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سيميائية أسماء الشخصيات في رواية "ذاکرة الجسد" ألحالم مستغانمی
(الشخصيتين الرئيسيتين نموذجاً)
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ُ .طالبة الدکتوراه يف اللغة العربیة كآداهبا جبامعة آزاد اإلسالمیة ،قسم العلوـ كالبحوث بطهراف
ِ .طالبة الدکتوراه يف اللغة العربیة كآداهبا جبامعة آزاد اإلسالمیة ،قسم العلوـ كالبحوث بطهراف
ّ .عضو ىیئة التدریس يف قسم اللغة العربیة كآداهبا جبامعة اللبنانیة ببیكت
تاريخ استالم البحث94/03/24 :

تاريخ قبول البحث94/12/11 :

الملخص

تتوخى الکشػ عػن نمػاـ العالمػات ،أم الوحػدات اللظمیػة يف الػن  ،كىػ تظػتس سػبالن
السیمیائیة عملیة إجرائیة ٌ
كآفاقان جدیػدة تنػی جماىػ التعبػی األديب كالظػ للاػارم  .سػ لق أقػالـ الػركاة ركایػات متعػددة يف العرػر ا ػدیث،
منها ركایة "ذاکرة اجلسد" ألحالـ مستغاسمی ،الركائیة اجلزائریة املشهورة اليت متٌ اإلقباؿ علی أعماهلا حبظاكة ،كاحتلق
مکانة خاصة يف نظوس الارا  .ذبسد ىذه الركایة لونان متمایزان من ألواف الركایػة اجلدیػدة ،كهتػدؼ إلػی إثػارة األسػئلة،
ػاـ ،كإثارت ػػو إلػ ػی ذبدیػ ػد أدات ػػو ،كمظاىیم ػػو .تع ػػد الش رػ ػیات م ػػن أى ػ ٌػم عناص ػػر
كالتس ػػاؤلت لتح ػػریض ال ػػوعی الع ػ ٌ
الار ػ  ،كالركای ػات ،ككس ػیلة لتاػػدم معػػاک الکات ػ  ،كأفكػػارهح حی ػث نػػری أمسػػا الش ر ػیتنی الرئیس ػیتنی يف ىػػذه
الركایة ذبسد للمتلا صوران دللیة بدیعة ،كترمز الش ریات دبػدلولهتا المسیػة إلػی دللت کامنػة تعکػس املنمومػة
الظکری ػة لػػدی الکاتبػػة .إذف یهػػدؼ ىػػذا املاػػاؿ إل ػی تبیػػنی مػػدی عالقػػة امس ػ الش ر ػیتنی الرئیس ػیتنی باملسػ ٌػمینی،
كمدی ذماح الکاتبة يف إیراؿ الظکرة إلی الاػارم عػن طریػق ىػذین املسػمینی ،كذلػ مػن خػالؿ دراسػة سػیمیائیة
توصلق إلیها ىذه املاالة ىو :اسم"خالد" الػذم یعػ ٌد الش رػیة احملوریػة ،یرمػز
أىم النتائج اليت ٌ
ربلیلیة  -كصظیة .ك ٌ
إلی خلود األبطاؿ ،كاجملاىدین الذین بذلوا حیػاهتم يف سػبی اسػتاالؿ الػوطن اجلزائػری كحریٌتػو .كیػوح ىػذا السػم
بالػػدعوة إلػی اسػػتمرار طػػریاهم كأفکػػارىم .كالبطلػػة الػػيت ربمػ امسػػنی" :حیػاة "ك"أحػػالـ" فػػا ٌف امسهػػا األكؿ یرمػػز إلػی
ال ػػوطن ،كاألـ ،كالعش ػػقح حی ػث یبع ػػث ا یوی ػة يف اإلنس ػػاف ،كامسه ػػا ال ػػاک ل ػػو دللت ػػاف متض ػػادتاف كشم ػػا ال ػػذکریات
كاألحالـ املتحااة املاضیة ،كاآلماؿ كاألحالـ الاادمة اخلائبة.

الكلمات الرئيسة :السیمیائیةح أمسا الش ریاتح ركایة ذاکرة اجلسدح أحالـ مستغاسمی.

 الکاتب المسؤول

hale.mohamad@yahoo.com
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المقدمة
هم ػة الػػيت یعتمػػد علیهػػا الکات ػ يف تعمیػػق
تعػػد أمسػػا الش رػػیات الركائیػػة مػػن الوسػػائ الظنیػػة امل ٌ
الظکػػرة ،كاملضػػموف ،كذل ػ عػػن طریػػق الرمػػز ،كالضمػػا الل ػذین ضمملهم ػا املػػدلوؿ اللظم ػ لالسػػم.
فالکات العامل ببواطن ش ریاتو ىو الذم صمع اللاا بنی الش رػیة كالظکػرة أمػران حتمیػان ،تاػوـ
بو الدللت كاإلشارات اخلاصة باألمسا (عبد اخلالق9007 ،ـ.)553 :
یػػری الناػػاد ركایػػة "ذاکػػرة اجلسػػد" مػػن أفض ػ ركایػػات الاػػرف بظض ػ لغتهػػا الشػػعریة ،كسػػردىا
ا كػػائ البرػػرم ،كصػػورىا املت ػػددة .كاملالح ػ أف املسػػتغاسمی أغرقػػق يف اإلفػػادة مػػن املػػدلولت
اللظمیة كالمسیة كتوظیظها يف خدمة فکرهتا الركائیة .كقد اعتمدت يف عرضها الاضایا كاملوضوعات
علی ىذه السمة الرمزیة املوجودة يف األمسا  ،كکانق أمسا الش ریات كسیلتها الرمزیة يف بیاف ما
یعتم يف داخلها .كدبا أف ش ریات ىذه الركایة اليت تاوـ بأدا األدكار يف تطویر األحداث ک یة
كتت لی برورة ش رػیات رئیسػیة ،كفرعیػة اخننػا الش رػیتنی الرئیسػیتنی كشمػا "خالػد" ك"حیػاة "
(أحالـ) لندرس دللت ىذه األمسا .
شهدت الدراسات األدبیة املعاصػرة اىتمامػان بالغػان بالركایػات .إذ سبػق دراسػة ركایػات ک ػیة مػن
نػواح متعػػددة .أمػػا الشػ اجلػػدیر بالػػذکر ىػػو أ ٌف ىنػػاق عػػددان قلػػیالن مػػن الدارسػػنی اىتمػوا بدراسػػة
ركایة "ذاکرة اجلسد" مع أهنا تع ٌد من أىم الركایات املعاصرة .فمن الکت اليت ظمکن اإلشػارة إلیهػا
کتاب دراسة نادیة كفکریة لركایيت "ذاکرة اجلسد" ك"كلیمة ألعشاب البحر" من خالؿ أثر ا زبیة
السیاس ػػیة يف األدب ،لرج ػػا نا ػػاش (ََِٕ) ،كىػ ػ دراس ػػة قام ػػق دبوازن ػػة ب ػػنی ى ػػاتنی ال ػػركایتنی.
كکتاب اخلطاب الواص يف ثالثیة أحالـ مستغاسمی (ذاکرة اجلسد ،كفوضی ا واس ،كعابر سریر)
سػػینة فػػالح ( )9000كىػػو حبػػث عػػن خروصػػیات كتانیػػات اللغػة الواصػػظة يف خطػػاب ركایػػات
مس ػػتغاسمی .كم ػػن الدراس ػػات ال ػػيت سب ػػق فیه ػػا معاجل ػػة ى ػػذه الركای ػػة ماال ػػة نش ػػرت يف جمل ػػة "املعرف ػػة"
لعػػاط بطػػرس ( )0293كعنواهنػػا «الدراسػػات كالبحػػوث :ركایػػة ذاکػػرة اجلسػػد ألحػػالـ مسػػتغاسمی
كاألفق املظتوح» ،العدد .275كقد تناكؿ الباحث يف ىذا املااؿ تعددیػة اللغػة يف ىػذه الركایػة.کما
کتبػػق سػػامیٌة حامػػدم (ََِٖ) ماالػػة بعن ػواف «شػػعریٌة الػػن الركائ ػ يف ركایػػة (ذاکػػرة اجلسػػد)
ألحالـ مستغاسمی» كکما یبدك من اسم املااؿ أنو قد تطرؽ إلی دراسة شعریتها .كاملااؿ الذم قاـ
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بأدائو عل عدالق نژاد ( )0575باسم «ربلی سب شناختی آثػار احػالـ مسػتغاسمی بػا تکیػو بػر
رماف ذاکرة اجلسد» يف مؤسبر األدب املعاصر (اجلزائر) يف جامعة شهید هبشيت كقػد تنػاكؿ أسػلوب
أحػػالـ يف ىػػذه الركایػػة بالبحػػث .كماالػػة «ماایسػػو سػػاختار بازاشػػق زمػػانی در رمػػاف "دك دنیػػا
"نوشتو الی ترقی ك رماف" ذاکرة اجلسد" نوشتو احالـ مستغاسمی» کتبتها نراس ان ػ كاآلخػركف
( )0579فاامق دبوازنة عنرر الزماف يف ركایتػنی مػن منمػر جػرار جنػق ،العػامل الظرنسػ ك ماالػة
«دراس ػػو سوسیونر ػػیة يف ركایػ ػة ذاک ػػرة اجلس ػػد ألح ػػالـ مس ػػتغاسمی» لظاطم ػػو اکػ ػ مزاده كاآلخ ػػركف
( )0575درس ػوا البنػػا الػػدللی مػػن املنمػػور السوسػػیولوجی يف الکتظػػا بػػالن دكف الرجػػوع إلػػی
خارجو .أما الرسائ كاألطركحػات الػيت کتبػق يف ىػذا اجملػاؿ أطركحػة فاطمػة أکػ مزاده ()0570
«مطالعو تطبیای رمافىای ذاکػرة اجلسػد احػالـ مسػتغاسمی ك زكیػا ریػیزاد در ریرتػو نمریػو نػدآكایی
بػػاختنی» يف جامعػػة تربیػػق مػػدرس باش ػراؼ الػػدکتورة ک ػ ی ركشػػنظکر .كرسػػالة «بررسػػی كربلی ػ
داستاهنای ذاکرة اجلسد ،فوضی ا واس ك عابر سریر احالـ مستغاسمی» ( )0570لزىػرا نػاظم
اليت حاكلق الباح ػو فیهػا أف ترسػم األكضػاع السیاسػیو ،كالجتماعیػو ،كال اافیػة يف اجلزائػر مسػتندة
علػػی عناصػػر الارػة .كرسػػالة برکػػاف سػػلیم (« )9002النسػػق اإلیػػدئولوجی كبنیػػة اخلطػػاب الركائ ػ
دراس ػة سوسػػیو بنائیػػة لركایػػة ذاکػػرة اجلسػػد» يف جامعػػة اجلزائػػر باش ػراؼ عبػػد ا میػػد بورایػػور لنیلػػو
شهادة ماجسػتی .كرسػالة «سػیمیاییة الػن يف ركایىػو عػابر سػریر ألحػالـ مسػتغاسمی»کتبتهػا فاطمػة
بلعباس ػ ( )9009يف جامع ػة اب ػػوبکر بالاایػػد بتلمس ػػافح حی ػػث درس ػػق الركای ػة فیه ػػا م ػػن ناحی ػػة
سیمیائیة الن كحاكلق أف تطبٌق املػنهج السػیمیائ يف دراسػة نادیػة ألدیبػة اجلزائریػة املعاصػرة مػن
خالؿ النموذج امل تار "ركایة عابر سریر".
إذف البحػػث عػػن السػػیمیائیة يف ىػػذه الركایػػة مل ضم ػ بعنایػػة کافیػػة ،إذ ظمکػػن أف نشػػی إى أف
السػػیمیائیة يف ىػػذه الركایػػة ل تػزاؿ غػػی مدركسػػة مػػن قبػ البػػاح نی .كهلػذا تسػػعی ىػػذه الدراسػة إى
تسلیط الضو علی سػیمیائیة أمسػا الش رػیتنی الرئیسػیتنی ،کمػا ىػو الشػأف يف الدراسػات األدبیػة
اليت تأيت يف ىذا اإلطار .فیحاكؿ ىذا املااؿ اإلجابة عن السؤالنی اآلتینی:
 .0ما ى سیمیائیة امس الش ریتنی الرئیسیتنی يف ركایة «ذاکرة اجلسد»؟
 .9ما ى عالقة ىاتنی الش ریتنی بامسیهما يف الركایة؟
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أمػػا الظرضػػیة الػػيت تطػػرح نظسػػها كرمػػاكؿ مناقشػػتها كإثباهتػػا أثنػػا البحػػث ى ػ  :تعددیػػة دللت
أمسا الش ریتنی الرئیسیتنی يف ىذه الركایة كمالحمة تداعیاهتا.
تنتهج ىذه الدراسة ،املنهج الوصظ -التحلیل  ،كترصػد أمسػا الش رػیات كدللهتػا يف ركایػة
كتذكؽ السیمیائیة يف الراكیة.
«ذاکرة اجلسد» مستعینةن بشواىد كسماذج تعنی الاارئ علی فهم ٌ
التعاريف
ل ظمکن الولوج يف حا السیمیائیة إل ع معرفة معناىا يف اللغة كالصطالح ،إذ بدكنو تستغلق علینا
آفاؽ الظهم ،كیتعسر فهم الدللت .فی علینا أف نتحدث عنها لغةن كاصطالحان ،كلو موجزة.
السيميائية لغةً
اشػػتاق مرػػطلس السػػیمیا مػػن مػػادة "سػػوـ" كىػ مالػػوب مػػادة "كسػػم" كالوسػػم :أثػػر وػ  .كبعػػی
موسػػوـ :كس ػػم بس ػػمة یع ػػرؼ هب ػػا ،م ػػن قط ػػع أذف أك و ػ (الظراىیػػدی ،ج .)590 :5ك ُّ
لس ػػیمةي
ػومةي كا ِّ
الس ػ ى
ً ً
ً
الس ػػیما ك ِّ ً
ػیمیا  :العالم ػػة .كقول ػػو ع ػ ٌػز ك جػ ػ ً :ح ػػارنة ًم ػ ٍػن ًطػ ػ و
نی
ك ِّ
نی يم ىس ػػوىمةن عٍن ػ ىػد ىربِّػ ػ ى ل ٍل يم ٍسػ ػ ًرف ى
ى
الس ػ ي
ٌ
الو ٍس يػم:
[الذاریات ]52/كقاؿ اجلػوىرم :يم ىسػومة أىم علیهػا أىم ػاؿ اخلػواتیم (ابػن منمػور ،ج .)509 :09ى
ػق الش ػ ى ىك ٍمس ػان :إذا أثػٌػرت فیػػو بً ًسػ ىػم وة (راغ ػ  ،لتػػا ،ج.)650 :0
التػػأثی ،ك ِّ
السػ ىػمةي :األثػ يػر .یاػػاؿ :ىكمسىٍػ ي
فیتضس دما ذکرناه أف کلمة سیمیا مشتاة من مادة "كسم" كدبعنی العالمة أك اإلشارة إلی ش ما.
السيميائية اصطالحاً
معربػػة ثالثػػة لعلػػم كاحػػد ،ىػػو علػػم اخلرػػائ
السػػیمیولوجیا كالسػػیمیوطیاا ،كالسػػیمیائیة مسػػمیات ٌ
العامة ملنمومات العالمات (جا من الیونانیة Semeiotikon ،من =  Semeionعالمة(.
كىو علم یدرس العالمة كمنموماهتا (أم اللغات الطبیعیة كالصطناعیة) ،كیدرس أیضان اخلرػائ
اليت سبتاز هبا عالقة العالمة دبدلوهلا.
ربت السیمیائیات يف املشهد الظکری املعاصػر مکانػة دمیػزة فهػ نشػاط معػريف بػال اخلروصػیة
مػن حیػػث أصػػولو ،كامتداداتػػو ،كمػن حیػػث مردكدیتػػو ،كأسػػالیبو التحلیلیػة .إهنػػا علػػم یسػػتمد أصػػولو
كمبادئو من جمموعة کبیة من ا اوؿ املعرفیة کاللسػانیات ،كالظلسػظة ،كاملنطػق ،كالتحلیػ النظسػیح
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فالسػػیمیائیات هتػػتم بک ػ ٌ جمػػالت الظع ػ اإلنسػػاک (دكلػػوداؿ )95 :9000 ،كالسػػیمیائیة علػػم یيعنػػی
بدراسة أنساؽ العالمات ضمن ا یاة الجتماعیػة .فهػ ترٌوػز مػن جهػة أكلػی علػی كصػ خمتلػ
األنساؽ العالمیة ،كى ترکز من جهة ثانیة علی كظائظها (بن عیاد.)65 :9007 ،
کػػاف أفالطػػوف (526ؽ.ـ) مػػن الػ ٌركاد األكائػ  ،فػػیعلم العالمػػات الػػذم یتأمػ يف أصػ اللغػػة.
خاصة باألمسا كبالتأكی يف کتابػو "فػن الشػعر" (کػوبلی:9003 ،
كأكى أرسطو (599ق.ؽ) عنایة ٌ
 .)3كلاػػد أخػػذت السػػیمیائیة تتبلػػور مػػع تاػػدـ العلػػم ،كالعلػػوـ اإلنسػػانیة برػػورة خاصػػة إذ مػ ٌػرت
دبراحػ ػ عدی ػػدة .كأكؿ باح ػػث ق ػ ػ ٌدـ مر ػػطلس س ػػیمیولوجیا ى ػػو اللغ ػػوم السویس ػػرم فردینان ػػد دم
سوسػػی ،غػی أف الدراسػػة السػػیمیولوجیة يف عرػػره مل تت ػػاكز إطػػار النمریػػة العامػػة للغػػة ،كفلسػػظتها
النمریػػة (بشػػی .)33 :0296 ،كیع ػ ٌد سػػاندرس ب ػػیس م ػػن الن ٌا ػاد الغ ػربینی األكائ ػ يف تأس ػػیس عل ػػم
الس ػػیمیوطیاا أك عل ػػم العالم ػػات .فا ػػد م ٌػ ػ حب ػػق الذب ػػاه الس ػػیمیوطیا يف الدراس ػػات الس ػػیمیائیة
ا دی ة .كقد ذبلی ذل يف کتابو املوسوـ بػ« :کتابات حوؿ العالمة» .كالالفق لالنتباه أ ٌف بیس
ق ػػد عم ػ ػ عل ػػی ال ػ ػربط ب ػػنی املنطػ ػػق كالس ػػیمیوطیاا «فلػ ػػیس املنط ػػق دبظهومػ ػػو الع ػػاـ إل امس ػ ػان آخػ ػػر
للسیمیوطیاا ،كالسیمیوطیاا نمریة شبو ضػركریة أك نمریػة شػکلیة للعالمػات» (املرػدر نظسػو.)43 ،
إف نماـ بیس السیمیائ (السیمیولوج ) ىو عبارة عن م لث ،تشک اإلشارة فیػو الضػلع األكؿ،
كىو الذم لو صلة حایایػة باملوضػوع الػذم یشػک الضػلع ال ػاک احملػدد للمعنػی الػذم ظم ٌػ الضػلع
ال الػػث .فالعالمػػة إشػػارة تعػػود علػػی موضػػوعها الػػذم أنػػتج املعنػػی .فالعالمػػة عنػػده متعػػددة األكجػػو
علی خالؼ العالمة (الدلی ) عند دكسوسی الذم نتحدث عنو فیما یل (دقػة .)70 :0292 ،إف
التأسیس ا ایا لعلم السیمیا قد ظهر بشک كاضس مع العامل اللغوم السویسرم «فردیناف دم
سوس ػػی» (املر ػػدر نظس ػػو ،)35 ،يف کتاب ػػو «حماضػ ػرات يف األلس ػػنیة العام ػػة» الر ػػادر ع ػػاـ 0704
(املردر نظسو .)43 ،اىتم سوسی خاصػة باإلشػارات اللسػانیة (کالکلمػات) ،فحػ ٌدد اإلشػارة علػی
ػداؿ بأنػػو الشػػک
أهنػػا تتکػػوف مػػن «الػػداؿ» ك«املػػدلوؿ» .كظمی ػ الش ػراح املعاصػػركف إلػػی كص ػ الػ ٌ
الذم تت ذه اإلشارة ،كاملدلوؿ بأنو املظهػوـ الػذم ترجػع إلیػو (تشػاندلر .)24 :9006 ،كالعالقػة بػنی
الداؿ (الرمز الصطالح املادم) ،كاملدلوؿ (املظهوـ الذى الذم یولػده الػداؿ) ،عالقػة یکتسػبها
مسػػت دمو اللغػػة يف مرحلػػة عمریػػة مب ٌک ػرة جػػدان لدرجػػة أهنػػم ل یشػػعركف بػػأم انظرػػاؿ بػػنی الثنػػنی
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مطلاػان (وػػوبل  .)55 :9003 ،تاػػوـ دراسػػة العالمػػة علػػی التحلیػ النکیػػي (التػػألیظ ) الػػذم یعنػػی
بدراسة بنیة الن السطحیة ،كتأكی العالمة اإلشاریة الذم یسعی إلی ربدید جمموعات الدللت
الکامنة كرا املضموف الذم یمهر يف الن (الدرمکی .)004 :9009 ،املبدع يف ترور السیمیائینی
ضمرد الکلمة من خمزكف اللغة فیدخلها يف سیاؽ جدید كىو الدخوؿ الذم صمعلها ربم أک ر من
دللة (بشی .)45 :0296 ،قاؿ أحد النااد عبارة ل زبلػو مػن ال اعػة «زب نػا السػیمیائیة عػن أشػیا
نعرفها لکن بلغة لن نظهمها ابدان» (تشاندلر.)29 :9006 ،
أحالم مستغانمی
زبرجػق سػنة ُُٕٗ مػن ولیٌػة اآلداب يف اجلزائػر
كلػدت أحػالـ مسػتغاسمی سػنة ُّٓٗـ بتػونسٌ .
تزكجق من صحظ لبناک،
معربة تت ٌرج ،بعد الستاالؿ ،من جامعات اجلزائرٌ .
ضمن ٌأكؿ دفعة ٌ
كأقامق يف باریس .مثٌ شاروق يف الكتابة يف جملٌػة «ا ػوار» الػيتوػاف یرػدرىا زكجهػا مػن بػاریس،
األكؿ أصدرتو سنة ُُٕٗ يف اجلزائر ربق
كجملة «التضامن» اليت وانق تردر من لندف .كدیواهنا ٌ
مبیعػػا يف العػػامل
عنػواف "علػػى مرفػػأ األیػػاـ ."..أصػػبحق أحػػالـ مسػػتغاسمی صػػاحبة الركایػػات األو ػػر ن
ػريب ،مػػن خػػالؿ ثيالثیٌتهػػا «ذاوػػرة اجلسػػد» (ُّٗٗ) ،ك«فوضػػى ا ػواس» (ُٕٗٗ) ،ك«عػػابر
العػ ٌ
سػ ػریر» (ََِّ) .كأومل ػػق مس ػػیهتا األدبیٌ ػػة باص ػػدار وتابىیه ػػا ع ػػاـ ََِٗ «نس ػػیاف ،»com
ك«قلػػوهبم معنػػا كقنػػابلهم علینػػا» الػػذم یتنػػاكؿ الجتیػػاح األمییك ػ للع ػراؽ .بعػػد انتمػػا ور داـ تسػػع
ػود یلیػ يػق ب ػ ً »
سػػنوات ،عػػادت الكاتبػػة عػػاـ (َُِِ) إى عػػامل الركایػػة ع ػ عملهػػا اجلدیػػد «األسػ ي
الػػذم حاػػق ذماحػان سػػاحاان حػػاؿ نزكلػػو للمكتبػػات ،بت ػػاكز مبیعػػات ىػػذه الركایػػة سػػا املئػػة ألػ
نس ة خالؿ الشهرین األكلنی لردكرىا (مستغاسمی.)َُِْ ،
رواية ذاکرة الجسد

تتحدث ركایة" ذاورة اجلسد" اجلزائریة ألحالـ مستغاسمی عن "خالدبن طوباؿ" أحد مااتل ال ػورة
اجلزائریة الذم فاد أحد ذراعیو أثنا جهاده ض ٌد الظرنسػینی ،كانتاػ بعػد ذلػ إى بػاریس لیمػارس
الرسم .یلتا ىناؾ فتاة جزائریة يف معرضو الذم أقامو ،مث یكتش أ ٌف الظتاة ابنػة قائػده
ىناؾ ٌ
فن ٌ
"س الطاىر" الذمواف من ال ٌوار ،كواف خالد یرل فیو األخ ،كاجلار ،كاجلندم املدافع عن كطنو.
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كيف إحػػدل املعػػارؾ یرػػاب خالػػد يف ذراعػػو الیمػػض .فاقتضػػق الضػػركرة أف تبػػن ،كبالتػػاأ أف ضمػػاؿ
خالد إلی ا یاة املدنیة حیث وانق تونس مل أ املعطوبنی من جیش التحریر .كعند مغادرتو اجلب
كضمملو يف الوقق نظسو أمانة إى ٌأمو ،ك كرقة فیها اسم
یأتیو «س الطاىر»
ٌ
لیطمئن علیو كیودعو ،ى
املولودة منذ شهور ،كولظو بتس یلها يف دار البلدیة .كبعد أربػع سػنوات یسػاط "سػ الطػاىر عبػد
املوأ" شهیدان يف ساحة الظدا  .یتعلٌق خالد بابنتو "حیاة" (أحالـ) ،كیعشاها ،كیتذ ٌور من خالهلا
قائده الذم تعلػق بػو قبلهػا ،ك ٌأمػو الػيت افتاػدىا ،كیتػذور وػذل مدینتػو اجلزائریػة "قسػنطینة" ،كلكػن
ػزكج مػػن ضػػابط جزائػػرم کبػػی ،كثػػرم ذم نظػػوذ يف ا کومػػة اجلزائریػػة ،فیرػػاب "خال ػػد"
الظتػػاة تتػ ٌ
بالیػأس ،كالکآبػػة .كتوجهػق الظتػػاة دعػوة إى خالػػد للحضػور يف حظػ زكاجهػا يف قسػػنطینة لیزكرىػػا
مرة أخری مثٌ یرح "خالد" إلی قسنطینة ،كیزكر مساط رأسو بعد مضی سنوات عدیدة.
األديب عاـ ُّٗٗ يعا إصدار ركایتها األكى "ذاورة
أحدثق أحالـ مستغاسمی ٌ
ىزة يف العامل ٌ
اجلسد" اليت بیع منها أو ر من ملیوف نس ة ،كبلغق جمم طبعاهتا أربع كثالثنی طبعة .كحرػلق
ىػػذه الركایػػة علػػی جػوائز عدیػػدة منهػػا :جػػائزة مؤسسػػة نػػور لابػػداع النسػػائ ٌ يف الاػػاىرة ُٔٗٗـ،
كجائزة ذمی حمظوظ ُٖٗٗ ـ.
سيميائية أسماء الشخصيتين الرئيسيتين في رواية "ذاکرة الجسد"
نش ػ ػػاىد يف ى ػ ػػذه الركای ػ ػػة ص ػ ػػلة كطی ػ ػػدة ب ػ ػػنی الش ر ػ ػػیات كأمسائه ػ ػػاح خاص ػ ػػة يف اختی ػ ػػار أمس ػ ػػا
الش رػیتنی الرئیسػیتنی" ،خالػد "الػراكم" ك"حیػاة" الػيت مػن أجلهػا وتبػق الركایػة .نػری أ ٌف خالػدان
جس ػػدهتما "حی ػػاة" يف مالحمه ػػا
یاػػرر أف طمط ػط قر ػػتو م ػػع ال ػػوطن ،كم ػػع مدینت ػػو قس ػػنطینة الل ػػذین ٌ
كطباعهػا .كالمػاىر أف اختیػار ىػذه األمسػا مل یکػن اعتباطیػان بػ اختارهتػا مسػتغاسمی لػدكر كظیظػ ٌ
الػذم کػاف أک ػر ال ػوار مػرك ة ،كشػ اعة،
بعد أف دقاق يف انتاائهػاح ألنٌنػا نراىػا تس ٌػمی الشػ
كطهارة بػ"س طاىر"« ،كمات س طاىر ...طاىران علی عتبػات السػتاالؿ» (مسػتغاسمی:َُِْ ،
ْٓ) .كتسمی ش ریة فلسطینیة من غزة بػ"زیاد اخللی "ح لکن عندما تتحدث عن ش ریة أحد
فاهنػا ل
ال ػوار كىػو الػذم انالػ علػى املبػادم الػيت وػاف یااتػ مػن أجلهػا بتػأثی املػاؿ ،كالسػلطةٌ ،
تستطیع أف تسمیو كتأيت باسم سػ كثالثػة ناػاط فاػط «(سػی  )...ىػا ىػو إذف كحدی ػو الػذم ل
یتوق عن مشاریعو الاریبة كالبعیدة ( »...مستغاسمی.)049 :9000 ،
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شخصية خالد

یع ػ ٌد "خالػػد" يف ىػػذه الركایػػة ش رػػیة حموریػػة نػػری لػػو عالقػػات متعػػددة مػػع مجیػػع الش رػػیات،
كضمضػػر بک ػػرة علػػی مسػػاحة الػػن  .فهػػو ش رػػیة سب ٌػ املاضػ كالتضػػحیة يف سػػبی حریػػة الػػوطن.
كى تعاک دما مضی يف حیاهتػا مػن مشػاک سیاسػیة ،كاجتماعیػة ،كنظسػیة .إنٌػو ش رػیة فاػد ٌأمػو
یمن أ ٌف أحػدان ل یػری سػوی
كتزكج أبوه ،كفاد ذراعو يف ا رب ،كأصبس من ذكم العاىات .صار ٌ
ٌ
ذراعو املبتورة ،كأنػو حػزین لنسػیاف الشػهدا كمػوتی ا ػرب .نشػأ خالػد يف قسػنطینة ،كخػاض غمػار
ال ورة يف ظلها قب أف یسافر إلی فرنساح حیث عاىن الغربة ،كا ننی إلی الوطن يف ىذه الركایة .يف
الواقع ىػو دم ػ جیػ یعػیش بػنی الغربػة كالنتمػا  ،بػنی ماضػیو ال ػورم ،كحاضػره املنهػزـ ،كاملنکسػر.
كذل بسب تضییعو الوطن ،كفادانو ا ٌ .
شخصية حياة (أحالم)
حیاة ابنة اجملاىد الشهید "س طاىر عبد املػولی" قائػد "خالػد" يف حػرب التحریػر اجلزائػرم .ك ٌأمهػا
اخت ػػارت هل ػػا اس ػػم "حی ػػاة" بانتم ػػار ع ػػودة أبیه ػػا ،ك أبوى ػا طمت ػػار هل ػػا اس ػػم "أح ػػالـ" ،كی ػأمر خال ػػد
بتس ػ یلو يف البلدیػػة بعػػد رجوعػػو إلػػی املدینػػة .نػػری خػػالؿ ىػػذه الركایػػة م ػرات عدیػػدة ینػػادم فیهػػا
أحالـ بػ"حیاة"من دكف أف یتلظ  ،كطواؿ الارة باسم "أحالـ" كمل ینادىا بو أحد.
"خالد"
ى
صمدر بنا أف نشی إلی دللة ىذه األمسا يف ثالثة مستویات كى  :املستوی الرويت ،كاملستوی
تعرؼ علػی سػب اختیػار الکاتبػة ىػذه األمسػا لش رػیات
املع م  ،كاملستوی الدلأ ،كذل لل ٌ
ىذه الركایة.
المستوی الصوتی

إ ٌف ىن ػػاؾ تظ ػػاعالن دائبػ ػان ب ػػنی الس ػػیاؽ كالتش ػػكی الر ػػويت .فاملب ػػدع طمت ػػار ب ػػوع أك م ػػن دكف كعػ ػ
ػوتى املناسػ ػ للس ػػیاؽ ال ػػذم طم ػػوض فی ػػو ،وم ػػا أف الس ػػیاؽ ى ػػو ال ػػذم طمل ػػع عل ػػى
التش ػػكی الر ػ ٌ
التشكی الرويت إضما اتو املناسبة لو .فهناق عالقة بنی تل السمات الرػوتیة للتشػكی الرػوتى
للكلمة كمناسبتها لسیاقها ،كنساها الدلأ (ابن ج  ،0797 ،ج .(04 :0إ ٌف الدللة الرػوتیة ىػ
اللبنػة األكى يف منمومػػة الدللػػة ،كألهنػا ىػ الػػيت زبلػق املعػػض املع مػ للكلمػة بعػػد ذلػ  ،كتعطػ
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لك ػ ٌ ولمػػة قیمػػة خالفیػػة فارقػػة هلػػا عػػن غیىػػا مػػن الكلػػم (املرػػدر نظسػػو .)50 ،إذف بسػػب أشمیػػة
األصوات ناوـ بدراسة األصوات املوجودة يف ىذه األمسا ال الثة:
تتکوف مظردة خالد من حركؼ (خ.ا .ؿ.د) .كلک ٌ من ىذه ا ركؼ صظات ،كبالتاأ
خالدٌ :

دللت خاصةح فحرؼ اخلا ذك صظة ى السػتعال  ،كاإلصػمات ،كالرخػاكة ،كاجلهػر ،كالنظتػاح
فرظة الستعال املوجودة يف حرؼ اخلا مع أل امل ٌد ذات دللة تشػی إى الشػدة كالاػوة« .ك ٌإهنػا
تػػدؿ علػػی النتشػػار كالتالشػ » (عبػػاس .)ُّٕ :ُٖٗٗ ،ك«إف األلػ اللینػػة یاترػػر تأثیىػػا يف
معانیها على إضظا خاصیة المتداد علیها يف املكاف أك الزماف» (املردر نظسو)ٗٔ ،ح بینما رؼ
الالـ صظات الستظاؿ ،كاإلصمات ،كالتوسط (بنی الشدة كالرخاكة) ،كاجلهر ،كالنظتاحح «فالالـ
یػػوح دبػزیج مػػن اللیونػػة كاملركنػػة كالتماسػ كالترػػاؽ» (املرػػدر نظسػػو .)ٕٔ ،ك ػػرؼ الػػداؿ نظػػس
صػػظات حػػرؼ الػػالـ إل أف هلػػا صػػظة الشػػدة بػػدؿ التوسػػطح «فالػػداؿ یػػدؿ عل ػی الرػػالبة كالشػػدة
كکأنو ح ر صواف» (املردر نظسػو) .كىکػذا فػا ٌف مظهػوـ خالػد حبسػ مااطعهػا ،كحركفهػا ینطػوم
علی الرالبة ،كالشدة ،كامتدادىا ،كسباسکها يف ک ٌ األزمنة ،كاألمکنة .كىذا ما قردتو مستغاسمی
مػن اختیػػار اسػػم "خالػػد" الػػذم یػػوح برػالبة ال ػوار ،كصػػمودىم ،كیتمنػػی امتػػداد ذکریػػاهتم طػواؿ
األعرار ،كيف ک ٌ مکاف ،كزماف.
یتکوف ىذا السم من حركؼ (ح.ی.ا.ة) فلحرؼ ا ا صظة الستظاؿ ،كاإلصمات،
حياةٌ :

ك الرخاكة ،كاهلمس ،كالنظتاحح «فحرؼ ا ا ضمدث صوتو باندفاع النٌػ ىظس بشػ مػن الشػدة مػع
تضػیِّ وق قلیػ مرافػػق يف خمرجػػو ا ٍلاػ  ،فیحتػ الػػن ىظس بأنسػ ة ا ٍلػػق الرقیاػػة ،كضمػػدث صػػوت ىػػو
أشبو مایكوف با ظی » (املردر نظسو« .)َُٖ ،كىو حبظی النىػ ىظس أثنا خركج صوتو من أعماؽ
ا ٍلق ،یرفد اللساف العريب بأعذب أصوات الدنیا قاطبة ،كأكحاىا دبشاعر ا ػ ٌ  ،كا نػنی .كىكػذا
وػػاف الرػػوت الغًنػػائ الػػذم یترػ خبرػػائ صػػوت ا ػػا ىػػو أغػػض األصػوات عاطظػػة ،كأو رىػػا
حرارة ،كأقدرىا على التعبی عن خل ات الالػ  ،كرعشػاتو» (املرػدر نظسػو) .كنظػس صػظات ا ػا
ػدؿ علػػی
ى ػ ػػرؼ الیػػا ح «فالیػػا لینػػة جوفیػػة» (املرػػدر نظسػػو .)ٖٗ ،كاألل ػ کمػػا ذکرنػػاه آنظ ػان تػ ٌ
المتداد يف املکاف ،كالزماف كالرظات اليت اتر هبا حرؼ الیا یتر هبا حرؼ التػا ح «فالتػا
حػػرؼ مهمػػوس انظ ػػارم شػػدید ...كدمػا أسػػند إى ىػػذا ا ػػرؼ مػػن الشػػدة ،كالنظ ػػار ،كمػػا كصػ بػػو
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مػػن الاػػرع باػػوة ،فػػا ٌف ص ػوتو املتماس ػ املػػرف یػػوحى دبلمػػس بػػنی الط ػراكة ،كاللیونػػة» (املرػػدر نظسػػو.)ْٓ ،
كىکذا مظهوـ ا یاة حبس مااطعها ،كحركفها ینطػوی علػی ا ػ  ،كا نػنی يف کػ ٌ مکػاف كزمػاف
مراحبان اللیونة ،كالطراكة يف العاشق .كىا ى الکاتبة ترمز باسم "حیاة " إلی ا  ،كا ننی إلػی
الوطن ،كقد بعث ىذا السم ا یػاة يف جسػد "خالػد" .كلػذل نشػاىد ىػذه املظػردة بکػ ٌ حركفهػا
رقیاة تستدع النعومة ،كاللطافة ،كما ضمیی من جدید كضممی بالنعومة ،كالطراكة ،كالرقة.
أحــالم :السػػم ال ػػاک ل ػػ"حیاة" ىػػو "أحػػالـ" .یتکػػوف ىػػذا السػػم مػػن حػػركؼ (أ.ح.ؿ.ا.ـ)
ك رؼ اهلمزة صظات الستظاؿ ،كاإلصمات ،كالشدة ،كاجلهر ،كالنظتػاح «كصػوت اهلمػزة يف أكؿ
اللظمػػة یضػػاى نتػػو ان يف الطبیعػػة» (املرػػدر نظسػػو .)ْٗ ،كصػػظات ا ػػا كدللتهػػا ذکرتػػا آنظػػا كى ػ
تدؿ على اللیونة ،كالتماس  ،كاللتراؽح كاألل لالمتداد يف
ذات دللة ا  ،كا ننیح كالالـ ٌ
الزمػػاف ،كاملکػػافح ك ػػرؼ املػػیم نظػػس صػػظات اهلمػػزة إل أف ىنػػاق اختالفػان يف الرػػظة ال انیػػة كى ػ
صظة الرخاكةح «فػاملیم رقیػق فػا ٌف صػوتو یػوحی باللیونػة ،كاملركنػة ،كالتماسػ مػع شػ مػن ا ػرارة»
ػدؿ علػػی
(املرػػدر نظسػػو .)59 ،كىکػػذا فػػاف مظهػػوـ أحػػالـ حبسػ مااطعػػو كحركفػػو اللینػػة كالرقیاػػة یػ ٌ
شی من التداخ الرقیق كاملبهم ،کأ ٌف ىذا السػم یعػیش بػنی ضػبابیة كشػظافیة بسػب اآلمػاؿ الػيت
مل تتحاػػق يف املاض ػ كاآلمػػاؿ الػػيت ظمکػػن أف تتحاػػق يف املسػػتاب  .كاسػػت داـ ا ػػركؼ الرقیاػػة يف
امس ػ البطل ػػة بسػػب أنوثته ػػا ،كالبتػػدا حب ػػرؼ اخلػػا ال ایل ػػة يف اسػػم البط ػ مػػن أى ػػم اإلیااع ػػات
الروتیة اليت ظمکن اإلشارة إلیها يف ىذه الركایة.
المستوی المعجمی

«خالد» من كجهة نمر مع میة اسم فاع مشتق من مادة "خ.ؿ.د" ،كما ذمده مػن معػاک ىػذه
الكلم ػ ػػة :خل ػ ػػد :اخليٍل ػ ػػد :دكاـ البا ػ ػػا يف دار ل طم ػ ػػرج منه ػ ػػا .ىخلىػ ػ ىػد ىطمٍليػ ػ يػد يخ ٍل ػ ػػدان ك يخل ػ ػػودان :باػ ػ ػ
كخمىلػ هد.
كأىقاـ....خلد :أبطأ عنو املشی  ،كالضع كقد أسن ،وأنو يخلًق لی لد فهو ىخالًػ هد كخميٍلىػ هد ي
كاخلالػػدة :نبػػات مػػن فرػػیلة املرٌوبػػات تػػدكـ أزىػػاره طػػویالن...كاخلوالػػد :اجلبػػاؿ كا ػػارة كالر ػ ور
لط ػػوؿ باائه ػػا بع ػػد دركس األط ػػالؿ (لس ػػاف الع ػػرب ،ج .)042 :5ك«اخليليػػود :ى ػػو تػ ػ ٌم الشػ ػ م ػػن
اعػناض الظسػػاد ،كباػػاؤه علػػى ا الػػة الػػيت ىػػو علیهػػا ،ك وػ ٌ مػػا یتباطػػأ عنػػو التغیػػی كالظسػػاد ترػػظو
الع ػػرب ب ػػاخللود ،وا ػوهلم ليفث ػػايف :خوال ػػد( ».راغ ػ  )979 :كالظ ػػرؽ ب ػػنی اخلل ػػود كالبا ػػا أف اخلل ػػود
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استمرار الباا من كقق مبتدأ ،كالباا یکوف كقتنی فراعدان .كأصػ اخللػود اللػزكـ كمنػو أخلػد إلػی
األرض كأخلد إلی قولو أی لزـ معنی ما أتی بو ،فاخللود اللزكـ املستمر(عسگری.)ِٗٗ :ُّّٔ ،
انطالقان من و ىذه املعطیات ،ذمد العالقة بنی اسم "خالد" كخلود أفکاره ،كآمالو اليت رباكؿ
الکاتبة أف تع عنها يف ىذه الركایة ،ىذا السم یؤکد الدكاـ كالباا .
األكؿ:
حياة:حیاة من الناحیة الررفیة مردر من مادة (ح.ی.ی) .ا یاة تستعم على أكجوٌ « :

للاوة ا ٌساسة ،كبػو مسٌػ
للاوة النٌامیة املوجودة يف النٌبات كا یواف ،كمنو قی  :نبات ىح ...ال انیةٌ :
ٌ
الغم» (راغ .)946 :
تظاع
ر
ا
عن
عبارة
ابعة:
ر
ال
ك
العاقلة
العاملة
ة
للاو
ة:
ال
ال
انا...
و
حی
اف
و
ا ی
ٌ
ٌ
حیػاة مرػدر ل ینحرػر بزمػاف أك مکػاف خػاص ،فیػدؿ علػی ا یویػة مطلاػان كبنػا علػی املعنػی
الرابع هلذه املظردة الذم ح ٌ  ،ىو متلذذ من حیاتو كسموه بسب ارتظاع اهل ٌػم منػو ك"حیػاة" ىػ الػيت
تزی الغم من "خالد" كیعطیو ا یویة بعد أف کاف کئیبان حزینان.
أحـ ــالم :ا ل ػػم :الرؤی ػػا ،یا ػػاؿ :حل ػػم ضمل ػػم إذا رأل يف املن ػػاـ (فراىی ػػدی ،ج .)924 :5كاجلم ػػع

كحلى ىم
احتىلىم ك ٍارمىلى ىم ى
ىحالـ ،ابن سیدة :ىحلى ىم يف نومو ىٍضملي يم يحليمان ك ٍ
أٍ
كحلى ىم بو ى
كربىل ىم ا يٍل ىم :استعملو .ى
كربىلم عنو :رأىل لو يرٍؤیا أىك رآه يف النوـ (ابن منمور ،ج.)023 :09
عنو ى
فاسم "أحالـ" مجع ا لم ،كا لم کنور يف األعلی ضماكؿ اإلنساف الوصوؿ إلیو .كاألحالـ املاضیة
تشػػک ذکریػػات اإلنسػػافٌ ،أمػػا األحػػالـ الاادمػػة فػال كجػػود هلػػا يف عػػامل الواقػػع .كلکػػن النسػػاف یسػػعی
للوصوؿ إلیها.
المستوی الداللي

ل ظمکن معرفة دللة األمسا  ،كف ٌ رموزىا إل عن طریق ربلی الن  ،كالتوغٌ يف استکشافوح ألف
الن یعکس لنا تظسی األمسا اليت است دمتها الکاتبة يف ركایتها كتأكیلها .عندئذ تتضس الدللػة
عندناح إذف علینا ربلی ن الركایة للحروؿ علی دللة األمسا :
خالد :تأيت الکاتبة هبذا السم يف صػظحات متعػددة كنراىػا تنػادم "حیػاة" البطػ أك ینادیػو أخػوه

سق عشرة مرة يف الن  .تعتاد مستغاسمی ٌأهنػا تسػتطیع
کرر ىذا السم ٌ
حساف ،مرات عدیدة .فاد ت ٌ
أف زبلػػد األش ػ اص كزبلػػد مػػن ربب ػو عػػن طریػػق کتابػػة الركایػػة قائلػػة« :کنػػق أعتاػػد أف الركایػػة طریاػػة
الکات يف أف یعیش مرة ثانیة قرة من أحبو كطریاو يف مػنس اخللػود ملػن أحػ » (املسػتغاسمی.)ُٗ :9000 ،
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ضحی بنظسو يف سبی اسػتاالؿ الػوطن كحریتػو .كیعػ ٌد "خالػد" أحػد
ى ترید أف زبلٌد بکتابتها من ٌ
ىؤل اجملاىدین« :كاجل ة اليت حكمق علیها باخللود ،فردبا ونق أنا ضػحیة ركایتػ ىػذه والعػادة
...أف ربنطیها بالكلمات» (املردر نظسو) كعن ىذا الطریق ترید الکاتبة أف ربظ بکلماهتػا ذوػرل
حس خالد أهنم خضعوا لنسیاف الناس قائالن« :مخسػة كأربعػوف ألػ شػهید
جماىدم اجلزائر الذین أ ٌ
سػػاطوا يف مم ػػاىرة ىػػزت الش ػػرؽ اجلزائ ػػرم کلٌهػػا ...ى ػ أنسػػاىم؟؟» (املرػػدر نظسػػو .)َِّ ،رأی
"خالد" يف السنوات األكلی بعد ا رب ،أ ٌف الناس ضمنمونو بسب یده املبتورةٌ ،إل أ ٌف نمرهتم ىذه
قػػد تغػ ٌػیت للم اىػػدین بعػػد مضػ سػػنوات« :أك ردبػػا يف السػػنوات األكى لالسػػتاالؿ ...تنمػػر إى
ذراع ػ  ،وػػانوا یوحػػوف بػػالحناـ أو ػػر دمػػا یوحػػوف بالشػػظاة...للمحارب ىیبتػػو ،كملعطػػويب ا ػػركب
ش مػن الاداسػة بػنی النػاس كمل تكػن مطالبػان بتاػدم أم شػرح ...الیػوـ بعػد ربػع قػرف أنػق زب ػ
مػػن ذراع بػػدلت الظػػارغ الػػذم زبظیػػو حبیػػا يف جی ػ سػػنت » (املرػػدر نظسػػو .)ِٕ ،كمػػرة أخػػری
یشتک على لساف عشیاتو "حیاة" عندما تتحدث عن أبیها« :ما فائدة أف ظمنس اسػم أيب لشػارع
وبػی ،كأف أمحػ ثاػ امسػػو الػػذم یػػردده مػػا فائػػدة ذلػ إذا ونػػق ل أعػػرؼ عنػػو أو ػػر دمػػا یعرفػػوف
أمػػام املػػارة ،كالغربػػا عػ ٌدة مػ ٌػرات يف الیػػوـ» (املرػػدر نظسػػو )َُّ ،يف الواقػػعح ىػ ل تانػػع بتسػػمیة
شارع باسم أبیها ب ترید أف تعرؼ أفکار أبیها كأحاسیسو« :یهم أف أعػرؼ شػیئان عػن أفكػاره،
أخطائػػو ،كحسػػناتو» (املرػػدر نظسػػو) .يف ا ایاػػةح تعػػانی مسػػتغاسمی مػػن ترػ ٌػرؼ النػػاس مػػع الشػػهدا
كاجملاىػػدین الػػذین بػػذلوا مه هػػم يف سػػبی حریػػة الػػوطن .كتاػػوؿ علػػى لسػػاف "خالػػد" ل تتسػػبٌ
العاىػػة املوجػػودة يف جسػػده بعػػدـ خلػػود امسػػو كتضػػحیاتو يف أذىػػاف النػػاس «لػػن سبنعنػػا عاىتنػػا مػػن
اخللود» (املردر نظسو .)ُٔٔ ،كیعتاد أنٌو ل ظمکن تزكیر أمسا الشهدا « :أمسا الشهدا غی قابلة
للتزكیر ،أل ٌف من ح ٌاهم علینا أف نذکرىم» (املردر نظسو )ّٖٔ ،كل یستطیع أحد أف یأخذ تاریخ
كطنو كىویٌتو منو« :إ ٌف ما يف أعماقنا ىو لنػا كلػن تطولػو یػد أحػد» (املرػدر نظسػو)َُٔ ،ح أل ٌف کػ ٌ
الوطن ملطخ بدما الشهدا كمػدین لتضػحیتهم« :كکػم مػن مدینػة أصػبس سػ ٌکاهنا شػهدا قبػ أف
یربحوا مواطننی» (املردر نظسو.)574 ،
مرت علیو أحداث من
نری سلٌط ىذا الن الركائی الضو علی كاقع الوطن ،معتمدان علی ما ٌ
مرحل ػػة ال ػ ػػورة كم ػػن املراح ػ ػ ا رجػ ػػة ،كتر ػػظیة ا سػ ػػابات يف مرحلػ ػػة م ػػا بعػ ػػد السػ ػػتاالؿ ،إذ أ ٌف
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األصػوات الركائیػػة قػػد صػػنظق يف ىػػذا اإلطػػار املوضػػوع علػػی شػػک نسػػانی إیػػدیولوجینی بػػارزین:
النتهازم ،كالطامس للتغیی .اإلیدیولوجیة النتهازیة ى منمومػة الاػیم الػيت ربكػم الظػرد دبراعػاة مبػدأ
النظعیة كاملراحل الظردیة دكف التوجو إلی حاوؽ اآلخر .یتبض ىذا النسق اإلیدیولوج النظع أصوات
الرجػاؿ السیاسػینی ،كمػنهم ش رػیة "سػ شػری " عػم أحػالـ ك"سػ مرػطظى"
ركائیػة خمتلظػة مػن ٌ
زمیػ خالػد ال ػورم السػابق .كینػوم النسػق اإلیػدیولوج الطػامس للتغیػی ،ملسػتاب أحسػن للػوطن،
كیػرفض املواقػ النتهازیػة كالاناعػات اخلادعػة .تػدخ أصػوات ركائیػة و ػیة يف حیٌػز ىػذا النمػاـ
الظكرم .األصوات امل تلظة من الش ریات رمو ش ریة البطػ السػارد ،ك"ش رػیة أحػالـ" رمػز
الوطن ،ك"ش ریة زیاد" الشاعر الظلسطی املناض (اک یزاده.)ُٕ :0575 ،
يف ا ایاػػةح اختػػارت مسػػتغاسمی امسػان مػػؤىالن للبطػ  .كىػػو "خالػػد" الػػذم یریػػد أف طملػػد ماضػػیو
الػذم قضػاه يف سػبی ربریػر اجلزائػر كالػذم یریػد زبلیػد الشػهدا كمعطػويب ا ػرب يف أذىػاف النػاسح
فاسم"خالد" یوح باخللود كالستمرار طواؿ التاریخ كاألزمنة الاادمة.
كقػد ربااػق آمػػاؿ خالػد عنػدما بنػػی نرػ تػػذکارم لل ػورة اجلزایریػة املسػػمی بػػ"مااـ الشػػهید "
سػػنة .0769ـ دبناسػػبة إحیػػا الػػذکری العش ػرین لسػػتاالؿ اجلزائػػر كزبلیػػدا لػػذکری ضػػحایا حػػرب
التحریػػر ،كییػػد ىػػذا املاػػاـ أحػػد أبػػرز معػػامل مدینػػة اجلزائػػر ا دی ػػة ،حیػػث یتػػأل ىػػذا النر ػ مػػن
ثالث أكراؽ زمی تشك برجان إلی جان متح حريب (كیکی ریدیا).
حياة:کاف هلذه الش ریة الركائیة امساف :األكؿ"حیػاة" الػذم مستهػا أمهػا بػو« :أمػ قػررت أف

تسمی "حیاة" يف انتمار جم أيب» (املردر نظسو ،)000 ،بینمػا امسهػا الرمسػ ىػو "أحػالـ" ثبػق
رمسیان يف س الت البلدیة بید خالد بعد كصیة أبیها« :كأكد بتس یلها يف دار البلدیة لو استطعق
ذلػ » (املرػػدر نظسػػو )54 ،لکػػن لیعػػرؼ "خالػػد" بػػأم اسػػم ینػػادم البطلػػة بعػػد رؤیتهػػا يف معػػرض
رسػػومو« :كعنػػدما أمسیػ فبػػأم اسػػم؟ تيػػرل أدعػػوؾ بػػذل السػػم الػػذم أراده كالػػدؾ ...أـ بامسػ
األكؿ ،ذل الػذم محلتػو خػالؿ سػتة أشػهر يف انتمػار اسػم شػرع آخػر؟ "حیػاة"» (املرػدر نظسػو،
ألكؿ مػ ٌػرة«:یػػوـ دخلػػق ىػػذه الااعػػة
 .)29یػػری خالػػد "حیػػاة" رمػزان للػػوطن الػػذم شػػعر با یػػاة فیػػو ٌ
دخلػػق "قسػػنطینة" معػ » (املرػػدر نظسػػو .)005 ،فػػالوطن رمػػز یویػػة اإلنسػػاف الػػذم ینتمػ إلیػػو
فهو یتولد من جدید عندما یتحػدث عػن "حیػاة" كىػ رمػز لوطنػو "قسػنطینة" یرمسػو م ٌػرات عدیػدة
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كطملده برمسو« :كجلس الیامسنی ماابالن أ...عطران اق حبیبيت...یا یامسینة تظتحق على ع ىو
عطر الوطن ..مل أون أعرؼ أ ٌف للذاورة عطران أیضان» (املرػدر نظسػو )63 ،ك«ىػی الػيت أعطتػ مػن
النشوة» (املردر نظسػو )042 ،فنری ل ینادم "خالد" عشیاتو طواؿ ىػذه الركایػة بػػ"األحالـ "بینمػا
ىػو امسهػػا الرمسػ  ،كا ایاػ «لحمػ أنػ مل أذکػػر امسػ مػػرة كاحػدة يف ىػػذا الکتػػاب» (املرػػدر
نظسو .)564 ،أما الشی الذم یلظق النمر أ ٌف لبطلة ىذه الركایة امسنی کما أ ٌف لوطنو أیضان امسنی:
«قسػػنطینة کانػػق تشػػبه ...ربم ػ امسػػنی م ل ػ " ...سػػیتا" کػػاف امسهػػا یومػػا» (املرػػدر نظسػػو،
َِٗ) ،كدبػػا أف خالػػدا یریػػد أف یعیػػد الشػػرعیة األكلػػی إلػػی كطنػػو فینادیػػو بامسػػو األكؿ کمػػا ضمػ أف
ینػػادم البطلػػة بامسهػػا األكؿ كىػػو "حیػػاة"« :كأنػػادم تل ػ املدینػػة "سػػیتا" ألعیػػدىا إلػػی شػػرعیتها
األكل ػػی کم ػػا أنادی ػ ػ "حی ػػاة"» (املر ػػدر نظس ػػو) کأن ػػو یری ػػد ا ی ػػاة كالبا ػػا  ،ل األح ػػالـ الظاشػ ػػلة
ػأـ سبػػنس ا یویػػة ملػػا يف
كالطموحػات غػػی متحااػػةح فبمػػا یسػػمیها خالػػد "حیػػاة" فػػیی فیهػػا ا یویػػة کػ ٌ
توشمق أن أم » (املردر نظسو .)020 ،أك یاوؿ يف مکاف آخر:
بطنهاح فتسمیها الکاتبة األـ « :ي
كجدت فی شبها بأم » (املردر نظسو.)05 ،
« ي
نشاىد هلذه الکلمة الشظافة مدلولت متعددة ،كربم بنی ثنایا الن ٌ دللت توحی بالوطن،
األـ ىػ ػ مر ػػدر ا ی ػػاة
ألكؿ م ػػرة ،ك ٌ
كاألـ ،كالعش ػػق .كال ػػوطن مک ػػاف صم ػػرب اإلنس ػػاف ا ی ػػاة فی ػػو ٌ
األرضیٌة ،كالعشق ،ىو دلی ا یاة .كک ٌ ىذه الضمػا ات ترفػع الغ ٌػم مػن جسػد اإلنسػاف كیتلػذذ هبػا
یدؿ علیو املعنی املع م الرابع لکلمة حیاة.
کما ٌ

أحــالم :ربلٌػ أحػػالـ مسػػتغاسمی بنظسػػها اسػػم "األحػػالـ" ربلػػیالن سػػیمیائیان علػػی لسػػاف "خالػػد"
قائلػػة ...« :بػػنی "أل ػ " األمل ك"مػػیم" املتعػػة ،وػػاف امس ػ تشػػطره".حػػا " ا رقػػة ك"لـ" التحػػذیر،
فكی مل أحذر امسػ الػذم كلػد كسػط ا رائػق األكىح شػعلة صػغیة يف تلػ ا ػرب ...ویػ مل
أحػػذر امسػان ضممػ ضػػده ،كیبػػدأ بػػ"أح" ...األمل ،كاللػػذة معػان ،ویػ مل أحػػذر ىػػذا السػػم املظػػرد -
اجلمػػع واسػػم ىػػذا الػػوطن ،كأدرؾ منػػذ البػػد أف اجلمػػع خلػػق دائمػان لیاتسػػم بػػنی البتسػػاـ كا ػػزف»
(املرػدر نظسػو .)ّٕ ،يف ا ایاػة عنػدما یتػذکر األنسػػاف أحالمػو یشػعر باللػذة كاألملح لػذة يف ترػػور
أحالمػػو املاضػػیة الػػيت أصػػبحق ذکریػػات يف ا اضػػر ،كإحسػػاس األمل عنػػدما تظش ػ األحػػالـ الػػيت
ضمػػاكؿ الوصػػوؿ إلیهػػا ،كلتتحاػػق .عنػػدما تتحػػدث مسػػتغاسمی عػػن كطنهػػا كتتػػذکرهح تتلػػذذ بذکریاتػػو
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كباألیاـ اليت قضق حیاهتا فیها بعد رجوع أسرهتا من تونس .كعندما ربن إلیو بسب بعػدىا عنػوح
ربس باألمل يف قلبها.
ٌ
ىػػذا السػػم کػػاف امسػػا رمسی ػان للبطلػػة حس ػ طل ػ كالػػدىا مػػن "خالػػد" .كعنػػدما یتحػػدث عػػن
سب كصیة "س طاىر" لتسػمیة طظلتػو هبػذا السػم یاػوؿ« :ىػو یریػد أف یسػ أحالمػو يف دار
البلدیة لیتأکد أهنا ربولق إلی حایاة كأف الاػدر لػن یعػود لیأخػذىا منػو» (املرػدر نظسػو ،)ّٖ ،مػع
أف "خالدا" ی ٌدع بأنو مل ً
یناد"حیاة" بامسها ا ایا  ،كلکنٌنا نراه يف ىذه الركایة یأيت هبذه الکلمة
مع نعوت متعددة كخمتلظة .لبعضػها إضمػا إصمػابی ،كلبعضػها اآلخػر إضمػا سػلي منهػا« :كأنػ الیػوـ
بعػػد ذل ػ العمػػر أعػػیش أحالم ػ الس ػریة» (املرػػدر نظسػػو .)ُّٔ ،ك«شػػک طموحػػايت كأحالم ػ
الاادمػػة» (املرػػدر نظسػػو .)ُٓٓ ،ك«کػػم کانػػق أحالمػ کبػػیة» (املرػػدر نظسػػو )َّٗ ،ك«فالبػ ٌد أف
تکػػوف ل ػ أحػػالـ فػػوؽ العػػادة» (املرػػدر نظسػػو )َّٗ ،ك«ىکػػذا الشػػعوب أیض ػان هنبهػػا ک ػیا مػػن
األكى ػػاـ...ک یا م ػػن األح ػػالـ املعلب ػػة» (املر ػػدر نظس ػػو )ِٖٖ ،ك«أحالمػ ػ املکبوت ػػة أی ػػاـ ص ػػبام»
(املرػدر نظسػػو )ُّْ ،ك«أنػػا أىػرب إلیػػو فاػػط مػػن ذاکػػرة مل تعػد ترػػلس لکػػن بعػػدما أث هػػا بػػاألحالـ
املسػػتحیلة كاخلیبػػات التالیػػة» (املرػػدر نظسػػو )ِٕٔ ،فػػاألحالـ املکبوتػػو كاملسػػتحیلة تػػدؿ علػػی یػػأس
الکاتبػػة كخیبتهػػا لتحایػػق آماهلػػا كطموحاهتا.إنػػو یریػػد أف یضػػع أضػػرحة ألحالمه ػا اخلائبػػة« :لنضػػع
أضػػرحة ألحالمنػػا» (املرػػدر نظسػػو )ُِٕ ،كعنػػدما ترحػ "حیػػاة " مػػن بػػاریس مت هػػة إلػػی قسػػنطینة
الػػيت کانػػق رمػزان للػػوطن حزبیػ ک ػ آمػػاؿ خالػػد كأحالمػػو« :كعنػػدما رحلػػق قطعػػق ک ػ ٌ سالس ػ
األحالـ كسحبق من ربيت س اد األماف» (املردر نظسو )ِْْ ،كعندما یسافر"خالد"إلی قسنطینو
بعػد مضػ مخػس كعشػرین سػنة یتحػدث عػػن األحػالـ الوردیػة...« :نعػػود بػأحالـ كردیػة» (املرػػدر
نظسػػو .)ِّٖ ،كحلمػػو ا ایاػ ىػػو الػػوطن الػػذم کػػاف یػػری مالحمػػو يف "حیػػاة"« :دعیػ أسػػرؽ مػػن
العمػػر اهلػػارب مػػة كاحػػدة كأحلػػم أف ک ػ املسػػاحات احملرقػػة...أ ...فػػاحرقی عشػػاان قسػػنطینة»
(املر ػػدر نظس ػػو .)ُّٕ ،كبع ػػد فش ػػلو كاهنزام ػػو يف الوص ػػوؿ إل ػػی كطن ػػو یل ػػبس أحالم ػػو لب ػػاس ا ػػداد
«كلبسػػق أخػیا حػػداد أحالمػ » (املرػػدر نظسػػو .)َْْ ،كىػػذه ىػ اجلملػػة األخػػیة الػػيت أتػػق هبػػا
الکاتبة يف ركایتها كختمتها بکلمة أحالـ« :كلکن أصمق كأمجػع مسػودات ىػذا الکتػاب املبع ػرة
يف حایب ػػة ،رؤكس أق ػػالـ ...رؤكس أح ػػالـ» (املر ػػدر نظس ػػو .)َْْ ،فوجهػ ػػة نم ػػر مس ػػتغاسمی إلػ ػػی
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األحػػالـ وانػػق مػػرة إصمابیػػة ،كوانػػق مػػرة أخػػرل سػػلبیة مػػن خػػالؿ نمػػرة خالػػد إلیهػػا .عنػػدما تػػزكر"
ػس بأنػػو قػػد كص ػ إلػػی حمبوبتػػو .كیع ػ ٌد ىػػذا أحالمػػا إصمابیػػة.
أحػػالـ "معػػرض خالػػد فیعشػػاها ،كضمػ ٌ
كعنػػدما تغػػادر "أحػػالـ" بػػاریس تتغػػی نمرتػػو إلیهػػا ،كترػػبس نمرهتػػا إلیهػػا سػػلبیة بسػػب فشػػلو يف
الوصػوؿ إلیهػػا .فاسػػم "أحػػالـ" يف المػػاىر خمػػال لسػم "حیػػاة" لکػػن نػػری التضػػاد موجػػودان داخػ
ىػذا السػػم کمػػا تػدعی الکاتبػػة باوهلػػا الػػذم ذکرنػاه آنظػان« :امسػػا ضممػ ضػده» .اسػػم "حیػػاة" یرمػػز
إلی الوطن الذم تعیش مستغاسمی بنی أحضاف حبٌو ،ك"أحالـ" ترمز إلی الوطن الػذم بعػدت عنػو
كخابق آماهلا فیو .يف الواقع ىذاف المساف كجهاف لعملة معدنیة كاحدة.
إ ٌف امللظػػق للنمػػر يف ىػػذه الركایػػة ىػػو تسػػمیة البطلػػة باسػػم "أحػػالـ" كىػػو یطػػابق اسػػم الکاتبػػة
ا ایا  .تعنؼ الکاتبػة بأهنػا تریػد أف ذبسػد خیاهلػا كعواطظهػا يف صػور مػن الش رػیات .کانػق
ىوایػة أحػالـ کتابػة الارػ  ،كالركایػات ،كاختػارت امسهػا للبطلػة الػيت کانػق ىوایتهػا الکتابػة-« :
كى ترمسنی؟ قلق :ل أنا أوت  ،ػ كماذا تكتبنی؟ ػ أوت قرران ،كركایات؟» (املردر نظسو)َٗ ،
كدبػػا أف الکاتبػػة رب ػ كطػػن آبائهػػا ،كأجػػدادىا ،كتت سػػد مالمػػس قسػػنطینة يف البطلػػة إذف تسػػمیها
بامسهػػا ا ایاػ  ،أل ٌف حػ ٌ الػػوطن ،كا نػػنی إلیػػو امتػػزج مػػع كجػػود الکاتبػػة ،كکیاهنػػا« :قلػػق عنػػدما
رم فتاة هنبها امسنا ألن سأىب وتابان أدری سأکت مػن أجلػ کتابػان» (املرػدر نظسػو.)ّٕٓ ،
يف الواقػػع ربػػاكؿ مسػػتغاسمی عػػن ىػػذا الطریػػق مواجهػػة مػػوت الکاتبػػة ،كنػػبش ذکریاهتػػا ع ػن كطنهػػا
ا ایا  ،كتتذکر بأنو ل ظمکن نسیانو.
النتيجة
تکمػػن أشمیػػة ركایػػة ذاکػػرة اجلسػػد يف اختیػػار الػػدللت الرمزیػػة اخلاصػػة ألمسػػا أبطاهلػػا .كذل ػ مػػن
خػػالؿ اىتمػػاـ الکاتبػػة يف انتاػػا أمسػػا الش رػػیات ،كتأثیىػػا علػػی املتلاػ  ،كبالتػػاأ مػػدی اىتمػػاـ
ال يا ػٌرا هل ػػا .الدراس ػػة الس ػیمیائیة ألمس ػػا الش ر ػػیتنی الرئیس ػیتنی يف ركایػػة "ذاک ػػرة اجلس ػػد" ألح ػػالـ
مستغاسمی تکش جانبان من اجلمالیات الکامنة اليت احتوهتا ىذه الركایة .كإف انتما الش ریة إى
قضػػیة مػػا ،كتسػػمیتها باسػػم مػػا أك كمسهػػا بعالمػػة مػػا ،لػػیس مػػن قبیػ الرػػدفة كإسمػػا یػػأيت عػػن قرػػد
كإرادة مػػن قبػ الکاتبػػة .كیعػ ٌد السػػم أك مدلولػػو اللظمػ مػػن الوسػػائ الػػيت تتوسػػلها الکاتبػػة لتاػػدم
أفکارىا ،كأحاسیسها إلی ٌقرا ركایتها .فيفمسا الش رػیتنی الرئیسػیتنی يف الركایػة الػيت کتبػق بالػم
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امرأة ،كبلغة رج دللت متعددة تأيت يف التاأ:
 خالػػد :ىػػو البط ػ  ،كراكم الركایػػةح إنػػو بػػنت ذراعػػو يف سػػبی اجلزائػػر كربریرىػػا ،كرمػػزت بػػو
فضػػلوا اجلهػػاد كالنضػػاؿ علػػی حیػػاة الدعػػة ،كالراحػػة .یرغ ػ
الکاتبػػة إلػػی جی ػ مػػن الشػػع الػػذم ٌ
"خالػد" يف اخللػػود كالسػػتمراریةح حیػث یریػػد أف یرسػػخ يف أذىػػاف امل ػاطبنی ،كصمتهػػد لت بیػػق أشمٌیػػة
جماىدم الوطن الشرفا  ،كالشهدا  ،كزبلیدىم.
 حیاة :للحیاة دللت إصمابیة .فالکاتبة تنمن بأنشودة كطنیٌة عن طریق ىذا السػم" .حیػاة"
رمػػز للػػوطن ،كلاسػػنطینة الػػيت كلػػد"خالػػد" فیهػػا .كى ػ بالتػػاأ رمػػز للرجػػوع إلػػی اإلصػػالة العربیػػة.
ليفـ اليت سبنس ا یاة لالنساف جمازان.
ك"حیاة " رمز للح ٌ الذم یه اإلنساف ا یاة ،كرمز ٌ
 أحالـ :ىو السم الرمس كالشرع اآلخر لػ"حیاة"ح أحالـ ناطة ماابلة للحیاة كترمز هبا أحالـ
مستغاسمی إلی دللتنی خمتلظتنی :اخلیبة كالظش للوصوؿ إلی الوطن ،كعػدـ رباػق اآلمػاؿ ،كبالتػالی
الشعور باألمل .فهذه دللة سلبیة ،كاألحالـ يف ىذه ا الة سراب كخیاؿ ،كلو دللػة إصمابیػة تػوحی
بالذکریات ،كاألحالـ اليت قد حااق .فه بالتاأ تشعر اإلنساف باللذة عند ذکرىا.
المصادر
العربية
ابن ج  ،أبو الظتس ع مافح (ـََِٖ /ؽُِْٗ) ،الخصائص ،الطبعة ال ال ة ،بیكت.
ابن منمور ،حممد بن مکرـح (لتا) ،لسان العرب ،الطبعة ال ال ة ،بیكت :دارصادر.
بن عیاد ،حممدح (ََِٗ) ،مسالک التأويل السيميائي ،الطبعة األكلی ،تونس :صظاقس.
بوشعی سعیدح ( ،)0770النظام السياسي الجزائري ،اجلزائر :دار اهلدل للطباعة كالنشر كالتوزیع.
تشاندلر ،دانیاؿح (ََِٖ) ،أسس السيميائية ،ترمجة د .طالؿ كىبة ،بیكت :املنممة العربیة للنمجة.
الدرمک  ،عائشةح (َُِِ) ،سيميائيات التواصل اإلشاري المصاحب للکالم ،الطبعة األكلی ،عماف :منشورات الدكسری.
دكلوداؿ ،جیارح (َُُِ) ،السيميائيات أو نظرية العالمات ،ترمجة:عبدالرمحن بوعل  ،الطبعة األكلی ،سوریا :دارا وار.
راغ اصظهاک ،حسنی بن حممدح (لتا) ،مفردات ألفاظ قرآن ،الطبعة األكلی ،بیكت :دارالالم.
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فالح ،حسنیوح (ََُِ) ،الخطاب الواصف في ثالثية ألحالم مستغانمی (ذاکرة الجسد ،فوضی الحواس وعابر سرير)،
الطبعة األكلی ،اجلزائر :داراألم .
کوبل  ،بوؿح (ََِٓ) ،علم العالمات ،الطبعة ال انیة ،ترمجة مجاؿ اجلزیرم ،جملس األعلی لل اافة.
عباس ،حسنح (ُٖٗٗ) ،خصائص الحروف العربية ومعانيها ،منشورات ارباد الکتاب العرب.
عبداخلالق ،نادر أمحدح (ََِٗ) ،الشخصية الروائية بين علي باکثير ونجيب الکيالني دراسة موضوعية وفنية ،دارالعلم
كاإلظماف.
عبدالنور ،ناج ح ( ،)9004النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية ،اجلزائر :مدیریة النشرجلامعة قاملو.
العريب الزبیم ،حممدح ( ،)0777تاريخ الجزائر المعاصر ،لط ،دمشق :ارباد الکتاب العرب .
عسگرم ،ابوىالؿح (ُّّٔ) ،الفروق في اللغة ،ترمجو كترحیس :حممد علوی مادـ كدیگراف ،مشهد :آستاف قدس
رضوی.
فراىیدم ،خلی بن أمحدح (لتا) ،کتاب العين ،الطبعة ال انیة ،قم :ى رت.
نااش ،رجا ح (ََِٕ) ،دراسة نقدية وفکرية لرواية ذاکرة الجسد ورواية وليمة ألعشاب البحر مع البحث عن أثرالحزبية

السياسية في األدب ،لط ،الااىرة :أطلس للنشر كاإلنتاج اإلعالمی.

مستغاسمی ،أحالـ (َََِ) ،ذاکرة الجسد ،الطبعة اخلامسة عشر ،بیكت :داراآلداب.

الرسائل واألطروحات
اک مزاده ،فاطمة (َُّٗ) ،مطالعو تطبيقی رمانىای ذاکرة الجسد احالم مستغانمی و زويا پيرزاد در پرتو نظريو چندآوايی

باختين ،جامعة تربیق مدرس ،باشراؼ د.ک ی ركشنظکر ،أطركحة الدکتوراه.

بلعباس  ،فاطمو ،)َُِِ( ،سيميائيو النص لرواية عابر سرير ألحالم مستغانمی ،جامعو اجلزائر رسالو ماحستی
برکاف ،سلیم )ََِْ( ،النسق االيدئولوجي وبنية الخطاب الروايی دراسة سوسيو بنائية لرواية ذاکرة الجسد ،جامعة اجلزائر،
باشراؼ عبد ا مید بورایور ،رسالة شهادة ماجستی.
حامدم ،سامیٌة ،)ََِٖ( ،شعرية النص الروائي في الرواية(ذاکرة الجسد) ألحالم مستغانمی ،اجلزائر -باتنة :جامعة ا اج خلضر.
حنیش فیكز ،)9005( ،إشكالية المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الجزائر (ََِٖ – ُٖٗٗ) ،جامعة اجلزائر،
رسالة ماجستی.

44

ىالو بادينده ،سوسن عباسيان ،علی مهدی زيتون

سيميائية أسماء الشخصيات في رواية «ذاکرة الجسد»

المجالت
اک م زاده ،فاطمو كاآلخركفح (ُّّٗ)« ،دراسة سوسیوصیة يف ركایو ذاکرة اجلسد ألحالـ مستغاسمی» ،مجلة دراسات في

اللغة العربيو وآدابها ،ایراف ،العدد ُٗ ،ص ُ.ِْ-

بشی ،تاكریریقح (ُِْٖ)« ،مظاتیس كمداخ الناد السیمیائ » ،مجلة المعرفة ،الکویق ،العدد ِٔٓ ،ص ْٓ.ْٕ-
البطرس ،عاط ح (ُِْٓ)« ،الدراسات كالبحوث :ركایة ذاکرة اجلسد ألحالـ مستغاسمی كاألفق املظتوح» ،مجلة المعرفة،
الکویق ،العدد ّْٗ ،ص َُِ.َُُ-
دقة ،بلااسمح (ُِْْ)« ،علم السیمیا يف الناث العربی» ،مجلة التراث العربی ،دمشق ،العددُٗ ،ص ٖٔ.ٕٗ-
عدالق نژاد ،علی« ،)ُّّٗ( ،ربلی سب شناختی آثار احالـ مستغاسمی با تکیو بر رماف ذاکرة اجلسد» ،املااؿ الذم
ألای يف مؤسبر األدب المعاصر(اجلزائر) يف جامعة شهید هبشيت بتهراف
ان  ،نراس كاآلخركفح (ُِّٗ)« ،ماایسو ساختار بازاشق زمانی در رماف «دك دنیا» نوشتو الی ترقی ك رماف ذاکرة
اجلسد نوشتو احالـ مستغاسمی» ،مجلو مطالعات داستانی ،مشاره ٔ ،ص ِٗ.َُٗ-

المواقع األلکترونية
صظحة خاصة ألحالـ مستغاسمی علی الظیسبوق  ،facebookمت املراجعة إلیها ٓ ّٗ/ٗ/يف الساعة ال ال ة مسا ن.
htpps://fa.wikipedia.org
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تَادررمان«ذاکرة الجسد»وًشتةاحالم
وشاوٍشىاسیاسامیشخصی 

مستغاومی(ديشخصیتاصلی) 

َالٍبادیىذٌ،1سًسهعباسیان،2علیمُذیزیتًن

3

 .4داًشجَٕ دکترٕ زببى ٍ ادب٘بت عربٖ داًشگبُ آزاد اسالهٖ ٍاحذ علَم تحق٘قبت تْراى
 .4داًشجَٕ دکترٕ زببى ٍ ادب٘بت عربٖ داًشگبُ آزاد اسالهٖ ٍاحذ علَم تحق٘قبت تْراى
 .9استبد ٍ عضَ ّ٘ئتعلوٖ گرٍُ زببى ٍ ادب٘بت عربٖ داًشگبُ لبٌبًٖ ب٘رٍت

چکیذٌ 
ًشبًِشٌبسٖ عول٘بتٖ اجراٖٗ در هتي است کِ سعٖ دارد از ًشبًِّب ٍ عالهتّبٕ الفبظ پردُ بردارد
تب خَاًٌذُ بتَاًذ بِ هعبًٖ هجَْل تعبب٘ر ادبٖ ٍ فٌٖ دست ٗببذ .رهبى «ذاکػرة اجلسػد» (خبطرات تني
ً٘س ًَشتٔ ٗکٖ از زًبى رهبى ًَٗس هشَْر الجساٗرٕ بب ًبم احالم هستغبًوٖ است کِ آثبرش در ه٘بى
خَاًٌذگبى برإ خَد جبٗگبُ ٍٗژُ إ پ٘ذا کردُاستٍ .جِ توبٗس اٗي رهبى از رهبى ّنبٕ دٗگنر اٗني
است کِ سعٖ دارد سؤال ّبٕ بس٘برٕ را در رّي خَاًٌذُ براًگ٘سد تب بذٗي ٍس٘لِ رّي ٍٕ را ب٘نذار
کٌذ ٍ اٍ را هجبَر سبزد تب برإ الفبظ ،هفبّ٘ن ٍ هعبًٖ دٗگرٕ را در ًظر گ٘رد؛ چٌبى کِ در اٗي رهبى
ً٘س اسن ّبٕ دٍ شخص٘ت اصلٖ هعبًٖ هتعذد ٍ بذٗعٖ را برإ خَاًٌذُ تذاعٖ هٖکٌذّ .ذف از اٗي
ًَشتبر ب٘بى ه٘ساى ارتببط اٗي دٍ شخص٘ت بب اسن ّبٗشبى است ٍ اٌٗکِ ًَٗسٌذُ چِ هقنذار تَاًسنتِ
در اًتقبل افکبر خَد بِ خَاًٌذُ از طرٗنق اٗني اسنن ّنب هَفنق ببشنذ .اٗني هْنن از طرٗنق تحل٘نل
ًشبًِشٌبسٖ اًجبم گرفتِاست .هْنترٗي ًتبٗجٖ کِ اٗي هقبلِ بذاى دست ٗبفتِ ًشبى هنٖدّنذ اسنن
«خبلذ» ،شخص٘ت هحَرٕ رهبى ،بر خلَد ٍ جبٍداًگٖ قْرهبًبى ٍ هببرزاى الجساٗرٕ داللت دارد ٍ
رهسٕ است برإ دعَت بِ اداهٔ راُ ٍ افکبر آًبىً .بمّبٕ شخص٘ت زى داستبى ً٘س «ح٘بة» ٍ «احالم»

است کِ ًبم «ح٘بة» بر هعبًٖ ٍطي ،هبدر ٍ عشق داللنت دارد کنِ ّوگنٖ اٗني هعنبًٖ بنًِنَعٖ بنب
زًذگٖبخشٖ ٍ ح٘بت در ارتببط اًذ ٍ «احالم» ً٘س ب٘بًگر دٍ هعٌنبٕ هتضنبد خنبطرات ٍ رؤٗبّنبٕ
هتحققشذُ ٗب آرزٍّب ٍ رؤٗبّبٕ دستً٘بفتٌٖ است.
کلیذياژٌَاً:شبًِشٌبسٖ؛ ًبمّبٕ شخص٘تّب؛ رهبى راکرة الجسذ؛ احالم هستغبًوٖ.

ًَٗسٌذٓ هسئَل:

hale.mohamad@yahoo.com
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