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 مقّدمة

 
ام" لطه حسين، انشغل الن اس بالقضايا االجتماعي ة عندما ظهر كتاب "األي  

والث قافي ة التي طرحها ولم ينشغلوا بالقضايا الفني ة ال تي أثارها. فما أثار فضول 
ورة ال تي رسمها مؤل ف الكتاب لنفسه وقد أضحى كاتبا معروفا  الن اس هو تلك الص 

طه حسين أي امه التي  ومفك را مشاكسا ولم يتأم لوا في األسلوب الذ ي لـه كتب
ة أو ترجمة ذاتي ة بقدر ما هم هم  عاشها، فما هم هم أن يكون الكتاب رواية أو قص 
وت ال ذي ال يكاد ينفصل عن المؤل ف وال ذي يكشف عن حياة مثيرة تحمل  هذا الص 
على اإلعجاب واإلشادة. وقد كان كتاب األي ام "كتابا خطيرا. وقد كان أثره في 

الحديث أشبه بأثر اعترافات روسو في األدب الفرنسي في القرن األدب العربي 
الت اسع عشر. إذ وضع حجر الز اوية لجنس أدبي  جديد، هو ما سيسم ى اصطالحا 
يرة  "سيرة ذاتي ة". ومنذ ظهور "األي ام" بدأت تظهر مجموعة من الن صوص في الس 

الي ا ولكن  الن صوص التي الذ اتي ة ظهورا محتشما. لقد كان كتاب األي ام كتابا إشك
ظهرت بعده في مصر أو في البالد العربي ة األخرى لم تحسم في اإلشكالي ات 
الفني ة ال تي يطرحها هذا الجنس األدبي الن اشئ. وسيظل  هذا الجنس األدبي في 
ماته الفني ة التي يمكن أن تضع الحدود بينه وبين  ن باحثا عن مقو  حالة التكو 

ردي   سم  !ة األخرى. وما أكثرهااألجناس الس  رات واليومي ات والر  واية المذك  شأن الر 
 الذ اتي وأدب الوقائع.

إن  المشهد ال ذي يمكن رسمه عن هذا الجنس األدبي قوامه نصوص أدبي ة 
عديدة ومتنو عة وما يفر ق بينها ال يقل  عم ا يجمع بينها. إن ها فسيفساء من 

ردي ة تحكي حياة مؤل   فيها وتحتاج إلى الت صنيف والت حديد والت عريف. الن صوص الس 
 وهو ما يطمح هذا الكتاب المتواضع إلى تحقيقه.

يرة الذ اتي ة في األدب العربي الحديث؟  ـ ما مفهوم الس 
 ـ ما هي اإلشكالي ات الفني ة التي يطرحها هذا الجنس األدبي الن اشئ؟

ماته الفني ة؟  ـ ما هي إنشائي ته ومقو 
 شكاله الكتابي ة؟ـ ما هي أ

تلك هي المسائل المركزي ة التي يطرحها هذا الكتاب ويسعى إلى اقتراح 
إجابات لها. ولتحقيق ذلك كان البد  من االستناد إلى منهج علمي صارم استقيناه 

راسات اإلنشائي ة في الث قافة األوروبي ة.  من إفادتنا من بعض الد 
ؤال. فلعل  هذا الكتاب يريح ولو قليال من ير   غب في المعرفة ويطرح الس 
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يرة الذ اتي ة جنسا أدبي ا مستقال  وقائما بذاته؟ إن ه 1.1 . هل يمكن أن نعتبر الس 
أن ه "ينبغي أن  Jean Starobiniskiأعلن  1970لسؤال إشكالي  حق ا. فمنذ سنة 

يرة الذ اتية، إذ ال نتجن ب الحديث عن أسلوب أو حت ى عن شكل مرتبطين با لس 
ؤال 1وجود في هذه الحالة ألسلوب أو لشكل ينبغي االلتزام بهما" ) ( وقد يدع م الس 

مشروعي ته عندما نتام ل خانة األشكال ذات العائلة األجناسي ة الواحدة فيصعب 
ي يرة الذ اتي ة والمذك رات وبينها وبين الس  رة التمي يز العلمي المقنع والن هائي بين الس 

ة والر سم الذ اتي أو  يرة الذ اتي ة واليومي ات الخاص  خصي ة وقصيدة الس  واية الش  والر 
واية، فقد نجد عنصرا مفارقا في عالقة  يرة الذ اتي ة بالر  المقالة فضال عن عالقة الس 
كل اآلخر ولكن  الحدود الفاصلة قد ال تبدو مطلقة ونهائي ة بقطع  كل بالش  هذا الش 

ن ظري ة ال تي تبيح الت داخل بين األجناس األدبي ة وتشك ك في الحدود الن ظر عن ال
 (.2الفاصلة بينها)

يرة  و مع ذلك سعى منظرو األدب إلى رسم هذه الحدود الفاصلة بين الس 
الذ اتي ة واألجناس السردي ة القريبة منها ولعل  أوشج هذه األجناس قربي ما يعرف 

حت  بالمذك رات فكثيرا ما استعمل هذا يرة الذ اتي ة وكثيرا ما وش  المصطلح بمعنى الس 
رات" وبها تعقد مع المتلق ي ميثاق قراءة ولكن ه ميثاق  يرة الذ اتي ة بعبارة "مذك  كتب الس 
يرة الذ اتي ة، على  يرة الذ اتي ة والمذكرات قائم. فالس  زائف ألن  الحد  الفاصل بين الس 

نأى عن سرد األحداث العام ة في حين خالف المذك رات تروي أحداثا شخصي ة وت
رات عادة على تدوين األحدا ز المذك  خصي ة  ثترك  دون الت عليق على الحياة الش 

رات.  لكاتب المذك 
يرة الذ اتي ة  و يت خذ الت عامل مع الز من المروي معيارا للفصل بين الس 

ة تر  يرة الذ اتي ة وهي أعرق من اليومي ات الخاص  تبط أحيانا كثيرة واليومي ات. فالس 
ة بالماض  يبفترة محدودة من حياة الكاتب في حين تت صل اليومي ات الخاص 
 يالقريب. ولئن سلك الجنسان ات جاها زمني ا واحدا ينطلقان من الحاضر إلى الماض

 ومن لحظة الكتابة 
مني ة ال تي تفصل بين زمن الكتابة وزمن  إلى لحظة الت جربة فإن  المساحة الز 

يرة الذ اتي ة أوسع منها في اليومي ات. كما يعد  الت عامل مع الت جر  بة تكون في الس 
المرجع وجها من وجوه االختالف بين الجنسين األدبيين، فاإلحالة المرجعي ة في 
اليومي ات تمتاز بالدق ة نظرا لقرب لحظة الت دوين من لحظة الت جربة في حين 
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يرة ا لذ اتي ة إلى ضرب من الت شويش واالضطراب تتعر ض اإلحالة المرجعي ة في الس 
يرة الذ اتي ة سوى ذاكرته والذ اكرة معر ضة آلفة الن سيان وهو  فال سالح لكاتب الس 

" على حد  عبارة جوليان قرين )  Julien"غربال ال يمر  من ثقوبه إال  ما هو جوهري 

Grean  .) 
يرة في أكثر من وجه يرة الذ اتي ة عن الس  يرة الذ اتي ة و تختلف الس  . فموضوع الس 

يرة في  وكاتبها ال يزال على قيد الحياة يظل  مطروحا في حين يحسم كاتب الس 
يرة بنزعة تاريخي ة ال تخلو من  موضوعه ويقول الكلمة الفصل كما تت سم كتابة الس 
يرة شأنها شأن المواد ال تي يستعملها  موضوعي ة ألن  المواد ال تي يستعملها كاتب الس 

يرة الذ اتية من ينبوعه ا لمؤر خ منفصلة عن الذ ات الكاتبة في حين يمتح كاتب الس 
خصي المتمث ل في ذكرياته الخاصة فتجيء الكتابة مغرقة في "األنا"  الذ اتي والش 
تها وذلك  سابحة في الذ ات ال معيار موضوعي ا للن ظر في مصداقي تها وصح 

األدبيين إلى تحقيقها. فإذا كان كاتب  الختالف الغاية ال تي يسعى كال الجنسين
يرة الذ اتي ة يرغب في االنتصار على الموت إذ هو يسعى إلى توثيق حياته  الس 
د فعال أن ه استطاع  يرة يؤك  الماضية وإخراجها من اإلهمال والن سيان، فإن كاتب الس 

ن حياة شخصي ة أدبي ة أو فكري ة أو سياسي   م أن يغلب الموت، فهو عندما يدو  ة يقد 
ليل القاطع على أن  ذكرى تلك الحياة ال تي عاشها قد استمر ت بعد فناء الجسد،  الد 
يرة وهو يكتب سيرته يظل  منسجما انسجاما فكري ا كامال  إضافة إلى أن  كاتب الس 
يرة الذ اتي ة، ذلك  ة ال تي يتعر ض لها كاتب الس  مني ة الحاد  إذ ال يعيش اإلشكالي ة الز 

يرة الذ اتي ة وهو يكتب يظل  يسبح عكس مجرى حياته إذ يعود إلى أن  كاتب  الس 
الماضي البعيد وأمواج الحاضر المتالطمة تعترض سبيله في حين يظل  كاتب 
يرة ويخضعها لمعايير موضوعي ة تفصل  يرة قادرا على ترتيب حياة صاحب الس  الس 

 بين المراحل وتزيح المواجهة بين الماضي والحاضر.
واية أكثر التباسا فكثيرا ما ننظر إلى  و تظل   يرة الذ اتي ة والر  العالقة بين الس 

. وظهرت أجناس وسيطة  واية على أن ها في وجه من وجوهها جنس سير ذاتي  الر 
يرة الذ اتي ة يرة الذ اتي ة شأن رواية الس  واية والس   بين الر 

 roman autobiographique وائي ة يرة الذ اتي ة الر   romanciée auto  والس 

biographie  يرة الذ اتي ة ذات االسم المستعار وهي جميعها توظ ف أساليب والس 
سردي ة متشابهة سعى منظ رو األدب إلى البحث عن الحدود الفاصلة للت مييز بينها. 
يرة الذ اتي ة فالميثاق  واية والس  ويظل  ميثاق القراءة المعيار األساسي للت مييز بين الر 
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ئي يظهر في لبوس الخيال ويظهر الميثاق السير الذ اتي في لبوس الحقيقة الروا
(3.) 

. ومع ذلك ورغم هذا الجهد العلمي الكبير ال ذي بذله اإلنشائيون تظل  2.1
الحدود الفاصلة بين السيرة الذ اتي ة واألجناس السردي ة القريبة منها زئبقي ة فكثيرا ما 

ة األواني المستطرقة عندما تستعير من بعضها تتداخل هذه األجناس وتصبح بمثاب
 بعض أساليبها اإلنشائي ة وتقنياتها الفنية.

في  Philippe Lejeuneو قد اختص  اإلنشائي الفرنسي فيليب لوجون 
يرة الذ اتي ة فقد أصدر كتابه "الميثاق السير الذ اتي   Le Pacteالبحث في الس 

autobiographique يرة وكان من قبل ق 1975عام د أصدر مؤل فه الهام " الس 
ثم  أصدر كتابين  1971عام  L autobiographie en Franceالذاتي ة في فرنسا 

 Moi aussiو"أنا أيضا"  1980عام  Je est un autreآخرين هما أنا هو آخر 
وقد عر ب المغربي عمر حلي فصلين من كتاب "الميثاق السير  1986عام 
ر ذ اتي والسيرة الذاتي ة والت اريخ األدبي وأصدرهما في وهما الميثاق السي. ”ذ اتي

يرة الذاتية  الميثاق والتاريخ األدبي" لكن  فضل فيليب لوجون  –كتاب عنوانه "الس 
إلى جانب الجهد العلمي ال ذي بذله يتمث ل في أن ه أعاد الن ظر في أطروحته 

يضا، ونقد منهجه في كتاب المتعل قة بجنس السي رة الذ اتية في كتابه األخير: أنا أ
واعتبره منهجا ال يخلو من دغمائية إذ فاق طموحه العلمي  ”"الميثاق السير ذاتي

طبيعة الن صوص األدبي ة ال تي أخضعها لإلجراء المعرفي عندما خرج بتعريف 
علمي للسيرة الذ اتي ة مفاده أن ها "حكي استيعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن 

ز على حياته الفردي ة وعلى تاريخ شخصي ته بصفة وجوده الخاص  وذ لك عندما يرك 
يرة الذ اتي ة باعتبارها جنسا قائما بذاته وهي: ) ة " ووضع حدودا أربعة للس  ( 1خاص 

ة نثري ة.   شكل الل غة فالسي رة الذاتي ة هي قص 
 ( الموضوع المطروق: وهي تروي حياة فردي ة وتاريخ شخصي ة معينة. 2)
ارد. ( موقع 3)  المؤل ف إذ ال بد  من الت طابق بين المؤل ف والس 
ر الحكي باعتباره حكيا استعادي ا ضرورة. 4)  ( تطو 
ارمة 5) ل دراسة األدب إلى ما يشبه المعادالت العلمي ة الص  ( وبذلك حو 

زمة ال تي يجب أن  تنفي االختالف والتنو ع والفرضي ات الممكنة وتعوزها المرونة الال 
.  تنظر إلى  اإلبداع األدبي على أن ه متطو ر وغير قار 

يرة  فهل ينفي غياب حد  من هذه الحدود تصنيف أثر ما ضمن خانة الس 
الذاتي ة، ثم  كيف يتحق ق هذا الحد  أو ذاك وكيف ندرك على سبيل المثال الت طابق 
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خصي ة عندما ال يصر ح الكا ارد والش  ارد أو بين الس  تب، القائم بين المؤل ف والس 
يرة الذ اتي ة باسمه الحقيقي في مؤل فه. إن ها لدغمائي ة يعترف بها هذا  صاحب الس 
رها طموح علمي مشروع إلى الحسم في عالقات الت شابه  اإلنشائي ذاته ويبر 
يرة الذ اتي ة واألجناس األدبي ة القريبة منها. ذلك أن  المؤل ف ات خذ  الممكنة بين الس 

لة  من هذه المعايير الخمسة ردي ة ذات الص  حدودا صارمة للتمي ز بين األجناس الس 
يرة الذ اتية ولكن  غياب  فهو يعتبر المعايير الخمسة ال تي ذكرناها محددة لجنس الس 
معيار واحد منها أو اكثر يخرج األثر األدبي من خانة ليلقي به في خانة جديدة 

 على هذا الن حو.
في الموضوع المطروق )حياة فردي ة وتاريخ إن  غياب المعيار الث اني المتمث ل 

يرة الذ اتي ة ويضعه في خانة المذك رات  شخصي ة معي نة ( يخرج األثر األدبي من الس 
رات ال تنشغل بالحياة الشخصي ة والفردي ة بل بالحياة العام ة وإذا   ذلك أن  المذك 

خصي ة المركزي ة فإن   ارد والش  األثر األدبي  انتفى الت طابق الكامل بين الس 
خصي ة موضوع  يرة مغاير للش  ارد في الس  ل إلى سيرة ذلك أن  الس  ردي يتحو  الس 
د لجنس  ارد وهو المعيار الث الث المحد  يرة وإذا انتفى الت طابق بين المؤل ف والس  الس 
ل ال ذي  خصي ة وإذا انتفى المعيار األو  واية الش  ل النص  إلى الر  يرة الذ اتي ة يتحو  الس 

ة نثري ة يدخل النص  المعنى خانة "قصيدة ي نص  على أن  الل غة المستعملة هي قص 
يرة الذ اتي ة" إذ تكون حكاية شعري ة وليست نثري ة. وبانتفاء المعيار الخامس ال ذي  الس 
يرة الذ اتي ة يدخل النص  المعني خانة  يشترط المنظور اإلستعادي للحكي في الس 

ة ذلك أن    اليومي ات تنشغل بالحاضر واآلني وتتقل ص أو تكاد اليومي ات الخاص 
( 1المسافة الفاصلة بين لحظة الكتابة ولحظة الت جربة وإذا انتفت الحكاية )معيار 

( يكون النص  المعني رسما ذاتي ا أو 5وخال النص  من منظوره االستعادي )معيار
 مقالة.

غمائي ة ال تي وقع في ر المؤل ف ذاته هذه الد  ها وأرجعها إلى خلل في لقد فس 
عى أن ه  المنهج ال ذي ات بعه فهو قد أشار إلى المفارقة ال تي وقع فيها حين اد 

نة ال تي اعتمدها في دراسته مت بعا طريقة  سيتعامل تعامل المالحظ مع المدو 
تجريبي ة استقرائي ة ولكن ه أخلف وعده وخان المنهج ال ذي كان ينوي ات باعه عندما 

غمائي ة وصاغ هذا القانون الن ظري ال ذي يفتقر للدق ة.أقام هذه ا  لحدود الد 
يرة الذ اتي ة عن المنشورات الجامعي ة الفرنسي ة 3.1 . وعندما صدر كتاب الس 

( من موقف نقدي خفي لفيليب لوجون 6انطلق مؤل فه جورج ماي) 1979عام 
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يرة الذاتية عندما أك د "أن  الم نهج السوي  المتمث ل في ولمنهجه في كتاباته عن الس 
حيحة وعلى وجه الخصوص  االنطالق من تعريفات إن ما يت صل بمجال العلوم الص 

ياضيات واألدب غير الهندسة " ) ( فقد اعتمد منهجا استقرائي ا تمث ل في 7بمجال الر 
يرة الذ اتي ة للوصول إلى مقوالت تتعل ق بالجنس  مائة نص  يمكن أن تنتسب إلى الس 

ه باألجناس األخرى وما يلفت االنتباه في هذا الكتاب هو أن  مؤل فه في عالقت
تجاوز المعايير اإلنشائية التي سجنت فيليب لوجون وأدخل ظواهر ثقافي ة 
واجتماعي ة لتعيين ما يتعل ق بهذا الجنس األدبي الحديث ولكن ه مع ذلك لم ُيْلزْم 

س ال ذي يعتبره في طور الن شأة نفسه وال قر اءه بتعريف دقيق وحد  صارم لهذا الجن
بل اكتفى بحصر خصائصه العام ة والنسبي ة بمقارنته ببعض األجناس السردي ة 
ر بمنهجه في الت عامل  ال تي تنتسب إلى الخانة ذاتها وها هو في خاتمة كتابه يذك 
مع هذا الجنس األدبي "إن  القر اء ال ذين كانوا يعل لون الن فس بأن يجدوا في هذا 

كتاب أحكاما قاطعة وحقائق مطلقة ووصفات وقواعد سيصابون دون شك  بخيبة ال
رب من الن ظري ة  أمل. فبعد أن بحثوا دون طائل في بداية الكتاب عن ذلك الض 
ال تي يطلق عليها اسم الت عريف، وجدوا قسمين رب ما بدا لهم أن كل  واحد منهما 

سط ظاللها على الكت اب. ذلك أن  القسم يتفن ن على طريقته ليثبت الال أدرية ال تي تب
ل يرك ز على دراسة الحاالت االستثنائي ة أكثر من دراسة القواعد، أي ما شذ   األو 
يرة الذ اتي ة بوصفها تتويجا لحياة أو لعمل شهير وما شذ  عن قاعدة  عن قاعدة الس 

يرة الذ اتي ة بما هي عمل ينجزه المرء زمن الكهولة وحت ى زمن ال يخوخة وما الس  ش 
ير الذ اتي بضمير المتكل م، وما شذ  عن نظام الت تابع الز مني.  شذ  عن الحديث الس 
ارمة ال تي تفصل بين  أم ا القسم الث اني فبدل أن يفضي بنا إلى رسم الحدود الص 

يرة الذ اتي ة واألجناس المجاورة  د أن ه ال يوجد بين الس  لها، نجده على نقيض ذلك يؤك 
يرة  يرة الذ اتي ة والرواية خط  فاصل بي ن وأن  المسألة الس  الذ اتي ة والمذك رات أو بين الس 

 (.8مسألة نسب ودرجات" )

يرة الذ اتي ة باعتبارها 4.1 . تتأت ى كل  اإلشكاليات والقضايا ال تي تطرحها الس 
ة من حداثة هذا الجنس في األدب العالمي. فه و جنسا قائما بذاته ذا إنشائي ة خاص 

واية  واية وبالت الي قد استفاد من إنجازات الر  باعتباره جنسا سردي ا قد ظهر بعد الر 
الفني ة استفادة كبيرة مم ا أحدث تداخال بين الجنسين بلغ حد  االلتباس لدى بعض 
يرة الذاتية وهو كذلك جنس أدبي  ارتبط بالث قافة الغربي ة، بل قل إن ه  كت اب الس 

ارسين العرب بحثا نتاجها وثمرتها رغم  الن صوص الت راثي ة ال تي يشير إليها بعض الد 
 (. 9عن أصول عربي ة إسالمي ة لهذا الجنس األدبي المستحدث )

يرة الذ اتي ة شكال من أشكال الت عبير تختص  به الث قافة الغربي ة  وقد كانت الس 
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جتماعي ة فاألسباب ال تي أباحت ظهور هذا الجنس األدبي هي أسباب ديني ة وا
تت صل بالمجتمع الغربي ذلك أن  محاسبة الن فس واإليمان باألخو ة بين البشر 
وبتساوى الن فوس كل ها في القيمة ال تي تدعو إليها المسيحي ة سه لت ظهور بعض 

ابع عشر والث امن عشر الميالديين ) هيرة في القرنين الس  ير الدي نية الش  ( كما 10الس 
من التلق ي يقبل على هذه اآلثار. فنجاح اعترافات ساعدت على إنتاج ضرب 

روسو يتمث ل في استجابتها إلى أفق تلق مستجيب لمحاسبة الن فس وتعريتها 
ر انفتح  وفضحها طلبا للعفو والمغفرة لكن ه كذلك أفق انتظار، صاغه مجتمع متطو 

ومنطيقي ة ال مشيدة بالفرد على الفرداني ة ال تي ات خذت صيغة جديدة، منذ بدايات الر 
دة لألنا.   Autobiographyو قد ظهر المصطلح بداية في صيغة انقليزي ة والممج 

اعر اإلنقليزي روبار سون ماي ل من استعمل هذا المصطلح هو الش   وُيْروى أن  أو 

Robert Son May  ح أسبقي ة 1809في مقال لـه صدر عام ، لكن بعضهم يرج 
 1798عام  Fréderic Schlegel استعمال المصطلح لأللماني ف.شليفل

وخالصة اآلراء أن  المصطلح انتشر في أهم  الل غات األوروبية في حدود عام 
يرة  1800 لكن  استقرار المصطلح ال ينفي اختالف الكت اب والنق اد في مفهوم الس 

الذ اتي ة. فقد ظهرت في أوروبا مجموعة من األعمال الهام ة تاريخي ا شأن كتابات 
في  Abélardفي القرن الر ابع الميالدي وأبيالر  St Augustinوستان سان أوق

في القرن الر ابع عشر  Charles IVالقرن الث اني عشر الميالدي وشارل الر ابع 
في القرن الث امن عشر الميالدي ولكن  JJ Rousseauالميالدي وجان جاك روسو 

هذا الجنس األدبي.  ظهور اعترافات جان جاك روسو كان حدثا هام ا في تاريخ
يرة الذ اتي ة في فرنسا وفي أهم  الث قافات  فقد "كان هذا الحدث المشهود بداية الس 
األوروبي ة بل وينبغي أن نضيف إليها األمريكي ة أيضا" على حد  عبارة جورج ماي 

يرة الذ اتي ة باعتبارها جنسا 11) ( وقد اعتمد هذا الحدث األدبي  للت أريخ لنشأة الس 
بي ا متكامال إذ بث  وعيا جماعي ا بالجنس الجديد يمكن أن نؤر خ لـه منذ نهاية أد

يرة الذ اتي ة في األدب العربي 12القرن الث امن عشر الميالدي ) ( بيد أن  تاريخ الس 
ة  واية والقص  الحديث ال يختلف عن تاريخ األجناس السردي ة األخرى شأن الر 

واية ونتج عن عامل المثاقفة بحكم  القصيرة، فهي جنس مستحدث ظهر بعد الر 
ائم  العالقة الوطيدة بين الث قافة األوروبية والث قافة العربي ة. وقد سعى إبراهيم عبد الد 
يرة  دا أن  الس  ردي  في الت راث مؤك  ل هذا الجنس الس  م نسبي ا أن يؤص  منذ زمن متقد 

ر تاريخي ة تعود إلى مؤل ف ابن الذ اتي ة وإن لم ُيْعَرْف مصطلحها إال  حديثا ذات جذو 
( وقد جارته في ذلك 13خلدون.. "الت عريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا " )

الباحثة الت ونسي ة فوزي ة الصف ار فهي ترى أن  القدماء لم يكونوا "يعرفون هذا 
نوا حياتهم في صفحات تنتمي إلى ما نسم يه اليوم بالت رجمة  المصطلح رغم أن هم دو 
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رات األمير عبد ّللا  ال ذ اتي ة، ويمكن أن نسوق بعض األمثلة لذلك، منها "مذك 
الموسومة بكتاب "الت بيان" لصاحبها عبد ّللا  بن بلقين بن باديس بن حبوس بن 
ر الوضع االجتماعي والسياسي في األندلس  زيري ويعتبر هذا الكتاب وثيقة تصو 

يات الن صارى" )قبل واقعة الزال قة وضعف الحكم اإلسالمي أ ( وذكرت 14مام تحد 
أيضا كتاب " االعتبار " ألسامة بن منقذ واعتبرته كتابا تراثي ا من كتب السيرة 

 (.14الذ اتي ة )
يرة الذ اتي ة باعتبارها جنسا حديثا مفهوما  و مهما كان األمر فإن نا نعتقد أن  الس 

ين ويعد  كتاب "األي ام" ومصطلحا لم يتعاطها العرب إال  في عشرينات القرن العشر 
يرة الذ اتي ة وإشكالي تها  ل المتمث ل لمفهوم الس  لطه حسين النص  األدبي األو 
وقضاياها. فقد كان إلمامه بالث قافة الغربي ة وال سي ما الثقافة الفرنسي ة عامال مساعدا 
على تأليف النص.  فال شك  أن  طه حسين كان قد اط لع على اعترافات جان جاك 

هيرة ر  يرة الذ اتي ة الش  وسو وعلى يومي ات أندري جيد وذكرياته وغيرها من مؤل فات الس 
 في الث قافة الفرنسي ة.

عة هي: كتاب األي ام لطه حسين وقد  نة موس  و قد اعتمدنا في هذه الد راسة مدو 
ل عام  ة 1964وكتاب "أنا" لعب اس محمود العق اد ) 1929صدر جزؤه األو  ( وقص 

( وسبعون 1950( وحياتي ألحمد أمين )1934راهيم عبد القادر المازني )حياة إلب
( 1975( وثالثي ة حن ا مينه: بقايا صور )1960ـ 1959لميخائيل نعيمة )

 ( وزمن األخطاء 1982( والخبز الحافي )1986( القطاف )1977المستنقع
جن لعبد هللا الط وخي )1992) ورجع ( 1994( لمحم د شكري وسنين الحب  والس 

دى لعروسي المطوي   الص 
عداوي )1991)  ( وذكريات األدب 2001ـ 200( وأوراقي حياتي لنوال الس 

( وسيرة 1989( ومجر د ذكريات لرفعت سعيد )2002والحب لسهيل إدريس )
 ( وخارج المكان إلدوارد سعيد 2000حياتي لعبد الر حمان بدوي )

( وتربية عبد القادر 1989( ورحلة جبلي ة رحلة صعبة لفدوى طوقان )2000)
 (.1995الجنابي )

إن  كل  هذه المؤل فات سير ذاتي ة كاملة ألصحابها وهي مؤل فات تمث ل أجياال 
مختلفة من الكت اب ونحن نعتقد أن  في تحليلها مسحا لمسيرة هذا الجنس األدبي 

 وتطوره في األدب العربي الحديث. 
❑❑ 
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 اإلحاالت

 
1 )L' autobiographie, Gallimard, Paris 1970 p.84  

، تعريب التونسي عبد الر حمن 2 ( انظر جيرار جينات، مدخل إلى جامع النص 
 . 1986أي وب، توبقال للن شر 

يرة الذ اتي ة، تعريب الت ونسيين 3 ( للتعم ق في هذه المسألة، انظر جورج ماي، الس 
 .1972عبد هللا صولة ومحم د القاضي بيت الحكمة تونس 

 .1994، 1حلي، المركز الث قافي العربي، طعمر  (4
باريس  Seuilمنشورات  autobiographique Le Pacte( انظر فيليب لوجون 5

 14ص  1975
6 )1979Geaorges May, L autobiographie, P U F Paris  
يرة الذ اتي ة تعريب عبد هللا صولة ومحم د القاضي، بيت الحكمة 7 (جورج ماي الس 

 15ص  1992
 219فس المرجع، ص ( ن8
نوا 9 ( تقول فوزي ة الصفار "لم يكن القدماء يعرفون هذا المصطلح رغم أن هم دو 

حياتهم في صفحات تنتمي إلى ما نسم يه بالت رجمة الذ اتي ة، هذا من حيث 
كل" الت رجمة الذ اتي ة في األدب العربي الحديث: كتاب سبعون لميخائيل  الش 

ياق أفكار الكاتب  17ص  1999نعيمة نموذجا، تونس  وتورد في هذا الس 
ائم.  المصري إبراهيم عبد الد 

 29( انظر جورج ماي ص 10
 27" ص                ( " 11
يرة الذ اتي ة ص 12  31ـ  23( لمزيد التعم ق في هذه األراء راجع جورج ماي، الس 
ائم "الت رجمة الذ اتي ة" في األدب ال13 عربي الحديث " ( انظر يحي ابراهيم عبد الد 

 37ص  1975مكتبة الن هضة المصري ة، القاهرة 
 16( انظر فوزي ة الصف ار، ص 14
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 .نصوص الّتأسيس1.2

 
سيسي ( وهو النص  الت أ192. عندما أل ف طه حسين كتاب "األي ام" )1.1.2

يرة الذ اتي ة في األدب العربي الحديث، اختلف النق اد في تحديد  ل لجنس الس  األو 
ل من أثار اإلشكالي ة المنهجي ة المتعل قة  هوي ته وقد كان عبد المحسن طه بدر أو 
بجنس هذا الكتاب. فهو من ناحية يرى أن  الباحث قد يظلم طه حسين "لو اكتفى 

واية  الفني ة على الكتاب ثم  ينفض يده بعد ذلك من األمر بأن يطب ق مقاييس الر 
د 1كل ه" ) ( ثم  يالحظ من ناحية أخرى أن نا "ال نستطيع أن نعتبر كتاب األي ام: مجر 

( " ( ولئن لم يستطع عبد المحسن طه 1ترجمة ذاتي ة للمؤل ف وقف عند هذا الحد 
واية الفني ة والت رج مة الذاتي ة، فإن  كتاب بدر أن يضبط الحدود الفاصلة بين الر 

األي ام يظل  في الحقيقة كتابا سجالي ا إلى اآلن. فعندما نسعى إلى االستفادة من 
ير ذاتي بل  أساليب البحث الحديثة نالحظ أن الكتاب جاء خاليا من ميثاقه الس 

يرة الذ اتي ة ويدنو من الكتابة الت سجيلي ة الت اريخي ة إ ذ لعل ه ميثاق ينأى بنا عن الس 
تحيل أي ام طه حسين لفظا على أي ام العرب في ذهن المتلق ي ويعسر تأكيد عالقة 
ارد  يرة الذاتية وهي الس  س الس  ئيسي ة الثالثة التي تؤس  الت طابق بين األطراف الر 
خصي ة إال  عبر معادلة رياضي ة نستنتجها استنتاجا من الفصل   ّ والمؤل ف والش 

ل من كتا ( ولذلك يكتسي هذا الفصل بالن سبة 2ب األي ام )األخير من الجزء األو 
إلى الباحث أهمي ة قصوى، فهو مفتاح الكتاب ألن ه يجيب عن اإلشكالي ات الفني ة 

 المتعل قة بجنس الكتاب ويرفع الل بس ال ذي أشار إليه عبد المحسن طه بدر.
ارد قناعه ويكشف عن وجهه وهو يخاطب ابنته وهي  للمر ة األولى يرفع الس 

في الت اسعة من عمرها ليفصح عن بعض سماته الممي زة لـه " إن ك يا ابنتي لساذجة 
سليمة القلب، طي بة الن فس، أنت في الت اسعة من عمرك، في هذه السن  ال تي 

( ويذكر زوجته ذكرا يبطن امتنانا وتقديرا 2يعجب فيها األطفال بآبائهم وأمهاتهم" )
ملك على أبيك، فبدله من البؤس نعيما ومن اليأس وحب ا "لقد حنا يا ابنتي هذا ال

فقة  قاء سعادة وصفوا." ثم  يذكر عاهته ذكرا يثير الش  أمال ومن الفقر غنى ومن الش 
 عندما يشبه 

نفسه بأوديب الذي مضى في طريقه بال بصر " رأيتك ذلك اليوم تسمعين 
لها ثم  أخذ صوتك يتعث ر قليال قليال ة مبتهجة من أو  . وما هي إال  أن هذه القص 
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أجهشت بالبكاء وانكببت على أبيك لثما وتقبيال، وفهمت أم ك وفهم أبوك وفهمت 
 (2انا أيضا أن ك إن ما بكيت ألن ك رأيت أوديب الملك كأبيك مكفوفًا ال يبصر" )

إن ها إشارات قليلة ولكن ها ذات أهمي ة قصوى ألن ها تطرح العالقة الممكنة بين 
خصي   ارد ولش  ة والمؤل ف وتحديد هذه العالقة يت صل أساسا بتحديد جنس هذا الس 

 الكتاب.
ارد  بيد أن  هذه العالقة من خالل هذا الفصل، ال تخلو من تعقيد ولبس، فالس 
 يصر ح بأن ه يخاطب ابنته " لقد عرفته يا ابنتي في هذا الط ور من أطوار 

أبوها، هي في الوقت ذاته ( وهو يصر ح كذلك أن  هذه الُبني ة التي هو 2حياته" )
خصي ة المركزي ة في الكتاب أي ذاك ال ذي كان طفال وحرمته الحياة من  ابنة الش 
ثتك بما عرفت من أمر أبيك حينئذ أن  متعة البصر والن ور "و إن ي ألخشى لو حد 

( وإن ي ألخشى يا ابنتي إن 2يملكك اإلشفاق وتأخذك الر أفة فتجهشي بالبكاء" )
ثتك بما ك ان عليه أبوك في بعض أطوار صباه أن تضحكي منه قاسية الهية حد 

 (. 2وما أحب  أن يضحك طفل من أبيه" )
ارد  خصي ة المحوري ة فالس  ارد وابنة الش  فإذا كانت البني ة في الوقت ذاته ابنة الس 

خصي ة المحوري ة   وفق عملي ة رياضي ة بسيطة هو الش 
 الّسارد = الّشخصّية

 
، هو طه حسين، هذا الر جل و إذا كان الم ؤل ف كما نعلم ذلك من خارج النص 

ال ذي فقد بصره منذ كان طفال وهو متزو ج من هذه المرأة الفرنسي ة ال تي يتحد ث عنها 
ل من كتاب األي ام  في النص  وهو أبو أمينة ومؤنس عند تأليف هذا الجزء األو 

يرة الذ اتية، ما نعلم عن عالقة ده  ويعلمنا فضاء الس  المؤل ف بهذه المرأة الفرنسي ة يؤك 
النص ذاته عندما يقول سارد السيرة الذ اتي ة "ليس دين أبيك لهذا الملك بأقل  من 

ين وما أنتما ببالغين من ذلك بعض ما تريدان" ) ( 2دينك فلتتعاونا على أداء هذا الد 
ارد يتطابق مع المؤل ف.  وهكذا تتحق ق فإذا كان األمر على هذا الن حو فإن  الس 

يغة الر ياضي ة الت الية:   المعادلة في هذا الكتاب ونجملها في الص 
خصي ة. ارد = المؤل ف=الش   الس 

كذلك تتمث ل أهمي ة هذا النص  في عالقته بسارده. فهو الفصل الوحيد ال ذي 
ارد ضمير المتكل م عوضا عن ضمير الغيبة ال ذي ساد الجزء  يستعمل فيه الس 

ل من  كتاب األي ام كامله "إنك  يا ابنتي لساذجة سليمة القلب، طي بة الن فس، األو 
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( ولكن استعمال ضمير المتكل م استثناء وليس قاعدة في 2أليس األمر كما أقول" )
هذا الجزء من كتاب األي ام كما أن  استعمال ضمير الغيبة ُيعد  في حد  ذاته استثناًء 

يرة الذ اتي ة دائما. ولكن   ض ضمير الغيبة بهذا  في الس  الكاتب في هذا النص  عو 
ارد األب وبين  خصي ة أي بين الس  ارد والش  الفصل الواضح والمعلن بين الس 
ارد  خصي ة األب وهو فصل مصطنع كما أسلفنا غايته تأكيد الت باعد بين الس  الش 

خصي ة ال تي يتحد ث عنها وهو أمر يثير إشكاال عميقا في هذا الكتاب. ف قد والش 
ارد  ر هذا الت باعد )المتمث ل في استعمال ضمير الغيبة أو في الفصل بين الس  ُفس 
خصي ة شأن هذا النص( بأن  المؤل ف ال يريد أن يعرض لصوره ومواقفه من  والش 
ور والمواقف بالل ون الذي يتالءم مع  ن هذه الص  زاوية الصبي  وحده، وال يريد أن يلو 

ط فل وهو في هذه الحالة ال يستطيع أن يقف من هذه التطو ر الن فسي والعقلي لل
ر. كما ان ه ال يستطيع أيضا أن يبعد عن  المواقف موقف المعل ق والمحل ل والمفس 
الصبي  ويهمله ليتحد ث عن بيئته ويحل ل مظاهر تخل فها كما فعل في كتاب األي ام 

ارد وبين الصبي  موضوع  رد بواسطة بأجزائه المختلفة. إن  الفصل بين الس  الس 
ارد من كل  هذه القيود ويمنحه مزيدا من الحري ة، فيستطيع  ضمير الغائب يعفي الس 
ر المواقف من خالل إحساس الصبي  ويعل ق عليها من وجهة  والحالة هذه أن  يصو 
نظره وأن يترك الصبي  أحيانا كثيرة أو يهمله، ليتحد ث عن البيئة كما يحلو لـه. ثم  

ارد الفرصة للفصل بين وجوده لحظة الكتابة  إن  توظيف ضمير الغائب يمنح الس 
د انتصاره عليها وال تي ال يريد البنته وال  وبين هذه الذ كريات المر ة ال تي يريد أن يؤك 
ألبناء الن اس جميعا أن يتعر ضوا لها كما صر ح بذلك في هذا النص عندما يقول 

خير الر جال وأكرمهم؟ أليس ترين ان ه  "أليس األمر كما أقول؟ الست ترين أن  أباك
قد كان كذلك خير األطفال وأنبههم؟ ألست مقتنعة أن ه كان يعيش كما تعيشين أو 
خيرا مم ا تعيشين؟ ألست تحب ين أن تعيشي اآلن كما كان يعيش أبوك حين كان 
في الث امنة من عمره؟ ومع ذلك فإن  أباك يبذل من الجهد ما يملك، ويتكل ف من 

ة ما يطيق وما ال يطيق ليجن بك حياته حين كان صبي ا" )الم  ّ (. ما حل لنا ه 2شق 
إذا ال يعدو أن يكون وجها من وجوه تفسير هذا الفصل المقصود والمتعم د بين 

خصي ة وهو فصل زائف يوغل في اإليهام كما أسلفنا. ارد والكاتب والش   الس 

دى الكاتب في االستعالء أم ا الوجه الث اني فهو يتمث ل في رغبة واضحة ل
على الموقف في حد  ذاته أي على كل  هذا العالم ال ذي يصو ره في كتاب األي ام. 
فطه حسين يتعم د الفصل بين شخصي ة المؤل ف وبين شخصي ات الكتاب، فهو مثال 
د موقف االستعالء  يخ" وهو فعل يؤك  يشير إلى والده أي والد الصبي  بلفظ "الش 
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خ صيات ذلك أن  غاية المؤل ف القصوى هي إبراز حرمان "بطل" تجاه هذه الش 
د تجاهها. وهو موقف يتمث ل في عدم  الكتاب وهو ما دفعه إلى ات خاذ موقف موح 
الت عاطف معها )باستثناء األخت واألخ اللذ ين ماتا( وهو تبعا لذلك، ال يرسمها إال  

ظلم أبيه وإهمال أم ه لـه من جانب واحد وهو جانب القسوة فيها، فيشير مثال إلى 
كأن يقول مثال "أحس  أن  الحياة مملوءة بالظ لم والكذب وأن  اإلنسان يظلمه حت ى 

 (.2أبوه وأن األبو ة واألمومة ال تعصم األب واألم من الكذب والعبث والخداع" )
 ، ارد في هذا الكتاب وهو موقع إشكالي  تلك هي بعض وجوه تفسير موقع الس 

ضمير الغائب يخرج الكتاب في كثير من األحيان من سرد الحياة  ألن  استعمال
ارد فيها صبي ه  الخاصة إلى وصف الحياة العام ة فثم ة فصول عديدة يهمل الس 
ليتحد ث عن بعض العادات والتقاليد وأساليب الت عليم في الكت اب وانتشار الجهل 

لي   يفي وكل  هذه المقاطع الوصفية التأم  ة هي أقرب إلى المقاطع في المجتمع الر 
وائي. رد الر   المت صلة بالس 

ة فكأن  طه حسين قد فطن إلى  بب يكتسي هذا النص  أهمي ة خاص  و لهذا الس 
هذا األمر فأنهى كتابه بفصل مغاير تماما إذ يترك زمن الوقائع والت جربة ليعود 

ير المعلن من غ الميثاق السير الذ اتيإلى زمن الكتابة ويعقد مع القارئ ما يشبه 
خالل هذه المعادلة ال تي أشرنا إليها مذك را بأن ه رغم كل  شيء ال يزال يروي سيرته 
الذ اتي ة. ورغم هذه اإلشكالي ات ال تي أشرنا إليها يظل  "كتاب األي ام" بالن سبة إلينا 

يرة الذ اتي ة في األدب العربي الحديث. ل للس   النص  التأسيسي األو 

هذا الكتاب لم يرسم الن هج ولم يجمع مريدين إال  في زمن  . بيد أن  2.1.2
ر.لقد كان لعب اس محمود العق اد قبل وفاته مشروع كتابة تأليف في حياته  متؤخ 

خصي ة " عن ي" وكان يعتزم ) ل بحياته 1الش  ( تقسيمه إلى جزئين، يتعل ق الجزء األو 
خصي ة ويؤر خ الجزء الث اني لحياته األدبي ة وال ياسي ة واالجتماعي ة ولكن ه ر حل الش  س 

 (.3قبل إنجاز المشروع ومع ذلك ظهر للن اس كتاب "أنا" )
يقول العق اد جوابا على طلب طاهر الطناحي رئيس تحرير مجل ة الهالل: 
ل  "سأكتب هذا الكتاب وسيكون عنوانه "عن ي" وسيتناول حياتي من جانبين: األو 

خصي ة بما فيها من صفات وخصائص وشأني وتربيتي البيتي ة والفكري ة  حياتي الش 
وآمالي وأهدافي وما تأث رت به من بيئة وأساتذة وأصدقاء وما طبع وانطبع في 
نفسي من إيمان وعقيدة ومبادئ أو بعبارة أخرى، عب اس العق اد اإلنسان ال ذي 

، أعرفه أنا وحدي ال عب اس العق اد كما يعرفه الن اس وال عب اس العق اد كما خ لقه ّللا 
ياسي ة واالجتماعي ة المت صلة بمن حولي من  والجانب الث اني: حياتي األدبي ة والس 
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الن اس أو باألحداث ال تي مر ت بي وعشت فيها أو عشت معها وخضت بسببها 
ة معارك قلمي ة وكانت صناعة القلم أبرز ما فيها أو بعبارة أخرى حياة قلمي  عد 

حف السياسي ة واألدبي ة وأنا  ال ذي عاش معي وعشت معه منذ بدأت أكتب في الص 
ادسة عشرة حت ى اآلن")  (.4في الس 

ة إشكالي ة مثيرة فهو  و قد عرض عليهم على أن ه سيرة ذاتي ة. لكن  للكتاب قص 
قبل أن يظهر كان في األصل مجموعة فصول كتبت في أزمنة متفاوتة وبطلب 

فصال موسوما بـ "بعد األربعين" وفيه  1933من مجل ة الهالل ال تي نشرت لـه سنة 
وصف حياته الن فسي ة وحالته الفكري ة في سن  األربعين وتحد ث عن فلسفته بين 

خصي ة بين العشرين واألربعين وفي سنة  باب والكهولة وعن تجاربه الش   1943الش 
 أصدر مقاال بعنوان " وفي الخمسين" تناول فيه حياته وحياة أمثاله مم ن بلغوا سن  

الخمسين وما يعتور أصحابها من حاالت نفسي ة ونظرات جديدة إلى الحياة تختلف 
مقاال حمل عنوان  1947عن نظرات أبناء العشرين والث الثين واألربعين ونشر عام 

"إيماني" ثم  مقال "أبي" وغيرها من المقاالت وقد صدرت كل ها متقط عة في مجل ة 
رها الط اهر ال طن احي وبعض المجال ت األخرى ثم  جمعت الهالل بطلب من محر 

 فيما بعد لتنشئ كتاب "أنا" لعب اس محمود العق اد بعد وفاته.
و عندما نتأم ل في هذا الكتاب يبدو لنا مؤل فا غريبا. فهو في الحقيقة تأليف 
حف والمجال ت وفصول كانت  بين نصوص كان قد نشرها العق اد في بعض الص 

خرى ال تي كان العق اد قد نشرها. فالفصل الت اسع قد صدرت في بعض الكتب األ
من الكتاب يتضم ن ثالثة مقاالت هي: في مكتبتي، بين كتبي وفي بيتي وهي في 
الحقيقة فصول كان قد اجتث ها طاهر الطن احي من كتاب يحمل عنوان في "بيتي" 

كتاب إال  ( وفي الحقيقة لم يحذف الن اشر من هذا ال5كان العق اد قد نشره من قبل)
ما يفوق الث الثين صفحة وهي صفحات ينقد فيها العق اد الشيوعي ة والشيوعيين وقد 
ر هذا الحذف بالظروف السياسي ة التي حف ت بصدور  حاول رضا اليعقوبي أن يفس 

 (5)هذا الكتاب
ور ال ذي لعبه ناشر الكتاب رئيس تحرير  و ال شك  أن  الباحث يدرك أهمي ة الد 

آنذاك وهو طاهر الطن احي، فهو ال ذي دعا المؤل ف عب اس محمود  مجل ة الهالل
العق اد إلى كتابة هذه الفصول المتعل قة بحياته الشخصي ة وهو ال ذي رت بها على 
الن حو ال ذي نقرؤه في كتاب "أنا " وهو ال ذي اصطفاها وانتقاها من بعض المجال ت 

حف ال تي كان العق اد قد نشر مقاالته في ها. وبالت الي يعد  الن اشر شريكا بصفة والص 
ارد  يرة الذ اتي ة وقد علقنا على هذا الكتاب سابقا بقولنا "إن  الس  ما في كتابة هذه الس 
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في هذا الكتاب ذو وجهين، فهو من ناحية عب اس محمود العق اد مؤل ف فصول 
لفصول الكتاب وهو من ناحية أخرى كائن أجنبي  وهو طاهر الطن احي مرتب هذه ا

ومصطفيها وجامعها ولذلك يحمل الكتاب في اعتقادنا ازدواجة أكيدة إذ يت خذ من 
يرة الذ اتي ة إذ اعتبرنا أن  العق اد يتحد ث عن نفسه ويت خذ من ناحية  ناحية شكل الس 
أخرى شكل سيرة فقط إذ يمكن أن نعتبره كتابا عن عب اس محمود العق اد وضعه 

ر مجل ة الهالل ) د عق ب رضا اليعقوبي في أطروحته "عب اس محمود ( وق7محر 
العق اد مترجما لذاته" قائال: " ونحن على اضطرار إلى مخالفة هذا الر أي ألن ه ال 
يمث ل واقع هذا الكتاب في الت أليف والكتابة ولعل ه من األصح  أن نقول إن  الطن احي 

ا، فليس لـه مقال واحد هو مؤل ف الفصول بمعنى "الجامع لمقاالتها والمؤل ف بينه
مة وعنوانها"  شارك به في تأليف هذا الكتاب وذلك بصرف الن ظر طبعا عن المقد 

 (.8الكاتب والكتاب" )
راكة ليس إدراج فصول بقلم  و ال شك  أن  القارئ يدرك أن  القصد من الش 

مه ولكن ها شراكة بمعنى أن  المؤل ف يحمل روح الن اشر واختي اراته ناشر الكتاب ومقد 
وقد الحظ رضا يعقوبي ذاته أن  الن اشر قد حذف صفحات تبطن موقفا من الكاتب 
يوعيين. وحذفه هو موقف للن اشر يبرزه الكتاب ونستشف ه منه  يوعي ة والش  تجاه الش 
وبالت الي فإن  كتاب "أنا" يحمل في الوقت ذاته روح مؤل فه وروح ناشره ولكن  مثل 

ير  ة الذ اتي ة ليس جديدا. فثم ة كت اب أل فوا سيرهم الذ اتي ة هذا األمر في كتابة الس 
اعر  يرة الذاتي ة للش  بصياغة غيرهم ويكفي أن نذكر على سبيل المثال أن  الس 
الفرنسي الكبير فكتور هوغو صاغتها ابنته ولم يضعها هو بنفسه. فهي بالت الي 

سيرة أقر ها صاحبها وُنسبْت تحمل ازدواجي ة أكيدة فكأن ها سيرة كتبها مؤل ف ولكن ها 
لت إلى سيرة ذاتي ة.  إليه وحملت اسمه فتحو 

نضيف إلى هذه اإلشكالي ة ما يتعل ق بزمن الكتابة وهو في الحقيقة زمن 
يرة الذ اتي ة هي مجموعة من الفصول المستقل ة بعضها عن  متقط ع، ذلك أن  هذه الس 

حف والم جال ت في أزمنة بعض كانت قد صدرت في شكل مقاالت في الص 
متفاوتة تفصل بينها أشهر وعقود وخضعت لظروف وأسباب مختلفة وبالت الي فهي 
وافع  د زمن الكتابة ويعرض األسباب والد  تفتقر إلى االسترسال الضروري ال ذي يوح 

 الموضوعي ة ال تي جعلت عب اس محمود العق اد يكتب سيرته الذ اتي ة.
ف كتابا ثانيا بعنوان "حياة قلم" وكتب أغلب بيد أن  عب اس محمود العق اد أل  

فصوله طيلة شهرين ونصف تقريبا ولكن  موضوعه اقتصر على وصف جانب 
واحد من حياته وهو ما يتعل ق بحياته الصحفي ة منذ انخراطه في العمل الصحفي 
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إلى أن  أصبح كاتبا صحافي ا مشهورا. وقد استغرق هذا الجانب الفصول الث مانية 
يرة الذ اتي ة فهي أقرب  األولى. بيد أن  الفصول الخمسة األخيرة ال عالقة لها بالس 

إلى مجموعة من البحوث يت صل بعضها بمشاهداته في فلسطين قبل الت قسيم وكان 
ين وهي مقاالت لم  عر والد  بعضها اآلخر بمثابة مقاالت في األدب والفلسفة والش 

 (.9لى هذا الكتاب )تنشر في كتبه المألوفة فضم ها الطن احي إ
عب  و لئن رسم الكاتب بعض مالمح شخصي ته في هذا الكتاب فإن ه من الص 
أن نعتبر هذا الكتاب سيرة ذاتي ة بالمعنى االصطالحي للكلمة ألن ه يقتصر على 
ا فهو  وجه واحد من وجوه شخصي ة صاحبه وهو وجه عام وليس وجها خاص 

ة حياة شخصي ة فينتفي  ة مهما كان نوعها بالت الي ليس قص  رد ال ذي يمي ز القص  الس 
إضافة إلى هيمنة الن زعة الت حليلي ة وتسل ط الت فكير العقلي على حساب الوجدان 
والذ ات وعلى هذا الن حو يظل  كتاب "أنا"، رغم اإلشكالي ات ال تي طرحناها أقرب 

يرة الذاتي ة.  نصوص العق اد إلى الس 

لقادر المازني صديقا حميما للعق اد ولكن ه . لقد كان إبراهيم عبد ا3.1.2
يرة الذ اتي ة الشك   ة حياة" وهو على قيد الحياة وهو كتاب في الس  أصدر كتابه "قص 

( ومع ذلك 10يختلف اختالفا جوهري ا عن كتابيه إبراهيم الكاتب وإبراهيم الث اني )
ي وحدوده، فهو يثير بعض اإلشكالي ات الفني ة المت صلة بطبيعة الجنس األدب

ة حياتي وإن كان فيها كثير من  ر كتابه بهذه العبارة" هذه ليست قص  فالمؤل ف يصد 
ة حياة " ) ( ولسنا ندري بالت حديد المعنى ال ذي 11حوادثها واألولى أن تعد  قص 

دائما، فأراد أن يقصده مؤل ف حصاد الهشيم، فهل تغل ب طبع المرح، شأن المؤل ف 
لمؤل ف وهو يصدر كتابه على وعي بطبيعة كتابه وبطبيعة يراوغ ويباعد أم كان ا

الجنس األدبي ال ذي ينتمي إليه؟ والكتاب في الحقيقة متقط ع يكثر فيه االستطراد 
يرة  ره الكاتب وهو على وعي بخطورته في كتاب يريد أن يكون في الس  ال ذي يفس 

وع الكتاب؟ ال أدري، الذ اتي ة فيقول مثال: " ولماذا أكتب كل  هذا؟ ما صلته بموض
سوى أن ي لطول اعتباري أن أتدب ر نفسي وأدير عيني في جوابها، أصبحت أعتقد 
أن ي أستطيع أن أعر ف الن اس بنفوسهم إذا وسعني أن أكشف لهم عن عيونهم صورة 
صافية، ال مزو رة وال ممو هة، من هذا اإلنسان ال ذي هو أنا وال ذي هو أيضا كل  

وهو في موطن آخر من الكتاب يستطرد كذلك على هذا الن حو:  (12امرئ وغيري" )
"وأمر آخر أردته وأظن ه مم ا ساقني فاستطردت، ذلك أن  الن اس أشباه متماثلون وإن 

 .(13تفاوتت بهم األموال)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ـ  28ـ  

رد وتقط ع القص   و نتج عن هذه االستطرادات الكثيرة في النص  أن تعط ل الس 
ارد إلى متأم ل في الحياة لكي يقف تماما في الفصول الست   ل الس  ة األخيرة ليتحو 

لوك وتغي ر األحوال  فيتحد ث عن انقباضه من الن اس وتشاؤمه ويتحد ث عن الس 
عري )15) ( لينهي كتابه بضرب من االعترافات 16( وعن إعادة طبع ديوانه الش 

ق القارئ أن ي كنت في شبابي أواقع ا لحياة قائال "يمكن أن أقول ويمكن أن يصد 
مواقعة الهواء، أم ا اآلن فإن ي أواقعها مواقعة المحترف، وقد صارت الحياة عندي 
حرفة تعل متها وحذفت منها الجانب الذ ي طلبته ورأيته أوفق لي والفرق بين الهاوي 

( وهي اعترافات تستوفي الفصل األخير من 17والمحترف ال يحتاج إلى بيان" )
د على صورة الموت واضطراب المؤل ف الن فسي وجزعه منه. ولذلك  الكتاب وتؤك 

ير الذ اتي.  ُتثقل هذه الفصول األخيرة الكتاب وتخرجه عن سياقه الس 

سيرته الذ اتي ة "حياتي" لكن مؤل ف  1950. ولقد كتب أحمد أمين عام 4.1.2
ابقين إذ  اصا أو روائي ا شأن الرو اد المصري ين الس  "فجر اإلسالم"، لم يكن قص 

رد ) مارسوا ( بل كان باحثا ولذلك جاءت سيرته الذاتي ة أقرب إلى 18فن  الس 
ردي في أغلب األحيان  المقال، فقد هيمنت الن زعة الت حليلي ة فال يأتي المقطع الس 
إال  لكي يكون استشهادا على فكرة وتأكيدا لموضوع، ثم  إن  الكتاب يجمع بين 

يرة الذ ا ناتها عبر مسيرتها الت اريخي ة الت حليل ألبعاد شخصي ة صاحب الس  تي ة ومكو 
رات المؤرخة وبين المشاهدات ال تي تكون أقرب إلى أدب الر حلة فقد  وبين المذك 
وصف رحالته إلى العراق والحجاز وتركيا وفرنسا في استطرادات تخرج بالكاتب 

يرة الذاتي ة )  (.19والقارئ عن سياق الس 

ت خذ في كتاب "سبعون" لميخائيل نعيمة . لكن  مثل هذه اإلشكالي ات ت5.1.2
شكال آخر فإضافة إلى االستطرادات الكثيرة المتمث لة في تحديد مواقفه من بعض 
المسائل الفكري ة واألدبي ة واالجتماعي ة وفي عرض تأم الته في الحياة والموت 

ر هذا المنهج في الت أليف بقوله "و هذ ه يضم ن كتابه عددا من الر سائل وهو يبر 
الر سائل هي اآلن بين يدي وقد وقعت في بعضها على أشياء حري ة بأن تأخذ 
مكانها من هذا الكتاب، أليس أن ي أروي حكاية عمري؟ وفيما سأنقله جانب من 

( بيد أن  ما يلفت االنتباه أكثر هو ميل مؤل ف "سبعون" إلى 20تلك الحكاية")
"ثورة وهدنة" تضم ن نصوصا االقتباس مم ا ورد في كتبه. فالفصل الموسوم ب 

ة القصيرة ال تي تحمل  كاملة من كتاب مراحل وفصل ساعة الكوكو يتضم ن القص 
العنوان ذاته ونشرت في مجموعة "كان ما كان" واقتبس فصل "بذور" من مجموعة 
مقاالت وردت في كتاب "زاد المعاد" واقتبس فصل مع الط بيعة من كتاب "الن ور 
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وي فصل "ماتت التي ولدتني" اقتباسا طويال من مقال "قلوب والديجور" وكذلك يحت
 (. 21الوالدات" الوارد في كتابه "صوت العالم" إضافة إلى تضمين بعض قصائده )

رد ويجعل  إن  هذا المنهج في الت أليف يره ل بنية الكتاب ويعط ل بدوره الس 
واية، ي يرة الذ اتي ة أشبه بالجنس الهجين، شأنه شأن الر  ة الحياة الس  جمع بين قص 

خصي ة والر سائل والتأم الت والخواطر الفكري ة واألدبي ة والمقتبسات األدبي ة.  الش 
و هكذا يت ضح لنا أن نصوص الت أسيس عام ة تعد دت فيها المسارب واختلفت 
يرة الذاتي ة  عب أن نتحد ث عن شكل قار ونهائي في الس  األساليب فأضحى من الص 

ؤال الجوهري قائما: وبالت الي يظل    الس 
خصي ة لمؤل فيها  هل يمكن الحديث في الن صوص ال تي تت خذ من الحياة الش 
موضوعا لها ومروي ا أساسي ا عن جنس أدبي  متمي ز قائم بذاته نسم يه سيرة ذاتي ة أم 
أن  األمر ال يعدو أن يكون شكال من أشكال الت عبير يأخذ من أجناس الحكي 

 يقوم بذاته؟ المختلفة وهو ال
م نستنتج أن  هذه الن صوص الت أسيسي ة األولى كانت متنو عة في  و مم ا تقد 
أساليبها ومختلفة في طرقها، فلئن جمع بينهما هدف واحد وهو اإلحساس في 
لحظة من لحظات العمر بوطأة الز من وبضرورة تسجيل مرحلة من مراحل الحياة 

جا لرحلة عمر أو قوال حاسما في بعض تأكيدا للذ ات ودفعا لشبح الموت وتتوي
ابقة فإن ها لم تعرض  اآلراء الجدالي ة ال تي واجهت هذا الكاتب أو ذاك في حياته الس 
على الال حقين شكال نهائي ا واضح المعالم فلقدكان كتاب العق اد "أنا" جملة من 

العالم  المباحث تتعل ق بمواضيع مختلفة تت صل بحياته وتجاربه في الحياة بأسلوب
حينا والمحل ل الن فسي حينا آخر والمفك ر الفيلسوف أحيانا كثيرة ولذلك فهي أقرب 
ة حياة شخصي ة وكذا كانت  إلى التأم الت في الحياة والوجود من أن تكون قص 
ة كما كان كتاب "حياتي" ألحمد أمين  ة حياة المازني في قسمها األخير خاص  قص 

يرة الذ اتي ة وم ن المذك رات اليومي ة في شكله العام  لينتهي إلى ما يشبه مزيجا من الس 
فة  Auto portrait الر سم الذ اتي ة تدع م الص  ذلك أن  أحداث الحياة الخاص 

رد ويخفت ليقوى الوصف  األخالقي ة والجسدي ة ومنها تنبثق العبر ويقل  الس 
يها. فتلك هي األخالقي والفزيولوجي وتأتي الحادثة المسرودة لتدع م صفة وتقو  

يرة الذ اتي ة في نصوصها األدبي ة األولى.   سمات الس 
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 اإلحاالت

 
 

واية العربية الحديثة، دار المعارف، د.ت ص 1 ر الر  ( عبد المحسن طه بدر، تطو 
298/299 . 

 . 152ـ 145، ص1994( طه حسين، األي ام، دار المعارف، دار سحنون، 2
 ( دار الهالل، د ت.3
 9، ص ( دار الهالل4
 1945( صدر هذا الكتاب سنة 5
( انظر رضا اليعقوبي "عب اس محمود العق اد، مترجما لذاته". بحث مرقون، كلي ة اآلداب 6

 34/40بمن وبة ص 
( انظر مقالنا "سيرة ذاتي ة أم رواية سيرة ذاتي ة؟ في إشكالي ة الجنس األدبي". فصول 7

 1997شتاء  14عدد
 32ما لذاته، ص ( عب اس محمود العق اد مترج8
 26، ص 1964( راجع "حياة قلم" عن كتاب الهالل 9

 1940إبراهيم الث اني صدر سنة  1931( إبراهيم الكاتب صدر سنة 10
عب، د.ت ص 11 ة حياة، دار الش   2( انظر قص 
 8( المصدر ذاته، ص 12
 9( المصدر ذاته ص 13
 89" ص    ( "14
ادس عشر  ( " 15  " كامل الفصل الس 
ابع عشر  ( " 16  " كامل الفصل الس 
  112( المصدر ذاته ص 17
( أل ف العق اد سار ة وأل ف المازني إبراهيم الكاتب وإبراهيم الث اني ومؤل فات طه حسين 18

) ردي ة العديدة )المعذ بون في األرض، دعاء الكروان، الوعد الحق   الس 
وصف حياتي العام ة  ( يقول الكاتب على سبيل المثال "أعود بعد الر حالت إلى19

ة". حياتي دار الكتاب العربي، بيروت لبنان ط   . 242ص  1921 2والخاص 
 545ص  2( سبعون ج 20
( انظر فوزي ة الصفار الت رجمة الذ اتي ة في األدب العربي الحديث: كتاب سبعون 21

 لميخائيل نعيمة
 . 57أنموذجا ص  
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 .نصوص الّتجاوز 2.2

 
 

يرة الذ اتي ة محدودة نسبي ا كما صيغت في . وعندما نتأمل م1.2.2 نة في الس  دو 
الن صف الث اني من القرن العشرين ندرك أن  اإلشكالي ات المتعل قة بطبيعة هذا 
يرة الذ اتي ة جنسا أدبي ا في طور  الجنس األدبي لم تحسم حسما نهائي ا وتظل  الس 

رفعت  – الط وخي اإلنجاز. فقد أل ف في هذا الجنس كت اب سياسيون )عبدهللا
عيد( ومفك رون )عبد الرحمان بدوي وإدوارد سعيد( وشعراء )فدوى طوقان(  الس 

عداوي  –وروائي ون )محمد العروسي المطوي  حن ا مينهـ  محمد شكريـ نوال الس 
يرة الذ اتي ة ليس واحدا وأسلوبهم في كتابتها ال  وسهيل إدريس( ولكن فهمهم للس 

را مشتركا لحدو  د هذا الجنس األدبي الحديث وسندرك أن  أنجح هذه يعكس تصو 
يرة  ير الذ اتي ة هي تلك ال تي كتبها روائي ون وجعلوا منها كتابة روائي ة فكأن  الس  الس 
الذ اتي ة بالن سبة إليهم هي شكل روائي  يخرج بهم من موضوع عام ليدخل بهم 

يرة الذ اتي ة بالر   ا ولذلك ستظل  عالقة الس  واية إشكالي ة كبرى وجب موضوعا خاص 
وائيين وقد  الن ظر فيها. وسندرك أن  الن صوص ال تي كتبها الجيل الجديد من الر 
ة وأسهم في صياغة نصوصها الحديثة في  واية والقص  ر فن ي الر  عايش تطو 
النًّصف الث اني من القرن العشرين جاءت نصوصا فني ة متكاملة. فقد كان كتابها 

وعي فني  بإشكاليات الجنس األدبي وامتلكوا ناصية أساليبه  في هذه المرحلة على
وارتقوا بها إلى أعمال فني ة كبرى اصطنعت قراءها ومتلق يها ولكن ها مع ذلك ظل ت 

 بدورها نصوصا إشكالي ة.

. فقد كتب حن ا مينه سيرته الذ اتي ة في ثالثة أجزاء هي بقايا صور 2.2.2
ث مراحل من حياته هي مرحلة الط فولة األولى والمستنقع والقطاف تتطابق مع ثال

باب ) ( ولكن  بعض النق اد تعاملوا معها 1ومرحلة الط فولة الث انية ومرحلة بداية الش 
على أساس أن ها نص  روائي  ولعل  الكاتب أو ناشر الكتاب أو هما معا ساهما في 

ما الكتاب بأجزائه الث الثة على أس اس أن ه رواية إحداث هذا الل بس عندما قد 
وائي. ومن الغريب أن نالحظ أن   ريح بالميثاق الر  واستبدال الميثاق السير ذاتي الص 
مة ال تي حل لت فيها  نجاح العط ار وهي كاتبة قريبة من الكاتب لم تستعمل في المقد 
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يرة الذ اتية ولو مر ة واحدة في حين  هذا النص  وعرضته على القارئ مصطلح الس 
د مصطلح  رواية مرات عديدة ولذلك فهي ترى أن  بقايا صور" رواية تندرج ترد 

وائي ال ذي أل فه حن ا مينه، قد تساهم في تفسير بعض دالالته  ضمن المتن الر 
ولكن ها ال تختلف بنائي ا عنه. فهي تقول في هذا الموضوع " اقرؤوا "بقايا صور" 

واية نقع على المعطيات الكافية لفهم  مصادر تلك الحيوات، هنا، في هذه الر 
با في البنية اإلنساني ة ومن خاللها نرصد  وعبرها نتلم س األنسجة األكثر دق ة وتشع 

دها وإقدامها...." ) تها، يأسها وأملها، ترد  ( ومع 1الن فس البشري ة في ضعفها وقو 
واية بحياة  ذلك فإن  الكاتبة تكتفي باإلشارة على سبيل االفتراض إلى عالقة هذه الر 

لكاتب عندما تقول: " إن نا لنضطرب أمام هذا الوجود العميق والمتطاول للخوف ا
واية، لكان  واية ولوال جدلي ته المستترة أو البارزة مع الجرأة، وعلى امتداد الر  في الر 

إذا ما أخذنا في حسابنا  –أعطى، في الت أثير الالحق على عمل المؤل ف 
ة حياته عنصر خوف ي واية قص  الر  وايات أن   نسرح منه على شخوصه في الر 

يرة الذ اتي ة أو بعض 2األخرى" ) ( ونحن ال نعتقد أن  الكاتبة تجهل مصطلح الس 
يرة الذ اتي ة ولكن ها  يرة الذ اتي ة المروي ة أو رواية الس  المصطلحات القريبة منها كالس 

 توعز إلى ما ات سم به هذا النص  من بناء روائي  متمي ز: 
يرة الذ اتي ة بطاقة إبداعي ة فائقة لم يلتزم فيها المؤل ف بسرد لقد تمي ز  ت هذه الس 

األحداث ال تي عاشها في هذه المرحلة من حياته بل عمد إلى سرد أحداث لسنا 
متأك دين أن ها تتعل ق بحياته وشخصي ته بل تذهب نجاح العط ار إلى اعتبارها أحداثا 

واية ال تي تت خذ من الت سجيل خيالي ة عند ما تقول: " هذا هو الهيك ل العام  لهذه الر 
ة ابتكار وتتداخل تسجيليتها في ابتكاريتها، فال تعرف وأنت تتوغ ل فيها أهي  ماد 

( وقد عم قت هذا الل بس بعض تصريحات 3محض حقيقة أم إبداع خيال" )
واية لي ثا عن المستنقع ": إن  الر  ست الكاتب، فهو يقول على سبيل المثال متحد 

ترجمة ذاتي ة وليست تاريخا لمرحلة ولكن ها تتحد ث عن الذ ات كما تتحد ث عن 
م وقائع الحياة االجتماعي ة في فترة  البيئة وتتحد ث عن الخاص  والعام  في آن وتقد 

دة هي فترة الثالثينات" ) ( وكان من قبل في الحديث ذاته قد وصف 4زمني ة محد 
وائي  هذا بأن   ه "ترجمة ذاتي ة وغير ذاتي ة في آن ألن ه يحكي عن عمله األدبي  الر 

( ثم  يضيف ": مسترجعا في 5حياة عائلة وعن بيئة عاشت فيها هذه العائلة" )
ذاكرتي األشياء كما وعيتها، أو كما سمعتها من والدي وأقاربي فيما بعد، في 

ا، بل تنتقي عملي ة توليف وابتكار ال تطمس األحداث كل ها وال تستعيد األحداث كل ه
منها وتبنيها بناًء جديًدا يقوم على أساس من الحقيقة ال تي كانت ولكن ليس على 

( وهذا يعني أن  حياة المؤل ف المروي ة بطريقة تقليدي ة 5حرفيتها بأي ة حال" )
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ل "بقايا صور" وقد ألح  بعض النق اد  خضعت إلى بعض الت حوير في الكتاب األو 
( وقد 7على االلتباس القائم بين الموضوعي  والذ اتي )الذين درسوا هذا العمل 

ل وضع "المستنقع" بين  ين صبحي وأبو خضور المذهب ذاته، فاألو  ذهب محي الد 
يرة الذ اتي ة ) واية والس  دا أن  األمر ال 7الر  ( وسعى الث اني إلى تجاوز اإلشكال مؤك 

ياق واحد يجمع بين الذ اتي يتعل ق بسيرة ذاتي ة أو بتاريخ مرحلة ولكن ه يتعل ق بس
 (.8والموضوعي وبين الخاص  والعام  )

يري ة يعكس هذه  إن  هذا "الخطاب الن قدي" المتعل ق بثالثي ة حن ا مينه الس 
المفارقة العجيبة بين المبدع والن اقد أو بين الكاتب والقارئ المختص  ذلك أن  هؤالء 

وهم يقرؤون هذه الثالثي ة ولم  النق اد تعث روا في استعمال المصطلح المناسب
دون بين مفاهيم عديدة، فهذه الثالثي ة هي تارة  يحسموا موقفهم ولذلك تراهم يترد 
يرة الذ اتي ة ولكن  األخطر من  واية والس  رواية وطورا سيرة ذاتي ة وتارة أخرى بين الر 

بي ذلك هو ضعف إدراكهم لإلشكالي ات والقضايا ال تي يطرحها هذا الجنس األد
وائي ة  يرة الذ اتي ة فتوظيف الت قنيات الر  الحديث في األدب العربي الموسوم بالس 
يرة الذ اتي ة والعالقة بين الحياة  واية لفائدة الس  واستعارة بعض عناصر إنشائي ة الر 
ة والحياة العام ة في سيرة المؤل ف كل ها مواضيع ذات عالقة وثيقة بطبيعة  الخاص 

 هذا الجنس األدبي.

المستنقع  –و في المقابل يبدو لنا حن ا مينه كاتب هذه الثالثي ة )بقايا صور 
القطاف( ملم ا بطبيعة هذا الجنس األدبي ومدركا لقضاياه وإشكالي اته فهو يدرك  –

ل  أن ه مبدع وهو يكتب حياته على أساس أن  متطل بات اإلبداع تقتضي أن تحو 
ه "الت وليف واالبتكار" على حد  عبارة المؤل ف. الواقعي  والحقيقي إلى بناء فن ي قوام

وتخضع عملي ة الت حويل هذه إلى جملة من العوامل المؤث رة كاألسباب ال تي تدفع 
ؤية  الكاتب إلى أن يكتب سيرته الذ اتي ة والظ روف الحافة بلحظة الكتابة والر 

خصي   ة وغيرها من اإليديولوجي ة ال تي تكون للمؤل ف وهو يعيد عناصر حياته الش 
يرة الذ اتي ة تخضع  العناصر. وهذا يعني أن  المادة الحكائي ة ال تي تصنع الس 
ة ومنطقه الذ اتي. ولذلك فإن   لضرورات الفن  وللفن  بطبيعة الحال قوانينه الخاص 
يرة الذ اتي ة ال تي كتبها حن ا مينه هي  كل  هذه القضايا ال تي أثارها بعض قر اء الس 

ماته. إن  المبدع دائما مراوغ وعلى قارئ قضايا من م قتضيات الجنس ومن مقو 
اإلبداع أن  يخترق هذه المراوغة. فلنتعامل إذن مع هذه الث الثي ة على أن ها سيرة 

 ذاتي ة بمعناها االصطالحي.
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يرة الذ اتية 3.2.2 . ولسنا ندري هل يمكن الحديث عن مراوغة عندما نقرأ الس 
ل ال ذي روى فيه وقائع ال تي كتبها محم د شكر  ي. فالكاتب يطلق على كتابه األو 

مني ة ال تي تنخرط  د المرحلة الز  ة، مصطلح "سيرة ذاتي ة روائي ة" ويحد  حياته الخاص 
 1935فيها األحداث الخاصة ال تي رواها في هذا الكتاب وهي تتراوح بين عامي 

  .1956و

 romanة سيرة ذاتي ة وال شك  أن  المصطلح مختلف عن مصطلح آخر "رواي
)autobiographique  مة القصيرة ال تي وشح المؤل ف بها كتابه، يرفع (. ففي المقد 

د طبيعة الجنس األدبي ال ذي ينخرط فيه  أي  مظهر من مظاهر االلتباس إذ يحد 
فحات عن سيرتي الذ اتي ة، كتبتها منذ عشر سنوات ونشرت  الكتاب "مثل هذه الص 

ية والفرنسي ة واإلسباني ة قبل أن تعرف طريقها إلى القر اء في ترجمتها باإلنكليز 
" ويدرك القارئ ال شك  أن  الميثاق السير ذاتي ال ذي أعلن  شكلها األصلي العربي 
د طبيعة الجنس وأسلوب  عنه الكاتب )أو الن اشر( على صفحة الغالف األولى يحد 

رد في آن واحد ذلك أن  األمر يتعل ق بسيرة ذات  ي ة تكتب كتابة روائي ة. الس 
اتي ة "زمن األخطاء" ) يرة الذ  ( تنك ر لهذا 9لكن  الجزء الث اني من هذه الس 

فحة األولى من  الميثاق السير الذ اتي واستبدله بميثاق روائي  إذ حملت الص 
الغالف هذا الميثاق "زمن األخطاء ـ رواية" على الر غم من أن المؤل ف داخل 

ه بصدد كتابة الجزء الث اني من سيرته الذ اتي ة "مازلت أمارس الكتاب يصر ح بأن  
ل من سيرتي الذ اتي ة:  هذه العادة حت ى اليوم. بعض كتاباتي ـ منها الجزء األو 
الخبز الحافي، وهذه ال تي أكتبها اليوم كتبت فصوال منها في المقابر اليهودي ة " 

بي محم د برادة ال ذي كتب مقد مة ومن المفارقات العجيبة أن  الن اقد المغر  (10)
احتفائي ة لهذا الكتاب بعنوان "أخطاؤك ال تي تحب ها" أنكر على هذا الكتاب ال ذي 
. يقول محم د برادة "بعد قراءتي  وائي  يقد مه صاحبه على أن ه رواية، أسلوبه الر 
وائي لسيرتك، مثلما  وغ الر  األولى "زمن األخطاء" لفت نظري ابتعادك من الص 
ل  فعلت في الخبز الحافي، ولجوؤك إلى كتابة شذري ة تحمل عناوين فرعي ة وتشك 
مجموعة من الن وافذ والكوى نطل  عبرها على مشاهد وأحداث، فضاءات، وحيوات 
مني ة الفاصلة بينه وبين ما  تلتقطها عينا شخص يجهد في أن يلغي المسافة الز 

 (.11عاشه ذات يوم" )
رد كثيرا. و في الحقيقة قد تغي ر  العناوين داخل الكتاب من أسلوب الس 

يرة الذاتي ة ال تي كتبها محمد شكري رغم قصيدة  فالكتابة التي تسم هذا الجزء من الس 
رجة ال تي الحظناها في  عر ال تي ذي ل بها المؤل ف كتابه ليست روائي ة إلى الد  الش 
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ل. واألكيد أن نا إزاء ميثاق كاذب ذلك أن  ز  من األخطاء يمث ل تتم ة للخبز الجزء األو 
ياسي ة  ارد إلى وصف بعض مظاهر الحياة االجتماعي ة والس  الحافي ولكن ميل الس 

 في مدينة طنجة قد ينعرج باألسلوب قليال.
يرة الذ اتي ة ال لْبَس في ميثاقها 4.2.2 . وفي المقابل سنجد مؤل فات في الس 

ير ذاتي لكن محتواها أو مرويها يثير إشك يرة الذ اتي ة" الس  اال يتعل ق بطبيعة هذه "الس 
ان المروي ة. فقد أل ف الباحث المعروف عبد الر حمان بدوي كتاباً  في جزءين بعنو

( تضاءلت فيه سلطة الذ ات إلى حد  بعيد وذهب فيه مؤل فه 12"سيرة حياتي")
اهد على العصر وكاتب الر حالت، فهو منذ بدا ية مذهب الباحث االجتماعي والش 

راع  ة ليستطرد في الحديث عن "الص  يرة ينقطع عن الحديث عن حياته الخاص  الس 
راعي ة )13في القرية" ) ( أو وصف 14( أو عرض تقرير عن شركة الن يل الز 

ل 15المنظر الط بيعي في قريته "شرباص" ) ( والل هجة المستعملة فيها وعندئذ يتحو 
د المباحث 16الكتاب إلى ما يشبه البحث في المعاجم ) (. وعلى هذا الن حو تتعد 

ة في هذا الجزء من الكتاب )أنماط من الن اس  ال تي تنأى عن سرد الحياة الخاص 
سة ـ الر حلة في القرية ـ لمحة عن مدينة منشن ـ النازي ة واليهود  ـ الموسيقى المقد 

الثي العدوان الث   –إلى باريس ـ الطلبة المصريون في باريس ـ عودة إلى إيطاليا 
ويسري ـ الحياة  عب الس  على مصر ـ الوحدة بين مصر وسوريا ـ خصائص الش 
اليومي ة في برن ـ شخصيات ظريفة في برن ـ األمن والجاسوسي ة في سويسرة ـ 
لمحة تاريخي ة )عن هولندة( ـفن  الت صوير الهولندي ـ الحياة األدبي ة والفكري ة في 

ئا سي ـ نظام الحكم البرلماني( وفي جزءه الث اني هولندة المعاصرةـ نظام الحكم الر 
ياسي ة في فرنسا ـ  البدع الفكري آنذاك كذلك )ثورة في الت عليم العالي ـ   ـ  الحالة الس 

ائع ـ  أفول نجم المقاهي األدبي ة ـ  عار  عر الض  الظ الم يخي م على المسرح ـ الش 
حداث فكري ة ـ  األحوال الهزيمة ـ  المواقف في فرنسا تجاه هذه األحداث ـ  أ

ياسي ة في ليبيا ـ  الل غات والل هجات )في ليبيا( ـ  مؤل فاتي في تاريخ الفلسفة في  الس 
ـ  دولة البابا وانهيارها ـ  سياسة  ـ  األحوال العلمي ة في العصر الحاضر ليبيا

عادات عربي ة ـ  ـ 1968الفاتيكان ـ  باريس في أعقاب أحداث مايو سنة  
ـ العودة إلى ليبيا ـ مدينة المتناقضات  بات االجتماعي ة ـ عودة إلى إسبانيااالضطرا

ين شاه  ياسي إليران الحديثة ـ ناصر الد  )نيويورك( ـ لمحة عن الت اريخ الس 
واإلحتكارات األجنبي ة ـ مالمح الدستور اإليراني ـ إيران أثناء الحرب العالمي ة 

يرة الذ اتي ة  بي ـ في قروين(ـ مدينة شيرازـ  مؤتمر الفارا األولى فتثقل هذه الس 
بمواضيع عام ة هي أقرب إلى الت اريخ أو علم االجتماع أو الفلسفة أو علم اإلناسة 
يرة الذ اتي ة. وإن كانت هذه المواضيع تعرض من وجهة نظر شخصي ة  منها إلى الس 
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ة وعط ل حكاية  وبرؤية ذاتي ة فإن ها تظل  مواضيع عام ة تطمس ألق الحياة الخاص 
يرة الذ اتي ة يجمع بين  ة لتجعلنا أمام أسلوب مخصوص في كتابة الس  الحياة الخاص 
رات ووصف المشاهد اليومي ة وكتابة الر حالت  ة والمذك  حكاية الحياة الخاص 
يرة  ياسي ة. وبهذا الت وسيع في محتوى الس  والمؤلفات الفلسفي ة واالجتماعية والس 

ة، الذ اتي ة وتنويع موا رد فيها وطمس معالم الحياة الخاص  ضيعها وتقليص طاقة الس 
ل هذا الجنس األدبي مع عبد الر حمان بدوي إلى جنس هجين يهتك بعنف  يتحو 

 الحدود اإلنشائي ة ال تي تمنح هذا الجنس األدبي الحديث هوي ته.

ياق ذاته يواجهنا مؤل فان هام ان من مؤل فات أدب الذ ات وه5.2.2 ما . في الس 
عيد ) وائي 17"مجر د ذكريات" للدكتور رفعت الس  جن" للر  ( و"سنين الحب  والس 

( وما يجمع بين الكتابين زيادة على كونهما من أدب الذ ات 18عبدّللا  الط وخي )
مروي هما المشترك. فهما يشتغالن على حقبة زمني ة واحدة بل وتجربة سياسي ة 

ل فين كان عضوا في منظ مة سياسي ة يساري ة متشابهة. فكال الكاتبين في هذين المؤ 
ر هذه  ر الوطني" )حدتو( وكالهما عايش تطو  يمقراطي ة للتحر  هي 'الحركة الد 
الحركة واألزمة ال تي مر ت بها وأد ت إلى انشقاقها وانحاللها وكالهما كان مناضال 

جن. يرة الذ اتي ة كما فهمه حركي ا عاش تجربة الس  ا المؤل فان و من ثم ة جاءت الس 
متعل قة بصفة أساسي ة بهذا الحدث العام  أو "هذا الحدث الخارجي". ففي الكتابين 
اخلي ة" المتعل قة بالحياة  ة وقل ت "األحداث الد  تضاءل حضور الحياة الخاص 
ا  را خاص  عيد تصو  م د.رفعت الس  د ذكريات" يقد  ل "مجر  خصي ة. ففي الكتاب األو  الش 

ابة الذ اتي ة، فهو يعلن أن  كتابته رهينة أمرين أساسيين: يت صل لهذا الن وع من الكت
ر  ل بمحدودي ة الذ اكرة. فإذا كان هذا الن وع من األدب باألساس فعل تذك  األمر األو 
فإن  الذ اكرة اإلنساني ة غير قادرة على استيعاب كل  الت جارب ال تي يمكن لإلنسان أن 

ذه الفكرة بقوله: " الذ اكرة تمتلك َدْوًما نعمة يمر  بها في حياته. وقد عب ر عن ه
د بين ما هو  دها بالتبد  أزلي ة، فهي دوما ذات ثقوب، وإال  اكتظ ت بما يثقلها ويهد 

 (.19مهم  وما هو غير ذلك" )
ل ارتهانا موضوعي ا فإن  االرتهان الث اني ارتهان  و إذا كان االرتهان األو 

ة مقصود وتعم د، فهو يلح  على أن ق ة الحياة ال تي يرويها في كتابه هي قص  ص 
ارم ورهن قيمتها بما هو "جدير بالمعرفة  حياة منقوصة إذ خضعت لالنتقاء الص 
"فيها. يقول في هذا المعنى "فكيف لي أن أمتطي ثقوب الذ اكرة هذه وأن أتراجع 

ر ما كان أو بعضا منه، ث م  معها وبها إلى أعمق أعماق البدايات األولى، ألتذك 
(... "أكاد أقنع نفسي بأن ه ما من شيئ 19أنتقي ما أعتقد أن ه جدير بالمعرفة")
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يمتلك االستحقاق في أن يسج ل أو إن شئنا العودة للحكمة اإلغريقي ة، ما من شئ: 
( ثم  يضيف 19"جدير بالمعرفة" بالن سبة للقارئ أو لمن يفترض أن ه يكون قارئا" )

شاسعة بين المذك رات والذ كريات وتزداد ات ساعا "هي فقط بعض ذكريات والمساحة 
إذا ما أخضعت لعملي ة انتقاء صارمة بأمل أن تتجاوب مع ما هو جدير بالمعرفة 

(، فهو إذن يلح  على أن ه 20بالن سبة للقارئ، أو من أفترض أنا أن ه سيكون قارئا؟" )
كه في مد ر موقفه هذا بتشك  ة تقويمه ال يرغب في أن يبوح بكل  شيء ويبر  ى صح 

ة أن اختالف المواقع قد يغاير بين  للمالبسات ال تي البست هذا الفعل، خاص 
ى بالن سبة ألصحابها على األقل  وكأن ها صحيحة" ) ؤى ال تي قد تتبد  ( ولكن 20الر 

ر لكتابة الحياة الشخصي ة سينعكس على بناءها األدبي مباشرة.  مثل هذا التصو 
ه ستكون "لوحات غير متالحقة وهي تحمل أو تحتمل فالكاتب يعترف أن  كتابت

إن وجد ذلك ضروري اـ  أن يبذل بعضا  –فقط رؤيته ) )هو( للواقعة. وعلى القارئ 
ور  من الجهد، إذا ما أراد التعر ف على الكاتب، أن يعمل خياله حت ى يضم  الص 

ورة. ولوحات السيراميك في يد  الفن ان إلى بعضها ويكمل من عنده ما يكمل الص 
أدوات تشكيل.. وهي كذلك في يد القارئ، فبإمكانه أن  يتعر ف عليها قطعة قطعة 

 .(21أو ينثرها كل ها أو بعضها ليعيد تشكيل رؤيته للكاتب، وتقويمه لها" )

عيد سيرة مناضل سياسي أصبح  يرة الذ اتي ة ال تي كتبها د.رفعت الس  إن  هذه الس 
( ولذلك ات خذت لها هدفين 22ي مصر )اآلن زعيما لحزب سياسي  معروف ف

أساسيين سعت إلى تحقيقهما، فهي من ناحية شهادة شخصي ة على حقبة زمني ة 
ياسي ة وهي حقبة الخمسينات والست ينات في مصر، أي قبيل  ثري ة باألحداث الس 

ة هي شهادة مناضل  23ثورة  يوليو ومرحلة الث ورة الن اصري ة ولكن ها شهادة خاص 
د ذي مواقف سياسي ة انتمى إ لى اليسار المصري من خالل تنظيم سياسي  محد 

ر  يمقراطي ة للتحر  تختلف عن مواقف اليسار التق ليدي ونقصد بذلك الحركة الد 
الوطني وهي من ناحية أخرى تبرير غير معلن لمواقف صاحبها داخل حركة 

ة ال تي مر ت بها وانتمى إلى حركة  اليسار. فقد انسلخ عن "حدتو" أثناء األزمة الحاد 
ين. يقول  سها جمال عبد الن اصر عن طريف خالد محي الد  الط ليعة ال تي أس 
ئيس بتأسيس  ين مكل فا من الر  ياق "و كان خالد محي الد  المؤل ف في هذا الس 
حفيين في مجموعات أذكر  مجموعة للت نظيم الط ليعي. وتم  تجميع عدد من الص 

ـ جمال بدوي ـ إسماعيل يونس ـ إبراهيم يونس ـ  د طهمنها: األمير العط ارـ أحم
ارم المرتهن 23حامد زيدان، سعيد حبيب.. وأنا.." ) ( بيد أن  عامل االنتقاء الص 

بهذين الهدفين، سيجعل الحدث الخارجي مهيمنا هيمنة كلي ة وتتضاءل األحداث 
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خصي ة تضاؤال كثيرا. فالكاتب يريد من سيرته الذ اتي ة شهادة  سياسي ة تدع م الش 
ياسي ال ذي  ياسي ة على رأس الحزب الس  موقعه في صلب حركة المعارضة الس 
ياسي، ثم   خصي في خدمة هذا الهدف الس  ينتمي إليه. ولذلك لن يكون الحدث الش 
إن  هذه الث قوب العميقة ال تي أشار إليها في كتابه ستضعف الحكي وستجعل هذا 

رات منه إ يرة الذ اتي ة بمعناها االصطالحي ومع ذلك النص  أقرب إلى المذك  لى الس 
فاألكيد أن  هذا العمل األدبي هو في وجه من وجوهه رد  على عمل من جنسه 
ة حياة عبد ّللا  الط وخي. فقد سبق  جن"، قص  نفسه وهو كتاب "سنين الحب  والس 

ياسي ة ال تي م م شهادته على هذه الت جربة الس  ر  بها من لعبد هللا الط وخي أن قد 
ياسي السر ي  موقع المناضل المشارك، لكن ه أطنب في تحليل طبيعة الت نظيم الس 
ال ذي انتمى إليه وأبعاد األزمة السياسي ة ال تي وصل إليها وتفر غ إلى ضرب من نقد 
ذاتي ال يخلو من قسوة من موقع اليساري الذ ي أدرك شأنه في ذلك شأن جماعة 

ال تي أوقع هذا الت نظيم السر ي نفسه فيها. فهذا الكتاب،  من رفاقه األخطاء الجسيمة
هو اآلخر، شهادة هام ة على المرحلة السياسي ة ذاتها، لكن ها شهادة من موقع 
المناضل المشارك في الحدث. بيد أن  شهادة عبد هللا الط وخي تختلف عن شهادة 

ياسية . ومن عيد في صراحتها وجرأتها وإثارتها الس  المفارقة العجيبة أن  رفعت الس 
د ذكريات" ال يذكر كتاب عبد هللا الط وخي  عيد في كتابه "مجر  نالحظ أن  رفعت الس 
وال يشير إلى شهادته ولو مر ة واحدة في حين أن ها كانت شهادة مثيرة، تحاكم 
هادة شكل  اليسار المصري وتضعه في قفص االت هام وعندئذ تت خذ هذه الش 

امل، الجري والمثير. يقول عبد هللا الط وخي: " إن ني اآلن، االعتراف السياسي الك
أكتب بروح االعتراف المصحوب بالر غبة العميقة في التطه ر الكامل من كل  ذنوب 
عاء المرتبطة باالنقياد  ب وروح االد  وماقات التطر ف المقترن بالجهل والتعص 

طميين عبدة األوثان األعمى، غير عابئ بأي  ات هامات ُتكال لي من هؤالء الطو 
، وانهزامي، وإن ني أحاول الت غطية على موقفي ال ذي ات خذته  الذ هني ة، بأن ني مرتد 
خصي ة  بعد ذلك وبحسم: هجر عالم الت نظيمات والتشب ث بحري تي،، وبمسؤوليتي الش 
ا، وطارحا خلفي ذلك االحتماء بما يسم ى "المسؤولي ة  ة جد  ا،، والخاص  جد 

تلك ال تي تجب  في الن هاية مسؤولي ة الفرد، وتعفيه حت ى من مسؤولي ة الجماعي ة،، 
 إخطائه،، 

،، كان ذلك هو الد رس األكبر ال ذي تلق يته في  إذ يسرع بإلقائها على اآلخرين
خصي وعلى مستوى الوطن والث ورة  راع على المستوى الش  تلك الفترة المشحونة بالص 

ا بعد، في صراع مرير مع الطوطميين، وكانت بشكل عام ،، والذي أدخلني فيم
بين إلى  راع، هم األحباب وأقرب المقر  المرارة األعظم أن من دخل معي في الص 
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عيد عندما يتعر ض إلى مسألة حل  هذا 24قلبي.." ) ( والغريب أن رفعت الس 
ياسي يكتفي بإشارة عارضة دون تحليل لألسباب أو شرح للظ روف  الت نظيم الس 

عيد: " وذات يوم تلق يت ال تي  أد ت بالت نظيم إلى هذا الوضع. يقول د.رفعت الس 
اعي  اعي.. عن الد  ة لحضور كونفرونس عاجل لحدتو. سألت الد  دعوة ملح 
لالجتماع فقال هامسا: استصدار قرار بحل  الت نظيم. ولست أدري أي ة حكمة 

، فرفضت الحضور ورفضت إرسال تأييد للقرار من بع يد فإذا كان ثم ة هبطت علي 
ر لحضوري وتوقيعي عليه... ولكي أكون منصفا فأنا  ،، فال مبر  قرار مسب ق بالحل 
د أمام عيني كحالة تفرض  ، بل كان الحل  يتجس  ال أزعم أن ني كنت ضد  الحل 
نفسها. لكن ني رب ما بحس  من دراسة الت اريخ دراسة متأنية، أردت أال  يذكر اسمي 

رار. و هكذا انفرط العقد. تبد دت آمال تعل قنا بها، وعل قنا ضمن من ات خذوا الق
عليها كل  حياتنا وكل  مستقبلنا وعل قنا الكثيرين غيرنا بها، فتحم لنا عنهم وزر ما 
. وفي المساء عندما وصل الخبر للجريدة،  فعلنا بهم. إْن خيرا فخير وإن شر ا فشر 

الفت اح أبو الفضل...  كتب عبدصدر قرار بمنع الن شر.. وأتى بالغ عاجل من م
يوعيين، فهم وإن حل وا  ا" من االطمئنان لهؤالء الش  ليحذ ر تحت خاتم "سري جد 

كون بما هو أخطر وهو الفكر الماركسي" ) ( وباستثناء 25الت نظيم فال زالوا يتمس 
راع السياسي العنيف ال ذي  فحة ال نكاد نقرأ شيئا عن أزمة التنظيم والص  هذه الص 

هته شريحة من اليسار المصري. فهو قد أدرج هذه المسألة ضمن "ما يجب أال  واج
يرة الذ اتي ة" ال تي كتبها  يقال" وما هو "غير جدير بالمعرفة" وعندئذ تخلو هذه "الس 
يرة  ياسي" أو "الن قد الذ اتي" ال ذي تت سم به الس  عيد من االعتراف "الس  رفعت الس 

هو ما فعله عبد هللا الط وخي في كتابه "سنين الحب  الذ اتي ة السياسي ة عام ة و 
راحة والجرأة ضمن ما  جن" ومع ذلك فالكتابان يدرجان رغم تفاوتهما في الص  والس 
ياسي ة ال تي قل ما نقرؤها في أدب الت عبير الذ اتي  يرة الذ اتي ة الس  يمكن أن نسم يه بالس 

ياسة وال ي ياسيون يمارسون الس  تركون ألنفسهم الفرصة للتأم ل في عند العرب. فالس 
 تجاربهم وإعادة قراءتها.

ة  بة إلى الكتابين ذلك أن  قص  بيد أن  هذا الن وع من الكتابة يطرح إشكاال بالنس 
الحياة ال تي تروى فيهما َتْبدو لنا أحادية الوجه، فالحكاية ال تروى من الحياة إال  

ياسي وال ترويها في كليتها وشمول عيد جانبها الس  ها. وإذا بدت لنا حياة رفعت الس 
مليئة بالث غرات ال تي يتعم دها ساردها ال ذي عاش أحداثها ووقائعها فإن  عبد هللا 
جن بسبب انتمائه  ل بحياته في الس  الط وخي اجتث  من حياته ملمحين يتعل ق األو 

ياسة ويتعل ق الث اني بكيفي ة تعرفه على المرأة ال تي أصب حت زوجته وقد إلى عالم الس 
أطل ت عليه من المرتفع تناديه وهو في المعتقل وقد جاء هذا الملمح على سبيل 
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االستطراد المتعم د: "في تلك الل حظة، إذا بي أسمع صوتها ينادي باسمي، فلم 
ه لي، لظننت أحلم، هي ثانية  فاق كل ها تتوج  أصد ق، ولوال أن ني رأيت عيون الر 

ر الن داء: عبد هللا  عبد ّللا  انتفضت قافزا من رقدتي، هي فتحي ة، وهو صوتها وكر 
كرنين أجراس الحياة، وفي أقل  من لمح البصر، كنت قد صعدت قفزا على الحائط 

( وبعدما يصف هذا الل قاء عبر القضبان، يدافع 26وأمسكت بقضبان الحديد" )
واج ويجادل الكاتب الروسي جوركي جدال المناضل السي سة الز  اسي: " عن مؤس 

واج يثقل كاهل الث وري؟  ليس دائما أي ها العزيز جوركي لو قام  من قال إن  الز 
دائد  واج على حب  صادق وعميق فهو نعمة على الث وري وخير معين لـه في الش  الز 

ة حب ه لهذه المرأة ال تي 27وألزمات..." ) فاق أن يروي قص  ( ثم  يسأله أحد الر 
بير. اهتز  قلبي فرحا أحب ها. "عبد هللا.. احك  لنا كيف عرفتها. قال فجأة، محم د الز 

عيدة مازالت  هشة الس  وطربا،، أجل، أنا نفسي أريد أن أعرف كيف عرفتها، إن  الد 
( وعندئذ يدرج 28تأخذني حين استرجع تلك الل حظة ال تي أرسلت بها إلي  األقدار" )

ال،  ة الحب  التي عاشها مع زوجته فتحي ة العس  الكاتبة والمناضلة المعروفة. قص 
ة  جن. فقص  ردي  عن تجربة الن ضال والس  وفي الحقيقة لم يبتعد هذا الملمح الس 

د الوجه الن ضالي لهذا الكاتب والسياسي ) د تناسق 29الحب  هذه جاءت لتؤك  ( وتؤك 
ؤية للحياة  خصي ال يتعارض مع الموقف العام  وأن  الر  مواقفه ذلك أن  الموقف الش 

ة الحب  هذه تتمث ل في أن  ال خصي ة تتناغم مع الرؤية للحياة العام ة وخالصة قص  ش 
ياسة  عبي ة ال عالقة لها بقضايا الث قافة والس  هذا المناضل أحب  فتاة من الط بقة الش 
ؤال مطروحا: إلى أي   وعل منها زوجة مناضلة، سياسي ا وثقافي ا. ومع ذلك يظل  الس 

ؤال يطرح سؤااًل حد  نعتبر هذا الكتاب  سيرة ذاتي ة بالمعنى االصطالحي. والس 
يرة الذاتي ة كما نراها في األدب العربي الحديث؟  آخر: ما هي حدود الس 

 
دان أن  الل غة تستدعي الل غة دائما وأن   .6.2.2 و مع ذلك فالكتابان يؤك 

عيد "مج ر د ذكريات" الكتابة تجر  الكتابة في كل  الحاالت فما كان لكتاب رفعت الس 
أن يظهر للن اس لوال اطالع كاتبه على كتاب عبد هللا الط وخي "سنين الحب  
جن"رغم أن ه لم يذكره إطالقا وإذا حاولنا االبتعاد عن المبالغة قلنا إن  من  ولس 
األسباب الهام ة ال تي دفعت بالمؤل ف إلى كتابة هذا الكتاب تقديم قراءة مغايرة 

نذ نهاية األربعينات إلى نهاية ستينات القرن الماضي لحركة اليسار المصري م
وبرير موقفه تجاه التحو الت الفكري ة والعقائدي ة التي طرأت عليه شأنه في ذلك شأن 
خصي ة  ياق يقول: "ما سأرويه هو رؤيتي الش  عبد هللا الط وخي وهو في هذا الس 
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د ما توه مت للحدث، في حدود ما رأيت وعلمت وسمعت وفهمت أو حت ى في حدو 
أنا أن ه حقيقة، ورب ما يكون ذلك ناقصا أو غير محكم أو حت ى غير صحيح، لكن 

( 30ما أعد به هو أن ي أروي ما كان، فعاًل دون تحيي ز أو إضافة أو تزويق" )
ولكن  األكيد هو أن  المؤل ف انجذب إلى لون من الكتابة السياسي ة المخصوصة 

وإرساء تقاليدها وقد كان عبد هللا الطوخي في  سعت وجوه من اليسار إلى سن ها
وافع ال تي تقف وراء كتابة  جن" وجها بارزا بين هذه الوجوه. إن  الد  "سنين الحب  والس 
يرة الذ اتي ة كثيرة ولكن  االنشداد إلى سن ة الكتابة واالنخراط في تقاليدها وسننها  الس 

وافع الر ئيسي ة ال ذي يجب أن يؤخذ بعين االعتبار فال شك  أن  د.رفعت  دافع من الد 
عيد أراد أن يكتب على منوال قرأه واط لع عليه وإن تجاوزه واختلف عنه من  الس 

ياسي. يغة واألسلوب والرؤية والموقف الس   حيث الص 
يرة الذاتي ة في األدب العربي الحديث ال تي استدعتها   وكثيرة هي نصوص الس 

األدبي. فال أحد يشك  في أن  كتاب "رجع نصوص سابقة تنتمي إلى نفس الجنس 
دى" لمحمد العروسي المطوي ) ( لم يكن مجر د صدى ألي ام الط فولة ال تي 31الص 

عاشها المؤل ف وحاول أن يرسمها ويعيد قراءتها في هذا الكتاب بل كان رجع 
صدى كتاب معروف وهو األي ام لطه حسين، فقد أخذ المؤل ف عن طه حسين 

ارد والشخصي ة وإخفاء أسلوبه في ال كتابة..واستعماله للضمائر والفصل بين الس 
العقد السير الذ اتي، ولغته أيضا. ولذلك ال تكتفي األسباب العام ة وحدها لتقييم 
يرة الذ اتية. فثم ة وراء هذا الكتاب نسيج لغوي وتجربة فني ة سابقة  كتابة هذه الس 

لمطوي أن يقتفي أثرها ويجعل من وسن ة كتابة حاول المؤل ف محمد العروسي ا
 كتابه رجعا لصداها.

خصي ة منذ كان  في هذا الكتاب يؤر خ محمد العروسي المطوي لحياته الش 
هادة االبتدائي ة وقد  طفال وعمره يكاد ال يتجاوز العامين إلى حين حصوله على الش 

راسة ر طبيعة الد  ال تي  ذهب إلى العاصمة )تونس( ليجري االمتحان وعندما يقر 
يرة الذاتي ة. "إن ه ال يعلم  رد وتنتهي هذه الس  سيزاولها في المرحلة الث انوي ة يقف الس 
ادقي ة. أم ا جامع الز يتونة فما إن ذكر اسمه حت ى انتصبت  شيئا عن المدرسة الص 
والي والرم ان، وهالة  يخ المعم م وسط واحة القرية تحت ظالل الد  أمامه صورة الش 

نصتون إلى ما يقوله كأن  على رؤوسهم الط ير، فخرج الفتى من من الر جال ي
يتونة " ) يرة 32حيرته. وقال يجيب أخاه "أختار جامع الز  ( ولذلك ستتعل ق هذه الس 

ل من كتاب  ياق أشبه بالجزء األو  بمرحلة الط فولة و لن تتجاوزها وهي في هذا الس 
ة ووصف  األي ام لطه حسين. فالمؤل ف يراوح بين الحديث عن حياته الخاص 
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مظاهر الحياة العام ة فيشير إلى طفولته األولى معر جا على سنة والدته ودخوله 
ل ال ذي طرأ عليه عندما "أخبر أم ه وأختيه بما أقدم عليه طواعي ة من  الكت اب والتحو 
ل إلى "الكوليج" وأخذ يقص  عليهن  بإعجاب ما شاهده في القسم، وما حصل  تحو 

هادة 33ة القرآن الكريم" )لـه في حص   فر إلى المدينة إلجراء امتحان الش  ( والس 
االبتدائي ة. لكن ه ُأصيب بمغص وإسهال سب با خيبته وفشله في االمتحان. لكن ه 
ينية في قريته وزيارته  أطنب في وصف مظاهر الحياة العام ة فوصف الط رق الد 

بعض مظاهر االحتفال بيوم صحبة العائلة مقام سيدي أبولبابة األنصاري ووصف 
العيد، وأساليب الت عليم في الكتاب والمدرسة االبتدائي ة )الكوليج( واكتشاف استعمال 
الهاتف وتحد ث عن عام الجراد في القريةو نمط الحياة االجتماعي ة في واحة 
فر إلى العاصمة وفي كل  ذلك كان المؤل ف صاحب هذه  المطوي ة وكيفي ة الس 

يرة الذا  تي ة يرسم صورة عن تقاليد القرية وعاداتها وأساليبها في العيش والحياة.الس 
ارد  و فوق هذا كل ه سار المؤل ف على نهج طه حسين في الفصل بين الس 
ث عن نفسه بواسطة  خصي ة فإذا كان طه حسين يتحد  خصي ة وفي تسمية الش  والش 

احب" فإن  محمد العروسي المطوي يتحد ث " أو "الص  عنها بواسطة "  "الصبي 
الفتى" وشأن طه حسين تحد ث عن نفسه بضمير الغائب وليس المتكل م وذهب به 
يغ  األمر إلى استعمال لغة قريبة من لغة طه حسين في كتاب األي ام شأن هذه الص 

( " إن ه ليذكر أن ه كان ابن سنتين 7"كان نفاضة جراب أبويه في هذه الحياة " )ص
( "و 11( "إن ه ابن سنتين أو أقل  أو أكثر قليال" )ص8)صأو أقل  أو أكثر قليال" 

جار ال ذي حصل بين جارتهم وزوجها عند طلب هذا األخير بيع  إن ه ليذكر ذلك الش 
وال فيجدهم في 18نذيرة لسيدي بولبابة" )ص (" وينصرف الفتى إلى أهله عند الز 

ه المالحظات (. إن  كل  هذ36انتظاره للغداء فيتحل ق معهم حول القصعة ")ص
دى" لنص  سابق هو "األي ام" لطه  د انجذاب هذا النص  الت ونسي "رجع الص  تؤك 

 حسين.
اعر  لم يكن "كتاب األي ام" الكتاب الوحيد ال ذي شد  الكتابة إليه. لقد أل ف الش 
العراقي عبد القادر الجنابي كتابا في سيرته الذاتي ة يحمل عنوانا دااًل: "تربية عبد 

به بين هذا الكتاب 34لجنابي" )القادر ا (. وقارئ الكتاب يدرك بسهولة وجوه الش 
ع  وكتاب المغربي محمد شكري" الخبز الحافي"، فالكاتبان عاشا حياة التشر د والتسك 
ن تجربته الحياتي ة ببعد  مع فارق جوهري يتمث ل في أن  عبد القادر الجنابي لو 

. فقد كان تروتسكي ا، وك ان فوضوي ا وكان هيبي ا )نسبة إلى حركة إيديولوجي سياسي 
عا في شوارع لندن يشتغل في  الهيبيين( ومع ذلك عاش لفترة من حياته متسك 
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ذوذ الجنسي ولكن  المهم  أن   وارع ويمارس الش  بعض المهن الهامشي ة وينام في الش 
د صوًرا كن ا قد قرأناها في "الخبز الحافي" نجد صداها في هذا الكتاب "تربية عب

ر صورة الوالد غير السوي ة، فهو سكير  يرة الذ اتي ة تتكر  القادر الجنابي". في هذه الس 
عربيد يعاشر البغايا. يقول المؤل ف: " كان أبي من طائفة "عرق مسي ح" شريبا فقيد 
عارة، مع  د كل  ثروته في حانات الخمر، سباق الخيل وفي بيوت الد  به. لقد بد  الش 

عشقا ال نظير لـه، لكن يبدو أن ه كان يستمد  من الخيانة  ان ه كان يعشق أم ي
وجي ة لذ ة كبرى. هذا ما قاله لي ذات يوم بعد أن خرج من بيت عاهرة في  الز 
منطقة الميدان )حي  العاهرات(. وأخذني من حيث كنت أنتظره، وطفقنا نركض 

ر كذلك صورة األم  ( وتتكر  35هاربين منها ألن ه لم يدفع لها المبلغ المت فق عليه " )
الحة ال تي تحب  ولدها وتدرك  يسات. فهي المرأة الص  م دائما أقرب إلى القد  ال تي تقد 

( وهي ال تي كانت 36مصلحته، فهي ال تي أدخلته إلى إحدى المدارس االبتدائي ة )
ياسة  تأمل أن تراه موظ فا في دائرة حكومي ة وبراتب محترم، بعيدا عن مشاكل الس 

( وهي صورة كان قد نسجها من قبل حن ا مينه في بقايا صور 37يم" )والت عل
ر أيضا في هذا الكتاب  يرة الذاتي ة تتكر  ارد، موضوع الس  والمستنقع، ولكن صورة الس 
ارد في "الخبز الحافي" فقد امتهن مهنا هامشي ة ولم يجلب  فهي صدى لصورة الس 

( 38المتاعب والمشاكل مع الن اس" )لعائلته "من كل  مهن العوائل الفقيرة هذه سوى 
رقة لكي يعيش ولكن ه يسرق من منطلق بعض األفكار  وهو يلتجئ إلى الس 
فة فهو إذ يسرق كان يؤم م الكتب ال تي تعج  بها المكتبات  السياسي ة اليساري ة المتطر 

ذوذ الجنسي بالكيفي ة ذاتها ا39الكبيرة الر أسمالي ة" ) لتي ( ويلتجئ إلى ممارسة الش 
ارد في "الخبز الحافي" يقول سارد "تربية عبد القادر الجنابي":  كان قد وصفها الس 
"لقد خرجت لتو ي من غرفة شاذ  جنسي  ال يتجاوز الثالثين، كان يتتب عني منذ أي ام 
قرب مقهى الترويادور في منطقة أيرلز كورت، ات فقنا على أن  يدفع لي عشر 

ذوذ الجنسي باوندات.." وال يمكن االستشها د ببقي ة المقطع إليغاله في تفاصيل الش 
( وهي تفاصيل كان محمد شكري قد رسمها في سيرته الذاتي ة، ولكن  هذه 40)

ور  ة عند ما تنز ل هذه الص  يرة الذ اتي ة تتمي ز على كل  حال بنبرتها الخاص  الس 
ياسي ة والوجودي ة وهو ما سيجعل من ها سيرة ذاتي ة المقروءة في تجربة صاحبها الس 

يء الكثير.  فيها من اإلبداع واإلضافة الش 

س تقاليده األدبي ة ويرسم  يرة الذ اتي ة إلى فن  أدبي  بدأ يؤس  ل الس  و هكذا تتحو 
 صوره البالغية لتشد  الكتابة الجديدة وتضفي عليها ظاللها.
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 اإلحاالت

 
 . 37، ص 1990بقايا صور دار اآلداب  (1
 41ص  المصدر ذاته، (2

 40المصدر ذاته، ص  (3

وائي ة، دار الفكر  (4 حن ا مينه، حوارات وأحاديث في الحياة والكتابة الر 
 83ص  1992الجديد، بيروت 

 77المرجع المذكور آنفا، ص  (5

يرة الذاتي ة، فصول،  (6 ين، رواية المستنقع والس  انظر موسى شمس الد 
  1982ـ  2، المجل د 26عدد

ين صبحي، مطارحا (7 ت في فن  القول، ات حاد الكتاب العرب انظر محي الد 
  187ص  1978

، ص 26عدد  1982انظر أبو خضور، مجل ة الفكر العربي، مارس  (8
227  

 صدر أيضا بعنوان مغاير "الشط ار" (9

مطبعة النجاح الجديدة )المغرب( ص  – 1992/  1زمن األخطاء، ط  (10
42  

  10– 9زمن األخطاء، ص (11

راسات والن   (12 سة العربي ة للد   2000شر، بيروت المؤس 

ل على هذا الن حو: " وأم ا ذلك الحادث  (13 يبدأ الفصل الث اني من الجزء األو 
راع في القرية المصري ة. فهي تتأل ف من عدد قليل من  فهو ناتج حتمي  للص 
األسر التي يقطن كل  منها في حي  بعينه، تلتزم به وال تكاد تخرج منه" 

سة العربي ة للد   –سيرة حياتي   6، ص 2000راسات والن شر، المؤس 
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راعي ة(: " وإلى جانب قرية  (14 و هكذا يبدأ الفصل الث الث )شركة الن يل الز 
غيرة(  شرباص األصلي ة هذه توجد سلسلة من العزب )أي المجتمعات الص 
لها عزبة نوبار..." المصدر  تمتد  على طول عشرة كيلومترات شرقا وأو 

 . 8ذاته، ص 

ابع على هذا الن حو: " والمنظر الط بيعي في يستهل  الكاتب الفصل الر   (15
تاء، فما أجمل حقول األرز  يف أو في الش  باص رائع الجمال: في الص 
يف طوال، وما أبدع نقيق الضفادع فيها إب ان الل يل كأن ها تسابيح  إب ان ص 

 .11كورس مصحوب بنغمات األرغن" ص 

لنبرة واأللفاظ، فالن برة لهجة متمي زة: في ا –" ولشرباص ـ  كما سائر القرى  (16
ل من الل فظ. ومعجم األلفاظ فيه الكثير من  توضع على المقطع األو 

  .12/13األلفاظ األجنبي ة.... " المصدر ذاته ص 

عيد  (17  . 1999 1ط –دار المدى  –د.رفعت الس 

جن  (18 ، 529، عدد 1دار الهالل، ط–عبد هللا الطوخي، سنين الحب  والس 
 .1995شعبان، يناير 

 7/8د ذكريات، ص مجر   (19

 11المصدر ذاته، ص  (20

 12المصدر ذاته، ص (21

 حزب تجم ع اليسار  (22

وال شك  أن  القارئ يفهم من هذا الكالم أن  قسما  318مجر د ذكريات، ص  (23
من اليسار بعد األزمة ال تي مر  بها انخرط في صفوف الن ظام في عهد 

عيد كان من هؤالء ال ذين جاؤوا إ لى الن ظام من عبد الن اصر ود.رفعت الس 
 الت نظيمات اليساري ة ال تي كانوا ينتمون إليها.

جن، ص  (24  117/118سنين الحب  والس 

 285مجر د ذكريات، ص  (25

جن، ص  (26  15سنين الحب  والس 

 17المصدر ذاته، ص  (27

 18"، ص  " (28
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امرأة فوق الث لج  –أل ف عبد ّللا  الط وخي رباعي ة الن هرـ  فجر الز من القادم  (29
 العودة للحياة. محاكمة فأرـ  –

 12مجر د ذكريات، ص  (30

ار العربي ة للكتاب، تونس  (31  1991الد 

دى، ص  (32  142رجع الص 

 63المصدر ذاته، ص  (33

 1995 1دار الجديدة بيروت، لبنان ط (34

 18تربية عبد القادر الجنابي، ص  (35

ويصفها على هذا الن حو "كانت أم ي من طراز  14المصدر ذاته، ص  (36
 19آخر، مؤمنة، جميلة، سخي ة" ص 

 17" ، ص  (37

 14" ص  (38

 54" ص  (39

  61" ص (40
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ر. ولذلك يكون النص  السير ذاتي عند  يرة الذ اتي ة مر ة واحدة ال تتكر  ُتكتب الس 
ا مهم ا في حياته  صاحبه ال ذي كتبه وكان في الوقت نفسه موضوعا لـه، نص 

بواسطته يتو ج تجربة حياة تفوق الخمسين عاما عادة وهو األدبي ة واالجتماعي ة، 
يعلم أن ه لن يعود إليها مر ة أخرى. ألن  الحياة قد ال تسعفه بالوقت الكافي ليعيد 
خصي ة وإن أسعفته فإن  ما أراد أن يقوله قد قاله وما من  كتابة سيرة حياته الش 

ل وال يتغي ر وال يقبل  حاجة في أن يعيد ما قال فالمروي  هنا ـ  بما أن ه ال يتبد 
اإلضافة والت غييرـ  يستبد  بشكله وخطابه ويجعل من الت جربة اإلبداعي ة تجربة 
فريدة، ذلك أن  المبدع في هذه الوضعي ة، يتعر ى أمام نفسه واآلخرين مر ة واحدة 
ق أحد ذاك الكالم ال ذي  وإن  أعاد الكر ة فلن تنطلي الل عبة على أحد ولن يصد 

له. فالكتابة السير ذاتي ة هي كتابة غير عادي ة بالن سبة إلى ال ذي يكتبها وال ذي يقو 
ة تت صل بفعل الكتابة ال  يقرؤها. وعلى هذا الن حو نراها تخضع لشروط خاص 
بالكتابة ذاتها، بالمناخ الوجودي والث قافي ال ذي يحيط بها ال بإنشائي تها وهو ما 

يرة الذ اتي ة يمكن أن تمث ل جنسا أدبي ا  يجعل منها جنسا أدبي ا متمي زا إذا قبلنا أن  الس 
اعر أو غيرهم من المبدعين: أين  اص أو الش  وائي أو القص  فال أحد من ا يسأل الر 
مان والمكان  يرة الذ اتي ة محكوم بأسئلة الز  ه، لكن  كاتب الس  ومتى ولماذا كتب نص 

 والموضوع: متى وأين ولماذا؟

ير 1.3 ة الذاتي ة من تقاليد الث قافة العربي ة اإلسالمي ة. تلك حقيقة ال . ليست الس 
رات ويكفي أن نقول إن   تستحق  الجدال كثيرا وال نريد أن نبحث في األسباب والمبر 
يرة الذاتي ة ـ  رغم تطو رها وتناميها ـ ال تزال محدودة لكن هذا الوضع ال  نة الس  مدو 

ر أفضلي ة ثقافة من الث قافات  على أخرى وال يشر ع تلك الن زعة العنصري ة ال تي يبر 
رقي ة عموما أقل  احتفاًء بهذا الل ون من أدب الذ ات. ولكن  تجعل من الث قافات الش 
عوا منظومتهم األجناسي ة واستوعبوا أجناسا  العرب مع ازدهار نهضتهم األدبي ة وس 

يرة أدبي ة لم تكن راسخة الت قاليد في الث قافة العربي ة عمو  ما ولذلك سيكون وضع الس 
ة القصيرة وفن  المسرح وغيرها من الفنون  واية والقص  الذ اتي ة أشبه بوضع الر 
األخرى ال تي وفدت إلى ثقافتنا نتيجة عالقتنا المباشرة وغير المباشرة بالحضارة 
الغربي ة عموما. فطه حسين ال ذي أل ف النص  الت أسيسي للسيرة الذ اتي ة في األدب 

لعربي الحديث هو نتاج هذا الل قاء الفاعل بالحضارة الغربي ة عموما والث قافة ا
ة. وال أحد يشك  في أن  مؤل ف كتاب األي ام كان قد قرأ  األروبي ة بصفة خاص 
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رد الفرنسي. لقد كان "رواج  نة الس  اعترافات جان جاك روسو وهو القارئ النهم لمدو 
يرة  خول في حرم األجناس االعترافات هو ال ذي كر س الس  الذاتي ة وجعلها جديرة بالد 

عور بالحاجة إلى إيجاد تسمية لهذا الجنس جديدة  األدبي ة وأثار في الوقت نفسه الش 
( وكذلك كان رواج كتاب األي ام لطه حسين إعالنا 1تسم بها هذه اآلثار مجتمعة")

ي ا وكسر سلسلة عن د خول هذا الجنس األدبي بوتقة الث قافة العربي ة دخوال قو 
واية ال تي كانت والدتها عسيرة  األجناس األدبي ة كسرا عنيفا. وعلى عكس الر 
وأقامت طويال في رحم الث قافة العربي ة لتخرج نصوصها متكاملة البناء، نشأت 

يرة الذ اتي ة مع كتاب األي ام نوعا أدبي ا سوي ا استوفى شروطه الفني ة.  الس 
يرة الذ اتي   ة عند العرب ظل ت تسبح في تقاليد الكتابة األدبي ة فمن بيد أن  الس 

اصين وروائيين وشعراء. )طه حسين  حسن حظ ها أن  أشهر كت ابها من األدباء قص 
ـ  العق اد ـ المازني ـ نعيمة......( وقالئل أوالئك ال ذين كتبوا سيرهم الذ اتية وهم من 

ياسيون من العرب ال يكتبون  سيرهم الذ اتي ة وكذلك يفعل قو اد  غير أهل األدب. فالس 
ياضيين والفن انين. فقد تكتب سيرهم إن  الجيوش ومديروا المخابرات ومشاهير الر 
يرة الذ اتية في  كانوا من المهم ين الذ ين يثيرون فضول الن اس. ولذلك ستظل  الس 

تابة األدبي ة الث قافة العربي ة المعاصرة نوعا أدبي ا بامتياز إذ ستستفيد من تقاليد الك
ة  بها من بعض األجناس األدبي ة المعروفة وستت سم تبعا لذلك بسمات خاص  وستقر 

د األشكال الفني ة ال تي بها صيغت.  رغم تعد 

يرة الذ اتي ة تحديدها اعتمادا 2.3 . ثم ة إذن شروط عام ة حاول منظرو فن  الس 
نة إبداعي ة واسعة ) األدبي الحديث ال يستقيم ( ومعتبرين أن  هذا الفن  2على مدو 

إال  بها و يعرضونها على أساس أن ها شروط إنشائي ة علمي ة ال تمي ز بين الث قافات 
المختلفة وال تفصل بين الت جارب الفردي ة وهي شروط تت صل بالز مان والمكان 

 والغايات واألسباب. 

يرة الذ اتي ة كاتبا عادي ا. ذاك أن  ال ذي1.2.3 يكتبها هو من  . ليس كاتب الس 
ياسي ة أو المهني ة العام ة.  بلغ شوطا كبيرا من حياته األدبي ة أو الفكري ة أو الس 
ياسة  وبالت الي فهي عادة فن  أدبي ال يكتبه إال  المشاهير من أهل الث قافة والس 
والحياة العام ة. فثم ة إذن ما يشبه الميثاق السير ذاتي ال ذي يحت م على الكاتب أن 

يرة الذ اتي ة في معناها العام خطابا أدبي ا شأن يكون  هرة. فإذا اعتبرنا الس  من ذوي الش 
كل  الخطابات األدبي ة فإن ها خطاب يقتضي متلقيا فضولي ا لـه بالمؤل ف معرفة 
سابقة باعتباره شخصي ة عام ة سواء كان أديبا أو سياسي ا أو من رجال المجتمع 
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ربي ة ندرك أن  هذا المبدأ العام يتحق ق إلى حد  بعيد، فال وعندما نتأم ل في الث قافة الغ
أحد يشك  في أن  طه حسين عندما أل ف كتابه "األي ام" كان شخصي ة ثقافي ة كبيرة 
بل كان شخصي ة إشكالي ة أثار جداال عنيفا حوله وانقسم الن اس بسبب آرائه الجريئة 

( وما 3في األدب الجاهلي")في األدب وال سي ما عندما أصدر كتابه الن قدي "
تعر ض لـه عند عرض ملف  هذا الكتاب األدبي على القضاء وال يكاد األمر 
يختلف بالن سبة إلى كت اب مرموقين شأن عب اس محمود العق اد وإبراهيم عبد القادر 
 . المازني وأحمد أمين وميخائيل نعيمة وهم من رو اد الكتابة في هذا الجنس األدبي 

مان مثاال مثيرا لثنائي ساهم مساهمة فع الة في تنشيط الحياة األدبي ة فاألو الن  يقد 
ل من القرن الماضي. فكالهما كان شاعرا  والفكري ة في مصر في الن صف األو 
وكالهما كان ناقدا أدبي ا وكالهما كان ساردا ولكن هما كانا على رأس "مدرسة أدبي ة" 

يوان، كاتبين مجادلين حا ين في جدالهما خاضا معا معارك أدبي ة هي مدرسة الد  د 
كثيرة واستطاعا أن يستقطبا الحياة األدبي ة في مصر لفترة طويلة. أما أحمد أمين، 

( 4هذا الر جل ال ذي جاء من القضاء إلى األدب، فقد لفت انتباه القر اء بإسالمياته)
أضحت هذه المؤل فات  باعتباره مؤر خا لألدب العربي وللث قافة العربي ة اإلسالمي ة وقد

مرجعا أساسي ا في مرحلة من مراحل تطو ر الث قافة العربي ة لطال ب العلم والمعرفة. 
وال أحد يشك  في انتشار مؤل فات ميخائيل نعيمة ال ذي كتب في جل  األجناس 

هير "الغربال") عري ة 5األدبي ة المعروفة بداية من كتابه الن قدي الش  ( إلى دواوينه الش 
ردي ة التأم لي ة، وفوق هذا كل ه استطاع أن يلفت انتباه القر اء العرب ومؤ  ل فاته الس 

بشخصي ته المثيرة، فهو عرض نفسه على القر اء في صورة األديب الفيلسوف ال ذي 
ور التي ينتجها في اإلبداع عندما أعلن أن ه  يمارس األفكار ال تي يقولها ويعيش الص 

م الم فاه ليعيش في قريته الل بناني ة ينسحب من حياة التقد  ادي والحضارة الحديثة والر 
 حياة الز هاد والر هبان.

و ال يشذ  الكاتب الت ونسي محمد العروسي المطوي عن هذه القاعدة العام ة 
دى" كان قد بلغ في بلده تونس مرتبة سياسي ة مرموقة،  فعندما أل ف كتابه "رجع الص 

ي وكان سفيرا لبلده في بعض بالد المشرق العربي فالر جل شارك في الن ضال الوطن
عند نشأة دولة االستقالل ثم  ظل  لفترة طويلة عضوا بارزا في مجلس النو اب وكان 

ة ومجل ة 6لـه دور بارز في تأسيس ات حاد الكت اب الت ونسيين) س ناديا للقص  ( وأس 
واية ( فضال على ان ه كان من أوائل كتاب الر  7أدبي ة مرموقة "قصص")

دى" تتويجا 8الت ونسي ة) يرة الذ اتية "رجع الص  (. ولذلك سيكون هذا المؤل ف في الس 
 لهذه الحياة السياسي ة والث قافي ة الحافلة بالحركة والن شاط.
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عيد وعبد هللا الط وخي وجهين معروفين من وجوه اليسار  و قد كان رفعت الس 
ض المصري، كالهما كان مناضال في صلب حركة يسار  ي ة سري ة وكالهما تعر 

ل عبد االه  ياسية في مصر باشرا الحياة العام ة فتحو  ر الحياة الس  جن، ومع تطو  للس 
عيد زعيما سياسي ا على رأس 9الط وخي إلى أديب معروف ) ( وأضحى رفعت الس 

( فقد كانا إذن كاتبين معروفين في األوساط الث قافي ة والسياسي ة 10حزب معارض)
الن صف الث اني من القرن الماضي عندما أل فا سيرتهما الذ اتي ة وقد في مصر في 

أثارا بدورهما جداال سياسي ا عنيفا لمواقفهما من الت نظيم السر ي ال ذي كانا إليه 
ل إلى  ينتميان. أم ا إدوارد سعيد، فعندما أل ف كتابه "خارج المكان" كان قد تحو 

راع الفكري المتعل ق  بالمسألة الفلسطيني ة عند توقيع ات فاقي ة سياسي  ودخل الص 
أوسلو فضال على اإلشكالي ة ال تي أثارتها حياته باعتباره حامال لهوي تين األولى 
أمريكي ة والث انية فلسطيني ة وهو الفلسطيني األصول ال ذي لم يعش في فلسطين إال  

م نفسه في وسائل اإلعالم في صورة المفك ر ال ذي  د أفكاره عبر قليال. وقد قد  يجس 
مته الفضائي ات وهو على الحدود الل بناني ة اإلسرائيلي ة  الممارسة الفعلي ة عندما قد 
اعرة الفلسطيني ة  يقذف جيش االحتالل بالحجارة. أم ا فدوى طوقان فهي الش 
المعروفة ال تي استطاعت أن تلفت االنتباه بأمرين: أنوثتها وعصاميتها إضافة إلى 

في مرحلة طرحت فيها المسألة الفلسطيني ة بأبعادها السياسي ة والث قافي ة. فلسطيني تها 
اعرة  اعرات في األدب العربي الحديث. ولذلك ظل  صوت الش  فقليالت هن  الش 
الفلسطيني ة منذ نهاية األربعينات وطيلة الخمسينات والست ينات صوتا متمي زا على 

احة الث قافي ة واإلبداعي ة، وال تخف هرة ال تي صاحبت مؤل فات الكاتبة الس  ى الش 
عداوي فهذه المرأة ال تي جاءت األدب من عالم الطب   المصري ة الدكتورة نوال الس 
لت بدورها إلى شخصي ة ثقافي ة جدالي ة عندما ات خذت من نزعتها  سرعان ما تحو 

وائي ة، فتعر   ضت للن قد العنيف الن سواني ة موضوعا لكتاباتها االجتماعي ة ومؤل فاتها الر 
جن واإلبعاد. ولكن  أعمالها المتنو عة استطاعت أن تفلت  خصي والس  والت شويه الش 
من هذا الحصار الفكري والسياسي لتنتشر بين األوساط الث قافي ة المختلفة انتشارا 
عداوي القارئ العربي عموما باعتبارها صوتا نسائي ا  واسعا. فقد واجهت نوال الس 

دا ال   يفصل بين الن ضال السياسي والممارسة الث قافي ة اإلبداعي ة.متفر 

وائي ان حن ا مينه وسهيل إدريس، فقد سبقت سيرتهما الذ اتي ة شهرة أدبي ة  أم ا الر 
واسعة فقد برز حن ا مينه كاتبا عصامي ا، استطاع أن يوظ ف أفكاره اإليديولوجي ة 

م نفسه إلى قار  بعينات والث مانينات في القرن توظيفا بارعا وأفلح في أن يقد  ئ الس 
الماضي على أن ه كاتب واقعي اشتراكي واستطاع أن يستقطب عددا من نق اد 

هير باسم 10األدب جعلوا منه غوركي العرب ) وائي الش  ( وقد ارتبط اسم هذا الر 
( 11سهيل إدريس ال ذي كان وال يزال ناشرا رئيسي ا لمؤل فات كاتب "الكفاح والفرح" )
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هيرة "اآلداب" الت ي خاضت "معارك" أدبي ة ثم    إن ه أثار انتباه قر اء األدب بمجل ته الش 
مت  مع بعض الحركات األدبي ة المعروفة )مجل ة شعر على سبيل المثال( وقد 
صاحبها مترجما بارعا لألدب الوجودي ومدافعا متحم سا عن االت جاه القومي في 

أن بالن   م نفسه من الث قافة واألدب. وكذا الش  سبة إلى عبد الر حمان بدوي ال ذي قد 
 خالل دراسته الفلسفي ة وجودي ا عربي ا.

يرة الذاتي ة العربي ة  نة الس  إن  هذه األمثلة ال تي عرضناها وهي من نصوص مدو 
خصيات العام ة وسواء كان  يرة الذاتي ة عموما هو أقرب إلى الش  د أن  كاتب الس  تؤك 

هرة ما يجعل سيرته قادرة على إثارة  رجال أو امرأة فإن ه يكون قد بلغ من الش 
الفضول الضروري لدى قارئ يريد أن يعرف ما خفي من حياة هذا الر جل أو هذه 
المرأة وأن يجد أجوبة على أسئلة طرحتها المؤل فات ال تي كان قد قرأها أو سمع بها 

 أو شاهدها. 
د أن  هذه ال نتنا العربي ة تؤك  قاعدة ال يمكن أن تكون عام ة، فليس بيد أن  مدو 

يرة الذ اتي ة في أغلب  هرة دائما. وإذا كانت الس  يرة الذ اتي ة من ذوي الش  كاتب الس 
الحاالت تتويجا لحياة أدبي ة أو فكري ة فمن الهام  أن نالحظ أن بعض هذه الكتابات 

وا أن كانت منطلق الن شاط اإلبداعي لدى بعض الكت اب، بل بواسطتها استطاع
لوا إلى كت اب مشهورين، والمثال ال ذي يثير االنتباه هو مثال الكاتب المغربي  يتحو 
يرة الذ اتي ة من كائن إنساني مغمور ومهم ش يرتاد  لته تلك الس  محمد شكري، فقد حو 
هرة يثير اهتمام نق اد  حانات مدينة طنجة وبغاياها إلى كاتب مرموق واسع الش 

اعر  (. نشير كذلك13األدب ) ل وهو مثال الكاتب والش  إلى مثال شبيه بالمثال األو 
العراقي عبد القادر الجنابي، فما كان هذا المؤل ف من مشاهير الن اس وال من 
تهم السياسي ة أو الث قافي ة، بل كان على غرار محمد شكري، كاتبا هامشي ا،  خاص 

ببعض الجماعات ترك بلده العراق ليعيش في بعض البالد األوروبي ة مت صال 
السياسي ة والث قافي ة المهم شة في مجتمع العاصمة البريطاني ة وال يكاد أحد يعرف 
مؤل فاته األدبي ة، ثم  خرج على الن اس بسيرته الذ اتي ة "تربية عبد القادر الجنابي" 
التي بدأها على هذا الن حو "ألن  الكتابة ليست مجر د تعبير عم ا خفي على الكاتب 

ب في في أع ماقه وإن ما هي كذلك جوالنه على سطح األعماق الكتشاف ما ترس 
د لديه، في  ذاكرته فغدا جزءا منه، فالكاتب، بقدر ما يتشر د في متيه ذاتي ة حر ة، يؤك 
حمى هذا التشر د، شعور باالستيالء على مجمل الماضي وباالبتعاد عن كل  

 (.14موضوعي ة"" )
ر جديد بدأ يظه ر في األدب العربي المعاصر مفاده أن ه لتكون ثم ة إذن تصو 

يت عليك أن تبدأ بسيرتك الذ اتي ة وأي ة سيرة ذاتي ة إذا لم تكن تلك  مبدعا ذائع الص 
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ال تي يكتبها المهم شون في المجتمع والر افضون للن ظام االجتماعي يعيشون على 
لون الكتابة األدبي ة إلى ضرب من االعتراف الفاض ح والمثير ويقتلون هامشه، ويحو 

لطة بمفاهيمها الختلفة بمعاني  األب في ذواتهم ليواجهوا العالم عراة ويواجهوا الس 
التحد ي والر فض؟ ولعل  موقف محمد شكري هذا "أنا ال أملك مثل هذا الت فكير 
ع( بحسب تحديد الجمال يتطل ب من ي أن أكون مثق فا وانا بال  ألن ي "كلوشار" )متسك 

ر الجديد للكتابة اإلبداعي ة. وهذا يعني في الن هاية 15ثقافة" ) (، يعكس هذا التصو 
يرة الذ اتي ة ال يكتبها المشهورون فقط بل يكتبها المهم شون أيضا.   أن  الس 

يرة الذ اتي ة بالضرورة في مرحلة متأخ رة 2.2.3 . وقياسا على هذا ال تكتب الس 
ة العام ة وثم ة الخرق أيضا. تقول من مراحل عمر اإلنسان. فثم ة دائما القاعد

ه السير ذاتي إال  في 16القاعدة العام ة ) ( إن  كاتب السيرة الذ اتي ة ال يكتب عادة نص 
 آخر حياته أو في منتصفها وللتثب ت في هذه المسألة نعرض الجدول الت الي: 

 

تاريخ تأليف الّسيرة  الوالدة تاريخ المؤّلف
 الّذاتّية

عمره عند إنجاز الّسيرة 
 الّذاتّية

 عاما 40 1929 1889 طه حسين
كتب الفصل األّول وعمره  1964ـ 1947 1889 عّباس محمود العّقاد

 يناهز الّثامنة والخمسين
إبراهيم عبدالقادر 

 المازني
 تجاوز الخمسين بقليل 1941 1889

 عاما 66 1952 1886 أحمد أمين
 عاما 70 1959 1889 ميخائيل نعيمه
 عاما 67 1999 1932 رفعت الّسعيد
 عاما 72 1989 1917 فدوى طوقان

 عاما 65 1995 1930 عبد هللا الّطوخي
محمد العروسي 

 المطوي 
 عاما 71 1991 1920

 عاما 45 1980 1935 محمد شكري 
 عاما 63 2000 1937 نوال الّسعداوي 

 عاما 63 2000 1917 عبد الّرحمان بدوي 
 عاما 63 1998 1935 دإدوار سعي

 عاما 77 2002 1925 سهيل إدريس
 عاما 51 )بقايا صور( 1975 1924 حّنا مينه

 عاما 51 1995 1944 عبد القادر الجنابي
 

 يمكن أن نختزل هذا الجدول البياني  في الخالصة الت الية: 
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بعين  • أربعة كت اب من ست ة عشر كاتبا أل فوا سيرهم الذ اتي ة وقد تجاوزوا الس 
 ه ـ  فدوى طوقان ـ محمد العروسي المطوي ـ سهيل إدريس(.)ميخائيل نعيم

ست ة كت اب من ست ة عشر كاتبا أل فوا سيرهم الذ اتي ة وقد تجاوزوا الست ين )أحمد  •
عداوي ـ عبد الرحمان بدوي ـ  عيد ـ عبد هللا الط وخي ـ نوال الس  أمين ـ  رفعت الس 

 إدوار سعيد(
سيرهم الذ اتي ة وقد تجاوزوا الخمسين  أربعة كت اب من ست ة عشر كاتبا صاغوا •

)عب اس محمود العق اد ـ إبراهيم عبد القادر المازني ـ حن ا مينه وعبد القادر 
 الجنابي(.

كاتبان فقط أل فا سيرتيهما الذ اتي ة وهما بين األربعين والخمسين )طه حسين  •
 ومحمد شكري( 

 و تؤد ي بنا هذه الخالصة إلى ثالث نتائج هام ة: 
من ÷ 62لنتيجة األولى هي أن  القاعدة العام ة تتحق ق إلى حد  بعيد فأكثر من ـ ا

يخوخة أو في نهايتها  يرة الذ اتي ة العربي ة أصدروا مؤل فاتهم في بداية الش  كتاب الس 
 من هؤالء الكتاب صاغوا سيرهم الذ اتي ة في أواسط العمر.÷ 25و

 عن القاعدة العام ة بدرجة أساسي ة هو ـ الن تيجة الث انية هي أن  الكاتب ال ذي شذ  
طه حسين فقد كتب سيرته الذ اتي ة عندما بلغ األربعين من عمره وهو ما يجعل 
س بل يجعل منه كتابا مثيرا للجدل  من كتاب األي ام ليس مجر د كتاب مؤس 

 دائما..
يرة الذ اتي ة  و كل  هذا يعني أن  الهاجس األساسي ال ذي يقف وراء كتابة الس 

في األدب العربي هو هاجس اإلحساس بوطأة الز من وبداية رؤية شبح الموت، 
وهو هاجس قد يصر ح به هؤالء الكت اب وقد ال يفعلون ولكن ه يظل  دائما باعثا على 
الكتابة والحكي والتأم ل ومن العجب أن نشير إلى أن  محم د شكري ال ذي مازال في 

ياق عنفوان شبابه عندما أل ف سيرته الذ   اتي ة "الخبز الحافي" يصر ح في هذا الس 
قائال: " لقد عل متني الحياة أن أنتظر، أن أعي لعبة الز من بدون أن أتناول عن 

: قل كلمتك قبل أن تموت فإن ها تعرف حتما طريقها. ال تنسوا هعمق ما استحصدت
" لعبة الز من " أقوى من ا، لعبة مميتة هي، ال يمكن أن نواجهها إال    بأن نعيش أن 

ابق لموتنا، إلماتتنا: أن نرقص على حبال المخاطرة نشدانا  الموت الس 
 (.17للحياة")
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عداوي تعلن وهي تشرع في كتابة سيرتها الذ اتي ة بالواليات  و هاهي نوال الس 
المت حدة األمريكي ة أن  الخوف من الموت كان باعثا أساسي ا على كتابة "هذه 

ة" "أوراق حياتها": "بدأت أكتب سيرتي الذ اتي ة منذ غادرت الوطن.  األوراق الخاص 
الت هديد بالموت جعل حياتي هام ة تستحق  الكتابة، حياتي تزداد قيمة باالقتراب من 

 (.18الموت. ال شيء يقهر الموت مثل الكتابة" )
و لعل  أكثر الن صوص داللة "خارج المكان" إلدوارد سعيد، فقد ُكتب هذا 

اض الموت" بمعنى ما. فقد شرع المؤل ف في كتابة سيرته الذ اتي ة الكتاب في "حي
ا لحياته إن  آجال أو عاجال.  عندما علم أن ه مصاب بمرض عضال سيضع حد 
وترق با للموت كتب إدوار سعيد سيرته الذ اتي ة: "هذا الكتاب هو سج ل لعالم مفقود 

ة سنوات، تلق يت تشخيصا طبي ا بدا م . منذ عد  برما فشعرت بأهمي ة أن أو منسي 
أخل ف سيرة ذاتي ة عن حياتي في العالم العربي. لقد لعبت ذاكرتي دورا حاسما في 
تمكيني من المقاومة خالل فترات المرض والعالج والقلق الموهنة، ففي كل  يوم 
تقريبا، وأيضا فيما أنا أؤل ف نصوصا أخرى، كانت مواعيدي مع هذه المخطوطة 

ني بتماسك وان  (.19ضباط ممتعين ومتطل بين معا" )تمد 
ير الذ اتي ة ال تي كتبت في األدب العربي  ـ أم ا الن تيجة األخيرة فهي أن  أكثر الس 
الحديث إثارة للجدل هي تلك ال تي كتبت في أواسط العمر ونقصد مؤل فات طه 
حسين ومحمد شكري وحن ا مينه فقد كان كت ابها أكثر استعدادا وهم في هذه 

لهتك المواضعات االجتماعي ة والث قافي ة وأكثر إمعانا في  –لة من العمر المرح
التحد ي والتشف ي من مجتمع يعتقدون أن ه لم ينصفهم في بداية حياتهم وعر ضهم 
دوا وجودهم ويبلوروا شخصياتهم  للظ لم رغم أن هم استطاعوا في الن هاية أن يؤك 

عاب ال تي  تعر ضوا لها. الث قافي ة وأن ينتصروا على الص 
 
 

❑❑ 
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 اإلحاالت

 
 

يرة الذاتي ة، ص  (1  28جورج ماي، الس 
2) . نة واسعة في حدود مائة نص   انظر المرجع المذكور ذلك أن  مؤل فه اعتمد مدو 
 1927صدر عام  (3
نعني مؤل فات الكاتب، فجر اإلسالم، صبح اإلسالم، ضحى اإلسالم، ظهر  (4

 اإلسالم.
 1923صدر عام  (5
مختارات قصصي ة لكت اب تونسيين، الدار العربي ة للكتاب  –نظر عمر بن سالم ا (6

  586، ص 1990
ة يصدرها الن ادي األدبي أبو القاسم الشاب ي (7  مجل ة مختص 
 1964روايته األولى حليمة عام  (8
من مؤل فاته: فجر الز من القادمـ امرأة فوق الث لجـ محاكمة فأرـ العودة للحياة  (9

 عي ة الن هر.وربا
 حزب تجمع اليسار. (10
وائي، دار  (11 انظر مثال محمد كامل الخطيب وعبد الرز اق عيد، عالم حن ا مينه الر 

 1979اآلداب 
 انظر عرض هذه المؤل فات في كتابنا حن ا مينه كاتب الكفاح والفرح،  (12

 1993دار اآلداب 
مة ال تي كتبها محمد برادة لزمن األ (13 مة ال تي كتبها صبري انظر المقد  خطاء والمقد 

 حافظ للشط ار واالسمان عنوانان لنص  واحد
 81تربية عبد القادر الجنابي، ص  (14
ابع،  (15  33، ص 1985أيلول )سبتمبر(  22اليوم الس 
يرة الذاتي ة  (16 ة نتيجة الد راسة ال تي أجراها جورج ماي على الس  نقصد بالقاعدة العام 

 في أوروبا.
 8لخبز الحافي، ص ا (17
 7، ص 2000، دار اآلداب 2أوراقي حياتي ج (18
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 19، ص 2000إدوار سعيد، خارج المكان، دار اآلداب  (19
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، فهي . إن  األسباب ال تي تدعو الكت اب إلى تأليف سيرهم الذ اتي ة عديدة 4
تـعتبر في أغلب األحيان قوال حاسما يتعل ق بمسيرة حياة كاملة أو ردا غير مباشر 
على آراء جدالي ة تعر ض لها المؤل ف في حياته أو موقفا تجاه قضايا تخص  الوجود 
يرة يشعر بوقع الز من الذي  ياسة. وإذا كان المؤل ف، صاحب الس  أو المجتمع أو الس 

ده ويعر ض مشروعه  د والت الشي في مرحلة ما من مراحل الحياة، فإن ه يجد يهد  للتبد 
في كتابة سيرته الذ اتي ة الفضاء األرحب لحسم مواقفه تجاه نفسه والمناخ الث قافي 
يرة الذ اتي ة على أساس أن ها أجوبة  واالجتماعي ال ذي يعيش فيه. وعندئذ نفهم الس 

طرحت على المجتمع ولم يجد  نهائي ة حاسمة على أسئلة طرحت على المؤل ف أو
يرة الذاتي ة تبعا لذلك أبعادا وجودي ة  الفضاء المالئم لإلجابة عنها. وتحمل الس 

 فلسفي ة واجتماعي ة ثقافي ة. 

يرة الذ اتي ة لمؤل فها تلك الل ذة الفني ة الفريدة المتمث لة في فعل 1.4 . تستدعي الس 
دما يؤل فون في فعل الكتابة ضربا من الكتابة ذاته. قد يجد الكت اب والمبدعون عن

يرة الذ اتي ة. ذلك أن   اللذ ة الذاتي ة ولكن  هذه اللذ ة الفني ة تبلغ أقصاها في كتابة الس 
عيدة ال تي عاشها. إن  فعل  يرة الذ اتي ة يتلذ ذ باستحضار الذكريات الس  كاتب الس 

استعادة لماض بعيد الكتابة في هذا الجنس األدبي هو فعل استحضار للذ كريات و 
وهو فعل عسير ولكن ه يبعث ضربا من اللذ ة الفني ة ال يتوف ر في مجاالت إبداعي ة 
أخرى. في هذا الجنس األدبي يعيش المؤل ف لحظتين زمنيتين. إن ها لحظة تزامن 

 فريدة أن يطل  المؤل ف على حياته الماضية من موقع حاضره ال ذي يعيشه.
ير  الذاتي ة في األدب العربي الحديث عن هذه اللذ ة الفني ة لقد عب ر كت اب الس 

ردي  "ذكرى التلفون" يذكر  ال تي عاشوها وهم يكتبون سيرهم الذ اتي ة. في المقطع الس 
ل مر ة ثم  يعق ب  محمد العروسي المطوي سعادته وهو يهتف في مكتب البريد ألو 

ا ال ذي ظل  يعرفه على هذا المشهد من مشاهد طفولته على هذا الن حو: "أم  
وام فحالته النفسي ة ال تي كان عليها يوم أن أمسك آلة  باستمرار ويذكره على الد 
ل مر ة. وإن ه ما يزال يذكرها. وتكاد فرائصه ترتعد كل ما أمعن في  التلفون ألو 
استحضار المشهد " فلماذا هذا اإلصرار على االستحضار؟ هل هو من تلك 

ليك فهمها، ولو كانت مت صلة بذاتك أو منبعثة منها، أو األشياء ال تي يستعصي ع
متولدة عنها. هكذا يقف الفتى من ذلك المشهد موقف المستسلم ورغم ذلك فإن ه ال 

 (.1يفتأ يعيد وُيعيد فيشعر بجاللة الذ كرى ولذ ة االستحضار" )
ي": و مثل هذا الكالم يقوله محمد شكري ويبدأ به سيرته الذ اتي ة "الخبز الحاف

ائر نائما، عبر األزق ة والذ كريات، عبر ما خط طته عن  "ها أنا أعود ألجوس، كالس 
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الحاضرة" كلمات واستيهامات وندوب ال يلئمها القول. أين –"حياتي" الماضية 
عمري من هذا الن سج الكالمي؟ لكن عبير األماسي والل يالي المكتظ ة بالتوج س 

(. 2تي ليعيد رماد الجمرات غاللة شف افة آسيرة" )واندفاع المغامرة يتسل ل إلى داخل
لكن  حن ا مينه يطنب في تحليل هذه الفكرة مبرزا عالقته بماضي حياته وا للذ ة التي 
يشعر بها عند استحضاره إي اه: " إن  الماضي لـه قابلي ة حياة دائمة في حياتي، في 

افي ومع كل   العمق ال ذي أعيش  ذاتي ينضج ويتصف ى ويشف  كقطرات الماء الص 
به الحاضر، وكل  الحلم ال ذي يسبق المستقبل ويبني لي مستقبال أحياه، يندر أن 
ر وصار  أتناول مادتي إال  من تلك القطرات، من ذلك الشيء ال ذي تخم ر وتكر 
ه ومضة االسترجاع الكبريتي ة"  كحوال قابال لالشتعال والتوه ج في نفسي ما أن تمس 

عيدة" وهو يستحضر مشهد (. وقد أشار عب3) هشة الس  د هللا الط وخي إلى تلك "الد 
ل بالمرأة ال تي أحب ها وتزو جها: " أجل، أنا نفسي أريد أن أعرف كيف  لقائه األو 
عيدة مازالت تأخذ ني حين أسترجع تلك الل حظة ال تي  هشة الس  عرفتها. إن  الد 

 (. 4أرسلت بها إلي  األقدار")
ر عن هذا المعنى من كاتب إلى آخر. فالدكتور رفعت تختلف ألفاظ الت عبي

مة ال تي. خص  بها كتابه "مجر د ذكريات" عن هذه الحالة  عيد يتحد ث في المقد  الس 
الفضلى ال تي كان عليها وهو يؤل ف سيرته الذ اتي ة وهي حالة من الت وازن استطاع أن 

تاعب أستشعر أن ني بهذه يحق قها بفضل الكتابة عن الذ ات: "لكن ني برغم كل  الم
المعركة أصبح أفضل وأكثر توازنا مع ذاتي، وضميري، ومصري تي، وأبدو في لحظة 
وداء ال تي  دأ ال ذي يتراكم بفعل الخيمة الس  ما وكأن ني أجهد نفسي كي أجلو ذلك الص 
تخي م على المناخ العام  في بالدنا فتجعله كئيبا وموحشا وغير إنساني أجلوه كي 

عن نفسي. ومحاوال إزاحته عن المناخ العام أو بعضا منه كي أصبح أكثر أزيحه 
يرة الذ اتي ة استقطاعا زمني ا وبحثا عن الل حظة ال تي 5مصري ة" ) ( وعندئذ تكون الس 

 تحق ق راحة نفسي ة ال يحق قها الحاضر وزمن الكتابة. 
ن هذا المع نى ويظهر في في "سيرة حياتي"، للدكتور عبد الر حمان بدوي، يتلو 

عادة  عيد. تظل  الط فولة دائما رمزا للس  صورة هذا الحنين الجارف إلى الماضي الس 
بع األولى  نوات الس  والبراءة "في هذا المحيط المت سم بالبراءة والن ضارة أمضيت الس 
من عمري. كنت أمضي سحابة الن هار في أحد حقولنا العديدة... وإمضاء هذا 

راعة قد ول دا في نفسي حب  الوقت الط ويل في ال حقول وممارسة بعض شؤون الز 
راعة " ) ر على زمن مضى مفعما 6األرض والز  ( ولكن ه حنين يبعث على التحس 

بالبراءة والبساطة في مقابلة مع زمن مغاير في معناه وداللته " وارحمتاه على ذلك 
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اذجة، الن اضر  باألحاسيس األولي ة، أين العهد الن ابض بالبراءة، المفعم بالبساطة الس 
 (.6منه اآلن هذه األي ام" )

عداوي، تبدو المفارقة بين زمن الكتابة  في "أوراقي، حياتي" لنوال الس 
)الحاضر( وماضي الط فولة مفارقة حادة وعنيفة. وتبدو عندئذ العودة إلى الط فولة 

أغمض عبر الكتابة لحظة هروب من الحاضر إلى الماضي تت سم بالحنين: "كنت 
عيني، أحاول الهروب من وجهي، أستعيد وجه أم ي حين كانت تضحك، ال أعرف 
ة  ل مرة. كانت لها ضحكة ممي زة خاص  كم كان عمري حين سمعتها تضحك ألو 
ارع،  بها ال تشبه أي ضحكة في العالم. ترن  في البيت، تتجاوز الجدران إلى الش 

بجوار أبي، لها رنين في أذني  إلى الكون كل ه، أسمعها وأنا أمشي في الط ريق.
ة أو البل ور"  عجيب مثل رنين الماء الر ائق العذب المقط ر داخل إبريق من الفض 
ة إلى عالم  تها وتصف حالتها الن فسي ة وقد أخذتها حكايات الجد  وهاهي تذكر جد 
سحري  تستعيده الكاتبة مستقطعة حاضرها الكئيب على هذا الن حو" أستمع إلى 

تي، فمي مفتوح، خيالي يسبح مع قارب القش  أو الجريد فوق مياه الن يل، حكاية جد  
 (.8صوتها يسري في أذني كأن ما من عالم مسحور" )

في "خارج المكان" إلدوار سعيد، يؤد ي االستحضار دورا يتعد ى ذلك 
يرة الذ اتي ة بألفاظ مختلفة وم تشابهة اإلحساس بالل ذ ة الفني ة ال ذي عب ر عنه كت اب الس 

إلى ضرب من العالج الن فسي سل حه بقدرة على مقاومة المرض ال ذي يستعصي 
الشفاء منه "لعبت ذاكرتي دورا حاسما في تمكيني من المقاومة خالل فترات 
المرض والعالج والقلق الموهنة. ففي كل  يوم تقريبا، وأيضا فيما أنا أؤل ف 

ني بتماسك وانضباط نصوصا أخرى، كانت مواعيدي مع هذه المخطوطة ت مد 
ممتعين ومتطل بين معا. ومع أن  كتاباتي األخرى وتدريسي أبعدتني كثيرا عن 
العوالم والت جارب المختلفة ال تي ينطوي عليها هذا الكتاب. فاألكيد أن  الذ اكرة 
تشتغل بطريقة أفضل وتجربة أكبر عندما ال تفرض عليها األساليب أو الن شاطات 

ة أصال لت يرة الذ اتي ة المتمث لة ( 9شغيلها")المعد  و لكن  مثل هذه الغاية من كتابة الس 
يرة الذ اتي ة  في مواجهة الحاضر بهذا الماضي القريب أو البعيد، تجعل مؤل ف الس 
يسبح "ضد  التي ار" فثم ة ضرب من الت باري مع الز من في مثل هذه المؤل فات وثم ة 

عودة إلى الماضي ولكن ها رغبة وهمي ة في رغبة في مواجهة الحاضر عن طريق ال
نه  حقيقة األمر. ألن  ظالل الحاضر وسيرة الز من تهيمن على فعل الكتابة وتلو 
بمسحة من الكآبة تبدو آثارها واضحة في أغلب هذه المؤل فات. فمهما كانت سعادة 
 المرء وهو يطل  على ماضيه البعيد ويستحضر أي امه الجميلة، يظل  شبح الموت
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عادة ال تي ُتبنى على استحضار زمن ول ى"  وعالمة الن هاية يعك ران صفو هذه الس 
(10.) 

.ورد في إحدى المجال ت الث قافي ة عن محمد شكري هذا الت صريح: "لماذا 2.4
أتحد ث عن جمال اآلخر وأنا جميل. أنا نرسيسي" أنا أجمل من ال تي ال تحب ني. 

ه نحو طاولة مجاورة فيضع عليها أنا قوي  وشاب وهنا. ينهض محمد ش كري ويتوج 
كرسي ا. ويقفز فوق الكرسي  بطريقة بهلواني ة. ثم  يعود إلى مكانه بيننا ويخبرنا بأن ه 
لة("لماذا أتكل م عن  يمارس مثل هذه األالعيب باستمرار. فهي رياضته المفض 

. أنا ال ذي جمال أملكه أنا نفسي. عندما نحب  اآلخرين، نحب  أنفسنا في اآلخرين
يمنح الجمال لآلخرين، ولن أمنحه بعد اليوم، ألن  في ذلك الكثير من الخبث 
 والمراوغة، أنا أحب  نفسي فقط. أنا الوجه والمرآة 

 (.11في آن" )
حف الت ونسي ة ) (: "قال 12كما نورد هذا الت صريح ال ذي نشر في إحدى الص 

اة الحقيقي ة بين دف تي لي بعضهم بطنجة ذات يوم: يجب أن تبحث عن الحي
ذيلة أللتحق بمدرسة  الكتاب، فكان أن هجرت طنجة وحياتي مع محترفي الر 
نني أن أفك  بها ألغاز   األحراش حيث تعل مت الحروف والر موز ال تي يمك 

 هذا العالم".
إن  مثل هذا الت صريح أو ذاك يكشف تلك الن رجسي ة ال تي تظهر أو تخفي في 

يرة  ل من القرن الماضي، فثم ة مؤل فات الس  الذ اتي ة ال تي كتبها العرب منذ الث لث األو 
ضرب من الغرور وإحساس عميق وحاد  بقيمة الذ ات المبدعة والمتلف ظة. فها هو 
م فيها الذ ات  عبد القادر الجنابي يبدأ سيرته الذ اتي ة بهذه العبارات ال تي تتضخ 

يرة الذ اتي ة " تذكر وقائع آل الجنابي أن ه ما إن وضعتني أم ي المتكل مة، صاحبة الس 
على جديد األرض، حت ى هبط المأل األعلى فختنت، ويقال إن  ثالثة جوامع أغلقت 
نهار والدتي، ووجد الجيران، في اليوم الت الي، رجل دين مشنوقا في غرفته. لم 

بب، غير أن  الخبر المنشور في إحدى الجرائد آنذاك، أفا د أن  رجل يعرف أحد الس 
ين هذا قد ترك ورقة ُكتب فيها: "نور" أمرني بذلك" ) ( وال شك  أن  القارئ 13الد 

يدرك المنزلة ال تي يضع فيها المؤل ف نفسه عندما يستعير من األنبياء والر سل 
فحات األولى من سيرتها الذ اتي ة،  عداوي في الص  بعض صفاتهم. وها هي نوال الس 

عندما تتحد ث عن والدتها، فهي تعلن أن ها خرجت من رحم  تحتفي بذاتها األنثوي ة
أم ها قوي ة متماسكة " كنت أسمع ست ي الحاجة تقول: خرجت من بطن أم ك زي  

ياطين" ) ( ثم  14الصاروخ. خالتي نعمات تقول: خرجت واقفة على حيلك زي  الش 
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تها وإلى مالمحها الفالحي ة وتستغرق  في مقطع  تشير إلى تلميحات خالتها وجد 
سردي  تستعذب فيه المؤل فة صورتها وتعشق ذاتها. في هذا المقطع يتطابق 
ة(: "ترمقني ست ي  خصي ة )الجد  ارد )المؤل فة( وصوت الش  صوتان: صوت الس 
مراء كأن ما لفحتها شمس داخل الر حم. العينان  الحاجة في صمت، بشرتي الس 

ان البريق قطعة من الحجر الكريم  ريف. تخفي ست ي سوداوان تشع  في الحرم الش 
وداء وتهمس في أذن ابنتها رقي ة "كل ها شبه أبوها" ثم   الحاجة فمها بالط رحة الس 

( وال تخفي أيضا في 14" ) !تمصمص شفتيها في حسرة قائلة "يا ريتها كانت ولد 
ل وتقد س في اآلن نفسه.  هذا المقطع داللة الت شابه ال تي تؤص 

ا باإلشارة إلى حدث إن  أغلب كت اب الس   يرة الذ اتي ة يهتم ون اهتماما خاص 
الوالدة. وال شك  أن  ال أحد منهم شاهد الحدث ولكن هم يصفونه وصفا يبرز ذاتا 
متلف ظة واعية بقيمتها وبعلو  شأنها، فحن ا مينه بدأ سيرته الذاتي ة باإلشارة إلى هذا 

ار ولدت، وقد ضاع تاريخ مولدي، رغم أن   الحدث على الن حو الت الي: "في هذه الد 
أبي احتفل به بتوزيع طبق "المشب ك" الذي كان يصنعه ويبيعه كل  يوم وأن  أم ي 
غيرة ابتسمت كما قالوا للن بأ ألن ي الصبي  الوحيد بعد ثالث بنات" وال شك  أن   الص 
ره على طريقته ال تي تخدم نرجسي ته طبعا. فإذا كانت  كل  كاتب من هؤالء يصو 
رقي فإن نا نفهم  والدة الذ كر حدثا متمي زا على حساب والدة األنثى في المجتمع الش 
كل الذي ذكرنا وتقارنه بحدث والدة  عداوي حدث والدتها بالش  لماذا صو رت نوال الس 

 أخيها التي كانت عسيرة.
هذه المقارنة بين الذ كر واألنثى نجد صداها في سيرة حن ا مينه الذ اتي ة أيضا 

مس( وهي وم ورة االستعاري ة المشابهة )صورة الش  دفة أن نجده يوظ ف الص  ن الص 
م الذ ات المتلف ظة "هذه األفكار شد دت من عزمي، ما وعيته من  د تضخ  مقارنة تؤك 
أفكار في مدينتي البعيدة كان كنزا في داخلي. لن أحتاج إلى الت نقيب في هذا 

اخل بحثا عنه، إن ه، ما أن تنطفئ ا مس، حت ى ينقدح لذاته الد  شمسا من األمل لش 
في حياة أخرى، ألطف، أعذب، أفضل، وهذا ما جرى اليوم. أختي بخالفي تظل  
شمسها مشرقة. كالنا نبحث عن شمس، أنا أطلعها من داخلي، وهي تقبض عليها 

 (.16من خارجها والن تيجة واحدة، كالنا لـه شمسه" )
ة رغم إن  هذه الن رجسي ة ال تخفى فيما ك تبته فدوى طوقان عن حياتها الخاص 

روح الت واضع ال تي بها بدأت كتابها "رحلة جبلي ة، رحلة صعبة"، فها هي تصف 
الحياة ال تي عاشتها " بتواضع غير كاذب" بأن ها حياة "على قل ة أثمارها" لم تخل 

ور قبل أن ( ثم  تحل ل هذه الفكرة قائلة "إن  البذرة ال ترى الن  17من عنف الكفاح" )
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ة كفاح البذرة مع األرض  تي هنا هي قص  تشق  في األرض طريقا صعبا، وقص 
خر" ) ة الكفاح مع العطش والص  لبة، إن ها قص  خري ة الص  ( ثم  تعرض تجربة 17الص 

عبة" ) ائرين في الد روب الص  ( 18حياتها على أن ها يمكن أن تكون" قدوة أمام الس 
رها: "و أحب  أن أضيف هذه الحقيقة وهي أن  وهو ما يرضي هذه الن رجسي ة و  يبر 

الكفاح من أجل تحقيق الذ ات يكفي لملء قلوبنا وإعطاء حياتنا معنى وقيمة" 
(18.) 

يرة الذ اتية قيمتها من وعي الكاتب ذاته بأهمي تها، فالحياة  و هكذا تكتسب الس 
ى. فما من حياة ال تي ترويها وال تي عاشها مؤل فها يجب أن تكون جديرة بأن ُترو 

شخصي ة تروى عاشها صاحبها عبثا وعلى هذا الن حو يعب ر المرء على معنى 
يرة الذ اتي ة "تنشأ من رغبة الكاتب في استعادة  وجوده حسب عبارة جورج ماي. فالس 
مسار حياته لُيدركه وليهنأ باله بما ينتهي إليه من نتائج تطمئنه إلى أن ه رغم 

د والتنك ر ال يزال كما الحوادث والت ناقض والف شل والن كوص على األعقاب والترد 
 (19كان وأن  الهوي ة األثيرة لألنا لم يمسسها سوء" )

د ذكريات"، بقوله:  مة كتابه "مجر  عيد عن هذا المعنى في مقد  يعب ر رفعت الس 
"و أظل  رغم هدوء اآلخرين وإنكارهم مستشعرا خطر الز لزال اآلتي مدركا أو متوه ما 

ي نظر البعضـ  خطورته على مصر وعلى مصري تنا. وأشعر بمصري تي وهي ف
توجعني، وأخوض مياه البحيرة الر اكدة محاوال استثارة أي ة قدر أو قدرة على الحركة 
اكن والمطمئن ـ  وتأخذ هذه المعركة بخناقي، تمسك بي وال  فيها ومحاوال تحريك الس 

وجهدي وقراءتي وكتابتي، لكن ني برغم كل  تتركني، وتنتزع الكثير الكثير من وقتي 
المتاعب أستشعر أن ني بهذه المعركة أصبح أفضل وأكثر توازنا مع ذاتي، 
وضميري، ومصري تي، وأبدو في لحظة ما وكأن ني أجهد نفسي كي أجلو ذلك 
وداء ال تي تخي م على المناخ العام في بالدنا  دأ ال ذي يتراكم بفعل الخيمة الس  الص 

 .(20كئيبا وموحشا وغير إنساني" ) فتجعله
يذهب إدوار سعيد في هذا المعنى أبعد من ذلك، ذلك أن  الظ روف ال تي 
ل وما أحاط بها من مالبسات، طمست هوي ته  عاشها في طفولته وشبابه األو 
يرة الذ اتي ة بحثا عن هذه الهوي ة األصلي ة  دته منها. من هنا تصبح الس  العربي ة وجر 

عي إلى ال تي است بدلت بهوي ة مغايرة وتمثال لها "لم يكن لي من خيار غير الس 
هوي تي العربي ة وتمث لها تمث ال على الر غم من المحاوالت الحثيثة ال تي بذلت إلقناعي 
(، بعبارة  بالتخل ي عنها خالل فترة تربيتي )وبواسطة أهلي، وإن يكن بدرجة أقل 
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تسلك حركة دائري ة تعيدني إلى نقطة أخرى، كان على أن أعيد توجيه حياتي ل
 (.21البداية مع أن ي كنت قد بلغت الث الثين من عمري" )

ة  إن  هذه الن زعة لتأكيد الذ ات المتلف ظة وتبريرها لمشروعي ة سرد حياتها الخاص 
يرة الذا تي ة العربي ة. فقد كان النص  الت أسيسي "األي ام"  ليسا جديدين في نصوص الس 

ل أكثر تبج   جا وكان طه حسين أكثر غرورا. وكان الفصل األخير من الجزء األو 
)الفصل العشرون( تجسيد األقصى درجات خطاب الذ ات وتتويجا لهذه الن رجسي ة 
ال تي لم يستطع المؤل ف أن يكبح جماحها، فانفلتت منه في هذا الفصل وإذا 

ارد ينبري مادحا هذا الصبي  وهو يخاطب ابنته، ويثير أشجانها ويستدر   بالس 
د في الن هاية  م هذه الذ ات المتكل مة ويبرز قيمتها ليؤك  عطفها وهو في الحقيقة يضخ 

على صعوبتها والظ روف العويصة ال تي حف ت بها  –أن الحياة ال تي عاشها 
تستحق  أن ُتسرد وأن تروى: "ألست ترين أن أباك خير الر جال وأكرمهم؟ ألست 

ك خير األطفال وأنبلهم؟... لقد عرفته يا ابنتي في هذا الط ور ترين أن ه قد كان كذل
ثتك بما كان عليه حينئذ لكذبت كثيرا من ظن ك،  من أطوار حياته. ولو أن ي حد 
اذج ونفسك الحلوة بابا من أبواب الحزن،  ولخي بت من املك، ولفتحت إلى قلبك الس 

وأن ي ألعرف أن  !الحياة...نعمحرام أن يفتح إليهما وأنت في هذا الط ور الل ذيذ من 
حك وشيئا من قسوتهم، وإن ي ألخشى يا  فيك عبث األطفال وميلهم إلى اللهو والض 
ثتك بما كان عليه أبوك في بعض أطوار صباه أن تضحكي منه  ابنتي إن حد 
قاسية الهية، وما أحب  أن يضحك طفل من أبيه وما أحب  أن يلهو به أو يقسو 

 (20عليه..." )
باب ذاتية، تلك ال تي أشرنا إليها إلى حد  اآلن وهي بمثابة دوافع تقف هي أس

يرة الذ اتية فاإلحساس الحاد بالز من واللذ ة الفني ة والن رجسي ة كل ها  وراء مؤل ف الس 
أسباب ودوافع قد تجتمع معا وقد يغيب بعضها ويحضر بعضها اآلخر ولكن  

راته  ا دائما.للذ ات المبدعة وللن فس المنشئة مبر 

يرة الذ اتي ة رغم إغراقها في الذ ات ُتكتب، شأنها شأن األدب 3.4 . بيد أن  الس 
والفن  عموما، في مناخ موضوعي وإطار اجتماعي وثقافي مخصوص ولذلك نجد 
دة.  رات كثيرة لنشوءها وظهورها للن اس في فترة زمني ة محد  في المجتمع والث قافة مبر 

عن سؤال يعتقد المؤل ف أنه مطروق في ذهن  فهي في أغلب األحيان تجيب
القارئ يتعل ق ببعض مظاهر حياته أو بعض مواقفه في المجتمع أو ترد  مباشرة 
لتبرر  بعض المواقف ال تي ات خذها المؤل ف ولم تفهم فهما جي دا أو لتصف ي بعض 

راع الفكري في المرحلة ال تي عاش ها الحسابات في إطار الجدل الث قافي أو الص 
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راع. ولذلك ال نستطيع أن تفهم  المؤل ف وكان فيها طرفا من أطراف الجدل أو الص 
وافع  ياق. ال شك  أن  الد  السيرة الذاتي ة ال تي كتبها طه حسين خارج هذا الس 
وافع واألسباب ما يكون أكثر تأثيرا في توجيه  واألسباب كثيرة ولكن من هذه الد 

 لة ترتبط بظهورها ونشأتها.كتابة السيرة الذاتي ة وأكثر دال
نت فق مع أغلب النق اد المهتم ين بأدب طه حسين على أن ه ال يمكن الفصل بين 

عر الجاهلي" و"األي ام" فعندما صدر كتاب األي ام عام  كان  1929كتابيه "في الش 
صدوره في الحقيقة صدى للمناخ الفكري والجو  الث قافي الل ذين أحاطا بكتاب "في 

عر ا (. فقد كان هذا الكتاب األخير على حد  عبارة عبد المحسن 1926لجاهلي" )الش 
ل تمر د من جانبه على  طه بدر "يمث ل أو ل صدام حقيقي للمؤل ف ببيئته، وأو 
موروثاتها، وعقائدها، ومسلماتها، ومحاولة جذري ة لتحقيق الحري ة للت فكير الذ اتي 

، وكان طبيعي ا أن تواجه البيئة  كتابه بصالبة شديدة جعلته ُيحس  بأن  جهل المستقل 
هذه البيئة ال ذي كان سببا في حرمانه من طفولته، يوشك من جديد أن يكون سببا 

( ولذلك اعتبر الكتاب "رد  فعل من جانب المؤل ف 23في حرمانه في شبابه ورجولته")
عر الجاهلي") ة ال تي أحاطت بكتابه الش  نقرأ كتاب  وعندئذ( 23على الث ورة أو الضج 

األي ام على أن ه من قبيل تصفية الحساب مع أولئك ال ذين رفضوا أفكاره الواردة في 
عر الجاهلي وأثاروا تلك الفتنة الفكري ة "ال تي طرحت قضي ة تأليف  كتابه عن الش 
هذا الكتاب على المحكمة. و"ليس من قبيل المصادفة أن يبدأ المؤل ف كتابه 

س عالمه ويحاول اكتشافه وأن ينتهي الجزء بموقف طه حسين الط فل و  هو يتحس 
ل من األي ام..بالت عبير عن يأسه وعجزه، وكراهي ته لجمود البيئة كما يتمث ل في  األو 

ل درس لـه في األزهر")  (.23أو 
كثيرة هي المقاطع السردي ة ال تي تشرع لمثل هذه القراءة في كتاب األي ام. فقد 

ة أو الث ورة ال تي "كان اإلحساس بالظ لم ال   ذي واجهه طه حسين، نتيجة للضج 
عر الجاهلي" هو ال ذي أعاد إلى ذاكرته صور الحرمان  واجهت البيئة كتابه"الش 
والظ لم ال تي تعرَّض لها في طفولته وصباه نتيجة لجهل بيئته، هذا الجهل ال ذي 

ي طفولته يواجهه من جديد في رجولته وكان كتاب األي ام تعبيرا عن حرمانه ف
م في هذا  وصباه من ناحية واحتجاجا على جهل بيئته من ناحية أخرى ويتحك 
الت عبير كبرياء المؤل ف واألديب ال ذي انتصر على حرمانه ورغبته في أن يظل  قوي ا 

يرة الذاتي ة ال تي كتبها طه 25( )24وصلبا في مواجهة بيئته" ) ( ولذلك كانت الس 
أن طه حسين لم يستطع أن يتجاوز ذاك الجدل الفكري حسين سيرة ذاتي ة جدلي ة ك

ل إلى معركة شخصي ة بينه وبين بعض الكتاب فوجد في هذه  العنيف وال ذي تحو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ـ  74ـ  

دهم في الن ظام  الكتابة عن الذ ات مجاال فسيحا ليأخذ بثأره من خصومه عندما جس 
يرة الذاتي   م نفسه في هذه الس  ة رجال مظلوما في االجتماعي وأساليب الت عليم وهو يقد 

ما على عصره ولذلك فهو برئ من كل  الت هم ال تي  طفولته موهوبا في فهمه، متقد 
نسبت إليه والمسألة برم تها تعود إلى جهل البيئة العلمي ة وقصور مناهج الت عليم 

 وفساد الحياة الث قافي ة.
من  يتضم ن كتاب "خارج المكان" في طبعته العربي ة إلدوارد سعيد مجموعة

مة المؤل ف للط بعة العربي ة مالحظات عن الت عريب بقلم فو از  مات )مقد  المقد 
ة إذ تكشف  –طرابلسي  مات ذات أهمي ة خاص  كرـ  تقديم( وهي مقد  من قبيل الش 

إلى حد  بعيد األسباب الموضوعي ة ال تي حف ت بتأليف هذا الكتاب. لقد أطنب 
أجلها أل ف سيرته الذ اتي ة. وبذلك يطنب  المؤل ف في الحديث عن الغاية ال تي من

نني من خوض  بب الوحيد ال ذي مك  في تبرير هذا المشروع في الت أليف: "إن  الس 
غمار هذا المشروع المتناقض ال ذي هو كتابة مذك راتي، هو أن ني بعد سنوات من 

غة حياتي خارج العالم العربي، هي سنوات دراسة وتعليم وعيش وكتابة كل ها بالل  
بأن أعود سياسي ا إلى العالم العربي  1967االنقليزي ة، ات خذت قراري، ُبعيد حرب 

ال ذي كنت قد أغفلته خالل سنوات الت عليم والن ضج الط ويلة تلك، ولكن ما عدت 
إليه لم يكن لـه أن يكون عالم طفولتي، تلك الط فولة ال تي دم رتها أحداث العام 

 (.26" )1958الضطرابات األهلي ة الل بناني ة عام والث ورة المصري ة وا 1948
ر المؤل ف سيرته الذ اتي ة تبريرا سياسي ا، فهي في نهاية  على هذا الن حو يبر 
ل السياسي ال ذي طرأ في حياته على أثر الحرب العربي ة  األمر حصيلة التحو 

يرة الذاتي ة والخطاب 1967اإلسرائيلي ة عام  الذ اتي إعادة  وعندئذ ستصبح مهم ة الس 
 بناء الشخصي ة الثقافي ة بناء جديدا يالئم فيه المؤل ف بين عالمين مختلفين

ة: "إلى ذلك نما لدي  شعور  لقد عب ر الكاتب عن هذه الفكرة بألفاظه الخاص 
متزايد بأن ه إذا كنت أشعر بوجود هو ة من سوء الت فاهم تفصل بين عالمي  االثنين، 

عالم تربيتي، فإن  مهم ة تجسير تلك الهو ة إن ما تقع علي  وحدي عالم بيئتي األصلي ة و 
عي إلى هوي تي العربي ة وتمث لها تمث ال،  دون سواي. فلم يكن لي من خيار غير الس 
على الر غم من المحاوالت الحثيثة ال تي بذلت إلقناعي بالتخل ي عنها خالل فترة 

د استراتيج26تربيتي وبواسطة أهلي") يرة الذ اتي ة عندما ( ثم  يحد  ي ة الكتابة في هذه الس 
يقول: " ومن منظاري الجديد بوصفي عربي ا باالختيار، أعدت قراءة حياتي المبك رة 
ر من القوالب الجامدة للعائلة والد ين  بما هي حياة من البحث عن االنعتاق والتحر 

كي ف أفضل وأكثر والقومي ة والل غة أيضا، قراءة تعيد إلي  ما كنت أرغب فيه من ت
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د في الن هاية ما اعتبره  (. ثم  26تناغما بين ذاتي العربي ة وذاتي األمريكي ة") يحد 
افع الر ئيسي لكتابة هذه المذك رات  افع الر ئيسي لكتابة سيرته الذاتي ة "غير أن  الد  الد 
ر المسافة في الز مان والمكان، بين حياتي اليوم  هو طبعا حاجتي إلى أن أجس 

 (.26اتي األمس" )وحي
تستوقفنا هذه المقتطفات النصي ة عند مجموعة من المفاهيم األساسي ة بها 
ر إدوارد سعيد مشروعه لكتابة سيرته الذ اتي ة. من هذه المفاهيم ما يتعل ق بسوء  يبر 
الت فاهم بين عالمين عاش فيهما هما بيئته األصلي ة ويقصد حياته في فلسطين 

ة ال تي سعت إلى إبعاده عن ثقافته األصلي ة، فقد تعل م إدوارد ومصر وتربيته العائلي  
سعيد في مدارس ومعاهد انقليزي ة وأمريكي ة داخل البيئة األصلي ة باعتباره حامال 
للجنسي ة األمريكي ة قبل أن يزور الواليات المت حدة ويعيش فيها. ومنها مفهوم 

يرة الذاتي ة سعى المؤل ف إلى الت جسير الحضاري بين هذين العالمين، أي بهذه  الس 
تجاوز سوء الت فاهم بين هذين العالمين وإلى الت أليف بين عناصر حياته المتناقضة 
ر المسافة في  وبالت الي فهو يعيد بناء ذاته بصورة جديدة ورؤية مغايرة ويجس 
رق والغرب وبين العالم العربي  المكان أي أن ه يحاول أن يكون همزة وصل بين الش 

مان وهو يقل ص الهو ة بين  ر المسافة في الز  والواليات المت حدة األمريكي ة ويجس 
الماضي ال ذي قطعه عن مكانه األصلي وجعله يعيش خارج المكان والحاضر 

 ال ذي جعله يعي مكانه األصلي ويتوق إلى العودة إليه. 1967بعيد 
ة عنده مفهوم إعادة من هنا استعمل إدوارد سعيد تحديدا الستراتيجي ة الكتاب

قراءة للمعيش من موقع جديد هو موقع االنتماء باالختيار أي من موقع العربي 
باالختيار وال من موقع العربي  بالوراثة. من هذا الموقع يعيد المؤل ف ترتيب حياته 
ويعيد قراءتها في ضوء وعيه الجديد وعودته السياسي ة إلى العالم العربي الذي 

ل. عاش منقطعا عنه  في طفولته وشبابه األو 
من موقع هذه الذ ات المزدوجة سيطل  إدوارد سعيد على عالم طفولته وشبابه 
ل. لقد عاش ثقافتين مختلفتين هما الث قافة االنقليزي ة والث قافة العربي ة واستعمل  األو 

رتين لغتين ال عالقة بينهما هما الل غة االنقليزي ة والل غة العربي ة وانتمى إلى حضا
متباينتين هما الحضارة األمريكي ة والحضارة العربي ة ولكن ه عاش غريبا هنا وهناك. 
إن ها هذه الغربة المزدوجة: غربة في الواليات المت حدة وغربة في العالم العربي، 
د مالمحها على الن حو الت الي: "كان من العبث إنكار الت غاير والت باعد الكاملين  يحد 

لمين. ولكن ال يعقل أن يكونا منفصلين أحدهما عن اآلخر، كأنما بين هذين العا
نتيجة لعملي ة بتر جراحي ة، ما داما قد تعايشا سنوات وسنوات داخل شخص واحد، 
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س أحدهما إيديولوجي ا  األحرى أن هما كانا جسمين متوازيين، بل توأمين، يتحس 
 نفعل إزاءه. وروحاني ا كل  عنصر غريب يتعذ ر استيعابه عند اآلخر وي

نت كلي ا من  عور بالغربة المزدوجة، فال أنا تمك  لقد اختبرت دوما ذلك الش 
يطرة على حياتي العربي ة في الل غة اإلنقليزي ة وال أنا حق قت كليا في العربي ة ما  الس 

لت إلى تحقيقه في اإلنقليزي ة )  (.27قد توص 
م هذه الذ ات المزدوجة عل ى أن ها صدامية ومعادية في بيد أن  المؤل ف ال يقد 

ر هذا  فتين: وهو يبر  عالقتها باآلخر بل على أساس أن ها ذات تقيم جسرا بين الض 
الموقف على هذا الن حو: "لم يعد يوجد في حياتنا المعاصرة دعم كبير للفكرة القائلة 

فرة مع بأن  االنتماء العربي  ال يزال يقتضي، بحكم العادة والت قليد، إقامة عالقة متنا
الغرب وأعتقد أن  هذا الكتاب فيما يؤول إليه، هو صورة شخصي ة غير تقليدي ة لتلك 
العالقة ال تي تنطوي على مدار من التوت ر، نعم، ولكن ها ال تقتصر على العداء 

 (.28وحده")
من هذا الموقع، موقع الذ ات المزدوجة والمفارقة، يعيد إدوارد سعيد كتابة 

ها بصفته العربي آال  عربي واألمريكي آال  أمريكي وقارئ فصول حياته وصياغت
 االنقليزي ة ومتكل مها ال ذي ناضل ضد  اإلنقليز وقاوم االستشراق.

د موقع هذه الذ ات المزدوجة عبارة ذات داللة عميقة  استعمل المؤل ف ليحد 
يرة الذ اتي ة ال تي كتبها وهي أن ه كان ي ر مر ات عديدة في هذه الس  شعر دائما في تتكر 

ة زمني ة طويلة ولكن  هوي ته غير المصري ة  أن ه غير مكانه. فقد عاش في مصر مد 
دة وال وجهة معروفة يت جه  الملتبسة بل والمريبة جعلت منه شخصا بال مالمح محد 

( وعاش أيضا في الواليات المت حدة األمريكي ة، أمريكيا منفي ا على حد  29إليها)
قدومه من جزء من العالم في حال من المخاض الفوضوي،  عبارته إذ أدرك أن  

يرة الذ اتي ة 30صار يرمز إلى أن ه في غير مكانه) ( من هذا الموقع تكتب هذه الس 
ر "خارج المكان".  وبهذا الموقع ُيبر 

اخل  يرة الذ اتي ة هي رحلة في الذ ات. وهي رحلة من الخارج إلى الد  هذه الس 
جي تها ولتخرج من مفارقتها. ولكن ها في الحقيقة رحلة لتنتصر الذ ات على ازدوا

إشكالي ة. فالبحث عن الذ ات لم يكن إال  عبر هذه الث قافة المغايرة أي الث قافة 
الغربي ة. وبشيء من الحسرة يعترف إدوارد سعيد بهذا الوضع الث قافي اإلشكالي: 

فحات، هو "إن  الجديد في إدوارد سعيد المرك ب ال ذي يظهر في خالل  هذه الص 
(. ال 31عربي  أد ت ثقافته الغربي ة ويا لسخري ة األمر، إلى توكيد أصوله العربي ة" )

رت رحلة البحث هذه عن األصول يذكرها المؤل ف بصفة غير  شك  ثم ة أسباب بر 
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مباشرة ولعل  أهم ها ما دعاه إدوارد سعيد عودة سياسي ة: " لم أعد اإلنسان ذاته بعد 
راع على 1967العام  ، فقد دفعتني صدمة الحرب إلى نقطة البداية، إلى الص 

ل حديثا بوصفي جزءا  رق أوسطي المتحو  فلسطين، فدخلت من ثم  إلى المشهد الش 
من الحركة الوطني ة الفلسطيني ة ال تي انبثقت في عم ان ومنها انتقلت إلى بيروت 

بعينات" )  (32في أواخر الستينات وعلى امتداد الس 
يمكن أن نختزل هذه الر حلة ال تي أعاد المؤل ف بناءها في كتابه "خارج و  

 المكان" في مجموعة من المسائل: 
ـ نشأ إدوارد سعيد في عائلة ذات أصول فلسطيني ة تنتمي إلى الر أسمالي ة 

ناعي ة المهاجرة إلى مصر.  الص 
وام ولكن ه لم ـ عاش في القاهرة وضعا ملتبسا، فقد أحب  هذه المدينة على الد   

يكن يشعر مر ة بانتمائه إليها إذ كان يتحر ك في إطار األقل يات داخل 
 المجتمع المصري.

ـ و قد عم ق أبوه لديه هذا اإلحساس باإلغتراب إذ كان يعلن دائما أن  أميركا 
هي وطنه وهكذا ساهمت تربيته داخل األسرة وفي المدارس اإلنقليزية 

 بعاده عن مكانه األصلي.واألمريكي ة بالقاهرة في إ
ة: "أنا لم أعرف أبدا أي ة لغة  ـ منذ والدته كان يمارس ازدواجي ة لغوي ة حاد 
لهجت بها أو ال أهي العربي ة أم اإلنقليزي ة وال أي ا منهما هي يقينا لغتي 
األولى، ما أعرفه هو أن  الل غتين كانتا موجودتين دوما في حياتي، 

 (.33ألخرى" )الواحدة منهما ترجع صدى ا
ـ التباس عالقته بأبويه، لقد كان أبوه ال ذي كان يعيش في فلسطين ومصر 
باعتباره مواطنا أمريكي ا، رجاًل صارما في عالقته بولده الوحيد وكذلك لم 
تخل عالقته بأم ه من التباس، فقد كانت امرأة محافظة وكان حب ها لولدها 

فافي ة الضروري ة. يقول ع نها إدوارد "كان حب ها لي جميال تنقصه تلك الش 
بر أيضا  ومكبوتا في الوقت نفسه، لكن ه صبور إلى أقصى حدود الص 

(34.) 
ـ تربيته اإلنكليزي ة ال تي فصلته عن أصوله العربي ة في مصر فهو يعترف أن  
ل كان لنظام محكم أنشأه البريطاني ون كمهم ة  اختياره الت عليمي األو 

 كولونيالية.
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ل  يرة الذ اتي ة إلى ضرب من االعترافات القاسية عندما يتحد ث ـ تتحو  هذه الس 
عن جبنه وخجله في البيت وفي المجتمع وفشله في حياته المدرسي ة. فقد 
ياضة وبذلك كان عاجزا عن  كان فاشال في المدرسة فشله في ممارسة الر 

دها أبوه )  (. 35مجاراة الر جولة ال تي يجس 
 طفي ة والجنسي ة.ـ صعوبة عالقاته العا

دراسته في الواليات المت حدة األمريكي ة بترتيب من والده حت ى يحافظ على 
 جنسي ته األمريكي ة.

 ـ إحساسه بأن ه مواطن من درجة ثانية في الواليات المت حدة.

اخل إذ استطاع  يرة الذ اتي ة عودة إلى األصل من الخارج إلى الد  تتمث ل هذه الس 
حق ق الحلم الفلسطيني بالعودة ولكن ها عودة عبر الكتابة وإعادة إدوارد سعيد أن ي

هيوني ة تحد ث عنها  اكتشاف الذ ات. وقد أثار هذا الكتاب زوبعة في األوساط الص 
مة الط بعة العربي ة على الن حو الت الي: "كانت الحياة ال تي يصفها  المؤل ف في مقد 

هري ة األمريكي ة اليهودي ة ]هذا الكتاب[ موضوع هجوم مذهل في مجل ة كو  منتري، الش 
فة. فقد زعم الكاتب وهو محام أمريكي إسرائيلي مغمور، أن ه أمضى  اليميني ة المتطر 
رة، مجريا مقابالت مع عشرات من  ثالث سنوات بكاملها ينق ب عن حياتي المبك 

فا إلى قر  اءة األشخاص )و قد عهد إلى تشويه شهاداتهم أو إغفالها كلي ا( ومنصر 
اب عالمي  أميريكي يهودي   ل دراسته نص  الوثائق في القارات األربع. وقد مو 
جن لتعاطيه اإلجرامي بما تسم ى "سندات خزينة  معروف أمضى وقتا في الس 
يات المزي فة في معظمها هي إثبات "أن ي لست  رة" وكانت خالصة تلك التحر  مزو 

تحديد هوي تي الفعلي ة، إن  هجوم ذلك فلسطيني ا حق ا، مع أن  الكاتب بدا عاجزا عن 
الكاتب هو هجوم مكشوف للط عن في مصداقي تي، وكانت عملي ة الت زوير كل ها 

د هو إظهار أن ه ال يمكن الوثوق بالفلسطينيي ة بهدف سياسي  محد  عندما  نمعد 
م عليه  ثون عن حق  العودة. فإذا كان مثق ف بارز يكذب فما بالك بما قد يقد  يتحد 

ن اس العاديون من أجل "استعادة" أرضهم، تلك األرض ال تي لم تكن لهم أصال" ال
(36.) 

د أهمي ة الت برير السياسي في   لقد تعم دنا االستشهاد بهذا المقطع الط ويل لنؤك 
خصي ة  ر بالعودة إلى الذ ات الش  يرة كل ها تبر  يرة الذ اتي ة وعمق داللته. فالس  هذه الس 

المؤلمة، لكن   1967النوعي ة في حياة المؤل ف على إثر أحداث  نتيجة تلك الن قلة
هذه الذ ات تتجاوز بعدها الفردي إلى أبعادها الجماعي ة، الث قافي ة والوطني ة عندما 
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توحي بالعودة إلى األرض المغتصبة التي ُهج ر أصحابها األصلي ون وتدل  على 
ل الحلم ال ذي عاش دها العودة إلى الوطن األم  وتحو  ته أجيال عديدة إلى حقيقة يجس 

 اإلبداع األدبي ويعب ر عنها.
يرة الذ اتي ة في طبعتها اإلنقليزي ة  لقد مر ت خمس سنوات بعد صدور هذه الس 
عندما توف ى مؤل فها وساردها ولكن ه مات وقد مارس حق ه في العودة وات خذ لـه موقعا 

ير  ر نشأتها وتأليفها. داخل المكان. على هذا الن حو نفهم هذه الس   ة الذ اتي ة ونبر 
ياسي يقف وراء مجموعة من المؤل فات األخرى. فقد  بيد أن  هذا الت برير الس 
جين" من موقع تبريره لموقفه  كتب عبد هللا الط وخي كتابه "سنين الحب  والس 
ياسي في مصر فقد  ياسي الجديد ونقده الذ اتي واعتراضه على حركة اليسار الس  الس 

كما أسلفناـ  أحد مناضلي الحركة الديمقراطي ة للت حرير الوطني  –ن المؤل ف كا
)حدتو( ولكن ه خرج عليها وساهم مباشرة في حل ها. ومن موقعه الجديد هذا أل ف 
وح" ال تي سادت تأليفه هذا الكتاب قائال: " إن ني  هذا الكتاب. وقد تحد ث عن "الر 

الر غبة العميقة في التطه ر الكامل من كل  اآلن أكتب بروح االعتراف المصحوب ب
عاء المرتبطة  ب وروح االد  ذنوب وحماقات التطر ف المقترن بالجهل والتعص 
باإلنقياد األعمى، غير عابئ بأي  ات هامات ُتكال لي من هؤالء الطوطميين عبدة 

ال ذي األوثان الذ هني ة، بأن ني مرتد  وانهزامي وإن ني أحاول الت غطية على موقفي 
ات خذته بعد ذلك وبحسم: هجر عالم الت نظيمات والتشب ث بحري تي ومسؤوليتي 
ا وطارحا خلفي ذلك االحتماء بما يسم ى "المسؤولي ة  ة جد  ا والخاص  خصي ة جد  الش 
الجماعي ة" تلك ال تي تحجب في الن هاية مسؤولي ة الفرد وتعفيه حت ى من مسؤولي ة 

 (.37اآلخرين" ) أخطائه إذ يسرع بإلقائها على
ياسي ة إال   ياسي ة: فهو لم يدخل عالم الس  م قراءة جديدة لحياته الس  و عندئذ يقد 
وسي مثاال  من موقع األدب الملتزم بقضايا المجتمع مت خذا من جوركي، الكاتب الر 

أن ي في البدء لم  –يحتذي: "أنت ال تعرفـ  رغم زمالتنا القديمة في الكفاح السر ي 
ياسة والت نظيمات السر ية هذا إال  من باب الفن  والحلم بأن أكون  أدخل عالم الس 

كاتبا ثوري ا على شاكلة العظيم جوركي ولهذا فكل  منظر وكل  حدث وكل  شخصي ة 
ة" )  (.38تمر  بي هنا، أتالق اها كخيط أو عنصر أو فصل في قص 

ياسي ة ال تي انتمى إليها من بعض ا ألحداث الكبرى و يراجع موقف الحركة الس 
في بداية الخمسينات وتقويمها المتناقض للحركة الن اصري ة نتيجة االنتماءات داخل 
غمائي ة ال تي تبن تها "وقد تصاعد تفاؤلي إلى درجة الفرح والمرح  الحركة والت حاليل الد 
حينما وصلتنا من قيادة الت نظيم بالخارج تقارير تقول بوطني ة ثورة يوليو وأن ه إذا 
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انت ثم ة خالفات أو مآخذ لنا عليها فإن  ذلك ال ينفي عنها صفة الوطني ة ك
ابقة بأن  ننقلب عليها في كل   ر أخطاءنا المخجلة الس  والث وري ة وأن نا يجب أال  نكر 
موقف ال يعجبنا منها، ثم  نعود إلى تأييدها حالما تأخذ موقفا نرضى عنه ذلك 

وارث، وأن الخالف الحقيقي والمبدئ إن ما عبث سياسي  وعدم نضج جلب علينا الك
يكون على االستراتيجي ة أم ا الت كتيك فلكل  لحظة ما يناسبها، ولكل  شيخ طريقة " 

(39) 
و يبلغ األمر إلى حد  إعادة الن ظر في عالقته بالحركة إذ يسقط على شخصه 

ي ة منقادا غير نقدا أدبي ا ذاتي ا عنيفا عندما يعلن أن ه دخل عالم الت نظيمات السر 
ياسة غير حماس في اض: "هاهي ذي الحقيقة  مقتنع، ال يقوده إلى عالم الس 
الجارحة والمهيمنة تتبلور وتزداد تأكيدا ووضوحا. إن ني كنت أمضي في عالم 
الت نظيمات السري ة هذا، مندفعا ومحموما، ومع هذا مساقا أو كالمعصوب العينين 

ذي ال يرى وهو يجري ملسوعا إال  ما هو أمامه" أو بأحسن الت شبيهات كالجواد ال
ل الهائل ال ذي طرأ على موقفه من جمال عبد 40) ( ثم  نراه كذلك يذكر ذاك التحو 

الن اصر في شكل اعتراف يعتبره جحيما و"مطه را" في آن واحد ويعتبره انقالبا في 
عوري ة والفكري ة بقائد ثورة  لك االنقالب يوليو "كيف حدث إذن ذ 23عالقته الش 

عوري ة والفكري ة بعبد الن اصر، من أعمق قيعان الكراهي ة  الهائل في عالقتي الش 
والحقد المقد س إلى ذروة الحب  الفي اض الذي تغي رت معه حت ى مالمح وجهه 
اني،  واكتسبت جماال أسطوري ا لم يكن من قبل كيف بعد أن كان عدو ي وسج 

تي وحياة مصر كل ها، حت ى أن ي تصو رته وقد أصبحت أرى فيه ميالدا جديدا لحيا
ر من مرحلة إلى مرحلة مثل الن هر، يولد يوما بعد يوم. كيف ؟ تلك هي  رأيته يتطو 
ملحمة الجحيم ال ذي كان البد  من اختراقه واالكتواء بنيرانه، كي أصل إلى المطه ر 

 (.42بعد ذلك" )
ياسي ال ذي يقف وراء  يرة الذ اتي ة ال تي كتبها عبد هللا بيد أن  هذا الت برير الس  الس 

ياسي والقرار ال ذي ات خذ في  ل الطارئ على الموقف الس  الطوخي والمتمث ل في التحو 
شأن الت نظيم السر ي ال ذي انتمى إليه المؤل ف ال ينفصل كما أشرنا، عن االعتراف، 

ياسي يت خذ شكل االعتراف  والغريب أن  بل يمكن أن نقول إن  تبرير الموقف الس 
المؤل ف في اعترافاته، ال يبدو لنا نادما على مواقفه ال تي ات خذها وال متباهيا بها 
مها على  إلى درجة أن ه اعتبر مواقفه تلك "جحيما ومطه را" في آن واحد. بل قد 
أساس أن ها مواقف ال بد  منها اقتضتها الوقائع واألحداث إذ كانت مواقف صعبة 

هادة. وإن ولكن  كان ال بد   ياسي بالش  من ات خاذها. كذلك يرتبط هذا الت برير الس 
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يرة الذ اتي ة إلى التمييز بين التبرير واالعتراف  سعى جورج ماي في كتاب الس 
هادة ) ( فمن الالفت لالنتباه أن نالحظ أن عبد هللا الطوخي ال يفصل بين 42والش 

وافع الث الثة. فهو من خالل الت جربة الح م نفسه شاهدا هذه الد  ة ال تي رواها يقد   ّ ياتي 
أمينا على حركة اليسار المصري عام ة فضال على ما حدث داخل حركة حدتو 
من تطو ر وتشرذم وانقسام أد ت بها جميعا إلى االنحالل. فقد كان شاهدا على هذا 
ياسي وعلى مواقفه المختلفة وعلى أساليب عمله ومن خالله كان شاهدا  الت نظيم الس 

ياسي في عل ى تنظيمات اليسار المصري وتناقضاتها المختلفة وقصورها الس 
الن صف الث اني من القرن العشرين. فهي كل ها تنظيمات ماركسي ة ولكن  كل  تنظيم 
يمقراطي وتشظ ي اليسار  كان يحتكر ملكي ة الحقيقة وبذلك غاب األسلوب الد 

ياسي المصري إلى مجموعات صغيرة كانت في الحقيقة عاجزة  عن الفعل الس 
والعمل الجماهيري. تلك هي شهادة عبد هللا الط وخي وهي شهادة أديب وسياسي 
عايش الحركة واكتوى بنارها." سرعان ما تضاعف هذا اإلحساس بالفجيعة في 
حك المبكي حينا آخر. حين اكتشفت  الحلم وعلى نحو مثير للذ هول حينا،و للض 

حدتو" ما هو إال  تعبير وتأكيد لقو ة تلك الظ اهرة أن  هذا االنقسام ال ذي حدث في "
يوعي ة، فقد  المرعبة. ظاهرة االنقسامي ة المستشري ة في سائر أنحاء جسم الحركة الش 
جن وهم يوز عوننا  ات ضح ذلك لي من األي ام بل من الساعات األولى لي في الس 

ص لنا يضم  غيرنا على الز نازين ال تي سنعيش فيها. فقد فوجئت بأن العنبر الم خص 
نحن أعضاء "حدتو" ما ال يقل  عن خمسة أو ست ة تنظيمات شيوعي ة أخرى. كل  

( على هذا الن حو 43واحد منها يعتبر نفسه الت نظيم الشيوعي الحقيقي األمثل" )
هادة في هذا الكتاب دافعا مهم ا للت أليف ولكن ها ال تنفصل عن الت برير  تصبح الش 

دوافع ثالثة ال يمكن أن نمي ز بينها من حيث األهمي ة والقيمة إذ واالعتراف فهي 
ر معترفا وشاهدا. يرة الذاتي ة إزاء كاتب يبر   نحن في هذه الس 

يختلف األمر مع إدوارد سعيد، فالت برير عنده يت صل وثيق االت صال 
د هذه الن زعة اال مته للط بعة العربي ة ما يؤك  عترافي ة ال تي باالعتراف. فقد أورد في مقد 

تسود كتابه "خارج المكان" "لقد سبق زميل عربي  أن قال إن  بعض ما ورد في 
ريحة عن  كتابي ال يسر  به المرء إال  لطبيبه الن فساني وأنا مدرك أن  الكتابة الص 
الذ ات نادرة في تراثنا. وإن ي آلمل أن ُيسهم هذا الكتاب في تنمية هذا الت قليد. فإذا 

 .، بلغت الغاية في الر ضى.."تحق ق ذلك
وح  فعال، ال نستطيع أن نفهم هذا الكتاب غاية فهمه إذا لم ندرك هذه الر 
االعترافي ة ال تي تهيمن عليه. لقد كان إدوارد سعيد نادما على الحياة ال تي عاشها 
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ورة ال تي وصفها لنا في سيرته الذ اتي ة. إن ه لم  ل بتلك الص  في طفولته وشبابه األو 
يصر ح بهذا المعنى، لكن نا نستشف ه من هذه الكتابة األنيقة ال تي صاغها. إن  عنوان 
ر  الكتاب "خارج المكان" يوحي بأن ه عاش دائما خارج المكان. في هذا الكتاب تتكر 
عبارة ال تقل  إيحاًء فيها يصر ح الكاتب أن ه عاش دائما في غير مكانه: "أن أكون 

حيح ولكن  األمر لم يقتصر على أنا ذاتي يعني أن ال أكو  ن تماما في موقعي الص 
ذلك وإنما كان يعني أيضا أن ي لم أنعم مر ة براحة بال، بل أتوق ع باستمرار أن يأتي 
ب لي أفعالي أو يجتاح حميمتي أو يعتدي على شخصي  من يقاطعني أو يصو 

عيف الث قة بالن فس. كنت دوما في غير مكاني" ) ت "إدوارد" ( "هكذا أصبح44الض 
، تراقبه في عذاباته اليومي ة ذات داخلي ة مختلفة كلي ا عنه لكن ها على  مخلوق والدي 
درجة من فتور الهم ة بحيث تعجز، في معظم األحيان، عن مساعدته... فهل 

( "لم يكن في 45يمكن ل " إدوارد" والحال هذه أن يكون إال  في غير مكانه؟" )
الر ضى من دو امة تغيير المدارس )و ما يستتبعه  العالم الخارجي ما يبعث على

من تبديل األصدقاء والمعارف( والحيوات المختلفة ال تي عشناها، إلى هوي تي غير 
المصري ة المركبة الملتبسة، بل والمريبة وكوني عادة في غير مكاني أقل  شخصا 

دة ال وجهة معروفة يت جه إليها " ) عبارة "في غير (. إن  هذه ال46بال مالمح محد 
يرة الذ اتي ة ال تي  مكاني" ال تي تظهر في صفحات عديدة من هذا الكتاب مفتاح الس 

وح االعترافية العنيفة ال تي تسودها.  كتبها إدوارد سعيد وتأكيد للر 
يرة الذ اتي ة ال تي كتبها رفعت  د ذكريات" الس  على العكس من ذلك، في "مجر 

ه عيد، يقترن التبرير بالش  ادة وتغيب روح االعتراف. ال شك  أن  الكتاب كل ه الس 
ياسي ة ال تي سلكها مناضل سياسي  أصبح اآلن  زمن الكتابةـ  –تبرير للمسيرة الس 

يرة الذ اتي ة عبارتان  رئيسا لحزب تجم ع اليسار في مصر وتستوقفنا في هذه الس 
دان هذا المنحي في الكتابة هما " الجدير بالمعرفة " و" "رد اء المؤر خ" وهما تؤك 

فحات  ران في هذا الكتاب وإن تغي رت ألفاظهما أحيانا. فهو منذ الص  عبارتان تتكر 
يرة الذ اتي ة يعلن أن ه أخضع عمله النتقاء صارم. فالحياة ال تي  األولى من هذه الس 
عاشها ال تستحق  أن ُتروى كما يرى كاملة ألن ها ليست كل ها جديرة بالمعرفة وهو 

واية هو ذاك ال ذي يكون جديرا بالمعرفة. يعر ف الكاتب يرى أن  ما يستحق  الر 
سيرته الذ اتي ة على هذا الن حو: "هي فقط بعض ذكريات. والمساحة شاسعة بين 
رات والذكريات. وتزداد ات ساعا إذا ما أخضعت لعملي ة انتقاء صارمة بأمل أن  المذك 

للقارئ أو من أفترض أن ه سيكون تتجاوب مع ما هو "جدير بالمعرفة" بالن سبة 
( ثم  يضيف "هكذا سيكون هذا الت عريف اإلغريقي العريق حائال بيني 47قارئا" )

وبين البوح بكل  شيء، ولعل ه سوف يشج ع بعضا من نوازع تنازعني بأن  ثم ة ما 
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ة تقويمي  ك في مدى صح  ل، وإن ما لتشك  يجب أال  يقال، ليس لخشية أو تنص 
ة أن  اختالف المواقع قد يغاير بين للمالبسات ال   تي البست هذا الفعل، خاص 

، وكأن ها صحيحة" ) ى، بالن سبة ألصحابها على األقل  ؤى ال تي قد تتبد  ( 47الر 
ر المؤل ف سيرته الذ اتي ة بروح المؤر خ ال ذي يسعى إلى انتقاء الحدث الذي  كذلك يبر 

ياسي ال ذي كتب دة. فهذا الس  يوعي ة المصري ة في  يحمل داللة محد  تاريخ الحركة الش 
ة إذا علمنا  وح التاريخي ة وخاص  د من هذه الر  خمسة مجل دات ال يستطيع أن يتجر 
ياسي.  ز في هذه الكتابة الذ اتي ة على األحداث العام ة المت صلة بالعمل الس  أن ه يرك 

رد ما هو جدير بالمعرفة عندما يفرض الت اريخ  لعبته: "و مع فأحيانا يتجاوز الس 
محاوالت استدعاء الذ اكرة، واالكتساء بألوان وأدوات الغوص في أعمق أعماقها، 
استدعاًء كما كان، فإن  رداء المؤر خ يفرض نفسه على محاوالت االختبار ألسنا 
ومنذ البداية قد كب لنا أنفسنا بالقيد اإلغريقي العتيد "البحث عن الوقائع الجديرة 

حلة االنتقاء، ونفي كل  ما نعتقد أن ه ليس جديرا بالمعرفة. لكن بالمعرفة"؟ وتبدأ ر 
البعض من قطرات الذ اكرة يزاحم، ويحاول رفض تجاهله، ويفترض ضرورة أن 

 .(48يفرض نفسه" )
إن  منطق األحداث التي رويت يقول إن  الر جل ال ذي أصبح اآلن وجها 

ياسة هو صاحب خبرة نضالي ة وتج ربة سياسي ة عريقة بدأها معروفا من وجوه الس 
ر الحاضر ويشر ع لـه.  ل وبالت الي فإن  الماضي يبر   منذ شبابه األو 

هادة  هادة. فاألحداث ُتروى من موقع الش  لكن  هذا الت برير يقترن بالش 
خصي ة وليس من خالل الوثيقة، ذاك هو معني التاريخ في هذا الكتاب: "من  الش 

أتيح لي من معلومات ومن ثم  فلقد يكون حكمي  هنا فإن ي أورد وفقط رؤيتي وما
ناقصا، أو حت ى ظالما في بعض األحيان، لكن من مخرج آخر" سوى أن أتكل م 
وأن يتكل م اآلخرون، حت ى تكتمل حلقة المعرفة بالحدث أو الواقعة. لهذا فإن  ما 

فحات القادمة ليس الحقيقة المصفاة، ال أنا أزعم ذلك وال ه و سأرويه في الص 
خصي ة للحدث، في حدود ما  كذلك في واقع األمر. فما سأرويه هو رؤيتي الش 
رأيت وعلمت وسمعت وفهمت أو حت ى ما توه مت أنا أن ه حقيقة ورب ما يكون ذلك 

( ولكن ها شهادة شخصي ة أو شهادة ذاتي ة تناوئ 49ناقصا أو غير صحيح" )
المؤل ف ذاته عندما يقول:  االعتراف وال تريد أن تصير إليه وهذا ما يعترف به

ورة أحيانا، وتعم دت تناسي أشخاص لعبوا ما هو  "تعم دت الغياب غيابا أخل  بالص 
مهم  من مهام وذنبهم ان هم شاركوني أو زاملوني في هذا الفعل فقد كنت منحازا 
فقط ضد  نفسي ومتجاهال إي اها ومحاذرا من أن أصبح مثل هؤالء ال ذين كتبوا ما 
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ريخ الحركة الشيوعي ة فجاء األمر تاريخا ألنفسهم وجعلوا من ذواتهم أسموه تا
فرسانا لكل  حدث ولكل  حديث. وإذا كان هذا البعض قد بالغ في الحديث عن 
دوره، فلقد فعلت الن قيض، ورب ما كان ذلك خطأ من وجهة الن ظر العلمي ة على 

. بل وظلما آلخرين زاملوني في الفعل القديم فطوي ت صفحتهم عمدا كي األقل 
ل الكتابة عن الحدث  أطوي صفحة نفسي حذرا أو مبالغة في الحذر من أن تتحو 

 (.50إلى كتابة عن الذ ات كما فعل البعض" )
هادة إذا صح   إن  مثل هذا القول يثير في الحقيقة إشكاال. يبدو أن  هذه الش 

ن هذا الكالم أن  كالم المؤل ف هي شهادة ناقصة وقد تعم د المؤل ف كما فهمنا م
ل إلى " كتابة عن الذ ات "أي إلى اعتراف. لقد كان  نكون كذلك حت ى ال تتحو 
المؤل ف على سبيل المثال عضوا في الل جنة المركزي ة من حركة "حدتو" اليساري ة 
ولكن ه ال يشير إلى دوره في األزمة ال تي مر ت بها وال تي أد ت إلى حل ها على عكس 

هادة في هذا الكتاب ما فعل عبد هللا  الط وخي. وفي الحقيقة يمكن أن نقول إن  الش 
هادة شهادة سياسي ة  ياسي. وأن تكون هذه الش  شهادة موظ فة في خدمة الت برير الس 

ير ذاتي.  ال يحول دون بعدها الذ اتي وانخراطها في سياقها الس 
وافع وتتمازج في مؤل فات حن ا مينه ومحم د ش كري وعبد القادر ـ تختلط هذه الد 

الجنابي فهي مؤل فات ال تخلو من الت باهي بل يمكن اعتبارها ضربا من األخذ 
ياسي ال ذي هم ش مؤل فيها. فهي تشترك في ميل  بالث أر من الواقع االجتماعي والس 
واضح إلى وصف حياة المهم شين قد تصل أحيانا كثيرة إلى حد  المبالغة تشفي ا 

لت برير في هذه المؤل فات إن  هؤالء الكت اب رغم قسوة الواقع وانتقاما. يقول منطق ا
وه وأن ينفلتوا من براثينه وأن  وسعيه إلى تهميشهم استطاعوا في الن هاية أن يتحد 

 يصبحوا كت ابا معروفين ومشهورين في الن هاية.
في ثالثي ة حن ا مينه )بقايا صور،المستنقع،القطاف( يبلغ هذا المنطق أقصاه. 

يرة الذاتي ة بقوله "لقد كتبت بقايا صور،  لخ ص ل من هذه الس  حن ا مينه الجزء األو 
لتعرض من خالل طفل بين الث الثة والث امنة، حياة أسرة في العشرينات ولكن  
واية عرضت أيضا حياة الر يف في العشرينات بكل  ما فيه من جهل واستغالل  الر 

واية وبؤس وتخل ف وبكل  ما أصابه من نكبة الح رير الط بيعي وكذلك قد مت الر 
راع بين الفال حين واألغوات ال ذي تجل ى في انتفاضة فالحي ة لم  إرهاصات الص 

ارد 51يذكرها الت اريخ الر سمي ألن ها كانت فردي ة ومعزولة" ) (. يبدأ االسترجاع والس 
اسكندرونة  في الث الثة من عمره بصورة أبيه المريض وينتهي بمغادرة العائلة لمدينة

يرة الذاتي ة باألحداث ال تي ترتكز حول  ارد الث امنة. تحفل هذه الس  وقد بلغ الس 
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ائدة  محورين أساسيين: حياة عائلة طيلة عشرين سنة واألوضاع االجتماعي ة الس 
ارد يصف حياته العائلي ة والظروف المتقل بة ال تي عاشها  وري. فالس  في الر يف الس 

ثت إلينا، أخواتي مع أبويه وأخواته ق بل االستقرار في مدينة اسكندرونة: "لقد تحد 
وأنا، حديثا طويال عن أي امها وذكرياتها، والتقطت من حديثها ما جعلني ألصق 
ور  تات للص  ار وأجمع الش  صورا رسمها غيري على مساحة العدم ال ذي سبق الد 

األشياء ال تي رأيتها  ال تي تلت ذلك، حت ى الز من ال ذي وعيت فيه األشياء وحدي،
نين الط وال من طفولتي إلى كهولتي  وعشتها مع أسرتي ورأيتها وعشتها عبر الس 

ل إلى اعتراف أو شهادة، فهو ال يكاد 52) ( وقد وصفها وصفا دقيقا يكاد يتحو 
يهمل أي  فرد من أفراد العائلة. فاألبوان يمث الن قطبين متناقضين في حين ضح ت 

ة في سبيل مساعدة العائلة على العيش. على هذا الن حو األخوات بطفولتهن    الغض 
غيرة، فقد عاشت حياة قاسية معر ضة للخوف والظ لم  ارد أسرته الص  يصو ر الس 
وعدم االستقرار وقد أث رت تأثيرا عميقا في شخصي ته إذ كان ولدها الوحيد وقد 

ة إلى تركك في البيت، باعت أم ه ما يدر  من ثديها ألطفال األغنياء: "كنت مضطر  
غيرات، والذ هاب إلى ناس أغنياء في الال ذقي ة ألرضع ابنهم ال ذي  عند أخواتك الص 
من عمرك. لقد عز  علي  أن "أبيع" غذاءك.. ال أستطيع أن أعمل خادما وأنت 

(. وقد أتاحت رحلة 53رضيع، فاضطررت لكي أغذ يك أن أبيع نصف غذائك" )
رؤية موضوعي ة ُتجاه الواقع، فقد برزت شخصيات عديدة،  العائلة الط ويلة للكاتب

هنا وهناك كل ما غادرت العائلة قرية وتوج هت نحو أخرى. في الجزء الث اني من 
يرة الذ اتي ة يروي حن ا مينه المرحلة الث انية من رحلة العائلة، فهي تصل إلى  هذه الس 

خادمة لدى عائلة من أعيان مدينة اسكندرونة لتلتحق بإحدى بناتها ال تي تشتغل 
القوم وتنتهي هذه المرحلة بمغادرة مدينة اسكندرونة نحو مدينة الال ذقي ة على إثر 

ارد في بداية أحداث 1939دخول األتراك لواء اسكندرون عام  . لقد بلغ الط فل الس 
"المستنقع" الثامنة من عمره وقد ات سعت نظرته للعالم وشرع يتأم ل في وضعي ته 

ئلي ة واألوضاع االجتماعي ة ال تي تحيط به كما تغي رت مجاالت اهتمامه إذ العا
ارد إلى هواجسه  سهلت أسباب العيش بالن سبة إلى العائلة نسبي ا. فات جه الط فل الس 
ارد يشعر  الذ اتي ة والقضايا االجتماعي ة ال تي تعيشها المدينة. وإذا كان الط فل الس 

ل بضرب نحو فساد أخالق أبيه وال م باالته، وفقر أم ه وأخواته ال ذي بلغ حد  التسو 
من الحياء، فإن ه وجد في األوضاع االجتماعي ة من خالل حياة الن اس في حي  
از عزاءه، فالفقر ليس عيبا وال يجب على المرء أن يعتبره عورة عليه أن  الص 

 ( ذاك هو الد رس ال ذي تعل مه في 54يخفيها )
 بداية شبابه.
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يرة الذ اتي ة )القطاف( يروي حن ا مينه المرحلة في ال جزء الث الث من هذه الس 
الث الثة واألخيرة من رحلة العائلة في الحياة وهي مرحلة االستقرار في مدينة 
عوبات الكبيرة ال تي مر ت  الال ذقي ة، وهو في هذا الجزء األخير يعود إلى وصف الص 

، كتبت علي  أن أبقى في هجرة موصولة؟ من  بها العائلة في حياتها "لماذا يا رب 
ويدي ة، ومنها إلى األكبر وقر ه أنجاح واسكندرونة وفي كل  مدينة أو  الال ذقي ة إلى الس 
وادة الفارغة، في عنقه ويمشي وعلى  قرية، نقضي سنوات ثم  يحملنا الوالد، كالز 

د العائلة، يضيع أفرادها" كذلك  يعود إلى رسم تلك جوانب الط ريق في الت يه، تتشر 
ة بين سلوكي أبيه وأم ه، إذ لم يكف الوالد عن حياته المتمر دة وشبقه  المقابلة الحاد 
كر في حين تظل  األم  تلك المرأة الطي بة الضعيفة ال تي  الجنسي وإدمانه على الس 
تسعى إلى حماية أفراد أسرتها. في هذه المرحلة بلغ سن  المراهقة فانخرط في 

سه الجنسي ة وأحاسيسه الن فسي ة واالجتماعي ة من موقع الفتى ال ذي تبرير هواج
أصبح قادرا على فهم الحياة والتباساتها ولذلك سيفسح مجاال واسعا للتأم الت 
ؤية تبعث على الت فكير  الفكري ة "كنت قادرا، في وقفتي تلك، أن أرى وأفك ر معا الر 

ؤية والخياالت وأحالم  ط الر  اليقظة والهموم ال تي تنبت من تحت والت فكير ينش 
بيه بإناء كبير ونحن في جوفه "أسماك" صغيرة  األظافر، وهذا الفضاء الش 

ر جميعا؟")  (.55تضطرب، فمتى ينكسر جامه ونتحر 
م حن ا مينه  هادة. فلقد قد  يقترن هذا الت برير للحياة ال تي عاشها حن ا مينه بالش 

بع الث اني من القرن  نفسه شاهدا على الحياة االجتماعي ة في سورية طيلة الر 
ل )بقايا صور( شاهدا على حياة الفال حين في الر يف  العشرين. لقد جاء الجزء األو 
وري من خالل تصوير فقر الفال ح وما يتعر ض لـه من استغالل اآلغوات لـه  الس 

فاع  مود والكبرياء والر فض لدى اإلنسان والد  عن نبل ورصد معاني "التحد ي والص 
( كما جاء الجزء الث اني )المستنقع( شهادة على 56هذه المشاعر وعظمتها" )

مسيرة الحركة العم الي ة في مدينة اسكندرونة وبداية انتشار الفكر الماركسي. وقد 
أك د المؤل ف وفاء سيرته الذ اتي ة للمرحلة التاريخي ة ال تي وصفها قائال: "الحياة في 

قاء واحدا والت ململ المستنقع غير الحياة  في بقايا صور وإن كان الفقر واحدا والش 
واحدا تقريبا، ويظل  تتابع حياة عائلة الط فل وحياة المدينة والبيئة العم الي ة من 
خالل عيني  الط فل ال ذي يروي األحداث كشاهد عليها أيضا إلى أن يبلغ الر ابعة 

دا على الل وحة االجتماعي ة ال تي (. وهكذا كان حن ا مينه شاه57عشرة من عمره" )
رسمها في هذه األجزاء الث الثة وهي لوحة دقيقة تتعل ق بالقضايا االجتماعي ة ال تي 
ارد يدركها في مدينة اسكندرونة في الثالثينات من القرن  أصبح الط فل الس 
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الماضي: أثر األزمة االقتصادي ة العالمي ة، فقر المدينة والر يف نضال العائلة 
 ونضال الحركة الن قابي ة وغيرها من القضايا األخرى.

يرة الذاتي ة. وكثيرة هي اعترافات  كذلك يقترن الت برير باالعتراف في هذه الس 
حن ا مينه في هذه الثالثي ة فهو يكشف الحياة البائسة ال تي كان يعيشها أبوه ويحم له 

"سنعرف نحن، حين نكبر،  مسؤولي ة ما حدث للعائلة طيلة سنين الر حيل واالغتراب
هذا الثالوث المصائبي لألب الذي يشرب حين يتسن ى لـه ويسكر كل ما شرب وينام 
في أي  مكان ولو في الفالة أو الخم ارة، تاركا نفسه وما معه لرحمة المارة 

ت بما تملك وتحم لت 58والعابثين والمخمورين") ( وهو يعترف ألم ه بأن ها ضح 
رقة من أجله: "آه يا اإلهانة القاسية عن دما سجنها المختار في بيته وات همها بالس 

ما فك رت بأن يسمعني أحد، ال في األرض وال في  –بني  قالت بعد أن كبرت 
ماء، بكيت لكم، لك أنت.. ال  ماء، وما بكيت ألحد، ال في األرض وال في الس  الس 

. أنا ال أقول لك هذا لتزعل، وال أقوله لتعر  ف كم أحببتك، وكم تعذ بت تزعل يا بني 
، بل أقوله لتعلمه، لتذكره ولتنساه  في حب ك، ولكي أمن  عليك، أو أحن ن قلبك علي 

 (.59بعد أن تذكره" )
ين بكرامتهن  وبطفولتهن  وتعل مهن من أجل  و هو يعترف ألخواته الال تي ضح 

اتي ة وقد أن يعيش هو ويتعل م ويصل إلى ما وصله إليه اآلن وهو يكتب سيرته الذ  
أصبح كاتبا شهيرا "ليلة تسليم األخت كانت شقي ة بقدر ما هي ملعونة لم تغسل 
األم قدمي األخت مثل المسيح مع تالميذه، تعرف أن ها ستفترق عنها ولم تغسل 
قدميها. داعبت وجنتها ليس إال  ولم تقب لها مثل االسخريوطي. ما كانت اسخريوطي ة 

معة. حسبت في مشاعر األمومة، أن ها خانت أم نا، ومع ذلك تهي بت أن ت خونها الد 
هر هو ال ذي خان ونيابة عنه استشعرت الذ نب فلم تقب لها"  بنو ة الط فولة. كان الد 

ة. 60) ( ثم  يضيف في سياق هذا االعتراف العائلي: "ما باعتها بثالثين من الفض 
ة، ومع ذلك أخذت مقابل ها ما هو أثمن لنا من أم ي لم تبع أختي بثالثين من الفض 

ة. أخذت شعيرا وذر ة. كن ا جياعا وكانت أختي فدية الجوع" )  (.61الفض 

لت إلى عاهر  و هو في النهاية يعترف على أخته الكبرى التي ضاعت وتحو 
غيرة: ـ  وأين هما اآلن؟ ـ   رة ذليلة "سألت األخت الص  وال تذكرها العائلة إال  متحس 

( ثم  62م ماتت قالت األم  وهي تجف ف دموعها بمريولها" )الكبيرة ماتتـ  ماتت؟ نع
ارد معل قا "كنت أعرف حكاية هذه األخت. لقد ات فقنا دون ات فاق، أال   يضيف الس 
نذكرها، ألفنا أن نرى األم  تبكي عليها، كانت تذكرها دائما، لكن نا، نحن األوالد، 

ما علينا أن نقول شيئا" )  (.63كان محر 
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ه في الت حليل. في سيرة مح م د شكري الذ اتي ة يدع م عنوانا الكتابين هذا التوج 
يرة الذ اتي ة  هادة واالعتراف. والس  إن  الخبز الحافي وزمن األخطاء يحيالن على الش 

 برمتها إضافة إلى أن ها تبرير لحياة تقرن بين الظ اهرتين المذكورتين.
يرة الذ اتي ة. إ ع ال ذي جاب ال يخفي التبرير في هذه الس  ن  هذا الفتى المتسك 

وارع وعاش الر ذيلة إلى حد  الن خاع هو هذا الفتى  الحانات والمواخير ونام في الش 
ال ذي تعل م الحرف في العشرين من عمره وهو هذا الفتى الذ ي أصبح كاتبا يقرأ 

حم د الن اس كتبه ويتعاطاها النق اد قراءة ونقدا وتحليال. ذاك ما يريد أن يقوله م
شكري في هذين الكتابين: "حزنت، مذنب، مكاني ليس بينهم لقد جئت من عشيرة 
القو ادين والل صوص والمهر بين والقحاب. لكأن ي في مكان مقد س أدنسه، ولكن قد 
يت نفسي. إن ني في  يكون يفهم من هم أبناء هؤالء المنحوسين مجتمعين. عز 

، فلرب ما يصيرون مثلما كنت. زالت مطهر إذن. لو لم يأتوا، هم أيضا، إلى هنا
رته عنهم" ) ( ولعل  64كآبتي وأنا أدافع عن نفسي حت ى ولو كنت مخطئا فيما تصو 

ر معل م الل غة العربي ة وهو يضربه بالعصا من أكثر  هذا المقطع ال ذي فيه يصو 
يرة الذ اتي ة الر ئيسي ة تبرير المؤل ف  المقاطع داللة على أن  من دوافع كتابة هذه الس 

للوضع ال ذي بلغه وما كابده في سبيل الوصول إليه.إذا استطاع في النهاية أن 
لطة األدبي ة: " اقترب من ي غاضبا وهوى  يخرج من دائرة الت هميش إلى دائرة الس 
ني رأس القضيب في أذني  فيع ثالث مر ات، في الث الثة مس  على كتفي بقضيبه الر 

مة اليسرى. ظل  يحقر سن ي المتق  د 
راسي حت ى ختم غضبه القردي بهذه الكلمات... كانت تلك هي  و مستواي الد 
، في مر ة وأخرى حت ى  المر ة الوحيدة ال تي يضربني فيها وبعدها اقتصر على السب 
نسي وجودي.. فك رت أن أنهض وأرتمي عليه، أن أتناطح معه كما كنت أفعل في 

هزمت... لكن سيكون آخر يوم لي تطوان أو طنجة في المشاجرات حت ى ولو ان
 ( 65في المدرسة. سأترك أذن الحمار ألسنان الحمير")

خول إلى مدرسة المعل مين  ثم  نراه يعب ر عن مشاعره عند نجاحه في مناظرة الد 
على هذا الن حو: " عندما نجحت في مباراة الد خول إلى مدرسة المعل مين أحسست 

بنيت جدارا منيعا بيني وبين االحتقار كأن ي ولدت من جديد. اعتقدت أن ي 
االجتماعي والجهل والبؤس. يا للغباء إن الن حس كان أقوى من فرحتي. أبي لم 

هري)  ( 66يستقبل نجاحي بقدر ما سأعطيه لـه من راتبي الش 
عور باالعتزاز وهو يدرك تقدير المجتمع  ثم  ال يستطيع الكاتب أن يطمس هذا الش 

ارع أعاد إليه االعتبار لوضعه الجديد من خالل  حواره مع كهل أوقفه في الش 
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. الن اس يتمن ون أن يكون لهم ابن مثلك وأبوك  االجتماعي عندما قال لـه "أعانك ّللا 
و عالل 67يستجهلك ويستهزئ بك. إن  أباك أحمق" ) ( فها هو في الن هاية ابن حد 

 الشكري يصبح مدر سا. 
هادة قرينة االع يرة و مع ذلك تظل  الش  ل من هذه الس  تراف. يبدأ الجزء األو 

الذ اتي ة )الخبز الحافي( بشهادة على األوضاع االجتماعي ة في مدينة طنجة وقد 
هاجر إليها المؤل ف صحبة عائلته:"في طريق هجرتنا، مشينا على األقدام، رأينا 

قة، دُ  وداء والكالب، روائح كريهة، أحشاء ممز  ود ودم جثثا تحوم حولها الط يور الس 
وصديد... في طنجة لم أر الخبز الكثير الذي وعدتني به أم ي الجوع أيضا في 

 .(68هذه الجن ة، لكن ه لم يكن جوعا قاتال")
يرة الذ اتي ة بجزئيها شهادة من الكاتب على  و في الحقيقة تبدو لنا هذه الس 

ي أوضاع شمال المغرب األقصى في هذه المرحلة ال تي عاشها من حياته. وه
شهادة على حياة المهم شين وعلى حالة الفقر المدقع ال ذي يعيشه هؤالء "تصحبني 
لون  وق الكبير. تشتري ركاما من خبز يابس يبيعه المتسو  )أم ي( معها إلى الس 
تحت شجرة ضخمة قرب ضريح سيدي المخفي تطبخه في الماء، مع قليل من 

 (.69الز يت والت وابل أحيانا في الماء وحده" )
لتهم الحياة  و يرة الذاتي ة كل ها استدعاء لشخصيات من الن ساء والر جال حو  الس 

وارع الخلفي ة وكان الكاتب شاهدا  إلى هامشيين يعيشون في بيوت الد عارة أو في الش 
على الحياة ال تي مارسوها إذ كان معهم شريكا أو مصاحبا: " أخبرني بائع الخضر، 

رسيتي صار يسكن في برج األفعى. ست  سنوات دون أعرفه في الطرانكات، أن  التف
انية" يلعب الورق. ذهبنا إلى منزله. في الط ريق بغايا  أن نلتقي وجدته في مقهى "الس 
واقفات على عتبات بيوتهن  أو يطللن ويختفين كل  حركاتهن  فيها دعوة للد خول. 

(..  (70معهن  رجال وفتيان يغازلونهن 
هادة عل ى الوضع االجتماعي تظل  مشوبة باالعتراف الذي بيد أن  هذه الش 

يرة الذاتي ة، ذلك أن  المؤل ف يكشف تلك الحياة المتمر دة  يبلغ أقصاه في هذه الس 
م  ذوذ األخالقي وهو يقد  ائدة وال تي تبلغ حد  الش  على الن واميس االجتماعي ة الس 

كان يحترق جوعا قتال اعترافا على والده ال ذي كان في حالة سكر وقتل أخاه ال ذي 
ال يخلو من حيواني ة ووحشي ة "أخي يبكي يتلو ى ألما، يبكي الخبز، يصغرني أبكي 
معه. أراه يمشي إليه الوحش يمشي إليه الجنون في عينيه. يداه أخطبوط، ال أحد 

 أمنعوه يقدر أن يمنعه. أستغيث في خيالي. وحش مجنون 
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م يندفق من فمه. أهرب خارج بيتنا يلوي الل عين عنقه بعنف. أخي يتلو ى. ا لد 
( ولعل  ما يمي ز اعترافات محم د شكري 71تاركا إي اه يسكت أم ي بالل كم والر فس" )

هي أن ها اعترافات استفزازي ة وهو ما عب ر عنه في بعض تصريحاته عندما قال: 
أن  "الكتابة في أي امنا نضال وكفاح أنا ال أتعب من أن أمنع. أنا أكتب من أجل

أمنع. أنا ال أتعب من أجل أن أرى نوري. أنا أؤمن أن ما أكتبه هو نور ويراه 
غيري ظالما. أنا أكتب من أجل أن أمنع. وإذا منعت تتحق ق رسالتي معني ذلك 
أن  هناك ما يخدش ويمشي، وإال  لما كان المنع. أنا أكتب عن الذ باب، حيث 

ذباب المجتمع. هناك ذباب إذن، هناك يتجم ع الذ باب تكون العفونة أنا أكتب عن 
(. إن  هذا الت صريح يتضم ن 72عفونة، ألن  الذ باب ال يتجم ع إال  على العفونة" )

تعبيرا استعاري ا يتعل ق بمفهوم األدب لدى هذا الكاتب ولكن ه تعبير يتالءم مع 
يرة الذ اتي ة ال تي كتبها باعتبارها سيرة ذاتي ة استفزازي ة  إلغراقها في مضمون الس 

 االعتراف.
يرة الذ اتي ة التي كتبها العراقي عبد القادر الجنابي االت جاه ذاته.  كذلك تت جه الس 
ياسي في العراق منذ نهاية الخمسينات إلى أن تول ى  فهي شهادة على الوضع الس 
يوعي ة بنظام عبد  لطة. فقد كان المؤل ف شاهدا على عالقة الحركة الش  البعثي ون الس 

يوعي، حيث ا لكريم قاسم "كانت أي ام الث ورة جميلة حت ى بدا وكأن  المجتمع الش 
ل مثال،  الحياة عيد أبدي  على ما يشاع، بات قريب المنال، يوم عيد العم ال األو 

ساعة كاملة أو يوم خروج عبد الكريم  24ال ذي استمر  استعراض فرح جماهيري 
الفاشلة ال ذي فتحت فيه المطاعم ودور قاسم من المستشفى بعد محاولة اغتياله 

ينما أبوابها مجانا") ( وكان شاهدا على االحتفاالت ال تي كان يقيمها هذا 75الس 
شباط  8الز عيم العراقي وشاهدا على انهيار الحلم ال ذي تمل ك العراقيين بعد انقالب 

لطة 1963)فبراير(  ( 74)وتتالى االنقالبات ال تي أوصلت حزب البعث إلى الس 
يوعي العراقي عندما أصبح  وكان شاهدا على األزمة ال تي عاشها الحزب الش 

( كما كان شاهدا على الحركة األدبي ة 75المؤل ف عضوا في لجنته المركزي ة)
والفكري ة في بغداد في ست ينات القرن الماضي وهي حركة الط ليعة باعتباره واحدا 

لطة، كانت من أفرادها "الست ينيون ال ذين شعروا ب ضرورة استغالل غياب الس 
م في العربي ة يمكن استلهامه  تواجههم مصاعب جم ة منها غياب مرجع فكري مقد 
حركة فكري ة.. كن ا نتنب أ كل  ما يسم ى شعر الواقعي ة االشتراكي ة. فالمخي لة العراقي ة 

نوات الحلمي ة كانت متفتحة لألممي، للفكر اآلتي من أبعد األعماق  في هاتيك الس 
 (.76)"واآلفاق الطليعي ة،الت جربة اآلخر في أعلى مراحلها
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أم ا االعتراف فهو أيضا ال يخلو من بعد استفزازي، فهو يعترف على والده 
شأنه في ذلك شأن حن ا مينه ومحم د شكري "كان أبي من طائفة "عرق مسيح" 

د كل  ثروته في حانات الخمر، س بيه. لقد بد  يبا فقيد الش  باق الخيل وفي بيوت شر 
عارة، مع أن ه كان يعشق أم ي عشقا ال نظير لـه. لكن  يبدو أن ه كان يستمد  من  الد 
وجي ة لذ ة كبرى، هذا ما قاله لي ذات يوم بعد أن خرج من بيت عاهرة  الخيانة الز 

 في منطقة الميدان.."
 ( ولكن  اعترافه يصبح أكثر إثارة عندما يشير إلى عالقته ببعض77) 

دة في بريطانيا "كانت ظهيرة شعرت فيها بوهج، عندما  الحركات االجتماعي ة المتمر 
ع إلى شخص هيبي المظهر، كان مع صديقته في ساحة  انتهت بي صدفة التسك 
بيكادلي برفقة عدد كبير من الهيبيز. اقتربت منه وعرفته بنفسي عراقي ا يريد أن 

 (.78ة الهيبي ة" )يعم ق وعيه التمر دي، متعاطفا مع المغامر 
يرة الذ اتي ة ال تي كتبها الر جال من أهل  إن  االعتراف إذن ظاهرة تمي ز الس 
الث قافة واإلبداع: ومن الال فت لإلنتباه أن نالحظ أن  أغلبهم يت فقون في االعتراف 
ل من سيرته الذ اتي ة ثم   على آبائهم. فهذا سهيل إدريس أيضا الذي كتب الجزء األو 

عنها يعترف على أبيه بأسلوب ال يختلف كثيرا عن األساليب ال تي انقطع 
استعملها حن ا مينه ومحم د شكري وعبد القادرالجنابي، فهو يعب ر عن امتعاضه من 
أبيه عندما يشير إلى بعض مظاهر سلوكه "و كان ألبي كرش أنفر منها ألن ه لم 

نة دون تحر ج حينما يتنق ل في يكن يتور ع عن تنفيسها بريح يطلقها بين الفينة والفي
( وال يمتنع عن الت عبير عن الكراهي ة ال تي يشعر بها تجاهه عندما 79المنزل" )

يشير إلى شذوذه الجنسي " والحقيقة أن ني لم أكن أحب  أبي، إذ كنت أشعر بأن ه 
يعيش جو ا من الن فاق وجاء وقت بدأت أحس  أن  أبي يحيا حياتين، حياة مع 

ئلته وحياة ثانية مع آخرين، كشفت ذات يوم اصطحابه لشاب  جميل زوجته وعا
الط لعة، أشقر الوجه.. وقد دخل مع هذا الشاب  إلى غرفة االستقبال في بيتنا ال تي 
اخلي لهذه الغرفة  كان لها باب خارجي وسمعت بعد قليل صوت انغالق الباب الد 

 (.79وصوت المفتاح يدور في قفل الباب" )
ريحة عن الذ ات ليست إن  هذه األ د أن  الكتابة الص  مثلة ال تي عرضناها تؤك 

نادرة في األدب العربي الحديث وأن  الحكم ال ذي أصدره إدوارد سعيد ليس دائما 
دناها رغبة في  نة ال تي حد  يرة الذ اتي ة في هذه المدو  سليما فثم ة لدى كت اب الس 

ون اللذ ة العارمة في االعتراف الفضح وكشف المستور فكأن  هؤالء الكتاب يجد
لطة األخالقي ة. بيد أن نا عندما  ائد ورفض الس  بهتك المحظور وتحد ي الن اموس الس 
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يرة الذاتي ة ال تي كتبتها الن ساء نالحظ أن  نزعة االعتراف  نتأم ل في نصوص الس 
هادة على مرحلة من مراحل العصر تضعف.  تخفت والر غبة في الش 

يرة الذ اتي ة ال تي كتبتها فدوى طوقان )رحلة جبلي ة رحلة صعبة( ال شك  أن  الس  
كما يوحي بذلك عنوانها يستقطبها التبرير بدرجة أساسي ة. فهذه األديبة العصامي ة 
ر المكانة ال تي وصلت إليها باعتبارها شاعرة عربي ة اعترف النق اد  تكتب حياتها لتبر 

عوبات ال تي مر ت بها والقر اء بنبوغها ولذلك نراها في كتا ز على وصف الص  بها ترك 
في حياتها والت ضحيات الجسيمة ال تي تعر ضت لها من أجل أن تحق ق ما حق قته "لم 
اعر أن  ورة القوي ة ال تي يجب على الش  يكن بمستطاعي الت فاعل مع الحياة بالص 

في هو عالم يتفاعل بها. كان عالمي الوحيد في ذلك الواقع الر هيب بخوائه العاط
الكتب. كنت أعيش مع األفكار المزروعة في الكتب معزولة عن عالم الن اس. 
بينما أنوثتي تئن  كالحيوان الجريح في قفصه، ال تجد لها متنف سا مهما كان نوعه" 

( وهي إذ تطنب في وصف حياتها العائلي ة داخل أسرة محافظة من أسر 80)
ر، تبي ن قدرتها على التحم ل  مدينة نابلس وانقطاعها عن المدرسة في وقت مبك 

واستعدادها المتصاص هذه القسوة ال تي واجهتها بها العائلة ونجاحها في بناء 
شخصي تها األدبي ة رغم قيد العبودي ة ال ذي يحيط برقبتها "أم ا بالن سبة لوضعي 
، فقد صرت فيما بعد أشعر باالمتنان تجاه ال ذين أرادوا خنقي بالقسوة  الخاص 

وسوء المعاملة. فلوال فظاظتهم لما نمت قدرتي على التشب ث بما كنت أصبو إليه 
رارة  من مطمع أدبي ولو أن هم حاولوا قتل تطل عاتي بالمحب ة والل ين ألطفؤوا في  الش 
الكامنة ولو كانوا استعملوا اليد الحريري ة في محاولة خنق تطل عاتي بدال من اليد 

قيقة الن اعمة تكون عادة أقدر على الحديدي ة ألفلحوا ونجحو  ا، فخيوط الحرير الر 
 (.81الخنق" )

يرة الذ اتي ة، فإذا استثنينا  هادة في هذه الس  و في الحقيقة يتضاءل حضور الش 
ما ذكرته الكاتبة عن وضعي ة المرأة النابلسي ة النكاد نعثر على ما يثير االنتباه في 

أن بالن سبة إل ياق وكذا الش  فحات األولى تعلن هذا الس  ى االعتراف فهي منذ الص 
عن محدودي ة سيرتها الذ اتي ة فهي تقتصر على وجهها الت بريري أي ما أسمته 
الكاتبة بالجانب الكفاحي: "ما كشفت عنه هو الجانب الكفاحي ال ذي ذكرت قبل 
قليل... ثم  إصراري على أن أعطي حياتي معنى وقيمة أفضل مم ا كان مخط طا 

( وهذا يعني أن ها تعم دت أن تقصى من سيرتها الذ اتي ة تلك الوجوه 82)لها" 
خصي ة "لم أفتح خزانة حياتي كل ها، فليس من  الخصوصي ة من حياتها الش 
روري أن ننبش كل  الخصوصيات. هناك أشياء عزيزة ونفيسة، نؤثر أن نبقيها  الض 
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لة فالبد  من إبقاء الغاللة  كامنة في زاوية من أرواحنا بعيدة عن العيون المتطف 
وح صونا لها من االبتذال" )  (.82مسدلة على بعض جوانب هذه الر 

عداوي سيرتها الذ اتي ة، فهي تعطي  بهذا المنطق الت بريري تكتب أيضا نوال الس 
هادة وال يكاد ينفصل هذا عن تلك،  لحياتها معنى كفاحي ا ولذلك يختلط الت برير بالش 

ة نوال ال عداوي في حد  ذاتها شهادة على نضال المرأة العربي ة أفليست قص  س 
المعاصرة من أجل افتكاك حري تها وتجسيد شخصي تها باعتبارها عنصرا مشاركا في 

 !الحياة والمجتمع 
هادة كثيرة في هذه  د هذه العالقة القائمة بين الت برير والش  إن  األمثلة ال تي تؤك 

يرة الذ اتي ة، فهي على سبيل ا لمثال تذكر كيف تعر ضت للختان وتشير لألثر الس 
الن فسي والفزيولوجي العنيف ال ذي تركه لها في حياتها "منذ طفولتي لم يلتئم الجرح 
وح. ال أنسى ذلك اليوم صيف  العميق في جسدي، الجرح األعمق في الن فس، الر 

تي ، مر  سبعة وخمسون عاما في ذاكرتي كأن ما األمس. راقدة من تح1937عام 
اية بين فخذي  وقالت: الجرح خالص  م، توق ف الن زيف بعد أي ام. نظرت الد  بركة الد 
م غائرا في الل حم، لم أنظر بنفسي ألعرف مكان  . األلم ظل  كالد  خف  والحمد ّلل 

خصي على أن ه شهادة على بعض 83األلم " ) م هذا الحدث الش  ( ولكن ها تقد 
تسيء إلى المرأة وتتعد ى على أنوثتها وتمنعها العادات االجتماعي ة ال تي كانت 

ة بأن تروي حكايتها مع الختان "و قالت  حق ها في الحياة والمتعة. فهي تسمح للجد 
لي اسمعي يا مبروكة، أنا حأقطع لك طنبورك عشان تبقى طاهرة ونظيفة ليلة 

خلة والعريس ما يقرفش من ك وعشان يا بنت ما تجريش وراء الر جالة" ) ( ثم  84الد 
تستنكر هذه العادة عندما تالحظ أن  البنات الن صرانيات في المجتمع المصري ال 
ر أن   يفلتن من هذه العادة شأنهن  في ذلك شأن البنات المسلمات: "و لم أتصو 

(. كذلك 85النبي  محم دا أو النبي  عيسى أو أي  نبي  آخر يصدر أمرا مثل هذا؟" )
ل الكاتبة بعض األحداث  ة إلى شهادة على الوضع تحو  المتعل قة بحياتها الخاص 

واج المبك ر. فهي إذ  العام  ال ذي تعيشها المرأة المصري ة عند ما تشير إلى ظاهرة الز 
واج من قريبها وهي ال  تذكر تجربة ابنة عم تها ال تي ُأجبرت على قطع تعليمها والز 

ة تفعل بحفيدتها ما فعله أبوه ا بها تروي ما حدث لها تزال طفلة وقد صارت جد 
عندما كادت تقع في ما وقعت فيه زينب ابنة العم ة": هذا هو صوت زينب ابنة 

بعد حرب الخليج قبل  1991عم تي حين زرتها في كفر طحلة في صيف عام 
ذلك بخمسين عاما كنت أسير نحو حتفي ألتزو ج ابن عم ي الحاج عفيفي، سوف 

ان. أم ه ستعل مني الخبيز والعجين. يبني لي بيتا من الط وب األحمر بجو  ار الدك 
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حلب الل بن من الجاموسة، عمل الجبنة القريش فوق الحصيرة، ملء الزلعة من 
وث بالتبن لصنع أقراص الجل ة. أم ه فشلت في هذه المهم ة، تقترب  البحر، خلط الر 

 (. 86من ي فأهب فيها مثل الكلب المسعور")
فاح من خالل وصف ما حدث كذلك يمكن أن نذكر حديثها عن   الحمل الس 

للخادمة شلبي ة لتشهد على ما تتعرض لـه المرأة من اضطهاد نفسي وجسدي 
"صورة شلبي ة محفورة في ذهني. تمشي وراء طنط فهيمة حاملة صر ة من الد مور 
فيها مالبسها. إلى أين تأخذها؟ تنقذها من بين يدي طنط نعمات؟ تنقذ سمعة 

لم أعرف مصير شلبي ة طردتها طنط فهيمة إلى أبيها ليقتلها؟ رب ما العائلة الكريمة؟ 
ل طعامها؟ تبيع جسدها في سوق البغاء إذا  وارع تتسو  تهيم على وجهها في الش 

 (  87اكتسى جسدها بالل حم ؟" )
عداوي الذ اتي ة. فغاية  لكن  روح الت برير هي ال تي تهيمن على سيرة نوال الس 

ر ن ر ذاتها وأن المؤل فة أن تبر  ضالها الكبير منذ طفولتها األولى من أجل أن تحر 
م في جسمي  دها: "كيف يكون الد  تملك نفسها فمنذ أن جاءها الحيض أعلنت تمر 
ل مر ة في حياتي الحيض دم فاسد، ال يحق   نجاسة؟ كلمة "الن جاسة" سمعتها أو 

، ال يحق  لها للبنت خالل أي ام الحيض أن تلمس شيئا مقدسا مثل كتاب ّللا  
يام أو قراءة القرآن، لسانها يصبح نجسا، يدها إذا صافحها أحد  الة أو الص  الص 

الة") ( وفي المدرسة الثانوي ة تعر ضت للط رد من القسم 88تفسد الوضوء والص 
اخلي بسبب مسرحي ة أ لفتها ومث لتها مع صديقاتها خلسة ذات ليلة في المبيت  الد 

( وشاركت في إحدى المظاهرات الوطني ة 89مال سفاحا)ألن  المسرحي ة تشخ ص ح
ارع للمطالبة بالجالء  وحر ضت زميالتها في المدرسة الثانوي ة على الخروج إلى الش 
م يرتفع من صدري إلى  "هذا هو صوتي المشتغل حماسا وأنا أمر  على العنابر، الد 

علة في جس دي وأمشي رأسي ثم  يهبط إلى قدمي، دم ساخن ملتهب، أحمل الش 
حافية في الممر ات. أفتح أبواب العنابر الواحد تلو اآلخر وأهتف بالبنات: بكره 

( وفي كلي ة الطب  واجهت عميدها وطالبت بحق ها في 90المظاهرات يا بنات")
منحة مجاني ة الد راسة وأفلحت في إقناعه والحصول عليها: " لحظة محفورة في 

بدت الحكاية خيالية من تأليفي.. حين وقعت ذاكرتي بالت فاصيل، حكيت ما حدث، 
نهض واقفا. مد  يده لي مصا فحا، برافو يا نو ال،  تعيناه على أوراق البنكنو 

 (. 91برافو، جدعة وّللا  تعالي يا زينب شوفي بنتك عملت إيه")
ياسي، في الجزء  ز الكاتبة على نضالها الس  يرة الذ اتي ة ترك  الث اني من هذه الس 

نخرطت في العمل الفدائي وتزو جت زواجا سياسي ا أحبطته الظروف فهي قد ا
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ل أحسست أن  أحمد ليس أحمد. لم أعرف ذلك بعقلي.  ياسي ة "في العناق األو  الس 
عرفته باألعمق باألصدق. بإحساس الجسد الفطري لم تلوثه العلوم. شيء فيه راح 

. أهو قلبه تركه هناك ولم يعد. شيء فيه تركه على شط  اإلسماعيلي ة وعاد وحده
ياسي والفكري ومواجهتها لزو ار 92وعاد بال قلب؟") ( ثم  تلح  على إبراز نضالها الس 

( وتعر ضها لإلعتقال والت هديد بالقتل "كنت أتلق ى تهديدات بالقتل، 93الفجر)
أصوات مجهولة تأتيني عبر أسالك التلفون، شتائم بالل غة العربي ة الفصحى 

ري ة، تشوبها أحيانا لكنة خليجي ة سعودي ة وكويتي ة وجزائري ة.. يا والعامي ة المص
يطان ال تي أخرجت آدم من الجن ة وسب بت  كافرة، يا عدو ة اإلسالم، يا حليفة الش 

 (. 94الموت والخراب..")
عداوي تخلو من االعتراف.  يرة الذ اتي ة ال تي كتبتها نوال الس  لكن  هذه الس 

م نفسه ا شاهدة على بنات جنسها باعتبارها أنثى تعر ضت ككل  أنثى فالكتابة تقد 
لالضطهاد والعنف ولكن ها تمي زت عنهن  بأن ها ناضلت من أجل أن تخل ص نفسها 
من مجتمع الذكور وأن تحق ق ذاتها. وهي تبعا لذلك تعرض تجربة امرأة تعر ضت 

د األحداث أن ها مواقف سليمة وما أخطأت يوما  للظ لم دائما. ات خذت مواقف تؤك 
وما شعرت بالذ نب تجاه أي  تصر ف مهما كان نوعه. إن  منطق الت برير عندما 

يرة الذ اتي ة المتمي زة.  يقوي يخفي االعتراف وال يحتفي به. ذاك هو شأن هذه الس 
 
 
 
 

❑❑ 
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ار العربي ة للكتاب،  (1 دى، الد   76، ص 1991رجع الص 
 7الخبز الحافي، ص  (2
 57بقايا صور، ص  (3
جن، دار الهالل  (4  18، ص 1995سنين الحب  والس 
 10ـ 9، ص 1999مجر د ذكريات، دار المدى للث قافة والن شر،  (5
سة العربي ة للد راسات والن شر 1سيرة حياتي، ج (6  22، ص 2000، المؤس 
 151أوراقي، حياتي، ج، ص  (7
 17المصدر ذاته، ص  (8
 19خارج، ص  (9

تتساءل نوال السعداوي عن دواعي كتابة سيرتها الذ اتي ة، فتقول في هذا  (10
المعنى: " لماذا أكتب سيرة حياتي اليوم؟ الحنين إلى عمري ال ذي 
مضى؟ هل مضى؟ أم في العمر بقي ة؟ أتكون الكلمات هي المالذ 
ور   األخير لإلمساك بما فات قبل أن يفوت؟ تثبت الص 

شى؟ مقاومة الفناء من أجل البقاء في الوجود، في الذ اكرة قبل أن تتال
  7، ص 1أو الخلود؟ " أوراقي، حياتي، ج

ابع، ص  (11  33اليوم الس 
حافة، ورقات بتاريخ  (12  1995.01.20جريدة الص 
 11تربية عبد القادر الجنابي، ص  (13
 35، ص 1أوراقي حياتي، ج  (14
 54بقايا صور، ص  (15
 233القطاف، ص  (16
  9لة جبلي ة، رحلة صعبة، صرح ( 17
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 10المصدر ذاته، ص  (18
يرة الذاتي ة، ص (19  64ـ 63الس 
 10ـ 9مجر د ذكريات، ص (20
 3خارج المكان، ص  (21
 148ـ 145، ص 1األي ام، دار المعارف، ج (22
واية العربي ة الحديثة، دار المعارف بمصر، ط (23 ر الر   302، ص2تطو 
 303المرجع ذاته، ص  (24
يمكن أن تقرأ مثال "كان يحس  من أم ه رحمة ورأفة وكان يجد من أبيه  (25

ثهم إليه  لينا ورفقا، وكان يشعر من اخوته بشيء من االحتياط في تحد 
ومعاملتهم لـه. ولكن ه كان يجد إلى جانب هذه الر حمة من جانب أم ه 
شيئا من اإلهمال أحيانا ومن الغلظة أحيانا أخرى. وكان يجد إلى 

هذا الل ين والر فق من أبيه شيئا من اإلهمال أيضا واالزورار من  جانب
 .17، ص 1وقت إلى وقت" األي ام، ج

 9خارج المكان، ص  (26
 8المصدر ذاته، ص  (27
 10المصدر ذاته، ص  (28
 91انظر خارج المكان، ص  (29
 305انظر المصدر ذاته، ص  (30
 10المصدر ذاته، ص  (31
 356المصدر ذاته، ص  (32
 26المصدر ذاته، ص  (33
 42المصدر ذاته، ص  (34
 86المصدر ذاته، ص  (35
 10المصدر ذاته، ص  (36
جن، ص و  سنين الحب   (37   118ـ 117الس 
 11المصدر ذاته، ص  (38
 237المصدر ذاته، ص (39
 66المصدر ذاته، ص (40
 101ـ 100المصدر ذاته، ص (41
أن ص  (42  الط بعة العربي ة من 51راجع ما قاله في هذا الش 
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جن، ص  (43 هادة بعض 110ـ 109سنين الحب  والس  ، ويذكر في هذه الش 
ـ طليعة  الت نظيمات اليساري ة وهي: الر اية ـ الن جم األحمر ـ الن واة 

يوعيين عبي ة ـ المنظ مة الشيوعي ة المصري ة  الش  يمقراطي ة الش  ـ الد 
 )مشمش( ـ و هي كل ها تنظيمات ماركسي ة.

 42خارج المكان، ص  (44
 43المصدر ذاته، ص (45
 91المصدر ذاته، ص (46
 11مجر د ذكريات، ص  (47
 97المصدر ذاته، ص (48
 12المصدر ذاته، ص (49
 13المصدر ذاته، ص (50
وائي ة، دار اآلداب  (51  13، ص 1982هواجس في الت جربة الر 
 58ـ 57بقايا صور، ص  (52
 78المصدر ذاته، ص (53
 94المستنقع، ص  انظر (54
 30القطاف، ص  (55
وائي، دار  (56 انظر كامل الخطيب وعبد الرز اق عيد، عالم حن ا مينه الر 

  117، ص 1979اآلداب 
وائي ة، ص  (57  14هواجس في الت جربة الر 
ويقول أيضا: أنا ال أزعم أن سفينة عائلتنا  110بقايا صور، ص  (58

ة بحر الفقر الكبير ولكن ها، وحدها ال تي عرفت هذا التخب ط في لج  
ها اضطرابا في مصطرع النوء  بسبب من ال مباالة ركابها، كانت أشد 

ياع في الل جة. وقد ضاعت فعال"ص   204وأسرعها إلى الض 
 130المصدر ذاته، ص (59
 133المصدر ذاته، ص (60
 134المصدر ذاته، ص (61
 108القطاف، ص  (62
  109المصدر ذاته، ص (63
 35، ص 1992األخطاء، مطبعة الن جاح الجديدة زمن  (64
 51المصدر ذاته، ص  (65
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 125زمن األخطاء، ص  (66
 117المصدر ذاته، ص  (67
اقي د ت، ص (68  10الخبز الحافي، دار الس 
 18المصدر ذاته،ص  ( 69
 93زمن األخطاء، ص  (70
 12الخبز الحافي، ص  (71
ابع، ص  (72  33اليوم الس 
 24قادر الجنابي، ص تربية عبد ال (73
 25المصدر ذاته، ص  (74
 37المصدر ذاته، ص (75
 45ـ 44المصدر ذاته، ص (76
 18المصدر ذاته، ص (77
 64المصدر ذاته، ص (78
 12ذكريات األدب والحب  ص  (79
 127رحلة جبلي ة، رحلة صعبة، ص  (80
 97المصدر ذاته،ص  (81
 10المصدر ذاته، ص (82
 62ص  1أوراقي،حياتي ج (83
 24، ص1المصدر ذاته ج (84
 62المصدر ذاته، ص (85
 144المصدر ذاته، ص (86
 232المصدر ذاته، ص (87
 64المصدر ذاته، ص (88
  264ـ 261ص  1انظر أوراقي، حياتي ج، (89
 269ص  1أوراقي، حياتي، ج، (90
 328، ص 1المصدر ذاته ج (91
 79، ص 2أوراقي، حياتي، ج (92
 17المصدر ذاته ص  (93
 29المصدر ذاته، ص (94
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. لقد انطلقنا منذ بداية تحليلنا من مصادرة مفادها أن نا إزاء جنس أدبي  1.5
يرة الذ اتي ة. وإذا كان األمر على هذا الن حو فإن  لكل  جنس  عرفه الن اس باسم الس 

يرة الذ اتي ة تندرج ضمن خانة األجناس أدبي  إنشائي ته  ة. ومن منطلق أن  الس  الخاص 
ردي   ؤال: ما هي الخصائص الفني ة ال تي تمي ز هذا الجنس الس  ردي ة يطرح الس  الس 

 عن غيره من األجناس السردي ة األخرى؟
ال نريد أن نخوض في تلك المسائل ال تي خاض فيها قبلنا جورج ماي عندما 

هذا الجنس األدبي الحديث بغيره من األجناس القريبة منه شأن  بحث في عالقة
واية وتحد ث عن الظ واهر الفني ة ال تي  يرة والر  رات واليومي ات وكتب الوقائع والس  المذك 

يرة الذ اتي ة من هذا الجنس األدبي أو ذاك ) ( فتلك مسائل نظري ة 1استعارتها الس 
نها أثناء تحليل الظ واهر الفني ة الممي زة لهذا عام ة تم  تحديدها ويمكن االستفادة م

 الجنس األدبي.
يرة الذاتي ة.  و نحن نعترف منذ البداية أن نا لسنا إزاء أسلوب واحد في كتابة الس 
نة العربي ة ال تي اعتمدناها تعرض علينا أساليب عديدة في عرض الحياة  فالمدو 

رد وهو ما يعو  ة وأشكاال متنو عة في الس  ق إلى حد  ما سعينا إلى البحث في الخاص 
مات  رد ولكن نا سنكتفي في هذا الفصل بالبحث في المقو  إنشائي ة هذا الل ون من الس 
الفني ة العام ة ال تي تشترك فيها كل  أساليب الكتابة دون التوق ف عند وجوه 

 االختالف بين هذا األسلوب أو ذاك أو هذه الط ريقة في العرض أو تلك.

رد. وككل  أشكال  . إن  2.5 يرة الذ اتية ليست إال  شكال من أشكال الس  الس 
يرة الذ اتي ة مؤل ف يكتبها وسارد يسردها وقارئ فضولي  يقرؤها. ثم ة مقام  رد، للس  الس 

يرة الذ اتية هو هذا االلتبا القائم بين  سسردي  ومقام كتابي وما تتمي ز به الس 
ارد نظري ا ليس كائنا ورقي ا من صنع المؤل ف بل كائن أنطولوجي  المقامين. فالس 

ارد بل هو قارئ  حقيقي هو المؤل ف ذاته والقارئ ليس قارئا مفترضا يخاطبه الس 
ر لـه حياته كما أسلفنا أو يعرض عليه شهادة أو  حقيقي  يخاطبه المؤل ف يبر 

ة. ولكن هذا المؤل ف يتحو   ل يعترف لـه بأخطاء كان قد اقترفها في حياته الخاص 
إلى سارد ألن ه سيخضع مروياته لمقتضيات الفن  والكتابة حت ى يصل إلى مخاطبه 
رد ومقام الكتابة.  يرة الذ اتي ة إزاء مقامين متطابقين: مقام الس  وبالت الي فنحن في الس 
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ردي ال ذي يتحد ث عن  وت الس  عداوي في "أوراقي، حياتي" هي الص  فنوال الس 
ة وإذا فصلنا ب يرة الذ اتي ة تفقد تجربته الخاص  ردي فإن  الس  ين المؤل فة والصوت الس 

 معناها.
يرة الذ اتي ة؟ ارد في الس  ؤال اآلن أين يتجل ى صوت الس   و الس 

ين هما األي ام لطه حسين  في كل  الن صوص ال تي اعتمدناها باستثناء نص 
ارد بواسطة ضمير نحوي هو  دى لمحمد العروسي المطوي يظهر الس  ورجع الص 
ل )بقايا صور( من سيرة حن ا مينه الذ اتي ة  ضمير المتكل م المفرد. يبدأ الجزء األو 

ارد "كانوا يخرجون  تبكي أم ي المريض على محمل وكانت  بأبيبقول الس 
( ويبدأ رفعت السعيد كتابه )مجر د ذكريات( بهذا المقطع القصير "شيئا 2وراءه...)

 أدري البتداء ولحظة االنتهاء. ولست ن ال يعرفهما إنسان أي  إنسان، لحظة ا
دها إزاء هذا األمر، هل  فتغل بتا غالبتهنفسي و  غالبتوحت ى بعد أن  على تمر 

( ويبدأ إدوارد سعيد سيرته الذ اتي ة بهذا المقطع 3سيكون هذا األمر ممكنا أم ال" )
ة وشخصي ة ومصيرا ، "تخترع العائالت آباءها وأبناءها وتمنح كل  واحد منهم قص 

ة. وقع خطأ في الط ريقة ال تي تم  بها  تركيبي و  اختراعيبل إن ها تمنحه لغته الخاص 
بة "والواقع أن ي 4األربع.. ") شقيقاتيو  والدي  في عالم  ( وينهيها بهذه الجملة المرك 

تعل مت وحياتي مليئة إلى هذا الحد  بتنافر األصوات، أن أؤث ر إال  ان أكون سوي ا 
(. وعلى هذا الن حو يبدأ محم د شكري "الخبز 5ي غير مكاني" )تماما وأن أظل  ف

الحافي" "صباح الخير أي ها الليليون، صباح الخير أي ها الن هاريون، صباح الخير يا 
ائر نائما، عبر األزق ة  طنجة المنغرسة في زمن زئبقي. ها أنذا أعود ألجوس، كالس 

الحاضرة.. كلمات واستيهامات  والذ كريات، عبر ما خط طته عن "حياتي" الماضية
أن 6وندوب ال يلئمها القول، أين عمري من هذا الن سيج الكالمي؟") ( وكذا الش 

بالن سبة إلى فدوى طوقان التي تبدأ سيرتها الذ اتي ة بهذه الجملة "ظللت، طيلة 
ه إلي  عن  عمري األدبي، أحس  بانكماش ونفور من اإلجابة على األسئلة ال تي توج 

( ويمكن أن نستعرض 7والعوامل ال تي وج هت هذه الحياة وأث رت فيها") حياتي،
د مالحظتنا.  نة لنؤك  بدايات ونهايات بقي ة الن صوص ال تي اعتمدناها في هذه المدو 
خص ال ذي عاش هذه  ارد ال ذي يروي تجربة حياته هو الش  وهذا يعني أن  الس 

ارد والش   نة الت جربة. فثم ة تطابق الشك  بين الس  رد. تعرض مدو  خصي ة موضوع الس 
يرة الذاتي ة العربي ة فيما أعلم حالتين تشذ ان عن هذه القاعدة العام ة تتمث الن كما  الس 
ين هام ين: نص  تأسيسي هو األي ام "لطه حسين ونص  حديث  أشرنا سابقا في نص 

دى" لمحمد ال عروسي ذهب مذهب "األي ام" في أسلوبه وطريقة سرده وهو "رجع الص 
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رد.  خصي ة موضوع الس  ارد عن الش  المطوي. في هذين الكتابين ينفصل ظاهري ا الس 
رد بحكم  خصي ة موضوع الس  ارد ال يمكن أن يكون إال  الش  وإذا اعتبرنا أن  الس 

ان فإن  االلتباس يظل  قائما.  الميثاق السير ذ اتي الذي ينبني عليه النص 
ارد إن  مسألة توظيف الضمير ال قيمة ل ها إذا لم تفدنا في تحديد وضعي ة الس 

في سرده. في الن صوص التي توظ ف ضمير المتكل م المفرد ندرك بسهولة أن  ال ذي 
ارد  خصي ة المركزي ة صاحبة الت جربة وهذا يعني أن  الس  يروي التجربة هو الش 

تها مشارك أساسي  في الت جربة باعتباره صاحبها وهو يروي من داخل الت جربة ذا
ين االستثنائيين يبدو  وال يمكن أن يكون البت ة خارجا. إن  االلتباس في النص 
ارد يطابق الشخصي ة موضوع الت جربة فهذا يعني أن ه  واضحا. فإذا اعتبرنا أن  الس 

 مشارك فيها )و هذا أمر ال جدال فيه(.
ارد ال ذي يروي الت   رد يوهم بأن  الس  جربة و لكن توظيف ضمير الغائب في الس 

يرة الذ اتية ال يمكن أن يكون ولكن  يكون خارجها وهو يرويها وهو وضع في الس 
المسألة تظل  مسألة إيهام ال غير، ففي الكتابين يكفي أن نحذف كلمة الصبي  أو 
ضها بضمير المتكل م المفرد حت ى ال يتغي ر شيء. ولكن  الفصل  الفتى ونعو 

ل من كتاب األ ارد يخاطب ابنته العشرين من الجزء األو  ي ام يكشف الل عبة.فهذا الس 
ثها عن أبيها ال ذي هو الصبي  موضوع الت جربة، فكيف تكون هذه البنت هي  ويحد 
رد إذا لم يكن هذا ذاك.  خصي ة موضوع الس  ارد وابنة الش  في الوقت ذاته ابنة الس 

يرة الذ اتي ة يتمث   ل في محاولة ولكن المسألة تعب ر عن هوس لدى أغلب كت اب الس 
رد  خصي ة موضوع الس  ارد وصوت الش  الفصل ما أمكن لهم ذلك بين صوت الس 

وتي سنحل له في حينه.  د الص   وإنتاج ضرب من التعد 

رد ومقام الكتابة في السي رة الذ اتي ة على 3.5 . ينعكس االلتباس بين مقام الس 
نة وضع المسرود لـه. يعرض علينا كتاب األي ام مثاال منفردا ل ر في المدو  م يتكر 

ارد مسرودا لـه داخل الت جربة يتمث ل في شخص  ال تي اعتمدناها عندما يخاطب الس 
البنت ال تي إليها أشرنا: فنحن إذن إزاء مقامين سرديين ظاهرين: مقام مركزي 
قوامه المؤل ف ساردا والمسرود لـه هذا القارئ الحقيقي أي الرأي العام الث قافي الذي 

ر لـه حياته ومواقفه وداخل هذا إليه يت المقام ثم ة مقام ثانوي وج ه طه حسين ليبر 
ارد وابنته مسرودا لـه. بيد أن  كتاب األي ام ال يخلو من مقامات سردي ة  قوامه الس 
ارد في أغلب األحيان إلى مسرود لـه ويمكن أن نذكر على  ثانوي ة يتحو ل فيها الس 

ه أم   الصبي  على الصبي  من حكايات: "و لم تكن أم  سبيل المثال ما كانت تقص 
ة") ت فيها هذه القص  ( وما كان يرويه أبو الصبي  من 8الصبي  تدع فرصة إال  قص 
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يخ هذه  قصص "و كان أبو الصبي  ال يدع فرصة إال  ذكر فيها عن الش 
ة..") ث ( وتحد د هذه الجملة " وكانت أم  الصبي  وأبوه يجدان لذ ة في أن يتحد  9القص 

ردي ة  (10إلى أبنائهما بهذه األخبار واألحاديث") طبيعة مثل هذه المقامات الس 
خصي ة المحوري ة موضوع الت جربة  خصي ة تصبح ساردا )األب أو األم( والش  فالش 
د  تصبح مسرودا لـه صحبة إخوته. لكن نا في بعض المقامات ال نستطيع أن نحد 

ارد ال ذي يروي للشخصي ة موضوع ال ت جربة فمن خالل عبارة " وقد قرئ الس 
د هوي ته. أحيانا  ارد قارئا ال نستطيع أن نحد  لصاحبنا من هذا كل ه "يصبح الس 
ل الصبي  إلى سارد. فمن خالل هذه الجملة"و قص  الصبي  هذا كل ه على  يتحو 

ارد 11أم ه") ( تبدو األم  وهي إحدى شخصي ات الت جربة مسرودا لـه ولئن كان الس 
ئيسي. بيد أن نا في هذ ارد الر  ا المقام هو الصبي  فإن ه يحيل بطبيعة الحال على الس 

اخلي ة ال تت صل باألحداث الجوهري ة  نالحظ أن  كل  هذه المقامات السردي ة الد 
ة، بل هي من باب األحداث العام ة داخل األسرة  المتعل قة بحياة الصبي  الخاص 

ارد معب را عن حال الصبي  والمجتمع ألن  ما يتعل ق باألحداث  ة يرويه الس  الخاص 
الذي عايش الحدث مباشرة، ولعل  هذا األمر أهم  ما يمي ز كتاب األي ام في عالقته 

ير الذ اتي ة الال حقة.  بالس 
نة من هذا االلتباس ال ذي أشرنا إليه. ثم ة دائما مقام  تخلو بقي ة نصوص المدو 

ارد يسرد ويروي سردي  رئيسي  وهو في حقيقة األمر م طابق لمقام الكتابة، الس 
بلسان المؤل ف والمسرود لـه قارئ مفترض بتطابق أيضا مع القارئ الحقيقي. وثم ة 
اخلي ة ال تي يعسر حصرها  ردي مجموعة من المقامات الد  دائما داخل هذا المقام الس 

ر الحياة حصرا علمي ا دقيقا. بيد أن  هذه المقامات تثير إشكاال عندما تتعل ق  بتطو 
ارد. ة ال تي يرويها الس   الخاص 

اخلي ة وهي مقامات 1.3.5 .في ثالثي ة حن ا مينه تكثر المقامات السردي ة الد 
يرة الذ اتي ة الذي يروي باسم  ئيسي لهذه الس  ارد الر  ل ظاهر وجلي  أي الس  عونها األو 

ردي  الث اني فهو يغيب أحيانا وال يمكن لنا  المؤل ف الحقيقي للنص  أم ا عونها الس 
ارد الخطأ المتعل ق بحالته المدني ة وهو  تحديده. ففي بداية بقايا صور يروي الس 
ارد ولم يكن شاهدا عليه وإن ما ُروي لـه ومن ثم ة نقله ورواه في  حدث لم يره الس 
د الط رف ال ذي روى لـه الحادثة "والدي ال يعرف كيف  سيرته الذاتي ة لكن ه ال يحد 

الخطأ. ولست متأك دا من اهتمامه به بعد أن عرف. لقد شتم المختار وانتهر وقع 
أم ي ال تي اعتبرت األمر كارثة. يبدو أن ه ذهب إلى ذلك المختار برفقة قهوجي 
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د هذا 12عجوز.." ) ( فقد تكون أم ه هي التي روت الحادثة أو أبوه ولكن ه ال يحد 
ردي تحديدا دقيقا.  العون الس 

ردي ة الضمني ة وكثرتها في بيد أن  حن   ا مينه يعترف بأهمي ة هذه المقامات الس 
سيرته الذ اتي ة فهو يقول: "و بمقدار ما أفدت من قصص والدي عن الحياة العام ة، 
ور الذي لعبته أم ه في  ة" ويلح  على الد  أفدت من ذكريات والدي  عن حياتنا الخاص 

ة التي يرسمها تأثيث ذاكرته وتنشيطها وترميمها حت ى تكو  ن صورة الحياة الخاص 
ثت إلينا، إخواني وأنا، حديثا طويال عن أي امها وذكرياتها،  صورة متكاملة: "لقد تحد 
والتقطت من حديثها ما جعلني ألصق صورا رسمها غيري على مساحة العدم 

ار") ا ( وعلى هذا الن حو فإن  كل  ما يتعل ق بحياة األم  قبل زواجه13ال ذي سبق الد 
أو بعده بقليل كانت األم  قد روته لولدها الذ ي نقله عنها ويرويه للقارئ. وبالت الي 
ردي ة المضم نة.  فإن  األبوين هما بمثابة ساردين هام ين داخل هذه المقامات الس 
ئيسي مسرودا  ارد الر  ساردا والس  ردي  ظاهرا. تكون األم   أحيانا كثيرة يكون المقام الس 

ة الخال لـه وثم ة حكاي ة تروى وتنقل إلى القارئ الحقيقي: "و تابعت أم ي قص 
منا  يف، كان يأخذنا إلى "الر غاط" في أراضي القطن، كان مقد  فقالت: "أي ام الص 

غار..") ( ثم  يلتبس علينا 14وهو وحده بين المقدمين، يأخذ تعيينا من الخبز للص 
ل "نمت  ارد األو  أنا على ركبة أم ي، قبل أن سارد هذه الحكاية عندما يقول الس 

م بي العمر أن  والدي هو  ة سمعت بقي تها فيما بعد... وعلمت حين تقد  تنتهي القص 
ويدي ة وصديق خالي، قد تزو ج أم ي اليتيمة ال تي لم يبق لها  من نفس بلدة الس 

ة الخال حت ى يروي بدوره 15أحد") ( ولكن كيف علم ذلك ومن أنهى لـه بقي ة قص 
ؤال.ما روى؟   إن  النص  ال يجيب عن هذا الس 

يرة  ارد في مثل هذه الس  ياق أن  الس  بيد أن  ما يجدر مالحظته في هذا الس 
ردي ة فهو يروي الحدث ال ذي عاشه أو كان  الذ اتي ة ال ينف ك ينب ه إلى مقاماته الس 

ه شاهدا عليه بصفة مباشرة ولكن  الحدث ال ذي لم يعشه ولم يكن شاهدا عليه فإن  
في أغلب الحاالت ال يرويه إال  بذكر مصدره واإلشارة إلى مقامه ولذلك تكثر في 

 ، بارعا أخبرتني أم يهذا النص  هذه العبارات المنب هة "كان، كما 
ثتنا بعد ذلك عن أبي فقالت..")16في الميكانيك") د لنا" 17( " حد  ( وكانت األم  تؤك 

ور المحروقة في فيلم ال18) ذ اكرة، وبدأ تسلسل األحداث ( "انتهت الص 
(" كانت تروي وهي على أشد  ما يكون من الذ عر 20( "روى والدي")19والمشاهد")

( "وسنعرف 21(" كنت قد سمعت ")20(" شاع بعد ذلك" )20كيف نزلوا عليها" )
ثنا األم  يوما عن كل  ذلك، ستجعلنا تتذك ره ونعيد 22نحن، حين نكبر" ) ( "و ستحد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ـ 107ـ  

( "أنا لم أصادف تلك األرملة 23عره رهبة لم نستشعرها عندما وقع" )تركيبه ونستش
جاءني عن طريق والدتي أبدا وال جاءني عن أوالدها خبر. كل  ما علمته عنها 

( "ال أدري كيف 25( "خرجت األرملة كما روت األم  تطلب بقرتها على الت خم")24")
ولكن ني، من الت جربة ال تي ستعيشها تعر ف الوالد إلى هذا اإلقطاعي، وال من قاده إليه 

العائلة ومن الوضع ال ذي سنجد أنفسنا فيه وكذلك من الذ كريات واألقوال، سأعرف 
 (.26أن  الوالد عقد صفقة خاسرة معه" )

ارد  إن  مثل هذه الت عابير كثيرة وهي متنو عة في صيغتها ولكن ها تؤك د حرص الس 
ل على ذكر مصادره في رواية األ ردي ة.إن  هذا األو  حداث والت نبيه إلى مقاماته الس 

ارد يحيل مباشرة على  ير الذ اتي نفسه، فإذا كان الس  الحرص ينبع من الميثاق الس 
شخص أنطولوجي هو المؤل ف ذاته ويروي أحداثا نفترض أن ها حقيقي ة عاشها بنفسه 

ى تكون هذه فإن ه ال يمكن أن يروي إال  ما عاشه أو تناهي إليه أو سمعه حت  
 المرويات بالن سبة إلى المتلق ي أو القارئ أقرب إلى الت صديق.

يرة الذ اتي ة يعلن أن ه يروي وال 2.3.5 ارد في الس  . على هذا الن حو نرى أن  الس 
عداوي مقطع  يتخي ل عندما يشير إلى مصادره ورواته.في" أوراقي حياتي "لنوال الس 

دتها حديثا فيه تفاصيل كثيرة ال يمكن أن ( تتحد ث فيه عن وال27سردي  أنيق )
قها القارئ إذا لم تنشئ المؤل فة مقاما سردي ا ثانوي ا داخل المقام الر ئيسي وتشير  يصد 
إلى المصدر ال ذي اعتمدته لترسم المشهد "كنت أنا واحدة من هؤالء البنات 

ورة األصلي ة من ذا كرتي: المولودات، لم أر المشهد بعيني رأسي. ضاعت الص 
تي  أسترجعها عن طريق الخيال، أجمع في خيالي الكلمات ال تي سمعتها من جد 
ل مر ة خرجت فيها من بطن  وأنا في الخامسة من العمر ألرسم المشهد الحزين ألو 

( ولم ا أدركت أن  هذا المشهد كما صيغ كان أقرب إلى الخيال عادت 28أم ي" )
ه" رب ما تبدو هذه الل حظة بعيدة عن الواقع، لكن للت ذكير بمصدرها والت نبيه إلى أهمي ت

تي الحاجة مبروكة أم  أبي وكن ا نسم يها ست ي  ما حدث كما حكت لي جد 
 (.29الحاجة..." )

عداوي "أوراقي،  ردي ة قليلة في ثالثي ة نوال الس  إن  مثل هذه المقامات الس 
ة قليلة. تروي حياتي" ألن  الحكايات ال تي ترويها وال تي تبتعد عن حياته ا الخاص 

ة ذاتها  تها ولكن ها تذكر أن ها تنقلها عن الجد  المؤل فة بعض المقاطع من حياة جد 
د فوق األرض وأنام، أفتح عيني، أرى الن جوم وصوت ست ي الحاجة ال يزال  "أتمد 

خلة" ) د أن ها تنقل الحكاية وال تبتدعها "بعد 30يحكي عن ليلة الد  ( ثم  تضيف لتؤك 
أعوام، ثالثة أو أربعة كما حكت ست ي الحاجة، ارتفع بطنها بالحمل ثم   بضعة
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( ال شك  ثم ة في هذه الثالثي ة مقامات ضمني ة كثيرة يدركها القارئ 30ولدت أبي" )
وهو يقل ب صفحات حياة المؤل فة فعندما تقول على سبيل المثال "كنت أسأل أم ي 

تي آمنة حت ى تفقد سوا د عينيها، تضع أم ي يدها فوق فمي تكتم ما ال ذي حدث لجد 
ؤال، تهمس في أذني ألسكت. إن  جد ي في البيت وحين يكون في البيت فالكل   الس 
يسكت دون أن تنطق أم ي عرفت كل  شيء، المعرفة كانت تسري في جسدي على 

لت إلى حكاية 31شكل القشعريرة" ) دة وأن ها توص  ( ندرك أن  مصادر المعرفة متعد 
ها دة كانت فيها دائما مسرودا لـه، ثم   جد  من أم ها عن طريق مقامات سردي ة متعد 

د  جمعت هذه المقامات وروتها. وهي تعترف أن ها أحيانا ال تستطيع أن تحد 
ارد إلى كائن جمعي ال  ل الس  اخلي ة تحديدا دقيقا عندما يتحو  مقاماتها السردي ة الد 

ها عن ست ي الحاجة وأم ها الغزاوي ة، للن ساء يمكن تحديد هوي ته "حكايات كثيرة أسمع
( ثم  تتدارك األمر وتذكر 32تاريخ غير مكتوب، تتناقله األلسنة، جيال بعد جيل" )

في هذا الموضع مصدرها األساسي ال ذي أخذت عنه هذه الحكايات "أجلس إلى 
جوار ست ي الحاجة أستمع إلى الحكايات، أمسك ذيل جلبابها إذا ذهبت إلى 

يرة 32حقل.." )ال ريحة محدودة في هذه الس  ( ومهما كان األمر فإن  المقامات الص 
عداوي تريد  يرة الذ اتي ة ال تي كتبها حن ا مينه فكأن  نوال الس  الذ اتي ة بالمقارنة مع الس 
خصي ة زاخرة باألحداث والحكايات وليست في حاجة  أن توهم قارئها أن  حياتها الش 

ث انوي ة ال تي لم تعشها مباشرة لكي تؤث ث سيرتها في حين أن  إلى تلك الحكايات ال
ة بقدر ما كتب سيرة ذاتي ة  حن ا مينه ذاته يصر ح أن ه لم يكتب سيرته الذ اتية الخاص 
تتعل ق أساسا بحياة العائلة التي نشأ فيها، من ثم ة تكثر الحكايات المتعل قة بحياة 

خصيات المت صلة   بهما.األم  أو األب أو الش 

. في كتاب فدوى طوقان "رحلة جبلي ة، رحلة صعبة" تقل  المقامات 3.3.5
ردي ة الصريحة بصفة الفتة لالنتباه فباستثناء اإلشارة إلى بعض ما يتعل ق بحياة  الس 
ثتني أكثر من مر ة كيف كانت تفقد شهي تها للط عام إذا سمح أبي أو  األم  "و لقد حد 

ناسبة من مناسبات األفراح لدى بعض العائالت في عم ي لنساء العائلة بحضور م
ة. أم ا فيما 33البلدة" ) ( ال نجد حكايات ثانوي ة ترويها المؤل فة خارج حياتها الخاص 

يتعل ق بالحياة العام ة فإن  المؤلفة تعتمد بعض المراجع التاريخي ة كحديثها عن 
لعربي ة وإشارتها إلى المرجع سقوط االمبراطوري ة العثماني ة ونمو  الحركة القومي ة ا

( أو حديثها عن 34ال ذي اعتمدته )جذور القضي ة الفلسطيني ة للدكتور إميل توما( )
الة التركي أوليا جلبي ) ( أو 35تاريخ عائلتها في مدينة نابلس وإشارتها إلى الرح 

الة مصطفى اللقيمي الحسيني في رحلته المسم اة "موانح األنس برحلتي  إلى الرح 
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( ولذلك ال نراها 36ه" عند تعر ضها لمناخ مدينة نابلس ) 1143 –وادي القدس ل
تنشغل كثيرا بذكر مصادرها إذ تكتفي أحيانا ببعض العبارات على نحو "غير أن  

( أو "و 37المعروف المتوارث منذ خمسة قرون يشير إلى أن  أجداد العائلة.." )
د أن بعض أحفاد أجدادنا  وا في نابلس قد المعروف، بل المؤك  ال ذين نزحوا واستقر 

( وأحيانا أخرى تسكت عنها وتسقط 37انخرطوا بعد الفتح العثماني في الجيش" )
يخة وهي حكاية طويلة  ردي. فهي على سبيل المثال تروي حكاية الش  مقامها الس 
ارد  نسبي ا في هذا الكتاب ولكن لسنا ندري كيف وصلت هذه الحكاية إلى الس 

نيا لم الر ئيسي ح ت ى يرويها في هذا الكتاب ال ذي نقرؤه "منذ فتحت عيني  على الد 
لطة والبوليس السر ي ال ذي يعمل  يخة" إال  وهي صاحبة الهيبة والس  أعرف "الش 
م لهم الت قارير بما يجري في البيت وكان في تلك  لحساب أرباب العائلة ويقد 

يرة الذ اتي ة برسم الت قارير الكثير من السم  المدسوس" وفي الحقي قة تهتم  هذه الس 
خصي ة المعني ة وتحل ل الظروف ال تي أحاطت بها أكثر مم ا تروي  مالمح الش 
ردي الر ئيسي  وتحكي ولذلك نالحظ ضآلة الحكايات المروي ة داخل المقام الس 
ل على بعض المراجع  ارد في هذا النص  إم ا يسرد ما يعايش مباشرة أو يعو  فالس 

رجة الث انية أو فيما يت عل ق بالحياة العام ة وعلى هذا الن حو تقل  الحكايات من الد 
تكاد تختفي وهي كتابات عادة تت صل مباشرة بالحكاية المركزي ة أي حكاية الحياة 

خصي ة.  الش 

يرة الذاتي ة ال تي كتبها إدوارد سعيد "خارج المكان" شكل 4.3.5 . تت خذ الس 
ارد إلى رسم portraitـ autoالر سم الذ اتي )  يرة الذاتي ة يميل الس  (. في هذه الس 

رة عبر رحلة الحياة ال تي عاشها. ولذلك ال تتباعد  مالمح شخصي ته المتطو 
ة.  ارد الخاص  الحكايات القصيرة ال تي يرويها عن الحكاية المركزي ة أي حكاية الس 

ارد في بداية الكتاب عن حياة أبيه وأم ه ول كن ه رواها تدعيما لبعض لقد تحد ث الس 
مالمح شخصي ته باعتبارها مالمح كانت إلى حد  ما استجابة لعمل الوراثة وأثر 
ة خارج تجربته المباشرة  ارد كل ما روى قص  تربية الط فولة. ولكن العجيب أن  الس 
ردي  إشارة دقيقة. فقد يكون من العادي  ته وأشار إلى مقامه الس  يذكر مصدر قص 

ارد كيف تلقى الحكاية ال تي يرويها ولم يعش وقائعها  كما أشرناـ – أن يذكر الس 
مباشرة فهو على سبيل المثال عندما يتعر ض إلى حياة أبيه يذكر أن ه أخذ الخبر 
عن أبيه نفسه: "عن أبي أعلم أن ه درس في مدرسة سان جورج في القدس وبرع 

ارد بالمقام ( ولكن ه من غير العادي 39في كرة القدم والكريكت.." ) أن ينشغل الس 
ارد الر ئيسي عليه كأن  ارد والمسرود لـه وكيفي ة سرده وتعليق الس  ردي فيذكر الس  الس 
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ا  يقول في سياق حديثه عن حياة أبيه وما كان يرويه األب عنها" غير أن  أي ا مم 
مني" ) م لم ُيعط لي وفق سياقه الز  ة األخرى ال تي كان أبي 39تقد  ( أو "القص 

رها باستمرار تتعل ق بسباق سباحة نظ مته جمعي ة الشب ان المسيحيين" )يك ( أو 39ر 
ة وتيرة متسارعة وتبتعد كلي ا عن التشب ه بروايات هواشيو  "بعد أميركا، تكتسب القص 

ومانسي ة" ) ارد األصلي في مثل هذه المقامات 39آلجر الر  ( وأحيانا يشير الس 
ر األب سرد السردي ة إلى دوره في إثارة سار  د الحكاية وإلغاء المقام برمته إذ يكر 

باحة "و لكن عندما بلغت مطلع الثالثينات الح لي فجأة أن  وديعا  حكاية سباق الس 
ر سائر الن شاطات وهذا أمر ال يستحق  الث ناء  كان من البطء والعناد بحيث أخ 

ر حديثا لكن ه ال يزال ضعيف القدر  ات "إن  شعار ال فقلت ألبي بعجرفة مواطن تحر 
تستسلم أبدا" قد يعني أيضا أن ك آفة اجتماعي ة تعرقل نشاط اآلخرين...أشاح بنظره 

ة" ) ( 39من دون أن ينبس ببنت شفة. وكانت تلك آخر مر ة رويت فيها تلك القص 
ارد يلح   وتظل  أهم  المقامات في هذا الكتاب المقام المركزي وهو مقام الكتابة فالس 

يرة الذ اتي ة وهي ظروف المرض على ذكر الظر  وف ال تي أحاطت بكتابة هذه الس 
فاء منه وما تخل لها من بعض األعمال العادي ة ال تي تتقاطع  ال ذي ال أمل من الش 
يرة الذ اتي ة، فهاهو يخاطب نفسه وقارئه معا في شأن هذه الظ روف  مع كتابة الس 

ر بها لنفسي وللقارئ مدى قائال: "هذه الت فاصيل مهم ة ألن ها الوسيلة ال   تي أفس 
ارتباط زمن هذا الكتاب بزمن مرضي، بحقباته وطلعاته ونزالته وتقل باته كاف ة... و 
لم ا كنت خالل أعمالي األخرى ـ كتابة المقاالت وإلقاء المحاضرات والت دريس 
حفي ةـ  أعبر المرض مؤق تا تلك األعمال، بما يشبه القسر بواسطة  والمهم ات الص 

يرة،  مواعيد الت سليم ودورات بدايات الن صوص ومتونها والن هايات إذا أنا في هذه الس 
تجرفني فترات العالج واإلقامات في المستشفيات واأللم الجسدي والكرب الذ هني 

م بكيفي ة الكتابة وموعدها ودوامها ومكانها..")  (40وتتحك 

عاشها وال يروي . في الخبز الحافي، يروي محمد شكري أحداثا 5.3.5
حكايات استمع إليها وعندئذ تغيب الحكايات الثانوي ة وتختفي المقامات السردي ة 
ارد ال يروي إال  األحداث  اخلي ة. ثم ة مقام سردي  واحد وهو المقام الر ئيسي فالس  الد 
يرة الذ اتي ة كل ها هي من باب رواية األفعال ورواية األقوال  الحي ة ال تي عاشها. فالس 

وائي. لكن   رد الر  رد في هذا الكتاب أقرب إلى الس  ولذلك سنتبي ن أن  أسلوب الس 
ارد في  رد يتغي ر في "زمن األخطاء" ومن المفيد أن نالحظ عناية الس  أسلوب الس 
ئيسي في  ردي  الر  يرة الذاتي ة، بتحديد الظروف الحافة بمقامه الس  هذا الجزء من الس 

 ه كتب فصوال منه أكثر من موضع. فهو يذكر أن  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ـ 111ـ  

ة المقابر ال تي يرجع عهدها إلى  "في المقابر اليهودي ة والن صراني ة واإلسالمي ة خاص 
القرن الت اسع عشر في طنجة، رب ما ألن  المقابر القديمة أكثر إيحاًء" أو ألن ه يحب  

( وفي موضع آخر يصف الحالة الموسيقي ة ال تي كان عليها وهو يكتب 41القديم )
نفوني ة الت اسعة والل يلة سير  عادة في الس  ته "أكتب اآلن هذه المذك رات على نشيد الس 

( وفي موضع ثالث 42األولى لشوبان، سأترك للقارئ حري ة مزجهما في مخي لته" )
يرة الذاتي ة في مستشفى األمراض  يشير إلى أن ه يكتب فصال من فصول هذه الس 

اعة الخامسة صباحا  (. 43) العقلي ة على الس 
يرة الذ اتي ة يمكن أن تتضم ن مقامات  م نستنتج إذن أن  الس  من خالل ما تقد 
ل أن تكون هذه المقامات إن وجدت مقامات صريحة،  دة ولكن ها تفض  سردي ة متعد 
يرة الذ اتي ة  بيد أن  طبيعة هذه المقامات السردي ة إن وجدت ترتبط بتنو ع أشكال الس 

رد ف  يها. واختالف أساليب الس 

ي إلى الحديث عن زمن المقام 4.5 ردي  يؤد  . إن  الحديث عن المقام الس 
مكاني للمقام  يرة الذ اتي ة ال تي تروى. إن  الت موقع الز  ردي ومكانه بالقياس إلى الس  الس 
يرة الذ اتي ة وسنكتشف في نهاية  يرتبط أساسا بموقعه من األحداث المروي ة في الس 

رد األمر أن نا إزاء نمط رد الال حق والس  رد ال ثالث لهما وهما الس  ين من الس 
يرة الذ اتي ة هو مقام كتابة وإذا  رد في الس  المتواقت. لقد الحظنا سابقا أن  مقام الس 
د مقامه  كان األمر على هذا الن حو فقد بدا لنا من الن ادر أن نعثر على كاتب يحد 

ردي أو مقام الكتابة عنده تحديدا في الز   مان أو في المكان. بطبيعة الحال الس 
مان وإن بصفة تقريبي ة اعتمادا على  بإمكان الباحث أن يموقع هذا المقام في الز 
دناها في موقع سابق من هذا البحث ولكن   ير الذ اتية وقد حد  تواريخ نشر هذه الس 

ردي في هذه الن صوص.  ذلك ال يكفي لتحديد زمن المقام الس 

ارد داخل النص  باإلشارة إلى زمن مقامه .في أغلب األحي1.4.5 ان يكتفي الس 
ردي بعبارة مبهمة "اآلن " أو "اليوم" وهي عبارة زمني ة تشير إلى الل حظة التي  الس 
كان فيها المؤل ف بصدد صياغة سيرته الذ اتي ة أي في نهاية األمر إلى زمن 

ار سوى مشاهد الكتابة. على نحو ما فعل حن ا مينه "اآلن لم يبق من رؤى تل ك الد 
ضبابي ة لكومة البرتقال وسيارة الفورد واألب المريض المنقول على محمل واألم  

ار ) ( أو ما كتبه سهيل إدريس عندما 44الباكية وراءه وهم يخرجونه من بو ابة الد 
فت في بعض أحكامي على سعيد  قال: " واليوم أجد أن ني قد قسوت ورب ما تعس 

ياسة عن األدب، فاألديب الكبير ال ذي فيه لم األديب الكبير ال ذ ي وإن شغلته الس 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ـ  112ـ  

ياسة. إذ انتهت عالقته بالحزب القومي بخالف قيل إن ه فصل على  تستوعبه الس 
 (. 45إثره من الحزب.." )

و لكن  متى وأين كتب الر جالن هذين الكتابين وما هي الظروف الحافة بفعل 
ؤالين. الكتابة لديهما. ال نجد في الحقيقة  جوابا مباشرا وصريحا عن هذين الس 

ومع ذلك توف ر لنا بعض الن صوص إجابة صريحة عن مثل هذه األسئلة  
ياق، فالفصل األخير من  ويظل  كتاب األي ام لطه حسين مؤلًَّفا رائًدا في هذا الس 

. فال ردي  د الظ روف النفسي ة واالجتماعي ة الحافة بالمقام الس  ل يحد  ارد الجزء األو  س 
يخاطب ابنته ويصر ح أن ها في الوقت ذاته ابنة الصبي  ال ذي روى حكايته ونفهم 
ل من كتاب األي ام كانت  من خالل هذا الفصل أن  المؤلف عندما كتب الجزء األو 
ابنته الكبرى في الث امنة من عمرها وكان لـه ولد وهو متزو ج بسي دة فرنسي ة يذكر 

د الظ روف فضلها عليه ويذكر كذلك الو  ضع الذي آل إليه وهي كل ها عناصر تحد 
رد والكتابة: "فإذا سألتني كيف انتهى إلى حيث هو اآلن،  الحافة بمقامي الس 
وكيف أصبح شكله مقبوال ال تقتحمه العين وال تزدريه، وكيف استطاع أن يهي ئ 

ر لك وألخيك ما أنتما فيه من حياة راضية وكيف استطاع أن يثير في نفوس كثي
من الن اس ما يثير من حسد وحقد وضغينة وأن يثير في نفوس آخرين ما يثير من 
رضا عنه وإكرام لـه وتشجيع. إن  سألت كيف انتقل من تلك الحال إلى هذه الحال، 
فلست أستطيع أن أجيبك ا وإن ما هناك شخص آخر هو ال ذي يستطيع هذا الجواب 

له من البؤس نعيما، فسليه ُينب ئك... لقد حنا يا ابنتي هذا ا لملك على أبيك، فبد 
قاء سعادة... )  (.46ومن اليأس أمال ومن الفقر غًنى ومن الش 

رد. فهو قد  عيد طبيعة مقام الكتابة والس  في" مجر د ذكريات" يذكر د.رفعت الس 
ياسيين "ماركسي ة المستقبل" و"كتابات عن  أل ف كتابه هذا بعدما أل ف كتابيه الس 

ثم  يحد د الظ روف السياسي ة الوطني ة والدولي ة ال تي حف ت بفعل الكتابة وهو الماركسي ة" 
يصوغ سيرته الذ اتي ة: " ثم  هم  آخر مهم  هو مسألة "الوحدة الوطني ة" وما تغرسه في 
نفسي من إحساس مخيف بالخطر. ويتضاعف اإلحساس واالرتباك والخوف، إذ 

دة، أو هذا تجد نفسك وأنت ترتجف وحدك من هذا الخو  ف " أن تكون في سفينة مهد 
ما تعتقد، وأنت وحدك الخائف، واآلخرون ال يعبؤون بل وأحيانا يتهك مون، أو 

  (،47يت همون بأن هذا االفتراض مفتعل، أو وهمي، أو مصنوع" )
دة وهو  ثم  يشير إلى أن ه يكتب سيرته الذ اتي ة وهو يضطلع بمسؤولي ة سياسي ة محد 

ي طبيعة ما يروي من أحداث "هذا ما سأتعل مه وأنا أجاهد مع المقبل ما قد يؤث ر ف
ما بأن ما سأرويه قد ال يكون مغريا وقد ال يكون  فحات معتذرا للقارئ مقد  من الص 
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مستحق ا عناء المتابعة، بل ومعتذرا على تجاسري بمجر د الت فكير في هذه الكتابة، 
لحدث، بل وفي قيمة كل  ما حدث. أو فلقد تكون في األمر كل ه مبالغة في قيمة ا

( من كل  هذا نفهم ال شك  أن  المقام الكتابي 48حت ى في قيمة الكاتب...")' 
اخلي في نهاية القرن الماضي ولكن   ياسي الد  محكوم بالظ روف العالمي ة والمناخ الس 

مة ال تتجاوز اإلشارة إلى ذلك دون الت صريح بزمن المقام ومكانه.  هذه المقد 

نة ال تي اعتمدناها سيرتين ذاتيتين 2.4.5 ياق تعرض المدو  . في هذا الس 
عداوي" و"خارج المكان" إلدوارد سعيد.  هام تين هما "أوراقي، حياتي" لنوال الس 
فالكاتبان يموقعان مقاميهما الكتابين في الز مان والمكان إضافة إلى الظروف 

 الن فسي ة والث قافي ة الحافة بهما.

عداوي أن ها كتبت سيرتها الذ اتي ة بعيدة عن المكان أي في ديار تذكر نوا ل الس 
وأنا  1993: "منذ يناير 1993الغربة وأن ها شرعت في كتابة سيرتها الذ اتي ة عام 

نوبر  غير المطل  على غابة "ديوك"كتل من شجر األرز والص  في هذا البيت الص 
الخضرة. منظر غير مألوف لي  والبلوط، األشجار الط ويلة الكثيفة، فيضان من

كلمة غابة في حد  ذاتها غير مألوفة ألذن امرأة كانت حياتها في مصر "وادي 
( ومن المفيد أن نالحظ أن  المؤل فة تطنب في وصف الوضع المقامي، 47الن يل" )

خصي ة في بلد ليس بلدها وفي ظروف نفسي ة ليست عادي ة  فهي تكتب حياتها الش 
هجرة اضطراري ة، فهي تصف المكان ال ذي يحيط بها وهي تكتب  إذ تجد نفسها في

"غابة"ديوك"مساحة من األشجار الخضراء الباسقة، عيناي مشدودتان إلى الخضرة 
مس تنفذ إلى ناقدتي وأنا جالسة أكتب.  مثل األرض الجاف ة تحن  إلى الماء، الش 

شرة آالف ميل. عامان قضيتهما في هذا المكان البعيد، يبعد عن مصر حوالي ع
بيهة بالقرية اسمها  غابة "ديوك" هي جزء من الجامعة في تلك البلدة الصغيرة الش 

رقي للمحيط األطلنطي" ) اطئ الش  ( 48"ديرهام" في والية نورث كارولينا، على الش 
وهي تصف كذلك حالتها الفزيولوجي ة وهي تكتب بما تحمل هذه الحالة من 

اعة العاشرة دالالت. "في المرآ ة وجهي، و  القلم في يدي أحر كه فوق الورق، الس 
صباحا، المكان هو مدينة ديرهام بأميركا الشمالي ة، وجهي أصبح أكثر طوال، 
ودوان أقل  بريقا، في أعماقي لحظات تولد  بشرتي أكثر سمرة وشحوبا، عيناي الس 

ر  ( والمؤل فة ال49من العدم، أطرد بيدي شبح الموت كأن ما هو ذبابة.." ) تنفك  تذك 
يرة الذ اتية الث الثة كأن  تقول مثال "لقد جئت إلى هذا  بهذا المقام في أجزاء الس 
المكان البعيد ومعي أوراقي وذكرياتي، كلمة جئت ال تعب ر عن الحقيقة، ألن ني لم 
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أجئ إلى هنا بإرادتي، لم أغادر الوطن باختياري... بيني وبين كلمة "المنفى" 
ة يمكن أن تنفيني عن الوطن، فالوطن يسافر معي حيثما أكون، عداء ال توجد قو  

مس أيضا تسافر معي، والقمر والن جوم، وأحالم طفولتي  ماء تسافر معي، والش  والس 
تسافر معي داخل جسدي كما كنت طفلة، وقلبي يخفق بالقو ة نفسها كما خفق وأنا 

ردي  50في العاشرة من العمر" ) والكتابي برحلة عودة  ( وعندئذ يوحي المقام الس 
ردي  يرة الذ اتي ة في عالقتها بمقامها الس  مان والمكان، عندما تصبح الس  في الز 
عداوي ال تي بلغت الث الثة  والكتابي عودة الكاتبة المغتربة إلى وطنها وعودة نوال الس 

 والست ين من عمرها إلى طفولتها. 

د مقامه الكتابي أم ا إدوارد سعيد فإن ه تحت عنوان "من قبيل الش   كر" حد 
ردي على الن حو الت الي "كتبت معظم هذا الكتاب خالل فترات من المرض أو  والس 
العالج، أحيانا في منزلي في نيويورك وأحيانا أخرى حين كنت أنعم بضيافة 

سات في فرنسا ومصر. بدأت العمل عليه في أيار  ، خالل 1994أصدقاء أو مؤس 
م  فترة نقاهة على أثر ثالث لي ة من العالج الكيميائي لمرض سرطان الد  وجبات أو 

نوات الخمس ال تي استغرقها  بعطف وصبر مبذولين بال حساب... وخالل الس 
تأليف هذا الكتاب، تحم ل معي أفراد عائلتي ـ مريم ووديع ونجالءـ  نوبات المرض 

عبة  االحتمال والغيابات والعالجات باإلضافة إلى تحم لهم حالتي العام ة الص 
ردي. 51أصال" ) ( ولكن ه عاد مر ات أخرى داخل المتن للت ذكير بمقامه الكتابي والس 

م العنيد  فهو يقول مثال "و اآلن تشاء مفارقة شيطاني ة أن أصاب بسرطان الد 
الغادر فأحاول طرده من ذهني كلي ا على طريقة الن عامة، ساعيا بنسبة معقولة من 

ر الن جاح، إلى أن أعيش حي اتي وفق نظامي الميقاتي، فإذا أنا أكد  ويطاردني التأخ 
وترزح علي  وطأة المواعيد الن هائي ة، ويسيطر ذلك اإلحساس باإلنجاز غير 
الكافي.. أجدني أتساءل في سر ي ما إذا كان نظام الواجبات والمواعيد الن هائي ة 

غير  سوف ينقذني اآلن، مع أن ي أدرك أن  مرضي يزحف زحفا على نحو
ر..") عبة ال تي 52منظو  ( ويتبي ن ال شك  من خالل هذا الت ذكير بالظ روف الص 

يرة الذ اتي ة )خارج المكان( أن ها أل فت في أمكنة مختلفة  أحاطت بتأليف هذه الس 
فرنساـ مصر( وقد صيغت أغلب فصولهاعلى فراش المرض –)الواليات المت حدة 

. و ال شك  أن  كل  هذه 1995و 1994ا بين ال ذي ال شفاء منه وأن ها كتبت كل ه
يرة الذ اتي ة  المعطيات المتعل قة بالمقام الكتابي ستؤث ر حتما في طبيعة هذه الس 

م فيها.  ومحتواها واإليديولوجي ة ال تي تتحك 
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د  ردي يتحد  يت ضح لنا إذن في هذين المؤل فين المتمي زين أن  المقام الكتابي والس 
يرتين الذ اتيين بعيدة مكاني ا وزماني ا.  ولذلك فاألحداث ال تي ُتروى داخل هاتين الس 

في المكان أي أن  المكان الذي وقعت فيه بعيد عن المكان الذ ي يتعل ق بمقام 
عداوي تجلس وأمامها ورقها تكتب وتروي أحداثا وقعت  رد. فنوال الس  الكتابة والس 

أمريكي ة اسمها "ديرهام" في بين كفر طحلة وطنطا والقاهرة وهي تعيش في قرية 
وير  مالي ة وإدوارد يروي أحداثا عاشها بين القدس والقاهرة وظهور الش  كارولينا الش 
د  )لبنان( وهو يقيم في نيويورك أو فرنسا وإن ذكر مصر فإن نا ال نستطيع أن نحد 

 الفصول ال تي كتبها هناك.
مان. فالكاتبان يبد آ سيرتهما الذ اتي ة باإلشارة  نو األحداث أيضا بعيدة في الز 

مة في الز من تجاوزت الست ين  إلى حدث الوالدة وهما في مرحلة من العمر متقد 
وهذا يعني أن  زمن األحداث مختلف عن زمن الكتابة فزمن المقام هو الحاضر 
د ما نسم يه  وزمن األحداث هو الماضي الممتد  في الز مان. ولذلك إذا أردنا أن نحد 

ارد )المؤل ف( ال يمكنه أن يحكي بزمن المقا ردي فيمكن أن نالحظ أن  الس  م الس 
رد ال يكون إال  الحقا  ويروي إال  بواسطة زمنين هما الماضي أو الحاضر. ألن  الس 
ردي ة التي هي من  للمقام ومتواقتا معه. وهي مالحظة عام ة تهم  كل  الكتابات الس 

يرة الذ اتية فعندما يقول حن ا مينه " كانوا يخرجون بأبي المريض على  قبيل الس 
ار،  محمل، وكانت أم ي تبكي وراءه، وحين غاب عن أنظارنا، عدنا إلى باحة الد 

 عبر البو ابة الكبيرة ال تي بدون باب"
( أوعندما يقول محمد شكري: "أبكي موت خالي واألطفال من حولي، 53) 

د أو حين أفقد شيئا. أرى يبكي بعضهم معي، لم أعد أبكي فقط عندما يضربني أح
 ( 54الن اس أيضا يبكون، المجاعة في الر يف، القحط والحرب")

أو فدوى طوقان "خرجت من ظلمات المجهول إلى عالم غير مستعد  لتقب لي. أم ي 
رت المحاولة،  هور األولى من حملها بي. حاولت وكر  حاولت التخل ص مني في الش 

ردي تروى بصيغة ( فنحن إزاء أحدا55ولكن ها فشلت") ث الحقة بمقامها الس 
ار سوى مشاهد  الماضي. لكن عندما يقول حن ا مينه "اآلن لم يبق من رؤي تلك الد 

( وعندما يقول إدوارد 56ضبابي ة لكومة البرتقال وسي ارة الفورد األب المريض...")
م العنيد الغادر ف أحاول سعيد "و اآلن تشاء مفارقة شيطاني ة أن أصاب بسرطان الد 

عداوي"القلم في يدي 57طرده من ذهني كلي ا على طريقة الن عامة..") ( ونوال الس 
تي، ثالثة  أحر كه فوق الورق وأكتب، يدي أصبحت نافرة العروق تشبه يد جد 

( فإن  األحداث ال تي تروى في 58وست ون عاما مر ت من حياتي دون ما أدري")
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ردي وهي تروي بصيغة الحاضر. وفي هذه المقاطع متواقتة مع زمن المقام الس  
رد  يرة الذ اتي ة والس  رد في الس  رد الال حق، يهيمن على الس  كل  الحاالت فإن  الس 
المتواقت ال يعدو أن يكون مجر د انبثاقات سردي ة ليس لها ات ساع سردي بالمقارنة 

ر كثيرا وال تعتم رد الال حق، ثم  إن ها انبثاقات محدودة ال تتكر  د المراوحة بين مع الس 
واية عام ة. وقد  الماضي والحاضر بشكل مستمر  كما يمكن أن يحدث في الر 
ردي وال تروي  يرة الذ اتي ة ال تي ال تصرح بمقامها الس  رد المتواقت في الس  يغيب الس 
نة ال تي اعتمدناها فال نجد سردا  مة الغالبة في المدو  أحداثا متعل قة به وهي الس 

د  متواقتا في نصوص كثيرة شأن الخبز الحافي وتربية عبد القادر الجنابي ومجر 
ارد في مثل هذه اآلثار يعود  ذكريات وسيرة حياتي ورحلة جبلي ة رحلة صعبة، فالس 
إلى الماضي ليسترجع أحداثا كان قد عاشها بدون أن يمتلكه هاجس العودة إلى 

ه وهو يكتب سيرته الذ اتي ة.   الحاضر ليروي أحداثا تخص 

ابقة إلى الت ساؤل عن طبيعة ترتيب األحداث 5.5 .تؤد ي بنا الن تيجة الس 
ؤال سنهتم  بترتيب األحداث  ردي. ولنجيب عن الس  وانتظامها ومدى تهشيم الز من الس 
ة أي لن نهتم  باألحداث المتعل قة مباشرة بالمقام  المتعل قة بالت جربة الحياتي ة الخاص 

ثنا ع ردي وقد سبق أن تحد  نها. وفي الحقيقة ال نجد ات فاقا كامال بين كت اب الس 
يرة الذ اتي ة على كيفي ة ترتيب المرويات وأسلوبه. وإذا كان األمر في مثل هذا  الس 
ارد  كل من أشكال أدب الذ ات يتعل ق برواية حياة شخصي ة عاشها المؤل ف والس  الش 

د الت تابع الحدثي أساسا. لكن  معا فإن نا نفترض أن نرت ب المرويات ترتيبا زمني ا يعتم
دة  األمر ال يعدو أن يكون مجر د افتراض ألن  قوانين اإلبداع تخضع العتبارات متعد 

 .تت صل بالمقام وال تخضع للمنطق المفترض دائما

. تواجهنا بعض السير الذ اتي ة بإخضاع المرويات فيها لترتيب ال 1.5.5
ة حياتي" للدكتور عبد الرحمان بدوي تحمل ة لـه بتتابع الز من. في كتاب "سير عالق

دفة  راع في القريةـ شركة الن يل –الفصول العناوين الت الية، كل  شيء بالص  الص 
راعي ة ـ المنظر الط بيعي ـ الل هجة ـ مولدي ووالدي ـ أنماط من الن اس في القرية ـ  الز 

فلسفة ـ بداية اهتمامي طفولتي ـ بداية تعليمي ـ المرحلة الثانوي ةـ بداية دراستي لل
ياسة ـ كلي ة اآلداب ـ لقد شك لت هذه العناوين الكتاب األو ل من الجزء األو ل من  بالس 
"سيرة حياتي" وقوامه سبعة كتب أو مقاطع كبرى وإذا نظرنا في عناوينها وهي: 

فر إلى أوروبا ـ الحصول على الليسانس ـ بداية اإلنتاج 59البيئة والن شأة ) ( ـ الس 
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ياسي ة وأصداؤها في سويسرا ا لعلمي ـ الدكتوراهو مذهبي الوجودي ـ األحداث الس 
نة الكبرى)60)  (.61( ـ الس 

مني بل يرت بها  نالحظ أن المرويات في هذا الكتاب ال تخضغ للت رتيب الز 
ارد  ارد ترتيبا قوامه االنتقال من موضوع إلى آخر. فعلى سبيل المثال يروي الس  الس 

ياسي ة وأصداؤها في سويسرا( أحداثا تتعل ق في الكتاب ا ادس )األحداث الس  لس 
نة  1956بالعدوان الث الثي على مصر عام  ثم  يعود في الكتاب األخير )الس 

ث عن حركة الضب اط األحرار عام  وموقفه من ثورة يوليو.ثم   1952الكبرى( ليتحد 
ارد كذلك االنتظام ال ل داخل المقطع الواحد ال يحترم الس  مني.، ففي الكتاب األو  ز 

ركة" صف ت وجودها حوالي سنة  راعي ة ويذكر أن  الش  يتحد ث عن شركة الن يل الز 
( 63) 1917( ثم  ينتقل في فصل الحق ليتحد ث عن والدته عام 62) 1950

وعندئذ ال يطرح هذا الكتاب إشكاال يتعل ق بالزمن ما دام قد ات بع ترتيبا مغايرا 
في مستوى عالقة المقاطع الكبرى ببعضها بعض وعالقة  قوامه الموضوعات

الفصول فيما بينها داخل كل  مقطع. ولكن نا عندما ننظر في بعض هذه المقاطع 
القصيرة التي سم يناها تجاوزا فصوال نالحظ كذلك أن  الت رتيب الز مني ال يحترم 

دته عام كذلك. ففي المقطع ال ذي يحمل عنوان "مولدي ووالدي" يذكر سنة وال
ستوريين عام  1917 ثم  يتحد ث عن  1950ثم  يشير إلى انهيار حزب األحرار الد 

وفي خاتمة الفصل يعود إلى عام  1950إلى  1850القرن الممتد  بين سنة 
،" لكن  المستأصلين والط فيليـين والحاقدين ومن لف  لفهم من المنافقين 1952

الين جاؤوا في سـنة  ( فالت شويش الز مني يسم إذن هذا 64ـا" )وما تاله 1952والدج 
غرى.  الكتاب في مستوى انتظام مقاطعه الكبرى ومقاطعه الص 

دى". إن  فترة  شبيه بهذا الكتاب كتاب محمد العروسي المطوي "رجع الص 
ة ال تي يؤر خ لها المؤل ف محدودة، فهي ال تتجاوز مرحلة الط فولة  الحياة الخاص 

ردي ة عناوين  األولى وقد وضع المؤل ف للفصول ال تي وز ع عليها مادته الس 
موضوعاتي ة هي: يوم القر ة ـ في حضرة األسمر ـ عتروس سيدي بولبابة ـ الز عيم 
عبد الكريم ـ يوم الطي ارة ـ جنينة العيد ـ غياب المقالع ـ الضرر من الوخم ـ شبح 

ل م ـ ذكرى التلفون ـ يوم الكوليج ـ الحبس قبل الجامع ـ الن جاة من العسكرـ كاد المع
هادة ـ  غيرـ عيون الواحة ـ المغص والش  وج الص  أن ُبست نونو ـ ليلة الجاد ـ الز 
روال ـ جندي طويل العود ـ أصابعك والمنجل ـ بالهال لو زاده  المصارين وتكة الس 

 ومن عمود الن ار إلى االختيار.
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رد ـ لكن ها ال شك  أن  هذه المواضيع ترتبط مباشرة بتجربة الفتى  ـ موضوع الس 
وهي تروي ال تخضع للت رتيب الز مني فلسنا ندري على سبيل المثال هل أن  ما رواه 
تحت عنوان "عتروس سيدي بولبابة" يسبق في الز من ما رواه تحت عنوان "يوم 
ارد من هذا الكتاب مجموعة أحداث وقعت في زمن  الطي ارة". إن  ما رواه الس 

دة.الط فولة لكن ها ال   تحمل عالمات زمني ة محد 
في "رحلة جبلية ، رحلة صعبة" ال نجد تلك العناوين ال تي توحي بمحتوى 
د طبيعة  الفصول وتعلن االنتقال من موضوع إلى آخر ومع ذلك نستطيع أن نحد 
غرى فالمؤل فة تجمع بين نمطين من أنماط  ردي ة الكبرى والص  انتظام المقاطع الس 

ة انتظام المقاطع وا لمرويات وهما نمطا التت ابع الز مني والت رتيب الموضوعاتي فقص 
م في الز من منذ بداية الكتاب إلى نهايته وهي بصورة عام ة ال  حياة الكاتبة تتقد 
دة  تعود إلى الوراء زمني ا ولكن ها في الوقت ذاته تتمفصل وفق موضوعات محد 

 تخص  حياة المؤل فة ونشاطها.
ة، ش ير الذ اتي ة، باإلشارة إلى حدث الوالدة "خرجت تبدأ هذه القص  أن أغلب الس 

من ظلمات المجهول إلى عالم غير مستعد  لتقب لي، أم ي حاولت التخل ص من ي في 
رت المحاولة ولكن ها   ال شهور األولى من حملها بي. حاولت وكر 

( وتنتهي بمجموعة من اليومي ات بعنوان "صفحات من مفك رة" وهي 65فشلت")
ولكن  هذه اليومي ات تتم ة لألحداث ال تي روتها سابقا  1967و 1966مؤر خة بين 

على إثر وفاة شقيقها نمر طوقان. ولذلك يمكن  1963وال تي تنقطع في حدود عام 
ة حياتها. لكن ها وهي  أن نقول إن  المؤل فة تحترم الت تابع الز مني وهي تروي قص 

ا وفق مجموعة من الموضوعات فهي على سبيل ترويها في انتظامها الز مني ترت به
المثال بعد ما تتحق ق من تاريخ والدتها تشير إلى الظروف التاريخي ة ال تي طرأت 

)العام ال ذي ولدت فيه( وتستطرد في الحديث عن اإلمبراطورية  1917عام 
ا إلى ( وعن نمو  القومي ة وعن انتماء والده66العثماني ة ال تي "تلفظ أحر أنفاسها" )

ياسي ) ( ثم  تنتقل للحديث عن أفراد عائلتها: ابنة عم ها شهيرة 66هذا االت جاه الس 
نيا  يخة: "منذ فتحت عيني  على الد  وخالتها وعم تها وعم ها ثم  تنتقل للحديث عن الش 
لطة والبوليس السر ي ال ذي يعمل  يخة( إال  وهي صاحبة الهيبة والس  لم أعرف )الش 

م لهم الت قارير بما يجري في البيت..")لحساب أرباب الع ( ثم  تتحد ث 67ائلة ويقد 
( 68عن أصل العائلة وتاريخها وتشير إلى مظاهر الحياة في مدينتها نابلس)

( وكل  69لتعود للحديث عن مدرستها وحياتها وهي تلميذة وانقطاعها عن الت عليم)
هي مرحلة الط فولة ذلك في إطار حديثها عن مرحلة معي نة من مراحل حياتها و 
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عر ومقطعا يتعل ق  ص مقطعا للحديث عن ميلها الفطري للش  وعلى هذا الن حو تخص 
عر واألشعار ال تي قل دتها إلى غير ذلك من الموضوعات  ببداية تعل مها نظم الش 

يرة الذ اتي ة.  الكثيرة ال تي تحتفي بها هذه الس 
مني  إن  هذا األسلوب في ترتيب المرويات وال ذي يجمع بين الت تابع الز 

يرة الذ اتي ة في األدب العربي  واالنتظام وفق الموضوعات ليس جديدا في كتابة الس 
ويظل  كتاب "األي ام" أفضل مثال على هذا األسلوب في ترتيب األحداث 
ة  والمشاهدات ويبدو لنا أن ه يتواتر أكثر في المؤل فات ال تي تزاحم فيها الحياة العام 

ة واألمثلة ال تي أشرنا إليها إلى حد  اآلن تمث ل نماذج بليغة لهذا الحياة الخ اص 
 االت جاه في الكتابة. 

نتنا ال تستسيغ مثل 2.5.5 . بيد أن  أغلب الن صوص ال تي اعتمدناها في مدو 
ردي ة واألحداث  هذا الت رتيب. بل ترج ح الت رتيب الز مني في بناء المقاطع الس 

ا مينه سيرته الذ اتي ة في ثالثة أجزاء تشمل حياته األولى منذ المروي ة. لقد روى حن  
ل روى طفولته األولى إلى حدود العام  والدته إلى مرحلة المراهقة. في الجزء األو 
الث امن من عمره وفي الجزء الث اني روى طفولته الث انية إلى حدود العام الر ابع عشر 

قة وقد بلغ الط فل الر ابعة عشرة من من عمره وخص  الجزء الث الث مرحلة المراه
عمره. ال شك  إذن أن  هذه األجزاء الث الثة )بقايا صورـ المستنقع ـ القطاف( تتتابع 
ل ال ذي رسب في ذاكرته: "كانوا  ارد من الحدث األو  تتابعا زمني ا واضحا. ينطلق الس 

ن يخرجون بأبي المريض على محمل. وكانت أم ي تبكي وراءه، وحين غاب ع
ار، عبر البو ابة الكبيرة ال تي بدون باب") ( ويقف عند 70أنظارنا، عدنا إلى باحة الد 

آخر حدث ينهي به سيرته الذ اتي ة ويتمث ل في عودة العائلة من الر يف إلى مدينة 
( وبين هذين 71الال ذقي ة "و بعد يومين غادرنا البورة، تركنا الر يف وراءنا..")

يرة الحدثين تتالحق األحدا رد ات جاها خطي ا عاما يسم هذه الس  ث وتتابع. فيت خذ الس 
ردي العام يعتريه أحيانا تشويش  الذ اتي ة ال تي كتبها حن ا مينه. لكن  هذا الخط  الس 
ة وهي مجموع األحداث  مني ة بين القص  زمني محدود ناتج عن بعض المفارقات الز 

فوي أو الم كتوب ال ذي يرويها في عالقاتها المروي ة والحكاية وهي الخطاب الش 
يرة الذ اتي ة في حد   رد ونعني به الفعل الواقعي أو الخيالي ال ذي ينتج خطاب الس  بالس 
ارد عندما ينتقل داخل كل  جزء من فصل  ذاته. ولكن علينا أن ننتبه إلى أن  الس 
ا  إلى آخر يكون قد ترك مرحلة من حياته ودخل مرحلة أخرى أو ترك حادثا مهم 

يخص  حياته لينتقل إلى حادث آخر مهم  الحق به، فعلى سبيل المثال يبدأ الفصل 
ل من بقايا صور كما أسلفنا بصورة األب المريض ثم  يستطرد للحديث عن  األو 
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والدته لكن  الفصل الث اني يعود إلى حادثة المرض ويواصل الحكاية "مضى 
ك تماما. كان والدي هو الر جالن بالمحمل وعليه الجسم المسج ى. أذكر ذل

المسج ى على المحمل وأم ي تبكي ورائي وحين خرجوا به وعدنا إلى الباحة، كانت 
ارد 72سي ارة الفورد وكومة البرتقال إلى جانبها") ( وفي الفصل الث الث يواصل الس 

ما انتهى إليه في الفصل الث اني إذ "أوصى األطب اء بفترة نقاهة في إحدى القرى" 
رواية كيف انتقلت العائلة من الال ذقي ة إلى السويدي ة: "ال أذكر الوسيلة  فيشرع في

ويدي ة وال أذكر أي امنا األولى في هذه البلدة  ال تي انتقلنا بها من الال ذقي ة إلى الس 
احلي ة...")  ( على هذا الن حو تتابع الفصول في األجزاء الث الثة.73الس 

ني ة الطفيفة وينشأ تشويش في مستوى داخل الفصل تحدث المفارقات الز م
ارد عن حياة  ترتيب األحداث وترتيب الز من. وعلى سبيل المثال أيضا يتحد ث الس 
ويدي ة قبل أن نعلم كيف انتقلت العائلة إلى  العائلة في حقل مهجور في قرية الس 

ويدي ة  بعد أن هذه القرية ويتحد ث عن يتم األم  وتربيتها عند أقربائها في بلدة الس 
تحد ث عن والدته وذهابه إلى المدرسة وتصحيح تاريخ والدته ويذكر خاله ال ذي 
مات قبل أن يولد وفي الفصل الث اني يتحد ث عن الر جوع إلى مدينة الال ذقي ة وهو 
يرة الذ اتي ة " وعندما رجعنا إلى  حدث لن يروي تفاصيله إال  في الجزء الث الث في الس 

تنا من الل واء، كنت يافعا فلم تأخذني أم ي إلى السي دة الجميلة الال ذقي ة بعد هجر 
رد في 74لرؤية ابنها ال ذي هو أخي في الرضاع") (. على هذا الن حو يمضي الس 

ارد مع الز من فهو يسمح لنفسه بأن  ثالثي ة حن ا مينه وعلى هذا الن حو يتعامل الس 
رد ي م ويؤخ ر من األحداث ومع ذلك يظل  الس  من وتتعاقب األحداث يقد  م في الز  تقد 

ل حياة األسرة وتتالحق في الز من.  الكبرى ال تي تلعب دورا رئيسي ا في تحو 
عداوي في ثالثي تها األسلوب ذاته. تتعاقب الفصول حدثي ا  تت بع نوال الس 
ل يتعل ق بوالدة المؤل فة )هكذا  وتتالحق زمني ا، فالحدث المركزي في الفصل األو 

نيا( والفصل الث اني يروي حادثة الختان والفصل الث الث يتحد ث عن جئت إلى  الد 
انتقال العائلة من اإلسكندري ة إلى منوف وهي أحداث مترابطة زمني ا فالختان بعد 
الوالدة واالنتقال إلى بلدة منوف بعد الختان وعلى هذا الن حو تتعاقب بقية 

ارد الفصول. لكن  األحداث داخل كل  فصل ال تخضع  لترتيب زمني ذلك أن  الس 
م وتؤخ ر من  نها من أن تقد  )المؤل فة( تسمح لنفسها بعدد من االستطرادات تمك 
األحداث ما شاءت بالمقارنة مع الحدث المركزي ال ذي يقوم عليه الفصل، فإذا 
ل على سبيل المثال تشير المؤل فة إلى طفولتها "قضيت  نظرنا في الفصل األو 

ي الر يف وسط الدلتا، بين قريتي "كفر طحلة" في محافظة طفولتي وصباي ف
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( ثم  تقفز مباشرة في الز من فتذكر 75القليوبي ة وبلدة "منوف" في محافظة المنوفي ة")
جرة الوحيدة 1977"فتحت نافذتي ذات يوم عام  1977عام  ، لم أجد الش 

م  تعود إلى ث 1993( ثم  تنتقل إلى الحديث عن غابة ديوك أي عام 75اليتيمة")
)أي قبل والدتها( ثم   1929حادث الوالدة لتعود إلى الوراء وتروي زفاف أم ها عام 

م في الز من من جديد لتروي حادث موت أم ها ثم  تعود إلى الوراء مر ة أخرى  تتقد 
م في الز من من جديد لتشير إلى اعتقالها عام  ها وتتقد  لتروي أحداثا تتعل ق بحياة جد 

جينة رقم  1981كن أعرف ذاك حت ى عام "لم أ 1981  1536حين أصبحت الس 
(. وعلى هذا الن حو 76في سجن الن ساء بالقناطر وأنا في الخمسين من العمر")

تمضي المؤل فة في بقي ة الفصول مم ا يجعلنا نقول إن  الت تابع الخط ي للز من ال 
ة الكبرى أم ا داخل هذه تحترمه المؤل فة إال  في مستوى الفصول أي المقاطع السردي  

م الز من وقوامها االستطرادات الكثيرة  المقاطع السردي ة فثم ة مفارقات زمني ة تهش 
فالفكرة تستدعي الفكرة والحدث يجذب الحدث رغم الفوارق الزمني ة ال تي تفصل بين 
 هذه الفكرة وتلك وبين هذا 

 الحدث وذاك.
بعض المؤل فات األخرى ويمكن أن  بيد أن  هذه االستطرادات تقل  أو تزول في

د ذكريات لرفعت السعيد والخبز  نذكر على سبيل المثال كتابين هام ين هما مجر 
ل تنتظم األحداث انتظاما زمني ا واضحا ال  الحافي لمحم د شكري. ففي الكتاب األو 
ة وزمن الحكاية( ذلك أن   منية )بين زمن القص  ر صفوه تلك المفارقات الز  تعك 

ا رد بين تراتب األحداث كما عاشها وتراتب األحداث كما الس  رد يالئم أثناء فعل الس 
يريد أن يدونها لقارئه إذ يحترم الت عاقب الز مني احتراما يكاد يكون كلي ا فالمفارقة 
الزمني ة ال تظهر إال  في مستوى العالقة بين زمن األحداث والت جربة وزمن الكتابة 

ردي ش أن هذا المقطع: "و مع محاوالت استدعاء الذ اكرة أي زمن المقام الس 
واالكتساء بألوان وأدوات الغوص في أعمق أعماقها، استدعاء لما كان، فإن  رداء 
المؤر خ يفرض نفسه على محاوالت االختيار. ألسنا ومنذ البداية قد كب لنا أنفسنا 

وتبدأ رحلة  بالقيد اإلغريقي العتيد "البحث عن الوقائع الجديرة بالمعرفة ؟"
 (.77االنتقاء)

ريح ال ذي يمكن أن  ردي والكتابي الص  في الخبز الحافي ال أثر للمقام الس 
يتقاطع زمنه مع زمن األحداث والت جربة ولذا من الن ادر أن نعثر على سيرة ذاتية 
يرة الذ اتية  رد وتهشيم الز من شأن هذه الس  تتحاشى أي  شكل من أشكال تشويش الس 

ل بذكر موت الخال: ال تي كتب ها محم د شكري. تبدأ السي رة الذ اتي ة في الجزء األو 
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"أبكي موت خالي واألطفال من حولي، يبكي بعضهم بمعي. لم أعد أبكي فقط 
عندما يضربني أحد أو حين أفقد شيئا. أرى الن اس أيضا يبكون المجاعة في 

قبر أخيه بعدما ات خذ  ( وتنتهي في هذا الجزء بزيارة78الر يف، القحط والحرب")
فر إلى العرائس حيث سيبدأ مرحلة جديدة يكون موضوع كتاب زمن  قرار الس 
 األخطاء أو الشط ار: "أخي صار مالكا وأنا؟ سأكون شيطانا، هذا ال ريب 
غار إذا ماتوا يصيرون مالئكة والكبار شياطين. لقد فاتني أن أكون  فيه الص 

ارد إلى العرائس وينتهي ويبدأ الجزء الث اني  (79مالكا") "زمن األخطاء" بوصول الس 
قتنا  باإلشارة إلى مفارقته للحياة ال تي أحب ها " سالية خانها شبابها وفن  العيش. فر 
األهواء فصرنا نتراءى في الحانات والمراقص. نتماس  وال نتواجه. كالنا لـه هواه 

ابق وال الال حق في حياتها. وظل  عشق ما ال  يمكن أن يكون هو األقوى ولست الس 
ارد 80"بيننا" ) خصي ة ال تي عاشها الس  ( بين البداية والن هاية تنقطع األحداث الش 

ويرويها إلى قارئـه، وهي أحداث تتابع تتابعا خطي ا واضحا ويكاد يطابق زمن 
ل )الخبز الحافي( تتابعا  ة فيها زمن الحكاية. تتابع الفصول في الجزء األو  القص 

ارد يعود إلى الوراء إال  في زمني ا  ويجر  األحداث الهام ة بعضها بعضا وال يكاد الس 
ة في الجزء  ا وفي شكل ومضات سريعة الحظناها بصفة خاص  حاالت نادرة جد 
ة  ارد حكاية روساريو ال تي روت قص  يرة الذ اتي ة عندما عرض الس  الث اني من هذه الس 

رد إلى الور  يوعي فيعود الس  اء عندئذ "كان فرانكو يتناول إفطاره وهو زوجها الش 
يوق ع على اإلعدامات. عشرة على األقل  كل  يوم وكان زوجي واحدا من تلك 

ارد ما يتعل ق بفعل الكتابة. 81اإلفطارات السام ة" )  ( وكذلك عندما يذكر الس 
ياق، يتمثل ف ي إن  االستثناء الوحيد ال ذي يلفت االنتباه كما أسلفنا في هذا الس 

يرة الذ اتية التي أل فها عبد الر حمان بدوي حيث ال تنتظم الفصول انتظاما زمني ا  الس 
ة تجربته الحياتي ة وفق  مستمر ا وهو أمر يعود كما أكدنا إلى أن  المؤل ف رت ب ماد 

 الموضوعات.
يرة الذ اتية ال يغيب ولكن ه محدود عندما نقارنه  إن  الت العب بالز من في الس 

وائي، وتظل  المفارقة الز مني ة المركزي ة هي المفارقة بين ببعض ات   رد الر  جاهات الس 
ردي وزمن األحداث المعيشة والمروي ة.  زمن الكتابة وزمن الت جربة وزمن المقام الس 
يرة الذ اتي ة استرجاعي  باألساس، فكل  األحداث ال تي تروى  رد في الس  ولذلك فإن  الس 

قامي هي أحداث استرجاعية ولكن كما الحظنا ثم ة مفارقات بالقياس إلى زمنها الم
زمني ة أخرى كما أسلفنا ونحن في هذه الحالة نقيسها بمستوى عالقتها بزمن المقام 
يرة  ياق داخل الس  ردي بل إن ها تقاس بما يمكن أن نصطلح عليه بمجموع الس  الس 
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ج.جينات فعلى سبيل الذ اتي ة ال ذي يمكن أن نعتبره "حكاية أولى" حسب مصطلح 
المثال يمكن أن نعتبر الحديث عن الوالدة والن شأة والط فولة األولى مجموع سياق 
ياق هذا.  وبه يمكن أن نقيس المفارقات الزمني ة القائمة في عالقتها بمجموع الس 

ارد قبل والدته هي من باب االسترجاع.  فكل  األحداث ال تي يرويها الس 
ات من هذا القبيل هي استرجاعات بالضرورة داخلي ة بيد أن  هذه االسترجاع

ارد في أغلب األحيان يستطرد في حكايات لم يعشها  ة. إذ أن  الس  وغيري ة القص 
مباشرة وتتعل ق في أغلب األحيان بشخصي ات قريبة منه وال تتعل ق به هو شخصي ا 

 ياق.أي أن  االسترجاع هنا يتناول مضمونا قصصي ا مختلفا عن مجموع الس  
ة الخال وحكاية األم  قبل  نة ال تي اعتمدناها كثيرة فقص  إن  األمثلة في المدو 
ة  ة الجد  زواجها في بقايا صور هما من باب هذا الن وع من االسترجاع وقص 

في "أوراقي حياتي" هي كذلك من باب االسترجاع  1949ومشاركة األب في ثورة 
ة. اخلي وغيري القص   الد 

ترجاع يمكن أن يكون في بعض الحاالت استرجاعا خارجي ا بيد أن  هذا االس
ل بتلك األحداث العام ة  ياق أي ان ه يتصًّ تكون سعته كل ها خارج سعة مجموع الس 
عداوي ما رواه لها أبوها عن "حادث  ارد كأن تذكر نوال الس  ال تي لم يعشها الس 

ل دستور دنشواي، ثورة عرابي، قبل االحتالل البريطاني، الخديوي والم لك فؤاد، أو 
ل انتخابات عام 1923مصري عام   (.82..")1924، أو 

و إذا ما تأم لنا في وظيفة هذه االسترجاعات ندرك أن ها استرجاعات تكميلي ة 
أساسا ذلك أن  هاجس كاتب السيرة الذ اتي ة في أغلب األحيان هو أن يكتب  سيرة 

د أن  حياته ال معنى لها بدون حياة اآلخرين ال ذين  حياة كلي ة، فالمؤل ف يريد أن يؤك 
يرة  أحاطوا به وعاشوا معه وهي كذلك تندرج في سياق عام  هو سياق التاريخ فالس 
الذاتي ة تطلب الكلمة وتعلن أن  قيمتها، رغم نزعتها الخصوصي ة، في أن ها أنموذج 

ى من نماذج كفاح اإلنسان من أجل تحقيق الذ ات وتأكيد الهوي ة. ولذلك يسع
ة الحياة حت ى تكتسب تماسكها وتكتسب شرعي تها  االسترجاع ليسد  فجوة في قص 
التاريخي ة. فما من حياة خارج سياق الت اريخ تستحق  أن تروي وأن تقرأ ولكن ها مع 
ة وترهق سيرورتها  ذلك تظل  استرجاعات محدودة حت ى ال تثقل الحياة الخاص 

 التاريخي ة.
أن بالن سبة إلى  االستباقات، فهي كذلك استباقات داخلي ة تكميلي ة كذا الش 

 ولكن ها استباقات محدودة. 
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فعندما يقول حن ا مينه "وعندما رجعنا إلى الال ذقي ة بعد هجرتنا من الل واء، 
كنت يافعا.." فهو يستبق حدثا يكون محور الجزء الث الث من سيرته الذ اتي ة. ولكن ه 

ره بالال ذقي ة وبالسي دة استباق جاء على سبيل االستطراد  فذكر أخيه في الر ضاع ذك 
(."في أوراقي،حياتي" بدت لنا هذه االستباقات 83الجميلة أم  أخيه في الر ضاع )

اخلي ة استباقات تكراري ة وهي من باب التذكير ببعض األحداث الهام ة وتكون  الد 
حينها شأن قولها  في شكل تلميحات تهْي القارئ نفسي ا وتجعله ينتظر تفاصيلها في

"الدق ات تتعاقب" في أذني  تذك رني بالدق ات فوق الباب، تلك الل يلة من شهر يونيو 
( أو قولها مباشرة: "رأيتهم واقفين وراء الباب، 73بعد منتصف الل يل" ) 1992عام 

يين. مر ت إحدى عشر سنة منذ سبتمبر  ( وهما حدثان 84")1981مسل حين ومؤد 
ر بهما على سبيل االستباق ومع ذلك يظل  االستباق هام ان في حياة ا لمؤل فة تذك 

 محدودا. 
رد في السي رة الذ اتي ة يشخ ص أحداثا حقيقي ة أو هكذا يجب 6.5  . إن  الس 

نا إن كان الكاتب صادقا فيما يروي أو غير صادق. وفي  علينا أن نفترض وال يهم 
ياق نستحضر رأي جورج ماي في هذا الموض وع عندما قال إن  "قضي ة هذا الس 

يرة الذ اتي ة من  يرة الذ اتي ة هي على األرجح قضي ة زائفة، إذ أن  الس  الحقيقة في الس 
يرة الذ اتي ة ال  ل أسباب ذلك أن  كاتب الس  حيث هي سيرة ذاتي ة، مجانبة للحقيقة وأو 
 يستطيع مهما فعل أن يتخل ص من الحاضر ال ذي يكتب لبلتحم بالماضي ال ذي

( لكن ه وهو يشخ صها يرويها ويمنحها دالالت عن طريق الل غة وسارد 85يرويه" )
يرة الذ اتي ة شأن كل  سارد يروي أحداثا ويروي أقواال ويروي أفكارا أيضا.  الس 

ارد نفترض كما أسلفنا أن ها أحداث حقيقي ة فقد  إن  األحداث ال تي يرويها الس 
ون على ( وال شك أن ها أحداث يشوبها 86ذلك ) الحظنا أن  بعض الكت اب يصر 

عيد من أن  ارم والن قص. فقد الحظنا ما أشار إليه رفعت الس  أمران هما االنتقاء الص 
سيرته الذ اتي ة ال تروي إال  ما هو جدير بالمعرفة ولكن  بقي ة الكتاب هم كذلك انتقوا 

نطق الحاضر من حياتهم ما هو جدير بالقراءة. إن  األحداث الماضية تروي بم
وحاجاته ومتطل باته، فهي أساسا تبرير للحاضر وال يمكن أن نكون خارج هذا 
ياق وبالت الي فإن  وضع الكاتب لحظة كتابة سيرته الذاتي ة يلعب لعبته الكبرى  الس 
في االنتقاء، فال يروى من األحداث إال  ما يخدم وضع الكاتب زمن الكتابة 

ن  األحداث ال تي تروي هي ال تي تعلق بالذ اكرة، فسالح واستراتجي ته الوجودي ة. ثم  إ
الكاتب في كتابة سيرته الذ اتي ة الوحيد، هو ذاكرته والذ اكرة كما يقول جورج ماي 

( وهو يلخ ص ما ذكره الفرنسي موروا عن األسباب 87"مترجرجة، قلب، خؤون" )
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ير ذاتي مغلوطا أ ىاألساسي ة التي تؤد ي إل د "جعل القصص الس  و كاذبا وهي مجر 
قابة الطبيعي ة ال تي يمارسها الذ هن  الن سيان والن سيان المتعم د لغايات جمالي ة والر 
ة بناء عالقة بين  على القبيح من األمور والحياء، وآخرها أن يعيد اإلنسان بعد مد 

ة األحداث سببي ة لم يكن وجود زمن وقوع هذه األحداث. ورغم أن  الذ اكرة، حينئذ أدا 
رديئة فال ينبغي علينا، نتيجة لذلك، أن نستغني عنها وأن ى لنا ذلك. ومن ثم ة ظل  
يرة الذ اتي ة يقبلون باألمر على عال ته، حت ى إن  موضع اهتمامهم  أغلب كتاب الس 
في معظم األوقات لم يعد الحدث الت اريخي ال ذي عنه يتكل مون وإن ما غدا الذ كرى 

 (. 87ي ذكرى رب ما عراها شيء من التشو ه والن قص" )ال تي علقت بذاكرتهم وه

ر وال يسج ل من وقائع حياته إال  ما 1.6.5 . فعال، إن الكاتب العربي  يتذك 
علق بحبال الذ اكرة. يعترف سهيل إدريس، رغم نزعته الوثوقي ة والحقائقي ة، أن ه 

تضيه: "هي حقبة أحيانا يتعامل مع ذكريات ال ترسم لـه المشهد بالوضوح ال ذي ير 
غائمة، غامضة، تحمل صورة باهتة من بضعة أشهر قضيتها أنا وأخي األكبر 
يخ محمود. هي  في الكت اب.. والذ كرى الباقية من تلك األشهر القليلة في كتاب الش 

م الوجه..") عيد بأن  88ذكرى "دخول أبي ذات صباح، متجه  ( ويعترفـ .رفعت الس 
ض ذكريات والمساحة شاسعة بين المذك رات سيرته الذ اتي ة "هي فقط بع

( ثم  يعلن أن ه في حقيقة األمر ال يروي الحدث ال ذي عاشه بقدر ما 89والذكريات")
خصي ة لهذا الحدث "فهي لوحات غير متالحقة وهي تحمل أو  ي يرو  رؤيته الش 

تحتمل فقط رؤيتي أنا، للواقعة وعلى القارئ، إن وجد ذلك ضروري ا، أن يبذل 
من الجهد إذا ما أراد التعر ف على الكاتب، أن يعمل خياله، حت ى يضم   بعضا

ورة") ور إلى بعضها ويكمل من عنده ما يكم ل الص  (. ال تنفك  عبارة 89الص 
د في "رحلة جبلي ة، رحلة صعبة"، لفدوى طوقان. فهي تقول مثال عند  الذ كرى تترد 

ما دامت تت صل بتلك حديثها عن عم تها "تظل  ذكرياتي عن عم ي واضحة 
شة والذكريات  ورة مشو  المداعبات والمشاكسات الحلوة وما عدا ذلك تبقى الص 

يخة "و من ذكرياتي الكئيبة المرتبطة 90متقط عة") ( أو تقول في حديثها عن الش 
( 91بالشيخة دخولها في أحد األي ام غرفتنا أو غرفة البنات كما كان ُيطلق عليها")

داقة ال تي نشأت بين عائلة سوان وبيني من أجمل ذكرياتي أو تقول:"و لعل  ا لص 
ر 92هناك) ( و ال ينكر عبد القادر الجنابي أن ه في نهاية األمر ينجز فعل تذك 

وهو يكتب سيرته الذ اتي ة "أتذك ر اآلن كيف تعر فت على الست ينيين. كان الفن ان 
ل يخ الجديد حيث كانت سلمان عب اس صديقا لي: إذ كان يعيش مع أهله في الص 

م سيرته الذ اتي ة على أن ها فعل 93عائلتي تسكن..") ( وها أن  إدوارد سعيد يقد 
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الذ اكرة باألساس "لعبت ذاكرتي دورا حاسما في تمكيني من المقاومة خالل فترات 
المرض والعالج والقلق الموهنة... فاألكيد أن  الذ اكرة تشتغل بطريقة أفضل وبحري ة 

ة أصال لتشغيلها.." أكبر عندم ا ال تفرض عليها األساليب أو الن شاطات المعد 
ارد )المؤل ف( يصف الجهد ال ذي 94) ( وإذا كان األمر على هذا الن حو فإن  الس 

يبذله في سبيل اإلحاطة بالحدث بواسطة الذ اكرة ولكن ه ال يفلح في بعض األحيان 
عداوي "مهما حاولت أن أتذك   ر مالمح آمنة )أم  أم ي( كل  ما كأن  تقول نوال الس 

( و يظل  في الن هاية حن ا 95أذكره منها العينين. بياض العين كان رمادي  الل ون..")
يرة الذاتي ة في األدب العربي الحديث انشغاال  مينه في ثالثي ته أكثر كتاب الس 

ور بالذ اكرة ودورها في كتابة سيرة حياته واإلشكالي ات ال تي تطرحها: "إن   بقايا الص 
ستغدو، في الوعي ال ذي نما بنمو  العمر صورا شبه كاملة اآلن، قد يظل  فيها 
بعض الفجوات، وقد تستعين المخي لة ببعض المسموع من األهل لتظهير طرف 
وء، مستخرجة بجهد  ورة أو تلك، ولكن األشياء تصبح في الض  مكم ل من هذه الص 

، لذاكرة رسخت األحداث فيها، على االسترجاع من قاع بئر قديمة، معت مة
 (.96طفولتها..")

ارد ليشخ ص األحداث ال تي عاشها عن طريق فعل  و لذلك نالحظ أن  الس 
ر ال ذي أشرنا إليه يستعين بوسائل أخرى منها المسموع من األهل على حد   التذك 

ارد كانت قد ع اشت عبارة حن ا مينه أي االستعانة بإفادة شخصي ات قريبة من الس 
اخلي ة.  الحدث وألم ت به وهو ما قد حل لناه في حديثنا عن المقامات السردي ة الد 
ولكن ه يستعين أيضا بالمكتوب ترميما لثقوب الذ اكرة، فقد الحظنا أن  محمد 
رات وهو يدرجها في  العروسي المطوي ضم ن سيرته الذ اتي ة مجموعة من المذك 

ه المكتوب بواسطة صيغ مختلفة فهو يقول مثال: "و قد كتب الفتى فيما بعد،  نص 
في عز  شبابه مذك رة قال فيها" ويورد المذك رة في حدود ثالثة عشر سطرا وقد جاء 
وال إذ اعترضني في الطر ٍّيق أحد  فيها "و ذات يوم كنت ذاهبا إلى الكت اب" بعد الز 

ولست أصدقائي مم ن التحقوا بالمدرسة، فاقترح علي  أن أصحبه إلى مدرسته. 
ني عن مرافقته واستجابة  أدري لماذا لم أمانع طلبه أو أشعر بأدنى خوف يصد 

( ويقول أيضا "و يحكي الفتى عن نفسه 96رغبته ولعل ه وقع لي شيء من ذلك" )
ل يوم لـه بالمدرسة فيقول"، ثم  يورد المذك رة  وعن بعض ما انطبع من ذهنه حول أو 

رة يكتبها إلى مسؤول في ( كما أورد وثي97وال يذكر المصطلح ) قة في شكل مذك 
وامة"  ستور وقدورد فيها: "أليس من جملة تلك المنح المعطاة لهؤالء " الر  حزب الد 
منحة القمل ال تي تجعل ذلك المحظوظ ينظر باحتقار واشمئزاز إلى أوالئك األطفال 

 ال ذين عليه أن يعل مهم القراءة والكتابة".
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عندما ذي لت سيرتها الذ اتي ة بمجموعة من و هو ما فعلته فدوى طوقان 
 1966اليومي ات هي على حد  عبارة المؤل فة صفحات من مفك رة "أر ختها بين سنتي 

ل فيها بهذا  1967و وهي في حدود سبعة وعشرين مقطعا، يبدأ المقطع األو 
 الن حو: "أحس  بعبث الحياة وانعدام غايتها وأنا أقف هكذا، حائرة، ضائعة، ضعيفة

( وهي يومي ات تجمع بين 98أمام تي ار الموت القاهر. كم غي ر من ا الز من..")
اإلشارة إلى بعض األحداث ال تي عاشتها المؤل فة وتحليل الحالة النفسي ة ال تي كانت 
 عليها أو بعض المواقف الفكري ة شأن إحساسها ذات يوم عيد وموقفها 

ين.   من الد 
ين سهيل إدريس بمجموعة من الر سائل في ذكريات األدب والحب  يستع

ط بها ذاكرته،  خصي ة ال تي ال يزال يحتفظ بها وقد ضم نها سيرته الذ اتية ونش  الش 
يرة الذ اتي ة الر سائل ال تي كان قد بعث بها إلى أنور  فهو قد أدرج في هذه الس 

" وفي رسالة 1951المعداوي وقد كان المؤل ف في باريس يعد  أطروحته عام 
لة بتاريخ م بع وأنا أكتب لك  8/3/1951طو  اعة اآلن الت اسعة والر  كتبت ألنور: الس 

سالة على أنغام حلوة في الر اديو وليست هي من ألحان الت انقو الحديثة وال  هذه الر 
احرة" لموسيقاركم المبدع  من المقطوعات الكالسيكي ة وإن ما هي مقطوعة بعنوان "الس 

ين إليه عام (، كذلك 99على فر اج" ) يدرج في هذا الكتاب رسائل سعيد تقي  الد 
ل سنة  21وقد ورد في بعض هذه الر سائل ما يلي "مانيال  1946 كانون األو 
، أخي سهيل، أخاطبك باسمك عاريا من األلقاب، إذ أن ي شعرت بقربي 1946

" ولو أن   ه أعطى تربطني بك بعد قراءة نقدك الر ائع في جريدة بيروت لـ "نخب العدو 
قبل اليوم أن أط لع على مثل هذا الن قد لترد دت في قول "الن قد فن  زائف ومهنة 

( وهي رسائل كما نالحظ من هذين المقطعين تعكس المناخ 100طفيلي ة..." )
يرة الذ اتي ة وساردها.  الث قافي والفكري ال ذي كان يعيش فيه المؤل ف صاحب الس 

يرة  ور الفوتوغرافي ة أو بعض كذلك تنشط الذ اكرة في الس  الذاتي ة بواسطة الص 
ور العائلي ة  الوثائق المكتوبة، فإدوارد سعيد يضم ن سيرته الذ اتي ة مجموعة من الص 
عداوي فهي تسر د بعض هذه  دة، أم ا نوال الس  وهي ال شك  توحي بمراحل محد 

ور كأن تقول مثال: "لم يبق من هذه الفترة من عمري إال  صورة ف وتوغرافي ة. الص 
التقطها مصو ر عابر في لحظة عابرة منذ تسعة وخمسين عاما. أحتفظ بهذه 
ورة القديمة داخل مظروف في درج مكتبي. ورقة صغيرة انطفأت لمعتها. بهت  الص 
الحبر فوق الورقة، لكن  الحروف بخط  أم ي ال تزال مقروءة. ماتت أم ي منذ ست ة 
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اطئ، وثالثين عاما لكن  حروفها أمام عي ورة: بالج الش  ني موجودة فوق الص 
 .1935يونيو  18اإلسكندري ة، 

اطئ داخل المايوه فيه خطوط سوداء، إلى جواري  أرى نفسي راقدة فوق الش 
أم ي داخل المايوه لونه أسود وأبيض، يخفي صدرها وبطنها، لـه حم التان فوق 

غيرة ليلى تجلس بين ساقي أم ي داخل ما يوه صغير يشبه الذي الكتفين، أختي الص 
در والبطن.. إلى  ورة يجلس أبي عاري الص  رف اآلخر من الص  أرتديه، من الط ٍّ
در والبطن مثله، يرتدي مايوه صغيرا بال حم االت ال يغط ي  جواره أخي عاري الص 

غير أسفل البطن")  (.101من جسمه إال  الجزء الص 
يرة الذاتي ة هو إذن فعل ت سالة إن  تشخيص الحدث في الس  طه الر  ذكر ُتنش 

نة ال تي  ورة الفوتوغرافي ة وقد عب رت العناوين في بعض مؤل فات المدو  والمذك رة والص 
اعتمدناها عن قصور الذ اكرة ومحدودي تها شأن أوراقي حياتي، بقايا صور، ذكريات 

د ذكريات.  األدب والحب  ومجر 

ر أو المشهد ذلك أن  . يطرح اإلشكال أيضا عندما يتعل ق األمر بالحوا2.6.5
يرة الذ اتي ة هي أيضا، ال تخلو من حضور الخطاب المنقول المباشر في أغلب  الس 
ردي ة محاكاة ففيه يتظاهر  نتنا والخطاب المنقول هو أكثر األشكال الس  نصوص مدو 
يرة الذ اتي ة، ينقل  خصي ات في الس  ارد بإعطاء الكلمة حرفي ا لشخصي ة من الش  الس 

ارد ) خصيات وحواراتها وهي في ذلك ال تختلف كثيرا عن الس  المؤل ف( أقوال الش 
تها وخالتها كانت  عداوي على سبيل المثال حوارا دار بين جد  واية. تورد نوال الس  الر 

 قد سمعته بنفسها: 
 ـ إزي ك يا نينة الن هاردة؟

 ـ نحمده يا ابنتي.
 ـ أيوه يا نينه نحمده

 ةـ نحمده على كل  شيء يا فهيم 
 ـ نحمده يا نينه وال ُيحمد على مكروه سواه  
 (102ـ أيوه يا بنتي ال يحمد على مكروه سواه ) 

 كذلك يورد حن ا مينه هذا الحوار بين األم  والمختار: 
 ـ بنتي صغيرة ال تصلح لخدمة الن اس

 ـ نحن غير الن اس، المختار غير الن اس
 ـ المختار على رأسنا، ولكن بنتي صغيرة 
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الكلب، تنبحين في وجهي؟ قلت لك، هاتي بنتك لتخدم عندنا  يا بنت
 فترفضيني.

ره، سأحملك مع أوالدك إلى هنا، وستخدموننا كل كم  هذا األنف العالي سأكس 
 نحن نعمل في الحقل وال نخدم في البيوت،

أنتم تأكلون أموالي وتهربون "أين راح زوجك ال... سأعل مك كيف يكون  
 (.103الجواب )

ارد في هذا المثال لم يكن شاهدا على هذا الحوار، بل ينقله عن أم ه لكن  ا لس 
 وبالت الي فهي التي صاغته نظري ا. 

في الخبز الحافي تكثر المشاهد الحواري ة بصفة تلفت االنتباه، ويمكن أن 
ارد وبين مستخدمته مونيك:   نكتفي منها بهذا المثال وهو حوار بن الس 

 لماذا لم تجئ اليوم إلى العمل؟لقد اعتقدت أن ك مريض، 
 تيجري قتلته الث عالب في الل يل.

 أخبرني زوج خالتك. مسكين. لقد كان كلبا قوي ا وجميال. أين دفنته؟ 

 تحت شجرة زيتون 

 (104حسنا فعلت. سيعثر زوج خالتك على كلب آخر )

كذلك يتواتر الخطاب المنقول في "خارج المكان" إلدوارد سعيد. ويمكن أن 
عور نست ارد وأم ه: "لماذا؟" سألت، "لماذا تحملين هذا الش  شهد بهذا المشهد بين الس 

تجاهنا؟" فزم ت شفتيها وازدادت انكماشا جسما وروحا."رجاًء" قولي لي لماذا؟" 
بب يوما ما.  ؤال "ما ال ذي فعلته ألستحق  ذلك؟" رب ما ستعرف الس  ألححت في الس 

د ( إن  مثل 105أن كم جميعا بمثابة خيبة كبيرة" ) رب ما بعد مماتي. ولكن من المؤك 
وائي. فهي إم ا تعر ف  رد الر  هذه الحوارات تؤد ي الوظائف الت قليدي ة المعروفة في الس 
م  عداوي أو تقد  خصي ات شأن المثال المتعل ق ب "أوراقي، حياتي" لنوال الس  بالش 

صور" أو معرفة بحالة  معرفة بالحدث شأن الحوار بين األم  والمختار في "بقايا
يرة الذاتي ة شأن المثال  من الحاالت ال تي تمر  بها الشخصي ة المركزي ة موضوع الس 
ارد في عالقته  دا يتعر ض لـه الس  ح موقفا محد  المتعل ق بالخبز الحافي أو لتوض 

 بمحيطه العائلي شأن المثال الذي اقتبسناه من "خارج المكان".
ا في هذه الن صوص ال تي اعتمدناها الحضور البارز إن  ما يلفت االنتباه حق  

أو المروي وهو  دللخطاب المنقول والحوار المباشر على حساب الخطاب المسر  
ارد يتعم د أن  خطاب أبعد الحاالت مسافة عن المحاكاة وأكثرها اختزاال. فكأن  الس 
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يطرح  يسرد الفكرة أو الموقف في شكل حوار مباشر أو خطاب منقول وهو بذلك
عب أن نصد ق انطالقا من أن  السيرة الذاتي ة هي  إشكالي ة هام ة مفادها أن ه من الص 
ل فيها  ة استرجاعي ة باألساس يعو  ارد ال ذي يرويها وهي قص  ة حياة عاشها الس  قص 
على ذاكرته لروايتها، أن يقدر المرء على تذكر حوار كان قد شهده في طفولته 

رة وأن يحتفظ بتلك األلفاظ نفسها ال تي قيل بها هذا الحوار. وبالت الي فإن   المبك 
يرة الذاتي ة ال يمكن أن يكون إال  متخي ال فهو  الحوار أو كالم الشخصي ات في الس 
ارد يخترع لـه مفردات جديدة أو أن ه لم يقع  إم ا أن يكون قد وقع فعال لكن  الس 

ارد مشهدة الفكرة أو الم وقف وذلك لسبب رئيسي  هو أصال وعندئذ يتعم د الس 
يرة الذ اتي ة وتعميق مصداقي ته.   اإليهام بحقائقي ة الخطاب الخاص  بالس 

يرة الذ اتي ة هي في آن ذات ساردة وذات موضوع. 7.5 . إن  الذ ات في الس 
اردة مروياتها وأي  موقع  ؤال الت الي: كيف تعرض علينا الذ ات الس  وعندئذ يطرح الس 

ردي ؟تحتل ه وهي تقد    م عالمها الس 
واية قل ما يطب ق بكيفي ة صارمة  اخلي في الر  لقد الحظ ج.جينات أن  الت بئير الد 
ردي ة بالذ ات ينتج عنه أال  يصف  يغة الس  بكيفي ة صارمة تماما، فمبدأ هذه الص 
خصي ة البؤري ة أبدا وال حت ى أن يشير إليها من الخارج وأال  تحل ل أفكارها  ارد الش  الس 
اخلي تحق قا تام ا إال  في  أو إدراكها تحليال موضوعي ا أبدا وال يتحق ق الت بئير الد 
يغة  اخلي أو على حد  عبارة روالن بارت في الص  الحكاية ذات المونولوج الد 

خصي ة للحكاية )  (.106الش 

يرة الذ اتي ة أكثر صيغ الحكاية شخصي ة ومع ذلك ال يتحق ق 1.7.5 . إن  الس 
ير الذ اتي ة توظ ف  الت بئير اخلي بكيفي ة صارمة تماما. لقد الحظنا أن  بعض الس  الد 

رد وهي لذلك إن ما تسعى في حقيقة األمر إلى الفصل بين  ضمير الغائب في الس 
اردة ال تي تنفصل عن الذ ات  ارد وصوت الشخصي ة. فالذ ات الس  صوت الس 

دى" لمحم د عروسي الموضوع في كتاب "األي ام" لطه حسين وفي "رجع ال ص 
اخلي  فر والت بئير الد  المطوي تريد أن تزاوج بين ضربين من الت بئير هما الت بئير الص 
ارد من ناحية يريد أن يظهر أن ه أعلم من  حسب مصطلحي ج. جينات. فالس 
الشخصي ة وأكثرها إدراكا وأقدر منها على الفهم. وهو أمر طبيعي ففي الكتابين ال 

ارد عندما يروي إن ما تتجاوز الذ ات  ل والس  باب األو  الموضوع مرحلة الط فولة أو الش 
م كثيرا على زمن الت جربة ال تي عاشتها األنا الموضوع  هو في موقع زمني متقد 
وفي موقع من الفهم واإلدراك أوسع من الموق ع ال ذي كانت فيه األنا الموضوع 
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ولة ومرحلة الت جربة ويرى بالت الي وبذلك يتيح لنفسه بأن يري نفسه في مرحلة الط ف
ر كل  تلك المشاهدات  األنا الموضوع، بعين ليست هي عينها وبالت الي يبر 
والت حاليل واألحداث ال تي يرويها وال تي لم تعشها األنا الموضوع مباشرة أو عاشتها 

ي ولكن ها لم تكن قادرة على فهمها وإدراكها بحكم محدودي ة الفهم واإلدراك وهي ف
تلك المرحلة من العمر، فعندما يقول طه حسين '"في هذا األسبوع تعل م الصبي  
االحتياط في الل فظ، وتعل م أن  من الخطأ والحمق االطمئنان إلى وعد الر جال، وما 
يخ قد أقسم ال يعود الصبي  إلى الكت اب  يأخذون أنفسهم به من عهد. ألم يكن الش 

يخ يقسم ويحنث. وبين سيدنا يرسل أبدا وها هو ذا قد عاد وأي  فر  ق بين الش 
ثون إليه  بيان يت حد  الط الق واأليمان إرساال وهو يعلم أن ه كاذب وهؤالء الص 
فيشتمون لـه الفقيه والعريف ويغرونه بشتمهما، حت ى إذا ظفروا منه بذلك تقر بوا به 

عروسي  ( وعندما يقول محمد107إلى الر جلين وابتغوا به إليهما الوسيلة" )
المطوي "و يستمر  الفتى مع أهله في هذا الجو  من المغامرات والمذك رات إلى أن 
ؤال والت عليق  أتاه ما يشغله عن كل  ذلك فكف  عن القص  وكف ت األسرة عن الس 
بط متى كان ذلك ولماذا كان ذلك وتبقى سلواه الوحيدة عندما  د بالض  دون أن يحد 

فيشعر بشيء من التعج ب واالستغراب. وال يتجز أ  يعيدون عليه بعض ما كان يقول
ور لم ُيمح من خياله ولم تنس  على نفي ذلك تماما ألن  البعض من تلك الص 

خصي ة وأكثرها 97ذاكرته تلك األحداث") ارد في المقطعين أعلم من الش  ( فإن  الس 
 إدراكا لهذا المروي.

ارد أيضا في هذين الكتابين يضي ق الم سافة ال تي تفصل بين الذ ات بيد أن  الس 
ارد في صوت  اردة والذ ات الموضوع، بل تتطابق الذ اتان، ويندمج صوت الس  الس 
الشخصي ة، فعندما يقول طه حسين: "عاد من الكت اب عصر ذلك اليوم مطمئن ا 
يخ، فأقبل عليه ومعه  ار حت ى دعاه أبوه بلقب الش  راضيا، ولم يكد يدخل الد 

اه أبوه مبتهجا، وأجلسه في رفق، وسأله أسئلة عادية، ثم  طلب صديقان لـه، فتلق  
اعقة،  ؤال وقع الص  عراء " وما هي إال  أن وقع عليه هذا الس  إليه أن يقرأ سورة الش 
يطان الر جيم وسم  ّللا  الر حمان الر حيم  ر، وتحف ز واستعاذ باّلل  من الش  ففك ر وقد 

عراء إال   لها )طسم(" فأخذ  ولكن ه لم يذكر من سورة الش  أن ها إحدى سور ثالث، أو 
د )طسم( مر ة ومر ة، دون أن يستطيع االنتقال إلى ما بعدها" ) ( وعند ما 109يرد 

يقول محمد عروسي المطوي" ونظر الفتى إلى العتروس فعلته الكآبة.. إن ه سُيذبح 
عة ال إرادي ة غدا نذيرة وهدي ة لسيدي بولبابة. ولم تطل  به الكآبة فانتقل عنها بسر 

عندما جفلت البغلة وكادت تنقلب بهم الكريطة ويقعون أرضا.. وغضب ابن خالته 
على البغلة فأخذ يلعنها ويشتمها والتفت إلى الر اكبين يتابع شتائمه": بغلة جبانة. 
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( 110إن ها خافت من كلبة خرجت تجري من وراء الط ابية، ويسكت الر اكبون" )
ارد من تبئيره خصي ة ال تي  يخرج الس  الصفر إلى تبئير داخلي حيث يرى بعين الش 

يروي حكايتها إذ ال يروي من األحداث وال يصف من الوعي إال  في حدود ما 
رد مراوحة مستمر ة بين  عاشته الشخصي ة وما وعت به. وهكذا تصبح لعبة الس 

ؤيتين والت بئيرين.  الر 

ياق يعرض علينا إدوارد سعيد  2.7.5 ارد طريفة. في هذا الس  صورة للس 
اردة والمتكل مة  فالكاتب يستعمل ضمير المتكل م أي أن ه ثم ة مطابقة بين الذ ات الس 
والذ ات الموضوع. ولكن ه عندما يقول: " وإذ أستذكر وعيي لجسدي منذ سن  الث امنة 
رة، تم ت كل ها بأمر  فصاعدا أراه منحبسا في نظام صارم من الت صحيحات المتكر 

" كان قد حل  إدواردي، وأد ى معظمها إلى تفاقم نقمتي على ذاتي. ذلك أن  "من أهل
( وعندما يقول أيضا 111في كيان بشع مشو ه يشكو من كل  العلل أو يكاد" )

، تراقبه في عذاباته اليومي ة ذات إدوارد"هكذا أصبحت  داخلي ة  مخلوق والدي 
ة بحيث تعجز، في معظم مختلفة كلي ا عنه لكن ها على درجة من فتور الهم  

قيق وأخيرا الصبي   إدوارد"األحيان، عن مساعدته، وكان " أساسا هو االبن ثم  الش 
( فهو في هذين 112ال ذي يرتاد المدرسة ويفشل في محاوالته التقي د باألصول" )

اردة والذ ات الموضوع ويفصل كذلك بين صوت  المقطعين يفصل بين الذ ات الس 
ارد وصوت الش   خصي ة ليصبح السارد في الن هاية أكثر وعيا وأشد  إدراكا من الس 

رد وهذا الضرب من  ر هذا األسلوب في الس  الشخصي ة ال تي يروي حكايتها، ويتكر 
يرة الذ اتي ة التي كتبها إدوارد سعيد.  الت بئير في الس 

نتنا توظ ف ضمير المت ير الذ اتي ة التي اعتمدناها في مدو  كل م بيد أن  أغلب الس 
خصي ة المركزي ة أو  ارد وصوت الش  حيث توهم بالت طابق المستمر  بين صوت الس 
اردة المتلف ظة والذ ات الموضوع ولكن هذا الت طابق في حقيقة األمر  بين الذ ات الس 
يرة  اخلي ليس ثابتا دائما. إن  اإلشكالية التي تطرحها الس  ليس مستمر ا والت بئير الد 

ي تلك المفارقة الز مني ة الواسعة بين زمن الكتابة وزمن الت جربة وهذه الذ اتي ة تتمث ل ف
خصي ة وهي تعيش الحدث  المفارقة تنتج أساسا توسيعا للهو ة ال تي تفصل بين الش 
ر ويروي هذه األحداث ال تي عاشها باعتباره شخصي ة  ارد وهو يتذك  وموقع الس 

رد ال يكون موضوعا. وهذا الوضع الن اتج عن المفارقة بين  زمن الكتابة وزمن الس 
يرة الذ اتي ة  خصي ة التي تستعير من الس  وايات الش  يرة الذ اتي ة أو الر  إال  لسارد الس 

 أسلوبها.
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يرة الذ اتي ة هو محاولة االنغالق على  إن  استعمال ضمير المتكل م في الس 
اخل ولكن ها محاولة ال تنجح  دائما في كل  الذ ات والن ظر إلى الن فس من الد 

 الحاالت.

. لقد أفلح محمد شكري في الخبز الحافي في أن يجعل المطابقة بين 3.7.5
رد وبين الذ ات المتلف ظة الر اوية  خصي ة موضوع الس  ارد وصوت الش  صوت الس 
رد ال يحيل  والذ ات ال تي تخوض الت جربة مطابقة تام ة وثابتة ال تتغي ر فزمن الس 

رد وكادت على حاضر الكتابة أب دا وقد تقل صت الهو ة بين زمن الكتابة وزمن الس 
رد  ارد توظيف األفعال المضارعة أحيانا كثيرة في الس  تزول تماما وقد أحسن الس 
رد يطابق زمن الت جربة: "أخي  منين وبأن  زمن الس  لإليحاء بتقل ص الهو ة بين الز 

راه يمشي إليه. الوحش يبكي، يتلو ى ألما، يبكي الخبز، يصغرني، أبكي معه، أ
يمشي إليه. الجنون في عينيه. يداه أخطبوط. ال أحد يقدر أن يمنعه. أستغيث في 

م يندفق من فمه. أهرب  !مجنون  !خيالي. وحش  يلوي الل عين عنقه بعنف. الد 
( كثيرة هي هذه المقاطع 113خارج بيتنا تاركا إي اه يسكت أم ي بالل كم والر فس.." )

ردي متزامن مع ال تي هي من قب ارد بأن مقامه الس  يل هذا المقطع، عندما يوهم الس 
رد استرجاع وأن   الحدث وهو مجر د إيهام ألننا نعلم أن  المقام سابق للحدث وأن  الس 
األحداث بعيدة في الز من، عن زمن كتابتها. ولكن فضل هذا األسلوب في أن يبئ ر 

ارد ال يرى ا لعالم إال  يعيني الصبي  ال ذي كان أي بعين األحداث تبئيرا داخلي ا فالس 
خصي ة الموضوع وال يدرك األحداث إال  في حدود إدراكها. فهو على سبيل  الش 
المثال يقول في هذا المقطع: "عندما وصلت تطوان تيق نت أن ي لن أعود إلى 
وهران. سبقتني رسالة من خالتي إلى أم ي تقول لها فيها بأن ي أسب ب لها مصائب 

 تقوى على تحم لها، وأن ه من الخير أن أبقى في تطوان.عندما أخبرتني أم ي، ال
 قلت لها: 

 (114و من قال بأن ي أريد العودة إلى وهران؟ )
م لنا من المعرفة بالحدث إال  بالقدر  ارد نفهم أن ه ال يريد أن يقد  من كالم الس 

خصي ة وفي الوقت ال ذي ُيتاح لها فيه. ف كان باإلمكان أن يعلم ال ذي يكون للش 
ارد إلى تطوان ولكن ه لم  بالر سالة ال تي وصلت إلى األم  قبل وصول الصبي  الس 
يفعل، فقد انتظر أن يعلم الصبي  بالر سالة ويت خذ موقفا من العودة إلى وهران 
اخلي( تهيمن بصفة كلي ة على  ؤية المصاحبة )أو الت بئير الد  ليروي الحدث. تلك الر 

رد ف  ي الخبز الحافي، وهي رؤية قارة في النص  وثابتة أيضا.الس 
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يرة الذ اتي ة في األدب العربي وبصفة 4.7.5 . ولكن هذا المثال نادر في الس 
نة ال تي اعتمدناها. ذلك أن  صوت السارد يطفح أحيانا كثيرة على  أدق  في المدو 

خصي ة في بقي ة الن صوص التي توظ ف ضمير المتكل م وذ لك بسبب صوت الش 
ردي والت ذكير به في كل  مر ة. فعندما يقول سهيل إدريس: "و  انبثاق المقام الس 
ادسة من عمري حيث التحقت مع أخي بكلي ة  أحسب أن ي لم أكن أتجاوز الس 
يخ، زوج  المقاصد في منطقة "الحرج" بفضل مساعدة الوجيه المحسن أنيس الش 

وال الد راسة االبتدائي ة. وقد ظللت في خالة أم ي ال ذي دفع أقساطا في الكلي ة ط
المقاصد خمسة أعوام انتهت بفوزي بشهادة الد راسة االبتدائي ة. وبالر غم من فوزي 
ة الحساب. كنت أحصل على امتيازات  ا في ماد  هادة، فقد كنت ضعيفا جد  بهذه الش 

ة العربي ة") ار 115كثيرة في ماد  د ( في هذا المقطع يتداخل صوتان: صوت الس 
خصي ة. فالوعي  ارد يطفح على صوت الش  خصي ة ولكن  صوت الس  وصوت الش 
ارد وإدراكه، فما كانت الشخصي ة تعي بأن ها  بالحدث وإدراك الوضعي ة هو وعي الس 
ضعيفة في الحساب وذات مؤه الت طي بة في المواد األدبي ة ثم  إن  المعرفة بالوجيه 

ارد  يخ هي معرفة الس  م في ات جاه المقام المحسن أنيس الش  حصلت لـه في زمن متقد 
ر في كتاب  الكتابي وليس معرفة الشخصي ة. إن  مثل هذه المقاطع السردي ة يتكر 
خصي ة  ارد ينفصل تماما عن صوت الش  ". لكن صوت الس  "ذكريات األدب والحب 
ارد: "و القبضاي وهي كلمة تركية، ترادف كلمة  أحيانا أخرى. فعندما يقول الس 

تو ة في الل هجة المصري ة، شخصي ة طريفة لعبت دورا هام ا في حياة األحياء الف
جاعة واإلقدام والفروسي ة،  االجتماعي ة. وكان المفروض أن يتمت ع بحد  أدنى من الش 

ان الحي  ويجير المستجير به، ويعين المحتاج") (، 116فيدافع عن كرامة سك 
دا يتجاوز وعيه وعي الشخصي ة وتشمل ينقطع عن الشخصي ة ويتكل م باعتباره سار 

معرفة أشياء لم تصل إليها معرفة الشخصي ة وفي الحالتين نحن إزاء تبئير صفر 
ارد أعلم من الشخصي ة وقد بدا لنا في حقيقة  ورؤية من الخلف حيث يبدو الس 
، رغم توظيفه ضمير المتكل م  األمر أن سهيل إدريس في "ذكريات األدب والحب" 

ارد تظل  دائما يوظ ف أسا ؤية من الخلف ذلك أن  رؤية الس  فر والر  سا الت بئير الص 
خصي ة فعندما يقول مثال: " والحقيقة أن ني لم أكن أحب   أوسع بكثير من رؤية الش 
أبي، إذ كنت أشعر بأن ه يعيش جو ا من الن فاق وجاء وقت بدأت أحس  أن  أبي يحيا 

ة ثانية مع آخرين، واكتشفت ذات يوم حياتين: حياة مع زوجته وعائلته، وحيا
عر.." ) ( يقرن بين تبئيرين: الت بئير 117اصطحابه لشاب  جميل الط لعة، أشقر الش 

...( هو من  اخلي والت بئير الصفر. فالحدث )اكتشفت ذات يوم اصطحابه لشاب  الد 
ارد مع معرفة الشخصي ة والوعي  اخلي حيث تتطابق معرفة الس  باب الت بئير الد 
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ارد أوسع من ب فر إذ أن  وعي الس  الحدث وما نتج عنه هو من باب الت بئير الص 
 وعي الشخصي ة.

رد بشخصي ات 5.7.5 اخلي يظهر أيضا عندما يتعل ق الس  . إن  الت بئير الد 
خصي ة المركزي ة )األنا، الموضوع( فعندما يقول على سبيل المثال رفعت  مغايرة للش 

عيد" الجد  كان يترك حن ان المجاورين، بنات وأوالد الس  في ة كبيرة بالورشة سبيال للسك 
مس  وسي دات يمألن صفائح وحالال كل  صباح وطوال الن هار... وما أن تقارب الش 
ويعات ال تي تسم ى العصر ينتقل جد ي ليجلس  االنحناء، نحو المغيب، في تلك الس 

ارد أمام باب آخر للورشة يطل  على شارع آخر..." ال تتجاوز ر  ؤية الس 
خصيات واألشياء رؤية الشخصي ة لها ولكن  الت بئير الصفر ينبثق مم ا يمكن أن  للش 
ط  نسم يه برواية األفكار، ففي هذا المقطع" والمستوى االجتماعي يصعد من المتوس 
طة وحي  فقير  إلى ما هو أعلى" لكن  شارعا واحدا يفصل بين مساكن األسر المتوس 

ه " كفر الفجر" هناك عالم آخر مساكن أخرى تفوح منها رائحة ال أدري لماذا أسمو 
الفقر. مثال شق ة كأنما يدفعها الخوف من الت داعي إلى التالصق كما يقول 

ارد ال ذي 118شوقي:"ممسكات بعضها من الذ عر بعضا.." ) (، ينبثق صوت الس 
ته زمن الموضوع تماماـ فها هنا نحن إزاء سارد يوظ ف ثقاف–يخفي صوت األنا 

ث عن المستويات االجتماعي ة وبالت الي فإن   الكتابة وعقيدته الفكري ة عندما يتحد 
ل الت بئير من تبئير داخلي إلى  معرفته أوسع بكثير من معرفة الشخصي ة ويتحو 

 تبئير صفر.

يرة الذاتي ة هو هذا الت العب بين البؤرتين 6.7.5 رد في الس  . إن  ما يمي ز الس 
رديتين و  ؤى وهي لعبة أتقنها حن ا مينه وأبدع فيها في ثالثي ته الس  هذا الت راوح بين الر 

ؤيتان وال  –المستنقع  –)بقايا صور  يرة الذ اتي ة ال تتقاطع الر  القطاف(. في هذه الس 
م  ؤية هاهنا تت سع شيئا فشيئا بتقد  تنبثق رؤية من رؤية أخرى كما أسلفنا، إن  الر 

ؤية المصاحبة أو الت بئير الز من، ثم  إن ها وهي ف ي حالة ات ساع بطيء تبارح الر 
ارد  ؤية من الخلف أو الت بئير الصفر أي أن  الس  اخلي شيئا فشيئا في ات جاه الر  الد 
يغي ر وضعه شيئا فشيئا من وضع المطابقة بين الذ ات المتكل مة والذ ات الموضوع 

بة الكاميرا تقترب من موضوعها إلى وضع المفارقة والت باعد.إن ها في الن هاية لع
 وتلتحم به ثم  تتباعد عنه شيئا فشيئا.

لقد عب ر حن ا مينه عن هذه الفكرة بصفة تقريبي ة عند ما قال في "بقايا صور": 
" إن  بقايا صور ستغدو، في الوعي ال ذي نما بنمو  العمر صورا شبه كاملة اآلن: 
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ي لة ببعض الشموع من األهل قد يظل  فيها بعض الفجوات وقد تستعين المتخ
وء،  ورة أو تلك، ولكن  األشياء تصبح في الض  لتظهير طرف مكمل من هذه الص 
مستخرجة بجهد االسترجاع من قاع بئر قديمة، معت مة، لذاكرة رسخت األحداث 
قاء المت صل"  فيها، على طفولتها، كأن ما هذه األحداث القاسية قد حفرت بسكين الش 

أيضا: "كبر الط فل الذي هو أنا، زادت الت جارب والمشاهدات ( وهو يقول 119)
من قدرته على الت مييز، غدا من معاينة األشياء، أقرب إلى الفهم، وفي تذكرها، 
ياع تلك، تشع   اآلن، أقدر على اإللمام بها... إن  ومضة االسترجاع لسنوات الض 

عالت الوامضة تنير ا راديب العتيقة للعين برقا في الن فس ومثله تنطفئ، والش  لس 
ال تي تتلف ت، تثيرها كومض في انسيابه الخاطف فوق بيوت كانت بيوتا عدسة 
الذ اكرة عين سمكة تحت الماء في وقت النوء. مصباح سي ارة يبرز نورا أصفر 
باب تتخايل صور الماضي ال تي مر  عليها الز من.."  باب وفي الض  الختراق الض 

طع أهمي ة بالغة، فها نحن هنا، على غرار ما يكتب في (. تكتسي هذه المقا120)
وايات أحيانا إزاء خطاب على خطاب، من خالله يسعى حن ا مينه إلى  بعض الر 

 كشف لعبته السردي ة.
ؤية في سيرته الذ اتي ة نامية نمو  الز من وهو بذلك  يعترف حن ا مينه إذن أن  الر 

م بها عالم  ؤية التي يقد  الط فولة ليست دائما رؤية مطابقة لرؤية يعترف بأن  الر 
ؤية يمضي في ات جاه تعميق المفارقة بين الذ ات  الشخصي ة المركزي ة. إن  نمو  الر 
اردة والمتكل مة والذ ات ال تي عاشت الت جربة. وهذا يعني من خالل ما صر ح به  الس 

لن هاية يسبق حن ا مينه أن  الحدث يسبق الفهم في كثير من األحيان أي أن ه في ا
ارد في موقع متباعد   الرؤية. ففي كثير من األحيان يكون الس 
)في الز من( عن موقع الشخصي ة حت ى يتسن ى لـه أن يراها. إن ها بعبارة اصطالحي ة 
تقليدي ة رؤية من الخلف أو تبئبر صفر ولكن  القضي ة تتمث ل في أن  هذه الرؤية 

ارد إلى أن يلتحم بشخصي ته ليست قارة، ففي كثير من الحاالت يب لغ الوجد بالس 
وباألنا المتكل مة أن تتطابق مع األنا المجر بة. فعندما يقول: "نزلنا او ال في حديقة 
ماء  المنشي ة، ثم  انتقلنا إلى كوخ عتيق مخل ع الباب والن وافذ، خرب إلى درجة أن  الس 

مؤق تة، ريثما نبني لنا بيتا كانت تبين من سقفه. وقد أعلن الوالد أن  إقامتنا هنا 
 كاآلخرين، ونستقر  في المدينة فال نبرحها أبدا.

و ال أذكر األي ام ال تي قضيناها في هذا الكوخ، كل  ما أذكره أن  خالي وبعض 
رجال الحي  اجتمعوا يوم أحد، في أعلى طرف الحي  من جهة الط ريق العام  

ارد 121وخا..." )وشرعوا بإقامة دعامات خشبي ة وصنعوا منها ك ( تبدو رؤية الس 
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محدودة فهي ال تتجاوز وعيه ذاتا مجر بة بالحدث وعندما يقول بعد صفحات 
از". ولم تكن غريبة أبدا. كانت  أخرى "على هذا الن حو بدأت حياتنا في "حي  الص 
لطخة أخرى سوداء في الل وحة، وكانت الل وحة بمجملها ذات ألوان من الفقر 

ساوي ة التي تليق بهذا الحشد من الن اس الذين نبعوا من قاع الحياة العجيب، والمأ
وتخب طوا في حمأة الفقر والشر  والفساد دون أمل في الخالص من الحي  وأوحاله" 

بة 122) ( نجد أنفسنا إزاء رؤية مغايرة، فقد تباعدت األنا المتكل مة عن األنا المجر 
من الخلف وعلى هذا الن حو يمضي وات سعت الرؤية وأصبحت أقرب إلى الرؤية 

ع  رد في سيرة حن ا مينه الذاتي ة. إن ها لعبة الكاميرا تدنو وتبتعد، تضي ق وتوس  الس 
 تتطابق وتتفارق.

عداوي ندرك أن  7.7.5 يرة الذ اتي ة الت ي أل فتها نوال الس  . عندما نتأم ل في الس 
اتي" مسألة ازدواج بين تقنية الرؤية هي عينها فليست المسألة في "أوراقي، حي

ل إذن  رؤيتين، بل إن نا إزاء رؤية تكون في مستوى محد د ثم  تت سع شيئا فشيئا فتتحو 
من رؤية مصاحبة إلى رؤية من الخلف. إن  األمثلة في هذا الكتاب كثيرة ويمكن أن 
: " قبل أن أخرج للمدرسة تخلع أم ي من  ردي  نكتفي بالت عليق على هذا المقطع الس 

غير: "ري ا وسكينة كانوا يسرقوا األطفال الل ي البسين حلقان أذن ي الحلق الذ هبي الص 
األطفال ليس لهم قيمة في نظر الل صوص إال  إذا كان حلق ذهب في ذهب". 
في الل يل وأنا نائمة أشد  الحلق. أحاول أن أخلعه من أذني. لـه مسمار ذهبي  األذن. 

ذن. يحتك  بالوسادة كل ما حر كت رأسي، أشد ه. رفيع وقفل صغير يغلق وراء حلمة األ
م فوق وسادتي، حلمة أذني حمراء متور مة، الثقب  باح ترى أم ي بقعة الد  في الص 

لست أظن  أن ني ولدت بهذا الث قب في أذني، أن كل  حيث المسمار الذ هبي ينزف. 
بطرف  البنات يولدن بهذا الث قب من أجل أن يدخل فيه الحلق، أرمق أذن أخي

( ثم ة في هذا المقطع رؤية 123)عين، أذنه سليمة، بال مسمار يؤلمه في الل يل"
عداوي عن الحلق الذ هبي في مستوى  تت سع شيئا فشيئا. فعندما تتحد ث نوال الس 
ارد يرى بعين ذاته  الحدث الفعلي أو القولي نحن إزاء رؤية مصاحبة ذلك أن  الس 

السعداوي على الحدث وهي تشير إلى الل صوص المجربة ولكن عندما تعل ق نوال 
أو عندما تقول "كنت أظن  أن ني ولدت بهذا الث قب.." نصبح إزاء رؤيته من الخلف، 
ارد وهو يمث ل ضربا من الوعي حصل لنوال السعداوي  فالكالم هو من تعليق الس 

يرة الذ اتي ة هو أن   ارد  عندما تجاوزت مرحلة الطفولة وما نالحظه في هذه الس  الس 
كثيرا ما يتباعد عن ذاته المجر بة وهو يلعب لعبته السردي ة ففي هذا المقطع: "كنت 
 طفلة تتطل ع حولها في انبهار. 
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نيا تبدو في عيني   ما ال ذي كان يبهرني في العالم من حولي منذ ولدت؟ كانت الد 
ي  أن مثل عالم سحري، غير حقيقي، وهناك عالم آخر حقيقي يتخف ى وراءه، وعل م عن 124أبحث عنه") ارد المتموقع في زمن متقد  ر الط فولة بعين الس  ( تصو 

ارد يظل  في معرفته  الت جربة وليس بعين الط فلة ال تي عاشت الت جربة ولكن الس 
عداوي: "رأيتهم واقفين  بالحدث محدودا باعتباره ذاتا مجر بة عندما تقول نوال الس 

بين. ، حين 1981مر ت إحدى عشر سنة، منذ سبتمبر  وراء الباب، مسل حين ومؤد 
جاؤا ودق وا الباب، ثم  كسروه بأعقاب بنادقهم ودخلوا، لكن هم هذه المر ة دق وا الجرس. 

( 125كنت غارقة في الن وم ولم أسمع صوت الجرس. حينما لم أفتح دق وا الباب". )
يرة ا ؤية في الس  لة تؤد ي بنا خالصة تحليلنا إلى القول إن  الر  لذ اتي ة هي رؤية متحو 

ؤية من الخلف )الت بئير الصفر(  وليست ثابتة وهي تجمع بين نمطين هما الر 
اخلي( وتظل  عملي ة التحويل ال تي تت خذ أشكاال مختلفة  ؤية المصاحبة )الت بئير الد  الر 
 بين نص  وآخر لعبة سردي ة أساسي ة في 

يرة الذاتي ة.  الس 

ارد ه8.5 و بدرجة أساسي ة خطاب تفسير وتبرير وبالت الي . إن  خطاب الس 
ارد وليس  فهو خطاب إيديولوجي بالضرورة. إن  التلف ظ يعكس إيديولوجي ة الس 
رد. فهذا المقطع ال ذي يرويه محمد  إيديولوجي ة الشخصي ة المركزي ة موضوع الس 

اطئ شكري وال ذي يبدو لنا حامال لرؤية مصاحبة: " ننام في بيتنا على مضجع و 
صنعناه من الكرتون وأمزاق الث ياب البالية والجرائد. لم يكن يسوؤها تناوبنا على 
التدفؤ بجسدها الحار، لكن الجنس رغبتها فيه أقل  من رغبتنا.نوع من الت طهر 

 !يجعلها سلبي ة معنا. رب ما مع كل  من ينام معها. رب ما ال تريد من ا غير صداقتنا 
ة الر جل للمرأة دون جنس. إن ها أنثى ونحن ذكران نفترس لكن نا لم نكن نعرف صداق

(، يحمل أيضا إيديولوجي ة 126أنوثتها. انتحابها، أحيانا، وهي بيننا، يحزنني" )
ارد وصديقه وهذه المرأة بينهما  ارد. ذلك أن  تبرير هذه العالقة التي هي بين الس  الس 

ى هذا المقطع الذي اقتبسناه تبرير إيديلوجي متخل ف عن الحدث في حد  ذاته وحت  
من خارج المكان" إلدوارد سعيد الذي يبدو لنا محايدا إلى حد  ما يحمل هذا التبرير 
اإليديولوجي "هيمنت قو ة أبي المعنوي ة والجسدي ة على طفولتي وشبابي. كان لـه 
ظهر ضخم وصدر برميلي نافر، يوحي بالعصيان، رغم قصر قامته ويوحي بالث قة 

. على أن أبرز صفاته الجسدي ة، مشيته المتي بسة الط اغي ة بالن سبة إلي  على األقل 
(. إن  هذه 127كقضيب والمنتصبة على نحو يكاد أن يكون كاريكاتوري ا.." )

ارد ألبيه واألحكام التي يطلقها عليه هي تعبيرات  فات ال تي يسندها الس  الص 
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ر  ة عن المرحلة التي يتحد ث عنها إيديولوجي ة بدرجة أساسي ة وهي تعبيرات متأخ 
نتنا ولن نجد ما  ارد. ويمكن أن نعود إلى تلك الن صوص ال تي اعتمدناها في مدو  الس 
يرة الذ اتي ة يمكن أن تكون  ؤية في الس  يبطل هذه الفكرة ولذالك يمكن أن نعلن أن  الر 

ر دائما برؤي ة إيديولوجي ة مصاحبة ولكن اإليديولوجيا متأخ رة دائما.إن األحداث تفس 
متأخ رة في الز من والت برير ال يصاحب الفعل أو الحدث بل يتخل ف عنه ذلك أن  
الوعي بالفعل ليس مصاحبا لزمن وقوعه في أغلب األحيان فها هو حن ا مينه يعل ق 
على صورتي األم  وزنوبة: "صورتا األم  وزنوبة بقيتا سالمتين. لقد أحبيتهما بكل  

، قد أعصابي. انقلب بغض ي لزنوبة، منذ الل يلة التي نمت في حضنها، إلى حب 
يكون، في الال شعور، كان بريئا، تعم ق بالحدث الذ ي وقع لها وتوه ج باإلعجاب 
الال  محدود لتضحيتها غير المطلوبة، وغير المنتظرة، إال  إذا كانت رد  فعل كامن 

عور وا128أيقظه وفج ره التحد ي ") ال  شعور وعن البراءة (.إن  الحديث عن الش 
ارد نحو هذه المرأة )زنوبة( هو من باب الت برير  والحب  الذي يشعر به الس 

رد وليس بزمن الت جربة.  اإليديولوجي المرتبط بزمن الكتابة وزمن الس 
ور الذ ي تلعبه اإليديولوجي ة  نتنا نماذج مثالي ة للد   ّ تمث ل بعض نصوص مدو 

يرة الذاتي ة. ونحن نح صرها في الن صوص الت الية: سيرة حياتي لعبد الر حمان في الس 
عيد، أوراقي حياتي لنوال السعداوي وثالثي ة حن ا  د ذكريات لرفعت الس  بدوي، مجر 

 مينه.

ارد )المؤل ف( سيرته 1.8.5 . في سيرة حياتي لعبد الر حمان بدوي يبني الس 
إلى حزب الدستوريين الذ اتي ة، من منطلق إيديولوجي واضح وهو منطلق االنتماء 

األحرار ومعاداته لحزب الوفد ومحاكمته القاسية لثورة الضب اط األحرار في مصر. 
ركات االحتكاري ة في  ففي حديثه عن شركة الن يل الزراعي ة يدافع عن مثل هذه الش 
ياسي ة:  مصر قبل ثورة يوليو من منطلق رفضه إلنجازات هذه الث ورة واختياراتها الس 

ضت هذه الن قطة إقرارا بالفضل وعرفانا بالجميل بعد أن حاولت أجهزة "و قد أف
عارات الجوفاء، أن تطمس هذه الحقائق... تلك كلمة  الد جل والت هريج واالت جار بالش 
إنصاف يجب أن تقال عرفانا للجميل، بعد الهجوم الكاذب الذ ي كانت هذه 

ركات هدفا لـه على لسان من لم يفعلوا شيئا، ب بوا ما كان قائما من قبل، الش  ل خر 
ولم يشغلوا أرضا جديدة إال  في األكاذيب والوعود الز ائفة" وها هو يدافع عن انتمائه 
ره بمصالح أسرته اإلقطاعي ة "لقد كنت قبل ذلك متأث را في  ياسي ال ذي يبر  الس 

ياسي ة باالت جاه العام  لوالدي وهو االنتماء إلى حزب األحرار  الدستوريين األمور الس 
ضد  الوفد وإلى عدلي ومحمد محمود ضد  سعد والنح اس، خصوصا ومصلحة 
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األسرة تقتضي أن أشارك في هذا االت جاه وبحماسة شديدة ألن نا كن ا نعاني الكثير 
حين تكون في الحكم وزارة وفدي ة وننعم باال وننال حقوقنا إذا كانت في الحكم وزارة 

( وعلى هذا األساس اإليديولوجي 130دستوريون" )يؤل فها عدلي أو األحرار ال
م ثورة يوليو تقويما يفرغها من محتواها الوطني: "كانت الحري ة نعمة  والط بقي يقو 
ينعم الكل  بظاللها الوارفة ويطالب دائما بالمزيد، وإذا بها في العهد الجديد حكرا 

 لفرد تحيط به عصابة.
المصري، فصارت هدفا لكل  اضطهاد و كانت الكرامة من أعز  ما يعتز  به 

ومصدرا لكل  حرمان وشقاء وكان األمن على الن فس والمال موفورا لكل  شخص، 
 فصار الخوف على كليهما يقض  كل  فرد وكل  أسرة. 

مائر، فأضحى  وكان الن فاق مقصورا على فئة من الوصوليين وعديمي الض 
ق خصلة لشعب بأسره يتنافس الجميع فس ممارستها وي  تباهى بالتفو 

يرة الذ اتي ة بهذا المعنى إعادة قراءة لحياة صاحبها وعبد 131فيها...") ( إن  الس 
الر حمان بدوي إذ يعيد قراءة حياته فذلك من منطلق وعيه الفكري وموقفه الط بقي 
يرة الذ اتي ة  والمرحلة الت اريخي ة التي يمر  بها المجتمع المصري أثناء كتابة هذه الس 

كان يتسن ى لهذا الكاتب أن يكتبها بهذا البعد اإليديولوجي ال ذي إليه أشرنا لوال  فما
ياسي. إن   23التحو الت التي طرأت على المجتمع المصري وإخفاق ثورة  يوليو الس 

م في إطار موضوعي ثم  إن  تبرير  خصي والت اريخ العام  ال تقد  قراءة الت اريخ الش 
يرة األحداث وتفسيرها ال يراعي ياقات الت اريخي ة والظ روف الموضوعي ة ألن  الس  ان الس 

ر ولذلك فهي  الذ اتية ليست تاريخا بل هي إبداع قوامه كما أسلفنا فعل التذك 
يرة الذاتي ة تبريرا للذ ات فإن   محكومة بمقامها الكتابي وبزمن كتابتها وإذا اعتبرنا الس 

موضوعي ا بل يسبح في اإليديولوجيا هذا الت برير ال يمكن أن يكون محايدا وال 
والوضع الر اهن الذي عليه الكاتب أثناء صياغة سيرته الذاتي ة.على هذا الن حو نفهم 

 كتاب "سيرة حياتي".

عيد صبغة سياسي ة واضحة، 2.8.5 يرة الذ اتي ة التي كتبها رفعت الس  . تت خذ الس 
ياسي فهو ال شك  يعيد قراءة حياته السياسي ة من موقعه الف كري واختياره الس 

ياسي ة التي يعيش فيها باعتباره زعيما لحزب معارض. وهو  ومالبسات الل حظة الس 
مة يعلن أن ه ال يستطيع أن يكون محايدا أو موضوعي ا في رواية األحداث  منذ المقد 
يسا وال أد عي  ياق: "و لكن ني لست قد  السياسي ة ال تي عاشها. يقول في هذا الس 

المسط حة، وال أزعم ذلك، ومن ثم  فقد أروي ـ وقطعا سيحدث ذلك ـ رواية ما البراءة 
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خصي لها" وتلك نوازع يصعب منازعتها مهما  من زاوية نظري إليها أو تفسيري الش 
 اد عيت لنفسك البراءة والحياد.

و من ثم  فإن ني أحذ ر ومنذ البداية بأن ني سأروي الوقائع مستندا إلى رؤيتي 
ة عنها وأصحابها. ولقد تكون لآلخر رؤية أخرى، لها. ومستم ا انطباعاتي الخاص  د 

وانطباعات، وحت ى تفسيرات معاكسة وهذا حق ه وحق ي...و من هنا فإن ني أورد 
وفقط رؤيتي وما أتيح لي من معلومات، ومن ثم  فلقد يكون حكمي ناقصا، أو 

تكل م وأن يتكل م حت ى ظالما بعض األحيان، لكن ما من مخرج آخر.. سوى أن أ
اآلخرون، حت ى تكتمل حلقة المعرفة بالحدث أو الواقعة، لهذا فإن  ما سأرويه في 
فحات القادمة ليس الحقيقة المصف اة، ال أنا أزعم ذلك، وال هو كذلك في واقع  الص 
األمر. فما سأرويه هو رؤيتي الشخصي ة للحدث، في حدود ما رأيت وعلمت 

حدود ما توه مت أنا أن ه حقيقة ورب ما يكون ذلك كل ه وسمعت وفهمت أو حت ى في 
( ثم  يعلن كذلك: "تعم دت 132ناقصا أو غير محكم أو حت ى غير صحيح" )

ورة أحيانا، وتعم دت تناسي   الغياب غيابا أخل  بالص 
أشخاص لعبوا ما هو مهم  من مهام وذنبهم أن هم شاركوني أو زاملوني في هذا 

يرة الذاتي ة ندرك أن الكاتب عاش تحو ال سياسي ا (. من خال133الفعل" ) ل هذه الس 
مهم ا في حياته تمث ل في المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في حل  الت نظيم 
ل )حدتو( وتصالحه السياسي مع  ياسي اليساري ال ذي انتهى إليه منذ شبابه األو  الس 

ين( وهو ما الن ظام الن اصري في إطار عالقته بأحد رموز الن ظ ام )خالد محي الد 
ياسي ة الر سمي ة  يرة الذ اتي ة أحد رموز المعارضة الس  أه له ليكون زمن كتابة هذه الس 
ياسي في إطار  في مصر متبن يا أطروحة اليسار المصري ال ذي يقبل العمل الس 

ه كامل السيرة الذ اتي ة التي رواها  الشرعي ة الر سمي ة. إن  هذا الموقع هو ال ذي وج 
رفعت السعيد فالخيط اإليديولوجي ال ذي يسوقها قوامها نقد عنيف لحركة حدتو 
وتمجيد للتي ار اليساري داخل حركة الضب اط األحرار. فهو على سبيل المثال 
يتحد ث عن عالقته بحدتو قائال "و في هذا المكان تعلم الصبي  المبتدئ أشياء 

خت في وجدانه  دون أن تستطيع أي ة أمواج أن تمحوها كثيرة وتلق ى دروسا ترس 
مهما تراكمت، كانت هناك وقائع تكسو القلب وتستعصي على الفهم. ولقد حاولت 
فحات، أن أستعيد من ذاكرتي، ذكري لهؤالء  وبإخالص، أثناء تدويني هذه الص 
الر جال ال ذين قضيت بينهم هذه الفترة المريرة دون جدوى. كل  شيء باهت ومثير 

جن"  ين على هذا الن حو: " وبدأ 134)للش  ث عن عالقته بخالد محي الد  ( ويتحد 
فات الهادئة والوديعة  سة يعربون عن دهشتهم من التصر  ان القدامى في المؤس  السك 
لرئيس مجلس اإلدارة ومن هدوء مدير مكتبه الذ ي يتصر ف دوما كريفي  ساذج 
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فوا مع ي على أن ني شخص بالغ )لكن هم كانوا واثقين أن ني لست ساذجا وتصر 
راع 135الخطورة" ) ( نضيف إلى ذلك تعم ده عدم اإلشارة إلى موقعه من الص 

ى إلى حل ها وهو ما لم يفعله عبد  السياسي ال ذي حدث في صلب حركة حدتو وأد 
جن".  هللا الط وخي في "سنين الحب  والس 

يرة الذ اتي ة التي كتبتها نوال 3.8.5 عداوي خارج . ال يمكن أن نفهم الس  الس 
( ذلك أن  الخيط 136إيديولوجي تها النسوي ة التي عب رت عنها في مؤل فاتها المختلفة )

الفكري الذي يربط بين أجزاء السيرة الذاتي ة الثالثة وبين مقاطعها السردي ة المختلفة 
للمرأة  يتمث ل في طرح مسألة الت مييز بين الر جل والمرأة في الث قافة العربي ة وانتصارها

فحات  يم وهي تعي حياتها وتدرك مراحلها المختلفة. فهي منذ الص  وإحساسها بالض 
ونية في العائلة والمجتمع وهي  زة على الوضعي ة الد  األولى تصف والدتها مرك 
اية ولم تفتح  وضعي ة تنتظر كل  أنثى تولد "لم تنطلق الز غرودة من فم أم  محم د الد 

رى ماذا ولدت وكنت "أنا " بالمصادفة ذلك الشيء المولود، األم  الوالدة جفونها لت
اية بين يديها ممصمصة شفتيها في حيرة" ثم  ألقت به داخل  قلبته أم  محمد الد 

 (. 137طشت الماء ليغرق" )
عداوي لحياتها هي قراءة نسوي ة.  ال شك  أن  القراءة التي تعرضها نوال الس 

هي لحظة لم تدركها بوعيها في تلك الل حظة، فالمؤل فة وهي تروي لحظة الميالد و 
ارد ووعيه وقد أصبحت مثق فة كبيرة لها مواقفها المعروفة  إن ما ترويها بإدراك الس 
المتعل قة بوضعي ة المرأة العربي ة عموما. فهي تروي هذه الل حظة محم لة بإيديولوجي ة 

هذا الن حو "في  كاتبة "األنثى هي األصل" وهو كتاب قد مه فرج بن رمضان على
"األنثى هي األصل" ما ال تقل  عن ثالثة فصول تدور كل ها في صميم القضي ة 
عداوي في هذه القضي ة  ه رأي الس  ل تلوح الفكرة التي ستوج  طر األو  يني ة ومنذ الس  الد 
في كل  ما كتبت "كنت أندهش كل ما أوغلت في قراءة تاريخ البشري ة القديم، قبل 

قبل نشوء األسرة األبوية لتلك القيمة اإلنساني ة الكبيرة التي كانت ظهور األديان و 
تتمت ع بها أنثى اإلنسان. هكذا انساقت إلى استعراض وضعي ة المرأة في مصر 
يانة المسيحي ة من بعد  يانة اليهودي ة أو ال والد  القديمة، ثم  كيف تغي رت إثر ظهور الد 

فرويد الوريث الشرعي لكهنة العصور  حت ى وصلت إلى القرن العشرين وفيه ظهر
 الوسطى وبعد أن خاضت 
ورة  على امتداد اثنى عشر فصال في الط بيعة الجنسي ة الال محدودة للمرأة وفي "الص 
ين في أخر فصول الكتاب"  الحقيقي ة للمرأة الحقيقي ة، عادت إلى موضوع الد 

(138 .) 
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يرة الذ اتي ة ا لتي تظهر فيها النزعة النسوي ة و كثيرة هي المواقف في هذه الس 
عداوي عن ختان  وإيديولوجي ة المرأة. تظهر هذه اإليديولوجي ة في حديث نوال الس 
المرأة عندما تعر ضت هي نفسها للختان. "منذ طفولتي لم يلتئم الجرح العميق في 

وح. ال أنسى ذلك اليوم صيف عام  ، 1937جسدي. الجرح األعمق في الن فس، الر 
م، مر  سبع ة وخمسون عاما في ذاكرتي كأن ما األمس. راقدة من تحتي بركة الد 

اية بين فخذي وقالت: الجرح خالص خف   توق ف الن زيف بعد أي ام، نظرت الد 
.. األلم ظل  كالد مل غائرا في الل حم، لم أنظر بنفسي ألعرف مكان  والحمد ّلل 

مة  األلم. ال أستطيع الن ظر إلى جسدي العاري في المرآة  أو هذه المنطقة المحر 
(. وتظهر أيضا في حديث الكاتبة عن الحيض 139المحفوفة باإلثم والعار")

( 140عندما أشارت إلى الت جربة التي مر ت بها وموقف محيطها العائلي منها )
( 141وفي حديثها عن الحمل السف اح عندما تعر ضت لما حدث للخادمة شلبي ة )

واج عندما تعر ضت إلى طالقها من زوجها الث اني ال ذي رفض  وحديثها عن الز 
دته بالمشرط وأعلنت أن ها خلعته وأقامت حفال عندما حصلت  منحها حري تها فهد 

( وتظهر كذلك عند تعليقها على موت والدها إذ بموته 142على ورقة طالقها )
ظهر تعلن عن قتل الر جل لتبقى األنثى هي األصل على الر غم من أن  المؤل فة ت

م لقضايا ابنته  يرة الذ اتي ة في صورة األب الحنون المتفه  أباها في كامل الس 
د لها طريق التعل م والن جاح و"مع كل  ذلك تقول "مات أبي  والمتعاطف معها إذ مه 
جين يتلف نبأ  دون أن أبكي، في أعماقي لم أشعر بالحزن، إن ه الفرح الغامض كالس 

 (.143اإلفراج" )

لنا حن ا مينه، كاتبا وروائي ا أكثر هؤالء الكتاب إدراكا ألهمي ة  . يبدو4.8.5
اإليديولوجي ة في األثر اإلبداعي، فهو يعتقد أن  ال أدب بدون إيديولوجي ة وبالت الي 
فإن  كل  كاتب يصبح منتج إيديولوجي ة وفيلسوفا أيضا والفرق بين كاتب وآخر 

(. لقد 144لجمالي لإليديوجي ة )يكمن في مستوى الوعي وفي طريقة الت وظيف ا
يرة الذ اتي ة التي كتبها مؤل ف ثالثي ة البحر وهي  تحك مت الن زعة اإليديولوجي ة في الس 
راع الطبقي والت ركيز على أوضاع الط بقات  إيديولوجي ة سياسي ة قوامها الص 

اعي ة االجتماعي ة المعروفة والت بشير بمستقبل وردي  تتغي ر فيه األوضاع االجتم
ل  وتتبد ل فيه األحوال لفائدة الط بقات الضعيفة. لقد سعى المؤل ف في الجزء األو 
وري، فاألسرة وهي تنتقل  من سيرته الذ اتي ة إلى رسم صورة قاتمة عن الر يف الس 
راع العنيف بين الفقراء واألغنياء، بين الفال حين  من قرية إلى أخرى تعيش هذا الص 

اضي، أصحاب اإلقطاع. وقد وجدت العائلة نفسها بين فك ي واآلغوات ومالكي األر 
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أصحاب الن فوذ واألرض فعانت وتأل مت "لم تخف األم ، قالت إن ها لم تخف وأن 
ربي ة وقفل عليها  ان وضربها وأن ه أمسك بها وجر ها إلى الز  المختار خرج من الدك 

سمعوها الباب وإن ها صرخت ولطمت بقبضتها على صدره وتراكض ال ذين 
دهم بإطالق الن ار" ) ( ولكن  حن ا مينه يدخل على 145محاولين تخليصها، فهد 

ياسي ة. فهذه األوضاع االجتماعي ة  سيرته الذاتي ة شيئا من الخيال ليبلور عقيدته الس 
موي بين  راع الد  راع، فينهي هذا الجزء بذاك الص  ية عليها أن تنتهي إلى الص  المترد 

رك والفال حين  الفقراء فالث ورة بالن سبة إلى حن ا مينه البد  أن تقوم حت ى وإن كانت الد 
نتيجتها مقتل تلك المرأة البائسة زن وبة باعتبارها رمزا للث ورة القادمة: "كانت تقف 
عر، مقهقهة كجني ة رهيبة أسطوري ة  قة الث ياب، منفوشة الش  طح، ممز  على حاف ة الس 

خان يتعاليان من  حواليها والذين تحت يصيحون بها أن تنزل، أن تلقي والن ار والد 
قف بها، وهي ماضية في قهقهتها الهستيري ة، رافعة بيدها  بنفسها قبل أن ينهار الس 
زجاجة الكاز ال تي أشعلت بها الن ار من الفوهة ال تي فتحها الل صوص في سقف 

 (.146المخزن" )
صي ة زن وبة باعتبارها شخصي ة إن ها حبكة خيالي ة اختلقها المؤل ف في بناء شخ

روائي ة فال شك  أن  هذه المرأة شخصي ة واقعي ة لكن  خيال الكاتب جعل منها امرأة 
د الفال حين على بعض اإلقطاعيين خدمة لعقيدته الفكري ة  دة أثارت تمر  متمر 

ياسي ة.  وإيديولوجي ته الس 
ير الذاتي ة، ت نتقل األسرة إلى المدينة في المستنقع، الجزء الث اني من هذه الس 

ارد الفرصة ليرسم مالمح تأسيس الحركة  )إسكندرونة( وعندئذ يجد الط فل الس 
الن قابي ة وانتشار األفكار الماركسي ة وآثارها في بناء شخصي ته وليعرض رؤيته للعالم 
"الكريزة ال تي تشهدوننا عالمي ة" ال تشمل العالم ككل  ولكن ها تشمل البلدان 

مالي ة. هناك العم ال، مثلهم هنا، مستثمرون، يسرق أصحاب األعمال الرأ س
واألراضي أتعابهم أيضا.. ينتجون بعشرين ليرة في اليوم مثال، ويأخذون ليرتين أو 

 (.147ثالث ليرات أجرة. وما تبقى ربح ألصحاب األعمال".. )
ر  ية في المدينة،كما يصو  ها و ال شك  أن  األوضاع االجتماعي ة المترد 

راع بين الفقراء من العم ال والكادحين والعاطلين  المؤل ف، تنتهي باحتدام الص 
يرة الذ اتي ة أن يصو ر كما فعل في بقايا  لطة ولذلك يحلو للمؤل ف، صاحب الس  والس 
موي الذي نتج عن مظاهرة سلمي ة نظ مت احتجاجا على  راع الد  صور ذاك الص 

ل معركة من نوعها أشهدها. معركة بؤس األوضاع االجتماعي ة: " كانت ه ذه أو 
باب  حقيقي ة، وحشي ة، غادرة، يتساقط فيها القتلى والجرحى من الر جال والش 
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واألطفال، ألن  الر صاص كان يطلق بغير تمييز على الن اس العز ل، ال ذين حاولوا 
وت في سبيل مطالب وطني ة واجتماعي ة" )  (. 148رفع الص 

يرة الذ اتي   ة ألكثر من سبب واحد ليست تاريخا لحياة يسعى مؤل فها إلى إن  الس 
أن يكون موضوعي ا ومحايدا. إن ها إعادة قراءة لسجل  حياة لم تبق منها إال  
رد في هذا الجنس األدبي هو فعل تذكر مرتهن  بلحظة  الذكريات. إن  فعل الس 

راتها، ف ال يكتب المرء الكتابة وهي لحظة مرتهنة كذلك بأسبابها وظروفها ومبر 
سيرته الذاتي ة إال  عندما يكون في حاجة أكيدة إليها حت ى وإن كان من أكبر 
رب من الكتابة هي عين مؤدلجة ألن ها  ارد دائما في هذا الض  المشاهير. فعين الس 
ترى من موقع متطل بات الل حظة ورهاناتها وهي تلتفت إلى الماضي من موقع 

راتها ثم   فوق هذا كل ه ال يكتب المرء سيرته الذ اتي ة " إال  في  حاجات الحاضر ومبر 
مرحلة قد اكتسب فيها وعيا غير الوعي الذي كان عنده عندما كان طفال وامتلك 
ارد  ثقافة لم تكن لديه عندما كان في بداية شبابه وبالت الي ستختلف حتمارؤية الس 

رد.  عن رؤية الشخصي ة موضوع الس 

الفصل أن نبرز إلى حد  ما ما ارتأينا أن نسم يه . لقد حاولنا في هذا 9.5
يرة الذ اتي ة في األدب العربي الحديث انطالقا من مصادرة هام ة  إنشائية الس 
رد لـه مالمح الجنس األدبي القائم  وأساسي ة وهي أن نا إزاء شكل من أشكال الس 

يرة بذاته. وقد بي نا أثناء تحليلنا أن ه ثم ة خطاب أدبي مخصوص هو خطا ب الس 
خصي ة المروي ة  ارد من مسروده وصوته في عالقته بالش  الذ اتية. ذلك أن  موقع الس 
ردي وترتيب المادة السردي ة والت بئير كل ها  ردي ة وزمن المقام الس  والمقامات الس 
ة وبأسلوب  يرة الذ اتي ة بكيفي ة خاص  رد تعرض في الس  مسائل تتعل ق بتقنيات الس 

يرة الذاتي ة. مختلف هو أسلوب  الس 
يرة الذ اتي ة  ردي ة، على الن حو الذي وصفناه تمنح للس  إن  هذه الت قنيات الس 
مالمح الجنس األدبي المتمي ز. فنحن إزاء جنس أدبي  يستند أساسا إلى ازدواجي ة 
خصي ة الموضوع وتنحصر  ارد وثم ة صوت الش  صوتي ة بالضرورة. ثم ة صوت الس 

ردي ة، هاهنا، في تقارب الصوتين قد يصل الت طابق وفي تباعد قد يصل  الل عبة الس 
ارد يروي في زمن  االنفصام وإلى ازدواجي ة زمني ة بالضرورة هي أيضا. فالس 
يرة  رد ال يكون في الس  الحاضر تجربة عاشها في زمن مضي ثم  إن  فعل الس 

إال  أسلوب استرجاع. إال  فعل تذكر وأسلوبه ال يكون كذلك  –الذ اتي ةـ  كما أسلفنا 
ا. فهي وإن تعاملت معه  يرة الذ اتي ة تتعامل مع الت بئير تعامال خاص  ثم  إن  الس 
ؤية  اخلي أو بين الر  فر والتبئير الد  تعامل ازدواج عندما تجمع بين التبئير الص 
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المصاحبة أو الرؤية من الخلف فإن  ما يمي زها هو أن  الت بئير المزدوج بالضرورة 
داخل النص  السير ذاتي اشتغاال مخصوصا. فقد ألححنا في تحليلنا على  يشتغل

ؤيوي وعملي ة الخروج من تبئير إلى آخر ومن رؤية إلى أخرى  ظاهرة الت حويل الر 
 بكيفي ة تمي ز السيرة الذاتي ة.

ة،  ير ذاتي إنشائي ته الخاص  ردي وللنص  الس  يرة الذ اتي ة إذن خطابها الس  للس 
يرة الذاتي ة إنشائي ة عام ة وهذا ما لكن  الت عم يم ال ينفي الت خصيص ذلك أن  للس 

دة سنحاول أن نبرزها  أك دناه ولكن ال تكتب بأسلوب واحد. فهي ذات أشكال متعد 
 في الفصل القادم.

 
 
 
 
 
 
 

❑❑ 
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 إحاالت

 
اتي ة، القسم الث اني، ص  يرة الذ   (1 208ـ 121انظر الس 

 (2 53بقايا صور، ص 
 (3 7د ذكريات، ص مجر  

 ( 4 25خارج المكان، ص 
 (5 359المصدر ذاته، ص 
 (6 7الخبز الحافي، ص 

 (7 9رحلة جبلي ة، رحلة صعبة، ص 
 (8 94، ص 1األي ام، جزء 

 (9 95المصدر ذاته، ص 
 (10 94المصدر ذاته، ص 
 (11 117المصدر ذاته، ص

 (12 55ـ 54بقايا صور ص 
 (13 58ـ 57المصدر ذاته، ص 
 (14 63المصدر ذاته، ص
 (15 65ـ 66المصدر ذاته، ص
 (16 68المصدر ذاته، ص
 (17 70المصدر ذاته، ص
 (18 71المصدر ذاته، ص
 (19 79المصدر ذاته، ص
 (20 88المصدر ذاته، ص
 (21 105ـ 104المصدر ذاته، ص
 (22 120المصدر ذاته، ص
 (23 194المصدر ذاته، ص
 (24 196المصدر ذاته، ص
 (25 197المصدر ذاته، ص
 (26 203المصدر ذاته، ص
 (27 10ـ 9ص  1أوراقي، حياتي، ج

 (28 9المصدر ذاته، ص 
 (29 10المصدر ذاته، ص
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 (30 21المصدر ذاته، ص
اقرأ أيضا "صوت ست ي الحاجة في ذاكرتي رغم  31المصدر ذاته، ص 

امخة وه نين وقامتها الطويلة المديدة الش  ي تمشي في الكفر، تدب  مرور الس 
 25على األرض بقدميها الكبير تين داخل البلغة الجلدي ة.."ص 

31) 

 (32 76المصدر ذاته، ص
 (33 25رحلة جبلي ة، رحلة صعبة ص 

 (34 17ـ 16المصدر ذاته، ص
 (35 38المصدر ذاته، ص
 (36 42المصدر ذاته، ص
 (37 39ـ 38المصدر ذاته، ص
 (38 31المصدر ذاته، ص

 (39 33ـ 30انظر خارج المكان ص 
 (40 المصدر ذاته، 

 (41 42زمن األخطاء، ص 
 (42 202المصدر ذاته، ص
 (43 227المصدر ذاته، ص

 (44 270ـ 269ـ 56بقايا صور، ص 
 ( 45 183ذكريات األدب والحب ص 

 (46 152ـ 151األي ام، الجزء، ص 
د ذكريات، ص   (47 9مجر 

ابق، ص   (48 14ـ 13المصدر الس 
 (49 5أوراقي حياتي، ص 
 (50 7المصدر ذاته، ص 
 (51 16المصدر ذاته، ص
 (52 356المصدر ذاته، ص
 (53 17خارج المكان ص 
 (54 143المصدر ذاته، ص

 (55 53بقايا صور ص 
 (56 9الخبز الحافي ص 

 (57 56بقايا صور ص 12رحلة جبلي ة، رحلة صعبة، ص 
 (58 143خارج المكان ص 

 (59 14أوراقي حياتي، ص 
 (60 هذا العنوان من اقتراحنا ألن  المؤل ف أغفله
ادس"  (61 أغفل المؤل ف ذكر عبارة "الكتاب الس 

ابع"  (62 أغفل المؤل ف ذكر عبارة "الكتاب الس 
 (63 11سيرة حياتي، ص 
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 (64 15نفس المصدر، ص 
 (65 16نفس المصدر، ص 

 (66 12 رحلة صعبة، ص’ رحلة جبلي ة
 (67 17ـ 16نفس المصدر، ص
 (68 37ـ 31نفس المصدر، ص
 (69 49ـ 42نفس المصدر، ص

 (70 56ـ 50نفس المصدر، 
 (71 53بقايا صور ص 

 (72 360القطاف ص 
 (73 67بقايا صور ص 

 (74 85نفس المصدر، ص 
 (75 79نفس المصدر، ص 

 (76  6ص 1أوراقي، حياتي، ج
 (77  19نفس المصدر، ص
د ذكريات ص   (78 97مجر 
 (79 9الخبز الحافي، ص 
 (80 228نفس المصدر، ص
 (81 250نفس المصدر، ص

 (82 149زمن األخطاء، ص 
 (83 67ص  1أوراقي، حياتي، ج

 (84 79ـ 78بقايا صور ص 
 (85 49، ص 1أوراقي، حياتي ج

اتية، ص   (86 94السيرة الذ 
عداوي   (87 الحظ ما قالته نوال الس 

 (88 84السيرة الذاتي ة، ترجمة بيت الحكمة، ص 
 (89 23ذكريات األدب والجنس ص 

د ذكريات ص   (90 12ـ 11انظر مجر 
 (91 28رحلة جبلي ة، رحلة صعبة، ص 

 (92 37المصدر ذاته، ص 
 (93 184نفس المصدر، ص

 (94 38تربية عبد القادر الجنابي ص 
 (95 19خارج المكان، ص 

 (96 25اتي، ص أوراقي، حي
 (97 203بقايا صور، ص 

دى، ص ص   (98 70ـ 63ـ 60ـ 51انظر رجع الص 
 (99 211رحلة جبلي ة، رحلة صعبة ص 
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 (100 109ـ 103ذكريات األدب والحب ص 
 (101 132المصدر ذاته، ص 

 (102  51، ص 1أوراقي، حياتي، ج
 (103 26المصدر ذاته، ص 

 (104 128بقايا صور، ص 
 (105 64الحافي، ص  الخبز

 (106 87خارج المكان، ص 
 ( 107 ج.جينات، خطاب الحكاية

 (108 66ـ 65، ص 1األي ام، ج 
دى، ص   (109 99رجع الص 

 (110 40األي ام، ص 
دى، ص   (111 19رجع الص 
 (112 92خارج المكان، ص 
 (113 43المصدر ذاته، ص 
 (114 12الخبز الحافي، ص 
 (115 71المصدر ذاته، ص 

، ص   (116 25ذكريات األدب والحب 
 (117 31المصدر ذاته، ص 
 (118 12المصدر ذاته ص 

د ذكريات، ص   (119 22مجر 
 (120 203بقايا صور، ص 

 (121 295المصدر ذاته، ص 
 (122 51ـ 50المستنقع، ص 

 (123 58المصدر ذاته، ص 
 (124 112ص  1أوراقي حياتي ج

 (125 48المصدر ذاته، ص 
 (126 49المصدر ذاته، ص 
 (127 72زمن األخطاء، ص 
 (128 85خارج المكان، ص 

 (129 296ـ 295بقايا صور ص 
 (130 9سيرة حياتي، ص 

 (131 46المصدر ذاته، ص 
 (132 323المصدر ذاته، ص 
د ذكريات، ص   (133 12ـ 11مجر 
 (134 13المصدر ذاته، ص 
 (135 68المصدر ذاته ص 
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 (136 302در ذاته ص المص
 (137 انظر مثال األنثى هي األصل

 (138 11أوراقي حياتي، ص 
 (139 196ص  1997انظر فرج بن رمضان، المرأة بقلم المرأة، صفاقس 

 (140 63ـ 62ص  1أوراقي، حياتي ج
 (141 65ـ 63انظر المصدر ذاته، ص 
 (142 232انظر المصدر ذاته ص 

 (143 98، ص3انظر أوراقي حياتي ج
 (144 271ص  2أوراقي، حياتي، ج

 ، 1993انظر كتابنا، حن ا مينه كاتب الكفاح والفرح، دار اآلداب 
 196ـ 195ص 

145) 

 (146 128بقايا صور، ص 
 (147 357ـ 355المصدر ذاته ص 

 (148 256المستنقع ص 
 (149 306المصدر ذاته، ص 

 

 
 

❑❑ 
 
 
 
 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ـ  152ـ  

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ـ 153ـ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ّسيرة الذّاتيّة ـ في أشكال ال 7

 
 
 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ـ  154ـ  

 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ـ 155ـ  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ـ  156ـ  

 
 

يرة الذ اتي ة بأسلوب واحد رغم تلك الظ واهر اإلنشائي ة  .1.6 نعم، ال تكتب الس 
ث عن مجموعة من  العديدة التي تشترك فيها. ونحن نعتقد أن ه يمكن أن نتحد 

يرة الذ اتي ة. على هذا الن حو نفهم تلك القول ة أشكال الكتابة في إطار حديثنا عن الس 
هيرة ال تي نسبها جورج ماي إلى جون ستا روبينسكي   "Jean Starobinskiالش 

يرة الذ اتي ة.  ينبغي أن نتجن ب الحديث عن أسلوب أو حت ى عن شكل مرتبطين بالس 
(. نعم ال 1إذ ال وجود في هذه الحالة )ألسلوب أو لشكل ينبغي االلتزام بهما")

يرة الذ ات ي ة بل ثم ة أشكال عديدة. ولقد طرح جورج يوجد شكل واحد في كتابة الس 
ير  ماي نفسه اإلشكال عندما قال: " إذا كان اإلنسان حين يخوض في غمار الس 
ل ما يالحظ هذا التنو ع الذي يزيده لذ ة أن ه لم يكن متوق عا. فإن   الذاتي ة، يالحظ أو 

ل ما يتساءل عنه القارئ هو ما إذا كان هذا التنو ع مت صال بخصا ئص جوهري ة أو 
في هذه المؤل فات تتيح للمرء أن يمي ز بعضها عن بعض بفطنة ويصن فها أصنافا. 
أي هل يمكن اإلحاطة بهذا التنو ع من مختلف جوانبه بحيث يغدو أساسا تعتمده 

ير الذ اتي ة تقسيما مقبوال") ( لكن  هذا اإلشكال ظل  سؤاال مطروقا لم 2لتقسيم الس 
ضحة. فقد أجاب عن أسئلة أين ومتى ومن ولماذا يجب عنه صاحبه إجابة وا

ير  وكيف ووجهة نظر القارئ في إطار سؤاله الكبير: هل يمكن تصنيف الس 
يرة الذ اتي ة. د أشكال الس   الذ اتي ة؟ ولكن ها أجوبة ال تحد 

نة العربي ة ال تي اعتمدناها محدودة ال شك  ومع ذلك فهي تعرض  إن  المدو 
يرة الذ اتي ة وقد حصرناها في خمسة أشكال هي علينا أشكاال عديدة ف ي كتابة الس 

كل  شكل اليوميات وشكل المذكرات وشكل أدب الوقائع وشكل الر سم الذ اتي والش 
وائي. وفي الحقيقة ذهب جورج ماي بدون أن يصر ح بذلك في كتابه تصريحا  الر 

يرة ا لذ اتي ة عندما واضحا إلى أن ه يمكن الحديث عن أسلوب واحد في كتابة الس 
تحد ث عن ظواهرها الفني ة الممي زة لها وأن  ثم ة عالقة لهذا الجنس الحديث بأجناس 

يرة...( فهي من باب  –أدبي ة أخرى قريبة منها )اليومي اتـ  أدب الوقائع  وايةـ  الس  الر 
مات الفني ة ال غير. وخالفا لذلك نحن نعتقد أن  هذه  االستعارة لبعض المقو 

دة تضع حدودا فاصلة بين أنواع مختلفة داخل الجنس االستعا رة ذات األوجه المتعد 
كل بمعنى الن وع. فكما  يرة الذ اتية وهانحن نستعمل مصطلح الش  الواحد أال وهو الس 
واية الذ هني ة ورواية السيرة  واية التاريخي ة والر  واية عن أنواع شأن الر  نتحد ث في الر 
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يرة الذاتي ة عن أنواع هي تلك األشكال التي الذاتي ة.. يمكن أن نتحد   ث في الس 
 ذكرناها آنفا.

 . شكل اليومّيات: 2.6
نة التي  ير الذاتي ة شكل اليوميات. وتعرض علينا المدو  تت خذ بعض الس 
اعتمدناها مثالين هام ين هما: رحلة جبلي ة رحلة صعبة لفدوى طوقان وزمن 

 األخطاء لمحم د شكري.

جبلي ة، رحلة صعبة "يساعدنا على مثل هذا الت صنيف ما . في رحلة 1.2.6
ة مؤر خة تاريخا عاما أطلقت عليها المؤل فة  ورد في نهاية الكتاب من يومي ات خاص 

لت  1967ـ 1966عبارة "صفحات من مفك رة  وهي سبع وعشرون يومي ة، فيها سج 
أ اليومي ة األولى المؤل فة مشاعرها ومواقفها من الحياة. فهي على سبيل المثال تبد

على هذا الن حو: "أحس  بعبث الحياة وانعدام غايتها وأنا أقف هكذا، حائرة، 
ضائعة، ضعيفة، أمام تي ار الموت القاهر. كم يغي ر الز من هذا القلب الذي عاش 
الجنون سنين وال ذي كانت دينا ميته العاطفي ة ترفض مبدأ الهدنة وتجري في سباق 

أكبر عدد من الت جارب. هذا القلب أين ذهبت دماؤه؟ وأين دفؤه مع األي ام لتجميع 
؟  وفرحه؟ أين ما كان يملكه من قدرة عظيمة على الحب 

؟ أين حشد من أمجاد اإلنساني ة تلخ صه هذه العبارة: كم  آه القدرة على الحب 
مت، 3يغي ر من ا الز من") ( وقوام اليومي ة األخيرة هذه األسطر: "انكسر طوق الص 

تبت خمس قصائد، أشعر ببعض الر احة، سأكتب كثيرا، أحس  أن ني أعيش كل  ك
دقيقة من زمان المسرحي ة، ويهز ني كل  فصل من فصولها، فإذا بي أنا نفسي 

( وهي أميل إلى 4قصيدة ملتاعة، كئيبة، آملة، تتطل ع إلى ما وراء األفق " )
ة وإن أشارت المؤل فة إلى األحداث  العام ة فلكي تصف انفعالها اليومي ات الخاص 

بالحدث وإحساسها نحوه. ونكتفي باإلشارة ها هنا إلى ما ورد في اليوميتين عشرين 
وواحد وعشرين تقول في اليومي ة األولى: "عبد الن اصر يعقد مؤتمرا صحفي ا يقول 
ون"  فيه: "إذا أرادت إسرائيل الحرب فنحن نقول لها أهال وسهال ونحن مستعد 

متوق عة، الملك حسين يطير إلى القاهرة على حين بغتة، كل  واحد من ا  مفاجأة غير
معلق قلبه بشعرة" وتقول في اليومي ة الث انية "الملك حسين يضم  توقيعه إلى توقيع 
فاع المشترك. أمتلئ بيأس خفي  وخوف من انكسار  مصر وسوريا على معاهدة الد 

، كا عب العربي  عب مسحوبا حين جديد يسحب عصب القو ة من الش  ن عصب الش 
 (.5" )1948وقعت مأساة 
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يرة الذاتي ة التي كتبتها فدوى طوقان بميلها إلى اختصار  و إلى ذلك تتمي ز الس 
المقاطع السردي ة وانقطاعها عن بعضها بعض وتوظيفها لزمن الحاضر فتوهم 

يرة الذ اتي ة ذاك الت و  لت في حينها وبذلك تفتقد الس  اصل الضروري القارئ كأن ها سج 
يرة  بين األحداث ويفتقر إلى المظهر الكل ي في رواية األحداث على أساس أن  الس 
ردي  الذ اتي ة هي استرجاع لحياة كلي ة. فعلى سبيل المثال تعرض هذا المقطع الس 

، تشارين تهب  رياحها على أحراش قرية )يعبد( في 1935المؤر خ "خريف عام 
يخ فضاء )جنين(. األرض حبلى با مع على انتظار وتوق ع "الش  ألحداث ترهف الس 

ل طرقة على باب الث ورة، فال  ام يرفع يده العربي ة المؤمنة ويقوم بأو  عز الدين القس 
هيد العظيم، مع بعض رفاقه  يكاد يفعل حت ى تفتح لـه األبدي ة أبوابها، ليدخل الش 

هداء الخالدين" بعده مباشرة تنتقل  إلى مقطع سردي  جديد اآلخرين، في رهط الش 
 ورد فيه  1936مؤر خ في نيسان عام 

نيسان اجتماع وطني كبير في نابلس، تتأل ف فيه الل جنة القومي ة لتصدر  20"في 
بيانها المعب ر عن سخط العرب على سياسة الحكومة... " يليه مباشرة مقطع 

نا ألتفت قصير ينتقل في الز من ويوظ ف الحاضر كذلك" أبحث عن نفسي اآلن وأ
امل في  إلى تلك األي ام الفلسطيني ة فأراني في عم ان محاصرة، بسبب اإلضراب الش 
فلسطين، قابعة في بيت شقيقي أحمد المنتدب حديثا من قبل الحكومة ليشغل 

( بين المقاطع الث الثة ثغرات 6منصب مدير المعارف في إمارة شرق األردن" )
ثم  في  1936و 1935بين عامي  زمني ة عريضة. فهي ال تذكر ماذا حدث

لت هذه  المقاطع الثالثة تستعمل المؤل فة زمن الحاضر وبذلك توهم كأنها سج 
األحداث في حينها ثم  ال نالحظ تواصال بين ما روته في هذا المقطع وذاك. 

 وعلى هذا الن حو تمضي أغلب المقاطع في هذه السيرة الذاتي ة.

الت حوير ال ذي أجراه محمد شكري على  . لقد انتبه محمد برادة إلى2.2.6
ل  الجزء الث اني من سيرته الذ اتي ة فقد انتقل من شكل روائي  ظهر في الجزء األو 
مة التي كتبها "زمن األخطاء"'  "الخبز الحافي" إلى شكل مغاير وذلك في المقد 

ردي الذي آل إليه كل الس  د الش  هذا  ولكن محمد بر ادة وصف الظ اهرة بدون أن يحد 
يرة الذ اتي ة: "بعد قراءتي األولى ل "زمن األخطاء" لفت نظري  الجزء من "الس 
وائي لسيرتك. مثلما فعلت في الخبز الحافي، ولجوءك إلى  ابتعادك من الن وع الر 
كتابة شذري ة تحمل عناوين فرعي ة وتشك ل مجموعة من الن وافذ والكوى تطل  عبرها 

وات، تلتقطها عينا شخص يجهد في أن يلغي على مشاهد وأحداث، فضاءات وحي
المساحة الزمني ة الفاصلة بينه وبين ما عاشه ذات يوم. ولبلوغ ذلك، حرصت على 
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أن تتجن ب استعمال فعل "كان" ما أمكن. لتوهمنا بأن ما تحكيه حاضر باستمرار 
ل الماضي إلى حاضر لتعيش داخله، مناغيا  أو هو مستقبل محتمل. كأن ك تحو 

خ وص، مالمسا األمكنة، مشي دا من تلك المشاهد جزيرة تلجأ إليها عندما الش 
تضيق بواقعك اليومي  المكرور حت ى عندما تلتصق بما حدث وتنقله في اقتصاد 
مقتر، فإن  ما ترويه ينفلت بعيدا عنك لينتصب مستقال ، مستفز ا لمخيلتنا وتواطئنا" 

(7.) 
إبداعي ا عن الظ واهر األساسي ة التي لقد عب ر محم د بر ادة في هذه الخالصة 

يناه بشكل اليومي ات في كتابة السيرة الذ اتي ة وهي:   تمي ز ما سم 
 ـ الفصل بين المقاطع السردي ة وإكسابها استقاللي ة معنوي ة.

رد وزمن  رد وتقريب المسافة بين زمن الس  ـ استعمال زمن الحاضر في الس 
 دث في زمن وقوعه.الت جربة لإليهام بأن ه يسج ل الح

ـ اإلبقاء على الث غرات بين المقاطع السردي ة فتظهر أشبه بالمشاهد المستقل ة 
 وعلى القارئ وحده أن يربط بين المشاهد ويجمع دالالتها.

د ما أشار إليه محمد بر ادة. في المقطع العاشر "عسل  ال تعوزنا األمثلة لنؤك 
لها يوما الجمال البشري" يسرد أحداثا مارسها شخصي   ا طيلة ثالثة أي ام وكأنه يسج 

فيوما. وردت في بداية المقطع إشارة إلى بعض مشاكله الجنسي ة "وصفت 
ل مر ة أحقن  ل مر ة أتقي ح وأو  يدلي أعراضي فأعطاني شفائي في ثالثة أي ام. أو  للص 

خلة 8") ارد إلى أن ه سلم مم ا أصابه: " ثمن الد  مع ( وقبل نهاية المقطع أشار الس 
(، في المقطع الموالي "البعد 9إحداهن  عندها مائة بسطة. قلمي لم يعد يسيل" )

فحة الواحدة يسج ل ما عاشه في يوم  ا ال يتجاوز الص  الحلو" وهو مقطع قصير جد 
وداء  واحد. فقد جاء صديقه فلم يجده "جاء اثنان من البوليس فأخذاه هو والفتاة الس 

وارع ويت صل وصاحبتها" وعندئذ حجز غرفة في  فندق مالقة وخرج يتفق د الش 
وء" ) ( وما بين المقطعين ثغرة سردي ة واضحة، بعد 10بمعارفه من "أصدقاء الس 

هذين المقطعين القصيرين يأتي مقطع طويل نسبي ا وفيه يسرد أحداثا عاشها طيلة 
اء، ثالثة أشهر أثناء العطلة الصيفي ة "إن ها عطلة صيف عام ست ين، رفقائي القدم

في تطوان، باعد الز من بيننا. لم يبق من بعضهم إال  االسم. قد نتعر ف وقد ال 
رد عام ة يتعل ق باليومي  11نتعر ف على بعضنا البعض إذا ما تراءينا" ) ( ثم  إن  الس 

ارد في تسجيل أحداث الحياة اليومي ة وهي أحداث تأتي  من األحداث، فيغرق الس 
لة ولكن ها متشابهة من ع في  مفص  حيث طبيعتها إذ يدور أغلبها حول حياة التسك 
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عارة ولكن  تكرارها يساهم مساهمة ناجعة في إضفاء  وارع وبيوت الد  الحانات والش 
 على النص  شاعري ة ال تنكر.

ة أدركه  رد وقد اعتبرناه أسلوب اليومي ات الخاص  إن  هذا األسلوب في الس 
وعي عميق به في نهاية الكتاب أي في المؤل ف نفسه إذ بدا لنا أن ه كان على 

المقاطع السردي ة األخيرة من "زمن األخطاء" فهو في هذه المقاطع يعلن أن ه بصدد 
 كتابة مذك راته: 

نفوني ة الت اسعة والل يلة  عادة في الس  ـ "أكتب اآلن هذه المذك رات على نشيد الس 
 (. 12" )األولى لشوبان، سأترك للقارئ حري ة مزجهما في مخي لته

ـ "جارتي ال أبالي بها ألن ها تافهة. ال جنس دون طقوس. أكتب هذه المذك رات 
في حانة جديدة ممسوخة.إن ها من الحانات الجديدة ال تي أقحمت على 

 (13المدينة" )
ـ أسج ل هذه المذك رات في أي  وقت. إن ها الخامسة صباحا، عندي امتياز 

 (.14لشراء حاجاتي" ) للخروج من المستشفى. ال أخرج إال  
في موقع آخر من الكتاب يذكر أنه يكتب بعض الخواطر ويورد خاطرة 

 مؤر خة: 
 مقهى سنترال. 25ـ 9ـ 1961ـ "

إن  المرأة ال تي أعيش معها دائما إذا لم تجعلني أعزف عن كل  الن ساء فليست 
لن ساء. هي المرأة ال تي ينبغي لي أن أعيش معها. ينبغي لها أن تكون هي كل  ا

وكل  الن ساء لسن هي ينبغي لي أن أمي زها في الظالم حت ى وإن تكن بين جمهرة 
 (.15من الن ساء")

ردي ة في زمن األخطاء تت خذ في أغلب  و هكذا يت ضح لنا أن المقاطع الس 
ارد قر اءه بأن ه يسج ل خواطره ويروي  األحيان شكل الفصول المستقل ة ويوهم الس 

 ها آنيا وبأن  زمن الت جربة يطابق زمن الكتابة.األحداث التي عاش

 . شكل المذّكرات: 3.6
يرة الذ اتي ة في 1.3.6 . لقد أورد جورج ماي بعض التحديدات المعجمي ة للس 

ة يحد ث فيها المرء عن  يرة الذ اتي ة "قص  عالقتها بالمذك رات في معجم الذ خيرة أن  الس 
لمذك رات وضديدة لها معا )ذلك أن  حياته في أخص  مظاهرها، فهي مرادفة ل
ز على األحداث الخارجي ة"( ) رات ترك  ( وانتهى إلى تحديد العالقة بين 16المذك 

يرة الذ اتي ة والمذك رات بقوله: " إن نا كل ما أوغلنا في البحث عن الحدود الفاصلة  الس 
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يرة الذ اتي ة والمذك رات ازددنا يقينا من أن ها غائمة زئبق وهمي ة. فلئن ي ة، قل ب بين الس 
يرة  جاز لنا أن نساير النق اد من حيث المبدأ في تأكيدهم قدرتهم على استشفاف الس 
وت، فإن ه ال  الذ اتي ة من خالل ما تختص  به من نبرة ونوعي ة حضور وتمي ز للص 

ع مناص لنا من اإلقرار بأن  مقاييس كهذه ذاتي ة، مفرطة في الذ اتي ة إلى حد  أن ها تمن
يرة الذ اتي ة سليلة المذك رات، فإن ها لم تحظ  حصول اإلجماع بين القر اء. ولم ا كانت الس 
في الواقع إال  باستقالل ذاتي هش  ال يعدل ذلك االستقالل ال ذي حظي به اسمها. إن  
يرة الذ اتي ة، ولكن ه مع ذلك ال  تاريخ هذا االسم هو بدون شك  صورة لطبيعة الس 

 (.17ا وال يجعل لها قيودا" )يضبط لها حدود
مات أدب المذك رة.  و لكن  المسألة في اعتقادنا تتجاوز مجر د استعارة بعض مقو 
يرة  ير الذ اتي ة تت خذ شكل المذك رة. يمي ز النق اد بين المذك رة والس  ذلك أن  بعض الس 

اتب" و"بين الذ اتي ة تمييزهم بين اآلثار "التي مدارها على األحداث التي يرويها الك
. ثم ة ثالثة أنماط سردي ة (18اآلثار التي مدارها على شخص الكاتب أو شخصي ته )

 ( وهي: 19يذكرها أيضا جورج ماي )
الة( 1   مشاهدات.  ـ إخبار المرء عم ا شاهده )عمل الرح 
ياسة(  2  أفعال.  ـ إخبار المرء عم ا فعله )رجل الس 
 أحوال.  ل األديب(ـ إخبار المرء عم ا كان عليه )عم 3

( من باب المذك رات والن مط 2و 1و قد ات فق النق اد على اعتبار الن مطين )
 ( من باب السي رة الذ اتية.3األخير )

دى" لمحمد عروسي المطوي أنموذجا مثالي ا 2.3.6 . يمث ل كتاب "رجع الص 
يرة الذاتي ة.  كل من أشكال كتابة الس   لهذا الش 

حظ أن  الكاتب ضم ن كتابه ثالث مذك رات بمعناها و من المفيد أن نال
االصطالحي. فهو يذكر أن  الفتى كتب "فيما بعد في عز  شبابه، مذك رة قال 
رة في حدود ثالثة عشر سطرا وفيها يصف  فيها..." ويورد جزءا من هذه المذك 
كيف دخل قاعة من قاعات الت دريس إلحدى المدارس وهو ال يزال في الكت اب 

زا على وصف غرفة الد رس أكثر من تركيزه على أثر الحدث من نفسه "كنت مرك  
مدهوشا بما رأيته من نظام وتنسيق غرفة فسيحة، ني رة، تزدان جدرانها المجف فة 

رة الثانية دون 20بمعل قات بديعة فيها كتابات لم أستطع قراءتها.." ) ( ويورد المذك 
فحة على هذا الن حو:" أن يستعمل المصطلح وهي في حدود صفحة ونص ف الص 

ل يوم لـه بالمدرسة  ويحكي الفتى عن نفسه وعن بعض ما انطبع في ذهنه حول أو 
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ز حديثه على طبيعة التعليم في المدرسة النظامي ة ويشير إلى أثر  فيقول: وفيها يرك 
ذلك في نفسه: " لقد أحسست باالطمئنان نوعا ما، ولكن ال ذي كان يذهب بعقلي 

غير كل  معنى للخطر.." أمر المعل   م لنا بتكتيف أيدينا وراءنا، فجال بفكره الص 
كل: "إن ه 21) ( ويورد كذلك وثيقة في شكل مذك رة ويضم نها سيرته الذ اتي ة بهذا الش 

ستور، فقد قال ذلك المسؤول" وهي في حدود عشرة أسطر  مسؤول في حزب الد 
ا الفقراء من الت ونسيين: "أليس من وموضوع الوثيقة منحة القمل التي كان يتمت ع به

وامة" منحة القمل ال تي تجعل ذلك المحظوظ  جملة تلك المنح المعطاة لهؤالء "الر 
ينظر باحتقار واشمئزاز إلى أوالئك األطفال الذين عليه أن يعل مهم القراءة والكتابة 
غيرة على عالم مفروض فيه السمو  والن ور، والن ظافة  ويفتح بصائرهم الص 

 (.22والن بل..")
ها هنا من باب الت ضمين.  –لقد تعامل محمد عروسي المطوي مع المذك رة 

ة أو ما يتعل ق بها أقرب  رات المضم نة إلى وصف الحياة الخاص  وأغلب هذه المذك 
باستثناء مذك رة واحدة، هذا إذا ما اعتبرنا أن  مسألة المعق فات ليست مسألة شكلي ة 

ة. ولكن  األمر في وأن المطوي فعال قد  راته الخاص  اقتبس هذه المقاطع من مذك 
رد  ردي ة وأسلوب الس  اعتقادنا يتجاوز مسألة التضمين ويت صل ببنية المقاطع الس 

 فيها.
ردي ة الكبرى أو الفصول العناوين الت الية وهي في حدود  تحمل المقاطع الس 

تروس سيدي بولبابة ـ ثالث وعشرين عنوانا: يوم القر ة ـ في حضرة األسمر ـ ع
ـ  الز عيم عبد الكريم ـ  يوم الطي ارة ـ  جنينة العيد ـ غياب المقالع ـ الفرار من الوخم
ـ  شبح الكوليج ـ الحبس قبل الجامع ـ للن جاة من العسكرـ كاد المعل م ـ ذكرى التلفون 

غيرـ عيون الواحة ـ المغص وا لشهادة ـ يوم أن بست "نونو"ـ ليلة الجراد ـ الزوج الص 
ـ بالهال لو زادة ـ  ـ جد ي طويل العود ـ أصابعك والمنجل المصارين وتك ة السروال

 من عمود الن ار إلى االختيار.
ارد وبعض أفعاله أكثر  إن  هذه العناوين في أغلبها تحيل على مشاهدات الس 

ال مم ا تحيل على أحواله ومشاعره وإذا أردنا الحيطة قلنا إن  المشاهدات واألفع
ة التي  ير ذاتي بكيفي ة تخفي الحياة الخاص  واألحوال تتداخل في هذا النص  الس 
عاشها محمد عروسي المطوي لفائدة مظاهر الحياة العام ة التي يعيشها الن اس في 
ل يتحد ث عن طفولته األولى ولكن ه يذكرها مصحوبة  القرية فهو في الفصل األو 

في شخصي ته: "إن ه ليذكر أن ه كان ابن سنتين  بأحداث عام ة ال يرصد منها أي  أثر
اد المنسج وإذا المطر نازل نازل  أو أقل  أو أكثر قليال. كان في حجر أم ه وراء جد 
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كأن ه ينحدر من أفواه القرب، كان شآبيب شآبيب، وكانت فقاقيع الماء تعم  فناء 
( 23")الحوش فأصبح ضحضاحا تعلوه فقاقيع سرعان ما تختفي لترتفع أخرى..

وفي الفصل الث اني "في حضرة األسمر "يتحد ث المؤل ف مباشرة عن بعض 
وفي ة فيها: "و منذ أن  معتقدات أهل القرية ومظاهر االحتفاء في زوايا الطر ٍّق الص 
أدرك أصبح يعيش مع جمع من األقطاب يسمع بهم وال يراهم. وكان لكل  واحد 

تمعون. ولكل  أتباع تقاليدهم وأناشيدهم من األقطاب أتباع ومريدون، وزاوية فيها يج
مة زمرا، لكل  واحد من أوالئك األقطاب، إن هم  نتيجة لكل  ذلك كانت القرية مقس 

ون" ) الحون" يسي رون الكون فينفعون ويضر  (. هكذا بدأ الكاتب 24األولياء الص 
 هذا الفصل ثم  يمضي في الحديث عن الظ اهرة العام ة إلى أن يصل إلى عالقته

وايا ثم   المباشرة بها فيذكر كيف اصطحبه أبوه ذات ليلة إلى زاوية من تلك الز 
ينهي فصله بهذا الموقف الفكري "فهل كان لـه موقف" من ذلك ؟ الواقع ال ذي 
ده. لقد بدأت حلقات  سارت عليه القرية فيما بعد قد يخف ف من ذلك الت ساؤل أو يؤك 

وايا تتالشى شي ئا فشيئا استجابة لدعاة اإلصالح وقادة الحركة الذكر واحتفاالت الز 
يطرة االستعماري ة، فقد كانت قريته من أهم  معاقل تلك الحركة  الوطني ة المقاومة للس 

 (.25ومن أشد  قالعها حماسة وإقداما")
و ال يختلف األمر كثيرا عندما نتأم ل في الفصل الموالي" عتروس سيدي 

لته األولى صحبة أسرته إلى مقام أبي لبابة بولبابة" إذ فيه يصف المؤل ف رح
األنصاري في مدينة قابس وبعدما يتحد ث عن عالقته بالت يس الذي أخذته العائلة 
ليذبح في المقام نذيرة لصاحبه يشير إلى مشهد ذبح الت يس "و تغيم مشاهد المسيرة 

م عن ذاكرة الفتى وال تستعيد من الر حلة إال  إحاطتهم بالعتروس وقد أو  ثق كتافا فتقد 
ة..") ( ثم  ينهي 26منه ابن خالته مشم را عن ساعديه، ممسكا بسكين لم اعة حاد 

" أم ا هو فلم تستمر   ابق بموقف فكري  أن بالن سبة إلى الفصل الس  فصله كما هو الش 
عنده تلك المقولة في "المنزلة" التي وضعوها فيها إال  قليال. فما أن أصبح في 

حت ى كان يقول: أغلب الظن  أن  ذلك متول د عن تسلية لمن ال مستوى "الموقف" 
ين  ، أو مم ن رانت عليهم قشور ليست من صميم الد  يحج ون أو يعجزون عن الحج 

ليمة" ) دى". لقد 27وال من مبادئه الس  ( على هذا الن حو تمضي فصول "رجع الص 
ردي ة ترتيبا موضوعي ا على تحديد شك رة، ذلك أن  ساعد ترتيب المادة الس  ل المذك 

األغلبي ة العظمى لهذه المواضيع تت صل بالحياة العام ة وما لـه عالقة بالحياة 
رد يقتصر على اإلشارة إلى كيفي ة مالمسة صاحب  ا. والس  ة ضئيل جد  الخاص 
يرة هذه الظ واهر االجتماعي ة العام ة. ولذلك غابت االعترافات وال نستطيع من  الس 

ة للكاتب محمد  خالل هذا الكتاب أن نعرف شيئا ذا بال يتعل ق بالحياة الخاص 
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ة  عروسي المطوي ولسنا ندري هل أن  التكت م بلغ أقصاه أم أن  هذه الحياة الخاص 
رجة، وعندئذ نتساءل لماذا فك ر المؤل ف في كتاباتها. ومع ذلك  جدباء إلى هذه الد 

د بناء هذه الفصول بسهولة.  فيمكن أن نحد 
ارد إلى الظاهرة يبدأ الفص ل باإلشارة إلى المناسبة التي تعرف فيها الس 

موضوع الفصل ثم  يصف الظ اهرة ثم  يعل ق عليها وفي أغلب األحيان يت خذ موقفا 
فكري ا منها. وقد يأتي هذا الموقف في نهاية الفصل )كما يحدث في أغلب 

ل مستقل ة عن الحاالت( ولكن ه قد يكون قبيل ذلك. وإذا علمنا أن هذه الفصو 
بعضها بعض وال ُترت ب ترتيبا زمني ا أمكن لنا القول في نهاية األمر إن نا إزاء شكل 

يرة الذاتي ة.  أدب المذك رات في كتابه هذه الس 

جن". في هذا 3.3.6 كل أيضا في كتاب "سنين الحب  والس  . نجد هذا الش 
ة حياة كاملة وهو ال م عبد هللا الطوخي قص  ة حياته من  الكتاب ال يقد  يبدأ قص 

ة حياته لحظتين هما لحظة الحب )كيف تعر ف على  لها. فقد اقتطع من قص  أو 
جن )كيف اعتقل ورحلته مع حدتو( وما يصل  ال( ولحظة الس  زوجته فتحي ة العس 

يرة الذ اتي ة صيغتها االسترجاعي ة.  هذه األحداث بالس 
ردي ة ـ هاهنا أيض ل ـ ـ  عن بع اتستقل  المقاطع الس  ضها بعض. فالمقطع األو 

ارد مؤر خا "أغسطس  جن في انتظارنا ـ  يعرضه الس  نيا  ،1953وكان الس  والد 
غروب.. غروب يوم وغروب عصر، لكن ه أيضا ميالد جديد إلنسان وميالد جديد 
دا بظهري، معقود الكفين ورأسي مستند عليهما.  لعصر هاأنذا في زنزانتي، ممد 

( وفيه يصف حالته النفسي ة وهو يفك ر في 28رضا.." )أجذب أنفاسي بارتياح و 
زوجته عندما سمع صوتها يتسر ب إليه من أعلى الثكنة قبالة المعتقل. لينتقل إلى 

مغامرة مع –أغاني الحب المطارد  –المقاطع السردي ة الموالية" )كيف عرفتها 
ته مع زوجته. ال شك  أن ها مقاطع م تالحقة في سارق البنك األهلي( ويروي قص 

الز من، لكن ها مستقل ة من حيث مواضيعها. فالمقطع "مغامرة مع سارق البنك 
األهلي "يروي حدثا عاما أربك حياته الزوجي ة عندما طلب إليه الت نظيم أن يخفي 
سارق البنك األهلي على أمل تحويله إلى مناضل سياسي "غير أن ه ما كاد يستقر  

ه ونظراته بعد أن أتم  مغامرة هروبه الخطيرة بنجاح، في شق تنا ويستعيد هدوء أنفاس
حت ى راح وهو يشرب كوب شاي صنعته لـه فتحي ة، يحكي لنا بسعادة، بعض 
ته وهو يحسب أن نا نعرف حقيقة شخصي ته: لص  البنك األهلي ال ذي  تفاصيل قص 

ة أي ام تتحد ث عن جسارة فعلته ال تي قام بها ف ي عز  ظل ت جرائد مصر كل ها لعد 
وابتلعت صدمة معرفتي لهذه الحقيقة الخطيرة التي رأيتها ـ  ! !وضح الن هار 
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د وضعي االجتماعي وسمعتي كمحام، لو انكشف الوضع  ي القانوني ـ تهد  بحس 
( ثم  تتالي بقي ة المقاطع السردي ة وعددها ثالثة عشر 29وقبضوا عليه عندي" )

 ياسي الذي كان ينتمي إليه)حدتو(.مقطعا لتروي عالقة المؤل ف بالت نظيم الس  
و ال شك  أن  مثل هذا الموضوع هو موضوع عام باشره المؤل ف وروى طبيعة 
هذه المباشرة ولكن ه ظل  في حدود عالقة المؤل ف بالحياة العام ة: "تراني ـ إذا ـ  أجد 
في تجربتي ال تي عشتها في قلب ذلك الت نظيم الشيوعي المصري المسم ى "حدتو" 

يوعي األكبر. الحزب م ر تلك المأساة التاريخي ة التي حدثت للت نظيم الش  ا يفس 
وفييتي وانتهت بوفاته؟" )  (.30الشيوعي البلفشي الس 

يرة الذ اتي ة )نحن نعتبرها  إن  النتيجة التي نريد أن نلح  عليها هي أن  هذه الس 
 :  كذلك( كتبت بأسلوب المذك رة وروحها لسببين على األقل 

  موضوعها المركزي يتعل ق باألحداث العام ة بدرجة أساسي ة.إن  
يتعامل المؤل ف معها على أساس أن ه رجل سياسة ولذلك فهو يخبر عن 

 أفعاله.

 . شكل الّرسم الّذاتي 4.6
يرة الذ اتي ة  د ذكريات" رغم كونهما من أدب الس  " و"مجر  لـ"ذكريات األدب والحب 

رد والبن عيد يرك زان أسلوب متمي ز في الس  اء فالكاتبان، سهيل إدريس ورفعت الس 
أساسا على تقديم شخصيهما إلى القارئ. ذلك أن  الحدث ال يروي إال  ليدع م صفة 
ارد )المؤل ف( أن يبرزها وعلى هذا األساس يبدو المؤل فان  فات يريد الس  من الص 

رد رسما للمالمح الذ اتي ة التي يت صف بها الكاتبان. ولذلك تغلب ا ألوصاف في الس ٍّ
فات قد تكون أخالقي ة شأن ما  د هذه األوصاف والص  واألفعال عندما تسرد تؤك 
عيد وال  كتبه سهيل إدريس وقد تكون ذات طابع سياسي شأن ما كتبه رفعت الس 
شك  أن  الغاية ال تبدو دائما واضحة عندما اختار الكاتبان شكل الر سم الذاتي في 

د كتابة سيرتهما الذ اتي   ة. فقد نفهم الغاية من اختيار هذا األسلوب في "مجر 
ح نفسه لبعض المسؤوليات السياسي ة  عيد كأن ه يرش  ذكريات" إذ بدا لنا رفعت الس 
العظمى أو بعض المهام الكبرى عندما يصر ح أن ه يختار وينتقي من وقائع حياته 

لحظة سياسي ة بامتياز ما يتالءم مع الل حظة التي كان يكتب فيها وهي في اعتقادنا 
" رغم أن مؤل فه كان  رات هذا األسلوب في" ذكريات األدب والحب  لكن نا لم نفهم مبر 

 روائي ا. 
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كل في الكتابة ميله إلى االقتصاد في الت عبير، فهو يستبعد  ما يمي ز هذا الش 
تلك االستطرادات الكثيرة التي نجدها في مؤل فات أخرى ويتجن ب تلك الحكايات 

ارد برواية األفعال ال ير الذاتي ة الشهيرة ويكتفي الس  ثانوي ة التي نقرؤها في بعض الس 
اردة. دة عن الذ ات الس   أو المشاهدات الضروري ة ال تي تقد م صورة محد 

" وعنوانه "عن 1.4.6 . يبدو لنا الفصل األو ل من كتاب "ذكريات األدب والحب 
ي ة. يبدأ الفصل باإلشارة إلى سنة والدة األصل والمولد واألسرة" أشبه ببطاقة هو 

ابع والعشرين من تشرين الث اني عام  الكاتب ومكانها "ولدت في بيروت يوم الس 
ثم  يذكر  (31" )1923ولكن تذكرة هوي تي الحالي ة تقول إن ي كنت من مواليد  1925

اسم والده "اسم أبي: شريف إدريس، ويقال إن  أصلنا من المغرب، ككثير من 
ألسر الل بناني ة التي هاجرت من مئات السنين من المغرب واستوطنت البالد ا

( ثم  يذكر وضعه في العائلة "أنا ثاني سبعة رزقهم أبي وأم ي. يكبرني 32العربي ة" )
 (.33"وجيه" بكر العائلة، بزهاء عام ونصف.." )

ارد إلى تقديم األحكام الجازمة: فهو عندما ي م في هذا الفصل يميل الس  قد 
مها بأفعالها ويترك للقارئ حري ة استنتاج ما  إحدى الشخصيات القريبة منه ال يقد 
يمكن استنتاجه منها بل يعرضها مصحوبة بصفة أخالقي ة جازمة فهو يقول مثال 
ين  عن أبيه "لم يكن أبي رجل دين بل رجل تدي ن، أخذ من بعض علوم الد 

كل: " والحقيقة أن ني لم أكن ( أو يتحد ث عن عالقته به ب34بأطراف..." ) هذا الش 
 (.35أحب  أبي، إذ كنت أشعر بأن ه يعيش جو ا من الن فاق..)

ارد أن يبدأ المقطع بذكر  ل الس  تبنى المقاطع السردي ة إذن بناء خاصا. يفض 
صفة من صفاته أو من صفات إحدى الشخصيات القريبة منه أو بتحديد موقف 

رد الحد ر هما فكري ما ثم  يأتي الس  ثي ليدع م هذه الصفة أو هذا الموقف أو ليبر 
ر هذا الوالد في حالة  رهما. فعندما ذكر أن ه ال يحب  أباه أورد حادثة تصو  ويفس 
شذوذ جنسي "و جاء وقت بدأت أحس  أن  أبي يحيا حياتين حياة مع زوجته 
وعائلته وحياة ثانية مع آخرين. واكتشفت ذات يوم اصطحابه لشاب جميل 

( وعندما أشار إلى تدي نه روى أحداثا تتعل ق بمرافقته هذا الوالد 35لعة.." )الط  
، مثابرته على صالة الفجر في  لصالة الفجر "و لكن ي كنت أحب أكثر ما أحب 
جامع "البسطة الت حتا" وقد طلبت منه يوما أن يوقظني فجر اليوم التالي ألصحبه 

ره ذلك") ن دراسته بأسلوب مشابه. يبدأ المقطع ( ثم  يتحد ث ع36إلى الجامع، فس 
ع والت فسير كأن يقول "يستأثر األدب  المعني  بوظيفة اإلخبار ثم  يشرع في التوس 
يني ة،باهتمامي، فأقبلت عليهما في الل غتين العربي ة  والل غة: من دون الد روس الد 
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ال في ما يلي من المقطع عنايته بالل غ37والفرنسي ة") ر مفص  ة الفرنسي ة وال ( ثم  يفس 
حافة إلى  أن عندما يتحد ث عن انتقاله من الص  سي ما األدب الفرنسي. وكذا الش 
األدب، فهو يبدأ المقطع بهذه الوظيفة اإلخباري ة "دخلت الحياة األدبي ة من باب 

ر هذه العبارة في ما يلي من المقطع) حافة" ثم  يفس   (.38الص 
يرة ا لذ اتي ة ليس أسلوبا ثابتا. إذ ثم ة مقاطع إن  هذا األسلوب من كتابة الس 

سردي ة تخلو من المقد مات الفكري ة أو الوصفي ة ولكن ه أسلوب يتواتر ويمي ز إلى حد  
."  بعيد كتاب "ذكريات األدب والحب 

خصي ة ال تي ضم نها الكاتب سيرته  إضافة إلى ذلك، تكتسي الر سائل الش 
ي ة في هذا الس  اق وهي مجموعة رسائل متبادلة بين المؤل ف الذ اتي ة أهمي ة خاص 

وأنور المعداوي تصف الظ روف التي حف ت بإعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها في 
ين وهي تعرض  الجامعة الفرنسي ة ورسائل أخرى متبادلة بينه وبين سعيد تقي الد 

 صورة عن بداية ممارسته األدبي ة.
المؤل ف في هذا الكتاب يرسم ذاته  إن  الن تيجة ال تي نريد تأكيدها هي أن

ل كثيرا على وظيفة  بعبارات دقيقة مختزلة تقل ص دور الخيال إلى أقصى حد  وتعو 
 اإلخبار.

عيد مع سيرته الذ اتي ة تعامال نفعي ا. فقد تحد ث ـ 2.4.6 . لقد تعامل رفعت الس 
قيقة التي أخضع لها حياته الخاص   ة. فهو لم كما أسلفنا عن عملي ة االنتقاء الد 

يرة الذاتي ة كما اعتقد  يذكر منها إال  ما يمكن أن يفيد. أو أن يفيد قارئ هذه الس 
ز فيها على األفعال  يرة الذ اتية كتبها سياسي  وقد رك  ذلك. ثم  إن  هذه الس 
ة إال  فيما ق ل وندر. ولذلك  والمشاهدات وقد غي ب كل  ما لـه عالقة بالحياة الخاص 

م نفسه فة التي يريدها هو. فهو يقد   إلى الر أي العام  باعتباره رجل سياسة وبالص 
خصي ة. وكل    ياسي ة أو الش  على هذا الن حو ال نجد أثرا لالعترافات الس 

م نفسه  األحداث التي رواها تهدف إلى خدمة رجل سياسة مناضل يرسم ذاته ويقد 
حة ألداء دور في تاريخ مصر المعاصر. وعلى هذا  باعتباره شخصي ة سياسي ة مرش 

األساس نفهم تلك المقاطع السردي ة من نوع "كنت قد أطلت شعري بطريقة 
ويعي وامتلكت شاربا شرسا وفقدت كثيرا من وزني.  ان شارع الر  الصنايعي ة سك 
وتغي ر شكلي إلى حد  ما. ورجال األمن بالقاهرة لم يتعاملوا معي منذ الز من القديم. 

 يسألونني عن اسمي وأنا أسألهم: إذا كنتم ال تعرفونني وظللت ليلة ويوما كامال
؟... انتظرت فترة كافية كي يعرف رفاقي فيها أن ني قبض  فلماذا تقبضون علي 
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اغ عبد الر حمان عشوب  ، فيرت بون ما يجب ترتيبه، ثم  قلت لهم اسمي: الص  علي 
 (.39صاح: أنت هنا وأنا أبحث عنك في بحري؟" )

يرة الذ اتي ة في أجمل صورته في  . يتجل ى هذا3.4.6 كل في كتابة الس  الش 
كتاب "خارج المكان" إلدوارد سعيد. الشك  أن  هذا الكتاب كتب في األصل بالل غة 
االنقليزي ة ثم  نقل إلى الل غة العربي ة ولكن الطبعة اإلنقليزي ة كانت أنيقة األسلوب وال 

 تقل  الطبعة العربي ة عنها أناقة.
م إدوارد سعيد نفسه إلى القارئ الغربي أو باألحرى القارئ في هذا ال كتاب يقد 

ب  حا إن قلت إن  الجديد في" إدوارد سعيد " المرك  األمريكي. "آمل أن ال أبدو متبج 
فحات هو عربي  أد ت ثقافته الغربي ة ويا لسخري ة  الذي يظهر في خالل هذه الص 

الث قافة إذ تلقي ظالل الشك  على الفكرة األمر، إلى توكيد أصوله العربي ة وأن  تلك 
( 40القائلة بالهوي ة األحادية، تفتح اآلفاق الر حبة أمام الحوار بين الث قافات: ")

م نفسه أيضا إلى القارئ العربي الذي قد يكون فهمه فهما خاطئا ولم  ولكن ه يقد 
ل الذي طرأ عليه منذ أحداث  ركة وما سم اه بانبثاق الح 1967يدرك التحو 

سة التعليمي ة  الفلسطيني ة"، فرغم انتمائه األمريكي )بالت بعي ة( لم تعترف به المؤس 
األمريكي ة: "شعرت بأن ي أنا ال ذي يستحق  مثل هذا الت كريم عند التخر ج وقد حرمته، 
ولكن ي كنت أعرف بطريقة غريبة ولكن ها صحيحة أني ال يجوز أن أعطاه. 

مظلمة وعن االحتجاج عليها أو عن فهم ما قد يكون، فتأل مت، عاجزا عن قبول ال
ره ضد ي فخالفا لفيشر، لم أكن قائدا وال مواطنا  في نهاية المطاف، قرارا لـه ما يبر 
وال تقي ا وال حت ى مقبوال بشكل عام. فأدركت أن ه قد حكم علي  أن أبقى الال منتمي 

م للقارئ العرب41مهما فعلت" ) ي قراءة جديدة لحياته تعيد ( وعلى هذا الن حو يقد 
إليه ما كان يرغب فيه من تكي ف أفضل وأكثر تناغما بين ذاته العربي ة وذاته 

م للقارئ األمريكي 42األمريكي ة" ) ( إن ه إذن خطاب سيري مزدوج من خالله يقد 
)الغربي( والقارئ العربي )على هذا الن حو نفهم حرصه على تقديم الط بعة العربي ة 

ر الهو ة التي تفصل بين عالميه العربي للكتاب(  نفسه ويرسم ذاته بكيفي ة تجس 
والغربي وتقل ص سوء الت فاهم الذي يفصل العالمين، عالم البيئة األصلي ة )فلسطين( 

 (.43وعالم التربية )الث قافة األمريكي ة()
يقتضي األمر إذن رسم الذ ات سعيا إلى إزالة سوء الت فاهم وهو سوء تفاهم 

 وج بين ات جاهين متناقضين الث قافة العربي ة والث قافة الغربي ة األمريكي ة.مزد
يرة الذ اتي ة. إن  أسلوبها أساسا هو أسلوب ذاتي  على هذا الن حو نفهم هذه الس 
استقطابي. أي  أن  الذ ات تستقطب الموضوعات األساسي ة عندما تتمحور حول 
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المثق ف الذ ي يدعى إدوارد سعيد فكرة مركزي ة واحدة وهي عرض شخصي ة هذا 
دة أو المزدوجة ولذلك ال مجال في هذه  وتحديد مالمح هوي ته ذات األبعاد المتعد 
يرة الذ اتي ة للحكايات التي ال تخدم هذه الفكرة المركزي ة وال مكان لالستطرادات  الس 

اللة ال فكري ة التي ال تحق ق هذا الهدف. ويتكث ف األسلوب عندئذ لينتج هذه الد 
ويوط د الوظيفة اإلبالغي ة والوظيفة التحليلي ة من أجل تقريب صورة هذه الشخصي ة 
الثقافي ة إلى ذهن القارئين العربي والغربي وإقناعهما معا بأن إدوارد سعيد، تلك هي 

 حقيقته كما رواها معيدا قراءة حياته رفعا لكل  التباس ودفعا لسوء الت فاهم.
ه السيرة الذ اتية سنجد صاحبها أو مؤل فها أو ساردها عندما نتأم ل في هذ 

ز على تحليل أبعاد الت ربية التي تلق اها منذ طفولته األولى إلى بداية شبابه وهي  يرك 
ة ثم  بين  تربية بيتي ة تسعى إلى قطع صلته بالبنية التي عاش فيها في مصر خاص 

لم لم يعش فيه وإن تجن س القدس ولبنان وهي تربية مدرسي ة تربطه رغم أنفه بعا
بجنسي ته بالت بعي ة ولكن ه يلح  على أثر هذه الت ربية في بناء شخصي ته "أدركت تمام 
اإلدراك كيف أن  أسماءهم )البريطاني ون( صحيحة تماما ومالبسهم ولكناتهم 
ومعاشراتهم مختلفة كلي ا عن مالبسي ولكنتي ومعاشرتي، وال أذكر أن ي سمعت أي ا 

ير مر ة أخرى إلى الوطن غير أن ي ربطت فكرة الوطن بهم، وإذا "الوطن" منهم يش
(. إن  كل  األفكار في هذا الكتاب 44بمعناه العميق، هو ما أنا مستبعد عنه" )

ر هذه الفكرة المركزي ة، كيف يمكن لمفك ر كبير أن يشعر دائما أن ه في غير  تبر 
عائلي ة وثقافته الكولونالية وهو إذ مكانه. لقد كان إدوارد سعيد خالصة تربيته ال

يكتب هذه السيرة الذ اتية يكشف هذه الت ربية ويفضح هذه الثقافة "منذ أن بدأ وعيي 
بذاتي وأنا بعد طفل، استحال علي  الت فكير بذاتي إال  بوصفي طفال يملك ماضيا 

م نفسه لل45مشينا ويتوع ده غد ال أخالقي" ) قارئ ( ولكن ه وهو يكشف ويفضح يقد 
العربي والغربي ويرسم ذاته الجديدة ليطأ بقدميه أرضين ويتنف س برئتيه ثقافتين 

 ويكون بالت الي جسرا بين حضارتين.
يرة الذاتي ة من حيث الغاية والهدف،  ذاك هو شكل الر سم الذاتي في كتابة الس 

ده في هذا الكتاب بأمرين أساسيين:   أم ا أسلوبا فيمكن أن نحد 
رد أو قل إن  ـ إن  الخطا ب الفكري الت حليلي يهيمن على ظاهرة الس 

رد. فهي في هذا النص  ذات األولوي ة القصوى. يبدأ الفصل  اإليديولوجيا تثقل الس 
يرة الذ اتي ة على سبيل المثال باإلقرار بملمح من مالمح شخصي ة  ل من هذه الس  األو 

ارد "تخترع جميع العائالت آباءها وأبنا ة المؤل ف الس  ءها وتمنح كل  واحد منهم قص 
ة. وقع خطأ في الط ريقة التي تم  بها  شخصي ة ومصيرا، بل إن ها تمنحه لغته الخاص 
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اختراعي وتركيبي في عالم والدي  وشقيقاتي األربع. فخالل القسط األوفر من 
رة، لم أستطع أن أتبي ن ما إذا كان ذلك ناجما عن خطئي المستمر  في  حياتي المبك 

فت أحيانا تجاه األمر تمثي ل دوري أي عن عطب كبير في كياني ذاته. وقد تصر 
بمعاندة وفخر وأحيانا أخرى وجدت نفسي كائنا يكاد أن يكون عديم الشخصي ة 
ائم أن ي في غير  دا وفاقدا لإلرادة غير أن  الغالب كان شعوري الد  وخجوال ومترد 

رد المتعل ق بوالدته 46مكاني" ) ر ( ثم  يأتي الس  وبالتاريخ الشخصي لألبوين ليبر 
(  positivismeهذا المظهر من مظاهر شخصي ته في ضرب من الوضعي ة) 

خص ليس إال  نتاج وضعه العائلي وهي حقيقة يقر بها في نهاية  مفاده أن الش 
، تراقبه في  الفصل وبها يتو ج موقفه الفكري "هكذا أصبحت "إدوارد" مخلوق والدي 

ذات داخلي ة مختلفة كلي ا عنه لكن ها على درجة من فتور الهم ة عذاباته اليومي ة 
(. كذلك يبدأ الفصل الثالث 47بحيث تعجز في معظم األحيان، عن مساعدته.." )

باإلقرار بأن ه لم يكن تلميذا محظوظا "يفترض باألساتذة أن يكونوا إنكليزا أو ذلك 
إن كانوا محظوظين، وإن لم  ما كنت أظن ه. وقد يكون الت المذة إنكليزا هم أيضا

رد في 48يكونوا محظوظين، كما هو حالي، فلن يكونوا من اإلنكليز") ( ثم  يأتي الس 
ره وينهيه بموقف يتو ج به الفصل مفاده أن ه لم  د هذا المعنى ويبر  كامل الفصل ليجس 
يكن طفال محظوظا شأن كل  األطفال إذ لم يجد لدى والديه ذاك العطف الحقيقي 

يجده األبناء عادة لدى أم هاتهم وآبائهم: "أن تحملني )أم ه( في ذراعيها عندما  الذي
غير، كان ذلك هو الن عيم الحقيقي.  ترغب في هدهتي ومالمستي أنا الط فل الص 
على أن ه لم يكن لي أن أسعى إلى مثل هذا االهتمام سعيا وال أن أطالب به 

م بأم ارد في 49زجتي")مطالبة، فأمزجتها هي التي كانت تتحك  (، وهكذا يفعل الس 
الفصل الر ابع الذي يستهل ه باإلقرار بحقيقة عالقته بأبيه "هيمنت قو ة أبي المعنوي ة 

( ثم  يسرد مجموعة من األحداث والوقائع 50والجسدي ة على طفولتي ونشأتي")
د هذه الحقيقة التي بها يختم الفصل "مات )أبوه( هكذا، مشيحا وجهه نحو  تؤك 

لجدار، دون أن يصدر عنه أي  صوت، وإن ي ألتساءل ما إذا أراد مر ة أن يقول ا
 (.51حق ا أكثر مم ا قال")

إن  المؤل ف، صاحب السيرة الذ اتي ة وساردها، يحتفظ بهذا األسلوب في جل  
رد يحتل  المرتبة الث انية بعد تحديد الطباع والسجايا  الفصول وهذا يعني أن  الس 

 ث رة فيها وأن  الحكي في خدمة األفكار واإليديولوجية.والعوامل المؤ 

رد في هذا الكتاب يأتي مختزال، فال مجال لإلطناب والحكايات التي  إن  الس 
تروى تأتي مختصرة أي بعبارة أخرى إن  الحكايات ال تروى لذاتها بل هي مطي ة 
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ارد. فهي حكايات ذات طابع إخباري إ  عالمي. إذ أن لألفكار ال تي عنها يعب ر الس 
ارد أن يصل عبر الحكايات التي يرويها إلى استنتاجات تتعل ق  ما يهم  الس 
بشخصي ته أو أفكار تتعل ق بمن يحيط به من شخوص أث روا في حياته تأثيرا 

 مباشرا. 

يرة الذ اتي ة، ليس جديدا في األدب 4.4.6 كل من أشكال كتابة الس  . إن  هذا الش 
كتاب "حياتي" ألحمد أمين أنموذجا بليغا لهذا الن وع من  العربي الحديث. فقد كان

يرة الذ اتي ة عرضا للذ ات ووصفا لها. بدأ أحمد أمين مقد مة  الكتابة. إذ يرى في الس 
الكتاب بهذا المقطع: " لم أتهي ب شيئا من تأليف ما تهي بت من إخراج هذا الكتاب، 

ارض أو غيري الموصوف وأنا فإن  كل  ما أخرجته كان غيري المعروض وأنا الع
الواصف، وأم ا هذا الكتاب فأنا العارض والمعروض والواصف والموصوف، والعين 
ال ترى نفسها إال  بمرآة، والشيء إذا زاد قربه صعبت رؤيته، والن فس ال ترى 
شخصها إال  في قول عدو  أو صديق، أو بمحاولة للتجر د ثم  توزيعها على 

( ومن 52رة وحاكمة ومحكومة وما أشق  ذلك وأضناه" )شخصي تين، ناظرة ومنظو 
الال فت لالنتباه أن نشير إلى أن  المؤل ف بدأ سيرته الذاتي ة بتحديد مالمحه 
ق فيه ثم   الفزيولوجي ة "نظر مر ة إلى رأسي أستاذ جامعي في علم الجغرافيا وحد 

ؤال؟ قا ل إن  رأسك، قال: هل أنت مصري صميم؟ قلت: فيما أعتقد، ولم هذا الس 
( " (. فهو إذن شكل من أشكال 53كما يدل عليه علم السالالت، رأس كردي 

 الكتابة ال يزال يلقي رواجا في األدب العربي الحديث.

. شكل كتب الوقائع: نقصد بكتب الوقائع تلك التآليف التي تجمع بين 5.6
القديمة أجناس ال رابط بينها ومنها يذكر بعض النق اد األجناس التاريخي ة 

حافة الحديثة )االستطراد في الحديث عن شجرة األنساب ـ االستطراد  والص 
ـ  الحوار والر سائل ـ الل وحة التاريخي ة والريبورتاج ـ  أدب  الفلكلوري أو االتنولوجي

ير الذاتي ة في األدب العربي الحديث تقتبس من هذه  (.54الر حلة() إن  بعض الس 
ابة ذلك أن  المؤل ف يؤر خ لحياته بشكل تجعل منه أميل المؤل فات شكلها في الكت

الة المشاهد.   إلى المؤر خ أو كاتب الريبرتاج أو الرح 
نة التي اعتمدناها كتاب "سيرة حياتي" ألستاذ  إن  األنموذج البليغ في المدو 
الفلسفة المعروف عبد الر حمان بدوي. فالكتاب في الحقيقية سيرة ذاتي ة عجيبة في 

ل إلى والدته ونشأته  نيجزء  ذلك أن  المؤل ف باستثناء إشارته في بداية الجزء األو 
ل  ة شيئا عندما يحو  وعائلته يهمل ذاته تماما فال نكاد نعرف عن حياته الخاص 
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يرة الذ اتي ة المهني ة. فلنقل إذن إن ها سيرة ذاتي ة علمي ة  سيرته الذ اتي ة إلى ما يشبه الس 
ل في األغلبي ة ثقافي ة. عندئذ نفه اه المؤل ف عندما تحو  كل ال ذي توخ  م ذاك الش 

الة وعالم اإلناسة.  المطلقة من فصول الكتاب إلى ما يشبه الصحفي والمؤرخ والرح 
راع في القرية: حيث  ص فصال للحديث عن الص  فهو على سبيل المثال يخص 

ل "الس   رد غيابا مطلقا وتزول الحكايات تماما ويتحو  ارد؟" إلى عالم في يغيب الس 
راع في القرية المصري ة مت خذا من  علم اإلناسة أو علم االجتماع يحل ل طبيعة الص 
لطة بين األحزاب،  ولة صراعا على الس  قريته شرباص عي نه علمي ة و"كما أن  في الد 
لطة بين األسر. السلطة الممث لة في منصب  فإن  في القرية صراعا على الس 

له من وجاهة اجتماعي ة وما تعنيه من نفوذ سياسي وغير سياسي. العمدي ة بما تمث  
خلفا ألبيه ال ذي شغل هذا  1905وقد تول ى والدي منصب العُمدي ة في أكتوبر 

نين حت ى وفاته سنة  ، وقريتنا شرباص مركز 1905المنصب عشرات من الس 
يها ويضع ( فهو يصف الل هجة المستعملة ف55فارسكور، مديري ة الدقهلي ة.." )

رائح 56قائمة في المفردات المستعملة ويرجعها إلى أصلها اإليطالي) ( ويذكر الش 
االجتماعي ة المختلفة التي كانت توجد فيها "أم ا الممرورون وذوو اللوثات وأصحاب 
العقول الخفيفة فقد كانوا كثيرين يعطف عليهم الن اس باإلحسان، خصوصا في 

يني ة والزراعي   (، 57ة وال يلقي الن اس منهم أذى بل يتبر ك البعض بهم")المواسم الد 
ل يشرع المؤل ف في عرض رحالته إلى البالد  ومنذ"الكتاب الث اني" من الجزء األو 
األوروبية للد راسة، فيصف وقائع الر حلة ويسج ل مشاهداته العابرة "و أقلعت 

فينة في صباح اليوم الت الي مت جهة  ا قناة كورنتوس الضي قة إلى برندزي فاخترقنالس 
تحيط بنا جبال عالية جرداء سمراء، ودخلنا في البحر األدرياني، وفي صباح اليوم 
الت الي وصلنا إلى برندزي. ومن هنا أخذنا القطار الل يلي المت جه إلى روما، فوصلنا 

ابع والعشرين من يونيو سنة  اعة العاشرة صباح يوم األحد الس  " 1937روما في الس 
ل في شوارعها  (.58) بعد هذا المقطع يصف مشاهداته في مدينة روما وهو يتجو 

فت في الميدان طويال، مستمتعا بمشهد الكامبيدو ليو  بين مواقعها األثري ة "و طو 
 Foroوتمثال الجندي المجهول، واستدرت ناحية اليسار حيث سوق تريانو )

Traiano طه عمود مائل وحيد تتناثر حوله بقا يا رؤوس أعمدة وقطع ( يتوس 
تتت وواصلت سيري..." ) ( على هذه الوتيرة 59اسطواني ة من أعمدة تحط مت وتش 

يرة الذ اتي ة فوصف المشاهدات يطول إذ ينتقل المؤل ف  تمضي في الحقيقة هذه الس 
بالقارئ من مشهد إلى مشهد ومن رحلة إلى أخرى في البالد األوروبي ة ومن المفيد 

يانا كثيرة يبدأ قبل هذه الفصول بما يسم يه لمحة عن المدينة أن نالحظ أن ه أح
انها ومناخها وأهمي تها  فيصف جغرافية المدينة التي يزورها ويذكر عدد سك 
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ياسي ة والعلمي ة والطبي ة ) ( ويجد الفرصة متاحة ليستطرد في الحديث عن 60الس 
عب  النازية واليهود ويصف حسن سلوك األلمان مع األجانب" وكانت معاملة الش 

األلماني غاية في األدب وحسن المعاملة والر غبة في المساعدة ولم أشك في أي ة 
اخبة، ولم أشعر  لحظة من أي  تصر ف يصدر عن األلمان، حت ى في الحانات الص 
رطة األلماني ة أي ا كان  هر في منشن بأي  أثر للش  هر ونصف الش  أبدا طوال الش 

ص مث61نوعها.." ) ال فصال للحديث عن الموسيقى المقد سة وآخر عن ( ويخص 
ياسي ة في بيروجا وتأبين ماركوني وكل  ذلك في سياق الحديث  صدى األحداث الس 
عن رحلة لبعض البالد األوروبي ة. لكن  الر حالت تتعاقب فبعد العودة إلى مصر 

ذلك وذكر نشاطه العلمي واألكاديمي يعود إلى وصف رحالته الجديدة سواًء كان 
إلى إيران أو غيرها من البلدان، وهو في كل  الحاالت يعمد إلى األسلوب ذاته، 
فيصف مشاهداته ويعرض المعطيات التاريخي ة واالجتماعي ة والثقافي ة لهذه البلدان 
الة على  ل الكاتب إلى اتنوغرافي أو عالم في اإلناسة أو بكل  بساطة رح  ويتحو 

يرة الذاتي ة يتحد ث مثال الطريقة التقليدي ة المعروفة.  ففي الجزء الث اني من هذه الس 
عن الحالة السياسي ة في فرنسا واألحوال السياسي ة في ليبيا والطرق الصوفي ة فيها 

ثم   1968ولغاتها ولهجاتها ثم  يعود للحديث عن باريس في أعقاب مايو سنة 
اليات المت حدة األمريكي ة ينتقل إلى إسبانيا ويعود إلى ليبيا ثم  يصف رحلته إلى الو 

 وإيران وإلى غير ذلك من مثل هذه الموضوعات.
يرة الذاتي ة يقتبس المؤل ف إذا أسلوبه من أسلوب أدب الوقائع  في هذه الس 
كل في كتابة السيرة الذ اتي ة  ة، إن من سمات هذا الش  عام ة وأدب الر حلة خاص 

فر وتنامي الوصف رد وبلوغه درجة الص  ال ذي يصبح خطابا أساسي ا.  تقل ص الس 
فالمؤل ف ال يروي أفعاال وال يصف أحواال تتعل ق بشخصه وإن ما ينقل مشاهدات 
ويذكر وقائع ذات عالقة بالت اريخ أو بالمجتمع. ذاك هو شكل أدب الوقائع كما بدا 
يرة الذاتي ة التي كتبها عبد الر حمان بدوي وهي بشكلها هذا تتمي ز  لنا في هذه الس 

نتنا. عن دناها في مدو  ير الذاتي ة التي حد   بقي ة الس 

 . الّشكل الّروائي: 6.6
يرة الذ اتي ة حيث تت سع مساحة اإلبداع ويسمح  كل األرقى في كتابة الس  إن ه الش 
كل الفن ي إنشائي ته من إنشائي ة  للمخي لة بأن تلعب لعبتها الفني ة. يقتبس هذا الش 

واية إذ "لم ا كان نضج ا يرة الذ اتي ة، فليس الر  واية سابقا في الز من على نضج الس  لر 
ردي ة  يرة الذ اتي ة قد أخذت عند نشأتها الط رائق الس  لنا أن نستغرب من أن تكون الس 

واية" ) ( وقد الحظ جورج ماي" أن  معظم 62الت ي سبق أن اعتمدت في كتابة الر 
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ير الذ اتي ة المنتمية إلى ما يمكن أن نصطلح  يرة الذاتي ة الس  عليه بعصر الس 
واية مثاال لها. وعلى هذا الن حو لن نكون مغالين إذا قلنا  الذ هبي. قد ات خذت من الر 
واية أو إنشائي ة لها أو  إن  الجهد الكبير الذي يبذل على أي امنا إلرساء بالغة للر 
"، يفضي إلى نتائج قد يختلف في مدى  حت ى "خطاب قصصي"، أو" علم قص 

ت واية" )صح  يرة الذ اتي ة انطباقها على الر  ( 63ها ولكن ها تنطبق بصفة عام ة على الس 
ا.   بيد أن المشترك الذي تحد ث عنه جورج ماي في إنشائي ة الجنسين قليل جد 

يرة  وائي في الس  كل الر  نة التي اعتمدناها نالحظ أن  الش  إذا نظرنا في المدو 
ي الحديث أكثر تواترا بين األشكال األخرى. ثم  الذ اتي ة كما كتبت في األدب العرب

كل  إن  أشهر نصوصها وأرقاها إبداعا هي النصوص التي كتبت بأسلوب الش 
ل "األي ام" وصوال إلى "أوراقي، حياتي"  وائي ابتداء من النص  التأسيسي األو  الر 

 ومرورا بثالثي ة حن ا مينه والخبز الحافي.
كل في كتابة ومن المفيد أن نالحظ أن  أوال  ئك الذين يذهبون إلى هذا الش 

يرة الذ اتي ة هم كت اب روائي ون في حين أن  األشكال األخرى يذهب إليها كت اب  الس 
واية.  بعيدون عن ممارسة اإلبداع األدبي وإن كانوا من أوالئك فهم ال يكتبون الر 

بة إلى هؤالء أقرب يرة الذ اتي ة األدبي ة بالنس  إلى الت نويع في كتابة  ولذلك بدت الس 
يرة  يرة الذ اتي ة والس  واية ورواية الس  واية. فقد كتب حن ا مينه على سبيل المثال الر  الر 
كل الكتابي  رجة األولى وما يمي ز هذا الش  الذ اتي ة فهي إذن عنده شكل كتابي  بالد 

يرة الذ اتي ة إلى كتابة أدبي ة صرفة يلعب فيه ا الخيال دورا لدى هؤالء هو تحويل الس 
واية إال  بموضوعها وميثاقها السير  ا فال تختلف عندئذ السيرة الذاتي ة عن الر  خاص 

 ذاتي.

يرة الذ اتي ة في األدب العربي 1.6.6 وائي في كتابة الس  كل الر  . ما يمي ز الش 
ارد يجمع بين رواية األفعال  الحديث هو أن ه شكل سردي  بامتياز. ذاك أن  الس 

قوال وإذا كان األمر يتعل ق بشكل سردي  ممتاز فإن ه يوظ ف تلك الت قنيات ورواية األ
يرة الذاتي ة وال سي ما ما يتعل ق  ردي ة التي أشرنا إليها عند حديثنا في إنشائي ة الس  الس 
بالمقامات السردي ة وترتيب األحداث والت بئير. وفي كل  األحوال نالحظ في مثل 

كل ا وائي تحق ق تلك المعادلة التقليدي ة بين رواية األفعال هذه الن صوص ذات الش  لر 
رد والوقف وبين اإلجمال والوصف وغيرها من الظ واهر  ورواية األقوال وبين الس 
يرة الذ اتي ة ترت ب المرويات  كل من أشكال كتابة الس  الفني ة المعروفة. في هذا الش 

كثر على سبيل المثال االستباقات ترتيبا زمني ا وتخضع للتقطيع الزمني التقليدي. فت
 داخل االسترجاع ويحتد  التقاطع بين زمن الكتابة وزمن الت جربة.
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ارد في مثل هذه الكتابات على الوصف كثيرا. فعندما 2.6.2 ل الس  . يعو 
نتأم ل في هذا المقطع الوصفي الذي كتبه حن ا مينه "و لقد أذعنت الوالدة لطلبي 

رت أن تصطحبن ي إلى الل قاط ذات يوم، ومنذ أن أعلنت ذلك في الملحاح فقر 
ته أن ه أهاج أعصابي فلم يؤاتني الن وم، انداحت  المساء داخلني سرور بلغ من شد 
. كانت هذه البراري تتمث ل لي  ه حد  البراري في خاطري اندياحا مط ردا لمدى ال يحد 

نابل، على أطرافها أشجار  مساحات من األراضي المزروعة قمحا ذهبي  الس 
افية، المترقرقة على قيعان من  خضراء، وارفة، وبينها غدران من المياه الص 
نة، وعلى األشجار عصافير، وبين األدغال طيور تدرج وكان طير  الحصى الملو 
الحجل، بريشه البني الفاحم، المنق ط باألبيض، ومنقاره األحمر، هو الذي أخذ 

حدة، في جعبة صي اد مر  ببيتنا، ولقد علي  نفسي ولم أكن قد رأيته سوى مر ة وا
غل،  حسبت أن  في وسعي الر كض وراء الحجل والقبض عليه أو االختباء وراء الد 
وقذفه بحجر ثم  مطاردته. وحت ى الغدران ال تي تخي لتها تجري بين الحقول، حفلت 
باألسماك في خاطري، ورحت أتمث لها في أشكال وأوضاع مختلفة وفك رت أن ني لو 

صطحبت معي سل ة ووضعتها في الغدير، لدخلت فيها تلك األسماك فانتشلتها ا
( ندرك أن  هذا المقطع مقطع روائي 64وهي حي ة تنطنط وتتخب ط في السل ة..")

يرة  رجة األولى لعب فيه الخيال لعبته الفنية ويمكن أن نسحبه من هذه الس  بالد 
المقاطع التي تشبه هذا المقطع في  الذ اتي ة ولن يؤث ر ذلك في أحداثها. وما أكثر

فافية  !سيرة حن ا مينه الذاتي ة ال شك  أن  مثل هذه المقاطع الوصفي ة تعم ق الش 
: "ارتددت عنها ونظرت في عينيها، يا إالهي ماذا جرى  !الشعرية داخل النص 

لعينيها؟ من أين هذا االحمرار وهذا الل معان؟ لماذا ترقرق ماء زجاجي  فيهما؟ من 
وق والر غبة  أشعل البؤبؤين فتلظ يا كأن  فيهما جمرا؟ أي ة خياالت من عالم الش 
والن داء الجسدي، تفتحت وأزهرت في بياض المقلتين؟ والر جفة في الت قاطع 
واالرتعاش كما عند مس  الكهرباء، ورائحة األنوثة وأشياء تحس  وال تقال، ال 

، كما في الط بيعة حين يهب  توصف، كأن ما تبد ل كل  شيء في لحظة عاصفة
إعصار ويلف  الكائنات بريح هوجاء، كاسحة، محط مة، ثائرة إلى أبعد حدود الث ورة" 

(. إن ها شفافي ة شعري ة تمي ز نصوص حن ا مينه ومحمد شكري ونوال السعداوي 65)
وائي ة.  وهي شفافي ة تمي ز الكتابة الر 

ار ويطول. ويمكن أن . كذلك في مثل هذه الن صوص يكثر الحو 3.6.6
ارد  نستشهد على سبيل المثال بهذا الحوار الذي ورد في "القطاف" بين الط فل الس 

غيرة:   واألم  واألخت الص 
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 "قلت: 
 ـ لكن أحدا لن يأتي.

 فقالت الوالدة الطي بة، األمينة، المخلصة في عملها وسلوكها: 
، من سمائه، يتط  ل ع إلينا: ـ إذا كان السي د ال يرانا فإن  ّللا 

غيرة:   سألت أختي الص 
ماء  ـ هل يمكن أن أرى هللا لو نظرت إلى الس 

 ـ سامحك هللا...هذا كفر ال تعودي إليه، هللا حاضر ناظر يرانا وال نراه.
 ـ من أين ينظر إلينا؟

ماء  ـ من فتحة في الس 
ماء، وعندئذ سألتني:   نظرت األخت فلم تر فتحة في الس 

 كما تقول األم ؟ ـ و أنت هل ترى فتحة
 قلت: 

ماء" يرانا دون فتحة  ـ هللا ال ينظر من فتحة في الس 
 ـ أم ي ال تكذب

د ما سمعته من الخوري   ـ أم ك ترد 
 (.66ـ و الخوري ال يكذب")

ارد  ال نعتقد أن  مثل هذا الحوار قد وقع فعال وإن ما هو فكرة من أفكار الس 
أن بالن   سبة إلى الوصف. إن  خيال المؤل ف أدرجها في هذا المشهد كما هو الش 

يتدخ ل بقو ة ليبني هذه المقاطع المشهدي ة وهو خيال روائي  ألن ه يحسم في مسألة 
يرة الذاتي ة تظهر في  واية تظهر لنا في لبوس الخيال والس  دق. يقال إن  الر  الص 

يرة لبوس الحقيقة. ولقد قال فيليب لوجون "لئن كان من حق نا أن نطالب كاتب الس  
دق من تقابل  دق فإن ه علينا أن نغفل عم ا تنطوي عليه ني ة الص  الذ اتي ة بني ة الص 
كل  دق واالختراع" فليكن األمر على هذا الن حو، لكن في الش  ضمني بين الص 
يرة الذاتي ة يصبح هذا الت قابل حادا إذ تت سع مساحة  وائي الذي تكتب به الس  الر 

 لحقيقة على الحقيقة ذاتها. االختراع ويقوى اإليهام با
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مات فني ة مشتركة لكن ها  1 يرة الذ اتي ة إنشائي ة عام ة ومقو  ـ لقد تأك د لنا إذن أن  للس 

دة وقد ات ضح لنا كذلك أن  ما يجمع بين نصوصها على  تكتب بأشكال متعد 
قدر ما يفر ق بينها. وإذا كان النقد الحديث قد حسم في المسألة عندما 

ن اعتبر هذا الن وع من الكتابة  المتعل قة بأدب الذ ات جنسا أدبي ا "بصدد التكو 
س" ) ( فإن ه لم يحسم نهائي ا في مسألة تعريف هذا 1أو أن ه يوشك أن يتأس 

الجنس األدبي تعريفيا علمي ا دقيقا. وقد اعترض جورج ماي على الت عريف 
غمائي" الذي وضعه فيليب لوجون عندما قال: "لعله يحسن بنا أن  "الد 

مفهوم التعريف ال ذي فيه شيء من التصل ب المفرط والتجم د  نستعيض عن
المفرط أو قل من الجزم المفرط بمفهوم أكثر مرونة هو مفهوم الن زعة 
ة في  وحت ى اإلغراء. فما نخسره من دق ة في هذا الجانب نغنمه صح 

 وقد استعاض  (1الجانب اآلخر")
مات العام ة التي تمي ز هذا عن الت عريف بالسعي إلى تحديد بعض الس 

ال شك  أن االعتراض على صرامة الحد  ال ذي وضعه (. 2الجنس األدبي)
يرة الذاتي ة "حكي استعادي  يرة الذاتي ة بقوله إن الس  ف.لوجون عندما عر ف الس 

ز على  نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص وذلك عندما يرك 
زال قائما. فعندما نحاول أن ( ال ي3حياته الفردي ة وعلى تاريخ شخصي ته")

يرة الذ اتي ة والن صوص التي اعتمدناها في  نالئم بين هذا الت عريف العام  للس 
ارم.  نتنا سندرك أن  نصوصا كثيرة ال تستجيب لمثل هذا الت عريف الص  مدو 
لقد أدرك فيليب لوجون نفسه أن ه بواسطة النظري ة نجني على األدب 

نة ( وقد بي ن كذل4واإلبداع) ك جورج ماي بطريقة غير مباشرة أن المدو 
الفرنسي ة التي اعتمدها أكثر تنو عا من هذا اإلطار العام  الذي أراد مؤل ف 

ير ذاتي أن يضعها فيه.  الميثاق الس 
لنا إلى نتيجة مفادها أن هذا الت عريف يحتاج إلى تعديل تفرضه  و لقد توص 

 طبيعة الن صوص العربي ة التي اعتمدناها.
يرة الذ اتي ة حكيا استعادي ا، فتلك حقيقة ثابتة. ال شك  أن  الحكي  2 ـ أن تكون الس 

يرة الذ اتي ة ذات  نتنا العربي ة درجات، يبلغ أقصاه في الس  كما بدا لنا في مدو 
يرة الذاتي ة ذات شكل أدب  نيا في الس  وائي ويصل درجته الد  كل الر  الش 
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يرة الذ اتي ة ذات شكل الوقائع )عبد الر حمان بدوي( وبدرج ة أقل  في الس 
يرة الذاتي ة إزاء  الر سم الذ اتي. ولكن مهما كانت درجة الحكي فإن نا في الس 
رد  جنس سردي  بامتياز ولكن ه سرد استعادي يكون فيه الحاضر زمن الس 

 والماضي زمن الت جربة.
، فلم يبلغ إلى علمنا إلى حد  اآل 3 ن من كتب ـ و هو كذلك جنس سردي  نثري 

عراء أنفسهم يكتبون سيرهم الذاتي ة نثرا )مثال: فدوى  سيرته الذ اتي ة شعرا والش 
عر بحكم طبيعته في العصر الحديث قد ال يحب ذ سرد  طوقان( ثم  إن  الش 
ير الذ اتي ة  ة باعتباره جنسا أدبي ا استقطابي ا. ثم  إن  الس  تفاصيل الحياة الخاص 

ا بالمقارنة مع السير الذ اتي ة الشعري ة في األدب العال مي هي محدودة جد 
نة السيرة الذاتي ة العربي ة ال تخرج عن هذه القاعدة  النثري ة ونعتقد أن  مدو 

 العام ة.
ـ تتعق د المسألة عندما نتعر ض إلى المرويات في حد  ذاتها. فالحد  ال ذي  4

بتاريخ وضعه ف.لوجون يحصرها في ما عب ر عنه بالحياة الفردي ة و 
شخصي ة معي نة. ومن خالل تحليله نفهم أن ه يعتقد أن  ما يمي ز السيرة الذاتي ة 
راتـ أدب  ةـ المذك  عن األجناس السردي ة القريبة منها )اليومي ات الخاص 
ة واستبعد  الوقائع..( موضوعها الذي حصره في ما يتعل ق بالحياة الخاص 

اة العام ة والمشاهدات وإن فعلت ففي أن تروى السيرة الذاتي ة ما يتعل ق بالحي
ارد محور  ا تجعل دائما الحياة الشخصي ة للمؤل ف الس  حدود ضي قة جد 
نتنا عددا هاما من  رد. إن مثل هذا المعيار إذ قبلناه يقصى من مدو  الس 
الن صوص التي اعتمدناها. إن  نصوصا مثل: رحلة جبلي ة رحلة صعبة 

د ذكريات لرفعت وسيرة حياتي لعب –لفدوى طوقان  د الر حمان بدوي، ومجر 
جن لعبد  دى لمحمد عروسي المطوي وسنين الحب  والس  عيد ورجع الص  الس 
يرة الذاتي ة على أن ها رواية  هللا الط وخي وتربية عبد القادر الجنابي تفهم الس 
لعالقة المؤل ف بالحياة العام ة. والمسألة في هذه الن صوص ليست مجر د 

ي ة عندما نالحظ أن المرويات العام ة تمث ل حجر الز اوية في مسألة تناسب
رد باإلشارة إلى  بنيتها الموضوعاتي ة وهي في أغلبها تت فق على أن  يبدأ الس 
سنة الوالدة والن شأة وبعض مالمح الطفولة األولى ثم  يستغرق في حكاية 

ارد كان مشاركا فيه ا أو شاهدا الحياة العام ة من منطلق أن  المؤل ف الس 
عليها ولكن نا مع ذلك ال نستطيع أن ننكر أن  هذه الن صوص هي سير ذاتي ة 
مني والت طابق القائم بين  ريح أو الض  نظرا لميثاقها السير ذاتي الص 
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رد. و لذلك  ارد والشخصي ة المركزي ة موضوع الس  شخصي ات المؤل ف والس 
الذ اتي ة حكي استعادي  لنكون أوفياء للن صوص علينا أن نقول إن  السيرة

 نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص والعام .
ـ في الحد  ال ذي وضعه فيليب لوجون يعترضنا مفهوم "تاريخ الشخصي ة"  5

ونفهم من خالل هذا المفهوم أن  السيرة الذاتي ة تستعرض الحياة الكلي ة 
خصي ة باعتبارها تاريخا. إن  واقع الن صوص التي ا  د هذه للش  عتمدناها ال تؤك 

يرة الذاتي ة التي تقتصر على سرد  الفكرة دائما. ونحن ال نتحد ث عن الس 
باب( وإن ما  المراحل األولى من حياة مؤل فيها )مرحلة الط فولة وبداية الش 
ير الذ اتي ة التي ال تروى إال  جانبا واحدا من جوانب الحياة  نقصد تلك الس 

د ذكريات لرفعت السعيد )جانب الن شاط السياسي م  ثال في مجر 
أو جانب الن شاط الفكري وما تعل ق به في سيرة حياتي لعبد الر حمان بدوي 
أن في "سنين  ة والعام ة جزءا منها كما هو الش  أو تقطع من الحياة الخاص 
جن" لعبد هللا الطوخي. فالمؤل ف ال يروي شيئا عن طفولته وإن ما  الحب  والس 

ياسي ال تي رافقت  اختار أن يروي  مرحلة من عمره وهي مرحلة الن ضال الس 
مرحلة التعر ف على المرأة التي أحب ها وتزو جها علما أن مثل هذه المؤل فات 
رات أو أدب الوقائع ألنها  ال يمكن أن تدرج ضمن أجناس أخرى شأن المذك 

ن أن نصوص سردي ة استعادي ة تعتمد أساسا الذاكرة في روايتها. وعندئذ يمك
يرة الذاتي ة يرك ز على الحياة الفردي ة والجماعي ة  نقول إن  الحكي في الس 

خصي ة.  وعلى التاريخ الكل ي والجزئي للش 
ياق علينا أن نشير إلى االستدراك الهام الذي وضعه فيليب  6 ـ و في هذا الس 

لوجون عندما قال "و من البديهي أن مختلف األصناف متفاوتة من حيث 
روط دون أن إجباريت ها، إذ ال يمكن أن يتحق ق الجزء األكبر من بعض الش 

يتم  ذلك كلي ا. يجب أن يكون النص  حكيا قبل كل  شيء، غير أن نا نعرف 
رد األتوبيوغرافي، كما أن  المنظور  المكانة ال تي يشغلها الخطاب في الس 
 االستعادي باألساس ال يقصي مقاطع من األتوبورتريه ويومي ة خاصة

بالعمل المنجز أو بالحاضر المزامن لتحريره، والبناءات الزمني ة الجد 
ن  معق دة، كما يجب أن يكون الموضوع أساسا هو الحياة الفردي ة وتكو 
الشخصي ة، غير أن ه يمكن أن يشتمل إلى جانب ذلك على التعاقب والتاريخ 

باألحرى  االجتماعي أو السياسي، فاألمر يتعل ق هنا بمسألة تناسبي ة أو
ة تبادالت مع باقي أنواع األدب  بمسألة تراتبي ة: إذ تقام بالطبع عد 
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خصي )مذك رات، يومي ة، مقالة( وتبقى للمصن ف حري ة معي نه في فحص  الش 
ة" ) (. في هذا االستدراك سعى المؤل ف إلى االستهانة 5الحاالت الخاص 

أنواع األدب  بشكل الكتابة. فالمسألة ليست مسألة "تبادالت مع باقي
الشخصي". إن  السيرة الذاتي ة ال تكتب بأسلوب واحد وإن ما تكتب بأساليب 
مختلفة. فاألمر يتعل ق إذن بما أسميناه بأشكال الكتابة ولذلك ال يمكن أن 
يرة الذاتي ة من اإلشارة إلى األشكال المختلفة التي تكتب  يخلو تعريف الس 

 بها.
ين التي وردت في مقال  ـ لقد أثارتنا مصادرة الناقد 7 المغربي صدوق نور الد 

يرة الذ اتي ة: قضايا الكتابة والتلق ي حول تجربة محمد  سريع عنوانه "الس 
(. تقول المصادرة "إن  كل  سيرة ذاتي ة هي كتابة روائي ة وفي 6شكري )

( ثم  يضيف الن اقد 7المقابل ال يمكن اعتبار كل  كتابة روائي ة سيرة ذاتي ة" )
يرة الذاتي ة. مع ل الس  ل قا على رأي لصبري حافظ" إن  االختالف يرتبط بتشك 

في معنى آخر إن ه يمس  تقنية الكتابة والتأليف ال تي ال يمكن أن تكون من 
ناحية إال  روائي ة ومن أخرى ال يمكن أن ينجزها إال  اسم علم اعتباري يمتلك 

المقال إلى وضع ما يشبه ( ثم  يخلص في نهاية 7كفاءة اإلنجاز األدبي" )
يرة الذ اتي ة وقوامه ثالثة عناصر:   حد  الس 

 إن  السيرة الذ اتي ة كتابة روائي ة. •
 إن  السيرة الذاتي ة جنس أدبي. •
يرة وهي قاعدة  • إن  للذ اكرة دورا في عملي ة االستحضار واالمتداد بالس 

 تنطبق على البعض ليس غير".
بار السيرة الذاتي ة كتابة روائي ة. وال شك  أن  إن  ما يهم نا في هذا المقال اعت

المؤل ف يقصد بالكتابة ما اعتبرناه نحن شكال وهذا يعني بالضرورة أن  كل  سيرة 
وائي ة ليست سيرة ذاتي ة. إن ه لموقف اعتباطي  ذاتي ة ال تحتذي شكل الكتابة الر 

عددا هام ا من  دغمائي حق ا. ذلك أن  هذه المصادرة تقصي من هذا الجنس األدبي
الن صوص وقد الحظنا في بحثنا أن  أغلب الن صوص السيري ة ال تحتذي شكل 
ة إذا ات خذنا "من الخبز الحافي نموذجا لهذه الكتابة كما  وائي ة خاص  الكتابة الر 
ر لـه. ومع ذلك فنحن  ب الذي ال مبر  أوحى بذلك المؤل ف في شيء من التعص 

ير الذ اتية في األدب العربي الحديث هي تلك التي نفهم هذا الموقف. إن أنجح الس  
كتبت بأسلوب روائي  ابتداء من أي ام طه حسين مرورا بثالثي ة حن ا مينه والخبز 
الحافي ووصوال إلى ثالثي ة نوال السعداوي ونجاحها يكمن في درجة تلق يها 
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العادي وطبيعته. فكل  هذه الن صوص التي ذكرناها أثارت فضول القارئ العربي 
ل الفضول أحيانا إلى ضرب من الت واصل المثير بين القارئ  والمختص  وتحو 

 والنص  المكتوب.
يرة  8 ي بنا إلى مصادرة تتعل ق بمستقبل الس  ـ إن  هذه المالحظة األخيرة تؤد 

الذاتي ة في األدب العربي الحديث. ال شك  أن  هذا الجنس األدبي هو اآلن 
دت أشكال الكتابة فيه ولم تستقر  إلى حد  اآلن بصدد الت أسيس ولذلك تعد  

كل ال ذي يت جه إليه هذا  على شكل واحد. ومع ذلك فنحن نعتقد أن  الش 
وائي ة: شكل المستقبل.  الجنس الن اشئ هو شكل الكتابة الر 

 ـ أم ا اآلن فنحن نكتفي بهذا التعريف العام  للسيرة الذاتي ة في األدب العربي: 9
يرة  الذ اتي ة هي حكي استعادي نثري بأشكال سردي ة متنو عة يقوم به إن  الس 

ز على حياته الفردي ة  شخص واقعي عن وجوده الخاص  والعام  وذلك عندما يرك 
 والجماعي ة وعلى تاريخ شخصي ته الجزئي أو الكل ي.
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