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" ألحالم ذاکرة اجلسد"رواية يف يف تنظيم حرکة تّيار الوعي لتداعي احلّر دور ا
 مستغامني

 نوع املقالة: أصيلة
1*پيمان صاحلي  

  اللغة العربیة وآداهبا جبامعة إیالم قسم ستاذ مشارک يفأ

 12/11/1399البحث:  اتريخ قبول 11/03/1399 البحث: اتريخ استالم

 امللّخص
وهو  ي،لقّصة وتقدمی شخصّیاهتا للمتلقّ رواة القصص للتعبري عن أحداث ا امن التقنیات اّليت یتمّتع هبالتداعي احلّر  د  ع  ی   

أصول الّتشابه، والّتجاور،  یاًء علعملیة یربط فیها املرء بني األفكار والذّكرايت اّليت ميكن أن یتذّكر بعضها البعض بن
 "ذاکرة اجلسد"عي من جهة، وقد ب نیت روایة غالباً ما تنعکس أمهّیته يف تنظیم حرکة تّیار الو  مبا أّن التداعي احلّر، .والتضادّ 

ة سامیة فیها. لتداعي احلّر مکانلأساس تقنیة تّیار الوعي من جهة أخری، فإّن  یجلزائریة علاة روائیالألحالم مستغامني 
 -مستفیداً من املنهج الوصفیوعي فی تنظیم حرکة تّیار الأساس تقنیة التداعي احلّر  یعل ة هذه الروایةقام البحث بدراس

تنوّع أّدی إلی کثر مجااًل و أ هذه الروایةقد جعل  : إّن التداعي احلرّ ينتائج أمّهها ه قد حصل على عدة، و يالتحلیل
استحضار ذكرايت شخصّیات  یة علئیرواأقبلت ال .اتبة اّليت تصیب القارئ ابملللمن الرّ  اوأخرجه ا، وتلوین صورهاحمتوايهت

بیان تفاصیل حیاة  یفتطّرقت إل ،هالروایة مستفیدًة من أصل الّتشابه اّلذي یبدو أنّه كان أكثر  تطبیقًا يف الروایة هذ
هري ومن بینهم تلّقي الکثري من املشاأّّنا قّدمت للمصها النفسّیة والسلوکیة. و ، وآماهلا، وخصائآالمهاشخصّیات الروایة، و 

واألمکنة اّليت وقعت  ،وکوارثها ،ث التارخییةالعدید من األحداك عراء وکذلّسامني، والشّ جلزائر، والرّ ان يف ثورة یو الثّوار احلقیق
رغم أّن التداعیات يف . تداعي احلرّ هذه األحداث فیها، متمّسکًة ابلّتجاور الزمين واملکاين الّلذیِن ی عّدان من أصول ال

ذكرايت على  -ن احلاالتميف عدد - ه یستحضر الروايالقّصة تتمحور يف الغالب علی أصلي الّتشابه والّتجاور؛ ولکن
 .قلیدیةلکّنها لیست دائماً على التناقضات املعروفة والتدون قرار مسبق،  أساس التناقض بینها

 
 .ياألدب القصص ي،تیّار الوع حلّر،تداعي اال، "ذاکرة اجلسدروایة "أحالم مستغامني،  :الكلمات الرئيسة
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 مةقدّ امل -1
. كن أن یتذّكر بعضها البعضتداعي املعاين عملیة یرتبط فیها املرء بني األفكار والذّكرايت اّليت مي

، ومفاهیمه اّليت ميکن ة یضع فیها اإلنسان أفکاره، وکلماته، وشعورهعملیة نفسیّ : »بعبارة أخری
 «الت األخرىأو الصِّ  زامنوقد یکون التداعي حصیلة الّتشابه أو التّ . استعادهتا يف سیاق مرتبط

ظ هذه الظاهرة مظهر صغري أو بسیط یتمّكن أن یوقویعّرف علی أنه  .(58: ش1377، ي ومیمنت)مريصادق
يف  یّلذي ارتدیناه فیه ویتداععلى سبیل املثال، عندما نرى ثوابً فنتذّكر احلفل ا. تها يف الّذهنبرمّ 

رتباط بني القضااي وهناك هذا اال. ا من شارك يف ذلك احلفل وذكرايته وحماداثت جرت فیهأذهانن
 .املختلفة يف الّذهن، وقد تکون موّحدة حیث كل واحدة منها تتذّكر األخری

. وقد أکثر علماء النفس ینقسم التداعي إلی نوعني: التداعي الغامض أو املقّید، والتداعي احلرّ 
املریض  یریيب اّلذي یتعنّي علتداعي املقّید. إذ أنّه ميّثل نوعًا من التداعي التجمن الرتکیز علی ال

بغرض حتلیل الغامض التداعي  فسي قد استخدمواوعلماء التحلیل النّ » اإلجابة املناسبة ملفردة معیّنة.
ف عن مکنوانهتم شخصیة مرضی، وحتدید مستوی حساسیتهم، ومعرفة متطلباهتم املفّضلة، والکش

  .(Kris م،1996: 2)« النفسّیة

التداعي احلّر وتداعي الکلمات من طرق العالج للمرضى يف علم النفس ومن  استخدامی عت َب   
املبادئ األساسیة للتحلیل النفسي يف احلوار املباشر. كانت هذه الطریقة شائعة بشكل خاص يف 

2القرن التاسع عشر من قبل فروید يف هذه الطریقة، »علم النفس. واستخدمت يف خمتلف جماالت  
یسأل احملّلل الّنفسي املریض أن یعَّب عن كل ما یتبادر إىل ذهنه حبریة وصدق دون رقابة بغض النظر 

وهبذه الطریقة : حتت کلمة الّتداعي احلّر(. 1، ج1380)بورافکاري،  «عن عدم مالءمة احملتوى وعدم أمهیته
بتجارب طفولته وابلطّبع مت قمع العدید من هذه الذّكرايت  اكتشف أنَّ ذكرايت املریض مرتبطة دائماً 

 بسبب القضااي اجلنسیة.

یقه إىل النقد والنظریة إنَّه مصطلح شائع االستخدام يف علم النفس لكنه وجد طر التداعي احلّر 
يت ات أو األفكار األخری والاألدبیة. النقطة املهمة هي أنَّ الكلمة أو الفكرة تثري سلسلة من الكلم

ّر وقد تكون معظم قد تكون أو التكون مرتبطة منطقیاً. تبدو بعض الكتاابت مثل التداعي احل
 الكتاابت املشاهبة للتداعي احلّر رمّبا نتیجة تفكري ونظام دقیقني.

                                                                                                                                        
2 - Sigmund Freud 
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ا تلقائیًا أو یتّم تقنیة مستخدمة يف جمال اإلبداع األديب، إمّ التداعي األديب للمعاين ی  ع د  
، ال ميارس أّي يففي رواايت تّیار الوع. وبصورة منطقیة عن قصداستخدامها من قبل الکاتب 

  .إشراف من قبل املؤلف علی التداعي ولكن هناك حدود للتداعي يف الرواايت والقصص الواقعیة
هور روایة "ذاكرة يف احلاالت اليت تستند فیها القصة على مراجعة الذكرايت مثل ما تسبب يف ظ

إّن تداعي املعاين »اجلسد" توفر مراجعة الذكرايت يف ذهن الراوي استدعاء الذکرايت األخری. 
يف الواقع تذّكر (. 328، 1: ج1381)انوشه، « أصبح واحدًا من أهّم أدوات الکتابة يف القرن العشرین

 عنها. وتواجه أي شيء إنّه یقود ذهن الراوي لتشكیل ذاكرة أخرى والتعبري
 

 ضرورة البحث وأسئلته -1-2
عن خفااي الشاعر،  ذهنّیة األدیب الباطنّیة وختَب فکرة واضحة عن ا أّن مسألة التداعي احلّر تعطیمب

وابلنظر إىل أنَّ روایة "ذاکرة اجلسد" والکاتب وتکشف عن هذه اخلفااي وصوالً لفهم أفضل آلاثرهم، 
وهلا بون شاسٌع نسبیاً من وقت سرد أحداثها ووصفها، أثّرت ت عت َب من رواايت ما بعد االستعماریة 

هذه الفرتة الزمنیة حبّد ذاهتا على ترتیب أحداث الروایة وتسلسل سردها بشكل كبري وقد تسّببت يف 
العدید من األحداث الفرعیة لغزو علی ذهن املؤلف بناءً علی مبدأ التداعي احلّر. وأثناء سرد حادثة 

ومن ی ومن خالل كلمة، أو تعبري، أو صورة، ینعش ذكرى يف ذهنه ویعَّب عنها. واحدة، یتذّكر أخر 
و دوره يف تنظیم حرکة جهة أخری مل تکن هناك دراسة حّتی اآلن، قد درست فّن التداعي احلّر 

هذا البحث أّول دراسة عملّیة موضوعّیة يف هذا  د  يف روایة ذاکرة اجلسد، لذلك ی  ع  تّیار الوعي 
یهدف إذن  .بذلك تتبنّي لنا أمهّیة هذا البحث وضرورته لسّد فراغ يف الدراسات النقدیّةو . اجملال

دورها إلی إلقاء الضوء علی أنواع التداعي احلّر و  التحلیلي -مستفیداً من املنهج الوصفي هذا البحث
اتبة اّليت من الرّ  أتثريها يف إجیاد التنوّع يف روایة ذاکرة اجلسد وإخراجهايف تنظیم حرکة تّیار الوعي و

 :األسئلة التالیةتصیب القارئ ابمللل، ويف النهایة متّکن أن جییب علی 
الّتشابه، والّتجاور، والتضاّد يف روایة ذاکرة : ما مکانة األصول الثالثة للتداعي احلّر وهي -

 ؟ياجلسد ألحالم مستغامن
 لوعي يف الروایة هذه؟کیف است خِدمت تقنیة التداعي احلّر يف تنظیم حرکة تّیار ا  -
 کیف یلعب اخلیال واملونولوج الداخلي دورمها يف تداعیات روایة ذاکرة اجلسد؟  -
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ة من استخدام التداعي احلّر يف تنظیم حرکة تّیار فكرة األساسیة اليت تتبعها الروائیما هي ال -
 الوعي يف روایتها؟

 
 خلفية البحث -1-3

 فس واألدب، نشري إلی مناذج منها:داعي احلّر يف علم النّ حبوث قامت بدراسة تقنیة التّ  هناك
العامري، مّت  یبقلم أرو « سیان يف التداعي احلرّ عدد الکلمات املستدعاة لالستذکار والنّ »مقال 

فس الکاتب فیه وجهة نظر علماء علم النّ  یوقد أبد. م1982نشره يف جملة العلوم االجتماعیة سنة 
مهّیة هذا البحث يف نظرته إلی التداعي احلّر نظرة نفسّیًة فقط، حبیث أتيت أ. حول التداعي احلرّ 

 .ابستدعاء عدد أو أعداد، یتبادر إلی الّذهن عّدة أعداد أخری
، نشر يف جملة بقلم فاطمة معني الدیين« أسالیب وجماالت تداعي املعاين يف قصة "دا"»مقال 

على مکانة تداعي املعاين ودوره يف استدعاء سّلطت الکاتبة فیه الضوء . ش1388أدب املقاومة سنة 
، وبعد شرح املبادئ اّليت حتكم تقنیة يالتحلیل -األحداث وتشكیلها مستفیدة من املنهج الوصفی

 ".دا"، حدّدت أدوارها، وجماالهتا، ووظائفها يف قّصة تداعي املعاين
ن شر يف جملة فصلّیة بقلم أمحد طحان، « يتداعي املعاين يف شعر حافظ الشرياز »حبث بعنوان 

فس بدراسة تداعي املعاين يف جمال علم النّ املؤلف . بعدما قام ش1388البحوث األدبّیة، سنة 
، يّ أّن تداعي املعاين من أمجل احملّسنات البدیعّیة يف دیوان حافظ الشرياز  حصل علیواألدب، 

 .واعتَبه فّشاشة األقفال للوصول إىل كنوز ذهن الشاعر وخیاله املعّقد
بقلم سید إبراهیم آرمن وزهرا « لصنع هللا إبراهیم" التلّصص"تّیار الوعي يف روایة »حبث بعنوان 

واعتَب فیه الکاتبان . ش1389ابك ّناد، مّت نشره يف جملة فصلّیة دراسات األدب املعاصر، سنة 
، ييف تّیار الوع ئیسیةالر العناصر  أحد، التداعي احلّر إلی اجلانب املونولوج الداخلي واالسرتجاع الفيّن 

حیث یستفید صنع هللا إبراهیم من هذه األسالیب لعکس احلقائق النفسیة واستعراضًا للقضااي 
 .الواقعّیة يف نقد جمتمعه

 «أمناط التداعي الطّلیق يف قّصة "ساعِة الكوكو" القصريِة من جمموعة "كان ما كان"»مقال 
الفصلّیة  ،جملة دراسات يف اللغة العربّیة وآداهبا نشرتهحلسن گودرزي ملراسکي وفاطمة خّرمیان، 

استحضار ذكرايت  ی. قد أثبت فیه الکاتبان أنَّ میخائیل نعیمة أقبل علم2016احملّکمة، سنة 
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 یشخصیّات القّصة مستفیداً من التداعي الطّلیق وهروابً من التكرار اّلذي الفائدة فیه؛ مثّ ت طّرق  إل
بواسطة أصل الّتشابه اّلذي كان أكثر  تطبیقاً  االقّصة وحّل مشاكلهبیان تفاصیل حیاة شخصّیات 

 يف القّصة وكذلك مبساعدة أصلي الّتجاور والتضاّد.
 
 داعي ابألدبعالقة التّ  -1-4

ی فس ألّن الکاتب یتمّتع به کتقنیة أدبیة حتّ ال انفصال بني التداعي يف األدب والتداعي يف علم النّ 
. بعبارة یزیل القّصة من كوّنا مكّررةة منطقیًا وهکذا ات القصّ شخصیّ  کرايت يف ذهنیراجع الذّ 

أساس روح تشاهبها  یندرس تالقي املفردات والعبارات والتصاویر بناًء عل»أخری مثل علم النفس، 
ل يف عمل عم  أو جتاورها أو تضاّدها؛ هذا األمر یعين أّن الکلمات والعبارات والتصاویر اّليت ت ست  

ا متشاهبة أو متجاورة أو متضاّدة. لدینا يف الّتشابه: التشبیه واالستعارة والرتمیز؛ ويف الّتجاور: إمّ  أديبّ 
فمن هذا املنطلق،  ،(324 ش:1375 ،)براهين« ة والنقیض واهلجوالتوریة واجملاز؛ ويف التضاّد: السخریّ 

3ا یذهب کادنهلذ ،(106: ش1390)داد، « التداعي احلّر، احملور األساس للشعر د  ع  ی   » یکاد »إلی أنّه  
 (.42: ش1380)کادن، « مجیع األشعار ميیل إلی التداعي بقّوة ابلغة

اکرة أو حادثة، ذاقرتان صورتني أو موقفني یستدعیان »قد یعين يف معاجم األدب القصصي و 
 (.92: م1984واملهندس،  )وهبة« والیتّبع للمنطق أو التسلسل املألوف يف بقّیة األجناس القصصیة

 فی عد  كالم للّذهن، ابلنظر إىل أنَّ التداعي یؤّدي إلی إنشاء ذكرايت يف طبقات ما قبل ال
ن املرء إقامة صلة الطرق املستخدمة يف تصویر شخصیات الروایة حتی یتمکّ استخدام التداعي من 

كرة إىل أخری لّذهن من ذا لبني العامل املوضوعي والعامل الذهين للشخصیات وینتقل التدّفق املستمر 
 وأن یرسم ویَبّر من صورة إلی أخری.

سان بشيء آخر؛ مبعىن آخر، کرايت مرتاکمة يف الّذهن، فیمكن لكل منها تذكري اإلنالذِّ  مبا أنَّ »
ك حسي أو ماّدي قد یرتبط وأّي إدرا. متثیل جزئي یؤّدي إىل متثیل عاّم ی عد  نفسه جزءًا منه أيّ 

 (.42: ش1380کادن، )« يبشيء ما يف املاض

                                                                                                                                        
3 - Kuddon, J .A 
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ی، کّل ما جیري يف منطقة کرايت، بعبارة أخر واحلقیقة هي أّن ما یعّزز التداعي ویساعده هو الذّ 
ي ملاضیها وتسجیالً لیس إالّ انعکاساً حلاضرها وصدً »وعي الشخصّیة القصصیة عن طریق التداعي 

 (.108: ش1387)بیات، « لتجارهبا الشخصّیة املعیشیة

میزة التداعي احلّر هو  . بل أهمّ يال یتقّید بقّوة إرادة وال بقّوة وع فهذا النوع من التداعي
: م2012، ي)لونیس« يترداد إلی املاضتسجیل حالة الشخصّیة املتغرّية تبعاً لوعیها املتمّثل يف تلقائیة اال»

حلظة والميکن معرفته يف  أنّه يف غالب األحیان حیّدد عن طریق التغلغل يف أغوار الّذهن» امل .(62
عیها هو نفسه فهو یقّدم وعي الشخصّیة من صنیعه ولیس و  .(Freud، م1979: 46)« تکوینه األولی

مستقبل الشخصّیة  من احلاضر؛ بل یتحّدث عنوالیستدعي ماضي الشخصّیة لیسرد حالتها يف الزّ 
 .يردمستمّداً من تقنیة االستباق السّ 

4قد وّسع هذا املصطلح يف األدب ساموئل کلریج، ومنظّر املدرسة  20و 19اعر القرنني ش 
علی أساس تقنیة تداعي « التجّمد يف منتصف اللّیل»املعنون ب بنی أثره اّلذی الرومانسّیة يف إجنلرتا، 

5والكاتب الفرنسي مارسیل بروست (106ش: 1388طحان، ). فإنّه ی ويل هلذا األمر أمهّیة کبرية. املفاهیم  
 (.123: ش1390)داد، مستعیناً بتقنیة التداعي « البحث عن املفقوديف »کتب روایته املعروفة ب 

ی  ع د  استخدام التداعي احلّر يف سرد القصص، خاصة يف تنظیم حرکة التیار الوعي أمرًا شائعاً 
إّن تّیار الوعي ميّثل الّثورة احلقیقیة يف اتریخ التطّور الروائي عاّمة، واالجتاه ». يف یومنا هذا جّداً 
من نتائج الروایة الواقعیة اليت تويّل اهتماماً خاّصاً ابلّتحلیل  -أّي تیّار الوعي-عي خاّصة، فهوالواق

النفسي لألشخاص واملواقف من خالل الکشف عّما یعتمل يف النفس اإلنسانّیة، وتصویر لواعجها 
موا الّتداعي (. ومن أبرز الروائیني اّلذین استخد524: 1973)غنیمي هالل، « الّذاتّیة واجلمعّیة

أبّن إلی »احلّر يف رواايهتم هو صنع هللا إبراهیم وهذا املوضوع اّلذي یتناوله حممود احلسیين إذ یعتقد: 
حّد ما، تکثر التداعیات احلرّة يف رواايت صنع هللا إبراهیم حیث تقوم الشخصیات إبفراغ حمتواها 

دة ممّا یلّف العمل الروائي ابلغموض الّنفسي بطریقة عشوائیة وبالترتیب داخلي أو ترابطات حمدّ 
ّکن الراوي من اقرتان صورتني أو إقامة عالقة ترابط تیار احلّر مت إنّ ف (.188م: 1997)احلسیين، « أحیاانً 

« إدراك الصور الّذهنیة للشخصّیة وتعایش ذاکرهتا وجتارهبا املاضیة»بني موقفني فیستطیع بذلك 

                                                                                                                                        
4 - Samuel Taylor Coleridge 

5 - Marcel Proust 
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التداعي احلّر غالباً ما تنعکس أمهیّته يف تقنیة ، إنَّ ذلكة إلی إضاف  .(130: ش1388، ي وصادقي)حممود
تظهر فیه األفکار والتصّورات علی حّیز الوجود کما ترّد إلی الّذهن يف سلسلة »املونولوج الداخلي و

 .(Chatman، م1980: 86)« متقطّعة من األحداث
یؤّدي لعمل األديب أکثر مجااًل و اتداعي املعاين يف األعمال األدبیة أمراً مهّماً حیث جیعل  َب   عت  ی  
 .تنوّع حمتوايته، وتلوین صورهإلی 

 
 أصول تداعي املعاين -5-1

ظهر يف أعمال أرسطو تأّن أصوله »إذا نظران نظرة اترخییة عابرة إلی التداعي احلّر فنحن جند 
داعي ویعتقد ه الیستخدم التّ اکرة إال أنّ یؤمي إلی أصل التداعي يف حبث الذّ الفلسفّیة. فهو أّول من 

یذّکر الشخص « أ»ذا کان إأنّه التتّم األعمال والتفاعالت عفواّيً، ويف اإلجابة عن هذا السؤال: 
 عن طریق الّتشابه العالقة بني املعنینيحتصل : ؟ یقول«ب»و« أ»إذن ما هي العالقة بني ، «ب»

 (.56: ش1348ودورث، )« ضاداور أو التّ أو الّتج
6یصرّح رنه ولك إّن التعبري »يف حماولته لتصنیف القوانني اّليت حتكم تداعي املعاين يف األدب،  

ه ابإلضافة إىل أّن كلمة واحدة تتذّكر كلمة أخرى، فکّل القدمی لتداعي املعاين لیس عبارة دقیقة؛ ألنّ 
ة یإّن القضااي الرئیس. ، تتداعي بعضها البعض"املعاين الّذهنیة"الكائنات اخلارجیة اّليت تدّل على 

إذن یستند تداعي  (.92: ش1373، وآوتسن)ولك « الّتضادهلذه التداعیات، هي الّتشابه، والّتجاور، و 
 املعاين إلی ثالثة أصول: 

حضور واحد . بتعبري آخر، بني األمور املختلفةماتشاهباً أحیاان یدرك الّذهن  أصل الّتشابه أ(
ر اإلبن أببیه. فکّلما  منها يف الّذهن یسّبب إحضار اآلخر کما أّن الصورة، تذّکر بصاحبها ویذکّ 

 .داعي أکثرزعة إلی التّ کث ر الّتشابه، تزداد النّ 
، تؤّدي عودة واحد منهما إذا ظهر األمران معاً أو بصورة متعاقبة يف الّذهنأصل الّتجاور:  ب(

یمه. وعلینا أن نعتين ما بعد، حنو تذکري لون الورد یسوق الّذهن إلی مش إلی استحضار اآلخر يف
 ابلقضیتني يف الّتجاور عنایة ابلغة:

                                                                                                                                        
6 - René Wellek 
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 .( ميکن أن یکون الّتجاور زمانیاً أو مکانیاً 1
 لّذهن إاّيه.داعي بعد إدراك ا: یتّم التّ ( جیب أن یکون ذهنیاً، وهذا األمر یعين2

تباینة ابستدعاء بعضها بعضاً يف الّذهن. کما أّن تذّکر اللّون األبیض تقوم األمور املأصل التضاّد:  ج(
 .باب، والقد الرشیق یسرتجع القد القصريیستدعي اللّون األسود، والکهولة تستحضر الشّ 

 
 خالصة الرواية -6 -1

حارب بكل ما أويت من قوة ومن شجاعة  الذي أبطاهلا وأحد جلزائراأبناء ثورة  من خالد بن طوابر
أن أصابه الوهن والضعف وخیبة األمل اليت  یفقد ذراعه أثناء احلرب، إل حیث يف تلك الفرتة

مل تعد كما كان دوماً حیلم هبا، بل  اجلزائر كله بعدما وجد أنَّ  وطنه أحالمه، بل أضاعت أضاعت
وأصحاب النفوذ والسطوة من ، ون مصلحةتغلل فیها الفساد كما یغمر املاء األرض، وأصبح قان
صوهتم، وتنحت املبادئ واألخالق والقیم  یاحلكومة أصبح هلم الكلمة العلیا وال یعلو صوت عل

بنة امجع اللقاء بینه وبني حیاة  یحتّ  ومكث فیها طویالً  فرنسا یوغادر إل خالد معها یوتنح جانباً،
أثناء احلرب  ل  تِ ق   هلكنّ  ،االحتالل ضد يف احلرب طویالً ، الذي رافقه ت دعی حیاة سي الطاهر صدیقه

آنذاك فتاة صغرية ال یتجاوز عمرها  حیاة وكانتاالستعمار الفرنسي الجلزائر.  التحریریة الكَبى ضد
وراء  یتسع فرنسا یأصابع الید الواحدة، واآلن أصبحت فتاة اينعة ورائعة اجلمال، وجاءت إل

كثرياً  خالد تفاصیل حیاته اليت مل تعشها معه، لذلك حبثت عن كلّ سي الطاهر، و  ذكرايت والدها
یهوي الرسم ویبدع فیه ورغم إصابته يف احلرب  خالد أن وجدت معرض للفنون وهو یشارك به یإل

ما یدور خباطره وأحالمه الضائعة يف وطنه  عن كلّ  یعَّب ، فهو وفقدان ذراعه مل مينعه ذلك من هوایته
دعى زايد وهو مناضل غرم به دون اعرتاف منها بذلك، ومع ظهور صدیق له ی  أما هي فت .سمابلرّ 

يف الثورة الفلسطینیة تتشابك األحداث بینهما )خالد وحیاة(، لكن ويف األخري تواجه تقالید جمتمعها 
ج بشخصیة كبرية وذات نفوذ ضخمة يف احلكومة اجلزائریة، هذا الزواج وظروف أخرى قاهرة وستتزوّ 

 کّلها.  ب يف اّنیار حیاتهخالد ستتسبّ  منها ميرّ 
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 رواية ذاکرة اجلسدأمناط التداعي احلّر يف  -2
إّن کّل قّصة يف ذاهتا تتمّتع أبمناط التداعي املختلفة يف استدعاء اجملاالت املتنّوعة لکّل موضوع، 

شاهبة  أو کرايِت املتکرايت إلی استدعاء الذّ بعبارة أخری بني حني وآخر یؤّدي حضور بعض الذّ 
 .کرايت املتضاّدة  وبني الفینة واألخری جند الّتجاور بسبب استدعاء ذاکرة مع أخریالذّ 

ة جمااًل یتیّسر فیه إمکان ظهور املفاهیم الّذهنیة والنفسّیة؛ سواًء يف کّمها أو يف متّهد القصّ »
واخلیاالت، واملفاهیم، واإلشراق. کرايت، نوعها. حیتوي الکّم علی التجارب الّذهنّیة املشتملة علی الذّ 

. ألجل هذا، جتعل التداعیات مضمون القّصة يوتتضّمن النوعّیة االختزال، والعواطف ومسار الّتداع
 (.163 ش:1388 ،)معني الدیين« ممتازةً 

داعي املختلفة لتذکري اجملاالت کّل قّصة لفطرهتا حتظي بفنون التّ »ینبغي لنا أن نشري إلی أّن 
ة املنّوعة. قصدان من الفنون هو توظیف تقنیات بنیویّة ت شّکل القوانني العاّمة للتداعي احلّر املوضوعیّ 

وغالباً ما یسّبب انتقال ذهن الراوي من سرد وبیان قسم من قّصته إلی اآلخر معتمداً علی أصول 
يف و  .(163 :لسابقا)« الّتشابه والّتجاور والتضاّد، ویتّم هذا العمل بواسطة لفظ واحد أو تصویر واحد

 ما یلي متتابعاً نتطرق إلی هذه األصول الثالثة يف روایة ذاکرة اجلسد:
 
 الّتشابه -1-2

كّلما یدرك عقل الراوي الّتشابه بني ذکری وأخرى أو یعید إىل الّذهن األحداث السابقة من أجل 
یاق الّتشابه حقیقیًا أو بع، ميكن أن یكون سابلطّ  استخدم قانون الّتشابه.الّتشابه مع اجلدید فقد 

فسیة، وطبیعته النّ  كل،ون، والرائحة، والشّ وکذلك إبمکانه أن حیدث يف أشیاء كثرية مثل اللّ . ّدعائیاً ا
 (.163 :السابق)وحّتی کیفیة وقوع احلدث 

 :، يف أجزاء خمتلفة من روایة ذاکرة اجلسد ميكننا مالحظة بعض أوجه الّتشابه، مبا يف ذلككهنا
صال بینها  أحیااًن عن سلسلة من الذّكرايت اّليت کانت نقطة االتّ َبّ بطل الروایة یعخالد وهو 

على سبیل . فكّلما یتذّكر واحدة منها، یتّم تذکري سلسلة من ذكرايت مماثلة يف ذهنه. هي تشاهبها
 یذّکر ، یذّکران بقطعة مكتوبة مجیلة بقلم جان كوكتو، مثّ "زايد"املثال، يف ذكرى وفاة صدیقه الشاعر 
اّلذي )عراء وخلودهم ؤ بوقت وفاة الشّ خصان فیما یتعّلق ابلتنبّ أوجه الّتشابه بني ما یقوله هذان الشّ 

 :بعد املوت( هو ابلتأكید، األبدیة بقصائدهم
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مقاتالً يف معرکة کما أراد أیضاً. لقد هزمين  -ذات صیف کما أراد -لقد مات شاعراً کما أراد »
اّلذي کتب یوماً سیناریو « جان کوکتو»ها تلك املقولة الرائعة للّشاعر والرّسام حّتی مبوته. تذّکرت وقت

ذین وقفوا یبکونه، لیقول فیلم یتصّور فیه موته مسبقاً. فتوّجه إلی بیکاسو وإلی أصدقائه القالئل الّ 
التبکوا هکذا. تظاهروا ابلبکاء. فالشعراء الميوتون. إّّنم »خریة املوجعة اّليت ی تقنها. هلم بتلك السّ 

 .(248م: 2012مستغامني، )« یتظاهرون ابملوت فقط!
 وعندما یذّکران خالد مبا فعل "شاغال" يف رسم إحدی لوحاته:

اً بني لوحة أمل یقض )شاغال( مخس عشرة سنة يف رسم إحدی لوحاته؟ کان یعود إلیها دائم»
وأخری لیضیف شیئاً أو وجهًا جدیدًا علیها، بعدما أصّر علی أن جیمع فیها کّل الوجوه واألشیاء 

 .(132: السابق)اّليت أحّبها منذ طفولته؟ 

نفسه برسم ذكرايته القدمية، ألنّه اآلن أكثر مهارة مما كان علیه يف املاضي، لذلك یقنع فهو 
 : ام، ویرى وجهة نظره على هذا النحوسّ یّتفق مع وجهة نظر هذا الرّ 

ألیس من حّقي أیضًا أن أعود إلی هذه اللوحة، أن أضع علی هذا اجلسد بعض خطي »
العابرین، وأرّش علی جانبیه بعض البیوت املعّلقة فوق الصخور. أمل یعد ضروراّيً أن أضع علیها 

« م کنت رّساماً مبتدائً وهاوايً الغريبصمات ذاکريت األولی اّليت کنت عاجزاً عن نقلها يف السابق، یو 
 .(132: السابق)

مبا أّن يف القصص الّذهنیة یتّم عرض الکالم من طبقات ما قبل الكالم لذهن الشخصیة فنحن و 
جند عالقة بني أحداث الّذهن لكّن الشخصیة ال تفّكر بوعي يف العالقة بینها بل تستحضر 

الّذهن واملتلّقي هو الذي یكتشف هذه الروابط األحداث بعضها البعض کما هي مرتابطة يف 
یربط تّیار الوعي ابلّتداعي والسبب یعود إلی الّرطانة وعدم » ویستخرجها مبساعدة علم النفس.

انسجام األلفاظ؛ أّي أّن املفاهیم مشّوشٌة دون انتظام يف الوعي شخصّیة القّصة وجتري علی لسان 
احلاالت اليت تتعارض  وراء من وذلک یتحقق (،130: 1395ّرمیان، )گودرزي ملراسکي وخ« الراوي دون تغرّي 

مع جودة الّتداعي يف طبقات ما قبل الكالم يف الّذهن وابلتايل يف تداعیات املونولوج الداخلي، 
وت عت َب  أیضاً ضعفاً اإلتیان بعباراٍت ک "لقد نسیت" و"تذّکرت  شیئاً" يف التداعیات؛ ألن هذه اجلمل 

تتمّیز التداعیات دائمًا مبواقف داخلیة »مباشرة وی عت َب  عدم الیقني يف فهم القارئ.  هلا معلومات
إذن ال توجد إرادة أو وعي يف  (،Freud, 1976: 41) «هاّمة للّذهن مل تّتضح لنا وقت وقوع احلادث
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موضوع التداعي والشخصیة ال تتذّكر أّي شيء بوعي. ففي بعض األحیان، حنن نری هذا األمر 
أبّن وجهة نظره تشبه  خالد أن خیَب ّلذی یتعارض مع جودة الروایة. علی سبیل املثال، عندما حیاولا

وجهة نظر اآلخرین، وهذه املرّة یستشهد مبثال أكثر شهرة للقارئ، فهو یذّكر صدیقه الیهودي 
 :"روجیه نّقاش"

 .(132: السابق)« ، وصدیق غربيت، صدیق طفوليتتذّکرت حلظتها روجیه نّقاشالأدري کیف »
هناك عالقة وثیقة بني هذه القفزات الزمنیة والذكرايت اليت تتداعی، لكن املؤلف الیشرحها، 

یتطلب فبل یظهرها كما تظهر يف الّذهن واملعلومات املباشرة، والضمنیة املقدمة يف القصة تَبّرها. 
فهم هذه العالقات االنتباه إىل ما یتّم تقدميه يف املستوايت العلیا من القصة. إذن فنحن نری أّن 

بعد حتضري ذهن القارئ، یعَّب عن حماداثته مع صدیقه روجیه وخوفه من املواجهة مع املشاهد الراوی 
 ة:املتضاربة يف ذكرايته القدمي

رّة واحدة لزايرة قسنطینة؟! أان ال أفهم خوفك. إّن الناس ملاذا مل تعد ولو م»وذات مرّة سألته: »
ما خییفين لیس »: أذکر وقتها أنّه قال يل« مازالوا یعرفون أهلك يف ذلك احلي ویذکروّنم ابخلري...

أالّ یعرفين الناس هناك، بل أالّ أعرف تلك املدینة، وتلك األزقّة، وذلك البیت اّلذي مل یعد بیيت مند 
 .(133: السابق)« عشرات السنني
دعين أتوّهم أّن تلك الشجرة مازالت هناك. وأّّنا تعطي تیناً کّل سنة، وأّن ذلك »مّث أضاف: 

انس کنت أحّبهم. وذلك الزقّاق الضّیق مازال یؤّدي إلی أماکن کنت  یالشّباك مازال یطّل عل
 .(134: السابق)« أعرفها. أتری إّن أصعب شیء علی اإلطالق هو مواجهة الذاکرة بواقع مناقض هلا

. هإىل وطنمن ابریس عن خوٍف ملموٍس یواجهه عند قراره ابلعودة  حدیث نفسيف خالد  یعَبّ ف
اخلوف من تغیري حمل إقامته وهو حیاول خلدها يف لوحاته القدمية، اخلوف اّلذي من وجهة نظره، 
یتبادر إىل ذهن كل حمّب للوطن، وعن طریق اإلشارة إىل أوجه الّتشابه بني أفكاره والفّنانني اآلخرین 

 .حیاول أن جیعله یبدو عاّدايً  "روجیه نّقاش"حّّت صدیقه الیهودي 
 :أحالم، یتذّكر وطنه رأیمن القّصة، عندما يف مكان آخر 

اي امرأة علی شاکلة الوطن! امنحیين فرصة بطولة أخری. کم من األیدي احتضنتك دون »
دفء! کم من األیدي تنالت علیك وترکت أظفارها علی عنقك، وإمضاءها أسفل جرحك. 

 .(184: السابق)« وأحبّتك خطأ، وآملتك خطأ
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هایة يف أسرمها من عبیة، واجلودة العالیة، ويف النّ بینهما يف اجلمال، والشّ إلی الّتشابه  سببالیعود 
لكّنه يف النهایة یعرتف أبنّه . قاتل من أجلهمن وجهة نظره، أحالم وطن جدیر أبن ی  . قبل املستغّلني

ن، ووطنه من املغتصبني، ذهبت جهودها رغم حماولته إلنقاذها من خاطبها العسكري الکبري السّ 
 :ايحإدراج الرّ  کّلها
مرأة فقط، أنت وطن، اکیف ميکن أن متّرغي اسم والدك يف مزبلة کهذه... أنت لست ...»

خریة املرّة: التاریخ مل یعد یکتب شیئاً. جبِت بشیء من السّ أأفال یهّمك ما سیکتبه التاریخ یوماً؟ 
 (.277-276: السابق)« إنّه ميحو فقط!
فهو . تشبیه یتذّكر اآلخر برؤیة جانب واحد من التشبیهعن  مذّكراتهمن يف بعض یعَّب خالد 

يف البدایة عندما یری لون ّنر سني األزرق دون ذكر اسم كاترین مباشراً یشبهه بعیين امرأة ال حیّبها 
 :مث یقارنه فجأة بنهر يف قسنطینة، ومن مثّ یشري إلی ذکرايت أخری بسبب تشاهبها. كثرياً 

قهوة، أأتّمل ّنر السني وهو یتحّرك ببطء حتت جسر مريابو.  جلست  علی شرفيت أمام فنجان»
رق اّليت ال کانت زرقته الصیفّیة اجلمیلة تستفّز يف ذلك الصباح دون مَبّر. تذّکرين فجأة ابلعیون الزّ 

 .(189: السابق)« أتری ألنّه ال ّنر يف قسنطینة. أعلنت العداء علی هذا النهر؟ أحّبها.
وعندما . مان الراهنوع حدث يف املاضي عندما یرى شیئاً مماثاًل يف الزّ هكذا یتذّكر الكاتب وق

اًل أغمض النّ  اس عینیه یرى نفسه وأبناء وطنه يف معرفة األعداء احلقیقیني مضالًّ وضعیفاً، یتذّكر مج 
 :ألغراضهم اخلاصةمستخدمینه  ه كان ميشي إىل األمامأنّ  لیتوّهم  
خرة، دون أن ندري متاماً... ماذا عاً حول هذه املدینة الصّ شعرت يف حلظة ما، أنّنا نطوف مجی»

جیب أن نفعل ببؤسنا وعلی من نرمي هذا احلصی اّلذي امتألت به جیوبنا الفارغة... مّث قادتين 
أفکاري إلی مشهد شاهدته یومًا يف تونس جلمل مغمّض العینني، یدور دون توّقف يف ساحة 

ئر أمام متعة السّواح ودهشتهم. استوقفتين یومها عیناه الّلتان )سّیدي بو سعید( یستخرج املاء من ب
وضعوا علیها غمامة لیتوّهم أنّه ميشي إلی األمام دائماً، وميوت دون أن یکتشف أنّه کان یدور يف 

 حلقة مفرغة، وأنّه قضی عمره دائماً حول نفسه!
أخری تدور به بطریقة أو أتراان أصبحنا ذلك اجلمل اّلذي الیکاد ینتهي من دورة حّتی یبدأ 

 .(310-311: السابق) «أبخری حول مهومه الصغرية الیومّیة؟



 پيمان صاحلی* دور التداعی احلّر فی تنظيم حرکة تّيار الوعی فی رواية "ذاکرة اجلسد" ألحالم مستغامنی

55 

وایة، بعدما یذّکران بتاریخ القسنطینة، واألقوال املختلفة يف إنشاء هذه ويف مكان آخر من الرّ 
 كان املدینة وتسمیتها، یعود إىل املاضي البعید ملیالد أحالم، ویقارّنا أبحالم وشهادة میالدها اّليت

 :اتریخ میالدها خمتلفاً عّما سّجل فیها
وکانت )قسنطینة( تشبهك. حتمل امسني مثلك، وعّدة تواریخ للمیالد. خارجة لتّوها من »

 .(290: السابق)« التاریخ، ابمسني: واحد للتداول، وآخر للتذکار
عله یستعرض جییقارن الکاتب أخالقیات شخص ما آبخر وجبانب هذه املقارنة، أوجه الّتشابه 

 :ذكرايته
مل ألتق به بعد. ولکن أتوّقع أن یکون )راسو . فحل انصر، جدیٌر أبن یکون ابن سي الطاهر»

خشني...( مثل أبیه. أن یکون عنیداً ومباشراً مثله. وإذا کان فعاًل مثله فلم ینجح حّسان أبداً يف 
« ماً، اّليت الميکن ألحد أن یزحیه عنهاتغیري رأیه. مازلت أذکر عناد سي الطاهر وقراراته النهائیة دائ

 .(241: السابق)
احلّر یتشّكل مبوجب قانون  اأّن الكثري من تداعیه إن الفحص اجلامع يف الروایة یکشف عن

، وأّن الرواي قد استخدم األصل هذا، الستدعاء الذّکرايت املاضیة واستمرار القّصة حّتی الّتشابه
 تابعة القّصة دون استخدام التکرار ودون أن ی صیبه ابمللل.جیعل املتلقِّي أکثر تشوقّاً مل

 
 الّتجاور  -2-2

ّرب حداثن اثنان، يف آٍن واحد ويف مکان واحد؛ بعدما مضی  بناًء علی أصل الّتجاور، عندما جی 
بعبارة و علیهما الزمن، نشاهد أّن جتربة واحد منهما یؤّدي إلی استحضار احلدث اآلخر يف الّذهن؛ 

يف احلقیقة »ان الّتجاور والتقارب بني ظاهرتني، ميّهد األرضیة الستدعاء الظاهرة األخری؛ أخری، ک
کان الّتجاور حیدث حینما یوجد األمران متزامنني يف الّذهن حیث عودة واحد منهما فیما بعد، 

 کرايت إلی الّذهن يف ثالثة أشکال:یسّبب عودة اآلخر يف ذهن اإلنسان. یستحضر الّتجاور الذّ 
 :نعرض األشکال التجاوریة وفقا للروایةا وهن (.170ش: 1388 ،)معني الدیين« مانیة، واملکانیة، والّذهنیةالزّ 
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 الّتجاور الزمين :أ
 . يف العامل الواقع، »إذا وقع احلداثن بني قلیل أو يف زمان واحد، سیستحضر احلدث األّول اآلخر 

 فیجَبقد ت وقع أحداث متعّددة يف وقت واحد؛ إالّ أنّه الیتیّسر للراوي أن یسردها يف حلظة واحدة، 
مين والتعبري عن حادثة مّث أخری. حیظي الکاتب أبصل الّتجاور الزّ  على التقدمی والتأخري بینهما

 (.170: السابق)« الكالمومل یكن هناك فصل بني أجزاء لیکون هذا البیان متناسقاً 
منط  يخالد أبحالم یوم االثنني وحتدید یوم االثنني املقبل کموعد لقاء آخر، یبق یبعدما التقف

 :زمين معنّي يف ذهن خالد
« ه الیوم اّلذي ال دروس يل فیه...قد أعود لزايرة املعرض یوم االثنني القادم... إنّ »

 .(68 م:2012مستغامني،)
أطول ّنایة أسبوع علی اإلطالق، کانت تلك » :اّتصال أحالم به یوم االثننيکالعادة ینتظر فهو  

 .(131: السابق)« اّليت قضیتها يف انتظار هاتفك صباح االثنني
 :وهكذا یروي خالد یوم االثنني أبنّه الیوم املوعود ملقابلته مع أحالم يف ذكرايته

 ة حزن أو فرح ممّیزة. دون ارتباك وال أيّ جاء صوتك یوم االثنني هکذا دون مقّدمات. دون أیّة نَب »
 .(274: السابق)« خجل واضح

غالبًا ما للّرواايت املكتوبة بطریقة تّیار الوعي لغة شعریة ویعود الّسبب بشكل أساسي إلی »
هذه هي الطریقة اّليت یسّجل هبا الراوي تواریخ حمّددة لتذّكر (. 68: 1389)اصغري،  «مسألة الزمان

ومبا يف . املریرة، واحللوة يف ذهنه، وحینما أتيت هذه التواریخ ینتظر كارثة أو حدث سعیدأحداثها 
فعندما أیيت أّول نوفمَب یتذّکر خالد أبنّه هو نفس التاریخ اّلذي أطلقت فیه . ذلك، نوفمَب ویونیو

ذا التاریخ وبدایة ة ابالتصال بني هروائیفقامت ال. عاماً  34حریر قبل ّصاصات األوىل يف معركة التّ الرّ 
حریر وکتابة كتاهبا اّلذي جلبهة التّ  یاصة األولصّ كتابة روایتها، وحتاول إجیاد الّتشابه بني إطالق الرّ 

 :همقد استهدف أعداء وطنها مثل السّ 
غداً سیکون أّول نوفمَب... فهل ميکن يل أالّ أختار اترخیاً کهذا، ألبدأ به هذا الکتاب؟ غداً »

 .(24: السابق)« حریر...اصة األولی حلرب التّ صّ انطالق الرّ  یعل 34ستکون قد مّرت 
خالد بطریقة ثوریة لتهدید خونة الوطن ویهّدد أحالم بكتابة كتاب حیكي قّصته عن یعمل 

مبا يف ذلك )ویكشف عن أسرار كثري من الناس اّلذین یستغّلون الثورة . احلرب حّّت مقابلتها األخری
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وسوف یستهدفهم بكلماته اّليت تبدو وكأّّنا الّسهام، ألنّه مل یتخّل عن القتال ، (عّم أحالم وزوجها
 :من أجل حریّة وطنه

اصًا أیضاً؟ ولکّنين لن أستعمل معك مسّدسًا بکامت صوت، وماذا لو کانت الکلمات رصّ »
 ك. ال ميکن لرجل حیمل السالح بعد هذا العمر، أن أیخذ کّل هذه االحتیاطات. فأانیقعلی طر 

ار علیهم یوماً. فاقرأي هذا طالق النّ إأقتل معك أکثر من شخص، کان البّد أن جیرؤ أحد علی 
 (.48: السابق)« الکتاب حّتی النهایة

ّیئة، ألن معظم األشیاء حّتی تکتشف األحداث السّ  یفمع حلول الصّ ة تنتظر الشخصّیة األصلیّ 
 نيیاسیسّ ال نيقاتلاملّیئة اّليت واجهت الدول العربیة به وكذلك مقتل أشخاص مشهورین ومن بینهم السّ 

 :شعراء کان يف هذا املوسم وخاّصة يف یونیوالو 

طعم املرارة الغامضة ومذاق الیأس القاتل عندما جیمع بني اخلیبات  82کان لبدایة صیف »
أعیش بني خَبین: خَب صمتك املتواصل وخَب الفواجع  الذاتیة واخلیبات القومیة مرّة واحدة. وکنت

یف وإقامتها يف عاصمة عربّیة ملّدة العربیة... فقد جاء اجتیاح اسرائیل املفاجئ لبريوت يف ذلك الصّ 
. جاء ینزل يب عّدة طوابق يف س ّلم أسابیع، علی مرأی من أکثر من حاکم وأکثر من ملیون عريبّ 

 .(245: السابق)« الیأس

 أضعافاً کثرية: صدیقه احلمیم يف الصیف یضاف له ش ؤم هذا املوسموفاة 
أذکر أّن خَباً صغرياً انفرد يب وقتها وغّطی علی بقّیة أخبارها. فقد مات الشاعر اللبناين خلیل »

حاوي منتحرًا بطلقات انریّة، احتجاجًا علی اجتیاح إسرائیل للجنوب اّلذي کان جنوبه وحده، 
 .(245 :م2012مستغامني، )« واّلذي رفض أن یتقاسم هواءه مع إسرائیل...

 :املرحلة الزمنیة نفسوفاته یشري إىل وفاة العدید من الشعراء، مبا يف ذلك مهنغواي، يف  بعد مساع خَبو 

«. یف اخلطرالصّ »اترکاً خلفه مسوّدة روایته األخرية  1961( أیضاً صیف يلقد انتحر )مهنغوا»
 .(247: السابق)« ذین مل یتالقوا؟!یف وکّل هؤالء الروائیني والشعراء الّ فأیّة عالقة بني الصّ 
مشاعر وأفكار الشخصیات يف نفس اللحظة اليت حتدث فیها، ومن خالل إظهار تلتقط الروائیة 

شارك القارئ يف التجارب الذهنیة للشخصیات وعملیة السرد، بداًل من وصف ا تاألحداث، فإّنّ 
األحداث، يف القصص اليت مل یتم تقدمی أحداثها اخلطیة بناءً على العالقات السببیة ال تشّكل الّسرد 

ومن أخری بل یتّم التأكید على الوقت الذهين بداًل من الوقت اخلطي، حیث ینتقل من ذاكرة إىل 
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أخری يف كل حلظة ویتحّول مرکز السرد ابستمرار بني طبقات متداخلة يف الّذهن وبني  صورة إىل
الوقت املوضوعي والّذهين. ومن خالل الّتداعي، حیدث هذا االنتقال بني األوقات، وخاصة يف 
الوقت الّذهين. وتشمل هذه الّتداعیات أبسط جوانب احلیاة وأهم مهوم الشخصیة وصراعاهتا الفکریة 

ضها للمتلّقي، وتسمح للقارئ ابلسفر مع الشخصیات يف أفكارها وذكرايهتا وأن یصل  إىل وتعر 
 أعمق زوااي جتارهبا الّذهنّیة.

 
 الّتجاور املکاين :ب

دة يف موقع واحد؛ ففي هذا األثناء، حیاول الراوي التعبري عن واحدة منها، أحداث متعدّ  توقعقد 
تباهه إىل أحداث أخری قد وقعت يف نفس املكان فیقوم ولكن مل ميض وقت طویل إال وهو یلفت ان

راوي علی تذّكر األحداث یساعد ال هو الذي الّتجاور املكاين للظواهرإن . أیضًا ابلتعبري عنها
 .األخرى

 لِ ب  اوي یتذّكر قسنطینة، یتّم تذّكرها على الفور من قِ يف أجزاء خمتلفة من الروایة كّلما كان الرّ 
 :جسرها الشهري؛ وعندما یتخّیل هذا اجلسر يف ذهنه، یتّم تداعي أماكن أخرى به

من استدارة جسورها، من مشوخها، من خماطرها، من مغارات ودايّنا، من هذا النهر »... 
 .(167: السابق)« ودوارها بدي اّلذي یشطر جسدها، من أنوثتها وإغرائها الّسريّ الزّ 

  :یبدو وكأنّه ميّر حبیاته أحد اجلسور، وعندما یعَّب 
ها تلقائیاً وکأّنين أرمسها، مشیاً علی األقدام بني هنا القنطرة، وأقرب جسر لبیيت ولذاکريت. أعَبّ »

  .(292: السابق)«  حیايت، أجتاز العمر من طرف إلی آخرذکار وکأّنين أعَّب وار املبهم والتّ الدّ 
قد وقعت على هذا اجلسر طوال أوقات خمتلفة ألشخاص خمتلفني،  أحداثتداعی له توفجأة 

  :، یرى حضوره على هذا اجلسر محاقةحداثوبسبب مرارة بعض األ
  .(293: السابق)« هنالك محاقات جیب عدم ارتکاهبا، کأن أتخذ موعداً مع ذاکراتك علی جسر»

الشخص . لى هذا اجلسراقف ع، وهو و ه یتذّكر ذكرى جّده األكَب وقد نسیها منذ وقت طویلإنّ 
لكن قبل تنفیذ احلكم، (. صاحل ابی)اّلذي ح كم علیه ابإلعدام لكشف مؤامرته ضد حاکم املدینة 

 :رمی بنفسه من اجلسر
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تلك القصة اّليت نسیتها متامًا منذ سنني. قّصة جّدك البعید اّلذي رمی بنفسه یومًا من ...»
 .(293: السابق)« جسر؛ بعدما توّعده أحد الباايت ابلقتل...

أو قّصة سّیدى حممد وهو رجل صاحل وطّیب، اّلذي شنق على نفس اجلسر أبمر من صاحل 
 : بب هالکهکان هذا اجلسر س  ووفقاً لقّصة غریبة، .ياب

تقول أسطورة شعبیة، إّن هذا اجلسر کان أحد أسباب هالك )صاحل ابی( وّنایته املفجعة. »
فقد قتل فوقه )سیدي حممد( أحد األولیاء الذین کانوا یتمّتعون بشعبیة کبرية. وعندما سقط رأس 

الریفیة اّليت  الرجل الويّل علی األرض، حتّول جسمه إلی الغراب، وطار متوّجها حنو دار صاحل ابي
 «کانت علی تلك السفوح. ولعنه واعداً إاّيه بنهایة ال تقّل قسوة وال ظلماً عن ّنایة الويّل اّلذي قتله

   .(297: السابق)

مبا أّن املونولوج الداخلي هو سرد ینتشر املونولوج الداخلي مع العدید من التداعیات، وذلک 
يف الّذهن ویتم إنشاء العالقة بني الذكرايت واملفاهیم بال هدف وغري مسموع لطبقات ما قبل الكالم 

وهذه التداعیات املتتالیة تنتصر علی الذهن وختلق قبل الكالم عن طریق التداعي.  يف طبقات ما
سالسل من الذكرايت واألفكار اليت تظهر بشكل متتايل دون الرتتیب املنطقي للنظام اخلطي يف 

تخدامات التداعي هو يف املونولوج الداخلي إىل احلد الذي ی عت َب  ميكن القول إّن أكثر اس»الّذهن، و
 (. 30: 1366)حسیين، « فیه التداعي هو أساس املونولوج الداخلي

أّن الّتداعي خیتلف ابختالف األشخاص، حیث بعض األحیان، ما »ممّا جیدر ابإلشاره هو: 
شیئاً لشخص آخر، ویعتمد ذلك على نّه الیعين یؤّدي إلی تداعي املعاين يف شخص واحد، ميکن أ

وحسب ، أشرانإذن کما  (،119: 1392)گودرزي ملراسکي واآلخرون، «جتارب كّل شخص وذكرايته وتصّوراته
أواًل قّصة . كیف شيء مثل هذا اجلسر تداعی للراوي الكثري من الذّكرايتتقنیة املونولوج الداخلي  

بغري حق، مث القّصة الغریبة هلالکة  ل  تِ رجل صاحل ق   انتحار جّده البعید، مث كانت هناك قّصة إعدام
 .قاتله
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 الّتجاور الّذهين :ج
إضافة . قد خال من موضوع أو حدث ما أنّهذهن اإلنسان خمزن لتجاربه. قّلما نستطیع أن نتصّور 

وم عاّم یتكّون كل مفه. املفاهیم اّليت یواجهها البشر طوال حیاته، غالباً ما تکون مرّکبة»إلی ذلك ، 
 (.172 ش:1388 ،معني الدیين) «من سالالت مرتابطة من مفاهیم وقطاعات فرعیة معیّنة

یستشهد الراوي أبّن الدین، واجلنس، والسیاسة، مثلث مستحیل یلقي بظالله على قسنطینة 
 :فیتذّكر فوراً مثلث برمودا وغرابة األحداث املرتبطة به، وأنّه كیف یهلك اّلذین یدخلون فیه

تها املدینة اّليت تعیش مغلقة وسط اثلوثها احملّرم سالمًا أیّها املثلث املستحیل....سالمًا أیّ »
کم حتت عباءتك السوداء... ابتلعت من رجال... فلم یکن أحد .  السیاسة( -اجلنس -)الدین

 .(337 م:2012مستغامني، ) «یتوّقع أن تکون لك طقوس مثّلث )برمودا( وشهیّته لإلغراق...

ريك عّمار، ویصف االحتفال خالد بعد حضوره يف حفل زفاف أحالم، فجأة، إىل السّ یل ذهن مي
 :اس وخیدعهم ابأللعاب البهلوانّیة کي حیّقق أهدافه اخلاّصةفیة عن النّ ه سريك حیاول الرتّ أبنّ 

، ريك عّمار(...سريك ال مکان فیه إالّ للمهّرجنيه )السّ وهذا هو عرسك اّلذي دعوتين إلیه. إنّ »
وملن حیرتفون األلعاب البهلوانّیة... سريك یضحك فیه حفنة علی ذقون الناس، ویرّوض فیه شعب 

 .(358: السابق)« أبکمله علی الغباء
 فحینما .يجماورات الروایة الّذهنیة اّليت حدثت علی أساس التشبیه، من أمجل مناذج التداع د  ع  ت   

بع املكتوبة ابلّذهب على السّ  املعّلقاتقصائد فإنّه یتذّکر  رأى الراوي قمیص أحالم املطّلي ابلّذهب
 :األقمشة املخملیة يف القسنطینة

کوك الّذهبّیة معّلقة شعر کتبتها قسنطینیة جیالً ثوبك املطّرز خبیوط الّذهب، واملرشوش ابلصّ »
غراًء، هو مطلع ، وحزام الّذهب اّلذي یشّد خصرك، لتتدّفقي أنوثًة وإبعد آخر علی القطیفة العنايّب 

 .(360: السابق)« وحشيت
حینما احتضن خالد أحالم وهي طفلة ومل یستطع والدها أن یراها أبداً، یتذّکر احملاربني اّلذین 

 :الیزالون يف ساحة املعركة، وحّت اآلن مل یتمّكنوا من زايرة أطفاهلم املولودین

عن سي طاهر وعن رفاق مل یروا  ، نیابةرحت أقبّلك وسط دموعي وفرحيت وأملي وکّل تناقضيت»
مون بلحظة بسیطة کهذه، حیتضنون لأوالدهم منذ التحقوا ابجلبهة، ونیابة عن آخرین، ماتوا وهم حی

 .(115: السابق) «ذین و لدوا وکَبوا يف غفلة منهمفیها بدل البنادق، أطفاهلم الّ 
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شباب العرب اآلخرین الذین یتذّکر مقتل « زايد»حینما یطّلع الراوي علی قتل صدیقه الشاعر 
 : اخلینيلوا على أیدي املستغّلني الدّ لوا على أیدي األعداء األجنبیني أو أّّنم ق تِ تِ مل یكن واضحاً أبّّنم ق  

 -أم علی ید اجملرمني األعداء -«اإلخوة»ومن أدراين علی ید من مات زايد؟ علی ید اجملرمني »
 « ..ضااي حّتی ميکنهم قتلنا حتت تسمیة أخری غري اجلرمية.لقد حّولوا القضّیة إلی ق»أما کان یقول: 

 «ال غري؟ أو عريبّ  برصاص فلسطیينّ  ل  تِ ق   باب الفلسطیينّ رصاصة مات زايد وخرية الشّ  فبأيّ 
 .(254: السابق)

عندما ی ذكر شخص معنّي فجأة یوّجه ذهنه إىل وایة، طوال أحداث الرّ  فنحن جند الرّاوی أنّه
لوكیة، وقد یساعده الّتجاور الّذهين يف تقدمی املشاهري نفس اخلصائص النفسّیة والسّ  أفراد آخرین هلم

جلزائریني اآلخرین أثناء عملّیتة لتقدمی والد أحالم كزعیم افهو یقّدم قادة . للمتلّقي إلی حّد کبري
 : ثوري

ذین رکبوا املوجة کان والدك رفیقاً فوق العادة... وقائداً فوق العاده. مل یکن من اجملاهدین الّ »
( وأبطال املعارك األخرية وال کان من شهداء املصادفة 62األخرية، لیضمنوا مستقبلهم، جماهدي )

ذین فاجأهم املوت يف قصف عشوائي أو يف رصاصة خاطئة. کان من طینة دیدوش مراد، ومن الّ 
ت والینتظرون أن ذین کانوا یذهبون إلی املو ، ومصطفی بن بولعید الّ يبن مهید عجینة العريبّ 

 .(44: السابق)« أیتیهم

یتغّذى أّن اخلیال  »یستمد اخلیال مادته اخلام من خَبات األشخاص ووعیهم املسبقة، وذلک ل 
، ونتیجة لذلك، فإّن اخلیال لیس منفصالً متاماً عن (6: 1379)برت، « على الصور املخزّنة يف الّذاكرة

وخاماته هي نفس التجارب السابقة. لذلك إذا ظهر يف املخیلة  املاضي، ومن مثّ فإنَّ العناصر املکّونة
شيء متماثل ومتناسب مع ذاكرة، سیكون من الطبیعي أن یتذّكر املاضي ویستدعیه. التداعیات 

 التی حتدث يف املونولوجات الداخلیة اليت ذکرانها هي دلیل على هذا االّدعاء.
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 التضادّ  -2-3
فنحن جند يف کثري من األحیان أّن  ،ویلغري، القصري والطّ الکبري والصّ ما ی عرف الشیء بضّده حنو ک

هذه ».  یشّکالن جمموعة واحدة، حیث یتجاوران ویتوّحدان يف الّذهن والّلسانني متناقضنيشیئ
هلذا، . الوحدة ابرزة جّدًا حلدٍّ یذّکر أحد األمرین اآلخر دون قصد، ودون االنتباه إىل تناقضاهتما

، 5ج ش:1345 دهخدا،) «تداعي آخر داعیات املتضاّدة غالباً ما أکَب من أيّ لقائي للتّ التّ کان اجلانب 
6548 .) 

إّن التداعیات يف القّصة تتمحور يف الغالب علی أصلي الّتشابه »: على الرغم من أّن البعض یعتقدون
شابه وذكرايته على التوايل، نظراً للتّ اوي ارد أو الرّ والّتجاور؛ وهذا األمر یعين أنّه یتم الكشف عن أفكار السّ 

ولکنّنا نعتقد أّن للتضاّد دوراً ، (26 ش:1376، يشري )« املوجود بینها موضوعیاً أو علی أساس الّتجاور بینها
ستحضر ذكرايت یيف عدد من احلاالت، کان الراوي رئیسیاً يف الّتداعیات احلرّة هلذه الروایة، فنحن جند 

على سبیل املثال، عندما شاهد منزالً كان رمزاً للفساد یتذّكر . دون قرار مسبق هاناقض بینعلى أساس التّ 
 :املساجد اّليت تدعو إىل اإلميان والتوبة بصوت أذاّنا

. یقال إّّنم أغلقوه ورمّبا ظّل له ابب واحٌد فقط بعد ما يماذا أصبح هذا البیت؟! لست  أدر »
امللّذات يف هذه املدینة، أو احرتاماً لعشرات املساجد  أ غلقت أبوابه األخری يف إطار سیاسة تقلیص

اّليت نبتت علی صدر هذه الصخرة واّليت یرتفع صوهتا جمتمعة عّدة مرّات يف الیوم لیذّکر الناس مبزااي 
 .(314م: 2012مستغامني،)« اإلميان والتوبة

کان الراوي يف كثري من احلاالت عند ذكر جسور قسنطینة الطویلة، یغرق ذهنه يف ذكرايت قد 
 حتت هذه اجلسور:حدثت يف الوداين العمیقة 

 .(292: السابق)« وأنّه يف احلقیقة الفرق بني طريف اجلسر. الفرق الوحید هو ما يف فوقه وما حتته»
يف واد عمیق حتت هذا عید اّلذي رمی بنفسه فهو بعد ذکر جسٍر، یتذّکر قّصة من جّده الب

 :اجلسر، بعدما انکشفت عن مؤامرة
قّصة جّدك البعید اّلذي رمی بنفسه یوماً من جسر رمّبا کان هذا... ولذا عندما أرسل الباي »

مال. فقد رفض أن مينح من حیضره إلیه، کان جّدي جثة يف هوة سحیقة کهذه، أسفل وادي الرّ 
 .(293: السابق)« الباي شرف قتله
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اوي األزايء واحللّي العربّیة القدمية من خالل النظر إىل نوع املالبس البسیطة واخلفیفة یتذّكر الرّ 
 :املالبس اّليت من معاملها الواضحة أّّنا کانت المعة وثقیلة. اّليت ترتدیها أحالم

شیء. ولذا اختصر األثواب العربّیة القدمية أبثواب  کنت تنتمني جلیل یثقل علیه محل أيّ »
« ع علی عجلل  س وخت  لب  خفیفة ت   القدمية حبليّ  عصریّة من قطعة أو قطعتني. واختصر الصیغة واحلليّ 

 .(117-118: السابق)
عندما یری الراوي تعبري املرأة العربیة عن مشاعرها أثناء طهي جمموعة متنّوعة من األطعمة 

يف احلفالت، یدفع ذهنه حنو النساء الغربیات، وخاصة كاترین اّليت تستخدم مظهرها واحللوايت 
 :اجلمیل کوسیلة أقوی للتعبري عن نفسها

، وینمن کّل لیلة دون «ترّاس»لقد کّن يف الواقع یطعمن کّل یوم أکثر من مائدة، وأکثر من »
یقة مؤّخرًا فقط، یوم وجدت  أن ینتبه أحد إلی جوعهّن املتوارث منذ عصور. اکتشفت هذه احلق

« عاجزاً عن حّب امرأة تعیش علی األکل اجلاهز، وال ولیمة هلا غري جسدها -رمّبا وفاءً هلنّ  -نفسی
 .(108: السابق)

، وذلک ناقضات املعروفة والتقلیدیةناقض يف روایة ذاکرة اجلسد دائماً على التّ ال یعتمد مفهوم التّ 
ناقض بني الوطن العريب والدولة املثال، یستخدم الراوي أحیاانً التّ  علی سبیل. کرايتعند تداعي الذّ 

 :ناقض بني وجهات نظرمهاالفرنسیة وکذلك التّ 
تعیش يف بلد حیرتم موهبتك ویرفض جروحك. وتنتمي لوطن حیرتم جراحك ویرفضك أنت. »

لیس هذا اجلسد املعطوب اکرة املعطوبة اّليت فأیّهما ختتار وأنت الرجل واجلرح يف آٍن واحد. وأنت الذّ 
 .(73: السابق)« سوی واجهة هلا؟

 .أحیاان (الشرقّیة)والعربّیة ( الفرنسّیة)ناقض بني الثقافات الغربّیة کرايت يف التّ یتجّلى تداعي الذّ 
فهو عندما یشري إلی ذکرايته یتحّدث عن ثقافته العربّیة . ة يف اجلزائركتذكري خلّرجیي املدارس الفرنسیّ 

 :يف نفس الوقتالثریّة 
فوف العلیا اّليت کان مقّرراً أن تتخرّج منها أّول دفعة من املثّقفني أغلبهم )املتغّیبون( طلبة يف الصّ »

ذین راهن البعض علی خیانتهم فقط، واملوظّفني اجلزائرّیني املفرنسني. وکان ذلك شرفهم، أولئك الّ 
ینة الميکن ألحد فیها أن یتجاهل سلطة الّلغة العربّیة، قافة الفرنسّیة يف مدألّّنم اختاروا الثانواّيت والثّ 

 .(31: السابق)« اکرةوهیبتها يف القلوب والذّ 
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خالفاً ملا - بناًء علی األدلة املقّدمة يف هذا القسم، هناك نقطتان مهمتان: أّواًل یلعب التناقض
مفهوم التناقض نیاً الیعتمد واثدوراً مهماً يف تداعیات روایة ذاکرة اجلسد، -یعتقده البعض من النّقاد

دائمًا علی التناقضات التقلیدیة يف الروایة هذه، حیث یستخدم الراوي التناقض بني الدول العربیة 
 واألروبّیة ووجهات نظرمها يف شّتی اجملاالت.

 
 النتيجة

ب نیت روایة جهة، وقد  من مبا أّن التداعي احلّر، غالباً ما تنعکس أمهیّته يف تنظیم حرکة تّیار الوعي
من جهة أخری، فإّن للتداعي احلّر مکانة سامّیة يف الروایة  هذه التقنیة علی أساس "ذاکرة اجلسد"

تنوّع حمتوايته، وتلوین صوره وأخرجه أّدی إلی حیث قد جعل هذا العمل األديب أکثر مجاالً و هذه، 
 .من الراتبة اّليت تصیب القارئ ابمللل

استحضار ذكرايت شخصّیات الروایة مستفیدًة من أصل الّتشابه اّلذي كان  یة علروائیأقبلت ال
وایة، ومشاكلها، وآماهلا، بیان تفاصیل حیاة شخصیّات الرّ  یوایة هذه. فتطرّقت إلأكثر  تطبیقاً يف الرّ 

، ولکن من احلاالت اليت تتعارض مع جودة التداعي يف طبقات ما لوکیةوخصائصها النفسّیة والسّ 
كالم يف الّذهن وابلتايل يف تداعیات املونولوج الداخلي، وت عتَب أیضاً ضعفًا اإلتیان بعباراٍت قبل ال

ک "لقد نسیت" و"تذّکرت  شیئاً" يف التداعیات؛ ألن هذه اجلمل هلا معلومات مباشرة وی عت َب  عدم 
 تتذكر أّي الیقني يف فهم القارئ. إذن ال توجد إرادة أو وعي يف موضوع التداعي والشخصیة ال

شيء بوعي. ففي بعض األحیان، حنن نری هذا األمر اّلذی یتعارض مع جودة الروایة يف األصل 
 هذا.

جلزائر، ان يف ثورة و وحنن جند أّّنا قّدمت للمتلّقي الکثري من املشاهري ومن بینهم الثّوار احلقیقی
ها، واألمکنة اّليت وقعت هذه والرّسامني، والشعراء وکذلك العدید من األحداث التارخیّیة وکوارث

 .األحداث فیها، مستفیدًة من الّتجاور الزمين واملکاين الّلذیِن ی عّدان من أصول التداعي احلرّ 
أصلي الّتشابه والّتجاور؛ ولکن إبمکاننا  یداعیات يف القّصة تتمحور يف الغالب علرغم أّن التّ 

ناقض مسبق یستحضر ذكرايت على أساس التّ اوي دون قرار أن نشاهد يف عدد من احلاالت أّن الرّ 
دائمًا على  "ذاکرة اجلسد"هناك ممّا جیدر ابإلشارة أنّه ال ی عتمد مفهوم التناقض يف روایة . بینها

کرايت علی سبیل املثال، یستفید الراوي أحیااًن من استحضار الذّ . ناقضات املعروفة والتقلیدیةالتّ 
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يف شّتی  والدولة الفرنسّیة وکذلك التناقض بني وجهات نظرمهاناقض بني الوطن العريب لتبیني التّ 
 اجملاالت.

هناك عالقة وثیقة بني القفزات الزمنیة والذكرايت اليت تتداعی يف روایة ذاکرة اجلسد، لكن 
ظهرها كما تظهر يف الّذهن واملعلومات املباشرة، والضمنیة املقدمة يف القصة تشرحها، بل تال الروائیة

فهم هذه العالقات االنتباه إىل ما یتّم تقدميه يف املستوايت العلیا من أحیاان یتطلب  هلكنو تَبّرها. 
 ها.بعد حتضري ذهن القارئ، یعَّب عنالقصة. إذن فنحن نری أّن الراوی 

من  ابلّرغم من أنَّ التداعي حیدث دون وعي وال إرادي يف طبقات ما قبل الكالم يف الذهن،
اتصال موجودة خارج املونولوج وتیّار الوعي، ولکن الیتعارض اكتشاف االتصال انحیة، وأنّه رابطة 

مع اضطراب و عدم الوعي ابلنسبة إلی التدفّقات الذهنیة ألنّه کما رأینا فی دراستنا هذه، ابلرغم من 
 وجود عالقة بني مكّوانت الّتداعي، لكنّنا حنن من نستخرج كیف یتّم تشكیلها ونفحص العالقة بینها،

ولو کان هذا االتصال حیدث بشكل ال إرادي يف أذهان الشخصیات، والیقّرر املرء بوعي أّن حداثً 
 ما یذكره آبخر، وقد الیفهم ملاذا وألّي سبب تذّكر حداثً وذاكرة أخرى.

مبا أّن املونولوج الداخلي هو سرد بال هدف وغري مسموع لطبقات ما قبل الكالم يف الّذهن 
ة بني الذّكرايت واملفاهیم يف طبقات ما قبل الكالم عن طریق التداعي، إذن ینتشر ویتم إنشاء العالق

املونولوج الداخلي مع العدید من التداعیات، وهذه التداعیات املتتالیة تنتصر علی الذهن وختلق 
سالسل من الذّكرايت واألفكار اليت تظهر بشكل متتايل دون الرتتیب املنطقي للنظام اخلّطي يف 

  .هنالذّ 
یتغّذى على الصور املخزّنة يف الّذاكرة، ویستمد مادته اخلام من خَبات ابلنظر إلی أّن اخلیال  

األشخاص ووعیهم املسبقة، ونتیجة لذلك، فإّن اخلیال لیس منفصالً متاماً عن املاضي، ومن مثّ فإنَّ 
خیلة شيء متماثل العناصر املکّونة وخاماته هي نفس التجارب السابقة. لذلك إذا ظهر يف امل

ومتناسب مع ذاكرة، سیكون من الطبیعي أن یتذّكر املاضي ویستدعیه. التداعیات اليت حتدث يف 
 املونولوجات الداخلیة اليت ذکرانها هي دلیل على هذا االّدعاء.

إّن مفهوم الشرق يف روایة "ذاكرة اجلسد" هو يف احلقیقة نوع من التوجه للهویة اّلذي تتبع الدول 
تعمرة املخّططات اّليت وضعها الغرب يف األراضي الواقعة حتت سیطرهتا، ونتیجة لذلك، فإّن املس

أبناءها یعانون من احنطاط اجتماعي يف مجیع األبعاد الثقافیة والسیاسیة واألیدیولوجیة وما إىل ذلك. 
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جلزائر من نري والسّیما نسیان الثّوار احلقیقیني اّلذین تَبّعوا بدمائهم من أجل حتریر بالدهم ا
االستعمار؛ يف الواقع، حتاول مستغاين أن تتعّرف شخصّیة حیاة بشکل خاص واملتلّقي اجلزائري 
بشکل عاّم علی ماضیهم الالّمع مستخدمة التداعي احلّر أبنواعه املختلفة اّلذي یلعب دوراً هاّماً يف 

 ایة هذه.تنظیم حرکة تیّار الوعي وهي التقنیة اليت ب نیت علی أساسها الرو 
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در رمان ذاکرة الجسد جریان سیّال ذهن  تداعی آزاد در تنظیم نقش

 اثر احالم مستغانمی
 نوع مقاله: پژوهشی

 *پیمان صالحی

 مایالدانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه 

 چکیده
تعبیر از حوادث داستان و معرّفی سرایان از آن برای هایی است که داستانتداعی آزاد از جمله تکنیک

کنند. عملیاتی که طی آن، افکار و خاطرات بر اساس اصول های آن به خواننده، استفاده میشخصیت

شوند. با توجه به اینکه از یک طرف، اهمیّت مشابهت و مجاورت و تضادّ، موجب یادآوری یکدیگر می

اثر « ذاکرة الجسد»کند و از طرف دیگر، رمان د پیدا میتداعی آزاد، غالباً در تنظیم جریان سیّال ذهن، نمو

احالم مستغانمی نویسنده الجزائری بر اساس تکنیک جریان سیّال ذهن نوشته شده است، بنابراین تداعی 

آزاد در آن جایگاه باالیی دارد؛ به همین دلیل، این پژوهش بر اساس تکنیک تداعی آزاد و با استفاده از 

لی، رمان مذکور را مورد بررسی قرار داده است و به نتایجی دست یافته است که تحلی -روش توصیفی

تداعی آزاد باعث زیبایی فراوان، تنوّع محتویات و رنگارنگی تصاویر این اثر مهمترین آنها عبارتند از: 

با شود، درآورده است. نویسنده ادبی شده است و آن را از حالتی تکراری که باعث خستگی خواننده می

های رمان و با استفاده از اصل مشابهت که بیشترین کاربرد را در این رمان یادآوری خاطرات شخصیّت

های روحی و رفتاری آنان را بیان های داستان، مشکالت، آرزوها و ویژگیداشته باشد، جزئیات شخصیّت

هستند، افراد مشهور فراوانی، کرده است. او با استفاده از مجاورت زمانی و مکانی که از اصول تداعی آزاد 

های آن و نیز های تاریخی و مصیبتاز جمله؛ افراد انقالبی الجزائر، نقّاشان، شاعران و بسیاری از جریان

رغم اینکه محور علی. کندهایی که این حوادث در آنجا به وقوع پیوسته را به خواننده معرّفی میمکان

دو اصل مشابهت و مجاورت است؛ امّا در برخی مواقع، راوی  های داستان غالباً بر اساساصلی تداعی

آورد؛ ولی داستان بدون تصمیم قبلی، خاطرات را بر اساس تضادّی که در آنها وجود دارد به خاطر می

 .یادآوری این خاطرات، همیشه بر اساس تضادّهای معروف و سنّتی نیست

 .ادبیات داستانیجریان سیّال ذهن، احالم مستغانمی، ذاکرة الجسد، تداعی آزاد،  :هاکلیدواژه
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Abstract 
The Free association is one of the techniques that novelists use to interpret the 

events of the story and introduce its characters to the reader. Operations in 

which thoughts and memories recall each other based on the principles of 

similarity, proximity and contrast. 

 Considering that free association in the novel "Zakerat-al-Jasad" by Algerian 

author Ahlam Mostaghanemi has a high place; therefore, this study 

investigates the novel based on the free association technique using 

descriptive-analytical method and it's got the following results: Free 

association has created a lot of beauty, diversity of contents and colorfulness 

of images to this literary work, and it has taken it from a repetitive state that 

makes the reader tired. 

 Recalling the memories of the novel's characters and using the similarity 

principle that seems to be most applicable to the novel, the author details the 

characters' personalities, problems, wishes, and psychological and behavioral 

characteristics. 

 Using the principle of temporal and spatial proximity, she introduces many 

celebrities, including the real people of the Algerian revolution, painters, poets 

and many historical trends and disasters, as well as the locations of these 

events to the reader. 

Despite the fact that the main axis of fiction is often based on two types of 

similarity and proximity, in some instances the narrator of the story 

remembers the memories based on the contradiction in them without prior 

decision, but recalling those memories is not always based on famous and 

traditional contrasts. 

Keywords: Ahlam Mostaghanemi,  Zakerat-al-Jasad, Free Association, 
Mental fluid flow، Fictional literature. 
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