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 أتقدم بجزيل الشكر الى كل من أعانني في انجاز

 هذه المذكرة

كامل اإلمتنان لألستاذ الدكتور باديس فوغالي و  

و رعايتها      لتفضله اإلشراف على هذه المذكرة 

كانت بذرة الى أن استقامت على  ذمن           

 سوقها

 كما أتقدم بخالص الشكر و اإلحترام الى كل الطاقم

لقسم اللغة و األدب العربياإلداري   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:دمة ــمق  

عرق المدن الجزائرية ، تميزت بأسرار أثرية جعلتها محط األنظار على مر العصور ، تعد أقسنطينة 

،  ، فهي عاصمة الشرق بجدارة  فتاريخها حافل بالحضارات ، وعلمائها ، وعلمها بجسورها، وأبوابها

عليها وخلفت عادات و معرفة جعلت مدينة الجسور المعلق متنوعة الثقافات والمعالم واألمم التي مرت 

 .األثرية

و الرحالة لم يستطيعوا  ، والشعراء ،أما األدباء ،فهذه المدينة تثير الدهشة واإلعجاب في نفس زائريها -

ا أو يجعلونها إما يصفون سحره ، رهم و رواياتهماشعأها في و وذكر  ، منع أنفسهم من التغني بها

أو رواياتهم أما بالنسبة للرحالة فهم يصورون كل ما يخص هذه المدينة  ، مسرحا ألحداث قصصهم

 وفي موضوع بحثي هذا فقد خصصتهكعمرانها وكل جوانب الحياة فيها الدينية التجارية االجتماعية ، 

وقد اعتبرت شاملة من حيث تصوير  لصورة قسنطينة في إحدى الروايات الجزائرية للكاتبة زهور اونيسي

فكان هدفي من هذا البحث " جسر للبوح وآخر للحنين " الحياة القسنطنية في كل نواحيها وهي رواية 

وح ـجسر للب"  :كيف جسدت زهور اونيسي صورة قسنطينة في رواية: اإلجابة عن اإلشكالية اآلتية 

 ؟ "  وآخر للحنين 

ليس وليد الصدفة بل كانت له أسبابه ودوافعه، و البحث  للدراسةهذا الموضوع ان اختياري  -

 من أكثر المدن التي ذكرت بكثرة في أدب الرحالت والشعر كونها فاختيار مدينة قسنطينة دون غيرها 

 

 -أ-                                               



 

 

 5102اختيارها كعاصمة للثقافة لسنة  ، كما أن مدينة العلم والعلماء قد نالت شرف... والرواية والقصة 

 وهذا يحرك فضولي وفضول القارئ لمعرفة المزيد عن معالم وثقافة هذه المدينة ، أما عن اختيار رواية 

جزائرية وذلك لضمان معرفة كل خفايا هذه المدينة فزهور اونيسي قسنطينية األصل فكتاباتها ستكون 

 .لكتاب الذين حتما سيهملون احد الجوانب من عمق هذه المدينة أكثر من غيرها من ا

" رواية جسر للبوح وآخر للحنين " ولهذه األسباب اتجهت لدراسة موضوع صورة قسنطينة في  -

  :ة بحثي تمثلت في وقد طرحت جملة من التساؤالت تشكل جوهر إشكالي

جسر للبوح و " في رواية  قسنطينةمحطات تاريخ  ما هو مفهوم الرواية وأنواعها ونشأتها ؟ ما هي  أهم -

 .؟ "أخر للحنين 

 : الى األتية والتي قسمتهاخطة الإلجابة عن هذه التساؤالت وضعت ول -

تناولت فيه أصل تسمية مدينة قسنطينة واهم الحضارات التي " قسنطينة عبر التاريخ " بعنوان جاء  مدخل وقد_

تطبيقي ، أما  ثالثن و وضعت فصلين نضرييالتي ميزتها ثم  ، مرت عليها ، كما ذكرت فيه أهم المعالم األثرية

تناولت فيه مفهوم وأنواع الرواية ثم فقد " الرواية الجزائرية وتطورها  نشأة" الفصل األول الذي كان بعنوان 

ب قسنطينة في عيون الرحالة العر " بـالفصل الثاني  امنشأة الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية ثم بالعربية ، و 

الفصل التطبيقي فحين جاء وجاء فيه تاريخ قسنطينة في العهد الروماني والعصور الالحقة ، " والغرب 

 قراءة في عنوان الرواية ثم حضور  فيه فتناولت" جسر للبوح وآخر للحنين  صورة قسنطينة في رواية" موسوما

 -ب -                                                    

 ....الصورة العمرانية ، الصورة االجتماعية : عن طريق استخراج أهم الصور منها  الروايةنطينة في قس     



 

 

 المنهج الوصفي التحليلي إعتمدت، وقد  المستنتجةحوصلة ألهم النتائج  جعلتهاالخاتمة التي  و أخيرا

  .إلنجاز هذا البحث

                        صعوبات من أبرزها قلة المصادر والمراجع وقد وجهتني في انجاز هذا البحث  -

وكل من ساعدني  باديس فوغالي .د. أ أستاذي المشرفإلى  واإلمتنان تقدم بجزيل الشكرأوفي األخير 

 .واسأل اهلل عز وجل أن يتقبل مني هذا االنجاز البسيط  ،هذا البحث من قريب او بعيد في

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ج-                                              
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والحضارات تتفق الدالئل ،قسنطينة مدينة الجسور السبع وعاصمة الشرق الجزائري وخطوة األمجاد 

وعادات وتقاليد ال زال أثرها قائما إلى يومنا ،األثرية على أنها اعرق المدن الجزائرية تزخر بثقافة 

أو في مجاالت الحياة األخرى من لباس ،  ،تلبس ثوبا من الثقافة الشعبية سواء في فنها هذا فهي

ايا هي مدينة أثرية بالدرجة األولى تخفي في طياتها خبوعادات كما إنها غنية باآلثار القديمة ف

يين وأسرارا كونية لم يعرفها الناس والدارسون حتى اليوم ، مما جعلها مدينة حظيت باهتمام الصحف

، وعند مرورنا بتاريخ قسنطينة هذه المدينة العريقة هندسين ، والمعماريينوالمؤرخين والجغرافيين والم

البد إن نقف عند أصل تسميتها فقد كان لعاصمة الشرق الجزائري التي هي منبع الحركات الفكرية 

كن اختلفت تسميتها في البالد عدة تسميات عبر تاريخها الطويل فقسنطينة هو االسم الحالي لها ل

ن اإلفريقي الحص ،مستعمرة سيتيوس،بلد الهواء ،  رطهيسيرتا ق: منذ نشأتها ومن هذه التسميات 

 القيصر المسيحي األول قسنطينة بهذا االسم نسبة لمؤسسها سميت مدينة"وغيرها من التسميات ،

بل اعتالء هذا الحاكم التي وقعت ق،تلك الحرب أيامأنها كانت قد هدمت بشكل كبير  إذ ،نطينقسط

ومنافسة السكندر وهو فلكي برهن لألهالي على اعترافه ،العرش ببعض أعوام ، بين مارينتيوس

ملكا بعد موت مارينتيوس مباشرة ، فأمر بإعادة بناء الوكر اإلفريقي ، وسماه  بايعوا بجميلهم ألنهم

بربريا وهو  أوقرطاجيا ،  أوينقيا ربما ف،سامياقسنطينة قبل تلك الفترة تحمل اسما باسمه ، وكانت 

وأهالي قرطه في المدينة ، وال  ،وأقام فيها النوميديون،هذا االسم رطه أو سيرتا ، وكانت تستحقيق

أن على رطه بل بناها النوميديون ، فاآلثار تبرهن يالقرطاجيين هم بناة ق أوالفينيقيين  عتقد أنأ

 ن خالل التواصل الحضاري الذي جرى         رطة ميجرى في ق،قرطاجيا إشعاعا حضاريا و هناك تفاعال
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القرطاجنيين كانت  دل على أنن تبني النوميديين للغة القرطاجية يأو ،يينوالنوميد بين القرطاجيين

وتسليط الضوء على  وعند استرجاعنا الطابع العتيق لمدينة قسنطينة 1"لهم تأثيرات لغوية وحضارية

 :بعض المراحل من تاريخها غالبا ما يظهر تاريخ سيرتا بوجهين 

هي مدينة محصنة بموقع استراتيجي ، بصخرتها و أسوارها ، في شكل قلعة حسب رأي  "-/1

البكري ، كانت كبيرة وقديمة وهي مدينة تشمل العديد من السكان والوصول إليها صعب جدا 

هي عبارة عن )ة في العالم يمكن مقارنتها بها  أو كما وصفها مسكراي لدرجة انه ال توجد قلع

 .مساحة جدوليه ، معزولة عن أي تضاريس أخرى ، وعرة ومنيعة 

هي مدينة تجارية وكذا عاصمة سياسية ومسلك إجباري من الشرق إلى الغرب ومن الشمال  -/2

الميالد أي بمثابة عاصمة قبل  3عاصمة ما سينيسا في ق وقد كانت قرطه"،2"الى الجنوب 

كما كانت عاصمة يوغرطة الذي أعلن حربا ضروسا ضد الرومان .... الموحدة للمملكة النوميدية 

وجعلها عاصمة ملكة التي كانت مركز استراتيجي ومنطق المقاومة النوميدية تحت قيادة يوغرطة 

 3"قبل الميالد 101إلى  111ضد الرومان في الفترة الزمنية تمتد من 

 

                                                     

                                                           

 .121ص  2002ط .الجزائر د –دار القصبة للنشر " تاريخ المدن الجزائرية " احمد سليماني  - 1
 

 . 11ص  2012ط .مطبعة موقان البليدة د. فاطمة الزهراء قشي مدينة وموروثات  -2
 

 .130ص  2002ط .الجزائر د –دار القصبة للنشر " تاريخ المدن الجزائرية " احمد سليماني  -3
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" الذي عرفها " ياقوت الحموي " أما في العهد اإلسالمي فقد تعرض لها الرحالة ومن هؤالء "

الهوى ولعل ما جعله يطلق عليها ذلك االسم هو شدة ارتفاعها ، وتشبه للناظر " الهوى  بقسنطينة

من بعيد بأنها عبارة عن قلعة فوق هضبة صخرية ، كما تتمتع المدينة من الناحية الشمالية بأسوار 

،وهذا عن أصل التسمية ويعود تنوع 1"غاية في المناعة قدر البكري عدد تلك األسوار بثالثة 

أما مسالة األصول "فهي مدينة عريقة بحضارتها ،،إلى تعدد الحضارات التي مرت بها ميتهاتس

فهي مشكلة ال تزال مطروحة ، فان قدم المكان في عصور ما قبل التاريخ واكتشاف عدة صناعات 

ومثال على ذلك األضرحة الملكية .... متخصصة في الصخور ومختلفة الحضارات أمر أكيد 

" سيرتا " شواهد عن حضارة حضرية ومدينة تعرف تقنيات البناء كما حاول مؤرخو  الكبيرة تعتبر

فقد كانت هذه المدينة غنية بصفتها عاصمة و مدينة "،2"أيضا منحها صفة تجارية بونيقية

األسواق، حيث كان المفاوضون البونيقيون واليونانيون ، واالتنيون يحتلون مكانة هامة أيضا في 

فلقد سمحت لها مكانتها اإلستراتجية من احتالل دور محور اتصال بين هذه ... ، الحياة السياسية

كانت غنية ببناياتها وقصرها الملكي فكانت موضوع أطماع مختلف فئات : المدن ، وبالتالي 

                                                                                                                   3"النوميديين

  
                                                           

مدن الشرق طبع المؤسسة الوطنية للنشر  3موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية ج " مختار حساني  -1
 . 48ص  2002ط الجزائر .هار دواالش

 

 20ص  2012ط .مطبعة موقان البليدة د"قسنطينه مدينة و موروثات "فاطمه الزهراء قشي  - 2
3
 .22المرجع نفسه ص  - 
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فقسنطينة منذ القدم عرفت بغناها ثقافيا و جمالها طبيعيا فالمشاهد التي بهذه المدينة لن نجدها في 

أي مكان آخر سواء بجسورها المعلقة التي ال مثيل لها في العالم من مساجد كجامع سيدي لخضر 

.... باب الجديد  –باب القنطرة  –مسجد األمير عبد القادر ، وأبوابها السبعة باب الرواح  –

جسر باب القنطرة :نسبة إليها منها نذكر " الجسور المعلقة "وجسورها التي سميت قسنطينة بمدينة 

وغيرها من المعالم ، أما ... جسر سيدي مسيد و جسر مالح سليمان  –جسر سيدي راشد  –

تعد من : دار الثقافة محمد العيد آل خليفة : نب الثقافي فان قسنطينة غنية بالمراكز الثقافية الجا

ألف  84أهم المراكز حيث تقام فيها معارض منها معرض الكتاب واحتواءها على مكتبة تضع 

كتاب ونذكر منها المركز الثقافي الفرنسي وهو من أهم المراكز في الجزائر للتكوين في اللغة 

 .لفرنسية ويختم التكوين بشهادة تأهيل في اللغة الفرنسية ا

وأخيرا نذكر قصر الثقافة  ونذكر منها أيضا المركز الثقافي البلدي رشيد القسنطيني بحي الدقسي

تقام فيه أهم المهرجانات الثقافية الوطنية والدولية فقسنطينة حققت حضورا ثقافيا : مالك حداد 

 .الموروثات العربية  واسعا وفنا وموسيقى وضمها

لم أرى بها من > فمن بين الذين تعرضوا إلى الحياة الفكرية في قسنطينة العبدري الذي قال عنها "

  ينتمي إلى العلم وال من له في فن من فنون العلم سوى الشيخ أبي علي حسن بن بلقاسم بن باديس 

وهو شيخ من أهل العلم يذكر فقها بخطه مخلوطا وقال لي انه اسم وكنية  وهكذا قيد لي اسم أبيه

إما فيما يتعلق بالجانب الثقافي <ومسائل ذو سميت وهيبة ووقار ليس في البلد من يذكر بعلم سواه 

فان مدينة قسنطينة تعتبر من الحواضر الكبرى في الجزائر خالل الفترة األخيرة من العصور 
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                                                     السابع ن وعلى الخصوص بعد إن أصبحت إلمارة حفصية من القر  الوسطى

  .الثالث عشر ميالدي فهي ال تختلف كثيرا عن جارتها بجاية او عنابة / هجري 

صى طالبا واألندلس والمغرب األق،كما عرفت رحلة مجموعة من علمائها نحو المشرق اإلسالمي 

حيث تتلمذ عليهم ،وعند عودتهم إليها كان لهم دور في نشر المعرفة ،للمعرفة فأثروا وتأثروا

 ،أولماء الذين يأتون إليها من الدولمجموعة من طالبها ، كما كانت تستقبل مجموعة من الع

ومن العلماء ،نية و يدرسون بمدارسها وبمساجدهااإلمارات المجاورة لها ، فهؤالء يمكثون فترة زم

األولية  ويظهر انه تلقى دراسته "لم الجليل أبو القاسم الوشتاني المدينة العاالذين انتسبوا إلى هذه 

خذ بها عن علمائها وبعدها سافر أ إلى مدينة  قسنطينة التي يبدو أنهفي مسقط رأسه قبل أن ينتقل 

وقسنطينة كغيرها من حواضر الجزائر خالل العصور الوسطى عرفت ببعض "،1"إلى تونس

وال نعرف تاريخ بروز هذه العائلة  ان الفكري من بين تلك العائالت  ابن قنفذعائالتها في الميد

ن أفرادها كانوا على صلة إال أن الذين ترجموا لها أكدوا بأ،على مسرح الحياة الثقافية بتلك المدينة 

 بالدولة واألمثلة على ذلك نجد ابن قنفذ كان خطيبا بجامع القصبة بقسنطينة ، وكان له 

وأما الوظائف التي ......ى المجتمع القسنطيني واالتصال بوالة المدينة من الحفصيين تأثير عل

 "نسب العديد من العلماء الى هذه المدينة العريقة نذكر ايضا منهم فقد ، 2"توالها فكانت الخطابة

يحي بن خليفة القيسي وهو من أهل قسنطينة زاول دراسته بها وأيضا أبو حفص محمد بن محمد 

اد لقب باسم الوزان القسنطيني كان آية يبهر بها العقول النقلية والعقلية ، كما درس التصوف الكم
                                                           

1
،مدن الشرق ،طبع المؤسسه الوطنيه 3،ج"موسوعة تاريخ و ثقافة المدن المدن الجزائريه"مختار حساني  - 

 .89،ص7002،ط،الجزائر.للنشرواالشهار،د
2
 .000المرجع نفسه الصفحة  - 
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فقسنطينة مدينة العلم والعلماء وأهل الذكر فالفتوحات اإلسالمية أثرت فعال في  1"فأصبح من رجاله

تاب اهلل هذه المدينة وهذا ما جعل اإلسالم فعال يستقر بها ، بفضل تمسك أهاليها وعلمائها بك

ومن العلماء الذين نسبوا إليهاإلى قسنطينة العالم الجليل  سالم بن القاضي "العظيم والقرآن الكريم ، 

 إبراهيم بن قائد موسى بن سعيد النجار" أبو النجاء القسنطيني االسكندي والعالم الجليل 

 .2"القسنطيني

إلى أسرة الفكون التي "توجه بالذكر  عد ذكرنا لبعض العلماء الذين نسبوا لمدينة قسنطينةب-

لمدينة منذ اعتبرت من بين األسر العلمية القسنطنية حيث لعبت دورا مشرقا في الحياة الفكرية ل

لنا  يتجل ،الدولة الجزائرية الحديثة وأ،ستمرت حتى نهاية الحكم العثمانيوا،عهد الخالفة الموحدية

      نة بعد سقوطها تحت ضربات القوىطيمن خالل المصادر المتأخرة التي أرخت لقسن

فكان علماء ... استفادوا منهاألسرة مقربين من األسرة الحاكمة وقد االستعمارية ، كان علماء هذه ا

فكون يلقبون بشيوخ اإلسالم ، وكالمهم مسموع من قبل بايات قسنطينة ، أو دايات  الجزائر آل 

 .3"من قصدهم صالح بآي ولذا فالقاصد لهم يجد عندهم الحماية ومن ابرز

 

                                                           

1
 103- 102المرجع السابق ص - 

2
 104المرجع السابق ص  - 

 114المرجع السابق ص  - 3
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وممارستها ،وتاريخها ،المميزة تهافضاءافقد كانت من خالل "،ريخ سيرتا غني جدا فكريا وثقافيافتا-

االجتماعية الثقافية بمثابة نقطة التقاء مع المعرفة ولقد تعلم هؤالء المسافرون ، الكتاب ذائعو 

الصيت من القرن التاسع عشر ، القرن الذهبي لألدب العالمي الكثير خالل إقامتهم بهذه المدينة 

المعرفة من االحتكاك الغربية ، فاستثناء الفضول وحده الذي أماله البحث عما هو محلي ، كانت 

وتيي بمجرد عودته إلى ألفع بالمدينة أمرا ال جدال فيه ، وجعل البعض أمثال فلوبير و غوتيي

 .باريس مسرحية بعنوان يهودية قسنطينة 

وكذا روايات األسفار  مجملها ; عدت بعد سفر أصحابها إلى قسنطينةوتشكل هذه األعمال التي أ-

إرثا ثقافيا ، (au soleil)سحت أشعة الشمت،سفر بديع الى الجزائر ،الرشيق ، ساعات في افريقيا 

إلى  ويعود السبب وراء هذا التعدد الثقافي"،1"لمدينة قسنطينة وبالنسبة للثقافة المتعددة للمدينة

وتأثرت به تأثرا ،فقد شهدت عهدا رومانيا  ،األزمنةعلى قسنطينة عبر  المختلفةالحضارات تعاقب 

إلى مسرح التاريخ على يد  م عادت 313إلى غاية  112لمكانة سيرتا احتلوها سنة ونتيجة ، كبيرا 

إلى أن ظهر اإلسالم في  822وعندما توفي ظل أهلها يقاومون الرومان إلى غاية قسطنطين،

و عقبة  ،وفتحت على يد عبد اهللواضمحل نفوذ الرومان ،فجاء الحكم اإلسالمي ،م  184إفريقيا 

 .اآلراء حول فاتحها تبتضار حيث  ،بن عامر

هـ حكم  148الة عهد الو )وقد تعلم أهل قسنطينة مبادئ دينهم ولغتهم فتوالت عليها الحضارات-

حكم ،812حكم الهالليون  ،312حكم بني زيرى  ،211الدولة الفاطمية  ، هـ 211االغالبة 

                                                           

1
 134.131ص  2012ط .مطبعة موقان البليدة د. فاطمة الزهراء قشي كتاب قسنطينة مدينة وموروثات  - 
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مدينة ف،م 221العباس الحفصي سلطان تونس حكم الموحدين حكم ابي ،هـ 808الحماديين 

قسنطينة صارت أهم عاصمة من عواصم اإلسالم الكبرى وحاضرة في حواضر العلم و الثقافة 

 1"فهذه المدينة  2014ونظرا لمكانة الجسور المعلقة فقد نالت شرف اعتبارها الثقافة العربية لسنة 

 ،وزهور اونيسي ،ومالك حداد،ضمت عمالقة الكتاب واألدباء ففيها عاشت أحالم مستغانمي 

 .وغيرهم

 

                                                           

 .سبتمبر،كتبه الصحفي والشاعر  ياسين بوغازي  12،ينظر مجلة اصوات الشمال العدد صدر - 1

 



 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   »  الجزائرية و تطورها الرواية نشأة «

 وأنواعها  مدخل حول الرواية (1

 : نشأة الرواية الجزائرية (2

 الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية ( أ

 الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية ( ب
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مرادفة لكلمة  قصة في اللغة الرومانية فالرواية هي كل قصة خيالية  Romanة رواية لفظ"-

في القرن السابع عشر الميالدي اتخذت كلمة رواية معنى أدبيا خاصا ،أوحقيقية ، شعرية أو نثرية 

 التي تعالج حادثة خيالية ، وتصور أخالق المجتمع وعاداته ، وتحلل أحاسيسهو القصة النثرية 

اإلنسان ونزواته و نعثر فيها على عرض  وحادثة رئيسية وحوادث ثانوية ، وعقدة وحل ، كما هو 

أن ينشئ عالمه ، وهذا "من أي كاتب روائي " فهذا الفن يستوجب "  1الشأن في كل عمل قصصي

ظاهرة تقنية ، أم لوضع اجتماعي إلى وصف  ر كتابته ، وسواء انصرف األمرالعالم ينشئ لديه عب

على وجه اإلطالق ، ولكنها  ( production)نتاجا  الرواية ليست كات داخلية ، فانأم لحر ،

ملحمة ذاتية تتيح للمؤلف أن يلتمس )عرفها عبد المالك مرتاض على أنها قد ف" 2(creation)إبداع

 3(كون بطريقته الخاصةمن خاللها معالجة ال

 : للرواية أنواع أهمها  : أنواع الرواية

إشباع معرفتنا لما يخالف المعتاد  ، وترمي إلى المفاجأةوتقوم على عنصر  رواية المغامرات-/1"

 جول فارن " والمألوف ، والى إيقاظ المخيلة ومن هذا النوع مؤلفات 

                                                           
1

 المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس لبنان –مذاهبه  –أنواعه–انطونيوس األدب تعريفه . د -

 060ص  5002ط .د

 
2

  01ص  0991ط .عبد المالك مرتاض الى نظرية الرواية ، بحث في تقنيات السرد عالم المعرفة الكويت د -

 
3

 .01المرجع نفسه ص  -
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 " هيلوييز الجديدة " وتتضمن حكايات العشق والغرام كما في :الرواية العاطفية -/2

 . la princesse de Clèvesمثل رواية :  الرواية ذات الصلة بالتحليل النفسي -/3

 مع بلزاك  91ماعية وقد ظهرت في قالرواية االجت:)الروايةالخاصة باألخالق والعادات-/4

 وقد اهتمت بوصف المشاهد الطبيعية:  الرواية الوصفية -/5

الحضارات المنقرضة حياء الشخصيات العظيمة الماضية،او التي تهتم بإ: ارخيةالرواية الت -/6

 V.HIGO " 1<<فكتور هيجو>> للكاتب واألديب <<نوتردام دي باري >> مثل رواية

 :نشأة الرواية الجزائرية 

وهي " الرواية الجزائرية "هناك ما ال يقل عن ثالثة تواريخ شائعة في كتابات الدارسين عن بداية "

  9191رى  ألحمد رضا حوحو  وسنة بصدور  غادة أم القترتبط التي  9191سنة : على التوالي 

 بصدور 9111بتونس ، وسنة  ، وكال العملين طبع  الحريق  لنورالدين بوجدرة"  رواية ظهورل،

وهناك  ، ريح الجنوب  لعبد الحميد بن هدوقة عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر رواية 

ن اختالف أيضا عن بداية هذه الرواية بعد االستقالل هل كانت مع  ريح الجنوب  لعبد الحميد ب

تاريخ نفسه فهل نحكم على ذلك بناء على  رمانة للروائي عموطار  ، هدوقة أم مع الالز للطاهر

                                                           

ص  1009ط .األدب تعريفه أنواعه مذاهبه المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس لبنان د" انطوينوس بطرس .د -1
961 . 
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على –صدورها أم على بداية كتابتها ، أم على نسبة صاحبها في انه كتب قصة ثم تبين أنها رواية 

إن بن هدوقة نشر روايته قبل وطار وهذا باالستناد إلى ما ذكره وطار نفسه في مستهل  -ما يبدو

وظل  9169يو رواية الالز تحت عنوان  كلمة المؤلف إذ جاء فيها انه شرع في كتاباتها فيشهر ما

وتعرف أنها لم تصدر إال بعد عامين من انتهائه منها  9111يكتبها بشكل متقطع إلى أنهاها سنة 

فالطاهر " 1"م 9110نوفمبر  9م علما أن ابن هدوقة قد سجل تاريخ انتهائه من كتابتها  9119

اللذان يمثالن اآلن كتاب القصة والرواية في الجزائر ، ظهرت أولى كتابتهما  وطار وابن هدوقة

 (.أبو العيد دودو)بالصحف والمجالت التونسية في فترة الخمسينيات والستينيات ، وكذلك 

وهذا باإلضافة إلى بعض الروائيين اآلخرين أمثال عبد الحميد الشافعي صاحب رواية  الطالب 

فقد " دخان من قلبي " بوجدره مؤلف رواية الحريق و الطاهر وطار مؤلف المنكوب  ونورالدين 

 .2"نشرت مؤلفاتهم هذه ألول مرة بتونس وحظيت باالهتمام والتقدير من قبل الصحافة والنقاد

نما هو ها اوالتقصي بشان ،وال يفوتني أن أنبه إلى أن إثارة موضوع بداية الرواية في الجزائر"

االنتهاء  لمختلفة بشأنها وليس الغرض منهل البحث والتدقيق في المسائل ااستجابة لنوع من فضو 

على منصة  ترشيح كاتب معين ليتبوأ المكانة األولى أوإلى ترجيح تاريخ معين نرتضيه ألنفسنا ، 

                                                           

  1ص  1002ط .دار الساحل للنشر والتوزيع د –دراسات في الرواية الجزائرية " مالمح أدبية  –احمد لمنور  - 1
 

الطالب المنكوب ، من طالئع الرواية الجزائرية المعاصرة بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية منشورات " راجع  - 2
 999ص"االدب الجزائري المعاصر"محمد صالح الجابري-.  999ص  1001السهل 
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شرف صاحبه على المستوى الشخصي ، فانه ال أهمية له في  إنو ،التتويج الروائية الن ذلك حتى 

والدليل على  ،اجتماعيفالعامل اإلبداعي هو باألساس عمل ....ية الموضوعية نضرنا من الناح

لم تكن مواتية لكي يبعث على " حكاية العشاق " الظروف التي كتب فيها محمد بن إبراهيم ذلك أن

حيث لم تكن الجيوش الغازية في  ،يده الفن الروائي في الجزائر ، ألنها كانت ظروف حرب واحتالل

ب الجزائري ، لذلك كانت تخوض حرب إبادة قد أكملت بعد سيطرتها على كامل التراتلك الفترة 

شاملة على الشعب الجزائري ، وتواصل توسعها شرقا وغربا وجنوبا ، وهي ظروف لم تكن لتسمح 

وكذلك الشأن بالنسبة للفترة التي كتب فيها احمد رضا  ،أية نهضة أدبيةأو ،بقيام أي حركة ثقافية 

واجتماعي ، ولم تكن الظروف  فقد كانت فترة اضطراب سياسي وقلق نفسي،قصصه  حوحو

إذ سألنا عن تأخر ظهور األجناس األدبية " 1"مساعدة أبدا على ازدهار اإلنتاج الفكري األدبي

فإنهم ال يختلفون بشان ظروف  فقد طرحه معظم األدباء الجزائريونالحديثة مثل القصة والرواية 

لإلبداع الفكري واألدبي ، وبالفعل فان  إذ كانت مانعا،سية التي كان يعيشها الجزائريوناالحتالل القا

الوضع الثقافي واالجتماعي والسياسي للجزائر في العهد االستعماري لم يكن مواتيا الزدهار 

ذا اعتمدنا بعض المحاوالت القليلة التي حاولت إحصاء بيبليوغرافيا الرواية الجزائري".2"األدب ة وا 

                                                           

ص  1002ط .دار الساحل للنشر والتوزيع د –دراسات في الرواية الجزائرية " مالمح أدبية  –احمد لمنور  -1
91-91 . 

2
 –راجع تطور النشر الجزائري الحديث لعبد اهلل الركيبي المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر دار الكتاب ليبيا  - 

 . 911ص  9121ط .تونس د
 " .لمنور احمد " المرجع نفسه  -
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وهي السنة التي ظهرت فيها  9191،فإننا نجد عدد النصوص الروائية قد بلغ في الفترة ما بين 

األستاذان  اإلحصاء الذي انجزه على  خمسة و سبعين نصا وهذا االعتماد 9121و ،غادة أم القرى 

 جزهوبلغ عددها حسب إحصاء آخر ان م ،9121وابراهيم رماني وتوقفا به سنة ،عبد اهلل الركيبي 

 .1"نصااألستاذ الباحث إبراهيم عباس أربعة وتسعون 

وهناك عوامل وظروف عديدة كان لها األثر في ،وفي مطلع القرن الحالي زاد اإلصدار الروائي "_

  : ازدياد عدد الروايات منها

الزيادة المطردة في عدد الكتاب ، بسبب انتشار التعليم وتطور وسائل النشر ومساهمة األجيال -

المتالحقة من عقد السبعينات إلى اليوم في الكتابة الروائية يضاف ذلك ما تلقاه الرواية من إغراءات 

رى ومثل الشهرة التي تجري على المستوى الوطني وفي البالد العربية األخ،كثيرة من مسابقات أدبية 

 .أو خارج الجزائر ،التي حققها أسماء عديدة بفضل الرواية سواء في الجزائر

وتالحق األجيال المتعاقبة التي اشرنا إليه ففي عقد ،عدد الروائيين ازداد بدوره بازدياد عدد الكتاب  -

بهم أسماء عبد المالك مرتاض لحقت ،الطاهر وطار وعبد الحميد بن هدوقة  ) السبعينيات بدأ 

و بقطاش مرزاق ، تلتها ،أخرى من جيل االستقالل تمثلت بالخصوص في محمد العالي عرعار 

إبراهيم  ،أحالم مستغانمي،وواسيني األعرج  ،أسماء في عقد الثمانيات من أمثال جياللي خالص

                                                                                                                                                                                                   
 

1
جامعة الجزائر  9121 -9110فهرس األدب العربي في الجزائر " راجع عبد اهلل الركيبي وابراهيم رماني  - 
 91تاريخ ص .د

 92ص  1002ط .منور مالمح ادبية دراسات في الرواية الجزائرية دار الساحل للنشر وتوزيع دلاحمد  -       
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مثل ن يسعدي األمين الزاوي ، الحبيب السايح ، األزهر عطية وتميز إلى جانب هؤالء ظهور روائيي

عني بهما  رشيد بوجدرة ، الحفناوي أبغزارة اإلنتاج وقوة الحضور و كالهما ظاهرة لوحده حيث تميزا 

 1"زاغز اللذين ينتميان في الحقيقة إلى رعيل الجيل الروائي األول

المغامرة الروائية  أفقكما تطورت الرواية الجزائرية مستندة على مبدأ التجاوز المستعد لتوسيع " -

وتفجيرها من خالل انفتاحها على المتخيل الشعبي المحلي ، والذاكرة الجمعية وما تحفل به من 

لتبلغ  ،والعادات ،الشعبية األلغاز،إمكانات ، وطاقات لشحنها وتجديد دمائها السردية ،كاألغنية 

من القرن الماضي درجة عالية من الرواية العربية الجزائرية مع بداية الثمانينيات ، والتسعينيات 

ورواية الجازية  9121النضج والعمق والتحول خاصة مع رواية نوار اللوز لواسيني االعرج 

وفوضى الحواس " دون ان ننسى ذاكرة الجسد  9121لعبد الحميد بن هدوقة سنة " والدراويش 

مير نسيان كوم ورواية األ بـ نةالرواية التي نشرتها أخيرا المعنو  وعابر سرير ألحالم مستغانمي ، ثم

ففي التسعينيات انضمت كوكبة أخرى معظمها أسماء " 2"عماللواسيني األعرج وغيرها من األ

بشير مفتي ، يا سمينة صالح ، وفضيلة الفاروق وجميلة زنير ولكنه يصعب : نسائية نذكر منها 

نا بصدد حصر كل األسماء ، حصر كل هذه األسماء التي لحقت بهؤالء فالقائمة طويلة ، ولسنا ه

والنضج تشهد ،لكن الشيء الذي نؤكده أن هذا الفن الروائي الجزائري قد بلغ درجة كبيرة من القوة 
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لم يكن في  إنعليها الترجمات العديدة منه إلى اللغات األخرى ، وأصبح يشكل النوع األدبي األول 

اإلنتاج  كهذا  أنغير ء في الساحة األدبية العدد ، فعلى األقل من حيث استحواذه على اهتمام القرا

خاصة انه أصبح اليوم وبعد طغيان  ،غير متابع نقديا ، وغير مصنف وغير مدروس مزال الغزير 

الواقعية عليه في فترة السبعينيات ، يتضمن تيارات فنية عديدة بما في ذالك اجتهادات الرواد األوائل 

 األشكال هور الرواية العربية الجزائرية متأخرة بالقياس إلىفنخلص إلى أن ظ 1"التي تميزت بالتجديد

األشكال الجديدة تعتبر حديثة "األدبية الحديثة مثل األدبي والقصة القصيرة و المسرحية بل إن هذه 

بالقياس إلى مثيالتها في األدب الحديث ، وال شك أن الناس تعودوا قراءة الرواية الجزائرية المكتوبة 

بالفرنسية وترجمت إلى الروايات بهذه اللغة إلى العربية وبات الناس يرددون أسماء كتابها ويعرفون 

كتاب النشر الجزائري الحديث إال قليال ، ولعل هناك عنهم الشيء الكثير بينما ال يكادون يعرفون 

ما في حين أسهمت في ،ظروفا كثيرة أسهمت في جعل من يكتب باللغة القومية مجهوال إلى حد 

في الجزائر حتى ان بعض الدارسين لألدب الجزائري الحديث ،التعريف بمن يكتب باللغة األجنبية 

 أواآلثار المكتوبة باللغة األجنبية ولم يشيروا من قريب في العربية حين عرضوا لهذا األدب درسوا 

وغربا الذين ،روبية شرقا فضال عن الباحثين في البيئات األ ،بعيد إلى من يكتب باللغة القومية

  " 2"احتفلوا باآلداب المكتوبة باللغة الفرنسية

                                                           

 19ص  1002ط .منور مالمح أدبية الدراسات في الرواية الجزائرية دار الساحل للنشر والتوزيع دلاحمد - - 1 
 

2
 119ص 9119 – 9210 1تطور النثر الجزائري الحديث دار الكتاب العربي الجزائر ط"  عبد اهلل الركيبي.د - 



 نشأة الرواية الجزائرية وتطورها                                                        الفصل األول  

21 
 

لنقد لكونها ظهرت في شكلها لم يتعرضوا لها بابالرواية العربية الجزائرية فان النقاد  ما يتعلقأما 

هناك بذور ساذجة للرواية العربية الجزائرية موضوعاتها أو في لكن  ،الناضج بداية السبعينيات

تأمل طويل والى صبر وأناة ثم  أسلوبها وبناءها الفني فاخرها أساسا الن هذا الفن صعب يحتاج إلى

 .1"يتطلب ظروفا مالئمة تساعد على تطوره وعناية األدباء به

فانقسمت بذلك األعمال ،واالجتماعية ،والسياسية  ،ية الجزائرية باإلحداث التاريخيةلقد تأثرت الروا

وروايات أخرى مكتوبة باللغة ،إلى روايات كتبت بالغة الفرنسية في فترة االستعمار الفرنسيالروائية 

 :العربية بعد االستقالل 

 :الفرنسية الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة  -/أ

االستقالل االستعمار وامتدت الى ما بعد في فترة  باللغة الفرنسية الرواية التي كتبت عني بهاأو- 

بعضهم اعتبر أن الكتاب  أنحتى  ،، وقد القت هذه الرواية نجاحا في تلك الفترة لدى الدارسين

 .الفرنسيين الذين ولدوا فوق التراب الجزائري كتابا جزائريين 

 :وقد أسهمت هذه الضجة التي أثرت في األدب عوامل عدة منها "

الثقافة الفرنسية خلقت كتابا بارزين في  لفكرة إناإلعالم والثقافة الفرنسية قد روجت أجهزة إن-

وان االستعمار لم يكن كله شرا ، وان ما زرعه هذا االستعمار من حضارة في الجزائر قد   ،الجزائر
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واحتفلوا بكتابة وقدمت لهم جوائز تشجيعية ليس تقديرا ،أثمر هذه النماذج األدبية الجديدة شعرا ونثرا 

ب يعبرون لتفوق الكتاب الجزائريين ولكن لرعاية وتشجيع األدب الفرنسي طالما كان هؤالء الكتا

باللغة الفرنسية ،وقد اثر هذا الموقف على الدارسين لألدب الجزائري في بيئات أخرى فترحموه ، 

ولكن بعضهم أعجب بما فيه من أصالة وعمق وربما فيه من مضامين جديدة خاصة، وان معظمه 

ة وفهم ضد االستعمار ، وعبر عن ذلك بجرأة وقدر دار حول الثورة وحول الشعب الجزائري ونضاله 

وقد كانت الظروف القاسية التي عاشتها الجزائر عائقا " 1"عميق لمطامح الشعب الجزائري وأشواقه

أمام انطالق الحركة األدبية فيها خاصة اللغة العربية التي حوربت من قبل االستعمار ، حيث 

د كانت الرغم من ذلك كله ، فقوعلى  لكن،زائري في جو من الضيق واالختناقحصر اإلبداع الج

قد أحدثت ( 9199م مرورا بانتفاضة  9199إلى ثورة  9219ثورة ) تلك األحداث والنضاالت من

تحوال عميقا على المستوى الفني واألدبي ، ساهمت في إحياء وتطوير الثقافة الجزائرية ال سيما في 

ذا األدب نظرة ومن غير شك فان هؤالء الدارسين نظروا إلى ه" 2"مجال الرواية المكتوبة بالفرنسية

فنية وقومية معا ، فقد وجدوا فيه تفردا في أسلوبه وشكله كما وجدوا فيه نضجا وتميزا ، باإلضافة 

الى انه ينطلق من نظرة وطنية تدين االستعمار وتشهر به ، قصة وشعرا بينما لم يجدوا هذا التفرد 
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فيتبين لنا أن " 1"ة بالذاتفيما قرؤوا من نثر جزائري باللغة  القومية وخاصة في مجال الرواي

وجد لها منافسا هي اللغة الفرنسية أنه ألغة العربية في الجزائر غير االستعمار لم يستطع مسح ال

هذه وكانت اللغة تمثل السلطة واإلدارة والمتمدن، إن  ،الفرنسيةالتي تعلمها الجزائريون من المدارس 

اغتناء ثقافة الجزائري المتعلم ولكنها في الوقت ساهمت في  جية كانت سالحا ذا حدين فقداالزدوا

فسبب كتابة الروائيين باللغة الفرنسية ليس " 2"الحضاري واالجتماعي نفسه زادت غربته وتمزقه

إنما هي قضية ظرف تاريخي ، فيعتقد الروائي الجزائري مالك حداد ،إلعجابهم بالحضارة الفرنسية 

الكاتب مراد بوربون فيرى  مافرصة الغناء الثقافة الجزائرية و أ التفاعل مع اللغة الفرنسية اكسبه  أن

 هذا األدب ليس من أدب المستعمر وال استمرار له فهو أدب حر متحرر ، ويؤكد مالك حداد إن أن

ويذكر كاتب ياسين إن ،جزائرية  ن عبروا باللغة الفرنسية ، فهم يترجمون أفكاراا  األدباء الجزائريين و 

ن أنني ال اكتب بفرنسيتهم ألنني أعيش مناخا يختص بنا نحن ، مناخ المرارة والثورة الفرنسيين يقولو 

 : واهم روايات هذه الفترة  3"والرفض

 المؤلف عنوان الرواية السنة

9111 
 

 زهراء امرأة المنجمي
Zohra Femme du mineur 

 عبد القادر حاج حمو
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 مأمون بدايات مثل اعلى 9112
Maman l’éhauche d’unidèal 

 

 شكري خوجة
 محمد ولد الشيخ مريم بنت النخيل 9119
 مولود فرعون ابن الفقير 9111
 رابح زناتي بولنوار فتى الجزائر 9199
 محمد ديب ليلى فتاة جزائرية 9192
 محمد ديب الدار الكبيرة 9191
 محمد ديب الحريق 9199
 محمد ديب مهنة الحياكة 9191
 مالك حداد األخير االنطباع 9192
 مالك حداد التلميذ والدرس-من يذكر البحر–ضيف إفريقي  9191

1 

فقد تعددت الروايات في تلك الفترة و انشغل الروائيون باللغة الفرنسية نسبة إلنتاجهم أدبا معترفا -

فرضت عليهم لكن قد شكل عدد منهم من غربة التعبير باللغة الدخيلة ، هذه الغربة التي "بجودته 

هوية غير مستقرة في األدب ، فالبعض يعدهم فرنسيين من أصل جزائري ، وبعضهم اآلخر يعدهم 

تكن الطريق أدباء جزائريين بتعبير فرنسي ، وقد جسد هؤالء األدباء ضياعهم في رواياتهم ، ولم 

من جهة ، الكثيرون منهم صعوبات لنشر مؤلفاتهم بسبب تعنت الرقابة  سهلة أمامهم ، بل لقي

وظلوا ،عامة الناس  وبسبب قلة وتحول القراءة عنهم ، فالكتاب باللغة الفرنسية لم يصلوا إلى

ل هذا األدب فاعتبره ل حو يمثلون قلب الواقع ، وانتشر الجدمحدودين من القراء األصليين الذين 

"  ية ، وقال فرانسفض والشهادة الوطنللعبي رسالة مفتوحة إلى الغرب ، تحمل إليه الر عبد اللطيف ا

                                                           

ط .احمد منور األدب الجزائري باللسان الفرنسي نشأته، تطوره وقضايا، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر د: ينظر  -1
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نه لم يكن أدب المقاومة أاألدب الجزائري المكتوب باللغة العربية ، غير هذا األدب رفع مستوى  إن

باللغة المكتوب موجة الرفض التي قست على األدب الجزائري  من رغمعلى الو " 1"بكل معنى الكلمة

فرنسية وحارب اللغة العربية ، الالفرنسية ولكنه يبقى بحضوره ومميزاته انعكاسا لواقع فرض اللغة 

كانوا ضحية هذا الواقع ـ فاتخذوا من اللغة المعتنقة والدخيلة وسيلة للتعبير  ونجزائري اءأدب فهناك

في هذا البحث  في ازدواجية متمزقة ، وقد عدت عن ذاتهم مهما اضطربت هذه الجذور ونمت

 .2"األدب الجزائري بالفرنسية أدبا جزائريا

لقد تأخر ظهور الرواية الجزائرية لجملة من :الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية  -/ب

ن الكتاب الجزائريين الذين كتبوا باللغة القومية أدبا عربيا اتجهوا أفي مقدمة هذه العوامل "العوامل 

دثت تغييرا إلى القصة القصيرة ألنها تعبر عن واقع الحياة اليومي خاصة ، أثناء الثورة التي أح

عميقا في الفرد ، فكان أسلوب القصة القصيرة مالئما للتعبير عن الموقف أو عن اللحظة اآلتية 

وعن التجربة المحدودة بحدود الفرد أما الرواية فهي تعالج قضايا من المجتمع رحابة واسعة ، 

ومن ثم كانت   لشخصيات تختلف اتجاهاتها ومشاربها وتتفرع تجاربها وتتصارع أهواؤها ومواقفها

الرواية تتطلب لغة طيعة ومرونة قادرة على  تأمل طويل كما ذكرت ، ثم إن الكاتب يحتاج إلى

تصوير بيئة كاملة وهذا ما لم يتوفر لها سوى بعد االستقالل ألسباب كثيرة ليس هذا مجال الحديث 
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أو ينسجون  ئرية يقلدونهاعنها ، وفوق هذا فان كتاب الرواية في الجزائر لم يجدوا أمامهم نماذج جزا

األدب  على منوالها كما كان األمر للكتاب باللغة الفرنسية الذين وجدوا تراثا غنيا ونماذج جيدة في

الفرنسي ،ومع ذلك فان كتاب الرواية العربية قد اتيح لهم ان يقرؤوا في لغتهم عيونا واسعة في 

إال في فترة قريبة بسبب الظروف  ا بهذا اإلنتاجالرواية العربية الحديثة والمعاصرة ، ولكنهم لم يتصلو 

التي عاشوها وعاشتها الثقافة القومية في الجزائر لذلك في الرايات الحقيقية التي يمكن ان تدخل في 

تذروه ماال -مفهوم الرواية هي التي ظهرت منذ سنوات قليلة  أي في السبعينيات مثل قصة  

للكاتب عبد الحميد بن هدوقة ، ثم ظهرت في  -لجنوبريح ا-لمحمد عرعار ثم رواية   -الرياح

 1 "السنتين الماضيتين روايتان  للطاهروطار وهو على التوالي  الزلزال الحزن

فيرى احمد منور أن معظم األعمال الروائية التي ظهرت بعد االستقالل إلى نهاية الستينيات تنتمي "

ن وقائع الثورة المسلحة إطار عام من خالل إلى االتجاه المنحاز إلى الثورة ، والتي اتخذت م

مراد ) رواية المؤذن  9162-ومن أهم روايات تلك الفترة نذكر" 2"العمليات المقاومة في المدن

ضربة شمس  9111/اله ارض البرز ، رشيد بوجدرة  9110التطليق رشيد بوجدرة  9616بوربون 

النهر  9121/ موت صالح باي نبيل فارس 9120/ معلم الصيد رشيد بوجدرة 9111/ رشيد بوجدرة

 9129/االمتحان األخير محمد شايب  9121/العبور مولود معمري  9121/المحول رشيد ميموني 

األطلس تحترق  9121/اسود الليل عزالدين بوتمور  9129/الباحثون عن العظام الطاهر وطار 
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رأس المحنة عبد الرحمان وناس  9119/حزام الغولة رشيد ميموني  9110/عزالدين بوتمور 

ونهتم بذكر رواية ريح الجنوب ألنها تبدوا سبق من غيرها زمنيا النها  1"اللغة رشيد ميموني 9111/

حسب " الثورة الزراعية " تعالج موضوعا تلتقي فيه مع رواية أخرى هي الزلزال ونعني به موضوع 

ضا الن الجمال ال يتسع لتحليل كل وجهة نظر خاصة لكل كاتب وحسب الميزة الخاصة لهما أي

اإلنسان وتقوده إلى ،والمستقبل كما تعالج الدوافع الشخصية والتصرفات التي تحرك "الروايات ، 

ومحاولته للتقوى ن وصراعه الدائم ضد رواسب الماضي مصيره ، ثم تعرض لجانب الشر في اإلنسا

فان الرواية فيها الشيء " 2"منه قوىنهاية ال يريدها الن الظروف ا على نفسه ولكنه يساق إلى

الكثير مما يمكن أن يقال من حيث أسلوبها وموضوعها ومحتواها فالمؤلف فيما الم بحياة الناس في 

القرية ، تحدث عن الفرد وعن روح الجماعة ، عن الماضي القريب والبعيد وأيضا تحدث عن الواقع 

 .    3"والمستقبل

بالعربية استطاعت أن تفرض نفسها في الساحة األدبية عربيا  فالرواية الجزائرية المكتوبة"-

فأصبحت توازي نظيراتها عربيا وعالميا وتجاوبت مع العصر ، فبظهور أعمال الطاهر وطار بدأ 

النقاد في الجزائر والمشرق ينظرون بجدية إلى عناصر التفرد والتفوق التي طبعت أعماله الروائية ، 
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ص  9119 9210 1دار الكتاب العربي القبة الجزائر ط" تطور النثر الجزائري الحديث " عبد اهلل الركيبي  - 2
111 . 
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رواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية بعد أن كانت تنطق من موقف ال فتغيرت نظرة هؤالء إلى

فأصبحت تنتزع اإلعجاب –اعتبارها تجربة هشة تحتاج إلى المؤازرة  –الشفقة والدعم العاطفي 

األدبية في الجزائر فتصدرت مجال البحوث النقدية  والتقدير ، وذلك بهيمنتها على باقي األجناس

اإلعالمية  فالسنوات العشر التي أعقبت االستقالل مكنت الجزائريين من والتغطيات الصحفية و 

االنفتاح على العربية المعاصرة فلجأ والى الكتابة الروائية للتعبير عن الواقع الجزائري بكل تفاصيله 

وتعقيداته سواء بالعودة إلى مرحلة الثورة المسلحة آو بالغوص في الحياة المعيشية التي بدأت 

بالظهور عقب التغييرات الجديدة مهيأة لكتابة نصوص روائية حديثة ، وذلك لهيئة النزعة  مالمحها

إنتاج المورث الثقافي في  المحافظة على كل مظاهر الحياة الثقافية فكان أقصى طموحها إعادة

الذي ظل يطالب بالتجديد "رمضان حمود " ابسط صورة باستثناء بعض الصرخات التي أطلقها 

غير أنهما لم تجد أذانا صاغية ، وهذا الرفض اغلب الكتاب االنفتاح على  ألدبي ،والنهوض ا

 .التيارات المجددة 

إلى الفقر الثقافي العام ، وحالة االغتراب اللغوي الذي عاشه المثقفون باللغة العربية داخل  إضافة -

والظالل  قة اللغوية ،فكانت في هذه المرحلة تخلو من األنا: مناخ تسيطر عليه اللغة الفرنسية 

 الشاعرية المشعة ، وهو أمر طبيعي فالكتابة األدبية مرتبطة بعمق احتكاكها بالعلوم اإلنسانية

األخرى ، وهو ما لم يتوافر لهؤالء الكتاب الذين يتعاطون الكتابة باللغة العربية ، ويجدون صعوبات 

كتابة القصة القصيرة ، مستنفدين  عديدة في نشر نصوصهم الروائية في كتاب مستقل ، فلجؤو إلى

إلى ذلك القطيعة الموجودة  من المساحات الصغيرة التي تخصصها الجرائد لنشر إبداعاتهم ، يضف
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المكتوب باللغة العربية ، واألدب المكتوب باللغة الفرنسية التي ظلت قائمة ، ولم يستفد  بين األدب

مية عبر االحتكاك والمثاقفة قصد الوصول إلى األدب المكتوب باللغة العربية من التجارب العال

امتالك خطاب روائي ثري بانجازاته وخصوصياته ، الن النقد كان غائبا وبخاصة النقد بمفهومه 

الرؤيوي فكل الكتابات النقدية السائدة وقتئذ كان همها األكبر هو ترصد المواقف الفكرية والزالت 

 1"العلمية التي تنظر للعمل سوى من زواياه الضيقة اللغوية من منظور ذاتي يفتقد إلى النظرة

 على الرغم من االنتقادات التي لمكتوبة باللغة العربية بمكانة هامة الرواية الجزائرية ا حظيتولهذا 

وجهت النصوص األولى المشار إليها قبل السبعينيات إال أنها تبقى اللبنات األولى التي مهدت 

 .السبعينات لتكريس الخطاب الروائي في 

                                                           

الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية مقال لـ أحالم معمري جامعة  نشأة"  1099جوان  10مجلة األثر العدد   -1
 .69-60مرباح ورقلة ص 
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 :قسنطينة في عيون األدباء والرحالة العرب والغرب 

كانت لها مكانة فكرية حققت لها مجدها  واألدب ،وقد ،والفن ،تاريخ قسنطينة حافل بالشعر والعلم-

فقد  ،ثقافتها اإلسالمية وتاريخها العريقو باألخص مساجدها تدل على ،علميا ومعرفيا ، فمعالمها 

وعرفوا بكثرة رحالتهم العلمية إلى  ،اشتهرت بكثرة علمائها الذين اختصوا في مختلف العلوم والفنون

انها المشرق والمغرب مما يجعل آدابهم متجددة و في تجديد مستمر ، فهي مدينة تمجد العلم فهي 

، فمنذ نشأت قسنطينة في الجزائر ائد النهضة الحديثةمسقط رأس العالمة عبد الحميد بن بأديس ر 

العلوم ، كما ضمت كما هائال  وفياألدب ،في فتحت مجاال لكل العلماء واألدباء بكل تخصصاتهم 

مما جعلها عاصمة ثقافية للجزائر بكل جدارة ( مكتبات  –سينما  –مسارح ) من المنشآت الثقافية 

ئرين و األدباء إلى اكتشاف ثقافتها ، أما سكانها فهم يعشقونها التي تجذب الزا ،بمعالمها الثقافية

فهم متعلقون بكل تفاصيلها وكذلك الروائيون واألدباء القسنطيون الذين البد أن  ،عشقا ليس له نظير

ونسيمها الذي يجعلك تتعلق بها حيث يجعلون ،اكرين جسورهاباتهم ذاتشغل هذه المدينة جزءا من كت

 .حداث رواياتهم  وهذا لمكانتها عندهم فهم ال يستطيعون االنفصال عنها قسنطينة مسرحا أل

احمد رضا  ،مالك حداد، ة العرب ، نذكر منهم مالك بن نبيفقد تناولها العديد من األدباء والرحال-

، ومن هؤالء األدباء زهور اونيسي وغيرهم،كاتب ياسين  ،أحالم مستغانمي ،عبد اهلل حمادي ،حوحو

، ، صالح باي  حمد بايأ ذكراعالم الفكر فيها أمن ذكر قسنطينة في كتاباته وذلك لتعلقهم بها أما 

 .  عبد الحميد بن باديس 

 -البكري  –كما وصفت قسنطينة في العديد من الرحالت عند الرحالة العرب ، رحلة المقدسي  -
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  mercierمثل ولدى الكتاب الغرب...بكر وغيرهم  أبيرحلة احمد حسن المهيري ورحلة سعيد 

ن شلوصر  شال قيرو ، سانت هيبوليت ، فندلي ، هاتريش فون مالتس ،ت الغربية مثل رحلةوالرحال

 ذكروغيرها من الرحالت وفي ما يأتي  سأ...ر لويس رتجيس ، جي دومو باسان ، مدام دوفرولي

 . قسنطينة  ابعض من األدباء والرحالة العرب والغرب الذين وصفو 

 :قسنطينة في عيون االدباء والرحالة العرب  -/1

فحبهم الشديد لها انعكس في أعمالهم ،الذين وصفو قسنطينة في رواياتهم بعض الروائيين أذكرس-

 .( ذاكرة الجسد) مستغانمي أحالم (ن الرواية للحني خروآجسر للبوح )في روايتهازهوراونيسيك

تميزت هذه الروائية باسلوبها المميز في الكتابة وقد  : قسنطينة عند أحالم مستغانمي -1

، عابر  1999، فوضى الحواس  1991ذاكرة الجسد ) برهنت على ذلك في ثالثيتها المعروفة 

 اذ،ر المتعلقة تعلقها الشديد بمدينة الجسو سود يليق بك ، ويظهر في جليا ، األ(  3001سرير 

تصف حاراتها جسورها وكل تفاصيل هذه المدينة التي عاشت فيها ففي اغلب روايتها كانت 

ثالث يليق بك، تدور أحداث الرواية في فمثال رواية  األسود "األحداث تدور في مدينة قسنطينة ، 

باريس )   وأوروبا ( سوريا ولبنان -الشام ( ) مروانة ، قسنطينة ، العاصمة )بيئات مختلفة الجزائر 

  "1(وفيينا 

                                                           
األسود يليق بك ألحالم مستغانمي بقلم الكاتب الجيالني " قراءة متأنية في رواية " جريدة القدس العربي مقال  -1

            . 3012الخميس أكتوبر  9991شرادة العدد 
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الرواية تعيش مع والدتها أحداثا في قسنطينة ، أما الرواية التي يظهر فيها االرتباط الكبير  فبطلة"

حيث نالت النصيب األوفر في الرواية فهي لم " ذاكرة الجسد " هي رواية فبمدينة العلم والعلماء 

عادات  خالل تصوير بل دخلت إلى أعماق المجتمع القسنطيني من ،تكتفي بتصوير األماكن

يمكن اعتبار قسنطينة المكان المحوري لألحداث باعتبار أن األماكن إذ "، المدينةوتقاليد وثقافة 

بيت ) فهي تذكر البيوت  1"األخرى ال تثكل سوى نقاط عبور في التقاء الشخصيات وتطور األحداث

 .ذي هو رسام فهو شديد اإلعجاب بهاال،ور قسنطينة في رسومات خالدظهر جس، وت( البطل خالد 

كما ذكر السجن كذلك وهذا طبيعي للغاية أن تحدد شخصية البطل الراوي خالد باعتباره مجاهدا "-

السجن وهو ابن ستة عشرة سنة فقد كانت تجربته االولى كان ذلك في شهر ابتداء من دخوله 

السجن عند خالد عقابا وقيدا للحرية بقدر ما كان  فقد كان.....  سجن الكدية بقسنطينةب حزيران

تجسدت في  التي ، فكل هذه األماكن ترمز لقسنطينة وخاصة الجسور 2"درسا في النضال السياسي

شخصية لل الجسور أحب شيئ رواية ذاكرة الجسد مثلت أما"العديد من روايات أحالم مستغانمي

نها بمثابة الرئيسية   .اتصال الماضي بالحاضر.... تصال و اال ،رمز للتواصلخالد وا 

                                                           
 " قسنطينة والبعد الحضاري للمكان في رواية ذاكرة الجسد ألحالم مستغانمي " مقال بعنوان  -1

 321، جامعة متتوري قسنطينة الجزائر ص 3000   11قسم عدد " صالح مفقوده  -د
 
 322المرجع نفسه ص  -2
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والجسر هو رمز لقسنطينة التي دارت بها أحداث الرواية ، وهذه المدينة عينه عن الوطن بأكمله  -

والجسر التاريخي لترتبط بالمرأة أحالم أو حياة لنجد  ،لكن الجسر اللوحة المرسومة تتجاوز الجسر

 1"لوحة حنين  الفتاة أحالم ، الجزائرأنفسنا أمام هذه الثالثية ال

 فقد اهتمت هذه الرواية بكل الجوانب التي تلمس مدينة قسنطينة الجانب الديني ،الجـانب-

وهذا .....( ألعراس مثال أي مظاهر الحياة في قسنطينة ك) ي الديني الجنسي ، والبعد الحضار 

 .نابع من عشق الروائيين لهذه المدينة 

نحس  ، ففي رواية الزلزالكتابته اتسمت بنوع من السحر :الطاهر وطارقسنطينة عند -3

الطعنات ،دخان من قلبي ) ارتباطه بقسنطينة،وقد بدا حياته قاصا و من مجموعاته القصصية

الهارب  –على الضفة األخرى )ذكر منهاا، والمسرحيات ( الشهداء يعودون هذا األسبوع  ،الجزائر

..    الشمعة والدهاليز،رحان ،الزلزال،، أما رواياته فقد تعددت واختلفت كتاباته فمنها رواية الالز(

فهو من األوائل  إلى لغات عديدةعمال الطاهر وطار فهو مناضل وروائي وكاتب وقد ترجمت أ_

لوبه الخاص ، فمثال كتبوا في الرواية الجزائرية ، فصور واقع مدينة قسنطينة والجزائر بأس نالذي

وهي رواية ملتزمة ترسم ،تصور مرحلة الكفاح والنضال من اجل التحرر واالستقالل  ية الالزروا

وتأميم جميع ،بالد التسيير الذاتي والثورة الزراعية " بشكل رائع بالده التي قال عنها في المقدمة 

ل في متنها الشأن الجزائري خاصة في فرواية الالز ككل رواياته السابقة تتناو "الثروات الطبيعية ، 

كما تناول الطاهر وطار أيضا في ..... والكفاح ضده عبر التحرير  ،فترة االستعمار الفرنسي

                                                           
 .322 – 322المرجع السابق  -1
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فقد استطاع الطاهر وطار أن يضع إصبعه على جراح ..... رواياته الفترة التي عقبت التحرير

لكن هذا البطل .... الالز هي البطل وهموم الشعب الجزائري دون أن يقترح حال لها ، ومعنى كلمة 

  .سرعان ما يتحجم ويكاد يختفي في منتصف الرواية ليتحول الالز الى الجماعة التي تعنى الثورة 

إال انه لم يبتعد عن  واقعه ولم يخرج من ،وعلى الرغم من قدرات الطاهر وطار اإلبداعية الكبيرة -

فتعبيره عن نضال الشعب الجزائري دليل على ارتباطه بقسنطينة  1".ملعبه ليلعب بعيدا عن أرضه

والمشاكل التي تعيشها ، كما يظهر تجسد مدينة قسنطينة في رواية الزلزال جليا في حيث أعاد 

وفي هذه الرواية نلتقي مع الشيخ بو األرواح وقد جاء قسنطينة بحثا عن "تصوير مدينة قسنطينة 

ينهم الصلة منذ زمن طويل ، وجاء مشروع الثورة الزراعية ليحرك أقاربه الذين انقطعت بينه وب

لكن ... الرغبة في الشيخ إلحياء هذه الصلة حتى يقطع الطريق بين الحكومة وبين وأراضيه 

صدمته كانت عنيفة فقد بحث طويال ولم يعثر على أي واحد منهم ، وهكذا تحول البحث إلى شبه 

تتحداه وتشعره بالقرف ، وبهذا انحصرت حركة األحداث صبحت مواجهة بينه وبين المدينة التي أ

في الصراع الذي نشا بين الشيخ والمدينة ، وبهذا تصبح رواية الزلزال تحكي قصة إشكالي مع 

لجيمس جويس حيث " عوليس " مدينته وانطالقا من هذا المنظور فان رواية الزلزال تشبه رواية 

ا خريطة جغرافية لمدينة قسنطينة يمكن أن تعد دليال استطاع الطاهر وطار أن يرسم هو أيض

فقد بنيت رواية الزلزال معماريا على سبعة فصول يستمد كل فصل ..... سياحيا ومعماريا دقيقا 

                                                           
 "روايات رواية الالز الطاهر وطار ارشيف ال" منتديات ستار تايمز  الكاتبة هدى محمد-1
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مثال قول الراوي في رواية   1"عنوانه من احد جسور المدينة بدءا بباب القنطرة وانتهاء بجسر الهواء 

 ،2" من هنا من سيدي مسيد يكون خراب المدينة ..... سفلي ومن هذا العالم ال" الزلزال 

وبهذا دارت أحداث الرواية في قسنطينة فقد ذكر الطاهر وطار كل شوارعها وأزقتها والمقاهي - 

 .والحارات على مدى المسار السردي للرواية 

هي كاتبة جزائرية تنتمي إلى مدينة قسنطينة كان لها أسلوبها  :قسنطينة عند زهور اونيسي -3

قصص   الرصيف النائم ،المتميز في كتابة القصص والروايات ، نذكر منها الضالل الممتدة

جسر للبوح وآخر للحنين ، فكل المدن تحيل إلى زهور ،من يوميات مدرسة  ،لونجة والغول ،

فقد تميزت كتاباتها كونها نابعة من حنايا الجزائر تعبر  اونيسي وزهور اونيسي تحيل الى كل المدن

عن عمق ما يجري بها وباألخص مدينة قسنطينة كما في قلبها من حب لهذه المدينة فمن يقرا 

أنها عندما " كتاباتها يالحظ ذلك التعلق الشديد بمدينة الجسور المعلقة فقد صرحت زهور قاتلة 

ت نعتقد انها ستجد عوالم ارحم وأجمل لكنها تأكدت آن قسنطينة غادرت في فترة شبابها قسنطينة كان

جسر " عملها الروائي األخير باألخص في ويظهر تعلقها الكبير بقسنطينة  3"أجمل الجميالت 

في بعدها عن  مشاعر عاشتهافهي رواية تعبر عن ذات الروائية وعن " للبوح واخر للحنين 
                                                           

مقال بعنوان الفضاء والداللة اشتعال " مجلة إنسانيات المجلة الجزائرية في االنتربولوجيا والعلوم االجتماعية  -1
  3013.بقلم الطاهر رواينية " مدينة قسنطينة في رواية الزلزال لطاهر وطار 

 
 1992 1الجزائر دار العلم للماليين الشركة الوطنية للنشر والتوزيع طبيروت " رواية الزلزال " الطاهر وطار   -2

 . 22ص 
 
  3012افريل  10جريد االتحاد تاريخ النشر " قسنطينة تكرم زهور اونيسي وتقرا مالك حداد " مقال  -3
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شخصية كمال العطار للتعبير عنها فقد كانت هذه الرواية قسنطينة فجسدتها في الرواية مستخدمة 

فقد أخذتنا الراوية عبر تاريخ قسنطينة أيام االستعمار والحياة  ،وصفا شامال لمدينة العلم والعلماء

التي كانوا يعيشونها رغم الظلم فالرواية عرفتنا بالحرات والجسور واالسواق وحتى البيوت فتحس انك 

تراها مجسدة أمامك كما عرفتنا الراوية زهور اونيسي على التقاليد والعادات التي تعرف هذه المدينة و 

فقسنطينة هذه المدينة العريقة تميزت بتركها بصمة  تميز قسنطينة وجمال الحياة فيها رغم البساطة ،

يتعلقون بها والكتاب ال يستطيعون أن يتخلوا عنها في قصصهم ،على أهلها تجذبهم إليها وتجعلهم 

 .ورواياتهم فيجعلون منها مكانا تجري فيه األحداث

الجزائر  وهو شاعر الثورة الجزائرية وصاحب الياذة :قسنطينة في أشعار مفدي زكرياء -4

أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري ، ففي أشعاره يذكر ويصف مختلف  قسما التي تضمنة

واليات الجزائر فهو أيقونة الشعر الثوري في الجزائر وفي العالم العربي فحبر أشعاره من دمه 

 .ومعانيه من روحه ووجدانه 

 :فهاهو يصف مدينة قسنطينة في شعره يقول 

 .وسرتا وماسرتا سوى مشرع الطبي  –" 

 فاني بها ادري .....ومرعى الظبا سلني -     

 ويا جبل الوحش الضحوك الم تنزل  -      

 1"مخضرا ؟ ....كما كنت ، مخضل الجوائح  -    

                                                           

1
 323الجزائر ص  3009ط .دار موقع للنشر د" ديوان اللهب المقدس " مفدى زكريا  - 
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لوحش ويضم أجمل المناظر فها هو يذكر قسنطينة باسمها القديم سرتا ويذكر بها جبل ا -

، وفي قصيدة أخرى قدم مفدي زكرياء وصفا دقيقا لهذه المدينة وسحرها فلم يستطع منع الطبيعية

 " : سيرتا " نفسه من إظهار جمالها يقول في كلمات قصيدة 

 .وانزل بدارات سرتا مطرقا ، أدبا فيبين أضلعها آباؤنا الصيد  -         

 .ميد وامتن الهوينا ، ففي احشائها امم وفي جوانحها السد معا -

 .دم الصحابة معجون بتربتها قد خلدها على الدنيا األسانيد  -

 .تياهة ترتهي عجبا بشاهقة من الجبال لها هلل توحيد  -

 .وادي الهوى بالهوى نشوان خاصرها وخاصرته كان األمر مقصود  -

 .لدى اخرير من االمواه تحسبها لحنا من الخلد قد غناه داود  -

 .وضها الحلو مثل الحوض مورود الكوثر العذب يحكيها ويجسدها وح -

 .ونسمة مثل أنفاس الحسان سرت لطفا يراقصها في الروض املود  -

 .موجود " جبال الوحش" مرعى الطبا وعرين األسد ال عجب كالهما في  -

 .مناظر من صنيع اهلل قد ملئت سحرا وشعرا بها األخالق معبود  -

والشعراء الذين تناولوا مدينة قسنطينة في  ،بهذا قد ضربنا أمثلة عن بعض الكتاب الروائيين_ 

مثال محمد بن أحمد الكماد ) إنتاجهم األدبي وقد سبقهم في ذلك كتاب العصر العثماني في شعرهم 

مترجمة الى الفرنسية ) والشاعر بلقاسم رحموني الحداد ومحمد الشاذلي قصيدته في مدح قسنطينة 

 :وسنورد فيما يلي جزءا من هذه القصيدة ( 
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 :في وصف قسنطينة  " محمد الشاذلي القسنطيني " يقول   

 قسنطينة العزاء فزت ببهجة              وعز على كل البالد ورفعته  -

 كأنك فوق الكهف سلطان قد عال         سرير عزيز الملك وهو ذو سطوة  -

 هواؤك يا تاج البالد وعزها             دواء ذوي األسقام من كل علة  -

 لغريب فكل من                أتاك منهم نال أكمل عزة كأنك أم ل -

 وكم عالم قد حل فيك وعلمه            عال كل نجم بل غال كل درة  -

 يدرس في كل العلوم موضحا           لكل عويص من مسايل حكمة  -

 صؤوم قؤوم ذو بكاء لخوفه            من اهلل ذؤكر له كل ساعة -

الستكشافها ومعرفة خفاياها  ،والرحالة،والمؤرخين  ،حرة إليها المستكشفينكما جذبت هذه المدينة السا

فأتوها من كل فج عميق فقدموا لنا وصفا دقيقا لجميع جوانب الحياة فيها في العديد من المصادر 

 .عبر األزمنة 

 كان المقدسي شديد الترحال في مختلف البلدان اإلسالمية :قسنطينة في رحلة المقدسي -2

من الشرق إلى الغرب وذلك حسب ما قيل أنه كان يمارس التجارة ، فأصدر كتابا بعنوان  أحسن 

التقاسيم في معرفة األقاليم وهو كتاب قام فيه بوصف األقاليم اإلسالمية ، وكتابه قسم الى ثالثة 

أنه  فهو يقول دة وقسم على ما وجده في المصنفات،أقسام قسم يقول عن السماع وقسم على المشاه

قد ذكرنا مواضع المسلمين منها وقد قسمناها الى أربعة عشر اقليما وأفردنا " ألم بجميع األقاليم يقول 

أقاليم العجم ، عن أقاليم العرب ثم فصلنا دور كل إقليم ونصبنا امصارها وذكرنا قضبانها ورتبنا 
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1..."المعروفة وخططنا وحررنا طرقها  مدنها واجنادها بعد ما مثلناها ورسمنا حدودها 
كما ذكر   

المقدسي مدينة قسنطينة لكن لم يكن وصفا وطوال معتبرا أنها قد تم تناولها كثيرا من طرف رحالة 

أن المياه تحيط بها من ثالث آخرين فوصفها أنها مدينة قديمة تتميز بالعدد السكاني الكبير و 

 .جهات

اكبر جغرافي أندلسي كان له كتابين  وهو رحالة أندلسي قيل أنه :قسنطينة في رحلة البكري -6

وفي كتابه األول ذكر مدينة  ومعجم ماستعجم" المسالك والممالك " مهمين في مجال الجغرافيا 

ف ر مدينة قسنطينة وهي مدينة أولية كبيرة ذات حصانه ومنعة ليس يع "قسنطينة وصفا يقول 

طت بها تخرج من عيون تعرف أحصن منها وهي على ثالثة أنهار عظام تجري بها السفن قد أحا

بعيون أشفار تفسيره سود وتقع هذه األنهار في خندق بعيد القعر متناهي البعد قد عقد في أسفله 

وهي قبائل من  كن قسنطينة قبائل شتى من أهل ميلة وفسطيليةويس..... قنطرة ثالثه من ثالث 

فكانت معلومات البكري باإلضافة على وجود ثالثة  2"كتامه وبها أسواق جامعة ومتاجر رابحة 

 .أنهار بها

وسميت كذلك بالرحلة المغربية وهي كانت رحلة  :وصف قسنطينة في الرحلة العبدرية -7

 حج لكنه توقف بقسنطينة فوصفها وصفا دقيقا وذكر لقاءه بابن باديس ففي ذكره لقسنطينة يقول

                                                           
1

  PDF 9القاهرة ص  1991 3مكتبة مدبولي ط" أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم " المقدسي  -
 
ط ببفداد ص .مكتبة المثنى د –جزء من كتاب المسالك والممالك " المغرب في ذكر بالد ايفر فيه والمغرب " ابي عبيد والممالك  -2

33 
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ثم وصلنا إلى البلد الذي نشفت الخطوب معينة وأبت األقدار أن تكون لها معينة ، بلد  "

الموضع العجيب والموضع الخطيب مدينة قسنطينة ، جبر اهلل صدعها وكفاها من نوائب الدهر 

ما وصل قرعها ، وهي مدينة عجيبة حصينة ، غير أنها لخطوب الدهر مستكينة ، قد ذبلت 

 فهو يصف حسن وجمال   1"حتى صارت كالحسناء .... ادح الضر رياضها ببوارح الغير وفو 

 مباني متقنة" كما يذكر العبدري كذلك حصونها المنيعة ، ويصف روعة عمرانها   ، هذه المدينة

فتاريخها عامر باألحداث ، فيها بيوت وقصور ومعابد رائعة التصميم ، والعبدري يعرف " غريبة 

ه وليس في البالد من يذكر بعلم سوا> وهو العالمة ابن باديس يقول عنه أكثر أهل المدينة علما 

ثم سأل العبدري عن األديب المعروف بابن الفكون واستذكر  2<.البتة وليست له بالرواية عناية

 : قصيدته التي تقول 

 ال قل للسرى ابن السري            ابي البدر الجواد األريحي "  -

 الي             ويا بحر الندى بدر الندى أيا معنى السيادة  والمع -

 أما وبحقك المبدي جالال              وما قد حزت حب علي  -

 وما بيني وبينك من ذمام             وما أوتيت من خلق رضيا -

 لقد رمت العيون سهام غنج          وليس سوى فؤادي من رمي -

 3" ن أتي فحسبك نار قلبي من سعير          وحسبك دمع عيني م -

                                                           
1

 . 99. 93ص 2002. 2توزيع طدار سعد الدين للنشر وال" أبي عبد هللا العبدري  -

 
2

 . 99. 93ص 2002. 2دار سعد الدين للنشر والتوزيع ط" أبي عبد هللا العبدري  -
 
3

  99المرجع السابق ص  -
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ولكن ، يعاب على العبدري حكمه على مدينة قسنطينة بالجمود الفكري والجهل ، والسبب هو عندما 

سأل عن عمر بن فكون ولم يجد من يعرفه من أهل مدينته ، فالعبد ري كان دقيق التصوير لكن 

 .أحكامه كانت مجحفة في حق أهل قسنطينة 

مؤلف الكتاب مجهول :  األمصارائب قسنطينة في وصف كتاب االستبصار في عج -9

مصر بالد  –المدينة  –ينتمي لمجموعة  الكتب الجغرافية ، فقد وصف العديد من األماكن مكة 

 يقول..... المغرب ، كما وصف مدينة قسنطينة كغيره من الرحالة البكري العبدري االدريسي 

مدينة كبيرة عامرة قديمة أزلية ، فيها من المدن المشهورة بإفريقيا مدينة قسنطينة وهي > في كتابه 

..... آثار كثيرة األول وكان لها ماء مجاوب يأتيها على بعد قناطير تقرب من قناطير قرطاجة 

ولكن .... ومدينة قسنطينة حصينة في نهاية من المتعة والحصانة ال يعرف بإفريقيا امنع منها 

ى الضفة الثانية تظن أنك هذه القنطرة تعبر إلفإذا كنت في وسط ..... وامنع  قسنطينة أعظم واكبر

وهي على منظر واسع وقرى كثيرة ..... وهذه المدينة من عجائب العالم ....... الهواء تطير في 

فهذا   1<عامرة أهله ، وهي كثيرة الخصب والزرع ، ولكنها شديدة البرد والثلج لعلوها وارتفاعها 

تخص مدينة قسنطينة كبر مساحتها وحصونها المنيعة  الرحالة وضح في كتابه كل الجوانب التي

والقنطرة والجسور التي أدهشته دقة بناءها وروعتها ومناخها البارد لعلو هذه المدينة مهمال الجانب 

 . العلمي الذي فهو ما يميز مدينة العلم والعلماء ، تأتي بعدها رحلة النميري تم 

                                                           
1

-132ص  1992سعد زغلول االسكندرية .تعليق د" كتاب االستبصار في عجائب االمصار " كاتب مجهول  -

133 . 
 



 الفصل الثاني                                                     قسنطينة في عيون األدباء والرحالة 

44 
 

يسجل معلومات عن الدول االفريقية وخصص  : قسنطينة في رحلة الحسن بن الوزان-9

 –القل  –نقاوس  –سطيف  –ميلة  –مسيلة  –جيجل  –القسم الخامس للدولة الحفصية بجاية 

تبسة ، وخصص لقسنطينة جزءا مطوال بصفحات عديدة تناولت  –بونة  –قسنطينة  –سكيكدة 

هي > قول في كتابه وصف إفريقيا الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعمران وكل أصولها ي

تستطيع .... مدينة قديمة بناؤها نظرا ألسوارها العتيقة العالية السميكة المبنية بالحجر المنحوت 

جدا ومليئة قسنطينة نظرا لحجمها أن تضم ثمانية آالف كانون ، ولها موارد كثيرة وهي متحضرة 

وأسواق المدينة حسنة  الزوايا الثالث  ر والمدرستين وكالجامع الكبي..... بالدور الجميلة 

فالحسن بن الوزان يذكر الخندق  1<والقسنطينيون شجعان مقاتلون ، خصوصا منهم الصناع 

الموجود بالمدينة وماله من أهمية ألنه معبر لمياه موادي الرمال ، كما يذكر حصونها وأسوارها 

 ،خمسة باب الوادي باب ميلة باب الحامة  العالية ، وأبواب المدينة التي وصفها أغلب الرحالة وهي

الوزاني كذلك في  باب القنطرة ، ويصف القلعة التي كانت شمال قسنطينة ، والحظ ،باب الجابية 

 .رحلته كثرة السكان بالمدينة ثمانية آالف أسرة يصف المدينة بالتحضر والجمال 

ميزت سكان مدينة قسنطينة أو فئة وتطرق ألوزاني في رحلته إلى العادات والتقاليد التي _    

منهم التي تؤمن بالجن والسحرة ، والقصر الذي يراه البعض على أنه مكان تسكنه الشياطين ، 

وعندما تطرق الى الجانب التجاري بالمدينة فقد تميزت برخص تمورها وتجارتهم كانت مع 

لتمر والدقيق ، أما فئة أخرى نوميديا ينقلون إليها أقمشة الصوف والزيت والحديد ويستبدلونها با
                                                           

دار الغرب اإلسالمي -محمد األخضر-ترجمة عن الفرنسية محمد حجي" وصف افريقيا"محمد الوزان القاسي  -1

 . 25. 23. 22لبنان ص .  1993 2ط 1ج
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من التجار الذين ال يتميزون بالشجاعة ، تجار تكون رحلتهم إلى تونس رحلة فسق وفجور ، 

فرحلة الوزان بذلك كانت رحلة ملمة بكل الجوانب التي ميزت حياتهم فقد خصص لمدينة 

 .قسنطينة العديد من الصفحات ليعرفنا بها تعريفا شامال

م  1902كانت رحلته إلى الجزائر سنة  : ة محمد الخضر بن الحسنقسنطينة في رحل -11

بدأ رحلته من مدينة عين البيضاء على الساعة " محمد الخضر بن الحسين" ونشر هذه الرحلة 

واستغرقوا ستة ساعات للوصول الى قسنطينة ثم بدأ بوصف معالمها الدينية من مدارس  السادسة

ينة مدرسة إسالمية معدة لتخريج القضاة والعدول ومثال جوامع بهذه المد> ومساجد يقول في كتابه 

فقد ركز  1 <تقام بها الجمعة الجامع الكبير ، الجامع األخضر واآلخر يسمى بجامع سيدي الكتاني 

على الجانب الديني الذي ميز المدينة والمنشآت المشيدة إلقامة شعائر الدين فحضر بعض الدروس 

قامة جميع الفرائض  ثم يذكر في األخير وتعرف على بعض طلبة  القرآن الذين يهتمون بصالتهم وا 

  : أن هذه المدينة مرتفعة الكثافة السكانية وتجمع العديد من األديان يقول

ألف نسمة نصفهم من المسلمين وأربعة أالف من اليهود  22يبلغ عدد سكان هذه المدينة نحو> 

 . 2    <والباقي من اإلفرنج 

م محاولة لمعرفة 1939قام برحلته سنة  : طينة في رحلة سعيد أبي بكر التونسيقسن -11

المزيد عن المدن الجزائرية وكغيره قد ذكر مدينة قسنطينة فقد استقر بها لمدة شهرين وهو يذكر أن 
                                                           

1
        قدمها صالح الجابري دار "  1939-1909" محمد الخضر حسين وآخرون خمس رحالت إلى الجزائر  -

  31بية ص اإلمارات العر 2009 1فارس للنشر ط     
 
2

 . 33ص  نفسهالمرجع  -
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فالحظ أنهم يكتبون إعالناتهم ,هذا الوقت كان قصيرا فلم يتمكن من معرفة خفايا أخرى بقسنطينة

العربية مصحوبة بالفرنسية ، كما أنهم يستخدمون اللغة الفرنسية في أغلب معامالتهم فعندما باللغة 

 "كان بالعربة وجدهم يتحدثون بها بكل طالقة وعندما وصل إلى قسنطينة أكثر 

ولعل ....وأول شيء الحظته هو نظافتها واعتناء المجلس بها اعتناءا زائدا>:ما جذبه نظافتها  يقول

وأثناء جولته في 1 <لى كون األعضاء البلديين من الجـزائريين وقع انتخابهم انتخابا حرا ذلك يرجع ا

، وأعجبه كذلك " والداما  الديمينوا" يلعبون ;  المدينة الحظ كثرة المقاهي التي تأخذ النمط القديم

ربما تعجب كثيرا في كل صباح  >تعدد األجناس فيها لكنهم يعيشون في ألفة فيما بينهم يقول 

ومساء عندما يبصر أبناء المكاتب ذاهبين إليها أو خارجين منها الى ديارهم ، ويبصر األلفة التي 

بينهم ، فإنه يرى المسلم واليهودي واألوروبي إخوانا ال يلوح على وجه أي احد منهم بعض الحقد 

2< على اآلخر 
 

ينية التي لم يراها طول المدة التي قضاها بقسنطينة فلم وما لفت انتباههم كذلك المرأة القسنط_

فهو يذكر أن ذلك إذا دل على شيء فهو يدل على محافظتهم على , يستطع وصف ملبسها

 .الحجاب فهو مقدس عند النساء القسنطينيات  

                                                           
1

قدمها صالح الجابري دار فارس "  1939-1909" محمد الخضر حسين وآخرون خمس رحالت إلى الجزائر  -

 50اإلمارات العربية ص  2009 1للنشر ط

 
2

 . 31ص  نفسهالمرجع  -
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إذا أردت أن أزيد عليه شيئا فهو أن أهلها يقدرون تونس > وفي األخير يقول أبي بكر التونسي _

، فقد أبهرته قسنطينة بكل  1<والبالد جميلة بمناظرها الطبيعية المدهشة ..... ويحترمون التونسي 

 .جوانب الحياة فيها 

وغيرهم قد أولو ....اإلدريسي العبدري  –وفي األخير يمكن القول أن الرحالة العرب حسن الوزان 

 المدينة طبيعيا وعمرانها  مدينة قسنطينة اهتماما كبيرا في رحالتهم وهذا يعود إلى جمال

، وكذا ثقافتها المتنوعة التي تجذب ....( ازقتها العريقة. بنايات . جسور ) المشيدة بدقة شديدة 

إليها الرحالة من كل المدن لزيارتها وفك ألغازها ومعرفة حضارتها العريقة ، فقد كان دافعهم 

نب السلبي الذي الحظوه في المدينة إيمان وقد أبهر جل الرحالة بحصونها المنيعة ، أما الجا العلم

ال  فئة منهم بخرافات ال تتماشى مع الدين اإلسالمي، وكذا إهمال ذوي الحكم أمور العلم، فالـرحالة

 .بد أن ينقلوا كل الجوانب السلبية منها واإليجابية

كانت العديد من الرحالت الغربية : قسنطينة في عيون الرحالة واألدباء الغرب  -/2

إلى البالد العربية والجزائر خاصة ودافعهم السيطرة واالحتالل والدافع العلمي من جهة أخرى أي 

اكتشاف أسرار الحياة ، وهو كذلك يبحثون عن اآلثار القديمة كالروحانية فأرادوا اكتشاف الجزائر 

 .ألنها تحمل العديد من الحضارات 

الكتشاف  1991كانت الرحلة سنة :  مدينة قسنطينة كما وصفها ديفونتتن ويلسونيل -1

 في الجزء"  voyage dans les regencesd tunis et alger" شمال إفريقيا في كتابهما 

                                                           
1

 . 52المرجع السابق ص  -
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الثاني قاما بوصف قسنطينة بكل جوانبها ففي حديثه عن المصادر المائية يذكر الينابيع السبع 

 .(...عين القدير ، ينابيع سيدي مبروك ، نبع الصفصاف ، عين اليهود ) 

كما خصوا المرأة القسنطينية بالوصف وقالوا أنها أجمل نساء الجزائر امرأة تقدس العائلة وقسنطينة 

الحرف ال تحتوي على مخابز بل النسوة هم من يعدون الرغيف المنزلي كما أنها تقوم ببعض 

ف ، رحبة الصو ) كما ذرا في كتابهما جميع ساحات قسنطينه,اليدوية االغطيه الصوفيه و الطرز

، وكا جميع المساجد الجامع الكبير ، جامع القصبة  جامع باب ...رحبة الجمال ، سوق العصر 

وهواءها منعش ، فهذه  وجسورها ، كما قال أن مناخ قسنطينة صحي....( القنطرة ، جامع الباي 

الرحلة اتسمت بوصفها الشامل والدقيق فقد خصص جزءا لهذه المدينة وذلك لغناها بالمعالم 

 .الحضاريه 

 

  :قسنطينة كما وصفت عند الرحالة هاينريش فون مالتسن  -3

أجزاء ،  1وهو في ث سنوات في شمال غربي افريقيا هذه الرحلة وضعها ضمن كتاب بعنوان ثال- 

، صفحة 22ا طويال في كتابه كان في وكانت رحلته إلى قسنطينة بعد زيارته تبسة خصص لها جزء

التي تبهر سنطينة وباألخص عاداتها وتقاليدها ، فبدأ بوصف الجسور مهتما بنقل كل ما يخص ق

جسر باب القنطرة الذي تأسف لما صار إليه فقد انهار فقد كان مكونا " كل الرحالة فخص بالذكر 

من ثالث جسور أنشأها الرومان ، كما وصف قصر الباي ، ثما أخذ بوصف الجانب االجتماعي 
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لجانب األخير فقد وصف عند شهر رمضان وما فيه من عادات والديني في قسنطينة ، فأما ا

وتقاليد فيصف المأكوالت ويقارن بين صيام المسلمين والصيام لدى باقي الديانات الذي يختلف 

، فيصف كل األجواء كانتظار اآلذان وانقطاع الناس عن المأكل والمشرب وكل المفطرات 1"عنهم

كما يصف أنواع المأكوالت التي " ، وعادات جديدة عليه سن كلها ثقافةفهي تبدوا للرحالة مالت

والكسكس ، ...باللوز  ،البقالوة ،يحضرها القسنطينيون في هذا الشهر الكريم الزالبية لقطايف

ويصف سهرات رمضان التي يميزها نوع من الحميمية في هذه المدينة العريقة ثم يذكر لنا العيدين 

 .الصغير والكبير ويشبههما بأعياد الغرب كأعياد الميالد 

كما وصف زفاف لعروس يهودية بقسنطينة فقد رأى أنه عرس غاية في الفخامة فوصف كل 

ذا العرس وكغيره من الرحالة نقل لنا جانب الجهل لدى فئة من سكان الطقوس التي ميزت ه

قسنطينة والخرافات التي مازالوا يصدقون بها كالتمسح بجدران الزوايا واألضرحة والطوائف التي تقوم 

إلى غير ذلك ....بطقوس غريبة لقت لها أتباعا من أهل هذه المدينة كأكل الزجاج وتناول الثعابين 

 .2"ي باب الشعوذة والسحروهذا يدخل ف

وبهذا كانت رحلة األلماني هاينريش إلى قسنطينة شاملة ، أظهرت مدى إعجابه بكل تفاصيلها -

 .وتقاليدها فقد صورها على أنها أجمل المدن في إفريقيا

                                                           
1
جامعة  منشورة، ، ،رسالة ماجستيرادب الرحالتالرحالتمدينة قسنطينه في ادب ،بو رايو عبد الحفيظ  - 

 .99-93ص 2005منتوري قسنطينه،
 

2
منشورة،جامعة (رسالة ماجستير شعبة أدب الرحالت)،مدينة قسنطينه في أدب الرحالت،بو رايو عبد الحفيظ  - 

                                                                                                                                             92.93ص 20005منتوري قسنطينه،
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هو رحالة ألماني قام برحلته إلى الجزائر وأصدر كتابا : قسنطينة كما وصفها فندلين شلوصر  -3

، فقد استقر هذا الرحالة ( 1919-1913) إلى فرنسا عنوانه قسنطينة أيام أحمد باي  بعد عودته

بقسنطينة في قصر أحمد باي خمس سنوات بعد أن بيع عدة مرات أثناء المقاومة الجزائرية ، فهذه 

المدة الطويلة مكنته من معرفة كل تقاليد المدينة وعمرانها ، ففي الفصل الحادي عشر الذي كان 

حيث وصح فيه موقع المدينة التي تقع فوق صخرة " وصف مدينة قسنطينة ونواحيها " ان بعنو 

فوق صخور وعرة تحيط  تقع مدينة قسنطينة> عالية كما ذكر ما يحدها من جميع النواحي يقول 

بثالثة أرباعها ، وفي سفح هذه الصخور يسيل نهر عرضه حوالي مئة و خمسين قدما ، يطلق 

 1<....الوادي الكبير ويأتي من الجنوب الشرقي  عليه األهالي اسم

     ثم يبدأ الرحالة في وصف أبواب مدينة قسنطينة التي لها شهرة كبيرة في البالد العربية يقول -

أما ..... لها أربعة أبواب هي باب القنطرة الذي يقع في الشرق ولكنه يتجه نحو الجنوب الغربي > 

، أما ...فيقع في الناحية الغربية باب الرحبة .....ي الجنوب الغربياألبواب الثالثة األخرى فتقع ف

، ثم وصف قصر الباي طريقة  2<الباب الشرقي فهو باب الجابية ، وباب الوسط هو باب الواد 

ويحتوي قصر الباي على أربعة أجنحة في مربع > : بنائه وتقسيمه الداخلي يقول في ذلك الوصف

ويكون الجناح الغربي البالط والمدخل ... ها اإلسطبالت الخيول مائل وقد خصص الخارجيان من

                                                           
1
 2005ط .وزارة الثقافة د–ترجمة أبوا العيد دودر " 1935-1932قسنطينة أيام أحمد باي " فندلين شلومر  - 

 .53ص 

 
2
 .الصفحة نفسها  نفسهالمرجع  - 
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وتوجد في وسط القصر ثالث حدائق ... الوسط إلى غرفة الباي التي تقام بها المجالس القضائية 

  1<مربعة مفصولة عن بعضها 

 :األوساخ يقول كانت ملوثة في تلك  الفترة تغمرهافقد ،الرحالة بتصوير بيئة قسنطينة  ثم أخص -

الذي أطلقه عليها العرب فلم تكن  ،كانت قسنطينة في ذلك الوقت تستحق عن جداره اسم المزبلة>  

نما كانت جثث الحيوانات تلقى أيضا في  أغلب األوساخ قبل مجيئنا تترك في الشوارع فحسب وا 

 ....(سوق الخبز، سوق العسل، سوق القمح )كما ذكر أسواقها  2<األحيان في األزقة 

والمقاهي ودكاكين األقمشة وصاغة الذهب والفضة، وأما في حديثه عن المرأة فقد وجد أن المرأة 

القسنطينية مضطهدة بفعل العادات والتقاليد رغم أن لها دورا فعاال في ذلك الوقت تربية األطفال 

 .واألعمال الشاقة

يما يخص عادات المسلمين فقد ذكر مثال أجواء رمضان والصيام وانتظار سكان المدينة أما ف-

... طلقة المدفع ليفطروا والفرحة تمأل وجوههم، كما ذكر تقديسهم ليوم الجمعة  والعيد الصغير

 .وغيرها من العادات التي عرفها المجتمع القسنطيني عبر األزمنة 

هو أديب فرنسي زار مدينة :  باسانمو ،عر جي دوقسنطينة كما وصفها األديب الشا-4

شوارع ) م، فقد خصص وصفه في ذكر 1990سنة  * *au soleilقسنطينة وأصدر كتابا بعنوان  

فهو لم يتطرق بشكل ( قسنطينة ، ويتحدث عن المرأة القسنطينية وعن جسورها ، وقصر الباي 

                                                           
1

 52ص  نفسهالمرجع  -

2
 39السابق ص  المرجع - 
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كبير إلى الجانب الديني واالجتماعي للمدينة، فهو يصف موقع قسنطينة اإلستراتيجي فهي مبنية 

عامرة بالمارة تتميز بالحركية على صخرة عمالقة ويذكر أنها مدينة متعددة األجناس وشوارعها 

وكالرحالة شلوصر فقد وصف هو كذلك قصر الباي بحدائقه وعمرانه الفخم، وتطرق "الدائمة ، 

وخص حديثه باليهوديات التي رأى أنهن غاية في (المرأة القسنطينية)دومو باسان كذلك للحديث عن 

حواجب ) شامل  الجمال ولباسهن يزيد في جاذبيتهن فقد وصف بشرتهن وخصهن بوصف

، ثم أخذ  1" ....(أيضا وخدودهن ويضعن وشوم،ونظرتهن الحادة،مصبوغة، أظافر أيدهن مصبوغة

  .بذكر جسور المدينة ذات األصول الرومانية 

وصمن وصف  1911كانت رحلتها سنة  :ليير قسنطينة كما وصفها مدام دوفرو  -5

ركزت فيه على وصف الجسور "  constantine en 25 tableause"قسنطينة في كتابها 

فيما يخص المساجد فالرحالة لم تزرها  " ....(المساجد ، أسواق ، وقصور ) باإلضافة إلى ذكر 

كلها ألنها مقتنعة أنها ال تعني لها شيئا فديانتها مختلفة فهي تحس بعدم الراحة في هذه األماكن 

الكتاني وأعجبت بزخرفته سيدي حالها حال الرحالة األجانب فوصفت الجامع الكبير ومسجد 

قم ركزت على الجسور وباألخص جسر القنطرة وجسر سيدي راشد هذه الجسور سر من   2"األنيقة

األسرار التي ميزت قسنطينة عن غيرها من مدن الجزائر ، ولتقل لنا هذه الرحالة جانبا من عادات 

يالي الملئ بالحب والفرح واألنغام المدينة ، وصفت لنا عرسا قسنطينيا بكل تفاصيله تذكر تلك الل

                                                           
1
،،جامعة منتوري  (رسالة ماجستير شعبة ادب الرحالت)مدينة قسنطينة في ادب الرحالت،بورايو عبد الحفيظ - 

 139،ص2005قسنطينه،
2
 . نفسهالمرجع  - 
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والعطور التي تميز أفراحهم كما تصف جمال العروس ومالبسها الفخمة التي هي من التراث 

 .القسنطيني العريق

صداراتهم وقد  ولهذا فقد ذكرنا بعضا من الرحالة التي كان لقسنطينة جزء خاص في رحالتهم وا 

هم عن عادات وتقاليد هذه المدينة جانب الخرافة أو أجمع كلهم على جمال المدينة وحصانتها وحديث

 –طقوسهم الخاصة كما كان المرأة نصيب كبير في وصفهم وهناك كتاب آخرين كشارل فيروا 

 .                                                                                  الساحرةينة الفاتنة لزيارتها وفك رموزهاهيبوليت وغيرهم الكثيرون جذبتهم هذه المد لويسن ريجيس ،

  ري، و أنتتفق الدالئل األثرية على أنها من أقدم مساحات العمران البش :تاريخ قسنطينة          

لسويقة كل شبر منها يحتضن أثار أو يدل عليها وقد بينت بشكل متدرج من القصبة حتى أحياء ا   

ألف سنة بكونها مبنية  32فتتميز مدينة قسنطينة القديمة التي يزيد عمرها عن "المغطاة بالقرميد ، 

على صخرة الكلس القاسي مما أعطاها منظرا فريدا يستحيل أن يوجد مثله عبر العالم في أي 

الدراسات فقدمرت على مدينة سيرتا العديد من الحضارات المختلفة وحسب نتائج بعض  1" مدينة

 –الوندالي  –قبل الميالد مرت بالعهد الروماني  1والقرن  2تحديد فترة نشأتها كمدينة ما بين القرن 

وغيرها وفيما يلي سنستعرض أهم المحطات في تاريخ .....العهد اإلسالمي -العهد البيزنطي

 . قسنطينة 

 :قسنطينة في العهد الروماني   -1

                                                           
1

 2010مقال تاريخ مدينة قسنطينة الجزائرية " منابر ثقافية ملتقى المثقفين العرب "موقع  -
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انتهت الحرب البونيقية الثالثة بالقضاء على مملكة قرطاجنه وتجريب تلك العاصمة وحلول "

الرومان محل القرطاجيين، فاستولوا استيالء فعليا على التراب األصلي لقرطاجنه، وأطلقوا عليا 

تكن ولم  ، وجعلوا هذه المملكة أو الوالية واليا مقره عريتيتة" مملكة الرومان بافريقية " اسم 

على الشمال  تطمع الجمهورية الرومانية اذ ذاك في توسيع هذه الوالية وبسط نفوذها الفعلي

، فاستولى الرومان على  1"اإلفريقي ، لعلمها بشجاعة البربر وحماسهم في الدفاع عن وطنهم

استعمر الرومان شرقي نوميديا وأطلقوا عليها اسم ( م.ق) 22بعد واقعة طبسوس سنة "الجزائر 

ستسيون ( قرطه والمدن التابعة لها) ريقيا الجديدة أو نوميديا الحديثة ومنحت نوميديا الوسطى إف

وقد كان من عادة الرومان أن يحدوا مايفتحون من البلدان " 2"مستعمرة ستيوس"وأطلق عليا اسم 

ل إما بحدود طبيعية أو صناعية فيحدون بالجبال واألودية أو ببناء جدران أو حفر خنادق وجع

كثبان من الرمل أو التراب خلفها وذلك اتقاء لهجمات الهاجمين وحفظا لمستعمراتهم أن تروج بها 

فمددوا مراكزهم العسكرية من شمال األوراس إلى سطيف ، "  3"بضائع أجنبية وهم ال يشعرون

 .شلف 

   ت مدينة فقد عرف 4"قسنطينة دخلوها من ناحية األوراسولم يدخل الرومان الصحراء إال عمالة   

من قسنطينة ما عرف بالحرب البونية وهو الصراع الذي كان بين قرطاج وروما الذي دام قرنين 

الزمن ، وتأثرت بها تأثيرا كبيرا كغيرها من المدن النوميدية التي خاضت الحرب  سواء كانت إلى 
                                                           

1
  1ط ج.المؤسسة الوطنية للكتاب بيروت لبنان د"تاريخ الجزائري في القديم والحديث "الميلي مبارك بن محمد  - 

 223 - 222ص 
2
 .229ص  نفسه المرجع  - 

3
 .223ص  نفسهالمرجع  - 

4
 .225ص  نفسهالمرجع  - 
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مدينة قسنطينة  ىإن الرومان ومنذ فترة طويلة كانوا ينظرون عل" جانب قرطاج أو إلى جانب روما 

لموقعها اإلستراتيجي  كما ينظرون إلى قرطاج بعين التوجس والطمع والرغبة في االستئثار بها

والجغرافي وحصانتها والمكانة التي تتبوؤها وتتمتع بها في الميدان االقتصادي فقاموا باحتاللها سنة 

، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت قسنطينة مستعمرة رومانية تحولت فيما بعد إلى عاصمة  1"م113

الكنفدرالية المستعمرات األربع والتي تجمع تحت لوائها قسنطينة وميلة والقل وسكيكدة، وكانت 

قسنطينة تتولى الدفاع عن مستعمراتها وتعيين قضاتها ، وفي المرحلة األولى من حكم الرومان لها 

عم بالهدوء حيث أن أهل المدينة والقبائل النوميدية المجاورة قد رفضوا هذا االحتالل األجنبي و لم تن

قاموا بالعديد من الثورات و يوغرطة كان زعيما للمقاومة وحاول تخليصها من المحتل الروماني وفي 

إلضافة إلى م أحرقت نتيجة الشتداد الحروب بين جيوش روما و مقاومة أهالي نوميديا با 109سنة 

تصارع أهل السلطة فيما بينهم داخل الكنفدرالية ثم عادت قسنطينة إلى مسرح التاريخ على يد 

وأعاد بناءها نسبت إليه واشتق اسمها من اسمه، وقد كرس جهده لتعمير ،  قسطنطين الذي جددها

 .ر المدينةوتنشيط تجارتها وشجع االستقرار بها كثر سكانها وانتشر عمرانها وامتد خارج أسوا

 توفي قسطنطين وبقيت مدينة قسنطينة ترزح تحت وطأة االستعمار الروماني 119وفي سنة 

 م حيث تمكنوا من حمل حاكمها بونيفاص على 239 ستمر أهاليها في المقاومة الى سنة وا

 لوالد أعداء الرومان فاستجبوا لمطالبهم ودخنجدوا بالوندال أالمطالبة باالستقالل عن روما ، فاست

                                                           
1

- Mercier (e) histoire de Constantine 1903. Page 42  (ترجمة حرفية) 
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 212-213المدينة واستقروا بها مدة من الزمن دامت ما بين 

 292إلى سنة  -212حكمها الروم البزنطينيون من سنة  : قسنطينة في العهد البيزنطي -2

وبذلك عادت قسنطينة الى حاضرة الدولة الرومانية ، إال أن ثورات زعماء النوميديين لم تهدأ حتى 

أخدمها البيزنطينيون بعد جهد جهيد لكن مراحل الغضب ظلت تلهب قلوب األهالي حيال هذا 

 ء حتى ظهور اإلسالم في إفريقيا الوجود غير المرغوب فيه ، واستمر العدا

أصبحت قسنطينة والية إسالمية بعد سبعين سنة من  :قسنطينة في العهد اإلسالمي  -3

محاوالت الفتح العربي اإلسالمي لمنطقة بالد المغرب ، فبعد زوال هيمنة الرومان وضعف قوتهم 

ن العرب مدينة قرطاج وصلت موجات الفتح اإلسالمي إلى منطقة المغرب العربي فهاجم الفاتحو 

والمدن األخرى البيزنطية التابعة لها فوقعت في قبضتهم واست تحت حكمهم جل المدن ومن بينها 

ينة فنذكر فقد اختلفت اآلراء حول كيفية دخول الجيوش اإلسالمية مدينة قسنط" مدينة قسنطينة 

 :"يبشغبن  مهديمحمد الاحتماالت عند المؤلف 

أما أن العرب تجاوزا قسنطينة وضربوا عليها الحصار لمناعتها الطبيعية وظلوا يراقبونها _

 .ويضايقونها إلى أن استسلمت لهم 

أما  1"من قبل مع الوندال ا من أول وهلة بدون قتال كما فعلتأو أنها دخلت في طاعتهم صلح -

لرواية  "الواقدي" د المؤرخ فاتح المدينة من القادة العرب ، فإن األمر كان فيه اختالف فنج

                                                           
1
 1990ط .قسنطينة د –مطبعة البحث " أم الحواضر في الماضي والحاضر " علي شغيب  محمد المهدي بن  - 

 25ص 
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 حيث يرى ان فاتح هذه المدينة هو      -فتوح افريقية  -تتحدث عن مدينة قسنطينة في كتابه 

 كما تشير بعض المراجع التاريخية أن القائد المسلم  1"وليس عقبة بن نافع  عقبة بن عامر" 

هذه "من كان له الفضل والسبق في فتح المدينة ، وهناك من يرى أن  أبو المهاجر دينار  هو 

 :وهم " ص"البالد فتحت بيد السيد عبد اهلل  وهو احد كتاب وحي النبي 

 قائد الجيش عبد اهلل بن سعد أبي سرح -

 .عبد اهلل بن الزبير بن العوام ، قاتل ملك الروم  -

 عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب القريشي  -

 . بن عمروا بن الخطاب عبد اهلل -

 .عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -

 .عبد اهلل بن جعفر  -

 2"عبد اهلل بن مسعود -

وما صاحبها من ازدهار، ونهضة علمية وانقضى ،م  900هـ  192وقامت الدولة األغلبية سنة 

م وجاء حكم الحامديين 123ه الى سنة  392ه ، ثم قامت الدولة الفاطمية 392حكمهم سنة 

  290علي بن غانية سنة" ه ، وهاجمها 229ه ، ودخلت قسنطينة تحت حكمهم سنة 229-ه202

ولم يستطع افتتاحها ، ودامت قسنطينة تحت حكم الموحدين حتى استقل بها أبو زكرياء الحفصي 

 احتل 12ه وجاء بعدها الحكم الحفصي وفي هذا العهد احتلت مكانة ممتازة ، وفي ق223

                                                           
1
دراسته التطور التاريخي والبيئة الطبيعية دار . مدينة قسنطينة " لعروق محمد الهادي و فياللي عبد العزيز  - 

 .90ص  1999 1البعث قسنطينة ط
 

2
 .29ص 1990ط  .مطبعة البحث قسنطينة ، د" في الماضي والحاضر " أم الحواضر " محمد المهدي شغيب - 
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قسنطينة وطرد منها الحفصيين ولما انهزم بالقيروان استقلت عنه تحت حكم " بو الحسن المديني " 

الفضل الحفصي ونهضت نهضة ثقافية بالجوامع والزوايا ، وصنعت قسنطينة لنفسها مكانة تضاهي 

، " الحسن بن الفكون " تلمسان وتونس ، ثقافيا وعلميا فمن العائالت التي اشتهرت بالعلم اسرة 

قنفذ القسنطيني وأسرة ابن باديس فصارت قسنطينة عاصمة من عواصم  احمد بن الخطيب بن

 .اإلسالم دينا وعلما وثقافة 

بعد أن سيطر األسبان على معظم المدن الساحلية  :قسنطينة في العهد العثماني  -4

م وقد وقفوا إلى جانب 1219الجزائرية واستجابة لدعوة األهالي ، قدم العثمانيون للمدينة سنة 

ن لصد التحرشات األوروبية ، وكان لتواجدهم بقسنطينة األثر الهام قي تطويرها ، إلى أن السكا

 .أصبحت عاصمة لبايلك الشرق 

 : حكم قسنطينة قرابة األربعين بايا وهذه بعض أسمائهم وفترات حكمهم

 .1993-1991............صالح باي مصطفى  -

 .1992-1993......حسين باي بن حسن بو حنك  -

 .1999-1992.........الوزناجي  مصطفى -

 .1901-1999...........الحاج مصطفى  -

 .1902-1901.......عثمان باي بن محمد  -

 .1902-1902.......عبد اهلل باي إسماعيل  -

 .1909-1902........حسين باي بن صالح  -
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 .1912-1911........محمد نعمان باي بن علي  -

 .1919-1912.........مجمد شاكر باي  -

 .1919-1932.......أحمد باي الحاج  -

احمد باي  وهو آخر البايات ، فعاشت قسنطينة في حكمه أوج ازدهار فقد شجع الحركات "  -

م فهو أشهر بايات قسنطينة ذاع 1999العلمية والمشاريع العمرانية وأنشأ مدرسة الجاع األخضر 

سنة وتحديدا  30يقارب صيته منذ قرون من الزمن ، حكم سيرتا وهو أكبر بايلك في الجزائر ما 

، كان رجال فذا وحاكما متميزا ، لم تمجد المدينة بايا في  1993-1991في الفترة الممتدة مابين

 1 "تاريخها كما مجدت  صالح باي

أدى سقوط العاصمة في أيدي الغزاة الفرنسيين إلى  :قسنطينة في عهد االحتالل الفرنسي -5

اشتعال جذوة الوعي الوطني لدى أهل قسنطينة ، الذين نظموا مقاومتهم تحت قيادة الحاج أحمد 

 .، وصل الزحف الفرنسي إلى بوابات قسنطينة 1912نوفمبر  31باي ، وفي 

بسطح المنصورة نسف جسر حاولت قوات كلوزال المتمركزة  1912نوفمبر  31الى  33وفي ليلة 

باب القنطرة ، غير أن المحاولة ، فشلت تحت ضربات المقاومين وانسحب الفرنسيون من هذه 

المعركة التي كبدتهم هزيمة فادحة بعد فترة من القصف المدفعي والمقاومة الباسلة ، تمكنت 

 اقتحمت القواة 1919أكتوبر  13سرر المدينة وفي صباح  المدفعية الفرنسية من فتح ثغرة في

                                                           
1
 12ص.....عدد بعنوان ملحمة قسنطينة الكبرى سيرتا تحكي عبق تاريخها 2012أفريل  1مجلة مقام العدد  - 
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الفرنسية المدينة ولم يتمكن من االستيالء عليها إال بعد معارك طاحنة خاضها السكان في اشماته ، 

وبذلك تحولت بايلك الشرق إلى ما يسمى بمقاطعة قسنطينة ، ثم أصبحت أول محافظة مدنية سنة 

كانت تصل الى خاصة أن مواردها الملية  1922لتكون عاصمة للمقاطعة الشرقية سنة  1921

فرنك فرنسي وهي بذلك تعادل موارد كبريات المدن الفرنسية ، وفي النصف الثاني من  100000

الشرق الجزائري بال منازع ، ونشير في هذا الصدد ، إلى ) القرن العشرين لتكون قسنطينة عاصمة 

ألن قسنطينة و  1922نوفمبر  1أن قسنطينة كانت مهدا للحركة الوطنية التي تمخضت عنها ثورة 

 .كانت قدمت قوافل من الشهداء ، فقد سميت بمدينة الفداء 

 . تميزت بتعدد ثقافاتهاال بالحضارات على مر الزمن لهذا فقد كان تاريخ قسنطينه حاف-
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 " :  جسر للبوح وآخر للحنين" قراءة في عنوان الرواية  -/1

للعنوان داللة مكانية من خالل كلمة جسر الذي يعتبر السمة المميزة لمدينة قسنطينة إذ سميت  

وارتبطت الجسور في الرواية بالحالة النفسية للشخصية الرئيسية في  ، بمدينة الجسور المعلقة

الرواية فامتزجت بين البوح والحنين وما يحمله هذان االحساسان في نفس شخصية كمال العطار 

فالجسور هي التي حركت ذكرياته القديمة التي ارتبطت بهذه المدينة وباألخص جسورها المعلقة 

ونات مألت قلبه التي امتزجت بين التشاؤم والتفاؤل الخوف والفرح فيبوح بما في قلبه من مكن

فالرواية مزيج من كم شعوري هائل وحنين إلى وطن ابتعد عنه فهو يعشق قسنطينة عشقا ال حد له 

فهو في كثير من أجزاء الرواية نادم على ترك مسقط رأسه وغربته إلى مكان ال تجمعه معه أيت 

وان في أي رواية بدالالته أهم عنصر فهو الذي يفتح آفاق القارئ إلى أحاسيس أو ذكريات ، فالعن

معرفة خفايا الرواية وما تحمله داخل النص ، كما يخلق العنوان فضوال لدى القراء لالكتشاف 

الدالالت الجمالية والفنية ، فيخلق هذا العنوان جوا من  اإلثارة لخيالنا فقد وفقت الكتابة في الجمع 

الحنين والبوح فبقراءة الرواية يتضح أن هذه الكلمات الثالثة بمثابة المفتاح أو جوهر بين الجسر و 

بشكل محوري ثم تلك المشاعر من حنين وحب " قسنطينة " الرواية التي تمحورت حول المكان 

وشوق إلى هذا المكان ، فالعنوان يولد رغبة لدى القارئ للدخول للنص واإلبحار في محيطه الفني ، 

بمثابة وحدة نصية مصغرة قابلة للتحليل اللغوي فهي عتبة أولى تفتح أفق السؤال حول ماهية فهو 

" وآخر " جار مجرور " للبوح " لمبتدأ محذوف خبر " جسر : " المتن والتأويل األعرابي للعنوان 

  "للحنين " حرف عطف ومعطوف على جسر 
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هنا داللة على ارتباط عناصر أو مفردات العنوان ، وهذا األخير فهو  جار ومجرور ،فالمعطوف

متوسط الطول أربع مفردات ألن هناك من العناوين ما تعتمد على كلمتين تشكالنها وهو أقصى 

اقتصاد لغوي فهذه المفردات تجعل القراء مسلحين بتساؤالت ورؤى تتبادر في األذهان بمجرد قراءة 

 القة المكان بهذه الرواية وعن الداللة التي تجمع العنوان فنتساءل عن ع

بالبوح والكثير من هذه التساؤالت التي تتبادر الى ذهن المتلقي ، فالعنوان النصي لم يبقى  الحنين

كما كان سابقا مجرد إيضاح ، والفتة تعبر عن المحتوى بل أصبح جزءا أساسيا من النص والفكرة 

ابداعيا حيث تعانق التاريخ الحافل ,لمدينة قسنطينه بحضور مميزفقد حفلت هذه الرواية ", والشكل

فكان الجسر عالمة ...ممتزجافي ايقاع سردي انيق مع راهن قاس ومتكلس,واالنكسارات باالمجاد

بارزة من عالمات الفضاء الروائي والفضاء المديني الماثل جسر للبوح واالفضاءعن عشق قديم 

غالف الرواية بكتابة عريضة ألهمية هذا العنصر في تشكيل  فالعنوان بارز على 1"وحب متجدد

الرواية ، فكلمة الحنين وكلمة البوح ميزت العنوان كلمة مفتاحية ، فبمجرد قراءتنا للرواية نلحظ 

الم يرجع إلى مدينته ألنه مشتاق إليها ؟ فلماذا إذن يخلط > توفرها على هاتين اللفظتين ومن أمثلة 

 ويشربوا من سيول أحزاننا ويتمايلوا > "ووردت كلمة الحنين أيضا  ،2<بين الحنين والموت 
  

                                   
                                                           

-اربد.0202.ط.عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع د".دراسات في القصة و الرواية. "باديس فوغاليد .ا -1

  022االردن ص

 00ص " جسر للبوح وآخر للحنين " زهور اونيسي  - 2
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 " :  جسر للبوح وآخر للحنين" قراءة في عنوان الرواية  -/1

إذ سميت  للعنوان داللة مكانية من خالل كلمة جسر الذي يعتبر السمة المميزة لمدينة قسنطينة 

وارتبطت الجسور في الرواية بالحالة النفسية للشخصية الرئيسية في  ، بمدينة الجسور المعلقة

في نفس شخصية كمال العطار  الرواية فامتزجت بين البوح والحنين وما يحمله هذان االحساسان

فالجسور هي التي حركت ذكرياته القديمة التي ارتبطت بهذه المدينة وباألخص جسورها المعلقة 

فيبوح بما في قلبه من مكنونات مألت قلبه التي امتزجت بين التشاؤم والتفاؤل الخوف والفرح 

عشق قسنطينة عشقا ال حد له فالرواية مزيج من كم شعوري هائل وحنين إلى وطن ابتعد عنه فهو ي

فهو في كثير من أجزاء الرواية نادم على ترك مسقط رأسه وغربته إلى مكان ال تجمعه معه أيت 

أحاسيس أو ذكريات ، فالعنوان في أي رواية بدالالته أهم عنصر فهو الذي يفتح آفاق القارئ إلى 

ن فضوال لدى القراء لالكتشاف معرفة خفايا الرواية وما تحمله داخل النص ، كما يخلق العنوا

الدالالت الجمالية والفنية ، فيخلق هذا العنوان جوا من  اإلثارة لخيالنا فقد وفقت الكتابة في الجمع 

بين الجسر والحنين والبوح فبقراءة الرواية يتضح أن هذه الكلمات الثالثة بمثابة المفتاح أو جوهر 

بشكل محوري ثم تلك المشاعر من حنين وحب "  قسنطينة" الرواية التي تمحورت حول المكان 

وشوق إلى هذا المكان ، فالعنوان يولد رغبة لدى القارئ للدخول للنص واإلبحار في محيطه الفني ، 

فهو بمثابة وحدة نصية مصغرة قابلة للتحليل اللغوي فهي عتبة أولى تفتح أفق السؤال حول ماهية 

" وآخر " جار مجرور " للبوح " لمبتدأ محذوف خبر " سر ج: " المتن والتأويل األعرابي للعنوان 

  "للحنين " حرف عطف ومعطوف على جسر 
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جار ومجرور ،فالمعطوف هنا داللة على ارتباط عناصر أو مفردات العنوان ، وهذا األخير فهو 

متوسط الطول أربع مفردات ألن هناك من العناوين ما تعتمد على كلمتين تشكالنها وهو أقصى 

صاد لغوي فهذه المفردات تجعل القراء مسلحين بتساؤالت ورؤى تتبادر في األذهان بمجرد قراءة اقت

 العنوان فنتساءل عن عالقة المكان بهذه الرواية وعن الداللة التي تجمع 

فالعنوان النصي لم يبقى  بالبوح والكثير من هذه التساؤالت التي تتبادر الى ذهن المتلقي ، الحنين

كما كان سابقا مجرد إيضاح ، والفتة تعبر عن المحتوى بل أصبح جزءا أساسيا من النص والفكرة 

ابداعيا حيث تعانق التاريخ الحافل ,فقد حفلت هذه الرواية بحضور مميز لمدينة قسنطينه", والشكل

فكان الجسر عالمة ...ومتكلس ممتزجافي ايقاع سردي انيق مع راهن قاس,باالمجاد واالنكسارات

بارزة من عالمات الفضاء الروائي والفضاء المديني الماثل جسر للبوح واالفضاءعن عشق قديم 

فالعنوان بارز على غالف الرواية بكتابة عريضة ألهمية هذا العنصر في تشكيل  1"وحب متجدد

فبمجرد قراءتنا للرواية نلحظ  الرواية ، فكلمة الحنين وكلمة البوح ميزت العنوان كلمة مفتاحية ،

الم يرجع إلى مدينته ألنه مشتاق إليها ؟ فلماذا إذن يخلط > توفرها على هاتين اللفظتين ومن أمثلة 

 ويشربوا من سيول أحزاننا ويتمايلوا > "ووردت كلمة الحنين أيضا  ،2<بين الحنين والموت 
  

                                   
                                                           

-اربد.0202.ط.عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع د".دراسات في القصة و الرواية. "باديس فوغاليد .ا -1

  022االردن ص

 00ص " جسر للبوح وآخر للحنين " زهور اونيسي  - 2
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 حبيبتي ، ثديك لم اشهد معه الجوع > ،وقولها  1"<رقصا بحب أتيننا وحنينا إلى األمن والحب 

 و لقطة البوح في قولها  2"<للحب رغم الجوع للخبز وحضنكم كان احن علي من كل األحضان 

 ، وقول كمال 3"<..بعد هذا البوح ، نظراتك يا حبيبتي أراها ساهمة لكنها كافية لبعث الحنين > "

 4<والتي تشكل حقيقة مرة ، ال يجرؤ على البوح بها حتى لنفسه > العطار 

فكلما حمل العنوان عنصر الغموض  عل القارئي الحنين والبوح لهما بعد نفسي في الرواية تجفلفظت

 أفادتوقد "عاديا ، إخبارياا وليس نص،بما فيه من دالالت موحية  إبداعياكلما اعتبرت الرواية نصا 

في منح الرواية خصوصيه  أسهمتهذه من عدة أنواع أدبية  الجديدةاونيسي في تجربتها زهور 

فة اشهارية للعنوان وظائف عديدة فمنها وظيو ,5"تجلت في الشكل وفي طرق الموضوعات ابداعية

كما يوازن العنوان في إنجاح عملية التلقي كالوظيفة الداللية والجمالية فالرواية التي لجذب القراء،

" ها بتحريك حواسنا فجمالية المكانقد وفقت كاتبت" جسر البوح و آخر للحنين "  أيدينان بي

قراءة الرواية ومعرفة ما ستبوح به شخصيات هذه لر بجغرافيا األحداث مما يدفع فضولنا ثتؤ "جسور

 .الرواية ومدى ارتباطها بمدينة قسنطينة 

                                                           
1

 12السابق ص  صدرالم -

2
 12السابق ص  صدرالم -

3
 12السابق ص  صدرالم - 

4
 74السابق ص  صدرالم - 

5
-اربد.1222.ط.عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع د".دراسات في القصة و الرواية."باديس فوغاليد .ا - 

 124االردن ص
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  :في رواية جسر للبوح و اخر للحنين حضور قسنطينة -/2

 قسنطينة جوهرة من جواهر الجزائر بفضل ماضيها وحاضرها وما تحمله مستقبلها ، وتتفق "

مساحات العمران البشري وقد بنيت بشكل متدرج من القصبة إلى  أقدمالدالئل األثرية على أنها 

إحياء السوقية وهي من أكثر األقاليم ثروة خصبا والمتصفح للكتب التي تحدثت عن هذه المدينة 

يدرك مدى االختالف الواضح في قصية نشأتها ، وقد أولى الروائيون لالماكن أو المدن في 

، وهو ما يسمى بالفضاء المديني وهذا ينبع من الحب والمكانة رواياتهم من ضمنهم مدينة قسنطينة 

التي تحتلها هذه المدينة في قلب الروائية ، فقد بنيت هذه الرواية على جغرافية المكان التي وافقت 

 –نفسية  –صورة عمرانية :الخطاب السردي وأحداث الرواية و تجسدت قسنطينة بصورة كثيرة 

 ...ثقافية  –اجتماعية 

 : العمرانية ةالصور  -/أ

وحارات ،وابواب واسواق  ،وجسور،مساجد ) وتتمثل في كل معالم مدينة قسنطينة وعمرانها من 

وتجسدها في الرواية فقد صاحبت تلك االماكن االحداث واسترجاعا لذكريات ...( وبيوت ،

 :مضت نبدأ 

وهي سبعة جسور أقيمت لتسهيل الحركة وقد ارتبطت بتسمية قسنطينة مدينة  :الجسور  -اوال

الجسور المعلقة ، وفي روايتنا تلك الجسور رمز للوضعية النفسية التي يعيشها كمال العطار اوال 

 :(الجسور)سنعرف بتسميتها 
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فرنسيون ليبنوا وهو اقدم الجسور بناه الرومان ثم رممه االتراك هدمه ال :جسر باب القنطرة -/أ "

  0621على انقاضه الجسر القائم حاليا وذلك سنة 

حجري في وهو اعلى واضخم جسر  0100بدأت حركة المرور به سنة :  جسر سيدي راشد -/ب

 .العالم 

ويسمى أيضا بالجسر المعلق وهو اعلي جسور المدينة واالعلى في :  مسيداجسر سيدي  -/ج

 .إفريقيا 

وهو ممر حديدي خصص للراجلين يربط بين شارع محطة السكك  : جسر مالح سليمان -/د

 .الحديدية ووسط المدينة 

 .وهو امتداد لشارع رحماني عاشور وهو أحادي االتجاه :  الغنم جسر مجاز-/ه

 .جسر صغير يربط بين ضفتي وادي الرمال ويقع في أسفل األخدود :  طانجسر الشي-/و

 . 1"المسبح وتعلو الجسر مياه وادي الرمال ،المؤدي إلىيوجد على الطريق :  جسر الشالالت-/ز

أما في الرواية فقد شكلت الجسور المجال الذي تنقلت فيه الشخصيات وباألخص شخصية 

سنة كانت تلك الجسور بمثابة مكان يعيده الى  22كمال العطار فبعد عودته من غربة دامت 

نى عودتها ويظهر ذلك في روايتنا  جسر للبوح وآخر ماضيه الذي اشتاق إليه والى ذكريات يتم

في أمثلة عديدة وسنذكرها ، فقد استخدمت كلمة جسور كثيرا في الرواية ألنها أهم ما  للحنين 

 فقط أن يسير ويسير حتى يتعب وليبدأيريد "   يةميز قسنطينة فقد ذكرت مثال في قول الروا

                                                           
1

 2ص.1222يناير  21.مقال قسنطينه,موقع ويكيديا الموسوعة الحرة,الري سانجر و جيمي ويلز  -
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كما كانت الجسور وسيلة الستحضار ماضيه فهو  1 "بأول الجسور ليقطعه للمدينة القديمة 

الجسر تذكر انه زال عندما كان على  و له بفترة اشتاق لها قول الروايةيص يبحث على أي خيط 

أحس على تلك الجسور بمزيج  يحتفظ بصورة له مع والده على الجسر، كما ان كمال العطار

أما هو فقد بدت خطواته " اية من المشاعر من خوف وتردد وشوق وحب فيظهر في قول الرو 

يخرج من الجسر يستعيد " وقولها  2" ه يقطع الجسر ويمشي عليه ألول مرةمترددة وجلة وكأن

 .3" بعض هدوئه بعد ثورة فكرية عاتية

 قولها في يتخلص فيه اليائسون من حياتهم اويتذكر كمال العطار أن تلك الجسور اعتبرت مكان -

كان وهو صغير يسمع كل متذمر غاضب يهدد باالنتحار من على الجسر وطريق الخالص "  

ففي أحداث روايتنا جسر للبوح وآخر للحنين  نرى الشخصية الرئيسية  كمال  4" لألرواح المتعبة

العطار يحاول تذكر أي شيء يربطه بهذه المدينة العريقة فهو يحاول تذكر أبوابها وجسورها 

أبوابها سبعة وجسورها سبعة  7واي بركة من مدينة تقدس الرقم " ثقافتها تقول الرواية وأسواقها و 

عراسها سبعة أيام وسبعة ليال وكل أحداثها من سان ا فهو يحس  5"دون ووصاياها ربما سبعة وا 

قبل " بندم كبير البتعاده عن قسنطينة أربعين سنة فقلبه ظل متعلقا بها في كل لحظة مثال ذلك 

ه لألخيان عاما حملت حلمي بين اضلعي وخرجت من باب جسورك العائمة في فضاء اربعي
                                                           

1
 20ص " جسر للبوح وآخر للحنين " زهور اونيسي  - 

2
 22المصدر نفسه ص  - 

3
 211المصدر نفسه ص  -

4
 21المصدر نفسه ص  -

5
 المصدر نفسه  الصفحة نفسها  -
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فهو يربط بين قسنطينة بالجسور ، فهو يحس أن مدينته غاضبة ألنه اغترب عنها   1"واألساطير

، والجسر 2"خنقي تشد وتشد على عنقي ما هذا الهجوم المستقر؟ حبال جسورك تحاول " وهاجرها 

لرواية فاعتبر بمثابة ذاكرة المدينة فكلما تمشى فيه تذكر طفولته تذكر أيام الذي كثر ذكره في ا

كمال وسط جسر باب ",ف به الزمن ويسرح في بحر ذكرياتهالثورة الجزائرية فحين يكون عليه يتوق

و   3"فيروزة يقف على جسر ويشاهد جسورا أخرى" القنيطرة معلقا على هاوية بين شطري صخرة 

خرج من جسر باب القنطرة ليتلقفه جسر سيدي راشد فيطل من جديد على " في قول الرواية ايضا  

فهو يتمنى عودة طفولته حين كان يعيش في كنف عائلته ومدينته التي  4 "دنيا طفولته الضائعة

عشقها ، وهاهو هنا أيضا يذكر أهمية جسر سيدي راشد وعلى جسرها األكثر شهرة من كل الجسور 

بمقامه ومئذنته الخضراء حارسا " سيدي راشد "اال يقوم الجسر على المدينة القديمة وسلطانها 

فهو الجسر األقرب إلى قلبه فقد كان من أول األماكن التي زارها بعد عودته إلى قسنطينة " للمدينة 

ور اونيسي في وكأنه اشتاق إلى معانقة ماضيه بكل ما فيه من أفراح وأحزان ، فقد أولت الروائية زه

اهتماما كبيرا بجسور قسنطينة فهي مكان يربط ماضي " جسر للبوح وآخر للحنين " روايتها 

 .شخصية كمال العطار بحاضره ومنبع للذكريات مكانا يبوح فيه بأشواق قلبه وحنينه إلى قسنطينة 

 

                                                           
1
 22المصدر السابق ص - 

2
 11المصدر السابق ص  -

3
 122المصدر السابق ص  - 

4
 121المصدر السابق ص  - 
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 :مساجد قسنطينة  -ثانيا

 بمجئ اإلسالم فقد وجدت العديد من المساجدنظرا للصبغة الدينية والثقافية التي ميزت قسنطينة 

 : بنيت عبر التاريخ فسنذكرها باختصار

هـ ويتميز بالكتابات العربية المنقوشة  321بني في عهد الدولة الزيرية سنة :  الجامع الكبير" -/ا

 .على جدرانه 

لى كاتدرائية أمر ببنائه الباي حسن حولته القيادة العسكرية الفرنسية ا:  جامع سوق الغزل -/ب

 .وظل كذلك الى ان عاد الى اصله 

 .وتوجد بجانب المسجد مقبرة تضع عدة قبور من بينها الباي حسن:  جامع سيدي االخضر -/ج

والى جانبه توجد مقبرة  0772بني في سوق العصر  يوجد بساحة : جامع سيدي الكتاني  -/د

 .عائلة صالح باي 

بني بعد االستقالل ويوجد بجوار المسجد معهد االمام  يوجد بحي القنطرة:مسجد البيضاوي -/ه

 .البيضاوي للعلوم الشرعية 

وضع حجر أساسه الرئيس هواري بومدين يتميز بعلو مئذنته يبهرك : مسجد األمير عبد القادر-/و

 .منظره بهندسته المعمارية الرائعة 

جامع  –جامع سيدي راشد  –جامع سيدي بوعنابة:كما تزخر المدينة بعدد آخر من المساجد  -

 1"انجامع سيدي عف –جامع سيدي محمد بن ميمون  –السيدة حفصة 

                                                           
 2ص.1222يناير21.مقال بعنوان قسنطينه.موقع وكبييديا الموسوعة الحرة. الري سانجر.رزجيمي ويل -1



 الفصل الثالث                               صورة قسنطينة في رواية "جسر للبوح وآخر للحنين"

71 
 

أما في الرواية فان الروائية زهور اونيسي جعلت قسنطينه هي المكان الذي تدور فيه مختلف  -

األحداث فإنها البد أن تطرق لكل تفاصيلها ومعالمها وثقافتها اإلسالمية فقد ذكرت مثال جامع 

 بد المؤمن سيدي ع

 

وجامع   1"البالي  الجامع الصغيرحد المشايخ في جامع سيدي عبد المؤمن هذا أهكذا قال لهم " 

حمر ديس وحفظ نصيب من كتاب اهلل في جامع سيدي األهو مدرسة ابن با" في قول الرواية آخر 

كن يتلقين  رغم أن النساء أيضا ومنهم أمي" وجامع األخضر تقول  2"بحيهم العتيق  سيدي جليس 

 .  3"ديسجامع األخضر على يد اإلمام ابن باالدروس كل مساء في ال

فقد استخدمت زهور اونيسي المسميات الحقيقية للمعالم لتظهر وكان أحداث الرواية وقعت بالفعل -

 .فقد صاحبت تلك األماكن الخطاب السردي

من رؤية معالم " كذلك فقد ذكرت المساجد عند تذكر كمال أحداث في ماضيه ، فقد ذكرت - 

في بداية ق " نابليون"المدينة الحمد هلل أنها بقيت على ما هي عليه الجامع الذي ساعد في ترميمه 

على " جسر للبوح وآخر للحنين " وقد دلت المساجد في رواية   4 "والمدرسة الفرنسية اإلسالمية  01

                                                           
1
 59ص " جسر للبوح وآخر للحنين " زهور اونيسي  - 

 
2
 24المصدر نفسه ص  - 

 
3
 220المصدر نفسه ص  - 

 
4

  122المصدر نفسه ص  -
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في فترة االستعمار إال أن تلك األماكن  اهتمام العائالت الجزائرية بدينهم رغم الجهل الذي عاشوه

 .كانت بمثابة مكان مقدس بمثل رمز من رموز المدينة 

 :أبواب قسنطينة  -ثالثا

 كانت المدينة محصنة بسور تتخلله سبعة أبوابه وبعضهم يقول ستة تغلق جميعها في المساء 

الذي يسمع بالخروج من شمال المدينة عبر وادي الرمال التي تصب في أحواض مسبح :  باب الحناشة-/ا"

 .سيدي مسيد 

 ويوصل هذا الباب الى منابع سيدي ميمون التي تصب في المغسل : باب الرواح-/ب

 .يصل المدينة بالضفة الجنوبية لوادي الرمال :  باب القنطرة-/ج 

 ينفتح على الطريق الممتد إلى سيدي راشد  : باب الجابية-/د 

 .نوفمبر  0يقع شمال ساحة :باب الحديد -/ه

يسمح بالوصول الى روابي كدية حاتي وقد كان يوجد مكان قصر العدالة حاليا لقد :  باب الواد-/و 

كانت االبواب تقوم بوظيفة التحصين للمدينة ويوجد قبالة تمثال مريم العذراء والمسمى سيدة 

 .1"سالماإل

 أربعينالشخصية الروائية فهناك عاش طفولته بحلوها ومرها فبعودته بعد  األماكنصاحبة هذه  -

كان كمال يريد مدخال بعينه من " :تقول الروائية األماكنسنة كاد يفقد من ذاكرته مسميات تلك 

؟ وحاول هامسا بين شفتيه ان يختبر ! سبعة فأي باب منها يريد أبوابامداخل المدينة أن لها 
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 –باب الواد  –باب السويقة  –ذاكرته المتعبة ويتذكر كل أسماء األبواب السبعة باب الجابية 

أسماء األبواب باب المدينة وكان يقفز من السعادة وهو يتذكر  –باب الروح  –باب القنطرة 

فهو يتذكره يحس بأنه ما زال حيا لم يفقد هويته فقد ظل كل شيء متعلق بقسنطينة   1"السبعة 

ج له الداخل إليه حبيس جدار جبلي زقاق ال مخر " محفورا في ذاكرته ذاكرة تقول الروائية كذلك 

وهنا  2"ابدا ،بين ابواب المدينة السبعةانه الباب الذي كان محرما عليه وعلى رفاقه باب الجابية 

ر فترة االستعمار الفرنسي حيث كان في العشرين من عمره لكنه مهتم بحال مدينة وشارك يتذك

في استعادتها لحريتها ، فرغم مرارة تلك الفترة اال انها من اجمل ذكرياته مع اصديقائه بفكرهم 

 .الثوري وغيرتهم على وطنهم أنها ذكريات شكلت شخصيته 

مختلف طبقات المجتمع فيها  وتضم ،في مجتمعنا جداوهي أكثر األماكن توا :المقاهي  -رابعا

: وتعب من السير ومقهى  "خص السياسية منها تقول الروائية يتبادلون األفكار واألحاديث وباأل

ناظرته المدينة غنية بالمقاهي الميتة وكذلك المدن العربية األخرى هكذا اسماها المستعمر  أمام ميتة

فالمقاهي أيضا ارتبطت  3"ربما ألنها ال تقدم لزبائنها كحوال  les cafés mortباألمس القريب 

ففيها كان كمال العطار يقضي وقته مع رفاقه " جسر للبوح و آخر للحنين "بشخصيات روايتنا 

المقاهي سابقا لم تكن " :دته أي أنها تغيرت تقوليتحدثون في كل مجاالت الحياة ، لكن بعد عو 
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 كما يتضح لنا من خالل 1 " ن اسم المقاهي لم يتغير المقاهي الميتةبهذه القذارة والالمباالة ثم إ

الحركة الوطنية اما اليوم فهي مكان المقاهي قبل االستقالل كانت مكانا لتبادل فيه أفكار  أنالرواية 

 .للقضاء على الوقت 

 :الرحبات واالسواق  -خامسا

تجارية ، حيث تباع فيها مختلف السلع ذلك المكان الواسع الذي يستعمل ألغراض الرحبة تعتبر " 

منها ما يزال قائما ،وغيرها وعرفت قسنطينة قديما عدة رحبات ،واألقمشة ،كالمالبس  ،والبضائع

ومن الرحبات المعروفة في قسنطينة , منها ما تحول إلى مباني وطرقات كرحبة الزرعحتى اليوم و 

وحاليا ال تزال بعض  سوق الصاغة ,طارينسوق الع ,قديما نذكر رحبة الشبرليين سوق الخرازين 

م الى سوق لبيع الخضر والفواكه رحبة الرحبات موجودة مثل رحبة الصوف التي تحولت اليو 

فبتنقل شخصيات وشخصية كمال  2" ....التي يذكر المؤرخون أنها كانت مبركا للقوافل ,الجمال

ول في رحبة الصوف واألسواق فهاهو يتذكر حين كان في شبابه يتج العطار بالذات بين الرحبات

3 "بالمدينةدكاكين صاغة الذهب للكثيرين في رحبة الصوف  كان أمام احد"تقول الرواية 
وهذا  

المكان يذكره بحالة شعورية عاشها ففي هذا المكان كانت أول قصة حب عاشها هناك تعرف على 

احد محالت الصاغة قصار هذا المكان يربطه بذكرى سعيدة ، راشيل فقد كانت تبيع الذهب في 

حلموشة ليصل إلى  زنقة إلىرحبة الصوف ثم  دخل من"  أيضاكما ذكر رحبة الجمال ، تقول 
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 "حيه القديم ساحة جليس
1
فتلك الرحبات واألسواق كانت مجاورة لبيته أين عاش طفولته أين كبر  

ألماكن التي تربط كمال العطار بماصيه أما عندما عاد فقد كل اوترعرع ، فقد تعمدت الروائية ذكر 

 الحظ أنها تغيرت 

 :األحياء والحاراتسادسا

فما ان وصل كمال  ،والحارات ،الكثير من األحياء* جسر للبوح و آخر للحنين* ذكرت في رواية 

هناك ,سيدي جليسوخاصة حي ،بدأ يجوب شوارعها ويتذكر أياما مضت حتى العطار إلى قسنطينة

كان يحب "راشيل تقول الروائية  عاش مع اصديقائه و أحبائه في تلك اإلحياء تعرف على حبيبته 

وذكرت أيضا  حي سيدي ريمون  . 2"تقطن احد األحياء اللصيقة بحيه سيدي جليس أخرىفتاة 

ففي  3"سيدي ريمون تكلف غالبا ولكن ال مناص من التعبير عن الفرح الكبيرجارهم في حي  ":تقول

كان يعمل والده قبل مرضه متجر للبقول وجارهم حسين الحلواجي الذين جمعت بينهم  األحياءتلك 

الى جارهم الشيخ عمي  اإلبداعتسليم كل ذلك  " :تقول الرواية وذكر أيضا حارة الرصيف،  المحبة

قريبا من  مري صاحب اكبر محل للنسيج بحارة  الرصيفالطاهر ليأخذه بدوره الى الحاج بالع

كانت تقوم بالطرز وعمي الطاهر يبيعها لها وللعديد من النسوة ويعطيهن حقهن فكل  فأمه  4"حيهم
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وأحالم األنفاس الزرقاء في "د ذكرت معظم حارات قسنطينة تقول تذكره بصباه ، فق األحياءهذه 

 .فيق عمره مراد ي ر ففي ساحة البريش كان يلتق  1 "الحالمة ومجاورها من الحارات لسويقةحارة ا

سيدي جليس يلتقيان بحيهم  زنقة حلموشة  أعلىليلتقي الشابات خارج البيت في " : تقول الروائية

البريش ساحة كبيرة يزين  "تقول بكل تفاصيلها الدقيقة فهو يتذكر تلك األحياء 2 "في مصافحة خاصة

ها مكانة فمثال دروب السويقة ل 3"وهو نافش ريشه،الديك  وسطها ذلك النصب الذي يحمل تمثال

شد إيالما ، إنها دروب ليست في حنان دروب أنتوءات  "تقول الرواية ،خاصة عند كمال العطار

فجمال قسنطينة يكمن في  4"السويقة ، دروب السويقة هي روح المدينة ، ومدينة بال روح مدينة ميتة

ي ا كبيرا ، فيتذكر حتى تلك الحلويات التوحنين ،حميمية حاراتها وشوارعها التي تركت في قلبه شوقا

شريف وأصابعه  األربعينعمي حسين الحلواجي في حي  أين" كان يصنعها جاره تقول الرواية

كما يتذكر األكالت المفضلة لدى سكان قسنطينة في ذلك  ،5"الطويلة وهي تلعب بأنواع السكريات

وفي جانب من زقاق منعطف انتبه إلى "الوقت والمحالت التي تعد أشهى األكالت تقول الروائية 

، وتذكر 6 "المدينة أهلمحل معين كان صاحبه صديقا لوالده طباخ الحمص هذه الوجبة عند 

الروائية أيضا حارة اليهود الن شخصية كمال العطار تجمعها الكثير من األحداث والذكريات في 

 : تلك الحارة تقول الروائية
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نصفين وسيمر على حومة اليهود  ،، حيث تنشق المدينة الى ستخرجه حتما إلى باب القنطرة "

وقعت في حيهم  سيدي  الحادثة التيكحياء بأحداث حزينة ، كما تذكره تلك األ 1"بقاع الشارع 

تغير يطرأ  اءت حالة والده الصحية ،فعشقه لقسنطينة جعله يتفطن أليجليس بالقصبة عندما س

األحياء والحارات صارت شديدة االزدحام  من سفره وجدفعند عودته و ساحاتها على شوارعها أ

لكبرى وهو يزاحم ا دخل كمال العطار من بوابة الرصيف"ية مكتظة بالسيارات والمارة تقول الروا

     فلكل هذه األماكن وقع خاص على نفسية و شعور كمال العطار   2"الناس ويزاحمونه

 :الحديقة  سابعا

لم تذكر الحدائق في نواحي مختلفة بل كمكان  *للحنين و آخر للبوحجسر * في هذه الرواية 

دار األوبرا ، دار البلدية ، ودار الحاكم ،  "يجمعه بحبيبته راشيل فقط فذكرتها الروائية في قولها 

فقد كانت الحديقة مقسمة لألغنياء  3"وكذلك الحديقتان حديقة األغنياء وهي ممنوعة على األهالي

الحديقة وقد هندست حديقتين ، كل حديقة لفئة خاصة من الناس "في فترة االستعمار ، والفقراء وذلك

فقد  4 "حديقة األغنياء األغنياء من العرب والمعمرين ومن األجانب وحديقة للفقراء والعامة من الناس

فقد جسدت الحدائق في الرواية الجانب الرومانسي والمشاعر واألحاسيس التي عاشها كمال العطار 

شقها خلسة على كل العائلتين يحدثها و يتملى وجهها الجميل فقد ع راشيل ي هذه الحديقة يلتقيفف

ومن حديقة الفقراء تذكر كمال عندما يقضي أجمل ساعات شبابه مع " ,لدرجة الجنون تقول الروائية
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 محتوى الحديقة واحد مقاعد" رغم أنها لم تعشقه بنفس الدرجة ويصف الحديقة يقول  1"راشيل

، فبعد عودته من غربته وزيارته لتلك الحديقة  2"ومشاتل وأشجار وأزهار وخمائل ومجنون وعشاق

امتزجت مشاعره بين الحنين ومشاعر الحزن فحبيبته لم تكن من نصيبه باعتبارها يهودية فقد عانى 

 .تسم معاناة شديدة بفراقها وزواجه من غيرها ، وأصبحت قصة حبه مجرد ذكرى جميلة يتذكرها فيب
 

 : السجون ثامنا

ظهرت في الرواية باعتبار أن أحداث الرواية تعود إلى الزمن الماضي فترة االستعمار الفرنسي مما 

استدعى ذكر تسميات السجون التي سلبت المجاهدين حريتهم في ذلك الوقت نتيجة لعملهم الثوري 

فشخصية كمال العطار عاشت االستعمار والثورة بكل تفاصيلها مع شخصيات  ،لتحقيق االستقالل

أخرى صديقة مراد وأبناء جيرانه وكل الثوريين ، وقد ذكر في الرواية سجن المبيز باالوراس وسجون 

  3"باالوراس المبيز الى سجن ووآخرون اخذ سمع أنهم في سجن الكدية" يقول ( المبيز)و ( الكدية)

هذا السجن الذي سبق واستضاف "امة الجبرية ، تقول في جزء آخر جسدت أماكن اإلق ففي الرواية

فهذه السجون مكان مشرف  4 "كانوا يعملون على تحرير بلدانهم وأفارقة،الكثير من زعماء العرب 

فقد دخلوه في سبيل وطنهم واستعادة حريتهم فشخصيات الرواية كلها شخصيات ثورية وطنية 

 . األولىبالدرجة 
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 :البيوت -9

عاش أجمل  البيوت في الرواية ،وخصصت زهور اونيسي وصفها لبيت كمال العطار،فقدذكرت  

 را بعض البيوت تقول في هذا الصددأيامه في بيته الوافر بالحنان والسعادة ، كما تصف وصفا عاب

،  1"والغير الجميلةبيوتها المتعانقة البالية تعلم الحب وتزرع الدفء وتتكلم على األسرار الجميلة "

مليئة بالحب والحميمية بين أفراد عائالتها ، وبعد عودته ومرور قدم البيوت إال أنها  فعلى الرغم من

يملك بيتا بغرفتين يرجع اليه كل " أربعين سنة عاد الى ذلك البيت الذي بمرور الزمن أصبح عتيقا 

ى المتحف األثري الغبار أكل واجهة األثاث بيتا انه اليوم اقرب الانه لم يعد  مرة يدخله مرة ثانية

وتحركت يده تلمس بحنان مجموعة ....العتيق المبعثر عبر أركانه ، وشوه اإلهمال كل ألوانه 

والحياة السعيدة  (المالوف  )االسطوانات القديمة فكل تفاصيل البيت ذكرته بماضيه وحبه للموسيقى 

فقد كانوا في القديم وكأنهم عائلة واحدة لذلك هو يحن لتلك الفترة ،  التي كان يحياها مع أهله وجرانه

لكن بعد عودته تغير كل شيء فاألهل قد ماتوا والدار صارت خاوية يحس نفسه غريبا ال يعرف 

شقق العمارة لها  "أحدا ، كل شيء قد تغير يجد نفسه يتساءل عن كل شيء ففي قول الرواية مثال 

فالزمن  قد تغير وتغيرت عادات الناس وتقاليدهم فقد مر   2"ه ال يدري لماذاأبواب حديدية إلى شقت

 .زمن طويل 
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 :المقابر عاشرا

ذكرت المقابر في الرواية مصاحبة الزمن الحاضر ال الماضي أي بعد عودة كمال العطار من 

تركوه ،وفارقوا الحياة  ،قد رحلوا تي وجب عليه زيارتها ، فكل معارفهسفره فكانت من األماكن ال

فهو بدخوله تلك المقبرة يحس بحنين وشوق كبيرين وكأنه يحس بأنهم  ،وحيدا في هذه الحياة

خرج كمال من بيته الصغير المترب متجها دون تخطيط  "يسكنون ذلك المكان تقول الكاتبة 

وأبوه عمته صديقه مراد أناس عزيزون على ففي هذه المقبرة أمه  1 "للطريق إلى مقبرة المدينة

قلبه عاش معهم أفضل أيام عمره فهو يتذكرهم في كل تفاصيل يراه وقد مر على مقبرة اليهود 

صادفته مقبرة أخرى مقبرة اليهود سورها العالي في  المقبرة ولكنه قبل أن يصل إلى"ة تقول الراوي

التي ال يعرف عنها شيئا   (راشيل )ره بحبيبته فهي تذك 2"باب القنطــرة وقد طلي باللون األصفر

من يوم أن غادر اليهود ارض الجزائر أهي حية أم ماتت ال يعرف ، المقبرة التي فيها قبر أمه 

سمها  "انه يشتاق إليها فقد كانت أما حنونا فهو ابنها الوحيد وقفت معه في محنته تقول الرواية 

 .3 "متحفا ، سمها مدينة األسالف كما شئت سمها مقبرة ، سمها جنة ، سمها

ومتحفا بما تحمله من ذكريات وأحباب فهو ،فهي عند كمال العطار ليست بمقبرة بل جنة -

  "في مدينة عشقها لكنه يحس نفسه غـريبا فيها تقول الرواية،يشعر أن هذا المكان هو منزله 
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كان شديد التعلق  ، فقد1"كما لم يحب ولد أمه ابدا  ،التي أحبها ،المقبرة التي تضع رفات والدته

بأمه فهي التي ساعدته في الماضي على نسيان حبه لراشيل اليهودية بكالمها العذب وحنانها 

وزوجته من ابنة حيه نفيسة انه يحس ،وان تقنعه أنها مجرد نزوة  ،استطاعت أن تفهم شعورهو 

أمه بين " ان مثال النساء في عينه تقـول الروايةبالشوق الشديد ففراغها لم يماله شيء فأمه ك

وشواهد وأسماء سكانها النساء ، مثل قبرها بين القبور ، في هذه المقبرة الرحبة الهادئة بقبورها 

، فقد قضى كمال اليوم بطولة في تلك المقبرة يتذكر ويبوح لتلك القبور بما 2"وتلك اآليات القرآنية

 .تمأل قلبه 

 : المطبعةاحدى عشر 

عندما وصل كمال العطار الى  (جسر للبوح وآخر للحنين)ذكرت المطبعة في أول الرواية  

 هاهي المطبعة كانت وقت االستعمار تطبع جريدة باللغة الفرنسية الديباش": قسنطينة تقول الرواية

، فكمال قد فرح عندما رأى المطبعة فأحس 3"واليوم كتبت على بابها كلمة النصر بالحرف العربي"  

رغم مرور زمن طويل باالستقالل فقد كانوا أيام االستعمار يقدسون اللغة العربية فتذكر ذكرياته مع 

والده الذي كان يجمع أي ورقة في الشارع إذا كتبت باللغة العربية وينادي كمال االبن الصغير 

نه على اندثار اللغة العربية فيقرأها كمال وهو يبتسم دون ويقول له اقرأ لي هذه الورقة وذلك خوفا م
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آن يعلم أن والده يجيد الكتابة لكنها حيلة منه فقد تربو على يد العالمة ابن باديس ، فقد كان 

  .للمطبعة اثر على نفس كما وتذكيره بالقيم

 :الصور النفيسة  -/ب

مزيجا من األحاسيس بين الحنين والشوق  (جسر للبوح وآخر للحنين)رواية  ية فيسكانت الحالة النف

والحزن واألسى ، فشخصية كمال العطار الشخصية الفاعلة والرئيسية بالرواية ، فكمال وبعد عودته 

فقد أحس وكان روحه رجعت إلى جسده ،  ،من غربته التي دامت طويال اختلطت عليه المشاعر

تجمع كل ا ال مثيل له ، فهو في غاية السعادة بعودته الى المدينة التي فهو يعشق قسنطينة عشق

ل العشق عشقتها العشق األول ببراءة وجمايا مدينة  إليك أعود أناها " ذكرياته تقول الروايــة

، فما إن وطأت قدماه 1"اليك وفي ذخيرتي كثير من الخوف وقليل من األمل دها أنا أعو ... األول

 .ى تبادرت في ذهنه جميعارض قسنطينة حت

وحضنك كان احن علي .. حبيبتي " ذكريات صباه فرغم االستعمار اال أن كمال عاش طفولة رائعة 

نقية سهلة غير  فيك اشعر بطفولتي طاهرة عذبة وبحياتي...من كل األحضان التي ضمتني

فالحنين ،، فهو يشتاق إلى الماضي بكل تفاصيله الصغيرة ويتمنى أن يعود الى الماضي 2"معقدة

إلى أهله وأصدقائه وكل أحبائه قد اتعب قلبه مما جعل فرحه دائما ممزوجا بنوع من الخوف 

لقد عرفت معنى "تقول الرواية  (جسر للبوح وآخر للحنين  )والتشاؤم نلحظه في كل أجزاء رواية
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، فهذا الخوف 1"ت فأصبحت ال تسمع وترى وال تتكلمإما أن نفوس الناس تبدل... ته الخوف وفهم

أحس به بشكل عميق في غربته و بعده عن قسنطينة فقد أحس بالوحدة والضياع فهو يحس بالندم 

الشديد ألنه ابتعد عن مدينة عشقا وعاش بها أجمل أيام حياته فرغم انه سافر الى العديد من المدن 

أكثر تطور وجماال من قسنطينة إال أن كمال ال يرى أجمل منها في العالم فهو يحبها بكل ولعلها 

... قابلت بعدك الف مدينة ومدينة لكنها كانت تختلف كل مرة  "تفاصيلها الصغيرة وتقول الرواية 

، فهو يحس أن أزقة 2 "ذاكرتي يبدو لي أرحب وأجمل وأعطر كان أضيق زقاق من أزقتك في

وكان المدينة تعاتبه ألنه فارقها وابتعد عنها  وتشتاق اليه وجسورها وحارتها كلها تحضنهقسنطينة 

فكمال وهو  3"الم أخنك وفارقتك كل هذه المدة " خانها وكأنه كل هذه السنين الطويلة فهو يشعر

يريد أن يبوح بما في قلبه من أحاسيس فنفسه لم تعد تتحمل المزيد من  يتمشى في شوارع قسنطينة

بعد هذا البوح نظراتك يا حبيبتي أراها ساهمة لكنها كافية لبعث الحنين وانأ اعو داليك  "الصمت

يعرف ما تغير  أنفهاهو كمال يتأمل بقلبه وعقله وعينه يحن إليها لكنه يحاول   "2طاهرا بال ذنوب

 أنهالقد غاب عن مدينة طويال فهل تغيرت المدينة ؟ " نها أم حارتها التي تغيرتفيها أهم سكا

، فمن الطبيعي أن تكون قسنطينة قد تغيرت تطورت اختلفت فقد غاب عنها 4"متميزة كليا في ناظريه

زمنا طويال لكن كمال وكأنه ال يريد تصديق ذلك يحاول أن يبحث عن الصورة القديمة للمدينة التي 

الذي يقصده كمال هو حالة الهروب التي يريد أن يلجأ إليها " اسخة في ذهنه تقول الرواية ضلت ر 
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، فهو يحاول الهروب إلى الماضي الذي ينتمي 1"لقد اكتشف انه ما يزال مبهورا بالعالم القديم ... 

 .2"وال قيمزمن مترد بال مبادئ "إليه ويحمل ذكرياته فالحاضر ال يعني له شيئا فيوصف في الرواية  

مقابل الحرية ، مدينته الذي دفع رفاقه من الثوار أرواحهم ودماءهم فهو يرى مدينته التي عاش فيها-

تغيرت المفاهيم وضاعت النفس " :وطرد االستعمار ، فهو مصدوم بالواقع الذي يراه تقول الرواية

وا طيبين وأخالقهم عالية أما فالناس قد كان 3 "اإلنسانية في ظالم الحقد وطغيان األنانية والفردية 

فالناس تملؤهم األنانية والسعي للسلطة واختفت في المجتمع تلك الحميمية التي كانوا يعشونها ،اليوم 

قديما فقد كانوا وكأنهم عائلة واحدة ، فكمال يشعر باأللم على حال مدينته التي فقدت معظم سماتها 

فتحت عينيه على العالم الحقيقي الواقع المعيش ، الذي ...وأدرك مع األيام كل شيء "تقـــول الرواية 

، فهو يفضل األلم الذي سببه االستعمار على أن يرى 4"لم يكن يتصور أن شعبه قد يصل إليه ؟

مدينته تؤول الى هذه الحالة فمن المواقف التي صدمت كمال عند ما رأى عددا هائال من الناس 

من عند احد الباعة أما السلع المحلية فال تلقى رواجا ،  يتهافتون على شراء البضائع المستوردة

فتعجب كمال لحال الناس كيف يشترون سلعا لدولة احتلتهم ويتمت أبنائهم ومارست عليهم كل 

أنواع الظلم هنا أيقن الناس قد باعوا ضمائرهم ال يهتمون اال بمصالحهم وفقدوا روح الوطنية تقول 

، فهي تبدو له كأنها مدينة جديدة 5"المدينة الظاهرة و المستترة لقد ضاعت معها معالم "الرواية 
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تختلف اختالفا كليا عن قسنطينة التي عاش فيها طفولة رائعة فهو يحن الى الماضي ويهرب من 

انه يريد ",بذلك في العديد من أجزاء الروايةهذا الحاضر الذي تغيرت فيه كل المفاهيم فهو يصرح 

بلحظاته ته بآالمه وأفراحه و تفاصيله يريد الماضي بايجابياته وسلبيا المـاضي بجميع أحداثه و

فإحباطه من الحاضر هو الذي جعله يفضل الماضي ، فليس بيد كمال حيلة  1"السعيدة الساذجة

وحتى ... تصلح الكون ؟ انك لست نبيا  أنهل تريد " فهو ال يقدر على تغيير شيء ، تقول الرواية 

 .2"وأصلح األنبياء الكون ؟ لو كنت نبيا فهل سبق

نسبح في بحر من المشاعر واألحاسيس جمعت بين  جعلتنا( لحنينجسر للبوح وآخر ل )فرواية -

في اآلن ذاته فهي جمعت بين المتناقضات في كل أجزائها ، فكمال  ،و الحزن،والفرح ،الحب 

سأعيد " مثال قول الرواية  يختلط األحاسيس بين التفاؤل والتشاؤم ،العطار وعند حديثة عن قسنطينة

بين على أن تبقي نجم متأللئة في سراديب قلبي ، ولست ادري بمن شبهك بالحسناء الجميلة أم 

فها هو يشبهها بالحسناء ثم بالمخادعة فالصورة  3"األرضبجنبه البحر المخادعة آم بكل نساء 

صورة "قسنطينة وما فعلتها بها العولمة النفيسة متذبذبة في كل أجزاء روايتنا ، فالكاتبة تريد مدينة 

صورة دون معالم وال أو يضمها الى صدره ليجدها اليوم، مدينة التي يحاول اليوم أن يكتبها أو يرثيها

فهو من شدة حبه لقسنطينة يلومها ألنها تركته يبتعد عنها فالفترة التي عاشها في غربته ،  4"تفاصيل
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إنني مقيد بحبال ذكريات "بوطا بالماضي فقط تقول الرواية ال يحسبها في عمره فقد كان ميتا مر 

 رغــم ذلك ...حكايتك المرئية ذكريات عشتها 

 

 1"اليك كل مرة تبادلينني نفس الشعور داعو  وأنااشعر  ،أراك ال مبالية الهية تضحكين كل مرة -

،تقول الرواية واصفة فعندنا كان يعيش فيها تعرفه بحنانها كانت كحصن األم كلما تألم مازالت همه 

ضميني اليوم لصدرك األكثر دفئا وصدقا ورصعي قلبي اليوم برذاذ غيثك المسكوب  ": ذلك الحب

فهي ليست مجرد مدينة بل هي منبع لذكريات مضت يعيش على أملها متيقن من ، 2"حنانا وحنينا

الشوق الذي أهلكه ،  حياته فهو يتمنى لو يبدأ من جديد ، أي أن يعود الى الماضي ويطفئ نار هذا

ال تقلق انك عابر سبيل ال أكثر في هذه المدينة " هاهو اليوم يحس نفسه غريبا عنها تقول الرواية

، فبعد عودته لم يحس باألمان  3"المحطة لقد كانت في الماضي هي محطتك األولى واألخيرة

يقه مراد زوجته نفيسة ومالمسة الماضي اال في المقبرة ففيها كل أحبته بدءا من أمه وأبيه صد

فالوجوه التي يراها اآلن في المدينة غريبة عنه ال يعرف منهم احد ، انه ...جيرانه حبيبته راشيل 

تضارب المشاعر رغم كل هذا ال يستطيع أن يمنع نفسه من أن يحب هذه المدينة انه يعشقها رغم 

هية أتدرين أني احبك رغم المباالتك أيتها المدينة الال "فيظهر في قول الرواية واألحاسيس في نفسه،

 .4"ورغم إهمالك أحب ليلك ونهارك
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 وهي الصورة " جسر للبوح وآخر للحنين " وبهذا يظهر تجسد الصورة النفسية في روايتنا 

تجسدا باعتبار الرواية غنية بالعديد من المشاعر واألحاسيس التي عاشها الشخصيات عامة  األكثر

وشخصية كمال العطار خاصة وهي تبوح المشاعر العميقة التي بعثت الحنين والحب من جهة 

 .واأللم والحزن من جهة أخرى

 :الصورة االجتماعية -ج

وبما أن أحداث الرواية في مدينة  )وآخر للحنينجسر للبوح ( ةسدت الصورة االجتماعية في روايتج 

قسنطينة صورت لنا الروائية كل التفاصيل االجتماعية لهذه المدينة العريقة سواء ظواهر سلبية 

وايجابية من فقر ، جهل ، بطالة ، الجريمة والعنف ، االستعمار ، المخدرات والمسكرات ، 

هي مظاهر كثيرة تنتشر في أي مجتمع قديما األمراض التفكك األسري ، الزواج ، الطالق ، ف

وحديثا وأحداث الرواية جمعت بين الماضي والحاضر ، فشخصية كمال العطار وهي الشخصية 

زاوجت بين الماضي الذي كان باستذكار حياته في القديم ،التي تدور حولها معظم أحداث الرواية 

اف بين المظاهر التي انتشرت في الفترتين سنة فالروائية جمعت باحتر  أربعينبعودته من غربته بعد 

 ( .والزمن الحاضر  –االستعمار الفرنسي ) 

وماعناه ذلك ،وبالتحديد القسنطيني بكل تفاصيله  ،المجتمع الجزائري نجد الروائية قد صورت -

المجتمع في فترة االستعمار ، فقد مورست عليهم جميع أنواع الظلم النفسي فقد حرموا من ابسط 

 "فهذا  ،1"بعيدا عن التوتر والقلق واإلحساس الدائم بالظلم والقــهر "تقول الرواية الحقوق 
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االستعمار الذي دمر كل "االستعمار بقي راسخا في ذاكرة كمال وكل الجزائريين في تلك الفترة 

، فكل تلك الحاالت فرضتها فرنسا على المجتمع 1"البشر وهدم القرى والمدن  وأفنىشيء 

يفتح دكان " وكانوا يمتهنون مهنا بسيطة ، تقول الرواية  ،فكان السكان يعانون الفقرالجزائري ، 

هذا عن مهنة  2"التبغ المصنع الذي عوده التدخين والده لبيع البقول ، ومراد لورشته في مصنع

والد كمال وصديقه مراد ، فكمال رغم انه متحصل على شهادة البكالوريا لم يتحصل بعد على 

نريد التسجيل فيه علنا نحصل على عمل أحسن كما تعرف  "مستواه تقول الرواية  عمل يناسب

 ،فالعائالت تعاني الظلم والفقر 3"ونحن حائرون على مستوى بكالوريا من التعليم ،أننا أولى بذلك

أين أمه اليوم لتنسج النجوم بأناملها الذهبية لقد ",يضا تحاول المساعدة بقدر اإلمكانفأم كمال أ

، فقد كانت تعمل بالطرز وتقدم السلعة 4"ت والدته تعمل عملين دون أن تخرج من البيتكان

كانت أمه تأخذ من عمي "لتاجر في حيها ليبيعها بأثمان زهيدة لكنها كانت راضية وذات قناعة

فهي تهدف إلى مساعدة .5"دورو وهي سعيدة و كأنها قد ملكت كل أموال الدنيا الطاهر أربعة

فرغم الحالة التي يعانيها  6"اليد العليا خير من اليد السفلى أمهتقول " عائلتها ولو بشكل بسيط 

 ...أهل المدينة في تلك الفترة كانت لهم أخالق سامية  من رضا وكد في العمل 

                                                           
1
 222ص " جسر للبوح و آخر للحنين " زهور اونيسي  - 

2
 147المصدر نفسه ص  -

3
 272المصدر نفسه ص  -

4
 02المصدر نفسه ص  - 

5
 01المصدر نفسه ص  - 

6
 02المصدر نفسه ص  -
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مسكرات الدعارة وهناك فئة أخرى ساقها ذلك الظلم والفقر الى منحنى آخر سلبي وهي المخدرات وال

انه الباب الذي " الروائية هذا الجانب كذلك تقــولوغيرها من اآلفات التي تهدم المجتمع فقد صورت 

ليعرفوا انه درب الدعارة ...كان محرما عليه وعلى رفاقه أبدا ، من بين أبواب المدينة السبعة

لدخان ينطلق من لفافات تبغ ال إال من الخفيف من اللباس وا... نساء عرايا ... المنظمة والمقننة 

فهم يتجهون الى المخدرات والدعارة محاولة منهم أن ينسوا همومهم وما يعانونه من  1 "تفارق الشفاه

الهموم كثير ... حاالت تحكي نماذج من الناس هربوا بهمومهم من الواقع إلى الهذيان " االستعمار 

فئة أخرى يقودها اليأس والحالة التي يعيشونها إلى  وهناك 2"الظلم  ،الخيانة ، الفقر الغدر ،، الحب

االنتحار ووضع حد لحياتهم التي مالها الظلم واالستعمار الذي سلب منهم حالوة الحياة تقول 

أو الغرق في عالم النغم ...حالن ال ثالث لهما لهذه النوعية من الهموم آما االنتحار" الرواية

 3"والنفس

استنكر كمال مرة على  ،، فانتشرت بذلك كل أنواع المشاكل التي يعانيها المجتمع من فقر ، وسرقة

 إن... هاهو العنف اليومي على الخبز " : فقال في السوق يسرق احد التجار أناحد الشباب 

عربية أهل قسنطينة صورتهم الرواية متعلقين باللغة ال أنورغم  4"الحرمان يولد التمرد واالستعمار

والدين اإلسالمي حافظون للقرآن الكريم فقد ظهر هذا الجانب في العديد من شخصيات الرواية والد 

 ،تصور والده يقول ذلك وهو الرجل التقي الحافظ للقرآن المقيم لشعائر الدين " ...كمال الـعطار
                                                           

1
 70ص " جسر للبوح و آخر للحنين  "زهور اونيسي  - 

2
 12المصدر نفسه ص  - 

3
 المصدر نفسه ص نفسها -

4
  42المصدر نفسه ص  -  
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، وأمه كذلك كانت تتقن الكتابة وبعض شعائر الدين فكمال يتذكر والده  1"والمحافظ على التقاليد

وهو يحاول دائما أن يرسخ فيه حب اللغة العربية ألنها تشكل أصالة الشعب الجزائري ، ولكن رغم ،

ذلك فتفكير الناس في تلك الفترة بسيط جعلهم يجهلون بعض قيم ومبادئ اإلسالم وتتطرق الراوية 

التي تؤمن بالشعوذة والمشعوذين فعندما عشق ابنها " عتيقه" تتحدث عن أم كمال الى ذلك عندما 

ومن الغد " كمال اليهودية ظنت انه مريض ولن يشفى اال بذهابها للطالب ليزيل عنه هذا الحب 

 "سأذهب الى الطالب جارنا القديم بالبطحاء انه الوحيد الذي نجد عنده عالجا شافيا من هذا المرض

شرك باهلل فتفكيرها الساذج يجعلها أن الحل لدى أولئك المشعوذين الذين تتردد إليهم إذا ما ، فهذا 2

وتقسم األم " وجهتها مشكلة كما تجهز اإلغراض التي تستلزمها كل زيارة لذلك الطالب تقول الرواية 

ند قدمي فتطعم بيدها سالحف بحرية للمباركة، وتشعل شموعها ع... يمينا أن تذهب للوالي الصالح

إذا قامت بكل الطقوس يستجاب  أنهافوالدة كمال تظن  3 "سيدي ميمون األولياء قد استجابوا لدعائها

أمه وهي تعد لوازم تلك الزيارة المقدسة من حناء وطمينة وبخور وشموع من "لدعوتها ويشفى ابنها 

" بهذه الشعـوذة تقول الرواية ،فكمال كثيرا ما يبقى حائرا فأمه تؤمن فعال 4 "اغلي األنواع ولباس جديد

 . 5"كيف ال تفرق أمه بين الحقيقة والخيال

                                                           
1
  21ص" جسر للبوح و آخر للحنين " زهور اونيسي  - 

2
 77المصدر نفسه ص  - 

3
 21المصدر نفسه ص  -

4
 01المصدر نفسه ص  -

5
 220المصدر نفسه ص  -
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مال وبعيدا عن االستعمار صورت الرواية لنا جانبا آخر من حياة القسنطنين في ذلك الوقت ، فك

، فهو يتذكر في حفل طهوره عندما أقام له ( ...الزواج –الطهور  )عند عودته تذكر أيضا األفراح

حضور فرقة الشيخ ريمون " والديه احتفاال كبيرا بأنغام المألوف الموسيقى التي تشتهر بها قسنطينة 

، فقد كان مدلال  1 "تكلف غاليا ولكن ال مناص من التعبير عن الفرح الكبير بختان طفل وحيد والديه

د بذاكرته الى حفل زفافه فمدينة كغيرها من المدن لها طابع الن والديه لم ينجبا غيره ، كما عا

عراسها سبعة أيام وسبع ليال" ايةخاص في األعراس تقول الرو  ،فقد تزوج بنفيسة ابنة جيرانه  2"وا 

الفتاة التي زوجوها له ، ابنه عائلة كريمة من جيرانهم ، كانت جميلة رقيقة " وأمه هي التي اختارتها 

، فقد قبل الزواج ملبيا لطلب والده المريض الذي أراده أن يستقر ويرى ذريته  3"صغيرة على الزواج

في سن صغير فهاهو كمال يتزوج وهو ال يزال قبل موته ، فقد كان الشباب في تلك الفترة يتزوجون 

وقتها زوجوه وعمره ال يزيد عن العشرين ربيعا وفي رأيه انه لم يتزوج " في رعان شبابه تقول الرواية

هم يقيمون تزوج نفيسة حسب تقاليد مدينة قسنطينة ففقد تزوج طاعة لوالده ، في، 4"ولكنهم زوجوه

ويقدمون الذهب للعروسة كهدايا فلكل مدينة طابعها الخاص في ( المالوف )حفالت كبيرة على أنغام

يجة لم أمها به... يتزوج كمال نفيسة بطبل وزمر لكن دون حماس كبير  "االحتفال تقول الرواية 

أم كمال ان تكرم نفيسة عروس  "، وتقول5"ترضى أن تزف ابنتها بحفل صغير فهي ليست عانس

                                                           
1

  11ص" جسر للبوح و آخر للحنين  "زهور اونيسي   -
2
 21المصدر نفسه ص   - 
3

 22المصدر نفسه ص  -
4

 10المصدر نفسه ص  -
 62نفسه ص  صدرالم - 5
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ورغم كل  ،1"راية المصدفة ا معتبرة وثوب الزفاف األبيض والذابنها يقطع من الذهب الثمينة وبهداي

هذا لكن كمال لم يكن فرحا بزواجه فقد أحب فتاة يهودية بل عشقها لكن رفض والديه والعادات 

والتقاليد وقفت عائقا أمام حبه وزواجه بالفتاة التي أحبها فالرواية تصور لنا هنا مظهر طاعة 

تية ، فالشباب الوالدين والحفاظ على العادات والتقاليد حتى لو كان ذلك في سبيل السعادة الذا

وتفكيرهم يختلف عن الشباب في الزمن من الحاضر ففي القديم كان هناك ظلم لحريتهم في اختيار 

الفتاة اليهودية في كل لحظة تقول الرواية  شريكة حياتهم ، فبعد زواج كمال نفيسة ظل يفكر براشيل

أخرى ال تفارق عقله وهو يغمض عينيه في ظالم الغرفة ، كان يعتقد انه مكان آخر ومع فتاة "

فزهور اونيسي في روايتها ،فتلك خـيانة حتى لو كانت بالتفـــكير فقط  2"ووجدانه لقد كان عاشقا 

يد فالدين والتقال،يخالف العادات  أنفهي ترى انه كان يجب  ،يظهر عدم رضاها على موقف كمال

، 3"وأوامرهم ،لمخالفة رغباتهمورغم ذلك فالجريمة كل الجريمة في عقوقهم ",احل الزواج باليهوديات

فيبدو لنا من ذلك أن صورة المرأة تجسدت بشكل كبير في الرواية من أم كمال مرورا بزوجته 

وحبيبته وجاراتهم وغيرها من الشخصيات التي كان لها دور في تحريك أحداث الرواية ، وقد بينت 

كمال تقدس المرأة فهو يعشق  أنها تتعرض لالضطهاد والظلم في فترة االستعمار رغم أن شخصية

أمه ويحترم المرأة بشكل عام ، فقد ظهر في الرواية بعض المواقف التي تعيشها المرأة ، مثل 

قد أنجب عمي رابح العارم وأنجبت منه خمسة  "شخصية العارم وزوجها عمي رابح تقول الرواية 

                                                           
1

  22ص" جسر للبوح و آخر للحنين " زهور اونيسي   -

2
 22المصدر نفسه ص  -

3
 40المصدر نفسه ص  -
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فقد ، 1 "سقيفة هي وأطفالهاأطفال تنام على الضرب وتستيقظ على السب وتطرد من الغرفة الى ال

  .أتفه الحقوق أن تعيش حياة كريمةفهي تفقد بذلك  ،كانت المرأة تتعرض للضرب

شخصية ال  )جسر للبوح وآخر للحنين (الذي كان أيضا في رواية( اعراب عمي)وكذلك شخصية -

الجميلة بهدية ثمينة كان يعد زوجته "تحترم المرأة بقي محفورا في ذاكرة كمال العطار تقول الرواية 

فهو يجعل زوجته ، 2"إذا نجح زعيمه بالحزب في االنتخابات وبعلقة ساخنة إذا لم ينجح زعيمه

، رغم كل هذه الظواهر االجتماعية كانت ...وكأنها جارية تحت أوامره وغيرها من الشخصيات

ء كان كمال يحن فهذا أكثر شي،شخصيات الرواية تعيش في كنف عائلة تجمعها المحبة والحميمية 

 إليه بعد عودته من غـــربته

كان له بيت كبير وأسرة رائعة ، لم يكن وحيدا كان له والد رائع ووالدة أروع  وعاش  ": تقول الرواية

، فهم يعيشون في ظل  3"معهم طفولة عذبة مدللة وصبا جميال أمال وصداقة لم تتحقق له فيها بعد

التكامل االجتماعي ، ولما عاد كمال وجد كل شيء قد اختفى كالسراب الناس قد تغيروا والمدينة 

لقد مات والده صحيح انه كان ميتا قبل  "تغيرت ، مات أهله وأحبته والده الذي عانى مع المرض 

فترة لم يلقى والده ، فنتيجة االستعمار من جهة وضعف الطب في تلك ال4"ذلك بمرضه الخطير

العالج ، فقد فقد زوجته كذلك في تلك الفترة ، كانت نفيسة ستضع مولودها ونتيجة للحالة 

جنازة نفيسة كانت ",ع الطبيب الوصول لتوليدها فتوفيتاالستعمارية التي تعيشها المدينة لم يستط
                                                           

1
  221ص" جسر للبوح و آخر للحنين " زهور اونيسي  -

2
 217المصدر نفسه ص   -

3
 10المصدر نفسه ص  -

4
 22المصدر نفسه ص  -
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، فأقيمت  1 "بداية الطريقجنازة شابة لم تبلغ العشرين ربيعا في  أنها، األخرىتختلف عن الجنائز 

    الجنازة كالوليمة ففي قسنطينة جنائزهم كاالعراس وتختلف جنائز الشباب عن الشيوخ تقول الرواية  

،  2" ...جنازات الشيوخ تختلف عن جنازات الشباب وجنازة المرأة تختلف عن جنازة الرجل  إن"

صغر سنهم كان انشغالهم األكبر في  الفرنسي ترك لهم مآسي فكمال وكل رفاقه ورغم فاالستعمار

يترك الثانوية مع صديقه مراد  "تلك الفترة هو العمل الثوري واسترجاع حرية وطنهم تقول الرواية 

، فهم يضحون 3"وأبناء الجيران لينتصب همهم وبالدرجة األولى على طاعة وتنفيذ أوامر قيادة الثورة 

الدراسة واألهل ، ويتحملون التعذيب والسجن في سبيل الحرية ،  ،بكل شيء في سبيل التحرر

تكتشف السلطة االستعمارية سره بعد أن " :فاالستعمار مارس عليهم كل أنواع الظلم تقول الرواية

البلد الذي كان "، وتقول كذلك 4"تلقي القبض على رئيسه المباشر والذي صبر على التعذيب ساعات

 .5 "وييتم أطفالهم ويحرق مزارعهم ،شبابهم يقطع رقاب أبائهم ويعذب

فالصورة االجتماعية لمدينة قسنطينة جمعت بين األلم والظلم من االستعمار والتحدي الذي هو من 

سمات الشعب الجزائري فهم رغم ما يعانونه يعيشون أفراحهم وال يبقون أسيري الحرب فيظهر ذلك 

لت الروائية زهور اونيسي أن تكون مرآة تعكس  حيث حاو " رواية جسر للبوح وآخر للحنين" في 

                                                           
1

  22ص" جسر للبوح و آخر للحنين " زهور اونيسي   -

2
 27المصدر نفسه ص  - 

3
 42المصدر نفسه ص  - 

4
 221المصدر نفسه ص  - 

5
 124المصدر نفسه ص  - 
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التي مثلت في الرواية محافظة على اللغة العربية ،الحياة في مدينة قسنطينة تلك المدينة العريقة 

 .والدين والعادات والتقاليد رغم التجهيل والفقر استطاعوا تحقيق حريتهم بالعزيمة والصبر 
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 ____________________________________________________ةخاتم  

غاية في الروعة غنية بمشاعر الحب والحنين وجدتها * جسر للبوح وآخر للحنين*  بعد دراستي لرواية

تلك المدينة التي جذبت بأسرارها الكونية والثقافية القارئ ، فهي تسرح به في عالم الشوق  إلى قسنطينة

، يقرأ الرواية يشعر وكان نفسه تجوب تلك المدينة بجسورها وأسواقها وحاراتها ففي كل جزء من الرواية 

 .تتعرف على تقاليدها التي ميزتها عن غيرها من المدن أفراحها وأحزانها 

 الى جملة من النتائج لتالل محاولتنا البحث عن تجسد صورة قسنطينة في هذه الرواية وصومن خ   

 : الخصها فيما ياتي

 ( الخوف  -الشوق  -الحنين) نقل مختلف المشاعر واألحاسيسل الصورة في الرواية مثلت وسيلة -

فقد  ,عديدة صورة قسنطينة في جوانب تجسد،" جسر للبوح وآخر للحنين "زهور اونيسي في رواية  -

  .وصورتها بشكل دقيق...( الثقافية العمرانية )شملت جميع نواحي الحياة 

اناه الشعب الجزائري ماع ،لهذه الرواية طابعها الخاص شكال ومضمونا في نقل المضمون وتصوير -

  .االستعمار وحبهم الشديد لوطنهم فهم يدفعون انفسهم في سبيل الحرية ابان

اونيسي أن تدخل في أعماق المجتمع القسنطيني وتنقل ما كانوا يعيشونه في حاولت الراوية زهور  -

 .وظلم  ،تلك الفترة من فقر

، لتعبر ( كمال العطار ) انعكاس إلحداث واقعية حاولت التعبير عن آرائها بشخصيات  الرواية أحداث -

 .عن رفضها إلى ما آلت إليه قسنطينة بعد االستعمار الوقت الحالي 

حداث لم تأتي وفق التسلسل الزمني فاألور اونيسي تقنية االسترجاع في متن الرواية اعتمدت زه -

 .فهي تأخذنا إلى الزمن الماضي ثم تعود بنا إلى الزمن الحاضر وهذا أعطى جماال للرواية 
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بما أن أحداث الرواية تدور في قسنطينة فالراوية استعملت األسماء الحقيقية لالماكن كمسميات  -

 .واقعية  لحارات والمساجد لتبدواالجسور وا

 .استخدمت زهور اونيسي تقنية الحوار بين شخصيات الرواية لنقل الواقع بصدق وبذلك جذب القارئ  -

فقد كانت مرآة ,طينيوفي األخير حاولت الروائية زهور اونيسي نقل قضايا مست المجتمع القسن -

ورفضها للحاضر الذي تغيرت فيه مبادئ  ،عاكسة لواقع مرير عاشه الجزائريون في فترة االستعمار

 .الناس لكنها في نفس الوقت قد بينت عشقها لهذه المدينة التي لم تشهد لها مثيال في العالم كله 

 



 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

 

 

 .وهي أول امرأة جزائرية يعهد إليها بمنصب وزاري " الشادلي بن جديد " هي من الوجوه السياسية لعهد 

  2891في يناير " محمد بن احمد عبد الغني " وزيرة للشؤون االجتماعية في حكومة 

  2891عبد الحميد براهمي سنة " فوزيرة للحماية االجتماعية في حكومة . 

  2891فبراير  29الوطنية في التعديل الوزاري فوزيرة للتربية . 

كما شاركت في تأسيس االتحاد الوطني للنساء الجزائريات وادارت مجلة الجزائرية ، من اعمالها 

، من يوميات مدرسة حرة ( 2811قصص )، على الشاطئ االخر ( 2811قصص )الرصيف النائم 

الذاكرة ، (  2888قصص )، روسيكادا  2881) ، عجائز القمر( 2881)، لونجا والغول ( 2819رواية )

 .جسر للبوح و أخر  للحنين 
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 _____________________________قائمة المصادر والمراجع

 :  المصادر  أوال

، نسخة  1791،  1الطاهر وطار ، رواية الزلزال ، دار العلم للنشر والتوزيع ، ط -1

 الكترونية   

  2009ط .زهور اونيسي، جسر للبوح وآخر للحنين،دار زرياب ، الجزائر،د -2

 : المراجع باللغة العربيةثانيا 

 2009ط،.حمد سليماني ، تاريخ المدن الجزائرية ، دار القصبة للنشر ،الجزائر،دأ -/1

، المؤسسة الحديثة للكتاب       ماهيته أنواعهتعريفه  األدبنطونيوس بطرس ، أ -/2

  2002ط،.لبنان،د

 2002ط،.حمد منور، دراسات في الرواية الجزائرية ، دار الساحل للنشر والتوزيع،دأ -/3

 ط.منور، االدب الجزائري باللسان الفرنسي نشأته ، تطوره ، وقضاياه ، الجزائر دحمد أ-/1

       الحواضر في الماضي والحاضر ، مطبعة البعث  أمبن علي شغيب ،  محمد المهدي -/2

   1720ط ، .قسنطينة د

 1771، 3طالمقدسي ، احسن التقاسيم في معرفة األقاليم ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، -/6

 نسخة الكترونية

ث للنشر و التوزيع عالم الكتب الحدي،"دراسات في القصة و الرواية"، باديس فوغالي -/9

                           .االردن-اربد،2010،ط .د
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ط        .،االستبصار  في عجائب األمصار  ، اإلسكندرية ، د( تعليق )سعد زغلول  -2 

 .،نسخه الكتروني1722، 

كر بالد افريقية والمغرب والمغرب جزء من كتاب المسالك ذعبيد البكري ، المغرب في -7

 .      ط ، نسخه الكترونية .والممالك ، مكتبة المثنى ، بغداد ، د

                                                                                                              2002 ،  2عبد اهلل العبدري ، رحلة العبدري ، دار سعد الدين للنشر والتوزيع ، ط-10

       عبد المالك مرتاض ، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد ، عالم المعرفة -/11

  1772ط .، الكويت د

، جامعة الجزائر  1722-1772العربي في الجزائر  عبد اهلل الركيبي ، فهرس االدب -/12

 ط.، د

    2ط،عبد اهلل الركيبي ، تطور النثر الجزائري الحديث ، دار الكتاب العربي ، القبة  -/13

 ،1230-1791                                                                       

      ط.مدينة وموروثات ، مطبعة موقان ، البليدة ، د فاطمة الزهراء قشي ، قسنطينة-/11

 ،2012  

فياللي عبد العزيز ولعروق محمد الهادي ، مدينة قسنطينة دراسة التطور التاريخي  -/12

 . 1721،  1والبيئة الطبيعية ، دار البعث ، قسنطينة ، ط

دار ،3،ج افة المدن الجزائريةمختار حساني ، موسوعة تاريخ وثق -/16

 .2009ط،.،الجزائر،دلحكمةا
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محمد الصالح الجابري ، االدب الجزائري المعاصر ، طبع بمؤسسة الوطنية للفنون  -/19

 . 2007ط ، .المطبعية ، الجزائر ، د

        لبنان.، بيروت  1مبارك محمد الميلي ، تاريخ الجزائر في القديم والحديث ، ج-/12

 نسخه الكترونية، ط.د، 

قدمها ،  1737-1701محمد لخضر حسين واخرون ، خمس رحالت الى الجزائر -/17

 . 2001،  1ط، االمارات العربية ، دار الفرس للنشر ، صالح الجابري 

 PDF   2009ط.ديوان اللهب المقدس ،دار موقع للنشر ، الجزائر ، د. زكرياء  مفدي -20

 التحرير ، دار االصالة ، الجزائر  و نور سلمان ، االدب الجزائري في رحاب الرفض  -/21

  2007، ط 

   وسيني االعرج ، اتجاهات الرواية في الجزائر بحث في األصول التاريخية والجمالية -/22

 .1726ط ، .، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، د

 :مراجع باللغة الفرنسية : ثالثا 

      ، ترجمة أبو العيد دودو 1739-1732 فندلين شلوصر، قسنطينة أيام احمد باي -/1

 .  . PDF 2009ط ، .، وزارة الثقافة ، د

محمد الوزان القاسي ، وصف افريقيا ، ترجمة عن الفرنسية محمد حجي محمد  -/2

 . نسخه الكترونية.1723 2، دار الغرب اإلسالمي ، لبنان ، ط 1األخضر ، ج

 mercier ,histoir de Constantine 1703ترجمة حرفية لجزء ،  -/3
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 :يات والجرائد المجالت والدور : رابعا 

       أحالم معمري ، مقال نشأة الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية ، مجلة األثر -/1

 . 2011جوان  20، جامعة ورقلة ، 

مستغانمي  الجيالني شراده ، مقال القراءة متأنية في رواية األسود يليق بك ألحالم  -/2

 . 2011، الخميس أكتوبر  1271جريدة القدس ، العدد 

الطاهر وانية ، مقال الفضاء والداللة اشتغال مدينة قسنطينة في رواية الزلزال لطاهر  -/3

  2012وطار ، مجلة االنسانيات المجلة الجزائرية في االنتروبولوجيا والعلوم االجتماعية ،

والبعد الحضاري المكان في رواية ذاكرة الجسد ألحالم  صالح مفقوده ، مقال قسنطينة -/1

 . 2000،  13مستغانمي ، جامعة قسنطينة ، الجزائر ، العدد 

 .2012فريل ا 30 مقال قسنطينة تكرم زهور اونيسي وتقرا مالك حداد ، جريدة االتحاد -2

افريل  1مقال ملحمة قسنطينة الكبرى سيرتا تحكي عبق تاريخها ،  مجلة مقام ،  -/6

2012 
 قافة العربية ، مجلة أصوات الشمال       ياسين بوغازي ، مقال قسنطينة عاصمة الث -/9

 ،2012 . 

 :المواقع االلكترونية : خامسا 

-التاريخ)،مقال قسنطينهوكييديا الموسوعة الحرة موقع و الري سانجر،،جيمي ويلز -/1

 .2001يناير 12، ...(المساجد -اآلثارالمعالم و 
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ارشيف الروايات رواية الالز للطاهر *،الكاتبه هدى محمد،منتديات ستار تايمز   -/2

   2010، *وطار
 

                                                                                                                                                                         

 سادسا مذكرات التخرج .                                                             

رسالة للطالب بوريو عبد الحفيظ ،دينة قسنطينه في ادب الرحالتم - 

 . 7002جامعة منتوري قسنطينه، منشورة، ، ماجستيرادب الرحالت
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