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 جامليات التشكيل اللغوي يف رواية تواش يح الورد ملىن بشمل

 : عيىس عيساويادلكتور                                                         

 املدرسة العليــــا للأساتذة بقس نطينة    

 امللّخص:

تتناول هذه الورقة النقدية قراءة يف 

جامليات التشكيل اللغوي لرواية 

تواش يح الورد اليت جاءت حمّّلة بلغة 

شعرية رامزة ومكثّفة فهيا الكثري من 

فائض املعىن اذلي يروي حاكية واحدة 

ولكّّنا حبىل بوافر من الأس ئةل اليت متكل 

ة احلضور والغياب ويه أأس ئةل سلط

 متعّددة ذات قدرة عىل التخفّي والتكيّف.

وهو ما أأضفى عىل الرسد الروايئ 

حضورا مكثّفا قوامه اللغة الشعرية اليت 

اس تطاعت أأن تعّّب من خّللها الروائية 

عن ثنائية الشّك واليقني والانكسار 

والانتصار والذلة والأمل وعن املوت 

عن  تبحثواحلياة يف زمن امرأأة 

 ماهيهتا ووظيفهتا الوجودية.

 

Résumé: 

Cet article est une critique de 

l'esthétique de la  composition 

linguistique dans le roman 

foulards de rose qui se 

caractérise par un langage 

poétique et intense, dans lequel 

on raconte beaucoup de sens 

excessif dans une histoire 

rempli de questions qui ont le 

pouvoir de la présence et de 

l'absence: ce sont de multiples 

questions avec la capacité de 

dissimuler et d'adapter. Ce qui a 

donné au récit roman une 

présence intense du langage 

poétique à travers lequel le 

romancier pouvait exprimer la 

double suspicion, certitude, 

réfraction, triomphe, plaisir, 

douleur, mort et vie au temps 

d'une femme en quête de sa 

fonction existentielle. 
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 توطئة: -

الس تجّلء  تأأيت هذه القراءة النقدية يف رواية  تواش يح الورد للروائية اجلزائرية  مىن بشمل

مياان منّا أأّن اللغة أأداة فاعةل يف بناء  جامليات الرواية احلديثة عىل مس توى التشكيل اللغوي ،ا 

اخلطاب الروايئ ومكّوانته الفنية )فلغة الرواية يه اليت جتعل مّنا فنّا ممتّّيا،وجتعل قراءهتا 

عنارص فلسفية أأو معّل معيقا عىل صعيد الفكر والروح معا ، فالرواية ال جتذب القارئ ب 

ضافييجعل من العمل الروايئ آخر ا  ناّم هناك يشء أ عن  -اترخيية أأو اجامتعية أأو فنية فقط ،ا 

شيئا قامئا حبّد ذاته كعمل  -طريق عبقرية اللغة أأو عن طريق التفّجر اللغوي والوجه اللغوي

ليه وتتعلّق به وتتغىّن به روحا وفكرا ، ويصبح يف الّناية جزءا من عص   (.1هتنظر ا 

ن عىل مس توى الشلك أأو  هذا الوجه اللغوي بلّك أأطيافه ، وما ميلكه من سلطة تأأثريية ا 

ىل الأدبية مبا  بداعي يرنو ا  املضمون ، هو اذلي يؤّسس ملرشوعية "تواش يح الورد " مكنجز ا 

ميلكه من وجه لغوي مشّع، برمغ أأّن هذا اال شعاع ال يتجاوز حّّي أأو جنس الرواية احلديثة 

نسانيا متش ّبعا جبدل التجارب احلياتية  يف بعدها اال نساين عىل ا عتبار أأّن لغهتا تشلّك وعيا ا 

،) ما جيعل لغة اخلطاب الروايئ مؤسسة اجامتعية ، حتمل أأذواق الناس وأأفاكرمه وعواطفهم 

 (. 2وتصّور مس توايهتم احلياتية بلّك أأبعادها

ّن " تواش يح الورد" تنمتي يف بن ىل جنس من هذا املنظور فا  اهئا الرسدي وحمتواها الفكري ا 

الرواية احلديثة وهو ما يفرّس تدفّق تيار الوعي يف بناء أأحداث الرواية وخشوصها وزماكنيهتا 

ولغهتا الرسدية يف فصولها الثّلثة. ورمغ سلطة الوعي وكثافة الرمز وفيض الشعرية يف لغة 

ىل أأّن هذه العّلمات )التاميت(الثّلث مل ت ىل مّلمسة منط الرواية اجلديدة اخلطاب ، ا  رق ا 

، ذكل أأّن بنية النّص مل تتحّرر من منطقية الأحداث وخطّية الزمن والبناء التقليدي 

اّل ترامك خلّبات فنّية وتطّور  للحبكة، ما حيملنا عىل القول أأن ّ رواية تواش يح الورد ما يه ا 
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أأّن الرواية احلديثة يه رؤية فنّية  لوعي جاميل يعكس تأأثّر الروائية ابلآداب الأجنبية.)مبعىن

 (3للعامل ،يف حني أأّن الرواية اجلديدة يه رؤية ال يقينية للعامل.

وبرمغ مترّد الاكتبة عىل التقاليد امجلالية الراس ية للرواية الس ّيام يف س يولهتا اللغوية الانزايحية 

جبّلء عن منظومهتا  اليت تشلّك مجموعة من اللوحات الفنية ،فضّل عن أأّن الروائية تكشف

يديولوجية  الفكرية ، فهيي يف حبهثا عن اليقني تضع خطاهبا يف دائرة أأدب الالزتام ، ويه ا 

 مأألوفة.

مّث أأّن تطّور الرسد الروايئ ومنّوه واعامتده عىل خشصية حمورية بطةل "شهد" جيعلنا بلّك 

تّلك ها لآليات الرواية موضوعية نصنّف هذا العمل الأّويل يف منط الرواية احلديثة برمغ ام 

 .اجلديدة

 مس توايت التشكيل اللغوي :-أأّوال

ىل املروي  :لغة الرسد-1  )الرسد هو الطريقة اليت حتىك هبا الرواية بداية من الراوي وصوال ا 

ىل صورة 4هل مرورا ابلقّصة احملكية " والرسد هو اذلي ينقل احلادثة من صورهتا الواقعة ا 

 لغوية.

احملرتف لأجبدايت اخلطاب الرسدي اللغوي يف رواية تواش يح الورد ، يقف ولعّل القارئ 

 عىل عنصين يف اللغة الرسدية للرواية وهام:

: فوفق ما تقتضيه دراسة صياغة اللغة الرسدية اليت تقّدم هبا الروائية الصيغ الرسدية والسارد

ىل ثّلثة أأنواع ويه: خطاهبا الرسدي ،) ميكن تقس مي العّلقة بني الصيغ الرسدية والسار  د ا 

 (5السارد املشارك )اذلايت(، والسارد الراصد )الغريي(، والسارد املشارك الراصد.
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ويف رواية تواش يح الورد يقف القارئ منذ البداية عىل سارد راوية من خّلل مضري املتلكّم 

أأن أأدري  ()وقبل6"أأان" )صّدقهتا، جادلت النفس وما جادلهتا ... وحارصت انر الهوى قليب..

ليه املصحف الرشيف،أأفتّش عن 7أأجبت (، )هذه املّرة أأان أأطلب أأاّل يمّت العبارة ، أأمحل ا 

لكرتونية8سورة مرمي، أأتلو عليه ذكر رمحة ربّه ()وأأان 10(،)أأدخل بييت9(،)وأأان أأتلقّى رساةل ا 

 ( .11أأين أأّمي أأان؟

خصية وهو تداخل هذا المنط من السارد الروايئ يؤّدي دورين : دور السارد ودور الش 

هماري فين جيعل من السارد مشاراك وحارضا يف بناء الأحداث وابلتايل مؤثرا يف البنية 

ذ خيلق من خشصه بطّل ، وهو ما يشعران أأّن شهد كشخصية بطةل  الرسدية للرواية ا 

تس تعني بزنر من السرية اذلاتية للروائية ، ما يفرّس انفراد  السارد بتقنية مضري الأان اليت 

تعطيه رشعية احلضور واملشاركة يف تطّور ومنّو أأحداث العمل الروايئ، وعىل مدار الرواية 

ّن املنظور اذلايت يفرض حضوره يف الفصول الثّلثة ، ومرجع هذه املشاركة هو املسافة  فا 

الفارقة بني السارد والشخصيات ،فالسارد ممثّل يف خشصية "شهد" يتقامس الأدوار مع 

آيب ،رفيق  الشخصيات الأخرى يناس ، أ الفاعةل يف اخلطاب الروايئ  بدءا بشخصية )حيي ، ا 

 (.12مّث كامل..

نّه يشارك  ذ أأنّه يف الوقت اذلي يبدأأ فيه بصناعة فعل القّص،فا  آليا يتحمك السارد يف الزمن ا  وأ

 الشخصيات يف صناعة الأحداث وابلتايل يتقامس معها زمن الرواية.

يكسب الرواية وهجا ذاتيا ، وهو ما جيعل لغة الوصف أأو  ورواية الأحداث بضمري املتلكّم

اللغة الساردة الواصفة مشحونة ابملواقف النفس ية  املأأزومة ومحمةّل بدالالت رامزة)تسوقه 

ىل لكامهتا ، أأان أأعرفها جيّدا تكل اللكامت،هذه الأّم تغزل الفؤاد ابللكامت، س تغلّف  وادلته ا 

ّّنا س   ند متني...وأأان أأين أأيم أأان؟ ... ملا خلّفتين ضائعة بّل دفّة قلبه صّبا،ستسقيه احلّب ،ا 
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نّه مشهد حريك تتحّرك فيه اللغة الرسدية الواصفة لرتمس فيضا من الصور 13وال رشاع.. (.ا 

آالم وأأحزان البطةل اليت متثّل دور  الفنية املتتالية، وهو ما يؤّجج عواطف القارئ ليشارك أ

بر  ىل ا  ىل حمور لعامله الروايئ السارد الراوي اذلي يسعى ا  از "الأان" الساردة للراوي وحتويلها ا 

وهذا اال جراء جيعل العامل املروي عاملا نسبيا ذاتيا منظورا من جانب واحد فردي ، بل يعمل 

 عىل جعهل ذا طابع رومنيس

ّن مضري املتلكّم بصيغة ذا اكن مضري املتلكّم "أأان" يشغل حّّيا واسعا يف اخلطاب الروايئ فا   وا 

امجلع "حنن" ابلاكد يشغل مسافة متواضعة فالقارئ وهو يعّرج عىل النص بفصوهل الثّلثة 

حدى عرشة مجةل حتمل مدلول الضمري "جنن"تقول الاكتبة عىل لسان  يقف عىل ا 

رشاقة وفاء... ىل حبيهبا رسان ،نسحب الآمال،نرقب ا  (،)س نة من اذلي يسّميه 14خشصياهتا)ا 

(،)ويفتح 17(،)قطعنا املسافة راجلني حتضن يدي يده...16..(،)س نجد وقتا لنا.15حيي حبّنا

. .18بيده ابب مزنلنا.. (،)اي هللا أأقدر لنا اخلري حيث اكن ...لنا 19(،)يدخل غرفتنا..

. .20مجيعا.. ل21(،)لكّنا فقراء هلل وكرمي عطفه ورمحته.. ىل 22(،)يقف أأمامنا رج (،)نسري ا 

 (.24مل مّزقنا عىل غفةل من العشق... (،)ولن نعود للعذاب،وأأ 23...ومن دون أأن نضع خّطة...

ّن الهدف من توظيف مضري املتلكّم "حنن" يف هذه املتتاليات اللغوية هو تّلمح مّه ومأأساة  ا 

يناس ، وحيي(،ولعّل املقطع الرسدي  السارد الفردي "شهد" ابهلّم امجلعي )لآيب ، وا 

املقطع الأكرث توّهجا لأنّه  ( هو25الأخري)لن نعود للعذاب وأأمل مّزقنا عىل غفةل من العشق...

ّّنا ثنائية الشّك واليقني غري أأّّنا تندرج يف  يلخّص جتربة السارد اذلايت يف ثنائية مجيةل ا 

 اال طار امجلعي العام وهو هاجس السارد البطل .

مّث يلتقي القارئ يف رواية تواش يح الورد مع مضري الغائب "هو" بوصفه السارد املشارك 

يّل  الغريي اذلي يقوم بنقل الأحداث وتصويرها ، يقول السارد )مديرها جانب العناية هبا ا 
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. ىل "تديس" املدينة الأثرية الفاتنة 26،وجعلين مّهه وانشغاهل .. (،)قالت دعاها للخروج ا 

. ..27. (،)ماذ الو واتته رحي عاصفة،أأيصمد 28( ،)قال أأيّن...بل أأنّه منذ والديت يعرفين...

(،)ينتظر تعليقي ...ال 30دخل الغرفة ،يمتّدد...يقابل التلفاز...(،)يتناول فطوره ،ي29حيي؟..

،) مل يفّوت احلدث أأدرك ،ّأأين أأزور مكتب (32(،)يعرتض عىل الكيم...31يّّبر يل قدومه...

. (،) يرتكين ويذهب كام لّك الأاّيم 33امجلعية،حرض رسيعا فاجأأين..

 (.35...  (،)تنسحب،تقول أأّن ادلور اذلي أألعبه اكن دورها34اخلوايل...

طار سعي  ّن مضري الغائب ممثّّل ابجلنسني "هو"أأو "يه" يف اخلطاب الروايئ يأأيت يف ا  ا 

ىل تعّدد  ن اكن صوت الغائب هو الصوت اخلفّي لضمري  الأصواتالروائية ا  وتنّوعها ،وا 

اثرة املتلقّي  املتلكّم ، والوظيفة البّلغية لهذا التبادل بني الضمريين هو لفت الانتباه وا 

ح داث قدر من التنوّع الأسلويب ، والتجديد يف صياغة الرتاكيب اللغوية عن طريق التنوّع وا 

ىل حضور ذهن املتلقي وتأأكيد مشاركته  يف اس تخدام الضامئر ، كام يؤّدي هذا التنوّع ا 

 الوجدانية.

واملّلحظ أأّن مضري الغائب جاء أأقّل حضورا من مضري املتلكّم لسبب رئيس وهو أأّن 

ىل ادلاخل يف حني أأّن مضري اخلطاب ينحو اخلطاب الر  ىل شلك رسدي ينحو ا  وايئ حباجة ا 

ىل اخلارج .  ابخلطاب ا 

 مس توايت اللغة الرسدية: -2

تتعّدد أأساليب التشكيل اللغوي بتعّدد أأساليب الرسد، ويف رواية تواش يح الورد تتشلّك 

 اللغة الرسدية من مس تويني هام:
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ّّنا لغة تصف التجربة اال نسانية وتعّّب عن الرؤية الفكرية بلغة الرسدية اللغوية املبارشة:-أأ  ا 

خبارية وتبليغية ، ولكّّنا ال ختلو من شعرية وأأدبية ،تقول الساردة )ما أأزال  مبارشة وظيفهتا ا 

ىل الشفافية 36أأنتظر،انتظرت س نوات ،وميكن أأن أأنتظر أأخر (،فلغة هذا املقطع النّّص تنحو ا 

ىل املتلقي بأأقّل تلكفة حبيث تعّّب عن محمولها ا يصال املعلومة الرسدية ا  حلقيقي فوظيفهتا ا 

ىل قولها )قطعنا املسافة  ممكنة.كام وّظفت الروائية فيضا من امجلل الرسدية املتدفقة فانظر ا 

 (.37راجلني،مل أأجد حّّل غري اجللوس عىل طاوةل الغذاء...متنيت أأاّل يسأألين السبب

نّه ملن اال نصاف أأن نقّر أأّن  اللغة املبارشة معةل اندرة يف هذه الرواية ذلا فّل غرو أأن يقول وا 

ادلكتور شعيب حليفي وهو يقّدم لروايهتا )ولعّل الرواية اليت تقّدهما الأديبة مىن تعكس 

العديد من املرااي املتفاعةل فامي بيّنا ذاتية وغريية ،اجامتعية وثقافية ...يف أأفق معرفة تعّّب 

 (.38ة املبارشة عن قوهلابلرمزي ما تعجز اللغ

:لغة الرواية حبىل ابلشعرية،مفقاطعها الرسدية يف جلّها قابةل الرسدية اللغوية التجس يدية-ب

لأن تّلمس فضاء القصيدة النرثية بعد تفكيك مجلها القصرية والطويةل ،فهيي تقرتب من لغة 

 ع.الشعر وتس بح يف شواطئه دون رقابة لتّلمس فيضا وافرا من التخييل البدي

 ومن يتأأّمل املظهر اللغوي يف هذا املس توى جيده عىل مس تويني:

: و من املقاطع الرسدية ادلاةل عىل ذكل:)قالت أأيّن شفق من غسق العمر ،وأأيّن  بنية امجلةل-

وردة نداها فيض الفؤاد...(،)أأخاف أأن يقرأأ حرويف املس ترتة اليسري افتضاهحا،فأأفّر من اللقاء 

(،)مريرة خمالب اخليانة بني 40ني من املسامع ،السمع حاسة الفؤاد...(،)مىت خترج39والنظرة...

ىل ما اكن 41مفاصل النفس... عصارا من انر يعيد اللهيب ا  (،)لكّّنا تصّب عىل رماد الفؤاد ا 

(،)أأس بوع واحد لرتتيب مفاصل احلياة بعده ،لن أأمكل صّبا ، 42يرغب عن الالهتاب...

 (.44(،)يرسع الغد حنوي، يرجتف الفؤاد...43 اجلرح يزنف بشّدة ...جرح الكّبايء...
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اّل فيض من فيوض اللغة املوحية املكتزنة أألفاظها بسحر  ّن هذه املتتاليات الرسدية ما يه ا  ا 

اللكمة وشعريهتا ورقهّتا، فالوجه فيه صفحات تقرأأ كام اجلريدة، واخليانة لها خمالب اكملنية اليت 

ّل برماد الانكسار والقلق ، واحلياة لها مفاصل تنشب أأظفارها،والفؤاد قد صار همزوما مثق

آهات احلرية وأأاّنت الأمل .  تلّك وتصدأأ والكّبايء صار لكامي جرحيا يزنف من أ

يقاع امجلةل الرسدية وبّلغهتا  يقاعها الشاعري تؤّسس ال  هذه املتتاليات التخييلية البديعة اب 

 لتعطي لها مدلوال يتساوق مع احلدث الروايئ.

: وهو يف اخلطاب الروايئ يشلّك نّصا لسانيا لكّيا بنيته املتتالية الرسدية ويه الفقرةبنية -

ن  ذات وظيفة جاملية يتداخل فهيا الرسد الشعري ابلتشكيل اللغوي يقول السارد:)أأرأأيت ا 

ن اكن القلب وقودها ،وأأنىث  ن اكنت بني النفس واجلسد ،أأو رأأيت ا  اكنت انرا تتّقد ،أأريت ا 

ن  اكنت اكسارة،يف زمن يفجع بعد العني ابلأثر ،وباكء عىل البسامت واحلمل ،مّث يه لهيهبا..ا 

آديم ،مّث تتكون امرأأة ،وامسها بني الشفة والشفة نصف  امرأأة ،نصف ش يطاين ،نصف أ

ابتسامة ،وحرسة دمعة ،وذكرى لرفيقة يه بني الأمس والغد الأمل،ورمس لكن لنار 

 (45تتّقد.

ّن هذا املقطع الرسدي  يتكّون من مخسة عرشة مجةل تشلّك يف الواقع مخسة عرشة بيتا ا 

 خطّيا ،تشلّك جممتعة قصيدة نرثية ابمتياز.

ولعّل املقاطع الأخرى للرواية تسري يف هذا النسق الرسدي الوصفي املكثّف ابلصور الواصفة 

تتأأرحج بني احلبىل ابلشعرية ،وفهيا بعد انفعايل يعّّب عن جتلّيات اذلات وخواجل النفس ويه 

 رحليت الشّك واليقني.
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واملشهد الروايئ لتواش يح الورد مشهد رامز ابمجلةل بدءا بصورة الغّلف ،ويه من أأمجل 

اللوحات الرسايلية لسلفادور دايل ، تقوم هذه اللوحة يف صورهتا الباطنة  عىل ثنائية اخلفاء 

الأمين ميثّل النصف الّبئي والتجّّل ،فالوجه امجليل اذلي يكشفه الفنّان  للمشاهد بشقّه 

الوديع يف أأنوثة املرأأة ، بيامن خيفي الفنّان الشّق الأيرس من وهجها لأنّه رمز للاكئن الش يطاين 

ظهار الفنّان للشّق الأمين من وجه املرأأة مقصود ليبنّي أأّن الأصل يف اال نسان هو غلبة  فهيا، وا 

ىل امجلال فيه عىل القبح،فالغّلف وحده كفيل ابخزتال م قروئية الرواية اليت تؤول يف الّناية ا 

 تغليب رحةل اليقني عىل رحةل الشّك،مبعىن تغليب عامل امجلال عىل عامل القبح.

ّن املتأأّمل يف بناء امجلةل التعبريية يلفهيا  وكامي ال حنيد عن املس توى الرسدي يف بنية امجلةل ،فا 

 ،)كام يف املقطع الرسدي الأّول من قامئة عىل التناوب بني امجلل القصرية وامجلل الطويةل

الصفحة السابقة(،ومرّد هذا التناوب هو توافقه مع الرؤية اال نسانية واملشاعر والأحاسيس 

حداث املشاركة الوجدانية مع القارئ لأّن اللغة الشعرية تتساوق مع  املراد جتس يدها هبدف ا 

حدى مقاطعها الرسدية)ذ كراه مجر ابلصدر أأرصفه،بزفرايت نفس ية املتلقي ،تقول الروائية يف ا 

أأصّعره ،فالهتب احلرائق وينبعث شظى العشق السام عىل حواف اللغة ،فأأكمته وأأجتّرعه يف 

 .(46عزةل قبل أأن يلفح جليس يت وجه اللهب من بني ظلامء احلروف

ّن هذا املقطع الرسدي يشلّك أأمنوذجا لشعرية اخلطاب الروايئ ،فالتشكيل اللغوي فيه  ا 

نتاهجا وتصيريها حشنة يزناح عن  عادة ا  ىل أأنس نة الأش ياء وا  احملمول احلقيقي للغة، فهو ينحى ا 

من املشاعر اال نسانية املتداخةل ،فاذلكرى مجر والصدر هل أأرصفة والعشق يلهتب ، واللغة 

 تبين لها حوافا،والعشق مّس تتجّرعه شهد ،واحلرف مظمل كام اللّيل.

ّن جاملية هذا التكثيف الشعري ال  يمكن فقط يف امجلةل ،بل يف الفقرة كلّك لتشلّك وحدة ا 

شعرية مكتزنة بش ىّت صنوف الانزايح مبا يف ذكل انزايح اال يقاع املتدفّق ،وهو ما جيعل 
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ناّم  املتتاليات امجللية كأبيات خطّية لقصيدة نرثية ،ولعّل هذا اجملهود امجلايل مل ينشأأ من فراغ ا 

 الوجداين.جاء مثرة للبوح اذلايت واال فضاء 

 لغة احلوار: -3

موازاة للرسد والوصف اس تعانت الروائية بلغة احلوار لتقرتب من جمال الرواية احلوارية ،هذا 

 احلوار بنوعيه ادلايلوج واملونولوج أأّدى دورا فاعّل يف البناء الروايئ لتواش يح الورد.

لنفس ية والاجامتعية : وظيفته الكشف عن مواقف الشخصيات  وبنيهتا الفكرية واادلايلوج-أأ 

ّّنا رغائب  ،ومن املقاطع احلوارية الفاعةل ما جاء عىل لسان السارد: ) وقبل أأن أأدري أأجبت:ا 

( )_مل حتّدثيه أأبدا ومل تصارحيه مطلقا؟_ ال 47زوج مسمل ،هبا القلب ينبض والنفس هتمس

 (48أأبدا ...أأريده أأن يأأيت من تلقاء حبّه..

طف هو الرتكّي واال جياز والتكثيف مع توظيف بعض القرائن ما ميّي لغة احلوار يف هذا املقت

اللغوية البنائية اكالس تفهام التعجيب اذلي يكشف عن طبيعة الرتكية الاجامتعية، فتعّجب 

يناس عن عدم مصارحة حيي مبوضوع حهّبا يكشف عن فكر اجامتعي تغرييب يف حني أأّن  ا 

خر يف اجملمتع وهذه التشكيةل يه حياء شهد وعدم البوح حبهّبا ليحي  يعكس الطرف الآ 

حصيةل الفكر اال سّليم العريب أأو يه حصيةل ثقافة احملظور واملسكوت عنه يف اجملمتعات 

 العربية واال سّلمية.

ّن الاس تفهام  نّنا نلمح رصاعا خفيّا بني تيارين فكريني متناقضني، وعىل هذا النحو فا  وعليه فا 

ىل املشاركة التعّجيب أأّدى وظيفته  ابمتياز يف  تعميق ادلالةل ال اثرة واس امتةل املتلقي ودفعه ا 

 الوجدانية.
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أأّما قولها :)ما أأزال أأنتظر ،انتظرت س نوات وميكن أأن انتظر أأخر، الأمه أأن يرفرف عاشقا 

(فهو مقطع حواري  حيمل دالالت رامزة ،فشهد ويه متارس لعبة الانتظار تبحث 49حنوي.

حاةل عىل توظيف تقنية الارتداد عن ذاهتا وعن مّلذها وقولها :"  انتظرت س نوات " فيه ا 

ضايف يؤّسس  آنية كدمع ا  والاسرتجاع ، فهيي تس تحرض طفولهتا مع حيي يف املدرسة القرأ

 لرشعية الانتظار .

 ومن املقاطع الرسدية الشائقة كذكل هذا احلوار املتأأّزم:

 شهد أأنت مريضة. 

 ليتين أأموت...ليتين أأموت.

 تفي ويرفعين:ـــ ال تقويل هذا ...توجعني قليب.يقبض بكفّيه عىل ك 

 50أأان ال أأعرف غريك.ُأقسم أأان أألكّم صديقيت ،ُأقسم.

ملتلقي عليةل حزينة -تسافر لغة هذا املقتطف احلواري بعمق يف خواجل شهد ، فتبدو ل

نّه وجع الشّك املوّرى ابخلوف ،يؤّرقها فتخم د ،اكسفة البال قليةل الرجاء مكسورة اجلناح ، ا 

اّل املوت ، وهو ما يزيد من عذاابت حيي فيعرتف لها بأأّن  مشاعرها وتنطفئ فّل جتد مّلذا ا 

اّل قلهبا الكسري ,ولكن رحةل الشّك متّزق أأحشاءها وترتكها جسدا  قلبه ال حيمل يف جوفه ا 

 سقامي حمّطام.

ىل أأن  ىل التأأّزم ا  نّه مقطع اكشف فاحض لنفس ية شهد وهو مقطع يدفع ابلأحداث ا  تصل ا 

 أأقصاها فيقع الطّلق بني قلبني ما عرفا اخلطيئة.
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يقول مهفري روبرت عىل لسان محمود الربيعي )يرتبط احلوار ادلاخّل ملرحةل  ب/املونولوج:

فادته من كشوفه وحتليّلته للنفوس البرشية ( 51انفتاح الكتابة  الروائية عىل عمل النفس وا 

واية تنايج شهد نفسها قائةل :)ذكرتك حيي وهو ما نلمسه يف مس هتل الفصل الأّول من الر 

،تراك  تفعل يب فعكل هبا ..مّليك أأنت وتغريد من جنّة اخلدل وقطع متناثرات  من رمحة 

الرحامن ...اي هللا مىت تأأيت حيي...مىت تروي عطش س نوات من الشوق، القلب مجر 

آهة ال تنقطع ، القلب وردة ...نعم وردة. ّن هذا النسق اللغوي (. 52ولهيب.. ال هيدأأ القلب أ ا 

بني السارد ونفسه الباطنة يكشف جبّلء أأغوار الشخصية البطةل "شهد" ويسفر عن هّزاهتا 

آخر هل.  النفس ية العنيفة ، فهيي قلب ملهتب حيرتق شوقا ليس تأأنس حبامية الطرف ال

عكل ويلحظ ادلارس لهذا املقطع اس تعانة السارد بتقنييت التساؤل واملناجاة )تراك تفعل يب ف

هبا ؟ ايهلل مىت تأأيت حيي؟ وتوظيف مثل هذه التقنية يعمل عىل تنس يق احلوار مع احلركة 

يقاعها املتسارع  وهو يرصد حلظة ترقّب شهد ليحي ،ويتجىّل هذا الشغف  النفس ية ويدفع ا 

أأكرث يف قول السارد: )أأنتظرك حيي ، سأأنتظر،ويف لّك خطوة أأحملك،وعىل لّك وجه أأقرأأ 

 (.53بسامتك

ة احلوار املونولوج يف هذين املقطعني يه انعاكس لبناء الشخصية احملورية يف الرواية ، فلغ

ويه تعرية اكشفة  ملا خيتلج يف ذاهتا من مكنوانت حاّدة.)ال تصّب العني ، وال الفؤاد ميكل 

الصّب، احلياة تّص عىل طلب الس ند وال س ند يل غري هذه الصلوات ...أأين الأخ الزوج 

فة ،يف حلظة واحدة عش هتا أأقّل من رمش العني أأفقد مملكة من الأمان،ش ّيدها واين الوظي

 ( 54العمر املايض أأيّنار معرا وينتصب خرااب ،خواء نفي حلظة واحدة.

ّن هذا التنوّع يف أأشاكل احلوار ادلاخّل يكشف عن جوانب يف الشخصية الروائية  اليت ال  ا 

زئياهتا اليت تكشف عن جوهر النفس اال نسانية تعمل عىل كشفها الوسائل الفنّية الأخرى جب
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ىل تقنية  ّن الروائية تستمثر طاقاهتا التعبريية وامجلالية والبنائية يف احلوار ادلاخّل فتلجأأ ا  ،مّث ا 

التداخل بني احلوارين ادلاخّل واخلاريج معا)ـ أأان مل أأجنب وال أأيخ ،مل أأر طفّل يف حيايت ، 

نّه ابنك أأو ابنتك متاما كام هو ابين. معا قصدان تكل العيادة  ال حترميين حبّه. لن أأحرمك ا 

وتكل الطبيبة ، اليت فاجأأت الفرح وشلّكته يف صورة مل ختطر عىل ابيل ،قالت أأّّنام اثنان 

،ابين هو ابنان،توأأم فىت وفتاة. اي هلل... امحلد هلل ...ومّرة أأخرى تسأألين احليطة .ـ تكرث 

 (55نقطة من أأموميت... صغاء ...غري أأيّن أأنصت بلكّ الطبيبة النصح وال أأقوى عىل اال  

ّن اللغة يف هذا احلوار املتداخل قادر  عىل التعبري عن لّك لون من أألوان احلوار مبا يتناسب  ةا 

ومضمونه وسامته الفنية والبنائية ، وهو ما أأثرى املوقف ادلرايم جفعهل أأكرث حيوية وقدرة عىل 

 ائية.اال حياء ابلتجربة اال نسانية للرو

واملتأأّمل يف لغة احلوار لتواش يح الورد يلفهيا موحّشة ومكثّفة ورامزة الس ّيام يف احلوار ادلاخّل 

يف حني أأّّنا عفوية ومفعمة ابلشعرية يف حوارها اخلاريج وما ميّيها أأّّنا تتناسب ومس توايت 

 الوعي  الثقايف والاجامتعي والفكري لشخوص العمل الروايئ .

 اخلّلصة:-4

ن  وخّلصة مقولنا يف هذه الورقة النقدية أأّن تواش يح الورد مل ترق بعد للرواية اجلديدة وا 

 "56اكنت الأديبة قد بدت قريبة مّنا يف مولودها الروايئ الثاين "أأهداب اخلش ية

فقد جاء حمىّل بلغة شعرية رامزة ومكثّفة فهيا الكثري من ،غة أأّما من حيث التشكيل امجلايل للّ 

 اذلي يروي حاكية واحدة ولكّّنا حبىل بوافر من الأس ئةل اليت متكل سلطة فائض املعىن

 احلضور والغياب ويه أأس ئةل متعّددة ذات قدرة عىل التخفّي والتكيّف.
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أأّما عن الرسد الروايئ فهو يسري بقّوة دفع رابعية قواهما اللغة الشعرية اليت اس تطاعت أأن 

ّك واليقني والانكسار والانتصار والذلة والأمل وعن تعّّب من خّللها الروائية عن ثنائية الش

 املوت واحلياة يف زمن امرأأة تبحث عن ماهيهتا ووظيفهتا الوجودية.
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 1993، 2حلميداين محيد : بنية النص السردي من منظور النقد األديب ، املركز الثقايف العري ، الدار البيضاء ط -
 ،ص 454

  5 - -العيد ميىن: تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي، دار الفارايب،بريوت1996،ص50

 - - مىن بشلم : تواشيح الورد، دار األملعية للنشر والتوزيع ،ط1،2012 ،ص9 .6 

 - املصدر نفسه ،ص 10 7 
 - املصدر نفسه ص . 528

 -املصدر نفسه ،ص 126 .9 

 - املصدر نفسه ،ص209 .10 

 - املصدر نفسه ،ص 79 .11 

 - املصدر السابق ص 79 .12 

 - ينظر:الكردي عبد الرحيم:الراوي والنص القصصي ، دار النشر للجامعات ابلقاهرة ،ط2،1996 ،ص13.141  

 - مىن بشلم : تواشيح الورد، دار األملعية للنشر والتوزيع ،ط1،2012  ،ص. 1114

 -املصدر نفسه ،ص20 .15 

 -املصدر نفسه ،ص23 .16 

 -املصدر نفسه ،ص 26 .17 

 -املصدر نفسه ،ص  3218

 -املصدر نفسه ،ص100 19 

 -املصدر نفسه ،ص  10420

 -املصدر نفسه ،ص  2321

 -املصدر نفسه ،ص24 . 22 

 -املصدر نفسه ،ص165 .23 

 -املصدر السابق ،ص166 .24 

 -املصدر السابق ،ص167 .25 

 -املصدر السابق ،ص10 .26 

 -املصدر السابق ،ص12 .27 

 -املصدر السابق ،ص16 .28 

 -املصدر السابق ،ص18 .29 

 -املصدر السابق ،ص42 .30 
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 -املصدر السابق ،ص64 .31 

 -املصدر نفسه السابق ،ص102 .32 

 -املصدر السابق ،ص135 .33 

 -املصدر السابق ،ص160 .34 

 -املصدر السابق ،ص194 .35 

 - مىن بشلم:تواشيح الورد ،ص10 .36 

 -املصدر نفسه،ص27 .37 

- http://www.ekutubonline.com/index.php/2012-38  

 - مىن بشلم:تواشيح الورد ،ص9 .39 

 - املصدر نفسه،ص11 .40 

 - املصدر نفسه،ص28 .41 

 - املصدر نفسه،ص29 .42 

 - املصدر نفسه،ص54 .43 

 - املصدر نفسه،ص84 .44 

 - املصدر نفسه،ص147 .45 

 - املصدر نفسه ،ص46.9 

 - املصدر نفسه ،ص 9 .47 

 - املصدر نفسه ،ص 48.111 

 -  املصدر نفسه ،ص 49.10 

 - املصدر نفسه ،ص50.11 

- روبرت مهفري: تيار الوعي يف الرواية احلديثةتر: حممود الربيعي، دار غريب ، القاهرة، ط 2000 . ص 125 
 51. 

 - مىن بشلم :تواشيح الورد ،ص 52.13 

  53  - املصدر السابق ،ص 13.

 - املصدر السابق ،ص 103 .54 

 - املصدر السابق : صص117-116 .55 

 – مىن بشلم : أهداب اخلشية،منشورات ضفاف –بريوت- ط1، 56.2013 


