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 فصلية، آدابهامجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية و 
ش/ . ىـ 1395 خريف، 40لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

 39-58 صص؛ م 2016

 مستغانمی"ذاکرة الجسد" ألحالم  ةيفي روا اتيأسماء الشخص ةيائيميس
 نموذجاً( نيتيسيالرئ نيتي)الشخص

 3تونيز  یمهد یعل، 2انيسوسن عباس، 1 ندهيىالو باد
 قسم العلـو كالبحوث بطهراف، ةیكآداهبا جبامعة آزاد اإلسالم ةیطالبة الدکتوراه يف اللغة العرب. ُ
 قسم العلـو كالبحوث بطهراف، ةیكآداهبا جبامعة آزاد اإلسالم ةیطالبة الدکتوراه يف اللغة العرب. ِ
 كتی بب ةیكآداهبا جبامعة اللبنان ةیيف قسم اللغة العرب سیالتدر  ئةیعضو ى. ّ

 11/12/94: البحث خ قبوليتار     24/03/94: البحث خ استالميتار 

 صالملخ  
كىػ  تظػتس سػبالن ، يف الػن  ةیػأم الوحػدات اللظم، تتوٌخى الکشػ  عػن نمػاـ العالمػات ةیإجرائ ةیعمل ةیائیمیالس

، ثیمتعػددة يف العرػر ا ػد اتیػاألديب كالظػ  للاػارم . سػ لق أقػالـ الػركاة ركا یجماىػ  التعبػ یتنػ دةیػكآفاقان جد
كاحتلق ، أعماهلا حبظاكة یاملشهورة اليت مٌت اإلقباؿ عل ةیجلزائر ا ةیالركائ، مستغاسمی"ذاکرة اجلسد" ألحالـ  ةیمنها ركا

، إثػارة األسػئلة یكهتػدؼ إلػ، دةیػاجلد ةیػمن ألواف الركا زان یلونان متما ةیمکانة خاصة يف نظوس الارا . ذبسد ىذه الركا
عناصػػػػر  ىػػػػمٌ مػػػػن أ اتی. تعػػػػد الش رػػػػمػػػػویكمظاى، أداتػػػػو دیػػػػذبد یكإثارتػػػػو إلػػػػ، العػػػػاـٌ  یالػػػػوع ضیكالتسػػػاؤلت لتحػػػػر 

يف ىػػذه  نیتیسػػیالرئ نیتیأمسػػا  الش رػػ ینػػر  ثیػػكأفكػػارهح ح، لتاػػدم معػػاک الکاتػػ  لةیككسػػ، اتیػػكالركا، الارػػ 
دلل ةیالركا دللت کامنػة تعکػس املنمومػة  یإلػ ةیػدبػدلولهتا المس اتیكترمز الش ر، عةیبد ةیذبسد للمتلا  صورا ن
، ینیباملسػػمٌ  نیتیسػػیالرئ نیتیعالقػػة امسػػ  الش رػػ یمػػد یػػنیتب یىػػذا املاػػاؿ إلػػ هػػدؼیالکاتبػػة. إذف  یلػػد ةیػػلظکر ا

 ةیائیمیكذلػ  مػن خػالؿ دراسػة سػ، ینیاملسػم نیىػذ قیػالاػارم  عػن طر  یالظکرة إل راؿیذماح الکاتبة يف إ یكمد
 رمػزی، ةیػاحملور  ةیالش رػ عػدٌ یىذه املاالة ىو: اسم"خالد" الػذم  های. كأىٌم النتائج اليت توٌصلق إلةیكصظ - ةیلیربل
ىػذا السػم  وح یػكحریٌتػو. ك  یاسػتاالؿ الػوطن اجلزائػر   یيف سػب اهتمیػبذلوا ح نیالذ نیكاجملاىد، خلود األبطاؿ یإل

 ی"ك"أحػػالـ" فػػاٌف امسهػػا األكؿ یرمػػز إلػػ اةیػػكأفکػػارىم. كالبطلػػة الػػيت ربمػػ  امسػػنی: "ح اهمیاسػػتمرار طػػر  یبالػػدعوة إلػػ
 اتیكامسهػػػا ال ػػػاک لػػػو دللتػػػاف متضػػػادتاف كشمػػػا الػػػذکر ، إلنسػػػافيف ا ةیػػػو یا  بعػػػثی ثیػػػكالعشػػػقح ح، كاألـ، الػػػوطن

 كاآلماؿ كاألحالـ الاادمة اخلائبة.، ةیكاألحالـ املتحااة املاض
 

 .مستغاسمیأحالـ  حذاکرة اجلسد ةیركا حاتیأمسا  الش ر حةیائیمیالس: الكلمات الرئيسة
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 المقدمة
ة الػػػيت یعتمػػد علیهػػػا الکاتػػ  يف تعمیػػػق هٌمػػمػػػن الوسػػائ  الظنیػػػة املالركائیػػة تعػػد أمسػػا  الش رػػػیات 

 سػػػم.لال  ا املػػػدلوؿ اللظمػػػمػػػضممله نذیلػػػالكالضمػػػا  ، كذلػػػ  عػػػن طریػػػق الرمػػػز، كاملضػػػموف، الظکػػػرة
تاػـو ، صمع  اللاا  بنی الش رػیة كالظکػرة أمػران حتمیػان  مفالکات  العامل ببواطن ش ریاتو ىو الذ
 .(553 :ـ9007، عبد اخلالق) بو الدللت كاإلشارات اخلاصة باألمسا 

كسػػػردىا ، أفضػػػ  ركایػػػات الاػػػرف بظضػػػ  لغتهػػػا الشػػػعریة " مػػػنذاکػػػرة اجلسػػػد"یػػػری الناػػػاد ركایػػػة 
فػػادة مػػن املػػدلولت اإل أغرقػػق يف سػػتغاسمیاملأف  املالحػػ ك . كصػػورىا املت ػػددة، ا كػػائ  البرػػرم

لاضایا كاملوضوعات اعرضها  قد اعتمدت يفك خدمة فکرهتا الركائیة.  اللظمیة كالمسیة كتوظیظها يف
 بیاف ما كکانق أمسا  الش ریات كسیلتها الرمزیة يف، األمسا  علی ىذه السمة الرمزیة املوجودة يف

تطویر األحداث ک یة  تاـو بأدا  األدكار يف اليتكدبا أف ش ریات ىذه الركایة . یعتم  يف داخلها
" حیػاة "ك "خالػد"كفرعیػة اخننػا الش رػیتنی الرئیسػیتنی كشمػا ، كتت لی برورة ش رػیات رئیسػیة

 .لندرس دللت ىذه األمسا  )أحالـ(
شهدت الدراسات األدبیة املعاصػرة اىتمامػان بالغػان بالركایػات. إذ سبػق دراسػة ركایػات ک ػیة مػن 

  اجلػػدیر بالػػذکر ىػػو أٌف ىنػػاق عػػددان قلػػیالن مػػن الدارسػػنی اىتمػػوا بدراسػػة  مػػا الشػػأ متعػػددة. نػػواح
ظمکن اإلشػارة إلیهػا   من الکت  اليتمن أىم الركایات املعاصرة. ف مع أهنا تعدٌ  ركایة "ذاکرة اجلسد"

ا زبیة  ك"كلیمة ألعشاب البحر" من خالؿ أثر "ذاکرة اجلسد" کتاب دراسة نادیة كفکریة لركایيت
. دراسػػػػة قامػػػق دبوازنػػػة بػػػنی ىػػػاتنی الػػػػركایتنی  كىػػػ، (ََِٕلرجػػػا  ناػػػاش )، األدب السیاسػػػیة يف

كعابر سریر( ، كفوضی ا واس، )ذاکرة اجلسد مستغاسمیكکتاب اخلطاب الواص  يف ثالثیة أحالـ 
يف خطػػاب ركایػػات  ةلواصػػظة ا( كىػػو حبػػث عػػن خروصػػیات كتانیػػات اللغػػ9000فػػالح ) ة سػػین

جملػػػة "املعرفػػػة"  كمػػػن الدراسػػػات الػػػيت سبػػػق فیهػػػا معاجلػػػة ىػػػذه الركایػػػة ماالػػػة نشػػػرت يف. مسػػػتغاسمی
 مسػػتغاسمیالدراسػػات كالبحػػوث: ركایػػة ذاکػػرة اجلسػػد ألحػػالـ »كعنواهنػػا  (0293) لعػػاط  بطػػرس

.کما  ىػذه الركایػة ىذا املااؿ تعددیػة اللغػة يف كقد تناكؿ الباحث يف .275العدد، «فق املظتوحكاأل
)ذاکػػػرة اجلسػػػد(  شػػػعریٌة الػػػن  الركائػػػ  يف ركایػػػة»( ماالػػػة بعنػػػواف ََِٖتبػػػق سػػػامٌیة حامػػػدم )ک

كاملااؿ الذم قاـ . كکما یبدك من اسم املااؿ أنو قد تطرؽ إلی دراسة شعریتها« مستغاسمیألحالـ 



 تونيز  یمهد یعل، انيسوسن عباس، ندهيىالو باد  «ذاکرة الجسد» ةيفي روا اتيأسماء الشخص ةيائيميس

04 

 

بػا تکیػو بػر  یشناختی آثػار احػالـ مسػتغاسم ربلی  سب » ( باسم0575عدالق نژاد )  بأدائو عل
كقػد تنػاكؿ أسػلوب  مؤسبر األدب املعاصر )اجلزائر( يف جامعة شهید هبشيت يف «رماف ذاکرة اجلسد

دك دنیػػػا "در رمػػػاف  یماایسػػػو سػػػاختار بازاشػػػق زمػػػان»كماالػػػة  ىػػػذه الركایػػػة بالبحػػػث. أحػػالـ يف
كاآلخػركف   نراس ان ػ کتبتها «ینوشتو احالـ مستغاسم "ذاکرة اجلسد "ك رماف ینوشتو الی ترق"
 ةلػك ماا  الظرنسػ العػامل، فاامق دبوازنة عنرر الزماف يف ركایتػنی مػن منمػر جػرار جنػق (0579)
زاده كاآلخػػػركف  ملظاطمػػػو اکػػػ  « مسػػػتغاسمیحػػػالـ اجلسػػػد أل ةذاکػػػر  ةيف ركایػػػ ةدراسػػػو سوسیونرػػػی»
لػػی إکتظػػا  بػػالن  دكف الرجػػوع ل لی مػػن املنمػػور السوسػػیولوجی يف الالبنػػا  الػػد وا( درسػػ0575)

( 0570زاده ) مکػ  أخارجو. أما الرسائ  كاألطركحػات الػيت کتبػق يف ىػذا اجملػاؿ أطركحػة فاطمػة 
آكایی زكیػا ریػیزاد در ریرتػو نمریػو  نػد ك یی ذاکػرة اجلسػد احػالـ مسػتغاسمىا تطبیای رماف ومطالع»

بررسػػػی كربلیػػػ  » ةكرسػػػال يف جامعػػػة تربیػػػق مػػػدرس باشػػػراؼ الػػػدکتورة کػػػ ی ركشػػػنظکر.« بػػػاختنی
  نػاظم  ( لزىػرا0570« )یسریر احالـ مستغاسم عابرك فوضی ا واس ، اجلسد ةذاکر  یداستاهنا
ة اجلزائػر مسػتند يفة كال اافیػ، جتماعیػوكال، كضػاع السیاسػیوترسػم األفیهػا أف  الباح ػواكلق اليت ح

النسػػق اإلیػػدئولوجی كبنیػػة اخلطػػاب الركائػػ  » (9002برکػػاف سػػلیم ) ةكرسػػال ة.علػػی عناصػػر الارػػ
يف جامعػػة اجلزائػػر باشػػػراؼ عبػػد ا میػػد بورایػػور لنیلػػػو  «سوسػػیو بنائیػػة لركایػػة ذاکػػػرة اجلسػػد ةدراسػػ

 ةفاطمػ اکتبتهػ«مسػتغاسمیـ الحػركایىػو عػابر سػریر أل سػیمیاییة الػن  يف»كرسػالة  .شهادة ماجسػتی
مػػػن ناحیػػػة  فیهػػػا ةكایػػػالر درسػػػق حیػػػث  حبتلمسػػػاف بالاایػػػد ابػػػوبکر ةجامعػػػ يف (9009)  بلعباسػػػ

عاصػرة مػن املزائریػة اجل یبػةمیائ  يف دراسػة نادیػة ألدیق املػنهج السػتطبٌ  كحاكلق أف سیمیائیة الن 
 ."ركایة عابر سریر" مل تاراخالؿ النموذج 

أف  شػػػی إىن إذ ظمکػػػن أف،   بعنایػػػة کافیػػػةضمػػػىػػػذه الركایػػػة مل  يف سػػػیمیائیةالإذف البحػػػث عػػػن 
 إى ةذا تسػػعی ىػػذه الدراسػػكهلػػ ىػػذه الركایػػة ل تػػزاؿ غػػی مدركسػػة مػػن قبػػ  البػػاح نی. السػػیمیائیة يف

الدراسػات األدبیػة  کمػا ىػو الشػأف يف،  تسلیط الضو  علی سػیمیائیة أمسػا  الش رػیتنی الرئیسػیتنی
 ینی: تإلجابة عن السؤالنی اآلاىذا املااؿ  فیحاكؿ ىذا اإلطار. يف تأيت اليت

  ؟«ذاکرة اجلسد» ركایة الش ریتنی الرئیسیتنی يف  مساسیمیائیة   ما ى. 0
 الركایة؟ هما يفیمساعالقة ىاتنی الش ریتنی ب  ى ما. 9

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1074263/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%af%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b3%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%86%d9%85%db%8c?q=%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85%DB%8C&score=26.725527&rownumber=1
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1074263/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%af%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b3%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%86%d9%85%db%8c?q=%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85%DB%8C&score=26.725527&rownumber=1
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تعددیػػة دللت  : أثنػػا  البحػػث ىػػ كإثباهتػػا أمػػا الظرضػػیة الػػيت تطػػرح نظسػػها كرمػػاكؿ مناقشػػتها
  .كمالحمة تداعیاهتا ىذه الركایة أمسا  الش ریتنی الرئیسیتنی يف

 ركایػة لهتػا يفترصػد أمسػا  الش رػیات كدلك ،  التحلیل- الوصظ املنهج، ىذه الدراسة تنتهج
  الراكیة. ؽ السیمیائیة يفبشواىد كسماذج تعنی الاارئ علی فهم كتذكٌ  ستعینةن م« ذاکرة اجلسد»

 التعاريف
ستغلق علینا ت بدكنو إذ، صطالحالك  لغةال يف معناىا معرفة ع  إل السیمیائیة حا  يف الولوج ظمکن ل

 موجزة.لو ك ، كاصطالحان  نتحدث عنها لغةن  فی   علینا أف كیتعسر فهم الدللت.، آفاؽ الظهم

 ائية لغةً يالسيم
كالوسػػم: أثػػر وػػ . كبعػػی " كسػػم"مالػػوب مػػادة   كىػػ "سػػـو"مػػن مػػادة  اشػػتاق مرػػطلس السػػیمیا 

: ػػػیمةي اك  كالسُّػػػومىةي  .(590 :5ج، یػػػدی)الظراى وػػػ  أك أذف قطػػػع مػػػن، هبػػػا یعػػػرؼ بسػػػمة كسػػػم موسػػػـو  لسِّ
ػػػػیما  ػػػػیًمیا ي: كالسِّ ػػػػو مىةن  ًطػػػػنیو  ًمػػػػنٍ  ًح ػػػػارىةن  :جػػػػ ٌ  ك عػػػػزٌ  كقولػػػػو العالمػػػػة. كالسِّ  لًٍلميٍسػػػػرًًفنیى  رىبِّػػػػ ى  ًعٍنػػػػدى  ميسى
 الوىٍسػمي: .(509 :09ج، منمػور ابػن) اخلػواتیم أىم ػاؿ علیهػا أىم ميسىػو مة اجلػوىرم: كقاؿ [52]الذاریات/

ػػػمىةي:، التػػأثی . كالسِّ ٍػػقي :یاػػػاؿ األثػػػري  .(650 :0ج، لتػػػا، راغػػػ ) ًبًسػػػمىةو  فیػػو أثٌػػػرت إذا كىمٍسػػػان:  ى  الشػػػ  كىمسى
   ما. كدبعنی العالمة أك اإلشارة إلی ش "كسم" مادة من مشتاة سیمیا  کلمة أف ذکرناه دما یتضسف

 السيميائية اصطالحاً 
ىػػو علػػم اخلرػػائ  ، مسػػمیات معرٌبػػة ثالثػػة لعلػػم كاحػػد كالسػػیمیائیة، السػػیمیوطیااك  السػػیمیولوجیا

. )عالمة = Semeion من Semeiotikon، من الیونانیة العامة ملنمومات العالمات )جا 
كیدرس أیضان اخلرػائ  ، اللغات الطبیعیة كالصطناعیة( مكىو علم یدرس العالمة كمنموماهتا )أ

 .سبتاز هبا عالقة العالمة دبدلوهلا اليت
بػال  اخلروصػیة  نشػاط معػريف  املشهد الظکری املعاصػر مکانػة دمیػزة فهػ ربت  السیمیائیات يف

إهنػػا علػػم یسػػتمد أصػػولو  كأسػػالیبو التحلیلیػة.، كمػن حیػػث مردكدیتػػو، كامتداداتػػو، مػن حیػػث أصػػولو
كالتحلیػ  النظسػیح ، كاملنطػق، كالظلسػظة، كمبادئو من جمموعة کبیة من ا اوؿ املعرفیة کاللسػانیات
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كالسػػیمیائیة علػػػم یيعنػػػی ( 95 :9000، دكلػػػوداؿ) جمػػػالت الظعػػػ  اإلنسػػاک فالسػػیمیائیات هتػػػتم بکػػ ٌ 
علػی كصػ  خمتلػ   مػن جهػة أكلػیهػ  ترٌوػز ف .جتماعیػةبدراسة أنساؽ العالمات ضمن ا یاة ال

 (.65 :9007، بن عیادترکز من جهة ثانیة علی كظائظها )  ىك ، األنساؽ العالمیة
 .أصػػ  اللغػػة علم العالمػػات الػػذم یتأمػػ  يففػػی، اد األكائػػ ركٌ الػػمػػن  (ؽ.ـ526کػػاف أفالطػػوف )

: 9003، کػوبلی) "فػن الشػعر" کتابػو  يف كبالتأكی  باألمسا  خاٌصة ق.ؽ( عنایة599أرسطو )أكى ك 
ت مػػػرٌ  إذكالعلػػػـو اإلنسػػػانیة برػػػورة خاصػػػة ، أخػػػذت السػػػیمیائیة تتبلػػػور مػػػع تاػػػدـ العلػػػمكلاػػػد  (.3

اللغػػػػوم السویسػػػػرم فردینانػػػػد دم  ـ مرػػػػطلس سػػػػیمیولوجیا ىػػػػوكأكؿ باحػػػػث قػػػػدٌ  .دبراحػػػػ  عدیػػػػدة
كفلسػػظتها ، النمریػػة العامػػة للغػػة ی أف الدراسػػة السػػیمیولوجیة يف عرػػره مل تت ػػاكز إطػػارغػػ، سوسػػی
اد الغػػػربینی األكائػػػ  يف تأسػػػیس علػػػم سػػػاندرس بػػػیس مػػػن النٌاػػػ كیعػػػدٌ (. 33: 0296، بشػػػی) النمریػػػة

  حبػػػق الذبػػػاه السػػػیمیوطیا  يف الدراسػػػات السػػػیمیائیة فاػػػد م ٌػػػ .السػػػیمیوطیاا أك علػػػم العالمػػػات
بیس  كالالفق لالنتباه أفٌ «. کتابات حوؿ العالمة: »ػكقد ذبلی ذل  يف کتابو املوسـو ب .ا دی ة

آخػػػػر  مسػػػػان افلػػػػیس املنطػػػػق دبظهومػػػػو العػػػػاـ إل » قػػػػد عمػػػػ  علػػػػی الػػػػربط بػػػػنی املنطػػػػق كالسػػػػیمیوطیاا
 .(43، املرػدر نظسػو) «كالسیمیوطیاا نمریة شبو ضػركریة أك نمریػة شػکلیة للعالمػات، میوطیاایللس

، تشک  اإلشارة فیػو الضػلع األكؿ، )السیمیولوج ( ىو عبارة عن م لث إف نماـ بیس السیمیائ 
الضػلع الػذم ظم ٌػ   كىو الذم لو صلة حایایػة باملوضػوع الػذم یشػک  الضػلع ال ػاک احملػدد للمعنػی

ألكجػػو إشػػارة تعػػود علػػی موضػػوعها الػػذم أنػػتج املعنػػی. فالعالمػػة عنػػده متعػػددة ا . فالعالمػػةال الػػث
إف  (.70 :0292، دقػة)  نتحدث عنو فیما یل معلی خالؼ العالمة )الدلی ( عند دكسوسی الذ

فردیناف دم »التأسیس ا ایا  لعلم السیمیا  قد ظهر بشک  كاضس مع العامل اللغوم السویسرم 
 0704الرػػػػادر عػػػػاـ « حماضػػػػرات يف األلسػػػػنیة العامػػػػة»کتابػػػػو   يف، (35، املرػػػػدر نظسػػػػو« )سوسػػػػی

فحػٌدد اإلشػارة علػی ، اىتم سوسی خاصػة باإلشػارات اللسػانیة )کالکلمػات( (.43، املردر نظسو)
بأنػػو الشػػک   كظمیػػ  الشػػراح املعاصػػركف إلػػی كصػػ  الػػداؿٌ . «املػػدلوؿ»ك« الػػداؿ» أهنػػا تتکػػوف مػػن

 كالعالقػة بػنی .(24: 9006، تشػاندلر) ترجػع إلیػو مكاملدلوؿ بأنو املظهػـو الػذ، تت ذه اإلشارة مالذ
عالقػة یکتسػبها ، (یولػده الػداؿ مالذ كاملدلوؿ )املظهـو الذى ، (ماملاد  الداؿ )الرمز الصطالح

انظرػػاؿ بػػنی الثنػػنی  مرة جػػدان لدرجػػة أهنػػم ل یشػػعركف بػػأمرحلػػة عمریػػة مبٌکػػ مسػػت دمو اللغػػة يف
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یعنػػی  مالػػذ ( )التػػألیظ علػػی التحلیػػ  النکیػػي (. تاػػـو دراسػػة العالمػػة55 :9003، وػػوبل ) مطلاػػان 
یسعی إلی ربدید جمموعات الدللت  مكتأكی  العالمة اإلشاریة الذ، بدراسة بنیة الن  السطحیة
املبدع يف ترور السیمیائینی  .(004 :9009، الدرمکی) الن  یمهر يف مالکامنة كرا  املضموف الذ

ضمرد الکلمة من خمزكف اللغة فیدخلها يف سیاؽ جدید كىو الدخوؿ الذم صمعلها ربم  أک ر من 
زب نػا السػیمیائیة عػن أشػیا  »مػن ال اعػة  عبارة ل زبلػو قاؿ أحد النااد (.45 :0296، بشی) دللة

  .(29 :9006، )تشاندلر «نعرفها لکن بلغة لن نظهمها ابدان 

 مستغانمیأحالم 
مػن ولیٌػة اآلداب يف اجلزائػر  ُُٕٗ سػنة ـ بتػونس. زبٌرجػقُّٓٗسػنة  مسػتغاسمیكلػدت أحػالـ 

، تزٌكجق من صحظ  لبناک من جامعات اجلزائر.، ستاالؿبعد ال، تت رٌجضمن أٌكؿ دفعة معرٌبة 
، یرػدرىا زكجهػا مػن بػاریسوػاف الػيت« ا ػوار»باریس. مثٌ شاروق يف الكتابة يف جملٌػة  قامق يفأك 

يف اجلزائر ربق  ُُٕٗ أصدرتو سنةكدیواهنا األٌكؿ  .لندف اليت وانق تردر من« التضامن»كجملة 
صػػاحبة الركایػػات األو ػػر مبیعنػػا يف العػػامل  مسػػتغاسمی. أصػػبحق أحػػالـ .."األیػػاـعنػػواف "علػػى مرفػػأ 

عػػابر »ك، (ُٕٗٗ« )فوضػػى ا ػػواس»ك، (ُّٗٗ« )ذاوػػرة اجلسػػد»مػػن خػػالؿ ثيالثٌیتهػػا ، العػػريبٌ 
، «comنسػػػػیاف » ََِٗ(. كأوملػػػػق مسػػػػیهتا األدبیٌػػػػة باصػػػػدار وتابىیهػػػػا عػػػػاـ ََِّ« )سػػػػریر

الػػذم یتنػػاكؿ الجتیػػاح األمییكػػ  للعػػراؽ. بعػػد انتمػػارو داـ تسػػع « قلػػوهبم معنػػا كقنػػابلهم علینػػا»ك
« األسػػودي یلیػػقي بػػ ً »جلدیػػد ( إى عػػامل الركایػػة عػػ  عملهػػا اَُِِ) عػػاـ عػػادت الكاتبػػة، سػػنوات

بت ػػاكز مبیعػػات ىػػذه الركایػػة سػػا  املئػػة ألػػ  ، الػػذم حاػػق ذماحػػان سػػاحاان حػػاؿ نزكلػػو للمكتبػػات
 (.َُِْ، مستغاسمینس ة خالؿ الشهرین األكلنی لردكرىا )

 رواية ذاکرة الجسد
"خالدبن طوباؿ" أحد مااتل  ال ػورة  عن مستغاسمیاجلزائریة ألحالـ  تتحدث ركایة" ذاورة اجلسد"

كانتاػ  بعػد ذلػ  إى بػاریس لیمػارس ، الظرنسػینی حد ذراعیو أثنا  جهاده ضدٌ أاجلزائریة الذم فاد 
 مث یكتش  أٌف الظتاة ابنػة قائػده، فتاة جزائریة يف معرضو الذم أقامو ىناؾ یلتا  .سمالرٌ  ىناؾ فنٌ 

كاجلندم املدافع عن كطنو. ، كاجلار، خالد یرل فیو األخواف ك ، واف من ال ٌوار الذم الطاىر"  "س
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كبالتػػاأ أف ضمػػاؿ ، كيف إحػػدل املعػػارؾ یرػػاب خالػػد يف ذراعػػو الیمػػض. فاقتضػػق الضػػركرة أف تبػػن
 یاة املدنیة حیث وانق تونس مل أ املعطوبنی من جیش التحریر. كعند مغادرتو اجلب  ای خالد إل
كرقة فیها اسم  ك، وكضممىلو يف الوقق نظسو أمانة إى أمٌ ، ودعویك علیو  لیطمئنٌ « س  الطاىر»یأتیو 

ولظو بتس یلها يف دار البلدیة. كبعد أربػع سػنوات یسػاط "سػ  الطػاىر عبػد ك ، املولودة منذ شهور
من خالهلا  كیتذٌور، كیعشاها، )أحالـ( "حیاة" یتعٌلق خالد بابنتو ساحة الظدا . يفاملوأ" شهیدا ن 

لكػن ك ، كیتػذور وػذل  مدینتػو اجلزائریػة "قسػنطینة"، و الػيت افتاػدىاكأٌمػ، بػو قبلهػا قائده الذم تعلػق
فیرػػػاب "خالػػػد" ، ا کومػػػة اجلزائریػػػة نظػػػوذ يف مذ مكثػػػر ، ج مػػػن ضػػػابط جزائػػػرم کبػػػیالظتػػػاة تتػػػزكٌ 
یزكرىػػا لقسػػنطینة  يفحظػػ  زكاجهػا يف ضػور لحخالػػد ل ىإالظتػػاة دعػوة  قكتوجهػ. بػػةآكالک، بالیػأس

  بعد مضی سنوات عدیدة.سو أزكر مساط ر كی، قسنطینة یرح  "خالد" إلی مثٌ  مرة أخری
عيا  إصدار ركایتها األكى "ذاورة  ُّٗٗىزٌة يف العامل األديٌب عاـ  مستغاسمیأحدثق أحالـ 

كحرػلق . كبلغق جمم  طبعاهتا أربع كثالثنی طبعة، اجلسد" اليت بیع منها أو ر من ملیوف نس ة
، ـُٔٗٗ : جػػائزة مؤسسػػة نػػور لابػػداع النسػػائٌ  يف الاػػاىرةمنهػػا عدیػػدة ىػػذه الركایػػة علػػی جػػوائز
 ـ.  ُٖٗٗ كجائزة ذمی  حمظوظ

 "ذاکرة الجسد"رواية  يسيميائية أسماء الشخصيتين الرئيسيتين ف
 اختیػػػػػػار أمسػػػػػػا  خاصػػػػػة يف كطیػػػػػػدة بػػػػػنی الش رػػػػػػیات كأمسائهػػػػػػاحة صػػػػػػل ىػػػػػػذه الركایػػػػػة يفنشػػػػػاىد  

 أٌف خالػدان  نػری .الػيت مػن أجلهػا وتبػق الركایػة "حیػاة"ك "لػراكما"خالػد "، الش رػیتنی الرئیسػیتنی
يف مالحمهػػػا " حیػػػاة"كمػػػع مدینتػػػو قسػػػنطینة اللػػػذین جٌسػػػدهتما ، قرػػػتو مػػػع الػػػوطن ططمطػػػ أف یاػػػرر

 لػدكر كظیظػ ٌ  مسػتغاسمیبػ  اختارهتػا  أف اختیػار ىػذه األمسػا  مل یکػن اعتباطیػان  كالمػاىر كطباعهػا.
، كشػ اعة، ال ػوار مػرك ة أک ػر کػاف  مالػذ الشػ   ینػا نراىػا تسػمٌ ألنٌ ح انتاائهػا دقاق يفبعد أف 
: َُِْ، مسػتغاسمی« )كمات س  طاىر ...طاىران علی عتبػات السػتاالؿ»، "طاىر   سػ"كطهارة ب

 أحد ح لکن عندما تتحدث عن ش ریة"زیاد اخللی ػ"ب كتسمی ش ریة فلسطینیة من غزة(. ْٓ
 لفاهٌنػا ، كالسػلطة، املػاؿ بتػأثی الػيت وػاف یااتػ  مػن أجلهػا م انالػ  علػى املبػاد مال ػوار كىػو الػذ

ل  مىػا ىػو إذف كحدی ػو الػذ سػی ...(»)كثالثػة ناػاط فاػط   باسم سػ كتأيت أف تسمیو تستطیع
 (.049 :9000، مستغاسمی...« )یتوق  عن مشاریعو الاریبة كالبعیدة 
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 شخصية خالد
، الش رػػػیات مجیػػػعنػػػری لػػػو عالقػػػات متعػػػددة مػػػع  ش رػػػیة حموریػػػة يف ىػػػذه الركایػػػة" خالػػػد" یعػػػدٌ 
. سػػبی  حریػػة الػػوطن كالتضػػحیة يف    املاضػػفهػػو ش رػػیة سب ٌػػ. بک ػػرة علػػی مسػػاحة الػػن  ضػػرضمك 

و ش رػیة فاػد أٌمػإنٌػو  كنظسػیة.، كاجتماعیػة، مػن مشػاک  سیاسػیة احیاهتػ دما مضی يف عاکت كى 
ل یػری سػوی  أحػدان  أفٌ  صار یمنٌ . العاىات مكأصبس من ذك ، ا رب فاد ذراعو يفك ، ج أبوهكتزكٌ 

كخػاض غمػار ، قسػنطینة كأنػو حػزین لنسػیاف الشػهدا  كمػوتی ا ػرب. نشػأ خالػد يف، ذراعو املبتورة
 يف ىذه الركایة. كا ننی إلی الوطن يف، الغربة عاىنح حیث ال ورة يف ظلها قب  أف یسافر إلی فرنسا

. كاملنکسػر، كحاضػره املنهػـز، مبػنی ماضػیو ال ػور ، نتمػا الواقع ىػو دم ػ  جیػ  یعػیش بػنی الغربػة كال
 .كفادانو ا  ٌ ، یعو الوطنیضت كذل  بسب 

 شخصية حياة )أحالم(
أٌمهػا ك  .محػرب التحریػر اجلزائػر  يف "خالػد"قائػد " طاىر عبد املػولی  س"حیاة ابنة اجملاىد الشهید 

أمر خالػػػد یػػػك ، "أحػػػالـ"هلػػػا اسػػػم  تػػػارطما ك أبوىػػػ، " بانتمػػػار عػػػودة أبیهػػػاحیػػػاة"اختػػػارت هلػػػا اسػػػم 
م فیهػػا نػػری خػػالؿ ىػػذه الركایػػة مػػرات عدیػػدة ینػػاد البلدیػػة بعػػد رجوعػػو إلػػی املدینػػة. يف وبتسػػ یل

 كمل ینادىا بو أحد. "أحالـ"اسم ب طواؿ الارةك ، یتلظ  "من دكف أفحیاةبػ" أحالـى " خالد"
كاملستوی ، املستوی الرويت : ثالثة مستویات كى يفصمدر بنا أف نشی إلی دللة ىذه األمسا  

سػب  اختیػار الکاتبػة ىػذه األمسػا  لش رػیات علػی  ؼتعرٌ لكذل  ل، كاملستوی الدلأ،  املع م
 .ىذه الركایة

 المستوی الصوتی
  كعػػػمػػػن دكف  أك  فاملبػػػدع طمتػػػار بػػػوع .ىنػػػاؾ تظػػػاعالن دائبػػػان بػػػنی السػػػیاؽ كالتشػػػكی  الرػػػويت إفٌ 

طملػػػػع علػػػػى  مالسػػػػیاؽ ىػػػو الػػػػذ  ومػػػػا أف،  طمػػػػوض فیػػػو مالتشػػػكی  الرػػػػوتٌى املناسػػػػ  للسػػػیاؽ الػػػػذ
فهناق عالقة بنی تل  السمات الرػوتیة للتشػكی  الرػوتى . إضما اتو املناسبة لو التشكی  الرويت

  الدللة الرػوتیة ىػ إفٌ . )04: 0 ج، 0797، ابن ج  )كنساها الدلأ، للكلمة كمناسبتها لسیاقها
  كتعطػػ، للكلمػة بعػػد ذلػػ   زبلػق املعػػض املع مػػ الػػيت  كألهنػا ىػػ، منمومػػة الدللػػة اللبنػة األكى يف
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إذف بسػػػب  أشمیػػػة  (.50، املرػػػدر نظسػػػو) ولمػػػة قیمػػػة خالفیػػػة فارقػػػة هلػػػا عػػػن غیىػػػا مػػػن الكلػػػم  لكػػػ ٌ 
 ىذه األمسا  ال الثة: األصوات ناـو بدراسة األصوات املوجودة يف

 كبالتاأ، من ىذه ا ركؼ صظات لک ٌ . ك (ف مظردة خالد من حركؼ )خ.ا .ؿ.دتتکوٌ  خالد:
كالنظتػاح ، كاجلهػر، كالرخػاكة، كاإلصػمات، السػتعال  ة ى صظ كدللت خاصةح فحرؼ اخلا  ذ

 إهٌنػاك » الشػدة كالاػوة. تشػی إى ذات دللة فرظة الستعال  املوجودة يف حرؼ اخلا  مع أل  املدٌ 
األلػػ  اللینػػة یاترػػر تأثیىػػا يف إف »ك .(ُّٕ :ُٖٗٗ، عبػػاس) « علػػی النتشػػار كالتالشػػ تػػدؿ

بینما  رؼ (ح ٔٗ، املردر نظسو) «معانیها على إضظا  خاصیة المتداد علیها يف املكاف أك الزماف
فالالـ »كالنظتاحح ، كاجلهر، )بنی الشدة كالرخاكة( كالتوسط، صماتكاإل، الالـ صظات الستظاؿ

ك ػػرؼ الػػداؿ نظػػس  .(ٕٔ، املرػػدر نظسػػو)« دبػػزیج مػػن اللیونػػة كاملركنػػة كالتماسػػ  كالترػػاؽ  یػػوح
ی الرػػالبة كالشػػدة فالػػداؿ یػػدؿ علػػ» صػػظات حػػرؼ الػػالـ إل أف هلػػا صػػظة الشػػدة بػػدؿ التوسػػطح

 مكحركفهػا ینطػو ، مظهػـو خالػد حبسػ  مااطعهػا فػافٌ كىکػذا . (املردر نظسػو) «كکأنو ح ر صواف
 مستغاسمیو تا ما قردذكى .كاألمکنة، األزمنة ک ٌ   كسباسکها يف، كامتدادىا، لشدةكا، علی الرالبة

كیتمنػػی امتػػداد ذکریػػاهتم طػػواؿ ، كصػػمودىم، " الػػذم یػػوح  برػالبة ال ػػوارخالػػدختیػػار اسػػم "مػن ا
 كزماف. ، كيف کٌ  مکاف، األعرار

، صماتكاإل، الستظاؿ ة)ح.ی.ا.ة( فلحرؼ ا ا  صظ ف ىذا السم من حركؼیتکوٌ  حياة:
فحرؼ ا ا  ضمدث صوتو باندفاع النٌػظىس بشػ   مػن الشػدة مػع »كالنظتاحح ، كاهلمس، ك الرخاكة

ىػػو  صػػوت كضمػػدث، فیحتػػ  الػػنظىس بأنسػػ ة ا ٍلػػق الرقیاػػة، تضػػیِّقو قلیػػ  مرافػػق يف خمرجػػو ا ٍلاػػ 
كىو حبظی  النػىظىس أثنا  خركج صوتو من أعماؽ » .(َُٖ، املردر نظسو« )أشبو مایكوف با ظی 

كا نػنی. كىكػذا  ، كأكحاىا دبشاعر ا ػ ٌ ، یرفد اللساف العريب بأعذب أصوات الدنیا قاطبة، ا ٍلق
كأو رىػػا ، وػػاف الرػػوت الًغنػػائ  الػػذم یترػػ  خبرػػائ  صػػوت ا ػػا  ىػػو أغػػض األصػػوات عاطظػػة

كنظػس صػظات ا ػا   .(املرػدر نظسػو) «رعشػاتوك ، كأقدرىا على التعبی عن خل ات الالػ ، حرارة
علػػی  تػػدؿٌ  كاأللػػ  کمػػا ذکرنػػاه آنظػػان . (ٖٗ، املرػػدر نظسػػو« )فالیػػا  لینػػة جوفیػػة» ػػرؼ الیػػا ح  ىػػ 

 فالتػا »لتػا ح یتر  هبا حرؼ احرؼ الیا   اتر  هبا كالرظات اليتكالزماف ، املکاف المتداد يف
بػػو  كمػػا كصػػ ، كالنظ ػػار، ىػػذا ا ػػرؼ مػػن الشػػدةا أسػػند إى دمػػك ... حػػرؼ مهمػػوس انظ ػػارم شػػدید
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 .(ْٓ، املرػػػدر نظسػػػو« )كاللیونػػػة، صػػػوتو املتماسػػػ  املػػػرف یػػػوحى دبلمػػػس بػػػنی الطػػػراكة فػػػافٌ ، لاػػػرع باػػػوةمػػػن ا
زمػاف مکػاف ك  كا نػنی يف کػ ٌ ، كحركفها ینطػوی علػی ا ػ ، كىکذا مظهـو ا یاة حبس  مااطعها

كا ننی إلػی ، إلی ا  " حیاة "الکاتبة ترمز باسم   العاشق. كىا ى كالطراكة يف، اللیونة مراحبان 
حركفهػا  کػ ٌ بنشػاىد ىػذه املظػردة  ". كلػذل خالػد"ا یػاة يف جسػد  ىذا السم كقد بعث، الوطن

 .كالرقة، كالطراكة، ضممی بالنعومةك كما ضمیی من جدید ، كاللطافة، النعومة  رقیاة تستدع
مػػػن حػػػركؼ )أ.ح.ؿ.ا.ـ( ىػػػذا السػػػم یتکػػػوف ". أحػػػالـ"ىػػػو  "حیاةػ"لػػػ السػػػم ال ػػػاک أحـــالم:

كصػوت اهلمػزة يف أكؿ »كالنظتػاح ، كاجلهر، كالشدة، كاإلصمات، ك رؼ اهلمزة صظات الستظاؿ
  كدللتهػػا ذکرتػػا آنظػػا كىػػكصػػظات ا ػػا   .(ْٗ، املرػػدر نظسػػو« )اللظمػػة یضػػاى  نتػػو ان يف الطبیعػػة

كاألل  لالمتداد يف ح تراؽلكال، كالتماس ، اللیونة تدٌؿ علىكالالـ ح كا ننی، ا   ذات دللة
  الرػػظة ال انیػػة كىػػ ك ػػرؼ املػػیم نظػػس صػػظات اهلمػػزة إل أف ىنػػاق اختالفػػان يف حكاملکػػاف، الزمػػاف

« كالتماسػ  مػع شػ   مػن ا ػرارة، كاملركنػة، صػوتو یػوحی باللیونػة فػافٌ  فػاملیم رقیػق»ح صظة الرخاكة
 علػػی یػػدؿٌ اللینػػة كالرقیاػػة  كىکػػذا فػػاف مظهػػـو أحػػالـ حبسػػ  مااطعػػو كحركفػػو. (59، املرػػدر نظسػػو)

 بػنی ضػبابیة كشػظافیة بسػب  اآلمػاؿ الػيت ىذا السػم یعػیش أفٌ ک،  شی  من التداخ  الرقیق كاملبهم
 ا ػػػركؼ الرقیاػػػة يف اـاسػػػت دك  املسػػتاب . تحاػػػق يفتكاآلمػػػاؿ الػػيت ظمکػػػن أف   املاضػػػ مل تتحاػػق يف

یااعػػػات اسػػػم البطػػػ  مػػػن أىػػػم اإل كالبتػػػدا  حبػػػرؼ اخلػػػا  ال ایلػػػة يف، البطلػػػة بسػػػب  أنوثتهػػػا  امسػػػ
 ىذه الركایة. ظمکن اإلشارة إلیها يف الروتیة اليت

 المستوی المعجمی
كما ذمده مػن معػاک ىػذه ، "خ.ؿ.د"من كجهة نمر مع میة اسم فاع  مشتق من مادة « خالد»

لػػػػػودان: باػػػػػ  خلػػػػػد: اخليٍلػػػػػد: دكاـ الكلمػػػػػة:  ٍلػػػػػدان ك خي لىػػػػػدى طمىٍليػػػػػدي خي الباػػػػػا  يف دار ل طمػػػػػرج منهػػػػػا. خى
الًػده ،  كالضع  كقد أسن  ، خلد: أبطأ عنو املشی كأىقاـ....  كخميٍلىػده كخميىل ػده. وأن و خيًلق لی لد فهو خى

ور كاخلوالػػػد: اجلبػػاؿ كا  ػػػارة كالرػػػ ..كاخلالػػدة: نبػػػات مػػػن فرػػیلة املرٌوبػػػات تػػػدـك أزىػػاره طػػػویالن.
اخليليػػػود: ىػػػو تػػػ ٌم الشػػػ   مػػػن »ك .(042: 5ج، لسػػػاف العػػػرب) لطػػػوؿ باائهػػػا بعػػػد دركس األطػػػالؿ

ك وػػٌ  مػػا یتباطػػأ عنػػو التغیػػی كالظسػػاد ترػػظو ، كباػػاؤه علػػى ا الػػة الػػيت ىػػو علیهػػا، اعػػناض الظسػػاد
كالظػػػرؽ بػػػنی اخللػػػود كالباػػػا  أف اخللػػػود ( 979: راغػػػ ) .«واػػػوهلم ليفثػػػايف: خوالػػػد،  العػػػرب بػػػاخللود
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كأصػ  اخللػود اللػزـك كمنػو أخلػد إلػی  .كالباا  یکوف كقتنی فراعدان ، استمرار الباا  من كقق مبتدأ
 .(ِٗٗ :ُّّٔ، عسگریفاخللود اللزـك املستمر)، األرض كأخلد إلی قولو أی لـز معنی ما أتی بو

اليت رباكؿ  كآمالو، كخلود أفکاره "خالد" اسم ذمد العالقة بنی، انطالقان من و  ىذه املعطیات
 .كالباا  ىذا السم یؤکد الدكاـ، الکاتبة أف تع  عنها يف ىذه الركایة

 األٌكؿ:» :أكجو على تستعم  ا یاة )ح.ی.ی(. مادة من مردر الررفیة الناحیة من :حیاةحياة
كبػو مسٌػ  ، ..ال انیة: للاٌوة ا ٌساسة.حى    كمنو قی : نبات، كا یواف الٌنبات يف املوجودة الٌنامیة للاٌوة

  .(946 :راغ « )كالرابعة: عبارة عن ارتظاع الغمٌ  ا یواف حیوانا... ال ال ة: للاٌوة العاملة العاقلة
املعنػی  علػی فیػدؿ علػی ا یویػة مطلاػان كبنػا ، أك مکػاف خػاص حیػاة مرػدر ل ینحرػر بزمػاف

كسموه بسب  ارتظاع اهلػٌم منػو ك"حیػاة" ىػ  الػيت متلذذ من حیاتو ىو ،  ٌ ح مالرابع هلذه املظردة الذ
 تزی  الغم من "خالد" كیعطیو ا یویة بعد أف کاف کئیبان حزینان.

مػػػػع كاجل .(924: 5ج، فراىیػػػػدییاػػػػاؿ: حلػػػػم ضملػػػػم إذا رأل يف املنػػػػاـ )، ا لػػػػم: الرؤیػػػػا أحــــالم:
تىلىم كارٍمىلىمى كربىىل مى ا يٍلمى: استعملو. كحىلىمى بو كحىلىمى ابن سیدة: حىلىمى يف نومو ضمىٍليمي حيليمان كاحٍ ، أىٍحالـ

 .(023: 09ج، ابن منمور) عنو كربىىل م عنو: رأىل لو ريٍؤیا أىك رآه يف النـو
 املاضیة كاألحالـ .إلیو الوصوؿ اإلنساف ضماكؿ األعلی يف کنور كا لم، ا لم مجع "أحالـ"فاسم 
 یسػػعی النسػػاف لکػػنك  .الواقػػع عػػامل يف هلػػا كجػػود الفػػ الاادمػػة األحػػالـ أٌمػػا، اإلنسػػاف ذکریػػات تشػػک 

 إلیها. لوصوؿل

 يلمستوی الداللا
ألف  وحاستکشاف كالتوٌغ  يف، رموزىا إل عن طریق ربلی  الن  كف ٌ ، ظمکن معرفة دللة األمسا ل 

عندئذ تتضس الدللػة كتأكیلها.  ركایتها الکاتبة يفاليت است دمتها  األمسا  الن  یعکس لنا تظسی
 ربلی  ن  الركایة للحروؿ علی دللة األمسا : علیناعندناح إذف 

 أخػوه ینادیػو أك البطػ  "حیػاة" متنػاد كنراىػا متعػددة صػظحات يف السم هبذا الکاتبة : تأيتخالد
 تسػتطیع أهٌنػا مستغاسمی تعتاد الن . يف مرة عشرة سقٌ  السم ىذا رکرٌ ت فاد ة.عدید مرات، حساف

 طریاػػػة الركایػػػة أف أعتاػػد کنػػػق» قائلػػػة: الركایػػة کتابػػػة طریػػػق عػػن ورببػػػ مػػػن كزبلػػد األشػػػ اص زبلػػد أف
 .(ُٗ :9000، سػتغاسمیامل) «مػنس اخللػود ملػن أحػ  أف یعیش مرة ثانیة قرة من أحبو كطریاو يف الکات  يف
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أحػد " خالػد" كیعػدٌ  .سبی  اسػتاالؿ الػوطن كحریتػو ی بنظسو يفمن ضحٌ  بکتابتها زبٌلد أف ترید  ى
والعػادة  ركایتػ  ىػذهة فردبا ونق أنا ضػحی، كاجل ة اليت حكمق علیها باخللود» ىؤل  اجملاىدین:
 ذوػرل بکلماهتػا ظ أف رب كعن ىذا الطریق ترید الکاتبة (املردر نظسو) «بالكلمات ...أف ربنطیها

مخسػة كأربعػوف ألػ  شػهید »قائالن:  خالد أهنم خضعوا لنسیاف الناس حسٌ أالذین ر اجلزائ مجماىد
ی أر (. َِّ، املرػػػدر نظسػػػو« )سػػػاطوا يف ممػػػاىرة ىػػػزت الشػػػرؽ اجلزائػػػرم کٌلهػػػا... ىػػػ  أنسػػػاىم؟؟

ىذه  نمرهتمإٌل أٌف ، یده املبتورةبسب   ضمنمونو الناس أفٌ ، السنوات األكلی بعد ا رب يف" خالد"
تنمػػر إى  أك ردبػػا يف السػػنوات األكى لالسػػتاالؿ...» سػػنوات:  للم اىػػدین بعػػد مضػػ قػػد تغػػٌیت
كملعطػػويب ا ػػركب ، وػػانوا یوحػػوف بػػالحناـ أو ػػر دمػػا یوحػػوف بالشػػظاة...للمحارب ىیبتػػو،  ذراعػػ 

كمل تكػن مطالبػان بتاػدم أم شػرح... الیػـو بعػد ربػع قػرف أنػق زب ػ   ش   مػن الاداسػة بػنی النػاس
كمػػػرة أخػػػری . (ِٕ، املرػػػدر نظسػػػو) «يف جیػػػ  سػػػنت  ت  الظػػػارغ الػػػذم زبظیػػػو حبیػػػا مػػػن ذراع بػػػدل

ما فائدة أف ظمنس اسػم أيب لشػارع  » عندما تتحدث عن أبیها: "حیاة" لساف عشیاتو لىع  یشتک
 كأف أمحػػ  ثاػػ  امسػػو الػػذم یػػردده مػػا فائػػدة ذلػػ  إذا ونػػق ل أعػػرؼ عنػػو أو ػػر دمػػا یعرفػػوف، وبػی

ل تانػػع بتسػػمیة   ىػػ حالواقػػع يف (َُّ، املرػػدر نظسػػو« )ات يف الیػػـوة مػػرٌ بػػا  عػػدٌ كالغر ، أمػػام  املػػارة
، یهم  أف أعػرؼ شػیئان عػن أفكػاره» كأحاسیسو: اشارع باسم أبیها ب  ترید أف تعرؼ أفکار أبیه

النػػاس مػػع الشػػهدا  ترػػٌرؼ مػػن  مسػػتغاسمیتعػػانی  حا ایاػػة يف(. املرػػدر نظسػػو) «كحسػػناتو، أخطائػػو
  سػػبٌ تت ل "خالػػد"لسػػاف  لػػىكتاػػوؿ ع .سػػبی  حریػػة الػػوطن الػػذین بػػذلوا مه هػػم يفكاجملاىػػدین 

لػػن سبنعنػػا عاىتنػػا مػػػن » أذىػػاف النػػاس امسػػو كتضػػػحیاتو يف بعػػدـ خلػػود جسػػده العاىػػة املوجػػودة يف
أمسا  الشهدا  غی قابلة » ل ظمکن تزكیر أمسا  الشهدا : أنٌو كیعتاد. (ُٔٔ، املردر نظسو) «اخللود
 كل یستطیع أحد أف یأخذ تاریخ (ّٖٔ، املردر نظسو) «هم علینا أف نذکرىممن حاٌ  ألفٌ ، للتزكیر

ح ألٌف کػٌ  (َُٔ، املرػدر نظسػو) «ما يف أعماقنا ىو لنػا كلػن تطولػو یػد أحػد إفٌ »منو:  كىویٌتو كطنو
كکػم مػن مدینػة أصػبس سػٌکاهنا شػهدا  قبػ  أف »الوطن ملطخ بدما  الشهدا  كمػدین لتضػحیتهم: 

 .(574، املردر نظسو« )یربحوا مواطننی
من  أحداثت علیو معتمدا ن علی ما مرٌ ، ط ىذا الن  الركائی الضو  علی كاقع الوطنسلٌ نری 

 إذ أفٌ ، كترػػػػظیة ا سػػػػابات يف مرحلػػػػة مػػػػا بعػػػػد السػػػػتاالؿ، مرحلػػػػة ال ػػػػورة كمػػػػن املراحػػػػ  ا رجػػػػة



 تونيز  یمهد یعل، انيسوسن عباس، ندهيىالو باد  «ذاکرة الجسد» ةيفي روا اتيأسماء الشخص ةيائيميس
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یػػدیولوجینی بػػارزین: إنسػػانی   علػػی شػػک  ىػػذا اإلطػػار املوضػػوع األصػػوات الركائیػػة قػػد صػػنظق يف
 مبػدأ دبراعػاة الظػرد ربكػم الػيت الاػیم منمومػة ى  النتهازیة یدیولوجیةاإل .كالطامس للتغیی، مالنتهاز 

 أصوات النظع  دیولوج یاإل النسق ىذا یتبض .خراآل حاوؽ إلی دكف التوجو الظردیة كاملراحل النظعیة

" مرػطظى سػ "ك أحػالـ عػم" شػری  سػ " ش رػیة كمػنهم، السیاسػینی جػاؿالرٌ  مػن خمتلظػة ركائیػة
، للػوطن أحسػن ملسػتاب ، للتغیػی الطػامس یػدیولوج اإل النسػق ینػومك . السػابق ال ػورم خالػد زمیػ 

 النمػاـ ىػذا زحیٌػ يف و ػیة ركائیػة أصػوات تػدخ  .اخلادعػة كالاناعػات النتهازیػة املواقػ  كیػرفض
 رمػز "أحػالـ ش رػیة"ك، السػارد بطػ ال ش ریة رمو الش ریات من امل تلظة األصوات .الظكرم

  (.ُٕ :0575، زاده اک ی) املناض  الظلسطی  الشاعر" زیاد ش ریةك"، الوطن
یریػػد أف طملػػد ماضػػیو  مالػػذ "خالػػد" كىػػو .للبطػػ  مػػؤىالن  ان امسػػ مسػػتغاسمیاختػػارت  حا ایاػػة يف
ح أذىػاف النػاس ا ػرب يف یریػد زبلیػد الشػهدا  كمعطػويب مسػبی  ربریػر اجلزائػر كالػذ قضػاه يف مالػذ
 . باخللود كالستمرار طواؿ التاریخ كاألزمنة الاادمة  یوح "خالد"اسمف

كقػد ربااػق آمػػاؿ خالػد عنػدما بنػػی نرػ  تػػذکارم لل ػورة اجلزایریػة املسػػمی بػػ"مااـ الشػػهید " 
لػػػذکری ضػػػحایا حػػػرب  .ـ دبناسػػػبة إحیػػػا  الػػذکری العشػػػرین لسػػػتاالؿ اجلزائػػػر كزبلیػػدا0769سػػنة 

حیػػث یتػػأل  ىػػذا النرػػ  مػػن ، أحػػد أبػػرز معػػامل مدینػػة اجلزائػػر ا دی ػػةیػػد ىػػذا املاػػاـ یك ، تحریػػرال
 )كیکی ریدیا(.جان  متح  حريب إلی  ثالث أكراؽ زمی  تشك  برجان 

قػررت أف   أمػ» مستهػا أمهػا بػو: مالػذ "حیػاة"األكؿ کاف هلذه الش ریة الركائیة امساف::حياة
ثبػق " أحػالـ"ىػو   بینمػا امسهػا الرمسػ، (000، املردر نظسو) «أيب   انتمار جم يف "حیاة" تسمی 
لو استطعق  كأكد بتس یلها يف دار البلدیة: »بعد كصیة أبیها س الت البلدیة بید خالد يف رمسیان 
معػػرض  بعػػد رؤیتهػػا يف البطلػػة ماسػػم ینػػاد مبػػأ "خالػػد"لکػػن لیعػػرؼ  (54، املرػػدر نظسػػو) «ذلػػ 

أـ بامسػػ   ...تيػػرل أدعػػوؾ بػػذل  السػػم الػػذم أراده كالػػدؾ اسػػم؟كعنػػدما أمسیػػ  فبػػأم » رسػػومو:
، املرػدر نظسػو) «"حیػاة" أشػهر يف انتمػار اسػم شػرع  آخػر؟ ذل  الػذم محلتػو خػالؿ سػتة، األكؿ
یػػـو دخلػػق ىػػذه الااعػػة »:ةؿ مػػرٌ شػػعر با یػػاة فیػػو ألكٌ  مرمػػزان للػػوطن الػػذ "حیػػاةخالػػد " یػػری (.29

إلیػػو   ینتمػػ مفػػالوطن رمػػز  یویػػة اإلنسػػاف الػػذ .(005، املرػػدر نظسػػو) «معػػ  "قسػػنطینة"دخلػػق 
ات عدیػدة یرمسػو مػرٌ " قسػنطینة"رمػز لوطنػو   كىػ "حیػاة"فهو یتولد من جدید عندما یتحػدث عػن 
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...یا یامسینة تظتحق على ع   ىو عطران اق  حبیبيت..أ. كجلس الیامسنی ماابالن » كطملده برمسو:
مػن  ىػی الػيت أعطتػ »ك (63، املرػدر نظسػو) «عطران أیضان  عطر الوطن ..مل أون أعرؼ أٌف للذاورة

بینمػا "األحالـ ػ"عشیاتو طواؿ ىػذه الركایػة بػ "خالد" مفنری ل یناد (042، املردر نظسػو) «النشوة
املرػػدر « )ىػػذا الکتػػاب مل أذکػػر امسػػ  مػػرة كاحػدة يف أنػػ  لحمػ »  كا ایاػػ،  ىػو امسهػػا الرمسػػ

: نیلوطنو أیضان امس أفٌ   کمانیلبطلة ىذه الركایة امس أفٌ  أما الشی  الذم یلظق النمر .(564، نظسو
، املرػػدر نظسػػو) «کػػاف امسهػػا یومػػا "سػػیتا"انػػق تشػػبه  ...ربمػػ  امسػػنی م لػػ  ... قسػػنطینة ک»

یریػػد أف یعیػػد الشػػرعیة األكلػػی إلػػی كطنػػو فینادیػػو بامسػػو األكؿ کمػػا ضمػػ  أف ا كدبػػا أف خالػػد، (َِٗ
ألعیػػدىا إلػػی شػػرعیتها  "سػػیتا"تلػػ  املدینػػة  مكأنػػاد» :"حیػػاة"البطلػػة بامسهػػا األكؿ كىػػو  مینػػاد

ل األحػػػػالـ الظاشػػػػلة ، کأنػػػػو یریػػػػد ا یػػػػاة كالباػػػػا  (املرػػػػدر نظسػػػػو) «"حیػػػػاة"األكلػػػػی کمػػػػا أنادیػػػػ  
 سبػػنس ا یویػػة ملػػا يف فػػیی فیهػػا ا یویػػة کػػأـٌ  "حیػػاة"فبمػػا یسػػمیها خالػػد ح كالطموحػات غػػی متحااػػة

 مکاف آخر: أك یاوؿ يف. (020، املردر نظسو) « أن  أم توشمقي » فتسمیها الکاتبة األـ: طنهاحب
 (.05، املردر نظسو) « فی  شبها بأم كجدتي »

، الوطنبدللت توحی  الن ٌ  كربم  بنی ثنایا، نشاىد هلذه الکلمة الشظافة مدلولت متعددة
مرػػػػدر ا یػػػػاة   ىػػػػ كاألـٌ ، ؿ مػػػػرةألكٌ  ا یػػػػاة فیػػػػوكالػػػػوطن مکػػػػاف صمػػػػرب اإلنسػػػػاف . كالعشػػػػق، كاألـ
  مػن جسػد اإلنسػاف كیتلػذذ هبػا ىذه الضمػا ات ترفػع الغػمٌ  كک ٌ . ىو دلی  ا یاة، كالعشق، ةاألرضیٌ 

 .املع م  الرابع لکلمة حیاة عنیکما یدٌؿ علیو امل

 "خالػػد"علػػی لسػػاف  ربلػػیالن سػػیمیائیان  "األحػػالـ"بنظسػػها اسػػم  مسػػتغاسمیأحػػالـ  ربلٌػػ  م:أحــال
، التحػػذیر "لـ"ا رقػػة ك "حػػا ."وػػاف امسػػ  تشػػطره،  املتعػػة "مػػیم"األمل ك "ألػػ "بػػنی  »... قائلػػة:

فكی  مل أحذر امسػ  الػذم كلػد كسػط ا رائػق األكىح شػعلة صػغیة يف تلػ  ا ػرب... ویػ  مل 
-السػػم املظػػرد  ویػػ  مل أحػػذر ىػػذا،  كاللػػذة معػػان ، ... األمل"أحػ"كیبػػدأ بػػ، أحػػذر امسػػان ضممػػ  ضػػده
« كأدرؾ منػػذ البػػد  أف اجلمػػع خلػػق دائمػػان لیاتسػػم بػػنی البتسػػاـ كا ػػزف، اجلمػػع واسػػم ىػػذا الػػوطن

ترػػور  لػذة يف باللػذة كاألملحر ا ایاػة عنػدما یتػذکر األنسػػاف أحالمػو یشػع يف. (ّٕ، املرػدر نظسػو)
   األحػػػالـ الػػػيتكإحسػػػاس األمل عنػػػدما تظشػػػ، ا اضػػػر أصػػػبحق ذکریػػػات يف أحالمػػػو املاضػػػیة الػػػيت
تتلػػذذ بذکریاتػػو ح عػػن كطنهػػا كتتػػذکره مسػػتغاسمیكلتتحاػػق. عنػػدما تتحػػدث ، ضمػػاكؿ الوصػػوؿ إلیهػػا
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ح كعندما ربن إلیو بسب  بعػدىا عنػو .بعد رجوع أسرهتا من تونس اقضق حیاهتا فیه األیاـ اليتبك 
 قلبها. باألمل يف ربسٌ 

كعنػػدما یتحػػدث عػػن مػػن "خالػػد".  للبطلػػة حسػػ  طلػػ  كالػػدىا ىػػذا السػػم کػػاف امسػػا رمسیػػان 
دار  أف یسػ   أحالمػو يف ىػو یریػد» لتسػمیة طظلتػو هبػذا السػم یاػوؿ:" طاىر  س" سب  كصیة

 مػع، (ّٖ، املرػدر نظسػو) «البلدیة لیتأکد أهنا ربولق إلی حایاة كأف الاػدر لػن یعػود لیأخػذىا منػو
هبذه الکلمة  ىذه الركایة یأيت يف اهنر  نالکنٌ ك ،  بامسها ا ایا "حیاة"مل ینادً یٌدع  بأنو  ا"خالد"أف 

الیػـو  كأنػ » منهػا: ضمػا  سػليإ اآلخػر بعضػهالك ، صمػابیإضمػا  إلبعضػها  .مع نعوت متعددة كخمتلظة
  كأحالمػػػ شػػػک  طموحػػػايت»ك. (ُّٔ، املرػػػدر نظسػػػو) «السػػػریة  بعػػػد ذلػػػ  العمػػػر أعػػػیش أحالمػػػ

فالبػػٌد أف »ك (َّٗ، املرػػدر نظسػػو) «ةکبػػی    کػػم کانػػق أحالمػػ»ك. (ُٓٓ، املرػػدر نظسػػو) «الاادمػػة
هنبهػػػا ک ػػػیا مػػػن  ىکػػػذا الشػػػعوب أیضػػػان »ك( َّٗ، املرػػػدر نظسػػػو« )تکػػػوف لػػػ  أحػػػالـ فػػػوؽ العػػػادة

 «ماملکبوتػػػػة أیػػػػاـ صػػػػبا  أحالمػػػػ»( كِٖٖ، املرػػػػدر نظسػػػػو) «األكىػػػػاـ...ک یا مػػػػن األحػػػػالـ املعلبػػػػة
ترػػلس لکػػن بعػػدما أث هػػا بػػاألحالـ  أنػػا أىػرب إلیػػو فاػػط مػػن ذاکػػرة مل تعػد»ك( ُّْ، املرػدر نظسػػو)

املکبوتػػو كاملسػػتحیلة تػػدؿ علػػی یػػأس  فػػاألحالـ (ِٕٔ، املرػػدر نظسػػو) «املسػػتحیلة كاخلیبػػات التالیػػة
لنضػػع »ا اخلائبػػة: .إنػػو یریػػد أف یضػػع أضػػرحة ألحالمهػػتحایػػق آماهلػػا كطموحاهتال الکاتبػػة كخیبتهػػا
مػػن بػػاریس مت هػػة إلػػی قسػػنطینة  " حیػػاة"كعنػػدما ترحػػ  ( ُِٕ، املرػػدر نظسػػو« )أضػػرحة ألحالمنػػا

سالسػػ   كعنػػدما رحلػػق قطعػػق کػػ ٌ »یػػ  کػػ  آمػػاؿ خالػػد كأحالمػػو: زبالػػيت کانػػق رمػػزان للػػوطن ح
إلی قسنطینو "خالد"كعندما یسافر (ِْْ، املردر نظسو) «س اد األماف األحالـ كسحبق من ربيت

املرػػدر « )كردیػة ..نعػػود بػأحالـ». كعشػػرین سػنة یتحػدث عػػن األحػالـ الوردیػة: مخػس  بعػد مضػ
أسػػرؽ مػػن  دعیػػ » :"حیػػاة" کػػاف یػػری مالحمػػو يف  مىػػو الػػوطن الػػذ  حلمػػو ا ایاػػ. ك (ِّٖ، نظسػػو

 «عشػػاان قسػػنطینة ... فػػاحرقی احملرقػػة...أ العمػػر اهلػػارب  مػػة كاحػػدة كأحلػػم أف کػػ  املسػػاحات
 ا ػػػػداد لوصػػػػوؿ إلػػػػی كطنػػػػو یلػػػػبس أحالمػػػػو لبػػػػاسيف اكبعػػػػد فشػػػػلو كاهنزامػػػػو  (.ُّٕ، املرػػػػدر نظسػػػػو)
أتػػق هبػػا  اجلملػػة األخػػیة الػػيت  كىػػذه ىػػ .(َْْ، املرػػدر نظسػػو) « كلبسػػق أخػػیا حػػداد أحالمػػ»

أصمق كأمجػع مسػودات ىػذا الکتػاب املبع ػرة  كلکن » ركایتها كختمتها بکلمة أحالـ: الکاتبة يف
إلػػػػی  مسػػػػتغاسمیفوجهػػػػة نمػػػػر  (.َْْ، املرػػػػدر نظسػػػػو) «رؤكس أقػػػػالـ ...رؤكس أحػػػػالـ، يف حایبػػػػة
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 "عنػػدما تػػزكر. سػػلبیة مػػن خػػالؿ نمػػرة خالػػد إلیهػػا أخػػرل مػػرةوانػػق ك ، صمابیػػةإمػػرة  وانػػق  األحػػالـ
 .صمابیػػػةإأحالمػػػا . كیعػػٌد ىػػػذا كصػػ  إلػػػی حمبوبتػػػو قػػػد بأنػػػو كضمػػػسٌ ، یعشػػاهافمعػػػرض خالػػػد "أحػػالـ 

يف  سػػػلبیة بسػػػب  فشػػػلو هتػػػا إلیهػػػاكترػػػبس نمر ، بػػػاریس تتغػػػی نمرتػػػو إلیهػػػا "أحػػػالـ"كعنػػػدما تغػػػادر 
داخػػ   ان لکػػن نػػری التضػػاد موجػػود" حیػػاة"المػػاىر خمػػال  لسػم  يف" أحػػالـ" لوصػوؿ إلیهػػا. فاسػػما

یرمػػز " حیػػاة"اسػػم  .«امسػػا ضممػػ  ضػده» :ذکرنػاه آنظػػان  مالػػذ ىػذا السػػم کمػػا تػدعی الکاتبػػة باوهلػػا
بعػدت عنػو  مرمز إلی الوطن الػذ" تأحالـ"ك، وبنی أحضاف حبٌ  مستغاسمیتعیش  مإلی الوطن الذ

 .عملة معدنیة كاحدةل الواقع ىذاف المساف كجهاف يف .آماهلا فیو كخابق
كىػػو یطػػابق اسػػم الکاتبػػة  "أحػػالـ"ىػػذه الركایػػة ىػػو تسػػمیة البطلػػة باسػػم  امللظػػق للنمػػر يف إفٌ 
کانػق  صػور مػن الش رػیات. . تعنؼ الکاتبػة بأهنػا تریػد أف ذبسػد خیاهلػا كعواطظهػا يف ا ایا

-» ىوایتهػا الکتابػة: کانػق كاختػارت امسهػا للبطلػة الػيت، كالركایػات، ىوایػة أحػالـ کتابػة الارػ 
 (َٗ، املردر نظسو) «كركایات؟، أوت  قرران ػ  كماذا تكتبنی؟ػ ، قلق: ل أنا أوت  كى  ترمسنی؟

البطلػػة إذف تسػػمیها  كتت سػػد مالمػػس قسػػنطینة يف، كأجػػدادىا، كدبػػا أف الکاتبػػة ربػػ  كطػػن آبائهػػا
 عنػػدما قلػػق» كکیاهنػػا:، الکاتبػػة كا نػػنی إلیػػو امتػػزج مػػع كجػػود، الػػوطن حػػ ٌ  ألفٌ ،  بامسهػػا ا ایاػػ

 .(ّٕٓ، املرػدر نظسػو) «رم  فتاة هنبها امسنا ألن  سأىب  وتابان أدری سأکت  مػن أجلػ  کتابػان 
ن كطنهػػػا عػػػ كنػػػبش ذکریاهتػػػا، مػػػوت الکاتبػػػةمواجهػػػة  عػػػن ىػػػذا الطریػػػق مسػػػتغاسمیربػػػاكؿ  الواقػػػع يف

 ظمکن نسیانو. ل وكتتذکر بأن،  ا ایا

 النتيجة
ألمسػػا  أبطاهلػػا. كذلػػ  مػػن  اصػػةاخلاختیػػار الػػدللت الرمزیػػة  تکمػػن أشمیػػة ركایػػة ذاکػػرة اجلسػػد يف

 اىتمػػاـمػػدی  كبالتػػاأ،  كتأثیىػػا علػػی املتلاػػ، انتاػػا  أمسػػا  الش رػػیات اىتمػػاـ الکاتبػػة يف خػػالؿ
ألحػػػالـ  "ذاکػػػرة اجلسػػػد" ركایػػػة یتنی يفمسػػػا  الش رػػػیتنی الرئیسػػػألیمیائیة السػػػراسػػػة . الدا  هلػػػارٌ الايػػػ

إى  انتما  الش ریة احتوهتا ىذه الركایة. كإف من اجلمالیات الکامنة اليت تکش  جانبان  مستغاسمی
عػػن قرػػد  لػػیس مػػن قبیػػ  الرػػدفة كإسمػػا یػػأيت، بعالمػػة مػػا كتسػػمیتها باسػػم مػػا أك كمسهػػا، مػػا قضػػیة

تاػػدم ل تتوسػػلها الکاتبػػة مػػن الوسػػائ  الػػيت  السػػم أك مدلولػػو اللظمػػ دٌ كیعػػ .مػػن قبػػ  الکاتبػػة إرادةك 
کتبػق بالػم   الركایػة الػيت فيفمسا  الش رػیتنی الرئیسػیتنی يف ركایتها. قرٌا إلی  كأحاسیسها، أفکارىا
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  يف التاأ: كبلغة رج  دللت متعددة تأيت، امرأة
  كرمػػػزت بػػػو ، سػػػبی  اجلزائػػػر كربریرىػػػا ذراعػػػو يف تبػػػن  ح إنػػػوالركایػػػة مكراك ، خالػػػد: ىػػػو البطػػػ
رغػػ  ی كالراحػػة.، كالنضػػاؿ علػػی حیػػاة الدعػػة فٌضػػلوا اجلهػػادالػػذم  إلػػی جیػػ  مػػن الشػػع  الکاتبػػة

ت بیػػق أشمٌیػػة تهػػد لصمك ، أذىػػاف امل ػاطبنی یریػػد أف یرسػػخ يف حیػث حاخللػػود كالسػػتمراریة يف "خالػد"
 .كزبلیدىم، كالشهدا ، الوطن الشرفا  مجماىد
 حیػاة"عن طریق ىذا السػم ٌیةفالکاتبة تنمن بأنشودة كطن .صمابیةإ تللحیاة دلل :حیاة" . 

 رمػػػز للرجػػػوع إلػػػی اإلصػػػالة العربیػػػة. بالتػػػاأ. كىػػػ  فیهػػػا "خالػػػد"كلػػػد لاسػػػنطینة الػػػيتك ، رمػػػز للػػػوطن
 سبنس ا یاة لالنساف جمازان. اليت ليفـٌ  رمزك ، یه  اإلنساف ا یاة مالذ رمز للح ٌ  "حیاة "ك

 :أحالـ  هبا كترمز حیاةلل ماابلة ناطة أحالـ "ححیاةػ"ل اآلخر  كالشرع  الرمس السم ىو أحالـ
كبالتػالی ، كعػدـ رباػق اآلمػاؿ، إلی دللتنی خمتلظتنی: اخلیبة كالظش  للوصوؿ إلی الوطن مستغاسمی

 صمابیػة تػوحیإكلو دللػة ، سراب كخیاؿة ىذه ا ال كاألحالـ يف، فهذه دللة سلبیة .الشعور باألمل
 شعر اإلنساف باللذة عند ذکرىا. تبالتاأه  ف. قد حااق كاألحالـ اليت، الذکریاتب

 صادرالم

 العربية
 بیكت.، الطبعة ال ال ة، الخصائص، (ُِْٗ /ؽ ََِٖأبو الظتس ع مافح )ـ، ابن ج 

ح )لتا(، ابن منمور  دارصادر.: كتی ب، الطبعة ال ال ة، لسان العرب، حممد بن مکـر

 تونس: صظاقس.، یالطبعة األكل، ائييميالس ليمسالک التأو ، (ََِٗحممدح )، ادیع بن

 اجلزائر: دار اهلدل للطباعة كالنشر كالتوزیع.، النظام السياسي الجزائري، (0770سعیدح ) بوشعی

 للنمجة. ةی: املنممة العربكتی ب، ترمجة د. طالؿ كىبة، ةيائيميأسس الس، (ََِٖ) اؿحیدان، تشاندلر

 .یعماف: منشورات الدكسر ، یالطبعة األكل، المصاحب للکالم يالتواصل اإلشار  اتيائيميس، (َُِِعائشةح )،  الدرمک

 : دارا وار.ایسور ، یالطبعة األكل،  عبدالرمحن بوعل:ترمجة، العالمات ةيأو نظر  اتيائيميالس، (َُُِ) ارحی ج، دكلوداؿ

 : دارالالم.كتی ب، یالطبعة األكل، مفردات ألفاظ قرآن، بن حممدح )لتا( نیحس، اصظهاک راغ 
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، (ريالحواس وعابر سر  یفوض، )ذاکرة الجسد مستغانمیألحالم  ةيالخطاب الواصف في ثالث، (ََُِ) وحیحسن، فالح
 اجلزائر: داراألم .، یالطبعة األكل

 لل اافة. یجملس األعل، رمیمجاؿ اجلز  ترمجة، ةیالطبعة ال ان، علم العالمات، (ََِٓبوؿح )،  کوبل

 ارباد الکتاب العرب. منشورات، هايومعان ةيخصائص الحروف العرب، (ُٖٗٗ) حسنح، عباس

دارالعلم ، ةيوفن ةيدراسة موضوع النييالک بيونج ريباکث يعل نيب ةيالروائ ةيالشخص، (ََِٗ) أمحدح نادر، اخلالقعبد
 .افظمكاإل

 اجلزائر: مدیریة النشرجلامعة قاملو.، النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية، (9004) ناج ح، النورعبد

 دمشق: ارباد الکتاب العرب .، لط، الجزائر المعاصر خيتار ، (0777حممدح )، می الزب العريب

مشهد: آستاف قدس ، گرافیمادـ كد ی: حممد علو سیترمجو كترح، الفروق في اللغة، (ُّّٔ) ابوىالؿح، عسگرم
 .یرضو 

 قم: ى رت.، ةیالطبعة ال ان، نيکتاب الع، بن أمحدح )لتا(  یخل، دمیفراى

 ةيألعشاب البحر مع البحث عن أثرالحزب مةيول ةيذاکرة الجسد وروا ةيلروا ةيوفکر  ةيدراسة نقد، (ََِٕرجا ح )، نااش
 .یكاإلنتاج اإلعالم الااىرة: أطلس للنشر، لط، في األدب ةياسيالس

 : داراآلداب.كتی ب، الطبعة اخلامسة عشر، ذاکرة الجسد، (َََِ) أحالـ، یمستغاسم

 الرسائل واألطروحات
 يیآواچند وينظر  در پرتو رزاديپ ايزو  و یذاکرة الجسد احالم مستغانم یىا رمان یقيمطالعو تطب، (َُّٗفاطمة )، زاده ماک  
 أطركحة الدکتوراه.، ركشنظکر یباشراؼ د.ک  ، مدرس قیجامعة ترب، نيباخت

  یرسالو ماحست جامعو اجلزائر، مستغانمیألحالم  ريعابر سر  ةيالنص لروا ويائيميس، (َُِِ)، فاطمو،  بلعباس

، جامعة اجلزائر، ذاکرة الجسد ةيلروا ةيبنائ ويدراسة سوس يیالخطاب الروا ةيوبن دئولوجييالنسق اال( ََِْ)، میسل، برکاف
 . یشهادة ماجست رسالة، وریبورا دیباشراؼ عبد ا م

 باتنة: جامعة ا اج خلضر. -اجلزائر، مستغانمیشعري ة النص الروائي في الرواية)ذاکرة الجسد( ألحالم ، (ََِٖ)، سامیٌة، حامدم

، اجلزائر جامعة، (ُٖٗٗ – ََِٖ)إشكالية المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الجزائر ، (9005)، فیكز حنیش
 . ماجستی رسالة



 تونيز  یمهد یعل، انيسوسن عباس، ندهيىالو باد  «ذاکرة الجسد» ةيفي روا اتيأسماء الشخص ةيائيميس
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 المجالت 
 مجلة دراسات في، «مستغاسمیذاکرة اجلسد ألحالـ  ویيف ركا ةیوصیدراسة سوس»، (ُّّٗفاطمو كاآلخركفح )، زاده اک م

 .ِْ-ُص ، ُٗالعدد ، رافیا، وآدابها وياللغة العرب

 .ْٕ-ْٓص ، ِٔٓالعدد ، قیالکو ، المعرفةمجلة ، «ائ یمیكمداخ  الناد الس سیمظات»، (ُِْٖ) قحیر یتاكر ، یبش

، مجلة المعرفة، «كاألفق املظتوح مستغاسمیذاکرة اجلسد ألحالـ  ةیالدراسات كالبحوث: ركا»، (ُِْٓعاط ح )، البطرس
 .َُُ-َُِص ، ّْٗالعدد ، قیالکو 

 . ٕٗ-ٖٔص ، ُٗالعدد، دمشق، یمجلة التراث العرب، «یيف الناث العرب ا یمیعلم الس»، (ُِْْبلااسمح )، دقة

املااؿ الذم ، «بر رماف ذاکرة اجلسد ویبا تک یآثار احالـ مستغاسم یشناخت سب   یربل»، (ُّّٗ)، یعل، نژاد عدالق
 هبشيت بتهراف  دی)اجلزائر( يف جامعة شهاألدب المعاصريف مؤسبر  یألا

ك رماف ذاکرة  یترق ینوشتو ال «ایدن دك» در رماف یساختار بازاشق زمان سویماا»، (ُِّٗ)نراس كاآلخركفح ،  ان 
 .َُٗ-ِٗص ، ٔمشاره ، یمجلو مطالعات داستان، «یاجلسد نوشتو احالـ مستغاسم

 ةياأللکترون المواقع
 يف الساعة ال ال ة مسا ن. ّٗ/ٗ/ٓ هایمت املراجعة إل، facebook سبوقیالظ یعل مستغاسمیخاصة ألحالـ  صظحة

 htpps://fa.wikipedia.org  
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احالمةوًشت«ذاکرة الجسد»دررمانَاتیشخصیاسامیشىاسوشاوٍ

(یاصلتی)ديشخصیمستغاوم
3تًنیزیمُذیعل،2انیسًسهعباس،1ىذٌیَالٍباد

 

 تْراى قبتٍ٘احذ علَم تحق ٖآزاد اساله داًشگبُ ٖعرب بتٍ٘ ادبزببى  ٕدکتر ٕداًشجَ. 4

 تْراى قبتٍ٘احذ علَم تحق ٖآزاد اسالهداًشگبُ  ٖعرب بتٍ٘ ادبزببى  ٕدکتر ٕداًشجَ. 4

 رٍت٘ب لبٌبًٖداًشگبُ  ٖعرب بتٍ٘ ادبگرٍُ زببى ٖ علو ئتّ٘ ٍ عضَاستبد . 9

ذٌیچک
 بردارد پردُ الفبظٕ ّب عالهتٍ  ّب ًشبًِ از داردٖ سع کِ است هتي در ٖٗاجراٖ بت٘عولٖ شٌبس ًشبًِ

 تني   )خبطرات «اجلسػد ذاکػرة» رهبى .ببذٗ دستٖ فٌٍ ٖ ادب ر٘تعبب هجَْلٖ هعبً بِ بتَاًذ خَاًٌذُ تب

 بى٘ه در آثبرش کِ استٖ هستغبًو احالم ًبم ببٕ رٗالجسا هشَْر سًَٗ رهبى زًبى ازٖ کٗٔ ًَشت ً٘س

 اٗني  گنر ٗدٕ ّنب  رهبى از رهبى اٗي توبٗس ٍجِ است. کردُ ذا٘پٕ ا ژٍُٗ گبُٗجب خَدٕ برا خَاًٌذگبى

 ذار٘ن ب رإ ٍ رّي لٍِ٘س يٗبذ تب سد٘براًگ خَاًٌذُ رّي در رإ بر٘بسٕ ّب سؤال داردٖ سع کِ است

 رهبى اٗي در کِ چٌبى ؛رد٘گ ًظر در رإ گرٗدٖ هعبًٍ  ن٘هفبّ، الفبظٕ برا تب سبزد هجبَر را اٍٍ  کٌذ

 يٗا از ّذف .ٌذکٖ هٖ تذاع خَاًٌذُٕ برا راٖ عٗبذٍ  هتعذدٖ هعبًٖ اصل ت٘شخص دٍٕ ّب اسن ً٘س

ِ  هقنذار  چِ سٌذًَُٗ ٌکِٗاٍ  است شبىّٗب اسن بب ت٘شخص دٍ يٗا ارتببط ساى٘ه بى٘ب ًَشتبر  تَاًسنت

 ل٘ن تحل قٗن طر از هْنن  يٗن ا ببشنذ.  هَفنق  ّنب  اسنن  يٗن ا قٗن طر از خَاًٌذُ بِ خَد افکبر اًتقبل در

ٖ  ًشبى بفتِٗ  دست بذاى هقبلِ يٗا کِٖ جًٗتب يٗتر هْن است. گرفتِ اًجبمٖ شٌبس ًشبًِ  اسنن  دّنذ  هن

ٍ  دارد داللتٕ رٗالجسا هببرزاىٍ  قْرهبًبىٖ جبٍداًگٍ  خلَد بر، رهبىٕ هحَر ت٘شخص، «خبلذ»

 «احالم»ٍ  «ةب٘ح» ً٘س ىداستب زى ت٘شخص ّبٕ ًبم آًبى. افکبرٍ  رأُ اداه بِ دعَتٕ برا استٕ رهس

ِ  دارد داللنت  عشقٍ  هبدر، ٍطيٖ هعبً بر «ةب٘ح» ًبم کِ است ِ ٖ هعنبً  يٗن اٖ ّوگن  کن  بنب ٖ ًنَع  بن

ٕ بّنب ٗرؤٍ  خنبطرات  هتضنبد ٕ هعٌنب  دٍ بًگر٘ب سً٘ «احالم»ٍ  اًذ ارتببط در بت٘حٍ ٖ بخشٖ زًذگ

 است.ٖ بفتًٌ٘ دستٕ بّبٗرؤٍ  آرزٍّب بٗ شذُ هتحقق

 ٖ.هستغبًو احالم ؛الجسذ ةراکر رهبى ؛ّب ت٘شخص ّبٕ ًبم ؛ٖشٌبس ًشبًِ:َاکلیذياژٌ
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