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 أرق الروح"  في " تخییل الّذات 

 لیمنی العید 

وعالمة   الصامتة  الرغبات  تلك   ... "أنا 

واألحالم الغارقة �� سؤالها. من     االستفهام  

ذا�ي   عن  يرفع  من  يقرأ�ي؟  من  ي��جم�ي؟ 

  �� املضطرب  عن  يكشف  من  حج��ا؟ 

عن   ظلمة دواخ��   �� الغارقة  حاجا�ي 

 1طفول�ي."

: صملخّ ال

لل�اتبة اللبنانّية يم�ى العيد من    "أرق الروح" تدرس هذه الورقة البحثّية إش�ال كتابة الذات �� مؤلف  

الذات �� هذا النّصف�ي ��تّم �� مستوى أّول ب  جهة جنس الكتابة وهوّ�ة الذات املسرودة.   وجوه تخييل 

فيھ املعتمدة  آلّية    واآللّيات   �� أساسّية  تخييل  آلّيات  ثالث  اللعب  بال��ك�� ع��  وآلّية  التجني��ّي  التلبيس 

الضم��ّي وآلّية السؤال. و�ع�ى الورقة �� مستوى ثان بصورة الذات املسرودة ومدى إسهام املاّدة املرجعّية  

التخييليّ  امل�ّونات  مشاركة  ومدى  الذات  ومالمح  اإلحالّية)،  (القراءة  �شكيلها  (القراءة  ��  بنا��ا   �� ة 

 االحتمالّية). 

 .التخييل الذا�ّي   ، يم�ى العيد، "أرق الروح"،تخييل الذاتس��ة ذاتّية،  كتابة الذات،   ال�لمات املفتاحية:

 97، ص2013يم�ى العيد، أرق الروح، دار اآلداب، ب��وت، لبنان،  1

 د. فتحي فارس
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 2021)  يونيو  -حزيران  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)286( 

Abstract: 

This research article examines the problem of self-writing in the book Araq el rouh 

by Lebanese writer Yumna Al-Eid in terms of the genre of writing and the identity of 

the subject being narrated. It is first interested in the aspects of the fictionalization of 

the self in this text and the mechanisms adopted therein, focusing on three basic 

mechanisms of fictionalization, namely the mechanism of the literary genre, the 

mechanism pronoun play and the question mechanism. At a second level, the article 

looks at the image of the narrated subject and the degree of the contribution of the 

reference material to its formation, the characteristics of the self and the degree of 

participation of fictional components in its construction. 

Key words: autobiography, fictionalization, self -writing, autofiction, Yumna Al-Eid, 

Araq errouh. 



ات
ّ

رق    في "   تخييل الذ
ٔ
 د. فتحي فارس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الروح"ا

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)287( 

مقدمة:ال  -1

زهرة جميلة من "غابة السرد" �� س��ة األستاذة    2013  سنةإ�� قّراء العر�ّية  ّي  حمل قطار اإلبداع السرد 

؛ نّص �غازل القارئ تارة ويستفّزه أطوارا بما ين��ئ من عوالم التخييل من ذوات تزرع �� تر�ة  1"يم�ى العيد"

��ا كدود األرض تماما؛ إذ �شرُق سرُد  
ّ

ى م��ا و�غذ
ّ

�� "س����ا" الرهيفة "أرق الروح" من    "يم�ى"النّص تتغذ

 بضوِء القّص املضفور  ً◌ ق بوح شفيف، ومن و�� امل�ان (صيدا/ب��وت/باريس)  شمسصندو 
ً
ا محتشدة

قة ب�ن الصمت والكالم، تتناثر ع��  
ّ
ة ُمعل

ّ
بحساسّيٍة مرهفٍة عاشقٍة، ليضَع اإل�سان وامل�اَن والزماَن �� سل

و� ا�ح�ايات  هواَء  تتنّفُس  وا�جماعّية و��  الذاتّية  النداءات  بذوُر  ها 
ّ
�شغٍف  حواف القصص  َعبَق  ستنشُق 

السرد    
َ
حياة وترسم  �جيبٍة  �سالسٍة  ا�حياة  سرَد  الروح"  "أرق   �� تحيا  فة 

ّ
املؤل أّن  ذلك  الروح.  يؤّرق  مر�ٍر 

�ِج الُرطب �� أ�جار ا�ح�اية ترد    الذاتبرَهافة ا�ِح��، وتذهُب �عيدا �� أفق  
ُ
ُل �� متاها��ا، بانتظار ن

ّ
وتتوغ

ل مساحة أخرى    .قالع السرد  من قالع قصّية محجو�ٍة ��
ّ
غ�� أّن أرقها املنغرس �� جذور الفقد وا�حرمان مث

ها، وتصّفي  
َ
، وتح��ي ف��ا خيانات السنابل ال�ي غادرْت حقول

َ
للقّص تتفّقُد ف��ا يم�ى العيد خسائَرها ا�جميلة

فة صهوة املتعة  ا�حساب مع إرٍث ثقيٍل ع�� الروح ال يمكن فّك شفراتھ �سهولة ويسٍر، لذلك امتطت املؤ 
ّ
ل

ُر با�جمال وا�حّب  
ّ

 ف��ا رحال مخلوقا��ا السردّية األليفة، تبش
ّ
الباذخِة بحثا عن واحٍة أخرى غ�� النقد تحط

 األدب
ّ
بة عميقة ال يقولها إال

ّ
 ذاتا مرك

ً
لة

ّ
   .فّن اقتحام ا�جهول  -واالنتماء واملواطنة اإل�سانّية الراقية مش�

اسل ع�� عتبة هذا النّص البكر، لكن ال نخال أّن �� وسع هذا املقال أن  وال شّك أّن عديد األسئلة تتن

لذلك، اخ��نا أن نتعّرف إ�� نّص "أرق الروح" من شاغل مش��ك بيننا و�ينھ هو    .يحيط ��ذا النّص وقضاياه

� لنا ا�حاجة ماّسة إ�� �عّرف هذه الذات الساردة وصل�
ّ

�ا بالذاتأمر "الذات"؛ فحينما نقرأ هذا النّص، تتج�

تصّ�� �عرف كيف  كتابة  والكتابة،  الّسرد  فيھ مقاما  يتداخل  النّص  أّن  ذلك  "أناها"،  ل 
ّ
�ش� وما  املبدعة 

ا�حروف ذواتا وتن��ئ عوالم الذات من ماء ا�خيال وط�ن ا�حياة. لكن كيف تّم سرد الذات؟ وع�� أّي وجھ  

تّم تخييلها؟  

ا �عض أسرار الذات والكتابة من باب التخييل، هذا  سنحاول دخول صومعة ال�اتبة وندعها �عرض علين

املفهوم الذي منذ هاجر من الشعر إ�� السرد، صار فيھ مفهوما هاّما ومصط�حا صا�حا �ع�ي قدرة السارد  

ع�� اإلبداع واالخ��اع واالبت�ار يمتلكها بثقافتھ وتأّملھ �� العالم ا�حيط بھ، فيخلق ��ا، مّما سمع ورأى وقرأ  

ّوق عاملا جديدا مختلفا عن العالم املألوف وذاتا مبتدعة.  وملس وتذ

"أرق الروح"و�ذا �ان الذي �عنينا من التخييل إذا ر�طناه بمسألة الذات هو بالتحديد "تخييل الذات ��  

تخييلّيا عرضا  املؤلفة  الذات  �عرض  إ�سانّية  أدبّية  ممارسة  الس�َ�ذا�ّي    2باعتباره  التقديم  عن  ��ا  ينأى 

رق الروح، دار   1
ٔ
داب، بيروت، لبنان، يمنى العيد، ا

ٓ
 . 2013اال

دب" مّيز فيها بين فهمين لتخييل الذات فهم   2
ٔ
طروحة بعنوان: "التخييل الذاتّي: مقالة حول تخييل الذات في اال

ٔ
نجز فاسون كولونا ا

ٔ
ا

راده من نّصه "ابن" الذي جّنسه بـ"تخييل ذاتّي" وفهٍم 
ٔ
وسَع يعني "ابتداع ضّيق هو ما ذكره "دوبروفسكي" حّدا للتخييل الذاتّي كما ا

ٔ
ا

فيكون محتوى الحكاية تخييلّيا  3مغامرات ذاتّية ونسبتها إلى الذات وخلع اسم الكاتب على شخصّية مدمجة في وضعّيات خيالّية"
خالقّية

ٔ
ّنه "بحث في الظاهرة وليس في2وتبقى هذه الحكاية مع ذلك موحية بحياة كاتبها الثقافّية واال

ٔ
ساس ا

ٔ
. وحّدد منظور بحثه على ا
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نا نمّ�� تخييل الذات  املرج
ّ
د بداية هذا العمل أن

ّ
ھ من املهّم أن نؤك

ّ
 fictionnalisation�ّ� أو يمزجھ بھ، فإن

de soi1   من التخييل الذا�ّيautofiction ،  "اصطالحا مناسبا �جنس سردّي ذا�ّي    2ونق��ح "التخييل الذا�ّي

املعاصر نصوص كث��ة، أّما "تخييل الذات" فن�اه    نا��ئ اليوم لھ مقّومات تمي��ّية �شهد ��ا �� سردنا العر�ّي 

ي ممارسات كتابّية عّدة تحضر ف��ا الذات مخّيلة رغم أصالة التجر�ة الذاتّية ف��ا، و��ون  
ّ
مصط�حا �غط

. وع�� هذا األساس من التمي�� االصطال�ّ� نتتّبع ��  
ّ
الذات و�شكيلها ليس إال ف��ا التخييل تقنية �� رسم 

أّن نجاح نّص "يم�ى العيد " �� تحقيق رهانھ �� تخييل األنا    وجوه تخييل الذات معتقدين  "أرق الروح"نّص  

؛ إذ انب�ى  "أرق الروح"والواقع معقود بآلّياتھ �� التخييل. وكث��ة �� آلّيات تخييل الذات ال�ي اعتمدت ��  

واستنطاق  واالس��جاع  ر 
ّ

والتذك التدا��  ع��  غالبّيتھ   �� السردّي  املقول  واألحاسيس    فضاء  املشاعر 

والس��ة   االع��اف  كتابة  أش�ال  إم�انات  من  النّص  فاستفاد  واالست��امات.  واألخيلة  القصّية  الداخلّية 

الذات وتكشف   مالمح  إضاءة  تضمن  ها 
ّ
�ل التخييلّية  األدوات  والتخييل. وهذه  الرواية  وفنّيات  واليومّيات 

ات والوسائل واألدوات سنكتفي �� حدود ما �سمح بھ هذا  ظاللها الداخلّية املعتمة. وأمام ك��ة هذه اآلليّ 

 تخييل الذات �� التلبيس التجني��ّي واللعب الضم��ّي والسؤال. املقال بإبراز قيمة ثالث وسائل ��

 : تلبیس التجنیس: دّس التخییلّي في الذاتيّ  -2

بـ" نّصها  العيد"  "يم�ى  الوارد أسفل  وسمت  القص��  امللفوظ  املتلّقي من خالل ذلك  إل��ا  يتعّرف  س��ة" 

ذي يحّدد ُهو�تھ األجناسّية. وورود هذا اللفظ نكرة غ�� موصوفة (ف�ي لم تذكر: س��ة ذاتّية  
ّ
عنوان الّنص، ال

ُل فقط ضّف�ْي ا�حّد الفاصل ب�ن ما هو "دا
َ
غ

ْ
خل" جنس  كما ينتظر) يجعل منھ عتبة حقيّقّية، فهو ال �ش

ذي �سمح بتنافذ " الّداخل " و"ا�خارج" الس��ة
ّ
ما �شغل أيضا هذا ا�حّد ال

ّ
ما �سم  3و ما هو "خارجها"، إن

- أّوِل ا�جازات إ�� م�ن الّنص  -هذه العتبة التجنيسّية �ِسمة البينّية أو ال��ّدد، و�جعل لهذه العتبة "س��ة"  

ل ذلك حين  l’autofiction" وليس "التخييل الذاتّي "fictionalisation de soi الجنس" واختار عنوان بحثه "تخييل الذات 
ّ
وعل

ّما "تخييل الذات" فممارسة قديمة جديدة تمتّد 
ٔ
ّن التخييل الذاتّي ممارسة ضّيقة لم تنتج سوى بعض النصوص القليلة، ا

ٔ
ذهب إلى ا
 .17يديا اإللهّية بدايات القرن في الكوم Danteإلى دانت 

قنعة مختلفة  
ٔ
سماء التي عنيت بتخييل ذواتها في صور عّدة وبا

ٔ
ثار التي اشتغلت على "تخييل الذات" واال

ٓ
وبعد تعديد جملة من اال

مثال التايواني هيونغ شان منغ والبيروفي فرغاس كلوزا 
ٔ
وفيليب سوالر   M.Proustوبروست  Danteودانت Closa Vargasا

llersp.So   مصار والثقافات" وهو
ٔ
عصار واخترق كّل اال

ٔ
ى كّل اال

ّ
ّن "هذا الشكل من التخييل قد تخط

ٔ
بعد هذا التعديد، يثبت الباحث ا

مثلة التي عرضها
ٔ
خرى وإّنما هو ظاهرة كـتابّية كما تشهد بذلك اال

ٔ
و بثقافة دون ا

ٔ
و بمصر ا

ٔ
 .بذلك ليس جنسا مخصوصا بزمن ا

1 Vincent Colonna L’autofiction, essai sur la fictionalisation de soi en littérature, Doctorat de l’E. H.E.S.S., 
1989. direction: Monsieur Gérard Genette/ École des Hautes Études en Sciences Sociales, France P 10…... 

 .96، ص 2020للنشر، تونس، فتحي فارس، التخييل الذاتّي في السرد العربّي المعاصر، دار زينب  2
سمى من مجّرد  3

ٔ
ّن الّسمة البينّية لذلك الملفوظ المحاذي تكمن في كونه "ا

ٔ
في تقدير "جيرار جينات" رائد الّتنظير للعتبات الّنصّية، ا

و حّد فاصل
ٔ
كان ذلك من جه  :تخٍم ا

ٔ
ن بدخل من غير حّد صارم يفّرق بينهما سواء ا

ٔ
ي  إّنه عتبة (...) تتيح لكّل قارئ ا

ٔ
ة الّداخل (ا

ي خطاب القّراء على هذا الّنص) 
ٔ
م كان من جهة الخارج (ا

ٔ
 الّنص) ا
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 �� توج��ها تلّقي
ً
 قوّ�ة

ً
 تداولّية

ً
ف "س��ة". غ�� أّن ورود التجنيس نكرة  فاعلّية

ّ
ھ بقصد املؤل

ّ
هذا الّنص ع�� أن

 . 1يجعل من هذه العتبة أّول فضاء يزاول فيھ الّنص تذبذبھ ب�ن �ونھ س��ة و/أو س��ة مضاّدة

غالف   ع��  (س��ة)  عبارة  ترسمھ  الذي  العنوا�ّي  التجنيس  الروح"ب�ن  األخرى    "أرق  عتبا��ا  و�عض 

.) ا�حيل إ�� "ا�خيانة والتخييل واالبتداع"، ينشأ ضرب من التعالق األجنا��ّي يكشف عن  (التصدير مثال..

وجهھ منذ امللفوظ العنوا�ّي املؤّسس �خصوصّية التلّقي وأفق انتظار القارئ، ملفوظ يجمع أمشاج الس��  

الغالف والغالف    ذا�ّي بالروائّي، و�ر�ط عرى التخييل بالت�جيل. فع�� الغالف تجنيس صر�ح "س��ة" و��ن

"التخييل   عنصر  إضافة  خالل  من  التجنيس   �� التفك��  �عيد  فالتصدير  �املستدرك،  ا�خطاب  ينتصب 

الذات  واالبتداع" لتصبح "الس��ة" ف��ا من املرج�ّ� الذا�ّي ما لها من التخيي�ّ�، أمر يصرف القارئ إ�� دهال��  

 وأنفاقها ا�حب�� باملفاجآت املدهشة. 

ينا الع
ّ
فة مستبطنة ذا��ا  إذا تخط

ّ
تبات إ�� امل�ن، أدركنا نوسان النّص ب�ن "أنا" ال�اتبة ساردة و"أناها" مؤل

من   فيض   �� مغمورا  الور�ّ�  البياض  ع��  املنسكب  الذاكرة  ماء  من  املقدودة  املسررودة  ال�خصّية  وأنا 

تجري دماء النّص �ائنا    ا�خيال. واإلغراء �� النّص قوّي �عقد املطابقة ب�ن �خصّية يم�ى الذي �� عروقها 

ورقّيا و�خص يم�ى العيد (أو حكمت الدّباغ) ال�ي تتنّسم هواء الواقع ملء رئت��ا �ائنا مدنّيا يولد ويسّ�ى  

الس��   أهل  يصنع  كما  وأهلھ  ورفاقھ  أساتذتھ  عن  و�تحّدث  الدكتوراه  ق و�حصل ع�� 
ّ
و�وف و�درس  و�نمو 

 ال�لمات و�ستدّر ذاكر��ا لتستعيد أحداثا  الذاتّية. فمن املمكن للقارئ أن ينصت إ�� صو 
ّ

ت ال�اتبة تحث

وصورا ونوادر حميمة من طفول��ا �� "صيدا" أو شبا��ا الطال�ّي �� ب��وت ينحت �� ال�خر من أجل بناء  

للطائفة. ال  للوطن  الوالء  ف��ا  ي�ون  ا�حديثة  اليوم    لبنان  تطرح  يم�ى  داخل  لكّ��ا  م�ىى،  زمن  "حكمت 

وت عل��ا  الذاكرة"أسئل��ا  �غادر  ال  بزمن  ذاكر��ا  رات  2وقظ 
ّ

املذك كتابة  من  كث��ة  مالمح  النّص  و��   .

األسطول االن�ل��ّي �� البحر مقابل القاسمّية    1941حز�ران    16-  8"  واليومّيات: يرد ع�� لسان الساردة  

صيدا" من  اليومّيات:  3و�القرب  سرد   �� و�ستمّر  ال��يطانّية  16"،  القوات  تدخل  نفس    "حز�ران  وع�� 

يرد َسْوُق  5..."  1941و"�� حز�ران سنة    4أعلنت الهدنة ب�ن ا�جيش�ن املتحار��ن"  13/7/1941"املنوال:  

بأسلوب   اليومّيات  كتابة  وتتداخل  التار��ّ�.  السرد  حيادتھ   �� يدا�ي  توثيقّي  تقر�رّي  أسلوب   �� اليومّيات 

للما��ي   �� استعاد��ا  ... وتوقظ ذاكر��ا بزمن ال �غادر الذاكرة""حكمت زمن م الكتابة الس��ّية   6�ىى، 

الكتابة وسرد س��ة امل�ان ع�� مألوف   إ�� �حظة  الزما�ّي لل�خصّية وتتّبعھ من الوالدة  بالنمّو  واالشتغال 

طرقات املدينة (صيدا) ضّيقة ال تدخلها السّيارات ... و�انت هذه الطرقات ال تزال كما  الكتابة الس��ّية:  

1 Autobiographie ou anti-autobiographie 
رق الروح، ص 2

ٔ
 . 13ا

 25نفسه، ص 3
 26نفسه، ص 4
 87نفسه، ص 5
 13نفسه، ص  6
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.  1ل الطابق الثالث من دار كب��ة.."م) جميلة نظيفة... أّما بيتنا ف�ان �شغ1061وصفها ناصر خسرو (

بالساردة فـ "ثّمة أمكنة تبقى متمّ��ة، تبقى مختلفة عن سواها    هنا �عود ا�حن�ن  إ�� بيت الطفولة بصيدا 

اختالفا كيفّيا: موطن الوالدة، منبت ا�حّب األّول والشارع أو املدينة األجنبّية األو�� ال�ي يزورها املرء �� صباه.  

ا� لعاملھ  املقّدسة  األمكنة  أّ��ا   �� استثنائية،  بصفة  تحتفظ  األمكنة  هذه  "مرسيا  إن  يذكر  كما  خاّص" 

غرف     إلياد". من  البيت  أجزاء  ووصف  العائلة،  وتار�خ  البيت  أر�ج  استعادة  إ��  الكتاب   �� ر 
ّ

التذك و�متّد 

ة �عكس رغبة �� إعادة بناء البيت بواسطة ا�ح�اية
ّ
   .وحدائق ومقاعد وأرائك �� دق

ّية، تورق كروم التخييل كتابة تن��ئ وع�� ضفاف هذه الكتابة املرجعّية ال�ي يمكن أن تقرأ قراءة إحال 

حن�ن إ�� الفضاء الذي �ان يحضننا وننمو فيھ. و��� ذلك القرب والتالصق الذي أستعيد  أجنحة ا�حلم: "

�ئ ع�� أفار�زها النساء ل��و�ن ح�ايات  
ّ
افذ ال�ي �انت تت صورتھ اليوم معر�شا عصر �ّل يوم ع�� النو

كم الطالع  الصباح  الفائت وشواغل  ع�� أصا�عنا ونحلم  الليل  األّيام  �عّد  الصغار  ... ونحن  يوم  �ّل  ا 

بالذات  .   2بالسفر" النّص  ارتباط  جهة  من  اإلحالّية  القراءة  أمر  من  إليھ  ذهبنا  ما  الشاهد  هذا  يدعم 

ر بالغواية وحّب
ّ
البيوغرافّية، ولكّنھ يقبل القراءة االحتمالّية من جهة صدوره عن "رؤ�ة شعرّ�ة ملاض متدث

م الذات من خالل هذا التجنيس امللتبس ذاًتا ملتبسة ��  املغ قدَّ
ُ
امرة وا�جرأة ع�� األمل �� سياق خانق". وت

وتكتب  3"من أنا؟ هل أنا حكمت أم أنا يم�ى؟األخرى موّزعة ع�� أك�� من "أنا" �عّ�� باألسئلة أك�� من السرد:  

ها رغبة    أنا املسكونة برغبةذاتا أك�� من أن تكتب عن الذات؛ تقول:  
ّ
االنطالق دون أن أدري إ�� أين؟  لعل

االكتشاف... اكتشاف ا�جهول، القادم، الذي هو غ�� هذا الزمن، الذي هو والدة ما... معرفة ما... الذي  

 .4هو أك�� مّما أنا..."

 ع�� نفسيبدو النّص ب�ن العتبات وامل�ن، س��ة غ�� مكتملة أو  
ّ

ھ"نّصا ذا مضمون أوتو�يوغرا�ّ� ملتف

ي�ون االشتغال التخيي�ّ� بإس��اتيجّية "اإل��ام بتخييلّية ما حدث و�حدث"، ومن هنا  فيھ  ،  5�� ش�ل روائّي"

أهمّية هذه االس��اتيجّية التخييلّية �� بالغة النّص و��شائّيتھ، فأن يج��د نّص يم�ى العيد �� جعل الواق�ّ�  

؛ جديد "أرق الروح"سردّي وجديد الكتابة الس��ّية ��  تخييال (اإل��ام بالتخييلّية) يكمن عنصر التغي�� ال 

يقحمنا �� جدلّيات هذا النّص وموار�تھ منذ غالفھ وصفحاتھ األو��، ب��ّدده �� إبرام العقد السردّي الذي  

إ��"أرق الروح"  . و�نتقل هذا ال��ّدد املقصود ��  6ة التلّقيّ◌ يوّجھ القراءة و�فتح أفق االنتظار ملمارسة فعا��

 40نفسه، ص 1
 42نفسه، ص 2
 11نفسه، ص 3
 104نفسه، ص 4

5 Michel Bertrand, langue romanesque et parole scripturale, essai sur Claude Simon, Paris, ed PUF ,1987, 
p155 

ّن مصطلحها  6
ٔ
ّنها (جنس مراوغ) وبا

ٔ
 با

ً
حيانا

ٔ
دبّية مرونة، وعدم استقرار، حتى لتوصف ا

ٔ
جناس اال

ٔ
كـثر اال

ٔ
ال تزال السيرة الذاتية من ا

مرين: نفسه يكـتنفه الغموض واللبس
ٔ
جناس محايثة كاليوميات والمذكرات والرسائل،   ويعود ذلك إلى ا

ٔ
ّول هو قربها من ا

ٔ
مر اال

ٔ
اال

 بالسيرة الذاتية
ً
يضا

ٔ
ثرت هي ا

ٔ
شكالها التي تا

ٔ
و نظمها الداخلّية، وا

ٔ
نواع، ا

ٔ
ليات عمل تلك اال

ٓ
مر   .والشهادات، واقتراضها بعض ا

ٔ
ّما اال

ٔ
وا
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لقارئ انطالقا من ال�حظة ال�ي يأخذ ف��ا امل�ن مسارات تمتح من الس��ة والرواية، من شفافّية املرجع وكثافة  ا

التخييل معا، مّما يجعل منھ نّصا ان��اكّيا ذا هوّ�ة أجناسّية م��ّددة موّزعة ب�ن الس��ة الذاتّية والرواية. ولنا  

العيد أن تضع نّصها �� هذه املنطقة البينّية؟ وِلَم هذه الكتابة  أن نتساءل �� ضوء ما تقّدم: ِلَم اختارت يم�ى  

 ؟ litigieuseالتخومّية 

الطاقة    فهذه  ب. 
ّ
للتصل مقاومة  خلفّية  من  نا�عا  جمالّيا  اختيارا  األجنا��ّي  الش�ل   �� االلتباس  يبدو 

السردّية ع�� ان��اك املقوالت األجناسّية "الثابتة" وهذه القدرة ع�� التفكيك تمنع الش�ل من االستواء وفق  

نا من داخل االلتباس ذاتھ، وع�� هذا  قالب أجنا��ّي سابق وتمنع املع�ى من االكتمال ليصبح محتَمال ممِك 

النحو �علن "أرق الروح" أصالتھ إزاء أفق أجنا��ّي اختار �شويشھ. ولذلك التشويش أثر �� بقّية آلّيات تخييل  

 .الذات

 األنا: اللعب الضمیري: جمالّیات   -3

ّيات وهو:  سؤاال سابقا طرحتھ السرد  1"من يكتب الس��ة؟"  "أرق الروح" يث�� السؤال املضّمن �� م�ن  

لها من سياق الذات املنفصلة عن املوصوف إ�� واصفة   هل ُيمكن للذات أن تتحّرر من ذا��ا عند تحوُّ

ذاتھ؟ ا�ح�ن   �� الواصف  2وَمْوصوفة  األنا  استخدام  العيد  يم�ى  نّص   �� الضمائر  لعبة  استلزمت   
ْ
إذ  ،

فة واألنا الساردة أو ا
ّ
ًنا أو ِضْمًنا، مثلما �س�� أنا واملوصوف باف��اض التما�� ب�ن األنا املؤل

َ
ملراَوحة بي��ما َعل

فة و أنا الساردة، ُمتداخلتْ�ن أو ُمتباعدتْ�ن إ�� التما�� ا�ح�ائّي مع ال�خصّيات وُمجمل عناصر البنية  
ّ
املؤل

 .السردّية، وتوجيھ األحداث وا�حكم عل��ا دون االكتفاء بوصفها

 
ّ
املت�ل الروح" بضم��  "أرق   �� ا�خطاب  إ��  فإجراء  املتماثل"م يحيل  ا�ح�ائّي      3"السرد 

ً
 سردّية

ً
استعارة

فة والسارد
ّ
ة واملسرودة. وتراهن هذه االستعارة السردّية ع�� َضْرٍب من   تقارب، َحّد املداخلة، ب�ن األنا املؤل

حّول وجھ الش 
ُ
 أّ��ا ت

ّ
َحٍد م��ما. إال

َ
بھ من وضع  عالقة التشاُبھ ب�ن الواصف واملوصوف َسْرًدا ُدون �غييب أ

األداء   انز�احات  رغم  َمًعا)  املسرود  و  السارد  األنا  ماهّية  إ��  حيل 
ُ
(ا� التقييد  إ��  ا�حّر)  ل  تخيَّ

ُ
(امل االنفالت 

كتابة   تَداعيات  أْو  االع��اف   �� االستمرار  من  ا�خوف  أو  أحيانا  الساردة  الذاكرة  اختالل  نتيجة  الوصفّي 

ھ األ 
ّ
 .داء ذاتھا�حن�ن وما يتشّبھ للذات ال�اتبة أن

رغم السؤال ا�حائر ا�خ��ق للنّص عّمن يكتب الس��ة، فإّن أمر سردها وا�ح بّ�ن، إذ حرصت يم�ى العيد  

فة وأنا الساردة �ي تزرع "أرق الروح" �� س��ة "تخييلّية" ال تفّرق  
ّ
ع�� أن تظّل لعبة الضمائر قائمة ب�ن أنا املؤل

 
ف من  التي تتحّكم اإلكراهات والقيودالثاني فهو 

ّ
نواع، يتخّفف بها المؤل

ٔ
شكالها إلى تلك اال

ٔ
في كـتابتها، وتجعلها تسّرب مضامينها وا

لّيات التخييل. 
ٓ
و اللجوء الى التعديل والحذف، وركوب ا

ٔ
 بعض اشتراطات كـتابتها، كالسرد بضمير الغائب، ا
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2 Jean-Philippe Miraux , « L’autobiographie, écriture de soi et sincérité » , »France: Amand Colin, 1996, p 73. 
المتماثل"   السرد الحكائّي السرد الحكائّي غير المتماثل من السرد الحكائّي المتماثل ويفّصل  (Jaap Lintfelt)يمّيز ياب ليفلت  3

نا  
ٔ
ّول يقوم على تسيير اال

ٔ
داء: ضرب ا

ٔ
حداث و المشاركة فيها –فيجعله ينقسم إلى ضْربْين من اال

ٔ
ّما   ،  (Type auctoriel)السارد لال

ٔ
ا

 . (Type actoriel)الضرب الثاني فينهض على تحّول إحدى الشخصّيات إلى سارد



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)292( 

مان وم�ان ُمَحّددْين و��ن ُحلم البدايات حلم الطفولة، ب�ن أصل مرج�ّ� هو كتابة وقائع معيشة ضمن ز 

ر والرمز التخيي�ّ�، و�طفو ُوُجود األنا ع�� سطح ا�ح�اية  
َّ

ل و�جتمع املعيش املتذك تخيَّ
ُ
فتتما�� الذاكرة وامل

علن بداية س����ا:  
ُ
  روح" "أرق ال  كذا البدء �� .   1" من أنا؟ هل أنا حكمت أم أنا يم�ى؟..."حائرة متسائلة �

فة بأنا الساردة. فيستمّر لعب التما�� ِإلعالن ب�جة الكتابة والرغبة �� أداء  
ّ
سع لذات تصل أنا املؤل

ّ
رحم يت

ف من طفولة االسم (حكمت /يم�ى)  
ّ
فة البعض املكث

ّ
الفعل السردّي بفَرح حز�ن حينما �ستعيد الذات املؤل

حّول 
ُ
ّوة االندفاع ال�ي يحتاجها فعل الوالدة؛ يرد �� النّص:    وت

ُ
  الذكرى إ�� رمز رافد ل�ح�اية إلكسا��ا ق

ّ
"�أن

 الـ"هناك" هو أنا ال�ي  
ّ

الـ"هناك" �ان املدينة ا�حلم، ا�حلم الضبا�ّي البعيد وراء بحرنا خلف األفق.. �أن

 .2"سأكون، ال�ي �سكن�ي وتدعو�ي أللدها. يم�ى.. سأع�� إ�� يم�ى

...، أعود    ر 
ّ

(أتذك  اشتغال السرد داخل دائرة األنا 
َ
نتيجة البداية غْ�� ملتبسة   �� عبة الضمائر 

ُ
ل وتْبدو 

ب  
َ
ُمخاط ضم��  إ��  با�خطاب  و�ّتجھ  فة 

ّ
املؤل أنا  ُيقارب  ذي 

ّ
ال فرد 

ُ
امل م 

ّ
املت�ل الضم��  هذا   (... ألع��ف  إليك 

م أصل السرد الس��ّي ملا  ُمف��ض يختصر جميع إم�انات التلّقي وضمائره ووضعيّ 
ّ
اتھ. فالسرد بضم�� املت�ل

ن هذا العمل األد�ّي، خالل 
ّ

فيھ من حميمّية و�ساطة، وقدرة ع�� التعر�ة؛ �عر�ة النفس من داخلها، بما مك

  �� فة 
ّ
املؤل ... فقد اختارت  وانكشافها  �عّر��ا   �� الذات  قائمة ع�� عفوّ�ة  بناء جمالّية  ھ، من 

ّ
�ل "أرق  ذلك 

ُيْرَوى بضم��    الروح"  النّص وهو  �� فم غ�� فمھ. فجاء  الكالم   تضع 
ّ
وأآل األنا،  البطولة لضم��  تنسب  أن 

املت�لم، �� توّ�ج وألق، إذ منحتھ األنا صدقها، وحميمّي��ا، وعفوّ���ا، واندفاعها ... وخلعت عليھ إ�سانّي��ا  

 املكتو�ة بدم " األنا " ودموعها.......  
ْ

 األن�ى ال�ي تاهت
ُ

. وقد وجدت يم�ى مجاال  3ب�ن االسم واملسّ�ى"  "كنت

نساب الذي �غمر  
ُ
م، املرن وامل

ّ
م واملتأل

ّ
أرحب للّتعب�� من خالل االنتساب لهذا الّضم�� ال�ّ� وا�حمي�ّي املت�ل

النّص بجمالّية خاّصة، سواء �� مستوى سرد الذات (الذات ساردة) أو �� مستوى �سر�د الذات (الذات  

 فيك الرغبة الستعادة الذات.  مسرودة)؛ تقول:  
ّ

"املدن الك��ى أمكنة ملعانقة األنا بحرّ�ة، لضياع يبث

كنت كمن يبع�� ماضيھ وما راكمتھ طفول�ي ومراهق�ي من مرارة وضيق ومشاعر بالفقدان واملوت ... لكن  

عة إ�� صورة جديدة لھ"
ّ
 . 4ألعيد صياغة ذا�ي، أمللم هذا الذي أ�ع��ه متأّملة متطل

إجراء "األنت" م�ان "األنا" و�قاء ا�خطاب دائرا حول الذات    "أرق الروح"�ف اللعب الضم��ي ��  ومن طر 

ن 
ّ

يتمك ح�ن  خاّصة  نفسها،  عن  �لما��ا  ينقل  "أنَت"  ا�خاطب  ضم��  إ��  أحيانا  فة 
ّ
املؤل تميل  إذ  مة، 

ّ
املت�ل

طب لي�ون فضاء ا�حوار مع  سؤال الذات ��ا فتجّرد من نفسها ذاتا تخاط��ا فتن��ئ من الذات ضم�� ا�خا

�� الصفحة   ال�ي  227الذات وفرصة ملعرف��ا؛ تذكر الساردة  أنا ��؟ حكمت  : " ومن �� هذه األنا؟ هل 

افذ ألع�� م��ا إ�� ما يبدو �� اآلن مجّرد   حكيت ح�اي��ا، أم �� أنِت ال�ي أخاِطُب وتؤرجح�ي فاتحة �� نو

مھ �� "أناها" وس����ا. وهو أسلوب    فتقّدم إ�� القارئ ماّدة س��ّية عن  وهم؟..."
ّ
ذا��ا من خالل اآلخر الذي ت�ل
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ات
ّ

رق    في "   تخييل الذ
ٔ
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ھ يوضع �� فٍم غ�� فم السارد، و�روى ع�� لسان غ��  
ّ
�� سرد الذات طر�ف لطيف ممتع جالب للتصديق ألن

  .لسانھ فيأ�ي أمعن �� التوثيق

 التالعب بالضمائر، وت�ون  و�� هذا املستوى يتعّقد نظام اإلضمار �� امل�ن الس��ّي ليم�ى العيد، فيتّم 

إ�� األنا   الذات وحكيا لقّص��ا. ففي ملفوظها املنسوب  م وا�خاطب والغائب حديثا عن 
ّ
املت�ل ب�ن  املراوحة 

 �عض مالمح الذات 
ّ
 "س��ّية" تخط

ً
التھ و�عليقاتھ وش�واه ونجواه ماّدة

ّ
عة (صوتدخ

ّ
 مقن

ُ
  17(ولدت

ُ
)، كنت

و�� �عض مواطن النّص  )...)،  31ّن مخنوقة الصوت من خو�� (ص)، وأنا أئ14مر�كة �عالق�ي بذا�ي (ص

إ�� ضم��ين، و��ون اعتماد   الذات  لتأّمل ا�حال، فتنفصل  ب�ن األنا الساردة واألنا املسرودة  تقام املسافة 

الغائب  ص  ضم��  نفسها  عن  (تقول هذا  الصغ��  الشال  بحياكة  �انت   
ً
ِرَحة

َ
  66"ف

ْ
 وصلت

ً
)، و"راكضة

 ).  72باب املدرسة..." (ص الطفلة إ�� قرب 

مختلف   إ��  ُت)  (أنا/  الواحد  الضم��  هذا  �شّقق  وفصولھ  النّص   �� التقّدم  ُيظهر  النحو،  هذا  ع�� 

 �� طوال سنوات؟الضمائر املتشابكة �� م�ن النّص.  
ْ

؛ فإذا  1"ألهذا أكتُب ع��ا (يم�ى) اليوم، غ�� ما كتبت

م (أكتُب(يم�ى))، و�� الغائبة (ع��ا (يم�ى)).  ا�خطاب يضعنا أمام ضم��ين يحيالن إ�� نفس امل 
ّ
رجع: أنا املت�ل

الصورة   مأزق سردّي  و��ذه   �� العائدّية،  الدال ع��  م) 
ّ
املت�ل بضم��  النّص  (رواية  اللغوّي  ا�جانب  يدخلنا 

تحّدث  تتعّقد معھ املسائل. �� هذا املستوى ي�ون "السارد الس�َ� ذا�ّي غ�� ملزم بأّي تحّفظ بإزاء ذاتھ، وال

الذي يث�� املش�لة     G. Genetteباسمھ ا�خاّص، �سبب تطابق السارد مع ال�خصّية، كما يبّ�ن ج��ار جينات 

مع   بالعالقة  يتحّدد  ال�خصّية،  السارد  نظر  زاو�ة  من  الوحيد  التبئ��  فيجعل  النظر،  وجهة  زاو�ة  من 

جاه السرد ال  معلوماتھ ا�حالّية باعتباره ساردا، وليس بالعالقة مع معلوماتھ امل 
ّ
اضية بوصفھ بطال، أي أّن ات

ّي، كما هو �� ا�حياة ال�ي عاشها �� املا��ي، بل ا�حياة ال�ي يرو��ا اآلن جزًءا من ماضيھ"
ّ
 .2يبدأ �ش�ل خط

تراءت لنا ثالثة أنوات تتحّرك   "أرق الروح"و�ذا أ�عمنا النظر �� موضع املتلّفظ ا�حّدد بضم�� املت�لم �� 

  :�� �� فضاء النّص 

   ھ صاحب التلّفظ املندرج
ّ
ف ا�حقيقّي املعلن صراحة اسما ولقبا وفق امليثاق الس��ذا�ّي بأن

ّ
أنا املؤل

   .�� امل�ن

 أنا السارد املتنّ�ل �� م�ن النّص، ب�ونھ سردا ذاتّيا، واحت�اما إ�� التبئ�� الذي سينفرد بھ.   

  الس��ّي ال�ائن  السردّية    أنا  وا�حّددات  والوصف  األفعال  إ��  بأ�عاد محّددة �سبة  ذي سيتعّ�ن 
ّ
ال

 .3 داخل العمل نفسھ

 
 228نفسه ص  1
كاديمي والجامعي، الدار   2

ٔ
خرون: وجهة النظر من السرد إلى التبئير، ترجمة ناجي مصطفى، منشورات الحوار اال

ٓ
جيرار جينيت وا

 .67،ص1989البيضاء 
نماط النوعية والتشكيالت البنائية لقصيدة السرد الحديثة، المؤسسة الجامعية  3

ٔ
للنشر، بيروت، حاتم الصكر: مرايا نرسيس: اال

 .146، ص1999
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ف  
ّ
هذه األنوات ال�ي يختلط ف��ا النحوّي بالكتا�ّي والسردّي تدعو إ�� السؤال عن إم�ان التطابق ب�ن املؤل

� التعّدد ... أوّد أن أكون أك�� من  "أوّد أن أدخل �وال�خصية والسارد �� ضوء رغبة الساردة �� التعّدد  

ف وأنا السارد وسعيھ    "أرق الروح" ، و�� ظّل حرص السرد ��  1أنا"
ّ
أن تظّل لعبة الضمائر قائمة ب�ن أنا املؤل

ذي ال ُيمّ�� ب�ن أصل مرج�ّ� هو كتابة  
ّ
إ�� اإللباس بي��ما �ي تن�ع "س��ة يم�ى" �� األخ�� إ�� التخييل الذا�ّي ال

معيش  النّص  وقائع  تجاو�ف  سكنت  �ي 
ّ
ال واست��اما��ا  الذات  أحالم  و��ن  ُمَحّددْين  وم�ان  زمان  ضمن  ة 

ر والرمز التخيي��ّ 
َّ

   .وأكسبْتھ صفة املعيش املتذك

م عنھ، وهذا اللعب الضم��ّي الدائر حول "األنا" يبع�� الذات  
ّ
م�ن مع ثبات املت�ل

ّ
وهذا التنويع �� املت�ل

املرتبطة املنظورات  الفردّية    ويعّدد  تجر���ا  خصوصّية  ضوء   �� واالجتما�ّ�  الثقا�ّ�  وت�و���ا  فة 
ّ
املؤل بو�� 

ع إ�� الكشف وامل�اشفة واالنكشاف ع�� صراط الكتابة 
ّ
"أوّد أن أبدع حياة  وتار�خ الذات ا�جر�ئة ال�ي تتطل

ة مدهش وجميل...  �� ... ليس السفر وال الدكتوراه وال الزواج وال األوالد سوى ش�ل من أش�ال إبداع حيا

 الكتابة �� ما بقي ��ّوم داخ�� و�قلق رو��"
ّ

 .2غ�� أن

معناهما �� االرتباط بمسألة الهوّ�ة وعالقة هذه  "أرق الروح"و�جد تنويع الضمائر واللعب بنظامها ��  

واس��اتيجّيات سرد الهوّ�ة �� هذا النّص.3الضمائر باالسم العلم 

"من أنا؟ هل أنا حكمت أم  م ا�حال إليھ منذ السطر األّول من الس��ة:  إذ تبدأ ح�اية الضمائر مع االس

ن صارم التحديد، ورغم اعتباره "سّيدأنا يم�ى؟   ورغم �عب�� االسم العلم �� نظرّ�ة العالمة اللغوّ�ة ع�� ُمَع�َّ

ورغم   بطاقة "الدواّل"،  بواسطة  وتفر�دهما  �ىيء  أو  �خص  تمي��  أي  الصرفة  التعيينّية  وظيفتھ 

، فإّن لالسم العلم مع هذا النّص ح�اية خاّصة حّ�ى ليمكن أن �عّد "أرق الروح" س��ة االسم  4مخصوصة"

ھ دليل �خم، ، لذلك فهو  5"�ان الس�ي ح�اية أخرى"العلم  
ّ
ا لرموزه ... إن

�
ا استكشافا وف�

ّ
"يقت�ىي من

صھ أو ينفي
ّ
ف ال يمكن ألّي استعمال أن يقل

ّ
، فهو �� "أرق الروح" املبتدأ  6ھ"دليل مفعٌم دوما بمع�ى مكث

علًما وعالمة والدة   ي�ون  حّ�ى  واحدا  االسم  ي�ون  أن  العلمّية  تف��ض  إذ  وا�حياة.  النّص   �� اإلش�ال  وهو 

ھ �� النّص متعّدد يمّزق ال�خصّية ب�ن هوّ�ات متنّوعة (حكمت (كما سّماها والدها)،
ّ
 أن

ّ
و�عّرف وهوّ�ة، إال

واش��رت  نفسها  سّمت  (كما  االسم    يم�ى  ب�ن  تاهت  ال�ي  "األن�ى   �� ف�انت  واألد�ّي))،  العل�ّي  الوسط   ��

" أوّد �� أعماق  واملسّ�ى" وتاه ع��ا كيا��ا ب�ن "حكمت" ال�ي أر�د لها أن ت�و��ا، و�م�ى ال�ي أرادت �� أن تبدعها  

ة وذاك الس�� إ�� . لكّن هذه الرغب7أعما�� أن أكون يم�ى ال حكمت االسم الذي راح مع األّيام يؤّرق�ي"

ص من "حكمت" لم يكن �افيا �حوها، فظّل االسمان وما يخ��نانھ من داللة يصطرعان ع�� أبواب  
ّ
التخل
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" أنا يم�ى أقول. فهل طوى الزمن  الكيان؛ و�� القول اآل�ي شاهد ع�� احتدام الصراع �� جنبات الذات:  

 يم�ى وحكمت ال تزاالن تتصارعان �� داخ�ّ�؟"
ّ

هنا يتحّول خطاب الذات إ�� خطاب مغرٍق    1حكمت أم أن

�� التجر�د، و�نقطع عن املرجعّية ال�ي يوهم ��ا تجنيس "الس��ة" و�تحّرك تدر�جّيا نحو مرجعّية ذهنّية �� 

"تبدو �� يم�ى أحيانا مجّرد معادل للكتب  �� ال��اية ضرب من تخييل الذات وتأّمل وجودها �� أرض الو��:  

 ��ا عن حكمت..."ال�ي كتب��ا، �حبل م 
ُ

غة �غّر�ت
ّ
ولكّن هذه االس��اتيجّية لم تف�ح ��   2ن الكالم واألف�ار لل

  حسم هذا الصراع فـ"
ْ

 بقيت
ً
ها �� حكت �ستيقظ داخل يم�ى غر�بة لكّن تلك الغر�ة لم تفارقها. راكدة

س بخفاء �سمات روحها"
ّ

"التحّرر  عن  وعبثا تبحث يم�ى    3حكمت تحت جلد يم�ى مستقّرة �� دمها، تتنف

، ففي هذه ال�حظة ع�� مشارف والدة الكيان، �عيش 4من ذاك الصراع الذي ما زال يضرم النار �� عاملها"

وفيھ   ا�حركة)  (مشهد  األفعال  من  يجري  ما  ع��  الشاهد  أنا  أنو�ن:  ب�ن  ج�ّ�  تمّزق   �� وع��ا  أق��ى  الذات 

رى األنا �� اآلن انفصال ب�ن الضمائر بّ�ن، وأنا املتأّمل لألحوال  (مشهد  
ُ
الو��) وفيھ اندغام للضمائر حّ�ى ت

 وعنصرا من عناصر العالم الذي تتأّملھ، بل �� أنا مزدوجة؛ متعالية ع��  
ً
نفسھ أنا ذاٍت وموضوٍع، متأّملة

 �� داخلھ. �� هذه ال�حظة ع�� مشارف والدة الكيان �عيش الذات الساردة أق��ى وع��ا  
ٌ
عاملها املروّي ومضّمنة

 ّزق ج�ّ� ب�ن صوت�ن:�� تم

  5"جسد ضاق بھ العالم"صوت ي�ّح �� استبقا��ا ضمن السائد. 

  6. أناي بأن تكون"األنا."لم أ�س حلم صوت �ستحّ��ا ع�� الفعل وصناعة الذات.  

الناجمة عن     العالية  �� ح����ا  األمل  تفقد  ل�ي ال  قاع خوفها  الرحيل من  ُيناد��ا هاتف  ومن األعماق 

ي هذه األنا؟ ومن �� هذه األنا؟ هل  غ��اب وا�حن�ن إ�� املفقود؛ تقول:  الشعور باال 
ّ
"أين أنا؟ وماذا تر�د م�

من هذه ا�ح��ة �سرج الذات راحل��ا رغم متاعها ال�حيح، بحثا عن "سندباد" ف��ا �غامر موغال ��  7أنا ��؟

ر وا�حن�ن ملواجهة العزلة والنسيان،  
ُّ

ب التذك
ّ
ومقاومة الشعور با�خوف واليأس وسط  بحر املع�ى الذي يتطل

�� "أرق الروح". فسفر يم�ى من ذات "حكمت" إ�� ذات    الوجودّي الذي ترسمھ لوحات السردأ�وام ا�خراب  

حّرض أد��ا ع�� القول والبوح بما ُيْبقي  
ُ
��ا فنّيا من مواصلة البحث �� أسئلة كينون��ا �أّ��ا ت

ّ
"يم�ى" هو ما مك

   األمل لد��ا حّيا.

من هذا الصراع الذي لم ينتھ ب�ن يم�ى وحكمت ومن انتثار الذات ب�ن هذه الضمائر املتعّددة ترسم   

بة حائرة �� ذا��ا تجعل  
ّ

الهوّ�ة السردّية ـ كما علك��ا يد الساردة من ط�ن ا�حياة وماء ال�لمات، هوّ�ة حّية مرك
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السؤال أداة أخرى �� تخييلها والتعب�� عن  من السرد منّصة انطالق �حاورة هذه الذات والتعّرف إل��ا ومن  

 ح����ا.

 : التخییل السؤالّي: أرق الروح  -4

�� عمقها ال تبدو لھ هذه الس��ة مشاهد سائبة من زمن منفلت يالحق فيھ ا�خطاب    "أرق الروح"قارئ  

املن�لةا�خ�� وال �� �حابة ظليلة من ذكر�ات ينف��ا صدر ذات ضاقت ��ا الفضاءات و"أّرقت روحها" أسئلة  

والوجود، و�كتشف خالف ذلك، أّ��ا عالم سيميائّي مت�امل ينشأ و�نمو �� رحم ذاكرة غ�� رحيمة تبذر فيھ  

� �� ا�ح�ن
ّ

ر، عالم سيميائّي فيھ تتخّفف الذات من حملها وتتخّفى وتتج�
ّ

يم�ى أسئل��ا برؤ�ة املبدع املفك

كتابة أداة لصهر الكيان وتأليفھ �� رؤ�ة موّحدة  ال سبيل إ�� تجسيد مشروع كهذا إال بالتماس ال "و ذاتھ..

. ينطلق هذا  1قادرة ع�� اخ��ال مغامرة األنا الزمنّية واعتصارها �� مع�ى ك�ّ� يفرزه امللفوظ الس��ذا�ي"

"غ�� متصا�حة مع أنوث��ا و�ن �انت ال ترفضها، لكّ��ا ال �عيش امتيازا��ا ال�ي وهب��ا  املشروع من أّن األنا  

وترك��ا  الطبيعة باكرا  ت 
ّ
�شظ ال�ي  مرآ��ا  املكسورة،  مرآ��ا   �� إل��ا  التعّرف  أو  حوارها  ع��  تتجّرأ  وال   ،

اخ��اقا ألسوار الصمت وحوارا مع النفس �� أداء س��ّي متمّ��    "أرق الروح". ف�انت الكتابة ��  2للصمت"

تياب خالف ما نقرأ �� مألوف الس��ة  بناء وأسلو�ا؛ إذ يختلف ا�خطاب الس��ّي ف��ا بن�وعھ إ�� السؤال واالر 

 من �ّل جوانبھ ��ا ُيفتتح (
ُ
"من أنا؟ هل   الذاتّية من خطابات اإلثبات واإلقرار. إذ �غمر هذا النّص األسئلة

د و�نمو (أنا حكمت أم أنا يم�ى؟
ّ
ي هذه األنا؟ ومن �� هذه األنا؟ هل أنا  ) وم��ا يتول

ّ
"أين أنا؟ وماذا تر�د م�

. فأغلب األسئلة أسئلة هوّ�ة ترتبط با�جنس (األنوثة امل�جومة)،3"عالمة استفهام"  األناحّ�ى غدت  ��؟)  

"تؤّرق و�غرس  واالسم (يم�ى أم حكمت) واللقب العائ�ّ� (العيد/الصّباغ/ا�جدوب) وتمتّد إ�� األسئلة ال�ي  

ل السؤال إذن الهوّ�ة األسلو�ّية لهذا النّص الس�� 4الوجع �� الضلوع"  
ّ
ّي، فال �ع�� فيما قرأنا من س��. يمث

ع�� هذا ا�حضور الكثيف لالستفهام بأنواعھ ما يجعل "أرق الروح" س��ة طلبّية تطلب الذات وتكت��ا أك��  

مّما �� �سردها وتكتب ع��ا. والطر�ف أن يتحّول السؤال سبيال إ�� تخييل الذات تخييال أصيال من خالل 

د السؤاَل وما ي 
ّ
ده السؤاُل، ومن ثّم العبور إ�� بواطن الذات وتأّمال��ا و��ّيؤا��ا، فيتنّ�ل  ال��ك�� ع�� ما يول

ّ
ول

... تلك الرغبات"؛ تقول:    autobiographie  intellectuelleالنّص بذلك ع�� أبواب الس��ة الفكرّ�ة " "أنا 

فع عن ذا�ي  الصامتة وعالمة االستفهام واألحالم الغارقة �� سؤالها. من ي��جم�ي؟ من يقرأ�ي؟ من ير 

�� ظلمة طفول�ي." الغارقة  �� دواخ�� عن حاجا�ي  السؤال    5حج��ا؟ من يكشف عن املضطرب  ولعّل 

فة م�انة كب��ة من مساحة  
ّ
تھ املؤل

ّ
أفضل �عب�� عن هذه الذات ا�ح��ى و"الدواخل املضطر�ة"، لذلك أحل

دب  طريطر،جليلة  1
ٔ
.2004العربي الحديث"، تونس، مركز النشر الجامعّي ومؤسسة سعيدان للنشر، "مقّومات السيرة الذاتية في اال
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) جملة استفهامّية  245ائَ�ْي (النّص ت�اد تم�ح ر�ع املكتوب، فقد أحصينا ما يقرب من خمس وأر�ع�ن وم

فة �� النّص �عض "عالمات"  1"أسئلة ال تموت"تثبت هذا اال�شغال باستنطاق الذات ع�� 
ّ
. وقد بذرت املؤل

ر ما  
ّ

راِت املرور من الذاكرة إ�� تفك
ّ

ر، أقول،... " ف�انت مؤش
ّ

 ��ا الذات ع�� التأّمل من نوع "أفك
ّ

ر تحث
ّ

التفك

ِر ، ومن ا�خارج إ�� الداخل ليصبح السرد جوانّيا ينقل مناخات الذات �عد  
َ

جرى والعبور من الوقائع إ�� الِفك

ع��  �شكيل ي��ض  منظور  وفق  والذا�ّي  املرج�ّ�  ب�ن  الفواصل  وتذيب  شتا��ا  تلّم  ناظمة  برؤ�ة  خطابّيا  ها 

َر   distanciation"تبعيد"  
ّ

ُر التذك
ّ

 سائلة ومسؤولة، ويستنطق فيھ التفك
ً
 ومنظورة

ً
تنقسم لھ الذات ناظرة

الو��"استنطاقا   طبقات  تحت  ما  إ��  ِمْعوَ 2"يذهب  بالسؤال  عميقا  ويغوص   ، �� األسا��ّي  التفكيك  َل 

من    ليجعل  �ستجل��ا  الذات  وتقو�مّيا  ""حقيقة"  تبعيدّيا  فضاء  الس��ذاتية  الكتابة  فضاء 

 .   (le jugement réflexif)"سّماه "بول ر��ور" با�حكم التأّم�� 3"باألساس

من ا�خطاب    يجثم السؤال بأش�الھ ا�ختلفة ع�� صدر النّص �� س��ة يم�ى العيد و�حتّل مساحة هاّمة 

ا  ف��ا، �عو�ضا عن أزمنة الصمت وثأرا م��ا  
ّ
"يراود�ي السؤال عن مع�ى ما أرى وال أسأل. لم نكن �سأل، كن

، غ�� 5"السؤال م�جوم، مطّوق بالصمت"و�رد �� موطن آخر من النّص    4نص�� ونرى و�سمع وال نقول"

ا حولها و�� تقديمها ذاتا تقبض ع�� جمر السؤال  أّن معناه األك�� يكمن �� �عب��ه عن ح��ة الذات �� ذا��ا وم 

.  ينت�ي بنا هذا القسم إ�� تبّ�ن حرائق السؤال املشتعلة �� �ّل م�ان من الس��ة  6تمّس�ا بـ"حكمة الاليق�ن"

و�� �ّل ركن من أر�ان الذاكرة، فرأس "يم�ى" تّنور يفور ولبنان حرائقها �� �ّل فّج: حرائق الطائفّية الظاهرة  

 الرماد والسواد، وحرائق باطنة �� حرائق األكباد ع�� األطفال والشباب ومستقبل البالد.ال ت
ّ
ف إال

ّ
  خل

من هذه الزاو�ة، قّدمت الذات ��ذه الوسائل التخييلّية ضمن منظور ال �عتقد �� حقيقة مطلقة أو مرجع  

فة  ء النّص، بھ  ال يقبل التشكيك، بل سردت علينا �� ثورة شّك حملها السؤال إ�� �امل أرجا
ّ
وّسعت املؤل

البحث عن الهوّ�ة ��  املسافة ب�ن الذات الساردة والذات املسرودة لضمان اكتشاف هذه الذات األخرى، فـ" 

هذا الش�ل التعب��ّي يقوم ع�� تفكيك هذه الهوّ�ة وتمك�ن ال�اتب من معرفة أعمق بذاتھ واكتشاف  

و��خها  وجوهها  زاو ses versions"  7مختلف  ومن  السؤال  .  يرسمها  كما  الذات  صورة  تقّرب  أخرى،  �ة 

ما يدفع القارئ إ�� تحّري ذاتّية    8الدائم الالهث وراء ا�حقيقة، "أرق الروح" من املشروع السردّي االف��ا��يّ 

 
 128نفسه ص  1
 11نفسه، ص  2
 .87مرجع سابق، ص  ،جليلة طريطر 3
 . 32نفسه، ص  4
 . 33نفسه، ص  5
 ه "فّن الرواية" العبارة لميالن كونديرا من كـتاب 6

7 Sébastien Hubier, Littératures intimes: Les expressions du moi, de l'autobiographie à l'autofiction, Armand 
Collin, Paris 2003, p79.   

ثير فيه وتغييره خاّصة مع الكاتبات التقدمّيات  8
ٔ
دبنا العربّي كانت غالبا مشروع الذات تسعى به إلى القارئ للتا

ٔ
السيرة الذاتّية في ا

مثال غادة السمان في القبيلة تستجوب القتيلة، 
ٔ
 وفدوىالسعداوي في "مذّكرات طبيبة" و" مذكراتي في سجن النساء"،   ونوالا

وراق شخصّية" -طوقان في " رحلة جبلة
ٔ
 رحلة صعبة"، ولطيفة الزّيات في" حملة تفتيش: ا
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املع�ى الس��ذا�ّي بما �عنيھ من استعارة البناء ا�ح�ائّي ب�ّل ما يحتملھ مصط�ح ا�ح�اية من طغيان التخييل  

ة اللفظّية ع�� التعي�ن، أك�� من تحّري صدقّية السرد الذا�ّي. إذ يظّل الصدق �� الس��ة الذاتّية  والصناع 

يحّد م��ا زمن الكتابة، بما أّن فعل االس��جاع   1باعتباره حّدا أخالقّيا "مجرد محاولة" �عبارة إحسان عّباس

بطر�قة االنتقاء ال�ي �سّم��ا يم�ى العيد    واالستعادة بواسطة الذاكرة يتّمان �� ا�حاضر، ذهابا إ�� املا��ي

"االستنساب" و"�جز الكتابة عن استعادة �ل أ�عاد ا�ح�ّي، بل اج��اء وأحيانا تقديم وتأخ�� الوقائع كما  

السياق" واعتبار  2يقتضيھ  الروح"  .  يقارع  "أرق  حجاجّيا  ملفوظا  العيد  يم�ى  س��ة  من  يجعل  مشروعا 

استعراض   مجال  ـ  ا�ح�ائّي  واملغزى  ا�ح�ائّي  بمغزاه  منوطة  النّص  هذا  حقيقة  و�جعل  اآلخر،  أطروحات 

إرثا   الساردة  الذات  تور�ث   �� �سّبب  من  مع  التفاعل   �� �امن  ـ  وا�حجاجّية  واللغوّ�ة  القصصّية  القدرات 

الم. ف�ان البيت واملدرسة والثانوّ�ة وا�جامعة وا�جتمع �� س��ة "يم�ى العيد" فضاء  �خما من العقد واآل

 .حجاجّيا ومقام احتجاج قبل أن ي�ون م�انا قصصّيا واقعّيا

 خاتمة:  -5

القراءة   قّدمنا  ت��ز  مستجيب  ال�ي  بخصوصّي��ا،  واع  العر�ّية،  تر�تھ   �� من�رع  نّص  الروح"  "أرق  أّن 

با��ا رغم ذاتيّ 
ّ
تھ؛ فليست الكتابة الذاتّية فيھ تلبية ملتعة الذات �� التعب�� عن ذا��ا واللعب بال�لمات  ملتطل

اإلبداع،  �سؤال  االشتغال  �عروة  ا�جمال  عروة  ير�ط  العيد  يم�ى  عند  األمر  ما 
ّ
و�ن عل��ا،  يائسا  انطواًء  أو 

��ا من تحقي
ّ

ق أف�ارها وتصّورا��ا، و�نتاج  والبحث عن أبلغ األساليب وتجر�ب أجدى طرائق التعب��، ال�ي تمك

إبداعّية قادرة ع�� حمل رؤ�ة فكرّ�ة تحديثّية تحر�رّ�ة   ي مسالكها وحواش��ا  معرفة 
ّ

"داخل خارطة تو�ى

. لذلك �عاضد البناء الف�ّي والرؤ�ة الفكرّ�ة �� ��ج "س��ة" ممّ��ة لعب ف��ا  3بقع الدم وأشراط ا�حداد؟"

النّص وصوغ الذات �� آن. إذ اشتغل النّص �� "أرق الروح" بتخييل    "تخييل الذات" دورا مهّما �� �شكيل 

تحّركة ب�ن الس��ة الذاتّية  
ُ
الذات معتمدا أك�� من آلّية كما أسلفنا الذكر ليستوطن تلك املنطقة الوسطى امل

طابقة حينا واإليحاء التخيي�ّ� أحيانا.  
ُ
مليثاق ومزاوجة  وهذه املمازجة املبنّية ع�� مخاتلة اوالرواية بأداء امل

باملرج�ّ�   واالختالفالتخيي�ّ�  الوفرة   �� �امنة  جمالّيتھ  أّن  د 
ّ

تؤك الكثيف،  والسؤال  الضم��ّي  ،  واللعب 

نّصا إبداعّيا  "أرق الروح"  فالس��ّي �� هذا النّص قد است��ى بالتخيي�ّ� تنويعا �� الوسائل واألدوات. فجاء  

فة ـ �� تقديرناـ ما عاشتھ فعال وال هو محض خيال،    تتنازعھ ثنائّية املرجع والتخييل. فليس �ّل 
ّ
ما أوردتھ املؤل

بل إّن ما حّ��تھ ع�� امتداد هذه "الس��ة" هو ما عيش منخوال منقوال ع�� مصفاة الذاكرة والعقل وا�خيال  

دة، و�� والسؤال، تدّون و�غر�ل وتنخل وتز�د وتنقص. تر�نا ما ترى، وتنقل إلينا رؤ���ا وفق زاو�ا نظر متعّد 

عات  
ّ
�� �ّل ذلك تن�ج خيوط ح�اي��ا �� مواجهة ا�حّددات األجناسّية للس��ة الذاتّية ُم�ّحية بكث�� من توق
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 .12، ص1997يمنى العيد: السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة، مجلة فصول، العدد الرابع، القاهرة شتاء  2
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ات
ّ

رق    في "   تخييل الذ
ٔ
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القراءة اآلتية من خارج معاناة الكتابة وعذابا��ا. ...وهذا وجھ من وجوه تمّ�� هذا النّص وطرافتھ من جهة  

أخرى. وتجّل من تجلّيات الذات ال�اتبة �� نّصها من جهة 

س��ة مشروع. واملهّم، عند هذه النقطة    "أرق الروح"وتكشف قراءة النّص من مدخل تخييل الذات أّن  

فة ا�جمالّية �� صوغ س����ا وتخييل ذا��ا. فهذا االن��اك ملنطق 
ّ
بالذات، هو الهدف الثاوي وراء اختيارات املؤل

اإلدماج للتخيي�ّ� �� املرج�ّ�، وهذا التسآل املمتّد    التجنيس السردّي، وهذا االخ��اق للمواثيق املألوفة، وهذا

االختالف، فقد إ��  فنّية  املغلقة ودعوة  بالهوّ�ات  تفاعلها كفرا   �� ل 
ّ
تمث العناصر  النّص، هذه  جسد  ع�� 

فت عديد أدوات تخييل الذات للتعب�� عنھ (الكفر بالهوّ�ات املغلقة)، فجاءت س��ة يم�ى فضاء حجاج
ّ
ُوظ

اج أن نتعامل معھ بوصفھ نّصا ثقافّيا �عّ�� عن مشروع صارت فيھ الكتابة الس��ذاتّية، مطلبا  واحتجاج، يحت 

، �شهد ع�� مجمل العالقات  1ثقافّيا يتعّدى أفق اإلبداع األد�ّي والتدو�ن الذا�ّي �حياة يم�ى إ�� س��ة جماعّية

ت ا�حّب والزواج، ثم العمل واإلسهام  �� �حظة تار�خّية ّما، بدءا من العائلة، فا�حيط واملدرسة، ومؤسسا

ف: "
ّ
ع الذات إ�� تحّررها الفردّي وا�عتاق ا�جماعة من ر�قة التخل

ّ
� هذا املشروع �� تطل

ّ
أتوقالفكرّي. يتج�

ھ عالم يم�ى اليوم، منھ أعود قارئة ملرّ�عات الضوء والعتمة ال�ي ما زالت تن�حب
ّ
إ�� عالم آخر... لعل

أبّرئ    �
ّ

لع� زمننا،  واألديان  ع��  ب�ن األجناس  حاّدة  سيوفا  أحيانا  �شهرها  ال�ي  األسماء من محموال��ا 

وا�حضارات ونقيمها حواجز ثابتة ب�ن الهنا والهناك، ب�ن النحن والهم، ب�ن �شر يتشاركون غالبا املأساة  

فّية إبقاءهم عددا  ، وتوق األنا إ�� أن ت�ون "نموذجا وطنّيا ألبناء البالد ال�ي تحاول الطائ2"ع�� هذه األرض 

وعتادا �� حرو��ا ونزاعا��ا ال�ي ال تنت�ي"، واالنتباه إ�� �شوة الضوء �� ليل نفق الوطن املمّزق تب�ي مشروعا  

 ل�حّب من�جھ االختالف و�فتح لھ أبوابا مشرعة قوامها املواطنة.

هنّية األنا ال�اتبة املثّقفة  نّص ��تّم برسم مالمح األنا الذ  "أرق الروح"و�ّت�ح من هذه القراءة أيضا أّن  

فتأ�ي   تارة،  ا�حن�ن  �غل��ا  بتخييل ذات منشطرة مبع��ة  إ�� كتابة س��ة فكرها ووجدا��ا، ويشتغل  ويس�� 

ة �غلب عل��ا ال��ّدد. قادنا  
ّ

متعالية سامية بما تملك من الثقافة وا�جمال، و�كسرها الواقع أطوارا فت��ز هش

الذات إ�� تبّ�ن ما س�� النّص املدروس إ�� إبرازه من صورة الذات العر�ّية وما    هذا الَسَفُر القرائّي �� تخييل

�عرقل خطوها نحو القبض ع�� األسئلة ا�حقيقّية والرهانات الهاّمة ا�جوهرّ�ة، وحرصھ (النّص) ع�� كشف

املتقّبل إ��  توّجھ  و�ّ��ا أسئلة محورّ�ة  تقّض م�جعها،  ال�ي  للقضايا  الذا�ّي  الذات  ل 
ّ
�ستفّز فضولھ،  تمث

فة وصراعها من أجل �غي�� الواقع.  
ّ
ص بطر�قة مؤملة محنة الذات املؤل

ّ
و��خ

لة لغة ينقل كتاب "أرق الروح" مالمح أخرى بارزة مّما يصط�ح عليھ عادة   
ّ
ومن صورة هذه الذات املش�

�� مغامرة   الّدائري وتنّوع ضمائره محاولة لتجاوز الضياع الذي عاشتھ املرأة  ببنائھ  النسوّي، فهو  باألدب 

1 Christine Suard disait: Le champ de l'écriture autobiographique féminine s'est donc développé tout d'abord 
dans le but de libérer la femme des souffrances et des contraintes sociales dont elle était l'objet…Ceci explique 
la nécessite chez elles de s'exprimer publiquement et d'étaler leur identité.(voir son livre: Les variantes de 
l'autobiographie chez Amélie Nothomb, San Jose State University) 

رق الروح، ص 2
ٔ
 214ا
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سئلتھ ا�حائرة صورة من حياة املرأة  نضالها من أجل التحّرر. وهو �� انقطاع سرده وتمّزقھ أحيانا وك��ة أ

بة،  وهو رغم ذلك أو �سببھ، قد    املناضلة �� مجتمع مغلق.
ّ

نجح �� التعب�� عن ن�ج أد�ّي. إذ جاء "س��ة" مرك

فة �� تقديم  
ّ
ا، نا�جا سبيَل سرٍد غ�� تقليدّي �� بناء الس��ة الذاتّية متالئما مع رؤ�ة املؤل ا ونفسي� ا وتقني� سردي�

   مكتملة تحاور القارئ و�ستدرجھ إ�� جملة من الشواغل املش��كة. س��ة غ�� 

فيھ   ونظر،  لغة  تصر�ف  من  العيد  يم�ى  أ�شأتھ  الس��ّي  األدب  من  نواة  الروح"  "أرق  يبقى  األخ��  و�� 

وس�� إ�� ولوج عاملها بحثا ع��ا.  فهل �انت تروم منھ مجا��ة   مساءلة للذات �� تطوافها ع�� مدارات الكينونة

ل منذ البداية مركز اإلبداع واألمل والو��  فو 
ّ
��ى ال�ون وتداعيات ا�جسد بممارسة فعل الكتابة الذي مث

بالذات والقدرة ع�� تفعيل العالم؟ أم أ��ا تؤّسس بھ مللمة ما تبع�� من شتات الكينونة وقشع ا�ح��ة ال�ي 

 �ساك��ا �� الصميم؟



ات
ّ

رق    في "   تخييل الذ
ٔ
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This article offers a sociological interpretation of the elements involved in the 

construction of autobiographies by dance artists. More particularly, it questions the role 

and the place of the body in the construction of self-history which gives an account of 

a past existence through dance. The irregularities of the latter tend to disappear due 

to the natural flow of autobiographical writing whereas descriptions of dance 

experiences, which structured the artist’s career, reveal a series of disconnected 

moments all contributing to the development of the self, all coming together in the 

history told by the movements of the dancing body. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




