارة بالكسر وأسيطرة، وأسطورة بالضم.

 وقال6 قوم أساطَت صبع إسطار، وإسطار صبع سطر. 
   وقال أو عبيدة6 صبع سطر على سطر مث صبع سطر على أساطَت. 
واحد األساطَت أسطور وأسيطر وأسطره إذل اللحياني: د لو قال وقال أبو اغبسن6 ال واح 

 1العشرة أسطارا، مث أساطَت صبع اعبمع. العشرة  وقال ويقال سطر وجيمع على
 ا:األسطورة اصطالح-

فتعرفها الدكتورة نبيلة ابراىيم يف كتاهبا اشكال التعبَت االديب6 ىي ؿباولة لفهم الكون  
تفسَت لو، أهنا نتاج وليد اػبيال ولكنها ال زبلو من منطق معُت ومن بظواىره اؼبتعددة، أو ىي 

من خالل ىذا التعريف نلمس بأن  .2فلسفة معينة أولية تطور عنها العلم والفلسفة فيما بعد
الدكتورة نبيلة ابراىيم رباول ربط األسطورة بالظواىر الكونية اؼبختلفة وأهنا ضرب من اػبيال ال 

ىذا عند العرب أما  .باعتبار ىذه الفلسفة سامهت فيما بعد يف تقدم العلم ورقيوزبلو من فلسفة 

                                                            
  .525، ص5554، 5، ط4ر، اجمللد6 -ط-ابن منظور اإلفريقي، لسان العرب، مادة س- 1
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من اجل التفكَت اؼبيتافيزيقي، واول ذبسيد لؤلفكار  :تعرفها قائلة "النغزالسيدة  "عند الغرب قبد
  1العامة.

أو  فاألسطورةوىنا تؤكد صاحبة ىذا التعريف على اعبانب الفكري يف األسطورة وعموما 
رافة ىي شكل من األشكال األدبية ظهرت يف مرحلة معينة مع اإلنسان البدائي حملاولة تفسَت اػب

ـبتلف الظواىر الطبيعية، وأصبحت توظف من طرف اإلنسان أو االديب اؼبعاصر يف ـبتلف 
  .األشكال األدبية كأداة أو وسيلة لسقل أفكاره

ستثمرة بذلك اؼبعتقدات الشعبية ومن االساطَت أو اػبرافات اليت استخدمتها الكاتبة م
 6القسنطينية السائدة يف تلك اؼبنطقة واؼبتداولة بُت كافة الناس أو بُت كافة األوساط الشعبية قبد

ذلك البطل اػبرايف الذي يهرب بالعرايس اعبميالت ليلة عرسهن،  "خطاف العرايس"لو كنت 
فخطاف العرايس ىو ذلك البطل  2عبنتك منتطيا الريح وفرنسا بيضاء... وخطفتك منو...

االسطوري اػبرايف الذي يقوم خبطف النساء اعبميالت ليلة زفافهن، فهي أسطورة شائعة ومتداولة 
 ألهنا جزء من اؼبوروث الثقايف. 

فخالد أراد أن يتقمص ىذا الدور، دور البطل اػبرايف ويقوم خبطف حبيبتو، كما اراد أن 
ايف ويقوم خبطف حبيبتو، كما اراد أن يغَت بعد ذلك ؾبرى يتقمص ىذا الدور، دور البطل اػبر 

وخيرج من كل شارع عربناه ورل حبرق  األحداث لصاغبو بقولو6 لو كنت رل... لباركتنا ىذه اؼبدينة
 3البخز على طريقنا...

فعدم قدرة خالد على ؾباهبة الواقع وربديو ورفضو لو من جهة أخرى ىو ماجعلو يستعُت 
  .رايف كوسيلة للهروب من ىذا الواقعهبذا الكائن اػب

                                                            
 53،ص 5534 ،5عبد الرضا علي، األسطورة يف شعر السياب، دار الرائد العريب، بَتوت، لبنان، ط - 1
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ولعل ىذا السبب الذي جعل الكاتبة تلجأ وتستخدم ىذه االسطورة، فحالة خالد ماىي 
اال انعكاس غبالة الكاتبة فكالمها أراد اؽبروب من واقع معُت بسبب العجز على ربدي وؾباهبة 

  .ىذا الواقع
 :ذل عدة عوامل منهاويرجع البعض من النقاد السبب يف توظيف األسطورة إ

وىذا  آداهبمتأثر آباؤنا العرب بغَتىم من الغرب على اعتبار أهنم اول من وظف األسطورة يف  -
 :يؤكده عبد الرضا علي حيث يقول ما
إذل كتابنا وشعراءنا بالعودة إذل  اوحو أالبد من التأكيد ىنا على أن الكتاب الغربيُت ىم الذين "

 1 ."عادل االساطَت
 6"التونجي "يرىيف حُت 
وراء الطبيعة من خياالت  فهم يريدون أن يكتشفوا اجملهوالت القددية، ويكتشفوا ما ...."

  2وؾبهوالت.
كانت ىذه صباليات األسطورة وسبب توظيفها، وعموماً فهي تعكس لنا مدى تعلق الكاتبة 

  .جبل الًتاث الشعيب حىت االساطَت واػبرافات
 
 
 
 

                                                            
 .35عبد الرضا علي، األسطورة يف شعر السياب، ص - 1
  .33، ص5553، 5ؿبمد التوقبي، االداب اؼبقارنة، دار اعببل، ط - 2



 

 

 

 الشخصية النسوية : الفصل الثالث
 في رواية ذاكرة الجسد

 -دراسة حسب فيليب هامون-نواع الشخصيات في الرواية أالمبحث االول:  

 المبحث الثاني: بنية الشخصيات في المكان الروائي ذاكرة الجسد   

.الزمن الروائي ذاكرة الجسد المبحث الثالث: بنية الشخصيات في   



 جماليات الشخصية النسوية في رواية "ذاكرة الجسد"             الفصل الثالث 
 

61 

تعد الشخصية عنصرا ىاما من عناصر البناء الرواية، ومن الصعوبة فصل ىذا العنصر عن 
الفكرة اليت تنطلق هبا الرواية وعن طريق تصرفات الشخصيات  مغَته، فهو يرتبط باغبدث، وجيس

وعالقتها اؼبتشابكة تنمو االحداث، كما أن اغبدث بدوره يؤثر يف الشخصيات ومن مث تكتسي 
 1.أمهيتها يف العمل الروائي

ولقد تعددت مفاىيم الشخصية وتعريفاهتا بُت النقاد العرب والغرب، فنجد الناقد الغريب 
" لوتمان"عرفها قائل: الشخصية ىي ؾبموعة من السمات اؼبختلفة والسمات اؼبميزة في "لوتمان"

 2 .يركز من خالل ىذا التعريف على التميز والنقود
أما عبد اؼبالك مرتاض يعرفها فيقول: الشخصية ىذا العامل الذي تتمحور حولو كل 

ر والسلوك الدرامي داخل الوظائف واؽبواجس والعواطف واؼبيول، الشخصية ىي مصدر افراز الش
  .3عمل قصصي ما

 :أما بشَت بوجيرة فيقسم الشخصية إىل قسمُت
الشخصية اؼبنتمية ويندرج عنها ؾبموعات أخرى من الشخصيات كالشخصية االقطاعية، 

  .البورجوازية، الثورية، والشخصية األيديولوجية
واالجنبية كما  واؼبستلبة،أما الشخصية الالمنتمية فتحوي الشخصيات الرمزية، اؽبامشية، 

 :دييز فليب ىامون بُت ثالث انواع من الشخصيات
 :Personnage Refrentiel ةالشخصية المرجعي-

يتها دائما مقًتنة ئمقرو  وثابت تفرضو ثقافة ما، حبيث تظل 4وىي اليت ربيل على معٌت جاىز
بدرجة مشاركة القارئ يف تلك الثقافة ومن ىنا ديكن أن نقول إن الشخصية اؼبرجعية ربيل على 

                                                            
 363اعبزائرية، صصاحل مفقود، اؼبرأة يف الرواية  - 1
 3003نبيلة زويش، ربليل اػبطاب السردي يف ضوء اؼبنهج السينمائي، منشورات دار االختالف، اعبزائر، ط: - 2
 ،5991شريط اضبد شريط ظبائية الشخصية الروائية، تطبيق آراء فليب ىامون على شخصيات رواية غدا يوم جديد، عنابة، اعبزائر، د.ط  - 3
 .352ص
 333-352السابق، ص اؼبرجع 4



 جماليات الشخصية النسوية في رواية "ذاكرة الجسد"             الفصل الثالث 
 

62 

، السميائية "عبد الحميد بن هدوقة"لألديب  واقع خارج النص يفرزه سياق اجتماعي معُت
  .والنص االديب، أعمال اؼبلتقى معهد للغة العربية وادهبا جامعة باجي ـبتار

 Personnage Endrayeur : الشخصية الواصلة-
الشخصية يف ىذه  تنطبق وىي شخصية تدل على حضور اؼبؤلف أو القارئ وعادة ما

  1اغبالة باسم اؼبؤلف، من أمثلة ذلك شخصية احالم يف ىذه الرواية
 :فئة الشخصية المتكررة

شبكة من وتقوم مرجعية النسق يف ىذا ىويتها دبفردىا إذ تقوم الشخصيات بنسج 
 االستدعاءات والتذكارات مثل: استدعاء جزء من صبلة أو فقرة.

أن نعتمد على تقسيمات أو نظرية فليب ىامون  ارتأيناويف ربليلنا للشخصيات النسوية 
باعتباره األنسب يف التحليل سواء النفسي أو االجتماعي ألن ىذه الشخصيات تعكس لنا الواقع 

  .االجتماعي أو السياسي اؼبعاش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 333ص ،اؼبرجع نفسو 1
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 "فيليب هامون "نواع الشخصيات في الرواية حسب دراسةأ :المبحث األول
 1الشخصيات المرجعية:-1

  الشخصيات االجتماعية-1-1
 :حالمأشخصية -1-1-1

وىي شخصية مرجعية تعكس لنا اؼبرجعية االجتماعية للمواطن اعبزائري بصفة عامة واليت 
ما نالتو عائالت اجملاىدين أو الشهداء من اعباه، ميزىا االستغالل فهي شخصية تعكس لنا 

يؤكد ذلك لوازم الزفاف اليت أحضرت خصيصا من فرنسا تقول  ومنصب عقب االستقالل وما
 2."كل شيء من فرنسا..... منذ شهر عتيقة " على " على بالك، يقال اهنم احضروا

احيانا" مرتبكا جلس حالم" شخصية ضبلت عدة اظباء، تدل على عدة معاين، فهي الوطن أ"
الوطن وقال خبجل: عندك كاس ما.....يعيشك؟ وىي قسنطينة احيانا اخرى: حكمت عليك أن 

 تكوين قسنطينة ما.
 ."للوحة "حنُت التوأموكانت 

 .ىذه الشخصية الرواية حبييب"خالد" فقصدت هبا الرواية كلها، فقد عكست صورة الوطن
يف عذابو واالمو، وما يرتكز ف حقو من أخطاء وجرائم باسم الوطنية وخدمة الوطن "احالم" يف 

 .: االمل، تشطره اغباء، اغبرقة، اؼبيم، اؼبتعة، الم التحذيرفاألنفتركيبة اي حروف اليت تكونو رموز 
بة إىل " من اغبلم وىي احالم الشهداء الضائعة وىي اغبلم اؼبستحيل بالنسفأحالموعموما " 

ربلم احالم ابعاد رمزية " نلمس فيها اؼبرأة االم واغببيبة وكل ذلك يأيت أو يبدو جليا يف  "خالد
 وكل ما قول خالد: كنت اتدحرج يوما بعد آخر كبو ىاوية حبك، اصطدم باغبجارة والصخور،

  3يف طريقي من مستحيالت، وتكٍت كنت احبك، وال انتبو اثار اعبراح على قدمي.....
 بالنسبة ػبالد سبثل اليت رباىا صغَت وكان شاىد على والدهتا ليتحمل يف الكرب أعباء فأحالم

                                                            
 366احالم مستغامني، ذاكرة اعبسد، ص- 1
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ومشاكل حبو ألهنا الطفلة اليت كانت شاىدة على حياهتا إىل أن كربت ونصحت وأصبحت 
ىل يوم جنونيا ابتداءا من والدهتا إ سبثل ػبالد اؼبرأة اغببيبة اليت ارتبط هبا ارتباطا فأحالممغرية، إذن 

الذي تزوجت فيو، فحضورىا يوقض رجولتو وعطره يستفزه ويستدرجو احيانا إىل اعبنون حىت 
حزنا، كانتا ذبردانو من سالحو، يف كل طرق قسنطينة كانت تؤدي ؽبا، الشوارع،  عيناىا وىي سبطر

اؼبقاىي، اؼبقابر، يقول خالد: ".....كانت كل طرق تؤدي اليك، حىت تلك سلكتها لنسيان، 
......كل البيوت اؼبآذنفيها كل اؼبدارس والكتائب العتيقة .....كل  واليت كنت تًتبصُت يل

كل اؼبقاىي.....كل اغبمامات اليت كانت زبرج منها النساء امامي  العتيقة....كل السجون،
فكل شرب يف ىذه  1جاىزات للحب، كل الوجهات اليت تعرض الصيغة والثبات اعباىزة للعرائس

 .حالم"، احالم اؼبرأة واغببيبة اليت اعشقها وأحبها إىل حد اعبنونأي إىل اغببيبة " األرض يؤد
وؼبس فيها الدفء كنت تعرضُت علي  كما حصلت يف عالقتها مع خالد االمومة، فاحبها،

  امومتك، انت الفتاة اليت كان ديكن أن تكون ابنيت، واليت أصبحت دون أن ادري...امي.
أحالم ىي عالقة رمزية أيديولوجية أكثر منها عالقة عاطفية باؼبعٌت الطبيعي ومن مث فعالقة خالد ب

 2.والتقليدية والعادي
احالم" ىي امرأة على شاكلة وطن، الوطن الذي ضبلت مالؿبو، وحفرياتو وكل ما ميزه "

تأخذ خالد يا امرأة كساىا حنيٍت جنونا، وإذا تأخذ تدرجييا، مالمح مدينة حنيٍت جنونا، وإذا هبا 
تدرجييا مالمح مدينة وتضاريس وطن.... فهذه اؼبرأة ابنة " سي طاىر" وكالم عن حياهتا عن 

 3.مولدىا ىو كالم عن التاريخ
الثورة اعبزائرية وأحالم الشهداء اليت ذبسدىا ىذه الفتاة، فعندما يتذكرىا " خالد" وىي 

 األليمة على تاريخطفلة يتذكر اصدقائو من اجملاىدين والشهداء واألحداث الكربى 
 .بعده، وىكذا أصبح خالد عبدا اىل ىذه اؼبرأة وبالتايل ؽبذه اؼبدينة وىذا الوطن الثورة وما
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ورمز اؼبرأة الوطن أو األرض مل يكن جديدا، فقد تنبهت لو االساطَت السومرية القددية حُت ربطت 
هبا األرض أما فعبدىا اإلنسان  بُت األرض واؼبرأة ألهنا تتميز باالنسحاب وتلك اؼبيزة اليت تتميز

 1السومري وصورىا على شكل امرأة.
وقد اعتمدت الروائية على رمز اؼبرأة للداللة على الوطن من ىنا احسنت الروائية حُت 
ربطت بُت مسَت اعبزائر الثورية ومسَت احالم حُت كانت طفلة إىل أن أصبحت حبيبة ؾباىد 

يقره خالد يف قولو:  ا الوطن يف كل شيء ماحالم" وقينطينة عينة من ىذأخالد.ف. "
"......كنت يف النهاية كالوطن، كان شيء يؤدي اليك إذ مثلو كان حبك تواصال حىت يف ضده 

 2ويف صمتو مثلو كان حبك حاضرا بإديانو وفكره.
ومن اإلجراءات ودالالت " أن االمكنة يف الرواية حُت يتحول اىل رمز يسَت ىذه اؼبرأة 

يت ترمز للوطن كجغرافيا، بل ترمز للوطن واؼبرأة دبختلف األوجو واألبعاد فهي احالم الطالبة ال
  3الشهداء وسيلة للثورة، وكالمها الوطن واؼبرأة يتعرضان لالنتهاك على مرأى التاريخ.

 ؽبذه اؼبقاطع جيد اؼبرأة احالم بالنسبة ل خالد سبثل قسنطينة بأكملها ويف واؼبتأمل
حب خالد لوطنو ىو أشبو حبب رجل غببيبتو مستعد للتضحية من  فإذنالوقت نفسو ىي اعبزائر، 

 .أجلها
 :شخصية كاترين1-1-2

لقد أعطت الروائية اعبزائرية أمهية كبَتة للشخصية االجنبية، واستندت ؽبا دورا بارزا يف 
 واؼبرأة فالرجل كانت تغلبتعقيد األحداث وتطورىا، ويف منو شخصيتها وتنوع توظيفها بُت الرجل 

خلقا وخلقا يف حُت اختلفت الرؤى حول توظيف اؼبرأة وبناءىا، ففريق جعلها  عليو ظبة الشذوذ
وفريق آخر غلب عليها اوصاف وعواطف  "ابن هدوقة"يف غاية النيل واالنسانية، كالطاىر وطار 

مستغلة وذات رغبة جاؿبة يف السيطرة على كل ما ىو جزائري وبذلك   شديدة حيث جعلوىا
                                                            

 11، ص09،5919يوسف حي، اإلنسان واالرض، ؾبلة آفاق عربية، ع:- 1
 .31السابق، ص اؼبصدر- 2
 .31-321ص 3000، 53صاحل مفقودة، قسنطينة والبعد اغبضاري للمكان، ؾبلة العلوم اإلنسانية ،ع- 3
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 ، غَت أن الروائية1كانت اؼبرأة عند ىذا الفريق مرتاض، لقطاس سعدي قشرة براقة لواقع متعفن
مستغامني" ذباوزه ىذه النظرة للمرأة الغربية، وحالت النظر كشخصية سبارس وجودىا بسالح "

 .خالص واغراء
ؼبوديل الفرنسي، الساحر، الفاتنة، اؼبثَتة وذات الرغبة اعباؿبة يف اغراء فكاترين" ىي ا"

لو ىذه اؼبشكلة ىذا عن واقع يف  -منوذج نسوي اورويب  كأي -الرجال فهي تعيش جوع جنسي
النص الروائي، أما إذا تعمقنا أو حبثنا عن دالالهتا الطاغية فنجد كاترين ىي فرنسا ىي اغبضارة 

ة اؼبنحرفة، فقد حاولت ابتالع خالد بعدما اكتشفت براعتو يف ؾبال الرسم األوروبية الطاغي
 .مشهور واؼبكانة اليت يتصدرىا بصفة رسام

حالم مستغامني الشخصية األجنبية تلتقي فيها مع روايات عربية أخرى أوفكرت توظيف 
": لتسهيل ادريس اليت كانت ربكي قصة حب "جانُت" اغبي االتيٍت"احسن مثال على ذلك رواية 

العقل" شبة ذبسد وضعية الشباب العريب القلق الذي يبحث عن "الشابة الغربية مع الشاب اللبناين 
واؼبتابع ألحداث قبد أن الشخصية خالد وعالقتها بشخصية كاترين ترمز اىل بقايا 2نفسو يف الغربة

خالد حىت بعد االستقالل اي رمز التبعية اعبزائرية الفرنسية  االستعمار الفرنسي الذي بقي يالحق
وىذه العالقة ذبسد لنا فكرة اصطدام الشرق بالغرب، ىذه فكرة قددية جديدة يف االدب العريب 

فعالقتهما خالية من الروح خلة اغبضارة  3وىذا االصطدام وضعتو الروائية يف عالقة جسدية
ادة، فمحاولة كاترين استغالل نقطة ضعف خالد ذذراعو اؼببتورة  الفرنسية الزائفة اؼببنية على اؼب

ألجل ربقيق اغراضها واتباعها ملذاهتا اعبنسية دليل كايف إلبراز الوجو اؼبزيف لفرنسا اليت تعتمد 
 .دائما على استخدام اؼبمارسات الالشرعية

حياهتا اليت كانت فهي امرأة بسيطة، عانت وقاست الكثَت يف : م خالأشخصية العجوز "1-1-3
وانشغالو  حزن على ابنها وحزن على نفسها بسبب ظلم زوجها وخيانتو مواسم الفجائع واألحزان

                                                            
 519بشَت بوجيرة ؿبمد، الشخصية يف الرواية اعبزائرية، ص - 1
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 553،ص،5996، 5996-211فريد نقاش، قراءة نقدية يف ذاكرة اعبسد، ؾبلة العريب، ع. - 3
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 مشا على اعبسد أما....و فقد كان أيب يطرز مغامرتو جرح و بتجارتو وعشيقاتو 
اء بُت السجن واالولي وىي امرأة واقفة على حافة الياس واغبزن كما تصفها الروائية راكضة دوما

الصاغبُت، فهي ساذجة يف تفكَتىا، وحبناهنا وطبيعتها بصرىا وربدياتو ماىي اال انعكاس ؼبا تعانيو 
  .اؼبرأة اعبزائرية على وجو اػبصوص ايام الثورة التحريرية

إذن ىي منوذج للمرأة اؼبثالية النمطية اؼبرتبطة فقط بالبيت، والروح واحملرومة من تفاعل 
 .تعيش لنفسو بل لغَتىا امرأة الاػبارجي باجملتمع فهي 

 :"م احالمأشخصية "-1-1-4
الزوجية اال شهرا مسروقة من العمر  وىي زوجة الشهيد "سي طاىر" اليت مل تستمتع حيياىا

إذ ذىب زوجها وتركها حامل، فهي كانت قليلة اغبديث عن زوجها تعلم عنو كل شيء عن 
 1 .نشاطو السياسي وعن التحاقو باعببهة، كما كانت تعلم أنو سيعود إليها جثمانو

من التفاعل اػبارجي  فهي اذن سبثل صورة اؼبرأة السلبية أو لنقل صورة اؼبرآة اؼبتقوقعة، احملروم
باجملتمع فهي ال سبلك اغبق حىت إدارة شؤوهنا اػباصة ىكذا يعكس الضغوطات النفسية 

  .احيانا على القيام ببعض األمور واالجتماعية اليت سبارس على اؼبرأة حيث ذبرب
 :شخصية عتيقة-1-1-5

ا مهما كلفت وىي زوجة "حسان" تلك اؼبرأة الشابة، اليت دائما تسعى إىل تعبَت وضعه
االمر، فأحيانا تصل إىل حد الشجار مع زوجها ؿباولة إقناعو بالتخلي عن البيت القدمي وشراء 

 .البيت اعبديد
اضعف إىل ذلك طلباهتا اؼبستمرة اليت ال تتوقف ابدا نتيجة تأثرىا دبا تراه من مسلسالت 

 2.لثريةاليت تعرض على قناة التلفزيون، أو عند ذوي الطبقات الربجوازية وا
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فهي انعكاس اؼبرأة اؼبًتددة على األوضاع الثائرة على الواقع اؼبعاش اليت تطمح دوما إىل  
كيف ديكن أن تقنع امرأة تشاىد  كسر الروتُت اؼبعتاد حيث يقول "حسان" على زوجتو العنيدة

  1اؼبسلسل "دالس" على التلفزيون، أن تسكن بيتا كهذا وأضبد اهلل.....
 :الواصلة الشخصية-3

حالم حيث قبد أأما الشخصية الواصلة اليت ربمل افكار الكاتبة وسبثل شخصية البطلة 
تقاطعا كبَتا بُت الشخصية احالم وشخصية الكاتبة احالم مستغامني فعودة احالم ىي اسًتجاع 
لتاريخ وعودة للذاكرة اليت كانت على وشك النسيان، فبعد ىذا االشتياق الطويل كان البد من 
اللقاء يوما ما، مع الذاكرة، لقاء مع الوطن فهي بالنسبة ل"خالد" ميالد اآلخر على يدىا، كنت 

  2للذاكرة كأنو سيكون ميالدي على يديك" اتصرف على حدس مسبق، وكان التاريخ منعطفا
ما ىو  "حالمأفكل حدث وقع ل " 3كيف اشرح لكي أنٍت كنت مشتاق اليك دون أن ادري....

ىو بو من مصائب وخطوب، حىت ىذا االنتظار واالشتياق كان اشتياق  اال انعكاس الوطن وما
حالم ؽبذا الزفاف وقبوؽبا بو جبسد لنا أو يعكس لنا موقف الروائية احالم أللوطن، واستسالم 

 مستغامني" الرافض الذي يعطي البديل، بل موقف اؼبستسلم الذي يًتك األمور تضيع وتفلت من
حالم" الكاتبة أبُت يديو دون مقاومة وفعالية وىنا ديكن التقاطع بُت الشخصيتُت شخصية "

ومن الشخصيات الواصلة قبد شخصية  .وأحالم البطلة وىذا التقاطع يكمن يف االستسالم
"كاترين" اليت ربمل افكار الكاتبة وىذا الشكل من الشخصيات االجنبية مل يكن اعتباطيا بل 

يديولوجية الثورية للكاتبة، وأفكارىا اؼبناقصة لالستعمار حيث جسدت لنا من خالل يعكس لنا اإل
قول خالد كان بيتنا تواطؤ جسدي ما، يشيع بيننا تلك البهجة الثنائية... اليت سبارسها دون 

فهذا النمط العاطفي، وىذا التواطؤ اعبسدي واغبرية اعبنسية أن وضح  "قيود... بشرعية اعبنون
يعٍت اؼبتعة بل حيمل طابع االنتقام وىذا ما يشَت إليو بعض األدباء حيث يرجعون اؼبتعة  الالتعبَت، 

                                                            
 3135احالم مستغامني، ذاكرة اعبسد سابق، ص  - 1
 11احالم مستغامني، مصدر نفسو، ص-2 16احالم مستغامني، ذاكرة اعبسد، ص - 2
3 - 
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وخاصة بالفرنسية  باألجنبيةألسباب الرغبة اعبنسية إىل عوامل نفسية صرفة وكان فبارسة اعبنس 
 ىذه قبل الكتابة يف حيمل طابع االنتقام من الفرنسيُت وبالتايل فإن توظيف الشخصية األجنبية من

الرواية تعكس لنا الصراع اغبضاري بُت الغرب والعرب، إضافة إىل ذلك تصور لنا العالقات 
وهبذا تعد  .التارخيية بُت البلدين فرنسا واعبزائر، ف."كاترين" فرنسا يف حُت "احالم" صورة اعبزائر

 .الزمانالشخصيات يف الرواية ىي العمود الفقري لبناء الروائي، خاصة إذا ربط باؼبكان و 
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 "المبحث الثاني: بنية الشخصيات في المكان الروائي "ذاكرة الجسد
" دورا كبَتا يف الكشف عن مواقف ذاكرة الجسدلقد كان لالماكن يف رواية "

الشخصيات باعتبار أن اؼبكان يف العمل اإلداعي، ىو امتداد للشخصية يستمد منها حيوية 
حبمية خاصة، تفتح يف االنطباع النفسي، الذي تولد عالقات فيتميز عن اؼبكان الواقعي الطبيعي، 

الشخصيات باؼبكان، مث االنساب اؼبكانية، اليت يبدعها الكتاب يف النص الروائي، تكتسب 
دالالت ومعاين شىت، من خالل ذبسدىا اؼبكاين للعديد من القيم االجتماعية، واالنسانية 

 .1والسياسية واألخالقية والدينية
 :ديكن تصنيف االماكن إىل نوعُت وعلى ىذا

 :ماكن المغلقةاأل
 .2وىناك من يطلق عليها اماكن اإلقامة االختيارية طالبُت واالجبارية كالسجن...

 :االماكن اؼبفتوحة
او ىناك من يصفها بأماكن االنتقال، واليت تعد اماكن عامة تعربىا الشخصيات، وتتحرك 

 .3الشوارععليها اغبياة وذلك مثل: اعبسور، 
يف أماكن مركزية ذ مغلقة  ىي قسنطينة، تونس،  "ذاكرة الجسدوتتحرك شخوص رواية "

 .باريس، اماكن حيزية، ذمفتوحة  كانت تظهر بظهور الشخصيات وتنقلها من واقع اىل اخر
  

                                                            
 الطاىر روائية، الفضاء الروائي يف اعبازية والدراويش ل"عبد اغبميد بن ىدوقة"، دراسة اؼببٌت واؼبعٌت - 1
ص 3003، 5صاحل مفقود، نصوص اسئلة، دراسات يف االدب اعبزائري، منشورات ارباد كتاب العرب اعبزائريُت الثالثي الثاين، دار ىومة ط - 2

36. 
 .36اؼبرجع السابق، ص - 3
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  االماكن المغلقة-1
 :البيت العائلي-1-1

تضعها الرواية يف البيت العائلي ل"خالد"، وقد عرضت عليو عتيقة أرملة حسان انكلنَتيد 
 5911.1مات منذ مدة قصَتة ويف احداث اكتوبر " حسان" هخو أشرب قهوة، 

جثمان أخيو الًتاب، وىذا البيت يقع دبدينة قسنطينة  ةحضر خالد من فرنسا خصيصا ؼبوارا وقد
الذي اختفى من ذلك ملتحقا 2اليت تشغل اغبيز األكرب يف الرواية وحبي "سي طاىر".

، كما يذكر حي "كوشة الزيات" على لسان اؼبغًتب "سي شريف" اخ الشهيد سي  باجملاىدين...
ل التذكر منو سوى الغرفة اليت يقيم هبا وال زبصص الرواية وصفا ؽبذا البيت العائلي، ب طاىر.

خالد واليت يفتح عادة شباكها فيدخل إىل الغرفة صوت مآذن واصوات الباعة واالغاين وبكاء 
االطفال أو قد يشاىد الغابات واألشجار واعبسور، ويسمع اغبديث عن البيت العائلي بل 

 3 .تتقاطع من خاللو يت، فالبيت ىوية جملموعة الشخصيات البأكملهااغبديث عن البيت 
". ومن خاللو نرسم اؼبشاعر والعواطف 4لإلنسانىو الكون االول " :إن البيت كما يقال

 .وىي اعبوانب اؽبامة النثر االديب
 :-باريس-بيت االغتراب  1-2

مقابل البيت العائلي بقسنطينة، قبد خالد خيتار غرفة شاىقة يف اؼبدينة "باريس" مقابلة ل  
"لنهر السُت" و"جسر مربابو" غَت أن ىذه الغرفة ال تنال الكثَت من الوصوف يف الرواية إىل حُت 

و تشاهبها تصرف خالد يف غرفتو بقسنطينة بتصرفو وىبو  عجبت هبا،أحالم اليت أزارهتا الفتاة 
بباريس إذ يلجأ دوما لفتح النافذة غَت الفارق بُت اؼبكانُت أنو باريس ال يهتم إال بالضوء أو اؼبطر 
حالة جو وال عالقة لو باؼبدينة وحىت جسر مَتابو الذي يقابلو ال يرظبو وامنا رسم جسر اخر ىو 

                                                            
 263احالم مستغامني، ذاكرة اعبسد، ص - 1
 33اؼبصدر نفسو، ص - 2
 365صاحل مفقودة، نصوص وأسئلة، ص - 3
 15صاحل مفقودة، نصوص وأسئلة، ص - 4
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قضاء نعمو جسر قسنطينة وىذه الغرفة ليست بالنسبة إليو سوى مكان النوم والرسم ومكان ل
اعبنسي مع كاترين اليت كان لو معها عالقة جنسية احالم اليت زارتو يف معرض الرسم زياد الذي 

  1عنده مدة من الزمن يف إحدى الغرف. تعرف عليو سابقا يف اعبزائر والذي قام
 :قاعة معرض الرسم-1-3

وضعها على وفيها التقى خالد ألول مرة ب"احالم" بعد مرور ربع قرن على اول قبلة 
خدىا الطفويل نيابة عن أب مل يراىا كان ىو الرسام وىي الزائرة الفضولية ويف ىذه القاعة تعرفت 

 .على إحدى لوحاتو االوىل حنُت اليت رظبها قبل طبسة وعشرين سنة
 :لسجنا-1-4

يتميز السجن باالنغالق وربديد حرية حبركتو وخضوع اؼبقيمُت فيو للقانون الصارم وىو مصدر 
فيو مشاعر الشخصيات اليت تتواجد بداخلو ولكن السجن بالنسبة ل  ؼبرارة واألمل الذي تتصحا

خالد كان دبثابة ذبربة نضالية فقد دخل إليو وألول مرة بسبب مشاركتو يف اؼبظاىرات 
  وىناك كان موعده النضايل مع سي طاىر الذي استدرجو إىل الثورة كان سي طاىر 5921ماي1ذ

 .إىل الثورة الذي استدراجو
 :تونس-1-5

كانت مدينة تونس أبان االستعمار تشكل قاعدة خلفية للمجاىدين ومكانا امنا ألفراد عائالهتم 
مستشفياهتا بًت ذراعو والذي يهمنا من ىذا اؼبكان الواسع ىو حيز  وبأحدزارىا خالد جرحيا 

البيت الذي اشًتاه سي طاىر ألفراد عائلتو ىناك وقد تلعب ىذا اغبيز دورا ىاما يف بناء الرواية 
بفنائو وذلك بعد أن كلفو ابوىا  وفيو تعرف خالد على حياة احالم عندما كانت صبية ربابوا

                                                            
صاحل -3 31، ص5912، 3، صباليات اؼبكان تر: غالب ىلسا، اؼبؤسسة الوطنية اعبامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط باشالر جاستون - 1

 11مفقودة، نصوص وأسئلة، ص



 جماليات الشخصية النسوية في رواية "ذاكرة الجسد"             الفصل الثالث 
 

73 

وكانت تلك اول مرة ظبعت فيها اظبك ظبعتو وانا يف غبظة نزيف... 1 يةبتسجيلها يف دار البلد
  فتعلقت يف غيبوبة حبروقو.

 :االماكن المفتوحة-2
 : الغابة-1-2

ربدثت الروائية على لسان خالد عن الغابات احمليطة بقسنطينة وعن اؼبمرات السرية بينها 
تلك الغابات اليت كانت دبثابة حزام أمن للمدينة، أن ىذه الغابات بدورىا ؾباىدة كوهنا اموت 

ابة اجملاىدين واخفتهم عن العدو ومل تكشف سرىا اال ؽبم باعتبارىم أبناءىا وبالرغم من أمهية الغ
يف التحرر فإن الكاتبة احالم تشَت ؽبا ؾبرد إشارة من خالل صفحة واحدة يف الرواية وتبدو على 
غَت علم بطريقها ومنعرجاهتا فتكتفي بوصفها من بعيد إذ أن الناحية اؼبرجعية مفقودة بالنسبة 

  2اطة.للكاتبة وليس مقنعا فنيا وال مرجعيات أن يتحدث خالد عن مثل ىذه األمور هبذه البس
 :جسر مدينة قسنطينة-2-2

يف الرواية قبد اعبسور بكثرة ولعل ذلك ال يربز سوى معمار قسنطينة اليت تكثر هبا حىت 
ظبيت مدينة اعبسور اؼبعلقة فاؼبدينة مبنية على طرف صخرة يفصل بينهما وادي الرمل ويبلغ 

فها على اؽباوية وتتصل ببقية عرض ذلك الوادي العميق كبو مائة مًت واؼبدينة مشرفة من ثالث أطرا
البعض بواسطة جسور تعد آية  ببعضهما 3األرض من جهتها الرابعة فقط مث وقع وصل الطرفُت

، وتقوم الرواية على لوحة تسمى "حنُت" ىي 4من آيات الفن اغبديث وتعرف باعبسور اؼبعلقة 
ئية عقب بًت ذراعيو رظبو صورة عبسر يف قسنطينة ىو "قنطرة اعببال"، رسم خالد ىذا اعبسر بتلقا

تنفيذا لوصية الطيب "يوغسالفيي كابوتسكي" الذي قال لو ارسم اقرب شيء إىل نفسك فرسم 
، وىي السنة اليت سجل فيها بدار البلدية الفتاة 5911خالد جسرا أظباه حنُت كان ذلك عام 

                                                            
 13اؼبلتقى اػبامس البن ىدوقة، اعمال وحبوث، ص  - 1
 23احالم مستغامني، ذاكرة اعبسد، ص - 2
 31صاحل مفقودة، نصوص وأسئلة، ص - 3
 .530اضبد توفيق اؼبدين، كاتب اعبزائري، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، وحدة الرغاية، اعبزائر، ذد.ط ،ذد.ت ، ص - 4



 جماليات الشخصية النسوية في رواية "ذاكرة الجسد"             الفصل الثالث 
 

74 

وعموما كان اعبسر احالم وىنا نطرح تساؤل عن سر اختياره للجسر بالذات، وسر اىتمامو بو 
رمز ابدي ؼبدينة قسنطينة ومن مث رمز اعبزائر وصمودىا أمام االستعمار يف اؼباضي وأمام الفجائع 

 .يف اغباضر
 :األسواق والشوارع-2-3

تصف الكتابة افراج اؼبارة وىم جيوبون الشوارع، كما تشَت إىل اعبموع الذاىبة إىل الصالة، 
خالد واحد من ىؤالء، ديشي مع صبوع اؼبارة حيث النساء  والبنيات دون وجهة ؿبددة، والبطل

متحفات بالسواد والرجل يف بدالت رمادية متشاهبة يف إحدى جوالتو بقسنطينة حُت حضر 
 .زفاف احالم
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 "المبحث الثالث: بنية الشخصيات في الزمن الروائي "ذاكرة الجسد
 :الزمان1-

: ألنوعمل سردي، كما عرفو عبد اؼبلك مرتاض يف كتابو "نظرية الرواية  أليىو أحد اؼبكونات 
مظهر ومهي بزمن االحياء واالشياء، ويف التأثر الغَت الومهي الغَت مرئي وغَت احملسوس، والزمن  

 نستطيع أن نلتمسو وال يعاش يف غبظة من حياتنا ويف كل مكان يف ربركاتنا ال كاألكسجُت
دراسيُت ضرورة التطرق إىل الدراسة يف األعمال األدبية خاصة السردية وقد أكد بعض ال 1نرى.
ديثل زاوية نظر جديدة تستحق أن ينظر ذلك منها إىل اإلنتاج العريب، فهي مدخل  ألنومنها 

 2.جديد يتسم بالشمول والدقة
" فهو ليس الزمن اؼبوضوعي الذي يقاس ذاكرة الجسد" وىكذا فإن الزمن يف النص الروائي

الساعة بل ىو زمن شعوري داخلي، وبذلك فإن اؼباضي يتقاطع مع اغباضر، ويسمى  يف
ب."الدديومة" ويرى أن ىذا الزمان الشعوري ليس ؾبرد طريقة لقياس الواقع اؼبتغَت،  3"برغسون"

، مهما تصرف يف الزمن فهو ال يتعارض مع فرضية أن أساس الرواية فاألديب 4لكنو الواقع ذاتو.
 حوادث مسردة، ومرتبة وفق تسلسل زمٍت ومن ىنا طرحت العالقة بُت اغبكايةقصة والقصة 

Temps de Histoireواؼبقصود باغبكاية التخيلية، كما فرض اهنا وقت فعال، وزمن السرد ، Temps 
de Récit .5وىو الزمن الروائي نفسو  

      تكون مفارقة اسًتجاعواالختالف الزمٍت ألحداث ىناك يسمى باؼبفارقة السردية، واؼبفارقة قد 
Ratropectionأو مفارقة استباقAnticipation  مفارقة االسًتجاع سبكننا من اسًتجاع احداث ماضية

  6أما مفارقة االئتالف ال تسمح لنا دبعرفة اغبدث قبل أوانو.
                                                            

 33م، ص5911عبد اؼبلك مرتاض، يف نظرية حبث يف تقنيات السرد، اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون، الكويت، د.ط،  - 1
 01م، ص5911، مفهوم الزمن وداللتو يف الرواية العربية للكتاب، د.ط، عبد الصمد زايد- 2
 52صاحل مفقودة، نصوص وأسئلة، ص - 3
 52اؼبرجع نفسو،ص - 4
 51اؼبرجع نفسو، ص - 5
 56اؼبرجع السابق، ص- 6
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ويف رواية ذاكرة اعبسد بدأت باؼباضي مث انتهت إىل اغباضر، فكان يف الفعل اؼباضي داللة 
ى ملجأ ذاكرة خالد مثلما كان اغباضر الجئا يف ارض اخرى، ليست ىي األرض اليت مات من عل

 1.أجلها سي طاىر وقطع ذراعو جزء حبو ؽبا
فاؼباضي بالنسبة ػبالد ىو رمز النقاء والصفاء واإلخالص للوطن الذاكرة أما اغباضر 

الثورية  مبادئواالنقالب على ذاالستقالل  بالنسبة ؽبذه الشخصية خالد ىو داللة على اػبيانة 
أما الوطن الذي عاد إليو اخر الرواية، 2-اؼباضي–األصلية فهو النقص بالنسبة للزمن الذي تعلق بو 

فهو ليس ذلك الذي يعيش الضعف والتفكك، بل ىو الوطن الذي يدل على فعل العودة نفسو 
غادر األرض اليت كانت  من حيث التعبَت عن تاريخ اخر ـبتلف عما مضى، ومن ىنا فإن خالد

تشعره بالغربة والوحدة واؼبنفى، كما أن غادر زمنا اخر ىو زمن الغربة النفسية إىل زمن األمن 
 .واستقرار باريس

 :وإذا جئنا يف تفصيل الزمن نقول
ربكي الرواية على الدوام قصة وقعت سابقا،  مفارقة االسترجاع )السرد االستذكاري(: 1-1

وعلى ذلك، فإن فارقت االستذكار تكون أكثر من مفارقة االستباق وحُت نتحدث عن اؼبفارقة 
ينبغي مدى اؼبفارقة، واؼبقصود دبدى اؼبفارقة أو مدى االستذكار اؼبسافة الفاصلة بُت السرد اغباضر 

وديكن تقسيم السرد   La Porte De Lamachronier 3وزمن االستذكار، وىو مايسمى دبدى اؼبفارقة
 :االستذكاري ذاالسًتجاعي  يف رواية ذاكرة اعبسد إىل قسمُت

 .م1445 ماي80احداث  1-2
  .الثورة التحريرية الكبرى 1-3

: ينتقل البطل الراوي اىل ىذه األحداث عرب حديثو عن الثورة م1445ماي 80احداث -1-1-1
يف سجن ذالكديا  قائال: وكان سجن الكديا وقتها، ككل سجون التحريرية، ويصور لنا ذكرياتو 

                                                            
 539عالل سنقوقة، اؼبتخيل والسلطة يف عالقة الرواية، ص - 1
 512اؼبرجع نفيو، ص- 2
 59صاحل مفقودة، نصوص وأسئلة، ص - 3
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  1...5921ماي 01الشرق اعبزائري، يعٍت فجأة من أغٌت فائض رجولة، اثر مظاىرات 
 :ويقدم لنا ىذا السرد االستذكاري االسًتجاعي عدة أمور ديكن إصباؽبا فيما يلي

يدرس بالثانوي وقد زج بو يف السجن سنة، وكان 56تقدمي البطل لنفسو، فقد كان يومها ابن  -
  .ؼبدة ستة شهور

  .تقدمي صورة عن البطل سي طاىر-
إن ىذه مدى اؼبفارقة بعيدا جدا نسبيان، ولكن سعتها ليست كذلك، إذ مل زبصص 

 .31-36الكاتبة ؽبا سوى صفحتُت من الرواية 
اؼبرجعي اؽبام يف الرواية، فالراوي : تعد الثورة التحريرية اغبدث الثورة التحريرية الكبرى- 1-1-2

 متحدثا عن الشجاعة ،5911تبلغ ثالثُت سنة ليضعها يف سنة يقوم دبفارقة سردية اسًتجاعية
ت الثورة تدخل واالستشهاد، مازحا اغبديث عن نفسو باغبديث عن رفاقو اجملاىدين قائال: كان

يدل شهره الثالث، ومل اعد اذكر االن بالتحديد يف أي غبظة بالذات أخذ  يعامها الثاين ويتم
  2الوطن مالمح االمومة، واعطاين ما مل أتوقعو من اغبنان العامر واالنتماء اؼبتطرف لو.

  مث يعود الراوي اىل قسنطينة اغباضر، 33-30إن اؼبفارقة السردية االسًتجاعية لثالثة صفحات ذ
مرة أخرى للثورة عقب اغبديث عن  اليت تتكلم فيها الرواية عن الثورة ليعودوىذه اؼبرة األوىل 

قائال: اي صدفة... إن يعود القدر بعد عشر سنوات سباما، ليضعٍت مع سي  م5921ماي 01
 طاىر يف ذبربة كفاحية مسلحة ىذه اؼبرة.

ويذكر لقائلو مع سي الطاىر  م5911ويعدد الراوي ىذه اؼبرة زمن التحاقو باعببهة ايلول 
والذي عمل معو وحصل على رتبة مالزم، فبا مكنو من إدارة بعض اؼبعارك بنفسو، ولكنو حدث 
أن أشارك يف معركة على مشارف باتنة، ويف ىذه اؼبعركة اصيب ذراعو ونقل إىل تونس، وىناك تبًت 

يث قدم ذراعو يف سبيل الوطن  ذراعو اليسرى وىذا دليل على نفسيتو اؼبتشبعة بالروح الوطنية ح

                                                            
 36م، ص5993احالم مستغامني، ذاكرة اعبسد، موفم للنشر، طبع اؼبؤسسة الوطنية للفنون اؼبطبعية، وحدة الرغاية، اعبزائر- 1
 33اؼبصدر نفسو، ص - 2
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كما خيربنا أنو قبيل مغادرة الوطن للمعاعبة اوصاه القائد سي الطاىر يف أن يزور بيت ىذا االخَت، 
 وليكن لتسجيل اؼبولود اعبديد سي الطاىر وقد قال لو عن االسم الذي ال يذكره خالد صراحة،

اغبرقة... وال التحذير، فكيف مل  يقول عنو بُت الف االمل ومُت اؼبتعة كان اظبك تشطره حاء
احذر اظبك الذي ولد وسط اغبرائق االوىل شعلة صغَتة يف تلك اغبرب... كيف مل احذر اظبا 

 1حيمل ضده ويبدأ ب اخ االمل واللذة معا.
ويعود االستذكار، مرة أخرى ليحدثنا خالد عن رظبو للوحة حنُت، عقب استئصال ذراعو،  

  .رب منظر إىل نفسوفلقد نصحو الطبيب برسم اق
توقيعي وضعتو ألول مرة 5911ىي حنُت لوحيت االوىل وجوار تاريخ رظبها تونس  يقول: وىا

 ،5911أسفل لوحة سباما كما وضعتو أسفل اظبك، وتاريخ ميالدك اعبديد، ذات خريف من سنة 
  2وانا اسجلك بدار البلدية ألول مرة...

رة التحريرية تتكرر وعقب كل استذكار يتحول والسرد إن اؼبفارقة االسًتجاعية اؼبتعلقة بالثو 
إىل حاضر، ومن بُت االستذكارات اؼبهمة زيارة البطل لبيت سي الطاىر تونس، ويركز فيها الراوي 

 3:على األمور التالية
وصف البيت من اػبارج والداخل "احببت ذلك البيت... بدوايل العنب اليت تتسلق -

 لتدىل عن قيد ثريات سوداء على وسط جدران حديقتو الصغَتة وسبتد
الدار، شجرة الياظبُت اليت ترسبي وتطل من الصور اػبارجي،... فتبعث معها الطمأنينة ودفئا 

 4غامضا يستقبلك ىناك". 
 5ولدي جوز. استقبال جدة الفتاة أما الزىرة لو ع السالمة...جوز يا-

                                                            
 31اؼبصدر نفسو، ص  - 1
 23اؼبصدر السابق، ص  - 2
 13اؼبصدر نفسو، ص  - 3
 530اؼبصدر نفسو، ص  - 4
 539اؼبصدر نفسو، ص  - 5
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وحبوت...سحبها  غَتة كدمية،وصف الفتاة بقولو: حىت ظهرت انت يف طرف الغرفة الص- 
 1إىل األرض وقتها.

 توقفت فقط عند ذلك اليوم م5911ايلول 51وتسجيلها يف دار البلدية، يف -
  2م، الذي وقفت فيو اظبك النهائي5911ايلول51

وهبذا يعد اعبانب اعبمايل للشخصيات يف البناء الروائي عمال فبيزا ومنفردا خاصة وأن 
 .اعبانب االجتماعي والسياسي يف الروايةالروائية تريد منو رصد 

  
 

                                                            
 530اؼبصدر نفسو، ص  - 1
 533اؼبصدر السابق، ذاكرة اعبسد، ص - 2
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، خلصنا ادلرأةخريا وبعد ىذه اجلولة اليت جلناىا يف فك االدب اجلزائري لرصد صورة أو 
إن ادلرأة كانت ومنذ القدم وال تزال إىل حد الساعة األوحد دلن اهنكتو اخلطوب  :النتائج التالية

، ولكن بالرغم بدفئهاوأحاطت ب ىبة ادلصائب حيث جند الشاعر أو االديب يتوحد هبا ويتدثر 
من ىذه ادلكانة ادلرموقة وادلعتربة فإننا نلتمس انعكاسا بصورهتا يف بدايات الشعر اجلزائري احلديث، 

أن جل الشعراء أو األدباء حاولوا  - .يف قلة قليلة من الشعراء تصدرت قصائدىم عناوين مؤنثةاال 
أن يستحضروا الصورة ادلثالية األقرب اىل اخليال منها إىل الواقع، فلنلتمس مالمح ىذه الصورة 

الشعري ادلعاصر خاصة، وبالرغم من  أن ادلثنو  -،ادلأمولةادلتخيلة للمرأة يف ظل النهضة العلمية 
ادلضامني االصالحية، إال أنو حيتفي بكل مظاىر االنوثة، حيث غدت ادلرأة صورة للوطن ادلسلوب 

  – .ام صورة للحرية... اخل، وىذا ما جنده يف كثري من التجارب األدبية الشعرية كانت أم نثرية
منوذج دراستنا كما أسلفنا الذكر قد  أما بالنسبة ادلالحظات اخلاصة بالرواية واليت تعد

تصدت دلعاجلة موضوع ادلرأة وصراعها من أجل التقدم ورفضها ادلنطق الوصاية، كما استطاعت 
رصد مالمح صورة ادلرأة سواء اإلجيابية منها أو السلبية وأحالم مستغامني واحدة من ىؤالء حيث 

الدينية، واجادت يف وصف الواقع بكل تطرقت اىل رلموعة من القضايا السياسية واالجتماعية و 
تفاصيلو مستخدمة منذ البداية اسلوب ادلخاطبة إذ خياطب البطل فتاة جزائرية وما يالحظ على 

 :ىذه الرواية
ن احالم مستغامني استطاعت الربط بني ادلرأة وادلدينة واحيانا أخرى بني ادلرأة والوطن اجلزائر أ- 

متشاهبة ألن كالمها اسم مفرد يدل على اجلمع اجلزائر،  ويرتاءى لنا ذلك من خالل التسمية
 .جند تقاطع كبري بني شخصية احالم البطلة وشخصية احالم الروائية - .احالم

الربط بني خماطبة ادلرأة وادلدينة واضح متاما وتدعمو الكاتبة بإجراء شبو مقارنة بني االثنني استنادا -
 ادلأثورة األدبيةإىل بعض األقوال 

ختذت الروائية من البطلة احالم صورة دلدينة قسنطينة أو لنقل رمز لقسنطينة مبا فيها ومن فيها، ا- 
واعراسها، واولياءىا، ومن خالل ىذه الصورة قدمت لنا وصفا دقيقا  امتهحباضرىا وماضيها وما
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اما بالنسبة - .ومفصال ذلذه ادلدينة فهي عينة لتصوير الوضع االجتماعي والسياسي للبالد
لشخصيات الرواية وخاصة النسوية منها واليت أخذت حيزا معتربا من الدراسة، وما يالحظ أن 
الكاتبة كانت جد دقيقة وبارعة يف اختبار شخوصها، وخاصة فيما يتعلق بداللة االمساء وعلى 

ا تقول: بني ا كممسهفارأسها شخصية البطل احالم اليت وصفتها بدقة وبراعة متناىية ال نظري ذلا 
اح  ـ:"الف االمل... ميم ادلتعة كان امسها، تشطر حاء احلرقة... والم التحذير، حيمل ضده ويبدأ ب

اضافة إىل كل ما قيل حول - .االمل واللذة معا، اسم مفرد يدل على اجلمع كاسم ىذا الوطن"
 إثبات اذلوية ىذه الرواية جندىا خليط متجانس من الرتاث الشعيب، والذي ترمز من خاللو إىل

 .رسيخهاتاجلزائرية و 
وتوظيف الرتاث الشعيب ما ىو اال داللة واضحة تعكس لنا مدى متسك الكاتبة ذلذا 

 .الرتاث القسنطيين اجلزائري وحنينها إليو
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  المصادر-ب
ل، دار صادر، بًنوت، -إبن ادلنظور اإلفريقي ادلصري، لسان العرب، مادة: م .1

 11رللد
اهلل، دراسات يف األدب اجلزائري احلديث، دار اآلداب للطباعة أبو القاسم سعد  .2
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 :ملخص
حيانا أخرى بني املرأة والوطن اجلزائر أحالم مستغامني استطاعت الربط بني املرأة واملدينة و أ

 حالمأويرتاءى لنا ذلك من خالل التسمية متشاهبة ألن كالمها اسم مفرد يدل على اجلمع اجلزائر، 
 .جند تقاطع كبري بني شخصية احالم البطلة وشخصية احالم الروائية -
الربط بني خماطبة املرأة واملدينة واضح متاما وتدعمو الكاتبة بإجراء شبو مقارنة بني االثنني استنادا -

 .املأثورة األدبيةإىل بعض األقوال 
ز لقسنطينة مبا فيها ومن فيها، حالم صورة ملدينة قسنطينة أو لنقل رمأاختذت الروائية من البطلة - 

عراسها، واولياءىا، ومن خالل ىذه الصورة قدمت لنا وصفا دقيقا أو  ومأمتهاحباضرىا وماضيها 
 .ومفصال هلذه املدينة فهي عينة لتصوير الوضع االجتماعي والسياسي للبالد

الدراسة، وما  ما بالنسبة لشخصيات الرواية وخاصة النسوية منها واليت أخذت حيزا معتربا منأ
 .يالحظ أن الكاتبة كانت جد دقيقة وبارعة يف اختبار شخوصها

وتوظيف الرتاث الشعيب ما ىو اال داللة واضحة تعكس لنا مدى متسك الكاتبة هلذا 
 .الرتاث القسنطيين اجلزائري وحنينها إليو

 احالم الروائية -المدينة-المرأة -حالم مستغانميأ الكلمات المفتاحية:
Abstract : 

Ahlam Mostaghanemi was able to link the woman and the city, and at 

other times, between the woman and the homeland, Algeria, and it appears to 

us through a similar designation, because they are both a single name that 

denotes the combination of Algeria, Ahlam - we find a great intersection 

between the heroic dreams personality and the character of the dreamer 

novelist. The link between addressing a woman and the city is quite clear and 

the writer supports him by making a similar comparison between the two 

based on some literary sayings. The protagonist took from the heroine Ahlam 

a picture of the city of Constantine or to convey a symbol of Constantine, 

including its present, past, funeral, and weddings, and its guardians, and 

through this image it provided us with an accurate and detailed description of 

this city as it is a sample to depict the social and political situation of the 

country. 

As for the characters of the novel, especially the feminist ones, which 

took a significant part of the study, what is noticed is that the writer was very 

accurate and proficient in testing her characters. The employment of folklore 

is a clear indication that reflects the extent of the writer's adherence to and 

craving this Algerian heritage, Constantine. 
Key words: Mostganem ahlem, the woman, the city, the novelist's 

dreams 
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