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بما يملك"األجدر أن يعرف اإلنسان بما فقد وليس  
فنحن دائما نتيجة ما فقدناه" 

_أحالم مستغانمي_



:الشكر وعرف ان

أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل  ق ال هللا تعالي: }ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي  
 .91({ سورة النمل اآلية  91صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين)

وق ال: "من لم يشكر الناس لم يشكر هللا"

الشكر الذي وفقنا وأعاننا، والحمد هلل الذي يسر لنا أمورنا سبحانو نعم المرشد والمعين.
 .والصالة والسالم على رسولو األمين دمحم }ملسو هيلع هللا ىلص{ 

لى أستاذنا المشرف الدكتور "ف اتح حمبلي"  جزيل الشكر واإلمتنان وحسن التوجيو والنصح  إ
 .والثقة التي منحتنا إياىا  

لى كل من مدلنا يد العون من أساتذة قسم اللغة العربية وأدابياوإ
.ولو بكلمة طيبة    والشكر موصول لكل من أعاننا



اإلىداء:
لى من ولد في حب العلم....والدي العزيز وجدي حفظيم هللاإ

.لى جنة االرض وحبيبة الق لب....امي الحبيبة حفظيا هللاإ

 يوبالكلمات...واشراق االمل...زوجي أ  لى سيدإ
 .خوتيحبائي الذين شاركوني الحياة...أ إلى أ 

عمري الى من القتني بيم الجامعة صدفة    لى من قضيت معيم أحلى أياموإ
 .صديق اتي

 .لى من أحبيم ق لبي ولم يذكرىم ق لميإ



اإلىداء:
لى من لونت عمري بجماليا وحنانيا، وعجز اللسان عن وصف جميليا، وسيرت  إ

وضحت براحتيا حتى تراني مرتاحة وشملتني بعطفيا ورعايتيا
 "أمي" ثم "أمي" ثم "أمي"

لى من كانت روحو  اتو جدا وكدا في تربيتي وتعليمي إأفنى حيلى الذي  إ
سندا ورفيقتا لي:

أبي رحمو هللا
وصية ربانية ثم نبوية أن أبرىما

:بي  لى زوجي وخليفة أوإ
.شوقي

دمة  الى ابنتي الق إ
.لينة  إ

 .لى من ذقت في كنفيم طعم السعادة إخوتيإ
لى من القتني بيم الجامعة صدفة  حلى أيام عمري إوإلى من قضيت معيم أ 

 .صديق اتي





مقدمة

 أ 

 مقدمة:
تصوير الواقع المعيش ولونا من عتمد عمييا األديب لالرواية من الفنون النثرية التي يتعد   

 نتباه والجزائرية خاصة، بصورة ممفتة لإل دبية عامةتسحت الساحة األكدبية التي إاأللوان األ
لى تقنيات أو عناصر تساىم في يمجأ إ دق عن واقعو،وليعبر األديب أو الروائي بمعنى أ  

 .يل العمل األدبي ومن أىم ىذه العناصر الراوي )السارد( والشخصية تشك
فأصبح  ،فالراوي ىو صانع العمل ومبدعو، يعيش بداخمو ويغوص ويتالحم مع شخصياتو  

و المتمقي حيث فتح أمامو إلى نفسية القارئ أاألقرب  بذلك الفن الروائي من الفنون األدبية
  .عن تطمعاتو آمالو وحتى عن ماضيو وحاضره وأيضاأفاقا واسعة لمتعبير عن أالمو و 

موضوع وكل ىذا ساىم في تشكيل مجموعة من األساليب والدوافع التي جعمتنا نيتم ب  
، وىي الكتابة التي تتجو نحو النسائيالرواية الجزائرية الجديدة، وباألخص األدب الروائي 

أحالم مستغانمي" ومن  ، وباألخص الرواية المكتوبة بقمم "لمجتمع الذكوريمواجية سمطة ا
 لى دراسة ىذا الموضوع وطرح ىذه اإلشكالية:بين األسباب التي أدت إ

   .ميمنا لألدب الجزائري بصفة عامة والروائي بصفة خاصة -أ
 .لجنس الروائي النسائي والوقوف عمى مواطنو الجماليةمحاولة التقرب من ا -ب
  .دبيات الجزائريات في مجال الروايةحب اإلطالع عمى مدى إبداع األ -جـ
  .أشكال حضور السارد في الرواية النسوية معرفة واألىم ىو -د

 السؤال الذي يطرح اآلن ماىي مراحل تطور الرواية الجزائرية؟
 ؟العربية وخصائصيارواية النسائية وماىية ال

شكالية البنية السردية وأنماط السرد   في الرواية العربية النسوية والسارد وا 
والشخصية في رواية ذاكرة الجسد؟ وماىية  -السارد –وماىية العالقة التي تربط بين الراوي 

 ؟لوظائف المتمحورة في ىذه الروايةا



مقدمة

 ب 

ة "ذاكرة الجسد" دراستنا مرتكزة عمى روايولإلجابة عن األسئمة المطروحة إرتئينا أن تكون   
 ألحالم مستغانمي.

.مقاربات نظرية في مفيوم الرواية النسوية والبنيو السردية :الجزء األول
أما لى مقدمة وثالث فصول في الجزء النظري وعميو إقتضت طبيعة الموضوع أن نقسمو إ  

لى ماىية الرواية ومراحل فصمين في الجزء التطبيقي، فالفصل األول والذي خصصناه إ
 تطورىا في العصر الحديث والذي أدرجت تحت لوائو ثالث مباحث، ىي: تعريف الرواية

عبر الزمن فترة الستينات، عقب تعريف الرواية عند الغرب، ونشأة الرواية العربية وتطورىا 
 .التسعينات والثمانينات أيضاستقالل والسبعينات اإل
أما الفصل الثاني والمعنون ب: الرواية النسائية العربية وخصائصيا ينقسم الى ثالث   

مباحث ىي الرواية النسائية وتطورىا، الرواية النسائية بين القبول والرفض، خصائص الرواية 
 .النسائية

بية والذي أما الفصل الثالث الموسوم بالبنية السردية وأنماط السارد في الرواية النسائية العر   
ضم تحت لوائو أربع مباحث ىي: مفيوم السرد والبنية السردية، مكونات السرد، ووظائف 

 .السارد، وأنماط السارد في ظل الدراسات النقدية
التطبيقي الذي كان تحت عنوان سيميائية ووظائف البنية أما الجزء الثاني وىو الجزء   

 :وفيو فصمين السردية 
والذي يضمن المباحث  ب: تحميل البنية السردية لرواية ذاكرة الجسد الفصل األول المعنون  

 ستخدام الجسدرة الجزائرية تاريخيا، السر في إالتالية: عالقة العنوان بالمضمون، الثو 
اإلسم، قسنطينة الذاكرة، والعالقة بين الذاكرة والنسيان، الشخصيات الرئيسية  سيمائية

 نية الزمانية لمروايةلشخصية، وحضور السارد في الباا والثانوية، حضور السارد وعالقتي
لى البناء الزمنيي في ذاكرة الجسد وحضور السارد في البنية المكانية لمروايةباإلضافة إ



مقدمة

 ج 

الفصل الثاني المعنون ب: وظائف السارد وأشكال حضوره في الرواية والذي يضمن   
بالواقع واالييام بواقعية األحداث واألماكن  المباحث التالية: الوظيفة السردية، وظيفة اإلييام

واإليديولوجية والوظيفة اإلستشيادية ويظير ىذا الفصل كيفية  التنسيقيةوالشخوص، والوظيفة 
 الرواية.توظيف الوظائف في 

لييا من ت عبارة عن أىم النتائج المتوصل إخاتمة كان لىوفي نياية المطاف تطرقنا إ  
كان ممحق والذي تحدثنا فيو عن حياة الروائية "أحالم مستغانمي" فخالل البحث المتواضع و 

المنيج التحميمي  عتمدنا عميو في ىذه الدراسة ىوإ عمينا أن نحدد الطريقة والمنيج الذي 
إلى توظيف مناىج أخرى ساعدت في إتمام ىذه الدراسة  طريقة مالئمة لمبحث، باإلضافة

تمدنا في ىذا البحث عمى مصادر ومراجع أىميا:ع، وال يخفي عميكم إ لى المنيج الوصفيإ
 ذاكرة الجسد "أحالم مستغانمي" -
     في نظرية الرواية " لعبد الممك مرتاض" -
 لسان العرب " إلبن المنظور" -
العمامي بوشوشة بن جمة " الرواية النسائية المغاربية" -
 محمد كمال الخطيب "نظرية الرواية" -

ســتقراره الــذي وضــع الــبالد وعــدم إالصــعوبات أىميــا: عترضــت طريــق بحثنــا مجموعــة مــن وا    
األمـام لى يرا في مواصمة البحث والتقدم بو إقمة وجود المراجع الذي عطل العمل كثزادنا توتر 

 المـنيج المناسـب الـذي يـتالئم مـع طبيعـة الموضـوع المقتـرح ختيـاروالظروف العائمية صـعوبة إ
 في تحديد المفاىيم  مطاخفوضى المصطمحات التي تعج بيا الدراسات النقدية، والذي أحدث 

مي" الذي كان حمبلى األستاذ المشرف "فاتح قدم بجزيل الشكر والتقدير إتا أن ننوتوال يف  
نت نصائحو القيمة وتوجيياتو الثمينة خير سند عونا طيمة مشوارنا إلنجاز ىذا البحث فكا

وعون وليذا نتقدم لو بأصدق عبارات الجميل العرفان لتكفمو مشقة اإلشراف عمى ىذا البحث 



مقدمة

 د 

فاق جديدة لمذكرات أنو بوابو لفتح آفنتمنى أن يكون جيدنا المتواضع مقبوال ونحن عمى يقين 
.أخرى





I. نشأة الرواية الحديثة وتطورها
تعريف الرواية -1
.تعريف الرواية عند الغرب -2

 .الرواية من منظور فريدليك هيجل  -أ
 .الرواية من منظور جورج لوكاتش  -ب
.الرواية من منظور لوسيان قولدمان  -جـ
 .الرواية من منظور ميخائيل باختين  -د
II. نشأة الرواية العربية وتطورها. 

الرواية الجزائرية وتطورها في فترة الستينات )عقب اإلستقـالل(  -1
 الرواية الجزائرية وتطورها في فترة السبعينات  -2
 الرواية الجزائرية وتطورها في فترة الثمانينات  -3
 فترة التسعيناتالرواية الجزائرية وتطورها في    -4
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I. :نشأة الرواية الحديثة وتطورها
تعريف الرواية: - 1

يقال من أين يتكمم بالماء؟ أن الرواية التفكير في األمر جاء في كتاب الصحاح لمجوىري7 "  
قول7 أنشد القصيدة لحديث والشعر رواية، فأنا راو، وتأي من أين تروون الماء، ورويت ا

 .1ال أن تأمره بروايتيا أي باستظيارىا"إياىذا، وال تقال أروىا 
 ماء أو نقل النص عمى الناقل نفسو_ وعميو فالرواية تعني التفكير في األمر، وتعني نقل ال

 .وتدل أيضا عمى الخبر
جنسا " 7صطالحي لمرواية والذي يعنيف المغوي الواسع يأتي التعريف اإل_ ومن ىذا التعري

يسمييا عبد المالك مرتاض أنواعا في حين يطمق عمى  أدبيا محددا يشمل أقساما متعددة،
 . 2"عتبار أن لفظة "جنس" أعم وأشمل من "النوع"إ عمى  ،الرواية جنسا

صيرة وىذا الجنس األدبي لى القصة القأقرب في جوىرىا الى القصة منيا ا _ وبذلك فالرواية
ال في والعربي إستقاللية ويتميز بوجوده وبشكمو الخاص في األدبيين الغربي لم تحقق ا

يور الطبقة الوسطى في المجتمع العصر الحديث، حيث ارتبط مصطمح الرواية بظ
وروبي، في القرن الثامن عشر فحمت ىذه الطبقة محل اإلقطاع الذي كان أفراده يتميزون األ

ىتمت الطبقة البرجوازية بالواقع ى العكس من ذلك فقد إ ية، وعمببالمحافظة والمثالية والعجائ
سمية ىذا توالمغامرات الفردية، وصور األدب ىذه األمور المستحدثة واصطمح األدباء 

 11،ص 1641والرواية، ديوان المطبوعات الجامعية،عزيزة مريدن، القصة   1
 1653، سنة 11 -11عبد المالك مرتاض، الرواية جنسا أدبيا، مجمة األقالم، تصدرىا وزارة الثقافة واالعالم بغداد، ع  2

111ص 
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سم الرواية غير الفنية عمى المراحل السابقة ليذا بالرواية الفنية في حين أطمقوا إ الجنس
 . 1العصر

الرواية عند الغرب: -2  
 الرواية من منظور فريديريك هيجل:أـ 

قدم ىيجل نظرتو ومفيومو لمرواية حتى من خالل رؤية فمسفية مثالية، فجعل أوامر قرابة بين 
.2الرواية والممحمة، وعدىا ممحمة العصر الحديث، ممحمة بدون آلية ترصد الواقع بمثالية

 ب ـــ الرواية من منظور جورج لوكاتش:
مة الممحمة عتبر بدوره الرواية سميعمى نفس نيج ىيجل وا  كذلك سار جورج لوكاتش  

يتصارع فييا البطل مع الواقع ويعتبرىا تعبيرا عن الذات الفرد الباحث عن نفسو وقدراتو من 
 .3خالل المغامرة الصعبة والعسيرة

في كتابو نظرية الرواية ثالثة أنماط روائية حسب البطل وىي7 _ ذكر لوكاتش
 بطميا مثالي المثالية المجردة 
 الرواية السيكولوجية أو الرومانسية الواىمة بطميا رومنسي منطوي عمى ذاتو
 الرواية التعميمية أو التربوية بطميا متصالح مع الواقع 

يعد البطل فيو ىو محور  ذه األنماط الثالثة نمطا رابعا لم_ ثم أضاف لوكاتش الى ى
 .4لروايةاالىتمام، بل أصبحت كل الشخوص تسيم في مسار ا

، ص ت، د.1ط(، دار المعارف مصر، 1695-1541تطور الرواية العربية الحديثة في مصر ) 7عبد المحسن طو بدر  1
169

 91، ص1661، 1ط محمد كمال الخطيب7 نظرية الرواية، وزارة الثقافة، دمشق، سوريا،   2
111محمود تيمور7 دراسات في القصة والمسرح، المطبعة النموذجية، القاىرة، مصر، )د.ت(، ص  3
 115ص، 1651،  1طجبور عبد النور7 المعجم األدبي دار العالم لمماليين، بيروت، لبنان،   4
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 جـ ـــ الرواية من منظور لوسيان قولدمان:
لى الكشف عن القيم جتمع الرأسمالي والفرد فيو يسعى إعتبر قولدمان الرواية تعبيرا عن المإ   
ذي يريد أن ىتم اكثر بالجانب السوسيولوجي، والخالق داخل مجتمع منحط أخالقيا وا  واأل

ة تكون مجتمعا متخمفا بعيدا عن قانون السوق، من العرض والطمب لى قيم أصيميسموا بو إ
.1الذي أدى الى اإلغتراب واإلستالب

 د ــــ الرواية من منظور ميخائيل باختين:
من األدب العادي، وىو نابع  شعبي أو أدب ىامشي، ودرجتيا أقل دبأالرواية عنده ىي   

، لتعدد األصوات فييا لممحميةامن األجناس األدبية الدنيا والسفمى، وىو يفضل الرواية 
.2وتتعدد المغات، وتعدد التنوع اإلجتماعي، والممفظات الحوارية والتناصية

 نشأة الرواية العربية وتطورها: -3
األخرى فيعدىا شكال مماثال لمقصة  إذا كان بعض الدارسين يربط الرؤية بعناصر القص  

والحكاية، فإن ذلك يتتبع القول بأن الرواية ليا جذور وأصول في األدب العربي7 منيا ماجاء 
 .3بو الجاحظ وابن المقفع وماكتبو بديع الزمان الينداني

واية فن حديث مستورد، ومن ىؤالء لكن بعض الدارسين عمى خالف زمالئيم يرون بأن الر 
ين منقطعا عن األدب العربي أدىم الذي يفسر األدب القصصي في القرن العشر سماعيل إ

.4تصال بالغربخية، ويراه شيئا جديدا أو جده اإلتو التاريفي بني

 1641،  1طلبنان،  -اني محمد، دار الحقيقة، بيروتسوجية العربية المعاصرة، ترجمة عيعبد هللا العروي7 االيديول  1
 142ص

144، ص11،11، مجمة األقالم، وزارة الثقافة واإلعالم، عتشان بسطاوشي7 نظرة الرواية لدى لوكرمضا  2
 16، ص1646، 9خورشيد فاروق7 في الرواية العربية )عصر التجميع( دار العودة، بيروت، ط  3
14، ص1116، 1مفقودة صالح7 المرأة في الرواية الجزائرية، دار الشروق لمطباعة والنشر والتوزيع، ط  4



                                       الفصل األول                                                            نشأة الرواية الحديثة وتطورىا

                                    

5 

 

ختمف اثنان في أن الرواية العربية نشأت يالرأي نفسو فيقول7 "ال  _ كما يرى بطرس خالف
 .1را شديدا"متأثرا بو تأثقتبسا من الغرب أو في العصر الحديث فنا م

"والرواية باألصل  7_ كذلك الطاىر وطار يقول حول سؤال وجو لو حول واقع الرواية العربية
كتشفو العرب نقول7 دخيل عمى المغة العربية و إنما فن جديد في األدب العربي، إ فن، ال
 .2ق فتبنوه والفمسفة فتبنوىا"كتشفوا في بدء نيضتيم المنطمما إفتبنوه مث

_ ويرى ىؤالء أن كتاب الطيطاوي " تخميص االبريز في تخميص باريز" يعد مطمع الفن 
جي زيدان يذكرون بعد ذلك المويمجي وجر  القصصي في األدب العربي الحديث، كما

عمى الرحال عند رواية "زينب" لمحمد حسين  نحطو لى المترجمين والمقتبسين ثم يإون ويتطرق
مناظر وأخالق ريفية" بقمم مصري فالح، وعدت أول رواية ىيكل التي أسماىا صاحبيا "

 .3واقعية في األدب العربي الحديث
في ميالد  بقةاالخصوص يجعمون من مصر س _ وبيذا نرى أن الباحثين المصريين عمى

الرواية، أما بقية األقطار فإنيا عرفت نشأت الرواية بعد ذلك ولم تعرفيا في زمن واحد ذلك 
م لعمي الدعجاوي "جولة في 1692و، فقد ظيرت مثال في تونس سنة ظروفو ألن كل بمد 

م لعبد المجيد 1624ية سنة حانات البحر االبيض المتوسط" وفي المغرب كان ظيور الروا
لستينات مع محمد فريد كذلك في ليبيا انطمقت الرواية مع بداية ا 4"في الطفولة" بن جمول

    .م 1631عترافات انسان" عام سيالة في "إ 
  

                                                           
وآفاق، أعمال ممتقى الرواية العربية  7 نشأة الرواية الغربية بين النقد وااليديولوجية، الرواية العربية واقع بطرس خالف 1

 14، ص1651، 1الحديثة بالمغرب، دار ابن رشد لمطباعة والنشر، بيروت، ط
 14مفقودة صالح7 المرأة في الرواية الجزائرية، ص  2
  14المرجع نفسو، ص  3
 15المرجع نفسو، ص  4



                                       الفصل األول                                                            نشأة الرواية الحديثة وتطورىا

                                    

6 

 

II. :نشأة الرواية الجزائرية الحديثة 
سالمية مشتركة في األمور العقائدية واية الجزائرية ليا جذور عربية وا  ن نشأة الر إ  

وتعد حكاية العشاق والحب واإلشتياق لمحمد بن ابراىيم ، كالقصص القرآنية والسيرة النبوية 
بعد ذلك تبعتو محاوالت ، روائيا اأول عمل في األدب الجزائري ينحو نحو ، م 1616سنة 

لى باريس ع قصصي منيا ثالث رحالت جزائرية إخرى في شكل رحالت ذات طابألعمال أ
 .1(1611-1545-1521سنوات )

أول عمل روائي مكتوب  2م لمكاتب أحمد رضا حوحو1614ى سنة تعد رواية غادة أم القر 
بالعربية في الجزائر، والتي قال عنيا وسيني األعرج "أنيا ظيرت كتعبير عن تبمور الوعي 

ى قدم المؤلف معالجة قضية كذلك رواية غادة أم القر  ، الجماىيري بالرغم من آفاق المحدودة"
جزائرية الحب من حرمت منو المرأة ال ءيا العمل لممرأة الجزائرية، وأول شالمرأة وأىدى ىذ

 .3ىال ألنيا أنثأربعة جدران ال لسبب إخالل تصوير معاناة زكية التي تجد نفسيا بين 
م لعبد 1621ي جاءت بعدىا كرواية "الطالب المنكوب" سنة تلى الروايات ال_ إضافة إ

م 1634و"صوت الغرام" سنة  م لنور الدين بوجدرة1624المجيد الشافعي و"الحريق" سنة
لعبد  1641لجنوب" سنة ال أن البداية الفنية التي ميدت لتأسيس رواية "ريح اإ ، لمحمد منيع
 . 4دوقةالحميد بن ى

 
                                                           

اعالم، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، عمر بن قنية7 في األدب الجزائري الحديث تاريخا وانواعا وقضايا و   1
 165-164، ص1662الجزائر، دط، 

2
دية في الرواية العربية الجزائرية المطبعة المغاربية لمطباعة والنشر، ر حداثة السوشة7 سردية التجريب و بن جمعة بوش 

 14، ص1112، 1تونس،ط
ر لألبحاث في المغة واالدب الجزائري، بمجمة المخ مفقودة صالح7 نشأة الرواية العربية في الجزائر التأسيس والتأصيل،  3

 14كمية اآلداب والعموم االجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، قسم اآلدب العربي، ص
، 1لمطباعة والنشر تونس، طالمطبعة المغاربية،حداثة السردية في الرواية الجزائرية، ن جمعة بوشوشة7 سردية التجريب و ب 4

 5ص ،1112
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 الرواية الجزائرية في فترة الستينات )عقب االستقالل(: -1       
ىذه الفترة بعدم وجود أي عمل روائي مكتوب بالمغة العربية غير عمل واحد لمحمد  تسمتإ  

منيع بعنوان صوت الغرام، نظرا لمظروف التاريخية الصعبة التي مرت بيا الجزائر ىذه الفترة 
نشغل الجزائريون بحركة البناء في شتى المجاالت اإلقتصادية، اإلجتماعية، السياسية، إذا إ

ص، وتتميز عن  131ستعمار، حيث بمغ عدد صفحات ىذه الرواية ي خمفيا اإلييد التوالتش
كثيرا ومن حيث البنية ن غيرىا ستقالل إذ ال تختمف عصدرت بعد اإلالروايات السابقة أنيا 

حدى القرى المحافظة بالشرق الجزائري والتي بطمتيا والمضمون، إذ تدور أحداث الرواية في إ
حظ آسفة نادمة وال تعد تستدير الا تجيئيا و ة تتمقى األحداث كمتقف جامدة مدة مستغم()فمة

 .1ال في أحالم اليقظةإحساسات داخمية مكبوتة ال تنطق إ نفعاالتيا أن تكونعواطفيا وا  
بات التي سبقت السبعينات نرى أنيا لم تتطور صوب اتجاىات فنية اتذا عدنا لمك_ وا  

مطموب، وال وجود ألي ال المستوى الى إأم تر واضحة بل ظمت مجرد محاوالت معزولة ل
ى مسألة الشكل الفني أو الجوانب الجمالية لمنص التي تشعل فضاءه بالبرق كاتب تطرق إل

 . 2وتقدم لو صيانة فنية متفوقة ومنسجمة
 الرواية الجزائرية فترة السبعينيات: -2      

رواية فنية ناضجة وذلك من خالل  إن مرحمة السبعينيات كانت المرحمة الفعمية لظيور   
ورواية "ما تذروه الرياح" لمحمد  ، م1646ة سنة "ريح الجنوب" لعبد الحميد بن ىدوقرواية 

عرعار، رواية الالز والزلزال لطاىر وطار، بظيور ىذه األعمال أمكننا الحديث عن تجربة 
لجزائر من اإلنفتاح عمى روائية جزائرية جديدة، حيث أن الفترة التي تمت االستقالل مكنت ا

كتابة الرواية لمتعبير عن الواقع بكل مر الذي جعل الكتاب يمجئون الى المغة العربية، األ

                                                           
ورقمة، الجزائر،  -مرباح  أحالم معمري7 نشأة الرواية الجزائرية المكتوبة بالمغة العربية، مجمة األثر، جامعة قاصدي  1

 26، ص1111جوان  11العدد 

 31المرجع نفسو، ص  2
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عة الطرح يزت الرواية في ىذه الفترة بشجاذ تملى فترة الثورة، إإك بالرجوع تفاصيمو وذل
الكاتب بفعل الواقع السياسي الجديد عمى  كتسبياجع إلى الحرية التي إار وىذا ، والمغامرة الفنية

ال في ظل ى اعتبار أن الكتابة فن ال يزىر إستعماري آنذاك، عمخالف الواقع السياسي اإل
لو أن الظروف  لكاتب الى تبني مواقف مافالقمع واالضطياد يدفع ا، الحرية واالنفتاح 

ية في ىذه الفترة قائم عمى نطبعت بو الروانت مختمفة فالطابع السياسي الذي إالسياسية كا
 .1محاكمة التاريخ أو الواقع الراىن بمغة فنية جديدة

بداع والسياسة فقد كان إبن ىدوقة لفترة جعميم األمر يجمعون بين اإلفالروائيون في ىذه ا  
الجزائريين بتونس أثناء دراستو  وحركة الطالب، ممثال لحزب أنصار الحريات الديموقراطية 

شتغل في اإلذاعة بعد اإلستقالل، كما كان رطا في حزب جبية التحرير كذلك كان منخ وا 
ياسة والصحافة شتغل بالسإبان تأسيسيا كما إطاىر وطار عضو في جبية التحرير 

ستقالل تفرغ لمعمل السياسي بجبية التحرير كمراقب لمجياز المركزي التونسية، وبعد اإل
 .2لمحزب

التي تأتت بين  لمرواية منح ىؤالء الرواد بعدا سياسيامن خالل ىذه األعمال السياسية و   
ة" ساىم بروايات إثراء الحركة الروائية من حيث مواجية الحياة والوقوف أيدييم "فإبن ىدوق
والتعبير عن قضايا المجتمع وطموحاتو ونشر الوعي السياسي، وتدعيم  ، في وجو مشاكميا

 .3آمال الطبقة الكادحة
  

                                                           
  1روت، لبنان، طلنشر والتوزيع، بيأحمد فريحات7 أصوات ثقافية في المغرب العربي، الدار العالمية لمطباعة وا  1

 54م، ص1651
 12م، ص1655، 1بن جمعة بوشوشة7 الرواية العربية الجزائرية، أمثمة الكتابة والصيرورة، دار سحر لمنشر، ط  2
 14م، ص1665ط، .ر األمل، دعموش7 دراسات في النقد واألدب، داز عمار   3
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 لثمانينات:الرواية الجزائرية في ا -3        
ة لتحوالت التي حدثت في كانت التجربة الروائية لمكتاب الجزائريين في ىذه الفترة نتيج   

ستقالل، حيث مثل ىذا الجيل اتجاه حديث في ىذا النمط األدبي الجزائري، ومن مجتمع اإل
األعرج "وقع األحذية الخشنة" سنة سيني ئية في ىذه الفترة نذكر روايات و ىذه التجارب الروا

ت بم، ورواية "نوار الموز" أو "تغري1659م، "ارجاع رجل غامر صوب البحر" سنة 1651
 .1م1651صالح بن عامر الزوفري" 

ية "آلالز" وىي "تجربة كما تابع الطاىر وطار في ىذه الفترة كتابة جزئو الثاني من روا_ 
 م، والتي يرسم من خالليا مثال الثورة بعد1651وت في زمن الحراثي" سنة العشق والم

الزراعية  ستقالل عبر االصطفاف بين الحركة الطالبية وممن يتوسمون الدين ليعمنوا الثورةاإل
 .2شتراكيويجيروا عمى التحول اإل
 لك التجديد وموافقتيمائية ومنظورات ورؤى أصحابيا لمسارب الرو _ وغير ىذا من التجا

رأى في  من، انينات فمنيم شكاليات الواقع الجزائري في الثمالمختمفة في التعامل مع قضايا وا  
التأصيل السبيل األمثل لتحقيق الحداثة والتجديد في تجربتو الروائية مثمما تجسيد األمر عند 

شتغال المكثف اآلخر رأي في التجديد عن طريق اإلاألعرج، في حين نجد البعض  سينيو 
المغة بتحويميا الى فضاء إيداع وتعقيد السرد السبيل األمثل في تحقيق المغايرة واكتساب عمى 

رة وغيره دلسرد الروائي مثمما جسد رشيد بوجتجاربيم سمات الجدة وتجاوز ماىو سائد في ا
 .3من الروائيين الذين اىتموا بيذا التجديد

ىا، إذ ديدجو موضوع الثورة وتفي قالب واحد وى صوص الروائية في ىذه المرحمة تصبوالن
 تحقق اإلستقالل من منظور ذاتي ضخم، وىذا ماتعكسو الروايات التالية7

                                                           
 16حداثة في الرواية العربية الجزائرية، صن جمعة بوشوشة7 سردية التجريب و ب 1
  www.diwanalarab.comم،1119آيار  1الواقع، السبت شادية بن يحيى7 الرواية الجزائرية ومتغيرات  2 

  11-6بوشوشة7 سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية، ص بن جمعة  3

http://www.diwanalarab.com/
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م، "األلواح تحترق" سنة 1655م، "زمن العشق واألخطار" 1651رواية "اإلنفجار" 
م لمحمد رتيمي وأخيرا "تألأل 1652م، "ىموم الزمن الفالقي"1653"بيت الحمراء" م1651

ص الروائية التي أسيمت في اض وغيرىا من النصو تلمحمد مر  ،م 1656الشمس" سنة 
 .1يديولوجية السمطة المييمنةتكريس إ

م، الموت سنة 1651رة عدة أعمال روائية من بينيا رواية "التفكك" د_ كذلك أخرج رشيد بوج
حتفت بموضوع ية التي إم، وغيرىا من النصوص الروائ1653م و"معركة الزفاف" 1651
 .2يدىاوتمج الثورة
لمروائي مرزاق بقطاش وىو شخصية من شخصيات  ،م1651كما نجد رواية "البزاق" سنة   

عة الوطنية ممثال لمفكرة الوطنية الموحدة ا لمتيار السمفي المتضمن مع النز الرواية إذ يعد رمز 
عمم وىو من الشخصيات ة في ىذه الرواية، حيث يتمقى الميديولوجية المتباينلجوانب اإلفي ا

نب شيخ الجامع ىذا المعمم ؤ نة وقت صالة الظير، حيث ي  الزنزا األساسية ليذا الشيخ في
األطفال ماينبغي تعميمو، وىو أن يعمميم  ويخبره بأنو غير راض عميو ألنو في رأيو ال يعمم

لقومي مع لى التضامن الوطني امثل "عزوز الكابران" وىذا يشير إ كذلك التمرد عمى الحاكم
 .3السمفي من أجل القضية الوطنية

 الرواية الجزائرية فترة التسعينات: -4       
سس لنص روائي يبحث عن حافمة بالروايات التي تحاول أن تأ لقد كانت فترة التسعينات     

الجتماعي رتباطا عضويا بتميز المرحمة التاريخية، التي أنتجتو بالواقع اتميز إبداعي مرتبط إ
ستطاع من خالليا الروائيين أن يستميموا األحداث والشخصيات الذي شكل االرضية التي إ

 .من أجل قراءة الحادثة التاريخية قراءة مرىونة بالظرف التاريخي 

                                                           
1
 11-11 ، صالسابقالمرجع   

  www.diwanalarab.comم، 1119يار )مايو( أ1شادية بن يحي7 الرواية الجزائرية ومتغيرات الواقع، السبت  2 
  www.Diwanalarab.comم1119آيار مايو1، السبت نفسوالمرجع  3 

http://www.diwanalarab.com/
http://www.diwanalarab.com/
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األمر الذي ورد بكثرة في روايات التسعينات تصوير وضعية المثقف الذي وجد نفسو بين   
 .1رىاب من جية أخرىإلجحيم انارين، نار السمطة من جية و 

لى الوضع ومابعدىا مشدودة لتمك الرؤية اإليديولوجية ويرجع ذلك إ وبقيت رواية التسعينات  
المأساوي الذي يمر بو الوطن، األمر الذي جعمو يترك بصمتو في الفن فجعل النصوص 

عرض لو أن تعكس ما يتفترة المحنة حاولت من خالل أسطر بالروائية التي ظيرت في 
 .2المجتمع في قالب يييمن عميو البعد االيديولوجي

رىاب كانت مدار معظم األعمال الروائية في فترة التسعينات فمم تكن ىذه فظاىرة اإل  
قتصاد السوق وتسريح العمال بل كذلك عشرية التحول نحو إ السنوات عشرية األزمة فقط

لغاء انتخابات   .16613وا 
ن خالليا معاناة لوسيني األعرج والتي يصور م ""رواية سيدة المقام ومن روايات ىذه الفترة  

لى النظام برغم المعاناة والتي يرجع بسبب إ لى المرأة الجزائرية الصامدة،مريم التي ترمز إ
 .4والتيار المعادي لكل مظاىر التحضر والتقدم

 (الدىاليزمعة و الش)كذلك رواية   
لطاىر وىي رواية تبحث عن جذور األزمة وفضح ممارسات التي تبعيا فيي شيادة واقع  

 .5وشيادة عمى حضور ذات المثقف
ص مما سبق أن الرواية النسوية العربية والجزائرية مرت بمراحل طويمة رافقت تطور نخم  

المجتمع العربي من حيث رؤيتو لدور المرأة في الحياة اإلجتماعية، ورغم المواقف النقدية 
                                                           

 161م، ص1111، 1حسين خمري7 فضاء المتخيل، مقاربات في الرواية، منشورات االختالف، ط  1
  www.diwanalarab.comم1119مايو  11بت شادية بن يحيى7 الرواية الجزائرية ومغيرات الواقع، الس 2 

ابراىيم السعدي7 تسعينات الجزائر كنص سردي، المتمقي الدول السابع عبد الحميد بن ىدوقة لمرواية، أعمال وبحوث،   3
 112مجموعة محاضرات الممتقى السادس، دط، دت، ص

م، 1666، العدد األول سبتمبر، دط، 11ائية، مجمة عالم الفكر، مجمخموق عامر7 أثر االرىاب في الكتابة الرو   4
 913ص

  www.diwanalarab.com م1119مايو  1سبت شادية بن يحي7 الرواية الجزائرية ومتغيرات الواقع، ال 5 

http://www.diwanalarab.com/
http://www.diwanalarab.com/
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وية الجزائرية إستطاعت أن نجد ليا مكانا في الرفض والقبول إال بالرواية النس المتراوحة بنية
 .نقدي الحديث المعاصرالمشيد ال
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I. :الرواية النسائية وتطورها 
بداع روائي وىو مصطمح يضعنا إتحيمنا مصطمح الرواية النسائية كل ماتكتبو المرأة من   

أيديولوجية قد تفرض عمينا  بعيدا عن أي حمولة كإمرأةمنذ البدء أمام ىوية صاحبتو وجنسيا 
 .في لب الموضوعات التي تتناوليا ىذه األخيرة الغوص

الى القول بأن ىذا المصطمح بداللتو البسيطة "ليس مصطمحا فنيا  "محمود طرشونة"يذىب   
وفي الوقت الذي يؤثر فيو محمود طرشونة  ،1ولوجية ما"ييدوال يدل عمى اتجاه أو مدرسة أو ا

اج الوفير لممرأة إبداعيا، والذي فرض عمى تالعيد أمام اإلن ىيمنىعاريف، تضعنا تبساطة ال
ىذا المصطمح دون غيره لإلحالة عمى تراكمات نصوصيا بعيدة عن  إستعمالالساحة األدبية 

ت وصنع 2ار لممرأة العربية أدبياثنائية األنوثة والذكورة وىذه النصوص ىي التي أعادت االعتب
 .ليا ظالل الحروف كيانا لغويا ووجودا ثقافيا

ويرى الباحث محمد معتصم أن الكتابة النسائية ىي "مفيوم شمولي... يضم أشكاال   
، والرواية النسائية ىي الرواية التي تبدعيا المرأة بشكل 3وأنواعا من الكتابة عند المرأة" اوأساليب
لى طرح األسئمة، فإذا كان مصطمح الرواية كل تخصيص قد يفضي بنا إ بعيدا عن عام

النسائية يتعمق بكل رواية يصوغيا قمم المرأة فبماذا يرتبط مصطمح الرواية النسوية؟
 الرواية النسوية: -1      

الساحة األدبية والنقدية، ولقد  يعد ىذا المصطمح من أكثر التسميات شيوعا وتداوال في   
 عن طبيعة المواضيع التي تعالجيا، وتقوم بطرحيا وتناوليا، والتي تعمق بالمرأة وما نبثقإ

يالمس محيطيا تحت مشكالت، تتأسس عمى قاعدة الحقوق والواجبات في ضوء جممة من 

 06م، ص2003، 1محمود طرشونة: الرواية النسائية في تونس، مركز النشر الجامعي، تونس، ط  1
 137م، ص2011، 1يمن العيد: الرواية العربية، المتخيل وبنيتو الفنية، دار الفرابي، بيروت، لبنان، ط  2
 1محمد معتصم: بناء الحكاية والشخصية في الخطاب الروائي النساني العربي، منشورات دار اآلمان، الرباط، ط  3

07م، ص2011
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الخمفيات والطابوىات التي يطرقيا ىذا النمط، فالرواية النسوية "ىي رواية ممتزمة تحمل 
بة بالمساواة بين الرجل والمرأة إلى عن حقوق المرأة وقد تتجاوز المطالرسالة تتمثل في الدفاع 

النضالية التي تتغذى  وىذا ماتعمن عنو األصوات المتعالية بالميجة 1ثبات التفوق واإلمتياز"إ
إلجتماعي يديولوجية، تسعى إلستعادة كل ما يخص المرأة في الميدان امن خمفيات إ

تندرج الكتابة السيرية واليوميات، والتقارير الصحفية  طارىاوالسياسي والحقوقي وفي إ
مرتبطين بالخمفية  الروايات التي يكون قصدىا ومغزاىا والتحقيقات واإلستجوابات، وبعض

 .2األيديولوجية لحركة نسوية محمية أو دولية
ولعل القصد والغاية ىي التي تجعل ىذا النوع من الكتابة النسوية جزءا خاص من كل عام   

 .ىو الكتابة النسائية
ذا نظرنا    لى الرواية النسوية من ىذه الزاوية فأننا سنجدىا ال تقتصر عمى ماتكتبو المرأة إوا 

فقط، بل تمتد لتشمل ما يكتبو الرجل في ىذا المجال أيضا فالرواية "ال تكون نسوية لمجرد 
كون معينة بصورة جزئية أن كاتبتيا امرأة، بل ال بد لمرواية التي تحمل الصفة النسوية أن ت

 .3أو كمية بطرح قضية المرأة بالمعنى النسوي"
وىي بمعنى اآلخر ىي رواية "تعبر عن قضية العدالة بالنسبة لممرأة، وعن التمييز   

، ولذلك نجد المرأة تتخذ من الفراديس النصية التي يفتحيا أماميا الفن الروائي 4ضدىا..."
 .مفة والمتنوعةتبأرضياتو المخ

ذا كانت ىذه حال مضامين الرواية النسوية فماذا ستضم الرواية األنثوية؟  وا 
  

                                                           
 05الرواية النسائية في تونس، صنقد محمود طرشونة:   1
 08 -07محمد معتصم: بناء الحكاية والشخصية في الخطاب الروائي النسائي العربي، ص  2
 11، ص2004، 1في رواية المرأة العربية، المؤسسة العربية لدراسة والنشر، بيروت، ط نثىتمرد األ نزية أبو نظال:  3
 روائيات عربيات، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب مع حوارات-رفيف صيداوي: الكاتبة وخطاب الذات  4
 93، ص2005، 1ط
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 الرواية األنثوية: -2      
عائو المباشر ستدس مصطمح األدب األنثوي عمى رؤية إيديولوجية بحتو من خالل إيتأس  

 الصفات التي الحقت المرأة ككائن حالتو الفورية عمى العديد منلموظيفة الجنسية، وا  
،والتي منيا في غياىب 1ستسالم والسمبية"واإل ةرتيا ككيان في بوتقة "الضعف والرفصوحا

 .الدونية
موضوعا ليا تتحدث  ىتماماتياواية األنثوية ىي رواية تتخذ من إنشغاالت المرأة وا  ن الر إ  

دائما عن مشاعرىا، وترفع النقاب عن مكامن ضعفيا ومواضع األداء التي تحمميا وترفض 
البوح بيا، وتزيح الستار عن الكثير من القضايا التي تأبى اإلعالن عنيا، وىي رواية تكتبيا 

األخيرة المرأة أو يكتبيا الرجل عمى حد سواء، ألن الفروق بين الجنسين تمغي بموجب ىذه 
ل ى اآلخر ويصف مشاكميا وآالميا الناتجة عن التي تعكس "نظرة المرأة إلى ذاتيا وا 

بكل ماتحويو من مؤسسات قيمية  2صطداميا بالمجتمع"صراعاتيا الداخمية والخارجية في إ
 .لطالما غيبت صورتيا وظمت بقوانينيا تخنق صوتيا

دائما وراء شئ  خمف قمم يسعىالنصية الورقية، تركض إن المرأة إذن وعمى مساحات 
من أجل  3"يماثميا ويتطابق مع صورتيا وسموكيا وكل ما ينتظره المجتمع منيا في الواقع"

نيا تبحث إ 4عادة تشكيل ذاتيا عبر البحث المستديم عما يجمعيا باآلخر ومايميزىا عنيم""إ 
بل  سبيا ىي فقط تبحث فيو عن شئ يناعن بصمتيا كإمرأة فريدة، وفي الوقت نفسو الذي ال
 .يناسب كل إمرأة تماثميا في المجتمع الذي تنتمي اليو

                                                           
 1997، 1، سوريا، طنشر لاو : صوت األنثى، دراسات في الكتاب السنوية العربية، دار األىالي لمطباعة يجألعر انازك   1
 30ص

( 1997االبداع النسوي )أوراق عمل اإلبداع النسائي األول  االبداع النسائي وخصوصية -كوزيميا الخالد: المرأة العربية  2
 15، ص2004منشورات وزارة الثقافة، عمان، 

 30نازك األعرجي: صوت األنثى، دراسات في الكتابة النسوية العربية، ص  3
 .17م، ص1998 ،1،طة العامة لمكتابيربعة في الكتاب السنوية، الييئة ال: عاطفة االختالف، قراءاجشرين أبو الن  4
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وي والذي ظل معناه     ثقافتنا العربية بديال لألدب النسويعتبر مصطمح األدب األنثوي في   
 .1مرتبطا "بالحركة النسوية بكل ماتحممو من سوءات رفضتيا ىي نفسيا" -وبشكل تمقائي –

II.  فض والقبول:الرواية النسائية بين الر 
الساحة النقدية العربية بخطاب المرأة تحميال ودراسة، وعمى الرغم من تداول ىذا  لقد إحتفت  

المصطمح تداوال كبيرا في الممتقيات األدبية فإنو ال يزال غامضا مبيما، ويتم تناولو في غياب 
تحديد مرجعيتو النظرية ومازال يتأرجح بين الرفض والقبول ولعل: " منبع الخالفات بين 

ن في صعوبة تحديد مقومات مع الظاىرة الكتابة النسائية، يكمالتعامل المثقفين في 
الجماليات الفنية التي تميز كتابة المرأة عن كتابة الرجل، بحيث تظير الخالفات عمى أشدىا 

الكتابة النسائية جممة وتفصيال، إبتداءا من المصطمحات بين فريقين: فريق يرفض مقوالت 
تحاول البرىنة عمى وجود مثل ىذه الكتابة المنفصمة عن كتابة نتياء بأية دراسات نقدية وا  

د كتابات مرتبطة بكل كاتب وبيذا فال وجود لكتابة نسائية وكتابة رجالية، فتوج 2الرجل"
نتاجو اإلبداعي، سواء من طرف عالج القضايا الخاصة بالمرأة في إستطاع أن يومبدع إ

ة خاصة بيا أن يكون: "لممرأة كتابة جمالية فني الرجل أو المرأة والفريق اآلخر ال يمانع في
جتماعيا، بحكم خصوصيتيا التي تختمف عن خصوصية الرجل كما ىو وضعيا الخاص إ

طالقا أن يطرحو ألنو ليس من صميم ع أن تطرح أدبا ال يستطيع الرجل إولكونيا تستطي
ما يطرح عميو أو تجربتو...، وبكل تأكيد ىناك فريق ثالث غير مبال بيذه اإلشكالية عند

يواجو معيا، مما تجعل لو طابع المرونة في طروحاتو التي ال تمانع من وجود فوارق بين 
 .3كتابتين، ولكنيا فوارق محدودة ال تصل الى درجة كسر جماليات الكتابة األم

                                                           
 محمد جالء ادريس: األنا واآلخر في األدب األنثوي، دراسة حول ابداع المرأة في الفن القصصي مكتبة اآلداب، د,ط،  1

 14م، ص2003
 84، ص2008 ،1ط ، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن،وية الثقافية واالبداعنسمناصرة: الحسين   2
 84ص،المرجع نفسو  3
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طرح بعض قضايا  ونظرا ليذا التباين ينبغي عمينا الوقوف عند عتبة المصطمح، ونحاول  
 .النسائية، بموقفييا المؤيد والمعارض الكتابة ورؤاىم تجاهالمثقفين 

 الموقف النقدي المعارض لمكتابة النسائية: -1     
من  ير ثابت وال مستقر بما يثيرهماتزال الكتابة النسائية أو األدب النسائي مصطمحا غ  
 .عتراضات، فال جنس لمكتابة وال يمكن أن نقول أدبا نسائيا وآخر رجالياإ 

"مفارقة بين الروائي والروائية إال  يرى الروائي السوري نبيل سميمان عمى سبيل المثال أية  
مكانية كالرجل، ليس كقاصة لمرأة العربية من وجية نظره إجتماعية فامن ناحية الظروف اإل

أي مستوى... إن أعمال غادة السمان، عروسية أو روائية فحسب، بل في أي مجال وعمى 
حر خميفة، لينا بدر، آسيا جبار، وسواىن تقف عمى قدم المساواة مع أعمال ي، سالنالوت

  مكن أن تالحظ مثال بين )منيف( و)محفوظ(بي الذكر والفروق الروائية التي يالكاتب العر 
فأدب المرأة عنده ال يختمف عن أدب الرجل وال  1أو بين )سحر خميفة( و)كوليت خوري("

 .فرق بين كاتب وكاتبة
لى رجالي ونسائي تقسيما خضراء الجيوسي أن: "تقسيم األدب إد الكاتبة سمم الكما نج  
جب أن ال يستقامة األمور من وجية نظرىا إذا القضية اطئا ومعوجا، ألنو ال يحافظ عمى إخ

تؤخذ من منظور جنس الكاتب، بل تؤخذ من منظور األدب الجيد واألدب الردئ في 
ن الكاتب أديبا أم أديبة، ويؤكد فكرتيا ىذه سميح المضمون والموىبة المبدعة سواء كا

"      فيي تجد أن المعيار األساسي لتصنيف األدب تحكمو الجودة  2سرحان، وسكينة فؤاد
 .أو الرداءة في المضمون وطريق الطرح ال جنس المبدع

ألدب في قولو: " أنا أرى تمك العبارة اكذلك ينفي شمس الدين موسى األدب النسائي   
ال أساس ليا من الصحة، وىي بعيدة تماما عن الموضوعية والعممية، ألنو ال يمكن النسائي 

                                                           
 88ص ،السابقالمرجع   1
 89ص ،2008 ،1ط ، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن،وية الثقافية واالبداعنسمناصرة: الحسين   2



                                     الرواية النسائية العربية وخصائصيا                                    الفصل الثاني    

      

19 

 

ل، أو أدب لممرأة طبقا لمتقسيم أن يكون ىناك تقسيم ميكانيكي لألدب، بوصفو أدب لمرج
لوجي بين الرجل والمرأة، ألن كمييما إنسان، ويخضع لمشروط التي تخضع ليا اآلخر اإليديو 

 .1الحضارية واإلقتصادية والسياسيةمثل الظروف الثقافية و 
سقف األدب النسائي بحجة أنو  تلعل الكاتبات ىن األكثر رفضا لسياق إنضمامين تح  

 .تقسيم عمى أساس بيولوجي
بقولو: "إنو يسمب المرأة والرجل معا خصائصيا األخرى  وىذا ما أكده حميد الحميداني  

باعتبارىا صنفين متعاونين عمى قيام النوع اإلنساني ونشاطو، والعمل عمى تقدمو واستمراريتو 
 2بكل ما يتصل بدورييما من وظائف متباينة أحيانا، ومتكاممة ومتبادلة في أحيان أخرى"

 النسائية:الموقف النقدي المؤيد لمكتابة  -2     
ال كان من يكتبو رجل أو إمرأة، إوقف بوجوده األدب النسائي، سواء يقر أصحاب ىذا الم  

نجد خصوصية لكتابة المرأة تجعميا مختمفة عن كتابة الرجل، وفي ىذا الصدد نجد توفيق 
ختالف كبير بين ويؤكد أن ىناك إ بكار يقر بوجود خصوصية وراء مصطمح األدب النسوي،

لى الرواية ول أن يبين موقفو من خالل عودتو إكتبو الرجل، وقد حايلمرأة وبين ماو اتكتبما
لى وذلك ألنيا لم تعد إضافة متميزة إالنسائية التي أصبحت عنصرا بالغ األىمية لمرواية، 

اإلنتاج الرجالي فحسب بل وألنيا أيضا فييا طرافة من حيث أنيا تمقي عمى واقعنا أضواء 
لى أنفسنا ومجتمعنا وتاريخنا بعينين اثنتين أصبحنا مع ىذا اإلبداع ننظر إقد  جديدة، فكأننا

 .3ال بعين واحدة ونعييا بعقمين وندركيا بحسين

                                                           
 11م، ص1997شمس الدين موسى: تأمالت في ابداعات الكاتبة العربية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،   1
2  الت نقدية وحواراتقامصفاء درويش: اشكالية الكتابة النسائية بين القبول والرفض، مكتبة األلوكة، دراسات و   

https://www.alukah.net ،05/03/2019 ،15:20. 
ة بمعمي، أطروحة نسآ فشراإفضيمة الفاروق نموذجا،  خديجة حامي: سرد النساء العربي بين القضية والتشكيل: روايات  3

 23م، ص2013ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

https://www.alukah.net/
https://www.alukah.net/
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لرجل بطريقتيا العيد " أن المرأة أضافت لمستيا الى جانب ا يمنىى ىذا تؤكد إضافة إل  
يام المرأة في الحقل األدبي أضفى سمات جديدة عمى األدب وتضمن الخاصة تقول: "أن إس

ومن  ،1امين والمألوف من األشكال"جعمت األدب يتجاوز السائد من المضعالمات دالة 
 .خالل قوليا فإنيا تثبت بأن أدب المرأة متميز، فيي تثبت حضورىا وتألقيا

ياءىا عبر لغة اإلبداع فإن ذلك يتم تأكده زىور كرام في قوليا: "المرأة حيث تطرح أش وىذا ما
ح لكتاباتيا خصوصية نابعة من ظروفيا الخاصة التي تنعكس عمى يمنىبمنظور جديد، وما

 .2رؤيتيا وتصورىا لألشياء"
ذة العراقية نازك األعرجي من بين المدافعات عن مصطمح )الكتابة السنوية( قوتعد النا  

خاصة المضادة مصطمح الذي يؤكد كينونتيا الداعية المرأة العربية الى التمسك بيذا ال
عتبار ىذا المصطمح احالة الى الدونية، كما تشيع عنو الثقافة العربية لمدونية، محذرة من إ 

 .3الخاضعة لموعي الذكوري الذي يريد المرأة أن تبقى عضوا ميمشا في النادي الرجولي"
س    دراسة العمل النسائي نا ليا نابعة منذكر تعتبر اآلراء السابقة التي تطرق تنادا عمى ماوا 

بداع المرأة محطة نقد ويطرح العديد من األفكار، إال أن ما أقره أصحاب ىذا حيث أصبح إ
 الموقف ىو اإلعراف بوجود الخصوصية والتميز بين ماكتبو المرأة وما يكتبو الرجل.

III.  :خصائص الرواية النسائية 
الرواية النسائية وعبر تراكم نصوصيا اإلبداعية من أن تفرض نفسيا عمى  ستطاعتلقد إ   

الساحة األدبية العربية عموما والجزائرية خصوصا، وأن تعمن عن حضورىا من خالل سمات 
خاصة برزت لشرعية المصطمح وعممت لمبدأ اإلختالف والتمايز عمى مستوى الشكل 

                                                           
1  صفاء درويش: إشكالية الكتابة النسائية بين القبول والرفض، مكتبة األلوكة، دراسات ومقاالت نقدية وحوارات  

https://www.alukah.net  ،05/03/2019 ،15:20. 
 1كرام: السرد النسائي العربي )مقاربة في المفيوم والخطاب(، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، طزىور   2

 72، ص2004
 128حسين المناصرة: النسوية في الثقافة واإلبداع، ص  3
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حديثة العيد بالظيور الذي يعود  ائية الجزائريةوالمضمون، وعمى الرغم من أن الرواية النس
لى فترة التسعينيات، التي شيدت والدة أول رواية جزائرية بقمم نسائي لصاحبتيا "أحالم إ

" مستغانمي" والموسومة "بذاكرة الجسد" وأخرى لمكاتبة "زىور ونيسي" المعنونة "بمونجة والغول
لمنصوص ستنادا جزائرية في الحقول الروائية وا  ة النطالقة المرأ فإن ىاتين الروايتين قد سجمتا إ

ي الجزائري ا "عالمة تحول نوعي في المشيد الروائمالتي جاءت بعدىا والتي يمكن إعتبارى
في العقد األخير من القرن العشرين حيث تبرز الرواية جنسا أدبيا لم يعد حكرا عمى الرجل 

ائرية التي خاضت مغامرة تجريبية بعد أن لممرأة الجز  مارس نوعا من اإلغراء مافتئنما يا  و 
من ، ، وغيرىا1داع األدبي كالشعر والقصة القصيرة..."انت قد مارست أنواعا أخرى من اإلبك

خالل النصوص الروائية النسائية التي شيدتيا مرحمة التسعينات، يمكننا أن نرصد جممة من 
مايتعمق بطبيعة المواضيع الخصوصيات والعالمات الدالة عمى الرواية النسائية منيا 

المتناولة في المتون الحكائية لممرأة والبعض اآلخر متعمق بطبيعة التقنيات المستخدمة في 
البناء السردي، والبعض اآلخر متعمق بالمغة الموظفة لمتعبير عن ىذا العالم الحكائي 

 و.وكيفيات عرض
 الكتاب بالجسد: -1
لعل أىم ميزة لمسرد النسائي ىو توظيفو لمجسد بمعطياتو الحسية والمعنوية بوصفو     

 الحقيقة المادية لموجود اإلنساني في الوقت نفسو الذي غير فيو بإستحضار تمثالتو وكل ما
   شتياء وحب وكل مايتعمق عنيا في المغة من الكممات المتصمة بو يتصل بيا من رغبة وا  

 .أو المحيمة عميو

                                                           
 151م( ص:2003-1993بن جمعة بوشوشة: بيبموغرافيا النسائية، الجزائرية )  1
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تقطب فقرات النص الجسد يشتغل في النص الروائي النسائي"كنواة داللية ممغنطة تسف   
 1د الداللة فيو عمى اإلنعتاق واإلنطالق في فضاء المتعدد والالمحدود"عاومحاوره، كما تس

شكل محطة عبور من ليل عمى ذلك، فالجسد في كتباتيا يوأعمال أحالم مستغانمي خير د
الوقت نفسو الذي تعد وفيو جسرا ممتدا بين الجسد والذات الى لى الداخل، وفي الخارج إ

العالم وتمثل لذلك يقول الساردة في فوضى الحواس "رحت أستعجل النوم أحاول أن أنام دون 
 .أن أقع في فخ األحالم ثمة غرف جميمة الى حد الحزن، تعاقبك أسرتيا بالحمم

يوتي قجسدي، كنت أستيقظ رغبة داخمي تمقي رائحة من وبرغم ذلك، في الصباح لم أنج    
لم  كسول يستبقني إحساس بمتعة مباغتوفأبقى لمحظات، مبعثرة تحت شرشف النوم الشائي ال

 .2أسع إلييا جاءني بيا البحر من سريري حرية قد تسرق من فجأة ألي سبب كان"
 يعالقاتو بالعالم الخارج فالنص السردي النسائي يأخذ من الجسد ايحاءاتو الرمزية وحيوية  

كما بالعوالم الداخمية، وىو إذ يمرر عبره األحاسيس والعواطف، يجعل من ترابطو المرآوي 
البيضاء  أنفاسو عمى الصفحا وبعث  3نتاج أثره الفنيالجسد وسيمة يتمكن من خالليا من إب

الد بن طوبال بحرية وتناغم ولتقريب ىذا المعطى نورد المقطع السردي اآلتي عمى لسان خ
تك حتضنضياب الدمع، كنت أود لحظتيا لو إ ليك خمفالجسد:"...نظرت إ بطل ذاكرة

مرأة... كما لم أحضن حمما... ولكني بقيت في مكاني بذراعي الوحيدة، كما لم أحضن إ
والحنين  مين مكابرين، بينيما جسر سردي من الشوققيت في مكانك متقابمين ىكذا... حبوب

ستوقفتني كممة جسر، وتذكرت الموحة... يوم دخمت ىذه م التي لم تمطر، إوكثير من الغيو 

                                                           
األخضر ابن السايح: سرد الجسد، وغواية المغة، قراءة في حركية السرد األنثوي وتجربة المعنى، عالم الكتب الجديد   1

 274م، ص2011، 1واألردن، ط
 142، ص2010، 19أحالم مستغانمي: فوضى الحواس، دار األداب، بيروت، ط  2
عبد النور إدريس: الجسد وقتنو الكتابة   3

today1modules.php?nave=neusoffilesatilesid://ofouq.com/http ،70/03/2019 ،15:20. 
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القاعة، دخمت قسنطينة معك، دخمت في طمت، في مشيتك، في ليجتك وفي سوار كنت 
  .1تمبسينو"

 آلثار النفسية المترتبة عن الجسدوالشئ المالحظ عمى ىذا التوظيف عنايتو البالغة بتمك ا  
ظيار جسدىا رأة الكاتبة تعمل عمى الدوم عمى إوالمنعكسة عمى األنثى سمبا وايجابا، فالم

بشكل مغاير، لكي تغوي وتعجب، وتؤسس عالقة مع اآلخر، وتتخذ الصورة التي تحمميا عن 
رتب لمجسد نيا تعطي لمعالم قناعا لكي تأكبر من جسدىا الحقيقي الواقعي، إذاتيا مكانة 

، فتغدو الكتابة بالجسد عندىا 2براز التمثل الذي تحممو عن جسدىاي تفضل إمسافة ما... في
 .في وقت واحد 3أداة لإلختراق ووسيمة لمتجاوز و"ترجمة لمجسد والالوعي والرغبة" 

 التمحور حول الذات: -2
ور فيو نعيش فيو، وطريقة غير مباشرة لمحضتعتبر الكتابة الروائية نظرة جزئية لمعالم الذي   

لكنو بالنسبة لممرأة رىان غير معمن تعقده الكاتبة مع الذات لقول التجربة الخاصة، وعكس 
محطات الوعي بيذه الذات عبر نشاط تمارسو بشكل يومي بوساطة الجياز المغوي الذي 
مافتئ يرسم ليا أفضية رحبة، تتحرك في أطرىا الزمنية وحدودىا المكانية وأرضياتيا الحديثة 

الحرف وقدرتو عمى التجوال في خمجات الذات وخوض غمار التعبير عن مستعممة سمطة 
 .الداخل المجيول

 وفييا تيميم كممة السر إن الذات في الرواية النسائية ىي:" بؤرة ىذا العالم منيا يبد الخمق  
لييا تنتيي رحمة السعي والعذاب المستديم، الشئ ييا ينتيي تطواف العالم وعطشو، وا  وال

 .4األصل والوالدة والمنبع والمصب"  يسبقيا فيي

                                                           
 134-133أحالم مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص:  1
 41، ص1988، 2أفاية محمد نور الدين: اليوية واإلختالف، إفريقيا الشرق، ط  2
 16، ص1980، 1،طدار العودة، بيروت ، عبد الكبير الخطيبي: في الكتابة والتجربة، تر: محمد براءة،  3
 123، ص1985، ربيع 34كارمن البستاني: الرواية النسائية الفرنسية، مجمة الفكر العربي المعاصر،ع  4
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النسائية، وشوارعيا وىذا التمحور حول الذات يظير في تعبير المرأة الكاتبة عن ىموميا   
جتماعي وكذات كفرد إ ىامى من خالل تمك القضايا التي ليا صمة وثيقة بوجوداألنثوية ويتج

 بقدر ما 1قي مع الرجلقامة تعارض ميتافيزية تسعى الى البحث عن اليوية عمى إأنثوي
وجية نظر محددة يتقبل ىذا اآلخر األنثوي، ويبني جسور تحاور  عادة بنائو وفقيسعى إلى 
 .قصاءإستالب أو تيميش أو إ معو دون

م الرواية النسائية تتجمى أيضا في ذلك الحضور القوي لألنا وتضخمو وىذه الذاتية التي تس  
من خالل أسئمة المتن، ومواضيعو، وأشكال الخطاب وأنماطو ولغة السرد بأنواعو وأساليب 
الكتابة المتعددة ممايجعل الفضاء الروائي فضاء مفتوحا عمى مختمف األشكال الغنائية التي 

 ن كان يشاركين فييا الرجلحتى وا   2تابة النسائية"ة عمى الكيمنى"تبقي... خاصية مي
داخل تبتعد عن حمى الموضوعية وعن ال 3وبيذا تغدو كتابة المرأة " كتابة من الداخل"  
بيا بواسطة اإلعترافات، مما يجعميا تتأسس  ىاوقع في غياىب الذات، وتضيء مسار لتتق

ستحضارىا من التاريخ ت السرد وا  اإلستذكار والتداعي الذي يقوم بإستدعاء مكونا عمى مبدأ
صريح مشكمة عالما خياليا الذاتي المرتبط بواقع الكتابة إلعادة تشكيميا بصيغ المكاشفة والت

مرأة، فالمرأة ىي مدار الحكاية موضوعو إمرأة، وبطمتو إمرأة، وساردتو ال تخرج عن كونيا إ
 .وروايتيا والممسكة بدقة أحداثيا في الوقت نفسو

الكاتبة ىي األقدر عمى التعبير عن قضاياىا النسائية بمختمف أبعادىا الشعورية فالمرأة   
والجسدية واإلجتماعية والوجودية نظرا لصمتيا بعالم األنثى كأنثى ووعييا بأوضاعيا، فيي 

و مع متكشف عن خصائص الكيان األنثوي، وحقيقة وضعو في المجتمع طبيعة تعام
يو المرأة الكاتبة مشفرا في نصوصيا يمثل في واقع األمر لتتعرض إمؤسساتو ومع اآلخر وما 

                                                           
  141ص، 1986، 1دار السحر لمنشر، طبن جمعة بوشوشة: الروائية النسائية المغاربية،   1
2
 141ص  ،المرجع نفسو  

  400ص ،1طأحمد المدني: فن القصة القصيرة بالمغرب، في النشأة والتطور واالتجاىات، دار العودة بيروت،  3
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وجودىا  وتر واقعيا النفسي وتأزممدارات معاناتيا التي تسيم بشكل أو بآخر في ت
 .اإلجتماعي
 أفق تمقي النسائية الجزائرية: -3

قراءة معينة، تنتظره في الضفة األخرى  حتمالس كتابة النص الروائي دائما عمى إتأس  
ىناك سواء كان نصا نسائيا كتب بقمم المرأة أو رجاليا نسخ بحبر رجل، وىذه القراءة التي 
يوجد بيا النص الروائي تقترن دائما بقارئ متوىم ال يسجل حضوره  داخل النص، لكنو يعتقد 

 .تخسيمياحمفا مع الكاتب يقيد بنوده 
أة الجزائرية أن تفرض حضورىا، وتؤكده في المشيد الثقافي واالجتماعي ستطاعت المر لقد إ  

راكمات تالعام والخاص، من خالل حضور نصيا الروائي في الساحة األدبية التي شيدت 
ستدعت ضرورة قراءتو ومتابعتو وحضور المرأة لم كيفية لفتت االنتباه إلى وجوده وا  كمية و 

بل كان حضورا مشعا عكستو الكثير من ردود الفعل  يكن حضورا باىتا في الساحة األدبية
المتباينة التي دارت حولو، وأقيمت عمى خمفيات تواجده مما يكشف عن خصوصية تمقي 

 .ماتكتبو ىذه األخيرة
نتقادات، يعكس والى حد بعيد ية النسائية وما صاحب وجودىا من إوخصوصية تمقي الروا  

ستيالك أوال، ويبين تردي فعل القراءة بالرواية كمادة إ لمقارئ الجزائريتمك العالقة اليزيمة 
يصاحب ذلك من  مرأة ومابالرواية النسائية التي تكتبيا إ لديو ثنائيا، خاصة إذا تعمق األمر

رتياب ال يمكن إ   .عقالونظرة دونية وا 
ممة من األسباب التي لى حقي الرواية النسائية في الجزائر إوتعزى أسباب خصوصية تم  
لى طبيعة التقاليد واألعراف المتحكمة في المجتمع الذي ولدت فيو ىذه د بعضيا إيعو 

النصوص، والتي ترى بأن "كتابة المرأة عن ذاتيا وعالقتيا باآلخر خرق لممقدس من 
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وىذه القيم المتوارثة ال تتوالى  1األعراف ومحضوراتو وتجاوز لألصيل من القيم ومحرماتو"
 .عن التأثير السمبي في عممية التمقي لنصوص ىذه األخيرة

وفي الوقت الذي تشكل فيو التقاليد واألعراف حمال ثقيال تنوء بو عممية تمقي الرواية   
نما ترتبط أن أسبابا أخرى ال تتعمق بأفضية إنتشار ىذه األخيرة، وا  النسائية الجزائرية تالحظ ب

يذه الرواية نفسيا وبما تحممو من سمات خاصة تميزىا عن غيرىا وتأتي في مقدمتيا حداثة ب
ى نمذجتيا في نبثقت أولظيورىا عن الرواية الجزائرية، وا   النشأة فقد جاءت متأخرة في

سنة تغانمي يحمل عنوان "ذاكرة الجسد" ثنين، األول ألحالم مسالتسعينات مع نصين إ
                 نبي موسوم ب "لونجة والغول" وظير في السنة نفسياوالثاني لزىور و  1993

لقد شكل ىذان النصان نقطة تحول في مسار الرواية الجزائرية عموما والمكتوبة منيا بأقالم 
نسائية خصوصا فعمل النص الثاني عبق التاريخ وجاء موسوما بعالماتو من خالل اختزالو 

كثير من عالمات التقميد وفي الوقت الذي تضمن فيو النص لنقاط االنطالق واحتوائو عمى ال
ذا كانت حداثة النشأة قد فقدت الرواية وا  ، األول الكثير من مالمح الحداثة وعالمات التجريب

النسائية الجزائرية أحقبة الفوز باىتمامات القارئ الذي أبقاىا عمى ىامش غيابو، فإن التراكم 
يم ىو اآلخر في اضعاف حضورىا عمى المستوى األدبي غير المنتظم ليذه األخيرة قد أس

وتضاف الى ىذه األسباب أسباب أخرى ، وىذا مايعممو اإلقبال المحتشم عمى قراءة نصوصيا
تتعمق بالبيئة الثقافية المغاربية عموما والجزائرية منيا عمى وجو الخصوص والتي "ال تعطي 

الجاىز والمستيمك الذي يمغي باألساس سؤال األولوية لمجمالية والمعرفة بل تحاول أن تكرس 
ويجيض تطمعاتيا ويبتعدىا عن حمى الوعي بالنص الذي يتغمغل في أعماقو بحثا  ،2القراءة"

ومحاولة منيا ، عن منابع الجمال المدفونة بداخمو، وأنساق المعرفة الكامنة بين سطوره
ة سعيا حثيثا من أجل تشكيل تسعى الرواية النسائية الجزائري -المتمقي–إلستقطاب القارئ 

                                                           
 160ص:،1986، 1دار السحر لمنشر، ط، بن جمعة بوشوشة: الرواية النسائية المغاربية،   1
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عبر تراكم  –قاعدة قراءة ليا من خالل تكريس وجودىا في الساحة األدبية والثقافية 
ى الكتابة تيا بعيدا عن اإلنقطاع، والتحول إلنصوصيا، والعمل عمى سيرورة الكتابة عند كاتبا

لى ممارسة عامة لروايتيا، كما تسعى جاىدة إ محاألجناس األخرى من أجل بمورة مالضمن 
المغامرة التي ستجعميا تخطى دائما لتجريب، وال تتوانى عن دخول الكتابة في حمى ا

وفي المقابل ىذا تنتظر ، بالجديد، وتأتي بالمبتكر والحديث عمى المستوى الشكل والمضمون
النقدية التي تمعب دورا كبيرا في الرواية النسائية الجزائرية بصبر أن تحظى بعناية الممارسة 

تشكيل أفق المتمقي لمرواية عموما كجنس أدبي لمرواية النسائية عمى وجو الخصوص من 
نطباعية الذاتية، التي أوقعت الكثيرين ذه النصوص بعيدا عن السطحية، واإلخالل تبعيا لي

يتيا األولى "ذاكرة ما تعرضت لو أحالم مستغانمي بعد صدور روا، في أشكال القراءة الجاىزة
وفي الوقت ذاتو يتم ومن  –صدارات شعرية كثيرة كقمم نسائي لو إ الجسد" رغم شيرتيا

خالليا )المتابعة النقدية( رصد المالمح العامة والخاصة التي تتعمق بيذه الرواية في حدود 
  .يةمرجعيات معرفية تتوافر عمى المقومات الفكرية واألنساق الجمالية لمكتابة الروائ

سائية في الجزائر عمى جممة من وبناء عمى ما تقدم بتأسيس أفق تمقي الرواية الن  
 عتبارات ويواجو في مسيرتو نحو المتمقي الكثير من التحديات التي نجمميا فيما يمي:اإل

 ابعة داخل شرنقة الموروثلثقافة الجزائرية، والتي ماتزال قأوال: وضع الرواية النسائية في ا
لنشأة من خالل سعييا لمتموقع ببطء، معابر الحداثة، محاولة تجاوز حداثة اوتتممس 

بداعي عبر بناء مالمح خاصة يترجميا النص اإلستقرار عبر التراكم الفصي المنتظم و واإل
 1 .فعل القراءة

الثقافية التي تعد الرواية  ختياراتزائري الذي تتنازعو العديد من اإلثانيا: وضع القارئ الج
ال لى تقوقعو عمى األشكغوية والتي تعتبر المغة العربية إحداىما، إضافة إواحد منيا، والم
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أمامو عمى  قبالو عمييا، بعيدا عن تمك األفضية المفتوحةاألدبية التقميدية المألوفة وا  
 .1بداع األدبيالمستحدث من أنماط اإل

لى إثبات وجودىا وتأسيس كيان مستقل ي تسعى من خالليا إة النقدية: التا: الممارسثالث
 ىتمام النقدي من جية أخرىصة بيا تميزىا من جية وتستدعي اإلورسم معالم عالمات خا

القول بأن المرأة الجزائرية ككاتبة لن تكمل عزيمتيا بل ستواصل دق  وفي األخير يمكننا  
ا، موظفة كل ما تممكو من دىاء فني ووىج األبواب السردية المغمقة في وجييا حتى تفتح لي

 ىتماماتو كمتمقمحالة في لفت انتباه القارئ وشد إ لغوي، وبوح تمقائي يساعدىا ال 
وعة تناولت البنية زائرية شيدت عدة دراسات نقدية متنخالصة القول أن الرواية النسوية الج  

كال السارد ودوره في بناء السرد.السردية ليا وكذا أش

165ص: 1986، 1لمنشر، ط دار السحر بن جمعة بوشوشة: الرواية النسائية المغاربية،  1
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I. :مفهوم السارد والبنية السردية
 مفهوم السرد: -1

فيو خزان الذاكرة الجماعية بكل آالميا وآماليا  ،إن السرد قطاع حيوي من تراثنا المعرفي  
وصمتنا عن العرب دالة عمى  النصوص الي ، وأولومتخيالتيا، إنو قديم قدم اإلنسان العربي

 .ذلك
إنسان في أي مكان بأشكال وصور  شأنو في ذلك شأن ،مارس العرب السرد والحكي  
.نتيى إلينا مما خمفو العرب تراثا ميموا  
 لغة: -أ
َوَ وردت ىذه المفظة في القرآن الكريم، قال تعالى9 "  

 
َل
 
َق ََد 

 
َآت

 
َمَ َودَ اوَ اَدَ ين

 
َن

 
َضَ اَف

ا
َايَ َل َج 

 
َبا

 
وبَ لَأ

هَ عَ يَمَ 

َ
 
َيَ والط ََر 

 
َوأ

 
َلن َا

 
َد َالح ََهَ ل َ"01يد

 
َأ

 
َأ ََمل َعَ ن َابَ س  ََغات 

 
َفَ وق َدر َالس  َوَ ي َإعمَ رد

 
َصَ ل َىا َال 

ا
َبَ إَ َحا ني

َمَ 
 
َت َمَ عَ ا

 
َل

 
َىن

.1"00رصيَ بَ 

فيو يعني مثال "تقدمو شئ الى  ،مغويتنطمق من أصمو ال، متعددة ومختمفةلمسرد مفاىيم   
تأتي بو مشتقا بعضيا في أثر بعض متتابعا، وسرد الحديث ونحو يسرده سردا إذا  ،شئ
وفال يسرد الحديث سردا إذا كان جيد السياق وفي صيغة كالمو صمى هللا عميو وسمم  ،تابعو

، 2ويكن يسرد الحديث سردا، أي يتابعو ويستعجل فيو، وسرد القرآن تابع قراءتو في حذر منو
مسرد يتابع خطاه  تسرد الدر9 تتابع في النظام وماشيومن المجاز نجوم سرد أي متتابعة، و 

.3في مشيو"

 00-01سورة سبأ، اآليتين9 1
 054العرب، مادة )سرد(، ص9 لسان إبن المنظور2
  ية لمكتاب، وزارة الثقافة، دمشقة السور ميساء سميمان9 البنية السردية في كتاب اإلمتناع والمؤانسة9 منشورات الييئة العام 3
 02، ص1100، 0ط
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 دة بالتشديد فقبل سردىامنجد مختار الصحاح فقد ورد "س،ر،د" درع مسرودة، ومسر  أما 
النقب والمسرودة المثقوبة وفالن "بعضيا في بعض وقيل السرد9  نسجيا وىو تداخل الحمق
األشير الحرم ثالثة وتوليم في  جيد السياق لو، وسرد الصوم9 تابعويسرد الحديث إذا كان 
.1ذو القعدة، ذو الحجة ومحرم وواحد فرد وىو رجب"سرد9 أي متتابعة وىي 

إصطالحا: -ب 
لى األذىان ىو الحكي والذي يقوم عمى دعامتين أساسيتين9السرد بأقرب تعاريفو إ

 .تضم أحداثا معينة، أوليما9 أن يحتوي عمى قصة ما
أن قصة وثانييما9 أن يعين الطريقة التي تحكي بيا القصة، وتسمى ىذه الطريقة سردا، ذلك 

واحدة يمكن أن تحكي بطرق متعددة، وليذا السبب فإن السرد ىو الذي يعتمد عميو في تمييز 
 عن طريق قناة الراوي 9 الكيفية التي تروي بيا القصةأنماط الحكي بشكل أساسي والسرد ىو

والمروي لو، والبعض اآلخر  والمروي لو، وماتخضع لو من مؤثرات بعضيا متعمق بالراوي
والسرد مصطمح نقدي حيث يعني "نقل الحداثة من صورتيا الواقعية  ،2القصة ذاتيا"متعمق ب

 .3الى صورة لغوية" 
" يقول9 " إنو مثل الحياة Rollanbarthإن أيسر تعريف لمسرد ىو تعريف "روالن بارث" "  

رتباطيا باإلنسان من بساطة ، وبالرغم 4عمم متطور من التاريخ والثقافة" وسرعة تقمبيا وا 
 .نذلك الكائن المتمرد عمى كل تعريفآ

34ص ،1112، 2السردي من منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، ط بنية النصحميد لحميداني9 1
 17، ص0886، 90 تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار لمنشر والتوزيع، سوريا، ط آمنة يوسف2
 02، د.ت، ص92 البنية السردية في القصة القصيرة، مكتبة اآلداب، ط عبد الرحيم الكردي 3
 02، صالمرجع نفسو4
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لى فيم السرد بوصفو أداة من أدوات التعبير نون ومن ثمة كانت الحاجة الماسة إأو قا
 .1اإلنساني وليس بوصفو حقيقة موضوعة تقف في مواجية الحقيقة اإلنسانية

أو وسيط  بقيملى المستمع أو القارئ القصة إأن السرد وسيمة توصيل  "الشكالنيون"وقد رأى 
 .2بين الشخصيات والمتمقي ىو الراوي

أما "حميد لحميداني" فيرى9 " أن السرد ىو الطريقة التي تروى القصة عن طريقة قناة الراوي 
ب ولكن بالشكل والطريقة التي وفي رأيو أن القصة ال تحدد بمضمونيا فحس ،والمروى لو"

 .3بيا ذلك المضمون" يتقدم
كمايمي9 " فعل ال  "الكالم والخبر مقدمة لمسرد العربي"رفو في كتابو فيع "سعيد يقطين"أما 

وجد يبدعو اإلنسان أينما  ،حدود لو يتسع ليشمل الخطابات سواء كانت أدبية أو غير أدبية
قائال9 يمكن أن يؤدي الحكي بواسطة المغة المستعممة  "روالن بارث"وحيثما كان، ويصرح 

وبالحركة وبواسطة اإلمتزاج  ،صورة ثابتة أو متحركةفاىية كانت أو كتابية، وبواسطة ش
 .4إنو حاضر في األسطورة والخرافة واألمثولة والحكاية والقصة ،المنظم لكل ىذه المواد

متجددة لمحياة تجتمع فيو ليس الحياة من شخصيات وأحداث وما يؤطرىا معا فالسرد إعادة   
وفق تعدد لغوي  ،تدخل في صراع يحافظ عمى حياة السرد وسيرورة الحكي ،من زمان ومكان

يديولوجي وفكري يتسع ليشمل خطابات متعددة ومختمفة  .5وا 
إن السرد ىو الطريقة التي يختارىا المبدع أو الروائي ليقدم بيا الحدث أو أحداث المتن 

ي تتم بضمير الغائب كما وليذا لمسرد أشكال كثيرة تقميدية، كالحكاية عن الماض ،الحكائي
 .بوجو عام"المقامات" و "كميمة ودمنة"و "ألف ليمة"ىو الحال مع رائعة 

                                                           

 02المرجع السابق، ص1
 08، ص0886، 0طالمركز الثقافي، بيروت،  ،مقدمة السرد العربي سعيد يقطين9 الكالم والخبر  2
 34حميد الحميداني9 بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، صينظر9  3
 08سعيد يقطين9 الكالم والخبر مقدمة السرد العربي، ص 4
 08صالمرجع نفسو،  5
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وجديدة تصطنع ضمير المخاطب أو ضمير المتكمم أو إستخدام أشكال أخرى كالمناجاة 
 .1واإلرتداد.. الذاتية واإلستباق

ذا أردنا البساطة يمكن تعريف السرد9 "بأنو عرض حدث أو سمسمة أحداث مت   تابعة أو وا 
وكل سرد يشترط حدثا وشخصيات تنشط ضمن زمان  ،بواسطة المغةأخبار واقعية أو خيالية 

 .ومكان معينين وبواسطة سارد ينقل كل ذلك الى السامع أو القارئ
 أشكال السرد ومكوناته: -2
ونقصد بيا األركان األساسية التي ال يكون السرد من دونيا، ويمكن  السرد:مكونات  -أ

 أن تتناوب عمى تسميتيا ىذه الترسيمات أو ىذه القنوات9
 المروي لو -المروي -الراوي
 المسرود لو -المسرود -السارد
 .2المرسل إليو  -الرسالة -المرسل

 وظائف الراوي: -ب
إليو ىو أن أىم وظيفة من وظائف السارد في جميع األعمال األدبية  أىم ما ينبغي اإلنتباه  

بغض النظر  ،فإن السارد ىو الذي يعتمي عرش القص والحكاية ،ىي وظيفة السرد نفسيا
يعتبر عن الحديث ولوال ىذه الوظيفة لما وجد  ،فعل لغوين الصورة المغوية التي يمارسيا كع

لكن ىذه الوظيفة الحتمية ليست  ،العمل السردي من أساسو فيو أىم أسباب وجود الحكاية

                                                           
يحيى9 خصائص الفعل السردي في الرواية العربية الجديدة، مجمة كمية اآلداب والمغات، العدد الثامن، جامعة  شاليعي1

 15ص، 1102محمد خيضر، بسكرة، 
سحر شكيب9 البنية السردية والخطاب السردي في الرواية، مجمة دراسات في المغة العربية وآدابيا، فصيمة محكمة، العدد  2

 12، ص1102، 03



 البنية السردية وأنماط السارد في الرواية النسائية العربيةالفصل الثالث     

 

34 

 

الوحيدة التي يتطمبيا العمل السردي من السارد فال بد من وجود وظائف أخرى، نذكر منيا 
 .1المدروس ائف التي حمميا السارد في العملبعض الوظ

    التنظيم الداخمي لمخطاب القصصي ظيفة التنسيقية9 وفييا يأخذ السارد عمى عاتقو الو -
ما يريد النص قولو بغض  ستبيانجب أن يتمتع بالتنسيق من أجل إالذي ي ،العمل السرديأو 

وال يمكن  ،فال بد من أن يقدم ما يريد قولو بصورة منظمة منسقة ،النظر عن أخالقية النص
ستباقيا أو إيقوم السارد بيذه الوظيفة فيقوم مثال9 بالتذكير باألحداث  أن يحدث ىذا دون أن

 .أو ربطيا بغيرىا أو التأليف بينيا
الوظيفة اإلبالغية9 وتبدو ىذه الوظيفة عمى شكل إبالغ رسالة لممتمقي سواء كانت ىذه  -   

رويت عمى  الرسالة الحكاية نفسيا، وتكثر ىذه الوظيفة في القصص الرمزية التي كتبت أو
وىذا ال يعني فع( ومنطق الطير )لمعقاد( وغيرىا، ألسنة الحيوان، مثل كميمة ودمنة )إلبن المق

بل إنيا موجودة عمى صور مختمفة  ،أن ىذه الوظيفة مقتصرة عمى ىذا النوع من القصص
 .2في كثير من األعمال القصصية األخرى

ولكنيا  ،رطا من شروط العممية السرديةالوظيفة اإلستشيادية9 وىي وظيفة فرعية ال تعد ش -
وتظير ىذه الوظيفة حين يقوم السارد لمحاولة إثبات مصدره الذي إستمد  ،ال تكاد تخمو منيا

 .معموماتو أو درجة دقة ذكرياتو
تمكن السارد من اإلنتباه الى و الوظيفة التعميقية9 وتتمثل ىذه الوظيفة بتعطيل السرد ىنيية  -

كأن يتحدث عن قصة حب ثم يوقف سرده ألحداث القصة ويستطرد  ،يةبعض القضايا الجانب
ي أو غير ذلك ويمكن أن نطمق عميو )الوظيفة نسان، كمظير إى الحديث عن الحب نفسوال

 .3اإلسترادية( من الناحية الشكمية
                                                           

محمد عبيد هللا9 السرد العربي )أوراق مختارة من ممتقى السرد العربي األول وممتقى السرد الثاني( منشورات رابطة الكتاب  1
 223، ص1100، 0األردنيين، ط

 224ينظر9 محمد عبيد هللا، السرد العربي، ص 2
 226، صنفسولمرجع ا 3
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يرار جينيت( فيي خمس وظائف ىي9 حدث عن الوظائف التي تحدث عنيا )جأما بالت
 ظيفة الو والوظيفة اإليديولوجية، ووظيفة اإلدارة، وظيفة الوضع السردي، و الوظيفة السردية، 

 .واصميةتاإلنتباىية أو ال
وال يفترض وجود ىذه الوظائف جميعا، فقد تستغرق وظيفة واحدة مجمل الحدث السردي 

ترتفع بمستوى النص  ،تعددةم تأدية مياملحكاية ما، ولكن التنوع دليل حرية الراوي في 
 .ويالت المتعددةستوى النص المفتوح الذي يقبل التألى مإالسردي 

 وظائف الراوي في ثالث، وىي9 حصركما أنو   
9 التي يقوم فييا الراوي بتقديم مشاىد وصفية لألحداث والطبيعة واألماكن الوظيفة الوصفية-

بل إنو يظل متخفيا وكأن المتمقي يراقب مشيدا  ،واألشخاص دون أن يعمم عن حضوره
 .1قيا ال وجود لمراوي فيوحقي
والتاريخ منيا  ةصيمية9 وفييا يقوم الراوي بتأصيل رواياتو في الثقافة العربيالوظيفة التأ -   

م، مثل ثر العرب المعروفة في اإلنتصار عمى الخصو أويربطيا ب ،أحداثا لمصراع القومي
 .الفرنسيينوالثورات الوطنية ضد المحتمين  ،المواجية العربية التركية

رابطا إياىا بمصادر تاريخية زيادة  ،الوظيفة التوثيقية9 وفييا يقوم بتوثيق بعض رواياتو -   
 .في إييام الراوي أنو يروي تاريخا موثقا

  

                                                           
 0طبيروت، دار الروافد الثقافية،  ،فتاح كيميطوعبد التجربة ، التراث السردي العربية، قراءة قادر نويو الينظر9 عبد  1

 22، ص1101
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 أنماط السرد: -3  
  Objectifيميز الشكالني الروسي "توما تشفسكي" بين نمطين من السرد9 "سرد موضوعي"

 .ففي نظام  Subjectifوسرد ذاتي
السرد الموضوعي9 يكون الكاتب مطمعا عمى كل شئ من األفكار السردية لألبطال ويكون 

نما ليصفيا وصفا محايدا  ،األحداث رالذي ال يتدخل ليفس ،الكاتب مقابال لمراوي المحايد وا 
ونموذج ىذا األسموب ىو  ،حكي لو ويؤولويو يترك الحرية لمقارئ ليفسر ما يكما يراىا، ف

 .وايات الواقعية، أما في نظامالر 
ع( متوفرين عمى السرد الذاتي9 فإننا نتبع الحكي من خالل عين الراوي )أو طرف مستم

ال من زاوية وال يقدم األحداث إ ،المستمع نفسو وكيف عرفو الراوي أو تفسير لكل خبر، متى
عوه الى اإلعتقاد يفرضو عمى القارئ ويد ،نظر الراوي، فيو يخبر بيا ويعطييا تأويال معينا

 .1بو، نموذج ىذا األسموب ىو الروايات الرومانسية أو الروايات ذات البطل اإلشكالي
 وىناك أربعة أنواع من السرد حسب العالقة بين زمن الراوي وزمن الحدث9

أنو يروي  في الرواية وفيو يشير الراوي الى 9 وىو زمن السرد، الشائعالسرد الالحق لمحدث-
 .ت" في ماضي بعيد أو قريبأحداثا "وقع

التي تعتمد عموما صيغة المستقبل السرد السابق لمحدث9 وىو زمن الحكايات التنبؤية  -
ستخدام ىذا الزمن في الرواية يقتصر ، وا  ولكن ال شئ يمنعيا من إعتماد صيغة الحاضر

وتستبق األحداث  ،غالبا عمى مقاطع وأجزاء محدودة من النص، تروي األحالم أو التنبؤات
الذي تستخدمو روايات الخيال العممي التي تروي  ،وينبغي التمييز بين ىذا السرد وذاك

بصيغة الماضي )بالنسبة الى زمن الراوي( أحداثا تنتمي الى المستقبل )بالنسبة الى زمن 
 .الكاتب(

                                                           
 36-35، ص1111، 2حميد لحميداني9 بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي، ط 1
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 دثيان الح9 وىو الزمن الحي الذي يتطابق فيو كالم الراوي مع جر السرد المزامن لمحدث -
رواية حكاية كاتب  لمن خال ،ن التماسك في ىذا السردوقد حاول بعض الكتاب خمق شئ م

 .يشرع في كتابة روايتو
السرد المتداخل9 ىو السرد المتقطع الذي تتداخل فيو المقاطع السردية المنقسمة الى أزمنة  -

ات التراسمية وفي ويتمثل ىذا السرد في الرواي ،مختمفة )الحاضر، الماضي، المستقبل(
 .1كرات الحميمية الروايات التي تتخذ شكل المذ

I. :2السارد الراوي 
 مفهوم السارد:  -1

وفي أذىاننا صورة باىتة المعالم لفرد  ،نتيي من قراءتياالكثير من األحيان نقرأ القصة ون في
ة، وربط أفكارنا ووجو تأويالتنا كان بصحبتنا طوال فترة القراءة، وأخذ بيدنا في لحظات اإلثار 

   لى أخرى نتقمنا من صفحة إ، كمما إيوط وىميةظل يربط أفكارنا بخ، وعمل كوسيط روحي
نتيي من القراءة النكاد نعثر عمى مالمحو التي لى آخر، لكننا عندما ننا من فصل إقفز   أو

ىشين ونحن نستمع رفقتنا، كل مانتوسمو ىو ميثاق التصديق الذي جمعنا بيا، عندما كنا مند
بيا فمن _ يكون ىذا الوسيط الى صوتيا المنبثق من داخل النص الحكائي الذي جمعنا 

 ستطاع أن يجوب بنا رحاب النص دون عياء أو كمل؟الذي إ
 _ من ىو ىذا الكائن المتسربل في أثواب الخفاء رغم حتمية الجالء والعمن؟

                                                           
 045-044، ص1101، 0لطيف زيتوني، معجم المصطمحات نقدية الرواية، دار النيار لمنشر، لبنان، ط1
لقد اعتمدت في دراستي ىذه عمى مصطمح السارد بدل مصطمح الراوي بسببين إثنين، األول يعود لكون مصطمح السارد  2

األقرب في الداللة عمى العون السردي، والسبب الثاني يرجع إلختالف الموجود بين المصطمحين فالراوي ىو اسم فاعل دال 
فالزمان والمكان جامع لألخبار وناقل ليا يحتل في معظم األحيان موقعا عمى القائم بفعل الرواية وىو شخص تاريخي واقع 

حكائيا، أما السارد فيو اسم فاعل دال عمى القائم لفعل السرد، وىو كائن خيالي مبتدع لألخبار والحكايات الغ جامع ليا 
لذي فقد ظمو ة المعاصرة الرجل اي الروايكردي السرد فاليحتل في النص موقعا خطابيا قوليا، لممزيد أنظر9 عبد الرحيم 

 001-018ص 1115، 0 ،طالقاىرة، نموذجا مكتبة اآلداب
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 ة؟_ ماطبيعة العمل الذي يؤديو في أفضيتو الداخمي
وىذا  محاولة قول شيء إلىمنذ البدء تنتزع بما أن الرواية في حقيقتيا عمل حكائي فإنيا   

مايجعميا بحاجة دائمة الى سارد أو فاعل يقوم بفعل القول، ويؤدي عممية الكشف عن ىوية 
عالميا، وفرز عناصره، وبيان أسس بنائو فيو بمثابة الخالق الوىمي ليذا العالم الذي ولد 

تطفو عمى ية التي ر وعي المؤلف والكاتب، ويعمن عن فمسفتو الخاصة ورؤيتو الذاتليبمو 
رتداء أثواب سارد إلى اإلعتقاد بوجيات نظر مختمفة وا  دافعة بال ،سطح المتخيل الروائي

متعددة، والظيور بأنماط مختمفة تتنوع فييا أشكال القول، وتتحول فييا حقيقة ىذا األخير 
، يتوسل بو المؤلف 1كونو كائنا ورقيا "منزوع الصفات يضطمع بوظيفة الكالم" عمى إعتبار

ولوجي وبمورة رؤيتو، ونقميا من يب كان أو كاتبة( لتأسيس عالمو وتمرير خطابو األيد)كات
 .دائرة اإلحتمال الى دائرة التحقق

وز اسات وأن يحالقسط األوفر من الدر  ستطاع السارد داخل الفن الروائي عموما أن يناللقد إ
يره داخل لو، وكيفيات تمظعمى إىتمام الكتاب والنقاد والذين شدت انتباىيم طرائق اشتغا

التي تسير في تحديد طبيعة  ،العناصر ية المختمفة، لكونو يمثل أحد أىمالنصوص الحكائ
فيجعل من  ،النص الروائي، وتشكيمو في الوقت نفسو الذي تمنحو فيو طابع المصداقية

ا الذاتية عوالم شبو حقيقية، تنعكس عمى مرآتيا الحياة الواقعية بكل تفاصيمي عوالمو
وىو يؤسس عالمو الحكائي " لينوب  ،ال كائن يستعين بو المؤلفذن ماىو إوالموضوعية، إ

يام بواقعية بولوجي وايضا ممارسة لعبة اإلأليديوتمرير خطابو ا ،عنو في سرد المحكي
يقوم الروائي بتخيمو ثم بتكوينو  ،ئي ىناك عالم فني جديد، فداخل كل عمل حكا2مايروى"

نما يبنى عمى أساس وجية نظر بصرية ذا العالم البكر ال يأتي من فراغ، وتجسيده، وى وا 

                                                           
 1113 ،0ط، دار الغرب لنشر والتوزيع، الجزائر،-بحث في تقنيات السرد-عبد المالك مرتاص9 في نظرية الرواية 1

 127ص
 58-57، ص82، 08، 3، ع00عبد العالي بوطيب9 مفيوم الرؤية السردية في الخطاب الروائي، مجمة فصول، مج  2
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وبتعبير  ،تشكمو كممموس، ووجية فكرية تعمن عنو كوعي، ووجية جمالية تعكسو كرؤية فنية
آخر يمكننا القول بأنو يشتد عمى واقع لو مكوناتو الثقافية واإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية 

، يتكئ عمى 1يمثل الرؤية الثقافية لمروائي أو " واقعا فنيا متخيال" ،التي تندمج في وعاء واحد
ن عالقات رؤية محددة تشي بدالالتو، وتتوج بمواقف صاحبة من العالم بكل مايحتويو م

وتناقضات وصراعات، لذلك يقوم المؤلف بتشكيل سارد يكون" أداة بث يستعين بيا ألداء 
"يبمغ مسمع متمقى الخطاب قبل أن يبمغ  ،فتكون بذلك صوتا دائم الحضور ،2عممية القص"

في الوقت نفسو الذي يكون فيو وسيمة تقنية تقوم  ،3مسمعو صوت الشخصية المخبر عنيا"
 .الرواية ونقل عالميا الفنيبتشكيل نسيج 

وتنامي الشخصيات وفق نظام محدد ال  ،فالسارد ىو الذي يطمعنا عمى مجريات األحداث
يمغي كونو بنية من بنيات النص شأنو في ذلك شأن الشخصيات، واألحداث واألمكنة 

" يقوم بتفصيل مادة الرواية الى  ،واألزمنة، وغير أنو يظل العنصر األكثر أىمية ألنو
 .بشكل خاص 4المتمقي"

 5لى تمك األحداث"جعمنا نتعرف إ"الطريقة التي بواسطتيا ت ،تار فيووفي الوقت نفسو الذي يخ
ذن موقعا خياليا يمكنو من اإلمساك بأمتخذا لنفسو  ،ألن المؤلف يقفز دائما الى ساحة النص

عا آخر ىو موقع القارئ الخيالي الذي يأخذ نفس الموقع، لينفث في أذنو رسالة يضمنيا موق
، مواقع الشخصيات وكل السارد، الذي يقوم بدوره ببعث رسائل أخرى تتضمن مواقع أخرى

طار نمط معين من الصياغة، ونوع محدد من السرد الذي يخرج عن كونو " ذلك في إ
ا من المالمح الخارجية لمشخصيات أو قد يتوغل أو مممح ،يقة التي يصف أو يصور بياالطر 

                                                           
 12، ص1101، 0طناصر نمر محي الدين9 بناء العالم الروائي، دار الحوار لمنشر والتوزيع، سوريا، 1
 12، صالمرجع نفسو2
 27، ص1118، 0حي بن يقضان، مكتبة الشركة الجزائرية، طعبد المالك قجور9 القصة وداللتيا في رسالة الغفران و  3
 006، ص0881، 0بيروت، ط، ل السردي، المركز الثقافي العربيعبد هللا ابراىيم9 المتخي 4

5TZvetantodorov,descsencres de discoures, édit seuil, paris, 1978 :133 
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ومايدور فيو من خواطر نفسية أو حديث خاص  ،يصف عالميا الداخميفي األعماق ف
 .بين جدرانيا هتتردد أصداؤ  ،1بالذات"

 رتبط بالسارد أوال وبموقعو ثانيافالسرد ىو خطاب من خطابات الرواية المتراكبة، خطاب م
وبالرسالة التي يبثيا ثالثا، وىذا ما يجعل من موقعو موقعا ميما في البناء الروائي ألنو 

حدد بشكل أو بآخر الزوايا كما ي ،ويمنح لأللفاظ والعبارات معانييا ،يعطي لمغة دالالتيا
خالليا معالم األفراد والشخصيات كما يمكنو  وتتضح من ،ة التي ترصد بيا األحداثالقولي

 والرؤى واألصوات، والميجاتة دقة األفعال، والتحكم في ذلك الكم اليائل من األقوال من إدار 
م خاص يجعميا تخضع في كميتيا لمتعايش ضمن وجمعيا في إطار نظا ،اليب المتباينةواألس
 .ستسالم لخطاب قولي واحد ىو خطاب السارد، ىو الرواية واإلي واحدنشكل ف

مثمو مثل الشخصيات الروائية األخرى التي تعتمي  ،2ة"يمإن السارد في حقيقتو "ذات متخ  
وتنوب عنو في سرد األحداث  ،لتقوم مقامو في عممية الحكي ،مسرح الرواية بإذن منو

معينا ألنو قد  سما، وال يشترط أن يكون ىذا السارد إبيامرض األقوال، وممارسة لعبة اإلوع
يكون مختبئا وراء صوت غير محدد، أو متسربال في أثواب ضمير خاص يصوغ بواسطتو 

 .3عالمو الحكائي، إنو "األنا الثانية لمكاتب"
وىذه األنا تشتغل داخل المتخيل السردي، تمعب دور الوسيط الفني الذي يقدم أحداث القصة 

وتفعيل  الشخصي لمكاتب الذي قام بخمقيار نظر الخاصة، أو وفق المنظو المن خالل وجية 
التي تظل تفوح برائحة حضوره داخميا  ،ىذا الدور في تجاويف ذاتيا وداخل سراديب أعماقيا

 .رغم غيابو عنيا

                                                           
 32ص، 0883، 2ط، مصر، دار المعارف لمنشرية، طو وادي9 دراسات في نقد الروا 1
 0دار اليدى لمنشر والتوزيع، ط -يتحميل الخطاب السردي في مقامات الحرير –عمر عبد الواحد9 شعرية السرد  2

 18،ص1112
 068، ص0، القاىرة، طتاب، الييئة المصرية العامة لمك-ظدراسة مقارنة في ثالثية نجيب محفو –القاسم9 بناء الرواية  زاسي3
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فيو الذي يجسد المبادئ التي ينطمق منيا  ،إن السارد ىو " الفاعل في كل عممية بناء...
فكار الشخصيات أو يجموىا، وىو الذي يختار إطالق األحكام التقويمية، وىو الذي يخفي أ

أو اإلنقالبات الزمنية فال  ،المحكي، ويختار التتالي الزمني الخطاب المباشر أو الخطاب
وىذا ال يعني أن السارد ىو المؤلف أو الكاتب الذي قام بخمق  ،1وجود لقصة بال سارد"

وأزمنة وأمكنة، ألنو في  يو من أحداث وشخوص، بكل ما يحو القصة وبناء عالميا الخيالي
ن  ،حقيقة األمر ال يعدو عن كونو أسموب صياغة وبنية من بنيات النص الذي يحركو وا 

   ، ليقوم عممو الفني 2"ةيالعديدة التي تتستر وراءىا الرواصح القول إنو " قناع من األقنعة 
إقامة وتشييد و ىاجس فني ال غنى عنو في ، إن3يختاره الروائي من وسائل" أو "مجموع ما
 .البناء السردي

 أنواع السارد:  -2
ي بل رتباطا وثيقا بوضع الراوي في النص الروائإ ،الروايةيرتبط مفيوم وجية النظر في 
 لراوي، وتتغير تبعا لتمك الوضعيةتي كإنعكاس لوضعية ايمكن القول بأن وجية النظر تأ

اإلعتبار تحديد موقع الراوي داخل أن يأخذ بعين  ،لذلك يقتضي التحميل المنيجي الدقيق
كخيط مرشد "فوضعية الراوي  ،النص السردي، وعالقتو بعناصر الكون السردي األخرى

فالراوي ال يقتصر دوره عمى نقل أفعال الشخصيات  4،لمسرد كافية لتحديد بناء العمل بكاممو"
أن يترك بصمتو  السردي األخرى، بل يتعدد ذلك الىوأقواليا وغير ذلك من جزئيات العمل 

 .واضحة وجمية عمى شكل العمل األدبي في شحنتو النيائية

                                                           
 45، ص0876شعرية، تر9 شكري المبحوث ورجاء بن سالمة، الدار البيضاء، دار تربقال لمنشر، دوروف9 التن فتازي يت1
 0882، 1العربي، الدار البيضاء، طالمركز الثقافي  ،حميد لحميداني9 بنية النص السردي من منظور النقدي األدبي 2

 30ص
 045، ص1101، 0الحوار، سوريا، ط يكل9 نظرية التوصيل في الخطاب الروائي العربي المعاصر، دارىاسماء 3
دار الوفاء لدينا  ،9 آليات المنيج الشكمي في نقد الرواية العربية )التحفيز نموذج تطبيقيا( كو مراد عبد الرحمان مبر  4

 18، ص1111، 0القاىرة، ط -الطباعة والنشر
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نطالقا من ىذا الدور الحيوي الحاسم فيتجمى حضور الراوي في الرواية عموما في أربع  ،وا 
 صور ىي9

 Narrateur homodiégétiqueالراوي الغائب_ 
 Narrateur hétérodiegétiqueالراوي المشارك_ 
  Le duo de narrateurالراوي الثنائي_ 
  Multi-narrateurالراوي المتعدد_ 

 Narrateur homodiégétiqueالراوي الغائب: -
غير متضمن في  ، وىو راو1السارد المؤلف "واالس مارتن"الراوي الغائب أو كما يسميو 

القصة التي يروييا، راو إطاري يستيل سرده دون أن يشير الى نفسو أو تحدد ىويتو، يسقط 
وقد يمجأ الى رواة  ،المسافة بينو وبين ما يرويو، فتراه تارة يحمل ويتدخل في تفاصيل السرد

 .2آخرين ليحافظ عمى مسافة ما مع من يرويو
وضده السرد الذاتي الذي يؤديو  ،لسرد الموضوعييسمى حكي الراوي الغائب بالحكي أو ا 

لى الرؤية من )األنا(، وينتمي الراوي الغائب إ الراوي المشارك بإستعمال ضمير المتكمم
الخمف والتي يكون فييا عالما بكل شئ عن عالمو الروائي، ويعمم حتى سرائر شخصياتو وما 

 .تخفيو

                                                           
 0887القاىرة، )دط(،  -مى لمثقافةينظر واالس مارتن9 نظريات السرد الحديثة، تر9 حياة جاسم محمد، المجمس األع 1

 065ص
 0األردن، ط -الكتب الحديث، اريد حبيمة9 بنية الخطاب الروائي )دراسة في روايات نجيب الكالني( عالمينظر الشريف  2

 183، ص1101
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ىو( وىو أبسط الصيغ األساسية لمرواية ويستخدم ىذا النوع من الرواة ضمير الغائب )  
ىو بمثابة القناع الذي يتخفى خمفو وأكثرىا توظيفا وأسيرىا فيما عمى المتمقي، فالضمير 

 .1الكاتب ليمرر وتدخمو صارما وال مباشرا
 :المشارك الراوي -

 يعتمد  فييا والراوي ، داخمية نظره ة،ووجي القصة في متضمنا الرواة من النوع ىذا يعتبر
 مجمل في  عميو منصبا الحديث يكون كما بالحدث ممتحما" فيظر المتكمم ضمير عمى

قناع االضاءة طريق عن الرواية فصول  ذاتو عن الحكي في قدراتو جميع مستعمال المتمقي وا 
 بنائيم طريق عن بالحدث يربطيم شئ أىم إبراز في اآلخرين وعن مزعومة، بموضوعية

 .2"والعقمي النفسي

 األحداث مواجية في مباشرة يجعمنا( اأن  (المتكمم لضمير الرواة من النوع ىذا فإستعمال  
 نتمقى وتجعمنا الخاصة حكايتو يروي غمارىا وخاض عايشيا، الذي وعي من تتدفق وىي

 أن من عجب وال الراوي ىذا أىمية تتجمى ىنا ومن واسطة، أية دون مصدرىا من األحداث
 كثرا( األن) من يجعل وبالتالي حكاياتيا بو تقص الذي ديدنيا الجديدة الرواية منو تجعل

 .المعاصر السرد في المسموعة األصوات
 المتكمم بضمير الراوي بين بالعالقة تتعمق عندىا نتوقف بأن جديرة مسألة ىناك ولكن  

 البطل بينما يفعل وال يروي الراوي ألن الحكاية بطل يكون أن يمكن ال" والراوي القصة وبطل
ن والشخصيتان، مختمفان فالدوران يروي، وال يفعل  كتابا ود واحدا ضمير إستخدمنا وا 

                                                           
ن (، ديواقسيحيائية مركبة لرواية زقاق المدينظر عبد المالك مرتاض9 تحميل الخطاب السردي )معالجة تفكيكية  1

 081، ص0880)دط(،  العاصمة،المطبوعات الجامعية، الجزائر،
 3، ع00شعيب خميفي9 مكونات السرد الفانتاستيكي، مجمة النقد األدبي )فصول(، الييئة المصرية لمكتاب، القاىرة، مج   2

 64، ص0882
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 زمن الى ينتمي والراوي الحدث زمن الى ينتمي فالبطل مختمفان، واحد شخص عمى بالنتيجة
 1."والخبرة بالسن األقل عمى مختمفان فيما السرد،

ن حتى فالراوي    السرد وزمن األحداث زمن بين القائمة المسافة أن إال البطل، ىو كان وا 
 يرصد التي السردية والرؤية الزمنية، المسافة ىذه بسبب لمتحول يتعرض ليا إدراكو من تجعل
 .داخمية رؤية ىي األحداث رواة من النوع ىذا بيا
 باإلزدواجية تتسم المحورية الذات خالل من لنا تقدم التي الرواية إن القول يمكن وكنتيجة  

 فيو تعيش الذي الواقع موضوعيا تنتقد ثانية جية من وىي عجزىا، عمى والوقوف وانتقادىا
 2.وسوسيولوجيا تاريخيا

 Le duo de narrateurالروائي الثنائي:
فالنص السردي ميما كان "، *تتميز الكثير من النصوص السردية بتعدد الذوات فييا  

ن كان ىذا التسمل  أحاديا في ىيمنة نمط من الرؤى، فإن رؤى أخرى البد أن تتسمل اليو وا 
مشروعا من خالل الحوارات المتبادلة بين الشخصيات المختمفة التي تتعارض مع بعض 
ن التعددية قائمة في النص بصورة أو بأخرى، إذ  الشخصيات قصد إدانتيا وتعرية أفكارىا وا 

 .3"ال يكاد يكون ثمة نص ال يحتمل التعددية
لى الراوي الثنائي بدل في النصوص السردية فإن المجوء إة فإن كانت سمة التعدد متأصم

واحدة، وتنظر األحادي قد يعزز ىذه المادة المروية من قناتين عوض أن يستقبميا من قناة 
لى بنية الراوي الثنائي أو )بنية الموقعين( عمى أنو " يتميز بالخروج عن العيد إ منىيالناقدة 

                                                           
 011-010، ص1111، 0زيتوني9 معجم مصطمحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، طلطفي   1
 2السياق(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط-ينظر9 سعيد يقطين9 انفتاح النص الروائي )النص  2

 036، ص1115
 0881، 0عبد هللا ابراىيم المتخيل السردي )من روايات في التناص والرؤى والداللة( المركز الثقافي العربي بيروت، ط3

 023ص
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قص يصدر عن روايين بطمين ليما موقعان يمن، الى مفيوم البطل الراوي من موقع واحد مي
 .1متصارعان.. بالصراع بينيما ينمو فعل القص"

براىيم أنو ليس بالضرورة أن تتاسس بنية الموقعين عمى في حين يرى الناقد العربي صالح إ  
 .، وىو ما وقف عميو في تحميمو لبعض أعمال جبرا إبراىيم جبرا2مبدأ الصراع أو الصدام

 9Multi-narrateurالرواي المتعدد -
فاء لى تعدد الرواة الذين يروون وقائعيا وأحداثيا عوض اإلكتتنزع بعض األعمال الروائية إ  

الحكايات من مصادر مختمفة  ستقبال الحكاية أو مجموعةبراو واحد، ما يتيح لممتمقي إ
اإلتجاه يعمل عمى " إسقاط الموقع بأن ىذا ، "العيد ىن، وترى الناقدة "يميا نظر متعددةاوبزو 

في ىويتو المنحازة، كأن الراوي يحاول موقعا بال ىوية، كأنو يسبب النطق ويتركو 
، مامن شأنو أن يتيح بنية تشاركية ىي نتيجة لمجموع الرؤى ووجيات النظر 3لمشخصيات"

ختالفيا، فتنسحب المواقع لتفسح المجال لبروز الحكاية وىيمنتي ا، وىذا النمط عمى تنوعيا وا 
يترك أثره عمى عالقة الراوي بالشخصيات، وعمى عالقة  "،العيد ىيمن"من الرواة حسب 

من فوضى، وىي فوضى  وكأنيا تموج في عالم ال تحمو أحيانا افتبدو  ،الشخصيات فيما بينيا
 .4ت من الوعي الذي يحكمياتمقنالذاكرة حين إ

دوما رد عن التنوع واألخالق  ن تعدد الرواة ليسفيرى " أ "،محمد نجيب العمامي"أما الناقد   
 .5وقد ترد كل األصوات الى صوت واحد وحيد" ،فقد يتعدد الفرع واألصل واحدة

                                                           
 73العيد، الراوي الموقع والشكل، ص ىيمن 1
، 1112 0بيروت، ط -ينظر9 صالح ابراىيم9 الفضاء ولغة السرد )في روايات عبد الرحمان منيف( المركز الثقافي العربي 2

 016ص
 0ينظر9 عبد هللا ابراىيم9 المتخيل السردي )مقاربات في التناص والرؤى والداللة(، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط 3

 75-74، ص0881
 77الراوي الموقع والشكل، صالعيد9  ىينظر9 يمن 4
 1110، 0لمنشر والتوزيع، تونس، ط محمد نجيب العمامي9 الرواي في السرد العربي المعاصر، دار محمد عمي الحامي 5

 114ص
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ومن ىنا يمكن القول بأن تعدد الرواة سمة فنية تتسم بيا الكثير من الروايات المعاصرة   
 ، في إسياميا في خمق عالم روائي، متنوع متعدد المصادر و المواد الحكائية ميتيا تكمنوأى

 .وفي الكثير من األحيان يسيم في تعدد زوايا النظر الى األحداث الروائية
 الراوي والمروي له والحوار: -

من بطل الرواية "خالد بن طوبال" ىو في رواية ذاكرة الجسد جعمت "أحالم مستغانمي"   
و روى األحداث التي وقعت لو طيمة زمن الرواية ومن أىم مميزات ىذا الراوي أنو الراوي ألن

غانمي "أحيانا ترافق وكانت أحالم مست ،فيو يعرف بقدر ما يعرف القارئ ،كان يساوي السرد
عميو أثناء إنقطاعو عن السرد، وتروي عنو أحيانا بعض األحداث التي يتعذر  السارد وتغطي

والمروي لو في ىذه الرواية ىم  ،مفةتإمتداد األنا عبر مراحل ودوافع مخ عميو روايتيا، فكان
والتي تبدو عمى غير معرفة بما سيأتي من  ،الشخصيات المحركة ألحداث ىذه الرواية

 .1أحداث"
سمة ومترابطة فيي من والقارئ ليذه الرواية ال يحس بأي عناء أو تعب ألن األحداث متسم

 .أن ترقى باإلبداع ستطاعتنسج روائية إ
ألنيا  ،أكثر من الحوار الخارجي ،ستعممت الحوار الداخميأما من ناحية الحوار فالروائية إ

 .تعامل مع الحالة النفسية لبطل الرواية
كون ىذه األخيرة تحمل في  ،بشعرية الشخصيات في "ذاكرة الجسد" ال يسعنا إال أن تقر  

فيي شخصية ذات رؤية شعرية  ،طابع شعري رموز تقوم بأفعال ذات ،طياتيا شخصيات
وىذا ما أكسبيا صفة  ،وال سيما األحداث والحوار ،بإعتبارىا شخصيات غير محددة المالمح

فاقدة لسماتيا الواقعية ممتمكة لرؤية شعرية أت الشخصيات باىتة المالمح، حيث بد ،الشعرية
 .ةكما ال ننسى أن الشخصيات الشعرية ال بد ليا من فضاء شعري

  
                                                           

  168-167، ص1100، 0ينظر9 رئيسة موسى كريزم، عالم أحالم مستغانمي الروائي، دار زىران لمنشر والتوزيع، ط 1
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 السارد )أنماط ( لمرواية السنوية العربية: مهام -3
والعمل عمى نقل أحداثو وربط تمفصالتو الزمانية  ،نشاء النص السردييتولى السارد إ

حق التصرف  ذي يتنازل لو عن ىذه الميمة مانحى إياهالوالمكانية بإذن من المؤلف الكاتب، 
تحديد بزوايا وعرض جوانب أحداثو و  ،ختيار وضعيات شخوصواتو، وا  يالمطمق في بناء حيث

تساع يمكنو "من وما يقدمو من إ ،مكنات النص السرديلى ماتسمح بو ملتقاطيا، إستنادا إإ
ستثمار المادة... في الدوران حول نصو دورانا مستمرا يركز في كل دورة عمى جانب من إ

ي وظائف السارد وينجر عن التعدد النصي تعدد ف ،الجوانب التي يحددىا القصد واألثر
 .بداعي عمى تحديدىا وبيانيا، التي ىي وظائف يعمل الموقف اإل1ذاتو"
وية يسية لمبنية السردية لمرواية النسوفي نياية المطاف ألم ىذا الفصل بأىم المكونات الرئ  

 ستثمارالدراسة التطبيقية الالئقة قصد إ ا فيستثمار البعض منيأو ألشكال السارد قصد إ
.من المقاربات النقدية الغربية ستفادة الدراسةالبعض منيا وفق إ

السرد القرآني النص والقارئ، مجمة اآلداب والعموم االنسانية كمية األدب والعموم االنسانية جامعة  حبيب، مونسي9 قراءة 1
 23، ص1113، أفريل، 2سيدي بمعباس، الجزائر، ع
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I. :عالقة العنوان بالمضمون 
ىذه العالقة التي تربط الذاكرة بالجسد، تربط أيضا بمضمون الرواية ألن أحداث الرواية   

مرتبطة بجسد خالد يوم بتر ذراعو، حيث كانت الثورة الجزائرية عمى أشدىا وكان مجاىدا من 
.مجاىدييا عمى أحداثيا حتى اليوم

والرواية أيضا مرتبطة بالجزائر من يوم ميالدىا حين أصبحت كريمة وماطرأ عمييا من   
يديولوجيةمتغيرات سياسية  يوم  وثقافية وكانت ىذه األحداث مرتبطة بجسد حياة من وا 

  .ية شييةميالدىا حتى أصبحت شابة مغر 
وعالقتيا بيذا المكان لى الجزائري ونظرتيا إ ستعماريةاإلكما يرتبط فضاء الرواية بفرنسا   

من خالل كاترين، فالذاكرة ىي العميمة والحافظة ألسرار ىذا الجسد الذي يعتبر إمتدادا 
.لممكان

 الثورة الجزائرية تاريخيا: -1 
وقد قرأت الكاتبة أسرار المكان من خالل أسرار الجسد فكان تاريخا حافال بأحداثو   

ا عالم فضاء الرواية من بدايتيا ف الذاكرة مكونومفاجئتو ومثل الجسد شالال يعمل عمى نزي
 .لى نيايتياإ
الكالم  ة بوعي أو دون وعي فجاءفالجسد ىو من المقبالت الشيية التي فتحت نزيف الذاكر   

مسترسال عفويا عن طريق التداعي، ومصدر ىذا التداعي ىو الذاكرة التي تمتمك القدرة عمى 
في ذىن بحيث ال يغيب عنيا وىو ضد النسيان، ومن ىنا كان جسد "حياة"  إحضار الشئ

رىا والمستقبل الذي ينتظرىا وجسد "كاترين" كالم حيث إرتبط بماضي الجزائر وحاضشييا لم
 وتصوراتو كان مثيرا لمكالم عن تمك الذاكرة المشتركة التي إرتبطت بالتاريخ اإلستعماري

الشييدة معا، فالجسد ىو واجية تعكس ما تحممو الذاكرة من وجسده ىو الذي يعتبر الشاىد و 
.حقائق
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أنت الذاكرة  /...درفي صمب موضوع الرواية حيث نجد في ثنايا ىذا المص ما نممسووىذا   
أيضا نممس حقيقة ىادا  1/المعطوبة التي ليس ىذا الجسد المعطوب سوى واجية ليا..

وذاكرة التي يحمميا عمى جسده... كنت تحمل لخالد العنوان الدي يكون صورة طبق األصل 
. 2ذاكرتك عمى جسدك ولم يكن ذلك يتطمب أي تفسير../

.ومتن الرواية بما يحمل من أحداث وشخصيات وأمكنو ىو من صنع الذاكرة  
 الجسد: استخدامالسر في  -2

لى تفسير الجسد( فإن الظاىرة التي تحتاج إ وميما كان يحمل ىذا العنوان من سر )ذاكرة  
في ىذه النتائج "ىي طبيعة العالقة بين الوعي بالجسد عبر المغة والمكونات الثقافية لبروز 

لو دور خاص في  األنثروبولوجياالفردية في العصر الحديث، فالجسد كما قال عمماء 
فردي...  ما ىو عي المتجانس الذي ال يمكن تمييزالمجتمعات التقميدية ذات التركيب الجم

ان في ىذه المجتمعات يمتزج بالكون والطبيعة وبالجماعة وتصورات الجسد في ىذه فاإلنس
 .3المجتمعات ىي في الواقع تصورات لإلنسان، لمشخص"

فالجسد  ستقالليةإلكن في العصر الحديث يمثل الجسد عنصرا عازال لإلنسان يعطي لو   
آلخرين إنو عامل يشير تجاه اة حدودية ليعين تقوم حضور الشخص إيعمل عمى طريقة منار 

 .4إلنقطاع التضامن مع الكون واستقاللية اإلنسان
ومن ىنا كانت ذاكرة الجسد التي يحمميا "خالد بن طوبال" تعبر عن تفرد في حب ىذا البمد 

لمتضحية من أجمو وبالتالي يعكس رؤية المؤلفة في غد أفضل ووطن أجمل  واالستعداد
 نتقالواإلتعانت بالجسد ار ىذا المكان كما أن الكاتبة إسسر مادامت ىذه الذاكرة تحافظ عمى أ

 86و 85ص  م، 2001 ،16ط  بيروت، دار اآلداب،، ذاكرة الجسد احالم مستغانمي: 1
 86و 85 صالمرجع نفسو  2 

48، ص1995، 1اآلداب: بيروت، ط صالح فضل/ األساليب الشعرية المعاصرة/ دار 3
 48، صالمرجع نفسو  4
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لذة لى موضوع مستقطب لمتجربة الشعرية التي تثير بو من مقام المكبوت المسكوت عنو إ
 .1ىو القائل: "إن الحقيقة الجسدية ضرورية لمذة النص" النص وبارث

 سيميائية اإلسم:  -3
"األسماء والصفات المسندة لمشخصيات الروائية، ىي مخططة تخطيطا فنيا دالليا   

وليذا السبب أي "القصدية" ، 2منظومات األسماء في الحياة العادية خارج العمل الروائي"
لى تحميل أسماء الشخصيات في الحياة المتخيمة "الرواية"، كان ليذه الشخصية عمدنا إ

و "حياة" " اإلسم الذي منحتو لتعشي وليمنحك ألول طفولي وكان ىالروائية اسمان إثنان، ا
 . 3هللا الحياة، والذي قتمتو أنا ذات يوم"

 في سجالت البمدية، لكن ثم يأتي الثاني "أحالم" الذي كان شرعيا من أبييا ورسميا مسجال  
أراده والدك، حتار في إختيار اإلسم الذي ينادييا بو "ترى أدعوك بذلك اإلسم الذي "خالد" إ

وذىبت بنفسي ألسجمو نيابة عنو في سجالت البمدية، أم بإسمك األول ذلك اإلسم الذي 
 .4حممتو خالل ستة أشير في انتظار اسم شرعيا آخر"

ولكنو اآلخر سيحسم أمره، خاصة بعد نقمتو عمييا بعد زواجيا من صاحب البدلة   
العسكرية، يقول: "الحظي أنني لم أذكر اسمك مرة واحدة في ىذا الكتاب، قررت ىكذا أن 
أتركك بال إسم ىناك أسماء ال تستحق الذكر لنفترض ألنك إمرأة كان إسميا "حياة" وربما 

                                                           
ينظر د/ محمد خير البقاع / تمقي رونال بارث في الخطاب العربي والمساني والترجمة كتابو لذه النص نموذجا/ مجمة  1

 30/ دولة الكويت ص1998/ 1/ ع27عالم الفكر/ المجمد 
 96، ص2000، 1: الرؤية والبنية في الروايات الطاىر وطار، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، طادريس بوديبة  2
 2000عثمان بدري: وظيفة المغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ، موقع لمنشر، وحدة الرعاية الجزائر،  3
 50ص

 21، ص2001، 16أحالم مستغانمي: ذاكرة الجسد، دار اآلداب، بيروت، ط  4



 تحميل البنية السردية  لرواية ذاكرة الجسد                  الفصل التطبيقي               

               

53 

 

سمك حقا؟، وحدىا أسماء الشيداء غير قابمة لمتزوير، ألن يم إكان ليا إسم آخر.. فيل م
 .1من حقيم عمينا أن نذكرىم بأسمائيم كاممة"

لحظة تغيير اإلسم كانت فعال لحظة تحول كبرى، يعني أنيا تطرح أسئمة كثيرة نحو: ىل   
وقد  م ال غير، قد تتحققىذا التحول في اإلسم معناه أن حياة قد توقفت، لتبقى مجرد أحال

 .ى كوابيس؟"تتحول إل
وتحيرنا  س سحرىا المغوي الشعري، وتشوقنا إلى اإلسمراحت الرواية بين الحين واآلخر تمار   

الى الذاكرة  ستفزازا لي، فيو مازال يقفز" وربما إسمك األكثر إبيوايتوبألغاز حروفو، وتغيرنا 
إنما يسمع كموسيقى عزف  أو أسمك الذي ال يقر ، إى العينيزة إلقبل ان تقفز حروفو المم

 .2عمى آلة واحدة من أجل مستمع واحد
سميا "حياة" رحت أنحاز لمحروف التي يدىشنا مرة أخرى بتفسيره لحروف إ وىاىو خالد  

تشبيك.. لتاء األنوثة.. لحاء الحرقة.. لياء النشوة.. أللف الكبرياء.. لمنقاط المبعثرة عمى 
 .3جسدك خاال أسمرا.."

وسة الغنية عن ضد الموت "ومفيوميا بدييي ألنيا من الكيفيات المحس /vie/ lifeوالحياة 
وجب لمموصوف بيا العمم والقدرة تستختمفوا في رسميا، فقالوا إنيا صفة التعريف، ومع ذلك إ
 .4من قوى الحس والحركة والتغذية والتنمية والتكاثر" ما يشاىدوقيل إنيا مجموع 

 5بشأن تعريف الحياة، ولكن من بين مفاىيميا الكثيرة "المنفعة والخير" نالحظ أنو ال إتفاق  
وكان فعال باإلمكان أن يكون النفع لخالد لوال التحول والظروف التي أتت بالنقيض، كما أتت 

 .باإلسم البديل "أحالم" والحمم جمع أحالم ىو مايرا النائم نومو
                                                           

 386ص السابق،المصدر  1
 21، ص2001، 16أحالم مستغانمي: ذاكرة الجسد، دار اآلداب، بيروت، ط  2
 219المصدر نفسو، ص 3
 320،321، ص2000، 3د. عبيد المنعم الحنفي: المعجم الشامل لممصطمحات الفمسفية، مكتبة مدبولي، القاىرة، ط  4
 212، ص3المجل دينظر: ابن المنظور: لسان العرب،   5
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النياية قمبا خاليا وباال مرتاحا حين أخذه متعة جرى خالد وراء سراب وخيال، ليخسره في   
بين ألف األلم وميم البحث عن المذة واأللم فكان التحذير ثم الحرائق كل ذلك مع أحالم، "

ولد وسط سمك الذي قة، والم التحذير، فكيف لم أحذر إاء الحر حسمك تشطره المتعة، كان إ
سما يحمل ضده ويبدأ ب يف لن أحذر إغيرة في تمك الحرب، كالحرائق األولى، شعمة ص

كإسم ىذا الوطن، وأدرك  -الجمع –"أح" األلم والمذة معا، كيف لم أحذر ىذا اإلسم المفرد 
 .1منذ البدء أن الجمع خمق دائما ليقتسم"

نشاط ذىني أثناء النوم في شكل صور بصرية عادة والحمم " أحالم جمع مفرد "حمم" وىو  
لى الالشعور، وأنو ن مضمون الحمم ىو الطريق المؤدي إالمثير الذي يعيشبيو باليموسة، أما 

الكشف عن المضمون الكامن أي عن يمكن بتأويل رموز الحمم عن طريق التداعي الحر 
 .2مكبوتات الالشعور من عقد وصراعات وليس الحمم في نظرة العمم أي قيمة تنبؤية" 

ذا كانت الذاكرة عقدة ىذا ىو كل حمم، فكيف مشى "خالد" وراء ىمو    سة وراء سراب؟ وا 
"أحالم"، فيل الصراعات الداخمية ومحاولة التفريغ عن المكبوتات كانت عقدة "خالد"؟ فيكون 

 .معا!ارا منقادا عنوة وطواعية، جبرا واختي بذلك
جمع المفظ يكشف المعنى، فإن كان "الحمم" مفردا يعني اليموسة ف"األحالم" جمعا تعني:   
رك بين الحقيقة والخيال المفصولين أصال بخط شفاف، الذي يتمكن من معرفتو يكون مد الال

 .قد أدرك جزءا من الحقيقة، والذي تجاوزه أدرك كل الحقيقة
أحالم شخصية أحبيا خالد، كتعمق كل واحد منا بحمم جميل رآه، وفرح بتفسيره لرموز   

 .تماما"الممغزة" الذي قد تكون بعد فك شفراتيا تعني العكس 
 .ةمما مأساوي واقعا، تراجيديا معايشيفسر الحمم بالنقيض فالمفرح ح من ىذا وىناك  

                                                           
 37، ص2001، 16، بيروت، طأحالم مستغانمي: ذاكرة الجسد، دار اآلداب  1
 1995محمد شفيق غربال: الموسوعة العربية المسيرة، دار الجيل، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية،   2
 733ص
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ألم يتمنى خالد بقاءىا عمى إسميا الطفولي األول "حياة" الذي كاد أن ييبيا وييبو معيا  
تبعات  شاء لو القدر أن يكون ىو نفسو محدت التغيير باإلسم وصاية، ويعيش الحياة، ولكن

 .كل ذلك من ىزات ارتدادية يتراوح عنفيا بعد خمس وعشرين سنة
 و إسم "خالد" وكأنيا تريد أن تشبعختارت لية الرجل من البطولة واألسبقية وا  الروا مكنت

ات لتشبع غروره بإحساس الذي رغبتو الجامحة في البقاء والسيطرة واإلمتداد عمى كل المساح
نموذج كائن الضياع وىكذا و كل شئ ليغدو تسحب منثم فجأة  شيء متالك كل يود إ

السمطة(  )الرسم، الكتابة، التعذيب، القتلتسترجع المرأة كامل الصالحيات في ممارسة الفعل 
بداع الروائي الرجل وفي واقع اإلنسان تماما كما يفعل البطل الرجل في إ وبحرية مطمقة،

 .الرجل
 قسنطينة الذاكرة: -4

نما    إن المتأمل في ىذه الرواية ال يممس ىذا المكان بوجوده الموضوعي أو الفيزيائي وا 
يممس ذلك المكان الذي يحممو الخيال عن طريق الذاكرة وتداعياتيا، ولذا يرتبط ىذا المكان 

عا محتمال ألنو ممزوج بالخيال ويظل واقبالخيال وتحكمو المغة عمى نحو يتجاوز الواقع 
سارية المفعول مع اإلنسان الذي يعيش في المنفى مثل  قظة وتصبح ىذه الظاىرة الم اليوأح

عن الوجود الفعمي  نقطاعاإل"خالد بن طوبال" في ىذه الرواية "ألن الوجود في المنفى يعني 
في الوطن كما يعني في الوقت نفسو تمددا داخميا ليذا الوجود ذاتو، وحين يصبح وجود 

المكان  تعددة لمحمم والذاكرة، فيفترضالخيال وتظير مستويات م الوطن داخميا تنشط حركة
 .1الواحد في أمكنة عدة"

 .2كما أن الصورة التي يبدعيا الخيال ال تخضع لمحك الواقع"

                                                           
  .5، ص1ءة النص، الييئة المصرية العامة لمكتاب دراسات أدبية، طإضا ،اعتدال عثمان  1
 119ص ،1ترجمة غالب ىمسة، ط ،المكانجماليات  ،جاستون باشالر  2
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فتبدأ في  -الماضي والحاضر وقت السرد –ولذا تعتمد الرواية عمى عنصرين أساسيين ىما 
ب الذاكرة ثم يعود الرواية الى الوراء ربما لحظة من لحظات "خالد بن طوال "حين فتح با

لسنوات طويمة إلعطاء القارئ الخمفية التي صنعتيا والعالم الذي تدور فيو أحداث الرواية 
نما تم بناؤه يقدم دفعو واحدة وا   ولذا نممس أن المكان المتخيل الذي يعيو "خالد بن طوبال" لم

ة ل"قسنطينة" ألن ىذا المكان منسوج في عبر مراحل ومحطات، تمثل في النياية صورة كامم
غير نظام أو ترتيب، ولذا ال تكتمل ذاكرتو الشخصية ومخزن فييا تستدعيو المحظة عمى 

 .صورة المكان "القسنطيني"
سوى في نياية القراءة ويعاد ترتيبيا في مخيمة القارئ لتكتمل تمك األجزاء المتناثرة ىنا   

المدينة من خالل حفريات المكان المتمثمة في شخصيات  وىناك مكونة الإلطار العام ليذه
رت نتثيا خصائصيا ولكن تراىا انتشرت وا  الرواية وال يظير المكان مركزا في نصية متكاممة ل

عمى النص كمو وأصبحت ميمة جمعيا في صورة متكاممة ىي ميمة القارئ ال الروائي 
 .المعروف بالسارد

"قسنطينة" ىي مدينة مثمما تحدثنا عنيا ذاكرة "خالد بن طوبال" مدينة كريمة سخية تبذل   
ما بال مقابل في أفراحيا وأحزانيا "لكن قسنطينة مدينة تكره اإليجاز في كل شئ وتقول كل 

 .1وليذا كان حتى الحزن وليمة في ىذه المدينة" تعرفو
يستدعي الكل ىاىي ذي قسنطينة  الجزء  يوركما أن المدينة ال تترك صاحبيا فممجرد ظ  

أنت وىاىي أنت تدخمين الى من النافذة نفسيا التي سبق أن دخمت عنيا  شيءوىاىو كل 
 2"دات بالسوافاء الممتحالمآذن نفسو وصوت الباعة، وخطى النسمنذ سنوات مع صوت 

اد ساؤىا بالسو ممة تعتنق اإلسالم تمتحف نوالصور التي نعرفيا عن ىذه المدينة أنيا مس

                                                           
 12ص ،2001، 16، طر اآلداب، بيروتدا، مستغانمي، ذاكرة الجسدأحالم   1
 12المصدر نفسو ص  2
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ستمرار العناصر المكانية وتدرج حضورىا عبر مراحل البنية المكانية المتوالدة ويتم إوتستمر 
 :أو محطات مثل

 _ كيف أنت يسألني حار ويمضي لمصالة
 عنك السؤالفيجيبو لساني بكممات مقتبطت، ويصغي في 

 كيف أنا؟
ذا بي أسكنيا في عقمو من  يأمراهبي سيدتي.. فكيف أنت؟  ما فعمتوأنا  نساىا حنيني جنونا وا 

 ي المغمقة من سنين كيف حالك؟تغرف ذاكر اسكن الزمن وكأنني 
 وراثيا كل موسمتمبس الحداد  تياشجرة التو 

 واألحزان واألحبابياقسنطينة الحب ... واالفراح 
 أجيبي أين تكونين اآلن؟

 ىاىي ذي قسنطينة... باردة األطراف واألقدام
 1ة الشفاه مجنونة األطوارمحموم

ي، فمدينة قسنطينة ول والنفياح والتحالمكان أنو مكان فني، يتميز باإلنز مايالحظ عمى ىذا 
المرأة اال حياة التي تمثل المدينة  وماىدهتصبح إمرأة تأخذ شكل مدينة ومالمح وطن، 

 .والوطن
ذ زمن وقد بدأ دور المكان و"خالد بن طوبال" سكن ىذه المدينة مثمما سكن ذاكرتو المغمقة من

أقرب إلى المكان األسطوري  المتداعي رغم واقعيتو من حيث ىو موجود فيزيائي حقيقي
أن ىذا المكان بإضافتو بنعتقد  بل الى درجة يمكننا أن ،ى أي وصف اخرالخرافي منو إل

قد حمل ل الرواية و الممحقة بو يعتبر بطال لو شخصيتو وفعاليتو المتميزتين كغيره من أبطا
 .شارة الرمزية البالغة الداللة في سياق المعالجة الروائيةالمكان بعض اإل

                                                           
 17ص ابق،ساللمصدر ا  1
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 كما أن ىذا المكان تجاوز طبيعتو الممموسة ليخمق عن طريق المغة والكممات مكانا متخيال 
  :لو خصائصو التي ينفرد بيا عن غيره والمتأمل لمكممات التالية

األثواب يجدىا صورا محسوسة مرئية خارجية ينتقل بيا خيال  ياشجرة توت، ياقسنطينة ،يأمراه
 الروائي من الخارج الى الداخل وتولد فيو عدوى الحب عمى غرار المشيد الطبيعي

 في حالة من التجانس الكوني فاإلنبثاق الخالق الطبيعي يتفجر في الداخل متحدا بالخارج
ىذه المدينة وبعض مالمحيا يكتشف ذلك والمتتبع لذاكرة "خالد بن طوبال" وتداعياتيا حول 

ابة والبأس الذي يصل بيا وبساكنييا والجمود الذي يالحظ عمى حالتيا تالممل والضياع والر 
 –في تداعيات ىذه الشخصية حين نذكر بيت لمشاعر  ما نممسووالعجز الذي أصابيا ىذا 

 :-ىنري ميشو
 أمسيات... أمسيات

 كم من مساء لصباح واحد
ذا بعنوانيافي ذاكرتي عن قصيدة التي أ الشيءأنقب بعض  -خذ منيا ىذا البيت وا 

 .فجأة وكأنني أكتشف معو مالمح وجيي الجديدة اكتشافيفيختفي  -الشيخوخة
ة داخمية تجعمنا نتميل في كل ذا نحونا حقا بميل طويل واحد وبعتمفيل تزحف الشيخوخة ىك

 محدد؟ تجاهإدون  ببطيءونسير  شيء
الضياع والرتابة جزءا من مواصفات الشيخوخة.. أم ترى الوطن بأكممو ىو أيكون الممل و 

 .1الذي يخل اليوم سن اليأس الجماعي
  

                                                           
 27ص السابق،لمصدر ا  1
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 العالقة بين الذاكرة والنسيان: -5
يقول خالد عن عالقتو بالذاكرة والنسيان، ال أعتقد أن أكون نسيت شيئا فمشكمتي في الواقع   

بكل  1أنني ال أنسى" ولكن تعكسو تماما كانت ىي: "أما أنا فمشكمتي أنني أنسى كل شئ.."
لقد  حجم الكارثة إذ ذلك ىذه الخالفات واإلختالفات كيف ألتقى خالد وحياة؟ وكيف لم يقع لو

ن يرى أن كمييما معطوبا حرب ويقول: "كان جرحي واضحا وجرحك خفيا في األعماق، كا
لقد بتروا ذراعي وتبروا طفولتك، اقتمعوا من جسدي عضوا وأخذوا من أحضانك أبا.. كنا 

 2أشالء حرب"
فكان سبب المقاء األول بينيما ىو "البحث عن الذاكرة" بالنسبة الى حياة والحفاظ عمى الذاكرة 

 .رجاعيا قدر اإلمكان اإلىتداء عمى زمن الحاضر أيضا بوجود الحب بالنسبة لخالدواست
 الرئيسية:المحورية الشخصيات  -أ-6   
توصف الشخصيات بأنيا رئيسية عندما تؤدي وظائف ىامة في تطوير الحدث وبالتالي   

وىي الشخصيات التي تردد عمى الخطاب  3يطرأ عمى مزاجيتيا وكذلك عمى شخصيتيا
الروائي بجميع فصولو ومقاطعو ىذه الشخصيات تمثل محور الواقع وبؤر فعمو المحرك 
ويمثل ىذه الشخصيات في الرواية خالد وأحالم مستغانمي )حياة( فيي: "تؤدي وظائف ىامة 

 .4في تطوير الحدث فيي تشكل محور األحداث"

                                                           
 87أحالم مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  1
 87المصدر نفسو، ص  2
 339، ص2002، 2ينظر: صالح فضل الفضة القصيرة النظرية والتقنية، المجمس األعمى لمثقافة، ط  3
 339المصدر نفسو، ص  4
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المؤسس لألحداث والمشارك في بنائيا وىو يتخذ في الرواية تمثل الراوي  شخصية خالد:_ 
الدور الذي قامت بو ىذه الشخصية من  صورة المعاصرة ومن ثم كان التركيز في بنائيا عمى

 . 1واالرتداد والمونولوجوسيمة التذكر،  بطولة وجرأة وطنية معتمدة في ذلمك عمى  
ق محفوفا بالحواجز والصراعات التي فالبطل الروائي يخضع لقانون التغيير ويتخذ طري

 .2تفرض عميو التحول والتغيير"
الرسم  ة شعرية بإمتياز رغم أنو ال يحترف الشعر بل يحترفكما تبدو شخصية خالد شخصي

ويبدو أنو كان واعيا بشعريتو إذ يقول بعد أن إستمع الى "زياد" وىو يقرأ شعرا "كنت أحب 
يسرق مني كممات الحزن وكممات الوطن وكممات  مبيورا بو كنت أشعر أنوزياد.. كنت 

 .3الحب أيضا.. كان زياد لساني وكنت أنا يده كما كان يحمو لو أن يقول"
ى خصية ىادئة رصينة وحساسة إضافة إلكما ال ننسى أن شخصية "خالد بن طوبال" ش  

خجمو وتصميمو الكبير فقد عاش يتيما متنازال أحيانا ذو عاىة في ذراعو اليسرى شخصية 
 .مسؤولة قسنطينة األصل حدث معو كل شئ صدفة

"خالد" شخصية شعرية ألنو يمتمك رؤية واضحة تتجمى في جممة من المستويات فرؤيتو لممرأة 
لواقعي البشري بل يراىا صورة تبدو رؤية شعرية بإمتياز فيو ال يرى فييا ذلك الجانب ا

لممدينة التي يعيش فييا وذلك في قولو: "كنت أشيد تحولك التدريجي الى مدينة تسكنني منذ 
األزل.. كنت أشيد تغيرك المفاجئ وأنت تأخذين يوما بعد يوم مالمح قسنطينة تممسني 

 .4عياد"تضاريسيا سكنت كيوفيا... ألمح آثار الحناء عمى كعب قدميك المييأتين لأل

                                                           
 158، ص1998زكموش دراسات في النقد واألدب، دار األمل، د.ط، ينظر: عمار  1
 212حسن بحراوي : بنية الشكل الروائي، ص  2
 203-202ص، أحالم مستغانمي: ذاكرة الجسد 3
 141، صنفسوالمصدر   4
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إن رؤية خالد لمدينة قسنطينة ولموطن ىي رؤية شعرية فبالرغم من فقدان ذراعو دفاعا   
ورغم  والسجون الجزائرية بعد اإلستقالل عنيا ورغم دخولو السجون الفرنسية أيام اإلستعمار

إضطراره لميجرة فخالد يبالغ في التغني بالوطن فيصفو وصفا ذاتيا شعريا ويغدو تغنيو 
 .ينة والوطن بالمد

 أميمة.. واشك؟ياتغنيا بالحبيبة "قسنطينة... فكيف أنت 
 1أشرعي بابك وأحضنيني.."               

ويظير ذلك في الرواية من  ،لمشخصية الرئيسية دور في سرد األحداث وربطيا ببعضيا
خالل إجراء مقابالت بين حاضر خالد وماضيو، فيو يبدو مستاء من ىذا الحاضر الذي 
تحطمو فيو أمالو الذاتية وأصيب بالقير والضيعة، ومن ىنا تحول ىذا الماضي في العالم 

 لى جعمو مستمرا ومؤثرا فيالروائي الى ماضي سعيد يسعى المناضل الجزائري "خالد" ا
لى   ذلك من محاولتو اإلرتباط بالشخصية الرئيسية الثانية وىي:الحاضر وا 

  شخصية أحالم )حياة(:_ 
وىي حبيبة البطل "خالد بن طوبال" كان إسميا األول )حياة( تبدو جميمة أنيقة ذكية ماكرة،   

 كما تبدو أحيانا وفية لخالد، فيي تمثل في تصوره الحاضر والمستقبل وتعكس صورة الوطن
ستبدلتو بأمي يوما..، وكنت أعتقد أنو في الرواية "ىذا ىو الوطن الذي إ كمو ويظير ذلك

وحده قادرا عمى شفائو من عقدة الطفولة من يتمي ومن ذلى اليوم.. بعد كل ىذا العمر، بعد 
األوطان أيضا.. ىناك أوطان ال  يممة وأكثر من جرح.. أدري أن ىناك يتأكثر من صد

 2.ية باآلباء"ن شبيأمومو ليا.. أوطا

                                                           
 284، صالسابقالمصدر   1
 342، صنفسولمصدر ا  2
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نفراده، وكن يتم وعيو في نطاق العالقة بين  ويتحدد مصطمح الشخص في إنعزالو وا 
 .1األشخاص كما تتجسد من خالل األنشطة اإلنسانية

فأحالم طالبة جزائرية وكاتبة تعشق الشعر والرسم، وىي ابنة "سي الطاىر" القائد والمناضل 
 .2ارك التحريرالذي كان "خالد" تحت إمرتو أثناء مع

 فكال الشخصيتين "أحالم وخالد" شخصية محورية رئيسية
 الشخصيات الثانوية: -ب-6    

(، وىي ال تتغير صفاتيا ومواصفاتيا الشخصيات الثانوية التي تبد )مسطحة( أو )سكونية 
من بداية النص الى نيايتو، فيي مكممة لمشخصيات الكثيفة أو الدينامية لكن دورىا محصور 
في غيابات حكائية محدودة وىذا ما ذىبنا إليو )صبيحة دعوة( حيث يقول: "ىي التي تضئ 

ية المركزية وتعديل الجوانب الحقيقية لمشخصية الرئيسية وتكون إما عوامل لكشف عن شخص
ما تبعا ليا تدور في فمكيا، وتنطمق بإسميا فوق أنيا تضئ الضوء عمييا وتكشف  لسموكيا وا 

 أبعادىا"
 ولقد إتضحت الشخصيات الثانوية في رواية ذاكرة الجسد كالتالي:

 : خميلشخصية زياد _ 
و ويستحوذ صديق البطل، ىو شاعر فمسطيني، ظير بعد غيبة لينافس البطل في حبيبت  

ستحوذت عمى سطين أو القضية الفمسطينية التي إلى فمرمز الكاتبة بو إت، و اىتمامياعمى 
إىتمام الدول برىة ولكنيا ما فتئت أن وضعت في مقبرة التاريخ ونسيت كما نسيت قضايا 

 .كثيرة من قبل

                                                           
  ينظر: عبد القادر الغزالي: الصورة الشعرية وأسئمة الذات، قراءة في شعر حسن نجمي دار الثقافة، الرباط، المغرب  1
  67، ص2004، 3ط
 89ص، 1ط ة،نظرية الرواي عبد المالك مرتاض،  2
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ار شخصية عبد المولى سي الطاىر: مناضل في إحدى خاليا الكفاح المسمح ىذا اإلستعم
ى المناضمين الشرفاء الذين قاتموا ال من أجل الحصول بطمة القصبة وترمز بو الكاتبة إل ووالد

عمى المناصب واالمتيازات بل من أجل الحرية والكرامة، فسارعوا الى ميادين القتال وواجيوا 
قدام  .الموت بكل شجاعة وا 

  عبد القادر سي الشريف:_ 
الدبموماسي وتقمد عدة مناصب سياسية معتمدا عمى أخ سي الطاىر، تدرج في السمك 

ة الى تمك الفئة ممن يدعون أنيم ناضموا من أجل اإلستقالل ولكن تبالوساطة، ترمز بو الكا
 .ىذا فيم حقيقي كان الوصول الى السمطة

 رين:تكا_ 
رية ى نمط الجيش الفرنسي المتميز بالحي نظرية رمز بيا الكاتبة إلصديقة خالد الفرنسية وف 

والدين  اىات والضغوطات التي يفرضيا العرفالمطمقة الخالية من كل القيود واإلكر 
 .والمجتمع

لم تعطي الكاتبة حتى إسما ليذه الشخصية، فيو ربما بالنسبة ليا شخص نكرة  السي..:_ 
 رينال مالمح لو، فيو فقط واحد من أولئك الطامعين في السمطة ولو عمى حساب اآلخ

ى الحكم في الجزائر بعد الذي صعد ال ى نظام العسكراتبة في نظري إلوترمز بو الك
واستغل نفوذه لتحقيق أىدافو السياسية مبتعدا عن الغاية األسمى من اإلستقالل  اإلستقالل

 .وىي النيوض بالوطن
 الشخصيات الرئيسية والثانوية في الرواية: -ج-6
 و المساعدة  الثانوية الشخصيات الشخصيات المحورية والرئيسية الرواية

 
 

 ذاكرة الجسد

خالد بن طوبال، أحالم، عبد المولى 
سي الطاىر، سي الشريف، زياد 

 خميل، كاترين

ناصر، مصطفى، كابوتسكي 
)الطبيب(، حسان، عتيقة، والدة 
أحالم، ناصر، والد خالد وزوجتو، 
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ناديا، والدة خالد، كاتب ياسين، 
جد  بالل حسن، إسماعيل، شعالل

خالد، جار خالد، جدة أحالم 
 )الزىرة( 

 
 حضور السارد وعالقتو بالشخصية: -7   

ى الراوي الذي يسيطر عمى السرد بموقعو وعممو، حيث "إختمفت المصطمحات التي تشير إل  
 .1يعد وسيمة أو أداة فنية يستخدميا الكاتب ليكشف بيا عالم القصة"

لى العالم المتخيل حيث يكون وسيط بين الكاتب، وىو ينتمي إ وي من إبتكارتدرك أن الرا  
 .الكاتب والشخصيات األخرى التي تنتمي لعالمو القصصي وبين النص والقارئ

وذلك فالراوي "ىو إال إنسان يتكمم يقتضيو العمل األدبي كما يقتضي شخصيات أخرى     
اوي أثناء عممية السرد قد يتخذ ويعني أن الر  2تمنحو خطابيا اإليديولوجي ولغتيا الخاصة"

دراك ما يدور حولو، حيث يكون موقعو مركزيا في سرد  موقعا معينا يسمح لو برؤية وا 
 .األحداث وأىمية ىذا المركز يتميز بكثرة المصطمحات التي أطمقيا النقاد عميو 

كمف وفي رواية ذاكرة الجسد نجد الشخصية المحورية ىي التي تقوم بعممية السرد، حيث   
الروائي البطل خالد وىو يتكمم عن نفسو يدرك ما يجري حولو من أحداث فيتكمم عن اآلخرين 
لترى من خاللو الشخصيات األخرى ألنو بطل الرواية والراوي، أي الشخصية التي تدور في 

 .الشخصياتباقي فمكيا 

                                                           
 135، ص2010، 3يمني العبد: تقنيات السرد الروائي في ضوء المنيج السنوي، ط  1
 151، ص1984سيزة أحمد قاسم: بناء الرواية، الييئة المصدرية العامة لمقاب، مصر، دط،  2
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تسب حيث أصبح الراوي والبطل شيئا واحد مما ينتج عنو الراوي المشارك وال تك  
مما يعني أن البطل والراوي  1الشخصيات أىميتيا في البناء السردي إال بإقتراب البطل "خالد"

يمكن أن يمتقيا في التفكير والنطق أن يتماشى الراوي مع البطل ذلك ألنو ماعدا البطل أحيانا 
 .2يستطيع أن ينازع السارد امتيازه الذي ىو التعميق اإليديولوجي"

ستخدامو لياء المتكمم التي تحيمنا عميو في كل  وبإعتماد    السارد عمى ضمير المتكمم "أنا" وا 
مرة أكسب النص روحا ذاتية مفعمة بالحرارة والمصداقية ويعيش تفاصيل ما حدث لو بنفس 

 .قمق السارد وتأزمو النفسي
لشخصية لقد إستطاع السارد المشارك أن يخمق لنا وعبر خطابو، ذلك التناسب بين واقع ا  

المتأزمة ولغة السرد التي جاءت مثقمة بالحزن واليأس لتعبر عن وضعو الذي يعاني فيو حالة 
من التمزق والتشتت في خصم األحداث الفردية التي عاشيا واألحداث الجماعية التي يعيشيا 

من  ولةبصحبة الوطن الذي يقول عنو "كنت أعتقد أنو وحده قادر عمى شفائي من عقدة الطف
ي ومن ذلي اليوم.. بعد كل ىذا العمر، بعد أكثر من صدمة، وأكثر من جرح، أدري.. أن يتم

ىناك يتم األوطان أيضا، ىناك مذلة األوطان، ظمميا وقسوتيا، ىناك جبروتيا وأنانيتيا.. 
 .3ىناك أوطان ال أمومة ليا.. أوطان شبيية باآلباء

ى الذي يحيمنا مباشرة بل يتجاوزه إلوال يتوقف السارد عند حدود ضمير المتكمم المفرد   
إستعمال ضمير المتكمم الجمعي "نحن" الذي يعتبر حالة لغوية تمتحم فييا الذات الساردة 

عمى أسرار الخاص  لى "أنوات" أخرى مما يجعميا تقفزذوات أخرى، وتضم أناىا المتحدثة إب
رىا الشخصي بالمصير ندغم ىميا الفردي باليم الجماعي، ويقترن مصيفي لى العاملتخرج إ

 .ييال إليو حال الجماعة التي ينتمي إلالعام الذي ستؤو 

                                                           
 153ينظر: نورة بنت محمد بن ناصر المري، البنية السردية في الرواية السعودية، ص  1
 264-263ينظر: حيراز جنيت، خطاب الحكاية المورفولوجية، ص  2
 289أحالم مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  3
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دىا اإلىانات تقتل الشعوب في زمن ما كنا نردد ىذا النشيد "لم نمت ظمما.. متنا قيرا، فوح  
في سجن قسنطينة، كان يكفي أن ينطمق من زنزانة واحدة، لتردده زنزانات أخرى، لم يكن 

 .مساجينيا سياسيين
مصادفة ىناك صوتنا الواحد كنا شعبا واحد  كتشفناإكان لكمماتو قدرة خارقة عمى توحيدنا،   
 عد الجدران لصوتو، قبل أن ترتعد أجسادنا تحت التعذيب.رتت
ىل بح صوتنا اليوم.. أم أصبح ىناك صوت يعموا عمى الجميع.. منذ أصبح ىذا الوطن   

 . 1لبعضنا فقط؟"
-II الزمانية لمرواية:البنية حضور السارد في 

 : اقسام الزمن السردي-1
الزمن عنصر ميم في الدراسات النقدية الحديثة، ومنو تنطمق أبرز التقنيات السردية   

المتعددة وتأتي العناية بيذا العنصر الروائي أو الحكائي البنيوية انطالقا من ثنائية )المبنى 
أوائل القرن يقول )طوما شفسكي( في ىذا  والمتن الحكائي( لدى الشكالنيين الروس منذ

الصدد: "تتوقف عند مفيوم المتن الحكائي فإننا نسمي متنا حكائي مجموع األحداث المتصمة 
فيما بينيا التي يقع إخبارنا بيا خالل العمل، إن المتن الحكائي يعرض بطريقة عممية حسب 

ل عن الطريقة التي تضمن بيا نظام الطبيعي أي النظام الوقتي والسببي لألحداث، بإستقال
تمك األحداث في مقابل المتن الحكائي الذي يتألف من األحداث نفسيا يبد أنو يراعي نظام 

 .2ظيورىا في العمل كما يراعي ما يتبعيا من معمومات تعيينيا بيا"

                                                           
 319أحالم مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص 1
 23، ص1997، 1آمنة يوسف: تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار، سوريا، ط  2
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وعميو فاألول المتن الحكائي ال بد لو من زمن ذو منطق وىو األحداث كما حدثت فعال 
بكيفية  ىتماموإ أما الثاني المبنى الحكائي فال يأبو لتمك القرائن الزمنية والمنطقية قدر  كطبيعة

 .عرض األحداث لمقارئ
 زمن الكتابة أو السرد: -أ  
يا الخاصة من خالل الخطاب في إطار العالقة توىو " الزمن الذي تعطى فيو القصة زمني  

رد مثل سردية حكاية شعبية ما فإن ىذا ّإذ يتصل بو زمن الس 1بين الراوي والمروي لو"
يشابو فعل الكتابة وفراغ النص السردي عمى القرطاس ويرى تودوروف  -في رأينا –المسعى 

فيذا الزمن ال يتطابق بالضرورة  2بأن ىذا الزمن مرتبط بسيرورة التمفيظ القائم داخل النص
 .مع الترتيب المنطقي من القصة

وبين الطبيب الذي بتر يده وجيو لمرسم وبعد ىذا اإلسترجاع يعود الى حكاية المقاء فيصف   
تأثيره بنفسو، وزيارة )سي الطاىر وسي مصطفى( لو سببا في إسترجاع أيام حرب التحرير 
وفي الفصل الثالث يتحدث عن لقائو الثاني بالحبيبة فيسترجع األحداث التي دارت بينيما 

اإلسترجاعات ليصف تأثير ذلك المقاء في نفسو ويتغنى بحبيا ثم يعود من لكنو يقطع تمك 
زيارتو لبيت – هيد جديد لحكاية لقاءاتيا، وكنيا أثناء المقاءات يسترجع أحداث الثورة )بتر

عائمتيا في تونس تسجيميا في الدفاتر الرسمية( ليستأنف من جديد حكاية المقاءات ليتغنى 
 .ع أحداث الماضيبيا أو بالوطن أو ليسترج

لى قسنطينة ويصف أحزانو وأوجاعو لفراقيا إوفي الفصل الرابع يحكي السارد عن رحيميا   
ن جديد ليرتد م 3غير أنو يعود الى زمن الحاضر "سأعترف لك اليوم بعد تمك السنوات أّني"

رفيا نتظاره لعودتيا التي تزامنت مع "زياد" لو ويحكي قصة تعالى زمن من الماضي واصفا إ

                                                           
 49، ص2001، 2النص والسياق، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط -سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي  1
 209ينظر: عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية، ص  2
 186، صنفسوالمصدر   3
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الفراق وبعد عودتو يحاول السارد بزياد وحبيا لو ثم يخبر عن سفره لغرناطة ويصف ألم 
 .1سترجاع الحبيبة فيفشلإ

ويمح السارد عمى وصف األمة التي تضاعفت بموت زياد، ثم يقطع الحكاية ليعود لزمن     
 .2الكتابة متسائال متى ولدت فكرة ىذا الكتاب

ويسترجع في الفصل الخامس تمقيو خبر زواج حبيبتو، ثم يصف عودتو لموطن ولقاء   
بعائمتو ويسترجع حكايات من التاريخ القديم )حكاية جده، صالح باي( ويقطع الحكاية 

 3.لماضي "أذكر ذلك اليوم الذي قمت"ليسترجع بعض األحاديث التي دارت بينيما في ا
 جسد":البناء الزمني في "ذاكرة ال -ب

يبحث  رد جالس في غرفتو بمدينة قسنطينةتبدأ الرواية بزمن الحاضر إذ تنفتح الرواية والسا  
أن يكتبيا ليروي قصتو مع حبيبتو أحبيا ولكنيا سرعان ما  يريد  عن مقدمة لروايتو التي

ذ بصورتك ر ج ستوقفتنيإيسترجع حدثا سابقا آخر مرة  يدة جزائرية كان ذلك منذ شيرين.. وا 
ليعود بذلك الى زمن الحاضر وزمن كتابة الرواية غير أنو يسترجع زمن وصفاء  4تفاجئني

 .5العالقة مع الحبيبة "تذكرت حديثا قديما لنا"
ثم يورد الحوار الذي دار بينيما لكنو يقطع الحوار ليعمق عميو تعميقا ينتمي لزمن الحاضر   

ى شيرين ليعود مرة أخرى إلاقبل ال)وىو جالس في غرفتو بكتب( ثم يرتد من جديد الى م
انضمامو الى حزب التحرير  لحظة الكتابة بيد أنو سرعان ما يرتد الى زمن سابق، فيسترجع

جديد ليرتد منيم  6تو ويعود الى لحظة الكتابة "من أين عاد سي الطاىر الميمة"ليقطع إستراح

                                                           
 265، صالسابقالمصدر   1
 380المصدر نفسو، ص  2
 342المصدر نفسو، ص  3
 15أحالم مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  4
 18المصدر نفسو، ص  5
 56المصدر نفسو، ص  6
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المتعمقة بحكاية  رجاعاتى حكاية الثورة الجزائرية لكنو سرعان ما يقطع اإلستالماضي إل
 .ستشياد )سي الطاىر(الثورة وا  

ة تابة رواية جديدة داعيا الحبيبكويقطع اإلسترجاعات ليعود الى زمن الكتابة معمنا عن   
األول من الرواية لينفتح الفصل الثاني عمى  لقراءتيا وعمى ىذه الدعوة ينغمق الفصل

ض الرسم لكنو يخرق الحكاية ليتحدث عن إسترجاع السارد األول لقرائو بالحبيبة في معر 
   .ظروف رسمية لوحتو األولى ويسترجع الحوار دار بينو 

دتو لقسنطينة والمتأصل الزمني فيختمط الماضي و ثم ينتقل لمحديث عن موت "حسان" وع  
، وتتقاطع الحكاية وتغرق بالحاضر ويمتزج ما حدث حقيقة بما حدث في خيال الذات الساردة

بفعل تدخالت األنا الغنائي وتدخالت األنا الساردة الذي يساءل فعل الكتابة ذاتو وينوه بكتابة 
إن ىذه اإلنقطاعات واإلستطرادات واإلسترجاعات التي تشق الحكاية تكسر خطية السرد 

الذات الساردة  لى أنى الدوام ولعل ذلك راجع باألساس إو عمشيوتخرق النظام الزمني وتق
دفق توىي تحكي حكاية حبيا المستحيل ال تتحكم إال إلنفعاالتيا فتستسمم لتوارد خواطرىا ولم

الغنائي الذي يعترييا ىكذا يكون البناء الزمني في رواية "ذاكرة الجسد" فقد نأى عن مبدأ 
الزمني  التتابع الزمني وخضع لمخرق ولتوارد الخواطر، وذلك ليس سوى مظير خضوع البناء

 .2، ويعود محمد بن عباد " الشعر يقوم عمى توارد الخواطر"1لمقتضيات الشعر
ومن ىذا تبين أن شعرية الزمن التي يروييا السارد في رواية "ذاكرة الجسد" تمثمت في   

إنعدام التسمسل الزمني بين األحداث ذلك أن إنعدام التسمسل الزمني بين األحداث خاصة من 
 .خاصيات الشعر

 "عمى ىذا النحو تحدد شعرية الزمان في رواية "ذاكرة الجسد
 

                                                           
 249ينظر: زىرة كمون: الشعرية في رواية أحالم مستغانمي، ص  1
 276، نقال عن: محمد بن عياد جدلية القصة والشعر، ص249زىرة كمون: الشعرية في روايات أحالم مستغانمي، ص  2
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III-لمرواية حضور السارد في البنية المكانية : 
ارد مع مدينة قسنطينة إثر عودتو إلييا لحضور زفاف حبيبتو إن المتأمل في تعامل الس  

األول نالحظ أنو يتعامل معيا تعامال شعريا مع ىذا المكان المرجعي ذلك أنو يصف لقاءه 
بيا وكأنو لقاء بحبيبتو "ىاىي قسنطينة.. من سيقدر عمى إغالق شباك الحنين، من سيقف 

 1لى عينيا دون بكاء"مار عمى وجو ىذه المدينة، وينظر إفي وجو الرياح المضادة ليرفع الخ
ن فيذه الصورة التي يرسميا "خالد" لممدينة ال تتطابق مع صورتيا الحقيقية الموضوعية بل إ

الصورة تقارن بالواقع وتتأتى عن المرجع لتتمبس بأحوال الذات وتشحن بأبعاد جمالية ىذه 
 .استشعرتيا الذات التي تعيش حالة وحنين لمدينة فارقتيا منذ ثماني سنوات

التي لونت صورة قسنطينة لونت أيضا العائمة القديم ذلك أن  إن ىذه العواطف واإلنفعاالت  
وصفو لمبيت لم يكن وصفا موضوعيا غايتو تحديد المكان بل كان وصفا ذاتيا إنفعاليا "ذلك 
البيت الذي ولدت فيو وتربيت فيو والذي جدرانو وأدراجو.. ىا أنا أسكن ذاكرتي وأنا أسكن 

وتتدعم ىذه الرؤية الشعرية عندما يصف الشارد  2و؟"من يتوسد ذاكرتينام ىذا البيت فكيف 
يا بوادىا وجسورىا ونظرتيا قائال: "ىاىي ضعمدينة قسنطينة من الناحية الجغرافية، إذ ي

مدينة ىي مدينة قسنطينة تتربص بكل فاتح.. تمف نفسيا بمالءتيا السوداء وتخفي سرىا عن 
سيا كيوفيا السرية.. ىنا النظرة أقرب كل سائح.. تحرسيا الوديان العميقة من كل جانب تحر 

جتاز العمر من أنني أرسميا مشيا عمى األقدام.. إوك جسر لبيتي ولذاكرتي، أعبرىا تمقائيا
 .3طرف آلخر

ن لم يقطع مع المرجع فإن الوظيفة المرجعية تتراجع بفعل    إن ىذا الوصف الجغرافي وا 
مع المرجع فإن الوظيفة المرجعية  ىيمنة الوظيفة الشعرية إذ بدأ ىذا الوصف )لم يقطع

                                                           
 391أحالم مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  1
 288المصدر نفسو، ص  2
 289المصدر نفسو، ص  3
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تتراجع بفعل ىيمنة الوظيفة الشعرية إذ بد( لممكان الواقعي وصفا شعريا بفيض بغنائية الشعر 
ال سيما مع حضور وظيفة إنفعالية التي تجمت في ما إستشعره السارد بينو وبين القنطرة من 

ن طرقات وأنفاق وممرات مماىاة والسارد في وصفو لممدينة ال يستدعي عناصر المكان م
نفعاالت وأىواء: "كل شئ ىنا دعوى مكشوفة لمجنس.. شئ ما في ىذه المدينة  وغابات وا 

المسروق.. طرقاتيا المعمقة بين الصخور أنفاقيا السرية الموبوءة الرطوبة..  يغري بالحب
ات والبموط.. وكل تمك المغار  رمنظر جبل الوحش وما حولو من ممرات مشبعة غابات الغا

ينزع عنيا السارد مرجعيتيا الطبيعية ويخمع عمييا مايجيش في فكل ىذه  1"واألنفاق المختبئة
ذاتو من رغبات مكبوتة فتتقمص الوظيفة المرجعية أمام ىيمنة الوظيفة اإلنفعالية ويعد وصف 

 .2المكان وصفا شعريا
كما يرتبط بعودتو الى مدينة قسنطينة لحضور زفاف حبيبتو التي وعدتو بأشياء كثيرة بعدىا   

يعود السارد الى قسنطينة ولكنو ينبثق ىناك أنيا منحتو ليمة وىمية عميو أن يتنيازل عنيا 
 . 3مباشرة بتعذيب أوالدىا

ة الذات متمونا ىكذا يبدو وصف مدينة قسنطينة في "ذاكرة الجسد" وصفا خاضعا لحال  
وبمشاعر األلم والحقد تارة أخرى وىو في كل بألوانيا فيكتسي بمشاعر الشوق والحنين تارة، 

 .يفيض بغنائية حزينة موجعة تكبس المكان نسمات شعرية انفعاليذلك وصف ذاتي 
الشعري وحضوره في الرواية ألنو  ستدعاء" مقوما من مقومات إفالمكان في "ذاكرة الجسد  
شعريتو من تراجع الوظيفة المرجعية وبروز الوظيفة اإلنفعالية، ويتحدد المكان في  كتسبإ

الرواية بإعتباره مكانا واقعيا مرجعيا وذلك يحدد إطارىا ويوثق ارتباطيا بمرجعيتيا خاصة في 
الرواية التي تراىن عمى تمثيل الواقع ومحاكاتو، أما المكان في الشعر فيو غيره في الرواية 

                                                           
 315السابق، ص المصدر  1
 244-240ينظر: زىرة كمون، الشعر في روايات أحالم مستغانمي، ص  2
 159أحالم مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  3
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ر فيو فإنو يحضر ال كما ىو في المرجع بل يحضر حضورا لغويا كما تراه وترسمو فإن حض
ذات الشاعر فميس ىم الشاعر في الشعر أن ينقل لنا معالم المكان بل ىمو أن ينقل لنا بمغة 
شعرية صورة المكان من خالل ذاتو فيتوارى الوجود الفيزيائي المرجعي لممكان ليحل محمو 

ل الذات وىذا ما لمسناه في رواية "ذاكرة الجسد" التي توارت فييا الوظيفة الوجود المغوي بأحوا
ة فأضحى المكان في تحديد المكان ونشطت في المقابل الوظيفة اإلنفعالية والوظيفة الشعري

الن المكان في الرواية مرتبط  ستدعاء الشعري وحضوره في الروايةمقوما من مقومات إ
بالوظيفة اإلنفعالية الشعرية وبذلك بسم  و في الشعر مقترن بالوظيفة المرجعية في حين ان

المكان في الرواية بقدر من الموضوعية في حين أنو في الشعر شحن بقدر كبير من 
 .1الذاتية"

 _ باريس:
لى بخط مستقيم ثم يمتد من قسنطينة إ لى باتنة وتونس وباريسفالمكان يمتد من قسنطينة إ

باريس بخط مستقيم أيضا، ويمتد خط إضافي الى لبنان ومؤشرة فمسطين والعدوان 
اإلسرائيمي، إن باريس مدينة "كاترين" التي كانت تشارك البطل وغربتو، وتعني كذلك مكان 

ة" في باريس، وفي األخير عاد الى بمده بسبب وفاة القاء األحبة ألن "خالد" إلتقى بحبيبتو "حي
 .بقسنطينة معطوب الذراع واألحالمأخيو واستقر 

 األماكن الفضاء
 .الجبل -الشارع -قسنطينة -المدينة مفتوح -
 -المساجد -األغنية -المقاىي -البيت مغمق -

 -معرض الرسم -المقبرة واألضرحة واألولياء
 .المكتب

                                                           
، مارس 1ينظر: زىرة كمون، الشعري في روايات أحالم مستغانمي، دار صادر لمنشر والتوزيع صفاقس، تونس، ط  1

 233، ص2007
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يمتمك السارد حرية التصرف في عممية السرد، وفق تقنيات يستخدميا، فيحدث حركية    
 .وآلية يسير وفقيا السرد من البداية الى النياية

وتعتبر رواية ذاكرة الجسد بوصفيا نصا سرديا عن أفكار الكاتبة ورؤاىا الخاصة، ومواقفيا   
ت شديدة التنوع واإلختالف يجسدىا التي تتشكل في ظل رؤية موضوعية وقيمة ذات إمتدادا

حرصيا عمى إظيارىا بالصورة المثمى، والتشكيل الفني األمثل، مع الحرص كذلك عمى 
التأثير والسيطرة عمى الموقعين الفكري والعاطفي لمقارئ، وعممية السرد بذلك ىي التي تضفي 

 .بدعمى المضمون شكمو الفني، وىي التي تحمل الواقع بإتجاه األ
بين السارد والمؤلف في الرواية الجديدة ويشكل السارد في  الرأي وجود عالقة تمايز ويحيل  

ىذه العالقة الصوت الفني لممؤلف مع إعتبار طبيعة ىذا السر بالنسبة لمسارد، الذي ينوب 
إال في حدود خطابو وال يتجاوزه الى عالمو  المؤلف، فقد ال يمثمو من حيث أنو المقدم الوسيط

 .رجي وبين مايروىالخا
وعميو حاولت أحالم مستغانمي في روايتيا "ذاكرة الجسد" التعبير عن الحياة الداخمية   

نعدام المنطقية والتسمسل والتراتب في الشعور واألفكار  .لبطميا السارد بنوع من الغموض وا 
ل ترى الكاتبة روايتيا بمسان سردي ذكور، عمى غير العادة حيث تغوص في أعماق رج  

 .منيك، بتجارب الماضي والحاضر، وتفرغ ذاكرتو بجرأة غير معيودة 
وينقل السارد القارئ الى عالمين، عالمو الداخمي حيث الحنين الى المدينة والوطن وصراعو   

بين الرضوخ في الحب والوفاء بالعيد لصديقو الشييد )سي الطاىر( وعالمو الخارجي الذي 
اإلجتماعي والفني في الغربة التي أثر العيش فييا حتى ال  يحافظ فيو عمى عالقاتو ومركزه

 تشوىو الماديات، كما شوىت الكثير ممن حممو معو شعار تحرير الوطن يوما ما
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مق ترابط بين الواقع نتباه ىذا القارئ بعرض ىذا الصراع فيظل مشدودا لخيشد السارد إ  
ل والتفسير بناء عمى حجم التأثير واقع النفسي ويعمل جاىدا لمتحميل والتأويالمحسوس وال

 .والقناعة تجاه ما يقدمو ىذا السارد من أفكار ومشاعر
تبدأ عالقة السارد والمسرود لو من خالل الكتابة عند حياة في روايتيا "منعطف النسيان"   

وىي كتابة تحاول من خالليا ىذه الشخصية قتل الماضي وقتل خالد رمزيا عن طريق 
صفحة حكايتيا معو وتتخفى الكاتبة عن طريق السارد وراء شخصية  النسيان حتى تطوى

لتعرض لنا خطابا نقديا لواقع الكتابة الجديدة بمقاييسيا الحداثية تنتقي لغة سردية  الكاتبةحياة 
 .تتناسب وقناعتيا األدبية والجمالية

موت ويبرز السارد في ىذا النص بنضجو المعرفي من خالل فمسفة خاصة لمحياة وال  
والحب، وىي فمسفة تؤسسيا فعل الكتابة الذي يظير مسيطرا عمى موضوع الرواية كتيمة 
أساسية تشكل محور العالقة بين السارد خالد والبطمة حياة، وبالتالي بين المؤلفة التي تشيد 

لى الممكن حيث تصبح الكتابة مشروع غير مكتمل مفتوح عمى الكائن إ تتجاوزبكتابة جديدة 
 .م تغمق وأخرى تنتظرخطابات ل

 وتعد الكتابة عند السارد قناة تواصل وبوح أساسية تظير عالقتو بالشخصيات األخرى  
من خالليا وجيات نظره المتباينة تجاىيا حيث تؤكد وجيات النظر أفكار ترسم ويبدى 

مالمح الشخصيات وتحدد أفعاليا وتحيل الى تيمة محورية تشكل ىيكل الرواية وىي تيمة 
يعتمدىا خالد لمتذكير تقول حياة متحدثة عن  إجرامية  الموت: حيث تصبح الكاتبة وسيمة

 .جريمتيا من خالل الكاتبة
 .ويعرض السارد وجية نظره تجاه شخصية ليبرز قساوتيا من خالل فعل الكتابة   
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 الفصل الثاني: التطبيقي -
I. :وظائف السارد وأشكال حضوره في الرواية 

 Fonction narrativeالسردية:  الوظيفة -1
 السبب الرئيسي في تواجده وحضوره تعد ىذه الوظيفة أىم وظيفة يؤدييا السارد لكونيا   

لتزامو بيا يكسبو ميمتو  وليس في مقدوره التنازل عنيا ألنو سيفقد بذلك صفتو كسارد وا 
 وبعث الزمن تأثيره عرض األحداث، في الوقت نفسو الذي يمنحو فيو الفعمية في األداء
 وتحريك الخمفيات.

بطرق  ضطمع السارد في الروايات التي كانت بين أيدينا بيذه الميمة، وحاول تأديتيالقد إ  
ختمف في منطق رسميا لألحداث مختمفة تميزت من نص إ لى آخر من حيث البناء، وا 

 يا لى تقديميا واإلخبار عنميا في مالمح الشخصيات التي سعت إوتباينت في حدود رس
ولقد إعتمد السارد في تقديمو لألماكن والشخصيات عمى نوعين من اإلدراك، األول كان  

إدراكا حسيا يعكسو اإلستخدام المكثف لمحواس التي تعد أىم أداة تستعمل لمعرفة العالم 
 المتخيل وتعريف المتمقي بمكوناتو التي ليا تأثير كبير في رسم الشخصيات وتحديد مسائرىا
والثاني كان إدراك معنوي نسجمو من خالل تمك الموحات التأممية التي كانت ترسم لممكان 
  والشخصيات بريشة الوعي النفسي واإلحساس الداخمي وتشكل باأللفاظ الدالة عمى اإلدراك 

 أو المحيمة عميو
ين أعمن السارد عن نفسو في ذاكرة الجسد كذلك تتولى دقة سرد األحداث التي وقعت لزمن  

مختمفين وفي مكانين متباعدين جزء منيا تضمن قصة إلتحاق خالد بن طوبال بعناصر 
لتقاءه بالقائد الثائر سي الطاىر بن عبد المولى بجبال قس نطينة جبية التحرير الوطني وا 

لى تونس محمال بعبئ ثقيل ألمانو أراد سي الطاىر أن يكون وخروجو المبكر بعد إصابتو إ
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خترت أن الوصي عمييا في غي ابو "ذات يوم منذ أكثر من ثالثون سنة سمكت ىذه الطرق وا 
 تكون تمك الجبال بيتي ومدرستي

السرية التي أتعمم فييا المادة الوحيدة الممنوعة من التدريس وكنت أدري ليس من بيني   
خريجيا من رفعة ثالثة، وأن قدري سيكون مختصرا بين المساحة الفاصمة بين الحرية.. 

 1والموت"
أما الجزء اآلخر فتضمن قصة لقائيا بأحالم حياة سي الطاىر في إحدى معارضو بباريس   

ووقوعو بحبيا، وىو الحب الذي جره بعد ذلك الى أحضان الوطن األم "كان يوم لقائنا يوم 
لمدىشة.. لم يكن القدر فيو ىو الطرف الثاني، كان منذ البدء الطرف األول، أليس ىو الذي 

مدن أخرى من زمن آخر وذاكرة أخرى، ليجمعنا بقاعة في باريس، في حفل أتى بنا من 
 2إفتتاح لمعرض في الرسم؟".. 

لى أن إحداىما كانت بداية لمثانية ومشاركة خالد ن زمانا ومكانا إورغم أن القصتان مختمفتا  
بن طوبال فييما جعمتيما تمتقيان في محطات مختمفة، آخرىا كانت قسنطينة، بشوارعيا 
وجسورىا ودىاليزىا الخفية التي إنعكست عمى المساحات البيضاء لموحاتو، وكتبت عمى 

  .تخندق في إغفاءة النسيان فإنتيى بيا األمر حبرا نابضا عمى األوراقلجدران ذاكرتو أبت ا
ىكذا لخالد بن طوبال الرسام الشيير والمجاىد المعطوب الفضل األكبر في بناء المكان   

بجزيئاتو، سواء كان ىذا المكان في حدود الوطن األم الذي يحترم عطبو وتعريف المتمقي 
"تمتد أماني غابات الغار والبموط، وتزخف نحو قسنطينة ممتحفة بمالئتيا القديمة، وكل تمك 
األدغال والجروف والممرات السرية التي كنت يوما أعرفيا والتي كانت تحيط بيذه المدينة 

 ا المتشعبة، وغاباتيا الكثيفة الى القواعد السرية لممجاىدينكحزام أمان، فتوصمك مسالكي

                                                           
 25أحالم مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  1
 51المصدر نفسو، ص  2
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وكأنيا تشرح لك شجرة بعد شجرة، ومغاصرة بعد أخرى، أن كا الطرق في ىذه لممدينة العربية 
 أو تعمق األمر بالوطن اآلخر الذي يحترم موىبتو )فرنسا(. 1العريقة، تؤدي الى الصمود.."

ذا كان السارد قد أعتنى بموح   اتو الوصفية لألمكنة فإنو لم ييمل الشخصيات، أوليا ىي وا 
األخرى، عناية تامة، جاءت صورتيا مشحونة بنضرتو الخاصة التي لم تخفي رؤيتو الذاتية 
ليذه الشخصيات سواء كانت رئيسية شاركت كل البطولة أو ثانوية أسيمت في بناء الحدث 

ىر، ويرسم مالمحيا بقولو "رجل كان ودفعو نحو األمام فنجده مثال يقدم شخصية سي الطا
يجمع الى جانب الفصاحة التي كان يتميز بيا فصاحة أخرى ىي فصاحة الحضور". كان 
سي الطاىر إستثنائيا في كل شئ كان فيو شيئا من ساللة طارق بن زياد واألمير عبد 

 .2القادر، وأولئك الذين يمكن أن يغيروا التاريخ بخطبة واحدة"
المقطع نالحظ أن السارد قد ركز عمى المالمح الخمقية التي إتصف بيا  فمن خالل ىذا  

سي الطاىر، وحاول أن يقدمو إنطالقا من زاويتو الخاصة ورؤيتو الذاتية التي إنعكس عمى 
صفحتيا تأثره الشديد بيذه الشخصية مظيرا إحترامو الكبير ليا كشخصية وطنية أسيمت في 

 صنع تاريخ الجزائر
نفسو نجده يقدم شخصية الشاعر الفمسطيني الثائر "زياد" تقديما إستثنائيا إىتم وفي الوقت   

فيو بالمالمح الخارجية، وتفاصيميا الصغيرة التي جاءت مصحوبة بمالمحو الداخمية التي 
أعمنت عمى وضعو النفسي، كشاعر ومثقف متمرد وثائر، ال يعترف في قاموسو المغوي 

بين الداخل والخارج لوحة فريدة ال يمكن أن تشبو اال زياد  معنى لمقيود مشكال بيذا المزج
الذي "مازال الشعر مرتبا بغوضوية ميذبة، وقميصو المتمرد الذي لم يتعود عمى ربطة العنق 
مفتوحا دائما بزر أو زرين وصوتو المتميز دفئا وحزنا يوىمك أنو يقرأ شعرا حتى عندما يقول 

ضاع طريقو وأنو يوجد خطأ حيث ىو.أشياءا عادية، فيبدو وكأنو شاعر أ

25، صالسابقالمصدر   1
32-30-29أحالم مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص:  2
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في كل مدينة قابمتو فييا شعرت أنو لم يصل بعد الى وجيتو النيائية وأنو يعيش عمى أمل   
 سفر 

"كان حتى عندما يجمس عمى كرسي، يبدو جالسا عمى حقائبو، لم يكن يوما مرتاحا، وكأن   
وفعال يأتي قطار  1ي..."المدن التي يسكنيا محطات ينتظر فييا قطارا ال يدري متى يأت

 الشيادة الذي إنتظره زياد طويال ليصحبو حيث كان يريد عندما ال يتوقع زياد نفسو مجيئو
بالطريقة نفسيا يواصل السارد في "ذاكرة الجسد" رسم مالمح الشخصيات، وفقا لرؤيتو ليا،   

نطالقا من الزاوية التي إختار أن يرصدىا منيا مازجا دائما بين تفاصي ل الداخمي وجزيئات وا 
 .الخارجي مستدعيا األول في الكثير من األحيان لتفسير سمات الخارج

ذا عدنا الى أقظية "مزاج مراىقة" نجد السارد "لويزه والي" تعمل عمى بناء المكان ورصد    وا 
أجزاءه بصورة بانورامية وقدم صورتو الفوتوغرافية كما تترائى فالواقع الذي أخذت منو "أحبت 

س" كثيرا كان يطل عمى مبنى اإلذاعة والتمفزيون، والجبل، والشارع، والجامعة نحا
ب "بن لى ممعات طويمة من "النحاس" إاإلسالمية... كنت أخرج الى المدينة... فأمشي مساف

ى تمك األزقة إلى "شارع فرنسا" "فسوق العصر" إلى "البريش" عبد الممك" إلى "سانجان" إل
دائما وال أخرج منيا إال بمساعدة أحد حيث "رحب الصوف" و       الضيقة التي أضيع فييا

"الجزارين" وتمك األزقة الضيقة والحوانيت الصغيرة والحطان البنية والطرق المرصوصة بقطع 
  حجرية مستطيمة، "وأغاني مالوف" التي ال تسكت اال حين يحل المساء، أتوغل في قدميا

 .2وأتنفس ألميا وجماليا"
عمى أسماء الشوارع وأزقة قسنطينة التي تكتشفيا ألول  ركز السارديىذا المقطع  من خالل  

مرة التي تعتبرىا مكان جديد إلقامتيا مستندة الى ماتركتو ىذه القرية من بصمات ال يمكن 
 محوىا عمى جدران الذاكرة التي تعود عبر نوافذىا 

                                                           
 195المصدر السابق: ص  1
 78-77فضيمة الفاروق: مزاج مراىقة، ص  2
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ذا كان السارد قد إضطمع بأداء الوظيفة السردية، و    نجح في رسم العوامل التخيمية وا 
المختمفة ولحم أجزاء فسيفساء من العناصر المتنوعة، فيل ستمكن بإييامنا من حقيقة ىذه 

 العناصر؟ ويؤكد لنا فعمية ىذه األحداث؟ 
 وظيفة اإليهام بالواقع: -2    
وتظير ىذه الوظيفة بجالء من خالل مطابقة شخصيات الروايات المتناولة لبشر الواقع،   

ومشاكميم ليم من ناحية األسماء والسمات المادية المتمثمة في الصفات الخمقية والمالمح 
الخارجية والمعنوية المتجسدة في الصفات الخمقية وما تؤديو ىذه الشخصيات من أدوار 

الى مايحدثو الوصف اإلستقصائي من المطابقة بين األماكن وتسميتيا إجتماعية، إضافة 
ء ىذا األخير عمى دالئل بنفس أسمائيا المرجعية المتواجدة خارج حدود النص، أو إحتوا

رتباط أحداثو بمناسبات تاريخية، ومحطات ذاكرية تسيم في بناء أرضية الخيال زمنية، وا  
لمرجعي الذي يندرج في باب التمثيل والتصوير أكثر المماثل لمواقع، وخمق نوع من الوىم ا

 مما يندرج في باب التمفظ
إن محاكاة العالم المتخيل لمعالم الواقعي من طرف السارد تجعل اإلىانة بالواقع أمر   

ضروري، يشكل بالنسبة لممتمقي موضوعا يساعده عمى تقبل كل ما سينجز عمى تشكل ىذا 
 . 1كسب القصة مظير الحقيقة"العالم من أحداث، "فيو الذي ي

الى بناء ميثاق الثقة بما يقول السارد من  -المتمقي –ويعطييا الكثير من الفعمية ويدفعو   
خالل موضوعات األحداث ضمن عالمات تاريخية حافمة أو مكانية متجذرة، أو أنماط بشرية 

 .مستنسخة من بشر الواقع
متناولة من خمق مسافة المشاكمة وبناء أرضية لقد تمكن السارد في الروايات النسائية ال  

جاء الوىم المؤسس عمى أعمدة الواقع الجزائري الذي قام بإستنساخو بشخصياتو وأمكنتو الذي 

                                                           
1  Henri mitte amand:le discours du roman. Puf. Paris. 1980. P194 
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ليو نظرة جمعت في أفضيتيا بين الموضوعية المصطنعة والذاتية التي فرضتيا وحدة منظورا إ
لمذات الساردة فمر عبر قنوات وعييا المنظور الذي لم يستطع التخمص من المسار اإلدراكي 

 .وعكس في معظم الحاالت منطمقاتيا معبرا عمى تأويالتيا الخاصة
 اإليهام بواقعية األحداث: -2-1
سنادىا إللقد تم ذلك من خالل ربطيا بأحدا   ى خمفيات تاريخية ث عامة ومناسبات وطنية وا 

جماعية لممجتمع الذي حاكتو وأفضية زمنية مشتركة تحيل المسرودة لو عمى الذاكرة ال
 .ونسخت منو مجرياتيا

ففي "ذاكرة الجسد" يضئ السارد الوقائع الحديثة التي يقوم بتقديميا بخمفيات زمنية تحيمنا   
عمى التاريخ الجمعي، وتدفع بالقارئ الى أجواء النص المفعم بحرارة التاريخ المثوري الذي 

" ونضالو في سبيل رفع الراية الوطنية، وكذا جسدتو شخصية السارد البطل "خالد بن طوبال
إسترجاعو لمتاريخ الخاص ببعض الشخصيات "سي الطاىر" وشخصيتو "كاتب ياسين" وكذا 

( خمسة وأربعين تسعمائة وألف، كما أنو إىتم 45تفاصيل أحداث الثامن من شير ماي )
من تحوالت تمخضت  أيضا بما عاشتو الجزائر بعد اإلستقالل، وماعايشو المجتمع الجزائري

عنيا أحداث أكتوبر "ثمانية وثمانين تسعمائة وألف" والتي أودت بحياة أخيو حسان وكان 
 .بداية لبركان الدم الذي المست حممو مختمف فئات الشعب الجزائري

لقد شكمت ىذه األحداث محطات ذاكرية أسس السارد عمى أعمدتيا نسيج نمط بينيما تولد   
يمان بمصداقية األخبار المنقولة عمى لسان السارد، الذي عرف كيف القارئ نوعا من اإل

 .يمزج بين الحدثين، ويصبيما في نقطة واحدة ظمت تشد الييا جميع أحداث الرواية
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 اإليهام بواقعية األماكن والشخوص: -2-2
ى الوصف اإلستقصائي، وتسمية األماكن بأسمائيا سارد إلويظير بجالء من خالل لجوء ال  

المرجعية الكائنة خارج النص، والمتواجدة عمى أرض الواقع الذي استمدت منو واستنسخت 
 .من أرجائو

ومن خالل رواية ذاكرة الجسد نالحظ أن السارد ركز عمى األماكن المغمقة بالتحديد في   
الروايات النسائية التي رفعت في وجو القارئ شعار الصمت، وأسيمت في تأجيج 

سية التي عايشتيا الشخصيات من جية في الوقت نفسو الذي إستعممت فيو اإلضطرابات النف
لمداراة حاالت الحزن واأللم، كوسيمة لمتقوقع عمى الذات واإلنغالق عمى مشاعرىا بإعتبارىا 

 .ذاتا مكابرة تخشى اإلعتراف باليزائم الداخمية والبوح بيا
  Fonction de régieالوظيفة التنسيقية:  -3   
ىذه الوظيفة في قيام السارد بممممة جممة من األحداث المختمفة والمتناقضة والربط  تتجمى  

فيما بينيا في إطار سيرورة واحدة، ودفعيا لإلنصيار ضمن إطار واحد يخدم المعنى العام 
لمنص الروائي، فيو من خالل ىذه الوظيفة ينصرف "لتممس سمك النص السردي ومعنى 

يذىب بالقصة الى الماضي أو يرمي بيا الى المستقبل فيكون من  السمك، ذلك اإلمتداد الذي
واجب السارد تذكير القارئ بيا وتنسيق أحداثيا في نسق من التوالي الذي يستجيب لسببية 

فتعتمي األحداث المساحة النصية وىي تمسك برقاب بعضيا  1في الحدث عمة ونتيجة"
 .البعض

ى النبش في أخاديد الماضي من أجل بناء إمتداد لن خالل ىذه الوظيفة يعود السارد إوم  
قامة ميثاق زمني لمنص الروائي وا  تاريخي حقيقي أو خيالي لألحداث التي يعالجيا، و  ستباب ا 

                                                           
 35حبيب، موسي: قراءة السرد القرآني، النص والقارئ، ص  1
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أركانو في ذىن القارئ، مما يعطي لعناصر الحدث قيمتيا الداللية ويضفي عمى العواطف 
 .حرارة اإلحساس

نقاط التبشير التي تحمل  مواطن التفكير دون أن يعقل والسارد في ذلك يسعى وراء إختيار  
لى أفق ال محدود من الترقب والتموقع، وىكذا يغدو النص الروائي منفتحا عمى القارئ إ

زمانين، زمن ماضي ويستمد منو ذخيرتو الحديثة، وزمن آت يرسم أفاقو وسط ضبابية 
 اإلحتماالت.

لتي كانت محط دراستنا عمى ىذه الوظيفة وقام لقد إشغل السارد في الرواية النسائية ا    
تخاذه من الحاضر طريقا  بتفعيميا من خالل ىذه لعبور التواصل بين الماضي والمستقبل وا 
معبدا يوصل القارئ الى كمييما إن لم نقل بأنو كان محطة جامعة ليما تتم في أفضية 

وبناء حيثياتو، ورسم معالم اتساعيا المقارنة بين حدود كل منيما ومناقشة خمفيات الماضي 
ستجالء إنحرافاتو  .اآلتي دائما وا 

ولقد كان السارد في رواية "ذاكرة الجسد" يقف دائما عمى عتبة العودة الى الوراء محتميا   
بعباءة خساراتو، ممتحفا بمالءة ىزائمو المتكررة وخيباتو المتوالية معمنا عن نيتو المسبقة في 

بو ذاتو من ذكرياتو وصور وأحداث عايشيا في الماضي وىو إفراغ جعبتو وضخ ما تحفل 
عمى أىبة تسجيميا بالحبر عمى صفحات تنتظر بشغف ىفوة انفالت أو لحظة تدفق تطمق 

 .سراح الذات لتندلق جمال تكتب عمى جسد األوراق
ى المساىمة في تغيير داللة بعض القارئ إلوالسارد من خالل عمميات التنسيق ىذه يدفع   
لى احة أكبر لمتأويل من خالل عودتو إحداث الالحقة والسابقة عمى حد سواء، ويمنحو مساأل

الوراء ويتيح لو فرصة تصور الماضي ونفض الغبار عمى أحداثو ويدفعو بإنفتاحو عمى اآلتي 
 .الى رسم أفضية التوقع وتحديد مساراتو
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يابا دون أن نستشعر وفي ذاكرة الجسد يتحرك السارد عن مستوى األزمنة الثالثية ذ   ىابا وا 
ن كان المكان المرتبط بيذه الحركة  حركتو، فاتحا المجال أمام القارئ منذ البداية حتى وا 

وسكب ذاكرتو من خالل العودة بيا مكانا واحدا لم يتجاوز حدود الجسد الذي يريد إفراغ ذاتو 
بة "لخالد بن طوبال" بدءا لى الماضي البعيد الذي عايشتو ىذه الذات والذي يبدأ حافال بالنسإ

إلى تونس أين بترت ذراعو  بإلتحاقو بصوت جبية التحرير الوطني وانتياء بإصابتو وسفره
 اليسرى.

وىذه الفترة تعتبر أولى المحطات الزمنية التي تنطمق منيا أحداث القصة المسرودة عمى   
انت مرحمة مشحونة لسان الساردنفسو، ليعرج بنا بعد ذلك عمى مرحمة اإلستقالل التي ك

بأحالم الثورة، وثورة األحالم التي كان ينتظرىا السباب الجزائري، أين تعرف عمى زياد 
الحنميل الذي كان لو أثر كبير في تغيير قناعات "خالد" الفكرية أوال، وفي تبديل مسار حياتو 

 .الشخصية والنفسية ثانيا بعد ما شاركو حب نفس المرأة
نا عمى أجنحة الذاكرة المسترجعة إلى فترة "ذاكرة الجسد" أن يعيد وال ينسى السارد في  

 تي حركت فيو مدافن الماضي الثوريلى تعرف فييا عمى حياة ابنة سي الطاىر الىجرتو إ
وتممست نقاط ضعفو من خالل تجواليا في عرق قمبو الدافئة التي أغمقتيا برودة الغربة عن 

لعاطفي الذي أضيف الى عطبو الجسدي )يده الوطن األم، والتي شكمت محور عطبو ا
 .(1988المبتورة( وعطب النفسي )وفاة أخيو حسان في أحداث أكتوبر 

لقد إستطاع السارد أن يقوم بخمخمة الزمن وتكسيره ثم إعادة حبره وتنظيمو من خالل تقديمو   
ن تييا، حلألحداث بوتيرة متداخمة، تدفع القارئ الى اإلحساس بحمول األزمنة الثالثة ف ى وا 
 .كان الزمن الحاضر زمنا مؤطرا لألحداث ومحورا عاما ظل يشد خيوط حركتيا
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 Fonction idéologiqueالوظيفة اإليديولوجية:  -4   
والمقصود بيذه الوظيفة ىو النشاط التفسيري لمسارد والذي يبرز من خالل تدخالتو   

المباشرة وغير المباشرة في صمب األحداث بسردىا وتقديميا لممسرود لو وىذه الوظيفة 
خاصة، تكمن خصوصيتيا في كونيا وظيفة مشتركة تجمع بين وجيتي نظر كل من السارد 

قامة المحمة بينيما بحيث تصير كل واحدة منيا وجيا والشخصية، وتعمل عمى توحيدىم ا وا 
 .ثانيا لألخرى، فيتم تناوليا والتعرض الييما كعممة واحدة دون فصميما

السارد في الروايات النسائية تتمثل ىذه الوظيفة، ولم يجد صعوبة في إعالنيا  لقد إستطاع  
عمى الرغم من تنوع أنماطو في النصوص التي كانت محط دراستنا ولد ساعده في ذلك 

 عامالن أساسيان:
العامل األول: ىو إعتماد السارد عمى ضمير المتكمم الذي كسر جميع الحواجز الموجودة 

 .ضوعو، وألغى تمك المسافة الحرجة التي تفصميابين السارد ومو 
العامل الثاني: يعود الى الطبيعة النفسية ليذه النصوص النسائية التي اعتمدت عمى إضاءة 
خمجات النفس ونبش مدافنيا مما أتمف الخطوط الحمراء وجعل أفكار النص عبارة عن سبيل 

في الوقت نفسو لتحمل بصمتيا وتسجل  من التدفقات المنبعثة من أعماق الذات والعائدة إلييا
 .رؤاىا
تنتمي الى أحداث الحقبة الزمنية المحبمة عمى  -ذاكرة الجسد –وبحكم أن الرواية   

وما شيدتو الجزائر في ىذه الفترة من أزمات وماعشتو من  –تسعينيات من القرن الماضي 
يا متبنية موقفا رافضا فقد تورطت في تداعيات ىذه الفترة وعبرت عن ايديولوجيت -تحديات

 .لحممو من األمور دون أن تقدم حموال موازية ليذا الرفض
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ولقد حاول السارد العميم من خالل فسحو المجال أمام صوت الشخصية أن ينتقد الواقع   
ويفضح الواقع المتردي عمى جميع المستويات وكشفو ألسباب ىذا التردي بيدف تغيير ىذا 

 .الواقع
ت صوت السارد وتواريو في سبيل إسماع الشخصية إال أنو كان مؤيدا ليا بالرغم من خفو   

 ومتعاطفا ومتجاوبا مع إنطباعاتو والدليل عمى ذلك يمكن في قصر المسافة الفاصمة بينيما
ولم يخف السارد في الرواية عن ىذا التوجو بل أعمن عنو من خالل موازنة أثرىا الحضور   

ن قراءات جديدة في الحاضر، وأغناىا الواقع الراىن الذي القصدي لمتاريخ، الذي يبحث ع
عكسو السارد عمى إختالف تنوعات صورة، فحممت الرواية فكرا معاديا لإلنتيازية الثورية 

"سي الشريف"  التي عرفتيا مرحمة اإلستقالل والتي جاءت ممثمة في فئة من رجال الدولة
حساب المصالح العامة، وتكالبت  و"سي مصطفى" والتي أشيرت مصالحيا الشخصية عمى

عمى إستغالل خيرات الوطن واإلنتفاع بثرواتو بشكل خاص ".. كان بإمكان سي الشريف أن 
يشق طريقو الى ىذا المنصب وألىم منو.. بإسمو الذي خمده سي الطاىر باستشياده، ولكن 

مع كل الرياح يبدو أن الماضي لم يكن كافيا بمفرده لضمان الحاضر وكان عميو أن يتأقمم 
وفي الوقت الذي انتقل فيو "سي مصطفى" من رجل ثائرا من بمبادئ الثورة  1لموصول"

 .بعدىا 2ءابانيا الى ".. رجل الصفقات السرية والواجيات األمامية.."
ولقد سعى السارد الى الكشف عن نذالة ىذه الشخصيات وضحالة المستنقعات التي عرفت   

ا وأخالقيا الثورية مقابل حفنة من العمالت الصعبة والصفقات فييا، تاركة وراءىا مبادئي
 .المشبوىة، فصورىا بشكل كاريكاتوري عكس نظرتو الييا "ىاىو ىنا.. كالعادة

                                                           
 270أحالم مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  1
 271المصدر نفسو، ص  2
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أصحاب البطون المنتفخة.. والسجائر الكوبية.. والبدالت التي تمبس عمى أكثر من وجو   
 أصحاب الميمات المشبوىة موماسية،أصحاب كل عيد وكل زمن.. أصحاب الحقائب الدب

 أصحاب السعادة، أصحاب التعاسة وأصحاب الماضي المجيول
 ىاىم ىنا

وزراء سابقون.. ومشاريع وزراء، سراق سابقون.. ومشاريع سراق مديرون وصوليون.. 
 ووصوليون يبحثون عن إدارة، مخبرون سابقون.. وعسكر متنكرون في ثياب وزارية 

 ىاىم ىنا..
الثورية، والكسب السريع، أصحاب ىالعقول الفارغة والفيالت الشاىقة أصحاب النظريات 

 .1والمجالس التي يتحدث فييا الفرد بصيغة الجمع"
فمن خالل ىذا المقطع السردي يقدم خالد بن طوبال صورة فوتوغرافية ليذه الفئة راسما   

لوان ومقرفة في كسارد مسافة طويمة بينو وبينيا وىذا ما جعمو يقدميا في صورة قائمة األ
 .كثير من األحيان، تعبر عن سخريتو منيا، وتعكس موقفو الواضح منيا

وفي مقابل ىذه الصورة يمر السارد بمحاذاة شخصيات أخرى ويقدميا لنا بشكل يبمور   
تطمعاتو قبل أن يعكس تطمعاتيا قوال وفعال، وىذا ما يظير بشكل جمي في قصر المسافة 

بين "ناصر إبن سي الطاىر" رغم توجيو الديني ألنو كان يمثل صوتا التي رسميا مثال بينو و 
رافضا ألشكال اإلنتيازية من خالل رفضو التواطؤ مع عمو "سي الشريف" أوال، وعدم سعيو 
وراء المناصب العميا تحت راية إسم والده ثانيا، وعدم موافقتو عمى زواج أختو أحالم برجل 

 .السمطة ثالثا
العالقة التي جمعت بين "خالد" و"زياد" الفمسطيني الثائر عمى األنظمة كما جسدت طبيعة   

العربية أيديولوجية التغيير التي كان السارد يسعى الى بيانيا فكان دعمو ومساندتو لخطوات 

                                                           
 255أحالم مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص  1
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زياد الجريئة دليال عمى تبنيو ليذه اإليديولوجية "إنو شاعر المغوي، نكاية في العالم الذي لم 
فيل أطمق النار عميو بتيمة الكممات ولد  –بل ربما خمق عمى حسابو يخمق عمى قياسو، 

حترمت فيو شجاعة األشجار ووحدتيا، في . وال قدر لو سوى قدر األشجار.. إىكذا واقفا.
 .1زمن كانت فيو األقالم سنابل تنحني أمام أول ريح"

قصر المسافة بين  وفي ىذا التقويم اإليجابي إيحاء واضح بالتناغم والتجاذب الذي يدل عمى
 .السارد وشخصية زياد

ىكذا إذن أعمن السارد عن ايديولوجيتو وأبدى تعميقاتو التي جاءت مؤمنة بالماضي وأفكاره   
الى درجة التقديس موقنة بالتقدم اإليجابي في الحاضر رافضة لمراىن الذي صبع بأيادب ال 

 .غيير المعتدل لألوضاع والظروفتحترم التاريخ، وال تقيم وزنا لرجاالتو، داعية الى الت
فمن خالل ىذا نالحظ أن الرواية تحمل في براثنيا أيديولوجيا محددة عبرت عنيا من   

خالل السارد وىذا من أجل ىدف وىو الوصول الى غاية مقصودة تتمثل في تشريع ىذا 
إنسانيا حقوقو  الواقع اإلجتماعي، والبحث معالمو إنطالقا من واقع المرأة فيو باعتبارىا كيانا

 .منتيكة وطبيعتو مضطيدة
وأعمنت عن ىذه اإليديولوجيا من خالل صور مختمفة عبرت عنيا نماذج نسائية اعتمت   

أحيانا مسرح السرد كذات ساردة تمارس بعقوبة القول، وتمتين لغة البوح الالنيائي الذي 
ة أنثوية تعكس من يجري أفكارىا وأحاسيسيا، ويكشف عن خمجاتيا ودىاليزىا، أو كشخصي

خالل وىم الدور الموكل الييا حقيقة الوضع وتجسده كواقع فعمي، موىمة إيانا بالتطابق التام 
 بين السرد والواقع الذي إمتصو عمى فجاجتو التي تمظيرت من خالل إضاءتو لجانبين اثنين

العاطفي الجانب األول: مادي بح تعمق بالجوانب الجسدية كاإلنتياك الجسدي، واإلبتزاز 
 .الذي تتعرض ىذه األخيرة )المرأة الجزائرية(

                                                           
 263 -262: صالسابقالمصدر   1
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الجانب الثاني: تجمى في العنف الرمزي الذي يجعميا وبطرق مختمفة ضحية العادات والتقاليد 
.القائمة عمى أسس تمغي دورىا وتنفي جوىره الحقيقي كوجود مواز لوجود الرجل

 Fonction testimonialالوظيفة اإلستشهادية:  -5   
ستجالئو لى نفسو، وكيفيات طرحو ألفكاره وا  تظير ىذه الوظيفة من خالل نظرة السارد ا  

 ناتو، وكيفية اثباتو لمصدر خطابوألحاسيسو ومشاعره، وطرق استحضاره لذكرياتو ومكنو 
ومن خالل ىذه الوظيفة يسعى السارد إلثبات مواطن الصدف في معموماتو وتأكيد دقة 

قائق التاريخية أو ىتكئا عمى التقارير والوثائق التي يحيل القارئ ذكرياتو، مستندا عمى الح
.بشكل مباشر عمى صياغتيا 

لقد حاول السارد أن يتكئ عمى ىذه الوظيفة ويستند عمى معطياتيا لبناء جسر التواصل   
حالتو عمى فعمية األخبار الواردة وصدق األحداث التي تناولتيا وحقيقة  مع القارئ، وا 

الرقمية التي زودتو بيا من خالل إعتمادىا عمى التقارير الصحفية وىذا من خالل المعطيات 
 .اإلستشياد بذاكرتو في سبيل بناء وتشييد معيار ثابت لمصدق بينو وبين قارئ الرواية

وبرغم تباين وظائف السارد واختالفيا فغن المتأىل ليا سيمحظ ال محالة تظافرىا ويدرك   
مق األمر بقدرىا عمى تجسيم العالم المتخيل الذي يسعى لمشاكمو مدى تكامميا عندما يتع

 .العالم الحقيقي في فترة محددة وعمى رقعة جغرافية معينة
وفي المقابل ىذا اإلنشاء الموازي يحاول السارد ليذه الوظائف أن يعمن أن ىذا العالم قائم   

بذاتو، ومستقل بمكوناتو ومحاط بقيم خاصة تحتكم الييا الذوات الورقية.
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 :خاتمة
 عرضنا بداية مع صفحاتيا أولى وقعنا قد كان أن بعد النياية صفحة توقيع إلى وصمنا  

 المسار عمى نظرة نعطي بأن المتواضع بحثنا تنم في قممنا خطو ما نتوج أن وحاولنا ىنا،
 نتائج عدة لىإ الدراسة ىذه أفضت وقد ،"مستغانمي ألحالم" الجسد ذاكرة رواية في السردي
:منيا نذكر

 جسر بمثابة وىو الرواية وبين بينو العالقة كتشافا  و  السردية الوظيفة لىإ يحيمنا عنوانال _ 
 .الرواية أغوار في التغمغل من مكننا

 أغوارىا في والغوص ككل الرواية تحميل عمى وأقدرىا الدراسات أىم من يعد السرد أن_  
.وأصولو قواعده لو بذاتو قائما عمما أصبح وبذلك

 السارد مفيوم في المتمثمة السردية البنية عناصر أىم دراسة عمى تحميمنا في اعتمدنا ماك_ 
.السارد وأساليب وأشكال مكونات لىإ باإلضافة ووظائفو

 األعمال توافرت حيث عديدة مواجيات بعد ىامة مكانة العربي العالم في الرواية حققت_ 
.كبير بشكل عمييا القراء تيافت لىإ أدى مما ونوعا كما الروائية
 عامة الجزائر واقع عن "الجسد ذاكرة" رواية في" مستغانمي أحالم" الروائية عبرت 

 لىإ عادتناأ  ذإ ، وحضارتيا حداثياأ نعيش جعمنا مما ، خاصة "قسنطينة" ومدينة
 فيذه الفرنسي اإلستعمار وطأة تحت يعيش الجزائري الشعب كان ينأ الحالي الزمن
. والحضاري منيا والثقافي المعرفي رصيدنا توسيع من مكنتنا الكتابة في التقنية

  كتسابإ عمى ساعدتو بحيث وماضيو اإلنسان بين وسيط بمثابة الرواية كانت فقد 
 العادات مختمف عمى التعرف من مكنتو كما والسياسي، والثقافي اإلجتماعي الوعي
.األجداد عن ورثت التي والتقاليد
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  خصبة أرضا بذلك فكانت والدالالت األبعاد من بالعديد "الجسد ذاكرة" رواية صمتح 
 دراسة وخاصة أنواعيا وبكل الجوانب جميع من عديدة دراسات تستحق بل لمدراسة

.الزمان المكان، الشخصيات
 عدة يحمل فيو ستعماالتوا  و  ومعانيو المصطمح داللة بثراء تتميز الشخصيات دراسة    _

 شخصيات بدون رواية فال الخاصة، أراءه باحث كل لمفيوم أن وجدنا بحيث وأنواع مفاىيم
 :قسمين الى قسمناه بحيث السرد عممية في تشغمو الذي لممقام نظرا قصوى أىمية ليا والتي

 يمكن ال الروائي، العمل في لألحداث األساسي والمحرك الفعال العنصر وىي الرئيسية
 تمعب بدورىا فيي الثانوية الشخصيات عن ستغناءاإل يمكن ال ذلك رغم ولكن عنيا اإلستغناء

.الرواية داخل والحيوية الحركة بعث في ىام دور
 فقد المكانية التشكيالت أىم ومن األدبي النص بنية تاجإن في بارزا دورا المكان يمعب   _

 وىي الواحد بالفرد المغمقة واألماكن جميعا الناس فييا تشارك والتي المفتوحة األماكن درسنا
.اإلنغالق شديدة
ن خاصة ،الرواية في فعاال حضورا ليا فكان الزمان ظاىرة أما      أن استطاعت الروائية وا 
 خمق في تنجح جعميا مما بداخميا يعتمد ما لنقل شاءت كيفما تشكميا رتبة، مادة لىإ تحولو
 من يتم كجسر ثابت الزمن فظل خاصة طريقة وفق روايتيا، داخل الزمن وتحريك وبعث
.العبور خاللو

 في لمبحث والدراسين الباحثين من غيرنا أمام المجال تفتح قد ىذه دراستنا فإن وأخيرا    _
 درجة البحث ميدان في بمغت ميما البشر أعمال ألن وذلك فيو، والتوسع الموضوع ىذا

 بداية ىذه بحثنا نياية نقطة تكون أن ونتمنى والتصحيح، لإلضافة دائما تفتقر فإنيا عالية،
.أخرى بحوث

.وفي الختام نحمد هللا عزوجل عمى ماوفتنا اليو
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 ممحق: -

ذاكرة الجسد ىي رواية من تأليف الكاتبة أحالم مستغانمي وىي من بين الروايات التي   
في بيروت فيذه  1993حيث صدرت سنة  1998حازت عمى جائزة نجيب محفوظ لعام 

الرواية تحكي الوقائع المؤلمة التي وقعت طيمة حياة مقاتل مجاىد اسمو " خالد بن طوبال" 
الجزائرية أصيبت ذراعو اليمنى بالجرح في إحدى مكافحاتيم أمام الذي شارك في جبية الثورة 

الجيوش الفرنسية ثم انتقل الى مستشفى حدود تونس، فأصيب خالد بالكآبة واليأس عندما 
كان محبوسا في المستشفى بسبب ابتعاده عن الوطن والجبية غير أن أوصاه بإختيار ىواية 

واحدة، وىو إختار الرسم، دون عمم بو، وتعد معينة تجعمو مستعدا لمواصمة الحياة بيد 
الجسور المعمقة والتي تعتبر معمما أثريا بقسنطينة أول شيء قام برسمو ففي ىذه المدينة ولد 
خالد وترعرع وعند مغادرتو يأتيو سي الطاىر ليطمئن عميو ويودعو وفي الوقت نفسو يحممو 

فو بتسجيميا في دار البمدية كان ذلك في أمانة الى أمو وورقة فييا اسم مولوده منذ شيور يكم
وبعد أربعة سنوات من ىذا التاريخ يسقط سي الطاىر شييدا في ساحة الفداء  1956سنة 

 تاركا وراءه أما وزوجة تجر معيا حياة ستة سنوات وناصر عامين.

بعد االستقالل انفصل خالد عن عائمتو سي الطاىر ليواجو كل طرف قدره، فخالد ىاجر   
فرنسا ألنو رأى نفسو في نظام يخالف قناعتو والمبادئ التي قامت ألجميا ثورة التحرير الى 

ثم تمر السنين مر السحاب وىاىو اليوم في باريس يعرض لوحاتو عمى الجميور لم يكن 
ذ بو يممح فتاتين تدخالن  يعمم أن القدر سيجعمو في اختيار المعرض قائم والزوار يتكاثرون وا 

ا جزائرية بل قسنطينة بدون مقدمات إحداىما حركت أحاسيسو كأنو يعرفيا يالمعرض مالمح
منذ أمد بعيد، رغبة شديدة تدفعو كي يقترب منيا فيقترب ويسأل والمفاجئة إنيا تمك الصغيرة 
التي طالما لعبت عمى حجره ىاىي قد أصبحت إمرأة كاممة األنوثة إنيا "حياة" اإلسم الذي 

و، ومنذ ذلك المقاء وعالقتو تتطور مع حياة فيي جاءت الى إختاره خالد أن يمسييا ب
المعرض لتمتقي برجل الزم أبييا ليحكي ليا عنو بمساوئو وحسناتو، بل كما يحكون عنو 
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كبطل خارق ال يتألم وال يشكو وبعد ذلك تطورت العالقة الى رغبة وعشق وحمم وغيره وخيبة 
تاة التي تصغره بخمسة وعشرين عاما، تبادلو وحقد فأنتابو شعور عارم بالحب إتجاه تمك الف

مشاعر وىو نفسو وال يدري إن كانت مشاعر حب أم مشاعر إرتياح، أم أنيا وجدت فيو أبا 
يعوضيا عما فقدتو بإستشياد والدىا سي الطاىر، فقد أحبيا خالد لدرجة الجنون وكانت في 

ذلك األمل حتى جاءتو دعوة بعض األحيان تمنحو أمل أنيا تبادلو نفس الحب، فاستمر عمى 
من عميا "سي الشريف" ليحضر رفافيا ويوميا وفي يوم ما يضيع منو في لحظة، بل وفي 
ظل ىذا الضياع يطمب منو حضور زفافيا وىي تتزوج بأحد المسؤولين العسكريين، والذي 

 تموكو األلسنة بالفساد واستغالل النفوذ.

د بدأت الرواية بالزمن من الحاضر مكان وجود فالرواية بدأتيا مستغانمي حيث إنتيت فق  
خالد في قسنطينة ثم رجعت بنا الى الوراء من خالل قيام خالد ومكوثو في قسنطينة إذا 
استرجعت األحداث التي رافقتو منذ كان مشاركا في الثورة مع األبطال ضد االحتالل 

بعد وفاة أخيو حسان عام الفرنسي الى أن عاد من فرنسا الى قسنطينة ليقيم مع زوجة أخيو 
1988 . 

وقد قال نزار قباني عن الرواية "الرواية دوختني وأنا نادرا ما أدوخ أمام رواية من الروايات   
وسبب الدوخة أن النص الذي قرأتو يشبيني الى درجة التطابق فيو مجنون ومتوتر واقتحامي 

نساني وشيواني، خارج عمى القانون مثمي، ولو أن أ حد طمب من أن أوقع اسمي ومتوحش وا 
 تحت ىذه الرواية اإلستثنائية المغتسمة بأمطار الشعر.. لما ترددت لحظة واحدة".

وبعد عرضنا لممخص مضمون الرواية حري لنا نشرع في عرض ىيكميا وتصميميا   
الداخمي، وذلك من خالل العودة الى الصفحات المكونة لمرواية وتقسيميا الى فصول وعدد 

فصل، وتزويد الفصول بعناوين ومطالع الفصول وخواتميا، وتغيير التشكيل صفحات كل 
 داخل النص ونوع الكتابة والفراغات البيضاء واستعمال الون األبيض واألسود واليوامش 
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صفحة من الحجم المتوسط الى ستة فصول  404وقد قسمت المؤلفة روايتيا التي تقع في   
التعبير عنو، وقد إكتفينا بترقيم فصول روايتيا بدال من تطول أو تقصر بحسب المعنى المراد 

وضع عنوان دال عمى مضمون الفصول، كما قامت بتجزئة تمك الفصول الى عدة مقاطع 
 مقطعا يختمف عددىا من فصل الى آخر بإختالف محتوى كل فصل 21

 أما عدد صفحات كل فصل فتشكل كاآلتي:

 صفحة 44الفصل األول: 

 صفحة 34الفصل الثاني: 

 صفحة 94الفصل الثالث: 

 صفحة 88الفصل الرابع: 

 صفحة 84الفصل الخامس: 

 صفحة 54الفصل السادس: 

ن نجد    إضافة الى ىذا التقسيم نجد أن رواية كل فصل ونيايتو فراغا يقارب الصفحة وا 
بعض التفاوت بسيط المساحة فيذا البياض يرمز الى الحيز الزمني الذي لم تتعرض لو 

إنو ما يطمق عميو "توقيف زمن السرد" لإلنتقال من موضوع آلخر كما لمون الورقة الرواية 
األبيض داللة واضحة عمى أن الكتابة مفروشة عمى بساط اإلرادة كما إستعممت الرواية الفراغ 
البياض استعممت السواد أثناء الكتابة السيما وأن األسود ىو لمن الكتابة واليوامش ىذا 

ائية أثرت أن تقسم فصول الرواية الى أقسام فصال بينيما بثالث نجوم فحسب بل أن الرو 
تتوسط في أغمب األحيان الصفحة وىذا الشكل يرمز عادة الى انتياء الفصل أو جزء  ***

 منو لإلنتقال بعده لمقارئ عمى وجو الخصوص.
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 ىذا المنحنى بين مجرى األحداث في ذاكرة الجسد:  

 درجة توتر السرد                                                                       

 العقدة: لقاء خالد لحياة وفاة                          

 حسان وزواح الحبيبة                            

 رجوع خالد الى الجزائر

 ذىاب خالد                )قسنطينة(                                   

 الى فرنسا                                                              

 بداية الرواية                                                                             

 

ريجيا الى غاية العقدة بدأت الرواية ىادئة )ذىاب خالد الى فرنسا( ثم بدأت في اإلرتفاع تد  
)لقاء خالد بحياة ووفاة حسان( ثم بدأت في اإلنفراج برجوع خالد الى أرض الوطن فالمنحنى 

 يبدأ في اإلرتفاع تدريجيا الى غاية العقدة الى غاية اإلنفراج في النياية لتنتيي مغمقة.
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 السيرة الذاتية لمروائية "أحالم مستغانمي": -

ألسرة  1953 أفريل 13ي فاعرة وكاتبة جزائرية معاصرة ولدت أحالم أحالم مستغانمي ش  
جزائرية قبل سنوات من الثورة الجزائرية حيث ارتبط والدىا باألحداث السياسية ارتباطا كبيرا 
فكان من المطموبين دائما من قبل الشرطة الفرنسية نتيجة لنشاطاتيم في أعمال المقاومة 

ل الفرنسي وشارك في مظاىرات كثيرة من حيث كافح والدىا محمد شريف ضد اإلحتال
ضمنيا مظاىرة في منتصف األربعينيات انتيت بإستشياد شقيقو مما استدعى محمد الشريف 

حصمت الجزائر  1962الى سفر لتونس الستقرار ىناك حيث ولدت أحالم بتونس في عام 
لكاتبة احالم تعميميا عمى استقالليا مما استدعى والدىا العودة مرة أخرى الى الجزائر وتمقت ا

في الجزائر لتصبح واحدة من أوائل جيميا تفوقا في المغة العربية عندما مرض والدىا وىي 
في الثامنة عشر من عمرىا اضطرت الى العمل في اإلذاعة الجزائرية إلعالة أسرتيا حيث 

نبأ الجميع قدمت برنامجا إذاعيا بعنوان "ىمسات" وانتشر ىذا البرنامج ولمع بفضل أحالم ليت
بكونيا شاعرة واعدة حيث بدأت الكاتبة أحالم مستغانمي مسيرتيا الشعرية من خالل نشر 

وتابعت نجاحاتيا الشعرية بعد ذلك لتقدم  1973أول قصيدة ليا بعنوان "عمى مرفأ األيام 
 قصيدة أخرى بعنوان "الكاتبة في لحظة عري"

اريس وكرست حياتيا الى أسرتيا ثم وانتقمت لتقيم في ب يلبنان يتزوجت أحالم من صحف  
عادت مرة أخرى وحصمت عمى الدكتوراه من جامعة سوربون حيث صدرت أول رواية ليا 

اذ كانت ىذه الرواية ىي األكثر مبيعا حيث بيع منيا أكثر  1993بعنوان "ذاكرة الجسد"عام 
بكتابة "فوضى من مميون نسخة مما شجعيا عمى اإلستمرار بكتابة الروايات األدبية فقامت 

وىما روايتين مكممتين لمرواية األولى  2003ثم رواية "عابر سرير"  1997الحواس" عام 
 1"ذاكرة الجسد" حيث أىدت ىذه الرواية الى والدىا والى الروائي الجزائري الراحل مالك حداد

                                                           
 www.almrsal.comياسمين محمود: السيرة الذاتية لمرواية الجزائرية أحالم مستغانمي،  1
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كتابات مستغانمي التي تثير الحنين الى أمة "تعيش فينا ولكننا ال نعيش فييا" وىي اآلن   
مقيم في بيروت وتعبر أعماليا األدبية عن عاطفتيا لمجزائر التي تشتاق ليا وخيبة األمل في 

سنة من االستعمار إذ وصمت روايتيا الى أبعد  130جيل لم يتمكن من بناء أمة قوية بعد 
لتحكي قصة األحالم التي لم تتحقق وتنتيي بنياية مأساوية مما يجعل حكاياتيا ذات الحدود 

 2تأثير كبير عمى القراء من مختمف أنحاء العالم العربي

 45كما تشكل أحالم مستغانمي ظاىرة في شبكات التواصل االجتماعي إذ تحصل اسميا   
الرسمية قد تجاوزت تسعة  صفحة أسسيا معجبوىا عمى صفحات الفايسبوك اال أن صفحتيا

ماليين منتسب وتضم الصفحات األخرى مايزيد عن المميون معجب مما يجعل من الكاتب 
 3األكثر حضورا وانتشارا بين الكتاب العرب في فضاء االنترنت وفي محرك البحث غوغل

 مؤلفاتها: -
 1993ذاكرة الجسد  .1
 1997فوضى الحواس  .2
 2003عابر سرير  .3
 الجزائر امرأة ونصوص .4
 1973عمى مرفأ األيام  .5
 أكاذيب سمكة .6
 الكاتبة في لحظة عري .7
 2009نسيان كوم  .8
 2009قموبيم معنا وقنابميم عمينا  .9

 2012األسود يميق بك  .10
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 20144ديوان عميك الميفة  .11
 الجوائز والتكريمات: -
 1996حزت عمى جائزة مؤسسة لإلبداع النسائي في القاىرة سنة  .1
 1997"ذاكرة الجسد" سنة  حازت عمى جائزة نجيب محفوظ عن روايتيا .2
 1999حازت عمى جائزة جورج طربيو لمثقافة واالبداع في لبنان سنة  .3
 2004تمقت وساما عن مجمل أعماليا من لجنة رواد من لبنان سنة  .4
حازت عمى وسام التقدير من مؤسسة الشيخ عبد الحميد بن باديس في قسنطينة  .5

 2006الجزائر سنة 
ر تميزا" من قبل دراسات المرأة العربية في باريس/دبي اختيرت "المرأة العربية األكث .6

 2006سنة 
كرميا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفميقة خالل حضورىا الى قسنطينة يوم العمم  .7

 2006سنة 
" واحدة من العشر نساء األكثر تأثيرا في العالم العربي FORBESاختارتيا مجمة " .8

التي حققت كتبيا أعمى نسبة مبيعات في  واألولى في مجال األدب والكاتب العربية
 2006العالم العربي سنة 

 2007اختيرت شخصية العام الثقافية الجزائرية من قبل ناد الصحافة الجزائرية سنة  .9
تسممت من ىدى عبد الناصر "درع مؤسسة الجمار" لإلبداع العربي في  .10

 2007طرابمس ليبيا سنة 
ت المائة األكثر نفوذا ضمن الشخصيا ARABIAN BUSINESSاختارتيا  .11

 )ومازالت منذ ذلك التاريخ ضمن القائمة( 2007وتأثيرا في العالم العربي سنة 
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تسممت "درع بيروت" من محافظ بيروت في احتفالية خاصة أقيمت في قصر  .12
 2009اليونسكو 

تم تكريم الكاتبة في اول نوفمبر بمناسبة عيد الثورة الجزائرية وذكرى رحيل  .13
والدىا المناضل محمد الشريف المسغانمي المصادف لمفاتح نوفمبر في احتفالية 
خاصة من قبل وزير قدماء المجاىدين ووزيرة الثقافة التي أطمقت عمى الكاتبة لقب 

 2009الجزائري سنة "صاحبة الجاللة" تقديرا لما قدمتو لألدب 
 BEIRUT( BIAFحازت عمى جائزة ميرجانات بيروت الدولية لإلبداع ) .14

INTERNATIONEL A WARDS FESTIVAL    2004سنة 
من قبل مؤسسة  2015منحت "درع السالم" واختيرت شخصية السالم لسنة  .15

 52016"أطفال السالم" في اليمن سنة 
 

 أعمالها األدبية في المناهج الدراسية: -
تمدت عمى روايات أحالم مستغانمي في المناىج الدراسية لجامعات ومدارس ثانوية اع .1

 عدة في العالم العربي كما في الجامعات األوروبية واألمريكية
قدم من اعماليا ما ال يحصى من الرسائل الجامعية واألطروحات والدراسات النقدية  .2

 في الجامعات العربية واألجنبية عمى السواء
ارة التربية الفرنسية رواية "ذاكرة الجسد" في امتحانات البكالوريا الفرنسية اعتمدت وز  .3

التي تجرى في خمسة عشر بمدا يختار فييا الطالب المغة العربية كمغة  2003لعام 
 ثانية

حاضرت أحالم مستغانمي وعممت كأساذ زائر في العديد من الجامعات في لبنان  .4
( والواليات المتحدة )جامعة ميريالند عام 1995)الجامعة األمريكية في بيروت عام 
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ومعيد ماساتشوستش لمتكنولوجيا في بوسطن عام  2005وجامعة يال عام  1999
وجامعة  2002( وفرنسا )جامعة السوربون عام 2005وجامعة ميشيغان  2005

 (2003وجامعة ليون عام  2002مونبمييو عام 
 ن دور نشر مرموقةترجمة رواياتيا الى لغات أجنبية عدة وصدرت ع .5
بمبادرة من اليونيسكو طبعت مجمل أعماليا عمى طريقة برايل لتكون في متناول  .6

 المكفوفين من القراء
أثارت روايتيا اىتمام كبار السينمائيين العرب أمثال الراحمين يوسف شاىين ومصطفى  .7

اىين العقاد الذي تمنى أن تنقل "ذاكرة الجسد" الى السينما وفي حين اشترى يوسف ش
حقوق الرواية تم اخراجيا في مسمسل تمفزيوني رمضاني عمى يد نجدت أنزور بثتو 

  20106تسعة فضائيات في رمضان سنة 
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 :والمراجع قائمة المصادر

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع 

 :المعاجم •

 1984 لبنان، بيروت، لمماليين، العالم دار األدبي، المعجم :النور عبد جبور •

 3ط القاهرة، مدبولي مكتبة الفمسفية، لممصطمحات الشامل المعجم :الحنفي المنعم عبد •
2000 

 2012 ،1ط لبنان، لمنشر، النهار دار الرواية، نقد المصطمحات معجم :زيتوني لطيف •

 :والمجالت المجمدات •

 جامعة األثر، مجمة العربية، بالمغة المكتوبة الجزائرية الرواية نشأة :معمري أحالم •
  2014 جوان 20 العدد الجزائر، ورقمة، -مرباح قاصدي،

 3 المجمد العرب، لسان منظور ابن :ينظر •

 مج فصول، مجمة الروائي، الخطاب في السردية الرؤية مفهوم :بوطيب العالي عبد •
 4ع11

 اآلداب كمية االنسانية، والعموم اآلداب مجمة والقارئ، القرآني السرد قراءة :موسى حبيب •
 2004 أفريل ،3ع الجزائر، بمعباس، سيدي جامعة االنسانية، والعموم

 أبحاث المحبر مجمة والتأصيل، التأسيس الجزائر في العربية الرواية نشأة :صالح مفقودة •
 بسكرة خيضر محمد جامعة اإلجتماعية، والعموم اآلداب كمية الجزائري، واألدب المغة في
 العربي األدب قسم
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 :الكتب •

 2001 ،16ط بيروت، اآلداب، دار الجسد، ذاكرة :مستغانمي أحالم •

 1984 دط، مصر، لمكتاب، العامة المصرية الهيئة الرواية، بناء :قاسم أحمد •

 2010 ،19ط بيروت، اآلداب، دار الحواس، فوضى :مستغانمي أحالم •

 والنشر لمطباعة العالمية الدار العربي، المغرب في ثقافية عصوات :فرحات أحمد •
 1984 ،1ط لبنان، بيروت، والتوزيع،

 العودة دار واالتجاهات، والتطور النشأة فن بالمغرب، القصيرة القصة فن :المدني أحمد •
 بيروت

 سوريا الحوار، دار المعاصر، العربي الروائي الخطاب في التوصيل نظرية :هيكل أسماء •
 2010 ،1ط

 بن الحميد عبد السابع، الدولي المتمقي سردي، كنص الجزائر تسعينات :السعدي إبراهيم •
 دت دط، السادس، الممتقى محاضرات، مجموعة وبحوث، أعمال لمرواية، هدوفة

 قسنطينة، منتوري جامعة منشورات وطار، الطاهر رواية في والبنية الرؤية :بوديبة إدريس •
 2000 ،1ط

 1997 ،1ط سوريا، الحوار، دار والتطبيق، النظرية في السرد تقنيات :يوسف آمنة •

  لمنشر سحر دار والصيرورة، الكتابة أمثمة ة،الجزائري العربية الرواية :بوشوشة جمعة بن •
 1988 ،1ط

 2003 -1993 الجزائرية، النسائية، بيبميوغرافيا :بوشوشة جمعة بن •
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 الجزائر العربية الرواية في السردية وحداثة التجريب سردية :بوشوشة جمعة بن •

 العربية الرواية واإليديولوجية، النقد بين العربية الرواية نشأة :خالف بطرس •

 األردن إريد، الحديث، الكتب عالم ،1ط واإلبداع، الثقافة في السنوية :المناصرة حسين •
2008 

 2002 ،1ط األخالق، منشورات الرواية، في مقاربات المتخيل، فضاء :خمري حسين •

 1979 ،3ط بيروت، العودة، دار ،(التجميع عصر) العربية الرواية في :فاروق خورشيد •

 الثقافي المركز عربيات، روائيات مع حوارات الذات، وخطاب الكاتبة :صيداوي رفيق •
 2005 ،1ط المغرب، البيضاء، الدار العربي،

 والتوزيع النشر شركة ،(والخطاب المفهوم في مقاربة) العربي النسائي السرد :كرام زهور •
 2004 ،1ط البيضاء، الدار المدارس،

 الحاسي عمي محمد دار المعاصر، العربي السرد في الروائي النص انفتاح :يقطين سعيد •
 2001 ،2ط لبنان، والتوزيع، لمنشر

 المصرية الهيئة (فصول) االدبي النقد مجمة الفانتاستكي، السرد مكونات :خميفي شعيب •
 1993 ،4ع ،11 مج القاهرة، لمكتاب، العامة

 المعاصرة الشعرية األساليب :فضل صالح •

 الثقافي المركز (والداللة والرؤى التناص في مقاربات) السردي المتخيل :ابراهيم هللا عبد •
 1990 ،1ط بيروت، العربي

 لمنشر العرب دار السرد، تقنيات في نحت الرواية، نظرية في :مرتاض الممك عبد •
 2004 الجزائر، والتوزيع،
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  4ط مصر، المعارف دار مصر، الحديثة، العربية الرواية تطور :بدر طه المحسن عبد •
 س.د

 وحدة محفوظ، نجيب عند الواقعي، الروائي الخطابات في المغة وظيفة :بدر عثمان •
 2000 ،1ط الجزائر، والتوزيع، لمنشر الرعاية

 1971 الجامعية، المطبوعات ديوان والرواية، القصة :مريدت عزيزة •

 1998 دط، األمل، دار واألدب، النقد في دراسات :زعموش عمار •

 ديوان وا عالم، وقضايا وأنواعا تاريخا الحديث الجزائري األدب في :بناقية عمر •
 1995 ،3ط الجزائر، عكنون، بن الجامعية، المطبوعات

 ربيع 94ع المعاصر، العربي الفكر مجمة الفرنسية، النسائية الرواية :البستاني كارمن •
1985 

 لنشر المصرية الجمعية الجيل، دار المسيرة، العربية الموسوعة :غربال شفيق محمد •
 1995 العالمية، والثقافة المعرفة

 السرد وممتقى األول العربي السرد ممتقى بين مختارة ألوراق العربي السرد :هللا عبد محمد •
 2011 ،1ط األردني، الكتاب رابطة منشورات النسائي،

 2ط والتوزيع، والنشر لمطباعة الشروق دار الجزائرية، الرواية في المرأة :صالح مفقودة •
2009 

 دت مصر، القاهرة، النموذجية، المطبعة والمسرح، القصة في دراسات :تيمور محمود •

  2003 ،1ط الجامعي، النشر مركز تونس، في النسائية الرواية نقد :طرشونة محمود •
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 األول العدد ،22مع الفكر، عالم مجمة الروائية، الكتابة في اإلرهاب أثر :عامر مخموف •
 1999 دط، سبتمبر،

 الوفاء دار العربية، الرواية نقد في الشكمي المنهج آيات :مبروك الرحمان عبد مراد •
 2002 ،1ط القاهرة، والنشر، لمطباعة

 1990 سوريا، دمشق، الثقافة، وزارة الرواية، نظرية الخطيب، كمال محمد •

 السرد والممتقي األول العربي السرد ممتق من مختارة أوراق) العربي السرد :هللا عبيد محمد •
 2011 ،1ط األردن، الكتاب رابطة منشورات (الثاني

 موقع الكتروني: •

 دراسات األلوكة، مكتبة والرفض، القبول بين النسائية الكتابة إشكالية :درويش صفاء •
  http://www.alukah.netوحوارات نقدية ومقاالت

 ،2003 مايو، السبت الواقع، ومتغيرات الجزارية الرواية :يحي بن شادية •
 http://Diwanalarab.com 
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 ممخص الدراسة 



 :الدراسة ممخص
 موقع  وىي موحدة، تكون تكاد نظر زواية من النسائية الكتابة عند والدراسات البحوث من العديد توقفت  

 يمثع  نكتبو ما أن اعتبار الى بيم نحى الذي األمر الذكوري، الوسط في ومكانتيا الكتابية، األنثوية الذات
 دفعنا االمر وىذا ، الثقافية الرقابة فرضتيا التي القيود من والتحرر المجتمعية الرقابة عن الخروج في رغبة
 فقد العرب، ديوان ىي الرواية أن بإعتبار المدروس الروائي النص عند بالوقوف الموضوع في البحث الى

 وتحديعد وتطويرىعا ترقيتيعا عمعى النقعاد فعمع  سعوا  حعد عمعى والقعرا  األدبعا  طعرف معن خالصعا اقبعاال لقيعت
 يجعع  أساسعيا دافععا كعان وىعذا كتاباتيعا، محعاور وتنويع  الروايعة صعرح السعتكما  وذلع  الفنيعة عناصعرىا
 األو  الفصع  أمعا وفصعمين مقدمعة معن متكعون بحثنعا فكعان العربيعة، لمروايعة دراسعة حعو  يتمحعور البحعث
  .الزمن عقب تطورىا ومراح  الرواية مفيوم فتناو 

 .وخصائصيا وتطورىا النسائية الرواية ماىية عن فتحدث :الثاني الفص 
 .ووظائفو السارد وانماط السردية البنية تبنى :الثالث الفص 

  فصمين يضمن التطبيقي وىو ثاني جز  الى البحث قسم حين في 
 .الجسد ذاكرة لرواية السردية البنية بتحمي  معنون األو  الفص 
 . الرواية في حضوره وأشكا  السارد بوظائف الموسوم الثاني الفص 

 .الييا المتوص  النتائج عمى تحتوي بخاتمة بحثنا وأنيينا
  السارد الجزائرية، الرواية السرد، الرواية، النسائية، :المفتاحية الكممات

 

Plusieurs recherches et études se sont arrêtées à l'écriture des femmes dans une 

perspective presque uniforme, à savoir la position de l'écrivaine féminine et son 

statut dans le milieu masculin, ce qui les a amenées à considérer que ce que nous 

écrivons représente une volonté de sortir du contrôle social et des restrictions 

imposées par la censure culturelle. Cela nous a conduit à rechercher le sujet en 

se plaçant dans le texte du roman considéré considérant que le roman est le 

Diwan des Arabes, a reçu un public solide d'écrivains et de lecteurs, le travail de 

critiques sur le développement et la promotion et le développement d'éléments 

techniques pour compléter le roman et la diversification des thèmes d'écriture, 

Le premier chapitre traite du concept du roman et de ses étapes de 

développement au fil du temps. 

Chapitre 2: Il parle de quelle histoire de femmes, de son évolution et de ses 

caractéristiques. 

Chapitre3: Adoption de la structure narrative et des modèles de narrateurs et de 

fonctions. 

 Alors que la deuxième section est divisée en deux catégories 

Le premier chapitre est intitulé Analyse de la structure narrative de la mémoire 

du corps. 

Le chapitre II se caractérise par les fonctions du narrateur et les formes de sa 

présence dans le roman. 

Et conclu un dernier document contenant les résultats. 

Mots-clés: femme, roman, narration, roman algérien, narrateur 
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