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 الملخص:
متنوعة   اغًتابيةاليت ظهرت دبظاىر  للشخصية الوقوؼ على احلالة النفسية ادلقالة رباوؿ ىذه

فكاف الزمن الذي مضى  ،احلرمافو  باذلمـو واجلراح النفور من احلاضر ادلثقل الصمت العزلةو  كالقهر
مالذىا اليت تركن إليو حبثا عن فسحة لألمل فالذاكرة ىي الدرع الواقي ذلذه الشخصية اليت ازبذت 

  .وسيلة لإلعداـ السيكولوجي للواقع ادلأساوي الذي تعيشو ادلاضي الشوؽ واحلنُت واإلحبار يف ذاكرة
 

Résumé : 

Cet article vise à d’étudier l’état psychologique d’un certain 

personnage manifestant toute sorte d’apparences aliénistes ; psycho 

traumatisme silence, isolement et répulsion du présent chargé de 

chagrins, de blessures et de frustration face à cette situation, elle ne 

trouve de refuge que dans les souvenirs du passé pour chercher une 

lueur d’espoir. Ainsi, la mémoire sert de d’antichoc pour ce personnage 

qui s’est servi de la nostalgie et de la navigation au font des souvenirs 

du passé comme d’instruments pour condamner la situation tragique 

qu’elle endure. 

 

 
  :اإلبحار في ذاكرة الماضي ومتالزمة الخيبة والحنين -1

دبا  ال شيء كاخليبة يعيد للنفس هباء ادلاضي وتوىجو، فاالرتداد للماضي ىرب من الواقع الفج
تدحرج فيو الناس من يود ومنع للحريات، وىرب من واقع ىو عليو من ظلم واحتقار، وفرض للق

ألجل مصاحلهم اخلاصة, فعرب االتكاء على تقنية الفالش باؾ سلم القيم ادلثلى، ليبعوا مبادئهم 
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 ،واقيا الفرار من احلاضر إىل ادلاضي. الستثمار الذكريات درعا ىل الزمن ادلاضي, يتمإوالرجوع 
  ووسيلة لكشف ادلخبوء الذي بقي حبيسا ينتظر من يدفعو للخروج والتعري أماـ الذات واجلماعة.

كاف الستحضار ادلاضي يف رواية "ذاكرة اجلسد" ما يربره؛ ألف البطل يف مواجهة حادة مع  
ذاكرتنا، وذلذا ذاكرتو اليت مل يستطع أف ُيشفى منها، وىو ما يؤكده ىذا ادلنقوؿ )ضلن لن ُنشف من 

؛ فاالنكسارات وادلصائر التعيسة اليت التفت حوؿ البطل جعلتو (1)ضلن نكتب، وذلذا ضلن نرسم(
يستحضر ادلاضي البعيد ليخربنا عن سبب انفصالو القهري واالجباري عن الثورة التحريرية، أين 

كن أعي وقتها أف أصيب يف معركة من معاركها يف ذراعو اليسرى، ليكوف الثمن بًت ذراعو )مل أ
طموحايت ال عالقة ذلا بادلكتوب، وأّف القدر كاف يًتبص يب وجاءت تلك ادلعركة اليت دارت على 
مشارؼ "باتنة" لتقلب يومها كل شيء، فقد فقدنا فيو ستة رلاىدين، وكنت فيها أنا من عداد 

وأنا أجد نفسي اجلرحى بعدما اخًتقت ذراعي اليسرى رصاصتاف، وإذا دبجرى حيايت يتغَت فجأة 
من ضمن اجلرحى الذين جيب أف يُنقلوا على وجو السرعة إىل احلدود التونسية للعالج، ومل يكن 
العالج بالنسبة يل سوى بًت ذراعي اليسرى، الستحالة استئصاؿ الرصاصتُت )...( وىا أنذا أماـ 

 .(2)واقع آخر(
فاللحظة حاضر دخل يف ذلك )د الصدفة بل للىذا ادلاضي الذي ربرؾ يف نفس البطل ليس ولي

احلاضرة من أىم زلفزات االسًتجاع دبا تتضمنو من شخوص وأحداث وأمكنة وأشياء تثَت ذكريات 
ادلاضي ،ولعل ادلقارنة بُت احلاضر وادلاضي تدفع الشخصية الستحضار ادلاضي ورؤيتو من منظور 

ية وذباىل مجيع األطراؼ، ، فاحلاضر أّرؽ حياتو وكتم أنفاسو، وجعلو زلط سخر (3) زمٍت جديد(
 سواء من كاف معو يف ادلاضي "سي الشريف" ومن وااله، أومن مجعو احلاضر هبم )أحالـ(.

إف بًت الذراع مل يكن سوى سببا رئيسا يف انفصاؿ "خالد" القهري عن الثورة )ىا ىو ذا القدر 
رية إىل الضوء، ليضعٍت أما يطردين من ملجئي الوحيد، من احلياة وادلعارؾ الليلية، وخُيرجٍت من الس

ساحة أخرى ليست للموت وليست للحياة، ساحة لألمل فقط )...( فلقد بدا واضحا من كالـ 
، ليتكبد بعدىا قهر وحزف ىذا (4))سي الطاىر( يومها، إنٍت قد ال أعود إىل اجلبهة مرة ثانية(

وحدة والنظرات ادلشفقة االنفصاؿ الذي رمى بو إىل اجلهة الثانية من احلياة، حياة الرفض وال
 واألسئلة ادلقلقة واحملَتة حوؿ سبب بًت ىذا الذراع.
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لقد أفل صلم البطل الذي أصبح يعيش حالة تصدع للقيم وتفسخها يف احلاضر، فبعد أف كاف  
يف ادلاضي ىو و"سي الشريف"و"سي مصطفى" على عهد واحد لطرد االستعمار والتمتع باحلرية، 

منغلق على نفسو رلرب على رفض احلاضر يعيش حالة من العزلة والرفض ال يأبو ىا ىو اليـو وحده 
 لو أصدقاؤه الذين باعوا مبادئهم وذلثوا وراء األمواؿ والسيارات الفارىة والبدالت واألنيقة.

ودخولو "سجن الكدية"  االحتالؿفاستعاض عن ىذا الزمن وأحبر ضلو ادلاضي بذاكرتو إىل فًتة 
( اليت عرفتها البالد )يف سجن "الكدية" كاف موعدي النضايل :549ماي  08إثر مظاىرات )

األوؿ مع "سي الطاىر" كاف موعدا مشحونا باألحاسيس ادلتطرفة، وبدىشة االعتقاؿ األوؿ 
بعنفوانو وخبوفو ]...[، وكاف سجن "الكديا" وقتها ككل سجوف الشرؽ اجلزائري يعاين فجأة من 

اليت قدمت فيها قسنطينة وسطيف وضواحيها أوؿ  :549ماي  08فائض رجولة إثر مظاىرات 
عربوف للثورة شلثال يف دفعة أوىل عدة آالؼ من الشهداء سقطوا يف مظاىرات واحدة وعشرات 

، فػ"سي الطاىر" طبع على ذاكرتو وحياتو (5)اآلالؼ من ادلساجُت الذين ضاقت هبم الزنزانات(
يو، ألنو يتيم وصغَت )كاف يشنها سرا على سنوايت الست تأثَتا بالغ األمهية، فقد كاف مشفقا عل

 .(6)عشر، على طفوليت ادلبتورة، وعلى )أما( اليت كاف يعرفها جيدا(
فالبطل يف مواجهة مباشرة مع الزمن احلاضر الذي بدا رافضا لو )ليس ىذا الزمن لك إنو زمن دلا 

االندفاع ضلو ادلاضي وسيلة ىروبية  ، من ىنا ومن ىذا الرفض وىذه ادلواجهة كاف(7)بعد الثورة(
لدفع مشاعر احلزف والضيق والتهميش، ليصبح زمن الالجدوى زلفزا للذاكرة على ارتياد ادلاضي 
الذي شّكل )ادلالذ الذي يأوي إليو الراوي للتعبَت عن فقد القيمة يف الواقع ادلعيش واىًتاء 

 .(8)معايَته(
ايَت على ادلستوى األخالقي وإدراكو دلا يقـو بو "سي إف وعي البطل بتغَُت القيم وتالشي ادلع

الشريف" ومن وااله من أصحاب البطوف ادلنتفخة من ذباوزات، جعلو دائم الشوؽ واحلنُت ألياـ 
الثورة ولػ"سي الطاىر"، تلك الشخصية اليت لو كانت حاضرة النضمت إليو وساندتو يف رفضو 

ف، وشعوره بالقلق ووضعو يف رلاؿ سلمي دينع حقو )ليصبح الزمن سبب من أسباب معاناة اإلنسا
 ، كما دينع حقو يف التَّغيَت والتَّعبَت وإعالء الصوت.(9)يف االمتالؾ الوجودي(

ماداـ البطل يرفض احلاضر وديقت كل الذي حولو، فمن الطبيعي أف يًتؾ اجملاؿ لالنسيابية  
جن، فكلها يظهر ثقلها يف احلاضر أكثر من واالستذكار واسًتجاع أياـ الثورة والطفولة واليتم والس



 الشهىة لفضيلت الفاروق واكتشاف مالمح االغتراب الزمني في روايتي: راكرة الجسذ ألحالم مستغانمي

198 

ادلاضي )عندما أذكر تلك التجربة، تبدو يل كثافتها ودىشتها، وكأهنا أطوؿ شلا كانت رغم أهنا مل 
؛ يبدو ىذا االسًتجاع يف ظاىره رلرد (10)تدـ بالنسبة يل سوى ستة أشهر فقط قضيتها ىناؾ(

والذاتية للبطل الذي ضاؽ ذرعا باحلاضر، ومتغَتاتو ذكرى ماضية، لكنو يضعنا أماـ العوامل الباطنية 
 السلبية اليت بددت الروح وأزىقتها، فحىت الذكريات مل سبنع ثقلو وحرائقو اليت طالت نفس البطل.

إننا إزاء كثَت االستذكارات اليت زبص التحاؽ البطل بالثورة وانفصالو القهري عنها؛ شلا يؤكد 
رتو وتدافعها تباعا، فهي تطفو إىل سطح سرد احلاضر كي تداخل الذكريات وتزامحها يف ذاك

تلغيو)أي صدفة... أف يعود القدر بعد عشر سنوات سباما ليضعٍت مع "سي الطاىر" يف ذبربة  
، ويف شهر أيلوؿ بالذات التحقت باجلبهة كاف رفاقي ::54كفاحية مسلحة ىذه ادلرة سنة 

اخلامس والعشرين أبدأ حيايت األخرى أذكر أف يبدؤوف سنة دراسية ستكوف حامسة، وكنت يف عامي 
الطاىر" يل فاجأين وقتها، مل يسألٍت عن أية تفاصيل خاصة عن حيايت أو دراسيت، مل  استقباؿ سي

. يظل "سي الطاىر" حاضرا يف كل (11)يسألٍت حىت كيف أخذت قرار التحاقي باجلبهة(
 اقو إليو؛ ألنو ادلاضي بكل حالوتو. االسًتجاعات اليت يلجأ إليها البطل ادلغًتب، حلجم اشتي

نقف ىذه ادلرة عند اسًتجاع لو عالقة )بشهر حزيراف( الشهر الذي يتطَّت منو البطل كثَتا ألنو 
شهر النكبات واالخفاقات، وقد ارتبط يف ذىنو بأكثر من حدث سيء )أما أوؿ ذكرى مؤدلة 

تو يوما يف قسنطينة مع مئات ارتبطت هبذا الشهر فكانت تعود إىل سجن "الكدية" الذي دخل
؛ حيث سبت زلاكمتنا يف بداية حزيراف أماـ زلكمة :549ادلساجُت إثر مظاىرات ماي 

 .(12)عسكرية(
سبق وأف حّدثنا البطل عن حبو ذلذه الذكرى، ألهنا عرفّتو وربطتو بأحسن اجملاىدين "سي 

ألنو يتوقع أف ىذا الشهر  ،-زلاكمتو-الطاىر" لكنو ينفر منها وال يرغب يف اسًتجاع جزء منها
 سيؤدلو أكثر شلا آدلو يف ادلاضي.

يفاجئنا البطل باسًتجاع آخر، كشف لنا من خاللو عن نفس مضطربة ىاربة للماضي ومرتدة 
لنجد أنفسنا  -ادلاضي واحلاضر–إليو، كي تعقد مقارنة بُت زمنُت متناقضُت يف ادلبادئ وادلعايَت 

فيصبح ادلاضي وثيقة احتجاج على احلاضر السيء  -ئر االستقالؿجزائر الثورة وجزا-أماـ مفارقة 
الذي مهش رجاؿ الثورة وأبطاذلا يف حديثو عن أحد أصدقاء "سي الطاىر" إنو "بالؿ حسُت" 

 .(13))أقرب صديق إىل سي الطاىر أحد رجاؿ التاريخ اجملهولُت وأحد ضحاياه(
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التعذيب ترؾ فيها جلده على آالت يواصل احلديث عنو أدلا وحرقة )قضى سنتُت يف السجن و 
التعذيب أذكر أنو ظل لعدة أياـ عاري الصدر، عاجزا حىت أف يضع قميصا على جلده حىت ال 

 .(14)يلتصق جبراحو ادلفتوحة(
ليس غرضنا التعريف هبذا الرجل يف ىذا ادلقاـ؛ بل غرضنا تعرية الواقع السيء واحلاضر ادلؤمل 

، يف الشهر نفسو 5488ماي  88 عامو الواحد والثمانُت يف )مل ديت إال مؤخرا يف والظامل لو
الذي مات فيو ألوؿ مرة، مات بائسا وأعمى زلروما من ادلاؿ والبنُت ]...[ يـو وفاتو جاء حفنة 
من أنصاؼ ادلسؤولُت دلرافقتو إىل مثواه األخَت، أولئك الذين مل يسألوه يوما دباذا كاف يعيش، دلاذا 

 .(15)خبطوات، مث عادوا إىل سياراهتم الرمسية، دوف أدىن شعور بالذنب(ال أىل لو مشو خلفو 
مع ىذا االسًتجاع نكتشف عالقة البطل االنفصالية والعدائية بالزمن احلاضر ادلهًتئ، زمن 
احملسوبية والسيارات، الزمن أصحاب األحالـ البائسة والبطوالت اليت مل يعد ذلا أمهية، )شلا دفع 

، حُت (16)غًتاب، والذي ولدَّ ذلك اإلحساس ادلر لواقع تلك التقلبات ادلؤدلة( تلك النفس إىل اال
 رد فعلها ألبناء وطنو من ادلسؤولُت .

 أظهر خالد من خالؿ ىذه االسًتجاعات نفسيتو القلقة وادلتوترة، والنافرة لتلك ادلمارسات
ة سريعة وعابرة بُت زمنُت؛ الألخالقية اليت شاعت يف زمن ما بعد االستقالؿ، وذلذا يقارف يف حلظ

زمن االستعمار الذي دخل فيو السجن لقضية وطنية ربت سلطة استعمارية، وزمن االستقالؿ 
الذي دخلو على يد جزائريُت بدوف هتمة معروفة )مرت سنوات كثَتة كاف جالدوه ىذه ادلرة 

 .(17)جزائريُت ال غَت، ومل يكن لو عنواف معروؼ(
التقنية لكشف األبعاد النفسية للبطل الذي دخل السجن مرتُت مرة اشتغلت الكاتبة على ىذه  

بسم الوطن والوطنية، ومرة ليهاف ويذؿ وحيتقر بسبب ذنب مل يقًتفو فينتهك جسديا ونفسيا) 
، ال امسا رمسيا لسجنو وال هتمة واضحة دلساجينو، لزنزاناتوالوطن الذي أصبح سجنا ال عنوانا معروفا 

إليو فجرا معصوب العينُت زلاطا دبجهولُت يقودانٍت إىل وجهة رلهولة شرؼ والذي أصبحت أقتاد 
ليس يف متناوؿ كبار اجملرمُت عندنا ،ىل توقعت يـو كنت شابا حبماستو وعنفوانو وتطرؼ أحالمو 
أنو سيأيت بعد ربع قرف يـو عجيب كهذا جيردين فيو جزائري مثلي من ثيايب وحىت ساعيت، وأشيائي 

 . (18) زانة فردية (ليزج يب يف زن
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, اليت أصبحت منشطا للذاكرة, بل ىي الذاكرة نفسها, فلتعرية الواقع تكاثفت االسًتجاعات
عقد مقارنة بُت زلكي الثورة وزلكي ما بعد االستقالؿ، يل ىل ادلاضي,إفمن خالذلا ينظر البطل 

احت الذاكرة تنبش يف فالبطل يف مرحلة ما من إقصائو وهتميشو وبعد فشلو يف التغيَت واإلصالح ر 
أكياس ادلاضي حيث ادلبادئ واألخالؽ حيث الشرفاء والنبالء الذين قدموا أنفسهم فدية للوطن، 
لكنهم اليـو يقدموف الوطن فدية دلصاحلهم اخلاصة، فبُت "سي الشريف" و"سي مصطفى"، و"سي 

سًتجاع الذي مت مفارقة واضحة نسجت خيوطها اجلمالية عن طريق اال "خالدالبطل " الطاىر" و
وشعور باالغًتاب، فيما  مصدر قلقتوظيفو كلحظات ىروبية وانفصالية عن احلاضر الذي بات 

,بل وعالمة شليزة كشفت لنا عن ذبارب أصبح ادلاضي ملجأه ومأواه الذي وجد فيو راحتو وسكينتو 
خالذلا  البطل , تلك التجارب اليت بدت من خالذلا الذات زلط مساءلة ومكاشفة, يبتغي من

ادلتلقي البحث يف مضمرات اخلطاب الروائي للتعرؼ على التاريخ ادلضاد للتاريخ األصلي الذي 
ديكن أف نقوؿ أنو مات مع أصحابو, ومل يبق منو سوى مواقف تراوحت بُت البقاء على عهد 

الذي خدـ الثورة يف شبابو ىاىو  "سي الشريفوالتخلي عن ذلك العهد مثلما فعل " ,األسالؼ
ليـو يتخلى عن مبادئو وقناعاتو ويلهث وراء الربح السريع وخيوف األمانة يف سبيل ادلصلحة ا

الشخصية، ولعل ىذا من أبرز ادلنغصات اليت أحاطت بالبطل وجعلتو يشعر بثقل احلاضر الذي 
 بات عّدوه الّلدود. 

قيم ورفضها رفضا جاء ىذا االسًتجاع لبياف ادلعاناة اليت يعيشها البطل، وصعوبة تقبل تلك ال
واجهو وىو يتصفح الذاكرة ادلوقف الذي  ,انفصاليا وسلبيا ال سبرديا تغيَتيا، وما يدؿ على ذلك

وىي يف مواجهة عنيفة مع احلاضر )أتصفح تعاستنا بعد كل ىذه األعواـ، فيعلق الوطن حربا  ادلطوية
نفسو يف زمن غابت فيو أواصر ، وجد البطل (19)أسودا بيدي عناوين كربى كثَت وقليل من احلياء(

، السبب الذي مبادئهماحلب واألماف الذي تطمح إليو كل نفس، وتغَتت فيو أخالؽ الناس و 
ما أراد أف (ضاعف إحساسو باخليبة والفشل يف تطوير وضع وطنو الذي أتاه حامال للتغيَت 

حقيبة جلمع ما تبقى من  فيما أىداه الوطن (20) اليسميو ثورة ثقافية وإصالح يف العقوؿ اجلزائرية(
فردوسو ادلفقود الذي الزاؿ عالقا يف الذاكرة  أحالمو والتوجو هبا ضلو اآلخر، وذلذا كاف يعود إىل

 آمنة تقيو لفح االغًتاب.ومتمكنا من القلب والعقل, فهي ذكريات محيمية 
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دبرارة إف الزمن احلاضر مر وعصيب بأوقاتو وتفاصيلو ومتغَتاتو، وىو ما جعل البطل حيس 
تعٍت للناس شيئا )أستمع إىل األخبار ىذا ادلساء،  ما عادتادلناسبات التارخيية وثقلها، فهي 

، ليقع يف صداـ عنيف (21)وأكتشف أنا الذي فقدت عالقيت بالزمن، أف غدا سيكوف أوؿ نوفمرب(
)فما  ات أملووخيب أوجاعوب ذكرهلت ادلوصدةشّرعت أبواهبا مع ىذه ادلناسبة اليت استفزت الذاكرة، و 

أوجع ىذه الصدفة اليت تعود يب، بعد كل ىذه السنوات إىل ىنا، للمكاف نفسو ألجد جثة من 
 .(22)أحببتهم يف انتظاري، بتوقيت الذاكرة األوىل(

بدت ثقيلة على نفسو )يستيقظ ادلاضي الليلة  بطل رلرب على ىذه العودة، اليتفال
) ، مل يستطع "خالد" أف ينقذ (23)داخلي...مربكا، يستدرجٍت إىل دىاليز الذاكرة، فأحاوؿ أف أقاـو

نفسو من سلطة الذكريات اليت جرفت بعضها البعض كالسيل، فأخذت مساحة نصية مقدرة بست 
نة ملتحفة مالءهتا القددية، تلك (، نذكر منها )تزحف ضلوي قسنطي88إىل :8صفحات )من

األدغاؿ وادلمرات السرية اليت كنت أعرفها، واليت كانت ربيط هبذه ادلدينة كحزاـ أماف، فتوصلك 
 .(24)مسالكها ادلتشعبة وغاباهتا الكثيفة إىل القواعد السرية للمجاىدين(

دلتعلقة بفًتة جهاده فالذكريات أََبت أف تفارؽ البطل، لذلك وجدناه يسًتجع مجيع التَّفاصيل ا
لذـ احلاضر الذي مل حيًـت ذلك، وشرب كأس طلب موتو وأفوؿ صلوميتو، وضلن هبذا نقف أماـ أىم 
ادلالمح االغًتابية لالسًتجاع، واليت كشفت عن حياة الشقاء واحلرماف واإلقصاء اليت تعرض ذلا 

 البطل يف حاضره.
حملطَمة غداة زواج أحالـ من رجل آخر، أين تكشف االسًتجاعات حالة خالد النفسية والعاطفية ا

حيضر احلنُت لألـ كملمح من مالمح االغًتاب الزمٍت؛ فاحلنُت إىل األـ مل يأت ىكذا؛ بل سببو تلك 
دلاذا قادتٍت قدمايَّ إليها ذلك اليـو بالذات، يف ليلة عرسك بالذات؟  الفاجعة اليت أدلت بو )أما...

، فزواج أحالـ سلبو (25)وارىا امرأة أخرى تومهتها يوما أمي(أرحت أزورىا فقط، أـ رحت أدفن جب
اإلحساس بالطمأنينة وجعلو يف حلظة يأس يتوجو إىل قرب أمو ليسًتجع فيو أمنو ادلفقودة )صدر األمومة 

يا خالد  ؾضحكتها، حزهنا، ووصاياىا الدائمة عند طلّتها... خصالهتا احملناة... رائحتها... ادلمتلئ
 .(26)(يأبٍت
مل جيد خالد ما خيفف بو حرقة اغًتابو العاطفي وأدلو إال أثرا من آثار أمو؛ قربىا الندّي الذي  

أراد أف يتوسد حجره لُيخرج منو ما يكفي من الدؼء واحلناف ادلفتقر ذلما، ويف تلك اللحظات اليت  
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ذاكرتو كانت تُزؼ فيها أحالـ إىل رجل آخر، لكنو حاوؿ أف ينساىا لتعود مرة أخرى وتعبث ب
كيف عدت...بعدما كاد اجلرح أف يلتئم، وكاد القلب ادلؤَثث بذكراؾ أف يفرغ منك شيئا فشيئا، (

احلب –، فخالد عاش األحداث (27)وأنت ذبمعُت حقائب احلب، وسبضُت فجأة لتسكٍت قلبا آخر(
ليبعث هبا واغًتب عنها، من مث آلت إىل ماٍض مؤمل أصبح خيربش يف ذاكرتو ويعبث هبا  -والزواج

من جديد إىل احلاضر، وىو ما جعلو ضائعا بُت االنتماء للماضي والرغبة يف إحيائو واالحتماء بو، 
استفزتو ليحدث االنفصاؿ الزمٍت والذىٍت؛  والتأقلم مع متغَتات احلاضر ومنغصاتو اليت كثَتا ما

 وتالزمو اخليبة واحلنُت.
  :شهوةفي رواية اكتشاف ال تراكمات السرد االستذكاري -2
جلأت الكاتبة "فضيلة الفاروؽ" لًتاكمات السرد االستذكاري لتضع ادلتلقي أماـ طبيعة البطلة  

االنفصالية، وتربز معاناهتا الزوجية بشكل مكثف، فػ"باين" بعد أف تزوجت وغادرت اجلزائر إىل 
طفولتها  باريس اصطدمت باحلياة التعيسة ىناؾ، وبتفاصيل مل ربسب ذلا حسابا، فتسًتجع زلكي

الذي يعد من (يف أزقة قسنطينة وحاراهتا وحكايات جدهتا وأختها "شاىي" ادلفعمة باحلنُت والشوؽ
، لتذكرنا باذلوة (28) أوىل الصفات اليت يعرب هبا ادلغًتب عن لوعتو وما يكابده من امل وحرقة الفراؽ (

حاؿ البطلة ادلغًتبة وىي ضائعة الشعورية ادلكثفة وادللغمة بالوحدة والعزلة اليت تكشف بدورىا عن 
بُت زمنها احلاضر ادلثخن باجلراح وادلاضي الذي غدا بلسما، رغم القسوة اليت كانت تتعرض ذلا يف 

 أسرهتا :"األب، األخ"، وحىت األـ.
وما تراكمات السرد االستذكاري إال دليل على تضخم اغًتايب يف نص الرواية، شلا يوحي بتمكن 

ألسري من حياة البطلة ادلنفصلة عن الزوج والزمن وادلكاف، فقد كانت زبتار االغًتاب النفسي وا
، جراء ما تنوء بو الذات من أمل ومعاناة يف بيتها إىل ادلاضي حال تعويضيا تنفيسيا لنفسها اذلرب

 الزوجي.
فاالسًتجاع جعلنا نقف عند شعور "باين" باالحتقار والعنف، وكل ىذا تتعرض لو من ِقبل 

ففي ظل قهرىا وإىانتها وضرهبا ربن إىل ادلاضي فيحملها الشوؽ واحلنُت إىل قسنطينة أين  زوجها؛ 
 كانت تلعب، مقارنة إياىا بشوارع باريس الباردة وادلوحشة.

لتهرب من زوجها وتنسى حجم اخلسارة اليت ُمنيت  -ادلاضي–ربتمي البطلة هبذا احلصن ادلنيع 
فضي إىل  هبا ولو مؤقتا، فتغادر واقعها وتتسلل

ُ
عرب شلرات الذاكرة مستخدمة أسلوب االستفهاـ ادل
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احلسرة واألمل واحلنُت والشوؽ والضياع )أين ادلالوؼ؟ أين اجلَتاف الدافئوف؟ أين أصوات الباعة 
الفقراء ]...[؟، أين قسنطينة؟ وأصوات ادلآذف ورائحة احملاجب والزالبية والبوراؾ؟ يدىشٍت أف ال 

ال أصوات يف احلي الذي أقطن فيو حىت الشارع ال مارة فيو بادلعٌت احلقيقي، رائحة يف باريس، وأف 
 .(29)أشباح تعربه من حُت آلخر، مث زبتفي عن األنظار(

 إف ضغوط احلاضر النفسية وتفاقم العنف اجلسدي واجلنسي ادلوجو ضدىا جعلها ترحل عرب
للمقارنة بُت ما كاف وما شاىدتو الذاكرة لتسًتجع ذلك ادلنظر اجلنسي الذي شاىدتو وىي طفلة، 

يف ادلاضي، وبُت ما ىو كائن وما عانتو مع " مود" من جفاء واحتقار )أغمضت عيٍّت وتركت 
الصمت حيملٍت بأجنحة إىل شارع "شوفاليو" فإذا برائحة احلمص سبأل ادلكاف، والصبيحة ال تزاؿ 

علّي )...( ذليب النار يكتسح  داكنة، وآىات ورجاء أنثوي رقيق،...الصوت الرجايل ليس غريبا
ادلكاف ورائحة احلمص، وقع عصا تقًتب...فتحت عيٍت وفمي الزاوية داكنة، كومة رجل يعلو 

؛ فاالغًتاب اجلنسي الذي تعانيو البطلة مع زوجها جعلها تتذكر بسعادة واندىاش ادلاضي (30)امرأة(
 ادلتقد.

قا ومفارقة بُت الزمنُت والفعلُت؛ بل تلجأ ال تكتفي الساردة باسًتجاع زلكي الطفولة حنينا وشو 
إليو يف مواضع أخرى إلدانة السلطة األبوية القائمة أساسا على العنف والتمييز )كنا مجيعا نعيش يف 
قفص خارج أجسادنا سباما خارج رغباتنا، طللق يف فضاء من القوانُت ادلبهمة والتقاليد اليت ال معٌت 

كنت أخاؼ من والدي، ومن جهة أخي "إلياس"، وذلذا بًتت أكثر ذلا، ونظن أننا أحرار، من جهة  
من عالقة قبل أف يأخذ أحدمها خربا هبا ]...[ مها اللذاف ال يزاالف قابعُت يف داخلي، ومل خيتفيا 
أبدا من مبٌت اخلوؼ الذي شّيداه يف قليب، حىت وأنا ىائمة يف شوارع باريس ينتابٍت شعور غريب 

يراقبٍت، فألتفت خلفي أحيانا أحبث عنهما بُت الوجوه، وأزبيلٍت فأرة تركض يف بأف أحدمها يتعقبٍت و 
قفص بدافع اخلوؼ كنت أغادر األماكن كلها، وأخلي ذاكريت من الرجاؿ الذين عرفت أو من أي 
شيء قد ُيصَنف ذكرا، فبالنسبة يل "إلياس" تنُت خرايف بعشرة رؤوس قد يطالٍت حىت وإف عدت إىل 

 .(31)بطن أمي(
تسًتجع "باين" ماضي طفولتها التعيسة وحقدىا على أنوثتها حبكم االمتيازات اليت دينحها  

اجملتمع للرجل، لتأكد خيبتها كأنثى ماضيا وحاضرا، كما وقفت على واقع عالقتها باألب واألخ 
وسلطتهما القمعية اليت أحالتها على اذلامش، وأسهمت يف طمس ىويتها األنثوية فهاىي شخصية 
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، وحاضرا وسط دىاليز بالنسبة ذلا، ماضيا وسط عائلتها فصلة عن الواقع الذي بدا سليفا ومعاديامن
 الزوج ادلظلمة، واجلامع بينهما ىو اخلوؼ والكره نفسو.

تستمر "باين" يف ربريك دواليب الذاكرة، لتسلط الضوء على طفولتها ادلعطوبة ادلعتمة وادلثخنة 
باجلراح واألمل )مل أكن فتاة مسادلة، كانت رغبيت األوىل أف أصبح صبيا، وقد آدلٍت فشلي يف إقناع 

ديألين اذباه العامل  اهلل برغبيت وذلذا ربولت إىل كائن ال أنثى وال ذكر، وال ىوية يل غَت الغضب الذي
(؛ أين ربكي "باين" عن 88( إىل الصفحة )58، فاحملكي الطفويل يبدأ من الصفحة ) (32)بأكملو(

أياـ الطفولة وادلراىقة، بكل مراحلها وأحزاهنا ومنغصاهتا )كره وغضب وسبرد وضرب، ومنع( 
سيد مجايل ورمزي لقلق ذب(فالتفكك الزمٍت وااللتباس الذي طبع حياة البطلة ليس يف الواقع سوى 

 (33)الكينونة وال يقينية األشياء، وتصدع الثوابت واغًتاب اإلنساف نفسو عن متاىة العامل(
نقف عند اسًتجاع آخر يؤكد مجاؿ ادلاضي ورونقو وحنُت البطلة إليو، مقابل ثقل احلاضر 

ابة اليت أحب، مع ورتابتو )ذىبت أياـ جديت مع الشارع الذي أحب، مع ادلدينة اليت أحب مع الرت
)  .(34)احلياة اليت بدت حلوة مقارنة مع اليت أعيشها اليـو

بعد فشل عالقتها مع "مود" أصبح احلاضر شديد األمل يهدد الذات بالزواؿ، لذلك تفر باذباه 
الزمن ادلاضي رغم قسوتو لًتوح عن نفسها باستذكار أياـ جدهتا اليت كانت كثَتة الكالـ، وما 

 (ن حكايات الشارع القسنطٍت ومبيعاتو، ورائحة أطعمتو اليت مل تغادر أنفها حفظتو ذاكرهتا م
يف ربفيز الذاكرة لتتم عملية االسًتجاع، فالرؤية البصرية لشخص ما أو  فاحلواس تلعب دورا أساسيا

رمضاف من أىم احملفزات اليت ، فشهر (35)شيء ما يف احلاضر قد تدفع إىل استعادة ادلاضي( 
ادلاضي تتقد بداخلها، لًتحل عربىا إىل حيث رائحة احملاجب والزالبية وغَتىا من جعلت نار 

 الروائح اليت تشكل عبق ادلكاف وىويتو.
تظافرت التقنيات السالفة الذكر لتعرب عن انسحاب الشخصيات إىل عوامل سلتلفة لتجسيد  

وادلاديات، ماجعلها تضيق  رفضها ادلطلق للزمن احلاضر ادللوف دبشاعر اإلحباط والتهميش، والعنف
انفصالية ىروبية تنشد فيها ضالتها وتقهر اغًتاهبا،  حلظةالزمن ادلاضي  لُيصبحذرعا باحلياة الراىنة 

  وخوفها من الزمن احلاضر الذي بات عدوىا اللدود.
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  .75ص، 2013، 1الهجري )دراسخ ًفسيخ/ اجزوبعيخ(، دار غيذاء، الفلىجخ، ط

 .243( أحالم هسزغبًوي، راكرح الجسذ، ص 17)

 .244، 243( الوصذر ًفسه، ص 18)

 . 20، ص ًفسه( الوصذر 19)

 . 148( يٌظر: الوصذر ًفسه، ص 20)

 . 25( الوصذر ًفسه، ص 21)

 . 29( الوصذر ًفسه، ص22)

 . 32، صًفسه( الوصذر 23)

 .38( الوصذر ًفسه، ص 24)

 . 329( الوصذر ًفسه، ص 25)

 . 329( الوصذر ًفسه، ص 26)

 . 16، ص ًفسه( الوصذر 27)

 . 98ص  أحوذ علي الفالحي ،االغزراة في الشعر العرثي،( 28)

، 1ريبض الريس للكزت والٌشر، لجٌبى، ط( فضيلخ الفبروق، اكزشبف الشهىح، 29)

 . 16ص  ،2006

 . 11، 10، ص ًفسه( الوصذر 30)
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 . 56، 55( الوصذر ًفسه، ص 31)

 . 15، 14، ص ًفسه( الوصذر 32)

( يٌظر: يىسف شكير، شعريخ السرد الروائي عٌذ إدوارد الخراط، هجلخ عبلن 33)

ديسوجر -، أكزىثر3، هج2الفكر، الوجلس الىطٌي للثقبفخ والفٌىى واألدة، الكىيذ، عذد

 . 242، ص 2001

 . 14، 13( فضيلخ الفبروق، اكزشبف الشهىح، ص 34)

 . 203( ههب حسي القصراوي، السهي في الروايخ العرثيخ، ص35)




