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 األعرج لواسيني الياسمين طوق رواية في -المرأة –اآلخر تمظهرات

 
 
 
 

 

إن ميمة الرواية األساسية ىي تحميل المجتمع ونقده، جاءت لتعبر عن قمق ومعاناة 
اإلنسان النفسية ولتصور أزمة اإلنسان مع أخيو اإلنسان بعد انحطاط القيم واألخالق 

ويحرص عميو حرصو عمى اإلنسانية، واألديب الحق ىو القادر عمى تحمل ىموم مجتمعو، 
 -وىذا األمر كثير الورود في اآلثار األدبية -نفسو، وحتى عندما يرسم صورة سمبية لمجتمعو

فإنما تكمن وراء تمك الصورة رغبة عارمة في اإلصالح والتغيير، ال اإلساءة إلى ىويتو التي 
 ينتمي إلييا ماديا واجتماعيا ونفسيا وأخالقيا.

اآلخر بوصفو اختالفا دينيا أو ثقافيا، يشكل أفقا لمذات، » في الرواية العربية يحضرو 
  وأحيانا جزءا من النظرة إلى الذات سواء تقدم باعتباره شريكا مسالما أو في ىيئة كيان غاز 
   أو صفة محتل متغطرس أو مفاوض ميادن أو تقدم إلى مساحة الوعي كاختالف جسدي 

لذلك فإن أحد الشروط األساسية إلنجاح التواصل الحضاري مع اآلخر ىو ، 1«أو ثقافي إلخ
االحترام المتبادل واالقتناع بفكرة تعددية النماذح الحضارية، وحق كل ثقافة أن تبقى عمى 

 مقومات ىويتيا دون التحاق أو انسحاق بحضارة أخرى.
ذا كان لموعي بالذات،  الميم أن اآلخر حاضر وبكيفية وجودية في المجال العام» وا 

ولذلك فيو يمثل وبشكل مفارق أحيانا موضوع إغراء ومصدر حذر وحيطة في نفس الوقت، 
ويبدأ اآلخر حين يبرز الوعي باالختالف وينتيي عندما نعترف ىو وأنا بكوننا نشكل ذواتا 

  ية مغايرة، بيذه الطريقة نحتاط من التيديدات النيائية ومن أشكال التماىي الحقيقية التبسيط
، إذن التعايش والتواصل بين األنا واآلخر يكون باحترام الخصوصيات اليوياتية 2«أو الوىمية

 لكل طرف منيما. 

 عمي حاج مازية :األستاذة
 اآلداب والمغة العربيةقسم 

 اآلداب والمغات كمية 
 بسكــــرة -خيضر محمد جامعة
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نموذج طوق الياسمين لواسيني  –وانطالقا من النص الجزائري الذي بين أيدينا
التي تحكم تفكير كاتب ىذه الرواية  سنحاول استنباط الصور والتخييالت االستييامية –األعرج

أناه(  حول اآلخر ونظرتو إليو، إذ تبدو ىذه الرواية رواية ذاتية تعبر عن ثقافة شعبو وىويتو)
وىو بطميا. متوخين اإلجابة عن  عدد من األسئمة المتعمقة باألفكار المسبقة والسطحية التي 

المرأة  ء معو بداية كان بعيون أنثى)تؤدي إلى التقوقع  عمى الذات والعداء لآلخر، فالمقا
العربية والغربية(، لذلك تمظير جنسيا في أكثر من موقف، أكثر منو تجميا فكريا وأيديولوجيا 
وموروثا ثقافيا، بعدىا تتنوع صورة اآلخر مضيفة تراكما معرفيا عمى مخيمة األنا التي تواجو 

المعاناة والرفض واالضطياد من طرف عقدة االرتباط والزواج(، زد عمى ذلك   مشاكل نفسية)
ىذا اآلخر البعيد دينيا، وعمى امتداد رحمة الذات الساردة التي تصادف عدة آخرين يختميا 

 الروائي نياية مأساوية تتسع  لمقراءات المتنوعة. 
 تجميات اآلخر "المرأة" في رواية طوق الياسمين:

رواية ذاتية، لمروائي العالمي رسائل في الشوق والصبابة والحنين(  طوق الياسمين)
واسيني األعرج، وتحتوي عمى أربعة فصول مرتبة عمى النحو اآلتي، الفصل األول: سحر 
الحكاية، الثاني: الطفمة والمدينة، والثالث: بداية التحول، أما الرابع: مسالك النور. عدد 

 م.    2002، 1ط صفحة، صادرة عن المركز الثقافي بالدار البيضاء المغرب، 222صفحاتيا 
الرواية تتحدث عن قصتي حب تجمع بين أربعة أبطال في باريس، أين التقى 

سيمفيا"  مريم" الفمسطينية و" السارد" من الجنس الرجالي الجزائري بـ" عيد عشاب" و" الصديقان"
مكان الفرنسية من الجنس النسائي، وذلك أثناء دراستيم في الجامعة معا، ثم بعدىا إقامتيم في 

من الطبقة  واحد الحقا، لتنشأ عالقة حب بين السارد الذي يشتغل كاتبا في الجريدة وروائيا)
المثقفة في المجتمع( ومريم التي كانت طالبة جامعة آنذاك. وأيضا تشاء الصدف أن يحب 

 عيد عشاب سيمفيا إلى حد الموت. 
آلخر، وتتجو نحو الرقي تتميز الكتابة الروائية عند واسيني األعرج باالنفتاح عمى ا

بالقيم الجمالية والثقافية المتنوعة لمذات، وىذا ما يجعل نص طوق الياسمين خطابا إشكاليا 
لكي تمارس حضورا » نابعا عن إنسان مثقف يفسح فيو المجال لتداخل الخطابات الحضارية

ؤلحداث حواريا عبر ممارسة نوع من التحريف الداللي يسمح لمصياغة السردية الجديدة ل
التاريخية أو األساطيرية أو العقادية أن تمارس نوعا من الحضور المجازي في الزمن الراىن 
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أو أن تتمبس بو كأحداث ووقائع أو ممارسات إيديولوجية وسياسية يقصد من إعادة إنتاجيا 
دود روائيا وتمثيميا رمزيا أن العنف والفتنة في واقعنا العربي اإلسالمي يشكالن قدرا يخترق ح

 .    3«الزمان والمكان ويتعذر تطويقو
طوق الياسمين" مقبل عمى التعايش الثقافي مع آخر  في" الروائي واسيني األعرج

وجود اآلخر » يشبيو، يحبو ويتجانس معو، يريد أن يظير ىويتو الذاتية لمعالم من خالل
الف والتميز كما وحضوره والوعي بو، ألن إدراك حضور اآلخر يؤدي إلى شعور الذات باالخت

أن الوعي بالذات واليوية يتنامى ويزداد عندما تعقد الذات المقارنات مع اآلخر في نواحي 
التضاد واالختالف أو التوافق والتشابو، وعندما تعاين الذات اآلخر وتظير الفروقات الخمقية 

، فالحكمة 4«أيضا والخمقية واإليديولوجية تبدأ اليوية بالتشكل ويبرز الوعي بوجود ىوية اآلخر
من حوار الحضارات ىو التعرف عمى اليويات الثقافية المختمفة لآلخر، وكذلك تحقيق التفرد 
والقيمة التواصمية وتبادل األفكار، واالستفادة من خبراتو في الحياة عبر معايشتو واالحتكاك 

النيل من  بو، واكتساب القدرة عمى تفادي أو مواجية خطره عمى اليوية الشخصية، وربما
 عمومو في جميع األصعدة.

 المرأة العربية" عند األنا العربي.  نموذج اآلخر" -1
، ويعمن لنا -الرجل -اآلخر بالنسبة لذات السارد أو الراوي -المرأة –مريم" تمثل"

الروائي منذ البداية حضورىا الكبير في ماضيو وىي حية ترزق، وفي حاضره أيضا رغم 
في مثل ىذه المدينة، » غيابيا عن حياتو بسبب فعل الموت الذي فرق بينيما، فيقول السارد:

فأت مريم وىي تعطي الحياة لكائن لم تبقى معو إال دقائق في مثل ىذا اليوم الشتوي البارد انط
معدودات رأتو ثم تمتمت: أتمنى أن تكون أنت أول من تراه سارة.. ونامت بيدوء لم يستطع 

 . 5«أحد إيقاظيا بعد ذلك، وكأنيا فجأة أصيبت بتخمة حب من محيطيا القاسي
في الرواية، وذلك مقابل األنا  وتثبت اآلخر مريم حضورىا رغم أنيا شخصية غائبة

الرجل العربي الذي بقيت حية في وجدانو، فيذه المرأة  كانت اإلشكال الرئيسي في السرد؛ ىي 
األساس والمركز والطريق المييمن والبؤرة وما إلى ذلك من الصفات التي تقيد اختالل 

فاصيميا مني وجو أنت امرأة أعرفيا وتيرب ت» صورتيا، يعبر الراوي عن مدى تعمقو بيا،
جميل لوال بعض الصفرة التي تعطي االنطباع بالمرض عمى الرغم مما كان يبدو عميك من 
سعادة. خانة صغيرة تنزلق بيدوء عمى الجية اليسرى من رقبتك. أتذكرين أني ذات ليمة 
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، 6«وضعت قطرات الويسكي وشربتيا واحدة واحدة. مكانك الحساس نقطة ضعفك في الفراش
ذات السارد ىذه المرأة لدرجة حفظت تفاصيل جسميا كميا وذابت فييا، كما نالحظ  لقد عشقت

تأثر األنا العربية بالثقافة الغربية واألخذ من ىويتيا مثل عدم ممانعة العالقة الجنسية خارج 
 إطار الزواج. 

و ويواصل السارد محطات تذكره لآلخر، فيصف ولعو الشديد بيذه المرأة التي سحرت
أمطار نيايات الخريف، وىذا الشتاء يذكرني بك. أراك كما تعودت » بجماليا العربي الفتان،

دائما أن أراك في مثل ىذا الموسم بضفيرتيك المنكسرتين عمى صدرك وابتسامتك الساخرة، 
ولباسك البنفسجي الفضفاض الذي تشتيين ارتداءه، ألنو كان يقوي لديك شيوة األمومة، 

سطينية التي ال تغادر عنقك، وأنت تقولين: ليس لباسا فقط، ففمسطين حتى وىي والكوفية الفم
بعيدة تمنحنا الكثير من الدفء. في قمبك دوما مخاطرات ماسة* التي عندما أحبت رجال 

 .7«تعرت عن آخرىا ولبست وطنا بكاممو
ت، فيولييا تحتل ىذه المرأة مكانة كبيرة لدى السارد، وتثير فيو جممة من التساؤال

أنت ىي أنت عينان ىادئتان، تبحثان عن » اىتماما كبيرة ويمنحيا مساحة كبيرة في السرد،
شيء ما يزال بعيدا، تصفقان من حين آلخر بخجل كبير. عمى اليد اليسرى ينام سمك نحاسي 

. -ست-صغير عمى شكل إسورة ذىبية وعمى معصم اليد األخرى بقية األساور الرقيقة األخرى
دقيق نافر كفرس جموح ال تروضو الفرسان، ترابط تحتو عبر خط مستقيم يتعمق كمما  أنف

ضحكت شفتان متقنتان وممتمئتان تبرزان أكثر كمما مسيما قميال أحمر الشفاه البارد ووجو 
 .8«طفولي نبوي الخطوط واإلشعاع يغتسل وسط خمرة معتقة

من السارد، وتعتبره نياية منطقية  مريم" ترغب في االرتباط والزواج لكن اآلخر"
ما تيربش من السؤال المركزي، » لقصة حبيما الكبيرة ولمعالقة الحميمية التي جمعتيما، تقول:

قمت لك ما دمنا نحب بعضانا. نتزوج وخالص ونعيش الحياة التي تريد وكما نريد. اليوم 
سنة. نتزوج ونعيش لسنا  نفريوىا يا ىاك يا ىاك تعبت عييت عييت عييت. أنا كبرت ثالثون

إن موقف مريم ىو موقف ألي أنثى تبحث عن  ،9«أفضل من بقية البشر الذين يحيطون بنا.
ما بعد الحب، ووصمت إلى مثل ىذا العمر التي يعتبرىا فيو المجتمع الجزائري فيو عانسا 

 وعالة عمى أىميا.
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ة أخرى لمحب فيو ينظر إليو ويبدو أن ألنا الراوي موقفا مخالفا من الزواج، ورؤي
نظرة السجن المقيد لمحرية، في الحقيقة الذات ىنا ال تعرف نفسيا وال تستطيع أن تحدد 

يا مريم. أنا كذلك أحبك ولكني لست مؤىال ألن أكون زوجا، أعرف » من تبحث عنو بالضبط 
ستحق قمبك، أني سأخذلك بكالمي ىذا ولكن أفضل من أن أخذلك وأنا زوج لك، ربما كنت ال أ

أنت أكثر عنفوانا مني وأكثر صفاء وبالنسبة لي كل شيء ما يزال ممتبسا ومرتبكا. أنا رجل ال 
، إذن بطل في الرواية أو الشخصية الرئيسية فييا ال ىوية 11«يعرف نفسو ما يزال يبحث عنيا

ف لو، فيو ال يعرف نفسو حتى، فكيف ليا أن يقرر حاضره أو مستقبمو وكيف لو أن يكتش
 اآلخر من حولو.  

عيد عشاب" يحذره من الزواج  وحتى عندما يستشير صديقو من الجنس الرجالي"
منيا رغم أنو يعرفيا ويعرف أنيا عربية مثميم. بل ىو نفسو يبحث عن الزواج من سيمفيا المرأة 

ت راك يا محاينك احذر مريم نمرة شرسة جن أحمر ما تصميا حتى تاكمك؟ إيو أن» األجنبية
تمعب بروحك. ىي ىكذا ما تقدر تشوف حتى واحد إال نفسيا: أنت الرجل الطيب واليادئ 
كبحر تحب مريم؟ ستدخنك كسيجارة ثم تضعك تحت قدميا األيمن حتى تكون الرفسة قوية، 

، فينا الذات الرجالية تعتبر مريم امرأة أنانية تحب ذاتيا 11«اخطيك يا خو خاف عمى روحك
نت تمارس أبسط حق من حقوقيا وتطالب بو، ولكن رغم ذلك كانت مريم نفسيا فقط، ألنيا كا

مرآة عاكسة لؤلنا الرجالية التي ال تقدر عمى تحمل مسؤولية واحدة وال تقوى عمى اتخاذ قرار 
 بشأن مصيرىا. 

ومن ىنا يصبح اآلخر الشخصية األنثوية في الرواية ذات حضور متميز وقوي، 
يجب أن يحدث وتفكر بوعي ثقافي، تعمم أن عمييا الزواج لكي تكون عالقتيا  فمريم تدرك ما

بالراوي مبينة عمى أسس صحيحة تثبت بيا أمامو وأمام المجتمع متانة االرتباط وتأسيس 
تمومني عمى رغبتي في الزواج؟ أريد أن أرى أبنائي وأن أذىب وأنا شبعانة منيم ىل » عائمة،

ريد أن يحصل لي ما حصل ألمي ذىبت وىي ال تعرف إذا ما كان يجب ىذا كثير عمي؟ ال أ
عمييا أن تحقد عمى والدي الذي لم يترك لنا فرصة الشبع منو والمعب معنا كبرنا كالقطط وىي 
ال تعرف، بعضنا تزوج وىي ال تدري أن شيئا من ىذا حصل. ال يا خويا اسمح لي ثالثون 

 .12«سنة بزاف عميا ما نقدرش
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مريم" في طفولتيا، وتأثرىا الشديد بمعاناة  أمام ىذه الظروف القاسية التي عاشتيا"
أميا أصبحت امرأة ال تطيق االحتمال أو الصبر عمى ضعف الرجل الذي تحبو من قمبيا، 

ال تعقدي الموضوع أكثر، » ولكنو ال يستطيع أخذ خطوة معيا ولو حتى وعدا باالرتباط منيا
لست مستعدا لمزواج وال إلنجاب األطفال مازلنا أطفاال يا مريم نحتاج إلى رعاية أحبك ولكني 

إضافية. ال أريد العودة إلى موضوع الميمة الماضية إنو يؤذيني، ولكن ال تنسى أن عمري 
يزحف نحو الثالثين. إذا سمعت امرأة تقول لك إن أمرا مثل ىذا ال يعنييا كثيرا، اعرف أنيا 

، وطبعا 13«نفسيا، ربما كانت التربية ىي السبب ولكن ىذا ىو القماشتكذب عميك وعمى 
المرأة العربية تتفيم وضع الرجل العربي الميزوم وغير القادر عمى اتخاذ موقف معيا وتقرير 
مصيره، تتسامح مع حالو وتحترم رغبتو في عدم الزواج وتغفر زالتو وأخطائو معيا فقط ألنيا 

 ىو ليا.تحبو وتعي تماما مدى حبو 
من قناعاتيا في أنيا امرأة في سن الثالثين ومن دون زواج  -مريم –ال يغير اآلخر

، وعدم التأثير عميو بأي وسيمة كانت، وكأنيا تقول -السارد –رغم احتراميا لرغبة الذات الرجل
 ىكذا وال شيء» كل شخص يفعل ما يشاء، فتصر عمى موقفيا المنبعث عن ثقافتيا العربية

غير ذلك، عندنا في البمدة المطمقة أحسن بكثير من البائرة.. اطمئن سأكون المسؤولة الوحيدة 
، وما يؤكد نضج اآلخر ىنا ىو تحمميا لمشاكميا المتمثمة 14«عن خطئي ولن أجرجرك ورائي

 في التورط بعالقة غير شرعية، وبيذا كانت شخصية قوية عمى عكسو ىو شخصية خائفة.
السارد شخصية مثقفة تعاني عقدة االرتباط، وكان كل ما ييم ىذا الرجل ىو  إن ذات

النجاح والتأليف والكتابة بعيدا عن حياتو الخاصة التي لم يكن ييمو منيا سوى وجود مريم، 
ىي اآلن تحاول تضيق الخناق عمى نفسو بموضوع الزواج، فإما أن يتزوجيا لتكون  وىا

حديث الميمة كان قاسيا. » بين يديو ويفقدىا، يقول السارد: حاضرة معو أو يتركيا تذىب من
كالنا بقي داخل جزيرتو، أنت جعمت من الزواج حالة انغالق كمي. وأنا حريتي كانت البدء 
والمنتيى، كل واحد منا وىو يتكمم كان يصغي إلى نفسو أكثر مما كان يستمع إلى اآلخر، كل 

 .15«نوافذ. وحتى النوافذ الصغيرةفي عالمو بعد أن سد وراءه األبواب وال
مريم" في ذات الراوي حتى وفي حالة السكر رفقة صديقو  وال تغيب صورة اآلخر"

عيد عشاب الذي كان يعاني ىو اآلخر من فراق حبيبتو سيمفيا، ويتألم كالىما من رفض 
تادة، بدأت عندما شربت الكأس السابعة وتخطيت العتبات المع» اآلخر ليما، يقول السارد:



 المعاصرة العربيت الثقافت في النسوي النقد واقعالَمْخبَر،  ندوة

الَمْخبَر ندوة 7  

أبحث عن النور المغشي لؤلبصار الذي تحدث عنو عيد عشاب. شعرت أني كنت عمى ظالل 
وأن عيد عشاب كان يعرف ما يقول لم يكن سكرانا، ولكنو كان خفيفا وليذا كان يرتفع بسيولة 

 .16«إلى عمو لم أكن قادرا عمى لمسو. وكان عمي أن أزيل كل أثقال وزني ألصمو
لم تكن لمذات الساردة القدرة عمى حسم الموضوع، كان بمقدور المرأة  وفي حين

اآلخر فعل ذلك، لذا تتخذ مريم موقفا وتحسم أمورىا بالزواج من صالح، ذلك الرجل الذي كان 
دائما محط سخرية زمالئو في الجامعة، ولكنو بالفعل أحب مريم وطمبيا لمزواج فقبمت دون 

في حياتي لم أتصور أني » ا وما تصبو إليو من ىذه الحياة،تفكير، فقط ألنيا تعي أىدافي
غيابك َّ سأصبح زوجة لصالح. ركض ورائي حتى سحبني نحوه عرف الفجوة التي تركيا في

وجعمني أصدق أنا المجنونة بك أنو في النياية رجل والرجال ال يختمفون كثيرا.. ولكنني أشيد 
ري كم أحبك، وأني كمما تذكرتك رابطت عند لك اليوم أني عاجزة عن مقاومة غيابك. ىل تد

 .17«النافذة عمني أراك. أنا منكسرة وميتة
المقابل يظير تأثير ىذا القرار عمى ذات الراوي الذي ال يتمالك نفسو، رغم أنو  وفي

كان طرفا ميما في صنعو، وىنا يتغير مسار السرد بفعل حصول العقدة التي تقمب موازين 
رأيتك تمبسين وجيا آخر. تستعيرين األقنعة، » السرد الخاصة بشخوص الرواية، يقول السارد:

يا، ولكن في القمب كان ينبت شيء آخر أكثر حزنا وأكثر انكسارا، تضحكين وتقيقيين عال
فانكفأت عمى نفسي وذىبت نحو مصبات بردي الخالية... كنت بعيدة وكنت قريبا. أنصت 
لكل االنكسارات والشروحات التي كانت تيز بشكل متتابع وعنيف جدار النفس تاركة الخيبة 

 .18«والمجال مفتوحا لفيضانات المرور والتدفق 
مريم" وال يقدر عمى العيش وحيدا بدونيا،  فال يستطيع السارد االستغناء عن اآلخر"

منذ زمن وأنا » بل وال يتمكن من البعد عنيا أو نسيانيا حتى وىي زوجة لرفيقو صالح،
أقاومك، ولكن الشتاء يفتح شييتي لمحماقات، كمما عاد الشتاء شعرت بنفسي ممتمئة بك وال 

مقاومة شيوة الكممات. البرد، واألمطار والثموج، واإليقاعات الحزينة تقربنا من بعضنا  أستطيع
لدرجة النسيان والتالشي لو تدري كم أحبك، وكم أن عودة الشتاء تؤذيني، ألني أخاف 

، وكأنما حضور مريم يعني حضور السارد وعودتو لمحياة، وفقدانيا ىو فقدان 9«فقدانك...
 ستمرار. لحالوة البقاء واال
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مريم" من صالح يبقى تأثيرىا قويا عمى ذات الراوي، والذي بمجرد  وحتى بعد زواج"
مرور شير من زواجيا تعود إليو وتغويو ويقبل ىو أن يكون عشيقا ليا كما كانت عالقتيما 

ولكنك مع ذلك مصرة في النياية عمى صالة ركعتين واستغفار اهلل »... سابقا قبل الزواج 
ورسولو عمى ارتكاب المعاصي أية معاصي؟ فتعوذين باألشرار والشياطين التي تزين الحرام 
      وتسود الحالل. ليس لديك خيار ثالث، إما أن تحبيني والعصافير قد تحيا بفعل الحب، 

، إن أنا السارد ىنا مفعول فيو 21«أو تنيارين كوردة برية شحت عمييا السماء فينتيي كل شيء
أن اآلخر مريم ىي الفاعل والمغير الحقيقي لمجريات األحداث؛ فيي من اختارت في حين 

فعل العودة إلى أحضان السارد رغم عمميا بأنيا معصية لمخالق وتشويو ليويتيا العربية 
 وتغيير جذري لثقافتيا الفمسطينية.

يساند اآلخر األنا السارد في الوصول إلى غاياتو وأىدافو في تحقيق الشيرة 
مريم" بأن  والنجومية التي كان يصبو إلييا في مجال الصحافة واإلبداع، وفي المقابل تطمح"

يتقبل موقفيا ورغبتيا في الزواج واألمومة، لذلك سعت لمحمل من السارد دون الحمل من 
نني بحسابات صغيرة تأكدت من أنو منك كما أردتو. التحاليل التي أجريناىا لك» زوجيا صالح

أكدت سعادتي كنت أريده منك ال منو، عندما عرفت أنيا صبية زاد فرحي، ألول مرة أشعر أن 
اهلل كان يدلمني. سارة ىكذا سأسمييا سأقول ليا عن كل شيء عندما تكبر، وستغفر لي حبي 

، وكأن اآلخر األنثوي 21«جل الوحيد الذي مارست معو ىذا الجنونالمجنون لك. أشيد أنك الر 
يتسامح مع الذات الرجل السارد ويبني موقفا حضاريا وتعدديا منو معترفا باالختالف مع األنا 
ويقر بحقو في التعبير أفكاره بعيدا عن ضغوط اإلكراه وموجات النفي واإللغاء ويعتبر لو ما 

  عميو من آراء ووجود ومشاعر.
وما يميز الكتابة الروائية عند واسيني دخولو في حوار فكري حضاري وجمالي مع 

نكتب ألننا نرفض أن نشفى » اآلخر بشكل مفارق عن باقي رواياتو، يقول عمى لسان السارد:
من اآلخر، ونرفض كذلك أن ننسى، الحب دائما ىكذا أكبر معاند في الدنيا، ال يستسمم إال 

واتو... نعم نكتب ألننا نريد من الجرح أن يظل حيا ومفتوحا. نكتب ألن الكائن لرغباتو وشي
الذي نحب ترك العتبة وخرج، ونحن لم نقل لو بعد ما كنا نشتيي قولو، نكتب ببساطة ألننا ال 

، فالروائي ىنا ال يقف 22«نعرف كيف نكره اآلخرين وربما ألننا ال نعرف أن نقول شيئا آخر
نما يتعمد في مرات كثيرة، إن لم نقل في الرواية كميا  عند ىذا الحد من التعايش الثقافي، وا 



 المعاصرة العربيت الثقافت في النسوي النقد واقعالَمْخبَر،  ندوة

الَمْخبَر ندوة 9  

انتقاد الحضارات سواء كانت العربية أو الغربية، واليدف من ىذا االنتقاد ليس النقد بقدر ما 
 ىو محاولة لتغيير الواقع الحضاري.       

 المرأة الغربية( في المخيال العربي:  نموذج اآلخر) -2
البد أن حضور اآلخر األجنبي الدخيل عمى اليوية الثقافية العربية دورا ميما في 
سير األحداث الروائية، وفي معرفة األنا لذاتيا من خاللو، ومعرفتو ىو باعتباره مغايرا ليا 
 األمر الذي نستشفو عند قراءتنا لرواية طوق الياسمين، إذ تبرز الذات الجزائرية المتمثمة في)

 صديقتو سيمفيا(. عيد عشاب( لموجود والحياة عبر مقابمتيا بنظيرىا المغاير الفرنسي)
   عيد عشاب"  لحظة المقاء مع اآلخر األجنبي في رواية طوق الياسمين كانت بين"

بالضبط ىذه الخطوة األولى عرفت » سيمفيا الفرنسية"، التي أعجب بيا منذ النظرة األولى و"
الستائر( التي تمكنني من رؤية  ن استطعت الخروج من مخبئي من وراء البرادي)اسميا بعد أ

سيمفيا، وىي تغير ثيابيا الداخمية. كانت الخطوة جبارة، دعوتيا لمقاء خارج البيت بورقة رميتيا 
من شرفتي نحو شرفتيا. كنت خائفا، عندما وصمت قدمت لي أخاىا جورج الذي انسحب 

سيمفيا" ال تمانع في رؤية  فينا اآلخر المرأة الغربية المتمثل في" 23«بسرعة وتركنا لوحدنا.
عيد  غريب عنيا لتفاصيل جسميا، تبدو شخصية متحررة ومنفتحة في تعامميا مع أنا"

 عشاب".
عيد عشاب" من ىذه المرأة األجنبية فيو منبير وولع بيا ال يستطيع  أما موقف"

أشعر بالفعل أن تجربة جديدة في حياتي قد بدأت. المرأة التي » مقاومة إغراءاتيا لو، يقول:
كنت أظن أنيا ستوبخني الختبائي وراء البرادي لرؤيتيا وىي تغير ثيابيا لم تقل شيئا. أكثر 

ا تعرفني منذ زمن بعيد، يبدو لي أني بالفعل أسعد مخموق في من ذلك، فقد حدثتني وكأني
 .24«الدنيا

ويحاول الروائي" واسيني األعرج" أن يبرز حقيقة واضحة لمعيان في المجتمع العربي، 
وىي أنو حضارة تنطمس برضا عربي بل بفعل عربي أيضا، بسبب اإلمعان في األخذ 

مميزات اليوية العربية، واإلعراض عن المنجزات بالمظاىر الغربية التي ال تتناسب مع 
الحضارية اإليجابية في الغرب، والتي من شأنيا النيوض بالمجتمع العربي إلى مواكبة مسيرة 

 التطور العممي والثقافي.  
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سيمفيا" والشخصيات العربية في الرواية ىي عالقة  وعمى الرغم من أن العالقة بين"
تيا، بغض النظر عن الديانة والمغة والمجتمع الذي نشأت فيو، فقد ود ومحبة واحترام لذا

سيمفيا" ثقة األنوات العربية عندما تواصموا بحضارتيا وتـأثروا عبرىا بالمجتمع  "اكتسبت
الفرنسي، واستطاع كل من مريم وعيد عشاب والسارد االندماج في المحيط الغربي من خالليا، 

رسائمك تصمني » مريم" ومبعوث الغرام بينيما، بين السارد و" سيمفيا" كانت الوسيط "حتى أن
عن طريق صديقتنا المشتركة سيمفيا. تعرف أحيانا أغار من حريتيا، أجد أنيا تشبيني كثيرا، 
حل عينيك تدور بييا؟ أمزح سيمفيا طيبة ومتفيمة وكبيرة القمب وتحبنا وتموت في صديقيا عيد 

، فقبول األنا العربية لآلخر الغربي لم يعد شأنا دينيا 25«يعوأعرف أنك تساعدىما قدر ما تستط
    أو عقائديا فحسب، بل إن اآلخر فرض نفسو عمى الحياة العممية، وأضحى حاجة ماسة 

 في الحضور الكثيف لمفعالية الحضارية. 
 عيد عشاب"، وساعدتو في تجاوز محنو ومشكالتو  سيمفيا" إلى جانب" فمطالما وقفت"

سيمفيا بكت كثيرا. قالت: » سكي، وكانت حبيبة نصوحة ووفية لواإلدمان عمى شرب الوي في
عندما رأيتك تتقيأ الدم وتضرب رأسك عمى الحائط، ظننت أنك ستموت، ثم قالت وىي تغطيني 

 .   26«قبل أن تخرج: حبيبي قمل من حماقات العرق، أرجوك افعل ىذا مشان خاطري
عيد عشاب" مشاعر الحب والمودة الصادقة رغم أنو رجل عربي  سيمفيا"" بل وتبادل"

مسمم، وىي امرأة مسيحية وتكتسب منو لغتو، إنيا امرأة تحترم خصوصية األنا وتقر لو بحرية 
أرأيت كيف تمر » المعتقد الديني ومقدساتو ميما بدت غريبة وغير مقبولة عندىا، تقول:

ن يصدق أن كل شيء بدأ بسؤال صغير ثم وريقة طائشة األشياء الجميمة بسرعة غريبة. م
   ألصير مثمك َّ حطت بين يديك ثم أوراق ورسائل وكتابات صار عمي مقاومة اندفاعيا في

بما يمكن أن تمنحو لي الكممات من سعادة صغيرة حتى ولو كانت مؤقتة،  في النياية مريضة
ت تظن أنيا تيز شيوة الرجال، وال وأستطيع أن أشيد أني أحبك أنا التي كانَّ لقد صرت في

، وفي ىذه الصورة تتحدث المرأة الفرنسية العاشقة لمرجل الجزائري 27«ييزىا رجل ميما كان
 وتسافر عبر خياليا في طمبو، وتنافس غيرىا من أجمو.

عيد عشاب" ليذه المرأة الغربية إلى نبذ لمذات وانبيار باآلخر وتقديس  ويتحول حب"
أدخمت » ىويتو، وكذا اإلعالء من شأنو، لدرجة ترك دينو من أجل حب امرأة أجنبية فرنسية،

سيمفيا من جية الحديقة في لباس يشبو أحد عمال السكك الحديدية بقبعتو التي تغطي وجيو. 
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كون رد عائمتيا قاطعا ال زواج، أنت مسمم ونحن مسيحيون.. ىل كنا منكسرين، لممرة األلف ي
ىناك شيء قاطع في الحب ال أدري، ولكنني في كل يوم أزداد كرىا لمحياة واألديان، مع أن 

 . 28«جدي شيخ الزاوية اهلل يرحمو لم يكن ىكذا
وية الشرق، لطالما كانت الغمبة لمطرف اآلخر المتمثل في الغرب البعيد عن ثقافة وى

عيد عشاب" يواجو خطورة وجبروت اآلخر، ويعزي ذاتو وفشمو في الحصول عمى ما  وىا ىو"
اإلنسان العربي ىكذا يولد ويموت في اليم، وكمما رأى شعاعا صغيرا في األفق » يريده فيقول:

شعر بتخمة من السعادة وعندما يقترب يصفعو السراب القاتل. اإلنسان العربي ال يعرف أنو 
كمما خطا خطوة إلى األمام متحاشيا المزالق السابقة وجد في طريقو من يأخذ بيده ويزج بو 

 . 29«نحو الحفر والمدافن
عيد عشاب" المسمم،  سيمفيا" حبيما الكبير وترفض زواج ابنتيم من" وتمانع عائمة"

» رغم محاوالت ىذا األخير في إقناعيم، حتى أن تأثير اآلخر عميو كبير إذ يرتد عن دينو،
ىذه المرة طمبت يدىا رسميا من والدىا، قالوا لي دينك؟ قمت مسمما ولكني أحب سيمفيا، ثم 

يا إذا كرر: ودينك؟ قمت بال دين إذا كان ىذا يحل المشكل. واألوالد؟ قمت تسمييم سيمف
شاءت، بيار، جون، ىيمين، ماري، ميمون، محمد... ال ييمني مطمقا، تيمني سيمفيا والبقية 
كميا تفاصيل، قال أبوىا: كمكم تقولون نفس الكالم؟ المشكل أنك مسمم. قمت: سأذىب إلى 

 .31«الكنيسة وأعتنق المسيحية أو الييودية
سيمفيا" بسبب انعدام التواصل  "عيد عشاب" و فينا تصير القطيعة والصراع بين"

بدون الترابط الثقافي الحضاري بين الشعوب واألمم ال يمكن لمتعاون وتبادل » و الديني
المصالح والمنافع أن يقوم أو ينيض وال يمكن لتمك الشعوب واألمم أن تنبذ الصراعات 

ن العالقة مع اآلخر ، أل31«والصدامات ميما كان شكميا ودافعيا فكريا أم دينيا أم سياسيا
 مرتبطة بالمعتقد الديني لو، وكمما كان اآلخر قريبا من الدين كان قريبا من األنا.

ويتجمى التأثير الحضاري في المفارقة التي تحدث لمذات الرجالية في مقابل اآلخر 
ادرة عمى األنثوي الذي يغير مالمح اليوية الذكورية ويجعميا تابعة لمشخصيات األنثوية غير ق

مواصمة مسارىا بدون وجودىا؛ أي أن كينونة الذات الرجالية في الرواية ال تتحدد إال بكينونة 
ال شيء سوى أن الدنيا بنت الكمب تمعب بنا كما » اآلخر النسوي، والسارد ىنا يوضح ذلك

 تشتيي، وال أحد في مكانو. امرأة تحب رجال وتريده رفيقا لمعمر فيرفض، وىي يريدىا رجل



 عمي حاج مازية /أ        األعرج لواسيني الياسمين طوق رواية في -المرأة –اآلخر تمظيرات

الَمْخبَرندوة                                                   12 

آخر كزوجة بكل جوارحو فترفض، وتبحث عمن تركيا، ورجل آخر يحمم فقط أن يقبل منو 
أىل صديقتو تزويجيا لو، ومستعد حتى لتغيير دينو فيرفضون، بربك؟ ألم تصب الحياة بجنون 

 .32«العبثية والالجدوى 
زواجو عيد عشاب" قيرا عمى فراق اآلخر، ألن حياتو بال معنى دون  فتنتيي حياة"

سيمفيا"، لتوافيو المنية بعد معاناة طويمة من القرحة المعدية بسبب شرب البيرة والكحول  "من
سيمفيا" عمى موتو وتعتبر نفسيا مسؤولة عمى  تحولت إلى مرض خبيث أودى بحياتو، وتحزن"

بالنسبة لعيد عشاب » ذلك، وتنصح صديقيا السارد بالعودة إلى أحضان مريم والزواج منيا،
اهلل يرحمو ويسكنو فسيح جنانو، سيظل في قمبي أبدا وال توجد أي قوة في الدنيا ستنزعو مني، 
بما في ذلك الزواج الذي يريده والدي. ماذا فعل الزواج بكما؟ ال شيء مازلتما مثل البارحة بل 

 .33«ازددتما اشتعاال
يد عشاب"، وعندما ع مريم" أم السارد و" سيمفيا" صديقة وفية لمكل سواء" "كانت

 عيد عشاب"، وقفت" توفيت مريم كانت المؤنس الوحيد لذات الراوي بعد وفاة صديقو المقرب"
تبعتني سيمفيا كانت » سيمفيا" معو في أصعب المواقف لتيونو عميو بما استطاعت من قوة،

مثمي صامتة، قطعت معي البيو وكل األدراج وىي كذلك لم تركب المصعد عند المخرج، 
عتني عند الزاوية المضممة وخارج الضوء. ارتمت عمى صدري وتركت العنان لنحيبيا، كانت دف

تبكي مريم وكأنيا كانت تبكي كذلك عيد عشاب، مسدت عمى شعرىا بدون أن أتكمم. كنت 
 . 34«عاجزا عن فتح فمي، كل طاقتي كانت متالشية

سيمفيا" التي تتزوج رجال  "عيد عشاب" في الحياة، تستمر حياة وبينما تنتيي رحمة"
يمثل ىويتيا الثقافية، من رجل فرنسي األصل مسيحي الديانة، وبعد مرور عشرين سنة تمتقي 

أنا أنجبت اثنين مارسيل وأنطوان » السارد في المقبرة التي دفن فييا عيد عشاب ومريم،
يا بنت، أقول لنفسي: وننتظر مولودا ثالثا ربما كان بنتا، زوجي يريد ذلك. عرفنا من الطبيب أن

سأسمييا سارة، تعرف سخافة األقدار. كان يمكن أن يكون عيد بيننا اآلن وىو اآلن يمعب مع 
 .35«أبنائو وال يعدو وأن يكون كمما حصل مجرد كابوس، ولكن...

طوق الياسمين" ىو أن  واسيني األعرج" في ختام رواية" إن ما يصبو إليو الروائي"
يخبرنا بأننا أخذنا من اآلخر أسوأ ما فيو، عندما اعتبارنا اليوية مجرد منفعة متبادلة، فمن 
يصبح العربي أمريكيا أو فرنسيا حتى لو ولد وعاش ىناك، فالنواة الصمبة في اليوية تبقى جذرا 
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ن خالل انفتاحو وانغالقو إلييا بالحنين أو من خالل تصنيف اآلخر لنا أو م أساسيا فييا تعود
 عمينا.  

إن االعتراف باآلخر كما ىو عميو وقبول التعددات الثقافية واالحتفاء بيويتو 
واسيني األعرج" يقر بحقوق اآلخر  "رواية طوق الياسمين"، والروائي "الحضارية ىو ما يميز
رية والحسية في المجتمع، وبيذه الصفة يحمل شرعيتو اإلنسانية والفك ،في التعايش السممي
الفرنسي( واإلحساس  )الجزائري( تظير من خالل الوعي باآلخر الغربي )ذلك أن ىوية العربي

 بين الذات واآلخر.بوجود االختالف والتباين 
المرأة( حضوره في البطولة الروائية، وتمثمت صورة المرأة ضمن نماذج  )أسس اآلخر

ة العربية في مقدمتيا، ثم المرأة الغربية الفرنسية، وقد شكل حضورىما متعددة يأتي نموذج المرأ
منعطفا بارزا في مسار السرد الخاص الذات الرجالية، حيث كان اآلخر سببا في تغير الرؤى 

 واألفكار والقناعات واليوية الثقافية التي تقوم عمى العطاء الحضاري وتطور اإلنسان نفسو.
طوق الياسمين" ميمة الدفاع عن فكرة  "واسيني األعرج" في رواية "يتولى الروائي

الحوار الحضاري ومقولة التعايش مع اآلخر بكل عقالنية وعاطفة معا، ليس فقط إيمانا بمبدأ 
الحوار بوصفو سنة كونية معترفا بيا، بل أيضا من أجل رفع الظمم الواقع بحق المبادئ والقيم 

يم الدينية الرفيعة والسامية، وتجاوز كل من األنا واآلخر لمخالفات اإلنسانية، وفي مقدمتيا الق
 الدينية إلى حوار وتواصل حضاري أسمى وأكثر فاعمية وتأثير.
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