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 إهداء             
 

 و

 أهدي ثمرة هذا الجهد                

 إلى من كانا قدوتي في الصبر و العمل     

  و إلى من زرعا الطموح في حق لي فكري     

"                  والدي الكريمين "  

 و إلى من دعمني و كان مثلي األعلى      

"                    زوجي الغالي "  

"  أحمد  نور الدين زينن و إإراهيي  "إلى إإوتي    

                       و إلى إرعمي الصغير                       

"                  محمد نذير" اإني    

 و إلى كل أفراد عااللي  يدي ييلل وليد و إورراا  

كما اهدي هذا العمل إلى كل من علمنا و أووانا إالعلي  
  راجين المولى عز و جل القبوا و اللوفيق إن شاء اهلل    

                     
 يمينة  يدي ييلل



 

 شكر و عرف ان
 

    إنه لشرف كبٌر أن أتقدم بخالص الشكر إلى أستاذي 

، الذي كان له الفضل الكبٌر فً "زمري محمد"الفاضل 

. إعدادي هذا العمل المتواضع بمالحظاته و تعلٌماته القٌمة

كما أتقدم بالشكر الجزٌل إلى السادة األفاضل أعضاء لجنة 

.             بقراءة هذا البحثا تكرمونالمناقشة، الذي  

 وال انسً أن أتقدم بالشكر إلى جمٌع أساتذتً الكرام 

 بجامعة أبو بكر بلقاٌد                                         

و أتمنى أن ٌكون هذا البحث شعلة مضٌئة تنٌر درب كل 

 طالب علم                              

 ٌمٌنة سٌدي ٌخلف
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 أ
 

لقداحتلتالرواٌةمكانةبارزةفًالعالمالعربً،فقداهتمتبالقضاٌا

االجتماعٌة،والسٌاسٌة،والثقافٌة،وهًأكبراألجناسالقصصٌةمن

حٌثحجمهاوشخصٌاتهاوأحداثها،والرواٌةمنأحسنالفنوناألدبٌة

التًاهتمتبجانبالمكان،وكانالعنصراألساسًفًتشكٌل

النصوصفًاألعمالالفنٌة،فكلرواٌةمنالرواٌاتنجدهاغنٌة

باألمكنة،فلكلمكانأهمٌةفًالنصالروائً،ومنهذاٌنبغًمعرفة

بأنقٌمةالنصتكمنفًحٌوٌةالمكانوتعددهفكلماتعددتاألمكنة

.تنوعتاألحداثفًالرواٌة

فقدأضافتتلكاألمكنةبعداجمالٌاللنصالروائًالجزائري،ذلك   

بداللةالمكانفًرواٌةذاكرةالجسد"الذيجعلنًاختاربحثًالمعنون

،فقدتنوعتاألمكنةفًهذهالرواٌة،وسجلت"ألحالممستغانمً

أحداثاتارٌخٌةكثٌرة،أهمهاالثورةالجزائرٌةولمتنحصرفًحٌز

مكانًواحد،بلكانتمتفرقةفًأماكنكثٌرةمنالترابالوطنً،هً

.راسخةفًالقلبوالذاكرةالٌمكننسٌانهاأوتجاهلها

عنلوكتبالروائٌونالجزائرٌونفًفترةمابعداالستقال

االستعمارالفرنسً،وعنالحٌاةالقاسٌةواأللٌمةالتًكانٌعٌشها

.الشعبالجزائري

ومنالروائٌٌنالذٌنأبدعوافًهذاالمجال،الروائٌةأحالم

مستغانمً،فقدكانترواٌتهاذاكرةالجسدغنٌةباألمكنةالتًصاحبتها



                                                                                                       مقدمة

 

 ب
 

أحداثكثٌرةومشوقة،وقدوضعتهاأنموذجافًبحثً،فقدتحدثت

عناالستعمارالفرنسًوالثورةالمجٌدة،وقدمزجتفًرواٌتهابٌن

.عدةفتراتوعدةأمكنة،فكانتبذلكرواٌةمتمٌزةومتنوعة

:أماعنأسباباختٌاريللموضوع،فهًترجعإلىأن

ـذاكرةالجسدأثارتإعجابًلمااتصفتبهمنمزجبٌناللغتٌن

.الفصحىوالدارجة،وموضوعهاالشٌقوالحزٌنفًنفسالوقت

ـوالسببفًاختٌاريالرواٌةدونالشعر،هوأنالرواٌةتكتسًطابعا

قصصٌاممتعاومفٌدافًآنواحدوهذاماوجدناهفًذاكرةالجسد،و

.منذبداٌةمسٌرتًالدراسٌةيأنابطبعًمشدودةإلىالفنالروائ

ٌثٌر-وبطبٌعةالحالهذاالموضوعـمثلغٌرهمنالموضوعات

:فًنفسالباحثعدةتساؤالت،ومنها

ـكٌفوظفتأحالممستغانمًالمكانفًرواٌتهاذاكرةالجسد؟و

كٌفاستطاعتتصوٌره؟

ـوهلأعطتهطابعافلسفٌاذامسحةجمالٌةأثرتالردالروائً؟

ولنجٌبعلىهذهاألسئلةنتطرقإلىطبٌعةالموضوعالذيتوزع

علىمدخلوثالثةفصولوخاتمة،فقدعرفتفًالمدخلالرواٌةو

كٌفٌةنشأتهاوتطورها،وذكرتمنخاللهبعضالروائٌٌنالذٌنأبدعوا

.فًالرواٌةالجزائرٌة
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 ج
 

ثمتطرقت"هالمكانومصطلحاتمبمفهو"أماالفصلاألولفعنونته

تعرٌفالمكانلغةواصطالحاومفهومالفضاءو:إلىالعناصرالتالٌة

 .تحدثتعنعالقةالمكانبالرواٌة

التعرٌفبالروائٌةأحالممستغانمًوأهم"بٌنماالفصلالثانًفعنونتهب

وجاءفٌهالتعرٌفبالروائٌةوذكرتمؤلفاتهاوفًاألخٌر"أعمالها

.وضعتتلخٌصاللرواٌة

المكانفًرواٌةذاكرة"أماعنالفصلالثالثواألخٌرفعنونتهب

توضمثالثةمباحثإذأننًتكلمتعناألحداثوالشخصٌا"الجسد

.وعالقتهابالمكان

ثم.وٌنتهًبحثًبخاتمةتحتويعلىأهمالنتائجالتًتوصلتإلٌها

قائمةللمصادروالمراجع،والننسىاإلشارةإلىأنطبٌعةالبحث

.اعتمدتعلىالمنهجالوصفًالتحلٌلً

ومنالمصادروالمراجعالتًأفادتنًكثٌرافًهذاالبحثنذكر  

:منها

.أحالممستغانمًهكذاتكلمتهكذاكتبت:ـزهرةدٌك

جمالٌاتالمكانالقسنطٌنًـقراءةفًرواٌة:ـابنسائحاألخضر

ذاكرةالجسدـ

.فًنظرٌةالرواٌة:ـعبدالمالكمرتاض
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 د
 

صورةالمكانوداللتهفًرواٌة"رسالةدكتوراه:ـجواديهنٌة

"واسٌنًلعرج

بناءالشخصٌةوالمكانفًرواٌةذاكرة"رسالةماستر:ـفلهقارة

".الجسد

وكانمنالطبٌعًأناعترضتنًبعضالصعوبات،قلةالدراسات   

.التًتناولتموضوعالمكانٌةفًالرواٌة

الذي"زمريمحمد"وفًاألخٌرأتوجهبالشكرإلىأستاذيالفاضل

.ساعدنًكثٌراولمٌبخلعلىبتوجٌهاتهومعلوماتهالقٌمة
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فكان منهم , الكثًن من الكتاب للتأليف يف ىذا الفن اجتوو قد ، فن الروايةة   عرفت البالد العريب 
من يتخذ ادلنحى الغرامي كأسلوب خاص بو و منهم من ينحو ادلنحى الدرامي احلافل بادلفاجأة و 

.  و منهم كذلك من ينحو ادلنحى الوعظي الرامي إىل هتذيب األخالق,الغرائب 

و قد حاولنا من خالل ىذه التوطئة التطرق إىل مفهوم الرواية لغة و اصطالحا باعتبار الرواية فن من 

 . يةفنون األدبال

 :الرواية لغة.أ

،قال (روي)من :" إذا حتدثنا عن مفهوم الرواية من الناحية اللغوية،فهي يف لسان العرب البن منظور

روي من ادلاء :رواوة موضع من قبل بالد بين مزينة،و قال يف معتل لياء :ابن سيده يف معتل األلف 

،بالكسر، و من اللنب يروى ريا و روي أيضا مثل روى و تروى و ارتوى كلو مبعىن ،و الراوية ادلزاد 

 :فيها ادلاء ، و يسمى البعًن راوية على تسمية الشيء باسم غًنه لقربو منو ،قال لبيد

 فتولوا فاترا مشيهم  

      كرواية الطبع مهت بالوحل

و .ما يرد الراوية أي انو يضعف عن ردىا على ثقلها دلا عليها من ادلاء :و يقال للضعيف الوادع    

: و الروي.ىو البعًن أو البغل أو احلمار الذي يستقى عليو ادلاء،و الرجل ادلستقي كذلك راوية :الراوية 

 .1"ىو احلرف الذي تبىن عليو القصيدة،و يلزم يف كل بيت منها يف موضع واحد

                                                             
 349،،ص1،بًنوت ،لبنان،ط14ابن منظور،لسان العرب،دار صادر بًنوت،مج  1
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من روى ، روى على البعًن أي استقى ،و روى :" الرواية يف معجم ادلعاين اجلامع ىي    

نقلها ،ذكرىا و روى :حكاىا ،و روى األخبار :احلاضرين أي استقى ذلم ادلاء ، و روى احلكاية 

           1."اخلرب عن مصدر موثوق 

 :  (روي)و تعريفها يف ادلعجم الوسيط

تنعم :و يقال روي الشجر ،و روي النبت أي .َرِوَي من ادلاء و ضلوه ريا، و روى شرب و شبع "
 2."فهو ريان ، و ىي ريا و ريانة ،و اجلمع رِواء 

: و يف ادلعجم الغين لعبد الغين أبو العزم 

، ادلصدر(مزيد حبرف. الزم ومتعدٍّد . رباعي: فعل)، (روي)َروَّى"  .تَتْرِويَةٌ : ، َروَّْيُت، أَُروِّي، َروِّ
 .َسقاىا": َروَّى الَفالَُّح نَباَت احلُقولِ " 1

 .َسكََّن َ َمأَهُ ": َروَّى َعَطَشوُ "2
َر فيِو َمِليِّا، َنَظَر ِإلَْيِو ِمْن ََجيِع اأَلْوُجِو تَتْفكًنًا ": َروَّى يف اْلَمْوضوِع قَتْبَل َأْن ُيْصِدَر َقرارًا "3 َفكَّ

 .َوَرِويَّةً 
 .َ ََلُو َعَلى رِوايَِتوِ ": َروَّاُه الشِّْعرَ "4
 3."تَتَزوََّد بِادلاءِ ": َروَّى اْلُمساِفرُ "5

 : و تعريفها يف معجم الرائد جلربان مسعود
 :روى يروي رواية"

                                                             

www.almaany.com   1  معجم ادلعاين اجلامع
 www.almougem.comم1960/ىَت1379: صدر-بالقاىرة العربية اللغة رلمع-الوسيط دلعجما  2
 www.almougem.comم2001/ىَت1421: صدر-أبو العزم عبد الغين-الغين  3
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 .نقلو: روى احلديث -
 . لو عن صاحبو وأنشده: روى الشعر -

 .فتلو: روى احلبل -

 .1"، أي احلبل على اجلمل«الرواء»شده ب: روى الرحل -

 : أما يف سلتار الصحاح أليب بكر الرازي 

( اأْلَْرَوى)َعَلى أَفَاِعيَل فَِإَذا َكثَتَرْت َفِهَي ( أَرَاِويَّ )بِالضَّمِّ َواْلَكْسِر اأْلُنَتَثى ِمَن اْلُوُعوِل َوَثاَلُث  (أْلُْرِويَّةُ ا)"
 .َعَلى أَفَتَعَل ِبَغًْنِ ِقَياسٍ 
 .اْسُم َجَبٍل بِِباَلِد َبيِن َعاِمرٍ  (َريَّانُ )وَ ، ِضدُّ اْلَعْطَشاِن َواْلَمْرأَُة َريَّا (الرَّيَّانُ )وَ ، َوأَْرَوى أَْيًضا اْسُم اْمَرأَةٍ 

َر َمْهُموزَةٍ  (الرَِّويَّةُ )وَ   .التَتََّفكُُّر يف اأْلَْمِر َجَرْت يف َكاَلِمِهْم َغيَتْ
ُكلُُّو  (تَتَروَّى)وَ  (اْرتَتَوى)ِبَكْسِر الرَّاِء َوفَتْتِحَها وَ  (رِيِّا)ِبَوْزِن ِرًضا وَ  (رًِوى)ِمَن اْلَماِء بِاْلَكْسِر (َرِويَ )وَ 

 .مبَْعىًن 
 ،يف الشِّْعِر َواْلَماِء َواحلَِْديِث ِمْن قَتْوٍم ُرَواةٍ (رَاوٍ )فَتُهَو  (رَِوايَةً )احلَِْديَث َوالشِّْعَر يَتْرِوي بِاْلَكْسِر  (ىَروَ )وَ 
 .أَْيًضا َ ََلُو َعَلى رَِوايَِتوِ  (أََرَواهُ )وَ  (تَتْرِويَةً )الشِّْعَر  (َروَّاهُ )وَ 

َنَظَر ِفيِو  (تَتْرِويَةً )يف اأْلَْمِر  (َروَّى)وَ ،أِلَنَتَُّهْم َكانُوا يَتْرتَتُووَن ِفيِو ِمَن اْلَماِء ِلَما بَتْعدُ  (التَتَّْرِويَةِ )َوُسَِّي يَتْوُم 
َر يَُتْهَمُز َواَل يَُتْهَمزُ   .َوَفكَّ

 . َأْن تَْأُمرَُه ِبرَِوايَِتَها َأْي بِاْسِتْظَهارَِىا، إالّ اْرِوَىا: أَْنِشِد اْلَقِصيَدَة يَا َىَذا َواَل تَتُقلْ : َوتَتُقولُ 
 .اْلَعَلمُ  (الرَّايَةُ )وَ 
 .اْلَبِعًُن أَِو اْلبَتْغُل أَِو احلَِْماُر الَِّذي ُيْستَتَقى َعَلْيوِ  (الرَّاِويَةُ )وَ 

 .َواْلَعامَُّة ُتَسمِّي اْلَمزَاَدَة رَاِويًَة، َوُىَو َجائٌِز اْسِتَعارًَة، َواأْلَْصُل َما ذََكْرنَاهُ 
ْصَلٌْنِ 2َقْد ذََكَر الرَُّواَء يف َرَأى أَْيًضا َوُىَو ِمْن َأَحِد اْلف: قَتْلتُ ، بِالضَّمِّ َأْي َمْنَظرٌ  (ُرَواءٌ )َوَرُجٌل َلُو  ََ

                                                             
 www.almougem.comم1965/ىَت1384: صدر-مسعود جربان-الرائد  1
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ُهَما  . َاِىٌر اَل ِمنَتْ
 .ِمَن اْلَماِء بِاْلَكْسِر َواْلَمدِّ  (رَِواءٌ )َوقَتْوٌم .لِلشِّْعِر َواذْلَاُء لِْلُمَباَلَغةِ  (رَاِويَةٌ )َوَرُجٌل 

 .َقِصيَدتَاِن َعَلى َرِويٍّد َواِحدٍ : َحْرُف اْلَقاِفَيِة يَُتَقالُ  (الرَِّويُّ )وَ 
 .1"َشِرَب ُشْربًا َرِويِّا: ، َويَُتَقالُ َوالرَِّويُّ أَْيًضا َسَحابٌَة َعِظيَمُة اْلَقْطِر َشِديَدُة اْلَوْقِع ِمْثُل السَِّقيّ 

 :الرواية اصطالحا

حكاية أو قصة نثرية طويلة ، تستمد الوقائع و األحداث "أما الرواية يف مفهومها االصطالحي فهي 
من اجملتمع ، و ىي من الفنون األكثر انتشارا و شهرة من فنون األدب النثري ، و من شليزاهتا التشويق 

فكلما زاد حجمها و طوذلا زاد معها التشويق دلعرفة ادلزيد ، و تعاجل عدة قضايا سواء القضايا 
الرواية ىي سرد نثري طويل يصف شخصيات خيالية أو  "و".األخالقية أو االجتماعية أو السياسية 

لة، كما أهنا أكرب األجناس القصصية من حيث احلجم 2متسلس ةواقعية وأحداثاً على شكل قص
بوصفها جنساً أدبياً مؤثراً يف القرن الثامن  وتعدد الشخصيات وتنوع األحداث، وقد  هرت يف أوروبا

عشر، والرواية حكاية تعتمد السرد مبا فيو من وصف وحوار وصراع بٌن الشخصيات وما ينطوي عليو 
 3."ذلك من تأزم وجدل وتغذيو األحداث

إن الرواية تشرتك مع ادللحمة يف طائفة من اخلصائص، وذلك من :" و يعرفها عبد ادلالك مرتاض 
حيث إهنا تسرد أحداثاً تسعى ألن متثل احلقيقة، وتعكس مواقف اإلنسان، وجتّسد ما يف العامل، أو 

، ذلك الن الرواية تتميز عن ادللحمة بكون األخًنة شعرا ، و تلك جتّسد من شيء شلا فيو على األقل
 .4"تتخذ ذلا اللغة النثرية تعبًنا 

 
                                                             

 www.almougem.comم 1268/ىَت666: تويف-الرازي بكر أيب بن زلمد-الصحاح سلتار  1
 https://ar.wikipedia.org/wki (الرواية) ويكيبيديا ادلوسوعة احلرة  2
 . نفس المصدر  3
. 159ص - 1998شعبان – عامل ادلعرفة – يف نظرية الرواية – د عبد ادلالك مرتاض 4
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 :نشأتها

و إذا رجعنا إىل نشأة الرواية العربية فنجد  هورىا يعود إىل اآلداب الغربية ، و ال يعين ذلك أن الرواية 
ليس ذلا طابعا خاصا هبا بالعكس فنحن إذا عدنا إىل تراثنا القدمي صلده حافال بالقصص الشعبية و 

فنشأة  "ادلقامات و القصص اخلرافية كذلك، و لكن احتكاك العرب بالغرب وّلد  هور الرواية العربية،
الرواية العربية تعوُد إىل االحتكاك واالتصال العريب بالعامل الغريب يف أواخر القرن التاسع عشر، حيث 
برزت بداية احملاوالت الروائية األوىل عند عودة الكّتاب العرب من البالد األوروبية وزلاولتهم لكتابة 

 ونذكر من ىؤالء فرح أنطوان، ونقوال حداد، وحسٌن ىيكل خاصة يف روايتو . وتأليف روايات سلتلفة
  .1"ادلشهورة زينب

 : العناصر التي تقوم عليها الرواية

عند قراءتنا للرواية صلدىا تتكون من عدة عناصر و ىي اليت تبىن عليها الرواية، و من أىم العناصر 
 :نذكر

  و ىي أىم العناصر اليت تقوم عليها الرواية، و ذلا دور كبًن و مهم يف بناء الرواية، :الشخصيات
 افنجد أهنا تتكون من كم ىائل من الشخصيات و صلد أن لكل شخصية دورىا يف الرواية، كم

. أساسية و شخصيات ثانويةأن ىنالك شخصيات 
 اليت وقعت فيو األحداث لزمن و ذلما دور مهم يف الرواية فهما يبينان للقارئ ا:المكان و الزمان  

  .كالبيت و البلدو موقعها 
 "تعّرف احلبكة على أهنا النمط الذي تسري فيو أحداث الرواية وتنقسم إىل :الحبكة: 

 .يسرد الروائي خالذلا األحداث بشكل متسلسل: حبكة الرواية النمطية    

                                                             
1
 http://mawdoo3.com -2016 مارس 20 – مفهوم الرواية – سليمان حسن سمر  
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 يسرد الروائي أحداث الرواية بشكل عكسي، أي من النهاية مث إىل :حبكة الرواية المركبة
 1".البداية

 "ةموضوع الرواي: 

 يقدم الروائي خالل موضوع الرواية رلموعة من قية،جيب أن يكون موضوع الرواية حيمل قيمة أخال
 .2"ااحللول ادلقرتحة للمشكلة اليت يطرحو

نالحظ شلا سبق أن الرواية ىي نقل لألخبار عن طريق السرد ، و ذلك بإثراء  موضوعات متنوعة ، 
 .متكونة من شخصيات و زمان و مكان 

 : نشأة الرواية الجزائرية

حيث ذلا جذور عربية و " الوطين العريب،ذات عالقة وثيقة بنشأهتا يفنشأة الراوية اجلزائرية     تعترب 
إسالمية مشرتكة كصيغ القصص القرآين و السًنة النبوية و مقامات اذلمذاين و احلريري و الرسائل و 

 و من األسباب اليت جعلت الرواية اجلزائرية تتطور ىي الظروف القاسية اليت مرت هبا 3."الرحاالت
اجلزائر فهي كغًنىا من الدول مرت مبرحلة االستعمار ، و ىذه ادلرحلة آدت بالكتاب إىل اإلبداع و 

كتابة الروايات ، فقد تناولت رواياهتم  األوضاع االجتماعية و السياسية للشعب اجلزائري ، و كذلك 
تتحدث عن فرتتٌن مرت هبما اجلزائر فرتة االستعمار و فرتة ما بعد االستقالل و كانت موضوعاهتا 

لقد سايرت الرواية اجلزائرية الواقع، و نقلت سلتلف التغيًنات اليت طرأت ف"ىي فرتة العشرية السوداء ،
إحداث ىذا التغيًن، ومن ادلالحظ أن الرواية  على اجملتمع حبكم الظروف والعوامل اليت أسهمت يف

اجلزائرية قد صبغت بصبغة ثورية، خاصة الثورة ضد االستعمار، كما سايرت النظام االشرتاكي وىذا 

                                                             
 http://weziwezi.com- 2018 فرباير 8-عناصر الرواية   1
2
 http://weziwezi.com- 2018 فرباير 8-عناصر الرواية   
 http://mawdoo3.com -2016 مارس 20– مفهوم الرواية – سليمان  حسن ُسر  2
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ما صلده يف عقد السبعينات، ودخلت الرواية يف ما بعد مرحلة جديدة فيها ثورة و نضال واهنزام، إذ 
 1."أدب األزمة"انطلق الكاتب من الواقع الذي عاشو وعايشو يف زمن األزمة فاصطلح عليو ب 

فالرواية اجلزائري نشأت معتمدة على الواقع الذي كان يعيشو الشعب اجلزائري ، و يف ضل تلك 
الواقعية و تلك الظروف اليت عاشها الشعب قرر ادلبدعون الكتابة و إخراج كل ما عندىم من كلمات 
 .و أساليب جتسد ىذا الواقع و من خالذلا يستطيعون  معاجلة قضايا شعبهم االجتماعية و السياسية

  و قد كانت نشأت الرواية اجلزائرية مصحوبة بربوز عدة كاتبات ، و نذكر منهن الروائية أحالم 
ذاكرة "مستغامني اليت أبدعت منذ بداية الثمانينات و صارت أكثر تألقا حٌن قدمت ثالثيتها الشهًنة 

 " . اجلسد ،فوضى حواس ، عابر سرير 

و قد اعتربىا " اكرة اجلسد فقد كان أكثر عمل اشتهرت بو أحالم يف الفرتة األخًنة ، فإذا أخذنا ذ
أول امرأة عربية تعيد تأنيث اللغة و استعادة الذاكرة األنثوية "  ادلرأة و اللغة"عبد اهلل الغذامي يف كتابو 

منذ ألف ليلة و ليلة و قد اختارهتا مؤخرا رللة فوريس األمريكية من بٌن الشخصيات ادلؤثرة يف الوطن 
 .2"العريب 

فنحن عند قراءتنا لروايات أحالم مستغامني صلدىا و كأهنا تبحث عن فضاء اكرب و أوسع تعرب بو عن 
و ذاكرة اجلسد رواية  لت يف صفحاهتا أمكنة عديدة .صرخاهتا و ميوالهتا و أحاسيسها األنثوية 

جعلتها شليزة عن بقيتها من الروايات ، فأي رواية صلد فيها شيئا مييزىا عن غًنىا ، و لكن كلها تتميز 
 .بلغة نثرية واحدة 

                                                             
-50 ص م،2000 ،1 طبعة قسنطينة، منتوري، جامعة منشورات -وطار الطاىر روايات يف البنية و الرؤية -بوديبة إدريس  1

51. 
2
 .20،  ص 2013، دار الهدى ،ط " أحالم مستغانمي"   هكذا تكلمت هكذا كتبت،–.زهرة ديك  
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نستنتج شلا سبق أن الرواية ىي مبثابة لوحة فنية يرُسها فنان، من خالذلا نرى صورة اجملتمع الثانية، 
فالرواية نلمس من خالذلا العادات و التقاليد و اختالف األذواق و ادلعتقدات و األمناط السلوكية و 

 .فيها يسم الكاتب احلقائق اليت يعيشها ادلواطن
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 :تعريف المكان (1

      لإلنسان عالقة وثيقة بادلكان فهو ديثل لو ادللجأ و الوسط الذي يعيش فيو و   

يرتبط بنفسيتو، فإذا ابتعد اإلنسان عن مكانو الذي نشأ فيو يتأثر كثَتا و حيبذ لو 

 يرجع إليو و ال يبتعد عنو، فما ىو تعريف ادلكان؟      

 :   المكان لغة  (أ 

مكن من .من مكن مكانة عند األمَت ،ارتفع و صار ذا منزلة ، و الشيء القوي و ادلنت فهو ماكن "

الشئ جعل لو سلطانا و قدرة ، و أمكن األمر فالنا و لفالن سهل عليو أو تيسر لو فعلو و قدره 

عليو ،دتكن عند األمَت ، ارتفع و صار ذا منزلة ، استمكن من األمر ، قدر عليو أو ظفر بو ، ادلكنة 

: ىذا مكان ىذا أي بدلو، ادلكانة ج مكانات : ادلكان ج أمكنة و أمكن يقال.، القوة و الشدة 

.1"ادلنزلة و الرفعة الشأن ، يقال امش على مكانتك أي برزانة و وقار   

     و قد عّرف ادلكان كذلك رتع من اللغويُت فمنهم اللغوي أبو القاسم 

ادلكان عند أىل اللغة :"ه502احلسُت بن زلمد ادلعروف بالراغب األصفهاين 

،و قال اللغوي رلد الدين زلمد بن يعقوب الفَتوز أبادي "ادلوضوع احلاوي للّشئ

  .        2"ج أمكنة و أماكن –ادلكان ادلوضع :"ه ، ما نصو817صاحب القاموس ،

 

                                                             
 .771ص-دار المشرق بٌروت لبنان-2008-الطبعة المئوٌة األولى-  المنجد فً اللغة و األعالم 1
  WWW.azehera.net  ٌة أبو مالك السنً ،النقوالت العلٌة فً تنزٌه هللا عن الجهة و المكان و الكٌف2

jun 2012.              

http://www.azehera.net/
http://www.azehera.net/
http://www.azehera.net/
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  و قال العالمة كمال الدين ازتد بن حسن البياض احلنفي 

،و قال الشيخ يوسف بن "ادلكان ىو الفراغ الذي يشغلو اجلسم :"ه1098

قال أىل السنة ادلكان ىو الفراغ الذي حيل :"ه 1193سعيد الّصفيت ادلالكي 

ادلكان ىو ادلوضع الذي يكون :"،و قال الشيخ سالمة القضاعي 1"فيو اجلسم 

 .2"فيو اجلوىر على قدره و اجلهة ىي ذلك ادلكان

 ق   ي  قو  اعمق  امل  مكنمك  :" أما يف القران الكرمي ، قال اهلل تعاىل 

 إن اي    فقو   تمعقو  م  مقو  ل اي قب   ل ا  إل   يقمل  

و اعملوا على مكانتكم أي دتكنكم من ىواكم و شهواتكم اليت  ".  ظي عقو

أنتم عليها أو على ناحيتكم ، وجهتكم اليت أنتم عليها من الكفر و اذلوى ، و 

ادلعٌت اثبتوا على ما انتم عليو من الكفر و العداوة ، فادلكانة إما معنوية أو 

 .3"حسية من ادلكان 

                                                             
   WWW.azehera.net أبو مالك السنً ،النقوالت العلٌة فً تنزٌه هللا عن الجهة و المكان و الكٌفٌة   1

Jun2012      
 . المرجع نفسه 2
 . المرجع نفسه  3
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كان اهلل و :"قال رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم : ىناك الكثَت من األحاديث عليها لفظ ادلكان 

االعتقاد "و قال البيهقي يف كتابو " . رواه البخاري و احلاكم ابن اجلارود و البيهقي"مل يكن شئ معو

.1"يدل على انو مل يكن شئ غَته ال ادلاء و ال العرش و ال غَتمها :" ىذا احلديث " يف بيان ادلعٌت  

 

 :تعريف المكان اصطالحيا (ب 

فمن الواضح من أن "أما تعريف ادلكان اصطالحا فهو يف نظر جاستون باشالر يرتبط بالصورة إذ

ادلكانية يف األدب ىي الصورة الفنية اليت تذكرنا أو تبعث فينا ذكريات بيت الطفولة، و بيت الطفولة 

ىو ادلكان األليف الذي حيمل األلفة و نشعر فيو بتلك اجلاذبية القوية و الرغبة ادللحة و الشعور 

2"باحلماية و الدفء ، و ذلك ألنو يكثف الوجود يف حدود تتسم باحلماية   

 ما ينقصو و يلزمو يف حياتو ، فهو افالواحد منا إذا ابتعد قليال عن بيتو يشعر بالنقص ، و كان شيئ

 3"و ىو البؤرة الضرورية اليت تدعم احلكي و تنهض بو يف كل عمل ختيليي"يشعره باألمان و احلماية 

، فادلكان لو دور مهم و أساسي يف أي عمل أديب ، فهو يعترب احملور الذي تسَت عليو األحداث 

إن ادلكان الذي ينجذب ضلوه اخليال ال ديكن أن :" و يضيف جاستون باشالر .خاصة يف الرواية 

يبقى مكانا ال مباليا ذا أبعاد ىندسية فحسب ، بل ىو مكان قد عاش فيو بشر ليس بشكل 

                                                             
 . المرجع نفسه1

 .6 ص– 2 ط– ترجمة غالب هلسا –جمالٌات المكان - جاستون باشالر 2
 المركز الثقافً العربً الدار – الفضاء الزمن الشخصٌة – بنٌة الشكل السردي – حسن البحراوي 3

  .29ص-2009-2ط)البٌضاء المغرب 
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موضوعي فقط ، بل بكل ما يف اخليال من حتيز إننا ننجذب ضلوه ألنو يكثف الوجود يف حدود تتسم 

.1" باحلماية يف رلال الصور   

وأول من اىتم بدراسة ادلكان ىم الفرنسيون و ذلك يف عهد الستينات و السبعينات  و أبرز ىؤالء 

، و كان أبرز من أسهم بفعاليتو يف لفت االنتباه (جورجبويل ، و جليرب دوران و روالن برونوف ):" 

يوري لودتان و رروبَت بيتش ، و ىَتمان )دلصطلح ادلكان يف بنية نسيج العمل اإلبداعي ىم الباحثون 

خطاب )و ذلك بإصداره كتاب ( ىنري مًتان ) ،و من أبرز ادلؤلفُت يف دراسة ادلكان الروائي ، (ميَت 

.2"،كما يعد كتاب جاستون باشالر من أىم الكتب اليت الفت يف ادلوضوع 1980عام (الرواية   

ادلكان صورة أولية ترجع " فاإلنسان حُت يتذكر مكانا ما أو يراه بعينيو فهو يستخدم حواسو دلعرفتو، 

..3"إىل قوة احلساسية الظاىرة اليت تشمل حواسنا اخلمس  

و قد شغلت قضية ادلكان اىتمام الفالسفة كذلك كأفالطون و أرسطو ، فادلكان يف رأي أرسطو 

،إن ادلكان حسب 4"ىو ادلكان احلاوي من اجلرم احلاوي ادلماس للسطح الظاىر للجسم احلاوي :"

أرسطو ىو شئ ال ديكن نكرانو ألنو موجود  يف حياتنا ما دمنا نتحرك فيو و نعطيو تسميات ،أما يف 

فهو احلاوي للموجودات ادلتكاثرة و زلل التغيَت و احلركة يف العامل احملسوس ، عامل :"رأي أفالطون 

                                                             
 .31ص– 2 ط– ترجمة غالب هلسا –جمالٌات المكان - جاستون باشالر  1
 .140ص– داللة المكان فً رواٌة موسم الهجرة الى الشمال – مفهوم المكان – طٌب صالح  2
 .    277ص- 1986 القاهرة دار المعارف 5 ط– تارٌخ الفلسفة الحدٌثة –  ٌوسف كرم 3

الجزائر – دٌوان المطبوعات – من الفلسفة الٌونانٌنٌة الى الفلسفة االجتماعٌة –  محمد عبد الرحمن  4

 .171ص-1987ط
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، فنستنتج من خالل ما قال أفالطون أن للمكان عالقة بالكائنات احلية فإذا تغَت 1"الظواىر احلقيقي 

.الزمان و رحلت الكائنات خيتفي ادلكان عن الوجود   

ىو الفراغ ادلتوىم الذي يشغلو اجلسم " و ارتع كل من الكندي و الفارايب و إخوان الصفا إن ادلكان 

.2" احليز هو ينفذ فيو أبعاده و يراد ف  

أّما يف رلال دراسة الرواية اىتم دارسوا الرواية بدراسة عنصر ادلكان، شلّا نتج عنو رلموعة من 

.ادلصطلحات اخلاصة بدراسة ىذا العنصر، مثل ادلكان الروائي، و الفضاء اجلغرايف، و الفضاء الداليل  

و يفضل بعض الدارسُت مصطلح الفضاء الروائي عن ادلكان الروائي ، ألن الفضاء شامل و واسع 

اجملال أما ادلكان فهو ادلوضع أو الرقعة اليت جتري فيها األحداث فقط ال يتعدى ذلك ، فالفضاء مثل 

. أما ادلكان فهو جزء من الكل ثادلسرح الروائي الذي جتري فيو األحدا  

 :تعريف الفضاء و وظائفه في الرواية (2

 :الفضاء لغة  (أ 

من ادلعاجم اليت أسندت 

                                                             
 2ط– دار المعرفة الجامعٌة االسكندرٌة – قضاٌا الفلسفة العامة و مباحثها – محمد علً عبد المعطً  1
 .124ص -1984-

 .112ص - 1994 ط – بٌروت لبنان – المعجم الفلسفً – جمٌل صلٌبا  2
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 اليها لفضة فضاء معجم لسان العرب البن منظور، و قد وردت على النحو التايل 

فضا،يفضو،فضوا،فاض،و قد فضا ادلكان و أفضى فالن إىل فالن أي وصل إليو و أصلو انو :"

صار يف فرجتو و فضائو و حيزه ، و الفضاء الساحة و ما استوي من األرض و اتسع ، و رتعو 

أفضية ، و الفضاء ادلكان الواسع من األرض ، و نقول مكان مفض ، أي واسع و نقول ادلفضي 

 .1"أي ادلتسع 

و عرفو كثَتون و ذكر تعريفو يف عدة كتب و رلالت نذكر منها رللة كلية اآلداب و كانت خالدة 
فيبدو لنا أن مصطلح الفضاء أكثر مشوال و :" حسن اخلضر صاحبة ادلقال إذ تقول عن الفضاء

اتساعا من مصطلح ادلكان ، فلفظة فضاء تشَت إىل ادلكان الواسع الفارغ ، و ىو ما اتسع من 
 .2"األرض 

 :الفضاء اصطالحا(   ب 

الفضاء الرحب الذي حيددنا و ضلدده و حييط بنا من كل جانب ، من فوقنا " يعرفو الدارسون بأنو 
و من حتتنا و عن أدياننا و مشائلنا ، ال هنائي ، يؤدي دورا ذا أمهية يف عملية الفهم و التفسَت 

إن اإلنسان غَت :"، و قال غابريال مارسيل 3" باعتباره مكونا من مكونات اخلطاب األديب 
 .4"منفصل عن فضائو بل أنو الفضاء نفسو 

                                                             
 – دار صادر للطباعة و النشر – 2005-4 ط – 15 المجلد – لسان العرب – أبو الفضل جمال الدٌن  1

 .158-157 ص –بٌروت لبنان 
- 102 مجلة كلٌة اَداب العدد– المكان فً رواٌة الشماعٌة لعبد الستار ناصر – خالدة حسن خضر  2

 .116ص 
دار العٌن للنشر القاهرة - 2010 ط– شعرٌة القضاء للروائً عند جمال الغٌطانً – عزوز اسماعٌل  3

 .41-40ص– مصر –
-2016-10-30 –مفاهٌم و إشكالٌات ..الفضاء الروائً–آراء و مدّونات –محمد علً عوض   4

alriwaya.net  
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و قد اىتمت الدراسات األدبية بالفضاء يف الرواية ، باعتباره فضاء جغرايف يؤسس السرد ، و 
يعطي للخيال جتلياتو احلقيقة ، فالفضاء ادلكاين مكوٍّن سردي ، و يؤكد الدكتور حسن البحراوي 

يتميز يف السرد بكونو يتشكل كموضوع مستقل "بأن ادلكان  (الفضاء الروائي)يف مقدمة كتاب 
 .1"للفكر و يتضمن مربرات وجوده يف ذاتو أكثر شلا حييل على أمكنة زلسوسة أو مدركة مباشرة

بدءا بالراوي ولغتو اليت يستخدمها مث شخصيات الرواية، ومن ذتة " والفضاء يتأسس بعدة أشياء،

 .2"فإن للفضاء والراوي عالقة يف تأسيس العمل الروائي

أن الروائي إذا أراد أن يعرب عن نظرتو " ولكن الناقد عبد ادلالك مرتاض يناقض ىذا الرأي إذ يرى 

للوجود ليس عليو أن يذىب إىل مكون الفضاء ويتخذ منو وسيلة لبلوغ ىذا اذلدف، بل إن لو 

فكل روائي يف نظر الدكتور مرتاض عندما يعمد لكتابة رواية ال . 3"طرقا متعددة إلبراز ذلك 

يتخذ الفضاء ركيزة لو أو وسيلة إلصلاح روايتو بل يرى الرواية من كل أبعاده من حيث الزمان 

 .الروائي و الشخصيات و اللغة فكلها ذلا دور يف إبراز عملو األديب 

إن مصطلح الفضاء :" أما عن مفهوم الفضاء يف رأي النقاد، كان رأي عبد ادلالك مرتاض كاآليت 

من منظورنا على األقل قاصر بالقياس إىل احليز الن الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاريا يف 

                                                             
  www.matarmatar.netموقع مطر – 08/03/11 – موضوع فً قراءات السرد – محمد دانً  1
-الدار البٌضاء – افرٌقٌا الشرق – ترجمة عبد الرحٌم حزل – الفضاء الروائً – جماعة من المؤلفٌن  2

 .6-5 ص2002
 2009-08-27 مقال –أشكال الفضاء الروائً فً الخطاب النقدي المعاصر – ٌنظر  3

www.startimes.com  

http://www.matarmatar.net/
http://www.matarmatar.net/
http://www.matarmatar.net/
http://www.startimes.com/


.  همفهىو انمكان و مصطهحا ت:                                                          انفصم األول

                                               
 

17 
 

اخلواء و الفراغ ، بينما احليز لدينا ينصرف استعمالو إىل النتوء و الوزن و الثقل و احلجم و الشكل 

 .1" يف العمل الروائي، على مفهوم احليز اجلغرايف وحدههعلى احلُت أن ادلكان نريد أن نوقف... 

فالدكتور عبد ادلالك مرتاض يفضل استعمال كلمة حيز على كلمة فضاء ألن كلمة حيز شاملة و 

، مبينا أمهيتو يف " قد درسو يف كتابو نظرية الرواية ، و مسى فصال عنونو باحليز الروائي و أشكالو

 .العمل الروائي 

ادلصطلح الشائع بُت كثَت من النقاد العرب ادلعاصرين ، جديد يف " و يضيف أن الفضاء ىو 

االستعمال النقدي العريب ادلعاصر حبيث ال نعتقد أننا نصادفو يف الكتابات العربية اليت كتبت منذ 

 العربية ةثالثُت عاما ، و لقد جاء استعمالو نتيجة آلالف ادلصطلحات اجلديدة اليت دخلت اللغ

 .2"عن طريق الًترتة من اللغة الغربية و خصوصا الفرنسية يف النقد و االصلليزية يف التقانة

إن الفضاء أكثر اتساعا من ادلكان ، فهو يشمل أمكنة الرواية : "أما مسر روحي الفيصل فَتى 

، فكما رأينا أن مصطلح الفضاء 3"كلها ، إضافة إىل عالقتو باحلوادث و منظورات الشخصيات

خيتلف من ناقد آلخر فالدكتور مرتاض يراه مصطلح جديد يف االستعمال ال نصافو يف الكتب 

العربية القددية ، و جاءت تسميتو من الغرب عن طرق تررتتو ، أما الدكتور مسر الفيصل فعكسو ، 

                                                             
1

– الكوٌت – سلسلة كتب ثقافٌة – بحث فً تقنٌات السرد – نظرٌة الرواٌة – عبد المالك مرتاض  

 .121ص – 1998شعبان 
 .122نفس المصدر ص   2
مجلة جامعة تشرٌن –جمالٌات المكان فً النقد االدبً العربً المعاصر –عبد هللا ابو هٌف – ٌنظر  3

 .124ص-2005 -1عدد-27مج – سلسلة اَداب و العلوم االنسانٌة –للدراسات و البحوث العلمٌة 
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يفضل كلمة فضاء ألنو يعتقد أهنا تشمل كل األمكنة ادلوجودة يف الرواية  ىو شائع و لو عالقة 

 . و الشخصيات ثباحلواد

   إن اإلنسان مل ينفصل عن فضائو يوما ، ألنو خيًتق حياتو ، و ىو كذلك بالنسبة للرواية فهو 

: " يضم أمكنتها رتيعا الن الفضاء كما سبق و رأينا امشل و أوسع من ادلكان ، يقول حلمداين 

إن الفضاء أىم من ادلكان ألنو يشَت إىل ما ىو أبعد و أعمق من التحديد اجلغرايف ، و إن كان 

من األساسي أنو يسمح لنا بالبحث عن فضاءات تتعدى احملدود و اجملسد دلعانقة التخيلي و 

، الفضاء يف رأي حلمداين يتجاوز مفهوم 1" الذىٍت و سلتلف الصور اليت تتسع ذلا مقولة الفضاء 

 .ادلكان من حيث العمق و البعد اجلغرايف ، فالفضاء شامل يفتح لنا اجملال للبحث 

، و 2"كثرة األمكنة و رلموعها منطقيا يستدعي آن نطلق عليها الفضاء:" تقول عائشة احلكمي 

 .نستنتج ىنا أن كلما كثرة األمكنة يف الرواية مثال نسميها فضاء 

 تأثَت قوي و مباشر على الرواية، فهو يصور لنا ادلشهد الذي يدور بُت ءفكما الحضنا أن للفضا

 .الشخصيات و يعطي لنا صورة سلتصرة عن األحداث و الوقائع اليت جتري يف الرواية

 :وظائف الفضاء في الرواية (ج 

فهو إيهام ثانوي ووسيط تتحقق عربه اخلصائص "للفضاء دور مهم داخل النص الروائي _ 

 .الفضائية يف الفنون الزمنية كادلسرح و الشعر و الرواية 
                                                             

  alriwaya.net-2016 اكتوبر 3- الفضاء الروائً – ٌنظر محمد علً عوض  1
2

    alriwaya.net 3/10/2016- الفضاء الروائً – محمد علً العوض -ٌنظر   
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 . اذلندسية ، كالنقطة و اخلط و ادلستوى و ادلسافة عأما الوظيفة الثانية فتتجلى من خالل األنوا_ 

 .1"عالقة الرواية بالفنون الفضائية كالرسم و النحت و العمارة _ 

 :عالقة المكان بالرواية  (2

  إن وظيفة ادلكان يف الرواية ذلا أمهية كبَتة و ىو ركيزة و عنصر أساسي من العناصر الفنية ، و 

ىو وسيلة من الوسائل الفنية اليت حتمل عمقا رتاليا ،  فادلكان ىو سلزون لكل التجارب اإلنسانية 

فمنذ القدم و حىت وقتنا ."و االجتماعية كل ىذا جعل العمل الروائي عمال متكامال و غنيا فنيا

 و ادلعتقدات ، لذا فهو ال تاحلاضر سجل ادلكان سلتلف الثقافات و األفكار و الفنون و العادا

يكتسب قيمتو إال بوصفو وعاء للزمن حيث يسعى الواحد منا من خالذلما إىل حتقيق شعوره و 

التواجد الفردي و االجتماعي، فادلكان من الناحية الذىنية ال يبقى منغلقا بل ىو يتوزع عرب ذواتنا  

"2. 

فادلكان كما رأينا ىو الوسيلة اليت يستطيع هبا الفرد تسجيل ماضيو و حاضره ، فحىت و إن نسينا 

حدثا ما ، مبجرد رؤيتنا للمكان نتذكر من خاللو األحداث و الذكريات اليت حدثت معنا ، أما 

 و التقاليد كذلك صلد ذلا مكان خاصا هبا  مثال لكل منطقة عاداهتا و تقاليدىا تبالنسبة للعادا

 .اليت دتثلها 

                                                             
 . alriwaya.net 3/10/2016- الفضاء الروائً – محمد علً العوض -  – ٌنظر  1
–دار الغرب للنشر و التوزٌع –جمالٌات المكان فً القصة القصٌرة الجزائرٌة – احمد طالب – ٌنظر  2

 .13-12-11ص
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فادلكان يف النص الروائي ليس رلرد شيء صامت آو خلفية تقع عليا أحداث الرواية، إمنا ىو "

 .1"عنصر حامل لداللة و ديثل زلورا أساسيا من احملاور اليت تدور حوذلا عناصر الرواية 

العمل األديب حُت يفقد ادلكانية فهو يفقد " و  يرى جاستون باشالر يف كتابو رتاليات ادلكان أن 

 .، أي انو مهم جدا يف األعمال األدبية و إذا غاب غابت قيمة العمل 2" خصوصيتو و أصالتو 

الطابع الواقعي ، الفئات االجتماعية ، و مستويات ظواىرىا احلضارية "فادلكان ديثل يف الروايات 

ادلختلفة من خالل أبعاد داللية عميقة اليت تتمازج مع أحداث الرواية و شخصياهتا ، فمن خالل 

ادلكان يستطيع الروائي تصوير مظاىر احلياة اليومية ، و ادلشاىد الشعبية و العادات االجتماعية و 

، فنرى أن الروائيُت يصورون بيئتهم اليت 3"ادلناسبات يف لوحات رتالية مستمدة من مالمح الواقع 

 .حييون فيها كالوطن مثال و األرض سعيا منهم إىل جتسيد الواقع ادلعاش 

اليتمثل إال يف الذىن الذي يتخيلو و يؤمن بو ، فذىن " و اجلدير بالذكر أن وصف ادلكان ، 

اإلنسان ال يرى عوامل فحسب بل خيلقها أيضا و إن كانت سلتلفة عن العوامل احلقيقية ، فهي 

أجسام من الواقع الذي نتحرك فيو للميزة اليت يتمتع هبا الذىن ، و ىي حرية انتقالو عرب األماكن 

، فادلكان ال يبقى يف مركز واحد يف ذاتنا بل يتجاوز ذلك أي انو يتجو 4"اليت ال ضليا دائما فيها 

                                                             
 www.nizwa.com- مجلة نزوى– أهمٌة المكان فً النص الروائً – ٌنظر  1

 .6 ص– 2 ط– ترجمة غالب هلسا –جمالٌات المكان - جاستون باشالر 2

 
3
–دار الغرب للنشر و التوزٌع –جمالٌات المكان فً القصة القصٌرة الجزائرٌة – احمد طالب –ٌنظر   

 .23-22ص 
 22ص – المرجع نفسه  4
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إىل ذاكرتنا و أحالمنا ، فالكاتب يف الرواية ال يقتصر على تصوير مكان واحد بل يتعدى األمكنة 

حسب تعدد األحداث و من ىنا تأيت أمهية االعتماد على وصف األحداث اليت ينبغي للكاتب 

 .انتقاؤىا بدقة و إجياز

نواة و " و لعل من خصائص ادلكان انو يضفي طابعا شليزا للرواية ، و تصبح األمكنة يف الرواية 

بؤرة سطحا و عمقا مكانا شعبيا زلدودا و موقفا لتاريخ امشل ، و ديثل ىذا الفهم دلكونات العمل 

اإلبداعية نستطيع أن نربط و بدون تبسيط بُت التاريخ و ادلعاصرة و بُت ماضي األجداد و فعل 

األبناء ، فلقد أصبح الدور التارخيي لكل عملية مشخصة ، و كأننا على األرض أو يف الفكر 

 .1"فاعال عندما يصبح جزءا مهما من عملية تطويرية و مستمرة 

يّتضح لنا أن ادلكان دعامة و ركيزة من ركائز العمل الروائي، إذ انو يساعد على الًتكيز و اإلدراك 

 .لألشياء و البيئة اليت تدور فيها األحداث و الشخصيات

و ادلكان ليس رلرد ايطار تدور فيو األحداث و الشخصيات فقط و إمنا ىو إحدى العناصر 

 .                                                                 الفاعلة  اليت حتتل مرتبة عالية يف الرواية  ليصبح جزءا ال يتجزأ منها 

                                                             

 1986. سنة، بغداد،  دار الشؤون الثقافٍة العامة–الرواٌة و المكان –  ٌاسٌن النصٌر 1 

 25ص.
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 : التعريف بالركائية(1

 يف تونس من أب 1953أحالـ مستغامني ىي أديبة جزائرية مقيمة يف لبناف ، كلدت سنة 
كيف كانت : ذم جنسية جزائرية ، ك لقد صرحت يف إحدل اللقاءات الصحفية ، حُت ُسِؤلت 

كاف أيب يهول األدب الفرنسي ك : "  الكتابة ؟ ، قالت مطفولتك ك فًتة ادلراىقة ك ماذا تعٍت لك
تعرض للسجن بسبب نشاطو السياسي ، ك نشأت يف زليط عائلي كطٍت التوجو ، ك بعد االستقالؿ 
عدت إىل اجلزائر ألدرس يف مدرسة الّثعالبية للبنات ، ك من مث ثانوية عائشة أـ ادلؤمنُت ألخترج سنة 

 ـ من كلية اآلداب ضمن أكؿ دفعة معربة تتخرج بعد االستقالؿ من جامعة اجلزائر ، ك طبعا 1971
الطفولة ليست كلها سعيدة ىذا يكوف طبعا يف القصص اخلرافية فوصويل إىل اجلزائر كاف فعال مؤشرا 

سنوات ، ك سوؼ يكوف طبعا ذلذه النقلة 10، كاف اكتشافا أف أقـو بأكؿ رحلة مضطربة ك عمرم 
أف تعلمت ذلجتُت ك أصبحت يل مرجعيتُت ك طبعا ال نشعر بذلك إال يف الكرب ، حيث يشعر 

 .                                                                                     1"بذلك التزاكج 

 :الكتابة عند أحالـ مستغامني  (أ 

نوع من االهنماؾ السرم يف احلياة ىي يف البداية " إف الكتابة بالنسبة ألحالـ مستغامني ىي 
مناجاة ، ك الكتابة لغة سلتزلة ، ك بعد أف كتبت الشعر كتبت الركاية اليت جاءت متأخرة جاءت 

نتيجة دلعايشة  أشياء صعبة عجز الشعر عن معايشتها ف حبثت عن فضاء أكرب مل أكن أنوم النشر 
يف البداية ، فعلت ذلك ألخلق كاد أنفخ فيو صرخايت ك ميويل ك كل األحاسيس اليت ختاجلٍت ك اليت 

 .2"ال يعجز عنها إال القلم ك الكلمة 

                                                             
1
  .46ص -2013دار الهدى - أحالم مستغانمي هكذا تكلمت هكذا كتبت-  زهرة ديك 

 .47المرجع السابق ص  2



التعريف بالروائية أحالم مستغانمي و أهم أعمالها:                                  الفصل الثاني    
 

23 
 

نالحظ شلا سبق أف الركائية أحالـ مستغامني فضلت الركاية عن الشعر الف الركاية مبثابة بوح 
عن مات يف داخلنا ، فعندما تكتب تفرغ سلزكهنا ك أحاسيسها يف تلك الركاية اليت تكتبها ، ك قد 

 .تأثر الكثَت من القراء بكتاباهتا ك أصبحوا يقلدكهنا يف أسلوهبا الراقي 

 كيف تتعامل أحالم مع قرائها ؟ (ب

إهنا معجزة الكتابة فكيف يكوف لك كل ىذه الشعبية :" يب أحالـ علل ىذا التساؤؿ قائلة ن 
دكف سيف أك سلطة ؟ إهنا نعمة حقا ، ك ىذا احلساس اجلميل ال يزيدين إال تواضعا أماـ القراء ، 
فالكاتب تقاس موىبتو بتواضعو ، فليس من ادلمكن أف يكوف الكاتب مغركرا أك مًتفعا كن الذين 
يكتب ذلم ، ك قد أدىشٍت مشاعر الناس يف كل األماكن اليت ألتقيهم فيها سواء يف الشارع أك يف 
ادلعارض أك احملتضرات فاألسلوب الذم أعتمده يف كسب القارئ ىو اإلغراء خصوصا إذا مل يقتنع 

 .1"بك أك كاف يشكك بك 

فأحالـ مستغامني امرأة زلظوظة بتألقها ك صلاحها أماـ مجهورىا ، تقوؿ ك تكتب كلماهتا دكف 
ركاكة يف األسلوب ، صلد يف كتاباهتا اللهجة اجلزائرية ف فهي امرأة حتب كطنها فهي سيدة األحاسيس 

ك العبارات ، سيدة احلب ببساطة ألهنا ابنة لشخصية تارخيية ذلا تارخيها النضايل يف سبيل حرية 
 .اجلزائر ، فليس غريبا أف صلدىا امرأة شجاعة ك ذات شخصية قوية 

استحسانا "مهسات"عملت يف اإلذاعة الوطنية شلا خلق ذلا شهرة كشاعرة إذ القل برنارلها 
كبَتا من طرؼ ادلستمعُت انتقلت أحالـ مستغامني إىل فرنسا يف سبعينات القرف ادلاضي حيث 

تزكجت من صحفي لبناين ، ك يف الثمانينات نالت شهادة لدكتوراه من جامعة السوريوف ، تقطن 
ذاكرة "ـ عن ركايتها 1998حاليا يف بَتكت ، ك ىي حائزة علل جائزة  صليب زلفوظ العاـ 

 .2"اجلسد

                                                             
1
 .85ص– 2013دار الهدى- أحالم مستغانمي هكذا تكلمت هكذا كتبت- زهرة ديك  

 86ص  - 2013دار الهدى- أحالم مستغانمي هكذا تكلمت هكذا كتبت- ُينظر زهرة ديك  2
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 :مؤلفاتها ( ج
  صادر عن ادلؤسسة الوطنية للكتاب – علل مرفأ األياـ –ـ 1972أّكؿ مؤلف ذلا كاف عاـ

 -.اجلزائر–
  ـ صادر عن ادلؤسسة الوطنية للنشر1993أكاذيب مسكة عاـ. 
  صادر عن دار اآلداب بَتكت 1976الكتابة يف حلضة عرم عاـ. 
  سببارم" ارماتاف "ـ عن منشورات 1985اجلزائر ، ادلرأة ك نصوص  عاـ.  
  ـ صادرة عن دار اآلداب بَتكت1993ذاكرة اجلسد عاـ . 
  15 صادر عن دار اآلداب ببَتكت ف كصلت اليـو إىل طبعتها 1997فوضل احلواس عاـ 

نتيجة لعقد مرـب مع اجلامعة األمريكية بالقاىرة ك ىي يف طريقها إىل الًتمجة غاىل العديد من 
 .اللغات األجنبية

  صدرت عن منشورات أحالـ مستغامني 2003عابر سرير عاـ . 
  نسيافcom  صادرة عن دار اآلداب ، . 
  صدرت عن دار نوفل2012األسود يليق بك عاـ . 

 :رأي أحالم مستغانمي في الرواية العربية الّنسوية (د

إف الكتابة النِّسوية يف رأم أحالـ ىي جرأة ك حركة مجيلة ، فهي تبدك كتسونامي نسائي قادـ مليء 
باألفكار ، ك ادلهم يف األمر ىو الًّتيث ك علل الكاتبات ادلقبالت علل نشر كتبهن ك ركاياهتن، أف ال 

فالكتابة ليست سهلة كما يعتقد اجلميع ، أحيانا . يتسرعن يف عملية النشر ،ألهنا ابسط شيء  
نكتب شيئا ما  مث عندما دير الوقت نندـ علل كتابتو ، ك أحالـ مستغامني تقوؿ أنا تعلمت أف أتريث 

  .1ك دائما أكتب بتأفٍّ اكرب

                                                             
 .522-521ص -  أحالم مستغانمي هكذا تكلمت هكذا كتبت–  زهرة ديك–ُينظر   1
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: ك كانت أحالـ مستغامني يف عملها خارجة عن القانوف يف كل ما ذلذا القوؿ من معٌت ك تقوؿ 
للركاية قانوف ك  للقصة القصَتة قانوف ك للشعر قانوف ، ك ىي دتزج تلك القوانُت الثالثة ك تتحداىا 

ص ك 404 صفحة ، ك ىي ذاكرة اجلسد 779مجيعا ، فهي تكتب قصة قصَتة عمالقة تقع يف 
 .1ص375فوضل حواس 

: أف للركاية أربعة أركاف " ك لكن إذا عدنا إىل تقنيات الناقد اجلزائرم عبد ادلالك مرتاض الذم يرل 
 .2"كصف للواقع ، ك سرد األحداث ك رسم الشخصيات ، ك كصف األماكن 

رسم الشخصيات مث كصف الواقع مث سرد األحداث :" أما أحالـ مستغامني فًتتبها حسب األكلوية 
 .3"مث كصف األماكن 

فكما الحظنا أف لكل من أحالـ ك الدكتور مرتاض رأم خاص بو ، فقد جعلت أحالـ األكلوية 
للشخصيات  ألهنا إذا غابت مل يبقل للركاية  معٌت ، ك لكن مرتاض جعل األكلوية للواقع الف بو تبٌت 

 .أحداث الركاية ، ك يبقل لكل كاحد منهم رأيو اخلاص 

 :(قراءة في عنوان ):ذاكرة الجسد (2
تذكر مبعٌت " ىي اليت حتفظ ك تسًتجع أك تستحضر هبا ما ىو سلّزف فيها، نقوؿ : الذاكرة (أ -

 لذا مسيت الذاكرة خزانة للذكريات ك لألسرار اخلفية ك الوعود ك ىي أكثر من رلّرد راستحض
 .4"تاريخ نظرا دلا حتملو من خفايا تكمن بُت أجنحتها 

اخلزانة احلقيقية ليست رلرد قطعة عادية من األثاث ،  فهي ال تفتح :"يقوؿ جاستوف باشالر 
يف كل يـو ، ك ىي كالقلب الذم ال بوح بأسراره ألم إنساف ، فمفتاحها ال يوجد يف باهبا 

 .1"دائما 
                                                             

  .44-43ينظر المرجع السابق ص   1
-الكويت–سلسلة كتب ثقافية - بحث في تقنيات السرد-  نظرية الرواية–عبد المالك مرتاض   2

 18ص 1998شعبان
3
 105ص  _2013دار الهدى - أحالم مستغانمي هكذا تكلمت هكذا كتبت– زهرة ديك   

 
 9 ص2013دار اللواء–قراءة في ذاكرة الجسد -  جماليات المكان القسنطيني–ابن سائح األخضر   4
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  نالحظ أف الذاكرة ىي سلزكف حامل لألسرار ك اخلفايا، ك ىي الركاية صلد الذاكرة مرتبطة 
 .جبسد ىو جسد خالد الذم شارؾ يف الثورة ف ك جسده ىو ذراعو ادلبتورة

ك الذاكرة ىي إحدل قدرات الدماغ اليت دتكنو من ختزين ادلعلومات ك اسًتجاعها ، ك "
تدرس الذاكرة يف حقوؿ علم النفس اإلدراكي ك علم األعصاب ، ك ىناؾ عدة تصنيفات 

 .2"للذاكرة بناء علل مدهتا ، طبيعتها ، ك اسًتجاعها للحاالت الشعورية 
ىو اجلسم سواء كاف جسم إنساف أك حيواف أك شيء جامد ، أما يف الركاية : الجسد (ب -

ألف اجلسد اإلنساين يعد امتدادا للمكاف " معناىا مرتبط بادلكاف ك بادلرأة يف نفس الوقت ، 
ك حسب قوانينو يتشكل ك يتكوف ك ىنا صعوبة بل استحالة حتديد التخـو ليت تفصل اجلسد 

 .3"عن زليطو ادلكاين فثمة تقاطعات ك تشابكات بينهما
 ك أفكاره ، فهو بذلك ديثل ادلكاف ك قفادلكاف مرتبط باجلسد ألنو شليز بصفاتو ك سلوكا ت

ذلك ما نالحظو يف الركاية فجسد حياة ىو اجلزائر ك جسد كاترين ىو فرنسا ك جسد خالد 
 .ىو الثورة ك اجلزائر بتارخيها ك نضاذلا 

ك من ىنا يتحوؿ اجلسد إىل ذاكرة دلا حيملو من أخاديد ك أغوار متعلقة بذلك ادلاضي " 
حيمل . حيث الثورة ك االستعمار، ك ما عقب الثورة من حقائق جعل اجلسد يتحوؿ إىل ذاكرة

 .4"أسراره ك خفاياه خاصة ىذه اليد ادلبتورة اليت تطرح أكثر من عالمة استفهاـ 
ك جسد حياة ىو الذاكرة ذاكرة خالد ف فكلما شاه حياة كجد فيها تفاصيل بلده اجلزائر، 

 .يف مسرهتا ك سواد شعرىا ك ما إىل ذلك، فقد كاف شاىدا علل ذلك منذ كالدهتا
 .جسد حياة                حيمل حفريات ادلكاف اجلزائرم  -
جسد الراكم              ك ىو الشاىد ك الشهيد يف أف كاحد شاىد علل أسرار ىذا اجلسد  -

 .ك بالتايل أسرار ىذا ادلكاف ك شهيد ألنو ضحل بأغلل ما ديلك من ىذا اجلسد يده ادلفقودة
                                                                                                                                                                                              

1
 .113 ص – جماليات المكان –جاستون باشالر    

    a r .m .wikipedia.o r g- 2008مارس 21-ذاكرة بيولوجيا - ويكيبيديا   2
3
 11 ص2013دار اللواء- قراءة في ذاكرة الجسد-  جماليات المكان القسنطيني–ابن سائح األخضر   

 10 ص2013دار اللواء–قراءة في ذاكرة الجسد -  جماليات المكان القسنطيني–ابن سائح األخضر   4
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جسد كاترين           حيمل حفريات ادلكاف الفرنسي ك كاف طرفا يف ىذه الثورة ك يف  -
 .التاريخ اجلزائرم 

الذاكرة           ىي احلافظة ألسرار كل منهما ك ما يثَت نزيف الذاكرة ىو ىذا اجلسد  -
 .1ادلغرم

 :عالقة قسنطينة بالذاكرة ( ج
     إف مدينة قسنطينة ىي داللة مكانية ، تدؿ علل األصل ك اذلوية ك التاريخ العريق ، فبما أف 

ك ذاكرة " قسنطينة مثلت ىوية خالد بن طوباؿ فقد سكنت ذاكرتو ك أصبحت جزءا منها 
الراكم خالد بن طوباؿ ىي ذاكرة مجعية بالتحليالت ادلكانية ك التفكَت السياسي ك من ىنا 
  .2"حتولت الذاكرة إىل رلاؿ فعاؿ يتم من خالذلا انتقاء أحداث ادلاضي ك إعادة بنائها ك صوهنا 

- يده ادلبتورة–   فخالد حيمل يف ذاكرتو تاريخ اجلزائر ك حيمل يف جسده سللفات االستعمار 
فادلكاف بطبيعة احلاؿ تصنعو الذاكرة ، ك حىت ك إف نسي ذلك ادلكاف ك غاب عن سليلتو تأيت 

ذراعو ادلبتورة لتذكره بو ، فنجدد قسنطينة حاضرة يف كل مكاف ، كجدناىا يف لوحاتو يف معرضو 
الذم نضمو بفرنسا فكانت أكؿ لوحة رمسها مسها حنُت ، فهي دتثل قسنطينة ك جسورىا ، فحىت 

 .ك إف سافر خالد إىل فرنسا ك لكن حفريات ادلكاف بقيت طاغية علل شخصيتو ك ذاكرتو 
لذا مل يكن ادلكاف القسنطيٍت الذم حيملو خالد بن طوباؿ يف ذاكرتو رلسدا بأبعاده الفيزيائية ك، "

ك إمنا يف ادلوقع الثقايف الذم يسطر عليها الف ادلكاف ال يتوقف حضوره علل ادلستول احلسي ك 
إمنا يتغلغل عميقا يف الكائن اإلنساين ، حافرا مسارات ك أخاديد غائرة يف مستويات الذات 

 .3"ادلختلفة ليصبح جزءا صميما منها 
 ": ذاكرة الجسد " ملخص رواية  (3

                                                             
  12ينظر المرجع السابق ص   1
2
  .20-19ينظر المرجع السابق ص   

ص - 2013-دار اللواء–قراءة في ذاكرة الجسد -  جماليات المكان القسنطيني–ابن سائح األخضر  3

19-20 
 .128ص- 2013دار الهدى- أحالم مستغانمي هكذا تكلمت هكذا كتبت- زهرة ديك 2
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 ـ عن دار اآلداب ببَتكت ، كصل عدد طبعاهتا 1993  ركاية ذاكرة اجلسد ىي ركاية صدرت عاـ 
 طبعة ك قد حصلت علل عدة جوائز منها جائزة مؤسسة النور بالقاىرة عاـ 20إىل أكثر من 

ـ ف ك اليت دتنح ألحسن إبداع نسائي باللغة العربية، ك كذلك حصلت علل جائزة صليب 1996
ـ ، ك حازت علل 1998زلفوظ للركاية ، ك اليت منحت ذلا من قبل اجلامعة األمريكية بالقاىرة عاـ 

جائزة جورج ترابام كأفضل عمل أديب منشور يف لبناف ك ترمجت الركاية للغات األدلانية ك االسبانية ك 
 .2الصينية ك الكردية ك قد اعتربىا النقاد كأحسن عمل ركائي صادر يف العقد األخَت

 :بدأت أحالـ مستغامني ركايتها ذاكرة اجلسد بإىداء 

 ...إلى مالك حداد

.ااب  قسنطسن اللذ ا قس ابد ااالستق ال اللجاائ  ا  يست    

 ...الغن لطقت لغسه

.و مات مسأثئا اقئطان صمسه... قااسالسه اللصفن اللطياا    

.لطللح شهطد اللغن البئاطن، و  وال كاتت  ئر  ن  موت  

 .صمسا و  هئا و  عتقا لها  

 ..و إلى  اب  

  قاه  لد هساك مب  ستب البئاطن ،  طتئا له  خطئا

 .كسااه...هلا اليساب

  :ملخص -
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 صفحة شلزكجة بُت اللغات 383ركاية ذاكرة اجلسد ىي ركاية حتمل مخسة فصوؿ، مكونة من 
 :، ك تتلخص أحداثها كاآليتالفصحل ك الدارجة ك الفرنسية

  خالد بن طوباؿ شخصية رئيسية يف ركاية ذاكرة اجلسد ، شارؾ يف الثورة اجلزائرية ك ىو ابن 
اخلامسة ك العشرين ، يقاتل يف إحدل جبهات الثورة حتت قيادة سي الطاىر عبد ادلوىل ، ك 
كالمها من قسنطينة يصاب خالد يف إحدل ادلعارؾ فينقل مع اجلرحل إىل تونس ليعاجل ، ك 

 .قد أعطاه مسبقا سي الطاىر كصية يوصلها إىل عائلتو ادلقيمة يف تونس
، عربت عن شوقو " حنُت" بعدما دخل خالد ادلستشفل ك بدأ يعاجل ، رسم لوحة امساىا 

لبلده ، بعدىا سافر إىل باريس ك يده ليسرل مبتورة ك من ىنا بدأت مأساتو ، يف فرنسا أقاـ 
معرضا للرسم ىناؾ التقل حبياة ابنة سي الطاىر اليت زارىا يف تونس ك ىي الزالت طفلة 

 سنة رآىا مرة أخرل ك ىي شابة مجيلة تزكر معرضو بباريس ، 25صغَتة ، ك اآلف بعد مركر 
 . سنة 25كقع خالد يف حب حياة ك دلا رأل مالزلها عادت بو الذاكرة إىل الوراء 

  كاف خالد ك حياة يلتقياف دائما ، فقد كاف يرل فيها مدينتو قسنطينة ، يف مالزلها ك 
ك لست امرأة ك كلما رمست قسنطينة رمستك أنِت ككحدؾ ستعرفُت ...أنِت مدينة" ذلجتها ،

بعدىا رحلت حياة إىل اجلزائر مع عائلتها ك تركت فراغا كبَتا يف قلب خالد فلم " . ىذا 
قف أيها الزمن ما " حيتمل فراقها كاف أذا رآىا يتمٌت لو يتوقف الزمن عند تلك اللحظة، 

 ".أمجل 
تلك السنة زار خالد صديقو زياد قضل معو أياما رائعة كقت الثورة ، ك ادلفاجأة أف يف ذلك 
الشهر جاءت حياة ك التقت بزياد ك خالد كاف حاضرا يف موعد، ك لكن حياة كانت غائبة 
ىذه ادلرة ك كاف اىتمامها منصبا علل زياد ، أحس خالد ك كأنو ارتكب اكرب خطيئة عندما 
مجع بينهما ، مرت األياـ ك رحل زياد ك بعدىا كصل خَت كفاتو إىل خالد ك أصيب بالصدمة 

 .عل صديقو 
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خالد من بداية الركاية إىل آخرىا عاش كحيدا فكل أحبائو تركوه، بقي أملو معلقا حبياة ، ك 
ذات يـو يصلو اتصاؿ من ّسي شريف ليقوؿ لو انو سيأخذه معو إىل قسنطينة ، فتفاجئ 

 –حلضور عرس ابنة أخي الطاىر : دلاذا قسنطينة ؟ ك رد عليو ّسي شريف : خالد سائال ف
شعرت فجأة باف صويت انفصل عن جسدم ك أنٍت " ، نزلت صاعقة علل خالد ، - حياة

، ك بعد انتهاء ادلكادلة بدأت مرحلة جديدة من حياة خالد ، أعلن ."عاجز عن أف أجيب 
 .اليـو خركج حياة من حياتو ،حضور عرسها كاف مبثابة مأمث عند خالد

عشر سنوات غاهبا عن قسنطينة ، ك اآلف ىو راجع إليها زلطم القلب ليحضر زفاؼ حبيبتو 
ساعتاف  فقط ليعود القلب عمرا إىل ...ىا ىي قسنطينة " حياة ، كصل خالد إىل قسنطينة ،

الوراء ، تشرع ادلضيفة باب الطائرة ، ك ال تنتبو إىل أهنا تشرع معو القلب علل مصراعيو فمن 
 ".يوقف نزؼ الذاكرة اآلف ؟

استقبلو حساف أخوه الصغَت ، استقبلو يف - قسنطينة–التقت اللوحة حنُت مع اللوحة األصل 
بيتو الصغَت ادلتواضع ، الذم تسكنو زكجتو عتيقة  ك أكالدىا الستة ، عائلة بسيطة ك 
ك ...أحالمها بسيطة ، دتر األياـ ك خالد يتجوؿ قسنطينة ك يتذكر ذكرياتو اليت عاشها فيها 

يتحضر اجلميع ذلذا احلدث الذم انبهرت بو مدينة قسنطينة ، - عرسك–جاء اليـو ادلوعود 
تًتقب عتيقة زكجة أخي العرس ك تتحضر ىي ك أخي حلضوره ، كاف خالد مثقال ذلك اليـو 
ال يستطيع احلراؾ ، ناصر اخو حياة كاف يرفض دتاما ىذا الزكاج ك مل احضره ، فشعر خالد 
أّف ىناؾ شخص آخر يشاركو حزنو، ، سكر خالد تلك الليلة من شدة حزنو علل حياة مث 

جهز نفسو لبس ثوبو األسود ك ذىب مع حساف حلضور العرس ، رحب هبما  سِّي شريف ك 
قد كاف العريس صديقا قدديا خلالد ، كصف خالد العرس بالكارنفاؿ ك بسرؾ عمار ، كانت 

ىا ىي حياة ترحل من حياة خالد إىل األبد ليبقل ..ليلة طويلة بالنسبة لو مليئة باحلزف 
حساف ىو سنده الوحيد يف ىذه احلياة ، بعدما عاد خالد إىل فرنسا أصبح حساف يزكره كل 

مرة فتعوَّد عليو ، ك لكن خانتو الدنيا ك قدره ىذه ادلرة كذلك ، ليأتيو اتصاؿ من عتيقة 
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، نزؿ اخلرب علل خالد كالصاعقة ، قُِتل حساف سنده ك ... لتخربه بأف حساف قد مػػػػػػات 
 .ذراعو اليمٌت 

 . خالد الذم جاءت بو قسنطينة ُمكرىا مّرتُت ، مرّة ليحضر عرس حياة ، ك مرّة ليدفن أخاه
كم ىي تعيسة حياة ىذا الرجل فقد قُِتلت كل أحالمو ك بقيت ذاكرتو كجعو الوحيد اليت 

 ...تذكره هبذا ادلاضي األليم
  آراء حول الرواية : 

قرأت ركاية ذاكرة اجلسد ألحالـ مستغامني ك أنا جالس أماـ :" يقوؿ نزار القباين عن الركاية 
بركة السباحة يف فندؽ سامر الند يف بَتكت ، بعد أف فرغت من القراءة الركاية خرجت يل 
أحالـ من حتت ادلاء األزرؽ كسمكة دكلفُت مجيلة ك شربت معي فنجاف قهوة ك جسدىا 

ركايتها دكختٍت ، ك أنا نادرا ما أدكخ أماـ ركاية من الركايات ك سبب الدكخة ...يقطر ماءا 
أف النص الذم قرأتو يشبهٍت إىل درجة التطابق فهو رلنوف ك متوتر ك اقتحامي ك متوحش ك 
إنساين ك شهواين ك خارج عن القانوف مثلي ك لو أف أحدا طلب أف أكقع امسي حتت ىذه 

 .الركاية دلا ترددت حلظة كاحدة 
ىذه الركاية ال ختتصر ذاكرة اجلسد فحسب ك لكنها ختتصر تاريخ الوجع اجلزائرم ك احلزف 

ك عندما قلت لصديق العمر سيل إدريس ...اجلزائرم ك اجلاىلية اجلزائرية اليت آف ذلا أف تنتهي
ألف أحالـ إذا مسعت كالمك اجلميل ...ال ترفع صوتك عاليا: رأيي يف ركاية أحالـ قاؿ يل
 .ألف األعماؿ اإلبداعية الكربل ال يكتبها إال اجملانُت ...دعها  ن: عنها فسوؼ  ن، أجبتو

ففيها زخم من الوقائع ك " ذاكرة اجلسد "أعجبتٍت كثَتا : ك يقوؿ ادلخرج يوسف شاىُت 
 .1"األحداث اليت تصور جزءا من شخصية رلاىد يف الثورة اجلزائرية

 ماذا قاؿ النقاد عن أحالـ مستغامني؟ 

                                                             

 .237-235 ص2013دار الهدى- أحالم مستغانمي هكذا تكلمت هكذا كتبت- زهرة ديك -ينظر   1
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 ـ أف الكاتبة اجلزائرية أحالـ مستغامني نور 1998صرحت جلنة حتكيم جائزة صليب زلفوظ "
يلمع كسط ىذا الظالـ الكثيف ك ىي كاتبة حطمت ادلنفل اللغوم الذم دفع إليو االستعمار 

 .1"الفرنسي مثقفي اجلزائر 
اجلزائر كلها ُحِسدت يف أحالـ كما حتسد يف : " أّما بالنسبة للركائي الطاىر كطار فهو يقوؿ

 .2"خريطتها ك يف شهدائها ك يف كل ما لديها حىت من أحزاف 
إّف أحالـ مستغامني ىي الركائية العربية األكىل اليت فاؽ :" ك يقوؿ عبد الرمحن رليد الربيعي 

 طبعات ، ك ىذا ما مل 10 طبعة ، ك ركايتها الثانية أكثر من 15عدد طبعات ركاياهتا األكىل 
ك ىي يف مقامها الشامخ العلي ىذا ... حيصل من قبل يف أدبنا العريب ك مع أم ركائي آخر

أثبتت أّف االجتهاد يأيت بالنص الكبَت إف توفرت ادلوىبة احلقيقية ك اإلصرار علل 
 .3"االستمرار

 ":ذاكرة الجسد" مقاطع أعجبتني من صفحات رواية  -
 "التقينا إذف... 

 .الذين قالوا كحدىا اجلباؿ ال تلتقي أخطأكا 
ال ... ك الذين بنوا بينها جسورا، لتتصافح دكف أف تنحٍت أك تتنازؿ عن مشوخها

 .يفهموف شيئا يف قوانُت الطبيعة
اجلباؿ ال تلتقي إال يف الزالزؿ ك اذلزات األرضية الكربل ك عندىا ال تتصافح ، ك إمنا 

 .تتحوؿ إىل تراب كاحد
 4..."التقينا إذف 

 "  ضلن ال ُنشفل من ذاكرتنا ك ذلذا ضلن نكتب ك ذلذا ضلن نرسم ك ذلذا ديوت بعضنا
 1."أيضا

                                                             
 ."236 المرجع نفسه ص 1

 .239المرجع نفسه ص  3
 .239 ص 2013دار الهدى- أحالم مستغانمي هكذا تكلمت هكذا كتبت- زهرة ديك -ينظر   3
 .89 ، ص 2013أحالم مستغانمي ،رواية ذاكرة الجسد ،دار نوفل ،بيروت لبنان ،   4
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 " اكتب إليك من مدينة مازاؿ تشبهك ك أصبحت أشبهها ما زالت الطيور تعرب ىذه
اجلسور علل عجل ك أنا أصبحت جسرا آخر معلقا ىنا، ال حتيب اجلسور بعد 

 2."اليـو
 "3"ك ما ذنيب أف جاءين حبك يف شكل خطيئة ؟ ... كنت احبك أنت 
 "4."ك إذا يب اسكنها يف غفلة من الزمن ك كأين اسكن غرؼ ذاكريت ادلعلقة من سنُت 
 " باردة األطراؼ ك األقداـ زلمومة الشفاه رلنونة األطوار، ىا ...ىا ىي ذم قسنطينة

 5."لو تدرين...كم تشبهينها اليـو أيضا ...ىي ذم

 

 

ك يظهر شلا سبق أف أحالـ مستغامني استطاعت بعملها ىذا جذب قرائها ، فركاية ذاكرة 
اجلسد أبداع شيق ، فهي غنية باجلمل ادلأثورة ك ادلعربة ك بذلك شدت القراء شدا لقوة 

 . ك دقة مجلها ادلنتقاة بعناية اتعابَته

 التارخيية ، ألهنا دتزج بُت تاريخ اجلزائر ةفركاية ذاكرة اجلسد  تصنف ضمن الركايات الركمانسي
ك عالقة حب ، ك العنواف ذاكرة اجلسد عنواف صادؽ ك متطابق مع احملتول ، ك لغة الكاتبة  

لغة فصيحة ك أسلوب شاعرم رائع جدا فهي ملكة االستعارات ك اجملاز، ك الركاية مليئة 
 .بالتجارب اإلنسانية ، فعند بداية الركاية ك بداية قراءهتا تتشوؽ لرؤية باقي األحداث 

                                                                                                                                                                                              
 .246 ،ص 2013 أحالم مستغانمي ، رواية ذاكرة الجسد ،دار نوفل ،بيروت لبنان ،  1
 .10 نفس المصدر ،ص  2
 .50 نفس المصدر ،ص  3
 .75 نفس المصدر ،ص  4
 .13 نفس المصدر ،ص  5
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 :المكان و األحداث في الرواية 

للمكان عالقة بمخٌلة اإلنسان و ذاكرته ، فقد ٌكون الشخص فً مكان ما 

غٌر مكانه الحقٌقً الذي هو متواجد فٌه ، و ذلك بذاكرته التً ٌسافربها حٌث ٌشاء 

، شأنه شأن المغترب الذي ٌبتعد عن وطنه مّدة طوٌلة ، و ٌشتاق لرؤٌته و ٌحن 

ٌّام التً عاشها فٌه ، فتجده ٌتذكر كل ركن فً وطنه أو فً  إلٌه فٌسترجع تلك األ

، عند " ذاكرة الجسد"مدٌنته التً ولد و تربى فٌها ، نجد هذه الصورة فً رواٌة 

بطلها خالد بن طوبال الذي عاش فً فرنسا و كان مشتاقا لمدٌنة قسنطٌنة ، فعّبر 

عن أحاسٌسه بواسطة الّرسم ، حٌث اّنه رسم جسورها و مناظرها الطبٌعٌة ، فقد 

 .كان الّرسم وسٌلة لٌعّبر بها عن مشاعره و ٌصف بها مدٌنته 

، الفتاة التً " حٌاة"و الّشًء الثانً الذي كان ٌذّكر خالد بمدٌنته قسنطٌنة هو 

أحبها فقد كانت تذكره بمدٌنته ، فً تفاصٌل وجهها و طرٌقة كالمها و لباسها و 

والدته فقد كانت تضع نفس " بأّما"التً كانت تضعه فً ٌدها ٌذكره " المقٌاس"حتى 

 .على معصمها و هو من عادات و تقالٌد قسنطٌنة " المقٌاس"

فللمكان عالقة باألحداث فً الرواٌة ، فنالحظ أن قسنطٌنة رمز للبطلة و نجد 

لتعود بعد لحظات بصٌنٌة قهوة :" خالد ٌصف كل شًء فٌها ، و ذلك عندما ٌقول

نحاسٌة كبٌرة علٌها إبرٌق ، و فناجٌن و سكرٌة ، و مرش لماء الزهر ، و صحن 

للحلوٌات ، فً مدن أخرى تقدم القهوة جاهزة فً فنجان ، وضعت جواره مسبقا 

ملعقة و قطعة سكر ، و لكن قسنطٌنة تكره اإلٌجاز فً كل شًء إنها تفرد ما 

 .1"عندها دابما ، تماما كما تلبس كل ما تملك و تقول كل ما تعرف 

 

                                                             
 .8ص-  رواٌة ذاكرة الجسد–أحالم مستغانمً   1
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ٌّة ، عاش شبابه فً أحضان وطنه  و شخصٌة خالد بن طوبال شخصٌة ثور

الجزابر ، و ضّحى من اجل استقالله بأغلى ما ٌملك و هو ذراعه، لذا عندما ابتعد 

عن وطنه شعر بالوحدة، و بدأ ٌحّن إلى ابسط األشٌاء ، كالقعدة فً البٌت المشروح 

 و فهو ٌفترش البطانٌة ، فتلك الوحدة جعلته ٌتخٌل ةو زوجة أخٌه تأتٌه بسٌنٌة قهو

 .نفسه كأنه رجع إلى قسنطٌنة مدٌنته الحبٌبة

فحتى و هو جالس فً غرفته ٌنظر إلى النافذة ،ٌرى من خاللها طٌف قسنطٌنة  

أحاول أن أرى شٌبا آخر غٌر نفسً ، و إذا النافذة تطل علً تمتد "ٌطل علٌه ،

أمامً غابات الغار و البلوط ، و تزحف نحو قسنطٌنة ملتحفة مالءتها القدٌمة ، و 

كل تلك األدغال و الجروف و الممرات السرٌة التً كنت ٌوما أعرفها و التً 

 .1"كانت تحٌط بهذه المدٌنة كحزام أمان

لم أعد "فقد كان الوطن بالنسبة لخالد األم و الحنان و الدفء و كل االنتماء  

أذكر اآلن بالّتحدٌد،فً أّيْ لحظة بالذات أخذ الوطن مالمح األمومة و أعطانً ما 

 .2 "هلم أتوقعه من الحنان الغامض و االنتماء المتطرف ل

 : "ذاكرة الجسد"ث في رواية ابداية األحد (1

  :سجن الكدية (أ 

بدأت أحداث الرواٌة من سجن الكدٌا حٌث كان الموعد األول بٌن خالد و ّسً 

 يكان سً الطاهر الذ"الّطاهر فقد كان الفضل لّسً الطاهر اللتحاق خالد بالثورة ،

استدرجنً إلى الثورة ٌوما بعد آخر ٌدري انه مسؤول عن وجودي ٌومها هناك و 

ربما كان ٌشفق سرا على سنوات الست عشرة و على طفولتً المبتورة ، و على 

                                                             
1
 .24-23ص -  رواٌة ذاكرة الجسد–أحالم مستغانمً   

 .26 المصدر نفسه ص  2
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، 1" األولى يأما التً كان ٌعرفها جٌدا و ٌعرف ما ٌمكن أن تفعله بها تجربة اعتقال

 .فقد انظم جل المساجٌن إلى الثورة و استشهد فٌها أكثرهم من اجل وطنهم

التحق خالد بالثورة و عمره ال ٌتجاوز العشرون سنة ، و بدأ ٌشترك مع سً 

 . الطاهر فً عدة معارك ثم ارتفع إلى رتبة مالزم بعد سنتٌن من التحاقه

فسجن الكدٌا من المعالم المكانٌة البارزة فً قسنطٌنة حٌث دخله خالد و هو ابن "

ستة عشرة سنة ، فهو قاسم مشترك بٌن المناضلٌن جمٌعا، كما ٌعتبر الّشحنة التً 

زادت فً عزم خالد الذي ٌرتبط بشخصٌة ربٌسٌة فً هذه الرواٌة هً شخصٌة 

 .2"خالد

لقد كان السجن بالنسبة لخالد المدرسة و البٌت الثانً ، ألنه تعلّم فٌه الكثٌر من 

 ". سً الطاهر" لالعتماد على نفسه وقد كان قدوته ءاألشٌا

فالّسجن مدرسة للثورة و للرجولة ،ففرنسا أخطأت عندما جمعت سجناء سٌاسٌٌن "

و سجناء الحق العام فً زنزانات الن هذا الجمع جعل عدوى الثورة تنتقل إلى 

المساجٌن فوجدوا فرصة للوعً العام السٌاسً ، و لقاء خالد بسً الطاهر ٌعتبر 

 .3"شٌبا أسطورٌا غٌر مجرى حٌاته

كان من مصادفة وجودي مع سً الطاهر فً زنزانة نفسها شٌبا أسطورٌا بحد "

 .4"ذاته و تجربة نضالٌة ظلت تالحقنً لسنوات كاملة

                                                             
1
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نالحظ أّن الّروابٌة أحالم مستغانمً بدأت بالّسجن فً رواٌتها لتصور الحٌاة 

 فً ذلك  الوقت فقد اعتبرت الّسجن مخلوق للّرجال فقط و هو الّطرٌق ةالتارٌخً

 .الذي استدرج خالد للثورة و هو معلم بارز من معالم المكانٌة فً قسنطٌنة

 :معركة باتنة (ب

فً هذه المعركة انقلبت حٌاة خالد رأسا على عقب فقد فٌقِد سّتًّة مجاهدٌن و كان 

هو فً عداد الجرحى ، فقد اخترقت ذراعه رصاصتان و لم ٌكن الحال الوحٌد إالّ 

 .قطع ذراعه ، و ذلك بنقله إلى الحدود التونسٌة

 وٌخرجنً ةها هو القدر ٌطردنً من ملجبً الوحٌد من الحٌاة و المعارك اللٌلً"

من الّسرٌة إلى الضوء لٌضفً أمام ساحة أخرى لٌست للموت و لٌست للحٌاة 

 .1"ساحة لأللم فقط 

أحس سً الطاهر باألسف شدٌد ألنه خسر خٌرة رجاله بٌن الجرحى و القتلى ، 

شعر خالد بالٌتم مرة أخرى و قبل سفره إلى تونس جاء إلٌه سً طاهر لٌعطٌه 

ورقة صغٌرة كتب علٌها عنوان عابلته فً تونس و شٌبا من الدراهم ، و قال له 

أتمنى أن تذهب لزٌارتهم حٌن تشفى و تسلم ...أن تصل إلى هناك  لو قدر لك:" 

هذا المبلغ إلى إما لتشتري به هدٌة للصغٌرة ، و أود أٌضا أن تسجلها فً دار 

 .2"فقد ٌمر وقت طوٌل قبل أن أتمكن من زٌارتهم ...البلدٌة إذا استطعت ذلك 

بعدما أُِخذ خالد إلى تونس للعالج، تعلّم الرسم بعدما بترت ٌده، و بعد االستقالل 

انتقل خالد إلى فرنسا، و أقام معرضا فً بارٌس، تلك المرة األولى التً ٌعرف 

 .فٌها خالد على حٌاة ووقع فً حبها

                                                             
1
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 :معرض باريس (ج

لم تكن القدر فٌه هو الطرف الثانً ، كان منذ البدء ...كان ٌوم لقابنا ٌوما للدهشة"

ألٌس هو الذي أتى بها من مدن أخرى ، من زمن آخر و ذاكرة . الطرف األول 

  .1"أخرى ، لٌجمعنا فً قاعة ببارٌس ن فغً حفل افتتاح معرض الرسم ؟

لقد كان هذا المكان شاهدا على التقاء الفتاة التً أحبها من النظرة األولى ، فلما 

 .2"كانت تلك بطاقة تعرٌفً و أوراقً الثُّبوتٌة " رآها وجد فٌها ذاته و هوٌته ،

 :الحلي/اللباس  (د

ٌّز قسنطٌنة عن باقً األماكن هو اللّباس التقلٌد  ، و خالد التقى حٌاة فً يإّن ما ٌم

التً لم ٌفارق معصمها " أّما"زٌارة المعرض الحظ على ٌدها سوار جعله ٌتذّكر 

مددِت نحوي ٌدِك مصافحةًّ و قلت بحرارة فاجأتنً كنت أرٌد " مثل هذا السوار ، 

و قبل أن تصلنً كلماتِك كان نظري قد توقف عند ... أن أهنبَك على هذا المعرض 

 .3" السوار الذي ٌزٌن معصمك العاري الممدود نحوي كذل

فقد عادت به الذاكرة إلى ثالثٌن سنة قد مّرت ، ففً الوقت الذي كان هو ٌتأمل 

تقاطعت نظراتنا فً نصف "الّسوار الذي بٌدها ،هً كانت تتأمل ذراعه الناقصة ،

، فمعرض خالد 4"نظرة ، كنت تتأملٌن ذراعً الناقصة و أتأمل سوار بٌدك 

بمثابة لوحة تجسد الجزابر فرسوماتها كلها تحكً عن قسنطٌنة و عن الجزابر 

أنا ال افهم كثٌرا فً الرسم و  لم أزر إالّ ...فً الحقٌقة "هذا ما شد حٌاة إلٌه ، 
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نادرا معارض فنٌة ، و لكن ٌمكننً أن احكم على األشٌاء الجمٌلة و لوحاتك شًء 

 . 1"كنا فً حاجة إلى شًء جدٌد بنكهة جزابرٌة معاصرة كهذه ...ممٌز 

عندما نالحظ بناء الفضاء عند أحالم مستغانمً نجدها تعتمد على عالقة الجزء 

بالكل ، فقسنطٌنة تسكن ذاكرة خالد و تأتً بٌن عٌنٌه عند ما ٌغرس نظره فً 

فحتى و إن أراد . نافذة غرفته فتدخل علٌه قسنطٌنة عن طرٌق األذان أو الجسور 

خالد التهرب من ماضٌه تأتٌه أشٌاء تذكره بقسنطٌنة الماضً األلٌم ، و فً نفس 

و الّسوار كان "  و الوطنٌة ، و الذي ٌنتمً إلٌه ،ءالوقت الماضً الملًء بالدف

ذاكرة لهذا الوطن و تلك المدٌنة التً تسمى قسنطٌنة ، و قد تحظر قسنطٌنة بكل 

ما تملك من ذاكرة تارٌخها، نضالها ، حٌاتها ، معالمها و حركة الحٌاة فً كل 

 ".شًء تحظر فً فضاء حسً متمٌز عن طرٌق هذا السوار 

فلم تمنع الغربة خالد من أن ٌنسى وطنه ، فهو حتى و لو عاش فً بارٌس و هو 

كانت عٌناي ترٌان جسر . " ٌقابل نهر السٌن تجد ٌده ترسم جسر قسنطٌنة 

مٌرابو و نهر السٌن و ٌداي ترسم جسرا آخر وواد آخر لمدٌنة أخرى ، و عندما 

 ، هذه كلها 2"ال غٌر ... سٌدي راشد ووادي الرمال ة كنت رسمت قنطرتانتهً

رموز عالقة فً مذكرة خالد تبٌن لنا أن قسنطٌنة الزالت حٌة فً قلبه الن فٌها 

 .الوطن و الهوٌة و األم

 ":حنين"الّلوحة  (ه

هً أول لوحة رسمها خالد فً مستشفى تونس ، بمساعدة طبٌبه ، "حنٌن"لوحة 

فتلك اللّوحة تمثل قسنطٌنة ،نالحظ أن اللّوحة الزٌتٌة التً تمثل قسنطٌنة تحمل فً 

                                                             
1
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ذهن القارئ امتدادات مكانٌة أخرى مكّونة فضاء روابٌا نابضا بالحركة و الحٌاة 

لوحة حنٌن كان لها مكان فً معرض بارٌس ، و لها أهمٌة خاصة . 1"و الداللة 

 فً الّرسم ، فقد مر على ل و تمرٌنه األوىعند خالد ألنها كانت لوحته األول

رسمها خمس و عشرون سنة بعد بتر ذراعه بشهر و قد كان رسمه للّوحة محاولة 

و ها هً حنٌن لوحتً " للخروج من الٌأس و نسٌان الماضً األلٌم الذي عاشه ، 

توقٌعً الذي وضعته ألّول مرة أسفل  (57تونس ) و جوار تارٌخ رسمها ىاألول

اللّوحة ، تماما كما وضعته أسفل اسمك ، و تارٌخ مٌالدك الجدٌد ذات خرٌف من 

، ولوحة حنٌن لها عالقة 2"م ،و أنا أسجلك فً دار البلدٌة ألول مرة 1957عام 

مع حٌاة فكلما تأمل فً تلك اللوحة ٌتذكرها ألنهما ولدتا فً سنة واحدة تكبرها 

 .فقط بأٌام 

سؤال لم ٌخطر على بالً ذلك الٌوم، . و من منكما حبٌبتً ؟...من منكما طفلتً "

 .3" مرةلو أنا أراك تقفٌن أمام تلك اللوحة ألو

 :المرأة ، حياة،األم،الحبيبة:"قسنطينة (و

كان خالد إذا تأمل حٌاة وجد فً مالمحها مدٌنة قسنطٌنة نجد ذلك فً بداٌة 

الفصل الثالث من الرواٌة ن حٌن تأخر قدومها إلى المعرض أحّس شٌبا ما ٌنقصه 

، و عند رؤٌته لحٌاة تدخل المعرض أحس ببهجة تغمره ، فهً ذاكرته ووطنه 

عطرا اقل ، ...ٌا ٌاسمٌن تفتحت على عجل عطرا اقل حبٌبتً "الذي ابتعد عنه ، 

هو عطر الوطن، مرتبكا جلس الوطن و ..لم أكن اعرف أن للّذاكرة عطرا أٌضا 
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، هنا أحّس خالد أن قسنطٌنة تكلمت ، 1"ٌعٌشك ؟ ...عندك كاس ماء: قال بخجل

و تفجرت قسنطٌنة "فكل شًء فً هذه المرأة ٌوحً بقسنطٌنة المدٌنة األم الحبٌبة ، 

و دعً لً ...فكل هذا الحنٌن لك ...ٌنابٌع داخلً ، ارتوي من ذاكرتً سٌدتً 

 ، سألها عن أما الّزهرة عند حدٌثهما فقالت له إنها توفٌت مند 2"مكانا هنا مقابال لك

أربع سنوات ، فقد أّثر وفاتها فٌهم كثٌرا ألنها كانت تمثل الحنان و األم و الوطن و 

خالد ٌرى فً المرأة على أنها لغته التً الٌتخلى عنها و هً اللغة العربٌة ، فحٌن 

" بالفرنسٌة كان ٌنزعج و ٌتمنى لو أنها تتكلم باللغة العربٌة ،" حٌاة"كانت تكلمه 

  .3"لن نتحدث معا إالّ بالعربٌة سأغٌر عادتك بعد الٌوم ..اسمعً 

فحٌاة فً هذه الرواٌة ال تحمل صفة واحدة ، بل تحمل عّدة صفات و عدة مالمح 

كلها تنتمً إلى مكان واحد هو قسنطٌنة ، فخالد كان ٌرى فٌها المدٌنة و المرأة  فً 

إن حٌاة ال تحمل صفة المرأة الواحدة بل مالمح كل النساء اللواتً " ،.نفس اللحظة 

ٌنتمٌن إلى مكان واحد أو هً قسنطٌنة  الجزابر ككل ، هذا ما جعل حٌاة تنتقل 

، فحٌن ٌكلمها خالد ٌرى فٌها مالمح و 4"بالتدرٌج من صفة المرأة إلى المدٌنة 

صفات قسنطٌنة خاصة و إنها تكتب رواٌات باللغة العربً هذا ما أثار دهشة خال 

 .فٌها و زاد إعجابه بها 

لقد اعتمدت الكاتبة أحالم مستغانمً على أنثوٌة المكان حٌن ربطت بٌن المرأة "

و المدٌنة قصد تغٌٌر الداللة عن طرٌق كسر النمط المنطقً بالجمع بٌن األضداد 
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عند تشكٌٌل الصورة فهذه المرأة تحمل صفات مجسدة فً نساء قسنطٌنة و لذا لٌس 

 .1"غرٌبا أن تكون هً المدٌنة بحالها 

فنجد حب خالد لقسنطٌنة مساوٌا بحبه لحٌاة كان حبه ٌزداد ٌوما بعد ٌوم ، و 

ٌتعلق بها كل ٌوم ألف مرة ، و إذا رآها ٌرى ماضٌه معها ، من ما ٌحمل من 

إننً كلما وهبتك شٌبا من الماضً حولتك إلى نسخة منً ، و ".أفراح و أحزان 

إذا بنا نحمل ذاكرة مشتركة طرقا و أزقة مشتركة ، و أفراحا و أحزانا مشتركة 

إن :"، ٌقول بوشوشة بن جمعة فً كتابه الرواٌة النسابٌة المغاربٌة 2"أٌضا 

المدٌنة فضاء ٌقترن بتجربة المرأة ، األنثى فً بداٌة عشقها ، فمظاهر معاناتها 

انتهاء بانكساراتها و هً بذلك تمثل فضاء التجربة و الخٌبة ، وبذلك تصبح هً 

المدٌنة ، و الوطن و هو ما ٌجسده نص ذاكرة الجسد الذي تأخذه فٌه المرأة شاكلة 

 .3"المدٌنة قبل أن تتضخم أبعادها فتتخذ شكل الوطن 

فنالحظ أن خالد قد أحب مدٌنته قسنطٌنة كامرأة ، وصل به ذلك حد الجنون فقد 

 .كان ٌرى فٌها الحبٌبة و األم فً نفس الوقت 

 .نساء كلهن أنت " 

 .عرفت ذلك بعد فوات األوان ، بعدما ابتلعتني كما تبتلع المدن المغلقة أوالدها

قسنطينة  ، تلبسين ...كنت أشهد تحولك التدريجي إلى مدينة تسكنني منذ األزل

تضاريسها ، تسكنين كهوفها و ذاكرتها و مغارتها الّسرية ، تزورين أولياءها و 

" أّما"تتعطرين ببخورها ، ترتدين غندورة عنابي من قطيفة في لون ثياب 

                                                             
1
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تمشين و تعودين على جسورها ، فأكاد أسمع وقع خلخالك الّذهبي يرّن في 

 .كهوف الذاكرة 

أكاد ألمح آثار الحناء على كعبي قدميك المهيأتين لألعياد و كنت أنا استعيذ 

 1 ..."لهجتك القديمة معك،كنت ألفظ التاء تساء على الطريقة القسنطينية

فقسنطٌنة مدٌنة لها رابط قوي بالمرأة ، فقد اعتمدت الكاتبة أحالم مستغانمً على 

 .المرأة فً رواٌتها ألنها منبع الحنان و الشهوة العارمة 

المكان األلٌف ٌعٌش فٌه اإلنسان و ٌموت فً المكان نفسه هذا " و نرى بأّن 

 كجاذبٌة جسد أنثى خالقة تلك األٌروسٌة التً تصل ةالمكان الذي ٌتمٌز بالجاذبً

 .2"إلى حد االنفعال فالهٌجان عن طرٌق إثارة مشاعر القارئ و المستمع 

 :جسور قسنطينة  (ح

اكتب إلٌك من مدٌنة ما زالت تشبهك و أصبحت أشببها ، مازالت الطٌور تعبر "

هذه الجسور على عجل و أنا أصبحت جسرا آخر معلقا هنا ، ال تحبً الجسور 

 3..."بعد الٌوم 

إن الجسور هً رمز من رموز قسنطٌنة ، و قد ذكر الجسر فً عدة صفحات من 

صفحات رواٌة ذاكرة الجسد الن خالد كان ٌعتبره صورة منسوخة عن بلده و كان 

و الرواٌة تربط كذلك بٌن "الجسر أول شًء ٌرسمه خالد فً لوحته الزٌتٌة ، 

                                                             
1
 .131 رواٌة ذاكرة الجسد ص–احالم مستغانمً   

2
سلسلة ابحاث مخبر – قراءة فً رواٌة ذاكرة الجسد – جمالٌات المكان القسنطٌنً –ابن سابح االخضر   

 .213ص– 2013اللغة العربٌة و ادابها 
 .10 رواٌة ذاكرة الجسد ص –احالم مستغانمً   3
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الجسر و صالح باي ألسباب تارٌخٌة تؤكد أن صالح باي هو الذي أصلحه و قام 

 .1"بترمٌمه 

و قد استطاعت أحالم مستغانمً من خالل رواٌتها ذاكرة الجسد أن تجعل الجسر 

فقد قدمت الفضاء القسنطٌنً من خالل الجسر الذي " داال على الهوٌة خالد ن

ٌعتبر مادة مشهدٌه خصبة و مغرٌة لما علٌه من أبعاد و رموز سٌاسٌة و 

، فالجسور جزء 2"اجتماعٌة تخص الجزابر فً ماضٌها و حاضرها و مستقبلها 

 ، وهً كذلك جزء من ذاكرة خالد ، الذي ال ٌستطٌع ةال ٌتجزأ من قسنطٌن

 .االستغناء عنه حتى موته

هو ذلك "  و ٌؤكد صالح مفقودة فً مقال له أن المفهوم المركزي للجسر ،

التقاطب الذي نجده بٌن طرفً الجسر ، أو بٌن الماضً و الحاضر ، فالجسر 

 .3"ٌجمع بٌن المتناقضات على المستوى األفقً و على المستوى العمودي 

إن الجسر مرتبط بالفتاة حٌاة و مرتبط بخالد فكالهما ٌمثالن الوطن ن و من 

إن الجسور هً قسنطٌنة و هً فً نفس الوقت حٌاة التً " خالل ما سبق ٌتضح 

تمثل أحالم الشهداء ، وأٌضا الراوي خالد بن طوبال فهذه العناصر الثالثة تذوب 

 . 4"فً المكان نفسه الذي ولدت فٌه 

قسنطٌنة هً الهواء الذي ٌتنفسه خالد ، حٌاته و فراش طفولته الذي ٌحن إلٌه ، 

كدت :"فقد كان وحٌدا غاببا فً بالد الغربة و ٌظهر ذلك فً الرواٌة حٌن ٌقول 

أصرخ و أنا تذكر فراش طفولتً ، و تلك البّطانٌة الصوفٌة التً كانت غطابً 

                                                             
سلسلة ابحاث مخبر – قراءة فً رواٌة ذاكرة الجسد – جمالٌات المكان القسنطٌنً –ابن سابح االخضر   1

 .124ص– 2013اللغة العربٌة و ادابها 
 .125المصدر نفسه ص   2
3
 .128المصدر نفسه ص   

 .131المصدر نفسه ص   4
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دثرٌنً قسنطٌنة ...فً مواسم البرد القسنطٌنً ، كدت اصرخ فً لٌل غربتً 

فالجسر مرتبط بحبٌبته حٌاة و هً تمثل مستقبله و حاضره ، و إذا . 1"دثرٌنً...

سوى شبحه  البعٌد و ٌختفً كل شًء حوله و هً "تأملنا ما سبق نجد أن الجسر 

م و هً إشارة إلى المستقبل 1988الحالة التً تنطبق على وضع البالد غداة 

، فالجسر معلق كمستقبله ال ٌعرف 2"الغامض و المنعطف الخطٌر الذي آلت إلٌه 

ماذا سٌحدث له فً طرٌقه إلى القادم ، كذلك بالنسبة للمستقبل الجزابر الغٌر 

و الشًء المعلق ماله السقوط ال محالة خاصة إذا افتقر إلى األعمدة التً " معلوم ،

تحم له مثلما هو الجسر معادال للجزابر فً هذه الرواٌة فمستقبله غامض كغموض 

 ".هذا الجسر 

 : المكان و الزمن في الرواية (2

للمكان عالقة كبٌرة بالزمن ، فل ٌستطٌع كالهما االستغناء عن اآلخر فً الرواٌة 

  الذي وجدناه فً الرواٌة هو مكان مرتبط بالذاكرة ، و ما تحمله  ،والمكان

الذاكرة هو من الماضً ، و الرواٌة من أولها إلى آخرها زمنها هو الماضً ، و 

 فما هو تعرٌف الزمن ؟ . المستقبل المجهول 

إن مفهوم الزمن من الناحٌة الغوٌة واسع و متعدد و نجد معناه فً المعجم الوسٌط 

مِرض مرضا ٌدوم زمانا طوٌال ، و ضعف بكبر السن :زمنا ،و ُزْمنة: َزِمنَ :- "

 .   علة فهو زِمٌن و زمٌن    أو مطاولة

طال علٌه الزمن ٌقال مرض مزمن ، : أقام به زمانا ، و الشًء : أزمن بالمكان 

 .أبطأ و طال زمنه: أزمن عنه عطاؤه: و علة مزمنة ، و ٌقال 

                                                             
 .56 رواٌة ذاكرة الجسد ص –احالم مستغانمً   1
سلسلة ابحاث مخبر – قراءة فً رواٌة ذاكرة الجسد – جمالٌات المكان القسنطٌنً –ابن سابح االخضر   2

 .127ص– 2013اللغة العربٌة و ادابها 
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 .عامله بالزمن: مزامنة و زمانا: زامنه

: الوقت قلٌله و كثٌره ، و مدة الدنٌا كلها ، و ٌقال السنة أربعة أزمنة : الزمان 

 ..............................................                                                                                                                                                                                                             1"ج أزمنة  و أزمنة.اقسام او فصول 

فالزمن محور حٌاة اإلنسان ، الن حٌاته مبنٌة على الحاضر و الماضً و 

المستقبل ، و الزمن ٌسٌر متسلسال وفق األحداث ، و نجد ذلك واضحا فً الرواٌة 

كما ارتبط الزمن بالرواٌة فً عالقة مزدوجة الن النص الروابً ٌشكل فً " 

 .2"جوهره بؤرة زمنٌة تنطلق فً اتجاهات عدة 

فالزمن عنصر أساسً فً العمل الروابً ، فال ٌمكن تصور رواٌة أو قصة 

كل خطاب روابً ٌأتً بالزمن ألنه ٌشمل الحٌاة التً ٌعٌشها "خٌالٌة من الزمن ، 

الشخوص داخل العمل الروابً ، كما أن تنوعه و تشكله من الزمن الطبٌعً ، و 

الزمن التارٌخً و الزمن الحكابً ، و زمن الكتابة و زمن القراءة هو الذي ٌدفعنا 

  : 3إلى صٌاغة األشكال كاألتً

فالحدث الروابً ٌتسم بالزمنٌة و نجد فً رواٌة ذاكرة الجسد ان الراوي خالد بن 

م ، 1945طوبال ٌروي لنا ما حدث له أثناء الثورة و هو بصحبة المجاهدٌن سنة 

م ، فأثناء قراءتنا للرواٌة نجد زمن 1960ثم تحدث عن وفاة سً الطاهر سنة 

األحداث ٌذهب إلى الماضً ثم ٌرجع للحاضر ، أي أن الرواٌة لٌس لها زمن 

محدود من أولها إلى أخرها ، فالزمن فً الرواٌة له أهمٌة كبٌرة نجد و كأنه 

و لقد رأى تودوروف أن فً الرواٌة نوعٌن " شخصٌة من شخصٌات الرواٌة ، 

                                                             
-م2004-4 ط– االدارة العامة للمعجمات و احٌاء التراث – مجمع اللغة العربٌة –المعجم الوسٌط   1

 .401ص –ه 1465
 www.albayan-ae  - 25 jun 2005– الزمن فً الرواٌة العربٌة –مها حسن القصراوي - د  2

3
 www.benhedouga.com – جمالٌات الزمن فً رواٌة فوضى االشٌاء لرشٌد بوجدرة – احمد حفٌدي   
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أزمنة داخلٌة و أزمنة خارجٌة ، و كل منهما ٌشمل أنواعا من : من األزمنة 

 .األزمنة

  :األزمنة الخارجية ( أ

 و هو الظروف التً كتب زمن الكاتب  وهو زمن تارٌخً و زمن السرد"و هً 

، كما وجدنا فً رواٌة ذاكرة الجسد الروابٌة أحالم مستغانمً 1" فٌها الروابً

كانت لها ظروف قاسٌة حٌن كتبت رواٌتها و كأنها عاٌشت تلك المرحلة مع خالد 

زمن استقبال المسرود حٌث تعٌد القراءة بناء النص و " و هو زمن القارئ، و 

ترتب أحداثه و أشخاصه و تختلف استجابة القارئ من زمان إلى زمان و من 

 .2"مكان إلى مكان

 :األزمنة الداخلية (ب

وهو الزمن الداللً الخاص بالعالم التخٌلً ، و ٌتعلق "و تتمثل فً زمن لنص 

، و قد وجدنا ذلك حٌنما كان ٌسرد خالد 3"بالفترة التً تجري فٌها أحداث الرواٌة 

قصته ، من فترة دخوله السجن إلى التحاقه بالجٌش  و الثورة ، ثم إلى تونس و 

إلى فرنسا ، ثم عاد إلى الجزابر ، فهو ٌذكر الفترة تلوى األخرى ، فنجد أن فً 

كل نهاٌة جزء تحٌلنا تلك النهاٌة إلى بداٌة جدٌدة و زمن جدٌد ، فنجد زمن 

الرواٌة زمنا تارٌخٌا ألنه ٌمثل مرحلة خالد ما قبل مجٌبه إلى فرنسا و عودته إلى 

الوطن و بٌن هذا و ذاك حدث الكثٌر من األحداث و ذكرت الكثٌر من األزمنة 

                                                             
1
مجلة أصوات -تقنٌات الزمن السردي فً رواٌة عابر سرٌر ألحالم مستغانمً للدكتور حاكمً لخضر  

  www.aswat el chamal.com–الشمال 
 .المصدر نفسه   2
مجلة أصوات - تقنٌات الزمن السردي فً رواٌة عابر سرٌر ألحالم مستغانمً للدكتور حاكمً لخضر 3

  www.aswat el chamal.com–الشمال 
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نجد ذلك فً الرواٌة زمنا سمً بزمن االسترجاع  ، و نعنً بزمن االسترجاع هو 

 .عودة السارد إلى الوراء السترجاع ماضٌه و أحداثه 

و قد اعتمدت الكاتبة أحالم مستغانمً فً رواٌة ذاكرة الجسد على تقنٌة 

االسترجاع ، فقد لجا الراوي إلى الماضً الذي كان ٌحمل فً طٌاته شًء من 

الحنٌة و مخزون عاطفً راسخ فً ذاكرته فمنها ما كان مفرح و منها ما كان 

 .محزن و كبٌب 

 :المكان و الشخصيات (3

إن اختٌار الشخصٌات فً الرواٌة شًء مهم ، ألنها تمثل واجهة الرواٌة ، و قد 

تحتل الشخصٌة مكانة مهمة : " عرف محمد العباس الشخصٌة فً مقال له قابال

فً بنٌة الشكل الروابً ، فهً من الجانب الموضوعً أداة ووسٌلة الروابً 

للتعبٌر عن رؤٌته و هً من  الوجهة الفنٌة بمثابة الطاقة الدافعة التً تحلق حولها 

 .1" السردركل عناص

و نجد نوعٌن من الشخصٌة ، الشخصٌة الربٌسٌة و الشخصٌة الثانوٌة ، 

فالشخصٌة الربٌسٌة نجدها حاضرة من بداٌة العمل إلى أخره و لها أهمٌة كبٌرة 

كما هو الحال فً رواٌة ذاكرة الجسد ، فشخصٌة خالد شخصٌة ربٌسٌة ، و كلما 

فالبٌبة "تطورت األحداث فً الرواٌة زادت الشخصٌة الربٌسٌة ظهورا و تفاعال ، 

الموصوفة تأثر على الشخصٌة و تحفزها على القٌام باألحداث و تدفع بها إلى 

، 2"الفعل ، حتى انه ٌمكن القول بان وصف البٌبة هو وصف مستقبل الشخصٌة 

فإذا جمعنا شخصٌات الرواٌة ذاكرة الجسد وجدناها تنحصر فً دابرة صغٌرة ، 

                                                             
  thaqafat.com  - 28 avr 2016 – الشخصٌة  و محلها فً الرواٌة –محمد العباس   1
2
 2 المغرب ط– الدار البٌضاء – المركز الثقافً العربً – بنٌة الشكل الروابً –حسن البحراوي   

 .30 ص 2009
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 سً الشرٌف  و – حسان – سً الطاهر عبد المولى – حٌاة –خالد بن طوبال 

 . سً مصطفى – زوج حٌاة –ابنته 

و شخصٌة خالد أثرت فً الرواٌة كثٌرا لما عاشه من الم و حزن طٌلة حٌاته 

فذاكرته كانت فً ذراعه المبتورة ، و كلما نظر إلى ذراعه ٌتذكر الماضً و 

 .كٌف قضى أٌامه مع المجاهدٌن فً الثورة و مع قابده سً الطاهر 

فقد كانت حٌاة خالد ملٌبة بالدموع و فقدان األحباء ، فمنذ آن فتح عٌنٌه فً هذه 

الدنٌا و هو وحٌد، تركته أمه ٌتٌما ثم سً الطاهر الذي استشهد و أحس بالغربة 

و اكبر مصٌبة -  زٌاد–من ورابه ، ثم بترت ذراعه و استشهد اعز صدٌق عند 

وقعت عندما تركته حٌاة و تزوجت من رجل آخر ، فقد اثر فٌه ذلك األمر كثٌرا 

،ألنه أحبها بجنون ، ثم قُتِل أخوه حسان وعاش خالد وحٌدا ٌابسا ، لذا كانت 

شخصٌته شخصٌة مفعمة بالحب الصادق للوطن الذي ضحى من اجله و أهداه 

ذراعه الٌسرى عربونا لحبه له فً معركة ضد العدو ،و شخصٌة خالد هً 

هناك شًء ما "شخصٌة ُبنٌِت على اإلسترجاعٌة ، فهو ٌعود كثٌرا إلى ماضٌه ،

استفز الماضً كله لٌعود كله إلى سطح حٌاة خالد و ٌطفو بتفاصٌله ممتزجا مع 

الحاضر ، الحاضر فً الحقٌقة حالة استرجاع لٌس أكثر ، و الماضً هو كل ما 

 ، 1"قٌل فً الرواٌة 

وخالد كثٌرا ما تجد على لسانه لفظة الٌتم فقد عاش ٌتٌما طول حٌاته ال ام و ال 

و كنت ٌتٌما ، و كنت "حبٌبة كانت حبٌبته هً قسنطٌنة و لكن كان بعٌدا علٌها ، 

أعً ذلك بعمق فً كل لحظة فالجوع الى الحنان ، شعور مخٌف ٌظل ٌنحر فٌك 

                                                             
 إشراف عمار زعموش – رسالة ماجستٌر – بنٌة النص الروابً عند الكاتبة الجزابرٌة –فظٌلة ملكمً   1

 .212ص 2001-2000- جامعة منتوري قسنطٌنة –
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، و نجده من ناحٌة 1"من الداخل و ٌالزمك حتى ٌأتً علٌك بطرٌقة أو بأخرى 

أخرى فً حٌاته التً عاشها ببارٌس رجال ذا حرٌة مطلقة بعٌدا عن الدٌن كل 

البعد ، رجال كان على عالقة غٌر شرعٌة مع كاترٌن المرأة الفرنسٌة ، و لكن 

 .بعد التقابه بحٌاة أحس نفه مقصرا و عاد إلى دٌنه و ابتعد عن كل ما هو محرم 

و إذا تحدثنا عن شخصٌة حٌاة نجدها حاضرة كذلك من أول الرواٌة إلى آخرها و 

ها هً حنٌن "م 1957حاضرة فً ذاكرة خالد منذ أن رآها و هً طفلة سنة 

 توقٌعً الذي وضعته ألول مرة 57لوحتً األولى ، و جوار تارٌخ رسمها تونس 

أسفل اللوحة تماما كما وضعته أسفل اسمك ، و تارٌخ مٌالدك الجدٌد ، ذات 

 2..."م ، و أنا أسجلك فً دار البلدٌة ألول مرة 1957خرٌف من سنة .

فقد بدأت قصة عشقهما فً معرض الرسم فً بارٌس إذ كان خالد ٌصفها كثٌرا و 

ٌتغزل بها ، فجمالها جعله ٌهٌم بها ، و قد وجد فٌها ذاكرته القدٌمة ، وجد فٌها 

 .مدٌنته قسنطٌنة ، وهً وجدت فٌه حنان والدها سً الطاهر ، و دفء حضنه

 :أما بالنسبة للشخصٌات الثانوٌة 

سً الطاهر عبد المولى مجاهد شارك فً الثورة و سجن مع خالد ، و كان قرٌبا 

 .منه حتى استشهد 

زٌاد صدٌق خالد ، الرجل الذي أعجبت به حٌاة ٌعٌش فً لبنان و بعدها استشهد 

فقد كان شاعرا ٌمتلك رصٌدا ثرٌا من القصابد ، و قد مات كما أراد شهٌدا و " ، 

                                                             
1
 .27 رواٌة ذاكرة الجسد ص –احالم مستغانمً   

 .64 رواٌة ذاكرة الجسد ص –احالم مستغانمً   2
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ذات صٌف كما أراد ... لقد مات شاعرا كما أراد : "، ٌقول خالد عنه"شاعرا 

 1"مقاتال فً معركة كما أراد أٌضا ...

حسان اخو خالد عاش الٌتم منذ صغره و كان متعلقا بخالد ، فحسان ٌعٌش عٌشة 

بسٌطة هو و عابلته المتكونة من زوجته و ستة أطفال ، كانت أحالمهم بسٌطة 

فحسان الشخصٌة التً تمثل نموذج لإلنسان "جدا هو الذراع األٌمن لخالد ، 

 2"الجزابري البسٌط ، الذي ٌتطلع للعٌش بكرامة فً ظل األوضاع ال تسمح بذلك

و مات حسان أخً الذي " و لكن شاءت األقدار أن ٌتركه حسان ، مات مقتوال ،

لم ٌكن ٌهتم كثٌرا باإلغرٌق ، و باآللهة الٌونانٌة كان له اله واحد فقط و بعض 

االسطوانات القدٌمة ، مات ، مات و ال حب له سوا الفرقانً و أم كلثوم ، و 

 .3"صوت عبد الباسط عبد الصمد 

سً الشرٌف هو إحدى الشخصٌات الثانوٌة أخ سً الطاهر و صدٌق خالد ، و 

كان ٌرى فٌه مدٌنته قسنطٌنة ، و ٌرى فٌه صورة سً الطاهر ، فكان ذاكرته 

كنت أحب سً الشرٌف كان فٌه شًء من هٌبة قسنطٌنة و " بماضٌها و أمجادها ،

حضورها نشا من الجزابر العرٌقة ، و ذاكرته شًء من سً الطاهر من صوته 

 .4"و طلته

فهو شخصٌة "ناصر ابن سً الطاهر و اخو حٌاة لم ٌظهر كثٌرا فً الرواٌة 

متمسكة بأرضها ووطنها فهو رافض بان ٌتخذ المنفى حضنه الدافا بدل وطنه 

                                                             
 .220المصدر نفسه ص   1
 اشراف – مذكرة ماستر – بناء الشخصٌة و المكان فً رواٌة ذاكرة الجسد –فلة قارة و لٌندة لكحل   2

 .52 ص 2011ماي –ٌحً الشٌخ صالح 
3
 .340 رواٌة ذاكرة الجسد ص –أحالم مستغانمً   

 .232المصدر نفسه ص   4
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، و كان ناصر معارض زواج أخته حٌاة فهو ٌلجأ إلى الصالة عندما 1"األم 

 .ٌتضاٌق و متمسك بدٌنه

لقد الحظنا من خالل ما سبق أن الروابٌة أحالم مستغانمً انتقت الشخصٌات 

بطرٌقة جٌدة و وضعت كل شخصٌة فً مكانها الخاص بها ، فنجد الشخصٌات 

الربٌسٌة حاضرة بقوة مثل خالد و حٌاة فعند قراءتك للرواٌة تحس نفسك و كأنك 

تعٌش الّدور و رأٌنا نجاحا التً حصدته فً مسلسل ذاكرة الجسد فالشخصٌات 

أثرت فً المشاهد كثٌرا لذا نجحت أحالم مستغانمً و نالت جابزة نجٌب محفوظ 

 .على هذا العمل 
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داللة "      الحمد هلل الذي بنعمته أنهٌت هذا البحث المتواضع فً مسار 

، هذه الخاتمة هً آخر " المكان فً رواٌة ذاكرة الجسد ألحالم مستغانمً

جزئٌة اختم بها هذه المرحلة ، و سأرصد أهم النتائج التً توصلت إلٌها و 

 :التً تتلخص فٌما ٌلً 

 للمكان أهمٌة كبٌرة فً الرواٌة و ٌعد ركٌزة األساسٌة لها كونه  (1

 .عصر مهم من العناصر الفنٌة التً تبنى علٌها الرواٌة

أي عمل أدبً خالً من المكانٌة فهو خال من الخصوصٌة و  (2

 .األصالة 

اعتنت الروائٌة أحالم مستغانمً فً رواٌتها ذاكرة الجسد بمصطلح  (3

 .المكان  فقد اهتمت به منذ بداٌة الرواٌة إلى أخرها 

 . تنوع األحداث و تعدد األماكن ساهم فً إثراء داللة النص الروائً (4

إن مصطلح المكان مصطلح متشعب ومالزم للرواٌة و ال ٌمكن  (5

 .تصور رواٌة دون مكان

لعبت الشخصٌات دورا هاما فً رواٌة ذاكرة الجسد إذ كان لها  (6

عالقة وطٌدة بالمكان فكل شخصٌة ٌتبعها مكان و المكان تتبعه 

 .ذكرٌاته 

 كذلك كان للزمن دوره فً الرواٌة ، فمنذ بداٌة الرواٌة اعتمدت  (7

 .أحالم على الزمن الماضً و الحاضر و المستقبل فً نفس الوقت 

ٌضفً التكرار جماال للنص الروائً و قد اعتمدت علٌه أحالم  (8

مستغانمً فً رواٌتها ذاكرة الجسد اذ تكرر فً النص كلمة ذاكرة 
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و تكررت كلمة قسنطٌنة و هً المدٌنة التً تتحدث عنها الرواٌة ، 

و التكرار كما هو متعارف ٌعتمد علٌه الكتاب أو الشعراء لتأكٌد 

 .كالمهم  و تثبٌته ، و هذا ما أرادت أحالم مستغانمً الوصول إلٌه

رواٌة ذاكرة الجسد هً رواٌة احتلت الصدارة فً الوطن العربً،  (9

فهً رواٌة اختصرت تارٌخ الجزائر العرٌق ، بحزنه ووجعه ، و 

 . نالت بذلك العدٌد من الجوائز 

إن الروائٌة أحالم مستغانمً من أهم الروائٌات الجزائرٌات  (10

الالتً استطعن إثبات هوٌتهن و جدارتهن ، فقد كان لرواٌاتها مكانة 

 .خاصة فً الجزائر و الوطن العربً 

و فً األخٌر نأمل أن ٌكون هذا البحث قد أضاف و لو القلٌل إلى 

الدراسات السابقة فً مجال الفنون األدبٌة الروائٌة أ و أرجو من 

خالله أن ٌمهد الطرٌق لبحوث أخرى ، فكما ٌقال النهاٌة ما هً إال 

بداٌة لبحث فً طرٌق االنجاز ، و أسأل هللا التوفٌق فٌما أردت و 

 .تحقٌق ما نوٌت ، و هللا على كل شئ قدٌر
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