
 

  

 
 

  الجسد لرواية ذاكرة خاتمة

 يكوتيئيلي-ڤاكنين أوريت: بقلم

 

 . داخلي ينابيع قسنطينة وتفّجرت"

 .. سيّدتي ذاكرتي من أرتوي 

 (. 85 ص" )لك الحنين هذا فكلّّ

 

 وانضّمت ذاكرة، إلى القّراء نحن عندنا القّصة تحّولت روايةال قراءة من االنتهاء عند

 لحظة خالل االنتقال يمكننا كيف. أحالم راوية المأح وإلى الجسد ذكريات طبقات إلى

  الذاكرة؟ نتهكن أن دون من قتَضبوم نمتمعّّ  موقف إلى مميّزةال عريّتهااش من واحدة

 ابنة تي،والد افيه أقرأ ّ. الشخصيّة ذاكرتي برع إاّلّ الرواية ههذ قراءة أستطع لم

 في مًعا جميعها تتشابك ،وطنها وعن مدينت ها عن عائل تها، عن تحكي التي قسنطينة،

 جسور استحضار خالل من. روايةال صفحات بين وينكشف يعود الذي الجسور مشهد

 بعنوان يّةاإلنجليز للّغة هاترجمات إحدى في الرواية صدرت فقد الواقع وفي) قسنطينة

The Bridges of Constantine)،  ّأمل وخيبة ألم بناتها أمام والدتي رسمت 

 رغرا على. األبد إلى ضاع وطن عن واالنفصال ومحبوب، جديد وطن داخل المنفى

 الستعماريّة،ا الشتات، ولغة القوميّة اللغة بين الحرب سياق في ،روايةال في يحدثّ  ما

 قسنطينة ريّةبالعب أجلنا من والدتي أحيَت الجديد، السيادة صاحب ولغة العدوّّ لغة بين

 الجنّّ من والخوف الكهوفو عميق،ال الواديو األحياء،و الجسور، وصف خالل من

 من اءاستحي وعلى تفاخ بصوتّ  ذلك فعلتّ  وقد. فيها تقيمّ  كانت التي والجنّيّات

 الذي خبّطالت على ت طلعنا وكانت الغيبي، األنثويو المحلّي، من متطّهرةال الحداثة

نةو والذكوريّة، النسائيّة اللغات بين الوقت ذلك في البتّّ رافق  ها،علي َمنالمهيو المهيم 

  .ةالرواي عندها تتوقّف التي التخبّطات كتلك تماًما ،والقوميّة المحلّيّةو



 

  

 
 

لدت  تحرير أجل من لانضال صفوف في انخرط ألب 1953 عام مستغانمي أحالم و 

 الجزائر لاستقال عند. بالده استقالل أجل من الكفاح إبّان تونس إلى ون في الجزائر

. كومةالح في رفيع منصب في والدها وع يّن لجزائر،ا إلى أسرتها عادت ،1962 عام

 ليحق في قالل،باالست المتعلّقة األخرى بالنضاالت روايةال في السياسيّة المسألة ترتبط

 القراءة فونيعر ال الجزائر سّكان من بالمائة تسعين حون كان وقتذاك. واللغة الثقافة

 نثالثي وفقط ة،بالفرنسيّّ ذلك فعل همفجلّّ ذلك، يعرفون كانوا الذين أولئك أما. والكتابة

 أنّّ إلى ةباإلضاف هذا. أيًضا الفصحى العربيّة قراءة بإمكانهم كان منهم المائة في

 عدب ثانية كلغة اليوميّة الحياة في الفرنسيّة استخدموا الجزائر سّكان من بالمائة ستّين

 . واألمازيغيّة الدارجة الجزائريّة العربية اللهجة

 تحريرال جبهة أعضاء أحد ،بلّة بن أحمد تصريحات أولى كانت الواقع، اهذ ضوء في

 رئيس لكأوّّ الفرنسيّّ السجن من سراحه إطالق عند ع يّن الذيو ،(FLN الـ) الوطني

 بن بدأ ،عليها أشرف التي الدولة بناء سيرورة من كجزء!". عرب نحن: "للجزائر

 لرسميّةا اللغة الفصحى العربيّة نع اإلعالن تمّّ فقد وعليه،. التعريب بحملة بلّة

 على يتعيّن نّهإ قالت التي األيديولوجيا من انطالقًا ،الجديدة الدولة في والقوميّة

 لحاكمةا النخبة أوساط في تعتبر كانت التي الجذور إلى العودة الجزائريّّ المجتمع

 ةالعربيّّ لصالح - العدوّّ لغة - الفرنسيّة عن التخلّي لقرار خالفًا ،ولكن. عربيّة جذوًرا

 العلمو ةالحداث لغة هي الفرنسيّة أنّ  الكثيرون اعتقد فقد واإلسالم، القرآن لغة

 .   استخدامها مواصلة يجب ولذلك ،والتكنولوجيا

 ألحزابا جميع اعتبر وقد التسلّطي، الحكم نحو بالميل بلّة بن حكم سنوات اتّسمت

 على قالتضيّي بلّة بن وواصل وطني،ال التحرير جبهة باستثناء القانون عن خارجة

 شهر في عسكري انقالب في الحكم عن أخيًرا تنحيته تّمت حتّى الحزب، في شركائه

. اأيضًّ الدفاع وزير منصب شغل الذي بومدين هّواري نائبه قاده ،1965 حزيران

 التأميم،و التصنيع، سياسة الفردي، الحكم نحو اآلخر هو يميل كان الذي بومدين تبنّى

 العربيّة بتعلّم الدولة موّظفي وألزم ،التعريب توّجه وتعزيز االشتراكي االقتصادو

 . المدارس في العربيّة تعلّم وفرض واستخدامها

 وفي. الجزائر في العربيّة بتعلّم حظيَّ الذي األّول الجيل ابنة مستغانمي أحالم كانت

 ،اإلذاعة في يوميال "همسات" برنامج بتقديم دراستها جانب إلى بدأت ،17 الـ سنّّ



 

  

 
 

 يةجزائر سيّدة أّول أصبحت ،قصيرة فترة بعد. الدولة في معروفة شخصيّة وأصبحت

 والمؤّرخ حفيبالصّ  التقت ،تقريبًا العشرين سنّّ في. بالعربيّة شعر ديوان تنشر

 سوية وهاجرا إثرها على تزّوجا حّب، عالقة بينهما فنشأت الراسي، جورج اللبناني

 .  1976 سنة في باريس إلى

 سيرورةب الدفع جديد بن الشاذلي الجديد الرئيس واصل ،1978 عام بومدين وفاة بعد

ّ إحياء إلى سعىت ثقافيّة ثورة من كجزء األمام إلى التعريب  ميإسال-عربي ماض 

. بريالياإلم لغربل مناهضال حينه في الثوري العربي العالم مع والتواصل متخي ل،

ّ لم لكن  اللغة اعتماد من الرغم على. المنشود التغيير إلى صالحاتاإل هذه ت ف ض 

 في رأكب بقدر يّةالفرنس اعتمدوا الثانويّة المرحلة تالميذ أنّّ إاّلّ التدريس، في العربية

 الفجوة دّتأ. الجامعية األقسام غالبيّة في لقبولهم شرًطا الفرنسيّة وكانت ،الدراسة

 زائريّينالج دباءاأل لدى هويّة أزمة نشوء إلى والواقع األيديولوجيا بين القائمة

 إليه هديت ّ الذي) حدّاد مالك ديباأل كان. فقط بالفرنسي ة كتبوا الذين المعاصرين

 عن عبيرالت يمكنه لكن بالعربيّة" يشعر" لكونه ذلك من يتذّمر( روايتها مستغانمي

 بعض تماعي،االج قدبالن ارتبط الذي ،الذاتي النقد هذا دفع. فقط بالفرنسي ة أفكاره

   .حدّاد الكم مثل ،الكتابة عن ببساطة نوآخر توقّفو ،الهجرة إلى الجزائريّين دباءاأل

 اعتمد نيّات،الثماني نهاية في واالجتماعيّة االقتصاديّة األزمات من سلسلةّ  أعقاب في

 هذا يربتأث ماربّّ. األحزاب بتعدّد وسمح السياسيّة الحياة في االنفتاح جديد بن الرئيس

 قال. رنسيّةالف استخدام بشأن الجزائريّين دباءاأل لدى الذنب عقدة تقلّصت ،االنفتاح

 من تبري ع الذي ،(مولسهول لمحمد المستعار االسم) خضراء ياسمينة الكاتب حينذاك

 نظري ّ لماذا فيعر ال إنّه العالم، في أعمالهم ت رجمت الذين الجزائريّين دباءاأل أكثر

 لجزائرا فقدَت النظرة هذه بسبب أنّه وأضاف منه، لّ خجال يجب كمرض الفرنسيّة إلى

 .حدّاد مالك مثل هاّمين أدباء

" اإلسالميّة االنقاذ جبهة ّ" فازت. 1991 عام في الجزائر في األهليّة الحرب اندلعت

(FIS )ذاته العام في جَرت التي االنتخابات في األولى االنتخابيّة الجوالت في .

 نتائجَّ الجيش ألغى فقد السُّلطة، بزمام إسالميّة حكومة ت مس ك أن من وفًاوخ

 الذي الصراع في أ زهقت. جديد بن الرئيس وعزلَّ الحكم على واستولى االنتخابات،



 

  

 
 

 األطراف نجحت أن إلى شخص، ألف مائة نحو أرواح الالحقة السنوات في نشأ

 . ينيّاتالتسع نهاية في النار إلطالق وقف إلى التوّصلب

 في اعاالجتم علم درست وقد فرنسا، في الفترة تلك في تعيش مستغانمي أحالم كانت

 ابغي بحث ها تناول. 1982 عام في الدكتوراه درجة على وحصلت السوربون جامعة

 1985 عام يف ون شر الجزائري، المجتمع في الجنسي ن بين القائمة والتعقيدات التفاهم

 1993 معا مستغانمي هاجرت. "والكتابة النساء: الجزائر" بعنوان بالفرنسية تابكك

. لجسدا ذاكرة روايتها نشر هناك" اآلداب دار" عليها توعرض لبنان، إلى فرنسا من

 من املك جيل خيبة عن فصحت التي العالية الرواية جودة أدرك الذي ،المحّرر أقدم

 لروايةا تحقّق فعالًّو الفور، على الرواية نشر على ،االستعمار إنهاء بعد العرب

 وبيعَّ ،روايةلل جديدة عربيّة طبعة الحين ذلك منذ سنويًا تصد ر. النظير منقطع نجاًحا

 ،ترجمتينب ةإلنجليزيّّبا الرواية ن شرت كما. نسخة مليون على يربو ما اآلن حتّى امنه

 . أخرى ولغات إليطاليّةوا لفرنسيّةا إلى وت رجمت

 التي ولىاأل الجزائريّة ديبةاأل ولكونها مستغانمي،ل أخرى وروايات كتب إلى إضافة

 الجوائز من اكبيرًّ عددًا نيلها في اسببًّ روايةال ههذ كانت فقد العربيّة، باللغة نشرت

 . والعالميّة العربيّة

حتَلّّ لغة بين الصراع عن بمعزلّ  روايةال قراءة صعوبة من الرغم على  ولغة الم 

 وبالذات لغتي ن، من كثرأل تطّرقت اأنّه الواضح من أنّه إاّلّ لالحتالل، الخاضع التابع

 اللغة قّصة مستغانمي تكتب. والنساء الرجال بين العالقات في القائمة المتعدّدة للغات

 الذكورة مع االنسجام ترفض لكنّها جراحها، تشفي كي ترسمها التي الذكوريّة

 القامعين أضحواو الحالمين ثورة على عنوة استولوا الذين الجزائر لحّكام العسكريّة

دد  قاومةلم عليه العتراضا يمكن ال الذي الحقّّ من انطالقًا لك وكل بالد،ال في الج 

 وهي ،والمميتة لحياةل الباعثة الوطني لكفاحا قّوة أحالم تصف. الفرنسي االحتالل قوة

 البالد ساءن ضدّّ وتوجهها العنيف صراعال لغة ت بقي لكنّهاو ة،يّّالحرّّ تمنح التي القّوة

. للسلطة أعداءًّ وضحاها عشيّة بين باتوا الذين الحّريّة أجل من والمناضلين ءفقراوال

 /موقفها طمس دون من معقّدةًّ لغةًّ تقترحّ  وبالتالي خالد، شخصيّة عبر أحالم تكتب

 وننقذه ألجله ونبكي نتألّم الذي الوطن هي قسنطينة لغتنا، العربيّة: الواضح موقفه

 لقسنطينة، الطبيعيّة المناظر - المحلّيّّ كتابة بين الرواية أبطال يتحّرك .بالعربي ة



 

  

 
 

 والفرنسيّة الغنّي، العالميّّ األدب وبين - المهنّّوع وجمال جمالها ها،ءونسا أنوثتهاو

ن المضطهدات للنساء الحّريّة ظاهريًّا توفّر التي  تقترح. العربيّة الذكورة قبل م 

 أحالم تسحقَّ التي العسكريّة للسطوة وبديالًّ يقدق فارق مع ذكورة الشخصيّات

ر ال. التحرير  االستعمار ضحايا الجزائريّين، الرجال رفض خالل من النساء ت حر 

 الجسور ورسم معهم الصداقة خلق خالل من بل بعده، من خلّفها التي القّوة وأشكال

 . الجزائر لمستقبل العربيّة اللغةب

 انونق على 1996 عام في مجدّدًا التصديق تمّّ ،ايةالرو نشر على أعوام عدّة بعد

 انونالق هذا ازيغاألم اعتبر. الدولة في الوحيدة الرسميّة اللغة وصفهاب العربي ة اعتماد

 ةكلغ مازيغيّةاأل بلغتهم باالعتراف توطالب بغضب أحزاب هم فردّت. لهم مباشًرا تهديدًا

 حدّدته الذي يومال في. بالدال في كبير رجمهو لغة بنظرهم ألنّها وذلك أيًضا؛ رسمي ة

 هذا عن تجون الونّاس، معطوب األمازيغيّّ المغنّي ق تل ،التعريب تطبيق ليوم الدولة

 لتعريبا ضدّّ فرنسا، في الجزائريّّ الشتات في ذلك في بما االحتجاج، تصاعد العمل

 . رسمي ة كلغة باألمازيغيّة باالعتراف والمطالبة واألسلمة

 من السلطة يهتولّّ منذ بوتفليقة يعمل. 1999 عام انتخابات في بوتفليقة العزيز عبد فاز

 العام يف االعتراف إلى أفضت التي الطريق مّهد أنّه كما ،واالنفتاح التسامح أجل

 اّطرادب يزداد ،نفسه الوقت في. الجزائر في أخرى رسمي ة لغة باألمازيغيّة 2016

 ناطق معمجت أكبر ثاني المجتمع هذا ويعتبر زائر،الج في بالفرنسيّة الناطقين عدد

 هعن عبّرت الذي لعربيّةوا الفرنسيّة بين القائم التوتّر بعد ّ يتبدّد لم. العالم في بالفرنسيّة

 غزتّ  فرنسا ألنّّ بالفرنسيّة أكتب: "يلي بما ياسين كاتب ديباأل صّرح. الرواية

 كي رنسي ةبالف الكتابة إلى مضطرّّ أنّني لدرجة ،كبيرة بقّوة عليها واستولت ،بالدي

 ألبير حاججي. "حيّة والبربريّة العربيّة جذوري تزال ال ذلك، مع. الحياة قيد على أبقى

 ذينال المغاربة دباءاأل لدى" لغويّة دراما" وت حدث األمّّ لغة قضمّّت الفرنسيّة أنّّ مييم

 في. دائمة هةمواج في ي نوثقافيّّ نفسيّي ن عالَمي ن اخلهموبد يقيموا أن إلى يّضطّرون

 تراثهمل تهماستعاد على تساعدهم بالذات بالفرنسيّة الكتابة أنّّ آخرون حاجج ،المقابل

 اسالحًّ لهم بالنسبة االحتالل لغة تحّولت وهكذا هويّتهم، وضمان جديد من المفقود

 .هرثإو االستعماري العدوّّ يطرد االستعمار بعد ما أدباء بأيدي



 

  

 
 

 العمل لكن. أبدًا تختفي لن غيابها وذاكرة مطلقًا، جديد من ب ترت يالت اليد نموت لن

 اللغة واسطةب ،والنسيان التذّكرو الشفاء، محاولة تصاحب التي والقّوة اإلبداعي

 أمل مع ذلكك ولكن أنفسنا، على الوطن، على ألم مع ناابقيي والجسد، المحبّةو الرسمو

 .    قليل غير

 

 سواعد عليّّ صالح :العبرية عن ترجمة

 بشير نبيه ّي:لغو تحرير

    

 

 


