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 شكر وعرفان

 

  .قني في انجاز ھذا البحثأعانني ووفأنار لي طریقي والحمد هلل الذي 

وجیھھا ونصحھا لي بت "حیاة معاش"كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذتي - 

 .نجاز ھذا البحث فجزاھا هللا خیرافقد تابعتني بإخالص حتى إطیلة المشوار 

 نقدمھا إلى جمیع األساتذة في قسمر واالحترام وأسمى معاني الشكر والتقدی -

  بجامعة محمد خیضرــ بسكرة ــ . "واللغة العربیة اآلداب"

وال یفوتني أن أرفع شكري وامتناني لجمیع من ساھم في تقدیم ید العون  -

 .قریب وبعید على انجاز ھذا العمل والمساعدة من





مــــقــدمــة  	
 

 أ
 

ا إن الرواية هلا القدرة على ا          لوصف والتحليل والتخيل، وهي نتاج تفكري اجملتمعات؛ أل
م وتطور األحداث م وصراعا جتماعية  لقضا االيف الواقع املعاش، املرتبط  تعرب عن حيا

كشف عن احلالة النفسية لألشخاص من خالل والزواج...، وهي حتاول ال، العمل كالتعليم
كما تعد املدينة النظام االجتماعي،  هذا عنصرا أساسيا يف املختلفة وتعد املرأة  املواقف االجتماعية

لنسبة حلياة اإلنسان تنوعة عتبارها تولد الثقافات امل ،مكا جملرى األحداث واحملور األساسي 
لتايل فإن  أعطت للمرأة واملدينة  سة للمجتمعالرواية مرآة عاكعلى حسب منط اإلنسان، و

  وذلك من خالل املوضوعات واألحداث املختلفة. ؛األولوية التامة
ت اجلزائرية اليت عاجلت عدة قضا ختص اليامسني" من ب طوقوتعد رواية "           املرأة ني الروا

املوسوم بـ: " املرأة واملدينة يف رواية طوق  البحث وضوعهنا وقع اختيار على مواملدينة، ومن 
  األعرج". وقد دفعنا إىل اختيار هذا البحث مجلة من املسوغات أمهها: اليامسني لواسيين

ا   اجلزائرية  لرواية  _ شغفي ا متشعبة تعرب عن الواقع املعاش ،متعددة ومتنوعةكو  وموضوعا
  .وتالمسه

 .التقنية األدواتسواء يف املواضيع و التجارب أو  "سيين األعرجاو "الكشف عن أهم ما مييز _ 
   املعاصرة. اجلزائرية  التقنيات السردية يف الرواية إبرازحماولة _ 

ما و ؟  اجلزائرية سردي يف الروايةاخلصائص العامة للفعل الفكانت اإلشكالية املطروحة حول        
وما العناصر األساسية املكونة لبنية الرواية كاحلدث والزمان األعرج طبيعة النص الروائي لواسيين 

  ؟.اللغةاملكان والشخصيات و و 
  ؟.اجلزائري ة يف املنت احلكائي للنص السرديققالتقنيات السردية احمل هي وما

احلكائي كمضمون خربي حكائي واقعي كيف تتجسد طبيعة النص السردي يف التحام املنت و      
هذه األسئلة وغريها هي  ؟يف روايته صور املرأة واملدينةوكيف أو خيايل يف رواية واسيين األعرج؟. 

  وفق ما يلي: تنا خطوقد بنينا   ،عنها يف هذا البحث اإلجابةسنحاول  ما
  
  



مــــقــدمــة  	
 

 ب
 

   .مقدمةـــ  
  لواسيين األعرج".طوق اليامسني "املرأة يف رواية :الفصل األول* 

  ـــ املرأة يف الرواية اجلزائرية.
  ـــ صورة املرأة.

  ـــ اللغة احلوارية للمرأة.
  ـــ البنية النفسية للمرأة.

  : "املدينة يف رواية طوق اليامسني لواسيين األعرج".الفصل الثاين*
   ـــ املدينة يف الرواية اجلزائرية.

  ـــ الشخصيات.
  ـــ الزمن.
  .ـــ املكان

  .اليت توصلنا إليها النتائج أهمو أخريا خامتة ضمت 
ملنهج النفسي  كماضوع اتبعت منهج التحليل البنيوي  ولإلملام جبوانب املو            استعنت 

حاالت نفسية تعمل على سري األحداث من والوصفي للوقوف عند ما يعرتي هذه الشخصيات 
        وموضوع البحث.ما يتناسب ووصف هذه احلاالت وفق  ،يف الرواية

كان االعتماد يف هذه الدراسة إىل جانب املدونة اليت مثلت األساس الذي قام عليه و           
العربية             "صاحل مفقودة"، أحباث يف الروايةألستاذ الدكتور كتاب املرأة يف الرواية اجلزائرية لـالبحث:  

ض"، وبنية الشكل الروائينظرية يف وكتاب   صاحل مفقودة" أيضا"لـ    الرواية لـ" عبد املالك مر
ت  اعرتضتماوأثناء اجناز هلذا البحث  حسن حبراوي"." لـ ندرة املراجع  :أبرزهابعض الصعو

  وصعوبة استيعاب املادة العلمية املوجودة يف خمتلف الكتب.  ،املعتمدة يف دراسة اجلانب التطبيقي
ويف هذا املقام ال يفوتين أن أجدد شكري وعرفاين بعد هللا سبحانه وتعاىل ألستاذيت           

  فجزاها هللا عين خري اجلزاء. ،املشرفة "حياة معاش" على جهودها خالل هذه املسرية العلمية
   



  الفصل األول
املرأة يف رواية طوق اليامسني 

  لواسيين األعرج
  املرأة يف الرواية اجلزائرية -أوال
  صورة املرأة -نيا
  اللغة احلوارية للمرأة -لثا
 البنية النفسية للمرأة -رابعا
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  :املرأة يف الرواية اجلزائرية -أوال 

 نا قضية املرأة مبختلف اجملاالت اجتاه الكون واحلياة املعاشةاجلزائرية جتسد لإن الرواية          
 مبا أن املرأة هي العنصر العاطفيو اجملتمع اجلزائري، يف  هلا لألمهية البالغةاملرأة قضية لذلك تتناول 

  ا للمحبة والثورة والوطن.جعلوها رمز 

فالنموذج األول  واية "لوجنة والغول" لزهور ونيسي جند منوذجني للمرأة الثورية،يف ر  فمثال          
اليت تعمل يف اجلبهة  : العجوزيتمثل يف: املرأة الثورية احلاملة للسالح. والنموذج الثاين يتمثل يف

                             1املدنية.

ويف  وقد جسدت الرواية اجلزائرية خمتلف أوضاع املرأة يف البيت ويف اجلبل (املرأة الثورية)         
، وخصصت كل رواية حديثها عن حيـز خاص وعاجلت صنفا حمددا املدرسة واحلقل، واملستشفى

  2من مشاكل ومهوم املرأة.

يف اجملتمع:  تعكس أشكال الصراع املوجودة "ابن هدوقة"شخصيات  « كما جند أيضا:         
ختصار  بني املرأة والرجل ، بني التحرر واالستغالل،رافة، بني العلم واخلصراع بني التقدم والتخلف

ياة املرأة على ح، تلك الطالبة املتمردة بني التقدمية والرجعية، مثال ذلك نفيسة يف ريح اجلنوب
ب اآلخر ابن القاضي ، اجملاهد واملدافع عن الثورة الزراعية ويف اجلانالريفية  ومالك شيخ البلدية

   .3» نتهازي صاحب املوقف املشبوه أثناء حرب التحريراإلقطاعي واال

الكاتب من خالل شخصية "نفيسة" إىل تقدمي قضية هامة وكبرية من قضا  سعىو           
كان من املمكن أن يكون اخلط  الذي تسري   4.العصر يف اجلزائر هي قضية املرأة وحريتها وتطورها

ذا الشكل، إىل أن تعلم وهي يف خضم األمل واحللم مبواصلة دراستها بعد  -فيه شخصية نفيسة 
بنّية أبيها يف تزوجيها من مالك، هذا الزواج الذي مل تكن تفكر فيه بعد  -انقضاء عطلة الصيف

                                                            
 .376، ص2009، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 2مفقودة صاحل: املرأة يف الرواية اجلزائرية، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع، ط -1
 .378املرجع نفسه، ص -2
 .45، ص2009العاصمة،  إبراهيم سعدي: دراسات ومقاالت يف الرواية، منشورات السهل، اجلزائر -3
 .12،ص2000مصطفى فاسي: دراسات يف الرواية اجلزائرية، دار القصبة للنشر،  -4
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ملرأة وكان من املمكن  أن يطرح الكاتب من خالل هذا اخلط نفس األفكار ونفس األمور املتعلقة 
 1وحريتها.

يعرفون هنا إال الصالة واملوت  ال« تقول نفيسة يف إحدى الصفحات األوىل يف الرواية:          
كما أننا نلتقي منذ بداية الرواية مع نفيسة وقد ضاقت نفسها   »أما احلياة فهي وساوس شيطان 

الختناق من جو القرية وكأمنا هي يف سجن، وذلك بسبب ختلف القرية اليت  إىل درجة اإلحساس 
طرح املواضيع واألمور واألفكار ختتلف اختالفا جذر عن العاصمة، والكاتب يذهب مباشرة إىل 

ا وهي موجودة بني أبويها اليت يريدها، فعندما  تسأل العجوز رمحة نفيسة عن نفسها عما حيز
؛ أي بسبب حريته وهو الطفل الصغري فهي  »الشيء  خالة...إنين أغار من عبد القادر « جتيب

ا امرأة.  2يف القرية ال متلك هذه احلرية كو

(الثورة) عربت  كتسب صورة املرأة داللة واضحة يف رواية "اجلازية والدراويش" فاجلازيةا و          
ريخ اجلزائر وعرب عنها  عن الثورة املسلحة اجلازية  .القادة التارخييونعتبارها فرتة مفصلية يف 
ا امليتة، إذ سكتت هب من سبات القرون أعطتها حياة خصبةأخرجت الدشرة  ، بدل حيا

ا ريبة األطوار ال تستقر على حال ، كانت غامة زردة اسرتضاءا هلا واستعطافاويش إلقالدرا عيو
ا حمرق تعد وتتوعد لطبع اجلازية  وهناك3.بسمتها ترتفع إىل بعيد السدم لكنها كالنور قر أيضا 
جلزائر ، ااجلزائر رأة الرائعة العجيبة، البعيدة املنال، واليت رمبا ترمز إىل، املبنت الشهيد حمور الصراع

  4.، الرجعية والتقدميةاليت تتنازعها املتناقضات، الشر واخلري

الهتمام  من خالل طرحه قضيتها اليت أحاطت ،" يستعرض وضعية املرأةابن هدوقة"إن          
ا  للمرأة وذلك من خالل السيطرة. فاجملتمع أحيا يكّون ظلما لدى كثري من الرواة عليها وحرما

  5.، كما استخدم ووضح صورة املرأة الثورية"ريح اجلنوب"من حقوقها وجتسد ذلك يف رواية 
                                                            

 .14: دراسات يف الرواية اجلزائرية، صمصطفى فاسي - 1
 .15املرجع نفسه، ص - 2
  د  سليماين فاطمة: الشخصية التارخيية يف الرواية اجلزائرية وهوية االنتماء (شهادة املاجستري)، إشراف:سعيدي حممد، جامعة أبو بكر بلقاي -3

 .55، ص2011/2012تلمسان، 
 .45إبراهيم سعدي: دراسات ومقاالت يف الرواية، ص -4
 .24، ص2000منشورات التبيني اجلاحظية، اجلزائر،  بلحيا الطاهر: الرتاث الشعيب يف الرواية اجلزائرية، -5
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ا تعاجل قضية املرأة يف مكة حيث تعين            وكانت أم القرى كما يدل على ذلك عنوا
ا تصدق بنلفتاة احلسناء و أم القرى هي مكةكلمة"غادة" ا  يف اجلزائر فس الدرجة على املرأة، فإ

ىل تلك اليت تعيش حمرومة من نعمة إ« :ئالوقد أهدى املؤلف هذا العمل للمرأة اجلزائرية قا
           . تعزية احلب...من نعمة احلب...من نعمة احلرية...إىل املرأة اجلزائرية أقدم هذه القصة

زكية فتاة حرمت وبطلتها ) 1947( "ألمحد رضا حوحو"تلك هي (غادة أم القرى )  .1»وسلوى 
حية أخرىلذة العلم وممارسة حقو  حية وامرأة من  . ويف هذه الرواية قها الطبيعية كإنسانة من 

، واليت ما يزال ا طويالت األذهان و األقالم زمنالصغرية يعاجل الكاتب مشكلة احلجاب اليت شغل
لرغم أن نجمتمعنا يعاين منها حىت اآل ف عليها يف احلجاز إال أن كتبها عن أسرة تعرّ "حوحو "، و

ا يف اجلزائر إذ ال فرق بني اجملتمعني يف هذه الناحية   2.منوذجها وفكر

. وهذا احلرمان ما حرمت منه املرأة املكية احلبفأول شيء حرمت منه املرأة اجلزائرية ك          
ت زكية اليت جتد نفسها بني  أربعة جدران ال لسبب هو ما يقابلنا يف الرواية من خالل تصوير معا

ا أنثى   3.إال أل

ت الالئي كن يقاسني من عذاب         البطلة زكية يف هذه الرواية متثل مجهرة الفتيات اجلزائر
م كما أودى حبياة  زكية وهي نفس البطلة الذي املنزل أو السجن املشروع ما قد يؤدي حبيا

  4شرية) مع فارق بسيط.سيظهرها الكاتب يف شخص عائشة يف جمموعته (مناذج ب

، حيث كان يسمح هلا ببعض اللعب وقد متنيت لو فال جتد زكية من حل إال اهلروب للطفولة
بقيت طفلة، مث تتذكر مرة أخرى بلوغها سن الثامنة عشر ومنعها احلديث مع الشباب، ويومها 

ت بذلك تقبلت األمر بصورة عادية، بل سرها يوم ذلك أن تسري امرأة، لكن سرعان ما أحس
   5الرهيب الذي يبعث على االكتئاب. وقد وجدت نفسها تفكر دوما يف مجيل.الفراغ 

                                                            
 . 58، ص2008، عني مليلة، اجلزائر، 1صاحل مفقودة: أحباث يف الرواية العربية، مطبعة دار اهلدى، ط -1
 .58، ص2008، اجلزائر، 5أبو القاسم سعد هللا: دراسات يف األدب احلديث، دار الرائد للكتاب، ط -2
 .25 الرواية العربية، صصاحل مفقودة: أحباث يف -3
 .58أبو القاسم سعد هللا: دراسات يف األدب اجلزائري، ص - 4
 .260صاحل مفقودة: أحباث يف الرواية العربية، ص  - 5
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فتصاب زكية إذن مبا يشبه اجلنون فتتحطم ذاتيا حتطم بطل روائي فلقد أصبح قلبها ميدا  
حلب ، وبني االنفسللتناقض بني رغبات  لتقاليد اليت يفرضها اجملتمع مثل: الكبت عدم التصريح 

من احلياة السوية  نسحابالنتيجة الرفض الكلي للمجتمع واالاالختفاء وعدم الظهور مث تكون 
، اإلعفاء تبعا لذلك من كل املسؤوليات وبذلك حتدث املأساة الكربى يف لوالتحرر من قيود العق

بل  قبل إجياد حل، إذ تنتهي الرواية مبوت احلبيبني ة. ومتتد لتصيب الفىت مجيل صادقهذه الرواي
  1.لقد كان املوت هو احلل البديل

أن"رضا حوحو" يتمتع حبس قصصي جيد ورفاهية فنية متوثّبة، وحنن نقرأ فيه الشك و           
هذا العمل، نشعر أنه قد وظف عدة شخصيات متناقضة ظل طوال املسار السردي يرتصد أبرز 

ا القوية املسربلة،  م اجلوهرية واخلالدة الرومنبتية املنحازة للقياملفارقات اإلنسانية يف مواقفها وحلظا
على مسألة حرية املرأة يف اجملتمع العريب واحلجازي على نساين، مؤكدة بنحو خاص يف السلوك اإل

  2اخلصوص.

لواقع؛ ف           ؛ حيث هي حاضرة يف خمتلف جماالت احلياة؛ هي رمز للمجتمعفاملرأة مرتبطة 
سالح فعال وحركة حتمل عدة ، ولذلك فاملرأة تشغل فكر العلماءة مميزة ومسألة تعترب صور 
  .األدب ، فهي تعكس حضورها القوي يف جمال الفكر ودالالت

 
 
 
 
 
 

                                                            
 .27، صصاحل مفقودة: أحباث يف الرواية العربية -1
ت الطاهر وطار، منشورات بونة للبحوث  - 2  .31، ص2011، عنابة، اجلزائر، 1والدراسات، طإدريس بوديبة: الرؤية والبنية يف روا
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 :صورة املرأةنيا _ 

إن الرواية بشكل عام تطرح عدة تصورات للمرأة، والصراع الذي تعيشه والذي ينجم عن          
عتبارها تفتقد كل  ا إمك عناصر امتالك الذات والتصرف فيها والتعامل معالواقع املعاش  انيا

ا يف التفكري واال ذا تظل املرأة حاملة هلوية غري وقدرا لزوج، و بعة لألب، وملحقة  ختيار. فهي 
ولذلك فاملرأة حتمل  1.، أخت، زوجة...)ابنةمستقلة، بل هوية تتغري حسب تغري مواقع املرأة ( 

  اية طوق اليامسني بعدة أشكال من أمهها:عدة صور جمسدة يف رو 

صورة الزوجة: -أ  

الزواج ظاهرة اجتماعية هامة لتكوين األسرة والربط بني الذكر واألنثى ربطا ينتج عنه املودة          
والتآلف والسكن، وبقاء النوع بصورة منظمة، وقد خصصت له اجملتمعات قوانني مدنية وأكدت 

ن البشرية وتباين  2.عليه الشرائع السماوية ختالف أعراف وتقاليد اجملتمعات واألد وخيتلف هذا 
ا وتنوع اقتصادها، والزواج مدنيا أو دينيا عقد بني طرفني قائم يف األصل على املوافقة  ثقافا

إذ حيضر الزواج حتت مفهوم سرتة املرأة، وغطاؤها، وهو حتديد ينسجم والتصور السائد 3.واالختيار
لعري والفتنة واإلغراء مما يستدعي حضور الرجل  حول املرأة ا جمرد جسد مرتبط  على اعتبار أ

  4.الزوج كغطاء

ذا          يكون الزواج تصور أحالما خمتلفة، حيث تعترب املرأة نفسها ختوض جمموعة من القيم  و
  جتماعية.يش على عتبة منسجمة مع احلياة االجتعلها كباقي النساء تع

          

                                                            
 .168، ص2004الدار البيضاء، املغرب، ، 1طزهور كرام: السرد النسائي العريب مقاربة يف املفهوم واخلطاب، شركة النشر والتوزيع واملدارس،  -1
  .120ص عربية،صاحل مفقودة: املرأة يف الرواية ال -2
الوي للنشر والتوزيع،  الشخصية اإلشكالية مقاربة سوسيولوجية ثقافية يف خطاب أحالم مستغامني الروائي، دار جمدمحيد عبد الوهاب البدراين:  -3
  . 74، ص2014عمان، األردن،  1ط
 .172زهور كرام: السرد النسائي العريب مقاربة يف املفهوم واخلطاب، ص -4
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كيفية الزواج اليت حصلت بني مرمي وصاحل وجتسد ذلك ،  يستحضر الراوي يف الرواية          
لإلعالن عن خطوبته وزواجه، اكرتى صاحل جناحا واسعا  « حسب العادات والتقاليد لقوله:

 مبطعم علي  وعزم كل أصدقائه ومل يستثن أحدا. وكانت مرمي جالسة جبانبه مثل دمية صينية
ملوافقة بني الطرفني لقول صاحل:. 1» كانت .أ...أ...ريد أن أ..  «وهكذا كان الزواج الذي مت 

  .2» كأتزوجك. أ أحب

  .3» الزوجية ن ننسى حياة العزوبية وأن نتفرغ حلياتناأ « :ولقوله أيضا

ا واستمرار هذا الزواج ألن هذا العامل           كيد ذا وهذا ما تسعى إليه مرمي يف الرواية إىل 
خلروج عن الطريق أو  جتماعية وثقافتها ال تسمحاال وتنشئتهاالذي يدور من حوهلا  ا  لذا

ذا احمليط وسعت لتحقيق هذا الزواج ألن سنها يبعث فيها اال حنراف دون زواج. أرادت الصعود 
   أ كربت ثالثون سنة، نتزوج ونعيش، لسنا أفضل من بقية البشر الذين حييطون« :وهلالقلق. لقا

ا للخيانةلكن صورة الزوجة لديها . 3» بنا  وأصيبت بصدمة نفسية بعد  ،متزقت نفسيا مما أدى 
ا أدركت أن الزواج يكون نتيجة احلب واجلاذبية مع احملبوب وبذلك صورة الزواج  زواجها أل

أظن أن الزواج سيفتح كل أبوايب املغلقة ولكن يبدو أنه كنت « :صارت عكس ذلك لقوهلااملتوقعة 
ب عواطفنا والتصديق مؤسسة ال ختتلف عن بقية املؤسسات األخرى اليت تعمل إال على تغري

ستمرار حىت ال منوت قهرا   .4»  لكذبة اجلميلة اليت نبتدعها 

ذا فالزواج احلايل صار خدعة، ألن مرمي أرادت الزواج لبناء           وهلذاأسرة قبل فوات األوان  و
مرأة مثلي أن تقوم بذلك؟ « قول:ت وجدت نفسها ترتكب أخطاء ال غىن عنها، حيث هل يليق 

  .5»ألوهامها مازلت يف حاجة ألن أتعلم كيف أنتصر عن محاقات النفس املستكينة 

                                                            
 .197، ص2004، الدار البيضاء، املغرب، 1واحلنني)، املركز الثقايف العريب، ط واسيين األعرج: طوق اليامسني (رسائل يف الشوق والصبابة -1
 .75املصدر نفسه، ص -2
 .58، صاملصدر نفسه -3
 .103، صاملصدر نفسه -4
 . 227، صاملصدر نفسه -5
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والواجهات الكاذبة تبقى طويلة أمام البشر ألن الزواج مسؤولية كبرية  صوت داخليإال هذا وما 
يف أعماقها ال حتمل و أمومتها، لكن مرمي هي اليت مل توقظ قلبها يف الوقت املناسب وجرت وراء 

  .ر احلياة، وتعيش التوازنأي شعور لذلك الزوج. فالزواج يبىن على احلب والعطاء لتستم

 سيدي أحببت من كل قليب فقط ويبدو أين أخطأت. يصرخ الوحش: عن أي حب  « تقول:ف 
ا ستدفعني الثمن حىت تتحدثني بئس ما تذكرين. الناس قالوا: الناس يقولون والشريط لن ينتهي أبد

  .1» هاملوت. أغلق ملف اخلائنة والتاف

  :أيضاتقول و 

ءها وصحتها وبنيها أت«   مرأة متزوجة أن ترتك كل شيء كرب ساءل يف حاالت وعي هل يليق 
وتضع مصريها يف املزاد وتذهب حنو حبيب هي ال تدري ماذا يوفر هلا من استثناءات غري ما يوفر 

 .2»؟ يفعل كل ما بوسعه لتصبح له وله وحدههلا زوجها الذي 

ا يف خطيئة وأن ال حل هلا يف هذه احل           ياة كل هذه التساؤالت تسأهلا مرمي وهي تدرك أ
فال جنون بعد الزواج بل تربية وأوالد ومجع أسرة حتمل معىن احلب  ،إال أن تقبل بقدرها املكتوب

  واحلنان. 

صورة األم:ب _   

 فاالثنانإذا كانت األم تنشر احلب وتعلمه، فإن األب حيوز السلطان وميثل القانون.           
جحا، وغياب أحد الق ضطراب يف التوازن طبني املرجعيني حيتمل أن يزرع االيتكامالن تكامال 

                                                                                              3.للطفل الوجدان

 

                                                            
 .253ص واسيين األعرج: طوق اليامسني، -1
 .247املصدر نفس، ص -2
 .29، ص2001، 1سيالمي: املعجم املوسوعي يف عام النفس، تر: وجيه األسعد، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ج نور بري -3
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ألم كامنة يف الطفولة. فالكائن           ذا فإن جذور التعلق  مييز يف البدء هويته من  الصغري و
هوية أمه ويف كل مرة يتعرض الطفل خلطر خارجي تعاوده رغبة شديدة يف النكوص إىل حضن 

حرتام. فعندما يبالغ الرجل يف تقدير املرأة اليت واالفاألم هي املنبع الرئيسي ومصدر احلنان  1.األم
ا خنتارها ويظهر هلا إعجا شديدا، يصدر ال شعور عن احرتامه للصورة األمومية. فخلف هذ

إجيايب لذلك دور األم بوصفه دور  2.من السهل أن نتبني وجه األم السامية التقدير املفرط للمرأة
عتبارها تؤدي دورا اجتماعيا تسعى من خالله للحفاظ  االجتماعيةيف احلياة  والسيما يف األسرة 

األم حنان ال يعوض. يبدو يل أحيا أننا  « وجتسد هذا يف الرواية لقول مرمي:على أمن أبنائها، 
حببها إىل أقصى عندما حنب فنحن نبحث يف الوجوه عن األم. أم أكثر جرأة، قادرة على الذهاب 

ا ف. 3» احلدود ضاربة عرض احلائط بكل املوانع هذا خري مثال لألم، ألن األم ال تعيش حيا
ا لنفسها بل ألبنائها، فهي متثل صورة األم املثالية   العطاء ودفئ األسرة. أل

ا جزء من           ا إن األم تكرب قيمتها يف اإلجناب، ألن األمومة تعطي هلا قيمتها أل حيا
فهذه مرمي متثل صورة األم اخلاضعة املستسلمة، فهي بذلك تريد أن تعيش مثل أمها مع أبنائها 

 فهي حتمل يف. 4» علي أريد أن أرى أبنائي وأن أذهب وأ شبعانة منهم، هل هذا كثري «لقوهلا:
ا صورة ألمها حيث تقول هلذا  .5» اهلادئة ترتك يل سوى صورة املرأة الطيبة واملقاومة مل «:ذاكر

ا على أمل واحد وهو أن أنتظرك يف « :أيضا حقها يف األمومة وجندها تقول جند مرمي تعيش حيا
حتمل كل  فمرمي هنا . 6» سارة، ابنتنا املشرتكة وأنت فقط؟ أن أجنب منك جنمة أو بيت نبنيه أ

ملوت املقدر  احلنان الذي تفيض به مجيع األمهات لكن شاء القدر أن تنتهي كما انتهت أمها 
 واحملتوم. 

                                                            
 .7، ص1991، بريوت، 1خريستو جنم: يف النقد األديب والتحليل النفسي، دار اجليل، ط -1
 .9املرجع نفسه، ص -2
 .172واسيين األعرج: طوق اليامسني، ص -3
 .96املصدر نفسه، ص -4
 .43املصدر نفسه، ص -5
 .173ص املصدر نفسه، -6
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  تقول:ويف سياق آخر  

وهكذا استمرت احلياة  .1» مي بكيتها حبرقة يوم ماتت. عند يف البلدة اللي يتيم، يتيم من أمهأ«
ملستسلمة سارة. فهذه هي صورة األم اخلاضعة ا بنتهاوهي حامل القدر وتوفيت مرمي  إىل أن شاء

ك «والدليل على ذلك قوهلا: ا أمجل هدا   .2» عينيك على سارة حبييب، إ

  .3» مل أطلب شيئا. طريق املوت معروف برائحته «وتقول أيضا:

 عطاء، ومتثل صورة األسرةوما نصل إليه أن األم هي العطف واحلنان وهي املنبع وال          
ا تنتهي احلياة، فال حياة بعدها إال حياة الذل والتشرد كملها   .وبوفا

   صورة العشيقة: ج _ 

، تصل إىل درجة العشق اجلنوين، فقد جند احلبيبنيرواية عالقة حب كبرية بني وردت يف ال          
إن أوله هزل وآخره جد دقت معانيه جلالهلا على أن  « حزم األندلسي يعرف العشق بقوله: ابن

ت وال مبحضور من الشريعة إذ  ة، وليس مبنكر من الد ملعا توصف فال تدرك حقيقتها إال 
جلنس، وهذا األخري .4» وجل القلوب بيد هللا عز جلسد. واجلنس حاجة  والعشق وثيق  مرتبط 

ا ذاته عن طريقها تتآلف النفوس وتتكون األسر، ويعمر  بيولوجية ملحة يف حياة اإلنسان، حيقق 
وجتسد كل هذا يف الرواية اليت حتمل قصة بني حبيبني يلتقيان خلسة دون علم أحد سوى  5.الكون
ن، إما أن ميارس بنفس القدر من علمنا أن العشق جنو « ها سلفيا اليت كتمت السر للقول:صديقت

جعلها  أة، واليت تعاين منه منذ طفولتهاواحلرمان الذي كانت تعيشه املر  .6» اهلبل وإال ال داعي
ها ر وهربت من واقع الطفولة لتعيش س تكبت عواطفها بداخلها، إىل أن خرجت إىل الوجود

                                                            

  1- واسيين األعرج: طوق اليامسني، ص69.
  2- املصدر نفسه، ص270.
  3- املصدر نفسه، ص266.

  4- صاحل مفقودة: املرأة يف الرواية اجلزائرية، ص76.
  5- املرجع نفسه، ص77.

  6- واسيين األعرج: طوق اليامسني، ص243.
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ريخ « تقول: ، حيثاجها الذي أصبح جمرد كذبةاملمنوع واحملرم بسبب زو  انتابتنا رعشة حنني، 
شالل من النور. كنت كل شيء. لو قلت يل يف تلك الليلة طلقي صاحل  من الشوق املستبد

وتنصلي من كل شيء ملا تواليت حلظة واحدة، النور اخلافت يعمق من حالة الصمت، هذان 
كبتها مرمي، قلبت هذه اخلطيئة اليت ارت. 1» العاشقان عادة ال يتكلمان، يلتهب شوق الرغبة فينا

ا رأسا على عقب ووجدت نفسها تعيش حياة احلب لكن  بطريقة خمتلفة وغري شرعية. حيا
أفكر يوما واحدا يف أن أنظم مجلة واحدة لرجل عادة، الرجل هو من يكتب عن  مل« تقول:

لكلمات ويغرق من أجبديته.عشيقته وير  لرجل مل ال أكون سباقة إىل ارتكاب محاقة الكتابة ويها 
نعشقه وال نطلب منه شيئا سوى أن حيافظ قليال على القلب الذي منحناه له بدون تردد وال 

  .2» مقابل

  :وتقول أيضا

حني عدت متأخرة جدا إىل مدينتنا، كنت قد احتليتين عن آخري، ومل يعد الزواج إال جزءا من  «
أول شخص فكرت يف لقائه اخلطيئة الكربى الذي وضعتين يف طريق صاحل أو وضعته يف طريقي. 

  .3» هو أنت. أنت فقط وال أحد غريك

ضلت            لقد كان موضوع الرواية قصة  عاشقني مل ينصفهما القدر، والعشيقة مرمي اليت 
ملوت اية املطاف تنتهي قصتها  ويبقى احلبيب يعاين وذلك ألن حمنة  ،من أجل حبيبها، لكن يف 

  وجل. فنالحظ أنه هناك استسالم للقدر الذي شاء به هللا عز 4.العاشق أنه ال ينسى أبدا""

         

 

                                                            

  1- واسيين األعرج: طوق اليامسني، ص217.
 2-  املصدر نفسه، ص249،250.

  3-  املصدر نفسه، ص104. 
  4-  املصدر نفسه، ص14.



: واسیني األعرج.              لمرأة في روایة "طوق الیاسمین" لا                           :الفصل األول
 

14 
 

. ففي ضوء جتماعيةوار املرأة ختتلف حسب املكانة االومن خالل ما سبق يتبني أن أد         
ا، رغم  الرواية جند أن الزوجة واألم والعشيقة، تندرج حتت امرأة حمبة تسعى بوجودها إىل حتقيق ذا

آلخر الذي هو كل وجودها. وجتسد ذلك يف االملشه يف هذا العاالصراع الذي تعي  هتمام 

  اللغة احلوارية للمرأة:لثا _ 

ها وطبيعتها وحميط، اليت هي نتاج ثقافتها ا البحث من فكرة أن للمرأة لغتهاينطلق هذ          
ا ورؤاها ،البيولوجية والنفسية ج احمليط ، وإن كان كل ذلك يندرج يف نسيومن مثة فإن هلا أسلو

عرب  تاجها، للمرأة أن تقدم ناللغوي الثقايف واألديب، الذي تعيش فيه، وإذا مل يتح، على حنو كاف
، فإن هناك عوامل ة واالقتصاديةالثقافية والسياسي ، بسبب طبيعة الظروفالعصور األدبية املاضية
طالع على شيء غري مما يتيح للدراسة اال ،على مناذج من أحاديث املرأةساعدت على احلفاظ 

  1.يسري من لغتها

وهذا العمل ليس حبثا يف أدب املرأة وليس دراسة فنية مجالية ، ولكنه حبث وسؤال عن          
(موضوع ) لغوي إىل  املرأة مع اللغة وحنو هلا مناملنعطفات والتمفصالت اجلوهرية يف عالقة 

، وكيف تدير سياق اللغة من (فحولة ) متحكمة يف تفصح عن نفسها، تعرف كيف ) فاعلة(ذات
  2.عبري ووجوه اإلفصاحخطاب بياين جيد فيه الضمري املؤنث فضاء للتحرك والتساوق مع الت

، فاملرأة حبيبته بلغة فيها عطف وحنان ومع لذلك جند الروائي ينقل لنا احلديث الذي دار معه
 ن شوق وحمبه اجتاه الشخص احملبوبحنون بطبعها تفصح عما خيتلجها يف نفسها ملا تعانيه م

  :لقوهلا، وجتسد ذلك يف الرواية وذلك بلغة فيها رقة وعذوبة وليونة

ت العذابمل أدري أ        .نك سرقت قيودي من زنزا

قيمل أد        .من صمت اخلراب ر أنك أطلقت و

  .أنقذين من قهر العزلة وصمت املوت     
                                                            

 .422، ص2012، جامعة جرش، 2ربيعة، جملة كلية الرتبية، ع : لغة املرأة يف شعر عمر ابن أيب جنود عطا هللا احلوامدة -1
 .11، ص2006، بريوت، 3املركز الثقايف العريب، ط املرأة واللغة، :عبد هللا حممد الغذامي -2



: واسیني األعرج.              لمرأة في روایة "طوق الیاسمین" لا                           :الفصل األول
 

15 
 

  .هوائي عندما تسد املدينة مغالقهامل أدر أنك      

  1.: أحبكوفتحت يل كل حدائق اجلنة يف قلبك. وقلت يل     

  تقول أيضا :و 

  .متوت علي وأنك لن تسلم يف بسهولةو قل أنك حتبين  -

  .ال يستحق مطلقا حىت ولو كنت أ والبقية أتركها يف قليب من يسلم فيك . أحبكأحبك-

  مليح هكذا ؟.-

  .ختتبئني حتت معطفي اخلشن. تتحركني كفأرة داخل لباسي

  2.هذا املعطف أحبه وأ سكرانه-

حوارية وتتعايش يف وعي  عالقات و تتداخل يفتتعدد األصوات يف النص فتتكامل          
رة على أن حتتل مكانة يف ، وهي كلها قاديف الوعي اخلالق للروائي الفنان وخصوصا األفراد 
للهجات اوأساليبها ولكالم أصحاب املهن واألجيال و ، ففي الرواية متسع لكل أنواع الكتابة الرواية
  3.ماعيةاالجت

ا" ختنيف"         تتجسد فيه ، اجلنس األديب الوحيد الذي صّوب اهتمامه حنو الرواية كو
ت جتمعها عالقات تضاد ال حتاول التوحد « احلوارية وذلك: ولقد  .»برتكيب مناذج من اخلطا

شكل ، على اعتبارها أن الرواية على أساس نظرية  اللغة احلوارية"ختني "قامت نظرية الرواية لدى 
ام حواري من هي نظ، إن كل رواية إىل حد ما«  : . فقد قال يف هذا الشأنجمسد هلذه اللغة
  .4 »الذي ال ميكن فصله عن اللغة الروائية، األساليب  الوعي امللموس متثيالت اللغات

                                                            
 .249واسيين األعرج: طوق اليامسني، ص -1
 .132، صاملصدر نفسه -2
 .83، ص2002بريوت، لبنان، ، 1ط، عجم مصطلحات نقد الرواية، دار النهار للنشر: ملطيف زيتوين -3
ختني (جناة عرب -4 جي خمتار، عنابة، 11ع، واصل يف اللغات والثقافة واآلدابالت، دراسة يف املرجعيات واملفردات ) : حوارية  ، جامعة 

    .87،ص2012
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احلياة بكل فهي تعرب عن  . »اللغة هي القالب الذي يصب فيه الروائي أفكاره « :اصة وأنخ
ا. ا ، كما تماعية مرتبطة جدا حبياة األفرادالعتبارها ظاهرة اج 1صخبها وضجيجها وتناقضا أ

املرأة أكثر ف الناس حبسب العادات والتقاليد. ف، الختالتلف من حيث اللهجات من بلد آلخرخت
ل ا وتعبريها، فهي ختتلف عن الرجل عرف والعادات والتقاليد لطبيعتهامتسكا  ا ومناقشا . سلو

تخدمه للداللة على العالقة بني أي تعبري والتعبريات األخرى هو الذي تس املصطلح« أن:  نجدف
 .dialogtzm  «2مصطلح احلوارية 

يت تقع ضمن دائرة والعالقات احلوارية هي عالقات (داللية ) بني مجيع التعبريات ال         
ا كلها رقيقة وعذبةألن كال 3.التواصل اللفظي ورقتها من وعطفها ، تكسب بلغتها مها وعبارا

  كشف من خالله ما تعانيه من شوقوجتسد ذلك يف الرواية من خالل احلوار الذي ت ،تشاء
ا وجودهاا وأكدت لنا أحواهل تصور الذي بسببه  ية كبرية يف للحوار أمه« لهذا جند أن :.فوصور

ا ، ومن مطاوعة للتكثيف ، ملا يتميز به منإبراز شخصية املتحدث، و حتديد اللغة اليت يتحدث 
ية  اوجتسدت هذه اللغة لدى املرأة يف الرو . 4» وميل إىل لغة احلياة اليومية وإجيازعفوية و صدق 

  كثريا لعفويتها وصدق مشاعرها وجاء ذلك يف قوهلا :

بلين. حتاول علي. من أين تنحت هذا الكالم اجلميل -         ؟ه أنت واعر. أنت هاب 

  أال تعرفني ؟ قويل وهللا ؟ -      

  5 .وهللا ال أعرف -      

 

 

                                                            
ت جنيب حمفوظ  -1  .174،ص2010، دار كنوز املعرفة، عمان، األردن، الواقعيةسناء طاهر اجلمايل: صورة املرأة يف روا
ختني املبدأ احلواري، رؤية للنشر والتوزي -2  .156، ص2012، القاهرة، مصر، 1ع، طتزيفيطان تودوروف: ميخائيل 
 . 157،ص نفسه املرجع  -3
 .423، صبن أيب ربيعة : لغة املرأة يف شعر عمرجنود عطا هللا احلوامدة -4
 .71، صواسيين األعرج: طوق اليامسني -5
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  :وتقول أيضا

، ال أريد تعذيبك وال تعذيب نفسي. اللي يف  خو  -         يرحم والديك، حبين كما أ
   1.. حبين فقط بصدق ألين ال أعرف الكذبيكفيين

  وتضيف:

ت؟ مث ماذا؟ من حقي -       لفعل إذا كان هللا  واش درت أ قدام األخر أن أعيش. ال أدري 
  .2هو وحده الذي نظم احلالل واحلرام أم البشر الذين وضعوا احلدود حبسب أمراضهم؟

ا « الدور أو الوظيفة اليت تؤديها : إننا نتعامل مع الكلمات والعبارات من منظور           إ
لفعل يف عامل   .3» الروايةتكشف عما يف ذهن  اإلنسان من أقوال أو معلومات تتعلق مبا جيري 

. فهي ل أن يفكر املرء خارج اطار اللغة، فهو ال يفكر، إذن، إال داخلها، أو بواسطتهاإذ ال يعق
يف قلبه ... ، ويعرب عن عواطفه فيكشف عما ما يف نفسه اليت تتيح له أن يعرب عن أفكاره فيبلغ

يما   4.احلب دون لغة يكون 

الفصحى أن يلتزم اللغة العربية  الروائي العريب من أي قطر عريب _  أو_ على الكاتب ف          
 عن واقع احلياة بعد أن يتشكل فنا، ألنه يعرب عن واقع ( فين ) أو املعاصرة مع مجيع شخصياته

فمن هذا املنطلق  5درجات يف األلفاظ والتعابري.رى أن الفصحى وفرق بني هذا وذاك غري أننا ن
ا اليوميةفالعامية لغة  ا العاّمة حليا ا لغة البيت والشارع ،أنشأ           6.، والسوق واجملتمعوالدليل أ

يحة أو لغة ، لغة فصمهما كانت اللغة الروائياللغة احلوارية تكشف شخصية نتيجة فوك         
ما يدور من حديث بني الشخصيات ...وهو يشكل جزءا فنيا هاما من « . واحلوار هوعامية

                                                            
 .45ص واسيين األعرج: طوق اليامسني، -1
 .116املصدر نفسه، ص - 2
ت جنيب حمفوظ الواقعية ة: صورة املرأسناء طاهر اجلمايل -3  .173، صيف روا
ض -4   .93، ص1998ة الرواية (حبث يف تقنيات السرد)، عامل املعرفة، الكويت، : يف نظريعبد املالك مر
ت جنيب حمفوظ الواقعية: صورة املرأسناء طاهر اجلمايل -5  . 178، 177، ص ة يف روا
 .7، ص2011األبيار، اجلزائر، ، 1ط، مؤسسة كنوز احلكمة دراسة تركيبية للعامية اجلزائرية،: سهام مادن -6
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لقضية أو املأساة اليت  ،عناصر القصة ا ومدى وعيها  ألنه يوضح طبيعة الشخصية اليت تفكر 
ا املتخيلة   :الرواية مثلواحلياة املتخيلة جتسدت يف  .1» تشكل حيا

خذها   -       تعرفني  مرمي أن أول درس أعلمه البنيت هو أن تكون جدية كثريا أمام احلياة وأن 
  . شوية للرب وشوية للعبد .كما هي وما تقلبهاش غم على نفسها

 2.؟خبت املرأة اليت متنحك هذا البنت؟ كم ستكون سعيدة -        

، حىت لكأنه مسات أسلوب املرأة وخصائص لغتها حيمل بوضوح ودقة« فاحلوارلذلك           
ن اليومية عادةف 3.»حديثها واقعا وفعال  ، منسابة يف تراكيبها، سهلة وبسيطة لغة النساء، يف حيا

ختفي ، إال إذا أرادت املرأة أحيا أن تعابريها، وألفاظها، ميالة إىل اإلجياز والوضوحو لينة يف أبنيتها 
 4.اإلشارة بيدها أو عينها أو رأسها، وقد تعتمد إىل تعتمد حينئذ إىل الغموض أو الرمز. فأمرا ما

ذا لغة املرأة احلوارية قوامها األساسي    .اإلمياءةو

  البنية النفسية للمرأة : رابعا _

م االجتماعية ، فهناك بعض الدراسات           جند هناك تناقضات بني املرأة والرجل يف حيا
لشعور ناحية االالنفسية أثبتت أن هناك اختالف كبري بني اجلنسني من  لنفسية اخلاصة 

 املرأة ترى العامل« :؟ حبث يف سيكولوجية األعماق : املرأة" يف كتابهبيار داكو". لقول والالشعور
 حتبها أو ال حتبها ،ر هي صديقتها أو على خالف معها. على أنه جمموعة من األسالبلى الغع

ا سياسة العاطفة الشخصية   وجتسد ذلك الرواية لقول مرمي :  .5» إ

لك؟ تلومين على رغبيت يف _ تعاتبين  حبييب اليوم على قسوة جتاه نفسي وجتاه احلياة وجتاه
  6وأن أذهب وأ شبعانة منهم ، هل هذا كثري علي ؟. ؟ أريد أن أرى أبنائيالزواج

                                                            
ت جنيب حمف : صورة املرأةسناء طاهر اجلمايل -1  .175، ص وظ الواقعيةيف روا
 .72، صواسيين األعرج: طوق اليامسني -2
 .445، صلغة املرأة يف شعر عمر ابن ربيعة: جنود عطا هللا احلوامدة -3
 .442، ص املرجع نفسه -4
 .55، ص1991 ب)، -(د،3: وجيه أسعد، مؤسسة الرسالة، ط، ترمجةملرأة؟ حبث يف سيكولوجية األعماق: ابيري داكو -5
 .70، 69، ص واسيين األعرج: طوق اليامسني -6
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  : وتضيف

  .ع احلب الكبري جيب أن يولد كبريا_ ما املان

  سيموت بسرعة.، وإال _ املهم أن يظل كبريا

لزواج و األوالد ؟_ ملاذا تريده أن ميوت إ   1.ذا انتهى 

  :وتضيف أيضا

ا املدن  فعاطفة األمومة  2.ا مجيعا أ ممتلئة. ستنقذ اجلميلة_ لنتزوج وننجب طفلة نقتحم 
. وذلك األطفال متجسدة كثريا يف الرواية، فرغبتها امللحة يف الزواج وإجناب تتجسد يف مرمي

ا بل إنين أعتقد أن املرأ« : "بيار داكو". لقول لتحقيق حلمها يف تكوين أسرة حمبة ة تشعر 
. انية منيعة على الرجل بصورة كليةيعشعش يف مناطق وجدوهذا الشعور "متفوقة" على الرجل 

لقوة)فاملرأة ق لفعل أو  لقول مرمي يف  .3»من طبيعتها  ءجز .وعاطفة األمومة بل كل شيء أم (
  :  الرواية

   4.، وتضرب برجليها وكأنه تريد اخلروج بسرعة_ سارة بدأت تتحرك يف بطين

  :وتقول يف سياق آخر

ها وتعيش لقد كان حلم مرمي أن حتمل ابنت 5.سأحكي هلا عن كل شيءسارة عندما تكرب   _
 .ذا جند املرأة خمتلفة عن الرجلو  معها يف أسرة كلها حمبة،

 

 

                                                            
 .127، صواسيين األعرج: طوق اليامسني -1
 .175، صاملصدر نفسه -2
 .19حبث يف سيكولوجية األعماق ،ص : املرأة؟بيري داكو -3
 .146ص : طوق اليامسني،واسيين األعرج -4
 .146، ص املصدر نفسه -5
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      ستقبل، يريد االنفالت من، يسقط أفكاره على املال يتصرف من أجل احلاضر الرجل«
اضر من أجل احلاضر ال تنظر إىل املستقبل إال عندما يكون احل املرأة تتسرف «و .1» احلاضر
  لقول مرمي:  وجتسد ذلك يف الرواية .2» . تعيش بقوة يف احلاضرمنظما

   3.. السنوات تزحف_ فعمر املرأة ليس مثل عمر الرجل

  وتقول يف موضع آخر : 

فمرمي  4.الذين حييطون بنا، لسنا أفضل من بقية البشر _ أ كربت. ثالثون سنة. نتزوج ونعيش
  ابناء عائلة أمام هذه احلياة أل هنا تريد أن تعيش احلاضر، ألن عمر اإلنسان ميضي بسرعة، و

ذا. الزواج واإلجناب لتعيش املستقبل فكان حلمها كربت  "فرويد"الشخصية يف رأي  إن «  و
، واأل األعلى واهلو تتألف من قوى ثالث ى على الدوام الضغط األ األعل. إن وظيفة هي األ

واهلو ووظيفة اهلو على الدوام النزوع إىل احملرم أما األ فحائر يف مهامه بني األ األعلى  والكبت
  . والقوى الثالثة هذه تعمل يف مستويني هامني الشعور و ويعاين توترات جراء ضغطهما

  .5» الالشعور

نه          حساسات واملشاعر ليس إال جمموعة اخلواطر واإل «  :وبذلك يتجسد لنا الشعور 
االيت تتكون داخل أنفسنا عن العامل اخلارجي نتيجة اتصالن . وهذا ا به ووجود فيه واليت نشعر 

 يقطع  . مثله يف ذلك كمثل التيار الدافق الذي الدأ من امليالد ويستمر حىت املماتالشعور يب

ا إزاء طفولتها تقولطوق اليامسني والشعور الذي حت ومثال ذلك مرمي يف رواية. 6» أبدا   :مله يف ذا

                                                            
 .57، صملرأة؟ حبث يف سيكولوجية األعماق: ابيري داكو -1
 .58، صاملرجع نفسه -2
 .817، ص: طوق اليامسنيواسيين األعرج -3
 .58املصدر نفسه، ص -4
  .69، 68، ص 2008والدراسات، عنابة، اجلزائر، مة لعلم النفس األديب، منشورات بونة للبحوث : مقدارصخري هللا ع -5
 .49، ص2004مصر، ، 1طتوزيع، ، ايرتاك للطباعة و النشر والكلينيكي (املنهج التطبيقي)إهلام عبد الرمحن خليل: علم النفس اإل  -6
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؟ نتحمل قسوة احلياة ة احللو والذهاب بعيدا يف حنيننايوجد غري املوسيقى من يعطينا شهو هل « 
ا ودهشتها  وتشعر بطفولتنا الدائمة و إال وصرامتها، ألن املوسيقى من حني آلخر تفاجئنا بعنفوا

  .1»  اء املفجع الذي يزداد اتساعا فينا كل يوم ؟من ميأل هذا اخلو 

  وتقول أيضا :  

ل تعرف أيها احلبيب الغايل أين بدأت أخسر احلياة وصار املوت حالة يومية تعاش بقسوة أشعر ه«
، وتكونت يف حساسات واملشاعر جتسدت يف مرميفهذه اإل. 2»خلسارات  لعبث اليومي و

ذه احلياة اليت ال طاملا  ألمل الذي انتنفسها نتيجة اتصاهلا  ا  ا يف آخر املطاف إىل أشعر هى 
  .املمات

ت اليت تؤملنا يف حياتنالالشعور « أما           ا اليومية إذ نتذكرها فشمل على املواقف والذكر
ا الشعور ونكبتها دو ستمرار  ن أن ندري لنمنعها أن تظهر يف شعور لذلك نضطر إىل نسيا

ت والعقد    وسلوكنا الواقعي وعادة ما يؤدي هذا الكبت إىل نشأة الكثري من االضطرا

  .3» النفسية

ا املؤملة يف رواي ومن أمثلة الالشعور     . ة طوق اليامسني مع والدها الظاملتذكر مرمي ذكر

لبيت املستسلم اجيده إال يف  ، الكان أيب بطريرك متخلف سلطانه املفقود يف اخلارج  « لقوهلا :
كنا نعاين من مرارة مقته لكل شيء، حىت لنفسه، مل األم والبنات حتت قدميه وشقاوته، ،نزواتهل

أي واحد يف البيت من فرط اليت مل تعد تثري ته ، مل يكن يتوقف عن ترديد مجليكن حيب تعليمنا
نية التكرار، سبع بنات، سبع فضائح   .4» وكل دقيقة، علي أن أحرسها كاملعتوه كل 
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  أيضا : يف سياق آخر وتقول 

  .أمي، هللا يرمحها ويوسع عليها، كانت شيء آخر_ 

، كان أيب منكفأ داخل صمته ومل يكن يعرف أنه فقد املرأة اليت ظل طوال عمره يقسم عندما ماتت
اكل   1.ويعظم بقتلها ت حتملها مرمي يف ذا ت ال حتمل إال القسوة واألملذ  ؛هذه ذكر هلذا  كر
ا، لتسري مع هذه احلياة السبب تكبتها فإن الكبت يؤثر يف . لكن رغم هذا يف قلبها وذاكر

، والبنت اليت ترىب على كبت كبت جنسيإىل  الكبت الفكري يؤدي «  :شخصية املرأة ألن
ا ومشاعرهاأفكارها وآرائها تتعود أي . والكبت الفكري طوال سنوات ضا على أن تكبت رغبا

الطفولة واملراهقة يؤدي إىل عقم فكري يف الشباب والكهولة وكذلك الكبت اجلنسي طوال سنوات 
 .2»الطفولة والشباب يقود إىل عقم جنسي 

البنت إال إىل ويف مجيع األحوال ال يؤدي الكبت والتناقضات اليت يفرضها اجملتمع على          
ا  . املتزوجات منهن وغري املتزوجات النساء والفتيات يف مجيع األعمارالتعاسة العامة اليت تشعر 

ن سعيداتوقد تنكر بعض النساء  ، لكن املرأة منهن ال تصمد طويال أمام هذه التعاسة ويتومهن أ
ااألسئلة اليت ا السطحية  جتعلها تريد التفكري يف حيا   وهذا ما حصل مع مرمي  3 .ويف سعاد

ستمرار «لقوهلا :    .4»  اآلن صرت يف بيت رجل آخر وعلّي أن أظل وفية وأخادع عواطفي 

  وتقول يف سياق آخر:   

الست الز   «   .5». هذه املثالية السخيفة تقتلين وجة املثالية وال أريد أن أكو
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 ويف موضع آخر تقول:

فهذه  .1»أسئليت بدأت تزداد تعقيدا كلما استحضرت أوضاعنا اخلاصة ومل أعد أرى هلا أفقا و  «
لسعادة لكن جتد األسئلة منحصر أما مها لتكشف هلا سر احلياة مرمي تعيش حياة مزيفة تتوهم 

ا بسبب املؤملة ا، اليت اختذ ا وآالمها ملا تكبت، لذا تلك التناقضات اليت واجهت حيا  رغبا
  .زواجها من مسؤولية لتستمر احلياةيستدعيه 

، االنفعاالت هي جمموعة األفكار Complexeأما عن العقدة أو املركب النفسي          
حبيث تشكل ما يشبه (عقدة من اخليوط املتشابكة ) يف الشعور املكبوتة املتداخلة مع بعضها 

لتايل يسلك حبسب منط  . معني يناسب املواقف اليت يواجههاالفرد فتدفعه إىل أن يفكر وينفعل و
جلمود وعدم القدرة على التعديل طبقا ملقتضيات الظروف اليت يوجد  أي أن سلوكه يتصف 

ذا جند أن لالنفعال أنو  2.فيها نه  "برغسون"، فيعرف اعو . هزة عاطفية يف النفس «:االنفعال 
وكان  .3» . ألن العاطفة هي نوع من االنفعاللتعريف ذاته حباجة إىل تعريف آخرلكن هذا ا

؟ تزوجنا . ماذا لوأمحلك اخلراب الذي حلق بسعادتنا« فعال جمسدا يف الرواية لقول مرمي:االن
تناول يل بفلسفتك الوجودية ستق ؟ ماذا يساوي الكالم أمام املعهودة:مل نتفق هكذا على تقييد حر

أ أعرف أنك كنت تكابر و أن قلبك كان منكسرا  .تعوض؟ ال شيء الكربى اليت الاخلسارات 
، أن احلائط، أن تضرب رأسك على . كنت أشتهي أن تلعنينحرك غريتكوأ أخربك بعزمي أل

 التوتر احلاد الذي متر به مرمي، ملا تعرضت له كل هذا يشري إىل  .4» متزقين وتنزع أطرايف مثل اللعبة
يعرتف « تها وأصبحت تعاين من عقد نفسية ال حصرة هلا هلذاتأزمت نفسي، فمن قسوة احلياة

نه جيهل "فرويد " مه  وهذه النفسية  .5» نفسية املرأة و جيهل أيضا رغباتهوال سيما يف أواخر أ
 : ولعل أمهها يكمن يفمتنوعة  عقدعنها تنجم 
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  :عقدة اخلصاء1_

، لدى البنت على املغاالة يف إضفاء القيمة على الذكورةتظهر عقدة اخلصاء ، وهي عاقبة          
ا شكل خيبة ومتثلت يف قول  1.، ورسومهااليقظة لديها، وأحالمها أمل كربى ترشح غالبا يف ألعا

أسري معهدا بكامله وكان علّي أن أكون امرأة ورجال يف الوقت . كنت مديرة  « مرمي يف الرواية :
 .2»نفسه

  :أيضاوتقول  

ويدل ذلك على  3.» : آه  ميا احلنانة وعالش أجنبتين بنتا ؟عندما ميتأل القلب ال أكتم صراخي «
 .ياة من جتارب قاسية وأحداث مؤملةبسبب ما متر به يف هذه احل والبؤساحلزن 

  الدونية:عقدة _ 2 

 ، النامجة عن انطباع مؤمل منجمموعة من العواطف، و األفكار، واالجتاهات، والتصرفات         
لدونية تداريه مشاعر  4.من اآلخرين أو مثال يطمح إليهأن املرء أدىن  وهذا الشعور الطاغي 

مجة عن الشعور نرجسية كآلية الدفاع عن ا حنطاط لذات يف مواجهة اآلخرين، وهي  لقبح، أو 
، مما يولد عقدة الشعور بعار الفضيحة املستوى التعليمي  أو املهين أو األسري، أو االجتماعي

، مما حيدو الشخصية الروائية إىل ممارسة سلوك ن اطالع اآلخرين على مواطن الضعفالناجم ع
متارس سلوك التغطية  روايةفشخصية مرمي يف ال 5.التغطية أو التمويه ملدارات عارها االجتماعي

كشف أمري معك   كثريا عما حيدث يل لور على عودتنا أكثر من السنة ومل أعد أسأل  م « :لقوهلا
ب مستمر  ما بكى طفل يف اجلوار حتسست . أتدرك أين كلوأ أسرق اللحظات. احلياة 

  .6» ؟ بطين

                                                            
 .1666، 1665ص، املعجم املوسوعي يف علم النفسبري سيالمي:  نور -1
 .160واسيين األعرج:طوق اليامسني، ص  -2
 .166املصدر نفسه، ص  -3
 .1667: املعجم املوسوعي يف علم النفس ، ص سيالمينو بري  -4
 .82، ص2009اجلزائر، توزيع، ، دار هومة للطباعة والنشر و الفسي للرواية (جنيب حمفوظ منوذجا): التحليل النحممد مسباعي -5
 .107، 106، صواسيين األعرج: طوق اليامسني -6
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  1.يف البداية مل أرد هذا احلمل_ 

اإن مرمي مل ترد            ، ومل تطلع الفضيحة، ومل ترد أن تكشف سرها، بل دافعت عن ذا
أسلوب التغطية  جعلها متارس هذا ما. و كبتت سرها يف قلبهاف مواطن ضعفها  اآلخرين على
  .االجتماعي ملدارات عارها

، أو السيطرة من طرف اجملتمع، أو ك من جراء احلرمانجتهل نفسية املرأة وذلونتيجة هلذا          
ا، مما يولد الكبت، االنفعال واخلروج عن الدينبسبب ظروف  بسبب رغبتها يف  أو .احلياة وقسو

  تتناقض مع احلياة واجملتمع.هلذا العيش حبرية 
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  :املدينة يف الرواية اجلزائريةأوال _  

ا الروائيون الشباة يف الرواية اجلزائرية املعاصرةاملدينة مساحة واسع حتتل          ب منهم ، اهتم 
ا النسيج اجلغرايف الوحي ، إذ بدت يف البعض من النصوصخاصة كما فعل أيضا الرواد د ملا و كأ
يف رواية  لذا جند أن مدينة قسنطينة 1.، إىل جانب اجلمالية اليت توفرهاتقدمه من جتربة واقعية حية

، مع فارق يف املالمح العامة اليت تطبعها اليوم " ال تزال حتتفظ جبغرافيتهاالطاهر وطارالزلزال ل "
، ومل تعد على ما  "بولرواح"وشخصية ملدينة من خالل تنقالت أشخاصها فالقارئ يرى هذه ا

  2.كانت عليه يوشك أن يزلزهلا زلزال يدمر املدينة ويقلب سافلها عاليها

هاه ...رائحة الرتاب، احلمد هلل. أخريا رائحة الرتاب، املدينة هذه  « يقول بو لرواح:         
الغرتاب و أشبه ما تكون بباخرة يف حميط عظيم، تو  لشعور  لوحشة و حي يف كل خطوة 

    .3» االنقطاع عن العامل

يف هذه الرواية قد جسد لنا واقع املدينة ومشاكلها الناجتة عن اهلجرة  إن وطار         
الداخلية(...)فكانت مدينة قسنطينة جبسورها السبعة هي اليت تشكل فصول الرواية اليت اختذت 

ا ميدا ألحداثها، لذا فإن صورة قسنطينة تبدو لنا من شوارع املدينة  ا وأحيائها وسكا وساحا
للعنة واخلطيئة فكل شيء مراص ومتداخل وسط عامل مغلق ذاته   قاسية وشريرة، ومشحونة 

     4.وأشيائه

مل يضيف البتة جمال  –النظرة إىل احلياة بعيون ال بطل  –ألسلوب الذي اختاره املؤلف اف         
 رؤية وطار. ذلك أن العديد من مسات الزمان واملكان يف أحداث الرواية واضحة ودقيقة: األزقة

                                                            
  59، ص 2010يف الرواية اجلزائرية املعاصرة)، عامل الكتب احلديث، اربد، األردن،  نصية : الرواية والعنف  (دراسة سوسيوالشريف حبيلة -1
لة، جامعة احلاج إكتوراه العلوم يف األدب اجلزائري، ، شهادة د جلزائرية (دراسة حتليلية مقارنة)سليم بتقة: الريف يف الرواية ا -2 شراف: الطيب بودر

تنة،   .9، ص2009/2010خلضر، 
ت الطاهر وطار أمنوذجا دراسة حتليلية تفكيكية –زاق بن دمحان: الرؤية التارخيية يف الرواية اجلزائرية املعاصرة عبد الر  -3 (شهادة دكتوراه  -روا

تنة،  لة، جامعة احلاج خلضر،    . 125، ص2012/2013العلوم)، إشراف: الطيب بو در
ت الطاهر  -4  .190وطار، صإدريس بوديبة: الرؤية والبنية يف روا
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األحياء، األسواق، الدكاكني، مقاهي قسنطينة، وجسورها، واهلواء الشهري، واألنصب واألحياء 
ت بو لرواح رونقا خاصا، كيف كانت يف الس ابق حني كان سيد العتيقة، و تضفي عليها ذكر

إلضافة إىل حماسنها األدبية تنطوي على مغزى  الوثيقة املوقف. ويف هذا الصدد فإن الرواية 
االثنوغرافية، اليت تربز حياة أكثر املدن اجلزائرية أصالة يف تقاطع العهد االستعماري والتطور 

               1املستقل.

ذ           لنسبة للراوي، ا فاملدينة عنيت مبكانةو ، ويتجلى ذلك من خالل شكلت الواقع 
ا من مكان ملكانالشخص ولذلك ال تغيب صورة املدينة ألن اإلنسان حيقق  ،يات الذي جيول 

. ويرجع ذلك إىل التغري الذي يشعر به من خالل يف املدينة اليت تعرب عن احلياة وجوده أو حضوره
دها الشخصية  عنه الطرقات والشوارع واألسواق،ما تعرب . وعليه هناك مشهد حتكيه اليت تر

ي املسألة لكن عندما أهبط تعبت  ميه تعبت« خزيران يف (الشمعة والدهاليز) ألمها : ، اليوم أ
، تتكون قامنفذ هلا إطال ، الة من احلديد أو من اإلمسنت القوياملدينة أجد احلياة فيها قطعة كبري 
   .2» اصيل احلياة اليومية للشخصيات بعيدا عن الوصف اهلندسياملدينة يف املقطع من جمموع تف

هذه املدينة اليت بدأت تتحول إىل صحراء قاحلة ويضيف خلت نفسي  «يف قول الراوي:          
 وتبقى صورة املدينة القدمية يف الذاكرة حيملها الراوي معه  3.»  يف قرية كبرية، املدينة صارت ريفا

  يسرتجعها كلما ضاقت عليه مدينة احلاضر.واحلزن ميأل قلبه 

 

     

                                                            
كري: األدب اجلزائري يف مرآة استشراقية، دار القصبة للنشر، اجلزائر،  -1  .103، ص2002عبد العزيز بو 
  .60ص يف الرواية اجلزائرية املعاصرة)، : الرواية والعنف (دراسة سوسيو نصيةالشريف حبيلة -2
 .62املرجع نفسه، ص -3
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وتعد أيضا قسنطينة مصرع حوار يف رواية "ذاكرة اجلسد" خاصة عند ذكر اجلسر فهي تعد       
ة اجلسر رمز لقسنطين« :ذلك، فصورة مدينة قسنطينة هي صورة الوطن ولاسيا يف الروايةحمورا أس

  .1» كملهقسنطينة عينة عن الوطن  و "ذاكرة اجلسد" اليت دارت فيها أحداث الرواية،

       الوصف يف الرواية من حيث الطبيعةوبذلك جند أن لقسنطينة النصيب األوفر من              
متثل املاضي  فهي، يعة السكان النفسية و االجتماعيةو املعامل األثرية ومن حيث طب

ذا تعد املدينة2واحلاضر. الشخوص يف هذه ، لذا جند أن  يف الرواية فضاء لبداية األحداث و
ت تتحرك عرب أماكن خمتلفة  ا هذهمنها األماكن املغلقة و األماكن املفتوحة اليت الروا  ختتص 

 من هذه النظرة نتطرق إىل مفهوم الشخصية.و  .املدينة

   :الشخصيةمفهوم نيا _     

  أ_ لغة:     

.  »صفات متيز الشخص من غريه « يف معجم الوسيط لفظة الشخصية واليت تعين :جاء              
  .3» ذو صفات متميزة وإرادة وكيان مستقل «ويقال:

، واملراد به إثبات الشخص كل جسم له ارتفاع وظهور« ويف معجم لسان العرب يقال :            
   .4» صالذات فاستعيد  هلا لفظ الشخ

يراد به  ، حجمية وقدالشخص هو اجلسم الذي له مشخص« :حميط احمليط يقالويف قاموس          
           .5 » الذات املخصوصة واهليئة املعينة يف نفسها

 
                                                            

شكالية (مقاربة سوسيو ثقافية يف خطاب أحالم مستغامني الروائي)، دار جمد الوي للنشر والتوزيع اإل : الشخصيةمحيد عبد الوهاب البدراين -1
 .58ص ،2013/2014عمان، األردن، ، 1ط
 .264، صصاحل مفقودة: املرأة يف الرواية اجلزائرية -2
  .475، ص1972 ،1مصر، ج، 2طإبراهيم أنيس وآخرون: املعجم الوسيط، دار املعارف،  -3
 .45، ص1994 ،7بريوت، لبنان، مج، 3ط، دار صادر، ابن منظور: لسان العرب -4
  .445، ص1998، بريوت، لبنان، ، مكتبة لبناناحمليط: حميط بطرس البستاين -5
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  :ب _ اصطالحا    

ض  جند عبد              :يعرف الشخصية بقولهيف "كتابه حتليل اخلطاب السردي" امللك مر
 . 1 » بوظيفة الشخص دون أن يكونشخصية كائنا حركيا حىت ينهض يف العمل السردي ال «

هلا عن مفهوم أو عبارة عن الفكرة اليت يريد الكاتب التعبري من خال « :الشخصية هي ذا تكون 
   .2» ، وتكمن أمهيتها يف العمل الروائيمعىن أو رمزا ما

ض أن ويرى           ساس على أ التقليديةالشخصية يف الرواية تعامل « :أيضا عبد املالك مر
ا، ومالبسها ا كائن حي له وجود فيزيقي، فتوصف مالحمها، وقامتها، وصو  ، وسنها وسحنتها، أ

ا على الرغم من أن هناك اختالف يف  .3» ، وشقاؤهاوأهواؤها وهواجسها، وآالمها وسعاد
  .تعريف الشخصية إال أن هناك تشابه يف أن الشخصية هي أساس بناء الرواية 

ا ليست خياال  لذا           ن الشخصية الروائية وإن كانت كائنا ختييال إال أ يوحي النص 
عنصرا من عناصر البناء الفين يف الرواية إىل جانب احلدث والزمان حمضا ويؤكد أمهيتها بوصفها 

ا : 4.واملكان ذا جيب أن يتسع مفهوم الشخصية الروائية والسبب يف ذلك أ تنتمي إىل عامل   «و
  ونتيجة لذلك تعترب الشخصية أحد قوائم العمل الفين يف الرواية. .5 » احلياة السرية فيه علنية

  

  

  

                                                            
ض -1  1995، اجلزائر  ملدن)، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون: حتليل اخلطاب السردي (معاجلة تفكيكية مركبة لرواية زقاق اعبد امللك مر

 .126ص
ت جنيب سناء طاهر اجلمايل -2  .15حمفوظ الواقعية، ص: صورة املرأة يف روا
ض -3  .76، ص1998الكويت، ، عامل ين للثقافة والفنون واآلداب، جمللس الوطا ، ة الرواية (حبث يف تقنيات السرد): يف نظريعبد املالك مر
 .18ص: الشخصية اإلشكالية (مقاربة سوسيو ثقافية يف خطاب أحالم مستغامني الروائي)، محيد عبد الوهاب البدراين -4
ت جنيب حمفوظ الواقعية، ص : صورة املرأةسناء طاهر اجلمايل -5  .17يف روا
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  الروائية :الشخصية ج _ 

تتعدد الشخصية الروائية بتعدد األهواء واملذاهب و األيديولوجيات والثقافات             
  1.واحلضارات واهلواجس والطبائع البشرية اليت ليس لتنوعها وال الختالفها من حدود

ت كانة مرموقة يف القرن التاسع عشرفالشخصية الروائية قد احتلت م ، عصر صعود الربجواز
لسمات الشخصية من مثل: الفردية، والتحرراألوروبية ا دت  ، واالنطالق ...اخل حيث كان ليت 

  2.للشخصية الروائية وجودها املستقل عن احلدث

املتغريات  ، تدل عليهيا، وإمنا هي مفهوم ختييليهلذا فالشخصية الروائية ليست وجودا واقع         
رت  –الشخصية الروائية تتجسد ، هكذا املستخدمة يف الرواية لتتخذ شكال داال من  –حسب 

ا تتخذ عدة أمساء أو صفات تلخص هويتها  تكون فيها 3خالل اللغة. أما  مبثابة دال من حيث أ
ا الشخصية كمدلول ، فهي جمموع ما يقال عنها بواسطة مجل متفرقة يف النص أو بواسطة تصرحيا
ا ال تكتمل إال عندما وأقواهلا وسلوكها ايته، وهكذا فإن صور ، ومل يكون النص احلكائي قد بلغ 

 4.يعد شيء يقال يف املوضوع

: شخصية واسيين األعرج اليت تسودها وخالصة القول: جند أن الشخصية الروائية هي           
ئل الشوق واحلنني.  ، وتعد من رسااليت جتسدت يف روايته: احلزن واألمل والكآبة ...اتبعض السيم

رخيه واشتهرت يف صفحات الرواية وهي متثل سريته  كما وظف لنا عدة شخصيات امتدت عرب 
  النسوية مصدرا حلياته.الذاتية؛ حيث جعل من الشخصيات الصديقة و 

  

  

                                                            
ض: يف نظرية الرواية، صعبد املالك  -1  .73مر
 .18، ص2005شق، حممد عزام: شعرية اخلطاب السردي، منشورات احتاد كتاب العرب، دم -2
 .11املرجع نفسه، ص -3
 .51ص ،1991الدار البيضاء، ، 1طريب للطباعة والنشر والتوزيع، ، املركز الثقايف العمحيد حلمداين: بنية النص السردي -4
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  تصنيف شخصيات الرواية:  -د

ا، ملعاجلة قضيتها وأفكارها وأهدافها، لذا تنوعت  كل          ا اخلاصة  رواية تربز شخصيا
ش عامله الشخصيات يف الرواية بني الرئيسية والثانوية وهذا ما جيعلنا ننغمس مع الروائي لنعي

نوية أو  . فالشخصيةدوار يف الرواية متعددة وخمتلفةالشخصية دور واأل« لذا تكون رئيسية أو 
   .1» صورية، حاضرة أو غائبة

  الشخصيات الرئيسية:ــ  1

 الشخصيات الرئيسية اليت لعبت الدور الرئيسي يف الرواية هي:بني ومن 

  :شخصية مرمي* 

لة وطيبة وظريفة حيث يقول ، مجيهي فتاة جامعية، تبلغ من العمر ثالثني سنة          
ت الشعبية والقرآن والشعر العريب طيبة كنت « :الراوي وطفلة تعشق األلبسة الوردية وكتب احلكا

ا لطيفة تدخل القلب بسرعة.2» القدمي وقسمات وجه اخلنساء املنكسرة ا كما أ     حلالو
   .3 » تقتحمني القلب والذاكرة بدون استئذان وال أسئلة معقدةو  «

ا ضحكاتك على قصره« :املواصفات من بينهاكما جند الراوي يصف "مرمي " بكل          
لوان قزحية ار، مث يتفرغ يف القلب دما، وورودا  ؟ رهافة ابتسامتك وقعها طويل طويل ميتد كاأل

نشأة يف عائلة ، لكن احلياة مل تنصفها فهي فتاة تعشق احلياة. 4» تشبه حساسية الورد املفرط
اك أب ظامل متسلط ال ، هنيكن هناك حب وحنان، مل ، كان الفقر حليفهمتكونت من سبع بنات

ا وحبها ألمها جعلها تتحدى املصاعب لتصل إىل مبتغاهايعرف الرمحة راد وكان أكثر  ، لكن 
ا أمام هذا األب ، تسعى إلثشيء حتدته هو دراستها، حيث أصبحت مسؤولة عن نفسها بات ذا

                                                            
 .114عجم مصطلحات نقد الرواية، ص: ملطيف زيتوين -1
 .118واسيين األعرج: طوق اليامسني، ص -2
 .36ص، نفسه املصدر -3
 .44املصدر نفسه، ص -4
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، مولعة حبب األلبسة امللونة والوجوه األليفةالورود  كانت مرمي طفلة تعشق« :الظامل، يقول الراوي
كانت هكذا   .ها فجأة متارس علنا طقوس األمومةاجلميلة وتتمىن أن ختصب ذات فجر لتجد نفس

انت مرمي ضحية عشقها هكذا ك .1» ، منذ الطفولة األوىل مل تكرب كثرياأو هكذا شاءت أن تكون
ملها حللم األمومة الذي الذي مل يدم ىل األعايل ليصبح حلما مستحيال إثر ارتفعت به إ، نتيجة 
ا املفاجئ    .مو

فهي مثال املرأة  ،وبذلك تعد "مرمي" الشخصية الرئيسية اليت حركت جمرى أحداث الرواية         
أم ، و ا بسبب الطريق اليت رمست هلا، ابتداء من أب ظاملالقوية اليت واجهت احلياة رغم معا

  .ب  وهذا هو القدرراحلة وفقدان للحبي

  ــ الشخصيات الثانوية: 2

  : جندحيث يف انسجام الرواية وتواصلها  اليت عملت على املساعدةوهي 

  : شخصية سيليفيا*

وحبيبة "عيد وهي صديقة "مرمي" ، ذات عينني خضراوتني، فتاة مسيحية، جامعية وهي         
ة القلب وحتبنا ومتوت طيبة ومتفهمة وكبري « لكنها لطيفة مع اجلميع تقول مرمي: انفعالية ،عشاب"

الختالف  ارتباطهماسعت لتغيري وضعها مع "عيد" لكن والداها رفض  .2» عيد صديقها يف
نتظر ن وناأجنبت اثنني مارسيل وأنطو « تقول:ف فشاء هلا القدر أن تتزوج بشخص آخر .دينهما

لثا   بعد وفاة "عيد" حيث يصفها  تغريت حياة سيليفيافقد .3» رمبا كانت بنتا، مولودا 

خمتبئة يف املانطو الداكن الفضفاض وعلى رأسها قبعتها السوداء وشاش خفيف كان « الراوي : 
لكامل  . دفنت ماضيها لتبين حياة لنفسهااليتهكذا استمرت حياة سيليفيا و  .4» يغطي وجهها 

                                                            
 . 30، صواسيين األعرج: طوق اليامسني -1

 .147، صاملصدر نفسه -2
 .282املصدر نفسه، ص -3
 .9املصدر نفسه، ص -4
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   :شخصية عيد عشاب*

ذي  ، وال(سيليفيا )، عاش طول حياته يعشق فتاة مسيحية ر، شديد الفقشاب جامعي          
لذي رفض ا، عنها هو والدها، وكان الشيء الوحيد الذي يبعده كان الشوق إليها يزداد كل يوم

احلياة، تقول له ، مما جعله يعاين وكان العرق أنيسه الوحيد يف هذه الزواج منها لسبب إسالمه
ح إال إذا قتله. العرق يؤذي صاقلل من سكرك  «:مرمي احلب مل يكن من نصيب . 1»حبه وال ير

ثري العرق، وقبل موته أمر أن تكتب عاش  «لوحة على قربه مكتوب فيها "عيد" الذي تويف حتت 
 .يف هذه احلياة لكنه مل جيد شيئا هذا حظه كان يبحث عن أمل. 2» ما كسب مات ما خلى

   :شخصية صاحل*

  وصارم، رسم طريقه كما يشتهي ولمسؤ ئلة غنية، جامعي، هو شاب مثقف ذو عا         
   .إىل مبتغاه وهو الزواج من "مرمي"، وحصل ذلكحيث جاهد ليصل 

صاحل صارما يف شيء مل يعودين عليه أبدا رمبا كان يدافع عن نفسه  ألول مرة أرى« :تقول مرمي
     .3» اآلخرين وعن منصبه أمام

تج عن غريته وهذا القلق  .4»  صاحل طيب لكنه مقلق قليال «:كما أنه لطيف وحنون و أيضا
  .ألنه حيب مرمي كثريا

ا حركية وحيوية تساهم يف تفعيل واضح أن الشخصية هي حمور الروايةمن ال          ، كو
مهية خاصة فهي تكشف لنا مظاهر  حية االتصال والتواصلاألحداث  وهي حتضى   الناس من 

مهية كن وجود فال مي ا حتضى  رواية ال ترتأسها شخصيات، وخاصة الشخصية احملورية، أل
 .خاصة

                                                            
 .192، صواسيين األعرج: طوق اليامسني -1
  .275،صاملصدر نفسه -2
  .235،صاملصدر نفسه -3
 .173، صاملصدر نفسه -4
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  :مفهوم الزمنلثا _ 

     :لغة - أ 

. الزمن والزمان العصر، واجلمع: أزمن وأزمان وأزمنة« :يف لسان العرب البن منظور جند          
واالسم من ذلك الزَمن والزُّمنة، عن أيب  ،أزمن الشيء: طال عليه الزمان . وزاِمن. شديد وزِمن

ملكان أقام به زمااألعرايب    .1 » : وأزَمن 

 ، وقت طويل أو قصري أزمن أزمان و: ج أزِمنة و زمان« :د الوسيط أيضاوورد يف املنج             
م زمان ": "مصاعب الضى زمان طويل " مّدة الدنيا كلها"م عصر: . ويقال له دهر (أرامية ). أ

               .2» : اخلريف و الشتاء و الربيع و الصيفتغريت األزمنة. فصل: أزمنة السنة األربعة

  :اصطالحا - ب

، البعد... اخل جمموعة العالقات الزمنية. السرعة، التتابع« :الزمن يف االصطالح السردي         
مابني املواقف واملواقع ا طاب املسرود والعملية وبني الزمان واخل، حملكية وعملية احلكي اخلاصة 

  .3 »نية السردية للروايةحدى اإلشكاليات اليت تواجه الباحث يف البيعد الزمن إ و ،املسرودة

دف متداخل ذايت عمومي  «:كاصطالح فهو اتنا تبسيط حي، واجتماعي ميكن أن نؤسسه 
يف النقد الكالسيكي للنصوص السردية يتمحور حول  «:فقد كان مفهوم الزمن 4 ».  مجيعا

ختلفة حداث مث حتول النقد املعاصر إىل دراسة الدالالت اليت تشع من االستعماالت املاألتوقيت 
لعناصر القصصية األخرىللزمن يف عال  .5 » قتها 

                                                            
 .199، ص1994 ،13بريوت، لبنان، مج، 3ط، صادرابن منظور: لسان العرب، دار  -1
 . 466، ص2003أنطوان نعمة وآخرون: املنجد الوسيط يف العربية املعاصرة، دار املشرق، بريوت،  لبنان،  -2
 . 103، ص2007، ب) -(دواالجتماعية، ت والبحوث اإلنسانية ، للدراساد املنعم زكر القاضي: البنية السردية يف الروايةعب -3
   1995، الدار البيضاء، 1ط، الثقافة للنشر والتوزيع ، دارتخييل القصصي (الشعرية املعاصرة)، تر: حلسن أمحامة: الشلوميت رميون كنعان -4

 .70ص
 .57، ص2002، اجلزائر، 1ط، بو علي كحال: معجم مصطلحات السرد، عامل الكتب للنشر والتوزيع -5
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ولكنه ، "وبريجسون " "هيقل"مفهومه للزمن يف الرواية من  "جورج لوكاتش"ويستقي          
 « :هون الزمن يرى  ث، حي19الزمن يف الفكر الفلسفي للقرن شكالية يعطيه صياغة خمالفة إل

بتة تقف بني اإلعملية احنطاط متواصل،  ت البنية الروائية لديه و نسان واملطلق ، ومثل مجيع مكو
ليتيكية   فان الزمنية  .1  »اية معوإجياب وإحيائيةفهي سلبية  هي أيضا ذات طبيعة د

، ما أجدره أن يقال: لزمان حركة الفلك قول الحقيقة لهكما جند يف قول بعض الناس ا          
نشاعر وقد عرفه األ 2.الزمان شيء أقل جزء منه يشتمل على مجيع املدركات  معلوممتجدد  «:هة 

ذا ختتلف نظ .3» مخر موهو يقدر به متجدد آ حتليل من وحسب رة النقاد حول مفهوم الز و
بت بل متغريالنصوص ال   .دد موضوعات الروايةتع لك ينتج عن، وذروائية فالزمن غري 

ا ل الروائيالعمنتتبع األحداث يف  ،وء هذه املفاهيم للزمنيف ض           ، وفق اخلطة اليت قامت 
ا "السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي" لسري أحداث لتايل يكون  الرواية  "ميىن العيد" يف كتا و

  4:الرتتيب كما يلي

  :الرتتيب_  1

  : على هذه الروايةالنظر يف هذا الرتتيب من خالل األحداث اليت تطرأ ميكننا 

  :حداث على مستوى الوقائعترتيب األ –أ 

  :حسب الروائي : علىحداث ترتيبا حسب مستواها الواقعيترتب األ

رة سيلفيا املقابر. -1   ز

  .الرازيمرمي يف مستشفى  -2

                                                            
 .152، ص2006إربد، األردن، ، 1طنضال الشمايل: الرواية والتاريخ، عامل الكتب احلديثة،  -1
 .31، ص2010، 1بريوت، لبنان، ط ،1ط اجلديدة املتحدة،، دار الكتب عبد السالم أقلمون: الرواية والتاريخ -2
ض: يف نظرية الرواية، ص -3   .172عبد املالك مر
 . 112، ص2010بريوت، لبنان، ، 3ط، الروائي يف ضوء املنهج البنيوي، دار الفرايب د: السر ينظر: ميىن العيد -4



 واسیني األعرجلالمدینة في روایة "طوق الیاسمین"                             الفصل الثاني: 
 

37 
 

  .الزواج بعيد عشاب الختالف دينهمارفض عائلة سيلفيا  -3

  .اة مرمي مع أب ظامل وأم وست بناتحي -4

  .دخول مرمي اجلامعة -5

  .موت والدة مرمي -6

  .قصة حب بني الراوي ومرمي -7

  .زواج مرمي وصاحل -8

  .محل مرمي من الراوي -9

  .لقاء بني الراوي ومرمي خلسة -10

رة  -11   .الراوي ل مرمي يف املستشفىز

  .موت مرمي -12

  .موت عيد عشاب -13

 .لتقاء الراوي بسيلفيا يف املقربةا -14

   :ستوى القولحداث يف مترتيب األ - ب

لرتقيم الرمزي الذي ا يلي هذه األفيم نورد حداث وفق ترتيب تواليها على مستوى القول حمتفظني 
   1.هلا على مستوى الوقائع

  .خواتمع أب ظامل وأم وست أ حياة مرمي-4

  .دخول مرمي اجلامعة-5

                                                            
 .121، صالبنيوي : السرد الروائي يف ضوء املنهجميىن العيد - 1
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  .موت والدة مرمي -6

  .قصة احلب بني الراوي ومرمي -7

  .الزواج بعيد عشاب الختالف دينهمارفض عائلة سيلفيا  -3

  .زواج مرمي وصاحل -8

  .لقاء بني الراوي ومرمي خلسة -10

  .زواج مرمي وصاحل -9

  .مرمي يف مستشفى الرازي -2

رة الراوي ملرمي يف املستشفى -11   .ز

  .موت مرمي -12

  .موت عيد عشاب -13

رة سيلفيا املقابر -1   .ز

  .ملقربةالتقاء الراوي بسيلفيا يف ا -14

  .تناسقة ومتماسكةصبحت مفأ نسقها، للرواية على مستوى القول الرتتيب أعطى
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  :املفارقة الزمنية_  2

. وهلذه تكون اسرتجاعا (عودة إىل الوراء، استعادة )، أو استباقا أنميكن للمفارقة الزمنية           
   1.املفارقة سعة تغطي جزءا معينا من زمن القصة

  :أ_ االسرتجاع

د من خالهلا العودة إىل زمن سابق، مرت به ميثل االسرتجاع تقنية زمنية يستطيع السار           
تقوم على عودة السارد إىل حدث سابق ...فإنه ميكن النظر إىل  ، وهو خمالف لسري السردذاكرته

السرتجاع عتبار ا .تتفق ودرجة القرب منها أو البعد االسرتجاع يف بنية احلكاية من زوا عدة
لسرد من اخلارج    2:وفق التقسيم التايلوذلك  ،أو يتحرك يف داخله حييط 

  :االسرتجاع اخلارجي*

. ومتثل ذلك من خالل  تعود إىل ما قبل بداية احلكايةهو ذلك الذي يستعيد أحدا          
ه جيد ، الرجطانه املفقود يف اخلاكان أيب بطريركا متخلفا، سل« :عودة الراوي إىل تذكر طفولة مرمي

ت . األم و البنات حتت قدميه وشقاوته ...عندما أتذكر اليوم والوقإال يف البيت املستسلم لنزواته
وهذا االستذكار يرجع إىل الوراء  . 3»... ، أحزن كثرياخسرت فيه حرويب الصغرية مع والديالذي 

لروايةحييلنا إىل أح لسارد إلدراك موقف من ، فهي وسيلة اختذها اداث سابقة ال عالقة هلا 
  .مواقف مرمي

  :االسرتجاع الداخلي*

. حيث يعود املؤلف ضمن زمن احلكاية أي بعد بدايتها هو الذي يستعيد أحدا وقعت          
تسليط ضوء على شخصية من ، أو ل، إما لسد ثغرات سردية فيهاالضمين إىل األحداث والوقائع

                                                            
ت، تر: السيد إمام، مرييت للنشر واملعلومات -1  .15، ص3200القاهرة، ، 1ط، جريالد برنس: قاموس السرد
 .110، صي: البنية السردية يف الروايةعبد املنعم زكر القاض -2
 .19، صلطيف زيتوين: معجم مصطلحات نقد الرواية -3
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خرية عبدت يل الطريق  «وهذا مثال من الرواية  1.ن األحداث، أو للتذكري حبدث مالشخصيات
ف يف أي يوم من ولكنها مل تق ، الزواجالصالةتظن وضعت أمامي أو على األقل هكذا كانت 

م ضد دراسيت . 2»كانت املسكينة مزجيا من أيب وأمي وخاليت و جديت وهلا مل تتحمل طويال  .األ
لساردة فهو يسرتجع ما ، استعادت من قبل الذات ااضاسرتجاع السارد ألحداث وقعت يف م

 .فعلته خرية

  : ويف سياق آخر

. ولكين رأيت يف والشاش األسود ورأسها ونظرت إيل. م أكن هنا قليال رفعت سيلفيا  القبعة«  
م سعادتهني نورا مل ميت مثل الذي تعود عيد تعينيها اخلضراو  ، قبل عشاب أن حيكي يل عنه أ

ته اجملروحةف .3» عشرين سنة  يسرتجع النور الذي بعيين سيلفيا، كما وصفه  ؛السارد يسرتجع ذكر
  . له عيد عشاب قبل موته

  :ويضيف أيضا 

لعطر الذي كنت تضعينه آلخر مرة وأنت تغادري بييت يف حي  «  تيين صوتك من بعيد حممال 
ت  ،األحداث متر عرب الذاكرة لتصل إىل الذات. 4»سوق ساروجا الشعيب  فالسارد يسرتجع ذكر

ا يف بيته لطاملا يلت مرمي اليت كان    .ي سوق ساروجاحبقي 

  

  

  

  
                                                            

 .112عبد املنعم زكر القاضي: البنية السردية يف الرواية، ص -1
  .164واسيين األعرج: طوق اليامسني، ص -2
 .282، صاملصدر نفسه -3
 .20،ص املصدر نفسه -4
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  :ب _ االستباق

 كاية وذكر حدث مل حين وقته بعد هو خمالفة لسري زمن السرد تقوم على جتاوز حاضر احل         
نوعان أحدمها  –جريار جنيت –فهو وفق 1.واالستباق شاء يف النصوص املروية بصيغة املتكلم

دم من منظور السارد الذي واآلخر خارجي موضوعي ...حيث احلكاية تق استباق داخلي ذايت
  2.خر فيها وفق رؤيتهيقدم ويؤ 

  :االستباق اخلارجي*

بعد اخلامتة وميتد بعدها لكشف مآل بعض  هو الذي يتجاوز زمنه حدود احلكاية. يبدأ         
ايتها ( استباق خارج جزئي ). املواقف واألحداث املهمة والوصول بعدد من خيوط السرد إ ىل 

م )، أي إىل زمن كتاوقد ميتد إىل حاضر الكاتب ، فيكون عند إذن بة الرواية ( استباق خارجي 
حلاضرشهادة على عمق الذكرى تؤكد صحة األحداث املروية    3.وتربط املاضي 

أتعرفني  مرمي أن أول « :رجية يف الرواية على الشكل اآليتباقات اخلاوقد كانت االست       
خذها كما هي وما تقبلهاش غم  البنيتدرس أعلمه  هو أن ال تكون جدية كثريا أمام احلياة وأن 

مرمي عن حياة طفلتهما اليت مل فالراوي حيدث حبيبته . 4»على نفسها شوية للرب وشوية للعبد 
  . تلد

  :ويف سياق آخر

، أتركها ا اخللجان املرتاصة كما فعلت معي. أدخلهتكرب سارة، خذها إىل طوق اليامسنيعندما « 
... ساعدها على  ترى النوارس وهي تقفز من أمام رجليها الصغريتني قبل أن تندفن يف الضباب

                                                            
 .15زيتوين: معجم مصطلحات نقد الرواية، ص  لطيف  -1
 .117عبد املنعم زكر القاضي: البنية السردية يف الرواية، ص -2
 .17، 16، صلطيف زيتوين: معجم مصطلحات الرواية -3
 .72واسيين األعرج: طوق اليامسني، ص -4
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ين يف األفق امتطاء العوامة  رة طوق اليامسني البنتهامرمي تتمىن  .1»وسريا مع بعض سرت ، وخترب ز
 إىل جتاوزت احلاضر ، فهناياة اليت تريد أن تعيشها ابنتها، وخترب عن احلمبا سيحدث يف املستقبل

 املستقبل.

  : االستباق الداخلي*

يتجاوز خامتة احلكاية  ، وهو الذي الالداخليف بنية الرواية من حيدث االستباق الداخلي          
ء السارد جممل . وتتعدد أشكال االستباق الداخلي استجابة الستدعاالزمين طارهاإ وال خيرج عن

جتاه املستقبلاألحداث من املاضي  2.، مث ينطلق 

  :ثلة االستباق الداخلي يف الروايةومن أم

وما زلنا  .ستعدا للزواج وال إلجناب األطفالال تعقدي املوضوع كثريا أحبك ولكين لست م« 
ذا ي ،استباقا ألحداث الحقة .3 » أطفاال حنتاج إىل رعاية إضافية ستبق السارد ما سيكون عليه و

  ، فتحقق ما كان يشك به.احلال

 :ويف سياق آخر

هل تعرف أيها احلبيب الغايل أين بدأت أخسر احلياة وصار املوت حالة يومية تعاش  «
  .الة املوت اليت ستحدث يوما ملرمياستبق ح ؛السارد هنا يستبق األحداث .4» بقسوة

  إيقاع السرد (الزمن من حيث البطء والسرعة ):_ 3

على هذا سنقف لدراسة هذه  ، فبناءالسرد وتسريعهتبطئة هناك عدة أمناط تسعى ل         
  . ط على مستوى تسريع السرد وتعطيلهاألمنا

                                                            
 .271ص ، واسيين األعرج: طوق اليامسني -1
 .118، صالبنية السردية يف الروايةعبد املنعم زكر القاضي:  -2
 .130، ص واسيين األعرج: طوق اليامسني -3
  .160، صاملصدر نفسه -4
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  :تسريع السرد –أوال 

  : اخلالصة –أ 

ا جرت يف سنوات أو سرد أحداث « :تعتمد اخلالصة يف احلكي على          ووقائع يفرتض أ
  .1 »أشهر أو ساعات واختزاهلا يف أسطر أو كلمات  قليلة دون التعرض للتفاصيل

، أي النتيجة األخرية اليت تكون قد انتهت إليها تطورات تعرض أمامنا سوى احلصيلة ال« :فهي
 .2» األحداث يف الرواية

شغل له إال ميزانية  ، تفرغ لنا كليا  والعندما تقاعد، بدل أن يتفرغ لربه« : ومن أمثلتها يف الرواية 
منهما على حدى  أخوات مرمي ومل يشرح كلفقد اختصر الراوي  .3»البيت و أخوايت الست 

 .ومجعها يف كلمتني

  ويف سياق آخر:

ايت ولكنها كسرت أمامي قيد البؤس. فقد انقضت السنة يف حي اجلامعة مل تكن شيئا مهما« 
صر الراوي اخت .4 » ا السنة الثالثة بقيت يف الذاكرة، وحدهية مل أتذكرها، السنة الثاناألوىل بسرعة

  .جلامعةعدة مراحل من حياة مرمي يف ا

  : احلذف - ب

، فهو من د وتسريع وتريتهالسر صاد ، دورا حامسا يف اقتجانب اخلالصة يلعب احلذف إىل          
فرتة طويلة أو قصرية من زمن القصة وعدم التطرق ملا  سقاطحيث التعريف تقنية زمنية تقضي 

قصة جتاوز السرد أحيا لبعض املراحل من ال «:وبعبارة أخرى 5.جرى فيها من وقائع وأحداث

                                                            
  .76، ص1991، الدار البيضاء، 1(من منظور النقد األديب)، املركز الثقايف للطباعة والنشر والتوزيع، ط محيد  حلمداين: بنية النص السردي -1
 .153، ص2009، 2(الفضاء، الزمن، الشخصية)، املركز الثقايف العريب، ط الروائيحسن حبراوي: بنية الشكل  -2
 .40واسيين األعرج: طوق اليامسني، ص -3
 .42، ص املصدر نفسه -4
 .156حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي، ص -5
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من أمثلة . و 1» البطل من غيبوبته، أو انقضى زمن فعاد دون اإلشارة إليها يقول مثال: مرت سنتان
  : احلذف يف الرواية

  ثالثون سنة  ريب سيدي ؟ 

  2.ثالثون سنة واحلياة جمموعة من املمارسات املكرورة

  وأيضا : 

  3.عشرون سنة انطفأت

  . من خالل التسلسل الزمين، وذلك ه القارئ من خالل دراسته للروايةهذا احلذف يستدل علي

  :وبعبارة أخرى

ت إراديت ؟ ال أدري إذا كنت أصال موجودة  .كل شيء حمرم ومكسور كأمنا مرت عليه د_ 
  .وجرافات

.............................. _  

.............................. _  

  4._ فجأه تتسع عيناك لرتى النور املتسرب عرب كوت القبو الصغرية

  :وأيضا

ه ؟تضعني رأسك بني يديك ... صباح اخلري  ... .5  

                                                            
  .77محيد حلمداين: بنية النص السردي، ص -1
 .144، صواسيين األعرج: طوق اليامسني -2
 .15ص  نفسه، املصدر -3
 .126، صاملصدر نفسه -4
 .21ص املصدر نفسه، -5
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حداث ا           ، مما أدى إىل سرعة لروايةالراوي خيفي بعض األحداث اليت ال عالقة هلا 
ا وقا   .فالنقاط توحي هناك كالما حمذوفا ئع ليست مهمة للذكر،السرد، رمبا أل

  :نيا: تبطئ السرد

  : املشهد –أ 

ا ختص احلوار            ملشهد أل حيث يغيب الراوي ويتقدم الكالم كحوار  ومسيت هذه احلركة 
، ويف املشهد تتضح صرية تتمثل يف مقطع نصي طويلآونة زمنية ق «ويعين أيضا:1.بني صوتني

لغو واملوزع إىل  الشخصيات وهي تتحرك و متشي وهلذا يقوم املشهد أساسا على احلوار املعرب عنه
  .2» ردود متناوبة

احتوت على جمموعة من املشاهد، وأمثلة املشهد جندها كثرية ني واملالحظ أن رواية طوق اليامس
  : ومثال ذلك

  .م أحلم أن أنسى نفسي وأطري عاليا_ ك

  ضاقت األرض إىل هذا احلد ؟ _ إىل أين ؟ هل 

  ._ ضاقت، وضاقت معها سبل السعادة

  3._ كل شيء مرتب على إرادتك

  ويف سياق آخر :

  _ ماذا كنت تفعلني حىت اآلن ؟ اسأيل .

  _ هل حتبيين ؟ 

                                                            
 .127د الروائي يف ضوء املنهج البنيوي، ص: السر ميىن العيد -1
 .166حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي، ص -2
 .126، 125واسيين األعرج: طوق اليامسني، ص  -3
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ه... كم هو غريب هذا السؤال وكم هو حمزن ؟...بع   ألينين إذا كنت أحبك ؟.د كل هذا تس_ 

  ._ أريد أن أمسعها فقط.رمبا للمرة األخرية

  .بك حىت ولو يف آخر الدنيا التقيت_ ملاذا املرة األخرية ؟ أحبك سأكررها دوما كلما 

   1._ وأ منوت عليك

  وأيضا:

يت هذا الرجل بكل هذا السحر. تعرف وصييت عندما أموت ماهي؟   _  هللا من أين 

  _ يزي من التمسخري. عقلية مكرفسة. فكري يف احلياة أوال قيل الذهاب حنوى املوت.

  _ وحياتك أ جادة.

حلديث عن الشعر واملوت وسان جون بريس؟كأنك _  ومىت كنت غري جادة عندما يتعلق األمر 
  ن استباق الزمن.تريدي

لفعل أ جادة.  _2  

ث يف األحدا؛ إذ يعطي للقارئ لذة املشاركة احلوار دوره األساسي يف الرواية أدى          
 . ث هي العمود الفقري للنص احلكائيألن األحدا ؛واالنسجام معها

  : الوقفة - ب

ب ال يشغل أي جزء من زمن احلكاية. هو أبطأ سرعات السرد وهو ميثل بوجود خطا         
لزمن ، ألن احلدث يرتبط دائما  ، بل يرافق التعليقات اليت يقحمها املؤلف والوقف ال يصور حد

  3.يف السرد

                                                            
 .89ص واسيين األعرج: طوق اليامسني -1
 .21،ص املصدر نفسه -2
 .175معجم مصطلحات نقد الرواية ،ص: لطيف زيتوين -3
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، و فضال والوقفة يقتضيها الوصف. وال تعد كل وقفة وصفية. إن بعض الوقفات تكون تعليقية
لضرورة توقف عن ذلك  ذا فالوقفة يف رواية طوق اليامسني  1.السردفإن كل وصف ال يتطلب  و

  : عة من الوقفات الوصفية نذكر منهاحتتوي على جممو 

. وحني تستيقظ على لصحاري، حتت خيمة الذعر القبليية كوردة اتتفتح خف ،ساء حني تنامم« 
، مفتوحة القلب عن آخره كبنية كانت تتعشقها، تكون مبعثرة الشعر   نور آخر جنمة فجرية

         .2»  خرجت من حمنة الصلب إىل فضاءات الروح الواسعة

  :ويف سياق آخر

ار  ميتد. طويل ضحكاتك على قصرها، وقعها طويل« لوان  دو ، وور يف القلب دما ، مث يتفرعكاأل
فالراوي   .3» . على صدرك الذي يسجنتسامتك تشبه حساسية الورد املفرط؟ رهافة ابقزحية

ملي، يوضح الفكرة للقارئوما مييز سرعة السرد  يبطئ، وهذا الوصف يصف حبيبته مرمي  .ه أنه 

  :التواتر_ 4

لنظر يف العال           ، من أحداث و أفعال قة بني ما يتكرر حدوثه أو وقوعهيتحدد التواتر 
نيةجه على مستوى الوقائع من ، ويف ضوء هذه العالقة بينما ة وعلى مستوى القول من جهة 

 4.تنادا إىل الدراسات الراصدة هلذه العالقةس، واوثه أو وقوعه على هذين املستوينييتكرر حد
    :أمكن حتديد أربع حاالت

  .مرة واحدة : أن يروي مرة واحدة ما وقعاحملكي التفردي -أ

  .متناهية ما وقع مرات متناهية ت المرا : أن يروي احملكي التفردي الرتجيحي - ب

  .متناهية ما وقع مرة واحدة مرات ال: أن يروي التكراري احملكي - ج
                                                            

ت، ص -1  .44جريالد برنس: قاموس السرد
 .31واسيين األعرج: طوق اليامسني، ص -2
 . 44، صاملصدر نفسه -3
 .129، صد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي: السر ميىن العيد -4
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ائية: أن يروي مرة واحدة ( بل دفعة واحدة ) احملكي الرتددي -د             1.ماوقع مرات ال 

  كي التفردي:احمل أ_

وقع مرة واحدة، وقد اكتف بذكر  ، وهذا ذلك يف طلب صاحل الزواج من مرمي ويتجلى          
ملختصر املفيد وش راك حاب مين ...أن أكون صديقتك « . ومثال ذلك :احلدث مرة واحدة

  فقط ؟ أن نتزوج ؟. 

  .سانه على نفسه حىت صار مثل الكرة_ ارتبك وهرب الكالم من فمه وانعقد ل

 .2 »_ أ...أ...أر...يد أن أتزوجك   

  :الرتجيحيالتفردي احملكي  ب_

رة مرمي لطوق اليامسني، وجتسد ذلك يف الرواية            :ويتجلى ذلك يف: ز

ك الباب املؤدي إىل طوق ، إىل هنادين ذلك اليوم ...قبل عشرين سنة ست أدري ما الذي قال« 
  .3 »، مل يتغري أبدااليامسني، حيث كل شيء على حاله األوىل

  ويف سياق آخر : 

  4._ شهيتنا يف  طوق اليامسني 

  .د يف ثنا الرواية يف مواطن عدة. حبيث عنونت الرواية به، ولقد ور هذا املكان يلتقي فيه العشاق

  

  

                                                            
، جامعة تلمسان شراف: قريش أمحدإحممد مفالح (مذكرة املاجستري)،  "شعلة املائدة " ل: بنية اخلطاب السردي يف رواية بن سعدة هشام -1

 .101، 100، ص2013/2014
 .75يين األعرج : طوق اليامسني ،ص واس -2
 .280: صنفسهاملصدر  -3
 .98، صاملصدر نفسه -4
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  :أيضايضيف و 

ستعدت ذلك اليوم الذي خرجنا فيه حنو مياه بردى و منبعه وسلكنا خمابئ طوق اليامسني ا«
كنا صر منذ ذلك اليوم، نركبها  لنتجول يف النهر الصغري.واملخفية والعوامة الصغرية اليت املسكرة 

  .1 » خنتار كل يوم مجعة فجرا مثلما فعلنا ذلك ألول مرة

  احملكي التكراري: -ج

 كانت قد ، واليتملرمي وهي يف املستشفى عدة مرات وجتسد ذلك يف وصف الراوي          
لك  « :دخلته مرة واحدة بقوله ، يف املكان اجلميل الذي يف مستشفى الرازيحبييب أ ال تشغل 

السارد يسرد لنا أحدا ف. 2 » تركتين فيه ...أريدك أن تظل حيا لرتى ابنتك وحتملها بني يديك
ليبني لنا أحداث جرت ، ، وهو يصف لنا حالة مرمي ومحلهاوقعت يف فرتة الدخول إىل املستشفى

 .أكثر من مرة

  :احملكي الرتددي -ج

البيت منكسرا  إىلاليوم رجعت « :يف طلب عيد عشاب يد سيلفيا لقولهسد ذلك وجت           
. عيد عشاب طلب يد املرة طلبت يدها رمسيا من والدهاوأهلها ...هذه ذهبت ألرى سيلفيا 

  .3» سيلفيا عدة مرات لكن الراوي اكتفى بذكر احلدث مرة واحدة

ىل األحداث اليت يرويها الراوي وهذا راجع إ ،زمن له حضور قوي يف بنية الروايةإن ال         
ة مجيع . واشتملت الروايبنية األحداث؛ فكانت الشخصية الرئيسية يف بقوةفالذات حاضرة 

لتنوع والكل مرتبط  لزمنية وإيقاع السرد والتواتر )،املفارقة ا تقنيات الزمن ( الرتتيب وامتازت 
 .فالعالقة تكاملية ،ببعض

                                                            
 .205ص ،واسيين األعرج: طوق اليامسني -1
  .264املصدر نفسه، ص -2
 .108، صنفسهاملصدر  -3
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ن لنا صورة الشخصيات ومدى ، ليكوّ العنصر الذي حيرك أحداث الرواية املكان يعدو          
لشخوص على أمهية فالعديد من النقاد أكدوا  ،فاعليتها فاألمكنة تتنوع وتتعدد بطريقة مرتبطة 

  .ذا مفهومة االصطالحي متسع ومتعدداملكان يف الرواية أو العمل السردي ل

  :مفهوم املكان - رابعا

  :لغة –أ 

مكان:ج :أمكنة: ج: أماكن: موضع ( وهو مفعل من « :ورد يف معجم املنجد الوسيط         
  . هذا مكان هذا أي هو من العلم مبكان: أي له فيه مقدرة ومنزلة »مكان لقاء « :كون )

         .1  »بدل

وأماكن مجع ، لةال و أقذِ ، واجلمع أمكنة كقذَ املكان املوضع « :وجاء يف لسان العرب         
ألن العرب تقول: كن مكانك، وقم مكانك، واقعد  أن يكون فعاال قال ثعلب: يبطل اجلمع.
                  .2»، فقد دل هذا على أنه مصدر من كان أو موضع منهمقعدك

  : اصطالحا –ب 

ااملكان أو األمكنة اليت تقدم الوقائع           القصة ) ، مكان واملواقف ( مكان املواقف وزما
ان واإلنسان ومدى وجتسد ذلك يف العالقة القائمة بني املك3 .والذي حتدث فيه اللحظة السردية

بعا أو سلبيا بل إنه أحيا  .احلركية فاملكان يساهم يف خلق املعىن داخل الرواية وال يكون دائما 
         4.العامل بطال منميكن للروائي أن حيول عنصر املكان إىل أداة للتعبري عن موقف األ

                                                            
 .979ص ،عربية املعاصرة ): املنجد الوسيط (يف الن نعمة وآخروناأنطو  - 1
 .414ص، ابن منظور: لسان العرب -2
  368، عاجلزيرة، القاهرة ، 1،طشراف: جابر عصفور، اجمللس األعلى للثقافة إت )،: املصطلح السردي (معجم املصطلحاجريالد برنس -3

 .214، ص2003
 .70ص، السردي (من منظور النقد األديب ): بنية النص حلمداين محيد -4
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"هنري  ، واختلفت من نظرة ألخرى فالنقدية املتعلقة مبفهوم املكانلقد تعددت اآلراء          
نه لة ذات مظهر مماثل هو الذي يؤسس احلكي ألنه جيعل القصة املتخي « :مرتان" يعترب املكان 

ل الذي يصف شوارع حقيقية جتع . ولقد أعطى "هنري مرتان " املثال ببلزاك »ملظهر احلقيقة
فكل األحداث اليت  إذن، فما دامت هذه أحياء وشوارع حقيقية القارئ يقوم بعملية قياس منطقي

   1.حيكيها الروائي هي كذلك حتمل مظهر احلقيقة

كان ويتولد عن طريقه أن الفضاء اجلغرايف هو مقابل ملفهوم امل« يرى:أما "محيد حلمداين "         
م يتحركون فيه، إنه الفضاء الذي يتحرك فيه األذاتهاحلكي  وهنا يتجلى  .2» بطال أو يفرتض أ

ر بني املكان والشخصيات ، وجتسد ذلك يف عالقة التأثري والتأثاملكان يف بنية الرواية لنا فاعلية
  . الروائية

  :أمهية املكان - ج 

يف زوا متعددة االجتاهات، جعلت "غالب  تمثلةللمكان أمهية يف الدراسات األدبية م          
لتايل أصالتهإن العمل األديب حيث يفتقد املكانية فهو يفقد خصوص « :هلسا" يقول .  »يته، و

سني النصري" هذا ملواطنة  « :بقوله املنحى كما حنا " إن املكان دون سواه يشري إحساسا 
لزمن  واملخيلة حىت لنحسبه الكيان ا   .3» حيدث شيء بدونه لذي الوإحساسا آخر 

الذي يعيش فيه  يف عامل خمتلف عن العامل يقول "ميشيل بوتور" أن قراءة الرواية رحلة          
عامل خيايل من صنع كلمات ، فمن اللحظة األوىل يفتح فيها القارئ الكتاب ينتقل إىل القارئ
  4.املكاين املباشر الذي يتواجد فيه القارئ ا العامل يف مناطق مغايرة للواقع. ويقع هذالروائي

                                                            
 .65ص  ،السردي (من منظور النقد األديب ): بنية النص محيد حلمداين -1
 .62، صاملرجع نفسه -2
 2011، 2، ع11مجلة أحباث كلية الرتبية األساسية، ، جماملقاربة له (دراسة مفهوماتية ) : املكان و املصطلحاتغيداء أمحد سعدون شالش -3

 .248ص 
 .74، ص1984اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  ،اسة مقارنة لثالثية جنيب حمفوظ ): بناء الرواية (در سيزا أمحد قاسم -4
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، ذا أبعاد هندسية وحسب  ال ميكن أن يبقى مكا ال مباليافاملكان الذي ينجذب حنوه اخليال 
. إننا عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما يف اخليال من حتيزفهو مكان قد 

حلماية ذا فاملكان يلعب دورا هاما يف بناء 1.ننجذب حنوه ألنه يكثف الوجود يف حدود تتسم   و
  .د اإلطار الذي تنطلق منه األحداث، إذ يعالرواية

إلضافة إىل اختالفها من حيث طابعها ونوعية األشياء اليت توجد فيها            إن األمكنة 
اختضع يف  التساع والضيق أو االنفتا  تشكيال  2.ح واالنغالقأيضا إىل مقياس آخر مرتبط 

  .توح حماولني إسقاطها على الروايةوللدراسة نسلط الضوء على ثنائيات املكان املغلق واملف

  :ةاملفتوح كنا األم_1

  ، وتعد فسحة عامة ميتلك كل واحد حق ارتيادها يعترب هذا النوع من األفضية أمكنة          

اللتقاء والتواصلهام حلركة والتفاعل ة تسنح للناس    3.والنمو داخل النص الروائي، كما تسمح 

  : نها، حيث تعتمد على تنقالت مكانية تساهم يف تطوير األحداث من بيوجتسد ذالك يف الرواية

  املقربة : *

، بل هو مهد امليت األخري واملعرب للحياة األخرى  ثل القرب املكان النهائي لإلنسانمي          
عىن وتعترب كلمة موحشة حتمل م 4.رمز للعجز والضعف اإلنساين يف مواجهة املوت وقهره وهو

اية دور اإلنسان يف احلياةاخلوف والفزع من علم اجملهول سيلفيا تقف فهذه  5.، ونشري أيضا إىل 
م ال ا وتلك األ ت أن ، تعودسعيدة اليت عاشتها مع "عيد عشاب"على القبور املنسية تعيد ذكر

                                                            
شالر: مجاليات املكان، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، تر: غالب هلسا -1  .31ص، 1984، بريوت، لبنان، 2ط، غاستون 
 .72(من منظور النقد األديب )، ص: بنية النص السردي محيد حلمداين -2
اث يف اللغة و األدب اجلزائري )، جامعة حممد ، جملة املخرب (أحب" طوق اليامسني " لواسيين األعرج: بناء املكان املفتوح يف رواية  نصرية زوزو -3

 .23، ص2012، 8خيضر، بسكرة، اجلزائر، ع
يف  -4   2012شراف: عبد الرؤوف زهدي، جامعة الشرق األوسط، إأمحد السقاف ( رسالة ماجستار )، : صورة املكان يف شعر الرشيدبدر 

 .91ص
، جملة جامعة النجاح لألحباث ( العلوم اإلنسانية ) ذر عما فعلت" للشاعر حممود درويش: مجاليات املكان يف ديوان "التعتحممد أبو محيدة -5

 . 479ص، 2008، 22مج
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مل أفعل شيئا مهما بعد عشرين سنة « ، حيث تقول :ذ قرابة عشرين سنةمن كل يوم مجعةتزوره  
فاملقربة من األماكن  .1»ور اليت صارت اليوم وسط املدينة ، أعود إىل هذه القبسوى البحث عنه

ت األليمة.   املفتوحة اليت تستدعي اسرتجاع الذكر

  : طوق اليامسني*

  ، ويذهبون إليه كل يوم مجعة لريفهوا عن أنفسهم هو املكان الذي يلتقي فيه العشاق         
نه ب األنوار، يصفه الراوي  على املاء  هو الذي يفتح مباشرة« :مسي بباب العبور حنو النور، و

للسواح والناس العاديني وأشعة الشمس الفضية أغلبهم ميرون عرب املداخل العادية املخصصة 
ب العبور حنو النو ...   .2 »ركان يسميه 

ب األنوار  «:ويف سياق آخر رة طوق اليامسني أو   .3»يف النهاية نصحنا بز

غرية اليت صر ، منذ ذالك سلكنا خمابئ طوق اليامسني املسكرة واملخيفة و العوامة الص« وأيضا :
فاملكان يعرب عن .  4» . كنا خنتار الذهاب يوم اجلمعة فجرااليوم، نركبها لنتجول يف النهر الصغري

  .، كما يعرب عن نفوس اآلخرينفيه عيشها الشخصياتوداللته، واحلياة اليت تأصحابه 

  :اجلامعة*

، فهو املسلك األخري للدراسة وتعين يف ، واخلروج للعامل اخلارجيهو مكان للعلم والثقافة         
دوء « :هي املكان األول لتعارفهما لقوله. و يدرس فيها الراوي ومرميمعة اليت الرواية اجلا ننساب 

تون من كل اجلهات ليتقاطعوا  حنو املدخل الرئيسي للجامعة وخنتلط مع مئات الطلبة الذين 
  .5»، كل شيء بدون استثناء الذي يبتلع كل شيء صباحا عند هذا املدخل
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  :لسوق واألحياء والشوارع والطرقاتا*

نتاجية، واألسواق الناس ملا يعرضه من سلع غذائية وإالسوق هو مكان مفتوح لعامة           
ا مدينة موجوعة القلبمتنوعة يف املدينة ويصفها الراوي عديدة و  ألطفال الفقرا" ء ، تعج 

  .1"ق يف الزيوت النباتية العتيقة ، وبياعي الفول وأقراص الفالفل اليت حترت ومساحي األحذية

  :ويضيف يف موضع آخر

ركا مكانه لسوق ا«  شتهيت أن أستحم يف سوق ساروجا لكن احلمام كان قد انسحب 
كملها بني  .2»الفرنسية استهالكية كبرية وحمالت لبيع اجملسمات السياحية والعطور  وقصة احلب 

ا در فرح وسعادة مرمي ومنبع، فاحلي مصمرمي بدأت وانتهت حبي سوق ساروجاالراوي و    .حيا

 فاحلي يف اللغة مأخوذة من احلياة  :نتقالء والشوارع والطرقات من أماكن االتعترب األحيا          
  »ال يعرف احلي من اللي« ، لقوهلمالبني الواضح، ومنها احلقمنها : وللحي معان كثرية يف اللغة

أي ال يُعرف احلق من الباطل ولعل احلي من أكثر أمساء األمكنة العربية اليت تشري إىل معىن  احلياة 
  3.وحركتها الدائمة

طوق اليامسني مثل: حي سوق ساروجا، وحي الزاوية، و احلي وذكرت عدة أحياء يف رواية 
  ، وحي االطفائية ...اجلامعي

أماكن انتقال ومرور منوذجية فهي اليت تستشهد حركة  الطرق واألحياء و الشوارع تعدف          
ومثال  4.أو عملها إقامتهاالشخصيات وتشكل مسرحا لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن 

، زجاج الفنادق ينتهي امتدادها . نتدحرج يف شوارعها اليت الكنا نعرب املدينة صامتني« ذلك
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 وارع والطرقات ميألها بعض الغموضنالحظ أن الش .1 ».ميشيان يف الشارع.اجلميلة والغالية .
كانت « :الراوي يصف شوارع املدينة بقوله هنا .أحيا يسودها الفرح، وأحيا اخلوف واحلزن

ت الليلية املدينة اليت بدأ ننساها اآلن شوارع تز فقط للمشارات العسكرية والدور ، شبه ممنوعة 
خلوف املستمر ، وافالشوارع يسودها الظالم 2.» الرصاص وصرخات القتلة واالغتياالتوأصداء 

ظل يتسكع يف  ، وهذا ما مر به عيد عشابفاجئات اخلاطفة والوحدة املوجوعة، واملمن األعداء
تزداد الشوارع طوال وامتدادا « :الليايل بشرب العرق وحيدا قتله احلزن واألمل، حيث جند الراوي يقول

تز الكلمات يتيمة صمت واحلزن فينا أخاديده الواسعةفر الوحي                .3» حتت لسانينا، 
جتاه املدينة « :رع تكون مصدر فرح واطمئنان كقولهوأحيا الشوا        . »قبلة، مث نعرب الشارع 

وحنن نعرب الشارع األخري املؤدي إىل بيتها بدأت فجأة تدندن أغنية لفريوز :  « :ويف موضع آخر
  .4 » ورقو األصفر شهر أيلول حتت الشبابيك ...حفزتين

لعالقة القائمة بينهم إن كان يسو           لشخصيات و دها فالشوارع أمكنة للتجوال مرتبطة 
فهي  . أما عن الطريقبكلتا احلالتني يف الرواية، ولقد جاءت الشوارع احلزن واألمل والفرح والسرور

، ولكنه الراوي مل يصف الطريق وصفا دقيقا. و جتوال أيضا مثلها مثل الشوارع مكان عبور ومواطن
فجأة يف الطريق املؤدي إىل شركة  « :رب الطرقات مع حبيبته مرمي لقولهعشقه وجتواله ع حتدث عن
  .5»ندغام البعض حد اإلننا قريبني من بعضنا شعرت أ اإلعالم

 رتباطلطرقات يف الرواية مرتبطة أشد االوهكذا فالسوق واألحياء والشوارع وا         
الكتظاظها مواطن جتوال، فالروائي يعترب لشخصيات ومدى حركيتهم واحلركة تبعا  ، متتاز 

  .إليه الضرورة ادعتلألحداث وما 
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  :املستشفى*

، فحالة مرمي النفسية املرضى، احلياة فيه صعبة ميألها اخلوف هو مكان عالج، يعاجل          
  مل تكن جيدة بل كانت منهارة بسبب ما يسببه قلبها من ضعف تعيش نفس احلالة، فهي 

كلما نسيته  ، ابن الكلب هذا القلب  د يزعجين لكن أشعر بتعب يف القلبالنزيف مل يع« :تقول
شاشته يف شدة  فهي. 2» . أ يف مستشفى الرازيلك حبييب التشغل  «:وتقول. 1» ذكرين 

 .سوة احلياة وتفكر يف ابنتها سارةتنسى قحتاول أن  ؛التوتر، لكن ختفي ذالك

يت كثريا ويف   « . لقول مرمي :واألقاربيعترب املستشفى مكان مفتوح للمرضى لذا           صاحل 
ا انعدم لكن األمل .3» كل األوقات  وهذا ما ، ألن املوت مل ينصفها الذي كان موجود يف حيا

 يكن أحد عرفت كل شيء مل « :مرمي يف مستشفى الرازي هي وسارة، يقول الراوي توفيتحصل 
 .4»شيء ما فيها كان قد انتفى ألفه ومات ، رأيت العيون مرموقة حباجة ألن يشرح ما حدث

ارتفمرمي لقت مصريها احلتمي، وآماهلا   لقي حتفه بسبب  ، وهذا عيد عشاب هو أيضاكلها ا
تقيأ الدم وتضرب رأسك على : عندما رأيتك تسيلفيا بكت كثريا قالت ، وكذلكبه للعرقشر 

محاقة العرق : حبييب قلل من احلائط، ظننت أنك ستموت، مث قالت: وهي تغطيين قبل أن خترج
، ولقي حتفه يف  كانت خائفة عليهائح سيلفيا اليتلكن عيد عشاب مل يسمع لنص 5أرجوك.
  النهاية.
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  :األماكن املغلقة_2

ت الغافية على األركان قد يكون للمكان املغلق مجالية حلمية ت          ستشري يف دقائق الذكر
فاملكان يف رؤية اإلنسان يكتسب خصوصية وقيمة مجالية  1.واخلزائن واملقاهي واألكواخ ...وغريها

  2.و ألفته له ، وليس من خالل وجوده املوضوعيمن خالل عالقة الكائن به 

فيه أصول الوجود احلقيقي وهو املوضع الذي تتجذر  « :فالبيت من أبرز األماكن املغلقة         
الذي ، ومالجئ املاضي وحجرات الرتعرع، وقيم النشأة ، فينطق تدرجييا مبرتع الطفولةلإلنسان

ت يعرب عن احلياة النفسية للشخوص. لقول ومما الشك فيه أن البي. 3» أصبح كيا متخيال
 ساروجا الذي مل يكن أحد، جئتك إىل بيتك يف حي سوق كلما اشتقت لك «:الراوي
فيه مبرمي اليت مل  بيت الراوي الذي يلتقيفالبيت هو ملجأ اإلنسان وهو يف الرواية . 4 »يعرف

ت ، ومل يبقى إالينصفها القدر شالر" فيعرف، أحالم يستعيدها الراوي ،الذكر   البيت"غاستون 

ت وأحالم اإلنسانية البيت هو واحد من أهم العوامل اليت تدمج« بقوله: ذا ، ومبدأ هأفكار وذكر
ديناميات خمتلفة كثريا ما ، ومينح املاضي واحلاضر واملستقبل البيت الدمج وأساسه هو أحالم اليقظة

عوامل  يُنحي البيتنسان . يف حياة اإلتتداخل، أو تتعارض، ويف أحيان تنشط بعضها بعضا
  .5 » ، وهلذا فبدون البيت يصبح اإلنسان كائنا مفتتااملفاجأة وخيلق استمرارية

لنسبة للراوي هو مصدر راح والبيت           رمز  وهو ،قائم على احلب ة وأمن وطمأنينة 
ن ومطبخ، متواضع إىل حد كبريبيت صغري « :السعادة واحلب والوفاء يقول ، يف قاعة ، حجر

لنسبة للشخصيات  .6»  على األريكة يواجهك براد كبري، حني تدخل وجتلس الضيوف فالبيت 
لنسبة لرواية طوق اليامسواالستقرار والذاكرةأوى واملاضي والراوي هو الوطن و امل ني هو خمزن ، و
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لنسبة ملرميسري يلتقي فيه العشاق، فهو مصدر راحة وأمان الذي فتح هلا الطريق  ،، وهو النور 
عندما عد إىل البيت مل نتكلم إال على  « :لقوله .ياة ودفعها لألمل والعيش من جديدللح

تقف فوق رؤوسنا وأصابعنا وعن اجملرافني وكيف أصبنا  اليت والفراشاتاألطيار والزقزقات واأللوان 
ا مرمي .1» إلغفاءة اليت مل تدرك كم دامت هو ، يبقى بيت الراوي رغم األوضاع اليت مرت 
ا وانسجامها لنسبة هلا ، ومل يكن بيتمصدر راحتها وقو عن البيت  ، أماصاحل إال سجن وضياع 

قر واحلرمان واألب الظامل حالة الف يطاق بسبب طفولتها مل يكن إال جحيما الالذي عاشت فيه 
  .بيت الراوي الذي هو منبع احلياة حياة إال يف ، إذ تبني إذ تبني أن الالقاسي

ذا          ن ويتحكم ، فالراوي هو الذي يصنع املكاكان عنصرا مهما من عناصر الروايةامل يعد و
. ماكن املفتوحة واألماكن املغلقة: األقد وردت يف الرواية عدة أماكن هي، و عرضهيف قوانينه وكيفية 
حلركة واالستمرارية واحليويةيتميفاملكان املفتوح  ن العامل ، واملكان املغلق ضيق ومعزول عز 

ذا فهناك عالقة من خالل األلفة والعشق والكراهية، هنا تتحرك نفسية الشخصيات اخلارجي . و
  . املكان والشخصيات بسبب األحداثثر بنيثري و
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مجلة ، عن ية "طوق اليامسني"لواسيين األعرجاملرأة واملدينة يف روادراستنا ملوضوع  لقد خلصت         
  :من النتائج نلخصها فيما يلي

عتبارهاه الرواية مناذج حول صورة املرأةـــ لقد صورت لنا هذ الركيزة األساسية يف احلياة االجتماعية  ، 
ا ولعبعها وإحساسها وعواطفها وتفكريهابط ل هذا راجع إىل العالقات ، فهي تسعى لتحقيق ذا

  .األسرية

، ويرجع ذلك إىل الظروف اليت ترصدها اللغة احلوارية تكسر مالمح الشخصيات وتفضحهاـــ إن اللغة 
  .ياة املعاشة والواقع بكل حيثياتهإذ احلوار وحده يكشف لنا صورة احل ؛على طول املسار

ا ومشاعرها ، وذلك من خالل معر فهم شخصية املرأةـــ تساعد البنية النفسية على  فة احتياجا
ا   .ورغبا

ع الذي حيدث بني املرأة ، ليبني لنا الصرا مبختلف الطرق والوسائلـــ خيلق لنا الراوي صورة املرأة 
  .اجملتمعو 

زمكانية ، حمددا لنا بنية مكانية ذات أبعاد دينة وعالقتها مع الزمان واملكانـــ إن اجملتمع يكشف لنا امل
  تتأطر بعالقة الشخصيات.

ا حيوية هلا أمهية كربى يف الرواية، فهي حركية و الشخصية تساهم يف تفعيل األحداث ـــ إن ، كما أ
  .خمتلفةع املكان والزمان عرب رؤى تصن

كشف لنا أنواع خمتلفة من األمكنة، إذ جند الراوي ركز على ، تإن الرواية وما حتمله من دالالت ـــ
  .وصف األماكن إلبراز أحداثه

بت متغري بتغري األحداثـــ إن الزم وذلك لسد  ؛جاع بكثرةجند الراوي استخدم االسرت و  ؛ن غري 
  .ظرة حول املستقبل وهي جمرد أحالمإعطاء ن أجلمن كما جنده استخدم االستباق  ،ثغرات السرد
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الرواية عنصر  ، حيث غلب علىسرد وذلك من خالل اخلالصة واحلذفـــ حاول الراوي تسريع ال
سرد وذلك من ، كما حاول الراوي أيضا تبطئة الي أدى إىل السرعة يف سرد األحداثاخلالصة الذ

واري مما زاد من فاعلية الشخصيات.كما جنده احل، وغلب على الرواية املشهد خالل املشهد والوقفة
  .األحداث اليت متحورت حول الروايةحيثياته بسبب التواتر بكل  ركز على

، كما تعد املرأة رمزا ا وبدقةا تكشف كل أسرارمهم، ألن بنيتهدينة لعبت دورا هاما يف الروايةاملـــ املرأة و 
    .للحب، للعطاء والوطن

لقليل يف اإل أن وأخريا أرجو           وهللا املوفق..ملام جبوانب هذا املوضوعأكون قد وفقت ولو 
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  :ملخص

ا تفتح                        قضا من بينها املرأة  تسمح له بدخول عدة جماال سرد إن الرواية هلا حضور قوي؛ كو
عتبار الرواية مرآة عاكسة للمجتمع، إذ ارتبطت ، واملدينة اللتان تعربان عن كيان اجملتمع حسب ذات الراوي، 

لقضا  فكار وأحاسيس تصدر من خالل الرواية اجلزائرية  ا تفيض  االجتماعية ...وغريها، على أساس أ
" لـ واسيين األعرج حيث جاء السرد يف هذه الرواية الذات الرواية، كما يتجلى ذلك يف رواية "طوق اليامسني

وارها على حسب اجلزائرية يفيض بلغة ومشاعر املرأة اليت انطوت حتت اللغة احلوارية، ومبا أن املرأة تتعدد أد
ساليب خمتلفة. لذا  ا القوية والفاعلة وتظهرها  اجملتمع والعادات والتقاليد، فالبنية النفسية تكشف عن ذا
ا مت الوقوف  فأساليب السرد اليت تتخذها الشخصيات اليت تدور وسط هذه املدينة بشوارعها وأحيائها وطرقا

  ألمكنة اليت متحورت حوهلا هذه الشخصيات.من خالهلا على الزمن لكثرة األحداث، وأبرز ا

Résumé : 

                    Le roman a une forte présence qui permet d’ouvrir un 
très grand espace sur beaucoup d’affaires sociales qui expliquent le 
formation du romancier dans sa société.                                                
           Le femme et la ville qui sont le miroir de la société. 

           Le roman Algérien n’est pas sorti de ce contexte, il a donné 
une vision très clair de la société algérienne. 

           Le roman Algerien est plein de sentiments langagiers de la 
femme qui   expliquent son lien et sa présence quotidienne dans sa 
société. Qn trouve tout cela avec force de le roman de Wassnia L.* Le 
collier de Josmin*. 

            Dan ce roman Algérien on trouve une explication de la 
culture et des traditions de la femme Algérienne éclairées  dans les 
rôles qu’elle joue ; il explique aussi la construction psychique et 
ptysique de cette femme ferte  dans sa personnalité unpliquée  dans la 
ville dans les rues et dans tous les contextes sociaux .     
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