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 مستخمص بحث )التكالد السردم في عشتي سعيدنا(:
 

اعتنٍت ىذه الدراسة بتسميط الضكء عمى التكالد السػردم عنػد الكاتػب عبػد ا السػعدكف، فػي كتابػو 
مػػػف الدراجػػػة إلػػػى الطػػػائرة(، ذلػػػؾ الكاتػػػب كاألديػػػب كالصػػػحفي الػػػذم عػػػاش عصػػػرا  )عشػػػتي سػػػعيدنا

مخضػػرما كعػػى مػػف خبللػػو طبيعػػة المجتمػػع كقػػٌدـ كثػػائؽ تاريخيػػة كثقافيػػة كسياسػػية لمػػا كػػاف عميػػو 
 عصره.

كفي إطار االىتمػاـ بػاألدب السػعكدم الحػديث، حصػرت الباحثػة مػا لػو صػمة كيعطػي تصػكرنا عػف 
 السيرم. مفيـك التكالد السردم

ألؼ ليمة كليمة إال  حكاياتائيا كما تمؾ الشيرة كالبقاء لفطبيعة النفس اإلنسانية تيكل التكليد الحك
لمػػا امتػػازت بػػو مػػف التكالػػد السػػردم الػػذم يػػأتي ممٌبيػػا لرغائػػب الػػنفس البشػػرية التػػي تيػػكل مثػػؿ ىػػذا 

كالحيػػػاة فػػػي الػػػنص  النػػػكع مػػػف القصػػػص التػػػي تتمتػػػع بالديناميكيػػػة كالحيكيػػػة التػػػي تبعػػػث الحركػػػة
 القصصي.

كينقسػػـ البحػػث إلػػػى مقدمػػة كمػػػدخؿ يشػػتمؿ عمػػػى التعريػػؼ بالكاتػػػب كبالتكالػػد السػػػردم، ثػػـ تتػػػكالى 
، ثػػـ ، كأبػػرز خصائصػػو الفنيػػةالمباحػػث حيػػث:  ليػػات السػػرد عنػػد الكاتػػب، كدكافعػػو، كمكضػػكعاتو

 انتيت الباحثة إلى الخاتمة فثبت بالمصادر كالمراجع.
 

 السعدون. -عشُت سعيدا –لتوالد السردي كممات مفتاحية: ا
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I lived  happilySaadoun‟s  -Narrative Reproduction in Abdullah Al  

 

     This research sheds light on the concept of narrative reproduction of 

I Lived Happily Saadoun in his book entitled -the writer Abdullah Al

Saadoun was a novelist and a journalist who was -. AlFrom Bike to Plane

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 

were  because of their  distinguished  the Arabian Nights stories of 

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 
الحمػػػػػػد  رب العػػػػػػالميف، كالصػػػػػػبلة كالسػػػػػػبلـ عمػػػػػػى 
أشرؼ نبي كأفضؿ مخمكؽ، كعمى  لو كصحبو كمف 

 تبعو بئحساف إلى يـك يبعثكف، كبعد:
يكاكػػػػب  -الغالبػػػػة بطبيعتػػػػو –أٌف النثػػػػر مػػػػف المؤكػػػػد 

األحػداث التػػي تمػػٌر فػػي حيػاة النػػاس، كالبػػد أف يكػػكف 
ـ المجتمػػع بكػػٌؿ مػػا يحػػيط متفػػاعبلن  كمعٌبػػرنا عػػف ىمػػك 

 بو مف تحديات داخمية كخارجية.
مف ىنا جاء كثيػر ممػف كتبػكا سػيرىـ الذاتيػةا كتبكىػا 
تخميدنا ألحداث مٌركا بيػا كخرجػكا منيػا بتجػارب حٌبػكا 

 نقميا لآلخرا لئلفادة منيا.
كمػػف ىػػؤالء الكاتػػب عبػػد ا السػػعدكف، الػػذم عػػاش 

مػػػع مػػػف مجتمػػػع فتػػػرةن زمنيػػػةن تعػػػٌد حقبػػػة انتقػػػاؿ لممجت
 فقير إلى مجتمعو نفطي غني.

حيػػػػث سػػػػرد سػػػػيرتو فػػػػي كتابػػػػو )عشػػػػتي سػػػػعيدنا مػػػػف 
، قاـ عمػى  الدراجة إلى الطائرة(، بأسمكبو سيؿو ممتعو

 السرد القصصي الذم ازداف بالتكالد السردم .
ػػا -ه السػػيرة الذاتيػػةمػػف ىنػػا جػػاء اختيػػارم ليػػذ   -أيضن

كبيػرةو مػف  و ا كالىتمػاـ شػريحةاكعنيػ الكثرة ما قيؿ فييػ
 .طبعاتيا تا إذ تعٌدداالقراء باقتنائي

ا  تعطػػي ىػػذه الكتابػػة السػػيرذاتيةثػػـ إف  تصػػكرنا كاضػػحن
طبيعػػػػػة الحيػػػػػاة  نػػػػػذاؾ مػػػػػف الناحيػػػػػة السياسػػػػػية  فعػػػػػ

 كاالجتماعية كالثقافية.
صكرةن كاضحةن  قٌدمتٍ  ه السيرةأضؼ إلى ذلؾ أف ىذ

لمتكالػػػػد الحكػػػػائي السػػػػيرم الػػػػذم أنػػػػا بصػػػػدد دراسػػػػتو 
 .يموكتحم

ككانت رغبتي في تمؾ الدراسة نابعػةن مػف أنػو لػـ يقػع 
بػػػػػػيف يػػػػػػدم دراسػػػػػػة كافيػػػػػػة متخصصػػػػػػة فػػػػػػي التكالػػػػػػد 
شػػػارات، لػػػـ تػػػدخؿ فػػػي  السػػػردم، إذ ىػػػي إلماحػػػات كا 

اتو ػػػػػػػػػػػػك لي تعريفػػػػػػػػػو - تفصػػػػػػػػػيبلت لمتكالػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػردم
 كخصائصو الفنية.

كلعػػػػٌؿ ىػػػػذا البحػػػػث يكػػػػكف نػػػػكاةن ألبحػػػػاثو أخػػػػرل فػػػػي 
ال زاؿ ينتظػػػػػػػر الدراسػػػػػػػات التكالػػػػػػػد الحكػػػػػػػائي الػػػػػػػذم 

 .فنياتوكالبحكث في مجالو ك 
كالػػذم ، فنػػيىػػذه الدراسػػة عمػػى المػػنيج ال قامػػتٍ كقػػد 

، كػؿٌّ فػي مكانػو الػذم تتطمبػو دعمتو بالمنيج النفسػي
 الدراسة.

كمػػا تطمبػػٍت ىػػذه الدراسػػة كػػؿ مػػف التحػػػميؿ كاالنػػػتقاء 
 .لمنصكص االستشيادية التي تخدميا
التأكيػػػػؿ لنصػػػػكص  كقػػػػد ابتعػػػػدتي عػػػػف التعسػػػػؼ فػػػػي

ػا لطبيعتيػػا كطمبنػا لمحياديػة فػػي  الدراسػةا كذلػؾ احترامن
 البحث.

ككانػػت خطػػة الدراسػػة تقػػـك فػػي أساسػػيا عمػػى مقدمػػةو 
لمبحث، يمييا التعريؼ بالكاتػب كمػف ثػـ الكشػؼ عػف 
معنػى التكالػػد السػػردم، يمػػي ذلػػؾ  لياتػػو كدكافعػػو عنػػد 

الخاتمػة فاألديب، ثـ مكضػكعاتو كخصائصػو الفنيػة، 
 لتي تحتكم عمى النتائج البحثية لتمؾ الدراسة.ا

كقد مٌف ا تعالى عمٌي بئتماـ البحث، كاالنتياء إلػى 
نتػػػائج أسػػػأؿ ا أف يطػػػرح فييػػػا الفائػػػدة، إنػػػو مجيػػػب 
الػػػدعاء، كصػػػمى ا كسػػػٌمـ عمػػػى عبػػػده كنبيػػػو محمػػػد 

 كعمى  لو كصحبو أجمعيف.
 مدياااااااااااااااال

 / التعريف بالكاتب:ٔ
د ا بػػػف عبػػػد الكػػػريـ السػػػعدكف "مػػػف مكاليػػػد ىػػػك عبػػػ

ىػػػػػػػػػ يحمػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػيادة ُُّٕمحافظػػػػػػػػة الغػػػػػػػػاط عػػػػػػػػاـ 
ـ، ُِٕٗ)بكػػػػػػػػػػػػػالكريكس( عمػػػػػػػػػػػػػـك الجكيػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػاـ 

 ـ.ُٕٖٗك)ماجستير( عمـك عسكرية عاـ 
 تقمد العديد مف المناصب مف بينيا: 
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 مدرب طيار، قائد سرب.  -ُ
 مدير إدارة الحرب االلكتركنية. -ِ
 رئيس ىيئة/ قائد قاعدة. -ّ
 د كمية الممؾ فيصؿ الجكية.قائ -ْ
ـ كحتػى ََِٗعضك مجمس الشكرل مف عػاـ  -ٓ

اآلفا كذلػػؾ بعػػد أف تقاعػػد مػػف القػػكات الجكيػػة 
 ـ.ََِٔعاـ 

 ـ.َُِِعضك البرلماف العربي منذ عاـ  -ٔ
كلمكاتػػػب العديػػػػد مػػػػف األنشػػػطة كالمشػػػػاركات األدبيػػػػة 

،   كيعػػػٌد ()كالمحاضػػػرات فػػػي المنتػػػديات كالجامعػػػات
زنا مػػػػػف كتٌػػػػػػاب المممكػػػػػة العربيػػػػػػة كاتبنػػػػػا صػػػػػحفيًّا بػػػػػػار 

 السعكدية.
 كمف أبرز مؤلفاتو: 

عشػػتي سػػعيدنا مػػف الدراجػػة إلػػى الطػػائرة نيشػػر  -ُ
 ىػُّْٓعاـ 

 ـ.َُِٕالعٌضة نيشر عاـ  -ِ
 Narrative)  التوالاااااد الساااااردي/ تعرياااااف ٕ

Reproduction ): 
ىػػػػػػػناؾ أربعػػػػػػة مصػػطمحات تػػرد كثػػػػػػػيرنا عػػػػػند البحػػث 

 –ؿ السػػػػػػػػػػػػرديات، كىػػػػػػػػػػػػػػػي: السػػػػػػػػػػػػػارد فػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
الػػػػػػػػذم يصػػػػػػػػػػػػػػػنع القصػػػػػػػػة، - Narrator))القػػػػػػػػػػػػػاص

ارئ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي أك ق –سركد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالم
 –، كالمػػػػػػػػػػػػػسركد Story (Reader)القػػػػػػػػػػػػػصة

. Story) )الػػػػػػػػػػػػػػقصة أك المػػػػػػػػػػػػػػػػادة الحػػػػػػػكائيػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ، ثُْٖك ّٖٔـ( ص:ََُِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضي، )الق

الطػػػػػػػػػػريقػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػتي تيػػػػػػػركل  –ىنػػػػػػػػػػػػػػػاؾ الػػػػػػػػػسرديػػػػػػػػػػة 

                                                      
()  ينظر كؿ مف :األمانة العامة لمجمس التعاكف

، َّْـ(، ص: َُِّلدكؿ الخميج العربية، )
اب: عشتي سعيدنا مف الدارجة إلى كغبلؼ كت

 الطائرة ، السعدكف، بتصرؼو يسير.

 (.Narrative)بيػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػصػػػػػػػػة

كتيمنػػي فػػي ىػػذا البحػػث السػػردية التػػي تعطػػي نمطنػػا 
ٌمط متميػػػزنا لمقصػػػة، بالتكالػػػد السػػػردم فييػػػا كالػػػذم أسػػػ

الضػػػكء عميػػػو فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة، كىػػػك نمػػػط خطػػػابي 
يتميػػز باالنشػػطار الػػذم يحػػػدث داخػػؿ القصػػة مكلػػػدنا 

ا أخرل.  قصصن
 -باسػػمو أك قريبنػػا منػػو  –كقػػد تنػػاكؿ ىػػذا المصػػطمح 

العديد مف النقاد كدارسي األدب، إال أنني لـ أجد لػو 
ا فػػػػػي معػػػػػاجـ المصػػػػػطمحات األدبيػػػػػة  تعريفنػػػػػا صػػػػػريحن

ر معنػػػاه مجمكعػػػة مػػػف البػػػاحثيف كالنقديػػػة، حيػػػث فٌسػػػ
 كالميتميف باألدب كقضاياه النقدية.

فقػػد أشػػار إليػػو بعضػػيـ بقكلػػو:" قصػػة داخػػؿ قصػػة: 
 ـ(ُٖٔٗ، )فتحػػي سػرد داخػػؿ أطػػكاء سػرد  خػػر أكبػػر"

، كالبعض اآلخر أشار إلى مفيػـك التكالػد .ِْٕ ص:
بقكلػػػػػػو:" التكالػػػػػػد الحكػػػػػػائي المتناسػػػػػػؿ مػػػػػػف الحكايػػػػػػة 

لنػػكاةا فجميػػع المحافػػؿ السػػردية المركزيػػة التػػي تمثٌػػؿ ا
تتكالػػد مػػف الحكايػػة الكاحػػدة التػػي تمثٌػػؿ رحػػـ الػػنص، 
كالتي تسػيـ بػدكرىا فػي خمػؽ كتثػكير التػدفؽ السػردم 
الممػػػيء بمخزكنػػػو الخيػػػالي، كبنائػػػو التصػػػكيرم لتمػػػؾ 

ـ( َُُِ، )ابػػػػػف السػػػػػايح الحركػػػػػة الحكائيػػػػػة التكالديػػػػػة"
 .ُٔٔ ص:

" تناسػػػؿ  كىنػػػاؾ مػػػف أطمػػػؽ عميػػػو: )تناسػػػؿ السػػػرد(،
السػػػػرد، كىػػػػك أف تكلػػػػد قصػػػػص صػػػػغيرة مػػػػف القصػػػػة 

 .ُٖ ىػ( ص:َُّْ، )العتيبي السردية الكبرل"
كما تناكلو بعض الدارسيف باسـ: )التكليد الحكػائي(، 
إذ يؤكػػػػػػػد المؤلػػػػػػػؼ أثنػػػػػػػاء حديثػػػػػػػو عػػػػػػػف الجماليػػػػػػػات 
التجريبيػػة بقكلػػو:" ... كمػػف بػػيف الجماليػػات التجريبيػػة 

د الركايػػػػة عمػػػػى نجػػػػد التكليػػػػد الحكػػػػائي، حيػػػػث تعتمػػػػ
 حكايػػة مركزيػػة، كمنيػػا تنبثػػؽ حكايػػات أخػػرل فرعيػػة"

 .ِّٗص: ـ(ََِْ، )معتصـ
كىكػػػػذا تتعػػػػدد المسػػػػميات التػػػػي ييقصػػػػد بيػػػػا )التكالػػػػد 
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تي مػػػػػا سػػػػػبؽ مػػػػػف التفسػػػػػيراتا دالسػػػػػردم(، كقػػػػػد أكر 
 .ػثعنكاف البحو حيث ىك لتكضيح المقصكد ب

التوالااااااد السااااااردي عنااااااد ( Methods)/ آلياااااااتٖ
 الكاتب:
لحػػديث عػػف اآلليػػات أذٌكػػر بػػأٌف طبيعػػة األنػػكاع قبػػؿ ا

األدبية متداخمة، فالسيرة الذاتية تظٌؿ " عمػى مػا فييػا 
ـ( ُِٗٗالمبخػػػػػكت، )مػػػػػف خصػػػػػائص شػػػػػٌكبلن ركائينػػػػػا" 

 .ِٖص: 
كتػػػػػداخؿ األنػػػػػكاع األدبيػػػػػة لػػػػػيس حكػػػػػرنا عمػػػػػى السػػػػػيرة 
الذاتية بؿ يتػػعداىا إلى المػػػػقالة كالػػػقصة... كغػػػيرىا، 

ف أف يقتػػرض مػػف النػػكع اآلخػػر بعػػض فكػػؿ نػػكع يمكػػ
عناصػػػره، كىػػػذا يػػػذكرنا بالمقكلػػػة الطرازيػػػة التػػػي فػػػي 
ضػكئيا "يمكػػف أف ننظػر إلػػى النصػكص الداخمػػة فػػي 
الجنس عمى أساس التمثيمية المتدرجة بحسب القػرب 

رمضاف، مف الطراز ال عمى أساس التمثيمية الكاممة" 
كتمػػػػؾ ميػػػػزة تجعػػػػؿ مػػػػف األدب ، ِّٓـ( ص: َُِٓ)

تنعـ بالمتعة كاإلبداعا شريطة أف يككف الكاتػب مادة 
 مدركنا لحدكد الجماؿ في تمؾ الممارسة.

إٌف الخبر ىك النكاة المركزية لمخطابػات السػردية، كال 
شػػٌؾ بػػأٌف المتمقػػي يرغػػبي بالبنيػػة السػػردية التػػي تعتمػػدي 

 عمى التكليد الحكائي.
 كبما أٌف الذكريات تعدا مجاالن خصبنا لمتكالػد السػردما
فئٌف كتاب: )ًعٍشػتي سػعيدنا مػف الدراجػة إلػى الطػائرة( 

ا حيًّا لمبنية التكالدية السردية.  يعطي أنمكذجن
فالكتاب عبارة عف سردو لمسػيرة الذاتيػة لمكاتػب تحػكم 
ػٍت السػارد إلػى تكظيػؼ  الكثير مف الذكريات التي دىعى

ا حيػػػث" سػػػاؽ التكالػػػد السػػػردم فػػػي بنائػػػو القصصػػػي
ا التككينيػػػػػػة كػػػػػػذاكرة األحػػػػػػداث مػػػػػػف حيػػػػػػث مصػػػػػػادرى

. ٖٓـ( ص: َُِٗالسػػػػيد النػػػػكر، )الكاتػػػػب كتجربتػػػػو" 
فػػػػذكريات الكاتػػػػب كانػػػػت بمثابػػػػة الرافػػػػد لتمػػػػؾ السػػػػيرة 

 الذاتية.
كعند تسميط الضكء عمى  ليات التكالػد السػردم التػي 

 عمد إلييا السارد، أجدىا تتمخص في اآلتي: 
 أ/ إثارة سؤاؿ :

لقصة األـ، مف  ليات الكلكج في قصة أخرل داخؿ ا
وا فتكلػػػػػد نػػػػػإثػػػػػارة سػػػػػؤاؿ ينتظػػػػػر المتمقػػػػػي اإلجابػػػػػة ع

القصػػػػػػػػػػة، كيتمثٌػػػػػػػػػػؿ التكالػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػردم باالنشػػػػػػػػػػطار 
القصصػػػػيا كمػػػػا فػػػػي قػػػػكؿ السػػػػارد حػػػػيف قػػػػاؿ:" ... 
سألنا العٌمة سارة لماذا سيمي غار شعيؿ؟ فايخبرنا أٌف 
شػػػػعيؿ ىػػػػذا كاحػػػػد مػػػػف أجػػػػدادنا لسػػػػتي أعرفػػػػو، لكػػػػف 

ق( ُّْٓ، )دكفالسػػػع سػػػمعتي قصػػػتو مػػػف كالػػػدم..."
، كتبػػػػدأ العمػػػػة سػػػػارة بقػػػػٌص قصػػػػة شػػػػػعيؿ، ٗٓ ص:

ككيػػؼ أنػػو كػػاف يحػػٌب ابنػػة عمػػو التػػي يقػػكؿ العػػرؼ 
بػػأٌف البنػػت البػػف عٌميػػا إال إذا لػػـ يكػػف راغبنػػا لػػػذلؾ، 
ـٌ شػعيؿ تزكجػٍت مػف غيػرها فكػتـ شػعيؿ  كلكف ابنة عػ
غضبو إال أف ضيفنا أشعؿ ىػذا الغضػب حػيف قػاؿ:" 

، السػػعدكف عػػٌدكه ابنػػة عمػػو"عػػٌدكا شػػعيؿ الفنجػػاؿ كمػػا 
، يريػػػػػػػدىا نكتػػػػػػػة يضػػػػػػػحؾ منيػػػػػػػا ٗٓ ق( ص:ُّْٓ)

اآلخػػركف، كلكػػف حػػاؿ خػػركج الضػػيؼ، تنػػاكؿ شػػعيؿ 
ػػػا فػػػي  بندقيتػػو كصػػػكبيا تجػػػاه عمػػػو الػػػذم كػػػاف منيمكن

..ألقػى  سقي النخيؿ، فمـ يغػادره إال كىػك جثػة ىامػدة
شػػػػعيؿ البندقيػػػػة كاختبػػػػأ فػػػػي ىػػػػذا الغػػػػار الػػػػذم سػػػػمي 

ىب لػػيبلن يقتػػات مػػف بيػػت أختػػو، باسػػمو فيمػػا بعػػد، يػػذ
كلكنػو مػػٌؿ مػف تمػػؾ العيشػة التػػي تشػبو حيػػاة الػػذئاب، 
ينيشػػو الخػػكؼ فػػي كػػؿ حػػيف، حتػػى قػػٌرر أف يػػذىب 
إلػػى بيػػت أبنػػاء عمػػو كىػػـ يغطػػكف فػػي نػػكميـ، حتػػى 
إذا مػػػػا اسػػػػتيقظ أحػػػػدىـ كأيقػػػػظ إخكانػػػػو، لنظػػػػركا إليػػػػو 
ككأنو طفؿ يغط في نـك عميؽ، عفكا عنو كأكػدكا لػو 

ؿ أبػػييـ ىػػك مػػف أيقػػظ الجػػراح، كلكػػف شػػعيؿ بػػأف قاتػػ
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 قرر أف يغادر القرية لعدة سػنكات لعػؿ الجػراح تمتػئـ"
 .ُٔ-ٗٓىػ( ص: ُّْٓالسعدكف، )

فيا ىك التكالد السردم يكشؼ عػف تمػؾ القصػة التػي 
خرجػػػػٍت مػػػػف بػػػػرعـ يغذيػػػػو الغصػػػػف األسػػػػاس، فبنيػػػػة 
السػػرد ىنػػا تعتمػػػد عمػػى  ليػػة التكالػػػد الحكػػائي، حيػػػث 

ايػػات مػػف بعضػػيا الػػبعض، كتظيػػر فػػي تتناسػػؿ الحك
 بناء تركيبي مخصكص.

كلػػػيس مػػػف شػػػٌؾ فػػػي أف  ليػػػة إثػػػارة السػػػؤاؿ فييػػػا مػػػف 
االستثارة كالتشكيؽ لممسركد لو، فالحماسة تدفعو إلى 

 إشباع نيمو في معرفة الجكاب.
 ب/ الطرح المباشر لمقصة:

أمػػػا اآلليػػػة األخػػػرل فػػػي عمميػػػة التكالػػػد السػػػردم لػػػدل 
القصػػة طرحػػا مباشػػرنا، كمػػا فػػي السػػعدكف ىػػي طػػرح 

حديثػػو عػػف الفقػػر كالمػػرض كالجػػكع الػػذم كػػاف يعػػاني 
منػػو أىػػؿ القػػرل قػػديمنا، حيػػث يبػػدأ بالقصػػة مباشػػرة، 
كفييػػػػا يقػػػػكؿ عمػػػػى لسػػػػاف أحػػػػد أبنػػػػاء الباديػػػػة:" تػػػػرؾ 
كالػػدم عػػٌكاض القريػػة بحثنػػا عػػف الػػرزؽ كتػػرؾ زكجتػػو 
كمعيػػػا سػػػتة أطفػػػاؿ، كحػػػؿ المػػػرض ضػػػيفنا ثقػػػيبلن فػػػي 

ليمػػػػتيـ األـ كاألطفػػػػاؿ السػػػػتة جممػػػػة كاحػػػػدة، غيابػػػػوا 
كبعػػػد أف حضػػػر كالػػػدم كأنػػػاخ مطيتػػػو، اشػػػتـٌ رائحػػػة 
المػػكت كغبػػاره، عػػرؼ أٌف عاصػػفة المػػكت مػػٌرٍت مػػف 
ىنا، فعاد أدراجو مف حيث أتػى لػيس معػو مػف متػاع 

ق( ص: ُّْٓالسػػػعدكف، ) سػػػكل الناقػػػة كالبندقيػػػة.. "
 ، كيمضػػي السػػارد فػػي سػػرد حكايتػػو، فيخبرنػػػا أفَّ ِِ

عػػٌكاض تػػزكج بػػأخرل، كبػػدأ الحيػػاة مػػف جديػػد، ككػػأٌف 
الحيػػاة أعطتػػػو جرعػػة مناعػػػة ضػػػد مػػا يأخػػػذه الزمػػػاف 

 منو!
ثػػػـ يمضػػػي السػػػعدكف فػػػي سػػػرد قصػػػة أخػػػرل مباشػػػرة 
ا ما كاف يعانيو المجتمػع  نػذاؾ مػف فقػر  تصٌكر أيضن

 كما يجمبو مف بؤسو كمرض.
ي كىكػػػذا تتسمسػػػؿ الحكايػػػات كاحػػػدة تمييػػػا األخػػػرل فػػػ

ردم ىك األنسػب لتحقيػؽ تمػؾ االنشػطارات خطاب س
 .السردية

 ج/ الحكار: 
كفػػػي جنبػػػات ىػػػذا السػػػػرد تطػػػٌؿ عمينػػػا  ليػػػة الحػػػػكار، 
 -كآليػػػػػةو مػػػػػف  ليػػػػػات التكالػػػػػد السػػػػػردم لػػػػػدل السػػػػػارد 

فنجػػػده يجعػػػؿ مػػػف الحػػػكار بابنػػػا يمػػػج منػػػو  -السػػػعدكف
فػػي تمػػؾ السػػيرة حػػكاره كاقعػػي  لسػػرد حكايتػػو، كالحػػكار
فنيًّػػػػا، فيػػػك حػػػكار نقمتػػػو الػػػػذاكرة  كلػػػيس حػػػكارنا دراميًّػػػا

فيمػػػػػػػػي،  الممتزمػػػػػػػة بالصػػػػػػػػدؽ كأمانػػػػػػػة نقػػػػػػػػؿ الكاقػػػػػػػع.
لديػػػػػػو إمػػػػػػا أف ثػػػػػػـ إفَّ الحػػػػػػكار  ،ُِٗـ( ص: ُّٖٗ)

يكػػػػػكف حػػػػػكارنا بػػػػػيف السػػػػػادر كأحػػػػػد الشخصػػػػػيات فػػػػػي 
القصة، كما في الحكار التالي: " ... اشػتكيتي لعمػي 
مف كعػكرة الطريػؽ كطكلػو، فضػحؾ كقػاؿ: أال تػدرم 

قد مشاه سيرنا عمى األقداـ مػع صػديؽ لػو؟  أف كالدؾ 
 أسػػػتغرقا سػػػبعة أيػػػاـ حتػػػى كصػػػبل إلػػػى الدرعيػػػة... "

، كيمضي السارد فػي ُُٔق( ص: ُّْٓالسعدكف، )
 حكايتو تمؾ مصكرنا صعكبة الحياة كمشقة السفر.

يػػكرد قصػػة تأخػػذ بتبلبيبيػػا قصػػة أخػػرل كىكػػذا، فػػي 
تكليػػػد حكػػػائي محٌبػػػب، الغايػػػة منػػػو تصػػػكير المجتمػػػع 

يحٌفيا الػنػَّفػػىس الحػكارم الػػػجٌذاب الػذم  نذاؾ، كتسمية 
ينطمػػػػػؽ" عمػػػػػى سػػػػػجيتو لػػػػػدل أطػػػػػراؼ الحػػػػػكار حتػػػػػى 
يسػػػػػػػتكفكا كػػػػػػػؿ مػػػػػػػا يريػػػػػػػدكف قكلػػػػػػػو بػػػػػػػذكر األسػػػػػػػباب 
كالمسػػػػػػببات كاالىتمػػػػػػاـ بالتضػػػػػػمينات كالنتػػػػػػائجا بمػػػػػػا 
يعطػػػي لمتػػػدخؿ مسػػػاحتو التػػػي يسػػػتحقيا فػػػي خريطػػػة 

ظػػػو ذلػػػؾ نمحك ، ُّٖـ( ص: ََُِنظيػػػؼ، )الحػػكار" 
 - بػػػػػػيف شخصػػػػػػيتيف فػػػػػػي القصػػػػػػة األـ رالحػػػػػػكافػػػػػػي 
بػػػػػيف كالػػػػػدة السػػػػػعدكف  الحكار الػػػػػذم داركػػػػػ  -تمامػػػػػا

كخالػػػو:" قالػػػػت أمػػػي ألخييػػػػا: مػػػػا أجمػػػؿ الحيػػػػاة مػػػػع 
 العمؿ كالبذؿ لآلخريف!

مف جٌربػو سػيرل السػعادة تشػٌع مػف عينيػو قبػؿ عيػكف 
المساكيف، بػاألمس جػاءٍت امػرأة ضػاقٍت بيػا الحيػاة، 
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شػػػػػػػػػيء تػػػػػػػػػرؾ الدراسػػػػػػػػػة كابتمػػػػػػػػػػي كلػػػػػػػػػدىا ال ينفػػػػػػػػػع ل
 .ِِٔق( ص: ُّْٓالسعدكف، ) بالمصائب... "

 كاتػػبكتمضػػي تمػػؾ القصػػة حيػػث قػػٌدمٍت ليػػا كالػػدة ال
، أسػػػعد تمػػػؾ المسػػػكينة، كمػػػا أف  مػػػا تيسػػػر مػػػف مػػػاؿو
تنتيػػػػػػػي تمػػػػػػػؾ القصػػػػػػػة إال كتنشػػػػػػػطر قصػػػػػػػة أخػػػػػػػرل، 
يسترسػػػػؿ القػػػػارئ بػػػػالقراءة دكنمػػػػا إحسػػػػاس بػػػػالبتر أك 

 .ِّٔ-ِِٔ ( ص:ىػُّْٓالسعدكف، ). اإلقحاـ
فالكالػػػػػدة ىنػػػػػا تعتمػػػػػد عمػػػػػى االسػػػػػتذكار الػػػػػذم يغػػػػػذم 

م، فيػي تكٌسػع السػرد كلكػف السردالنص بيذا التكليد 
سركد الػذم تتػػذكره، ػمب مػف خبلليػػا المػػبطريقػة تستجػ
ػػا-دأ اآلخػػر، ػػػػػػػػػػػيي مسػػركد إال كيبػػػػكمػػا أف ينت  -تمامن

 كما يحدث في حكايات ألؼ ليمة كليمة.
ائية تجريبية، اعتمدٍت عمى الحكاية كتمؾ جمالية حك

األـ التػػي تخممتيػػا حكايػػات متفرعػػة تخػػدـ المكضػػكع، 
كتتجمػى فػػي تنػػاغـ سػػردم يػػدعـ البنيػػة النصػػية بعيػػدنا 
عػػػف الغمػػػكض كمػػػا يجػػػٌره مػػػف تػػػداخؿ األحػػػداث فػػػي 

 ذىف المتمقي.
 -فيذه أبرز اآلليات الثبلث التي اسػتعاف بيػا السػارد

التػػػي صػػػٌكرت  سػػػيرةخػػػبلؿ كتابتػػػو تمػػػؾ ال -السػػػعدكف
 جكانب متعددة مف حياة مجتمعو  نذاؾ.

التوالااااد السااااردي عنااااد ( Incentives) / دوافااااعٗ
 الكاتب:

إٌف ظيكر السيرة الذاتيػة فػي األدب العربػي الحػديث، 
ػػا أدبيًّػػا متميػػزنا، كػػاف مرتبطنػػا إلػػى حػػٌد  ثػػـ اكتماليػػا نكعن
كبيػػػػر باكتمػػػػاؿ ظػػػػاىرة السػػػػرد الفنػػػػي "باعتبػػػػاره أىػػػػـ 

التػػػػي تبنتيػػػػا السػػػػيرة الذاتيػػػػة كأقػػػػدرىا عمػػػػى األشػػػػكاؿ 
اسػتيعاب التجربػة السػير ذاتيػة، ممػا أدل إلػى ظيػكر 

ـ( ََُِالطريطػػػر، )سػػػير ذاتيػػػة عربيػػػة ناجحػػػة فنيًّػػػا" 
ا كىػذا مػا يجعمنػا نؤكػد أف " اليكيػة السػير ُِْص: 

الطريطػػػػػػػر، ذاتيػػػػػػػة ىػػػػػػػي بالضػػػػػػػركرة ىكيػػػػػػػة سػػػػػػػردية" 
 .ُِٓـ( ص: ََُِ)

ف الكتابػػػػػة السػػػػػير ذاتيػػػػػة ككمػػػػػا يعمػػػػػـ بػػػػػاحثك األدب أ
شػاقة، فيػي مكاجيػػة ذات لػذاتيا، كتسػتكجب الصػػدؽ 

كمػػا مػػر بنػػا، أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ أف كاتػػب  –كاألمانػػة 
السػػػيرة مطالػػػب بػػػػ "عػػػرض صػػػغائر التجػػػارب يختػػػار 

ـ( ص: ُّٖٗفيمػػي، )كينتقػي كينسػؽ كيحمٌػػؿ كيػربط" 
كالسػػػػعدكف عنػػػػدما سػػػػرد سػػػػيرتو الذاتيػػػػة، مػػػػف ، ِْٗ

التػػػي تتناسػػػؿ مػػػف  ٌمٖرررٔا، كجػػػدنا ذكرياتػػػوخػػػبلؿ 
بعضػػيا الػػبعض، حيػػث تبػػدأ الحكايػػة بالقصػػة النػػكاةا 

كلكنو مع ذلػؾ أدرؾ ثـ يتكالى االنشطار القصصي، 
أٌف كتابػػة السػػيرة الذاتيػػة " بغيػػر أسػػاس فنػػي يتػػداخؿ 
الزمػػػاف كالمكػػػاف كتتبعثػػػػر األحػػػداث، فتتشػػػٌكه كتخػػػػرج 

ـ( ُّٖٗفيمػػػي، )السػػػيرة فػػػي شػػػكؿ أكصػػػاؿ ممزقػػػة" 
 ؿ نسػػػػػػػؽ كتػػػػػػابي دكافعػػػػػػػو كأسػػػػػػػبابو،كلكػػػػػػ، َِٓص: 

كبشػػػكؿ عػػػاـ أكػػػد كثيػػػر مػػػف البػػػاحثيف أف مػػػف أبػػػرز 
دكافع  كتابة السيرة الذاتية تعميـ اآلخريف كاالستمتاع 

 ،ٕٕـ( ص: َُِّالغامػػػدم، )باسػػػتراجاع الماضػػػي. 
 -ىنػػػا أكرد أىػػػـ الػػػدكافع التػػػي دفعػػػٍت بالسػػػارد لكنػػػيك 

ٍت إلػػػى ىػػػذه الكتابػػػة التجريبيػػػة التػػػي قػػػٌدم -السػػػعدكف
صػكرة كاشػػفة عػف التناسػػؿ الحكػػائي فػي سػػرده، فمػػف 

 أىـ تمؾ األسباب، ما يمي:
 أ/ انطبلؽ الذات الساردة مف دكاخميا الذاتية:

السعدكف كتب تمؾ السيرة الذاتية، بذات  أفٌ  اأؤكد ىن
منطمقة إلى الفضاء الخارجي، محٌبة لكؿ ما حكليػا، 

كافع كىػػذا االنطػػبلؽ أراه المظمػػة التػػي تظمػػؿ كافػػة الػػد
 بئذف ا.–األخرل، كالتي سأسردىا الحقا 

مػػػا يبػػػدأ التكالػػػد السػػػردم عنػػػدما تنطمػػػؽ ذات  -غالبنػػػا
السارد في الفضاءات الخارجية، محٌمقة دكنمػا خػكؼ 

 أك قيكد.
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كلعمػػػي عنػػػػدما  -السػػػعدكف–كتمػػػؾ ىػػػي ذات السػػػارد 
أبدأ بانطبلؽ الذات الساردةا فيذا ألنيا ىي األساس 

ؾ الحكايػػػات الفرعيػػػة التػػػي كالمحػػػؾ الػػػذم يصػػػنع تمػػػ
 تزيد النص الحكائي جماالن كتشكيقنا.

ففي السير الذاتيػة يكػكف الكاتػب ىػك" نقطػة االرتكػاز 
قميحػػػػػػػة، التػػػػػػػي تػػػػػػػدكر حكليػػػػػػػا الكقػػػػػػػائع كاألحػػػػػػػداث" 

، كلكف ذلؾ ال يمنع كاتػب السػيرة ِٕـ( ص: َُٖٗ)
مػػف تقػػديـ شخصػػيات تػػدكر حكليػػا األحػػداث، فينقػػؿ 

بار شخصػػػيات أخػػػرل، القػػػارئ إلػػػى الغػػػكص فػػػي أسػػػ
كىػػػذا مػػػف التكنيكػػػات الفنيػػػة التػػػي تجعػػػؿ مػػػف السػػػير 

ا محببة كخفيفة عند القراء.  الذاتية نصكصن
فػػػي حديثػػػو عػػػف  -سػػػبيؿ المثػػػاؿ-لننظػػػر إليػػػو عمػػػى 

العٌمػػػة سػػػارة، كتػػػب عػػػف تمػػػؾ المػػػرأة بكػػػٌؿ جػػػرأة فمػػػـ 
ػػػا لمػػػنص، فضػػػبلن عػػػف  يػػػتخطى مػػػا ر ه ضػػػركرينا كخادمن

معرفػػػػػػة طبػػػػػػائع ىػػػػػػذه الشػػػػػكؽ الػػػػػػذم يمػػػػػػؤل المتمقػػػػػػي ل
فيػػك يفٌصػػؿ الحػػديث ، الشخصػػية األنثكيػػة العصػػامية

عػػف سػػارة، كمػػدل قػػكة شخصػػيتيا، كقصػػص زيجاتيػػا 
السبع، دكنما أم قيكد قد يحس بيػا المتمقػيا بػؿ إنػو 
، يتنقػػػؿ معػػػو عبػػػر فضػػػاءات رحبػػػة كخيػػػاالت كاسػػػعة

، في تكالػدات ِٓ -ّٓ ص: مف ق(ُّْٓ) السعدكف،
 سردية ال تيمٌؿ.

 ما ييطرح مف أفكار:ب/ تأكيد 
غالبنػػػػػا مػػػػػا تنبثػػػػػؽ الحكايػػػػػات الفرعيػػػػػة مػػػػػف الحكايػػػػػة 
قنػػػاع  األصػػػؿا مػػػف أجػػػؿ تأكيػػػد الفكػػػرة كتعضػػػيدىا، كا 
المتمقػػي إمػػا بصػػحتيا، أك بخطئيػػا كضػػركرة االبتعػػاد 

 عنيا.
فالعبلقػػػػػػة بينيػػػػػػا " عبلقػػػػػػة أمكميػػػػػػة تكالديػػػػػػة، تحػػػػػػتفظ 
لنفسػػػػػػػيا بمنطػػػػػػػؽ التعضػػػػػػػيدا ألف اإلطػػػػػػػار إذا كػػػػػػػاف 

د السػػردم، فئنػو يضػػمنو لتعضػػيد الفكػػرة يضػمف التكالػػ
كالبرىنػػػػة عمييػػػػا بكػػػػٌؿ حكايػػػػة تػػػػرد داخػػػػؿ اإلطػػػػار أك 

 ـ(َُِِ، )الشػػػػػاىد االعتػػػػػراض عمييػػػػػا بمػػػػػا يخالفيػػػػػا"

 .ِٗ-ُٗص:
الفقػػػر  فػػػةه ال تحػػػارب إال  أفَّ  ديؤكػػػ كاتػػػبفيػػػا ىػػػك ال

بػػالعمـ كالعمػػػؿ، كتعكيػػػد األبنػػػاء عمػػػى االعتمػػػاد عمػػػى 
ػػا مػػف تكرارىػػاا الػنفس، حيػػث يسػػرد قصػػة ال يػػرل ب أسن

فالمقػاـ يسػتدعي ذكرىػا، إذ يقػكؿ فػي معػرض حديثػػو 
عػػػف ضػػػركرة العمػػػؿ كنبػػػذ الكسػػػؿ:" يػػػركم أحػػػد قػػػادة 
القػػكات الجكيػػة حيػػث كػػاف فػػي دكرة كميػػة الحػػرب فػػي 
الكاليات المتحدة قصػة طريفػة تػدٌؿ عمػى الجػٌد كالثقػة 
بػػالنفس، حيػػث يقػػكؿ: يمػػتيف بعػػض الشػػباب تنظيػػؼ 

لكميػػة، ككػػاف يتقػػٌدـ إليػػو شػػاب السػػيارات فػػي مكاقػػؼ ا
في الرابعة عشر كيطمب منػو تنظيػؼ سػيارتو بػدكالرو 
كاحد، كفي إحدل الميالي دعاه قائد الكميػة إلػى بيتػو، 
كفػػي بيتػػو رأل ىػػذا الشػػاب الػػذم ينظػػؼ سػػيارتو، إذ 
حػاكؿ تجاىػؿ السػبلـ عميػوا حتػى ال يحرجػػو، إال أٌف 

نػػو ىػػك ىػػذا الشػػاب جػػاء كسػػٌمـ عميػػو بحػػرارةو كأخبػػره بأ
مػػف ينظػػؼ سػػيارتو! ثػػـ قٌدمػػو لكالػػده قػػػػػػػائد الكػػػػػػػػػػمية، 
كأخػػػػػػػػبره بأنػػو ىػػذا ىػػػػػك الرجػػؿ الػػذم يقػػػػػـك بتنػػػػػػػػػػظيؼ 
، رٌحػػػػػػػػػػب األب بالصػػػػػديؽ،  سػػػػػػيارتػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػٌؿ يػػػػػػػػػػػػػػـك
كشػػٌجع االبػػف عمػػى عممػػو، كظػػؿ االبػػف فػػي ممارسػػة 

 ىػػػػػػ(ُّْٓ، )السػػػػعدكف ػػػػػػػػػػػـك ..."ىػػػػذه الميمػػػػة كػػػػػؿ يػ
ففػػي تمػػؾ الرسػػالة " خطػػاب سػػارد، ا ِّّ -ِِّص:

قكامػػػػػو مػػػػػادة إخباريػػػػػػة يتصػػػػػٌرؼ فييػػػػػا راك، يكجييػػػػػػا 
يػػداع الفكػػرة فػػي كقػػائع  لتنػػدس فػػي المػػتف لمتكضػػيح كا 
تظيرىا ظيكرنا ماديًّا مقنعنا، ككاف كجكدىا في النص 

 خبػػػر، كخفػػػٌي أدرج–بػػػيف ظػػػاىر أشػػػير إليػػػو بالبنػػػاف 
كتمػػػػؾ ، ٖٖـ( ص: َُِٔبػػػػف عػػػػدكاف)ضػػػمف الكػػػػبلـ" 

مزاكجػػػة محٌببػػػة لػػػدل المتمقػػػػي، كتخبػػػئ خمفيػػػا ذكػػػػاء 
السارد في تأكيد ما يقكلو بعيدنا عف التقريرية التي ال 

 ترغبيا النفس البشرية.
كيػػػأتي ىػػػذا الػػػدافع كراء الكثيػػػر مػػػف القصػػػص التػػػي 
شػػٌكمت تكالػػدنا حكائينػػا فػػي ىػػذا السػػرد السػػيرم الػػػػػذاتي 
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 ند السعدكف.ع
 ج/ لئلفادة أك اإلعبلـ بالشيء:

كيػػػػأتي ىػػػػذا الػػػػدافع مػػػػف إحسػػػػاس السػػػػارد بمسػػػػؤكليتو 
تجاه كطنػو كأمتػوا فيػك يػكرد مػف القصػص مػا يخبػر 
بػػػو عػػػف تجربػػػة يػػػرل ضػػػركرة نقميػػػا لممتمقػػػيا لئلفػػػادة 
منيػػػػػا، كذلػػػػػؾ كمػػػػػا فػػػػػي قكلػػػػػو عنػػػػػد حديثػػػػػو عػػػػػف أف 

ا مػػف األخػػػػطاء إذا مػػا كج ػػػػػػػد اإلنسػػػػاف لػػيس معصػػكمن
الػػػػفرصة كغػػػابٍت الرقػػػػػػػػػػػػابة كأًمػػفى الػػػػعػػػػػقكبة :" قامػػت 
إحدل الجامعات المشيكرة فػي أمريكػا بتجربػة عمميػة 
عف سمكؾ اإلنسػاف، اختػاركا عػددنا مػف الطمبػة ذكػكرنا 
ناثنػا، قسػػمٌكىـ مجمػػكعتيف، نصػفيـ يمثمػػكف سػػجناء،  كا 
كالنصػػػؼ اآلخػػػر مسػػػؤكلكف عػػػف السػػػجف كالسػػػجناء، 

كػػكىـ يتصػػرفكف دكف رقابػػة، أيكقفػػٍت التجربػػة بعػػد كتر 
ق( ُّْٓالسػػػػعدكف، ) أسػػػػبكعا لكثػػػػرة التجػػػػاكزات... "

المجمكعة القائمة عمػى السػجف  إفَّ حيث  اِّٖص: 
كصػػػػػمٍت بيػػػػػا التجػػػػػاكزات إلػػػػػى االعتػػػػػداءات البدنيػػػػػة 
كالجنسػػػػػػػػية عمػػػػػػػػى المسػػػػػػػػاجيف.. خبلصػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػؾ أف 
اإلنسػػػػػاف كمػػػػػا ىػػػػػك بحاجػػػػػة إلػػػػػى الػػػػػدعـ كالتشػػػػػجيع، 

 اجة إلى المراقبة كالردع عند الظمـ.بح
مسػػػػؤكلية فئفػػػػادة المسػػػػركد لػػػػو كنقػػػػؿ التجػػػػارب إليػػػػو 

يحٌسػػيا السػػػاردا فيػػػك يطمػػػع بمسػػػتقبؿ مشػػػرؽ ككطػػػف 
ال يبخؿ في نقؿ ما  -السعدكف –فالكاتب متحٌضر، 

يػػراه يػػدفع بعجمػػة التنميػػة فػػي بػػبلده، محػػٌذرنا مٌمػػا يقػػع 
 عميو بصره مف أخطاء أك تجاكزات.

 تحٌتـ عمى الكاتب سردىا:د/ ذكرل 
تكٌسػػػػػػػػع لكتابػػػػػػػػة السػػػػػػػػير ذاتيػػػػػػػػة تمػػػػػػػػف الطبعػػػػػػػػي أف ا

تختزنيػػػػػا  ، فأحػػػػػداثيا تجػػػػػارب إنسػػػػػانية "باالسػػػػػتذكار
الذاكرة بكصفيا رصيدنا مف الكقائع الحيكية الحميمة، 
التػػػي تضػػػفي عمػػػى التػػػاريق الفػػػردم أبعػػػاده اإلنسػػػانية 

كالتكالػػػػػػد ، ّٓٓـ( ص: ََُِالطريطػػػػػػر، ) كالذاتيػػػػػػة" 
 ارد.ػإال نتيجة حتمية الستذكارات الس ما ىك السردم

ػػػػا -حيػػػػث األطػػػػر الجنينيػػػػة تتكالػػػػد  كمػػػػا ينبثػػػػؽ -تمامن
البػػرعـ مػػف السػػاؽ كالسػػاؽ مػػف الجػػذر، فكػػؿ حكايػػػة 

 ترد ىي امتداد لمحكاية األـ.
مف ذلؾ قكلو :" تذكرتي ذلؾ الصػديؽ الػذم قػاؿ لػي 

 ا: من ك ي
 أبٌشرؾ : لقد تزكجٍت بثانية، صغيرة. -
 بمف يبٌشر بمثؿ ىذا. لكنني لستي  -
أنا كالحمػد  بخيػر، كالػديف أحػٌؿ لػي ىػذا، لقػد  -

 أخذتي ليا بيتنا مستقبلن ...
ىػػػػػي فػػػػػي الخامسػػػػػة كالعشػػػػػريف كأنػػػػػتى جػػػػػاكزتى  -

السػػتيف، ىػػؿ تعتقػػد أنػػؾ ستسػػعدىا كمػػا يسػػعدىا 
كىػػػؿ تعتقػػػد بأنػػػؾ سػػػتعدؿ مػػػع  شػػػاب الثبلثػػػيف؟

" األكلى؟ كالعػدؿ ىػك الشػرط األسػاس لمتعػدد...
 .ّْْىػ( ص: ُّْٓكف، )السعد

كيستمر الكاتب في سرد حكايتػو عػف ىػذا الصػػػديؽ، 
الذم جاءه بعد ثبلثة أعػػػػػكاـ، فقاؿ لو :" لقد طٌمقتيا، 

ىػػػػ( ُّْٓالسػػػعدكف، ) رمػػػٍت عمػػػٌي بطفمييػػػا كغػػػادرٍت"
 .ّْٓص: 

ثػػػـ يقػػػكؿ الكاتػػػب بعػػػد ذلػػػؾ:" لػػػـ أسػػػألو عػػػف السػػػبب 
الفشػػؿ  لكننػػي أعمػػـ أف مثػػؿ ىػػذا الػػزكاج يحمػػؿ بػػذكر

 . ّْٓىػ( ص: ُّْٓالسعدكف، ) منذ الميمة األكلى"
ليقػػػٌرر بعػػػد قصػػػة أخػػػرل مػػػف ىػػػذا القبيػػػؿ، أٌف ىنػػػاؾ 
الكثيػػر مػػف التجػػاكزات التػػي ترتكػػب باسػػـ ىػػذا الػػديف 
، كجعؿ الػزكاج مػكدةن  العظيـ! الذم جاء رحمةن كعدالن

 كمحبةن كسكننا!
كىػػػػذا االسػػػػتطراد القصصػػػػي جػػػػاء عمػػػػى ىيئػػػػة تكليػػػػد 

 غرض النصح كاإلرشاد.حكائيا ل
 :(The Topics) / موضوعاتو٘
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السػػػيرة الذاتيػػػة تػػػأثره كتػػػأثير، كمحػػػيط الكاتػػػب تكتنفػػػو 
الكثيػػػػػر مػػػػػف الظػػػػػركؼ كاألحػػػػػداث كالمػػػػػؤثرات التػػػػػي 
حػػدثت لمكاتػػب كانتيػػٍت كلكنيػػا " كميػػا تجتمػػع لتشػػٌكؿ 

ـ( ص: ُّٖٗفيمػػػػي، )شخصػػػػيتو غػػػػدنا أك بعػػػػد غػػػػد" 
 غالبنا. -كما تشٌكؿ مكضكعاتو في سيرتو، ِٓٓ

 دعنػػػد النظػػػػر فػػػػي مكضػػػكعات التكالػػػػد السػػػػردم عنػػػػك 
فػػػػػي كتابػػػػػو )عشػػػػػتي سػػػػػعيدنا(  -السػػػػػعدكف -السػػػػػارد 

، فمػػف أبرزىػػػػا، بتنػػٌكع الحيػػاة كظركفيػػا أجػػدىا تنٌكعػػتٍ 
 ما يمي: 

 أ/ الفقر كالعكز الذم كانت تعاني منو الببلد:
عػػػاش السػػػارد ظػػػركؼ الحيػػػاة الصػػػعبة التػػػي عاناىػػػا 

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

كالحاجػػػة، فػػػػالمكت كػػػػاف يحػػػٌؿ فػػػػي الػػػػدكر فيختطػػػػؼ 
الصػػػػػغير كالكبيػػػػػر كالرجػػػػػؿ كالمػػػػػرأة، إلػػػػػى درجػػػػػة أف 
الكاتب يذكر بأٌف األبكاب تطرؽ قبؿ الفجػر مػف قبػؿ 
طارؽ يأمرىـ بػأف يخرجػكا إف كػاف لػدييـ جنػائز بعػد 

 الفجػػر مباشػػػرة لتػػتـ الصػػػبلة عمييػػا مػػػرة كاحػػػدة.أذاف 
 .ِّ -ِِ( ص: ُّْٓالسعدكف، )

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

صػػػػػػػعدتي الػػػػػػػدرج  -أم زكجيػػػػػػػا -أف أنػػػػػػػادم عمػػػػػػػي
لػػدتي تريػػده ... اسػػتعاف بعصػػاه كنػػػزؿ كأخبرتػػو أف كا

الػػػدرج بكػػػؿ صػػػعكبة، رثيػػػتي لحالػػػو فقػػػد كانػػػت حالتػػػو 
 صعبة كحالتيا.

ظػػٌؿ بجانبيػػا يقػػرأ القػػر ف، طمػػب منػػي أف أحضػػر ليػػا 
مػػػاء ليطفػػػئ لييػػػب حرارتيػػػا، كقبػػػؿ الفجػػػر ماتػػػت ثػػػـ 
مػػات بجانبيػػا بعػػد قميػػؿ، كػػاف المػػكت فػػي تمػػؾ الميمػػة 

ىػػػػ( ُّْٓ، )السػػػعدكف صػػػاحب البيػػػت ال ضػػػيفو... "
 .ِّ -ِِص: 

ه كانػػت حػػاؿ نجػػد قبػػؿ مػػا يقػػارب السػػتيف سػػنة، ذفيػػ
 -عمػييـ رحمػة ا-كىذا بالفعؿ ما ذكره لنػا أجػدادنا 

إلػػػػى أف مػػػػٌف ا عمػػػػى ىػػػػذه الػػػػببلد بػػػػالخير كاألمػػػػف 
 كاألماف. 

 ب/العبلقات االجتماعية:
كانػػػت العبلقػػػات االجتماعيػػػة كتحديػػػدا عبلقػػػة الرجػػػؿ 

يػػػا، مػػػف بػػػيف المكضػػػكعات التػػػي بػػػالمرأة كنظرتػػػو إلي
فبػػدىي أف يكتػػب األديػػب عػػف  السػػعدكف كتػػب عنيػػا

تمػػػؾ العبلقػػػات فيػػػك كاحػػػد مػػػف أنػػػاس يتعامػػػؿ معيػػػـ 
كيسػػتمع إلػػييـ كيقضػػي جػػٌؿ كقتػػو مػػع أفػػراد مجتمعػػو، 
مف ىذا ما كرد عمى لساف العٌمة سارة، حيف قالػت:" 
تخاصػػػػػمتي مػػػػػع جػػػػػارم الػػػػػذم طالمػػػػػا نعػػػػػت النسػػػػػاء 

، قػػػاؿ لػػػي مػػػٌرة:" لممػػػرأة ربػػػع بػػػالخكؼ كنقػػػص العقػػػؿ
عقػػػػػؿ رجػػػػػؿ مخٌنػػػػػث"، فػػػػػذىبتي أشػػػػػككه لػػػػػذلؾ الشػػػػػيق 
الكقكر الذم استقبمني بحضكر زكجتػو. تحػٌدثتي معػو 
كشػػػككتي لػػػو كثػػػرة مػػػا يقػػػاؿ عػػػف النسػػػاء، مػػػف جػػػبف 
كضػػعؼ كنقػػص العقػػؿ، كذكػػرتي لػػو مػػا قػػاؿ جػػارم، 

كمسػػح بيػػده اليمنػػى عمػػى شػػعره  - رحمػػو ا-فتبٌسػػـ 
ار حػػكؿ كجيػػو المضػػيء، كقػػاؿ: الػػذم رسػػـ ىالػػة كقػػ

ال تصدقي كؿ ما يقاؿ يا سارة، الجيؿ ىك المسؤكؿ 
ىػػ( ُّْٓالسػعدكف، ) ".عف الكثير مما يمػارس كيقػاؿ

 .ّْص: 
فالكاتب يؤٌكد كثيرا عمى دكر المرأة كحٌقيا في العدؿ 
كاإلنصػػػػاؼ، إلػػػػى درجػػػػة أنػػػػو كػػػػاف يػػػػرفض عركضػػػػا 

يدة لمػػػػزكاج، لعػػػػدـ حاجتػػػػو إليػػػػوا فمديػػػػو الحيػػػػاة السػػػػع
كاألطفػػػاؿ الػػػذم يحتػػػاجكف إلػػػى تربيػػػة كالزكجػػػة التػػػي 
تسػػػتحؽ رد الجميػػػػؿ، كالحػػػػٌب كالقمػػػػب الػػػػذم يصػػػػعب 

 تقسيميماا فالزكاج مف أخرل ليس مف أكلكياتو.
 ج/ شقاكة األطفاؿ:

مػػػػف بػػػػيف مػػػػا تناكلػػػػو الكاتػػػػب فػػػػي قصصػػػػو، شػػػػقاكتو 
 -عندما كاف صغيرنا، إلػى درجػة أف األمػر ينتيػي بػو
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شػػػٌؽ ثػػػكبي بالحجػػػارة كانتظػػػرتي  إلػػػى" مػػػؤلتي  -أحياننػػػا
خػػػػػػركج أحػػػػػػدىـا ألثػػػػػػأر لنفسػػػػػػي، كأسػػػػػػترد حبلكتػػػػػػي 

 ككبريائي المفقكدتيف.
جػػػػػػاء صػػػػػػاحب البيػػػػػػت ككجػػػػػػد أىمػػػػػػو ال يسػػػػػػتطيعكف 
الخػػػػػػػػركج مػػػػػػػػف مخبػػػػػػػػئيـ ككجػػػػػػػػدني متأبطنػػػػػػػػا الشػػػػػػػػٌر 

 .ٗٔ -ٖٔىػ( ص: ُّْٓالسعدكف، ) كالحجارة... "
ػػا كاسػػتمع مػػف ىػػذا  إال أٌف صػػاحب البيػػت كػػاف حكيمن

عػػف سػػبب غضػػبو، فمسػػح عمػػى رأسػػو كرجػػاه الطفػػؿ 
أف يمقػػػي الحجػػػارة جانبنػػػا، ككعػػػده بكػػػيس مػػػف الحمػػػكل 

السػػػػػػػػعدكف،  .عنػػػػػػػػدما يػػػػػػػػذىب إلػػػػػػػػى سػػػػػػػػكؽ الجمعػػػػػػػػة
 .ٗٔىػ( ص: ُّْٓ)

كػػاف السػػعدكف فػػي سػػرده شػػجاعنا كصػػادقناا يػػذكر مػػا 
لو كما عميو بكٌؿ حيادية كصراحة، كذلؾ يتضح فػي 

 .سيرتو الذاتيةمكاضع عدة مف 
 ر مف الظمـ كمغٌبتو:د/ التحذي
نمػا السػير ذاتيػة الكتابة  عنػد السػعدكف ليسػت ترفنػا، كا 

ىي تقػديـ صػكرة لمػا ينبغػي أف يكػكف عميػو المػكاطف 
 أيًّا كاف عمره كجنسو.

كػػػػٌؿ النفػػػػكس السػػػػكية تمقػػػػتي الظمػػػػـ كتخافػػػػو، فعقكبػػػػة 
الظالـ عاجمة ك جمة، يتقييا مف كاف قمبو مؤمننػا بػا 

فػػػػي   -السػػػػعدكف - ارؾالمشػػػػ تعػػػػالى، كقػػػػؼ السػػػػارد
كثيرو مف المقاءات يحٌذر طبلبو مف الظمػـ، كعكاقبػو، 
فيذكر ليـ قصة الحكػيـ الػذم " مػٌر عمػى قريػة كرأل 
امػرأة تبكػي زكجيػا الػذم أكمػو النمػر، كقبػؿ فتػرة أكػؿ 
النمػػػػر كلػػػػدىا أيضػػػػا، فتعٌجػػػػب الحكػػػػيـ منيػػػػا، كقػػػػاؿ: 
لمػػػػػاذا ال تغػػػػػادريف ىػػػػػذه األرض التػػػػػي يفتػػػػػرس فييػػػػػا 

 البشر؟! فأجابت: ألف فييا حككمة عادلة.النمكر 
التفػػػػػػت الحكػػػػػػيـ إلػػػػػػى تبلميػػػػػػذه كقػػػػػػاؿ: إٌف الحككمػػػػػػة 
الظالمػػػػػػة أشػػػػػػٌد خطػػػػػػرنا عمػػػػػػى البشػػػػػػرية مػػػػػػف النمػػػػػػكر 

، ُّٗ-َّٗىػػػػػػػػ( ص: ُّْٓالسػػػػػػػعدكف، ) المفترسػػػػػػػة"

فينا نرل " استعماؿ الباث أك السارد المعرفة لتكجيػو 
ؿ مػا المتمقي الكجية التي يراىػا مناسػبة ألجػؿ اسػتقبا

، َٓـ( ص: َُِٖالعمرم، )يرد بعد ذلؾ مف أفكار" 
فٌػػؽ السػػعدكف فػػي تحقيػػؽ ذلػػؾ إلػػى حػػٌد كبيػػر،  كقػػد كي
فكؿ أفكار يطمع السػادر بتكصػيميا إلػى المسػركد لػو 
ال بػد مػػف أف تسػػمؾ سػػبيؿ المعرفػة لػػدل المتمقػػي كػػي 
تنفػػػذ إليػػػو دكف عنػػػاء، كلػػػيس مػػػف شػػػٌؾ فػػػي أٌف تمػػػؾ 

ذم يعػػػػػرؼ قػػػػػػراءه سػػػػػمة جماليػػػػػة يتقنيػػػػػػا الكاتػػػػػب الػػػػػػ
 كيفيمكنو.

الظمػػػػػـ ظممػػػػػات يػػػػػـك القيامػػػػػة، بكػػػػػؿ صػػػػػكره كألكانػػػػػو، 
كالحصػػػيؼ مػػػف تخمٌػػػص مػػػف الكقػػػكع فيػػػو كنجػػػا مػػػف 

 و.ػغٌبتػػم
ما يؤكد عمى ضركرات حياتيػة ال  -دائمنا -كالكاتب 

غنػػى لممػػرء عنيػػا، منيػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ: القػػراءة، 
ر الرياضػػة، ضػػركرة االىتمػػاـ باألسػػرة، أىميػػة التفكيػػػ

اإليجػػػابي، ضػػػركرة تنكيػػػع الثقافػػػات، كأىميػػػة الػػػدعاء 
كالعمؿ فػي حيػاة اإلنسػاف، مقػت العنصػرية كالفئكيػة، 
 ككثيرنا ما يحٌذر مف العبث بمقكمات البيئة الطبيعية.

 / أبرز اليصائص الفنية:ٙ
- فػػػي ثنػػػػػػايا الحػػػػػديث عػػػف الػػػػتكالػػػػػػػػػد السػػػػػردم عػػػػػػػػند

البػػػػػػػػػػد مػػػػػػف تحميػػػػػػؿو ألىػػػػػػـ  –كف عبػػػػػػػػػػػػػد ا السعػػػػػػػػػػد
الخصػػػائص الفنيػػػة لمتكالػػػد السػػػردم الػػػذم عمػػػد إليػػػو 

 الكاتب في سرده السػيرم الذاتي.
 كأىـ تمؾ الخصائص الفنية ىي ما يمي:

 أ/ حركية التكالد السردم:
ما مف شٌؾ في أف عممية التكالد السردم تكلٌػد حركػة 
فػػػػي الػػػػنصا ممػػػػا يسػػػػتحٌث القػػػػارئ لمتابعػػػػة القػػػػراءةا 
حيػػث أٌف" تشػػٌعب السػػرد كانشػػطاره، قػػائـ عمػػى تمػػكيف 

ـ( ص: َُُِالسػػػػايح، ) البنيػػػػات الحكائيػػػػة كتنكيعيػػػػا"
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كىػذا مػا يرغبػو المتمقػػي، ففعػؿ التكالػد السػػردم  .ُٕٔ
كػػػريـ . فعػػػؿ مشػػػركعا ألف المتمقػػػي يرغػػػب فػػػي ذلػػػػػػػؾ

 .ُِٖـ( ص: ََُِ -ََِٗمحمد، )
ا فحكايػػػػات ألػػػػؼ ليمػػػػة كليمػػػػة إنمػػػػا جػػػػذبٍت قراءىػػػػا بمػػػػ

تحمٌػػػػػٍت بػػػػػو مػػػػػف التكالديػػػػػة الحكائيػػػػػة، كمتػػػػػى سيػػػػػمح " 
لمقصػػػة بأحػػػداثيا كشخصػػػياتيا أف تتكٌسػػػع كأف تنػػػزاح 
عػػػف المسػػػار األكؿ الػػػذم يشػػػٌد القػػػارئ إلػػػى المتكاليػػػة 

محمػػػػػػػد  الحكائيػػػػػػػة ذات الطػػػػػػػابع الحػػػػػػػدثي التقميػػػػػػػدم"
 .ِّٗـ( ص: ََِْمعتصـ، )

إذا فحركية النص مف خبلؿ التكالد السردم ىي مما 
لحيػػاة فػػي الػػنص كيكقػػد جػػذكة القػػراءة كالمتابعػػة يبػػٌث ا

 في ذات القارئ.
ميشػػػػػػعبلن  –لننظػػػػػػر إلػػػػػػى السػػػػػػعدكف فػػػػػػي مثػػػػػػؿ قكلػػػػػػو 

فػػي تكالػػد سػػردٌم لػػيس  لػػدل المسػػركد لػػو -الحماسػػة
بأحاديػػث قريبتػػي  -كثيػػرنا–:" أىسػػتمًتعي معقػػدنا كال مشػػٌتتنا

ػا –الكبيرة التي تحػدثني  عػف كالػدم، ... جػاء  -دائمن
دني أتػػػألـ مػػػػف  ثػػػار الحمػػػػؿ كبدايػػػػة ذات مسػػػاء فكجػػػػ

الطمػػػػؽ، قػػػػرأ عبلمػػػػات الخػػػػكؼ كاأللػػػػـ فػػػػي كجيػػػػي، 
ىػػ( ُّْٓالسعدكف، ) استحاؿ لكني إلى األصفر... "

 .ُٔص: 
كيسػػػػػتمر فػػػػػي سػػػػػرد تمػػػػػؾ القصػػػػػة التػػػػػي تنتيػػػػػي بػػػػػػعد 
المعاناة بػكالدة كلػد بعػد أربػع كالدات كانػت حصػيمتيا 

ة لمخبر أربع بنات، مصٌكرنا كيفية تمقي زكج تمؾ المرأ
ضمار الفرح إلػى  ككيؼ أنو تمقاه بكثيرو مف الجفاء كا 
أقصػػػى درجػػػة يسػػػتطيع معيػػػا إضػػػمار االبتسػػػامة أك 
حتػػى االستبشػػػار، ىكػػذا شػػػظيؼ عيشػػيـ فقسػػػكا عمػػػى 

 أنفسيـ كعمى غيرىـ.
ىنػػػا نعمػػػـ أف الكاتػػػب أدرؾ أٌف" االسػػػتمتاع الجمػػػالي 
فػػػػي الػػػػنص يتػػػػأتى مػػػػف حركػػػػة الفكػػػػرة بػػػػيف تراكيػػػػب 

 .ُُِـ( ص: َُِٖم، ) العمر النص" 
كما لـ يغػب عػف الكاتػب فػي تمػؾ التكالػدات السػردية 

أف يأتي بالجمؿ الفعميػة التػي تقػٌرب التػاريق الحكػائي 
كتبعػػػػث الػػػػػحركة فػػػػي النػػػػػص، فػػػػػ " الجممػػػػة الفػػػػػػػعمية 
تحمؿ شػػحنة االنفػػػعاؿ الػذم يقػٌرب الحالػة التاريخيػة" 

ككػػػأٌف القػػػارئ يشػػػاىد ، ِٓٓـ( ص: ََِٗرضػػػكاف، )
 األحداث حاؿ كقكعيا.

دارة حبكتيػػػا ف يػػػذه القصػػػة أجػػػاد الكاتػػػب صػػػياغتيا كا 
 .كبٌث التشكيؽ فييا

 لحاضػػػػػػػػرب/ الماعبػػػػػػػػة السػػػػػػػػردٌية فػػػػػػػػي المػػػػػػػػزج بػػػػػػػػيف ا
 كالماضي:

الػنمط السػػردم فػػي الكتابػػة السػػير ذاتيػػة ىػػك "البلحػػؽ 
كىػػػػك المكقػػػػع الكبلسػػػػي لمحكايػػػػة بصػػػػيغة الماضػػػػي" 

ي تمػػػػؾ فيػػػػك األكثػػػػر فػػػػ، ُِّـ( ص: ُٕٗٗجينػػػػت، )
 الكتابات.

عمػى  -السػعدكف –يتكئ التكالد السردم عند الكاتب 
 -الحاضػػػػػر–ليعبػػػػػة المفارقػػػػػات الزمنيػػػػػة بػػػػػيف اآلنػػػػػي 

كالماضػػػي المػػيػػػػػسترجع مػػػف الػػػذاكرة، فنجػػػد " فػػػي ىػػػذا 
مرتعنػػػػا خصػػػػبنا لتغذيػػػػة السػػػػرد كتفعيػػػػؿ حركيتػػػػو، كمػػػػا 
تمٌثؿ ىذه المفارقة تنكيعنا لقكاعد المعبػة السػردية التػي 

ـ( ص: َُُِالسػػػػػػػايح، ) د كتتكالػػػػػػػد باسػػػػػػػتمرار"تتجػػػػػػػدٌ 
كال شػػػػٌؾ أٌف" الكممػػػػة تكػػػػكف بديعػػػػة إذا أيحسػػػػف ، ُِٖ

اختيارىػػػػػػا، كأيجيػػػػػػد تحديػػػػػػد مكضػػػػػػعيا، كأيتقػػػػػػف إبػػػػػػراز 
منيػػػػػػػر سػػػػػػػمطاف، طاقاتيػػػػػػػا، حتػػػػػػػى تمػػػػػػػتحـ بمثيبلتيػػػػػػػا" 

 .ُِـ( : ُّٗٗ)
في معرض حديثػو السػيرم الػذاتي:"  -مثبلن –ىا ىك 

السعدكف،  اؿ لي يكما...تذٌكرتي ذلؾ الصديؽ الذم ق
 .ّْْىػ( ص: ُّْٓ)

إذ ينقمنا بيذا االسترجاع مف الذاكرة لمزمف الماضي، 
ممتقطا معو أذىاننا إلى زمف الحكاية بما يحٌقؽ لعبػة 

 سردية زمنية، تمتع القارئ.
 لكقػػػد يأخػػػذنا إلػػػى زمػػػف الماضػػػي عمػػػى لسػػػاف أحػػػد

الشخصػػػػػيات، كمػػػػػا فػػػػػي:" ... يقػػػػػكؿ العػػػػػـ: حضػػػػػر 
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إلػػػػػى الحػػػػػٌي كمعػػػػػو عشػػػػػرة رجػػػػػػاؿا  منػػػػػدكب األميػػػػػر
السػػعدكف،  ليػػكزعيـ عمػػى بعػػض البيػػكت ضػػيكفنا... "

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

 مف البيػػكت.
المعبة السردية فػي المػزج بػيف زمنػيف  أفَّ  مف المؤكدك 

تغييػػر الػػدالالت مختمفػػيف" يحقػػؽ لمػػنص القػػدرة عمػػى 
األصػػػػمية المشػػػػحكنة فيػػػػو، كمػػػػا يعطػػػػي لمػػػػنص تمػػػػؾ 
المؤشػػػرات التػػػي تكتسػػػب معنػػػى داللينػػػا  خػػػر، يشػػػٌغؿ 
مسػػاحة إخباريػػة سػػردية، تجمػػع بػػيف الػػداؿ الحاضػػر 
الذم يرمز إلى المػدلكؿ الغائػب، أك المػدلكؿ الغائػب 
 الػػػػذم يسػػػػقط عمػػػػى الحاضػػػػر، مكلػػػػدنا رؤيػػػػة جديػػػػدة"

 .ُِٖـ( ص: َُُِالسايح، )
ـه فػي "عمميػة تخصػيب ك  قد أدرؾ الكاتػب أٌف دكره ميػ

ػا"  الزمف، أم إعطاء زمػف القصػة بعػدنا متمٌيػزنا كخاصن
بػػذلؾ تتكٌسػػع األضػػػكاء ، كٖٗـ( ص: ََِٓيقطػػيف، )

الكاشػػػفة لمػػػنص، فتعطػػػي انطباعػػػات كدالالت تمػػػنح 
، كىنا نستطيع القكؿ بػأٌف:" مستكيات شعكرية متعددة

اضػر السػردم، تمكقع الصكت السػردم فػي حيػز الح
يحيػػػػػػؿ بالتػػػػػػالي العمميػػػػػػة القصصػػػػػػية إلػػػػػػى منظكمػػػػػػة 
تأكيميػػػػػػةا الغايػػػػػػة منيػػػػػػا تحيػػػػػػيف المكاقػػػػػػؼ الشػػػػػػعكرية 

الطريطػػػػػػػػػر، كالفكريػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػػف الشخصػػػػػػػػػية" 
كتمػػػػػػؾ ميػػػػػػػارة كتابيػػػػػػػة أبرزىػػػػػػػا ، َْٔـ( ص: ََُِ)

 السعدكف في ىذه الكتابة السيرية.
 جػ/ الذات الساردة المتفاًعمة:
كالناقػػػػػد األدبػػػػػي مػػػػػا لمسػػػػػرد ال يخفػػػػػى عمػػػػػى الباحػػػػػث 

 منػػػػة بػػػيف السػػػػارد  بضػػػمير المػػػػتكمـ مػػػف إنشػػػػاء قنػػػاة
المتمقػي يعػي جيػدنا قناعػات  مما يجعػؿ كالمسركد لو،

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

التػػػأثير النفسػػػي كالشػػػعكرم فػػػي قرائػػػو كالكصػػػكؿ إلػػػى 
حيػػػػػث تمكػػػػػف مػػػػػف ىندسػػػػػة التػػػػػأثير فػػػػػي  عػػػػػكاطفيـ،

أعماقيـ، بؿ إنػو كصػؿ بالقػارئ إلػى أف يقػارف نفسػو 
بالحالة الشعكرية التي يمٌر بيػا الكاتػب كىػؿ مػا يمػٌر 

 بو ىك كقارئ أىكف كقعنا مما يمٌر بو الكاتب؟!
أٌف المتمقػػػي يقػػػع أسػػػيرنا  ذلػػػؾ كلكػػػف مػػػف أبػػػرز عيػػػكب

لمذاتيػػػػػػة حيػػػػػػث يتمقػػػػػػؼ مػػػػػػا يقٌدمػػػػػػو لػػػػػػو السػػػػػػارد مػػػػػػف 
فػػػػػػي -كحػػػػػػاالت شػػػػػػعكريةمعمكمػػػػػػات كرؤل كتجػػػػػػارب 

 غالب األحياف.
عػػػػػف  -غالبنػػػػػا-كلكػػػػػف مػػػػػا الضػػػػػير كالسػػػػػارد يتحػػػػػٌدث 

ػػػػٌممات عامػػػػة، مكافقػػػػة لمعقػػػػؿ غيػػػػر خارجػػػػة عػػػػف  ميسى
كبخاصػػة إذا كنػػا نعمػػـ بػػأٌف األحػػداث فػػي  المنطػػؽ؟!

الكتابػػة السػػير ذاتيػػة " رمػػكز عمػػى مسػػار الشخصػػية 
لنػػػا مغػػػاليؽ رمػػكز تػػػكحي إيحػػاء رمػػػكز تتجمػػػع لتفػػتح 

تبػػػػػدأ بعػػػػػد ، ُِٓـ( ص: ُّٖٗفيمػػػػػي، )الشخصػػػػػية" 
ذلػػؾ عمميػػة التػػأثير فػػي الشػػعكر كالػػذم يتكقػػؼ جػػزء 
كبيػػػر منػػػو عمػػػى مػػػدل براعػػػة الكاتػػػب فػػػي فيػػػـ قرائػػػو 
كذكاء الػذات السػادرة الػذم يغػذم كيقػكم ىػذا التػأثير 

 النفسي كينمي الحالة الشعكرية عند القارئ.
قػؽ لسػيرتو "خطػة كمتى استطاع كاتػب السػيرة أف يح

مػػػػؤثرة تثيػػػػر فػػػػي نفػػػػس المتمقػػػػي ليػػػػا التعػػػػاطؼ مػػػػػع 
صػػػاحبيا، كتحػػػٌرؾ كعيػػػو البػػػاطف كحبيئػػػات كجدانػػػوا 
ليحػػػػدث فينػػػػا جيشػػػػاننا عاطفينػػػػا، كتعاطفنػػػػا نفسػػػػيًّا مػػػػع 

فقػػد أبػػدع كنجػػح ، َُعبػػد الػػدايـ، )د.ت( ص: كاتبيػػا" 
 كحٌقؽ بذلؾ المتعة الفنية التي يطمع فييا القارئ.

د السػػعدكف أنػػو سػػرد ذاتػػي متفاعػػؿ، كميػػزة السػػرد عنػػ
السارد فيو ينقمنا مف ضمير )ىك( إلى ضمير )أنػا(، 

 بحيث تظٌمؿ تمؾ السردية الذاتية مظمة الحيادية.
فيمثٌػػػػػؿ ركح السػػػػػارد المشػػػػػارؾ الػػػػػذم "يمثٌػػػػػؿ صػػػػػكت 
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الشخصػػػػػية القصصػػػػػية، يحكػػػػػي ىكاجسػػػػػيا ككقائعيػػػػػا 
ا االسترجاعات كاالسػتذكارات التػي تتكسػط  كخصكصن

متكاليػػػػػػة  -حكػػػػػػائيتيف كمتػػػػػػكاليتيف سػػػػػػرديتيفكحػػػػػػدتيف 
الحػػػػػدث اإلخبػػػػػارم، كالحػػػػػدث الختػػػػػامي، كىمػػػػػا معنػػػػػا 

 .ُِْـ( ص: ََِْمحمد معتصـ، ) يكمبلف القصة"
فالسػػػارد المشػػػارؾ عنػػػدما يحكػػػي بصػػػكت الشخصػػػية 
القصصػػية، ىنػػا يتمثٌػػؿ صػػكت الػػذاكرة الػػذم يكشػػؼ 
الػػػػػػنص بالمقارنػػػػػػة بػػػػػػيف الحاضػػػػػػر كالماضػػػػػػي بقيمػػػػػػو 

خػػػػػػػبلؿ اسػػػػػػػترجاعات كاسػػػػػػػتذكارات كسػػػػػػػمككياتو مػػػػػػػف 
 تضيء جكانب النص القصصي.

كما فػي قكلػو:" تػذكرتي قصػة حصػمت لػي فػي مدينػة 
السػعدكف،  )داالس( في كالية تكساس قبؿ سنكات..."

 .ِٕٗىػ( ص: ُّْٓ)
ىػػػا االسػػػارد يسػػػترجع ىػػػذه القصػػػة بأحػػػداثيا، مقارننػػػا إي

بمػػا حػػدث لػػو فػػي أحػػد أسػػكاؽ المنطقػػة الشػػرقية فػػي 
ىػػ( ص: ُّْٓالسػعدكف، )، عربية السػعكديةالمممكة ال

ِٗٓ- ِٗٗ. 
كبيػػذا أكػػكف قػػد قػػٌدمتي أىػػـ كأبػػرز مػػا يتعمٌػػؽ بالتكالػػد 
السػػػردم فػػػي تمػػػؾ السػػػيرة الذاتيػػػة، مػػػف حيػػػث  لياتػػػو 

 كدكافعو كأىـ خصائصو الفنية.
ىكذا يككف التكالد السػردم مطمبنػا بػؿ عنصػرنا جمالينػا 

ت فنٌيػػاال فػػي الكتابػػات القصصػػية، إذا مػػا تحمػػى بتمػػؾ
التػػػي ال تقػػػؼ عنػػػد حػػػٌد، ىػػػدفيا إشػػػباع رغبػػػة القػػػارئ 
بالتنقػػػػػؿ بػػػػػيف قصػػػػػص كأحػػػػػداث تجعػػػػػؿ مػػػػػف الػػػػػنص 

ا حركينا متجددنا.  األدبي نصن
 الياتمة

عرٍضػػػػتي فيمػػػػا تقػػػػٌدـ لمتكالػػػػد السػػػػردم عنػػػػد عبػػػػد ا 
السعدكف، فػي كتابػو: عشػتي سػعيدنا مػف الدراجػة إلػى 

ك لياتػػػو حيػػػث تعريػػػؼ التكالػػػد السػػػردم الطػػػائرة، مػػػف 
، حيػػػػػػث كشػػػػػػفٍت كدكافعػػػػػػو كأىػػػػػػـ خصائصػػػػػػو الفنيػػػػػػة

كانػػػػب اإلبداعيػػػػة لػػػػدل الدراسػػػػة عػػػػف الكثيػػػػر مػػػػف الج

التػػػي لػػـ يعػػرج عمييػػػا أحػػد مػػػف  -السػػعدكف -الكاتػػب
 يف. ػالباحث

كقد انتيت الدراسة إلى عدد مف النتائج التي يمكنني 
 تمخيصيا فيما يمي:

إف السػػرد بضػػمير المػػتكمـ ينشػػئ قنػػاة  منػػة  -ُ
ارد كالمتمقػػػػيا ممػػػػا يسػػػػٌيؿ عمميػػػػة التػػػػأثير بػػػػيف السػػػػ

 الشعكرم في القارئ.
الحػػٌس الػػكطني الػػذم كشػػفٍت عنػػو كتابػػات  -ِ

كحرصػػو عمػى شػػباب  -عبػػد ا السػعدكف -الكاتػب
 كطنو فكاف نعـ المكٌجو كالمرٌبي كالقائد.

سػػػػػيرة )عشػػػػػتي سػػػػػعيدنا مػػػػػف الدراجػػػػػة إلػػػػػى  -ّ
الطػػائرة( لمسػػعدكف، تعتبػػر مػػف السػػير الذاتيػػة التػػي 

فيـ طبيعة المجتمع  نذاؾ، كالغكص فػي في  تسيـ
أعماؽ الكاتب كاكتشاؼ الكثير مف أفكاره كقناعاتو 

 كطبيعة نظرتو لمحياة.
السػػعدكف يكتػػب لممتمقػػي مػػف خػػبلؿ سػػيرتو  -ْ

الذاتية كىك يرل نفسو متحٌدثنا لمناس جاعبلن حكايػاه 
 كسائط لتكصيؿ تجاربو الحياتية.

شخصػػػػػػػية الكاتػػػػػػػب فػػػػػػػي سػػػػػػػيرة السػػػػػػػعدكف  -ٓ
ػػػػػػػػا بقسػػػػػػػػامتيا كحركاتيػػػػػػػػا كقناعاتيػػػػػػػػا  كاضػػػػػػػػحة دائمن
 كأفكارىا.

التكالػػػػػد السػػػػػردم إلػػػػػى ذاكػػػػػرة قكٌيػػػػػة  حاجػػػػػة -ٔ
 كتكٌممو، إلى جانب حسف التركيب كالتصكير وتغٌذي

 كالكتابة الفنية.
ػػػػا مػػػػف  –السػػػػعدكف –ال يػػػػرل الكاتػػػػب  -ٕ حرجن

تكرار الفكػرة أك القصػة متػى مػا دعػٍت الحاجػة إلػى 
 ذلؾ.

 المصادر والمراجع: قائمة
مانػػة العامػػة لمجمػػس التعػػاكف لػػدكؿ الخمػػيج األ -ُ

دليػػػػػػػػؿ األدبػػػػػػػػاء بػػػػػػػػدكؿ ـ( َُِّ)  العربيػػػػػػػػة
دار  مجمػػػػس التعػػػػاكف لػػػػدكؿ الخمػػػػيج العربيػػػػة،
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الريػػاض، المممكػػة ، المفػػردات لمنشػػر كالتكزيػػع
 .العربية السعكدية

ـ( سػػػػيرة الغائػػػػػب ُِٗٗالمبخػػػػكت، شػػػػكرم ) -ِ
اآلتػػػي السػػػيرة الذاتيػػػة فػػػي كتػػػاب األيػػػاـ لطػػػو 

 جنكب لمنشر، تكنس.حسيف، دار ال
ـ( خطػػػػػػاب الحكايػػػػػػة ُٕٗٗجنيػػػػػػت، جيػػػػػػرار) -ّ

بحػػػػث فػػػػي المػػػػنيج، ترجمػػػػة محمػػػػد معتصػػػػـ 
 ك خركف.

ـ( البنػػػى السػػػردية ََِٗرضػػػكاف، عبػػػد ا ) -ْ
دراسػػػة تطبيقيػػػة فػػػي القصػػػة القصػػػيرة، دركب 

 لمنشر كالتكزيع، عٌماف، األردف. 
ـ( التكاصػػؿ األدبػػي َُِٓرمضػػاف، صػػالح ) -ٓ

يػػػة، النػػػادم األدبػػػي مػػػف التداكليػػػة إلػػػى اإلدراك
بالريػػػػػاض، المركػػػػػز الثقػػػػػافي العربػػػػػي، الػػػػػدار 

 بيركت.  -البيضاء
سػرد الجسػد ـ( َُُِضػر)ابف السػايح، األخ -ٔ

كغكاية المغػة قػراءة فػي حركيػة السػرد األنثػكم 
 .إربد، عالـ الكتب الحديث كتجربة المعنى،

ق( عشػػتي سػػعيدنا ُّْٓالسػعدكف، عبػػد ا ) -ٕ
بيكػػػاف لمنشػػػر، مػػػف الدراجػػػة إلػػػى الطػػػائرة، الع

 الرياض، المممكة العربية السعكدية.
ـ( ببلغػػػػػػػػة الكممػػػػػػػػة ُّٗٗسػػػػػػػػمطاف، منيػػػػػػػػر) -ٖ

كالجممػػػػػػػػػػػػػة كالجمػػػػػػػػػػػػػؿ، منشػػػػػػػػػػػػػأة المعػػػػػػػػػػػػػارؼ، 
 األسكندرية.

ـ( تيتانيكػػػػػػات َُِٗالسػػػػػػيد النػػػػػػكر، ناصػػػػػػر) -ٗ
أفريقيػػػػة ألبػػػػي بكػػػػر حامػػػػد كيػػػػاؿ دراسػػػػة فػػػػي 
البنيػػػػػة السػػػػػردية كاليكيػػػػػة كرؤيػػػػػا العػػػػػالـ، دار 

 المصكرات، الخرطـك غرب.

العجائبي في ـ( َُِِم )الشاىد، نبيؿ حمد -َُ
السػػػػػػػػرد العربػػػػػػػػي القػػػػػػػػديـ مائػػػػػػػػة ليمػػػػػػػػة كليمػػػػػػػػة 
ػا،  كالحكايات العجيبة كاألخبار الغريبػة نمكذجن

 .عٌماف، األردف الكٌراؽ لمنشر كالتكزيع،
ـ( مقكمػػػات السػػػيرة ََُِالطريطػػػر، جميمػػػة ) -ُُ

الذاتيػػة فػػي األدب العربػػي الحػػديث بحػػث فػػي 
لجػػامعي، مؤسسػػة المرجعيػػات، مركػػز النشػػر ا

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

األدب العربػػػػػػػػي الحػػػػػػػػديث، مكتبػػػػػػػػة النيضػػػػػػػػة 
 المصرية، القاىرة.

السػػػػػػػػػػػرديات ق( َُّْ) العتيبػػػػػػػػػػػي، فاطمػػػػػػػػػػػة -ُّ
النسػػػكية دراسػػػة تطبيقيػػػة عمػػػى ركايػػػات رجػػػاء 

بحػػػػػػػث مقػػػػػػػٌدـ اسػػػػػػػتكماال لمتطمبػػػػػػػات  ،العػػػػػػػالـ
تير فػػػي النقػػػد الحصػػػكؿ عمػػػى درجػػػة الماجسػػػ

قسػػػػـ المغػػػػة العربيػػػػة ك دابيػػػػا/ كميػػػػة  الحػػػػديث،
 الدراسػػػػػػػات العميػػػػػػػا/ جامعػػػػػػػة الممػػػػػػػؾ سػػػػػػػعكد،

 الرياض.
ـ( السرد َُِٔابف عدكاف، حصة عبد ا ) -ُْ

ككظائفو في النثػر األندلسػي، كرسػي الػدكتكر 
عبػػػػد العزيػػػػز المػػػػانع لدراسػػػػات المغػػػػة العربيػػػػة 

 ك دابيا، جامعة الممؾ سعكد.
ـ( الخطػػػػاب َُِٖسػػػػيف )العمػػػػرم، عبػػػػد الح -ُٓ

في نيج الببلغة، دار غيداء لمنشر كالتكزيػع، 
 عٌماف.

ـ( كتابػػػػػػة الػػػػػػذات َُِّالغامػػػػػػدم، صػػػػػػالح ) -ُٔ
دراسػػػات فػػػي السػػػيرة الذاتيػػػة، المركػػػز الثقػػػافي 

 -المغػرب، بيػركت –العربي، الػدار البيضػاء 
 لبناف.
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معجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ـ( ُٖٔٗ) فتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، إبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراىيـ -ُٕ
المؤسسػػػػػػػة العربيػػػػػػػة  طمحات األدبيػػػػػػػة،صػػػػػػػالم

ريف المتحػػػػػػػديف: التعاضػػػػػػػدية العماليػػػػػػػة لمناشػػػػػػػ
 .تكنس -لمطباعة كالنشر، صفاقس

ـ( السػيرة تػاريق ُّٖٗفيمي، ماىر حسف )  -ُٖ
 كفف، دار القمـ، الككيت.

ـ( معجـ السػرديات، ََُِالقاضي، محمد ) -ُٗ
تػكنس، دار الفػارابي  -دار محمد عمي لمنشػر

-لبنػاف، مؤسسػػة االنتشػار العربػػي –مؤسسػة 
مصػر، -ئػر، دار العػيفالجزا-لبناف، دار تالة

 المغرب. -دار الممتقى
ـ( مػػػػػنيج العقٌػػػػػاد فػػػػػي َُٖٗقميحػػػػػة، جػػػػػابر) -َِ

 التراجـ األدبية.
الكحػػػػػػدات ـ( ََُِ) كػػػػػػريـ محمػػػػػػد، إدريػػػػػػس -ُِ

دراسػػػة –السػػػردية فػػػي حكايػػػات كميمػػػة كدمنػػػة 
، دار مجػػػػػػػػػدالكم لمنشػػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػػع بنيكيػػػػػػػػة،

 .عٌماف، األردف
 ـ( المػػػػػرأة كالسػػػػػرد،ََِْ) معتصػػػػػـ، محمػػػػػد -ِِ

 افة، الدار البيضاء.الثق دار
ـ( الحػكار كخصػائص ََُِنظيؼ، محمد ) -ِّ

التفاعػػػػػؿ التكاصػػػػػمي، أفريقيػػػػػا الشػػػػػرؽ، الػػػػػدار 
 البيضاء، المغرب.

ـ( تحميػػػػػؿ الخطػػػػػاب ََِٓيقطػػػػػيف، سػػػػػعيد ) -ِْ
الركائػػػػػػي، المركػػػػػػز الثقػػػػػػافي العربػػػػػػي، الػػػػػػدار 

 لبناف. -المغرب، بيركت -البيضاء
 

 


