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 شكر و تقدير  

                  ناأستاذت إلى الشكس بخالص هتقدم أن كبير شسف لنا    

                        الكبير الفضل لها كان التي ؛"جميلة قدًسي " الفاضلة

              تعليماتها و بمالحظاتها املتواضع العمل هرا إعدادي في

                                                                                                         .   القيمة

                       الكسام أساترتي جميع إلى بالشكس هتقدم أن هنس ى وال

 .بادٌس بن الحميد عبد    بجامعة

              كل دزب تنير مضيئة شعلة البحث هرا ًكون  أن وهتمنى  

  .علم طالب



 

 إهداء

ىهللا تعال لذان قال عنهماإلى ال   هدي ثمرة جهديأ  

 " وقل ربً ارحمهما كما ربٌانً صغٌرا "

أمً التً حملتنً تسعة أشهر ومنحتنً الحب 

والحنان؛ أبً الذي أفنى عمره من أجل تربٌتً 

وتعلٌمً؛ وأرشدنً إلى طرٌق العلم الذي غرس فً 

هللا؛ نفسً حب القراءة وطلب العلم؛ حفظهما 

 وأمدهما بالعافٌة؛ وأطال فً عمرهما.

محمد. –ابتسام  –رضا  –إلى إخوتً: : كمال   

إلى جل عائلة ٌسعد الكبرى والصغرى؛ إلى كل 

أقاربً وصدٌقاتً ورفٌقتً فً المشوار ناٌب سعاد 

وفقنا هللا فً ذلك. ؛خدٌجة  

إلى أساتذتً األعزاء من مرحلة االبتدائً حتى 

إلى كل أعضاء تخصص أدب المرحلة الجامعٌة؛ 

 قدٌم؛ إلى األستاذة المشرفة قدٌري جمٌلة.

 إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع.

                                         ٌسعد إٌمان.  

 

 



 

 إهداء 

 أحمد هللا عز وجل على إتمام هذا البحث.

إلى الذي وهبنً كّل ما ٌملك حتى أحقق له أماله؛ إلى من كان ٌدفعنً قدما نحو 

األمام لنٌل المبتغى؛ إلى اإلنسان الذي امتلك اإلنسانٌة بكل قوة؛ إلى مدرستً 

 الغالً  على قلبً أطال هللا فً عمره. أبياألولى فً الحٌاة  

إلى التً وهبت فلذة كبدها كل العطاء والحنان؛ إلى التً صبرت على كّل شًء 

التً رعتنً حق الرعاٌة؛ وكانت سندي فً الشدائد؛ وكانت دعواها لً بالتوفٌق 

تتبعنً خطوة خطوة؛ إلى من ارتحت كّل ما تذكرت ابتسامتها فً وجهً نبع 

أمً أعز مالك على القلب و العٌن؛ جزاها هللا عنً خٌر الزاء فً ؛ أميالحنان 

 الدارٌن.

إلٌهما أهدي هذا العمل المتواضع لكً أدخل على قلوبهم شًء من السعادة؛ إلى 

الذٌن تقاسموا معً عبء  ٌة؛ أمال"؛فوزٌة؛ جمال؛ أمٌن؛ راض"إخوتً و أخواتً 

 الحٌاة.

إلٌهما فأناراها لً؛ و كلما دّب الٌأس  إلى الذي كلما تظلمت الطرٌق أمامً لجأت

فً نفسً زرعا فٌا األمل ألسٌر قدما إلى صدٌقاتً"حمٌدة؛ هوارٌة؛ إٌمان؛ سعاد؛ 

 سامٌة"و ابنة عمً التً شاركتنً غرفة اإلقامة "نعٌمة "؛حفظهم هللا.

إلى كّل من ٌؤمن بأن بذور نجاح التغٌٌر هً فً ذاتنا و فً أنفسنا قبل أن تكون 

 أشٌاء أخرى ....فً 

                     إن هللا ال ٌغٌر ما بقوم حتى ٌغٌروا ما بأنفسهم { {:قال هللا تعالى              
 .11سورة الرعد اآلية                                        

 نايب سعاد خديجة                                                                                         

 



 

 خطة البحث                     

 :التعرف بالكاتبة و أهم أعمالهاالفصل األول

                                                حٌاة أحالم مستغانمً.المبحث األول:

                        أهم أعمال أحالم مستغانمً و مؤلفاتها األدبٌة.المبحث الثاني:

                                                          أهم الجوائز التً تحصلت علٌها.المبحث الثالث:

 ما قاله النقاد عنها.  المبحث الرابع:

 دراسة الكتاب "ذاكرة الجسد".:الفصل الثاني

بطاقة قراءة الكتاب.                                                                                   المبحث األول:

                                                      قراءة فً العنوان.المبحث الثاني:

                            عالقة العنوان بالمضمون.                                :المبحث الثالث

 القٌمة العلمٌة للرواٌة.:المبحث الرابع

 :اإلطار المكاني والّزماني و الشخصيات في الرواية.الفصل الثالث 

                                                               اإلطار المكانً و الّزمانً للرواٌة.المبحث األول:

                                                            الشخصٌات السردٌة فً الرواٌة. بنٌةالمبحث الثاني:

 :التعرف على الراوي و الروي له والحوار,المبحث الثالث

 :ملخص الرواية و أسباب نجاحها.الفصل الرابع

                       .                                               ملخص الرواٌةالمبحث األول:

.                                                                 عالقة الشخصٌات بالرواٌةالمبحث الثاني:

.                                                              مقتطفات من الرواٌةالمبحث الثالث:

                                                    أسباب نجاح الرواٌة.المبحث الرابع:

.                                                                                     خاتمة

ملحق.                                                                                            

 راجع.                                                        قائمة المصادر والم
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أفصحمننطقبالضاد؛والسالمعلىالنبًالعربًاألمٌنوالصالة؛ربالعالمٌنالحمدهلل

ٌحالدجىوعلىومصاب؛أعالمالهدى؛الرسلواألنبٌاءمدبنعبدهللاوعلىإخوانهمنمح

 .اتبعسبٌلهوهداهإلىٌومالدٌنوعلىكلمن؛آلهوصحبهالكرام

:أمابعد                                      

ولونا؛تعدالرواٌةمنالفنونالنثرٌةالتًٌعتمدعلٌهااألدبلتصوٌرالواقعالمعٌشً    

ئرٌةخاصةبصورةملتفتةاأللواناألدبٌةالتًاكتسحتالساحةاألدبٌةعامةوالجزامن

 الرواٌةمكانةبارزةفًالعالمالعربًفقداهتمتبالقضاٌااالجتماعٌةولقداحتلت؛لالنتباه

         والسٌاسٌةوالثقافٌةوهًأكبراألجناسالقصصٌةمنحٌثحجمهاوشخصٌاتها

.هاوالرواٌةمنأحسنالفنوناألدبٌةوأحداث 

اصرتساهمفًٌلجأإلىتقنٌاتأوعن؛بأوالروائًبمعنىأدقعنواقعهولٌعبراألدٌ

ةفالراويهوصانعالعملومنأهمهذهالعناصرالراويوالشخصٌ؛تشكٌلالعملاألدبً

الفنالروائًمنفأصبحبذلك؛وٌغوصوٌتالحممعشخصٌاتهٌعٌشبداخله؛ومبدعه

للتعبٌرعن؛الفنوناألدبٌةاألقربإلىنفسٌةالقارئأوالتلقًحٌثفتحأمامهأفاقاواسعة

.وحتىتطلعاتهأالمهوأمالهوحتىعنماضٌهوحاضره

وكلهذاساهمفًتشكٌلمجموعةمناألسبابوالدوافعالتًجعلتنًأهتمبموضوع

منبٌنواختٌاريلرواٌةأحالمًمستغانمً"ذاكرةالجسد"الرواٌةالجزائرٌةوباألخص

:دراسةهذاالموضوعفهًترجعإلىأناألسبابالتًأدتإلى

       ذاكرةالجسدأثارتإعجابًلمااتصفتبهمنمزجبٌناللغتٌنالفصحىوالدرجة-

.وموضوعهاالشٌقوالحزٌنفًنفسالوقت   

.بصفةعامةوالروائًبصفةخاصةملًءلألدبالجزائري-

.حباإلطالععلىمدىإبداعاألدبٌاتالجزائرٌاتفًمجالالرواٌة-

     هوأنالرواٌةتكتسًطابعاقصصٌاممتعا؛الرواٌةدونالشعروالسببفًاختٌاري

ومفٌدافًآنواحدوهذاماوجدناهفً"ذاكرةالجسد". 

لباحثعدةاوبطبٌعةالحالهذاالموضوعمثلغٌرهمنالموضوعاتٌشٌرفًنفس

:تساؤالتمنها

؟وماذاقالالنقادعنكتاباتها؟وماهًأهمأعمالها؟منهًأحالممستغانمً-
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ذاكرةالجسد"؟ ماهومحتوىالرواٌة"-

زععلىمقدمةومدخلولنجٌبعلىهذهاألسئلةنتطرقإلىطبٌعةالموضوعالذيتو

المراجع.ورقائمةالمصادووأربعةفصولوخاتمة

     فتفًالمدخلالرواٌةوالذاكرةوالجسدوذاكرةالجسدوالعالقةبٌنالذاكرةفقدعر 

.والجسد 

؛وقسمناهإلىأربعةمباحثأماالفصلاألولالذيعنوناهبتعرٌفالكاتبةوأهمأعمالها

المبحثاألولعلىحٌاةأحالممستغانمًوفًالثانًأهمأعمالأحالممستغانمًفٌحتوي

:ومؤلفاتهااألدبٌة

الرواٌات)معالشرح(.-

.مؤلفاتهاالشعرٌة-

.أهمأعمالهااألدبٌةفًالمناهجالدراسٌة-

تحصلتعلٌهاوفًالمبحثالرابعوفًالمبحثالثالثذكرناأهمالجوائزواألوسمةالتً

.نجاحاترواٌةذاكرةالجسد

فتناولنافًالمبحثاألولبطاقةلقراءةالكتابسةالكتاباوناهبدرالذيعنأماالفصلالثانً

بحثالثالثعالقةالعنوانموفًال)ذاكرةالجسد(وفًالثانًقراءةفًالعنوان

.الرابعالقٌمةالعلمٌةللرواٌةبالمضمونوفً

الذيعنوانهاإلطارالمكانًوالزمانًوالشخصٌاتفًالرواٌةوقدالفصلالثالثوفً

مناه مانًفًالرواٌةو إلىثالثةمباحثفوضعنافًالمبحثاألولاإلطارالمكانًقس  والز 

:فًالمبحثالثانًبنٌةالشخصٌاتالسردٌةفًالرواٌة

._شخصٌاتمحورٌةرئٌسٌة                            

 ._شخصٌاتمحورٌةثانوٌة                            

._شخصٌاتثانوٌةومساعدة                            

.وفًالمبحثالثالثالتعرفعلىالراويوالمرويلهوالحوار

ٌةفًالمبحثاألولوفًالمبحثالثانًأماالفصلالرابعواألخٌرفأتٌنابتلخٌصللروا

.ذكرناالشخصٌاتوعالقتهابالرواٌةوفًالمبحثاألخٌرأسبابنجاحالرواٌة
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          وٌنتهًبحثًبخاتمةتحتويعلىأهمالنتائجالتًتوصلتإلٌهاثمقائمةللمصادر

؛للنشروالتوزٌعكرةالجسدألحالممستغانمًداراألدبمراجعونذكرمنهاذاوال

المركز؛الدارالبٌضاء)المغرب(؛والغدامًعبدهللا؛م6202؛62ط؛بٌروتلبنان

هجبحٌثاعتمدتعلىالمنطبٌعةشارةإلىوالننسىاإل؛م0992؛0ط؛الثقافًالعربً

.التحلٌلًو المنهجالوصفً

مٌلة".قدٌريجوفًاألخٌرأتوجهبالشكرإلىأستاذتًالفاضلة"
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تحته شعر التفعٌلة أو الشعر فٌندرج  أما األول؛ نثرو شعرقسمٌن:ٌنقسم األدب إلى      

 ...الخ.الملحون.لشعر ا؛ الشعر الغنائً؛ العمودي ؛ الشعرالحر

؛ السٌرة؛ المقالة؛ الملحمة الرواٌة؛ متنوعة مثل القصةو أما الفنون النثرٌة فهً كثٌرة

هذه الفنون على تنوعها كانت فً القدٌم تدرس على حدة أي كل جنس  والخ...المقامة.

تمازجت مع بعضها و ٌدرس بمعزل عن اآلخر لكن حدٌثا تداخلت األجناس األدبٌة األخرى

هذا ما جعلها لعل الرواٌة هً الجنس األكثر استقطابا لألجناس األدبٌة األخرى و البعض

بوجمعة فً هذا أكده الدكتور و تكتسب الكثٌر من الخصائص التً عادت علٌها بفائدة كبٌرة

حوار أجراه معه كمال الرٌحانً إذ ٌقول "الرواٌة نوع أدبً منفتح بامتٌاز على مختلف 

تشكٌالت الفعل اإلبداعً مما ٌشكل عنصر إثراء الرواٌة؛و تنوع آللٌات انجازها ففً زمن 

من ثمة أصبح ٌتعذر الحدٌث عن صفاء هذا ؛ واعت فٌه الحدود بٌن األجناس األدبٌةتد

أن تنتهً إلى التالحق مع فكل األنواع األدبٌة تتجاوز لتتحاور قبل ؛ الجنس األدبً أو ذلك

 هو ما ٌسمح لها بإغناء مكوناتها أو تحدٌد طرائق تعبٌرها وتشكٌل رؤاهاو بعضها البعض

     محترم ألن القوقعةو األثٌر مع األجناس األخرى أمر طبٌعًو تأثرتبادل الو مواقفهاو

نقاء الجنس األدبً مقولة نقدٌة تجاوزها الزمن ولهذا و عدم االنفتاح ال ٌخدمها أبداو

حتى أصبح النص األدبً مهرجان أجناس كما فاألجناس األدبٌة تتعلق مع بعضها البعض 

   أدواتها باللّغات و تبادل لغاتهاو األجناس األخرى ٌقال فنجد الرؤٌا تطعم عوالمها بعوالم

أدواتها و مثلما استعارت الرواٌة من أجناس أخرى تقنٌاتهاو أدوات تعبٌرٌة جدٌدةو

.رؤٌتها للمكان فً عرض األحداثو استعارت هً األخرى من الرواٌة بعدها التخٌلً
1 

وذلك ما  س األدبٌةاألجناو األنواعنص ٌحاكً كل النصوص بنٌة تدمج فٌها كل إذا فالرواٌة 

ٌن حٌث ٌقول "أن الرواٌة تسمح بأن تدخل إلى كٌانها جمٌع أنواع األجناس تٌؤكد علٌه باخ

أشعار؛قصائد؛مقاطع كومٌدٌة (أم خارج أدبٌة ؛ التعبٌرٌة سواء كانت أدبٌة )قصص

نه أن ..(فإن أي جنس تعبٌري ٌمك.دٌنٌةو علمٌةو )دراسات عن السلوك نصوص بالغٌة

لٌس من السهل العثور على جنس تعبٌري واحد لم ٌسبق له فً ٌوم و ٌدخل إلى بنٌة الرواٌة

ما أن ألحقه آخر الرواٌة كما نجد واسٌنً األعرج ٌؤكد أن قوة الرواٌة تكمن فً تداخل 

 "قوة الرواٌة هً أنها نص األجناس األخرى علٌها كدخول الشعر مثال حٌث ٌقول 

                                                           
لبنٌة الكردي:نقال عن عبد الرحٌم  99م ص 7891الفكر القاهرة  برادة؛ دائرة:الخطاب الروائً محمد  باحثٌن - 1

 .701القاهرة ص  اآلدابمكتبة  3السردٌة للقصة القصٌرة ط
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لم ٌكن ٌوما و إن كان بها شًء من اللّصوصٌة فالنص حرّ و اللصوصالنصوص ال لها 

مغلق فالرواٌة تستحوذ على اللغة الشعرٌة لكنها تنزع عنها شعرٌتها الزائدة فتحولها إلى 

قوة و تبقى مع ذلك محافظة على قوتها الرمزٌة اإلٌحائٌة مفهوم الرواٌةو شعرٌة سردٌة

 .صه بأنك فً عالم شعري لكن ضمن نسق سرديأنت نو الكاتب؛ فالروائً  الجٌد تشعر

 بنٌة المجتمع إذ لقد بات من الضروري أن ٌحصل التداخل فً ظل التغٌرات الحاصلة فً 

بل تعداه إلى جوانب كثٌرة من هنا ؛ لم ٌكن هذا التغٌر محصور فً جانب واحد فحسبو

ٌالحظ مثال فً وهذا ما ؛ عرفت بعض األنواع األدبٌة انفتاحا على أشكال أدبٌة أخرى

كما فً الرواٌة التً أصبحت بمقدورها ؛ أو المصرح الشعري المتون السرديالقصٌدة 

ٌة ألنها تثٌر فً المتلقً كثٌرا من االستجابات ئاحتواء أنواع ٌمكن أن نجعلها أكثر مقرو

 .الثراءو التً تمل على خالف عالم روائً ٌتمتع بهذا التنوع

األجناس مجرد منظورات نقدٌة فحسب بل إن بعض  وفق هذا المفهوم لم ٌبق تداخل

علٌه و الجزائرٌٌن خاصة آمنوا بأن تطعٌم الجنسً أمر ضروريو المبدعٌن العرب عامة

جاءت كتاباتهم السردٌة تعبٌرا عن هذا الموقف النقدي ولعل أحالم مستغانمً وواسٌنً 

الجنسً إٌمانا منهم بأن  غٌرهم ممن تلونت إبداعاتهم بهذا التداخلو مراد كرزانةو األعرج

ء الذي ٌقدم خطوط هامة فً بٌن أنواع الشًب وع األدبً مرهونة بمدى هذا التجارحٌاة الن

.مسار التطور الجناس األدبً
1

 

تشكل كتابات أحالم مستغانمً خطوة هامة فً مجال الكتابة ضد التجنٌس ذلك ألنها حاولت 

تلف عن األطروحات السابقة التً كانت تعتمد تقدٌم تنحو منها جدٌدا فً الكتابة السردٌة تخ

على عدم حروف الحدود الجنسٌة بٌن األنواع انطالقا من أن ٌظل أسٌر هذا النوع األدبً ال 

 هذا ما ٌفسر نجاح و بل ٌمكن له أن ٌزاوج فً كتابته بٌن أكثر من نوع؛ ال ٌخالفهو ٌفارقه

 رة الجسد ".الكاتبة أحالم مستغانمً حٌنما قدمت أعمالها " كذاك

هو ما ترك أثرا فً و فً ثوب جدٌد من ناحٌة اعتمدها على مجموعة من األنواع األدبٌة

تجاوب مع رؤٌة نقدٌة فً تعاطً ؛ والمست كتاباتها السردٌة أحاسٌس المتلقًإذ ؛ المتلقً

 هذا ما ٌفنً أن السرد الروائً فً ذاكرة الجسد قد سلكت و القضاٌا ذات االهتمام المشترك

                                                           
األدب ؛محاضرة ألقاها  أجنسهدباب قدٌم :تداخل األجناس األدبٌة فً الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة ؛الكتابة ضد - 1

 . 384بجامعة لٌرموك ؛سورٌا ؛
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مر متعلق بأسلوبٌة الرواٌة أو فً ه الرواٌة أحالم تقنٌات سردٌة جدٌدة سواء كان األفٌ

هذا و تداخل األنواع داخل هذا النوع السردي لغتها أقرب إلى الشعرٌة منها إلى السردٌة

أن أحالم مستغانمً  المفاخرة بها حٌث ٌقول " و النوع دفع بنزار قبانً إلى الثناء علٌها

أضاءت األدب العربً لقد رفعت بإنتاجها األدب الجزائري إلى قامة تلٌق ؛ شمس جزائرٌة

 بتارٌخ نضالها تتفاخر بقلمها العربً افتخارا كجزائرٌة بعروبتها ".

 : تعرٌف الرواٌة

  روى القوم علٌهم ؛ استلقى؛ روى على البعٌد رٌا: لقد جاء فً المعجم الوسٌط قولهم: لغة

أي شّد علٌه لئال ٌسقط من ظهر : شد علٌه بالرواء: روى البعٌد؛   استلقى لهم الماء؛ لهمو

أي ؛ روى الحٌل رٌاو ٌقال روى علٌه الكذب أو كذب علٌهو البعٌر الماء رواٌة حمله ونقله

الرواٌة القصة و الراوي راوي الحدٌث أو الشعر حامله وناقلهو روى أي سقاه؛ وتعلم قتله

 .القصٌرة

وهً ؛ بٌن الحلم والواقعو العالمو ر العالقة بٌن الذاتتعتبر الرواٌة محو: اصطالحا

    عً وو تارٌخ محاور موضوعاتها لتعٌد إلٌهم رؤىالو الطبٌعةو الخطاب االجتماعً

؛ حدود العالمو تحدد به طرٌقة الخالصتضع له أثرا ؛ وتوهج الواقعو بنى جدٌدة تضًءو

أخرى فإنه من الصعب أن نجد نظرا للمعانً التً اتخذها على أجناس و ونظرا للمعانً

تعرٌفا دقٌقا خاصا بها لكن هذا ال ٌعنً أن البحث عن مفهومها فً غاٌة الصعوبة بل هناك 

                           .أو باألحرى تعرضوا لمفهومها؛ العدٌد من الدارسٌن الذٌن أوردوها

لقٌاس إلى فن القصة "و قد ٌكون أبسط تعرٌف لها هو أنها "فن نثري تخٌلً طوٌل نسبٌا باو

الحكاٌة فً سرد أحداث معٌنة و هناك من ٌعرفها بأنها جنس أدبً ٌشترك مع األسطورة

تتخذ من اللغة و تصور ما بالعالم من لغة شاعرٌة؛ وتعكس مواقف إنسانٌةو تمثل الواقع

.الحدث ٌكشف عن رؤٌة العالمو الزمان والمكانو النثرٌة تعبٌرا لتصوٌر الشخصٌات
1

 

 استرجاعهاو هً إحدى قدرات الدماغ التً تمكنه من تخزٌن المعلومات: تعرٌف الذاكرة

 هناك عدة تصنٌفاتو علم األعصابو تدرس الذاكرة فً حقول علم النفس اإلدراكًو

 .استرجاعها للحاالت الشعورٌةو للذاكرة بناءا على مدة طبٌعتها 

ضمنٌة مكونة من و ها وظائف صرٌحةغالبا ما تفهم الذاكرة على أنها معالجة معلومات ل

من الممكن أن ترتبط الذاكرة ؛ األمدو ذاكرة طوٌلةو ذاكرة قصٌرة ألمد؛ معالجات حسٌة

تساعد المعالجات الحسٌة على الشعور بالمعلومات من العالم الخارجً ؛ بالخالٌا العصبٌة

                                                           
؛المكتبة اإلسالمٌة 7الوسٌط؛جالزٌات؛ محمد علً النجار: المعجم إبراهٌم مصطفى ؛ حامد عبد القادر؛ أحمد حسن - 1

 .349للطباعة و النشر و التوزٌع؛ اسطنبول؛ ص
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مختلفة من  التعامل معها على أساس مستوٌاتو كٌمٌائٌةو على شكل إٌعازات فٌزٌائٌة

.العزمو التركٌز
1

 

ال ٌقال لغٌر و ذٌةال ٌقال لغٌره من األجسام المغو جسم اإلنسان: الجسد: تعرٌف الجسد

تقول منه تجّسد كما تقول من الجسم تجّسم ؛ البدن: الجسدو اإلنسان جسد من خلق األرض

 نحو المالئكةال ٌشرب من و كل خلق ٌأكلو الجن جّسد غٌرهو قد ٌقال للمالئكةو ابن سٌده

 .الجن مما ٌعقل فهو جسدو

    هً فرضٌة تقول بأن للجسم نفسه قدرة على تخزٌن الذكرٌات : تعرٌف ذاكرة الجسد

تنتمً هذه الفكرة إلى مجموعة العلوم الزائفة وذلك لغٌاب أي دلٌل و لٌس الدماغ فقطو  

وتستخدم ؛ الذكرٌاتبخالف الدماغ على تخزٌن ؛ نسٌج فً جسم اإلنسانعلمً ٌثبت قدرة 

جود ذكرٌات ألحداث لم ٌكن الدماغ أثناءها فً وضع ٌمكنه و فرضٌة ذاكرة الجسد لشرح

بأحداث مؤلمة وقعت فً جزء أو عدة غالبا ما ترتبط هذه الذكرٌات و من تخزٌن الذكرٌات

إعادة و أجزاء من الجسم مما جعل هذه األجزاء المتألمة قادرة على تخزٌن الذكرٌات

تحاول فرضٌة ذاكرة الجسد تفسٌر ذكرٌات و عها من خالل اإلحساسات الجسدٌةاسترجا

فجسد الضحٌة هو ما ٌقوم بحفظ هذه األحداث المؤلمة ثم إعادة ؛ ضحاٌا االعتداءات الجنسٌة

 .استردادها من خالل األحاسٌس الجسدٌة

لذكرٌات من هً إمكانٌة نقل ا؛ ومن األفكار األخرى التً تندرج تحت فرضٌة ذاكرة الجسد

فالعضو المتبرع به ٌمكنه أن ٌحمل ذكرٌات ؛ شخص إلى آخر عن طرٌق التبرع باألعضاء

تم فٌها قطع ؛ وفً تجربة أجرٌت فً جامعة تافتس؛ الماضً إلى الشخص المستقبل له

ومع ذلك احتفظت الدٌدان بقدرتها على ؛ رؤوس بعض الدٌدان محتوٌة على أدمغتها

.ٌبات السابقةالتدرو استرجاع الذكرٌات
2

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .389الوسٌط؛ ص السابق؛ المعجمالمرجع -7
 wikipedia.org.m.//Ar.:http    ًالمعان العربٌة؛ معجمالتعرٌف و الشرح والمعنى بالعربً فً معاجم اللغة -2
 .2027ماي  22؛ 
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 :عالقة الذاكرة بالجسد

مخزنا لذا سمٌت و نقول تذكر بمعنى استحضر ما كان محفوظا؛ بما أن الذاكرة هً الحافظة

"الخزانة الحقٌقٌة لٌست ؛ األسرار الخفٌةو الخزانة ملٌئة بالوعودو الذاكرة خزانا للذكرٌات

وهً كالقلب الذي ال ٌبوح بأسراره  مجرد قطعة عادٌة من األثاث فهً ال تفتح فً كل ٌوم

 ألي إنسان فمفتاحها ال ٌوجد فً بلبها دائما ".

تبقى شاهدة ؛ وفإن مفتاح الذاكرة هو فً الجسد الذي ٌحملها؛  و إذا كان حال هذا الخزانة

خاصة حٌن ٌتوفر هذا ؛ هً القادرة على تفسٌر أغواره ومكنوناته؛ وعلى أحواله وتغٌراته

هذا المنبه مرتبط بهذا ؛ تسترسل فً الكالمو ٌدق كهوف الذاكرة أن تتكلمالجسد على منبه 

التً تعتبر جزء ال ٌتجزأ هً الٌد و الجسد الذي ٌحمل لغزا ٌتمثل فً أحد األعضاء المفقودة

.أي من الجسم الذي ٌحمل ذاكرته؛ منه
1

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2027ماي  benhedouga.com  http://www .22.عالقة الذاكرة بالجسد - 1
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 : حٌاة أحالم مستغانمً

كاتبة جزائرٌة ترجع أصولها إلى مدٌنة قسنطٌنة ؛ 2591أفرٌل 21: أحالم مستغانمً

عاصمة الشرق الجزائري حٌث ولد أبوها وقد كان مشاركا فً الثورة الجزائرٌة عرف 

عملت اإلذاعة الوطنٌة  2599ماي  80مشاركته فً مظاهرات  بسبب ؛ الفرنسٌةالسجون 

نالت شهادة  حٌث ؛ الماضً سبعٌنات القرنانتقلت إلى فرنسا فً  ؛ كشاعرةمما خلق شهرة 

 هً حائزة على جائزة نجٌب محفوظة السورٌن تقطن حالٌا فً بٌروت والدكتوراه من جامع

 م عن رواٌتها ذاكرة الجسد. 2550

أحالم مستغانمً لألسرة جزائرٌة حٌث ارتبط والدها باألحداث السٌاسٌة ارتباطا ولدت 

عمال كبٌرا فكان من المطلوبٌن دائما من قبل الشرطة الفرنسٌة نتٌجة لنشاطاتها فً أ

االحتالل الفرنسً وهناك حٌث ولدت فً محمد شرٌف ضد و هالمقاومة حٌث كافح والدها و

ا العودة مرة ائر على استقاللها مما استدعى والدهم حصلت الجز2591فً عام تونس و

تلقت الكاتبة أحالم تعلٌمها فً الجزائر لتصبح أحالم واحدة من أوائل أخرى إلى الجزائر و

جٌلها تفوقا فً اللغة العربٌة.
1

 

عندما مرض والدها فً الثامنة عشر من عمرها اضطرت إلى العمل فً اإلذاعة الجزائرٌة 

انتشر هذا البرنامج فً وقدمت برنامجا إذاعٌا بعنوان "همسات " إلعالة أسرتها حٌث

لمعت من خالل أحالم لٌتنبأ الجمٌع بكونها شاعرة واعدة لها حٌث بدأت الكاتبة والجزائر 

أحالم مستغانمً مسٌرتها الشعرٌة من خالل نشر أول قصٌدة لها بعنوان " على مرفأ األٌام 

بعد ذلك لتقدم قصٌدة أخرى بعنوان "الكاتبة فً  تابعت نجاحاتها الشعرٌةوم2591"عام 

 لحظة عري ".

كرست حٌاتها إلى أسرتها ثم وانتقلت لتقٌم فً بارٌس وتزوجت أحالم من صحفً لبنانً 

حصلت على الدكتوراه من جامعة سورٌون حٌث أصدرت أول رواٌة وعادت مرة أخرى 

الرواٌة هً األكثر مبٌعا حٌث بٌع م حٌث كانت هذه 2551لها بعنوان "ذاكرة الجسد "عام 

بكتابة  األدبٌة فقامترواٌة ما شجعها على االستمرار بكتابة المنها أكثر من ملٌون نسخة م

م وهما رواٌتٌن مكملتٌن 1881م ثم رواٌة "عابر سرٌر" 2559"فوضى الحواس "عام 

لروائً الجزائري إلى اوللرواٌة األولى " ذاكرة الجسد "حٌث أهدت هذه الرواٌة إلى والدها 

 حداد.مالك 

                                                           
مكملة لنٌل شهادة  سردٌة؛ مذكرةدراسة بنٌوٌة مستغانمً _شعرٌة الحكاٌة فً رواٌة "ذاكرة الجسد " ألحالم  -1

 .22م ص 2102م_2102؛ واألدب العربًالماستر فً مٌدان اللغة 
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سٌطرت عاطفة الحنٌن إلى وطنها الجزائر فً كافة كتاباتها حٌث وصلت كتاباتها ألبعد 

فحكاٌات  ؛ الحدود فكانت تروي قصتها الحقٌقٌة التً لن تتحقق وتنتهً بنهاٌة مأساوٌة

 أحالم مستغانمً  

نحاء الوطن العربً خاصة مؤثرة جدا على القراء مما جعل له جمهور كبٌر جدا فً شتى أ

الدلٌل على نجاح الكاتبة أحالم و ؛ تكتب رواٌاتها باللغة العربٌةوأنها أول كاتبة جزائرٌة و

مدارس ثانوٌة بجمٌع ً الناهج الدراسٌة لعدة جامعات ومستغانمً  أن رواٌتها اعتمدت ف

ها كما استعانت رواٌاتأنحاء العالم كما أعدت األبحاث والرسائل الجامعة حول كتاباتها و

ذلك ووزارة التربٌة الفرنسٌة بأجزاء من رواٌة " ذاكرة الجسد " الختبارات البكالورٌا 

كما عملت أحالم مستغانمً كأستاذ زائر  ؛ للطالب الذٌن ٌختارون اللغة العربٌة لغة ثانٌة

جامعة ومرٌكٌة بٌروت مختلف أنحاء العالم كالجامعة األ محاضرة لعدة جامعات فًو

معهد ماساتشوستس للتكنولوجٌا فً سورٌون وجامعة لٌون جامعة ٌٌل وجامعة مٌرٌالند و

.فانمٌشٌبوسطن 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .22الحكاٌة فً رواٌة "ذاكرة الجسد "ألحالم مستغانمً ص  السابق؛ شعرٌةالمرجع  -1
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 أهم مؤلفاتها:وأهم أعمال أحالم مستغانمً 

سود ٌلٌق بك تحكً مستغانمً فً هذه الرواٌة ول رواٌة تنشر بعد كتاب األأ :شهٌا كفراق

حٌث  ،نسانإوقصة رجل فقد الثقة فً الحب ٌخاطبها الرجل الغامض ذكرٌاتها هً ككاتبة 

 أشخاصلحظات عاشتها مع و قف تسرد موتوسقطت الكاتبة حٌاة البطلة على حٌاتها أ

كل هذا  ،عائلٌةذكرٌات ى جانب إلدرٌس إسهٌل ونزار قبانً وعاشرتهم غازي القصٌبً 

 على لسان أبطال رواٌتها.

الرواٌة تقدٌم  تحاول مستغانمً من خالل هذهورواٌة حول نصائح لنسٌان الرجل  :نسٌان

نثى لنسٌان الرجل وقد حضرت مستغانمً بٌع هذه الرواٌة على أوصفات سحرٌة لكل 

 الرجال.

طالق كان قد تم إعري الثانً لمستغانمً صدار الشاإلو وه ،رواٌة :د ٌلٌق بكاألسو

الدٌوان خالل معرض الشارقة الدولً للكتاب.
1

 

حداث ستغانمً لألحالم مرواٌة بمثابة وثٌقة رسمٌة من أ:قنابلهم علٌناوقلوبهم معنا 

تمكنت من خاللها أحالم مستغانمً بتجمٌع  ،السٌاسٌة العالقة بذاكرتنا كأحداث العراق

عادة ترتٌبها حسب توارٌخها التً إوتابتها فً "مجلة زهرة الخلٌج" المقاالت التً قامت بك

 كتبت فٌها.

 سد ذاكرة الجوالرواٌات فوضى الحواس هً الرواٌة الثالثة من سلسلة : عابر سرٌر

تان السابقتان فً هذه الرواٌة ٌتلقً أبطال تلك جا للنجاح الذي حققته تلك الرواٌجادت تتوٌو

 .داث هذه الرواٌةالرواٌات معا من خالل أح

.دار نوفلعن  2559صدرت عام  :فوضى الحواس
2

 

صدرت فً  2550رواٌة حائزة على جائزة نجٌب محفوظ للعام  :سدذاكرة الج

،بٌروت
3

فقد ذراعه أثناء طبعة تتحدث عن رسام  25م  1889بلغت طباعتها حتى فبراٌر 

الحرب ٌقع فً غرام فتاة جمٌلة تدعى حٌاة هً ابنة مناضل جزائري كان صدٌقا لخالد أثناء 

 مناضل وهومع ظهور صدٌق له ،وثورة التحرٌر أما هً فتغرم به دون اعتراف منها  بذلك

                                                           
 . 2120جوان wiki  20< < ًقائمة مؤلفات أحالم مستغانم -1
  Ar:http.m.wikipedia.org//المرجع نفسه. 2
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فً األخٌر تواجه تقالٌد وحٌاة ( لكن وحداث بٌنهما )خالد فً الثورة الفلسطٌنٌة تتشابك األ 

هذا الزواج  ،ذات نفوذ ضخم فً الحكومة الجزائرٌةوتتزوج بشخصٌة كبٌرة ومجتمعها 

 .ظاهرة ٌمر منها خالد ستتسبب فً انهٌار كلً لحٌاته

صداره للكتاب به ثالث كتاب تقوم أحالم مستغانمً بإدٌوان شعري :أكاذٌب سمكة

 قصص الحبوكثٌر منها ٌحاكً البحر ومجموعة من القصائد الشعرٌة الرومانسٌة 

 م.2551ولى فً عام الوعود ثم طباعة النسخة األوالفراق و

 .أنه كان باكورة أعمال أحالم و: دٌوان شعري بسٌط جدا ٌبدعلى مرفأ األٌام

لدى  .من أكثر الدواوٌن التً تجعلك تغوص فً أعماق نفسك:الكتابة فً لحظة عري

اث الرومانسٌة فً سٌاق تارٌخً عمٌق.أحالم قدرة رهٌبة فً سرد األحد
1
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 : األدبٌة فً المناهج الدراسٌة هم أعمالهاأ

المدارس الثانوٌة فً واعتمدت رواٌة أحالم مستغانمً فً المناهج الدراسٌة لعدة جامعات 

 .األبحاث على أعمالهاوكذلك قامت عشرات الرسائل الجامعٌة وجمٌع أنحاء العالم 

وزارة التربٌة الفرنسٌة أجزاء من رواٌة ذاكرة الجسد العتبارات الباكالورٌا  كما استخدمت

م فً خمسة عشر بلد حٌث اختار الطالب اللغة العربٌة كلغة 1881الفرنسٌة فً العالم 

 ثانٌة.

وقد ترجمت أعمالها إلى لغات أجنبٌة عدة من قبل دور نشر مرموقة بما فً ذلك كتب 

 .زٌةاإلنجلٌوالجٌب بالفرنسٌة 

عملت كأستاذ زائر فً العدٌد من الجامعات فً مختلف أنحاء وحاضرت أحالم مستغانمً 

 : العالم بما فً ذلك

 .م2559الجامعة األمرٌكٌة فً بٌروت  

 م.2555جامعة مٌرٌالندا  

 م.1881جامعة السورٌن 

 م.1881جامعة لٌون 

 م.1889جامعة ٌٌل 

 م.1889معهد ماساتشوستس للتكنولوجٌا فً بوسطن 

.م1889 مٌشٌغانجامعة 
1

 

 

 

 

 

                                                           
نموذجا ؛رائدة عبد اللطٌف  حسن تأثٌر الرواٌة الجزائرٌة فً الرواٌة الفلسطٌنٌة ؛أحالم مستغانمً و ٌوسف العٌلة -1

ٌاسٌن ؛أطروحة استكمال متطلبات درجة الماجٌستٌر فً اللغة العربٌة و آدابها بكلٌة الدراسات العلٌا فً جامعة النجاح 

 م.2112الوطنٌة فً نابلس ؛فلسطٌن  
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 : 1أهم الجوائز التً تحصلت علٌها أحالم مستغانمً

باللغة  سٌنمائً إبداععن رواٌتها "ذاكرة الجسد" حازت على جائزة نور، تمنح ألحسن 

 .م من مؤسس نور بالقاهرة2559منحت لها سنة  ،العربٌة

منحت لها من قبل الجامعة األمرٌكٌة بالقاهرة سنة  ،جائزة نجٌب محفوظ للرواٌة -

"جورج تراباي" الذي ٌكرم كل ٌضا على جائزة حازت الرواٌة "ذاكرة الجسد" أ -.م2550

 .فضل عمل أدٌب كبٌر منشور فً لبنانسنة أ

فً جامعات ومعات الدولٌة دخلت "ذاكرة الجسد" فً المقرر التعلٌمً للعدٌد من الجا -

ٌضا فً برنامج أوجوزٌف ببٌروت (  ،جامعة سانت ،لسوربون ببارٌس) اٌضا عربٌة أ

 .الثانوٌة العامة بلبنان

 م.1889اختارتها صحٌفة "الشروق" الجزائرٌة الشخصٌة الثقافٌة لعام -

 م عن كتابها "نسٌان".1885حصلت على درع بٌروت من محافظ بٌروت ع عام  -

 ملٌون. 1بقات أعمالها اة تخطت مسكأثر كاتبة عربٌ فورٌثاختٌرت من قبل مجلة  -

ٌضا اختٌرت أوم 1889تلقت درع مؤسسة الجمار لإلبداع العربً فً طرابلس بلٌبٌا عام  -

 م.1889كأفضل شخصٌة جزائرٌة لمجلة األخبار الجزائرٌة عام 

 م.1889حصلت على وسام الشرق من الرئٌس الجزائري عبد العزٌز بوتفلٌقة عام  -

 م.1889التقدٌر من مؤسسة الشٌخ عبد الحمٌد ابن بادٌس عام حصلت على وسام -

 م.1889حصلت على وسام من لجنة رواد لبنان عام  -

 م فً لبنان2555اإلبداع عام وفة جائزة جورج طربٌة للثقا حصلت على -

الكاتبة العربٌة األكثر استئثار  Forbesن اختارتها المجلة العالمٌة أسبق لألدبٌة قد و -

 لف نسخة.ثالثة مائة أوها عتبة الملٌونٌن بقاتامسلتجاوز 

Anabian Businesاختارتها "و -
2
s " ًحصاد سنوي ترصد من خالله أهم العالمٌة ف

من بٌن أقوى  ،م1889وم 1889مرتبة على التوالً فً   ،الشخصٌات فً العالم العربً

 شخصٌة عربٌة.288

 

                                                           
 .2120جوان  net>aljazeera.//wwwhttps 20.الجوائز التً تحصلت علٌها أحالم مستغانمً -1
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 أراء النقاد فً كتابات أحالم مستغانمً:

جاء فً صحٌفة "الراٌة " القطرٌة أن مستغانمً هً من بٌن النساء العشر األكثر تأثٌرا فً 

 األولى فً مجال األدب.والعالم العربً 

 لغوٌتها الروائٌة الىوقد ذهب الناقد عبد هللا الغدامً فً بحثه عن العالقة بٌن الكاتبة أحالم -

القول بأن الكاتبة استطاعت أن تكسر سلطة الرجل على اللغة، هذه اللغة التً كانت منذ 

فكانت  ،معانٌهاوالذي ٌقرر ألفاظها  وهواستمت بفحولته، وأزمنة طوٌلة حكرا على الرجل 

 حتى اللغة ذاتها شًءتكتب من خالل فحولة الرجل الذي احتكر كل ودائما تقرأ 

ها اللغوٌة نصوصا تكسر فٌها عادات التعبٌر المألوف المبتذل استطاعت أن تصنع من عادت

قامت معها عالقة حب أوهً تكتب نحتفل بهذه اللغة التً أصبحت مؤنثة كأنوثتها وراحت و

 عشق.و

تصبح فاعلة فٌه وصار للمرأة مجال ألن تداخل الفعل اللغوي وفصارت اللغة حرة القٌد 

 .حرٌة اللغةوفاستردت بذلك حرٌتها 

اللغة فٌما كتبته أحالم هً األخرى بحٌث وهً أٌضا بطلة النص وفأحالم هً مؤلفة الرواٌة 

فوضى الحواس " تطغى على كل شًء وأن اللغة الروائٌة فً هذٌن العملٌن "ذاكرة الجسد 

األنثى التً بداخل النص تعنً عضوٌة وموضوع النص وتتحول إلى موضوع الخطاب و

ا وتمتد هذه العالقة من خالل " اتحاد األنثى أحالم مع كل العناصر لغتهوالعالقة بٌن المؤلفة 

هً وهً البطلة و قسنطٌنةهً وهً المدٌنة وم هً أحالم األساسٌة فً الرواٌتٌن فأحال

أحالم تساوي : هً األلموهً الحلم وهً اللغة وهً الكاتبة المعشوقة والمنصوص والنص 

.ألماوحلما 
1

 

أنا جالس أمام وعن أدبها قرأت رواٌة ذاكرة الجسد ألحالم مستغانمً  "ٌقول نزار قبانً 

بركة السباحة فً فندق سامرالند فً بٌروت بعد أن فرغت من قراءة الرواٌة خرجت لً 

رواٌتها  شربت معً فنجان قهوةوأحالم من تحت الماء األزرق كسمكة دولفٌن جمٌلة 

 ....دوختنً

لقد كانت مثلً متهجم على  ؛ تكتبنً دون أن تدري كانت أحالم مستغانمً  فً رواٌتها

.جنون ألحد لهوشراسة ألحد لها والصفحة البٌضاء بجمالٌة ألحد لها 
2

 

                                                           
                            0؛المرأة واللغة ؛بٌروت الدار البٌضاء )المغرب(؛المركز الثقافً العربً ط عبد هللا  الغدامً-1

 .                                                          082م ص  0221
.اطلع علٌه 2108أكتوبر 01األصل فً مؤرشف من  net.aljazeera.blogsذاكرة الجسد ...رواٌة "دوختنً " -2
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قال عنها الرئٌس األسبق أحمد بن بلة  أن أحالم  مستغانمً شمس جزائرٌة أضاءت األدب 

تفاخر بقلمها وا العربً لقد رفعت بإنتاجها األدب الجزائري التً قامت تلٌق بتارٌخ نضالن

.العربً افتخارا كجزائرٌٌن بعروبتنا
1

 

ففاجأ الرأي العام األدبً الجزائري حٌث شرعت أحالم فً منذ شهور قلٌلة  : حجً جابر

قالت عنهم أنهم ٌمثلون ؛ نشر تغرٌدات تثنً فٌها على أعمال روائٌة لشباب جزائرٌٌن

هؤالء"المحظوظٌن " بثناء  فً الوقت الذي سارع بعضومستقبل الرواٌة فً الجزائر 

راح نقاد ٌقولون أن أحالم  ؛ "الرواٌة األولى "إلى وضع شهادتها الثمٌنة على أغلفة رواٌتهم

لم تزل إلى أنصاف المواهب كً تشوش على ومستغانمً صمتت عن المواهب الحقٌقٌة 

 .ةالتً تشم فٌها رائحة المنافس؛ اإلبداعات الحقٌقٌة

أحالم مستغانمً إلى أن توجه نصٌحة إلى الكتاب الجدد رأى ؛ دفع هذا الموقف بعض نقاد

"أٌها : تقول النصٌحة المستغانمٌة؛ تسفٌها ألقالمهمولوجودهم  وتنفٌهاالنقاد تحامال علٌهم 

إما ناهشك كً ٌفوز و؛ إما مادحك حد إفسادك غرورا وفه؛ الكاتب ال تثق فً ناقد أدبً

ال تثق بغٌر القارئ " فً إشارة واضحة منها إلى أن شهرتها ؛ بغرور الوقوف على حطامك

.تألقها صنٌعة القراء ال النقادو
2

 

تفاعال منه مع  ؛ أستاذ األدب العربً فً جامعة  بجاٌة لونٌس بن علًوٌتساءل الناقد 

إذا كان القارئ لٌس والناقد ؟  وفمن ه؛ تغرٌدة أحالم مستغانمً " إذا كان الناقد لٌس قارئا

ظٌفة وبن علً صاحب كتاب " تغاحة البربري "أن فما الحاجة إلٌه ؟ٌضٌف لونٌس ؛ داناق

ال أن ٌحشره سلفا ؛ إمكاناته الواسعةواختالفه والناقد هً بالضبط االنفتاح على تنوع األدب 

ٌختم "إن الروائً الذي ٌقول إن رواٌاته تباع فً  وسٌاسٌ وفً إطار برنامج أخالقً أ

ٌرّوج للقارئ المرٌض ".فً السٌاق ٌتهم الكاتب والناقد عالوة كوسة أحالم إنما ؛ الصٌدلٌات

لها أن فً مشهدها النقدي أقالما ال ومستغانمً بأنها لٌست متابعة جٌدة للمشهد النقدي "قول

أقالم شرٌفة وواعٌة أكثر من نظرتك التً مالت ؛ ال تفشله مجاملة منفقةوٌلوث حبرها حسد 

ٌن بأن كبرك ككاتبة تأتً من طوابٌر منتظرٌك فً الصالونات لٌقتنوا إلى القارئ ألنك تتوه

فالعبرة  لٌست بعدد التابعات  ؛ ٌلتقطوا معك  صورا كأي عارضة لألزٌاءوأعمالك 

ذهب .وبمشاهدة أفالم وردٌة والمراهقات لقراء بأسرهم نصوص شبٌهة برسائل العشاق أ

 لكتابة فقال "توقفً عن الكتابة التًعالوة كوسة إلى حد نصح أحالم مستغانمً بترك ا

تفرغًو؛ سردٌةبنٌات وشخصٌات وصارت لدٌك اجترارا ألعمالك السابقة أحداثا 
3
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ال تقول ما تشتهٌن سماعه من و؛ النقادوءة متون نقدٌة ال تعكس ما وصفت به النقد القرا

.قراء انطباعٌٌن تتكئٌن على إعجابهم لتطلقً حكما ال أساس له
1

 

لم  .ال ٌعنً أن أحالم مستغانمً مبدعة حقٌقٌة:عدد القراء والكاتب محمد عبٌدواإلعالمً 

ما ٌهمنً العمل الحقٌقً البعٌد عن النبرٌة التً وسمت ؛ أكن سابقا متحمسا لما تكتبه أحالم

لكننً ؛ ما زالت عالما فً الرواٌة العربٌةوشكلت ؛ تهمنً رواٌة مثل رامة والتنٌن؛ تجربتها

ساعدها على ؛ مطلوبةوالم مستغانمً فً التسوٌق ألعمالها كسلع ناجحة أعترف بنجاح أح

؛ ساعدها أٌضا انتشارها فً مرحلة العشرٌة السوداءوبٌروت وذلك وجودها فً المشرق 

ووقتها لم تكن مواقع التواصل ؛ حٌنها كل العرب ٌرٌدون التعرف على عوالم البلد

الصحافة المكتوبة هً من كانت تشكل الفضاء لمعرفة وكانت الرواٌة ومنتشرة  االجتماعً

هنا أنا لست بموقف الناقد األدبً بل فقط المتذوق ؛ عاشتها الجزائرتحوالت والناس بأحداث 

.المتابعو
2

 

لٌس من األخالق وصفها وأحالم كانت ذكٌة فً التروٌج لنفسها  قفاروفضٌلة الة الروائٌ

؛ للكتاب  الجزائرٌٌن فً عالقتهم مع صحافة جلدتناٌبقى األمر نسبٌا بالنسبة  .بالفاشلة

ة التً ستخصص زأنا شخصٌا أرى أن الجائو؛ مستغانمً ظاهرة فً عالم األدب العربً

لنصوص بحجم الخاطرة لٌس سوى الخطوة الصحٌحة لجذب وللكتاب الناشئٌن باسمها 

 ....الشابات عندنا لدخول عوالم األدبومالٌٌن الشبان 

ألنه شهادة أخرى تحسب لنا ؛ فٌما كتبته أحالم إٌجابً جدا ألغٌطانًأما رأي محمود 

فعالمنا العربً ؛ إن كانت الرؤٌة تختلفو؛ لألدب الجزائري من حٌث لم ندروألحالم و

إن كان الكاتب العربً ٌكتب لغٌر ومن الفئات الشابة المراهقة  99% ٌتشكل من أكثر من

؛ أدبهاوودة لنفس النقاط التً تثار كلما كتب أحدهم عن مستغانمً ال داعً للع.وهذه البٌئة

أما الذٌن ندموا ألنهم قدموا لها ٌد ؛ نجحت فً ذلكوذكائها لتروٌج لنفسها  فالكاتبة استعملت

لٌس من األخالق أن وفلٌس من األخالق الٌوم أن ٌحاربوها ؛ العون لتصبح أفضل منهم

لدٌها وإنها كاتبة ؛ فاٌسبوك على أنها كاتبة فاشلةفً كوالٌس الوٌثرثروا فً المقاهً 

.وكره من كره؛ أحب من أحب؛ قد أنجحته بطرقهاومشروعها الخاص 
3

 

 : الدكتور بومدٌن جاللً

علمانٌة أحالم مستغانمً هً التً روجت لها عالمٌا بعدما تمت ترجمة "ذاكرة الجسد"إلى 

التً قالت أنها ستلج رحاب ؛ أحالم مستغانمًكّرم عمدة لندن كاتبتها الروائٌة واإلنجلٌزٌة 

                                                           
 المرجع السابق ؛نقد لونٌس بن علً . -1
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العالمٌة عبر بوابة هذه اللغة المصنفة كونٌا فً المرتبة األولى "لقد صرخت أصوات 

قائلة "إن هذه الروائٌة الممتازة تستحق العالمٌة بجدارة تامة : جزائرٌة بالخصوص

ممتازة ة الالقائلة "إن هذه الرواٌ: بالمقابل صرخت أصوات أخرى مصرٌة بالخصوصو"

بدا لً أن الفرٌقٌن على وبعد أن طرأت على هذه اآلراء ؛ ال تستحق العالمٌة بأي وجه كان

.فكٌف ٌمكن .مع التحفظ الكامل على الخلفٌة التً انطلقا منها معا؛ حق بصورة من الصور

ا تأسٌسا على هذو؛ ذلك؟ بداٌة أنا من قراء أعمال مستغانمً بقصد الدراسة ال بقصد المتعة

المنظور فإن  أعمال أحالم مستغانمً  لها ما ٌؤهلها إلى إٌجاد مكانة ضمن المستوى 

األول.
1
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 البنية الشكلية :

( صفحة؛ على ستة فصول؛ غٌر معنونة؛ مكتفٌة 404توزع "مستغانمً" رواٌتها )     

انعدام تسلسله؛ ٌنهض كل فصل بجانب و نظرا لتكسر السرد؛و بالترتٌب العددي لكل فصل؛

            خرى على سبٌل االسترجاع جوانبها األإلى من القصة؛ مع إشارات متفرقة 

 االستباق.و

؛ ( صفحة31( صفحة من السادس )41تختلف أحجام الفصول؛ فٌقترب األول )و    

ٌكون و ( صفحة؛61الخامس )و ( صفحة68صفحة من الرابع )( 31ٌقترب الثالث )و

 ( صفحة.11الفصل القانً أقصرها )

تنتهً بجمل و نهاٌتها إلى حد التشابه؛ إذ تبدأ الستةو كما تقترب بداٌات هذه الفصول   

..؛ ولعل اختٌار الجمل .و منفٌة؛ أو استفهامٌةتالف فً كونها فعلٌة استدراكٌة؛ أفعلٌة؛مع اخ

فً  –الحركة؛ ٌتناسب مع كون الرواٌة و ما تحمله األفعال من دالالت على الفعلو الفعلٌة

 رى فً الزمن الماضً.فعل تذكر مع الراوي؛ لفعل ج –مجملها 

ٌنتهً بعبارات تحمل و على الرغم من انعدام تسلسل األحداث؛ ٌمهد كل فصل لما ٌلٌه؛و    

الرواٌة نهاٌة  للفصل التالً.و تنتهً تصاحبهبذور أحداث؛ تزود القارئ بشحنة تشوٌق؛ 

دائرٌة مفتوحة؛ تتمثل فً لملمة السارد ألوراق رواٌته؛ األوراق التً طالعنا بها؛ فً 

ال ندري ما سٌفعل بها؛ فً حٌن تنشر و بداٌتها؛ منثورة أمامه؛ تحتاج بعض إضافات.

"مستغانمً" رواٌتها.
1

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .6202 62أحالم مستغانمً ؛ذاكرة الجسد؛دار األدب للنشر والتوزٌع ؛بٌروت لبنان ط- 1
 
 
 



 دراسة الكتاب                                                                     الفصل الثاني
 

 
28 

 :قراءة في العنوان :) ذاكرة الجسد ( - 2

"ذاكرة الجسد" ضمن العناوٌن التً تحقق الوظٌفة التً قال بها إٌكو أي  ٌندرج عنوان   

 ارتباك؛و تجعله فً حٌرةو تحدث نوع من الصدمة لدٌه؛و العناوٌن تشوش فكرر القارئ؛

هذا و حٌانا أو مربكق بلعابد6 " العنوان مجموع معقد أفً هذا السٌاق ٌقول الباحث عبد الحو

 تؤوٌله " و لكن مرده قدرنا على تحلٌلهو أو قصره؛التعقٌد لٌس بطوله 

قلق ألّن هذا العنوان ٌجمع بٌن كلمتٌن و ارتباك ان "ذاكرة الجسد" ٌجد نفسه فًفالمتلقً لعنو

كلمة "جسد" المتعلقة بكائن مادي و متنافرٌن داللٌا 6 كلمة "ذاكرة" المتعلقة بالّذهن؛

 6 كٌف ٌكون للجسد ذاكرة ؟ معروف؛ مّما ٌطرح عدة استفسارات فً ذهن القارئ من مثل

 الجسد ؟و ما هً العالقة بٌن الذاكرةو هل ٌمكننا فعال أن نتذكر بؤجسادنا ؟و

ذلك الّن و فٌنفتح العنوان على عدة احتماالت تندرج فً مستوى التؤوٌل الذي ٌفعله المتلقً؛

ً عناصره أّول عملٌة ٌحاول المتلقً ممارستها عند تلقً هذا العنوان كعالمة؛ هً البحث ف

ٌّة بٌن كلمتً ذاكرة ذلك نظرا للخرق الّداللً الذي ٌحدثه و؛  جسدو عن العالقة الّسببٌة المنتف

الربط بٌن هاتٌن الكلمتٌن
1
. 

ٌتمثل الخرق الداللً فً عبارة العنوان "ذاكرة الجسد" فً التناقض الذي ٌرتبط بٌن هاتٌن 

التكوٌنٌة لهذا العنوان على شكل جملة اسمٌة البنٌة الكلمتٌن المتنافرتٌن داللٌتٌن؛ إذ وردت 

هً كلمة مكتفٌة الّداللة تحمل دالالت و "مركب اسمً" مكونة من كلمتٌن األولى "ذاكرة"

مكتفٌة هً أٌضا كلمة و الثانٌة "جسد"و تتعلق بالّذهن؛و مختلفة مثل الماضً الغٌاب؛

 ن الدالالت من مثل6اإلنسان" المعروف؛ ٌحمل مجموعة مالّداللة؛ فالجسد هو "جسم 

ملموس؛ مّما ٌجعل " عالقة تكوٌنٌة العنوان وفق و الحضور؛الحس؛و ٌتعلق بكائن مادي

هاتٌن الكلمتٌن ال تمت الواحدة منهما إلى األخرى بصلة؛ ذلك أّن الّذاكرة ال ٌمكن حصرها 

ن ما ٌجعل مهذا و ألنها محصورة فً الحٌز النفسانً؛ -الجسد باعتباره كائن عضوي-فً 

"ذاكرة الجسد" عنوانا مغرٌا ٌجذب القارئ إلى أغوار النص قصد الكشف عن دالالته 

.العمٌقة
2

 

ً ثناٌاه العدٌد حمل ف، " ذاكرة الجسد " عنوان وسمت به "أحالم مستغانمً" رواٌتها         

فكرٌة تجذب نظر و كما انه ٌحمل دالالت جعلت له قٌمة جمالٌة، ٌحاءاتاإلو من المعانً

 ٌبحث فً ثناٌاها عن و ٌة ٌقرأهاٌجد نفسه بدون شعور داخل هذه الرواو متلقًكل 

                                                           
 ،6260جوان  manifest.univ-ouargla.dz 20 الجسداللغة والقارئ النموذجً فً رواٌة ذاكرة - 1
 المرجع نفسه .- 2
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شكلته الروائٌة من حروف لها معانً قوٌة ، نه احد تلك الشخصٌاتكؤو بطالها، ٌشارك فٌهاأ

بذلك كان و، مسٌةحاسٌس اللّ األو توحً بالدفءو القوةو لشدةفؤغلب الحروف تدل على ا

صبح العنوان نواة فؤ، شكال من زخم من حروف المبانًمً " معنوان رواٌة " أحالم مستغان

، 31، 21فورد العنوان فً عدة صفحات من الرواٌة ) ، داللٌة تتفرع منها عدة دالالت

محتوى و نما ٌدل على وجود عالقة تكاملٌة بٌن العنوانن دل على شًء إهذا أو ..(.31

.الرواٌة
1

 

 نقول 6، تستحضر بها ما هو محزن فٌها تسترجع اوو هً التً تحفظ6 أ( الذاكرة 

   الوعود و لألسرار الخفٌةو " تذكر بمعنى استحضر لذا سمٌت الذاكرة خزانة للذكرٌات 

 جنحتها ".ٌقول جاسترا لما تحمله من خفاٌا تكمن بٌن أكثر من مجرد تارٌخ نظهً أو

ً ال تفتح فً كل فه، ونباشالر 6 " الخزانة الحقٌقٌة لٌست مجرد قطعة عادٌة من األثاث

 دائما ".  فمفتاحها ال ٌوجد فً بابها ، نسانالقلب الذي ال ٌبوح بؤسراره ألي إهً كو ٌوم،

فً الرواٌة نجد الذاكرة مرتبطة و، الخفاٌاو امل لألسرارجنو نن الذاكرة هً مخزنالحظ أ

الذاكرة هً و " .جسده تعنً ذراعه المبتورةو هو جسد خالد الذي شارك فً الثورةو بجسد

رس الذاكرة فً تدو، استرجاعهاو حدى قدرات الدماغ التً تمكنه من تخزٌن المعلوماتإ

، هناك عدة تصنٌفات للذاكرة بناء على مدتهاو، عصابعلم األو حقول علم النفس اإلدراكً

استرجاعها للحاالت الشعورٌة ".و، طبٌعتها
2

 

ما فً الرواٌة أ، أو شًء جامد هو الجسم سواء كان جسم إنسان او حٌوانالجسد :  (ب

     " ألن الجسد اإلنسانً ٌعد امتدادا للمكان، بالمرأة فً نفس الوقتو معناها مرتبط بالمكان

هنا صعوبة بل استحالة تحدٌد التخوم التً تفصل الجسد و ٌتكونو حسب قوانٌنه ٌتشكلو

 تشابكات بٌنهما ".و عن محٌطه المكانً فثمة تقاطعات

       فهو بذلك ٌمثل المكان، أفكارهو سلوكٌاتهو بالجسد ألنه ممٌز بصفاته فالمكان مرتبط

جسد خالد و جسد كاترٌن هو فرنساو ذلك ما نالحظه فً الرواٌة فجسد حٌاة هو الجزائرو

.نضالهاو الجزائر بتارٌخهاو هو الثورة
3

 

ك الماضً حٌث غوار متعلقة بذلأو من هنا ٌتحول الجسد إلى ذاكرة لما ٌحمله من أخالٌدو "

ٌحمل ، لى ذاكرةل الجسد ٌتحول إما عقب الثورة من حقائق جعو االستعمار نو الثورة

                                                           

 لمرجع نفسه ؛اللغة والقارئ النموذخً  فً رواٌة ذاكرة الجسد .ا- 0 
 .25م ص 6202قراءة فً ذاكرة الجسد ؛دار اللواء –جمالٌات المكان القسنطٌنً –ابن سائح األخضر    - 2
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جسد حٌاة و كثر من عالمة استفهام ".صة هذه الٌد المبتورة التً تطرح أخفاٌاه خاو سرارهأ

 سواد شعرهاو، فً سمرتها اة وجد فٌها تفاصٌل بلده الجزائرهو ذاكرة خالد فكلما شاهد حٌ

 .فقد كان شاهرا على ذلك منذ والدتها، لى ذلكما إو

 .جسد حٌاة            ٌحمل حفرٌات المكان الجزائري -

 سرار هذا الجسد ن واحد شاهد على أالشهٌد فً آو دوهو الشاه   جسد الراوي      -

 .المفقودةشهٌد ألنه ضحى بؤغلى ما ٌملك من هذا الجسد ٌده و سرار هذا المكانو بالتالً أ

فً و كان طرفا فً هذه الثورةو ٌحمل حفرٌات المكان الفرنسً     جسد كاترٌن      -

 .التارٌخ الجزائري

زٌف الذاكرة هو هذا الجسد ما ٌثٌر نو هً الحافظة ألسرار كل منهما        الذاكرة -

المغري.
1 
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 عالقة العنوان بمضمون النص : - 3

حداث الرواٌة ٌضا بمضمون الرواٌة الن أتربط أ، العالقة التً تربط الذاكرة بالجسدهذه     

كان مجاهدا و اشدهحٌث كانت الثورة الجزائرٌة على أ، مرتبطة بجسد خالد ٌوم بتر ذراعه

  .حداثها حتى الٌوممن مجاهدٌها على أ

طرأ علٌها  ماو كرٌمةصبحت حرة طة بالجزائر من ٌوم مٌالدها حٌن أٌضا مرتبو الرواٌة أ

ة بجسد حٌاة من حداث مرتبطثقافٌة ن وكانت هذه األو ٌولوجٌةٌدإو من متغٌرات سٌاسٌة

  .صبحت شابة مغربٌةٌوم مٌالدها حتى أ

عالقتها بهذا المكان و ى الجزائرنظرتها إلو ة بفرنسا االستعمارٌةكما ٌرتبط فضاء الرواٌ

ٌعتبر امتداد  حافظة ألسرار هذا الجسد الذيالو فالذاكرة هً العلٌمة، من خالل كاترٌن

.للمكان
1

 

فً الفصل ؛ أو الصٌاغة مرات أربع؛ ٌرد العنوان بنصه وكلماته مع اختالف فً الترتٌب

 .السادسو الثانًو األول

بما أن العنوان ال ٌرد فً ؛ معناها الذي أضاف إلى العنوان؛و سنتناول كل صٌغة بتركٌبها

 .تكثٌف داللتهو ٌساهم فً تفسٌره؛ جدٌداعنى النص إال لٌعطً م

جسدك ؛ الوجود األول للعنوان بكلمتٌن كان فً الفصل األول "بذاكرة تسكنها ألنها جسدك

وتإكد ؛ تزٌده وضوحا؛ تتخلله كلمات أخرى؛ المشوه ال غٌر "حٌث ٌرد بترتٌب مغاٌر

اكرة نكرة كما هً فً الذ؛ الجسدو داللته التً توصلنا إلٌها فً حدٌثنا عن معانً الذاكرة

ٌلهث البطل خلف الماضً الذي .الجسد معرف لكن بإضافته إلى ضمٌر المخاطبو العنوان

إذ ٌعٌش فٌه "لتلحق بماض لم تغادره فً الواقع ؛ مإكدا عدم مغادرته له؛ ٌعادل الذاكرة هنا

ترت وب؛ وما ذلك الماضً الذي صار ذاكرة إال تلك الفترة التً شّوه فٌها؛ "ألنه جسده

ظل ؛ ولما كانت العاهة تالزمه؛ وذاكرة تسرد قصته؛ ذراعه وصار فقدانها عاهة تالزمه

 .زمان حدوثها كذلك

؛ تنوٌع آخر؛ تواجهنا الصٌغة الثانٌة فً الفصل الثانً "كنت تحمل ذاكرتك على جسدك

فقد عرفت الذاكرة هنا بضمٌر ؛ تثبتهو بكلمات أخرى جاءت مع العنوان تإكد المعنى

ذراعه و فجسده حامل لذاكرته؛ ٌخصصهما 6خالد" به دون غٌره؛ كذلك الجسدو اطبالمخ

 مجلبة الحترام الناس و عاهة حرب كانت مدعاة فخر؛و المبتور شهادة على نضاله

ٌخفٌها ؛ مجلبة للشفقة؛و فً سنوات االستقالل األولى ثم صارت مدعاة خجل؛ و تقدٌسهم
2

 

     تعتذر عن ماضٌك لكل من ال ماضً لهم  و كؤنك تخفً ذاكرتك الشخصٌةو صاحبها

 ولم ٌعد ؛ ورجال هذا الزمن الذي نسً المحاربٌن؛ من ذلك هم أسٌاد الحاضرعلى الرغم و

                                                           
 .6260جوان  archives.univ-biskra.dz  15داللة العنوان فً رواٌة "ذاكرة الجسد"- 1
 .01مستغانمً و ٌوسف العٌلة ؛نموذجا صتؤثٌر الرواٌة الجزائرٌة فً الرواٌة الفلسطٌنٌة أحالم -6
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 الستقاللقبل ؛ ...بٌن هذٌن الزمنٌن.بل باتوا ٌتساءلون؛ الجرح كافٌا لمعرفة تارٌخ صاحبه

 س صاحبه أعمق منه فً جسده. تسرد ذاكرة جرح أثره فً نفو ..تتم أحداث القصة.بعدهو

تؤتً الصٌغة الثالثة فً الصفحة المقابلة من الفصل نفسه "وأنت الذاكرة المعطوبة التً لٌس 

ٌنطق المجروح مخاطبا ؛ وقبح أشد؛ لها الجسد المعطوب سوى واجهة لها "بمرارة أعمق

أحدهما ؛ فكالهما معطوب؛ مخصصهما بالصفةو نفسه معرفا الذاكرة والجسد بال التعرٌف

اآلخر ظاهرة ٌعبر عنها بل هو واجهتها أمام الناس ،الجسد بذراعه ؛و مخفً هو الذاكرة

وتتضح دالالت ؛ ٌتؤكد المعنى؛ اشمئزازو الناقصة بكل ما تثٌره كلمة "المعطوب "من ألم

وطن ٌحترم جراح مواطنٌه لكنه ؛ فقصة عطب الجسد قصة عطب وطن بؤكمله؛ العنوان

وترفض جراحه التً ؛ لى النافً إلى فرنسا التً تحترم موهبة اإلنسانٌلفظهم إو ٌرفضهم

 .تارٌخ وطن مشّوه؛ فتكون ذاكرة الجسد المشّوه؛ شتاتهو ...و فً انشطاره.أحدثتها هً

؛ قد بلغت المرارة لدى البطل ذروتهاو فً الصفحة األخٌرة من الرواٌة؛ فً الفصل السادس

تطالعنا الصٌغة الرابعة للعنوان ؛ جهل مواطنٌه؛و طنهوتوقف الدمع فً عٌنٌه أمام نسٌان و

كما فً و ٌحدث للوطن أن ٌصبح أمٌا؛ ..ولكنه لم ٌقرأنً."كان جسدي ٌنتصب ذاكرة أمامه

بٌنما ٌخصص الجسد بٌاء المتكلم إضافة ؛ الصٌغة األولى ترد الذاكرة نكرة غٌر مخصصة

 بانتصاراته؛ وطن بكل تناقضاتهتارٌخ ال؛ فجسده هو الذاكرة؛ إلى عكس كلمات العنوان

 ٌجهل تارٌخه؛ فقد بات الوطن أمٌا ال ٌقرأ؛ وربما كان تنكٌر الذاكرة مقصودا؛ خٌبباتهو

وهل ـشد قبحا من وطن جاهل ال ٌحفظ تارٌخه ؟ومن جٌل أمه ؛ من صنعوا استقاللهو

جهل ٌفٌض أمامه ؛ ٌرفض قراءة أمجاده رغم أن الخطوط عرٌضة تحرضه على القراءة

جٌل ولد فً وطن ؛ ٌمتنع عن مخاطبة جمركً ٌنتهً إلى عمر االستقالل؛ الحزن المكابر

ٌعمل بما لقّن دون ترك مجال ؛ ولم ٌكلف نفسه عناء البحث عن كٌفٌة تحرٌره؛ محرر

بل ٌضع الحزن ؛ وحزن صاحبها المترفع عن البوح؛ لحواسه كً تقرأ ذاكرة الذراع المبتور

أي وطن هذا الذي ٌجعل ؛ السارق الفعلً من أبواب شرفٌةفً قفص اتهام بٌنما ٌدخل 

حزنها و ..؟و تجٌب الذاكرة التً تحتاج إلى قارئ لعطبها.المتهم مناضال؛و الناضل متهما

"أصرح بالذاكرة "بهذه الرواٌة.
1
  

ألم ال ٌسرد حكاٌة ؛و خلف الجرح الجسدي قروح نفسٌة؛ عاهته ولكنو فذاكرة الجسد جرحه

إذ تطلعنا ؛ ..هً ذاكرة الجزائر كلها.تشوٌه تارٌخو بل بتر وطن؛ بتر ذراعه فقط

ٌجري بؤسلوب شاعري ٌغري بالقراءة دون طمس و "مستغانمً "على بعض ما جرى

 .للحقٌقة

                                                           
 .01تؤثٌر الرواٌة الجزائرٌة ص-المرجع السابق  - 1
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وبما أن العنوان ٌملك قابلٌة ؛ كما ٌفترض الجسد روحا؛ تفترض الذاكرة نسٌانا وواقعا

 .المتصل بالمنفصل؛و المتناهً بالالمتناهً؛و الظاهر بالخفًو التعبٌر عن الحاضر بالغائب

فنجده ماثال فٌه ٌلعب دورا بارزا فً ؛ ٌستدعً النص عنوانه الغائب لٌوضح به الحاضر

 .إٌضاح دالالتهو تشكٌل معناه

؛ فللذاكرة وجه آخر هو النسٌان؛ منذ الصفحة األولى ٌطالعنا العنوان الغائب معلما بوجوده

الذاكرة و نصه أنه ٌكتب ذاكرته لٌنساها"أجتاز بها الصمت إلى الكالمٌعلمنا خالد منذ بداٌة 

.علّة ٌتحرر من الجنون ثم ..."ٌكتب قصة عشقه "لحٌاة "و للوطن.لكنو إلى النسٌان

 فبعد أن ٌجتّر ماضٌه          ؛ ٌستدرك ب"لكن"استدراكا ٌتضح معناه فً الصفحات التالٌة

ٌعبؤ بها بدل ألن ؛ وتصٌر أكثر ثقال؛ فً داخله ٌفرغها على ورق تكبر؛ ٌعتصر ذاكرتهو

ٌفرغ منها "وحدها الذاكرة أصبحت أثقل حمال "فعلى الرغم من نسٌان كثٌر ممن شكلوا 

 .ذاكرته حاضرةو ٌشاركه "زٌاد" الذي مات؛ رافضا محوها؛ ذاكرته ٌبقى هو حارسا لها

ذكرهما األضداد وتصطرع تجتمع ب؛ الواقع دالالت الذاكرةو و هكذا تكمل معانً النسٌان

 .المتناقضات التً ٌعج بها الوطن

فآالم الجرح تتعدى ؛ تحضر كلمة "الروح"فً النص؛ بٌنما تحضر كلمة "الجسد"فً العنوان

أشواق روحه تفوق أشواق جسده إذ و ..نفسه عاشقة معذبة.وتغزوا الروح المدمرة؛ الجسد

نشطر مثل كل رجال وطنه بٌن شهوة ..و هو م.نسً جسده "حٌاة"بٌنما ظلت روحه تشتاقها

.عفة الروحو الجسد
1
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 القيمة العلمية للرواية:-4

جاء بقلم الروائٌة أحالم مستغانمً التً أفردت رواٌتها لألنثى واضعة فٌها أحالمها؛ حٌث  

هموم النجاة بعضه ناقص تتقاذفه أعاصٌر الحٌاة؛ محملة إٌاه جعلت الرجل شخصٌة إنكتابٌة 

تجعله ٌعٌش فً دائرة تخٌالتها مخرجة إٌاه من عالمه و ضمن لغة سردٌة تخاطب اآلخر؛

تحقق فٌه األنوثة عالمها الخاص و الخارجً لتدخله عالم الّنص الذي تقلب فٌه المعاٌٌر؛

أفرد لها لغتها التً عادت و أحصى مٌزاتها؛و الرامً إلى خلق فضاء أنثوي؛ عرف المرأة

.إلٌها
1
  

 األدب هو كل ما لم ٌحدث.و الحب هو ما حدث بٌننااإلبداع : و ماهية الخلق

حركة كبٌرة فً حٌاتها؛ و إنها أبدع جملة تبدأ بها الكاتبة رواٌتها؛ جملة تدل على تحول

 أنثى؛ التقٌا لفترة من الزمن دامت لسنٌن.و فالحّب هو ما حدث بٌن شخصٌتٌن ذكر

أحداثها و مرها؛ فً تجاربهاو ت متجلٌة فً الحٌاة بحلوهاأعطت الكاتبة للحّب عّدة دالال

أغور إنه األدب فهو و ما هو حٌاة داخل فً كلمة الحّب؛ لٌكون بعد ذلك ما هو أوسعفكل 

الوهم الذي ٌحٌل إلٌّه؛ فاألدب أكبر من أن تحوٌه صفحات و كل ما لم ٌحدث؛ إنه الخٌال

ة بٌضاء للخلق ال بد أن ٌكون إلها أو علٌه أن الحٌاة؛ تقول الكاتبة " فالذي ٌجلس أمام مساح

ذلك بخلق عالم جدٌد؛ ٌحمل المتلقً من عالم الحقٌقة إلى عالم النص و ٌغٌر مهنته " 

أكثر نظم التمثٌل اللغوٌة قدرة فً العالم الحدٌث من  باعتبارها" ظهرت  .المفروض علٌه

 إدراجها فً السٌاقات النصٌةو افٌةالثقو حٌث إمكاناتها فً إعادة تشكٌل المرجعٌات الواقعٌة

لكنها و فً خلق عوالم متخٌلة توهم المتلقً بؤنها نظٌرة العوالم الحقٌقٌة إمكاناتهامن حٌث و

إعادة تركٌبها بما ٌوافق حاجاتها الفنٌة؛ دون أن تتخلى فً الوقت نفسه و بتمزٌقهاتقوم دائما 

 عن وظٌفتها التمثٌلٌة "

؛ جدٌدا للرواٌة العربٌة؛ حٌث جعلت أحداثها تتصل بما حولهاهكذا أعطت الكاتبة وجها 

فتكون الرواٌة بذلك حدٌثة زمانها معاصرة له؛ فمهما تغٌر ؛ تحّول ما خالفها إلى ما ٌوافقهاو

   المكان تبقى الرواٌة قائمة بصفتها آلٌة التعبٌر تتماشى وفق تطور العصرو الزمان

مشاغلها واصفة إٌاها ضمن معركة الحٌاة.مساٌرة الذهنٌة الشعبٌة بسردها لكل و
2

 

 التواصلٌة؛ بٌن العوامل الخارجٌةو فالرواٌة أقامت رهاناتها على العالقات التفاعلٌة

 ذلك على سبٌل التمثٌل  السردي؛ األمر الذي جعلها نوعا متجددا له و العوامل النّصٌةو

                                                           
مستغانمً أحالم ؛ذاكرة الجسد ؛الجزائر ؛موفم للنشر ؛طبع المإسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة وحدة الرغاٌة ؛د ط - 1
 .623م ؛ص 0552؛

 .623المرجع نفسه ص - 2
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                         ن بها.التً تستعٌالقدرة على إعادة النظر فً كل ما ٌتصل بالوسائل 

   ظهوره فً الخطاب السردي الروائً؛ هو الجرأة على التعبٌرو ما ٌزٌد من قٌمة اإلبداع

عدم الخوف مما هو مخٌف؛ كاإلقبال و إظهار الحقٌقة؛ بجعل األمور تظهر على حقٌقتها؛و

ه لهذا نرى أسماء على الموت بشغف؛ فتزداد بذلك قٌمة الموت؛ كما تزداد قٌمة المقبل علٌ

 ٌالت الموت؛ فالتارٌخ ٌإثرهم من غٌرهموو العظماء الذٌن واجهوا المصاعبو األبطال

حفظتهم الذاكرة ذكرى و أسٌلت علٌهم بحارا من مداد األقالم؛و قد فازوا بصفحات عّدة؛و

 لألجٌال الصاعدة.

 6صورة الماضي والحاضر-2

ومن حادثة ألخرى ؛ ٌتغٌر من مرحلة ألخرىالذي نراه ؛ تعرف الرواٌة بحبكة الزمان فٌها

راسما بذلك وتٌرة تواصلٌة تسٌر بداخلها مجموعة من الشخصٌات محدثة التطور المحوري 

 .للحوادث

وذلك راجع لغٌابه النهائً ؛ تارٌخ ماضو لذا مجد الزمن الماضً ٌذكر باستحضار حوادث

مخرجا إٌاه من ؛ خطاب  السرديفٌكون ذلك خادما لل؛ العتبار به ثانٌا و بالدرجة األولى

وذلك واقع عن قصد بغٌة حمل المتلقً على ؛ السرد العادي إلى السرد ذي الزمن التباٌن

كؤنها سرد ؛ فً حٌن نجد كتابة الرواٌة كلها استحضار للماضً؛ ربط الحوادثو التفكٌر

 .سحر البٌانو بداعة الصورةو تارٌخً تتخلله جمالٌة اللفظ

ب السردي إلى ذكر الزمان الماضً وذلك استحضار الماضً  الذي فً حٌن ٌعود الخطا

؛ نرى فٌه بعض وجودنا الماضً البطولً الذي دوما نشٌد به ونعمل على مواصلة مسٌرته

مبرزة بذلك ؛  كثٌرا ما نجد فً الماضً ذواتنا  فاألنثى تعود لماضٌها حاكٌة حاضرها

.من رابطة العالقة بٌن المرأة واللغةوحذا ما زاد ؛ صورة فنٌة تسمو بالخطاب السردي 
1

 

جاءت شخصٌة أحالم ؛ وكً ٌبقى الزمن حافظا للمرأة عامال على تخلٌدها فً الذاكرة

     حٌث جاء الخطاب ذكورٌا ٌواري خطاب أنثوٌا  ؛ متوارٌة خلف شخصٌة الرسام خالد

هذا ما ٌزٌد و نًفٌكون المجد فً العمل الف؛ حٌاة فً زمن الغٌرو هذا ٌدل على إثبات ذاتو

لغته سالح على ساحة و زمانه أداة إبداعهو فعمله هو أساس نجاحه؛ مفخرةو الفنان رفعة

 .كتابته

 :إثبات الذات و الكتابة-3

                                                           
 .041م ؛ص 0552؛0الغدامً عبد هللا ؛المرأة واللغة ؛بٌروت و الدار البٌضاء )المغرب(؛المركز الثقافً العربً ؛ط - 1
 
 
 



 دراسة الكتاب                                                                     الفصل الثاني
 

 
36 

 ال شك فً أن كل عمل تقوم به الذات البشرٌة إال وله دافع قوي ٌتغٌر بتغٌر الغاٌات 

وما ٌنطبق على العمل ؛ ٌحكم قٌمة العملوهذا ما ؛ الكفاءة المكتسبةو والتكوٌن االجتماعً ؛

ففً الخطاب السردي ٌفصح الكاتب عما ٌرٌد وعما أخفاه  .جلٌةٌظهر فٌه بصورة و األدبً

 .لٌظهره فً كتابته التً تولدت بحكم الدافع القوي الذي أثر فٌه؛ مواجهة

؛ اللغة تشفً غلٌلها منو حتى تحقق أمالها؛ إن الذات تتذوق لبلوغ أسمى درجات اإلبداع

كل ذلك ؛ عمل ما هو خارج عن المعقولو احتقار المنطقو فٌصل بها هذا إلى حد الجنون

 ٌندرج تحت ما ٌسمى بإثبات الذات؛ فالكتابة والدة جدٌدة؛ إنها عملٌة والدة الذات بالذات؛

تفكٌر و إدراك للحاضر؛و ؛ فالكتابة ذاكرة للماضً؛خرهً معرفة الذات على المستوى آو

أحكم سجن األنوثة؛ و قبل؛ تفكٌر فً اآلخر ذلك الرجل الذي طالما المس الفإاد؛فً المست

فال بد من تحرر معلنو إن أدى إلى ارتكاب جرٌمة؛ فالذات هً األولى؛" فً الحقٌقة كل 

ربما نجاه شخص ما؛ نقتله على و ...رواٌة ناجحة هً جرٌمة ما نرتكبها تجاه ذاكرة ما

الرصاصة كانت موجهة و وحده ٌدرس أن تلك الكلمةو مرأى من الجمٌع بكاتم صوت؛

إلٌه".
1

 

 اآلخر :و صورة المتلقي -4 

لمعانً األلفاظ المكونة إن القراءة الموجهة للخطاب السردي الروائً هً قراءة تؤوٌلٌة  

ذلك راجع لتباٌن الثقافة هو الحالة و لهذا الخطاب؛ تختلف هذه التؤوٌلٌة من قارئ آلخر؛

    ٌتسع؛ لٌجد استحسانا عند هذاو العوامل النفسٌة؛ فٌختلف المعنىو الجنسو االجتماعٌة

منصت للحكم الذي ٌخص و المبدع أو المرسل مبصرو هجاء من آخرو قبوال من ذاتو

.عمله
2

 

من هنا نلمس التربٌة الجمالٌة؛ التً تتوحد قواها أمام قراءة النص؛ فٌكون للنص دورا فً 

ٌعتلً السمات العلٌا و بهذا تنمو الروح االنفعالٌة للمتلقًو م بها؛هو فً الوقت مقو  و تقوٌمها

 للغاته حٌاة تتولد عن امتزاج الثقافاتو لواقعه ترتٌبو التً جبل علها فٌكون لخٌاله امتداد؛

 تعارف الحضارات؛ " ٌنبغً تقدٌر عمق التفاهم الفكري لعالقة و

     المفاهٌمو فمن خاللها تتفاعل األفكارالشعوب؛ و التؤثر الطبٌعٌة بٌن الثقافاتو التؤثٌر

كانت الحال أن بالد العرب و تبذأ بإنتاج المعارف الحقٌقٌةو تهذبو التصورات ثم تنقحو

 ذلك ألغراض مختلفة دٌنٌةو مكان استقطاب الهتمامات األغراب منذ القرن السادس عشر

                                                           
 .65؛د ط ؛ص  1إسماعٌل عز الدٌن ؛التفسٌر النفسً لألدب ؛مكتبة غرٌب القاهرة ؛ط - 1
اإلبداعٌة ؛دراسة فً سٌكولوجٌة اإلبداع و االتصال ؛دمشق ؛منشورات إتحاد كتاب العرب إسماعٌل الملحم ؛التجربة  - 2
 .14م؛ص 6222؛
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 مالزما للشعوب     ثقافٌة؛ فمعرفة اآلخر تشكل هاجساو عسكرٌةو استٌطانٌةو تجارٌةو

مهما كانت أهداف اآلخر فإن األغراب الذٌن ٌمثلونه قد تركوا أثرا حٌثما و الحضارات؛و

هو أمر عرفته الشعوب جمٌعا فً حقب مختلفة فلم ٌختص بٌه و حلّوا طوال تلك الحقبّة؛

 .العرب دون سواهم
1

 

 

   

 

                                                           
 .14المرجع السابق ؛إسماعٌل الملحم ؛التجربة اإلبداعٌة ؛ص-  1



 

 

الشخصٌات والزمانً وطارالمكانً االالفصل الثالث:

 فً الرواٌة.

 

 .اإلطار المكانً والزمانً فً الرواٌةالمبحث األول:   

 بنٌة الشخصٌات فً الرواٌة.المبحث الثاني:   

التعرف على الراوي و المروي له     المبحث الثالث:   

 والحوار.
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 طار المكانً 7اإل

 7المكان  مفهوم

األمكنة متعددة فً ما دامت و ل "قوع الفعو نمكا لىع لصٌؽة تد ن"المكا لغــة7–أ  

الفضاء "لٌه اسم ع قما نطوهذه األمكنة همجموع  نفإ، معنوٌة والرواٌة سواء كانت حسٌة أ

 انالواسع م نالمكاالفضاء :، فضا، منظور نالعرب الب نحٌث جاء فً لسا، الروابً"

َف و﴿: تعالى له وق نهمو أفضى أي اتسعو نفضا المكاو،افضا ٌفضو للفعاو..ألرض ٌْ َك

[12النساء7] ﴾ٍَقْد أَْفَضى َبْعُضُكْم إلَى َبْعض و َتأُْخُذوَنهُ 
1
 .أوىو ي انتهىأ

أماكن جمع و ،الجمع أمكنةو ،فً مادة "مكن" المكاُن الموضع العرب ٌضا فً لسانٌقول أو

منها قوله و المستقر وفً القران الكرٌم بمعنى الموضع أردت هذه اللفظة و قد.والجمع

َم إِْذ  اْذُكْر فًِ الِكتابِ و ﴿: تعالى ٌَ ا  انتبذتَمر ًٌ [21]مرٌم7 ﴾ِمْن أَْهلَِها َمَكاًنا َشْرقِ
2
ي اتخاذها أ 

.الشرق ونحمكانا 
3

 

 اصطالحا 7 -ب

 نصر ضروري لحٌوٌة الرواٌة     ع نفالمكا، هخاص ٌقع فٌ نمكا نم وهحدث ال بد  لك

أٌضا  هلكنو، المؽامرة المحكٌة هالذي تجري فٌ نالمكا وهالفضاء فً الشعرٌة لٌس فقط و
4

صفا حٌا لكً و نالمكا ؾصو نٌكو نفال بد أ.هاالمؽامرة نفس لكة فً تلأحد العناصر الفاع

األحداث  نالكاتب زٌارة أماك لذلك ٌتطلبو ،حداث الرواٌة كؤنها حقٌقةالقارئ مع أٌتعاٌش 

 الزمنو ٌربط بٌن الشخصٌات صلو فهذا المكان ٌعتبر همزة.صفها بدقةو ن منحتى ٌتمك

بق التً ٌقٌمها كذلك بفضل العال.و..حداثعنصرا فعاال فً تنظٌم األٌعتبر" وفه،حداثاألو

 .زمنة "األو الشخصٌاتمع 

بمجرد ذكر نسانٌة فشخص ذاته إذ ٌنصهر داخل الذات اإلال ون ٌصبح هكما ٌمكن للمكان أ

تركت فٌه و صلتها بذلك المكان لى ذهن المستمع شخصٌة توطدتمكان معٌن حتى ٌتبادر إ

 هانهم اسملتبادر فً أذ"قسنطٌنة " ماسـ لماءالع سط جمع منو ذكر احدنا وفل،ار طٌبةأث

 حٌث توجد بٌن .لألمكنة أشخاصهذا الصدد ٌإكد أن  فً وهو "عبد الحمٌد بن بادٌس "

ٌنفض الؽبار و ن ٌكشؾ النقابخٌر أفٌمكن لهذا األ، تؤثرو قة تؤثٌرالمكان عالو الشخصٌة

شخص آخر ٌحًٌ فً  نفالمكا»...الروابًو من الحالة النفسٌة التً ٌعٌشها الشاعر

                                                           
 .12سورة النساء اآلٌة  القرآن الكرٌم؛-1
 .23القرآن الكرٌم؛ سورة مرٌم اآلٌة -2
 .552م ص1002؛3دار العلم للمالٌٌن؛ بٌروت؛لبنان؛ط–معجم الفبائً فً اللغة و اإلعالم  -جبران مسعود؛ الرائد-3
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 معاصرةفً الرواٌة العربٌة ال ارزادوار حٌوٌا ب لعب المكانكما ٌ« رالشخصٌة فتنة التذك

فالزمن ال ، المعاصرة العربٌة فً الرواٌة اهراتٌةالظ الجمالٌة هم المظاهرن من أربما كاو

.مكانً طاءٌتحقق إال فً ؼ
1

 

 ماكن(7 األنواع التشكٌالت المكانٌة )أ -1

فً  همكعنصر بنابً ٌسا نتعد دارسة المكالذا ، ث الرواٌاتالفضاءات األساسٌة ألحدا هًو

 نروابً إلى آخر فالمكا نا مهما ٌمٌزو نذا الفهمعرفة و ؾتشٌٌد رواٌة ضرورٌة لكش

 إقامتها.لق المؽ نالمكاو الشخصٌات لإطار انتقا وهالمفتوح 

 ماكن المغلقة7األ -1-2

 الروابً لقؾقد تو، اهب مالوظٌفٌة التً ٌقوو ندسٌةهأبعاد ال لخال نجودا مو نالمكا ٌكتسب

 نكما تإدي األماك، همشخصٌات كمتحرهم ألحداث قصص راا إطاهوا منلجعو ذه األمكنةهلو

، الشخصٌة الروابٌة لثٌقة بتشكٌو ا ذات عالقةهألن،قة دوار محورٌا فً الرواٌةلالمؽ

ذه ه وفتؽد، تجلٌاتهاو،اهبٌاتلسو إٌجابٌاتهاالمفتوحة ب نقة مع األماكلاألمكنة المؽ ذهه لتتفاعو

 نفاألماك، ؾحتى الخوو الترقبو، لاآلماو، ٌبة باألفكار،والذكرٌاتلقة ملالمؽ ناألماك

 نلدى اإلنسا لقتخو لنفساجتماعٌا تولد المشاعر المتناقضة المتضاربة فً او قة مادٌالالمؽ

حٌوٌا فً الرواٌة و مهمادوار  نالمكا لعبحٌث ٌ، المواقعو تالرؼبا نبٌ لٌاداخ عاراص

.العربٌة المعاصرة
2

 

 البٌت7-أ

 الذي ٌبعث على الدؾءو م: " المكان الذي ٌشبه رحم األوه البٌت كما ٌرى شاكر النابلسً

ٌضل عالقا فً الذاكرة طوال العمر " و، مثل: بٌت الطفولة، الطفولةٌام فً أالطمؤنٌنة و
3

 

ٌوجد فً " الجسد البٌت فً رواٌة "ذاكرةهذا و، ماكن ارتباطا باإلنسانفالبٌت أكثر األ

ذا هٌا للصفا تفصٌو الرواٌة ال تحددو " كحً "سٌدي مبرووا أهأحٌاب نفً حً مو قسنطٌنة

                                                           
 .261؛ مادة )ف ض( ص 22؛ د ت؛ ج2ابن منظور؛ لسان العرب؛ دار صادر؛ بٌروت؛ لبنان؛ ط-1
 20جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة ص؛ بلسًشاكر النا-2
 .23ص ؛ المرجع نفسه-3
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النافذة  قطرٌ نع هسمع لاألصوات التً تصو ا خالدهس فٌلتكتفً بالؽرفة التً ٌجبل  البٌت

المفتوحة.
1

 

 حّسان،مه أو الدهو شخصٌة ،الشخصٌات نالبٌت ٌتعرض لجوانب كثٌرة م لخال نمو

"لم : فً هذا البٌتو هو ٌقول خالد، سً الطاهر"قابده فً الثورة "و تارٌخ العابلةو عتٌقة،

الذي و لٌمةو ا تعدهوكؤن،ذلك العشاء الذي أعدته عتٌقة زوجة حّسان ..أكان.انم اللٌلة

 نقً بعدما تناولت الكثٌر ملسبب ق نالذي كاو ه، قول تارٌخهأكاد أٌة شهب ومت للاستس

لقابً العاطفً اآلخر مع  صدمة وه، السبب م أنأ.نسنٌ منا همعظم قأذ مالتً لـ هأطباق

 نكثٌر م، هتراممو رفهؼ إدراجهاو جدرانهى لالذي عو، تربٌتو ٌهفلدت و البٌت الذي كذل

 وفً أعماقً لتطف اهاكمت ذكررات، أخرى ةعادٌم أٌاو...أعٌادو ممآتـو راحأف نذكرٌاتً م

سواها".شًء  لؽً كلالعادة ت قكذكرٌات فو.اآلن فجؤة
2

 

 ؾٌتعرض إلى طٌ هإلى جوانب كثٌرة فً حٌات لالخٌاو الذاكرة هب لقذا البٌت تنطمن هو

ّدع فٌه و ذلك الٌوم الذيو للوضوء،الده الذي ٌطالب بالماء و صوتو ا العنابًهلباس ًف هأم

، هذا البٌت ة بكل ما فًتتواتر مرتبطو تتوارى الذكرٌات عبر خٌال الراوي.و..حّسان

 التطرؾ.ى "حّسان" الذي ٌشبه هذه المدٌنة حّد متعرضا إل

 ه؛لذاكرت األرضٌة و القاعدة لٌشمو، اٌةهالنو لقالبٌت بالنسبة لخالد المنط نكاد قو

عجب فً ألو ذا البٌت أتوسد ذاكرتًهعندما أتوسد  لالذي ٌقو وهو مشاعرهو هأحاسٌسو

 نطاولة فارؼة مو، نالمآذ لىع لنافذة تطو، فارغ ا سرٌرهفة التً ٌإثثالؽرلك ففً ت، كذل

 الرسم. ملواز

 هأن مذا البٌت رؼـهو، بٌت السارد وهصفا فً الرواٌة و هالوحٌد الذي نجد لفالمكان 

لقاءات  نإال عندما احتض ؾالسارد ال ٌص نفإ، نلمدة سنٌ"نلقاءات السارد "بكاترٌ ناحتض

لتحدٌد  نٌكم لـ"ذاكرة الجسد "صؾ المكان فً و هذا ما ٌإكد أنو، "حٌاة" هالسارد بحبٌبت

التً تعتري الذات  االنفعالٌةو مقترنا بالحالة الشعورٌة صفاو لالحكاٌة بو إطار الحدث

.الساردة
3

 

                                                           
دراسة فً تقنٌات -األخضر بن الساٌح؛ عالم الكتب الحدٌث؛ سطوة المكان و شعرٌة القص فً رواٌة ذاكرة الجسد-1

 .214م؛ ص1022 ؛ 2إربد؛ األردن؛ ط –السرد 
 .310ذاكرة الجسد؛ ص  ؛ أحالم مستغانمً-2
م ص 1004مارس  2كمون؛ الشعري فً رواٌات أحالم مستغانمً؛ صامد للنشر والتوزٌع؛ صفاقس تونس طزهرة -3

111. 
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كل ما  وهو ن الضوء ٌإثثهاقة ألهذه الشقة الشاهاخترت  : لقدبٌته قابال نٌتحدث السارد ع

لوان األو لعبة الظل،ونما بالضوءإ،وتإثث بالفوضىلوحة مساحة ال فال، ٌلزم المكان للرسام

".
1

 

، مانهم، ذه المدٌنةها الجسر الذي ٌربطنً بهذه النافذة إنه" انظر ل: ٌضٌؾ مخاطبا حٌاةو

ٌحدث و ذه النافذةه مأما مأرسـ نأ راٌحدث كثٌ...بةلمع سماء بارٌس المتق لشرفتً أتعام نم

اء ٌطفح بدموع مدٌنة ٌتحول إلى إن وهو تفرج على نهر السٌنً الخارج ألفن اجلس أ

 تحترؾ البكاء"

صفا شعرٌا بفعل اللؽة المجازٌة و ٌصفهلبٌته ٌالحظ أنه ن المتؤمل لوصؾ السارد إ-

اإلٌحابٌة تسم الوصؾ بسمات شعرٌة إذ تتقلص الوظٌفة المرجعٌة بفعل هٌمنة الوظٌفة 

لؽة  ول تحٌل على ذاتها فتؽدفاللؽة فً هذا الوصؾ ال تحٌل على مرجع معٌن ب، الشعرٌة

.ؼربتهاو وصفه بل توحً بؤوجاع الذاتو ظٌفتها فً تحدٌد المرجعو شعرٌة ال تتمثل
2

 

وجهات النظر التً و الرواٌاتو شبكة من العالقات ]بوصفهلذلك ٌنبؽً أن ٌنظر إلى المكان 

األحداث[.تتضامن مع بعضها لتشٌٌد الفضاء الروابً الذي ستجري فٌه 
3

 

 7 المقاهً-ب

رؼم ،حزٌنةو قت الحاضر فهً متشابهةال تركز الكتابة على أي مقهى من المقاهً فً الو

لكن "خالد" تعود به الذاكرة إلى الوراء حٌث وال ٌوجد ما ٌمٌزها،و كثرتهاو هاشساعت

ر حٌث مقهى بوعرعوو ٌذكر مقهى بن ٌمٌنة الذي كان ٌرتادها بن بادٌسو المقاهً القدٌمة

ٌقول .الوقار نظرا لهٌبة روادهو ٌذكر هذه المقاهً باإلجاللوباشتازي، وبلعطار كان مجلس

ا أضع قدمً "خالد": " ها هً الذاكرة سٌاج دابري ٌحٌط بً من كل جانب تطوقنً أول م

األكثر و...ذكرٌاتً البعٌدةتجاه أسلكه تمشً إلى جواري فً كل او خارج المنزل

أبحث عن المقاهً القدٌمة العدٌدة التً كان لكل ...الماضً مؽمض العٌنٌنو فؤمشً.بعدا

تقدم و حٌث كانت تعد القهوة على الوجاق الحجري.وجٌه مجلسه الخاص فٌهاوعالم أ

" ...بالجزوة
4

 

لعفاؾ او الوقارو حترامالحنٌن إلى الماضً حٌث اال ومقطع هما ٌالحظ من خالل هذا ال

 بعض المقاهً فً ذلك الزمنجود و قد تركز على،والذي تتصؾ به هذه المقاهً

                                                           
 .226أحالم مستغانمً؛ ذاكرة الجسد؛ ص -1
 .111زهرة كمون؛ الشعري فً رواٌات أحالم مستغانمً؛ ص-2
 .31مص1006 1البٌضاء المغرب طالدار ؛ حسن بحراوي؛ بنٌة الشكل الروائً؛ المركز الثقافً فً العربً-3
 .360أحالم مستغانمً؛ ذاكرة الجسد؛ ص -4
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ٌقول "خالد" فً ذلك ، أماكن تواجدها فً الوقت الحاضرو أسمابها دون تحدٌد هوٌاتهاو

سمه "مقهى عنده فً طرٌقه إلى المدرسة كان ا الزمن كان البن بادٌس المقهى الذي ٌتوقؾ

 حٌث كنتو زيربشتاو حٌث كان مجلس بلعطار بوعرعور"كان هنالك مقهى و .بن ٌمٌنة"

أٌن ذلك المقهى ألحتسً فٌه هذا الصباح فنجان قهوة . أنا أمر بهذا الطرٌقو بً أحٌاناأألمح 

 حتساء فنجان قهوةٌل أن خالد ٌحن إلى ذلك المقهى المكان الطمؤنٌنة بدلو فه،"ذكراه.نخب 

من ثًم فً مخٌلة و ن تعٌش فً مخٌلة خالدهً اآلو هذه المقاهً إال أسماءهالكن لم تبق من و

.قارئال
1

 

 األولٌاء 7و األضرحة ورةالمقب -ج

 كثرة األولٌاءو األضرحةو الدالة فً قسنطٌنة هً المقبرةو من العناصر المكانٌة الثابتة

 متزاج بالمكاناالو قبرة تعنً الرجوع إلى األصلالمو، األساطٌر المتعلقة بهمو

الذكرى فٌجد نفسه قد و الترحمو الذوبان فٌه حٌث تقود "خالد" رجاله إلى المقبرة للزٌارةو

 ...البارد كقدرها، " عند قبرها الرخامً البسٌط مثلها: توقؾ عند قبر أمه ٌقول "خالد"

ا منذ سنوات تجمدت تلك الدموع التً خبؤتها لهو، تسمرت قدماي، الكثٌر الؽبار كقلبًو

.الخٌبة "و الصعٌق
2

 

ٌعتذر له هذا القبر و قبر أمهالٌؤس مالزمة لخالد مما ٌجعله ٌزور و كما تظل نبرة الحزن

ٌإكد .وستقراراالو بالؽبار لم ٌذق طعم الراحة البارد الكثٌر الؽبار كقدرها فً حٌاتها ملًء

، نهاٌة كل مرحلة الحٌاةو لبٌوتبٌت ا والقبر المكان الرمزي الواقعً ه ""ٌاسٌن النصٌر

ٌالحظ عل هذه األمكنة أول ما و، نفتاحه ٌعنً العالقة بالمافوقاو نؽالقه ٌعنً األبدٌةا

كما أن أحالم مستؽانمً قد أفلحت فً توظٌفها ، احدةو عدم ثبوتها على هٌبةوهالمٌتها أوه

كما أن أضرحة األولٌاء تعطً لها عناٌة خاصة فً قسنطٌنة التً تعرؾ بؤولٌابها 

 .الصالحٌن

 واألنبٌاء أأن معظمهم ٌحمل أسماء و هتماما كبٌرا لألسماء"أن أهل تلك المدٌنة ٌولون ا

" ...األولٌاء الصالحٌن
3

صادقة فً نقل هذه و اقعٌةو أن "أحالم مستؽانمً" كانت وكما ٌبد.و

 اقعٌة فً تصوٌر هذا المزادو األسطورة الشعبٌة المتوارثة فً قسنطٌنة كما كانت

                                                           
 .212األخضر بن الساٌح؛ سطور المكان و شعرٌة القص فً رواٌة ذاكرة الجسد؛ص -1
 .360أحالم مستغانمً؛ ذاكرة الجسد؛ ص -2
 .213المصدر نفسه؛ ص-3
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قع البندٌر هذه و ستسالم لنوبات الرقص علىاالو الذبابحو تإدي فً المواسم الطقوس التًو

عرفت بها جل المدن فً الزٌارات الجماعٌة ألضرحة و ة عرفت بها قسنطٌنةحقٌق

.األولٌاء
1

 

 غنٌة7األ-د

 همعاداتو راداألف كتعكس سموو نمط حٌاة معٌنة نتعبر ع نمكالاألؼنٌة امتداد ل نإ

مع  ها لوجه"وج لطوبا ن"خالد ب راويال لإطار جمالً ٌجعو فً نموذج فنًهم تقالٌدو

 اهذه المدٌنة التً تؤخذ صفاتهً تعبٌر ٌعكس مالمح هاألؼنٌة  نكما أو، المدٌنة

 لثقافً الذي ٌإثرا نالمكا ىلتركز ع"مستؽانمً م"أحالو هنفس نالمكا نا مهخصابصو

 ر عن مالمحهضاء تعبذا الفهلذا كانت "األؼنٌة " انعكاسا لو،هٌتؤثر بساكنٌو

ًّ من نِت تدخلٌن ها أو أنتكل شًء  وها ه.و..هً قسنطٌنة ٌقول خالد: "ها، خصابصهو إل

 .ال ٌتعبؼانً القادمة من مذٌاع مع األ...النافذة نفسها

ؼنٌة تستوقفنً هذه األ...العة بٌكو سعالش الناو خبرٌنً، ٌا التفاحة."ٌا التفاحة..

ة ننً فً مدٌنؤب لشكمجاال ل نتذكرنً دو، نمع الوط ها لوجهجو تصنعنً...بسذاجتها

رة هظا هبالفواك لالتؽز هل.فٌاراا فً بارٌس حمما خهالتً قضٌتالسنوات  وعربٌة فتبد

فً أكثر ، لتؽنً بهشهً لحد ا، ولىزال ٌحمل خطٌبتنا األ حده التفاح الذي ماو معربٌة؟ أ

2.من بلد عربً"
 

 حزنأؼنٌة كانت تؽنً لو، جدٌد -مٌة بخبر قدٌـ هتؤتنً الو، ا عنًهال تسؤلً أؼانٌ" 

 .راح.فصارت تؽنً لألف

 وال مالا وصالحو ًنعط ماا والقالوا العرب ق

" ..صالح باي الباٌات وما نعطٌ اتهٌهقالوا العرب 
3

ؼانً تبكً أكثر ما تطرب ذه األهف، 

ى فً أصبحت تؽنو اهالتً اشتروو هأؼانٌ وتتعرض الكاتبة إلى صوت الفرقانٌ كما

رقانً كالعادة الفوها ه"...: خالد لٌقو، جمٌعلكا للكانت م نالمناسبات الخاصة فقط بعد أ

 أقوى عندما  هكمنجتو،لأجم هٌصبح صوت..سً األمامٌةارالكو مٌؽنً ألصحاب النجو

                                                           
 .231اكرة الجسد؛ ص األخضر بن الساٌح؛ سطوة المكان و شعرٌة القص فً رواٌة ذ-1
 .23أحالم مستغانمً؛ ذاكرة الجسد؛ ص -2
 .345المصدر نفسه؛ ص-3
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 ..لموسٌقٌةأصوات اآلالت ا ولتع، الكثٌرة مالنجوو رارأصحاب القو اءهالوج ؾٌز

ى لً لٌا دٌنً ما أح: " احد لترحب بالعرٌسو فً صوتٌرتفع ؼناء الجوقة و

 ..عادة ولما ٌقطعهللا بالعوادة ..وعرس

 "لٌه ع نالخمسٌو..خمسة....لٌهع خاؾأن

 .ؼانً تدل على شعرٌة المكانفهذه األ

 المساجد 7 -ه

 نردت لفظة المآذو لذاو اهب ؾا التً تعرها إضافة لجسورهقسنطٌنة بكثرة مساجد تعرؾ

تمثل الحٌاة الروحٌة  خر،جسور عمودٌةع آنو نا جسور مهكؤنو "ذه المدٌنة  هبكثرة فً 

لصالة ب لهإما ذا وهف نًالقسنطٌ" كما تصور المجتمع بصورة جماعٌةٌها الناس التً لجؤ إل

ب هذا لهك نالوط : "لفً ثناٌا الرواٌة مث ذه العبارة بكثرةه ردتو قدوقادم منها، وأ

تربط ة الروحٌة التً لالص ًهفالصالة   "صالةلٌمضً لو لنً جارأنت ٌسؤ ؾ..كٌ.لصالةل

 نةركزت الكاتبة عمى العناصر المكانٌة الثابتة لقسنطٌذه المدٌنة حٌث هفً  قهبخال ناإلنسا

كما تناولت ، هحدٌد لمسجد بعٌنت ندو ما بصورة عاهعن لمتتك هًو، نالمآذو مساجدً الهو

جوء إلى لالرواٌة ال لخال نر مهٌظو عًو ندو وى المساجد بوعً ألافت عهرة التهظا

 لٌقو، الحاناتو المساجد نتبقى الثنابٌة قابمة بٌو، نزلت التً لالمشاك نع لبدٌ لكح نالدٌ

 ءحتى تضً ؾإلى المساجد باآلال جهونالجمعة ٌت راٌتهم ٌومول..خالد ٌا هللاولخالد " همأحد

مستؽانمً م ركزت "أحال ؟  حٌثماذال لتتساء نأ نً دولتص هملوقفت مع..الشوارع همب

 الجوع الجنسًو ى المساجدلع قبالاإلو نالمآذ نفً المجتمع بٌ ى التناقض الموجودل"ع

 نضحاٌا ٌبحثولهم موجود فً حانة فكالو ً فً المساجدلٌص يالذ نعً بٌالبإس االجتماو

.هشعرٌت نذا ما ٌزٌد المكاهولالبدٌ نع
1

 

 المطار و الصخورو ا :الجسورهمن فضاء القسنطٌنًلل نبراجود قو كما ال ننسى 

 (قة )الماخورلالدار المؽو لكدٌا نسجو قاألسواو الشوارعو المستشفىالمعرض و و

قة لالمؽن لألماك نأ قما سب لخال نم وٌبدو...ًلالحو باسلّ الو التقالٌدو العاداتو حالمالمو

رواٌة.فً حٌوٌة ال همدور م
2

 

                                                           
 235أحالم مستغانمً "ذاكرة الجسد "ص -1
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 ماكن المفتوحة 7األ 1-1

قد حاولت رصد أكثر و لقالمؽ نالمكا نعل مٌة ال تقهالمفتوح فً البناء الروابً أ للمكان

ا توحً هما باعتبارهم اردو نذه األماكهعب لرودا فً الرواٌة حٌث تو المفتوحةاألمكنة 

المقصود  نأل، ثٌقاو ارتباطا لقالمؽ نالمفتوح بالمكا نكما ٌرتبط المكا، التحررو باالتساع

كإطار  هٌصنعو ماتلك نالروابً م هالذي ٌصنع ٌٌلًالتخ الفضاء وهفً الرواٌة  نبالمكا

 نأ نفؤي حدث ال ٌمك، بًمكونات النص الحكا نأساسً م نكو وهاألحداث ف هتجري فٌ

ٌر الحاجة إلى التؤط مفالروابً دابـ كلذل، نمعٌ إطار مكان نإال ضم وقوعهو ٌتصور

المكانً.
1

 

 : منهاو الجسد" فً رواٌة "ذاكرة رزاالمفتوحة دوار با تالفضاءا لعبت  

 المدٌنة 7-أ

ل استحالت موضوعا خاصة مع تنامً العوام لب، لألحداث نتعد المدٌنة مجرد مكا لم

الذي  نالمكا»الن المدٌنة بمثابة محطة حٌث اعتبرها شاكر النابلسً :، الخارجٌةو الداخلٌة

كما ، الذاكرة وفً قب نؼالبا ما ٌكو خرآ نمكا ونحفقط، قكنقطة انطالوابً الر ملهٌستع

فقد مدٌنة الحظ األوفر فً رواٌة )ذاكرة الجسد( لل نأل«الوقت نفسه قاء فًلل نكمكا لهٌستعم

فالمدٌنة فً الرواٌة ، ستؽانمً(م محضور جمالً بارز فً رواٌات )أحال ناألماك هذهل نكا

 م العلما ارتبطت بقٌهكون، اهتارٌخو اها ثقافتهً أمكنة حضارٌة لهرت مكانا ربٌسٌا فهظ

.خاصة مدٌنة بارٌسو اإلنسانٌة مالقٌـ نالكثٌر ما فقدت هإال أن، الثقافةو
2

 

 7 * قسنطٌنة

ً هو لاالستقال مأٌا هبعد تجربة اعتقال راا قسهمدٌنة السارد التً أبعد عن "قسنطٌنة" هً

أخاه  نمرة لٌدفو، هحبٌبت ؾزفا ل؛ مرة لحضور حفنمرتٌ راا قسهالمدٌنة التً عاد إلٌ

تصوٌره  لجع هفً حٌات راقسنطٌنة بؤكثر األحداث تؤثٌٌنة ارتباط مد ن" إ حّسانالوحٌد "

ذه لهالشرعً  نا أنا أصبحت االبه" فً آخر الرواٌة"خالد " لذاتٌا ٌقو همنح امدٌنة ٌنحولل

 قفما الفر، أخً نمرة ألدفو، .ك..مرة ألحضر عرس، نا مرتٌهمكرالمدٌنة التً جاءت ب

نا منذ ذلك العرس"أمثلما متُت لقد مات أخً فً الواقع  ؟ناالثنٌ نبٌ
3

 

                                                           

؛ البنٌة الزمانٌة و المكانٌة فً) موسم الهجرة إلى الشمال( دار هومة؛ عمر عاشور؛البنٌة السردٌة عند الطٌب صالح-2
 .30-16م ص1020د ط ؛ الجزائر

 .22جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة ص ؛ شاكر النابلسً -2
 .103أحالم مستغانمً "ذاكرة الجسد" ص -3
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 هإن لأحداث الرواٌة ب نمكانا مرجعٌا احتضرها عتبااد ال ٌحدد مدٌنة قسنطٌنة بالسار نإ

ة لصورة مثق لصورة المدٌنة ال صورة مرجعٌة ب ومنظور ذاتً فتؽد ٌصفها منو دهاٌحد

 ؽويلال نالمكاو المرجعً نالمكا نبٌ قالتطاب معد نٌكو كبذلو اهانفعاالتو بؤوجاع الذات

 : ةذه الفكرهة لشرح لاألمث نة ملسنتخٌر جمو.نالمكا ٌةالمولد لشعر وه

 نفً الرواٌة فً إطار حدٌث سارد ع ردت فً الصفحة الثامنةو إشارة لمدٌنة قسنطٌنة لأو

 نزة فً فنجاهجا مأخرى تقد نوة فً مدهالق نوة فً مدٌنة قسنطٌنة إذ أهالق متقالٌد تقدٌـ

ٌعلق السارد و،سكرٌة فً صٌنٌة كبٌرةو نفناجٌ همعو" رٌقبإ فً " ما فً قسنطٌنة تقدهلكنو

ا تفرد ما هإن، شًء لقسنطٌنة مدٌنة تكره اإلٌجاز فً ك نلكو "قابال: على هذا االختالؾ 

لٌمة فً و نذا حتى الحزهلو،ؾما تعر لك لتقوو،لكما تم لبس كلا دابما تماما كما تهعند

". ذه المدٌنةه
1

 

فمدٌنة قسنطٌنة ال تتحدد المرجعً  نمع المكا قد ال ٌتطابهذا الشاهؽوي فً لال نالمكا نإ

ه ا كؤنهقد بدا الحدٌث عنو الذات نونة بؤلوالمت وتبد لا مكانا موضوعٌا محاٌدا بهباعتبار

مدٌنة  نالطابع الذاتً فً الحدٌث عن هذا عن امرأة " تفرد" "تلبس" "تقول" إحدٌث 

د لٌست الوظٌفة هذا الشاهٌمنة فً هالوظٌفة الم نأ كة ذلا أبعادا شعرٌهقسنطٌنة ٌكسب

ن فالسارد حٌنما ٌرى أ، لٌةالوظٌفة االنفعان ٌمته لب، قة بالمرجع )المدٌنة(لالمرجعٌة المتع

حزانه فً ٌنة ٌرتبط قوله بحالة الذات ذلك أن السارد ٌعٌش ألٌمة فً هذه المدو الحزن ٌعدّ 

 .العودة إلٌها بعد مقتل "حّسان"هذه المدٌنة التً أرؼمته عن 

 طراؾردة األبا، قسنطٌنة ها هً ا "هل هصفو النظرة لمدٌنة قسنطٌنة فًهذه  تدعم

" محمومة الشفاه مجنونة األطوار ماألقداو
2

 

بصورة خرى لبس مرة أإذ ٌت مدٌنةلرض مع الصورة الموضوعٌة لٌتعا ؾالوصفهذا 

ى حالة الوجع التً لع لانفعالٌا ذاتٌا ٌحٌوصفا  وٌبد ؾذا الوص نهى ألعالوة ع.المرأة

 لدؾءالسارد ل نى فقدالع لا قسنطٌنة تحٌهب ؾصو البرودة التً لكت نأ كا الذات ذلهتعٌش

فالسارد ٌحّمل قسنطٌنة مسإولٌة قتل ."حّسان" الذي كان ٌرى فٌه كل عابلته العاطفً بموت

فتتوارى ، لذاتبسمات اا هل هصفو مٌتسـ كلذل ارقس ىإل همسإولٌة إرجاعو "حّسان"

 ؾصو ٌمنة فًهالوظٌفة االنفعالٌة موقع ال لفً المقاب لتحتو مدٌنةلالصورة المرجعٌة ل

                                                           
 .05ذاكرة الجسد ص؛ أحالم مستغانمً -1
 .23ص؛ المرجع نفسه-2
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، م الطاؼٌة التً تتربص بؤوالدهاألا تلك..خرى" ها هً ذي قسنطٌنة مرة أ.ةمدٌنلالسارد ل

تلك اللحظة  فً.أعادتنا إلٌها معا،وها هً قد هزمتنا.جثة ولو إلٌها تعٌدنا نأقسمت أالتً و

قع حكمك علٌا أٌتها و قطعنا معها صلة الرحم )...(،والتً اعتقدنا فٌها أننا شفٌنا منها

بؤخً أفسحً له مكانا  سآتٌه .انتظرٌنًو فاشرعً مقابرك..أٌتها األم الصخرة....الصخرة

 ..." و شهدابكو صؽٌرا جوار أولٌابك الصالحٌن

، صفا ذاتٌا انفعالٌاو نكا لموضوعٌا محاٌدا ب صفاو نٌك ممدٌنة لـلارد لالس ؾصو نأ وٌبد

ى لع رؼممدٌنة عندما ألالسارد ل ؾصو احٌث بد، بسمات شعرٌة ؾالوص مٌتسـ كبذلو

صفه لها عندما عاد إلٌها لحضور حفل زفاؾ و ل "حّسان" فكٌؾ سٌكونا بعد مقتهالعودة إلٌ

حبٌبته ؟
1 

 7 الزمانً اإلطار

 نأل، إال فً إطار مكانً قال ٌتحق نفالزم، بناء الرواٌة ما فًهدوار م نالمكاو لزمانل نّ إ

 .ن معٌنزماو محدد نجوده فً مكاو ث ٌؤخذحد لك

 مفهوم الزمن 7

 لغة 7 -أ

 اسم لقلٌل الوقت، نالزماو نالزم»العرب البن منظور فً مادة )ز م ن( :رد فً لسان و   

: نمزا نزموأزمنة،و نأزماو نالجمع أزمو، العصرو نالزماو ن:الزممفً المحكـو، رهثأكو

 نأزمو، منةزاألو نالزما كذل نم ماالسـو، نالزما لٌهع ل:طاًءالش نأزمو شدٌد

 نالزما، :اخطؤ شمرهٌثمال وأب لقا، احدو نالزماو هرالد:رشم لقاو، زمنا هب م:أقانبالمكا

، رهإلى ستة أش رٌنهش نالزما نٌكوو لقا، البردو الحرن زماو، ةهالفكاو لرطبا نزما

 األزمنة نم نقت الزماو ىلعند العرب ٌقطع ع ره:الدمنصور لقا، ر ال ٌنقطعه:والدلقا

..«لها.مدة الدنٌا ك ىلعو
2

 

ر ٌعبر هالد نفإ، رهأكثو الوقت لٌلى قلعو ى العصرلع لقٌط نالزما نإذا كا هذا فإنه نمو

 .المدة الكثٌرة فقط نع

                                                           
 .362أحالم مستغانمً "ذاكرة الجسد"ص ؛ المرجع السابق -1
 .15؛دت الجزء الثانً مادة )زمن(ص2ط؛ بٌروت لبنان؛ دار صادر؛ لسان العرب؛ ابن منظور -2
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 »و«زمنأو أزمنةو نالجمع أزماو رهأكثو الزمن اسم لقلٌل الوقت »فً القاموس المحٌط و

علة و مرض مزمن: لٌقا، نالزم لٌهع لالشًء طاو، زمنام به أقا زمن بالمكان أ

 فصول " و قسام" أ: ٌقال السنة أربعة أزمنة.ورهأكثو قت قلٌلهالزمان الو.ومزمنة

حادثة نها أل منه اشتقت الزمانةو قامة "ن لفظ الزمن مشتق معناه من " األزمنة اإلأ وٌبدو

 ." زمنًقوم و، ٌقال " رجل زمن  ، عنه

 ًخراى معنى التلع ل..( ٌحٌ). نالزم نالبطء جمٌعا؛ فكؤو، البقاءو، ثتعنً اإلقامة المكو

فً  نبٌنما الزم.نا داللة الزملٌهع قا لتصدهتتباطؤ دورت حركة الحٌاة نالتباطإ؛ أي أو

.«أبدا فً مواجهة الحاضر  وه» : )أندري الالند( لتمثٌ
1

 

 اصطالحا 7–ب 

االجتماع على فً  نالرٌاضٌٌو سفةالفالو ماءلالع لؾالكبرى التً اختهٌم المفا نم ٌعد الزمن

من المجدي و لى أنه من المستحٌل( على الذهاب إباسكاللك الذي حمل )لعّل ذو، تعرٌفها

 .أٌضا تحدٌد مفهوم الزمن

 لمنذ أعما، أصبح نالزم ن( أؼرٌه ربو ناآلٌرى )، متباٌنةو فةلٌكتسب معانً مخت فالزمن

 الماضً العودة إلى لالشخصٌة الربٌسة فً الرواٌة المعاصرة بفض وه)كافكا( و )بروست(

.السرد نا مكانة مرموقة فً تكوٌهل نباقً التقنٌات التً كاو، الزمنً لسلقطع التسو
2
 لٌقوو

عض كما عرؾ ب.«الزمان والواقع هو بٌن الفكر لانفصا مأعظـ إنّ  »:)جورج لوكتش(

ة شٌاء مهٌؤال ٌشكل إال فً حٌن تكون األ»ى الزمن على انه الفالسفة منهم )ؼٌوم( فٌنظر إل

 نالمفكرٌن م قفرٌ فً حٌن نجد هناك.«الطول وهو احدو على خط بحث ال ٌكون إال بعد

، النفً( بهأصحاب )مذ همو ى فساد قضاٌاهلنوا عهبرو ند الزماجوو الفالسفة أنكرواو

 ب اإلثبات(.هأصحاب )مذ همو نقالت بوجود الزمافبة و

همٌة استثنابٌة " أفاستو ونباشالرالزمن( ل: " سفة الحدٌثة ٌكتسب كتاب )جدلٌةلفً الفو

ن ال ٌجوز أ» : لى انهذهب إ.و«الفلسفة النفسٌة لم تعد سوى فلسفة زمنٌة »حٌث قال أن: 

، «فبواسطة ماضٌنا نعرؾ ما قمنا به فً الزمن ، ذكرى زمنناو نخلط بٌن ذكرى ماضٌنا

األحداث  م فٌهالذي تتـ كما ٌتؤلؾ الفضاء.«ن ٌعلمال مناص للزمان فً أ»ٌضا :كما قال أ

  لزمانل نأل، اهتمتد خالل نالزم حداث تحتاج إلى نقطة بدء فًفاأل، عناصر زمنٌة نم

                                                           
المجلس الوطنً للفنون و ؛ مجلة عالم المعرفة؛ بحث فً تقنٌات السرد–فً نظرٌة الرواٌة ؛ عبد المالك مرتاض-1

 م.241مص2665د ط ؛ الكوٌت؛ األدب
 .100المرجع نفسه ص -2
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 .الحكاٌةعالقة بسابر المكونات 

األدب ٌعد فنا زمنٌا    نأل، القص م علٌها فنالعناصر األساسٌة التً ٌقو نعنصر م نفالزم  

ٌضا من خالل الرإٌة السردٌة الصٌؽة ٌبرز أو دي من خالل الزمنالسرو فالتقطٌع الزمنً»

». 

داللة خاصة  هلم تقد نى الزملط علإضاءة تس وكل، لفكرة متعددة الظال نفكرة الزم نإ

( راويبح نعند )حس نالزم.ونظري ماو فكري لحق نعا أدوات خاصة الصادرة هتدٌر

 لأحد العوام وهو تخٌلً لعم لفً ك هض بهتنو ألحكً م:البإرة الضرورٌة التً تدعـوه

ٌة أي حدث إال إذا التقت روا هناك نٌكو نل هالحدث بمعنى أن لٌهاع ماألساسٌة التً ٌقو

 .قاءلال كذل هفٌ لٌستحٌ نصٌة بؤخرى فً بداٌة القصة فً مكاشخ

 لخبر كو، حٌاة لا إطار كهمن لالمادة المعنوٌة المجردة التً ٌتشك تلك وه نفالزم » 

جوه و لكو، المجودات لك نم زأً جزء ال ٌتجلهلٌست مجرد إطار ب هًو ل حركةكو،لفع

 « جد مفهوم الزمن فً كل الفلسفات تقرٌباو لذلك، مظاهر سلوكهاو اهكتحر

 هالذي تدور فٌ نتحدٌد المكا نجود سرد دوو }رارجٌنٌت""جٌالجابز كما ٌرىن م نفإذا كا

 نفال بد أ، ٌة السردلعم مالعنصر الزمنً الذي ٌنظـ همالإ لالمستحٌ نم هفإن، األحداث

مٌة التحدٌدات هنا تؤتً أه نمو...لمستقب وحاضر أ، :ماضً نمعٌ نزمنحكً القصة فً 

 {  السرد قتضٌاتالزمنٌة لم

ا هالوضعٌات التً تمر بو الهتفاعو األحداث لنق مٌضـ نالزما ننا ٌتضح أه نمو

 لالعناصر األساسٌة فً العم همأ نم وهبالتالً فو، حتى آخره لبداٌة العم نالشخصٌات م

، نمتخٌال خارج الزم وحقٌقٌا أ نتصور حدث سواء كا نالحكابً إذ ال ٌمك القصصً أو

 نى سرد خالً ملنعثر ع نالمتعذر أ نمو رواٌةلفً البناء السردي ل ر هامعنص نفالزم

 نؽً الزملن نأ نالسرد فال ٌمك نخالً م ننفكر فً زم نأ راضإذا جاز لنا افتو، نالزم

، الذي ٌوجد فً الزمن وه لٌس السردو السرد ًالذي ٌوجد ف وه نفالزم، السرد نم

." فن زمنً فالرواٌة عند هٌام شعبان هً "
1

 

ز التقنٌات السردٌة أبر طلقتن همنو، الدارسات النقدٌة الحدٌثة فً همعنصر م نالزم

 ابٌة )المبنىثن نالحكابً البنٌوي انطالقا م وبً أذا العنصر الروابهتؤتً العناٌة و المتعددة

 ذا ه)طوماشفسكً( فً  لٌقو، نذا القره لالروس منذ أواب ٌٌن( لدى الشكالنالحكابً نالمتو

                                                           
م ص 1001ط  التوزٌع؛ األردن؛ دالكندي للنشر و  هللا؛ دارالروائً فً أعمال إبراهٌم نصر  شعبان؛ السردهٌام -1

144. 
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فإننا نسمً متنا حكابً مجموع األحداث ، الحكابً نالمت هومعند المف نتوقؾ »: الصدد

رٌقة الحكابً ٌعرض بط نالمت نإ، لالعم لا خالها التً ٌقع إخبارنا بهة فٌما بٌنلالمتص

الطرٌقة  نع لباستقالو، السببً لألحداثو الوقتً مالطبٌعً  أي النظا محسب النظا، ٌةلعم

 هد أنبٌْ ، اهاألحداث نفس نم قالحكابً الذي ٌتؤل نالمت لاألحداث فً مقاب لكا تهب تالتً نظم

«ا ٌراعً ما ٌتبعها من معلومات تعٌٌنها بها كم لا فً العمهورهظ معً نظاراٌ
1

 

األحداث كما حدثت  وهو قمنط وذ نزم نم هابً البد لكالح نالمت لفاألو لٌه عو

المنطقٌة قدر و الزمنٌةأما الثانً )المبنى الحكابً( فال ٌؤبه لتلك القرابن ، )طبٌعٌا(فعال

 وهف لفً العم هرت بهالذي ظ لنظامقارئ تبعا للا لهتقدٌمو عرض األحداث هتمامه بكٌفٌةا

 مخصوص. وى نحلع هارهاإظو ناألحداث فً المت لتشكٌ رٌقةط

 اوالروس مٌز نالشكالنٌٌرار ؼى لعو (Todorov) الكتابة نزمو القصة نبٌنما سماه زم 

 : "ؾتودورو"ٌة حسب لً أزمنة داخهو، ءةراالق نزم

 زمن القصة 7-أ

 اهأحداث القصة فً عالقات نزم هإن، الخطابً لا ما قبلهفً شك الحكابًالمادة  نزم : "وهو

 ." لالفواعو بالشخصٌات

 لالحا وهكما ، ترتٌب المنطقً لألحداثلٌخضع بالضرورة ل، سٌطب نزم وهالقصة  نفزم

كاآلتً: القصةن ترتٌب األحداث فً زم نٌمكو ا فً حٌاتناهفً األحداث الٌومٌة التً نعٌش
2

 

 د← ج ← أ  ب 

 7 لسرداوزمن الكتابة -ب

طار العالقة منٌها الخاصة من خالل الخطاب فً إالزمن الذي تعطً فٌه القصة ز »وهو

فإن هذا ،سردٌة حكاٌة شعبٌة ما لالسرد مث نزم هبإذ ٌتصل ، «المروي له و بٌن الراوي

ٌرى و، ى القرطاسلالنص السردي ع راغفو، الكتابة لفع هٌشاب - رأٌنا فً المسعى

.النص لداخ مالقابـ فظالتلمرتبط بصٌرورة ن الزم بؤنها "ؾتودورو"
3

 

حداث األ ترتٌب نٌمكو، القصة نمع الترتٌب المنطقً لزم ق بالضرورةٌتطابال  نذا الزمهف

 أ← ب ← ج  د : تًٌه كاآلف

                                                           
 .13ص ؛ م2664 2دار الحوار؛سورٌا ط؛ فً النظرٌة و التطبٌق؛ تقنٌات السرد؛ آمنة ٌوسف -1
 .16مص 1002 1لبنان ط؛ بٌروت؛ المركز الثقافً العربً–النص و السٌاق –انفتاح النص الروائً ؛ سعٌد ٌقطٌن-2
 .206ص؛ فً نظرٌة الرواٌة؛ عبد المالك مرتاض -3
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 زمن القراءة 7 -ج

نطلق علٌه )زمن  أنٌمكن و«السردي لالعم راٌق وهو القارئالزمن الذي ٌصاحب  »وهو

 .التلقً (

بإنتاج النص فً محٌط » :النص أي نزم وهو زمنا آخر ؾ( فٌضٌنأما )سعٌد ٌقطٌ

.«زمن القارئ و، ٌحتوي على زمن الكاتب وهو اجتماعً لسانً محدد
1

 

ذه األزمنة لسبب هتسمٌات و فً تحدٌدات رافة ال نجد فارقا كبٌلء المختراذه اآلهحسب و

 ؾختالاالو، السرد نزمو القصة نداللة زم لىبٌنهم عما المعنوي فٌ قتفااال وهو بسٌط 

 ها.حات المعبرة عنلفقط فً صٌػ المصط

 االستذكار ) االسترجاع ( 7

وي االر كٌتر هفٌو ة إلى أحداث ماضٌةالعودٌة لً عمف، تقنٌة سردٌة جمالٌة بحتة» هً

ا ها فً أحداث الحقة لحدوثهٌرونو، إلى بعض األحداث الماضٌةلٌعود  لالقص األومستوى 

كرة الجسد "خطاب مستؽانمً باعتبار "ذا ماعات موجودة بكثرة فً رواٌة أحالسترجإلفا.«

 ،احدو قتو الذاكرة فً نالحدث المسترجع مو حكً الحدث اآلنً نبٌ مركب ٌمزج

تقاس و، ها االستذكاربالمسافة الزمنٌة التً ٌطالر السرد االستذكاري فً هى مظالتتجو      

 سعة ٌام كما تتجلى مظاهر السرد االستذكاري فً األو الشهورو بالسنوات

كما .ٌؽطٌها االستذكار فً زمن السرد الصفات التًو تقراالفو تقاس بالسطورو الستذكارا

بمدٌنة  هالسارد جالس فً ؼرفتو ح الرواٌةالحاضر إذ تنفت نالرواٌة زمنٌا بالزم ئتبتد

 هلكنو هالٌروي قصة مع حبٌبة أحب اهالتً ٌرٌد كتابت همقدمة لرواٌت نقسنطٌنة ٌبحث ع

منذ  كذل نبرٌة كازا"آخر مرة استوقفتنً جرٌدة ج قما ٌسترجع حدث ساب نسرعا

 " تفاجبنً كورتإذا بص "و:هرٌنش

صفاء العالقة مع  نٌسترجع زم هكتابة الرواٌة فٌ نزمو الحاضر نإلى زم كلٌعود بعد ذل

م إلى حرب التحرٌر "ذات ٌو هٌسترجع أٌضا انضمامو"،قدٌما لنا الحبٌبة "تذكرت حدٌث 

 ".ن ثالثٌن سنة منذ أكثر م

 لقٌتعخاصة فٌما و كثفة فً الرواٌةبصورة مو رتهتقنٌة االسترجاع قد ظ نلً أ وٌبد

ذاكرة كحكاٌة الثورة فً ال رسخت( األحداث لطوبا ن)خالد ب راويسترجاعات البإ

                                                           
م 1000د ط ؛ األردن؛ دار الكندي؛ مقاربة بنٌوٌة تكوٌنٌة فً األدب القصصً؛ الموضوع السرد؛ سلمان كاصد -1

 .131ص
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، حكاٌات المدٌنةو الحبٌبةمع  هاسترجاع لقاءات ككذلو ر(هد )سً الطاهااستشو زابرٌةالج

 مقٌ نا مهالسرد فال بد ل صٌرورةً لمتابعة ا ال تكفهحدو لماضًاسترجاعات ا نكما أ

زمن  وه »ر الحاض نالزم كلذل اإلٌدٌولوجً قمع السٌا مةالمنسجـأفكار الحاضر و

«المتطابقة مع زمن السرد و حداث الجارٌة فً الرواٌةاأل
1

 

حظة الكتابة ل لىلٌعود إ هسترجاعاتإٌقطع السارد  نذاكرة الجسد "حٌذا ما نجده فً "هو

 نٌقا ٌنتمً لزملتع قلٌعم حوار للقطع السارد ل ككذلو، لٌلة"ر الهسً الطا معاد اس نأٌ ن"م

 .ا  "هأتوقع ٌوم نأكم "لر حاض

عند وء "راالعودة إلى الو وأ استرجاع وهى )جٌنٌت( فً السرد االستذكاري "كما ٌر

 لعودة إلى الماضً تشك لك ن..إ.مع الحكً الكالسٌكً حكابٌة ةخاصٌ وه» : )فاٌنرٌش(

 ى النقطة التًلأحداث سابقة عى لع هخالل نا ملنٌحٌو، لخاصا اهلماضٌ هب ماستذكار ٌقو

 «رواٌة لأو، تنا القصةلصو

دى الخصوصٌات التقلٌدٌة حهً إو، الفالش باك" خاصٌة حكابٌةتقنٌة " وٌعد االستذكار أو

 .دبًللسرد األ

بحٌث  لٌهفحفظت ع، ثةٌحدالروابٌة ال لا إلى األعماهعبر لانتقثم ، القدٌمةم نشؤ مع المالح 

.كتابة الروابٌةلأحد العناصر األساسٌة ل لٌمث أصبح
2

 

ء راالعودة إلى الوو فً حاضر السردمتابعة النسٌج القصصً  نع عفاالستذكار ٌعنً التوق 

ى الحدث الواقعة فً لجدٌد ع نٌعود م سترجاعال العند إكماو، السترجاع أحداث ماضٌة

 .ا السرديهمسار مسرد إلتماحاضر ال

عابلة حبٌبته  لبٌت هزٌارتو، بتر ٌدهو ً استرجاع أحداث الثورةلالداخة االسترجاع لأمث نمو

 ..".توقفنًحدي تسو ة لماذالٌلال أتساءل»الرسمٌة ا فً الدفاتر هلتسجٌو تونسفً 

 7 "االستباق"تشراف ساال

الحاضر "نقطة  ني فً الزمراوا الهاستبقو تقع بعد مٌة التً للاألحداث المستقب تداعً وه

ى لي الصٌػ الدالة عراوا الهفٌ مؼالبا ما ٌستخدو، سردلاآلنٌة ل حظةلال فًوالصفر "أ

فقا لطرٌقة و ذه الصٌػ تتؽٌره نى ألع، تقع بعد مأحداثا لد ٌسر هلكون لالمستقب

 متقدٌ قطرٌ ناألحداث فً القصة ع مب نظالالسرد بق نم قالمنط ذاهٌقتضً و.السارد

                                                           
؛ بونة للبحوث و الدراساتمنشورات ؛ البعد االجتماعً والنفسً فً األدب الشعبً الجزائري؛ عبد الحمٌد بو راٌو -1

 .211م ص 1005 2الجزائر ط
؛ تحلٌل الخطاب الشعري و السردي–دراسة فً النقد العربً الحدٌث ؛ األسلوبٌة و تحلٌل الخطاب؛ نور الدٌن السٌد-2

 .236ص 1د ط الجزء ؛ دار هومة الجزائر
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 نزم نى فترة ما ملأي القفز ع، الحدوث ا فًلٌهبقة عأخرى سا لمتوالٌات حكابٌة مح

 لع إلى ما سٌحصلالتطو األحداث لمستقب راؾا الستشلهوص تجاوز النقطة التًو، قصةال

.مستجدات فً القصة نم
1

 

، بالٌقٌنٌة ؾال تتص هاومات التً ٌقٌملالمع نً :كوه فًراستشسرد اإللابرز خاصٌة ل للعو

راؾ االستش نم لذا ما ٌجعهو، هما ٌإكد حصول هناكٌس لف لالحدث بالفع مقٌا مٌت مفما ل

 .راالنتظا لأشكا نشكال م(فٌنٌخحسب )

ذه هو، مسبقا هإشارة إلٌ وأ، د حدث آترافً إٌ لٌة سردٌة تتمثلعم»كما ٌعد االستباق 

 «حداث سبق األى فً النقد التقلٌدي ٌة تسملالعم

 نبقة عٌثٌر أحداثا سا وأ، مقطع حكابً ٌروى لى كلداللة علفً لراستشالسرد اإل لٌستعمو

رواٌات الذاكرة.ٌشٌع فً  قفاالستبا، اهتوقع حدوث نٌمك وأوانٌا أ
2 

 مراحله 7و زمن القصة "ذاكرة الجسد"

ا هضواحٌو ا قسنطٌنةهالتً قدمت فٌ  5491ماي  80 تهراالرواٌة ٌتحدث بداٌة بمظا نزم

            .5400نوفمبر  85 حداث القصة معتنتمً أو ثورةلل نعربول أو

الخطاب فٌبتدئ  نأما فٌما ٌخص زم، 5400لى ؼاٌة إ 5491إذا فزمن القصة ٌقع من     

إلى بداٌة  كلٌعود بعد ذل 5400مع نهاٌة زمن القصة و ي من حاضر المتكلمأ كعكس ذل

 نخالد العودة م هالذي قرر فٌ مالٌو 5400كتوبر لٌستمر إلى ؼاٌة أحداث أو5491سنة 

على كل فإن زمن و"حسانالوحٌد " هأخٌ لخبر مقت لقٌهبعد ت هطنو ر فًقرااالستو الؽربة

ا هتقسٌم نالروابً ٌمك لخطابا لٌهاسٌة التً نبنً عاألسا ً القصةهو قصة حٌاة خالد

 ل :حراإلى ثالثة م نذا الزمهحسب 

 مرحلة النضال الوطنً 7-أ

ت الخطوط الربٌسٌة لتشك ةلذه المرحهفً و،لماي إلى ؼاٌة االستقال 80من مظاهرات  تمتد

، لشعال لإسماعٌ، ى أفكار حزب الشعبلع هتعرف لخال نم كذلو، لشخصٌة خالد السٌاسٌة

                                                           
 .231-232م ص1006؛1البٌضاء المغرب طالمركز الثقافً فً العربً؛ الدار ؛ بنٌة الشكل الروائً؛ حسن بحراوي-1
؛ البنٌة السردٌة عند الطٌب صالح؛البنٌة الزمانٌة و المكانٌة فً )موسم الهجرة إلى الشمال (دار هومة؛ عمر عاشور -2

 .10مص 1020؛ الجزائر د ط
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الكدٌة  نفً سج ه"الذي التقى ب ن"كاتب ٌاسٌور "ه"سً الطا هأقرب أصدقاب نحسٌ لبال

.كما شارك فً عدة معارك5411لتحق بالجبهة فً ٌ نأ لقب
1

 

فٌة لحٌث توجد القواعد الخ، إلى تونس هالٌسرى برصاصة قادت هإصابة ذارع لقب  

ن أّدى الرسالة التً بعد أ مإلى الرس همامهتا هتوجٌو هٌة بقطع ذراعلً العمهتنتو لمجاهدٌنل

 .كلّفه بها "سً الطاهر"

 مرحلة االستقالل 7-ب

، إلى فرنسا جرةهالو ر فٌها الخروج من الوطنً السنة التً قرهو5491 تمتد إلى ؼاٌةو

ال و ال اسما رسمٌا لسجنه، هنتزنزا"سجٌنا ال عنوانا معروفا لفً نظره  نأصبح الوط نبعد أ

"اضحة و تهمته
2

 

فً إٌقاظ روح  سببا نسطٌنً الذي كالالشاعر الف لٌلى زٌاد خلع ؾة تعرلذه المرحهفً و

دخول و بتعرضه للمتابعة 5495 فً مؤساته لتبدأ لهحقٌقة ما ٌفع ؾٌكتش لهجعو الثورة

 .السجن

 االغتراب 7و مرحلة الهجرة-ج

 هازدادت خبرتازدادت خبرته و فٌها اتسعت معارؾ خالدو 5400كتوبر تنتهً بؤحداث أو

قاء األخٌر مع لالن كاو، "ن"كاترٌوالنقاش " هودي "روجٌهالٌ هحٌث التقى بصدٌق، بالواقع

لٌرتبط مرة  هحركت ذاكرتو، اآلخر لالرج هقضت فٌأٌالتً و 5005فً نٌسان " م"أحال

 .نبالوطى أخر

خذت الذاكرة دورها فً فقد أ، التؤملو للتذكر لالوحٌد القاب نالزم وه ماضًال نبما أ 

توارٌخ زمنٌة عدٌدة و رداتحٌث االستعانة بمف نمكان لها الحضور المتمٌز و الرواٌة

 الكاتبة بواقع الحٌاة ٌمدّ و بداعالزمن الحاضر فإنه ٌمثل لحظة اإل ّما بخصوصأا هنفس ملتنظٌ

مّكنها االنتقال بٌن هذٌن و"مستؽانمً مت "أحالذا فقد اتخذهبو تفاعالت ّ  نم هاما فٌو

 هات رإٌتها جو الزمنٌٌن من خالل التقاطع الذي ٌفرضه استدعاء الذاكرة من تّؽٌر

.«الرواٌة فً فن زمنً  »الن ، حداثلأل
3

 

                                                           
 . 153أحالم مستغانمً "ذاكرة الجسد"ص -1
 .153المرجع نفسه؛ ص -2
  

 
 .300ص م1001ط؛ د  والتوزٌع؛ األردنالروائً فً أعمال إبراهٌم نصر هللا؛ دار الكندي للنشر  شعبان؛ السردهٌام -3
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 مرحلة العودة النهائٌة الى الوطن 7-د

زوما هم هطنو عاد إلىو الفنٌة ه"زبدة أعمالناة البارٌسٌة "كاترٌالفت لطوبا نمنح ب  

ا هوحات إنلذه الل هبنً كهت ؾ؟ كٌنصاحت "أأنت مجنو، كوحات للذه اله ل"ك.وراهمق

 إلٌها أهمها لك عابد اأن مبعد الٌو لحنٌنضرورة ل هناكٌعد  مللت: ق، اهإلٌ نقد تح كمدٌنت

..".تضٌع نل كا معهإنو، نالف نتقدمٌ كألننً أدري أن
1

 

 قاشتٌاو نبدافع حنٌ وروحٌة أ نتك ملو جسدٌةو مكانٌةو ت آنٌةكان نإلى الوط هعودت نإال أ

الذي  نبالوطما ارتبط  لذه العودة كهؼصبا لٌشٌع فً  وأ هراانٌة إال قالمك هعودت نتكم إذ ل

لى إان الذي ذهب ضحٌة حلم جمٌل قاده حسّ  هخٌأ هصادرت معو5400 أحداث هصادرت

 هد؛ لكنلذا البهٌحب فً  نم للقد عاد خالد لٌشٌع ك، طابشة برصاصة هحتف العاصمة لٌلقى

بعد ما كانت فً  لبهق نم نأبعد ما ٌكوهر لقسنطٌنة التً تط همقت زادذا الموقع قد هفً 

" ها هً قسنطٌنة  هصولو ا عندهفٌ لٌقو ناألحٌا نفً كثٌر م ماأل لمح تتح لالموقع األو

 التً أقسمت أن تعٌدنا إلٌها و ربص بؤوالدهاتت الطاؼٌة التً ماأل لكأخرى تمرة 

فً تلك اللحظة التً اعتقدنا فٌها أننا شفٌنا ، أعادتنا إلٌها معاو ها هً قد هزمنا، جّثة ولو

 " قطعنا معها صلة الرحم و منها

ًّ بالقطٌعة و كانت فً الحقٌقة نقطة الالعودةو، إلى قسنطٌنةالعودة هكذا كانت  تصرٌح عل

ا هأناس نبٌو ى سطحٌالع هل نذا العصر ال مكاهاألوفٌاء فً  الن من ٌعود إلٌها من أبنابها

 نالصالحٌو داءهبجوار الش رابهاتحت ت نا سٌكوهإلٌ همالبررة عند عودت نمكا نأل

 .األولٌاءو

 الجسد 7 البناء الزمنً فً ذاكرة

 بمدٌنة قسنطٌنة هجالس فً ؼرفت الساردو ح الرواٌةالحاضر إذ تنفت نتبدأ الرواٌة زمنٌا بزم

ما  نسرعا هلكنو اهمع حبٌبة أحب ها لٌروي قصتهٌكتب نالتً أ همقدمة لرواٌت نٌبحث ع

إذ و...هرٌنمنذ ش كذل نكا برٌةزابقا "آخر مرة استوقفتنً جرٌدة جحدثا سا ٌسترجع

" تفاجبنً هبصورت
2
ٌسترجع  هكتابة الرواٌة ؼٌر أن نزمو الحاضر نإلى زم كلٌعود بذل 

" تذكرت حدٌثا قدٌما لنا" صفاء العالقة مع الحبٌبة هنزم
3

 

 نٌقا ٌنتمً لزملتع لٌهع لقلحوار لٌعٌقطع ا هما لكنهٌورد الحوار الذي دار بٌن مث 

إلى لحظة  ٌعودجدٌد  نمور،استرجاع الحوا ؾٌستؤن مث، توقع ٌومها "أ نأك مالحاضر"ل

                                                           
 .341حالم مستغانمً "ذاكرة الجسد"صأ -1
 .22أحالم مستغانمً "ذاكرة الجسد"ص-2
 .25المرجع نفسه ص -3
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رة لٌعود م هرٌنالش لجدٌد إلى ما قب نٌرتد مم ٌكتب( ث هؼرفت جالس فً وهوالحاضر )

 إلى هع انضمامفٌسترج، قساب نما ٌرتد إلى زم نسرعا هأخرى إلى لحظة الكتابة بٌد أن

ر هسً الطااسم عاد  نأٌ نالكتابة "م ٌعود إلى لحظةوإسترجاعاته حزب التحرٌر لٌقطع 

لٌلة" ال
1

الى حكاٌة الثورة الجزابرٌة لكنه سرعان ما ٌقطع و الماضً إلىلٌرتد من جدٌد 

إلى  لٌعود االسترجاعٌقطع و ر(ه)سً الطااستشهادو المتعلقة بحكاٌات الثورة االسترجاع

 لقذه الدعوة ٌنؽهى لعولقراءتها داعٌا الحبٌبة  واٌة جدٌدةكتابة ر ننا ععلالكتابة م نزم

 بالحبٌبة هلقارب لى استرجاع السارد األولالثانً ع لالرواٌة لٌنفتح الفص نم لاألو لالفص

ٌسترجع و لىاألو هرسمٌة لوحتؾ ظرو نالحكاٌة لٌتحدث ع قٌخر هلكنم فً معرض الرس

ذا االسترجاع ٌعود هعد بو مرسلل ههوجو الطبٌب الذي بتر ٌده نبٌو هالحوار الذي دار بٌن

سببا فً  هً مصطفى( لسو رهزٌارة )سً الطاو، هتؤثٌره بنفس ؾقاء فٌصلإلى حكاٌة ال

 .حرب التحرٌر ماسترجاع أٌا

ما هة فٌسترجع األحداث التً دارت بٌنبالحبٌب ًالثان هلقاب نالثالث ٌتحدث ع لفً الفصو

 نٌعود مم ث، اهٌتؽنى بحبو هفً نفسقاء لال كتؤثٌر ذل صؾلٌ واالسترجاعات لكٌقطع ت هلكن

زٌارته لبٌت  –رجع أحداث الثورة )بتر ٌده قاءات ٌستلأثناء ال هلكنو ا؛هلقاءاتجدٌد لحكاٌة 

قاءات لٌتؽنى لجدٌد حكاٌة ال نم ؾ( لٌستؤنٌةا فً الدفاتر الرسمهلتسجٌ -عابلتها فً تونس 

ا هلرحٌ نٌحكً السارد ع رابع ال لفً الفصو، لٌسترجع أحداث الماضً وأ نبالوط وا أهب

"سؤعترؾ  الحاضر نٌعود إلى زم هؼٌر أن، اهلفارق هأوجاعو زانهأح ؾٌصو إلى قسنطٌنة

 .".لك الٌوم بعد تلك السنوات أّنً

 ه   نت مع "زٌاد "لمزاا التً تهاصفا انتظاره لعودتو الماضً نجدٌد إلى زم نلٌرتد م

بعد و راقالف مأل لٌصو سفره لؽرناطة نعٌخبر م ث ها لهحبو ا بزٌادهٌحكً قصة تعرفو

.لالسارد استرجاع الحبٌبة فٌفشل ٌحاو هعودت
2

صؾ آالمه التً و ٌلّح الّسادة علىو 

لدت فكرة هذا و متى الكتابة متسابال " نٌقطع الحكاٌة  لٌعود لزم مث، تضاعفت بموت زٌاد

 ."الكتاب 

لقاءه و نوطلل هعودت ؾٌص مث، هزواج حبٌبت خبر لقٌهالخامس ت لٌسترجع فً الفصو

ٌقطع الحكاٌة و حكاٌة صالح باي(، )حكاٌة جده، مالتارٌخ القدٌ نحكاٌات مٌسترجع و هتلبعاب

 لٌعود، "تلالذي ق مالٌو كما فً الماضً "أذكر ذلهاألحادٌث التً دارت بٌن بعضلٌسترجع 

 نمو هدٌته هالم عندما قد هلقاءه حبٌبت ؾٌص كبعد ذل، هحبٌبت لحفوصؾ و وجاعهأ ؾوصل

"دونها فقط أنهم ٌؤ، بٌاء ال ٌختارون رسالتهمفلِت مازحة: األن ا "هجدٌد ٌتذكر بعض كالم
3

 ،

                                                           
 .23المرجع نفسه ص -1
 .332أحالم مستغانمً "ذاكرة الجسد"ص -2
 .150ص ؛ المرجع نفسه-3
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المروٌة ذه األحداث هل لالمتؤمو، لقسنطٌنة هعودتو ن""حسا ثم ٌنتقل للحدٌث عن موت

ط لى المستوى الزمنً فٌختلع لفالحكً ٌتدخ، اضحو زمنً لسلتخضع لتس نا لهٌالحظ أن

تتقاطع و، الذات الساردة لحدث فً خٌاٌمتزج ما حدث حقٌقة بما و الماضً بالحاضر

الكتابة  لفع لساءتالسارد الذي ٌ ألناتدخالت او تدخالت األنا الؽنابً لبفع قتخرو الحكاٌات

 .هٌنوه بكتابو هذات

 دالحكاٌة تكسر خطٌة السر قعات التً تشااالسترجو داترااالستطو نقطاعاتذه اإله نإ

 الذات الساردة نارجع باألساس إلى أ كذل للعو مى الدوالع هتفتتو الزمنً مالنظا قتخرو

 لدفقلو اهلتوارد خواطر تسلما فتسهإال النفعاالت مال تحتك لالمستحٌ تحكً حكاٌة حّبهاً هو

 .اهٌعترٌ نابً الذيالؽ

خضع و مبدأ التتابع الزمنً نى عؤفً رواٌة "ذاكرة الجسد "قد نالبناء الزمنً  نكذا ٌكوه

ً ر خضوع البناء الزمنهمظا نر ممظه لٌس سوى كذلو، لتوارد الخواطرو لخرقل

«الشعر ٌقوم على توارد الخواطر  »عٌاد  نمحمد ب لٌقو،رلمقتضٌات الشع
1

 

ور هفً المروي ٌفضً إلى ظ لاالسترساو سمة التتابعو السببًو الزمنً مالنظا هاكنتا نإ

ا لمقتضٌات هإخضاعو الحكاٌة ؾر إتالهمظا نر مهإال مظا كما ذلو القصصٌة الوظٌفة

 .الشعر

سمات الرواٌة  نٌعد سمة م كالبناء الزمنً المتماس نع لذا العدوه نأ اإلشارة إلى نتحسو

 نشعرٌة الزم نأ نكذا ٌتبٌهوخاصة الرواٌة التً تستعٌر بعض تقنٌات الشعر،و، الحدٌثة

 مانعدا نأ كذل، األحداث نالزمنً بٌ لسلالتسم ت فً انعدالفً رواٌة "ذاكرة الجسد "تمث

 .خاصٌات الشعر ناألحداث خاصٌة م نالزمنً بٌ لسلالتس

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 
م 1004مارس  2صفاقس تونس ط؛ صامد للنشر والتوزٌع؛ الشعري فً رواٌة أحالم مستغانمً؛ زهرة كمون-1
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 لشخصٌات السردٌة فً الرواٌة 7بنٌة 

 الشخصٌات فً الرواٌة "ذاكرةو، تربط عناصرهو إن الشخصٌات التً تجّسد المتن الحكابً

 : قسامالجسد" ٌمكن تقسٌمها إلى ثالثة أ

 شخصٌات محورٌة رئٌسٌة 7-أ

بالتالً و ً تطوٌر الحدث امة فه بؾظاو ا ربٌسٌة عندما تإديهالشخصٌات بؤن ؾتوص

الشخصٌات التً تردد على الخطاب  هًو، اهى شخصٌتلع ككذلو اهجزام ىلع رأٌط

 اهلبإره فعو محور الواقع لذه الشخصٌات تمثهو همقاطعو هفصول الروابً بجمٌع

ظابؾ و تإدي » فهً  .()حٌاة مأحالو خالد لرواٌةذه الشخصٌات فً اه لٌمثولمتحرك،

.«حداث فً تطوٌر الحدث فهً تشكل محور األهامة 
1

 

ٌتخذ فً  وهو، المشارك فً بنابهاو س لألحداثالراوي المإستمثل  7*شخصٌة خــالد_

ى لمستؽانمً "حٌث تسقط ع مالموضوعً لتجربة الكاتبة "أحال لصورة المعاد الرواٌة

ى الدور الذي قامت لا عهالتركٌز فً بناب نكا مث نمو ا المعاصرةهأبعاد تجربت لشخصٌة ك

 االرتدادو ة التذكرلسٌو ىلع كطنٌة معتمدة  فً ذلو ةرأجو ن بطولةذه الشخصٌة مه هب

 .المونولوجو

عات راالصو محفوفا بالحواجز قٌتخذ طرٌو، التؽٌٌر نالروابً ٌخضع لقانو لفالبط » 

« التؽٌٌرو علٌه التحولالتً تفرض 
2

 

 مالرس ؾٌحتر لالشعر ب ؾال ٌحتر هأن مشعرٌة بامتٌاز رؼشخصٌة خالد شخصٌة  وكما تبد

كنت أحب را "شع رأٌق وهواستمع إلى "زٌاد " نبعد أ لإذ ٌقو بشعرتٌهاعٌا و نكا هأن وٌبدو

 .به راوهكنت مب...زٌاد

 نكا، ...مات الحب أٌضالكو، نمات الوطلكو، نمات الحزلمنً ك قٌسر هكنت أشعر أن

لٌقو نأ ٌحاوله نكنت أنا ٌده كما كاو زٌاد لسانً
3
 نشخصٌة )خالد ب نكما ال تنسى أ."

اش فقد ع، الكبٌر هتصمٌمو لهحساسة إضافة إلى خجو، بة رصٌنةدها( شخصٌة لطوبا

 صل األ  طٌنةمسإولة قسن شخصٌة، ذراعه الٌسرى ة فًهعا وذ، متنازال أحٌانا، ٌتٌما

 .حدث معه كل شًء صدفة

                                                           
 .336ص 1001 1ط؛ المجلس األعلى للثقافة؛ النظرٌة والتقنٌة؛ القصٌرة فضل؛ القصة صالحا-1
 .121حسن بحراوي؛بنٌة الشكل الروائً ص-2
 .103-101م ص 1020 13ط؛ بٌروت لبنان؛ الجسد" دار اآلداب و النشر والتوزٌعأحالم مستغانمً؛"ذاكرة -3
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 نة  ملى  فً  جملاضحة  تتجو رإٌة شعرٌة  تلكٌم  هصٌة  شعرٌة  ألنشخ" خالد "    

الجانب الواقعً  كا ذلهال ٌرى فٌوهرإٌة شعرٌة بامتٌاز ف وتبد لمرأةل هالمستوٌات فرإٌت

 كد تحولهكنت أش ": هفً قول كذلو اهمدٌنة التً ٌعٌش فٌلصورة ل راهاٌ لالبشري ب

ٌوما بعد  نأنت تؤخذٌو االمفاج يد تؽٌرهكنت اش..لمنذ األز نًالتدرٌجً إلى مدٌنة تسكن

 نا السرٌة تزورٌهترامؽاو اهذاكرتو اهوفهك نا تسكنٌهتضارٌس نبسٌلت، مالمح قسنطٌنة مٌو

 نتمشٌ"أّما"  ثٌاب نفً لو، القطٌفة نعنابً م ؼندورة ا ترتديهببحور نتتعطرٌ، اهأولٌاء

الذاكرة أكاد ألمح  ؾوهك فً نبً ٌرهالذ كلخالخ قعو أسمع دفؤكا، اهإلى جسور نتعودٌو

 اء على كعب قدمٌك المهٌؤتٌن لألعٌاد " آثار الحنّ 

 ةلى شاكلة عرأطنا "ٌا امو اهٌٌرى ف لة المتعٌنة فً الواقع بأرمال ال" فخالد ٌرى"الحٌاة

ً هوطنا و مدٌنة الهتجعو البشرٌةو ا الواقعٌةهة سماترأالم نذه الرإٌة التً تنزع مهون"وط

 .رإٌة شعرٌة

 ةلمدٌنة قسنطٌن هفرإٌت، الموجودات برإٌة شعرٌةو األشٌاء ل"خالد "ٌرى ك نالمالحظ أو

ا هعندما ٌتحدث عنو، رقا فً الذاتٌةمؽ هصفو ا ٌجًءهعندما ٌصف وهف، ً رإٌة شعرٌةه

نطٌنة أرضً قس نكنت أرٌد أ: "هفً قول كر ذلهٌظو، حبٌبته نفكؤنما ٌتحدث ع

أوزع ...هتعدلم ة لأرجسد ام قكما ٌرضً عاش، ....حٌا.راجس...ارجس، ...را...حجراحج

" قحبا حتى الؽرو...جنوناو...ا شوقاها بهأرش...ملونة ا قبالً هى مساحتلعشقً ع
1

 

فاعا د هذارع نفقدا نم مفبالرؼ، ً رإٌة شعرٌةه نوطللو رإٌة خالد لمدٌنة قسنطٌنة نإ

 لستقالبرٌة بعد االزاالج نالسجوو رستعماالا امالفرنسٌة أٌا نوالسج هدخول مرؼو نهاع

 وٌؽدو صفا ذاتٌا شعرٌاو هفٌصف نفخالد ٌبالػ فً التؽنً بالوط، رةجلهه لراراضط مرؼو

أشرعً  ؟ك..واش. مٌمهأأنت ٌا  ؾكٌ  ...تؽنٌا بالحبٌبة  "قسنطٌنة نالوطو بالمدٌنة هتؽنٌ

..".احضنٌنًو كباب
2

 

البد لها من مقدمات أٌضا "                                                                                               ...ٌضا رإٌة شعرٌة "فالكتب كوجبات الحبرإٌة للكتب أ وتبدو

 ؾرحت أكتش كؽة الحبٌبة "معلال نبٌ باهىلعربٌة بسمات شعرٌة إذ ٌتؽة الل هرإٌت مكما تتس

رحت أنحاز ...ا السريهبراإلؼ لمأستس، اهٌبتهى لع لالتحاٌ لمأتع، جدٌد نم العربٌة

نقاط ل..ل.برٌاءالك ؾ...ألللٌاء النشوة..لحاء الحرقة...لتاء األنوثة.، هكالتً تشب ؾحرولل

 ."...أسمر لا خاهى جسدلع مبعثرةال

                                                           
 .262"ذاكرة الجسد"ص؛ أحالم مستغانمً-1
 .151المرجع نفسه ص -2
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 "خالد نم لالشعرٌة تجعفالرإٌة ، جمالٌةو فٌات شعرٌةلوصفا ذاتٌا ذا خ وؽة ٌبدلل هفوصف

 هحزن نبسمات شعرٌة كتعبٌره بالرقص ع متتس هبعض أفعال نأو شخصٌة شعرٌة السٌما

 حّسان "  هأخٌ لالشدٌد لمقت هألمو

 نفً الرواٌة م كر ذلهٌظو هاا ببعضهربطو، بٌسٌة دور فً سرد األحداثشخصٌة الرلل

ذا الحاضر الذي ه نمستاء م وٌبد وهف، هماضٌو حاضر خالد نمقابالت بٌ راءإج لخال

لم ذا الماضً فً العاه لنا تحوه نمو، الضٌعةو أصٌب بالقٌرو ٌةالذات هأمال هفٌ هتحطم

فً  رامإثو رامستم لهإلى جعبري "خالد "زاالج لٌسعى المناض سعٌدالروابً إلى ماضً 

 : ًهو تباط بالشخصٌة الربٌسة الثانٌةاالر همحاولت لخال نك مذلو الحاضر

( )حٌاة لا األوهاسم ن( كالطوبا ن)خالد ب لً حبٌبة البطهو7حالم )حٌاة(شخصٌة أ_ 

 رفً تصوره الحاض لً تمثهف، فٌة لخالدو أحٌانا وكما تبد، ماكرة، ذكٌة، ة أنٌقةلجمٌ وتبد

المستمرة حٌث ٌرى  همخاض مآالو العصرٌة اتهفً عذاب نتعكس صورة الوطو لالمستقبو

الذي  نالوط وهذا ه": فً الرواٌة كذل رهٌظو اكم نوطلل تٌاالاؼ هال هحب لخالد اؼتٌا

 ٌتمً نعقدة الطفولة م نم هى شفابلع ادراحده قو هأعتقد أن كنت، ...بؤمً ٌوما هاستبدلت

 مٌتهناك  ن..أدري أمجرحأكثر و صدمة نبعد أكثر م، ذا العمره ل.بعد ك.مالٌو، ًذل نمو

.ة باإلباء "هشبٌ ن..أوطااهال أمومة ل نأوطا هناك..أٌضا ناألوطا
1

 

ً هف، اهمقاربتو، إنشابٌا قتباٌنت طرو،لالشخصٌات عبر مسار الرواٌة الطوٌ فقد تنوعت  

.بالمعطٌات السابدة لتهفً ص ناإلنسا ؼلشوا نا عهرهمعبرة  فً جو دابما
2

 

 نالعالقة بٌ قفً نطا هعٌو مٌت نلكو، دهراانفو هلزاح الشخص فً انعلوال ٌتحدد مصط

 .األنشطة اإلنسانٌةل خال ند مكما تتجس األشخاص

 "القابدرهً ابنة "سً الطاهو، مالرسو الشعر قكاتبة تعشو ةزابرٌطالبة ج مفؤحال  

 م)أحال نفكال الشخصٌتٌ.التحرٌر كارأثناء مع ه"خالد" تحت إمرت نالذي كا لالمناضو

 .خالد( شخصٌة محورٌة ربٌسةو

 شخصٌات محورٌة ثابتة 7 -ب

تلك الشخصٌة البسٌطة  » ًهو، النمطٌة وأ امدةالج وأ زةهالجا والمسطحة أهم بعض ٌسمٌها

بحٌث تبقى  .«ا بعامة هأطوار حٌاتو اهمواقفو اهعواطف لتتبدو ال تكاد تتؽٌرو تمضًالتً 

                                                           
 .311أحالم مستغانمً "ذاكرة الجسد "ص-1
م ص 1000؛ د ط؛ مركز النشر الجامعً؛ مقوماتها و نشأتها فً األدب العربً الحدٌث؛ الرواٌة؛ الصادق قسومة-2

31-33. 
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خارجٌا  وهاحدة التؽٌٌر الذي ٌجري و تصرفات وذات مشاعر أ واحدة أو فكرة وأ لوكس

 اس بسٌط الى أسلع ما مع األحداث قابلهتفاع.و..مع باقً الشخصٌات العالقاتٌر تتؽ نكؤ

.هاالنفسٌة ل لاألعما نع ؾٌكش
1

 

الذي نجده مع  ها الحضور نفسهنجد ل نأ ندو ها شًء ٌتحدث عنها بالثابتة ألنهوصفو

ٌتم و زذه الشخصٌات طابع الرمهؼالبا ما تتخذ و ورٌة الربٌسٌة الشخصٌات المح

 األخرى مثال :و رها بٌن الفنٌةاستحضا

 وهو، الصفاءو ارةهالطو داءهإلى الش التً ترمزو 7شخصٌة عبد المولى سً الطاهر-

 : لالموت مث لالشخصٌة قب متقدٌم قد ٌتو.مأحال والد

الذي  سطٌنًلالف نمعاناة اإلنسا نع ؾسطٌنً ٌكشلشاعر فٌل7 لشخصٌة زٌاد الخ -

، فً المنفى هالذي ٌعٌش بتراؼالاو، مؤساة تشردهو هأرضو جذوره نم هٌعٌش مؤساة اقتالع

وى العدابٌة التً تسعى الق رؼمجوده و قتحقٌ لأج نإلى آخر م نمكان الركض م مداب وهف

 .لٌهالقضاء عو لفً مصٌره  ب مالتحكو هتلإلى عرق

 مبتزوٌج أحال مقا نم وهو، خالد قصدٌو مأحال م: عـعبد القادر سً الشرٌف -

 .بمصطفى

 ا إلى مادة إلشباعهكتابو اهب مثقفٌلأؼ هة التً ال ٌرى فٌمرأال قافةث لتمثكاترٌن7  -

 همسٌط ٌنسٌو مجرد نتكو نأ وً ال تؽدهف، الذاتٌة هوٌتهمتؤكٌد و، ؼرابزهم المشتعلة

 ة الؽربٌةرأملرة لذه النظهحاولت تجاوز مستؽانمً " مالروابٌة "أحال نؼٌر أ، همومهم

فً  هء الذي توظفرااإلؼ وها بسالح خاص هحرٌتو اهجودو كشخصٌة تمارسا هالنظر إلٌو

 .تفكٌره هتوجٌو كهولفً س هامتالكو رى اآلخلالسٌطرة ع

 مساعدة 7و شخصٌات ثانوٌة -ج

ا همحدودا بحدود الؽاٌة الموظفة فٌ ا فً أحداث الرواٌةهدور نالتً ٌكو هً الشخصٌاتو   

 ور المجتمع أهظوا نا مهالشخصٌات باعتبار لكت لأحوا ؾصو الكاتبة هملؼالبا ما ت كلذل

حّسان ــ  – مصطفى –ناصر ذه الشخصٌات :هأبرز و بًراع المجسد فً النص الالواق

الكاتبة أحٌانا حتى ذكر  هملالشخصٌات التً ت نم همؼٌرو (محال)جدة أ الزهرة –عتٌقة 

                                                           
 .56ص ؛ نظرٌة الرواٌة؛ عبد المالك مرتاض-1
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، ا الرمزٌةها دالالتها لهأسماء شخصٌات لبفؤؼ راكبٌتماما ها هالجانب الذي أولتو، اهأسماب

دور فً بناء  ملالس نأ كذل، ا الداللٌةهظٌفتو ٌة ألداءهدقة متناو اختٌرت بعناٌة كبٌرة قدو

 لستكج نح ملا تصهأسماء عندما تذكر هناكو"األمطة ل"س هشًء اسم لفٌنا، الشخصٌة

ار هاالنب كذلو ٌبةهال لكا بنفس تهإلٌ تتحدث ككؤنو اهتكاد تتحدث عن هتطفا سٌجارتو

 نتجربة السج هتحول ملو ال المعاشرةو العادة هلتقت هبة لم"ره"سً الطا مالس للذا ظو.لاألو

لمرتبة الثانٌة .فالشخصٌات الثانوٌة ذات اجار وأ قعادي لصدٌ مإلى اس ل ال سنوات النضاو

 نالتفسٌرٌة ما الوظٌفة هدور مجرد ظالل ال ٌتجاوز »ًهف، ا مساعدهدورو فً الرواٌة

ة ثانٌة هجن الروابً م البناء م علٌهاالداللة الفكرٌة التً ٌقوو نويالرمز المع قتعمٌو، ةهج

»
1

 

لٌست مجرد و مشاركة فً الحدث »سالمة( ٌرى الشخصٌات الثانوٌة  ًل)محمد ع نلك

 لٌتفاعو تهٌعٌش أزم، جتمعا من الماحدو الشخصٌة الربٌسٌة أصبح وأ لالبطظالل ما دام 

.«همع
2
( تدور مأحالو الشخصٌة المحورٌة فً الرواٌة )خالد نأ قما سب لخال نم وٌبدو 

ا هترتبط بو، مٌةهأ لاألقو اهمة منهالم، الثانوٌةو اهالشخصٌات الربٌسٌة منل ك لكهافً ف

 .صٌةالشخ لجدٌدة حوأمّدتنا بمفاهٌم اٌة "ذاكرة الجسد "فرو.األحداث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .131م ص2642؛2ط؛ لبنان؛ بٌروت؛ دار الحداثة؛ بناء الشخصٌة فً رواٌة نجٌب محفوظ؛ بدري عثمان-1
؛ مصر؛ الشخصٌة الثانوٌة ودورها فً المعمار الروائً عند نجٌب محفوظ؛دار الوفاء اإلسكندرٌة؛ محمد علً سالمة-2
 .15مص1004؛2ط
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 الحوار 7و المروي لهو الراوي

 وفً رواٌة ذاكرة الجسد جعلت أحالم مستؽانمً من بطل الرواٌة "خالد ابن طوبال "ه

قعت له طٌلة زمن الرواٌة ؛ومن أهم ممٌزات هذا الراوي و الراوي ألنه روى األحداث التً

ٌعرؾ بقدر ما ٌعرؾ القارئ ؛وكانت أحالم مستؽانمً أحٌانا  وأنه كان ٌساوي السرد ؛فه

تؽطً علٌه أثناء انقطاعه عن السرد ؛ز تروي عنه أحٌانا بعض األحداث و دترافق السار

المروي له فً هذه و دوافع مختلفةو التً ٌتعذر علٌه رواٌتها ؛فكان امتداد األنا عبر مراحل

على ؼٌر معرفة بما  والتً تبدو الرواٌة هم الشخصٌات المحركة ألحداث هذه الرواٌة

 .سٌؤتً من أحداث

الحوار فالروابٌة استعملت الحوار الداخلً أكثر من الحوار الخارجً ألنها  أما من ناحٌة

.تتعامل مع الحالة النفسٌة لبطل الرواٌة
1

 

                                                           
 .146-145م ص 1022؛2ط؛ دار زهران للنشر والتوزٌع؛ عالم أحالم مستغانمً الروائً؛ رئٌسة موسى كرٌزم-1
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 د"ملخص رواية "ذاكرة الجس

"إلى جملة من القضاٌا السٌاسٌة مستؽانمً فً رواٌة "ذاكرة الجسد متتطرق أحال

ثلج عالم الرجل من خالل  تقمصها لشخصٌة الراوي خالد  ووه؛ التارٌخٌةو واالجتماعٌة

ؼٌر مباشرة فً و بطرٌقة مباشرة أحٌاناو تأبى إال أن تكشؾ؛ الخطاب الروائًالذي ٌنظم 

 االتجاهأن قطاره كان ٌسٌر فً و الواقع هذا الوطن الذي ٌبد؛ أحاٌٌن كثٌرة عن رؤٌتها

 .انتظار االصطدامو ...أي شًء ؼٌر الذهول.شٌئاالمعاكس بسرعة لم ٌكن معها أن نفعل 

 نحن اآلن نقؾ جمٌعا على بركان الوطن الذي ٌنفجر و م8811وكان االصطدام حدث فً 

نارنا الصؽٌرة  وتسمىه فوهتلم ٌعد فً وسعنا إال أن نتواجد مع الجسر المتطاٌر من و

؛ إذ ٌخاطب البطل فتاة جزائرٌة؛ مستخدمة فً ذلك أسلوب المخاطبة من البداٌة إلى نهاٌتها

ثم انطالق الثورة ؛ م8891ي ما 1وهذا البطل ٌتحدث عن أحداث بالده موردا أهمها 

وقد أعجبت ب "سً ؛ الجزائرٌة التحرٌرٌة التً التحق بصفوفها بعد أن توفت أمه

              .الطاهر"أحد قادة المخلصٌن للثورة والذي تسكن عائلته بتونس وال ٌزورها إال القلٌل

فً أحد المعارك و ؛ٌتوج بطل الرواٌة بالترفٌه إلى مالزم تمكنه من قٌادة المعارك بنفسهو

ٌتعٌن علٌه االنتقال إلى تونس وٌتطلب علٌه و ٌصاب فً ذراعه الٌسرىالقرٌبة من باتنة 

وقبٌل االنطالق ٌكلفه "سً الطاهر "بتسجٌل ابنته فً الحالة المدنٌة ؛ األمر بتر هذه الذراع

 .ٌقوم بتسجٌلهاو باسم اختاره الوالد

"بالرسم فرسم أول لوحة كاب وتسكًوؼسالفً "إن البطل منذ بتر ذراعه نصحه الطبٌب الٌ

بعد مدة من الزمن ٌصبح هذا المجاهد رساما و؛ هً صورة لجسر قسنطٌنةو سماها "حنٌن"

 تزوره بالصدفة فتاتان أحداهما ترتدي لون أبٌضو سنة ٌقٌم معرضا فً بارٌس 49وبعد 

بعد حوار معها و تقؾ الفتاة ذات اللون األبٌض أما لوحة حنٌنو هفً معصمها سوار أمو

 لقب الشهٌد "سً الطاهر "      هوو ٌعرؾ أنهما ابنتا عمومة وٌحمالن لقب "عبد المولى "

هً الفتاة التً و تمنى فً أعماقه أن تكون ذات اللون األبٌض هً ابنة "سً الطاهر "و

؛ األلممن "ألؾ وهذا االسم ٌتكون ؛ كانت تدعى حٌاة ثم سجلها باسم جدٌد تنفٌذا لوصٌة أبٌها

أحالم ٌشبه و هاسم مفرد جمع كاسم هذ هوو الم التحذٌرو بٌنهما حاء الحرقة؛ وومٌم المتعة

 ال ٌخٌب ظّن الرسام فسرعان ما ٌدرك أن ذات اللون هً ابنة "سً الطاهر "و اسم الجزائر

 تقٌم عند عمها "سً الشرٌؾ "وعند تلك الوقفة بٌن اللون األبٌضو أنها تدرس بفرنساو

تعطٌه الفتاة الجزائرٌة الزائرة موعدا بالرجوع ٌوم و نٌن تتؽٌر حٌاة الرجللوحة حو

فً انتظار ذلك تصل "كاترٌن"التً ال تود أن تظهر و وصار ٌتلهؾ شوقا لٌراها؛ االثنٌن

        بلد ٌحترم فنه ؛ ٌعٌش فً بلد ؼٌر بلده هومعطوب فأو  ؛معه ألنه عربً
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بالذات فأي  هولكنه ٌرفضه و هاألصلً فٌحترم جروحأما وطنه ؛ لكنه ٌرفض جروحهو 

معه و فً الٌوم المنتظر بدل حضور الفتاة ٌحضر عمها "سً شرٌؾ "و الوطنٌن ٌختار

اآلن  هو؛ ومجاهد قدٌم جرح مرة وكان من الذٌن نقلوا إلى تونس هوو "سً مصطفى"

صدٌقه تأتً و فً الٌوم الموالً لزٌارة سً الشرٌؾ؛ والرتبو ٌطمح إلى بعض الناصب

ونخبره أنها تكتب فً رواٌة ؛ عن كثرة نسٌانهاو تحدثه عن نفسهاو هتجلس أمام؛ والفتاة

 .ٌتفق االثنٌن على التحدث بالؽة العربٌةو باللؽة العربٌة

بها المرأة وال ٌفصح تسأل الفتاة ذلك الرسام عن لوحة سماها "اعتذار"فٌجٌب بأنه اعتذر 

كان مودٌل الرسم امرأة عارٌة لكن خالد لم و المدرسة للفن لها بالحقٌقة أنه كان مرة فً

كانت تلك المرأة و هاعتذر لها ألن لها ذلك ال ٌناسب عقلٌتو ٌرسم تلك المرأة إال وجهها

له معها عالقات جنسٌة لكن العالقة لٌست شٌئا أمام و كاترٌن التً صارت تزوره فً البٌت

ٌكبرها  هوكان ٌشعر بالمسؤولٌة فً ذلك ف؛ بهاما أحدثته حٌاة فً نفسه التً صار ٌلتقً 

وكذلك ؛ كذلك ٌشعر؛ والذي سماها هوالذي ٌشعر فً نفس الوقت انه أبوها ألنه ؛ وسننا

 .ٌشعر بانحدار األخالق لدٌه كان صدٌق والدها

عن و أحوال أخٌها الذي توقؾ عن الدراسة للعمل فً التجارةو تخبره الفتاة عن أحوالهاو 

كما تحدثه عن أبٌها وجدتها التً تؤمن ؛ انتقلت للعاصمة  مع أخٌها ناصرأمها التً 

عن لوحة حنٌن مخبرا إٌاها بأن و عن قدومها إلى بٌتهم فً تونس هوٌحدثها و باألولٌاء

لوحة ال تكبرها إال بأسبوعٌن ألنه كان ٌضفً علٌها تؽٌرا بسبب اتصال كاترٌن به فشؽلته 

      رواٌتها فً المرة القادمة ٌطلب منها بعد ذلك إحضار ثم ؛ أنه رسم لوحة أخرى؛ عنها

عندما تحضرها ٌالحظ أنها لم تكتب إهداء إن اإلهداء ٌكتب للؽرباء أما األحبة و   

 .فوجودهم داخل العمل اإلبداعً

ثم ٌحدثها عن زٌادة الشاعر الفلسطٌنً الذي كان ؛ ٌستمر لقاء البطل بهذه الرفقة ابنة البلدو 

 عثوره على الفتاةو بعد حصوله على شقةو ٌعٌش فً الحً الجامعًو الجزائر ٌعمل فً

 8ذلك عقب حرب و قبول أهلها ٌؽادر الجزائر لاللتحاق بالمنظمة الشعبٌةو طلبها للزواجو

م ثم ٌعطً خالد للفتاة دٌوانٌن من الشعر زٌاد لتعود إلى الجزائر لقضاء 8891أكتوبر 

ٌشعر خالد باإلحباط كأنه طفل أمه لٌخبرها عن كٌفٌة التقاءه و ؛العطلة الصٌفٌة بقسنطٌنة

أن ؛ وعن قصة هجرته إلى فرنسا فٌقول لها بأنه كان ٌعمل فً مؤسسة للنشرو بزٌاد

هذا ما وقع لزٌاد حٌث و هٌحذؾ بعض و هظروؾ العمل كانت تحتم علٌه أن ٌراقب ما ٌنشر

ٌنظر إلى  هوو ان لكن زٌاد رفضتم استدعاء هذا األخٌر لٌحذؾ بعض األمور فً الدٌو

"ال تبتر ٌا سٌدي دٌوانً سأطبعه فً بٌروت "ولم ٌقل :قائالبتور مذراع المسؤول ال

 هل شجاعة الشاعر أم ألنهى فلسطٌنً ؟. ؛ المسؤول شًء
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نشر الدٌوان و ٌقرر تحمل المسؤولٌةو ٌحً الرسام المسؤولو منذ تلك اللحظة ٌعودو  

منذ هاجر المسؤول إلى فرنسا بعد أن ذاق وٌالت ؛ وصدٌقا لهمنذ ذلك صار زٌاد و كامال

هذه ؛ قت الكفاح المسلحو هالسجن من طرؾ  إخوته فً فترة االستقالل تماما كما وقع ل

 هً القصة التً زادت من حب الفتاة له فقالت له "نحن نحبك ٌا خالد ".                      و هقصة هجرت

ثم ٌتحدث عم زٌد الذي ؛ عن عدم اهتمام الجزائرٌٌنو هضٌعود البطل للحدٌث عن معرو

من الجزائر ٌصادؾ أن ٌتزامن حضوره مع عودة أحالم و ٌخبره بأنه سٌأتً إلى بارٌس

هذا ما ٌثٌر االرتٌاب ؛ وٌلتقٌان فً بٌتهو وٌقدمها إلى بعضهما فٌصبحان رفٌقٌن ٌتناقشان

الشاعر فً بٌته لكنه بعد العودة ٌفاجأ   و حده األقصى عندما سافر إلى ؼرناطة تاركا الفتاة

     .ٌقرر العودة إلى فلسطٌن تاركا بحوزته حقٌبة هوو

ٌجد هناك جملة الطفلٌن من و وفً  مرة من المرات ٌستدعً سً الشرٌؾ عم الفتاة خالد    

وبعده ذلك ٌصدم صدٌقه الشاعر زٌاد ؛ ممن ٌتكلمون عن أنفسهم بصٌػ الجملو الجزائر

الفلسطٌنً فٌفكر كٌؾ سٌفعل بالحقٌقة التً تركها فً بٌته فٌقر فً النهاٌة األمر أن خلٌل 

               .ٌنشر تلك األوراق المبثوثة فً ثناٌا األشعار التً كانت موجودة  داخل الحقٌبة

فً ولكن هذه المرة لعرس ابنة أخٌه ؛ ومرة أخرى ٌستدعً سً الشرٌؾ عم الفتاة خالد

رؼم عدم رضاه بهذا الزفاؾ ؛ الرفض ٌوافق على حضور حفل الزفاؾ بدلو قسنطٌنة

حٌث أنها ستزؾ الفتاة أحالم ابنة الشهٌد إلى أحد االنتهازٌٌن الذٌن وجدهم مرة ؛ التجاري

 .فً بٌت سً الشرٌؾ

استقبال أخٌه حسان له فٌبتعد خالد عن و ثم تصؾ الكاتبة بعد ذلك عودة خالد إلى قسنطٌنة

 ٌصؾ العرس؛ والوضع فٌهاو شرفهاو أعراسهاو تراثهاو جسورهاو وصؾ قسنطٌنة

ولكن بعد إقامته مدة بفرنسا ٌأتٌه خبر ؛ العروس ثم قرر الرحٌل مرة أخرى إلى فرنساو

مفٌعد نفسه مضطرا للعودة لمواراة 8811موت حسان رمٌا بالرصاص فً أحداث أكتوبر

 .تلك هً بداٌة الرواٌةو ٌكتبفً بٌت أخٌه بعد ذلك ٌظهر جالسا و جثة أخٌه بالتراب

تصمٌمها و بعد عرضنا لملخص مضمون الرواٌة حري لنا أن نشعر فً عرض هٌكلهاو 

عدد و تقسٌمها إلى فصولو ذلك من خالل العود إلى الصفحات المكونة للرواٌة؛ والداخلً

وتؽٌٌر التشكٌل ؛ خواتمهاو ومطاع الفصول؛ تزوٌد الفصول بعناوٌنو صفحات كل فصل

األسود و استعمال اللون األبٌض؛ والفراؼات البٌضاءو نوع الكتابةو النص داخل

 ...والهوامش

؛ من الحجم المتوسط إلى ستة فصول صفحة  909وقد قسمت الكاتبة رواٌتها التً تقع فً 

قد اكتفت بترقٌم فصول رواٌتها بدال ؛ وتقصر بحسب المعنى المراد التعبٌر عنهأو  تطول

 كما قامت بتجزئة تلك الفصول إلى عدة ؛ لى مضمون الفصولمن وضع عنوان دال ع
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 .مقطعا ٌختلؾ عددها من فضل إلى آخر باختالق محتوى كل فصل 48؛ مقاطع

 :أما عدد صفحات كل فصل فتشكل كاآلتً

                                                                        صفحة. 99األول: الفصل

                                                                              صفحة. 19:الثانً الفصل

                                                                        صفحة. 89 :الثالث الفصل

                                                                           صفحة. 11 :الرابع الفصل

                                                                    صفحة. 19 :الخامسل الفص

                                                                         صفحة.      19 :السادس الفصل

نهاٌته فراؼا ٌقارب و تترك فً بداٌة كل فصلضافة إلى هذا التقسٌم نجد أن الرواٌة إ

إن تجد بعض التفاوت بسٌط المساحة فهذا البٌاض ٌرمز إلى الحٌز الزمنً الذي و الصفحة

الرواٌة إنه ما ٌطلق علٌه "توقٌت زمن السرد "لالنتقال من موضوع آلخر  لم تتعرض له 

وكما ؛ على بساط اإلرادةكما للون الورقة األبٌض داللة واضحة على أن الكتابة مفروشة 

امن  هوأن األسود و استعملت الرواٌة الفراغ البٌاض استعملت السواد أثناء الكتابة السٌما

رواٌة إلى أقسام فصال الهوامش هذا فحسب بل أن الروائٌة آثرت أن تقسم فصول الو الكتابة

عادة إلى انتهاء هذا الشكل ٌرمز و تتوسط فً أؼلب األحٌان الصفحة ***نجوم  ةثبٌنها بثال

عدم و  حدث أخر قصد تفادي االختالؾ أو  جزء منه لالنتقال بعده إلى فكرةأو  الفصل

       .الترابط كما أنها تمثل استراحة للقارئ على وجه الخصوص
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 :عالقة الشخصيات بالرواية

حادثا جعله لكن و بطل الرواٌة مواطن جزائري التحق بمقتبل عمره بجبهة التحرٌر :خالد

كذلك اعتبره ؛ وقدوة لهو كان ٌعتبر سً الطاهر بمثابة والد؛ ٌترك الجبهةو ٌفقد ٌده الٌسرى

أوكل إلٌه مهمة تسجٌل ابنته حٌاة فً األوراق الرسمٌة بعد ؛ وهذا األخٌر بمثابة ابنه

لكنه ما فتئ ٌكتشؾ أن أحالمه أكبر من ذلك و عمل خالد فً وظائؾ حكومٌة؛ االستقالل

         القراءة و أن األوضاع فً بلده لم تعد تبشر بالخٌر حٌث ابتعد الناس عن التعلٌم كما

الؽاٌة من و تماما الهدؾو نسو أصبح كل اهتمامهم منصبا على األمور المادٌةو   

من خالل إحدى و الرسم:مزاولة هواٌته المفضلةو هكذا قرر الهجرة إلى فرنساو االستقالل 

تفتح و هبابنه سً الطاهر التً تعٌد معها كل ذكرٌاته عن وطن معارضه ٌلتقً صدفة

.رؼمه على العودة إلى قسنطٌنة فً ظروؾ لم ٌكن ٌتوقعهاتو كانت تكاد تنسى؛ جروحا
1

 

ثم سماها أبوها اسما تفننت الكاتبة فً وصفه دون ؛ عند مولدها كان اسمها حٌاة:البطلة

 :البوح به فً الرواٌة بأكملها

 .مٌم المتعة كان اسمكو "بٌن ألؾ الالم                 

 .الم التحذٌرو ..تشطره حاء الحرقة                  

 .فكٌؾ لم أحذر اسمك الذي ولد وسط الحرائق األولى                  

 .كٌؾ لم أحذر هذا االسم المفرد؛ شعلة صؽٌرة فً تلك الحرب                  

 .وأدرك منذ البدء أن الجمع خلق دائما لٌقتسم؛ الجمع كاسم هذا الوطن                 

التً بدل أن تكون تلك األم ؛ وترمز بها الكاتبة إلى الجزائر بعد ربع قرن من االستقاللو 

 أصبحت تلك الحبٌبة األنانٌة القاسٌة التً تتنكر لمن ٌحبها؛ الحضن الدافئ ألبنائهاو الحنون

.تتبرأ منهو
2

 

     ظهر بعد ؼٌبة لٌنافس البطل فً حبٌبته     ؛ شاعر فلسطٌنً وه ؛صدٌق البطل:زياد

التً؛ القضٌة الفلسطٌنٌةو ترمز الكاتبة به إلى فلسطٌن؛ وٌستحوذ على اهتمامهاو
3
 

                                                           

دراسة بنيوية سردية ؛مذكرة مكملة لنيل شهادة –شعرية الحكاية في رواية "ذاكرة الجسد "ألحالم مستغانمي -1
 .11م ص  2113-م2112الماستر في ميدان اللغة و األدب العربي مسار 

 .11المرجع نفسه ص -2
 .21المرجع نفسه ص -3
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نسٌت كما و لكنها ما فتئت أن وضعت فً مقبرة التارٌخو استحوذت على اهتمام الدول برهة

      .قبلنسٌت قضاٌا كثٌرة من 

والد بطلة و خالٌا الكفاح المسلح ضد االستعمار إحدىمناضل فً : سي الطاهر    

ال من أجل الحصول على و ترمز به الكاتبة إلى المناضلٌن الشرفاء الذٌن قاتل؛ والقصة

فسارعوا إلى مٌادٌن القتال وواجهوا ؛ الكرامةو بل من أجل الحرٌة؛ االمتٌازاتو الناصب

 .إقدامو شجاعةالموت بكل 

مناصب سٌاسة تقلد عدة و تدرج فً سلك الدبلوماسً؛ أخ سً الطاهر: سي الشريف

ترمز به الكاتبة إلى تلك الفئة ممن ٌدعون أنهم ناضلوا من أجل ؛ معتمدا على الوساطة

 .لكن هدفهم الحقٌقً كان الوصول إلى السلطةو االستقالل

بها الكاتبة إلى نمط العٌش الفرنسً  فً نظري ترمز؛ وصدٌقة خالد الفرنسٌة:رينكات

الضؽوطات التً ٌفرضها و كراهاتاإلو مطلقة الخالٌة من كل القٌودالمتمٌزة بالحرٌة ال

 .المجتمعو الدٌنو العرؾ

نكرة ال ربما بالنسبة لها شخص  هوف؛ لم تعط الكاتبة حتى اسما لهذه الشخصٌة السي....:

؛ على حساب اآلخرٌنو لو الطامعٌن فً السلطةفقط واحد من أولئك  هوف؛ مالمح له

وترمز به الكاتبة فً نظري إلى نظام العسكر الذي صعد إلى الحكم فً الجزائر بعد 

 ا عن الؽاٌة األسمى من االستقاللاستؽل نفوذه لتحقٌقه ألهدافه السٌاسٌة مبتعدو االستقالل

.هً النهوض بالوطنو
1

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .21سابق ص المرجع ال-1 
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:مقتطفات من الرواية
1

 

ومنها ما ؛ الكاتبة الجزائرٌة أحالم مستؽانمً رواٌتها عبارات جرت مجرى الحكمضمنت 

فضال عن فلسفتها الواضحة العمٌقة فً آن ؛ عّبر تعبٌرا دقٌقا عن أهم االنفعاالت اإلنسانٌة

 :معا ومن تلك العبارات ما ٌلً

انتهوا من قول كل ال أصعب من أن  تبدأ الكتابة فً العمر الذي ٌكون فٌه اآلخرون قد    

 .شًء

ولهذا ٌموت بعضنا ؛ لهذا نحن نكتب؛ ولهذا نحن نرسم؛ ونحن ال نشفى من ذاكرتنا  

 .البعض

 .الخطأ الثانً الذي نقترفه هوالندم  

 .عزائً الٌوم أنك من بٌن كل الخٌبات كنت خٌبتً األجمل 

 .ال لألحبة؛ للؽرباء خلق الوداع؛ ألننا فً الحقٌقة ال نفارقهم؛ الذٌن نحبهم ال نودعهم 

تقضً األمة العربٌة بقٌة عمره فً تعلٌمه ؛ وٌقضً اإلنسان سنواته األولى فً تعلم النطق 

 .الصمت

بقاٌا الخٌبة و هل الورق مطفأة للذاكرة ؟نترك فوقه كل مرة رماد سٌجارة الحنٌن األخٌرة 

 .األخٌرة

عندما ٌؽلق قلبه فً     ؛ بابهننسى عندما ٌضعنا الوطن عند ؛ نحمل الوطن أثاثا ؼربتنا 

ننسى أن نسأله من سٌؤثثه ؛ دون أن ٌستوقفه دمعنا؛ دون أن ٌلقً نظرة على حقائبنا؛ وجهنا

 .بعدنا

قبل أن تروض ؛ القدرة علٌهو أحسد األطفال الرضع ألنهم ٌملكون وحدهم حق الصراخ  

                                                        .وتعلمهم الصمت؛ الحٌاة حبالهم الصوتٌة

 ستدوسنا أقدام األمٌٌن؛ كبرٌائناو إذا فقدنا ؼرورناو اإننا ننتمً إلى أمة ال تحترم مبدعٌه    

                                                                                            .الجهلةو

  .ؼمزة لذاكرة أخرى ٌكون؛ تارٌخ مابترتبط األشٌاء الهامة فً حٌاتً  أحب دائما أن     

قرأت ؛ أنا رجل ثري كما ترٌن؛ ثروته بعناوٌن الكتبو ثروة اآلخرٌن تعد باألوراق النقدٌة

 .تماما كما نهبوا كل ما وقعت علٌه ٌدهم؛ كل ما وقعت علٌه ٌدي
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 ......"التقٌنا إذن  

 ال تلتقً أخطأوا.الوا وحدها الجبال الذٌن ق 

..ال ٌفهمون .تتنازل عن شموخهاأو  لتتصافح دون أن تنحنً؛ بٌنها جسوراو الذٌن بنو 

 .شٌئا فً قوانٌن الطبٌعة

تتحول  وإنما ؛ عندما ال تتصافحو الهزات األرضٌة الكبرىو الجبال ال تلتقً إال فً الزالزل

 .إلى تراب واحد

 .....التقٌنا إذن  

 لهذا ٌموت بعضنا أٌضا.و حن نرسملهذا نو لهذا نحن نكتبو ذاكرتنانحن ال نشفى  من   

أصبحت أشبهها مازالت الطٌور تعبر هذه الجسور و أكتب إلٌك من مدٌنة مازال تشبهك 

 .ال تحبً الجسور بعد الٌوم؛ أنا أصبحت جسرا آخر معلقا هناو على عجل

 ؟....وما ذنبً أن جاءنً حبك فً شكل خطٌئة .كنت أحبك أنت 

 .كأنً أسكن ؼرؾ ذاكرتً المعلقة من سنٌنو إذا بً أسكنها فً ؼفلة من الزمنو  

هاهً ؛ األقدام محمومة الشفاه مجنونة األطوارو ..باردة األطراؾ.هاهً ذي قسنطٌنة 

.تدرٌنو ...ل...كم تشبهٌنها الٌوم أٌضا.ذي
1

 

فرواٌة ذاكرة ؛ وٌظهر مما سٌق أن أحالم مستؽانمً استطاعت بعملها هذا جذب قرائها

 المعبرة وبذلك شدة القراء شدا لقوة تعابٌرو فهً ؼنٌة بالجمل  المأثورة؛ الجسد إبداع شٌق

 .دقة جملها المنتقاة بعناٌة هو

ألنها تمزج بٌن تارٌخ ؛ فرواٌة ذاكرة الجسد تصنؾ ضمن الرواٌات الرومانسٌة التارٌخٌة

لؽة و صادق ومتطابق مع المحتوىعنوان والعنوان "ذاكرة الجسد "؛ عالقة حبو الجزائر

الرواٌة و ؛المجازو أسلوب شاعري رائع جدا فهً ملكة االستعارات؛ والكتابة لؽة فصٌحة

 .بداٌة قراءتها تتشوق لرؤٌة باقً األحداثو فعند بداٌة الرواٌة؛ ملٌئة بالتجارب اإلنسانٌة
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 :أسباب نجاح الرواية

لٌس و كل ما ٌهزنا هوالنثر فً الرواٌة ممٌز جدا كقولها "الفن و التداخل بٌن الشعر   

لهذا نحن و نحن ال نشفى من ذاكرتنا ولهذا نحن نكتب ""ومثل بالضرورة كل ما نفهمه

 لهذا ٌموت بعضنا البعض ".و نرسم

ٌقّصها علٌنا الرّسام )خالد بن طرٌقة سرد األحداث جاءت على شكل شرٌط ذكرٌات   

وهذا سبب ؛ الذي فقد ذراعه الٌسرى فً الثورة الجزائرٌة ضد فرنساطوبال ( العاشق 

 .مٌزة من ممٌزات الرواٌة هوو؛ الطرح الذكوري للجسد األنثوي

مثلما كان ٌفعل نزار قبانً وعمر ابن أبً ربٌعة  فً ؛ قدرة أنثى على الكتابة بأسلوب رجل

لكاتبة أحالم مستؽانمً وكذلك ا؛ إذ ٌتحدثون عن أنفسهم بلسان األنثى؛ بعض قصائدهم

 .تحدثت عنها وعن األحداث بلسان خالد ابن طوبال

شخص ٌشارك فً الثورة الجزائرٌة ؛ القصة الممٌزة أضفت على الرواٌة جماال فوق جمالها

وقبل موت السً طاهر ٌوصً خالد بزٌارة ؛ تحت قٌادة )السً طاهر( والد بطلة الرواٌة

األخٌرة هً بطلة الرواٌة )اسمها حٌاة( عند خالد و .أسرته فً تونس المكونة من أم وبنت

أما اسمها الحقٌقً فً الرواٌة فهً ؛ هكذا أراد تسمٌتها كأنها حٌاته التً مضت؛ ابن طوبال

 سنة 41فهل ٌعقل أن ٌحّب رجل بنتا تصؽره ب ؛ )أحالم(على اسم الكاتبة أحالم مستؽانمً

بة باالنطالق من لحظة المستقبل تنظر إلى فالكات .ال ٌعرؾ شٌئا عنها؟و ال ٌعرؾ اسمهاهوو

ما عبرت  هوو؛ الماضً فتعكسه فتعلن أنه ٌحبها منذ كانت طفلة من خالل اللعب بالزمن

نٌابة عن الرجل الذي سأتحول إلٌه على ٌدك ؛ عنه الكاتبة بقولها "نسٌت أن أقبلك نٌابة عنً

 .بعد ربع قرن

 .هٌكلٌة لٌس إاّل  ائرٌة بنٌةالجزوقد كان ارتباط الرواٌة بأحداث الثورة 

لكنها ؛ تفاعله مع األحداثو على ذاكرة خالد بن طوبالنسً ٌعتمد افالرواٌة موضوعها روم

مثل العشرٌة السوداء التً راح .فً الجانب التارٌخً لم تتعرض للكثٌر من األحداث المهمة

 ضحٌتها 

لها قالت "إن الرواٌة محّملة عشرات اآلالؾ  من الجزائرٌٌن مع أن الكاتبة فً لقاء صحفً 

بنصؾ قرن من التارٌخ ".
1
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 :هناك أمور تؤخذ على الرواٌة منها؛ الشهرة التً نالتهما الرواٌةو ورؼم النجاح

قد أو  ؛الزمانأو  الشخصٌاتأو  البنٌة فً الرواٌة بنٌة اعتباطٌة لٌس لها عالقة باألحداث_

 4.ذكرٌات خالد ابن طوبالشرٌط  هوو ٌكون ذلك راجع إلى أسلوب السرد

بعد التارٌخً بشكل طؽى سٌطرة البعد الرومانسً على البعد التارٌخً بشكل طؽى على ال_

ٌعنً كأن الثورة الجزائرٌة لٌست إالّ بنٌة هٌكلٌة ٌراد منها أن هذا ؛ على البعد التارٌخً

 .انتهتمتى و متى بدأتأو  ال نعرؾ أسباب الثورة؛ البطل شارك فً الثورة لٌس إال

           النقد السٌاسً فً الرواٌة بعد مرحلة ما بعد االستقالل طال طبقة رجال األعمال _

قد كان الصراع بٌن هذٌن و السلطة الحاكمةو السٌاسٌٌن دون التعرض إلى رجال الدٌنو

 .السوداء السبب العشرٌة هوالطرفٌن 

بالجزائرٌة دون الشرح أسفل مصطلحات عامٌة و استعمال مصطلحات أجنبٌة بالفرنسٌة_

مع العلم أن الرواٌة موجهة لقارئ ناطق بالعربٌة ؛ اإلشارة إلى المعنى المرادأو  الصفحات

 .قد ال ٌعرؾ الفرنسٌة

لم ترفض الزواج و فهً لم تبد رأٌها فً حب خالد؛ وجهة نظر شخصٌة حٌاة فً األحداث_

 .ٌة مثقفةالتقلٌدي من شخص آخر ؼٌر خالد رؼم أنها طالبة جامع

 .مشهور فً فرنساام خالد ابن طوبال تحّول من مناضل ضد فرنسا إلى رسّ _

هً أهم أسباب نجاح رواٌة "ذاكرة ؛ األسلوبو قصة الحب العاطفٌةو اللؽة الشعرٌة

الجسد"
1
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 خاتمة
 

 

      ؛ المحطة األخيرة من البحث لنحاول من خاللها أن نلملم شتات أفكارناتستوقفنا      

أرائنا حول رواية "ذاكرة الجسد" التي تحمل بين أوراقها الكثير من األحداث التي  واردش

اشتملت الرواية العديد ؛ يستخدم الخيال لتصورهاو يندمج معها؛  وتجعل القارئ بتصورها

فتدور األحداث حول شعب يعيش ؛   الثقافية و االجتماعيةو الجوانب التاريخية والسياسيةمن 

ومن هذا إذن ؛ الحصول على في أرض جرداء يقتلها العطشو كل حلمه هو في الصحراء

 من أهمها ما يلي :و وقفنا على أهم النتائج التي قادتنا إليها دراستنا

    السرد هي:إن أهم المحاور التي انطوت عليها الكتابة السردية في هذه الرواية -      

 السياسية )السرد والذاكرة(.و القضايا االجتماعيةو

"إذ  بروز خاصة الثورة بوصفها محوريا يحرك عملية الكتابة لدى "أحالم مستغانمي -      

   .أساسيا في الروايةو بدا خيط الوطن متينا

 .تعدد األماكن ساهم في إثراء داللة النص الروائيو تنوع األحداث-     

لعبت الشخصيات دورا هاما في رواية "ذاكرة الجسد "إذ كان لها عالقة وطيدة -     

 .المكان تتبعه ذكرياتو بالمكان فكل شخصية يتبعها مكان

م على الزمن فمنذ بداية الرواية اعتمدت أحال الرواية؛كذلك كان للزمن دوره في -     

 .المستقبل في نفس الوقتو الحاضرو الماضي

إذ ؛ قد اعتمدت عليه أحالم في روايتها هذهو يضفي التكرار جماال للنص الروائي-     

وهي المدينة التي تتحدث عنها  تكرر كلمة )قسنطينة(و تكرر في النص كلمة )ذاكرة(

تثبيته وهذا ما أرادت و لتأكيد كالمهميعتمد عليه الكتاب ؛ متعارفو الرواية والتكرار كما ه

 .أحالم مستغانمي الوصول إليه

فهي رواية ؛ رواية ذاكرة الجسد هي رواية احتلت الصدارة في الوطن العربي-    

 .ونالت بذلك العديد من الجوائزبحزنه ووجعه ؛ اختصرت تاريخ الجزائر العريق

الجزائريات اللواتي استطعن إثبات  إن الروائية أحالم مستغانمي من أهم الروائيات-    

 .الوطن العربيو فقد كان لروايتها مكانة خاصة في الجزائر؛ جدارتهنو هوايتهن

نجاحا هائال و مما يمكن أن يرتاب فيه كون رواية "ذاكرة الجسد"أنها القت صدى كبير

ال الروائية بالرغم من أنها أولى األعمو وفي هذا المجال؛ نادرا ما تناله تحفة أدبية مثلها

كيف ال وهي ؛ الرواج الكبيرينو فبداية المشوار الروائي غير أنها لقيت االهتمام؛ للكاتبة

 الرواية التي دوخت الشاعر العظيم )نزار قباني (.



 خاتمة
 

 

القليل إلى الدراسات السابقة في و لو وفي األخير نأمل أن يكون هذا البحث قد أضاف     

فكما يقال من خالله أن يمهد الطريق لبحوث أخرى و أرجو أ؛ مجال الفنون األدبية الروائية

 النهاية ما هي إال بداية بحث في طريق االنجاز "."

 .هللا على كل شيء قديرو  تحقيق ما نويتو أسأل هللا التوفيق فيما أردت           

 



 قائمة المصادر و المراجع
 

 : مصادر ومراجع

 .القرآن الكرٌم -

 .6202؛ 62بٌروت لبنان ط؛ التوزٌعو ذاكرة الجسد؛دار األدب للنشر؛ تغانمًأحالم مس -

 م.6220؛62ط؛ منشورات أحالم مستغانمً؛ ذاكرة الجسد؛ أحالم مستغانمً -

دار اللواء ؛ قراءة فً ذاكرة الجسد؛ جمالٌات المكان الفلسطٌنً؛ ابن سائح األخضر -

6202. 

 .00ج ؛ ت ؛ د0بٌروت لبنان ط؛ دار صادر للنشر والتوزٌع؛ لسان العرب؛ ابن منظور -

شعرٌة القص فً رواٌة ذاكرة و سطوة المكان؛ عالم الكتب الحدٌث؛ األخضر ابن سائح -

 .6200؛ األردن؛ دراسة فً تقنٌات السرد؛ الجسد

)الغرب( المركز الثقافً العربً        الدار البٌضاء ؛ اللغةو المرأة؛ الغدامً عبد هللا -

 م.0992؛0ط

؛ دار الكندي؛ تقنٌات السرد مقاربة بنٌوٌة تكوٌنٌة فً األدب القصصً؛ آمنة ٌوسف -

 م.6222د ط ؛ األردن

الدار البٌضاء )المغرب(           ؛ المركز الثقافً العربً؛ بنٌة الشكل الروائً؛ حسن البحراوي -

 .م6229؛ 6ط

؛ صفاقس تونس؛ صامد للنشر والتوزٌع؛ الشعر فً رواٌة أحالم مستغانمً؛ كمونزهرة  -

 م6222مارس ؛ 0ط

بٌروت ؛ المركز الثقافً العربً؛ النص والسٌاق؛ انفتاح النص الروائً؛ سعٌد ٌقطٌن  -

 .م6220؛6لبنان؛ ط

ندي دار الك؛ مقارنة بنٌوٌة تكوٌنٌة فً األدب القصصً؛ سلٌمان كاصد؛الموضوع السرد -

 .م6222؛ د ط؛ األردن

المكانٌة فً )موسم و البنٌة الزمانٌة؛ البنٌة السردٌة عند الطٌب صالح؛ عمر عاشور -

 .م6202د ط ؛ الهجرة إلى الشمال (دار هومة الجزائر

؛ مجلة عالم المعرفة؛ بحث فً تقنٌات السرد؛ فً نظرٌة الرواٌة؛ عبد المالك مرتاض -

 م.0991؛ د ط؛ الكوٌت؛ المجلس الوطنً للفنون واألدب



 قائمة المصادر و المراجع
 

منشورات لونه ؛ النفس فً األدب الشعبً الجزائريو البعد االجتماعً؛ عبد الحمٌد بوراٌو -

 .م6221؛0الجزائر ط؛ الدراساتو للبحوث

م؛نقال غن عبد الرحمن 0912دائرة الفكر القاهرة ؛ محمد برادة :باحثٌن الخطاب الروائً -

 .مكتبة اآلداب القاهرةالبنٌة السردٌة للقصة ؛ الكردي

تحلٌل ؛ دراسة فً النقد العربً الحدٌث؛ تحلٌل الخطابو األسلوبٌة؛ السٌد؛ نور الدٌن -

 .6ج؛ د ط؛ دار هومة للجزائر؛ السرديو الخطاب الشعري

؛ التوزٌعو دار الكندي للنشر؛ نصر هللا إبراهٌمالسرد الروائً فً أعمال ؛ هٌام شعبان -

 .6222؛ د ط؛ األردن

 :اجممع

معجم الوسٌط ؛ محمد علً النجار؛ أحمد حسن الزٌات؛ حامد عبد القادر؛ إبراهٌم مصطفى -

 .اسطنبول؛ التوزٌعو المكتبة اإلسالمٌة للطباعة والنشر؛ 0ج

 م.6222؛2بٌروت لبنان ط؛ دار العلم للمالٌٌن؛ جبران مسعود الرائد -

  :محاضرات

الكتابة ضد أجنسة ؛ الرواٌة الجزائرٌة المعاصرةتداخل األجناس األدبٌة فً ؛ دباب قدٌم -

 .محاضرة ألقاها بجامعة سورٌا؛ األدب

 :مذكرات

العمراوي البدٌعة؛تحت إشراف شاكر لقمان بعنوان شعرٌة الحكاٌة فً رواٌة ذاكرة الجسد  -

 مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماستر فً مٌدان اللغة -دراسة بنٌوٌة سردٌة–ألحالم مستغانمً 

 .م6202-م6206األدب العربً و

تأثٌر الرواٌة ؛ األسطةتحت إشراف الدكتور عادل ؛ رائدة عبد اللطٌف حسن ٌاسٌن -

أطروحة إكمال لمتطلبات درجة ؛ أحالم مستغانمً؛ الجزائرٌة فً الرواٌة الفلسطٌنٌة

؛ بلسبكلٌة الدراسات العلٌا فً جامعة النجاح الوطنٌة فً نا؛ الماجستٌر فً اللغة العربٌة

 م.6222فلسطٌن 

ذاكرة ؛ إشراف األستاذ محمد زمري بعنوان داللة المكان فً رواٌة؛ سٌدي ٌخلف ٌمٌنة -

األدب العربً و مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماستر فً اللغة؛ أحالم مستغانمً؛ الجسد

 .م6201-م6202
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 :مواقع
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 الكلمات المفتاحية:

 الجسد. –ذاكرة  –رواية 

 ملخص الدراسة:

ذاكرة الجسد رواٌة للكاتبة أحالم مستغانمً، وهً من أهم وأروع ما كتبته الكاتبة   

الجزائرٌة بحٌث استطاعت بعد تألٌفها أن تحصل عن العدٌد من الجوائز التً منحتها بها 

م، وقد وصلت المبٌعات إلى ثالثة مالٌٌن نسخة،والعجٌب فً 7991جمعٌة نجٌب محفوظ 

أنها أقل من عادٌة، ولكن بعد سنوات عدٌدة وطرحها مجددا فً  األمر أن النقاد كان رأٌهم

األسواق حققت أعلى المبٌعات وٌقول البعض السبب فً ذلك اسمها الغرٌب.                 

إذن تدور أحداث الرواٌة حول شخصٌة مثلت دور الرسام خالد بن طوبال والذي خسر 

اة دون أن تعترف له بذلك وٌظهر فً ذراعه أثناء حرب التحرٌر ضد فرنسا لتغرم به حٌ

الوقت ذاته صدٌقها المدعو زٌاد وهو مناضل فً الثورة الفلسطٌنٌة، مما ٌؤدي إلى تداخل 

األحداث بٌن خالد وحٌاة،وفً نهاٌة المطاف تتزوج حٌاة من شخص آخر صاحب نفوذ 

ك مما ٌؤدي وسلطة فً الحكومة الجزائرٌة خاضعة بذلك للتقالٌد واألعراف التً حكتها بذل

 الذي كان مغرم بها.إلى انهٌار خالد 

Résumé de l'étude : 

Memory in the Flesh est un roman de l'écrivain Ahlam 

Mosteghanemi, et c'est l'une des choses les plus importantes et 

les plus merveilleuses que l'écrivain algérien ait écrite. de retour 

sur le marché, il a réalisé les ventes les plus élevées, et 

certains disent que la raison en est son nom étrange. Ainsi, les 

événements du roman tournent autour d'un personnage qui a 

joué le rôle du peintre Khaled bin Tobal, qui a perdu son bras 

pendant la guerre de libération contre la France pour être 

amoureux de Hayat sans le reconnaître et en même temps 

apparaît son ami appelé Ziyad, un combattant de la révolution 

palestinienne, ce qui conduit au chevauchement des 

événements entre Khaled et Hayat, Finalement, Hayat épouse 

une autre personne ayant de l'influence et de l'autorité dans le 

gouvernement algérien, sous réserve des traditions et 

coutumes qu'elle lui a racontées, qui conduit à l'effondrement 

de Khaled, qui était amoureux d'elle. 



 

Study summary: 

 Memory in the Flesh is a novel by the writer Ahlam 

Mosteghanemi, and it is one of the most important and 

wonderful things that the Algerian writer wrote. Their opinion is 

that it is less than ordinary, but after many years and putting it 

back on the market, it achieved the highest sales, and some 

say the reason for this is its strange name. So, the events of the 

novel revolve around a character who played the role of the 

painter Khaled bin Tobal, who lost his arm during the liberation 

war against France to fall in love with him without life. She 

confesses to him and at the same time appears her friend 

called Ziad, who is a fighter in the Palestinian revolution, which 

leads to an overlap of events between Khaled and Hayat, and 

eventually Hayat marries another person with influence and 

authority in the Algerian government, subject to the traditions 

and customs that she told about, which leads to the collapse of 

Khaled who was in love with her. 
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