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سطو يمكننا أن نربط بين النص األدبي والداخل البشري )النفس( التي ر منذ عصر أ

،وتطورت العالقة كثيرا بين األدب والنفس البشرية الغامضة مع ظهور  اإلنسانتكمن داخل 

أسماء عديدة حاولت ربط الخلق األدبي بالداخل البشري ،أما رأي  وبرزتالحركة الرومانسية ،

بعض النقاد في الغرب فهو :أن أهم وأشد تأثير للتحليل النفسي على الحركة األدبية بد 

التي أسست العالقة بين الواقع والحلم ،فنتج عنه الواقع  يةلالسرياواضحا أثناء قيام الحركة 

 المطلق أو المكتمل.

يمكن أن نطلق  قة بين األدب وعلم النفس عبر الزمن حتى تشكل لدينا ماتطورت العال

مضمون العمل األدبي ،وهو األدبي ،وهو الذي يختص بدراسة شكل و  عليه علم النفس

التصور الذي يعطي العمل األدبي شكله ،فيمثله هذا العمل األدبي والسلوك اإلنساني الذي 

 يصفه.

الالوعي بعرف هذه المواضيع في ضوء ما يراسة لكل وبعد ذلك تكون هناك د

 وظائف الشخصية.الو 

وتعتبر دراسة الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية من المواضيع التي الجدال في 

هذه الرواية إهتماما كبيرا ،رغم أنها من  أهميتها الفكرية واإلجتماعية والفنية ،وقد القت

المواضيع الشائكة في الكتابات األدبية القديمة والحديثة ،من حيث التشكيك في شرعيتها 

نتمائها الوطني وكذا مضامينها ولهذا يجد الباحث نفسه مضطرا إلى صياغة بعض  وا 

ا ضمن هذا العمل ،حتى اإلشكاليات ،على الرغم من أن األمر اليتجاوز كونه إعادة إنتاج له
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تتوضح رؤية المكتوب الذي نروم ولوج عالمه ،وقد يكون من المفيد أن نتأمل عن قرب .تلك 

األفكار المتضمنة والنتائج المتعلقة بهذا الرأي أو ذلك وتحليلها .ذلك ألن مهمة التفسير 

ل العربية أو والتأويل التستقيم إال بعد التأمل والتحليل .فالكتاب الجزائريون من األصو 

القبائلية الذي كتبوا وأبدعوا باللغة الفرنسية أي جيل ماقبل الثورة التحريرية مثل "محمد ديب 

لقد ضاعوا بين تأكيد إنتماهم العربي  ".،مالك حداد ،مولود فرعون ،كاتب ياسين ،أسيا جبار 

أيتاما منفيين في اإلسالمي وبين التشكيك في مقاصيدهم العميقة ولهذا السبب إعتبروا أنفسهم 

ضفة فرضت عليهم لكونهم ينتمون إلى وطن ويعبرون عن واقعهم وما إحتوى من هموم 

نتمائهم  . ومآسي بلغة غريبة عن أصالتهم وا 

ولهذه األسباب ،ركزنا في أطروحتنا الموسومة بـــ"الحلم والحقيقة  في رواية غفوة حواء لــ 

جتماعية لهذ ه الرواية ومن هنا تتبادر إلى أذهاننا مجموعة محمد ديب " على أبعاد نفسية وا 

 من التساؤالت أهمها :هل الحلم مبرمج أن يكون حقيقة أم العكس ؟

 الحقائق في هذه الرواية؟ تهل الحلم واقع مفترض ؟ كيف تجسد

نما جاءت فكرة  ومما الشك فيه أن اختيارنا لهذا الموضوع لم يكن عن طريق الصدفة وا 

بها  قراءتنا للرواية فعملنا على فهم الوضعية الفكرية واإلجتماعية التي مرالبحث فيه نتيجة 

هذه  ادراستنالكاتب محمد ديب وكذلك لم تكن دراسات سابقة لهذه الرواية وقد حاولنا في 

 :فصالن ثمعلى الخطة التالية :مقدمة  داإلعتما
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 :أنا المسماة فاينة الفصل األول-

ين فرعية درسنا فيها أهم األحالم ،التي قدمنا لها هذا الفصل متكون من خمسة عناو 

تحليالت وتأويالت نفسية ،وكذلك إستخرجنا الخيال في جزء اللحم والصوت وبينا أهم 

 الدوافع الالشعورية له

 :أنا المسمى صلح الفصل الثاني

حرب وقلق وعمل ضبطنها  :ربعة عناوين تحمل حقائق ثابتة منضم الفصل الثاني أ

  .حقول معبرة على وقائع معاشةعلى شكل 

لمجموعة من المفاهيم التي تطرقنا  واصطالحيةلغوية  فتعاريوختمنا عملنا بملحق يضم 

 .إليها  إليها في الفصلين ،وكذا خاتمة ملمة ألهم النتائج المتوصل

وقد إستعنا في هذه الدراسة الفكرية على المنهج التحليلي ،الذي أفادنا في الفصلين 

المعتمد تأويل والتفسير ،وهناك مجموعة من المصادر والمراجع العلى الشرح و  نتيالقائم

،كتاب التصعيد دروب اإلبداع ،موسوعة عالم علم  منها :معجم العلوم اإلجتماعية اعليه

ضيق الوقت  النفس ،الحلم وتأويله .... ومن أهم الصعوبات التي واجهتنا في هذا العمل:

بحثنا هذا أننا قد وصلنا إلى درجة  يمكن القول في،وال ،الصعوبة في تأويل األحالم

نما هو محاولة من أجل تقديم إجابة للتساؤالت السابقة ،واهلل ولي التوفيق.  الكمال ،وا 
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يتضمن خمسة أبواب ،قمنا بتلخيص كل باب  أنا المسماة فاينة »الفصل األول الموسوم بـــ

،حتى يتضح للقارئ أهم األحداث المترتبة في هذا الفصل ،كما تمثله دراستنا  ةمنها على حد

كل األحالم والخيال مع تقديم شروح وتأويالت لها وتبيان دوافعها األساسية التي  بإستخراج

جعلت فاينة تحلم وتتخيل ،وبعد ذلك إعتمدنا على طريقة التحليل النفسي لهذه األحالم 

 ألحالم .لوالتخيالت متبعين درب سيجموند فرايد الذي سلكه في تأويله 
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 . ةـــــــــــــــــــــفاين                            

 عـــــــــــــــــــطر الثلج:-1

الثلوج وتخيلها بين طاة بغتناول هذا الجزء من الرواية وصف فاينة لشوارع بوهجان الم     

أحضان صلح البعيد عليها وكان التواصل بينهما بواسطة الرسائل فهي دائما قالقة عليه 

وتنتظر مكالمة أو رسالة منه بسبب إشتياقها وحنينها إليه.هي مرهقة ومتعبة تنتظر لحظة 

وضع جنينها الذي يذكرها بصلح حيث جاءتها فكرة تسمية الذي في بطنها إذا كان طفل 

سمته "ألكـــــــس" حيث يدل على "رجل الرَّب" "الرجل المحظوظ" " الرجل المحمي " أما إذا 

ها " صوفيا" معنى هذا اإلسم النور ،الحكمة ،التوازن .وهذه األفكــــــــــار كانت طفلة تسمي

 راودتها لما كانت جالسة في حديقتها.

 : في عطر الثلج (1)الحلم*

عنواني .ولكن الشيء أعقد من الحي  هرأيُت صلح في المنام .كنت على وشكــ أن أمنح»  -

األمريكية .نزلت إلى غرفة إستقبال العمارة على الطريقة الذي أقطن فيه .إقامة جامعية 

ألستفسر عن الرموز البريدية .كان هنا بنفسه هذا كل األمر ،كان في األسفل ينتظرني 

 .(1)«برسالة في اليد تحمل عنوان

                                                             

 .16،ص  2011د ط ،السنة غفوة حواء ،محمد ديب ،ت محمد ساري.-(1)
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من أهم الدوافع لهذا الحلم إشتياقها لصلح حيث أصبحت تعيش في حالة هذيان 

ن يخفف عليها هذه الوضعية سوى الحلم الذي م ومن جهة أخرى أرهقها الحمل ،فلم تجد 

أن تمنح عنوانها لصلح فهو الطريق األمثل إلى تحويل أفكارها الكامنة تريد فيه 

 الالشعورية.

مع العلم أن الالشعور له عالقة بالشعور وهذا حسب ما صاغه فرويد في التحليل  »

مايسمى بالتكوينات التحليلية ،وهي تكوينات قبل الشعور لدى األسوباء  فنجد  النفسي

ين بوصفها مراحل تمهيدية في تكوين األحالم واألعراض ،تجمع بين خصائص يوالعصاب

الالشعور من حيث الدفعات الغريزية وخصائص الشعور من حيث التنظيم والتماسك لكنها 

 .«(1)تظل مع ذلك مكبوتة

 ر الثلج:( في عط2الحلم )*

كنت أتجول في حديقتي أنا وصلح ،وفجأة ظهر وحش أشبه بسيارة مسحوقة في »

حادث .كانت تنبعث منها روائح عطرة وأشجار متدلية األغصان ،وكنت أفكر في الوسيلة 

الجامد  يءالذي الشكل لُه ،الشيء القمك التي أنقذ بها ملكيتي من الخطر الذي يهددها ذل

ا بفعل حضوره فقط.عندئذ ،وفي قرار فظ ـتجاوزت قرفي ،وولجت هلتهميالذي يبدو أنه س

 .(2)«وضعت مولودياك داخل الوحش المتشنج ،البارد،الساخن،وهن

                                                             

د ط،السنة  -معجم العلوم اإلجتماعية ،د.إبراهيم مدكور،النشر الهيئة المصرية العامة للكتاب -(1)
 .493،ص1970

 .24-23محمد ديب ص ,فوة حواء غ- (2) 
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 تعرضت قبل هذا الحلم لمجموعة من األحداث تمثلت في:

 تلقت رسالة من صلح إنه قلق جدا عليها. -

 يواسيها ويخفق عنها. حتىاجة فاينة لصلح ح -

 مارس. 17اها معا في باريس بتاريخ ضق تذكرت السهرة التي -

األلم الحاد على مستوى البطن والصراخ القوي في الشارع نتيجة حريق في العمارة  -

 المجاورة.

السبب الذي جمع بينهما وبين صلح في الحلم هو تذكرها السهرة الرائعة معه وهذا 

لى مائدة المضيف إجتماعه ع»حسب تفسير فرايد في كتابه تأويل األحالم في حلم مضمونه

فحلل هذا الحلم بأنه تذكر بادئ األمر الحادث الذي ختم سهرة «والسيدة إ.ل جالسة بقربة

األمس ،أما الفكرة الثانية التي تعلقت بمائدة الضيافة :فقد دارت بيني وبين زوجتي ونحن 

 .(1) «على المائدة في فندق 

رؤيتها للطبيعة من أشجار وزهور ومياه وروائح عطرة تدل على رغبتها الماسة لحبيبها 

الذي يداعبها ويواسيها ويخفف عنها في األوقات الصعبة ،في حين رؤية الوحش المتشنج 

ضطربات إنفعالية. واأللمنتيجة القلق والخوف   وا 

                                                             

ص  1982الحلم وتأويله ،سيغموند فرويد .ت جورج طرابيشي ،دار النشر بيروت ،ط الرابعة ،السنة -(1)
10-11. 
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ح بمظاهر اإلضطراب وهي اإلضطربات التي تتسم بشكل واض » اإلضطراب اإلنفعالي:*

تتسم بدرجة من اإلفراط في الطاقة المعبرة  االستجاباتبنوعية من  االستجابةاإلنفعالي أي 

ستجابة الفرد،  عنها بشكل يزيد عما يحتاجه الموقف أو المثير أو عدم التناسب بين المثير وا 

السوية مثل  االستجابةأو زيادة الطاقة اإلنفعالية في الموقف بصورة تنحرف عن معدل 

حاالت القلق والتوتر واإلكتئاب ،أو إنخفاض وضعف الطاقة اإلنفعالية في الموقف بصورة 

السوية مثل الضحالة اإلنفعالية والتبلد اإلنفعالي وعدم اإلكتراث  االستجابةتنحرف عن معدل 

وتظهر اإلضطربات اإلنفعالية بصورة واضحة في األمراض العصابية كما تكون أحد مظاهر 

 . (1) «  ــكاإلضطرابات العقلية العضوية والوظيفية كما تظهر في السلو 

 ( في عطر الثلج:3الحلم)*

كان إطار الرؤية الثانية أيضا ،تنبت في هذه الحديقة شجرة برتقال ،سبق لي أن رأيت »

شجرة برتقال وحيدة في جزر الكناري ،في تينيرين عند أسفل بركان قديم ،في حلمي ،كان 

شخص  كنه عظيم وله أجنحة ،كنت أتجول وأنتظر:لخيال ظل في مكان البركان.و  هناكـــ

،شيء ما؟ في واقع اآلمر ،أعرف أنني كنت أنتظر برتقالة ،أن تمنح لي واحدة ،أشجار 

أموات  أخرى تحيط بي،وعوض أشجار البرتقال ،كان هناك رجال محجرون ليسوا أحياء وال

ون التصرف مثل الكائنات الحية ،أما في هذه اللحظة ،ومع ذلكــ كنت متيقنا أنهم يستطيع

،إنها جامدة ،ومنغلقة في صمت صارم ،مشيت طوال الممرات.تنبعث من الجو روائح عطرة 
                                                             

 .54صدت، ,1ط,معجم علم النفس والتحليل النفسي .د فرج عبد القادر ،دار النشر بيروت -(1)
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لون البرتقال  ذفجر اتخ،عطر برتقال مع أنَّي ال أميز البرتقال في أي مكان ،وبعد ذلك بدأ 

البة ببرتقالة من أولئك الرجال يصعد من تحت الظل واألجنحة جرفتني رغبة فظة للمط

األشجار كنت متيقنة تقريبا بأني سأتلقى واحدة من أيديهم المعة وغزيرة العصير ،ولكني لم 

يفة وحيدة ،في يأقرر بعد صياغة طلبي مرت الدقائق في النهاية ،تحركت نقطة صغيرة ،لُ 

نه اليوجد حولي من الصعوبة تحديد هويتها ذلك أ الحديقة المصعوقة فأر ،طائر ذبابي:

 .(1)«ء ،بهيمة ،ولج داخل عيني ،فاستيقظتيالتراب وال هواء :ش

مضمون الحلم الذي بين أيدينا له عالقة بالحلم السابق ،وهما يشتركان في نفس 

نتظار مكالمة أو  شتياق وخوف وألم وا  رهاق وا  األحداث الشعورية المتمثلة في :إكتباء وقلق وا 

 صلح.رسالة حتى تطمئن على حال 

أن رأت شجرة برتقال في جزر الكناري قرب بركان قديم ،لكن قبل هذه الرؤية سبق لفاينة   

في الحلم تمثل لها مكان البركان خيال ظل عظيم وله أجنحة وهو دال على الهم والنكد .أما 

إنتظارها برتقالة رغبتها في تلقي رسالة أو مكالمة من صلح، فتحولت كل المعانات واألوجاع 

 حقيقية إلى رجال متحجرة في الحلم الحامل تفسير لألزمات النفسية المارة بها.ال

 ات وعقبات مادية ومعنوية حفيةـــــــعوب:التخلو حياة إنسان من صةـــــــات النفسيــــــاألزم»-

وعنيفة .تعوق سير دوافعه نحو أهدافها. والطريق الطبيعي إلزالة هذه العقبات أو التغلب 

فإن لم يلفح  هأن يضاعف الفرد جهوده وأن يكرر محاوالته لتنحيتها من طريقعليها هو 
                                                             

 .25 - 24محمد ديب ص,فوة حواء غ- (1)
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ذ في البحث والتفكير عن طرق أخرى لحل ـــــــــي أن يأخــــــــــة هــــــــة الثانيـــــــوة الطبيعيــــــــــالخط

المعوقة  التي تعترضه .كأن يحاول اإللتفاف حول العقبة ،أو إرضاء دوافعه« المشكلة » هذه

 .بطرق أخرى 

أو تأجيل هذا اإلرضاء إلى حين ...وفي هذه الحالة يقال أن الفرد يعاني أزمة نفسية ،أو أنه 

 في حالة "صراع" أو في حالة "إحباط ".

ستعصاؤها على الحل وتقترن عادة  وتختلف األزمات النفسية من حيث شدتها وطول بقائها وا 

 «.(1)والتوتر اإلنفعاليبحالة من التردد والقلق والحيرة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .468،ص 1968،السنة  7،دار النشر القاهرة ،طًأصول علم النفس .د أحمد عزت راجح -(1)



 المسماة فاينة أنـــا                                     األول                            لـــــالفص
 

13 
 

 لكــــــــــــــس: - 2                          

صلح بها في هذه الفترة  واهتمامدخول فاينة عيادة التوليد حيث أجرت عملية قيصرية ،   

إال صوته فيكلمها بين الحين واآلخر .تصف  وفر لها الراحة والحرية،الرسائل الصور الينقص

الناعم ووجهه الجميل وصوته الرائع وسهرها عليه فقدمت له العناية الكاملة   ابنهاصور 

ن تقديم الدروس الجامعية .األمر الذي جعل جسمها يتحول من الرشاقة إلى ـت عـــــفتخل

البدانة ،لكن تبقى تعيش لحظات أحالم أكثر من الحقيقة .وتتخيل نفسها مع صلح البعيد 

شيء منه يخفف  منتظرةحبيبها عليها .تظل  واغترابواإلنفراد عليها رغم شعورها بالعزلة 

 عليها ويرجع لها السعادة والحياة.

الرواية صديقا لفانية .حيث  أثناء الوضعية المزرية يظهر أوليغ كشخصية بارزة في هذه

كانت تقيم معه .كما أراد أن يرتبط بها لكن رفضت ذلكـــ ألن شخص مافي حياتها تنتظره 

 دائما.

  *الحلم في لكـــــــــــس:

اليوجد حلم في هذا الجزء حيث طغت عليه مجموعة من التخيالت معظمها تدور حول 

 .تخيل فاينة مع صلح 
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 :1ال ــــــــالخي

] تعرف ماذا أفعل أنا ياصلح؟ شعري.أنزع الدبابيس التي تشده وأنا بالسرير قبل النوم ،وبعد -

المصباح وأتركه ينسدل على كتفي.في الظالم ،أتخيل أنها يديكــ وتنفسكــ .ينتهي بنا  أطفئأن 

ببساطة ،تكون منشغال  نسيتنيبأنكـــ  االعتقادوما إلى الرضا بما عندنا .اليمكنني د اآلمر

 (1)عملك بحيث أفقد لك كل إحساس بالزمان[.ب

التي تقودها إلى عالم وهمي يشير هذا التخيل إلى مجموعة من المكبوتات والطموحات 

في  منغمسةالشعوري فحاجتها إلى صلح هي الدافع األساسي الذي يجعلها بين ذراعيه 

 لذتها. محققةأنفاسه 

 ذة:ـــــــــــدأ اللـــــــــــمب

حال أولية من أحوال النفس وليس من اليسير تعريفها  اوسيكولوجي. األلماللذة لغة ضد »

وليس  واالرتياحمن الرضا  يءبشبه أنها حال مؤقتة مصحوبة  في دقة .ومن أهم ماتتميز

 ثمة لذة دائمة.

اللذة أنواع حسية ومعنوية وقد قسم إخوان الصفاء إلى جسمانية وروحانية ،والجسمانية 

ضربان :شهوانية طبيعية ،وحيوانية حسية والروحانية ضربان أيضا:إنسانية فكرية وملكية 

                                                             

 .29محمد ديب ص ،فوة حواءغ-(1)



 المسماة فاينة أنـــا                                     األول                            لـــــالفص
 

15 
 

أن النفس المدركة ما أن تدرك بتوسط البدن .أو تسمو  باختالفروحانية .ويختلف ذلك كله 

 (1).« إلى إدراكــ مجرد

 :2ال ـــــــــــــالخي

ه الطريقة حينما هزت فكرة مؤلمة قلبي لم تكن فكرة حقيقية ،هي ذ] كنت أناجي صلح به-

ال أعرف على كل حال له عالقة مع  بضذا بكثير ،إنه صوت بال صوت بنـــــــــــأقل من ه

صلح ،هي أقل من هذا بكثير إنه صوت بال صوت بنص ال أعرف .على كل حال له 

لنتخيل  .ومعي ومع الموت .مايتملص أمام الكلمات .لذلك سأعبر بالصورعالقة مع صلح ،

ا س ا ل  ا منزال منعرزا .متجذرا داخل األرض ،وعنه مدخله لوحة عليها حروف منفصلة :و

إنه التسجيل الوحيد ،ويمنع الدخول تساءلت لماذا إندهشة ،ثم بدلي الجواب طبيعيا ،في لمح 

البصر ألنه بالخارج)أه، فقدت الخيط...إلهي ،إنه الجنون...(نعم ،بالخارج بدأ الشيء الذي 

بيننا يناديني وينمو كما الصفصافة بالفعل ،أسمعها تنمو تنمو جاءت عيني ترفي بأمواجها 

ت الكلمات تتحركــ في عمق حلقي ،هل كنت أتلفظها فعال أم أتنزه بها داخل كياني؟ وبدأ

.كلمات  تبين أصابعي وتسرب انزلقتدي على فمي كي أكتمها .ولكن ــــــــــيجب وضع ي

كلمات .وأضاءت كل شيء ،جميع األشياء.إنه صوت صلح .صوت صلح المختزل في قطرة 

 (2)تها في راحة يدي وال أستطيع التحركــ إنغلقت عليها[متأللئة .هذه اللؤلؤة التي تلقي

                                                             

 .510معجم العلوم اإلجتماعية .د إبراهيم مدكور ص- (1) 
 .30محمد ديب ص ،فوة حواءغ- (2) 
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جتماعها مع صلح في  مضمون هذا التخيل نتيجة الفكرة المؤلمة التي هزت قلبها .وا 

فه بكلمات وتسمع صوت صلح منزل منعزل عند مدخله لوحه بها شفرات .كما تتخيل أنها تتو 

 تسمى اإلرصان عند فرويد . وهو مثل اللؤلؤة بين يديها محافظة عليه ،وهذه الحالة

 :رصن الشيء ،بالضم ،فهو رصين ،ثبت وأرصنته :أثبته وأحكمه ،ورصنه:انــــــــــاإلرص*

. واإلرصان بمعناه العام مجموعة أكملتهه قال األصمعي: رصنت الشيء أرصنه رصنا،لأكم

،رغبات أو مفهومات( إلى  إحساساتمن العمليات الفكرية تتحول بها العناصر البسيطة ) 

وصور وذكريات أو أفكار. واستخدمه فرويد للداللة  على العمل )عمل الحلم.عمل  إدراكات

 ،الحداد ،عمل الخيال ،عمل اإلستعاب..(الذي ينجزه الجهاز النفسي في سياقات مختلفة

 .إبتغاء السيطرة على المثيرات التي تصل إليه ويتعرض تراكمها إلى أن يصبح مرضيا

قامة صالت ترابطية بينها .بين فرويد  ويتلخص هذا العمل في مكاملة اإلثارات في النفس وا 

األساليب المتعددة التي يلجأ إليها الشخص ليعبر بالصور عن أفكاره الكامنة .عمل التمثيل 

والواقع أن اإلرصان بمعناه الواسع يدل  التشكيلي )التعبير عن األفكار بالصور أو بالرمز(

ن كان على  فرويد هذا المصطلح ،كما يبدو ،أكثر  استخداممجمل عمليات الجهاز النفسي ،وا 

تخصيصا: فاإلرصان النفسي هو تحويل كمية الطاقة .وذلك أمر يتيح السيطرة عليها من 

 (1). «خالل تعديل مسارها أو بربطها

                                                             

 1996التصعيد دروب اإلبداع .أنزيو .فرويد .أبراهام ماري...ت وجيه أسعد .دار نشر دمشق سنة - (1) 
 .378ص 
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 :3ال ــــــــــــالخي

حماما في الوقت الذي ينام فيه لكس نوما  سآخذلو تسمح أن أفارقك لحظة ياصلح؟  »-

 عميقا .أقبلك..ولكن أين ؟ إنَّي أقبلك بشكل عام منذ فترة طويلة.

لى غاية الرقبة.  وينبغي إختيار المكان في هذه اللحظة مثال مكان النبض ثم طوال الذراع وا 

 (1) «. ثم الحلق،والذقن ،والفم

تبدأ في تقبيل صلح من فمه ورقبته وتستمر فاينة تغوص في خيال جديد بعد أخذها حماما -

في التقبيل ،وبهذا تحقق مجموعة من الرغبات والميول واألوهام الالشعورية التي تدور في 

 ذهنها.

فهي لم تلتقي به ولم تقبله منذ مدة طويلة .في حين كانت من الناحية العاطفية غير 

 والمشاعر. حاسيساألمتشبعة لكثير من 

يفترض فرويد هذا النمط من التجربة األصلية التي تتلخص في تهدئة  تجربة اإلشباع:»

التوتر الداخلي الناتج عن الحاجة عند الشخص بفضل تدخل صادر عن الخارج .وعندها 

في تكوين رغبة الشخص .وتصبح هذه الصورة  نتقاليةإتتخذه صورة الموضوع المشبع قيمة 

                                                             

 .34محمد ديب صحواء، فوة غ- (1) 
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ي ) أي اإلشباع الهالسي للرغبة(كما أنها قابلة إلعادة التوظيف في غياب الموضوع الفعل

 .«(1)ستظل تلعب دور الموجه في البحث الالحق عن الموضوع المشبع

 :4ال ـــــــــــــالخي

أثناء الليل مثال ،حينما أكون ممددة إلى جانبكـــ ،أحس بتنفسكــ يختلط بتنفسي فينتابني  »-

إحساس جامع للولوج داخل أفكاركـــ ،بحيث ال أرى إال إياه ،وال أحس بعاطفة غير تلك التي 

أن تتحول جوالتي  احتمال.وهذا يرعبني .يصعب علي ك،و ال أكون إال إيا كتخفق في صدر 

دا إلى تدنيس أرى بأنه يجب أحيانا معرفة خلق مسافة تفصل ــــــــــــــــجة ـــــــــــالخاص كفي أماكن

 بيننا .أكبر قدر ممكن من المسافة.

الوجه الذي سأتخذه إذا؟ وجه أي  ماهر ال للهروب .ال للتراجع . :ن نفسهوأقول في اآل

وال الصورة المطابقة .أدير ريد أن أكون المتواطئة أكائن مجهول ،أو معروف ؟ ولكني ال 

 . (2)«ها أنا واقفة على حافة هذا الكون خرآ , وليس إلى أي إتجاهك وجهي نحوـ

يحمل هذا التخيل في ثناياه أمور غامضة بين فاينة وصلح اليعلمها إال الليل المعبر عن     

 .جوالتها في أماكنه الخاصة وأنفاسهم مختلطت بعضها بعض

 

                                                             

 4معجم مصطلحات التحليل النفسي .جان البالش .ت د مصطفى حجازي .دار النشر بيروت .ط– (1)
 .158ص 2002سنة  

 .41محمد ديب ص  ،غفوة حواء- (2) 
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 :وتــــــــــــم والصــــاللح -3                       

مغادرة أوليغ إلى فرنسا وبقاء فاينة  مع أهلها ولكس الذي بدأ يكبر وينسيها الوحدة  -

 التي تعاني منها ،كما أنها تترقب رنين الهاتف بين لحظة وأخرى لسماع صوت صلح.

شقتها إلى الغابة إلى البحر  في كل مكان يذكرها بحبيبها واللحظة التي عاشتها معه

 الذي كان شاهد على أول قبلة لهما.

حلول موعد العيد القديس يوحنا ولوكس يحتفل به ألول مرة ،لكن أمه تسترجع ذكريات 

قيها دعوة نفس المالبس.وبعد تل وارتداءهاالسنة الماضية مع صلح بوضعها نفس العطر 

بأصكو ،وهم يتذكرون أيام الطفولة والمغامرات التي لينا تتلقى لحضور حفلة صديقتها مايجا

 قضوها في هذا البيت.

 *الخيال في اللحم والصوت:

 :1الــــــــــــــــالخي

بأصابعي ،هو  اآلنتأملت هذا المنظر مرات عديدة وأنا أداعب وجه صلح الغائب ،أداعبه »

 (1).«بجانبكبشفتي ،أغمض عينيه ، نم هنيئا أنا ساهرة ك الغائب ، وبعد ذل

                                                             

 .54محمد ديب ص،غفوة حواء - (1) 
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ة لحبيبها ،جاهدة ليوم تكون فيه بين أحضانه تسمع دقات ــــــــــفاين تظارــانـــ طال البعد وزاد 

 على شفتيه التغادر ابتسامةمت له قلبه ،تلمس أطراف جسمه الناعم،وشعره الحريري ،رس

األفكار نفس  له حاملةاألمر الذي فرض عليها العيش في أوهام وتخيالت متكررة ،وجه 

والمضمون المتمثل في مداعبتها وتقبيلها ونومها بجانب صلح حتى تتبادل معه لحظات 

 مشحونة بالحنان والعطف والحب.

إذن الخيال يشبع رغبة فاينة الالشعورية المكبوتة ويطمئن حالتها النفسية من التوتر 

 والقلق.

شباعها بصورة جد متنوعة ،ويفرق فرويد بين التخييل  يل:يتخ » يصور تحقيق الرغبة وا 

والذي قد يكون شعوريا )من قبيل أحالم اليقظة( أوال شعوريا ،وبين الرغبة والتي تعتبر بمثابة 

 وهي الشعورية في صميمها. ةالغريزينتاج للدفعة 

يوفق بين مبدئي اللذة ويشير التخييل الشعوري في عمومه إلى وجود أنا ناضج هونا 

لتخييل الشعوري وهو ما نقده البالش لسوزان إيزاكس )إسحق( مصطلح  اقترحتوالواقع ،وقد 

وبونتاليس في قاموسهما ،فالمصطلح في أصله األلماني يدل على محتوى الخيال واليعني 

ي قد يكون ملكة الخيال بداللتها الفلسفية لذلك يرى فرويد التخييل في عمومه بأنه بناء دفاع

إشباعا بديال لرغبة أو تجميال للواقع وتبرير اللذات ،وكأن التخييل والحالة هذه يمكن 
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الذكريات المكبوتة من أن تصبح شعورية في شكل منحرف .فوظيفة التخييل تسمح بإفراغ 

 (1).«غرزي اليسمح به الواقع فهو يصحح الواقع في مستوى المتخيل
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  :مــــــــحيـــإذ الج:4    

ـــ فاينة تعبر بأسف عند رؤيتها لعيني لكس بأنها ليست باللون البني وهذا ما أذاق أبوها 

 وجعله يصرخ في وجهها ويهينها.

ــــ تتجول في شارع الفراشة وتتذكر األماكن الموجودة فيه واحد بواحد ومن بينهما الحمام 

 رفقة العائلة وتسرد لنا األجواء داخله.حيث كانت تذهب كل سبت العمومي،

في كيفنلينا ،حيث يقدم لها يد العون ،يهتم بلكس ويوفر  أوليغب تعود إلى العمل وتلتحق

له كل حاجياته، كما أنها تسرد لنا مجموعة من األحالم كلها تتعلق بصلح مرة مريض ومرة 

 إنقاضه. والستطيعتعانقه وتقبله فوق الثلج الناصع ،تراه في حلم أخر غارق في وحل 

ين تقديم الدروس والرضاعة كذلك يتبين أنها مرهقة ومتعبة غير قادرة على الجمع ب

 طال غياب صلح عليها.

 م:ــــحيـــــإذ الج(1م )ـــــــالحل

تشير الساعة إلى الحادي عشرة ليال ،إستيقظت اآلن على إثر حلم ،نادرا ما أرى صلح في »

األحالم مثلما هو عليه في الحياة، أشعر به كقوة حاضرة ،لكنها بال غالف شهواني ،ولكن 

 ،المرة كان كامال ،الرأس والجسد والمظهر ،كنا ،أوليغ وأنا ،نستقبل األصدقاء في مريكورهذه 
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في ذلك البيت الذي لم نسكنه بعد.فجأة عبرت ألوليغ عن رغبتي في مكالمة صلح ألطلب 

 بنا. االلتحاقمنه 

إلى إحراجه ،ولكنه تحفظ ولم يقل شيئا ،نحن في الحديقة ،وبأيدينا كؤوس ،  انتبهت

أن تبرز صورة سيارة بيضاء وصلح بداخلها  وانتظرتذكر أني أعطيت ظهري للضيوف أت

اج نباتي وجهه لحظة خاطفة برز ــــــــــــد مروره،أخفى سيـــــــــــــــأخيرا ظهر فنزل من السيارة ،عن

 إلى حد مكثت في مكاني جامدة من الذهول. ا؟ لقد تغير كلي بيثانية ،يار 

تي كان فيها مريضا والتي أراني إياها ذات مرة ،ومع ذلك تقدمت يشبه صوره ،تلك ال

كما لو أني كنت غيمة ،تابع سيره وسط الضيوف،وهم يتراجعون إلى  رنيبعلتقبيله ،ولكنه 

الخلف ليفسحوا له الطريق،في اللحظة التي خرج صلح من السيارة ،سمعت أوليغ يرفع صوته 

ذر لهم :"التندهشوا إن لم يوجه لكم هذا الرجل أيه ظهري ليشرح لضيوفه ،كما لو أنه يعتعند 

 .(1)«كلمة 

،مجهولة  امرأةهزني حلم بقوة كنا في بوهجان ،صلح ،أوليغ وأنا كانت ترافقنا  »:2مـــــــــالحل

المرأة  استعدت،الهوية ،يحمل أربعتنا حقائب .نمشي في شارع ملتو بالضاحية .عند دورة 

المثقلة أكثر منا للعبور كي تستقل سيارة أجرة .ركضت لمساعدتها .تابعني أوليغ بطريقة 

 آلية.
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بقي صلح في الجهة األخرى ،حقائبه في يديه ،بعد أن رأيت كل هذا ،ساعدت أوليغ 

والمرآة للركوب داخل الطاكسي .وبعد ذلك عدت على قدمي .إلتحقت بصلح .تفرسنا بعضنا 

الحقيقية .كان هنا ،واقفا وقفة صلبة ،أستطيع لمسه .حينذاكــ  بمالمحههذه المرة  البعض ،كان

نحوي مثلما إعتاد أن يفعل ،الوحيد الذي يسحن فعله ،لماذا  اهتمامهتساءلت وهو يركز كامل 

ال يضمني إلى صدره ويقبلني وها هو يمد ذراعيه ،يستقبلني ،يداعب شعري بخده.ثم يصوب 

ه ،فقبلني طويال إلى حد ــــــــــــــــ.لم يرخ ضمتوضع شفته على شفتي بصره نحو عيني ،و 

 (1)«اإلحتناق ،فسقطت على الثلج لفني بجسده ،كان حولنا ثلج كثير.

تبرز شخصية أوليغ وصلح وفاينة في الحلمين ،صلح كان بمالمحه الكاملة ،يبدو عليه ـــ 

باإلهتمام والمداعبة والتقبيل ،أوليغ مثل دور المرض والتعب في الحلم األول بينما الثاني ركز 

المعتذر للضيوف على لسان صلح ،ومغادرته مع المرآة في السيارة .لكن فاينة تعيش خياال 

في الحلم األول وترغب أن تكلم صلح في وسط الحشد متأسفة على تجاهله لها ،تقضي 

ي متعطشة عاطفيا ـــــــــــــــ.فهأوقات غرامية جميلة تشعرها بالسعادة والحب في الحلم الثاني 

للصلح ،فأحالمها عبارة عن ترجمة لما هو موجود داخلها ،كل المكبوتات والحصر والرغبات 

 تتحول الشعوريا إلى أحالم حاملة في أحشائها إشباعات وتكميالت اليقدر عليها الواقع.

معظم الراشدين أو الحلم هو الذي يمنح الدوافع المكبوتة ملجأ ثمة أحالم تحدث لدى »

كلهم على وجه التقريب ،يطير فيها الحالم عبر األجواء ،يسقط في هاوية ،أو ينفذ بعض 
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غمية الوجدانية لهذه األحالم ،وفق درجة الكبت ،بين اللذة نالحركات من هذا النوع ،وتترجح ال

ر حدة ،ورمزية والحصر ،أو تولد من مزيجهما ،إذن اللذة األقوى تنتقل مباشرة إلى اآللم األكث

الحلم هي رمزية الالشعور على وجه أخص ،وذلك أمر يشرح أنها تكون مشتركة بين 

 (1).«إبداعات الخيال جميعها

رأيت حلما لست مستعدة لنسيانه ،جاء بعد حلم أخر أول أمس والذي ال أتذكر » :3مــــالحل

منه سوى مقطع حيث كنت أرى صلح ينزلق على نوع من الوحل سائل بال إسم .كنت أنا 

أيضا أتخبط بداخله في محاولة إلخراجه .يئست من النجاح في إنقاذ ،وأنا في أخر قواي ،في 

 (2).«فاستيقظتأخر نفس ، 

ي ــــــالحها وصالحــــــــــأما الحلم األخر فبدأ مع قراءة الجريدة قامت بها أمي لص»:4مــــــــالحل

معا ،مثلما تعودت أن تفعل .كنت إذا أستمع إلى األخبار .ذكرت إسما يخص حرب الشرق 

األوسط فتوقفت لتستفسر عن كيفية كتابته .إنتفضت برغم أني إستمعت جيدا وقلت :" أي 

في األخير ؟ تضاعف إندهاشي وفكرت :" ماذا هل  hهل نكتب حرف  "solhرت "إسم؟ كر 

" .دون أن أظهر إرتباكي قلت :" تعرف؟ أم أنها تنتظر بوحا مني ؟أمي الداهية ،هذه طبيعتها

كما لو أنها خطت لوحة قانون  solh.قامت مباشرة وكتبت "h نعم أظن أنه يكتب بــ

ي .رأيت نفسي بعد ذلك أعود إلى البيت .كان الباب ــــــــــــــع خيط حلمـــــــــــــى .هنا إنقطـــــــــــموس

                                                             

 .135التصعيد ودروب اإلبداع .أنزيو ،فرويد .أبراهام ،ماري... شاسيغة سميرجل ص- (1) 
 .77غفوة حواء محمد ديب ص- (2) 
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.المنتشر في بوهجان ، بدالي كما لو أن jugendstil  قديما ،عظيما ،من النوع الفني

حرفين ينتظراني عند العتبة .حرفان تعرفت على أحدهما مباشرة ،إنه من إسم صلح ولكنه 

على األرض .إمتلكني هاجس .هاجس مرعب أسرعت إلى  ةالمتراكمممزق .تأملت األجزاء 

قق ضربة و غرفتي على سريري .تمدد رجل ،عار، شيخ ،هيكل عظمي حقيقي .عند دخولي ،

إلشارة ،ثم تقدم نحوي ببطء مادا ذراعيه على طريقة العميان  استجابواحدة كما لو أنه 

 (1)«الباب و...إستيقظت صارخة باتجاهخمنت :"جاء ليخنقني" ركضت 

األسباب التي دفعتها للحلم الرابع :ذكرى عيد زواجها ،البعد الطويل الذي يمنعها من 

هدية منه ،والمعانات التي تتخبط فيها فهي  التي كانت الخرطوشةرؤيته ،تفكيرها الدائم في 

العيش دونه .تفكر ليال نهارا في أحواله ماذا يفعل ؟كيف هي أوضاعه النفسية  الستطيع

والصحية؟ قلقها عليه جعلها تنقضه في الحلم لكن البعد في الواقع لم يمكنها النجاح في 

 اإلنقاضه الشعوريا )الحلم(.

الخامس عبارة عن كابوس مخيف .بدأ بسؤال أمها عن كيفية كتابة إسم أما الحلم 

صلح.ثم عادة إلى البيت وجدت أمام الباب الضخم حرف من حروف صلح ممزق.عند 

دخولها غرفتها وجدت الهيكل العظمي المخيف على السرير يود خنقها .كل من التوتر 

مكالمة من  وانتظارهالى بلد أخر ،النفسي وزيادة كدرجة الحرارة وضغوطات العمل وسفرها إ

 .صلح.جعلها ترى أحالم مزعجة التقدر نسيانها
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ذعر ،في أغلب األحيان يستطيع هو حلم يشعر النائم من خالله بالخوف وال»وس:ــــــــــــالكاب

واإلرهاق أو  ةالنائم تذكر مشاهد الكابوس الذي أخافه.تحدث الكوابيس خالل فترات الشد

 من النوم. استيقاظهمإظطرابات في النوم تبدو الكوابيس حقيقية بالنسبة لألطفال حتى بعد 

 .(1)«تعتبر حالة الكوابيس حالة شائعة عموما

من جديد رأيت حلما هذه الليلة .كنت ذاهبة إلى عرض أزياء برفقة شخص  :»5مـــــالحل

بجواره وكياني يفيض بإعجاب صامت.ولكنني عاجزة عن القول إن كان  شاب وجميل،أمشي

 امرأةمعا؟ في بيت الخياطة ،إتضح أنها  االثنين.هل من الممكن أن يكون  امرأةرجال أو 

بسبب ذلك الجمال األخاذ يسلب العقل.قمنا بإختيار فساتين من نسيج أبيض شفاف كما 

مع نفسي:"قد أكون ال أزال شابة ،وجميلة  تجول وسط ريح الشوارع.قلتنالغيوم وخرجنا 

ر السين ،حيث كنا نحب التجوال دائما صلح ـــــــــــا باريس ومشينا بمحاذاة نهـــــــــــــــــأيضا".غادرن

في غرفتي.كان وأنا ،وبعد ذلك رجعنا وعدنا إلى البيت...عبر الباب العظيم للحلم السابق ؟

تة ،وجدت نفسي أمام فتى.الفتاة نفسها ؟ أحسست أن السرير نفسه وفي المكان نفسه .بغ

ي حوالي السابعة عشر أو الثامنة عشر من ـــــــرغبة مشتركة توججنا .كان أصغر مني ،ف

العمر ،بينما الزلت في عمري الحالي.وفيها كنا نستعد للذهاب إلى الفراش.رن الجرس .ذهبت 

                                                             

 2009موسوعة ويكيديا – (1) 
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الفتى إلى األبد بالفعل ،حينما عدت إلى ألفتح الباب:ال أحد أمام الباب ،أدركت أني فقدت 

  (1).« الغرفة لم يكن موجودا

حلم غامض في معرفة الشخص الذي رافقها إلى عرض األزياء هل هو رجل أم امرأة ؟ 

تذكرت فيه األماكن التي تجولت مع صلح ،رأت الباب العظيم كما هو في الحلم السابق. 

 ين الجرس حاجز بينها فلم يعد يظهر هذا الفتى.هيئة نفسها للفراش كما فعل الفتى .لكن رن

هذا الحلم شبيه بالهلوسة ألنه تثيره في العادة التنبيهات الحسية المالئمة وفي حالة »

ماتكون اإلستشارة عضوية مثل ألم في األسنان أو عسر الهضم أو بواسطة منبه حسي 

مضمونه .أما المثير الذي خارجي فإن هذه العوامل العضوية أو الحسية تغير شكل الحلم ال

يعين إلى شخصية النائم فهو في العادة رغبة مكبوته .ويرمي الحلم إلى إشباع هذه الرغبة 

 .(2)«التي قد تكون جنسية أو عدوانية ،بطريقة رمزية 

 

 

 

 
                                                             

 .78محمد ديب ص ،غفوة حواء- (1) 
ص  1998.سنة  دط المعجم الفلسفي .معجم المصطلحات الفلسفية .مراد وهبة .دار القباء للطباعة-(2)

302. 
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 فاينة في المنظر: -5                      

غير نادمت تمنت لو سفر كل من فاينة أوليغ لكس إلى فرنسا في الباخرة ،وهي 

حصل هذا منذ زمن بعيد ،حتى تتذكر األماكن واألوقات التي قضتها مع صلح.وبعد 

إستقرارها تعود لها الكوابيس،إذ ترى في الحلم إبنها لكس يختنق داخل الخزانة ،حاولت 

يعان المقاومة سوى الظالم أمامهما واليستط انغلق هذا الباب عليهما وهما الير ه فإذإنقا

 عت صوت صلح وهو يتكلم بالروسية.،فسم

إلى أن أخذها أمر غريب أمام النافذة عند رؤيتها لشجرة البلوط التي كانت تحمل في 

 يكان ،وهذا هوس فعلر حتثنياها غصنان يشبهان سافي ثم توهم لها أن هذين الساقين ي

لم حلم بأن هذه الشجرة تسحق فاينة تحت األرض .حيث فسرت هذا الحي،في حين أوليغ 

 .بأنها أصبحت عبئ عليه

عكس أوليغ الذي يود إقامة عالقة جنسية معها .بخالف فاينة ترفض هذا .بعد 

خالل فترة الوالدة فهي دائمة التطلع إلى طفلها وحبيبها  االثنينالمحاوالت التي أجراها 

ها إذ ترى صلح داخل لهيب وهي تنقضه بمخاليب الغائب عليها فاينة تنتابها أحالم مقلقة .

النار والظالم والدم ولم يبقى له أثر ،كل هذا كان في شقة أعارها لهم أحد  فاختلطت

 .آخرانالمعارف ومعهم زوجان 
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مهاتفة طويلة بين صلح وفاينة وهما يسأالن عن األحوال واألوضاع وكل شيء.بعد 

المكالمة يعود لها األمل في حب الحياة ،فقررت أن تغير كل مالبسها وعطرها فخرجت 

،ثم تقف على الرصيف تنتظر القطار فتعود بها الذاكرة إلى السنة كل مايخصها القتناء

 الماضية عندما كانت مع صلح في هذا المكان.

في النهاية تحلم تارة بصلح يقدم لها رسالة فيها صور ألجساد عارية ،وكانت تعتقد 

ألخر ترى نفسها تقود بأنها لها ،لكن في الحقيقة هي عبارة عن تمثيل رخامي،أما الحلم ا

صتدمت بشاحنة ،وجدت رجل بجانبها الذي كان زميال لها في المرحلة الثانوية  سيارة وا 

وهو يحبها ،لكن لم يعترف بحبه لها وعند وصولهم إلى الشارع الذي ولدت فيه ،ذهبت إلى 

صديقتها لينا وكانت ترى طفل صغير ولم تتعرف عليه ،وبعد أن دخلت إلى المنزل نزلت 

ي الساللم هي وزميلها إلى أماكن مظلمة حتى تأخذ قبل منه،ثم تخرج وتركب ـــــــــــف

 تذكرت أن هذا الطفل هو إبنها لكس. نفعندئذالترامواي ،

ذه الليلة يئن رضيعي ،أبحث عنه مدركة أنه يوجد داخل علبة ــــــــــــم هــــــــــــحل»:1مــــالحل

أختفي بداخلها في ألعابي وأنا صغيرة .خشيت كثيرا أن أحذية ،مخفية بداخل خزانة كنت 

المغلقة في الظالم بأذرعها  فالمعاطل الوصول إليه.تحيطني ـــــــــــيختنق أعاني من أج

باب الخزانة علينا وبدأنا نختنق  قغلنإاللينة .بقصد صدى ،وعندما نجحت في اإلمساك به 
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ع أنه كان يحكي بالروسية أيقضني بالفعل .فجأة سمعت صوت صلح.الشيء غير المتوق

   (1)«الصراخ الذي كنت أطلقه إلعالم بوجودنا داخل هذا السجن 

قبل هذا الحلم :شعرت أن لكس يكبر يوم بعد يوم،تلوم نفسها على تأخرها في سلك 

الدرب الذي يعيدها إلى صلح .كما أرهقها السفر والجو الثقيل فغرقت في نوبة عصبية 

هائل من الهلع والدموع ،التفكير في لكس وصلح رادها إلى حلم مفزع  كم هابحررت 

إلى سجن داخل الخزانة في  والج واختناقومخيف،حيث تحول الضيق الذي في صدرها 

لهما ،وهذا دليل على  منقضةالحلم .فقدها التنفس هي ولكس .ثم يظهر صلح كشخصية 

 قية العمر معا.أملها الكبير في عودته حتى يعوضها مافات ويقضيا ب

ي وتصدع في العالقات ــــــــــــــراع داخلـــــــــــــــــبسبب ص يعالانف اضطراب»اب:ــــــالعص

الشخصية ،وأهم سماته القلق والقلق العصابي ينشأ من الشعور بعدم األمان الناتج من 

حتى في المواقف البيئية الضاغطة وعصاب القلق أن سماته كذلك الخوف وتوقع الشر 

 (2). «الظروف العادية والمريض يضطرب نومه وتكثر أحالمه من نوع الكوابيس

 

                                                             

 .83غفوة حواء محمد ديب. ص (1) 
 1موسوعة عالم علم النفس .التحليل النفسي لألحالم .د عبد المنعم الحفني .دار النشر بيروت ط- (2) 

 .316ص  2005سنة 
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هذه الليلة ،رأى أوليغ شجرة البلوط في حلمه ،وهو نفسه البلوط األبتر حينما  »:2مــــالحل

إستمعت إليه يحكي حلمه كادت أعصابي تتفجر كلية .مع أني لم أحدثه ولو بكلمة عن 

موضوع هذه الشجرة،والعن األثر الذي تركته في نفسي .رأنا أوليغ هو ينشره ،وأنا أجذب 

شجرة البلوط تمايلت:إنها تسقط .صرخ  انفصلتسي فجأة الحبل الملتف حول الغصن الرئي

 (1). «لي أوليغ برمي الحبل والهرب .ولكن الشجرة سحقتني تحتها

تكتشف فاينة أمر غريب لشجرة البلوط التي تراها من نافذتها حيث بدا لها أن الساقين ــ 

ن شدة النظر لشجرة ــــــــــــــــــــــيتحركان وهما يشبهان ساقي مشنوق،أصيبت بهوس فعلي م

البلوط ،وسرد أوليغ مضمون الحلم الذي تسحق فيه فاينة تحت هذه الشجرة ،لكن تأوله أن 

الحياة سحقتها رغم المساعدة التي يقدمها أوليغ كل مرة .بتالي شجرة البلوط كانت مثير 

 أساسي للحلم.

تستشار األحالم إما بمثيرات فسيولوجية ،أو بمثيرات من البيئة .أو  »: مــــــمثيرات الحل

بمثيرات نفسية .وهناك أيضا مخلفات النهار وهي ما يتبقى من خبرات النهار واألفكار حولها 

واألحداث المقلقة التي حفل بها والتي يمكن أن تدور حولها دراما الحلم وتتضمنها محتوياته 

 (2). «كل الحلم ،وغالبا ما تمثل جزءا من الحلمومخلفات النهار قد تكون 

                                                             

 .85محمد ديب .ص،غفوة حواء - (1) 
 .314موسوعة عالم علم النفس .التحليل النفسي لألحالم ص- (2) 
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حلم أخر هذه الليلة أيضا .كنا ،صلح وأنا ،في السنة الماضية ،موجودين في  :»3م ـــــــالحل

نما لزوج أخر جاء هو أيضا يقضي حفلة رأس  شقة أعارها لنا أحد معارفنا ،ليس لنا فقط وا 

السنة في باريس.إشتعل الغاز في زاوية ،تماما مثل يوم دخولنا الشقة ،نحن األربعة .كان 

النيران مرعبة .ولم يكن ذلك هو األخطر.كنت أرى صلح يحترق المكان في الحلم مظلما و 

أيضا .هل وجب علي أن أرمي بنفسي داخل اللهب إلنقاذه؟ كنت أبحث عن طريقة أخرجه 

ل نفس ـــــــــــــة داخـــــــــــــــبها من هناك .قادني الجزع الذي يخنق صدري إلى رمي نفسي يائس

ي ــــــــــــــــــــــــــكالكاسرة ،كانت لي مخالب .ففرزتها ف اللهيب .وقمت بعضه .إنقضضت عليه

أضلعه ،كلما زاد هلعي زاد ضغطي وتعذيبي له ،الدم ،اللهيب ،العذاب ،دوختني كل هذه 

األشياء ومع ذلك لم أرخ شدي .أحسست بصلح كما لو أنه اليزال بين مخالبي،بداخل 

دون أن يترك أثر أنتابتني نوبة تشنج ،والتويت حول هذا إحترق كحزمة تبن  ي ،حينماــــــــــــــفم

 (1)«الفراغ أحسست بطعم قبر مرعب على لساني

الرغبة في مقابلة صلح جعلتها تجتمع معه داخل غرفة في الحلم ،مقررت بأن عواطفها ــــ 

عدوانية غير وضعها المعتاد هذا ما قادها إلى رؤية الظالم  امرأةة تحولت إلى ـــــالداخلي

في هذا الحلم ترجع إلى طبيعة إسمها " الذئبة" المعروفة به في  األنيابوالنيران ،أما عالقة 

الشارع وأثناء الطفولة ،وهذه الحقيقة ذكرها كل من "أصكو " و" ما يجالينا" في الجزء" اللحم 

ـ:بوادر الحيض التي التزال متواصلة .فاينة كانت محتارة بين والصوت" .وتفسر الدماء بـــ

                                                             

 .87-86عفوة حواء .محمد ديب ص -(1)
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عليه فتلذدة بتعذيبه من نيران  الرأفةاإلنقاذ أو تركه في اللهيب ،لكن تتصرف بقساوة وعدم 

إلى غرس أنيابها في ضلوعه ،تنظر إليه وهو يحترق جزء بجزء أمام عينيها .فتحول هذا 

 عند فرويد. الحب إلى كراهية وهذا مايسمى بالسادية

هي التهجم أو القيام بعمل أو نشاط عدائي ناسئ عن إحباط ،والعدوان عند  ة:ــــــــالعدواني»

فرويد هو السادية وهو أحد مكونات الغرائز األولية ،كما ينتهي إلى صياغة نظريته القائلة 

موت ،وبنى على بوجود غريزتين تحكمان اإلنسان هما غريزة الحياة أو " الليبيدو " أو غريزة ال

 تلك النظرية نظرته إلى المجتمع ونشأته والعالقات اإلجتماعية فيه.

ووفق لذلك المفهوم فإن الميل إلى تدمير الذات شيء فطري في كل فرد،وتوجه تلك 

الدفعة التدميرية إلى خارج الفرد كوسيلة لحماية "اآلنا" وقد يحدث للعدوان نقل ،فيوجه إلى 

ي سبب اإلحباط والدفعات العدوانية بهذا الشكل ذات طبيعة موضوع أو شخص غير الذ

 (1).«بيولوجية محتملة 

رأيت حلما غامضا هذه الليلة ومع ذلك ،كانت حلقة تنفرد بدقتها .أتاني صلح » :4مـــالحل

كان طردا ضخما نوعا ما .كشف عن فجواه بمجرد أن تفتحه :صور  فجأة واختفىبرسالة 

رائعة ألجساد عارية كانت كلها لي وضعني فعل صلح أمام بديهة .لم يعد بحاجة إليها 

                                                             

 .388معجم العلوم اإلجتماعية ،د إبراهيم مدكور .ص- (1) 
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نما لتمثال  فأرجعها لي .ولكنني حينما دققت النظر في الصور ،تفاجأت أنها ليست لي وا 

 (1)«رخامي 

تعود بها الذاكرة إلى الوراء فتسترجع األيام الجميلة مع حبيبها واألماكن التي ذهبا إليها 

من بحر وحديقة وغابة وشوارع وتعتبر مقدسة بالنسبة إليها  ،عندما يزيد حنينها له تقف على 

محلقة رأسها إلى السماء .مسلمة جسدها للصخور في سكون تام تتخيل أنها بين  اآلثارتلك 

 صلح .هذا كله دفعها إلى الغوص في أحالم غامضة.يدي 

الذي يعتبر  منظومة من الصور  fantasme يشخص فرويد هذه الحالة بــــ إستيهام »

أو" سيناريو المتخيل يمثل فيه الفرد بوصفه مشاهدا أو ممثال .ويختبر .على نحو مشوه تقريبا 

اية  المطاف .ويعرفه بعضهم أنه بفعل السيرورات الدافعية ،تحقيق رغبة الشعورية في نه

  (2)«.يه الرغبة أو الخوفحذهني قريب من الحلم أو أحالم اليقظة ،تو  امتثال

  

                                                             

 .103-.102غفوة حواء.محمد ديب.ص-(1)
 .380التصعيد دروب اإلبداع .أنزيو .فرويد .أبراهام ...ص - (2)
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إلى الحقيقة ،بعد معالجة وتأويل أحالم وتخيالت فاينة في الفصل  ن الحلمــــــــــــــــم

األول ،تبرز شخصية صلح في الفصل الثاني المعنون بــ " أنا المسمى صلح " ،حيث 

إلى أربع أبواب ،لخصناها جميعها كما في الفصل األول ،وكانت دراستنا  مجزئكان 

لى شكل حقول داللية ،فشمل كل .فإستخرجناها ع والوقائعمتمحورة على أهم الحقائق 

حقيقة ما معبرة عن الواقع المعاش ،كما بينا عالقة الحقول بالحقائق وعالقتها حقل 

 بالحالة النفسية للشخصية الروائية.
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 الفصل الثاني :أنا المسمى صلح. -2

 ة :ــــــــــريادود العــــــــالح -1

صلح يقضي أروع األوقات في فندق عادي مع فاينة التي وجب عليها السفر  :ملخص 

 قبل طلوع الفجر،لكنه يود لو بقيت معه لفترة أطول.

لنا لقائهما تحت سقف الغابة البئيسة ،حيث كانت تمشي  من جهة أخرى يذكر -

رهاق كبير يظهر من عينيها الخضروان.  بخطوات وحيدة حذر إيقاظ لكس ،وا 

ة عن لون عيني لكس البنيتان مثل :العرب واليهود،أدى إلى تهجم أبوها تعبير فاين -

عليها ،وهذا األمر جعل ذاكرة صلح تعود به إلى الوراء حتى يسرد لنا الحرب أو 

ة بين أصوات القنابل والرصاص ـــــــــي العسكريــــــــــاأليام المشؤومة التي قضاها ف

 والنيران ،بين الجبال والسهول.

بعد سحب خاتم الزواج من البنصر تعوضه بالخاتمين اللذين أهداهما صلح لها ،هذا 

عشاء قطيفة حمراء ،وبعد  1900كله كان في مطعم فاخر على أضفة نهر السين ديكور 

مميز ينتقالن إلى فندق ،ويحققان حلم حياتهما، باتا يتأمالن جمال بعضهما بعض على 

عليه أن يبقى إسمها فاينة إذا  اقترحتى أخر حتى سرير واحد ،يتحاوران من موضوع إل

 دينه. اعتنقت
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ة ،األرض ،الغيوم ـــــــــــــر ،السماء ،الغابــــــــــــــشاطئ البح » : ةـــــــــل الطبيعـــــــــــــــحق

ار ،قمر ،الرمل ،شريط ـــــــــــــــان ،األزهـــــــــــــــج،العشب ،الفيضـــــــــــــــــ،الشمس، الصخر ،أشجار الثل

ة ـــــــــــــــــات الشاسعــــــــــــــــواء ،الجزيرة ،الفضاء ،المروج ،الحدائق المساحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــترابي،اله

،النباتات ،الكائنات ،نهر اد ـــــــــــــــو ،المياه، الظل ،الوهـــــــــــــــــوم ،الحشائش ،الحقول ،الجــــــــالنج

 (1)«الحيوان ،الضباب

الكاتب هذه األلفاظ الطبيعية  استعملجاء حقل الطبيعة في الحدود العارية ،حيث 

 الكونية التي تدل على مجموعة من الحقائق المتصلة فيما بينها ،ويمكن ذكرها في:

 والسكينة .شاطئ البحر :رمز بينهما يدل على أول قبلة .كما يدل على الهدوء  -

لها بهذا الوصف يشبه حالة  فوصفهالسماء :ذكر بأنها تمطر وكانت رمادية اللون ، -

 فاينة في بكاءها وتغير لون وجهها .

بموسيقى  واالستمتاعالنجوم والقمر :تبين لنا حقيقة السهر ،والتأمل في األنوار الهادئة  -

 جميلة تهدئ األعصاب وتريح النفس .

ر الطبيعة للداللة على التضاد مثل أرض ،سماء،قمر محمد ديب عناص استخدام -

 ،شمس وهذا مايسمى بالتضاد الحاد عند اللغويين.
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ومدلول التضاد عند علماء النفس يقابله التوظيف المضاد ،والتوظيف في التحليل 

النفسي ،تثبيت كمية معينة من الطاقة النفسية على شيء واقعي أو متخيل ،على ذكرى أو 

مل الوظائفي لجهازنا النفسي،في النظرية الفرويدية ،يمكننا وصفه بمصطلحات ،فالع امتثال

اإلقتصاد على أنه حركة من التوظيفات وسحب التوظيفات والتوظيفات المضادة والمغالية 

حسب القيمة التي نعلقها على موضوع التوظيف ،فتوزيع الطاقة الواقعية وتداولها ،في هذه 

النفسية ،مثال ذلك أن إفقار العالقات مع  تالسيروران بعض ،يشرحا االقتصاديةالفرضية 

،يشرحها ضرب من التوظيف المغالي لهذا  يغزير غالالمحيط واإلهمال والالمباالة ،بعد فقد 

الغالي وضرب من التوظيف الضعيف للجسم الخاص واألشخاص واألشياء ز ـــــــــالعزي

نسحب الطاقة النفسية التي ثبتناها على هذا  الخارجية ،وعندما يفقد الشيء قيمته في نظرنا

 الشيء ،وهذا وهو سحب التوظيف .

 أما التوظيف المضاد فهو أن توظف األنا كمية من الطاقة في عنصر شعري مهمته أن 

موظفة الستمرار كبت سيرورة مكبوت يحل محله ،أو هو الطاقة ال امتثال انبعاثيمنع 

 (1)«.موظفة

ذا كانت الطبيعة مصدرا - منه الكاتب محمد ديب بعض أشكاله الرمزية معتمدا على  استمدوا 

التعدو أن تكون منبعا واحدا من منابع عدة  خاصتي التجسيد والتشخيص .فإنها في الحقيقة

عليها في هذا الصدد،ذلك أن مفهوم الواقع بالنسبة لمحمد ديب قد أصبح عنده أكثر  اتكأ
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إلى نطاق الظواهر  امتدلم يعد يقتصر على الظواهر المادية في الطبيعة ،بل رحابة وعمقا ،ف

كرموز  الخالنفسية غير المنظورة ،وبتالي فهو أخذ مظاهر الطبيعة من بحر ،شمس ،قمر ...

 النفسية التي مر بها مع حبيبته. للحالة

ريخ ،العرب ،اليهود ،لحم الدم ،العسكرية ،الجريحة ،الوخز ،التا »:ل الحربــــــــــــــــــحق 

،األجساد المغذية ،األحجار المشوية ،السالح  االستعمارقانون ،النار ،الجثمان ،البكاء ،

،القنبلة ،الرشاش ،الكارثة  االنتقام،الجراح ،القتل ،مجاهدون ، انفجارالتعذيب ،الرصاص ،

.تحمل هذه  (1)« االنضباطكمائن ،عدو ،الموت، الجنود ،مدربين ،رجال ،الخطر ،الحذر ،

الدالالت حقيقة ثابتة متمثلة في مشاركة صلح في حرب اإلتحاد السوفياتي والسبب الذي 

أمامه عن أسفها ألن  فاينة لما عبرت دفعه إلى سرد هذه الذكرى المأسوية ،هو رد فعل والد

 عيني لكس لم تكونا باللون البني مثل :العرب واليهود ،ولم يتحمل ذلك فصرخ في وجهها .

عالقة الحرب بهذه األلفاظ هي عالقة الكل بالجزء ،وكل المكونات الداللية التي ذكرت 

في هذا الحقل تقاسم مدلول واحد وتحويه )الحرب( ،حيث يكشف عن دالالت نفسية يحس 

بها القارئ لما يتصفح هذا الجزء ،فعباراته قدت من رصاص وكلماته صنعت من دوي 

 انية سحيقة بالنسبة للكاتب.المدافع ،فهذه الفترة ذكرى زم
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 القناع المبتسم: -2

:تتعرض فاينة لحادث أبقاها على الكرسي ،ولم تعد مهمته بشيء .فتحولت من  ملخص

صورة جميلة إلى قناع بشع ،ولم تعد تحرك ساكن كما لم تقدر القيام بأي فعل ما ،لكن 

بها وبالمنزل ،وهو بجانبها يروي لها  االهتمامأثناء هذه المعانات يقف صلح محاوال 

 قصص حتى يصبرها ويخفف عليها من مرضها.

 تارةيدور حوار بينهما حول ما مضى وماهو أتي ،فتسرد له كيفية تقديمها الدروس 

في تجديد المنزل وتحسين وضعه  تأمل،كما  ازميالتهأخرى األحداث التي تمر بها  وتارة

ودهن وغيره ،كل هذا كان في فترة دخول صلح المستشفى حين فقد وعيه ،حيث  أثاثمن 

 حملته فاينة إلى هنا ،ولن تتخلى عليه ولو لحظة .

النزهة في شوارع بوهجان لساعات طويلة ،وفاينة هي الموجه األساسي له حتى تعرفه  -

ة إلى هي عاد افترقاعلى أهم األماكن الموجودة في عاصمتها ،وعند حلول الليل 

الخفيفة  القبالتولم يكن في ذهنه إال  «أكاديمكا»منزلها ،وهو يقضي ليلته في فندق 

التي أخذها منها ،كما يقدم لها المساعدة ،فيذهبا إلى الغابات والسهول والبحيرات في 

 جوالت عديدة ومتكررة ،حتى يخفف عليها ضغط العمل والمنزل المقلق المشئوم.
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ة ــــــــــــــــــــــ،يساوي ،العدد األصلي ،الدرجالعدد، الصفر ،زيادة  »: اتـــــــــــالرياضيل ـــــــــــــحق

الثانية ،س،ص،ثالث ،أربع ،إحدى عشر ،سنتمترات ،عالمة ،إشارة ،الباقي ،قطعة ،الخامسة 

ية ، المساحة ،المسافة ،الحساب ،مستقيم ،شكل ،عالم الرياضيات ،العقالنية ،النها7العدد 

الصيغة ،كثافة ،معطيات ،النشاط الرياضي ،الرقمية ،النظرية ،المجموع ،قاعدة ،كيلوغرامات 

،كيلومتر ،شكل دائري ،لغة الرياضيات ،الرمز ،المجهول ،النرد،الزاوية ،المتتاليات  االختزال

 .(1)«،النسبة  المسألةالمعادالت ،الدالالت ،النهائي ،

المبتسم وجزء الشبح األصلي تمحورت جل تعابيره لغته لغة رياضية في جزء القناع 

على شكل أرقام ونسب وأشكال ،من كثرة تعلقه بهذا العلم والتعامل معه يوميا ،أصبح أمر 

مقدس له،ولغة رسمية يتواصل بها مع العالم الخارجي ،وهذه الرموز تدل على حقيقة متمثلة 

 في:أنه كان عالم في الرياضيات.

تتعلق الرياضيات بوضع عالمات تكون جميعها وحدية المعنى ،وترتبط وفق عالئق »

لقواعد مضبوطة ،وهذا فبإمكاننا بناء لغات صناعية مثلما تبنى الرياضيات تخضع 

منظوماتها الصورية نجد الشفرة التي تعين هاته العالمات وقواعد إستعمالها ،إال أننا سنحددها 

الواقع البد أن نعود إلى اللغة الطبيعية أي اللغة اليومية التي  بواسطة لغة أكثر قوة ،وفي
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نتكلمها على الدوام ،وعن طريقها نعبر عن أي شيء عند الحاجة ،وحتى القطع الموسيقية 

 .  (1)«يمكن أن تترجم إلى لغة يومية ،لكن العكس ليس صحيحا
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،الفلفل ،التفاح ،المشمش ،البلوط ،الزان ر :الصنوبر ،التوت البري حقل النباتات واألشجا

 الكستناء ،الدردار ،اإلجاص ،الكرز.

قضاء صلح عطلة  »في  متجسدةيشير هذا الحقل في جزء القناع المبتسم إلى حقيقة  -

قرب فاينة ،لموساتها والتخفيف عليها ،بخرجات إلى غابات وحدائق كثيرة ،فكل مرة 

والنباتات ،فـأرغمها على ترك البيت المقلق  تظهر أمامهم أجناس متنوعة من األشجار

والعمل الضاغط والذهاب إلى المساحات الخضراء والغابات حتى تطمئن وتعود إلى 

 1كائنة نباتية مائية. باعتبارهاحالتها الطبيعية ،
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 الشبح األصلي: -3

سويدية كحارسة ر من عمرها ،وضعها والدها عند عائلة ـــــــــــــــفي الحادي عش ملخص:

أطفال ،حيث تملك الحرية الكبيرة ،وغرفة خاصة بها الشيء الذي اليمكن أن تطمح إليه 

 تحت سقفها العائلي.

وصول صلح إلى بوهجان ،ولم تظهر فاينة في المطار ،فبقى ينتظر قدومها حتى  -

 وااللتحاق االنتظارنقلت له عاملة في هذا المكان رسالة من فاينة تطلب منه عدم 

 بيتها ،لكن بعد ذهابه يتلقى إهانة منها كما عملته بنوع من اإلذالل.ب

تمر بنوبه عصبية شريرة ،سببها تكليفها بمهمة إعالن يوم القيامة ،أو مجيء يوم إنقاذ  -

رشاد ،في حين لم يتخلى  البشر ،فمكالمتها تحولت من تلك المنجاة إلى خطب وعظ وا 

 حتى تسترجع مقوماتها النفسية.،فيتجول بها في الطبيعة  األزمةعليها في هذه 

الكثير من األشخاص يعتقدون أن صلح وفاينة أخ وأخت نتيجة التشابه الكبير بينهما  -

 في المالمح.
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،مرض انغالق،صمت ،قهر ، الالمباالةالبكاء،الصراخ،نوبة،اإلحساس ،:حقل التوتر والقلق

،عدوانيـــة ،الـــوهم ،المعـــذب ،الشـــبحية ،الـــذهول ،الغضـــب ،الخـــوف ،الشـــجار ،الحـــزن  اختنـــاق

العبـــوس ،غزلــــة ،اليــــأس ،مأســــاوية ،مزعجــــة ،شـــقاء ،أعصــــاب ،اإلثــــارة ،الســــخرية ،الحمــــاس 

الجنون، الظالم، الهمس ،الوهم ،الدموع ،الفراغ ،الوجع ،رعب ،مكان مشئوم ،هذيان ،كـابوس 

 .(1)«كماش ،السخرية الحزينة ،عنفالنسيان ،عصبية ،الضحك ،اإلن

هذه الكلمات تدل على تدهور الحالة النفسية لفاينة ،مما جعل الكاتب يعبر 

بمصطلحات عاطفية وجدانية ،فهي دخلت في يأس وقهر ،وكل هذا كان من وراء المهمة 

بنبرات  وارتجالهامهمة إعالن يوم القيامة أو مجيء يوم إنقاذ البشر ،–التي كلفة بها 

 إستشراقية ودراسات كبيرة في علم الفلك ،وعلم األساطير وأسرار الكون .

كل هذه الوقائع أدت بها إلى نوبة عصبية شريرة تفقدها رشدها فيقف صلح ضد هذا 

المرض النفسي ،وأخرجها منه بعد جوالت عديدة في أماكن مختلفة خاصة الطبيعة منها 

 حياة.نباتية مائية محبة لل امرأةكونها 

تكررت لفظة  وهذا الحقل في المجال النفسي يدل على مرض أو أزمة نفسية ،وقد

 العصاب بصيغ مختلفة من عصاب ،أعصاب ،عصبية ..الخ.
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العصاب في التحليل النفسي هو إلتحام المنظور اإلقتصادي بالمنظور السيمانطيقي أي »-

بية تفريغ يحمل إفصاحا وتعبيرا ميدان المعنى والداللة ،وبعبارة أخرى فإن األعراض العصا

وداللة ،مثلها في ذلك مثل األحالم ،أي أن العرض العصابي دال يحيل من طرف خفي إلى 

ول مثل األحالم ،أي أن العرض العصابي دال يحيل من طرف خفي إلى مدلول ــــــــــــــــدلـــــــــم

بالرغم من أن األعراض –نا خفي ،ويقبل التحليل اللغوي والسيمانطيقي ،وهكذا نجد أنفس

في ميدان اإلنسانية .ميدان اإلنسان بما هو رغبة وعلى –العصابية تبدو شيئا نابيا مستغلقا 

 األصح بما هو في رغبة آخر.

رغبة تحمل في ثناياها محاوالت التعبير غير المباشر على نحو يناظر األلماح في 

صاب أمر مجاله صميم عالقات المريض التعبير البالغي كالتورية وغيرها ،وهكذا فإن الع

 .االصطالحالحميمية باآلخرين ،أو كما يقال في 

 .(1)«ذاتية-العالقة بالموضوع ،ويعتبر فنومنولوجى ،عالقات بين 
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األزرق ،األخضر ،البنفسجي ،الرمادي ،البني ،األبيض ،األحمر ،الفضي »حقل األلوان:

 .(1)«وردي ،أسود

 الحقل إلى مجموعة من الحقائق أهمها: يذهب بنا الكاتب في هذا

 :أرض خضراء ،سماء فضية ،مزارع رمادية ،بحر أزرق. يصف الطبيعة فيقول -

:عينان خضروان ،شعر أسود ،فستان أحمر ،فنستنتج مما سبق أن يصف فاينة فيقول -

 صلح متعلق بفاينة ومحبا للطبيعة والجمال.

أما بالنسبة أللفاظ األلوان فإننا يجب أن نتخيل أوال رقعة األلوان أو مجموعة الطيف في »

شكل شريط متصل متدرج يبدأ باأللوان ذات الموجات العالية األحمر وينتهي باأللوان ذات 

الموجات المنخفضة البنفسجي ،وأنه توجد محطات أو مواقف أو مناطق طبيعية لرسم الحدود 

أن كل محاولة للقيام بذلك تعد نوعا من  االعتبار، ولذا يجب أن نأخذ في  تداداالمعلى هذا 

التحكم ،أو نوعا من الرغبة في تبني منهج دقيق يكثر من الوقفات وتخطيط الحدود فتكثر 

األلفاظ تبعا لذلك ،أو منهج متسع يباعد بين الوقفات حتى تقدر العين العادية على اإلحساس 

برلين وكي بإحصاء مبني على عشرين لغة مختلفة أن  بعا لذلك ،وقد وجدبها فتقل األلفاظ ت

 لفظ تختارها أو تختار من بينها اللغات . 11األلفاظ األساسية لأللوان تبلغ 
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هذه األلفاظ هي :األبيض ،األسود ،األحمر ،األخضر ،األصفر ،األزرق ،البني ،األرجواني 

 .(1)«الرمادي، الوردي،البرتقالي

ثل عنصر مهما من عناصر كتابة هذه الرواية مما يحمل دالالت ذات عالقة اللون يم -

مباشرة بالرؤية الفنية ،وبما يضيفه إلى النص من جماليات فاللون يمنح الحياة والوجود 

محمد ديب مجموعة من األلوان ،جعلها وسيلة  استعمل،لذلك  إغفالهاقيمة اليمكن 

 للتعبير والفهم ،وربطها كلها بالمكان والزمان ،فلون ذكر من الطبيعة وأخر من فاينة.

 والخصب والنماء والخير الموجود  واالستبشارفاللون األخضر داال على الحياة واألمل   

 في الحقول والحدائق التي ذهبا إليها .

 على الصدق والحب والوفاء والثبات بين فاينة وصلح. اللون األزرق داال -
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 ب:ــة الذئــــــــخطيب -4

ما كانت عليه  اإرجاعهراج فاينة إلى الطبيعة هو ـــــــــــــهدف صلح من إخ ص:ــــــــــملخ

قديما ،كونها كائنة مائية نباتية ،فالطبيعة تخفف عليها لحظات الوجع والعصاب ،فحالتها 

تتحسن من جولة إلى أخرى ،وجمالها يعود كما ألفه صلح من قبل ،حيث ًأبحت تبادله 

أطراف الحديث وتشد ذراعه وتتأمل في عينيه ،فتحولت من صمت وسكون إلى حيوية 

 الحياة وغيرتها الشديدة عليه من النساء اللواتي يظهرنا في وجهه.في  أملتونشاط 

،كما يقر لها بحقيقة  يقترح عليها من جديد أن تدرس في الكلية كانت متشوقة إلى قبول 

 الوحيد بينهما.المرسول القدر الذي يبعد هما عن بعضهما ،وتبقى الرسائل والهاتف هما 
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باريس ،،المقاهي ،المطعم ،المتاحف ،ساحة بوبور مريكور  سشيفرو  »:نــــــــحقل األماك

المنزل ،الفندق ،الغرفة ،الشارع ،الفيال ،الصالة ،محاالت فرساي ،المدينة ،محطة سان 

الزارا،شارع بودابست ،شارع بيغال ،شارع أمستردام،الحي ،شارع مين ،شمال ألمانيا 

  .(1)«بوهجان ،البيت ،الكلية ،المستشفى

التي ترددت في هذا الحقل تدل كلها على أماكن مميزة جمعت بينهما ،ومن هنا األلفاظ 

بعد فراق دام مدة طويلة ،هاهو القدر يجمع بينهما ليلتقيا من  »تتبين حقيقة متمثلة في :

جديد على أمل إلحياء األوقات الجميلة ،رغم نفسية فاينة المتعبة ،نتيجة تعرضها لنوبة 

 .«عصبية شريرة

فرساي: ذكر هذا المكان حتى يؤكد لنا حقيقة مضمونها البحث عن هدية ألم محالت 

 فاينة.

شارع بيغال .شارع بودابست:حقيقتهما صلح يحاول إسعاد فاينة بمواصلة النزعة من شارع 

 إلى آخر ،حتى تنسى وحدتها و همومها.

 يكاد تعيين الموضع يرد في الرواية ،بصفة دائمة منذ سطورها األولى.»

إنه ليرد ،في الغالب ،ويلزم المحكي ،لكي يخرج عن المألوفية ،وتحقق له الفرادة ،أن بل 

)الحدث( ،وهذه اإلشارة الفضائية  لك يشير بكلمة )أو التمييز( إلى المكان الذي يرصده
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ي على المحكي ،فور ذلك ،طالع الحقيقة )والصدق( فالمحكي اليكون إال ـــــــــــــــــــــــتضف

أي قائما على الداللة على الحدث )أو على نفيه( ،فيلزمه إظهاره ،وتعد تسمية موضعا ،

 منه. ال مفر االمكان من ثم ،أمر 

ذي قيمة تعيينيه أو مكانية بفقد ،بمجرد دخوله مجال  لذلك قال ها مبوركر:) كل نعت

ذلك ،إلى التخيل ،قيمته التعيينية والوجودية ،التي يمكن أن تكون له في الواقع ،ويتحول ،ب

 .(1)«رمز

وقع فيه الحدث في الرواية مثل بعض الشوارع التي ذكرت  دل على ماــــــــــــفالمكان ي -

سابق .فهي ربطت باألحداث الواقعية ،ليجعل منها الكاتب رموزا خالدة لكل حقيقة 

جرت معه .فالتالي المكان أمر حتمي يجب أن يتجلى في كل جزء من الرواية ،حتى 

 ئع التي حدثت فيها.يبين الوقا
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 16ليل ،نهار ،ساعة ،دقيقة ،يوم،شهر ،أسبوع ،السادسة مساءا . »:ل األوقاتـــــــــــــــحق

ن ،الصبيحة ،الظهيرة ،ثالثة ــــــــــــــــــــــأوت ،الخميس الماضي ،الغد ،خمس دقائق،وقت ،الزم

 .(1)«أسابيع ،الفجر....

دت عبر جزء خطيبة ــــــــــــــــــتربطها داللة أسرية واحدة تجسضم هذا الحقل مجموعة كلمات 

الكاتب منا  فاستعملفي " الوقت" ، متمثلةوحدة  معجمية الذئب ،وبالتالي فكلها تنمي إلى 

ففه خومغامرات وجوالت لي استكشافاتأوقات مختلفة للداللة على أنه قام بأحداث كثيرة لمن 

 بها عن نفسية فاينة ،فمثال :إستخدامة لكلمة 

 : يعبر عن حقيقتهما إما في فندق أو مطعم فخم. لـــــــــــــاللي

 المتكررة. توالخرجا: حقيقة النهار تتبلور في الجوالت ارــــــــــــــالنه

معبرة الزمن مرتبط بالماضي والحاضر والمستقبل ،وحقل الوقت كلماته ذات دالالت زمنية 

توظيف وظفت ها ـــــــــــــعن الزمن في حد ذاتها ، وهي مبثوثة عبر الرواية ،حيث نجد بعض

رمزي ،كداللة الفجر والصباح فهي تدل على راحة فاينة من مرضها ،وداللة الليل ذات معنى 

المشاعر ،أما توظيف األلفاظ اآلتية :يوم ،شهر ،ساعة ،أسبوع  وتبادلمختلفة من رومانسية 

والصبر ،وفي هذا الحقل نستنتج أن هناك عالقة بين هذه األلفاظ هي  االنتظارتدل على 

 حيث كل لفظ متضمن في مجموعة األلفاظ التي بعده ،ثانية ،دقيقة ...الخ. االشتمال:عالقة 

                                                             

 .196.  191غفوة حواء. محمد ديب ص -(1)



  المسمى صلحأنـــا                                                                        الثاني: الفصل
 

56 
 

يشكل الزمن واحدا من أهم المقوالت األساسية في تجربة اإلنسان،وقد طرحت الشكوك  »-

مازالوا يواصلون  مكونا للعالم الفيريقي بيد أن األفراد والمجتمعات اعتبارهحول صالحية 

تجربتهم معه وينظمون حياتهم وفقه فبعض مفاهيمنا حول الزمن مشتقة من العمليات الطبيعة 

ار والليل ،السنة الشمس بفصولها األربعة )لكن ليس في المنطقة القطب الشمالية ـــــالنه

المبعد عن كل إدراك للعالم الخارجي بإمكانه ،مع ذلك ،على نحو  (...الخ .وحتى الشخص

–الطبيعي والشخصي –محتمل ،مواصلة تجربة تتابع أفكاره وأحاسيسه ،بين هذين الطرفين 

هناك مجرى التجربة الزمنية :الزمن كإصطالح متداخل ذاتي ،عمومي ،إجتماعي يمكن أن 

 .(1)«نؤسسه بهدف تبسيط حياتنا جميعا
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 70-69الدار البيضاء .د ط .د ت .ص 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 الخــــــاتمة



 الخاتـــــــــــــمة
 

  
 

نقطة البداية عن نقطة الوصول ،وذلك أن الرحلة رافقها شغف البحث وحب  تختلف    

.فهو عالم نلجه بقلق وشوق ،عالم الرواية المكتوبة  اآلخرينمن أفكار  ادةــــــــــــــــــــاالستف

 وأفكار غربية. األوربيةبالفرنسية ،والمترجمة إلى العربية ،التي تحمل في طياتها الثقافة 

التكتفي الرواية عند محمد ديب بفتح فضاء سردي مؤسس على ركائز موضوعية ولكنها    

به في  يقة و تعريف عن الواقع الذي مرتطرح مساءلة للتقنية التي تمارسها بحثا عن الحق

وة حواء" ،وبروز األحالم والتخيالت كانت من وراء الحاالت النفسية ــــــــــــة " غفـــــــــــــــــــرواي

حياة هنيئة يمكن أن يجدها  مغترب في بالد المستعمر ،ويؤكد على أن ال باعتبارهالمتغيرة ،

بالغرباء .كما أن هذه الرواية  قن كثيرة لكنها تضيالجزائري خارج حدود أرضه ،فاألوطا

يحقق  ىعبرت عن الحاجات الداخلية النفسية للكاتب ،فجعلت في شكل أحالم وخيال حت

 الرغبة المفقودة ،ويحرر المكبوتات الالشعورية .

فلم يكتفي باإلبالغ عن ماهو حقيقي ملموس ،بل تعدى إلى ماهو معنوي غير محقق ألن    

 لم يمكنه من إشباع رغباته التي يريدها ويتمناها .الواقع 

 فاألحالم ترمز إلى واقع كلي تكون ذات معاني النهائية.   

ك إال بالنظرة التي تحط عليها ،التتعرف فالرواية هي على وجه الدقة هذه المرآة التي التدر 

ل في "غفوة عليها إنطالقا من شكلها الخاص ومحتواه الذي يكشف عن وجه النرجس ،فالتخي

 حواء" يحل محل الواقع إلرضاء مبدأ اللذة والدفاءات المنبعثة من الداخل.



 الخاتـــــــــــــمة
 

  
 

 ص بجملة من النتائج أهمها أن:ــــــــــــــــــونلخ

 الحلم عبارة عن حقيقة أثناء النوم. -

 الحلم معنى واسع وواقع مفترض. -

 العالقة بين الحلم والحقيقة عالقة تكامل. -

 الذهبية الوهمية الموجودة في ذاكرة الكاتب.الخيال يفسر الخبرات  -

 الحقيقة ظهرت بين عدة أصوات . -

 الخيال تصورات تسترجعها الذاكرة. -

 الحلم والخيال ينقالن وقائع نفسية من الحياة الداخلية للشخصيات . -

 الخيال مصدر لألحالم وكذلك مصدر لبعض األمراض النفسية. -

لمكتوبة بالفرنسية حققت لنفسها نتيجة صدقها وجودة ومن هنا نعتقد أن الرواية الجزائرية ا 

 تقنياتها مكانة في الساحة األدبية العالمية .

 حيث أن نافذة لغتها مفتوحة على جميع الجوانب وخاصة النفسي.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصــادر والمراجــــــــع



 قائــــــــــمة المصادر والمراجع
 

  
 

 المصـــــــــــادر: -1

دار النشر  لزمخشريا .جار اهلل أبي القاسم محمود بن عمرأساس البالغة-1

 .م1997.السنة  1بيروت ط

السنة  7.5.4.المجلد 1.دار النشر بيروت .طلسان العرب إلبن المنظور-2

1863 . 

 المراجع: -2

 المراجع العربية :/ 1

أسلوبية الرواية .مقاربة أسلوبية لرواية )زقاق المدق( لنجيب محفوظ ،د إريس -1

 .2008السنة  1قصوي .دار النشر عالم الكتب الحديثة إربد ط

 .1968،السنة 7أصول علم النفس .د أحمد عزت راجج ،دار النشر القاهرة ،ط-2

للطباعة المعجم الفلسفي معجم المصطلحات الفلسفية ،مراد وهبة ،دار القباء -3

 .1998،دط،سنة 

 1اللغة العربية .د صالح بلعيد ،دار النشر والتوزيع بوزريعة الجزائر ،الطبعة -4

 .2003،السنة 

 .1985،السنة 1علم الداللة ،د أحمد مختار عمر ،دار النشر ،القاهرة الطبعة -5



 قائــــــــــمة المصادر والمراجع
 

  
 

معجم العلوم اإلجتماعية ،د إبراهيم مدكور ،النشر الهيئة المصرية العامة للكتاب -6

 .1970،دط ،السنة 

موسوعة عالم علم النفس والتحليل النفسي لألحالم،د.عبد المنعم الحفني .دار -7

 .2005،السنة 1النشر بيروت .الطبعة 

 المراجع المترجمة إلى اللغة العربية:/2

التحليل القصصي الشعرية المعاصرة .شلوميت ريمون .ت لحسن أحمامة .دار -1

 النشر الدار البيضاء.

ودروب اإلبداع .أنزيو .فرويد .أبراهام .ماري .ترجمة وجيه أسعد .دار التصعيد -2

 م1996النشر دمشق .السنة 

الحلم وتأويله .سيغموند فرويد ت جورج طرابيشي ،دار النشر بيروت ،ط الرابعة -3

 .1982،السنة 

الفضاء الروائي .جنيت .كولدشتين .رايمون ،ت عبد الرحيم حزل .دار النشر -4

 المغرب د ط،ت .

 .2011غفوة حواء لمحمد ديب ت محمد ساري ،د ط،سنة -5

قراءة الرواية مدخل إلى تقنيات التفسير ،روجرب ،هيثكل .ت د.صالح رزق .دار -6

 .2008النشر القاهرة .دط السنة 



 قائــــــــــمة المصادر والمراجع
 

  
 

مصطفى حجازي ،دار  معجم مصطلحات التحليل النفسي ، جان البالش ،ت. د-7

 .2002،السنة 4النشر بيروت .ط

 الجامعية:الرسائل /3

مذكرة مكملة للدكتورة،الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية دراسة سوسيو نقدية -

 .2011. 2010السنة 

 * المقاالت اإللكترونية

 .2009موسوعة ويكيديا 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المـــــــــلحق



 المــــــــــــــــلحق
 

  
 

من الفعل روي ،هو ريان وهم رواء ،وقد روى من الماء ريًّا وأرتوَّى »: تعريف الرواية لغة

واها .وماء رواء وروَّى: للورد فيه ريُّ ،وعنده رواية من ماء ،وله رواية يستقي  ،وأروى إبله ورَّ

وايا .وفي مثل أروى من النفاقة ، فمالى إلى الماء فاقة  عليه وهو بعيد السَّقَّاء والجمع الرَّ

ع .وارتويه قلوصا من إال بل : جعلتها رواية ،وروية على أهلي ورية لهم وهي الضفد«

واء وهو الحبل الذي تشد به األحمال  ورويتهم :إستقيت لهم وأرولنا يافالن ،وشد الحمل بالرَّ

،ورويت بعيري وأرويته :شدَّدت عليه حمله ،ورويت على الناعي لئال يسقط .قال :*وشد فوق 

 بعضهم باألروية.

 ال:ــــــــــــوق

أقبلتها الخل من شوران مصعدة إنى ألروى عليها وهي تنطلق وراويت صاحبي :شددت 

واء ،والقصيدتان على روىَّ واحد ومن المجاز: وجه ريَّان :كثير اللحم  معه الرَّ

،وظمآن:معروق .وهو ريان من العلم ،وهم رواء منه ،وشرب شربا رويَّا ،وسحاب رويَّ 

ويَّة وأرتوى الحبل: كثرت قواه وغلظت مع شدة القتل .وأرتوت مفاصله .عظيم القطر وكأس ر 

:غلظت .هو رواية للحديث .وروى الحديث :حمله من قولهم ،وحديث مْروي ،وهم رواة 

 .(1)«األحاديث وراوها 

 وجاء تعريف الرواية في لسان العرب إلبن منظور كمايلي:
                                                             

.السنة  1أساس البالغة .جار اهلل أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري .دار النشر بيروت .ط-(1)
 .180.  179ص 1997



 المــــــــــــــــلحق
 

  
 

من روى الحديث والشعر يرويه رواية وترواه وفي حديث عائشة ،رضي اهلل  »: ةــــالرواي

عنها ،أنها قالت :تروَّوا شعر حجية إبن المضرب فإنه يعين على البر،وقد روَّاني إياه .ورجل 

 راو .

 وقـــــــال الفرزدق :

لك إذا أما كان ،في معدان والفيل ،شاِغلُّ لعنبسة الرَّاوي عليَّ القصائدا؟ ورواية كذ

واية ويقال:روَّى فالن فالنا شعرَّا إذا رواه له حتى  كثرت روايته ،والهاء للمبالغة في صفته بالرِّ

واية عنه.  حفظه للرِّ

واةال الجوهريــــق  .(1)«:رويت الحديث والشعر رواية فأن اراِو ،في الماء والشِّعر ،من قوم رُّ

األدبية المستجدة في األدب العربي هي أحد أهم األنواع »:تعريف الرواية إصطالحا

الحديث ،ومن أبرز األشكال النثرية التي ًأبح لها حضورها الخاص ونفوذها القوي والمستقبل 

في الثقافة العربية عامة ،وأيضا من بين أهم األساليب المعاصرة التي حققت نقالت جمالية 

 .(2)«يلها فاعليتها على أرضية الواقع اإلجتماعي والسياسي والثقاف

 

                                                             

 .271ص 1863سنة 7المجلد . 1لسان العرب إلبن المنظور.دار النشر بيروت.ط-(1)
أسلوبية الرواية .مقاربة أسلوبية لرواية )زقاق المدق( لنجيب محفوظ،د. إدريس قصوي .دار النشر -(2)

 .303ص 2008.سنة 1عالم الكتب الحديثة إربد .ط



 المــــــــــــــــلحق
 

  
 

 أنـــــــــــــواع الروايــــــــــة :

 هناك أربعة أنواع أو أنماط رئيسية هي: »

 الرواية اإلجتماعية. -1

 الرواية النفسية. -2

 الرواية الرمزية . -3

 الرواية الرومنانسية الجديدة. -4

مع مالحظة أن هذا التصنيف المقترح شأنه شأن كل شيء في األدب ،ليس جامعا  -5

رغم ذلك .أن نقول إن معظم األعمال الرواية يمكن أن تندرج تحت  مانعا ،لكن يمكننا

 .(1)«واحدة أو أكثر من بين هذه األنواع الروائية

 

 

 

 

 
                                                             

قراءة الرواية ،مدخل إلى تقنيات التفسير .روجرب .ميثكل .ت دكتور صالح رزق .دار النشر  - (1) 
 .76.ص  2005.تاريخ النشر القاهرة 



 المــــــــــــــــلحق
 

  
 

حتلم،وغالم حالم ومحتلم ،وبلغ الحلم ،ورأى في حلمه تعريف الحلم لغة  :حلم الغالم وا 

 كذا وهو من أضغان األحالم وحلمت بفالنه ،وحلمتها قال األخطار:

 فحلمتها وبنو رفيدة دونها ***اليبعدن خيالها المحلوم.

وتحلم فالن مالم يحلم إذا قال :حلمت بكذا وهو كاذب ،وحلم فالن ،فهو حليم ،وفيه حلم أي 

أناة وعقل وهو من دوي األحالم ،ولهم أحالم عاد ومن المجاز :أسودت حلمنا ثدييه ،وقرادا 

األحالم نائم :األماني الكاذبة ،وألهل المدينة ثياب ثدييه ،وحلم األديم أي فسد اآلمر .وهذه 

 غالظ مخططة تسمى أحالم النائم قال:

 (1)تبدلت بعد الخيزران جريدة *** وبعد ثياب الخز أحالم نائم .

ؤيا ،والجمع أحالم .يقال :حلم يحلم إذا رأى في المنام »وعند إبن منظور الحلم لغة :الرُّ

نحلم ،قال بشر بن أبي حازم :أحق مارأ[ت أم ،إبن سيدة :حلم في نومه يحلم ح لما واحتلم وا 

 إحتالم؟

:اإلحتالم يجمع على األحالم .وفي الحديث :الرؤيا من اهلل والحلم من الشيطان  والحلم

    .والحلم واإلحتالم :الجماع ونحره في النوم .وأحالم القوم :حلما وهم .ورجل حليم من قوم 

                                                             

 .91أساس البالغة .جار اهلل أبي القاسم بن عمر الزمخشري ص- (1) 



 المــــــــــــــــلحق
 

  
 

أحالم وحلماء .وحلم:بالضم ،يحلم حلما :صار حليما .وحلم عنه وتحلم سواء           

 (1)«.وتحلم :تكلف 

نشاط عقلي يحدث أثناء النوم ،وهو سلسلة من الصور  »:تعريف الحلم إصطالحا 

واألحداث المتخيلة التي يمكن أن يكون لها معنى نفسي أو محتوى يمكن بلوغه بالتفسير 

 .(2)«والتأويل

كما يقال فرويد هو الطريق األمثل إلى أعماق النفس .أي إلى ذلك الجانب  والحلم»

الالشعوري الذي لم يرتده آحد من قبل .وظل مجهول فجعل من اإلنسان كائنا يجهل 

نفسه،والحلم ظاهرة نفسية تحمل معنى داللة بمعنى أخر :الحلم لغة النائم رغم أن عباراتها 

 ائما أوبعد اليقظة .اليقصد بها أفصاح يفهمه صاحبها ن

الحلم هو المنطلق الذي ينسج هذيان المريض على منواله ،بحيث وضح أن في الجنون عقال 

 وأن في أعماق العقل مايشبه الجنون.

والخالصة أن الحلم تحقيق مقنع لرغبة اليقرها مانعتنق من القيم ،هما يقتضي إصطناع 

وراء هذا التحقيق " الهلوسي" للرغبات أساليب التحريف السالفة الذكر والدافع األساسي 

                                                             

 .4مجلد  209لسان العرب إلبن منظور .ص -(1)
 .114موسوعة عالم علم النفس. التحليل النفسي لألحالم .د عبد المنعم الحنفي .ص-(2)



 المــــــــــــــــلحق
 

  
 

المرفوضة هو نوع من توهم اإلشباع ،من شأنه أن يخفف من حدة الرغبة ،وذلك حفاظا على 

 .(1)«النوم .ومن ثم فإن الحلم حارس للنوم

 وجاء تعريف الحلم في معجم المصطلحات الفلسفية مايلي:

و وأبيقور أن الحلم دليل على وجود في الفلسفة اليونانية إرتأى كل من ديموقريطس وأرسط»-

األلهة بدعوى أن الخياالت التي تتراءى لنا في األحالم منبعثة عن األلهة أنفسهم ،أما 

 أفالطون فقد توهم أن الحلم ذو طابع تنبؤى.

 وفي علم النفس الحلم نشاط ذهني يظهر أثناء النوم في شكل صور بصرية عادية .-

مية لتفسير األحالم فميز بين المضمون الصريح للحلم حيث قام فرويد بأول دراسة عل-

ومضمونه الكامن ،وأكد أن الحلم هو الطريق الذهبي المؤدي إلى الالشعور ،وأنه يمكن 

بتأويل رموز الحلم ،عن طريق التداعي الحر ،الكشف عن المضمون الكامن ،أي عن 

 .(2)«مكبوتات الالشعور من عقد وصراعات.

 

 

 

                                                             

 .241معجم العلوم اإلجتماعية د .إبراهيم مدكور .ص-(1)
 .302المعجم الفلسفي .مراد وهبه.ص -(2)



 المــــــــــــــــلحق
 

  
 

لكل شيء تراه كالظل ،وكذلك خيال اإلنسان في المرآة وخياله في »:لغة  الخيــالتعريف 

المنام صورة تمثاله ،وربما مربك الشيء شبه الظل فهو خيال ،يقال :تخيَّل لي خياله 

.األصمعي :الخيال خشبة توضع فيلقى عليها الثوب للغنم إذا رآها الذئب ظن أنه إنسان 

 وأنشد:

 ي            كراعي الخيال يستطيف بال فكر.أخ ال أخا لي غيره ،غير أنن

: هو الرَّأل ،وفي الرواية :أخي ال أخا لي بعده :قال إبن بري :أنشده إبن قتيبة وراعي الخيال

بال فكر .بفتح الفاء ،وحكي عن أبي حاتم أنه قال :حدثني إبن سالم الجمحي عن يونس 

كر ،الصحاح :الخيال خشبة عليها النحوي أنه قال :يقال لي في هذا اآلمر فكر بمعنى تف

ثياب سوء تنصب للطير  والبهائم فتظه إنسانا .والخيال :مانصب في األرض ليعلم أنه حمى 

 .(1)«فال تقرب

يطلق على تلك الخبرات الوهمية الالشعورية التي تد وربذ »: تعريف الخيال إصطالحا

أو التدميرية أو رغباته في الطموح من الفرد ،مهيئة له سبيال خياليا إلشباع رغباته الشبقية  

والعظمة .ومنشؤها إضطرار اإلنسان للتنازل بصورة مؤقتة عن لذاته ورغباته ،ومراعاة لما 

سماه فرويد بمبدأ الواقع ،فيستخدم لونا من النشاط النفسي يتيح لمصادر اللذة المهجورة ولو 

                                                             

 .193.ص5لسان العرب إلبن منظور مجلد - (1) 



 المــــــــــــــــلحق
 

  
 

ع ،وتكون هذه التخيالت سائل طلبها ،وأن يبقى بصورة تجعلها بمنجاة من مطالب الواق

 .(1)«الالشعورية مصدر األحالم النوم كما تكون مصدرا لألعراض العصابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .135معجم العلوم اإلجتماعية . دإبراهيم مدكور ص- (1) 



 المــــــــــــــــلحق
 

  
 

من الفعل حقق .قال أبوزيد :حق اهلل األمر حقَّا:أثبته وأوجبه »: تعريف الحقيقة لغة

 .وحقَّ األمر بنفسه حقا وحقوقا .وقال الكسائي :حققت ظنه مثل حققته .وأنشد:

 مالك لي وجدت به *** وحققت ظنى ثم لم تخب. فبذلت

وحققت األمر وأحققته :كنت على يقين منه ،وحققت الخبر فأنا أحقه :ووقفت على 

حقيقة .وأحق اهلل الحق :أظهره وأثبته )ويحق اهلل الحق بكلماته( وحقق قوله وتحقق قوله 

 .(1)«وتحققت األمر .وعرفت حقيقته ووفقت على حقائق اآلمور.

تدل على عدة معاني ،فهي الصدق في تعارضه مع »: ف الحقيقة إصطالحاتعري

الكذب ،وهي الواقع في تعارضه مع الوهم .فالحقيقة أحد اإلشكاليات الكبرى في مجال نظرية 

المعرفة وفلسفة العلم ،فحينما يؤكد المرء وجود أو حدوث أمرها ،فهو يعتبره حقيقيا ،وفي هذا 

فة بالبحث عن حلول للعديد من المسائل الفلسفية المتعلقة بموضوع السياق ،تهتم فلسفة المعر 

"الحقيقة "أهم وأول المشكالت المطروحة دةما على الفالسفة هي تحديد أي نوع من األشياء 

يعد حقيقيا وأيها زائف ،أي غير حقيقي .ولمعالجة هذا اإلشكال .توجد مجموعة كبيرة من 

ة " وترى النظريات، التي توصف بالقوية ،أن الحقيقة النظريات حول مايجعل األشياء "حقيق

خاصية ،في حين تصفها النظريات التفريغية بأنها ليست سوى وسيلة من وسائل اللغة ،وتلقى 

التطورات  الحديثة في المنطق الصوري كثير من الضوء على طريقة إستعمال مصطلح 

                                                             

 .88أساس البالغة .جار اهلل أبي القاسم بن عمر الزمخشري ص-(1)



 المــــــــــــــــلحق
 

  
 

لغات الطبيعية )األلسن المستعملة وفي ال «حقيقة في األنساق الصورية )المنطق والرياضيات(

 .(1)«في التداول اليومي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .2009ا .ــــــديـــــــويكي- (1) 



 المــــــــــــــــلحق
 

  
 

وقع :على الشيء ومنه يقع وقعا ووقوعا :سقط ووقع الشيء »من تعريف الواقع لغة :

 من يدي كذلك ،وأوقعه غيره ووقعت من كذا وعن كذا وقعا .

العرب :أيام حروبهم والوقاع ووقع المطر باألرض ،واليقال سقط :هذا قول أهل اللغة .ووقائع 

:المواقعة في الحرب ،الواقع :فهو ثالثة كواكب كاآلثا في ،فكوكبان مختلفان ليسا على هيئة 

 .(1)«النسر الطائر.

يمكن إطالق هذا المصطلح على كل مايمكن وصفه بأنه  »:تعريف الواقع إصطالحا

الف حاد بين اإلستعمال حقيقة ومن أمثلة ذلك أن السكر يذوب في الماء .وليس هناك خ

العادي واإلستعمال العلمي لهذا المصطلح ففي اإلستعمال العلمي تتعارض الوقائع مع ماهو 

غير حقيقي ومع الظني .أما في اإلستعمال العلمي فالتعارض أكثر وجودا بين الواقعي 

بعض أنواع والنظري أو بين الوقائع أو بينهما وبين التركيبات المبنية عليها .ومع ذلك فإن 

الحقائق يوصف كذلك بطبيعة الحال،كما يمكن إعتباره نوعا من حالة قياسية لها يمكن أن 

 يكون حقيقة .

ومن الطبيعي جدا أن نطلق كلمة حقائق أو وقائع على المواقف الحسية والفردية والوضعية 

أحوال اآلمور والمالحظة والنوعية والمحلية المحيطة بنا ،أكثر من إطالقنا هذه الكلمة على 

 .(1)«المجردة واإلجتماعية والعامة والسلبية وغير المالحظة وغير المؤكدة
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قراح طيَّب ،وقيل :قراح طيب يزرع فيه وحكى بعضهم فيه الحقلة »: لغة لتعريف الحق

:أبو عمرو :الحقل الموضع الجادس وهو الموضع البكر الذي لم يزرع فيه قط .وقال أبو 

ن األرض .ومن أمثالهم الينبت البقلة إال الخقلة ،وليست الحقلة عبيد :الحقل القراح م

بمعروفه والحقل :الزرع إذا إستجمع خروج نباته ،وقيل :هو إذا ظهر ورقة أخضر :وقيل :هو 

رع إذا تشعبورقه  إذا كثر ورقه وقيل :هو الزرع مادام أخضر ،وقد أحقل الزرع .وقيل الحقل الزَّ

: وأنشد : من قبل أن تغلظ سوقه .الحقل  المزرعة التي يزرع فيها البرُّ

 لمنداح من الدهنا خصيب    لتنفاح الجنوب به نسيم.

 أحبَّ إلى من قريان حسمي     ومن ؤحقلين بينهما تخوم.

الحقل :الروضة ،وقالوا :موضع الزرع ،والحاقل :األكار والمحاقل :المزارع والمحاقلة :بيع 

 .(2)«الزرع قبل بد وصالحه

:هو مجموعة من الكلمات ترتبط دالالتها ،وتوضع  الحقل الداللي إصطالحاتعريف 

عادة تحت لفظ عام يجمعها مثال ذلك كلمات األلوان في اللغة العربية ،فهي تقع تحت 

 ullmamm المصطلح العام "لون" وتضم ألفاظا مثل :أحمر ،أزرق ،أصفر ...إلخ وعرفه
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 lyonsو «ية يعبر عن مجال معين من الخبرة هو قطاع متكامل من المادة اللغو »:بقوله 

 .«مجموعة جزئية لمفردات اللغة » بقوله:

 على جملة مبادئ منها:–إلى جانب ذلك –ويتفق أصحاب هذه النظرية -

 الوحدة معجمية عضو قي أكثر من حقل . -1

 الوحدة معجمية التنتمي إلى حقل معين. -2

 الكلمة .اليصح إغفال السياق الذي ترد فيه  -3

 إستحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي.-4

 وقد وسع بعضهم مفهوم الحقل الداللي ليشمل األنواع اآلتية :

 الكلمات المترادفة والكلمات المضادة.-1

 األزوان اإلشتقاقية ،وأطلق عليها إسم الحقول الداللية الصرفية.-2

 أجزاء الكالم وتصنيفاتها النحوية.-3

 )1(«لحقول السنتجماتية وتشمل الكلمات التي تترابط عن طريق اإلستعمالا-4
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 التـــــــــــعريف بالكــــــــــاتب:

 المؤلفات المؤثرات الثقافية حياة محمد ديب
جويلية  21ولد بتلمسان في 

 وسط عائلة متواضعة. 1920
درس بتلمسان ثم واصل بوجدة 

 بالمغرب.
العالمية إشتغل معلما قبل الحرب 

قري  1940و 1938الثانية بين 
الحدود المغربية )زوج بغال( ثم 

 محاسبا بوجدة.
اشتغل  1944و 1943بين 

مترجما )الفرنسية واإلنجليزية( 
 للقوات المتحالفة.

مصمم  1947و 1945بين 
 أشكال الزرابي.

 .1950إشتغل صحفيا إلى غاية 
ــ1952  alger républicainبــ

 اسين.في نفس فترة كاتب ي
عمل  1959إلى غاية سنة 

محمد ديب في المراسلة 
 والمحاسبة التجارية.

 نهاية الحرب العالمية األولى.
 توفي والده. 1931
م ابدأ ينظم القصائد ويرس 1934

 اللوحات.
 rogerإلتقى بـــ" روجي بليسون

bellissant  )حماة مستقبال(
 الذي شجعه على الكتابة.

تعرف على ألبير كامو  1948
 وجون سيناك.

تزوج من "كليت بيليسون  1951
colette billissant  الذي أنجب

 أوالد.4منها 
تعرف قراءة على األدب الفرنسي 

الكالسيكي والكتاب أمريكا 
يطاليا.  والكتاب الروس وا 

تدخل كل  1959بعد نفيه سنة 
 andréمن "أندي مالرو 

malraaux  وألبير كاموalbert 
camus  وجون كيرول jean 
cayrol  ليستقر بفرنسا عند عائلة
 alpes maritimes زوجته 

نشر أول قصائده في  1946
 les lettresمجلة اآلدب 

التي تصدر بجنيف تحت 
 (diabiاسم مستعار )ديابي 

صدور روايته األولى  1952
 .  éd le seuilالدار الكبيرة

 éd leالحريق  1954
seuil. 
 éd le seuilالنول  1957

. 
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 –ص ـــــــــالملخ -

تعد رواية سبات حواء "لمحمد ديب " من أبرز أعماله األدبية القيمة ،حيث أن مضمونها 

كلة ،فعتمدنا في دراسة الفكرية على المنهج التحليلي اجعلنا ندرسها على هذه الش

الوصفي ،وعالجنا أهم األحداث النفسية المتجسدت من أحالم وأخييل وحقائق واقعية 

 الحالة الداخلية النفسية للكاتب خارج وطنه األم.،التي تعبر عن 

 إستهلينا بحثنا بمقدمة ملمة بما جاء في الموضوع ،ثم قسمنا إلى فصلين:

 الفصل األول :يدرس األحالم والخيال في الرواية.

 الفصل الثاني : يدرس الحقيقة.

وأخيرا خلصنا وأضفنا إلى هذا العمل ملحق يحمل في طياته تعاريف مختصة بالموضوع 

بخاتمة ضمت مجموعة من النتائج تتجلى قيمة هذا البحث في ترصيد المعارف وفتح 

 آفاق جديدة للدارسين والباحثين في هذا المجال.
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Résumé 

Le roman « le sommeil d’Ève » est considéré  permit les plus célèbres 

œuvres de l’écrivain mouhamed dhibe. 

Pour faire nos études ,on adopte la méthode analytique descriptif et on 

traite les actions psychiques les plus importants comme les rêves ,les 

imaginations ,les réalités qui sert a décrire l’état psychique interne de 

l’écrivain hors son pays natal. 

On commence notre recherche par une introduction de termine tous ce qui 

est important dans le sujet ensoi te on le regartite on deux chapitres : 

- Chapitres 01 : analyse les rêves et l’imagination dans histoire. 

- Chapitres 02 : analyse les realites. 

Ensuite on ajoute a ce travail une annexe( supplément qui porte des 

définitions spécialises au domaine. 

Enfin ,on fait une petite résumé qui a le but de conserver et garder tous 

ces informations et connaissances et ouvre des nouveaux horisons pour 

les étudiants et chercheurs dans ce domaine. 
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summary 
Mohamed dib ‘ st ” le sommeil d éve “ is considered to be one fhis bizzest 

literary works .the inportance of this wovel convinced us to choose it for 

study. 

We used the discuptive analytic appaach to study the wovel ,we treated the 

nain psychalogic event impersonated in dreams ,imaginations and realities. 

We began oar research by an introdnction ,and thed divided it intis two 

chapters: 

Chapter one:studies dreans and imagination in the wovel. 

Chapter two: studies nealits (truth). 

We added to this work an index that contains definitions related to the 

subject . 

At the end ,we finished hrith a canchusion . 

The im portance of this study lies in setting hnowledge and opens new 

horizons for new leavners and resear chars. .  


