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إهدإء
إىل س ندي يف هذه إحلياة إىل صاحبة إلقلب إلكبري ،إىل "أيم" إلغالية
أطال هللا يف معرها.
إىل أعز إوسان يف إلوجود "أيب" إلعزيز
أطال هللا يف معره
إىل إخويت وأخوإيت إلعزإء
إىل خايل إلعزيز "محيد"
إىل صديقايت  :صليحة وإميان
إىل روح صدقييت إلغالية إليت غادرتنا بدون إستئذإن "إلغطاس هورة" رمحة هللا
عليك
إىل إبنة خاليت "دليةل" وبنات خايل  :سعيدة  ،فاطمة
إىل لك طالب عمل
إىل لك أهيل وأقاريب
إىل لك من يعرفين من قريب أو بعيد

فطمية

إؤمييي ال ًطيب إنويل ؤإ اال بشكرك...وال ًطيب إههنار ؤإ اال بطاعتك...
وال تطيب إنوحظات ؤإ اال بذمرك...وال تطيب إلآخرة ؤإ اال بغفرإنك...
وال تطيب إجلنة ؤإالا برؤًتك هللا جل جالهل...
حندم هللا مح إ لثيإ ونشكره عىل نعدمو إمعظمية وعىل ىذه إمساعة إميت
وفقنا فهيا ونطيل ونسمل عىل س ي ان وحبيبنا ومعودمنا محم ضىل هللا عويو وسمل
نتق م بشكران إخلامص إؤىل:
لك من عودمنا حرفا من حروف إميجاء من إ ألمف إؤىل إمياء
وعوام من عووم إمجلاد وإ ألحياء منسي بو عىل خطى إمعوامء
نتق م بشكران إخلامص إؤىل إ ألس تاذة إملرشفة
معدموري أأمينة
إميت مل تبخل بعمل وال بنطيحة
وجزإىا هللا خيإ ملا منحتو من عطاء نوطوبة طيةل س نوإت درإستنا
لام نتق م بشكران إخلامص إؤىل
إ ألس تاذ بوشنب
ملساع تو منا يف ؤإجناز ىذإ إمعدمل
جزإه هللا خيإ ملا ق مو منا
لام و أأتق م خبامص إمشكر وإمعرفان
إؤىل "نبيةل" إميت أأعانتين عىل ؤإجناز ىذإ إمبحث
جزإىا هللا خيإ متعاوهنا معنا

مقدمة
إن الكتابة األنثوية الج ازئرية حديثة النشأة إذا ما قورنت بالكتابة الذكورية إال أنيا قد
ساىمت في إغناء األدب الجزائري عامة والرواية بصفة خاصة .إذ نجد أنيا عالجت في
بداياتيا عدة جوانب من الواقع االجتماعي المحيط بيا.
وقد شكمت الكتابة النسوية الجزائرية محور نقاشات خالل الندوات والتظاىرات ،إذ ظل
السؤال مطروح حول ىذه الكتابات وعن ما تحممو من دالالت وما تخفيو .ولعل ىذا ما دفعنا
لمخوض في ىذه القضية والبحث فييا  ،خصوصا مع ما تعج بو الساحة األدبية من كتابات
نسوية تستحق االلتفاف إلييا .إذ حاولنا في بحثنا ىذا أن نخوض في جوف ىذه الكتابات
ونبحث في مواضيعيا المتعددة .فأردنا أن نعرف كيف صورت المرأة نصفها الثاني في
كتاباتها وذلك من خالل معالجة موقف األديبة الجزائرية من الرجل ،هل أنصفته أم اتخذت
منه موقف العداء؟ .
ولإلجابة عن اإلشكالية المطروحة بفروعيا كان من النيجي أن يأتي البحث مكونا من
فصمين تسبقيما مقدمة وتتبعيما خاتمة .
الفصل األول خصصناه لمحديث عن الكتابة النسوية الجزائرية وفيو حاولنا الحديث
عن مشوار ىذه الكتابة والمشاكل التي تواجييا وكذا المواضيع التي تطرقت إلييا وحضور
الرجل فييا.
أما الفصل الثاني فقد كان الحديث فيو عن صورة الرجل في رواية نسيان  comوقمنا
فيو بتصنيف الرواية والبحث عن صورة الرجل فييا والبحث عن معنى الرجولة في الرواية وكذا
تحديد مفيوم الحب فييا .

أ

مقدمة
ليختم البحث بأىم النتائج المتوصل إلييا ،منيا ما تعمق بصورة الرجل في الكتابة
النسوية عامة ،وكذلك صورتو في المدونة النموذج.
وبحثنا مثل أي عمل أكاديمي واجيتو صعوبات تكمن أساسا في قمة المراجع التي
تناولت الموضوع ،وقد حاولنا تذليل ىذه الصعوبات وتجاوزىا باالعتماد عمى بعض الكتب
منيا :
 محمد داود .الكتابة النسوية ،التمقي والخطاب ،والتمثالت . أحالم مستغانمي .رواية نسيان .com -أحمد دوغان .الصوت النسائي في األدب الجزائري المعاصر.

تم بحمد اهلل


ب

تمهيد
األدب النسوي ىو مجموع ما أنتجتو الكتابة النسوية  ،وىو األدب الذي تكتبو النساء
وكذلك قد يعني األدب الذي يكتبو الرجل عن المرأة ،ولقد تعددت الدراسات في تحديد مفيوم ىذا
«

المصطمح ،بحيث نجد إبراىيم خميل يعرفو بأنو ىو اإلبداع والفن الذي يؤكد وجود سرد نسائي
وآخر رجالي ذكوري لكل منيما ىويتو ومالمحو وخصوصياتو التي تميزه وتكسبو صيغ خاصة
»

بو .1
من ىنا نفيم أن األدب النسوي جاء كرد فعل عمى السيطرة الذكورية عمى الحياة األدبية
فيو جاء لتحرير المرأة من عقدة الرجل وتحقيق المساواة بينيما ،والمرأة من خالل كتاباتيا األدبية
استطاعت أن تثبت استعدادىا في منافسة الرجل وايصال كممتيا والتعبير عن انشغاالتيا و
«

ميوالتيا وفرض وجودىا إذ لطالما تكفمت الكممة النسوية من خالل نصوصيا وابداعاتيا المختمفة
بمصيرىا الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بمصير أبناء جمدتيا وشعبيا الذي يحتضنيا وتحتضنو بتاريخو
وثقافتو .وقد حاولت المرأة إعادة صياغة واقعيا من خالل نصوصيا التي حممت دالالت األلم
المتعة ،والولع و العذاب...

»2

.

فإلى أي مدى استطاعت المرأة أن تتواصل مع أىميا من خالل كممتيا؟
وىل تمكنت من إيصال مشاعرىا من ألم وحزن و فرح إلى اآلخر أي الرجل؟
وىل نجحت في كسر كل تمك القيود التي كانت مفروضة عمييا؟

 1إبراىيم خميل .النقد األدبي من المحاكاة إلى التفكيك .ط ،1دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عمان  .2003ص
.143
 2محمد داود و آخرون .الكتابة النسوية ،التمقي ،الخطاب و التمثالت ،دط ،المركز الوطني لمبحث
واآلنتروبولوجية االجتماعية والثقافية ،ليون  .2010ص . 12
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انكتابات اننسىية انجزائرية وحضىر انرجم فيها

انفصم األول:

 -1ولوج المرأة الجزائرية لعالم الكتابة :
إن الحديث عن الكتابة النسوية ونتاجيا في الجزائر يشوبو الكثير من الغموض وذلك يعود
لطبيعة المجتمع الجزائري وتكوينو ،ذلك أن اإلبداع فن يحتكم لقاعدتي الموىبة والحرية إال أن
عنصر الحرية والسيما المتعمقة بالمرأة فيي محددة بقوانين المجتمع واألسرة من عادات وتقاليد تجعل
«

من تمك الحرية موضوعا لمنقاش والجدل .فالرواية النسوية أصبحت الميثاق األنثوي الذي تسعى فيو
المرأة لحماية وجودىا المؤنث من تسمط الثقافة الذكورية ،لكن ظمت أقصد المرأة عمى اليامش السيما
فيما يتعمق بسياق التجربة مع اآلخر ،ومدى تأثرىا بمقوالتو إيجابا وسمبا  .ذلك أن نظرة المجتمع ليا
»1

ما تزال تقميدية الطابع .فيي الطرف األضعف العاجز عن تمثيل نفسو والذي ينبغي أن يمثل

.

تمك ىي طبيعة تفكير المجتمع الشرقي عامة والجزائري بالخصوص والتي تعود جذورىا لألعراف
والتقاليد المتوارثة التي تحول دون السماح لممرأة بأن تكتب وتعبر عن مشاعرىا وطموحاتيا.
«

ولعل ىذا ما دفع بإحدى الكاتبات لمتساؤل لماذا تجيد الثقافة صنع أقفال من حديد وأكفان
»

وحمقات وحبال لمنساء فقط .فيما يطير الرجال بعيدا عن سطوة ثقافتيم  .2بحيث أن المجتمع شديد
الحرص فيما يتعمق بالمرأة وحريتيا ،فيو سيدىا والرقيب عمييا يسيرىا حسب مصالحو وأىوائو.
ولقد تعمد الرجل تيميش المرأة والتقميل من قيمتيا خاصة في قدرتيا عمى ممارسة المغة
والكتابة وىذا باعتبار أن

«

المفظ فحل ذكر والمرأة معنى ،والسيما وأن المعنى خاضع و موجو

بواسطة المفظ .وليس لممعنى من وجود أو قيمة إال تحت مظمة المفظ ...أخذ الرجل (الكتابة) وترك

 1نيال مييدات .اآلخر في الرواية النسوية العربية ،في خطاب المرأة والجسد والثقافة ،ط ،1عالم الكتب الحديثة
لمنشر والتوزيع ،جدا ار لمكتاب العالمي لمنشر والتوزيع .2007 ،ص .1

 2بدرية البشر .األرجوحة ،دط ،دار الساقي ،بيروت  .2010ص .154
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انكتابات اننسىية انجزائرية وحضىر انرجم فيها

انفصم األول:

المرأة (الحكي) .وىذا ما أدى إلى إحكام عمى الفكر المغوي والثقافي وعمى التاريخ من خالل كتابة
»

التاريخ بيد من يرى نفسو صانعا لمتاريخ .1
وعمى الرغم من أن التاريخ نفسو يشيد عمى وجود أسماء كثيرة أثبتت وجودىا في مجال
اإلبداع الفني والسيما في الشعر مثل :الخنساء ورابعة العدوية و خولة بنت األزور إلى غيرىن ممن
تركن بصمتين ،إال أن تدوين التاريخ بأقالم الرجال الذين عمدوا عمى تزويره وتحريفو فقط لكي
يتماشى مع نزعتيم الذكورية وحب التفوق والتسمط.
كما أن تمك النظرة الفوقية إلى المرأة وحصرىا دائما في نطاق ضيق حال دون ظيور كتابات
«

نسوية إذ تعد المرأة موضوع لغوي وليست ذاتا لغوية ،ىذا ىو المؤدى الثقافي التاريخي العالمي عن
»

المرأة ،وفي كل ثقافات العالم تظير المرأة عمى أنيا مجرد معنى من معاني المغة .2بمعنى أن المرأة
كانت موضوعا لكتابات الرجل ،فيعبر عنيا كما يريد ويعطييا الصفات واألدوار التي تناسبو وتخدم
نصوصو ،كما وضع ليا حدودا وقواعد تسير عمييا كحرمانيا من الكتابة ،وترك المجال مفتوحا
أماميا في مجال الحكي والقص وىو ما حدث مع "شيرزاد" التي مارست فعل الحكي وأنتجت لنا من
أروع ما أبدعت فيو المرأة ،حكايات "ألف ليمة وليمة" ،التي سمحت لممرأة أن تسبح بخياليا وتبدع لكن
في مجال الحكي فقط.
إن الواقع التاريخي والسياسي الذي أحاط باألنثى عمى مر العصور ،والذي كان مقيدا ليا
ومعيقا إياىا ومحددا ألدوارىا في الحياة جعل من ىوية ىذه األنثى وثقافتيا ميزوزة .و إذا ما عدنا
«

إلى المغة نفسيا وجدنا أنيا وضعت تاء المؤنث في الدرجة الثانية بعد الذكر المتعالي إذا أن تاء

 1عبد اهلل الغذامي .المرأة والمغة ،ط ،1المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء .1997ص. 7
 2المرجع نفسو .ص. 8
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انكتابات اننسىية انجزائرية وحضىر انرجم فيها

انفصم األول:

المؤنث في المغة العربية تحتل الدرجة السفمى أو الدرجة الثانية بعد الذكر المتعالي ،ولو عدنا إلى
ضمائر المغة  :أنا -أنت -أنت نجد ضمير المتكمم "أنا" بألف مد طويمة يعانق السماء ويحمل من
السمو والرفعة والتبجيل ما يجعمو واقفًا فوق الجميع .ثم يأتي في المرتبة الثانية المخاطب المذكر
"أنت" ثم بدرجة أقل يأتي ضمير المؤنث "أنت" مع خفضو أي مع نزولو والتصغير من شأنو صحبة
»

حروف مكتومة خانقة لألنفاس .1
وىي المعاناة نفسيا التي تتحدث عنيا الروائية فضيمة فاروق في روايتيا "تاء الخجل" فتقول
«

»

منذ العائمة...منذ المدرسة...منذ التقاليد منذ اإلرىاب كل شيء عنين تاء الخجل. 2فيي تصف لنا

الظمم والتعسف والقير الذي طال المرأة وشخصيتيا والذي خنق صوتيا وسط عالم الذكورية ،وقد
عانت المرأة من االضطياد وسط المجتمع ووسط أىميا بحيث

«

كمنا يدرك أن التاريخ لم يعط المرأة

من الحرية ما أعطى الرجل .والرجل نفسو إذا وقع تحت طائمة االضطياد قد يصبح في الوقت نفسو
»

مضطيدا لممرأة األخت والزوجة واألم.3 ...
وبمحاولة المرأة الدخول إلى عالم الكتابة فإنيا أكيد تقف أمام صعوبات وعراقيل كثيرة ذلك
الختالف عالم الكتابة عن العالم الذي عيدتو ،أي عالم القص والحكي فما ىو منفذىا ومخرجيا أمام
ىذه الوضعية الجديدة عمييا؟.
«

ونظر لطبيعة عالم الكتابة المختمف عن بيئة المرأة وعالميا فيل بيد المرأة أن تكتب وتمارس المغة
ًا
والمفظ الفحل ،وتظل مع ىذا محتفظة بأنوثتيا أم أنو يمزميا أن تسترجل لكي تكتب وتمارس لغة
 1ينظر :حسن العباس .الحرف العربي والشخصية العربية ،ط ،15دار أسامة ،دمشق  .1992ص.341 ،135
 2فضيمة الفاروق .تاء الحجل ،ط ،1رياض إدريس ،بيروت  .2003ص . 1

 3حسن المناصرة .النسوية في الثقافة واالبداع ،دط ،جامعة الممك سعود ،كمية اآلداب ،قسم المغة ،عالم الكتب
الحديث ،إربد األردن  .2013ص .15
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انكتابات اننسىية انجزائرية وحضىر انرجم فيها

انفصم األول:
»

الرجل...؟  .1إنيا تقف اآلن أمام تحد كبير أن تحافظ عمى أنوثتيا وتعبر عن نفسيا أو تتخمى عن
نفسيا وتمبس ثوبا آخر لكي تمارس لغة الرجل.
و باختيار المرأة لمقمم لكي تعبر بو عن وجودىا وتوصل صوتيا فإن ذلك يخمق ليا من
«

المشاكل الكثير ،وىو ما تعبر عنو الروائية السورية " رو از ياسين حسن" قائمة :إن المرأة تعاني في
حقل الكتابة أكثر من الرجل .إذ ترى أن لإلبداع بصورة عامة ضريبة يدفعيا المبدع ،فما بالك إن
كان المبدع أنثى والكاتبات دفعن أثمانا أخرى مباشرة كونين نساء في ىذا المجتمع العربي ويخضعن
»

لمنظومة اجتماعية معينة.2 ...
إن قمعة الكتابة محفوفة بالمخاطر والعقبات خاصة في طريق المرأة ولعل ىذا ما يفسر تأخر
«

ظيور الكتابة النسوية بالتزامن مع كتابة الرجل وىو ما توضحو لنا "زىور ونيسي" في قوليا :إن
المرأة في كل مكان من الدنيا تعيش ظروف صعبة وتعاني من أفكار و ذىنيات مريضة .لذلك فإن
»

الكتابة عندىا مشروع حياة ومشروع حرية لكنيا كثي ار ما تجيض قبل أن تولد .3
إذ يعود السبب وراء ندرة الكاتبات ىو حواجز التقاليد حيث أن الكثير من األسماء ما تزال
تنشر كتاباتيا تحت أسماء مستعارة أو تشير ألسمائيا برموز ،إنو القير واأللم الذي يعيشو المبدع
«

وىو ما عبرت عنو الكاتبة المبنانية "ىدى بركات" نكتب...نبعث ما يشبو تمك الرسائل التي تودع

 1عبد اهلل الغذامي .المرجع السابق،ص. 7
 2صالح مفقودة .مقال حول النسوي في األدب الجزائري المعاصر ،موقع http// :www.palmoo.net/

 3زىور ونيسي .ممف حول المرأة واالبداع ،مجمة حضور،ع ،1دورية تصدرىا جمعية الحضور الثقافي ،الجمفة
الجزائر  .1996ص . 18
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انكتابات اننسىية انجزائرية وحضىر انرجم فيها

انفصم األول:

زجاجة وتمقى في مياه البحر .ولو كان المرسل مستتبا في يأسو الكامل لما أرسميا...إنو عمى الحافة
»

عمى الصراط الذي يجعمو بين صورة القعر وصورة عينان تقرآن .1
وىي المعاناة نفسيا التي تتحدث عنيا الكاتبة الجزائرية "جميمة زنير" حينما تصف انتحار
«

الشاعرة " صفية كتو" بقوليا الموت المأساوي رسالة احتجاج قاسية الميجة من ذات كاتبة أنثوية
عانت القير ال لشيء إال ألنيا متيمة بخطيئة الكتابة".2
«

كما تصف لنا الكاتبة نفسيا معاناتيا الخاصة فتقول :كنت أكتب من غير أن يطمع أحد
عمى كتاباتي أو يشجعني حتى عمى مواصمة الكتابة .فأنت تالحظ أن القمع ينطمق من األسرة إلى
قمعا أشد و أقسى .عدم اإلىتمام بما
المجتمع (القبيمة)...ىذا المجتمع القبمي الذي يمارس عميك ً
»

تكتب فيو ال يشجعك ألنو يرى ىذه األشياء ضربا من العبث وتدخل في خانة ال يجوز .3
ولقد ظل الصوت النسائي في األدب الجزائري بعي ًدا عن الساحة الفنية ويمكن القول بأنو وليد
السبعينات ،وتعد رواية "من يوميات مدرسة حرة" لمروائية "زىور ونيسي"  1979أول رواية فعمية.
وكان ىناك أيضا مشروع رواية في أدب الراحمة "زوليخة السعودي" إال أن رحيميا حال دون ذلك.
ويعود تأخر ظيور ىذا األدب إلى السياسة االستعمارية المناىضة لمغة العربية في حين شجع لغتو
األمر الذي سمح لكثير من النساء الجزائريات أن يتخذن من المغة الفرنسية وسيمة لمكتابة.
«

كذلك يعود تأخر الكتابة النسوية بالجزائر إلى التقاليد االجتماعية التي كانت تنظر إلى
المرأة نظرة دونية وال تزال إلى يومنا ىذا في كثير من مناطق الوطن ...نظرة دونية تنطوي عمى كثير

 1صالح مفقودة .النسوي في األدب الجزائري،ص. 3

 2نفسو.ص. 3

 3نفسو .ص . 4
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انكتابات اننسىية انجزائرية وحضىر انرجم فيها

انفصم األول:

من االحتقار وترى بأن تواجدىا في الحركة االجتماعية والثقافية واألدبية يثير الفتنة ويشجع عمى
االنحالل مما كبميا وفرض عمييا ظروف العزلة والتجميد لطاقتيا اإلبداعية بل ومحاربتيا وان حاولت
»

ذلك .1
ولكن بعد االستقالل وتحسن الظروف السياسية و االجتماعية باتت المرأة العربية والجزائرية
«

خاصة مدركة لحقوقيا ومكانتيا إذ يقول األستاذ "حفناوي بعمي" إن أىم عوامل يقظة المرأة العربية
يعود أوال لمحركة النسوية العالمية...ثانيا تولد الوعي لدى المناضالت من النساء بأوضاعين
االجتماعية و الجنسية وىناك عامل آخر ىو تيار اإلصالح وما كان لو من دور فعال و أثر إيجابي
»

في بمورة الوعي اإلنساني خاصة .2
لقد مارست المرأة الكتابة وتحدت الرجل بقمميا و نافستو في عالم كان ىو المسيطر عميو
لمدة من الزمن ،لتثبت لو بأنيا تستطيع أن تكون مثمو ،أن تنتج وتبدع فيما يبرع ىو فيو ،وتمارس
«

المغة بوصفيا كاتبة ومؤلفة ،بوصفيا صوتًا مستقالً ،وبوصفيا ذاتًا تنشئ وتبدع ولم تعد مجرد
»

موضوع لغوي أو رمز شعري أو أداة سردية  .3لقد جعمت المرأة من الكتابة وسيمة لكي تؤكد عمى
وجودىا ووعييا برسالة الفن ،ولتثبت لنفسيا ولغيرىا أي الرجل بأنيا تستطيع أن تكون منتجة
ومبدعة.
وبخوض المرأة ليذه المغامرة ودخوليا معترك الكتابة ثمن كبير إذ "تمد المرأة يدىا إلى
المحظور إلى آلة ال تجربة لما فييا وتجيل أنيا سامة وأن القمم ألم .ولذا فقد دفع جيل ال ارئدات ثمن
 1يمينة عجناك .قضايا المرأة في الكتابة النسائية في الجزائر ،زىور ونيسي نموذجا ،العدد ،3مجمة التبيين
الجاحظية  ، 2011 ،ص . 94

 2محمد داود و آخرون .المرجع نفسو ،ص . 10
 3عبد اهلل الغذامى .المرأة والمغة ،ص . 129
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انكتابات اننسىية انجزائرية وحضىر انرجم فيها

انفصم األول:

1
كثيرا ،سواء من ناحة
ىذه المغامرة الجديدة"  .لكن ىذه المغامرة الجديدة عمى المرأة جعمتيا تعاني ً

التمييز الذي طال كتاباتيا وكذا القراءة الخاطئة ليا ،أو من ناحية التيميش والرفض من قبل المجتمع
«

ذكر بدال من بطمة
وخاصة من قبل النقاد بحيث دفعت الظروف بعض الكاتبات ألن يخترن بطالً ًا
نسوية ألعمالين حتى يضفن عمييا خبرة اجتماعية أعمق وأوسع  .وكأن النساء ال يمكن أن يمتمكن
مثل ىذه الخبرة ،ويمثل ىذا الموقف أعمى درجات االستالب ألن المرأة الكاتبة تروج في مثل ىذه
»

الحالة بصورة ما الستالبيا وتدني منزلتيا .2
ونظ ار لمظروف التي عاشتيا الجزائر خالل الفترة االستعمارية وما تمتيا من أزمات فإن األكيد
أن ىناك أدب جزائري مكتوب بالمسان الفرنسي ومنو أدب نسوي وفي ىذا الصدد يقول أحمد منور
« و أما بالنسبة إلى األدب النسوي المكتوب بالمسان الفرنسي بداية من سنة  1954لم نعثر إال عمى
بروز كبي ار في فترة الثمانينات و أثبت وجوده في العشرية األخيرة من
عممين أو ثالثة لم تأكد .وبرزت ًا
»

القرن العشرين ،ولعل آسيا جبار وطاوس عمروش وجميمة دباش من أىم تمك األسماء .3
ويمكن تفسير لجوء المبدعات الجزائريات واختيارىن الكتابة بالمغة الفرنسية يعود بالدرجة
األولى إلى تمك الحرية التي تمنحيا تمك المغة لممبدع ،والتي تقابميا الرقابة المستمرة والمصيقة عمى
المغة العربية كما أن التحرر وحرية التعبير لدى الغرب تشجعان المبدع عمى اختيار المغة الفرنسية
والمجوء إلييا ،وىو ما تؤكده الروائية "آسيا جبار" فيي ترى بأن

«

أصل العربي واإلسالمي ال يمكن

مقاما دائما ،ألنيا تعتقد أن اإلسالم يعتبر المرأة عابر سبيل ،ال يجب وال يحق ليا أن
أن يوفر ليا ً

 1عبد اهلل الغذامى  ،المرجع السابق  ،ص . 131

 2شعبان بثينة  .مائة عام من الرواية النسوية العربية ،ط ،1دار اآلداب ،بيروت  .1990ص.11
 3أحمد منور .األدب الجزائري بالمسان الفرنسي ،دط ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر  .2007ص .106
14

انفصم األول:

انكتابات اننسىية انجزائرية وحضىر انرجم فيها

تطالب بمقام .دائم أن المغة الفرنسية باعتبارىا لغة خارج اإلسالم تمكنيا أن تتكمم بـأكثر
»1

حرية...والتقاليد اإلسالمية مترسخة في المغة العربية .
ىناك من المبدعات من أجبرتين الظروف عمى الكتابة بالمغة الفرنسية ،سواء لعدم إتقانين
لمغة العربية أو لعيشين في الغرب ،لكن ىناك من اخترن المغة الفرنسية وسيمة لمكتابة عن قناعة وىو
ما نجده عند آسيا جبار التي فضمت أن تكون المغة الفرنسية ىي المغة األساسية في كتاباتيا إذ
«

تقرر أن المغة الفرنسية ستكون المغة التي ستكتب بيا .فيي تعود إلييا ولكن بشخصية ثقافية أصيمة
»

وقوية .تصبح المغة الفرنسية مجرد وسيمة تصب فييا حمولة ىويتيا الشخصية .2
ولكن السؤال الذي يطرح نفسو ىل يمكن اعتبار األدب النسوي المكتوب بالمغة الفرنسية أدب
نسوي جزائري أم ال؟
اسعا بين النقاد وكانت محل رفض واستيجان من بعضيم إذ نجد
ىذه القضية أثارت جدالً و ً
مالك حداد

«

يرفض ىذه التسمية وقد عبر عن ىذا الرفض في حوار لو أجرتو معو جريدة "الكسيون"

اسما آخر قمبو رأسا عمى عقب ليصبح "األدب
الفرنسية بتاريخ  1972/01/16وقد أعطى لو ً
الفرنسي ذو التعبير الجزائري"...فيو يؤكد من جية عمى الروح الجزائرية التي كتب بيا .وتجمت من
خالل المضمون الذي عبر عنو ولكنو يعد فرنسيا بالنظر إلى وسيمة التعبير أال وىي المغة التي كتب
»

بيا .3

 1محمد محمد داود و آخرون .ص .109

 2نفسو .ص . 109

 3أحمد منور .مرجع سابق ،ص .17
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انكتابات اننسىية انجزائرية وحضىر انرجم فيها

انفصم األول:

إذ ال يختمف اتنان عمى أن ىذا األدب كتب بقمم جزائري وعبر عن قضية جزائرية وانتماء
جزائري ،إنما اإلختالف فيو يكمن في تمك المغة التي فرضتيا كما ذكرنا ظروف خاصة ولكن ال
يمكن القول بأن كل أدب كتب بالمغة الفرنسية ىو أدب فرنسي ذلك أن المواضيع التي عالجيا
وتناوليا تخص الجزائر وبروح جزائرية ،كما ال يعني ىذا أن أصحابو كميم يعيشون في الخارج إنما
ىناك فئتان

«

فئة تعيش في الجزائر وتكتب عن الجزائر وتنشر أعماليا أو بعض أعماليا في الجزائر
»

وفئة تعيش خارج الجزائر وتنشر أعماليا في فرنسا وكندا وبمجيكا وسويسرا.1 ...
وقد استفادت المرأة الجزائرية المبدعة و الروائية من تحسن الظروف السياسية واالجتماعية
«

وكذا فتح المجال أمام المرأة لتشارك في مجاالت اإلبداع وفي "جانفي  "1970برزت أول مجمة
نسوية في الجزائر وىي "الجزائرية المسان المركزي لإلتحاد الوطني لمنساء الجزائريات" والتي ترأستيا
»

القاضية والروائية زىور ونيسي  .2والتي فتحت المجال لكثير من النساء وحتى الرجال لنشر كتاباتيم
فييا ،ويمكن القول أن معظم الكاتبات قد لجأن إلى ىذه المجمة التي احتضنت أقالمين ليعبرن عن
معاناتين ولو بأسماء مستعارة خوفا من ردود أفعال المجتمع ،وىو ما حدث مع الروائية "آسيا جبار"
والتي اختارت لنفسيا ىذا االسم بدال من اسميا الحقيقي "فاطمة الزىراء إماالين" وذلك خوفا من رد
فعل أسرتيا والمجتمع عمى كتاباتيا .كما أن العادات والتقاليد الجزائرية لم تكن تسمح لممرأة أن تجير
باسميا وتعبر عن خمجات نفسيا.
وىي المعاناة نفسيا التي تتحدث عنيا الكاتبة الجزائرية "جميمة زنير" في الرسالة التي أوردىا
«

"عمر أزراج" في العدد الخاص من مجمة آمال " الحضور في القصيدة" فتقول  :أعيش تجربة محنة
 1أحمد منور .مرجع سابق  ،ص .173

 2ينظر  :أحمد دوغان .الصوت النسائي في األدب الجزائري المعاصر ،دط ،الشركة الوطنية لمطبع والتوزيع ،الجزائر
 .1982ص . 118
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انفصم األول:

انكتابات اننسىية انجزائرية وحضىر انرجم فيها

الحصار واألسوار أييا الصديق لقد فقدت ميزة النظر الطبيعي لمعالم  ،ألن اآلباء والمجتمع عممونا
التحديق إلى الكون من خمف الحجاب ...إن والدي لم يفيمني كأديبة تريد ممارسة حرية العيش».1
إن جرأة المرأة واختيارىا لمكتابة لمتعبير عن مشاعرىا وىموميا شيء جديد عمى المجتمع
الجزائري المحصن بعاداتو وتقاليده والمعروف بطابعو المحافظ مما خمق ليا مشاكل كثيرة ومعاناة
شديدة .إذ تصف لنا الكاتبة "زينب األعوج" ما تعانيو المرأة المبدعة في مجتمعنا فتصف المجتمع
الجزائري بالمتخمف والمريض والظالم فتقول:

«

مجتمع مثقل بالتقاليد البالية ،بإرث طويل من الظمم
»

والفكر اإلقطاعي ،إنو مجتمع يمشي عمى كثير من جثث البريئات .2
ولكن ومع تحسن المستوى الثقافي والتفتح عمى مختمف ثقافات العالم وما جاءت بو العولمة
أصبح اآلن بإمكان المرأة أن تعبر وتجير بصوتيا من دون خوف فيي اآلن أصبحت مؤلفة وبطمة
«

ولم تعد مجرد مادة لغوية يعتمدىا الرجال في كتاباتيم فيي اآلن تخرج من زمن الحكي وتتحول من
»

كائن مندمج إلى ذات مستقمة تتكمم بضمير األنا والخطاب النياري المكشوف .3أي أن المرأة وبعد
أن كانت ولزمن طويل تمارس فعل الحكي أصبحت اآلن مستقمة تعبر عن نفسيا وتتكمم وتجير
«

بصوتيا من دون خوف من ذلك ،ألنيا باتت ترى ذلك حقا من حقوقيا الطبيعية ولذا فإن كتابة
المرأة جاءت كطارئ لغوي وكحدث جديد عمى ثقافة قد ترسخت تقاليدىا و أعرافيا حسب قواعد
»

الفحولة .4

 1أحمد دوغان .مرجع سابق.160 ،

 2صالح مفقودة .مرجع سابق ،ص .5
 3عبد هللا لغذالي  .لغيرأة ولغلذة ،ص . 131
 4نفسو ،ص .208
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انفصم األول:

انكتابات اننسىية انجزائرية وحضىر انرجم فيها

لقد استطاعت المرأة الجزائرية وعمى الرغم من كل الظروف أن تجعل من مأساتيا ومعاناتيا
سالحا ليا لتدافع عن نفسيا ،وقد أصرت وبكل عزم وثقة عمى النيوض بوضعيا .وليذا األدب أسماء
كثيرة أثبتت وال تزال تثبت وجودىا وفعاليتيا ،ونذكر من تمك األسماء عمى سبيل المثال ال الحصر
آسيا جبار ،أحالم مستغانمي ،زىور ونيسي ،مميكة مقدم ،فضيمة الفاروق...إلى غيرىا من األسماء
التي ذاع صيتيا في الساحة األدبية وباتت منافسة لكثير من األسماء العربية والعالمية.
 -2مشكمة التصنيف والتمييز في الكتابة :
نظر لما شيده
لقد عاشت المرأة الجزائرية ما يشبو الصحوة األدبية في عصرنا الحديث ًا
العصر ومتطمباتو من انفتاح وتطور في شتى المجاالت العممية والثقافية واألدبية وىو ما سمح لممرأة
المبدعة باالستفادة من ىذا التطور والدخول إلى حقل الكتابة ،وقد حصدت لنفسيا مكانة ىامة
فعبرت عن مشاعرىا وعن مثيالتيا وحاربت من أجل ما تؤمن بو إذ أن

«

الخروج من الصمت

واالتصال بالعالم الخارجي واقتحام الفضاء العمومي بواسطة القمم يقود المرأة إلى تجاوز بعض النظم
»

الثقافية والتحول إلى لسان حال لكل من تم اإلطباق عميين بأساور الصمت .1
وقد شغمت الكتابة النسائية حي از كبي ار في النتاج األدبي وكانت الوتر الحساس الذي يتأثر
بحركة الواقع ويؤثر فييا ،إال أن ذلك لم يشفع ليا من التمييز وقد طال ذلك أدبيا ،إذ ينظر إلى أدب
المرأة عمى أنو مختمف ومنفصل عن أدب الرجل وقد أطمقت عميو عدة تسميات منيا :الكتابة
النسوية ،األدب النسوي ،الكتابة األنثوية ،كتابة المرأة ...وغيرىا من األسماء المتداولة وسط النقاد.
وىذا الموضوع بالذات كان محل نقاش وجدل بين الباحثين من مؤيد ومعارض ليذه التسمية ومنيم
«

الناقدة "نازك األعرجي" التي ترفض استخدام مصطمح الكتابة األنثوية فبحسبيا األنوثة كمفيوم تعني
 1محمد داود و آخرون .مرجع سابق ،ص .14
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انكتابات اننسىية انجزائرية وحضىر انرجم فيها

انفصم األول:

ما تقوم بو األنثى وما تتصف بو وتنضبط إليو فمفظ األنثى يستدعي عمى الفور وظيفتيا الجنسية
»

وذلك لفرط ما استخدم .وتقترح اسم آخر ىو مصطمح الكتابة النسوية .1والناقدة ىنا تسعى إلى
صياغة اسم بديل ،لتخمق نوعا من التحرر من ذلك التمييز الذي طال الكتابات النسوية جراء تمك
«

التسميات التي تطمق عميو .وفي السياق نفسو نجد " لويسي يعقوب" ترفض تسميتو باألدب النسوي،
إال أنيا تقر بوجود أدب أنثوي وتفضل تسميتو باألدب األنثوي سواء الذي كتبو الرجل عن المرأة أو
»2

الذي كتبتو المرأة.

بحيث أنو ال يمكن أن يكون األدب نسويا أو ذكوريا ،ذلك أن النص كما ىو يعد

أدبا حتى ولو اختمف جنسو مبدعو ،وقد استطاعت المرأة وبكل تفوق وقوة أن تعبر عن قضاياىا،
واىتماماتيا و معاناتيا الداخمية ذلك أنو ال يمكن القول عن أي رواية أنيا نسوية بمجرد أن تكون قد
«

كتبت بقمم نسوي بل البد لمرواية التي تحمل صفة النسوية  ،أن تكون معنية بصورة جزئية أو كمية
بطرح قضية المرأة بالمعنى الجنسوي أو الجندري ،وليس كتصنيف طبيعي لوجود شخصيات من
»

الرجال أو النساء داخل النص الروائي .3بمعنى أنو ال يمكن أن تطمق صفة النسوية عمى أية رواية
مجرد أن المرأة ىي التي كتبتيا أو ألن الشخصيات الموجودة داخل الرواية ىي نسوية ،والبطمة فييا
امرأة بل البد لمرواية أن تحمل ميزات وصفات نسوية أنثوية ،و أن تعبر عن قضية تخص المرأة
وانشغاالتيا ،وأن تيتم الرواية في الوضع الجنسي لممرأة المختمف عن الجنس اآلخر ،وكذا كشف
ورصد أزقة المرأة الداخمية و عوالمو المتقمبة ومعاناتيا التاريخية.

 1نفسو .ص .34
 2ينظر :لويسي يعقوب .لغة الشعر واألدب في كتابات المرأة العربية ،الدار العربية لمكتابة ،تونس  .2001ص
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 3نزيو أبو نضال .تمرد األنثى في رواية المرأة العربية وبيوغرافيا الرواية النسوية العربية ،دط ،منشورات رشاد بيرس
بيروت . 2004ص .11
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انكتابات اننسىية انجزائرية وحضىر انرجم فيها

كما أن ذلك الصراع بين ركني المجتمع الذكوري واألنثوي ،ولمن تكون السيادة والسيطرة
واالعتراف بالحركة النسوية ،وقدرة المرأة عمى التحرر والتميز لكن تبقى كتابات المرأة تواجو بالتنكر
«

وىو ما تؤكده األديبة "سموى بكر" أن السبب الرئيس لكل ىذه المشاكل ىو الرجل إذ تقول أن المرأة
المثقفة في األدب تبدو عادة قبيحة بنظارة سميكة ،وأنيا معقدة نفسيا و أحيانا مبتورة ال تثير لعاب
»

الذكور لالقتراب منيا ،وبالتالي لدراسة ما تكتب .1والكاتبة ىنا توضح لنا صورة المرأة المثقفة
وبالخصوص الكاتبة المبدعة ،والتي ينظر إلييا الرجال وخاصة النقاد منيم و إلى أدبيا نظرة دونية،
قبحا منيا ،كما أن نظرتيم لنصوصيا ىي نظرة ناقصة
ويعتبرونيا مريضة ومعقدة ويعتبرون جرأتيا ً
و يعتبرون نصوصيا غير جديرة باالىتمام و الدراسة.
إن النظرة إلى األدب النسوي نظرة ناقصة ويفتقد إلى القدرة الفنية والجمالية ،وكذا اعتباره
أدب يعبر فقط عن نظرة المرأة السطحية لألشياء ،ولعل ىذا السبب الذي جعل معظم األديبات
يرفضن المصطمح النسوي أو النسائي ذلك انو يشير إلى تقزيمين والتقميل من قيمة ما تنتجو المرأة و
السؤال ىنا  :إذا كان األدب أدبا ميما كان ،والميم ىو مضمونو فمماذا األدب النسوي يخضع لكل
تمك الرقابة؟ لما ال يمكن الحكم عمى قيمة العمل األدبي الفنية بمضمونو وليس بجنس مبدعو؟.
نجد الروائية" فضيمة الفاروق" تصف ذلك التشويو الذي يمحق بنص المرأة من قبل النقاد
فتقول :

«

إن ما تكتبو المرأة اليوم يخضع لنوع جديد من التشويو ،أال ىو التشويو والقراءة الخاطئة
»

لمنص ،فغالبية النقاد يتعاطون مع النصوص النسائية عمى أساس الفروق الجنسية بين الجنسين .2

 1أشرف توفيق .اعترافات نساء أدبيات ،دط ،دار األمين .1998 ،ص .15
 2فضيمة الفاروق .التجربة االبداعية النسائية في الجزائر ،العدد  ، 36مجمة نترومي ،جويمية  .2009ص .10
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كما أن ىناك من الكتاب من يفضمون مصطمح المؤنث والتأنيث والنص األنثوي عمى النسوي
والنسائي ،ونجد ىذا في كتاب "النص المؤنث" لـ " زىرة جالصي" فيي تعتمد مصطمح "النص
«

المؤنث" كبديل لممصطمح الشائع  :النسوي أو الكتابة النسوية حيث تقول :لماذا نسميو مؤنثا؟ .من
المؤكد أن ىذا الخيار ليس خيا ار جنسيا محضا ،إنو خيار استعاري وجمالي  ،لذلك سنحتاج لغاية
مقاربتو إلى منيج أدبي ،ال إلى تحميل إيديولوجي أو بيولوجي  ،فالنص المؤنث كنص حامل لسمة
»

العدول ىو استعارة وعالمة حقيقة إن دعا األمر .1بمعنى أن تسمية النصوص التي تكتبيا المرأة
باألنثوية ،إنما ىو عالمة جمالية وخصوصية فنية تجعل منيا تتميز عن غيرىا من النصوص
األخرى.
وميما تعددت تسميات األدب الذي تكتبو المرأة واختمفت إآل أنو ال يوجد أي فرق بين نص
نسوي ومؤنث وأنثوي ،وكل ىذه التسميات ليا داللة واحدة وال يوجد أي فرق بينيا ،ويبقى االستعمال
األكثر تداوال وانتشا ار ىو األدب النسوي أو األدب النسائي .كما أن قيمة األدب الفنية والجمالية ال
تكمن في جنس مبدعو ،إنما في تمك القدرة عمى الخمق واإلبداع ،ولكل ميزتو وخاصيتو التي تميزه
عن غيره .وتبقى معرفة واكتشاف جنس صاحب النص أو كاتبو ىي ميمة القارئ الجيد إذ بمجرد
نظر لطبيعة االختالف بينيما فكريا.
اطالعو عمى النص يكتشف ذلك ًا
كما أن األدب النسائي يتضمن تجربة المرأة من حياة فكرية وانفعالية ،واألكيد أنو مختمف
عن تجربة الرجل وأدبو وذلك يعود طبعا لطبيعة المجتمع التي تعطي األولوية واألفضمية لمرجل
وبالتالي نظرة الجنسين الذكوري والنسوي لألشياء ىي نظرة مختمفة تنتج أدبا مختمفا.

 1زىرة جالصي .النص المؤنث ،دط ،دار سراس ،تونس .2000 ،ص . 10
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انفصم األول:

 -3موضوعات الكتابة النسوية الجزائرية وحضور الرجل فيها :
لقد أخذ النص النسوي مكانتو في المشيد الثقافي العربي مثل :مميكة مستضرف ،وحميمة زين
العابدين ،وزىور كرام و ربيعة السالمي...وغيرىن باإلضافة إلى نساء مبدعات جزائريات مثل :زىور
ونيسي والراحمة أسيا جبار .نوراة األحرش ،مميكة مقدم ،والراحمة زوليخة السعودي ومبروكة بوساخة
والراحمة صفية كتو ،لطيفة عثماني ،زىرة ديك ،أمال بشير ،زينب األعوج ،ىاجر قويدر ،أحالم
مستغانمي...الخ.
ف الحديث عن األدب النسوي الجزائري يدفعنا لمبحث عن موضوعات ىذا األدب والقضايا التي
يشغميا والتي نذكر منيا الوطن الذي يشغل إحساسيا و كيانيا وترى أن وجودىا مرتبط بو باإلضافة
إلى موضوع الرجل ،إذ يمكن الجزم بأنو ال يخمو أي عمل أدبي نسوي منو ،كما نجد مواضيع أخرى
تناولتيا المرأة في كتاباتيا منيا قضايا اجتماعية ،سياسية وثقافية تيميا ،باإلضافة إلى مواضيع
أخرى.
 -1-3الوطن :
منذ أن وجد اإلبداع بات ىناك عالقة تالزم بين األدب وموضوع الوطن .إذ يمكن الجزم أنو ال
«

يخمو أي عمل إبداعي نسوي أو غيره من موضوع الوطن ولو بمجرد اإلشارة إليو ،حيث أصبح
لموطن في األدب النسوي الجزائري الحديث حضو ار يكاد يكون عند بعض الشاعرات أساس التدفق
»

العاطفي ومصدر إليامين.1 ...

 1ناصر معماش .النص الشعري النسوي العربي في الجزائر ،دراسة في بنية الخطاب ،الجزائر عاصمة الثقافة
العربية  .2003ص . 173
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إذ نجد الكثير من األديبات الجزائريات ،قد تفنن في حديثين عن الوطن و أثبتن في كل مرة انتمائين
لمجزائر و إحساسين بو وبكل ما يحدث فيو ومن بين تمك األسماء نذكر:
 آسيا جبار
روائية عرفت بكتاباتيا الوطنية و حبيا الشديد وتعمقيا بوطنيا األم "الجزائر" وىو ما نجده في
رواياتيا العديدة والتي منيا " وىران...لغة ميتة" إذ نجد أنيا تذكر في ىذه الرواية فترة جد حرجة من
تاريخ الجزائر و ىي العشرية السوداء وىو ما تؤكده مرة أخرى في روايتيا "الجزائر البيضاء" والتي
تصف فييا األزمة الخانقة التي مرت بيا الجزائر في تمك الفترة وىذه الروائية وعمى الرغم من كتابتيا
بالمغة الفرنسية إال أن ذلك لم يمنعيا من أن تخص بمدىا برواياتيا المتألقة.
 مميكة مقدم
ىذه الروائية الجريئة التي عممت عمى كسر الطابوىات بقوة كتاباتيا وجرأة مواضيعيا ،قد
خصت العديد من رواياتيا لمحديث عن الوطن ،ونجد ذلك بار از في رواياتيا "المتمردة" والتي تقول
«

فييا  :ىنا بدأت الكتابة ،الجزائر بطبيعة الحال ،الجزائر بالنسبة لي ،ىي صحراء قبل كل شيء،
»

كتبت عن البمد بعد سنوات من القطيعة في مكان الكتابة المعمق .1
وعمى الرغم من بعدىا عن الجزائر وعيشيا مغتربة عنو لمدة طويمة ،إال أن كتابتيا في كل مرة
«

تؤكد عمى إحساسيا بقربيا من وطنيا وبانتمائيا إليو وىو ما يظير في قوليا :ولكن مأساة الجزائر
»

فتحت من جديد ،جراحات في داخمي ،ندوب قديمة .2

 1مميكة مقدم .المتمردة ،المركز الثقافي العربي ،شبكة صخب أنثى األدبية ،ص .10
 2نفسو .ص . 11
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إن ما تمر بو الجزائر من أزمات يجعميا تسترجع ذكرياتيا األليمة وجروحيا القديمة و مآسييا
«

حين كا نت تعيش في الجزائر والكتابة عن الوطن بالنسبة إلييا ىو عودة إليو فتقول  :في نياية ىذه
»

العودة إلى الجزائر عبر الكممات ...لم تطأىا رجالي منذ رحيمي عنيا .1 ...ذلك أن القمم والكتابة
يجعالن من الروائية "مقدم" تشعر بقربيا من وطنيا و عودتيا إليو والحنين والشوق كبيران بداخميا
وما يواسييا ىو جرأتيا عمى الكممة .
 أحالم مستغانمي
لقد خصت وطنيا بثالثية شييرة ىي " ذاكرة الجسد  ، 1993فوضى الحواس  ، 1997عابر
سرير  ."2003فالوطن عمى امتداد أعماليا الروائية ،وبالخصوص مدينة قسنطينة بجسورىا المعمقة
التي كانت مسرحا ألحداث رواياتيا الثالث .ومثال ذلك ما أوردتو عمى لسان أحد أبطال رواية "عابر
«

افضا عقد ميثاق مع الوحل...ال
سرير" ما كان لي يوما معيا موعد سعيد ،دوما غادرتيا مفجوعا ،ر ً
»

أريد أن أكون ىناك عندما تخمع قسنطينة حجارتيا وتنزلق نحو وىد الياوية .2
وىو الطريق نفسو الذي سمكتو كل من ياسمينة صالح ،زىور ونيسي ،كريمة العمري وغيرىن
من الروائيات المواتي جعمن من الوطن دافعا وحاف از لكتاباتين.
 -2-3الرجل
لقد أبدعت الروائية الجزائرية في تصوير الرجل وفي إبراز صفاتو من شجاعة وكرم ورجولة،
وخيانة وظمم ...إلخ وكذا عممت عمى تصوير عالقتو بيا ومدى تأثيره عمييا ،وعمى حياتيا وتفكيرىا

 1مميكة مقدم .مرجع سابق ،ص . 65
 2أحالم مستغانمي .عابر سرير ،ط ،2منشورات أحالم مستغانمي ،بيروت .2003ص . 9
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وكذا مستقبميا ،إذ ال تخمو رواية نسوية من ذكر الرجل بشقيو الجيد و السيئ ومن بين تمك الروائيات
نذكر عمى سبيل المثال ال الحصر.
 مميكة مقدم
تقدم لنا الروائية في عمميا المعنون "المتمردة" سيرة حياتيا ومعاناتيا و صراعيا مع الرجل
من أجل الكتابة ،فيي تذكر لنا ىؤالء الرجال الذين مروا بحياتيا ،وعن الرجال الذين أحبتيم و أحبوىا
«

إذ تقول  :الرفيق الذي اخترتو لنفسي .إذ كان بعيدا كل البعد عن نزوع الييمنة الذكورية .فإنو دائما
ما كان يتقي ىذا النزوع ،كما لو أنو شكل من أشكال العاىة ،كان فقط يحس بالذعر حين يراني و
»

أنا أوغل بعيدا في الكتابة ،كان يخشى أن يفقدني  .1ىذا النوع من الرجال بصفاتو النادرة والمتميزة
عن غيره من أبناء جنسو يبقى وجوده في حياة أي امرأة نعمة ليا.
كما أدرجت الروائية في روايتيا ثالث أصناف من الرجال :األول ىو الحبيب المتفيم الصادق،
الثاني :وىو الذي يمثل العائمة :األب والعم ويجسدون القمع والسمطة ،باإلضافة إلى المذين حاربوا
كتاباتيا ،أما الصنف الثالث فيمثل المثقفون ،الذين يقدرون المرأة بما تقدمو ويشجعونيا .وصفات
الرجل عند "مقدم" ىي :الرجل المحب ،الرجل التقميدي المتشدد و المتعصب ،الرجل المثقف المتفيم
والمتحضر.
 ياسمينة صالح
جعمت ىذ الروائية من الرجل من الرجل بطال لروايتيا " وطن من زجاج" والتي تعبر فييا عن
قصة حب جميمة ومتشابكة بدأت من الطفولة .كما تصور لنا بطل الرواية عمى صحفي يعيش عمى
مقربة الموت كل لحظة ،ولكن يبقى وفيا لحبيبتو ولحبو بالرغم من افتراقيما.2

 1مميكة مقدم .المرجع السابق ،ص . 18
2

ينظر :ياسمينة صالح ،وطن من زجاج  ،الدار العربية لمعموم ،بيروت ،2006 ،ص.122
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وقد منحت أيضا صفة البطولة والشجاعة لبطل روايتيا "بحر الصمت" ونجد أنيا في كال الروايتين
تقدم لنا صورة رائعة لمرجل المحن والوفي المخمص لحبيبتو ووطنو والمساىم في تغيير واقعو ووضعو
االجتماعي  .وفي كال الروايتين تقدم لنا الكاتبة صورة رائعة لمرجل المحب والوفي والمخمص لحبيبتو
ووطنو والمساىم في تغيير واقعو ووضعو االجتماعي.
 كريمة العمري
لقد منحت الكاتبة صفتين اثنتين لمرجل في روايتيا " نقش عمى جدائل امرأة" وىما :
 -الرجل الوفي المخمص لوطنو :يتمثل في األب أو الوالد فتقول عنو :

«

قفازتو البيضاء بياض

سريرتو وقمبو...وبزتو الزرقاء زرقة البحر والسماء يزيدان من احترام الجميع لو ،ألنو يحترم عممو
»

وعممو.1 ...
 -الرجل الخائن واإلرىابي يتمثل في الحبيب فتقول عنو:

«

بقيت األفعى التي صنعت تأكمني...

»

وتدس سميا في قمبي...كما يدس شيوخك السم في فكرك.2 ...
فتجربة الروائية الشخصية ىي التي دفعت بيا إلى اعتماد ىذا التصنيف بين الرجال من وفي
مخمص نضالي إلى خائن إرىابي .
 أحالم مستغانمي
إختارت أحالم مستغانم لروايتيا "ذاكرة الجسد" بطال أرادت أن تكون صورتو مثالية وبطولية
وتمثل ذلك في شخصية كل من "خالد" و "السي طاىر" كما أنو ىناك عدة شخصيات في الرواية
ترمز إلى البطولة والشجاعة مثل األخ والزوج العسكري و آخرون ،والذي منعنا من سردىا كميا ىو

 1كريمة العمري .نقش عمى جدائل امرأة ،دط ،دار الشروق لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر  .2008ص . 95
 2نفسو ،ص . 99
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أن الحديث فييا يطول وال يمكن جممو في صفحة واحدة ،إنما يتطمب ذلك عمال كامال ونحن حاولنا
أن نشير فقط إلى بعض الرجال في الرواية.
لقد أحاطت الرواية النسوية الجزائرية بكل الصفات الممكنة والصور المختمفة لمرجل الذي
«

يسيطر عمييا واستغميا لمدة طويمة من الزمن إذ أن الرجل في البنية السردية النسوية وجد في الحياة
كي يضطيد المرأة ويذليا...لذلك يصعب أن نجد رواية نسوية ال تتناول ىذا الجانب في شخصية
الرجل بصفتو شخصا تقميديا عنيفا في تعاممو مع النساء من حولو و بالذات في المجتمعات الفقيرة
»

شبو المتخمفة  .1ومع كل تمك الصفات السمبية التي أدرجتيا الرواية النسوية لمرجل نجد أن البعض
منيا قد أنصفتو ومنحتو من الصفات الجيدة الشيء الكثير.
إن المرأة في رواياتيا تجسد الواقع الذي يحيط بيا ،وتستوحي كتاباتيا سواء من تجربتيا
الخاصة أو من تجربة نساء عشن حوليا فتأتي بالقمم لتعبر عن تمك المعاناة وعن ذلك الظمم الذي
لحق بيا وبمثيالتيا من النساء من طرف اآلخر أي الرجل فتعمل عمى فضحو والتيجم عميو.
لكن ىذا ال يعني أن المرأة قد غيبت الجانب الجيد من الرجل فميس كل الرجال ظالمين ومستبدين بل
يوجد فييم من أحسن معاممة المرأة و أنصفيا سواء في أسرتيا أو في مجتمعيا إذ نجد فييم من
أحسن معاممة المرأة و أنصفيا سواء في أسرتيا أو في مجتمعيا ،إذ نجد من الروائيات الكثير من
أعطين صو ار جيدة لمرجل فمنيا  :الحبيب ،األخ  ،الصديق ،األب الحنون...الخ.
كما أنو ال يمكننا أن نحكم عمى موقف الروائيات من الرجل من خالل مثال واحد أو رواية
واحدة إنما يجدر بنا النظر إلى التجربة الروائية النسوية الجزائرية ككل وىي جد قوية اآلن ويصعب

 1حسن المناصرة .قراءة في المنظور السردي النسوي ،ص. 10
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جمعيا في عمل واحد ،لذلك حاولنا أن نعطي ولو صورة بسيطة ليذا الموضوع والبحث عن صورة
الرجل فييا واعطاء مقاربة بسيطة ليا.
ومنو فيمك ن القول بأن صورة الرجل في الكتابات النسوية الجزائرية عموما تتراوح بين الجيدة
والسيئة وىذا طبعا يعود إلى موضوع الرواية...إذ يمكن أن نجمل صفة الرجل وصورتو في كتابات
المرأة في صنفين أوليما الصفات الجيدة وتتمثل في  :الوفاء  ،االخالص ،الصدق ،األمانة،
الحب...الخ .الصفة الثانية وىي السمبية وتتمثل في :الخيانة ،الغدر ،الكذب ،الخداع ،النفاق ،الظمم
التعصب...إلخ.
باإلضافة إلى موضوع الرجل نجد أن المرأة قد أبدعت في مواضيع أخرى سياسية و اجتماعية
ثقافية مثل موضوع األمومة و الطفولة ...وىذا نظ ار لطبيعة المرأة االجتماعية الثقافية.
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 -1تصنيف رواية نسيان : com

تعد رواية "نسياف  "comالعمؿ الروائي الرابع أللحماـ مستاانمي بعد ثماثيتيا الشييرة
"ذاكرة الجسد  ،فوضى اللحواس ،عابر سرير" وعمى ما يبدو فإف الكاتبة قد تخمت عف ملحطة
الذاكرة التي شامتيا في ثماثيتيا ،واختارت المجوء إلى النسياف وذلؾ لمساعدة المرأة لمتخمص مف
كؿ العماقات العاطفية وخيباتيا وىو ما جعؿ مف نمط كتابتيا يأتي مااي ار لكتاباتيا السابقة .
"نسياف "comرواية اجتماعية عاطفية ،تعرض لنا فييا الكاتبة صورة المرأة في المجتمع
وتدعو إلى ضرورة الدفاع عنيا ،وىي تبلحث بداخؿ المرأة وتنقؿ لنا قصص لحقيقية ونماذج
واقعية لما تعانيو المرأة .فتطرقت الرواية لملحديث عف الرجؿ بصفاتو الرجولية ،والمرأة بصفاتيا
األنثوية وذلؾ مف أجؿ العمؿ عمى استعادة روح المرأة التي تعاني وسط تقاليد وقوانيف اللحياة
المجلحفة ،ويمكف اعتبار العمؿ مجرد سرد لتجارب صديقاتيا في قالب روائي.
وقد أخذت ألحماـ في ىذه الرواية دور المرشدة العاطفية لمتائيات مف النساء فتقوؿ3
«

كتبت ىذا الكتاب ولحولي نساء ،يخضف معارؾ بالسماح األبيض مع الماضي ،صديقات

يستنجدف بي لفظ اإلشتباؾ بينيف وبيف الذكريات ،كما لو كنت مف "رجاؿ القبعات الزرقاء"
»

المكمفيف مف جمعية األمـ لمفصؿ بيف طرفي النزاع .1
«

إذ بات لمروائية مذىب عاطفي يتبعيا فيو الكثيروف ويسيروف عميو فتقوؿ 3أية مسؤولية
»

أف أصبح شيخة طريؽ اللحب ،وأف يادو لي أتباع ومريدوف يسيروف عمى مذىبي العاطفي" .2

 1ألحماـ مستاانمي  .نسياف ، comط ،1ط ، 3دار اآلداب لمنشر والتوزيع ،بيروت لبناف  .0212ص.02
 2نفسو .ص . 01
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وترى الكاتبة أف النسياف ىو اللحؿ الولحيد لملحد مف معاناة المرأة ومآسييا وىي مستاربة
إذا كاف الرجؿ يستطيع أف ينسى بسيولة فمماذا ال تنسى المرأة؟ .وىي اآلف تطالب المرأة بلحقيا
«

في النسياف بالمساواة مع الرجؿ في ذلؾ فتقوؿ 3نلحف نطالب بالمساواة في النسياف مع
»

الرجاؿ .1
كتبت ألحماـ مستاانمي ىذه الرواية وىي تشعر باأللـ واألسى لما آلت إليو لحالة النساء
ومف بينيف صديقتيا التي ربطت لحياتيا برجؿ خائف غدر بيا وتركيا ،لكنيا مازالت تنتظر
عودتو ،وىو لحاؿ الكثير مف النساء الابيات مثمما تصفيف ألحماـ ،وقد قامت بتوجيو خطاب ليف
يتضمف مواعظ ونصائح تعينيف عمى نسياف الماضي ،وعمى أخذ المبادرة للحب جديد لكف مع
االلحتراس باختيار الرجؿ المناسب لذلؾ.
وتشرح لنا الروائية كيؼ تورطت في ىذا الكتاب ،وكيؼ بدأت قصتيا ،والتي كانت في
البداية نصيلحة قدمتيا لصديقتيا التي وقعت في شرؾ اللحب وباتت أسيرة لذلؾ الرجؿ الذي
ألحبتو .فأرادت الكاتبة أف تساعدىا عمى النسياف وعمى تخطي خيبتيا في اللحب .ولحينما سمعت
صديقاتيا بكؿ تمؾ النصائح التي تقدميا طمبف منيا تدوينيا في كتاب يكوف "دليما نسائيا
لمنسياف" لتساعد بو كؿ الفتيات المواتي وقعف ضلحية لملحب ،وأف يكوف نصيلحة لكؿ مف تقبؿ
«

عمى الوقوع فيو .وتنصح فيو المرأة بالصماة والتقرب إلى اهلل فتقوؿ  3صمي...ففي سجود قمبؾ
»

نسيانو.2 ...

 1الرواية .ص . 33
 2نفسو .ص . 111
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وتقدـ لنا الكاتبة في روايتيا قصص لعديد مف النساء الابيات كما تدعوىف المواتي وقعف
في الشرؾ وفي مصيدة الرجؿ وىي اللحب وبقيف مخمصات للحبيف ولمماضي بالرغـ مف الجراح
فتلحاوؿ مساعدتيف عمى الشفاء مف جراح الماضي.
وقد أعطت رواية "نسياف  "comنقمة جديدة لمفف الروائي ذلؾ العتماد الكاتبة عمى
أسموب جديد في الكتابة وذلؾ يقوـ عمى عرض قصص وألحداث بطريقة فنية رائعة ،واللحتواء
الرواية عمى لحياة واقعية اجتماعية  ،وروح وطنية ويتمثؿ ذلؾ في وعييا وادراكيا لكؿ ما يلحدث
في الوطف العربي مف مؤامرات وخيبات وىزائـ ،والحتوائيا عمى أفكار انسانية بأسموب نقدي
شعري فني جمالي ،إذ تقوـ الروائية بعرض المشكمة وتبلحث عف السبب وراءىا ثـ تعطي لحموال
ليا بطريقة فنية جمالية .وىو ما جعؿ كتابات ألحماـ تتميز عف غيرىا مف الروائيات وىذا ما
جعؿ الجميور والقراء عمييا كثيرا.

-2صورة الرجل في رواية "نسيان :"com
لقد لحاولت الروائية "ألحماـ مستاانمي" في عمميا ىذا أف تقرب لنا تمؾ الصورة عف
عماقة المرأة بالرجؿ وأف تكشؼ لنا عف لحقيقة ذلؾ الرجؿ والتي ىي بطبيعة اللحاؿ مختمفة
ومتعددة نذكر منيا 3الرجؿ الظالـ ،الخائف ،المعقد ،الوفي ...الخ.
 الرجل الظالم:
ترى الكاتبة أف ىذا النوع مف الرجاؿ موجود وبكثرة في لحياتنا وىو الذي يتمذذ بتعذيب
«

المرأة ومعاناتيا ،فيو ال يستلحؽ تمؾ الدموع التي تذرؼ مف أجمو فتقوؿ 3ىؿ مف يخبرنا ونلحف
»

نبكي بسبب ظمـ مف ألحببنا أننا سنضلحؾ يوما مما يبكينا؟ .1

 1الرواية .ص . 11
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وقد يعتبر ىذا الرجؿ نفسو سيدا عمى المرأة ولحاكما عمييا في كؿ مرالحؿ لحياتيا لذلؾ فيو
ظالـ ليا في كؿ عماقة تربطو بيا ،وتعطي لنا الروائية مثاال عف ظمـ ىذا الرجؿ لممرأة التي
«

ألحبتو فتقوؿ 3كمما ىاتفتو كاف يقطع الياتؼ في وجييا ،و إف دقت بابو رمى عند الباب
»

بأشيائيا لحتى بدأت تراودىا فكرة االنتلحار لمقاصصتو بموتيا .1
والروائية توجو خطاب مباشر وصريح لكؿ النساء ،و تلحذرىف مف ىذا النوع مف الرجاؿ ومدى
«

تأثيره عمى لحياتيف فتقوؿ ليف أيتيا العاشقات الساذجات الطيبات الابيات ...ضعف ىذا القوؿ
»

نصب أعينكف 3ويؿ لخؿ لـ يرى في خمو عدوا .2
و أفضؿ رد عمى ىذا النوع مف الرجاؿ الظالميف ىو نسيانيـ وملحوىـ مف لحياتنا ،وعدـ فتح
المجاؿ أماميـ لكي يتمادوا في ظمميـ.
 الرجل الخائن
صنؼ آخر مف الرجاؿ قد تصادفو المرأة في لحياتيا ،وتقع في شباكو وتكوف ضلحية لو
»

«

ولادره تتلحدث عنو ألحماـ مستاانمي قائمة 3ىـ فقط أكثر خيانة وتنصما مف وعودىـ  .3ذلؾ
أف الرجؿ ال يستطيع أبدا الوفاء واإللتزاـ بوعده ألية امرأة كانت .و أفضؿ تشبيو وضعتو الكاتبة
»

«

لمثؿ ىذا النوع مف الرجاؿ ىو رجؿ كالزوالحؼ يتخمص مف جمده ومف ماضيو دوف عناء .4
وتقدـ لنا الروائية نموذجا ليذا الرجؿ وتسرد لنا قصة فتاة وقعت في لحبو فتقوؿ عنيا 3

 1الرواية .ص . 31
 2نفسو  .ص . 32
 3نفسو .ص . 32
 4نفسو .ص . 42
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«

جنت بو لحبا وغيرة ،لكف الرجؿ لـ يفقد عقمو كاف فقط يتسمى "رجاؿ واستلحمى" كما يقوؿ
»

المبنانيوف .1
ىذا النوع مف الرجاؿ ال يمكنو أف يبقى مع امرأة والحدة وىو ما تسرده لنا الروائية لحوؿ فتاة
«

ألحبت ىذا الرجؿ وتعمقت بو لحد الجنوف فماذا فعؿ ىو بيا طمقيا بالثماث ،دوف أف يقوؿ شيئا
»

دوف أف يقدـ شرولحا ،أعمف نفسو خارج الخدمة .2الرجؿ بطبيعتو ال يمكف أف يصدؽ أف ىذه
«

المرأة تلحبو و إنما يتوقع منيا الخيانة دائما ،لذلمؾ يبادر ىو بخيانتيا 3أرادتو كبي ار كما لو
»

أنجبتو وخذليا ذلؾ الرجؿ .3
والكاتبة تنصح المرأة باالبتعاد عف ىذا الرجؿ ونسيانو لما يسبب ليا إال األلـ والمعاناة،
ولكي تتمكف مف ذلؾ عمييا أف تتسمح بالتقوى واإليماف و أف تكثر الدعاء .كما تؤكد الكاتبة أنو
ال يوجد رجؿ يستلحؽ أنثى ميما مارس لحيمة و أالعيبو عمى المرأة وميما اتصؼ بالبطولية
والشجاعة إال أف عالمو يختمؼ عف عالـ المرأة العشقي لذلؾ تذكر الكاتبة النساء باللحذر مف
ىذا النوع مف الرجاؿ.
 الرجل المغرور
رجؿ تصادفو المرأة في لحياتيا فيمارس عمييا غروره ،ويعمد عمى أذيتيا وايماميا بقصد
منو ،أو باير قصد ،لكف غروره ولحبو لمتفوؽ والسمطة ال يسملحاف لو باإلعتذار منيا وتصفو

 1الرواية .ص . 32

 2نفسو .ص . 011
 3نفسو .ص . 012
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«

ألحماـ مستاانمي بقوليا  3الرجؿ لحاكـ عربي صاير لـ تسمح لو الظروؼ أف يلحكـ شعبا،
»

لكف وضعؾ اهلل في طريقو و أنت شعبو .1
والرجؿ باروره وجبروتو وطبيعتو القاسية ،ال يمكف أف يسمح لممرأة أف تيزمو أو تكوف
«

مثمو .لذلؾ نجده يتيميا بأخطائو وعيوبو ،لكي يبقييا ضعيفة وقريبة منو إذ يلحتاج الرجؿ
»

العربي أف يضعؾ في قفص االتياـ كي يمف عميؾ بالعفو ويكوف سيدؾ .2
يوما عف ذلؾ فيو ضعيؼ ،لذلؾ لحتى لو
وىو يرى في عناده وغروره قوة ،و إذ ما تنازؿ ً
كاف يلحبيا إال أف غروره ال يسمح لو بمكالمتيا إذ

«

راح يتمادى ىذا ألنو اعتقد أنو كعادتو
»

بإمكانو أف يذىب بعيدا في ظمميا ،ثـ يجدىا في انتظاره متى عاد .3
وىذا النوع مف الرجاؿ قد يكوف لحبو صادقا وقد يكوف وفيا للحبيبتو ،لكف عناده وغروره
»

«

طايا عمى لحبو فمـ يستطع أف يفيـ مشاعره لماذا كابر إذف كؿ تمؾ السنوات .4وىو رجؿ ال
يعرؼ اإل عتذار مف المرأة بؿ ينتظر اعتذارىا الدائـ منو ،ألنو يعتقد أف ىذه المرأة ال تقوى عمى
«

فراقو وستتلحمؿ كؿ غروره  ،ىو رجؿ يعتقد أف المرأة موجودة أصما النتظاره ،و أنيا أضعؼ
»

مف أف تأخذ قرار االنفصاؿ أو تمتزـ بو .5
لذلؾ نجد الروائية تنصح المرأة باالبتعاد عف ىذا الرجؿ الذي ال يممؾ شجاعة االعتذار
عف أخطائو و وعيوبو  ،وىو ال يمكف أف يكوف رجما ،ألف االعتراؼ بالخطأ فضيمة ،وعمى ما

 1الرواية  .ص . 114
 2نفسو .ص . 114
 3نفسو .ص . 001
 4نفسو .ص . 001
 5نفسو .ص . 002
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يبدو أف الرجاؿ تنقصيـ مثؿ ىذه الميزة ،وعمى المرأة أف ال تذؿ نفسيا أمامو و أف ال تسمح
لاروره أف يسيطر عمييا.
 الرجل المراوغ
«

وتصفو الروائية كذلؾ بالمنسلحب ،اليارب ،المتخفي ،فتقوؿ 3سيختفي توقعي ذلؾ منذ
»

أوؿ ظيور لو في لحياتؾ  .1وقد دخمت إلى عمؽ تفكير الرجؿ ،ولماذا يفكر باليروب كلحؿ لو ،
وقد استشيدت بقوؿ لػ" جوف ماري مور" الذي تقوؿ فيو 3ال سبيؿ لمرجؿ أف ينتصر عمى المرأة
إال بالفرار منيا.
وليذا الرجؿ وسائؿ عدة تمكنو مف التخمص مف أي امرأة وتلحطيميا ،ومف بيف ىذه
»

«

الوسائؿ الصمت إنو صمت الكيد ...صمت اليجر ...صمت الخذالف .2 ...ويمجأ الرجؿ
لميروب كلحؿ أسيؿ لو .لكف ذلؾ بالنسبة إليو ىو انسلحاب وتصفو الروائية باألرنب اليارب
«

فتقوؿ عنو  3اعممي يرلحمؾ اهلل ،أف الرجؿ أرنب أماـ أوؿ مواجية ييرب ،ألنو ال يممؾ تبري ار
»

ألي تصرؼ و ال أي جواب عمى أسئمتؾ الكثيرة ،اليروب مخرج مشرؼ لو .3
وعمى المرأة التي تربطيا عماقة بمثؿ ىذا النوع مف الرجاؿ أف تتوقع في أية للحظة اختفاء
«

ىذا الرجؿ مف لحياتيا ،وىو ما توضلحو لنا الروائية بقوليا 3دوف مقدمات دوف شروح أو
»

توضيلحات توقؼ ىاتفو عف النبض بنوايا إجرامية معمنة الغتياليا صمتا .4

 1الرواية .ص . 113
 2نفسو  .ص . 132
 3نفسو  .ص . 112
 4نفسو .ص . 21
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وتلحث الروائية المرأة عمى المبادرة باالنسلحاب مف لحياة ىذا الرجؿ كي ال يسبب ليا األلـ
«

والمعاناة ،فتقوؿ ليا  3كوني أوؿ مف ييرب مف رجؿ كيذا...كوني مف ييينو باالنسلحاب.
»

عندىا فقط ستصبلحيف عقدة األرنب وسيبدأ بمطاردتؾ .1
عندما يشعر الرجؿ بعدـ اىتماـ المرأة وال مباالتيا بو ،واىتماميا فقط بنفسيا ،يشعره ذلؾ
بالخطر و بالخوؼ مف فقدانيا ،فيلحاوؿ ىو التقرب منيا لمعرفة ما تخفيو وما تريده ،وىو ال
يلحب أف تكوف المرأة مف تبتعد عنو أوال.
 الرجل المعقد
وتصفو الروائية كذلؾ بالمتجبر ،الايور ،المشكاؾ  ،والمريض ،رجؿ ال يؤمف بلحب المرأة
لو وال بإخماصيا لو في عماقاتيا بو ،وتقوؿ« 3منذ الملحظة التي دخمت سوسة الشؾ إلى قمبو
»

أصبلحت ميددة بخسارتو ،سيصدؽ السوسة ولف يصدقؾ!  .2والرجؿ المعقد يلحس دائما
بالنقص ،ويبلحث عف تأكيد رجولتو بالعماقات التي يربطيا لكؿ امرأة ويكوف ذلؾ بتلحطيـ قمبيا
«

شعور بالقوة والرجولة ،وىو ما تقولو عنو الروائية 3عادة ما
ًا
وشعور المرأة بالضعؼ يولد لديو
إلحساسا
لحبا عظي ًما بؿ امرأة تعطيو
يبلحث الرجؿ عف امرأة عادية تكوف لو مماذا ،ال يريد ً
ً
»

بالعظمة .3
رجؿ أوصمتو الايرة إلى لحد الجنوف ،وال يصدؽ مطمقا أف امرأة يمكف أف تخمص لو ،يشؾ في
انشااليا عنو أف تكوف عمى عماقة بايره ،أو أف تكوف تتلحدث مع شخص آخر عبر الياتؼ

 1الرواية .ص . 114
 2نفسو .ص . 001
 3نفسو .ص . 000
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ألف ذلؾ الياتؼ بلحسبو وجد فقط لخدمتو ىو ،وىذا ما ترويو لنا الروائية ،قد لحدث مع إلحدى
صديقاتيا والتي تقوؿ3

«

ماذا أفعؿ؟ لقد بدأت المشاكؿ بيننا...كمما وجد الياتؼ مشاوال قامت
»

القيامة وانقطع عف مياتفتي يوما أو يوميف .1
كما أف غيرة الرجؿ وشكو ال يجعمانو يصدؽ أف امرأة تعموه شأنا يمكف أف تنظر إليو
«

وتخمص لو ،كما أف المرأة العظيمة تجعمو يلحس دائما بالنقص وعدـ الرضا ،وشكو يجعؿ منو
مريضا ال يصدؽ أف امرأة عمى ذلؾ القدر مف الجماؿ والنجومية والشيرة يمكف أف تكوف وفية
»

لو ،قالت لو السوسة 3كيؼ تخمص لؾ ولحوليا ىذا القدر مف األثرياء والمشاىير .2
وتبرر الروائية سبب كؿ ىذه المشاكؿ ،كؿ ىذا الشؾ والوسواس ،بذلؾ " الياتؼ
مرضا
المرضي" مثمما تصفو ،ذلؾ أف الياتؼ يجعؿ مف لحب العشاؽ أقوى و أعنؼ ،ولحتى
ً
معديا يقتؿ أصلحابو ويموت اللحب بينيـ.
والرجؿ بطبعو مشاغؿ و متجبر عمى المرأة وال يريد في لحياتو تمؾ المرأة الذكية وال
القوية .إنما تكفيو امرأة تيتـ بو وبلحاجياتو وتلحترـ ق ارراتو التي يفرضيا عمييا ،كما أنو سريع
«

الاضب عمييا وال يفكر مطمقا بمشاعرىا ،ذلؾ أف الكممات كالرصاصة ال تسترد وقد يفرغ فيؾ
»3

في للحظة غضب ذخيرتو مف الكماـ الذي يفاجئؾ بأذاه.

 1الرواية .ص . 001
 2نفسو .ص . 003
 3نفسو. 021 .
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«

الاضب  ،وألنو وفي للحظة غضب منو يجعميا تعيش جلحيـ و ألـ كبير إذ أنو في نوبة غضب
»1

والحدة يمقي فييا عميؾ بلحممو وبالجمر المتطاير مف فمو.

إف تجبر الرجؿ ولحبو لمسمطة يجعماف منو بعيدا عف لحبيبتو ميما كانت درجة لحبو ليا
«

ذلؾ أف غيرتو دمرتو ،وكانت أقوى مف لحبو وعنو تقوؿ الروائية لماذا كابر إذف كؿ تمؾ
السنوات؟ لماذا كاف يشقى ويشقييا بو؟ لماذا كاف يبكي في السر...ويبكييا؟ لماذا وىو البدوي
»

الايور كازاؿ عربي ،تركيا لرجؿ غيره؟ .2
رجؿ معقد تتلحكـ فيو غيرتو وغروره المريض ،ال يمكف أف يتنازؿ أماـ امرأة أي كانت
وميما كاف لحبو ليا ،ذلؾ أف جذوره و أصمو المبني عمى القوة ولحب التسمط والتممؾ ال يسملحاف
لو بالرضوخ لسمطة اللحب إذ

«

يأبى الرجؿ أف يعود إلى لحبو الكبير بعد قطيعة معتذ ار ومنكس ار
»3

تربيتو تمنعو أف يرى في للحظة ضعفو أماـ اللحب ،أجمؿ للحظات عمره عمى اإلطماؽ.

تعطي لنا الروائية مثاالً عف غرور الرجؿ وتجنيو عمى المرأة ،وىي صديقتيا الصلحفية
التي عانت مف غرور الرجؿ وغيرتو منيا ومف نجالحاتيا ،والذي قاؿ ليا مرة

«

أنت كذبة كبرى.

أتعتقديف أنؾ صلحافية كبيرة ...ثمة مميوف امرأة أىـ منؾ وأجمؿ منؾ ،فمانة مثما أشرؼ منؾ
»

مميوف مرة ،تتمنى فقط لو سممت عمييا وال أفعؿ .4

 1الرواية .ص . 022
 2نفسو .ص .001

 3نفسو .ص . 002
 4نفسو .ص . 024
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وترى الروائية أف ىذا النوع مف الرجاؿ وميما قدمت لو المرأة مف تنازالت وميما رضخت
لو ،إال أف مرضو وىوسو يبقياف لحاج از بينيما ،وغيرتو تدمر كؿ شيء بنياه ،وىو ما لحدث ما
«

تمؾ الصلحفية التي ظمت لفترة دوف عمؿ كي ال تعطيو سببا لمايرة ،ما كاف ليا مف شاؿ إال
تدليؿ الرجؿ الذي تركت كؿ شيء ألجمو ،عساه يطمئف ويتزوجيا ،لكنو لـ يطمئف برغـ ذلؾ
وال كاف معنيا بالفرص التي أضاعيا عمييا ،وفي ليمة مف ليالي "الجدي" راح يضربيا بما أوتى
مف ذكورة بعد أف خيؿ لو أنو رآىا تبتسـ أثناء العشاء...لمنادؿ!.

»1

فما لحاجة المرأة إلى رجؿ مثؿ ىذا رجؿ غيور ،معقد ،مشكاؾ ،مريض ومتجبر رجؿ يجد
سعادتو في ألميا وشقائو ولحزنو في نجالحيا وسعادتيا ،رجؿ ال يقدر إنجازاتيا وال طمولحاتيا وفي
كؿ مرة يسعى إلى تدميرىا وكسرىا مف أجؿ أف يعما ىو وبتفوؽ ،رجؿ ىكذا ال يستلحؽ مكانا
في لحياة أية امرأة.
لقد سردت لنا الروائية صفات لبعض األصناؼ مف الرجاؿ ،الذيف قد تقابميـ المرأة في
لحياتيا ،وتضع نفسيا رىينة ليـ ولميوليـ المريضة والمعقدة .و التي تدؿ عف النقص في
شخصيتيـ وعف رجعية تفكيرىـ التي لـ يعد الزمف يتماشى معيا ،وترى الروائية بأف خير عدو
ليذا الصنؼ مف الرجاؿ ىو النسياف .بنسيانيـ واالبتعاد عنيـ نجاح المرأة وصماح ليا والنسياف
«

ىو أفضؿ تلحد يمكف أف تأخذه المرأة ضد الرجؿ إذ تقوؿ 3ثمة رجاؿ ال تكسبو المرأة إال
»2

بالخسارة عندما تنسيو لحقا سيتذكرؾ ،ذلؾ ألننا ال ننسى خسارتيا.

1الرواية .ص . 024
 2نفسو .ص . 23
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وترى الروائية بأف أفضؿ وسيمة تعيف المرأة عمى النسياف ىو التقوى ،الصماة والدعاء
«

والتقرب إلى اهلل يجعميا ترتاح وتنسى ىموميا ،وتنسى ظمـ ذلؾ الرجؿ ليا ،فتقوؿ ما لحاجتؾ
إلى صدقة ىاتفية مف رجؿ إذا كانت المآذف ترفع أذانيا مف أجمؾ وتقوؿ لؾ خمس مرات في
اليوـ إف رب ىذا الكوف ينتظرؾ ويلحبؾ...أبكي نفسؾ إلى اهلل و أنت بيف يديو ،وال تبكي في
»

إالىا يتلحكـ بلحياتؾ وموتؾ .1
لحضرة رجؿ يخاؿ نفسو ً
ومع كؿ الصفات السمبية التي أدرجتيا الروائية لمرجؿ في روايتيا ولحذرت المرأة منيا ،إال أنيا
استثنت فئة قميمة جدا ونادرة مف الرجاؿ وىـ األوفياء والرجاؿ اللحقيقيوف والمذيف تقوؿ عنيـ3
«

»

الوفاء اآلسر لرجاؿ مف سمالة نادرة  .2وتصر الروائية عمى أف مثؿ ىذا النوع مف الرجاؿ

وجوده قمة في ىذا الوقت ،بشيامتو وطفولتو ولحبو ،وتواضعو وىو ما نجده لحيف تصفو الروائية
«

عمى لساف ىذا الرجؿ لحدث أف عدت إلييا معتذ ار عندما كاف خطئي كبي ار في لحقيا ،ألحب أف
أتمرد عمى ذكورتي ،في االعتذار عودة إلى الطفولة وتطيير لمنفس مف كبائرىا ،كالارور
»

والكبرياء ،والتسمط ،واألنانية والتجني .3
ونجد الروائية تنلحسر عمى ضياع الرجولة وندرتيا في ىذا الزمف الذي بات لمرجولة معنى
»4

«

آخر وىو رجولة الساعات الثمينة والسيجار الفخـ
وتتساءؿ 3أيف ذىب الرجاؿ؟ وماذا لحؿ بيـ؟.

 1الرواية .ص . 112 ، 111
 2نفسو .ص . 013

 3نفسو  .ص . 012
 4نفسو .ص . 11
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وتؤكد الروائية أف الرجؿ الوفي يلحظى بقمب أي امرأة كانت ،ويبقى مسيط ار عميو ،وىو
«

يستلحؽ ذلؾ  ،يستلحؽ إخماص المرأة لو ،ووفاءىا إذ أف القمب ينسى مف يخونو ،لكف يتعذر
»1

عميو نسياف الوفاء.
-3

إذ يبقى الوفاء ميزة يتميز بيا قمة مف الرجاؿ ،وصفة نادرة فييـ .

معنى الرجولة في الرواية :

ترى الروائية بأف الرجولة ىي التي تؤمف ايمانا مطمقا ال يراوده شؾ أنيا وجدت لتعطي ال
لتؤذي ،لتبقي وتلحب وتيب ،رجولة تقدر معنى المرأة وتمنلحيا قيمتيا وقد استشيدت بقوؿ لكاتب
«

فرنسي يقوؿ فيو 3الرجؿ اللحقيقي ليس مف ياري أكثر مف امرأة ،بؿ الذي ياري أكثر مف مرة
»

المرأة نفسيا .2
وىذه الميزة قؿ ما نجدىا في رجاؿ اليوـ إف لـ تقؿ عنيا منعدمة ،ذلؾ أف الرجولة ميزات
وصفات يصعب عمى أي رجؿ كاف أف يمتمكيا والتي منيا الوفاء ،الوفاء بالوعد ،الوفاء لمف
«

يلحبو ،الوفاء لنفسو ،فنجد الروائية تقوؿ عف الرجؿ الوفي الوفاء اآلسر لرجاؿ مف سمالة
»

نادرة.3 .
وتعدد لنا الروائية صفات الرجولة اللحقيقية والنادرة ،والتي تجعؿ كؿ مف يتسـ بيا يفتخر
«

بنفسو ويعتز بيا وىي الشيامة والشموخ واألنفة وبياء الوقار ونبؿ الخمؽ و إغراء التقوى والنخوة
واإلخماص المرأة والحدة ،والترفع عف األذى ،وستر األمانة العاطفية و السخاء العشقي الموجع

 1نفسو. 012 .

 2نفسو  .ص . 13
 3الرواية  .ص . 013
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في إغداقو واالستعداد لمذود عف شرؼ اللحبيبة بكؿ خمية ،و لحتى آخر خمية ،ومواصمة الوقوؼ
بجانبيا لحتى بعد الفراؽ.1" .
تمؾ ىي الخصاؿ التي تبلحث عنيا المرأة في الرجؿ ،وتمؾ الصفات ىي التي تشي
بالرجولة اللحقيقية ،وىي صفات ليست لمبيع ،وتصؼ لنا الروائية ىذا الرجؿ وتمدلحو فتقوؿ عنو3
«

»2

عاشؽ مف سادة الوفاء ،قطع مرالحؿ كبيرة في تربية النفس عمى اإلخماص لبموغ مقاـ كيذا.

وتنصح الروائية أية امرأة تلحظى بيذه الماسة النادرة ،أو مر عمى لحياتيا رجؿ كيذا أف
تفتخر بو ،وأف تتمسؾ وتتشبث بو ألف شخص مثمو لف يتكرر في لحياتيا ،وىو رجؿ يستلحؽ أف
«

يقاؿ عنو عاشؽ عاشؽ يشتييو العشؽ ويباىي بو بيف الرجاؿ" .3رجؿ لحقيقي وفي للحبو يعترؼ
بأغماطو ويتجمؿ بماة االعتذار ،مثمو ىـ "سادة في الوفاء...رجاؿ أوفياء كأنبياء رسالة،
»

جميموف في تعففيـ كبار في عواطفيـ .4
رجؿ يلحترـ المرأة ويقدرىا ،ويعترؼ بلحاجتو ليا لتشاركو لحياتو ،وتلحمؿ عنو وتعينو في
لحياتو ألنو يؤمف بأف اللحياة تبنى عمى ثنائية الرجؿ والمرأة و أنو ينباي أف تكوف ىناؾ عماقة
الحتراـ بينيما ،وتفاىـ وتتلحسر الكاتبة في ىذه الرواية وتتأسؼ عمى انعداـ صفات الرجولة في
«

رجاؿ ىذا الزمف خاصة الوفاء الذي لـ يعد صفة ليـ فتقوؿ 3الوفاء مرض عضاؿ لـ يعد
»

يصيب عمى أيامنا إال الكماب ...والابيات مف النساء .5

 1الراوية .ص . 10
 2نفسو .ص . 012
 3نفسو  .ص . 013
 4نفسو .ص . 112
 5نفسو  .ص . 11
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وتتوجو ألحماـ مستاانمي بخطاب مباشر إلى الرجاؿ ليقينيا بأنيـ سوؼ يتسمموف إلى
«

الكتاب بالرغـ مف منعو عنيـ ،فتقوؿ ليـ  3أييا الرجاؿ ،الرجاؿ سنصمي اهلل طويما كي يمؤل
»

بفصيمتكـ مجددا ىذا العالـ ،وأف يساعدنا عمى نسياف اآلخريف.1 .
وتعتبر ىذا الكتاب ىو في مصملحة الرجاؿ أنفسيـ لكي يتعمموا منو و أف يتجنبوا الوقوع
«

في أخطاء غيرىـ فتقوؿ 3ىذا الكتاب سيسمح لمف تسمؿ مف الرجاؿ ىنا أف يتعمـ مف أخطاء
»

غيره مف الذكور مف باب تعمـ األدب مف قميؿ األدب .2
كما تطمئف الرجاؿ في نفس الوقت بأف اللحياة ال يمكف أف تستمر مف دونيـ إذ ال يمكف
«

لممرأة أف تخرجيـ مف لحياتيا كميا ،فتقوؿ ليـ  3ليشيخوا مطمئنيف ال الزمف ال المرض  ،ال
»

الموت سيقتميـ مف قموبنا نلحف النساء ،النساء .3
«

وفي الوقت نفسو تعتذر مف الرجاؿ اللحقيقيف وتقوؿ ليـ 3أما الرجاؿ اللحقيقيوف فأعتذر
ليـ ،ألحب إثـ ذكائيـ ،فأنا واثقة أنيـ سينجلحوف في رشوة النساء بما يممكوف مف وسائؿ رجالية
ال تصمد أماـ إغراءاتيا امرأة.

»4

وقد جاءت ىذه الرواية لتكشؼ الستار عف أشباه الرجاؿ

المذيف يتمذذوف بعذاب المرأة واىانتيا وأذيتيا.

 1الرواية .ص . 11
 2نفسو .ص .13

 3نفسو .ص . 12
 4نفسو .ص . 13
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 -4الحب في الرواية

تتلحسر الروائية وتتأسؼ عمى ما آؿ إليو اللحب في وقتنا ىذا ،وتستذكر ذلؾ بمقولة لكاتب
فرنسي يعرؼ فييا اللحب بقولو3

«

»

في القرف العشريف اللحب ىو ىاتؼ ال يدؽ يلحدث ىذا في
«

زمف التطور التكنولوجي وزمف السرعة و عدـ اإلنتظار والشوؽ ،فتعرؼ اللحب وتقوؿ 3ما عاد
»1

تعريؼ اللحب اليوـ أنو اثناف ينظراف في االتجاه نفسو ،بؿ اثناف ينظراف إلى الجياز نفسو.

والكاتبة تلحف إلى الزمف الذي كاف فيو ساعي البريد ىو مرسوؿ اللحب وىو ما تسميو بزمف
«

االنتظار الجميؿ وتمؾ السعادة التي تلحس فييا أثناء فتح رسالة مف لحبيب فتقوؿ 3ماتت تمؾ
األلحاسيس العاطفية الكبيرة بسبب تمؾ األفراح التكنولوجية الصايرة التي تأتي وتختفي بزر ،منذ
»

سممنا مصيرنا لآلالت.2 .
وأصبح اللحب مرىونا برنة ىاتؼ أو رسالة الكترونية عمى جيازىا ،وىو ما تصفو لنا الروائية
«

»

سياسة التجويع الياتفي ،أو الريجيـ الياتفي .3وأي لحب ذلؾ الموصوؿ بياتؼ أو بآلة

إلكترونية إلى أي مدى سيستمر ويتلحمؿ و إلى أيف سيوصمنا؟.
ومع ىذا التطور السريع وىذه الفوضى في المفاىيـ تستشيد الروائية بقوؿ لػ "ألفرد كابوس"
«

يعرؼ فيو اللحب بأنو اللحب ىو عدـ لحصوؿ الرجؿ فو ار عمى ما يشتييو" وتصر الروائية عمى

 1نفسو .ص . 133

 2نفسو .ص . 131
 3الرواية .ص . 133
45

صورة الرجل في رواية نسيان com

الفصل الثاني

أف ىذا اللحب سرعاف ما سينتيي لذلؾ تلحذر النساء منو فتقوؿ" اللحب عابر سبيؿ يمر بنا
»

ويواصؿ طريقو مف دوننا ميما طاؿ المشوار .1
وتتأسؼ الروائية لكؿ ذلؾ الصراع الذي يلحدث بيف المتلحابيف وتتساءؿ إف كانوا فعما
«

يلحبوف بعضيـ فمماذا يصروف ويعاندوف في لحبيـ .وتقوؿ لقد وجد اللحب لنتلحدى بو العالـ ،ال
»2

لنتلحدى بو مف نلحب .ووجد ليني ويلحمؿ وسيند ال لييد ويبشع ويدمر.

كما تدعوا الروائية

النساء بعدـ أخذ اللحب مأخذ جد واعطاء كؿ ما تممؾ إنما يلحب أف نلحذر في اللحب ونلحذر
«

ممف نلحب فتقوؿ 3ألننا أخذنا اللحب مأخذ الجد فما ألحد قاؿ لنا إنو في الواقع أجمؿ أوىامنا
»

وأكثرىا وجعا.3 .
إف اللحب بقدر ما ىو جميؿ إال أنو مدمر و يقتؿ في كثير مف األلحياف ذلؾ إذا لـ نلحسف
اإلختيار ،وغيبنا عقولنا فيو ،وىا ىي ألحماـ مستاانمي تقدـ نصيلحة لتفادي كؿ المعاناة
«

واأللحزاف وكذا لمفوز في النياية فتقوؿ لكؿ امرأة مقبمة عمى ماامرة لحب أدخمي اللحب كبيرة
»

واخرجي منو أميرة.4 .
«

كما تنصح المرأة بالوقوؼ في وجو ىذا اللحب المزيؼ الاشاش فتقوؿ ليا إنو قرار
»

سميـ أرفضي أف يمف عميؾ رجؿ بدقة الرلحمة كنوع مف الموت الرلحيـ ،ليذىب إلى الجلحيـ.!5 .
اللحب الذي يتلحدد بعدد الكممات الياتفية ال يمكف أف يعد لحبا ،إنو ىوس إنو خياؿ ومرض إنو
 1الرواية .ص . 112
 2نفسو .ص . 21
 3نفسو .ص . 11
 4نفسو .ص . 41
 5نفسو .ص . 132
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خياؿ ومرض ،إنو خرافة يصمح أف تكوف مسمسما ألف نيايتو أكيدة .و ىذا ما تتأسؼ عميو
الروائية ،ولقد عممت في روايتيا عمى استبداؿ ىاتؼ اللحب بياتؼ النسياف لتعيف صديقتيا عمى
نسياف لحبيا الخ ارفي.
لتختـ الروائية نصيا المطوؿ بنصيلحة إلحت ارزية مف ىذا الرجؿ الذي لـ يتخذ عندىا إال
صورة الذئب الضاري المتربص بالمرأة ،والمتلحيف لفرصة القضاء عمييا ذلؾ أف العالـ الذي
»

«

نعيش فيو غابة بلحسب ما تقوؿ 3نلحف نعيش في غابة معظـ لحيواناتيا تعيش بداخمنا .1
«

لذلؾ تنصح كؿ امرأة بااللحتراس في إختيار الشخص الذي تودعو لحياتيا فتقوؿ 3صار
عوضا
لزاما عمينا أف تتعمـ عمـ الفراسة...ونقمع عف متابعة القنوات السياسية و الطربية ونتابع
ً
»

عف ذلؾ القنوات المختصة باللحيوانات لحتى ال نخطئ في اختيار لحيواف لحياتنا .2
كما تنصح كؿ امرأة مقبمة عمى اللحب أف تلحترس وتتوقع وجود للحظة الفراؽ والنياية و
«

أنو ال شيء أبدي وكؿ شيء ممكف في اللحب كما الموت فتقوؿ 3عمينا أف نربي قمبنا مع كؿ
لحب عمى توقع الحتماؿ الفراؽ والتأقمـ مع فكرة الفراؽ ،قبؿ التأقمـ مع واقعو ،ذلؾ أف في الفكرة
»3

يكمف شقاؤنا و أف نذىب إلى اللحب كما ناادره ،دوف جراح  ،دوف أسى.

وعمى المرأة أف تؤمف بأف اللحب ما ىو إال عابر سبيؿ ،وقد مر في لحياتنا لذلؾ يجب أف
«

يكوف ىناؾ لحؿ لو إنو النسياف النسياف ىو المقيـ في أيامنا وسريرنا ومفكرتنا إنو رجؿ

 1الرواية .ص . 113
 2نفسو .ص . 113
 3نفسو .ص . 02
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»

لحياتنا  .1وترى في النسياف اللحؿ الولحيد لعذابات المرأة ،لكف عمى ىذه األخيرة أف تتلحمى
«

بالشجاعة والجرأة ليذه المعركة فتقوؿ ليا 3إف نويت عمى النسياف ،ادخمي المعركة وأعطي
»

الوقت وقتا .2وتدعوا الكاتبة المرأة بأف ال تلحب دفعة والحدة ،و أف ال تمنح نفسيا بالكامؿ لكي
عدوا" .وتطالب
ال تكوف نيايتيا عمى يد رجؿ ،و تذكرىف بمقولة " ويؿ لخؿ لـ يرى في خمو ً
مستاانمي بلحؽ المساواة بيف الرجؿ و المرأة في أمر والحد وفقط وىو المساواة في النسياف
وتناشد العمماء في مساعدتيا عمى ذلؾ وايجاد عماج لملحد مف الداء المستأىؿ في إناث الجنس
«

البشري وتصؼ ىذا الداء بقوليا 3الوفاء مرض عضاؿ لـ يعد يصيب عمى أيامنا إال
»

الكماب ...والابيات مف النساء ! .3
وتشرح لنا الروائية كيؼ تورطت في ىذا الكتاب .وكيؼ بدأت قصتيا التي كانت في
البداية نصيلحة تقدميا لصديقتيا التي وقعت في شرؾ اللحب وباتت أسيرة لذلؾ الرجؿ الذي
ألحبتو ،فأرادت الكاتبة أف تساعدىا عمى النسياف وعمى التخمص مف لحبيا ولحينيا سمعت
«

صديقاتيا بكؿ تمؾ النصائح التي تقدميا ،طمبف منيا أف تدونيا في كتاب يكوف دليما نسائيا
»

لمنسياف تساعد بو كؿ الفتيات المواتي وقعف ضلحية لملحب و أف يكوف نصيلحة لكؿ مف تقبؿ
«

عمى الوقوع فيو .وتنصح المرأة بالصماة والتقرب إلى اهلل فتقوؿ 3صمي...ففي سجود قمبؾ
»

نسيانو .4

 1الراوية .ص . 112
 2نفسو .ص . 122
 3نفسو .ص . 33

 4نفسو .ص . 111
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وتقدـ لنا الكاتبة في روايتيا قصص لعديد مف النساء الابيات كما تصفعيف .المواتي وقعف
في شرؾ الرجؿ أي اللحب وبقيف مخمصات للحبيف أي لمماضي بالرغـ مف فراقيف فتلحاوؿ
مساعدتيـ عمى الشفاء مف جراح الماضي.
لتختـ كتابيا بما سمتو " ميثاؽ شرؼ أنثوي" وىو عبارة عف مجموعة مف القواعد عمى
المرأة أف تتلحمى بيا و أف تكوف أساسا لبداية لحبيا ،وتطالبيا بالتعيد والتوقيع عمى االلتزاـ بيذه
المبادئ .وتطمب في األخير مف كؿ مف تق أر الكتاب أف توقع بدورىا عمى الميثاؽ و أف يلحفظف
وصايا ىذا الميثاؽ ليوفرف عمى أنفسيف أشي ار مف العذاب و أعواـ مف األوىاـ ،لتختـ بعبارة
"النسياف...نسياف .كـ" ! .
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خاتمـــــة
من خالل دراستنا لكتاب أحالم مستغانمي "نسيان  "comالحظنا أنيا جاءت عمى
شكل سرد أحداث و وقائع وقصص حدثت مع صديقاتيا بطريقة بسيطة وجميمة و بمغة سيمة
بسيطة .
وقد كانت كتاباتيا تترك انطباعين مختمفين في نفس القارئ ،فمرة تبعث عباراتيا السكينة
والدفء في القموب .ومرات تنقمنا إلى عالم مختمف تشتعل فيو نار الغضب والتحسر عمى
زمن لم يعد فيو لمحب الصادق مكان.
كما تطرقت الروائية لعدة مواقف تعيشيا المرأة في حياتيا مع الرجل ،لتعود وتطالب
في كل مرة من المرأة أن تنزع ثوب الضحية و تناضل من أجل حقوقيا ،و أال تترك مستقبميا
رىنا إلشارة سيدىا "الرجل".
وقد تكممت الروائية بجرأة عن العالقة التي تجمع الرجل بالمرأة ،فتعمقت في خباياىا
رمز تسقط عميو الحالة االجتماعية والسياسية التي آل إلييا
وأسرارىا ،وجعمت من الرجل ًا
المجتمع العربي عامة والجزائري بالخصوص.
ونجد أنيا في ىذا المجال وأعطت صورة عن عالقة المرأة بالرجل والتي تظير في
صراع مستمر ،وسيطرة ذكورية ،فقامت بتحميل شخصياتو المختمفة .والكاتبة من خالل
كتاباتيا ال تعبر عن ذاتيا فقط بل تتوغل في ذوات النساء لتبين لنا بعض المواقف التي
تعيشيا المرأة مع الرجل وىو ما نجده في روايتيا "نسيان  ، "comوالذي قد يكون السبب وراء
كتاباتيا ليا ىو تجربة أليمة قد تكون عاشتيا مع الرجل أو يكون ما عايشتو وشاىدتو في أعين
نساء أخريات مثل صديقاتيا وىو الذي ذكرتو لنا في الرواية .

51

خاتمـــــة
يمكن اعتبار الروائية أحالم مستغانمي مرشدة النساء في عالقاتين العاطفية نظ ار
لتجربتيا وخبرتيا بالرجال وىو ما نممسو في كل كتاباتيا التي تتميز بالحنكة والذكاء والفطنة
تجاه اآلخر ،ونجد أنيا في ىذا الكتاب تناولت فقط الجانب السمبي لمرجل بكل تفاصيمو ،ربما
تكون تعمدت ذلك لتوجو ليم رسالتيا  .مع أنيا اشارت إلى الجانب اآلخر من الرجل دون
التفصيل في ذلك.
كما نستنتج من خالل بحثنا في الكتابات النسوية الجزائرية أن المرأة التي كانت تميم
الرجل في الماضي أصبحت اآلن تنافسو في مجال الكتابة ،فكسرت القيود وبدأت تطالب
بحقوقيا  ،وباتت تناقش مواضيعا كانت في الماضي حك ار عمى الرجال  .فخطت خطوة كبيرة
نحو األمام .
باإلضافة إلى موضوع الرجل نجد أن ىناك مواضيع أخرى كثيرة ومتعددة تناولتيا
الكتابة النسوية الجزائرية والتي منيا  :الوطن ،القومية ،األمومة ،باإلضافة إلى قضايا سياسية
واجتماعية أخرى .
ليبقى الحديث عن الكتابة النسوية الجزائرية ومواضيعيا وكذا حضور الرجل فييا .
أمر شديد التعقيد  ،وال يمكن اإللمام بو كمو في بحثنا ىذا  ،نظ ار لبروز الكثير من المبدعات
في ىذا المجال .وكذا الجدل الواسع بين النقاد حول موضوع ىذه الكتابات بين مؤيد ومعارض
ليا.لكن الشيء األكيد لدينا ىو أن المرأة الجزائرية كتبت أخيرا ،وقد أبدعت في ذلك وبكل
الطرق وفي مختمف المجاالت  ،وىو ما يستحق االىتمام من طرف النقاد و الدارسين.
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