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وهناك من الكتاب من جعلوا سيرهم الذاتية في قالب مذكرات، كما فعل عبد اهللا 
ومنهم من كتبوا عن  النديم وهيكل ولطفي السيد وكرد علي وعبد العزيز فهمي،

 "الهالل"حياتهم على شكل مقتطفات مثلما فعل العقاد الذي كان ينشر في مجلة 
  ."حياة قلم"تحت عنوان  "آخر ساعة"فصوال عن حياته، وفصوال أخرى في مجلة 

وقد كان العقاد يستند في الفصول المتفرقة التي كتبها عن سيرته إلى تصور شامل 
لكتاب يصور فيه سيرته الذاتية، وقد كان ينوي تأليف كتاب عن حياته بعنوان 

السيرة الذاتية كانت واضحة في ذهن ، األمر الذي يبين بجالء أن عناصر "عني"
وقد قسم تلك الفصول إلى . العقاد عندما كان ينشر تلك الفصول عن حياته

مجموعتين منفصلتين لكنهما متكاملتان، تتعلق أوالهما بحياته الشخصية، وترتبط 
ويعلق ".أنا"الثانية بعالم الكتابة عنده، وقد تم نشر المجموعة األولى في كتاب عنوانه

ال يتجه إلى سرد قصة حياته "الدين إسماعيل على سيرة العقاد بأن صاحبها  عز
، فهو قد "إجماال وتفصيال بقدر ما يحاول التأمل في هذه الحياة، وتفسيرها وتبريرها

يظهر هذا األمر في النموذج اآلتي من  .آثر استبطان ذاته على حكاية قصة حياته
  :الكتاب المذكور

ي رأي بعض الناس مع اختالف التعبير وحسن النية، هو رجل فعباس العقاد هو ف"
  ..ورجل مفرط القسوة والجفاء..مفرط الكبرياء

  .ورجل يعيش بين الكتب، وال يباشر الحياة كما يباشرها سائر الناس
  .ورجل يملكه سلطان المنطق والتفكير وال سلطان للقلب وال للعاطفة عليه



 تفتر شفتاه بضحكة واحدة إال بعد ورجل يصبح ويمسي في الجد الصارم ال
  .استغفار واغتصاب

  .هذا هو عباس العقاد في رأي بعض الناس
وأقسم بكل ما يقسم به الرجل الشريف أن عباس العقاد هذا رجل ال أعرفه، وال 

ونقيض ذلك هو ..، وال التقيت به في طريقرأيته، وال عشت معه لحظة واحدة
  .األقرب إلى الصواب

رجل مفرط في التواضع ورجل مفرط في الرحمة واللين ورجل ال نقيض ذلك هو 
يعيش بين الكتب إال ألنه يباشر الحياة، رجل ال يفلت لحظة واحدة في ليله ونهاره 
من سلطان القلب والعاطفة ورجل وسه شدقاه من الضحك ما يمأل مسرحا من 

  ..مسارح الفكاهة في روايات شارلي شابلن جميعا
  ..ض ذاكهذا الرجل هو نقي

وال أقول إن هذا الرجل هو عباس العقاد بالضبط والتحقيق، ولكني أريد أن أقول 
إنهم لو وصفوه بهذه الصفة لكانوا أقرب جدا إلى الصواب، وألمكنني أن أعرفه من 

 !وصفه إذا التقيت به هنا أو هناك، خالفا لذلك الرجل المجهول الذي ال أعرفه بحال
"  

  
  :السيرة الموضوعية

ويرى إحسان . همتوسير وضوعية كما أشرنا بتناول حياة اآلخرينترتبط السيرة الم
  :عباس أن فن السيرة قد توزعته ثالث مدارس

التشريح والتحليل والتدقيق في "ـ مدرسة ذات طابع أكاديمي تقوم على 1
  .ولكن سلبياتها كثيرة."االستنتاج

وتهمل كليا ـ مدرسة قديمة في طابعها ال تكاد تلتفت إال لما قاله القدماء،  2
  .الدراسة النقدية، ولذلك انحصرت مهمتها في إعادة ما كتبه السابقون



، وميزة هذه المدرسة عنايتها "السيرة األدبية أو شكال مقاربا لها"ـ مدرسة تنتهج  3
بالفرد وإنسانيته على أساس من الجو التاريخي، في تطور حياته وشخصيته "

ل بحق فن السيرة في األدب العربي الحديث ، وهذه المدرسة هي التي تمث"وتكاملها
  .في نظر إحسان عباس

سعيد محمد ل" حياة الرافعي"ومن أبرز النماذج السيرية التي تمثل هذه المدرسة 
منصور "،ولميخائيل نعيمة "جبران"عبقريات العقاد وتراجمه األخرى ، والعريان، و

  .لعلي أدهم" األندلس
وفي هذا السياق يذهب عز الدين إسماعيل إلى أن العقاد هو أول من اعتنى  

بالسيرة الموضوعية في األدب العربي الحديث، بطريقة تعكس ذكاء ومهارة وخبرة، 
وهذا ما يتجلى في العبقريات وترجمته للمهاتما غاندي ومحمد علي وسن ياتسن 

غير أن إحسان عباس يرى أن عبقريات العقاد وتراجمه ليست سيرا  .وغيرهم
، وإنما هي تفسيرات وتأويالت لبعض األحداث واألقوال بالمعنى الدقيق للسيرة 

، وذلك بطريقة تقترب من التحليل النفسي المتعلقة بالشخصيات التي يكتب عنها
إحسان عباس على العقاد أيضا اقتصاره على  ولكنها ليست تحليال نفسيا، كما يعيب

المشهور من األخبار واألقوال ليقدم تفسيرا جديدا له، وهذا أمر سلبي خاصة في 
دراسة الشخصيات اإلسالمية التي تتعدد الروايات عنها وتتوزعها مصادر كثيرة ، 

  .بحيث يكمل بعضها بعضا أو ينقضه أحيانا
فإن إحسان عباس يأخذ على العريان عدم مراعاته " حياة الرافعي"وبالعودة إلى 

لحركة النمو والتطور في بناء السيرة، ذاك أنه لم يرسم صورة للرافعي تقوم على 
غير أن هذه السيرة تتوفر على ميزة . في النهاية التدرج حتى تتضح مالمحها الكلية

وبذلك يكون لصراحة التي تتخلل حديث العريان عن الرافعي، مهمة تتمثل في ا
قرب المسافة بين الرافعي والقراء بدال من أن يباعدها، فإذا الرافعي "الكاتب قد 



إنسان يهدأ ويثور، ويضعف ويقوى ويرضى ويسخط، ويضحك ويعبس، وبينه وبين 
  ."شائج األدبية التي تربطه بهمالقراء وشائج تختلف كثيرا عن الو

أما ميخائيل نعيمة فقد حالفه النجاح في كتابة سيرة فنية مكتملة فنيا، وقد كان الدافع 
ان تقديم صورة إنسانية لشخصية هذا األديب بعدما الحظ نعيمة إلى كتابة سيرة جبر

ر ، بعد وفاته بعام، أقرب إلى األسطورة منه إلى اإلنسان العادي، الذي أنه صا
يعتريه الضعف والقلق ككل الناس، ولذلك لم يغفل نعيمة متناقضات جبران وحاالت 
ضعفه اإلنساني بطريقة تعتمد الصراحة والنقد في آن واحد، وقد اعتمد أسلوب 

ران ليقدم في النهاية صورة التدرج في استعراضه للجوانب المختلفة من حياة جب
وقد أثارت هذه السيرة ما .كما خبرها هو بوصفه رفيقه المقرب ،متكاملة لشخصيته

أثارت من ردود األفعال المستنكرة التي رأت في ميخائيل نعيمة رجال أساء إلى 
ية إليه، األمر الذي جعل الصورة المثال التي نسبها السلبية صديقه من خالل األحداث
  .لجبران تنكسر  وتضمحل


