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آدا�ا،  جملة اجلمعية العلمية اإليرانية للغة العربية و
/ ش.هـ ١٣٩٤ صيف ،٣٥لـفصلية حمكمة، العدد ا

 ١- ٢١ م؛ صص ٢٠١٥

الذاتية ألمحد  »حيايت«املرکزية يف سرية  والشخصية واملؤلفالتطابق بني السارد 

  أمني
  ٢آبادی ، مرمي اکربی موسی١∗∗∗∗ابراهيم آرمن سيد

  اإلسالمية يف کرجآزاد  جبامعة وآدا�اة بير عيف قسم اللغة المساعد أستاذ  .۱
  جبامعة ارومية وآدا�اقسم اللغة الفارسية فی أستاذ مساعد  .٢

  ٠٨/٠٢/٩٤: البحث تاريخ قبول          ١٧/٠٦/٩٣: البحث اريخ استالمت

  صامللخّ 
هـــو  :مـــن املوضـــوعات املثـــرية للجـــدل يف الســـرية الذاتيـــة هـــي أنـــه هـــل املؤلـــف اســـتطاع أن يقّلـــل املســـافة بـــني الثالثـــة

بالتأکيـد يوجـد ؟ الثالثـةأدّق هـل متّکـن مـن التطـابق بـني هـذه املکّونـات  وبعبـارةاحملورية  والشخصية والساردبنفسه، 
ميکـن أن ُختتـرب  وهـذابينهـا عنـد وقـوع تلـک األحـداث، ف احلاضـرة إلـی األحـداث املاضـية و فارٌق کبٌري بني رؤية املؤل

يــدّل مــا . يف املقالــة احلاضــرة نريــد أن نــدرس هــذا املوضــوع يف الســرية الذاتيــة ألمحــد أمــني. بــه مهــارة املؤلــف املبتکــرة
ة علی أن املؤلف مبـا أنـه قـد أعطـی عنايـة بالغـة للبحـث عمـا تکّونـت بـه شخصـيته احلاضـرة وصلت إليه هذه الدراس

فقام بتفسري األحداث من وجهة نظره أکثر من حکايتها انطالقاً من رؤية الشخصية فقّلمـا جنـح يف تضـييق املسـافة 
اً تســاعدنا يف هــذا اpــال کثــرياً نظــراً إلــی أن الرؤيــة بوصــفها عنصــراً قصصــياً هاّمــ. والشخصــيةبــني الــرؤيتني للســارد 

  .فاآلراء اجلينيتية هي اليت نعتمد عليها يف هذه الدراسة
  

  .حياتی ؛أمني أمحد ؛الشخصية املرکزية ؛املؤلف ؛السارد ؛السرية الذاتية :الكلمات الرئيسة

  

  املقدمة

ــة إثــــارة للبلبلــــة اإلجناســــية وا ــاس األدبيــ ــواع واألجنــ ــرية الذاتيــــة أکثــــر األنــ ــّل الســ ــة األســــلوبية؛ تظــ هلويــ
. فالنســـتطيع أن نصـــل إلـــی رأي حمـــّدد بـــني اآلراء الـــيت أظهرهـــا الدارســـون والکتّـــاب يف هـــذا اpـــال

فالسؤال الذي اليزال يشغل بال املنظّرين بـه هـو أنـه هـل ميکـن أن نعتـرب السـرية الذاتيـة جنسـاً أدبيّـاً 
ة التـــداخل بـــني األجنـــاس األدبيـــة؛ مســـتقًال وقائمـــاً بذاتـــه؟ الـــبعض جيـــد احلـــّل يف اللجـــوء إلـــی نظريـــ

فالســـرية الذاتيـــة مـــن األجنـــاس الـــيت ميکـــن أن تـــدخل فيهـــا أجنـــاس أخـــری کاملـــذکرات، واليوميـــات، 
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. السـرية الذاتيـة ليسـت إال شـکال مـن أشـکال السـرد«علـی أی حـال . الشخصـيةوالروايـة  والسرية،
الباردي، ( »وقارئ فضوّيل يقرؤها يسردهاوسارد  وککل أشکال السرد، للسرية الذاتية مؤّلف يکتبها

  .)٥٨و  ٤: م٢٠٠٥
حکــي «: ن أحســن احلــدود اجلامعــة املانعــةأن يکــون احلــّد التــايل هلــذا اجلــنس األديب مــوميکــن 

 ذلـك عنـدما يرّکـز علـی حياتـه الفرديـةو  استعادي نثري يقوم به شخص واقعـي عـن وجـوده اخلـاص،
  .)٢٢: ١٩٩٤لوجون، ( »علی تاريخ شخصيته، بصفة خاصةو 

إذا حبثنا عن جذور للسرية الذاتية وصلنا إلی ما کـان شـائعا يف الثقافـة الغربيـة مـن تعريـة الـنفس 
طلبًا للعفو واملغفـرة وهـذه السـّنة الغربيـة انتهـت إلـی مـا يسـّمی بـأدب االعرتافـات وبلـغ ذروَ�ـا جـان 

 عشــر نسـا يف القــرن الثامنجـاك روســو يف اعرتافاتــه الـيت أصــبحت اللبنــة األولـی للســرية الذاتيــة يف فرا
لطــه حســني يف عشــرينات القــرن العشــرين أول ســرية ذاتيــة  األيــاماألدب العــريب احلــديث يعــّد ويف 

  . ظهرت مبعناها االصطالحي
مـــن املصـــادر اهلاّمـــة الـــيت يُعتمـــد عليهـــا يف فيف جمـــال الســـرية الذاتيــة؛ الدارســـات الســـابقة وأمــا 

مث . ١لفيليــب لوجــون التــاريخ األديبو  ة الذاتيــة امليثــاقلســري االبحــث عــن هــذا اجلــنس األديب کتــاب 
: ش١٣٩٠آرمــن، ( »مالحمهــا يف األدب العــريب املعاصــرالســرية الذاتيــة و «مقالــة حتــت عنــوان هنــاک 

أن حيصــل علــی معلومــات يف جمــال مالمــح الســرية يف هــذا املقــال مکــان القــارئ إب حيــث .)٩-٢٣
ســة تقــرأ مالمــح هــذا الفــن اعتمــادا علــی أهــّم الکتــب الــيت الذاتيــة وتطورهــا التــارخيي؛ إذ هــذه الدرا
توجــد مقـــاالت وکتـــب کثــرية قـــد درســـت الســـرية وهنـــاک . تطرقــت إلـــی هـــذا املوضــوع قـــراءة متأنّيـــة

هــذه الدراســات  الذاتيــة إال أن مــا يــدخل يف إطــار املقالــة احلاضــرة اليتجــاوز أصــابع اليــد ومــن أهــمّ 
الـذي اسـتفدنا منـه يف دراسـتنا هـذه کثـرياً  لــمحمد البـاردي ذاتعندما تتکلم الميکن أن نشري إلی 

لفت باَل کثري من الباحثني إال أ©م مل ينظروا من وجهة النظـر هـذه ـ وإن  ألمحد أمني حيايتسرية و 
  .إلی الکتاب فاملقالة امتازت جبّدة املوضوع .والشخصية والساردأي التطابق بني املؤلف 

  :هي أنه حيايتيف دراسة کن طرحها من األسئلة اليت ميو 
  املرکزية؟ والشخصيةهل املؤلف جنح أن يقّرب املسافة بني السارد  �

                                                                                                                                                       

  .نشائي الفرنسي واملرجع العاملي األول يف دراسة السرية الذاتيةاإل :فيليب لوجون .1
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 ؟أو الساردصوُت من يُسمع أکثر؟ الشخصية  �
ن إهـــل الرؤيـــة اّتســـعت باتســـاع وعـــي الشخصـــية مـــروراً باملراحـــل املختلفـــة طـــواَل احليـــاة أو  �

  الرؤية يف حيايت ال ختضع لقاعدة خاصة؟
  

  ذايت املرکزية ـ امليثاق السري والشخصية، واملؤلفني السارد، التطابق ب

يشـــّکل مفهـــوم التطـــابق عنـــد لوجـــون أحـــد الشـــرطني األساســـني يف الســـرية الذاتيـــة اللـــذين ال ميکـــن 
بني غريه مـن األنـواع اإلخالل �ما أو حتی بأحدمها إذا ما أردنا التمييز الدقيق بني السرية الذاتية و 

فلکي تکون هناك سرية ذاتية البد مـن التطـابق بـني ثالثـة  .)www.awu.sy: ٢٠٠١هياس، ( األدبية
  .أنواع من األنا؛ أنا کمؤّلف وکسارد وکشخصية حمورية

 مــا يتحــدد مــن خــالل اســتعمال ضــمري املــتکلم الرئيســة غالبــاً  والشخصــيةفالتطــابق بــني الســارد 
الرئيســة دون اســتعمال ضــمري  والشخصــيةضــوع عنــدما يتطــابق الســارد قــد يوجــد عکــس هــذا املو و 

أســاس الســرية الذاتيــة وهـو  املـتکلم، فکيــف ميکــن الوصـول إلــی معيــار أو قاعــدة للثقـة �ــذا التطــابق
  لکو©ا سرية ذاتية؟

معيــار الضــمري النحــوي ومعيــار تطــابق األفــراد الــذين حتيــل : جيــب أن منيــز بــني معيــارين خمتلفــني
ة يف الرئيســ والشخصــيةفــيمکن أن يکــون هنــاك التطــابق بــني الســارد . مظــاهر هــذا الضــمريعلــيهم 

ــة املزدوجــة : حالــة احلکــي بضــمري الغائــب ويــتم هــذا التطــابق بطريقــة غــري مباشــرة عــن طريــق املعادل
ــفالســــارد، = املؤلــــف  ــتنتج منــــه أن الســــارد =  واملؤلــ ــيء الــــذي نســ ــية، الشــ الشخصــــية = الشخصــ

لطـه حسـني  األيـامواملثال البـارز يف هـذا اpـال يف األدب العـريب کتـاب  .)٢٦و ٢٥: ١٩٩٤لوجون، (
عّسـر عالقـة التطـابق بـني األطـراف الرئيسـة  وهـذاب صـوتا سـردياً ناطقـاً يـاغالالذي اختذ من ضمري 

، إال أن املؤلــف يف الفصــل األخــري مــن اجلــزء األول يرفــع والشخصــية واملؤلــفالســارد وهــي  الثالثــة
  :يف التاسعة من عمرهاوهي  عن وجهه فيخاطب السارُد ابنَتهويکشف  ن الساردالقناع م

إّنك يا ابنيت لساذجة سليمة القلب، طّيبة الّنفس، أنت يف الّتاسعة من عمرك، يف «
  .)١١٧: ١٩٩٢حسني، ( »...هذه السّن اّليت يعجب فيها األطفال بآبائهم وأمها�م

فمثل هذه اإلشـارات يف هـذا الفصـل  .لذي فقد عينيهثم يواصل ويشبه نفسه بأوديب الملك ا
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، فالعملية واملؤلف والشخصيةمن اجلزء األول للکتاب تدّل علی وجود العالقة املمکنة بني السارد 
اإلبنة ابنة الشخصية احملورية وابنة السـارد يف  ظهراملنطقية اليت ميکن أن نصل �ا إلی هذه العالقة ت

إذا کــان املؤلــف ـ کمــا نعلــم و  )الشخصــية= الســارد (احملوريــة  شخصــيةوالفالســارد ه ؛الوقــت نفســه
= املؤلــف = هــو طــه حســني الــذي فقــد بصــره منــذ طفولتــه ـ فـــ الســارد  ـ ذلــك مــن خــارج الــنص

  .الشخصية
يقلـل املسـافة الفاصـلة بـني السـارد و  إال أن ضمري املتکلم املفرد مبا أنه حييل علی الذات مباشـرة

يسـمح و  هو الذي يهـيمن علـی السـرية الذاتيـة باعتبارهـا نوعـاً مـن أدب الـذات،احملورية  والشخصية
ذايت أن يتحــدث بامســـه اخلـــاص أکثـــر ممــا يســـمح للســـارد احملکـــي بضـــمري  للســارد مـــن النـــوع الســـري

  .)٦٧: ١٩٨٩جمموعة مؤلفني، ( ذلك بسبب تطابقه بالذات مع البطلو  الغائب
بـني السـارد والسـردية  ري علـی إذابـة الفـروق الزمنيـةيؤّکد عبدامللك مرتاض علی قـدرة هـذا الضـم

يـورد مجلـة مـن وهـو  مجيعا الستحالة السارد إلـی شخصـية کثـريا مـا تکـون مرکزيـةوالزمن  والشخصية
  .السريذايتاخلصائص هلذا الضمري تتالءم مع طبيعة النص 

 احلاجز الـزمينإن هذا الضمري جيعل احلكاية املسرودة مندجمة مع روح املؤلف ويلغي ذلك  .١
السـارد، فيبـدو الـزمن السـردي وحيـداً منـدجماً حبكـم أن املؤلـف يغيـب وزمـن  املوجود بني زمن السرد
   .عمله يف الشخصية اليت تسرد

حـــد أجيعــل ضــمري املــتکلم املتلقـــَي يلتصــق بالعمــل الســردي متومهـــاً أن املؤلــف، فعــال، هــو  .٢
د �ــذا الضــمري يلغــي دور املؤلــف بالنســبة إلــی الشخصــيات الــيت تقــوم عليهــا احلکايــة، فکــأن الســر 

يصاب به املتلقي عند السرد بضمري الغائب  اإلحساس ال وهذااملتلقي الذي ال يکاد حيّس بوجوده 
  .يعرف کل شيءوهو  الذي ميکن للمؤلف أن يظهر

 »األنـــا«فــــ . يحيـــل علـــی املوضـــوعفضـــمري الغائـــب وأمـــا ضـــمري املـــتکلم حييـــل علـــی الـــذات  .٣
يوجـد فـرق بـني ضـمري يسـرد ذاتـه وضـمري آخـر يسـرد . مرجعيته برانيـة »اهلو«ه جّوانية بينما مرجعيت

  .غريه
ضمري لسرد مسّمی باملونولوج الداخلي ـ ميتلك القدرة علی التوغل وهو  إن ضمري املتکلم ـ .٤

عــن نواياهــا ويقــدمها إلــی القــارئ کمــا هــي ال  ويکشــف  يف أعمــاق الــنفس البشــرية فيعريهــا بصــدق
 .)١٥٩: ١٩٩٨مرتاض، (کما جيب أن تکون 

فهـذا الضـمري يـوحي بوجـود . السـريذايتإال أن ضمري الغائب يأيت بعد ضمري املـتکلم يف السـرد 
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فاصلة بـني السـارد والبطـل، فقـد أسـلفنا أن التطـابق املفـرتض يـتم حصـوله يف السـرية الذاتيـة بضـمري 
  .الغائب بطريقة غري مباشرة

ــق التطـــابق بـــني ميکـــن القـــول إن ضـــمري إذن  املـــتکلم املفـــرد يتـــيح للمـــرتجم لذاتـــه إمکانيـــة حتقيـ
  . يتّم فيه التطابق بطريقة غري مباشرةفضمري الغائب وأما بصورة مباشرة  والسارد والشخصيةاملؤلف 

الرئيسـة  والشخصـيةإال أن استعمال ضمري املتکلم أيضا اليؤدي إلی التطـابق التـام بـني السـارد 
ــا يف الـــنص الســـريذايت ؛ يـــری جـــريار جينيـــت أن هنـــاك يف کـــل نـــص ســـريذايت مســـافة فاصـــلة بـــني أنـ

احملوريـــة ال يوجـــد  والشخصـــية، أي أن التطـــابق التـــام بـــني الســـارد )البطـــل(=أنـــا املســـرودة و  الســـاردة
حتی يف النص السريذايت؛ ألن السارد يعرف أکثر مما تعرفه الشخصية فاألول خيتلف عن الثانية يف 

فحينمـا  .)٢٦٢: ١٩٩٧جينيـت، ( ه أن يتفـوق عليهـا علمـاً باألحـداثيسـمح لـ وهذاالسن والتجربة 
رأيـــت رجـــًال يف األربعـــني، طـــويال جـــدا، وبـــدينا مبـــا فيـــه الکفايـــة، بشـــاربني جـــد «: يکتـــب مارســـيل
فهنــا . »ی عينــني واســعتني مــن فــرط االنتبــاهيــنفض بعصــبة ســرواله، يرکــز علــوهــو  ســوداوين، کــان،

يصــف رجــالً جمهــوًال رآه قبــل عشــر ســنوات اليــزال اليعرفــه، فهــو وهــو  ســاردجيــب أال نتصــور أن ال
ـــجاً ) البطــــل(= ــبح رجــــًال ناضــ ــدة أصــ ـــذه املــ ــاء هـ ـــد انقضــ ــه بعــ ــ ـــنوات إال أن ــل عشــــر سـ ــه قبــ مل يعرفــ
  .)٦٤: ١٩٨٩جمموعة مؤلفني، ( هو نفسهوإن  يعرف أکثر من البطل )السارد(=

يف الـنص السـريذايت جيعـل السـارد يعـرف  الکتابـةوزمـن  فمضّي زمن طويـل بـني وقـوع األحـداث
إال أنه من الکتّاب السريذاتيني من خيفون معرفة السارد عنـدما يسـرد احلکايـة . أکثر من الشخصية

اليت تکون فيها الشخصية موضوعاً فيحرتمون جهل الشخصية ويراعون تطور أفکاره کما جند عند 
  .)٦٨ :املصدر نفسه( لضائعالبحث عن الزمن امارسيل بروست يف روايته الشهرية 

فنالحظ عدم قابلية الضمري النحوي علی حتقيق التطابق واحلسم يف انتماء نص ما إلـی جـنس 
الســرية الذاتيــة فــال يبقــی أمامنــا إال أن نتجــاوز الضــمري إلــی عنصــر ثــاٍن ال ميکــن يف غيابــه أن نصــل 

املـــذکور علـــی غـــالف ) ملؤلـــفاســـم ا(اســـم العلـــم وهـــو  إلـــی التطـــابق بـــني هـــذه األرکـــان الثالثـــة أال
ويــتلخص، يف هــذا االســم، الوجــود التــام ملــا «. لصــفحة األولــی فــوق عنــوان املؤلــفالکتــاب وعلــی ا
العالمة الوحيدة يف النص خلارج ـ نص ال ريب فيه، اليت حتيل إلی شخص واقعي، : نسميه باملؤلف

ويف   .لــنص املکتــوب برمتــهيطلــب �ــذه الطريقــة أن ننســب إليــه، يف آخــر املطــاف، مســؤولية تلفــظ ا
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ـــم فقــــط ـــنص، يف هــــذا االسـ ــل الـ ــف داخــ ــود املؤلــ ـــزل وجــ ـــاالت خيتـ ــذه و  ...کثــــري مــــن احلـ ـــد �ــ أقصـ
  .)٣٤: ١٩٩٤لوجون، ( »حقيقيشخصاً وجوده مؤکد من طرف احلالة املدنية و . ..الکلمات

يــد علــی ميثــاق الســرية الذاتيــة هــو تلــك العقــدة الــيت يربمهــا املؤلــف مــع القــارئ لغايــة التأک اً إذ
االسـم الشخصـي املکتـوب علـی والرجـوع بکـل شـيء إلـی  والشخصـية والسـاردالتطابق بني املؤلف 

وباالمجـــال ميکــن أن نلخــص الطـــريقني لتحقيــق تطـــابق االســم بـــني  .)٤٤: ١٩٨٤حبــراوي، ( الغــالف
  :األطراف الثالثة يف النص السريذايت

ــق الضــمين � ، مبناســبة ميثــاق الســرية ردوالســاعلــی مســتوی العالقــة بــني املؤلــف ( الطري
 ):الذاتية

قصـة (استعمال عناوين ال ترتك أي شك حول کون ضمري املـتکلم حييـل إلـی اسـم املؤلـف  -
 ).حيايت، سرييت الذاتية، اخل

مقطع أويل للنص يتحمل فيه السـارد التزامـات أمـام القـارئ وذلـك بالتصـرف مثـل املؤلـف،  -
ضمري املتکلم حييل إلی االسم القائم  بطريقة جتعل القارئ ال حيمل أي شك حول کون

 .کان هذا االسم غري وارد يف النصوإن   علی الغالف،
يشـتمل مسـتوی االسـم الـذي يأخـذه السـارد ـ الشخصـية يف احملکـي  الطريق الواضـح �

 .)٤٠و ٣٩: ١٩٩٤لوجون، ( س اسم املؤلف املعروض علی الغالفنفسه، والذي هو نف
يعـــّد ميثـــاق الـــنص  وهـــذاـ  واملؤلـــف والســـاردبـــني الشخصـــية  مـــا أســـلفنا حيتـــاج التطـــابق رغـــمو 

بعد أن أبرم املؤلف امليثاق السريذايت مـع القـارئ ووظّـف . السريذايت ـ إلی دقة أکثر يف السرد الذايت
ضــمري املــتکلم بوصــفه ضــمرياً حمــيًال علــی الــذات داّالً علــی التطــابق الســريذايت أکثــر مــن الضــمائر 

هــو الشــخص الـــذي عــاش هـــذه  والســـارد الســارد وفـــاملؤلف هــ. بــة حياتــهاألخــری فيقــوم بســـرد جتر 
املرکزيـة بـالطبع ـ  والشخصـيةيف آن يسـرد يف الـزمن احلاضـر  الشخصـية وهـو  إال أن السـارد. التجربـة

فالفارق الذي يهتّم به جريار جينيت يف مبحث املنظور السردي . عاشت التجربة يف الزمن املاضي
 بعبارة وأ »جه وجهُة نظرها املنظوَر السردي؟من الشخصية اليت تو «و »د؟من السار « بني السؤالني

. يکاد هذا الفارق تزداد أمهيته عندما يطـرح يف السـرد الـذايت. »من يتکلم؟«و »من يری؟«: أوجز
فمع هذه التفاصيل أين املوقف الذي يتخـذه السـارد يف املقـام السـردي أو احملکـي؟ هـل هـو يعـرف 
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و ال يســرد إال مــا تعرفــه الشخصــية؟ فللوصــول إلــی اإلجابــة جيــب أن نفکــك أکثــر مــن الشخصــية أ
مــع أنــه کــان قــائًال بــثالث . بــني الــرؤيتني أو البــؤرتني الســرديتني اللتــني أمسامهــا جــريار جينيــت تبئــرياً 

فهـا هــي . حـاالت مـن التبئــري إال أن السـرية الذاتيــة لطبيعتهـا الســريية تـرفض واحـداً مــن هـذه الثالثــة
ــونلبون ات اجلينيتيــة ســنأيت �ــا باملقارنــة مــع التصــنيفني اآلخــريالتبئــري  ــودروفو ي جمموعــة مــؤلفني، ( ت

١١٥: ١٩٨٩(.  
  تودروف  بويون  جينيت

السارد يعرف أکثر مما تعرف الشخصية   الرؤية من اخللف  التبئري يف درجة الصفر
  )الشخصية>السارد(

فه الشخصية السارد يعرف نفس ما تعر   الرؤية مع  التبئري الداخلي
  )الشخصية=السارد(

السارد يعرف أقل مما تعرفه الشخصية   الرؤية من اخلارج  التبئري اخلارجي
  )الشخصية<السارد(

ــارد العلـــيم، والثانيـــة احلکايـــة ذات  ـــة ذات السـ ــبعض احلکاي واحلکايـــة بـــالنمط األول يســـّميها الـ
ــرد املو  ــة ُحتکـــــی بالســـ ــد، والثالثـــ ـــل املقيـــ ـــر أو ذات احلقــ ــراً ألن وجهـــــة النظــ ــلوکي ونظـــ ضـــــوعي أو الســـ

مصــطلحات کاحلقــل والرؤيــة ووجهــة النظــر هلــا مضــمون بصــري مفــرط اخلصوصــية فوظّــف جينيــت 
ــطلح الت يقصــــد جينيــــت مــــن التبئــــري  .)٢٠١: ١٩٩٧جينيــــت، ( بئــــري أکثــــر جتريــــداً يف هــــذا اpــــالمصــ

ولـــه وحـــده احلـــق يف أن تضـــييقاً يف حقـــل الرؤيـــة باملقارنـــة مـــع املعرفـــة الکليـــة للســـارد، ألن للســـارد، 
حيکي احلکاية، سواء حسب وجهة نظره اخلاصة، أو انطالقاً من وجهة نظر إحدی الشخصيات، 

فإذا انطلق السرد من وجهة نظر غري وجهة نظر السارد . أو حسب وجهة نظر حکائية غري حمددة
موعـــة مـــؤلفني، جم( ت تبئـــرياً التضـــييق عـــّرب عنـــه جينيـــ وهـــذايعـــين هنـــاك تضـــييق يف حقـــل رؤيـــة الســـارد 

والتضييق يف حقل الرؤية يتّم عمليًا باالنتقاء للمعلومات السردية وإذا انطلـق السـرد  .)١١٣: ١٩٨٩
فهــذا يعــين رغبـة إراديــة يف الالانتقــاء أي ال وجــود ) التبئــري يف درجــة الصـفر(مـن وجهــة نظــر السـارد 

ذه احلکايـة بـالتبئري يف درجـة الصــفر احلالـة کثـريا مـا متثلـه احلکايـة الکالسـيکية فمثـل هـوهـذه  للتبئـري
يف التبئري الداخلي يتطابق املـأوی البـؤري ـ الـذي يتحـدث عنـه جينيـت ـ مـع . هي حکاية غري مبأَّرة

والبــد مــن اإلشــارة «. علــی الشخصــية أي يصــفی عــرب وعيهــافالســرد يــتم تبئــريه . وعــي الشخصــية
وبالفعـل، فمبـدأ هـذه الصـيغة . فيـة صـارمة متامـاأيضا إلی أن ما نسميه تبئرياً داخلياً قلما يطبَّق بکي
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الســردية بالــذات يســتتبع اســتتباعًا صــارماً متامــاً أّال يصــف الســارُد الشخصــية البؤريّــة أبــدا، وال حتــی 
: ١٩٩٧جينيـت، ( »أن يشري إليهـا مـن اخلـارج، وأال حتلـل أفکارهـا أو ادراکا�ـا حتلـيًال موضـوعيا أبـدا

تمام أنـه جيـب أال يـؤّدي مثـل هـذا النـوع مـن الرؤيـة إلـی أن خنلـط وما هو جدير بااله )٢٠٣و ٢٠١
اضطلع شخص واحد �ذين وإن  بني مقام التبئري ومقام السرد فهذان املقامان کما أسلفنا يتمايزان

شـيء واخـتالف مـدی معرفتهمـا باألحـداث ـ فالسـارد يکـاد البطـل و املقامني؛ فالتطابق بني السـارد 
ــ والسيما يف السرد الذايت ،خصيةدائما يعرف أکثر من الش ـــ   .ذو أمهية بالغةشيء آخر  ـ

فهناك املأوی البؤري خارج الشخصية، کأنه توجد  : التبئري اخلارجيوهو  أما النمط الثالث
کامريا أو وعي غري حمدد يف مکان من احلکاية فهذا الوعي يکون عاجزا عن معرفة داخل األشياء 

أما الرؤية يف السرية  )١١٥و ١١٤: ١٩٨٩جمموعة مؤلفني، ( اخلارجيةسّجل املظاهر أو الشخصيات في
، )التبئري الداخلي(الذاتية فهي رؤية جتمع بني النمطني مها الرؤية من اخللف والرؤية املصاحبة 

يکتب جتربة حياته فيربم مع ) السارد(=والتبئري اخلارجي قّلما جنده يف السرية الذاتية ألن املؤلف 
ثاق السريذايت فاليستطيع أن خيفي نفسه کسارد خلف عني الکامريا فدائما هو موجود، القارئ املي

إال أنه يستطيع أن يظهر قدرته يف تطبيق صوت السارد وصوت الشخصية بالتبئري علی الشخصية 
، عندما يضّيق املسافة بني الذات الساردة والذات املوضوع )التبئري الداخلي(=املرکزية 

يتظاهر بأنه اليعرف أکثر من معرفة الشخصية  والسارد) کزية اليت عاشت التجربةالشخصية املر (=
ألننا نعلم أن احلکاية تسبق السرد أو زمن وقوع  »يتظاهر«نقول باألحداث واملشاهدات و 

وهو  األحداث يسبق زمن الکتابة، فالسرد اسرتجاع والکاتب قد عاش التجربة يف زمن بعيد
فالسري الذاتية العربية خاصة وغري العربية عامة . عي باألحداث ويدرکهازمن احلاضر فياليکتب يف 

فاملفارقة الزمنية الواسعة بني . المتّثل هذا التطابق بشکل مستمّر، ألن التبئري الداخلي ليس ثابتاً 
التجربة توّسع اهلوة بني الشخصية اpرّبة وبني السارد الذي يروي األحداث اليت وزمن  زمن الکتابة

فإذا أدخل السارد وعيه الراهن يف سرده لألحداث اليت جرت . اشتها الشخصية بفعل التذّکرع
إذا مسح للشخصية بأن تری بعينها فهو جيعل و  للشخصية فقد فارق بني صوته وصوت الشخصية

ري إال أن النقطة اهلامة يف السرية الذاتية هي أن التبئري يرتاوح بني التبئ. نفسه مندجمًا مع الشخصية
سع الرؤية من املصاحبة إلی الداخلي والصفر، فيتداخل صوت السارد وصوت الشخصية أو تت
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وما جدير بأن نعرف هو أن هذا التحويل من تبئري إلی آخر ليس ثابتًا علی مدی عمل  اخللف
  .)٢٠٣: ١٩٩٧( ينيت يشتمل علی مقطع سرديٍّ قصريأديب بأکمله، بل کما يقول جريار ج

 اً؛أيديولوجي اً خطاب السارد خطابکون مبجال التبئري يف السرية الذاتية   وليس عدمي الصلة
تطابق بني صوت السارد وصوت الشخصية إال أن السارد اليزال يعکس وإن  فالکاتب

املفهوم يشتّد يف السرية الذاتية ألن أساسها وما يدفع إلی کتابتها هو التربير  وهذاأيديولوجيته 
تطيع أن يکون حمايدًا أو موضوعيًا ألن املرتجم حلياته اليکتبها إال عندما التربير اليس وهذاللذات 

. أحّس بضرورة هلا فلحظة الکتابة بکّل ظروفها وأسبا�ا تؤّثر يف السرد االسرتجاعي أکَرب تأثريٍ 
فکثريا ما تصبح دراسة هذه األحداث واستخراج الدروس منها ذات أمهية أکثر من األحداث 

التجارب وهذه  الذاتية إعادة قراءة احلياة بکل جتار�ا اليت عاشتها الشخصية نفسها، فالسرية
التعليق عليها عند الوقوع، لکنها عندما تعاد قراء�ا تعلَّق عليها و  حدثت مرة دون الوعي �ا

السارد عن وتفسَّر باأليديولوجية اليت مل يکن ميتلکها الکاتب يف بداية حياته فتختلف حتما رؤية 
  .الشخصية رؤية

  
  يف حيايت ألمحد أمني والساردالتطابق بني الشخصية املرکزية 

يستعيدها متأمالً وإن  کان أمحد أمني يف الثامنة والستني من عمره حني قّرر أن يکتب حياته
بعد  مغزی الرحلة ومعناها، فشعر بقرب النهاية فانتابته رغبة استعادة کل شيء لتأمله، خصوصاً 

ن األحداث الصادمة اليت تضع الوعي يف مواجهة نفسه، ومن هذه األحداث جمموعة متتابعة م
ابتعاد الکثريين من حوله بعد أن مل يعد له منصب ينفع أو يضّر، : اليت عاناها أمحد أمني

والتدهور احلاّد يف عينيه اللتني ظلتا نافذته علی الکتب، واجللطة اليت أسلمته إلی شلل نصفي مل 
تقاومها إال  د شهور مريرة، وکلها أحداث ترتك الذات يف مواجهة النهاية اليت التذهب آثاره إال بع

هو من املرتمجني لذوا�م الذين يربمون ميثاقهم السريذايت بالوضوح التام فاليبقی مکاناً . بالکتابة
؟ لست »حيايت«يف نشره، ما للناس و. .وترددت«: جنس العمل األديب، ها هو يقول للشك يف
ي العظيم، وال ذي املنصب اخلطري، الذي إذا نشر مذکراته، أو ترجم حلياته، أبان عن بالسياس

وال أنا باملغامر الذي استکشف جمهوًال من حقائق العامل، فحاول وصفه  ...غوامض مل تعرف
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فهو يروي أحداثه لتکون عربة، وينشر  ...وال أنا بالزعيم املصلح اpاهد ...وأضاف ثروة إلی العلم
أمني، ( »؟»حيايت«ريب من ذلك، ففيَم أنشر لست بشيء من ذلك وال ق. اته لتکون درساً مذکر 

لعلها تصور جانبًا من جوانب جيلنا، » حيايت«الأؤرخ . .فلماذا«: مث هو يواصل .)٨: ١٩٥٠
فقد عنيت أن أصف ما . تعني غداً مؤرخاً و  ولعلها تفيد اليوم قارئاً،. وتصف منطاً من أمناط حياتنا

نبتت عندي فکرة تاريخ حيايت، منذ أول عهد . مؤثرًا يف نفسي، ونفسي متأثرة مبا حويل حويل
مث .. .شبايب، فقد رأيتين أدون مذکرات يومية عن رحاليت، وعن حيايت يف األسرة وأيام زواجي

منت الفکرة وشغلت بايل يف العام املاضي، فکنت أعصر ذاکريت ألستقطر منها ما اختزنته من 
ليت إلی شيخوخيت، وکلما ذکرت حادثة دّونتها يف اجياز ومن غري ترتيب فلّما فرغت من أيام طفو 

ذلك ضممته إلی مذکرايت اليومية، مث عمدت يف األشهر القريبة إلی ترتيبه وکتابته من جديد علی 
  .)٩ :١٩٥٠، املصدر نفسه( »ال تأنقالنحو الذي يراه القارئ، من غري تصنع و 

وحييل إلی الشخصية الرئيسية هو مرجع الکالم  حيايتمبهمة السرد يف يضطلع ضمري املتکلم 
طفل أو شاّب أما  وهو  أو موضوع السرد إال أن التطابق من حيث الضمري الشخصي بني البطل

رجل ناضج يف سن تتجاوز الستني فريوي هذه القصة بعد عشرات السنني والسارد وهو ، أو شيخ
يف  تطابق الينبغي أن حيجب االختالف يف الوظيفة، واالختالف«ــــــ  يعرف کل مالبسات احلدث

: ١٩٩٧جينيت، ( »من البطل، حتی ولو کان هو البطل إن السارد يکاد دائما يعلم أکثر. اخلرب
٢٠٥(.  

ما أنا إال نتيجة «:زمن احلاضراليبدأ الفصل األول بالتبئري علی األنا الساردة اليت تکتب يف 
مث يفّسر السارد هذا  .)١٣: ١٩٥٠أمني، ( »وعلی آبائي من أحداث ما مّر عليّ حتمية لکّل 

 ...فاملادة التنعدم وکذلك املعاين«: ته احلاضرة بعّدة براهني عقليةاحلکم الذي أصدره علی نفسيّ 
کذلك الشأن يف العواطف واملشاعر واألفکار واألخيلة، تبقی أبداً، وتعمل عملها أبداً، فکل ما و 

يوم والدته، بل من يوم أن کان علقة، بل من يوم أن کان يف دم آبائه، وکل ما  يلقاه اإلنسان من
  .)١٣: املصدر نفسه( »يسکن يف أعماق حسهيلقاه أثناء حياته، يستقّر يف قرارة نفسه، و 

فهو يريد أن يثبت أن شخصية کل إنسان تکّو©ا الوراثة من ناحية والبيئة من ناحية أخری 
فهذه البداية �ذه الرؤية . خر تتسّبب فيها حيا�ما املختلفة وراثًة وبيئةً فکآبة إنسان وابتهاج آ

املّتسعة للسارد العليم تدّل علی أّن املؤّلف مل يّتخذ رؤية نامية مع تقّدم الزمن فتکوَن مصاحبة مع 



 ابراهيم آرمن، مرمي اکربی   الذاتية ألمحد أمني »حيايت«الشخصية املرکزية يف سرية و  املؤلفو  التطابق بني السارد

11 

 

  . الشخصية يف سّنها املبّکرة مث تتسَع کّلما يکرب الطفل
وتربير الذات وبالعبارة املختزلة اإليدئولوجيا أهّم من  هل هذا يرجع إلی أن التفسري للمواقف

  ، للمؤلف؟والشخصيةتطابق الصوتني، السارد 
جرّباه؛  خمتلفنيلدی امرأين تلفان خمدث الواحد يتبعه رّدان للفعل ايؤّکد املؤلف علی أن احل

،  فاحلادثة الواحدة يبکي منها إنسان ويضحك منها آخر؛ واليبکي واليضحك منها ثالث«
املصدر ( »نفردًا اليساويه فيه أي فنان آخرکأوتار العود الواحد، يوّقع عليها کل فنان توقيعًا م

  .)١٤: نفسه
فالذات بکل انفراده به مأخذ اعتبار املؤلف وتربير الذات برؤيته احلاضرة أو بوعيه احلاضر ما 

فأنا أروي من األحداث ما تأثّرت به نفسي وأحکيها کما رأت «: وم به األنا الساردة املتلّفظةيق
فيمکن أن نقول إن  .)١٤: املصدر نفسه( »...وأترمجها مبقدار ما انفعل �ا شعوري وفکري. عيين

  .الرؤية الشخصية للحدث أهّم من احلدث الذي عاشه املؤلف
قات الزمنية بني زمن األحداث أو أهّم املفارقة الزمنية اليت تّتسم �ا السرية الذاتية هي املفار 

ففي حني أّن السارد يسرد أحداثًا يف الزمن املاضي فإذا به يعود . السرد أو الکتابةوزمن  احلکاية،
إلی احلاضر لتربير موقف أو تفسري حادث أو اعادة بناء عالقة سببية بني األحداث مل تکن 

ظلم صراف البلدة أخرج أيب من . وهکذا أالعيب القدر«: موجودة حينما وقعت هذه األحداث
لوال ذلك لنشأت فالحًا مع الفالحني أزرع و  مسخراط وأسکنه القاهرة حيث ولدت وتعلمت،

وأقلع، ولکن تتوالد األحداث توالدًا عجيباً، فقد ينتج أعظم خري من أعظم شر کما ينتج أعظم 
أمني، ( »لی مسرح الکونيظهر عشر من أعظم خري، وال تستبني األمور حتی يتم هذا التوالد و 

١٦: ١٩٥٠(.  
إن األحداث اليت مل يعشها السارد تدخل يف إطار املقامات السردية الداخلية اليت يصبح فيها 

من الشخصيات غري أن يکون يف مثل هذه احلکايات الثانوية إما  والساردالسارد مسرودًا له 
رة أمي فأصلها علی ما روي يل من أسوأما «: اً اً؛ رمبا لکونه کائنًا مجعيّ املرکزية أو ليس سارداً حمدد

 »يب فرارًا من الظلم أو لشيء آخرالأدري أهجر�ا کما هجر�ا أسرة أو  من أعمال املنوفية، »تال«
  .)١٧: املصدر نفسه(

فاجلملة األولی تشتمل علی خطاب السارد غري احملدد يف الزمن املاضي يسرتجع األحداث 
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للشخصية املرکزية واجلملة الثانية بالفعل املضارع خطاب أنا الساردة اليت سبقت احلياة الشخصية 
  .سارد أي التبئري يف درجة الصفرفهنا البؤرتان أو الرؤيتان لل. زمن احلاضراليف 

لشخصية إال أن التبئري لکان مطابقًا وإن   إن السارد يف کل حمکي يعرف أکثر من الشخصية
ة السارد وتظاهره بأنه يعرف األحداث يف حّد معرفة تضييق حقل رؤيو  الداخلي علی الشخصية

الشخصية ويدرکها يف حد إدراکها يعترب يف النصوص السردية عامة والسرد الذايت خاصة احرتاماً 
فعندما يتدّخل . جلهل الشخصية اليت يسمح �ا السارد العليم أن تتطور أفکارها شيئًا فشيئاً 

ــ لشخصيةالسارد يف األحداث اليت التعرف �ا ا ــــ هذا يعّد مشروعًا يف السرية الذاتية وإن  ــ فهذا ــ
يتني هذا يعترب تباعد الرؤ . يؤّدي إلی عدم تطابق صوت السارد وصوت الشخصية أو وعيهما معاً 

  .)١٢٢: ١٩٨٩جمموعة مؤلفني، ( من حيث وجهة النظر
کانت و  ا البيت ولدتيف حجرة يف هذ«: ت البؤرية ليست قليلة يف حيايتومثل هذه املفارقا

، وکأن هذا التاريخ کان إرهاصاً ١٨٨٦والديت يف الساعة اخلامسة صباحًا من أول أکتوبر سنة 
فکنت . بأين سأکون مدرسًا فأول أکتوبر عادة بدء افتتاح الدراسة وشاء هللا أن أکون کذلك

بنات، ومشايخ و  لبننيمدرسًا يف مدرسة ابتدائية، مث يف مدرسة ثانوية مث يف عالية وکنت مدرسًا 
  .)١٩: ١٩٥٠أمني، ( »أفنديةو 

فکونه مدرسًا يف املدارس يف خمتلف املراحل الدراسية وألناس من طبقات خمتلفة يکّون أحداثاً 
  .ستقوم الفصول اآلتية عليها إال أن السارد يسرد هذه األحداث علی سبيل االستباق

حيکي فرتة الطفولة، مباشرة وهو  ول فيقفز،إن التتابع الزمين الحيرتمه املؤلف يف داخل الفص
مث يعود إلی الطفولة ففي حني أنه حيکي فقدان أنابيب املاء يف البيوت يستبق و  إلی فرتة الشباب

فتشويش السرد و�ميش الزمن . مّد األنابيب مث يسرتجع األحداث السابقة من جديدو  حفَر احلارة
دی مقطع سردي قصري فها هو يصف الشعور نعثر عليهما علی مدی فصل واحد أو قل علی م

الديين السائد يف البيت ونظام األبّوة القاسية فيبّئر السرد علی وعي الشخصية تبئرياً داخلياً فتضّيق 
ويغمر البيت الشعور الديين، فأيب يؤّدي الصلوات «: صوت الشخصيةو  املسافة بني صوت السارد

يکثر من قراءة و  مساًء ويصحو مع الفجر ليصلي ويبتهل،يکثر من قراءة القرآن صباحًا و و  ألوقا�ا
حيکي حکايات و  زخرفهاو  يقّلل من قيمة الدنياو  يکثر من ذکر املوتو  احلديث،و  التفسري
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مث هو يريب  ــ معه هحتّج أمّ و  حيجّ و  يؤثر �ا أقرباءهو  يؤّدي الزکاةو  عبادا�م،و  أعماهلمو  الصاحلني
يسائلهم متی و  يراقبهم يف أوقات الصالة األخریو  لفجر ليصلواأوالده تربية دينية فيوقظهم يف ا

  .)٢٢: ١٩٥٠أمني، ( »أين صلواو  صلوا
إلی هنا يری السارد األحداث بعني الشخصية دون تدّخله املباشر امللموس حتی يُبعَد املسافة 

اضي إلی ل الزمن من املحيوّ و  بني الصوتني إال أن السارد يفاجئ القارئ املفرتض عندما خياطبه
» مَت منه رائحة الدين ساطعة زاکيةعلی اجلملة فأنت إذا فتحت باب بيتنا مش و«: احلاضر

  .)٢٢: املصدر نفسه(
فتحّولت الرؤية من الرؤية املصاحبة إلی الرؤية من اخللف إال أن التبئري يف القسم األول من 

هو بدرجة أساسية «لسارد ايدئولوجية السارد فخطاب اکان داخلّيًا اليزال حيمل وإن   املقطع
إن التلّفظ يعکس ايدئولوجية . بالتايل فهو خطاب ايدئولوجي بالضرورةو  تربيرو  خطاب تفسري

  .)٨٣: ٢٠٠٥الباردي، ( »ة موضوع السردليس ايدئولوجية الشخصية املرکزيو  السارد
العبادات من محل الرؤية املصاحبة اليزال حيمل ايدئولوجية السارد فتربير القيام بوإن  فالسرد

الّرؤية يف الّسرية الّذاتّية ميكن «. ير ايدئولوجي متخّلف عن احلدثأجل التقليل من قيمة الدنيا، ترب 
إن األحداث تفّسر دائما برؤية إيديولوجّية . لكن اإليديولوجيا متأّخرة دائماً و  أن تكون مصاحبة

ذلك أّن الوعي بالفعل  ،ّلف عنهيصاحب الفعل أو احلدث بل يتخ الّتربير الو  متأّخرة يف الّزمن
  .)٨٣: املصدر نفسه( »لزمن وقوعه يف أغلب األحيان ليس مصاحباً 

السرد التزال أکرب املفارقات الزمنية السائدة يف وزمن  تظّل املفارقة الزمنية بني زمن احلکاية
األحداث حيکي و  زمن احلاضرالالسرية؛ فبينما يسرتجع السارد األحداث املاضية فإذا يدخل يف 

اليت تباشر مقام الکتابة أو مقام السرد، فالفصل الثالث خيتمه املؤلف باملقارنة بني الزمن املاضي 
. استبداد األوالد يف البيتو  زمن احلاضر بتقّدمهالبني و  نظام األبّوةو  بتخّلفه يف األبعاد املختلفة

احلاضر الذين حصل عليهما بعد  وعيهو  مثل هذه التحليالت اليت يقوم �ا السارد بثقافته احلاضرة
فالتربير اإليدئولوجي  ؛جتربة احلياة اليت عاشتها الشخصية نشاهدها يف غري موضع من السرية

مرتبط بزمن السرد ال بزمن التجربة؛ فالسارد برؤيته اإليدئولوجية هو الذي يهيمن علی السرية 
شّتان بينهما و  ذين جّر�ما املؤلفليلني الفيبدو أن املقارنة بني اجل. املنطلقة من البعد اإليدئولوجي

  .هي األيديولوجيا اليت تربّر الذات



  ١٣٩٤ ، صيف٣٥العدد الـ   فصلية حمكمة، نية للغة العربية وآدا�اجملة اجلمعية االيرا

14 

 

 ليست السرية تتّبع خيط مضبوط بني الفصول، فعندما تريد أن جتعل تالحق األحداث  
زمن الالتتابع الزمين ما يربط بني الفصول فإذا يبطل الفصل الرابع هذه القاعدة لتعّلق السرد بو 

تسرد اإليدئولوجية اليت حصل و  فالذات الساردة تنفصل عن الذات اpّربة. ملئةئة باااحلاضر م
التشکيك و  عدم صراعه الديينو  عليها يف زمن الکتابة فِقَصر النظر الذي ورثه املؤلف عن أمه

حزنه الدائم، هذه کلها کّونت مالمح و  العقائدي بسبب رسوخ تعاليم البيت يف شعوره الالواعي
هذا الفصل من الفصول اليت الجند لوعي الشخصية أثرًا فيه أو قل . بيئةً و  راثةهذه الشخصية و 

ليست التجربة احلياتية اخلاصة موضع اهتمام السارد بل الدروس اليت يستخرجها السارد العليم 
، هي األطراف واملؤلفالقارئ و  فالسارد ؛القارَئ املفرتض إلی العناية �ا والساردمنها هي اليت يدع

 فإن رأيت ّيف إفراطًا يف جانب اجلدّ «: خياطب السارد دائما هذا القارئ. ثة يف هذا الفصلالثال
: ١٩٥٠أمني، ( »مبادئهو  فاعلم أن ذلك کله صدی لتعاليم البيت.. .تفريطاً معيبًا يف جانب املرحو 

٢٦(.  
الرؤية اإليدئولوجية هي و  فيبدو أن صوت السارد هو الذي يطفح علی صوت الشخصية

لق السرد الذايت أي التجربة احلياتية ليست ذات قيمة يف حّد ذا�ا بل تکتسب قيمتها من منط
  .الوعي الثقايف الذي أنتجته

 بغض النظر عن تشويش السرد: للطريقة اليت خضع هلا تتابع الفصول يف حيايت ميکن أن نقول
ول أن يربط البعض بالبعض إن املؤلف حا ،»حيايت«�شيم الزمن اللذين مها طابع السرية الذاتية و 

التتابع الزمين لألحداث اهلامة أو الفرتات احلياتية اليت عاشتها الشخصية من و  باخليط الفکري
  .زمن احلاضر أي سّن الکهولة للمؤلفالالطفولة مروراً بالشباب إلی 

اليت  األحداث اهلاّمةو  فالتتابع اخلطي للزمن الحيرتمه املؤلف إال برتتيب املراحل احلياتية
صادفت الشخصية طوال هذه املراحل، فبعد هذا الرتتيب الزمين يف املستوی الکبري مثّة مفارقات 

تذّکر حدث يف و  قوامها االستطرادات الکثرية فحديث جيذب حديثًا آخر،و  زمنية �ّشم الزمن
رادات تؤّدي مثل هذه االستط. زمن احلاضر أو قريباً منهالزمن بعيد يف املاضي يذّکر حدثاً آخر يف 

إلی حتويل الرؤية من جهة أخری، خاصة إذا کان السارد اليزال و  إلی املفارقات الزمنية من ناحية
هذه املرحلة من احلياة اليت أتاحت رّواد علم النفس  . يسرد املراحل املبّکرة من احلياة أي الطفولة

ذايت علی التطابق بني الشخصية کفرويد جماًال واسعاً للتنظري بإمکا©ا أن تظهر قدرة الکاتب السري 
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فهل . زمناً و  وعياً  والساردأمهّية هذه املقدرة تنبعث من اهلّوة الواسعة بني الشخصية و  والسارد
السارد يستطيع أن يغّض النظر عن معلوماته الکثرية ويتيح للشخصية الفرصة لرؤية األحداث 

والسارد يف سن مبکرة وهي  شخصيةالفصل اخلامس حليايت حلبة السباق بني الو  بعينها وحدها؟
  جتاوز الستني، فهل ينتصر وعي الشخصية أو وعي السارد؟ أحداث الطفولة تروی برؤية َمن؟وهو 

قبل أن جنيب عن هذه األسئلة جدير بالذکر أّن أَقَدَم األحداث يف حياة أية شخصية رمبا ال 
فعل السرد يف هذا اجلنس و  أدب الذاکرة السرية الذاتية هي أساساً ! جمال لتثبيتها إال بالذاکرة، نعم

السردي فعل تذّکر إال أن األحداث اليت متّر �ا الشخصية بعد هذه الفرتة قد تثّبت يف املذّکرات 
 أو اليوميات أو الصور الفتوغرافية إال أن الذاکرة لعّلها الوسيلة الوحيدة لبقاء أحداث الطفولة

عصرُت «: سارد علی الوسيلة احملتفظة �االفرتة أّکد اللذلك قبل البدء بسرد األحداث من هذه و 
  .)٢٩: ١٩٥٠أمني، ( »...ذاکريت ألذکر أقدم أحداث طفوليت فذکرت منها ثالثة

ب أنا يف الرابعة من عمري خرجت من حاريت فوجدت بناء وله با« :مث يسرد احلدث األول 
 ثور کبري ُعلِّقت علی عنقه خشبةرأيت فيها عجباً،  »جبّاسة«مفتوح فدخلته، کان هذا البناء 

ربطت هذه اخلشبة يف أسطوانة من احلديد کبرية، فإذا الثور دار دارت احلديدة وقد وضع حتت و 
  .)٢٩: املصدر نفسه( »إذا دارت عليه طحنته فکان جبساً  احلجر حجر أبيض

. الرابعة يف سنوهي  فقد أفلح السارد يف تضييق حقل الرؤية فقد بـُئِّر السرد علی الشخصية
أفکارها و  فکل ميزات التبئري الداخلي توجد يف هذا املقطع السردي؛ الشخصية البؤرية مل توصف

إال أن . فقد اکتفی السارد بوصف ما رأته الشخصية. حتّلل من جانب السارد أو مالحظا�ا مل
ی السارد الکلي مثل هذا التطابق بني الرؤيتني أو الصوتني قّلما يطول فما إن ّمت التطابق حتی ير 

خباصة األطفال ـ و  ،الناسو  أعجبين هذا املنظر،«: األحداث من اخللف بوعيه احلاضرعرفة م
خري من لعبة  »بزنبلك«کون، فلعبة القطار إذا کان جيري تعجبهم احلرکة أکثر مما يعجبهم الس

 يبئِّر مرة مثيواصل السارد مثل هذه التحليالت الفلسفية و  .)٢٩: ١٩٥٠أمني، ( »القطار الساکن
حجر جامد و  يدور فتتحرك معه األسطوانة احلديدية،و  ثور يتحرك«: أخری علی الشخصية
هذا من أقل أو قل من أندر املواضع اليت توحي  .)١٩: املصدر نفسه( »يتحول إلی دقيق ناعم

ی يوهم التجربة بتوظيف السارد األفعال املضارعة حتوزمن  تقّلص اهلّوة بني الزمنني، زمن السردب
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يهام ألننا نعلم أن احلکاية اليت تضّم األحداث إجمرد وهو  بأن مقامه السردي متزامن مع احلدث
يسرتجع األحداث إال أن أسلوب االيهام هذا يؤّدي إلی رؤية األشياء  والساردقد سبقت السرد، 

جهة نظر هکذا يروي السارد األحداث البعيدة يف الزمن من و . من وجهة نظر الشخصية البؤرية
الشخصية مث حتوَّل الرؤية إلی السارد فقد يعود إلی التبئري الداخلي أو ال، إال أن تداخل األصوات 
أو الرتاوح بني الرؤی تشمل هذا الطور من احلياة، رغم ذلك بإمکاننا أن نقول إن الکاتب قد 

ذات املوضوع يروي أحداث الطفولة حتی تتطابق الوهو  ما يف تضييق حقل الرؤية جنح إلی حد
تساع البطيء من الرؤية املصاحبة إلی الرؤية من اخللف بنمّو الوعي الإال أن ا. والذات الساردة

ـــ  طوال مراحل احلياة  ال جنده يف  ـــــ يف ثالثيته کـحنا مينههذه الظاهرة عند بعض الکّتاب  کما جند ـ
نظر مرة إلی «: ه الفيزيولوجيةعندما وصف مالحمفدخل السارد يف السرية بوعيه احلاضر . حيايت

فيما : هل أنت مصري صميم؟ قلت: حّدق فيه مث قالو  رأسي أستاذ جامعي يف علم اجلغرافيا
لست أعلم و  .مل هذا السؤال؟ قال إن رأسك، کما يدّل عليه علم السالالت، رأس کرديّ و  أعتقد،

ما قبل الوالدة، مث روی  مث اسرتجع األحداث .)١٥ :املصدر نفسه( »هذه الکردية من أين أتتين
فلم . بالرؤية من اخللف حينًا آخرو  بعد ذلك روی الطفولة بالرؤية املصاحبة حيناو  حدث الوالدة

تّتسع الرؤية شيئًا فشيئًا بتقّدم الزمن حتی يغّري السارد وضعه من وضع املطابقة بني الذات 
رجع إلی أن السارد هو الذي يسيطر فهذا ي. التباعدو  الذات املوضوع إلی وضع املفارقةو  املتکلمة

  . دائماً يف السرد
توجد يف حيايت بعض فصول ميکن أن نطلق عليه فصل هيمنة السارد ألننا ال نسمع فيه إال 

فالفصل  ؛نری األحداث إال بوعي املثّقف الذي حيّلل األحداث حتليًال ايدئولوجيّاً  الو  صوته
بکل ما فيها من الناس الذين ينتمون إلی  حد هذه الفصول؛ يصف السارد احلارةَ أالسادس 

اليوجد دميوقراطيني إال األطفال الذين اليهتّمون باالختالف و  الدنياو  الطبقات العليا، الوسطی
وال  يصفنقول إنه و  عندما يصف السارد ـ. الطبقي، فيتالعبون دون اعتبار مثل هذه اخلالفات

لشخصية املرکزية تتعّرض للوقفة ـ احلياة العاّمة ألن حرکة السرد الرئيسي املختّص حبياة ا يسرد
املواقف إال برؤية السارد الذي و  الشعبية املبتعدة عن احلياة اخلاصة للشخصية املرکزية اليری األشياء

مثل هذه . اسرتاتيجيته الوجودية يف زمن احلاضرو  وجد جماًال لتقدمي موقفه اإليدئولوجي
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غرييّة القصة اليت تتعّلق و  طار االسرتجاعات الداخليةاالسرتجاعات اليت تدخل بعضها يف إ
البعض تّتسع حتی تصل إلی األحداث العاّمة اليت مل يعشها و  بالشخصيات القريبة من السارد

السارد ـ يطلق عليها االسرتجاعات اخلارجية ـ مثل هذه االسرتجاعات إن دّلت علی شيء فتدّل 
احلياة العامة و  ول أن يوجد تواصًال بني احلياة اخلاصةعلی هاجس کاتب السرية الذاتية الذي حيا

فما من حياة خارج سياق التاريخ تستحّق أن «الذاتية املشروعيَة التارخيية،  حتی يکتسب للسرية
 .)٧٣: ٢٠٠٥الباردي، ( »تقرأوإن  تروی

لـــيس أســـلوب الکاتـــب يف توظيـــف البـــؤرتني الســـرديتني االّتســـاع مـــن الـــداخلي إلـــی الصـــفر بـــل 
هـا أنـا يف «: واحد هذا التغيـري مـرّات عديـدة فقد جند يف مقطع سردي ؛تتقاطعانو  زاوج البؤرتانتت

 اجلزمـة،و  الطربـوشو  املرکـوب بـدل البدلـةو  العمـةو  سن الرابعـة عشـرة تقريبـاً، يلبسـين أيب القبـاء واجلبّـة
اليلبســـها إال يکـــون منظـــري غريبـــاً علـــی مـــن رآين يف احلـــارة أو الشـــارع، فقـــد عهـــدوا أن العمامـــة و 

لـذلك کـانوا کثـرياً و  الشاب الکبري أو الشيخ الوقور أمـا الصـغري مثلـي فإمنـا يلـبس طربوشـاً أو طاقيـة،
ــا ــيقاً أو خجـــًال أو أتلّمـــس احلـــارات اخلاليـــة مـــن النـــاس ألمـــّر �ـ  :مـــا يتضـــاحکون علـــّي فـــأحّس ضـ

 أين مسـخت مسـخاً  املصـيبة الکـربی کانـت حـني يـراين مـن کـان معـي يف املدرسـة، فقـد کـان يظـنّ و 
ــارة،و  ـــّديت بعــــد احلضــ ـــربط بيــــينو  تبـ ـــذي يـ ـــأن الـ ــدة لبســــيو  کـ ـــو وحــ ــنهم هـ ـــهم ال طفــــوليتو  بيــ  لبسـ
 ســرعان مــا انقطعــت الصــلة بيــينو  زمــالتهم، فنفــروا مــين مــع حنيــين إلــيهم،و  ال زمــاليتو  طفــولتهم،و 
کنـت  مل أستعض عنهم أصدقاء جدداً، فو  بينهم، فانقبض صدري ألين فقدت أصدقائي القدامیو 

تضـرعت إلـی و  .کالفرع قطع من شجرته أو الشاة عزلت عن قطيعها، أو الغريب يف بلد غـري بلـده
مـا آملـين أين أحسسـت و  يعفيـين مـن العمـة فلـم يقبـل،وإن  أيب أن يعيدين إلی مدرسيت فلـم يسـمع،

بل ال أمرح کما ميرح الفتيان، فشخت قو  العمامة تقيدين فال أستطيع أن أجري کما جيري األطفال
کمن يضحك يف مأمت أو الطفل إذا تشايخ کالشيخ إذا تصابی کال املنظرين ثقيل بغيض،  و  األوان،

  .)٥١: ١٩٥٠أمني، ( »يبکي يف عرس
فعندما يتحدث الکاتب عن کيفية ذهابه إلی األزهر يف مستوی احلدث الفعلي أو القويل حنن 

يأيت بالرباهني و  ن عندما يعّلق علی احلدثإزاء رؤية مصاحبة ألن السارد يری بعني ذاته اpرّبة ولک
التشابيه األدبية نصبح إزاء رؤيته من اخللف، إذ أن هذا التعليق کالم السارد الذي و  الفلسفية
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يظهر السارد من حني إلی حني ايدئولوجيته السياسية .حصل عليه بعد جتاوز مرحلة الطفولة
صالح الداخلي للشعب؛ فاالستقالل يأيت تلو العقلية التابعة للشيخ حممد عبده اليت تعتقد باإل

صالح إال أن هذه الفکرة اإليدئولوجية ليست أقوی إلی حّد تتفّوق علی النزعة اخلصوصية اإل
السرية الذاتية بعضها عن بعض يف املساحة الزمنية اليت تفصل بني زمن و  ختتلف اليوميات .للسرية
عندما و  لسرية الذاتية أوسع منها يف اليوميات،التجربة، تکون هذه املساحة يف اوزمن  الکتابة

التجربة، فتضّيق املسافة بني الرؤيتني فما يسّجله و  تقرتب املسافة الزمنية بني اللحظتني، الکتابة
ما أضيق املسافة و  السارد يف يوم کذا هو الذي جّربته الشخصية يف اليوم ذاته، فما أقرب الوعيني

فاليوميات من الوسائل اليت يستعني �ا املؤلف لتنشيط الذاکرة يف  .بني البؤرتني فيکاد أن تنطبقا
عشر الذي يقوم معظمه علی هذا الشکل من  اسرتجاع األحداث اليت عاشها يف الفصل السادس

فکرة تأثري الرتبية األسرية يف و  مع أن السارد من بداية السرية يعلن هيمنته .أشکال أدب الذات
اه طوال سنني حياته هي اليت تغّطي املراحل املبّکرة من السرية، فقّلما يإمرافقتها و  شخصية الطفل

الذات اpرّبة للحياة، إّال أن وعي الشخصية بنمّوه شيئًا فشيئاً و  جند تطابقًا بني الذات الساردة
ينمحي فوعي السارد هو الذي يعرب السرد من مصفاته أي أّن األحداث عندما تروی فال تروی 

ؤيتها فاملعلومات ُتسَرد يف عملية الالانتقاء برؤية السارد العليم من اخللف فکأنك بتضييق حقل ر 
 الدينية،و  الثقافية،و  عندما تستمع إلی السارد جتده ذا وعي مليء باملعلومات السياسية،

النفسية، فعندما تروی حادثة قّلما تتخّلص من نقدها باجتاه من و  الفلسفية،و  االجتماعية،و 
لسابقة، يف حني أن احلادثة مل تکن تراها الشخصية عند الوقوع بوعي السارد يف زمن االجتاهات ا

الکتابة؛ فعلی سبيل املثال عندما يروي السارد اجلّو اهلادئ السائد يف حياته الزوجية معظم 
فالشخصية  ؛النفسيةو  تعّرضها لعاصفة النزاع أحيانًا يأيت بکثري من األسباب الرتبويةو  األحيان

ـــ کزيةاملر  ــ ــالزوج آنئٍذ وهو  ـ ــ السرد غري مبأَّر أي  اً تعش هذه التجارب مبثل هذه التعليقات؛ إذ مل ــ
  .يدرکها بوعيه الذي جتاوز وعي الشخصية يف زمن التجربةو  السارد يری األحداث

  
  النتيجة

التطابق بني األجناس األدبية األخری هو امليثاق السريذايت أو و  مما يفصل بني السرية الذاتية
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يصل إليه  وهذا. والسارد، والشخصيةاملؤلف، : هيو  األطراف الثالثة الرئيسة يف السرية الذاتية
کالمها و  الکاتب بطرق مباشرة أو غري مباشرة کضمري املتکلم أو ذکر العنوان علی الغالف

الذي تعنی  ،التطابق الرؤيوي أو الصويتو  إال أن التطابق السريذايت شيء. استخدمهما أمحد أمني
فيمکن أن يکون السارد ينطق بضمري املتکلم إال أنه تتباعد رؤية السارد . به الدراسة شيٌء آخر

قّلما جنح من و  الکتابةوزمن  عن الشخصية احملورية من أجل املفارقة الزمنية بني زمن التجربة
 يطابق بينهما،وإن  تنيالکتّاب السريذاتيني الذي استطاع أن يضّيق املسافة بني البؤرتني السردي

أمحد أمني مل يکن من هؤالء؛ فهو قّلما أو قل نادرًا ما استطاع أن يقّرب اهلوة بني الشخصية و 
السبب الرئيسي ملثل هذه املفارقة بني الرؤيتني أو و  .والسارد ،طوال خمتلف مراحل احلياة ،املرکزية

إلی األحداث من رؤيته املنطلقة من البؤرتني السرديتني يرجع إلی أن السارد دائما کان ينظر 
   .األيديولوجي، فصوُت السارد هو الذي يهيمن يف السرية الذاتيةو  اخلطاب التفسريي
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محوري در  يتشخص و مطابقت بين راوي، مؤلف،

 اثر احمد امين »حياتي«خودنوشت  نامه زندگي

2آبادي ، مريم اكبري موسي1∗∗∗∗سيد ابراهيم آرمن
 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرجادبيات عربي  و گروه زباناستاديار  .1

  سي دانشگاه اروميهادبيات فار و استاديار گروه زبان .2

  چكيده
آيـا نويسـنده    نوشـت ايـن اسـت كـه     خـود  نامـه  برانگيـز در زنـدگي   يكي از موضوعات چالش

به عبـارت   و محوري را به حداقل برساند شخصيت و ميان خودش، راوي ةاست فاصل توانسته

  ويسـنده ذهنيـت اكنـون ن   مسـلماً . است ميان اين سه عنصر تطابق ايجاد كنـد  تر آيا توانسته دقيق

 نداد زمـان بـا رخ   است با ذهنيت او هم شان سپري شدهنداد ها از رخ نسبت به وقايعي كه سال

ـ نويسند ةتواند مهارت خالقان است كه مي همين موضوع و وقايع بسيار تفاوت دارد  ةه را به بوت

 امـين ، اثر احمد حياتيخودنوشت  نامه اين موضوع را در زندگي  همقال اين در. آزمايش بگذارد

 نويسنده براي او  شخصيت فعلي عوامل سازندةكه ازآنجا دهد نشان ميها  يافته. كنيم ميبررسي 

اش  شان در زندگي فعلـي تأثير و وقايعبه تفسير بيشتر  توجه خود راوي  ،دارنداهميت بيشتري 

 كمتر موفق بـه كـم   و به شرح وقايع بپردازد، ديد شخصيت ةاز زاوي تا آنكهاست  معطوف كرده

ديد به  ةمبحث زاوي اينكهبه  با توجه. است شخصيت شده و ميان دو نظرگاه راويكردن فاصله 

ژرار ژنت را سـنگ بنـاي    نظريات ،است عنوان عنصر مهم داستاني در اين مجال بسيار ياريگر

  .ايم كار خود قرار داده
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