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 المقدمة 
كالصبلة كالسبلـ عمى أفضؿ الخمؽ أجمعيف سيدنا محمد عميو  ,الحمد هلل رب العالميف
 أفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ...

, ك بالرغـ سيرة, كممة المست أسماعنا منذ  نعكمة أظفارنا معبرة عف سيرة رسكلنا األكـر
فمـ يترؾ  ,مف أنو أميه ال يعرؼ الكتابة إال أف المكتبة اإلسبلمية حظيت بكنز كافر مف سيرتو

اب مف عرب أك عجـ شاردة كال كاردة إال تعرضكا ليا بالبحث كالدراسة, كلـ يكضع أحد في الكتٌ 
,لذلؾ فقد حاكؿ سيد الخمؽ كأحبيـ إلى خالقيـألنو  ,إلى منزلتو أحده  كلـ يرؽى  ,دائرة الضكء مثمو

عمماء األمة اقتفاء آثاره, كالتعرؼ عمى حياتو كأب  كحياتو كزكج كحياتو كقائد كحياتو كعالـ, 
كعبلقتو مع عامة الناس كخاصتيـ, كلقد قرأ المسممكف سيرتو قراءة متأنية, قراءة تحمؿ االقتداء 

 مؾ السيرة أثر بالغ في بناء األجياؿ عمى مر العصكر.كالتأسي, كقد كاف لت

كالغرب قبؿ ذلؾ بحثكا عف القدكة في عممائيـ كقادتيـ فسمطكا األضكاء عمى شخصيات 
ميمة في تاريخيـ ذاكريف مكاقفيـ كآرائيـ, بؿ إف األمر تعدل ذلؾ عند العرب كالغرب عمى حد 

العمماء كتبكا عف أنفسيـ ك بمدانيـ كعف سكاء حيث إف بعض الكتاب ك األدباء ك الرحالة ك 
 األحداث التاريخية التي عاشكىا لغاية في نفكسيـ عبركا عنيا في كتابات.  

 ,بالبحث كالدراسة التي كتبت في العصر الحديث  قد ارتأيت أف أتعرض لبعض السيرك 
ذا كاف مف سبقني اىتـ بالكٌ  أك مف يحممكف فكران بعيدان عف ينابيع ثقافتنا  ,تاب كالشعراء كالمؤلفيفكا 

اب الذيف يكتبكف ألنفسيـ أكثر مما يكتبكف لمناس, فقد كجدت أف مف أك درس سير أكلئؾ الكتٌ 
)إنؾ لترل الرجؿ  الحكمة أف أزيح الستار عف أكلئؾ الذيف صدؽ فييـ قكؿ المنفمكطي في نظراتو:

رد, كيفتر ثغره عف األنكار افترار األكماـ عف األزىار يتؤلأل جبينو تؤللؤ الككاكب في جنح ليؿ مب
ف بيف جنبيو لك  -فتحسده عمى نعمتو كسعادتو كتتمنى أف لك منحؾ اهلل ما منحو مف ىناء كرغد, كا 

ىمان يعتمج كقمبان يدب فيو اليأس دبيب اآلجاؿ في األعمار, ككبدان مقركحة لك عرضيا في  -عممت
  (ُ)ف يبتاعيا منو بأبخس األثماف(سكؽ اليمكـ كاألحزاف ما كجد م

فيذا حاؿ أصحاب الفكر اإلسبلمي, سيرىـ تكشؼ ما حممتو نفكسيـ عمى مدار األياـ مف 
ذا كاف التاريخ يصنعو العظماء فإف السير الذاتية ترسـ تفاصيبلن كخطكطان  آالـ كآماؿ كتجارب, كا 

لو في نفسي أنني أحب كأكثر ما أعجب  تعكسيا عمى صفحة التاريخ تبرز الحؽ كالصدؽ,
التفاصيؿ الصغيرة التي تككف بمثابة كمضات سريعة تشدني فأرل جماالن أطرب لو, جماؿ لحظات 

                                                           

 ـ,ََِٖ, دار الكتب العممية, ُُ, صِالمنفمكطي, مصطفى لطفي, النظرات (ُ)
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في لحظات األلـ  اتوأنَّ ا أشعر بألـ الكاتب كأسمع العزة كاالفتخار, كتسيؿ دمكعي مدراران حينم
 كالحزف كالعذاب.

العربية كتبكا سيرىـ الذاتية, إال أف كركاد الفكر اإلسبلمي في فمسطيف كغيرىا مف الدكؿ 
أحدان مف الباحثيف لـ يبرز ىذه الكتابات بدراسة, كىذا الجيد يطمع القراء عمى مجمكعة نماذج مف 
أدب السيرة الذاتية في الفكر اإلسبلمي الحديث, كيدرسو دراسة مكضكعية مكضحان الجكانب الفنية 

 كالغائية في تمؾ السير.

 صر في دراسة السير التالية دراسة مكضكعية كفنية:حدكد ىذا البحث تنحك 

 عمي الطنطاكم -ذكريات  .ُ
 يكسؼ القرضاكم -ابف القرية كالكتاب  .ِ
 نجيب الكيبلني - مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني .ّ
 عمر التممساني -ذكريات ال مذكرات  .ْ
 منير الغضباف -كشؼ المستكر  .ٓ
 سيد قطب -طفؿ مف القرية  .ٔ
 الغزاليزينب  -أياـ مف حياتي  .ٕ
 مصطفى محمكد  -رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف  .ٖ
 أحمد ديدات -ىذه حياتي  .ٗ

 عبد العزيز الرنتيسي  -مذكرات الشييد  .َُ
 حماد الحسنات -ذكريات مرج الزىكر  .ُُ

 لك أردت أف أحدد سبب اختيارم ليذا المكضكع فيمكف تفصيمو في النقاط التالية: ك 

  دبية التي لـ تقتؿ دراسة كتمحيصان.مف األجناس األ حديثه  السيرة الذاتية جنسه 
  عرض سير ذاتية  لـ يتعرض ليا أحد مسبقان بالدراسة, أم أف النماذج المنتقاة جديدة

 عمى البحث كالدراسة .
 .فتح الباب عمى مصراعيو أماـ رؤل فكرية جديدة نأت عنيا الدراسات السابقة 
  لمسيرة الذاتية في األدب خمك المكتبة العربية كاإلسبلمية مف بحث يتناكؿ دراسة

 اإلسبلمي الحديث .
  الكشؼ عف دكر األدب اإلسبلمي في إبراز جماليات األدب العربي في العصر

 الحديث. 
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 العربي كاإلسبلمي بمشكبلت  أىمية دكر األدب اإلسبلمي الحديث في  زيادة الكعي
 إزاحة الستار عف شخصيات كاف ليا دكر في تغيير المجتمع نحك األفضؿ. , كاألمة

 :لذلك تيدف الدراسة إلى
 تقديـ آراء مختمفة حكؿ تكصيؼ السيرة الذاتية, كتحديد الفرؽ بيف السيرة الذاتية كالغيرية .ُ
,كالتركيز عمى  عرض نماذج مف السير الذاتية لركاد األدب اإلسبلمي في الكطف العربي .ِ

 .لمحاكر التي تناكلتيا كؿ كاحدةأىـ ا
 دراسة النماذج المختارة لمتعرؼ عمى أىداؼ السيرة الذاتية كأشكاليا كمراحميا عندىـ. .ّ
 اإلجابة عمى السؤاؿ التالي: ىؿ تكفرت المقكمات الفنية لمسيرة الذاتية في كتاباتيـ.؟ .ْ

ألكلى أما الفصؿ في الفصكؿ األربعة ا قكـ عمى المنيج الكصفي االستقرائيي بحثكىذه ال
 قمت بالخطكات التالية: ذلؾ .كإلتماـالخامس فقد اعتمدت  فيو عمى الدراسة الفنية

 .جمع النماذج المحددة كقراءتيا كاالطبلع عمييا 
 .تقسيـ النماذج حسب أكجو التكافؽ كاالختبلؼ بينيا مف حيث:شكؿ السيرة الذاتية 
 :دراسة النماذج المختارة مف حيث 
 األىداؼ. .ُ
 شركط السيرة الذاتية.تكفر  .ِ
 دكافع الكتابة. .ّ
 مراحؿ السيرة الذاتية. .ْ
 جماليات السيرة الذاتية. .ٓ

 ىـ ما تكصمت إليو الباحثة.أل تقديـ خبلصة .ٔ

لقد نظرت لتمؾ السير المنتقاة نظرة المتأمؿ كعشت مع أصحابيا لحظات الحزف كاأللـ 
ح كالفخر تارة أخرل, زادتني ىذه كلحظات األمؿ كالفر  ,كالقير كالثبات كالصمكد كاالعتزاز تارة

  بأف اهلل لف يضيعى المحظات إيمانا كيقينان بقكة اهلل كقدرتو التي ألقى بذرة منيا في بعض النفكس كأمبلن 
 المؤمنيف المتقيف 

ف لـ أكفؽ فيك ,ذلؾ فبتكفيؽ مف اهلل عز كجؿ فإف أجدت في تقصير مني أرجك أف يغفره  كا 
ٍـّ مف الدراسات األدبية. , كليسامحني القارئ فماربي لي  دراستي ىذه إال نقطة صغيرة في بحرو ًخضى

 الباحثة
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 التمييد

 مفيومو ومحدداتوأىميتو و األدب اإلسالمي 

تغير مفيكـ األدب عبر العصكر, فقد كاف يعني قبؿ اإلسبلـ الخمؽ, كيعني العمـ, كىك 
ميؽ الكريـ في العيد اإلسبلمي فقد قاؿ رسكؿ اهلل  )أدبني ربي فأحسف -صمى اهلل عميو كسمـ–الخي

تأديبي,بيد أني مف قريش, كريبيت في بني سعد(, كاتضح مفيـك األدب في القرف األكؿ لميجرة 
كظيرت طبقة مف العمماء سميت المؤدبيف, ثـ انحصر معناه عند عمماء العربية كالمبرد كالثعالبي 

أىؿ العمـ كالمعرفة, ثـ اتسع معنى كممة في الشعر كالنثر بينما اعتبر الجاحظ أىؿ األدب ىـ 
األدب عند المختصيف كياقكت الحمكم كابف األنبارم كالسكاكي كالقمقشندم لتشمؿ عدة عمـك كفنكف 
فمثبلن ابف األنبارم عدَّ عمكـ األدب ثمانية: المغة كالنحك كالتصريؼ كالعركض كالقكافي كصنعة 

مـ أصكؿ النحك, ثـ تكسع النكيرم تكسعنا كبيرنا حيث الشعر كأخبار العرب كأنسابيـ كعمـ الجدؿ كع
كميما كاف مفيكـ األدب فما ييمني (ُ)أدخؿ في كتابو )نياية األرب( كؿ العمكـ المعركفة في زمنو

في ىذا البحث ىك جزء مف الكتابة األدبية النثرية, بؿ ما كتبو الكتٌاب عف أنفسيـ أك ما سمي 
 بالسيرة الذاتية.

ىؿ غاية األدب المتعة تفاصيؿ ىذا المكضكع البد أف نحدد ما يمي:  كقبؿ الدخكؿ في
الجمالية أـ الفائدة التربكية كاألخبلقية كاالجتماعية, أـ أف األدب كجد لتسمية البشر كمؿء فراغيـ, 
ىذه أسئمة تدكر في أذىاف المطمعيف عمى األدب كالميتميف بو, كلقد دارت ىذه األسئمة في أذىاف 

ديمان كحديثان مف عرب كعجـ كمسمميف كغير مسمميف, ككانت مناقشات كسجاالت عمى مف سبقكنا ق
 مر العصكر كاألزماف. 

في الحضارة اليكنانية القديمة رأل أفبلطكف أف األدب ينمي األخبلؽ عمى سبيؿ المثاؿ ف
ينمي  ك لذلؾف الفف زائؼ, كبالتالي فيك يثير في الناس إحساسات زائفة, كىإ" كالفكر, حيث قاؿ:

ف الفف ) ال في أثينا في أبؿ إنو ليقطع ب فييـ ما يجب أف ينمي فييـ مف خمؽ قكيـ كتفكير سميـ,
نما الفف عامة( ال يمكف أف يقكد إال إلى الزيؼ, ألنو ال ييدؼ إلى الحقيقة عف طريؽ  عصره كا 

طاؿ أك أف مناقب األبباليف نص عمييما, كىما أف يتغنى العقؿ, لذلؾ ىك ال يسمح بو إال في ح
يسبح بحمد اآللية, كبعبارة أخرل إال أف ينحرؼ عف منيجو ليجير بالمكعظة الخمقية أك الدينية 

أما أرسطك "فمقد دافع عف أثر الفف في النفس كجعمو أثران شافيان,  ...فيساعد عمى الخمؽ السميـ
                                                           

, ُِْ-ُِِـ,ُٖٗٗ, دار الشؤكف الثقافية العامة, بغداد, ُمطمكب, أحمد, معجـ النقد العربي القديـ,ج (ُ)
 ُّـ,ُٕٗٗ, ُكانظر الخطيب, عمي, قطكؼ مف ثمار األدب اإلسبلمي, الدار المصرية المبنانية, ط
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طايا, كيطيره, كيدفعو أم أف الفف يبعد اإلنساف عف الشركر كالخ ...مطيران لمعكاطؼ, مجميان لمنفس
إلى طريؽ الخير,كفي العصر الركماني جاء ىكراس لينظـ أقكاؿ أرسطك, حيث يرل أف "الشعر 

ف الشعر لييذب, ك ليعمـ  .(ُ)ف يجمع بيف األمريف ألفضؿ"ا  , كا 

غربييف الذيف اىتمكا بالقيمة األخبلقية د مندكر الضكء عمى آراء الكلقد سمط محم
بقكلو:" كلذلؾ نادت كجكديتيـ بالمسئكلية كااللتزاـ كسمكا  -جكدييف مثبلن كالك -كاالجتماعية لؤلدب 

, أم األدب الذم يتخذ لو ىدفان أساسيان  التزاـ مكقؼ أخبلقي كىك أدبيـ الكجكدم باألدب الممتـز
كاجتماعي محدد, مف كؿ حدث فردم أك اجتماعي أك كطني كبذلؾ جعمكا القيمة الفنية كالجمالية 

كيتفؽ أصحاب الفكر .(ِ)تبة الثانية بعد القيمة األخبلقية كاالجتماعية الممتزمة"لؤلدب في المر 
اإلسبلمي مع ىؤالء الغربييف في ىذا الرأم , حيث أف كبل الطرفيف عدَّ االلتزاـ بقضايا األمة 

 الكطنية ىك اليدؼ األساسي لؤلدب 

كفي المقابؿ ظيرت الثكرة عمى القيـ كاألخبلؽ في العصر الحديث كيكضح ذلؾ مندكر 
بقكلو"ىذا اتجاه يرجع إلى القرف الماضي بؿ كالقرف الذم سبقو, كقد ظيرت ىذه الجممة بأشد عنفيا 
عمى يد نيتشو بعد أف ميد ليا شكبنيكر كغيره تمييدان قكيان, إذ قاؿ أكلئؾ الفبلسفة إف األخبلؽ 

لذلؾ يجب عمييـ ,(ّ)يست إال خرافات اخترعيا الضعفاء ليتقكا بيا سطكة األقكياء في معركة الحياة"ل
أف ينسمخكا مف األخبلؽ كيعيثكا في األرض فسادنا, كيعتبر ىذا الرأم آفة العصر  -حسب رأييـ-

شباع الغرائز الحديث ألنيـ دفعكا في اتجاه العمـ المجرد مف األخبلؽ مما فتح الباب كاسعنا أماـ إ
كتكظيؼ األدب كالفف في سبيؿ ذلؾ, كالسعي لمقياـ بدكر الخالؽ كما في محاكالتيـ المستميتة 

 الستنساخ البشر.

كالبعض يرل أف الكتابة األدبية ليس ليا فائدة إال التسمية, ىذا جاؾ ريفير يصكر فائدة  
 االقرف السابع عشر لماذا كان األدب عند مكليير كراسيف في جممتيف "إذا سئؿ مكليير كراسيف في

يكتباف فبل شؾ أنيما لف يجدا سكل إجابة كاحدة كىي أنيما كانا يكتباف لتسمية الناس 
 .(ْ)المحترميف"

                                                           

 ٖٕ دار المعرفة, القاىرة, انظر,القمماكم, النقد األدبي,  (ُ)
 ُُٗألدب كمذاىبو, دار نيضة مصر, الفجالة, القاىرة, مندكر, محمد, ا (ِ)
 ُٔٓمندكر, األدب كمذاىبو,  (ّ)
ـ, ُِٖٗ, ُت, س, إليكت, فائدة الشعر كفائدة النقد, ترجمة يكسؼ نكر عكض, دار القمـ, بيركت, لبناف, ط (ْ)

ُِْ 
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إذان فالغاية مف األدب مختمؼ عمييا "غاية أخبلقية دينية اجتماعية تبنتيا مدارس أدبية 
ف لـ كالكبلسيكية كالكاقعية النقدية كالكاقعية االشتراكية. ..ثـ غاية جمالية آمف بيا الركمانسيكف كا 

يتفقكا جميعان عمى جحد الديف كاألخبلؽ, بؿ كاف منيـ مف دعا إلى التمسؾ بالديف كاألخبلؽ مثؿ 
اىتمت بقضية الفف  ككلردج كقد تمثمت الغاية الجمالية أكثر ما تمثمت في المدرسة البرناسية التي

  (ُ)غاية اجتماعية أك أخبلقية"ف يتحرر األدب مف كؿ ألمفف, كنادت ب

كاألدب  ىامة كتاباتيـ مصطمحاتبعض ىذا بالنسبة لمغرب أما العرب فقد ظيرت في 
 , التزاـ الشاعر ؿ في كتابو النقد األدبي يقكؿ:"محمد غنيمي ىبلفمثبلن اإلسبلمي كاألدب الممتـز

نسانية كفيما يعاني اآلخركف يعني كجكب مشاركتو بالفكر كالشعكر كالفف, في القضايا الكطنية كاإل
أم أف األديب الممتـز ذلؾ األديب الذم يتفاعؿ مع ىمـك كمشكبلت (ِ)مف آالـ, كيبنكف مف آماؿ"

 أمتو كيحاكؿ أف يشارؾ أبناء كطنو المخمصيف فيما يفعمكف لرفع راية أمتو.

صبحت كما أف محمد مندكر في كتابو األدب كمذاىبو يرل أف " جماىير عديدة مف البشر أ
ال تقنع مف األدب بالمتعة الجمالية أك بعممية التركيح أك التنفيس عف مكبكتات النفس, بؿ تطمب 
يثاران كتضحية بالذات في سبيؿ الغير مف مبلييف الناس الغارقيف في محف  منو عمبلن إيجابيان كا 

تـز في كفي ىذه الكممات يظير جزء مف خصائص األدب اإلسبلمي المم, (ّ)الحياة كمشقاتيا"
خاصة بعد ظيكر مفيكـ الحداثة كما تبعيا مف -الذم سيأتي ذكرىا فيما بعد -العصر الحديث

بد مف التفاعؿ مع الكاقع الجديد مف خبلؿ فيـ تمؾ النظريات بعد فيمنا لئلسبلـ  الحيث نظريات, 
 كأسسو كتشريعاتو كمف ثـ االستفادة منيا.

ىذا ما أكده الكاتب اإلسبلمي عماد الديف خميؿ بقكلو:"كالميـ ىك تجاكز الكقكع في إحدل ك 
اثنتيف: التقبؿ الكامؿ لمعطيات الحداثة بدافع  اإلعجاب كالتزاـ العممية في العمؿ النقدم, أك 

مي الرفض الكامؿ ليا بحجة ارتباطيا بخمفيات قد ترتطـ مفرداتيا, أك بعضيا,  مع المنظكر اإلسبل
 (ْ)لمككف كالعالـ كاإلنساف, كلطبيعة النشاط اإلبداعي" 

                                                           

 ِِِـ, َُٗٗ, ُلبناف, ط صابر, نجكل, النقد األخبلقي أصكلو كتطبيقاتو, دار العمـك العربية, بيركت (ُ)
 ْٔٓىبلؿ , النقد األدبي الحديث,  (ِ)
 ُُٗمندكر, األدب كمذاىبو,  (ّ)
 َّخميؿ, عماد الديف, الغايات المستيدفة لؤلدب اإلسبلمي,  (ْ)
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, كىك أدبان إسبلميان فإف إنتاجو يعد بمضمكف القرآف كيرل أحمد العناني أف كؿ كاتب يتأثر 
 بمبادئ اإلسبلـ كقيمو بذلؾ يضع حدكدنا لمفيكـ األدب اإلسبلمي أساس تمؾ الحدكد االلتزاـ

 (ُ)كسائمو "ك 

رائد الركاية اإلسبلمية في العصر الحديث كعميد األدب اإلسبلمي يرل إف نجيب الكيبلني  
, التزاـ تمتد اـ نابع مف قمب المؤمفمسئكؿ, كالمسئكلية اإلسبلمية التز  أف "األدب اإلسبلمي أدبه 

كما يحدد الكيبلني أىمية النتاج األدبي كالفني لؤلديب المسمـ بقكلو:"يبقى (ِ)أكاصره إلى كتاب اهلل"
نمكذج الفرد تعبيرنا حينا عف زمنو كمكانو, كتتفاكت أىمية األفراد تبعنا لؤلدكار التي يؤدكنيا في ذلؾ ال

حياتيـ, فالسياسي نمكذج في جانب مف جكانب تمؾ الحياة, ككذلؾ الميندس كالطبيب كالصحافي 
صكرة نابضة  -أديبنا كرسامنا أك ممثبلن –كالفبلح كالصانع كالتاجر كرجؿ األعماؿ, لكف يبقى الفناف 

لكاقع الفترة الزمنية التي يعيشيا, كالبيئة التي يتحرؾ فييا, إذا صدؽ في تعبيره كامتمؾ األداة 
 (ّ)الناجحة لمترجمة عف األفكار كالمشاعر كاألحداث"

كيكضح رأيو ىذا بمفردات أقكل بقكلو:" "األديب المسمـ قدماه في األرض... كىامتو تبلمس 
كدة بيف األرض كالسماء... بيف عالـ الكاقع بآالمو كنقائضو كمشاكمو... الثريا.. ككأنو صمة معق

بداعو... أك بعبارة أخرل نستطيع أف نسمي ىذا كاقعية مثالية...  كعالـ المثاؿ بشفافيتو كفضائمو كا 
  (ْ)أك إف شئت سميا إسبلمية!"

الصميـ لمخكض ي كممات جميمة تعانؽ الركح كتقنع العقؿ, كلكنيا تحتاج إلى الغكص ف
, فاألدب اإلسبلمي أدبه يعبر عف حاجة اإلنساف, كينبغي أف ينمك ليعالج في تفصيبلت األدب

قضايا اإلنساف كالجماعة كاألمة"كاألدب اإلسبلمي اليـك لف يتنزؿ مف السماء, كلف تنشؽ األرض 
البذؿ, إنو ال ينيض فتدفعو, إنو اليكـ جيد بشرم, كمعاناة بشرية, إنو بحاجة إلى المكىبة كالجيد ك 

 (ٓ)في قكـ غافميف ممزقيف تائييف, كلف ينيض مع رايات ال تجد ليا رصيدنا أميننا في الكاقع"

 

                                                           

 ُّٕانظر, الساريسي, عمر عبد الرحمف, مقاالت في األدب اإلسبلمي,  (ُ)
 ٓـ, ُٓٗٗاإلسبلمي,مجمة الرابطة, العدد األكؿ, شتاء  الكيبلني, نجيب, مفيـك األدب  (ِ)
 ّـ, ََِٔ, كتاب المختار, ُالكيبلني, نجيب, ذكريات الدكتكر نجيب الكيبلني, ج (ّ)
 ّْـ, ُٓٗٗالكيبلني,مفيـك األدب اإلسبلمي, مجمة الرابطة, العدد األكؿ, شتاء  (ْ)
 ُْـ,ُٕٖٗ, ُط النحكم,عدناف, األدب اإلسبلمي إنسانيتو كعالميتو, (ٓ)
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 فإنوا, مميزن  اا إسبلمين مف األدباء المعدكديف الذيف كتبكا أدبن , ك كككف الكيبلني أديبان مميزان  
ل أف االرتباط بيف الفائدة كاألدب ير ك مف أىميا: فائدة األدب كالغاية منو,  ,لو كضع أسسنا عامةن 

اإلسبلمي قكم جدنا لدرجة االلتصاؽ حيث يرل أف " "الفائدة المصاحبة لمجماؿ ال يشترط أف تككف 
ذا جاز لنا أف نستعمؿ كممة النفع ...فائدة مادية بحتة, فقد تككف فائدة نفسية أك ركحية أك أخبلقية كا 

نقرر باطمئناف أف الجماؿ اإلسبلمي تمتصؽ بو الفائدة  أك الفائدة بمعناه الشامؿ, إننا نستطيع أف
مف كجية –كىذا ال يعني  ,(ُ)التصاقان عضكيان غير قابؿ لمفصؿ, التصاؽ الشكؿ الفني بمضمكنو"

بؿ إف القيـ الفنية تسير جنبنا إلى جنب مع الغاية  ,أف الغاية أىـ مف الجماليات الفنية-نظره
عباس محجكب ذلؾ بقكلو:"االىتماـ بالجانب الجمالي في كيؤكد  ,كالمنفعة لتحقؽ األىداؼ المرجكة

الحياة حيث ال ييتـ كثير مف المسمميف بيذا الجانب الذم ركز عميو القرآف الكريـ باعتباره كسيمة 
نما  لتحقيؽ أىداؼ اإلنساف فالخمؽ الجمالي في الككف كالعالـ كالطبيعة ليس ىدفنا في حد ذاتو, كا 

تمكيف اإلنساف مف التحقؽ بعبلقة أكثر حيكية كتدفقنا كصحيحة بالككف, األمر ىك كسيمة أريد بيا 
الذم يقكد إلى خالؽ الككف مف خبلؿ أشد نقاط االرتكاز في اإلنساف كقدرتو عمى التكاصؿ 

 (ِ)كالفاعمية"

ا  األدب اإلسبلمي إذف  أشد الحرص  ايحرص عميي ألنولمقيـ الفنية الجمالية, ليس معارضن
 .بؿ ينمييا, كيضيؼ إبداعاتو إلييا

ىك محاكلة البشر لتصكير اإليقاع الذم  -أشكالو المختمفة -كيرل محمد قطب أف "الفف في
يتمقكنو في حسيـ مف حقائؽ الكجكد, في صكرة جمالية مكحية كمؤثرة, كالفناف شخص مكىكب, ذك 

طيفة التي ال تدركيا األجيزة األخرل في حساسية خاصة تستطيع أف تمتقط اإليقاعات الخفية الم
مكبرة -الناس العادييف, كذك قدرة تعبيرية خاصة تستطيع أف تحكؿ اإليقاعات التي يتمقاىا حسو 

 .(ّ)إلى لكف مف األداء الجميؿ يثير في النفس االنفعاؿ كيحرؾ فييا حاسة الجماؿ" -كضخمة

بقكلو:"إف األدب اإلسبلمي يرل  كيكضح عمي الخطيب الخبلؼ بيف األدب اإلسبلمي كغيره
مجاالت العمؿ في الحياة كالسككف, كيميز بيف البلئؽ بإنسانية اإلنساف, كغير البلئؽ بيا, فيك 
أدب ممتـز في ىذا المعنى...كقد انتظـ األدب اإلسبلمي عمى الشعكر باأللـ كالسركر, كالسخط 

ب, كالجد كالمزاح, كالشقاء كالمذة, كالرضا, كالغضب كالمطؼ, كالبكاء كالضحؾ, كالكراىية كالح

                                                           

 ْٔـ, َُٗٗ, ّ, السنة ُِغائية الجماؿ اإلسبلمي, مجمة المشكاة, العدد  (ُ)
 ّٓـ,ََِٔمحجكب, عباس, األدب اإلسبلمي قضاياه المفاىيمية كالنقدية, عالـ الكتب الحديث, األردف, (ِ)
  ُُـ,  ُّٖٗ, دار الشركؽ, ٔقطب, محمد, منيج الفف اإلسبلمي, ط (ّ)
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كالعقؿ كالكجداف كالحكمة كالمعب... إنو مرآة كبلمية لمحياة اإلنسانية في أحكاليا النفسية 
 (ُ)كالسمككية"

المفكريف كاألدباء اإلسبلمييف لدييـ تصكر كاضح عف األدب كأىميتو في  كأرل_كباحثة_أف
ذا التصكر ينطمؽ مف مصادر األدب اإلسبلمي , ى,كمدل تأثيره عمى عقمو كفكرهحياة اإلنساف

 كىي: القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة كالتراث األدبي العربي اإلسبلمي.

 :محددات األدب اإلسالمي

اختمؼ األدباء كالنقاد في تكصيؼ األدب اإلسبلمي كتحديده, حيث ظيرت آراء متعددة 
تبت في العصر جميع النصكص األدبية التي كي  شمؿلتحكلو منيـ مف جعؿ الدائرة متسعة جدنا 

الذم يحمؿ المبادئ كاألفكار كالقيـ أم أنو األدب ا أك غير ذلؾ, اإلسبلمي سكاء كاف ممتزمن 
سبلمية بغض النظر عف تكجيات صاحبو الفكرية كاأليدلكجية, فربما كاف مف أىؿ الكتاب كلكنو اإل

كمنيـ مف  ألخبلؽ الفاضمة التي حث عمييا اإلسبلـ.كتب نصان يدعك فيو العرب إلى التزاـ القيـ كا
ا إسبلميا ممتزمنا إال إذا كاف كاتبو إسبلمين  ا ضيؽ الدائرة حيث رأل أف النص ال يمكف اعتباره نصن

 .مييحمؿ الفكر اإلسبل

العربي  كيعتبر د. مصطفى الشكعة ممف يميمكف إلى الرأم األكؿ, حيث يقكؿ:"إف األدبى 
كلـ يستثف الشكعة إال نماذج قميمة مف الخمريات كبالغ في مكقفو حيف  ,شعران كنثران إسبلمي  و أدبي كمَّ 

أم أنو ينظر (ِ)دافع عف شعراء المجكف كالزندقة مثؿ أبي نكاس كبشار بف برد كأبي العبلء المعرم"
  بغض النظر عف مضمكنو. إسبلميعمى أنو أدب  اإلسبلميةإلى كؿ ما كتب في العصكر 

كلكف د. محمكد بف مريس الحارثي مف السعكدية يرل أف االنتماء اإلسبلمي كااللتزاـ في 
األدب اإلسبلمي ىك"تصكر ينبثؽ في الضمير, كيتفاعؿ مع المشاعر, كيمتبس بالحياة, كىك كشيجة 
حية مف اإلنساف كخالؽ الكجكد كىذا االنتماء اإليماني الركحي يستتبعو تطبيؽ عممي لسنة 

الرأم نائب رئيس رابطة األدب اإلسبلمي العالمية  د. عبد القدكس أبك صالح كيؤيد (ّ)اإلسبلـ"
إنما الشرط الكحيد الذم يجعؿ المضمكف إسبلميان ىك أف ينطمؽ األديب مف  حيث  يقكؿ " السابؽ

                                                           

 ُٓ-ُْكؼ مف ثمار األدب اإلسبلمي,الخطيب, قط (ُ)
 ِّٗعبد الدايـ, صابر, األدب اإلسبلمي بيف النظرية كالتطبيؽ, (ِ)
 ِّٗعبد الدايـ, األدب اإلسبلمي بيف النظرية كالتطبيؽ,  (ّ)
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حيث يؤكد عمى كجكد التصكر اإلسبلمي . (ُ)التصكر اإلسبلمي السميـ لمككف كاإلنساف كالحياة"
 كالحياة لكنو ال يربط ىذه التصكر بقائمو.لمككف 

ينبغي أف يصدر عف فناف مسمـ, أم إنساف تكيفت  اإلسبلميكيرل محمد قطب أف "األدب 
نفسو ذلؾ التكيؼ الخاص الذم يعطييا حساسية ال شعكرية تجاه الككف كالحياة, كالكاقع بمعناه 

تو إنساف يتمقى الحياة مف خبلؿ التصكر الكبير, كزكد بالقدرة عمى جماؿ التعبير, كىك في الكقت ذا
 (ِ)"اإلسبلمي

ا يدعك فيو ف الشرط عنده ارتباط القكؿ بالعمؿ, فإذا قاؿ شعرن أكيتضح مف ىذا القكؿ 
 إلى الصدؽ كاألمانة كمكاـر األخبلؽ, البد أف يككف قائمو عمى خمؽ كديف.

ف مف أىـ عناصر األدب إ" ىذه الرؤية لبلدب اإلسبلمي بقكلو: أبك الحسف الندكمكيؤيد 
ييباف األدب ركحان كقكة  فكالمذا, األدباإلخبلص كالصدؽ, كىما المذاف يتغافؿ عنيما معظـ نقاد 

 (ّ)كحيكية"

كبرغـ ىذا االختبلؼ إال أف جميع الميتميف باألدب اإلسبلمي يجمعكف عمى أف التصكر 
كما أف امتزاج ذلؾ مع التجربة الصحيح لمككف كاإلنساف كالحياة ىك الذم يفرز أدبان إسبلميا, 

"التجربة  , أم إفالشعكرية ك الخياؿ الخصب كالمفظ المناسب يجعؿ الفف اإلسبلمي فننا جميبلن 
الشعكرية المفرغة في صكرة جميمة مكحية مف القكؿ الصادر عف التصكر اإلسبلمي لمككف 

إلى أف يبمغ قمة الركعة في لذلؾ "إف األديب المسمـ مدعك أكثر مف غيره  ,(ْ)كاإلنساف كالحياة"
كالبد أف يككف (ٓ)األداء الفني حتى يككف أدبو شرارة تكقظ القمكب بحرارة التجربة كلييب األداء"

األديب المسمـ سباقان في الفنكف األدبية المختمفة ألف "اإلسبلـ ديف شامؿ, لو مكقؼ مف كؿ قضايا 
مكـ الدينية الخالصة, تنصح الراعي الحياة, كمع الزمف نمت ثقافتو كتضخمت, إلى جانب الع

كتكجيو, كتكقظ الرعية كتيدييا, فنشأ عف ذلؾ أدب إسبلمي المحتكل, يأخذ مف كؿ بيئة لكنان 

                                                           

 ُِْعبد الدايـ, األدب اإلسبلمي بيف النظرية كالتطبيؽ,  (ُ)
 ُُٖقطب, منيج الفف اإلسبلمي,  (ِ)
 ْْـ,.ََِٓ, ُالندكم, أبك الحسف, نظرات في األدب, رابطة األدب اإلسبلمي العالمية, مكتبة العبيكاف ط (ّ)
 ُٓالساديسي, مقاالت في األدب اإلسبلمي,  (ْ)
 ِِْعبد الدايـ, األدب اإلسبلمي بيف النظرية كالتطبيؽ,  (ٓ)
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كيكتسي مف كؿ حضارة زيان كيتشكؿ في كؿ عصر بما يبلئمو, كدعامتو األكلى الصدؽ بجانبيو 
 (ُ)في بابو"الكاقعي كالفني, كمف ىنا فإف األدب اإلسبلمي الحؽ يجيء قمة 

 اإلسالمي: دبخصائص األ

 ثـ يحدد د. عبد القدكس أبك صالح  خصائص الفف اإلسبلمي بقكلو : "إنو:

 أدب رباني يقـك عمى تصكر إسبلمي سميـ.  .ُ
 . أدب ممتـز باإلسبلـ.  .ِ
 أدب شمكلي كاسع اآلفاؽ. .ّ
 كسطيتو مف كسطية اإلسبلـ.  أدب متكازف يستمد تكازنو ك .ْ
 أدب إنساني .ٓ
 أدب عالمي .ٔ
 أدب متصؿ عبر القركف. .ٕ
 (ِ)أدب ىادؼ." .ٖ

ىا لو,  فالحركة االحديث في بداية الطريؽ التي نر  كيعد األدب اإلسبلمي في العصر
نيا مف تغطية مطالب النشاط اإلسبلمية"بأمس الحاجة إلى قدر مف التكازف في الفاعمية يمكٌ 

 -كبقدر متكافئ مف الجدية كالمتابعة كاالىتماـ, فإف الذم يؤخذ عمى ىذه الحركة ,األدبي كافة
فإف  يأنيا بدأت تعاني مف التضخـ في اإلبداع, أما النقد التطبيقي كالمنيج-عمى سبيؿ المثاؿ

حيث يمكف لممرء أف يمحظ  ,كىكذا الحاؿ بالنسبة لمنشاط اإلبداعي نفسو ,فقرىا قد يبدك كاضحان 
كضمكرنا كانكماشان في القصة كالركاية كالمسرحية كالسيرة  ,ياننا لممعطيات الشعريةبكضكح طغ
ال تزاؿ حركة األدب اإلسبلمي بحاجة ممحة إلى مزيد مف التخطيط كالتنظير كي ال ك الذاتية... 

تمضي عمى غير ىدل, فتتكدس كتتضخـ معطياتيا ىنا, كتتضحؿ كتشح ىناؾ, إف التخطيط 
بيف  -ككذلؾ–يدة يمنح ىذه الحركة تكازنيا المطمكب بيف الدراسة كاإلبداع كرسـ األىداؼ البع

الحمقات األساسية لكؿ مف ىاتيف الفعاليتيف كما يرشد مسيرتيا التي تزداد بمركر الكقت تجذرنا 

                                                           

 ْـ, ُْٗٗ, ُمدراسات كالبحكث, طمكي, الطاىر أحمد, مقدمة في األدب اإلسبلمي المقارف, عيف ل (ُ)
-َٔ, كانظر محمد قطب, منيج الفف اإلسبلمي, ِّْعبد الدايـ, األدب اإلسبلمي بيف النظرية كالتطبيؽ,  (ِ)

َٖ 
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كانتشارنا"
.لذلؾ البد مف التفكير جدينا في كضع خطط لبناء األدب اإلسبلمي النقدم عمى (ُ)

 .مكف تحقيؽ ذلؾ إال مف خبلؿ المزيد المزيد مف الدراساتأسس محددة كال ي

كربما يككف السبب في ضعؼ اإلنتاج اإلبداعي النثرم كالركاية كالمسرحية كالسيرة 
الذاتية ىك ما ذكره الدكتكر عبد اهلل بف المحسف التركي رئيس رابطة الجامعات اإلسبلمية 

حية الدائرة في فمؾ التصكر اإلسبلمي...  عندما حث أدباء اإلسبلـ عمى إبداع النصكص المسر 
كال يشغؿ األدباء اإلسبلميكف أنفسيـ بإشكاليات التمثيؿ.. كغير ذلؾ فاألكلى ىك كتابة 

ف في ىذا ك ييا الفقياء كالميتمفإشكاليات التمثيؿ ينبغي أف يبحث ف(ِ)النصكص الجيدة المؤثرة"
 الجانب مف عمماء.

ي الفف كاألدب, كنحاكؿ أف نبتعد عنيا برفضيا جممة كالبد أال ننظر إلى آفات الكاقع ف
كتفصيبلن, بؿ البد مف تحديد الخطأ كالصكاب كمحاكلة الرقي باألدب اإلسبلمي كي يستطيع أف 
يقارع ما يعرض عمى شاشات التمفاز كعمى صفحات المجبلت كالكتب مف شيء يقاؿ عنو فف 

د أف ال نطأطئ الرؤكس كنستسمـ لمكاقع كأدب كلكنو في حقيقة األمر ليس بأدب كال فف, كالب
فإف "األمر الكاقع ال يفرض نفسو عمى اإلسبلـ أبدنا, فاألمر الكاقع قد يككف خطأ مف أكلو إلى 
آخره, فبل يعطيو كقكعو )حجية( كال أحقية في أف يكجد, كيظؿ مخطئنا كلك بقي ألؼ عاـ ! إف 

 . (ّ)مجرد)الكجكد( ليس مزية في ذاتو بالنسبة لئلنساف"

 

 
 

  

                                                           

 َّخميؿ, الغايات المستيدفة لؤلدب اإلسبلمي,  (ُ)
 ِْٓعبد الدايـ, األدب اإلسبلمي بيف النظرية كالتطبيؽ,  (ِ)
 ُٓسبلمي, قطب, منيج الفف اإل (ّ)
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 :انفصم األول
 مفهىم انسرية انذاتية

 

  ويتكون من:
 آراء مختمفة حول توصيف السيرة

 تعريؼ السيرة الذاتية في المغة 
 تعريؼ السيرة الذاتية في االصطبلح 
 ما يتفؽ كيختمؼ حكلو المختصكف في مفيكـ السيرة الذاتية 
 

 السيرة الذاتية قديمًا وحديثًا.
  السيرة عند العرب قديمان 
  السيرة عند العرب حديثان 
  السيرة عند الغرب قديمان 
  السيرة عند الغرب  حديثان 

 
 تداخل السيرة الذاتية مع فنون أخرى

 أكالن: السيرة الذاتية كالمذكرات 
 ثانيان: السيرة الذاتية كاليكميات 
 ثالثان: السيرة الذاتية كاالعترافات 
 رابعان: السيرة الذاتية كالركاية 
  ة الذاتية كالتاريخخامسان: السير 

 
 الفرق بين السيرة الذاتية والسيرة الغيرية
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 الذاتية السيرة توصيف حول مختمفة آراء

 تعريف السيرة الذاتية في المغة:

إذا أردنا أف نتناكؿ مفيكـ السيرة الذاتية فبلبد مف التعرؼ عمى معنى السيرة الذاتية في 
يقاؿ : سار بيـ سيرة حسنة. السيرة الييئة. كفي التنزيؿ المغة, ك" السيرة في المغة ىي: الطريقة, 

 (ُ)طو كسير سيرة: حدث أحاديث األكائؿ"ُِ}سنعيدىا سيرتيا األكلى{

كجاء في القامكس المحيط: السير: الذىاب كالمسير كالتيسار كالمسيرة كالسيركرة, كالسيرة: 
  (ِ)ئة"الضرب مف السير, كالسيرة بالكسر: السنة أك الطريقة, أك اليي

 تعريف السيرة الذاتية في االصطالح:

أما في االصطبلح فيي بصكرة عامة : مصطمح يدؿ عمى سيرة الحياة أك ترجمة الحياة, 
كىي عبارة عف ترجمة حياة أحد األعبلـ , كأىـ السير )سيرة ابف ىشاـ( كسيرة الممكؾ, كقد تككف 

 .(ّ)أسمكب الحياة كالترجمة"ترجمة المؤلؼ عف نفسو فيي في األدب تدؿ عمى السمكؾ ك 

ثـ يكضح التكنجي المفيـك حديثان بقكلو: "كىي اليكـ فف أدبي مف األجناس األدبية التي 
 تحكي حياة األدباء كاألعبلـ, كتركم نكعان مف القصص المعتمد عمى الذكريات".

حكؿ مصطمح السيرة الذاتية فعبد العزيز شرؼ يرل أف  تعددت التعريفات كتباينتكلقد 
, أما شكقي ضيؼ فقد تحدث بصكرة (ْ)السيرة الذاتية "تعني حرفيان ترجمة حياة إنساف كما يراىا ىك"

عامة عف األمكر األساسية التي يجب أف تتكفر في السيرة لكنو لـ يقدـ تعريفان كاضحان ليا, ففي 
 أمكر يجب تكافرىا كىي:  أربعة دد ثو عف السيرة عند الغرب ححدي
 .أف يكتب المؤلؼ عف نفسو 
 أف يكتب جزءنا مف حياتو أك حياتو كميا 
 .التركيز عمى الحياة الشخصية كعدـ التطرؽ لؤلحداث العامة 
  .الصراحة كالصدؽ 

                                                           

 َّٗ, ْابف منظكر, جماؿ الديف, لساف العرب, ج (ُ)
 , مادة سيرُٕٖٗ, ِالفيركز أبادم, القامكس المحيط, مؤسسة الرسالة, بيركت, ط (ِ)
 ّٔٓ, ُّٗٗ, ُ, دار الكتب العممية, بيركت, طِالتكنجي, محمد, المعجـ المفصؿ في األدب, ج (ّ)
,  ـُٖٗٗالذاتية, مكتبة لبناف كالشركة المصرية العالمية لمنشر, لكنجماف, شرؼ, عبد العزيز, أدب السيرة  (ْ)

ِٕ 
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كما أنو اعتبر السيرة فنان أدبيان بقكلو" إنما حسبنا أف نعرؼ أف نشير إلى أف ىذا الفف األدبي 
"   (ُ)لو تراث كبير عف القـك

كيضع فيميب لكجكف حدان لمسيرة الذاتية حيث يقكؿ "يصبح حد السيرة الذاتية كالتالي: الحد: 
حكي استعادم نثرم يقكـ بو شخص كاقعي عف كجكده الخاص كذلؾ عندما يركز عمى حياتو 

ا "نكع أدبي يقـك أما عدناف بف ذريؿ فيرل أني ,(ِ)الفردية كعمى تاريخ شخصيتو, بصفة خاصة"
عمى كحدتيف اندماجيتيف, كحدة المؤلؼ كالسارد, ككحدة السارد كالشخصية الرئيسة فييا .. إف 
الكحدة الثانية بدىية, كتشكؿ ذاتية ىذا النكع الذم يتحدث فيو المؤلؼ عف نفسو, كما أنيا تميز ىذا 

كشؼ أمكر عامة  النكع مف البيكغرافية أم سرد حياة شخص, كأيضان عف المذكرات, كىي
  (ّ)خاصة"

بينما يرل الكاتب المغربي عبد القادر الشاكم بأف السيرة ليا عبلمات, كيحدد تمؾ 
العبلمات بقكلو: " كقد اختصرنا ىذه العبلمات في بحثنا, بقسميو, بالتركيز عمى ثبلثو منيا تبدك 

ير عف امتبلؾ ناصية جكىرية في كؿ كتابة سير ذاتية أعني: الحضكر المتصؿ بضمير األنا كتعب
الكبلـ, كالتذكيت مف خبلؿ تحكيؿ تمؾ األنا إلى بؤرة, كالميثاؽ التمفظي الذم يتجمى في أكضح 

 (ْ)صكره في إعبلف الكاتب عف مقصديتو مف الكتابة"

 أمكر جكىرية ىي: ةكالمتأمؿ في كبلـ الشاكم يرل أنو يركز عمى ثبلث
 .استخداـ ضمير األنا 
 األحداث في السيرة. )أنا( الكاتب ىي بؤرة 
 .تحديد الغاية مف الكتابة 

كيقترح محمد عبد الغني حسف تعريفان لمترجمة الذاتية قائبلن:" ىي أف يكتب المرء بنفسو 
تاريخ نفسو, فيسجؿ حكادثو كأخباره, كيسرد أعمالو كآثاره, كيذكر أياـ طفكلتو كشبابو ككيكلتو كما 

مغيض العامرم أف السيرة ىي تسجيؿ استعادم جرل فييا مف أحداث...كيرل الباحث صالح 
صادؽ لعمر أك عمى األقؿ لعدد مف سنيو, مف الخبرات كاألفعاؿ كالتفاعبلت كتأثيراتيا الفكرية 

                                                           

 ُُ-ٔ,  ـُٔٓٗضيؼ, شكقي, الترجمة الشخصية, دار المعارؼ , الطبعة الرابعة, انظر  (ُ)
 لكجكف, فيميب, السيرة الذاتية الميثاؽ كالتاريخ األدبي, ترجمة عمر حمي, المركز الثقافي العربي, األكلى, (ِ)

 ِِـ, ُْٗٗ
 َٓـ, ُٖٗٗبف ذريؿ, عدناف, النقد كاألسمكبية بيف النظرية كالتطبيؽ, منشكرات اتحاد الكتاب العرب, دمشؽ, (ّ)
 ٕ, ـَََِعبد القادر, الكتابة كالكجكد السيرة الذاتية في المغرب, أفريقيا الشرؽ, المغرب, الشاكم,  (ْ)
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ك تعريؼ محمد عبد الغني حسف ىك تعريؼه بسيط لمسيرة, لـ  (ُ)كالبعيدة المدل عمى الشخص"
ع سنيف العمر, أما صالح العامرم فإنو يضع يحدد الكاتب فيو شركطان إال تسجيؿ األحداث في جمي

 محدديف لمسيرة:
 .تسجيؿ لما سبؽ مف العمر أك لجزء منو 
 .تسجيؿ األحداث الميمة فقط 

كعمى الرغـ مف أف ىناؾ تكجو عاـ نحك كتابة السير الذاتية, إال أف إبراىيـ عبد الدايـ يرل 
بلـ ىذا الفف, غير أف ما بينيا مف أف ىناؾ" نماذج عديدة مف التراجـ الذاتية التي كتبيا أع

(, ثـ يضع إطاران عامان لمسيرة أك الترجمة الذاتية كما يسمييا) ,االختبلؼ أكثر مما بينيا مف االتفاؽ
كأخص مبلمح الترجمة الذاتية التي تجعميا تنتيي إلى الفنكف األدبية أف يككف ليا بناء مرسـك 

, كالمكاقؼ كالشخصيات التي مرت بو لؤلحداثيستطيع كاتبيا مف خبللو أف يرتب  كاضح,
ي جانبان كثيران مف التفصيبلت كالدقائؽ التي استعادتيا  كيصكغيا صياغة أدبية محكمة , بعد أف ينحٍّ
ذاكرتو, كأفادىا مف رجكعو إلى ما قد يككف لديو مف يكميات ككسائؿ مدكنة معينة عمى تمثؿ 

ا بقكلو:"الترجمة الذاتية الفنية ىي التي يصكغيا صاحبيا ثـ يحدد تعريفان لي ,(ِ)الحقيقة الماضية" 
في أسمكب أدبي قادر  ... في صكرة مترابطة, عمى أساس مف الكحدة كاالتساؽ في البناء كالركح

عمى أف ينقؿ إلينا محتكل كافيان كامبلن مف تأريخو الشخصي, عمى نحك مكجز حافؿ بالتجارب 
بلؿ ما سبؽ نجد أف عبد الدايـ كضع المحددات التالية كمف خ (ّ)كالخبرات المنكعة كالخصبة"

 لمسيرة الذاتية:
 تعتبر فف أدبي 
 ذات بناء محدد ككاضح, كمصكغ صياغة فنية جيدة 
 .تسجيؿ األحداث الميمة لمكاتب كاالبتعاد عف التفصيبلت 

 كنظران لتمؾ االختبلفات في إعطاء تعريؼ محدد لمسيرة فإف دارس الترجمة الذاتية لف يجد
الطريؽ أمامو مميدان لمكقكؼ عمى مفيكـ ليذا المصطمح المستحدث, كىناؾ نماذج عديدة مف 

 التراجـ التي كتبيا أعبلـ ىذا الفف, غير أف ما بينيا مف االختبلفات أكثر مما بينيا مف االتفاؽ.

                                                           

 ِّ, الذاتية في المغربالشاكم, الكتابة كالكجكد السيرة انظر  (ُ)
 ْ-ِعبد الدايـ, الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث,  (ِ)
حساف عباس نمكذجان,  (ّ) شاكر, تياني, السيرة الذاتية في األدب العربي فدكل طكقاف كجبرا إبراىيـ جبرا كا 

 ُُ,  ـََِِالمؤسسة العربية لمدراسات كالنشر, بيركت لبناف, الطبعة األكلى, 
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كالمختصكف في مجاؿ األدب اختمفكا في المصطمح الذم يطمؽ عمى ىذا الفف أيضان فمنيـ 
 طمؽ عميو السيرة الذاتية, كبعضيـ أطمؽ عميو الترجمة الذاتية.مف أ

ففي األدب العربي: "كعمى مٌر العصكر, نرل كممة )ترجمة( يجرم االصطبلح عمى 
استعماليا لتدؿ عمى تاريخ الحياة المكجز لمفرد )ككممة سيرة( يصطمح عمى استعماليا لتدؿ عمى 

 (ُ)التاريخ المسيب لمحياة"

كممة ترجمة نجدىا "دخيمة إلى العربية مف المغة اآلرامية جرل االستعماؿ بيا في كلك تتبعنا 
أكائؿ القرف السابع اليجرم, استعمميا ياقكت الحمكم في معجـ البمداف بمعنى حياة شخص, كأبك 
الفرج األصفياني في كتاب األغاني لـ يستعمؿ كممة ترجمة عند حديثو عف حياة الشعراء كغيرىـ, 

 (ِ))خبر(" بؿ عبارة

كقد حاكؿ الغرب كالعرب عمى حدو سكاء كضع تكصيؼ محدد لمسيرة ففيميب لكجكف اىتـ 
 بالعقد أك الميثاؽ كذلؾ مف خبلؿ تحديده لعناصر أربعة تنتمي إلى أربعة أصناؼ مختمفة:

  "شكؿ المغة ىؿ ىي حكي نثرم أـ ال ؟  -أ 
 المكضكع المطركؽ: حياة فردية, كتاريخ شخصية معينة. -ب 
 كصفية المؤلؼ: تطابؽ المؤلؼ )الذم يميؿ اسمو إلى شخصية كاقعية( كالسارد. -ج 
 تطابؽ السارد كالشخصية الرئيسة.  -كصفية السارد:  -د 
 (4)منظكر استعادم لمحكي" -ق 

كمف ىنا نرل أف فيميب لكجكف استبعد الشعر عمى اعتبار كجكب أف تككف لغة السيرة 
الحياة العامة, ألف السيرة في نظره حياة شخصية,كما نثرية, كما أنو استبعد كؿ سيرة تتحدث عف 

أنو استبعد السير التي تتحدث بصيغة الغائب, عمى أساس كجكب تطابؽ المؤلؼ مع الشخصية 
 الرئيسة.

كالحقيقة أف بعض األدباء كتبكا سيرىـ الذاتية بصيغة الغائب مثؿ كتاب األياـ لطو حسيف 
كتاب ىك سيرة ذاتية لصاحبو. كيتحدث لكجكف بالتفصيؿ عف التي أجمع النقاد كالباحثكف عمى أف ال

التطابؽ بيف المؤلؼ كالسارد كالشخصية بقكلو: "يمكف تطابؽ االسـ بيف المؤلؼ, السارد كالشخصية 
 أف يتحقؽ بطريقتيف:

                                                           

 ِِعبد الدايـ , الترجمة الذاتية في األدب العربي,  (ُ)
 َُٗنقد الذات,  -العيساكم, فدكل طكقاف  (ِ)
 ِّ-ِِلكجكف, الميثاؽ كالتاريخ األدبي,  (ّ)
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ضمنيان: استعماؿ عناكيف ال تترؾ أم شؾ حكؿ ككف ضمير المتكمـ يحيؿ إلى اسـ المؤلؼ 
تية(, مقطع أكلى لمنص يتحمؿ فيو السارد التزامات أماـ القارئ,  كذلؾ مثؿ )قصة حياتي سيرة ذا

التصرؼ  بطريقة تجعؿ القارئ ال يحمؿ أم شؾ حكؿ ككف ضمير المتكمـ يحيؿ إلى االسـ القائـ 
 (ُ)عمى الغبلؼ"

ثـ يذكر الطريقة الثانية كىي الطريقة الجمية الكاضحة "عمى مستكل االسـ الذم يأخذه 
 (ِ)الشخصية في المحكي نفسو, كالذم ىك نفسو اسـ المؤلؼ المعركض عمى الغبلؼ" –السارد 

 أما اليزابيت بركس فتحدد قكاعد لمسيرة الذاتية فيما يمي:

 "كاتب السيرة ىك مصدر مكضكع النص كمصدر البنية التي يقدميا نصو. .ُ
 يتحمؿ المؤلؼ المسئكلية الشخصية إلبداع كتنظيـ نصو  .ِ
المشار إليو في تنظيـ النص أف يككف مطابقان لفرد محاؿ عميو عبر يفترض في الفرد  .ّ

 مكضكع النص.
 يينظر إلى الخبر كاألحداث بصدد السيرة الذاتية بأنيا صحيحة. .ْ
أية  سكاء أتـ التمكف مف تخطئة المكضكع المقدـ أكالن, أك كاف قاببلن إلعادة التشكيؿ مف .ٓ

 نان أف يككف مؤم الذاتية ر مف كاتب السيرةفإننا ننتظ ,نكعيا زاكية نظر أخرل كيفما كاف
 (ّ)بما يكتبو"

إذف تركز الكاتبة عمى التطابؽ بيف المؤلؼ كالسارد كالشخصية, كما تؤكد عمى أىمية 
 الصدؽ كصحة األحداث المركية.

عف أىمية العقد كالميثاؽ بالنسبة لمقارئ بقكلو: "إف أىمية العقد تكمف في  كيتحدث لكجكف
ككنو يحدد في الكاقع مكقؼ القارئ إذا لـ يكف التطابؽ مؤكدان )كىي حالة التخييؿ(, فإف القارئ 
سيحاكؿ عقد مشابيات, كلك لـ يرغب المؤلؼ في ذلؾ, أما إذا تأكد التطابؽ )كىي حالة السيرة 

يميؿ إلى محاكلة البحث عف االختبلفات )األخطاء, التشكييات .الخ( كفي الغالب ما الذاتية( فس
يككف لمقارئ, أماـ حكي ذم طبيعة سير ذاتية, ميؿ ألنو يعتبر نفسو جاسكسان أم ألف يبحث عف 

 .(ْ)إبطاالت العقد)كيفما كاف ذلؾ العقد("

                                                           

 َْ-ّٗلكجكف, السيرة الذاتية الميثاؽ كالتاريخ,  (ُ)
 َْلكجكف, السيرة الذاتية الميثاؽ كالتاريخ,  (ِ)
 ِّـ,  ََِّ,  مارس, ُالذات كالدكاة, ترجمة عمر حمي,  طانظر بركس, اليزابيت,  (ّ)
 ّٗ-ّٖلكجكف, السيرة الذاتية الميثاؽ كالتاريخ األدبي,  (ْ)
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فيما سبؽ يتحدث عف أىمية القارئ بالنسبة لمسيرة الذاتية, حيث يقـك بالبحث  فمكجكف
 كالتمحيص فيما يقرأ كي يثبت لنفسو أف ما يقرأه ىك سيرة ذاتية.

السيرة الذاتية عمؿ فني أم أنيا نكع مف أنكاع اإلبداع الفني, كيرل عبد العزيز شرؼ أف 
,كىذا ما أكده يحيى إبراىيـ عبد الدايـ حيف قاؿ (ُ)اتية""الكحدة ىي التي تكمف كراء إبداع السيرة الذ

بأنيا "تحقؽ الغاية المرجكة التي يؤدييا العمؿ الفني, إذ أنيا مزاج كحب لكاتبيا , يتخفؼ فيو مف 
ثقؿ التجارب التي خاض غمارىا بنقميا مف داخؿ نفسو إلى خارجيا, كىك بيذا يعرض خبراتو عمى 

 (ِ)فييا كيتحدث إلييـ عنيا, في صدؽ كصراحة" اآلخريف, بغية مشاركتيـ لو

أم أف "كتابة السيرة الذاتية ليا غاية نفسية يحققيا األديب حيف يكتب عف نفسو فعندما 
يترؾ العالـ الخارجي كيتأمؿ عالمو الداخمي, كيمتفت إلى ذاتو في لحظة صدؽ, كيعبر تعبيران 

أسمكب أدبي شيؽ, كعندما يتحرر مف نزعاتو صادقان عف أحاسيسو كمشاعره معتمدان عمى الحقائؽ ب
كأىكائو مف خبلؿ إعطاء الكقت الكافي إلخراج إبداعو األدبي, كلنضكج تجربتو كترتيب أجزاء فكرتو 

  (ّ)ترتيبان سميمان فعرض الحقائؽ عرضان تاريخيان ال يمكف أف يككف نصان يستحؽ الدراسة األدبية"

 عناية كاىتماـ . لذلؾ فالسيرة الذاتية تستحؽ مف الكاتب

 أوجو االختالف واالتفاق بين المختصين في توصيف السيرة الذاتية:

كثير مف الكتاب كالمختصيف حاكلكا كضع أطر عامة ليذا الفف, كلكف كؿ كاحد منيـ سكاء 
كاف مف العرب أك الغربييف ركَّز عمى أمكر محددة كاعتبرىا أىـ شركط في تحديد ما ىي السيرة 

عرؼ أكثر عمى أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ البد مف تأمؿ الجدكؿ التالي, مع العمـ أف كؿ الذاتية, كلمت
 أجزاء الجدكؿ قد تـ أخذىا مف تعريؼ الكاتب المختص المشار إليو:

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ُٓشرؼ, أدب السيرة الذاتية,  (ُ)
 ُُعبد الدايـ, الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث,  (ِ)
 ِٓ-ٖانظر شرؼ, أدب السيرة الذاتية, (ّ)
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 ولو حاولنا تحميل الجدول السابق نالحظ ما يمي:

  غالبية المختصيف رأكا أف )التطابؽ بيف المؤلؼ كالسارد كالشخصية الرئيسة( ىك
 أىـ محدد لمسيرة الذاتية.

  الذاتية فف أدبي محض( جاء في المرتبة الثانية ككذلؾ )التركيز اعتبار )السيرة
 عمى الحياة الشخصية لمفرد( حسب رأم المختصيف.

 .تسجيؿ جميع مراحؿ العمر كمراعاة الصدؽ كالصراحة( جاء في المرتبة الثالثة( 
 .)بينما جاءت )الغاية مف الكتابة في المرتبة األخيرة 
 في بؤرة األحداث,ك التركيز عمى األحداث الميمة(   أما بالنسبة لػ)الشخصية الرئيسة

فقد جاءت في المرتبة  قبؿ األخيرة, كتفسير ذلؾ في رأيي يرجع إلى أف مف تحدث 
عف )التطابؽ بيف المؤلؼ كالسارد كالشخصية(, كاىتـ )بالتركيز عمى الحياة 

 الشخصية لصاحب السيرة( قد قصدىما بالضركرة.

: السيرة الذاتية ىي فف  ى االصطبلحي لمسيرة يمكف القكؿ بأفكفي نياية حديثي عف المعن
أدبي نثرم, يقدـ صاحبيا مادة صادقة عف حياتو الشخصية في مختمؼ مراحميا مع ذكر أىـ 

 األحداث العامة المؤثرة بيدؼ تربية إيجابية لؤلجياؿ القادمة.
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 السيرة الذاتية قديمًا وحديثاً 

 السيرة عند العرب قديمًا:

كممة )سيرة( كممة مألكفة عند المسمميف, فيي تطرؽ أسماعيـ منذ نعكمة أظفارىـ,نسمعيا 
مف آبائنا كأمياتنا عندما يريدكف منا أف نتبع طريؽ اليدل كالقيـ كاألخبلؽ, حيث ارتبطت تمؾ 

سير الكممة بالنبي الخاتـ محمد عميو أفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ, فالسيرة النبكية ىي المنيج الذم ن
 عميو بعد القرآف الكريـ.

كسيرتو العطرة, تمؾ القصص  -عميو السبلـ-كلقد سعدنا في طفكلتنا بقصص الرسكؿ 
 -التي كنا نعيشيا كنحمـ لك أف  الزمف يعكد إلى الكراء, فنمتقي بذلؾ الرجؿ الذم خمؽ مف التراب 

قيـ كأخبلؽ لـ تيرى في أمة  إال أنو بنى أمة تتكالى أجياليا عبر الزمف بما غرس فييـ مف -مثمنا 
 أخرل.

كسيرة الرسكؿ ىي كؿ ما كرد عف الرسكؿ عميو السبلـ مف قكؿ أك فعؿ أكصفة خمقية أك 
خمقية أك تقرير,أم أنيا مرآة تعكس حياة الرسكؿ عميو السبلـ,  ككذلؾ سير الصحابة رضكاف اهلل 

أك الكتابة , فقد جنَّد اهلل لو مف أمينا ال يعرؼ القراءة  -عميو السبلـ-عمييـ, كرغـ ككف الرسكؿ
المسمميف مف يكتب عنو كيصؼ كؿ ما قاـ بو في حياتو مف أعماؿ,كيؼ ال كىك األعمى قدرنا, 
كاألعظـ شأننا, كلقد سار عمى ىذه السنة كثير مف الكتاب كالمؤلفيف عمى مدار عصكر اإلسبلـ, 

عديؿ نشأ عندىـ كبتنا نرل مدكنات فبحثكا في الرجاؿ كصفاتيـ حتى أف عمـ الرجاؿ كالجرح كالت
كمعاجـ لمشعراء كاألدباء كالفقياء كالعمماء, كمف تمؾ المصنفات طبقات فحكؿ الشعراء البف سبلـ 

 الجمحي, كمعجـ األدباء لياقكت الحمكم .

لذلؾ "فبل خبلؼ بيف الباحثيف أف ىذا الجنس األدبي مطركؽ في األدب العربي القديـ, 
 (ُ)كس مدل اىتماميـ بو, كصمنا مضمكمان في كتب الطبقات كالتراجـ"كلمعرب فيو إنتاج يع

حتى أف محمد عبد الغني حسف يقكؿ إفَّ السيرة " بمغت في التراث العربي حدنا لـ تبمغو في 
,فمك تصفحنا كتاب األغاني  (ِ)أم تراث ألمةو أخرل معركفة في التاريخ في القديـ أك الحديث"

لؤلصفياني نجد مجمكعة مف الركايات كاألخبار, أك ذكر األنساب, كاألياـ كالحركب, كالمجالس 
ف كاف اليدؼ إيضاح األصكات المغناة مف الجاىمية األكلى إلى  كما دار فييا مف طيرؼو كنكادر, كا 

بارة عف قصص قصيرة أك مكاقؼ القرف الرابع اليجرم, كلك تصفحنا كتاب عيكف األخبار نجده ع
                                                           

 ِٔالشاكم, الكتابة كالكجكد السيرة الذاتية في المغرب,  (ُ)
 ُُ ـ,َُٖٗ, ّدار المعارؼ, القاىرة, ط حسف, محمد عبد الغني, التراجـ كالسير, (ِ)
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حدثت مع األعراب أك مشاىير المسمميف مف حكاـ كخمفاء كىي عبارة عف أجزاء صغيرة مف سير  
نقمت ألخذ العبرة كالعظة, كلك تأممنا كتب الجاحظ كالحيكاف مثبلن نرل أنيا ال تخرج عف ككنيا 

 أخبار كأجزاء مف سير. 

راجـ الرجاؿ بعد تسجيؿ األحداث السياسية اليامة لقد اىتـ المؤرخكف المسممكف بكتابة ت 
ىػ في كتابو َّٔىػ في كتابو المنتظـ, كابف األثير المتكفى سنة ٕٗٓكابف الجكزم المتكفى سنة 

ىػ في كتابو )تاريخ اإلسبلـ(, ككذلؾ ابف تغرم بردم في كتابو ْٓٔالكامؿ كالذىبي المتكفى سنة 
ـ ُِّٖ)حسف المحاضرة( كمف بعدىـ الجبرتي المتكفى سنة  )النجكـ الزاىرة( كاألسيكطي في كتابو

 في القرف الثالث عشر اليجرم.

كما أف بعض األدباء أدخؿ تراجـ الرجاؿ في كتب الشركح األدبية كالنحكية كالمغكية كما 
ىػ في شرحو لرسالة ابف زيدكف المسمى )شرح العيكف(, كالبغدادم ٖٕٔفعؿ ابف نباتو المتكفى سنة 

 ىػ في )خزانة األدب(.َُّٗ المتكفى

كلـ تخؿي كتب األمصار مف تراجـ الرجاؿ بالرغـ مف أنيا تتحدث عف البمداف كما أقيـ عمى 
, كمف ىذه الكتب )المكاعظ كاالعتبار( لممقريزم  .(ُ)أراضييا مف مبافو

كالجدير بالذكر أف المسمميف اىتمكا بالطبقات في التراجـ, كمف أشير كتب طبقات 
تاب ابف األثير )أيسد الغابة في معرفة الصحابة(, كالعسقبلني في كتابو )اإلصابة في الصحابة ك

تمييز الصحابة(, أما بالنسبة لمفقياء فإف أشير كتبيـ طبقات الفقياء لمشيرازم المتكفى سنة 
ىػ, كىناؾ أيضان طبقات ُٕٕىػ, )طبقات الشافعية الكبرل( لتاج الديف السُّبكي المتكفى سنة ْٕٔ
ىػ كتاب )طبقات القراء( كشمس ْْْفسريف كالقراء,  حيث ألؼ أبك عمرك الداني المتكفى سنة الم

 ىػ كضع كتاب )غاية النياية في رجاؿ القراءات(.ّّٖالديف الجزرم المتكفى سنة 

كما كضعت كتبان في طبقات النحاة مثؿ كتاب )طبقات النحكييف كالمغكييف( لمزبيدم  
كعاة في طبقات ىػ كتب كتابان أسماه )بغية الُُٗكطي المتكفى سنة ىػ, كالسيّٕٗالمتكفى سنة 

 .المغكييف كالنحاة(

كالشعراء كاف ليـ نصيب كبير في الطبقات, مف تمؾ الكتب طبقات فحكؿ الشعراء البف 
ىػ كضع كتاب )الشعر ِٕٔىػ, كابف قتيبة المتكفى سنة ُِّسبلـ الجمحي المتكفى سنة 

                                                           

 ْٓ-َٓانظر, حسف, التراجـ كالسير,  (ُ)
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ىػ الذم كضع كتابو )يتيمة الدىر(,كما كضع المؤلفكف ِْٗلمتكفى سنة كالشعراء(, ثـ الثعالبي ا
 .(ُ)كتبان في طبقات الصكفية, كالقضاة, كاألطباء أيضان 

كبالرغـ مف أف العرب ليـ باع طكيؿ في ىذا المضمار إال أف مصطمح سيرة ذاتية كفف 
إف  لفظ ترجمة تحدد إطاره حديثان , حيث إف مصطمح ترجمة ذاتية غمب عمى مصنفاتيـ بؿ 

استخدـ أيضان في العصر الحديث في كتابات بعض المختصيف كشكقي ضيؼ كيحيى إبراىيـ عبد 
  (ِ)الدايـ كغيرىـ, مثبلن:يقكؿ شكقي ضيؼ" الترجمة لؤلشخاص قديمة قدـ اإلنساف نفسو "

كالترجمة الذاتية نراىا عند الشعكب القديمة كالفراعنة كالسبب في ذلؾ يعكد إلى أف" 
نساف لديو  ميؿ إلى التحدث مع اآلخريف , كتبادؿ العكاطؼ كاألفكار معيـ كاإلفضاء بأسرار اإل

,فاإلنساف اجتماعي بطبعو يسعى إلى  (ّ)حياتو إلى المستمعيف إليو مف خمصاء أك مقربيف أك قراء"
فع ة تدالحديث مع اآلخريف كالتكاصؿ معيـ, كقد يبدأ الحديث عف نفسو ليخمؽ جكان مف الحميمي

 . اآلخريف لمشاطرتو الحديث

كيعمؽ إحساف عباس عمى تاريخ السيرة الذاتية عند العرب بقكلو: ظؿ أكثر السير في العالـ 
اإلسبلمي مجمكعة مف األخبار المأثكرة أك المشاىدات, ليست فييا كحدة البناء, كال اإلحساس 

ترجمة, كباالختصار ظمت السير بالتطكر الزمني, كال تتبع مراحؿ النمك كالتغير في الشخصية الم
دكف شكؿ تاـ, كدكف محتكل كاؼو كامؿ حتى العصر الحديث. كبالرغـ مف قكلو السابؽ إال أنو 
يستدرؾ بقكلو: كفي الغرب لـ تكف السير أحسف حاالن منيا في العالـ اإلسبلمي, بؿ لعؿ كثيران مف 

عتداؿ في الحكـ كالتقدير, كاضعيف كتاب السير التاريخية عندنا كانكا أسبؽ إحساسان بمعنى اال
 .(ْ)الصكاب إلى جانب الخطأ حيف يتحدثكف أك يترجمكف

إذان كاف لئلسبلـ الدكر األبرز في كتابة السير كالتراجـ في العالـ اإلسبلمي, كمراعاة 
الصدؽ كالحؽ فالمسمـ الحقيقي ىك الذم يراعي الصدؽ دائمان, كمرد ذلؾ إلى  ظيكر عمـ الرجاؿ 

 تبط ارتباطان كثيقان بالحديث الشريؼ كما يتصؿ بو مف سند كمتف.الذم ير 

كيرل شكقي ضيؼ أف السيرة الذاتية عند العرب " فف مستحدث عندىـ , قمدكا فيو غيرىـ 
ترجـ لنفسو, كتحدث  مف األمـ األجنبية التي قرءكا آثارىا, كخاصة اليكناف فإف بعض متفمسفتيـ

عف كتبو, كحاكاىـ متفمسفك العرب كاتسعت المحاكاة فدخؿ فييا العمماء كالمتصكفة كرجاؿ 
                                                           

 ْٓ-َٓانظر, حسف, التراجـ كالسير,  (ُ)
 َُضيؼ, شكقي, الترجمة الشخصية,  (ِ)
 ِٖشرؼ, أدب السيرة الذاتية, مكتبة لبناف,  (ّ)
 ّٕانظر, عباس, فف السيرة,  (ْ)
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ىػػ,ػ ُّّ, كليذه السير أمثمة كثيرة ذكرتيا ريـ العيساكم: منيا ترجمة الرازم عف نفسو  (ُ)السياسة"
ىػػ, كقد َْٔمصرم ىػػ, كعمي بف رضكاف الِْٖىػػ, كابف سينا سنة َْْكابف الييثـ سنة 

استعرضت الكثير مف السير ثـ عقبت عمييا بقكليا "كمف الكاضح أف ىذه التراجـ لـ تكضع مستقمة 
أصبلن كلكنيا كانت أجزاء مف مؤلفات, كلـ يكف أصحابيا يغكصكف في أعماؽ ذكاتيـ لذلؾ لـ 

العبلمة ابف خمدكف في كتابو  تستقـ جنسان أدبيان قائمان بذاتو, كمف السير الذاتية المشيكرة أيضان سيرة
المكسكـ بالتعريؼ, كالذم تحدث فيو عف أجزاء مف حياتو خاصة رحبلتو, كاختص بالذكر زيارتو 

 .(ِ)"لبيت المقدس في فمسطيف, حتى أنو كصؼ تمؾ الرحمة كصفان دقيقان 

كتاب )المنقذ مف الضبلؿ( ألبي حامد الغزالي ومن كتب التراجم القديمة عند العرب 
ىػ,كعمارة بف عمي الحكمي اليمني كتب كتاب )النكت العصرية في أجناد الكزارة َٓٓكفى سنة المت

ىػ,.ككتاب )االعتبار( ألسامة بف منقذ, ٗٔٓالمصرية( , كىك سيرة ذاتية لو, كلقد تكفي سنة 
ابف , وىػٕٗٓىػ, كابف الجكزم ترجـ لنفسو في كتابو )لفتة الكبد( المتكفى سنة ْٖٓالمتكفى سنة 

ىػ ترجـ لنفسو في كتابو )المغرب في حمي المغرب(,كأبك حياف ٖٓٔعيد المغربي المتكفى سنة س
ىػ ترجـ لنفسو في كتابو )النضار في المسبلة عف نضار(,كالعز بف ْٕٓاألندلسي المتكفى سنة 
ىػ ترجـ لنفسو في كتاب )ضكء الشمس في أحكاؿ النفس(,كغيرىـ كثير ُٖٗجماعة المتكفى سنة, 

 . (ّ)لبي, كابف حجر العسقبلني كابف الجزرم كالسيكطي, كالشككاني, كاأللكسيكالثعا

 السيرة عند العرب حديثًا:

كفي العصر الحديث تكجو كثير مف األدباء كالقادة كالزعماء كالسياسييف إلى كتابة سيرىـ 
االىتماـ عمميان أك الذاتية, كىي عادةن سرد لتجاربيـ الخارجية, كفي صميـ اىتماميـ سكاء كاف ىذا 

فكريان أك أدبيان, فالمفكر يسجؿ تجاربو الفكرية, كالعالـ يكتب عف عممو , كاألديب يدكف إنجازاتو 
األدبية, كغالبان ما ييممكف الجكانب األخرل في حياتيـ, أك ييممكف تمؾ التفاصيؿ الدقيقة التي قد 

 تؤثر عمى إصدار الحكـ عمييـ.

عمى السيرة الذاتية فف الترجمة, كيرل أف " فف الترجمة ظير كيطمؽ عز الديف إسماعيؿ   
لدينا حديثان كيعد العقاد أكؿ مف كتب لنا ترجمة فنية تمثؿ النكع األكؿ, كيتجمى فييا الذكاء كالميارة 
كالخبرة كالعبقريات, كترجماتو لممياتما غاندم كمحمد عمي جناح كسف ياف سف كغيرىـ  كيقصد 

                                                           

 ٓضيؼ, الترجمة الشخصية,  (ُ)
 ُٔ, ُٖٗٗالعيساكم, ريـ, فدل طكقاف نقد الذات قراءة السيرة, الدار المصرية المبنانية,   (ِ)
 ِْ-ِٕق, ُُِْزيع, الرياض, انظر, أبك زيد, بكر بف عبد اهلل, النظائر, دار العاصمة لمنشر كالتك  (ّ)
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الغيرية, أما السير الذاتية " فقد بدأه الدكتكر طو حسيف بكتابو األياـ الذم ترجـ بالنكع األكؿ السير 
 (ُ)فيو لنشأتو كعرض أطكار حياتو كىك لذلؾ قريب مف طابع القصة"

ىػ, َُّْكمف التراجـ المشيكرة في العصر الحديث سيرة أحمد فارس الشدياؽ المتكفى سنة
يما ىك الفارياؽ( لمشيخ أحمد فارس الشدياؽ أكؿ إحساف عباس )كتاب الساؽ عمى الساؽ ف كيعد

, كفييا حديث عف تنقبلت الشدياؽ كبعض أحكالو, كلكنو  في العصر الحديث سيرة ذاتية ظيرت
يؤكد عمى أف األياـ لطو حسيف ىي أكؿ سيرة ذاتية بالمعنى الفني كيقكؿ في ذلؾ:"كلذلؾ أرل أف 

تتطاكؿ إلييا أم سيرة ذاتية أخرل, في أدبنا العربي,  )لؤلياـ( في السير الذاتية الحديثة مكانة ال
كخاصة في الجزء األكؿ منو, لمزايا كثيرة منو: تمؾ الطريقة البارعة في القص, كاألسمكب الجميؿ, 
كالعاطفة الكامنة في ثناياه المستعمنة  أحيانان حتى تطغى عمى السطح, كتمؾ الممسات الفنية في 

خاص, كالقدرة عمى السخرية البلذعة في ثكب جاد حتى تظير رسـ بعض الصكر الكاممة لؤلش
 . (ِ)ككأنيا غير مقصكدة"

ىػ الذم ترجـ ُُّٓكمف السير في العصر الحديث أيضان سيرة أحمد شكقي المتكفى سنة
ىػ الذم ترجـ لنفسو في كتابو )الثغر ُّٓٓلنفسو باسـ )مذكرات(, كالطيطاكم المتكفى سنة

ىػ حيث ترجـ لنفسو في كتاب )حياتي(, ُْٓٗة أحمد أميف المتكفى سنةالباسـ(, كمنيا كذلؾ سير 
ىػ الذم ترجـ لنفسو في كتاب )كذا أنا يا دنيا(, كالعقاد ُِّٕكخميؿ السكاكيني المتكفى سنة

 (ّ)ىػ الذم ترجـ لنفسو في كتاب )أنا(ُّّٖالمتكفى سنة

 السيرة عند الغرب قديمًا:

يفترض جكرج مام بشأف السيرة الذاتية عند الغرب, ك"اختمؼ الباحثكف في نشأة السيرة 
الذاتية أف ىناؾ فكرة مقبكلة مف طرؼ كثير مف الباحثيف مفادىا أف السيرة الذاتية ظاىرة غربية 

 .(ْ)بامتياز, غير أنو يشير إلى صعكبة االتفاؽ حكؿ زمف ظيكرىا استنادان عمى تاريخ معمكـ"

ل أف العرب تأثركا بغيرىـ مف األمـ األخرل يؤيد شكقي ضيؼ جكرج مام في ذلؾ ك ير 
, في  حيف تذكر العيساكم أف الترجمة (ٓ)كاليكناف خاصة الفبلسفة كقمدكىـ في كتاباتيـ عف أنفسيـ

نشأت عند الغرب كجنس أدبي مستقؿ منذ قرنيف, كيذكر )جكف بيمنغ( أف ركبرت شكسي ىك أكؿ 
                                                           

 ِٖٖ,  دار الفكر العربي, ُٖٕٗ, ٕانظر, إسماعيؿ, عز الديف, األدب كفنكنو, ط(ُ)
 ُِْعباس, فف السيرة,  (ِ)
 ِْانظر,أبك زيد, النظائر,  (ّ)
 ُِالشاكم, السيرة الذاتية في المغرب,  (ْ)
 ٓانظر, ضيؼ, الترجمة الشخصية,  (ٓ)
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ـ, كأدخؿ فييا جميع َُٖٓكذلؾ سنة  Autobiographyمف استعمؿ مصطمح الترجمة الذاتية 
, (ُ)الكتابات الشخصية التي تتناكؿ كقائع حياة الكاتب بغض النظر في رغبتو في تصكير نفسو"

كلكف كثيرنا مف الباحثيف العرب يختمفكف مع جكرج مام في ذلؾ كمنيـ محمد عبد الغني حسف الذم 
يرل  أف العرب سبقكا الغرب في ىذا المجاؿ بقكلو" في حيف بدأ فف التراجـ يظير في انجمترة 

ياؿ كفرنسا بصكرة ساذجة, كانت التراجـ العربية اإلسبلمية قد بمغت حدان مف التنكع كسعة الخ
كاالفتناف في مكضكعات التراجـ ال يقاس بو بداية غير منتظمة الخطى في اآلداب األكركبية ... 

ـ كتب َُّٕـ, كالكاتب االنجميزم صمكيؿ بيبس ُِٕٔكالمؤرخ الفرنسي ريتز كتب مذكراتو سنة
التراجـ  يكمياتو كمذكراتو التي يعدكنيا أكؿ خطكة في كتابة التراجـ الذاتية, كما تبلىا مف أنكاع

ـ كجييكف ُٕٕٕ. كيرل عبد الدايـ أف البدايات األكلى الحقيقية كانت عند ىيـك (ِ)األخرل... "
, كما يعتبر" ستراتشي (ّ)ـ كالمذاف كاف ليما أبمغ األثر في تطكر الترجمة الذاتية عند الغرب"ُٕٔٗ

 (ْ)الفنية"أبك التراجـ في العصر الحديث كالذم جمع بيف التفسير التاريخي كالممسات 

كمف الكاضح أف كؿ أمة تأخذ عف األمة التي قبميا, فإف كاف العرب المسممكف قد استفادكا 
مف اليكناف كالركماف كالفرس كأخذكا عنيـ العمكـ كالمعارؼ كالثقافات, فقد أضافكا إليو كزادكا عمييا 

لعصر الحديث كأخذكا الكثير عبر قركف مف الزمف الزاىر لمحضارة اإلسبلمية, ثـ جاء الغرب في ا
كؿ ما كصؿ إلييـ مف العرب مف ثقافة كحضارة كفنكف كعمكـ مختمفة, ثـ أكممكا الطريؽ فظيرت 

 فنكف كعمـك مستحدثة مثمما ظيرت فنكف كعمـك مستحدثة في العصكر الزاىرة لمعرب كالمسمميف.

يرىـ الذاتية كظيرت إذان فقد استفاد الفبلسفة العرب مف الفبلسفة اليكناف فقمدكىـ في كتابة س
 العبقرية اإلسبلمية في السير كالتراجـ, "كقد تميزكا عف غيرىـ في تمؾ الحقبة التاريخية بما يمي:

 .ترتيب األعبلـ المترجمة 
 .تبكيب مكضكعات التراجـ 
 .الترجمة ألعبلـ النساء 
  .تحقيؽ الكفيات كالمكاليد 
 االستشياد بآثار المترجـ ليـ مف الشعر كالنثر 
 ألعبلـ.ضبط ا 

                                                           

 ُُالعيساكم, فدل طكقاف نقد الذات,  (ُ)
 ُُانظر,حسف, التراجـ كالسير,  (ِ)
 ُٗانظر عبد الدايـ, الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث,  (ّ)
 ُّحسف, التراجـ كالسير,  (ْ)
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كمف التراجـ التي ذكرىا محمد عبد الغني حسف صاحب التراجـ كالسير في التراث الغربي 
في القرف الثامف عشر, ذلؾ القرف الذم تميز باإلنتاج الغزير في السير الذاتية, سيرة جميج 
ة لكيمجتكف, حياة نمسكف لسكزم, حياة كلتر سككت لمككيارت, كحياة شارلكت لمسز جاسكؿ, كالممك

 (ُ)فكتكريا لستراتشي, كبسمارؾ كنابميكف إلميؿ لدفيج, كحياة شيمي كبيركف ألندريو مكرا "

كلـ يختمؼ األمر عند الغرب كثيران مف قبؿ,  حيث كانت اىتماماتيـ بالسير نادرة "فالترجمة 
  (ِ)الذاتية الغربية قد افتقرت إلى مثؿ ىذه العناية ألسباب منيا أنيا اصطبلح مستحدث"

 السيرة عند الغرب حديثًا:

 كلكف فف السيرة الذاتية تطكر في العصر الحديث, كترجع أسباب تطكره إلى ما يمي:

 .التطكر العالمي الجديد في الصناعة كالتجارة كالسياسة 
 تسكية الديمقراطية بيف الصغير كالكبير, كاختفاء تمؾ النظرة المقدسة لمممكؾ,فأصبحكا 

 يترجمكف لصغيرىـ ككبيرىـ بعد أف كانكا يترجمكف لممشاىير كالحكاـ. 
 ".استحداث أساليب جديدة في فف التراجـ تكائـ ركح العصر(ّ) 

كمف أشير التراجـ الذاتية في أكاخر القرف التاسع عشر كفي القرف العشريف, في األدب  
فرنسي اعترافات ركسك, كيكميات ـ, كجكرج مكر, كفي األدب الُّٗٗاالنجميزم كليـ بتمر ييتس 

ـ,كفي األدب األلماني )الشعر كالحقيقة( لجكتو, ك)حكؿ فمسفتي( لكارؿ ياسبرز ُِٖٖإميؿ 
, (ْ)ـ, كفي األدب الركسي )اعترافات تكلستكم( ك)حكادث كأفكار ماضية( إلسكندر ىرزفُُْٗ

 كغيرىا مف كتب التراجـ الذاتية.

ث كتب كدراسات تبحث في فف السيرة الذاتية, كلقد ظير عند الغرب في العصر الحدي
 كتؤصؿ ليذا الفف كتضع لو األطر المحددة. 

كلقد ذكر عبد الدايـ بعض الكتابات الغربية التي تسعى لتحديد معالـ ىذا الفف كأسسو 
كقكاعده في العصر الحديث, كمنيـ) انا ركبنسكف( ك)إرنست ستيكارت( المذاف ذىبا إلى أف الترجمة 

لممعمكمات النفسية لئلنساف في حيف اعتبر ) كالدكا دكت ( ك)كلبكر كركس( ك )ىاركلد مصدران 
نيكسكف( ك)دكنالد استاكفر( أف السير الذاتية تقدـ حقائؽ عف تاريخ اإلنساف, ثـ تعرض لما كتب 

                                                           

 ُّانظر حسف, التراجـ كالسير,  (ُ)
 عبد الدايـ, الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث, ك (ِ)
 ُّنظر حسف, التراجـ كالسير, ا (ّ)
 ُِ-َِانظر عبد الدايـ, الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث,  (ْ)
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ـ ك)كيت أبرايت( ُُٔٗفي القرف العشريف حكؿ السيرة الذاتية مثؿ )ثراؾ كأديسكف( سنة
ـ, كيرل أف ىذه الدراسات تساعد في تحديد مبلمح َُٔٗك ميكر( ك)أزبكف( عاـ ـ ك)شُّْٗسنة

 .(ُ)ىذا الفف إال أنيا"ال تمنحنا التحديد النيائي ألسس البناء الفني أك المفيـك المستقر"

 

  

                                                           

 عبد الدايـ, الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث, انظر, (ُ)
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 تداخل السيرة مع الفنون األخرى

ذكرنا سابقان أف فف السيرة الذاتية يعد فنان أدبيان مستحدثان, كلذلؾ عبلقة أصيمة مع تداخمو  
بالفنكف األخرل حيث "إف نيكض األنكاع القصصية اعتمادان عمى الحكاية يعكد أساسان إلى قانكف 

 (ُ)ة"تفكؾ األجناس األدبية إلى أنكاع, كمحاكلة تخميؽ كياف خاص, يرتبط باألصؿ بكشائج معين
كذلؾ مف صفات التطكر كالتقدـ كما أنو ينسحب عمى عمكـ كثيرة فمثبلن ظير عمـ النفس قديمان كما 

 ظير عمـ االجتماع, ثـ ظير حديثان عمـ النفس االجتماعي.

كالفنكف القصصية تطكرت تطكران كاضحان عند العرب في العصر الحديث فظيرت الركاية 
ا ظيرت السيرة الذاتية كفف منفصؿ, بدأت حدكده كأطره تظير كالقصة القصيرة كالقصيرة جدان, كم

كتتحدد, لذلؾ فالسيرة ليا عبلقة كطيدة بفنكف عٌدة كالركاية كالقصة, كاليكميات كالمذكرات 
كاالعترافات حيث "تتشابو الترجمة الذاتية باليكميات كالمذكرات كاالعترافات مف حيث التزاميا 

بيا يختار المعمكمات التاريخية ثـ ينسقيا كينمقيا فيجمع العنصر بالحقيقة التاريخية, كلكف كات
 (ِ)األدبي كالعنصر التاريخي"

كلمتعرؼ عمى العبلقة بيف السيرة الذاتية كمع ما يشبييا مف أنكاع ال بد مف التعرؼ عمى 
 مفيـك كؿ نكع عمى حدة.

 السيرة الذاتية والمذكرات:

كاحدان؟ البعض يطرح ىذا السؤاؿ عندما تطالعنا ىؿ الذكريات كالمذكرات تحمؿ معنى 
بعض السير بعنكاف مذكرات أك بعنكاف آخر ذكريات, كربما يضع الكاتب عنكانان يفرؽ بيف الذكريات 
ذا أردنا أف نتعرؼ عمى الفرؽ بيف الذكريات  كالمذكرات فيقكؿ إف كتابو ذكريات ال مذكرات, كا 

 ة:كالمذكرات فيمكف أف نحدد الفركؽ التالي
  ,مف حيث التكاصؿ: فالمذكرات تسجيؿ متصؿ كمتكاصؿ لما جرل لمكاتب مف أحداث

أما الذكريات فميس مف الضركرم أف تأتي متصمة متكاصمة حيث يمكف أف يتحدث 
 بالتفصيؿ عف أحداث معينة بينما يتجاكز أحداث أخرل.

  الزمني, أما مف حيث التسمسؿ الزمني: في المذكرات يككف التسجيؿ دقيقان في تسمسمو
 الذكريات فيمكف أف يندفع الكاتب مف فترة زمنية إلى أخرل دكف ترابط زمني.

                                                           

 ُٖـ, َُٗٗإبراىيـ, عبد اهلل, المتخيؿ السردم )مقاربات نقدية(, المركز الثقافي العربي,  (ُ)
 ُْنقد الذات قراءة السيرة,  -العيساكم,  فدكل طكقاف  (ِ)
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  في الذكريات البعد الشخصي أكثر كضكحان مف المذكرات حيث يظير فييا األحداث
 التاريخية اليامة.

  المذكرات أكثر صدقان مف الذكريات؛ ألنيا تدكف أكالن بأكؿ, أما الذكريات فإنيا تعتمد
 الذاكرة, كالذاكرة معرضة لمنسياف. عمى 

ككممة مذكرات جمع مذكرة, كىي ما يستعيف بو شخص ما في حفظ مشاىداتو كمكاعيده 
 باليـك كالساعة كالتاريخ, كىي شبيية إلى حد كبير باليكميات.

إف لـ يكف  -كيرل عبد العزيز شرؼ أف "الشكؿ الكحيد الذم لو صمة, كالذم مف الصعب
فكاتب المذكرات عادة  memoirsمو منطقيان عف السيرة الذاتية ىك "المذكرات فص -مف المستحيؿ

) ثـ يشرح مقصده مف ذلؾ بقكلو( كانت كممة مذكرات كثيران  ىك شخص لعب دكر مميزان في التاريخ
ما تستخدـ ألعماؿ تسمى اآلف سيران ذاتية, كالتمييز بيف الشكميف كثيران ما يتحكؿ إلى فرؽ في 

 (ُ)ي النكع"الدرجة ال ف

حيث إف "المذكرات مف حيث المادة التي تحتكييا أكسع مدل مف السيرة الذاتية, فيي 
تستطيع أف تستكعب األحداث الخاصة التي ييتـ بيا كاتب السيرة الذاتية, كما أنيا تيتـ برصد 

 (ِ)األحداث التاريخية كتسجيمييا"

ات, أما المذكرات فيي أقرب إلى كالسيرة الذاتية أقرب إلى الفف ككنيا تعكس ما في الذ
 التاريخ حيث أنيا كثيقة تنقؿ لنا ما قاـ بو صاحبيا كصانع لمتاريخ أك شاىد عميو.

مختمفة كتبيا كثيركف مف  memoirs)كقد ظيرت منذ القرف السابع عشر مذكرات 
الشخصيات العامة دكف  ميؿ كثير إلى تصكير حياتيـ الشخصية, كىذا ىك االتجاه الغالب عمى 
المذكرات السياسية كالحربية التي بدأىا )جيمس ممفيؿ( ككثرت في القرف الثامف عشر كمذكرات 

ف كمف أمثمتيا مذكرات كاستمر تزايدىا في القرف التاسع عشر كالعشري Bruceبيتر ىينرم بركس 
 (ّ)جمكفر"

كعمى الرغـ مما سبؽ فإننا لف نستطيع أف نضع حدكدان فاصمة كدقيقة بيف أدب السيرة 
 الذاتية كالمذكرات. 

 
                                                           

 ّٖشرؼ, أدب السيرة الذاتية,  (ُ)
 َِشاكر, السيرة الذاتية في األدب العربي,  (ِ)
 ُٔعبد الدايـ, الترجمة الذاتية في العصر الحديث,  (ّ)
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 السيرة الذاتية واليوميات:

غالبان ما يميؿ الكتاب إلى كتابة يكمياتيـ, كتمؾ اليكميات ىي أجزاء مقتطعة مف حياة  
ؿ لمتجربة اليكمية, كالحفاظ عمى عممية حياة المرء بالذات, دكف نظر إلى الفرد ؼ "اليكميات سج

 (ُ)التطكر الذم يحاكي نمكذجان معينان, أك التكاصؿ القصصي أك الحركة الدرامية نحك ذركة ما"

فبل تكجد حبكة درامية أك صراع بيف شخصيات يتطكر ىذا الصراع حتى يصؿ إلى البؤرة 
 كي يظير الحؿ بعد ذلؾ.

ذ ا كانت السيرة تختمؼ عف اليكميات فيما سبؽ فإنيا تتفؽ في أنيا تسرد حياة أك بعض كا 
 حياة شخص ما في مرحمة طفكلتو أك شبابو أك حتى شيخكختو.

 السيرة الذاتية واالعترافات:

, ترتبط السيرة الذاتية باالعترافات ارتباطان كثيقان لدرجة أف بعض االعترافات عٌدت سيران ذاتية
حيث يقكؿ عبد الدايـ "كلكف أشير التراجـ في العصكر الكسطى اعترافات القديس أكغسطيف, التي 
تعتبر قمة االعترافات الدينية كقد حذا حذكه مف كتب بعده, كىي تذكر بما احتكتو مف صراحة 

 (ِ)كصدؽ كقدرة عمى االستبطاف"

القرف الثامف عشر ألنيا  كما أنو يؤكد عمى "أف أعظـ االعترافات أىمية يرجع ظيكره إلى
 .(ّ)لـ تكف اعترافات دينية بالمعنى المعركؼ كلكنيا كانت تنصب عمى الحياة الخاصة"

كمف أىـ الكتب التي اشتممت عمى االعترافات كاعتبرت سيران ذاتية اعترافات تكلستكم, 
ريات الفذة في حيث يقكؿ عنيا إحساف عباس: "فإف كاف يعجبو أف يتعرؼ إلى النفكس الكبيرة كالعبق

 (ْ)صراعيا كتقمباتيا كأخطائيا, فيك كاجد في اعترافات تكلستكم كأشباىيا ما يرضيو"

كما يذكر عبد الدايـ  صكران أخرل في األدب العربي تظير في كتب المتصكفة منيا "كتاب 
 (ٓ)النصائح الدينية لممحاسبي, كالمنقذ مف الضبلؿ ألسامة بف منقذ, كالطكاسيف لمحبلج"

                                                           

 ّٖشرؼ, أدب السيرة الذاتية,  (ُ)
 ُّعربي الحديث, عبد الدايـ, الترجمة الذاتية في األدب ال (ِ)
 ُٖعبد الدايـ, الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث,  (ّ)
 ُُٔعباس, فف السيرة,  (ْ)
 ُٖعبد الدايـ, الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث,  (ٓ)
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كؿ أيضان "الصكفي ينقؿ لنا تجربة ذاتية تتصؿ بعالـ غير مألكؼ لنا, في لحظات فكرية كيق
فجائية, يخرج فييا عف شعكره الكاعي, محمقان بعيدان عف عالمنا األرضي إلى عالـ سماكم, ثـ ال 

 .(ُ)يمبث كعيو أف يرتد إليو,  فيصكر مكاجيده, كما شاىد في تجربتو الكشفية تصكيران صادقان"

 سيرة الذاتية والرواية:ال

لقد عمد بعض الكتاب إلى اعتبار السيرة الذاتية نكعان مف الركاية, حيث ينقؿ لنا عبد القادر 
 .(ِ)شكرم المبخكت ذلؾ عندما يقكؿ:" تظؿ السيرة الذاتية, عمى ما فييا مف خصائص شكبلن ركائيان"

الب الركائي نكعان مف التطكر, كيقكؿ كيعد عبد الدايـ تأثر الترجمة الذاتية بالركاية كاتخاذ الق
"كقد ماؿ كتاب الترجمة الذاتية في القرنيف التاسع عشر كالعشريف إلى استخداـ الصياغات الفنية 
الركائية, كىذا نحك مف األنحاء في معالجتيا, ىك ببل شؾ أحفؿ بالعناصر, كأكثر إظياران لقدرة 

 .(ّ)المترجـ لنفسو"

عبلقة السيرة الذاتية بالركاية كارتباطيا الكثيؽ بيا بقكلو: "فإف كيؤكد عبد العزيز شرؼ عمى 
فف التراجـ يحتاج إلى قدر ال بأس بو مف الفنية الركائية, التي يظير بيا األشخاص ككأنيـ أحياء 
يتحرككف عمى مسرح الحياة, كيغدكف كيركحكف بما يختمج في نفكسيـ مف نكازع اإلنساف الخيٌرة 

 .(ْ)بيا صكرة الكائف اإلنساني الحي" كالشريرة, التي تتـ

كتكظيؼ السيرة لمشكؿ الركائي مف أبرز سمات التطكر التي لـ يمتـز بيا مجمكع الكتاب 
ف تميز بيا بعضيـ عف اآلخريف.  كا 

كقد تحقؽ التداخؿ الفني بيف الركاية كالسيرة الذاتية, كذلؾ أف الكثير مف الركائييف كتبكا 
ركاياتيـ بأسمكب السيرة الذاتية عمى اعتبار أف إحدل الشخصيات تحكي سيرتيا كما حدث معيا, 

 فالمضمكف ركائي يعتمد عمى الخياؿ ال الكاقع, كالشكؿ سيرة ذاتية! 

 خ:السيرة الذاتية والتاري

مف يعرؼ تاريخو يستطيع أف يعرؼ حاضره كمستقبمو, مف ىذا المنطمؽ تسعى الدكؿ 
كاألمـ إلى تعريؼ األجياؿ بتاريخيا, كعرضو بأسمكب شيؽ كالتعرؼ عمى عظمائو كعصكره 

                                                           

 ُْ-ُّعبد الدايـ, الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث,  (ُ)
 ِٓالشاكم, السيرة الذاتية في الغرب,  (ِ)
 ُّعبد الدايـ, الترجمة الذاتية في األدب الحديث,  (ّ)
 ُِشرؼ, أدب السيرة الذاتية,  (ْ)
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الزاىرة, كي يككنكا أسكة صالحة لؤلجياؿ الجديدة تقتدم بيـ, كتبعث في نفكسيـ ركح القكة كالعظمة 
 كالتطكير.

بؿ "تبدك الصمة بيف أدب ا يمكف القكؿ بأف ىناؾ رابطة بيف السيرة الذاتية كالتاريخ, إذ
السيرة الذاتية كالتاريخ كثيقة إلى حد القكؿ إف جنس السيرة الذاتية يمثؿ نقطة استقطاب حاد بيف قكة 

تية إنما ىي التاريخ كقٌكة األدب, كقد أشار عبد السبلـ المسدم إلى ذلؾ عندما أٌكد أف السيرة الذا
 (ُ)حصيمة امتزاج نكعيف مف الكتابة: التدكيف التاريخي كالحكاية الفنية"

نشأت السيرة كترعرت, كاتخذت سمتان كاضحان, كتأثرت  -إذف –"ففي أحضاف التاريخ 
 (ِ)بمفيكمات الناس عنو عمى مر العصكر"

أكجو االختبلؼ بينيما  كبالرغـ مف ىذا الترابط الكثيؽ بيف السيرة الذاتية كالتاريخ إال أف 
يكضحيا عمر منير إدلبي بقكلو: "إننا نعتقد أف فارقان جكىريان بيف السيرة الذاتية كالتاريخ يظير 
بشكؿ جمي مف خبلؿ ما ىك مركزم في اىتماـ كؿ منيما, فإذا كاف التاريخ يدكف عادةن األحداث 

 (ّ)/ االجتماعي"كالكقائع... فإف السيرة الذاتية تيتـ بتدكيف التاريخ الذاتي

 Collingكيرل بعض الباحثيف أف السيرة جزء مف التاريخ, "كقد أنكر األستاذ ككلنج ككد 
Wood  اعتبار السيرة كذلؾ ألنيا تفقد القاعدة الصحيحة التي يقكـ عمييا التاريخ, فحدكد السيرة

يرىا, فيي مكتو, مف طفكلة كنضج كأمراض كغك األحداث البيكلكجية الكاقعة بيف كالدة شخص 
كثير مف العكاطؼ اإلنسانية, كلكف ىذا كمو بذلؾ  كد الحيكاني الجسماني, كقد يرتبطصكرة لمكج

كيرل تكينبي نفس الرأم حيث أنو أخرج اعترافات القديس أكغسطيف كحياة الممكة  (ْ)ليس تاريخيان"
كريا ألنو تكيفي سيرة الممكة ف ليتكف ستراتشيكتكريا مف دائرة التاريخ, كيثني تكينبي عمى ما حققو يف

 .(ٓ)استطاع أف ينزع تاريخيا الفردم مف حياة العصر الذم عاشت فيو"

 

 
                                                           

, تمكز ِْٕ-ُْٕإدلبي, عمر منيب ,المكقؼ األدبي, مسارات التعالؽ )السيرة الذاتية/ التاريخ/ الشعر(  (ُ)
 ُٗـ, دمشؽ, سكريا, , ََُِ

 ٗالسيرة,  عباس, فف (ِ)
, تمكز ِْٕ- ُْٕإدلبي, عمر منيب, المكقؼ األدبي ,مسارات التعالؽ )السيرة الذاتية/ التاريخ/ الشعر( ,  (ّ)

 ِٕـ, دمشؽ, سكريا, , ََُِ
 َُعباس, فف السيرة,  (ْ)
 َُعباس, فف السيرة,  (ٓ)
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ذا أردنا أن نسمط الضوء عمى عينة الدراسة بناًء عمى ما سبق يمكن أن نقول ما يمي:  وا 

أكالن : الكاتب السكرم عمي الطنطاكم أطمؽ عمى سيرتو اسـ ) ذكريات عمي الطنطاكم( 
 السيرة اقرب ما يككف إلى الذكريات لؤلسباب التالية: كىذه

 .أف صاحبيا اعتمد عمى ذاكرتو في سرد ما مر بو مف أحداث 
  إف الكاتب كاف ينسى أحيانان بعض المكاقؼ في مرحمة ما كعندما ينتقؿ إلى مرحمة

أخرل يتذكر ما نسيو فيعكد إليو؛ لذلؾ فقد اختؿ التسمسؿ الزمني عنده بالرغـ مف 
محاكالتو المحافظة عمى ذلؾ الترتيب الزمني, يقكؿ عمي الطنطاكم:"قمت إني أدكف 

طيع أف أكتب قصة حياتي متسمسمة مرتبة؛ ألني ذكريات ال أكتب مذكرات. أنا ال أست
أعتمد عمى ذاكرة فقدت حٌدتيا كأبمت األياـ جٌدتيا, فقد أنسى الحادثة في مكضعيا ثـ 

 .(ُ)أذكرىا في غير مكضعيا"

 ولكننا نعدىا سيرة ذاتية متكاممة بناًء عمى ما يمي:

  الطنطاكم نفسو, ففي التطابؽ التاـ بيف الشخصية الرئيسية كالسارد كالمؤلؼ كىك عمي
  (ِ)بداية مقدمتو يقكؿ:"ىذه ذكرياتي حممتيا طكؿ حياتي ككنت أعدىا أغمى مقتنياتي"

  المضحكة -سرد الكاتب سيرتو بأسمكب فني جميؿ ذاكران الكثير مف القصص الجميمة
في ثنايا كتابو, عمى الرغـ مف أنو كاف يتطرؽ إلى اآلراء  -حينان كالمبكية حينان آخر

ة كالقضايا القانكنية بحكـ دراستو فتأتي تمؾ الصفحات مكتنزة بالمعمكمات باعثة الفقيي
 عمى الممؿ.

 .شممت السيرة جميع مراحؿ عمره مف الكالدة كحتى لحظة الكتابة 
 .كتب المؤلؼ سيرتو بصيغة المتكمـ 
  تحدث عف حياتو الشخصية كثيران كلكنو اىتـ أكثر بالمكاقؼ الشخصية التي تأثر بيا

 س في المجتمع.النا
  تعيد الكاتب بقكؿ الصدؽ كالصراحة في سرده لؤلحداث, كاعتذر عف النسياف الذم قد

يقع فيو.يقكؿ الكاتب:"كلكف لكـ عمي عيدان أنا مكؼو بو إف شاء اهلل, كىك أال أقكؿ إال 
كنتيجة  (ّ)الحؽ كأال أذكر مما صنعت إال ما يشيد كؿ مف عاصره عمى أنني صنعتو"

                                                           

-ُٖ, ـََِٕالمنارة,الطبعة الخامسة, السعكدية جدة, دار ,1, جالطنطاكم, عمي, ذكريات عمي الطنطاكم (ُ)
ُٗ 
 ُّ ,ُالطنطاكم, الذكريات, ج (ِ()ِ)
 َِ ,ُالطنطاكم, الذكريات, ج (ّ)
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الذم قطعو عمى نفسو أماـ القارئ نجده يقدـ بعض االعترافات منيا عمى ليذا العيد 
سبيؿ المثاؿ ال الحصر قكلو:"كقد يقرأ امرؤه ما كتبت في الحادث العظيـ أك يسمع ما 
قمت فيو, فيحسب أني أنا مدبر األمر كأني مديره, ال يعمـ أني جئت مف الباب الخمفي 

ف كانت لي مكاقؼ  لممنبر , ثـ نزلت مف المنبر فخرجت مف الباب الخمفي إلى بيتي, كا 
حكلت مسار األحداث كأقامت كأقعدت كأثارت كحمست, ال يزاؿ يذكرىا كثير مف أىؿ 

 (ُ)ببلدم"
  حدد الكاتب غايتو مف سيرتو, كىي تحقيؽ أمنيتو, يقكؿ:"ككاف نشر ىذه الذكريات

يا كأعمنت عنيا إحدل أماني الكبار في الحياة, كلطالما عزمت عمييا ثـ شغمت عن
كغايتو مف نشر ىذه الذكريات حصكؿ المنفعة  (ِ)ألربط نفسي بيا فبل أىرب منيا"

كالتسمية لمقارئ: يقكؿ"الجندم حيف يمشي في ميمة عسكرية يمضي إلى غايتو قدمان, 
ال يعرج عمى شيء كال يمتفت إليو, كلكف السائح يسير متميبلن ينظر يمنة كيسرة, فإف 

ف مر بأثر قديـ سأؿ رأل منظران عجيب ف أبصر شيئان غريبان صكره, كا  ان كقؼ عميو, كا 
عف تاريخو, فيككف لو مف سيره متعة كيككف لو منو منفعة. كأنا ال أحب في ىذه 

   (ّ)الذكريات أف أمشي مشية الجندم, بؿ أسير مسيرة السائح"

سيرة كمسيرة(  الكاتب يكسؼ القرضاكم كضع عنكانان لسيرتو )ابف القرية كالكتاب مبلمح
فيؿ يمكف أف نعد ىذا الكتاب سيرة ذاتية؟ كىؿ يمكف أف يككف القرضاكم محقان في اعتبارىا كذلؾ؟ 

 لئلجابة عمى ذلؾ ال بد أف نقكؿ:

  إف التطابؽ كاضح بيف المؤلؼ كالسارد كالشخصية المركزية في السيرة كىك القرضاكم
أنشأ في مدينة كالقاىرة القدر أف أكلد ك نفسو, حيث يقكؿ في بداية مقدمتو:" لـ يشأ لي 

 .(ْ)حمد أميف"أكما نشأ 
  القرضاكم سجؿ جميع مراحؿ حياتو في سيرتو منذ ميبلده في قريتو )سفط تراب( حتى

 المحظة التي كتب فييا سيرتو.
 أني أركز عمى اإليجابيات؛ لتحسف القدكة بيا  حدد الكاتب غايتو مف السيرة بقكلو:"كما

كاألسكة فييا. كمع ىذا ال أغفؿ السمبيات, بؿ أذكرىا لنأخذ العبرة , كلئبل نقع في 

                                                           

  َِ ,ُالطنطاكم, الذكريات, ج (ُ)
 ُّ, ُالطنطاكم, الذكريات,ج (ِ)
 ُِ-َِ ,ُالطنطاكم, الذكريات, ج (ّ)
ر القاىرة, دار الشركؽ, الطبعة , مصُالقرضاكم, يكسؼ, ابف القرية كالكتاب سيرة كمسيرة, ج (ْ)

 ُٓـ, ََِٔالثانية,
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مثميا, كلكي نككف منصفيف مع أنفسنا, كمع األجياؿ القادمة بعدنا فإنما نحف بشر غير 
 (ُ)معصكميف, نجتيد في خدمة اإلسبلـ, كنصرة قضاياه"

 الجزء األكؿ حياتو الشخصية بينما غمب عمى باقي األجزاء حياتو العامة  غمب عمى
 كاألحداث التي تيـ مصر كالعالـ العربي كاإلسبلمي.

  تعيده بكتابة سيرتو بصدؽ كصراحة يقكؿ:"أبدأ عمى بركة اهلل معتمدان عمى ما  أستيقنو
لؤلمانة, محاكالن أف  مما أتذكره, كما لـ أستيقنو أستبعده أك أذكره عمى التشكيؾ, أداء

أككف مكضكعيان ما استطعت,؛ ألني أكتب سيرة ذاتية, فكيؼ يككف الذاتي مكضكعيان؟ 
ككيؼ يككف اإلنساف محايدان مع نفسو؟ ىذا يحتاج إلى نفس انتصرت عمى ىكاىا, 
كاستعمت عمى رغباتيا كفنيت في ذاتيا, كأنا ال أدعي أني كصمت إلى ىذه الدرجة 

 .(ِ)استطعت"كلكني سأجتيد ما 
كمما سبؽ نجد أف القرضاكم كفؽ في اعتبار كتابو سيرة ذاتية, أما عمر التممساني فقد 
ا لكتابو كىك)ذكريات ال مذكرات(, كقد تطابؽ المؤلؼ كالسارد كالشخصية المركزية في  حدد اسمن

يقكؿ:ىذا إلى كتابو, كما أنو كتبيا بصيغة المتكمـ, كاعتمد الكاتب عمى الصدؽ في سرد أحداثو, 
أف نظرتي إلى مثؿ ىذه المذكرات, يجب أف تككف صادقة مع األحداث, ال مع كجية نظر مف 
ما البعد عنو  يتكلى كتابة مذكرات؛ ألف األمر أمر تاريخ, كالتاريخ إما أف يسرد في صدؽ كأمانة كا 

ما يدلؿ عمى ذلؾ ما كم,  (ّ)تحسبان مف الخطأ كالتضميؿ لؤلجياؿ القادمة, إذا قرئ مف ناحية كاحدة"
ذكره التممساني عف بعض األمكر التي مارسيا في حياتو كال يرضى عنيا اإلسبلميكف كالرقص 

, ككؿ ما ذكرتو سابقان يعتبر مف الشركط التي (ْ)اإلفرنجي كالمكسيقى, كرسكبو في كمية الحقكؽ
 يجب تكافرىا كي تعد تمؾ النصكص سيران ذاتية. 

األحداث العامة, خاصة ما حدث لجماعة اإلخكاف المسمميف  كيغمب عمى سيرة التممساني
أستطيع أف أقكؿ أف كؿ تمؾ النصكص ىي سيران  في النصؼ الثاني مف القرف العشريف.كأخيران ال

 ذاتية ألصحابيا.
 
 
 
 

                                                           

 َُ, ُالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب, ج (ُ)
 َُ, ُالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب, ج (ِ)
 ّـ, ُٖٓٗالتممساني, عمر, ذكريات ال مذكرات مصر القاىرة,دار الطباعة لمنشر كالتكزيع,  (ّ)
 ِْ-ٕانظر التممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ْ)
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 الفرق بين السيرة الذاتية والسيرة الغيرية

اليدؼ كالشكؿ كالمضمكف  يرل البعض أف السيرة الذاتية ال تختمؼ عف السيرة الغيرية في
, كيكضح إحساف عباس رأم الفريقيف بقكلو:  إال أف آخريف يعتقدكف أف بينيما اختبلفان بينين

"نحف ىنا إزاء فريقيف يختمفاف اختبلفان بينان" أما الفريؽ األكؿ فيرل أف ال فرؽ بيف السيرة 
ىما تكتب بصيغة المتكمـ الذاتية كالسيرة العامة, في اليدؼ كالشكؿ كالمضمكف, إال أف إحدا

كاألخرل بصيغة الغائب, كبلىما فف ال عمـ كالدليؿ عمى ذلؾ أنو لك اجتمع عشركف كاتبان عمى 
كتابة سيرة ألحد الناس, لتكفرت لدينا عشركف سيرة مختمفة, عمى الرغـ مف أف المكاد كاحدة كلك 

اتية المتباينة... كأما الفريؽ كتب ىؤالء سير ألنفسيـ لطالعنا أيضا كؿ ىذا العدد مف السير الذ
اآلخر فيقكؿ إف بينيما شركة كالتي بيف كثير مف الفنكف األدبية, كلكف القكؿ باتفاقيما التاـ خاطئ 

أم ترجمة حياة  –أك بعيد عف  الصكاب ألف الترجمة الذاتية نقؿ مباشر أما الترجمة الغيرية 
 (ُ)اف ما ىما"فإنيا نقؿ عف طريؽ الشكاىد كالشيادات كشت -اآلخريف

, التي يستقي منيا الكاتب معمكماتوكالمكاد التي يقصدىا إحساف عباس ىي الكثائؽ 
كأختمؼ مع الفريؽ األكؿ في اعتبار أف السيرة الذاتية تماثؿ الغيرية ألف السيرة الذاتية تنبع مف نفس 

اآلخريف, كما أف الكاتب كىي نقؿ لتجاربو الخاصة كركايتو الخاصة التي قد تختمؼ أك تتفؽ مع 
السيرة الذاتية ربما تكتب بصيغة الغائب كما حدث مع سيرة طو حسيف )األياـ( بالرغـ مف أف 

 القارئ استطاع أف يميز بأف ىذه لـ تكف إال تجربة شخصية لمكاتب.

أما الفريؽ الثاني أك الرأم الثاني فيك أقرب إلى الصكاب مف كجية نظرم, ألف تداخؿ 
 رد, كلكنيا ال يمكف أف تتماثؿالفنكف األدبية كا

ذا أردنا أف نحدد المفيكـ الدقيؽ لمسيرة الغيرية فبل , بد مف التعرض إلى آراء المختصيفكا 
حيث يحدد عبد العزيز شرؼ مفيكـ السيرة الغيرية بقكلو: "السيرة الغيرية ىي بحث عف الحقيقة في 

ياتو التي عاشيا, كاألحداث التي حياة إنساف فذ, ككشؼ عف مكاىبو كأسرار عبقريتو مف ظركؼ ح
 (ِ)كاجييا في محيطو, كاألثر الذم خمفو في جيمو"

كلك تتبعنا السيرة في العصر اإلسبلمي نجد أغمبيا مف ىذا النكع, ألف المسمـ كاف ينأل 
بنفسو عف التحدث في أمكر خاصة نظران لتكجيو نحك الزىد في الدنيا كالعمؿ لآلخرة, كلك كانت 

سيرىـ الذاتية بأنفسيـ , كلذلؾ نجد جميعيـ إسبلميان لكتب الصحابة كالخمفاء الراشديف  السيرة مطمبان 
                                                           

 ُُِ -ُُُعباس, فف السيرة,  (ُ)
 ْ-ّشرؼ, أدب السيرة الذاتية,  (ِ)
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أف السيرة الغيرية غمبت عمى القركف في العصكر اإلسبلمية المتعاقبة كظير ذلؾ في المصنفات 
 التي خصصت لمحديث عف رجاؿ كنساء كاف ليـ أثر في الحياة كالمجتمعات.

ؽ بيف السيرة الذاتية كالغيرية, فإبراىيـ عبد الدايـ مثبلن في إطار كلقد حٌدد المختصكف الفر 
حديثو عف الفرؽ بينيما يقكؿ: "لكف الترجمة الذاتية أكثؽ صمة باإلنساف مف الغيرية, ألف ىذه تعتمد 
عمى النقد المكضكعي كعمى كالكثائؽ كالمدكنات كالمشاىدات كالمبلحظات كالقرارات كغيرىا مف 

ير المباشرة مف خارج الذات في حيف أف السيرة الذاتية تقاس قيمتيا األدبية بما فييا كسائؿ النقد غ
مف الذاتية كالنقؿ المباشر مف داخؿ الذات باعتمادىا عمى التذكر القكم لؤلفكار كالمكاقؼ المؤثرة 

 (ُ)كلنقط التحكؿ الكاضحة"

ا إلى أم حد تعتمد السيرة كيؤكد إحساف عباس ىذا الكبلـ بقكلو: "مف كؿ ما تقٌدـ يتبيف لن
التي يكتبيا الشخص لنفسو عمى العنصر الذاتي بينما السيرة العامة قائمة في المقاـ األكؿ عمى 

 (ِ)االتجاه المكضكعي"

لكف إف أردنا تحديد فرقان دقيقان بيف السيرة الذاتية كالغيرية "نجد أف معظـ الباحثيف قد أجمعكا 
السيرة الذاتية يتـ فييا التطابؽ بيف السارد كالشخصية الرئيسية عمى أف أىـ فرؽ بينيما, ىك أف 

 (ّ)كالمبدع, أما السيرة الغيرية فبل يمكف أف يتطابؽ فييا المبدع مع الشخصية الرئيسة"

كينصح كاتب  السيرة الذاتية أف يكتبيا في كقت متأخر مف حياتو؛ ألف كتابتيا مبكران 
أف يككف أما السيرة الغيرية فيشترط فييا ي قد تحدث فيما بعد,يضيع الكثير مف األمكر كاألحداث الت

 (ْ)الكاتب قد ألـ كفيـ بيئة مف يترجـ لو مف كؿ جكانبيا, كأف يعرؼ أثر تمؾ البيئة فيمف يترجـ لو"

 

  

                                                           

 ِٔ-ِٓعبد الدايـ, الترجمة الذاتي في األدب العربي,  (ُ)
 َُٗعباس, فف السيرة,  (ِ)
 ُٖشاكر, السيرة الذاتية في األدب العربي,  (ّ)
 ُِٗ, ََِٗ, ُركف, دراسات أدبية نقدية في الفنكف النثرية, دار الفكر األردف, طانظر,الشكابكة, داككد, كآخ (ْ)
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 :انفصم انثاني
 وشزوطها أهداف انسرية انذاتية

 

 

 أواًل: أىداف السيرة الذاتية

 البعد التربكم 
 البعد األخبلقي 
 البعد التاريخي 
 بعد الحرية 

 شروط السيرة الذاتيةثانًيا: 

 السيرة الذاتية بين الحقيقة والخيال  ثالثًا: 
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 أىداف السيرة الذاتية أواًل: 

عرفنا سابقان أف السيرة نكع مف أنكاع األدب كجنس مف أجناسو, ييدؼ إلى ما ييدؼ إليو 
بكؿ ما يستطيع في إعبلء اإلنساف عقبلن  كاجبو األكؿ أف يسيـ –كفف جميؿ  –األدب, ؼ"األدب 

نتاجان كعمبلن..." ككذلؾ السيرة الذاتية (ُ)ككجدانان, كخمقان كسمككان, كنفسان كركحان, كأمبلن كطمكحان كا 
أف يككف ليا دكر في تطكير النفس كالمجتمع نحك  كؽ اليدؼ نفسو, يحقسعى لتينبغي أف ت
 األفضؿ.

كيبرز ما فييا مف صفات كخصائص كآراء كمبادئ كأفكار ككاتب السيرة  يعكد إلى نفسو, 
"فميس في استطاعة اإلنساف أف يعيش دائمان مشتتان في الخارج, مبعثران بيف أشياء, بؿ ىك ال بد مف 
أف يعكد إلى نفسو بعد الفعؿ, لكي يزيد مف خصب حياتو الباطنية, كيضاعؼ مف ثراء عالمو 

 .(ِ)الداخمي"

ظات مف التأمؿ الداخمي كي يقكـ بمراجعات تعكد عميو بالفائدة في فاإلنساف يحتاج إلى لح
تعطي تجارب حية لؤلجياؿ أك قد ال يستفيد ىك منيا بؿ تطكؿ الفائدة غيره فحاضره كمستقبمو, 

 القادمة, ككاتب السيرة يسجؿ ىذه التجارب التي يككف ليا أثره كاضحه عمى اآلخريف.

آخر حسب شخصيتو كتككينو كتكجيو األيدلكجي  كىذا األمر يختمؼ مف كاتب سيرة إلى
"إذ يمكف أف يككف لمخبر الذم يمنحو كاتب سيرة ذاتية حكؿ مظير مف مظاىر حياتو كظائؼ 
متعددة, يمكنو أف )يرتقي( بالجميكر أك )يجابيو(, كما يمكنو أف )يسقط( المؤلؼ أك يدافع عنو, 

 (ّ)المؤلؼ"كيمكنو أف ال يقكـ بأم شيء غير )تسمية( الجميكر ك 

كقد تعطي السيرة الذاتية صكرة جميمة عف كاتبيا, كلكنيا صكرة بعيدة كؿ البعد عف الكاقع 
بشيادة مف عاشكا معو, فيسقط الكاتب سقكطان مدكيان, كيمكف أف تككف السيرة المكتكبة قصصان 

 مسمية, يسعد الناس بقراءتيا كلكنيـ ال يحصمكف عمى الفائدة المرجكة.

                                                           

 ْْـ, ََُِ, ِىيكؿ, أحمد, في األدب كالمغة, دار الغريب لمطباعة كالنشر, ط (ُ)
, كانظر مراجعات كمتابعات في الركاية كالقصة الفمسطينية شمس ُُشرؼ, عبد العزيز, أدب السيرة الذاتية,  (ِ)

 َُٓ-َُْمكسى, الديف 
 ِِبركس, اليزابيت, الذات كالدكاة,  (ّ)
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ذا انتقمناك  األدب اإلسبلمي لو أىدافو إلى الحديث عف األدب اإلسبلمي, فيمكف القكؿ: إفَّ  ا 
يضاح التصكر اإلسبلمي في الككف  التي يسعى لتحقيقيا, كتتمركز حكؿ بناء الذات اإلسبلمية كا 

 كالحياة.

كلك تتبعنا بعض السير الذاتية التي كتبت بيد األدباء المسمميف في العصر الحديث, نجد 
يرة ليا ىدؼ أك مجمكعة مف األىداؼ تسعى لتحقيقيا, كسنذكر أمثمة مف ىذه السير أف كؿ س

 عندما نتحدث عف األبعاد المختمفة لكتابة السيرة األدبية اإلسبلمية في العصر الحديث.

فالسيرة ليا أبعاد متعددة تختمؼ مف كاتب آلخر, حسب تككينو النفسي كتكجيو األيدكلكجي  
 ة, كمف ىذه األبعاد:كدكافع كتابتو لمسير 

  البعد التربوي

كنقصد بالبعد التربكم مدل تأثير السير بشتى صكرىا عمى األجياؿ, ىذا التأثير الذم 
يسيـ بدرجة كبيرة في تككيف آرائيـ, كبناء شخصياتيـ بصكرة سميمة بما يتماشى مع الديف كالعرؼ 

 كالخمؽ القكيـ.

اإلسبلمي نجد أف كتابة سيرة الرسكؿ عميو الصبلة كلك رجعنا إلى الكراء قميبلن إلى التاريخ 
ككنيا في ظاىرىا سردنا تاريخينا  كالسبلـ كصحابتو الكراـ كاف اليدؼ منيا تربكيان تعميميان بالرغـ مف

"كثيران ما ابتعدت السيرة عف ىذا األصؿ التاريخي, حيف أصبحت غايتيا تعميمية  أف إال أننا نبلحظ
تكف غاية تدكيف السيرة النبكية كتابة التاريخ اإلسبلمي بقدر ما كانت تحقيقان , إذف لـ (ُ)أك أخبلقية"

 لؤلىداؼ التالية: 
  غرس مبادئ اإلسبلـ في قمكب األجياؿ المتعاقبة كاإليماف باهلل كالقضاء كالقدر

 كغيرىا.
  تقكية صمة المسمـ بربو مف خبلؿ كشؼ الستار عف خمؽ سيد األنبياء كخير

 البشر.
  المسمـ باألمانة التي حمميا كارتبطت بو دكف غيره مف المخمكقات.تكعية 
 .حث المسمـ عمى التمسؾ بالفضائؿ كاألخبلؽ الحسنة كصالح األعماؿ 
 .يثار الجد عمى الميك  االنصراؼ إلى طمب العمـ كالدعكة إلى العمؿ كا 

                                                           

 ُُعباس, إحساف, فف السيرة,  (ُ)
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يبلحظ  سبلميةكتابة سير العمماء كالفقياء كاألدباء كالمتصكفة في العصكر اإلالمتأمؿ في ك 
تبتعد عف ذلؾ, حيث كاف عرض النماذج كالقدكة الحسنة, كعرض أفضؿ ما  لـأىدافيا كغاياتيا  أف

عند تمؾ الشخصيات مف صفات ىك الغاية مف أجؿ تربية األجياؿ كتعميميا, كمف ثـ بناء األمة 
 القادرة عمى سيادة األمـ كىدايتيا.

أما بالنسبة لمغرب فقد كانكا قديمان ييدفكف مف كراء كتابة سير العظماء إلى التعميـ كيذىب 
أنصار السيرة إلى أنيا تصمح لمتدريس ألسباب محددة ذكرىا عبد العزيز شرؼ في كتابو أدب 

اؾ السيرة الذاتية حيث يقكؿ  "أكؿ مف قاؿ باستخداـ السير في تعميـ التاريخ لممبتدئيف كاف جاف ج
  :أسباب دةصار السيرة أنيا تصمح لمتدريس لعكيرل أن , jean- Jacques Rousseauركسك 

 لمدراسة مف القبيمة. -كمكضكع -أكالن: أف اإلنساف الفرد أبسط

 ثانيان: أف لؤلطفاؿ ميبلن طبيعيان مفيدان نحك الشخصيات...,  

كأنا أميؿ إلى رأم  ,(ُ)بيـ" ثالثان: تعرؼ الشخصيات العظيمة النبيمة يخمؽ رغبة في التشبو
ىؤالء في ىذا الجانب, فعرض سير تتحدث عف إشاعة العدؿ كالمساكاة أك التضحية كالفداء تدفع 
الجيؿ إلى تمثؿ ىذه القيـ نظران لتأثره باألنمكذج الذم يعرض فيقتدم بيذا المثاؿ كيسعي إلى التمثؿ 

 بو.

أنو يميؿ بفطرتو نحك الشخصيات فاإلنساف بطبعو يميؿ إلى الحكايات كالقصص, كما 
؛ لذلؾ سعى المسممكف منذ العصكر األكلى مثمى كيريد دائمان أف يحذك حذكىاالعظيمة كالنماذج ال

إلى التركيز عمى الشخصيات اليامة في التاريخ كالتي كاف ليا أثر بالغ في تغيير مسارات األمة 
رضكاف اهلل  -ء الراشديف, كالصحابة اإلسبلمية كعمر بف الخطاب كعمر بف عبد العزيز كالخمفا

كابف  ,كالشافعي اظ كالعمماء كالفقياءفَّ ة, كالحي المقربيف مف الرسكؿ مثؿ المبشريف بالجنَّ  -عمييـ 
ظيار مكاقفيـ عمى مر العصكر. ,كالعز بف عبد السبلـ كغيرىـ ,كأحمد بف حنبؿ ,تيمية  كا 

د العزيز شرؼ ليا أثرىا في إيجاد فكر كالبعد التربكم أك الكظيفة التربكية كما يسمييا عب
فيما تساعد عميو السيرة  –مكحد كمتقارب لؤلجياؿ, كيقكؿ مكضحان ذلؾ: "كتتمثؿ ىذه الكظيفة 

                                                           

 ُِٔانظر, شرؼ, أدب السيرة الذاتية, (ُ)
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الذاتية مف خبلؿ النشر الجماىيرم مف تطبيع كتنشئة اجتماعية, كتكحيد لممفاىيـ كتقريب كجيات 
 (ُ)النظر...."

البعد, نظران ألنيا تعتمد عمى الحقائؽ كالكثائؽ مثميا كالسيرة الذاتية ليا خصكصية في ىذا 
مثؿ التاريخ إال أنيا تقدـ في ثكب أدبي مؤثر كشيؽ, حيث إف "األدب أكثر الفنكف الجميمة مراعاة 
لممتمقي كاىتمامان بو, كاحتشادان لو, فإذا كانت الفنكف الجميمة األخرل تنتج لكي تخمؽ عند المتمقي 

لتخمع عميو جٌكا نفسيان معينان, أك لتترؾ لخيالو يرسـ ما يشاء مف صكر,  حالة شعكرية خاصة, أك
فإف األدب ال يمكنو أف يقتصر عمى ىذه الكظيفة ألف أداتو كىي الكممة تتجاكز ذلؾ بحكـ 

 (ِ)طبيعتيا"

فاألدب يخمؽ الحالة الشعكرية, كيترؾ لئلنساف المجاؿ كي يسبح في الخياؿ, كما أنو 
 مبادئ قمما تتكفر في فنكف كعمـك أخرل.يغرس فيو  قيمان ك 

كمف السير األدبية اإلسبلمية الحديثة التي كاف ليا ىذا البعد التربكم التعميمي: السيرة 
الشخصية لمكاتب السكرم منير الغضباف, يقكؿ في قصة كتابة سيرتو)كشؼ المستكر(عندما طمب 

ال ليس عندم استعداد لمكتابة عف  ,:" المنو األستاذ عمي المقدسي أف يكتب سيرتو رد عميو قائبلن 
نحف نريد أفكاران  ,نفسية فقاؿ: ال تفيمني خطأنفسي, كبأسمكبو الميذب كخمقو الدمث أدرؾ أبعادم ال

ثـ يعقب الغضباف عمى ذلؾ  (ّ)كمبادئ نقدميا لمجيؿ الجديد نستشيد بيا مف خبلؿ شريط حياتؾ"
الغضباف  . كنظران لتاريخ(ْ)أـ رغبة في اإلصبلح" بقكلو:ك"ال أدرم ىؿ كافقت عمى ىكل في النفس

 أف رغبتو في إصبلح األجياؿ كانت الدافع الحقيقي لكتابة سيرتو.  لمحكمكاقفو فإنني أ

كما أف زينب الغزالي في سيرتيا أياـ مف حياتي, تكضح الغاية التربكية مف عرض سيرتيا 
يمانان منا بأف فترة سجننا  كتعذيبنا ىي مف حؽ التاريخ, كمف حؽ الذيف حيث تقكؿ في مقدمتيا:"كا 

عمى الطريؽ أف يعكىا كيدرسكىا حتى يبقكا عمى طريؽ الجياد, كال تتحكؿ قضيتيـ إلى سفسطة 
خكاني,  كبلمية, كحديث ترؼ كقصة تاريخ, إيمانان بيذا كمو نزلت عمى رأم المخمصيف مف أبنائي كا 

                                                           

 ُِْشرؼ, أدب السيرة الذاتية,  (ُ)
   ُِىيكؿ, في األدب كالمغة,  (ِ)
 َِـ, ََِٔ, ُالغضباف, منير, كشؼ المستكر, ط (ّ)
 ُِالغضباف, كشؼ المستكر,  (ْ)
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كفي ىذه الكممات تؤكد الكاتبة عمى أف  (ُ)"كاستعنت باهلل في جمع ما احتكتو ذاكرتي مما كاف
 بؿ ىك الدافع األىـ حسب رأييا. ,الدافع تربكمه تعميميه بجانب الدافع التاريخي

كراء كتابة سيرتو )ذكريات مرج الزىكر( في  ليدؼ مفأما في سيرة الحسنات يظير ا
نكر لمف أراد أف  اإلىداء حيث يبيف أف سبب إىدائو ليذه الذكريات ىك "أف تككف بصيصان مف

 .(ِ)ييتدم إلى كضع األقداـ في حمكة الظبلـ"

 البعد األخالقي

البعد األخبلقي يرتبط ارتباطان كثيقان بالبعد التربكم؛ ألف النمكذج الثقافي كظيفيان يظيرنا عمى 
تأثير السيرة الذاتية عمى أخبلؽ الشباب بما تقدمو مف نماذج لمقدكة تتفؽ أك تختمؼ مع األخبلؽ 

 (ّ)العامة"

كلك تتبعنا القصص عند المسمميف نجد أنو "لـ تكف الغاية الخمقية معدكمة في نشأة التاريخ 
كىك الذم عمؽ اإلحساس التاريخي عند العرب حيف  -كالسير عند المسمميف, فإف القرآف الكريـ

إف  -ـقص عمييـ قصص األمـ الخالية, كحيف كصميـ باألمـ كجعؿ تاريخ الخميقة مجاالن لنظرى
لى غرس األخبلؽ الحميدة  (ْ)القرآف حيف فعؿ ذلؾ كمو, كاف ييدؼ إلى إثارة العبرة في نفكسيـ" كا 

كاإليماف باهلل سبحانو كتعالى, كتقكية الصمة بيف اإلنساف كربو كتعميؽ الركابط االجتماعية بيف 
 المسمميف.

كليس األخبلؽ مترككة "إف اإلسبلـ يربط األخبلؽ بالشرع, فالشرع ىك الذم يحسف كيقبح.. 
لئلنساف ينظر فييا بعقمو, ألف فضبلن عف ككنو بطبيعة آفاقو المحدكدة, عاجز عف العثكر عمى 
ف  نسؽ شمكلي يستجيب لحاجيات اإلنساف كتطمعاتو الحضارية, فضبلن عف ذلؾ فإف نسقو حتى كا 

 (ٓ)كاف فيو قدر مف الصكاب, فإنو يظؿ جسدان راكدان ال حياة فيو..."

                                                           

 ٕـ, ُٗٗٗ, ُدار التكزيع كالنشر اإلسبلمية, القاىرة , ط ,الغزالي, زينب, أياـ مف حياتي (ُ)
 ّالحسنات, حماد, ذكريات مرج الزىكر,  (ِ)
 ُِٓشرؼ, أدب السيرة الذاتية,  (ّ)
 ُِعباس, فف السيرة,  (ْ)
ية, القيـ التربكية كالمجتمع المعاصر(, كزارة األكقاؼ كالشئكف بف مسعكد, عبد المجيد, كتاب األمة )سمسة دكر  (ٓ)

 , ُِّىػ, صُُْٗ, السنة الثامنة عشر ٕٔالدنية, قطر , العدد 
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فالتشريع اإلسبلمي يبعث الحياة في ذلؾ الجسد الراكد ألنو تشريع اهلل سبحانو كتعالى خالؽ 
 الجسد كالركح.

كنحف بحاجة إلى الرابط القكم بيف التشريع كاألخبلؽ, بحاجة إلى القيـ التربكية اإلسبلمية 
ة المتكاممة التي "ىي مف الشمكؿ بحيث يؤدم امتصاصيا كالتشبع بيا إلى بناء الشخصية الفذٌ 

المؤىمة ألف تفيـ الككف كالحياة مف حكليا. كتتخذ مكقفان يرتقي بالحياة, كيرشد مسارىا في االتجاه 
 (ُ)السديد الذم يرتفع باإلنساف إلى مستكل التكريـ اإلليي"

ذا كانت السيرة الذاتية عبارة عف نماذج أخبلقية لمشباب فإنيا تحقؽ اليدؼ مف األدب  كا 
 اإلسبلمي عامة.

كترل اليزابيت بركس أنو "يمكف أف تتحدد بعض السير الذاتية باعتبارىا نمكذجية  
 (ِ)بالضركرة, كما ىك الحاؿ بالنسبة لمعديد مف السير الذاتية الدينية كالركحية"

كلكني أرل أف مف الكاجب أف تككف السير الذاتية ينبكعان لؤلخبلؽ الحميدة سكاء كانت 
ة أك سياسة أك تاريخية, ألف السير الذاتية ىي جزء مف تاريخ الفرد, ركحية أك دينية أك اجتماعي

ذلؾ الفرد الذم يحيا في مجتمع يؤثر كيتأثر بو, كىذا المجتمع يتككف مف أفراد آخريف قد يجدكف 
في نفكسيـ اتجاه نحك خمؽ أك سمكؾ صحيح حيث"إف السيرة الذاتية  يفي السيرة الذاتية لفرد ما يحي

 .(ّ)شدان قيمان لؤلخبلؽ كالعادات السائدة في العصكر كالمجتمعات التي نشأت فييا"كانت دليبلي مر 

كيرل عز الديف إسماعيؿ أف "ليذا النكع األدبي  مكانتو في اآلداب األكركبية الحديثة كلو 
خطكرتو, بما يحمؿ إلى الناس مف نماذج بشرية كقيـ إنسانية ال بد أف يككف ليا أثرىا في تككينيـ 

ييـ, كلكنو يحتاج دائمان إلى الكاتب الخبير المتمكف, كنرجك أف يصرؼ األدباء جزءان مف كتكجي
كما أف "المجتمع اإلسبلمي كالحضارة اإلسبلمية ال يزاالف قائميف  (ْ)مجيكدىـ لمنيكض بيذا النكع"

ؾ عرل ما دامت قيـ اإلسبلـ سائدة, ككمما ضعفت كتبلشت, كمما كاف ذلؾ إيذانان باالنحبلؿ كانفكا
. كىذا ما حدث لؤلسؼ في العصر الحديث حيث بدأت قيـ المجتمعات غير (ٓ)المجتمع كالحضارة"

                                                           

,السنة الثامنة ٕٔكتاب األمة )سمسة دكرية, القيـ التربكية كالمجتمع المعاصر, عبد المجيد بف مسعكد, العدد  (ُ)
 , كزارة األكقاؼ كالشئكف الدنية.قطرَُٕىػ, صُُْٗعشر  

 ِٔبركس, الذات كالدكاة,  (ِ)
 ْٔشرؼ, أدب السيرة,  (ّ)
 ِٖٖ, دار الفكر العربي, ُٖٕٗ, ٕإسماعيؿ, عز الديف, األدب كفنكنو دراسة كنقد, ط (ْ)
 ُّٓالقيـ التربكية كالمجتمع المعاصر,  (ٓ)
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اإلسبلمية تطغى عمى القيـ اإلسبلمية في الببلد العربية كاإلسبلمية فضعؼ المسممكف كازدادكا 
 انحداران, كأصبحكا في ذيؿ القافمة بعد أف كانكا أعبلمان ليا. 

لتكنكلكجي في العصر الحديث سيؼ ذك حديف,فمف ناحية سيؿ كاالنفجار المعرفي كا
لئلنساف التكاصؿ مع غيره, كاالطبلع عمى كؿ ما ىك جديد, كمف ناحية أخرل نرل أنو ٌسيؿ 
لؤلجياؿ الجديدة االطبلع عمى سير ذاتية عربية إسبلمية كغير إسبلمية كأخرل عالمية, كربما 

إال أنيـ تأثركا بيا لذلؾ كاف مف كاجبنا كمسمميف أف  كجدكا فييا ما يتعارض مع الشرع اإلسبلمي
 نعرض السير ذات الطابع اإلسبلمي.

كما أف ميزاف األخبلؽ اختؿ في العصر الحديث, عصر التكنكلكجيا كتسارع االبتكارات 
خفاء الحقائؽ مف  المادية, كطغياف المادة عمى الركح, حيث أصبحت السياسة فف الكذب, كا 

 سية, كالسرقة كاالحتياؿ مف أصكؿ التجارة الناجحة.متطمبات الدبمكما

كفي ذركة انقبلب ىذه المكازيف كاف ال بد مف محاكلة إعادة الجيؿ إلى المفاىيـ األخبلقية 
الصحيحة, كىذه غاية يسعى إلييا األدباء كالكتاب اإلسبلميكف, كمف السير التي نممس فييا ىذه 

ي التراث الغاية قديمان ما ذكره عبد الدايـ حيث يقكؿ: " كمف المبلمح البارزة في التراجـ الذاتية ف
العربي, أف مجمكعة منيا تيدؼ إلى المثالية الركحية,كلذلؾ فيي تقدـ النمط التيذيبي, حثان عمى 
القدكة كاالحتذاء ... ىي تفصح عف حياة صاحبيا كما أتيح لو مف خبرات, ركحية كخمقية 

بد في كفكرية,كمف أمثمتيا ما كتبو عف نفسو كؿ مف عبد الرحمف بف الجكزم في كتابو لفتة الك
نصيحة الكلد, كالعمـ الصكفي عبد الكىاب الشعراني في لطائؼ المنف,كما كتبو عف نفسو كؿ مف 

 ."(ُ)الحبلج كابف العربي كالسيركردم

كفي السير اإلسبلمية الحديثة نرل الغضباف في سيرتو يضع أفكاران لمشباب, كؿ فكرة عبارة 
النقاط عمى الحركؼ, كيحدد األمكر  عف درس أخبلقي أك فكرم, ككأف الغضباف يريد أف يضع

اليامة التي يجب أف يحرص عمييا الشباب المسمـ في العصر الحديث لكي يرتقكا بأنفسيـ 
 كمجتمعاتيـ أخبلقيان , كمف ىذه الحكـ التي كضعيا:

 كتعمـ عمى  ," كف مع ربؾ كاستمسؾ بصراطو المستقيـ كال تخش في اهلل لكمة الئـ
 .(ِ)الحرية كالحكار"

                                                           

 ّْعبد الدايـ, يحيى إبراىيـ, الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث, ص (ُ)
 " ٓٔالغضباف, كشؼ المستكر,  (ِ)
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 صادقان في نفسؾ,قدكة في حياتؾ, تستميـ مف حكلؾ أفكارؾ" "كف(ُ). 
  كف  ,"الحكمة في اتخاذ القرار قد يغير مجرل الحياة, كييب لؾ أمانان كاطمئنانان

 .(ِ)حكيمان"
  الكصكؿ إلى اليدؼ ال يسرعو عنؼ أك غمظة, فمـ ال ترفؽ بالناس, كتمؤل الدنيا حبان "

 .(ّ)كعدالن كاحترامان"

 ريخيالبعد التا

 تؤكد تياني شاكر ما قالو شكقي ضيؼ سابقان أف السيرة نشأت في حضف التاريخ بقكليا:
"كلقد نشأت السيرة بنكعييا الذاتية كالغيرية في حضف التاريخ, لذلؾ ففييا بعض مبلمحو, بؿ إنيا 

 .(ْ)في بعض األحياف تقترب منو إلى درجة تجعؿ بعض الباحثيف يعدكنيا نكعان مف أنكاع التاريخ"

كالسيرة الذاتية عبارة عف تجارب حياتية, حيث"إف كتابة الكتاب عف التجارب الحياتية التي 
مٌركا بيا تكشؼ الكثير مف الغمكض, كترفع الحجب عف المستكر, فتصبح الكتابة الذاتية عف 

 (ٓ)حياتيـ مرجعان تاريخيان كمصدران أساسيان في المعرفة"

عمى درجة كبيرة مف األىمية, كيقتضي أف تككف  كمف ىنا ينبغي أف نتطرؽ إلى سؤاؿ
إجابتو عمى درجة عالية مف الدقة, كالسؤاؿ ىك: ىؿ يمكف االعتماد عمى السيرة الذاتية في دراسة 

لى أم مدل يككف ذلؾ؟   .مرحمة تاريخية معينة؟ كا 

يرنا ما كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ ال بد مف التأكيد عمى أف كتابة التاريخ ليا مشكبلتيا, ككث
أكد الباحثكف كالمؤرخكف عمى أف التاريخ السياسي يكتبو المنتصركف في كؿ مرحمة, أم أف مف 
يكتبو مؤرخكف منحازكف إلى المنتصريف أك حريصكف عمى إرضائيـ, فإذا كاف ىذا حاؿ الكتب 
 التاريخية فما باؿ السير الذاتية ىؿ سيككف أصحابيا مكضكعييف خاصة أف تركيزىـ منصبه عمى

 ذكاتيـ ككجية نظرىـ الشخصية؟. 

                                                           

 َٖالغضباف, كشؼ المستكر,  (ُ)
 ّٖالغضباف, كشؼ المستكر,  (ِ)
 ُٗكر, الغضباف, كشؼ المست (ّ)
 ٗ. كانظر فف السيرة إلحساف عباس ُٔشاكر, السيرة الذاتية في األدب العربي, ص (ْ)
 ُِٕـ, ََُِابك بكر, أحمد حسف, حنا إبراىيـ أديبا, أطركحة ماجستير, جامعة النجاح الكطنية,  (ٓ)
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كلك عدنا قميبلن إلى السير الذاتية في التاريخ اإلسبلمي نجد أف كثيران منيا غايتو إخبارية 
كاعتبره إحساف عباس النكع األكؿ مف أنكاع السير الذاتية حيث قاؿ: "الصنؼ اإلخبارم المحض, 

جربة أك خبران أك مشاىدة, كتمؾ كىك يضـ الحكايات ذات العنصر الشخصي سكاء أكانت تسجؿ ت
الحكايات التي يقصيا الجاحظ كأبك حياف كالصبلح الصفدم كالصابي كالصكلي كغيرىـ عف 
نفكسيـ, كعف األحداث التي صادفتيـ, كما تضـ بعض المذكرات التي كتبيا صاحبيا مف أجؿ 

ا كمكفؽ الديف البغدادم .كما يذكر إحساف عباس رحمة ابف جبير كسيرة ابف سين(ُ)الغاية التاريخية"
كعمي بف رضكاف الطبيب المصرم كغيرىـ ثـ يقكؿ:"كاىتـٌ كؿ كاحد مف ىؤالء أف يعرؼ الناس أيف 
نشأ, ككيؼ تعمـ, ككيؼ كانت قابميتو لمعمـ, كمف شيكخو, كما ىي الكتب التي ألفيا, كالببلد التي 

 .(ِ)زارىا متنقبلن"

يات ال مذكرات( يظير البعد التاريخي حيث يقكؿ: في السيرة الذاتية لعمر التممساني ) ذكر 
"فاشترطت عمى المندكب أف يكضح تكضيحان تامان, أف ما أكتبو لف أتناكؿ عميو ثمنان, ألنو تاريخ 

فيدفو كاف  (ّ)كالتاريخ ال ينزؿ إلى عالـ البيع كالشراء, ألنو ليس ممكان لفرد كلكنو حؽ أجياؿ قادمة"
لنسبة إليو شخصيان, كبالنسبة لمزمف الذم عاشو مف تاريخ الشعب إبراز الحقائؽ التاريخية با

 المصرم  عامة كتاريخ الحركة اإلسبلمية خاصة.

, تحدد دكافع كتابتيا لسيرتيا بقكليا:" (أياـ مف حياتي)كما أف زينب الغزالي في كتابيا 
أثؽ في إيمانيـ بالقضية "نازعتني فكرة الكتابة عف "أياـ حياتي" كترددت كثيران, غير أف الكثرة ممف 

خكاني ركاد الدعكة كبناة فكرىا الذيف عاشكا معي تمؾ األياـ, رأكا أنو  اإلسبلمية كىـ مف أبنائي كا 
.حيث أف حؽ اإلسبلـ ىك إبراز الحقائؽ (ْ)مف حؽ اإلسبلـ عمينا أف نسجؿ تمؾ الحقبة مف األياـ"

 كالكشؼ عنيا  أماـ الناس.

ف حياتيا ىي جزء مف تاريخ الحركة اإلسبلمية, كجزء مف فكانت تمؾ السيرة المجزكءة م
تاريخ مصر, الذم يجب أف يككف معمكمان لمناس حتى يستطيعكا إعطاء حكـ صحيح عمى تمؾ 

 الفترة كعمى زعمائيا. 

 

                                                           

 ُِْ-ُِّعباس, فف السيرة,  (ُ)
 ُِْعباس, فف السيرة,  (ِ)
 ْالتممساني, عمر, ذكريات ال مذكرات,  (ّ)
 ٓالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ْ)
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 بعد الحرية

ى ليا األدباء الحرية مطمب إنساني كفمتيا األدياف السماكية, كالعيكد كالمكاثيؽ الدكلية, كغنَّ 
كالشعراء كالمفكركف, كضحى مف أجميا أصحاب المبادئ, كىي تشتمؿ عمى معافو عظيمة, كمف 
تمؾ المعاني حرية التعبير عف الرأم, كحرية التنقؿ, كحرية المطالبة بالحؽ, كحرية استخداـ جميع 

 الكسائؿ كاألساليب في سبيؿ إرجاع الحؽ السميب.

أماـ اآلخريف, في صكرة سيرة أدبية ذاتية,  كقد يمجأ الكاتب إلى تدكيف ما يعجز عف قكلو
 محاكالن أف يمقي الضكء عمى قصص كمكاقؼ مٌرت.

كما أف الكاتب قد يمر بتجربة تترؾ ندكبان في نفسو فيسعى إلى إظيار تمؾ التجربة كنشرىا, 
 كي يستفيد مف تمؾ التجربة غيره.

تغيير الكاقع المؤلـ المعاش, كقد تميزت السير اإلسبلمية الحديثة ببعد الحرية كالسعي إلى 
كىذه نتيجة طبيعية لمنكبة التي تعرض ليا الشعب الفمسطيني كما  ,خاصة في السير الفمسطينية

رافقيا مف تعذيب كتشريد, ففي الصفحة األكلى يتطرؽ الكاتب عبد العزيز الرنتيسي في ذكرياتو إلى 
إلى العكدة إلي أحداث مف تبلفيؼ  دكافع الكتابة بطريؽ غير مباشر حيث يقكؿ: "كأجدني مضطران 

الماضي البعيد التي حتمان ستسمط بعض الضكء عمى حجـ الكارثة التي حاقت بالشعب الفمسطيني 
الذم لـ يكف لو ذنب إال أنو شعب فمسطيني مسمـ , كقد غمؼ الييكد جرائميـ بحؽ شعبنا المعذب 

أخاديد عميقة في الذاكرة فبل يمكف عمى أيدييـ بغبلؼ تكراتي أسطكرم, كلقد حفرت بعض المآسي 
 (ُ)نسيانيا"

كفي السيرة الذاتية لمكاتب الحسنات: نممح ىذا البعد بيف ثنايا حديثو منذ المحظة األكلى 
خكانو أنيـ يبعدكف خارج الكطف,  التي انطمقت فييا الحافبلت إلى الجنكب المبناني كعرؼ ىك كا 

 حيث ظيرت الكثير مف معاني الحرية منيا:
 صميـ عمى العكدة ميما كمفيـ ذلؾ مف تعب كجيد كألـ كتضحيات.الت .ُ
 عدـ إعطاء الفرصة لمعدك كي يمارس سياسة الترحيؿ )الترانسفير(. .ِ
عبلنيا عمى المؤل. .ّ  تحديد مطالبيـ كا 
 ىـ كمطالبيـ.ءآراالمبعدكف إرساؿ رسالة إلى العالـ أجمع يحدد فييا  .ْ
 مف بمده.إعطاء صكرة حسنة لمفمسطيني المبعد المطركد  .ٓ

                                                           

الرنتيسي, عبد العزيز, مذكرات الشييد عبد العزيز الرنتيسي, مصر القاىرة, دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية,  (ُ)
 ِٗـ, ََِْ, ُط
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)مكضكع البحث( إلى أنكاع إال أف  كبالرغـ مف أنني حاكلت أف أقسـ السير المنتقاة
فسيرة عمي  ,ىذا التقسيـ افتراضينا؛ ألف السيرة الكاحدة ممكف أف تعبر عف أكثر مف بعد

 الطنطاكم عمى سبيؿ المثاؿ تجمع ما بيف البعد التاريخي كبيف البعد التربكم كبعد الحرية.

كىذا ما الحظتو أثناء  ,كؿ السير المنتقاة لمبحث ال تخمك مف البعد األخبلقي كما أف
 قراءة تمؾ المذكرات.
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 شروط السيرة الذاتيةثانًيا: 

كضع المختصكف شركطان لمنصكص حتى تحسب ضمف إطار السيرة, بعضيا شركطا 
الذاتية عامة قد تنطبؽ عمى السيرة الذاتية كالغيرية كالبعض اآلخر يعد محددان مف محددات السيرة 

  .يجب أف يمتـز بيا الكاتب

 الشروط العامة

 ة الغيرية, كمنيا: الشركط العامة ىي الشركط التي تنطبؽ عمى السيرة الذاتية كالسير 

 :االلمام بكل الحقائق المتعمقة بالمترجم لو .ُ

يجب عمى الكاتب أف يجمع كؿ األخبار الخاصة بالمترجـ لو, كاألحداث العامة التي أثرت 
كاجب كاتب السيرة أف يمـ بكؿ الحقائؽ التي  "مفعميو, كيؤكد عز الديف إسماعيؿ عمى ذلؾ بقكلو:

ليا صمة مباشرة ببطمو, كباألحداث كالمكاقؼ التي كاف ليا تأثير مباشر في حياتو, كعمى ىذا 
األساس ال يحؽ لو أف ييمؿ أم مصدر يمكف أف يمٌده بشيء مف ىذا, أال يحدث في كثير مف 

بمادة طريفة تمقي ضكءان مباشران عمى  األحياف أف يمدنا شاىد لـ نتكقعو كلـ نحسب لو حسابان 
 (ُ)الشخصية مكضكع دراستنا"

 عدم تحيز الكاتب: .2
يجب عمى الكاتب أال يتحامؿ عمى المترجـ لو أك يجاممو فيما يكتب, بؿ يجب أف يككف 

.كبالرغـ مف أف محمد ,ز المؤرخ أك تحامؿ أك جامؿالحقيقة العممية تضيع متى تحيَّ  ألفَّ  ؛مكضكعيان 
ني حسف يؤكد ذلؾ إال أنو يستدرؾ بقكلو:"كمف الصعب عمى المترجـ المنصؼ النزيو أف عبد الغ

 ,يجرد نفسو تمامان مف عكامؿ التحيز , كالتجرد, كاليكل, كىي آفة المرء دائمان فيما يأتي أك يدع 
كقد يككف السبب أف يككف المترجـ لو مف أىؿ عصره, فتعصؼ الغيرة بالنفس كيؤدم ذلؾ إلى 

لذلؾ فمك أف السخاكم المؤرخ المترجـ الرجؿ بعد عف التحامؿ عمى رجاؿ  ,في تمؾ اآلفة الكقكع
, فالعامؿ النفسي لو دكر كبير عند الكاتب كتحديدان في صدؽ (ِ)عصره لكاف مثاالن لكتاب التراجـ"

 ما يكتب. 

                                                           

 ُِٖربي, , دار الفكر العُٖٕٗ, ٕإسماعيؿ, عز الديف, األدب كفنكنو دراسة كنقد, ط (ُ)
 ْٖانظر, حسف, التراجـ كالسير,  (ِ)
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ف كاف مطمكبان في السيرة  كىذا الشرط ينطبؽ عمى السير الغيرية أكثر مف السير الذاتية, كا 
الذاتية, كيرجع السبب في ذلؾ إلى أف الكاتب الذم يكتب لغيره يمكف أف يككف مكضكعيان إذا راعى 
الصدؽ كاألمانة, كاعتمد عمى الكثائؽ الصحيحة في كتابتو, أما كاتب السيرة الذاتية فغالبان ما يتحيز 

الشخصية, كلكف ىذا  لنفسو كيصعب عميو أف يككف مكضكعيان؛ ألنو يشرح األمكر مف كجية نظره
 ال ينطبؽ عمى كؿ ما يرد في سيرتو الخاصة مف األمكر العامة التي يتفؽ معو آخركف عمييا.

 أن يمتزم الكاتب الصدق فيما يكتب: .3
يعتبر الصدؽ شرطان أساسينا في السير بشكؿو عاـ كلكف ىذا الشرط لو أىمية خاصة في  

ا يقكؿ في اعتبار النص االدبي سيرة ذاتية أـ ال؟. السير الذاتية ؛ ألف المختصيف يعتبركنو ميمن
يحيى عبد الدايـ :" ككاتب الترجمة حريص عمى تحرم الحقيقة المصكرة لما مضى مف حياتو, 
ينقميا مما تجمع لديو مف يكميات كرسائؿ أك مدكنات كما تسعفو بو الذاكرة, ككميا تعينو عمى تمثؿ 

.كسنتعرض ليذا الجانب بالتفصيؿ عند الحديث عف (ُ)قكيان" الحقيقة الماضية المتعمقة بحياتو تمثبلن 
 السيرة الذاتية بيف الحقيقة كالخياؿ.

كمف كتاب األدب اإلسبلمي الذيف أعمنكا عف التزاميـ الصراحة في نصكصيـ, عمر 
التممساني كىك يرل أف كاتب السيرة يجب أف يككف صريحان صادقان حيث يقكؿ في إطار حديثو عف 

كتابة سيرتو: "كمف األسباب أنني أحببت أف أعمف عف حقيقتي في مختمؼ مراحؿ حياتي أسباب 
كما جاء في الذكريات كأثبتو ىنا لمتأكيد كالتذكير, كلـ أخؼ شيئان إذ ليس في حياتي ما أخجؿ مف 
ف خالفني البعض في ىذا بحجة أف ىذا يميؽ كىذا ال يميؽ؟ كاألمر  ذكره كطرحو عمى الناصية, كا 

يا كؿ مف تعرض ليذا األمر حتى بو أمر الصراحة التي يجب أف يتسـ ظرم ليس لياقة كلكنفي ن
كالرقص  ,.كاألمكر التي يقصدىا الذىاب إلى السينما(ِ)يعرؼ الناس ما لـ يككنكا يعرفكف..."

) أياـ مف حياتي( عف اإلخكاف,  كالعزؼ المكسيقي. كفي حديث زينب الغزالي في سيرتيا ,اإلفرنجي
يظير الصدؽ جميان عمى صفحات كتابيا فيي تقر أف بعض اإلخكاف خانكا األمانة تحت تيديد 
التعذيب:  "كجاء عمى عشماكم.. كاف عمي عشماكم يمبس بيجامة مف الحرير الميفيؼ نظيفة, 

ذىني حالة اآلخريف, أنيقة, شعره ممشط ال يبدك عميو أثر التعذيب فمما رأيتو كاستعرضت في 
كحالتي عممت بؿ تيقنت أف ىذا المخمكؽ خاف أمانة اهلل, كشيد عمى إخكانو زكران فيكل في مياكم 
الفساد الفجار الظالميف, كأصبح مف رجاؿ شمس بدراف كذنبان مف أذناب جماؿ عبد الناصر الذيف 

                                                           

 ُّٕعبد الدايـ, الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث,  (ُ)
 ْ,ٓالتممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ِ)
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 (ُ)ال يعرفكف قيمان كال أخبلقان كال دينان"

مف الشركط العامة أف تكتب السيرة في مرحمة متأخرة مف كما يرل البعض أف مف ض
 مراحؿ عمر صاحبيا, حتى ال يفكت الكاتب التجارب المكثفة كاليامة مف حياتو.

أما بالنسبة لمشركط التي تعتبر شركطنا خاصة بالسير الذاتية فيي ما سبؽ ذكره, أم 
 رة إضافة إلى ما يمي:المكضكعية كالصدؽ ككتابة جميع األخبار المؤثرة في صاحب السي

 .التطابؽ بيف المؤلؼ كالسارد كالشخصية الرئيسة 
 التركيز عمى الحياة الشخصية لمفرد 
 .أف تككف الشخصية الرئيسة في بؤرة األحداث 

 .صيؿ في الفصؿ األكؿفكلقد تحدثنا عف ذلؾ بالت

 الشروط الفنية

عبد الدايـ  ىيحي ىاقد حددفتحقؽ في السيرة تالتي ينبغي أف  لمشروط الفنيةأما بالنسبة 
"كالترجمة الذاتية تعتمد شأنيا في ذلؾ شأف الترجمة العامة عمى كحدة البناء كتطكر  :فقاؿ

الشخصية كقكة الصراع, ككبلىما يعتمد عمى الحقيقة التاريخية كالسرد األدبي, كىـ أقرب صمة 
  (ِ)باإلنساف"

إذف كحدة البناء, كتطكر الشخصية, كقكة الصراع, كالطريقة أك األسمكب, كتطابؽ السارد 
 مع الشخصية الرئيسة.ىي الشركط الفنية كسنتحدث عف كؿ شرط مف ىذه الشركط عمى حدة:

 وحدة البناء  -ُ

أف يككف ليا بناء كاضح مرسكـ بحيث ال تككف سردان لمكقائع, كتأتي في النياية  تعنيك 
نما ألنيا تقكـ عمى خطة , متناثرة كأكصاالن ممزقةذكريات  "إف السيرة فف ال بمقدار صمتيا بالخياؿ كا 

أك رسـ أك بناء, كعمى ذلؾ فيي ليست مف األدب المستمد مف الخياؿ, بؿ ىي أدب تفسيرم, كىذا 
ذكرنا  كيتفؽ عبد الدايـ مع إحساف عباس في ذلؾ كما ,(ّ)النكع مف األدب كاألدب الذم يخمؽ خمقان"

, إال أنو يختمؼ معو في نكع القالب التي تيصبُّ فيو السيرة الذاتية, حيث يحدد عبد الدايـ ثبلثة سابقان 
قكالب لمسيرة الذاتية بقكلو:"الترجمة الذاتية عمى نحك ما رأينا تتخذ مف حيث الشكؿ ثبلثة قكالب, 

                                                           

 ُّٖالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ُ)
 ِٔعبد الدايـ, الترجمة الذاتية في األدب العربي,  (ِ)
 َٗعباس, فف السيرة,  (ّ)
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بينما يحدد إحساف عباس قالبنا قالب ركائي, كقالب تفسيرم, كقالب يجمع بيف التحميؿ كالتصكير" 
 كاحدنا ىك التفسيرم.

كيختمؼ البناء مف كاتب آلخر "فميس عند بكزكؿ مثبلن تقسيمات مكضكعية كما أف كتابان 
آخريف قد يقسمكف حياة البطؿ إلى مراحؿ: أكلى كثانية كثالثة الخ...كآخركف يخرجكف عف ىذا النكع 

صر, كمكرا في سيرة شممي, كقد افتتح نعيمة كتابو التقميدم كما صنع جرارد كلتر في سيرة قي
 (ُ)بتصكير جبراف عمى فراش المكت أم بدأ بالنياية"

كلك تأممنا بعض السير األدبية اإلسبلمية نجد أف زينب الغزالي مثبلن بدأت قصتيا بحادث 
كلكف بدأت سيارة, كلك نظرنا لمتكقيت الزمني نجد أف تمؾ الحادثة كانت في منتصؼ أحداث القصة 

بيا الكاتبة نظران ألىميتيا بالنسبة ليا خاصة أف سيرتيا تتعرض إلى جزء مف حياتيا ال يتعدل 
 سنكات معدكدة , كىي السنكات التي قضتيا في زنازيف المعتقؿ.

حياتو, بينما التـز  أما القرضاكم فقد رسـ لسيرتو بناءن يعتمد عمى التسمسؿ الزمني لمراحؿ
مؼ حيث بنى سيرتو عمى األحداث العامة المؤثرة في حياتو, كأمٍّ كاف البناء الرنتيسي بنمط مخت

 الذم رسمو الكاتب فقد كاف بناءان كاحدنا التـز بو .

   تطور الشخصية: -ِ

أم أف تككف الشخصية المركزية شخصية نامية متطكرة تبعان لتطكر حياتو كتقدمو في 
ذا كانت السيرة عامة تتطمب لركاجيا أف كال بد أف يككف الشخص كاتب السيرة مميز  العمر. ان "كا 

يككف بطميا شخصان ذا تميز كاضح في ناحية مف النكاحي, فإف ىذا الشرط أساسي في السيرة الذاتية 
بخاصة, إذ ال بد لشمكؿ الرغبة فييا أف يككف صاحبيا ذا صمة دقيقة بأحداث كبرل أك أف يككف 

كالشخص المميز ىك الشخص التي تنمك شخصيتو . (ِ)ممف ليـ مشاركة في بعض تمؾ األحداث"
 كتتطكر بمركر الزمف كتقدـ العمر حيث أنو يترؾ بصمة في كؿ مرحمة مف مراحؿ عمره.

 

 

 
                                                           

 ْٗعباس, فف السيرة,  (ُ)
 َُْعباس, فف السيرة,  (ِ)
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 قوة الصراع: -3

العناصر مف  يثني إحساف عباس عمى سيرة جبراف التي كتبيا ميخائيؿ نعيمة بقكلو:"فإف
صراع بيف بطؿ السيرة كالناس, كصراعو مع نفسو, كالحرارة التي حاكؿ أف يبعثيا في الحكار, كذلؾ 

رة كرفعت مقدارىا بيف سائر , ىي التي ميزت تمؾ السي(ُ)البناء الذم يتميز بقسط كبير مف األحكاـ"
 ر السي

 الطريقة أو األسموب المناسب: -4

أك األسمكب لدل الكاتب القدرة عمى اختيار  الطريقة  مف شركط السيرة الجيدة أف يككف
الجيد في الكتابة, كيرل إحساف عباس أف ستراتشي أجاد عندما استخدـ الطريقة الدرامية, في حيف 
استخدـ بكزكؿ الطريقة الحكائية السردية بينما استخدـ نعيمة طريقة الشرح كالتفسير في سيرة جبراف, 

مف طريقة فيما يكتب, كيؤكد عمى أف األسمكب األدبي لمكاتب عنصر كقد يجمع الكاتب بيف أكثر 
 ُىاـ في كتابة السيرة؛ ألف ىذا األسمكب ىك الذم يميز كاتب عف آخر"

 تطابق السارد مع الشخصية الرئيسة: -ٓ

ما يتحدد تطابؽ السارد مع  "غالبان يعتبر ىذا الشرط أىـ شرط مف شركط السيرة الذاتية, ك
كىك ما يطمؽ  الشخصية الرئيسة الذم تفترضو السيرة الذاتية مف خبلؿ استعماؿ ضمير المتكمـ,

عميو جيرارد جينيت )السرد القصصي الذاتي( أثناء تصنيفو ألصكات الحكي كىك تصنيؼ أقامو مف 
ة مع المؤلؼ كما ذكرنا سابقان في . كما ال بد أف يتطابؽ السارد كالشخصية الرئيس(ِ)أعماؿ تخيمية"

الفصؿ األكؿ, كيؤكد لكجكف عمى ضمير المتكمـ بالرغـ مف أف بعض السير الذاتية ظيرت بضمير 
الغائب كنظران لمتكافؽ الشديد بيف المؤلؼ كالسيرة المكتكبة استطاع القارئ أف يميز ذلؾ كما حدث 

 في قصة األياـ لطو حسيف.

كاف لو مدلكؿ في السير حيث تقكؿ: "مف الخصائص الفنية كترل ريـ العيساكم أف العن
لجنس الترجمة الذاتية أف يكحي العنكاف بالمضمكف كأف يككف داالن عمى المحتكل, كأف كاتبيا يركم 

 (ّ)قصة حياتو"

                                                           

 ُٗعباس, فف السيرة,  (ُ)
 ِٓ-ِْلكجكف , فيميب, السيرة الذاتية الميثاؽ كالتاريخ االدبي,  (ِ)
 ُُريـ العيساكم, فدكل طكقاف,  (ّ)
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كنت أشعر قبؿ  كفي سيرة الحسنات نجد أف الكاتب كتبيا بصيغة المتكمـ حيث يقكؿ:"لقد
اإلبعاد بأف اإلبعاد يكازم المكت في أثره, ككنت ال أتصكر نفسي في حالة اإلبعاد.. كما كانت أظف 

خكانو.(ُ)أنني سأبعد"  . كالتاريخ يؤكد أف اإلبعاد عف الكطف كاف مرحمة ميمة مف حياة الحسنات كا 

ف غمب كيرل عز الديف إسماعيؿ أف السيرة الذاتية "شيء آخر غير الركاية  التاريخية كا 
عمى طريقة بنائيا األسمكب القصصي, فميمة كاتب الترجمة ىي أف يصكر لنا البطؿ كىك 
يستكشؼ الحياة شيئان فشيئان, كما يحدث في الكاقع بالنسبة لكؿ فرد منا, كال شؾ أف نظرتنا إلى 

ح شركطان جديدة , كفي ىذه الكممات نمم(ِ)األمكر تتطكر كتتبمكر خبلؿ مراحؿ حياتنا المختمفة"
 كضعيا عز الديف إسماعيؿ كىي:

أف يصكر الكاتب البطؿ في جميع مراحؿ حياتو منذ طفكلتو التي يعي فييا ما  .ُ
 حكلو إلى شبابو كمف ثـ رجكلتو ككيكلتو.

 أف تككف شخصية البطؿ متغيرة نظران الختبلؼ سني عمره. .ِ

كقد يضع الكاتب لنفسو شركطان في مقدمة سيرتو كيعد بااللتزاـ بيا, كمف ذلؾ الشركط التي 
 في سيرتو) ذكريات ال مذكرات( حيث يقكؿ:  -رحمو اهلل-كضعيا عمر التممساني 

:"كعمى القارئ أف يبلحظ بدقة أنني لـ أتعرض عدم التعرض لمخالفات داخل الحركة .ُ
ألنيا أمكر كقعت كانقضت كال مصمحة لخبلفات أك غيرىا حدثت داخؿ ال جماعة, و

خراجيا مف مثكاىا لتككف محؿ نقاش مف جديد"  (ّ)ألحد في نبشيا كا 
: "ىذه الذكريات منياج إخكاني, كجياز إعبلمي يستطيع القارئ عرض منياج اإلخوان .ِ

معو أف يعرؼ الكثير مما لـ يكف يعرفو عف اإلخكاف المسمميف كمدل نشاطيـ كما إذا 
 (ْ)يـ منياج"كاف ل

ت عمى البعد عف الشخصيات كي ال أدخؿ في ص: "كما حر عدم التعرض لمشخصيات .ّ
 (ٓ)نقاش مع أحد في مسائؿ ال جدكل مف كرائيا عمى أم حاؿ"

                                                           

 ٓالحسنات, حماد, ذكريات مرج الزىكر,  (ُ)
 ِْٖاسماعيؿ, األدب كفنكنو,  (ِ)
 ٓالتممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ّ)
 ٓالتممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ْ)
 ٔالتممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ٓ)
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كالجدير بالذكر أف تمؾ الشركط التي كضعيا التممساني كالتـز بيا, ىي شركط خاصة 
ف, أما بالنسبة لحياتو الخاصة فقد سرد كؿ ميلمسماريخ العاـ لجماعة اإلخكاف ابالحياة العامة كبالت

ما تذكره مف مكاقؼ حتى تمؾ التي كانت ال تعجب إخكانو, كمنيا صبلتو في السينما: "ككنت أنتيز 
فرصة االستراحة )االنتراكت( ألصمى الظير كالعصر مجمكعيف مقصكريف في أحد أركاف السينما 

 (ُ)التي أككف فييا"

في حياتو ال يخفي شيئان عمى اآلخريف فبرغـ معارضة مف حكلو  كاف التممساني كاضحان 
ذىابو إلى السينما إال أنو يقكؿ: "فإذا تعجب الحاضركف أك غضبكا, فإفَّ رٌدم الكحيد الدائـ "أف اهلل 

 (ِ)يعمـ إلى أيف أذىب فكيؼ ال أخشى اهلل ثـ أخشى الناس, كاهلل أحؽ أف أخشاه"

  

                                                           

 ُّالتممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ُ)
 ُّالتممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ِ)
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 الحقيقة والخيالالسيرة الذاتية بين ثالثًا: 

ي السير إف السيرة الذاتية تعبير عف الحياة الداخمية كالخارجية لئلنساف فيؿ ما يكجد ف
يرل عبد الدايـ أنو "إذا أراد اإلنساف أف ينقؿ إلينا تجارب حياتو الماضية  الذاتية مف أخبار حقيقي,

يعيد بناءىا عف طريؽ )عمميات  فبل سبيؿ أمامو, إال أف يضع قيكدان ليذه التجارب, كيرسـ ليا إطاران 
التذكر المركزم(, كفي ىذه الحالة تصبح االستعانة بالخياؿ أمران ضركريان لبلستعادة الصحيحة؛ ألف 
ركاية الحقيقة الخالصة عف اإلنساف, أمر بعيد عف التحقؽ بؿ ىك أمر يكاد أف يككف مستحيبلن 

 (ُ)فيما يكتبو عف نفسو"ميما حرص كاتب الترجمة الذاتية عمى التزاـ الحقيقة 

كلكف ال بد لمكاتب أف يحاكؿ بكؿ جيده أف يضع الحقائؽ بيف عيني القارئ كأال يسبح 
بخيالو بعيدان, إال أف الصدؽ المطمؽ ال يمكف تحقيقو في السيرة ألف اإلنساف ال يستطيع أف يعرؼ 

 نفسو معرفة تامة,  ثـ أف ىناؾ حكائؿ أخرل تحكؿ دكف تحقؽ الصدؽ كمنيا:

  النسيان: -1

كال  ,فالنسياف الطبيعي أمر يشترؾ فيو الناس جميعان, فنحف ننسى أحداث الماضي البعيد
نذكر منيا إال ما ترسب في نفكسنا ألىميتو الخاصة, كليس ذلؾ يتعمؽ بنسياف أحداث الطفكلة 
فحسب, بؿ إف اإلنساف قد ينسى أحداثان في شبابو ككيكلتو بؿ إنو قد ينسى أحداثان قريبة قد سببت لو 

 ألمان.

قؿ الحقيقة كقد ذكر عبد الدايـ "اإلعياء الطبيعي أك النسياف الطبيعي كحكائؿ دكف ن
 (ِ)الخالصة"

كلقد أكد التممساني ذلؾ في ذكرياتو, حيث يقكؿ: "مطالبتي مف كؿ قارئ أف يبادر إلى 
بعد اهلل طبعان عمى ذاكرتي كالذاكرة كثيران ما  –تصحيح ما يراه مف كقائع خاطئة سببيا اعتمادم 

مكتكبان أرجع إليو عند تدكيف  الطنطاكم أيضان يؤكد عمى ذلؾ بقكلو:"لذلؾ لـ أجد شيئان  ,(ّ)تنسى..."
كما استكدعت الذاكرة ضعفت الذاكرة عف حفظو كعجزت عف تذكره؛ لذلؾ  ,الذكريات كأعتمد عميو

كىك يحاصرني)يقصد زىير األيكبي( كيسد  ,أجمت كماطمت كحاكلت اليرب مف غير إبداء السبب

                                                           

 ٔعبد الدايـ, الترجمة الذاتية في األدب العربي,  (ُ)
 ٕعبد الدايـ, الترجمة الذاتية في األدب العربي,  (ِ)
 ْ,ٓالتممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ّ)
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كيضـ (ُ)يح بالرفض"يمسؾ بمساني عف التصر  ,الميارب عمي كيمسؾ بأدبو كلطفو كحسف مدخمو
يكسؼ القرضاكم رأيو إلى رأييما بقكلو:"كعمى ىذا األساس سأعتمد فيما أكتب عمى ذاكرتي ال عمى 

فمست مثؿ أبي الحسف الندكم الذم كاف يسجؿ كؿ فقرة مف حياتو ثـ جمعيا بعد ذلؾ  ,مذكراتي
ذا كانت الذاكرة ىي  ,كأضاؼ إلييا في )مسيرة الحياة( في ثبلثة أجزاء المصدر األكؿ فالذاكرة قد كا 

 (ِ)كالحـز أف يدع اإلنساف ما ال يستيقنو مائة في المائة" ,تخكف اإلنساف

  التشويو المتعمد:-2

كىناؾ أيضان نسياف متعمد مف خبلؿ إخفاء الحقيقة أك إخفاء جزء منيا ألم سبب مف 
كيقصد إليو الكاتب تحقيقان لغاية يريدىا, كيحدث ذلؾ عندما يختار الكقائع كاألحداث  ,األسباب

الميمة المميزة مف حياتو التي تعطي القارئ انطباعان بأنو رجؿ عظيـ بدكف أف يتطرؽ إلى تمؾ 
اه عبد الدايـ التزييؼ مَّ ة التي رسميا عف نفسو, كىذا ما ساألحداث التي تعكر صفك تمؾ الصكر 

 تمكيو.كال

كيقكؿ عز الديف إسماعيؿ:"يستطيع كاتب الترجمة أف يتجنب مف الكقائع القديمة ما ال 
َـّ يحتاج كاتب  يرضى عنو, بخاصة تمؾ الكقائع التي ال يعرفيا أك لـ يعرفيا أحد سكاه, كمف ث

ت مف الشجاعة, لكي يثبىك في حياتو لكثير يحتاج الترجمة الذاتية لكثير مف الصراحة كقبؿ ذلؾ 
كيضيؼ -ي ال يرضى عنيا, كأغمب ما يككف ذلؾ متعمقان بحياتو العاطفية كالجنسيةتالكقائع ال

 -أيضان 

يضاؼ إلى ىذا أنو ميما بمغت صراحة كاتب السيرة الذاتية كشجاعتو فإف غالبان ما يحرص 
لتي قد عمى أف يقدـ صكرة متناسقة لحياتو مف أكليا إلى آخرىا, كىك لذلؾ قد يتجنب تمؾ الكقائع ا

 تبرز نكعان مف التناقض في شخصيتو ثـ يعترؼ بصعكبة الصدؽ فييا بقكلو:

ككؿ ىذه العكامؿ تجعؿ الترجمة الذاتية شاقة عمى نفس صاحبيا كقميمكف أكلئؾ الذيف 
كيرل أيضان مف عكامؿ تشكيو , يف مع أنفسيـ في ترجمتيـ لذكاتيـاستطاعكا أف يككنكا صادق
كحياتنا كأفكارنا تصنع بعض أجزائيا مف  ,نعت خيكطو مف حقيقة كخياؿصي الحقيقة: أف الحياة نسيج 

                                                           

 ُْ,  ُالطنطاكم, عمي, ذكريات,ج (ُ)
 ٗ, ُالقرضاكم, يكسؼ, ابف القرية كالكتاب, ج (ِ)
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كحي الخياؿ, كالحقيقة المجردة شأنيا في ىذا السبيؿ شأف الخياؿ الميت, كبلىما يختفي مف 
 .(ُ)الترجمة الذاتية

كما أنو يذكر عكامؿ أخرل لتشكيو الحقيقة التزييؼ كالتمكيو حيف يعمد كاتب الترجمة إلى 
ذاتو أك إلى العجب بيا, ليرسـ لنفسو إحدل الصكرتيف المتكاضعة المنكرة لمذات, أك المزىكة إخفاء 

يردج قي العاممي عمى حؽ عندما أٌيد لك , لذلؾ فإنني أرل أف شك (ِ)المعجبة المغالية في تجميؿ األنا"
ية في قكلو "ككاف لكيردج عمى جانب كبير مف الصكاب حيف قاؿ إف أية حياة ميما كانت تاف

 (ّ)ستككف ممتعة إذا دكنت بصدؽ"

كقد يستطيع اإلنساف أف يقكؿ الصدؽ في سيرتو, كلكنو ال يستطيع أف يقكؿ كؿ الحؽ" 
رغـ أنيا أصدؽ الفنكف األدبية -لذلؾ فعبد الدايـ يقكؿ: "فالصدؽ المحض في الترجمة الذاتية 

 (ْ)قان"ىك مجرد محاكلة, كىك صدؽ نسبي, كليس شيئان محق -تصكيران لئلنساف

كالجدير بالذكر أف ما يحتمو الفف عمى الكاتب مف االستعانة بشيء مف الخياؿ؛ ليقدـ 
 صكرة جميمة عف حياتو تسعد القارئ كتجذبو ىذا يؤدم غالبان إلى ابتعاده عف الصدؽ المحض.

حيف  -كما قاؿ مكركا -إذان "فميس ىناؾ سيرة تمثؿ الصدؽ الخالص, كلذلؾ كاف غكتو محقان 
 (ٓ)سيرتو. "الشعر كالحقيقة" إشارة منو إلى أف حياة كؿ فرد إنما ىي مزيج مف الحقيقة كالخياؿ"سمٌى 

كيظير الصدؽ في أعمى درجاتو عند المؤلفيف الرنتيسي كالحسنات في إطار حديثيـ عف 
إصرارىـ عمى عدـ دخكؿ األرض المبنانية أك أم بمد أخرل في السير : "إننا ال نريد مف دكلة لبناف 
أف تسمح لنا أك حتى ألحدنا بدخكؿ أراضييا كما ال نريد مف أم دكلة عربية أف تسمح لنا بدخكؿ 

 (ٔ)أراضييا كذلؾ. كىذا األمر نريد تبميغو فكرنا لمحككمة المبنانية"

عانكا فييا  كفعبلن ىذا المكقؼ كاف صادقان, أيده كاقع حاليـ حيث مكثكا في العراء سنة كاممة
 . نتصرت إرادتيـ كصدؽ إصرارىـ كعادكا إلى حضف كطنيـأقسى الظركؼ حتى ا

                                                           

 ٕ-ٔانظر,عبد الدايـ, الترجمة الذاتية في األدب العربي,  (ُ)
 ٕي األدب العربي, عبد الدايـ, الترجمة الذاتية ف (ِ)
 ُِْ, العاممي, شكقي, دراسة في فنكف األدب,القاىرة,مف منشكرات جامعة عيف شمس (ّ)
 ٔعبد الدايـ, الترجمة الذاتية في األدب العربي,  (ْ)
 ِِشرؼ, أدب السيرة الذاتية,  (ٓ)
 ٖ-ٕالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ٔ)
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  الصراع الفكرم كالركحيسيرة 
 السير اإلخبارية 
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 أشكاؿ السيرة الذاتية

لمسيرة الذاتية أشكاؿ مختمفة, يمكف أف تككف صراعان فكريان كركحيان, كما يمكف أف تأتي 
تنقؿ إلينا األخبار العامة كالخاصة, كفي  ىيئة المغامرات, كيمكف أف تككف السيرة إخباريةعمى 

 فصيؿ.تالصفحات التالية سنتحدث عف كؿ شكؿو منيا بال

 الصراع الفكري والروحي:أواًل: سيرة 

فقد نقؿ لنا أخباران عف القرية, كصكران  ,تعتبر سيرة سيد قطب مف نكع سيرة الصراع الركحي
متعددة عف األكضاع المختمفة في القرية, السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالفكرية كالدينية كسمط 

تبر مسقط رأسو الضكء عمى الصراع النفسي الذم شعر بو,  فيك بيف مرتبطو بيذه القرية التي تع
 أيضان مكاف التأخر الحضارم كاالنحراؼ الفكرم كالعقائدم.كنافرو منيا؛ ألنيا  كمقر أىمو كأحبائو

كييدؼ مف عرض تمؾ األخبار كالصكر إلى حسـ الصراع لمصمحة التقدـ الحضارم 
 -كالعمـ عمى حساب الجيؿ كالفقر, يقكؿ في مقدمتو:

"ىذه صكر مف حياة القرية التي عاصرت طفكلتي منذ ربع قرف مف الزماف, لـ أنمؽ فييا 
مف نقميا مف صفحة الذاكرة إلى صفحة القرطاس, قميؿ مف ىذه الصكر قد  ـ أصنع أكثرشيئا, كل

زاؿ اآلف كحمت محمو صكر جديدة.. كفي تسجيمو ىنا احتفاظ بصفحات مف الحياة القكمية كالتاريخ 
الحديث في سجؿ الفنكف. كالكثير منيا ال يزاؿ يعيش كلكف أىؿ المدينة المترفيف ال يكادكف 

ال في عالـ الكاقع كال في عالـ الخياؿ. كفي تسجيمو ىنا ما يطمع الجيؿ الجديد عمى  يتصكركنو,
صكر مف الريؼ القكمي بخيرىا كشرىا كلعؿ ليـ رأيان فيما ينبغي أف يبقى منيا كما ينبغي أف 

 .(ُ)يزكؿ!"

كيتعرض سيد قطب لمصراع في القرية بشتى أشكالو, كالصراع النفسي الداخمي, كالصراع 
 رجي بجميع أنكاعو, مثؿ الصراع بيف العمـ كالجيؿ, كالصراع االجتماعي, كالصراع السياسي.الخا

 الداخمي: النفسي الصراعسيرة  -ُ
 ينقؿ لنا سيد قطب الصراع النفسي الذم اشتعؿ في قمب الطفؿ الصغير كفكره ككجدانو
عندما تحدث عف الخمؿ الفكرم كالعقائدم الذم سيطر عمى القرية في ذلؾ الكقت, فالصراع 
عنده يدكر حكؿ األكلياء الصالحيف في القرية كدكر )الشربة( التي يتناكلكنيا في تغيير سمككيـ 

                                                           

 ُق,  ُِْٗ, ُسيد, طفؿ مف القرية, منشكرات الجمؿ, ككلكنيا ألمانيا, ط ,قطب  (ُ)
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فتخرجيـ عف عقكليـ فيصبحكف كأنما أصابيـ مس مف الشيطاف, يقكؿ الكاتب: "كلكف ىذا 
خ النقيب" ما باؿ "الشربة" تخميو ىكذا شيطانان مشردان مركعان مسمكب الرشد شارد الرجؿ "الشي

فكؿ ذلؾ يدكر في عقمو, فيك مف ناحية مندىش مف أثر (ُ)النظرات, غريب األطكار؟ "
الممارسات التي يقكـ بيا مف يدعي أنو مف األكلياء الصالحيف كفي نفس الكقت مندىش مف 

يان هلل كيتصرؼ ىذه التصرفات المشينة فيك إنساف مبلبسو قذرة إدعائيـ نفسو فكيؼ يككف كل
 كيتمرغ في الكحؿ, يمزؽ ثيابو, كيطمؽ الصرخات مف حيف آلخر.

ىذا كمو جعؿ الصراع الفكرم يصؿ إلى ذركتو مع ىذا الطفؿ الصغير حيث أف "ألؼ 
 .(ِ)تفسير كتفسير لـ تكف كافية لبعث الطمأنينة في قمبو"

مصراع النفسي في نياية قصتو, عندما حاف مكعد سفره إلى كيتطرؽ سيد قطب ل
"كاف الفتي مختمط األحاسيس,  حيث يعبر عما دار في خمده بقكلو:القاىرة لمكاصمة تعميمو, 

مكزع النفس, شارد الفكر, ال يدرم أىك مستبشر بالسفر إلى القاىرة التي يحمـ بيا سنكات, أـ 
 (ّ)كات..."ىك آٌس عمى فراؽ عالمو الذم صاحبو سن

 الصراع الخارجي:-2

 -يتحدث سيد قطب عف صراعات خارجية متعددة في القرية:

فالصراع بيف المدرسة كالكتاب كمف يقـك عمييما, ككؿ طرؼ يريد الصراع في مجال التعميم:  - أ
أف يجذب إليو تبلميذ القرية إال أف الصراع حيسـ في النياية لصالح المدرسة, كلسيد قطب 

المدرسة كحسـ الصراع  حتى أنو كاظب عمى حفظ القرآف, كدخؿ مسابقة باسـ دكر في دعـ 
المدرسة لينافس طبلب الكتاب حيث كانت  تعقد المسابقات أك ما يسمى بػ )النقاكة( كىي 

 مباراة في حفظ آيات متفرقة مف القرآف الكريـ.

المنتشر في القرية كاف سببنا في الصراع الذم يدكر بيف أصحاب البعثة  كالجيؿ
كرجاالن, كىا ىك  د األمراض كبيف أىؿ القرية نساءن الطبية الحككمية لتطعيـ أىؿ القرية ض

 -يبرز ذلؾ بقكلو:

                                                           

 ِقطب, طفؿ مف القرية,  (ُ)
 ّقطب, طفؿ مف القرية, ,  (ِ)
 َُِقطب,طفؿ مف القرية,  (ّ)
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"كما أف يعمف أف في البمد )الحكيـ الصغير( تمييزان لو عف الحكيـ الكبير الذم يطمبيـ 
ما أف يعمف ىذا في القرية حتى ترتج  –م يرافؽ النيابة دائمان كال يحضر منفردان اآلف كالذ

كترتجؼ, فتخرج األميات إلى الشكارع مكلكالت مذعكرات. يمتقطف أطفاليف مف كؿ مكاف في 
ذعر كعجمة ثـ يغمقف عمى أنفسيف األبكاب, كيصعدف إلى السطكح استعدادان لمقفز عمييا مف 

يدؽ ىؤالء الشياطيف األبكاب كيكسركنيا بمساعدة الخفراء, كييجمكف  اان مبيت إلى بيت. فكثير 
 عمى مف فييا لمتجريح"

ككاف الصراع يحسـ لصالح البعثة الطبية طبعان كلكف بعد أف يمر يكمان مشيكدان عمى 
 القرية, كالمقصكد بالشياطيف أفراد البعثة الطبية كالتجريح ىك التطعيـ.

كيتطرؽ سيد قطب إلى نكع مف أنكاع الصراع السبب الرئيسي فيو ىك  الصراع االجتماعي: - ب
الكضع االجتماعي في القرية, كيتمثؿ ذلؾ في سيطرة الرجؿ عمى أىؿ بيتو )زكجتو كأكالده 
كزكجات أكالده( كبالتالي ىك الكحيد القادر عمى التصرؼ في كؿ شيء, كفي يده كؿ األمكاؿ 

كربما يككف السارؽ االبف أك -حسب رأيو–ى السرقة كالممتمكات, كىذا دفع أىؿ البيت إل
الزكجة أك زكجة االبف أك الخادمة, مما يدفعيـ إلى البحث عف السارؽ ثـ يمجئكف إلى 
 (ُ)األكلياء الذيف يستخدمكف الفنجاف كالمندؿ أك الحمؼ عمى كتاب البخارم لتحديد السارؽ"

 البيت.كىذا الصراع يحسـ دائمنا لصالح الرجؿ المسيطر عمى 
ا إلى الصراع الذم يككف سببو سياسيان أم الصراع :الصراع السياسي - ت يتعرض الكاتب أيضن

 .األسمحةبيف أىؿ القرية كالحككمة كيقع ذلؾ في مكاسـ جمع 

يكضح سيد قطب ذلؾ بقكلو: "صحت القرية مركعة عمى صييؿ الخيؿ كقعقعة 
إلى الحقكؿ كيجكسكف خبلليا في السبلح, كخطكات الجند الثقيمة, يأخذكف مشارفيا جميعان 

جمبة كضكضاء عمى غير عادة ليا مف زيارة الجند في مثؿ ىذا العدد كذلؾ الضجيج, ككاف 
أكؿ مف كشؼ الخبر أكلئؾ الذم تقتضييـ أعماليـ أف ينيضكا مع الفجر مبكريف ليغادركا 

كدكا فينبئكا القرية القرية جميعا فأكثقكىـ بالحباؿ كالسبلسؿ, كجعمكىـ عندىـ رىينة حتى ال يع
 (ِ)النبأ"

 كالصراع ينتيي كالعادة لصالح الحككمة كبجمع السبلح مف القرية.

                                                           

 ْٔ-ِٔانظر سيد قطب, ص (ُ)
 ٖٕقطب, طفؿ مف القرية,  (ِ)
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سيرة أحمد ديدات سيطر عمييا الصراع الديني الخارجي حيث ظير فيو الصراع الفكرم 
 بمدينة اإلسبلميةالذم يتـ بيف أحمد ديدات كمجمكعة الدعاة إلى اإلسبلـ في المركز الدكلي لمدعكة 

في مكقع  -في نفس المدينة-)ديرباف( بجنكب أفريقيا مف ناحية, كبيف الدعاة المبشريف لممسيحية 
 إرسالية آدمز ميشيف )كمية آدامز( مف ناحية أخرل.

كفي السيرة يكضح ما كاف يقكـ بو المبشريف بالمسيحية في مدف المسمميف في أفريقيا 
كمحاكلة زرع الشؾ في  ,في الديف اإلسبلمي كالمتمثؿ في محاكلة تنصيرىـ مف خبلؿ مناقشتيـ

 -أذىانيـ في قضايا محددة ديربكا عمييا كىي:

تعدد الزكجات في اإلسبلـ كزكاج سيدنا محمد عميو الصبلة كالسبلـ لعدد كبير مف  -ُ
 النساء.

 نشر الديف اإلسبلمي بحد السيؼ. -ِ
 .(ُ)نقؿ القرآف عف الييكد كالنصارل -ّ

الدفاع عف اإلسبلـ, حيث لـ يستطع أف يرد عمييـ في ككضح الدكر الذم لعبو مف أجؿ 
مكضحان الصراع النفسي الذم  البداية أك أف يكاجو الحجة بالحجة كالمنطؽ كالبرىاف كعف ذلؾ يقكؿ

  -شعر بو:

"كاف المكقؼ في غاية الصعكبة بالنسبة لي: ماذا أفعؿ كمسمـ؟ ىؿ أرد عمى اليجكـ؟ 
المعرفة ما أرد بو .. كىؿ أىرب مف المكاف؟ .. كالحصكؿ كلكف كيؼ ذلؾ؟ كليس لدم مف العمـ ك 

.كلكنو بالرغـ مف ذلؾ استطاع تربية جيؿ قكم مف (ِ)عمى عمؿ في تمؾ األياـ كاف أمران عسيران"
 الدعاة الذيف يناظركف المبشريف المسيحييف بالعقؿ كالمنطؽ.

كما زاؿ المركز  ,يقكمكف بعمميـ مبشركففي جنكب أفريقيا فما زاؿ ال كالصراع لـ يحسـ بعد
جة يعمؿ ليبلن كنيارنا في تخريج الدعاة القادريف عمى مناىضة الداعيف إلى النصرانية بالح اإلسبلمي
بقكلو: "إنو أحد مكقفيف: إما أف نجتيد ديدات حدده معتمدنا عمى مكقؼو  يقكـ المركز بذلؾ كالبرىاف,

سبلمنا, أك نقؼ مكتكفي األيدم كما ىك اآلف ليحكلكنا كأف ندعك الناس إلى اإلسبلـ كأف نتمسؾ بإ
إلى النصرانية كنحف أصحاب الحؽ كالديف الذم يجب أف يظير كينتشر كالذم أرسؿ رسكلو باليدل 
كديف الحؽ ليظيره عمى الديف كمو, فإذا قصرنا في ذلؾ فإف اهلل قد تكعدنا بأنو سيبدلنا بقكـ يحبيـ 

زة عمى الكافريف, فقد تركنا المجاؿ لمدعكات النصرانية كغيرىا تنتشر كيحبكنو أذلة عمى المؤمنيف أع
                                                           

  ُْ-ُّـ, ُٖٗٗشر كالتكزيع كالتصدير, ديدات, ىذه حياتي سيرتي كمسيرتي, دار الفضيمة لمنانظر, (ُ)
 ُْديدات,ىذه حياتي,  (ِ)
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بكؿ أساليب الدعاية كاإلعبلـ كاستغبلؿ إمكانات الصحافة كاإلذاعة كالتمفزيكف كغيرىا, كليذا يجب 
 .(ُ)أف نغير ىذا الكاقع كندافع عف ديننا كأف ننشره بذكاء كحكمة"

سيرة مصطفى محمكد سيطر عمييا الصراع الفكرم الداخمي فيك يفكر في ىذا الككف 
 الكاسع كىؿ لو صانع؟كيفكر في خالؽ الككف مف ىك؟ ككيؼ خمؽ الككف؟ 

كيبدأ رحمتو في التفكر كالتأمؿ في كؿ شيء يقابمو في الشجر كالحجر, في العمـ كالجسـ 
بقكلو: "ينسى اإلنساف في ىذا التيو الذم أضاع فيو  كالككف كالحياة, ثـ يحسـ الصراع في النياية

عمره أنو أخطأ منذ البداية حينما تصكر أف ىذا العالـ ببل إلو, كأنو قذؼ بو إلى الدنيا ببل نكاميس 
كأخطأ مرة أخرل حينما عبد القكة المادية, كجعؿ منيا مصدران لسعادتو  ,تحفظو كببل رب يسألو

سعيو, أقاميا مكاف اهلل, كتصكر أنيا يمكف أف تمنحو األمف كالسكينة كأمنو كىدمان لحياتو كغاية ل
كاالطمئناف المفتقد, كأنيا يمكف أف تحفظو مف المكت كالعار, فإذا بيا ىي نفسيا التي تسمبو سكينة 

 (ِ)النفس, ثـ إذا بيا في النياية تصبح أدكات الحركب التي تدمره"

ذا التفتنا إلى  ظير فييا جميع أنكاع الصراعات  نرل أنو قدجدان  طكيمةالسيرة الطنطاكم كا 
 عمى الصعيد الشخصي كالعاـ كعمى الصعيد الداخمي كالخارجي.

: يقكؿ: "كانت لي مكاقؼ صراعات داخل المؤسسات  التعميميةمف الصراعات الداخمية 
نتيجة تمؾ , ك (ّ)كآذكني في رزقي كفي كظيفتي بسمطانيـ" ,كأنا معمـ آذيت فييا الرؤساء بمخالفتيـ

لى بمداف مجاكرة كالعراؽ.  الصراعات نقؿ الطنطاكم إلى مناطؽ نائية كا 

كالطنطاكم كثيران ما كاف صاحب اليد في حسـ الصراع, يقكؿ مكضحان الحكار الذم دار 
إلى مكتبو؛ ألنو كتب مقالة عنيفة جدنا انتقد فييا ابتعاث  بينو كبيف كزير المعارؼ عندما استدعاه

كىك قاعد في  ,رنسا لمدراسات العميا: "ذىبت إليو, كال أريد أف أسميو, قابمني بكبرالطبلب إلى ف
مكانو, كسممت عميو فمـ يرد السبلـ كتشاغؿ بأكراؽ أمامو, ثـ رفع رأسو كقاؿ لي: أنت ماذا تعمؿ؟ 
ما ىك عممؾ؟ ... كقمت لو: أنا كظيفتي معمـ أعمـ الصغار كالكبار, أعممؾ أنت قبؿ كؿ شيء أف 

تقبؿ ضيكفؾ باحتراـ؛ ألف العربي يكـر ضيفو, كأف ترد السبلـ عمى مف سمـ عميؾ؛ ألف رد تس
دة السبلـ كاجب في ديف اإلسبلـ, قاؿ لي : أنت تقكؿ ىذا الكبلـ؟ قمت: نعـ كستقرؤه في الجري

                                                           

 ٖديدات,ىذه حياتي,  (ُ)
 ٖٗ, ُٕٔٗمحمكد, مصطفى, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف, دار المعارؼ, مصر,   (ِ)
 ُٖٗ, صّعمى الطنطاكم, ج  (ّ)
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ىذه الميجة  كىذا الكبلـ قاؿ: لماذا أنت عمى ىذه الدرجة مف  لكتسمعو مف فكؽ المنبر. لما رأ
عصبية؟ ثـ الف كبدؿ أسمكبو معي كقاؿ: أنتـ ىكذا معشر الشباب! كتكمـ بأمثاؿ ىذا الكبلـ ال

كطمب لي ككبان مف الشام كىددني بالنقؿ إلى دير الزكر أك إلى الجزيرة. عندئذ كممتو كقمت: يا 
صامدان كما معالي الكزير, كأنا كاهلل إذا ذىبت إلى الجزيرة ال أتبخر بشمسيا كال أذكب بمائيا, كأبقى 

 .(ُ)إال كممة الحؽ" –إف شاء اهلل  –أنا اآلف كال أقكؿ 

  

                                                           

 َُِ,  ّالطنطاكم, ذكريات,ج  (ُ)
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 السيرة اإلخباريةثانيًا: 

السيرة الذاتية اإلخبارية التي تعنى بسرد األخبار الحقيقية لمشخص, كمبلبسات حياة 
صاحبيا مما يعطي صكرة كاضحة عف صاحب السيرة؛ ألنيا تشتمؿ عمى مادة غزيرة مف 

لك حاكلنا تصنيؼ سيرة القرضاكم نجدىا أقرب كاألخبار كالحكادث الصغيرة كالكبيرة, ك المعمكمات 
إلى النكع اإلخبارم فقد حاكؿ القرضاكم جاىدنا جمع كؿ األخبار الشخصية كالعامة التي مر بيا 

 في جميع مراحؿ عمره.

الو, كما حدثنا فقد أخبرنا عف مكلده كقريتو التي كلد فييا كعف أىمو ككالده كجده كأمو كأخك 
 عف أحكاؿ قريتو االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية.

لـ يغفؿ القرضاكم أم مرحمة مف مراحمو التعميمية بؿ تحدث بالتفصيؿ عف المدارس التي 
تعمـ بيا كعف أساتذتو كبعض المكاقؼ العامة في حياتو الدراسية, ثـ بعد ذلؾ أخبرنا عف حياتو 

 عاب.العممية كما كاجو فييا مف ص

ف تطرؽ إلى بعض الصراعات التي شيدىا في حياتو  لذلؾ فإف سيرتو سيرة إخبارية كا 
 كالصراع بيف جماعة اإلخكاف المسمميف كبيف النظاـ الناصرم.كالصراع بينو كبيف الحككمة.

كسيرة التممساني يمكف أف نعتبرىا سيرة إخبارية فقد نقؿ لنا بحكـ مكقعو كمرشد عاـ لجماعة 
مسمميف أخباران قد ال يعرفيا البعض كفي نفس الكقت لـ تنشر عمى كسائؿ اإلعبلـ مثؿ اإلخكاف ال

 تفاصيؿ قصة الخبلؼ بيف عبد الناصر كاإلخكاف المسمميف, كدكر اإلخكاف في حرب فمسطيف.

كلكنيا أيضا سيرة صراع سياسي حيث أظيرت الصراع السياسي بيف اإلخكاف المسمميف مف 
 (ُ)اصرم كما أظيرت الخبلؼ بيف األحزاب السياسية في مصرناحية كبيف النظاـ الن

قصدت زينب الغزالي مف سيرتيا )أياـ مف حياتي( أف تككف سيرة إخبارية؛ ألف الكاتبة 
أرادت أف تنقؿ لنا أخبارنا شكؾ كثيركف في مدل صحتيا كىي لـ تنقؿ األخبار فحسب بؿ حاكلت أف 

 -تابيا تقكؿ:تصكرىا تصكيران فكتكغرافيان ففي مقدمة ك

يمانان منا بأف فترة سجننا كتعذيبنا ىي مف حؽ التاريخ, كمف حؽ الذيف عمى الطريؽ أف  "كا 
يعكىا كيدرسكىا حتى يبقكا عمى طريؽ الجياد كال تتحكؿ قضيتيـ إلى سفسطة كبلمية, كحديث ترؼ 

                                                           

 ِّانظر ,التممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ُ)
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خكاني, كاستع نت باهلل سبحانو كقصة تاريخ إيمانان بيذا كمو نزلت عمى رأم المخمصيف مف أبنائي كا 
ف كاف  .(ُ)كنمطو" ومف الصعب أف يستعاد بكصف كتعالى في جمع ما احتكتو ذاكرتي مما كاف, كا 

كلكنيا تعتبر سيرة صراع سياسي بيف النظاـ المصرم في ذلؾ الكقت متمثبلن في القائميف 
شخصينا, كبيف عمى السجكف المصرية كالقضاء كمنفذيف, كفي جماؿ عبد الناصر الرئيس المصرم 

الحركات اإلسبلمية متمثبلن ذلؾ في قيادات جماعة األخكات المسممات كجماعة اإلخكاف المسمميف, 
كتكضح الكاتبة بحكـ مكقعيا كرئيسة لمركز جماعة األخكات المسممات مجمكعة مف محطات 

ة بسجف الصراع, بدءان بالمضايقات كمركران بحؿ مركز األخكات كمصادرة جميع ممتمكاتو كنياي
 رئيسة المركز كتعذيبيا كمحاكمتيا.

تقكؿ زينب الغزالي مكضحةن طرفان مف المضايقات التي تعرضت ليا: "اقتحـ زبانية 
الطاغكت دار المركز العاـ لجماعة السيدات المسممات, كاستكلكا عمى محتكياتو, كشردكا مائة 

تؤكييف, كتكفؿ جميع احتياجاتيف مف كعشريف فتاة كطفمة يتيمات كانت جماعة السيدات المسممات 
 .(ِ)إيكاء كتعميـ بكؿ مراحمو مف الركضة إلى الجامعة"

تعتبر سيرة نجيب الكيبلني مف النكع اإلخبارم حيث يحاكؿ الكاتب جاىدان أف يرصد كؿ 
األحداث الميمة التي عايشيا, يقكؿ معبران عف ذلؾ في مقدمة الجزء األكؿ:"تمؾ مقدمة البد منيا 

ف نبدأ في اصطياد )لمحات( مف حياة مسمـ ..فبلح..طالب عمـ..طبيب.. سجيف..مياجر.. قبؿ ا
صديؽ القمـ..عاش في الثمثيف األخيريف مف القرف العشريف الميبلدم.. كليس ليذه الممحات قيمة 

مىف يىٍكتيٍميىا فىًإنَّوي آثً  سكل أنيا مف )شاىد( عمى عصره ا تىٍعمىميكفى } كىالى تىٍكتيميكٍا الشَّيىادىةى كى ـه قىٍمبيوي كىالٌموي ًبمى
ًميـه {البقرة كيقكؿ أيضان في مقدمة الجزء الثاني:"كلقد حاكلت في ىذا القسـ مف الكتاب أف  (ّ)"ِّٖعى

أتعرض لقضية اإلخكاف المسمميف كالثكرة المصرية, مف خبلؿ ما عايشتو بنفسي, دكف أف أتحرج في 
ف رأل كمف سمع...إف تجربة العمؿ اإلسبلمي يجب أف ذكر مآخذ أك مثالب ىنا كىناؾ, كليس م

تكضع أماـ  األجياؿ بأساليب شتى, كمف مكاقع مختمفة فميؤرخ القادة, كليكتب أفراد الجماىير في 
القاعدة, كليسجؿ العدك كالصديؽ, فإف تمؾ المصادر سكؼ تثرم البحث الجاد, كتصؿ بنا إلى 

  (ْ)الحقيقة..."

                                                           

 ٕالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ُ)
 ُٔالغزالي,أياـ مف حياتي,  (ِ)
 ٔ, ـُٖٖٗ, ُمؤسسة الرسالة, بيركت, ط ,الكيبلني, نجيب, ذكريات نجيب الكيبلني (ّ)
 ٖٔ-ٖٓالكيبلني, مذكرات, (ْ)
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يرتو كشؼ المستكر إلى تربية الجيؿ المسمـ كتحكيؿ أقاصيص ييدؼ منير الغضباف في س
حياتو إلى دركسان مستفادة, لذلؾ فقد جاءت سيرتو إخبارية تشتمؿ عمى الكثير مف القصص الحياتية 
الممتصقة بالكاتب إضافة إلى بعض  الحكايات العامة كالتاريخ الحديث في سكريا كعمى كجو 

 مميف في سكريا. الخصكص تاريخ جماعة اإلخكاف المس
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 سيرة مغامرات: ثالثاً 

تعتبر سيرة عبد العزيز الرنتيسي مف نكع المغامرات, فقد غامر بكظيفتو كطبيب عندما 
حمؿ الراية كقارع االحتبلؿ لممطالبة بحقكؽ زمبلئو األطباء. ىذه الحرب أشبو بمغامرة؛ ألنيا 

 نفس الكقت كميا صراعات سياسية مع المحتؿ. صراعان بيف طرفيف غير متكافئيف.كفي

كتعتبر أيضان صراعان مستمران مع االحتبلؿ الصييكني فحينان يككف صراعان نقابيا, كأخرل 
 يككف صراعا سياسيا لممطالبة بحقكؽ الشعب الفمسطيني في االستقبلؿ كالحرية.

ماضي البعيد التي كفي ذلؾ يقكؿ: "كأجدني مضطران إلى العكدة إلى أحداث مف تبلفيؼ ال
حتمان ستسمط بعض الضكء عمى حجـ الكارثة التي حاقت بالشعب الفمسطيني الذم لـ يكف لو ذنب 
إال أنو شعب فمسطيني مسمـ, كقد غمؼ الييكد جرائميـ بحؽ شعبنا المعذب عمى أيدييـ بغبلؼ 

 .(ُ)تكراتي أسطكرم"

اإلبعاد لمجنكب المبناني عاـ  كقد خاض حربان إعبلمية ضد االحتبلؿ عندما تـ تنفيذ قرار
مف أبناء الحركة االسبلمية, كقد كانت ىذه الحرب غير متكافئة  ََْـ في حؽ أكثر مف ُِٗٗ

 فيي أشبو بالمغامرة.

سيرة حماد الحسنات يمكف أف نصنفيا مف نكع الصراع السياسي كلكنيا سيرة مغامرات أما 
خكانو خاضكا مغامرة قمما  يستطيع أحد أف يصمد في ظركؼ تماثميا, فيـ أيضا ألف كاتبيا كا 

خرجكا إلى الجنكب المبناني لـ يممؾ أم كاحد منيـ إال خمسيف دكالرا في جيبو متكجيان إلى مكاف ال 
 يعرفكف عنو أم شيء كال يسمح ليـ بمغادرتو حتى لك أرادكا ذلؾ )مخيـ مرج الزىكر(.

لصييكني كبيف قيادات الحركات الصراع السياسي في ىذه السيرة دار بيف االحتبلؿ ا
االسبلمية في قطاع غزة كالضفة الغربية, ىذا الصراع انتيى بتحقيؽ مطالب المبعديف كعكدتيـ إلى 

 أىميـ كذكييـ في قطاع غزة كالضفة الغربية.

 

  

                                                           

 ِٗالرنتيسي, مذكرات الشييد,   (ُ)



73 

 

 :انفصم انزابع
 خمتصزات انسري

 

 عمى الطنطاكم ذكريات  .ُ
 القرضاكم يكسؼ مبلمح سيرة كمسيرة -ابف القرية كالكتاب   .ِ
 نجيب الكيبلني لمحات مف حياتي -مذكرات   .ّ
 عمر التممساني ذكريات ال مذكرات  .ْ
 منير الغضباف كشؼ المستكر  .ٓ
 سيد قطب طفؿ مف القرية  .ٔ
 زينب الغزالي أياـ مف حياتي  .ٕ
 مصطفى محمكد رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف  .ٖ
 أحمد ديدات ىذه حياتي  .ٗ

 الرنتيسيعبد العزيز  الشييد مذكرات  .َُ
 حماد الحسنات ذكريات مرج الزىكر  .ُُ

 

  



74 

 

 ذكريات
 عمي الطنطاكم

أجزاء كىي بعنكاف ذكريات, كاألجزاء مف القطع الصغير  ةتقع سيرة الطنطاكم في ثماني
صفحة, قسـ الكاتب سيرتو إلى أجزاء كقسـ كؿ جزء إلى حمقات  ْٕٖٔكيبمغ عدد صفحات السيرة 

ككأنيا مجمد كاحد, كلقد راجعو كصححو كعمؽ عميو حفيد  ,حمقةِْٓمرقمة, كقد بمغ عدد الحمقات 
 المؤلؼ مجاىد مأمكف ديرانية.

جمد األكؿ بمقدمة يكضح فييا أف ما كتبو ذكريات كليست مذكرات أك سيرة, ثـ يبدأ الم
يذكر الدافع الذم دفعو لكتابة سيرتو كالتي جاء فييا: "بدأت كتابة الذكريات كليس في ذىني خطة 
أسير عمييا كال طريقة أسمكيا, كأصدؽ القارئ أني شرعت فييا شبو المكره عمييا, أكتب الحمقة كال 

 (ُ)يأتي بعدىا, ككثيران ما كنت أنسى ما الذم كتبتو في التي قبميا" أعرؼ ما

كلقد صدؽ الكاتب في حديثو فعندما اطمعت عمي الذكريات كجدت أف الكاتب ال يبدأ مف 
حيث انتيى بؿ إنو كثيران ما يستطرد كيبتعد عف المكضكع الذم بدأ الحديث عنو, كما أنو قد يعمد 
إلى تكرار المكضكع فيشعر القارئ بالممؿ, كربما يرجع السبب في ذلؾ إلى النسياف خاصة أنو ألؼ 

 كتاب في أكاخر حياتو. ال

, كلكنو كصؼ الرجؿ ادقيقن  ا"يبدأ حديثو عف دمشؽ كيصؼ المكاف الذم عاش فيو كصفن 
إلى  كيحفُّ  ,لييا فبدأ يقارف الحديث بالقديـكبير السف الذم غاب عف بمده فترة طكيمة ثـ رجع إ

 .(ِ)األياـ الخكالي"

كيتطرؽ  ,ى المدرسة االبتدائيةثـ يتحدث عف أياـ حياتو األكلى في دمشؽ مف الكتاب إل
في حديثو إلى ذكريات عامة كالحرب العالمية األكلى كذكريات خاصة كالمكاقؼ مع أساتذتو 

كيظير في ىذا الجزء مبلمح  ,يذا المسجد مف أثر في تككيف فكرهكذكرياتو مع الجامع األمكم كما ل
 شخصيتو التي بدأت تتبمكر كمكاقفو السياسية .

كيعتمد عمى التفصيبلت الدقيقة, يكاد ال  (مكتب عنبر)ث عف أساتذتو في "ثـ يعكد لمحدي
ف دؿ عمى شيءو فإنما يدؿ عمى أف الطنطاكم  يترؾ شاردة كال كاردة إال كيذكرىا كيبدم رأيو فييا, كا 

                                                           

 ُٓ, ُالطنطاكم, ذكريات, ج (ُ)
 ّٓ-ِٕ, ُجانظر الطنطاكم, ذكريات,  (ِ)
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. كما أنو يركل قصصا مف حياتو الشخصية كمنيا تعممو حساب (ُ)كاف يقدر كثيرا العمـ كالعمماء"
 مو بالتجارة.الدكبيا كعم

كالدتو كعائمتيا فخالو ىك محب الديف  عفت األخيرة مف الجزء األكؿ تحدث كفي الصفحا
 , كفي ىذا اإلطار تحدث عف األسر العممية في دمشؽ كأعبلميا .(ِ)الخطيب

تطرؽ الكاتب إلى الثكرة عمى الفرنسييف كدكر األبطاؿ المجاىديف السكرييف فييا, كذكر 
يعرفيـ كمنيـ حسف الخراط, كيركز في حديثو عمى الثكرة السكرية كدكر بدر بعض الشيداء الذيف 

 الديف الحسني شيخ عمماء سكريا فييا. 

أحمد شكقي في كصؼ حاؿ دمشؽ,  ثـ يسيب في ذكر شعر الثكرة كالقصيدة التى كتبيا
شفيؽ جبرل نو يتحدث عف شعراء الشاـ في تمؾ الفترة كينقؿ إلينا جزءان مف أشعارىـ كالشاعر إبؿ 

كمحمد البـز كخير الديف الزركمى كخميؿ مردـ كغيرىـ, كفي أخر الجزء يتحدث عف أكؿ رحمة لو 
 خارج سكريا ككانت إلى مصر لزيارة خالو كزكاج أختو .

 كفي ىذه الفترة التي قضاىا عند خالو محب الديف الخطيب تعرؼ عمى الشييد حسف البنا. 

تشتمؿ عمى أحداث متفرقة مف حياتو الخاصة ككذلؾ حمقة( ٕٔيتككف الجزء الثاني مف )
 مف الحياة العامة .

يبدأ الجزء بحمقة عنكانيا )رسائؿ سيؼ اإلسبلـ( يكضح في بدايتيا صفة مف صفاتو حيث 
يقكؿ:"الناس يبدؤكف بالميف كأنا بدأت الكتابة بالعنؼ, كىـ يكتبكف الفف كاألدب كأنا بدأت النقد 

 ,ا مالي فييا نفعيا,حربن ي با ال طاقة لإلصبلح, فيجت عمى نفسي حربن كاإلصبلح, بدأت برسائؿ ا
 .(ّ)كال لي في غنائميا أمؿ, ما غنمت منيا إال أنو كاف لي راتب مف األكقاؼ فقطعتو بيدم "

ثـ يشير إلي أثر ذلؾ بقكلو : "كقد عرؼ الناس مف أحاديثي في اإلذاعة أك الرائي أني أقرأ 
حرؾ مف الغضب شعرة في جسدم, ألني لكثرة ما كتب عني )تعكدت السب لي كأنا ىادئ ال تت

مس الضر حتى ألفتو( ككؿ ذلؾ ألنو كاف يعد رسالة أك مقالة عف كؿ قضية تثار في المجتمع 
رضاء الناس غاية ال تدرؾ كما  كيبدم رأيو فييا فيياجـ مف يياجـ كيبدم رأيو كاضحان صريحان, كا 

 نعمـ.

                                                           

 ُُٖ-ُّٔ, ُانظر الطنطاكم, ذكريات, ج (ُ)
 ِٗٓ, ُانظر الطنطاكم, ذكريات, ج (ِ)
 ٓ, ِانظر, الطنطاكم, ذكريات, ج (ّ)
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عقكد األكلى مف القرف العشريف ككاف شابان مثقفان لذلؾ رأل ما عاش الطنطاكم شبابو في ال
لـ يره كثيركف, يقكؿ:"إف لدم مف الذكريات الكثير, ما بقي منيا ربما مؤل كتبا, ألني ما عشت 
ثبلثة أرباع القرف كما تشيد تذكرة ميبلدم, بؿ عشت أربعة قركف, بؿ أف الذم رأيتو مف تبدؿ 

فقد عاش الطنطاكم تحت راية العثمانييف ثـ (ُ)ف مثمو في أربعة قركف"الدكؿ كتطكر الحياة ال يكك 
تحت عمـ الدكلة العربية ثـ في حكـ الفرنسييف ثـ تحكالت كثيرة مف أىؿ سكريا أنفسيـ كما أنو شيد 

 حركب عدة منيا الحربيف العالميتيف األكلى ك الثانية.

, كقد ظير ذلؾ عمى (ّ)بعد ذلؾكدرس الحقكؽ (ِ)درس الطنطاكم الفمسفة في بداية حياتو
شخصيتو فيك خطيب مفكه يؤثر عمى الجماىير فيقنعيـ كيقكدىـ, قادر عمى الحكار كالجداؿ ظير 
ذلؾ في قيادتو المجنة العميا لمطبلب, كما رافؽ ذلؾ مف أحداث. كما أف لديو أسمكبان مشكقان مقنعان 

 .ظير في كتاباتو كصحفي في جرائد عدة منيا جريدة األياـ

, (ْ)يعكد الكاتب لمحديث عف سكريا مرة أخرل كعف صكر جماليا كنضاليا ضد المستعمر
, كينقؿ إلينا أحاديث نفسو ثـ (ٓ)يتذكر بعض األحداث الخاصة كما يظير حنينو إلى أمو كأبيو

يمكميا عمى كشفيا لمكنكناتيا بقكلو: "كلكف ىذه أسرار قمبي فمماذا أعمنيا لمناس؟ ىؿ أجعؿ مخدع 
, ييتـ الطنطاكم (ٔ)األطير معرض صكر يتجكؿ مف خبللو النقاد كالذيف يحبكف أف يتسمكا" حبي

عامة في ىذا المجمد فيفسر بعض المصطمحات التي بدأت تظير كتنتشر في تمؾ الببعض القضايا 
الفترة كمصطمح الديمقراطية, كما يكضح رأيو في بعض العادات كالتقاليد القائمة في سكريا في 

بات السعيدة كالحزينة خاصة المخالفات الشرعية في المآتـ كالمكالد كيقؼ مكقؼ المدافع عف المناس
 الديف كالحؽ إرضاء هلل كمغضبان لمجميع.

كميتا الطب كالحقكؽ كاف ليما نصيب في حديث الطنطاكم, كمما لفت انتباىي قكلو: 
عمـ الجراثيـ, درسو في معيد "كممف ذىب إلى لقاء ربو الدكتكر أحمد حمدم الخياط أكؿ مف دٌرس 

ـ إلى أف تقاعد إلى َُِٗباستكر ثـ جاء يعممو الطبلب, ككؿ مف صار طبيبا في الشاـ مف سنة
أف تكفاه اهلل مف سنتيف ىـ مف تبلميذه, ككاف مممان بالعمـك اإلسبلمية مطمعان عمييا, يتقف العربية 

حد مف كضع أنية كالبلتينية كاليكنانية, كىك نجميزية كاأللماكالتركية كالفرنسية, كىك عارؼ اإل
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ألف كمية الطب في دمشؽ ما درست عمكـ الطب كميا إال  ؛المصطمحات العربية في الطب
فيؿ ىذا النكع مف العمماء ما زاؿ مكجكدان؟. كال يغفؿ الطنطاكم الحديث عف أساتذتو  (ُ)بالعربية"

سيطر عمى ذكرياتو في ىذا الجزء لذلؾ نراه كلكف غكطة دمشؽ ت ,مف النصارل كعبلقتو الجيدة بيـ
 يعكد إلييا أكثر مف مرة كيكتب فييا قطعا أدبية جميمة.

ا في أكثر مف قرية قبؿ أف يتحكؿ إلى الجدير بالذكر أف عمي الطنطاكم عمؿ مدرسن 
ا في محكمة دمشؽ,كربما ىذا ما جعؿ أسمكبو يميؿ إلى التفصيؿ كالتكضيح, القضاء كيعمؿ قاضين 

 نو ال يغفؿ األدب كالشعر حيث يفرد لو حمقة يتحدث فييا عف رفاقو كأساتذتو مف الشعراء.كما أ

يبدأ المجمد الثالث بحمقة عنكانيا )شيادة لمبيع( كىي مقالة كتبيا عندما تخرج مف كمية 
الحقكؽ في ساعة ضيؽ كمما كتبو فييا:" إني أعرض شيادتي ىذه كلقبي الكريـ )ليسانسو في 

يع برأس الماؿ أم بالرسكـ كاألقساط, أما فكسفكر دماغي كأياـ عمرم فبل أريد شيئان منو الحقكؽ( لمب
 .(ِ)ثمنان كأجرم عمى اهلل"

يتحدث الكاتب في ىذا الجزء مف السيرة عف فمسطيف قبؿ احتبلليا, كزيارتو ليضبة الجكالف 
في منطقة الحٌمة التي كجبؿ الشيخ ناقبلن صكرة جميمة عف المناظر الطبيعية الرائعة فيو خاصة 

يكجد فييا الينابيع الحارة التي تصمح أف تككف أفضؿ منتجع صحي في العالـ, كيظير مدل تحسره 
عمى فقد تمؾ األماكف داعيان اهلل عز كجؿ أف تيسترد مف الييكد يكما ما. كمف أبرز األحداث في ىذا 

ا لعدـ كجكد كسائؿ المكاصبلت المجمد رحمتو إلى الحجاز كما لقيو فييا مف مصاعب كمتاعب نظر 
,خاصة مف الحديث كبير لو نصيب _في تمؾ األكقات_كشير رمضاف , (ّ)الحديثة في ذلؾ الكقت

 . (ْ)إحساسو كىك يرل طعاـ السحكر يقدـ ألكؿ مرة حديثو عف 

يطيؿ الحديث في الفرؽ بيف جدة اليكـ كجدة البارحة كما زاد فييا مف عمراف كتغير منيا 
شكارع ثـ يشرح بعض التغيرات التى حدثت في مكة المكرمة كالمدينة المنكرة كقد أطاؿ مف مبافو ك 

 في حديثو عف الحـر المكي كما حدث فيو مف تغيرات .
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كيبرز حزف كاتبنا عند حديثو عف كفاة شيخ الشاـ )بدر الديف الحسني( حتى أنو يقكؿ: 
ه النكبات كميا, كجزعت لما سمعت باف "كلـ أبالغ كلـ أقؿ عجبان لما قمت أف دمشؽ صبرت عمى ىذ

 , كيقصد بالنكبات الحركب التي مرت عمى دمشؽ كالحرب العالمية.(ُ)الشيخ بدر الديف قد مات "

يبرز الطنطاكم رأيو في قضية ىامة كىي ضرب األطفاؿ بيدؼ التعميـ حيث يقكؿ: 
 .(ِ)""كبعض المعمميف يضربكف ضرب مجـر معتدو أك طالب ثأر يتشفى لبلنتقاـ 

يظير في ىذا الجزء أيضا ميؿ الكاتب لمتمثيؿ كجيكده في إنشاء مسرح في مدرسة األمينية 
خراجيا لمجميكر .كما أف الكاتب ضـ مقاالن بعنكاف  كتأليفو لممسرحيات ك تدريب الطبلب عمييا كا 

عند  ليمة عمى سفح قاسيكف, يكضح فييا جماؿ ىذا الجبؿ كالميالي الجميمة التي كانكا يقضكنيا
كفي نياية مجمده يتحدث عف التدريس في بغداد كيتطرؽ في حديثو عف الشيعة كبعض  سفحو.

 عاداتيـ. 

حمقة كيتحدث فيو عف :رمضاف في بغداد, كفضؿ  ِٕالجزء الرابع مف كتابو يشتمؿ عمى 
الممؾ غازم, كذكرياتو في الكمية الشرعية في بيركت, ثـ يتحدث عف نقطة تحكؿ في حياتو 

ة كىي دخكلو سمؾ القضاء كعممو في محكمتي دكما كدمشؽ كفي آخر حمقة يتحدث عف الشخصي
 الحياة األكركبية قبؿ نصؼ قرف .

كيبدك أف الطنطاكل بدأ يعانى صحيان مف حصاة في كميتو اليمنى, كيذكر قصة طريفة كىي 
 قصة ىركبو مف المستشفى بالمنامة كحافي القدميف حتى ال يجرم عممية الزايدة .

ما يطيؿ الحديث عف أخيو ناجي الذم كاف بمثابة ابف لو, كسفره إلي باريس كيسيب في ك
 ذلؾ مكضحا رأيو في سفر الشباب إلى ببلد الكفر كمدل تأثيره السمبي عمييـ.

( حمقة, يذكر فييا بعض المؤتمرات التى حضرىا كمنيا مؤتمر ِٕالجزء الخامس يقع في )
 دؼ الدعكة كمنيا باكستاف كالجزائر كذكرياتو فييا. القدس كالدكؿ التي تنٌقؿ فييا بي

كما يفرد حمقات لمحديث عف فمسطيف فيتحدث عف يكـ التضامف مع فمسطيف كتجره 
الذكريات إلي السنكات التي زار فييا فمسطيف كيحكى حكايا عاشيا بنفسو تكضح كقكؼ اإلنجميز 

 (ّ)كعكا قبؿ قياـ الدكلة الصييكنية. بجانب الييكد كمساندتيـ ليـ في المدف الفمسطينية كحيفا
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كفيو أيضا ينقؿ إلينا المقالة أك الرسالة التى عنكانيا )كممة إلى الجنراؿ ديغكؿ ( حيث 
يياجـ فييا فرنسا عمى ما أحدثتو مف ظمـ كدمار في سكريا, كفي حمقتيف أسماىما )دفاع عف 

فاؿ يكـ الجبلء كتقديميف لعرض ( تحدث فييا عف الحجاب كعف الطالبات في احتِ,  ُالفضيمة )
يكشؼ عكراتيف كيشرح فييا ما كصؿ فيو حاؿ البنات كالنساء فيما بعد, ككيؼ تبدلت كاختمفت 

 أحكاليف فخمعت المرأة حجابيا كاختمطت مع الشباب.

حمقة أيضان, كينقسـ الحديث إلى مكضكعات رئيسة ِٕكالجزء السادس يشتمؿ عمى 
مكضكعات سياسية الضكعات الشخصية, كالبمداف التي زارىا, كمف المكضكعات السياسية كالمك ىي:
:- 

 الكحدة كاالنفصاؿ مع مصر. .ُ
 الصحافة الناصرية. .ِ
 ـ. ُٓٓٗأسبكع التسمح في الشاـ  .ّ

 شخصية :الموضوعات ومن ال 
 مقتؿ ابنتو بناف.  .ُ
زعمت الصحافة الناصرية  تـ إعبلف كفاتو كىك عمى قيد الحياة, كالحمقة بعنكاف) عندما .ِ

 .(أنى ذبحت
  ذكريات الطنطاكم في التعميـ. .ّ

 ذكرياتو فييا: ومن البمدان التي زارىا, والتي تحدث عن 
أندكنيسيا بيف عسؼ اليابانييف كنكث البريطانيف ) ., بعنكافحمقاتستة  في أندكنيسيا .ُ

  (كلكحات حية مف حياتيا
  (.ليست مف أكركبا  سكيسرا) ., بعنكافحمقتيفتحدث عنيا في  سكيسرا .ِ

, كبعض الدكؿ التي ذكرياتو الشخصيةكعف قضايا فقيية  عففيو أما الجزء السابع فيتحدث 
 :زارىا

 فقيية:القضايا ال 
 في الفقو اإلسبلمي كاألحكاؿ الشخصية.  .ُ
 كيؼ كضع مشركع قانكف األحكاؿ الشخصية. .ِ
 عرض جميع اآلراء لبعض القضايا المختمؼ عميو. .ّ

 الشخصية:ذكريات ال 
 ذكريات رمضاف. .ُ
  .ذكرياتو في الكمية الشرعية في دمشؽ .ِ
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  ىولندا(. -الدول التي زارىا بيدف الدعوة )ألمانيا 

 حيث يظير في ىذه الحمقات أدب الرحبلت؛ ألنو يصؼ كؿ ما يراه بأسمكب أدبي جميؿ.

فيما  حمقة, ينحصر حديثو فيو َّأما الجزء الثامف كاألخير مف كتابو فيك يشتمؿ عمى 
 يمى:

 أبك الحسف الندكم. .ُ
 بعض صكر الكثائؽ أك الرسائؿ الرسمية الخاصة بعممو في المحكمة.  .ِ
 تعرضو لمعمـ كقيمتو في العصر الحديث كالممحديف كأفكارىـ. .ّ

كمف أغرب ما ذكره الطنطاكل عف جنكد السنغاؿ الذيف جمبيـ الفرنسيكف كي يحاربكا 
السنغاليف كشكا لو ما لقي السكرييف مف قسكتيـ كشدتيـ فقاؿ السكرييف معيـ, كقد التقى بأحد 

ك"ىك أستاذ سنغالي متخرج مف أعمى معيد ثقافي في فرنسا فقاؿ بأنيـ مسممكف, كلكف  –الرجؿ 
 .(ُ)الفرنسييف أكىمكىـ أنيـ يقاتمكف في سكريا أمة كافرة مشركة تحارب اإلسبلـ"

 ج.ذكرياتو في الح .ُ
 حصار المخيمات في لبناف .ِ

يصكر لنا الطنطاكم بقممو اآلالـ الشديدة التي ألمت بو سببيا حصاة في الكمية ك 
حيث,يقكؿ: "كبت الميمة ال أشكك شيئا, فمما كاف ىزيع مف الميؿ سمع في الحي صكت: آه يقتمعيا 
مرسميا مف قرارة القمب كيبعثيا مسربمة باأللـ, كيسمعيا الجيراف مرة كؿ دقيقتيف ثـ صارت مرتيف 

ث دقائؽ, ثـ تسارعت كصارت تمشى مع دقة الثكاني في الساعة, فكمما قالت الساعة )طؽ( كؿ ثبل
 قاؿ ىذا الصكت )آه( ! ككاف مطمقيا ىك أنا.

ككنت أعرؼ ىذه اآلالـ مف القديـ, ما شككت في عمرم غيرىا, تقكؿ التى تصاب بيا أف 
 .(ِ)آالميا تشبو آالـ الكالدة"

ثـ يتعرض لمحديث عف الشيادات كأىميتيا في قبكؿ األساتذة في الجامعات حيث يرل أنيا 
ف اعترفتـ " ليست معياران لتعييف أستاذان في الجامعة, كيطكؿ الحديث عف ذلؾ ليقكؿ في النياية: "كا 
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الشيادة ليست كحدىا أف الذم منح أكؿ دكتكراه كاف ال يحمميا )كىذا ىك الكاقع( أقررتـ معي بأف 
 , بؿ البد أف يككف لديو حصيمة عممية حتى يستطيع أف ينقميا لمطبلب.مقياس العمـ 

كيتعرض في حديثو لمستكل العمـ عند طبلب الجامعات, كيرل أف الكاحد منيـ ال يقرأ 
ا كخفض مرتفعنا  .(ُ)"خمسة أسطر إال رفع فييا منخفضن

 -المحاور الرئيسية في سيرتو:

 ي لمدينة دمشؽ التي كلد فييا.كصؼ تفصم .ُ
 أيامو األكلى في مدينتو كاألحداث األكلى التي يتذكرىا )العامة كالخاصة(. .ِ
 مبلمح شخصيتو. .ّ
 أسرتو كأسرة جده ألمو كاألسر العممية في دمشؽ. .ْ
 الثكرة عمى الفرنسييف كدكر المجاىديف في سكريا. .ٓ
 أساتذتو كشيكخو. .ٔ
 دراستو لمفمسفة كالحقكؽ. .ٕ
 في سكريا كبغداد.عممو كمعمـ  .ٖ
 رحمة ال تنسى إلى الحجاز. .ٗ

 زياراتو لكثير مف الدكؿ اإلسبلمية ككصفو ليا. .َُ
مكضكعات سياسية ىامة كالكحدة عمى مصر, الصحافة الناصرية, أسبكع التسمح  .ُُ

 في الشاـ.
 كفاة بعض المقربيف إليو )بدر الديف الحسني, ابنتو بناف(. .ُِ
 كف األحكاؿ الشخصية.الحديث عف بعض القضايا الفقيية مثؿ قان .ُّ
 ذكرياتو عف مكسـ رمضاف كمكسـ الحج. .ُْ
 المرض الذم يعاني منو. .ُٓ

  

                                                           

 ُّٔ, ٖالطنطاكم, ذكريات, جانظر, (ُ)



82 

 

 ابن القرية والكتاب مالمح سيرة ومسيرة
 الدكتور يوسف القرضاوي

 َْٓىذا الكتاب يقع في أربع مجمدات مف القطع المتكسط يبمغ صفحات المجمد األكؿ 
 صفحة. ِٕٓكالمجمد الرابع ْٕٗكالمجمد الثالث  ْْٗكالمجمد الثاني 

يبدأ القرضاكم مجمده األكؿ بمقدمة بعد الحمد كالثناء عمى اهلل تعالى, يشرح فييا سبب 
كتابة السيرة كالمسيرة كسبب تأخر كتابة تمؾ السيرة, ثـ يذكر السبب في أف الجزء األكؿ مف حياتو 

 أكثر إسيابان مف األجزاء المتأخرة.

ة سيرتو, كيقدـ القرضاكم اعتذاره لمف لـ تذكر أسماؤىـ في ثـ يتطرؽ إلى اليدؼ مف كتاب
بعض المكاقؼ كيطمب مف القراء الذيف شارككا في األحداث تصحيح كبلمو إذا أخطأ كفي النياية 

 يستغفر اهلل عمى كؿ خطأ أك تجاكز أك إعجاب بالنفس.

 يقسم القرضاوي الجزء األول إلى عدَّة أقسام:

  صكرة القرية في صباه  
  رة عف أسرتوصك 
 المراحؿ التعميمية 
 مع اإلخكاف 
 حؿ اإلخكاف كمعتقؿ الطكر 
 إلى القاىرة ككمية أصكؿ الديف 
 ما بعد رحمة الشاـ إلى شيادة العالمية 

القسـ األكؿ )صكرة  -كفي كؿ قسـ مما سبؽ يتحدث مفصبلن عف كؿ جزئياتيا فمثبلن:
انب فييا: الجانب الديني, قرية صفط تراب( يتحدث عف كؿ الجك  –قريتي في عيد صبام 

 االقتصادم, االجتماعي, الثقافي كالسياسي, كىكذا في جميع األقساـ.

 -كيبدك أف القرضاكم اطمع عمى سير مختمفة قبؿ كتابة سيرتو, يقكؿ:

"لـ يشأ لي القدر أف أكلد كأنشأ في مدينة كالقاىرة كما نشأ أحمد أميف, أك كدمشؽ كما نشأ 
عف مدينتي كخصائصيا كركائعيا, كلكني كلدت كنشأت في قرية متكاضعة عمى الطنطاكم ألتحدث 

 (ُ)مف قرل الريؼ المصرم بعيدة كؿ البعد عف أسباب المدينة الحديثة"

                                                           

 ُٓ, ُالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب, ج (ُ)
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كيخمص في حديثو إلى أف  (ُ)كيتحدث بالتفصيؿ عف القرية كمف أيف جاءت ىذه التسمية
قريتو ىي القرية التي دفف بيا عبد اهلل بف الحارث الصحابي الجميؿ الذم ركل عف الرسكؿ عدة 

 أحاديث, كلقد أكرد القرضاكم قصيدة يتحدث فييا عف بمدتو صفط تراب مطمعيا:

 بصفط تبر ال صفط تراب كحيؽ لصفطنا بؿ أف تسمى

اة في قريتو, كيذكر أف الديف كاف محكر الحياة, ثـ يتحدث عف الجكانب المختمفة لمحي
كيبرز بعض األمثمة عمى ذلؾ حتى أنو في النياية يقكؿ: "كبيذا ترل الناس في القرية مخمكطيف 

 (ِ)كمعجكنيف في الديف"

قامة الشعائر اإلسبلمية  ثـ يتحدث عف مساجد القرية خاصة مسجد عبد اهلل بف الحارث كا 
 .ان سنكي ان ديني ان تبر رمضاف مكسمخاصة في شير رمضاف حيث يع

ذكر القرضاكم الشيكخ األزىرييف الذيف كاف ليـ دكر كبير في تكعية مجتمع القرية, كمنيـ 
عبد المطمب النبيو كأخكه أحمد النبيو كالشيخ أحمد محمد صقر كالشيخ أحمد عبد اهلل المدرس بكمية 

 الشريعة باألزىر كغيرىـ كثيركف.

ثو إلى الطرؽ الصكفية في القرية كالطريقة الشاذلية كالطريقة تطرؽ القرضاكم في حدي
البيكمية كالطريقة الخميمية, كلكنو اىتـ أكثر بالطريقة التي نشأت في قريتو عمى يد الشيخ محمد أبك 
شادم, ثـ ذكر ظاىرة المكالد كأىميتيا بالنسبة لممصرييف خاصة الميمة الكبيرة, كتحدث الكاتب عف 

ة في القرية كيكـ عاشكراء كالمكلد النبكم كليمة اإلسراء كالمعراج كليمة نصؼ المكاسـ الديني
 .(ّ)شعباف

يفٌصؿ القرضاكم الحديث عف الخمؿ في الفيـ كالسمكؾ الذم يشكب عقكؿ كقمكب 
 القركييف, كمنيا حديث أىؿ القرية عف الجف كالعفاريت كالغيبلف كالجنية أـ الجبلجؿ.

ي القرية فبل يترؾ القرضاكم شيئان إال كتحدث عنو, حيث أما عف الجانب االقتصادم ف
تحدث عف العممة المحمية كالمقايضة كأىمية الزراعة في القرية, كقضية ممكية األرض الزراعية 
كتحدث عف الخبز كالبقكليات المنتشرة كالفكاكو كالمحكـ كالحيكانات التي يربييا المزارع كالطيكر 

 كالدكاجف.

 ارة في القرية ككذلؾ الصناعات البسيطة كصناعة أدكات الفبلحة .ذكر القرضاكم التج

                                                           

 ُٗ-ُٓ, ُانظر القرضاكم, ابف القرية كالكتاب, ج (ُ)
 ُِ, ُكالكتاب, جالقرضاكم, ابف القرية  (ِ)
 ِْ-ِْ –, ُانظر القرضاكم, ابف القرية كالكتاب, ج (ّ)
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أقساـ : طبقة عميا متمثمة في طبقة األعياف,  ةيقسـ القرضاكم مجتمع القرية إلى ثبلث
كطبقة دنيا تتمثؿ في طبقة األىالي, كطبقة كسطى أقرب إلى الطبقة الدنيا, كيتطرؽ القرضاكم إلى 

 عية في تكزيع الثركات كاستكانة القركييف لمكضع القائـ آنذاؾ.الفيـ الخاطئ لمعدالة االجتما

كيرل القرضاكم أف أىؿ القرية مترابطكف في السراء كالضراء حيث يقكؿ: "إذا حدث حريؽ 
سارع أىؿ القرية إلى إطفائو بقكة كجدارة ككثيرا ما  –بقضاء كقدر أك بفعؿ فاعؿ  -في أحد المنازؿ 

 .(ُ)فييب الناس مف نكميـ كيطيركف طيران إلى مكضع الخطر"يككف ذلؾ بعد منتصؼ الميؿ, 

يذكر القرضاكم دكر المرأة في القرية فيي تساعد زكجيا في أعماؿ الحقؿ إف احتاج إلى 
 ذلؾ إضافة إلى تربية األبناء كعمؿ البيت.

كيرجع القرضاكم  سبب حبو لؤلبكاب المفتكحة ككراىة األبكاب المغمقة إلى حاؿ القرية 
 يعتبر أىميا جميعان كأنيـ أسرة كاحدة ال سدكد كال حدكد بيف بعضيـ البعض. التي

كما يبدم القرضاكم رأيو في اإلقطاع الزراعي, كيفرؽ بيف حاؿ اإلقطاع في مصر كحالو 
في أكركبا كيرل أف اإلقطاعييف الجبابرة كالقساة لـ يككنكا ليمثمكا في اإلقطاعييف إال فئة محدكدة, 

ة منيـ يتمتعكف باألخبلؽ كالقيـ األصيمة المتكارثة, أما في حديثو عف الزكاج فيرل ككانت األكثري
أنو مف أىـ األحداث االجتماعية في القرية كيتعرض لبعض األمكر الخاصة بالزكاج كالسف 
القانكنية كشركط اختيار الزكجة كيرل القرضاكم أف "الزكاج في غالبو مكفقا, يقـك عمى السكينة 

 (ِ)لرحمة كىي دعائـ الحياة الزكجية"كالمكدة كا

ثـ يتطرؽ في حديثو لمطبلؽ في القرية, كنظرة المجتمع القركم لممرأة المطمقة كيبدم 
 القرضاكم رأيو كفقيو في ىذه القضية.

يرل القرضاكم أف قريتو غير محظكظة, نظران لعدـ كجكد مستشفى أك محطة قطار كما لـ 
فالماء غير نظيؼ ككثير مف البيكت  ,ستكل نظافة القرية متدفً يكف بالقرية مبلعب. كما يرل أف م

 ال يكجد فييا مرحاض.

كالشتاء كاف شديدان عمى القرية كما يرل القرضاكم نظران لعدـ تكفر األدكات التي تحمييـ 
 مف برده القارص كأمطاره الغزيرة.

مر عمى القرية كيذكر القرضاكم مصيبة المكت في القرية كالتي يرل أنيا أعظـ مصيبة ت
 كتظؿ آثارىا شيكران طكيمة. كيذكر القرضاكم ظاىرة الفتكة كظاىرة اجتماعية.

                                                           

 ٔٔالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب,  (ُ)
 ّٕالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب,  (ِ)
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في الجانب الثقافي يتحدث عف المسجد الذم يعتبر مصدر الثقافة في القرية بما فيو مف 
كدركس بيف المغرب كالعشاء, أما عف الفنكف ففف الغناء ىك المنتشر غناء الفرح  ,خطبة الجمعة

كالطرب كغناء الحزف كاأللـ, كغناء الباعة المتجكليف, كغناء البنائيف, كغناء المسحراتي في شير 
 -رمضاف. كما يذكر القرضاكم الغكازم البلتي كف يغزيف القرل المصرية كيبدم رأيو فييف فيقكؿ:

كقد خمفف فييا مف بذكر الفساد ما خمفف, كيحمد الرجاؿ الصالحكف ربيـ عمى ارتحاليف,  "....
 -:(ُ)كينشد مف ينشد

 فبل رجعت كال رجع الحمار إذا ذىب الحمار بأـ عمرك 

أما عف الحالة السياسية لمبمد فبل يشعر بيا أحد إال نادران, كيرجع سبب ضعفو في القرية 
اس كانشغاليـ بمقمة العيش, كقد تحدث عف بعض ذكرياتو مف الناحية إلى انتشار األمية بيف الن

السياسية كعف معرفة البسطاء عف الثكرات في مصر, كعف الحرب العالمية كقد كضح مكقؼ أىؿ 
 مصر مف ىتمر كاعتبار أنو جاء ليخمصيـ مف ظمـ االنجميز.

اإلسبلمية  كفي ىذا الجزء مف الكتاب يتحدث عف انحسار دعكات العرب مف األمة
 كالخبلفة اإلسبلمية إلى النظرة اإلقميمية البسيطة الخاصة بمصر كحدىا.

يقدـ القرضاكم صكرة عف أسرتو كأصكليا كعف جده كأعمامو كعماتو كأكالدىـ, ثـ يتحدث 
عف زكاج أمو بأبيو ثـ كفالة عمو لو بعد مكت أبيو كىك في الثانية مف عمره, كيشيد القرضاكم 

كيفصؿ الحديث عف أسرة كالدتو ثـ أسرتو القرضاكية كيقارف بيف الحالة االقتصادية  برعاية أمو لو,
 بيف األسرتيف مبينان سبب حبو المككث في بيت جده ألمو.

 كفي حديثو عف طفكلتو يتطرؽ القرضاكم لمحديث عف الرقية كالحسد كالحكـ الشرعي فييا.

 القرضاكم عف مراحمو التعميمية.كفي القسـ الثالث كالرابع كالخامس كالسادس يتحدث 

كيسيب في حديثو عف الكتٌاب كعف شيخو الشيخ حامد كحفظو لمقرآف الكريـ في تمؾ الفترة 
مف عمره, ككذلؾ حفظو تحفة األطفاؿ في أحكاـ التجكيد.كما يتحدث عف دخكلو المدرسة اإللزامية 

تحدث بعد ذلؾ عف المرحمة ما في السابعة مف عمره كفييا حصؿ عمى أكؿ جائزة لو في حياتو, ثـ 
بيف المدرسة كالمعيد كالصعكبات التي كاجيتو حتى استطاع أف يتكجو إلى معيد طنطا, ثـ يذكر 
القرضاكم أىـ الحكادث التي حدثت لو في ىذه الفترة كىي االستماع إلى الشيخ حسف البنا ككفاة 

ف األساتذة كالزمبلء الكراـ الذم كالدتو. كيسيب في حديثو عف المعيد الديني في طنطا كيخبرنا ع

                                                           

 َٗالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب,  (ُ)
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سعد بصحبتيـ فمف األساتذة البيي الخكلي كمف الطبلب محمد السيد الكزير. كيميؿ القرضاكم إلى 
 ذكر رأيو في قضايا مختمفة كأىمية إرادة اإلنساف في تحديد مستقبمو.

 وكفي ىذا الجزء مف الكتاب تحدث عف أكؿ درس ألقاه في مسجد في حياتو, كأكؿ خطب
 .منبريةال

كتكلي النقراشي  ,كتعرض القرضاكم في كبلمو لحادثة قتؿ رئيس الحككمة أحمد ماىر
 لمكزارة, ثـ بعد ذلؾ يبدم رأيو في التعميـ في المرحمة االبتدائية.

كفي القسـ السابع يتحدث عف المرحمة الثانكية مف عمره, كفيو يتحدث عف أصدقاء جدد 
ة كىك مسرحية يكسؼ الصديؽ ثـ أسيب في الحديث عف شيكخو كأكؿ عمؿ لو دخؿ المكتبة العربي

 في األزىر كالمكاد التي يدرسكنيا سكاء دينية أك دنيكية.

ثـ يتحدث عف تعمؽ فؤاده بحسف البنا في تمؾ الفترة مف عمره كيذكر فيو مقاؿ إحساف عبد 
يف كعف حسف القدكس في ركزاليكسؼ كتحقيؽ محمد التابعي في آخر ساعة عف اإلخكاف المسمم

 البنا خاصة.

يتطرؽ القرضاكم إلى دكر اإلخكاف في قضية فمسطيف كاستعدادىـ لحرب فمسطيف 
 (ُ)كبطكالتيـ فييا كككنيا ىي السبب األكؿ في محنتيـ

أخبرنا القرضاكم عف أحداث كثيرة خاصة باإلخكاف في صفحات تتجاكز المائة كمف ىذه 
كقتؿ القاضي أحمد  ,ا اإلخكاف بقمب نظاـ الحكـالحكادث حادث سيارة الجيب التي اتيـ فيي

ثـ حؿ جماعة اإلخكاف المسمميف كاعتقاؿ اإلخكاف كغيرىـ. كلكف أعظـ الحكادث عمى  ,الخازندار
اإلطبلؽ كاف اغتياؿ الشييد حسف البنا, كيعتبر القرضاكم انضماـ سيد قطب لجماعة اإلخكاف 

 مكسبان ليا.

يكليك, كفي  ِّجديدة في الحياة العامة كىي ثكرة  ثـ يبدأ القرضاكم حديثو عف مرحمة
الحياة الخاصة التحاقو بكمية أصكؿ الديف. كبعد ذلؾ يعاكد الحديث عف اإلخكاف كما صاحب تمؾ 

 الفترة مف أحداث كاختيار اليضيبي مرشدان.

 مية كتربكية كثقافية كفنيةالقرضاكم تطرؽ إلى قضايا عٌدة اجتماعية كسياسية كدعكية كتعمي
كعاش مع اإلخكاف فترة زمنية طكيمة لذلؾ يعتبر مصدران لممعمكمات إذا أردنا أف نتحدث , أدبية
 عنيـ.

                                                           

  ُِٕ-َِٔالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب,  (ُ)
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يغمب عمى المجمد الثاني الجانب السياسي كالجانب التعميمي حيث تحدث في أكثر مف 
 ثمثي المجمد عف ىذه الجكانب بينما ال يتجاكز المكاقؼ كالقصص الشخصية ثمثو.

سي تحدث عف الصداـ األكؿ بيف اإلخكاف كالثكرة ككذلؾ عف الصداـ في الجانب السيا
الثاني مما أدل إلى اعتقاالت كبيرة في صفكؼ اإلخكاف, كأما فترة ما بعد السجف فقد بدأىا بالبحث 

إلى دراسة المغة االنجميزية في مدارس  وعف الدراسات العميا كالحصكؿ عمى درجة أستاذ كتكجي
 العساؿ.فاكس ىك كصديقو أحمد 

بدأ بعد ذلؾ القرضاكم البحث عف عمؿ كقد عمؿ في المدارس الخاصة كمنيا مدرسة 
الشرؽ في الزمالؾ. كقد أعمنت في ىذه الفترة الكحدة بيف مصر كسكريا, ككضح تأييد اإلخكاف ليا 

 شييدان مف شباب اإلخكاف المسمميف. ُِثـ تحدث عف مذبحة ليماف طره التي راح ضحيتيا 
يقدر العمماء فيذكرىـ باالسـ, خاصة مف استفاد منيـ, فقد تحدث عف الشيخ القرضاكم 

المراغي كالباقكرم كآخريف كفي ىذا المجمد يركم القرضاكم قصة زكاجو كما يصاحب الزكاج مف 
 قضايا ىامة كشركط الزكاج كعقد القرآف كغيرىا.

و إلى قطر معاران, ثـ تحدث القرضاكم عف عممو في كزارة األكقاؼ كفي األزىر ثـ ذىاب
كفي قطر تبدأ مرحمة جديدة مف حياتو حيث يبدأ التعرؼ عمى مكاف جديد كمشايخ جدد لـ يعرفيـ 

نشاء المعيد الديني في قطر ثـ تطكيره بعد ذلؾ.  مف قبؿ, كا 
كيصؼ في ىذا الجزء مف مجمده صكرة الحياة في قطر سكاءن الحالة الدينية أك االجتماعية 

يتحدث بإسيابو عف نشاطو الدعكم كعف تدريسو بالمعيد الديني كفي الجزء  أك االقتصادية, ثـ
األخير تحدث عف مكت أمو كرفيقو محمد الدمرداش كعف اعتقالو في مبنى المخابرات المصرية 

 أثناء زيارتو لمصر ثـ السماح لو بالعكدة إلى قطر.
اث في كؿ سنة سكاء رتب القرضاكم المجمد الثالث حسب السنكات الدراسية, كأىـ األحد

ـ ُٓٔٗكانت شخصية أـ عامة أـ خاصة باإلخكاف, كقد تحدث عف المحنة الكبرل لئلخكاف عاـ 
عداـ سيد قطب كرفيقيو, كما تحدث عف عبلقة حركة فتح الفمسطينية  كدكر اإلعبلـ فييا, كا 

 باإلخكاف كالجفكة التي حدثت بينيـ.
ـ كما يتحدث القرضاكم ُٔٔٗس عاـ كيسجؿ القرضاكم زيارتو لمدينتي الخميؿ كالقد

 ـ كما رافقيا مف أحداث كمكاقؼ كيقدـ تحميبلن ألسبابيا.ُٕٔٗبالتفصيؿ عف نكبة حزيراف 
زار القرضاكم تركيا كمكث فييا فترة زار خبلليا الجكامع كالمتاحؼ كاآلثار كتعرؼ عمى 

 ابنو محمد. بعض المشايخ األتراؾ, كقد تحدث عف ذلؾ بالتفصيؿ, كما تحدث عف ميبلد
مف أىـ األحداث السياسية العامة االنقبلبات العسكرية في الكطف العربي في السكداف 
كليبيا كمف األحداث أيضا محاكلة إحراؽ المسجد األقصى كحرب أكتكبر العاشر مف رمضاف ثـ 
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بعد ذلؾ تكقيع معاىدة كامب ديفيد, كمف األحداث الشخصية إصداره لسمسمة حتمية الحؿ 
اإلسبلمي ككتاب الفقو االسبلمي.كلقد تعرض في كتابو لشخصيتي عبد الناصر كاليضيبي بشيء 

 .(ُ)مف التفصيؿ
نشاء كمية التربية, كفي تمؾ الفترة في بد اية كمف األحداث الثقافية: تأسيس تمفزيكف قطر كا 

السبعينيات كانت انطبلقة القرضاكم لمعالـ مف خبلؿ حضكر المؤتمرات بدعكات مف أىميا لذلؾ 
 –سنغافكرة  –ىايتي  –زار كثير مف الدكؿ بعد ذلؾ. كزيارتو سكريا كالشرؽ األقصى )اندكنيسيا 

 ىكنج ككنج( كزيارة أمريكا ككندا. –الياباف  –ككريا الجنكبية  -الفمبيف 
االقتصادية تأسيس أكؿ بنؾ إسبلمي في دبي كشركة االستثمار الخميجي, كمف األحداث 

 مكضحان رأيو في البنكؾ اإلسبلمية كما تحدث عف المؤتمر العالمي األكؿ في االقتصاد اإلسبلمي.
كمف أىـ األحداث الشخصية أيضا في سبعينيات القرف العشريف عرض منصب المرشد 

 اره عف ىذا المنصب.العاـ لئلخكاف المسمميف عميو كاعتذ
كنجد القرضاكم يفرد صفحات طكاؿ لمحديث عف عالـ أك أستاذ, كيسيب في كصفو كيذكر 

ف كاف لو أم تحفظ فإنو يذكره بشكؿ يميؽ بو دكف تجريح.  المكاقؼ الحسنة لو كا 
 ور التي ركزت عمييا السيرة:اأىم القضايا والمح

مف عمره خاصة المراحؿ كصؼ تفصيمي لقريتو صفت تراب كعف مراحمو األكلى  .ُ
 الدراسية.

 الخمؿ العقائدم في القرية المصرية كانتشار الخرافات كاألساطير. .ِ
 مميزات القرية كأخبلقياتيا كالمظاىر االجتماعية فييا. .ّ
 االخكاف المسمميف كدكرىـ في حرب فمسطيف. .ْ
 تكجيو نحك الدراسات العميا كالبحث عف عمؿ كمف ثـ زكاجو. .ٓ
 اؼ ثـ إعارتو لقطر ككصفو لمحياة في قطر.عممو في كزارة األكق .ٔ
 ـ.ُٓٔٗحديثو عف المحنة الكبرل لئلخكاف عاـ  .ٕ
 االنقبلبات العسكرية في الدكؿ العربية كمحاكلة إحراؽ المسجد األقصى. .ٖ
 إصداره لبعض الكتب. .ٗ

 انطبلقو لحضكر بعض المؤتمرات في بمداف عٌدة في العالـ. .َُ
 تأسيس تمفزيكف قطر ككمية التربية فييا. .ُُ
 تأسيس أكؿ بنؾ إسبلمي كشركة االستثمار الخميجي. .ُِ
 اعتذاره عف قبكؿ منصب المرشد العاـ لئلخكاف المسمميف. .ُّ

                                                           

 َِّ-َِٗ, ّاب, جانظر القرصاكم, ابف القرية كالكت (ُ)
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 لمحات من حياتي -مذكرات 
 نجيب الكيالني
أطمؽ الكيبلني عمى ىذه المذكرات اسـ )لمحات مف حياتي( في مقدمتو, مممحان إلى أنيا 

 إلى خمسة أجزاء, كيرتبيا ترتيبان زمنيان.جزء يسير مف حياتو, كيقسـ الكيبلني سيرتو 

في الجزء األكؿ يتحدث عف قريتو كأحكاليا, كأىمو كأخكالو كأعمامو, كسنكات تعميمو األكلى 
في القرية ثـ في المدينة, كعف تمؾ األياـ التي تعرؼ بيا عمى دعكة اإلخكاف المسمميف كنشاطاتو 

يما الكاتب لمحديث عف القير كالسجف كالتعذيب الدعكية. أما الجزئيف الثاني كالثالث فقد خصص
الذم تعرضت لو الجماعة كما تحدث عف تجربتو الشخصية بالتفصيؿ. في آخر الجزء الثالث 
تحدث الكاتب عف نشاطاتو األدبية داخؿ السجكف, كالمسابقات التي شارؾ فييا كفكزه بالجائزة 

 األكلى.

ىمية السيرة الذاتية لمفناف كاألديب بقكلو: "إف بدأ نجيب الكيبلني سيرتو بمقدمة كضح فييا أ
القاص الذم يبدع في رسـ شخصيات قصصو, كيتعمؽ أحبلميا كىكاجسيا كأفكارىا, كيتقف تصكير 
العبلقات المتشابكة التي تربط الشخصية بما يحيط بيا مف مؤثرات, ذلؾ القاص يمعب دكران كبيران 

 (ُ)إثراء التاريخ كالرصد المتشعب الكاسع لحركة الحياة"في إبراز مبلمح العصر المميزة, كيسيـ في 

ككضع مفيكـ السيرة الذاتية كىدفيا بقكلو"::":فكاتب السيرة الذاتية حقان ىك بمثابة بؤرة تمتقي 
كتتجمع عندىا سمات الحياة كأحداثيا كردكد أفعاليا, ككمما نجح الكاتب في دقة التعبير عف نفسو 

 (ِ)مما اكتسبت السيرة الذاتية أىمية خاصة"كزمانو كمكانو كأحداثو, ك

كما يطرح الكاتب قضية لمنقاش كىي: ىؿ القيمة العممية كالفكرية لمسيرة الذاتية ترتبط 
بالمكانة االجتماعية كالسياسية أك العممية لصاحبيا؟ يقكؿ: "ىذا أمر شائؾ فما أكثر الزعماء كالقادة 

اتيامات ألصقت بيـ, أك انتقادات كجيت إلييـ, أك شكائب الذيف يزيفكف الكقائع, ليبرؤا أنفسيـ مف 
 (ّ)أخبلقية عمقت بيـ..."

يتطرؽ في مقدمتو إلي السبب الذم دفعو إلى كتابة السيرة بقكلو: "كالكاقع أنني لـ أفكر في 
كتابة سيرة ذاتية مف قبؿ, فقد كنت أعتقد أنيا مف حؽ األعبلـ البارزيف كحدىـ أكلئؾ الذيف ترككا 

ان بارزة عمى أحداث التاريخ, أك بصمات كاضحة عمى حركة الحياة, لكني أماـ رغبات ممحة مف آثار 

                                                           

 ّالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ُ)
 ّالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ِ)
 ّالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ّ)
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 (ُ)بعض األبناء األعزاء في الدكؿ العربية كاإلسبلمية"

كفي نياية مقدمتو يكضح نكع سيرتو بقكلو: "كلقد رأيت أف مف كاجبي نحك ىؤالء األبناء 
 دث"األعزاء, كاألصدقاء األحباء, أف أسجؿ ما ح

ا الحياة  في الجزء األكؿ مف سيرتو بدأ الكيبلني حديثو عف قريتو شرشابة مكضحن
االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية, كمبينان أياـ الفرح كأياـ الحزف في القرية, كما يتطرؽ إلى الحياة 

كؿ مف شير الفكرية كالثقافية ثـ ينيى حديثو بقكلو: "في ىذه القرية كلدت .. كاف ذلؾ في اليكـ األ
 (ِ)ـ, ككنت أكؿ مكلكد ألبى كأمي..."ُُّٗيكنيك عاـ 

جد الكاتب لو حضكر كبير في الجزء الثاني مف السيرة, حيث إف الكاتب يتحدث بالتفصيؿ 
 عف صفاتو كبعض مكاقفو في القرية, كما يتحدث عف مكتو كمدل أسفو ك تأثره عمى فقدانو.

منو ثقافتو األكلى, يقكؿ: "كمع تكالي  كما يتحدث عف عمو عبد الفتاح الذم استقى
األزمات التي سببيا عمي إال أنو كاف رجبل طيب القمب, حسف الثقافة, كاف ىك المتعمـ الكحيد في 
األسرة إف صح التعبير كاف طيب القمب عطكفا ذكيا كريما, ككاف منكبان عمى قراءة كتب المنفمكطي 

.........( كدكاكيف -أكراؽ الكرد –افعي )المساكيف )النظرات, ماجدكليف,........الخ(, ككتب الر 
شكقي كمسرحياتو.... لقد كاف عمي بحؽ ىك المكرد األكؿ لثقافتي كىك الذم أخد بيدم إلي التزكد 

 (ّ)مف الثقافة العامة, ككاف ال يبخؿ عمى الكتب بماؿ ".

لشافعي أيسر كما يتطرؽ إلي أمو كأخكالو كيشيد بيـ حيث يقكؿ: "مف المعركؼ أف أسرة ا
حاال, كأكثر ماال, كاشد احتفاال بتعميـ أبنائيا في المدارس الحديثة كاألزىر, كقد كاف ليـ فضؿ 

كيتحدث الكيبلني عف حياتو التعميمية في الكتاب كالمدرسة اإللزامية  (ْ)السبؽ في التعميـ بالقرية".
يبلني األحداث التي مرت عمى القرية , كلـ يغفؿ الك(ٓ)ثـ كيفية دخكلو المدرسة األمريكية التبشيرية 

 طبلؽ الحرب العالمية الثانية. اإلكأشير ىذه األحداث عمى 

في الحمقة الثالثة كالتي بعنكاف )طريؽ ببل نياية( يتحدث عف حياتو في المدرسة األمريكية 
كبعض المكاقؼ الطريفة التي تعبر عف الحياة التعميمية في تمؾ الفترة, كأىـ ما يذكره شخصية 

                                                           

 ْالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ُ)
 ُُالكيبلنى, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ِ)
 ُٓالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ّ)
 ُٔالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ْ)
 ُٗ-ُٖانظرالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ٓ)
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 (ُ)ضابط المدرسة )انجمى أفندم( كدكره في النظاـ كاالنضباط في المدرسة 

)منعطفات( تحدث الكيبلني عف النشاط األدبي لمطبلب في المدرسة, في الحمقة الرابعة 
كما تحدث عف بعض المدرسيف كمميزاتيـ, ككالده لو مساحة كاسعة في ىذه الفقرة حيث يتحدث 
عف صفاتو كأيامو معو كمف ذلؾ قكلو: "كاف لمكالد رحمو اهلل أسمكب خاص في التربية, لـ يقرأه في 

, ىذا األسمكب يتضح في تعاممو معي كفي عبلقتو بأخي األصغر أميف كتب الفمسفة أك عمـ النفس
بعد أف نضج, كفي باقي اإلخكة, كاف تعاممو الثقة, كلـ تكف ثقة عمياء, كأنو كاف يحاسبنا برفؽ 
عندما يرل إننا قد كقعنا في خطأ, كلـ يكف جبارنا عند اختبلفنا في الرأم معو, كاف يكتفي بشرح 

إذا تبيف عدـ صحة ما نراه, كال ينتظر .. بؿ يتصرؼ, كال يعاتب إف خالفناه, كجية نظره بإيجاز, 
ذا خيبت النتائج ظننا لـ يبد الشماتة أك الثكرة, بؿ يعمؽ تعميقا بسيطا كساخرا "إف كبلـ الفقير ال  كا 

 (ِ)يسمع "كنصحؾ كينتيي األمر".

ف األكلى( يتحدث عف المرة في الحمقة الخامسة مف الجزء األكؿ كالتي بعنكاف )ثكرة الفبلحي
األكلى التي يقكـ فييا الفبلحكف بشيء ضد المبلؾ. يقكؿ: "في الصباح الباكر مف أحد أياـ 
الصيؼ أثناء اإلجازة, حدث ىرج كمرج, كأف أمران خطيران قد كقع, لقد اكتشؼ الخفراء أف مساحة 

ا, لقد تـ تقطيع أعكا د الذرة, كىي لـ تخرج ثمرتيا مف كبيرة مف األرض قد دمرت الزراعة فييا تمامن
كيعمؽ  (ّ)الكيزاف بعد, معنى ذلؾ ضياع المحصكؿ, كعدـ االستفادة مف األرض خبلؿ ذلؾ المكسـ"

فعؿ المبلؾ بقكلو: "كجف جنكف السادة, كأخذكا يعقدكف االجتماعات, كيتبادلكف الرأم عمى رد 
شا(, كقصد البعض اآلخر القاىرة كسافر بعضيـ إلي طنطا لمقابمة مدير المديرية )سعادة البا

 (ْ)ليتصؿ بمف يعرؼ مف الشخصيات الكزارية كالحزبية أك كزارة الداخمية "

-كفي الحمقة السادسة يتعرض الكاتب لقصص الحب في القرية كمنيا قصة )محمد 
افان كىنداكية( حيث يعتبر أىؿ القرية أف العبلقة بيف محمد المتزكج كاألرممة الفاتنة)ىنداكية( انحر 

كتصرفان يغضب اهلل, كلقد تبيف بعد ذلؾ أنو زكجيا عمى سنة اهلل كرسكلو كلكنو كاف زكاجان في السر 
 (ٓ)كبرغـ زكاجيا منو إال أف أىمو أجبركه عمى فراقيا

كالكيبلني يكضح كاقع العشاؽ في القرية بقكلو: "لكي تبقى القرية متمسكة بالحشمة كالخشية 
لعاطفة التي تشب بيف الرجؿ كالمرأة, كانت مكجكدة لكف كاف ليا آدابيا مف اهلل في كؿ ما يتعمؽ با

                                                           

 ِِ-ُِانظر الكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ُ)
 ّْالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ِ()ِ)
 ّْالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ّ)
 ّٖالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ْ)
 ّْ -ِْانظر الكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ٓ)
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كتقاليدىا التي ال تخرج عنيا ككاف الحبيب ييادم حبيبتو خفيو, كأف يرسؿ إلييا زجاجة مف العطر, 
أك غطاءن جميبلن لمرأس, ككانت ىي األخرل تبادلو نفس المشاعر فترسؿ إليو كمية مف الفكاكو 

 (ُ) رجاليان أك كجبة دسمة تبعث بيا دكف أف يشعر أىمكىا كذككىا"الشيية أك منديبلن 

في الحمقة السابعة كالتي بعنكاف )إلى المدينة( حيث يتحدث عف حياتو الدراسية في مدينة 
 زفتى, كالمعاناة التي عاناىا أثناء تمؾ الفترة خاصة مرضو كعممية الزائدة الدكدية التي أجريت لو.

مدينة طنطا كمكلد السيد البدكم كما يحدث في تمؾ المكالد خاصة )زفة كما يتطرؽ إلى 
"لقد أغرمت بيذه المدينة غرامان ممؾ  -الخميفة(, كلقد أحب الكاتب طنطا كثيران حتى أنو يقكؿ عنيا:

عمي حكاسي, فقد كجدت فييا العمـ كالثقافة كالمتعة كالذكريات الحمكة, ككجدت فييا القديـ كالجديد 
كالحاضر, كعمى الرغـ مف رفضي لمكثير مف الطقكس التي يؤدييا الجيمة كالعكاـ في  كالماضي

 (ِ)ضريح السيد البدكم ... عمى الرغـ مف كؿ ىذا فقد كنت آنس بالذىاب إلى المسجد الكبير"

كما يتحدث الكاتب عف النشاط الفكرم كالثقافي لئلخكاف المسمميف, حيث يقكؿ: "كاف مف 
أك المكتب خكاف المسمميف في طنطا, سكاء شعبة قسـ أكؿ أك شعبة قسـ ثافو الكاضح أف مقار اإل

كز في العطاء الفكرم كالثقافي المكجو, كاف اإلخكاف اكأقكل ىذه المر  لاإلدارم العاـ, ىي أثر 
يضعكف برنامجان حافبلن لممحاضرات المختمفة, التي تضـ الفكر كاألدب كالتاريخ كالسياسة كاالقتصاد 

 (ّ)الصحية" كالتكعية

في الحمقة الثامنة المعنكنة بػ )شعبنا المريض( مف الجزء األكؿ يتحدث عف الكضع 
الصحي المتردم في القرية فيقكؿ: "كاف لممكت في نفسي رىبة ال مثيؿ ليا, ككنت أرل أغمب الذيف 

 (ْ)الذيف يمرضكف يمكتكف كلـ نكف نرل الطبيب إال لمامان كفي حاالت نادرة جدان..."

كيتطرؽ الكيبلني إلى الشعكذة كالكسائؿ الغريبة لعبلج األمراض في القرية كمف ذلؾ 
 حفبلت الزار كالرقي كالتعاكيذ.

ثـ يتحدث عف ذكريات شبابو في الحمقة التاسعة, تمؾ الذكريات التي عاشيا كىك )بكفرة 
ككيؼ أصبح زميمو عمي أغا( بطنطا ذلؾ الحي الشعبي العتيؽ, كمف ذلؾ ما يذكره عف فتٌكة الحي 

                                                           

 ْٓالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ُ)
 ْٓالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ِ)
 ْٓكرات الدكتكر نجيب الكيبلني, الكيبلني, مذ (ّ)
 ٗٓالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ْ)
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أحمد فتكة ذلؾ الحي بالرغـ مف أنو غريب عف أىؿ الحي, كيتطرؽ الكيبلني إلى قصة الحب 
 (ُ)األكلى التي عاشيا كالتي كانت مف طرؼ كاحد لفتاة صغيرة تسكف نفس الحي

يؤكد الكيبلني في الفقرة العاشرة التي بعنكاف )بعض مف عرفت( عمى أف الكازع الديني ىك 
ف يحكـ تصرفاتو كيقكؿ: "الذم ال شؾ فيو أف الكازع الديني كاف يحكـ تصرفاتنا في ىذه الذيف كا

السف الباكرة, كتبدك كما لك أف ىناؾ قيكدان خفية تحد مف حركتنا الجانحة, كتمنعنا مف الزيغ 
س كاالنحراؼ, ككنا منذ الصغر نشعر بغـ كاكتئاب إذا تكاسمنا عف الصبلة, أك ارتكبنا مخالفة تتناف

 (ِ)مع اآلداب الدينية"

كما يتحدث عف الساحة الفكرية كالثقافية في خمسينيات القرف العشريف كالصراعات التي 
اإلخكاف المسمميف مف جانب ك اشتدت في تمؾ الفترة بيف حزب السعدييف الدستكرييف مف جانب 

العقاد  آخر, كفي ىذا الباب يكضح كجيو نظره في بعض أقطاب األدب في ذلؾ الكقت كمنيـ
كمحمكد تيمكر كمحمد عبد الحميـ عبد اهلل كعمى أحمد باكثير كعبد القادر المازني كخالد محمد 

 خالد كطو حسيف.

( المعنكنة بػ )ذكريات سياسية( يتحدث عف الكاقع السياسي في مصر في ُُفي الحمقة )
لى فييا حسف اليضيبي تمؾ الفترة التي احتؿ فييا الييكد فمسطيف كاستشيد فييا اإلماـ البنا كتك 

 منصب المرشد العاـ لئلخكاف المسمميف.

يبدأ الجزء الثاني مف كتابو بمقدمة ثانية كضع فييا اليدؼ مف كتابة ىذا الجزء كعف ذلؾ 
يقكؿ: "إف تجربة العمؿ اإلسبلمي يجب أف تكضع أماـ األجياؿ بأساليب شتى, كمف مكاقع مختمفة, 

ماىير في القاعدة, ليسجؿ العدك كالصديؽ فإف تمؾ المصادر سكؼ فميؤرخ القادة, كليكتب أفراد الج
َـّ, ألننا أدرل بما تفعمو الصحؼ  تثرل البحث الجاد كتصؿ بنا إلى الحقيقة )لكف حذار!( مف ث

ة مف بقاع عكاإلذاعات كالتمفاز كالمنشكرات التي تسيطر عمييا قكل السمطات الدكتاتكرية في أية بق
 (ّ)العالـ..."

أه الثاني بحمقة عنكانيا المدينة الجامعية, كيغرؽ الكيبلني في التفاصيؿ عندما يبدأ جز 
يتحدث عف مدرائيا كتبلميذىا, كمكاقفيا أياـ االنجميز كأشير خطبائيا, كيمدح كثيران. حسف دكح 

 ـُْٖٗالذم كاف لو دكر في تدريب الفدائييف أياـ حرب فمسطيف عاـ 

                                                           

 َٕالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ُ)
 ُٕانظر الكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ِ)
 ٖٔالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ّ)
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ا قمت مركزان لصراعات الرأم كالفكر, بما يحتدـ فييا مف كيقكؿ: "كانت المدينة الجامعية كم
تيارات سياسية كفمسفية متناقضة, عمى الرغـ مف أف الئحة المدينة الخاصة تشترط عمى مف يقيـ 
فييا عدـ االشتغاؿ بالسياسة, ككاف الصراع السياسي فييا معركفان لدل الجميع كقد أدركت جيات 

ا عيكننا, كحاكلت تباعان أف تفسح المجاؿ بشباب جدد مكاليف األمف كالمخابرات ذلؾ, فدست فيي
لممدينة الجامعية ذكريات جميمة عنده حيث يقكؿ عنيا: "لقد قضيت في المدينة أربع سنكات  (ُ)ليا"

كانت كالحمـ الجميؿ... شعرت أنيا قمب األـ الحنكف التي تضـ فتاىا الريفي القادـ مف القرية 
يؽ, كيذىمو زحاـ المدينة الصاخبة.. كفي المدينة العزيزة لقيت أعز األصدقاء النائية يكاد يبيره البر 

كأحبيـ إلى قمبي.. كقرأت في السياسة كاألدب كالطب.. كفييا عاصرت أعتى األحداث 
 (ِ)كأخطرىا."

كما يتعرض بشيء التفصيؿ كالتحميؿ لمعبلقة بيف الرئيس جماؿ عبد الناصر كجماعة 
 النظاـ الخاص الذم يرأسو عبد الرحمف السندم. اإلخكاف المسممكف كقضية

في الفقرة الثانية مف الجزء الثاني )مأساة األقبلـ( يتحدث الكيبلني عف دكر الصحافة في 
يكليك كما تحدث عف معاداة اإلخكاف كالشيكعييف لمممؾ في تمؾ ِّمياجمة الفساد كالممؾ قبؿ ثكرة

في الخمسينات كحركات تطييرىا عمى األرض بقكلو: الفترة, كيعبر الكيبلني عف رأيو في الثكرة 
"كجاءت حركات التطيير لتخفض كترفع, كقد يكتسح طكفانيا أبرياء ال ذنب ليـ كال كزر, سكل 
الحزازات الشخصية, أك االنتماءات الفكرية المخالفة أك الشائعات التي ال ترحـ, كأخذ معظـ كبار 

ت كثيرة ال تفرؽ بيف الجاني كالبرمء كأصبحت اليد العميا رجاؿ الصناعة كالتجارة كالزراعة باتياما
لمسمطة البكليسية كالمخابرات كلـ يعد لمقانكف مكاف أصيؿ في خضـ السمطات االستثنائية الكاسعة, 

لزاـ, كأصبح الكالء األعمى ىك العصمة لمف يريد أف يعيش إلادؿ األمف إلى خكؼ كالحرية إلى كتب
كلكثت الحقائؽ لمجرد أنيا قديمة, كزيؼ التاريخ لمجرد أنو زمف ما قبؿ كيرل أبناءه, كسيطر الشؾ 

 (ّ)الثكرة"

الفقرة الثالثة كانت بعنكاف )أشكاؽ قمب( كيتحدث فييا الكاتب عف مشاعر شباب في بداية 
حياتو قصة مف قصص الحب كالغراـ التي قد يحياىا شاب في ىذه المرحمة كفي ىذه القصة يقدـ 

مسمـ بعد أف يشرح ما حدث لو: "ككانت تجربة.. كما أكثر ما يعترم سني نصيحة لمشباب ال
الشباب مف تجارب.. لكني مف حيف آلخر كنت أحاسب نفسي.. لقد كتبت آنذاؾ أبياتان مف الشعر 
العاطفي.. فييا ركمانسية الجيؿ, كأحبلمو البائسة, كذكرياتو الباكية.. كآمالو المحمقة في السماء.. 

                                                           

 ٓٗنجيب الكيبلني,الكيبلني, مذكرات الدكتكر  (ُ)
 ٖٗ,الكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني (ِ)
 َُُ-ََُ,الكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني (ّ)
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يؼ أف النظرة األكلى كانت تطكؿ... كتطكؿ... كتتبعيا نظرة ثانية كثالثة.. كعاشرة.. كأتذكر اآلف ك
كأتذكر كيؼ أف أياـ االنقطاع األكلى عف الدركس أكرثني األرؽ كالكآبة كاف مثمي كمثؿ الذم أدمف 
عمى فعؿ شيء ثـ منع عنو فجأة.. أال نعرؼ أعراض كقؼ اإلدماف؟ لقد كانت ليالينا بريئة خالية 
مف العبث تمامان.. لـ تخرج عف النظرات كالكممات النظيفة.. لكف يكذب مف يدعي أف نفسو ال 

 (ُ)تحدثو بشيء كىك يجمس منفردان مع امرأة حتى كلك كاف بينيما منضدة رخامية سميكة ضخمة"

في الفقرة الرابعة يتحدث الكاتب عف الحالة السياسية كعف تصدر المكاء محمد نجيب 
السياسية في مصر, كيميؿ في ىذه الفقرة إلى الكتابة التاريخية حيث يسرد تفاصيؿ قياـ الحركة 

الثكرة كتكلى محمد نجيب الحكـ, كتفاصيؿ سيطرة جماؿ عبد الناصر عمى الحكـ كاضطرار محمد 
 (ِ)نجيب إلى االستقالة"

عاـ كفي الفقرة الخامسة مف الجزء الثاني يتحدث عف حؿ جماعة اإلخكاف المسمميف 
ـ ككيؼ كصؿ الصداـ بيف جماؿ عبد الناصر كاإلخكاف إلى االعتقاالت كالسجكف ُْٓٗ

 كاإلعدامات.

يتحدث الكيبلني عف أكؿ رحمة لو  ]زيارة ككداع القدس[ في الفقرة السادسة كالتي بعنكاف
خارج مصر كقد كانت إلى ببلد مختمفة منيا فمسطيف كاألردف كسكريا كقبرص كلبناف كيحكي في 

 ه الفقرات كثيران مف المكاقؼ التي تأثر بيا.ىذ

في الفترة السابعة )الحادث( كيقصد الكيبلني حادث المنشية كالتي اتيـ فيو اإلخكاف 
المسمميف بمحاكلة قتؿ عبد الناصر كاالستيبلء عمى الحكـ, كاالعتقاالت التي طالت كؿ شباب 

في السجف الحربي كبالرغـ مف المآسي كشيكخ اإلخكاف, ثـ يتحدث بالتفصيؿ عف تجربتو الشخصية 
التي سردىا الكيبلني كالظمـ كالقير كالتعذيب الذم عاناه في تمؾ الفترة إال أنو يذكر بعض المكاقؼ 

 الطريفة لو كإلخكانو داخؿ الزنازيف.

في الحمقة التاسعة كاألخيرة كالتي تحمؿ عنكاف )المحاكمة( يركم الكيبلني فصكؿ محاكمة 
 (ّ)ف المسمميف, كيصكرىا بالميزلة.رجاالت اإلخكا

الجزء الثالث مف سيرة الكيبلني يبدأه بفقرة عنكانيا )في قرة ميداف( كىك سجف مصر الذم 
نقؿ إليو اإلخكاف ليقضكا فيو محككمياتيـ, كمف ضمنيـ الكاتب نفسو الذم حكـ عميو بالسجف عشر 

 سنكات.
                                                           

 ُُٔ,الكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني (ُ)
 ُِٔ-ُِّ,الكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني (ِ)
 ُُٖ – َُٗالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ّ)
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حياة خارج المعتقؿ تحدث الكيبلني عف الفي الحمقة األكلى مف الجزء الرابع ]حياة جديدة[ ي
لنا كـ كانت غريبة بالنسبة إليو ىذه الحياة الجديدة مما يدفعو إلى الشركد كالصمت دائمان,  حكيكض

كالسبب يعكد إلى مبلصقة المخابرات لو, يقكؿ في ذلؾ: "كقبؿ سفرم إلى اإلسكندرية كاف عمٌى أف 
ذف منو في السفر, كأسجؿ العنكاف الذم سكؼ أذىب أذىب إلى أحد رجاؿ األمف المسئكليف ألستأ

إليو, كما كاف عمي أف أذىب عقب كصكلي إلى اإلسكندرية, إلى المباحث العامة ىناؾ ألخطره 
 (ُ)بمجيئي كالفترة التي سأقضييا في االستجماـ"

كيعبر عف الصعكبات التي كاجييا في الكمية بعد اإلفراج عنو بقكلو: "كعدت إلى الكمية 
بان منتظمان, كبدأت في مجمكعة تدرس أمراض العيكف عمى يد األستاذ الشيير الدكتكر "عبد طال

المنعـ لبيب", كاف أستاذان دقيقان في عممو لكني بقيت ممتزمان الصمت في األسابيع األكلى, ألف 
ما مضى عمكمي القديمة بمركر الزمف في السجف لـ يبؽ منيا إال القميؿ, فكاف عمىَّ أكالن أف أراجع 

مف تعمميـ في المراحؿ السابقة, كيبدك أف األستاذ أدرؾ ذلؾ, فقاؿ لي ذات يكـ كىك يسجؿ اسمي 
ت دكف أف أجيب, فمـ في الحضكر "إنؾ تعيش معنا كضيؼ, لماذا ال نشارؾ في المناقشة, كابتسم

 (ِ)ح بشرح الظركؼ"مسيكف المجاؿ ي

كاألدباء( يبدأ حديثو عف كاقع األدب  كفي الحمقة الثانية مف الجزء الرابع )دنيا األدب
  -كاألدباء في تمؾ الحقبة الزمنية كيكتب مبلحظاتو حكؿ الكاقع األدبي كمف أبرزىا:

نظاـ الشمؿ أك التحزب أم اجتماع مجمكعة مترابطة مف األدباء في مقيى أك في  .ُ
 مكاف محدد, تجمعيـ رؤل سياسية أك فكرية كاحدة. 

 السياسية مخافة القمع.الحذر مف البكح باآلراء  .ِ
بداعاتيـ بسياسة الحككمة. .ّ  ارتباط أفكار الكتاب كا 
 أصبح اليجكـ عمى اإلسبلـ أسمكبان سائدان مف خبلؿ ربطو بالرجعية كالجمكد. .ْ
 استيبلء النقاد الماركسيكف عمى الساحة األدبية. .ٓ
 الكجو الثقافي لمكطف مشكىان. .ٔ
 ضد الماضي كرمكزه.أدبيات تمؾ الفترة مكتظة بالتعبيرات الحاقدة  .ٕ
لـ يصاحب ذلؾ تجديدان في األشكاؿ الفنية أك األساليب بؿ إف األساليب األدبية قد  .ٖ

 انحطت لغتيا ككثرت العامية في حكارات القصص.
 انطمست ىكية الناس أك كادت, كلـ تبؽ سكل فئة قميمة حافظت عمى تكازنيا. .ٗ

                                                           

 َّْ, ْالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني, ج (ُ)
 َّْ, ْالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني, ج (ِ)
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 (ُ)ـ كضكح االنتماء.الكثرة الغالبة في الكتابات تميزت بالقمؽ الفكرم كعد .َُ

كما يتحدث عف الندكة التي كاف يعقدىا نجيب محفكظ يكـ الجمعة أسبكعيان كالتي كاف 
كاتبنا يحضرىا باستمرار حتى أصبح سكرتير الندكة. يذكر األدباء الذيف عاصرىـ ككانكا يحضركف 

ضر, عبد اهلل الندكة كمنيـ نجيب محفكظ كعمى أحمد باكثير, عبد الحميد جكدة السحار, عباس خ
 الطكخي, صالح مرسي.

كما يتحدث عف األطر األدبية كمقيى األدباء بالدقي كرابطة األدب الحديث, كالجمعية 
 األدبية المصرية كدار األمناء لدل األستاذ الكبير أميف الخكلي كحرمو األستاذة بنت الشاطئ.

تحدث الكاتب عف إغبلؽ في الحمقة الثالثة كالتي بعنكاف )رجاؿ األمف يعصفكف بالندكة( 
ندكة نجيب محفكظ كمطاردة مف كاف يكاظب عمى حضكرىا. كينقؿ إلينا مشاعره في تمؾ الفترة 
بقكلو: "كلقد شعرت بإحباط شديد مف جديد, ألف دكلة ليس فييا أحزاب أك معارضة رسمية مثؿ 

لؾ المناخ العصيب مصر, كاف المفكركف كالكتاب يجدكف ظبلن يمجئكف إليو لمترفيو كالتركيح في ذ
الذم يفتقر إلى الحرية, كالتعبير الصادؽ عف كجيات النظر لقد كاف الحديث عف الحرية في تمؾ 

 (ِ)األياـ أكذكبة كبرل, رغـ كؿ ما يدعيو أيضان ذلؾ العيد"

في الحمقة الرابعة يتحدث الكاتب عف اتحاد الكتاب كنادم القصة, يقكؿ:"كمكعد المقاء فيو 
ف كؿ أسبكع, ككاف النجـ البلمع فيو دكف شؾ ىك األستاذ القاص محمد عبد الحميـ يكـ الثبلثاء م

عبد اهلل, كالذم يتكاجد مساء كؿ ثبلثاء في النادم كىك الذم يقكـ بافتتاح األمسية أيان كاف 
 .(ّ)مكضكعيا, كيقدـ المتحدثيف, ككثيران ما يقكـ بالتعميؽ, كىك الذم يختـ األمسية في النياية"

ـ حيث قٌدـ بقصة عنكانيا )شجاع(, كلقد كاف ُٗٓٗذكر فكزه في مسابقة القصة عاـ كما ي
الكيبلني مف مؤيدم الرافعي كيعتبره متميزان في األسمكب كالمنيج كيكضح ذلؾ برده عمى مف ىاجـ 
أدب الرافعي كرماه بجمكد العاطفة في تعبيره الفني, بقكلو: "ككاف رٌدم عمى العاطفة في شعره, بأف 

 قيت بعض أبيات مف شعره الركمانسي, كخاصة قصيدتو الشييرة التي بدأىا بالبيت التالي:أل

 مف لممحب كمف يعينو

 أنا ما عرفت سكل قسا

 كالحب أىنأه حزينو 
 كتو فقكلكا كيؼ لينو

 

                                                           

 ُُّ – َّٗانظر الكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ُ)
 ُّٓالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ِ)
 ُّٖلكيبلني, الكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب ا (ّ)
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فضجت القاعة بالتصفيؽ لو, كختمت كمماتي بأف الرافعي بأسمكبو المتميز الرصيف كتشبثو 
ر عمى تراث لغتنا, كيحمييا ييـ, كاف حارسان يقضان مثابران يسكاألجداد, لغة القرآف الكر  بمغة األباء

  (ُ)مف المخربيف كاألكغاد مف دعاة العامية, كأعداء اإلسبلـ."

في الحمقة الخامسة )لقاء األدباء مع عبد الناصر( تحدث عف مؤتمر كتٌاب آسيا كأفريقيا 
المؤتمر, كفي ىذه الفترة ذكر الكاتب أثر الحالة األمنية  ـ, كحضكر عبد الناصر ليذأُِٗعاـ 

كما مٌر بو مف تعذيب حتى أنو ال يستطيع أف يتصرؼ حسب طبيعتو في المكاقؼ العادية, يقكؿ: 
"كنت أشعر باآلـ شديدة في ركبتي كساقٌي بسبب الكقكؼ مدة طكيمة, ككنت أريد أف أجمس بضع 

الـ, لكف كيؼ السبيؿ إلى ذلؾ كليس ىناؾ مقعد, ىؿ دقائؽ آلخذ قسطان مف الراحة كتخؼ اآل
أجمس عمى األرض؟! كنظرت إلى بعيد فكجدت في آخر الساحة المجاكرة جنديان عمبلقان مف الحرس 

 كبالقرب منو مقعد صغير, فتكجيت نحكه كقمت: "ىؿ تسمح لي بالجمكس بضع دقائؽ؟"

در الحفؿ حكؿ كككبة مف قاؿ: برقة تفضؿ.. كمرت دقائؽ, شاىت بعدىا الرئيس يغا
الرجاؿ الكبار في السمطة, كأصابني ارتباؾ شديد, ذلؾ ألف الحرس قد يشؾ بكجكدم كحدم في 
ىذا المكاف, فماذا ستككف النتيجة لك حدث ىذا الشؾ, كنيضت مف مقعدم كاقفان بيدكء حتى ال 

 (ِ)أثير الريبة, ككقفت كقمبي يدؽ..."

اية عف ركايتو اليكـ المكعكد كعف االحتفاؿ الذم أقيـ كما يتحدث عف فكزه بجائزة أفضؿ رك 
 بيذه المناسبة.

في الحمقة السادسة )لقاء مع سيد قطب( أبدل الكاتب رأيو في سيد قطب بقكلو: " كاف 
مجددان في أسمكب العربية مثمما كاف طو حسيف مجددان بطريقة أخرل, ككانت سطكره تصرخ بالقكة 

سياسيان كاجتماعيان كاقتصاديان, التقينا معو لقاء الركح كالفكر قبؿ أف  كالثكرة عمى األكضاع الفاسدة
ألتقى بو شخصان لشخص, ككاف في محاضراتو كخطبو كاضح العبارة, عميؽ التأثير, قادران عمى 

يمانو" كما يتحدث عف لقائو بو  (ّ)الحكار كاإلقناع, ككاف يفسح صدره لمف يحاكره, كاثقان بفكره كا 
صر العيني حيث كاف مقيمان لمعبلج تحت الحراسة المشددة, يقكؿ: "كاستقبمنا األستاذ في الق شخصيان 

سيد رحمو اهلل بابتسامو كدكد كمحبة صادقة, ككاف شقيقو األستاذ محمد يقؼ إلى جكاره, كجمسنا 

                                                           

 َِّ-ُّٗالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ُ)
 ِّّالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ِ()ِ)
 َّّالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ّ)
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نتحدث في شتى المكضكعات , ككاف معظـ حديثي كما سبؽ كشرحت في أحد كتبي السابقة عف 
 .(ُ)ي"األدب اإلسبلم

في الحمقة السابعة )في أسكاؽ األدب( يتحدث كاتبنا عف المكتبات العامة كدكرىا في إثراء 
المغة األدبية عنده مف خبلؿ استماعو آلراء األدباء كالنقاشات التي تدكر بينيـ, كالمكتبات التي كاف 

 األكبرا.يزكرىا أسبكعيان كىي: مكتبة التراث, مكتبة كىبة, الشركة العربية بميداف 

كيتحدث باستفاضة عف أكؿ رحمة لو إلى مدينة غزة بفمسطيف, يقكؿ: "قاـ المرحكـ يكسؼ 
السباعي بتنظيـ رحمة لؤلدباء كالفنانيف إلى مدينة غزة قبؿ احتبلليا كأعتقد أف ذلؾ كاف عاـ 

كأخيران ـ كفي ىذا اليكـ المحدد انطمقت بنا الحافبلت شرقان إلى القنطرة كالعريش في سيناء ُٓٔٗ
كصمنا بعد ساعات طكيمة إلى مدينة غزة الكاقعة عمى البحر, كنزلنا في فندؽ األندلس ىناؾ, ككاف 
ىدؼ الرحمة ىك االطبلع عمى أكضاع إخكاننا البلجئيف الفمسطينييف ثـ الكتابة عنيـ كالتعبير الفني 

خا, كمف اإلذاعييف عف مأساتيـ, ككاف معنا مف الممثميف يحيى شاىيف, كمف الرساميف بيكار كر 
يكسؼ الحطاب ككاف معي طكاؿ الرحمة عمي أحمد باكثير, كعدد ال بأس بو مف الشعراء كالكتاب 

 (ِ)ك الصحافييف"

كما سبؽ -كما يذكر بعض األعماؿ األدبية الخاصة بفمسطيف التي ألفيا, يقكؿ: "كنت
ي أرض فمسطيف غير قد زرت القدس كالضفة الغربية كباق -كأشرت في أحد أجزاء ىذا الكتاب

ـ أثناء دراستي بكمية الطب. كبيذه الرحمة األخيرة أم بعد حكالي ثماف ُْٓٗالمحتمة في عاـ 
سنكات, زرت قطاع غزة مما جعمني الـ عف كثب بأكضاع ىذا البمد الحبيب, ككاف حصيمة ذلؾ 

 -مف الناحية األدبية أف كتبت عددان مف األعماؿ األدبية منيا:

 بياء.ركاية أرض األن 
 .ركاية عمر يظير في القدس التي ترجمت إلى االنجميزية كعدد مف المغات الشرقية 
 ركاية دـ لفطير صييكف كىي خاصة بالييكد كبعض معتقداتيـ المأساكية 
 .)عدد مف القصص القصيرة, بعضيا في مجمكعة )عند الرحيؿ 
 كغيرىما. بعض أجزاء في ركايات أخرل لي مثؿ )الطريؽ الطكيؿ( كرمضاف العبكر 

في الحمقة الثامنة كالتي بعنكاف )نصؼ الديف( يتحدث الكاتب عف حياتو الشخصية كعف 
لقائو األكؿ بكريمة التي أصبحت زكجو فيما بعد, كعف قصة زكاجو ثـ عف أكالده حساـ الديف 

 كجبلؿ الديف كعزة كمحمكد.

                                                           

 ُّّالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ُ)
 ّّّالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ِ)
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يقكؿ الكاتب عنيا:" تبر أىميا, كتحفظ زكجيا, كتقرأ القرآف, كتحب اإلطبلع عمى المؤلفات 
األدبية كالدينية كمغرمة جدان بمؤلفات الغزالي كخاصة كتابو )إحياء عمكـ الديف( كمنذ أف تزكجنا 

الدىا رحمو كىي تراجع مسكدة مؤلفاتي مف الناحية اإلمبلئية كالمطبعية بؿ المغكية أيضان, ذلؾ ألف ك 
اهلل قد أحسف تدريس المغة ليا بصكرة جيدة, كتعممت الكتابة عمى اآللة الكاتبة خصيصان لنسخ 

 (ُ)مؤلفاتي عمييا..."

كما تحدث عف تجربتو العممية في المجاؿ الطبي في قرية شرشابة, كالحرب التي شنيا 
الحككمي أك أف يأخذ أجران عمى زميمو الطبيب عميو عندما رفض نجيب الكيبلني أف يبيع الدكاء 

 (ِ)الفحص الطبي.

في الحمقة التاسعة )الحريؽ الكبير( تحدث بالتفصيؿ عف الحريؽ الذم كقع في القرية 
 ـ مبينان بأسمكبو األدبي تأثير ىذا الحريؽ عمى الفبلحيف.ُّٔٗ

في الحمقة العاشرة تحدث الكاتب بالتفصيؿ عف الحياة الصعبة في القرية كبعض 
ارسات السيئة لمكظفي الحككمة في المجمع الطبي أما في الحمقة الحادية عشر فقد تحدث المم

 الكاتب عف ذكرياتو في القرية كىك يعمؿ كطبيب في الييئة الطبية التابعة لمسكؾ الحديدية.

في الحمقة الرابعة عشرة يتحدث عف أخيو األصغر محمد, كتممح مف خبلؿ كمماتو مدل 
كلقد كاف أخي محمد. كمازاؿ. األخ كالصاحب كاالبف, كال أعتقد أف ىناؾ مف حبو ألخيو, يقكؿ. "

ىك أخمص لي منو, كىذه نعمة مف نعـ اهلل عمينا.. فيك إلى جكارم في شيخكختي, يسيـ بجيكده 
سعادم, كال أذكر أنو رفض لي طمبان قط" كعف حياتو األسرية,  (ّ)المتكاصمة مف أجؿ راحتي كا 

و جٌراء انتدابو مف مدينة إلى أخرل.كما تحدث عف األمراض السمككية في كمعاناة زكجو كأبنائ
 المجتمع الطبي كالرشاكل.

في الحمقة الخامسة عشر يتحدث الكاتب عف قضية الحرية تحت عنكاف )أدب الحياة 
كالحرية( كيبرز الكاتب القصص كالركايات التي كتبيا في إطار ىذا المكضكع كمنيا ركاية النداء 

كركاية الكأس الفارغة, التي لـ تطبع ألنو سمميا إلى مطبعة النزىة التي فرضت الحككمة  الخالد
 عمييا الحراسة كاستكلت عمى أمكاليا كضاعت الركاية مع ما ضاع مف مقتنيات المطبعة.

في الجزء الخامس كاألخير يبدأ حمقتو األكلى كالتي بعنكاف )الكداع يا دنيا( بقصة اعتقالو 
بر عف كاقع السجف بقكلو: "ىنا سكؼ يستقر بنا المقاـ ال ندرم إلى متى, فمـ يعد لدينا الثانية كيع

                                                           

 ّّٗالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ُ)
 ّْْنجيب الكيبلني, الكيبلني, مذكرات الدكتكر انظر  (ِ)
 ّٔالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ّ)
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قدرة عمى التنبؤ بشيء, كمع ذلؾ يسكد شعكر عاـ بمستقبؿ مفزع غامض ال يعرؼ أم أحد 
تفاصيؿ عنو, كقد يعتقد البعض أف الذم ال يزج باسمو في قضية أك تحقيؽ برئ, كال يصمح أف 

ىذا االعتقاد ىراء, فالكؿ متيـ, كالكؿ معرض لمنقمة كاالنتقاـ, كسكط الجبلد ال  يقمؽ عمى مصيره,
يفرؽ بيف سجيف كسجيف, إف كؿ مف يدخؿ إلى السجف, كيصبح كراء األسكار يصبح ميدر الدـ ال 
كزف لو كال قيمة, كىك إلى الحيكاف األعجـ أقرب, لكنو لؤلسؼ ال يستمتع بحقكؽ الحيكاف, كليس لو 

 (ُ)فؽ كتمؾ التي تيتـ بالحيكاف.."جمعية ر 

( يتحدث الكيبلني عف قصص المعتقميف داخؿ سجف أ ك بكفي الحمقة الثانية )مشاكؿ كىمـك
زعبؿ, كأحبلميـ التي تدكر حكؿ اإلفراج كال شيء غيره, يقكؿ الكاتب: "قاؿ لي ذات مٌرة, لكـ 

محزف. قمت بابتسامة دامية: "أنا ال يؤسفني أف أرل طبيبان كأديبان محترمان مثمؾ يرتدم ىذا الزم ال
أخجؿ أك أشمئز مف ىذا الممبس, فمف يغير مف حقيقتي شيئان, كلف يخفض مف قدرم أماـ نفسي, لـ 

 (ِ)رتكب عمبلن أالـ عميو أك خطيئة أستحي منيا, كىذا أمر اهلل.."

السجف,  كفي الحمقة الثالثة )الميالي الطكيمة( يتحدث الكاتب عف الميالي التي قضكىا في
كيذكر بعض المعتقميف الذيف اعتقمكا خطأ أك الذيف اعتقمكا فقط ألنيـ كانكا ضمف االعتقاالت سابقان 

 ـ, بالرغـ مف أنيـ حككمكا لسنكات طكيمة قضكىا في السجف. ُٓٓٗفي 

في الحمقة الرابعة مف الجزء الخامس كالتي تحمؿ عنكاف)أبك زعبؿ الجديد( يتحدث الكاتب 
مف سجف أبك زعبؿ إلى سجف أبك زعبؿ الجديد, كيعبر الكاتب عف مشاعر الصدمة عف قصة نقمو 

التي يشعر بيا ىك كزمبلئو عند كصكليـ ليذا السجف, حيث كانكا يأممكف في اإلفراج عنيـ, يعبر 
عف ذلؾ بقكلو: "كلـ يكف مف الصعب عمينا أف نعرؼ أف ىذا ىك معتقؿ أبك زعبؿ الجديد, كتبخرت 

أماـ الحقيقة المرة الكاقعة, كداىمنا غـ شديد حتى لكأننا نعتقؿ مرة أخرل, كنزلنا مف  أحبلـ اإلفراج
السيارات كجمسنا القرفصاء, كخرج عمينا رجؿ ضخـ الجثة, مكفير الكجو, يميؿ إلى السمرة, 

  (ّ)كيرتدم زم الشرطة كقاؿ, )ىؿ سمعتـ عف الصكؿ الجكىرم؟("

 ا عاناه في سجف أبك زعبؿ الجديد حيث يقكؿ:كيذكر الكاتب في ىذه الحمقة بعضان مم

"كاستقر بنا المقاـ مرة أخرل في ىذا المكاف, لكف الذم آلمني أشد األلـ ىك تمؾ التحقيقات 
الرىيبة التي تجرم في ساحة الدكر األرضي طكاؿ الميؿ, ككاف التعذيب مستمران, ككذلؾ الصراخ 

بعض لياؿ, كلـ أكف أستطيع النكـ إال ساعتيف كالعكيؿ كاالستغاثة مما جعمني أعاني مف األرؽ 

                                                           

 ََْالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ُ)
 ُْْالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ِ)
 ُْٖ, ٓالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني, ج (ّ()ّ)
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كقت الظير, لكني تعكدت عمى المأساة بمركر الكقت, كأمسيت أستطيع النـك مع صدكر تمؾ 
 (ُ)األصكات البائسة"

يكف مف العدؿ أف كيقكؿ أيضان: "ما أقسى ما تمر األياـ. لقد تشكقت لرؤية أكالدم, ألـ 
 (ِ)المراسبلت"ة أك حتى ر يسمح لنا بالزيا

كاف مجرد النداء عمى اسـ المعتقؿ في سجف أبك زعبؿ يبث الرعب في قمبو كما يرل 
الكاتب, حيث يقكؿ: "في إحدل الميالي سمعت اسمي في الميكرفكف فأصابني ارتباؾ شديد, 
كخاصة أف اسمي جاء بيف عدد مف أسماء شباب اإلخكاف القدامى أعضاء الجياز السرم, كبعض 

في قضية السبلح, ككاف معركفان أف مف يسمع اسمو في الميكرفكف عميو أف يجمع  المتيميف
حاجاتو, كيستعد لمرحيؿ إلى السجف الحربي, فقمت كأنا في غاية االضطراب ألرتدم حذائي, كأربط 

 , كالبقجة في العامية المصرية تعنى صرة المبلبس.(ّ)بقجتي..."

الذيف سجنكا ظممان بمعنى أنيـ ال ينتمكف إلى كفي الحمقة أيضان يركم قصصان حكؿ أكلئؾ 
جماعة اإلخكاف المسمميف, كلكف كاف سجنيـ خطأ, كمف ذلؾ أكلئؾ األشخاص الذيف اعتقمكا في 
قضية الحمبة, كمختصر ىذه القصة أف أحد الفبلحيف كاف يسجؿ أسماء العماؿ في كراسة كيكتب 

فان بالكتابة في الكراس أمسكتو الشرطة أثناء أماـ كؿ اسـ ما أخذه مف أجر, الطالب الذم كاف مكم
عكدتو في الحقكؿ أثناء بحثيـ عف سارقي المكاشي ككجدكا الكراس معو فاتيـ بتككيف تنظيـ سرم 
ضد الحككمة لقمب النظاـ كأماـ دىشة الناس سيؽ الفبلحكف الذيف ال يقرأكف إلى القاىرة, ككضعكا 

 (ْ)في السجف رىف التحقيؽ"

ني في النياية: "الكاقع أف عممية االعتقاؿ التي اجتاحت مصر في تمؾ األياـ ثـ يقكؿ الكيبل
كانت عممية طائشة عشكائية عمى نطاؽ كاسع, كلـ يكف ليا ما يبررىا, كلقد كتب صبلح نصر 
مدير المخابرات في عيد عبد الناصر في مذكراتو أنو رفض أف يتكلى قضية سيد قطب, معمبلن 

ما ضايؽ منو عبد الناصر كقاؿ لو: "احنا كؿ ما نقكؿ لؾ امسؾ حاجة ذلؾ بأنيا ليست قضية م
تقكؿ أل: خبلص شمس بدراف ىيمسؾ القضية كقاؿ صبلح نصر في مذكراتو أيضان أنو بعد صدكر 
الحكـ بإعداـ سيد قطب, طمب صبلح مف الرئيس عدـ التصديؽ عمى الحكـ ألف إعدامو 

                                                           

 ُْٗ, ٓالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني, ج (ُ)
 َِْ, ٓالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني, ج (ِ)
 ُِْ, ٓالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني, ج (ّ)
 ِِْانظر الكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ْ)
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كبلمو كقاؿ لو: كفاية.. مراتي بتقكؿ حراـ.. كأنت  كمجمكعتو )حراـ( ... فتبـر عبد الناصر مف
 (ُ)بتقكؿ حراـ.. خبلص.. أنا صدقت عمى الحكـ"

تحدث الكيبلني عف السجكف التي  ]السجكف السبعة كنياية المطاؼ[في الحمقة الخامسة 
السجف الحربي, سجف مصر )قرة ميداف(, سجف أسيكط, سجف القناطر الخيرية,  -دخميا كىي:
 رة, سجف أبك زعبؿ, سجف أبك زعبؿ الجديد, سجف مزرعة طرة.سجف القاى

كيذكر في ىذه الحمقة آثار التعذيب عمى المعتقميف فمنيـ مف أصيب باألمراض كالكبد 
الكبائي كالقمب كالشمؿ كغيرىا, كمنيـ مف أصيب باألمراض النفسية المستعصية, كمنيـ مف أصيب 

اإلسبلـ, كلكف الكاتب يؤكد أف الكثيريف مف المعتقميف بالجنكف, كمنيـ مف أراد أف يرتٌد عف ديف 
 (ِ)ضربكا مثاالي لمصبر كاإليماف بالقضاء كالقدر"

 صفاتو:

 -تميز بحبو الشديد لعائمتو, كتضحيتو براحتو مف أجميا, يقكؿ: .ُ

"إف الصداقة الحقة, كصمة الرحـ الحميمة, يشكبلف أىمية قصكل في حياتي, كأعتبرىا 
 (ّ)الحياة, كالطعاـ كالشراب, بؿ الماء كاليكاء"ضركرة مف ضركرات 

يقكؿ: "ككاف ترتيبي األكؿ في دراستي مما يجعمو  -كاف الكيبلني مميزان في دراستو: .ِ
 يقصد أبيو. (ْ)يعتز بي في مجالسو الخاصة"

كاف محبان لمرياضة. يقكؿ: "كنت أعشؽ كرة القدـ كألعاب القكل, ككاف بالقرية مساحات  .ّ
ب, كما كانت )جماعات نشر الرياضة بالقرل( كالتي يرأسيا األمير شاسعة تصمح لمع

براىيـ تؤدم د ت أف أتقف المعب الكثيرة مثؿ عطكران بارزان لمفبلحيف, كليذا استعمر كا 
رمي الرمح كالقرص كالجمة, كالكثب الطكيؿ كالكثب بالبكصة, كالجرم لمسافات طكيمة, 

بحت كاحدان مف الفريؽ الرسمي لمدرسة طنطا كما تقدمت كثيران مف لعبة كرة القدـ, كأص
 (ٓ)الثانكية الجديدة"

يميؿ الكيبلني إلى إظيار كجية نظره فيما يتطرؽ إليو مف قضايا, كمف ذلؾ ما ذكره  .ْ
عف نظاـ اإلقطاع حيث يقكؿ: "كقد عانى الفبلحكف الكثير مف العناء كالتعاسة مف ىذا 

                                                           

 ِْْانظر الكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ُ)
 َْٓ – ّْٔانظر الكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ِ)
 ّٕٔالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ّ)
 ُٕالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ْ)
 ِٓالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني,  (ٓ)
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تأجرة في غالبيتيا تخص أثرياء مف األسمكب الخبيث الجائر, ككانت األراضي المس
 (ُ)خارج القرية"

يمجأ الكيبلني إلى إيضاح الشيء كضده, كيقارف بيف الماضي كالحاضر فمثبلن عند  .ٓ
حديثو عف الكضع االجتماعي كالصحي في القرية قارف بيف الكضع قديمان كالكضع 

 (ِ)حديثان"

  

                                                           

 ّٕالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني (ُ)
 ّٔ – ِٔالكيبلني, مذكرات الدكتكر نجيب الكيبلني (ِ)
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 ذكريات ال مذكرات

 عمر التممساني
التممساني بغبلؼ تظير فيو صكرتو كىك في أكاخر حياتو, بعد أف يطالعنا كتاب عمر 

كقد ظير في الصكرة مف سبقو في رئاسة الجماعة  ,أصبح المرشد العاـ الثالث لئلخكاف المسمميف
كىـ: حسف البنا المرشد األكؿ لئلخكاف المسمميف, كحسف اليضيبي المرشد الثاني ككأنيـ يدكركف 

صفحة مف القطع المتكسط يبدأ بمقدمة يتمكىا  ِٖٓيبمغ  كاحد ب جزءن حكؿ الكرة األرضية, كالكتا
لـ يكتبيا التممساني بؿ  ,كؿ حمقة تبدأ بتمييد يكضح ما اشتممت عميو الحمقة ,مجمكعة مف الحمقات

كتبيا مف طبع الكتاب, كقبؿ التمييد يكتب العناصر الرئيسية في الحمقة.يرتب التممساني األحداث 
 .   تاريخيان  بان ترتي

في مقدمة الكتاب يطالعنا المؤلؼ بدكافع الكتابة, حيث يقٌر أف ىذه رغبة داخمية لديو, ك 
خاصٌة أنو كاف يميؿ لكتابة المذكرات مسبقان, حيث يدكف كؿ ما يمر بو مف أحداث, إال أنو عزؼ 

أنو لـ  ثـ أفرج عنو إال ,عامان في سجكف عبد الناصر ُٕعف كتابة تمؾ المذكرات بعد اعتقاؿ داـ 
 -يفرج عف مذكراتو كفي ذلؾ يقكؿ:

"زارني في مكتبي بمجمة الدعكة األستاذ عصاـ غازم مندكب جريدة الشرؽ األكسط في 
القاىرة كتحدث معي في كتابة مذكراتي, فكاف جكابي أنني ال أستطيع كتابة مذكرات صحيحة 

رياتي أم ما يعمؽ بذىني مطابقة لمكاقع, ألف مرجعي سمب مف يدم, كلكنني إذا كتبت فأكتب ذك
مما مٌر بي في حياتي, كمف المقطكع بو أف الذاكرة ليست العماد الراسخ في سرد األحداث, ألنيا 

 (ُ)عرضة لمخطأ حينان كلمنسياف أحيانان"

ثـ يكضح أسباب كتابة مذكراتو فيقكؿ: مطالبتي مف كؿ قارئ أف يبادر إلى تصحيح ما 
بعد اهلل طبعان عمى ذاكرتي كالذاكرة كثيران ما تنسى... كمف  –دم يراه مف كقائع خاطئة سببيا اعتما

بيف األسباب استجابتي لمكثيريف الذيف يطالبكف بجمع ىذه الذكريات في كتيب كاحد... كمف 
األسباب أنني أحببت أف أعمف عف حقيقتي في مختمؼ مراحؿ حياتي كما جاء في الذكريات كأثبتو 

خؼ شيئان إذ ليس في حياتي ما أخجؿ مف ذكره كطرحو عمى الناصية, ىنا لمتأكيد كالتذكير, كلـ أ
ف خالفني البعض في ىذا بحجة أف ىذا يميؽ كىذا ال يميؽ؟ كاألمر في نظرم ليس لياقة كلكنو  كا 

يا كؿ مف تعرض ليذا األمر حتى يعرؼ الناس ما لـ يككنكا بأمر الصراحة التي يجب أف يتسـ 
 (ِ)يعرفكف..."

                                                           

 ْالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ُ)
 ْ,ٓالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ِ)
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 فسو شروطًا في ىذا الكتاب ومنيا:الكاتب وضع لنثم نرى أن 

ث يقكؿ: "كعمى القارئ أف يبلحظ بدقة أنني لـ دـ التطرؽ لمخبلفات الداخمية, حيع .ُ
ألنيا أمكر كقعت كانقضت كال  أتعرض لخبلفات أك غيرىا حدثت داخؿ الجماعة, و

خراجيا مف مثكاىا لتككف محؿ نقاش مف جديد"  (ُ)مصمحة ألحد في نبشيا كا 
عرض منياج اإلخكاف: "ىذه الذكريات منياج إخكاني, كجياز إعبلمي يستطيع القارئ  .ِ

معو أف يعرؼ الكثير مما لـ يكف يعرفو عف اإلخكاف المسمميف كمدل نشاطيـ كما إذا 
 (ِ)كاف ليـ منياج"

عدـ التعرض لمشخصيات حيث يقكؿ: "كما حرصت عمى البعد عف الشخصيات كي  .ّ
 (ّ)في مسائؿ ال جدكل مف كرائيا عمى أم حاؿ"ال أدخؿ في نقاش مع أحد 

ثـ يقر التممساني أف الكتاب كتب عمى عجؿ "كلكال إلحاح الكثيريف عمى نشر ىذه الذكريات 
 (ْ)ما عنيت بيا, خاصة كأنيا كتبت عمى عجؿ كدكف مراجع أك مراجعة"

لو قصة  يقسـ التممساني كتابو إلى حمقات كفي كؿ حمقة مجمكعة مف العناكيف كؿ عنكاف
تعبر عف شخصية, كفي الحمقة األكلى يسمط األضكاء عمى طفكلتو كشبابو كيبدأ حديثو بقكلو: "مف 
أنا؟ مكاطف مسمـ مصرم عمى كشؾ أف يتـ الثمانيف مف عمره في ىذه الحياة كلدت في القاىرة, 

 (ٓ)"َُْٗفي نكفمبر )تشريف الثاني(  -حارة حكش قدـ في الغكرية, قسـ الدرب األحمر
كفي ىذه الحمقة يعرض أيضان أيامو األكلى, كيصؼ كصفان دقيقان المكاف الذم كاف يعيش 
فيو حيث يسكف مع أبيو كجده في السرايو التي تشبو القصر يحيط بو خمسة فداديف مكالح البرتقاؿ 

 (ٔ)كاليكسفي كالمانجك كالعنب كالبمح بأنكاعو"
ده باشا )عبد القادر التممساني باشا(. كيظير التممساني في مذكراتو أنو ابف عز كغني فج

كما أنو نشأ في بيت ديف كتقكل حيث "كاف الجد مف أتباع محمد بف عبد الكىاب, كقد طبع كثيران 
 (ٕ)مف كتب الكىابيف عمى نفقتو الخاصة"

                                                           

 ٓالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ُ)
 ٓالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ِ)
 ٔالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ّ)
 ٔالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ْ)
 ٖالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ٓ)
 ٖ,ٗالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ٔ)
 َُالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ٕ)
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كما أنو تأثر بجده كأصدقاء جده مف العمماء كالذيف كانكا يحضركف إلى السرايو أحيانان 
مؾ الجمسات "كاف يطيب لي أف أشيد تمؾ الجمسات كأصغي لتمؾ المناقشات, ككاف عمر يحب ت

 (ُ)حتى تككنت لدمَّ االنعطافات كالميكؿ إلى عمكـ الديف"

كما أنو يظير عكاطفو نحك الريؼ فيقكؿ "نشأت في العزبة, فأحببت الريؼ كحياة الفبلحيف 
ؾ مرض البميارسيا الذم عانيت حبان ممؾ عمىَّ كؿ عكاطفي, استحممت في الترعة, كسبب لي ذل

كيقكؿ أيضان "كنت أعشؽ كؿ ما في الريؼ: الشجر, الطير, البساطة.  (ِ)كما زلت أعاني منو كثيران"
"كـ أتمنى حتى ىذه المحظة أف أعكد : كيقكؿ أيضا (ّ)أسبح كأنا بمفردم في عالـ ال أدرم ما ىك"

اجي, مع النجـ الساىر, كصيحة الديكة ألحيا في الريؼ, بيف أحضاف السككف الغامر كالميؿ الس
 (ْ)في الفجر الباكر"

ثـ يتعرض التممساني إلى بعض األمكر التي ال يتفؽ معو في عرضيا في مذكراتو بعض 
إخكانو كمنيا المكسيقى, "لـ أستطع أف أككف أديبان, أك مكسيقيان رغـ حبي لممكسيقى كعزفي عمى 

رغـ كؿ محاكالتي الفاشمة كعرضت ما أكتب عمى بعض العكد لسنيف, كلـ أستطع أف أككف شاعران 
 (ٓ)الشعراء فقالكا لي إف ما تكتبو كبلـ مسجكع في أبيات كليس شعران"

"ككنت أنتيز فرصة االستراحة )االنتراكت( ألصمى  -كمنيا أيضان صبلتو في السينما:
 (ٔ)الظير كالعصر مجمكعيف مقصكريف في أحد أركاف السينما التي أككف فييا"

كاف التممساني كاضحان في حياتو ال يخفي شيئان عمى اآلخريف فبرغـ معارضة مف حكلو 
 ذىابو إلى السينما إال أنو يقكؿ: "فإذا تعجب الحاضركف أك غضبكا, فإفَّ رٌدم الكحيد الدائـ:

 (ٕ)"أف اهلل يعمـ إلى أيف أذىب فكيؼ ال أخشى اهلل ثـ أخشى الناس, كاهلل أحؽ أف أخشاه"
ني كاف أثيران عند أبيو, يقكؿ: "كنت مكضع الحب األكؿ عند أبي, ألنني أنجح سنة كالتممسا

بعد سنة دكف رسكب, أما أخكام الذيف يكبراني فقد زىدا في التعميـ كاشتغبل في التجارة كحتى ىذه 
 (ٖ)لـ يفمحا فييا"

                                                           

 َُالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ُ)
 َُالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ِ)
 ُُالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ّ)
 ُُالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ْ)
 ُِالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ٓ)
 ُّالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ٔ)
 ُّالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ٕ)
 ّالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ٖ)
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بع أحداث كما أنو كاف مثقفان, يقكؿ: "كنت أقرأ جريدة المقطـ كأنا في سف العاشرة, كأتا
الحرب العالمية األكلى في شغؼ, ككنت أرجك أف ييـز االنجميز لتتخمص مصر مف االستعمار 

 (ُ)البريطاني"

كما أنو كاف مدافعان عف الحؽ منذ طفكلتو,كال يخاؼ في ذلؾ لكمة الئـ حيث يذكر قصة 
لمدرسة "حدثت شكشرة بالفصؿ خبلؿ الفسحة فحضر ضابط ا قائبلن: انتقالو مف إحدل المدارس

كانتيرنا, كطمب الصمت الكامؿ, كأخذ يمر بيف المقاعد, فرأل طالبان اسمو محمد عمي سالـ يتحرؾ 
فجذبو مف بدلتو, فساؿ الحبر عمى مبلبسو كعٌز عمىَّ ىذا المنظر, كما كنت أعمـ عف حالة ىذا 

الضابط صائحان: الطالب المادية شيئان... كلكني رأيت حالة ظمـ فمـ أقكى عمى السككت فالتفت إلى 
ما ىذا الظمـ؟.. فطمب منى مغادرة الفصؿ فأبيت فجذبني مف مبلبسي ككاف أقكل طبعان, فمـ أكف 
إال يافعان.. كأخرجني مف الفصؿ بالقكة, ثـ تركني عمى الباب كذىب إلى الدرج الذم بو كتبي 

ؼ بالكتب حتى ضاؽ بي نا حكالي الدقيقة نتقاذمبيما, فتناكلتيا كقذفتو بيا, كظمككراساتي كقذفني 
 (ِ)ذرعان, فأمسؾ بي كجٌرني إلى ناظر المدرسة"

ككاف محبان لمرياضة خاصة المبلكمة إال أنو يقكؿ: "معممي إياىا ضربني بككسان جعمني 
 (ّ)أعتزليا إلى األبد"

 في الحمقة الثانية من مذكراتو يتعرض التممساني لبعض مبادئو وأفكاره ومنيا: 

رأيو في الزكاج يقكؿ: "الزكاج يجب أف يقكـ أكالن عمى رضاء الكالديف, كرضاء الزكج,  .ُ
َـّ االتصاؿ  أما تخطي إرادة الكالديف,فما الزكاج إذ ذاؾ إال نزكة اتصاؿ, حتى إذا ت
كتكرر كأصبحت المحبكبة طكع اليميف, تبخر كؿ ذلؾ الغمياف العاطفي, كلـ تبؽ إال 

 (ْ)صمة صداقة بيف الزكجيف"
اعتراضو عمى الدركس الخصكصية: "فأم احتراـ يقـك بيف طالب يدفع ألستاذه ماالن  .ِ

مقابؿ الحصكؿ عمى المعرفة, كبيف األستاذ الذم يمد يده ليتناكؿ األجر مف 
 (ٓ)الطالب؟"

                                                           

 ُْالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ُ)
 ُْ,ُٓالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ِ)
 ُٓالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ّ)
 ُٗ,َِالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ْ)
 َِالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ٓ)
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المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة: "فأنا مازلت أعتقد أف الرجؿ رجؿ كأف المرأة امرأة كلذلؾ  .ّ
يستطيع البشر أف يغيركا حكمة اهلل في خمقو ميما قدمكا لشبابنا خمقيا اهلل, كال 

 (ُ)المسمميف مف نظريات براقة تدعك إلى المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة"
حبلقة الفتيات لمرجاؿ: يقكؿ التممساني:"كنت في فندؽ بمدينة ككمك في إيطاليا,  .ْ

سيدات فسألت: مف كحددت مكعدان في صالكف الفندؽ لمحبلقة فمما دخمت لـ أر إال 
سيحمؽ شعرم؟ فأشاركا إلى فتاة فقمت أليست مف رجؿ قالكا: ال فقمت: ال رجؿ إذف ال 

  (ِ)حبلقة"
كيتعرض لبعض صفات مف شخصيتو فيقكؿ: "عرفت كؿ ما يعرفو الشباف الكارثكف,  .ٓ

  (ّ)عدا الزنا كالخمر, مف ارتياد السينما كالمسرح كالرقص في الحفبلت"
"كانت الخبلفات بيف األحزاب في ذلؾ الحيف عمى أشدىا, لكنيا  -ب:نظرتو إلى األحزا .ٔ

كانت خبلفات بيف رجاؿ ميما اشتدت الخصكمة بينيـ في القضايا العامة, فقد كانت 
 .(ْ)عبلقاتيـ الخاصة عمى أحسف ما تككف"

ثـ يعمؽ عمى كضع األحزاب بعد ذلؾ فيقكؿ: "كما مف شؾ أف الحزبية في صكرتيا  .ٕ
 (ٓ)ة مريرة في عالـ الديمقراطية"الحالية, نكس

"يعمـ اهلل أنو ال فتنة ىنا, كال طائفة ىناؾ,  -العبلقة بيف المسمميف كالمسيحييف كالفتنة: .ٖ
الكؿ مصرم يديف بديانتو دكف تدخؿ, كيباشر نشاطو دكف عراقيؿ كيحيا حياتو ىادئان 

 (ٔ)آمنان مستقران"
أال أسيء إلى إنساف بكممة نابية, "أخذت عمى نفسي عيدان ب -عدـ اإلساءة لآلخريف: .ٗ

 (ٕ)حتى كلك كنت معارضان لو في سياستو, كحتى لك آذاني"

 -كفي نياية الحمقة الثانية يحدد التممساني العكامؿ التي أثرت فيو ككٌكنت شخصيتو بقكلو:

"كىكذا ترل أف البيئة الدينية التي نشأت فييا, كالرغبة في البعد عف السفاسؼ كعف العبث, 
كرعاية الكالد, كطريقتو في تربية أبنائو, كحبي لمجالسة كمسايرة مف ىك أكبر مني سنان, كعزكفي 

                                                           

 ُِالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ُ)
 ِِالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ِ)
 َِكرات, التممساني,  ذكريات ال مذ (ّ)
 ِّالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ْ)
 ِّالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ٓ)
 ِّالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ٔ)
 ِٓالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ٕ)
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لؾ الكامؿ عف الدخكؿ في المناقشات السفسطائية, كحيائي كاحترامي لمشاعر الناس جميعان, كؿ ذ
 (ُ)كاف لو أكبر األثر في التككيف النيائي الذم أنا عميو"

أما في الحمقة الثالثة يتحدث الكاتب عف مكسـ االعتقاالت كاغتياؿ حسف البنا كيمقي 
االعتقاالت يتحدث  ة بمكسـنؼ انضـ إلييـ, كفي الفقرة المعنك الضكء عمى اإلخكاف المسمميف ككي

. "فغفرت لما كاف عميو مف اضطراب كقمؽ, ككقؼ خمفي التي مٌرت بو كمنيا قؼعف بعض المكا
ضابط كبير اسمو )عمر حسيف( كلعمو كاف رئيس المباحث في ذلؾ  -بيف كتفي  -مسدسو 

الكقت.. كحدثتني نفسي بأف أخرج مف جيبي عمبة السجائر ألدخف سيجارة, كلكف في لمح البصر 
درت أف كضع يدم في جيبي يؤدم أدركت مكقؼ الضابط الذم يقؼ خمفي بمسدسو بيف كتفي كق

إلى الظف بأنني سأخرج سبلحان, رغـ التفتيش الذم قبؿ المقابمة, فيفرغ رصاصو في رأسي, كأمكت 
ف كانت الميتة استشيادان حقيقيان"  (ِ)فطيسان في غير معركة كا 

ـ, كما ُُّٗكفييا أيضان يتحدث عف اغتياؿ حسف البنا كعف تخرجو مف كمية الحقكؽ سنة 
في حديثو عف شباب اإلخكاف المسمميف كأناقتيـ, كعف قصة انضمامو لجماعة اإلخكاف يعرج 

 ـ.ُّّٗالمسمميف عاـ 

في الحمقة الرابعة يتحدث تفصيميان عف اإلخكاف المسمميف كمف المكضكعات التي اىتـ 
تو, أما بالحديث عنيا كالتنظيـ السرم لئلخكاف, عممو أميف خزانة اإلخكاف, محاكلة أحد الكزراء رشك 

في الحمقة الخامسة فيتحدث عف المكاجية التي حدثت بيف طو حسيف عميد األدب العربي كحسف 
البنا المرشد العاـ لئلخكاف المسمميف, كما أنو يذكر بعض المكاقؼ التي جمعتو بحسف البنا كيتطرؽ 

الحمقة  إلى قضية ميمة عند اإلخكاف كىي رأييـ بالييكد كرأييـ باإلعبلـ في ذلؾ الكقت في
السادسة, كفي الحمقة السابعة يبيف رأييـ في العنؼ كيحدد مفيكـ القكمية كرأم اإلخكاف المسمميف 

 –الحزبية  –يحدد كذلؾ عناصر التخمؼ في المجتمع كىي: االستعمار في الحمقة الثامنة ك فييا, 
م كاليدؼ الربا, كفي الحمقة التاسعة يتحدث عف الجياد كمظاىر الفرقة في المجتمع المصر 

 الرئيسي لئلخكاف.

كفي الحمقة العاشرة يعرج التممساني عمى النيج االقتصادم اإلسبلمي كتحريـ الكسب 
 الخبيث

يقارف التممساني بينو كبيف مف سبقو مف المرشديف في الحمقة الحادية عشرة, كيكضح مدل 
ة كىي قضية جذكر حبو كانبياره بسمفيو )حسف البنا كحسف اليضيبي(, كيعرج عمى قضية جد ميم

                                                           

 ِْالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ُ)
 ِٔالتممساني,  ذكريات ال مذكرات,  (ِ)
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ـ في الحمقة الثانية عشر أما في الحمقة الثالثة عشر فيتحدث عف قصة ُْٓٗالتكفير, كفتنة سنة 
لغاء األحزاب.  الخبلؼ بيف عبد الناصر كاإلخكاف المسمميف كا 

ـ, أما في ُْٓٗيتحدث عف عبلقة اإلخكاف بعبد الناصر بعد  في الحمقة الرابعة عشر
كما القاه مف عذاب  ,الحمقة الخامسة عشر فيتحدث عف تجربتو في السجف الحربي كسجف الكاحات

 كيعرج فييا عمى أىداؼ عبد الناصر في تمؾ الفترة كما سبقيا كدكر اإلخكاف في نجاح ثكرة يكليك.

كاالقتصادية تحدث عنيا التممساني في الحمقة السادسة فمسفة الحؿ اإلسبلمي السياسية 
 عشر كأبرز رأيو فييا.

تحدث عف أمكر خاصة باإلخكاف منيا محاكالت لتغيير اسـ  سابعة عشركفي الحمقة ال
 اإلخكاف, كالقيادات البارزة لئلخكاف في حرب فمسطيف.

ا عبد الناصر ( عمى أف حادث المنشية مسرحية أعدىُٖيؤكد التممساني في الحمقة )
لتصفية اإلخكاف كينقؿ إلينا تصريح اليضيبي: أنا برمء مف كؿ دماء االغتياالت, بؿ إنو يقكؿ أف 

( ُٗمف أطمؽ النار عمى عبد الناصر حي يرزؽ كيتمتع بمركز مرمكؽ, كما يؤكد في الحمقة )
كفي الحمقة  عمى أنو أصبح المرشد العاـ لئلخكاف ألنو كاف أكبرىـ سنان كاعتبر ذلؾ مصادفة,

أما في الحمقة الكاحدة  ,العشريف يتطرؽ الكاتب إلى العبلقة بيف الكفد كاإلخكاف كالتعاكف بينيما
كالعشريف فيتحدث عف قضايا شائكة منيا ما أثير عف اإلخكاف بأنيـ يتدربكف عمى السبلح في 

ما يعرج في حديثو ألمانيا كزيارة مف الييكد كالمستشار الصحفي األمريكي لئلخكاف المسمميف, ك
 عمى الجياد في أفغانستاف.

 :أىم القضايا والمحاور التي ركزت عمييا السيرة

 كصؼ تفصيمي لسنيف عمره األكلى كلبمدتو التي كلد فييا. .ُ
 صفاتو الشخصية كمبادئو كأفكاره كاألشياء التي أثرت في بناء شخصيتو. .ِ
 جماعة اإلخكاف المسمميف كالتزامو بيا. .ّ
 داخؿ سجكف عبد الناصر كصكر مف التعذيب. السجف كاالعتقاؿ .ْ
في االستعمار كالحزبية, الييكد, اإلعبلـ, التكفير في  –آرائو الفكرية في السياسة  .ٓ

 المجتمع المسمـ كآرائو في االقتصاد )الربا, كالمنيج االقتصادم اإلسبلمي(.
 عبلقتو بالمرشد األكؿ الشييد حسف البنا كالمرشد الثاني حسف اليضيبي. .ٔ
 حادث المنشية كأثره عمى اإلخكاف. .ٕ
 عمر التممساني مرشدان عامان لئلخكاف المسمميف. .ٖ
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 كشف المستور
 منير الغضبان

صفحة مف الحجـ الصغير, كىك جزء مف سمسمة الريادة  ّٔٔكتاب كشؼ المستكر يبمغ 
ليا عنكانان ثـ  الذاتية )أفكارم التي أحيا مف أجميا(, قسـ الكاتب كتابو إلى مائة فكرة كؿ فكرة يضع

 يتحدث عنيا بالتفصيؿ مستشيدا ببعض القصص كالمكاقؼ ذات العبلقة.

يبدأ كتابو بإىداء إلى العامميف في الحقؿ اإلسبلمي ثـ يتحدث عف ىدؼ السمسمة )أفكارم 
"كحتى ال نحكؿ الفكر إلى لكحة تاريخية كتبت بالخط الفارسي أك  -التي أحيا مف أجميا( فيقكؿ:

أف تككف السمسمة كاضحة في مضامينيا صريحة في آىاتيا كمسراتيا جديدة في  الككفي نأمؿ
أم أف الغاية ليست تاريخية بؿ الغاية فكرية  (ُ)تكجياتيا كغاياتيا ألف القديـ كحده لـ يعد كافيان"

تربكية, حيث يقكؿ بعد ذلؾ: "كلذلؾ نسعى إلى إحياء معالـ الفكر الطمكح غير المستيمؾ كالعقؿ 
رادة اإلنساف الكريـ مف خبلؿ بث قيـ الحب كالتسامح كالعدالة  المنجز الفاعؿ غير الناظر فحسب كا 

ـ مف أف عمي المقدسي مقدٍّـ الكتاب يرل أف الكتاب "كثيقة بالرغ (ِ)كالتغافر كالتناصح كالكرامة"
تاريخية لسيرة رجؿ كبير, قدـ لئلسبلـ عمره, كأحب كطنو كاستبسؿ في الدفاع عنو, كالنصرة لو, 

 كقكبؿ بطرد كتيجير كاغتراب"

كفي مقدمة الكتاب يكضح الكاتب سبب كتابة كشؼ المستكر, كيؤكد أف األستاذ عمي 
اء ذلؾ حيث أنو أقنعو بأسمكبو الميذب كبخمقو الدمث بأف مف كاجبو أف يكتب المقدسي كاف كر 

 -سيرتو, ألنيا تجربة قد تستفيد منيا األجياؿ كيؤكد الغضباف عمى ىذه الغاية بقكلو:

"كأنا أقكؿ: إف استفاد الشباب مف ىذا الكتاب فنعمان بو كيكفيني إف خرجت منو كفافان ال 
  (ّ)"عمي كال لي إني إذف لسعيد

 إلى مراحل: (كشف المستور الغضبان) قسم الكاتب منير

 أكال: النصؼ األكؿ مف العمر, حيث قسمو إلى عدة أجزاء:

  )ـُِٓٗ –ـ ُِْٗ)في الجذكر مرحمة إلقاء البذار 
 المرحمة اإلعدادية 
  )ـُٕٓٗ –ـ ُِٓٗالمرحمة الثانكية )المرحمة األتقى كاألرقى 

                                                           

 ٖالغضباف, كشؼ المستكر,  (ُ)
 ٖالغضباف, كشؼ المستكر,  (ِ)
 ٗالغضباف, كشؼ المستكر,  (ّ)
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 الطمكح كاإلنساف الفاعؿ( المرحمة الجامعية )مرحمة الشباب 
  ثانيا: النصؼ الثاني مف العمر )مف الثبلثيف إلى الثانية كالستيف( مف األفؽ المحمي

 إلى األفؽ الكطني كالعربي كاإلسبلمي.
  ـ )العمؿ في الرئاسة العامة لتعميـ البنات في َُٖٗ –ـ ُِٕٗالمرحمة األكلى

 المممكة العربية السعكدية(.
 ـ( مرحمة العمؿ في ُٕٖٗ –ـ ُُٖٗ) َُْٕ -ىػ ََُْعاـ  المرحمة الثانية مف

 قيادة الجماعة اإلسبلمية في سكريا.
  ـ( مف ََِْ –ـ ُٕٖٗىػ )ُِْٓ -ىػ َُْٕالمرحمة الثالثة األخيرة مف عاـ

الخامسة كاألربعيف إلى الثالثة كالستيف مرحمة الجامعة الندكة.)المعيشة مع رسكؿ اهلل 
 صمى اهلل عميو كسمـ( 

كؿ مرحمة مف كربما نستطيع أف نسمييا دركسان مستفادة ل ,ان منير الغضباف أفكارن  يحدد
ني أرل المراحؿ,  اكمجتمعان أف المسمـ لك استطاع تطبيقيا ألنشأ جيبلن كا   .صالحن

اكالن: المرحمة األكلى في النصؼ األكؿ مف عمره كىي مرحمة إلقاء البذار كما أسماىا 
 -حد عشر فكرة :ـ( فيحدد فييا أُِٓٗ –ـ ُِْٗ)

  الفكرة األكلى: أتقف كأجد فالحياة ىبة مف اهلل عميؾ استثمارىا كاستذكر لطؼ اهلل
 كعكنو لؾ.

 .الفكرة الثانية: استكمؿ مؤىبلتؾ الفكرية كالنفسية كال تنظر إلى الشيرة 
 .الفكرة الثالثة: فجر طاقتؾ كادع مكاىبؾ ككف نسيجان فريدان 
  مف حكلؾ كصادؽ العظماء تصبح منيـ.الفكرة الرابعة: تعرؼ عمى كؿ 
 .الفكرة الخامسة: المعرفة نماء ثقؼ نفسؾ كغٌذ عقمؾ.. تصفك حياتؾ 
 .الفكرة السادسة: الطفكلة بعد رائع في مشاريعنا فمندعـ ىذا العالـ الجميؿ الرائع 
  الفكرة السابعة: أقـ عبلقاتؾ مع أبنائؾ عمى أساس القناعة كاالحتراـ كخالطيـ

 حقنيـ بخمؽ المناعة ال المنع.بالناجح كا
 .الفكرة الثامنة: اىتـ بنقاء جك األسرة كحفز عائمتؾ عمى الخير 
  الفكرة التاسعة: المسئكلية الفردية كاستشعار رقابة اهلل كاإلحساس بكخز إبرة الضمير

 أساس التربية الناجحة, كفي البلكعي تنبت المحاسبة.
  تصؿ إلى ىدفؾ. –مسيرتؾ الفكرة العاشرة: اعرؼ رسالتؾ, حدد 
  الفكرة الحادية عشرة: تعامؿ مع الناس بحكمة كاستثمر أحسف ما لدييـ, ككف ذكيان

 في معرفة نقاط القكة عندىـ.
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يحكي لنا منير الغضباف في تعميقو عمى الفكرة األكلى, كالتي مف المفترض أف تككف بداية 
في الرابعة مف عمره أكشؾ أف يمكت عمى حياتو رؤيتو لممكت أربع مرات, في المرة األكلى كاف 

كفي الثالثة انقبلب  ,يدم سائؽ شاحنة لكال أف السائؽ استعمؿ الككابح بقكة, كفي المرة الثانية غرقان 
السيارة عمى حافة طريؽ جبمي, كفي الرابعة ضغط عمى دكاسة البنزيف بدالن مف الفرامؿ فطارت 

الفكرة ليذه الفقرة أتقف كأجد فالحياة ىبة مف اهلل عميؾ السيارة كلـ يكقفيا إال الجدار, لذلؾ جعؿ 
 استثمارىا.

فالغضباف يرصد مكاقؼ حدثت معو ثـ يعمؽ عمييا كيستخمص لنا درسان نافعا نستفيد منو 
 في حياتنا مستشيدان مف القرآف الكريـ عمى ىذا الدرس ثـ يسمييا فكرة.

ميـ جدان, كىك العبلقة الطيبة بينو  ركز الغضباف عمى أمر فقد في المرحمة الثانكيةأما 
كبيف أقرانو بغض النظر عف تكجياتيـ السياسية كالفكرية, كما اىتـ بأثر رفاؽ السكء كبأنيـ قادركف 

يبيف أثر الشيرة عمى الطبلب في ىذه الفترة مف حياتيـ, كما  , كعمى أف يعينكا عمى االنحراؼ
 كضح كجية نظره في الحزبية.

كلكنو لـ يحب عبد  ,عبد الناصر كالكحدة حيث أيد الغضباف الكحدةكما بيف مكقفو مف 
الناصر, يقكؿ معبران عف رأيو: "سبحاف اهلل كبمقدار ما كانت سعادتي بالكحدة كعكاطفي كمشاعرم 
ككياني كمو معيا لكف لـ يدخؿ عبد الناصر إلى قمبي كتذكرت السجكف كالمعتقبلت كاألعبلـ عمى 

 (ُ)قمبي لو! أعكاد المشانؽ فمـ يفتح

يحذر الغضباف في كتابو مف أمراض النفس كالغركر كالرياء كأمراض المساف كآفاتو 
 كاعتبارىا مف الميمكات.

كما يحث الغضباف عمى القراءة كالمطالعة الدائمة كيعتبر أف الغذاء ضركرم جدان لمعقؿ 
أقرأ في الطريؽ في ارة, "كنت ال أتحرؾ إال ككتابي معي, أقرأ في السي -حتى تنعـ الحياة, يقكؿ:

 (ِ)فيو أف أقرأ" يكؿ مكاف يتاح ل

 -أما في حديثو عف الحياة الجامعة يؤكد عمى ما يمي:

بقدر ما يتطابؽ الداعية مع فكرتو, كبقدر ما يؤمف بيا يجد نصرة ربو كاحتراـ مف 
عمى المسمـ أف يككف صادقان كال يخاؼ في اهلل لكمة الئـ, كما أف لذة طاعة اهلل كثمرة  حكلو,يجب

 األجر تنسي المسمـ مشاؽ العمؿ كأىكالو.

                                                           

 ُٔالغضباف, كشؼ المستكر,  (ُ)
 ُٕٔالغضباف, كشؼ المستكر,  (ِ)
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كالنضاؿ الفكرم كالجياد المعرفي كساـ شرؼ كعز في الحياة, كمف خرج في طمب العمـ 
 فيك في سبيؿ اهلل حتى يرجع.

يا االنفصاؿ عف مصر أك انتياء الكحدة بيف مصر كما يذكر بعض األحداث السياسية كمن
كيعرج عمى رأم عمى الطنطاكم حيث كاف مع االنفصاؿ عف  ,كسكريا كرأم اإلخكاف المسمميف فييا

 مصر.

كما يحدد األساس في التعامؿ مع اآلخريف كالعبلقة بيف المصالح كالمبادئ كيضع قاعدة 
اآلخريف مصالح بمصالح فقد تمتقي المصالح, ميمة لمتعامؿ مع اآلخريف حيث يقكؿ:"تعامؿ مع 

كما يرل أف األعياد كاالحتفاالت مكاسـ طيبة لمتكاصؿ مع الناس  (ُ)لكف ليس عمى حساب المبادئ
 (ِ)دعكتؾ إلى اهلل أينما انتقمت كارفع ىدفؾ حتى ال تسقط" كجو كبلمو لمداعية بقكلو "ال تنسى كي

 ُِٕٗاني مف عمره كيؤرخ لممرحمة األكلى )يبدأ الغضباف بعد ذلؾ حديثو عف النصؼ الث
 ( كىي عممو في المممكة العربية السعكدية.َُٖٗ -

كفي ىذا الجزء يتعرض إلى حياتو الخاصة كيبتعد قميبلي عف حياتو العامة حيث ينقؿ إلينا 
مشاعر الفرح التي أحس بيا في مناسبات محددة كىي فرحتو بالنجاح )في الصؼ الخامس, في 

 نتقالية, التخرج مف الجامعة الدبمـك العاـ في التربية الدبمـك الخاص باألدب العربي(الصفكؼ اال
فرحتو بالزكاج كفرحتو بالكلد خصكصان أنو لـ يأت إال بعد أربع سنيف مف الزكاج كفرحة 
ظيكر كتاب أبي ذر الغفارم كينقؿ أيضان لحظات الحزف التي عاشيا كمنيا: فقداف مصطفى 

كفقدانو لكالده, كالحزف عمى االنفصاؿ عف مصر, ككارثة الثامف مف آذار  _هللرحمو ا_السباعي 
 ككارثة الخامس مف حزيراف.

كيتحدث عف تعاقده إلى السعكدية كعممو مكجيان تربكيان عامان لمدارس البنات, كيتطرؽ مف 
 خبلؿ ذلؾ إلى أىمية التعميـ في حياة المسمـ.

ركة اإلسبلمية, كعف االختبلفات في كجيات يعكد الغضباف لمحديث عف حياتو في الح
النظر كدكره في تذليؿ الصعكبات إلنياء ىذه الخبلفات ثـ يتعرض الغضباف لمكتب التي ألفيا 

 -كمنيا:
 .إليؾ أيتيا الفتاة المسممة 
 .األخكات المسممات 
 .مف معيف التربية اإلسبلمية 
 المسيرة اإلسبلمية لمتاريخ 

                                                           

 ُٖٕالغضباف, كشؼ المستكر,  (ُ)
 ُْٖالغضباف, كشؼ المستكر,  (ِ)
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  ميزاف اإلسبلـ.الحركات القكمية الحديثة في 

خبلؿ حديث الغضباف عف رسالة الماجستير التي قدميا كالتي عنكانيا )االتجاه اإلسبلمي 
 عند الرصافي( يعمٍّمنا درسان ىامان في الحياة كىك )مف استعمؿ الشيء قبؿ أكانو عكقب بحرمانو(

 -ثـ يعكد لمحديث مٌرة أخرل عف لحظات معنكية مؤثرة في حياتو كمنيا:

 كعبة المشرفة ألكؿ مرة.رؤيتو ال 
 .أداء مشاعر الحج 
 .كصكؿ خبر استشياد أخيو أبي أسامة 
 .صعكد غار حراء 
 ابنتو أركل بعد ست سنيف مف كالدة أخييا. دةكال 
 .إصابة أخيو باألزمة القمبية 
 .الحادث الذم نزؿ بو كىك محـر في منى كالذم رأل فيو المكت 
  دفعة كاحدة.مجزرة تدمر في سكريا كمقتؿ حكالي ألؼ أخ 

المرحمة الثانية مف النصؼ الثاني مف العمر يطمؽ عميو الكاتب )مرحمة العمؿ في قيادة 
الجماعة اإلسبلمية في سكريا(, الكاتب يؤكد في ىذا الجزء عمى أف الجياد دكف تربية عمى أصكلو 

تفاكض الناجح اهلل ماضية كالتاريخ مدرسة, كأف ال سنفكمبادئو أقرب إلى العصبية الجاىمية, كأف 
يككف عمى أساس الشراكة كاالحتراـ المتبادؿ كما يرل أف صفاء النفكس كالتخمي عف العصبية ىك 

 الذم ينقذ الجماعة مف أزمات انشقاقاتيا.

ـ ََِْ – ُٕٖٗىػ( ُِْٓ – َُْٕفي المرحمة الثالثة كاألخيرة مف السيرة )مف عاـ 
مة الجامعة الندكة )المعيشة مع رسكؿ اهلل صمى اهلل مف الخامسة كاألربعيف إلى الثالثة كالستيف مرح

عميو كسمـ(, كيحكى قصة عممو في معيد البحكث العممية كالتراث اإلسبلمي في المممكة العربية 
 السعكدية, كتأليؼ كتابو فقو السيرة النبكية ككتاب عمرك بف العاص.

بحكث, حيث قاؿ: كأصعب ما مٌر عميو في حياتو االستغناء عف خدماتو في مركز ال 
ذا ىك االستغناء عف خدماتي في المركز إلحبلؿ  "ككانت لحظة صعبة يكـ كصؿ لي كتاب سرم كا 

 (ُ)السعكدييف محمي"

انتقؿ إلى العمؿ مع الندكة العالمية لمشباب المسمـ بمسمى )باحث ثقافي( ال عمؿ لو إال 
كفي ىذه الفترة ألؼ كتابان سعد بو كثيران كشعر بمذة كمتعة كبيرة, يقكؿ: "كبعد ىذه  ,الكتابة كالتأليؼ

                                                           

 ُِّالغضباف, كشؼ المستكر,  (ُ)
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المذة كالمتعة لـ يعد عندم شيء في الدنيا أصبك إليو فقد قٌدر اهلل تعالى لي أف أكتب سمسمة المنيج 
 (ُ)التربكم لمسيرة النبكية في أحد عشر مجمدان"

 -الفترة تحدد في أطر عّدة ىي: هولقد وضح الغضبان أن عممو الدعوي في ىذ

 .في تقديـ النصح لمجمس شكرل جماعة اإلخكاف 
 .في العمؿ عمى كحدة الجماعة 
 .العمؿ في لجنة التقكيـ في جماعة اإلخكاف 
 .العمؿ في خطة الجماعة العامة 
 .العمؿ في المشركع السياسي لمجماعة 

كينيي الغضباف الفكرة المائة كىي: حيف تسكد شريعة اهلل في الكطف تعني رفاىية كنماء 
حيث يتمنى أف يسكد  ,كعدالن كفي ىذه الحمقة األخيرة يتحدث فيياعف أمانيو كآمالو لبمده سكريا

الكحدة الكطنية كتنبذ التعصب  اكد فييذا ىكية إسبلمية تس ان الحؽ كالعدؿ فييا, كتصبح بمد
 (ِ)ئفي"الطا

                                                           

 ِّٕالغضباف, كشؼ المستكر,  (ُ)
 َّٓ – ّْٕانظر الغضباف, كشؼ المستكر,  (ِ)
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 طفل من القرية
 سيد قطب
كتاب سيد قطب عبارة عف سيرة أدبية يبدأىا بمقدمة قصيرة جدان كلكنو يرصد فييا ىدفو 
كغايتو مف كتابة سيرة كىك ىدؼ تاريخي حيث يقكؿ: "ىذه صكر مف حياة القرية عاصرت طفكلتي 

القكمية كالتاريخ الحديث  منذ ربع قرف مف الزماف... كفي تسجيمو ىنا احتفاظ بصفحات مف الحياة
 .(ُ)في سجؿ الفنكف"

أف ىذه األياـ  احسيف عميد األدب العربي يكضح فييكيتمك المقدمة إىداء قدمو إلى طو 
 تشبو في قميميا أياـ طو حسيف كتختمؼ في كثيرىا.

كيسير سيد قطب في سيرتو مسيره طو حسيف في أيامو حيث يعتمد ضمير الغائب في 
نفسو )الطفؿ الصغير( كيبدأ سيرتو بعنكاف )المجذكب( معبران عف الخمؿ الفكرم  حديثو, كيطمؽ عمى

كالعقائدم الذم يسيطر عمى قرل مصر في ذلؾ الكقت, ففي حديثو عف المجذكب ذلؾ الرجؿ الذم 
اعتبره أىؿ القرية مف أكلياء الصالحيف برغـ قذارتو كتصرفاتو التي تنـ عف انفصالو عف الكاقع في 

 ألحياف.كثير مف ا

يقكؿ: "لقد قيؿ ليـ إف الشيخ )يخطي( فمما طمبكا تفسيران ليذه )التخطية( فىًيميكا أنو ينتقؿ 
بخطكة كاحدة في كؿ يكـ مف أياـ الجمعة مف القرية إلى الكعبة, فيصمي الجمعة ىناؾ مع األكلياء 

 (ِ)كالصالحيف ثـ يعكد"

أنو: "لـ يكف يعمك عمى مقاـ بؿ أف سيد قطب في صفحات متقدمة مف كتابو يؤكد عمى 
 (ّ)العمماء في القرية إال مقاـ المجاذيب كاألكلياء"

كأنا  –يكتب سيد قطب بأسمكب أدبي جميؿ كرقيؽ يشد القارئ كينقمو إلى عالمو, أشعر 
بإحساس الكاتب في لحظات الخكؼ كالرىبة فيكاد قمبي ينخمع ككأنني أشاىد ًفممان  –أقرأ السطكر 

كالحركة يعرض عمى شاشة التمفاز.كذلؾ ألنو يكتب بإحساس طفؿ القرية الذم  مف أفبلـ الرعب
 تزدحـ في رأسو الكثير مف األساطير كالخرافات .

الحمقة الثانية بعنكاف ضابط الجمباز يتحدث سيد قطب فييا عف نشأتو كعائمتو كمرحمتو 
 الدراسية األكلى أك دراستو في المدرسة األكلية.

                                                           

 ُقطب, طفؿ مف القرية,  (ُ)
 ّقطب, طفؿ مف القرية,  (ِ)
 َٔقطب, طفؿ مف القرية,  (ّ)
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لجمباز فيك ذلؾ الضابط الذم عينتو المديرية كي يطكؼ القرل أما عف قصة ضابط ا
ليعمـ التبلميذ األلعاب الرياضية كيصفو سيد بقكلو: "إف الرجؿ يبدك في خياؿ ىؤالء التبلميذ 
الريفييف, ككأنو الشيطاف في سرعة الحركة كخفة الكثب كحفظو العجيب لمجمباز فكاف ىذا مف 

اه التي ييزىا في يده ميددان... كاف لو مثاؿ رعب جارؼ, حتى زعقاتو فييـ, كتكشيراتو ليـ كعص
, كمف شٌدة خكفو مف ضابط الجمباز (ُ)لقد كاف يكـ حضكره عندىـ كيكـ الحشر يشيب الكلداف"

ىرب في أكؿ يكـ لو في المدرسة كيصؼ سيد قطب مدرستو بالتفصيؿ كما حدث ليا مف تطكير 
لكزارة أدت إلى استغنائيـ عف الشيخ أحمد معمـ مف زيادة في عدد مدرسي اك مف سنة ألخرل 

كيعبر عف ذلؾ  ,كفي ىذا اليكـ قرر كالده أف يعيده لمكتاب كقد حزف لذلؾ حزنان شديدان  ,ابتَّ الكي 
بقكلو: "ال يذكر أف قمبو الصغير قد عرؼ مف قبؿ مثؿ اليـ الذم عرفو ذلؾ اليكـ كال أف صدره 

يقارف بيف الكتاب كالمدرسة مف حيث الشكؿ كالمضمكف,  ثـ (ِ)ضاؽ كجرح كاكتأب كاليكـ أيضان"
كينقؿ لنا حبو كاعتزازه بيذا البناء الجميؿ ذك الفناء الفسيح كفخره بفكزه عمى أكالد الكتاتيب في 
مسابقة حفظ القرآف الكريـ, كما يتعرض لبعض الشائعات التي كانت تثار في القرية ضد المدرسة 

 كمدرسييا.

تقديره ألساتذة المدرسة بأسمكب شيؽ فيقكؿ: "يذكر أف أحدىـ كاف قد يعبر سيد قطب عف 
كيذكر أنو  ,نسى ساعتو فانتدبو كسممو المفتاح ليأتي لو بيا إذ كاف معركفان بأمانتو في المدرسة

فانبيرت أنفاسو كىك يخطك  ,دخؿ الدار متييبان متكجسان كأنما يدخؿ محرابان مقدسان أك داران مسحكرة
لدرج كىك يفتح باب الحجرة المقدسة كىك يتناكؿ الساعة ثـ يغمؽ الباب كيعكد كأنو كىك يصعد ا

 (ّ))الشاطر حسف( داخؿ الكنز المسحكر!"

تمؾ األياـ  ,ينقؿ إلينا سيد قطب الحالة المرحة التي يعيشيا الطبلب في أياـ فيضاف النيؿ
محدد: "لقد كاف التبلميذ يقفكف التي يتأخر فييا المدرسكف عف الحضكر إلى المدرسة في المكعد ال

عمى الشط أك يبعدكف في شكارع القرية القريبة أك يقفزكف أك يتصايحكف في فناء المدرسة... كيكمؿ 
ككانت الجرأة تبمغ ببعضيـ أف يخمعكا مبلبسيـ كيمقكا بأنفسيـ في الماء مف النكافذ فيسبحكا ثـ 

ث ال يجدكنيا إذ ينتيز بعض زمبلئيـ ىذه يعكدكا فيتسمقكا النكافذ حيث يجدكف مبلبسيـ أك حي
 (ْ)الفرصة فيخفكنيا أك ينقمكنيا إلى مكاف بعيد"

                                                           

 َُقطب, طفؿ مف القرية  (ُ)
 ُٓقطب, طفؿ مف القرية  (ِ)
 ُِ – َِقطب, طفؿ مف القرية  (ّ)
 ُٗقطب, طفؿ مف القرية,  (ْ)
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ككثيران ما يتطرؽ سيد قطب إلى قصص الطفكلة الطريفة كما ينقؿ إلينا بعض المكاقؼ التي 
تكشؼ لنا عف طريقة التعميـ آنذاؾ. يقكؿ: "كاف الشيخ مغرمان باإلعراب كالتبلميذ صغار المدرسة 

كلية, لكف ماذا يعنيو ىك... إنو يستدعي تمميذان منيـ ليكتب عمى السبكرة, فقد كاف خط الشيخ ال األ
يقرأ, كيممي عميو أبيات كاممة مف الشعر ثـ يكمؼ التبلميذ أف يعربكىا, فإذا لـ يعرفكا ففيو ىك 

نو ليحفظيـ اإلعراب تحفيظان" مف الشباف  , ثـ يتعرض لبعض الممارسات التي تحدث(ُ)البركة, كا 
حجامو عف بعض إ,كيكضح أثر التربية العائمية في خاصة بعد اف دخمت الفتيات المدرسة

 التصرفات السيئة كمعاكسة البنات.

كما يعرج في حديثو عمى قضية الجيؿ المنتشر في القرية كعرضو لبعض المكاقؼ كمنيا: 
ما جاء الحكيـ إلى القرية يقكؿ: التطعيـ ضد األمراض في القرية حيث يحكي رٌدة فعؿ األميات إذا 

"ما إف يعمف ىذا في القرية حتى ترتج كترتجؼ فتخرج األميات إلى الشكارع مكلكالت مذعكرات, 
عمى أنفسيف األبكاب, كيكسركنيا  فكؿ مكاف في ذعر كعجمة, ثـ يغمق يمتقطف أطفاليف مف

 (ِ)بمساعدة الخفراء"

ت انتباىو كمنيا: )الختمة( كالمقصكد بيا يذكر سيد قطب بعض المظاىر القركية التي لفت
تبلكة القرآف الكريـ كمو داخؿ البيت في أياـ محددة مف العاـ, يتمكىا مجمكعة مف القراء يعدكف 
التبلكة كظيفة ليـ كيعمؽ سيد قطب عمى ذلؾ بقكلو: "لذلؾ كانت طائفة القراء في القرية محددة, 

قارئ مكفكؿ الرزؽ معظـ أياـ السنة, كىك يظفر مف ككاف اإلقباؿ عمى تحفيظ القرآف شديدان فال
الطعاـ بما ال يظفر بو كبار أثرياء القرية في كثير مف األحياف... ثـ يتناكؿ بعد ذلؾ كمو أجران قد 

ف كاف المتعارؼ أف يككف نصؼ المقدار"  (ّ)يبمغ خمسة قركش في كؿ ختمة. كا 

ياتـ حيث يتكافد المعزكف كيقرأ القرآف. كمنيا أيضان )الطمعة( كتأتي بعد األياـ السبعة لمم
الرزؽ, سعداء يحصمكف  يلطائفة القراء حيث يككنكف مكفكلكمنيا )سيرة رمضاف( كىك مكسـ سعيد 

 (ْ)عمى جنيو كامؿ أجران لكؿ كاحد.

كما يتحدث عف السيد الحكيـ أك الممرض الذم يباشر عبلج المرضى في القرية, كيكضح 
ي القرية, يقكؿ: "كمف بيف ىذه الجمكع الدائبة الحركة, الكثيرة العدد, كاف مدل أىميتو بالنسبة ألىال

ىناؾ رجؿ ممحكظ ... كاف طكيبلن نحيفان أبيض البشرة يرتدم جمبابان أبيض نظيفان مفصبلن عمى 
فكقو ميدعة نظيفة كذلؾ, كيمبس في قدميو شبشبان بادم طريقة البندر ال طريقة القرية, كيرتدم 

                                                           

 ِّالقرية, قطب, طفؿ مف  (ُ)
 ِٖسيد قطب, طفؿ مف القرية,  (ِ)
 ّٓقطب, طفؿ مف القرية,  (ّ)
 ّٔ – ّٓانظر قطب, طفؿ مف القرية,  (ْ)
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المسكميف. ذلؾ الرجؿ  يقكؿ( فمقد كاف ىك المشرؼ عمى عبلج ىذا العدد الضخـ مفاألناقة )ثـ 
 .(ُ)يد الحكيـ"سالممحكظ .ىك ال

تعرض الكاتب في حديثو عف بعض الخرافات كاألساطير الخاصة باألكلياء في القرية, كما 
د أىؿ القرية نتحدث عف العفاريت كأطاؿ في الحديث عنيا ألنيا تعتبر مف المعتقدات األساسية ع

ة التي أثرت عميو مكت صديقو )جمعة( الذم لـ يستطع أف ييرب مف العفريت حزنكمف المكاقؼ الم
حسب ظف األطفاؿ فكقع مغشيا" عميو, كظؿ في حالة مرضية إلى أف مات بعد ثبلثة أشير, كيقكؿ 

و يبكي, ككانت سيد قطب معبران عف تمؾ المحظة التي مشى فييا في جنازتو : "كسار في جنازة رفيق
ىذه أكؿ جنازة يشيدىا, كارتسمت الحادثة كميا في ذاكرتو ال تنسي.. كلـ يعد إلى ىذه الجمسة 
القمراء إال بعد مضي ثبلث سنكات, حينما بمغت سنو العاشرة كصارت لو في العفاريت عقيدة 

 (ِ)جديدة"

د بكجكد العفاريت كيقصد بالعقيدة الجديدة محاكالتو الكصكؿ إلى ىذه األماكف الذم يعتق
فييا كالبئر الميجكر, الدرب الضيؽ كالساقية كغيرىا, كاف يقصد ىذه األماكف كيسير فييا كيشعؿ 

 عكد ثقاب أم أنو كاف يجرم التجارب كي يتأكد مف عدـ كجكد أم عفريت.

يتحدث سيد قطب عف الحركة الثقافية في القرية كيقكؿ أنيا تككف ثبلثة أك أربعة أياـ في 
شير السنة كيكضح ذلؾ بقكلو: "تمؾ ىي األياـ التي كاف يصؿ فييا إلى القرية )عـ صالح( بعض أ

حامبلن عمى كتفو غرارة )سكيبة( حافمة بالكتب, فيجمس في سكيقة القرية متربعان فكؽ الغرارة بعد 
 (ّ)إفراغيا, كيرص أمامو صفكفان, حسب قيمتيا, أك حسب مكضكعاتيا!"

يد اليبللي, ككتب األميرة ذات قصص الزير سالـ كأبي ز كمف ىذه الكتب كتب شعر, 
يمة كالممكة حٌنة, كفييا مف الكتب الدينية الكثير ككذلؾ كتبان بكليسية ككتبان ثقافية, ككاف سيد ال

قطب يعتبر ىذه األياـ التي يأتي فييا عـ صالح مف أجمؿ أياـ السنة حيث يحصؿ فييا عمى ما 
جمعو مف مصركفو, كيقكؿ مكضحان ذلؾ: "فإذا نفذ الرصيد  يستطيع شراءه مف قصص ككتب مما

نو لمبمغ جسيـ في ذلؾ  استعاف بكالده فطمب منو القرش كالقرشيف كالخمسة في بعض األحياف.. كا 
كىذا يدلؿ عمى حبو العميؽ لمقراءة كالمطالعة كرغبتو  (ْ)الحيف, فسنو لـ تكف تجاكز العاشرة"

 الجارفة في اقتناء الكتب.

                                                           

 ّٖقطب, طفؿ مف القرية  (ُ)
 ْٔقطب, طفؿ مف القرية,  (ِ)
 قطب, طفؿ مف القرية,  (ّ)
 ٗٓ -ٖٓقطب, طفؿ مف القرية,  (ْ()ْ)
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كأف تسرؽ  ,لكاتب في حديثو عمى آفة أسرية كانت مكجكدة في القرية كىي السرقةيعرج ا
زكجة االبف مف األـ أك مف األب أك يسرؽ االبف مف كالده أك يسرؽ الخدـ مف أىؿ البيت إذا كانكا 

كيرجع ذلؾ إلى الحياة االجتماعية التي تحياىا القرية حيث أف المسئكؿ عف البيت ىك الكالد  ,أثرياء
كىك الذم ييتـ بشئكف البيت مف طعاـ كشراب  ,في يده كؿ ما يختص بالبيت مف أمكاؿك 

كاحتياجات عامة, أما بالنسبة لبلحتياجات الشخصية فبل يمتفت إلييا, فاالبف ال يممؾ مف الماؿ ما 
يجمب بو لزكجتو ىدية صغيرة, كزكجة االبف ال تممؾ أف تشترم لنفسيا ما ترغب بو مف البائعات 

 (ُ)جكالت فيمجأف إلى السرقة.المت

كيستعرض طريقة أىؿ القرية في تحديد السارؽ كمنيا الحمؼ عمى البخارم, المندؿ, 
 الفنجاف

كتحت عنكاف )قانكف المصكص( كتب قطب عف انطباعاتو الشخصية عف المصكص 
ي ( يقكؿ: "كاف حرحكر ىذا لصان, كلكنو لـ يكف المص الكحيد فحرحكرمتمثبلن في مكقفو مف )

القرية إال أنو دكف مف يسمع عنيـ جميعان كاف يسبب لو الفزع الذم يتحكؿ بسرعة إلى مقت, حتى 
 (ِ)أف يقابؿ الشيطاف كال يقابؿ ىذا الرجؿ بالميؿ كالنيار" ليكد

كما يقكؿ عف المصكصة: "المصكصية في الريؼ حرفة معترؼ بيا في أغمب األحياف! 
 (ّ)كانينيا المعمكمة لمجميع"حرفة ليا أصكليا كتقاليدىا بؿ ليا ق

كما يعرج في حديثو عمى نكعو مف المصكص ىـ أبناء الطبقة الغنية الذيف لـ يخرجكا لمسرقة 
 بقدر ما خرجكا إلظيار شجاعتيـ كقكتيـ كيسمكف ذلؾ )فتكنة(.

 -ثـ يتحدث عف قكانيف المصكص كمنيا:

 الرجاؿ لمرجاؿ أم ال يسطك المص عمى بيت ال يكجد فيو رجؿ. .ُ
تقسـ القرية إلى أقساـ كؿ قسـ لو فرد معيف كال يجكز لفرد أف يتعدل عمى قسـ  .ِ

 اآلخر.
 المسركؽ الذم يرد ال يسرؽ مٌرة أخرل. .ّ

ال السرقة, كيسكؽ سيد قطب  كما أف السطك عمى البيكت كالحقكؿ يقع أحيانان بدافع االنتقاـ
صراخ عمتو كزكجيا فإذا ببيائميـ  ف ال تزاال في ذاكرتو: األكلى أنو استيقظ ذات يكـ عمىتيحادث

                                                           

 ْٔ – ِٔقطب, طفؿ مف القرية,  (ُ)
 ُٕقطب, طفؿ مف القرية,  (ِ)
 ِٕقطب, طفؿ مف القرية,  (ّ)
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ما مسمكمة بمادة كيميائية, كالحادثة الثانية ثبلثة  ما ممزقة األحشاء كا  جميعان إما مبقكرة البطكف كا 
شباف أشقاء أحدىما تزكج ابنة عمو ثـ أراد عمو أف يطمقيا منو فأبى, فرفع عميو دعكل في 

يقاه لحضكر المحكمة كبيف الحقكؿ الخضراء المحكمة الشرعية كفي يكـ مف األياـ خرج الزكج كشق
الممتدة كبعيدان عف سكاف القرية كىًمف ليـ العـ كآخراف كقتمكا الثبلثة كرمكىـ كسط الحقكؿ كظمت 

 القرية ثبلثة أياـ تبحث عنيـ حتى انبعثت الرائحة.

كيتحدث سيد قطب أيضان عف حادثة جمع السبلح في القرية, ككيؼ يتـ األمر خاصةن أف 
سبلح مكجكد في كؿ بيت كفي يد كؿ لص ككؿ فرد حريص عمى اقتناء السبلح فأصحاب ال

الحقكؿ كالمكاشي يريدكف الحفاظ عمى أمكاليـ كالمصكص يعتبركف عمميـ كسيمة مف كسائؿ الرزؽ 
يريدكف الحفاظ عمييا, ثـ يعمؽ الكاتب عمى ذلؾ بقكلو: "كلكف األمكر ال تجرم في القرية بالعنؼ, 

ألكامر الرسمية, إنما تجرم حسب المكاصفات العرفية, فالعمدة يعمـ بالضبط كـ قطعة كال حسب ا
سبلح في كؿ بيت, كما نكع كؿ قطعة, فإذا طمبت الحككمة جمع السبلح, اتفؽ مع بعض مف 
يممككنو عمى تقديـ القطع القديمة منو, كلكي ال تككف المسألة مكشكفة, فإف بعض القطع الحديثة 

 (ُ)المجمكع"تزيف المقدار 

كلكف أحد الضباط استخدـ طريقة العنؼ حيث طٌكؽ القرية كجمع مشايخيا في دكار العمدة 
كاستخدـ معيـ الضرب كالجمد حتى يقركا بأسماء مف يممؾ األسمحة كبنكع تمؾ األسمحة كاستطاع 

 أف يجمع كمان كبيران منيا

لقرية, حيث يذكر فيضاف يذكر سيد قطب مكسـ الحصاد الذم يعتبر مف أىـ المكاسـ في ا
ككيؼ يغطي الطمي األراضي الزراعية المكشكفة الكاسعة, فيبدأ الفبلحكف بالزراعة حتى  ,نير النيؿ

 تنبت ىذه األرض لمناس كالماشية طعاـ العاـ.

كما يعرج في حديثو عمى أفكاج )الغيٍرب( الذم يغدكف لمقرية لمعمؿ في مرافقيا كؿ عاـ, 
كاأليدم العاممة قميمة مقارنةن مع فرص العمؿ  ,أفضؿ حاالن مف القرل المجاكرة نظران ألف قرية الكاتب

 المكجكدة.

كعند حديثو عف أحزاف القرية يتطرؽ إلى قضية ىامة جدان لكؿ فبلح أال كىي بيع )الطيف( 
أك بيع قطعة مف األرض بيدؼ الحفاظ عمى مستكل الحياة التي يحياىا الفبلح, كمكقؼ أمو إزاء 

يو لبعض األراضي الزراعية حيث عاد إلى بيتو فكجدىا تبكي بكاءن مٌران, طالبةن منو أف يحاكؿ بيع أب
كلف يككف ذلؾ إال إذا جٌد كاجتيد كتعمـ في القاىرة كأصبح مف  ,استعادة ما باعو أبكه عندما يكبر

 األفنديات.
                                                           

 ٕٗقطب, طفؿ مف القرية,  (ُ)
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 -مالحظات عمى سيرة سيد قطب:

نما تشعر .ُ أنيا أقرب إلى الركاية ذات األحداث  لـ يضع سيد قطب فيرسان لسيرتو, كا 
 المترابطة فيي سيرة أدبية بكؿ ما تحمؿ الكممة مف معنى.

 يضع سيد قطب عنكانان لكؿ جزءأ مف سيرتو بما يتكافؽ مع السطكر. .ِ
فأبرز  ,اىتـ سيد قطب كثيران بحياة القرية كمف ىنا جاء اسـ السيرة طفؿ مف القرية .ّ

 ية في القرية.كثيران مف مظاىر الحياة االجتماع
تدكر أحداث سيرة سيد قطب داخؿ القرية في فترة طفكلتو كصباه لذلؾ فيك ينقؿ  .ْ

 إلينا أحاسيس كمشاعر طفؿ صغير.
المكضكعات التي تحدث عنيا سيد قطب ىي مكضكعات محدكدة جدان تخص أىؿ  .ٓ

  القرية أكثر مف سكاىـ.
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 أيام من حياتي
 زينب الغزالي

الغزالي سبب دكافع الكتابة فتقكؿ: "نازعتني فكرة الكتابة عف في مقدمة الكتاب تذكر زينب 
"أياـ حياتي" كترددت كثيران, غير أف الكثرة ممف أثؽ في إيمانيـ بالقضية اإلسبلمية, كىـ مف أبنائي 
خكاني كركاد الدعكة كبناة فكرىا الذيف عاشكا معي تمؾ األياـ, رأكا أنو مف حؽ اإلسبلـ عمينا أف  كا 

 (ُ)حقبة مف األياـ"نسجؿ تمؾ ال

تفتتح زينب الغزالي سيرتيا بقصة حادث السيارة التي نقمت عمى إثره إلى المستشفى كىي 
في حالة الخطر, كتؤكد الكاتبة أف الحادث كاف مدبران مف قبؿ مخابرات جماؿ عبد الناصر بيدؼ 

شتراكي بالترغيب تارة إلى اإلتحاد اال مياالناصر كمخابراتو ضإغتياليا. ثـ تبدأ بذكر محاكالت عبد 
 كالترىيب تارة أخرل, ثـ بعد أف باءت محاكالتو بالفشؿ صدر قرار بحؿ جماعة السيدات المسممات.

ثـ تشرح الكاتبة في الباب الثاني بشيء مف التفصيؿ عبلقتيا بجماعة اإلخكاف المسمميف, 
التي يسعكف  كفي صفحات عديدة تظير بعض شخصيات اإلخكاف المسمميف كصفاتيـ كاألىداؼ

إلى تحقيقيا, كتشرح كيؼ أنيا امتنعت عف مبايعة اإلخكاف المسمميف ثـ بعد فترة أحست بأنيا 
أخطأت في ذلؾ فبعثت برسالة إلى أ. حسف البنا تبايعو عمى الكالء ليذا الديف كتقديـ الغالي 

 (ِ)كالنفيس في سبيمو.

تو الكاتبة في سجكف عبد كيغمب عمى الكتاب شرح كاؼو كتفصيمي عف العذاب الذم الق
الناصر مف الجمد كالركؿ كالتعذيب كتكضح ذلؾ بقكليا:" فسدت الحياة كأسنت, ظمـ, رعب, 
اعتقاالت, مجازر, تشريد,.. سيطرت قكة الشر كالباطؿ كاستبدت, كساكت بيف الجميع, بيف 

 .أصحاب القمـ كالفكر كالرأم, كالكزراء كالقادة العسكرييف كبيف المكاطف العادم
بيف الشاب كالشيخ.. بيف الرجؿ كالمرأة.. بيف المريض كالصحيح.. كميـ أماـ السياط, 

 (ّ)كتحت السياط كالصمب كالكبلـ كجميع أنكاع التعذيب, الكؿ سكاء.. إنيا إشتراكية التعذيب"
كفي صفحة أخرل تصؼ حاليا بقكليا: "أدخمكني ىناؾ زنزانة فارتميت عمى األرض جثة 

بالجراح... كاف جسمي متكرمان كالكرة المنفكخة.. كأحس بأف قمبي يكاد ينخمع مف ىامدة مثخنة 
 (ْ)مكانو.. انبطحت عمى األرض ال أقكل عمى األنيف!!.. كأسممت نفسي لمذم بيده مقادير األمكر"

                                                           

 ٓالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ُ)
 َّ-ِٕالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ِ)
 ُِْالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ّ)
 ُِٕالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ْ)
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كفي حديثيا عف اإلخكاف يظير الصدؽ جميان عمى صفحات كتابيا فيي تقر أف بعض 
حت تيديد التعذيب.. "كجاء عمى عشماكم.. كاف عمي عشماكم يمبس اإلخكاف خانكا األمانة ت

بيجامة مف الحرير الميفيؼ نظيفة, أنيقة, شعره ممشط ال يبدكا عميو أثر التعذيب فمما رأيتو 
كاستعرضت في ذىني حالة اآلخريف, كحالتي عممت بؿ تيقنت أف ىذا المخمكؽ خاف أمانة اهلل, 

مياكم الفساد الفجار الظالميف, كأصبح مف رجاؿ شمس بدراف  كشيد عمى إخكانو زكران فيكل في
 (ُ)كذنبان مف أذناب جماؿ عبد الناصر الذيف ال يعرفكف قيمان كال أخبلقان كال دينان"

كفي الكتاب تشرح زينب الغزالي عبلقتيا بزكجيا كصفات ىذا الزكج بقكليا مف خبلؿ حكار 
 دار بينيما:

كعدؾ .. ال تسألني بمف ألتقي  كأدعك اهلل أف يجعؿ أجر "قمت: اليكـ أطمب منؾ أف تفي ب
جيدم قسمة بيننا فضبلن منو سبحانو إذا تقبؿ عممي. أنا أعمـ أف مف حقؾ أف تأمرني كمف كاجبي 
أف أطيعؾ, كلكف اهلل أكبر في نفكسنا مف أنفسنا, كدعكتو أغمى مف ذكاتنا  كنحف في مرحمة خطيرة 

ي, اعممي عمى بركة اهلل. يا ليتني أعيش كأرل غاية اإلخكاف قد مف مراحؿ الدعكة. قاؿ: سامحين
 (ِ)تحققت, كقامت دكلة اإلسبلـ يا ليتني في شبابي فأعمؿ معكـ"

كما أنيا تظير بعض المكاقؼ التي يظير فييا عبلقتيا بأخكاتيا في الدعكة اإلسبلمية مف 
 أمثاؿ غادة عمار كحميدة قطب كخالدة اليضيبي, كعمية اليضيبي.

"كتقبؿ عمي عمٌية تأخذني بيف ذراعييا تقبمني كأنا منصرفة عف نفسي كعف الدنيا كتتساءؿ 
في ألـ. أنت الحاجة؟ كالتفتُّ إلى غادة فأرل عينييا ممتمئتيف بالدمكع تغرقاف كجييا, كأسأؿ عميو 

, كأصبح في ألـ.. تعرفيني؟ فتجيب: ال ال ال ياحاجة لقد تغيرت كثيران, نقص كزنؾ إلى حدًّ مخيؼ
 (ّ)كجيؾ كأنو كجو شقيقؾ سعد الديف"

 بعض المالحظات عمى كتاب زينب الغزالي:

كتابيا يحكي سيرتيا الذاتية في فترة زمنية محدكدة كىي فترة جيادىا كتعذيبيا في  .ُ
سجكف عبد الناصر كقبميا كبعدىا بقميؿ, فيي لـ تذكر أم شيء عف مرحمة الطفكلة 

 أك الصبا أك الزكاج.
سيرتيا كصؼ األحداث كالمكاقؼ التي مٌرت بيا شخصيان في الزنازيف  يغمب عمى .ِ

 كالسجكف المختمفة ككأنيا تصؼ حاضر السجكف في تمؾ الفترة .
                                                           

 ُّٖالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ُ)
 ُْالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ِ)
 ٕٓالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ّ)
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تحاكؿ الكاتبة أف تظير اليدؼ كالغاية التي تسعى إلييا كفرد مف جماعة اإلخكاف  .ّ
 المسمميف كىي تحرير العباد مف عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.

قكـ بعمميا كداعية هلل كفي سبيمو كتشرح منياج اهلل سبحانو حتى لزبانية العذاب كأف ت .ْ
 لساف حاليا يقكؿ لعؿَّ اهلل ييدم قمب أحد ىؤالء إلى عبادة اهلل.

د الناصر كحكمو كمكقفيا مف تشرح الكاتبة بالتفصيؿ مكاقفيا السياسية مف جماؿ عب .ٓ
 الكتاب تعميميان لؤلجياؿ المقبمة. يكنيك, ككأنيا تريد أف يككف ىذا خمسةنكسة 

تطرح في سيرتيا بعض المفاىيـ األساسية في العقيدة اإلسبلمية مثؿ: اإليماف  .ٔ
 بالقضاء كالقدر حقان كظيكر ىذا اإليماف عمى سمكؾ األفراد, كمسألة الحياة كالمكت.

ريفة جدان مف القرآف الكريـ كاألحاديث الش ةيظير مف خبلؿ كتابيا حفظيا آيات لكثير  .ٕ
كلغتيا الفصيحة القكية التي ال يفيميا الجاىمكف "قمت يفعؿ اهلل ما يشاء كيختار, 

كيقكؿ في مكقؼ آخر: "كمميني بالعربي ما  (ُ)فقاؿ ما ىذه الرطانة العجيبة يابنت!!"
 (ِ)ترطنيش, أنا ال أفيـ ما تقكليف.."

حماة اإلسبلـ  تظير زينب الغزالي بعض الناس المنافقيف حتى ممف يعتبركف أنفسيـ .ٖ
كالعقيدة "ككصؿ إلى سمعي كممات شيخ ينعي الفقيد حامي حمى اإلسبلـ.)تقصد 

إف مف  ,جماؿ عبد الناصر( كلقد أقسـ ىذا الشيخ نفسو في بيتي قبؿ ذلؾ بسنيف
يسمي عبد الناصر حامي حمى اإلسبلـ ىك كافر, قد خمع ربقة اإلسبلـ مف عنقو, 

  (ّ)خسر الدنيا كاآلخرة"
شخصية المؤلؼ  ىيلشخصية التي تدكر حكليا األحداث اك  السارد في الكتابلغة  .ٗ

 كىي زينب الغزالي.
عنكاف الكتاب )أياـ مف حياتي, زينب الغزالي( كفي العنكاف تأكيد مف الكاتبة أف ىذه  .َُ

األياـ ىي جزء مف الحياة الحقيقية لمكاتبة, كما أنيا تذكر اسميا الحقيقي في كؿ 
تأكيدان عمى أف ىذا الكتاب جزء مف سيرتيا الحقيقية كما كتبتو ىك كاقع فصكؿ كتابيا 

 معاش.
الشخصية المركزية ىي شخصية زينب الغزالي أما الشخصيات الثانكية فتنقسـ إلى  .ُُ

قسميف, بعضيا ليا تأثير إيجابي قكم عمى حياة زينب الغزالي كزكجيا أ. سالـ أك 
يضيبي المرشد العاـ لئلخكاف أك حميدة اإلماـ الشييد حسف البنا, أك أ. حسف ال

                                                           

 َُِالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ُ)
 ُٗٗالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ِ)
 ِّٔالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ّ)
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أ.عبد الفتاح إسماعيؿ, الشييد سيد قطب أك حتى شخصيات ثانكية تأثيرىا , قطب
 سيء عمى الكاتبة كىـ قادة السجف العربي كزبانيتو كحمزة البسيكني كشمس بدراف.

أخذ الحكار حيز كبير مف كتاب زينب الغزالي حيث أف الكتاب يشتمؿ عمى مكاقؼ  .ُِ
 ة ككميا ال تخمك مف الحكار.كثير 

كظفت الكاتبة المغة تكظيفان جيدان, مراعية الحالة الثقافية كالقدرة المغكية لكؿ شخص  .ُّ
إال أف التزاميا منعيا مف إعادة ألفاظ الشتـ كالسباب كالكفر التي نطؽ بيا زبانية 

 العذاب.
ىذا الحادث  بدأت الكاتبة سيرتيا بحادث سير مدبر مف قبؿ المخابرات ككاف تاريخ .ُْ

 يعكد لفترة زمنية متأخرة قياسان مع أحداث أخرل تأخرت الكاتبة في الحديث عنيا.
ظير التكرار عمى أسمكب الكاتبة في كثير مف المكاقؼ حتى أنيا نفسيا تعتذر عف  .ُٓ

 (ُ)ذلؾ فتقكؿ: "معذرة... عف ىذا التكرار.. فالمقصكد التفصيؿ كالتكضيح"
 -الكاتبة:أىم القضايا التي ركزت عمييا 

 عمميا في مركز األخكات المسممات. .ُ
 حادث السير الذم نقمت عمى إثره لممستشفى. .ِ
 عبلقتيا مع قيادة اإلخكاف كمع حسف البنا. .ّ
 عبلقتيا مع زكجيا كسماحو ليا بالعمؿ. .ْ
 كاؼو لمعذاب الذم القتو زينب الغزالي في سجكف عبد الناصر. حشر  .ٓ
 عبلقتيا بأخكاتيا الداعيات. .ٔ
 آرائيا السياسية في حكـ عبد الناصر.  .ٕ

  

                                                           

 ُِّالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ُ)
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 رحمتي من الشك إلى اإليمان
 مصطفى محمود

ف بدأكا في سيرىـ بتاريخ ك عف غيره, فإذا كاف اآلخر ة مختمفبداية يبدأ الكاتب سيرتو 
مف المحظات األكلى التي بدأت ذاكرتيـ في العمؿ إلى الثالثة أك الرابعة مف العمر, فإف  مكلدىـ,أك

مصطفى محمكد قد بدأ سيرتو بسف المراىقة يقكؿ: "كاف ذلؾ مف زمف بعيد لست أذكره ربما كنت 
أدرج مف الثالثة عشرة إلى الرابعة عشرة كربما قبؿ ذلؾ... في مطالع المراىقة.. حينما بدأت 

اءؿ في تمرد. تقكلكف إف اهلل خمؽ الدنيا ألنو البد لكؿ مخمكؽ مف خالؽ كالبد لكؿ صنعة مف أتس
, أم أنو بدأ (ُ)صانع كالبد لكؿ مكجكد مف مكجد.. صدقنا كآمنا.. فمتقكلكا لي إذف مف خمؽ اهلل"

 سيرتو بالفكرة نفسيا كالتي تعتبر محكر سيرتو كىي األدلة المادية عمى كجكد اهلل سبحانو
كتعالى,ككأنو يريد أف يبرز لنا ميكلو الفكرية منذ مراىقتو كتكجيو نحك اإللحاد, ألنو لـ يجد في 

 القرية مف يجيب عف تساؤالتو كيقنع عقمو.

كما تظير لنا مميزاتو الشخصية المتمثمة فيما يمي: القكة في إبداء الرأم ميما كانت آراء 
بيا, كيؤكد في الصفحات األكلى مف سيرتو عمى أف اآلخريف, كالقدرة الكبلمية التي كاف يفتخر 

كصكلو لئليماف كاليقيف احتاج إلى فترة طكيمة مف الزمف, يقكؿ: "احتاج إلى ثبلثيف سنة مف الغرؽ 
عادة النظر ثـ إعادة النظر في  في الكتب كآالؼ الميالي مف الخمكة كالتأمؿ كالحكار مع النفس كا 

كؿ كجو ألقطع الطريؽ الشائكة مف اهلل كاإلنساف إلى لغز الحياة إعادة النظر, ثـ تقميب الفكر عمى 
اهلل كاإلنساف, لغز الحياة, لغز  (ِ)إلى لغز المكت إلى ما أكتب اليكـ مف كممات عمى درب اليقيف"

 المكت, ىي عبارة عف كتب ألفيا مصطفى محمكد يناقش فييا ىذه المعاني بأسمكب فمسفي.

قكلو: "كغرقت في مكتبة البمدية بطنطا كأنا صبي أقرأ كيكضح الكاتب مظاىر شخصيتو ب
لشبمي شميؿ كسبلمة مكسى كأتعرؼ عمى فركيد كداركف. كشغفت بالكيمياء كالطبيعة كالبيكلكجيا.. 
ككاف لي معمؿ صغير في غرفتي أحضر فيو غاز ثاني أكسيد الكربكف كثاني أكسيد الكبريت كأقتؿ 

. ككانت الكممة التي غمرت العالـ ىي .. العمـ .. العمـ.. الصراصير بالكمكر كأشرح فيو الضفادع
 (ّ)العمـ.. كال شيء غير العمـ"

أم أفَّ نظرتو كانت مادية بحتة لمعقيدة كالعمكـ كالطب كالككف كيعمؽ عمى ذلؾ بقكلو 
"كىكذا أقمت لنفسي نظرية تكتفي بالمكجكد.. كترل أف اهلل ىك الكجكد دكف حاجة إلى افتراض 

                                                           

 ٕمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ُ)
 ٖاإليماف, محمكد, رحمتي مف الشؾ إلى  (ِ)
 ٗمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ّ)
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ث مف دكيحدد الكاتب عناكيف رئيسة يتح (ُ)لغيبيات كدكف حاجة إلى التماس البلمنظكر"الغيب كا
خبلليا عما يدكر في خمد الكثيريف كىذه العناكيف ىي:الجسد, الركح, العدؿ األزلي, لماذا العذاب, 

 ماذا قالت لي الخمكة, التكازف العظيـ, المسيح الدجاؿ. 

يعة الجسد كاالختبلفات بيف جميع بنى آدـ منذ يكضح مصطفى محمكد طب -أكالن: الجسد:
بدء الخميقة إلى اآلف, كيكضح ذلؾ بقكلو: "كتعمـ اآلف أف لكؿ جسد شفرة كيميائية خاصة بو بحيث 
يصبح مف العسير كأحيانان مف المستحيؿ ترقيع الجسد بقطعة مف جسد آخر.. فما يمبث أف يرفض 

أك جسمان أجنبيان أك استعماران, كىذه ىي كبرل المشكبلت  الجسد الرقعة الغريبة كما لك كانت ميكركبان 
 (ِ)في جراحات الترقيع كنقؿ األعضاء"

كيفرؽ الكاتب بيف الركح كالجسد تفريقان يعتمد عمى التفكير العقمي حيث يقكؿ: "إف النكـ ثـ 
لي اليقظة كىك النمكذج المصغر لممكت ثـ البعث يكشؼ لنا مٌرة أخرل عف ذلؾ العنصر المتعا

الذم يخمؽ بحضكره في تمؾ الجثة النائمة فجأة كببل مقدمات ىتمر أك نيركف, فإذا بذلؾ الممدد 
ف الفرؽ ليائؿ, أكبر مف أف يتغير بتغير  كالثكر اليامد يصحك ليقتؿ كيغزك كيسحؽ كيمحؽ, كا 

 (ّ)مادم يتـ في لحظات"

عات ككجكه ثانيان الركح: يسرد مصطفى محمكد بعضان مما يحفظ مف أرقاـ كمكضك 
كاصطبلحات كأشكاؿ كطعكـ كنكيات كغير ذلؾ, ثـ يعمؽ عمى ذلؾ بقكلو: "كؿ ىذا تحفظو الذاكرة 
كتسجمو في دقة شديدة كأمانة كمعو بطاقة بالتاريخ كالمناسبة كأسماء األشخاص كظركؼ الكاقعة 

ثـ يتساءؿ عف ىذا األرشيؼ السرم الذم يحمؿ كؿ  (ْ)كمحضر باألقكاؿ "معجزة إسميا الذاكرة"
ذلؾ كيحفظو كيستدعيو بممح البصر حتى ما ينساه اإلنساف يكتشؼ في لحظة أنو لـ ينسى بؿ 

 اختبأ في تبلفيؼ المخ.

ثـ يبدأ الحديث عف آراء العمماء المادييف حكؿ الذاكرة كعبلقتيا بالركح كما يؤكد خطأ ىذه 
 النظرة المادية لمركح.

الثان: العدؿ األزلي: يتحدث مصطفى محمكد عف الطباع التي خمؽ عمييا الحيكاف ث
نما دائمان مف  كاألخبلؽ التي طبع عمييا: "كبرياء األسد كترفعو أف يياجـ فريستو غدران مف الخمؼ كا 
األماـ كمكاجية.. كال يفترس إال ليأكؿ.. كال يفكر في أكؿ أك افتراس إال إذا جاع. كؿ ىذه أخبلؽ 

                                                           

 ُِمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ُ)
 ِِمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ِ)
 ِٓمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ّ)
 ّْمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ْ)
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مفطكرة في الحشرة الحية كفي الحيكاف, ثـ الكفاء الزكجي عند الحماـ, كالكالء الجماعي في 
 .(ُ)الحيكانات التي تتحرؾ في قطعاف"

كيؤكد عمى أف كؿ شيء في الككف يسير حسب نظاـ كقانكف محدد كيؤكد عمى أف "العدؿ 
 حقيقة أزلية كأف اهلل كقرىا كأكدعيا في الفطرة".

يتعرض في حديثو في ىذا الجزء مف الكتاب إلى عبارة )اهلل محبة(  -عذاب:رابعا: لماذا ال
التي يتناقميا المثقفكف, ككيؼ يتفؽ ذلؾ مع القكؿ بأف اهلل تكعدىـ بالعذاب كيعمؽ عمى ذلؾ بقكلو: 
"ينسى الكاحد منيـ أنو يحب ابنو كؿ الحب كمع ذلؾ يعاقبو بالضرب كالحرماف مف المصركؼ 

ؼ, ككمما ازداد حبو ألبنو كمما ازداد اىتمامو بتأديبو, كلك أنو تياكف في تربيتو كالتأديب كالتعني
 .(ِ)التيمو الناس في حبو البنو كلقالكا عنو: إنو أب ميمؿ ال يرعى أبناءه الرعاية الكافية"

 كيرل أف العدؿ يقتضي أف يعذب اهلل كؿ ظالـ كمتجبر عما فعمو بالمطحكنيف في الدنيا.

الت لي الخمكة: يتعرض في ىذا الجزء مف الكتاب لخمؽ الصدؽ, كيرل أف خامسا: ماذا ق
كؿ إنساف يتصكر أنو صادؽ كال يكذب, كيرل أف الصادؽ الحقيقي يكاد يككف غير مكجكد كما أنو 
يرل الكذب في كؿ ما يحيط بو مف مظاىر بؿ إنو يرل عمى سبيؿ المثاؿ أف "في عالـ السياسة 

 (ّ)ـ المتحدة كعمى أفكاه الدبمماسييف نجد أف الكذب ىك القاعدة"كالسياسيف كفي أركقة األم

كما يتعرض لمكذب في العبلقات االجتماعية كالتي تعتبر مجامبلت البد منيا, كفي النياية 
يرل أف: "العمـ بذاتو ىك النظرة المكضكعية المستقمة عف اليكل كالمزاج كأداتو الكحيدة" صدؽ 

كالمحظة األخرل الصادقة ىي لحظة الخمكة مع النفس حينما يبدأ ذلؾ االستقراء.. كصدؽ الفراسة, 
كيعتبر ىذه المحظة مف أثمف المحظات, ألنو تدلو عمى  (ْ)الحديث السرم.. ذلؾ الحكار الداخمي"

 الحؽ كالصدؽ كالطريؽ المستقيـ.

ة في ىذا الجزء يتحدث عف التكازف في الطبيعة كيحكي لنا قص -سادسا: التكازف العظيـ:
لى المستنقعات االستكائية فييا حيث ينتشر البعكض كما يجمبو مف أمراض,  سفره إلى أفريقيا كا 

"كانت األشجار تكمض بالفعؿ كأنيما مغطاة بآالؼ الكيارب ثـ تنطفئ فأخبرني  -حيث يقكؿ:
الرباف أف ما رأيت في تمؾ الميمة كاف ىك الحقيقة بعينيا.. كأف تمؾ األشجار يغطييا آالؼ مف 
الحشرات الحباحب المضيئة كأنيا تضئ معان لتجذب البعكض بضكئيا ثـ تأكمو كتعكد فتنطفئ 

                                                           

 ْٖمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ُ)
 ْٓمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ِ)
 ٗٓمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ّ)
 ٕٓمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ْ)
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لتضئ مف جديد.. كأف ىذه سنة الطبيعة كمما تكاثرت فييا حشرة اصطنع ليا اهلل حشرة مضادة 
 (ُ)تأكميا ليحفظ لممخمكقات تكازنيا فبل يطغى كاحد عمى اآلخر إال بحساب"

عمى كجكد ىذا التكازف كدكراف األرض كدكراف جميع الككاكب ثـ يذكر كثير مف األدلة 
كاألقمار, كسمؾ قشرة األرض كعمؽ البحار كنسبة األكسجيف في اليكاء, كمظمة األكزكف كغيرىا 

 مما حفظ ىذا التكازف العجيب فجعؿ األرض صالحة لمحياة.

عبادتو لمعمـ سابعا: المسيح الدجاؿ: يتعرض الكاتب لمحاؿ الذم كصؿ إليو العالـ في 
كالمادة في العصر الحديث, ناسيان أك متناسيان أف كؿ ما كصؿ إليو عبارة عف كسائؿ كأدكات 
يستخدميا البشر لتسييؿ أمكر حياتيـ, فالقطار كالتمغراؼ كالكيرباء كالطاقة الذرية كاألسمحة كميا 

"إلى ىذه الحالة انتيت بنا كسائؿ, ثـ يؤكد عمى أف العالـ أصبح يعبد المادة كيعتبرىا إليا, يقكؿ: 
 (ِ)عبادة الدجاؿ الذم اسمو القكة المادية"

كيرل أف مف آثار ذلؾ ظيكر اإلنساف الكئيب الميمكـ الخائؼ كمف آثارىا تفشي المخدرات 
 ظاىرتي االنتحار كالجنكف . كانتشار

الذم ثـ يصؿ في نياية حديثو إلى حقيقة أزلية ىي: أف الديف ضركرم كمطمكب ألنو ىك 
 (ّ)يرسـ لمعمكـ الصغيرة غاياتيا كأىدافيا كيضع ليا كظائفيا السميمة في إطار الحياة المثالي"

 اور والقضايا الرئيسية في سيرتو:المح

 أفكاره المختمفة عف أقرانو كتكجيو نحك اإللحاد في تفكيره. .ُ
 صفاتو الشخصية. .ِ
 طبيعة الجسد. .ّ
 طبيعة الركح. .ْ
 ىك قانكف الككف.العدؿ األزلي كالنظاـ الثابت  .ٓ
 أىمية معاقبة الظالميف في ظمميـ. .ٔ
 أىمية الخمكة كالتأمؿ في الكصكؿ إلى الحؽ. .ٕ
 كؿ ما في الككف يسير حسب التكازف العظيـ الذم خمقو اهلل تعالى. .ٖ
 العمـ كالمادة أصبحا إليان يعبد في العصر الحديث. .ٗ

 الديف ضركرة لراحة اإلنساف كسكينتو عمى األرض. .َُ
                                                           

 ْٖمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ُ)
 ٖٗمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ِ)
 ٗٗمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ّ)
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 ىذه حياتي
 أحمد ديدات
 يبدأ الكتاب بمقدمة )أشرؼ محمد الكحش( يشرح فييا كضع المسمميف في جنكب أفريقيا.

نما  ىذا الكتاب يختمؼ تمامان عما سبقو مف كتب السيرة ألف أحمد ديدات لـ يكتبو بنفسو كا 
كانت حكارات كنقاشات كاف ىك بطميا كلكف مف كتب صفحات السيرة ىك المعمؽ )رمضاف 

 الصفتاكم(.

ككاف رمضاف الصفتاكم يعمؽ إذا ما استحؽ المقاـ التعميؽ كفي بعض األحياف يكتب 
كبلمان ليس ألحمد ديدات بؿ لممرافقيف معو أك كبلمان لبعض الدعاة في المركز, كيرجع السبب في 

 ذلؾ إلى أف ىذا الكتاب أصبلن ىك عبارة عف فمـ فيديك تـ تفريغو عمى صفحات.

بالتفصيؿ عف المركز الذم أنشأه في جنكب أفريقيا ك كيفية حصكلو عمى  يتحدث ديدات
األرض لبنائو ككيؼ بدأ البناء ثـ كيؼ انطمقت الدعكة منو إلى المدف أكمع أىؿ البمد بسمطاتيـ 
المختمفة كحتى دكرىـ مع السياح الذيف يزكركف البمد كيكضح كيفية نسخ آالؼ أشرطة الفيديك 

رساليا إلى دكؿ مت عددة في العالـ, يقكؿ: "العالـ كمو يمح في طمب ىذه األشرطة ألنيا شيء جديد كا 
بالنسبة ليـ, ألنيـ تعكدكا عمى خطب كأحاديث تخاطب المسمميف فقط.... تعمميـ كيفية الصبلة أك 

بينما تمؾ األشرطة مكجية إلى غير المسمميف مف نصارل كىندكس , (ُ)تحثيـ عمى الزكاة......"
 قش قضايا عامة عصرية كتعتمد عمى الحجة كالمنطؽ كالبرىاف.كغيرىـ, تنا

كما يكضح مكضكعات الدكرات التدريبية التي يقكـ المركز بتنفيذىا لدعاة داخؿ جنكب 
أفريقيا كخارجيا في العالـ الشرقي كالغربي, كالتي تيدؼ إلى تخريج داعية يجيد فف الدفاع عف 

 اإلسبلـ في مكاجية المستشرقيف كالنصارل

يفرد أحمد ديدات جزءان مف الشريط الذم تحكؿ إلى كتاب لمتحدث عف الدارسيف الذيف 
يدرسكف في المركز, كعف تخرجيـ, كماذا سيفعمكف بعد رجكعيـ إلى بمدانيـ, كيذكر حديث كؿ 

: "اسمي أبك بكر صديؽ محمد مف نيجيريا لدم يقكؿ عف أحدىـ  مثبلن  ,دارس مف ىؤالء الدارسيف
اهلل في نشر اإلسبلـ في بمدم, فبمدم يتعرض لميجمات التبشيرية مف جماعة شيكد  النية إف شاء

, كليس لدم القدرة لمتصدم ليـ"  (ِ)ييكاه كىـ يدقكف أبكابنا كؿ يـك

                                                           

 ّٖ – ّٗىذه حياتي,  ديدات, (ُ)
 ُٓديدات, ىذه حياتي,  (ِ)
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كيبرز الكاتب كيفية تنفيذ المحاضرات أكالعمؿ داخؿ المركز حيث ينقؿ لنا نص محاضرة 
 -ة ىي:أحمد ديدات كفييا يتحدث عف نقاط رئيسية ميم

ادعاء الييكد كالنصارل بالخبلص كالنجاة في اآلخرة كبأف ليـ الجنة كأف مصير  .ُ
 غيرىـ إلى النار.

 يكضح رأيو في الكتاب المقدس )البايبؿ(  .ِ
يرل أف الكتاب المقدس )البايبؿ( يشتمؿ عمى كبلـ اهلل ككبلـ االنبياء ككبلـ  .ّ

 مؤرخيف ككبلـ مف شيدكا بعض المكاقؼ.
يذكر ذلؾ ك  ,فيميبس –ب جي . بي اتمتى كما يقكؿ الكنجيؿ إأصؿ يكضح  .ْ

 مستعينان بآيات مف القراف الكريـ, كما أنو ينقؿ بعض نصكص مف الكتاب المقدس

كفي المحاضرة الثانية يركز عمى أمكر أىميا تبشير الكتب السماكية السابقة بنبكة محمد 
 عميو السبلـ.

لتغمب عمييـ أنو البد مف الحصكؿ عمى كيعمـ أحمد ديدات مف يريد محاكرة النصارل كا
ذا أردنا أف نتعامؿ معيـ  دليؿ كبرىاف ليقنعيـ بو في كؿ أمر يعارضكنو كيؤكده اإلسبلـ كالقرآف "كا 

 (ُ)فعمينا أف نستخدـ حججيـ كبراىينيـ ضدىـ"

بذؿ ديدات جيدان كبيران في تعمـ بعض األمكر بمغات أخرل غير لغتو فحفظ بمغة الزكلك 
 -انا كالعربية كاالنجميزية كغيرىا كيعمؽ عمى ذلؾ بقكلو:كاألفريك

"لقد أخذت نفسي بمشقة كؿ ذلؾ, كالناس يتصكركف أني أتمتع بذاكرة فريدة قادرة عمى 
الحفظ, كحقيقة األمر غير ذلؾ, إنما ذلؾ ىك حصاد الجيد الشاؽ الذم أبذلو, كبقدر ما تعمؿ 

 (ِ)اف جزاء اهلل أكسع"يجازيؾ اهلل, ككمما بذلت جيدان أكبر كمما ك

"فإذا لـ تكف سمعت المغة مف قبؿ في  -ثـ يكضح رأيو في المغات المختمفة حيث يقكؿ:
حياتؾ فسكؼ تبدك لؾ سخيفة كمضحكة كلكف الحقيقة أنو ال تكجد لغة سخيفة كمضحكة.. فكؿ 

مف المغات,  المغات عذبة ككؿ المغات جميمة, كلذلؾ فيي نعمة كبرل إذا استطعنا أف نتعمـ المزيد
فعندما نتعمـ لغة جديدة فإف آفاقان جديدة تفتح أمامؾ, ككمما تعممت المزيد مف المغات كمما ازداد 

 (ّ)أفقؾ كفيمؾ"

                                                           

 ٕٕ - ٗٓانظر ديدات, ىذه حياتي,  (ُ)
 ٖٔديدات, ىذه حياتي,  (ِ)
 ِٗديدات, ىذه حياتي,  (ّ)
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يكضح أحمد ديدات الحممة الصميبية الجديدة ككيفية التصدم ليا مف خبلؿ حكار مباشر 
 -ر ىامة ىي:مع ديدات في الجزء األخير مف الكتاب كيركز مجرل الحكار عمى أمك 

 أىمية الدكرات التي ينفذىا المركز تحت إشراؼ أحمد ديدات. .ُ
 المبشركف كأثرىـ في العالـ اإلسبلمي كالعربي. .ِ
 طرؽ التبشير في العصر الحديث. .ّ
 الطرؽ الناجحة في الحكار مع المبشريف. .ْ
 سبب نجاح المسيحييف في تنصير األفارقة كاليندكس. .ٓ
 األفارقة كغيرىـ إلى اإلسبلـ.البد مف التحرؾ في اتجاه دعكة  .ٔ
 المشكبلت التي تكاجو الداعية المسمـ. .ٕ
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 الشييد مذكرات
 عبد العزيز الرنتيسي

صفحة مف الحجـ  ُّال تتعدل ذكريات أك مذكرات أك سيرة عبد العزيز الرنتيسي 
الصغير, تأتي ىذه الذكريات ضمف كتاب أعٌده عامر شماخ بعنكاف مذكرات الشييد عبد العزيز 

صفحات مف الحجـ الصغير, ينقسـ إلى ثبلثة أقساـ تتكسط مذكرات الشييد  َُّالرنتيسي في 
الكتاب في حيف يبدأ مٌعد الكتاب عامر شماخ بقسـ يتحدث فيو عف المرحمة األكلى مف حياة الشييد 

َـّ اغتيال و مف صاحب المذكرات كالتفاصيؿ األخيرة مف حياتو كاغتيالو, كرٌد فعؿ الصياينة عندما ت
خبلؿ عنكاف ]الصياينة ييممكف الغتيالو[, كبعض مف أشعار الرنتيسي كقصيدة قـ لمكطف كميكلو 
األدبية, أما تعريفو عف المؤلؼ فمـ يتجاكز الخمس صفحات تكمـ فييا عف كالدة الشييد كنشأتو 

اف الرنتيسي حؿ التعميمية المختمفة التي مر بيا, كما ألمح إلى قضية عمالة األطفاؿ كالتي كاكالمر 
دليبلن عمى كجكدىا حيث أنو اضطر إلى العمؿ لممساىمة في إعالة أسرتو كىك ما زاؿ في السادسة 

 مف عمره.

كما أف عامر شماخ ذكر أف الرنتيسي كاف متميزان في دراستو بالرغـ مف ككنو يجمع بيف 
 العمؿ كالدراسة.كما أبرز العمؿ المجتمعي الذم أسيـ فيو الرنتيسي.

َـّ اعتقاؿ الرنتيسي فييا منذ عاـ كذكر ا مبينان  ُٖٗٗكحتى عاـ  ُِٖٗلمرات التي ت
معاناتو كمعاناة أىؿ بيتو, كما يمفت الكاتب نظرنا إلى أف الدكتكر الرنتيسي مف حفظة كتاب اهلل 

 (ُ)عز كجؿ.

أما في الجزء الثاني فقد تحدث عف لحظاتو األخيرة لما ليذه المحظات مف أىمية بالغة كأثر 
عمى الجماىير, كمما نقمو عامر شماخ عف ابنو محمد قكلو: "إنو جمس يتحدث عف زكاج أخي 
أحمد الذم أصيب خبلؿ محاكلة االغتياؿ األكلى كذلؾ بعد أف حصؿ عمى مدخراتو مف الجامعة 
اإلسبلمية كسدد ما عميو مف ديكف, كاقتطع مبمغان مف الماؿ لزكاج أحمد كقاؿ لنا: اآلف أقابؿ ربي 

ككأنو كاف يشعر بقرب لحظة فراؽ األىؿ في الدنيا كلقاء األحبة في  (ِ)فان ال لي كال عمي!"نظي
 اآلخرة.

كفي ىذا الفصؿ يذكر عامر شماخ قصة استشياد عبد العزيز الرنتيسي أم عف لحظة 
 قصؼ الصياينة السيارة التي كانت تقمو, ككيفية تمقي أىمو النبأ كمدل الصبر كالقكة كالعزيمة التي

                                                           

 َُ-ٓانظر الرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ُ)
 ُُالرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ِ)
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كفي نفس الكقت يكضح الصفات الشخصية التي تميز بيا الشييد كالحرص , (ُ)تميزت بيا زكجتو"
 األمني, كشدة حنانو مع أكالده برغـ شدتو كقسكتو مع أعداء اهلل.

كفي الجزء الثالث الذم ال يتجاكز صفحتيف فقط يذكر عامر شماخ فييا رأم الييكد في 
ة في ىذا المكضكع حيث يرل الصياينة أف اغتياؿ الرنتيسي اغتيالو كما ذكرتو الصحؼ اإلسرائيمي

 (ِ)سيضعؼ حركة حماس كأف ذلؾ سيؤثر عمى عمميا في المدل المتكسط كالمدل البعيد

كفي الجزء الرابع مف الكتاب كالذم عنكنو عامر شماخ بػ)الرنتيسي شاعرا(, كأكرد عٌدة 
عشر بيتا عنكانيا )قـ لمكطف( كبدأىا مقطكعات شعرية بدأىا بقصيدة يبمغ عدد أبياتيا ستة 

 :(ّ)بقكلو

 كاخمع فديتؾ كؿ أسباب الكىف  قـ لمكطف .. كانثر دماؾ لو ثمف

 فانعـ بعيش ال يبيد مع الزمف  فإذا قتمت فمست أنت بميت

كما يذكر قصيدة حديث النفس كالتي كتبيا في معتقؿ النقب, حيث يغكص الرنتيسي في 
اإلنسانية التي تنزع إلى حب الدنيا كالراحة, التي جبمت عمى حبيما, عماقو , فيخاطب ذاتو أ

رادتو السامية , كيعرض ذلؾ الصراع الداخمي العميؽ الذم يدكر في نفسو, ثـ تنتصر فكرتو الحرة كا 
 -كمنيا قكلو:

 النفس:

زىف؟  ماذا دىاؾ يطيب عيشؾ بالحى
 تشرم النعيـ كتمتطي صيك الصعاب

 كطفماذا عميؾ إذا غدكت ببل 
 فانعـ ترل ذا العيش في ظؿ الشباب

 ىو:

 يا ىذه ييديؾ ربي فارجعي
 القدس تصرخ تستغيثؾ فارجعي

 كالجنب مني بات يجفك مضجعي
نَّع  فالمكت خير مف حياة الخي

                                                           

 ُّالرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ُ)
 ُْالشييد, الرنتيسي, مذكرات  (ِ)
 ُٔالرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ّ)
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 كلذا فشدم ىمتي كتشجىعي
كمف القصائد التي ذكرىا قصيدة )حسبؾ أف كؿ الشعب رامي( ككجييا إلى حركة حماس 

 (ُ)تحدم إلى الحكاـ العرب( كبدأىا بقكلو:ككذلؾ قصيدة )ال

 فتجارة األكطاف مف كبرل الكبائر  أحيكا ضمائركـ أما بقيت ضمائر

ثـ يعمؽ عامر شماخ عمى كتابات الرنتيسي كيرل أف كمماتو تتميز بالرصانة كقكة اإليحاء, 
  (ِ)اإلبداعيةكما يرل أف رؤية الرنتيسي لممكت في كؿ مكاف مف العكامؿ التي أنضجت تجربتو 

ما القسـ األكسط مف كتيب المذكرات فيشتمؿ عمى ما كتبو الرنتيسي نفسو كجمعو عامر أ
 شماخ كيشمؿ عدة أحداث تركت في نفس الرنتيسي أثران كاضحان, لكنيا كانت أحداثا متفرقة, كىي:

  شييدان. ِٓٓـ كالتي راح ضحيتيأُٓٗمذبحة خاف يكنس عاـ 
  ـ.ُُٖٗإضراب عاـ 
  كمية التمريض في الجامعة اإلسبلمية برغـ الحرب التي شنيا االحتبلؿ عميو افتتاح

 كعمى رفيؽ كفاحو الدكتكر محمكد الزىار.
 .اإلبعاد إلى مرج الزىكر 

ىذه األحداث محدكدة جدا بالنظر إلى زخـ األحداث التي رافقتو طكاؿ حياتو, لذلؾ ال 
 ف حياتو.يمكف اعتبارىا مسيرة حياة إال أنيا جزءان ميمان م

مذبحة خاف يكنس: كىذا الحدث األكؿ في سيرتو, ذكر مف خبللو أحداثان شخصية  .ُ
تركت ندكبان في نفس الرنتيسي كفي تشكيؿ مبادئو كأفكاره, منيا قصة استشياد 
عمو, يقكؿ عبد العزيز الرنتيسي مكضحان ىذا الحدث:"كلقد اقتحـ الييكد بيتو كما 

مع زكجتو كأبنائو, فصكبكا السبلح عميو فما اقتحمكا بيكت الجيراف ككاف يجمس 
كاف مف ابف عمي ) مكفؽ( ابف لًتسع سنكات إال أف ألقى نفسو عمى كالده كلكف 
القتمة الييكد لـ يكترثكا ليذا المشيد كلـ يترددكا في إطبلؽ رصاص بنادقيـ فقتمكا 

  (ّ)الكالد كأصابكا الطفؿ بجراح متكسطة في ساعده"
عاشيا الرنتيسي كأىمو: حيث ينقؿ إلينا الرنتيسي مرارة الفقر حياة الفقر التي  .ِ

مكاقؼ التي ذكرىا في ىذا الصدد كمف ال ,كالجكع التي عاشيا الشعب الفمسطيني
تنازلو عف حذائو الكحيد ألخيو حتى ال يسافر األخ حافيا إلى السعكدية, ذلؾ األخ 

                                                           

 ِِالرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ُ)
 ُٓالرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ِ)
 َّالرنتيسي, مذكرات الشييد ,  (ّ)
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سرة ثـ سافر بحثا عف الذم ترؾ دراستو مضطرا كتعمـ حرفة الحبلقة كي يعيؿ األ
 .(ُ)عمؿ إلطعاـ أخكتو

كما يذكر الرنتيسي أف مرتبات الفمسطينييف في مختمؼ الكظائؼ كانت ثمث  .ّ
مرتبات نظرائيـ مف الييكد, مع العمـ بأف الفمسطينييف يدفعكف ضرائب أضعاؼ ما 

ـ الذم أعمنو األطباء ُُٖٗ عاـ مما جعمو يشارؾ في إضراب (ِ)يدفعو الييكد
 ان عمى الضريبة التي فرضيا الييكد.اعتراض

إنشاء كمية التمريض في الجامعة اإلسبلمية حيث كاف لمدكتكر عبد العزيز  .ْ
الرنتيسي كرفيؽ دربو الدكتكر محمكد الزىار دكر كبير في إنجاز ىذه الميمة رغـ 
معارضة االحتبلؿ, يقكؿ الرنتيسي: "...لكف األمر لـ يرؽ لمييكد الذيف ال يريدكف 

يض التمريض نيضة أخبلقية قيمية فبدأت المعركة, التي استمرت خمسة أف ين
, حاكؿ خبلليا جنكد االحتبلؿ الضغط عمى األىؿ في خانيكنس (ّ)كأربعيف يكما"

 مف خبلؿ الترىيب كالتخكيؼ حتى ال يذىبكا إلى عيادتو.

( ِ(, أما في رقـ )ُكلقد جمع الرنتيسي األحداث الثبلث التي ذكرتيا آنفا كأعطاىا رقـ )
فقد قسمو إلى عدة مكضكعات ىي: كرامات في المعتقؿ, ثبلثة أشير في السجف االنفرادم,عندما 

. ,يستجاب الدعاء  كمف ييف اهلل فما لو مف مكـر

 ساه في سجكف االحتبلؿ كالغريب أف فقد تحدث في المكضكع )كرامات في المعتقؿ( عما قا
الرنتيسي الكاتب لـ يذكر معاناتو الشخصية الجسدية بؿ اىتـ أكثر بذكر المكاقؼ التربكية 
التي تقكم عقيدة المسمـ كالتي تعتبر دركسا تعميمية لمشباب المسمـ, فعندما يذكر السجف 

, فعمى سبيؿ المثاؿ ذكره إبرازهمف  ا اعتبره الرنتيسي ىاما جدا البدا تربكين كمعاناتو, يذكر مكقفن 
لسجف النقب الصحراكم لـ يكف حديثا عف شدة الحرارة كصعكبة الحياة بؿ تحدث عف 
استجابة اهلل سبحانو كتعالى لمف دعاه صادقا متككبل عميو,كاعتبر ما حدث مف كرامات 

لحرارة ال معتقؿ النقب يقكؿ:" كفي آخر ليمة مف رمضاف استيقظنا لتناكؿ السحكر فإذا با
تطاؽ, كشعرنا بأننا أماـ يكـ صعب, كانتظمنا في صبلة الفجر كصمى بنا إماما طالب مف 
طبلب الجامعة االسبلمية كقد حباه اهلل صكتا نديا في تبلكة القرآف, كبعد القياـ مف الرككع رفع 

ائو: الميـ إمامنا أكؼ الضراعة باكيان يدعك اهلل كنحف نؤمف مف خمفو, كأليمو اهلل فقاؿ في دع

                                                           

 َّالرنتيسي, مذكرات الشييد ,  (ُ)
 َّالرنتيسي, مذكرات الشييد ,  (ِ)
 ّْالرنتيسي, مذكرات الشييد , (ّ)
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كيعمؽ الرنتيسي عمى ىذا المكقؼ  (ُ)سؽ إلينا الغماـ كاسقنا الغيث كال تجعمنا مف القانطيف "
كيقكؿ : كاف الكاحد منا يقكؿ في نفسو: كمف أيف سيأتي الغماـ في يكـ مف أياـ الصيؼ كيذا 

بدأ اليكـ كفي مكاف صحراكم كصحراء النقب؟ "ككسط دىشة السجيف كالسجاف عمى حد سكاء 
الغيـ يتجمع كيصكر الرنتيسي ىذه الظاىرة الغريبة بقكلو "فإذا بغيمة تتيادل مف بعيد لتستقر 
فكؽ المعتقؿ مظممة جزءان مف خياـ المعتقميف فمـ نصدؽ عيكننا, ثـ تبعتيا أخرل, ثـ جاء 
الغيـ تباعا حتى ظمؿ المعتقؿ كامبل كمساحة حكلو, فكنا نشاىد عمى األرض حدكد ظبلؿ 

ـ مف حكلنا كبعدىا تبدك أماـ ناظرينا شمس تمفح سطح األرض, ثـ تساقط المطر الغيك 
 .(ِ)كتساقطت معو دمكع المعتقميف الذيف اعتبركا ذلؾ آية كرحمة مف اهلل"

  ثـ تحدث عف السجف االنفرادم كما يعانيو المعتقؿ إال أف الرنتيسي ركز عمى سبب ترحيمو
ع ىيبة مدير عاـ المعتقؿ مف نفكس األسرل بحيث إلى السجف االنفرادم كىك محاكلة انتزا

, كعندما (ّ)رفض الكقكؼ لمدير السجف كتحيتو عند دخكلو لمكاف االجتماع بممثمي المعتقميف
ذكر سجف كفار يكنا فقد ذكره عندما أخبرنا عف حفظو لمقرآف الكريـ, يقكؿ: "كبدأنا رحمتنا مع 

حيث كنت  َُٗٗبإكماؿ حفظو مف قبؿ عاـالقرآف أما أنا فأراجعو بعد أف مف اهلل عمي 
ثـ ذكر كيؼ استجاب اهلل  (ْ)كالشيخ أحمد ياسيف في زنزانة كاحدة في معتقؿ كفار يكنا"

دعائيـ حيث دعكا اهلل أف يخمصيـ مف مكبرات الصكت التي كانت عقابا ليـ فكؽ العقاب 
ف كالخشكع في الصبلة كحسابا فكؽ الحساب, باإلضافة إلى أنيا كانت تعطميـ عف تبلكة القرآ

ك تحدث ضجيجا ال يستطيعكف منو النكـ أك القراءة, يقكؿ عبد العزيز الرنتيسي: "كبينما كنت 
كاقفا مع الميندس إبراىيـ في الساحة خارج الزنزانة في الساعة المقررة لنا ككنا نصغي إلى  

ؿ نسمعو: ماذا يفع( كنحف سـ مف المعتقؿ يشاىدنا فسأؿ )نيرنشرة األخبار فإذا بمدير الق
: يستمعاف إلى نشرة األخبار, فغاظو ذلؾ كقاؿ لو: اقطع الدكتكر كالميندس؟ فقاؿ لو نير

أسبلؾ مكبرات الصكت المقابمة لمزنازيف ظنا منو أننا سنأسؼ لذلؾ أك أنو سيؤلمنا, ففعؿ نير 
كنير ىك أحد السجانيف. كفي الجزء الذم جعؿ عنكانو كمف ييف اهلل  (ٓ)كاستجاب اهلل لدعائنا"

فما لو مف مكـر تحدث عف رأم الييكد السجانيف في العمبلء كاحتقارىـ ليـ بالرغـ مف أف 
 (ٔ)"العمبلء باعكا دينيـ ككطنيـ كأىميـ لمييكد

                                                           

 ّٖمذكرات الشييد , انظر الرنتيسي, (ُ)
 ّٗانظر الرنتيسي, مذكرات الشييد , (ِ)
 َْالرنتيسي, مذكرات الشييد , (ّ)
 ُْالرنتيسي, مذكرات الشييد , (ْ)
 ِْالرنتيسي, مذكرات الشييد , (ٓ)
 ِْانظر الرنتيسي, مذكرات الشييد   (ٔ)
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تقؿ كفاريكنا ( فقد تحدث عف مرافقتو لمشيخ أحمد ياسيف في زنزانتو في معّأما في رقـ )
الشيخ أحمد ياسيف عمى  مف كينقؿ إلينا الرنتيسي بعض المكاقؼ الغريبة منيا عدـ اقتراب البراغيث

الرغـ مف انتشارىا داخؿ السجف, حيث يقكؿ: "فذات يكـ اكتشفت أف حشرات تقفز عمى مبلبسي 
ى الشيخ أنظر فذىبت إل ,فأخبرت صاحبي فكجدتو يعاني نفس الشيء, كقد تبيف لنا أنيا براغيث

ا عمى ثيابو كشككنا الحاؿ إلى إدارة المعتقؿ كلكف عبثا, كاستمر الكضع ا كاحدن حالو فمـ أجد برغكثن 
قرابة األسبكعيف ال تقترب مف الشيخ, فسألتو مداعبا: ترل ما السبب؟ فقاؿ: إنيا تبحث عف 

)السماف(  (ُ)جمدؾ"السماف, فضحكت كقمت لو: بؿ صدىا اهلل عنؾ ألنو يعمـ أنؾ ال تستطيع حؾ 
أم الذيف يعانكف مف زيادة الكزف. كمرة أخرل يتحدث الرنتيسي عف استجابة الدعاء فقد تكجو 
الرنتيسي هلل بالدعاء بقكلو: الميـ إف كنت راضيا عف خدمتي لمشيخ فطمئني عمى أىمي فإذا 

كالذم زاد في بالشرطي يناديو كيقكؿ لو: تعاؿ لمزيارة فقد حضر أىمؾ كيعمؽ عمى ذلؾ بقكلو"
دىشتي أف ىذا الشرطي لـ أره مف قبؿ فإذا بو كنحف منطمقيف إلى الزيارة يقكؿ لي: اىتـ بالشيخ, 

 .(ِ)ككأف اهلل أليمو أف يقكؿ ذلؾ كي أعمـ أف زيارة األىؿ كانت استجابة لمدعاء"

كفي ىذا الجزء مف الكتاب يتحدث الكاتب الرنتيسي عف أكبر حادثة في حياتو كأعظميا 
ثرا كىي اإلبعاد إلى جنكب لبناف, حيث يذكر بالتفصيؿ كيفيو تنفيذ الييكد ىذه الجريمة منذ إحاطة أ

جنكد االحتبلؿ بيتو كحتى نزكليـ فيما أسمكه بعد ذلؾ مخيـ مرج الزىكر, كلقد أسماىا الرنتيسي 
ا الحافبلت , يقكؿ: "كانطمقت بن(ّ)رحمة العذاب كيظير فييا مدل قسكة العدك الصييكني كجبركتو 

تسير أحيانا كتتكقؼ أحيانا أخرل كنحف عمى ما نحف عميو مف قيد كتعمية, كالكقت يسير ببطء 
شديد, كلقد ناؿ منا اإلرىاؽ كطكؿ السفر كالقيد الذم يكبؿ معاصمنا مف الخمؼ مناال فبل نستطيع 

ى مف قضاء الجمكس في كضع مريح كال نستطيع النكـ كلـ نتناكؿ طعاما كال شرابا كمنعنا حت
 .(ْ)الحاجة ككنا نصمي صبلة فاقد الطيكريف"

( يتحدث فيو عف مكاقؼ متفرقة ْكفي الجزء األخير مف المذكرات كالذم رمز إليو برقـ )
في مرج الزىكر,منيا مكقؼ المبعديف مف اإلبعاد كيتمثؿ فيما قالو الدكتكر عبد العزيز نفسو في 

في خطبة الجمعة شكرم لممكقؼ المبناني الذم أغمؽ  خطبة الجمعة األكلى, يقكؿ:"كأىـ ما ذكرت
الباب في كجو المبعديف كأثنيت عمى الحككمة المبنانية ثناء عطرا كأعمنت أننا لف ندخؿ لبناف 

                                                           

 ْٓالرنتيسي, مذكرات الشييد , (ُ)
 ْٔالرنتيسي, مذكرات الشييد , (ِ)
 ُٓ-ْٖانظر الرنتيسي, مذكرات الشييد , (ّ)
 َٓالرنتيسي, مذكرات الشييد , (ْ)
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, كاعتقد (ُ)مبعديف, كأننا سنتجذر في ىذا المكاف المكحش كالمكحؿ حتى نعكد إلى فمسطيف"
تيجة لمبرد الشديد كعدـ تكفر االحتياجات األساسية ف أف ىذا المكقؼ سرعاف ما سيتغير نك الصحفي

 لمحياة, إال أف المبعديف صمدكا عمى مكقفيـ كعادكا جميعا إلى فمسطيف.

كلقد سمط الدكتكر الرنتيسي الضكء عمى شدة التنظيـ التي تميز بو المبعدكف منذ المحظة 
إعبلميا باسـ المبعديف, إقامة األكلى, ككاف نتيجة ذلؾ التنظيـ ما يمي: انتخاب الرنتيسي ناطقا 

. كما اىتـ (ِ)جامعة ابف تيمية, تككيف المجاف المختمفة التي تيتـ بكؿ شأف مف شئكف المبعديف
الرنتيسي بذكر الشخصيات العامة التي زارت المبعديف كالخدمات التي قدمتيا المؤسسات المختمفة 

ديف بؿ دكره شخصيا مع المبناييف في إلييـ, أبرز الرنتيسي في ىذا الجزء الدكر الدعكم لممبع
الجنكب المبناني كتدخمو لحؿ بعض المشكبلت التي يعانكف منيا عمى الصعيد االجتماعي خاصة 
تمؾ المصالحة التاريخية التي استطاع أف يحققيا بيف أب مف ناحية كابنتو كصيره مف ناحية أخرل 

رة مف مذكراتو يتحدث عف الشعب كفي الصفحة األخي (ّ)بعد أف عجز عف حؿ مشكمتيـ الجميع
الذم ركم لو تعاطؼ أطفاؿ البكسنة  ,كيحكي قصة أحد الصحفييف األمريكاف ,األمريكي العجيب

مع المبعديف: "كلما جاء إلينا أحضر معو مبمغان مف الماؿ تجاكز المائة دكالر بقميؿ إف لـ تخني 
ؿ البكسنة, كلقد قمنا عمى إثرىا باستنياض الذاكرة, كقاؿ لنا إف ىذا المبمغ ىدية مقدمة لكـ مف أطفا

 اليمـ لنجمع مف المبعديف ما تجكد بو أنفسيـ مف أمكاؿ لصالح أطفاؿ البكسنة"

كأكثر ما أذىؿ الرنتيسي عندما طرح عميو الصحفي السؤاؿ التالي: "ىؿ أنت نبي؟ فقمت 
كتكجيت إليو متسائبلن بعد ال, فقاؿ: "ىؿ يتنزؿ عميكـ كحي مف السماء, فقمت ال ثـ أنيى المقاء. 

نياية المقاء, لماذا سألتني ىذه األسئمة الغريبة؟ فقاؿ: أنا أخاطب المجتمع األمريكي, كىناؾ خكاء 
ركحي عجيب, ككثير منيـ يعتقد أف ثباتكـ بيف الصخكر كالثمكج ال يمكف إال بكحي, كيعتقدكف أنؾ 

 .(ْ)نبي جديد"

 -أىم المحاور التي تتناوليا السيرة:

 كالدتو كبمدتو األصمية. .ُ
األحداث التي أثرت عميو في طفكلتو كمذبحة خانيكنس كالفقر الذم عانت منو  .ِ

 أسرتو.
 ـُُٖٗاألحداث التي أثرت عميو في شبابو كإضراب  .ّ

                                                           

 ّٓالرنتيسي, مذكرات الشييد , (ُ)
 ٔٓانظر الرنتيسي, مذكرات الشييد , (ِ)
 ٕٓانظر الرنتيسي, مذكرات الشييد ,  (ّ)
 َٔ-ٗٓانظر الرنتيسي, مذكرات الشييد , (ْ)
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 افتتاح كمية المريض في الجامعة اإلسبلمية. .ْ
 اإلبعاد إلى مرج الزىكر. .ٓ
 قيدتو.مكاقؼ كأحداث في المعتقبلت زادت مف قكة إيمانو كع .ٔ
 أثر اإلبعاد في نفكس المبعديف أنفسيـ كأثره عمى العالـ. .ٕ
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 ذكريات مرج الزىور

 حماد عميان الحسنات
صفحات مف الحجـ المتكسط يركم  َُّيبمغ عدد صفحات كتاب ذكريات مرج الزىكر 

 ـ.ُِٗٗفيو الكاتب حكاية اإلبعاد إلى مرج الزىكر في الجنكب المبناني عاـ 

المكضكعات اليامة فيو, ثـ مقدمة يبدأىا بحديث قصير حكؿ اإليماف  يبدأ الكتاب بعرض
بالقضاء كالقدر ثـ يعرج عمى قضية اإلبعاد كمكقفو منيا ثـ يربطيا بقضية اإليماف بالقضاء كالقدر 
مؤكدان أف كؿه شيء بيد اهلل, ثـ يتعرض باختصار إلى مكقؼ العالـ مف ىذه القضية سكاءن كانكا 

 بنانيف.لبنانيف أـ غير ل

ال يظير في المقدمة الدافع كراء الكتابة إال أنو في اإلىداء يممح إلى ذلؾ بقكلو "أف تككف 
 (ُ)بصيصان مف نكر لمف أراد أف ييتدم إلى كضع األقداـ في حمكة الظبلـ"

كيبدأ ذكرياتو بعنكاف رحمة العذاب حيث يشرح فييا بالتفصيؿ بداية اإلبعاد منذ خركجو مف 
 كصكلو إلى المنطقة التي أطمؽ عمييا مخيـ مرج الزىكر.بيتو, كحتى 

في ثنايا حديثو يعرض حماد الحسنات أحاسيسو كمشاعره في كؿ محطة كاف ينزؿ فييا أك 
يصعد منيا حيث يقكؿ: "كما حدث معي أنني شعرت بشيء مف اإلعياء كأخذت أتألـ, فنقمكني إلى 

 (ِ)الظير حتى الساعة التاسعة مساءن"باص آخر, ثـ تحرؾ الباص كاستمر في سيره مف 

كيتحدث عف رحمة الطائرة مف سجف كيتسعكت )النقب( إلى شماؿ فمسطيف بقكلو: "كأقمعت 
الطائرة بعد ذلؾ, كأخذت في المسير حكالي الساعتيف بصكتيا المزعج الذم أشد عمينا مف رحمة 

 (ّ)الباص بمائة مرة"

نذ المحظة األكلى كذلؾ عندما قابمكا الجنكد كيظير إصرار الحسنات كرفاقو عمى العكدة م
المبنانييف بقكليـ: "أننا ال نريد مف دكلة لبناف أف تسمح لنا أك حتى ألحدنا بدخكؿ أراضييا كما ال 
نريد مف أم دكلة عربية أف تسمح لنا بدخكؿ أراضييا كذلؾ. كىذا األمر نريد تبميغو فكران لمحككمة 

 (ْ)المبنانية"

شاعره مرة أخرل بقكلو: "كاف كقع الخبر عمى مسامعنا شديدان بؿ شديدان كيكضح الحسنات م

                                                           

 ّالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ُ)
 ٕحسنات, ذكريات مرج الزىكر, ال (ِ)
 ٕالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ّ)
 ٖ-ٕالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ْ)
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كبرغـ ذلؾ يقكؿ مستدركان: "تمقيت الخبر بكؿ ىدكء لـ اشعر بذلؾ  (اإلبعاد)كيقصد بالخبر  (ُ)جدان"
 -أم أنو تمقى الصدمة بيدكء برغـ قكتيا كيحدد عٌدة أسباب لذلؾ: (ِ)األسى الذم أتكقعو"

 كالرضا بالقضاء كالقدر. االطمئناف القمبي .ُ
 حقيقة أف انتظار الشر أصعب مف الشر نفسو. .ِ
 المبعدكف كميـ مف االتجاه اإلسبلمي. .ّ
 عدد المبعديف كاف كبيران. .ْ

كحٌكؿ ذلؾ اإلحساس إلى درس عممي, كىك كما يقكؿ: "أف اإلنساف عندما يسمـ أمره 
 (ّ)تسميمان حقيقيان يرتاح جدان كال يجد عناء الصدمة"

الحسنات في الصفحات األكلى قدرة المبعديف عمى تنظيـ أنفسيـ حيث ظير ذلؾ يعرض 
 -في:

 اختيارىـ بسرعة ناطقان رسميان باسميـ.  .ُ
تحديد مكقفيـ مف اإلبعاد مبكران كىك "لك عٌض كؿ كاحد منا عمى صخرة فمف نغادر  .ِ

 .(ْ)ىذا المكاف فإما العكدة إلى ديارنا أك المكت"
اد قضية سياسية عادلة كليست قضية إنسانية تحتاج إلى تأكيدىـ بأف قضية اإلبع .ّ

 الطعاـ كالشراب.
 استطاعت استثمار الصحافة العالمية لحؿ قضيتيـ. .ْ

حساسو بأسرتو في اإلبعاد  كيتحدث الحسنات أكثر مف مٌرة عف أسرتو, كأثر اإلبعاد فييـ كا 
 –يعمـ ما يكنو صدرم فيقكؿ: "منذ عممت بأنني مبعد اتجيت إلى اهلل كخاطبتو في نفسي كىك 

ككاف ذلؾ كنحف في الطائرة كىي  –كقمت يا رب أنت تعمـ ما أنا فيو اآلف, فأسرتي كديعة عندؾ 
كمنذ تمؾ المحظة أقفمت الباب عف التفكير في ىذه األسرة كارتحت ألنني  -مقمعة إلى جنكب لبناف

 (ٓ)أكدعتيا عند ربي"

مؤسسات مف اإلبعاد بيف مشفؽو كمتأثرو كبيف كيتطرؽ الكاتب إلى مكاقؼ الييئات كالدكؿ كال
 خائؼو كمرتاب مف ىذه المجمكعة.
                                                           

 ٖالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ُ)
 ٖالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ِ)
 ٖالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ّ)
 َُالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ْ)
 ُّالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ٓ)
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كيقدـ مثاالن مشرفان بقكلو: "كال أنسى في  ,كما يتطرؽ إلى مكقؼ األفراد في الجنكب المبناني
ىذا المكقؼ ذلؾ الرجؿ الفاضؿ )نزيو البقاعي( الذم أكرمنا إكرامان ما قاـ بو أحد أك ىيئة, كىك أف 

إلينا سيارتي شحف إحداىما محممة بالبطاطا كالثانية بالتفاح مما جعمنا نأكؿ فييا ما ال يقؿ أحضر 
 (ُ)عف شير"

كيتعرض لمكقؼ األدباء الذيف أتحفكا المبعديف بقصائد رائعة كمنيـ الشاعر نظمي جماؿ, 
بقصيدة الذم نظـ قصيدة رائعة يمدح فييا المبعديف كصبرىـ كجمدىـ كلقد عارضو حماد الحسنات 

 تحمؿ نفس المعنى.

ف ك ض الفعاليات التي قاـ بيا المبعدكال يقؼ الحديث عند ىذا الحد بؿ يبدأ الكاتب بعر 
مسيرة العكدة, يكمان إعبلميان لدفف )مصداقية األمـ المتحدة(, مسيرة  –كمنيا: مسيرة المشاعؿ 
األعبلـ, فعاليات عيد الفطر  , مسيرة نداء العكدة, مسيرة الرسائؿ, زرعٕٗٗالبالكنات, تجسيد قرار 

 كعيد األضحى, تككيف الجامعة, مسيرة األكفاف كيكثؽ الكاتب تمؾ الفعاليات بصكر تكضحيا.

ف إلى استثمار ذلؾ مما أدل ك أىمية اإلعبلـ, ككيؼ سعى المبعد كيكضح حماد الحسنات
يرتاد ىذا السكؽ رجاؿ إلى أف "العمؿ الصحفي اليكمي جعؿ مف مرج الزىكر سكقان إعبلميان, أخذ 

الصحافة مف أم بقعة في العالـ, كالصحفي يجد فيو مادة لمحديث كالكتابة كالتسجيؿ كالتصكير 
 (ِ)سكاء بالكمرات العادية أك كمرات الفيديك"

كما أنو يذكر بعض الشخصيات كالكفكد الميمة التي زارت المبعديف كأثر ذلؾ عميو 
بلمي, د. أحمد الممط مف نقابة األطباء المصرية, كفد شخصيان كمنيـ فتحي يكف الكاتب اإلس

الحزب الناصرم المصرم نقابة األطباء األردنييف, د. عصاـ العرياف, د. محمد الغريب )مسيحي, 
 أسمـ كأصبح داعية(

كتحدث الكاتب بالتفصيؿ عف المقاببلت التمفزيكنية كالندكات العممية كالمؤتمرات كاحتفاؿ 
الجامعة التي أقاميا المبعدكف في مرج الزىكر, كيركم الكاتب  –ف تيمية تخريج طبلب جامعة اب

ذلؾ بقكلو: "ككاف احتفاال رائعان كزعت الجكائز عمى الفائزيف ككذلؾ كزعت عباءات بيضاء عمى 
األساتذة الذيف شارككا في مساقات عممية في الجامعة, ككاف ذلؾ اليكـ يكمان رائعان شعرنا فيو ككأننا 

 (ّ)الت الجامعة اإلسبلمية التي كانت تعقد"في احتفا

                                                           

 ُٓالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ُ)
 ِٗالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ِ)
 ٔٓالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ّ)
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ثـ تحدث الكاتب عف األنشطة اليكمية لممبعديف كىي:_ الدراسة الجامعية, حفظ القرآف 
تعميـ بعض الميف, اإلنتاج األدبي, الكتابة الصحفية, ممارسة األلعاب الرياضية, ممارسة بعض 

 (ُ)اكتشاؼ البيئة كالتعرؼ عمييا الفنكف, ممارسات عممية كترفييية, الزيارات المتبادلة,

ثـ يصكر الكاتب مشاىد مف العناية اإلليية بيـ, كأثر ذلؾ في تقكية عزائميـ. كقد تطرؽ 
كتابة المقاالت الصحفية,  -الكاتب حماد الحسنات إلى النتاجات العممية كاألدبية لممبعديف كمنيا:

اريخ كتكثيؽ األحداث, ككتابة المسرحيات, ككتابة الشعر, ككتابة األىازيج, كاألناشيد, ككتابة الت
 (ِ)كنشر بعض الكتب, كالمساقات العممية كالتحميبلت السياسية, كالتسجيبلت المسمكعة كالمنظكرة

تتناثر آراء الكاتب السياسية بيف ثنايا صفحات الكتاب, حتى ال تكاد تقرأ صفحة مف 
خيرة يكضح مقاصد العدك مف اإلبعاد, صفحاتو إال كتجد لو رأيان فيو, كما أنو في الصفحات األ

كيرل أف السحر انقمب عمى الساحر فمـ يحقؽ العدك ما كاف يصبك إليو ثـ يتحدث عف فكائد اإلبعاد 
 (ّ)ية كرحمة العكدةئعمى جميع المستكيات كالنتيجة النيا

 -كمف آرائو السياسية:

ختمؼ اثناف في أف ضركرة كحدة الرأم ألف االختبلؼ يحقؽ لمعدك مقصده, يقكؿ: "ال ي
تباع كؿ ليكاه ال يمكف أف يكصؿ إلى نتيجة صحيحة كلذلؾ االختبلؼ في  االختبلؼ في الرأم كا 

 الجماعة مف األمكر الضارة الممقكتة" كلعمو يقصد االختبلؼ الذم يفضي إلى االنقساـ.

الحؿ كما يرل أف ىدؼ العدك" مف اإلبعاد ىك التخمص مف االتجاه اإلسبلمي تييئة لتمرير 
 السممي ألنو يعتبر أنيـ الخطر الحقيقي عمى كجكدىـ.

 

  

                                                           

 َٔ-ٕٓالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ُ)
 ٕٕ-ُٕالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ِ)
 ٕٗ-ٓٗالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ّ)
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 :انفصم اخلامس

 يف انسرية انذاتيةتقنيات انسزد 
 

 الزماف 

 المكاف 

 المغة 

 األسمكب 

 الشخصيات 

 األحداث 

 الصراع 
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 الزمان

عندما ترل الشيب يشؽ مفرقيؾ, كالتجاعيد تظير في تعابير كجيؾ, أك ترل ابنؾ ينمك 
كعرضا يدفعؾ دفعا لمرحيؿ مف دنيا الشباب إلى دنيا الكيكلة فالشيخكخة, تنظر نظرة كيزيد طكال 

إلى تتابع الفصكؿ فتجد النبات يشيخ, كنظرة أخرل إلى الككف فتجد كؿ نجـ يكلد ثـ يأفؿ, تسأؿ 
نفسؾ ما المخمكؽ الذم ال نعمـ لو كصفنا كال رسمنا كلكننا نممح آثاره في كؿ مكاف كفي كؿ كائف, 

ركو بعقكلنا كلكف ال تدركو حكاسنا, إنو الزمف "ذلؾ الشيء الزئبقي الذم يصعب اإلمساؾ بو, ند
 .(ُ)نشعر بكجكده, كنحس كطأتو عمينا"

لذلؾ" الزمف مف حيث التأثير في األشياء يعد مظيران نفسيان ال ماديان, كمجردان ال محسكسان, 
ي غير الظاىر, ال مف خبلؿ مظير في حد يتجسد الكعي بو مف خبلؿ ما يتسمط عميو بتأثيره الخف

ذاتو, إنو يظير مف خبلؿ األشياء المجسدة فحسب, فتراه يعايش األفراد في كؿ لحظة دكف أف 
يستطيعكا مبلمستو, يعايشيـ مف خبلؿ آثاره سكاء في شيب اإلنساف أك تجاعيد الكجو أك سقكط 

ىتمت بيا التيارات الفمسفية كالنقدية منذ إذف"الزمف فكرة مجردة, ا(ِ)الشعر أك تقكس الظير كخبلفو"
القدـ كىي ركيزة أساسية في جكىر المعرفة اإلنسانية التي تحاكؿ أف تؤسس فعميا كتحقؽ كينكنتيا 
عمى المستكييف التكجدم كالتعاقبي, كبيذا يتجمى الزمف مككننا مرتيننا بالخبرة اإلنسانية التي حاكلت 

, كالذات اإلنسانية يغيرىا الزمف ألف" اإلنساف يتقمب عبر (ّ)أف تفسره كتفيمو عمى نحك أك آخر"
حيث أف كؿ حدث يمر بو اإلنساف كؿ يكـ يترؾ أثره عمى تفكيره كقناعاتو في الككف  (ْ)الزمف"

كالحياة يكضح ذلؾ عمي الطنطاكم في بداية مذكراتو بقكلو:"يمكت في شخص كيكلد شخص جديد, 
سمي تتبدؿ كميا كؿ بضع سنكات حتى ال يبقى منيا شيء مما كالميت أنا ك المكلكد أنا خبليا ج

كاف, عكاطفي تتبدؿ, فأحب اليكـ ما كنت أكرىو كأكره ما كنت أحب, أحكاـ عقمي تتغير فأصكب 
-كقد يككف ىذا الكبلـ فيو شيئا مف المبالغة  (ٓ)ما كنت أراه خطأن كأخطئ ما كنت أجده صكابنا"

فبل يمكف أف يمكت ,ر أفكارىـ كال أحكاليـ إال تغيرا سطحيناحيث نرل الكثير مف الناس ال تتغي
الشخص بمضي الزمف إال إذا رحؿ عف الدنيا, يتغير اإلنساف مع مركر األياـ كاألحداث كلكف يبقى 

                                                           

ـ, ََُِ, ُالزمف كالسرد القصصي في الركاية الفمسطينية المعاصرة, سندباد لمنشر كالتكزيع ط ,ايكب, محمد (ُ)
ٕٗ. 
أبك شاكيش, حماد حسف كآخركف, تحميؿ الخطاب الركائي دراسات في الركاية الفمسطينية المعاصرة, منشكرات  (ِ)

 ُِٕـ, ََِٔ, ُالممتقى الفكرم األكاديمي في قطاع غزة, ط
 ّْالنعيمي, فيصؿ, العبلمة كالركاية دراسة سيميائية في ثبلثية أرض السكاد,  (ّ)
 ِّغنايـ, محمكد, تيار الكعي في الركاية العربية الحديثة,  (ْ)
 ُٖ, ُالطنطاكم, عمي, ذكريات, ج (ٓ)
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اإلنساف القديـ كامننا في ذاتو قد يخرج في أم لحظة إذا كاتتو الفرصة كربما خرج في قصة يكتبيا 
"الزمف يرتبط ارتباطا كثيقا بالمكاف كالحركة عف أحاسيسو الخبيئة,  إذف أك قصيدة شعر يعبر فييا

.فنحف ندركو بدكراف األرض كتعاقب الميؿ (ُ)كلكال الحركة لما استطعنا أف ندرؾ كجكد الزمف"
 كالنيار, ندركو في الحركة البطيئة جدا لمتغيير في الكائنات الحية كالتقدـ في السف. 

ساف العرب أف الزمف ىك:اسـ لقميؿ الكقت ككثيره, كفي المحكـ : فما ىك الزمف؟ جاء في ل
الزمف كالزماف العصر, كالجمع أزمف كأزماف كأزمنة. كزمف زامف: شديد. كأزمف الشيء: طاؿ عميو 

 " (ِ)الزماف, كاالسـ مف ذلؾ الزمف كالزمنة, عف ابف االعرابي"

ف, فإنيـ يتفقكف عمى قضية ىامة كرغـ تعدد التعريفات كالمسميات عند المفكريف المعاصري
كىي )أف الزمف ال ينفصؿ عف الذات( إذ أف اإلنساف ال يدرؾ نمكه النفسي كالمعنكم إال في إطار 
الزمف كليس خارجو, كالزمف بالنسبة لؤلدب ىك )الزمف اإلنساني( إنو كعينا الذم يدخؿ في الحياة 

َـّ بناء ال   (ّ)ذات"المميئة بالخبرة كالتذكر كالتجريب كمف ث

اختمؼ الدارسكف قديما كحديثا في تحديد أنكاع الزمف, فالعرب قديما قسمكا الزمف إلي 
الماضي كالحاضر كالمستقبؿ, فالماضي ما مضى كانتيى, كالحاضر كقت الكبلـ, كالمستقبؿ ما 
ف كاف" منبع الزماف عند العرب ىك الحاؿ أك المحظة الحاضرة  كاف في حكـ الغيب لـ يقع بعد كا 
كعميو فقد انطمقكا مف لحظة التكمـ ليبحثكا إعرابينا أك تركيبينا عف بعد الزمف, فيـ يركف أف الفعؿ ال 
ينصب بعد حتى إال إذا كاف مستقببلن بالنسبة إلى لحظة  التكمـ, كال يرفع الفعؿ بعد حتى إال إذا 

ربي يتحدد في المحظة , ففي العصكر التي سبقت اإلسبلـ, كاف مفيكـ الزمف عند الع(ْ)كاف حاالن"
كالساعة كاليكـ, كفي أفضؿ الحاالت عهبٍّر عنو بالقمؽ مف الشيخكخة كتقدـ السف كظمت العبلقة مع 
الزمف غائمة غير بارزة, حتى أف قصائد الجاىمية الشييرة تكاد تخمك مف رؤية كاضحة لمفيـك 

 الزمف عند العربي.

عيف: زمف الدنيا الفانية القصير, كالزمف أما في نظر العربي المسمـ فالزمف ينقسـ إلى نك 
األبدم بعد المبعث كالقيامة, لذلؾ البد أف يسعى المسمـ لفعؿ الخير ألف ما يفعمو في ىذه الفترة 
الزمنية المحدكدة)دنيا الفرد(  سيجازل عميو في الزمف البلمحدكد) الآلخرة(, فبل كقت يضيعو في 

                                                           

 ٕٗأيكب, محمد, الزمف كالسرد القصصي,  (ُ)
 ُٗٗـ, ُٓٓٗ, ُلعممية, بيركت, لبناف, ط, دار الكتب اُّابف منظكر, جماؿ الديف محمد, ج (ِ)
 ُٗـ, ُٕٗٗ, راـ اهلل, ِ, طُِٖٗ-ُِٓٗعكدة, عمي محمد, الزماف كالمكاف في الركاية الفمسطينية  (ّ)
 ٖٗأيكب, الزمف كالسرد القصصي في الركاية الفمسطينية المعاصرة,  (ْ)
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العصر العباسي, كاالختبلط بالثقافات كاألفكار األخرل, التفاىات ك"مع تطكر الحياة العربية في 
برزت في الحياة العربية نظرة  العربي لمزمف كالحياة كاختمطت ىذه النظرات برؤيا فمسفية لممكت 

  (ُ)كالبعث كالزمف"

 نظرة الغرب إلى الزمن:

النظرة " كقد تدرجت نظرة الغرب لمزمف مف السمبية إلى االيجابية, فقد اصطبغت ىذه 
كىذه النظرة سادت  اإلنسافا يقضي عمى قكل ا ىدامن بصبغة سمبية تشاؤمية ترل الزمف عنصرن 

  (ِ)في التغير" أخذتالتراث الغربي منذ العصر اإلغريقي حتى القرف التاسع عشر كلكنيا 

في العصر الحديث اتسعت النظرة لمزمف"فمقد تعدم مفيكـ الزمف عند اإلنساف مجرد 
يؿ ليصؿ إلي لب األشياء كجكىرىا عف طريؽ ربط الماضي بالحاضر كالمستقبؿ, الكصؼ كالتسج

 كربما تشكيؿ ذكات المجتمع عامة.(ّ)كبالتالي التأثير في تشكيؿ الذات"

كلقد قٌسـ النقاد البناء الركائي إلى شكؿ كمضمكف, كما قٌسمكه إلى عناصر أساسية ال تخمك 
شخصيات, كالبيئة أك الكسط )المكاف(, كالزماف, منيا قصة, مف ىذه العناصر األحداث, كال

كالحبكة القصصية بمظاىرىا المتعددة مثؿ الفكرة أك مركز األحداث الذم تمتقي فيو حيف تبمغ قمة 
, كال يمكف أف يستغني (ْ)تعبيرىا عف الفكرة, أما اإلطار, فيك الذم يربط بيف األحداث كالعقدة"

نصر لو أىميتو, كما أف ىذه العناصر ال يمكف فصميا الكاتب عف أم مف ىذه العناصر, فكؿ ع
عف اآلخر فالحدث ال يمكف أف يتـ إال مف خبلؿ الشخصيات, كما أنو يحتاج إلى مكاف ليتـ فيو 
كال يمكف أف يتـ إال مف خبلؿ حركة الزمف, كما أف األحداث ال تتـ مف خبلؿ كتيرة كاحدة فبل بد 

حداث كصكالن في النياية إلى لعقدة أك العقد المختمفة لؤلمف تصاعد األحداث كىبكطيا مركران با
 ككؿ ذلؾ البد أف يككف إلبراز فكرة, أك قضية أك ىدؼ., الحؿ

:"يرل محمد أيكب أف اآلراء اختمفت حكؿ أنكاع  أنواع الزمن في النص الروائي
 الزمف, فمنيـ مف قسـ الزمف إلى : 

 زمف طبيعي فيزيائي)كاختبلؼ الميؿ كالنيار كما ينشأ عنيا مف:  أياـ كشيكر(.  .ُ
                                                           

 ُُانظر عكدة, الزماف كالمكاف في الركاية الفمسطينية,  (ُ)
 َُُأيكب, الزمف كالسرد القصصي في الركاية الفمسطينية المعاصرة,  (ِ)
 ُٖعكدة, الزماف كالمكاف في الركاية الفمسطينية,  (ّ)
 ُٕأيكب, الزمف كالسرد القصصي في الركاية الفمسطينية المعاصرة,  (ْ)
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 زمف حدثي مكضكعي) كىك زمف األحداث التي تغطي حياتنا كمتتالية مف الكقائع(. .ِ

 زمف لساني)يرتبط بالكبلـ كمنبعو الحاضر(. .ّ

األكثر زمف نفسي سيككلكجي )كيبدك في الخبرة اإلنسانية كما تحسو كتراه) كىك الزمف  .ْ
 أىمية في األدب عمكمنا كفي الركاية خصكصا(.

  (ُ))كىك الذم تقع فيو األحداث(" زمف تاريخي .ٓ

يقكؿ , حيث لما لو مف أىمية بالغة في األدب الرابعكيركز الدارسكف كالنقاد عمى النكع 
رية ليكف في كتابو فف السيرة "إف ساعة زمنية تدخؿ في نطاؽ ذلؾ العنصر الغريب مف النفس البش

 , كىذا ىك الزمف النفسي أك السيككلكجي.(ِ)قد تمتد لتصبح خمسيف أك مائة ساعة بالحساب اآللي"

كما أف قيمة اليكـ عند  ,فاليكـ لو قيمة زمنية عند الكبير تختمؼ عف الطفؿ الصغير
كالساعة عند المريض تختمؼ في  ,السجيف تختمؼ عف قيمتو عند اإلنساف خارج أسكار السجف

ند السميـ المعافى, كىذا ما يؤكده محمد أيكب بقكلو: "...الزمف السيككلكجي زمف نسبي كقعيا ع
, كما أف (ّ)داخمي يقدر بقيـ متغيرة باستمرار, بعكس الزمف الخارجي الذم يقاس بمعايير ثابتة"

الزمف السيككلكجي لو دكر في تحديد رأم القارئ فإذا كانت الركاية تتحدث عف آالـ السجف 
تو  كالقارئ يعيش في جك مف الظمـ كالقير تفاعؿ القارئ مع أحداث القصة, كأحس بمشاعر كعذابا

فكمما  ,شخكصيا كربما فرت الدمكع مف عينيو تأثرنا, كىذا ما شعرت بو عندما قرأت أياـ مف حياتي
قرأتيا شعرت ككأنني أقرأىا لممرة األكلى فأنفصؿ عف كاقعي المعاش كتنيمر الدمكع مف عيني 

 ذكر كؿ أسير فمسطيني داخؿ السجكف كما يعانيو مف مرارة السجف كالسجاف.كأت

"كيعتقد النقاد الركائيكف المعاصركف بكجكد ثبلثة أضرب مف الزمف تتمبس بالحدث السردم 
 -كتبلزمو مبلزمة مطمقة:

 زمف الحكاية أك الزمف المحكي. .ُ
 زمف الكتابة كيتصؿ بو زمف السرد مثؿ سرد حكاية شعبية ما... .ِ

                                                           

 َُّ,  في الركاية الفمسطينية المعاصرةأيكب, الزمف كالسرد القصصي انظر, (ُ)
 ِِّيكف, فف السيرة, ترجمة صدقي خطاب, ل (ِ)
, ََِْالنعيمي, أحمد حمد, إيقاع الزمف في الركاية العربية المعاصرة, المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر,  (ّ)

ِٓ 
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كلكؿ منيا (ُ). زمف القراءة, كىك الزمف الذم يصاحب القارئ كىك يقرأ العمؿ السردم."ّ
أىميتو الخاصة, كافترض ميشاؿ بكتكر:"أف مدة ىذه األزمنة تتقمص تدريجيا بيف الكاحد كاآلخر, 
فالكاتب مثبل يقدـ خبلصة كجيزة ألحداث كقعت في سنتيف )زمف المغامرة( كربما يككف قد استغرؽ 

فالزمف   (ِ)ي كتابتيا ساعتيف )زمف الكتابة( بينما نستطيع قراءتيا في دقيقتيف )زمف القراءة("ف
الحدثي أك زمف المغامرة في سيرة عمى الطنطاكم عمى سبيؿ المثاؿ يبمغ ثمانيف عاما كزمف الكتابة 

ا أك أسابيع.  استغرؽ شيكرنا أما زمف القراءة فقد يستغرؽ أيامن

 ز في ىذا اإلطار بيف ثبلثة أنماط مف األزمنة كىي : كما أف )بنفست (يمي

الزمف الفيزيائي / الطبيعي لمعالـ:كىك زمف خطي غير متناه يقيسو الفرد عمى كفؽ  .ُ
يقاع حياتو )زمف ذاتي (  إحساساتو كا 

الزمف الحدثي :كىك زمف األحداث الذم يغطي حياتنا بكصفة متتالية مف الكقائع  .ِ
 )زمف مكضكعي (

المساني :كىك مرتبط بالكبلـ, كمنبعو الحاضر, كىك في الكاقع زمناف  زمف الزمف  .ّ
 (ّ)الخطاب, كيتميز بمستكل الحضكر, زمف الحكي, كيتميز بمستكل االنقضاء"

 -أما بالنسبة لمزمف الركائي فينقسـ إلى :

 .الزمف المتكاصؿ: قابؿ لمتكقؼ كاالنقطاع 

 .الزمف المتعاقب:كىك زمف دائرم مغمؽ 

 كتابة:عدد الساعات التي يقضييا المؤلؼ في كتابة ركايتو.زمف ال 

  زمف القراءة:الزمف الذم يستغرقو القارئ في قراءة الركاية مقدرا بالساعة.كىناؾ أيضا
كزمف المخاض اإلبداعي كىي مرحمة المخاض التي يمر بيا الكاتب (ْ)الزمف الغائب

 قبؿ بدء الكتابة.

                                                           

 َِٗ, ُٖٗٗمرتاض, عبد الممؾ, في نظرية الركاية, بحث في تقنيات السرد, عالـ المعرفة, الككيت,  (ُ)
 ُُْة الشكؿ الركائي, بحراكم, حسف, بني (ِ)
 ْٔالغنيمي, فيصؿ, العبلمة كالركاية,  (ّ)
 انظر, مرتاض, عبد المالؾ, في نظرية الركاية,  (ْ)
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أسابيع أك شيكر حتى تختمر الفكرة في ذىف الكاتب, كقد تستغرؽ فترة المخاض اإلبداعي 
كضكح الخط كجكدة  ,طكؿ النص أك قصره ,كيتحكـ في زمف القراءة مدل استمتاع القارئ بالنص

كتكفر الظركؼ المبلئمة لمكتابة كقدرة  ,الطباعة, بينما يتحكـ في زمف الكتابة قكة الدافع لدل الكاتب
 الكاتب المغكية كاألسمكبية. 

"كقسـ سعد العزايزة الزمف في الركاية الفمسطينية إلي: الزمف الكاقعي, الزمف النفسي, الزمف 
كآراء المختصيف حكليا فإف الزمف في  ,كأمو كانت تقسيمات الزمف(ُ)التاريخي,كالزمف الككني" 

 السيرة الذاتية لو طعـ خاص؛ ألف الزمف معناه حياة المؤلؼ بما حممتو مف أحداث.

 السير الذاتية المنتقاة)موضوع البحث(:  الزمن في

ا إلى مراعاة التسمسؿ الزمني أثناء الكتابة, نرل ذلؾ في كتب  عمد كتاب السير قديمن
الطبقات كالتراجـ "كغالبان ما يعتمد كتاب السيرة في سيرىـ االلتزاـ بالترتيب الزمني, كلكف ىذا ال 

الغيرية اعتمدت التسمسؿ الزمني في معظـ  فالسير (ِ)يعني بالضركرة االلتزاـ بكصفة قاعدة"
األحياف أما السير الذاتية فبعض كتابيا التزمكا بالتسمسؿ الزمني خاصة األقدميف, كبعضيـ خرج 

 عف ىذا الخط خاصة المحدثيف. 

 كلقد "قسمت ندل محمكد الشيب النصكص مف حيث الترتيب الزمني إلى ثبلث مجمكعات:

حيث تبدأ باالستيبلؿ, بالحديث عف األسبلؼ كاألىؿ نصكص كانت بداياتيا تقميدية  .ُ
 كالكالدة.

 نصكص بداياتيا أقؿ تقميدية, تبدأ زمف الطفكلة الكاعية. .ِ

 (ّ)نصكص حديثة تبدأ مف التركيز عمى صراع رئيس لممادة الذاتية". .ّ

 ,كالنكعيف األكؿ كالثاني يعتمد فييما كتاب السيرة عمى التسمسؿ الزمني التقميدم لؤلحداث
 بينما يعتبر النكع الثالث حديثا اعتمد تقنيات حديثة في السرد الركائي.

                                                           

 ُِٕابك شاكيش, حماد, تحميؿ الخطاب,  (ُ)
, رسالة ماجستير, جامعة ََِِ-ُِٗٗالشيب, ندل محمكد, فف السيرة الذاتية في األدب الفمسطيني بيف  (ِ)

 ٕٔ, ََِٔ=النجاح الكطنية, 
 ٕٔ, ََِِ-ُِٗٗالشيب, فف السيرة الذاتية في األدب الفمسطيني بيف  (ّ)
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الشيخ يكسؼ القرضاكم قسـ سيرتو إلى أربع أجزاء, كؿ جزء يحكي فترة زمنية ىامة مف 
حياتو كلك تأممنا الصكر عمى األجزاء األربعة نرل خطكط الزمف تزداد اتساعنا مف جزء آلخر ككأننا 

,في الجزء األكؿ نرل صكرة لو كىك ما زاؿ فتيان كفي الجزء الثاني تظير نركب معو قطار الزمف
بينما صكرة الغبلؼ عمى الجزء الثالث فيي صكرتو في طكر  ,صكرتو كىك في مرحمة الشباب

إذف سيرتو مف النكع األكؿ  ,في الجزء الرابع نجد صكرتو تعبر عف مرحمة الشيخكخة ,الرجكلة
يقكؿ القرضاكم في  ,م عف مكلده كنشأتو كقريتو صفط ترابالتقميدم, حيث تحدث القرضاك 

مقدمتو:"كسيجد القارئ الكريـ الجزء األكؿ مف حياتي أكثر إسيابنا مف األجزاء األخرل, ألني أتذكر 
كلكف الذاكرة في األخير قد  ,ىذا الجزء بتفاصيمو جيدا بخبلؼ األجزاء األخيرة برغـ قرب زمانيا

كمف ىنا نممح نية القرضاكم في استخداـ التسمسؿ (ُ)في الماضي"شاخت, كلـ تعد كما كانت 
 الزمني في األحداث.

منير الغضباف في كشؼ المستكر قسـ حياتو إلى مراحؿ ككؿ مرحمة محددة بفترة زمنية 
) في الجذكر مرحمة إلقاء [حسبيا بالسنيف فالمرحمة األكلى عمى سبيؿ المثاؿ عشر سنيف كسماىا 

لذلؾ يمكف أف نعتبر سيرتو مف النكع الثاني)شبو التقميدم(, كنستدؿ ’ ]ـُِٓٗ-ُِْٗالبذار( 
حيث يقص عمينا قصةن (ِ)عمى ذلؾ مف قكلو:"ىذا ما تبقى في الذاكرة مف أكؿ كعيي عمى الدنيا"

 ,رأل فييا المكت بعينيو كىك في الرابعة مف عمره كال يتذكر شيئا سكاىا في ىذه المرحمة العمرية
 كما أنو ال يتذكر أم حدث يسبقيا.

فيي مف النكع الثالث فقد اعتمدت في سيرتيا  - أياـ مف حياتي –أما سيرة زينب الغزالي 
ف دؿَّ ذلؾ عمى شيء فإٌنو  عمى إبراز الصراع مف الصفحة األكلى, كلـ تمتـز بالتسمسؿ الزمني كا 

حساس الكاتبة القكم بو, ففي الصفحا ت األكلى مف السيرة نرل زينب يدؿ عمى قكة الصراع كا 
الغزالي في المستشفي كقد أصيبت في حادث سير, كمع مركر الصفحات نكتشؼ أف الحادث كاف 

كما أنيا لـ تضمف في السيرة كؿ حياتيا أم مف مكلدىا حتى كتابة السيرة  -حسب اعتقادىا-مدبرنا
ف حياتيا, كىي تمؾ الفترة م -عدة سنكات ال تتجاكز سبع سنيف –بؿ تتضمف فترة زمنية محدكدة 

التي تعرضت فييا لممضايقات في البداية ثـ السجف كالقير كالتعذيب في سجكف جماؿ عبد 
ـ ُْٔٗالناصر.تقكؿ زينب الغزالي:" في مساء يكـ مف أياـ الشتاء, كفي أكائؿ شير فبراير عاـ 

كانت الصدمة قاسية كنت عائدة إلى بيتي, حيف انقمبت بي عربيتي إثر اصطداميا بعربة أخرل, 

                                                           

 َُ, ُالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب, ج (ُ)
 ِٔالغضباف, كشؼ المستكر,  (ِ)
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( مف )أياـ الشتاء( (ُ)فذىبت في شبو إغماءة" )أكائؿ شير  بدأت الكاتبة بذكر الكممات )مساء يـك
متتالية, فقد حددت الزمف الذم كقعت فيو الحادثة بالضبط فيك زمف المساء  ـ(ُْٔٗ)عاـ  فبراير(

الشتاء بما يحمؿ مف قسكة بما حمؿ المساء عند الكاتبة مف معاني اآلالـ كالتعذيب, كىك زمف 
البركدة كمعاناتيا كزمف بداية فبراير أم في أكج البركدة, كزمف الستينات مف القرف العشريف الزمف 

 الذم رفع فيو عبد الناصر الحربة في كجو اإلسبلمييف.

ا لمباب األكؿ كىك ا(. )عبد الناصر يكرىني شخصين  كما أف الكاتبة كضعت عنكاننا كاضحن
لمقارئ الفرصة إلصدار حكـ عمى عبد الناصر كأعكانو. تذكر زينب الغزالي األحداث  حيث لـ تترؾ

"كعقد مجمس إدارة السيدات المسممات  الميمة العامة في حياتيا باليكـ كالشير كالسنة كمنو قكليا:
كىك نفس اليكـ الذم كصؿ فيو ُْٔٗ-ٗ-ُٓق المكافؽ ُّْٖجمادل  ٗاجتماعا عاجبل في 

  (ِ)قرار الحؿ"

الجدير بالذكر أف الكاتب تمتفت لمزمف في كؿ جزء مف الكتاب فبعد العنكاف مباشرة نجد 
لمزمف حضكره, تقكؿ تحت عنكاف كميـ أحمد راسخ:"لـ يمض أسبكعاف عمى الزيارة األكلى حتى 

كتحت عنكاف (ّ)فكجئت بزيارة رجؿ يدعى أحمد راسخ قدـ لي نفسو عمى أنو مف المباحث العامة"
عة( تقكؿ أيضا:"لـ تكف صمتي بجماعة اإلخكاف المسممكف حديثة كما تكىميا العابثكف إذ )ككانت بي

استخدمت الكاتبة بعض الكممات التعبيرية , (ْ)ـ"ُّٕٗ-قُّٕٓكانت تعكد بتاريخيا إلى سنة 
التي تدؿ عمى الزمف, فزمف  المساء لو حضكر قكم عند الكاتبة تكاد ال تمر صفحة بدكف ذكره 

دىا الكقت الذم يشتد فيو العذاب كتميبيا السياط, تقكؿ: "فذات مساء فتحت الزنزانة فالمساء عن
كفاجئني الشيطاف صفكت بالسكط يضرب بو كؿ شيء كيضرب بو الحائط ثـ أخذني مف ذراعي 

, كتقكؿ أيضا:"كعقب صبلة العشاء فتح باب (ٓ)بكحشية كأخرجني مف الزنزانة إلى حكش السجف"
ير صفكت الركبي كمعو جندم آخر كأخذاني إلى المكتب الذم سبؽ أف دخمتو الزنزانة كدخؿ الشر 
  (ٔ)مرتيف قبؿ ذلؾ".

                                                           

 ٗالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ُ)
 ُٓالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ِ)
 ُِالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ّ)
 ِٕالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ْ)
 ٕٔالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ٓ)
  ُٖالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ٔ)
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النيار بالنسبة لمغزالي أقؿ كطأة بؿ أحيانا يككف كقتنا سعيدنا حيث تغيب عنيا كجكه 
ا كترل كجكىا أفضؿ, تقكؿ :"في عصر اليكـ التالي سمعت أصكاتن  - كما تسمييا - الشياطيف
كأحبيا, قمت بصعكبة إلى الباب كنظرت مف الفتحة الضيقة, فرأيت الشيطاف حمزة أعرفيا 

البسيكني كتابعو صفكت يسداف عمي الفتحة, أال أني سمعت أصكات أعرفيا, كما لبث الشيطاف 
 (ُ)كتابعو أف تحركا فرأيت الكجكه الغالية: عمية حسف اليضيبي, كغادة عمار"

ؼ فيك قائده أمضى حياتو كىك يقارع أعداءه لذلؾ فقد الزماف عند الرنتيسي لو طعـ مختم
فاألحداث التي تكمـ عنيا كاعتبرىا محكرنا لحياتو كانت أزمانان ليا أىمية  ,لعب معو الزمف دكران ميمان 

كبرل ألمتو, فقد أرخ لؤلحداث التي أثرت فيو كفي تشكيؿ شخصيتو في البداية ثـ أرخ لؤلحداث 
فمسطيني بصكرة عامة. خرج عف اإلطار التقميدم في كتابة السير التي شكمت تكجيات الشعب ال

 إلى كتابة جزء يسير مف حياتو كجب أف ييطمؽ عمييا )أياـ يجب أف تحكى(.

 واألزمنة التي ذكرىا عبد العزيز الرنتيسي في سيرتو ىي:

 ُٗٓٔ ـ: تاريخ مذبحة خانيكنس كبما أنو ابف ىذه المدينة فقد تحدث عف آالميا. ككاف
صابة ابف عمو نتيجة إطبلؽ الرصاص المباشر   ,ستشياد عمو حامد الرنتيسيا كا 

 (ِ)عميو مف قبؿ جيش االحتبلؿ جزءنا مف ىذه اآلالـ."

 ُِٗٔ ـ: عاـ الفقر كاأللـ حيث فقد فيو كالده, كعاش حياة الفقر كالجكع ىك كاخكتو
السفر)يقصد ـ عقد العـز عمى ُْٔٗكيتذكر الرنتيسي تمؾ األياـ بقكلو:"في عاـ 

أخيو(, كفي ىذا العاـ كنت أشؽ طريقي إلى الثانكية العامة فخرجنا لكداعو بعد صبلة 
الفجر مباشرة نسير عمى أقدامنا متجييف إلى محطة القطار, كبينما نحف نسير إذا 
بالكالدة رحميا اهلل تقكؿ لي: يا بني أعط حذاءؾ ألخيؾ حتى ال يذىب إلى السعكدية 

ا أنت فيرزقنا اهلل كنتمكف مف شراء حذاء لؾ قبؿ بداية العاـ حافي القدميف كأم
كلقد فعؿ كأعطى الحذاء ألخيو, ذلؾ الحذاء الذم اشتراه مف األحذية  (ّ)الدراسي"

 المستعممة.

                                                           

 ْٕالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ُ)
 َّ-ِٗانظر, الرنتيسي,  (ِ)
 ُّالرنتيسي,  (ّ)
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 ُُٖٗ ـ:اعتبره الكاتب عاـ الطبيب الفمسطيني الذم كقع فريسة مضايقات العدك
كما  (ُ)دا قكيا يدافع عف حقكؽ زمبلئوكظممو, ذلؾ العاـ الذم ظير فيو الرنتيسي قائ

 ذكر 

 ٗ-ُِ-ُٖٕٗ ,ـ : بدء االنتفاضة كاإلعبلف عف حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس
 كالذم يعتبر كاتبنا أحد مؤسسييا.

 ُٓ-ُ-ُٖٖٗ اقتحاـ بيت الرنتيسي كاعتقالو بعد اشتباؾ باأليدم مع جنكد  :
 االحتبلؿ.

 ُٖٖٗ كتحكؿ المناخ كىطكؿ األمطار في سجف النقب ـ:استجابة اهلل لدعاء السجناء
 الصحراكم.

 َُٗٗ .ـ: حفظ عبد العزيز الرنتيسي لمقرآف الكريـ خبلؿ فترة قصيرة في السجف 

 ُُٗٗ في نفكس السجناء. -مدير عاـ المعتقؿ–ـ: كسر الرنتيسي لييبة شمتئيؿ 

 ُْ-ُِ-ُِٗٗ. ـ:اإلبعاد إلى مرج الزىكر في جنكب لبناف 

 ُٖ-ُِ-ُِٗٗبة الجمعة األكلى في اإلبعاد. إذا تأممنا األزمنة التي حددىا ـ:خط
 الرنتيسي.

فالزماف عند الرنتيسي نابع مف أىمية األحداث, ككؿ تمؾ األزمنة ليا عبلقة 
 بمكاقفو مف القضايا العامة ما عدا كفاة كالده كحفظو لمقرآف الكريـ.

نجده يمتـز بالتسمسؿ الزمني عمي الطنطاكم كتب في سيرتو ما استطاع أف يتذكره, لذلؾ 
"بدأت كتابة الذكريات كليس في ذىني خطة أسير عمييا كال  حيننا كال يمتـز أحياننا أخرل يقكؿ:

طريقة أسمكيا, كأصدؽ القارئ أني شرعت فييا شبو المكره عمييا, أكتب الحمقة كال أعرؼ ما يأتي 
فجاءت غريبة عف أساليب المذكرات  بعدىا, ككثيرا ما كنت أنسى ما الذم كتبتو في التي قبميا

كما يرل أف ذكرياتو جاءت مشكشة كيعدنا إف مد بو العمر أف يعكد إلى ما (ِ)كطرائؽ المؤرخيف"
كتب فيستأنؼ النظر فييا, كيرتبيا ترتيبان زمنيان  يقكؿ مؤكدنا عمى ذلؾ:"فأنظميا في خيط كاحد, 

                                                           

 ُّانظر, الرنتيسي,  (ُ)
 ُٓ, ُالطنطاكم, الذكريات, ج (ِ)
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األشياء كأؤلؼ بيف النظائر حتى يأتي الحديث )يقصد الذكريات( أضـ النظير إلى نظيره, أجمع 
 (ُ)مسمسبلن"

كلقد تحدث الباحثكف عف الترتيب الزمني لؤلحداث في السير كلكني رأم ندل الشيب التي 
ال يعني بالضركرة  تقكؿ"كغالبان ما يعتمد كتاب السيرة في سيرىـ االلتزاـ بالترتيب الزمني, كلكف ىذا

يبدأ الكاتب بذكر مكلده مع كصؼ القرية أك المدينة التي نشأ فييا ثـ حيث (ِ)قاعدة" وااللتزاـ بكصف
يتحدث عف طفكلتو األكلى ثـ مراحمو التعميمية المختمفة ثـ أحداث ىامة في شبابو كالزكاج 
كاإلنجاب كالعمؿ كمف خبلؿ ىذا الترتيب الزمني التقميدم لؤلحداث يعرج عمى األحداث العامة التي 

تو ككاف ليا تأثيرا قكيا عميو كعمى مف حكلو.فالقرضاكم في سيرتو يعتمد كاف ليا صدل في حيا
ـ إلى ُٓٔٗالتسمسؿ الزمني حيث يقكؿ في مقدمة الجزء الثالث"كتشمؿ ىذه المذكرات مف سنة 

ـ... قد رتبت ىذه المرحمة مف حياتي عمى نظاـ) الحكليات( الذم اتبعو مؤرخكنا ُٖٕٗسنة 
ف كنت قد  اخترت أف يككف ترتيبيا كفؽ اإلسبلميكف الكبار, مثؿ الط برم كابف األثير كغيرىـ, كا 

 (ّ)السنكات الدراسية لسيكلتيا عمي كتمايزىا عندم بكضكح"

بينما لـ يراع الطنطاكم ذلؾ حيث ال يتصاعد الزمف بخط مستقيـ بؿ يعمد إلى كسره كيعكد 
أعتقد أف النسياف ىك ك نسياف , أك يعكد إلى آفة الذلؾ إما بسبب ميمو الكاضح إلى االستطراد 

السبب الرئيس؛ ألف عمي الطنطاكم كتب سيرتو كىك في الثمانيف مف عمره, فيك يكتب أحداثان كبعد 
ميما يكف " يقكؿ: ,فيعكد مرة أخرل لكتابتو ,أف ينتقؿ إلى أخرل يتذكر جزءان مف األحداث لـ يكتبو
ـ كمثميا السنة التي ُّٔٗر ألف ىذه السنة األمر فبلبد لي مف رجعة إلى الكراء, أرجع سنة أك أكث

 (ْ)ـ كانتا حافمتيف باألحداث"ُّٓٗقبميا 

ألف السارد يقص عمينا أحداثا يعرؼ  ؛كما يعتبر الزمف في السيرة زمف تخيمي زمف مضى
 بدايتيا كنيايتيا أحداثا عاشيا بنفسو.

 تقسيمات الزمف في السير الذاتية محكر البحث:

تحدث القرضاكم بإسياب في ىذا الجانب حيث كتب مجمدا  والدراسة:زمن الطفولة  -ُ
كامبل يبمغ خمسمائة صفحة, أم ما يقارب ثمث ما كتب, أما منير الغضباف في كشؼ 

                                                           

 ُٔ, صُالطنطاكم, الذكريات, ج (ُ)
 ٕٔ, صََِِ-ُِٗٗالشيب, فف السيرة الذاتية في األدب الفمسطيني بيف  (ِ)
 ٖ, ّالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب, ج (ّ)
 ُّٕ, ّالطنطاكم, الذكريات, ج (ْ)
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صفحة  ّٔٔصفحة مف أصؿِِٓالمستكر فقد تحدث عف طفكلتو كمراحمو الدراسية 
ديف مف أصؿ ثمانية, كتحدث عمي الطنطاكم عف أياـ الطفكلة كالدراسة بما يقارب مجم

صفحة مف  ِٗأم ما يقارب ربع الكتاب, بينما نجد التممساني كتب في ىذا الجانب 
صفحة, أما عبد العزيز الرنتيسي فمـ تتجاكز كتابتو صفحتيف مف أصؿ  ِٖٓأصؿ 

ثبلثيف صفحة, أما في سيرة زينب الغزالي كحماد الحسنات فمـ يكف ليذه المرحمة أم 
 مى سيرة سيد قطب فترة الطفكلة.  , في حيف غمب عكجكد

 : نسبة زمف الطفكلة كالشباب في السير ُ.ٓجدكؿ 

 النسبة المئكية المؤلؼ
 ٕ الرنتيسي
 ّٓ القرضاكم
 ِٓ الطنطاكم
 َ الغزالي

 ّ لتممساني
 َ الحسنات
 ََُ سيد قطب
 ٓٔ الغضباف

 

 : رسـ بياني يكضح نسبة زمف الطفكلة كالشباب في السيرُ.ٓشكؿ 
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 ومن خالل الجدول والرسم البياني السابقين نستنتج ما يمي:

السير الذاتية الطكيمة تشتمؿ عمى أحداث متنكعة كمفيدة مف زمف الطفكلة  .ُ
كالشباب, كقد الحظت ذلؾ في سير كؿ مف: القرضاكم كالطنطاكم كسيد قطب 

 كالغضباف.

ياة الكاتب كغالبا ما السير االسبلمية القصيرة غالبان ما تعبر عف زمف المحنة في ح .ِ
, كىذا ما رأيتو جميا عند التممساني كالغزالي تككف ىذه المرحمة في زمف الرجكلة

 كالحسنات .

ربما غمب ىذا النكع عمى سير اإلسبلمييف في العصر الحديث  زمن السجن والتعذيب: -ِ
الفترة المرجعة تمثؿ  كىك زمف تاريخي"ىذه  ,فزمف السجف ىك زمف المحنة بالنسبة ليـ

أحمؾ الفترات التي عاشيا الكاتب يكابد صراعات المكت كالحياة .. صراع الزمف كي 
كقد طغى ىذا النكع عمى سيرة زينب الغزالي فيي تحكي  (ُ)يبقى عمى قيد الحياة"

 سيرتيا داخؿ السجف بكؿ تفصيبلتيا.

الممحات المضيئة في كيتطرؽ الرنتيسي إلى حياة السجف في سيرتو معبرا عف 
حياة السجف, كمف ذلؾ الرؤل التي كانت سرعاف ما تتحقؽ, الييبة التي يشعر بيا 

أما عف سيد قطب فمـ يتطرؽ إلى    (ِ)األعداء تجاىو, استجابة اهلل لدعاء السجناء"
ىذه الفكرة أبدا بالرغـ مف أنو قضى فترة مف عمره في السجف, كما أنو أعدـ داخؿ 

اصر, كيرجع السبب في ذلؾ في تقديرم إلى أف سيد قطب كتب سيرة سجكف عبد الن
 ىذا الجزء مف حياتو قبؿ دخكلو المعتقبلت كمعترؾ السياسة. 

لقد ذاؽ عمر التممساني  مرارة السجف كظؿ محفكرنا في ذاكرتو برغـ مركر 
"كمرت السنكف كأمضيت مف عمرم سبعة عشر عامنا في السجكف, كلست  الزمف يقكؿ:

ا عمى ما حدث كلكني شاكر كؿ الشكر أف ثبتني اهلل عمى المحنة دكف أف أحني آسفن 
ف غمب  ,(ّ)رأسي لظالـ" حماد الحسنات يتطرؽ في سيرتو إلى زمف السجف كالتعذيب كا 

يقكؿ:"...لذلؾ عندما كصمنا إلى السرايا أنزلكني إلى الطبيب  ,عمييا اإلبعاد كالتشريد
                                                           

دراسة نقدية, دار غيداء لمنشر كالتكزيع,  –دة ابراىيـ, زمف المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية بنت مكسى, فري (ُ)
 ٔٔ, َُِِ, ُاألردف, ط

 ْْ-ّٖالرنتيسي,  (ِ)
 ُْْالتممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ّ)



162 

 

كتحرؾ  ,كعممكا رسـ قمب لي ثـ أخرجكني كأركبكني في الباص ثانية  ,فقاـ بفحصي
كأعادكني  ,الباص إلى أنصار كعندما كصمنا أنزلكني كأركبكني لكحدم في سيارة جيب

 (ُ)إلى السجف المركزم كأدخمت إحدل الزنازيف..."

زمف السفر كالترحاؿ غمب عمى سيرتي يكسؼ القرضاكم كعمي  زمن الترحال: -ّ
,  فكبلىما داعية ككبلىما كىب حياتو لمدعكة إلى اهلل, زار القرضاكم في الطنطاكم

أسفاره  الكثير مف البمداف العربية كاإلسبلمية كما زار ببلدنا أكركبية ؛لحضكر مؤتمرات 
كتمقى دعكات مف مؤسسات عالمية إسبلمية كثيرة إللقاء المحاضرات كالمشاركة ,عدة 

ا في الجزء الرابع,  أما في الندكات, كلقد ظير ذلؾ في ال جزء الثالث ككاف أكثر كضكحن
عمى الطنطاكم فقد الزمو الترحاؿ في جميع مراحؿ حياتو تقريبنا أم في جميع أجزاء 
الكتاب فقد سافر ألسباب  متعددة منيا العمؿ كمنيا الدعكة, زمف الترحاؿ عند 

الجنكب المبناني, كذلؾ الرنتيسي زمننا إجبارينا تمثؿ في إبعاده عف بمده فمسطيف إلى 
سفر أخيو لمسعكدية كبل الزمنيف أثار في نفسو ذكريات حزينة فاألكؿ يذكره بالقير 

 كاالحتبلؿ كالثاني يذكره بالفقر كالعكز.
غاب زمف الطفكلة كالتعميـ كالشباب في سيرة زينب الغزالي ليحؿ محمو  الزمن الغائب: -ْ

زمف المحف, كىذه الفترة استغرقت عشرات السنيف مف حياتيا كذلؾ غابت ىذه الفترة 
عف سيرة حماد الحسنات؛ ألنو كثؼ السرد عمى عاـ كاحد مف حياتو  كىك عاـ اإلبعاد 

 ـ. ُِٗٗإلى مرج الزىكر في الجنكب المبناني عاـ 

يقكؿ التممساني مممحان إلى الزمف الغائب الذم ال يتعدل ثبلث سنيف مف 
عمره:"كما أف بمغت الثالثة مف عمرم حتى رحمت العائمة..جدم كأبي كمف معيما إلى 

قبؿ أف تسمى  -في قرية نكل مركز شبيف القناطر مف أعماؿ مديرية القميكبية -العزبة
 (ِ)حكلي في الرابعة مف عمرممحافظة ...)ثـ يقكؿ(بدأت أتبيف ما 

عبد العزيز الرنتيسي أغفؿ فترة طكيمة مف عمره فمـ يذكر مف طفكلتو في التسع سنكات 
األكلى إال حادث التيجير يقكؿ:"كنت أقيـ في مخيميا)أم خانيكنس( منذ أخرجت مع أسرتي مف 

لى أف اغتصاب فمسطيف كيرجع ذلؾ إ(ّ)قريتي يبنا التي تقع بيف أسدكد كيافا كأنا ابف ستة أشير"

                                                           

 ٔالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ُ)
  ٖالتممساني, ذكريات ال مذكرات,(ِ)
 ِٗالرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ّ)
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قميميا كعالميان, كما أف األحداث العامة في حياتو  كتشريد أىميا كاف ىك الحدث األقكل شخصيان كا 
 طغت عمى األحداث الشخصية. 

تعتبر فترة الغياب عف الكعي نكعنا مف أنكاع  الزمف الغائب كقد كظفتو زينب الغزالي فمثبل 
تعاد بعد التحضير –ارة :"كاستغرؽ إجراء العممية تقكؿ مكضحة ما حدث ليا بعد حادث السي

 (ُ)ثبلث ساعات كنصؼ الساعة..عشت بعدىا فترة كنذر الخطر تحيط بي" -كالتخدير

ذا نظرنا نظرة أكسع نجد أف بعض األدباء يمجئكف إلى تحطيـ الترتيب الزمني كاستخداـ  كا 
 اع, االستباؽ, الحذؼ:ما يسمى  بالتقنيات الزمنية الحديثة لمركاية, كمنيا االسترج

 االسترجاع:

السيرة الذاتية تعتمد عمى تقنية االسترجاع ألف الكاتب يكتب أحداثنا انقضت منذ سنيف 
 "ينشأ زمف االسترجاع, أم استرجاع الذكريات مف تناقض بيف المعيكش ,يستدعييا كينقميا لمقارئ

كالزمف الذم مضى, فالذكريات الجميمة تعتبر مكافأة لصاحبيا عف معاناتو مف كاقعو المرير, كىي 
كلكف ال يمكننا أف نعتبر رأم  (ِ)تنبعث مجددان كمما اصطدـ الكاقع بصكر مختمفة لصكرة الماضي"

غـ مف بالر  ,محبة معتكؽ السابؽ قاعدة؛ ألف الكاتب قد يعكد لمماضي مستذكران لحظات السعادة
 حياتو المستقرة الناجحة 

كقد تغرب عمي الطنطاكم عف بمده سكريا متجيان تارة إلى العراؽ كأخرل إلى مصر كثالثة 
إلى السعكدية كمكث زىرة شبابو كرجكلتو خارج الكطف كعندما عاد إلييا أخذ يسترجع ذكرياتو 

 ,ما ذكره عف أستاذهكمظاىر مدينتو ليعيش لحظات مف السعادة يسرقيا مف ماضيو. كمف ذلؾ 
عندما زار سكريا بعد غياب كشاىد مدرستو حيث يظير حنينو المتدفؽ إلى ماضيو في المدرسة 
 ,كألستاذه الفمسطيني, يقكؿ: "ككاف مف معممينا فييا شاب )أعني أنو كاف يكمئذ شابان( مف نابمس

بحيث نفيميا ثـ يكمفنا   كاف يأخذ مقاالت المنفمكطي فيجعميا ,كىك أكؿ مف عممني اإلنشاء العربي
أف نكتب مثميا, ككانت مزيتو األكلى صكتو, فما عرفت عمى كثرة ما سمعت مف األصكات ما ىك 
أحمى منو كأطرب. كقد أنشد يكمان في اجتماع عاـ نشيد )كيمي عمى أكطاني... مف غارة العدكاف( 

 (ّ)كلى"أماـ الشريؼ فيصؿ فأعجب بو كجعمو مدرس المكسيقى في السمطانية األ

                                                           

 َُالغزالي, أياـ مف حياتي, ص (ُ)
 ِٗٓ, ُْٗٗمعتكؽ, محبة حاج, أثر الركاية الكاقعية الغربية في الركاية العربية, دار الفكر المبناني,  (ِ)
 ٕٓ, صُالطنطاكم, عمي, ذكريات, ج (ّ)
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كقد يسترجع الكاتب بعضان مف ذكرياتو المؤلمة, كمف ذلؾ تذكره ليجـك الجراد عمى دمشؽ, 
يقكؿ:"حتى كاف يكـ رأيت فيو سماء )الصحف( الكاسع مغطاة بسحابة سكداء  ,حيث عند زيارتو ليا

مطر فمـ دانية منيا ليست بعيدة عنا, ككاف يٌساقط شيء منيا عمى رؤكسنا... ال, لـ تكف قطرات ال
نما كانت ًرجبلن مف الجراد, مؤل سماء الشاـ كأرضيا كأتى عمى األخضر  تكف سحابة ممطرة, كا 

, كيرل أحمد النعيمي أف االسترجاع " ىك سرد حدث في (ُ)كاليابس مف زرعيا, ككاف شيئان رىيبان"
عند الغزالي كظير ذلؾ (ِ)نقطة ما مف الركاية بعد أف يتـ سرد األحداث البلحقة عمى ذلؾ الحدث"

 ,حيث ذكرت في بداية السيرة حادث السيارة المدبر ثـ سردت بعض األحداث التي سبقت ذلؾ
 ,كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ محاكلة النظاـ الناصرم ضـ زينب الغزالي إلى االتحاد االشتراكي العربي

ة تحرير ثـ العرض المغرم الذم قدـ إلييا كىي أف تككف رئيس ,كحؿ مركز األخكات المسممات
ثـ بعد ذلؾ تعكد لمحديث عف  ,كبيعتيا لجماعة اإلخكاف المسمميف ,مجمة شيرية مع راتب مرتفع

كسبؽ خركجو  ,حادثة السيارة التي بدأت سيرتيا بيا.تقكؿ:"كخرج األستاذ سيد قطب مف السجف
 (ّ)"كالتي تحدثنا عنيا في بداية ىذه المذكرات ,بشيكر عممية محاكلة اغتيالي التي لـ تنجح

 االستباق:  

كلقد أطمؽ عميو آخركف  ,يعتبر االستباؽ مف تقنيات السرد القصصي الحديثة
أم أنو أشبو بمنظار كجو  ,كىك تمييد ألحداث الحقة يحمؿ القارئ عمى تكقع حادث ما,االستشراؼ

مقطع حكائي يركم أك يثير أحداثان سابقة عف أكانيا أك  كيرل حسف بحراكم أنو"كؿ ,نحك المستقبؿ
 (ْ)يمكف تكقعيا كيقضي ىذا النكع بقمب نظاـ األحداث في الركايةعف طريؽ تقديـ متكاليات حكائية"

كما إف "االستباؽ يعني فيما يعنيو الكلكج إلى المستقبؿ, إنو رؤية اليدؼ أك مبلمحو قبؿ الكصكؿ 
 (ٓ)الفعمي إليو"

لسير المنتقاة كانكا مقميف في ىذا النكع كمف ذلؾ قكؿ الكيبلني في مذكراتو:"كاف كأصحاب ا
ككاف يمشي في مدرستنا  ,الطالب )ب.ب.غ( ىك سكرتير المجنة الكفدية لمطمبة بمحافظة الغربية

رغـ كضعو العممي العادم  ,كيتعالى عمى خمؽ اهلل ,يتكمـ مف أطراؼ أنفو ,الثانكية منتفخ األكداج

                                                           

 ٔٓ-ٓٓ, ُالطنطاكم, ذكريات, ج (ُ)
 ِّالنعيمي, إيقاع الزمف في الركاية العربية المعاصرة,  (ِ)
 ْٕالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ّ)
الشخصية, المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء,  -الزمف  –الفضاء  –بحراكم, حسف, بنية الشكؿ الركائي  (ْ)

ََِٗ ,ُِّ 
 ّٖالنعيمي, أحمد حمد, إيقاع الزمف في الركاية العربية المعاصرة, ص (ٓ)
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 ,كذات يكـ أمره أحد مدرسي المغة االنجميزية بالعكدة إلى فصمو ,كطربكشو العتيؽ ,سو المنفرةكمبلب
فمـ يمتثؿ لؤلمر كحدثت مشادة كانت نتيجتيا لؤلسؼ الشديد أف ضرب الطالب أستاذه بالكتب التي 

كفكجئنا إذ  ,كىدد باالستقالة إذا لـ يفصؿ الطالب ,كذىب عمى الفكر ,كىنا ثارت ثائرة األستاذ ,معو
ليس ىذا فحسب بؿ قدمكا استقالتيـ  ,رأينا المدرسيف عف بكرة أبييـ يمتنعكف عف إلقاء الدركس

كالحزب ال يمكف أف يضحي  ,كانكا يعرفكف مكانة الطالب في التنظيـ الحزبي  ,تضامنان مع زميميـ
ال الممؾ فاركؽ ككاف الطالب ىك اآلخر كاثقنا مف ذلؾ حتى أنو قاؿ: ك  ,بأحد أتباعو المخمصيف

كىذا السرد لؤلحداث يدفع القارئ إلى تكقع أحداثان بغض  (ُ)نفسو يستطيع أف يصدر قراران بفصمي"
يمكف أف نتكقع فصؿ الطالب كيمكف أف نتكقع قبكؿ استقالة المعمميف بل النظر عف ماىيتيا ف

 الكفد في ذلؾ الكقت.كخاصة أف كزير المعارؼ في تمؾ الفترة فؤاد سراج الديف أحد أعمدة حزب 

كيطمؽ حسف بحراكم لفظ االستشراؼ عمى االستباؽ حيث يقكؿ: " في حاالت كثيرة يككف 
االستشراؼ مجرد استباؽ زمني الغرض منو التطمع إلى ما ىك متكقع أك محتمؿ الحدكث في العالـ 

 (ِ)المحكي, كىذه ىي الكظيفة األصمية ك األساسية لبلستشرافات بأنكاعيا المختمفة"

كمف ذلؾ قكؿ القرضاكم:"كبعد عدة سنكات مف قدكمي إلى قطر عرض عمي سكرتيرم في 
فكافؽ عمى ذلؾ إال أف ثمف األرض لـ يتغير (ّ)المعيد الديني أف أشترؾ معو في شراء أرض لمبناء"

 ,كبعد سنة كاحدة تضاعؼ سعرىا؛ ألنيا أصبحت أرض مبافو  ,بمركر السنيف فباعيا بثمف شرائيا
حظو في التجارة كالماؿ في مصر كفي قطر مستبقا األحداث ثـ يعكد مرة ثانية لمحديث ك يذكر 

 عف زمف ما قبؿ المعيد عندما كاف طالبان.

ا مف يستخدـ ىذه التقنيات:  يقكؿ ليكف في معرض حديثو عف االستباؽ كاالسترجاع مادحن
مف بيسر مستبقيف أزماف "مف ثَـّ ال أجد ىناؾ سببان يمنع كتاب السير مف الخكض في لجة الز 

الحكادث في سردىـ, مقدميف كمؤخريف, كما كاف يفعؿ بركست في سرده لذكرياتو كما اتصؿ بيا 
مف أمكر... كقد أكضحت في محاضرتي األخيرة أننا بيذه الطريقة نجعؿ السيرة أكثر حيكية, 

 (ْ)كليست مجرد حياة إنساف يعيشيا حسب التقكيـ الزمني كالساعة"

 

                                                           

 ٕٗالكيبلني, مذكرات,  (ُ)
 ُّّبحراكم, بنية الشكؿ الركائي,  (ِ)
 ُّٖ, صُالقرضاكم, يكسؼ, ابف القرية كالكتاب, ج (ّ)
 ُْليكف إدؿ, فف السيرة األدبية ص (ْ)
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 الحذف:

لكؿ مرحمة مف مراحؿ العمر أىميتيا كتختمؼ ىذه األىمية مف كاتب إلى آخرحسب 
 ,لذلؾ فقد يعمد إلى حذؼ بعض الفترات الزمنية عف قصد ,األحداث المؤثرة التي عاشيا صاحبيا

كىذا ما يسمى بالحذؼ أم أنو" يؤشر عمى الثغرات الكاقعة في التسمسؿ الزمني كتتميز بإسقاط 
كنكر الديف صدكؽ في  ,(ُ)ف زمف القصة كلذلؾ فيك يعتبر مجرد تسريع لمسرد"مرحمة بكامميا م

كتابو يحدد اليدؼ مف الحذؼ بقكلو:"إنو يكاجو إنجاز النص بالحذؼ: حذؼ ما  يتصكر أنو ال 
حيث أف الكاتب يقفز فكؽ األحداث في فترة زمنية محددة  ,(ِ)يضيؼ إلى النص أك أنو يشكىو"

ير ذلؾ جميان كاضحان عند زينب الغزالي حيث نرل عبلمة الحذؼ )...( كما ظ ,دكف أف يذكرىا.
ككثيران ما تككف سباب كشتائـ تعففت الكاتبة عف ذكره, كمنو  ,لتنبو القارئ إلى الكممات المحذكفة

قكليا: "كانطمقت القذارة مف فـ حمزة البسيكني بأبشع ما يمكف أف يتخيمو إنساف... سب فاضح 
 (ّ)ت اؿ... أنقذم نفسؾ كقكلي كؿ شيء."صارخ كقاؿ: "يا بن

كتقكؿ أيضان: "كخرجت سياـ نارية مف عيني شمس بدراف إلى حمزة البسيكني كمف معو. 
كقاؿ كىك يضغط عمى األلفاظ: ما ىذا؟ ألؼ سكط يا صفكت. البنت سخرت منا كمنا.. أيف كنت 

مى األرض كاستطرد: البنت سخرت يا حمزة أيف كنتـ جميعان؟ فانيالت السياط كالعادة كألقى الكرؽ ع
 (ْ)منا. لعبت بعقكلنا كمنا يا حمزة.. إنيا أكثر مف خطيبة عمى منبر.. يا بنت اؿ..!!"

 المشيد:

تحدثنا سابقان عف تسريع السرد الحكائي مف خبلؿ الحذؼ كنعرج قميبلن اآلف عمى ما ىك 
زمف السرد مما يجعؿ " يجرم تعطيؿ الزمف القصصي عمى حساب تكسيع ,متصؿ بإبطاء السرد

 rectكذلؾ بكاسطة استخداـ صيغ مثؿ السرد المشيدم  ,مجرل األحداث يتخذ كتيرة بطيئة
sceneique فتختفي األحداث مؤقتا كتعرض أمامنا  ,الذم يعطي االمتياز لممشاىد الحكارية

كىي محطة تأممية تتخذ  pauseتدخبلت الشخصيات كما ىي في النص أك بتكظيؼ تقنية الكقؼ 
شكؿ كقفة كصفية أك تحميؿ نفسي لمشخصيات" إذف المقصكد بالمشيد السردم ىك"ىك الذم يحقؽ 
تقاببلن بيف كحدة مف زمف القصة ككحدة مشابية مف زمف الكتابة... الشيء الذم يعني بمصطمحات 

                                                           

 َُِبحراكم, بنية الشكؿ الركائي,  (ُ)
 ُِ, ُْٗٗ, دار الحكار لمنشر كالتكزيع, سكريا, ُلديف, صدكؽ, البداية في النص الركائي, طنكر ا (ِ)
 ُُٕالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ّ)
 ُٕٗالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ْ)
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يمي مما يخمؽ حالة مف أف يككف ىناؾ نكع مف التساكم بيف المقطع السردم كالمقطع التخ ,ريكاردك
 (ُ)شيد أساسان عمى الحكار" كيقـك الـ ,التكازف بينيما

كقد يككف الحذؼ محددا بفترة زمنية كقد ال يككف محددا كمف الحذؼ المحدد بفترة زمنية 
 (3)قكؿ زينب الغزالي في أياميا:" كبعد يكميف أك ثبلثة جاءت مكالمة أخرل مف االتحاد االشتراكي"

كمف ذلؾ قكؿ التممساني:"كبعد أياـ حضرا  (4)كليا:" كمرت أياـ كجاءت األسرة لزيارتي"كمنو أيضان ق
 (5)إلى في مكتبي كأخبراني بأنيما حددا لي مكعدان مع فضيمة المرشد العاـ"

  -تقنية الوقف:

الكقؼ أك االستراحة ىي تعطيؿ  لسرد األحداث كالمجكء إلى الكصؼ الذم يكقؼ حركة 
الزمف, يقكؿ حميد لحمداني:"أما االستراحة, فتكٌكف في مسار السرد الركائي تكقفات معينة يحدثيا 
الراكم بسبب لجكئو إلى الكصؼ , فالكصؼ يقتضي عادة انقطاع السيركرة الزمنية, كيعطؿ 

ر يميؿ الطنطاكم إلى تكظيؼ ىذه التقنية في الكصؼ ككأنو يكشؼ الستاي تعطيؿ الراى (6)حركتيا"
, "كىك عبارة عف تعطيؿ زمنية السرد كتعميؽ مجرل القصة لفترة عف مشيد ممتع نحبو كنتفاعؿ معو

 (7)قد تطكؿ كقد تقصر"

ب, " الذم كاف عجبا مف العج يقكؿ عمي الطنطاكم متحدثا عف شيخو عبد الرحمف سبلـ:
إذا احتاج أف يتكمـ في مكضكع لـ يكف عميو إال أف يفتح فمو كيحرؾ لسانو, فإذا المعاني في ذىنو 

كالقمكب مربكطة  ,كاألسماع ممقاة إليو ,كاأللفاظ عمى شفتيو كالسحر مف حكلو, كاألنظار متعمقةن بو
القطار:"كصفر كيقكؿ أيضا كاصفا  (ٕ)بحركات يديو, ككاف يرتجؿ الشعر كما يرتجؿ الخطب"

فازداد القمب خفقاننا كاضطرابنا ثـ نفث دخانو كأنما ىك حي تممكو مكقؼ  ,القطار يحممنا إلى مصر
كمف ذلؾ (ٖ)كداع فزفر زفرة الحزف الدفيف كاأللـ الحبيس, ثـ ىدر كسار كراحت المحطة تبتعد عنا."

                                                           

 ُٕٔ-ُٓٔانظر, بحراكم, بنية الشكؿ الركائي, (ُ)
 ُْالغزالي, أياـ مف حياتي, (ِ)
 ُِٖالغزالي, أياـ مف حياتي, (ّ)
 ّّالتممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ْ)
بنية النص السردم مف منظكر النقد األدبي, المركز الثقافي العربي لمنشر كالتكزيع, بيركت لحميداني, حميد,  (ٓ)

 ٕٔـ ُُٗٗ, ُلبناف, ط
 ُٕٓبحراكم, بنية الشكؿ الركائي, (ٔ)
 َِِ, ُالطنطاكم, ذكريات, ج (ٕ)
 ُّٔ, ُالطنطاكم, ذكريات, ج (ٖ)
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الشاش تغمؼ قدمي  ذلؾ كصؼ زينب الغزالي لمنيابة حيث تقكؿ:"نظر ككيؿ النيابة إلي كضمادات
كيغمؼ نفسي إعياء كضعؼ..ال يكاد صكتي يخرج مف بيف شفتي .. كككيؿ النيابة يجمس خمؼ 
جبؿ مف الدكسييات .. أمامو أكراؽ مكتكبة سكرتير النيابة جالس إلى مكتب صغير كأمامو ككمة 

 (ُ)مف األكراؽ البيضاء كبيده قمـ مستعد لتنفيذ األمر.."

 :(ولوجالمونالحوار الداخمي )

أم , كالذم نعرؼ مف خبللو مكنكنات النفس كلكاعجيا, كىك الحكار الداخمي لمنفس البشرية
ف نتعرؼ عمى مبلمح الشخصية, كلقد شبو أمف خبلؿ الحكار الداخمي بيف اإلنساف كنفسو نستطيع 

ميبلف ككنديرا الحديث الداخمي بمكبر الصكت حيث يقكؿ:"لقد كضع جكيس في رأس بمكـ مكبر 
 (ِ)ت كبفضؿ ىذا التجسس العظيـ الذم ىك المكنكلكج الداخمي تعممنا الكثير عف أنفسنا"صك 

يحكي التممساني أحداث قصة دارت  بينو كبيف حسف البنا عندما كانا يتجكالف في القرل 
 -كالنجكع بيدؼ الدعكة إلى اهلل قائبلن:

ر, ككاف التعب "كدخؿ سريره كأرخى نامكسيتو, كفعمت مثمما فعؿ عمى السرير اآلخ
كاإلجياد قد بمغ مني مداه, فاعتراني قمؽ كبعد خمس دقائؽ تقريبان سألني فضيمتو: ىؿ نمت 
يا عمر, قمت: ليس بعد. ثـ كرر السؤاؿ فترة بعد فترة, حتى ضقت باألمر, كقمت في 
نفسي: أال يكفيني ما أنا فيو مف إجياد كقمؽ حتى تضاعؼ عمٌى المتاعب؟ أال تدعني 

ف ىذا حديثان صامتان يدكر بيني كبيف نفسي فصممت أال أرد عمى أسئمتو مكىمان إياه أناـ؟ كا
أنني نمت. فمما أطمأف إلى نكمي نزؿ مف سريره في ىدكء كامؿ, كعند الباب أخذ 
)القبقاب( بيده كسار حافيان حتى كصؿ دكرة المياه حيث تكضأ, كأخذ سجادة صغيرة, 

غرفة, التي نناـ فييا كأخذ يصمي ما شاء اهلل لو أف كذىب إلى آخر الصالة بعيدان عف ال
كمف خبلؿ ذلؾ الحديث الداخمي عرفنا مدل التعب كاالجياد الذم يشعر بو (ّ)يصمي"

كنستطيع أيضان أف نحكـ عمى كبل الشخصيتيف كأف قكة إيماف كقدرة حسف البنا عمى 
إلدراؾ األنا عف طريؽ التحمؿ تفكؽ قدرة التممساني لذلؾ يمكف القكؿ أف "ثمة عدة طرؽ 

 (ْ)الفعؿ أكال ثـ في الحياة الداخمية"

                                                           

 َُٖالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ُ)
  ـ, ََُِككنديرا, فف الركاية, ترجمة بدر الديف عركدكي, أفريقيا الشرؽ, بيركت, لبناف,  (ِ)
 ْٖالتممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ّ)
 ّٔ ككنديرا, ميبلف, ترجمة بدر الديف عركدكي, (ْ)
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ككثيران ما كاف عمي الطنطاكم يحدث نفسو خاصة إذا كقعت كثيقة أك صكرة بيف 
يديو تذكره بالماضي, يقكؿ: "أمسكت الصكرة أنظر إلييا كأفكر: أتككف صكرة عمى الكرؽ 

المكاف كتثبت الصكرة؟ نعـ,  أبقى مف حياة إنساف عمى األرض؟ أيمكت اإلنساف كييدـ
مؤنث األدنى أما الحياة العميا فيي الحياة  –كما تعرفكف  –كلكف في ىذه الدنيا, كالدنيا 

ف اآلخرة ليي الحيكاف لك كانكا يعممكف"  )الحيكاف أم الحياة( ِٗالعنكبكت آية(ُ)األخرل "كا 

 
 

  

                                                           

 ِٗٗ, صِالطنطاكم, ذكريات, ج (ُ)



170 

 

 المكان
يتـ ىذا الحدث؟ ال بد أف يشغؿ تركز الركاية في العصر الحديث عمى الحدث, كلكف أيف 

حيزا مف المكاف, إذف مكاف الركاية ىك المساحة التي تحدث فييا األحداث, كتنفصؿ بكاسطتيا 
الشخصيات بعضيا عف بعض, كىي تفصؿ القارئ عف عالـ الركاية, فتنقمو مف مكاف إلى آخر 

با كيحكؿ األ حداث إلى مشاىد مرئية, ليتعرؼ عمى أماكف شتى فالمكاف ىك الذم يجعؿ الخياؿ خصن
كيرل القكاسمي أف  "المكاف شيء محسكس, بخبلؼ الزماف الذم ىك مرتبط بإدراؾ اإلنساف 
النفسي, فإذا كاف الزماف يمثؿ الخط الذم تسير عميو األحداث, فالمكاف يمثؿ إطارىا...كيبلحظ أف 

انب كثيرة غامضة في كصؼ المكاف في الركاية يميد لمحدث كيككف إطاره, كيساعد عمى إظيار جك 
ا يرتبط بإدراؾ اإلنساف النفسي فقد يثير المكاف في (ُ)نفكس الشخصيات" كلكني أرل أف المكاف أيضن

فمشيد مغيب الشمس يمكف أف يكلد في  ,نفس كاتب أحاسيس كمشاعر ال يثيرىا في كاتب آخر
الضحايا نفس أديب مشاعر األمؿ كالحب كالسعادة في حيف يرل فيو أديب آخر الدماء ك 

 ,أك بعدن ركمانسينا حالمنا ,أك بعدن إيجابين فاعبلن  ,المتناثرة.كالمكاف يمكف أف يككف لو بعدنا سمبينا منفرنا
 أك بعدنا رمزينا نفسينا. ,اك بعدن اقتصادينا

ربما كاف المكاف أىـ يرنا جمالينا في النص األدبي بؿ كيعتبر شاكر النابمسي المكاف مظ
الظاىراتية, في الركاية العربية المعاصرة, مما يستدعي مف النقاد العرب كعمماء المظاىر الجمالية 

قٌسـ المكاف في الركاية الب ىمسا يرل الكاتب أف غ, ك عربي االىتماـ بو كتقصيو كدراستوالجماؿ ال
العربية إلى أربعة أنماط: المكاف المجازم كىك المكاف المفترض, ذك الكجكد غير المؤكد..., 

ف اليندسي, كىك المكاف الذم تعرضو الركاية بأبعاده الخارجية يمتـز فيو الركائي بصفة حياد كالمكا
الميندس أك سمسار األثاث... كالمكاف الثالث ىك المكاف ذك التجربة المعاشة, كىك المكاف الذم 

رل عاشو الركائي كبعد أف ابتعد عنو أخذ يعيشو في الخياؿ, كىك المكاف القادر عمى إثارة ذك
المكاف عند القارئ, كالمكاف الرابع كىك المكاف المعادم, كىك المكاف اليندسي المعبر عف اليزيمة 

( نكعا مف األماكف عند الكاتب غالب ىمسا منيا عمى سبيؿ المثاؿ ِٗكاليأس.كقد أكرد النابمسي )
كاف المقارف, ال الحصر: المكاف االنبائي أك االفتتاحي, المكاف الصكتي, المكاف الحنيني, الم

 .(ِ)المكاف الرمزم, المكاف النفسي ... كغير ذلؾ

                                                           

 َُٓالبنية الكراثية في ركاية األخدكد لعبد الرحمف منيؼ, انظر,القكاسمة, محمد,  (ُ)
, بيركت, ُانظر,النابمسي , جماليات المكاف في الركاية العربية, المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر, ط (ِ)

ُْٗٗ ,َُ-ُّ 
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كيؤكد عمي عكدة عمى ذلؾ كيكضح بعض األنكاع بقكلو "كمع تطكر الركاية العربية 
كاكتماؿ مبلمحيا الفنية الراسخة تتعدد صكر العبلقة مع المكاف, حتى أف بعض النقاد ذىب إلى 

عربية تصنيفان افتراضيان, كذكركا المكاف المجازم كىك تصنيؼ األماكف التي كردت في الركايات ال
الذم تعرضو الركاية مف خبلؿ كصؼ أبعاده الخارجية بدقة بصرية, كالمكاف المعادم كىك الذم 
يتخذ تجسيد السجف كالطبيعة الخالية مف البشر كمكاف الغربة كما شابييا كالمكاف القادر عمى إثارة 

 .(ُ)ذكرل المكاف عند القارئ"

لمكاف في السيرة الذاتية ىك مكافه حقيقيه كاقعيه حدثت فيو أحداثان كاقعيةن كحقيقية.المكاف ا
مكجكد في السيرة الذاتية مف زكايا متعددة, مف الدائرة الضيقة إلى الدائرة األكسع, مف األجزاء 

أف المكاف  الصغيرة إلى الككف األرحب, مف البيت إلى البمد الذم يحمؿ بيف جكانبو كؿ أبنائو,كما
مكجكد ببعده النفسي حيث يكجد المكاف الذم يثير في النفس معاني األمؿ أك الرجاء أك معاني 
األلـ كالعذاب ك اليأس كنرل المكاف الذم يثير في النفكس  معاني العداكة كالكراىية أك معاني 

ارئ أنو يراه الحب كالعطاء,  فبعضيـ تحدث عف البيت الذم عاش فيو ككصفو بدقة حتى يخيؿ لمق
كيعتبر البيت مف األماكف التي ال يمكف نسيانيا؛ ألنو مسقط رأس اإلنساف كأكؿ مكاف تقع عميو 
عينيو, لذلؾ سرعاف ما يظير في جميع كتابات األدباء, "فأىمية البيت ىنا )المكاف الصغير( تكمف 

الدفع لمكاصمة  الحياة أمبلن  تمؾ الذكريات الجميمة التي تعطي اإلنساف قكة (ِ)في أنو يحفظ ذكرياتنا"
في أف يعيش لحظات أخرل مشابية, يصؼ عمر التممساني البيت الذم تربى فيو بقكلو:"كلدت في 
القاىرة حارة حكش قدـ ... في حي قديـ بكؿ معاني القدـ قديـ في ىندسة مبانيو في ضيؽ الحكارم 

بما يشبو سخانات اليـك –يا كاتساع الغرؼ بشكؿ غير مألكؼ .. الحمامات تسخف مياىيا خارج
ك)الميكاف( خارج الحماـ مباشرة لتستريح قميبلن فيو قبؿ أف تخرج إلى الشقة  -الكيربائية كالبكتاجازية 

ذاتيا مساحة المنزؿ ثمانمائة مترو مربع شقة كاحدة في الدكر كالحكش ثماني حمامات بدكرات 
لكاتب قدـ كصفنا دقيقنا لمبيت يعبر فيو عف فا (ّ)مياىيا بعضيا بالرخاـ كبعضيا بالببلط العادم"

 حنينو لذلؾ المكاف, كنممس بيف ثنايا السطكر أممو في أف تعكد تمؾ األياـ مف جديد.

ا يبعث في النفس البشرية الراحة كاليدكء كالطمأنينة, كقد يككف مغمقا  قد يككف المكاف مفتكحن
لمدف كالقرل كاألرياؼ كالشكارع كالمقاىي, يشعر اإلنساف بالضيؽ كالحرج, كمف األماكف المفتكحة ا

 كمف األماكف المغمقة السجف كزنازينو.

                                                           

 ُّٗعكدة, الزماف كالمكاف في الركاية الفمسطينية,  (ُ)
 ُِـ, َََِحماد لمدراسات الجامعية, عماف, قطكس, بساـ, مقاربات نصية, مؤسسة  (ِ)
 ٖالتممساني, ذكريات ال مذكرات, ص (ّ)
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كيرل نمر سرحاف أف" مبلمح البيئة المحمية حظيت باىتماـ قميؿ في الركاية إذا ما قكرف 
أما في السيرة الذاتية فنجد أف المكاف حظي  (ُ)ذلؾ بالتركيز عمى الكقائع التي تشكؿ ىيكؿ الحكاية"

ـ كبير خاصة  عند الكتاب الفمسطينييف بعد أف ىجركا مف بمدىـ,كذلؾ ألف المكاف ىك أكبر باىتما
ىميـ فمف أجمو ىجركا كشردكا كمف أجمو فقدكا أحبابيـ كأعزائيـ,  كما أف لفمسطيف مكانة خاصة 

يكف في السير الذاتية عند العرب كالمسمميف بشكؿ عاـ  لما ليا مف بعد ديني, إذف األدباء اإلسبلم
 -ارتبطكا ارتباطان كثيقا بالمكاف كتمثؿ ذلؾ في أمريف ىاميف:

: أنيـ ارتبطكا بالكطف, سكاءن كاف البيت, أك الشارع, أك القرية, أك المدينة, أك البمد األول
 الذم يعيشكف فيو.

: كاف ارتباطان بالعالـ اإلسبلمي كدكلو نظران ألنيـ يؤمنكف بأف رابطة اإلسبلـ تعمك الثاني
 فكؽ كؿ رابطة, كيظير مدل ارتباطيـ عند زيارتيـ لتمؾ األماكف بيدؼ الدعكة هلل. 

كلكتاب السيرة الذاتية الفمسطينييف خصكصية في ىذا المجاؿ حيث شكؿ حضكر فمسطيف 
كنالت اىتمامنا كبيرنا فاؽ اىتماميـ باألماكف ,األدبي عبلمة كاضحة بمدنيا كقراىا في جسد النص

إذ أنيـ أثاركا قضية فمسطيف مف   ,األخرل باعتبارىا مخزكننا نفسينا يذكرنا بالتشريد كفقداف الحرية
خبلؿ حديثيـ عف قراىا كمخيماتيا خاصة تمؾ النصكص األدبية التي ظيرت بعد اليجرة عاـ 

مسكيـ بأرضيـ كعدـ تنازليـ عنيا "فتشبث اإلنساف بالمكاف ال يقؿ عف ـ ليعبركا عف تُْٖٗ
تشبثو بالزماف, الذم يعني, فيما يعني تشبث اإلنساف بالحياة ضد المكت, فيزداد اإلنساف إحساسان 

 (ِ)بالمكاف إذا حـر منو"

يطفك عمى السطح في كتابات الفمسطينييف حديثيـ عف طفكلتيـ في قراىـ التي ىيجركا 
يا, فالرنتيسي مثبل يذكر قرية يبنا في أكثر مف مكقع في صفحات سيرتو, ففي معرض حديثو من

عف مذبحة خانيكنس يقكؿ: "كلكف ىذه المرة في مدينة خانيكنس حيث كنت أقيـ في مخيميا منذ 
أخرجت مع أسرتي مف قريتي يبنا التي تقع بيف أسدكد كيافا كأنا ابف ستة أشير ألجد نفسي في 

كفي مكقع آخر يتحدث الكاتب عف بيت عائمتو في يبنا كيظير في ثنايا  (ّ)انيكنس"معسكر خ
كمماتو شدة حنينو إلييا, يقكؿ "لقد كنا في كطننا نعيش حياة كريمة ميسكرة, بيت جميؿ في )يبنا( 

                                                           

 ّّـ, ُٖٖٗسرحاف, نمر, الحكاية الشعبية الفمسطينية, المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر,  (ُ)
 ُٗقطكس, مقاربات نصية,  (ِ)
 ِٗالرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ّ)
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ما زاؿ قائمنا حتى يكمنا ىذا كقد كلدت فيو كبستاف كاسع يحيط بالبيت"
حتى كالتعبير )مازاؿ قائمان  (ُ)

كالجدير بالذكر أف  ,كيزكرىا إف سيمح لو بذلؾ ,يكمنا ىذا( يكحي بأف الكاتب مازاؿ يسأؿ عف قريتو
الرنتيسي لـ يفصؿ الحديث عف قريتو يبنا كيرجع ذلؾ إلى أنو ىاجرىا مع كالديو كىك ابف ستة 

لبناف كيرجع كبالرغـ مف ارتباطو بكطنو األـ إال أف الرنتيسي تحدث عف أماكف مختمفة في  ,أشير
فمسطيني إلى  ََْـ كالذم بمكجبو تـ إبعاد أكثر مف ُِٗٗالسبب إلى حادث اإلبعاد عاـ 

كاف مف بينيـ الرنتيسي الذم أصبح متحدثان باسميـ في تمؾ الفترة. فكما"التقى  ,الجنكب المبناني
ىمي, فكاف الزماف بالمكاف في كثير مف الشعر, كبخاصة في البكاء عمى األطبلؿ في الشعر الجا

الشاعر الجاىمي إذا تذكر الماضي مع الحبيبة حدد مكاف ذلؾ الماضي كأف يككف  )سقط المكل( 
–, كذلؾ التقى زماف اإلبعاد بمكانو في مخيـ مرج الزىكر لممبعديف فكمما رأل المبعدكف (ِ)أك غيره"

أىدافيـ فييا لكانت  جنكب لبناف كمما تذكركا تمؾ السنة التي لك حقؽ الييكد-كمف بينيـ الرنتيسي
كارثة عمى الشعب الفمسطيني, كبداية حقيقية لتنفيذ مخطط الترانسفير الذم ييدؼ إلى تفريغ 

 فمسطيف مف أىميا. 

 لذلؾ فقد تأثر الرنتيسي بأماكف عٌدة في الجنكب المبناني كمف تمؾ األماكف:

يقكؿ:"كانطمقت بنا الشاحنات مف بكابة أك معبر زمريا عمى الحدكد المبنانية الفمسطينية,  -ُ
معبر زمريا الذم يمثؿ نقطة الحدكد الشمالية لمشريط األمني الذم كاف يسيطر عميو 

, ككأف الكاتب يريد أف يعبر عف أثر مركرىـ مف ىذه النقطة المركرية (ّ)العميؿ لحد"
بر عمى حياتو كحياة أسرتو كمدل إحساسو بيذه المحظة العصيبة  . فمعبر زمريا اعت

نقطة حدكدية فاصمة بيف المككث في الكطف كبيف اإلبعاد, بيف حؽ المكاطنة كبيف 
 التشريد, بيف رؤية األىؿ كاألحباب كبيف الحرماف منيـ.

قرية مرج الزىكر:كىي قرية لبنانية أقاـ بجانبيا المبعدكف مخيميـ كالذم أطمقكا عميو  -ِ
 (ْ)نفس االسـ مخيـ مرج الزىكر.

 -خاصة الرنتيسي-كاف لممبعديف  ,صغيرة مجاكرة لمرج الزىكرالمزرعة: كىي ضيعة  -ّ
 (ٓ)دكره في حؿ مشكمةو اجتماعيةو شائكةو فييا.

                                                           

 َّالرنتيسي, مذكرات الشييد, ص (ُ)
 َِ, قطكس, مقاربات نصية (ِ)
 ُٓالرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ّ)
 ِٓانظر الرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ْ)
 ِٓانظر الرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ٓ)
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كمما سبؽ نجد أف" عبلقة اإلنساف العربي ترتبط بالمكاف في العصر الحديث, كبركزىا في 
ي أكائؿ ىذا األدب العربي المعاصر بالظركؼ السياسية كاالجتماعية التي مٌر بيا الكطف العربي ف

تعرضكا داخؿ الببلد العربية لمسجف نتيجة الظركؼ  -أكثر مف غيرىـ -اإلسبلميكف  (ُ)القرف"
لذلؾ فقد ظيرت أدبياتيـ حافمة بالحديث عف السجكف, أما األدباء  ؛السياسية كاالجتماعية

لسجكف الفمسطينييف فقد كاف ليـ نصيب األسد في ىذا الجانب فمثبل الرنتيسي تحدث عف أىـ  ا
 التي قضى  فييا أياـ شبابو منيا: 

سجف غزة المركزم: كليذا السجف ذكرل مؤلمة في ذاكرة الفمسطينييف ككنو محطة  -1
انتظار يؤخذ األسرل بعده إلى سجكف مختمفة, يقكؿ عبد العزيز الرنتيسي:"في معتقؿ 
غزة المركزم استيقظت ذات يـك ككاف آخر يـك في شير رمضاف عمى رؤية فأخذت 

"قسـ"ب" كقمت ليـ : لقد رأيت أني أركب حافمة ّقصيا عمى اإلخكة في غرفة رقـ "أ
ذا كانت الحافمة تحمؿ معنى الراحة لئلنساف ألنيا تكفر (ِ)متجية صكب الشماؿ " كا 

فالحافمة ىي التي يركب  ,الكقت كالجيد فيي عند الفمسطيني تحمؿ بعدنا نفسينا منفرنا
عتقاليـ أك عند نقميـ مف سجف إلى آخرأك عف إبعادىـ فييا األسرل الفمسطينييف عند ا

 إلى خارج الكطف.

سجف كفار يكنا:يقكؿ الكاتب:"كبعد يكميف تـ نقمي إلى سجف كفار يكنا المطؿ عمى  -2
مفترؽ بيت ليد حيث زنزانة الشيخ أحمد ياسيف, كألف الشيخ ال يستطيع أف يحرؾ يدنا 

ائمنا بحاجةو إلى اثنيف مف المرافقيف عمى أقؿ كال قدمنا حيث يعاني شمبلن رباعينا فإنو د
 .(ّ)تقدير"

كمف المبلحظ أف الرنتيسي لـ يتطرؽ إلى ألكاف العذاب التي القاىا داخؿ السجف  
أك إلى الحالة النفسية الصعبة التي يحياىا بؿ تطرؽ إلى المكاقؼ اإليمانية كالتربكية التي 

كىذه  ,ا االستعداد الكبير لمتضحية.عاشيا, كككنو عمى الحؽ فإف كؿ شيء ييكف بيذ
 إحدل الرسائؿ التربكية التي حفمت بيا سيرة الرنتيسي 

كتظير السجكف في أدبيات الفمسطينييف كثيران فقمما نجد فمسطينيان لـ يجرب السجف 
 كعذاباتو. 

                                                           

 ُّٕعكدة, الزماف كالمكاف في الركاية الفمسطينية,  (ُ)
 ْْانظر الرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ِ)
 ْْالرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ّ)
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كمما سبؽ نجد أف الرنتيسي تأثر بالمكاف الذم عاش فيو تجربة مؤلمة, كعبر عف ذلؾ مف 
حديثو عف مدينة خانيكنس كمخيميا حيث يتطرؽ إلى مكاقؼ متعددة تشرح مدل األلـ الذم خبلؿ 

, فالمخيـ ىك مكاف (ُ)عاشو الفمسطينيكف في المخيمات خاصة ما مر بيـ مف مذابح كفقداف أعزاء
 الفقر كالبؤس كالحاجة.

عميو تأثيرا كلك تأممنا كمماتو عف كؿ مكاف دخمو, نجد أف كؿ المكاقؼ التي مرت لـ تؤثر 
سمبيا فاليدؼ الذم يسعى إليو أكبر  مف المكاف كالزماف كالحكادث, بؿ أكبر منو كمف أىمو ككطنو 

رجاع الحؽ ألىمو.  فيدفو ىك تحقيؽ الحؽ كالعدؿ كا 

 -أما عند زينب الغزالي فالمكاف ينقسـ إلى عدة أنكاع:

لجماعة السيدات النكع األكؿ ىك المكاف اآلمف: كالذم يتمثؿ في المركز العاـ  -1
المسممات  حيث كانت زينب الغزالي رئيسة ىذا المركز, لذلؾ فقد تحدثت عنو كثيرا 
في فصكؿ الكتاب بؿ كاف بؤرة األحداث في الفصؿ األكؿ إذ تعرضت لحادثة إغبلؽ 

 .(ِ)المركز كمصادرة أمكالو

تيا بحدث النكع الثاني مكاف األلـ كىك مستشفى ىميكبكليس, بدأت زينب الغزالي حكاي -2
ىك اصطداـ السيارة التي تركبيا كانقبلب السيارة ثـ استيقاظيا لتجد نفسيا في 
المستشفى. تقكؿ"كحيف تنبيت كجدت نفسي في مستشفى ىميكبكليس كبجانبي زكجي 

 .(ّ)كأشقائي كشقيقاتي كبعض زمبلئي في الدعكة كزميبلتي"

بالرغـ مف أنيا ليست  كال نعرؼ لماذا بدأت حديثيا بيذا المكاف كبيذه الحادثة
بداية الحكاية, فربما كاف السبب أف كؿ ما سبؽ ىذه الحادثة ليس ميمان في نظرىا, 
كربما ألف ىذه الحادثة ليا األثر األكبر في حياتيا. كلكني أرجح أف السبب يكمف في 
أف ىذا الحدث كاف أكبر حدث في حياة زينب الغزالي, ككاف لو أكبر األثر في 

 جتماعية كفي حياتيا األسرية كالدعكية كفي أفكارىا السياسية بعد ذلؾ .عبلقاتيا اال

مكاف القير كالعذاب: كتمثؿ في السجكف المصرية كزنازينو خاصة السجف الحربي بؿ  -3
إف الكاتبة تحدثت بالتفصيؿ عف بعض حجراتو حيث تدكر غالبية أحداث  الذكريات 

                                                           

 ُّ-ِٗانظر الرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ُ)
 ُٗ-ُُأنظر الرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ِ)
 ٗالغزالي, أياـ مف حياتي, ص (ّ)
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ربة كجدت فييا ابف أخي ايو يا محمد؟ في السجف كزنازينو: "كقبضكا عمٌي كأدخمكني ع
ثـ تقكؿ: "كأخذت العربة تنيب بنا  (ُ)فمـ يجيبني ففيمت أف التعميمات إليو أف ال يتكمـ"

ككاف ىذا السجف بمثابة جينـ الدنيا بالنسبة (ِ)الطريؽ حتى كصمت السجف الحربي"
 -لمكاتبة لذلؾ فقد فصمت الحديث عف حجراتو كزنازينو, كمنيا:

  قالت "كما إف انتييت مف الصبلة حتى انكب الشيطاف عمٌي في ِْرقـ الحجرة :
ككاف ليذه الغرفة كقع عظيـ عمييا لما  (ّ)"ِْكحشية, قيؿ لو: اذىب بيا إلى غرفة 

كاف فييا: "الحجرة مميئة بالكبلب! ال أدرم كـ!! أغمضت عيني ككضعت يدم عمى 
سؿ كاألقفاؿ كتعمقت الكبلب صدرم مف شدة الفزع, كسمعت باب الحجرة يغمؽ بالسبل

 (ْ)بكؿ جسمي, رأسي كيدم, صدرم كظيرم ..."

  فابتمعتني كاختطفتني  ّ, حيث تقكؿ الغزالي: "كفتح باب الزنزانة ّكالزنزانة رقـ ..
ظممتيا كأغمؽ الباب خمفي في المحظة التي أشعؿ فييا مصباح معمؽ في سقؼ 

تطيع أف تفتح عينؾ فيو. فعرفت لمتك أنو الزنزانة كاف الضكء مخيفا مرعبان لشدتو ال تس
 (ٓ)لمتعذيب  أك اإلرىاؽ"

  زنزانة الماء: تقكؿ "كفتح باب زنزانة فرأيت خمؼ الباب سدان حديديان يرتفع ألكثر مف
متر. أمرني صفكت أف أخمع مبلبسي كأقفز ىذا السد الحديدم ..." ثـ تقكؿ "كحممني 

ي فإذا بي أقؼ عمى أرض صمبة!! فأتجو إلى الثبلثة كقذفكا بي إلى البئر!! كأفتح عين
نما ىك زنزانة مف  اهلل سبحانو كأقكؿ باسمؾ الميـ كعرفت بأف الماء لـ يكف بئران كا 

 (ٔ)الماء!!"

  مستشفى السجف, حيث تقكؿ زينب الغزالي "مكثت يكمان في المستشفى, كسعدت, ال
سعدت مف تغيير  ألني بعدت عف التعذيب فالتعذيب في جسمي ضارب أنيابو, كلكني

                                                           

 ِٓأنظر الغزالي, أياـ مف حياتي,  (ُ)
 ِٓأنظر الغزالي, أياـ مف حياتي,  (ِ)
 ْٓأنظر الغزالي, أياـ مف حياتي,  (ّ)
 ٔٓ-ٓٓالغزالي, أياـ مف حياتي,   (ْ)
 ٕٓلغزالي, أياـ مف حياتي, ا (ٓ)
 َُٗالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ٔ)
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المكاف .. نعـ, كنت في زنزانة في المستشفى, كلكف شعكرم أني في المستشفى أدخؿ 
 (ُ)عمٌي بعض الراحة"

  حيث تقكؿ عنيا: "كدخمت زنزانة كجدت بيا عمكديف مف الخشب متصميف  ِّالحجرة
مف أعمى بعمكد أفقي تتدلي منو حمقات  ... أكقفكني عمى كرسي كأمركني بالسكط أف 
أمسؾ الحمقتيف عندئذ أزاحكا الكرسي مف تحت قدمي فصرت معمقة في اليكاء ..!! لـ 
أستطع أف أستمر في الحمقتيف أكثر مف عشر دقائؽ فيكيت عمى األرض كتمقتني 

 .(ِ)الزبانية بسياطيـ المجنكنة"

في  كتعتبر ىذه األماكف, أماكف معادية بالنسبة ليا, كالغريب أف المكاف اآلمف بالنسبة ليا
 تمؾ الفترة ىك مستشفى السجف كىك المكاف الذم شعرت فيو بالسعادة.

إذان المكاف عند الكاتبة مكاف لو عبلقة مباشرة بالحدث فيك مكاف األنس كالسعادة إف كاف 
 الحدث سعيدا, كىك مكاف البؤس كالشقاء إف كاف الحدث مؤلمان.

بزنازينو, كالمكاف الذم يعتبر نقطة أما المكاف الطاغي في ىذه السيرة  فيك السجف الحربي 
انطبلؽ الصراع ىك المستشفى كالذم يحمؿ داللة المرض كالمعاناة, كلكنو عند زينب الغزالي يحمؿ 

 داللة الصدمة كالدىشة بجانب داللة التعب كاأللـ.

 ,كالمكاف المغمؽ يفترض أف يكحي باألماف ال بالكحشة؛ ألف االنساف يمتمؾ فيو خصكصية
ف مكاف مغمؽ مستباح فالزبانية كالكبلب كالمحققكف يقتحمكف عمييـ الخصكصيات لكف السج

لكنو ما زاؿ  ,لذلؾ خرج المكاف المغمؽ ىنا عف العادة ليككف مكانان مكحشان  ,كيحققكف كؿ األلـ
لكنو أصبح كالصحراء  ,يخضع لقاعدة المكاف بشكؿ عاـ فمكال غياب الخصكصية لكاف المكاف آمنان 

 المكحشة.

دث القرضاكم في الجزء األكؿ عف )صفط تراب( كىي المكاف الذم كلد فيو كتحدث تح
عف الحياة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية فييا كتطرؽ إلى عادتيا كتقاليدىا الحسنة كالسيئة 

نما سرد  ٖٗكعف الخمؿ في المفاىيـ كالسمكؾ في ) صفحة( إال أنو لـ يصؼ القرية كصفان حسيان, كا 
عمكماتيان لذلؾ يمكف أف نسمي سيرة القرضاكم سيرة أحداث, كلكف القرضاكم كاف ماىران في سردان م

كصؼ المكاف حيث تميز في ىذا الجانب, لذا يمكننا القكؿ أف القرضاكم ركز في سيرتو عمى 

                                                           

 ُِٖالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ُ)
 ُّٔالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ِ)
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ف زار أماكف متنكعة أكثر مف غيره, منيا أماكف مركزية كأخرل ال  األحداث أكثر مف األماكف كا 
فمف األماكف المركزية مكاف الكالدة قرية صفط تراب, حيث ذكر الكثير مف المعمكمات  مركزية.

المرتبطة بيا  كبحثو حكؿ أصؿ ىذه التسمية, كأىـ المظاىر االجتماعية كاالقتصادية فييا,كأماكف 
الدراسة مثؿ الكتاب, كالمدرسة اإللزامية, كالمعيد الديني في طنطا, ككمية أصكؿ الديف.كأماكف 

مثؿ معتقؿ  -لعمؿ مثؿ المعيد الديني في قطر, ككمية التربية في قطر.كأماكف السجف كالتعذيب:ا
 الطكر, كمبنى المخابرات المصرية. 

السفر إلى الشاـ, الدكحة, البحريف,  -كأما األماكف البلمركزية مثؿ أماكف الدعكة:
مكة المكرمة, تركيا, باكستاف,  اإلمارات, لبناف, السفر إلى الخميؿ كالقدس, عماف عاصمة األردف,

ليبيا, ماليزيا, اندكنيسيا, سنغافكرة, الفمبيف, ككريا, ىكنج ككنج, السكداف, اليند, أمريكا, بنجبلديش, 
سكيسرا, المغرب, الجزائر, نيجيريا, كركاتيا.كأماكف اقتصادية كالبنكؾ اإلسبلمية, كأماكف لمعبلج 

 مثؿ لندف, مدينة ميكنيخ.

مركزية ىي التي تركت التأثير األكبر في حياتو, كيشعر بشكؽ كحنيف إلييا إف األماكف ال
كالدليؿ عمى ذلؾ أنو أطمؽ عمى كتابو اسـ ابف القرية كالكتاب ككأنو اختزؿ سيرتو كميا في فترة 
طفكلتو كشبابو, أما األماكف البلمركزية فقد كاف تأثيرىا محدكد عميو ألنو انتقؿ إلى العالمية كأصبح 

 ف يؤثر عمى تمؾ األماكف.ىك م

كتنكعت األمكنة عند الطنطاكم أيضان, كلك أردنا تحديد أنكاع األماكف لديو نجدىا كما 
 -يمي:

كىك المكاف الذم يذكرنا بالماضي أكثر مما يذكرنا  -النكع الحنيني: .ُ
"ميراث ضخـ مف الماضي جعميا أقدـ  -, كمف ذلؾ قكلو متحدثان عف دمشؽ:(ُ)بنفسو"
المسككنة في األرض ببل خبلؼ, كفييا مف كؿ شيء: فييا الجبؿ كالكادم, ككؿ المدف 

 (ِ)ذلؾ ألـ بو بنظرة كالجناف كالبساتيف, كاألنيار في قاسيكف, كأيف منى بيتي كأيف قاسيكف؟

فيك يتحسر عمى مدينتو كيؼ كانت ككيؼ أصبحت بعد خمسيف عامان, كيشعر بالحنيف 
كالبعد عنيا, كفي ثنايا الكتاب يصؼ دمشؽ كما حكليا كصفان  إلييا  كما يشعر بقسكة الغربة 
 تفصيميان معبران عف شكقو إلييا.

                                                           

 ُٓالنابمسي, شاكر, جماليات المكاف في الركاية العربية, المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر, ص (ُ)
 ّْ – ِْ, صِالذكريات, ج (ِ)
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يقكؿ محمد القكاسمي "يميز في الركاية نكعان مف الكصؼ: الكصؼ التفصيمي المكضكعي  
الذم يتـ بتتبع جميع العناصر التي يتككف منيا الشيء, كالكصؼ التعبيرم الذم يقدـ فيو الشيء 

حساسيا بو"حسب ك  كالطنطاكم لديو قدرة رائعة عمى كصؼ المكاف بكبل  (ُ)قعو عمى الشخصية كا 
 النكعيف, خاصة المكاف الذم تربطو بو رابطة قكية ككطنو سكريا.

فدمشؽ كغكطتيا ليا حضكر قكم في كتابو كيظير في الصفحات األكلى مف المجمد األكؿ 
اـ التي عاشيا بيف بساتينيا, يقكؿ عمي الطنطاكم مدل انتماء الكاتب لبمده دمشؽ كمدل عشقو لؤلي

 كاصفا جبؿ قاسيكف كصفا تعبيريا:

"الجبؿ الذم يمكح لي جاثمان عمى حافة األفؽ ىك قاسيكف, كىذه المنازؿ الماثبلت صفكفان 
كاألكالد المدلميف في حضف األب الحاني ىي أحياء السفح )األكراد( ك)الصالحية( ك )المياجريف( 

 (ِ)يض السامقة التي تشبو إصبع التشيد يشير بكممة الحؽ نحك السماء ىي مآذف المساجد"العمد الب

كما يقكؿ كاصفا صحف الدار كصفنا تفصيمينا:"كفي صحف الدار أشجار ال بد مف مثميا في 
دكر دمشؽ: الميمكف كالنارنج, كدكالي العنب تمتد جذكعيا حتى تبمغ )المشرقة( كىي سطح الدكر 

كيقاـ لدكالي العنب  –كثر المنازؿ مف طابقيف أك دكريف, أرضي لمصيؼ كعمكم لمشتاء كأ –الثاني 
تثمر العنب البمدم كثمرتو بيضاء  ,عريشة كىي سطح مف جذكع الخشب تتمدد عركقيا عمييا

  (ّ)مستطيمة قاسية أك الحمكاني )كىك مستدير أشقر قاسي("

"كطفت في  ا, يقكؿ:أصبحت حديثن ا ككيؼ ككثيرا ما كاف يصؼ دمشؽ كيؼ كانت قديمن 
ىذه الشكارع المتشابية أفتش عف دمشؽ التي عرفتيا كأحببتيا كمف يعرؼ دمشؽ )تمؾ( كيممؾ نفسو 
أال يحبيا؟ كطفقت أسأؿ المحسنيف مف الماٌريف أال مف يدلني عمى دار الحبيب؟ كلكف ما مف 

يا إلى مكانيا, فإذا أنا في مجيب. حتى ىبت نسمة مف جيتيا شممت فييا طيبتيا, فيداني أريج
 (ْ)ساحة )المرجة( تمؾ التي كانت طرؼ البمد فصارت كسط القديـ منو"

ماكف العبادة أك الرحبلت فقد كصؼ عمي الطنطاكم رحمة الحجاز كمنو أيضا كصفو أل
صفحة( في الجزء الثالث, كالرحمة تعبر عف معاناة العربي قبؿ اختراع كسائؿ ِّاألكلى في  )

ت الحديثة, شعرت كأنا  أقرأ الصفحات كأني أحد أفراد الرحمة أعاني كما يعانكف كيتسرب المكاصبل
                                                           

 َُّمحمد, البنية الكراثية في ركاية األخدكد لعبد الرحمف منيؼ, صالقكاسمة,  (ُ)
 ِٖ ُالطنطاكم, ذكريات, ج(ِ)
 ّّ, ُالطنطاكم, ذكريات, ج (ّ)
 َّ ُالطنطاكم, ذكريات, ج (ْ)
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يقكؿ عمي الطنطاكم:"كنا نعتسؼ البكادم, نسير في أرض نبصر أكليا  ,الخكؼ إلى قمبي فينتفض
كال ندرم إلى أيف ينتيي بنا آخرىا نطأ الحجارة, نكاجو الصخكر, نغرؽ في كثباف الرمؿ الناعـ 

ج مف سياراتنا كنربط الحباؿ بأكتافنا كأعناقنا لنخرج السيارات الغارقة فييا, ضعنا أياما, بتنا فنخر 
ليالي كالكحكش قريبة منا كالعقارب كانت تدب مف حكلنا كنحف  نناـ عمى األرض, قؿ معنا الزاد 

العمائـ مف  فكدنا أف نشرؼ عمى اليبلؾ, فقدنا الماء حتى إذا كجدناه كالدكد األحمر يمؤله نزعنا
 (ُ)فكؽ رؤكسنا كصفيناه بيا فشربنا ما قطر مف الماء كنفضنا الدكد نفضا"

ىذه ىي رحمة الحج التي خاضيا عمي الطنطاكم في عشرينات القرف الماضي فيؿ تقارف 
 برحمة الحج في أيامنا ىذه.

: أماكف العمـ عزيزة عند الكاتب كتعتبر مف األماكف ومنو أيضا وصفو ألماكن العمم
األماكف التي تعمـ فييا  ,الحنينية؛ ألف الكاتب يحب العمـ كالعمماء لذلؾ فقد ذكرىا ذكران تفصيمينا

مىٍميةى, مدرسة سقبا, حيث أخذ عمى الطنطاكم األمينيةكالتي عٌمـ فييا كمنيا المدرسة  , مدرسة سى
جميـ كيحترميـ, كقٌدـ العمـ لطبلب أصبح منيـ العمماء كالسياسييف عمكمو عمى أيدم أساتذة ي

كاإلعبلمييف كالكتاب كاألدباء, كألماكف العمؿ كجكد قكم في كتابو؛ ألنو تنقؿ إلى مدف كبمداف 
مختمفة حيث عمؿ الطنطاكم معممان كعمؿ قاضيان في أماكف عدة في سكريا, كغيرىا مف الدكؿ 

منيا ذكرياتو كمنيا ما ىك خارج سكريا في بغداد كالبصرة كمحكمة العربية كلكؿ بمد حكاية ض
النقض في القاىرة كالمممكة العربية السعكدية ككمية التربية في مكة, كمنيا ما ىك داخؿ سكريا 
 )كدير الزكر(, ك)دكما(, كمحكمة دمشؽ, كالكمية الشرعية في دمشؽ, كمحكمة النقض في دمشؽ.

د كبير في سيرة الطنطاكم فقد زارىا  قبؿ اغتصابيا أياـ كلفمسطيف كمكاف حنيني تكاج
االحتبلؿ البريطاني كما أف الجكالف المحتؿ لو ذكريات جميمة عند الكاتب حيث زار الجكالف ك جبؿ 
الشيخ يقكؿ الطنطاكم :"كلقد سرنا عمى كتؼ الكادم نشرؼ عميو مف فكؽ كأننا نراه مف طيارة, ثـ 

نمر بالقرل العامرة كالمشاىد الساحرة حتى بمغنا قمعة جندؿ حيث  صعد بنا الطريؽ كصعدنا معو
متر مف كجو البحر, فإذا ََُٓتصطؼ بيكت القرية صؼ الجند تقكـ في لحؼ الجبؿ عمى عمك 

تحتنا منظر يعجز عف كصفو القمـ يمتد إلى السيؿ الكاسع الذم تذكركف برؤيتو منظر سيؿ البقاع 
ليذه المكحة كميا جبؿ الشيخ فحيثما تكجيت مف عرنة إلى قمعة كسيؿ الزبداني كاإلطار البارع 

جندؿ إلى بقعسا إلى كفر حكر إلى عيف الشعرة ) التي كاف مف حقيا أف تسمى عيف الشعراء(, 

                                                           

 ِٖ, ّالطنطاكم, ذكريات, ج (ُ)
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ىناؾ تجد الجبؿ أمامؾ مغطى بالثمج األبيض النقي إذا خالطو شعاع الشمس كاف لو مشيد 
 (ُ)عجيب, ال يكاد ثمجو يفارقو أبدا"

ماكف التي زارىا بيدؼ  الدعكة:زار عمي الطنطاكم أماكف كثيرة بيدؼ الدعكة إلى اهلل األ
ربؿ, باكستاف, دىمي باليند, أندكنيسيا , سكيسرا, ألمانيا, منيا: الجزائر, المكصؿ في العراؽ كا 

ىكلندا, مكة المكرمة, كحضر في ىذه الدكؿ مؤتمرات عممية كثيرة, كأكثر مكاف كاف يجذبو في أم 
بمد ىك المسجد, يصؼ الطنطاكم المساجد في العالـ كيصفيا ككأنو يريدنا أف نراىا بعينيو, كنحف 
إلييا كنسعى إلييا كمف ذلؾ قكلو:"كأما المسجد فيك مف أعظـ مساجد اليند بؿ ىك أعظـ مساجد 

درجة األرض, لـ أرى أركع منو, كىك قائـ عمى قاعدة إلييا عمى درج عريض جدان يزيد عمى أربعيف 
 (ِ)أك لو سكر عاؿو فيو ثبلثة أبكاب عمى كؿ باب برج كأنو عمارة"

مستشفى بيركت حيث أراد أف يجرم فيو عممية  -المكاف المعادم مثؿ مكاف العبلج: -ِ
الزائدة, المستشفى المركزم في الرياض, مستشفى المكاساة في دمشؽ لكؿ مكاف مف األماكف 

يحتمؿ,فمثبل جاءه األلـ ليبلن فأيقظ زميمو الشيخ صبلح, فأحضر لو السابقة ذكرل ألـ جسمي ال 
طبيبنا, كلكف األلـ استمر حتى الصباح فأعطاه طبيب المستشفى مسكننا قكينا ثـ أخبره بأنو يحتاج 

يقكؿ الطنطاكم ناقبلن الحديث الذم دار بينو كبيف الطبيب:"قمت كقد خفت مف  ,إلى عمميةو جراحيةو 
شؽ بطني؟ قاؿ: كىؿ تريد عممية ببل شؽ بطف؟ فشعرت مف ألمي أنو يسخر مني العممية: كىؿ يي 

أك تكىمت ذلؾ مف كبلمو, كأحسست أنو يكممني باستخفاؼ فمـ ينسيني ما أنا فيو أف أغضب 
لكرامتي التي تخيمت أنيا ميسَّت فقمت لمممرضة ألصرفيا: أحضرم لي كأسا مف الماء ... كصرفت 

ةو اخترعت يا كىبطت السمـ ىاربنا, ككنت بالمنامة)البيجامة( فسقطت النعؿ مف رجمي الطالب بحجَّ
 (ّ)فكصمت الشارع حافينا"

كمنيا  ,النكع الثالث الذم يربط الحاضر بالماضي كيسحب اإلنساف إلى الماضي البعيد-ّ
ت "كلما كقف -قكلو متحدثان عف اليند, كعىف المسجد الجامع الذم بناه شاة جيياف باني تاج محؿ:

عمييا كأحاط بي صمتيا كىدكؤىا أحسست كأني قد انفصمت عف حاضرم كغبت عف نفسي كأنني 
قد عدت إلى الماضي القريب, كشعرت كأني أسمع في أرجاء القمعة دكم الطبكؿ كىتاؼ الجند, 

                                                           

 ُِ, ّالطنطاكم, ذكريات, ج (ُ)
 ِِٖ, ٓالطنطاكم, الذكريات, ج (ِ)
 ٖٕ, ْذكريات, جالطنطاكم,  (ّ)
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, كىذا النكع مكاف صكتي ألف الصكت ىك أكثر ما نتذكره (ُ)كصدل اآلذاف تردده منارات المسجد"
 ف.مف المكا

 منير الغضباف نجد األماكف عنده إما مفتكحة أك مغمقة, كمف األماكف المغمقة:

لمسيارة أىمية خاصة عنده, فبالسيارة كاد أف يقتؿ ثبلث مرات األكلى كىك  -السيارة: -1
كىك في الحادية كالثبلثيف, كالثالثة كىك في الثانية  في الرابعة مف عمره مرة, ككالثانية

 كالثبلثيف مف عمره. أربع مرات رأل المكت بعينيو ثبلث منيا كانت السيارة ىي األداة.

 المدرسة االبتدائية كقريتو كالمدرسة الثانكية في دمشؽ -2

الذم مثؿ فيو الغضباف ىك كزمبلئو أكؿ مسرحية كانت مف تأليفو, كىك مكاف  المرآب -3
 يحف إليو كيحف إلى أيامو.

المركز العاـ لئلخكاف المسمميف في سكريا,كىك مكاف محبب لدل الكاتب, ألنو عاش  -4
 فيو النشاط المستمر كالتفاعؿ الدائـ.

كح مف الناحية المعنكية مفتكح المسجد مكاف مغمؽ مف الناحية المادية إال أنو مكاف مفت -5
 عمى كؿ المسمميف في العالـ.

أماكف العمؿ مثؿ المدارس في قرية جزرة الميبلج  كقرية حرستا القنطرة  ك معممان في  -6
 بمدة التؿ.

السجف مكاف العذاب كالقير كاأللـ كىك مكاف معادم يكرىو الكاتب ألنو معادؿ  -7
 مكضكعي لممكت.

لقرل بالسعكدية كىي مكاف حنيني استطاع أف يؤلؼ فيو مركز البحكث في جامعة أـ ا -8
 عددان مف كتبو. 

حماة المدينة سكرية التي قاـ نظاـ األسد بمحاصرتيا كقتؿ فييا خمس كعشريف ألفا مف  -9
 أبنائيا فيما عرؼ بمذبحة حماة.

كلك تأممنا ىذه األماكف نجد أف بعضيا كانت مف النكع المنفر كالسيارة كحماة فباألكؿ 
ؾ عمى المكت كفي الثانية قتؿ الكثير مف إخكانو في جماعة اإلخكاف المسمميف كما أف السجف أكش

 ىك مكاف األلـ كالقير عنده.

                                                           

 ِّٖ, ٓالطنطاكم, الذكريات, ج (ُ)
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أما بالنسبة لممدارس كمركز جماعة اإلخكاف كالمسجد كمركز البحكث فيي أماكف حميمة 
 كاف يسعد الغضباف بمككثو فييا. 

 أما األماكف المفتكحة:

يا دركز( كبالرغـ مف أنو مكاف مفتكح كيفترض أف يشعر الكاتب قرية حينة )يسكن -1
باالرتياح فيو إال أنو شعر بالضيؽ في بداية مككثو فييا, ألنو شعر بالكحدة ألف 

 عقيدة الدركز تختمؼ اختبلفان بينان عف عقيدتو.

بمدة التؿ التي كلد فييا كعاش فييا أياـ صباه, كىي تعتبر مف األماكف الخاصة  -2
 مية مف أكثر األماكف التي أحبيا الكاتب فيي مسقط رأسو.كالحمي

الكعبة المشرفة / مف األماكف الحنينية عند الكاتب فكثيران ما كاف يذكرىا كيتمنى لك  -3
 يحج إلييا, إلى أف حقؽ لو اهلل غايتو 

في سيرة حماد الحسنات تدكر أحداث قصة اإلبعاد في مكاف كاحد رئيسي ىك مخيـ مرج 
ف كجدت أماكف ثانكية كمنيا الباصات التي حممت المبعديف كالطائرة التي حممتيـ مف  الزىكر, كا 

سجف النقب إلى معبر زامريا بيف فمسطيف المحتمة كالجنكب المبناني   كمعبر زامريا نفسو الذم أنزؿ 
فيو المبعديف, كسجف غزة المركزم الذم تجمع فيو المبعدكف, القرل المجاكرة لمخيـ مرج 

لقد كضح الكاتب طبيعة األرض في مخيـ مرج الزىكر في الجنكب المبناني معبران عف الزىكر,ك 
 -أىميتيا خاصة في تمؾ الظركؼ حيث أنيا منطقة غير سكنية بعيدة عف العمراف حيث يقكؿ:

"لـ نكف نعرؼ أم شيء عف ىذا المكاف, كىك أرض جردان إال مف الصخر, ككقفنا طيمة 
كس حتى عمى الصخكر كذلؾ بسبب الرطكبة كالمطر المستمر في اليكـ ألننا ال نستطيع الجم

فاإلبعاد كاف في فصؿ الشتاء كيتميز الشتاء في ىذه المنطقة بالبركدة الشديدة كالتساقط  (ُ)النزكؿ"
 المستمر لمثمكج التي تمكث لفترات طكيمة لساعات كربما ألياـ. 

كف األرض مبممة كال يمكف كيقكؿ أيضان "حضر كقت الجمعة كأردنا صبلة الجمعة, كل
 (ِ)السجكد عمييا لما بيا مف طيف فصمينا كقكفان"

                                                           

 ُْ, حماد, ذكريات مرج الزىكر, الحسنات (ُ)
 ُٓ, ذكريات مرج الزىكر, الحسنات (ِ)



184 

 

مخيـ مرج الزىكر الذم تحدثت عنو آنفا يقع في  لبناف كىي الدكلة التي اختارىا االحتبلؿ 
 لتككف المكاف الذم سيبعد إليو الفمسطينيكف الذيف صدر القرار بإبعادىـ

لمؤلؼ حيث استخدـ التعبير "لقد قذفت بنا لبناف كمكاف بديؿ غير مرغكب فيو عند ا
 (ُ)سمطات االحتبلؿ أرض لبناف مع الفجر, كقد كضعت في جيب كؿ كاحد منا خمسيف دكالرا"

.إذف المكاف عند حماد الحسنات مف نكع كاحد كىك المكاف المغمؽ, فمخيـ مرج الزىكر يعتبر 
ادرتو كمف ناحية أخرل أجبركا عمى كالسجف االختيارم اإلجبارم فمف ناحية منعكا أنفسيـ مف مغ

الخركج مف الكطف كليس أماميـ إال مكاف كاحد يقصدكنو كىك أرض جرداء قريبة مف قرية مرج 
الزىكر, كاتفقت رغبتيـ ىذه مع رغبة حككمة لبناف في تمؾ الفترة, كما أف الباصات كالطائرة كسجف 

ىكر مكانان معاديان ألف المبعديف ذىبكا إليو غزة المركزم كميا أماكف مغمقة, كما يعتبر مخيـ مرج الز 
 رغمان عنيـ.

األماكف عند مصطفى محمكد أماكف مفتكحة فمكتبة البمدية بطنطا كىك مكاف مفتكح لكنو 
حيث غرؼ منيا عمكمو األكلى بدكف  مكاف القراءة كالمطالعة كالمعرفة بالنسبة لمكاتب  صغير:

"كغرقت في مكتبة البمدية  تشكمت فيو مبادئو كأفكاره يقكؿ:تكجيو أك مراقبة مف أحد, المكاف الذم 
 (ِ)بطنطا كأنا صبي أقرأ لشبمي شميؿ كسبلمة مكسى كأتعرؼ عمى فركيد كداركف"

كما التقى في كمية الطب عددا مف الطبلب كالمعمميف يحممكف بعضان مف أفكاره   
 تعتبر المكاف الذم تككنت فيو قناعاتو بتميز الغرب  يقكؿ: كتساؤالتو,لذلؾ

"كدخمت كمية الطب ألتمقى العمكـ بالمغة اإلنجميزية كأدرس التشريح في مراجعو اإلنجميزية 
كأتكمـ مع أساتذتي في المستشفى بالمغة االنجميزية.. ليس ألف انجمترا تحتؿ القناة لكف بسبب آخر 

مما أكد عنده ىذه (ّ)الطب الحديث كاف صناعة غربية تمامان"مشركع كعادؿ... ىك أف عمـ 
 المعتقدات التي كاف يحمميا, كالتي عنكانيا أفضمية الغرب عمى الشرؽ كتخمؼ الشرؽ عف الغرب.

كيغمب عمى سيرة مصطفى محمكد الطابع الفمسفي, لذلؾ فالككف كمكاف كبير ك مفتكح لو 
دالئؿ عمى قدرة اهلل عٌز كجؿ, يقكؿ مصطفى محمكد  حضكر قكم بما يحممو ىذا المكاف العاـ مف

مبرزا ىذا تأثيره اإليماني:"الككف كمو مبني كفؽ ىندسة كقكانيف دقيقة. ككؿ شيء يتحرؾ بحساب 
مف الذرة المتناىية في الصغر إلى الفمؾ العظيـ إلى الشمس كككاكبيا إلى المجرة اليائمة التي تحكم 

                                                           

 ٖ, ذكريات مرج الزىكر, الحسنات (ُ)
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لسماء المترامية التي يقكؿ لنا الفمؾ إف فييا أكثر مف ألؼ مميكف أكثر مف ألؼ مميكف شمس.. إلى ا
 (ُ)مجرة"

يتأمؿ مصطفى محمكد في سيرتو خمؽ اإلنساف خاصة المخ كالذاكرة, كأثناء ىذه التأمبلت 
كعرض  ,يبحث عف مكاف الذاكرة في مخ اإلنساف كبعد طرح سمسمة مف اآلراء الرأم كالرأم اآلخر

أم يرل أف لمذاكرة مكاف افتراضي ىك المخ كلكف ىذا غير مؤكد ك "ىكذا األدلة المنطقية لكؿ ر 
تتحطـ النظرية المادية لمذاكرة عمى حائط مسدكد, كنجد أنفسنا أماـ ظاىرة متعالية عمى الجسد 
كعمى خبليا المخ, كسكؼ تمكت كتتعفف الخبليا المخية كتطؿ الذاكرة شاخصة حية تفصيبلتيا 

 (ِ)تنا الركحية الثانية بكؿ فعؿ فعمناه"كدقائقيا تذكرنا في حيا

كمف األماكف المغمقة السفينة في أدغاؿ أفريقيا, فيا ىك يصفيا قائبل:"ال أنسى تمؾ الميمة 
منذ سنكات كأنا في رحمتي في أدغاؿ أفريقيا االسترالية أشؽ النيؿ العريض في سفينة نيمية كقد 

ض كينبسط النيؿ عمى شكؿ مستنقعات عمى مدل تجاكزنا الممكاؿ كدخمنا منطقة يكثر فييا البعك 
فالسفينة المغمقة تحمؿ معنى الحماية كاألماف, حيث يكثر في ىذه المنطقة الحشرات  (ّ)البصر"

 الضارة كالزكاحؼ القاتمة كالحيكانات المفترسة.

إذف فالمكاف عند مصطفى محمكد مفتكح ميما كاف مغمقان؛ ألف المكاف المغمؽ ال يمكف أف 
عقؿ اإلنساف أك يمنعو مف التأمؿ كالتفكر في خمؽ اهلل, فبالعقؿ يستطيع اإلنساف أف يتجاكز يحكـ 

 كؿ الحكاجز كينطمؽ إلى رحاب الككف.

الشرؽ مكاف التخمؼ كالتأخر  عف التكنكلكجيا الحديثة, كيعبر  -الشرؽ كالغرب كمكاف:
سخ فعبدكه )المقصكد العمـ(, كأماـ الكاتب عف رؤية الشرؽ لنفسو فيقكؿ: "كقد افتتف الناس بيذا الم

ىذا االستعراض الباىر لمتقدـ العممي الغربي فقدنا نحف الشرقييف ثقتنا بأنفسنا كنظرنا باحتقار إلى 
 (ْ)تراثنا كديننا"

مكاف يخمك مف الركح لذلؾ  كالغرب مكاف التقدـ كالرقي المادم كعصر التكنكلكجيا,كلكنو
يقكؿ: "كىذا المسيح الشائو ذك   فقد  اعتبره مكطف المسيح الدجاؿ ذك العيف الكاحدة كيقصد بو العمـ

العيف الكاحدة كما يقكؿ ليكبكرفايس ىك: التقدـ المادم كالقكة المادية كالترؼ المادم.. معبكدات ىذا 
                                                           

 ُُمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ُ)
 ّٕمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ِ)
 ّٖمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ّ)
 ٔٗمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ْ)
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التي تتقدـ في اتجاه كاحد, كترل في اتجاه كاحد ىك الزماف مدينة العصر الذرم, العكراء العكجاء, 
 (ُ)االتجاه المادم"

"كمكاف أصبح مسرحان مجنكنان ييركؿ فيو المجانيف في اتجاه كاحد نحك القكة -كالعالـ كمو:
المادية المسيح الدجاؿ األعكر ذك العيف الكاحدة. معبكد ىذا الزماف. ال إلو إال المادة ىذه ىي 

كىنا تظير رغبة الكاتب في التغيير كفي ذلؾ اتحاد الزماف مع المكاف لتككيف  (ِ)الصبلة اليكمية"
 زماف جديد تككف الغمبة فيو لمتكازف بيف الركح كالمادة.

 المكاف عند سيد قطب:

القرية في سيرة سيد قطب المكاف الرئيسي الذم تدكر حكلو األحداث حيث تدكر أحداث 
ف خبلؿ الصفحات المتعاقبة ينقؿ الكاتب إلينا مظاىر الحياة السيرة حكؿو طفؿ عاش في القرية, كم

 في القرية, مبينا أحاسيسو كمشاعره, خكؼ كحزف كفرح طفؿ صغير.

يظير المكاف المخيؼ بجبلء في سيرة سيد قطب ذلؾ المكاف الذم يبعث في قمب الطفؿ 
طريؽ المعكج الذم ككجدانو كؿ الرعب كالخكؼ فيرتجؼ جسمو كترتعد أطرافو,كىذا المكاف ىك ال

يتكىـ أىؿ القرية كجكد العفاريت فيو كيؤمنكف بخركج ىذه العفاريت في الميالي غير المقمرة, يقكؿ 
الكاتب مكضحا أثر المكاف في أسطكرة العفاريت:"الظبلـ الذم يخيـ عمييا بعد الغركب فتصبح 

يصدـ في كؿ خطكة شكارعيا مظممة كحالكة ال يرل فييا السائر مكاضع قدميو كال يأمف أف 
بمجيكؿ, كالطرقات المتعرجة كمسار الثعباف بحيث ال يدرم السالؾ ما كراء كؿ ثنية ككؿ ككؿ 

. سيد قطب (ّ)متعرج كاف أمنا كسبلما, أـ شرا كحربا فيك أماـ كؿ ثنية يتكقع مجيكال غير مأمكف"
يو الطريؽ المتعرج كصؼ المكاف المعادم المخيؼ بالنسبة إليو كصفنا دقيقنا كقد أجاد في تشب

 ,المظمـ بالثعباف ذلؾ الكائف المفترس الذم يصطاد فريستو بسرعة كيقتؿ صيده ببطءو كقسكة
كالغريب أف القرية  تثير في نفس الكاتب الكراىية كالبغض لكجكد االنحرافات الفكرية, كاالنحرافات 

ف تغزلكا  بالقرية التي كلدكا الدينية في غالب األحياف,كىك يختمؼ في ذلؾ عف كثير مف الكتاب الذي
كعاشكا فييا حتى انو عندما تحدث عف المساحات الخضراء كاف ذلؾ ضمف كبلمو عف الحادثة 
لقائو الجثث في الحقكؿ المجاكرة كلـ يعرؼ الناس  التي ال تنسى كىي قتؿ العـ ألكالد أخيو الثبلثة كا 

 شيئنا عنيا إال بعد انبعاث الرائحة .    

                                                           

 ٔٗمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ُ)
 ٕٗمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ِ)
 ْٕقطب,  طفؿ مف القرية,  (ّ)
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 المغة 

ليا دكر كبير في إخراج النص األدبي, كفي انتشاره بيف القراء إذ كمما كانت لغة المغة 
كمما فيميا كأقبؿ عمييا. كتظير لغة الكاتب مف بداية النص األدبي  ,النص كاضحةن كسيمةن لمقارئ

مف خبلؿ اختياره لمكممات المفاتيح كعمى رأسيا عنكاف النص, "فالكممات المفاتيح التي نحاكؿ مف 
حيث تعبر ىذه الكممات عما يجكؿ في  (ُ)ليا اختراؽ سطكح األشياء لمنفاذ إلى لبابيا كجكىرىا"خبل

 خاطر الكاتب, كما تعبر عف األشياء التي يكد أف يسمط الضكء عمييا.

كالمغة في السيرة الذاتية ينبغي أف تككف سيمة ككاضحة كسميمة مثميا مثؿ القصة كما يرل 
صة,حيث يقكؿ: "قمت لغة سميمة, كأقصد بذلؾ لغة بسيطة.. إذ مف محمد نجـ في كتابو فف الق

اليكاة الذيف ممكا كؿ شيء, مف يفضؿ التنقيب عف شكاذ  التراكيب كاىمان أف أصالة الكاتب في 
نما ىي  األلفاظ كالتركيب, بينما األصالة الحقيقية ليست في الصياغة كخصكصان عند الناشر, كا 

اختيار الكممات غير الفصيحة كلكف اختيار المغة الفصحى السيمة كال أقصد  (ِ)صفة في النفس"
التي يفيميا القارئ العربي العادم ال القارئ المتخصص فقط ك الصياغة الصحيحة ميمة جدان 

 لمناشر؛ ألنيا تؤثر عمى كصكؿ المعاني إلى جميكر القراء كمف ثـ انتشار النص كتسكيقو.

لكاتب إليصاؿ معانيو, كجميع الدارسيف يتفقكف عمى كالمغة ىي األلفاظ التي يستخدميا ا
أف"المفظ تبعه لممعنى في النظـ, كأف الكمـ تترتب في النطؽ بسبب ترتب معانييا في النفس, كأنيا لك 
خمت مف معانييا حتى تتجرد أصكاتان كأصداءى حركؼ لما كقع في ضمير كال ىجس في خاطر أف 

 (ّ)يجب فييا ترتيب كنظـ"

داء التكصيؿ كىي الكعاء الحامؿ لمفكر اإلنساني عممان كثقافة, كتحدد طبيعة كالمغة ىي أ
المغة بحسب المجاؿ الذم تكظؼ فيو.. كطبيعة األدب النكعية تكمف في تجسيد الصكرة بكؿ 
مبلمحيا الجزئية الخاصة.. كالمغة األدبية تنفر مف التقريرات المباشرة كالتعميمية.. كيتحدد نجاح 

 (ْ)اتيا كلكف في مقدرتيا عمى نقؿ جزئيات الصكرة المراد نقميا.."المغة ال في ذ

                                                           

أبك اصبع, صالح, كآخركف, نحك دراسة تأىيمية لمركاية الفمسطينية, منشكرات مركز أكغاريت لمنشر كالترجمة,  (ُ)
 ـ, صَََِراـ اهلل, 

 ُُٔ, ُٔٔٗنجـ, محمد يكسؼ, فف القصة, دار الثقافة, بيركت,  (ِ)
 ْْـ , ُٖٕٗالمعرفة بيركت, لبناف,  الجرجاني, عبد القاىر دالئؿ اإلعجاز, دار (ّ)
 ُُْنبيؿ أبك عمي كآخركف, دراسات في أعماؿ الشاعر كالركائي الفمسطيني عبد الكريـ السبعاكم, ص (ْ)
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كىذه القدرة المغكية تجذب القراء "فجكدة عرض المكضكع المطركؽ تكسبو متعةن كحبلكة 
 (ُ)تغرم القارئ بمتابعتو"

كمف القضايا المثارة في العصر الحديث  قضية الفصحى كالعامية حيث دعا البعض إلى 
كالبعض اآلخر دعا إلى استخداـ العامية, كمنيـ مف كقؼ مكقفان كسطان حيث استخداـ الفصحى 

دعا إلى لغة ثالثة  لغة مخمكطة مف الفصحى كالعامية ك"لقد كاف تكفيؽ الحكيـ كيحيى حقي مف 
أكائؿ الداعيف إلى ضركرة خمؽ ىذه المغة الثالثة حسمان لمصراع بيف أنصار العامية كالفصحى, كقد 

ركاد القصة المصرية في قصصيـ كركاياتيـ في النصؼ األكؿ مف القرف  استخدميا أيضان 
كلقد اىتـ كتاب السير الذاتية في النماذج المختارة بذلؾ كاستخدمكا العربية الفصحى في (ِ)العشريف"

كلك اطمعنا عمى سيرىـ كالطنطاكم مثبلن كجدنا أنو كاف  ,كتاباتيـ متأثريف بثقافتيـ العربية اإلسبلمية
ر الكممة العربية حتى لك كانت الكممة غير العربية ىي المستخدمة كما في الكممات الرادَّ عف يذك

خاصة -كبالرغـ مف ذلؾ فإننا نجد أف بعضيـ لجأ إلى العامية ,كالمحساب عف الكمبيكتر ,الراديك
بيدؼ نقؿ القارئ إلى مسرح الحدث  كاإلحساس بالجك النفسي كاالنفعالي  -في الحكار
 كلقد الحظت ذلؾ بكضكح في سيرة الغزالي .  ,اتلمشخصي

كما أف المغة العربية تأثرت بالمغة التركية إباف الخبلفة العثمانية "نستطيع أف نقكؿ أف 
معظـ النعكت كاأللقاب المستعممة في مصر ىي مف بقايا ذلؾ الحكـ كالسيما الكممات كالتعابير 

 ترجع إلى منشأ تركي بدكف استثناء, فإف كممات التي تدؿ عمى الرتب الممكية كالعسكرية فكميا
)بؾ, أفندم, باشا, ىانـ( تركية األصؿ, مع ىذا إنيا تصرؼ كتستعمؿ في مصر كالكممات العربية 

كقد ظير ذلؾ عند األدباء المصرييف  بككية كبككات باشكية كباشكات أفندية كىكانـ(( كيقاؿ لذلؾ
 خاصة.

يب كاألساليب التي ينتقييا الكاتب ليستخدميا في نصو. تشتمؿ المغة عمى المفردات كالتراك
كأكؿ ما يطالعنا في النص عنكانو, حيث "إف العنكاف حسب ما جاء بو )ج. جينيت( عف )شارؿ 

يقكلكف ييعرؼ الشيء مف عنكانو, فالعنكاف يعبر  (ّ)كريفؿ( ك)ليك ىكؾ( ىك ما يحقؽ ىكية النص"
 .عما في داخؿ النص أك عما يقصده الكاتب

                                                           

 ٓٔالشيب, فف السيرة الذاتية, األدب الفمسطيني,  (ُ)
ي في ضكء ثنائية القرية ـ, رحمة البطؿ الركائُٖٗٗ, ُٔ, السنةُٔالمجمة العربية لمعمـك االنسانية, العدد (ِ)

 ُِمحمد عبد الحكيـ عبد الباقي, ص
  َٕنكر الديف, البداية في النص الركائي,   (ّ)
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 لغة العنوان في السير المختارة:

 منير الغضبانكقد تأممت عناكيف السير الذاتية التي تناكلتيا في بحثي ىذا فكجدت أف 
أطمؽ عمى سيرتو )كشؼ المستكر( كىذا العنكاف أثار في نفسي تساؤالن : أم مستكر يريد أف يكشفو 

يريد أف يكشفو؟ ىؿ مؿ الكاتب مف إخفائو كلـ يستطيع أف يكتمو أكثر مف ذلؾ؟ أـ  الكاتب؟كلماذا
أف الكاتب أمف أخيران عمى نفسو فأراد أف يكشؼ ما كاف يخاؼ مف إبرازه لمعمف خبلؿ عقكد؟ ثـ ىؿ 
المستكر األحداث التي مٌرت بالكاتب في حياتو أـ األفكار التي تدكر في عقمو, ثـ رأيت الكممات 

ي كتبت في الصفحة األكلى قبؿ صفحة العنكاف )سمسمة الريادة الذاتية( بخط صغير أعمى يميف الت
الصفحة كفي منتصؼ الصفحة بخط كبير كتب التعبير )أفكارم التي أحيا مف أجميا(, كأٌيا كاف 
ىذا المستكر فقد قرر كاتبنا أف يكشفو كيكضحو لمقراء في مائة فكرة استغرقت سنكات طكيمة مف 

 كحياة البيئة التي عاش فييا. ,اتو الشخصية كالعمميةحي

عنكانان لسيرتيا ككيتب ىذا العنكاف بخط  ]أياـ مف حياتي[فقد اختارت  زينب الغزاليأما 
ف عبر ذلؾ عف شيء فإنو يعبر عف أف ىذه األياـ  متعرج كبالمكف األحمر ينتيي بمكف أصفر كا 

ما أف الكاقع لـ يسد فيو العدؿ بقدر ما كاف يحكمو نظاـ بالنسبة ليا أشبو بألسنة الميب المتعرجة, ك
اعكج ابتعد عف الجادة الصحيحة,ىذا النظاـ اعتمد عمى الدـ كالعنؼ كسفؾ الدماء لتحقيؽ ما يريد, 
كما ريسـ عمى صفحة العنكاف نافذة سجف صغيرة عمى ىيئة قمب اإلنساف تمقي قضبانيا بظبلليا 

معبرة عف تأثير حبس الجسد عمى الركح كالقمب فالمعاناة مزدكجة,  عمى العنكاف ) أياـ مف حياتي( 
كتعتبر صفحة الغبلؼ تمييدان لما سيأتي بعد ذلؾ, كلكال صفحة العنكاف كما تحممو مف إيحاءات 
ألتت السيرة صادمة لمقارئ, كقد يعتقد القارئ قبؿ قراءتو لمكتاب أف الكاتبة تعرضت لحياتيا مف 

بة السيرة, كلكف الكاقع غير ذلؾ حيث أنيا كتبت جزءان مف حياتيا ال يتعدل الكالدة إلى لحظة كتا
سنكات قميمة كاستخداـ الكاتبة لحرؼ )مف( لمفت انتباه القارئ إلى أف ىذه السيرة ىي الجزء كليس 
كؿ حياتيا.كذلؾ ىي مجرد أياـ  بالنسبة لمناس كلكنيا أياـ ىامة تركت ندكبان في نفسيا كعقميا 

 ككٌلدت لدييا قناعات جديدة خاصة بالحكـ الناصرم.كفكرىا, 

مممحان إلى أف كؿ ما كتبو ال يتعدل  ]ذكريات[بعنكاف لسيرتو ىك  عمي الطنطاوييطالعنا 
نتفان مف حياتو فيذا الشيخ اليـر لـ يستطيع أف يكتب إال ما يتذكره, كقد تفكتو أحداث سرعاف ما 

 يتداركيا في مكضع آخر فيرجع إلينا معتذران عف ذلؾ.

ىذه الكممات  ]ابف القرية كالكتاب, مبلمح سيرة كمسيرة[فقد اختار عنكاف  أما القرضاوي
كحي بأف الكتاب سيرة عف جزء مف حياتو ىي تمؾ الفترة التي قضاىا في القرية كىذا العنكاف قد ت
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يتناسب مع الجزء األكؿ مف كتابو كلكف ال يتناسب مع باقي األجزاء, فالجزء األكؿ تحدث فيو عف 
العالـ  حياتو في القرية كأيامو في الكتاب كسنكات تعميمو, إال أف األجزاء األخرل خرجت عف ىذا

إلى عكالـ أكسع كأكبر إلى العالـ اإلسبلمي كمو بزياراتو المتتابعة؛ إللقاء الندكات أك حضكر 
المؤتمرات أك بمشاركتو فيما يعرض عمى العالـ بأسره مف ندكات في التمفاز أك المذياع, كتطالعنا 

خر ألنيا تعبر صكرة القرضاكم عمى كؿ جزء مف األجزاء الخمسة كلكف الصكرة مختمفة مف جزء آل
عف المرحمة العمرية لمقرضاكم نفسو, يحيط بالصكرة إطاران إذا تأممتو تجده عبارة عف بيكت قركية 

 متراصة يفصؿ بيف كؿ بيت كآخر شجرة نخيؿ.

أطمؽ عمى كتابو اسـ )ىذه حياتي( مممحان إلى أف ما سبؽ ىذه الحياة التي  أحمد ديدات
نيا حياة اإلنساف الضعيؼ الذم ال يستطيع أف يدافع عف تعرض ليا في كتابو لـ تكف حياة ؛أل

 دينو, أما الفترة التي رصدىا مف حياتو كالتي دافع فييا عف اإلسبلـ فيي الحياة الحقيقية.

بعد عكدتو مف اإلبعاد, فكاف يرصد كؿ  ]ذكريات مرج الزىكر[كتب كتابو  حماد الحسنات
مرج الزىكر كىي ال تتعدل )ثمانية أشير( مف حياتو,  ما يتذكره في الفترة الزمنية التي أمضاىا في

كقد اختار  ىذا العنكاف ليؤكد لنا أنيا مجرد ذكريات قميمة كلكف تساكم عمره كمو فيي ذكريات 
سعيدة باإلخكاف الذيف رافقكه, حزينة ألنيا بعيدة عف الكطف كاألىؿ كاألقارب, مشاعره  ,سعيدة حزينة

زف ممزكجان بقميؿ مف الفرح, كيظير في ىذا المخمكط بعضان مف فييا متضاربة فيي شيء مف الح
 الغضب يعمكه جزءان مف اإلثارة.

,  كرحمتو لـ تكف ]رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف[مصطفى محمكد عنكف سيرتو بعنكاف 
مادية كلكنيا رحمة معنكية عقمية فكرية كظؼ فييا التأمؿ كالتحميؿ العقمي فخرج  مف اإللحاد كعدـ 

تراؼ باهلل إلى التكحيد كاإليماف بكحدانية اهلل سبحانو كتعالى, كلقد كاف مكفقان في اختيار ىذا االع
 العنكاف؛ ألف كصكلو إلى اإليماف كاليقيف مر بمجمكعة مف المغامرات الفكرية كالنفسية.

طفؿ مف [أما سيد قطب فكاف مكفقان في اختيار عنكاف سيرتو أيضان  فقد اختار عنكاف
ألف سيرتو تحكي قصتو كىك طفؿ صغير راصدان فييا أحاسيس كمشاعر كأفكار ىذا الطفؿ  ؛]القرية

 القركم الذم ال يختمؼ كثيرا عف باقي أطفاليا.

كلكنو اختار ليذه   ,نجيب الكيبلني اختار عنكاف عمى الغبلؼ )ذكريات نجيب الكيبلني(
الذكريات المميئة باألحداث  الذكريات اسمان في ثنايا مقدمتو ىك)لمحات مف حياتي(فيؿ ىذه

كالمغامرات كالتضحيات كالعذابات ما ىي إال لمحات بسيطة مف الحياة فإذا كانت ىذه ىي الممحات 



191 

 

ما مقدار الفرح كالحزف كاليـ كالغـ كاأللـ كالغضب في السنيف الطكاؿ  ,فما ىي الحياة التي عاشيا
 التي عاشيا.

لذلؾ , ,كاتب يعبر عف مضمكف سيرتو الذاتيةكمما سبؽ نجد أف العنكاف الذم يختاره ال
أتفؽ مع ريـ العيساكم في قكليا: "مف الخصائص الفنية لجنس الترجمة الفنية أف يكحي العنكاف 

ا عما يشتممو الكتاب  كلكف ىذه ليست قاعدة    (ُ)بالمضمكف" ا قد تعبر أيضن كصكرة الغبلؼ أيضن
 شر كيككف ىدفو الرئيسي تسكيقينا  فقد يككف الغبلؼ مف اختيار النا ,يقاس عمييا 

, كلكف ىذا بالنسبة لمعنكاف أما بالنسبة لمغة السيرة فكؿ كاتب لو مفرداتو كأسمكبو الخاص بو
قبؿ الحديث عف ذلؾ ينبغي التطرؽ إلى أمر ميـ كلو خصكصية في السيرة الذاتية كىي كيؼ 

 ؟يكتب الكاتب سيرتو؟ ىؿ يستخدـ ضمير الغائب أـ ضمير المتكمـ

البد أف يحدد كاتب السيرة كيؼ يبدأ سيرتو  "فقد تككف عممية الدخكؿ إلى القصة أمران 
ميسكران عند كثير مف كتابيا, فبداية الشيء تحتاج إلى فنية معينة ألنيا أكؿ ما يمتقي بو القارئ, 

دأكف كىي التي تحدد مدل نجاح العمؿ أك فشمو, فكثير مف الكتاب تفشؿ أعماليـ الفنية عندما يب
ككذلؾ  (ِ)بالكتابة مع أف الفكرة قد تككف ناضجة عندىـ, كسبب ذلؾ أنيـ ال يعرفكف كيؼ يبدأكف"

 السيرة تحتاج إلى مدخؿ جيد كممتع يدفع الكاتب دفعان إلى متابعة القراءة.

أف تكتب بصيغة  -عند كثير مف المختصيف–ككما قمنا سابقان إف مف شركط السيرة الذاتية 
يفيـ مف ضمير المتكمـ أف المؤلؼ يستكحي تجربتو جاعبلن منيا بؤرة القكؿ, ثـ ىك المتكمـ حيث "

 (ّ)يفصؿ القكؿ في منحنياتيا يحكليا عمى مستكل الكتابة, إلى سمسمة مف األفعاؿ كالمكاقؼ"

كالجدير بالذكر أف اختيار نكع الضمير المستخدـ يؤثر عمى السيرة "فتكتب الترجمة الذاتية 
فيىأتي في قالب بدائي تحميمي, كتكتب بضمير المتكمـ فتأتي بأسمكب تقريرم أكثر بضمير الغائب 

 (ْ)منو تحميمي, كتصبح أكثر قربان مف القراء"

                                                           

 ُُالعيساكم, فدكل طكقاف نقد الذات, ص (ُ)
الكيبلني, سامي, دراسة نقدية في المجمكعة القصصية, مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث )العمـك اإلنسانية(  (ِ)

 ُٖ, صُٕٗٗ, ُُالبحث العممي, , العدد تصدر عف عمادة 
 ِٓالشادم, عبد القادر, السيرة الذاتية في المغرب,  (ّ)
 ُٔالعيساكم, فدكل طكقاف نقد الذات,  (ْ)
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ضمير المتكمـ, عدا سيد قطب فقد كظؼ  ]مادة البحث[كلقد استخدـ جميع كتاب السير 
, كسبب قطب نفسو القركم في القصة ىك سيدضمير الغائب, كلكنو كضح في مقدمتو أف الطفؿ 

إلى  –في تقديرم -استخدامو لضمير الغائب يرجع إلى تأثره بأياـ األديب طو حسيف, كما أنو يعكد 
محاكلة سيد قطب تسميط الضكء عمى معاناة كؿ أطفاؿ القرية, فحالتو ال تختمؼ عف حالة كؿ 

فقد عانى كما عانى كؿ أطفاؿ القرية مف الخمؿ العقائدم كالتخمؼ -حسب رأيو-طفؿ قركم 
  الحضارم 

مك بدأ نجيب الكيبلني سيرتو بحديثو عف قريتو بقكلو: "تقع قرية شرشابة عمى بعد عشريف كي
متران مف مدينة طنطا المعركفة, كتعتبر طنطا أكبر مدف الكجو البحرم باستثناء اإلسكندرية ثغر 
مصر التاريخي العريؽ, ككانت قريتنا في الماضي في منطقة زراعية شبو منعزلة, فبل يمر بيا مثبلن 

رتو بقكلو: "كاف , حماد الحسنات بدأ سي(ُ)قطار سكة الحديد, كال طرؽ الحافبلت أك سيارات األجرة"
ـ كىذا اليكـ أصبح لو مكانة خاصة عند الشعب الفمسطيني في األراضي ُِٗٗ/ُِ/ُْيكـ 

المحتمة, كلقد تعكد الشعب أف يسمع كؿ عاـ في مثؿ ىذا اليكـ خبران جديدان لمقكل الفاعمة في ميداف 
المعتاد عند الجياد باألرض المحتمة, فميس مف الغريب أف يككف ىناؾ حدث غريب, كأصبح مف 

الناس أف يترقبكا في مثؿ ىذا اليكـ ليسمعكا ىذا الجديد. في ىذا اليكـ نقمت لنا األخبار أف جنديان 
, أما عمي الطنطاكم فقد بدأ حديثو بقكلو: "بسـ اهلل الرحمف (ِ)مخطكفان مف الجيش اإلسرائيمي"

. كبعد:فيذه ذكرياتي, حممتيا الرحيـ. الميـ لؾ الحمد, الميـ كفقنا لما ترضى كاختـ لنا بالحسنى
كما يحمؿ قربة  ,طكؿ حياتي ككنت أعدىا أغمى مقتنياتي, ألجد فييا يكمان نفسي كأسترجع أمسي

كيكسؼ القرضاكم تحدث عف قريتو في بداية سيرتو (ّ)الماء سالؾ المفازة لترد عنو المكت عطشان"
نشأ أحمد أميف, أك كدمشؽ كما نشأ عمي بقكلو:"لـ يشأ القدر أف أكلد كأنشأ في مدينة كالقاىرة كما 

ألتحدث عف مدينتي كخصائصيا كركائعيا, كلكني كلدت في قرية متكاضعة مف قرل  الطنطاكم؛
 (ْ)الريؼ المصرم"

عمر التممساني يستخدـ في بداية فصمو األكؿ مف سيرتو )ذكريات ال مذكرات( صيغة 
"مكاطف مسمـ مصرم عمى كشؾ  -بدأىا بقكلو: الغائب في الفقرة األكلى التي كانت بعنكاف )مف أنا(

                                                           

 ٕ, ُالكيبلني, ذكريات,ج (ُ)
 ٔالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ِ)
 ُّ, ُالطنطاكم, ذكريات, ج (ّ)
 ُٓ, ُالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب, ج (ْ)
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أف يتـ الثمانيف مف عمره في ىذه الحياة... ثـ يعكد عف ىذا األسمكب فيمتفت مستخدمان أسمكب 
 -المتكمـ بقكلو:

نكفمبر تشريف  ْ"كلدت في القاىرة حارة حكش قدـ في الغكرية, قسـ الدرب األحمر. في 
 (ُ)دـ"ـ في حي قديـ بكؿ معنى القُِْٗالثاني 

سيد قطب بدأ سيرتو بداية مختمفة عف كؿ ىؤالء فقد استخدـ ضمير الغائب, يقكؿ:"مضى 
عمى ىذه األحداث أكثر مف ربع قرف, كلكنو ال يستطيع اليكـ أف يسترجع صكرتيا دكف أف يحس 

 (ِ)في جسده بقشعريرة تتخمؿ عظامو في صمت كأنما استحاؿ دمو إلى ماء مثمكج."

اكم بكضكح تمؾ الذات التي تساكم شخصية المؤلؼ ك الشخصية كلقد ظيرت ذات الر 
ك"ذات الراكم تضفي عمى لغة السرد ظبلالن خاصة بو, فتجعميا فرحة إف كاف  ,الرئيسة في السيرة 

  (ّ)الراكم فرحان, كحزينة إف كاف الركام حزينان, كمسيبة إف كاف الراكم ثرثاران"

ة القرضاكم مثبلن نجد أف لغتو سيمة كاضحة, لكنيا كلك انتقمنا إلى الصفحات الداخمية لسير 
عربية فصيحة, كقد يستخدـ العامية أحيانا إذا دعت الضركرة, كىك مطمع عمى بعض الميجات 
العربية فيتعرض أحيانا لكممة ما كيكضحيا في أكثر مف ليجة, يقكؿ في سيرتو: "كأذكر أنو مف ألذ 

صريكف )المبف الزبادم(؛ ألنو كاف يكضع في )زبدية( األطعمة في تركيا )المبف( الذم يسميو الم
كىي كعاء فخارم صغير, ثـ حذؼ المضاؼ كأقيـ المضاؼ إليو مكانو, كسمي )الزبادم(. إخكاننا 

نطمؽ كممة المبف  -في الشاـ )سكرية, كلبناف, كاألردف, كفمسطيف( يسمكنو )المبف( كنحف المصرييف
يتعرض بالذكر لبعض المفردات األجنبية كيفسرىا, ففي , كقد (ْ)عمى ما يسمكنو ىـ )الحميب("

حديثو عف بدء النيضة اإلسبلمية كظيكر الكعي اإلسبلمي في العصر الحديث يقكؿ: " ككاف مف 
ىذه الثمرات: الدعكة إلى صبلة الفجر في أحد المساجد الكبرل كؿ فترة معينة, كتكلى الدعكة إلييا 

كمنو  (ٓ)دة)بكجكف( اليكمية, ك)بكجكف( معناىا اليكـ "األخ شككت الصحفي المعركؼ صاحب جري

                                                           

 ٖانظر التممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ُ)
 ِقطب, طفؿ مف القرية,  (ِ)
 ُُٔ, ُٔٗٗ,  ِالكردم, عبد الرحيـ, الراكم كالنص القصصي, القاىرة , دار النشر لمجامعات, ط (ّ)
 ُُٔ, ّالقرضاكم, ج (ْ)
 ُِٓ, ّالقرضاكم, ج (ٓ)
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أيضان:" ككاف الخكخ أك الدراؽ كما يسميو إخكاننا في الشاـ, كيسمى بالتركية الٌشفتمي مف أجكد 
 (ُ)الفكاكو كأرخصيا"

الطنطاكم يحب الفصحى كال يرضى عنيا بديبلن, لذلؾ جاءت لغة الطنطاكم قكية كاضحة 
بنفسو عف الصنعة المفظية كالتكمؼ, يفعؿ ذلؾ متعمدان, حيث يقكؿ:"لذلؾ كاف  كسيمة إال أنو ينأل

ما كنت أنطمؽ بو عمى سجيتي كأساير طبعي فأكتب ببل تكمؼ, كيقرأ -في رأيي -أفضؿ ما كتبت
الناس ذلؾ ببل تعب, كأسكأ ما كتبتو ما كنت أتصنع فيو كأحتشد لو كأريد أف آتي بما أحسبو 

بني مف ألفاظو تمؾ األلفاظ التي يصؼ بيا حاؿ العالـ كالجاىؿ حيث يقكؿ:"ككـ كمما أعج (ِ)رائعان"
مف أديب, أديب حقان, قد طاعت لو عصٌيات الكمـ, كذلت لو العكالي مف قطكؼ الببلغة, قد انزكل 
ٌصو ال يدرم بو أحد, كدعيُّ جاىؿ, لص معافو كصٌفاؼ كممات, قد جمع لو المجد األدبي  في خي

اف لو االسـ السائر كالماؿ الكافر! كمتمشيخ قد لبس مسكح الزاىديف كاٌتزر بإزار أطرافو فك مف 
الصالحيف, قد عٌرض لحيتو, ككٌكر عمامتو كأدلى عذبتو, كطكؿ سبحتو, كدعا الناس إلى الزىد في 
الدنيا كنبذ األمكاؿ كرمي النقكد في الطرقات ألنيا كسخ الدنيا, فمما أطاعكه كرمكىا خالفيـ إلييا 

  (ّ)فالتقطيا..."

كما إنو يميؿ إلى إثبات الصحيح في المفردات كمف ذلؾ قكلو:" أما الطريقة التجانية فقد 
أف مكقعيا مف الفرنسييف في  -بعد أف اٌطمعنا عمى كتبنا كاستقرينا)كال نقؿ استقرأنا( أخبارىا-عرفنا

 .(ْ)نكا أعكانان لبلستعمار"الشماؿ األفريقي مثؿ مكقع القاديانية في اليند مف البريطانييف, كا

كيميؿ الطنطاكم كذلؾ إلى تعريب بعض الكممات أك استخداـ الكممات المعربة بدالن مف 
الشائعة, يقكؿ:"قعدت أكتب ىذه الحمقة مف الذكريات, كأمامي عمى الجدار تقكيـ أـ القرل, كتحت 

فكر كما يريد, يعمؿ كحده كما يدم جريدة قديمة أقمبيا, أشغؿ عقمي بيا لينطمؽ عقمي الباطف حران ي
 (ٓ)يعمؿ المحساب )الكمبيكتر( إذا ألقيت إليو بأصكؿ المسائؿ, يدكر حتى يصؿ إلى جميع فركعيا"

كيطمؽ لفظ الراٌد عمى الراديك, يقكؿ:"ثـ أصبحنا ذات يـك عمى صكت الراٌد )الراديك(  (ٓ)فركعيا"
 (ٔ)يقكؿ: إف الحرب في )الكسكة( عمى أبكاب دمشؽ"

                                                           

 ُّٖ, ّالقرضاكم, ج (ُ)
 ُْ, ٓالطنطاكم, ذكريات, ج (ِ)
 ٖ, ٖالطنطاكم, ج (ّ)
 ّْ, ٕالطنطاكم, ج (ْ)
 ُُٕ, ٖالطنطاكم, ذكريات, ج (ٓ)
 ِّٖ, ْالطنطاكم, ذكريات, ج (ٔ)
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عض الكممات التي ييظف أنيا عامية  كتستخدـ كثيران في العامية السكرية, يذكر الطنطاكم ب
ثـ يذكر أنيا فصيحة كمف ذلؾ:"كاف الناس يسألكني فييا أيف نزلت؟ فأقكؿ في )المشخ( عمى كزف 

 )الممز(, كشتاف ما بينيما! كالممز كممة فصيحة. قاؿ جرير :

 لـ يستطع صكلة اليبزؿ القناعيس كابف المبكف إذا ما لٌز في قرفً 

كالكممة مف عامي الشاـ الفصيح, كما أكثر الفصيح في العامية الشامية عمى قبح ليجتيا 
كعمى رخاكة النطؽ بيا, فيقكؿ المعمـ لتبلميذه) لٌزكا السطكر( أم قاربكا بعضيا مف بعض. فكممة 

كممة )المشخ( فصيحة أيضان, كما كؿ )الممٌز( لسباؽ الخيؿ عربية فصيحة, كما أف الكممة مازحان, 
يتعرض الطنطاكم لبعض الكممات فيكضحيا كمف ذلؾ  (ُ)صحيح فصيح, كال كؿ فصيح مميح"

ـ, كىك المعمكؿ بو ُّٓٗقكلو:"فمما كمفت بمشركع قانكف األحكاؿ الشخصية )كىك الذم صدر عاـ 
كتب ككتاب المغني, إلى اآلف في دمشؽ بعد تعديؿ طفيؼ( اضطررت إلى الرجكع إلى أمات ال

. أك األلفاظ العامية : يقكؿ عف نساء الشاـ: "مف سننيف في الشاـ (ِ)أميات لمناس كأمات لؤلشياء"
 (ّ)أنيا ميما طالت الزيارة كميما امتد الحديث فبلبد لمزائرات مف كقفة كراء الباب لمدردجة"

سائدة في عصر الخبلفة كما يميؿ الطنطاكم إلى إيراد بعض األلفاظ التركية التي كانت 
اإلسبلمية ؛كذلؾ ألنو عاش تمؾ الفترة كتأثر بيا كمنو قكلو: "لـ يكف قد نجـ فينا )أعني األمة 
اإلسبلمية( مف يحارب ديننا بإضعاؼ لساننا فيستبدؿ بالحركؼ العربية الحركؼ البلتينية كما فعمكا 

ة كنا نبدأ بحفظ كتاب صغير اسمو بالمغة االندكنيسية, ككانت تكتب بالحركؼ العربي -مف بعد –
)أسماء تركية( أكلو "تنرم اهلل جؿ شأنو, بيغمبر النبي, أبدست الكضكء, نماز الصبلة... ال أزاؿ 
أحفظو حتى اآلف ككانت كممة )تنرم( تكتب تكرم" كما تكتب كممة بينبا شي )أم رئيس األلؼ( 

 (ْ)تنرم كيردم أم عطاء اهلل..."كلعؿ المؤرخ المصرم )ابف تغرم بردم( كاف اسمو  ,بكباشي

ذا تأممنا لغة عبد العزيز الرنتيسي فنجدىا كاضحة كقكية كمباشرة  في سيرتو, كلقد مكث  كا 
في سجكف االحتبلؿ فترات طكيمة لذلؾ فقد كاف يستخدـ بعض المفردات بالعبرية عمى أساس أنيا 

 -لغة السجف كمنيا:

                                                           

 ُٖ, ٖالطنطاكم, ذكريات, ج (ُ)
 ُِْ, ٖالطنطاكم, ذكريات,ج (ِ)
 ّٕ, ُالطنطاكم, ذكرات, ج (ّ)
 ْٕ, ُالطنطاكم, ذكريات, ج (ْ)
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كفكجئت في آخر ليمة بمجيء نير إلى " -المفككسيف: يقكؿ عبد العزيز الرنتيسي: -1
زنزانتي ليقكؿ: يا دكتكر أنت غدان سيتـ اإلفراج عنؾ, ثـ قاؿ: لقد طمب مني 

أف يسممكا عميؾ  –)المفككسيف( كىك مصطمح كاف يطمقو المعتقمكف عمى العمبلء 
 (ُ)فماذا نقكؿ؟"

قة في كؿ يـك "كانت إدارة  المعتقؿ تسمح لنا بالخركج إلى ساحة مغم -يقكؿ: الفكرة: -2
بينما كنت كزميمي  –ساعتيف تسمى )الفكرة( فيتمدد الشيخ مستندان بظيره إلى الجدار 

 (ِ)نتمشى في الفكرة"

يقكؿ عبد العزيز الرنتيسي"فقاؿ نائبو: يا دكتكر ىنا يكجد برتكككؿ يجب -البرتكككؿ: -3
 (ّ)أف يحتـر فقمت لو: ديني أكلى باالحتراـ"

كلكنيا مالت لمغة  ,كتمتاز لغتيا بالفصاحة كالقكة ,الفصحى جيدان أما زينب الغزالي فتتحدث 
العامية حيف كظفت الحكار كي تنقؿ إلينا صكر الكاقع الحقيقي لمسجف الحربي,كمف ذلؾ قكليا: قاؿ 
شمس بدراف: أنت حكيت ىذه الحكاية لحسف اليضيبي. لماذا؟ نكت الناس بتقكلييا كحكايات 

حنا , كمف ذلؾ (ْ)مف الناس فييا حاجة دم ؟! كعممت السياط عمميا" بتركييا. قمت: جائز.. كا 
أيضان: "خرجنا مف ذلؾ الطابكر, كأخذت حميدة معي فقالت السجانة رايحيف فيف؟ انتظركا لما ييجي 
دكركـ. قمت ليا: سنقؼ كحدنا, كلسنا مف ىذا اإليراد قالت: بتقكلي إيو يا ادلعدم؟ قمت: سنقؼ 

كلقد كردت بعض األلفاظ الشائعة في السجكف (ٓ)ؿ مش خمؽ اهلل زيكـ؟!كحدنا. قالت: معميش كدك 
 المصرية منيا: 

نما يقصد بو جزء مف السجف ىيئ لمجمكعة مف اليميتكف -1 :  كال يقصد بو الفندؽ, كا 
الناس يتميز عف غيره مف أقساـ السجف بما فيو مف خدمات, تقكؿ: "كفي الناحية 
األخرل مف المبنى تكجد بعض النساء البلئي لـ نعرؼ جنسيتيف في حجرات نظيفة 

ياه صحية, عممنا ذلؾ ألف كؿ مفركشة كمزينة, كتكجد في ىذه الناحية أيضان دكرة م
 .(ٔ)مف ىنا يسمكف ذلؾ الجانب اليميتكف"

                                                           

 ّْالرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ُ)
 ْٓالرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ِ)
 َْالرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ّ)
 ُُٕ, الغزالي, أياـ مف حياتي (ْ)
 ِِٖ, الغزالي, أياـ مف حياتي (ٓ)
 ُِّالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ٔ)
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اإليراد: كيقصد بو في السجف السجناء الجدد, تقكؿ الكاتبة: "كسمعت السجانة تقؼ  -2
عمى باب الحجرة كتصيح اإليراد النياردة خمسة كأربعيف, خمسة كعشريف تسكؿ, 

عني بالسياسييف أنا خمستاشر دعارة, كثبلثة سرقة, كاثنيف سياسييف.. ت
 .)كتقصد الكاتبة حميدة قطب أخت الشييد سيد قطب ((ُ)كحميدة"

قركانة:كيقصد بيا اإلناء الذم يكضع بو الحساء أك الطعاـ, تقكؿ الكاتبة:" كفتح باب  -3
الزنزانة فجأة فانقطع ما بيننا مف حديث, كدخؿ الشيطاف األسكد كبيده ثبلثة أرغفة مف 

 (ِ)بيا فاصكليا مسمكقة أخذتيا منو عمية, كأغمؽ الباب"الخبز ك)قركانة( صفيح 

قيزاف: كىك إناء كبير يكضع فيو طعاـ السجناء. تقكؿ الكاتبة:" فرأيت جماعة مف  -4
اإلخكاف, يقفكف طابكران  طكيبلن بيد كؿ كاحد قركانة مف الصفيح يتقدـ بيا إلى جندم, 

 . (ّ)بو في القركانة الصفيح"فيغرؼ ىذا األخير مف )قيزاف( أمامو شيئان غريبان كيص

الشفخانة: مستشفى السجف, تقكؿ الكاتبة: "مكثت يكمان في المستشفى )أك الشفخانة كما  -5
يطمقكف عمييا( كسعدت ال ألني بعدت عف التعذيب, فالتعذيب في جسمي ضارب 

 (ْ)أنيابو كلكني سعدت مف تغيير المكاف"

)يا  امية المصرية, منيا عمى سبيؿ المثاؿتستخدـ زينب الغزالي التعبيرات الشائعة في الع
نيار اسكد( تقكؿ:"كبعد فترة دخؿ رجؿ كبيده سكط ككاف ما يميزه أف حب الشباب يمؤل كجيو . 
قاؿ: قفي يا بت .. مف أنت؟ قمت: زينب الغزالي الجبيمي قاؿ: يا نيار أسكد تبقي دم ليمتؾ 

 (ٓ)األخيرة ما دمت حضرت ىنا"

األلفاظ التي تخدش الحياء أك التي تخرج عف اآلداب العامة,  تبتعد زينب الغزالي عف
كتستخدـ عبلمة الحذؼ عكضان عف ذلؾ, تقكؿ: "كقاؿ كىك يضرب بالسكط الذم في يده عمى 

 (ٔ)الحائط كأرض الزنزانة: قكمي يا بنت الػ .. ركحي المراحيض"

                                                           

 ِِٖ, الغزالي, أياـ مف حياتي (ُ)
 ٕٗالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ِ)
 ُِٕالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ّ)
 ُِٖ, الغزالي, أياـ مف حياتي (ْ)
 ُٗ, الغزالي, أياـ مف حياتي (ٓ)
 ْٔ, الغزالي, أياـ مف حياتي (ٔ)
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لمكاف: ادخمي يا كتقكؿ في مناسبة أخرل:" قاؿ في كحشية كالجاىمية تغطي عميو كعمى ا
 (ُ)بنت الػ.. أماؿ أحنا حنحرسكـ إزام يا أكالد الػ .."

الكاتب كاألديب نجيب الكيبلني استخدـ التعبيرات الدارجة في العامية خاصةن في الحكار 
كمف ذلؾ قكلو عند حديثو عف الشيخ محمد العكضي أحد المعتقميف:"ككاف لو مف األكالد ستة 

كفي األكالد كأميـ.. كليذا لجأت الزكجة إلى فتح محؿ صغير لبيع كالمعاش الشيرم قميؿ ال ي
 (ِ)أىي ماشية كالحمد هلل(...": البقالة.. ككمما سأليا أحد عف حاليا قالت

يستخدـ القرضاكم أحيانان جمبلن استفيامية متتالية معبران عف حالة شعكرية كما في قكلو: "يا 
ا كفمذة كبدنا, ما أقساه مف شعكر, كما أمره مف إحساس! لممأساة! أنأتي لنشـ اليكاء, فنضيع ابنتن

أخطفت البنت أـ تاىت؟ كأيف تاىت؟ ككيؼ نجدىا؟ ىؿ يمكف أف تضيع البنت منا كال تعكد؟ 
يالميكؿ! أنسافر بابنتنا كىي مؿء السمع كالبصر ثـ نعكد بغيرىا؟ كاألدىى مف ذلؾ كاألمر: أننا ال 

 (ّ)ألمكات؟"نعرؼ مصيرىا: أفي األحياء أـ في ا

كمف ذلؾ قكلو: "ألـ يجاىد الطفؿ الصغير كالمرأة العجكز, كالشيخ الفاني؟ ألـ تمتمئ 
السجكف )كالخطاب كمو لمفرنسييف( باألبرياء؟ ألـ تضيؽ المقابر بالشيداء؟ فيؿ تكمـ تاريخكـ؟ ىؿ 

اء فيما يشبو كما يكثر مف تكظيؼ أسمكب الند (ْ)عرفتـ ليذا الشعب حقو؟ ىؿ قدرتـ ليـ تضحيتو؟"
 (ٓ)يشبو المناجاة كمف ذلؾ:" يا ربكعان تركت فييا قطعان مف حياتي, كخمفت فييا بقايا مف فؤادم"

الطنطاكم يميؿ إلى تكظيؼ المقابمة كالتضاد كثيرٌا كمنو قكلو:"ككـ مف سرير لميت يحؼ 
كمف  بو أىمو يبككف, كمضجع لعركسيف أحاط بيما األقرباء يضحككف, كمف يبيت يتبـر بالكلد,

يتألـ مف العقـ, كشاؾ مف التخمة, كباؾ مف الجكع, كمسركر يتمنى لك طاؿ الميؿ كمنككد مكجع 
   (ٔ)ينتظر النيار"

                                                           

 ّٔ, الغزالي, أياـ مف حياتي (ُ)
 َْٓ, ٓالكيبلني ذكريات, ج (ِ)
 .ُٖٓالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب,  (ّ)
 ّّٖ, ّالطنطاكم, ذكريات, ج (ْ)
 ِٖٗ, ّالطنطاكم, ذكريات, ج (ٓ)
 ٖ, ٖلطنطاكم, ذكريات, ج (ٔ)
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كمف ذلؾ أيضان قكلو: "انظركا إلى ىذا الككف تركا فيو نياران مضيئان كليبلن مظممان كربيعان 
الناس إيمانان ككفران, كفضيمة كرذيمة,  ضاحكان بالزىر, كشتاءن باكيان بالمطر, ككركدان كشككان كتركا في

 (ُ)كنقصان كشيئان يشبو الكماؿ.."

 المغة األدبية:

كالحقيقة  ,كظؼ بعض كتاب السيرة األساليب األدبية في معادلة صعبة بيف الخياؿ كالكاقع
أف الخياؿ في السيرة مقيد بالكثائؽ كالبيانات كالكقائع التي حدثت فعبلن, كدكره ينحصر في إحياء 

فالطنطاكم مثبلن لديو قدرة فائقة عمى تكظيؼ التشبيو بأنكاعو كمنو قكلو: "أرأيتـ  الكقائع كتشخيصيا,
عطش, كالشمس تتمظى أشعتيا ناران الضاؿ في الصحراء يمشي كحيدان حائران قد ىده الجكع كبٌرح بو ال

كالرماؿ تتسعر جمران, ثـ كجد الكاحة الخضراء فييا الظؿ كالماء كفييا النخيؿ المحمؿ بالتمر, كفييا 
الحياة كفييا النعيـ؟ىذا مثاؿ الحج في ىذه األياـ التي فسدت فييا األرض كميا أك جميا كضؿ أكثر 

ة يظير ساقيا كتبدك فركعيا, كلكنيا تخفي في األرض كمنو أيضان: "الشجر (ِ)أىميا طريؽ الفبلح."
مثميا جذكران ممتدة لكالىا لما قاـ الساؽ كال امتدت الفركع, كذلؾ نجد  لؤلحداث  أسبابان بادية لعميا 

كمف ذلؾ أيضان كصفو لمقنابؿ في  (ّ)تككف أحيانان  تافية, كأسبابان خفية لكالىا لما كاف ىذا الحدث"
ثرىا عمى دمشؽ: "كالمدافع تنطمؽ, كالقنابؿ تتكالى, كتتعاقب كالغيث إذا انيمر, الحرب العالمية كأ

. كلكف الكاتب لـ يكفؽ في تشبيو القنابؿ بالغيث, فالغيث ال يأتي إال بخير (ْ)ككاف أمر ال يكصؼ"
بخير كلك قاؿ كالمطر لكاف أفضؿ, كعند حديثو عف أثر الكتابة كقيمة الكممة في إيضاح الحؽ 

 (ٓ)ت القمـ كدخمت المعركة بكممة حامية تشتعؿ حركفيا ناران"يقكؿ: "فجرد

كما أف سيد قطب لديو قدرة عظيمة عمى التصكير كمف ذلؾ قكلو أثناء حديثو عف الخمؿ 
الفكرم كالعقائدم عند أىؿ القرية فيما يختص بالعفاريت:"العفريت يظير في كؿ مكاف.! فيؿ ىـ 

 فائدة..! كلكف قمكبيـ تكاد تسقط, كمفاصميـ تكاد تسيب, أسرع مف العفاريت كأقكل؟ ال فائدة.. ال
كريقيـ قد جؼ, فمـ يعد فيو ما يكفي لتحريؾ المساف, كىـ يجمعكف ىذا الريؽ كيبمعكنو لتطرية 

."كالرنتيسي يميؿ أيضان إلى (ٔ)حمكقيـ مف ىذا الجفاؼ, كعيكنيـ شاخصة إلى ىذا الرجؿ المييب"

                                                           

 ِٗٔ, ْالطنطاكم, ذكريات, ج (ُ)
 ُِّ-ُِِ, ّالطنطاكم, ذكريات, ج (ِ)
 ِّ-ُّ,ٕا لطنطاكم, ذكريات, ج (ّ)
 ِّٗ, ْالطنطاكم, ذكريات, ج (ْ)
 ُْ, ٕالطنطاكم, ذكريات, ج (ٓ)
 ْقطب, طفؿ مف القرية,  (ٔ)
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ؼ الييكد جرائميـ بحؽ شعبنا المعذب عمى أيدييـ بغبلؼ تكراني التصكير كمف ذلؾ قكلو: "كقد غم
كقكلو أيضان:"كلكف الصياينة الذيف اغتصبكا الكطف كشردكا أىمو كضعكنا بيف فكي  (ُ)أسطكرم"

 (ِ)الفقر يطحننا طحنان"

يقكؿ التممساني مصكران ضعفو ككىنو في شيخكختو ككبره :"كرغـ تحالؼ األمراض عمى ىذا 
 (ّ)باضت عميو صقكر الدىر, كأفرخت نسكره"الجسد الذم 

يمكف القكؿ إف كتاب السير لـ يعتمدكا عمى  التصكير كالخياؿ؛ ألنيـ يتحدثكف عف كقائع 
كأحداث عاشكىا بأنفسيـ, كبالرغـ مف ذلؾ فإف القدرات الفنية عند الكاتب تطغى عميو فيميؿ إلى 

 استخداـ الخياؿ.

تأكيدان لممعنى كمنو قكلو: " فجماؿ ريا الياسميف, كجماؿ  التكراركثيران ما يكظؼ الطنطاكم 
أريج الكركد, كجماؿ عبؽ الزنبؽ, كجماؿ ركح الفؿ, كجماؿ البيات كالرصد كالحجاز كالصبا, كالعكد 

كيعمد الطنطاكم كذلؾ إلى  (ْ)كالقانكف كالنام كالكماف, كجماؿ القصة المؤثرة كالحكمة المتخيرة"
يذكر مكضكعان أك مكقفان محددان ثـ يعكد فيذكره مرة أخرل بعد صفحات تكرار المكضكعات فنراه 

أك يعمد إليو قاصدان فينبو لذلؾ, كأعتقد أف كبر السف كالنسياف ىما  ,عدة دكف أف ينتبو لذلؾ حينان 
السبب في ذلؾ, كىك يقر بيذا كيعترؼ بو حيث يقكؿ:كلقد ذكرت اآلف كأنا أممي ىذا المقاؿ أني 

 .(ٓ)بؿ, فإف كنت فعمت فسامحكني, فإف الشيكخ يكرركف األحاديث"كتبت ىذا مف ق

أما القرضاكم فيميؿ إلى تكرار بعض المكضكعات مجممة بعد أف يككف قد تحدث عنيا 
تفصيبلن حسب السنكات التي حدثت فييا, فإذا تحدث عف شخص بعينو كرر ما قالو في مناسبات 

حسف اليضيبي تحدث عنو في الجزء األكؿ سابقة عف نفس الشخص, فمثبلن عندما تحدث عف 
كالثاني في مناسبات عٌدة كبالتفصيؿ حسب المكاقؼ كلكنو في الجزء الثاني تحدث عنو ماٌران بكؿ 

كمنو أيضان ما قالو عف عبد الناصر: "كقاؿ بصراحة لئلخكاف: إنو  (ٔ)المكاقؼ في السنكات السابقة"
رية إلى أسكاف كيضغط عمى زر آخر فتتكقؼ يريد أف يضغط عمى زر فتتحرؾ مصر مف اإلسكند

                                                           

 ِٗالرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ُ)
 .َّالشييد,  مذكراتالرنتيسي,  (ِ)
 ُُالرنتيسي, مذكرات الشييد,  (ّ)
 ٖ, ٓالطنطاكم, ج (ْ)
 ّّٖ, ٖلطنطاكم, ذكريات, جا (ٓ)
 ِٖٗ – ِْٗ, ّانظر,الطنطاكم, ذكريات, ج (ٔ)
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كقد ذكر نفس المقكلة لعبد الناصر أكثر مف مرة في كتابو  (ُ)مصر مف اإلسكندرية إلى أسكاف"
أم الييكد الصينييف في سنغافكرة  –كمنو أيضان في إطار حديثو عف سنغافكرة يقكؿ: "كقد تمكنكا 

المعركؼ: تنكك عبد الرحمف, الذم صدر في مف تحقيؽ مطمبيـ في عيد رئيس الكزراء الماليزم 
عيده قرارات في غاية الخطكرة, كمنيا استقبلؿ سنغافكرة عف ماليزيا.. كالثاني.. إعطاء الجنسية 

كقد ذكر ذلؾ في الجزء الثاني في معرض , (ِ)الماليزية لمصينييف كاليندكس بعد عشريف سنة"
 (ّ)حديثو عف الزيارة األكلى لببلد الشرؽ األقصى.

 

                                                           

 ََّالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب,  (ُ)
 ٔٔالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب,  (ِ)
 ُّٓ - ُّْالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب,  (ّ)
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 األسموب

كؿ كاتب لو أسمكب يختمؼ عف اآلخريف )فاألسمكب ىك الرجؿ(, كىك كبصمة األصبع 
يصعب أف تنسخو, كيكضح عمى عكدة معنى األسمكب بقكلو: " يتضح االختبلؼ بيف النقاد في 
إعطاء األسمكب تعريفان محددان ككاضحان إال أف معظـ اآلراء تؤكد عمى أف األسمكب يشمؿ: المغة, 

 .(ُ)كالتكنيؾ, أم: طريقة القص الركائي"

ف كاف لكؿ كاتب أسمكبو الذم ك  السيرة الذاتية ال تختمؼ كثيران عف الركاية في األسمكب كا 
يميزه عف غيره مف الكتاب," عندما يركم لؾ أحد الناس خبران فإف المغة التي يستخدميا سكؼ 

كؿ إنساف لو قامكس لغكم خاص,  تختمؼ عف لغة إنساف آخر يركم لؾ الخبر نفسو, كذلؾ ألف
كلو طريقة خاصة في تركيب الجمؿ كترتيبيا تبعان الختبلؼ القدرات كاختبلؼ التعميـ كالثقافة 

ك" يعترؼ لكجكف في ىذا الصدد بأف  (ِ)كالمينة كالطبقة االجتماعية كغير ذلؾ مف المؤثرات"
ميزة لمسيرة الذاتية تفصميا بشكؿ االرتباط بالتحميؿ الداخمي لمنص ال يمكف أف يبرز أم خصائص م

 (ّ)كاضح عف األنكاع القريبة منيا كركاية السيرة الذاتية فعبلن"

كاألسمكب في األدب الممتـز ىك الذم يربط األديب المنتج كالنص األدبي كالمتمقي جميكران 
, أم أنو أك ناقدان أك مستمعان كىك أسمكب منضبط بقكاعد اإليماف, كىك أسمكب يبرز الجماؿ الفني

الجماؿ الذم يقدـ المتعة  ,يجمع الخصائص اإليمانية كالفنية معان ليبنيا الجماؿ الفني المتميز المؤثر
 "كيمكف إجماؿ صفات األسمكب بثبلث صفات: ,(ْ)الدائمة التي تمؤل حس اإلنساف الطاىر

 .كضكح الفكرة كجبلء معانييا 

 عف انفعاؿ حاد لذىنية األديب. قكة التعبير المكحي 

 ".الجماؿ في عرض الصكر في األلفاظ الدالة باتجاىييا الذاتي كالمكضكعي(ٓ)  

ذا أبحرنا في أساليب كتاب السير مكضكع بحثي فإنني أجد أف الطنطاكم عالـ جميؿ  كا 
ـ الشرقي قضى معظـ ليمو كنياره في البحث كالعمـ كالعمؿ في سبيؿ اإلسبلـ, دار في أنحاء العال

                                                           

 ْٗـ , ََِِعكدة, عمي, الفف الركائي عند جبرا إبراىيـ جبرا, المؤسسة الفمسطينية لئلرشاد القكمي,  (ُ)
 َُٔالكردم, عبد الرحيـ, الراكم كالنص القصصي,  (ِ)
 ـ.ُْٗٗ, ُلكجكف, السيرة الذاتية الميثاؽ كالتاريخ األدبي , ترجمة كتقديـ عمر حمي, ط (ّ)
 ِٕٗ-ِٖٕـ, ُٗٗٗ ُاألسمكب كاألسمكبية, دار النحكم لمنشر كالتكزيع, طانظر, النحكم, عدناف,  (ْ)
 ِّـ.ََِٔ, ُثكيني, حميد أدـ, فف األسمكب, االردف عماف, دار صفاء لمطباعة كالنشر, ط (ٓ)
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كالغربي بيدؼ كاحد خدمة الديف, لذلؾ فقد ظيرت شخصيتو في أسمكبو, كمف خبلؿ كمماتو نكاد 
نراه بكؿ ما تميز بو مف صفات فيك شخص معتدًّ بنفسو عنيد في الحؽ ال يخاؼ لكمة الئـ, إذا 

ناجح كىك اقتنع بشيء ما فإنو ينفذه, يحب أف يتبع ركح القانكف ال رسمو, فيك قاضو كىك إعبلمي 
ك ثقافة الطنطاكم أثرت عمى طريقة كتابتو كعمى أسمكبو, يقكؿ:" فيؿ  ,كاتب ماىر لو أسمكب يميزه

أقدر أف أحصي كـ قرأت مف الصحؼ, ككـ لقيت مف الناس, ككـ رأيت مف المسرات كاألحزاف, 
 (ُ)"ككـ قصدت مف األقاليـ كالبمداف, كاف لكؿ ذلؾ أثر في تفكيرم كفي مشاعرم كفي أسمكبي

ما كنت أنطمؽ  -في رأيي–كلمطنطاكم رأم في األسمكب حيث يقكؿ:" لذلؾ كاف أفضؿ ما كتبت 
بو عمى سجيتي كأساير طبعي, فأكتب ببل تكمؼ كيقرأ الناس ذلؾ ببل تعب, كأسكأ ما كتبتو ما كنت 

 (ِ)بقراءتو"أتصنع فيو, كأحتشد لو كأريد أف آتي بما أحسبو رائعان فأتعب أنا بكتابتو كيتعب القارئ 

 لذلؾ فقد تميز أسمكب عمي الطنطاكم في سيرتو بما يمي: 

يمزج الطنطاكم بيف الكصؼ كالسرد كالحكار إال أنو أكثر مف السرد كالكصؼ فكاف  -1
جؿ كتابو الذكريات منيما, ككاف مقبلن جدان في الحكار حتى ال نكاد نممح حكاره إال 

 لمامان.

الطنطاكم, كقد ظير عنده في جميع أجزاء يعتبر االستطراد صفة مميزة ألسمكب  -2
الكتاب كىك يعي ذلؾ, يقكؿ:"كىذا استطراد, كعيبي االستطراد ال أستطيع منو 

, كيرجع سبب االستطراد عنده إلى ثقافتو العربية حيث (ّ)فكاكان فاحتممكه مني"
يقكؿ:" كأنا كجميع مف أدمف قراءة كتب األدب العربي القديمة السيما كتب 

مكلع باالستطراد, كلعؿ مف أسباب ذلؾ أنني أجد في ذىني بحمد اهلل الجاحظ, 
 (ْ)الكثير كأنني أحب أف أنقؿ لمقارئ كؿ ما أجد في ذىني"

التي برع  -كقاضو -ككظيفتو  ,يغمب عمى الطنطاكم في كتابتو تخصصو العممي -3
ما تحدث عف مسائؿ فقيية كالخبلؼ بيف المذاىب أك الخبلؼ بيف  ,بيا فكثيران 

 (ٓ)العمماء المحدثيف حكليا, كمنو قضية الكصية الكاجبة كقضية الكصية لمكارث

                                                           

 َْ, ٓالطنطاكم,  ذكريات, ج (ُ)
 ُْ,ٓالطنطاكم,  ذكريات, ج (ِ)
 ُِٔ, ٕالطنطاكم,  ذكريات, ج (ّ)
 ُِّ, ٖريات, جالطنطاكم,  ذك (ْ)
 ُِّ-ُِٔ,ٕالطنطاكم,  ذكريات, ج (ٓ)
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يتحدث الطنطاكم عف شخص ما ييمو أمره بصفة الغائب, ثـ يمتفت فيتحدث إليو  -4
ندكم:كقد كجدت مستخدمان أسمكب المخاطب, كمنو قكلو متحدثان عف أبي الحسف ال

عند أبي الحسف الندكم كندكة العمماء النافع مف ىذه الطرؽ كميا فيـ يتخذكف 
ف كاف ثمرىا قد  ,كسيمة التعميـ كىي أصدؽ الكسائؿ التي يتكسؿ بيا الدعاة كا 

يتأخر في الظيكر كلكنو مضمكف...)ثـ يمتفت إليو مخاطبان( فيا أخي أبا الحسف, 
ـ عميو, فإنني ال أعرؼ اليكـ في أساليب الدعاة اثبت أنت كجماعتؾ عمى ما أنت

 (ُ)مف ىك أصح منكـ أسمكبان, كاعذرني إذا لـ أكتب المقدمة التي أمرتني بيا"
كيستمر في ىذا الحديث ككأنو يريد أف يرسؿ ألبي الحسف الندكم رسالة اعتذار 

 مف خبلؿ ىذه المذكرات.

ياتو الخاصة متعمدان, كىك يتحدث الطنطاكم عف مكاضيع بعيدة كؿ البعد عف ذكر  -5
يقر بذلؾ في الجزء الثامف مف الكتاب قائبلن:"أتركني خرجت عف مكضكع 
الذكريات؟ إذف فقكلكا لمجريدة تبدؿ المكضكع, أنا ال أريد أف أقتصر في ذكرياتي 
عمى ركاية ما فعمت كال ما رأيت كما سمعت,فإف فيما أستطرد إليو كأتكمـ عنو 

 (ِ)ع لمقراء مف ذكرياتي"أحيانان فيو ما ىك أنف

أم سرد قصص حياتو الشخصية  –خرج الطنطاكم عف مذىبو في كتابة الذكريات  -6
إلى كتابة كتاب داخؿ الذكريات بؿ ربما عدة كتب, كتاب عف  -كقصص أمتو 

الثقافة كآخر عف الفقو, ككاحد عف السياسة, كىك يقر بذلؾ كال يعيبو, حيث يقكؿ: 
ال أقصر القكؿ عمى ما كاف مني أك ما كقع لي, بؿ "أحاكؿ في ىذه الذكريات أ

أضمنيا شيئان مف األدب يمٌذ كيمتع أك قميبلن مف العمـ يفيد كينفع, كقد تعممت ىذا 
 (ّ)األسمكب مف اإلماـ السُّبكي في طبقات الشافعية"

كيرل أف الحديث عف الفقو كتفصيبلتو حديثه ممؿه لمقارئ كرغـ ذلؾ يتحدث طكيبلن  -7
قضايا الفقيية حيث يقكؿ:"أبدأ ىذه الحمقة بإنذار, ال أنذركـ خطران عف بعض ال

محققان كلكف ممبلن متكقعان كسآمة كضيقان, ذلؾ أف ىذه الحمقة جاءت فقيية عممية 
إنيا كطعاـ كمو لحـ كدىف كبركتينات كمغذيات , كلكف ليس معو أباريز أك 

                                                           

 ُُْ-ُُّ, ٖالطنطاكم,  ذكريات, ج (ُ)
 ,ٓالطنطاكم,  ذكريات, ج (ِ)
 ٕٕ, ٕالطنطاكم,  ذكريات, ج (ّ)
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 يصبر فميبتعد عنو مشييات, فمف صبر عميو استفاد إف شاء اهلل منو, كمف ال
 (ُ)كسيجد العكض في الحمقات المقببلت"

يغمب عمى الطنطاكم أسمكب الخطابة نظران ألنو عاش عمره كمو كىك يدافع عف  -8
ففي الجزء الثامف يتحدث عف يـك  ,اإلسبلـ بمسانو معممان حينان كخطيبان أحيانان أخرل

الجبلء عف سكريا في ستة عشرة صفحة يتخيؿ لمقارئ أف الطنطاكم يقؼ عمى 
منصة عالية كأىؿ سكريا كميـ أمامو, كىك يخطب كينافح عف الديف كاإلسبلـ, 

, كمف ذلؾ أيضان قكلو: "فيا أييا الشباب عميكـ بالرياضة (ِ)كيدافع عف كطنو سكريا"
قكة زينة الرجاؿ: قكة الجسـ كقكة العقؿ كقكة األكقات بعد أداء حؽ اهلل فيي قكة, كال

 (ّ)عميؾ بالعبادة كحؽ العقؿ بالدراسة"
فإنو كاتب طريؼ  –كما يعترؼ ىك  –انطكائيان   عمي الطنطاويكبالرغـ مف أف  -9

"كاسـ أمي رئيفة بنت الشيخ أبي الفتح الخطيب  -لديو ركح النكتة كمف ذلؾ قكلو:
ألستاذ محب الديف الخطيب, أما كيؼ تزكجت بيا فأنا أمتنع عف ذكره شقيقة ا

لماذا؟ ألنني ال أدريو! ال تعجبكا إذا قمت لكـ إف الغرباء دعكا إلى يكـ حضكر 
العقد, كأنا كلدىا, لـ أدع إليو. إم كاهلل. لـ أدع إليو... كلـ أعمـ بو إال بعد إتمامو 

 (ْ)بزمفو طكيؿ"

مصمحان كمرشدان كيغمب عميو ىذه الجانب فيبدأ في تقديـ يعد الطنطاكم نفسو  -10
النصائح كاإلرشادات كمف ذلؾ قكلو:" تقكلكف لقد خرجت عف المكضكع... نعـ كأف 
نما صارت مكاعظ... نعـ ىذا صحيح. كلكف مف قاؿ لكـ إف  ىذه لـ تعد ذكريات كا 

نو يجب اإلعراض عنيا كتركيا دائمان, كل ك تكقفت عمييا المكاعظ مذمكمة دائمان كا 
 (ٓ)حياتنا كسعادتنا كرضا ربنا"

كشاعر كتب   ,أما يكسؼ القرضاكم  فيك كاتب لو العديد مف الكتب العامة كالمتخصصة
كلقد تعدت شيرة  ,ديكاف نفحات كلفحات الذم عبر فيو عف ىمكـ األمة العربية كاإلسبلمية 

 سمكبو بما يمي:كقد تميز أ ,القرضاكم حدكد مصر كالعالـ العربي كاإلسبلمي

                                                           

 ٕٗ-ٖٕ, ٕالطنطاكم,  ذكريات, ج (ُ)
 ِٖٗ-ِّٕ, ٖالطنطاكم,  ذكريات,جانظر  (ِ)
 ُٖٕ, ّالطنطاكم,  ذكريات,ج (ّ)
 ِٖٓ, ُجالطنطاكم   (ْ)
 ِْٗ, ْالطنطاكم  ج (ٓ)
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يميؿ إلى تسجيؿ بعض الرسائؿ أك المكضكعات أك الكممات المؤثرة التي كاف قد  -1
كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر كتابة مقالة عف األزىر  ,كتبيا سابقان في شبابو 

 ( مف الجزء الثالثِّص – ِٔ)ص

اليا أحد الظرفاء القرضاكم يميؿ إلى النكات اليادفة كمنيا قكلو "كذكرنا النكتة التي ق -2
أف أحدىـ كاف في لندف كىك ال يعرؼ غير العربية, كيريد أحدا يعرؼ العربية يسألو 
عف شيء, فكقؼ أماـ إحدل السينمات كالناس خارجكف, يقكؿ لكؿ مف يكاجيو: أنت 
رجؿ حمار! كالناس يمركف عميو, كيسمعكف ىذه الكممة كال يعيركنو التفاتا, إلى أف 

قاؿ لو: أنت رجؿ حمار! فقاؿ: أنت ستيف حمار! فيناؾ أمسؾ مر عميو أحدىـ, ف
, كيذكرىا في (ُ)بو كقاؿ لو: إياؾ أريد, فأنا ما قصدت شتمؾ إنما أردت اكتشافؾ"

 السياؽ ليبيف أىمية المغة.

لك أردت أف أصؼ كتاب القرضاكم أرل أنو كتابنا يجمع بيف الفقو كالمغة كالتفسير  -3
بل عندما يتحدث عف قطر ينقمب إلى عالما في كالحديث كعمـ االجتماع, فمث

 .(ِ)االجتماع فيصؼ الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالدينية في عشر صفحات

 أسمكب حماد الحسنات في كتابو ذكريات مرج الزىكر يتصؼ بما يمي:

يذكر األحداث بالتفصيؿ فبالرغـ مف أف الفترة الزمنية التي تعرض ليا في كتابو فترة  -1
ال تتعدل عدة أشير مف عمره إال أنيا استيمكت عددان ال بأس بو مف قصيرة 

الصفحات في حيف إف أشيران بؿ سنيف لـ تستيمؾ ىذا الكـ مف الصفحات عند كتاب 
 السيرة اآلخريف.

يميؿ الكاتب إلى تحديد األماكف جغرافيان مستعينان بالخريطة, كربما غمبت عميو دارستو  -2
 .حيث أنو تخصص في الجغرافيا

 يستخدـ الكاتب المغة البسيطة السيمة الكاضحة كالمباشرة. -3

يعتمد الكاتب عمى الصكر الفكتغرافية لتكضيح بعض المعمكمات أك المكاقؼ أك  -4
 األنشطة؛ لذلؾ نرل الصكر متناثرة في ثنايا الكتاب.

يمزج الكاتب بيف الشعر كالنثر في كتابو, كيكرد كثيران مف األشعار التي نظميا كىك  -5
 د في مرج الزىكر.مبع

                                                           

 ُُٗ, صّالقرضاكم, ج (ُ)
 َِٔ - ُّٓ, صِانظر القرضاكم, ج (ِ)
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 نجيب الكيالني لو أسموب أدبي ممتع في كتابو المذكرات, يتميز فيو بأنو: 

يميؿ إلى التحميؿ في كؿ قضية يتعرض ليا, حيث يشرح القضية كيضع األسباب  .ُ
حيث كضع عشر مبلحظات  ,كمف ذلؾ تحميمو لدنيا األدب كاألدباء في الجزء الرابع

كاألسباب التي أدت إلى تردم األدب مقارنة  ,كانت إطاران يكضح الكضع األدبي القائـ
 (ُ)ـ"ُِٓٗبالفترة التي سبقت ثكرة 

يميؿ إلى إظيار كجية نظره فيما يتطرؽ إليو مف قضايا, كمف ذلؾ ما ذكره عف نظاـ  .ِ
بلحكف الكثير مف العناء اإلقطاع في مصر بعد الثكرة حيث يقكؿ: "كقد عانى الف

كالتعاسة مف ىذا األسمكب الخبيث الجائر, ككانت األراضي المستأجرة في غالبيتيا 
 (ِ)تخص أثرياء مف خارج القرية"

يمجأ الكيبلني إلى إيضاح الشيء كضده, كيقارف بيف الماضي كالحاضر فمثبلن عند  .ّ
ضع قديمان كالكضع حديثو عف الكضع االجتماعي كالصحي في القرية قارف بيف  الك 

 (ّ)حديثان"

 -توظيف التراث:

تكظيؼ التراث الديني الحظتو بكثرة عند كتاب السير الذاتية المنتقاة حيث كظفكا االقتباس 
كما كظفكا االقتباس مف أقكاؿ العمماء  ,كاالقتباس مف الحديث الشريؼ ,مف القرآف الكريـ

ا باقتباس الحكـ كاألمثاؿ كاألشعار المبلئمة حسب ما يقتضيو المكقؼ ,كالصالحيف  ,كاىتمكا أيضن
 (ْ)لذلؾ فالنص "يمكف أف يككف عبارة عف لكحة فسيفسائية مميئة باالقتباسات"

 القرآن الكريم: -1

كلقد تميز كتاب السيرة اإلسبلمييف بتكظيؼ االقتباس مف القرآف الكريـ, كاستشيدكا باآليات 
ة في كؿ حديث كفي كؿ مكقؼ, كيرجع السبب في ذلؾ إلى ثقافتيـ اإلسبلمية كحفظيـ القرآني

 لمقرآف كمو أك حفظيـ ألجزاء منو 

                                                           

 ُِّ – َّٗص ْانظر الكيبلني, مذكرات,ج (ُ)
 ّٕانظر, الكيبلني, مذكرات , (ِ)
 ّٔ – ِٔانظر, الكيبلني ,مذكرات,  (ّ)
 ـََِٖاألكلى,  , دار جرير, طبعةَُٗربايعة, مكسى, جماليات األسمكب كالتمقي ص (ْ)
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كتضمنت سيرتيا كثيرا مف اآليات القرآنية كمف  ,فمثبلن تأثرت زينب الغزالي بالقرآف الكريـ
اهلل تعالى: ) قتؿ أصحاب ذلؾ قكليا: "ثـ يقكؿ متعجبان بعد كؿ ما جرل عميؾ كلؾ؟؟!! فأرد: قاؿ 

, كمنو (ُ)كالذيف قتمكا أصحاب األخدكد كانكا مجانيف بالباطؿ كالزكر كالبيتاف" ْاألخدكد( البركج: 
ف كنت قد الحظت أف بعض الطبلب يستعينكف بآخر يكتبكف ليـ  -أيضان قكؿ القرضاكم: "كا 

ي بعض ما كتبو في بحثو, فإذا البحكث مف ألفيا إلى يائيا, ككثيران ما يعرؼ ىذا بسؤاؿ الطالب ف
مٍّميكا التٍَّكرىاةى ثيَـّ  متأثران بقكلو تعالى:(ِ)ىك ال يعرؼ عنو شيئان كمثؿ الحمار يحمؿ أسفاران" }مىثىؿي الًَّذيفى حي

ثىؿي اٍلقىٍكـً الًَّذيفى كىذَّبيكا ًبآيىاًت  اًر يىٍحًمؿي أىٍسفىاران ًبٍئسى مى ثىًؿ اٍلًحمى ـٍ يىٍحًمميكىىا كىمى المًَّو كىالمَّوي الى يىٍيًدم اٍلقىٍكـى لى
القرضاكم كاتبان حافظان لمقرآف الكريـ لذلؾ نراه غالبا ما يستشيد بآيات مف  ٓ,الظَّاًلًميفى {الجمعة

القرآف, ففي رسالتو إلى إخكانو في األزىر يقكؿ: "عميؾ أف تزيؿ الغشاكات عف العيكف لترل, 
القمكب لتفقو, مستعينان باهلل,  متككبلن عميو, معمنان في الناس:  كالسكاد عف اآلذاف لتسمع, كاألكنة عف

 (ّ)"َٓ"ففركان إلى اهلل فإني لكـ نذير مبيف" الذاريات: 

كمنو أيضان قكلو: "كأعتقد أف تسمية المصرييف لمحميب) لبنان( تسمية صحيحة, كىي تسمية 
ـٍ ًفي األىٍنعىاـً لىعً  فَّ لىكي دىـو لَّبىنان قرآنية فقد قاؿ تعالى: }كىاً  ٍبرىةن نٍُّسًقيكيـ مٍّمَّا ًفي بيطيكًنًو ًمف بىٍيًف فىٍرثو كى

اًلصان سىآًئغان ًلمشَّاًرًبيفى { النحؿ  , كيقكؿ أيضان "كركبنا ألكؿ مرة: ىذا النكع مف البكاخر التي (ْ)"ٔٔخى
كسفكر تنقؿ الركاب مف شاطئ إلى شاطئ, ككانت رحمة ممتعة بعد المغرب, كنحف نشؽ عباب الب

في ىذا الجك المنعش, كنسمات البحر تيب عمينا, كقد قمنا عندما ركبناىا ما قالو سيدنا نكح عميو 
بٍّي  ميٍرسىاىىا ًإفَّ رى قىاؿى اٍركىبيكٍا ًفييىا ًبٍسـً الٌمًو مىٍجرىاىىا كى السبلـ حينما ركب سفينتو كقاؿ لمف معو: }كى

و "كأنا امرؤ أعشؽ الجماؿ في كؿ شيء, كخصكصا , كمنو أيضا قكل(ٓ)"ُْلىغىفيكره رًَّحيـه {ىكد
جماؿ الطبيعة, التي رسمت لكحتيا بيد الرب األعمى الذم خمؽ فسكل, كالذم قدر فيدل, ىذا 
الجماؿ الذم أراه بعيني رأسي مجسدا في الجباؿ الخضراء كالمياه الزرقاء, كالحدائؽ الغناء, 

لناطقة, فتطربني ىذه المشاىد, كما يطرب المرء كالجكامع الشامخة, كالقبلع الشاىقة, كالمتاحؼ ا
 متأثران بقكلو تعالى: (ٔ)لسماع الببلبؿ, كألحاف العنادؿ, كال غرك أف يطرب المؤمف لمجماؿ يشاىده"

ؿٍّ كىٍجيىؾى شىٍطرى اٍلمىٍسًجدً  اىىا فىكى لٍّيىنَّؾى ًقٍبمىةن تىٍرضى ٍيثي مىا  }قىٍد نىرىل تىقىمُّبى كىٍجًيؾى ًفي السَّمىاء فىمىنيكى رىاـً كىحى اٍلحى

                                                           

 ُْٓ,صالغزالي, أياـ مف حياتي (ُ)
 .َّٔالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب,  (ِ)
 .َّ, ِالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب, ج (ّ)
 ُُٔ, ّالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب ,ج (ْ)
 ُُِ, ّج ابف القرية كالكتاب,القرضاكم,  (ٓ)
 ُِْ, ّج ابف القرية كالكتاب,القرضاكم,  (ٔ)
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بًٍّيـٍ  ؽُّ ًمف رَّ فَّ الًَّذيفى أيٍكتيكٍا اٍلًكتىابى لىيىٍعمىميكفى أىنَّوي اٍلحى ـٍ شىٍطرىهي كىاً  ًكىىكي لُّكٍا كيجي ا الٌموي ًبغىاًفؿو عىمَّا  كينتيـٍ فىكى مى كى
 ُْْيىٍعمىميكفى {البقرة

"أينما  -اعتقالو.كمف ذلؾ قكلو: تأثر الرنتيسي بالقرآف الكريـ خاصة أنو أتـ حفظو أثناء
كليت شطر ذكريات مررت بخيرىا كشرىا, كحمكىا كمرىا, كجدت أف المعاناة الناجمة عف احتبلؿ 

كمنو قكلو: "كفجأة بعد منتصؼ ليمة الجمعة الخامس عشر يناير  (ُ)فمسطيف تصبغ كؿ شيء"
مف جنكد االحتبلؿ تحاصر  يكمان مف اندالع االنتفاضة إذا بقكات كبيرة جدان ّٕـ أم بعد ُٖٖٗ

البيت, بعض الجنكد تسكركا جدراف فناء البيت بينما عدد آخر منيـ أخذكا يحطمكف الباب 
كا اٍلًمٍحرىابى {ص متأثران بقكلو تعالى (ِ)الخارجي": ٍصـً ًإٍذ تىسىكَّري : كيقكؿ: ُِ}كىىىٍؿ أىتىاؾى نىبىأي اٍلخى

ف خرجنا مف الخياـ "كتنفس الصباح, كاشتعمت األرض إف دخمنا الخيا ـ فكأنيا حمامات شمسية, كا 
ٍبًح ًإذىا تىنىفَّسى {التككير شعرنا كأف جينـ تحيط بنا مف كؿ جانب"متأثران مف قكلو عز كجؿ:  ُٖ}كىالصُّ

يتحدث الرنتيسي عف عدـ كصكؿ أىمو في كقت الزيارة, فقمؽ عمييـ ثـ انتحى جانبان كبدأ 
خدمتي لمشيخ فطمئني عمى أىمي" فك الذم فطر السماء يدعك اهلل "الميـ إف كنت راضيان عف 

ٍيتي  (ّ)كاألرض إذا بشرطي يناديني كيدام مرفكعتاف ليقكؿ: تعاؿ لمزيارة فقد حضر أىمؾ" }ًإنٍّي كىجَّ
ا أىنىٍا ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى {األنعاـ مى ًنيفان كى رجكت مف  كيقكؿ: "ثـ ٕٗكىٍجًييى ًلمًَّذم فىطىرى السَّمىاكىاًت كىاألىٍرضى حى

حكلي أف يعطكني فرصة لمقرفصاء كقد فعمكا رغـ شدة الزحاـ, كما ىي إال ثكافو قميمة حتى أخذتني 
" ا ًفي (ْ)سنة مف نـك مى ا ًفي السَّمىاكىاًت كى ذيهي ًسنىةه كىالى نىٍكـه لَّوي مى يُّ اٍلقىيُّكـي الى تىٍأخي  }الٌموي الى ًإلىػوى ًإالَّ ىيكى اٍلحى

 ِٓٓاألىٍرًض{ البقرة 

كمنو أيضان قكلو:"عندما أقمنا في ىذا المكقع تكجس الناس منا خيفة كمعيـ كؿ الحؽ في 
}فىمىمَّا رىأىل أىٍيًديىييـٍ  متأثران بقكلو تعالى:(ٓ)ذلؾ فقد شاىدكا بعض الممارسات السيئة لبعض الفمسطينييف"

ـٍ ًخيفىةن  ـٍ كىأىٍكجىسى ًمٍنيي ـٍ الى تىًصؿي ًإلىٍيًو نىًكرىىي ٍؼ ًإنَّا أيٍرًسٍمنىا ًإلىى قىٍكـً ليكطو {ىكدأىٍيًديىيي  َٕقىاليكٍا الى تىخى

كما تأثر كتابنا بالقصص القرآني كقصة يكسؼ عميو السبلـ كمف ذلؾ قكؿ يكسؼ 
القرضاكم:"عرفت في القرآف كيؼ رد اهلل يكسؼ عمى يعقكب, ككيؼ كشؼ الضر عف أيكب, 

                                                           

 ِٗ, مذكرات الشييد, الرنتيسي (ُ)
 ّٕ, مذكرات الشييد, الرنتيسي (ِ)
 ْٔ, مذكرات الشييد, الرنتيسي (ّ)
 ُٓ, مذكرات الشييد, الرنتيسي (ْ)
 ٓٓ, مذكرات الشييد, الرنتيسي (ٓ)
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دم في الظممات: أف ال إلو إال أنت ككيؼ نجى ذا النكف )يكسؼ( مف بطف الحكت, حيث نا
 (ُ)سبحانؾ إني كنت مف الظالميف"

 الحديث الشريف: -2

يميؿ كتاب السيرة اإلسبلمية إلى تضميف الحديث الشريؼ في كتابتيـ كمنيا عمى سبيؿ 
الجميكر األعظـ مف القرية يككنكف طبقة األىالي, التي  كقكؿ القرضاكم:"ككاف,الحصرال المثاؿ 

تشتمؿ عمى الفبلحيف كالحرفييف كالعماؿ كصغار التجار, كىـ الذيف عمى سكاعدىـ تقكـ حياة 
القرية, كىـ الذيف نبو عمييـ الحديث النبكم الصحيح: )ىؿ ترزقكف كتنصركف إال بضعفائكـ؟( ركاه 

الحديث إلى حقيقة اجتماعية ميمة كىي: أف ىؤالء المستضعفيف فأشار  -ِٖٗٔ البخارم عف سعد
  (ِ)في األرض ىـ: عدة اإلنتاج االقتصادم في السمـ, كعدة النصر في الحرب"

كمنو قكلو أيضان:"فكر في فتحيا كىك ابف التاسعة عشرة, كافتتحيا كىك ابف الثالثة 
ـ ُّْٓ/ٓ/ِٖىػػ المكافؽ  ٕٖٓكالعشريف, فتحيا في الحادم عشر مف شير جمادم األكؿ سنة 

قرأ ىذا الشاب في كتب الحديث أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )لتفتحف القسطنطينية, فمنعـ 
األمير أميرىا, كلنعـ الجيش ذلؾ الجيش( فتاقت نفسو أف يككف ىذا األمير, كأف يككف جيشو ىذا 

 (ّ)الجيش"

إال جبؿ  ,أبيى كال أجمؿ مف قاسيكف كمنو أيضان قكؿ الطنطاكم:"...فما أظف أني رأيت
فٌضمو قكؿ رسكؿ  ,عمى أف أحدان أفضؿ كأشرؼ ,أحد لما رأيتو أكؿ مرة ىفا إليو قمبي كذكرت بمدم

  (ْ)اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:)أحده جبؿه ييحبُّنا كنيحبُّو( كشرفتو صمتو بالرسكؿ كتاريخو"

 الشعر -3

كضكع البحث كلكف تفاكت الكتَّاب في لقد ظير الشعر بجبلء في  السير اإلسبلمية م
فمثبلن نجد أسمكب يكسؼ القرضاكم يغمب عميو الخمط بيف النثر كالشعر في  حتى تكاد ال  ,تكظيفو

تجد  مكضكعان إال كيستشيد فيو بمقاطع شعرية لشعراء معركفيف أك مغمكريف أك يستشيد بشعره 

                                                           

 ُْٖ, ِيكسؼ القرضاكم, ابف القرية كالكتاب, ج (ُ)
 ْٔ, ُالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب, ج (ِ)
 ُِٕ, ّالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب, , ج (ّ)
 ُِّ, ُالطنطاكم, ذكريات, ج (ْ)
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اعر معركؼ لو الكثير مف القصائد شخصيان الذم ضاع كثير منو كما يعترؼ ىك. فالقرضاكم ش
 جمعت في ديكاف جميؿ اسمو نفحات كلفحات.

كتظير المكىبة الشعرية لكاتبنا بقكة في سيرتو حيث ال يخمك جزء منيا مف مجمكعة جميمة  
 -:(ُ)معبرة مف أشعاره,كمف أشير قصائده التي جاءت في كتابو متفرقة النكنية التي منيا

 كانت ىي القبر الذم يؤكيني؟!   زنزانةو أعرفتى ما قاسيتي في 

ـي أىؿ الديف!,ركضه    ال بؿ ظممة القبر, فيك لذم التُّقى  كتمؾ جحي

 ىي في ىجير الصيؼ مثؿي أتكف   ىي في الشتاء كبرده )ثبلجةه(

 متداخميف كعمبة )السرديف(    نيمقي ثمانيةن بيا أك سبعةن 

 كحجرة )الصالكف(كىي )البكفيو(    ىي منتدانا كىي غرفة نكمنا

 ىي ساحةه لمعب كالتمريف   ىي مسجد لصبلتنا كدعائنا

 :(ِ)(ُٕٖ – ُّٖكمف ذلؾ أيضان قصيدتو التي كتبيا في أربع صفحات )

 فرح المقاء ببدرىا المكعكد  قدمت إلى السجف الكبير ييزىا

 عيدَّت بعمر في الزماف مديد  كقفت مع الزكار ترقب لحظة

إال أنو لجأ إلى اقتباس الشعر حيث يستشيد بأبيات لمشعراء إذا أراد  كبالرغـ مف أنو شاعرنا
أم فكؽ  ,كقبؿ ذلؾ كمو ,كمنو قكلو:"...عمى أف عنصران فكؽ ذلؾ كمو,أف يكضح رأيان أك يؤكده

بؿ يؤمف بو أىؿ األدياف جميعان بؿ يؤمف بو أىؿ الجاىمية  ,نؤمف بو نحف المسممكف ,الذكاء كاإلرادة
كالذم جعؿ الناس يقكلكف:العبد يدبر كالرب ,القدر( الذم يييمف عمى الككف كمواسمو) ,أنفسيـ
كيقكلكف: إذا نفذ القدر عمي البصر. كىك الذم جعؿ الشاعر الجاىمي )المثقب العبدم(  ,يقدر
 :(ّ)يقكؿ

 أريد الخير: أييما يميني؟   كال أدرم إذا يممت أرضان 
                                                           

 ْْ, ِالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب,ج (ُ)
 ُٕٖ-ُّٖ, ِالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب, ج (ِ)
 َُٕ, ُالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب, ج (ّ)
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 يبتغيني أـ الشر الذم ىك   أالخير الذم أنا أبتغيو
 كيقكؿ شكفي أيضان:

 قدر يخط مصاير االنساف  كقدر غيرىا ,قدرت أشياء
ذا أراد أف ينقؿ إلينا خبران مف احتفاؿ أك ندكة أك إذا أراد أف يكضح حاؿ اإلخكاف في  كا 

خكانو في سجف الطكر  ,كاف يذكر أشعارنا معبرة ,المحف كالشدائد ففي إطار حديثو عما القكه ىك كا 
بصكت جماعي مؤثر ييز أكتار  ,يقكؿ:"ككثيران ما كنا نجتمع لننشد األناشيد اإلسبلمية كاإلخكانية

مثؿ نشيد)العركبة( الذم أنشأه أديب العركبة كاإلسبلـ الشاعر الثائر مصطفى صادؽ  ,القمكب
 (ُ)الرافعي:

 آتنا النصر الذم كعدتنا   ربنا إياؾ ندعك ربنا
 ارتضينا غير ما ترضى لنا ما    إننا نبغي رضاؾ إننا

يقكؿ:"كنشيد ىك الحؽ الذم أنشأه شاعر  ,كقد يستشيد بأشعار مف عاصرىـ مف إخكانو
 ,كصاحب ديكاف البكاكير ,صير األستاذ البنا ,اإلخكاف كسكرتيرىـ العاـ األستاذ عبد الحكيـ عابديف

 :(ِ)كىك النشيد الذم كاف اإلخكاف يرددكنو باستمرار
 ذكيعتد لممكقؼ الفاصؿ   نادهىك الحؽ يحشد أج

 كدككا بو دكلة الباطؿ   فصفكا الكتائب آساده
أما عمي الطنطاكم فيستشيد بالشعر إذا دعت الحاجة, لذلؾ يعتبر مقؿ في استخدامو 

 مقارنة بالقرضاكم, كمف أمثمة تضميف الشعر عند الطنطاكم قكلو:
أحداثو خمسان كعشريف  "ىذا الذم أكدعتو صفحتيف مف صفحات ىذا الكتاب استغرقت

 (ّ)سنة:
 فكأنيا ككأنيـ أحبلـ ثـ انقضت السنكف كأىميا

كمنو قكلو: "يا مسممكف, مسجدكـ األقصى بيد الييكد...,فاذكركا كأنتـ عند القبمة األكلى  "
 (ْ)اذكركا األقصى:

 أنبيح بيت الخالؽ المعبكد المرأة الشبلء تحمي بيتيا

 قمعة لكف بغير جنكدىك  ىك حصف حؽ غاب عنو حماتو

                                                           

 ّْٔ, ُالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب, ج (ُ)
 ّْٔ, ُابف القرية كالكتاب, جالفرضاكم,  (ِ)
 ْْ, ٖطنطاكم, ذكريات, جال (ّ)
 ُٓٔ, ٖطنطاكم, ذكريات, جال (ْ)
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 لكف رياه شذل الباركد ال العطر كالندُّ المصفى طيبو

 كالمسممكف بنكمةو كىجكد يصمى المصمى النار في جنباتو

 صكتان يزلزؿ قنة الجممكد أيناـ مف تقرل المدافع سمعو

 يشكم حميـ لظاه رمؿ البيد أيناـ مف يمشي المييب بداره 

ذا عدنا إلى سيرة زينب   الغزالي فإنيا كانت مقمة في تكظيؼ األشعار, كمنو قكليا:كا 

 "أتمثؿ قكؿ القائؿ:

 عمى أم جنبو كاف في اهلل مصرعي  كلست أبالي حيف أقتؿ مسممان 

 كقكؿ القائؿ:

 مف األبطاؿ كيحؾ لف تراعى   أقكؿ ليا كقد طارت شعاعان 

 عمى األجؿ الذم لؾ لـ تطاعي   فإنؾ إف طمبت بقاء يكـو 

 (ُ)فما نيؿ الخمكد بمستطاع"  ي مجاؿ المكت صبران فصبران ف

كمنو أيضان قكليا عف عبد العزيز عمي أحد األشخاص المعركفيف: "إنني أعرؼ أنو رجؿ 
عظيـ, كىك صديؽ زكجي كأخي في اهلل. كزكجتو مف أعضاء المركز العاـ لجماعة السيدات 

تضميو إلى تنظيـ اإلخكاف؟!! أجبت : المسممات كصديقتي كأختي في اهلل, فسأؿ في تيكـ: ألـ 
 :(ِ)كاف يشرفنا ذلؾ, إنو كما قالت الخنساء:" عمـ في رأسو نار" متأثرة بقصيدة الخنساء

ف صخران لتأتـ اليداة بو  كأنو عمـ في رأسو نار   كا 

أما  الرنتيسي فنجده  شاعران ألنو نظـ الكثير مف القصائد الشعرية المعبرة عف الكاقع أكرد 
عامر شماخ في بداية كتاب ذكريات الرنتيسي, إال أف ما أدىشني أنو لـ يستشيد في  بعضيا

 ذكرياتو ببيت كاحد مف الشعر سكاء كاف مف تأليفو أك مف تأليؼ غيره.

                                                           

 ِِٓ, الغزالي, أياـ مف حياتي (ُ)
 ُْْ, الغزالي, أياـ مف حياتي (ِ)
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خاصة الشعر الذم نظمو شخصينا في مناسبات  ,حماد الحسنات كظؼ الشعر في سيرتو
ثو عف مسيرة األكفاف التي كانت إحدل أنشطة معينة, أك المعارضات التي كتبيا, كفي إطار حدي

 (ُ)المبعديف كتب قصيدة بعنكاف مسيرة األكفاف كالتي مطمعيا:

 كالبيع يرخص في حمى األكطاف   ثمف الحياة قميؿ في الزماف

ا أنو نقؿ في كتابو قصيدة الشاعر المبناني نظمي جماؿ حيث يعبر فييا أثر  كمف ذلؾ أيضن
 كالتي مطمعيا: ,عمى األخكة المبنانييف اإلبعاد كمكقؼ المبعديف

 ألالؤىا مف أقاحي الركض في الكطف غنيتكـ أنجمان في غييب الزمف

( بيتان ٓٓ(بيتان,كقد عارضيا كاتبنا بقصيدة عدد أبياتيا)ْٖكالقصيدة بمغ عدد أبياتيا)
 (ِ)مطمعيا:

 طيرت شعران يكاسي أسكأ المحف يا فارس الشعر يا مف في الزماف لنا

كيعكد ذلؾ حسب رأيي إلى ككنو أديبنا  ,نجيب الكيبلني كاف مقبلن في تكظيفو لمشعر كذلؾ
ا كمف تكظيفو لمشعر أف زكجتو أرسمت لو ىدية كىك في السجف بمناسبة يكـ ميبلده, فذكر  ,قاصَّ

القصة معبران عف إحساسو في تمؾ المحظات بقكلو:"كعرضكا عمي األشياء المرسمة إلي, ثـ قاؿ 
ط فتحي: سكؼ نحتفظ بيا في المخزف, كسنعطييا لؾ عند خركجؾ, أك في الكقت التي تأذف الضاب

بو المباحث العامة.. كشكرتيـ كعدت إلى العنبر مسرعان, كأنا في قرارة نفسي أشعر بشيء مف 
الغضب كالضجر, ذلؾ ألف زكجتي ما كاف ليا أف تفعؿ ذلؾ, في ىذه األكقات العصيبة التي 

 اكمات عمى قدـ كساؽ, كاألمكر تبدك في غاية السكء, كتذكرت قكؿ المتنبي:تجرم فييا المح

 بما مضى أـ بأمر فيؾ تجديد عيد بأية حاؿ عدت يا عيد

 فميست دكنؾ بيدان دكنيا بيد أما األحبة فالبيداء دكنيـ

كبالرغـ مف ندرة األشعار في  (ّ)عندما عدت إلى األخكة في العنابر, أخذكا يضحككف"
يقكؿ كاصفنا مشاعره عندما قرر السفر إلى الككيت:"كاف  ,سيرتو فقد كجدت فييا أبياتنا مف تأليفو

                                                           

 ُْالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ُ)
 ُِ-ُٕالحسنات, ,ذكريات مرج الزىكر,  (ِ)
 َْْ, ٓالكيبلني, مذكرات ,ج (ّ)
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كيتردد في أرجاء نفسي تمؾ األشعار التي كتبتيا  ,كلـ أكف أعرؼ متى سأعكد ,الكداع ميمة شاقة
:  (ُ)ذات يـك

 قد طاؿ ترحالي فيؿ لمسافر يكمان مآب؟
 ل أعكد لقريتي كتعكد أحبلـ الشباب؟أتر 

 كأرل أبي كالحامميف فئكسيـ عبر الشعاب
 العائديف مف الحقكؿ يمفيـ ليؿ السراب؟.

 الكادحيف
 في ظميـ ذقنا الحياة ,ىـ يا حبيبة أىمنا

 حيث األكز جكارنا يخطك كيصطرع الشياه
 كؿ يخط عمى الثرل حقبلن بأكسطو قناه

 ييا أباهيمضي عمى سنف الجدكد مقمدنا ف
 يا لمحنيف

 ىـ يا حبيبة صانعك التاريخ آماؿ الغد
 قنعكا بما دكف القميؿ قناعة لـ تكجد

 أعطكا كما أخذكا سكل ذاؾ القديد األسكد
 اهلل يعمـ أنيـ سر الكفاح السرمدم

 الصابركف

 تضمين الحكم واألمثال: -4

قكلو:"ككنت قد طمبت مف استخدـ يكسؼ القرضاكم الحكـ كاألمثاؿ العربية كثيرنا كمف ذلؾ 
كزارة التربية أف يرافقني صيرم األخ األستاذ سامي عبد الجكاد, األميف المساعد لدار الكتب 
القطرية, لمعرفتو بالمغة االنجميزية, كلئبل أككف كحدم في ىذه الرحمة الطكيمة, كقد قاؿ العربي: 

  (ِ)الرفيؽ قبؿ الطريؽ.ككافقت الكزارة مشككرة عمى ذلؾ"

أيضان قكلو:"كال يكجد أم صحؼ معارضة, إذ ال يسمح بكجكد أم حزب أك قكم  كمنو
سياسية, غير الحزب الكاحد الذم يحكـ الببلد, كىك االتحاد االشتراكي: فمتقؿ الحككمة ما تشاء, 

                                                           

 ْٕٔالكيبلني, مذكرات,  (ُ)
 ّٔ, ْالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب, , ج (ِ)
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فمف يعارضيا أحد, كلف يسائميا أحد. كالمثؿ المصرم يقكؿ: ىؿ يستطيع أحد أف يقكؿ لمغكلة: 
 (ُ)عينؾ حمراء؟"

كمنو أيضان: "كانت عقيقة محمد: أربع خراؼ: اجتمع عمييا األصدقاء كاألحبة مف 
المصرييف كالقطرييف كالفمسطينييف كغيرىـ ممف يقيمكف في قطر حتى قاؿ بعضيـ: لقد دعينا إلى 
عقائؽ كثيرة, كلكف لـ نذؽ ألذ كال أحمى مف ىذه العقيقة! قمت: إنما حبلىا الحب, أما سمعتـ المثؿ 

 (ِ)ئؿ بصمة المحب خركؼ؟ فماذا يككف خركؼ المحب؟!!القا

كذلؾ استخدـ عمي الطنطاكم في كتابو ذكريات األمثاؿ العربية كمنو قكلو: "كنا نركب 
برياليف إلى حيث شئنا, فإذا قمنا لمسائؽ: أريد أف أذىب إلى الحكض, قاؿ: بثبلثة.يشترطيا عمٌي 

العامي يقكؿ:"شرط في الحقؿ خير مف خصكمة في مف أكؿ الطريؽ لئبل نختمؼ في آخره, كالمثؿ 
 (ّ)البيدر"

قكليا :" كعممنا منو في اليـك  زينب الغزالي نادران ما كانت تكظؼ األمثاؿ الشعبية,كمنو
التالي أف المسجكف في الزنزانة المقابمة رئيس الكزراء اليمنى كمعو عشريف آخركف مف رجاؿ الحكـ 
ىناؾ, كأف الشيخ اإليراني في الزنزانة المجاكرة, فمـ ندىش لذلؾ, فميس ثمة شيء يدىش, ككما 

 (ْ)يقاؿ مف يعش رجبان يرل عجبان"

 ة والتابعين والعمماء والصالحين:تضمين أقوال الصحاب -5

يميؿ كتاب السير المنتقاة إلى اقتباس أقكاؿ الصحابة أك العمماء الصالحيف كثيران ليؤكدكا 
رأيان أك ليدلمكا عمى مكقؼ أك ليتصبركا بأقكاؿ الصالحيف كالصحابة رضكاف اهلل عمييـ فيما مٌر بو 

ابف القرية كالكتاب: "كقد قاؿ عمر مف شٌدة في السجف, يقكؿ يكسؼ القرضاكم صاحب كتاب 
رضي اهلل عنو ما أصبت بببلء إال كجدت هلل فيو أربع نعـ: أنو لـ يكف في ديني, كأنو لـ يكف أكبر 

 (ٓ)منو, كأني لـ أحـر الرضا بو, كأني أرجك ثكاب اهلل عميو!"

                                                           

 ُِ, ّالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب, , ج (ُ)
 
 ِٓٓ-ِْٓ, ٖالطنطاكم, ذكريات, ج (ّ)
 َِِ, الغزالي, أياـ مف حياتي (ْ)
 ُْٕ, ِالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب, ج (ٓ)
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إلخكاف كمف ذلؾ قكلو أيضان"ككاف مف الخير الكثير الذم جاءت بو ىذه الشٌدة, أف أكثر ا
الذيف يعيشكف خارج مصر ألسباب شتى, قد جمعتيـ المحبة مف تفٌرؽ, كأحييت فييـ ركح األخكة 
بعد ىمكد, كأيقظت فييـ الغيرة عمى العمؿ اإلسبلمي بعد رقكد.كقد قاؿ جماؿ الديف األفغاني: 

 (ُ)بالضغط كالتضييؽ تقتحـ األجزاء المبعثرة"

نجاح الثكرة اإلسبلمية في إيراف حيث يقكؿ: كعندما تحدث عف أثر المذىب الشيعي في 
"فالشيعي المتديف يجب أف يرتبط بمرجع ديني, يفتيو كيرشده في المممات, كيعطيو "الخمس" 

% بعد اقتطاع النفقات َِالكاجب عمى كؿ شيعي, كىك بمثابة "ضريبة صافي الدخؿ" بنسبة 
ك ما كقع فيو أىؿ السنة حيف صاركا البلزمة لمشخص كلمف يعكلو" كتغنييـ عف كظائؼ الدكلة.. كى

مكظفيف في الدكلة, كرزقيـ بيد السمطة" كيعقب عمى ذلؾ بالقكؿ الذم ركاه عف أحد كالة بني أمية 
إنو رجؿ احتاج الناس إلى  -حيف سيئؿ عف سر قكة اإلماـ الحسف البصرم في نقد كالكالة فقاؿ:

ص األنبياء خاصة قصص األنبياء الذيف كما كاف يستأنس بقص (ِ)دينو, كاستغنى ىك عف دنياىـ"
 نتعمـ منيـ الصبر عمى الشدائد مما يبعث األمؿ في النفكس

 السرد والحوار والوصف

 ,كؿ أديب أك كاتب لو أسمكب خاص بو في استخداـ السرد الحكائي  كالحكار كالكصؼ
نيما أىمية في فقد يعتمد كاتب عمى الحكار في حيف ينأل آخر ككذلؾ بالنسبة لمكصؼ كلكف لكؿ م

ك"اإلكثار مف استعماؿ الحكار مف العناصر الميمة في الطريقة  ,تصكير الحدث كنقؿ الخبر
 (ّ)الدرامية, كربما كاف مف أكضح الكسائؿ إلحداث كىـ الفكرية كالحضكر لدل القارئ"

كبالرغـ مف ذلؾ فإف عمي الطنطاكم لـ يكظؼ الحكار في كتابو بقدر ما اعتمد عمى 
الكصؼ كالسرد الحكائي بينما نجد زينب الغزالي جمعت بيف السرد الحكائي كبيف الحكار في كتابيا 
أياـ مف حياتي, بينما لـ تكظؼ الكصؼ إال في حديثيا عف ألكاف التعذيب في السجف العربي. كفي 

"قاؿ: كاهلل يا حاجة أنا  -الذم دار بينيا كبيف أحد أفراد المخابرات تقكؿ زينب الغزالي: الحكار
 أصمي الجمعة

 قمت: كبقية الفرائض؟

                                                           

 ّٔ, صْجالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب, ,  (ُ)
 ٕٕ, ْالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب,ج (ِ)
 ُّّالزمف كالركاية, ص (ّ)
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قاؿ: تعكدت أف أصمي الجمعة مع كالدم كاف يفعؿ ذلؾ ككاف يأخذني معو إلى المسجد 
 يـك الجمعة.

 قمت لو: ألـ تسأؿ كالدؾ لماذا يصمي الجمعة فقط؟

 مكبنا مسممة يا حاجة ما دمنا نقكؿ: ال إلو إال اهلل كفاية ذلؾ.قاؿ: ق

 قمت: إف كممة )ال إلو إال اهلل( بغير التزامكـ بيا ستككف حجة عميكـ عند اهلل ال حجة لكـ.

 قاؿ: الناس عمى ديف ممككيـ

 (ُ)قمت: إف شاء اهلل تحشركف عمى ديف ممكككـ"

انب شخصية الغزالي كىي القدرة عمى كالحكار السابؽ يسمط الضكء عمى جانب مف جك 
 الجداؿ كتكظيؼ الحجة كالبرىاف. كالحكار جاء بأسمكب بسيط كبمغة سيمة كاضحة مباشرة.

كلقد أكثرت زينب الغزالي مف تكظيؼ الحكار في الجزء األىـ مف سيرتيا كىك ما القتو مف 
أف تنقمنا عبر الزماف  تريد –في تقديرم  –تعذيب داخؿ سجكف الرئيس جماؿ عبد الناصر ألنيا 

كالمكاف كتعكد بنا إلى تمؾ المحظات, طمعان في أف يشعر القارئ بآالميا كمعاناتيا, فيي مازالت 
 سجينة تمؾ المحظات كال تستطيع الفكاؾ منيا. 

 % مف سيرتيا.ْٓصفحة أم حكالي  َِْصفحات مف أصؿ  َُٔكلقد كرد الحكار في 

 : ما ىي صمتؾ بسيد قطب كاليضيبي؟كمف ذلؾ قكليا: "فمـ أرد عميو فقاؿ

 قمت في ىدكء: إخكة في اإلسبلـ.

 فقاؿ في استنكار بميد: أخكة ماذا؟

 فأعدت: أخكة في اإلسبلـ

 فقاؿ: ما مينة سيد قطب.

 قمت: األستاذ اإلماـ سيد قطب مجاىد في سبيؿ اهلل كمفسر لكتاب اهلل كمجدد كمجتيد.
                                                           

 زينب الغزالي, ص (ُ)
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 فقاؿ في ببلدة: ما معنى ىذا الكبلـ؟

فمت كأنا أضغط عمى مخارج األلفاظ تأكيدان لو معناه: إف األستاذ سيد قطب زعيـ كمصمح 
 (ُ)ككاتب إسبلمي, بؿ مف أعظـ الكتاب اإلسبلمييف, ككارث محمدم"

كيتسـ الحكار عند الغزالي بأف كمماتو مختصرة ككاضحة ال زخرؼ فيو كال نقكش كذلؾ ألنو 
يد أف تكشؼ عف  شخصية اآلخر في النص, كما أف تحقيؽ داخؿ السجف.., كألف الكاتبة تر 

 الحكار يتناسب مع شخصية الغزالي الحازمة الحاسمة.

أما منير الغضباف فبل يميؿ إلى تكظيؼ الحكار, فقمما تجده في سيرتو ك كذلؾ حماد 
 الحسنات في سيرتو ذكريات مرج الزىكر.

حيث يعمد  ,منتقاة)مكضكع البحث(تغمب تقنية السرد الحكائي عمى غالبية السير الذاتية ال 
الكتَّاب إلى نقؿ القصص الجزئية إلى القارئ مستخدمنيف الفعؿ الماضي غالبان, كالفعؿ المضارع 

 أحياننا.

متحدثان عف انسحاب الجيش العثماني مف دمشؽ بعد ىزيمتو  -مثبلن –يقكؿ عمي الطنطاكم 
ىػ عمى صكت رعدو شديد ُّّٕالمحـر  ُُٖٗفي الحرب العالمية:"كاستيقظنا يكمان مف أياـ سنة 

كلكف السماء ما فييا قطعة مف غماـ, كزخات ىائمة كأنيا زلزاؿ كلكف ما اىتزت الدار, فصعدنا 
نحاكؿ أف نرل مف سطكح المنازؿ, فشاىدنا نكران يسطع ثـ يخمد كناران تتفجر في الجك ثـ تيمد, 

)أم مستكدع الذخائر( قد فٌجر! كسألنا: لماذا؟ كانتظرنا فجاء مف يخبرنا بأف )الجبخانة( في )القدـ( 
 (ِ)فمـ يعرؼ أحد لماذا؟"

مزج القرضاكم في كتابو بيف السرد كالحكار حسب ما يقتضيو المكقؼ, كمف أمثمة ذلؾ: 
ا باحثنا, ككنت عمى مكدة كصمة طيبة بو, فمما رآني أتردد كثيرا عمى  "كاف أبك الكفا رجبلن عالمن

ددا مف المراجع كؿ يكـ سألني: فيما تبحث ىذه األياـ يا قرضاكم؟ قمت: المكتبة كأجمع أمامي ع
أبحث في مكضكع كمفت بو مف مشيخة األزىر, قاؿ: كما ىك؟ قمت: ما يحؿ لممسمـ كما يحـر 

عميو, قاؿ: كقعت في مطب يا قرضاكم, كدخمت امتحاننا عسيرنا دكف أف تعرؼ!.."
(ّ) 

                                                           

 َُِالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ُ)
 ٔٔ, ُالطنطاكم, ذكريات, ج (ِ)
 ُْٗ, ِالقرضاكم, ابف القرية كالكتاب, ج (ّ)
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حماد الحسنات يعتمد اعتمادان كميان عمى السرد الحكائي ناقبلن إلينا بعض المعمكمات اليامة 
بالتفصيؿ, يقكؿ الكاتب مكضحان فعالية مسيرة األكفاف إحدل الفعاليات التي نفذىا المبعدكف في 

اب مرج الزىكر أمبلن في أف تظؿ قضيتيـ ماثمة أماـ األعيف: "تحدد يكـ المسيرة, كتجمع الشب
كالشيكخ كقد لبس كؿ منيـ كفنو, كاصطفكا صفكفان ثـ أخد كؿ منيـ يكدع اآلخر كداع االستشياد.. 
ثـ تحرؾ الركب كالقمكب تستعد لمقاء اهلل كقد تجمعت صحافة العالـ بأعداد كبيرة كؿ منيـ يمتقط ما 

يران ىادئان يحمك لو مف المقطات الصحفية, سارت المسيرة بيدكء إلى حدكد الكطف كىي صامتة س
كفي منتصؼ الطريؽ كقؼ الجميع كصمكا صبلة الضحى كتحدث  أحدىـ في الجميع كىك بذلؾ 

 (ُ)يشد عمى أيدييـ كيذكرىـ بالشيادة"

 الوصف:

قد يبدأ الكاتب سيرتو بداية كصفية حيث أف " البدايات الكصفية تقدـ إضاءة ألجكاء 
معينة, مع إسقاط جكانب أخرل, كذلؾ كي النص, بيد أف ىذه اإلضاءة تعمؿ عمى تأكيد تفاصيؿ 

كلك عدنا إلى كتاب طفؿ مف القرية (ِ)يتسنى كصؿ بيف ما قيؿ في السابؽ, كبيف ما يميو كيمحقو"
كلكنو  ,نجد أف سيد قطب بدأه ببداية كصفية. يقكؿ:مضى عمى ىذه األحداث أكثر مف ربع قرفو 

ده بقشعريرة تتخمؿ عظامو في صمت اليكـ ال يستطيع أف يسترجع صكرتيا دكف أف يحس في جس
العارم مف كؿ ما  ,ىذا الرجؿ المشعث الشعر الممزؽ الثياب  ,كأنما استحاؿ دمو إلى ماءو مثمكج

ك"البداية الكصفية المشيدية تجمك الغمكض عف حركة األبطاؿ, كما تكشؼ عف  ,(ّ)يستر الجسد"
ف الذكر, ذلؾ أف العبلقات القائمة قسـ مف حكاراتيـ, دكف أف ينفمت عنصر الزمف كما المكاف م

 (ْ)بيف الشخصيات تقدـ مختصرة مفسرة "

إلى تقنية الكصؼ باعتبارىا تعبر عما في داخمو كتجيب عف تساؤالتو  عمي الطنطاوييميؿ 
حكؿ التغيير الذم طرأ عمى الزمف كالمكاف, كينكه الكاتب لذلؾ  بقكلو: "كما أنا بالشاعر كما 

ما أنا إال مصكر يتأبط آلتو يطكؼ بيا, يصكر مشاىد الحياة كمشاعر  صناعتي نسج التياكيؿ,
مسكيف ينقؿ صكره نقبلن, كلست المصكر المبدع الفناف الذم يحمؿ  ]فكتكغرافي[النفس, مصكر 

                                                           

 ّٗالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ُ)
 ِٔالنص األدبي,  نكر الديف, البداية في (ِ)
 ِقطب, طفؿ مف القرية,  (ّ)
 ّٔنكر الديف, البداية في النص األدبي,  (ْ)
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لكحاتو مالـ يكيف كال يككف. إنما إنساف يدب عمى أرض الكاقع, عمي حيف يضرب الشعراء أمكاج 
 (ُ)الجك بأجنحة النسكر"

كلقد كصؼ الطنطاكم المكاف كالبمداف كالشخصيات, كىا ىك يصؼ بناء دار المعمميف 
قكلو: "يشبو في طراز بنائو أبنية القركف الكسطى: برجاف مف الجانبيف كفكقيا سقؼ ىرمي مف 

 (ِ)القرميد كالباب الكبير بينيما كقد كانت فكقو لكحة مف الحجر عمييا )مدرسة دار المعمميف("

"كأكؿ ما أدىشني أننا خرجنا في -مبمداف التي زارىا ما قالو عف مصر:كمف كصفو ل
المحطة كقد انتصؼ الميؿ أك كاد في الساعة التي تغمؽ فييا الحكانيت في الشاـ كتخمك الطرؽ 
كتناـ المدينة فإذا الشكارع ىنا مزدحمة بالناس, كحافبلت التراـ ممتمئة, كالدكاكيف مفتكحة.. أفبل يناـ 

 (ّ) في الميؿ كال في النيار؟"أىؿ مصر ال

كيصؼ الكاتب كؿ شيء في مصر شكارعيا أسكاقيا, جسكرىا, كمف ذلؾ قكلو أيضان يقكؿ 
كاصفان ككبرم النيؿ: "إلى أف كصمنا إلى الجسر )كيسمكنو ىناؾ باسمو التركي: الككبرم( كىك مف 

لؾ حيث تقـك بقصكرىا غير الحديد مستكفي بعمد الحديد, فجزناه مف فكؽ النيؿ الكبير إلى الزما
 (ْ)بعيدة عف بكالؽ بأككاخيا"

يحمؿ  -كما قاؿ-عمي الطنطاكم في كصفو متأثران باألفبلـ الكثائقية حيث تشعر ككأنو
 كاميرا يطكؼ بيا في الشكارع فتسجؿ كؿ ما تقع عميو عيناه مف مبافو كشكارع كحجر كبشر كشجر.

عكد مثؿ معادم, فإذا ىي كمثيبلتيا مف دكر "كرأيت الدار التي ت -كمف كصفو لمدكر قكلو:
دمشؽ العظاـ في تمؾ األياـ. األرض تفرش بالحجر المنقكش كالمرمر الصافي, كالجدراف تكتسي 
الرخاـ ذا األلكاف كالنقكش كالركائع الحساف, كتتجدد البركة كيعكد إلييا ركاؤىا كيجرم فييا ماؤىا, 

ات( الدكر الكبار في الشاـ: )ًفٍسًقية( كىي طبؽ مف الرخاـ أما )القاعة( فيككف فييا مثؿ ما في )قاع
مقرنص الجكانب ينصبُّ  ,المجٌزع كالحجر اًلمزٍّم )نسبة إلى اًلمٌزة في دمشؽ( منحكت بيد صناع

فييا الماء مف نكافير صغار ترسـ خطكطيا متعاطفان بعضيا عمى بعض يككف منيا  مثؿ القبة 
ثـ ينصب الماء مف  ,لنكر بدت كأف فييا ألفي حجر مف األلماسالصغيرة إذا تكسرت عمييا أشعة ا

                                                           

 ُّٔ, ُالطنطاكم, ذكريات, ج (ُ)
 ّٖ, ُالطنطاكم, ذكريات, ج (ِ)
 ِّْ, ُالطنطاكم, ذكريات, ج (ّ)
 ِّٖ, ُالطنطاكم, ذكريات, ج (ْ)
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ككذلؾ ينتقؿ الماء مف طبؽ إلى طبؽ بأبرع صناعة كأجمؿ  ,الجكانب إلى طبؽ مثمو أكبر منو
 (ُ)فف"

قد تتكقؼ كأنت تقرأ صفحات مف سيرة القرضاكم فتجد أنو كتاب عف أدب الرحبلت, فمثبل 
فيعتمد عمى الكصؼ, كمف ذلؾ قكلو عف الجامع األرزؽ  يتحدث عف اآلثار كالمتاحؼ كالجكامع

الشيير: "مكاف آية مف آيات الفف كركعة العمارة اإلسبلمية, كفاؽ آيا صكفيا بجمالو كجبللو. كلذا 
ترل آالؼ السياح, بؿ عشرات اآلالؼ كؿ يكـ يفدكف إليو مف حدب كصكب, كيستمتعكف برؤية 

كأركانو كأعمدتو كسقكفو كمآذنو, كأبكابو كنكافذه كمداخمو,  آيات الفف كالجماؿ كاإلبداع في جدرانو
كمآذنو الست يصكركنو مف كؿ جانب كناحية كقد سمعت أ. جاركدم يتحدث عنو كما يتحدث 

 .(ِ)العاشؽ عف معشكقتو"

القرضاكم لو قدرة كبيرة عمى كصؼ الشخصيات كتحميميا كسبر أغكارىا فمثبل يقكؿ عف 
حمو اهلل: "كاف مصباح رجبل طيب القمب, نقي السريرة, ظاىره صديقو مصباح محمد عبده ر 

كباطنو, محببنا إلى الناس, لـ أرل أحدا يكرىو أك يعاديو, فقد كاف سيؿ التعامؿ, ىيننا ليننا متكاضعنا 
خافض الجناح إلخكانو, يألؼ كيؤلؼ, بسيطنا في مظيره كفي مخبره كفي حياتو كميا, كما كاف 

 (ّ)لطائؼ كفكاىات تصدر عنو ببل تكمؼ كال تصنع" فكييا خفيؼ الركح, لو

نجيب الكيبلني في لمحاتو يمزج بيف السرد كالكصؼ كالحكار, كيستخدـ كؿ منيـ حسب ما 
 نريد حضرة الضابط المناكب.-يقتضيو المكقؼ,  يقكؿ الكاتب مكظفان الحكار:"

 ليو 
 كاحد بيمكت 
 ..يمكت كال يخفى..في ستيف داىية 
 حراـ 
  أنت كىك.. سأبمغ الضابط.طيب اسكت 
  كبعد ربع ساعة , فتح الباب, ككجدنا الضابط كماؿ دكس يقؼ في مكاجية العنبر

كظؿ صامتان بعض الكقت فيركلت إليو قادمان مف آخر العنبر, ثـ قمت كأنا أقؼ 
 بالداخؿ قرب الباب:"عندنا يا سعادة البيؾ معتقؿ مصاب بالتياب حاد بالزائدة الدكدية.

                                                           

 ِّ, ُالطنطاكم, ذكريات, ج (ُ)
 ُِٓ, ّالقرية كالكتاب , جالقرضاكم, ابف  (ِ)
 ِٗ - ِٖ, ص ْج ابف القرية كالكتاب,القرضاكم,  (ّ)



223 

 

 ألعكرالمصراف ا 
 نعـ 
 متأكد يا دكتكر 
 مائة في المائة 
  ذا لـ يكف التشخيص صحيحان فستككف نكبة عميؾ سأبمغ الداخمية في القاىرة, كا 

 كعمينا..
 ..المعتقؿ محمكد سرحاف في حالة خطرة 
 كجمسنا ننتظر ما يقرب مف أربع كعشريف ساعةسأنصرؼ أغمؽ الباب يا عسكري, 

كبعد طكؿ انتظار  ,كصمت حزيف ,لعنبر ىـ ثقيؿكشمؿ ا ,كمحمكد يئف كيتكجع كيتقيأ
كأمر بنقمو إلى مستشفى  ,ثـ أخذ المريض كفحصو ,جاء حكيمباشي مستشفى الشرطة

 (ُ)سجف طره."

 

  

                                                           

 َْٗ, ٓالكيبلني, ذكريات, ج (ُ)
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 الشخصيات

الشخصية عمكد ميـ مف أعمدة القصة أك الركاية فيي التي تقـك بالحدث كمف خبلليا 
يقكؿ حسف بحراكم في كتابو بنية الشكؿ ,تتنامى األحداث كي مركرنا بالذركة كصكالن إلى الحؿ

جرائي دقيؽ مما جعميا  الركائي:"ظؿ مفيكـ الشخصية غفبلن, كلفترة طكيمة, مف كؿ تحديد نظرم كا 
لجكانب غمكضان كأقميا إثارة الىتمامات النقاد كالباحثيف... كيفسر تكدكركؼ ىذا مف أكثر ا

اإلعراض عف دراسة الشخصية الركائية بككنيا, ىي نفسيا ذات طبيعة مطاطية جعمتيا خاضعة 
لكثيرو مف المقكالت دكف أف تستقر عمى كاحدة منيا, كما أف ىذا اإلعراض يتضمف مكقفان بمثابة رد 

ىتماـ الزائد بالشخصية كاالنقياد الكمي ليا الذم كاف قد أصبح قاعدة لدل نقاد أكاخر فعؿ عمى اال
"أما ,ة كطغت عمى سكاىا مف أنكاع القصصحيث انتشرت قصة الشخصي(ُ)القرف التاسع عشر"

نما استخدمكا كممة شخص كأرادكا بيا اإلنساف ذكران أك  العرب القدامى لـ يستخدمكا كممة شخصية كا 
" أنثىن
كيفسر التكنجي الشخصية في كتابو المعجـ المفصؿ في األدب بأنيا:"خصائص تحدد  (ِ)

اإلنساف جسمينا كاجتماعينا ككجدانينا,كالشخصية قبؿ أف تكتمؿ البد ليا مف أف تمر بمراحؿ يتعرؼ 
 (ّ)بيا صاحبيا بذاتو الجسمية ثـ بذاتو النفسية كأخيرا بذاتو االجتماعية"

ر حكؿ مفيكـ الشخصية فمنيـ مف ركز عمى فكرة التكافؽ كقد تباينت كجيات النظ
االجتماعي كعٌد الشخصية معادلة لمجانب االجتماعي لمفرد, كمنيـ مف اعتبرىا ذلؾ التنظيـ 
الديناميكي الذم ينظـ األجيزة النفسية كالجسمية كمنيـ مف نادم بإنفراد الشخصية كقالكا بأف 

 (ْ)الشخصية مجمكع األفراد في مجتمع ما" الشخصية حقيقة ركحية كمنيـ مف قاؿ بأف

يتجو مفيـك الشخصية في المنظكر اإلسبلمي إلى السمكؾ فالسمكؾ ىك الذم يدؿ عمى 
حيث أننا ال نستطيع أف نحكـ عمى شخصية أم إنساف إال مف خبلؿ العمؿ (ٓ)شخصية اإلنساف"

 الذم يقكـ بو.

 

                                                           

 َِٕبحراكم, بنية الشكؿ الركائي,  (ُ)
محسف, ناىض, الشخصية اإلسبلمية في الشعر الفمسطيني, مكتبة اليازجي, الطبعة األكلى غزة فمسطيف,  (ِ)

ََِٖ ,ُ 
 ْٓٓ, ِحمد, المعجـ المفصؿ في االدب,جالتكنجي, م (ّ)
 ِانظر محسف, الشخصية اإلسبلمية في الشعر الفمسطيني,  (ْ)
 ّمحسف, الشخصية اإلسبلمية في الشعر الفمسطيني,  (ٓ)
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 -أىمية الشخصية:

الذاتية في أنيا )أم السيرة الذاتية( تتمحكر حكؿ شخصية تنبع أىمية الشخصية في السيرة 
"إف أىمية الشخصية  ,المؤلؼ الراكم كالتي تساكم الشخصية الرئيسة التي تدكر حكليا األحداث

تعتمد عمى الكظائؼ العامة التي تقكـ بيا مف خبلؿ شبكة عبلقات مركبة عمادىا المكاف كالفعؿ 
أف تنفصؿ عف المحددات األخرل لمعمؿ األدبي بؿ إف" الشخصية فبل يمكف  (ُ)كاالرتباط باآلخريف"

ىي التي تككف كاسطة العقد بيف جميع المشكٍّبلت األخرل, حيث إنيا ىي التي تصطنع المغة, 
كىي التي تبث أك تستقبؿ الحكار, كىي التي تصنع المناجاة, كىي التي تصؼ معظـ المناظر... 

ض بتغريـ الصراع أك تنشيطو مف خبلؿ سمككيا كأىكائيا كىي التي تنجز الحدث, كىي التي تني
كعكاطفيا, كىي التي تقع عمييا المصائب... كىي التي تعمر المكاف... كىي التي تتفاعؿ مع 

إال أف التحديث في الركاية ابتعد قميبل عف تقدير الشخصية كاعتبرىا  (ِ)الزمف فتمنحو معنى جميبلن"
فالشخصية ليس ليا أم أىمية بدكف الحدث أك بدكف المكاف  جزءا مف العمؿ األدبي كليس كمو,

 .كىكذا

يقكؿ محمد نجـ في كتابو فف , ة ليا صفات ينبغي أف تتكافر فيياكالشخصية القصصي
القصة محددا ىذه الصفات:" فالشخصية القصصية يجب أال تككف خارقة تتحدل الكاقع كتتجاكزه, 

ؿ يجب أف تككف مزيجان مف الخير كالشر كالشخصيات كال ىزيمة تنحط عف الكاقع كتنكمش عنو, ب
ف كاف ىذا الكبلـ ينطبؽ عمى الركاية (ّ)العادية التي نراىا في حياتنا اليكمية أك نكتشفيا في ذكاتنا" كا 

ألف السيرة الذاتية ترجمة المؤلؼ لنفسو  –في تقديرم –فيك البد أف ينطبؽ عمى السيرة الذاتية 
كالزماف كالمكاف كالحدث, كقد يصكرىا بأنيا الخير كمو, أك يصكرىا فشخصيتو ىي بؤرة األحداث 

بأنيا ىي المثاؿ,  كيترفع عف ذكر أم شيء قد يسئ إلى صكرة المثاؿ لذلؾ أتفؽ مع عصاـ أبك 
شندم في كتابو نقد النثر العربي حيف يرل "كجكب تمحكر السيرة حكؿ الشخصية الرئيسية فييا, 

ج بمعنى تصكير تأثير الزمف كعكاممو كأحداثو عمى ظاىر صاحب كتصكيرىا مف الداخؿ كالخار 
السيرة, مف حيث البنية الشخصية أك مراحؿ العمر, باإلضافة إلي بياف لكاعج نفسو الداخمية كأفكاره 

, إذف البد مف أف يتطرؽ الكاتب إلى (ْ)مف الكالدة حتى الممات" –قدر اإلمكاف  –كمعتقداتو 
المكاقؼ االيجابية. "كفي تعريؼ لكجكف لمسيرة الذاتية نجد أنو جعؿ مف  مكاقفو السمبية كما يذكر

                                                           

 ِٗالشكابكة, محمد عمي, السرد المؤطر في ركاية النيايات, لعبد الرحمف منيؼ )البنية كالدالئؿ(,  ص (ُ)
 َُْمرتاض, في نظرية الركاية بحث في تقنيات السر,  (ِ)
 َُٕنجـ, فف القصة,  (ّ)
, مطبكعات كزارة الثقافة, عماف, دار الشركؽ َُِأبك شندم, عصاـ حسيف اسماعيؿ, نقد النثر العربي ص (ْ)

 في كتابات إحساف عباس
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 -أنا السارد–معايير تحديد النص األدبي كىؿ ىك مف السير الذاتية أـ ال؟التطابؽ بيف أنا المؤلؼ 
 (ُ)كأنا الشخصية المركزية كما جعؿ مكضكعيا سيرة حياة المؤلؼ كتاريخ تككيف شخصيتو."

الشخصيات في الركاية أك القصة  متنكعة كيعتمد الكاتب في ىذا  -أنكاع الشخصيات:
ىذه السمات ىي التي تحدد كيفية بنائيا داخؿ النص األدبي  ,التنكع عمى سمات خاصة بالشخصية
لذلؾ فمف الدارسيف مف قسـ الشخصيات إلى شخصيات , (ِ)كمف ىذه السمات الثابت كالمتغير."

النامية"ىي التي تتكشؼ تدريجيان خبلؿ القصة, كتتطكر فالشخصيات  نامية كشخصيات مسطحة,
حيث تتطكر (ّ)بتطكر حكادثيا, كيككف تطكرىا عادة نتيجة تفاعميا المستمر مع ىذه الحكادث"

صفات الشخصية مع تأثرىا باألحداث فيمكف أف يككف شريرنا ناقمنا عمى نفسو كعمى المجتمع  ثـ 
صية الثابتة قسميا عمي عكدة إلى نكعيف شخصية ثابتة يصبح إنساننا خيرنا يساعد الناس, كالشخ

 تسعى ألف تصبح شخصية نامية كشخصية ثابتة مف بداية الركاية حتى نيايتيا.

كالشخصيات المسطحة ىي التي عادةن ما تبني "حكؿ فكرة كاحدة أك صفة ال تتغير طكاؿ 
تتصؼ الشخصية بالصدؽ أك  فيمكف أف(ْ)القصة, فبل تؤثر فييا الحكادث, كال تأخذ منيا شيئان"

 الكذب أك األنانية أك العنؼ كالعدكانية كتظير ىذه الصفة في كؿ أحداث القصة.  

كلقد قسـ بعض الدارسيف الشخصيات بطريقة أخرل حيث" يجرم النظر إلى أىمية الدكر 
ما الذم تقكـ بو الشخصية في السرد كالذم يجعميا تبعان لذلؾ إما شخصية رئيسية )أك محكرية( , كا 

, أم أنيا تقسـ إلى رئيسية كثانكية,"أما الشخصيات (ٓ)شخصية ثانكية أك مكتفية بكظيفة مرحمية"
الثانكية في القصة فكثيرة متعددة األدكار مختمفة السمات منيا ما كاف ضبابيان لـ تظير إال حركتو 

أما  (ٔ)سو"كىيئتو ليشارؾ في تككيف المشاىد.., كمنيا ما اختفت مبلمحو كبدت دخيمة نف
الشخصيات الرئيسية فيمكف أف تككف شخصية كاحدة أك شخصيتيف اثنتيف أك أكثر.كفي اآلداب 

                                                           

االردف عماف منشكرات مؤتمر النقد  انظر,ىياس, خميؿ, قصيدة السيرة الذاتية قراءة في اشكالية المصطمح, (ُ)
  َِٗالدكلي الحادم عشر,

 ُِٓانظر,بحراكم,  بنية الشكؿ الركائي,   (ِ)
 َُْنجـ, فف القصة,  (ّ)
 ٔٓ, انظر عمي عكدة , الفف الركائي عند جبرا ابراىيـ جبرا, َُّنجـ, فف القصة,  (ْ)
 ُِٓبحراكم, بنية الشكؿ الركائي,   (ٓ)
 ِٖٕد األدب الفمسطيني, أبك عمي, في نق (ٔ)
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جعميا شخصية فريدة (ُ)القديمة تظير"الشخصية األسطكرية تمؾ التي امتمكت قدرات كمكاقؼ خارقة"
 بامتياز.

عؿ فكستر قد جف"كال نستطيع ف نحكـ عمى جميع شخصيات السيرة بأنيا عميقة أك سطحية 
مقياس الحكـ عمى عمؽ شخصية ما أك عمى سطحيتيا يكمف في الكضع الذم تتخذه تمؾ 

ما ال تفاجئنا مطمقان"  (ِ)الشخصية تجاىنا, فيي إما أنا تفاجئنا بطريقة مقنعة كا 

ف لـ تفاجئنا فيي  فإف فاجأتنا الشخصية بطريقة مقنعة فيي شخصية عميقة متغيرة كا 
 شخصية سطحية.

لنظر اإلسبلمية يمكف تقسيـ الشخصيات إلى شخصيات خٌيرة تدافع عف الخير كمف كجية ا
, كيمكف أف تككف شخصية شريرة ر الفسادكتحاكؿ نشره في المجتمع, كشخصيات شريرة تسعى لنش

 نامية تتحكؿ مف خبلؿ الصراع إلى شخصية خيٍّرة.

الجدير بالذكر أف ىناؾ عكامؿ تؤثر في بناء الشخصية الركائية عامة كىي عكامؿ سياسية 
كسائر فنكف األدب  –أكتاريخية أك اجتماعية أك اقتصادية, فمثبل نرل " الركاية الفمسطينية 

عكست الكاقع التاريخي لحركة المجتمع الفمسطيني, مف خبلؿ المركبات االجتماعية  –الفمسطيني 
كيرل محمد محمكد عبد الرازؽ" أف رؤيا الفناف (ّ)تفرضيا كؿ مرحمة مف مراحؿ ىذا التاريخ"التي 

ىي صاحبة الحؽ األكحد في فرض نفسيا عمى العمؿ, حتى لك شاء الفناف نفسو, بحكـ آمالو 
كطمكحاتو, أك تأثره ببعض المقكالت السياسية أك االجتماعية أف تحيد عف طريقيا أك تغير كلك قيد 

كلكف مف أيف تنبع رؤيا الفناف؟ أليست مف األفكار السياسية كاالجتماعية (ْ)مة مف مسارىا"أنم
بت في العمؿ  كالمبادئ كالمعتقدات التي نضحت بيا البيئة فشكمت شخصيتو, كالتي بدكرىا صي

 األدبي.

 

 

                                                           

 ٕٕعكدة, الفف الركائي عند جبرا إبراىيـ جبرا,  (ُ)
 ُِٓبحراكم, بنية الشكؿ الركائي,   (ِ)
, منشكرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ العراؽ, ُْْأبك مطر, أحمد عطية, الراكية في األدب الفمسطيني, ص (ّ)

 ـَُٖٗ
 ِِٓ, ُٓٗٗالقصيرة, الييئة المصرية العامة لمكتابة, عبد الرازؽ, محمد محمكد, فف معايشة القصة  (ْ)
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 الشخصية الرئيسية: -البطل في القصة:

في الركاية ؛ألف الثانية ىي ركاية  الشخصية الرئيسة في السيرة ال تختمؼ كثيرا عنيا
كانعكاس لمكاقع بصكرة فنية كقد يخالط ىذا التسجيؿ بعض المبالغة, في حيف تعتبر السيرة ىي 

كلقد  كىي شخصية المؤلؼ الراكية,الكاقع نفسو مف كجية نظر الشخصية الرئيسية المحكرية فييا
سطيني البطؿ في الركاية إلى عٌدة أنكاع: قسـ أحمد عطية أبك مطر في كتابو الركاية في األدب الفم

البطؿ الضحية الذم يعتبر مف أكؿ الشخصيات التي القت اىتمامان في الركاية الفمسطينية ألف 
ـ  جعمت العديد مف األشخاص يعانكف الفقر كالعذاب كالظمـ, ُْٖٗاألكضاع السياسية بعد عاـ 

نتيجة ظيكر الطبقة البرجكازية فنشأ ىذا  كالبطؿ البيركني حيث نما اإلحساس الذاتي عند الفرد
ثـ فظيع كالبطؿ الشعب بعد عاـ  ـ الذم يعبر ُٕٔٗالبطؿ الغامض الذم يكتنؼ ماضيو سر كا 

عف إصرار الشعب العربي عمى التصدم كالمكاجية, كالبطكلة األنثكية حيث قدمت المرأة األـ 
 (ُ)كأخت الفدائي كالقائدة في العمؿ الثكرم العسكرم"

أبالغ إذا قمت إف ىدؼ السيرة الذاتية اإلسبلمية كشؼ الستار عف خصائص كمميزات كال 
فقد الحظت أف غالبية  كتاب السير الذاتية  ,كالتي تعتبر محكر النص األدبي ,شخصية األديب

كىـ أكلئؾ الذيف رأكا في  ,اإلسبلمييف كتبكا سيرىـ بناءن عمى طمب مباشر مف شخصياتو مقربةو ليـ
يقكؿ التممساني:" كذات يكـ زارني في مكتبي بمجمة الدعكة  ,صيات مثاالن ال بد أف يحتذلتمؾ الشخ

 ,كتحدث معي في كتابة مذكراتي ,األستاذ عصاـ غازم مندكب جريدة الشرؽ األكسط في القاىرة
فكاف جكابي أنني ال أستطيع كتابة مذكرات صحيحة مطابقة لمكاقع؛ ألف مرجعي سمب مف بيف 

كمف المقطكع  ,أم ما يعمؽ بذىني مما مر بي في حياتي ,إذا كتبت فسأكتب ذكرياتي كلكني ,يدم
 ,بو أف الذاكرة ليست العماد الراسخ في سرد األحداث؛ ألنيا عرضة لمخطأ حيننا كلمنسياف أحياننا

" د فق ,كيقكؿ الكيبلني:" كالكاقع أنني لـ أفكر في كتابة سيرة ذاتية مف قبؿ (ِ)فقبؿ الرجؿ متفضبلن
أكلئؾ الذيف ترككا آثارنا بارزة عمى أحداث  ,كنت أعتقد أنيا مف حؽ األعبلـ البارزيف كحدىـ

لكني أماـ رغبات ممحة مف بعض األبناء األعزاء  ,أك بصمات كاضحة عمى حركة الحياة ,التاريخ
كىـ يعدكف  ,تطالب بكتابة شيء عف حياتي حتى يستعينكا بيا ,في الدكؿ العربية كاإلسبلمية

كزينب  (ّ)بخصكص األدب اإلسبلمي" ,رساالت الماجستير كالدكتكراة في عدد مف الجامعات
يماننا منا بأف فترة سجننا كتعذيبنا ىي مف حؽ التاريخ كمف حؽ الذيف عمى  ,الغزالي تقكؿ :"كا 

                                                           

 ّّْ – ُْٔانظر أبك مطر, أحمد عطية, الراكية في األدب الفمسطيني,  (ُ)
 ْالتممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ِ)
 ٔالكيبلني, مذكرات الدكتكر, نجيب الكيبلني,  (ّ)
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 ,الطريؽ أف يعكىا كيدرسكىا حتى يبقكا عمى طريؽ الجياد كال تتحكؿ قضيتيـ إلى سفسطة كبلمية
خكاني كاستعنت  ,ث ترؼ كقصة تاريخكحدي إيماننا بيذا كمو نزلت عمى رأم المخمصيف مف أبنائي كا 

ف كاف مف الصعب أف يستعاد بكصفو  ,باهلل سبحانو كتعالى في جمع ما احتكتو ذاكرتي مما كاف كا 
 (ُ)كنمطو"

, بكؿ ما فييا مف مميزات في سيرة عمي الطنطاكم ىي شخصيتو نفسو الشخصية الرئيسية
حيث تدكر حكليا كؿ األحداث؛ ألنو يتحدث عف نفسو في كؿ مرحمة مف مراحؿ عمره. فيك رجؿ 

فمثبلن عند حديثو عف صبلة الفاتح  -مثقؼ كتظير ثقافة الطنطاكم عند الحديث عف أم أمر:
(كبيف مصدرىا  كمصدرىا, قاؿ:"ككاف أكؿ مف نبو إلى ما يحؼ بيذه الصيغة )أعني صبلة الفاتح

ككشؼ خطاياىا ىك الشيخ محمد الخضر الشنقيطي, الذم كاف مف قبؿ مفتي المدينة المنكرة ثـ 
نزؿ األردف, كشنقيط التي خٌرجت طائفة مف العمماء كعيرؼى أىميا بالحفظ حتى نقمت عنيـ فيو 

 -ضان قكلو:.كمنو أي(ِ)كقائع تحسب مف العجائب شنقيط ىذه ىي التي يدعكنيا اليكـ مركتانيا"

"كحيف كاف أمير المؤمنيف عمر يأكؿ الخبز بالزيت كيقنع بما قؿَّ مف الرزؽ كاف يجزؿ 
كمنو كذلؾ  (ّ)عطاء القضاة, كمف نظر في "تاريخ قضاة مصر" لمكندم رأم تفصيؿ ما أجممت"

 "كنسيت أنو )يقصد صديقو مصطفى الخف( أشبو الناس بأخي كرفيقي الشيخ مصطفى الزرقاقكلو: 
عمى بعد ما بينيما في السف, يشبو في إتقاف كؿ عمؿ يعممو كفي سعة صدره كطكؿ بالو, فأردت 

, كما أنو اطمع عمى األدب (ْ)أف أتشبو بو, فكاف مثمي مثؿ القرد كالنجار في كتاب كميمة كدمنة"
ف.. الفرنسي: "ثـ إنني درست أركع ما في األدب الفرنسي أدب ككرتام كراسيف كمكليير كالفكنتي

 (ٓ)كأدب ركسك كشاتك برياف كال مارتيف كدكمكس ىكجك..."

ف طرأ عمييا بعض التغيير بحكـ الزمف إال أنيا ظمت  كشخصية الطنطاكم شبو ثابتة كا 
 تحمؿ نفس المبادئ كاألفكار التي حمميا في بداية شبابو.

ت أما الشخصيات الثانكية فيي إما شخصيات رافقت الطنطاكم في سنيف طكيمة, كمرٌ 
عمييا نفس األحداث )كأصدقائو المقربيف مثؿ أنكر العطار(, أكشخصيات ليا دكر محدكد ال 

                                                           

 ٕالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ُ)
 ّٓ ,ٕالذكريات, جالطنطاكم,  (ِ)
 ٗ, ٖالطنطاكم, الذكريات, ج (ّ)
 َِٔ, ٖالطنطاكم, الذكريات, ج (ْ)
 ِِِ, ٖالطنطاكم, الذكريات, ج (ٓ)
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يتعدل مكقؼ كشيكخو, كتبلميذه, كىي الشخصية التي تبنى حكؿ فكرة كاحدة, أك صفة كاحدة ال 
 . (ُ)تتغير طكاؿ القصة"

ذلؾ, كقد  أم أف الشخصيات الثانكية  ىي شخصيات لو دكر محدد تقكـ بو ثـ تختفي بعد
 -يذكرىا مرة ثانية كقد ال يذكرىا مطمقان,كشخصياتو الثانكية كثيرة جدان منيا:

أساتذتو كمعمميو الذيف تمقى عمى أيدييـ العمـ في مكتب عنبر أك في  -1
المدرسة السمطانية أك في المدرسة التجارية أك حتى معممو في الكتٌاب, كقد أبسط الحديث 

 -عنيـ ذاكران مناقبيـ كمنيـ:

يقكؿ: "الشيخ عيد ىذا  -زيف العابديف التكنسي, كعيد السفرجبلني كسعيد مراد كغيرىـ:
أعمـ أف تسعة كتسعيف بالمئة مف قراء ىذا الفصؿ لـ يسمعكا باسمو كال أحسبيـ ييتمكف بخبره, 
ككذلؾ يككف نصيب الجندم المجيكؿ مف ثناء الناس, كلكف مالو كالناس؟ كما الذم يرجكه مف 

نو يرجك كنرجك لو مف فضؿ اهلل كرحمتو الجنة, كنرجكىا الناس؟ إ نو عند اهلل معمكـ ال مجيكؿ, كا 
 (ِ)ألمثالو مف المجاىديف المخمصيف كالعامميف الصامتيف"

كمنيـ عبد الرحمف سبلـ كالشيخ المبارؾ كسميـ الجندم, كىا ىك يتحدث عف سميـ الجندم 
أ كفٌسر كأعرب. كانطمقت أخطب في مكضكع بقكلو: "أممى عمي بيتيف شعر لممعرم كقاؿ: اقر 

ذا باألستاذ الجديد يبتسـ ابتسامة أحسست  البيتيف خطبة حماسية مجمجمة كما عممنا الشيخ سبلـ,كا 
كأنيا ككب ماء عمى حماستي, بؿ كأنيا سكيف غرست في قمبي. كقاؿ بيدكئو الساخر كليجتو التي 

أكالن معاني الكممات الغريبة فكقفت ثـ سألني عف  بيا نعكمة السكيف كحٌدىا, قاؿ: بعد, بعد, فسَّر
كمنيـ أيضان  (ّ)دقائؽ اإلعراب فكقفت كقفة أخرل, فقاؿ لي: أرأيت؟ أتبني الدار قبؿ نحت الحجارة؟"

 شفيؽ الجبرم كفارس الخكرم.

جده عمي الطنطاكم, يقكؿ عنو الكاتب: "كاف جدم نظاميان بطبعو, كزاده عممو في  -ِ
بالنظاـ كحرصان عمى التدريب, فكانت حياتو كحياة تمميذ في مدرسة داخمية كؿ حركة الجيش التزامان 

                                                           

 َٕعكدة, عمي, الفف الركائي عند جبرا إبراىيـ جبرا,  (ُ)
 َُُ, ُالطنطاكم, الذكريات, ج (ِ)
 َِّ, ُالطنطاكم, الذكريات, ج (ّ)
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كلجده الفضؿ في تشكيؿ جزء مف شخصيتو, فقد نشأ الطنطاكم (ُ)فييا بحساب ككؿ عمؿ لو كقت"
 محبان لمعمـ كالعمؿ يستطيع أف يستثمر كقتو في كؿ ما ىك مفيد.

 الديف الزركمي صاحب األعبلـ.شعراء ذلؾ العصر: محمد البـز , خير  -ّ

حيث يتحدث عف فقده ألمو كابنتو: "في ىذه السنة رأيت أشد يكـ مٌر  -أمو كابنتو: -ْ
ىػ( الذم بقيت مرارتو في نفسي حتى َُِٓصفر ِٓـ )ُُّٗ/ٕ/ُْعمٌى في عمرم, كىك يـك 

الطب في األكؿ ماتت فيو أمي في مستشفى كمية  ُُٖٗ/ّ/ُٕجاء يكـ أشد منو كأقسى ىك يكـ 
دمشؽ بإىماؿ جراح أخذناىا إلى عيادتو, كفي الثاني قتمت بنتي كىي كحيدة في بيتيا في آخف في 
ألمانيا برصاص مجـر معتد اقتحـ عمييا بيتيا, لـ نعرفو فنثأر منو لكف الذم يعرفو كيعرؼ مف 

 (ِ)أرسمو لف ييممو"

اليند في ثبلث حمقات  أبك الحسف الندكم, حيث تحدث عنو كعف الندكة العالمية في -ٓ
 في الجزء الثامف مف سيرتو.

أخكتو: كيظير في الكتاب اعتزاز عمي الطنطاكم بإخكتو  "كاف أخي عبد الغني نابغان -ٔ
في صغره في الرياضيات يدىش منو كؿ مف عممو مف األساتذة كيفاخر بو, كما كاف متقدمان في 

, فدخؿ المسابقة ككنت أحب أف ينجح فييا كلك في  أمر سفره   -إف نجح   -ف ما فكرت العمـك
نما قمت: إف دخكليا إف لـ ينفع لـ يضر, كدخميا كثير مف الطبلب, ككانت مسابقة صعبة  كحده كا 
كشاقة. كلكف اهلل مفَّ عمينا فكاف أخي ىك األكؿ في مسابقة الرياضيات كىك األكؿ في مسابقة 

"  (ّ)العمـك

 الشخصية المحكرية كمف مميزاتيا: في سيرة يكسؼ القرضاكم تعتبر شخصيتو ىي

احترامو لممرأة كتقديره لزكجتو كظير ذلؾ في أكثر مف مكقؼ, يقكؿ  -ُ
يكسؼ القرضاكم في إطار حديثو عف كالدة ابنو األكؿ كتسميتو: "ككنت أكثر اسـ 
)عبد اهلل( ألنو اسـ أبي, كفي ذلؾ إحياء لذكره كلكف زكجتي فضمت اسـ عبد الرحمف, 

"كظممنا نتجكؿ في المطار, ككاف مطاران  -كيقكؿ أيضان: (ْ)ض رغبتيا"فمـ أحب أف أرف

                                                           

 ُٖٖ, ُالطنطاكم, الذكريات, ج (ُ)
 ٕٗ, ِالطنطاكم, الذكريات, ج (ِ)
 َُُ, ْالطنطاكم, الذكريات,ج (ّ)
 َِِ, ّالقرضاكم, ابف القرية  كالكتاب,ج (ْ)
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كرأينا فيو بعض اليدايا التي  –كلـ يكف بفخامة مطار بانككؾ الحالي  -متكاضعان 
يمكف أف تشترل, كقد اشتريت منيا فصان مف األحجار الكريمة يسمى "عيف القط" 

 (ُ)أىديتو بعد العكدة لزكجتي"

بالعاطفي, كلكنو ليس ذلؾ الذم يغمب قمبو عقمو بؿ ذلؾ  يصؼ القرضاكم نفسو -ِ
"كأنا رجؿ  -اإلنساف الذم يشعر كيتأثر بما يمر بو مف مكاقؼ, كعف ذلؾ يقكؿ:

ف كانت عاطفة الحزف عندم أقكل, كمنيا  عاطفي, أحزف كأفرح, كأضحؾ كأبكي, كا 
ف يحب كقد أكضح القرضاكم مشاعر الحزف عمى فراؽ م (ِ)الحزف عمى األصدقاء"

كمف ذلؾ حزنو عمى فراؽ حسف البنا, يقكؿ:"...كلكف ىذه الشمس سرعاف ما أظممت 
في كجكىنا حيف طالعتنا الصحؼ التي حجبت عنا ىذه المدة, ككجدنا عناكينيا الرئيسة 
تحمؿ ىذا النبأ المفجع: اغتياؿ حسف البنا كما في جريدة األىراـ, أك مصرع الشيخ 

   (ّ)"البنا كما في جريدة المصرم

كاف يستشير أصحاب الرأم. في أمكره الشخصية كمنيا ذىابو إلى  -ّ
 -الدكتكر محمد يكسؼ مكسى كاستشارتو في التخصص الذم يختاره حيث قاؿ:

"أمامي خياراف في الدراسة العميا بكمية أصكؿ الديف عمكـ القرآف كالسنة كعمكـ العقيدة 
لشعبتيف, كربما كانت درجاتي أعمى كالفمسفة, كأنا مستكؼ الشركط لمدراسة في كمتا ا

, (ْ)في شعبة الفمسفة, كقد احترت بينيما حيرة شديدة, فأييما تختار لي يا أستاذ؟"
فأشار عميو الدكتكر أف يختار شعبة القرآف كالسنة عمى أساس أنيما أساس كمصدر 

 الشريعة, فأنس القرضاكم برأيو كقٌدـ إلى شعبة التفسير كالحديث.

إلى إبراز رأيو كشخصيتو في كؿ ما يتعرض لو مف مكاقؼ كمف ذلؾ  يميؿ القرضاكم -ْ
قكلو: "كظيرت النتيجة بنجاحي كحدم في الشعبة ككؿ زمبلئي لؤلسؼ أخفقكا إما في 
ما في االمتحاف الشفكم أك التعييف, كمعنى رسكبيـ أنيـ شطبكا  االمتحاف التحريرم كا 

 ضركرة لو فيما أرل كال أرل أم مف ىذه الشعبة إلى األبد.. كىذا تشديد كتعقيد ال
 جامعة تعامؿ طبلبيا بيذه القسكة, كالحمد هلل الذم نجاني بفضمو.

                                                           

 ُّّ, ّالقرضاكم, ابف القرية  كالكتاب,ج (ُ)
 ِٔ, ْالقرضاكم, ابف القرية  كالكتاب,ج (ِ)
 ّْْ, ُْالقرضاكم, ابف القرية  كالكتاب, (ّ)
 ِِِ,  ِتاب,جالقرضاكم, ابف القرية  كالك (ْ)
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القرضاكم يقدر العمماء حيث يعدد مشايخو كزمبلئو كالعمماء الذم تعرؼ عمييـ كيرد   -ٓ
كؿ فضؿ لصاحبو كقد يقتضي ذلؾ صفحات عٌدة, كلكف الييمو ذلؾ بؿ يذكرىـ كاحدان 

 .و كلقبوكاحدان كؿ باسم

تأثر القرضاكم بالعمماء الذيف قرأ كتبيـ, فخبلؿ حديثو عف قصكر السبلطيف  -ٔ
العثمانييف يقكؿ: "كمف المعالـ التي زرناىا: قصر السمطاف عبد المجيد, كيسمى "ظٍممو 

ف دؿَّ عمى ما كصؿ إليو السبلطيف مف غنى كرفاىية كفخامة كأبية  –بٌخشو" كىك  كا 
ى مدل انغماس السبلطيف في آخر عصكرىـ بمظاىر تبير األبصار فيك يدؿ عم

الترؼ, كاالغتراؼ في أسباب المتعة كالترؼ, كىي بداية التدحرج كالنزكؿ مف القمة 
 .(ُ)إلى السفح. كما يقرر ابف خمدكف في مقدمتو"

ييعتبر القرضاكم مف عمماء المسمميف الذيف ال نستطيع أف نفصؿ حياتو الشخصية عف  -ٕ
"كمف خبلؿ -مة العربية كاإلسبلمية, كىك يقٌر بذلؾ عندما يقكؿ:األحداث العامة لؤل

ىذه المذكرات سيمر القارئ بمعظـ أحداث العصر في منطقتنا العربية كاإلسبلمية, 
بحكـ أني أعيش في قمب ىذه المنطقة, كقمب ىذه األحداث كقد قٌدر لي في ىذه 

صعب أف تفصؿ ما ىك شخصي المرحمة أف أتفاعؿ بيا كمعيا متأثران كمؤثران, كلذلؾ ي
عما ىك عاـ. فقد كنا نعيش ىمكـ األمة, كآالميا كآماليا عمييا نمسي كنصبح كنناـ 

 (ِ)كنستيقظ كنسكف كنتحرؾ"

في كتاب طفؿ مف القرية لسيد قطب نجد أف الشخصية المحكرية التي تدكر حكليا  
دىشة شديدة ممزكجة األحداث ىي شخصية الطفؿ القركم, طفؿ في السادسة مف عمره يشعر ب

بالخكؼ عندما يرل بعض العادات القركية التي تعبر عف الخمؿ العقائدم كالفكرم كتكضح كاقع 
 القرية المغرؽ في الخرافات كاألساطير.

, كىك "يمزؽ –كما كاف يطمؽ عميو أىؿ القرية  –فمثبلن عندما يرل المجدكب أك الكلي 
يؿ عمى رأسو التراب كعمى جسده العارم, حتى يكتسي ثيابو تمزيقان, أك يتمرغ في الكحؿ, أك يك

أديمو مف التراب كالكحؿ ثكبان آخر غير الثكب الممزؽ المخمكع. كاف ينطمؽ في طرقات القرية 
صائحان بصكت مجمجؿ مرعب: اهلل... اهلل... اهلل, أك يسير في خطكات متكانية كىك ييميـي كيزـك 

 (ّ)ء, كيقب كيغطس بقامتو كىك يقكؿ: حي... حي... حي"إم... إم... إم.. أك ينفخ صدره باليكا
                                                           

 ُِٕ, ّالقرضاكم, ابف القرية  كالكتاب,ج  (ُ)
 ِّ, ْالقرضاكم, ابف القرية  كالكتاب,ج (ِ)
 ِقطب, طفؿ مف القرية,  (ّ)
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عندما يراه يشعر بخكؼ رىيب,كيعبر عف مشاعر ىذا الخكؼ كالرعب مف المجذكب عندما مرض 
 فنصحت الجارة أمو أف تذىب بو إلى المجذكب كي يناـ بجانبو ليبلن كسيستيقظ معافىن في الصباح

: "لقد كقؼ شعر رأسو, كاقشعر بدنو, كىك يسمع ىذا يقكؿ معبران عف ردة فعمو ,-حسب اعتقادىا -
االقتراح الرىيب. ىك يبيت ليمة كاممة إلى جكار ىذا الرجؿ الغريب؟ كلماذا ال يذىب إذف إلى جحر 
الثعباف أك عريف األسد.. بؿ لماذا ال يمقي الشيطاف كجيان لكجو؟ أـ أنو ىك مجنكف. كمع أنو لـ 

صحيح, كأف المرأة تجدُّ فيما تقكؿ, إال أنو ال يذكر أف شيئان مف يصدؽ لحظة كاحدة أف ىذا الكبلـ 
 (ُ)الرعب قد دخؿ كيانو طكاؿ حياتو مثمما داخمو كىك يسمع ىذا المزح  المرذكؿ"

كيعبر عف مشاعر خكؼ الطفؿ مف المدرسة كىركبو منيا في اليكـ األكؿ, كيرجع سبب 
ىذا اليركب إلى أحد جنكد الجيش القدامى الذم عينتو مديرية التربية كالتعميـ كي يتجكؿ في القرل 
كيعمـ طبلبيا األلعاب الرياضية, كيعمميـ بعض الحركات العسكرية, يقكؿ عنو: كىناؾ تمرينات 

مف األلعاب السكيدية المعركفة تؤدم بيذه اإلشارات عمى التكالي حسب التمريف )بير. ىؾ. ثبلثة 
انش( كالكيؿ كؿ الكيؿ لمف يخطئ مف التبلميذ في حركة مف ىذه الحركات: إف عصا الخيرزاف 

ثـ إف الرجؿ كاف يبدك في خياؿ ىؤالء التبلميذ الريفييف, ككأنو  ,التي بيده تميب ظيره كجنبيو
كشخصية الطفؿ القركم  (ِ)طاف في سرعة الحركة كخفة الكثب كحفظو العجيب لمجمباز"الشي

 شخصية ثابتة طكاؿ القصة.

 -ولقد وردت عدة شخصيات ثانوية في القصة منيا:

األـ: كىي شخصية مسطحة, شخصية األـ التي تخاؼ عمى طفميا كتحاكؿ أف تبعد  -ُ
ف تأتي بشقيؽ يسنده كيؤاخيو, ككاف ىك عنو األذل أٌيان كاف. يقكؿ: "كانت أمو تتطمع أ

ف لـ يكف ليا معنى حقيقي"  (ّ)يمتقط ىذه األمنية فيتمناىا كا 

شخصية العفريت: شخصية ثابتة كىي شخصية كىمية يؤمف أىؿ القرية بكجكدىا, كقد  -ِ
 كاف ليا حضكر قكم في سيرة سيد قطب مقارنة بالشخصيات الثانكية األخرل.

"كاف حرحكر  -ب عف كراىيتو ليذه الشخصية بقكلو:شخصية حرحكر كيعبر سيد قط -ّ
لصان, كلكنو لـ يكف المص الكحيد في القرية إال أنو دكف مف ييسمع عنيـ جميعان كاف 

                                                           

 ٔقطب, طفؿ مف القرية,  (ُ)
 َُقطب, طفؿ مف القرية,  (ِ)
 ْٕقطب, طفؿ مف القرية, (ّ)
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يسبب لو الفزع الذم يتحكؿ بسرعة إلى مقت, حتى ليكد أف يقابؿ الشيطاف كال يقابؿ 
 ة الشريرة في القصة.كىي شخصية ثابتة كتمثؿ الشخصي (ُ)ىذا الرجؿ بالميؿ كالنيار"

الضابط الذم جمع األسمحة, حيث يقكؿ عنو الكاتب: "عندئذ يبتسـ الضابط العبقرم  -ْ
كىك يشاىد قطع السبلح المطمكبة تحضر بعد اإلنكار, كيرد ذلؾ إلى عبقريتو التي 

أيضا شخصية  يقصد طريؽ العنؼ كالتعذيب..كىي (ِ)أرشدتو إلى اختيار أقكـ الطرؽ
 ثابتة غير متغيرة.

إلى  العمدة: حضكره كاف ضبابيان بالرغـ مف أنو المسئكؿ األكؿ في القرية, كيرجع  -ٓ
"أما العمدة فقد -شدة ضعفو أماـ رجاؿ الحككمة, يقكؿ سيد قطب مكضحان شخصيتو:

اشترل نفسو ككرامتو مف أكؿ األمر, لقد كاف حصيفان... رأل العيف الحمراء, فسارع 
ى كسيمة مضمكنة إلرضاء الحكاـ, أىداه إلييا تجربة طكيمة كذكاء عممي كمقدرة إل

فبالرغـ مف تكصيفو لمعمدة بالذكاء إال أننا نممح (ّ)عمى جميع الكسائؿ كاالتجاىات"
سخرية الكاتب كاستيزائو بو بيف ثنايا الكممات, فبيذا الذكاء لـ يستطع أف يدافع عف 

 مر نفسو أك أمر قريتو شيئان.نفسو, فيك ضعيؼ ال يممؾ مف أ

فإف كانت شخصية حرحكر تعبر عف الشخصية المكركىة كالشريرة في القرية فإف األـ تعبر 
عف الشخصية المحبكبة عند الكاتب, كما أف العمدة يعبر عف الشخصية الضعيفة, كالعفريت عف 

 الشخصية الكىميةالمسيطرة بقكة عمى عقكؿ أىؿ القرية البسطاء.

نجد في كتاب )أياـ مف حياتي( لمكاتبة زينب الغزالي أف الشخصية األساسية في القصة 
 ىي شخصية المؤلفة أك الساردة أك البطمة زينب الغزالي نفسيا.

كىي شخصية ثابتة, تتميز بالقكة كالصمكد عمى المبدأ, كالقدرة عمى المكاجية, ال يضيرىا 
ة إذا كانت مؤمنة بالقضية التي تنافح عنيا, بالرغـ مف أف تتحدل مف ىـ أكبر منيا مكانة أك منزل

أنيا مرت بتجربة عصيبة في فترة محددة مف حياتيا, ىذه التجربة يعجز عف تحمميا كثير مف 
الرجاؿ, كما أنيا مؤدبة في حديثيا, تحتـر الجميع ذكية قميمة الكبلـ, تميؿ إلى الجد كال كقت لدييا 

 ى صبلتيا كقياميا.لميزؿ, قارئة لمقرآف تحافظ عم

                                                           

 ُٕقصب, طفؿ مف القرية,  (ُ)
 ِٖقطب, طفؿ مف القرية,  (ِ)
 ُٖقطب, طفؿ مف القرية,  (ّ)
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األكؿ التقت بو الكاتبة داخؿ السجف كالثاني التقت بو -أما الشخصيات الثانكية فيي نكعيف:
 الكاتبة خارج السجف:

شخصيات معظميا مف اإلخكاف المسمميف, كبعضيا  -الشخصيات خارج السجف: أكالن:
 مف نظاـ الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر, منيا:

األخكات المسممات. كشخصيتيا ثابتة تحاكؿ أف تقـك بعمميا بجد سكرتيرة مركز  -1
خبلص.  كا 

كىك اسـ دؿَّ عمى ثبلثة كجكه إم أنيا شخصية كىمية كبالرغـ مف ذلؾ  -أحمد راسخ: -2
فيي شخصية ثابتة؛ ألنيا تعبر عف كجو المخابرات التابعة لمنظاـ المصرم, كبالرغـ 

تقكؿ الكاتبة:  ة غير كاضحة المعالـ.مف ذلؾ فقد اعتبرتيا الكاتبة شخصية ضبابي
"كنظرت إليو بتدقيؽ ككأني أبحث طكلو كعرضو, فقد دعيت مرة إلى كزارة الداخمية 
لمقابمة شخص يسمى أحمد راسخ!.. كذىبت إلى ىناؾ ككاف فكؽ مكتبو لكحة مكتكبان 
عمييا أحمد راسخ, ثـ حدث أف زارني قبؿ يكميف الشخص الذم يسمى نفسو أحمد 

كىا ىك شخص ثالث يدعى أحمد راسخ يزكرني!! اسـ كاحد لثبلثة شخصيات  راسخ,
 , كيبدك أف ىذا االسـ اسـ حركي في المخابرات كليس اسمان حقيقيان.(ُ)مختمفة"

 (ِ)تحدثت عف العبلقة مع حسف البنا ككيؼ قامت بمبايعتو. -الشييد حسف البنا: -3
يبذؿ كؿ كقتو في سبيؿ الدعكة إلى كشخصيتو ثابتة, فيك اإلماـ المصمح الداعية الذم 

 اإلسبلـ.
 (ّ)كشخصيتو ظيرت في مكقؼ كاحد كىي ثابتة -الشييد عبد القادر عكدة: -4
كرد ذكره كثيران حيث قابمتو المؤلفة كجيان لكجو كدار الحديث  -عبد الفتاح إسماعيؿ: -5

و كىك إنساف مبادر, مف السيؿ الكثكؽ بو, صادؽ, لدي(ْ)عنو أثناء التحقيؽ معيا.
 رغبة عارمة لمجياد في سبيؿ اهلل كاستعداد أكبر عمى تنفيذ ىذه الرغبة.

فيك الزكج الكفي  (ٓ)شخصية ثابتة مف بداية القصة إلى نيايتيا -زكج زينب الغزالي: -6
المؤمف المسالـ الذم أبى أف يطمؽ زكجتو حتى في أحمؾ الظركؼ, بالرغـ مف 

                                                           

 ِّالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ُ)
 َّ – ِٕانظر الغزالي , أياـ مف حياتي,  (ِ)
 ُّانظر الغزالي , أياـ مف حياتي,  (ّ)
 ُٗٓ - ُّٔ, ُّّ – ُِٖ, َُٕ – َُُ, ّٕ – ّٓانظر الغزالي , أياـ مف حياتي,  (ْ)
 ِْ – ّٗانظر الغزالي , أياـ مف حياتي,  (ٓ)
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في مرضو األخير, كما أنو رجؿ الضغط الشديد الذم تعرض لو إلى أف سيجف كىك 
مسالـ كبير السف ال يستطيع أف يجارم الشباب في اندفاعيـ, لذلؾ فيك شخصية 

 إنسانية ضعيفة.
في قصة الغزالي؛ ألنيا تتحدث عف فترة محددة مف (ُ)الشييد سيد قطب شخصية ثابتة -7

يفو حياة سيد قطب, كىي فترة السجف بعد انضمامو لجماعة األخكاف المسمميف كتأل
كتاب معالـ في الطريؽ, كتصكره زينب الغزالي بأنو المؤمف القكم الصداح بالحؽ 

 المستسمـ لقضاء اهلل, قائد قدكة ييابو الجميع.

 -ثانيان: الشخصيات الثانكية داخؿ السجف:

شمس بدراف: تكرر اسـ شمس بدراف كثيران خبلؿ أياـ زينب الغزالي حتى تكاد ال  تخمك  -1
إنساف جاىؿ غير  -في نظرىا–, كىك (ِ)صة تعذيب مف اسموصفحات معدكدة أك ق

 مؤدب, لسانو قذر, عدكاني جدان كعنيؼ. 

 كشخصيتو مسطحة. (ّ)صفكت الركبي: أحد زبانية العذاب في السجف العربي. -2

,كالشخصيات الثبلثة ثابتة؛ ألنيا تعتبر آلة  (ْ)أحد زبانية العذاب -حمزة البسيكني: -3
 التعذيب الخاصة بالسجف الحربي. 

الجندم المارد األسكد: شخصيتو نامية متطكرة حيث دخؿ عمى زينب الغزالي الزنزانة يريد  -4
 (ٓ)أف يرتكب فييا الفاحشة, كغادر زنزانتيا كىك تائب هلل عز كجؿ

 لذلؾ فشخصيتو ثابتة. (ٔ)لكؿ ما يريدككيؿ النيابة: كىك تابع لمنظاـ كمنفذان  -5

كىك أحد أعضاء جماعة اإلخكاف المسمميف إال أنو اعترؼ عمى إخكانو  -عمي عشماكم: -6
نما السمبي.  فخرج مف التنظيـ لذلؾ فتعتبر شخصيتو نامية كلكف ليس النمك االيجابي كا 

                                                           

 ّْانظر الغزالي , أياـ مف حياتي,  (ُ)
 ِٓانظر الغزالي , أياـ مف حياتي,  (ِ)
, ُُِ – َُٖ, ُُٓ, ّٗ, ٖٗ – ٖٖ, ُٕ, صْٕ, ُٕ – َٕ, صٕٔانظر الغزالي , أياـ مف حياتي,  (ّ)

ٕٗ – ََُ 
 ُُٗ – ُُٕ, صٖٔانظر الغزالي , أياـ مف حياتي,  (ْ)
 ُُٓ - ُُِانظر الغزالي , أياـ مف حياتي,  (ٓ)
 ُِٔ – ُِّانظر الغزالي , أياـ مف حياتي,  (ٔ)



238 

 

الكاتبة  الكبلب:جائعة كمسعكرة تنيش كؿ مف يقترب منيا, كلكنيا أكثر رحمة في عرؼ -7
 مف شياطيف السجف.

تعتبر شخصية عمر التممساني في كتابو ذكريات ال مذكرات شخصية رئيسة كمركزية 
كشخصيتو تعتبر شخصية عميقة مدكرة فقد نشأ في بداية حياتو عمى الرفاىية كالعيش الرغيد  أيضان,

كاعو كالمكسيقى كالعزؼ كما كاف مفضبلن عند كالده ال يطمب شيئان إال كجده أمامو, تعمـ الرقص بأن
عمى العكد كتسمى في السينما يقكؿ: "فقد عرفت كؿ ما يعرفو الشباف الكارثيف, عدا الزنا كالخمر, 

 (ُ)مف ارتياد السينما كالمسرح كالرقص في الصاالت"

ثـ غمب عمى حياتو بعد ذلؾ التعب كالجد كاالجتياد, كالحركة الدائبة المستمرة لمدعكة إال 
يا فترات طكيمة قضاىا في سجكف عبد الناصر شعر فييا باأللـ كالقير كالحزف, كالتزامو اهلل, ٌتخممت

كاف يحب المبلكمة كلكنو اعتزليا مبكران, يحب (ِ)بدعكة اإلخكاف المسمميف كاف بداية التغيير"
الطيراف حتى كىك في مراحؿ متأخرة مف عمره, يقكؿ:"كنت أحب أف أطير كقد بمغ بي ىذا اليكل 

د مزاكلتو في عالـ األحبلـ, ربما إلى اليكـ, فأنا في النكـ كثيران ما أطير, كال تدىش إذا قمت إلى ح
لؾ إف رحبلتي إلى أكركبا كأمريكا كآسيا في سبيؿ الدعكة اإلسبلمية بمغت عشرات العشرات ببل 

 (ّ)سآمة أك ممؿ .. طيراف يسممني إلى طيراف"

ف الشخصيات, كميا تعتبر ثانكية منيا كلقد مر خبلؿ مسيرتو عمى مجمكعة كبيرة م
.كحسف شخصيات مسطحة أم لـ تتغير خبلؿ سرده لؤلحداث مثؿ جده عبد القادر باشا التممساني

البنا: كىي الشخصية الثانكية األبرز في سيرة التممساني حيث يحكي عف انضمامو لجماعة 
ديثو)أم حسف البنا( الذم لـ اإلخكاف المسمميف كبيعتو لمشييد حسف البنا, يقكؿ:"كلما أنيى ح

: ال تجب اآلف, كأمامؾ أسبكع  أقاطعو فيو مرة سألني: ىؿ اقتنعت؟ كقبؿ أف أجيب قاؿ في حـز
تراكد نفسؾ فيو, فإني ال أدعكؾ إلى نزىة كلكني أعرضؾ لمشقات, فإف شرح اهلل صدرؾ فتعاؿ 

ف تحرجت فيكفيني منؾ أف تككف صديقان لئل , كما ترجـ (ْ)خكاف المسمميف"األسبكع القادـ لمبيعة, كا 
لحياة الشييد في الحمقة السادسة مف سيرتو. كقد تعرض لكثير مف الصفات التي تميز بيا حسف 
البنا مف خبلؿ المكاقؼ المتعددة التي ضمنيا السيرة,  فحسف البنا المرشد األكؿ لئلخكاف المسمميف 

                                                           

 َِالتممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ُ)
 ّّ - ِّالتممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ِ)
 ُُ, التممساني, ذكريات ال مذكرات (ّ)
 ّٖالتممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ْ)
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ا محبنا,  كحسف اليضيبي تميز بالحكمة  تميز بالتكاضع كنبؿ األخبلؽ كعمك اليمة فيك قائدا كأخن
 كاليدكء. 

الرئيس جماؿ عبد الناصر كاف لو حضكر في سيرة التممساني, حيث تحدث الكاتب عف 
بر .كتعت,حادث المنشية الذم اتيـ فييا اإلخكاف بمحاكلة قمب نظاـ الحكـ ضد عبد الناصر كنظامو

حيث بدأ إنساننا مستعدنا  -حسب كجية نظر الكاتب–شخصية عبد الناصر شخصية مدكرة نامية 
لبذؿ كؿ ما يستطيع  في سبيؿ القضاء عمى الفساد كدفع مصر إلى حياة أفضؿ, ثـ سرعاف ما 
انقمب عمى مف ساعدكه في ذلؾ ككشؼ عف كجيو اآلخر, ذلؾ الكجو الذم يمؤله الحقد كالكره 

 مسمميف فدبر ليـ المؤامرات كزج بيـ في المعتقبلت.لئلخكاف ال

كتطرؽ في سيرتو إلى مكاقؼ لقيادات إخكانية كالمرشد العاـ لئلخكاف المسمميف حسف 
اليضيبي, كقيادات أحزاب مصرية أخرل كقيادة حزب الكفد, ككميا شخصيات مسطحة ذات صفات 

 مر.لـ تتغير مع مركر الزمف تتميز بقكة الصبر كالعمؿ المست

, كاف محبان لمتمثيؿ يعتبر منير الغضباف ىك الشخصية األساسية في سيرتو كشؼ المستكر
كيقكؿ (ُ)ـ في الصؼ الثالث االبتدائي"ُْٗٗمنذ صغره يقكؿ:" كتشرب حب التمثيؿ بدمي منذ عاـ 

لعة يقكؿ , كاف الغضباف يحب القراءة كالمطا (ِ)أيضان:"كنت كاتبان كحكاريان كمخرجان كممثبلن كمدربان"
في كتابو:"لقد كاف حب المطالعة جزءان مف كياني, كال شؾ أف البيئة المثقفة كاف ليا أثران كبيران في 

لديو قدرة عمى الجداؿ كاإلقناع, يقكؿ معبران عف ذلؾ:"كنت طفؿ األفكار , كلـ  (ّ)تنمية ىذه اليكاية"
زؿ في الطيف, فأقنعيـ أف النزكؿ في أبمغ بعد سف البمكغ, كانكا يسمكنني المجادؿ, أجمع رفاقي كأن

الطيف خير كذك فكائد, فيقتنعكف مني, ثـ أقنعيـ أف النزكؿ في الطيف شر كذك أضرار فيقتنعكف 
كقد برزت عدة شخصيات  (ْ)بالعكس كال يجرؤ أحد عمى مجاراتي في ذلؾ أك أف  يتحداني أحد"

 أخرل ثانكية منيا:

في تنشئتو:"كاف كالدم رحمو اهلل يحبب إلي كالده ككالدتو:يقكؿ مكضحان دكر كالده  .ُ
الصبلة بكؿ كسيمة, ككنت حتى الصؼ الرابع االبتدائي أدعك أمي عند الفجر لتسخيف 
الماء مف أجؿ الكضكء في األياـ الباردة حيث الثمج كالزميرير, كأعطت التربية ثمارىا 

                                                           

 َّالمستكر,الغضباف, كشؼ  (ُ)
 ٗٓالغضباف, كشؼ المستكر, (ِ)
 ّْالغضباف, كشؼ المستكر, (ّ)
 َٔالغضباف, كشؼ المستكر, (ْ)
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ات الخيرة خبلؿ السنكات األكلى مف الحياة حتى العاشرة, حيث تـ تككيف العاد
 (ُ)كاألفكار النيرة"

األخ األكبر لمكاتب: "كاف أخي األكبر رحمو اهلل مثقفنا تابع دراستو, ككنت كأنا في  .ِ
الخامسة مف عمرم أفخر بو عمى أقراني, كعندما جاء كالدم يدعكني لمذىاب إلى 
المدرسة ككنت ألعب بالتراب مع رفاقي الصغار قمت لو: ىؿ يسألكني عف أخي؟ قاؿ: 

ـ. فنفضت يدم مف التراب كمضيت مع أبي لممدرسة يقكؿ أيضا:"كاف أخي األكبر نع
ف كنت كصمت إلى مرحمة أكجو نقدم إليو" كىي (ِ)ىك الذم رسـ لي خط حياتي كا 

شخصية ثابتة كانت سندنا كعكننا لمكاتب طكاؿ فترة الطفكلة كالصبا, كيظير حب 
 الكاتب كتقديره ألخيو في السطكر السابقة.

يقكؿ عنو:"كنت أسمع عف فضيمة الشيخ  -رحمو اهلل-فضيمة الشيخ مصطفى السباعي .ّ
مصطفى السباعي كلـ يكف قد ناؿ شيادة الدكتكراه , كأسمع باإلخكاف المسمميف في 
بيتنا إذ كاف أخي األكبر منيـ, كجاء السباعي رحمو اهلل لزيارة التؿ. ككأنني أعيشيا 

ؤيتو, كقد كمفت في المدرسة بمراقبة بربيش الماء؛ المحظة أمامي. أفكر فيو كأفكر بر 
لكي ال يفمت, كأتساءؿ كيؼ أراه...ثـ يكاصؿ كانتيت الصبلة كتجميركا حكلو يسممكف 
عميو, كىا ىي المحظة ماثمة أمامي ثانية, أذكر أني اقتحمت تجمع الكبار تسممت حتى 

كتركيـ. قاؿ لي: السبلـ  كصمت إليو رآني طفبلن صغيرنا بيف ىؤالء الكبار, كنظر إليَّ 
عميكـ . قمت كعميكـ السبلـ كرحمة اهلل كبركاتو قاؿ لي: أنت مف اإلخكاف المسمميف؟ 
كمد يده كصافحني فصافحتو كأجبت: نعـ أستاذ. كمر الزمف كأنا أفخر بيذا المقاء 

, كشخصيتو ثابتة تعبر عف شخصية الداعية الذم يحمؿ (ّ)كىذه البيعة كالمصافحة"
 بلـ.ىـ اإلس

جماؿ عبد الناصر : يقكؿ الكاتب عنو: "عشت المرحمة الثالثة التي أعمف فييا عبد  .ْ
الناصر تأميـ قناة السكيس كقانكف اإلصبلح الزراعي كالحياد االيجابي كالسد العالي 
كحرب السكيس, حيث تغيرت الدنيا كتغيرت القمكب كصارت ترل في عبد الناصر 

دىـ ضده كييتيمكف بالعمالة لئلنجميز كاألمريكاف ؛ المنقذ األكبر, كبقي اإلخكاف كح
ألنيـ ضد عبد الناصر رغـ تأييدىـ لمتأميـ, كالبرقية التي بعث السباعي رئيس المكتب 
التنفيذم لئلخكاف المسمميف في الببلد العربية كفي كضع أمكاؿ كأركاح اإلخكاف فداء 

                                                           

 ّْالغضباف, كشؼ المستكر, (ُ)
 ِٖالغضباف, كشؼ المستكر,  (ِ)
 ِّالغضباف, كشؼ المستكر,  (ّ)
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معادية لبلخكاف  , في الكتاب شخصيتو ثابتة لـ تتغير فيك شخصية(ُ)لمصر"
 المسمميف.

األستاذ الشاعر أنكر العطار: شخصيتو شخصية نامية تتأثر باألحداث كالمكاقؼ يقكؿ  .ٓ
عنو الكاتب إنو كاف يدرسيـ مادة األدب العربي, كلـ يكف الكاتب يشارؾ في النشاط 
 فيتصكره بميدان, ككثيران ما كاف يناـ أثناء الدرس فينزعج منو أكثر, كيكمؿ الغضباف
قصتو بأنو يكـ إعبلف الكحدة شارؾ بكممة عمى منصة المدرسة عف الكحدة كلـ يكف 
يريد معممو منو المشاركة كلكف الطبلب أقنعكه بأنو أىؿٌّ لذلؾ فكافؽ المعمـ كارىنا, 
ذا باألديب الشاعر الذم كاف يكرىني إلى درجة  كلكف بعد إلقاء الكممة تغير مكقفو "كا 

لمدرسيف كالطبلب كيقبؿ رأسي شاكران عمى ىذه الكممة كاكتشؼ المقت يتقدـ إلٌي أماـ ا
, كقد كضح جانب القصكر في (ِ)مكاىبي كتغيرت الدنيا فصرت أحب الطبلب إليو"

شخصية العطار كمعمـ كىي عدـ التعرؼ عمى جميع الطبلب, كعدـ دراسة 
 شخصياتيـ لمعرفة  ميكليـ كقدراتيـ.

مسمميف في سكريا, كشخصيتو ثابتة كاف ليا عصاـ العطار: أحد قيادات اإلخكاف ال .ٔ
دكر في تشكيؿ شخصية منير الغضباف, يقكؿ:"كأف كانت الشخصية الثانية مف 
العظماء التي احتمت قمبي كغذت عكاطفي كمشاعرم, كتربيت عمى خطبيا كاستحكذت 
عمى قمبي ىي شخصية األستاذ عصاـ العطار قائد اإلخكاف المسمميف بعد السباعي 

تأثيره أسبكعيان مف خبلؿ حضكرم لخطب الجامعة التي كاف يمقييا في  حيث كاف
 .(ّ)مسجد الجامعة"

رفعت األسد: قائد جيش نظاـ حافظ األسد الذم اقتحـ مدينة حماة, كىي شخصية  .ٕ
 شريرة في نظر الكاتب يغمب عمييا القسكة كالعدكانية كالكحشية, كىي شخصية ثابتة. 

عة كمدرس مادة التاريخ اإلسبلمي كالذم أشرؼ عمى د. يكسؼ العش عميد كمية الشري .ٖ
خراج كتاب معاكية بف أبي سفياف لمنير الغضباف, كشخصيتو  تربكية قادرة  إعداد كا 

 عمى العطاء, يحتـر طبلبو كيقدر أعماليـ كشخصية ثابتة.

الكىاب  ككميا شخصيات ثابتة منيا:عبد ,شخصيات ثانكية كثيرة دكرىا محدكد جدنا
نكر األميف العاـ المساعد لمندكة العالمية لمشباب المسمـ, كالدكتكر سعد الديف الزىراني عميد 

                                                           

 ٕٓالغضباف, كشؼ المستكر,  (ُ)
 َُْ-َُّانظر, الغضباف, كشؼ المستكر,  (ِ)
 ّّغضباف, كشؼ المستكر, ال (ّ)
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معيد البحكث العممية, كىي شخصيات عادية ثابتة ىميا األكؿ تطكير التعميـ في 
 السعكدية.

مف الشخصيات األدبية التي تأثر بيا الكاتب كتعرض ليا بالذكر د.سيير القمماكم 
كد. ناصر الديف األسد, كلـ  ,بنت الشاطئ ك د.شكقي ضيؼ, ك د. عز الديف إسماعيؿكد.

 يتحدث عف ىذه الشخصيات كثيران بؿ تعتبر شخصيات ضبابية غير كاضحة المعالـ.

يميؿ الغضباف عند ذكر الشخصيات إلى عدـ ذكر األسماء كيعمد إلى ذكر األلقاب 
أك أحد  ,كعف محنة سكريا ككثيران ما يقكؿ: أخيخاصة عندما يتحدث عف اإلخكاف المسمميف 

األخكة, أك أحد أعضاء كذا, كيرجع ذلؾ في اعتقادم إلى غمبة الحس األمني عمى أسمكب الكاتب 
 نظران لمظركؼ السياسية التي عاشيا داخؿ سكريا أثناء حكـ  نظاـ حافظ األسد.

تي(, كشخصيتو نامية الشيخ أحمد ديدات ىك الشخصية الرئيسية في سيرتو  )ىذه حيا
متغيره فقد كاف مجرد عامؿ في دكاف قريب مف مكقع إرسالية آدمز ميشيف ثـ أصبح داعية يقارع 

كقد شيد لو المسمـ كالكافر عمى حد سكاء بالكفاءة كالقدرة عمى الجداؿ كاإلقناع ,  ,مبشرم المسيحية
كما أف شخصيتو ,معرفة كلمقراءة"كتتميز شخصيتو بحب القراءة حيث يقكؿ: "ككاف لدم تكؽه شديده لم

مركبة فيي مسالمة ىادئة مف ناحية )في إطارىا الشخصي(, كىي شخصية قكية متحدية مجٌدة 
صابرة تسعى ليدؼ كاحد كىك تكضيح اإلسبلـ كديف في أذىاف المسمميف غير العرب كغير 

ة في أفريقيا, المسمميف, لديو إحساس باليـ اإلسبلمي كبالخطر التبشيرم عمى المسمميف خاص
كيسعي جاىدان لمجابية ذلؾ كما أف لديو سعة في التفكير كحسف في الرأم كلكال ذلؾ لما نجح 

 المركز اإلسبلمي الذم أنشأه.

 ومن الشخصيات الثانوية البارزة في سيرتو:

فيرفاكس: كىك انجميزم اعتنؽ اإلسبلمي, يقكؿ أحمد ديدات: "اقترح شخص انجميزم  -1
مف -مو فيرفاكس.. اقترح عمى كؿ مف لدييـ الرغبة كاالستعداد اعتنؽ اإلسبلـ كاس

أف يدرس لنا )المقارنة بيف الديانات المختمفة( كأطمؽ عمى ىذه الدراسة اسـ  -بيننا
كقاؿ: إنو سكؼ يعممنا كيؼ نستخدـ )الكتاب  Bible Class)فضؿ الكتاب المقدس( 

كشخصيتة متغيرة فقد (ُ)عداء"المقدس( في الدعكة لئلسبلـ, فكافقنا عمى ىذا ككنا س
 تعيد بأف يعمميـ كبعد عدة حمقات اختفى فاضطر أحمد ديدات أف يكمؿ الطريؽ. 

                                                           

 َِديدات, ىذه حياتي,  (ُ)
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الحاج قدكة: "كاف الحاج قدكة منيمكان في ربط حذائو, ككنت أنا مشغكالن بربط حذائي..  -2
عجا ,فإذا ب )الحاج قدكة( يخاطبني قائبلن: إنو قد شاىد ما أقكـ بو بو كأبدل تقديره كا 

بعممي, ثـ قاؿ لي: بأنو يمتمؾ خمسة كسبعيف فدانان مف األرض في مكاف يدعي 
ميبلن خارج مدينة ديرباف كأنو عمى استعداد أف ييدييا  ٓٓ)بريمر( عمى بعد حكالي 

فقمت لو: إني أتقبؿ عرضؾ. فعقب قائبلن: "ليس بيذه السرعة. عميؾ أكالن أف تمقي  ,إليَّ 
كما الذم تيريدني أف أتيقف منو عمى الطبيعة؟.. فأصر نظرة عمى المكاف فقمت لو: 

, كتعتبر شخصيتو شخصية معطاءة كريمة يبذؿ (ُ)عمي أف أزكر المكاف كأرل المكقع"
 كؿ ما يستطيع في سبيؿ خدمة الديف )ثابتة(

في  عبد الرحمف: أحد العامميف في المركز الدكلي لمدعكة اإلسبلمية في مدينة ديرباف -3
جنكب أفريقيا, دكره في القصة ينحصر في أنو يصطحب السياح إلى المسجد في 
جكالت سياحية بيدؼ الدعكة إلى اإلسبلـ, عبد اهلل ديدات: كالذم يقكـ بمساعدة أحمد 
ديدات في تنفيذ أنشطة المركز الدكلي لمدعكة اإلسبلمية, ككبل الشخصيتيف شخصيات 

الركام كاضحة المعالـ في سيرة ديدات؛ ألنو ينقؿ شخصية  ثابتة ليا دكر محدد أدتو.
َـّ تسجيمو مسبقان.  إلينا ما يراه بعيينو مف حديث ديدات نفسو مف خبلؿ ما ت

شخصية المعمؽ عمى فقرات الشريط التسجيمي: "يقكـ المعمؽ في النياية بإلقاء الحديث  -4
جكد اإلسبلمي في التالي, يتخممو مشاىد لدكلة جنكب أفريقيا: كانت ىذه صكرة عف الك 

جنكب إفريقيا.. صكرة ألقمية مسممة في بيئة تنتمي جغرافيان إلى إفريقيا لكف الركح 
كىذه  (ِ)السائدة كالمسيطرة أكركبية غربية, تفرض كيانيا بشتى الكسائؿ كالطرؽ"

الشخصية ال تظير إال في ىذه السيرة نظران ألف ىذه السيرة تختمؼ عف باقي السير 
 فريغ لمحتكيات شريط مسجؿ.األخرل, فيي ت

كأالحظ مما سبؽ أف الشخصية المحكرية أك شخصية البطؿ في السيرة الذاتية ىي 
ما ال تكجد في السير مكضكع ,كىي التي تدكر حكليا األحداث ,شخصية الراكم المؤلؼ 

البحث أم شخصية مكازية لمشخصية الرئيسة أك حتى شخصية ليا دكر كبير يقترب مف 
الشخصيات الثانكية في السير المنتقاة عبارة عف شخصيات ليا دكر  ,ئيسةالشخصية الر 

كقد تعكد لمظيكر في  ,محدد تقكـ بو يخدـ الغرض الذم يحدده الكاتب ثـ ينتيي ىذا الدكر
  قصة أخرل كقد ال تعكد مطمقان 

                                                           

 ِّديدات, ىذه حياتي,  (ُ)
 ُُٗديدات, ىذه حياتي,  (ِ)
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 األحداث

كلكنيا أحداثان حقيقية  ,األحداث في السير الذاتية ال تختمؼ عنيا في الركاية أك القصة
كيعرؼ محمد التكنجي الحدث بقكلو:"جزء متميز مف  ,عاشيا المؤلؼ كحدثت في الزمف الماضي

الفعؿ في القصة. كىك سرد قصير يتناكؿ مكقفان أك جانبان مف مكقؼ. فإذا تجمعت األحداث 
ذا كانت "الركاية تركم أحداثان (ُ)كتبلحمت أصبحت سمسمة أحداث في الحبكة" ىي عبارة عف  , كا 

أفعاؿ تقكـ بيا شخصيات ركائية متخيمة, في كاقع متخيؿ, بمعنى أنو كاقع ركائي تمت صياغتو 
بشكؿ فني, ال يعبأ أف يككف شبييان بالكاقع, تمامان كما ال يعيبو أف ينزاح عنو إلى مدل تستطيع 

, في كاقع حقيقي, كلكف فإف السيرة تركم أحداثان تقكـ بيا شخصيات حقيقية(ِ)التجربة أف تستكعبو"
تمت صياغتيا بشكؿ فني أيضان, كالبد أف يككف الكاتب صادقا أم أف يكتب ما حدث فعبلن ."كما 
عاد لئلبداع قيمة إال إذا خرج مف شبكة العبلقات الكاقعية, بعد ممارسة حاالت مف الجدؿ معيا 

إذف البد مف مزج (ّ)و الممتدة"كمع كؿ مككناتيا... إال إذا خرج إلى )فف الكاقع( كجمالياتو كرؤيت
بداعو حتى نخرج مركبان يستمتع بو القارئ كيككف لبنة في بناء  الكاقع بكؿ جمالياتو بخياؿ الكاتب كا 
شخصيتو, كيرتقي بتذكقو الفني, فقد "قاؿ بعض النقاد: إف الجميكر كالطفؿ إذا نشأناه عمى التدليؿ 

ر عميو أف يتخمص مف ببلئيا فإف دلمنا فسدت تربيتو, كساءت طباعو, كشب عمى خصاؿ يتعذ
الجميكر فيما نعرضو عميو مف إنتاجنا الفني تحكـ فينا كما يتحكـ الطفؿ المدلؿ في أبكيو, فنضطر 

, ك"إذا أراد الكاتب أف ييدخؿ  (ْ)إلى مجاراتو في متبايف رغباتو كنقدـ لو ما يرضي ميكلو كنزعاتو"
فكرة لو إلى حيز النسيج الركائي فإنو يميد ليا بما يجعميا مقبكلة كداجنة كليست غريبة 

كىذه كىذا يمزمو ذكر أحداث جزئية صغيرة كي يصؿ إلى الحدث الرئيسي الذم يريده, (ٓ)كنشازان"
ادثة بما يتبلئـ معيا مف أفكار ىي طريقة سيد قطب في كتابو طفؿ مف القرية حيث أنو يقدـ لكؿ ح

كمظاىر ليصؿ إلى النياية التي يرجكىا, مثبلن عندما تكمـ  عف ضابط الجمباز أك مدرس الرياضة 
بتعبيرنا الحالي كما كقع منو مف أحداث ميد لذلؾ بحادثة دخكلو المدرسة كاختبلؼ األسرة حكؿ ىذا 

  (ٔ)المكضكع."

                                                           

  َّٓ, ُالتكنجي, محمد, المعجـ المفصؿ في األدب, ج (ُ)
 ّّأبك بكر, كليد, تجميات الكاقع في الفف القصصي,  (ِ)
 ـ. ُٗٗٗ, ُ, دار الشركؽ, طٕٗياغي, عبد الرحمف, في النقد التطبيقي مع ركايات فمسطينية, ص (ّ)
 , المطبعة النمكذجية, القاىرة. َِٖدراسات في القصة كالمسرح فف القصص,ص’ تيمكر, محمكد (ْ)
 أبك اصبع, نحك دارسة تأىيمية لمركاية الفمسطينية المعاصرة, , ص (ٓ)
 ٕف القرية, صانظر, قطب, طفؿ م (ٔ)
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مؿ السيرة فكرة أك مجمكعة مف األفكار, يتكلى في األدب اإلسبلمي الحديث البد أف تح
الكاتب الدفاع عنيا كمحاكلة إقناع القارئ بيا كيؤكد عمى ذلؾ الدكتكر محمد غنيمي ىبلؿ كيرل 
كجكب مشاركة األديب بالفكر كالشعكر كالفف في القضايا الكطنية اإلنسانية فيما يعاني اآلخركف مف 

فان يتخذه األديب, كاعتقادان يديف بو كنظامان يجاىد لو, كبعبارة كااللتزاـ مكق ,آالـ كيبنكف مف آماؿ.
أكضح ىك دعكة سياسة ينادم بيا, أك مبدأ أخبلقي يتبناه أك عقيدة دينية يتكلى الدفاع عنيا, 

فيجب أال تسيطر األحداث الشخصية عمى األحداث العامة في السيرة الذاتية (ُ)كتخترؽ شعره"
ف كانت ترجمة ذاتية لمشخص نفسو, فكاتب السيرة الذاتية غالبان ما يككف قائدان مؤثران  اإلسبلمية, كا 

كينتظر منو المجتمع أف يحكي كممتو في كثير مف القضايا المجتمعية العامة, فالكاتب اإلسبلمي ال 
يكتب لمجرد التسمية بقدر ما يكتب لنقؿ االفكار كالمعتقدات كليكضح قضايا كأحداثان غابت عف 

 ـ.كسائؿ اإلعبل

تعدُّ سيرة سيد قطب مف ىذا النكع, كىك األدب الممتـز الذم يحمؿ فكرة يريد الكاتب أف  
تتسرب إلى عقؿ كفكر القارئ, كمف األفكار التي اىتـ بيا في سيرتو قضية اإليماف باألساطير 
كالخرافات في القرية ككيفية مكاجيتيا, المحافظة عمى األرض كعدـ التفريط فييا ميما كانت 

لظركؼ, إكراـ الضيؼ ميما كاف ضعيفان أك فقيران, تكظيؼ أساليب تربكية حديثة في المدارس ا
 لتشجيع األطفاؿ عمى طمب العمـ, كاالبتعاد عف العنؼ قدر اإلمكاف.

 انتقاء األحداث:

اختمؼ الدارسكف حكؿ طبيعة األحداث التي يجب أف تتضمنيا السيرة, فالبعض يرل أف 
أقرب إلى االعترافات حيث يكتب كؿ ما مر بو في حياتو مف أحداث حتى ما السيرة يجب أف تككف 

 يخجؿ منو, كالبعض اآلخر يرل أنو البد أف ينزه الكاتب نفسو عف كؿ ما يشيف.

في األدب اإلسبلمي نجد أف كتاب السيرة اإلسبلمييف ليـ آراء عدة, التممساني كافؽ الرأم 
ذه المذكرات يجب أف تككف صادقة مع األحداث, ال مع األكؿ, كفي ذلؾ يقكؿ:"نظرتي إلى مثؿ ى

كجية نظر مف يتكلى كتابة مذكراتو, ألف األمر أمر تاريخ, كالتاريخ إما أف يسرد في صدؽ كأمانة, 
ما البعد عنو تحسبان مف الخطأ كالتضميؿ لؤلجياؿ القادمة, إذا قرأ مف ناحية كاحدة, إذا أضفنا إلى  كا 

ال يرضي المتشدديف مف اإلخكاف أك غيرىـ, كالرقص اإلفرنجي ذلؾ أف في حياتي بعض ما 

                                                           

ـ, ُٗٗٗانظر, تحرير جميؿ عطا, األدب اإلسبلمي الكاقع كالطمكح بحكث المؤتمر الثاني لكمية اآلداب آيار  (ُ)
 ِِٔ -ِِٓالزرقاء األردف, 
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, أما يكسؼ القرضاكم فيميؿ  (ُ)كالمكسيقى, كحبي لبلنطبلؽ في حياتي بعيدان عف قيكد التزمت."
يرل أف السيرة يجب أال تشتمؿ عمى اعترافات لمعاصي ارتكبتيا اإلنساف فما إلى الرأم الثاني حيث 
 -نفسو, كرأيو ىذا متأثران بعممو الشرعي اإلسبلمي. يقكؿ:داـ اهلل ستره ًفمـ يفضح 

"كال أدرم: ماذا تعني ب )السمبيات(؟ أتعني: أف المرء إذا زٌلت قدمو يكمان, كارتكب معصية 
استمر بيا, كلـ يعرفيا الناس: يكشؼ ستر اهلل عميو كيقكؿ لمناس: لقد فعمت كذا ككذا عمى طريقة 

كلكنو  (ِ)تفيد الناس مف كراء ذلؾ إال تيكيف المعصية عمى الخمؽ! "اعترافات الغربييف؟! كماذا يس
يرل أف عمى المسمـ أف يعترؼ كيسجؿ الخطأ إذا كاف ذلؾ في المكاقؼ السياسية أك الفكرية.كأنا 
أميؿ إلى رأم يكسؼ القرضاكم إذ البد أف ينتقي الكاتب األحداث مف السيرة؛ ألف الغاية منيا 

ية.كىذا يتكافؽ مع ما ذكره حسف الصميبي عند حديثو  عف الركاية الفمسطينية تربكية تعميمية إعبلم
"كىي في ىذا تخالؼ ما تتميز بو السيرة الذاتية مف أنيا عمؿ سرد ينتقي فيو صاحبو, حيث يقكؿ:

ما يشاء مف أحداث كقعت لو في حياتو, كال يجد نفسو مجبران عمى البكح بكؿ حدث عمى كجو 
كال أدرم ماذا قصد الكاتب ب)عمى كجو الحقيقة( فإذا  (ّ)سيرتو كاسترجاعاتو" الحقيقة, أك صيانة

كاف المقصكد عدـ قكؿ الحقيقة فيك يخرج بذلؾ مف دائرة السيرة الذاتية كالتي مف شركطيا أف تككف 
 أحداثيا مطابقة لمكاقع, أما إذا كاف يقصد عدـ ذكر بعض الحكادث الجزئية فأنا أتفؽ معو في ذلؾ.

  األحداث وتنامييا: تطور

كانتقاؿ الكاتب مف  ,يعتمد تطكر األحداث كتنامييا في السيرة الذاتية عمى تصاعد الزمف
 مرحمة زمنية إلى أخرل في حياتو 

"إذا اعتبرنا العنصر السائد في القصة, أكؿ ناحية جديرة بااللتفات في نظر القارئ, فبلشؾ 
لتي تمي تمؾ في األىمية فيك الذم يبعث في القصة في أف تطكير الحكادث ىك الناحية الثانية ا

القكة كالحركة كالنشاط, كىك العصا السحرية, التي تحرؾ الشخصيات عمى صفحات القصة, 
كتسكؽ الحكادث الكاحدة تمك األخرل, حتى تؤدم تمؾ النتيجة المريحة المقنعة التي تطمئف إلييا 

                                                           

 ّالتممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ُ)
 ِٓ, ْالقرضاكم, ابف القرية  كالكتاب,ج (ِ)
كبحكياتيا الفنية كالمكضكعية في األرض المختمفة بعد اتفاقية أسمك الصميبي, حسف, الركاية الفمسطينية  (ّ)
 ـََِٖغزة  –(ـ )رسالة ماجستير( الجامعة اإلسبلمية ُِٗٗ)
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إذ أف  (ُ)الكاتب, كنظرتو الخاصة إلى الحياة" نفس القارئ بعد طكؿ التجكؿ كالتي تتفؽ مع منطؽ
 تطكير األحداث يدفع القارئ إلى مكاصمة القراءة , فبل يقـك مف مقامو إال بعد أف ينيي القصة. 

 األحداث في السير الذاتية المختارة  )موضوع البحث( :

تدكر أحداث سيرة سيد قطب حكؿ الطفؿ القركم, فيك مركز الحدث , كىذه األحداث 
 -ىي:

كما كاف يسميو أىؿ القرية بعد أف يشرب الشربة إلى حاؿ غير  –تحكؿ الشيخ النقيب  .ُ
التي كاف عمييا, حيث أصبح شعث الشعر, ممزؽ الثياب, كالشيطاف مشردان مركعان 
بعدما يشرب الشربة,كىذا الحدث لو تأثير  كبير عمى الكاتب حيث "يحس في جسده 

  (ِ)استحاؿ دمو إلى ماء مثمكج" قشعريرة تخمؿ عظامو في صمت كأنما

 تخيؿ ظيكر العفاريت في األماكف المعممة. .ِ

مرضو "كاف يمعب لعبة تقتضي لي الجسـ كتحريؾ العنؽ إلى الخمؼ فأصيبت مفاصؿ  .ّ
  (ّ)عنقو بانحراؼ كماؿ رأسو إلى أحد كتفيو" 

 ىركبو مف المدرسة في أكؿ يـك دراسي لو لخكفو الشديد مف ضابط الجمباز. .ْ

 لمكتاب كنفكره منو كعدـ عكدتو إليو مٌرة أخرل. ذىابو .ٓ

 دخكؿ بنات القرية المدرسة لمحصكؿ عمى التعميـ كاألكالد. .ٔ

 مجيء البعثة الطبية لمقرية كتطعيـ أىميا ضد األمراض. .ٕ

سقكط صديقو جمعة مغشيان عميو خكفان مف العفاريت ثـ مرضو الذم استمر ثبلث أشير  .ٖ
َـّ كفاتو.  كمف ث

العفاريت كىك في سف العاشرة, كتجاربو المستمرة لمجابية ذلؾ مف تراجع خكفو مف  .ٗ
 -كما يعتقد أىؿ القرية-خبلؿ حممو لعمبة ثقاب, ككمما مٌر في تمؾ الطرؽ المسككنة 

 كشعر بحركةو ما أك شعر بالخكؼ أشعؿ عكد ثقاب.

                                                           

 ُّنجـ, فف القصة,  (ُ)
 ِقطب, طفؿ مف القرية,  (ِ)
 ٓقطب, طفؿ مف القرية,  (ّ)
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تككينو لمكتبة فريدة خاصة بو, مف خبلؿ شرائو لمكتب كالقصص الثقافية المسمية  .َُ
 عـ صالح البائع المتجكؿ لمكتب. مف

 مكت بيائـ عمو مبقكرة البطكف كممزقة األحشاء. .ُُ

 مكت ثبلثة شباف أشقاء عمى يد عميـ ألف أحدىـ رفض أف يطمؽ ابنتو. .ُِ

حادثة جمع األسمحة مف القرية حيث قاـ ضابط الشرطة بجمع األسمحة مستخدمان  .ُّ
 الضرب كالتعذيب مركعان أىؿ القرية.

دميف لمقرية )الغرب( طعاـ مف الممكخية الجافة, كدىشتو العظيمة صنع العماؿ القا .ُْ
 عندما رآىـ يأكمكنيا.

 بيع كالده قطعة مف األرض, كاعتبار الكاتب ىذا اليكـ يـك حزف بالنسبة لو. .ُٓ

 سفره إلى القاىرة عند خالو كي يتعمـ. .ُٔ

كت في نفسو ىذه ىي األحداث التي مٌرت عمى سيد قطب غالبيتيا كانت أحداثان حزينة,  تر 
 مرارة الحياة الصعبة التي يعيشيا أىؿ القرية كحادث مرضو كىناؾ أحداث سعيدة كلكنيا محدكدة.

لك تأممنا األحداث التي سردىا سيد قطب, كىي بالتأكيد ليست كؿ األحداث التي مٌرت بو 
بو منيا, كىك طفؿ صغير نجدىا إما أحداثان خاصة ليا عبلقة مباشرة بو مثؿ دخكلو المدرسة كىرك 

أك أحداثان عامة مٌرت عمى القرية كتأثر بيا جميع األىالي  مثؿ حادثة جمع األسمحة أك حادثة قتؿ 
 رجؿ مف القرية أبناء أخيو الثبلثة.

كتعتبر األحداث في سيرة سيد قطب أحداثان منفصمة, كلكنيا بمجمميا تككف الكاقع القركم 
تختمؼ في طبيعة تفاعميا عف أحداث زينب  في مصر في تمؾ الحقبة الزمنية كىذه األحداث

الغزالي في سيرتيا حيث أف جميع األحداث مترابطة كمتتالية حيث تتصاعد كتيرة األحداث عندىا 
حتى تصؿ إلى العقدة, فإذا كانت الفكرة الرئيسة في سيرة سيد قطب ىي تكضيح مظاىر الحياة 

عند زينب الغزالي ىي تكضيح العبلقة التي  الفكرية كاالجتماعية في القرية, فإف الفكرة الرئيسة
ربطت جماعة اإلخكاف المسمميف متمثمةن في الكاتبة في تمؾ الفترة الزمنية, مع الرئيس المصرم 
جماؿ عبد الناصر كما كاف مف حكادث اعتقاليا كألكاف تعذيبيا في الغرؼ المتعددة في السجف 

المستشفى, كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ كاحد ىك الحربي كحادثة السيارة التي مكثت عمى إثرىا في 
جبارىا عمى االعتراؼ. كاألحداث التي كردت في سيرتيا ىي:  -كسر إرادتيا كا 

 حادثة السيارة التي أصيبت فييا الكاتبة. .ُ
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حؿ المركز العاـ لجماعة السيدات المسممات كاجتماع قيادة المركز كرفض قرار  .ِ
 الحؿ.

الشتراكي رغمان عف أنفيا, كمحاكؿ إغراء الكاتبة محاكلة إلحاؽ الكاتبة باالتحاد ا .ّ
 بالماؿ لمتعامؿ مع المخابرات.

 المضايقات التي تعرضت ليا الكاتبة بعد رفضيا التعامؿ مع المخابرات. .ْ
 انطبلقة العمؿ اإلسبلمي تنفيذان لمبايعتيا حسف البنا مؤسس جماعة اإلخكاف. .ٓ
 ـ.ُُٕٗأغسطس  َِاعتقاؿ الكاتبة يـك الجمعة  .ٔ
 أنكاع التعذيب التي تعرضت ليا الكاتبة .ٕ
رؤية الكاتبة لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  في نكميا كقكلو ليا: أنتـ يا زينب  .ٖ

 عمى قدـ محمد عبد اهلل كرسكلو.
الحصكؿ عمى اعترافات منيا ضد  –كما أسمتيـ  –محاكالت زبانية العذاب  .ٗ

 اإلخكاف المسمميف.
 ة عمار في السجف.لقائيا بعمية حسف اليضيبي كغاد .َُ
 كفاة مصطفى النحاس باشا. .ُُ
 محاكلة االعتداء عمييا داخؿ الزنزانة. .ُِ
 دخكليا المستشفى متأثرة بالتعذيب. .ُّ
 تجكيعيا داخؿ الزنزانة كداخؿ المستشفى. .ُْ
 محاكمات اإلخكاف المسمميف. .ُٓ
 الحكـ عمى سيد قطب, محمد ىكاش كعبد الفتاح إسماعيؿ باإلعداـ كتنفيذ الحكـ. .ُٔ
 عامان أشغاؿ شاقة مؤبدة. ِٓالكاتبة  الحكـ عمى .ُٕ
 لقاء جمعيا مع سيد قطب قبؿ تنفذ حكـ اإلعداـ بخمسة أياـ. .ُٖ
لقاء جمع بيف سيد قطب كأختو حميدة قطب في الزنزانة قبؿ تنفيذ الحكـ بيـك  .ُٗ

 كاحد.
 إجبار زكج الكاتبة التكقيع عمى كرقة طبلقيا ككفاتو قيرنا بعد ذلؾ بفترة كجيزة. .َِ
 ة إلى سجف القناطر لمنساء.انتقاؿ الكاتب .ُِ
 مساكمة أخيرة قبؿ اإلفراج في مبنى المباحث العامة. .ِِ
 اإلفراج عف الكاتبة. .ِّ

ككؿ األحداث السابقة تعتبر أحداثان شخصية أك شبو شخصية , ما عدا األحداث رقـ 
 ( فيي أحداث عامة.ُٔ,ُٓ,ُُ,ٓ,ِ)
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مدار ثمانيف عامان  عمي الطنطاكم في سيرتو يتعرض لمجمكعة كبيرة مف األحداث عمى
ذا كانت  كغالبيتيا أحداثان عامة كالحركب التي مٌرت كالحكادث الخاصة بالحركات السياسية, كا 
أحداث طفكلتو غمبت عمى المجمد األكؿ كالثاني فإف األحداث العامة غمبت عمى المجمدات الستة 

 الباقية.

ى الصعيد العاـ فالكحدة بيف القرضاكم يشبو الطنطاكم كثيران في األحداث التي تناكليا عم
مصر كسكريا كاف ليا نصيب في حديثيما كما أف جماعة اإلخكاف المسمميف كاألحداث الخاصة بيا 

 كاف ليا نصيب أيضان في حديثيما.

كما اىتـ االثناف  بذكر السفر كالترحاؿ بيدؼ الدعكة إلى اهلل إلى أماكف كثيرة في العالـ, 
معالـ المكجكدة في تمؾ األماكف. كمف األحداث التي اتفقا عمى ذكرىا كما تطرؽ االثناف إلى أىـ ال

 المؤتمرات التي حضراىا.

سيرة عمر التممساني تزخر باألحداث العامة حيث تطغى عمى األحداث الخاصة, أما 
مذبحة خانيكنس, إضراب -بالنسبة لمكاتب عبد العزيز الرنتيسي فقد ذكر أحداثان معينة ىي:

كمية التمريض, اإلبعاد إلى مرج الزىكر كما رافقو مف أحداث, ككميا أحداثان عامة  األطباء, إنشاء
 كاف ليا دكر في تشكيؿ شخصية الكاتب.

أما حماد الحسنات فقد ركز عمى حدث كاحد انبثقت منو بقية األحداث األخرل, حيث أف 
, كىذا الحدث انبثؽ منو الحدث الرئيسي في سيرتو ىك اإلبعاد إلى مرج الزىكر في الجنكب المبناني

 -مجمكعة كثيرة مف األحداث الجزئية منيا:

 خركج المبعديف مف غزة إلى معبر زمريا كما رافقتيا مف آالـ. .ُ
نزكؿ المبعديف في مخيـ مرج الزىكر كاعتراض الجيش المبناني عمى دخكؿ  .ِ

 المبعديف إلى لبناف كسعادة المبعديف مف ىذا المكقؼ.
 فمسطيف. تنفيذ مسيرة العكدة إلى .ّ
كالذم يقضي بعكدة المبعديف إلى ديارىـ عكدة آمنة  ٕٗٗقرار األمـ المتحدة رقـ  .ْ

 كفكرية.
 تأسيس جامعة ابف تيمية في مرج الزىكر. .ٓ
 مسيرة األكفاف. .ٔ
القياـ بفعاليات متنكعة كمسير المشاعؿ كتنكيس عمـ األمـ المتحدة كجنازة  .ٕ

 ة البالكنات.مصداقية مجمس األمف كفعاليات عيد األضحى كمسير 
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زيارات قيادات عربية كعالمية مخيـ المبعديف مثؿ أحمد الممط, فتحي يكف, عصاـ  .ٖ
العرياف سيؼ اإلسبلـ حسف البنا, كنقابة ككفكد مختمفة ككفد نقابة األطباء 
األردنييف, كفد األكراد, فد الصحابة الككيتية ككميا تشد عمى يدم المبعديف كتثمف 

 يـ تجاه قضيتيـ.صبرىـ في اإلبعاد كمكاقف
 تقديـ المحاضرات في الطب كاإلدارة كالقرآف كالحديث. .ٗ

عقد ثبلث مؤتمرات عممية طرحت فييا مكضكعات ميمة كالحؿ السممي  .َُ
 كتصكرات المستقبؿ.

نكاد ال نممح األحداث في سيرة مصطفى محمكد فغالبية سيرتو تأمبلت فكرية كنفسية, 
اعات مف الماضي بما يخدـ الفكرة التي يتحدث فاألحداث ىي التحكالت الفكرية كاالسترج

عنيا.فالحدث الرئيسي ىك رحمة البحث عف خالؽ الككف, كخبلؿ ىذه الرحمة يمر بمحطات يسترجع 
مف خبلليا بعض اإلحداث التي تخدـ الحدث الرئيسي, كمف ذلؾ تساؤالتو كىك صبي عف 

متقكلكا لي مف خمؽ اهلل .. أـ أنو جاء المخمكقات كالخالؽ كاستياء األىؿ كاألقارب مف ذلؾ يقكؿ:"ف
بذاتو. فإذا كاف جاء بذاتو كصح في تصكركـ أف يتـ ىذا األمر.فمماذا ال يصح في تصكركـ أيضا 
أف الدنيا جاءت بذاتيا ببل خالؽ كينتيي اإلشكاؿ. كنت أقكؿ ىذا فتصفر مف حكلي الكجكه كتنطمؽ 

كمف ذلؾ أيضا:"خطر لي (ُ)عف يميف كشماؿ."األلسنة تمطرني بالمعنات كتتسابؽ إٌلي المكمات 
ذات مساء أف أقـك ببحث في سراديب ذاكرتي ..فأرصد في كرقة كؿ ما أحفظو مف أرقاـ.. رقـ 

كرقـ العربة كرقـ الشقة كرقـ البطاقة العائمية, كتميفكنات مف أعرؼ مف األصدقاء كالزمبلء  الباسبكر
كتمفكنات المصالح كالجرائد كأرقاـ جدكؿ الضرب التي أحفظيا غيبا, كعمميات الجمع كالطرح 

عة مثؿ كالقسمة األكلية التي أعرفيا بالبداىة كتكاريخ ميبلدم كميبلد أكالدم كثكابت الرياضة كالطبي
النسب التقريبية كسرعة الضكء كسرعة الصكت...كفي لحظات تجمعت تحت يدم عدة صفحات 
مف مئات األرقاـ, تداعت في ذىني كلمعت كالبرؽ ككأني حاسب الكتركني, ككاف المشيد مذىبل" 

 ما ذكره الكاتب حدثنا مؤثران كلكنو حدث عقمي ال يشعر  بو إال المتأمؿ نفسو.

د ديدات فسيرتو عبارة عف تصكير أحداث محددة كمقاببلت, كمف ىذه أما بالنسبة ألحم
 -األحداث:

زيارة طمبة إرسالية آدمز مشيف )كمية آدمز( كتحكيؿ حياة ديدات كأىؿ قريتو إلى  .ُ
 بؤس كعذاب مف خبلؿ المناقشات التي يياجمكف فييا اإلسبلـ.

 اتجاه أحمد ديدات لمبحث عف ردكد عمى ىؤالء المبشريف. .ِ
                                                           

 ٕمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ُ)
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 لمركز الدكلي لمدعكة اإلسبلمية في مدينة ديرباف في جنكب أفريقيا. بناء ا .ّ
تكافد الكثير مف طبلب العمـ إلى المركز الدكلي لمدعكة اإلسبلمية كتعميميـ كيفية  .ْ

 الدفاع عف اإلسبلـ بالكممة كالحجة كالبرىاف.
في إعداد المئات مف النسخ لمكتب مختارة أك أشرطة فيديك كتكزيعيا عمى المسمميف  .ٓ

 العالـ لتعريفيـ عف اإلسبلـ.
 اإلعداد كالتنفيذ لمدكرة األكلى لتدريب الدعاة المسمميف. .ٔ

ككؿ األحداث السابقة تسير في طريؽ كاحد بصكرة متكالية لتصؿ إلى نقطة النياية, كىي 
تكضيح مفيكـ الديف اإلسبلمي لممسمميف كغير المسمميف بالحجة كاالقناع, كىذه النياية لـ يكتبيا 

ىي جزء  -كىي باألصؿ جيكد قاـ بيا الكاتب-المؤلؼ كيرجع السبب في ذلؾ إلى أف ىذه الحكادث
 مف سمسمة كاممة يقكـ بيا دعاة اإلسبلـ ,آمميف أف ينتشر الديف اإلسبلمي في العالـ كافة.

 ,كقد عرؼ كتاب السيرة الذاتية ىنا األحداث السمفية مف خبلؿ الرجكع ألحداث تـ تجاكزىا
 رت إلى نماذج مف ذلؾ في حديثي عف االسترجاع في مبحث الزمف.كقد أش
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 الصراع

يبدأ الصراع منذ األزؿ, عمى قاعدة البقاء لؤلقكل, حيث تنشأ الصراعات بيف األنكاع 
المختمفة لمكائنات الحية كال ينتيي ذلؾ الصراع إال بنياية أحد األطراؼ أك تنازؿ كؿ طرؼ عف 

 يككف صراع إرادات كؿ طرؼ يسعى إلى تحقيؽ ما يريد. جزء منو, ألف الصراع عادةن 

بيف اإلنساف كالشيطاف قبؿ النزكؿ إلى األرض ثـ بيف  ,كالصراع بدأ بيف الخير كالشر
اإلنساف كاإلنساف! بيف ابني آدـ عميو السبلـ )قابيؿ كىابيؿ(, كبيف اإلنساف كالحيكاف مف أجؿ 

ساف بطبعو يميؿ إلى تنامي حٌدة األحداث لمكصكؿ إلى البقاء, ثـ بيف تجمعات بشرية مختمفة, فاإلن
 قمة الصراع.

كلقد ظيرت ىذه األنكاع في األدب القصصي كالممحمي ككانت البداية في المسرح 
اإلغريقي بداية دينية ثـ بدأ يبتعد تدريجيان عف الصراع الديني كلكف كؿ ذلؾ كاف تعبيران عف الصراع 

 (ُ)ب أك الخير كالشرالذم ال ينتيي بيف العطاء كالجد

كقد اختمفت مناىج الركائييف في التعبير عف أشكاؿ ىذا الصراع, فماؿ بعضيـ إلى التعبير 
عف صراع الفرد في بحثو عف ىكية أك رغبة في امتبلؾ اإلرادة كالحرية, بينما لجأ بعضيـ إلى 

انية التي تكتسب ىكية التعبير عف صراع الطبقات كالبيئات كالقيـ... مف خبلؿ تتبع النماذج اإلنس
كخصكصية, كلكنيا في الكقت نفسو ال تعدك أف تككف تمثيبلن لشريحة اجتماعية, كعمؿ آخركف 
عمى تجسيد الصراع مف خبلؿ البطؿ الممحمي الذم يقدـ أعماالن كمآثر تشيع قيمان تحظى بالرضي 

 (ِ)كالقبكؿ الجماعي"

, داخميان أم داخؿ النفس البشرية الصراع قد يككف صراعان داخميان أك صراعان خارجيان 
كالخارجي خارج نفس اإلنساف أم مع البيئة المحيطة, كالصراع الخارجي قد يككف فرديان أم بيف 

كقد يككف جماعيان بيف الفرد كأشخاص آخريف, كقد يككف بيف جماعات بشرية  ,شخص ك شخص
عة كالصعكد عمى الجباؿ كالصراع بيف الدكؿ, قد يككف الصراع طبيعيان بيف اإلنساف كالطبي

"يككف الصراع اجتماعيان منشؤه التنافس أك , كير كالنجاة مف البراكيف كغير ذلؾكمكاجية األعاص

                                                           

 ُُٓ – ُُْيز, البناء الدرامي, مكتب األنجمك المصرية, انظر, حمكدة, عبد العز  (ُ)
انظر الشكبكة, محمد, السرد المؤخر في ركاية النيايات لعبد الرحمف منيؼ, منشكرات أمانة عماف الكبرل ,  (ِ)

 ْٗـ , ََِٔعماف األردف 
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تفاكت طبقي أك فكرم, أما الصراع األقكل فيك الصراع النفسي الذم يجرم بيف الشخص كنفسو 
 (ُ)مف حيث الرغبات كاالستعداد لممجابية كاالىتياج مف حدث

الغضباف "كنا نشترم الكتب شراء, كأعطاني كالدم ثمف كتاب التاريخ كال أدرم  يقكؿ منير
كيؼ ضاعت النقكد, كانت ليرتيف كنصؼ, كركبني اليـ عامان كامبلن: المدير يطالبني بالثمف 
كيكبخني عمى التأخير, كأنا ال أجرؤ عمى إعبلـ كالدم بإضاعة النقكد. كـ رأيت في النكـ أني 

 (ِ)ستيقظ كأقبض يدم.. ليس فييا شيئان؟!"حصمت النقكد. كا

نممح الصراع النفسي الداخمي في كممات منير الغضباف حيث مف ناحية يريد إعبلـ كالده 
كي ينجك مف عقاب المدير كمطالباتو المستمرة, كمف ناحية أخرل ال يريد أف يعمـ كالده خكفان مف 

 ؾ في نكمو.عقابو ىذا الصراع يحتدـ في نفسو إلى درجة رؤيتو لذل

كبالرغـ مف أف الصراع بيف الخير كالشر مستمر إال أف كجية النظر اإلسبلمية ليا 
 (ّ)خصكصية, فالخير ىك ما يقدره الشرع ضمف ضكابط اإلسبلـ كالقيـ اإلسبلمية

كلقد قسَّـ محمد نجـ القصة إلى القصة ذات الحبكة المفككة كالقصة ذات الحبكة العضكية 
أف النكع األكؿ ال يعتمد عمى الشخصية األكلى فييا, أما النكع الثاني فتقكـ عمى المتماسكة, كاعتبر 

نما لتسييؿ البحث"  (ْ)حكادث مترابطة كيرل أف ىذا التقسيـ ليس لمتفصيؿ كا 

جماعة اإلخكاف المسمميف خاضت صراعان ضد الحكـ البعثي في سكريا, فطالت االعتقاالت 
الصراع الخارجي أثران كاضحان في نفس الكاتب منير الغضباف كأدائو كؿ أبناء الجماعة, ككاف ليذا 

سكاء عمى المستكل الشخصي أك العمؿ المجتمعي, كلكنو كاف أثران إيجابيان حيث استطاع  ,بعد ذلؾ
أف يكمؿ دراستو كيتقدـ فييا, كما استطاع أف يمارس الدعكة اإلسبلمية بيف صفكؼ الشباب حتى 

ف دؿ ىذا عمى شيء فإنما يدلؿ عمى قدرة الكاتب الشخصية في تحكيؿ  في المجاؿ الرياضي كا 
 (ٓ)اإلحساس باأللـ إلى قكة تدفعو نحك األماـ

                                                           

 ْٖٓ, ٕالتكنجي, محمد, المعجـ المفصؿ في األدب, ج (ُ)
 ٔٓالغضباف, كشؼ المستكر,  (ِ)
انظر, األدب اإلسبلمي الكاقع كالطمكح, بحكث المؤتمر الثاني لكمية اآلداب, الزرقاء األردف, تحرير جميؿ بني  (ّ)

 ـُٗٗٗعطا, 
 ْٕنجـ, فف القصة,  (ْ)
 ُُِ – َُُانظر الغضباف,  (ٓ)
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في سيرة الطنطاكم نجد أف الصراع الخارجي تمثؿ في مكاقؼ كثيرة عمى مستكل سكريا 
 -كالعالـ العربي كاإلسبلمي منيا:

الصراع بيف اإلسبلمييف , الفرنسي( –الصراع بيف الشعب السكرم كالمحتؿ )االنجميزم 
كالصراع عند الطنطاكم يتنامى مف خبلؿ  ,كنظـ الحكـ, الصراع العربي اإلسرائيمي عمى فمسطيف.

في  -مثبلن  -تصاعد األحداث إلى أف يصؿ الذركة فتبدأ االنفراجة بالظيكر "كقد ظير ذلؾ كثيران 
 ,مف الدكلة العثمانية إلى الدكؿ االستعماريةإطار حديثو عف الحرب العالمية األكلي كانتقاؿ الحكـ 

 (ُ)أعجبني قدرة الطنطاكم عمى إدارة الصراع"

يتميز الطنطاكم بالقكة كالقدرة عمى المكاجية كالحدة أحيانان, لذلؾ فقد ظير عنده الصراع 
( الخارجي الفردم فمثبلي : في الحمقة التي تحمؿ عنكاف )معركة أدبية كانت نتيجتيا دعكل قضائية

في المجمد السادس مف سيرتو نجد الطنطاكم  قد كتب مقاالن عنكانو )تعميؽ مختصر عمى خبر( 
كالخبر ىك أف األستاذ محمد أحمد خمؼ اهلل تقدـ برسالة دكتكراه مكضكعيا القصص في القرآف 

ذلؾ الكريـ, ككانت لجنة المناقشة تتككف مف أحمد أميف كأحمد الشايب المذاف رفضا الرسالة معمميف 
بضعؼ منيجيا العممي, كأف فييا ما يمس الناحية الدينية؛ ألف صاحبيا يقكؿ: أف القصص القرآني 
لـ ييراع الحقيقة التاريخية كأف المقصكد منو عرض فني كلسنا ممزميف بتصديؽ حقائؽ ىذه القصص 

نما نقدر الغاية الفنية التكراة كيقكؿ أنيا أم القصص مستقاة مف مصادر أخرل غير عربية ك ,كا 
كاألدب اليكناني كاألدب الفارسي, كأف فييا أساطير ال أساس ليا. كلقد رفض الشيخ الخكلي تقرير 
لجنة المناقشة بزعـ  أف ىذا حرية فكرية, فانبرل عمي الطنطاكم يدافع عف لجنة المناقشة بقكلو: 

دخؿ نفسو فييا ىذا "كلك انتيت القصة عند رٌد األحمديف كلـ يكف صاحب األطركحة  مدرسان, كلـ ي
الشيخ لينصر الكفر كيرفع اإللحٌاد كيؤيد الجيؿ, لقمنا: شاب تٌعجؿ الشيرة قبؿ أكانيا كرأل طريؽ 
العمؿ كالتحقيؽ طكيبلن فسمؾ طريؽ جينـ. ككاف لمقاؿ الطنطاكم دكله عظيـ في مصر حيث 

لمكضكع, كبدأت انتقمت لجبية عمماء األزىر الذيف بدكرىـ رفعكا مذكرة إلى ممؾ مصر حكؿ ا
السجاالت بيف كمية اآلداب كجامعة األزىر, ثـ ريفعت ضده قضية في المحكمة استمرت ثبلث 

 –ليصمح بو ما أفسده  –ألزمتو بو المحكمة  –جمسات كانت نيايتيا أف الطنطاكم كتب مقاالن آخر
بقدر ما ىك  لكنو قاؿ فيو بأف األمر ليس ىجكمان شخصيان عمى الشيخ الخكلي –عمى حد تعبيرىـ 

 (ِ)دفاعان عف الديف كالخمؽ"

                                                           

 ٕ, ّالطنطاكم, ذكريات, ج (ُ)
 ِِّ – ُِٓ, ٔانظر الطنطاكم, ذكريات, ج (ِ)
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الصراع في )ىذه حياتي( ألحمد ديدات ىك صراع بيف اإلسبلـ متمثبلن فيو شخصيان كمتمثبلن 
في دعاة اإلسبلـ اآلخريف ممف يساندكنو, كبيف المسيحية متمثمة في المبشريف في كمية آدمز في 

دؿ كالحجة كالمنطؽ كاإلقناع, يقكؿ أحمد ميرباف بجنكب أفريقيا, كالصراع عنده يعتمد عمى الج
ديدات: "كمف ىذه الكمية تكافد عمينا المبشركف الذيف حكلكا حياتنا إلى بؤس كعذاب, فمقد كانكا 
يتدربكف ىناؾ عمى كيفية مكاجية المسمميف. كحينما كانكا يأتكف لشراء ما يحتاجكف إليو مف المحؿ 

 -ت فيقكلكف:كانكا ينيالكف عمينا باألسئمة كاالنتقادا

 ىؿ تعممكف أف محمدان تزكج نساء كثيرات جدان؟

 كحينئذ لـ يكف لدل أدنى معرفة بذلؾ.

 كىؿ تعممكف أف محمدان نشر دينو بحد السيؼ؟

 كلـ يكف لدل أدنى معرفة عف ذلؾ.

 كىؿ تعممكف أنو قد نقؿ كتابو عف الييكد كالنصارل 

 كلـ يكف لدل أدنى عمـ بذلؾ.

"كاف المكقؼ في غاية   (ُ)الصعكبة بالنسبة لي.. ماذا أفعؿ كمسمـ؟ ىؿ أرد عمى اليجـك

الصراع االجتماعي نراه في سيرة سيد قطب حيث يتحدث عف المشكبلت االجتماعية 
الناجمة عف الجيؿ كالفقر كمنيا قكلو متحدثان عف الطفؿ القركم: "أما الحادث الثاني فمـ يشيده, 

ف حديث القرية كميا نساءن كرجاالن كأطفاالن ككاف بدنو كلكنو سمع قصتو تركم عشرات المرات كا
يقشعر منو... ذلؾ حادث ثبلثة مف الشباف كاف أحدىما قد تزكج ابنة عمو, ثـ أراد ىذا العـ أف 

. كفي يكـ مف ,فرفع عميو دعكل في المحكمة الشرعية مف تمؾ الدعاكم الكيدية ,يطمقيا منو فأبى
كمعو شقيقاه كبيف القرية كالبندر  –في البندر  –أياـ الجمسات كاف ىذا الشاب ذاىبان إلى المحكمة 

تنبسط الحقكؿ الخضراء كيصبح الطريؽ الضيؽ الذم يقطعو السالككف عمى ظيكر الدكاب خطان 
ألخكة ألنيـ كانكا فقراء ال دقيقان بيف النباتات العالية, ال تبيف السائر فيو إال مف بعد قميؿ, بكر ا

دكاب ليـ, فيـ يقطعكف الطريؽ عمى أقداميـ مف القرية إلى المدينة, كيبمغ طكلو نحك عشرة 
كيمكمترات... )كيكمؿ قائبلن( كعرؼ العـ الفاجر ىذا فبكر قبميـ كمعو اثناف مف األشقياء استأجرىما 

                                                           

 ُّ, ديدات, ىذه حياتي (ُ)
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طع مف الطريؽ... كعند مركر األخكة ليذا الغرض مسمحيف, فكمنكا لؤلشقاء الثبلثة في مكاف منق
بادر الشقياف فأغمدا خناجرىما في بطني اثنيف منيما فخران صريعيف, كتنبو الثالث ففر كالثبلثة 

دخمكا بو حقؿ  ,يتبعكنو, كىك يصيح مذعكران فبل يمبٍّو أحد في الحقكؿ )النائمة( حتى أمسككا بو أخيران 
 (ُ)الفكؿ النامي"

عمى الصراع بيف أىؿ القرية مف جية كبيف الحككمة متمثمة  كما يسمط الكاتب الضكء
 بضابط الشرطة مف جية أخرل في مكسـ جمع السبلح.

الذم دائمان  -متمثبلن في الصراع بيف األب كاألـ-كالصراع بيف الرجؿ كالمرأة  في الريؼ 
سرعاف ما  ينتيي لصالح الرجؿ عمى حساب المرأة في القرية حتى كلك كاف الحؽ في جانبيا حيث

تعمف استسبلميا, كمف ذلؾ أف كالده باع قطعة مف أرضو حتى يسدد ديكنو بالرغـ مف المعارضة 
الشديدة لكالدتو حيث أف المرأة في الريؼ ليس ليا أم رأم في األمكر اليامة في البيت, كتعكؿ أمو 

ئمة: حيف تكبر عميو كتضع أمميا فيو قائمة: "أنت عميؾ أف ترجع ما يفقده أبكؾ! ثـ أردفت قا
فتتعمـ ىناؾ, كتصبح أفندم كيككف لؾ مرتب كعندئذ تتذكر أف   -عند خالؾ  –ستذىب إلى مصر 

أطياننا في البمد تباع بسبب إسراؼ أبيؾ في النفقات فتحرص عمى النقكد, كال تبذر  كأخيؾ األكبر 
ىذه األطياف التي بؿ تنفؽ في الضركرم فقط... كعندئذو يككف في جيبؾ نقكد كثيرة فتشترم بيا 

 (ِ)نفقدىا.

عمر التممساني ابف الطبقة الغنية لـ يعاني مف الصراعات في بداية حياتو كفي أياـ شبابو 
األكلى حيث عاش الحياة بكؿ مباىجيا, عاش في سرايا ضخمة فييا الخدـ كالعبيد ككاف ىك االبف 

كلكف عندما قرر أبكه تزكيجو المدلؿ لجده كأبيو, كظؿ الحاؿ  كذلؾ حتى أتـ العشريف مف عمره 
شعر بتمرد الشباب في داخمو كلـ يظيرىذا التمرد إال أماـ أمو, يقكؿ: "فقمت ليا في عنفكاف: إنني 
لف أذىب كلف أتزكج إال مف التي أختارىا بنفسي. فردت قائمة ال شأف لي بيذه المخبطة, كسأخبر 

أخبرتو أمي بما كاف مني, فقابؿ األمر أباؾ بيذا الخركج عمى طاعتو ليتدبر األمر, كجاء أبي ف
بيدكء كامؿ كقاؿ ليا: إف شاء اهلل ما عنو راح. أنا حبيت أعممو راجؿ كأجمسو مع الرجاؿ سأزكجو 

كينتيي الصراع عند ىذا الحد نظران لدكر األب  (ّ)رغـ أنفو فأنا كلي أمره كسيكتب الكتاب ىذه الميمة"
 لقضية كيتزكج الكاتب في سف مبكرة.المسيطر في ذلؾ العصر, كفعبلن تنتيي ا

                                                           

 ٖٕ – ٕٕانظر قطب, طفؿ مف القرية,  (ُ)
 ٔٗقطب, طفؿ مف القرية,  (ِ)
 ُٖالتممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ّ)
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يبرز التممساني بقكة الصراع بيف جماعة اإلخكاف المسمميف كبيف جماؿ عبد الناصر في 
مصر في حقبة الستينات مف القرف الماضي, كككنو كاف المرشد الثالث لمجماعة فيك ينقؿ لنا 

يتميز باإليذاء كالقضاء  الخبر مف قمب الحدث. يقكؿ: "كال تنسى أف عيد جماؿ عبد الناصر كاف
عمى الحريات, كلـ يرع ذلؾ العيد حرمة ألحد, حتى رئيس مجمس الدكلة الدكتكر السنيكرم سمطكا 
عميو الرعاع فاعتدكا عميو بالضرب في المجمس, لسبب كاحد ىك إبداء رأم يخالؼ رأم عبد 

 (ُ)الناصر في الحرية"

ييف كسمطة االحتبلؿ فاإلبعاد كاف حماد الحسنات في سيرتو يبرز الصراع بيف اإلسبلم
نتيجة لذلؾ الصراع الطكيؿ كالممتد منذ بدايات القرف العشريف كالذم تصاعدت كتيرة أحداثو منذ 

ـ , حيث قاكـ اإلسبلميكف ظمـ كعدكاف المحتؿ عمى مدار عقكد ُٕٖٗبداية االنتفاضة األكلى عمـ 
ف ضمنيا فعالياتيـ في مخيـ مرج الزىكر, عدة كما قاكمكا  قرار اإلبعاد في صكر مختمفة  كاف م

كقد استمرت تمؾ الفعاليات مف مسيرات كخطب كندكات كأسابيع عمؿ كلقاءات إعبلمية حتى مفَّ 
األحداث عند الحسنات تصعد بقكة فجأة بقرار اإلبعاد كتبقى ساخنة لفترة  (ِ)اهلل عمييـ بالعكدة.

بعدىا تبدأ قكة األحداث بالتراجع إلى أف يعكد  ,عكدةثـ تبدأ االنفراجة بصدكر قرار ال ,زمنية طكيمة
 المبعديف إلى بيكتيـ كالشكؿ التالي يكضح ذلؾ.

                                                           

 ُِّ – ُِِالتممساني, ذكريات ال مذكرات,  (ُ)
 ْٔ-ِٓالحسنات, ذكريات مرج الزىكر, (ِ)
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كتبمغ الحبكة ذركتيا في ذكريات مرج الزىكر لحماد الحسنات عندما كصؿ التفاعؿ العالمي 
 ٕٕٗ كالعربي كاإلسبلمي قمتو كأصبح العالـ كمو يطالب بضركرة عكدتيـ بعد أف تـ إصدار قرار

الخاص بالعكدة, ثـ شيئان... فشيئان بدأت االنفراجة عندما أيبمغ المبعدكف مف خبلؿ الصميب األحمر 
قرار العدك بإعادة المبعديف إلى ديارىـ, ثـ بدأكا ينتظركف يـك العكدة.. إلى أف تـٌ كعادكا إلى ديارىـ 

 سالميف.

اضحان خاصة في األحداث كفي سيرة الرنتيسي كذلؾ يبرز الصراع مع المحتؿ جمٌيان ك 
الرئيسة بالقصة, كىذا الصراع ىك صراع سياسي يظير بقكة حينان كما في حادث اإلبعاد إلى مرج 

 الزىكر كيختفي حينان آخر تحت الصراعات االقتصادية كما في إضراب األطباء.

  

االبعاد الى مرج  االعتقال حادثة خطف الجندي
 الزهور

 العودة إلى فلسطٌن صدور قرار العودة فعالٌات المبعدٌن

 منحنى تنامً الصراع: 5.2شكل 
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 : أنكاع الصراع عند الرنتيسيّ.ٓشكؿ 

 

مف الضياع الفكرم كالعقائدم كعمى مدار أما مصطفى محمكد فقد عاش سنكات طكيمة 
ثبلثيف سنة ظمت األفكار تتصارع في عقمو كنفسو منيا ما يشده إلى اإللحاد كالكفر كمنيا ما يشده 

 إلى التكحيد, كظٌؿ الصراع الداخمي محتدمان إلى أف مفَّ اهلل عميو باليداية كأضاء نفسو باإليماف.

حيث إفَّ كؿ األحداث   ,ة كصراع أقؿ حدَّةقصة السيرة عند سيد قطب ذات حبكة مفكك
تدكر حكؿ الطفؿ القركم, فالطفؿ ىك مركز األحداث حيث يكضح الكاتب مدل تأثير ىذه األحداث 

 كالشكؿ التالي يكضح ذلؾ. ,عميو, كصراعو مع حكادثيا البسيطة

 

 

 

 

 

 الصراع النقابي

 الصراع االقتصادم

 الصراع السياسي
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 مدى تأثير الصراع عمى سيد قطب 5 :4 شكل

 

األحداث مترابطة كمتنامية كمتفاعمة ؛ لذلؾ فيي سيرة  في كتاب )أياـ مف حياتي( نجد
يضاح السبب.  قصصية ذات حبكة عضكية متماسكة تعتمد عمى التعميؿ كا 

ال ترتبط قصص عمى الطنطاكم في سيرتو برابطة كاحدة إال أنو شاىدىا كتفاعؿ معيا فيك 
عامان, فسيرتو ليست  شاىد عمى األحداث, شاىد عمى العصر يركم ما شاىده كعايشو طكاؿ ثمانيف

قصة متكاممة تشتمؿ عمى العناصر الدينية, بؿ عبارة عف عٌدة كتب في كتاب كاحد فمرة تجد قصة 
كأخرل مقاؿ كثالثة رسالة أم أف سيرتو مجمكعة مف القصص القصيرة ممزكجة بأدب الرحبلت 

 ف عمره.كالقطع كالكصفية الرائعة, مكثقة بمقاالت كرسائؿ كتبيا في فترات متباينة م

ف غمبت عميو الناحية  كيكسؼ القرضاكم ال يختمؼ كثيران عف عمي الطنطاكم في سيرتو, كا 
 الفقيية فنجده يتعرض إلى مسائؿ فقيية مكضحان اآلراء المختمفة كحجج كؿ رأم فييا.

عمي الطنطاكم كضٌح بقكة الصراع مع الطبيعة, ذلؾ الصراع الذم يبرز قيمة ىامة كىي 
المؤمف يستطيع أف يتغمب عمى الظركؼ ميما كانت, ففي سفره األكؿ ألداء مناسؾ أف اإلنساف 

الحج استمرت الرحمة شيريف متتابعيف عانى فييا ىك كزمبلؤه معاناة كبيرة ككاجيكا الطبيعة بكؿ ما 
 فييا مف قسكة )الكحكش, العقارب, الظبلـ الدامس, البرد القارس(.

طفل من 
 القرٌة
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ذا أردنا أف نجمؿ ما فصمناه ساب قنا حكؿ الصراع نقكؿ: إف الصراع عند كتاب السير كا 
الذاتية مكضكع البحث  ال يجرم عمى كتيرة كاحدة فقد يككف الصراع حادنا جدنا ضمف أحداث درامية 

أك صراعنا حادنا ضمف أحداث درامية مفككة كما  ,مترابطة كما رأينا عند زينب الغزالي كالحسنات 
 ككف الصراع أقؿ حدة كما عند القرضاكم كالطنطاكم .كيمكف أف ي,مرَّ في سيرة الرنتيسي

كما يمكف اف يككف صراعنا  ,كقد يككف الصراع فكرينا داخمينا كما عند مصطفى محمكد
 خارجينا كما عند  أحمد ديدات كالقرضاكم كالطنطاكم غيرىـ.

ما كيمكف أف يككف سياسينا ك ,كالصراع قد يككف طبقيان اجتماعينا كما ظير عند سيد قطب
 ظير عند التممساني 

 نيايات السير

فالنياية عند الحسنات كانت  ,تنكعت النيايات في السير الذاتية المنتقاة)مكضكع البحث(
الذم يقضي بعكدة المبعديف إلى ديارىـ.يقكؿ  ٕٕٗمغمقة حيث انتيت قصة الصراع بتطبيؽ قرار 

نعرؼ كيؼ سنعكد كدكنما نعرؼ  ا عف ذلؾ:"مرت األياـ كقرب مكعد العكدة دكنماالحسنات معبرن 
كفي حكالي  ,مف العائد كمف الباقي.. كىكذا استمر األمر حتى يـك األربعاء السابؽ ليكـ العكدة

 ,الساعة العاشرة مف صباح يكـ األربعاء كصمت إلينا سيارة أجرة قادمة مف جية معبر زمريا
  (ُ)العكدة" كأكصمتنا كشفنا بأسماء المكافؽ عمييـ لمعكدة كتعميمات كيفية

ا نياية قصة اعتقاؿ زينب الغزالي: "كاف يكـ  أغسطس سنة  ٗكمف النيايات المغمقة أيضن
حيف جاءت سجانة ميركلة تدعكني  ,إذ حمؿ صباحو إلينا اختبارنا جديدنا ,ـ يكمنا مشيكدنإُُٗ

المفاجأة كجعمتنا نذىب بفكرنا في األمر.. ماذا يككف؟  .شدتنا,بسرعة لمقابمة المأمكر في مكتبو
. ,كماذا يدبر الطكاغيت كالظممة؟!...فذىبت إلى مكتب المأمكر فكجدت أمرنا باإلفراج عني كحدم

ككاف شيئنا مذىبلن فأنا صاحبة الحكـ المؤبد باألشغاؿ الشاقة أخرج لتبقى ابنتي كحيدة في ىذا 
فانزعج قمبي مف أعماقو كسيطر عمى نفسي حزف عميؽ كحيرة  ,يتقاسي ما تقاس ,المستنقع اآلسف

  (ِ)لف أخرج كأترؾ ابنتي" ,بالغة كبدكف شعكر صرخت قائمة: ال.. ال.. لف. يككف ىذا أبدنا

الغزالي تعد مف النيايات المغمقة إال أف نياية الحسنات كسيرة الحسنات سيرة قصة نياية 
بينما نياية قصة زينب الغزالي يغمب عمييا الشعكر  ,العزة يغمب عمييا الشعكر بالسعادة كالفرح ك 

                                                           

 ّٗ-ِٗالحسنات, ذكريات مرج الزىكر,  (ُ)
 ِّٖالغزالي, أياـ مف حياتي,  (ِ)
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فرح الحسنات إلى أف عكدتو كعكدة إخكانو دليؿ عمى قكة إصرارىـ باألسى كالحزف كيرجع 
ارتباطيا بابنتيا حميدة قطب كخكفيا عمييا كىذا ما كتصميميـ ككحدة رأييـ, أما حزف الغزالي فسببو 

رؾ ابنتي كحدىا ككجيا المطمئف المشرؽ ال يفارؽ قمبي كصكتيا عبرت عنو بقكليا: "كيؼ أخرج كأت
تكاجو  ,بكمماتيا الندية ييز أكتار نفسي؟! كيؼ أتركيا كحدىا في ىذا المكاف المظمـ المكحش

  (ُ)بمفردىا قسكة المعاممة..كمشاعرم في نفسي كفؤادم تصرخ بشدة: كبل ..كبل "

القرضاكم ترؾ نيايتيا مفتكحة كيرجع السبب  كلك تأممنا سيرة ابف القرية كالكتاب نجد أف
كلـ تكف تتحدث عف حدث محدد كما مرًّ  ,قصص متتالية مف حياتو عبارة عف  إلى أف سيرتو

فالصفحات األخيرة مف الفصؿ الرابع يتحدث فييا عف كفاة األستاذ  ,سابقنا عند الغزالي كالحسنات.
 عبد الحميـ أبك شقة كرثائو لو.

يختمؼ عف القرضاكم فذكرياتو مجمكعة مف القصص كاألخبار لذلؾ جاءت كالطنطاكم ال 
حيث تناكؿ في الحمقة األخيرة مف الجزء الثامف رسائؿ اإلصبلح التي   ,نياية الذكريات  مفتكحة

كيؤكد  ,ينتقد فييا المشايخ كأساليبيـ في التدريس كاختيارىـ الكتب كبعدىـ عف األساليب الجديدة
كلكنيا ليست نياية  ,المعنى بقكلو:"ىذه نياية الجزء الثامف مف )الذكريات( الطنطاكم عمى ىذا

الذكريات. كال  أحسب الذكريات تنتيي حتى تنتيي الحياة؛ ألف اإلنساف كمما عاش يكمنا رأل فيو 
مشيدنا أك سمع خبرنا أك مرَّ بتجربة"
(ِ) 

يقكؿ سيد معبرنا عف  ,خركجو مف القرية كسفره إلى المدينة قصتو  ةسيد قطب كانت نياي
فما عاد لو فييا بقاء. إف  ,ذلؾ في آخر سيرتو في فقرة عنكانيا الرحيؿ:"آف لو أف ييجر القرية

أخفتيا عنو منذ  ,إنو مجند أيعدَّ لمكفاح.. مجند ليذه الميمة التي أعدتو ليا أمو ,ىناؾ ميمة تنتظره 
عمييا فرآىا تبكي! إف عميو أف يسترجع  أكؿ يكـ ذىب فيو إلى المدرسة ثـ كشفت لو عنيا يكـ دخؿ

لؤلسرة ما تفقده مف مركز كماؿ. تمؾ كانت الكممات التي سمعيا مف أمو كىي تعده لمرحيؿ.. لمسفر 
كلكال الثكرة كانقطاع  ,فقد بدأ يراىؽ كغادر المدرسة منذ عاميف ,إلى القاىرة عند خالو ليتعمـ

   (ّ)لحيف"المكاصبلت كاضطراب األحكاؿ لسافر منذ ذلؾ ا

كتب في سيرتو أحداثنا  متفرقة متنكعة الصراعات ككؿ حدث فقد عبد العزيز الرنتيسي أما 
 لو بداية كلو نياية .

                                                           

 ِّٖالغزالي, أياـ مف حياتي, (ُ)
 َْٖ, ٖالطنطاكم, الذكريات,ج (ِ)
 َُُقطب, طفؿ مف القرية, (ّ)
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ذا عدنا لسيرة مصطفى محمكد نجد أف رحمتو انتيت بكصكلو لميقيف كاإليماف باهلل كحده  كا 
لعظيـ كاالتساؽ المذىؿ ال شريؾ لو.يقكؿ مصطفى محمكد محددان ما تكصؿ إليو:"ىذا التكازف ا

ا ليذه  كالتكافؽ كالتبلحـ كاالنسجاـ الذم يتألؼ مف مبلييف الدقائؽ كالتفاصيؿ يصرخ بأف ىناؾ مبدعن
عتني بيا ي.. مف أجسادىا ـقريب مف مخمكقاتو قرب دمي ,البدائع كأنو إلو قادر جامع لكؿ الكماليات

 (ُ)بصيرنا بحاالتيا." ,ياسميعنا آلىات ,مستجيبنا لحاجاتيا ,عناية األب الحنكف

كلك تأممنا سيرة نجيب الكيبلني نجدىا اشتممت عمى عدة صراعات مع الحككمة المصرية 
يقكؿ الكيبلني معبرنا عف المحظات األخيرة قبؿ  ,انتيت  بترؾ الكاتب لبمده مصر كسفره إلى الككيت

كأبي ييدئ مف انفعاليا كيقكؿ ليا  ,ككانت أمي تبكي بحرارة كتتشبث بي ,سفره:"حانت لحظة الكداع
كمع ذلؾ فقد كانت عيناه  ,كأف حياتي كميا غربة ,غترب فيياأىذه ليست المرة األكلى التي  إفَّ 

كأمي تقكؿ لو إفَّ ىذه ىي المرة الثانية التي يذىب فييا إلى ببلد أخرل خارج  ,مبممتيف بالدمكع
كال تكؼ عف  ,ىذه فقد تطكؿ الغيبة إلى سنيف أما ,ككانت األكلى رحمة لمدة شير ,القطر المصرم

منو هلل المي كاف منو السبب( كىي تقصد بذلؾ الحككمة التي تطاردنا كتضيؽ عمينا  (القكؿ
 .(ِ)الخناؽ"

كمما سبؽ نجد نيايات السير عند الكتاب االسبلمييف متنكعة, فبعضيا نيايات مغمقة 
السيرة التي تتحدث عف حدث محدد كميـ في  كبعضيا اآلخر نياياتيا مفتكحة, كمف المبلحظ أف

حياة الكاتب  تنتيي بنياية مغمقة, أما السيرة التي تتحدث عف حياة الكاتب مف مكلده حتى كتابة 
 السيرة فنجد نيايتيا مفتكحة.

  

                                                           

 ٖٗمحمكد, رحمتي مف الشؾ إلى اإليماف,  (ُ)
 ْٕٓالكيبلني, مذكرات,  (ِ)
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 الخاتمة

الحمد هلل رب العالميف, كالصبلة كالسبلـ عمى اليادم األميف محمد كعمى آلو كصحبو 
 أجمعيف ..كبعد

األدب اإلسبلمي في العصر الحديث يحتاج منا إلى اىتماـ كبير كدراسة مستفيضة, كىذا 
البحث ما ىك إال دراسة متكاضعة تسمط الضكء عمى جانب مف جكانب األدب اإلسبلمي أال كىك 
السيرة الذاتية, كمف خبلؿ االطبلع عمى مجمكعة مختارة مف السير الذاتية لكتاب إسبلمييف مف 

 عربي كاإلسبلمي نستطيع أف نقكؿ ما يمي:العالـ ال

أدب السيرة الذاتية لـ يعد حكران عمى المشاىير بؿ تعداه إلى الناس المغمكريف أيضان أك  .ُ
 مف كانت شيرتيـ محدكدة.

إف أدب السيرة الذاتية اإلسبلمية أدبه صادؽه, يتعرض فيو الكاتب ألحداث عامة  .ِ
 كخاصة مف حياتو. 

 ؼ كاالبتذاؿ يراعي ثقافة المجتمع اإلسبلمي.كىك أدب بعيد عف اإلسفا .ّ
السير المنتقاة مكضكع البحث تتفاكت في الطكؿ كالقصر, أطكليا سيرة عمي الطنطاكم  .ْ

تتجاكز ثبلثيف صفحة مف  لـنتيسي كالتي حيث بمغت ثمانية مجمدات, كأقصرىا سيرة الر 
 الحجـ الصغير.

كدكره ينحصر في إحياء الكقائع الخياؿ عند الكتاب اإلسبلمييف مقيد بالحقائؽ,  .ٓ
 .كتشخيصيا

أشكاؿ السير الذاتية اإلسبلمية متنكعة منيا ما جاء عمى شكؿ الصراع الفكرم كسيرة  .ٔ
سيرتي الطنطاكم كمصطفى محمكد, كمنيا ما جاء عمى شكؿ سيرة الصراع التاريخي 

  كالقرضاكم, كمنيا ما جاء عمى شكؿ المغامرات كسيرة الرنتيسي كالحسنات.
 السيرة الذاتية اإلسبلمية تشترؾ فيما بينيا في المضاميف التالية:  .ٕ

  مكقفيا كاحد مف أعداء الديف اإلسبلمي كأعداء الحركة اإلسبلمية حيث يبرزكف جزءان
 مف تاريخ الحركة اإلسبلمية في العصر الحديث .

  أك غالبية أصحاب السير المنتقاة تعرضكا لمتعذيب ممف حاربكىـ سكاء مف االحتبلؿ
 مف الحككمات, كالسير المنتقاة تحدثت بالتفصيؿ عما حدث داخؿ السجكف.

  ,غالبية أصحاب  السير مادة البحث تعرضكا لمتشريد مف بمدانيـ طكعان أك كرىان
 كذلؾ خكفان مف المبلحقة المستمرة مف الحككمات المكجكدة.

 فيما يمي: السير المختارة عف بعضيا البعضكتختمؼ  .ٖ
 فى محمكد عف باقي السير في ككنيا سيرة فكرية عقمية.تختمؼ سيرة مصط 
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 في أنيا كتبت تفريغان لفيمـ كثائقي مصكر  ,تختمؼ سيرة أحمد ديدات في ىذه حياتي
يتحدث فيو عف نفسو مصحكبان بكثير مف المشاىد لممركز اإلسبلمي لمدعكة في جنكب 

ذلؾ عمى التكنكلكجيا أفريقيا, كربما تككف ىذه سابقة, كيمكف أف يعتمد الكتاب بعد 
 الحديثة في التسجيؿ كتصبح السيرة الذاتية مسمكعة كمرئية.

 حتى كتابة السيرة  هبعض السير المنتقاة تعرضت لحياة الكاتب جميعيا, مف ميبلد, 
ككذلؾ عمى  ,كما في سيرة يكسؼ القرضاكم كالتي بمغت ما يقارب ثمانيف عامان 

انيف بقميؿ, كبعضيا لـ تتجاكز عدة شيكر الثم مسيرة حياتو جاكزتالتي الطنطاكم 
مف حياة الكاتب أك سنكات قميمة كسيرة حماد الحسنات التي لـ تبمغ العاـ الكاحد كسيرة 

 زينب الغزالي التي كانت بضع سنيف.
 اب السير اإلسبلمية مف حيث الجماليات السردية ما يمي: ك أما أبرز ما الحظتو عند كتٌ 

  الزمان:-ُ

  التسمسؿ الزمني مف الكالدة حتى الشيخكخة عمى معظـ السير الذاتية . يغمب
اإلسبلمية)مكضكع البحث(, بينما يكسر الطنطاكم خط الزمف فنجده يتقدـ مرة إلى 

 األماـ كأخرل إلى الخمؼ.
  الزماف يرتبط باألحداث عند كتاب السيرة اإلسبلمييف, كعادة ما تككف أحداثنا عامة

ذكر إال األكقات الميمة جدنا مف كجية نظره, فأىمية التاريخ تنبع فمثبلن الرنتيسي لـ ي
 مف أىمية الحدث.

 فإف كاف يكحي باألمف كالسكينة كالصفاء عند الكتاب  .الميؿ لو معنى خاص ,
 كالشعراء, فإنو عندىـ يرتبط بالتعذيب كالعنؼ.

  زمف الطفكلة .يغمب زمف المحنة عمى سيرة الحسنات كالغزالي كالرنتيسي, بينما يغمب
 عمى سيرة سيد قطب.

  المكان:-ِ

  تحمؿ بعض األماكف أبعادان نفسية مختمفة بؿ كمتناقضة أحيانان , حيث يختمؼ
حممت بعدنا نفسينا منفرنا عند  -مثبلن –اإلحساس بالمكاف مف كاتب إلى آخر , فالقرية 

بينما  سيد قطب, حيث تيذكره بالخمؿ الفكرم كالتأخر الحضارم لمعرب كالمسمميف,
حممت بعدنا ايجابينا عند يكسؼ القرضاكم, فيي مسقط رأسو كمرتع الصبا  كساعات 

 الصفاء كالسعادة.
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 لو حضكر قكم عند كتاب السيرة الذاتية اإلسبلمييف القرضاكم  ,السجف كمكاف
كالكيبلني كالحسنات كالرنتيسي كالغزالي؛ نظرنا لمتجربة القاسية التي عاشيا كؿ منيـ, 

يظير في سيرة ديدات كمصطفى محمكد, كبالرغـ مف أف سيد قطب سجف كلكنو لـ 
 -حسب تقديرم  -كعذب بؿ كأيعدـ داخؿ السجف إال أنو لـ يتطرؽ إليو كيرجع ذلؾ 

 إلى أنو كتب سيرتو مبكرنا قبؿ أف يدخؿ السجف.
  المستشفى كمكاف حمؿ بيعد األلـ كالمعاناة عند الطنطاكم, كلكنو حمؿ بيعدنا مناقضان

ذم يبعث في ند الغزالي كالحسنات كالكيبلني كالقرضاكم حيث يعد عندىـ المكاف الع
الذم ذلؾ المستشفى ألف اإلحساس فيو ارتبط بمستشفى السجف  ؛النفس الراحة كاألماف

 مف عذاب الزنازيف ككحشيتيا. _كلك قميبلن _يريحيـ 

 المغة: -ّ
 اميـ لمغة الكاضحة السيمة , .يشترؾ كتاب السيرة الذاتية )مكضكع البحث( في استخد

 أك ما تسمى بمغة الصحافة.
  يمتـز جميع الكتاب اإلسبلمييف في الكتب المنتقاة بمغة يمكف أف يقاؿ عنيا لغة مؤدبة.

 كتبتعد عف الكممات أك التعبيرات المشينة كالمسيئة لمذكؽ العاـ.  ,تراعى الذكؽ الجيد
 حة نظران لتأثرىـ بالقرآف الكريـ, كلكنيـ . يستخدـ كتاب السير اإلسبلمييف المغة الفصي

يميمكف إلى استخداـ المغة العامية أحيانان لمتعبير عف الشخصية الحقيقية لآلخريف, 
 كيظير ذلؾ جميان في الحكار عند الغزالي. 

  لغة العصر  كطبيعة البيئة سيطرت عمييـ فالرنتيسي تأثر بالمغة العبرية في حيف .
 لتركية.تأثر الطنطاكم بالمغة ا

 األسموب: -ْ

  يكثر االقتباس مف القرآف الكريـ عند الكتاب اإلسبلمييف, كيعكد ذلؾ إلى أنيـ مف.
لى التنشئة الدينية كالفكر اإلسبلمي الذم يحممكنو. ,حفظة القرآف  كا 

  اىتماـ الكاتب كميمو يظير في كتابو, فإف كاف ركائيان قاصان اعتمد عمى القصة بشكؿ.
ف كاف شاعران ظير ذلؾ في سيرتو  كبير كما ظير ذلؾ في سيرة نجيب الكيبلني, كا 

ف كاف خطيبان  كنثر أشعاره بيف ثنايا الكتاب كما ظير ذلؾ في سيرة يكسؼ القرضاكم كا 
 ظيرت قدرتو الخطابية كما في سيرة عمى الطنطاكم .

 

 



268 

 

  الشخصيات: -ٓ

  المؤلؼ,أما باقي الشخصية الرئيسة في السير اإلسبلمية ىي شخصية الراكم
ما  الشخصيات فيي ثانكية إما أعطت دكرنا محددنا ثـ غابت كلـ تعد مرة أخرل, كا 

 ظيرت في أكثر مف قصة لتؤدم دكرنا ثـ تختفي.
  شخصية اآلخر الشريرة ظيرت في كؿ السير, فيي شخصية المحتؿ عند كؿ مف

ؿ مف الطنطاكم الرنتيسي كالحسنات كالطنطاكم, كلكنيا كانت النظاـ الظالـ عند ك
كالقرضاكم كالتممساني كالغزالي كمنير الغضباف, في حيف نجد المبشر بالمسيحية ىك 
الشخصية الشريرة عند أحمد ديدات , أما سيد قطب فكاف اآلخر المعادم ىك الجيؿ 

 كيظير في شخصيات تعبر عنو كقد تككف تمؾ الشخصيات أىؿ القرية الطيبيف.
 األحداث:-ٔ

  األحداث الشخصية غطت جزءنا أقؿ مما غطتو األحداث العامة في معظـ السير مادة
 البحث. 

  في األحداث العامة التي  -دكف مكاربة-.تبرز السير المنتقاة أفكار أصحابيا كآرائيـ
 عاشيا المسممكف خبلؿ القرف العشريف.

 الصراع: -ٕ

أيناس  -في اعتقادم–يغمب عمى سير اإلسبلمييف شكؿ الصراع الفكرم ؛ ألنيـ 
حممكا ىـٌ األمة اإلسبلمية كحممكا راية التغيير, كأمكاج التغيير ينبغي أف ترتطـ بصخكر 

 الكاقع. 

.يتصكر البعض أف األدب اإلسبلمي صاـر كجاؼ يحث عمى الفضيمة كينيى عف 
التمتع كلكف عمى العكس مف ذلؾ البد أف يتميز بما يدفع المسمميف إلى قراءتو ك (ُ)الرذيمة""

بو, فينكب عمى قراءتو الصغير كالكبير كالخاصة كالعامة مف القراء كال يمكف أف يككف 
 كذلؾ إال بمراعاة المبلحظات التالية:

  أف يتغمغؿ في الحياة اليكمية لمناس كيناقش تساؤالتيـ الخفية كالمصرح بيا عمى حد
 سكاء.

 كميكليـ كيقدـ لكؿ فئة ما  أف يراعي اختبلؼ الناس في آرائيـ كأفكارىـ كمعتقداتيـ
 يناسبيا.

                                                           

, دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع القاىرة, ِٔانظر,طاىر, حامد, األدب اإلسبلمي, آفاؽ كنماذج, ص (ُ)
 ـََُِعة األكلى, الطب
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 .أف يككف أدبان ممتعان يبعث السعادة في الركح 
  أف يشارؾ في كضع الحمكؿ لممشكبلت التي تمؤل مجتمعنا في العصر الحديث عصر

 التكنكلكجيا كالتقدـ الحضارم المادم.
 .أف يشارؾ في رفع الذكؽ العاـ عند الناس كيتكافؽ مع الفطرة السميمة 
  يككف أدبان مثاليان بؿ يككف أدبا كاقعيان صادقان يراعي احتمالية الكقكع في الخطأ أف ال

 خاصة في مرحمة المراىقة كالشباب, كما يككف بعيدان عف اإلسفاؼ كالرذيمة. 
  أف يتـ اختيار قكالب األدب حسب ما يرغبو الناس بشكؿ عاـ, ال ما يرغبو الخاصة مف

ألدب لو ىدؼ كغاية في اإلسبلـ كىي تعديؿ سمكؾ األدباء كالميتميف باألدب؛ ألف ا
 الفرد كالمضي بالمجتمع  قدمان نحك األفضؿ.

  يميؿ الناس إلى سماع الحكايات كالقصص فكمما كانت السيرة زاخرة بالقصص كمما
جذبت القارئ؛ لذلؾ البد مف االبتعاد عف السرد العممي كالخبلفات في القضايا الفكرية 

 كالفقيية. 

أرل أف السيرة الذاتية لؤلدباء اإلسبلمييف في العصر الحديث ما ىي إال مرآة تعكس كختامان 
ذا كانت يمنى العيد ترل أف "ركاية السيرة الذاتية كفؽ ما أفصحت عنو ثبلثية حنا مينا  ,ما عانكه كا 

الركائية, ىي مسعى إبداعي يضمر إحبلؿ العامؿ الذاتي مكانة أكلى بحيث تشكؿ الحكاية بما تعنيو 
بة تتأسس مف ىكية محمية كانتماء خاص مرجعان بو تميز الركاية العربية  كأف السيرة الذاتية ىي كتا

فإف السير الذاتية لمكتاب اإلسبلمييف تعبر عف معرفة حقيقية بالذات, (ُ)عمى لحظة معرفة بالذات
 ككعي  بالكاقع المعاش سياسيان كاجتماعيان كثقافيان  كفكريان كما تعبر عف المكقؼ العممي لكؿ منيـ. 

  

                                                           

 ـ,ُٕٗٗالعيد, يمنى, السيرة الذاتية الركائية, مجمة فصكؿ, المجمد الخامس عشر, العدد الرابع,  (ُ)
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 ـ. َُٖٗ
 ـُِٖٗحمكدة, عبد العزيز, البناء الدرامي, القاىرة,مكتبة األنجمك المصرية,  .ْٔ
عماف ,دار الضياء -الديف, الغايات المستيدفة لؤلدب اإلسبلمي,األردفخميؿ, عماد  .ْٕ

 ـ. ََِلمنشر كالتكزيع,
راضي, عبد الحكيـ, نظرية المغة في النقد العربي, القاىرة, مكتبة الخانجي بمصر,  .ْٖ

 ـ.  َُٖٗ
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 ـََِٖطبعة األكلى, الدار جرير,  عماف,ربايعة, مكسى, جماليات األسمكب كالتمقي , .ْٗ
 ـ.ُّٖٗالثالثة, الطبعة دار غريب, غزة, , القصة القصيرة, رزؽ, صبلح .َٓ
, األردف عماف, دار اليازكرم العممية لمنشر ِرضكاف, عبد اهلل, البنى السردية .ُٓ

 ـََِّ,  الطبعة األكلىكالتكزيع,
األكلى, الطبعة الشركة العربية لمنشر كالتكزيع,  القاىرة,زلط, أحمد, في جماليات النص, .ِٓ

 ـ.ُٔٗٗ
 ـُٖٖٗ, المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر,نمر, الحكاية الشعبية الفمسطينيةسرحاف,  .ّٓ
حساف  .ْٓ شاكر, تياني, السيرة الذاتية في األدب العربي فدكل طكقاف كجبرا إبراىيـ جبرا كا 

عباس نمكذجان, المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر, بيركت لبناف, الطبعة األكلى, 
 ـ.ََِِ

كالشركة المصرية العالمية لمنشر, القاىرة, شرؼ ,عبد العزيز, أدب السيرة الذاتية,  .ٓٓ
 ـ.ُٖٗٗلكنجماف, 

لبناف, دار العمكـ العربية,  ,صابر, نجكل, النقد األخبلقي أصكلو كتطبيقاتو, بيركت .ٔٓ
 ـ, َُٗٗ, الطبعة األكلى

 ـ.ُٔٓٗبعة, دار المعارؼ , الطبعة الرا القاىرة,ضيؼ ,شكقي, الترجمة الشخصية, .ٕٓ
طاىر, حامد, األدب اإلسبلمي, آفاؽ كنماذج, القاىرة , دار قباء لمطباعة كالنشر  .ٖٓ

 ـََُِكالتكزيع , الطبعة األكلى, 
 ـ.ُٖٕٗدار الثقافة ,  ,عباس ,إحساف , فف السيرة ,بيركت  .ٗٓ
المكتبة الكطنية,   ,عباس, عباس عبد الحميـ, بيف التراث كالنقد األدبي, األردف .َٔ

 ـ.ََِِ
, ُبد الدايـ, صابر, األدب اإلسبلمي بيف النظرية كالتطبيؽ, دار الشركؽ, القاىرة,طع .ُٔ

 ـ.ََِِ
, دار إحياء التراث ,عبد الدايـ, يحيى, الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث, بيركت .ِٔ

 ـ. ُْٗٗ
الييئة المصرية العامة  القاىرة,عبد الرازؽ, محمد محمكد, فف معايشة القصة القصيرة, .ّٔ

  ـ.ُٓٗٗ, مكتابل
دار  ,عبد الغني, محمكد , فف الذات .. دراسة في السيرة الذاتية البف خمدكف, عمَّاف .ْٔ

 ََِٔأزمنة لمنشر ,  
عبد الغني, مصطفى, قضايا الركاية العربية, الدار المبنانية المصرية, القاىرة, األكلى,  .ٓٔ

 ـ.ُٗٗٗ
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 ـ.َُٗٗالعربي, عبد اهلل, إبراىيـ, المتخيؿ السردم, المركز الثقافي  .ٔٔ
,عماف, عالـ الكتب الحديثة لمنشر كالتكزيع, عبيد, محمد صابر, السيرة الذاتية الشعرية .ٕٔ

 ـََِٖ
, الفف الركائي عند جبرا إبراىيـ جبرا, المؤسسة الفمسطينية لئلرشاد عميعكدة, .ٖٔ

 ـ. ََِّ, الطبعة األكلىالقكمي,
 ـ.ُٕٗٗالثانية, طبعة العكدة, عمي, الزماف كالمكاف في الركاية الفمسطينية,  .ٗٔ
فمسطينية لئلرشاد القكمي, عكدة, عمي, الفف الركائي عند جبرا إبراىيـ جبرا, المؤسسة ال .َٕ

  .ـ ََِِ
, بيركت, دار الطبعة األكلىغنايـ, محمكد, تيار الكعي في الركاية العربية الحديثة, .ُٕ

 ـُّٗٗاليدل لمنشر كالتكزيع, 
 ـََُِ الطبعة الثالثة,غنيـ, كماؿ, األدب العربي في فمسطيف, غزة, أكاديمية إبداع, .ِٕ
فضؿ, صبلح, منيج الكاقعية في اإلبداع األدبي, الييئة المصرية العامة لمكتاب,  .ّٕ

 ـ.ُٕٖٗ
 ـ, ُّٖٗ الطبعة السادسة,, دار الشركؽ,القاىرةقطب, محمد, منيج الفف االسبلمي,  .ْٕ
مؤسسة حمادة ية, في ركاية األخدكد لعبد الرحمف منيؼ,قطكس, بساـ, مقاربات نص .ٕٓ

 ـ.ُٖٖٗلمدراسات الجامعية, 
بٌروت لبنان, المركز  ,بنٌة النص السردي من منظور النقد األدبًلحمٌدانً, حمٌد,  .ٕٔ

 م 4994, بعة األولىطالالثقافً العربً للنشر والتوزٌع, , 
 ـ.ُٖٓٗالييئة المصرية لمكتاب,  القاىرة,مالطي, فدكل, بناء النص التراثي, .ٕٕ
عالـ الكتب  ,محجكب,عباس, األدب اإلسبلمي قضاياه المفاىيمية كالنقدية, األردف .ٖٕ

 ـ,ََِٔ, الحديث
مكتبة  ,محسف, ناىض محمكد, الشخصية اإلسبلمية في الشعر الفمسطيني, غزة .ٕٗ

 .ـََِٖالطبعة األكلى,  ,اليازجي
يكب, الزمف كالسرد القصصي في الركاية الفمسطينية المعاصرة, سندباد لمنشر أمحمد  .َٖ

  .ـََُِ, الطبعة األكلىكالتكزيع 
 ـ. ُٖٗٗمرتاض, عبد الممؾ, في نظرية لركاية, بحث في تقنيات السرد,عالـ المعرفة,  .ُٖ
مرزكؽ, حممي, النزعة الركمانتيكية في األدب , بيركت , دار النيضة العربية ,  .ِٖ

 ـ.َُٖٗ

, بغداد, دار الشؤكف الثقافية العامة, ُمطمكب, أحمد, معجـ النقد العربي القديـ,ج .ّٖ
 ـ.ُٖٗٗ
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دار الفكر المبناني,  بيركت,معتكؽ, محبة, أثر الركاية الغربية في الركاية العربية, .ْٖ
 ـُْٗٗ

مكي, الطاىر أحمد, مقدمة في األدب اإلسبلمي المقارف, عيف لمدراسات كالبحكث,  .ٖٓ
 ـ, ُْٗٗ, األكلىالطبعة 

 ـ.ُٖٖٗمندكر, محمد, األدب كفنكنو, القاىرة , دار نيضة مصر لمطبع كالنشر,  .ٖٔ
مكسى, شمس الديف, مراجعات كمتابعات في الركاية كالقصة الفمسطينية, غزة,مطبكعات  .ٕٖ

 ـُٗٗٗ, الطبعة األكلى ,كزارة الثقافة
الييئة المصرية  ,ك الترجمة الذاتية , اإلسكندرية طو حسيف بيف السيرة  ,ميراف, رشيدة .ٖٖ

 .ُٕٗٗالعامة لمكتاب , 
 ـ.ُٔٔٗالطبعة الخامسة, ,لبناف, دار الثقافة ,نجـ, محمد يكسؼ, فف القصة, بيركت .ٖٗ
نكر الديف, صدكؽ, البداية في النص الركائي,البلذقية سكريا, دار الحكار لمنشر  .َٗ

 ـُْٗٗ, الطبعة األكلىكالتكزيع, 
القاىرة, دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر,  محمد غنيمي, األدب المقارف,ىبلؿ,  .ُٗ

 ـ َُٗٗ, الثالثة
لمطباعة كالنشر,  دبي الحديث,القاىرة, نيضة مصرىبلؿ, محمد غنيمي, النقد األ .ِٗ

 ـ.ُِٔٗ
 ـ.ََُِ, الطبعة الثانيةىيكؿ, أحمد, في األدب كالمغة, دار الغريب لمطباعة كالنشر,  .ّٗ
ياغي, عبد الرحمف, في النقد التطبيقي مع ركايات فمسطينية, عماف األردف, دار  .ْٗ

 ـ. ُٗٗٗ, ُالشركؽ, ط
يقطيف, سعيد, انفتاح النص الركائي, الدار البيضاء المغرب, المركز الثقافي العربي,  .ٓٗ

 ـََُِ, الطبعة الثانية
 رسائل جامعية:

 ,رسالة ماجستير)السعكدم,  في األدب الحيدرم, عبد اهلل بف عبد الرحمف , السيرة الذاتية .ُ
ىػ ُُْٕ عاـ كمية المغة العربية بالرياض التابعة لجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية

 .(ـُٔٗٗ -
-ُِٗٗالشيب, ندل محمكد مصطفى, فف السيرة الذاتية في األدب الفمسطيني مف  .ِ

 ـ(. ََِٔـ , )رسالة ماجستير, جامعة النجاح ََِِ

الصميبي, حسف, الركاية الفمسطينية كمحكياتيا الفنية كالمكضكعية في األرض المحتمة بعد  .ّ
  (ـُِٗٗ,الجامعة اإلسبلمية ,اتفاقية أسمك )رسالة ماجستير
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الميكس, منصكر عبد العزيز , البناء الفني لمسيرة الذاتية في األدب السعكدم الحديث,  .ْ
راسة نقدية ببلغية ,  جامعة اإلماـ محمد بف د -جستير في أدب السيرة الذاتية رسالة ما)

 .(ىػ ُِِْسعكد اإلسبلمية, 
, جامعة النجاح الكطنية, أطركحة ماجستير)أبك بكر, أحمد حسف, حنا إبراىيـ أديبا,  .ٓ

 .(ـََُِ
رسالة ماجستير, )أبك ىدركس, محمد أيكب الشخصية في الركاية الفمسطينية المعاصرة,  .ٔ

 .(ـُّٗٗجامعة النجاح الكطنية, 
 .(ـََِٔرسالة ماجستير, جامعة الخميؿ  )مرقة, غالب, المدينة في شعر سميح القاسـ, .ٕ
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 مراجع مترجمة:

آلف, ركجر, الركاية العربية, ترجمة حصة المنيؼ,القاىرة, المجمس األعمى لمثقافة  .ُ
 ـُٕٗٗكالفنكف,

عمر حمي, المركز الثقافي  لكجكف, فيميب, السيرة الذاتية الميثاؽ كالتاريخ األدبي,ترجمة .ِ
 ـ.ُْٗٗاألكلى, الطبعة العربي, 

 .ـََِّ,  الطبعة األكلىترجمة عمر حمي, بركس, اليزابيت, الذات كالدكاة,  .ّ

 جمة يكسؼ نكر عكض, لبناف بيركت, ت, س, إليكت, فائدة الشعر كفائدة النقد, تر  .ْ
 ـ, ُِٖٗ, ُدار القمـ, ط

ر الديف عركدكي, المغرب, أفريقيا الشرؽ, ككنديرا, ميبلف, فف الركاية, ترجمة بد .ٓ
 ـََُِ

 ـ.ُٖٖٗليكف, ادؿ , فف السيرة الذاتية ترجمة صدقي حطاب  ,دار العكدة, بيركت,  .ٔ
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 بحوث ودوريات ومجالت:

 ـُِٖٗأحمد, فتكح, لغة الحكار الركائي,مجمة فصكؿ, المجمد الثاني العدد الثاني  .ُ
, محمد, السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث حدكد الجنس الباردم .ِ

 ـُٕٗٗكاشكالياتو,مجمة فصكؿ, المجمد السادس عشر, العدد الثالث, 
 العاممي, شكقي, دراسة في فنكف األدب,القاىرة,مف منشكرات جامعة عيف شمس. .ّ
مجمد العيد, يمنى, السيرة الذاتية الركائية كالكظيفة المزدكجة, مجمة فصكؿ, ال .ْ

 ـُٕٗٗالخامس عشر, العدد الرابع, 
الكيبلني ,سامي, دراسة نقدية في المجمكعة القصصية مجمة جامعة النجاح  .ٓ

, ُٕٗٗ, ُُلؤلبحاث )العمكـ اإلنسانية( تصدر عف عمادة البحث العممي, العدد 
 ُٖص

مجمة الرابطة, العدد األكؿ,شتاء   الكيبلني, نجيب, مفيكـ األدب اإلسبلمي .ٔ
 ـ.ُٓٗٗ

لبي عمر منيب , مسارات التعالؽ )السيرة الذاتية/ التاريخ/ الشعر مجمة المكقؼ إد .ٕ
 ـ, ََُِ, تمكز ِْٕ-ُْٕاألدبي, دمشؽ, سكريا, 

عطا, جميؿ, األدب االسبلمي الكاقع كالطمكح,االردف, الزرقاء, بحكث المؤتمر بني  .ٖ
 ـ.ُٗٗٗالثاني لكمية اآلداب 

بف مسعكد, عبد المجيد كتاب األمة القيـ التربكية كالمجتمع المعاصر )سمسة  .ٗ
, كزارة األكقاؼ ُِّىػ, صُْٗ ُ,السنة الثامنة عشر ٕٔدكرية,(, العدد 

 كالشئكف الدنية.قطر
حساف, تماـ, المغة كالنقد األدبي, مجمة فصكؿ, المجمد الرابع العدد ااألكؿ  .َُ

 .ـُّٖٗ
كيـ رحمة البطؿ الركائي في ضكء ثنائية القرية ,المجمة عبد الباقي ,محمد عبد الح .ُُ

 ـ, , ُٖٗٗ, ُٔ, السنةُٔالعربية لمعمـك االنسانية, العدد
 ـ .  َُٗٗ, ّ, السنة ُِمجمة المشكاة, العدد غائية الجماؿ اإلسبلمي,  .ُِ
نكفؿ, يكسؼ, ىزيمة المدينة في الرؤية القصصية لمكاتب عبد االلو عبد القادر,  .ُّ

 ـََُِ,العاـ َُٓالعدد مجمة القصة,
ىياس, خميؿ, قصيدة السيرة الذاتية قراءة في اشكالية المصطمح, االردف عماف  .ُْ

  َِٗمنشكرات مؤتمر النقد الدكلي الحادم عشر,
 




