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Abstract  

One of the philosophies of time presented by "Henri Bergson", the French 

philosopher and the new psychological research carried out by the likes of "Sigmund 

Freud" on the interiors of the human personality and mental world, all of which have 

great contributions to the modernist narrative methods of modern novels. These 

novels were characterized by a distinct narrative discourse, such as subjecting the 

method of narration to temporal and linguistic chaos and other new narrative 

techniques. The fruits of the blending of fictional literature with psychology resulted 

in the creation of a new method of narration, which is the “stream of consciousness” 

in which the narrator tells us the events of the story about the mentality of the 

characters and not about their lived reality. It seems that Fadila Al-Farouq, the 

Algerian novelist, has relied on this method to complete her famous psychological 

novel, “The Discovery of Lust” about the subconscious. There is no doubt that 

reviewing the subconscious is not possible for the writer except by resorting to new 

technologies such as: free association, breaking linear time, linguistic disturbances 

and others. The research concluded that the writer Al-Farouq used these techniques 

to visualize the unconscious through the narration process and added to it the 

subjection of the heroine to the coma process to complete the narration in the form 

of the stream of consciousness.       

Keywords 

"Freud","Discoveringlust","unconscious","Fadila Al-Farouq", "the stream of 

consciousness".

                                                            
 Corresponding Author, Email: m.mahdavi@hsu.ac.ir 

 

mailto:m.mahdavi@hsu.ac.ir


 

 

 جملة اللغة العربية وآداهبا

 م2022 فياخلر، 3  ، العدد18السنة 

 )مقالة حمكمة( 368 - 351صفحة 

Print ISSN: 1735-9767 

Online ISSN: 2423-6187 

https://jal-lq.ut.ac.ir/ 

ضوء آراء "زجيموند فرويد"  ىعل« اكتشاف الشهوة»متظهرات الالشعور يف رواية 

 النفسية

 2، مصطفی مهدوي آرا1ده سرخي نصيبة شهامت
 إيران ريجند، ب يف اللغة العربية وآداهبا، جامعة بريجند، جستريما. 1 

 ستاذ مساعد يف اللغة العربية وآداهبا، جبامعة حكيم سبزواري، سبزوار، إيرانأ. 2

 (04/12/2021. تأريخ القبول: 07/09/2021: االستالم تأريخ)
 امللخّص

أجنزها والبحوث النفسية اجلديدة اليت  الفيلسوف الفرنسي "هانري برغسون"ة الزمان اليت تناوهلا إنّ لفلسف

توارد طرق  إسهامات بالغة يففلكلّها  ية،عوامل الذهنالو بواطن الشخصية اإلنسانيةأمثال "زيغموند فرويد" عن 

طريقة الكتّاب . فتميزت هذه الروايات خبطاب سردي متمايز مثل إخضاع للروايات احلديثة السرد احلداثوي

لم ه من التقانات السردية اجلديدة. فااء امار امتزا  ادأدب القصصي بعلغوي وغريالزمين والفوضی لل يكاحل

عن ذهنية الراوي أحداث القصة به الذي يسرد لنا « تيار الوعي» ية وهيلسردالنفس بإبداع طريقة جديدة ل

 هذا املنهجعتمدت علی ا قد ية اجلزائريةالروائ " يلة الفاروقفض" يبدو أنّ مما ف .واقعها املعيش عن الشخصيات ال

عن متظهرات الالشعور ت الدراسة الراهنة لتستالي جاءو، «كتشاف الشهوةا»ا الشهرية املوسوم بــــــروايته مالكإ يف

آراء "زجيموند فرويد"  ىالتحليلي متكئةً عل –املنهج الوصفي  وهي تنهج علی سبيل تيار الوعي يف عملية السرد

لی تقانات جديدة مثل: إاتب إالّ باللاوء كاستعراض الالشعور اليتسنی لل النفسية عن الالشعور. ومما الشك فيه أنّ

اتبة كأن النتائج و منها البحث ب ومتخضضطرابات اللغوية وغريها؛ عي احلرّ، وكسر الزمن اخلطي، واالالتدا

ملية إخضاع البطلة لع ليهاعوأضفت من خالل عملية السرد  شعورالاللنا تصّور ت لذه التقاناالذت هب قد "الفاروق"

  كتمل السرد علی شكل تيار الوعي.يل الغيبوبة

 الكلمات املفتاحية

 ، "تيار الوعي".إكتشاف الشهوة"، "فضيلة الفاروق""زجيموند فرويد"، "الالشعور"، "

                                                            
 الكاتب املسؤول  m.mahdavi@hsu.ac.ir Email: 

mailto:m.mahdavi@hsu.ac.ir


352   2022 الخریف، ثالثالعشر، العدد  ثامنالا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 املقدمة

الرئيس يف ظهور ادأعمال ادأدبية هو الشعور ادأديب نفسه،  نَّ السببإ "فرويد موندايس"يرى 

ومن هذا املنطلق  ،واإلهلام نونوهي القوّة االبداعية اليت تراود الكاتبَ يف حالةٍ من اجل

ث اجلهاز النفسي لإلنسان إىل ثالفرويد قسّم  قد الشعوره. جوانياتيروي القصّة من 

والالشعور الذي له ملسة خفية على  -3ما قبل الشعور،  -2الشعور،  -1:  مستويات مبا فيه

 ىحدإوال شك أن   (.13: 1994)فرويد، تصرفاتنا اليومية وحنن مل ندرك مفعوهلا بوضوح 

تتمثَّل بالتداخل الوثيق بني عوامل الذهن اليت تُسرد عن الالشعور، مسات الرواية احلديثة 

والواقع، وإنَّ الكتّاب على خالف الرواية الكالسيكية يسردون ادأحداث من عامل داخل ذهن 

شخصيات الرواية. ويف ضوء ذلك يتالّى الالشعور بتمثّالت شتّى يف بُنية الرواية وحمتواها. 

عليه يف لتباين بني السرد الذي يُطلَق اإن إحدى متثالت الالشعور يف الروايات احلديثة هو 

 .«Stream of consciousnessأسلوب أو منهج تيار الوعي أو سيالن الوعي/ »املصطلح ادأديب 

وكما سيأيت ذكره يف اإلطار النظري للدراسة فإن هذا املنهج مَبينٌّ على التوظيف غري 

 ية الزمنيّة يف الرواية.م أو الترفيد وحتطيم اخلَطّياملعمول لِلغة وعالمات الترق

هذه التقنيات لتاعل تُسرَد وفق  "فضيلة فاروق" لِلكاتبة« اكتشاف الشَّهوة»رواية  نّأيبدو  

ا دراسة مسات الالشعور و ما مضى ميكنن ىبناءا علفمنها أمنوذجا من الروايات احلديثة.

؛ فالكاتبة التقانات السردية احلديثة وأسياق النصّ  ىالرواية على مستوهذه يف  ثالتهمت

مبا فيها التوتر ،اليت سنتحدث عنها فيما يلي إبداء الالشعور بالتقانات استطاعت  "الفاروق"

ت أن تسرد لنا العوامل الذهنية للشخصيا من التقانات متكنتهذه  من خاللاللغوي و

ملنهج ضوء ا ىهذه، عل ااءت الدراسةف. «المكما قبل ال»يف مرحلة بادأمور  اهوتفكري

، معتمدةً سرديال یاملستو ىالرواية عل الالشعور يف متظهراتالتحليلي لتدرس –الوصفي 

 :التايل سؤاللنفسي، جميبةً عن الآراء "زجيموند فرويد" يف التحليل ا ىعل

 كيف متظهرَ الالشعور يف رواية اكتشاف الشهوة؟ (1

 خلفية البحث

ادأدبية قبوال واسعا ودرسها الباحثون دراسة  طساادأويف « اكتشاف الشهوة»قد لقيت رواية 

، غري أنّنا يف دراستها من جوانب شىت متفقد نظرا ملكانتها املرموقة وادأدبية ،ومستفيضة 

بوصفه مظهرا « تيار الوعي»على ني دراستنا هلا إعتمدنا علی منظومة "فرويد" النفسية متكئ

من مظاهر جتليات الالشعور يف الرواية احلديثة. فمن البحوث املدروسة اليت تعترب حارا 
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املوضوع يف دراستها للقصة  "حادي  أحالم"ة الباحث تجنزأ قد -1 أساسا لدراستنا ما يلي:

لتيار الوعي يف مجاليات اللغة يف القصة القصرية، قراءة »عنوان:  حتتالقصرية السعودية 

تيار الوعي من املنظور الفلسفي والنفسي دراسة  "حادي"فدرست  «القصة السعودية

مستفيضة يف اجلزء ادأول من الكتاب بعد أن شرحته لغةً ومصطلحا؛ وطبقتها يف اجلزء 

د تطرق الباحث "حسني بيات" يف دراسة ق -2الثاين علی القصص السعودية القصرية. 

تابة ك« )نويسي جريان سيال ذهنداستان»إلی السرد احلداثوي علی عنوان  ية شاملةأكادمي

اتب عن تيار الوعي، كوخاضه الن جماال يف املوضوع إالّ كي؛ فلم«القصة علی منهج تيار الوعي

ففي الفصل ادأول تناول بيات املؤثرات اليت سبّبت ظهور هذا ادأسلوب من السرد يف اآلداب 

وبعد أن  ی ظهور تيار الوعي من العوامل االجتماعية والفلسفية والنفسيةی إلادأروبية وما أدّ

نر" كتابة مبن فيهم "مارسيل بروست" و "جيمس جويس" و "فوكاد هذا اجلنس من الوّيعرف رُ

مسات تيار الوعي ومتظهراته يف ادأدب القصصي يف عاجل يف الفصل الثاين وو غريهم، 

 "نوري منرية"ثر إلتصاقا ببحثنا حبث مصغّر أجنزته كمن البحوث املدروسة ادأ -3إيران. 

الشخصية الروائية بني احلضور الواقعي واالنفصال الزمين مقاربة نقدية يف »عنوان  حتت

فدرست الباحثة فيه الشخصية القصصية « قلفضيلة فارو «اكتشاف الشهوة»مضمون رواية 

عندما تتوقف وتعاجل الشخصية من املنظور النفسي واالجتماعي واقتربت من حمطة حبثنا 

من البعد النفسي يف حديثها من مثل اهلذيان الذي ينتاهبا « تشاف الشهوةكا»الرئيسة لرواية 

منظور ية من تتطرق إلی اجلوانب السردية من الروايها لألحداث؛ غري أهنا ملكخالل ح

وصونية اخلرزي  واستكملت نسرين خوفاش -4 إلی الرواية. نظرنا من املوقفالذي إنّما 

« البنية الزمنية يف رواية إكتشاف الشهوة لفضيلة الفاروق»( رسالتها املعنونة بـ 2015)

ما مييز حبثنا عما ف واستكملتها بنية الزمن الروائي يف رواية اكتشاف الشهوة.(، 2015)

عن الالشعور من الوجهة  "زجيموند فرويد"آراء  سبق أننا اعتمدنا يف دراسة الرواية إىل

 الرواية يف ضوء دراساته النفسية.  ىالنفسية ومت تطبيق النظرية عل

 «تشاف الشهوةكا»نبذة عن رواية 

بطلة الرواية و هي سيدة قصة حياة "باين بسطناي"، « اكتشاف الشهوة»حتكي لنا رواية 

غري مطلوب هلا دأنه زوجها ال لـ"مولود" و هي شريكة، فاأة يف باريسجزائرية جتد نفسها 

تصرفاته املزرية معها فتاري ادأحداث يف تعاين هي من اليعتين هبا يف احلياة الزوجية ف

ومدی تشدّد  بيت أبيهايف ياهتا من عهد الطفولة واملراهقة باريس وتستعيد باين خالهلا ذكر
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إلياس و ظلم النظام ادأبوي يف اجملتمع اجلزائري، إلی أن ترضی بالطالق من مولود  اأخيه

 إال أنأذیً يلحق هبا اجملتمع الرجويل يف اجلزائر؛  لِبيها ثانية و حتمّألعودة إلی بيت وا

د البطلة مل تكن سوى جمر أن كل احلياة البائسة اليت عاشتها نهاية يكتشفالقارئ يف ال

. فالرواية من الروايات احلديثة هابيتي يف حالة الغيبوية إثر اهنيار وه انساه خياهلحلم 

 ات هذا النوع من الروايات.ساليت تتسم مبالمح احلداثة وفيما يلي شرح مل

 اإلطار النظري للبحث

رد الت ظهور الالشعور يف الروايات احلديثة هو سَإحدى متثّ ه يف املقدّمة إنَّومثلما تقدَّم ذكرُ

م( أن تيار 1997-1947ادأحداث على وفق أسلوب تيار سَيالن الوعي. يَرى "روبرت مهفري" )

يُعرَض بوساطته  ]وهو حالة سرد الشعوري[ الوعي أو سيالن الوعي أسلوب يف سرد الرواية

انسيابٌ متواصل وغري منتظم لطبقات ]من ادأفكار[ تسبق احلوار الذهين الباطين 

ات السابقة للحوار أو الكالم تشمل التأثريات النامجة عن التلقيات للشخصيات. ودأنَّ الطبق

والذكريات القدمية والتخييل والصُّوَر احلُلُمية  (Free association) احلسية والتداعي احلُر

غري متوال ومبَعثَر وفاقد للنظام النحوي، إذ  ئ مثل هذه النصوص قد يواجه نصّافإن قار

 (.Humphrey, 1962: 3)كثريٍ من الواضع. يتضاعف تبعثره وتشتته يف 

 نانكول احلرّ؛ علی شكل التداعيلتيار الوعي الذي تنساب ادأفكار  ذا من اجلانب اللغويه

وغري خطّي والذي ميثّل  جه يف هذا النوع من الرواية زمنا حمدودانوامن اجلانب الزمين 

الزمن الذهين للكاتب نفسه. ولكن يف هذا الزمن احملدود تستمر الرواية لألعماق، وهبذه 

اآللية نتعرَّف على البطل بنحوٍ تام، وإن هذا التعرّف يكون أعمق من الذي حيصل يف الرواية 

باالسترجاعات يتأسس إمّا  طيم الزمن اخلطي قدوحت (. 209: 1390سا، ي)مشالكالسيكية. 

وإمّا باالستباقات الزمنية اليت يتخذ فيها الراوي زمن احلال منصة للقفز الزمين إلی 

املاضي السابق أم ادأسبق منه؛ كاستذكار ذكريات املراهقة ومنها إلی عهد الطفولة كما وقد 

 حيلو للكاتب أن يستبق الزمن إلی املستقبل.

سردية مكشوفة لألفكار والتأمالت والتاارب  الوعي[]تيار » د ذُكر يف تعريف آخر أنّوق

الذهنية جتعل القارئَ على اتصال قريب ومباشر بعوامل ادأشخاص الباطنية؛ هذه ادأفكار 

والتداعيات جيري سردها بآليةٍ ختلو من اإليضاح والتحليل، وتروي اخلصائص الذهنية 

 من اجلوانب ادأخرى يف وكثرياملشاعر واإلدراكات احلسية والنفسية لدى الشخصيات؛ إن ا

وإن الكاتب يضطرّ يف حتويل هذه العناصر إىل معادالت . الذهن إنّما هي كالميّة تلقائيا
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ات، ي)ب« كالمية، وإن هذا التغيري والتحويل مَبينٌّ على ضربٍ من االتفاق أو التعاقد ادأديب

التعمية ما يلي بوصفه فيعنه ؛ ادأمر الذي جيعل الكالم معقدا وسنتحدث (90ـ  91: 1390

 حيث داثويحَ الكاتبُ الروايةَ مِن منظورٍ يتناولففي هذا ادأسلوب اللغوية واللغة الشعرية. 

صريح سرد قصة منسامة.  يُتانَّب فيه بنحوٍ ، وقدن أساليب السردمِ ثّل أمنوذجا واضحامي

خالق مثل هذه ادأعمال يوظّف تقنيات سردية عدّة لعرض حمتويات ذهن الشخصيات.  إنَّ

مثل املونولو  الداخلي املباشر أو غري املباشر، وحديث الذات، ومنظور  ؛(76: 1390)بيات، 

 .ساليب، والذات الرّاوية وغريها من ادأ(Omniscient) شيء كلّالروائي العالِم بِ

عرض احملتوى وظَّف لِييف تعريف املونوجل: إنّه تقنية يف القصّة  "روبرت هامفري"يقول 

العملية الداخلية حتصل يف املرحلة اليت تسبق الكالم أو احلوار، لشخصية؛ هذه الباطين لِ

وال تُارى على اللسان، سواء أكانت بصورة كلية أو جزئية؛ وحتصل يف مستويات عدّة من 

البنا،  نقالً عن  41: 1989هامفری، )ذاهتا أو وحدها. الالشعور، حيث تفكّر الشخصيات مع 

هذه التقنية الروائية متثّل حواراً أحادي اجلانب تقوم به شخصية الرواية. وإن  (.117: 2014

رواية أو ال م، وال يكون كذلك. وقد يشمل أيضادأحده ا احلوار والتأمّل قد يكون موجهاهذ

منها. ومن هذا املنظور لِلمونولو  الفردي أنواع شتّى، من مجلة ذلك  املسرحية كلّها أو جزءا

املونولو  الداخلي، واملونولو  املسرحي، وحديث النفس أو الناوى، أو احلديث من الذات. 

 (Humphrey, 1965: 23؛  333: 1398، يصادقري)م

يتميّز بسمات متيزه فإنّ الالشعور والذي يتّم السرد احلداثوي من خالله  كی ذلعل و

من هذه و تّم سردها فيه ي يةكالسيكانت الروايات الكوعي الذي ما قبل الحالة الوعي أو من 

الالشعور فالحدود له يف استرجاع احلوادث وضبط  بفعلقد الزمن مفهومه تيف-1: السمات

ترتيبها، فمحتويات الالشعور تظهر وتغيب الحسب زمن احلدث و طبقا للواقع، بل 

 بيدفسية. فاحلادث يف الالشعور الييستدعيها الالشعور حسب االنفعال واالندافاعات الن

الرغبات النفسية إنّ  -2ويستعرض نفسه فور جمال الظهور.  ىبانصرام الزمن بل يبق

قد ختترق  -3نطق. يّ مل يف الالشعور والضخضع دأواالندفاعات الغريزية تعمل باستقال

 تبنی احلوادث ي، دأنّه العيشالواقع امليف  وبني ما جریالالشعور العالقة بني ما جيري يف 

الواقع اخلارجي بالواقع  ستبدلذلك يُ ىتابع ملبدأ اللذة، فعل وه، بل اقعحسب الو

يف لغة الالشعور شيءٌ من الكبح وميكن رؤيته  ىيتراء -4 (.70-71: 1363)بلوم، لنفسي.ا

 لغة الالشعور التتبع منطقا سليما وانتظاما خاصا، بل تنتقل إىل -6مبيكانيزم التسامي. 

الشعور وتتالي بأشكال مضطربة ومفاهيم معقّدة وتظهر يف تصرفات وأقوال غامضة 
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بناءا علی ما  (.16: 1393)نوئل، « العملية البدائية للعقل»عنوان  حتتويذكرها فرويد 

تمثل يف توظيف السرد احلداثوي يف يي ذمالمح توارد الالشعور وال ةسادرب ،نقوم اآلنمضی

 «.تشاف الشهوةكا»رواية 

 السرد احلداثوي ومساته

 ىيف رواية اكتشاف الشهوة لفضيلة الفاروق عل هاتجتلي ىميكننا دراسة مالمح الالشعور ومد

 استعانت هبا يتلزمنية واملفارقة اللغوية والاملفارقة االتداعي احلرّ ومن مثل:  السردى مستو

النفس  يف علم ىالفاروق يف جتسيد عامل الذهن وما جيول يف خاطر الشخصيات مايسمّ

وممايلي يف مواصلة «. تيار الوعي»ــوأطلق عليه يف مشوار حديثنا ب «مرحلة ما قبل الكالم»

 :«الشهوة كتشافا»ستخدام هذه التقانات يف رواية البحث دراسةٌ ال

 التداعي احلرّ 

الذهن بصورة متراكمة  االستدعاء احلرّ للذكريات اليت تقتحم اىل التداعي مفردة، مبعىن

زجيموند "استخدمها أول مرةٍ  ؛وغري منتظمة )أنيس، ذيل مفردة التداعي( واصطالحا

والتداعي احلرّ من  (.406: 1370)يونغ،  كمفردة مفتاحية يف علم النفس "يونغ"و "فرويد

املتخفي للذهن والذي يعدُّ من منظار فرويد فهو من املناهج الرئيسية لدراسة اجلزء 

ات مدرجة من جمموعة كلم ختبارات النفسية ويتمّ خالهلا أعطاء املفحوص كلمة منبهةاال

استخدمه احمللل  ذهنه بفعل املنبه. وقد ىخاصة ويطلب إليه ذكر أول كلمة تطرأ عل يف قائمة

ادأفكار  ىجمر ىختباره التشخيصي ويف الطريقة هو اختبار يقوم علاالنفسي يونغ يف 

الشخص كلمة منبهة مث يترك له أمر التداعي أو سرد ادأفكار حبرية  ىوتداعيها إذ يعط

 ىعل (.214: 2011)عواد، واستمرار حسبما ختطر يف باله ودون التقيد بعنصر الزمان 

التصاقه باملوضوع أو كراهيته له يف  ىاملفحوص أن يذكر ما ضخطر بباله دون النظر إيل مد

 (. 72: 1394)فيست، الالشعور  حالة التداعي دأنّ اهلدف هو الوصول إىل
فيه قوة  نسابت تلقائيٌ تذكرٌ -1: نوعني على تسسملية التذكر للمعاين الذهنية تأع

تداعي املعاين فياري يف ثالثة  متعمّد قوامه االستدعاء. وما يؤدي إىل تذكرُ -2التخيل. 

نّ ما مسّاه إ(. وميكن القول 208: 2003قوانني وهي: التااور، و التشابه، والتضاد )هداره، 

كما ميكننا أن نسمّي ما « التداعي احلرّ»ما هو إالّ « التذكر التلقائي»هدارة يف هذا التقسيم 

هو عكسٌ للتداعي احلرّ والذي ال يشمل و« التداعي اخلاضع للسيطرة»بـ« التذكر املتعمّد»مسّاه 

 (.303: 1387، .ك. يب نياز)رسيالن ادأفكار  ىعل يسيطرالرغبات اخلاصة و ىإالّ عل
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وأمّا التداعي احلرّ يف عامل الفن والرواية فإنّه يُعدُّ النواة ادأصلية لتيار الوعي والذي 

نه يف عامل الرواية، فيبيّ يُسمح به رصد ادأفكار الشخصية القصصية. وانساام الوقائع

يف الرواية دون التصريح  ى. والتداعي احلرّ يبقبإشارة عابرةراحةٍ و إمّا الروائي إما بص

واية ويعبّر والتوضيح وتأيت املعلومات ادأساسية وامللتصقة بربط الوقائع يف مكان آخر من الر

 .((Humphrey,1954: 66 «املعلقنساام اال»عنه "هامفريي" بـ
، وخاضعٌ «املسيطر عليه»هو من جنس « اكتشاف الشهوة»ويبدو أنّ التداعي احلرّ يف رواية 

لنشاط الروائية اجلزائرية، الفاروق، لتنسام الرواية مع أهداف الكتابة. بيدأنّنا ال نستطيع 

الذهنية -فاصالً زمنيا بني املفارقات الزمنية -وهو من صنع اخليال،أن جند يف عامل الرواية 

وعبها الزمن. وإن تبدأ الرواية ، بطلة القصة. فتاري وقائع القصة يف مساحة اليست«باين»لـ

يف فرنسا، إالّ أن عملية السرد جتري « مود»و  "باين"سترجاع الذكريات وزمن زوا  البطلة اب

قسنطينة مكانا للوقائع و بني ني ببطريقة التداعي احلرّ وجتوب ذاكرة البطلة بني باريس و 

لة املراهقة و زمن السرد زمانا هلا. فالجند بني ماتستذكره البطلة من الذكريات من مرح

تستذكر  -الاحلصر–رابط، إالّ املفردات واليت تُعدّ حلقة وصل بني الوقائع. فعلى سبيل املثال 

احلي الذي كانت تعيشه يف اجلزائر فمن جراءها « الزنقة»باين وهي جتوب شوارع باريس، 

ات الطفولة، مثّ تسترجع صوت جدهتا فتضيف االسترجاعَ، التاربة اليت تستدعي ذكري

 عاشتها خالل الزمن واملعاناة اليت عانتها يف نفس احليّ، وهي تقول:
الزنقة! عامل الرجال الطليق، والشقوق النسائية، وبكاء الرضع وادأطفال، وصراخات »

! يوما بعد يوم، وشهرا بعد الذين يلعبون و ميرحون، وتراكم القهر الداخلي. الزنقة

يعود صوت جدّيت متألّما، مقزّزا، يناديين دأنّها «. باين... باين...»شهر...هي ذاهتا... هي. 

 (.18: 2005)الفاروق،...« تريد أن تدخل احلمام
وتعدُّ هذه العبارات يف املنظومة الروائية نوعا من التداعي احلرّ دأفكار البطلة املمزوجة 

السلبية جتاه مدينتها واحلي الذي كانت تسكن فيه. والتذكر يف هذه املقطوعة من بعواطفها 

ستدعاءات البطلة اة االستذكارات املتعمّدة وقوامه من مجل -ىحسب ما مض -النصّ فتبدو

اليت تلعب دور السلك يف مجع ما العالقة بينه يف « الزنقة»املستهدفة. والرابط بينها هو كلمة 

 التذكر املتعمّد ومعىن ىختيارها مستهدفة، مما يدّل علامفردة مت  زنقة،منطق احلديث. ال

ضيَّق  لغةً أي: و زنَق على عِياله« يف القَرْية مسلكٌ ضيّق»الزنقة من املنظور السيميائي، 

عليهم بُخالً أو فقرًا. ويف رؤية الكاتبة ما الزنقة إالّ عامل الرجال الطليق كما وهي يف الوقت 

نفسه سان للنساء. يبدو أن الفاروق يف هذه الفقرة تستعرض لنا آرائها ادأنثوية مستفسرةً 
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رباط يف جلدة  كلُّ«: الزناق»و هاتعدي لمرأةسمح لالقيم والتقاليد اليت اليُ معاناة املرأة جتاه

: سري حتت الذقن يثبِّت اخلُوذة حتت الفك ادأسفل من الدَّابَّة يُشدُّ إِىل الرأْس. وأيضا مبعىن

مما الشك فيه، أنّ شدّ الزناق يسبب إغالق الفم واحلدّ من فتحه لألكل «. يف الرَّأس

لسان  رجوليةالقيم ال قيّدت هبانا هي الزناق الذي رؤيتيف « الزنقة»احلديث والكالم. و

إنّ حدودها املعينة. و وشدّت هبا فم املرأة وكبحتها وخنقتها لئال تتااوز بقيود مكبلة النساء

فيها النساء حبقوقهن  تقارن بني الفضاء الطلق للمرأة يف باريس اليت تنادي الفاروق

املقارنة بني هذين  امةلعامل احملدود، لـباين. فتمّ هتن وبني الزنقة االباويطالنب مبط

العاملني، العامل احلديث الباريسي مع نظريه التقليدي الزنقي. وميكن إعتبار الزنقة هنا 

إزاء اجملتمع اجلزائري الرجويل.  ذیواحتمال املرأة املعاناة وادأ رمزاً للصمت والصرب املرّ

خاطر الفكر ستهدفت الفاروق طريقة التداعي احلرّ يف نقل هذا العناء لئال تتعرض ملاو

فكلّها «. اكتشاف الشهوة»رّة يف رواية الرجويل املسيطر فتمّ نقل الرواية بشكل إستدعاءات مُ

اول نسيانه بيد أنه يعذهبا وحت ريد استرجاعه. دأنهماضٍ ال حتبذ تكراره والت»مبثابةللبطلة 

 (.16: 1393)نوئل، « للربوز جماال أن جيد اىلالالشعور  بل تودعه إىل ىنسيُال

تداعي احلرّ وهي تسترجع  لكار البطلة بشك مقطع آخر للرواية الذي تنساب فيه أفيفو

بعد شهر متاما صرتُ نقطة بالمعنی يف شارع باريسي ضائع يف »رت فاروق: كماضيها ذ

أعد أفهم له معنی. أين املألوف؟ أين اجلريان الدافئون؟ أين أصوات الباعة ون الذي ملكال

يلوتات، محاالت الصدر، ك؛ الساعات، ال«مخسة آالف»ل شيء يباع بـــكالفقراء، حيثُ 

يف السعر...أين قسنطينة؟ وأصوات املآذن؟ ورائحة  ىاملناشف وغريها من القطع اليت تتساو

« احلني الذي دفنتُ فيه نفسي كثر صخبا من ذلكاحملاجب والزالبية...لقد بدت قسنطينة أ

 (.10: 2005)الفاروق،

ريات املاضية يف هذه املقطوعة بعد أن ينتهي الراوي من حديث كالذ فينطلق تداعي

رر والذي كم والتساءل املتی الراوي عالمات االستفهامتاما. فتمطّ نايأتيضختلف عما  سابق

ريات اليستامعها رابط منطقي؛ فغياب املعنی للحياة يدفعها كيدلّنا علی تداعي البطلة لذ

، مرورا باجلريان، و كانت جتد املعنی املألوف الذي بهإلی استرجاع املاضي، بدءا من 

واملعاين  رياتكل شيء مبقدار... فاالنسيابية يف الذكبالباعة، وبالسوق الذي يباع فيه 

. فاالغتراب الذايت واالحساس واضحة وتأيت ادأفكار تلقاءيا الجند هلا رابطا معززا منطقيا

كانا فزمن اخلطاب ومكانه زمن احلال واملكان جعل البطلة ختوض املاضي زمانا وم بالدونية

فيها الوقائع هي قسنطينة.  املساحة اليت جتريهو باريس غري أن زمن القصة هو املاضي و
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ريات تنساب يف عامل الذهن تلقائيا وغري منسامة وبصورة كن الذإفمامل القول 

انية وتتمسك بالسلك داخلية غري أنّ البطلة يف هناية مطاف هذا احلديث تعود ثمونولوجات 

، «املريض االنكليزي»مرة واحدة رافقين إلی سينما دأشاهد فيلم »الرئيسي للرواية لتقول: 

يف احلقيقة جند هنا مسة و (.10: 2005)الفاروق، «...الفشل يف الزوا  يبدأ من هنا...

صميم حياهتا  البطلة من رحلتها من املفارقة الزمنية يف تداعيات البطلة احلرة حينما تعود

 املاضية، إلی زمن احلال لتشرع يف بيان علل فشلها يف الزوا .

 املفارقة الزمنية

عها وعكست الفنون بأنوا واجس واالضطرابات النفسيةالعصرية باهل تناحيا تتزَّكاقد

اضطرابات  حقّق الروائيونفن الكتابة الروائية احلديثة يف و، مالحمهااملتعددة جزءا من 

 فعلبالفاروق هذه امليزة  اإلنسان الباطنية بكسر اخلط الزمين للرواية. وقد استخدمت

الالزمنية. ويؤكد فرويد على هذه حالة من يف  الرواية جتري وقائعالالشعور يف روايتها كأنّها 

فيه  فتقدتهو أنّه  لهمن جتربتنا  بلغنا يف فهمنا لالشعور ومما »شعور قائالً: اإلمكانية لال

(. فهذا يدلّ Gargiulo, 2017: 2« )سيّانفاملاضي واحلاضر فيه  معناها، الفواصل الزمنية

ذلك أنّ الزمن  ىأن فرويد كان يعتقد بعدم استيعاب الالشعور للزمن احلقيقي. وعل ىعل

الالشعوري ليس سلسلة من الوقائع املتتالية واملترتبة بل يتوقف فيه الزمن وتستحضر الوقائع 

النفس وادأساس يف استدعاء الوقائع الروائية هو ادأفكار  ىعل تأثريهاعلى حسب مدى 

واليت تستذكر حدثا من ادأحداث املاضية يف كلّ حلظة وقد الترتبط  واهلواجس الشىت

حداث بعضها مع اآلخر ارتباطا منطقيا معقوالً وهكذا تتحقق املفارقة الزمنية يف العملية ادأ

 الذهنية الروائية.
ر اخلط الزمين خر ويكسّاآل نقل إىلتفيترك الراوي يف عملية السرد حدثا من القصة وي 

سترجاع الروائي وضخترق السلك الترتييب للوقائع ويتنقل بني احلاضر واملاضي يف عملية اإل

الروائية. فاحلدث يستدعي حدثا آخر بفعل حلظة التداعي وميتز  الزمن احلاضر 

تتحقق عملية السرد فما حصل « الشهوة اكتشاف»باملستقبل واملستقبل باملاضي. ففي رواية 

الرواية بني هذه احلدود الزمنية متنقلةً بني احلاضر تراوح فت،عدة عقود ماضية للبطلة  يف

 :واالستباق وبشكل االسترجاعواملاضي 
يف الثالثة عشر، كنت أعرف أن أخترع أقاصيص الزوا  والطالق والنساء اللوايت »

يشعوذن دأزواجهن و حكايات احلب اليت تقصف يف املهد، وتنتهي هنايات مأساوية، وما 
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 ...«تفعله الشرطة بتاار )الطرباندو( وأقاويل النسوة عن بعضهن، كنت ال أعرف الكثري

 (.20: 2005)الفاروق، 
 ىذكرها الراوية/البطلة عندما كانت يف حالة الغيبوبة وهي مستلقية علستفهذه اجلمل ت 

سرير يف املستشفي حسب زمن احلكاية، لكنّها تتحدث هبذه اجلمل يف حني كانت جتوب 

 احلرّلة واملراهقة بشكل التداعي شوارع باريس حسب زمن اخلطاب وتستدعي ذكريات الطفو

بل يف الوقت نفسه تتحقق عملية  مخط زمين مستقي ىغري أنّ عملية اإلسترجاع ال تسري عل

"جريار جينت" أنّ  ىبق. ويرسأبق أو اسما هو  ستباق والقفز من حادث منصرم إىلاال

املفارقات الزمنية تعين دراسة الترتيب الزمين حلكاية ما، من خالل مقارنة نظام ترتيب 

أو املقاطع  هذه ادأحداث هقاطع الزمنية يف اخلطاب السردي بنظام تتابعادأحداث أو امل

أو ميكن االستدالل  مباشرة سردنظام القصة هذا يشري إليه ال يف القصة وذلك دأنّ الزمنية

عليه من هذه القرينة غري املباشرة أو تلك. ومن البديهي أن إعادة التشكيل هذه ليست 

: 2004)القصراوي، ة اجلدوى يف حالة بعض ادأعمال ادأدبية ممكنة دائما وأنّها تصري عدمي

ويذكر "شلوميت رميون ـ كنان (.189
1

هو استرجاع »سترجاع قائالً: م(، يف وصف اال1942" )

حادث للقصة يف إجتاه من الزمن حدث قبل حادث آخر ويستهدفه الراوي جلمع املعلومات 

ستباق نوعا من التقدّم والقفز ويعترب "جينت" اال(. Pruitt,2019: 80الالزمة وتوفريها للقارئ )

 (.Genette,1983: 40مستقبل أحداث القصة زمنا ) إىل ادأمام، كأنّه تنتقل الرواية إىل

والقفز الروائي باجتاه « اكتشاف الشهوة»حنراف يف السرد بكثرة يف رواية وقد حتقق اال

سترجاع ستباق فاحتلّ االبالنسبة لال حاما كثرادأسترجاع نسبة االتبدو اخللف وادأمام. و

القسم ادأعظم من الوقائع املاضية املرة  ىمساحة أوسع منه يف الرواية. ولعلها تشتمل عل

واملكرهة واملزعاة. ويبدو أن احلاضر يغيب يف الرواية وقد يظهر بوصفه كمنصة للقفز 

ب الشخصيات أبعاد وجوان . وتتمكن الفاروق للتطرق إىلآخر الزمين من حادث إىل

–الذاكرة ومراجعة ادأحداث املاضية. وأهنا  ىاحلال من خالل إعتمادها عل ىوالتمركز عل

فمن تستوعب اجلانب ادأكثر من مساحة الرواية والنصّ.  -أي وصف الشخصيات وادأحداث

-رة:  كيعلو صوت جديت من جديد يف قعر الذا»رته الفاروق يف هذا السياق هو: كمجلة ما ذ

فنری أن الراوي يستعيد (.17: 2005)الفاروق، « أجلس جبنبها...–يد جرعة ماء... باين! أر

فما إن ينتهي من حديثه مع اجلدة وما جری « يعلو»املاضي ويستعرضه يف زمن احلال بفعل 

                                                            
1. Shlomith Rimmon-kenan 
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بعد اخلامسة عشرة »قائال:  ينتقل إلی زمن أسبق منهحتی دث من حابينهما يف املاضي 

فاأة إلی البطلة يف حديثها قفز فت (21: 2005)الفاروق،  شوفاليية...تغري مذاق شارع 

أحلم وأنا آكل... أحلم وأنا أمشي، أقطع الطريق »املستقبل باالستباق الزمين وهي تقول: 

وأنا ساهية... وأجنو من ألف حادث يف اليوم.أحلم. أخترق الشبابيك اليت أصبحت مغلقة 

)الفاروق،  «ذهبت أيام جديت مع الشارع الذي أحب  بأحالمي... أحلم. كاديت صرتُ ...

وجند تالعبا  يه من جديدعلانت كفباملقارنة بينها وبني جدهتا تعود إلی ما  (22: 2005

ها املتلقي ضمن كمساحة مجالية يدر اوي أن تنشأن الركملحوظا بزمن القصة واليت مت

 تعرفه علی جتربة البطلة املاضية. 

فادأفضل يف الروايات احلديثة املمزوجة بسمات الالشعور هو ترك زمن احلال واخلوض 

يف التاربة املاضية بشكل التداعيات احلرّة ووصف الشخصيات واحلديث عن أذهاهنم وال 

شعورهم. فمثل هذه الطريقة من اخلطاب السردي جيعل الكاتبة لتحس بأرحيية والطالق 

انية جوبا ذهنيا و تسرد ادأحداث من ذهن الشخصيات مبقتضى لتاوب اآلفاق الزمنية واملك

دّ ما وقد يأيت ما هو يعدّ مستقبالً بالنسبة للوقائع حلالقصة. واملستقبل غائب يف الرواية 

املفارقات الزمنية، مسة بنّ الكاتبة فضيلة الفاروق قد استعانت إاملاضية. وخالصة القول 

وتقابله مع عامل الواقع يف الرواية واخلطاب السردي  لالشعور، لتصوير عامل الذهن للبطلة

 من الشعور الشخصيات.

 الالشعور والتعمية يف لغة الرواية

كما تقدم ذكره أنّ تيار الوعي يف السرد احلداثوي يتبنی علی خلق التوتر واالضطراب يف 

رن ادأفكار يصوّ اللغة، كتلالالشعور. فب دوااسيل هبذه التقنية يستمدّ الروائيونلغة الرواية ف

الفاروق حتاول تصوير  جند« كتشاف الشهوةا»ية يف ذهن الشخصيات. ويف رواية احملك

 اوتساعدها يف توفري هذ بطلة القصة، خبلق اإلهبام يف لغة الرواية. "باين"الشعور 

يف  ت عليها حصليترق الاالستباقات واخلو ، املفارقة الزمنية و االسترجاعاتلغموضا

، عندما تفيق باين من سبيل املثال ى. فعلعضها بالبعضببط الوقائع ادأسباب اليت تر

السرير، يقول هلا طبيبها بأنّها منذ سنة  ىعود شعورها إليها وهي مستلقية عليغيبوبتها و

، فبهذه القرينة غري يا يربطها باآلخرمنطق رابطاوال كانت تتفوّه بأشياء ال معىن هلا 

من القصة حلد اآلن كان حمكيا عن حالة الالشعور  ىأشارت الكاتبة أنّ ما مضاملباشرة 

 هلا. «اهلو»مركز  إىل اتبةكال ومن امة وصولالبطلة يف الغيبوبة  لـباين بإدخال
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حيصل بسبب إما اللغة  ىنّ الغموض الطارئ علإ، ،وكما قيل آنفاواجلدير بالذكر

مدعاة السرد من الالشعور  يةنفس عمل  أحيان أخرىاملفارقة الزمنية وإمّا التداعي احلرّ ويف

ليه خالل عملية اإلبداع. إ القارئ، غموضا ال يشعره الكاتب وال ينتبه ىالنص عل لغموض

 تؤدّي إىل ىفتيار الوعي الذي يصدر من الالشعور، جيعل اللغة معقّدة. وامة أسباب أخر

ذهن الشخصية وما تفرضه من ادأساليب التعبريية اخلاصة  مسة»الغموض واإلهبام ومنها: 

هبام يتحقق بني واإل (؛71: 2004)حادي، « مثل حذف مصدرية ادأقوال ومرجعية الضمائر

فأحيانا يُعمل به يف املونولوجات الداخلية وخاصةً املباشر وغري املباشر   ،سطوح متعددة منه

منها؛ كما وقد يلتاأ الروائي لتخفيف اإلهبام الناتج من تداخل ادأصوات اليت تقتحم وعي 

كاستخدام   (.110: 2000)الباردي، التقنيات الطبعية املتعددة جلهاز الطبع  الشخصية إىل

تداخل أصوات  ىبريشة أدق مما هو املعتاد يف اللغة املطبوعة  لد القلم املائل أو الطبعُ

 الشخصيات.
من إهبام وغموض فهو ناتج « اكتشاف الشهوة»اللغة يف رواية  ىومما سيطر سلطته عل

عن التعبري عن الالشعور دأن تداعيات الكاتبة احلرّة واملفارقات الزمنية اليت استخدمتها 

عِليٍّ. مما جيعل  عقيد اللغة وعدم خضوع وقائع القصة لتعالقٍت إىل ىالفاروق كل ذلك أدّ

 القارئ حمتارا يف مواصلة القراءة: 
قصة بعد قصة. أكذوبة بعد أكذوبة. والبناء يعلو، ويعلو، حييط يب كقلعة عالية، »

رجل قوي. الورق  كحصن منيع، كحصن من ورق وحرب. القصة يف بدايتها... البطلة إىل

  (.23: 2005)الفاروق،«  يكذب... احلياة التكذب
أفكار البطلة الشاردة كما وال يدلنا  حلقة وصل بني يف هذه الفقرة من الرواية ال جند 

. فهذه العبارات أشبه مبا يذكره طبيبها دكتور سليم من هلا مقصديةٍ نسج النص اىل

عالجها باملستشفى. غري أنّها بعد أن تستعيد  كانت هتذي هبا باين خالل اليت ذياناتاهل

شعورها وإحساسها وخروجها من الغيبوبة، أخذت اللغة القصصية تتضح خبرو  القصة من 

يستعصي عليه فهم النصّ كان الفضاء الالشعوري وعندئذ يدرك القارئ بأن الغموض الذي 

 حلد اآلن مل يكن إالّ ملمحا من مالمح الالشعور للبطلة:
ختتلف عن جدران  فتحت عيين، وجدتُ بياضا حييط يب من كلّ جانب، وجدراناحني »

، قدماي ترفضان ستطعأ، حاولت أن أقوم فلم ورائحة أعرفها متاما«. شوفالييه»بيتنا يف 

، ورأسي ثقيل... ثقيل... ثقيل جدّاً. الرجل الذي أمامي ال أعرفه... ما هذا احلركة متاما
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أنت؟... لكنين طبيبك منذ أكثر من سنة... يعين أنين يف  املكان؟ أين أنا؟ ومن تكون

 (.103-102: 2005)الفاروق،  «مستشفي؟!...
فكا عما قبله يتغيّر فضاء القصة وكأنّه ينتقل نيف هذا اجلزء من الرواية والذي يبدو م

ترتاح اليه النفس. بيد أنّ البطلة يف حينها وبرؤية فضح أوما هو  ىلإالقارئ من جوٍّ ضبايبّ ب

أن  نتاهبا الذهول والقلق  فتساءل نفسها أين هي؟ ما هذا املكان؟ إىليمالبسها البيضاء، 

 جييبها الطبيب ذلك اجلواب. وبذلك ينتهي اإلهبام الذي واجهه املتلقي خالل القصة. 

 الالشعور وشعرية اللغة

أساليب  يفور، اللغة املعتادة بلغة شعرية سيد مسات الالشعقد يستبدل الروائيون يف جت

متعددة. فالشعر كالنثر مزيج من الدوال )ادألفاظ( واملدلوالت )املفاهيم(؛ غري أنّها يف 

؛ فمن مجلة أنواع النثر مما هو ىحالة تصوير مالمح الالشعور، تستظهر يف صورة أخر

 (.63: 1387)اسحاقيان، « لغة الالشعور هو تيار الوعي والذي هو أكثر تعقيدا وخفاءا أقرب إىل

ويف كلّ الكتابات ادأدبية ذات التأثري، تستخدم الصورة البالغية من جمازات وتشابيه، يف 

توصيل انطباع حسي وقد استخدم كتاب تيار الوعي يف رواياهتم الصورة البالغية وذلك 

ص بواسطة اجملاز، فهناك من املشاعر وادأحاسيس واالنطباعات ما ال لتقدمي الوعي اخلا

يستطيع الذهن اإلنساين التعبري عنه بنااح. وإذا كان الشعراء حياولون توصيل املشاعر 

وادأحاسيس الذاتية باللغة اجملازية ويبتعدون عن استخدام اللغة احلرفية القاموسية أو 

ا يرتاد عني املنطقة اليت العالقة هلا جبعل التعبري املعامية، فإن كاتب تيار الوعي ايض

واملعضلة اليت تواجهه هي أنّه اختار الكلمات للتعبري عن تلك املنطقة ،اللغوي عملية عقلية 

استخدام ظاهرة التشبيه وليس من  وهو كالشاعر يلاأ إىل،الذهنية اجملردة عن الكلمات 

، مشكلته خمتلفة متاما عن مشكلة الشاعر؛ إذ السهل حل هذه املعضلة دأنّ كاتب تيار الوعي

 101: 1984، يريمفاه)يقع عليه عبء االحتفاظ باضطراب العملية الذهنية الغري معبّر عنها 

 (.37: 2016مطر،  نقال عن
وعندما نتحدّث عن شعرية اللغة فإنّما املقصود هو نفس النظريات اليت تتكوّن حول 

 البحث عن ادأسس الوضعية اليت ختطو بالنص إىل التكوين اللغوي واليت يستهدف هبا

فاللغة الشعرية »ادأمام، أي تتعني هبا هوية النصّ ادأديب شعرا كان أو نثرا أو شعرا منثورا. 

صدد أن تستعرض لنا  ىتتحققّ خبرو  ادأديب من حدود اللغة املعامية القاموسية دأنّها عل
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اآلخرين وتلك لغة ستتحقق وراء استخدام الصور البالغية و  الوعي و تلفت أنظارنا إىل

  (.147: 2012)اجلبوري، « املستغنية عن املفاهيم
 ون من شعرية اللغة لتصوير مالمح الالشعورتحظّي ماما كان، فالكتاب الروائيون غريمه

عون يف استخدام ادأساليب البيانية تنويعا الجند نظريا هلا يف وّوإثارة عواطف املتلقني فإهنم ين

يقاع التكرار إإنّ اللغة الشعرية مشحونة ب (.243: 2018)الصمادي، النصوص الشعرية التقليدية 

ساعد يف خلق تواالستعارة والتشبيه والكناية وشحن اللغة مبسافة من التوتر وخلق الفاوة اليت 

عية لتحصيل نوع من الفراغات والبياضات النصية واملفارقات الداللية حالة من املواراة اإلبدا

ليكون املتلقي إزاء فضاء من االحتماالت الداللية... كما والشعرية يف النصّ متثّل حماولة 

لزعزعة الترتيب السردي للنصّ واستباحة قانونه من خالل فك العقدة التقليدية وحتطيم 

: 2015)القيسي، يشكل تداخل الزمن السمة البارزة للشعرية حمتويات الزمن يف النصّ حبيث 

علمٍ هبذه التقانات فاستخدمتها لتاسيد مالمح الالشعور  ىكانت عل "الفاروق"ويبدو أنّ  (.51

 ليها:إروايتها اكتشاف الشهوة، فلننظر  وعامل الذهن؛ فثمة جتليات للغة الشعرية يف
لغيوم، وذاك املطر الشبق الذي يغازل الكون، تلك السماء العبوسة امللبدة با« إيس...»

)الفاروق، « أفهمهيكن أكثر من رجل، ولكنه يف الوقت نفسه كان أكثر من رجل وهذا ما ململ

2005 :32.) 
 ىأحاسيسها وعواطفها جتاه إيس وتشبهه بالسماء وأخر "باين"يف هذه الفقرة تصف و

سبيل املونولو  الداخلي. فالصور البالغية تزيد  ىباملطر املتصف بالشبق وهي حتدثنا عل

النصّ شعريةً من تشبيه واستعارة وجتعل املتلقي يطلق سراح اخليال ويف الوقت نفسه تسبّب 

الغموض واإلهبام يف النصّ. وكما ومن جانب آخر أنّ الرموز الالشعورية تساعد الكاتب يف 

ية النفسية وجتارهبا الداخلية ورغباهتا عملية اإلبداع وهذه الرموز تعبّر عن حالة الشخص

فإيس الرجل احملبب للبطلة يف هذا املقطع   (؛167: 1394)بورمريجعفري فريوزآبادي، املكبوحة 

اهتا وهي يف الطاقة الكامنة يف اهلو وتستدعي الشخصية لتليب لذّ« ليبيدو»من الرواية رمز لــ 

 وهي يف حالة الوعي: "باين"يف مثال آخر من الرواية تقولوحالة الالشعور. 
يكفّ عن اهلطول، لقد فاتين أن أمحل مظليت حني خرجت. فاتتين القُبلة اليت املطر ال»

صارت « اهلل عليه و آله ول ىال كو صل»ظلت عالقة هناك... احلبّ يتمايل... الشعر يتمايل... 

إمرأة شبقة، وولّد لدي  جسدي حوّلين إىل خلفي مبئات اخلطوات. البلل الذي تسرَّب إىل

 (.41: 2005)الفاروق،« رغبة يف العناق
الزمنية  تتمظهر اللغة الشعرية يف هذا املقطع مبا فيها من الصور البالغية و املفارقات
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آخر  من اللغة القاموسية و الفراغات املتروكة بالنصّ والقفز من موضوع إىل االحنرافو

اجنذاب  فكلها جعلت النص مستصعبا لفهم املتلقي. فإنّ استخدام اللغة الشعرية يؤدي إىل

املخاطب للنصّ وضخرجه من الرتابة اليت قدتسبّب ملله وتعبه يف عملية القراءة. فناد أنّ يف 

هاتني الفقرتني ومامثلهما تعبّر البطلة باين عن أفكارها وأحاسيسها بلغة تتميز بالشعرية 

 التحظي من الصور البالغية وهبا تعكس مالمح الالشعور وادأحاسيس الباطنية للشخصية.بو
قداستخدمت التقنيات املتعددة  "فضيلة الفاروق"هنا، أنّ الكاتبة  وينتهي بنا البحث إىل

لتصوير حالة الالشعور للشخصية مبا فيها من التداعيات احلرّة واملفارقات الزمنية وإدخال 

وهبا تُعدّ رواية اكتشاف الشهوة من الروايات احلديثة اليت تتمظهر ،اللغة املرويّة التوتر يف 

 فيها مسات الالشعور.

ويأيت اقتراحا  «اكتشاف الشهوة»رواية ل يف مستوى املضمون ما ميكن دراسته وأمّا

 طريقة تيار الوعيها للرواية  علی سرديف  اعتمدت الفاروق يف ختام البحث هو أنللباحثني 

ومنعها املرأة  هبااجملتمع الرجوىل  يّدقالبوح مبحظورات  منهاهداف ومجلة من ادألتحقيق 

نسية فبعد أن أبدعت الفاروق بإدخال البطلة يف حالة من اخللسة اجل ارغباهتالتصريح بمن 

التابوهات الرجولية للماتمع اجلزائري دون أن يتعرض هلا هذه والغيبوبة، استهدفت كسر 

لبات املرأة اجلزائرية مبا فيها احلرية، وحتطيم القيود ار من هذا املنطلق مطأحدٌ. فتعبّ

 اليت قيّدها هبا الرجل من ظلم واضطهاد عائلي.

 اخلامتة

روايات اليت تستخدم جتربة الالشعور ختتلف النّ إوهي:  بنتائج ىالبحث مما مض ضيتمخ

يعترب إمكانيةً للروائيني اجلدد، فإنّه . اومضمون ان الروايات التقليدية سياقعمتاما 

. فبعد أن ظهرت املعطيات اجلانب النفسي من الالشعور ىقداستمتعوا منها بعد تعرفهم عل

النفسية لعلماء النفس عن دراسة الذهن واجلهاز النفسي، أخذ الروائيون يصوّرون عامل 

الفاروق  "ضيلةف"الذهن للشخصيات القصصية وهم يف حالة من الالشعور. وقد استطاعت 

استخدام الالشعور مبا فيه من اإلمكانيات من مجاليات إبداعية. فتمظهر الالشعور يف رواية 

مسات الالشعور يف سياق النصّ  جتلّت قد. وی السياق والسردمستو ىاكتشاف الشهوة عل

بواسطة تقانات أبدعتها الكاتبة مبا فيها من مفارقات زمنية ولغوية مرافقةً بالتداعيات 

 "باين"احلرّة والتوتر يف اللغة وتصبيغها بالشعرية، وهي حتاول تصوير عامل الذهن للبطلة 

 واستعراض ميزات الالشعور. 
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 هيال.
 . الطبعة الرابعة، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية.املعام الوسيطم(. 2004أنيس، ابراهيم. )
. دمشق: احتاد الكتاب إنشائية اخلطاب يف الرواية العربية احلديثةم(. 2000الباردي، حممد. )

 العرب.
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 . هتران. نشرآفشيد.ادأوىل
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 نشر افراز.
، دراسة بناء الرواية عند حسن مطلكم(. 2012اجلبوري، عبدالرمحن حممد حممود. )

 معي احلديث.مقارنة... .املوصل، العراق: املكتب اجلا
، بريوت: املركز . الطبعة ادأوىل مجاليات اللغة يف القصة القصرية...م(. 2004حادي، أحالم. ) 

 الثقايف العريب.
. عمان، ادأردن: دار صورة املرأة يف روايات سحر خليفةم(. 2018الصمادي، وائل علي فاحل. )

 اليازوري العلمية للنشر و التوزيع.
 . عمان: دار املنهل.معام الطب النفسي والعقليم(. 2011عواد، حممود. )

زيور و عبد املنعم  ى. ترمجة: مصطفحيايت و التحليل النفسي(. م1994فرويد، سياموند. )

 امللياي، الطبعة الرابعة، القاهرة: دار املعارف.
. ترمجة: حيىي سيد هاي شخصيتنظريه(. 1394فيست، جس وغريغور جي. منيست. )

 الثانية عشرة، هتران: نشر روان.حممدي، الطبعة 
، ادأردن: املؤسسة . الطبعة ادأوىلالزمن يف الرواية العربية(. 2004القصراوي، مها حسن. )

 العربية للدراسات و النشر.
 اىل 1966مستويات اللغة السردية يف الرواية العربية (. 2015القيسي، ماجد عبداله مهدي. )

 ر الغيداء للنشر و التوزيع.. الطبعة الثانية، عمان: دام1980
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