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 ممخص البحث :

تشتغؿ ىذه المقاربة عمى مرتكزات تبحث عف اليوّية السردّية وفؽ ما طرحو الفيمسوؼ بوؿ ريكور ،        
وير سردي يعمؿ عمى تكثيؼ فاليوّية السردّية ىي البوتقة التي تجمع التجِربتيف الزمانيػػة والتاريخية في لحظػػة تص

الحػػدث السردي إلى عالقػػػػة وجودية بيف األنا واآلخر، إذ ال ينيض أّي عمؿ سردي إال بوجود عالقة بيف األنا 
العالقة المعقدة بيف الذات، واآلخر، والذاكرة ، وال يمكف أف تتحقؽ  -حسب ريكور-واآلخر، والذي تتشابؾ فيو 
أو القصصي ، حيث ُيشكِّؿ الفرد والجماعة معا ىويتيما مف خالؿ االستغراؽ في  اليوّية إال بالتأليؼ السردي

كشفو في مدونة سعدي المالح   السرديات التي تصير بالنسبة إلييما بمثابة تاريخيما الفعمي ، وىو ما حاولنا
  . السردية

 خروية .الذاكرة ، الرؤية ، الفضاء ، اآل اليوّية السردّية ، العنواف ، كممات المفاتيح : ال

Research Summary :  

         The research presents the narrative identity according to the thesis of an 
interpretative philosopher Paul Ricoeur, who defined the narrative identity as a set of 
determinations: from coincidence and choice, from memory, narratives, and projects 
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hoped. . He selects events and must establish a meaningful and effective history. 
Identity, as a product of history and its component parts, is carved as if it were itself 
and the one before it. The self has long been inhabited by others, because the "self 
itself" is the "other", which leads us to say that life is a narration or is it a narration. 
Identity is not achieved except by narrative or fictional composition where the 
individual and the group together form their identity through engaging in narratives 
and stories that for them become their actual history that we revealed in the Saadi 

Al-Maleh narrative code . 

Keywords : 

Narrative identity, address, memory, vision, space, eschatology  .                         

 مدخل : الهوّية السردّية :

واالصطالحي لميوّية في الساحة العممية ، والمعرفية، والثقافية ،  ثمة اضطراب في التصور المفيومي     
والفمسفية ، والنقدية تجسدت في صور التداخؿ واالضطراب التي اشتغمت فييا اليوّية في حقوؿ معرفية مختمفة في 

عمى صور وقوالب  األنثروبولوجيا، والديف، وعمـ النفس، والمغة، واألدب، واالنطولوجيا ، وقػد تقمبت فييا اليوّية 
فكرية ومفاىيمية تتماىى مع الحقؿ المعرفي والفمسفي الذي يدخؿ في فمكيا االصطالحي وجيازىا المفاىيمي ، 
ولكف مف خالؿ قراءة تجميات اليوّية  في ىذه الحقوؿ المتنوعة التي فتحت كينونة اليوّية إلى مناطؽ وعوالـ 

عممية الثابتة ، ولكف عدـ الدقة والقارّية في مصطمح اليوّية ومفيػومو المتناىية أخرجتيا مف القارية والمحدودية ال
 \ال يمنع مف أّف معظـ تعاريؼ اليوّية تتبمور حوؿ الجوىرّية والعرضّية ، والثابت والمتغير، والتطابؽ 

قة قائمة عمى التطابؽ ، والتي ال تبتعد عف كونيا ػػ اليوّية ػػػ عال (1)والتضاد ، والفردي والجماعي ، والوحدة والتعدد
مع الذات عند شخص ما أو جماعة اجتماعية ما في جميع األزمنة وجميع األحواؿ ، فيي تتعمؽ بكوف شخص 

                                                           
، وٌنظر بول رٌكور  الهوٌة والسرد ، حاتم الورفلً :  911ـ ٌنظر المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ، عبد المنعم الحفنً :  1

 ،  34ـ 17
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، وىذا ال  (2)ما أو كوف جماعة ما قادًرا أو قادرة عمى االستمرار في أف تكوف ذاتيا وليس شخًصا أو شيًئا آخر
ي مشّكمة صراًعا داخميًّا يساعد عمى بناء الذات كما في الصراع يمنع مف أف تتفاعؿ اليوّية بمحيطيا الداخم

، أو الصراع الخارجي وضروراتو االجتماعية والثقافية والوجودية (3)الفرويدي ) اليو ، األنا العميا ، األنا السفمى (
ومعرفيًّا يحدد مسار اليوّية وحالة االنتماء االنطولوجي لمذات ، فالوجود الذاتي يسبقو وجوًدا ثقافيًّا، واجتماعيًّا ، 

في تقاطب يخترؽ كينونتيا في لحظة اليوّية الفردية ، واليوّية الجماعية التي ترسـ خارطة الذات مف خالؿ تجربة 
وجود اآلخر الذي يحقؽ تحوالت تحكـ الفرد في وجوده النفسي واالجتماعي  ؛ وبذلؾ فإّف اليوّية تتشكؿ عمى 

الرغبة في الوجود ، وسوسيولوجي ىميا التموضع داخؿ المجتمع ، مما يدفع أساس تقاطع بسيكولوجي ىميا 
 . اد حالة اعتراؼ بوجودىا الواقعي اليوّية عمى إيج

والخيالي ، لكي تبرز وحدتيا وانسجاميا ، ولعؿ المفارقة التي تسببيا حالة االعتراؼ الوجودي يمثؿ نوًعا مف 
 . (4)والشوفينية لميوّية الجماعيةالنرجسية أو األنانية لميوّية الفردية ، 

ويمكف عّد اليوّية خيااًل يراد منو أف يضفي نموذًجا سرديًّا منتظًما عمى تعقيدات الحياة ، والواقع الفعمي ،   
ويجسد طرح ريكور نموذًجا متطوًرا في عممية جمع المتناقضات في اليوّية ، إذ مثمت اليوّية السردية حاًل توسطيًّا 

ليذه اإلشكاليات القائمة في الحقوؿ المعرفية ، إذ إّنو يمكف أف نقوؿ في كممات ريكورية : " أنا ما أحكي " وواقعيًّا 
 .." أنا ما أسرد عف نفسي " ... فماذا يمكف ليذا التحديد الريكوري أف يضيؼ إلى اليوّية السردية  ؟ 

                                                           
، مٌغان مورٌس ، ترجمة  ـ مفاتٌح اصطالحٌة جدٌدة ، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع ، طونً بٌنٌت ، لورانس غروسبٌرغ  2

 . 702ـ  700سعٌد الغانمً : 

 .  32ـ  25ـ ، األنا والهو  ، الفروٌد، ترجمة محمد عثمان نجاتً:  3

 . 34ـ  33ـ ٌنظر بول رٌكور الهوٌة والسرد :  4
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اكتشافا باإلطالؽ ) أي كشيء معطى ( أو يخرجنا ىذا التحديد بدء مف كؿ تصور ثبوتي لميوّية ،إذ ال تمثؿ 
مجرد إبداع ) كشيء مبني متخيؿ ( .إنما ىي حاصمة مجموعة مف التحديدات : مف صدفة واختيار ، مف ذاكرة 

 ،وحكايات مسرودة ،ومشاريع مأمولة .

فبنائي.  ىكذا يكوف لمسرد فضيمة: الجمع والتحريؾ ليذه المكونات في نسيج تشابكي عمى نحو تأويمي استداللي
إنو يصطفي األحداث وعمييا يقيـ تاريخا ذو معنى وفاعمية .إف اليوّية بما ىي نتاج تاريخ ومكوف لو منحوتة كما 
لو كانت ذاتيا واآلخر الذي يْمثؿ أماميا . إف الذات ومنذ األمد مسكونة بالغيرّية فػ"الذات عينيا " ىي " اآلخر " 

و ىي لمسرد . فال تتحقؽ اليوّية اال بالتأليؼ السردي أو القصصي حيث مما يحممنا عمى القوؿ إف الحياة سرد أ
يشكؿ الفرد، والجماعة معا ىويتيما مف خالؿ االستغراؽ في السرديات والحكايات التي تصير بالنسبة ليما بمثابة 

 . (5)تاريخيما الفعمي

الخصوصية اليووّية، ومف يقارب قصص سعدي المالح  يكشؼ عف توجيات ارتبطت بالجانب الفردي أو 
والجانب الجماعي بالذاكرة االجتماعية والثقافية عف الغربة والوطف ، ولعؿ األطروحة السردية لمريكور تتماىى مع 
أطروحة سعدي المالح لممتخيؿ القصصي الذي تفاعؿ معو ذائقة المتمقي ورؤيتو ، فمعبة اليوّية السردية في 

مى مزج الحدث التاريخي، بالخيالي مف خالؿ انصيار الزماف) الخطاب القصصي عند سعد المالح عممت ع
التاريخ( بالسرد القصصي ، فالموضوعية الزمانية أو الكسمولوجي التي قاربيا التاريخ، والمترسخة في الذاكرة 

بتة الجماعية العربية ، والسيما في الفعؿ والكتابة في وطف المنفى والغربة كشفت عف مالمح الوطف، وطبيعتو الثا
في الذاكرة، ، أما الزماف الذاتي أو الفينومينولوجي ودوره في التعاطي المرئي مع مسألة الزماف، فيو خصوصيتو 
اإلبداعي والمتخيمة التي تجاوزت الحقيقة أو المرجعية الجماعية التاريخية إلى قمؽ والضياع والغربة المكانية 

أو المرجعية الجمالية التي تثير الدىشة والتشويؽ، لكشؼ  والفردية المعاد إنتاجيا بوصفيا الخياؿ الالوقعي
الجغرافيات الطبيعية ،والشخصيات المتخيمة ،المتّطعـ بالجانب الغريب والغربي ؛ وبذلؾ حاوؿ سعدي المالح أف 
يتخذ مف اليوّية السردية القصصية البؤرة أو التوسط بيف األفقيف األساسيف لمزماف ) الموضوعي والذاتي ( 

                                                           
، و الذات  122ـ  96ـ ٌنظر الزمان والسرد ، الحبكة والسرد التارٌخً ، بول رٌكور ، ترجمة سعٌد الغانمً وفالح رحٌم :  5

، والوجود والزمان  36ـ  35، وبول رٌكور الهوٌة والسرد :  661ـ  588عٌنها كآخر ، بول رٌكور ، ترجمة جورج زٌناتً : 

 . 265ـ  250والسرد فلسفة بول رٌكور ، مجموعة مؤلفٌن ، ترجمة سعٌد الغانمً : 
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تصاصيما وانصيارىما ضمف زمانية موضوعية تاريخية ، وزمانية ذاتية خيالية ، مشكمة المتخيؿ التاريخي وام
التي تنطوي عمى عالقة تفاعمية بيف اليوية الذاتية ، واليوية العينية التي تردـ الفجوة  (6)الممتزج باليوّية السردية

فإف حضور الغرب ومكانية المنفي في قصص سعدي المالح أو اليوة بيف التغيير)لمذات( واليوية المطمقة ؛ لذلؾ 
مّثمت بعًدا أضاؼ نوًعا مف الديمومة واالستمرارية لمرؤيا أو وجية النظر التي عرفيا وعايشيا الفرد المغترب ، 
المنطوية عمى البعد اإلنساني و المعرفي لكشؼ صورة الوطف الغائب في حاضنة المتخيؿ الغربي في كؿ جوانبو 

 تية ، والمعرفية ، والثقافية  .  الحيا

وبذلؾ فإف المشروع الريكوري لميوّية السردية الذي يطور المشاريع الفمسفية مف مرحمة الكشؼ عف الذات       
بوصفيا وجوًدا في الفمسفة اليونانية وزماف في انطولوجية ىيدغر لكي يرسخ الوجود اإلنساني بوصفو سرًدا أو 

ىوّية الوجود اإلنساني عند ريكور في مرحمة الجمع بيف الوجود ، والزماف ، والسرد  انطولوجية ، سردية تشكؿ
 ، وذلؾ في ىوّية تساعدنا عمى مقاربة ىوية الغربة واالغتراب لسعدي المالح .  (7)معا

وبمعية القراءة والرؤيا ينفتح المجاؿ لمعالجة تأليفية تنظـ تجربة المتمقي ، أي تدعو إلى قراءة خاصة بصيغ      
عادة تشكيؿ لمعطيات  لغة موازية لمغة كانت في البدء لمباث األوؿ توسط يتـ عبر مسار أدبي قبؿ التشكيؿ ، وا 

أو القص ، إذ إف مسألة التمقي تعمؿ عمى أساس  نصية عبر القراءة ، وامتحاف لمتشكيؿ لمزمف عبر السرد
استراتيجية ليا قسماف متمايزاف : أحدىما لمتشكيؿ الذي يعني العمميات السردية والقصصية التي تشتغؿ داخؿ 
المغة نفسيا عمى وضع عقدة الفعؿ واألشخاص ،  واآلخر إلعادة التشكيؿ أو القراءة التي عمى ضوئيا تتحوؿ 

 تجمع كؿ األنوات والتناقضات . (8)ت تأثير القص والسرد الى متخيؿ تاريخي، وىوّية سردية،التجربة الحية تح

 

 

                                                           
 . 151ـ 69/  1ـ الزمان والسرد ، بول رٌكور:  6

 . 12ـ  11: الوجود والزمان والسرد فلسفة بول رٌكور ، مجموعة مؤلفٌن ، ترجمة سعٌد الغانمً : ـ ٌنظر 7

 .  48ــ  47ـ ٌنظر: بول رٌكور، الهوٌة والسرد :  8
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 ـ هوّية العنوان بين الجوهرية والعرضية:

أوؿ ما يستوقؼ المتمقي  في المجموعة القصصية )مدف وحقائب( كونو يمثؿ العتبة األولى في العنواف ىو      
بوصفو وسيمة االتصاؿ األولى بيف  ، (9)الليًا يجب أف ينتبو عميو فعؿ التمقي"يو "يشكؿ مرتكزًا دف النص ؛ ولذلؾ

ال يتحقؽ إال  في متف وجوده تواز واختزاؿ لمعمؿ .. نظرًا لكوف  ةالمتمقي والعمؿ القصصي ، فيو يمثؿ مرحم
ىذا العنواف بنية داللية كبرى تتجمى في داخؿ النصوص ليتشكؿ عمى ضوئيا و يخمؽ نواة ، فيو النص القصصي 

لية تمنح العمؿ ىويتو واسمو الذي ينطوي عمى مقاصد  داللية ، تحاوؿ آالرئيس لممجموعة ، الذي كاف انتخابو 
معيارًا يؤدي دورًا  -العنواف  -منو  ؽلتخم وتكشؼ عف ماىيتياأف تكوف بؤرة تكثؼ مضموف التجربة الشعرية ، 

وقبؿ أف نمج أجواء  ،العناويف الفرعية لممجموعة التي اختارىا القاص بعناية فائقة  ترفده في استقطاب النص ،
المجموعة وعناوينيا الفرعية ، البد أف نكشؼ عف ىوّية العنواف في كونو جوىًرا أو مركًزا يؤثث لممتف تأويؿ عنواف 

بي )الثيمة( ، أو كونو يشتغؿ القصصي في جميع القصص الفرعية متًنا ونسيًجا تدور في فمكو البنيوي والخطا
عمى أساس لحظة بكر جمالية وعرضية تتخذ مف التشويؽ واإلغراء والغواية فعاًل قرائيًّا ، فاليوّية السردية أو 
القصصية في ىذه المجموعة تعمؿ عمى أساس أبعاد معرفية ، ووجودية ، وثقافية ، إذ إننا في البداية يمكف أف 

محمد صابر عبيد لعنواف المجموعة )مدف وحقائب( كشفت عف ثمرة الغربة واالغتراب ،  ننوه إلى أّف قراءة الناقد
وحالة التأىب لمسفر، الدائـ متجمية بوصفيا تعضيًدا نصيًّا اتخذ مف البعد النحوي لعنواف المجموعة والسيما حالة 

ما يخالؼ ىذه القراءة النقدية ، ، و  (10)التنكير التي انفتحت عمى دالالت ومعاف ارتبطت بالسفر والترحاؿ الدائـ
ويضفي إلييا بعًدا يعاضدىا في كوف البعد التنكيري لمحقائب والمدف وابتعادىا عف الصيغة المفردة ، واتكاءىا 
عمى صيغة الجمع ، أضاؼ دالالت أبعدتيا عف المركز أو اليوّية الثابت ، فاليوّية السردية التي يمكف أف توحي 

ف قائمة عمى اإلرجاء والتعميؽ الدائـ ليوّية المسافر الدائمة التغيير و )غير( المكتممة ، فحالة بيا استراتيجية العنوا
البحث عف االكتماؿ قابميا حالة السفر ، والتجدد ، والصيرورة التي عممت عمى تعديـ وتذويب الذات في ثقافات 

ة الواقعية لمقاص تحّدت الجمود ، واتخذت مف متنوعة وأماكف مختمفة ، فاليوّية التأريخية قبؿ النصية أو المرجعي
السفر تحواًل ومعراًجا بحث مف خاللو القاص عف ذاتو واكتمالو االنطولوجي ، أو تكممة النقص التي شكميا فقدانو 

                                                           
 . 45ـ سٌمٌاء العنوان , بسام موسى قطوس ,  9
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أو تغييبو عف  الوطف الذي تحوؿ الى فعؿ سردي يضمر فراغات وفجوات نفسية ووجودية لموطف ، وقد وجد 
عميؽ واإلرجاء المستمر المتشكؿ في كؿ مدينة ، وفي كؿ ترحاؿ وسفر دائػػػػػـ ؛ فالروزنامة جيناتو في ىاجس الت

المكانية والزمانية لمغربة والنفي اتخذت مف السرد اليوّيػػػػػة االنطولوجيػػػػػة الجديدة ، لقد تحولت الحياة إلى سرد دائـ 
شكؿ حياة جديدة لموطف في سرده ، فتآزرت المدف وغير مستقر يعمؿ مف خاللو القاص عمى تعديـ الواقع لكي ي

مع الحقائب في صورتيا األيقونية والكرافيتية مقدِّمة لنا عنصر المكاف )المدف( التي تشي باالستقرار والثبات 
سابقة عمى عنصر الحقائب التي توحي بالزماف والسفر، والتغيير، وعدـ الثبات والتحوالت التي تجسدىا حالة 

صر المحايثة بيف المدف والوطف والحقائب واألىؿ يشكؿ تركيًبا رمزيًّا يفضح حالة العزلة والضياع التي الغربة، فعن
استقرت في كينونة القاص وعالمو النصي ، متحدية أوضاًعا فرضتيا عميو السمطة في الوطف مف إقصاء، 

مطة أخرى حاولت أف تروض وتيميش ، وترويض ، واحتواء المبدع مف خالؿ حالة االغتراب التي قابمتيا س
الخياؿ والزماف اإلبداعي مف خالؿ الغربة المكانية ، فتنكير )المدف( ىو رفض لمميادنة والرضوخ لمعبة الغربة 
التي حاولت اختزاؿ وترويض الذاكرة اإلبداعية حوؿ الوطف والواقع الجديد ، وما يجسده مف سمطة جديدة عمى 

مة النقص االنطولوجي لممبدع الذي تماىى مع الغربة الكونية والقمؽ الوجودي الذاكرة، فتجمى البعد الوجودي لتكم
لإلنساف ، إنيا الحقائب والمدف أكواف ووسائط لـ تكتمؿ لكي تكتمؿ ىوّية القاص السردية؛ فاليوّية االنطولوجية 

ة التي يطمح المبدع أف لمقاص اتخذت مف مرجعية الجماعة أو المجتمع الذي ينتمي إليو الوطف وطًنا غائًبا لميويّ 
يتحرر أو يحرره مف السمطة الدكتاتورية في جانبيا السياسي ، والثقافي ، والقيمي ، ولو كاف في الخياؿ ، وفي 
محاولة يائسة مف المبدع في  الحفاظ عمى توازنو االنطولوجي ، واالبتعاد عف حالة  التالشي والتعديـ، والسمب 

متيا سمطة الوطف الغائب/ الحاضر ، والمتعمؽ في ذاكرتو ، التي حاوؿ أف يحميو المستمر لذات المبدع  التي شكّ 
وينساه مف خالؿ حضور المرأة الغربية وما تجسده مف متعة وحناف مؤقت ، حاوؿ مف خالليا القاص التغمب 

 عمى يوتوبيا الوطف مف خالؿ يوتوبيا المرأة .   

 ــــ المرأة الذاكرة المؤرشفة :

ر الذاكرة مف  المكاف أو الزماف التاريخي إلى الواقع واألشياء الجديدة التي يصطدـ بيا المغترب حيف تم      
والمنفي ، فتنبع في مدوناتو السردية حركة خيالية تصبح الذاكرة اإلخبارية التاريخية خارج منطؽ األشياء والواقع ؛ 

اآلخر ، فمحظة الشيادة اإلبداعية ىي المحظة التي فيصبح العمػػؿ اإلبداعي لحظة جديػػدة لتسجيؿ شيادة يتمقاىا 
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تنقمب األشياء المقولة فييا مف حقؿ الشفاىة والتاريخ الى حقؿ الكتابة والداللة التي تمتص تنقالت الجسد والترحاؿ 
السردية الدائـ الى لحظة الذاكرة المؤرشفة التي تعطي تكممة سردية لمذاكرة اإلخبارية لموطف التي يقابؿ في المدونة 

لسعدي المالح حضور مؤرشؼ ومسجؿ لممرأة يحاوؿ مف خالليا التعويض عف الحميمية التي يمثميا الوطف 
الغائب ، فحضور المرأة شكؿ إيديولوجيا سردية حاوؿ القاص أف يرّوضيا ويفرض سمطانو عمييا ، فتعالؽ 

لغربي يستدعي إطار الغربة والسفر الدائـ ، األسماء وسيميائيتيا في نصوصو السردية، وارتباطيا بالمغة والمعجـ ا
فالترحاؿ والسفر الدائـ بيف الحقائب والمدف قابمو ترحاؿ وسفر دائـ بيف النساء والعشيقات الالتي عممف عمى تأنيث 
عالـ الغربة ، وتحويمو إلى مكاف آمف وحميـ حتى في  لحظة الذاكرة وارتباطيا بالغربة ، وحدودىا األنثوية التي 

المكاف بالنسبة لمقاص ، ففي قصة ) فتاة عمى كرة ( تجسد المرأة الغربية ثنائية المكاف والمرأة التي عمقت  أطرت
مف حدة غربة القاص ، )فموبا( ىي المرأة التي روضت طباع الشرقي وقيمو وثقافتػو في كونيا ىي الموجو 

 المكاني والزماني لمذاكػػػػػرة والواقع والخياؿ في قولو :

يكاد ال يعرؼ شيئا عف الفف التشكيمي ، وال أحسَّ بحاجة الى ذلؾ يوما ، والسيما أف ىذه ىي المرة الثانية  " إنو
التي يدخؿ فييا متحفا في حياتو : كانت المرة األولى قبؿ ثالث سنوات عندما قادتو لوبا ، بؿ أرغمتو عمى زيارة 

ـ تسمح لو عواطفو أف يخدش قمبيا الرقيؽ ، فوافؽ عمى متحؼ مماثؿ ، كاف ذلؾ في األياـ األولى لتعاريفيما .ل
مضض وذىب ، ولكنو عاد خجال مف نفسو ألنو أحس بوجوده ىناؾ مثؿ األطرش في الزفة ، كما يقاؿ ، 

 (11)وضحكت لوبا منو بمرح بريء ، أما اآلف فقد جاء بقناعة أخرى ال مف أجؿ عيني لوبا بؿ بمؿء إرادتو "

سردية تكشؼ عف حالة التعديـ التي مثمتيا المرأة الغربية لذاكرة الشرقي وعاطفتو وقدرتيا) فعالمة اليوّية ال     
المرأة ( عمى ترويض عواطفو مف خالؿ الكشؼ عف حالة الضياع والتشتت التي كانت تنصير في الواقع الذي 

عد مكاني، وجسدي، كاف يعيشو. فموبا كانت بمثابة نبراس يقود خطاه في الغرب ويصبره عمى آلميا، فيي ب
وروحي غيب مرارة الغربة عف الوطف لفترة قصيرة ،فكانت معادال يتحايث مع حميمية الوطف وحبو ولكف ىذا 
الغياب المؤقت لموطف عمقو غياب لوبا التي شكمت غيابا جديدا يضيؼ ألـ وغربة ، واغترابا مسموبا. فاستالب 

ور في اختزاؿ الضياع والقمؽ االنطولوجي واغتراب نفسي الوطف وضياعو يتجسد في غياب الحب وما مثمو مف د
 واستالب فعؿ التكممة لمنقص الدائـ الذي يعانيو المغترب:
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" إذف أنت تعيش بيف سييؿ والسيى، وال حياة بدونيما ، لكف أنى يمتقي النجماف ... بدوف الوطف أنت ال شيء ، 
مع نفسؾ حتى لو كنت في الوطف ، ألف لوبا أصبحت و ال وجود لؾ أينما عشت وبدوف لوبا أنت ىائـ ، غريب 

، ولسنوات الدراسة ىذه ، نبع حناف تستحـ فيو كؿ يوـ ، وقد تعمقت بيا مثؿ تعمؽ الطفؿ بأمو ، ولعميا تعمقت بؾ 
 (12)، ىي األخرى ،"

ميمية تحوؿ إف اإليماء إلى كوف لوبا ىي األصؿ لمغربة وليس الوطف ىو إقرار مف نوع غريب لػ)أخروية( تص    
دوف انغالؽ التفكير بالوطف أو األصؿ االنطولوجي عمى نفسو ، إنما شكمت لوبا ماىية أو كينونة جديدة مارست 
فعال تعديميا  أو تغييبا لموطف مف خالؿ صيرورة النفي واإلرجاء والتعميؽ الدائـ لو ، لكي تثبت أصالتيا في 

أو ذاكرة العدـ متجمية في ىاجس التحويؿ الى درجة صفر جديدة ذاكرتو المؤرشفة وحضورىا الدائـ مف زمف العدـ 
 وىوّية ذاكرة أصيمة متجذرة بكامميا في ذاكرة المغترب ، فحضورىا اّمحاء وتغييب لموطف . 

ويستجيب المنفي لحضور المرأة في نص آخر، ولكف بوصفو حضوًرا إلثبات ذاتو ونرجسيتو الجسدية ، ففي      
ف ريتا الفتاة التي التقى بيا في المصعد ، والذي كاف الفأر بوصفو بؤرة أربكت السيرورة قصة ) الفأر( نجد أ

المتوازنة لممغترب مف خالؿ عبثيا وتحدييا لرجولػػة الغريب وفحولتػػػػو ، والتي أقمقتو بعبثيا بغرفتو ومحتوياىا حافزا 
 ر الذي لـ تره مف قبؿ  :فضوال ، وعتبة لدخوؿ ريتا غرفتو) الطالب الغريب ( لكي ترى الفأ

 " قيقيت الفتاة بفرح كأنيا تنتقـ مني : 

 ػػػ إنني لـ أر فارا حقيقيا في حياتي .

 توقؼ المصعد ، فتح الباب .

 ػػ إذف أدعوؾ لزيارة فأري الحقيقي وشرب الشاي معو .

 قالت وىي تخرج : 

 ػػ شكرا . ال وقت لدي اآلف .
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 ػػ تفضمي في أي وقت تشائيف .

 . (13)" نحتسي الشاي ونثرثر ونترقب بيف لحظػػػػػة وأخرى أف يخرج الفػػػػػػأر المحتـر ويكرمنػػػػػػا برؤيتوجمسنا 

الشؾ أف ثالوث الغريب وريتا والفأر شكؿ حبكة صراع ، وفرض إرادات بيف حب ريتا لمشاىدة الفأر ،          
، والتي وجدت مف اىتماـ ريتا بالفأر مصدر  والعشؽ والشيوة الجسدية التي كانت تضمره شخصية الغريب ليا

 إىانة ليا ولنرجسيتيا الجسدية :

" بصراحة ، لـ أرتح ليذه الزيارة ، بؿ اعتبرتيا بيني وبيف نفسي إىانة موجية لكرامتي ، ألف ريتا لـ تبد أي 
 (14)اىتماـ ، ولو بسيط بي ، بقدر اىتماميا بالفأر المعيف"

يتجمى في المقطع السردي السابؽ محو لذات الشخصية المغتربة لحساب الفأر وحيوانيتو في حالة التعديـ      
الذي مارستو ريتا لو )الغريب ( ، إذ  عممت الشخصية ) الغريب ( عمى تسجيؿ حضورىا واجتيازىا مف منطقة 

يجعؿ العدـ ممموًسا ومرئيًّا مف خالؿ  العدـ إلى الحضور، مف خالؿ العشؽ الجسدي والتبادؿ الشيواني الذي
الرغبة الجسدية وقتؿ أو تعديـ وتغيب الفأر، إذ شكمت  لحظة موت الفأر والدة ايروسية أصبح فييا الجسد 
والمجاؿ الذي يحيط بو عالمة جديدة لحضور الشيوة، والذاكرة، والكتابة. إنيا زمانية الوجود سرًدا، إذ إف الجسد 

 اتخذه المغترب وساطة مارس عميو  حضوره األصمي :بوصفو لعبة وجودية 

" ريتا يا إليي ، رمت بنفسيا في حضني وىي تبكي بحرقة . حضنتيا بحناف . كاف جسدىا يرتعش كعصفور في 
 (15)يػػػػد طفؿ ، وعممت عمى تيدئتيػػػػا بمطؼ ومودة إلى أف سكنت بيف ساعػػػػػػػدي "

عف حاالت مف التعديـ ،  (16)صوص السردية األخرى مثؿ أمؿ، مريـ، ليمىوال يبتعد حضور المرأة في الن        
والغياب لموطف ، وحضور متجؿ في  عممية تأنيث لمكاف الغربة ، فالحب الذي افتقده المغترب في الوطف يتجسد 
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ؽ بوصفو ممارسة فعمية تغيب الوطف في الغربة والذاكرة التي  أرشفتيا المرأة التي روضت ألـ وضياع وقم
 المغترب مف خالؿ بعث الحياة والوالدة الجديدة ، واالبتعاد عف التشتت . 

 ــــ الرؤية بوساطة الفضاء : 

ال أنوي أف اتخذ مف المكاف مركزية سردّية تكشؼ عف أبعاد الغربة ، والنفي وحدود الحميمية والعدواف الذي      
يمكف أف يمثمو المكاف أو الفضاء ، ولعؿ اإلشكالية المفيومية واالصطالحية لممكاف في الحقوؿ المعرفية المختمفة 

 (17)متمثمة في كونو )فضاء ، حيز ، زمكاف ، فراغ ، مكاف(انتقمت إلى حقؿ النقد األدبي بصور وأشكاؿ متنوعة 
، وأف لكّؿ تمظير مف ىذه التمظيرات االصطالحية والمفيومية خمفيتيا ومرجعيتيا المعرفية ، التي سوؼ 
نتجاوزىا إلى فيـ جديد لمفضاء السردي ، بوصفو وساطة رمزية تخضع لميوّية السردية الزمانية والمكانية ، إذ يعّد 

ضاء السردي محوًرا يدور حولو وجود اإلنساف ، بتمظيرات متداولة تعبر عف نظـ معرفية وقيمية تمنح الذات الف
ف بدت متشظية : إف استخداـ الفضاء بوصفو  )المغتربة( تأصال في مكانيا وتجذًرا في أزمنة متخالفة ، حتى وا 

 تكوف بمعزؿ عف تاريخيتيا، إذ ىي تعيد بناء ماضييا وسيًطا لمتذّكر واالستعارة مانًحا أشكااًل ىووّية لمذات التي ال
وحاضرىا حدثًا ، وصورة لمحدث بأساليب رمزية تتخذ مف الفضاء عالقة تثاقؼ بيف الذات واآلخر، انفتاًحا 

 ػ (18)وتغايًرا

                                                                                                                                                                                                   
،  43،  55ـ ٌنظر على سبٌل المثال ال الحصر قصة مرٌم ، وأمل ، و عطل مفاجئ فً مطار مٌرابٌل ، ٌنظر مدن وحقائب :  16
83  . 

.  120ـ  111، وفضداء الدنا الروائدً ، محمدد عدزام:  29ـ  20ر الفضاء الروائً فً الغربة ، منٌب محمدد البدورٌمً: ـ ٌنظ 17

، والسدرد السدٌنمائً ، خطابدات الحكدً ـ تشدكٌل المكدان ـ مراوغدات الدزمن ،  308ـ  306ومعجدم السدردٌات ، مجموعدة مدؤلفٌن: 

،وجمالٌات المكان، باشالر ، ترجمة غالب هالسدا :    162ـ  141ملك مرتاض: ،و فً نظرٌة الرواٌة، عبد ال 158فاضل األسود: 

، وبنٌدة الدنا  77ـ  67، وعدالم القصدة فدً سدرد طده حسدٌن ، أحمدد السدماوي: 30ـ  17، وبالغدة المكدان ، فتحٌدة كحلدو  ،: 7

 . 53السردي ، من منظور النقد األدبً ، حمٌد لحمدانً: 

 .  78:  ـ بول رٌكور، الهوٌة والسرد 18
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و ، وعمى الرغـ مما تحؼ بالوساطة الفضائية مف مخاطر يمثميا الواقع في ما يشبو االستنساخ واسر التشاب    
فإف قانوف الميثوس المغوي السردي يضمر نوًعا مف الحكاية ، والخرافة ، والحبكة واالستعارة ، والخياؿ ، 
فالمحاكاة تجسد فطنة سردية تتخذ منو رمًزا سيميائيًّا ال يخضع لمتنميط والتحديد الواقعي ، إذ يترتب الفضاء في 

والنفسية والزمانية ، ففي قصة ) فتاة عمى كرة ( يتجسد  المدونة السردية لسعدي المالح في أبعادىا الوجودية
 الفضاء في حالة المتحؼ الفني :

" لكنو عندما ارتقي درج فوىة الميترو المفتوحة كفـ الحوت وسط بحر الناس ، والتقت عيناه بالطابور الطويؿ 
ىؤالء الناس المتجميريف بوقار الممتؼ حوؿ سياج حديقة المتحؼ كالحبؿ ، تصّنع الجد ، واعتبر نفسو واحًدا مف 

 (19)بغية إرواء نفوسيـ العطشى بمشاىدة تحؼ الفف التشكيمي العالمي ،"

نساني تسجمو حالة النفاؽ أو التصنع مف قبؿ      ىنا يتمظير في البعد المكاني لممتحؼ بعد وجودي ، وا 
ؼ الفني الذي أضفى بعًدا جديًدا المغترب الذي وجد نفسو مشدوًدا ومستمب اإلرادة مف خالؿ السير نحو المتح

عمى شخصية المغترب ، وىي تصّنع الجدة ، وىو في حقيقتو الداخمية يرفضيا رفًضا قاطًعا والسيما بحضور 
مكانية الفف أو المتحؼ الذي يخالؼ عرفو الشرقي ، فحضور المتحؼ وصوره الفنية محفز لخياؿ المغترب الذي 

نفسيا يرفض واقًعا كاف يعيشو في بمده ، فعنصر المقارنة بيف حالة التذوؽ يبحث عف حميمية لوبا ، وفي المحظة 
المعرفي والجماؿ والراحة النفسية التي يجدىا الغربي مف خالؿ اإلسقاطات النفسية التي تتمركز في الموحة مما 

 تشعره بالراحة :

ي الدراسػػػػػة اذىب إلى متحؼ أو معرض " ذات مرة كاف غائًصا في اليمػػوـ ، منحرؼ المزاج ، قالت لػػػو زميمتو ف
 (20)سيستقيـ مزاجؾ وتنسى ىمومؾ ..... لـ يأخذ كالميػػػػػػػا عمى محمػػػػػػػػػؿ مف الجد "

يكشؼ ىذا النص عف بعد النفي وعدـ المباالة التي يتصؼ بيا المغترب في كونو يسخر مف زميمتو ، وىي التي 
ا يشعرىا بالتحسف والراحة ، فالراحة التي يمثميا المتحؼ تكمف في حالة كاف المعرض أو المتحؼ يمثؿ بعًدا نفسيًّ 

السكوف النفسي ، وتذوؽ الخياؿ الجمالي الذي انعكس بصورة سمبية عمى شخصية المغترب ، إذ حّرؾ المتحؼ 
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وطف وما يجسده ولوحاتو بعًدا عّمؽ األلـ والضياع ، والفقداف ، والنقص ؛ والسيما فقداف الحبيبة لوبا ، وفقداف ال
مف حضور إنساني، فمسفتو وعمقتو حضور الموحات الفنية ودالالتيا عمى الفراؽ والغياب ، فالمتحؼ مكاف غربي 
لو حضور وجميور غربي ، وىذا ما يخالؼ الواقع الشرقي في الوطف ، فيوّية المتحؼ تحمؿ بصمة غربية تكمف 

يجسد المكاف نوًعا مف االتصاؿ ، واالتقاء ، واالنتماء الجديد ، فييا ىوّية الغيرية أو اآلخر المختمؼ ، ويمكف أف 
فالغرفة في قصة الفأر تجسد حالة سكوف وراحة أربكيا ظيور فأر، مسجال حضوره بوصفو زائًرا غير مرغوب بو 
بالنسبة لمغريب ، وكينونة انسجاـ واتصاؿ مع ريتا ، فصوت الفأر في غرفة المغترب كشؼ عف الحالة المزرية 
في الغربة مف عدـ االطمئناف والراحة ، والتي حاوؿ الغريب أف ينتصر ويتغمب عمييا مف خالؿ إعالنو االنتصار 
عمى فأر وترويضو المرأة غربية ، فالغرفة مجاؿ الترويض ومسكف جديد ال يتالئـ معو المغترب إال مف خالؿ 

السرد تشّكؿ عمى أساس تأصيؿ لبناء ثنائية بيف  تأثيثو أنثويًّا  بمعية أشياء الغرفة مف دوالب وغيرىا ، فمتف
 المغترب والمرأة ، فالغرفة حاضنة جديدة لمحميمية ، بعد أف كانت مصدر إزعاج ) الفأر( :

" وقفنا أماـ الدوالب .كاف الفأر منيمًكا بقرض حافة كتاب ، فما التفت الى وجودنا إال وتوقؼ ، زاغت عيناه 
 (21)، وىو يحرؾ شواربو الخيطية الطويمة كأنو يتساءؿ عف سبب اىتمامنا المتزايد بو "الخرزيتيف وحدؽ فينا مميًّا 

 ففضاء الغرفة لـ يكف ينطوي عمى طرؼ حميمي مثمتو المرأة ، إنما تحوؿ إلى مجاؿ لمتآمر والقتؿ ، والحيمة.    

سو الغربة وعدـ المباالة ويجسد مكانية الحفمة وما تمثمو مف حاالت الفرح والسعادة ، وفي الوقت نف      
 والصيرورة المتالشية لممكاف والزماف ، وما ينطوي عميو مف فراؽ سريع :

 (22)" الراقصوف لـ يأبيوا بو ، ظموا يتمايموف وييزوف خصورىـ وأكتافيـ "

بؿ ، وفي ظؿ ىذا  الجو المفعـ بالحركة يجّسد حضور المرأة ) أمؿ ( وما يشي بو االسـ مف داللة األمؿ بالمستق
ومحالة القاص الذي اتخذ مف سيميائية االسـ ) أمؿ ( بعًدا وجوديًّا يمثؿ ىوّية جديدة لممغترب في كونو يرتبط 
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بأمؿ العودة إلى الوطف ، أو الحصوؿ عمى المرأة ، أو أمؿ محو ذاكرة الوطف والمرأة كمييما ؛ لكي يكشؼ عف 
 والدة سيزيفية تتأقمـ مع الوضع الجديد .

مثؿ المرأة ) أمؿ ( عنصًرا تجريديًّا يرتبط بالفكرة الجدية أو اإلبداع الجديد السائح ، والمسافر دوف ويمكف أف ت
 توقؼ :

 (23)"قالت أمؿ :  ػػ أنا سائحة "

أمؿ ترتبط بعالقة وشيجة مع المغترب في كونيا سائحة ودائمة التغيير والسيرورة ،  فالمفارقة الدرامية أفّ        
 مغترب والمنفي في كونيا تحولت الى ذاكرة استحضرت الوطف الغائب ولو بصورة مؤقتة .وىو ما يرفضو ال

) دؼء ويمكف أف يجسد المكاف في موضع سردي آخر  حالة مف االنتظار الدائـ والترقب كما في قصة       
 ( :الثمج

الشارع المحروث في وسطو ، " مرت سيارة متبخترة ، لكنيا متمرغة بالثمج ، تألمت ندؼ الثمج تحت عجالتيا في 
 وراحت تتناثر بصمت .

نظر إلى ساعتو ... أنشأ يرسـ بسبابتو صميًبا عمى زجاج النافذة المضبػّػػب ، وىو ال يدري أنو يقمد الصميب 
 . (24)المرسـو عمى واجية الكنيسة المقابمة

ـ ( إلى لحظة ضياع ، وفقداف ولكف يمكف أف يتطور الصبر واالنتظار المتصؿ باإليماف ) الصميب المرسو     
 نفسي وجسدي :

" ووجد نفسو يركض في حقؿ مف الثمج ، تغوص رجاله عميقا ، يعمؿ جيده في رفعيما ، يميث، يتباطأ ، تتثاقؿ 
 (25)خطاه ..."
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 ولعؿ مف مفارقات المكاف في الغربة أف يسجؿ حضور المطعـ بمحظة تعارؼ وتأقمـ ، وفراؽ، وحب :

 ًشا :" قمت في نفسي مندى

 (26)ػػ لماذا اختارت ىذا المطعـ ؟ "

إف قيرية المكاف وعنصر المفاجأة والغموض في اختيار المكاف يقابمو لحظة الفراؽ الذي يضمر الحب ، 
 فالمكاشفة والمواجية غّيرت مجرى األحداث في كوف مف تحب تخسره في المكاف والزماف نفسو :

 ا ، وراح يسبح طويال :" رفع الشاب رأسو وأغرؽ نفسو في عمؽ عينيي

 ػػ أحّبؾ ! 

 ابتسمت الفتاة نصؼ ابتسامة ، وأغرقت نفسيا في عمؽ عينيو ، وراحت تسبح في االتجاه المعاكس .

 ػػ أحّبؾ !

 (27)قاؿ في نفسو ) لماذا تبتعد، ("

والتوؽ في يتماىى بعد الحبيب وفراقو مع البعد عف الوطف في المقطع السابؽ ؛ لكي تعاضده مكانية الحنيف 
ف كاف بوساطة رمزية اتخذت مف مكانية المطار فعاًل مفضوًحا يعبر عف قوة  الذىاب إلى الوطف مف جديد ، وا 
ف كانت شروطو القيرية وسمطتو اإلقصائية موجودة ، فإف عنصر الحب  االندفاع لمرجوع والعودة إلى الوطف ، وا 

لتي تروض بيا الغربة عواطؼ ومشاعر المغترب ، حتى لو لموطف يتقمب عمييا )الظروؼ القيرية (. إنيا الحالة ا
 توقفت حركة الزمف أو حركة الطائرات :

 (28)" ػػ توقفت حركة الطائرات كميا ، ولؼ الصقيع السماء الممبدة بالغيـو ، فيما عدا طريقا دافئة "
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الوطف واألحبة ، فعنصر تقابؿ لحظة توقؼ الطائرات وسكونيا لحظة خيالية تشتغؿ عمى أساس التشويؽ لمقاء 
 التواصؿ مع الوطف مثمتو المرأة المتجسد في ليمى :

 (29)" في الوطف ، كانت ليمى تستقبمني "

تتجمى في ىذا المقطع السردي حقيقة تاريخية وزمانية ارتبطت بدور المرأة في الوطف في كونيا حالة انتظار دائمة 
نصوصو السردية بوصفيا حاالت مف الفراؽ ، وعدـ الوفاء ، لمغائب ، ودور المرأة في الغربة التي تجسدت في 

مما يتماىى مع حالة السفر الدائـ ، والترحاؿ ، والسيما إف لـ تجسِّد المرأة الغربية وطًنا أو شبو وطف ينتمي إليو 
ب ويستقر،  فميمى وما ينطوي عميو اسميا مف حضور الوطف ، وما يتعالؽ بو مف انتظار مستمر لعودة المغتر 

 المؤسطرة في ميثوس )يوليسيس( .

االغتراب المكاني واالنفصاؿ عف الوطف الذي يشي بو مفيوـ اليوّية السردّية في  وخالصة مما تقدم فإن     
مدّونة سعدي المالح يرتبط عالئقيًّا مع معنى أو داللة النفي و اإلبعاد عف األوطاف ، ممثال ضرًبا مف العقاب 

بعاده ، قيًرا عف الوطف جسديًّا وروحيًّا وثقافيًّا السياسي ،  تعمؿ ظروؼ ا لسمطة بموجبو عمى عزؿ المبدع وا 
محولة خطابو ، والسيما المبدع أو المثقؼ إلى خطاب ىامشي ؛ إذ إف خطاب المثقؼ أو المبدع يعاني حالة 

يو واإلزاحة العنيفػػػػة اغتراب ونفي ، فيو يدرؾ الواقع عبر تمثيالت أو تصورات ما تتضمف دائما شيًئا مف التشو 
لمواقع بوصفو واقعا ، وبذلؾ تكوف مرجعية المبدع السردّية قائمة عمى أساس غير واقعي وغير وطني ، إذ إف 
جوىرّية المبدع منفية في أي وطف بوصفو صاحب نص يمثؿ الواقع ويشّف حرًبا عميو في الوقت نفسو ، والسيما 

قع ، متجمية في حالة المثقؼ  مف خالؿ عدـ محايثتو مع السمطة ، لذلؾ إذا كاف النص يستشرؼ آفاقا بديمة لموا
فإنو يعيش حالة الوسطية في عدمية االنسجاـ الكامؿ مع المحيط الجديد ، وال قدرتو عمى االنعتاؽ مف عبء 
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ؽ ما البيئة الماضية ، وعميو فإنو يكوف عمى الدواـ ىامشيًّا ، مما ينطوي عمى قدر ضئيؿ مف الحرية في سيا
يعمؿ وما ينتج ، وبذلؾ فإف صيرورة الوعي اإلبداعي في الحقيقة نتاج الواقع الجديد ، واقع ديناميكي مرتبط 
بالنفي واإلرجاء الدائـ لكينونتو ، تمؾ التي تتجسد في عالقة حميمة بيف الوجود والزماف والسرد والنفي مكونة 

ا حادة توفرىا مجموعة مغايرة مف العدسات لمنظر إلى الواقع سمطة لممنفي عمى الكتابة والمغة والسرد مولًدا رؤي
الحاضر والمستقبؿ ، فإف حالة النفي أو المنفي والذاكرة يتحايثاف في كوف مايتذكره المنفي مف الماضي ، والكيفية 

لماضي التي يتذكر بيا يحدداف كيفية جديدة في رؤية المنفي في استشراؼ المستقبؿ وحضور فكرة الالعودة إلى ا
أو الوطف ، متبمورة في رؤية الذات المنفية إلى كيانيا عمى أساس انطولوجية المنفى بوصفيا سياًقا فارًقا في 

 وجوده في فعؿ خارج عف إرادة المنفي .

أما التمرد الجسدي أو الشيواني ومحاولة أرشفة المرأة  فتبمور في فكرة النفي في عممية تغيير المكاف وتحقيؽ      
راب الجسدي مف خالؿ تغيير شخصية النساء ودورىا ، مكونا  المنفي والمغترب سمطة عمى الجسد تعوضو االغت

عف الوطف الذي يرضخ تحت سمطة ونظاـ قمعي، فتحققت عند سعدي المالح الحرية الجسدية في االغتراب 
لمقابؿ تضخمت عنده ىاجس والنفي مف خالؿ تكممة النقص والكسرة األفالطوني في الفعؿ االيروسي ، ولكف في ا

ف مقاربة اليوّية السردّية في ىذا البحث  االستالب والتعديـ  الروحي الذي تجسد في الوطف و الذاكرة والسرد . وا 
اتكأت عمى جانبيف في فيـ تجربة سعدي المالح السردية المتبمورة في النفي والغربة  : جانب سيري، وجانب لغوي 

لسردي ، لذلؾ فإف أثرية االغتراب والنفي تحولت في المدّونة السردّية عند سعدي خيالي يرتبط بعالـ الوجود ا
المالح إلى مقصدية نصية تجمت في الزماف ، والتاريخ ، والمكاف واألرشفة ، والوطف ، والمرأة  المدّونة في 

 فراغات النص اإلبداعي وفجواتػػو  .    

 المصادر والمراجع : 

الى الحمـ ، قراءات في سرديات سعدي المالح ، إعداد وتقديـ ومشاركة محمد أسرار السرد مف الذاكرة  .1
 ، الالذقية . 1صابر عبيد ، دار الحوار لمطباعة والنشر ، ط

 ، القاىرة. 1684،  4األنا و اليو  ، سيجموند الفرويد ، ، ترجمة محمد عثماف نجاتي، دار الشروؽ ، ط .2
رائي في مدونة سعدي المالح السردية ، فاتف عبد الجبار ، منشورات تجميات نظريػػػػػػػة العنواف ، تأويؿ ق .3
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