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سعيدا):
عشت
مستخمص بحث (التكالد السردم في
ن
ي
اعتنت ىذه الدراسة بتسميط الضكء عمى التكالد السػردم عنػد الكاتػب عبػد ا﵀ السػعدكف ،فػي كتابػو
ٍ
ػعيدا مػػف الد ارج ػػة إلػػى الط ػػائرة) ،ذلػػؾ الكات ػػب كاألديػػب كالص ػػحفي الػػذم ع ػػاش عصػػ ار
ػت س ػ ن
(عشػ ي
مخضػػرما كعػػى مػػف خبللػػو طبيعػػة المجتمػػع كقػ ٌػدـ كثػػائؽ تاريخيػػة كثقافيػػة كسياسػػية لمػػا كػػاف عميػػو
عصره.
ػكر عػف
كفي إطار االىتمػاـ بػاألدب السػعكدم الحػديث ،حصػرت الباحثػة مػا لػو صػمة كيعطػي تص نا

مفيكـ التكالد السردم السيرم.

فطبيعة النفس اإلنسانية تيكل التكليد الحكائيا كما تمؾ الشيرة كالبقاء لحكايات ألؼ ليمة كليمة إال

ممبيػػا لرغائػػب الػػنفس البشػرية التػػي تيػػكل مثػػؿ ىػػذا
لمػػا امتػػازت بػػو مػػف التكالػػد السػػردم الػػذم يػػأتي ٌ
الن ػػكع م ػػف القص ػػص الت ػػي تتمت ػػع بالديناميكي ػػة كالحيكي ػػة الت ػػي تبع ػػث الحرك ػػة كالحي ػػاة ف ػػي ال ػػنص

القصصي.

كينقسػػـ البحػػث إلػػى مقدمػػة كمػػدخؿ يشػػتمؿ عمػػى التعريػػؼ بالكاتػػب كبالتكالػػد السػػردم ،ثػػـ تت ػكالى

المباحػػث حيػػث :ليػػات السػػرد عنػػد الكاتػػب ،كدكافعػػو ،كمكضػػكعاتو ،كأبػػرز خصائصػػو الفنيػػة ،ثػػـ
انتيت الباحثة إلى الخاتمة فثبت بالمصادر كالمراجع.
عشت سعيدا -السعدون.
كممات مفتاحية :التوالد السردي –
ُ
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Narrative Reproduction in Abdullah Al- Saadoun‟s I lived happily
This research sheds light on the concept of narrative reproduction of
the writer Abdullah Al-Saadoun in his book entitled I Lived Happily
From Bike to Plane. Al-Saadoun was a novelist and a journalist who was
aware of the nature of society. He gave historical, cultural, and political
documentation of his time.
Considering modern Saudi literature, the researcher collected relevant
resources to give a perception of the concept of narrative reproduction.
People usually like narrating stories. The fame and existence of the
stories of the Arabian Nights were because of their distinguished
narrative reproduction that came in response to human desires, which
were reflected in this kind of stories and characterized by the dynamism
and vitality to arouse life in the narrative text.
The research consists of an introduction introducing the writer and the
concept of narrative reproduction. The other chapters are as follows: the
methods of the writer's narration, incentives, topics, and the most notable
art. Finally, the researcher wrote the conclusion supported by sources and
references.
Keywords:
narrative reproduction
I lived happily
Al-Saadoun
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المقدمة

الحم ػ ػػد ﵀ رب الع ػ ػػالميف ،كالصػ ػ ػػبلة كالس ػ ػػبلـ عمػ ػ ػػى
أشرؼ نبي كأفضؿ مخمكؽ ،كعمى لو كصحبو كمف

تبعو بئحساف إلى يكـ يبعثكف ،كبعد:
أف النثػ ػػر – بطبيعتػ ػػو الغالبػ ػػة -يكاكػ ػػب
مػ ػػف المؤكػ ػػد ٌ
األحػداث التػػي تمػ ٌػر فػػي حيػاة النػػاس ،كالبػػد أف يكػػكف
ػر عػػف ىمػػكـ المجتمػػع بكػ ٌؿ مػػا يحػػيط
كمعبػ نا
ػاعبل
متفػ ن
ٌ
بو مف تحديات داخمية كخارجية.

مف ىنا جاء كثيػر ممػف كتبػكا سػيرىـ الذاتيػةا كتبكىػا
حبػكا
ن
مركا بيػا كخرجػكا منيػا بتجػارب ٌ
تخميدا ألحداث ٌ
نقميا لآلخرا لئلفادة منيا.

كمػػف ى ػؤالء الكاتػػب عبػػد ا﵀ السػػعدكف ،الػػذم عػػاش

فتػ ػرةن زمنيػ ػةن تع ػ ٌػد حقب ػػة انتق ػػاؿ لممجتم ػػع م ػػف مجتم ػػع
فقير إلى مجتم وع نفطي غني.

ػعيدا مػ ػػف
ػت سػ ػ ن
حيػ ػػث سػ ػػرد سػ ػػيرتو فػ ػػي كتابػ ػػو (عشػ ػ ي
بأسمكب و
و
سيؿ ممت وع ،قاـ عمػى
الدراجة إلى الطائرة)،
السرد القصصي الذم ازداف بالتكالد السردم .

أيضػػا-
مػػف ىنػػا جػػاء اختيػػارم ليػػذه السػػيرة الذاتيػػة -ن
لكثرة ما قيؿ فييػا كعنيػاا كالىتمػاـ شػريحةو كبيػروة مػف

تعددت طبعاتيا.
القراء باقتنائياا إذ ٌ
ػحا
ثػػـ إف ىػػذه الكتابػػة السػػيرذاتية تعطػػي تصػ نا
ػكر كاضػ ن
ع ػ ػف طبيعػ ػػة الحيػ ػػاة نػ ػػذاؾ مػ ػػف الناحيػ ػػة السياسػ ػػية
كاالجتماعية كالثقافية.
مت صكرةن كاضحةن
أضؼ إلى ذلؾ أف ىذه السيرة ٌ
قد ٍ
لمتكالػ ػػد الحكػ ػػائي السػ ػػيرم الػ ػػذم أنػ ػػا بصػ ػػدد د ارسػ ػػتو
كتحميمو.
ككانت رغبتي في تمؾ الدراسة نابعػةن مػف أنػو لػـ يقػع

بػ ػ ػػيف يػ ػ ػػدم د ارسػ ػ ػػة كافيػ ػ ػػة متخصصػ ػ ػػة فػ ػ ػػي التكالػ ػ ػػد

السػػردم ،إذ ىػػي إلماحػػات كاشػػارات ،لػػـ تػػدخؿ فػػي

تفصػ ػ ػ ػػيبلت لمتكال ػ ػ ػ ػػد السػ ػ ػ ػػردم  -تعريف ػ ػ ػ ػػو ك لي ػ ػ ػ ػ ػ ػاتو
كخصائصو الفنية.

كلعػ ػ ٌؿ ىػػػذا البحػػػث يكػ ػػكف نػ ػكاةن ألبحػػ و
ػاث أخػػػرل فػ ػػي
التكال ػ ػ ػػد الحك ػ ػ ػػائي ال ػ ػ ػػذم ال زاؿ ينتظ ػ ػ ػػر الد ارس ػ ػ ػػات
كالبحكث في مجالو كفنياتو.
ػت ىػػذه الد ارسػػة عمػػى المػػنيج الفنػػي ،كالػػذم
كقػػد قامػ ٍ
دعمتو بالمنيج النفسػي ،ك ٌّػؿ فػي مكانػو الػذم تتطمبػو
الدراسة.

ػت ىػػذه الد ارسػػة كػػؿ مػػف التح ػػميؿ كاالن ػػتقاء
كمػػا تطمبػ ٍ
لمنصكص االستشيادية التي تخدميا.
ػدت عػ ػػف التعسػ ػػؼ فػ ػػي التأكيػ ػػؿ لنصػ ػػكص
كقػ ػػد ابتعػ ػ ي
كطمبػا لمحياديػة فػػي
امػا لطبيعتيػػا ن
الد ارسػةا كذلػؾ احتر ن
البحث.

ككانػػت خطػػة الد ارسػػة تقػػكـ فػػي أساسػػيا عمػػى مقدمػ وػة
لمبحث ،يمييا التعريؼ بالكاتػب كمػف ثػـ الكشػؼ عػف
معنػى التكالػػد السػػردم ،يمػػي ذلػػؾ لياتػػو كدكافعػػو عنػػد
األديب ،ثـ مكضػكعاتو كخصائصػو الفنيػة ،فالخاتمػة

التي تحتكم عمى النتائج البحثية لتمؾ الدراسة.
عمي بئتماـ البحث ،كاالنتياء إلػى
كقد ٌ
مف ا﵀ تعالى ٌ
نتػػائج أس ػػأؿ ا﵀ أف يط ػػرح فيي ػػا الفائ ػػدة ،إنػػو مجي ػػب
الػػدعاء ،كص ػػمى ا﵀ كس ػمٌـ عم ػػى عبػػده كنبي ػػو محم ػػد
كعمى لو كصحبو أجمعيف.

مدياااااااااااااااال

ٔ /التعريف بالكاتب:

ى ػػك عبػ ػد ا﵀ ب ػػف عب ػػد الكػ ػريـ الس ػػعدكف "م ػػف مكالي ػػد
محافظ ػ ػ ػػة الغ ػ ػ ػػاط ع ػ ػ ػػاـ ُُّٕى ػ ػ ػ ػ يحم ػ ػ ػػؿ ش ػ ػ ػػيادة
(بكػ ػ ػ ػ ػ ػػالكريكس) عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ الجكي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ُِٕٗـ،
ك(ماجستير) عمكـ عسكرية عاـ ُٕٖٗـ.
تقمد العديد مف المناصب مف بينيا:
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ُ-

بي ػ ػ ػ ػػا الق ػ ػ ػ ػ ػصػ ػ ػ ػػة(.)Narrative

مدرب طيار ،قائد سرب.

ِ -مدير إدارة الحرب االلكتركنية.

كتيمنػػي فػػي ىػػذا البحػػث السػػردية التػػي تعطػػي نمطنػػا

ْ -قائد كمية الممؾ فيصؿ الجكية.

الضػػكء عميػػو فػػي ىػػذه الد ارسػػة ،كى ػػك نم ػػط خطػػابي

ٓ -عضك مجمس الشكرل مف عػاـ ََِٗـ كحتػى

يتميػػز باالنشػػطار الػػذم يحػػدث داخػػؿ القصػػة مكلػ نػدا

ػز لمقص ػػة ،بالتكال ػػد الس ػػردم فيي ػػا كال ػػذم أسػ ػمٌط
متمي ػ نا

ّ -رئيس ىيئة /قائد قاعدة.

اآلفا كذلػػؾ بعػػد أف تقاعػػد مػػف الق ػكات الجكيػػة

قصصا أخرل.
ن
كقػػد تنػػاكؿ ىػػذا المصػػطمح – باسػػمو أك قر نيبػػا منػػو -
العديد مف النقاد كدارسي األدب ،إال أنني لـ أجد لػو

كلمكات ػػب العدي ػػد م ػػف األنش ػػطة كالمش ػػاركات األدبي ػػة

يحا فػ ػػي معػ ػػاجـ المصػ ػػطمحات األدبيػ ػػة
تعريفنػ ػػا ص ػ ػر ن
فسػ ػر معن ػػاه مجمكع ػػة م ػػف الب ػػاحثيف
كالنقدي ػػة ،حي ػػث ٌ

السعكدية.

فقػػد أشػػار إليػػو بعضػػيـ بقكلػػو ":قصػػة داخػػؿ قصػػة:

عاـ ََِٔـ.

ٔ -عضك البرلماف العربي منذ عاـ َُِِـ.
كالمحاض ػرات فػػي المنتػػديات كالجامعػػات( ،)كيعػ ٌػد
كاتب ػ ػػا ص ػ ػػحفيًّا ب ػ ػػارناز م ػ ػػف كتٌ ػ ػػاب المممك ػ ػػة العربي ػ ػػة
ن
كمف أبرز مؤلفاتو:

كالميتميف باألدب كقضاياه النقدية.

سػرد داخػػؿ أطػكاء سػرد خػػر أكبػػر" فتحػػيُٖٗٔ( ،ـ)

ػعيدا مػػف الد ارجػػة إلػػى الطػػائرة ينشػػر
ػت سػ ن
ُ -عشػ ي
عاـ ُّْٓىػ

بقكلػ ػ ػػو ":التكالػ ػ ػػد الحكػ ػ ػػائي المتناسػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف الحكايػ ػ ػػة

Narrative

تتكالػػد مػػف الحكايػػة الكاحػػدة التػػي تمثٌػػؿ رحػػـ الػػنص،

ػير ع ػ ػػند البحػػث
ى ػ ػ ػػناؾ أربعػ ػ ػػة مصػػطمحات تػػرد كث ػ ػ ػ نا

المم ػػيء بمخزكن ػػو الخي ػػالي ،كبنائ ػػو التص ػػكيرم لتم ػػؾ

العضة ينشر عاـ َُِٕـ.
ِ-
ٌ

ٕ /تعرياااااف التوالاااااد الساااااردي (

ف ػ ػ ػ ػػي مجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ السػ ػ ػ ػ ػ ػػرديات ،كى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي :الس ػ ػ ػ ػ ػ ػػارد –
القػ ػ ػ ػ ػ ػػاص(- (Narratorال ػ ػ ػػذم يصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنع القص ػ ػ ػػة،
كالمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػسركد لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو – المتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػقي أك ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػارئ
 ،Storyكالمػ ػ ػ ػ ػ ػػسركد –

الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػقصة أك المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة الح ػ ػ ػػكائي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة((Story

.

الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاضيََُِ( ،ـ) صّٖٔ:ك ُْٖ ،ثػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ
ىن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ ال ػ ػ ػ ػػسرديػ ػ ػ ػ ػػة – الط ػ ػ ػ ػ ػريقػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػتي تيػ ػ ػػركل
()

المركزيػػة التػػي تمثٌػػؿ النػكاةا فجميػػع المحافػػؿ السػػردية
كالتي تسػيـ بػدكرىا فػي خمػؽ كتثػكير التػدفؽ السػردم

:) Reproduction

الق ػ ػ ػ ػ ػ ػػصة((Reader

ص ،.ِْٕ :كالبعض اآلخر أشار إلى مفيػكـ التكالػد

ينظر كؿ مف :األمانة العامة لمجمس التعاكف

لدكؿ الخميج العربيةَُِّ( ،ـ) ،ص،َّْ :
سعيدا مف الدارجة إلى
عشت
كغبلؼ كتاب:
ن
ي
و
بتصرؼ يسير.
الطائرة  ،السعدكف،

الحركػ ػػة الحكائيػ ػػة التكالديػ ػػة" ابػ ػػف الس ػ ػػايحَُُِ( ،ـ)

ص.ُٔٔ :
كىن ػػاؾ م ػػف أطم ػػؽ عمي ػػو( :تناس ػػؿ الس ػػرد) " ،تناس ػػؿ
الس ػػرد ،كى ػػك أف تكل ػػد قص ػػص ص ػػغيرة م ػػف القص ػػة
السردية الكبرل" العتيبيَُّْ( ،ىػ) ص.ُٖ :

كما تناكلو بعض الدارسيف باسـ( :التكليد الحكػائي)،
إذ يؤك ػ ػ ػػد المؤل ػ ػ ػػؼ أثن ػ ػ ػػاء حديث ػ ػ ػػو ع ػ ػ ػػف الجمالي ػ ػ ػػات
التجريبيػػة بقكلػػو ... ":كمػػف بػػيف الجماليػػات التجريبيػػة

نجػ ػػد التكليػ ػػد الحكػ ػػائي ،حيػ ػػث تعتم ػ ػد الركايػ ػػة عمػ ػػى
حكايػػة مركزيػػة ،كمنيػػا تنبثػػؽ حكايػػات أخػػرل فرعيػػة"

معتصـََِْ( ،ـ) ص.ِّٗ:

كىكػ ػػذا تتعػ ػػدد المسػ ػػميات التػ ػػي ييقصػ ػػد بيػ ػػا (التكالػ ػػد
031

ت م ػ ػػا س ػ ػػبؽ م ػ ػػف التفس ػ ػػيراتا
الس ػ ػػردم) ،كق ػ ػػد أكرد ي
لتكضيح المقصكد بو حيث ىك عنكاف البحػث.

كعند تسميط الضكء عمى ليات التكالػد السػردم التػي

ٖ /آليااااااات( )Methodsالتوالااااااد السااااااردي عنااااااد

عمد إلييا السارد ،أجدىا تتمخص في اآلتي:

الكاتب:

ػأف طبيعػػة األن ػكاع
قبػػؿ الحػػديث عػػف اآلليػػات أذ ٌكػػر بػ ٌ
األدبية متداخمة ،فالسيرة الذاتية تظ ٌؿ " عمػى مػا فييػا

ائيػ ػػا" المبخ ػ ػػكتُِٗٗ( ،ـ)
مػ ػػف خصػ ػػائص ش ػ ػ ٌك نبل رك ن
ص.ِٖ :

ػر عمػ ػػى السػ ػػيرة
كتػ ػػداخؿ األن ػ ػكاع األدبيػ ػػة لػ ػػيس حكػ ػ نا

الذاتية بؿ يتػػعداىا إلى المػ ػػقالة كال ػػقصة ...كغ ػػيرىا،

فكػػؿ نػػكع يمكػف أف يقتػػرض مػػف النػػكع اآلخػػر بعػػض
عناصػ ػره ،كى ػػذا ي ػػذكرنا بالمقكل ػػة الط ارزي ػػة الت ػػي ف ػػي
ضػكئيا "يمكػػف أف ننظػر إلػػى النصػكص الداخمػػة فػػي

الذاتية.

أ /إثارة سؤاؿ :

مف ليات الكلكج في قصة أخرل داخؿ القصة األـ،
إث ػ ػػارة سػ ػ ػؤاؿ ينتظ ػ ػػر المتمق ػ ػػي اإلجاب ػ ػػة عنػ ػ ػوا فتكل ػ ػػد
القصػػ ػ ػ ػػة ،كيتمثٌػػ ػ ػ ػػؿ التكال ػ ػ ػ ػػد السػػ ػ ػ ػػردم باالنشػ ػ ػ ػ ػػطار

القصص ػػيا كم ػػا فػ ػػي ق ػػكؿ السػ ػػارد ح ػػيف ق ػػاؿ... ":

أف
العمة سارة لماذا يسمي غار شعيؿ؟ فايخبرنا ٌ
سألنا ٌ
ػت أعرفػػػو ،لكػ ػػف
ش ػػعيؿ ىػػػذا كاحػػػد م ػػف أجػػػدادنا لس ػ ي
ػمعت قص ػػتو م ػػف كال ػػدم "...الس ػػعدكفُّْٓ( ،ق)
سػ ي

ػص قصػ ػػة شػ ػػعيؿ،
ص ،ٓٗ :كتبػ ػػدأ العمػ ػػة سػ ػػارة بقػ ػ ٌ
ػب ابنػػة عمػػو التػػي يقػػكؿ العػػرؼ
ككيػػؼ أنػػو كػػاف يحػ ٌ

الجنس عمى أساس التمثيمية المتدرجة بحسب القػرب

اغبػػا لػػذلؾ،
عميػػا إال إذا لػػـ يكػػف ر ن
بػ ٌ
ػأف البنػػت البػػف ٌ
ػت مػف غيػرها فكػتـ شػعيؿ
كلكف ابنة ع ٌػـ شػعيؿ تزكج ٍ
غضبو إال أف ضيفنا أشعؿ ىػذا الغضػب حػيف قػاؿ":

مدرنكا لحدكد الجماؿ في تمؾ الممارسة.

(ُّْٓق) ص ،ٓٗ :يريػ ػ ػػدىا نكتػ ػ ػػة يضػ ػ ػػحؾ منيػ ػ ػػا

مف الطراز ال عمى أساس التمثيمية الكاممة" رمضاف،

(َُِٓـ) ص ،ِّٓ :كتم ػػؾ ميػ ػزة تجع ػػؿ م ػػف األدب
مادة تنعـ بالمتعة كاإلبداعا شريطة أف يككف الكاتػب

عػ ٌػدكا شػػعيؿ الفنجػػاؿ كمػػا عػ ٌػدكه ابنػػة عمػػو" السػػعدكف،

إف الخبر ىك النكاة المركزية لمخطابػات السػردية ،كال
ٌ
ػب بالبنيػػة السػػردية التػػي تعتمػ يػد
شػ ٌ
ػأف المتمقػػي يرغػ ي
ؾ بػ ٌ

اآلخػػركف ،كلكػػف حػػاؿ خػػركج الضػػيؼ ،تنػػاكؿ شػػعيؿ

عمى التكليد الحكائي.

خصبا لمتكالػد السػردما
مجاال
أف الذكريات تع اد
ن
ن
كبما ٌ
فئف كتابً :
ػعيدا مػف الد ارجػة إلػى الطػائرة)
ػت س ن
(ع ٍش ي
ٌ

أنمكذجا حيًّا لمبنية التكالدية السردية.
يعطي
ن
فالكتاب عبارة عف سرود لمسػيرة الذاتيػة لمكاتػب تحػكم

ػت السػارد إلػى تكظيػؼ
الكثير مف الذكريات التي ىد ىع ٍ
التكال ػػد الس ػػردم ف ػػي بنائ ػػو القصص ػػيا حي ػػث" س ػػاؽ
األح ػ ػػداث م ػ ػػف حي ػ ػػث مص ػ ػػادرىا التككيني ػ ػػة ك ػ ػػذاكرة
الكاتػ ػػب كتجربتػ ػػو" السػ ػػيد النػ ػػكرَُِٗ( ،ـ) ص.ٖٓ :

ف ػػذكريات الكات ػػب كان ػػت بمثاب ػػة ال ارفػ ػػد لتمػػػؾ الس ػػيرة

بندقيتػػو كصػػكبيا تجػػاه عمػػو الػػذم كػػاف منيم نكػػا فػػي
سقي النخيؿ ،فمـ يغػادره إال كىػك جثػة ىامػدة ..ألقػى
ش ػػعيؿ البندقي ػػة كاختب ػػأ ف ػػي ى ػػذا الغ ػػار ال ػػذم س ػػمي
ػيبل يقتػػات مػػف بيػػت أختػػو،
باسػػمو فيمػػا بعػػد ،يػػذىب لػ ن

كلكنػو مػ ٌؿ مػف تمػػؾ العيشػة التػػي تشػبو حيػػاة الػػذئاب،
ينيشػػو الخػػكؼ فػػي كػػؿ حػػيف ،حتػػى قػ ٌػرر أف يػػذىب

إلػػى بيػػت أبنػػاء عمػػو كىػػـ يغطػػكف فػػي نػػكميـ ،حتػػى
إذا م ػػا اس ػػتيقظ أح ػػدىـ كأيق ػػظ إخكان ػػو ،لنظ ػػركا إلي ػػو

ككأنو طفؿ يغط في نكـ عميؽ ،عفكا عنو كأكػدكا لػو
بػػأف قات ػؿ أبػػييـ ىػػك مػػف أيقػػظ الج ػراح ،كلكػػف شػػعيؿ
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قرر أف يغادر القرية لعدة سػنكات لعػؿ الجػراح تمتػئـ"

خطاب سردم ىك األنسػب لتحقيػؽ تمػؾ االنشػطارات

السعدكفُّْٓ( ،ىػ) ص.ُٔ-ٓٗ :

السردية.

فيا ىك التكالد السردم يكشؼ عػف تمػؾ القصػة التػي

ج /الحكار:

ػت مػ ػػف بػ ػػرعـ يغذيػ ػػو الغصػ ػػف األسػ ػػاس ،فبنيػ ػػة
خرجػ ػ ٍ
السػػرد ىنػػا تعتمػػد عمػػى ليػػة التكالػػد الحكػػائي ،حيػػث

كف ػػي جنب ػػات ى ػػذا الس ػػرد تط ػ ٌػؿ عمين ػػا لي ػػة الحػ ػكار،
كآليػ ػ وػة مػ ػػف ليػ ػػات التكالػ ػػد السػ ػػردم لػ ػػدل السػ ػػارد -

تتناسػػؿ الحكايػػات مػػف بعضػػيا الػػبعض ،كتظيػػر فػػي

بابػػا يمػػج من ػػو
السػػعدكف -فنجػػده يجعػػؿ م ػػف الح ػكار ن
لسػػرد حكايتػػو ،كالحػكار فػػي تمػػؾ السػػيرة حػك هار كاقعػػي

االستثارة كالتشكيؽ لممسركد لو ،فالحماسة تدفعو إلى

الممتزم ػ ػ ػػة بالص ػ ػ ػػدؽ كأمان ػ ػ ػػة نق ػ ػ ػػؿ الكاق ػ ػ ػػع .فيم ػ ػ ػػي،

بناء تركيبي مخصكص.

ػؾ فػػي أف ليػػة إثػػارة الس ػؤاؿ فييػػا مػػف
كلػػيس مػػف شػ ٌ
إشباع نيمو في معرفة الجكاب.
ب /الطرح المباشر لمقصة:

أمػػا اآلليػػة األخػػرل فػػي عمميػػة التكالػػد السػػردم لػػدل

السػػعدكف ىػػي طػػرح القصػػة طرحػػا مباشػ نػرا ،كمػػا فػػي
حديثػػو عػػف الفقػػر كالمػػرض كالجػػكع الػػذم كػػاف يعػػاني

امي ػػا ًّ
ار در ًّ
فني ػػا ،في ػػك حػ ػكار نقمت ػػو ال ػػذاكرة
كل ػػيس حػ ػك نا
(ُّٖٗـ) ص ،ُِٗ :ث ػ ػػـ َّ
إف الحػ ػ ػكار لديػػ ػػو إمػ ػ ػػا أف
ار بػ ػػيف السػ ػػادر كأحػ ػػد الشخصػ ػػيات فػ ػػي
يكػ ػػكف حػػ ػك نا

ػتكيت لعمػي
القصة ،كما في الحكار التالي ... " :اش ي
مف كعػكرة الطريػؽ كطكلػو ،فضػحؾ كقػاؿ :أال تػدرم
سير عمى األقداـ مػع صػديؽ لػو؟
أف كالدؾ قد مشاه نا
أس ػػتغرقا س ػػبعة أي ػػاـ حت ػػى كص ػػبل إل ػػى الدرعي ػػة" ...

ػديما ،حيػػث يبػػدأ بالقصػػة مباش ػرة،
منػػو أىػػؿ القػػرل قػ ن
كفيي ػػا يق ػػكؿ عمػػػى لسػ ػػاف أحػ ػػد أبن ػػاء البادي ػػة ":تػ ػػرؾ

السعدكفُّْٓ( ،ق) ص ،ُُٔ :كيمضي السارد فػي

كالػػدم عػ ٌػكاض القريػػة بحثنػػا عػػف الػػرزؽ كتػػرؾ زكجتػػو
ػيبل فػػي
كمعيػػا سػػتة أطفػػاؿ ،كحػػؿ المػػرض ضػػيفنا ثقػ ن

مصكر صعكبة الحياة كمشقة السفر.
نا
حكايتو تمؾ
يػػكرد قصػػة تأخػػذ بتبلبيبيػػا قصػػة أخػػرل كىكػػذا ،فػػي

غيابػ ػػوا ليمػ ػػتيـ األـ كاألطفػ ػػاؿ السػ ػػتة جممػ ػػة كاحػ ػػدة،

محبػػب ،الغايػػة منػػو تصػػكير المجتمػػع
تكليػػد حكػػائي ٌ

ىنا ،فعاد أدراجو مف حيث أتػى لػيس معػو مػف متػاع

يسػ ػ ػػتكفكا كػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػا يريػ ػ ػػدكف قكلػ ػ ػػو بػ ػ ػػذكر األسػ ػ ػػباب

س ػػكل الناق ػػة كالبندقي ػػة " ..الس ػػعدكفُّْٓ( ،ق) ص:

كالمس ػ ػػببات كاالىتم ػ ػػاـ بالتضػػ ػػمينات كالنت ػ ػػائجا بمػػ ػػا

ػتـ رائح ػػة
كبع ػػد أف حض ػػر كال ػػدم كأن ػػاخ مطيت ػػو ،اش ػ ٌ
ت مػػف
أف عاصػػفة المػػكت مػ ٌػر ٍ
المػػكت كغبػػاره ،عػػرؼ ٌ

ِِ ،كيمضػػي السػػارد فػػي سػػرد حكايتػػو ،فيخبرنػػا َّ
أف

نذاؾ ،كتسمية يحفٌيا الػنػَّفػىس الحػكارم ال ػػج ٌذاب الػذم
ينطمػ ػػؽ" عمػ ػػى سػ ػػجيتو لػ ػػدل أط ػ ػراؼ الح ػ ػكار حتػ ػػى

يعطػػي لمتػػدخؿ مس ػػاحتو التػػي يسػػتحقيا ف ػػي خريطػػة

ػأف
عػ ٌػكاض تػػزكج بػػأخرل ،كبػػدأ الحيػػاة مػػف جديػػد ،ككػ ٌ
الحيػػاة أعطتػػو جرعػػة مناعػػة ضػػد مػػا يأخػػذه الزمػػاف

ف ػ ػػي الحػ ػ ػكار بػػ ػػيف شخص ػ ػػيتيف ف ػ ػػي القصػػ ػػة األـ -

منو!

تمامػ ػػا -كػ ػ ػالحكار ال ػ ػػذم دار ب ػ ػػيف كال ػ ػػدة الس ػ ػػعدكف

ثػػـ يمضػػي السػػعدكف فػػي سػػرد قصػػة أخػػرل مباش ػرة

كخال ػػو ":قال ػػت أم ػػي ألخيي ػػا :م ػػا أجم ػػؿ الحي ػػاة م ػػع

كىك ػػذا تتسمس ػػؿ الحكاي ػػات كاحػػدة تميي ػػا األخ ػػرل فػ ػي

ػع مػف عينيػو قبػؿ عيػكف
مف ٌ
جربػو سػيرل السػعادة تش ٌ
ػاقت بيػا الحيػاة،
ػاءت امػرأة ض ٍ
المساكيف ،بػاألمس ج ٍ

أيضا ما كاف يعانيو المجتمػع نػذاؾ مػف فقػر
تصكر ن
ٌ
كما يجمبو مف و
بؤس كمرض.

الح ػكار" نظيػػؼََُِ( ،ـ) ص ،ُّٖ :كذلػػؾ نمحظػػو

العمؿ كالبذؿ لآلخريف!
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كل ػ ػ ػ ػػدىا ال ينف ػ ػ ػ ػػع لش ػ ػ ػ ػػيء ت ػ ػ ػ ػػرؾ الد ارس ػ ػ ػ ػػة كابتم ػ ػ ػ ػػي
بالمصائب " ...السعدكفُّْٓ( ،ق) ص.ِِٔ :
مت ليػػا كالػػدة الكاتػػب
كتمضػػي تمػػؾ القصػػة حيػػث قػ ٌػد ٍ
م ػػا تيس ػػر م ػػف م ػ و
ػاؿ ،أس ػػعد تم ػػؾ المس ػػكينة ،كم ػػا أف
تنتيػ ػ ػػي تمػ ػ ػػؾ القصػ ػ ػػة إال كتنشػ ػ ػػطر قصػ ػ ػػة أخػ ػ ػػرل،
يسترس ػػؿ القػ ػػارئ بػػػالقراءة دكنمػ ػػا إحس ػػاس بػ ػػالبتر أك
اإلقحاـ .السعدكفُّْٓ( ،ىػ) ص.ِّٔ-ِِٔ :

ذاتي ػ ػ ػػة ى ػ ػ ػػي بالض ػ ػ ػػركرة ىكي ػ ػ ػػة س ػ ػ ػػردية" الطريط ػ ػ ػػر،

(ََُِـ) ص.ُِٓ :

ككمػ ػػا يعم ػ ػػـ بػ ػػاحثك األدب أف الكتابػ ػػة السػ ػػير ذاتيػ ػػة
شػاقة ،فيػي مكاجيػػة ذات لػذاتيا ،كتسػتكجب الصػػدؽ

كاألمانػػة – كمػػا مػػر بنػػا ،أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ أف كاتػػب
السػػيرة مطالػػب بػ ػ "ع ػػرض صػػغائر التج ػػارب يخت ػػار
كينتقػي كينسػؽ كيحمٌػػؿ كيػربط" فيمػػيُّٖٗ( ،ـ) ص:

فالكالػ ػػدة ىنػ ػػا تعتمػ ػػد عمػ ػػى االسػ ػػتذكار الػ ػػذم يغػ ػػذم

ِْٗ ،كالسػ ػػعدكف عنػ ػػدما سػ ػػرد سػ ػػيرتو الذاتيػ ػػة ،مػ ػػف

تكسػع السػرد كلكػف
النص بيذا التكليد السردم ،فيػي ٌ
بطريقػة تستج ػمب مػف خبلليػػا الم ػسركد الػذم تتػػذكره،

بعضػػيا الػػبعض ،حيػػث تبػػدأ الحكايػػة بالقصػػة الن ػكاةا

تمامػػا-
كمػػا أف ينتػ ػيي مسػػركد إال كيب ػ ػ ػ ػ ػدأ اآلخػػر - ،ن
كما يحدث في حكايات ألؼ ليمة كليمة.

اعتمدت عمى الحكاية
كتمؾ جمالية حكائية تجريبية،
ٍ
األـ التػػي تخممتيػػا حكايػػات متفرعػػة تخػػدـ المكضػػكع،
كتتجمػى فػػي تنػػاغـ سػػردم يػػدعـ البنيػػة النصػػية بعيػ نػدا
ع ػػف الغم ػػكض كم ػػا يج ػ ٌػره م ػػف ت ػػداخؿ األح ػػداث ف ػػي
ذىف المتمقي.
فيذه أبرز اآلليات الثبلث التي اسػتعاف بيػا السػارد-
السػػعدكف -خػػبلؿ كتابتػػو تم ػػؾ السػػيرة التػػي ص ػ ٌػكرت
جكانب متعددة مف حياة مجتمعو نذاؾ.

ٗ /دوافااااع ( )Incentivesالتوالااااد السااااردي عنااااد
الكاتب:

إف ظيكر السيرة الذاتيػة فػي األدب العربػي الحػديث،
ٌ
نكعػػا ًّ
أدبيػػا متميػ نػزا ،كػػاف مرتبطنػػا إلػػى حػ ٌػد
ثػػـ اكتماليػػا ن

خػػبلؿ ذكرياتػػو ،كج ػػدنا اٌمٖرررٔ الت ػػي تتناسػػؿ م ػػف
ثـ يتكالى االنشطار القصصي ،كلكنو مع ذلػؾ أدرؾ
أف كتابػػة السػػيرة الذاتيػػة " بغيػػر أسػػاس فنػػي يتػػداخؿ
ٌ
الزم ػػاف كالمك ػػاف كتتبعث ػػر األح ػػداث ،فتتش ػ ٌػكه كتخ ػػرج
الس ػػيرة ف ػػي ش ػػكؿ أكص ػػاؿ ممزق ػػة" فيم ػػيُّٖٗ( ،ـ)

ص ،َِٓ :كلك ػ ػ ػؿ نسػ ػ ػػؽ كتػ ػ ػػابي دكافعػ ػ ػػو كأسػ ػ ػػبابو،
كبش ػػكؿ ع ػػاـ أك ػػد كثي ػػر م ػػف الب ػػاحثيف أف م ػػف أب ػػرز
دكافع كتابة السيرة الذاتية تعميـ اآلخريف كاالستمتاع

باس ػػتراجاع الماض ػػي .الغام ػػدمَُِّ( ،ـ) ص،ٕٕ :

ػت بالسػػارد-
كلكنػػي ىنػػا أكرد أىػػـ الػػدكافع التػػي دفعػ ٍ
ت
الس ػػعدكف -إل ػػى ى ػػذه الكتاب ػػة التجريبي ػػة الت ػػي ق ػ ٌػدم ٍ
صػكرة كاشػػفة عػف التناسػػؿ الحكػػائي فػي سػػرده ،فمػػف

أىـ تمؾ األسباب ،ما يمي:

أ /انطبلؽ الذات الساردة مف دكاخميا الذاتية:

كبيػ ػػر باكتمػ ػػاؿ ظػ ػػاىرة السػ ػػرد الفنػ ػػي "باعتبػ ػػاره أىػ ػػـ

أف السعدكف كتب تمؾ السيرة الذاتية ،بذات
أؤكد ىنا ٌ
محبة لكؿ ما حكليػا،
منطمقة إلى الفضاء الخارجيٌ ،

اسػتيعاب التجربػة السػير ذاتيػة ،ممػا أدل إلػى ظيػكر

األخرل ،كالتي سأسردىا الحقا –بئذف ا﵀.

األشػ ػػكاؿ التػ ػػي تبنتيػ ػػا السػ ػػيرة الذاتيػ ػػة كأقػ ػػدرىا عمػ ػػى
سػػير ذاتيػػة عربيػػة ناجحػػة ًّ
فنيػػا" الطريطػػرََُِ( ،ـ)

صُِْ :ا كىػذا مػا يجعمنػا نؤكػد أف " اليكيػة السػير

كىػػذا االنطػػبلؽ أراه المظمػػة التػػي تظمػػؿ كافػػة الػػدكافع

غالبػػا -مػػا يب ػػدأ التكالػػد الس ػػردم عن ػػدما تنطمػػؽ ذات
ن
السارد في الفضاءات الخارجية ،محمٌقة دكنمػا خػكؼ

أك قيكد.
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كتم ػػؾ ى ػػي ذات الس ػػارد –الس ػػعدكف -كلعم ػػي عن ػػدما
أبدأ بانطبلؽ الذات الساردةا فيذا ألنيا ىي األساس

كالمح ػػؾ ال ػػذم يص ػػنع تمػ ػؾ الحكاي ػػات الفرعي ػػة الت ػػي
جماال كتشكيقنا.
تزيد النص الحكائي
ن
ففي السير الذاتيػة يكػكف الكاتػب ىػك" نقطػة االرتكػاز
الت ػ ػ ػػي ت ػ ػ ػػدكر حكلي ػ ػ ػػا الكق ػ ػ ػػائع كاألح ػ ػ ػػداث" قميح ػ ػ ػػة،

(َُٖٗـ) ص ،ِٕ :كلكف ذلؾ ال يمنع كاتػب السػيرة
مػػف تقػػديـ شخصػػيات تػػدكر حكليػػا األحػػداث ،فينقػػؿ
الق ػػارئ إلػػى الغػػكص ف ػػي أس ػبار شخصػػيات أخ ػػرل،
كى ػػذا م ػػف التكنيك ػػات الفني ػػة الت ػػي تجع ػػؿ م ػػف الس ػػير
نصكصا محببة كخفيفة عند القراء.
الذاتية
ن
لننظ ػػر إلي ػػو عم ػػى -س ػػبيؿ المث ػػاؿ -ف ػػي حديث ػػو ع ػػف
العم ػػة س ػػارة ،كت ػػب ع ػػف تم ػػؾ المػ ػرأة بكػ ػ ٌؿ جػ ػرأة فم ػػـ
ٌ
كخادم ػػا لم ػػنص ،فض ػ نػبل ع ػػف
ي ػػتخطى م ػػا ره ض ػػركرنيا
ن

الش ػ ػػكؽ ال ػ ػػذم يم ػ ػػؤل المتمق ػ ػػي لمعرف ػ ػػة طب ػ ػػائع ى ػ ػػذه
يفصػػؿ الحػػديث
الشخصػػية األنثكيػػة العصػػامية ،فيػػك ٌ
عػػف سػػارة ،كمػػدل قػػكة شخصػػيتيا ،كقصػػص زيجاتيػػا
السبع ،دكنما أم قيكد قد يحس بيػا المتمقػيا بػؿ إنػو

يتنقػػؿ معػػو عبػػر فض ػػاءات رحبػػة كخيػػاالت كاس ػػعة،

السعدكفُّْٓ( ،ق) مف ص ،ِٓ -ّٓ :في تكالػدات
مؿ.
سردية ال تي ٌ

ب /تأكيد ما ييطرح مف أفكار:

غالب ػ ػػا م ػ ػػا تنبث ػ ػػؽ الحكاي ػ ػػات الفرعي ػ ػػة م ػ ػػف الحكاي ػ ػػة
ن
األصػػؿا مػػف أجػػؿ تأكيػػد الفك ػرة كتعضػػيدىا ،كاقنػػاع

المتمقػػي إمػػا بصػػحتيا ،أك بخطئيػػا كضػػركرة االبتعػػاد

عنيا.

ص.ِٗ-ُٗ:

في ػػا ى ػػك الكات ػػب يؤكػ ػد َّ
أف الفق ػػر فػ ػةه ال تح ػػارب إال

بػػالعمـ كالعمػػؿ ،كتعكيػػد األبنػػاء عمػػى االعتمػػاد عمػػى
أسػػا مػػف تكرارىػػاا
الػنفس ،حيػػث يسػػرد قصػػة ال يػػرل ب ن
فالمقػاـ يسػتدعي ذكرىػا ،إذ يقػكؿ فػي معػرض حديثػػو
عػػف ض ػػركرة العمػػؿ كنب ػػذ الكسػػؿ ":ي ػػركم أح ػػد ق ػػادة
القػكات الجكيػػة حيػػث كػػاف فػػي دكرة كميػػة الحػػرب فػػي

الكاليات المتحدة قصػة طريفػة تػد ٌؿ عمػى الج ٌػد كالثقػة
بػػالنفس ،حيػػث يقػػكؿ :يمػػتيف بعػػض الشػػباب تنظيػػؼ
السػػيارات فػػي مكاقػػؼ الكميػػة ،ككػػاف يتقػ ٌػدـ إليػػو شػػاب
في الرابعة عشر كيطمب منػو تنظيػؼ سػيارتو بػدك و
الر
كاحد ،كفي إحدل الميالي دعاه قائد الكميػة إلػى بيتػو،

كفػػي بيتػػو رأل ىػػذا الشػػاب الػػذم ينظػػؼ سػػيارتو ،إذ
أف
حػاكؿ تجاىػؿ السػبلـ عميػوا حتػى ال يحرجػػو ،إال ٌ
ىػػذا الشػػاب جػػاء كسػمٌـ عميػػو بحػ ارروة كأخبػره بأنػػو ىػػك

قدمػػو لكالػػده ق ػ ػ ػػائد الكػ ػ ػ ػ ػػمية،
مػػف ينظػػؼ سػػيارتو! ثػػـ ٌ
كأخ ػ ػ ػػبره بأنػػو ىػػذا ىػ ػػك الرجػػؿ الػػذم يقػ ػػكـ بتنػ ػ ػ ػػػظيؼ
سػ ػ ػػيارت ػ ػ ػ ػ ػ ػػو كػ ػ ػ ػػ ػ ػ ٌؿ ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ ،رٌحػ ػ ػػ ػػب األب بالصػ ػػديؽ،
ػجع االبػػف عمػػى عممػػو ،كظػػؿ االبػػف فػػي ممارسػػة
كشػ ٌ
ىػ ػػذه الميمػ ػػة كػ ػػؿ يػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ  "...السػ ػػعدكفُّْٓ( ،ى ػ ػػ)

صِّّ -ِِّ:ا ففػػي تمػػؾ الرسػػالة " خطػػاب سػػارد،
قكام ػ ػػو م ػ ػػادة إخباري ػ ػػة يتص ػ ػ ٌػرؼ فيي ػ ػػا راك ،يكجيي ػ ػػا
لتنػػدس فػػي المػػتف لمتكضػػيح كايػػداع الفك ػرة فػػي كقػػائع
مقنعا ،ككاف كجكدىا في النص
نا
تظيرىا
ظيكر ماديًّا ن
ػي أدرج
ب ػػيف ظ ػػاىر أش ػػير إلي ػػو بالبن ػػاف –خب ػػر ،كخف ػ ٌ

ض ػػمف الك ػػبلـ" ب ػػف ع ػػدكاف(َُِٔـ) ص ،ٖٖ :كتم ػػؾ

فالعبلق ػ ػػة بيني ػ ػػا " عبلق ػ ػػة أمكمي ػ ػػة تكالدي ػ ػػة ،تح ػ ػػتفظ

محبب ػػة ل ػػدل المتمق ػػي ،كتخب ػػئ خمفي ػػا ذك ػػاء
مزاكج ػػة ٌ
بعيدا عف التقريرية التي ال
السارد في تأكيد ما يقكلو ن

كالبرىن ػػة عميي ػػا بكػ ػ ٌؿ حكاي ػػة ت ػػرد داخ ػػؿ اإلطػػػار أك

كي ػػأتي ى ػػذا ال ػػدافع كراء الكثي ػػر م ػػف القص ػػص الت ػػي

لنفسػ ػ ػػيا بمنطػ ػ ػػؽ التعضػ ػ ػػيدا ألف اإلطػ ػ ػػار إذا كػ ػ ػػاف

يضػمف التكالػد السػػردم ،فئنػو يضػػمنو لتعضػػيد الفكػرة
االعت ػ ػراض عمييػ ػػا بمػ ػػا يخالفيػ ػػا" الش ػ ػػاىدَُِِ( ،ـ)

ترغبيا النفس البشرية.

حكائيػػا فػػي ىػػذا السػػرد السػػيرم ال ػ ػػذاتي
شػ ٌكمت تكالػ نػدا
ن
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عند السعدكف.

كالذاتيػ ػ ػػة" الطريطػ ػ ػػرََُِ ( ،ـ) ص ،ّٓٓ :كالتكالػ ػ ػػد

ج /لئلفادة أك اإلعبلـ بالشيء:

السردم ما ىك إال نتيجة حتمية الستذكارات السػارد.

كي ػػأتي ى ػػذا ال ػػدافع م ػػف إحس ػػاس الس ػػارد بمس ػػؤكليتو

تمامػ ػػا -كم ػػا ينبثػ ػػؽ
حي ػػث األطػػػر الجنينيػ ػػة تتكال ػػد  -ن
البػػرعـ مػػف السػػاؽ كالسػػاؽ مػػف الجػػذر ،فكػػؿ حكايػػة

بػػو عػػف تجربػػة يػػرل ضػػركرة نقميػػا لممتمقػػيا لئلفػػادة

ترد ىي امتداد لمحكاية األـ.

منيػ ػػا ،كذلػ ػػؾ كمػ ػػا فػ ػػي قكلػ ػػو عنػ ػػد حديثػ ػػو عػ ػػف أف

تذكرت ذلؾ الصػديؽ الػذم قػاؿ لػي
مف ذلؾ قكلو ":
ي
يك نما:

تجاه كطنػو كأمتػوا فيػك يػكرد مػف القصػص مػا يخبػر

ػكما مػػف األخػ ػػطاء إذا مػػا كج ػ ػ ػػد
اإلنسػ ػػاف لػػيس معصػ ن
ػابت الرقػ ػ ػ ػ ػ ػػابة ك ً
أمػ ىػف ال ػ ػع ػ ػػقكبة  ":قامػػت
الػ ػػفرصة كغ ػ ٍ
إحدل الجامعات المشيكرة فػي أمريكػا بتجربػة عمميػة
ػكر
ػددا مػف الطمبػة ذك نا
عف سمكؾ اإلنسػاف ،اختػاركا ع ن
ػمكىـ مجمػػكعتيف ،نصػفيـ يمثمػػكف سػػجناء،
كاناثنػا ،قسػ ٌ
كالنص ػػؼ اآلخ ػػر مس ػػؤكلكف ع ػػف الس ػػجف كالس ػػجناء،

ػت التجربػػة بعػػد
كتركػػكىـ يتص ػرفكف دكف رقابػػة ،أيكقفػ ٍ
أسػ ػػبكعا لكث ػ ػرة التجػ ػػاكزات " ...السػ ػػعدكفُّْٓ( ،ق)

-

تزكجت بثانية ،صغيرة.
أب ٌشرؾ  :لقد
ٍ
لست بمف يب ٌشر بمثؿ ىذا.
لكنني ي

أنا كالحمػد ﵀ بخيػر ،كالػديف أح ٌػؿ لػي ىػذا ،لقػد

مستقبل ...
أخذت ليا بيتنا
ن
ي
ػاكزت
ػت ج ػ ػ ى
ى ػ ػػي ف ػ ػػي الخامس ػ ػػة كالعشػ ػ ػريف كأن ػ ػ ى
السػػتيف ،ىػػؿ تعتقػػد أنػػؾ ستسػػعدىا كمػػا يسػػعدىا
ش ػػاب الثبلث ػػيف؟ كى ػػؿ تعتق ػػد بأن ػػؾ س ػػتعدؿ م ػػع

صِّٖ :ا حيث َّ
إف المجمكعة القائمة عمػى السػجف

األكلى؟ كالعػدؿ ىػك الشػرط األسػاس لمتعػدد"...

ػمت بي ػ ػػا التج ػ ػػاكزات إل ػ ػػى االعت ػ ػػداءات البدني ػ ػػة
كص ػ ػ ٍ
كالجنس ػ ػ ػػية عم ػ ػ ػػى المس ػ ػ ػػاجيف ..خبلص ػ ػ ػػة ذل ػ ػ ػػؾ أف

كيستمر الكاتب في سرد حكايتػو عػف ىػذا الص ػػديؽ،

اإلنسػ ػػاف كمػ ػػا ىػ ػػك بحاجػ ػػة إلػ ػػى الػ ػػدعـ كالتش ػ ػػجيع،
بحاجة إلى المراقبة كالردع عند الظمـ.
فئفػ ػػادة المسػ ػػركد لػ ػػو كنقػ ػػؿ التجػ ػػارب إليػ ػػو مسػ ػػؤكلية

يحسػػيا السػػاردا فيػػك يطمػػع بمسػػتقبؿ مشػػرؽ ككطػػف
ٌ
متحضر ،فالكاتب – السعدكف -ال يبخؿ في نقؿ ما
ٌ
ممػػا يقػػع
ي ػراه يػػدفع بعجمػػة التنميػػة فػػي بػػبلده ،مح ػ ٌذ نار ٌ
عميو بصره مف أخطاء أك تجاكزات.

د /ذكرل تحتٌـ عمى الكاتب سردىا:
تكسػ ػ ػ ػػع
مػ ػ ػ ػػف الطبعػ ػ ػ ػػي أف الكتابػ ػ ػ ػػة السػ ػ ػ ػػير ذاتيػ ػ ػ ػػة ت ٌ
باالس ػ ػػتذكار ،فأح ػ ػػداثيا تج ػ ػػارب إنس ػ ػػانية " تختزني ػ ػػا
رصيدا مف الكقائع الحيكية الحميمة،
الذاكرة بكصفيا
ن
التػػي تضػػفي عمػػى التػػاريق الفػػردم أبعػػاده اإلنسػػانية

السعدكفُّْٓ( ،ىػ) ص.ّْْ :

الذم جاءه بعد ثبلثة أعػ ػ ػكاـ ،فقاؿ لو  ":لقد طمٌقتيا،

ػادرت" الس ػػعدكفُّْٓ( ،ىػ ػػ)
ػت عم ػػي بطفميي ػػا كغ ػ ٍ
رم ػ ٍ

ٌ
ص.ّْٓ :

ثػػـ يق ػػكؿ الكات ػػب بع ػػد ذلػػؾ ":ل ػػـ أس ػػألو ع ػػف الس ػػبب
لكننػػي أعمػػـ أف مثػػؿ ىػػذا الػػزكاج يحمػػؿ بػػذكر الفشػػؿ

منذ الميمة األكلى" السعدكفُّْٓ( ،ىػ) ص. ّْٓ :
أف ىن ػػاؾ
ليقػ ٌػرر بعػػد قص ػػة أخػػرل مػػف ى ػػذا القبيػػؿٌ ،
الكثيػػر مػػف التجػػاكزات التػػي ترتكػػب باسػػـ ىػػذا الػػديف

العظيـ! الذم جاء رحمةن
ن
كعدال ،كجعؿ الػزكاج مػكدةن
كسكنا!
كمحبةن
ن
كى ػػذا االس ػػتطراد القصص ػػي ج ػػاء عم ػػى ىيئ ػػة تكلي ػػد

حكائيا لغرض النصح كاإلرشاد.
٘ /موضوعاتو ):(The Topics
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ػأثر كتػػأثير ،كمحػػيط الكاتػػب تكتنف ػػو
السػػيرة الذاتيػػة تػ ه
الكثي ػ ػػر م ػ ػػف الظ ػ ػػركؼ كاألح ػ ػػداث كالم ػ ػػؤثرات الت ػ ػػي

ػت كلكنيػػا " كميػػا تجتمػػع لتش ػ ٌكؿ
حػػدثت لمكاتػػب كانتيػ ٍ
شخص ػػيتو غػ ػ نػدا أك بع ػػد غػ ػػد" فيمػ ػػيُّٖٗ( ،ـ) ص:

غالبا.
ِٓٓ ،كما تش ٌكؿ مكضكعاتو في سيرتو -ن

كعن ػػد النظ ػػر ف ػػي مكض ػػكعات التكال ػػد الس ػػردم عنػ ػد

ػعيدا)
ػت س ػ ػ ن
الس ػ ػػارد  -الس ػ ػػعدكف -ف ػ ػػي كتاب ػ ػػو (عش ػ ػ ي
ػت بتنػ ٌػكع الحيػػاة كظركفيػػا ،فمػػف أبرزىػػػا،
تنكعػ ٍ
أجػػدىا ٌ

ما يمي:

أ /الفقر كالعكز الذم كانت تعاني منو الببلد:

في ػذه كانػػت حػػاؿ نجػػد قبػػؿ مػػا يقػػارب السػػتيف سػػنة،
كىذا بالفعؿ ما ذكره لنػا أجػدادنا -عمػييـ رحمػة ا﵀-

إلػ ػػى أف مػ ػ ٌػف ا﵀ عمػ ػػى ىػ ػػذه الػ ػػببلد بػ ػػالخير كاألمػ ػػف
كاألماف.
ب/العبلقات االجتماعية:

كانػػت العبلقػػات االجتماعيػػة كتحديػػدا عبلقػػة الرجػػؿ

ب ػػالمرأة كنظرت ػػو إليي ػػا ،م ػػف ب ػػيف المكض ػػكعات الت ػػي
كتػػب عنيػػا السػػعدكف فبػػدىي أف يكتػػب األديػػب عػػف
تم ػػؾ العبلق ػػات في ػػك كاح ػػد م ػػف أن ػػاس يتعام ػػؿ معي ػػـ

عػػاش الس ػػارد ظ ػػركؼ الحيػػاة الص ػػعبة التػػي عاناى ػػا

كيسػػتمع إلػػييـ كيقضػػي جػ ٌػؿ كقتػػو مػػع أفػراد مجتمعػػو،
العمة سارة ،حيف قالػت":
مف ىذا ما كرد عمى لساف ٌ

كالحاج ػػة ،ف ػػالمكت ك ػػاف يحػ ػ ٌؿ ف ػػي ال ػػدكر فيختط ػػؼ
الص ػ ػػغير كالكبي ػ ػػر كالرج ػ ػػؿ كالمػ ػ ػرأة ،إل ػ ػػى درج ػ ػػة أف

ػذىبت أشػ ػػككه لػ ػػذلؾ الشػ ػػيق
عقػ ػػؿ رجػ ػػؿ ٌ
مخنػ ػػث" ،فػ ػ ي
ثت معػو
الكقكر الذم استقبمني بحضكر زكجتػو .تح ٌػد ي

أذاف الفجػػر مباش ػرة لتػػتـ الصػػبلة عمييػػا م ػرة كاحػػدة.

فتبسػػـ -رحمػػو ا﵀  -كمسػػح بيػػده اليمنػػى عمػػى شػػعره
ٌ
الػػذم رسػػـ ىالػػة كقػار حػػكؿ كجيػػو المضػػيء ،كقػػاؿ:

كتحديدا القرية التي كاف يعػيش
غيره ،فقد كانت نجد
ن
فييػػا السػػعدكف  -الغػػاط -تعػػاني مػػف الفقػػر كالمػػرض

بأف األبكاب تطرؽ قبؿ الفجػر مػف قبػؿ
الكاتب يذكر ٌ
طارؽ يأمرىـ بػأف يخرجػكا إف كػاف لػدييـ جنػائز بعػد

السعدكف )ُّْٓ( ،ص.ِّ -ِِ :

ػمت م ػ ػػع ج ػ ػػارم ال ػ ػػذم طالم ػ ػػا نع ػ ػػت النس ػ ػػاء
تخاص ػ ػ ي
ب ػػالخكؼ كنق ػػص العق ػػؿ ،ق ػػاؿ ل ػػي م ػ ٌػرة ":لممػ ػرأة رب ػػع

ػككت ل ػػو كثػ ػرة م ػػا يق ػػاؿ ع ػػف النس ػػاء ،م ػػف ج ػػبف
كش ػ ي
ػرت لػػو مػػا قػػاؿ جػػارم،
كضػػعؼ كنقػػص العقػػؿ ،كذكػ ي

فمف بيف ما قالو الكاتب عمػى لسػاف مس ٌػف يحكػي مػا
جرل لكالدتو كزكجيا عندما كاف في سػف الثامنػة ،إذ
يقكؿ عف تمػؾ الميمػة ... ":نػادتني أمػي كطمبػت منػي

عف الكثير مما يمػارس كيقػاؿ ".السػعدكفُّْٓ( ،ىػػ)

ص.ّْ :

ػعدت ال ػ ػ ػػدرج
أف أن ػ ػ ػػادم عم ػ ػ ػػي -أم زكجي ػ ػ ػػا -ص ػ ػ ػ ي
كأخبرتػػو أف كالػػدتي تريػػده  ...اسػػتعاف بعصػػاه كنػػزؿ

فالكاتب يؤ ٌكد كثي ار عمى دكر المرأة كحقٌيا في العدؿ
كاإلنص ػػاؼ ،إل ػػى درج ػػة أن ػػو ك ػػاف ي ػػرفض عركض ػػا

ػت لحالػػو فقػػد كانػػت حالتػػو
الػػدرج بكػػؿ صػػعكبة ،رثيػ ي
صعبة كحالتيا.

لمػ ػػزكاج ،لعػ ػػدـ حاجتػ ػػو إليػ ػػوا فمديػ ػػو الحيػ ػػاة السػ ػػعيدة

كاألطفػػاؿ ال ػػذم يحت ػػاجكف إل ػػى تربي ػػة كالزكج ػػة الت ػػي

ظػ ٌػؿ بجانبيػػا يقػ أر القػػرف ،طمػػب منػػي أف أحضػػر ليػػا
مػػاء ليطف ػػئ لييػػب ح اررتي ػػا ،كقب ػػؿ الفجػػر مات ػػت ث ػػـ

ػب كالقم ػػب ال ػػذم يص ػػعب
تس ػػتحؽ رد الجمي ػػؿ ،كالح ػ ٌ
تقسيميماا فالزكاج مف أخرل ليس مف أكلكياتو.

مػػات بجانبيػػا بعػػد قميػػؿ ،كػػاف المػػكت فػػي تمػػؾ الميمػػة

ج /شقاكة األطفاؿ:

ص.ِّ -ِِ :

صغيرا ،إلػى درجػة أف األمػر ينتيػي بػو-
عندما كاف
ن

ص ػػاحب البي ػػت ال ض ػػيفو " ...الس ػػعدكفُّْٓ( ،ىػ ػػ)

ال تصدقي كؿ ما يقاؿ يا سارة ،الجيؿ ىك المسؤكؿ

م ػػف ب ػػيف م ػػا تناكل ػػو الكات ػػب ف ػػي قصص ػػو ،ش ػػقاكتو
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ػرت
ػؤلت شػ ٌ
ػؽ ثػػكبي بالحجػػارة كانتظػ ي
أحيانػػا -إلػػى" مػ ي
ن
خػ ػ ػػركج أحػ ػ ػػدىـا ألثػ ػ ػػأر لنفسػ ػ ػػي ،كأسػ ػ ػػترد حبلكتػ ػ ػػي

المتمقي الكجية التي ي ارىػا مناسػبة ألجػؿ اسػتقباؿ مػا

ككبريائي المفقكدتيف.

يرد بعد ذلؾ مف أفكار" العمرمَُِٖ( ،ـ) ص،َٓ :

جػ ػ ػػاء صػ ػ ػػاحب البيػ ػ ػػت ككجػ ػ ػػد أىمػ ػ ػػو ال يسػ ػ ػػتطيعكف

فينا نرل " استعماؿ الباث أك السارد المعرفة لتكجيػو

كقػػد يكفٌػػؽ السػػعدكف فػػي تحقيػػؽ ذلػػؾ إلػػى حػ ٌػد كبيػػر،
فكؿ أفكار يطمع السػادر بتكصػيميا إلػى المسػركد لػو

الخػ ػ ػ ػػركج مػ ػ ػ ػػف مخبػ ػ ػ ػػئيـ ككجػ ػ ػ ػػدني متأبطنػ ػ ػ ػػا الشػ ػ ػ ػ ٌػر
كالحجارة " ...السعدكفُّْٓ( ،ىػ) ص.ٔٗ -ٖٔ :

ال بػد مػػف أف تسػػمؾ سػػبيؿ المعرفػة لػػدل المتمقػػي كػػي

حكيمػػا كاسػػتمع مػػف ىػػذا
أف صػػاحب البيػػت كػػاف
إال ٌ
ن
الطفػػؿ عػػف سػػبب غضػػبو ،فمسػػح عمػػى أرسػػو كرجػػاه

أف تم ػػؾ
تنف ػػذ إلي ػػو دكف عن ػػاء ،كل ػػيس م ػػف شػ ػ ٌ
ؾ ف ػػي ٌ
س ػ ػػمة جمالي ػ ػػة يتقني ػ ػػا الكات ػ ػػب الػ ػ ػذم يع ػ ػػرؼ قػ ػ ػراءه

جانبػػا ،ككعػػده بكػػيس مػػف الحمػػكل
أف يمقػػي الحجػػارة ن
عنػ ػ ػ ػػدما يػ ػ ػ ػػذىب إلػ ػ ػ ػػى سػ ػ ػ ػػكؽ الجمعػ ػ ػ ػػة .السػ ػ ػ ػػعدكف،

كيفيمكنو.

(ُّْٓىػ) ص.ٔٗ :

ػجاعا كصػػادقناا يػػذكر مػػا
كػػاف السػػعدكف فػػي سػػرده شػ ن
بكؿ حيادية كصراحة ،كذلؾ يتضح فػي
لو كما عميو ٌ
مكاضع عدة مف سيرتو الذاتية.
كمغبتو:
د /التحذير مف الظمـ ٌ

الكتابة السػير ذاتيػة عنػد السػعدكف ليسػت ترفنػا ،كانمػا
ىي تقػديـ صػكرة لمػا ينبغػي أف يكػكف عميػو المػكاطف

أيًّا كاف عمره كجنسو.

ػت الظم ػػـ كتخاف ػػو ،فعقكب ػػة
كػ ػ ٌؿ النف ػػكس الس ػػكية تمق ػ ي
مؤمنػا بػا﵀
الظالـ عاجمة ك جمة ،يتقييا مف كاف قمبو ن

تع ػػالى ،كق ػػؼ الس ػػارد المشػ ػارؾ -الس ػػعدكف  -ف ػػي

و
كثير مف المقاءات يح ٌذر طبلبو مف الظمػـ ،كعكاقبػو،

فيذكر ليـ قصة الحكػيـ الػذم " م ٌػر عمػى قريػة كرأل
امػرأة تبكػي زكجيػا الػذم أكمػو النمػر ،كقبػؿ فتػرة أكػؿ
فتعج ػػب الحك ػػيـ مني ػػا ،كق ػػاؿ:
النم ػػر كل ػػدىا أيض ػػاٌ ،

لمػ ػػاذا ال تغػ ػػادريف ى ػ ػػذه األرض التػ ػػي يفتػ ػػرس فيي ػ ػػا

النمكر البشر؟! فأجابت :ألف فييا حككمة عادلة.
إف الحككمػ ػ ػػة
التفػ ػ ػػت الحكػ ػ ػػيـ إلػ ػ ػػى تبلميػ ػ ػػذه كقػ ػ ػػاؿٌ :
ػر عمػ ػ ػػى البش ػ ػ ػرية مػ ػ ػػف النمػ ػ ػػكر
الظالمػ ػ ػػة أشػ ػ ػ ٌػد خطػ ػ ػ نا

المفترسػ ػ ػػة" السػ ػ ػػعدكفُّْٓ( ،ى ػ ػ ػػ) ص،ُّٗ-َّٗ :

الظمػ ػػـ ظممػ ػػات يػ ػػكـ القيامػ ػػة ،بكػ ػػؿ صػ ػػكره كألكانػ ػػو،
كالحص ػػيؼ م ػػف تخمٌ ػػص م ػػف الكق ػػكع في ػػو كنج ػػا م ػػف

غبتػو.
مػ ٌ

دائما -ما يؤكد عمى ضركرات حياتيػة ال
كالكاتب  -ن
غنػػى لممػػرء عنيػػا ،منيػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ :القػراءة،
الرياضػػة ،ضػػركرة االىتمػػاـ باألس ػرة ،أىميػػة التفكي ػر
اإليج ػػابي ،ض ػػركرة تنكي ػػع الثقاف ػػات ،كأىمي ػػة ال ػػدعاء
كالعمؿ فػي حيػاة اإلنسػاف ،مقػت العنصػرية كالفئكيػة،

ككثير ما يح ٌذر مف العبث بمقكمات البيئة الطبيعية.
نا
 /ٙأبرز اليصائص الفنية:

فػػي ثن ػ ػػايا الحػ ػػديث عػػف الػ ػػتكالػ ػ ػ ػػد السػ ػػردم ع ػ ػ ػػند -
عب ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ا﵀ السعػ ػ ػ ػ ػػدكف – البػ ػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػػف تحميػ ػ ػ وػؿ ألىػ ػ ػػـ
الخص ػػائص الفني ػػة لمتكال ػػد الس ػػردم ال ػػذم عم ػػد إلي ػػو

الكاتب في سرده السػيرم الذاتي.

كأىـ تمؾ الخصائص الفنية ىي ما يمي:
أ /حركية التكالد السردم:
ؾ في أف عممية التكالد السردم تكلٌػد حركػة
ما مف ش ٌ
ػتحث الق ػػارئ لمتابع ػػة القػ ػراءةا
ف ػػي الػػػنصا ممػػػا يسػػ ٌ
أف" تشػ ٌػعب السػػرد كانشػػطاره ،قػػائـ عمػػى تمػػكيف
حيػػث ٌ
البني ػػات الحكائي ػػة كتنكيعي ػػا" السػ ػػايحَُُِ( ،ـ) ص:
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ُٕٔ .كىػذا مػا يرغبػو المتمقػػي ،ففعػؿ التكالػد السػػردم
فع ػػؿ مش ػػركعا ألف المتمق ػػي يرغ ػػب ف ػػي ذل ػ ػ ػػؾ .كػ ػريـ

محمدََُِ -ََِٗ( ،ـ) ص.ُِٖ :

ػذبت قراءى ػػا بمػ ػا
فحكاي ػػات أل ػػؼ ليم ػػة كليم ػػة إنم ػػا ج ػ ٍ
ػت بػ ػػو مػ ػػف التكالديػ ػػة الحكائيػ ػػة ،كمتػ ػػى يسػ ػػمح "
تحمٌػ ػ ٍ
تتكس ػػع كأف تنػ ػزاح
لمقص ػػة بأح ػػداثيا كشخص ػػياتيا أف ٌ
عػػف المسػػار األكؿ الػػذم يشػ ٌػد القػػارئ إلػػى المتكاليػػة
الحكائي ػ ػ ػػة ذات الط ػ ػ ػػابع الح ػ ػ ػػدثي التقمي ػ ػ ػػدم" محم ػ ػ ػػد

معتصـََِْ( ،ـ) ص.ِّٗ :

إذا فحركية النص مف خبلؿ التكالد السردم ىي مما
ػث الحيػػاة فػػي الػػنص كيكقػػد جػػذكة القػراءة كالمتابعػػة
يبػ ٌ
في ذات القارئ.
ػعبل
لننظ ػ ػػر إل ػ ػػى الس ػ ػػعدكف ف ػ ػػي مث ػ ػػؿ قكل ػ ػػو – يمش ػ ػ ن

ػردم لػػيس
الحماسػػة -لػػدل المسػػركد لػػو فػػي تكالػػد سػ ٌ
ػر -بأحاديػػث قريبتػػي
معقػ نػدا كال مشػػتٌتنا ":أىسػػتمتًعي –كثيػ نا
دائمػا -عػف كالػدم ... ،جػاء
الكبيرة التي تحػدثني – ن
ذات مس ػػاء فكجػ ػدني أت ػػألـ م ػػف ث ػػار الحم ػػؿ كبداي ػػة
الطمػ ػػؽ ،ق ػ ػ أر عبلمػ ػػات الخػ ػػكؼ كاأللػ ػػـ فػ ػػي كجيػ ػػي،

استحاؿ لكني إلى األصفر " ...السعدكفُّْٓ( ،ىػػ)

ص.ُٔ :

كيسػ ػػتمر فػ ػػي سػ ػػرد تمػ ػػؾ القصػ ػػة التػ ػػي تنتيػ ػػي ب ػ ػػعد
المعاناة بػكالدة كلػد بعػد أربػع كالدات كانػت حصػيمتيا

مصكنار كيفية تمقي زكج تمؾ الم أرة لمخبر
أربع بنات،
ٌ
و
بكثير مف الجفاء كاضمار الفرح إلػى
ككيؼ أنو تمقاه
أقص ػػى درج ػػة يس ػػتطيع معي ػػا إض ػػمار االبتس ػػامة أك
حتػػى االستبشػػار ،ىكػػذا ش ػظيؼ عيشػػيـ فقس ػكا عمػػى
أنفسيـ كعمى غيرىـ.

أف" االس ػػتمتاع الجم ػػالي
ىن ػػا نعم ػػـ أف الكات ػػب أدرؾ ٌ
فػ ػػي الػ ػػنص يتػ ػػأتى مػ ػػف حركػ ػػة الفك ػ ػرة بػ ػػيف تراكيػ ػػب
النص" العمرمَُِٖ ( ،ـ) ص.ُُِ :

كما لـ يغػب عػف الكاتػب فػي تمػؾ التكالػدات السػردية

أف يأتي بالجمؿ الفعميػة التػي تق ٌػرب التػاريق الحكػائي
كتبعػ ػػث ال ػ ػػحركة فػ ػػي الن ػ ػػص ،فػ ػ ػ " الجممػ ػػة الف ػ ػ ػػعمية

تحمؿ شػػحنة االنف ػػعاؿ الػذم يق ٌػرب الحالػة التاريخيػة"
ػأف الق ػػارئ يش ػػاىد
رضػ ػكافََِٗ( ،ـ) ص ،ِٓٓ :كك ػ ٌ
األحداث حاؿ كقكعيا.

في ػػذه القص ػػة أج ػػاد الكات ػػب ص ػػياغتيا كادارة حبكتي ػػا

كبث التشكيؽ فييا.
ٌ
ػردية ف ػ ػ ػػي الم ػ ػ ػػزج ب ػ ػ ػػيف الحاض ػ ػ ػػر
ب /الماعب ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػ ٌ
كالماضي:

الػنمط السػػردم فػػي الكتابػػة السػػير ذاتيػػة ىػػك "البلحػػؽ
كىػ ػػك المكقػ ػػع الكبلسػ ػػي لمحكايػ ػػة بصػ ػػيغة الماضػ ػػي"

جين ػػتُٕٗٗ( ،ـ) ص ،ُِّ :في ػػك األكث ػػر فػ ػي تم ػػؾ
الكتابات.
يتكئ التكالد السردم عند الكاتب –السػعدكف  -عمػى
ليعب ػ ػػة المفارق ػ ػػات الزمني ػ ػػة ب ػ ػػيف اآلن ػ ػػي –الحاض ػ ػػر-

كالماضػػي المػ ػي ػػسترجع مػػف الػػذاكرة ،فنجػػد " فػػي ىػػذا

تع ػػا خصػػ نػبا لتغذي ػػة الس ػػرد كتفعي ػػؿ حركيتػػػو ،كمػػػا
مر ن
تنكيعا لقكاعد المعبػة السػردية التػي
تمثٌؿ ىذه المفارقة
ن

تتجػ ػ ػ ٌػدد كتتكالػ ػ ػػد باسػ ػ ػػتمرار" السػ ػ ػػايحَُُِ( ،ـ) ص:

أف" الكممػ ػػة تكػ ػػكف بديعػ ػػة إذا أيحسػ ػػف
ُِٖ ،كال ش ػ ػ ٌ
ؾ ٌ
اختيارىػ ػ ػػا ،كأيجيػ ػ ػػد تحديػ ػ ػػد مكضػ ػ ػػعيا ،كأيتقػ ػ ػػف إب ػ ػ ػراز
طاقاتيػ ػ ػػا ،حتػ ػ ػػى تمػ ػ ػػتحـ بمثيبلتيػ ػ ػػا" منيػ ػ ػػر سػ ػ ػػمطاف،

(ُّٗٗـ) .ُِ :

مثبل  -في معرض حديثػو السػيرم الػذاتي":
ىا ىك – ن

رت ذلؾ الصديؽ الذم قاؿ لي يكما ...السعدكف،
تذ ٌك ي
(ُّْٓىػ) ص.ّْْ :

إذ ينقمنا بيذا االسترجاع مف الذاكرة لمزمف الماضي،
ممتقطا معو أذىاننا إلى زمف الحكاية بما يحقٌؽ لعبػة
سردية زمنية ،تمتع القارئ.
كق ػػد يأخ ػػذنا إل ػػى زم ػػف الماض ػػي عم ػػى لس ػػاف أح ػػدل

الشخص ػ ػػيات ،كم ػ ػػا ف ػ ػػي ... ":يق ػ ػػكؿ الع ػ ػػـ :حض ػ ػػر
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ػي كمع ػ ػػو عشػ ػ ػرة رج ػ ػػاؿا
من ػ ػػدكب األمي ػ ػػر إل ػ ػػى الح ػ ػ ٌ
ليػػكزعيـ عمػػى بعػػض البيػػكت ضػػيكفنا " ...السػػعدكف،

(ُّْٓق) صُُٖ :ا ككاف ىذا يحدث في السابؽا
لشدة الفاقة بحيث تتكزع التػكمفة ًّأيػا كانػت عمػى عػدد

مف البيػػكت.

التػػأثير النفسػػي كالشػػعكرم فػػي ق ارئػػو كالكصػػكؿ إلػػى
عػ ػ ػكاطفيـ ،حي ػ ػػث تمك ػ ػػف م ػ ػػف ىندس ػ ػػة الت ػ ػػأثير ف ػ ػػي
أعماقيـ ،بؿ إنػو كصػؿ بالقػارئ إلػى أف يقػارف نفسػو

يمر بيػا الكاتػب كىػؿ مػا يم ٌػر
بالحالة الشعكرية التي ٌ
يمر بو الكاتب؟!
بو ىك كقارئ أىكف ن
كقعا مما ٌ

كمف المؤكد َّ
أف المعبة السردية فػي المػزج بػيف زمنػيف

ػير
أف المتمقػػي يقػػع أسػ نا
كلكػػف مػػف أبػػرز عيػػكب ذلػػؾ ٌ
يقدم ػ ػػو ل ػ ػػو الس ػ ػػارد م ػ ػػف
لمذاتي ػ ػػة حي ػ ػػث يتمق ػ ػػؼ م ػ ػػا ٌ

داللي ػػا خ ػػر ،يش ػ ٌػغؿ
المؤش ػرات الت ػػي تكتس ػػب معن ػػى ن
مسػػاحة إخباريػػة سػػردية ،تجمػػع بػػيف الػػداؿ الحاضػػر

غالب األحياف.

مختمفػػيف" يحقػػؽ لمػػنص القػػدرة عمػػى تغييػػر الػػدالالت
األصػ ػػمية المشػ ػػحكنة فيػ ػػو ،كمػ ػػا يعطػ ػػي لمػ ػػنص تمػ ػػؾ

الذم يرمز إلى المػدلكؿ الغائػب ،أك المػدلكؿ الغائػب

الػ ػػذم يسػ ػػقط عمػ ػػى الحاضػ ػػر ،مكلػ ػ نػدا رؤيػ ػػة جديػ ػػدة"

السايحَُُِ( ،ـ) ص.ُِٖ :

أف دكره مي هػـ فػي "عمميػة تخصػيب
كقد أدرؾ الكاتػب ٌ
كخاصػا"
ػز
متمي نا
الزمف ،أم إعطاء زمػف القصػة بع نػدا ٌ
ن

تتكسػػع األض ػكاء
يقطػػيفََِٓ( ،ـ) ص ،ٖٗ :كبػػذلؾ ٌ
الكاش ػػفة لم ػػنص ،فتعط ػػي انطباع ػػات كدالالت تم ػػنح
ػأف":
مستكيات شعكرية متعددة ،كىنا نستطيع القكؿ ب ٌ

تمكقع الصكت السػردم فػي حيػز الحاضػر السػردم،

معمكم ػ ػػات كرؤل كتجػ ػ ػػارب كحػ ػ ػػاالت شػ ػ ػػعكرية-فػ ػ ػػي
غالبػ ػػا -عػ ػػف
كلكػ ػػف مػ ػػا الضػ ػػير كالسػ ػػارد يتحػ ػ ٌػدث  -ن
يم ىس ػ ػمٌمات عامػ ػػة ،مكافقػ ػػة لمعقػ ػػؿ غيػ ػػر خارجػ ػػة عػ ػػف
ػأف األحػػداث فػػي
المنطػػؽ؟! كبخاصػػة إذا كنػػا نعمػػـ بػ ٌ
الكتابػػة السػػير ذاتيػػة " رمػػكز عمػػى مسػػار الشخصػػية
رمػػكز تػػكحي إيحػػاء رمػػكز تتجمػػع لتفػػتح لنػػا مغػػاليؽ
الشخصػ ػػية" فيم ػ ػػيُّٖٗ( ،ـ) ص ،ُِٓ :تبػ ػػدأ بعػ ػػد
ذلػػؾ عمميػػة التػػأثير فػػي الشػػعكر كالػػذم يتكقػػؼ جػػزء

كبيػػر منػػو عمػػى مػػدل ب ارعػػة الكاتػػب فػػي فيػػـ ق ارئػػو
كذكاء الػذات السػادرة الػذم يغػذم كيقػكم ىػذا التػأثير
النفسي كينمي الحالة الشعكرية عند القارئ.

يحيػ ػ ػػؿ بالتػ ػ ػػالي العمميػ ػ ػػة القصصػ ػ ػػية إلػ ػ ػػى منظكمػ ػ ػػة
تأكيميػ ػ ػػةا الغايػ ػ ػػة منيػ ػ ػػا تحيػ ػ ػػيف المكاقػ ػ ػػؼ الشػ ػ ػػعكرية

كمتى استطاع كاتػب السػيرة أف يحقػؽ لسػيرتو "خطػة

كالفكريػ ػ ػ ػػة الص ػ ػ ػ ػػادرة ع ػ ػ ػ ػػف الشخص ػ ػ ػ ػػية" الطريط ػ ػ ػ ػػر،

مػ ػػؤثرة تثيػ ػػر فػ ػػي نفػ ػػس المتمقػ ػػي ليػ ػػا التعػ ػػاطؼ مػ ػػع

(ََُِـ) ص ،َْٔ :كتمػ ػ ػػؾ ميػ ػ ػػارة كتابيػ ػ ػػة أبرزىػ ػ ػػا

ص ػػاحبيا ،كتح ػ ٌػرؾ كعي ػػو الب ػػاطف كحبيئ ػػات كجدان ػػوا
عاطفيػ ػػا ،كتعاطفنػ ػػا نفسػ ػػيًّا مػ ػػع
ػانا
ليحػ ػػدث فينػ ػػا جيشػ ػ ن
ن
كاتبيػػا" عبػػد الػػدايـ( ،د.ت) ص ،َُ :فقػػد أبػػدع كنجػػح

السعدكف في ىذه الكتابة السيرية.
ً
المتفاعمة:
جػ /الذات الساردة

ال يخفػ ػػى عمػ ػػى الباحػ ػػث كالناقػ ػػد األدبػ ػػي مػ ػػا لمسػ ػػرد
بض ػػمير الم ػػتكمـ م ػػف إنش ػػاء قن ػػاة من ػػة ب ػػيف الس ػػارد

كالمسركد لو ،مما يجعػؿ المتمقػي يعػي جي نػدا قناعػات

ككثير ما يتأثر بو.
نا
كميكؿ كنكايا السارد
كقد استطاع السعدكف مف خػبلؿ كتابتػو السػير ذاتيػة

كحقٌؽ بذلؾ المتعة الفنية التي يطمع فييا القارئ.
كمي ػزة السػػرد عن ػد السػػعدكف أنػػو سػػرد ذاتػػي متفاعػػؿ،
السارد فيو ينقمنا مف ضمير (ىك) إلى ضمير (أنػا)،
بحيث تظمٌؿ تمؾ السردية الذاتية مظمة الحيادية.

فيمثٌػ ػػؿ ركح السػ ػػارد المشػ ػػارؾ الػ ػػذم "يمثٌػ ػػؿ صػ ػػكت
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الشخصػ ػػية القصصػ ػػية ،يحكػ ػػي ىكاجسػ ػػيا ككقائعيػ ػػا

الكاتػػب -السػػعدكف -التػػي لػػـ يعػػرج عمييػػا أحػػد مػػف

كخصكصا االسترجاعات كاالسػتذكارات التػي تتكسػط
ن
كح ػ ػػدتيف حك ػ ػػائيتيف كمتػ ػ ػكاليتيف س ػ ػػرديتيف -متكالي ػ ػػة

الباحثػيف.

كقد انتيت الدراسة إلى عدد مف النتائج التي يمكنني

مع ػ ػػا
الحػ ػػدث اإلخب ػ ػػارم ،كالح ػ ػػدث الختػ ػػامي ،كىم ػ ػػا ن

تمخيصيا فيما يمي:

يكمبلف القصة" محمد معتصـََِْ( ،ـ) ص.ُِْ :

ُ-

إف السػػرد بضػػمير المػػتكمـ ينشػػئ قنػػاة منػػة

فالس ػػارد المش ػػارؾ عن ػػدما يحكػػي بصػػكت الشخصػػية

ب ػػيف السػ ػارد كالمتمق ػػيا مم ػػا يس ػػيٌؿ عممي ػػة الت ػػأثير
الشعكرم في القارئ.

ال ػ ػػنص بالمقارن ػ ػػة ب ػ ػػيف الحاض ػ ػػر كالماض ػ ػػي بقيم ػ ػػو

ػفت عنػػو كتابػػات
ػس الػػكطني الػػذم كشػ ٍ
ِ -الحػ ٌ
الكاتػب -عبػػد ا﵀ السػعدكف -كحرصػػو عمػى شػػباب

القصصػػية ،ىنػػا يتمثٌػػؿ صػػكت الػػذاكرة الػػذم يكشػػؼ

كسػ ػ ػػمككياتو مػ ػ ػػف خػ ػ ػػبلؿ اسػ ػ ػػترجاعات كاسػ ػ ػػتذكارات
تضيء جكانب النص القصصي.
ػذكرت قصػة حصػمت لػي فػي مدينػة
كما فػي قكلػو ":ت ي
(داالس) في كالية تكساس قبؿ سنكات "...السػعدكف،

(ُّْٓىػ) ص.ِٕٗ :

السػػارد يسػػترجع ىػػذه القصػػة بأحػػداثيا ،مقارننػػا إياىػػا
بمػػا حػػدث لػػو فػػي أحػػد أس ػكاؽ المنطقػػة الش ػرقية فػػي
المممكة العربية السػعكدية ،السػعدكفُّْٓ( ،ىػػ) ص:

ِٓٗ.ِٗٗ -

المكجو
كطنو فكاف نعـ
ٌ

كالمرٌبي كالقائد.
ػعيدا م ػ ػػف الد ارج ػ ػػة إل ػ ػػى
سػػ ن

ػت
ّ -س ػ ػػيرة (عش ػ ػ ي
الطػػائرة) لمسػػعدكف ،تعتبػػر مػػف السػػير الذاتيػػة التػػي

تسيـ في فيـ طبيعة المجتمع نذاؾ ،كالغكص فػي
أعماؽ الكاتب كاكتشاؼ الكثير مف أفكاره كقناعاتو
كطبيعة نظرتو لمحياة.
ْ-

السػػعدكف يكتػػب لممتمقػػي مػػف خػػبلؿ سػػيرتو

جاعبل حكايػاه
متحدثنا لمناس
الذاتية كىك يرل نفسو
ن
ٌ
كسائط لتكصيؿ تجاربو الحياتية.

مت أىػػـ كأبػػرز مػػا يتعمٌػػؽ بالتكالػػد
كبيػػذا أكػػكف قػػد قػ ٌػد ي
الس ػػردم ف ػػي تم ػػؾ الس ػػيرة الذاتي ػػة ،م ػػف حي ػػث ليات ػػو

ٓ-

جماليػا
ػر
مطمبػا بػؿ عنص نا
ىكذا يككف التكالد السػردم
ن
ن
فنيػػات
فػػي الكتابػػات القصصػػية ،إذا مػػا تحمػػى بتمػػؾ ال ٌ

ٔ-

بالتنقػ ػػؿ بػ ػػيف قصػ ػػص كأحػ ػػداث تجعػ ػػؿ مػ ػػف الػ ػػنص

كتكممو ،إلى جانب حسف التركيب كالتصكير
تغ ٌذيو ٌ
كالكتابة الفنية.

كدكافعو كأىـ خصائصو الفنية.

التػػي ال تقػػؼ عنػػد حػ ٌػد ،ىػػدفيا إشػػباع رغبػػة القػػارئ

متجددا.
حركيا
نصا
ن
ن
األدبي ن
الياتمة

ػت فيمػ ػػا تقػ ػ ٌػدـ لمتكالػ ػػد السػ ػػردم عنػ ػػد عبػ ػػد ا﵀
ٍ
عرضػ ػ ي
ػعيدا مػف الد ارجػة إلػى
ػت س ن
السعدكف ،فػي كتابػو :عش ي

الط ػػائرة ،م ػػف حي ػػث تعري ػػؼ التكال ػػد الس ػػردم ك ليات ػػو

ػفت
كدكافعػ ػ ػػو كأىػ ػ ػػـ خصائصػ ػ ػػو الفنيػ ػ ػػة ،حيػ ػ ػػث كشػ ػ ػ ٍ
الد ارسػ ػػة عػ ػػف الكثيػ ػػر مػ ػػف الجكانػ ػػب اإلبداعيػ ػػة لػ ػػدل

شخص ػ ػ ػػية الكات ػ ػ ػػب ف ػ ػ ػػي س ػ ػ ػػيرة الس ػ ػ ػػعدكف

دائم ػ ػ ػػا بقس ػ ػ ػػامتيا كحركاتي ػ ػ ػػا كقناعاتي ػ ػ ػػا
كاض ػ ػ ػػحة ن
كأفكارىا.
قكي ػ ػػة
حاج ػ ػػة التكالػ ػػد الس ػ ػػردم إلػ ػػى ذاكػػ ػرة ٌ

ٕ -ال ي ػػرل الكات ػػب –الس ػػعدكف – حرنج ػػا مػػػف
ػت الحاجػة إلػى
تكرار الفكػرة أك القصػة متػى مػا دع ٍ
ذلؾ.

قائمة المصادر والمراجع:

ُ -األمانػػة العامػػة لمجمػػس التعػػاكف لػػدكؿ الخمػػيج
العربيػ ػ ػ ػػة ( َُِّـ) دليػ ػ ػ ػػؿ األدبػ ػ ػ ػػاء بػ ػ ػ ػػدكؿ
مجم ػػس التع ػػاكف لػػػدكؿ الخم ػػيج العربي ػػة ،دار
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المفػػردات لمنشػػر كالتكزيػػع ،الريػػاض ،المممكػػة
العربية السعكدية.
ِ -المبخػ ػػكت ،شػ ػػكرم (ُِٗٗـ) سػ ػػيرة الغائػ ػػب
اآلت ػػي الس ػػيرة الذاتي ػػة ف ػػي كت ػػاب األي ػػاـ لط ػػو

حسيف ،دار الجنكب لمنشر ،تكنس.

َُ -الشاىد ،نبيؿ حمدم (َُِِـ) العجائبي في
السػػ ػ ػػرد العرب ػ ػ ػػي القػ ػ ػ ػػديـ مائ ػ ػ ػػة ليم ػ ػ ػػة كليمػ ػ ػ ػػة
نمكذجػا،
كالحكايات العجيبة كاألخبار الغريبػة
ن

عماف ،األردف.
ٌ
الكراؽ لمنشر كالتكزيعٌ ،
ُُ -الطريطػػر ،جميمػػة (ََُِـ) مقكمػػات السػػيرة

ّ -جني ػ ػػت ،جيػ ػ ػرار(ُٕٗٗـ) خط ػ ػػاب الحكايػ ػ ػػة

الذاتيػػة فػػي األدب العربػػي الحػػديث بحػػث فػػي

بحػ ػػث فػ ػػي المػ ػػنيج ،ترجمػ ػػة محمػ ػػد معتصػ ػػـ

المرجعيػػات ،مركػػز النشػػر الجػػامعي ،مؤسسػػة

ْ -رضػ ػكاف ،عب ػػد ا﵀ (ََِٗـ) البن ػػى الس ػػردية

ُِ -عبػد الػػدايـ ،يحيػػى(د.ت) الترجمػة الذاتيػػة فػػي

د ارس ػػة تطبيقي ػػة ف ػػي القص ػػة القص ػػيرة ،دركب

األدب العرب ػ ػ ػػي الح ػ ػ ػػديث ،مكتب ػ ػ ػػة النيض ػ ػ ػػة

ك خركف.

سعيداف لمنشر ،منكبة.

عماف ،األردف.
لمنشر كالتكزيعٌ ،
ٓ -رمضػػاف ،صػػالح (َُِٓـ) التكاصػػؿ األدبػػي

ُّ -العتيبػ ػ ػ ػ ػػي ،فاطم ػ ػ ػ ػ ػػة (َُّْق) السػ ػ ػ ػ ػػرديات

مػػف التداكليػػة إلػػى اإلدراكيػػة ،النػػادم األدبػػي

النس ػػكية د ارس ػػة تطبيقي ػػة عم ػػى ركاي ػػات رج ػػاء

بالري ػ ػػاض ،المرك ػ ػػز الثق ػ ػػافي العرب ػ ػػي ،ال ػ ػػدار

العػ ػ ػػالـ ،بحػ ػ ػػث مقػ ػ ػ ٌػدـ اسػ ػ ػػتكماال لمتطمبػ ػ ػػات
الحص ػػكؿ عم ػػى درج ػػة الماجسػ ػتير ف ػػي النق ػػد

ٔ -ابف السػايح ،األخضػر(َُُِـ) سػرد الجسػد

الح ػػديث ،قسػ ػػـ المغ ػػة العربي ػػة ك دابيػػػا /كمي ػػة

البيضاء -بيركت.
كغكاية المغػة قػراءة فػي حركيػة السػرد األنثػكم

كتجربة المعنى ،عالـ الكتب الحديث ،إربد.

المصرية ،القاىرة.

الد ارس ػ ػ ػػات العمي ػ ػ ػػا /جامع ػ ػ ػػة المم ػ ػ ػػؾ س ػ ػ ػػعكد،

الرياض.

ػعيدا
ػت سػ ن
ٕ -السػعدكف ،عبػػد ا﵀ (ُّْٓق) عشػ ي
م ػػف الد ارج ػػة إل ػػى الط ػػائرة ،العبيك ػػاف لمنش ػػر،

ككظائفو في النثػر األندلسػي ،كرسػي الػدكتكر

ٖ -سػ ػ ػ ػػمطاف ،منيػ ػ ػ ػػر(ُّٗٗـ) ببلغػ ػ ػ ػػة الكممػ ػ ػ ػػة

ك دابيا ،جامعة الممؾ سعكد.

الرياض ،المممكة العربية السعكدية.

كالجممػ ػ ػ ػ ػ ػػة كالجمػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ،منشػ ػ ػ ػ ػ ػػأة المعػ ػ ػ ػ ػ ػػارؼ،
األسكندرية.
ٗ -السػ ػ ػػيد النػ ػ ػػكر ،ناصػ ػ ػػر(َُِٗـ) تيتانيكػ ػ ػػات
أفريقي ػػة ألب ػػي بك ػػر حام ػػد كي ػػاؿ د ارس ػػة ف ػػي

ُْ -ابف عدكاف ،حصة عبد ا﵀ (َُِٔـ) السرد
عب ػػد العزي ػػز المػػػانع لد ارس ػػات المغ ػػة العربي ػػة

ُٓ -العمػػػرم ،عبػ ػػد الحس ػػيف (َُِٖـ) الخطػػػاب
في نيج الببلغة ،دار غيداء لمنشر كالتكزيػع،
عماف.
ٌ

ُٔ -الغام ػ ػػدم ،صػػ ػػالح (َُِّـ) كتاب ػ ػػة الػػ ػػذات

البني ػ ػػة الس ػ ػػردية كاليكي ػ ػػة كرؤي ػ ػػا الع ػ ػػالـ ،دار

د ارسػػات فػػي السػػيرة الذاتيػػة ،المركػػز الثق ػػافي

المصكرات ،الخرطكـ غرب.

العربي ،الػدار البيضػاء – المغػرب ،بيػركت-
لبناف.
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ُٕ -فتح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،إبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراىيـ (ُٖٔٗـ) معج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ
المصػ ػ ػ ػطمحات األدبي ػ ػ ػػة ،المؤسس ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػػة
لمناش ػ ػ ػريف المتحػ ػ ػػديف :التعاضػ ػ ػػدية العماليػ ػ ػػة
لمطباعة كالنشر ،صفاقس -تكنس.
ُٖ -فيمي ،ماىر حسف ( ُّٖٗـ) السػيرة تػاريق
كفف ،دار القمـ ،الككيت.

ُٗ -القاضي ،محمد (ََُِـ) معجـ السػرديات،
دار محمد عمي لمنشػر -تػكنس ،دار الفػارابي
مؤسسػة – لبنػاف ،مؤسسػػة االنتشػار العربػػي-
لبناف ،دار تالة-الج ازئػر ،دار العػيف-مصػر،
دار الممتقى -المغرب.

َِ -قميحػ ػػة ،جػ ػػابر(َُٖٗـ) مػ ػػنيج العقٌػ ػػاد فػ ػػي
التراجـ األدبية.

ُِ -كػ ػ ػريـ محم ػ ػػد ،إدري ػ ػػس (ََُِـ) الكح ػ ػػدات
الس ػػردية ف ػػي حكاي ػػات كميم ػػة كدمن ػػة –د ارس ػػة

بنيكيػ ػ ػ ػػة ،دار مجػ ػ ػ ػػدالكم لمنشػ ػ ػ ػػر كالتكزيػ ػ ػ ػػع،
عماف ،األردف.
ٌ
ِِ -معتصػ ػػـ ،محم ػ ػػد (ََِْـ) المػ ػ ػرأة كالس ػ ػػرد،
دار الثقافة ،الدار البيضاء.

ِّ -نظيؼ ،محمد (ََُِـ) الحػكار كخصػائص
التفاع ػ ػػؿ التكاص ػ ػػمي ،أفريقي ػ ػػا الش ػ ػػرؽ ،ال ػ ػػدار
البيضاء ،المغرب.
ِْ -يقط ػ ػػيف ،س ػ ػػعيد (ََِٓـ) تحمي ػ ػػؿ الخط ػ ػػاب
الركائػ ػ ػػي ،المركػ ػ ػػز الثقػ ػ ػػافي العربػ ػ ػػي ،الػ ػ ػػدار

البيضاء -المغرب ،بيركت -لبناف.
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