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  &ي�الخطاب�الّروائي�ا�عاصر�&ي�الجزائر��و�فr.ا��jّ �الواق�يّ 
  Åح[م�مستغانمcom�V."�نسيان"�قراءة��ي:�

مي د. .أ
ّ
Nأمينة�بلهاشمي.�أ،�و عبد�القادر�س 

 الجزائر،�جامعة�تلمسان،�كلية� داب�واللغات،�قسم�اللغة�العربية�وآدا��ا

  تمهيد

�ت �كتاب�الدراسةس£ى �مضمون �الوقوف�عdى واستعراض� "، com.نسيان" إvى
Vمستغانم� �أح[م �الروائي�)١(خطاب �أسئلة�فيه، غ$� �بطرح متوقعة� وذلك

عdى�موقفها�من�عالم�الرجل�وعاPها�� ومحاولة��جابة�عل¸�ا،�_مر�الذي�يطلعنا
���٣٣٦ي��تقع�الرواية�.من�منطلقي�الواقع�و¯ف§�اض�فيه �٧٢صفحة�تتوزعها

فكل�مجموعة��من�حيث�جاءت�نصوصها�تحت�عناوين�رئيسة،�قص$�ة،�ةقص
�يشملها، �تحت�عنوان �تنضوي �الكتاب�مثل:�قصصية �هذا ��ي �تورطت �هكذا

�شامل)، �يdي:وت�(عنوان �ما �عاطفيا�الكاتب�- ضّم �مرشدا �_ربعة�، الفصول
�للحب غت،

ّ
�بل Vjأن� �_دب �يشهد �النسيان، �ش�éة �النسيان، �طالب$ن هكذا�،

وأح[م�مستغانم��Vي�كل��.م�عن�دار� داب�بب$�وت٢٠٠٩سنة�أو��وقد�صدر�الكتاب��تورطت��ي�هذا�الكتاب.
رين��و أ�،س�محمود�العّقادأو�عبا�،بلزاك أو�،شكسب$��:أمثالهذه�النصوص�تستفتح�إما�بمقولة�لكّتاب�

ّ
مفك

�الكوني�:أمثال �ابن�زيدون �شعراء�أو �،إبراهيم �أو��،وقيس�لب��j،أمثال: �من��اتبمقطوعونزار�قباني، شعرية
ينطبق�قد�وهذا�الوضع��.أو�قصص�حكاها�_صم£ي،�أو�غادة�الّسمان�إبداعها�الشخ�V�úأو�لشعراء�آخرين،

 �مث[ �أيضا�عdى�خاتمة�كل�نص،
ُ
�،اتقوا�دعوة�اPظلوم(�:النبوي �)���ذا�الحديث...الم�لك�يوم(يا�ظ�نصال�تمخ

  )٢()فإنه�ليس�بي½�ا�وب$ن�هللا�حجاب

� �الجسّد"، �نحو�"ذاكرة �لها، �مقتطفات�من�روايات�مختلفة �أح[م �تورد �أن�ووقد �تريد �وكأّ�ا "وعابر�سرير"
̄ستئناس�أو�تص �¯فتتا�ي�الذي�لم�تحد�عنه�قيد�أنملة�من�باب� ها

ّ
ر�بخط

ّ
دير�مقو�ت�ضمن�عناوين�تذك

�من��قّدمت�لها�بمقبوسات�أقرب�ما�تكون�إvى�التمهيد، �تلك�_منية�ذا«�ا:��عابر�سرير:–م½�ا�قولها Vjعاودت"
�أحتاج�أن�أتناوله�ث[ث�مّرات��ي�اليوم؛�.إّن�Vjأحتاج�صو«�ا�Åعيش�.ليت�صو«�ا�ُيباع��ي�الصيدليات�Åش§�يه

علم�هذا�الذي�لم�يستطع�أي�.ومّرة�عندما�يهجُم�عdّي�الحزن�أو�الفرح�كما� نمّرة�عdى�الّريق�ومّرة�قبل�الّنوم،�
  ).٣("أو��ي�زجاجة�دواء�نتناولها�سّراح��Wّ ن�أن�يضع�أصوات�من�نحّب��ي�أقراص،�

إن�أح[م�مستغانم��Vي�هذا�الكتاب�تقّدم�الع[ج�الرو�ي�لكّل�النساء�اللواتي�تعرضن�للخيانة�والهجران�من�
�حاّدة�صامدة،�خر.الطرف�   �بلغة م

ّ
�وضعف�وقهر�من�خ[ل�عرضها��تتكل �ألم�وقسوة تعرض�الجرح�بكّل

�الرجل.�،لقصص�كث$��من�جنس�حّواء ط�وسطوة
ّ
�تسل �مزاجه �من�كأس�واحد �اPرارة �وكيف�أّ�ن�تجّرعن
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�بشّدة �الرجل �الخيانة،�،«�اجم �حال ��ي �النسيان �بقوة ح
ّ
�التسل �إvى �امرأة ��وتدعو�كّل �تنظر�إليه V¬نظرة�ف

�الضعيفة �أوردته�تحت��.الرجلو�نح لشعورها�اPستسلمة�اPستعمر�اPستبد�الذي�يبطش�بقلب�اPرأة فمّما
�"��تعج�Vþإْن�تمّرد�عليك�برغم�هذا�و��تحزني�عنوان ما�عرف��الحّب�الكب$��ُيخيف�رج[ �."نصيحة"�قولها:

�لكّن���Vjأعرف�رج[ �.ى�من�ت[شيه�فيكإّنه�ينسحُب�ليحم�Vرجولته�من�إغداق�أنوثتك،�وليتداو �.قبلك�امرأة
�الّروح�بتناوله �من�سرطان في

ُ
�الذات�ش �الكذب�عdى �التقارير��."أس��ين" �كب$��تقول �من�حّب ��أحد�تعا�ى

�العاطفية" �ذلك��ي�. �أشارت�إvى �الرجل�اPخلص�كما �تجاه �منصفا �أح[م�مستغانم�Vتقف�موقفا والحق�أّن
�النوع�من�الرجال�بيد�أّن�غرضها�من�الكت�بعض�_حيان. اب�(النسيان)�جعلها�تعدل�عن�التحدث�عن�هذا

��ي�حزب�النسيان؛ �أك���عدد�من�أصوات�النساء ��ي�حيازة ���تحيد�عن�مهم±�ا �Wح��VWن�كل�القصص�الÅ
�أمام� �وذهولها �اPرأة�واستكانة�هذه�_خ$�ة �الرئيس�هو�تج���الرجل�وتسلطه�عdى �الكتاب�محورها وردت��ي

  ).١"(وانسيه�كما�ين���Íالّرجال...�حّبيه�كما�لم�تحّب�امرأةا"�،�دعت�أترا��ا�إvى�أْن سجن�هذا�الج[د

  العنوان

�الكث$��من��يحاءات، �ßنسان� يحمل�العنوان �رسالة�موجهة �الكتاب�Åول�وهلة�يحس�وكأّنه فالقارئ�لهذا
ويتجسد� والعدول، Pحو�ف¬�Vدعوة�صريحة�إvى�النفي�و�قصاء�وا اق§�ف�الكث$��من�الذنب�وتسبب��ي�_ذى،

��Wّاستحالت�عناوينالعنوان��ي�كل�صفحة�من�صفحات�الكتاب�بكّل�أسلوب�وبش�VWالعبارات�ال:  

ترفض�أن�،�ولكّ½�ا،�أسقي�الّزهور��ي�غيابك):�٢(تصّدرها�قول�لـغازي�القصيVþ :!بالروح�بالدم�نفديك�يا�نسيان .١
 تنمو

ي.�.ففي�سجود�قلبك�نسيانه� .٢
ّ
dقول:"�من�كان�هللا�معه�فما�فقد�أحدا،�ومن�كان�هللا�عليه��افتتح±�ا�بمأثور �:ص

 )٣(فما�بقي�له�أحدا"

�...�فالنسيان�من�أPاس.....�إْن�كان�الحّب��من�ذهب):�٤(أنشدت�أح[م�مستغانم�Vتحته�وصفات�لنسيان�رجل: .٣
 ثّمة�رجال�ي¿�ونك�بخسار«�م

"إّن�الحّب��Óبط�عdى�اPرأة��ي�لحظة�سكون��ويلز،�جاء�فيه�:.ج.وقد�تصدره�قول�د�:! أقصر�طريق�إvى�النسيان .٤
 ).٥(مملوءة�بالشّك�و�عجاب"

و×ي�دعوة�لكّل�من��،جاءت�_وvى�تعت�عنوان�"ب[غ�رقم�واحد"�.وقد�تصّدر�الكتاب�دعوة�عاّمة�وأخرى�خاصة
�موقع: �إvى ̄نضمام � �إvى �الّرأي �الكاتبة �بالقول ��www.nessyane.comيشارك �من�حيث�ناد«�م �ا: لّناس�"أ�Óّا

سيان�.اسمُعوا�وُعوا
ّ
��ي�الن

ّ
  �).٦"(هذا�الكتاب�من�لم�يقرأه�منكم�قارئ ليخ���.�. .��أرى�لكم�وهللا�من�خ[ص�إ�

"توضيح�للّرجال�اPتسلل$ن�إvى�هذا�الكتاب"�مخاطبة��ي،أّما�الدعوة�الثانية،�فلخاّصة�الخاّصة�من�الّرجال،�أ
م�بّ$ن�بالقول:

ّ
ي�°�طوي[ لرجال�ا"ا�"أ�Óّا�إّياهم�ب±�ك

ّ
dالعالم،��لّرجال"�سنص� �هذا كي�يم�óبفصيلتكم�مجّددا

�نسيان� خرين �عdى �يساعدنا �فارقة�،)٧()"*(!وأن �أخرى �تعّجب�وع[مة �بع[مة �ذّيل ��ي��،)*( وقد مفادها

                                                           
� �  , �/Ia:  J��G.  
- �  , �/Ia:  J��KF.  
F � , �/Ia:  J����K.  
A �  , �/Ia:  J���-F.  
G � ,�/Ia:  J���GF.  
. � , �/Ia:  J��D.  
K � a:  J�� ,�/I��  .  
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�الكتاب�دون�قوس$ن�جميعها� �هذا ��ي �"النصوص�الواردة �أّن �عشرة �الحادية �من�الصفحة الهامش�السفdي
فة"

ّ
مثال�أفت�أّن�بعض�عناوين�كتا��ا�قد�يستمد�روحه�من�شعارات�انتخابية��لرؤساء،�[ ومن�ال�).١(للمؤل

�ذلكأ"�_مريكي�الرئيس �بعد ̄حتفاظ�بنصه�_صdي �و �ترجمته �سارعت�إvى �حينما  "Yes, we can"�وباما"،
 )٢(تستطع$ن�ذلك"�أنت. ."بdى�اPوجهة�إvى�الجماعة�من�الذكور�و�ناث،�فقالت��ي�قصر�فعله�عdى�اPخاطبة:

 :الشخصيات

�ح�ب$ن�شخصية�ضعيفة�تستك$ن�للعيش�عdى�ذاكرة�رجل�خائن،ف¬�Vت§�ّج �،أما�عن�شخصيات�هذا�الكتاب
الحب�مع�رجل���يقدر��  شخصية�نادمة�عdى�عقد�ميثاق� وب$ن�،ءوشخصية�حاقدة�ثائرة�عdى�من�سقاها�اPا

وب$ن��ثم�تركها�تصارع�ع[مة�استفهام!�،ا�_مانرجل�أودعه�أمامثمن�التضحية�والوفاء�وب$ن�شخصية�حائرة�
   ....وغ$�ها الحرمان شخصية�عقدت�ميثاقا�مع�النسيان�بعد�أن�تجّرعت�ألم

  :الزمان

وهذا�ما�جعلها�تعتمد�عdى��،وذلك�نظرا�لتعّدد�القصص�،عdى�نحو��صريحد�مستغانم�Vبزمن�معّ$ن�لم�تتقيّ 
 .استيقظت،�غفت...وغ$�ها�عdى�نحو:��ت�عنه�بمعان�مختلفة،ما�ع� وهو�الليل..�الصباح،�الزمن�القص$��مثل:

  :تساؤLت�تستوجب�mجابة

-�.Vالنسيان�خاصية�إنسانية�يش§�ك�ف¸�ا��نسان�ذكرا�كان�أم�أن ��ولذلك�سّم��Vفما�أرادته�أح[م�مستغانم
،
ً
�أص[ �الرجال �يتقنه �مّما �مستلهما �النساء �عند �عرضية �مسؤ �أن�يغدو�ظاهرة و��عن�هل�بوصف�الرجل

�اPولود �أن �-تحديد �أم �كان �واPتعهدة- ذكرا �الحاضنة �×ي �اPرأة �وأن �حم[�ووضعا،� ، �ذلك��له فاستوجب
  التعايش�القهري�بي½�ما؟

أحّق�الخيل�بالرفض�بعد�أن�كان�أحّقها�بالّركض؟�هل�Åّنه�ُمستعار�كما��Pاذا�جعلت�أح[م�مستغانم�Vالرجل-
�الوزن�أبع �زيادة �أّن �فحولةقالت�العرب؟�أم �دليل �ليسا �أن�كل¸�ما �فيه؟�فاÅكيد �تكون�عن�الّسمنة �ما  .د

�وأّن�الحّب�نقيض�الُبغض،- ره�خ[ف�الّرضا
ُ
�الك وعdى�هذا�فكّل�بغض�كره��هل�تدرك�أح[م�مستغانم�Vأّن

�وليس�  كره�بغضكلُّ
ً
  فالُبغض�حقد�وترّبص�بفرصته؟�.ا

- Pأّن�العلّو�من�شأن�الّرجل�وا�Vفالقص$��بعض�الطويل��رأة�ليس�دليل�سمّو�دائما،هل�تدرك�أح[م�مستغانم
  .ذلك�أّن�العلّو�فْقد�للجاذبية�الف$¡يائية�دائما�وللجمالية�أحيانا�،ْينوليس�كّل�طويل�قص$�َ 

̄ختيار�قْيد،�وأّن�الحّرية�اختيار؟- ��هل�أدركت�مستغانم��Vي�عمر�متقدم�نسبيا�أّن�
ّ
لذا�وجب�أن�ُيحال�ملف

�إvى�ضّفة�اPتوّس  �حبيس�أدراج�ضّف القوامة �إيذانا�ط�الشمالية�بعد�أن�ظّل �غ$��قص$�ة، �لف§�ة �الجنوبية تة
Vjتي�بالحرف�ال� �الروائية؟� بقرب�الخ[ص�من�أسر�الحرف�العربي�واستبداله �يستقبل�من�إبداعا«�ا  فيما

�مّنا�:خاتمة �ق�أو�مفتوح،بأّن�القراءة�انط[قا�من�مدّونة�×ي�أك¿��اPناهج�م[ءمة��ستنطاق�نّص�مغل�  إيمانا
� �إّن �اطمئنان: ��ي �القول �يمكننا �نسيانألذا ��ي Vمستغانم� �أصحاب� com ح[م �﴿الكفار�من �يأس يائسة

لكن�مّم؟�من�أن�تظّل�مطلوبة���طالبة؟�أو�من�الكتابة�ال[هثة�وراء�حقيقة�البشر؟�أو�من�زيف� .القبور﴾
من�_يام�عّما�توّرطت�فيه�بقولها:�"هكذا��الكتابة؟�_يام�أو�أح[م�مستغانم�Vكفيلة�باßجابة�فيما�يستقبل

  .رونق�_دب�فكانت�فيه�أبعد�ما�تكون�عن�ِحْرفة�_دب�-�ي�رأينا-الذي�غاب�عنه�تورطت��ي�هذا�الكتاب"
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