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 برنامجملّخص 
 للشيخ الِغّزي بيث يف ساحة الثقافة الشيعّية[]السرطان القطيب اخل

 1قطب ج سّيد  - (13احللقة )
 

 م6/10/2017 املوافق –هـ 1439حمرم  15 اجلمعة ةالفضائّي القمر قناة على رضتُع
 www.alqamar.tv واألوديو بالفيديو الفضائّية القمر قناة موقع على رةتوّفُم
 

 .قطب سّيد: َشخصّية حتليل إىل َتقودنا اليت امُلعطيات سأتناوُل احللقة، هذِه يف ✤
أعرُض و الوثائق..و احلقائقو امُلعطياتذكرُت لكم النتيجة اليت وصلُت إليها ِمن خالل حْشٍد ِمن 

 إّنما بنَي بني.و ال بنحٍو قصري جّدًا،و التفاصيل بني أيديكم ال بنحٍو ُمطّول جّدًا،
النتيجة اليت وصلُت إليها هي: أّن شخصّية سّيد ُقطب شخصّيٌة قِلقة، ليسْت ُمستقّرة.. تبحُث • 

 التسّيد بأّي مثٍن كان!و عن التفّرد
أن  ةبالضرورليس و اليت وصلُت إليها سأعرض لكم املعطيات اليت أوصلتين إليها..هذه النتيجة 

 تقتنعوا ِبما وصلُت إليه.
 :التفاصيلو امُلعطيات أتناول أن قبل إليها أشري أن البدّ  مالحظة ✤

ما يتخّلل هذه احللقات من مشاهد درامّية مأخوذة ِمن مسلسل اجلماعة جُبزأيه )ما تقّدم من 
ما بقي من احللقات(.. هذِه املشاهد الدرامية ليسْت بالضرورة أن تأيت ُمنسجمًة مع و احللقات

 التفاصيل اليت أحتّدث عنها، فإّنين ال ُأرّتب الربنامج حبسب امُلسلسل.
فيها شيٌء ِمن اإلمتاع للذين و هذه فواصل أواًل تتحّدث عن حقائق يف كثري من جوانبها،• 

 ملشاهد املأخوذة من ُمسلسل اجلماعة جبزأيه، فيها جانب يّتفُق مع الواقعُيتابعون الربنامج.. هذه ا
هناك جانٌب يف هذه املشاهد و وثائق تشهد هبذه التفاصيل،و مع أحداث التأريخ، وهناك أدّلةو
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يعكس حتليل املؤّلف: وحيد حامد.. فما جاء فما جاء ِمن وقائع تأرخيّية تثبتها األدّلة بغّض النظر 
 احلقائق على األرض.و األخوان امُلسلمون أم مل ُيشّككوا فهي قضّية ُتثبتها األدّلة شّكك فيها

النوايا و وحّتى حينما ُيشّكك اإلخوان امُلسلمون فيها، فهم إّنما ُيشّككون يف تفاصيل الغايات
 الوقائع الكثريو الوقائع إذ أّن هذه األحداثو فقط.. فهم ال يستطيعون أن ُينكروا هذه األحداث

بالنتيجة: و هناك ما هو ُمثبتٌ يف ُكتب الذين أّرخوا هلم ِمن خصومهم..و منها ُمثّبتٌ يف ُكتبهم هم،
 هذِه حقائق تأرخيّية وقعْت على األرض.

يف هذِه املشاهد التمثيلّية ُيظِهُر وجهة نظر املؤّلف: وحيد حامد.. قد أّتفُق معه يف  وهناك جانٌب
يان ُأخرى.. فأنا ال أتبّنى ُكّل شيء ورد يف هذا امُلسلسل.. بل قد أختلف يف أحو بعض األحيان،

كذلك لسّيد ُقطب.. الصورة يف و إّنين أرى أّن أّن امُلسلسل مل ينقل الُصورة احلقيقّية ِلحسن البّنا
امُلسلسل ناقصة، باعتبار أّن األجواء اليت ُأنتج فيها هي أجواء ُسنّية، فال يعبأون كثريًا يف اجلانب 

هم يتحّركون يف جّو علماين، ِلذا ما يأيت ِمن و الَعداء ألهل البيت(..و اصيب )جانب النصبالن
قد و يف هذِه املشاهد َمرّده إىل املؤّلف.. قد أّتفق معُه يف بعض األحيانو حتليل يف هذا امُلسلسل

 أختلف معه.
 اهد الدرامّية.ال شأن يل مبا يأيت يف تفاصيل هذه املشو ما أتبّناه هو ما أحتّدث بِه،

 :التفاصيلو امُلعطيات إىلو قطب سّيد شخصّية حتليل إىل أعود ✤
إّنما أذكُر فقط ِمن امُلعطيات ما يرتبُط و سأبدأ ِمن مرحلة الطفولة )علمًا أّنين لسُت ُمؤّرخًا هنا..

 هبذا املوضوع(ِلذا ال ُأرّكز على الكثري ِمن التفاصيل اليت ال ترتبُط و هو حتليُل شخصّيته..و هبديف
هي ِمن قرى ُمحافظة )أسيوط( جنوب القاهرة، وُلد سنة و سّيد ُقطب ولد يف قرية )موشا(

يف عائلة و ألهل املنطقة اليت كانوا يعيشون فيها،و م، يف عائلٍة ثرّية بالنسبة ألهل القرّية1906
  بداياته اأُلسرّية األوىل..يغلب عليها اجلّو الديين، فُهناك جذوٌر دينيٌة يف تربية سّيد ُقطب ُمنُذ 
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هل كان سّيد قطب ُمتدّينًا باملعىن الذي يعرفُه امُلتدّينون؟ هل كان ُملتزمًا إلتزمًا شرعّيًا؟  :السؤال
 هل كان ُيبايل يف التفاصيل الشرعّية يف حياته؟

املعلومة ُمهّمة : مل يكن سّيد قطب مباليًا هبذا حّتى دخل مجاعة األخوان امُلسلمني. )هذه اجلواب
 جّدًا أن تكون أمامنا على الطاولة(.

ِلذا حني صار ُمتدّينًا مل يكن و فسيد ُقطب مل يكن ُملتزمًا إلتزامًا شرعّيًا بالتفاصيل الشرعّية؛
صار رأسًا يف هذا و ُملتزمًا مبذهٍب ِمن املذاهب.. ُيمكّننا أن نعّده ِمن أتباع مذهب حسن البّنا،

إّنما أّسس و لكّنه يف احلقيقة مل يكن شافعّيًا،و ا صحيٌح أّنه يف أصولِه شافعٌي،فحسن البّن املذهب.
 ُمتدّينًا على مذهٍب من املذاهب.مذهبه اخلاص به.. كذلك سّيد قطب مل يكن 

ُملتزمًا إلتزامًا و هو أّن حسن البّنا كان ُمتدّينًاو سّيد ُقطب،و ولكن هناك فارٌق بني حسن البّنا
 نعومة أظفاره.. أّما سّيد قطب فلم يكن كذلك.شرعّيًا ُمنذ 

 أّنكم أظن ما هذاو ُمستقّرة، ليست َقِلقة، شخصّية - مّر كما - ُقطب سّيد شخصّية ●
 ُمراديو ..أيديكم بني الطاولة على أضعهاو سُأوردها اليت امُلعطيات خالل ِمن معي ستكتشفونه

ُوضوحًا كاماًل يف الرؤية.. وأكثُر الناس هم  متلُك ال اليت الشخصّيُة: هي القلقة الشخصّية من
 كذلك.

أكثُر الناس شخصّيتهم قِلقة لعدم امتالكهم للوضوح يف الرؤية.. رّبما ُيوجد أناٌس ال ميتلكون 
 :يف الغالب هوو لكّنهم ال ُيعانون ِمن قلق الشخصّية؛ لشيٍء قد خّدرهم..و الوضوح يف الرؤية

 الصنمّية.. حينما ُيصاب اإلنسان مبرض )الصنمّية(.
هناك صنمّية جنسّية، فالصنمّية على و هناك صنمّية مالية )اقتصادّية(،و هناك صنمّية دينية،

أصناف..! فإذا ما ُأصيَب اإلنسان مبرض الصنمّية يف )اجلّو الديين، يف اجلّو السياسي، يف اجلّو 
 ُتخّدره..!اإلجتماعي( فإّن الصنمّية 
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هذا الذي و الناس ِعْبر األجيال ُيعانون ِمن هذه الصنمّية.. الصنمّية ُمخّدٌر ُيخّدر اإلنسان..• 
فحينما تتوّجه نه حنُن أيضًا يف الوسط الشيعي! ُنعاين مو عانْت منه مجاعة األخوان امُلسلمني،

قاد بعصمتها يف عامل احلقيقة، بالتايل إىل اإلعتو القلوب إىل تصنيم شخصّية ما،و العقولو األنظار
ال يف عامل األلفاظ )رّبما يف عامل األلفاظ لو ُقلت لشخص أّنك تعتقد ِبعصمة فالن فإّنه يرفُض 

 .عتقد ِبعصمته وهذا هو التصنيم..(ذلك.. أّما يف عامل احلقيقة، يف عامل ترتيب اآلثار واالّتباع فإّنه ي
الشخص شخٌص ناقص ُكّله أخطاء.. مثلما كان حال لكن هذا و لو كان معصومًا األمر خيتلف..

 أتباع حسن البّنا مع حسن البّنا..!
فهنا يتحّول الدين ِفعاًل إىل ُأفيون، بل إىل ما هو أكثر ِمن األفيون.. إىل عملّية تبنيج.. ُتبّنج اأُلّمة 

 عندئٍذ إذا ما ُأصيبْت بداء الصنمّية!
 تلمح إن ما ِلذلكو الرؤية، يف وضوحًا متلُك ال اليت الشخصّية هي القِلقة الشخصّية ُقلت كما ●

 شيئًا تلمحُ  ِحنيو اجلهة، هذه يف احلدود أبعد إىل بِه تتمّسك فإّنها ضبابّيًا كان لوو ُيرى شيئًا
 .. فهي مّرة يف ذات اليمنيباآلخر تتمّسكو قباًل رأته ما تترك فإّنها أخرى جهة يف ُيرى ضبابّيًا

 ،الزاويةوحينما تكون يف ذات اليمني تتنّقل ِمن هذه الزاوية إىل تلك  ذات الشمال!أخرى يف و
حني تلتزم بزاوية و هكذا حينما تكون يف ذات الِشمال تتنّقُل ِمن هذه الزاوية إىل تلك الزاوية،و

ُرؤيٌة بعد ذلك تّتضُح هلا و احلكمة يف هذِه الزاوية،و الصوابو ِمن هذه الزوايا تقطُع بأّن الكمال
ُتغايل و ُمناقضة لتلك الزاوية، فتميل تلك الشخصّية إىل تلك الزاوية امُلناقضة زاويةضبابّية أخرى يف 

 وية.. هذه هي الشخصّية القِلقة.يف تلك الزا
لكن الناس ال يستشعرون هبا ألّنهم ُمبّنجون ببنج الصنمّية.. فحينما و وهذِه امُلشكلة ُمشكلة عاّمة،

 س الصنمّية تكون الُقدرة العقلّية مشلولة بالكامل.. ستتحّرك فقط يف إطاٍر معّينُيبّنجون بفايرو
 ال جترؤ أن خترج عن هذا اإلطار.و
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وهذا اإلطار إّما أن ترمسُه اجملموعة امُلشتركة مع هذه الشخصّية يف التصنيم )يعين جمموعة كاملة 
 عملّية التصنيم.. فاجملموعة هنا هذه الشخصّية تشترُك مع هذه اجملموعة يفو ُتصّنم شخصًا ما(

 تضُع سورًا للمساحة اليت تتحّرك فيها عقول أفراد اجملموعة!
تلك الشخصّية ُتحّدد ُسورًا هلذا الفرد أو للمجموعة و أو إذا كان األمر ُمرتبط بشخصّية ُمعّينة• 

ّلقوا الُسور ِلريوا ال يستطيعون أن يتسو اليت ُتصّنم هذا الصنم.. تتحّرك عقوهلم داخل هذا السور،
موجودة يف ُكّل و هذِه امُلشكلة موجودٌة يف كّل اجملموعات الدينية، .!ما وراء هذا الُسور.

مْثل الباقني و املؤّسسات الدينية يف العامل من أّي دين كان.. ألّن رجال الدين ُأناٌس عادّيون مثلي
  ِمن البشر.

أكثر ِمن َصوابنا، جهلنا أكثر ِمن علمنا، َمعاصينا العدل: أخطاؤنا و ب اإلنصافحنُن مجيعًا حبس
الدينية أكثر من طاعاتنا، َغفلتنا أكثر ِمن انتباهنا، جهالتنا أكثر ِمن ِحكمتنا.. هذا يف أحسن 

 أحوالنا.
معصية من دون و جهالة من دون حكمة،و أّما إذا ساءْت األحوال: فهناك جهٌل ِمن دون علم،

 انتباه.و غفلة من دون تذّكرو طاعة،
رجاُل الدين يف ُكّل األمم هذا هو حاهلم.. بل إّن حال رجال الدين أسوأ ِمن عاّمة الناس، ألّن 

مع ذلك هم يتصّرفون إّما كبقّية أفراد و احِلساب معهم أشّد..و مسؤولّية رجال الدين أكثر،
 ال ُتسأل..! لكّنهم يفرضون على الناس أّنهم جهة معصومة، جهة ُمقّدسة،و ،أو أسوأ اجملتمع

هم يف أكثر األحيان يفتقدون و وجيعلون ِمن أنفُسهم ميزانًا للتقييم إّنما ُهم الذين َيسألون.و
 للمعرفة التاّمة نسبيًا، يفتقدون إىل الثقافة..!

 الدينية امُلؤّسسة رجال ِمن الكثري عند الثقافُة( الشيعي أو الُسّني) الوسط يف الدينّية أجوائنا يف ●
 هو هذاو ..قليل ِقسٌط فهو الثقافة ِمن ِقسطًا ميتلك منهم البعُض كان إذاو ..بالكامل َمعدومة
يف الوسط الشيعي يف حالِة انبهاٍر بسّيد ُقطب.. و ُسّنيال الوسط يف امُلتدّينني جعل الذي السبب
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مع العلم إّنما جاء حيمُل ثقافًة ِمن خارج الوسط الديين.. و فسّيد ُقطب ما جاء ِمن الوسط الديين،
لكن ألّن الساحة الدينية يف األجواء وإّنما بامُلستوى الثاين.. و أّن ثقافته ما كانت بامُلستوى األّول

 يف األجواء الشيعية إّما أن تكون يف كثرٍي ِمن جهاهتا معدومة الثقافة، أو أّن الثقافة فقريٌةو الُسنّية
طاّمتنا يف  كثر ثقافة ِمن األجواء الشيعّية.امِلعيار الثقايف أقطعًا األجواء الُسنّية يف و قليلٌة فيها..و

 اجلّو الشيعي، أّنه ال ُتوجد ثقافة يف الوسط الديين..!
جاء هبذه الثقافة و الشيعة بسّيد ُقطب، ألّن الرجل كان حيمُل ثقافةو وهذا هو سبُب انبهار الُسّنة

إّنما حيمُل معلومات هي مبثابة و ُل ثقافًة،ِمن خارج الوسط الديين.. أّما الوسط الديين فال حيم
 قوائم ثابتة ُمشخّصة ِمن قبل املؤسسة الدينية الرمسّية )عناوين ثابتة ال يستطيع أن خيرج عليها(

 الُسّني مضروٌب بداء الصنمّية.. وهذه احلقائق ستتجّلى لكم شيئًا فشيئًاو والوسط الديين الشيعي
 [2ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل: 1فيديو مقطع ★

عائلته منُذ و عاش يف أسرٍة متمّولة،و -كما مّر  -م يف قرية موشا 1906وُلد سّيد ُقطب يف سنة 
من وْضع و بسبب ما كان يتوّفر لُه ِمن مصروفو ذكّيًا،و صغره اهتّموا بتعليمه، كان طْفاًل ناهبًا

 امُلطالعة ُمنذ صغره.و لقراءةكان ُمحّبًا لو مايل ُمريح، كان يشتري الُكتب،
الذين أّرخوا له حّدثونا بأّنه: كان هناك بائٌع متجّول امسُه: صاحل، يأيت إىل هذه القرية حيمُل • 

 الُكتب امُلتنّوعة اليت يبيعها عادًة الباعُة امُلتجّولون.
 حيملها معه؟! بائٌع ُمتجّوٌل يبيُع الُكتب يف إحدى ُقرى أسيوط.. فما عسى أن تكون الُكتب اليت

 الُكتب اليت يبيعها هي: 
ِقصص ألف ليلة وليلة..( إىل قائمة طويلة ِمن و حكايُة الزنايت خليفة،و )سريُة أيب زيد اهلاليل،

ُكّلما جاء و ُيطالعها..و يأنس هباو أمثال هذه الُكتب اليت كان سّيد ُقطب يف ُطفولته يشتريها
قد و رَع إليه سّيد ُقطب ليشتري منه ما يستطيع أن يشتريه..صاحٌل هذا )البائُع امُلتجّول( ُكّلما ه

 اشترى تقريبًا أغلب الُكتب عند هذا البائع املتجّول.
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 الُكتب، هذه أمثالو "(النبيل الفرنسي اّللص" لوبني أرسني حكايات ُهوملز، شارلوك حكايات) ●
 روايات األدبّية.ال هذه أمثالو

عند هذا البائع امُلتجّول "صاحل".. ِمن هذه الُكتب مثلما ُيحّدثنا وهناك ُكتٌب هلا خصوصّية ُمعّينة 
ِمن هذه الُكتب اليت حّدثنا عنها يف .. ّيد قطب ِمن القرية إىل املشنقة[عادل محودة يف كتابه ]س

 كتابه هذا:
 كتاب أيب معشر الفلكي يف التنجيم. )هو الكتاب املعروف بـ"الطوالع احَلَدسّية للرجال• 
" فهو كتاٌب يف التنجيم.. يف معرفة احلّظ، يف معرفة عودة الغائب، يف معرفة الوصول إىل النساءو

هي و الرجال..و أمثال ذلك، فيما يرتبط بالزواج، ما يرتبط بعالقات النساءو الربح يف التجارات
 األمور اليت يبحث عنها الكثري ِمن الناس(.

 .هو كالكتاب األّولو كتاب مشهورش يف الِسحر..• 
 )وهذه الُكتب ُتباع عادًة على األرصفة عند الباعة امُلتجّولني(

 مجاعةُ  تتّبناها اليت الُكتب ِمن ُيعد الكتاب هذاو ..شادي ِلصالح[ الشهيدان] كتاب عند وقفة ■
 .قطب سّيدو البّنا، حسن: أي هنا،[ الشهيدان] ِمن وامُلراد.. الشهيدين تأريخ يف امُلسلمني األخوان

وهو ن القرّية )ِم طفٌل: عنوانه قطب لسّيد كتاب عن ينقل هنا واملؤّلف ،50 صفحة يف جاء ●
.. طب نفسُه بنفسِه يف هذا الكتاب(للسرية الذاتية، كتاٌب للمذّكرات.. فهو قد أّرخ سّيد ُق كتاٌب

 فصالح شادي ينقل لنا يف كتابه هذه اّللقطة، فيقول:
 كتابان: األّول أليب َمعشر الفلكي، -نما كانَ صغريًا أي مكتبة سّيد ُقطب حي -)وكان يف مكتبتهِ 

 -يتحّدث عن قّصة هذين الكتابني فيقول و -هو كتاٌب يف الِسحر و -الثاين كتاب مشهورش و
 :-أي سّيد ُقطب 

إقبااًل  -يعين نفسه  -شباهبا بالكتابني فأقبل اجلميع على صاحبنا الصغري و "تسامع نساُء القرية
 ذلك ألسباب كثرية، منها:و ُمنقطَع النظري،
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ُتقاِبلُه النسوة و منها: أّنه صيٌب يدخل البيوتو أّنه ال يتناول أجرًا على اخَلَدمات اليت يقوم هبا،
 والفتيات بال حتّرج.."

 ُثّم يستطرد فيقول:
يقصد  -األبواب مجيعها ُتفّتح له و الطلبات تتواىل عليه،و "احلّق أّنه كان حيّس بنشوة عجيبة

 لقد كان صغريًا مل تثر يف نفسِه نوازع اجلنس بعد،و ،-ب اإلحترام فيما بني النساء والرجال أبوا
ولكن ّتى لو ثارْت بعض هذِه النوازع، احلياء حو تربيته املنزلية جتعل يف نفسه كثريًا ِمن احلشمةو

 راتكان ُمرهفًا، فكانت هذه الزيا-الفتيات و أي مجال النساء -إحساسه باجلمال احلّي 
 دواعيه، مّما ُيغّذي فيه هذا الشعور الوليد الغامضو ُمعظم موضوعاهتا يدور على احلّبو املقابالتو
 .املقابالت اليت جيُد فيها لّذة غامضة عجيبة.."(و ُيحّبب إليه هذه الزياراتو

 هو يف متام وعيه.و هذا كالم سّيد ُقطب عن نفسِه، بقلمه
الِسرية الذاتّية ال يتحّدثون عن و قائق، فالذين يكتبون امُلذّكراتعلمًا أّنه ال يتحّدث عن ُكّل احل

إْن أرادوا أن يذكروا و هتم بقدر ما يتمّكنون..ريُكّل التفاصيل.. يف األعّم األغلب ُيجّملون سِ 
 شيئًا ُمخّلًا فألجل أن ُيشعروا القارىء بأّنهم ُصرحاء صادقون يف ِكتابة هذه الِسرية.

قبل اجلميع على صاحبنا الصغري إقبااًل ُمنقطَع النظري( هو يبحُث عن هذه قول سّيد قطب )فأ• 
 ِمنذ الطفولة..!و القضّية: يبحث عن التفّرد

هذه الُكتب عادًة و وإّلا ما عالقة سّيد ُقطب بكتاب: أيب معشر الفلكي، أو كتاب مشهورش؟!
 امُلشعبذون!و امُلشعوذونيستعملوهنا الذين يّدعون اخِلربة يف أعمال الِسْحر.. يستعملها 

قوله )أّنه ال يتناول أجرًا على اخَلَدمات اليت يقوم هبا( امُلراد ِمن اخلدمات هي: اخلدمات اليت • 
الشباب لوصول إىل ُمرادهم )ِلمعرفة األبراج، ِلمعرفة احُلظوظ، و يقوم هبا وفقًا ِلما تطلبُه النساء

لك ِمن أمثال هذه األمور اليت جاءْت مذكورًة يف زوجها.. إىل غري ذو لإلصالح فيما بني املرأة
 هذه الُكتب(
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لكّنه مل و الفتيات بال حتّرج( صحيح أّنه صيب،و ُتقاِبلُه النسوةو قوله )أّنه صيٌب يدخل البيوت• 
الفتيات ِحني يتعاملن معه ما ُكّن و النسوةو كان على ذكاء..و يكْن صبّيًا عاديًا، كان على نباهٍة

هذا الكتاب و أدّل دليل على نباهتِه أّنُه يشتري كتاب: أيب معشر الَفَلكي،و باهتِه..يعرفن َمدى ن
امُلصطلحات.. فإّنها حتتاج و الرموزو إىل معرفة بالتفاصيلو إىل ِخربةو التعامل معهُ َيحتاج إىل ذكاء

 إىل وقٍت طويل كي يستطيع اإلنسان أن يتعامل معها.
احلياء حّتى لو ثارْت بعض هذِه النوازع( و يف نفسه كثريًا ِمن احلشمةجتعل  وتربيته املنزليةقولِه )• 

النساُء عادًة حينما يتحّدثون مع أشخاٍص يتعاملون و هذا يعين أّن هذه النوازع كانت موجودة،
 مع هذه الُكتب فالُبّد أن تكشف املرأة أسرارها حّتى اجلنسّية )سواء كانْت ُمحّللة أو ُمحّرمة(

إىل قضّية النوازع اجلنسّية.. فهل هذه احلالة حالٌة طبيعّية لصيّب يف هذا الُعمر أن ينشأ ِلذلك أشار و
 يف ِمثل هذه األجواء؟!

 هي:و لكن هناك قضّية واضحة،و وبغّض النظر عن هذه التفصيل..
لكّنه يستطيع أن يفّك و صيٌب يستعمُل هذِه الُكتب ِمن دون أن تكون له معرفة هبذا املوضوع،

إىل نوع من الشيطنة اليت تتناسب مع و القضّية حتتاج إىل نوع ِمن الدهاء،و رموزها،و هتاعبارا
 هذه الُكتب ومع هذه املعلومات.

 كالنقش الِصغر يف فالِعلم.. البدايات تتشّكل هنا من.. جّدًا املهّمة املعطيات ِمن املعطى هذا ●
 :احلجر يف

 هي قصٌص ُمْشبعة بالوقائع اجلنسّية،و -ليلة وليلة صيٌب يف بداياته يقرأ الروايات )ِقصص ألِف 
الغرام امُلؤّدي إىل امُلمارسات اجلنسّية( و تلميحًا بعالقاِت الِعشقو تكثُر فيها األشعار تصرحيًاو

 وكذا بقّية الروايات األدبّية واحلكايات الشعبّية اليت كان سّيد ُقطب يشتريها.
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لكن حينما يقرأ اإلنسان هذا اّللون ِمن و شيئًا سّيئًا.. هذا ال يعين أّن قراءة هذه الُكتب كان
تغريبة بين هالل الُكربى، بطوالت عنترة العبسي، و باستمرار )ِسرية أيب زيد اهلاليل،و الروايات

 الزنايت خليفة، ألف ليلة وليلة.. وأمثال ذلك(
 يعيش حاملًا.. يعيُش يف إذا كان اإلنسان ُيدمن على قراءة هذه الُكتب، فإّن هذِه الُكتب ستجعلُه

 واقٍع غري الواقع الذي حييا فيه حقيقًة.
جّوًا و لكن اإلدمان على قراءهتا يصنع لإلنسان عاملًاو الروايات أمٌر حسن،و قراءُة احلكايات• 

غريه من و ثانيًا.. ُيضاف إىل ذلك أّنها ُكتب ال يعرف حقيقتها ِمثل كتاب: أيب معشر الفلكي،
يستطيع أن يتعامل و لكّنه يستطيع أن يقرأها،و تنجيم.. هو ال يعرف حقيقتها،ُكتب الِسحر وال

أكثر تلك اّللقاءات تدور حول و الُشّبان..و الفتياتو تنشأ لُه هذِه العالقات مع النساءو معها
 دواعيه.. فهل هذه التنشئة تنشئة طبيعّية؟!و احُلب

 الغامر،و حتّدث عنها، عن ذلك الشعور الغامضوبغضّ النظر عن هذه التنشئة.. هذهِ التفاصيل اليت 
 عن هذا اإلحساس بالتفّرد..و عن تلك اّللذة،و

 املعطيات األخرىو بعد ذلك نتدّرج يف التفصيلو ِمن هنا تبدأ اّللبنات األوىل لشخصّية سّيد ُقطب،
 [2ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل: 2فيديو مقطع ★
 كتاب عند وقفة. )القاهرة مدينة يف للعيش ُقطب سّيد انتقل ُثّم احلال، هذا على األّيام مّرت ✤

 (البدوي حمّمد أمحد للدكتور[ ناقدًا قطب سّيد]
 من الكتاب:  6يقول يف صفحة 

ِليدخل دار و )ُثّم جاءت النقلة امُلؤّثرة يف حياته بانتقاله إىل القاهرة ليلتحق بتجهيزّية دار العلوم،
كان خاله على ِصلة شخصّية بالعّقاد، و ل درجتها اجلامعّية.. فأقام مع خاله،العلوم إىل أن ينا

تلميذه سّيد قطب الطالب يف املرحلة و توّثقْت الِصلُة بني الرجلني: األستاذ العّقادو فقّدمه إليه،
 العّقاد،اجملّلات اليت يكتب فيها و يف الُصُحف -أي األدبّية  -الثانوية الذي شرع يف نشر أعماله 
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هو من حيث اإلنتماء و ُمعظم ما ينشر ِمن قصائد من نظمه،و من بينها: ُصحف حزب الوفد،و
 ُمجاٍر للعّقاد يف عالقاته السياسّية امُلتشابكة مع الوفد وُصحفه..(و وفدٌي،

 ،املسلمونحيث اإلنتماء وفدٌي( الوفديون كانوا على خالٍف مع األخوان  وهو منقوله )• 
إّنما تأيت هبم االنتخابات خبالف رغبة البالط و خالٍف أيضًا مع البالط امللكي،كانوا على و

 امللكي.
 -حبكم عالقة خاله و بعد مرحلة الطفولة يف قرية موشا، جاءت مرحلة الشباب يف القاهرة..و •

 حبكم عالقة خال سّيد قطب مع عّباس حممود العّقاد -الذي كان سّيد ُقطب ُيقيم عنده يف بيته 
 ِمن ُقدرة أدبّية )قدرة على نظم الِشعر،و مبا كان ميتلكه سّيد قطب ِمن ثقافة رغم ِصَغر ِسّنه،و
بني العّقاد.. حيُث صار سّيد ُقطب ِمن و ُقدرة على الكتابة األدبّية( فكان خالُه وسيطًا فيما بينهو

لى عالقة وثيقة السياسي.. فالعّقاد كان عو من السائرين على منهجه األديبو تالمذة العّقاد
كان ينشر ما ُينتجه من نتاج أديب يف الُصحف التابعة حلزب و بالوفدّيني، وكذاك صار سّيد قطب،

 الوفد عن طريق عالقته بالعّقاد الذي كان ميتك عالقة ممتازة مع الوفديني.
 :فيها جاء..  الكتاب نفس من 8 صفحة يف ●

األدب، والصداقة الشخصية فحسب بل ضّمهما )مل تنحصر صلة سيد قطب بالعّقاد يف نطاق 
التوافق يف جمال السياسة فنجد سّيد قطب الطالب ُيزاول الكتابة يف الصحف الوفدية اليت يكتب 

عندما يقف سّيد و حرص على ُمساندته،و فيها العّقاد، مبعىن أّن العّقاد توّلى تقدمي سّيد قطب
 تدّل وقفته على انتماٍء راسخ للوفدو ة سعد،قطب يف رثاء سعد زغلول يتلّبث عند مشهد جناز

ينتقل إىل ُصُحف و يبتعد قلمُه عن صحافة الوفدو حني خيتلف العّقاد مع الوفدو والء لبطل اأُلّمة،و
 حيّل حيُث نزل ُأستاذه..(و أخرى يتبعه سّيد ُقطب

الوفديون و السياسّية،فسّيد قطب يف شبابه ال عالقة لُه باألجواء اإلسالمّية.. فهو وفدٌي ِمن اجلهة 
هو عّقادٌي يف االّتجاه األديب، ُيقّلد العّقاد يف ُكّل و بالعمل الديين،و ال عالقة هلم بالعمل اإلسالمي
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ال من بعيد.. العّقاد ثقافته و العّقاد ليس حمسوبًا على االّتجاه الديين ال من قريبو كبرية،و صغرية
الغربية.. رجٌل لُه منهجه األديب املعروف، ال ِصلة له الثقافة و ُجماٌع ما بني الثقافة الشرقّية

 الدينية! باالجتاهات
من اليهود.. و بل َمّر الكالم ِمن أّنه هو الذي طرح هذا املوضوع أّن حسن البّنا ِمن املغرب• 

كان و فاالّتجاه الذي كان يسري فيه العّقاد اّتجاه بعيد عن اجلهة األخوانية وعن جهة حسن البّنا..
يف الدفاع عن و د قطب آنذاك يف نفس هذا االّتجاه، كان ُمغاليًا جّدًا يف االلتزام مبنهج العّقادسّي

 يف االّتجاه السياسي،و عن منهجه، فحيثما كان العّقاد كان سّيد قطب )يف االّتجاه األديب،و العّقاد
 يف االّتجاه االجتماعي أيضًا..(و

حيثما حّل العّقاد يف عامل السياسة كان و ُهناك سّيد قطب،فحيثما حّل العّقاد يف عامل األدب كان 
 حيثما حّل العّقاد يف الوسط االجتماعي كان هناك سّيد ُقطب!و هناك سّيد قطب،

 وِلذا لشّدة هذا اإللتزام من قبل سّيد قطب مبنهجّية العّقاد كان العّقاد يهتّم به كثريًا.
 فيها ميدح) فاروق امللك زواج مبناسبة قطب سّيد قاهلا قصيدة ِمن األبيات بعض عند وقفة ■

 مذكورة يف نفس هذا الكتاب ]سّيد ُقطب ناقدًا[ للدكتور أمحد البدوي. األبيات(.. فاروق امللك
ُأخرى يذهُب و بصورة ُتصّدق ما ُقلته ِمن أّن سّيد ُقطب َمّرًة يذهُب إىل ذات اليمني، وهنا آتيكم

حني ساءت عالقة و ّصٌب للوفد حينما كان العّقاد مع الوفد،إىل ذات الشمال.. فهو وفدٌي متع
 العّقاد مع الوفد ساءْت عالقة سّيد القطب مع الوفد.. فقد كان تابعًا للعّقاد!

 الوفديون ال حيتفظون بعالقٍة حسنة مع البالط امللكي، فهم يف حالة ُنْفرة مع البالط امللكي..• 
سّيد  -هنا يلتقي مع حسن البّنا يف مدح امللك فاروق و -سّيد ُقطب هنا ميدح امللك فاروق و

 -كما مّساهم حسن البّنا  -قطب ِمن األمور اليت اقترحها على عبد الناصر والضّباط األحرار 
ُكّل الُشعراء الذين مدحوا امللك فاروق أن و ُكّل اأُلدباء مينعواو اقترح أن مينعوا ُكّل الفّنانني

 مينعوهم ِمن ممارسة نشاطاهتم بعد ثورة يوليو..!
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 )علمًا أّن الذي مّساها هبذه التسمّية "ثورة يوليو" هو سّيد قطب(
كان  -كما ُيسّموهنم  -َمن معه ِمن الضّباط األحرار و فسّيد قطب كان يقترح على عبد الناصر

األدباء والشعراء ِمن ُممارسة نشاطاهتم ألّنهم كانوا يكيلون املدح للملك و ننيُيطالبهم مبنع الفّنا
فاروق.. مع أّنه حّتى هو نفسه نظم أبيات يكيل فيها املدح للملك فاروق يف قصيدة كتبها مُبناسبة 

 زواجه..!
إىل  بعد ذلك تذهبو ولكّنين كما قلت: سّيد قطب شخصّية قِلقة، مّرًة تذهُب إىل ذات اليمني،

 الدافع هلا هو الوصول إىل التفّرد..! و هذه القضّية ستلحظوهنا على طول اخلط!و ذات الِشمال..
السّياسية وفقًا و ضبط ساعته األدبّيةو ِلذلك التصق بالعّقادو هو كان يطمح أن يصري كالعّقاد،

ِحني يّتجه و أيضًا.. لساعة العّقاد.. فِحني يّتجه العّقاد باّتجاه الوفد، فهو يذهب باّتجاه الوفد
ِمن  وهذا حنوٌ للوفد فإّن سّيد قطب سيذهب بنفس اّتجاه العّقاد..! ) تاركاالعّقاد باّتجاه آخر 

 (الصنميةأحناء 
أّن اإلنسان ال يشعر حبالة القلق حينما يكون ُمصابًا و وقد حتّدثت فيما سبق عن حالة الصنمّية،

 بالصنمّية!
.. الُشعراء بني فيما الثالثة أو الثانية الدرجة ِمن شعرُه كان.. ُمرّبزًا شاعرًا قطب سّيد يكن مل ●

 يف ينجح فلم إّلاو ..األديب النقد موضوع يف هو األديب اجلانب يف ُقطب سيد فيه جنح شيء أكثر
كذلك هو العّقاد، فالعّقاد جنح بشكٍل واضح يف عامل و مل ينجح يف عامل الِشعر..و ،الرواية عامل

 األديب أكثر من سائر التخّصصات األخرى.النقد 
 8 صفحة يف.. البدوي حمّمد أمحد للدكتور[ ناقدًا قطب سّيد] الكتاب هذا يف جاء مّما أيضًا ●

 :يقول
يف كتاٍب حتّدث ُسليمان فّياض الكاتب و -جمّلة مصرّية معروفة  -)ففي جماٍل صدر يف جمّلة اهلالل 

هو يف ُمقتبل يفاعته مع سّيد قطب، أّنه مسع و ِفكرّيةو املصري الذي عقد ِصلة صداقة شخصّية
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أي بعد انتمائِه لألخوان امُلسلمني  -م 1954سّيد قطب يتحّدث يف حماضرة جبامعة القاهرة عام 
 إّنه صار ُملحدًا على مدى أحد عشر عامًا..( قائاًل: -

 ُثّم يقول املؤّلف ُمعّلقًا على هذا املوضوع:
ُمذكرات  :هذه املعلومة أّن الكاتب اإلسالمي اهلندي أبا احلسن الندوي يف كتابه ومّما يعضُد)

أي بعد عودته  - 1951سائح يف الشرق العريب روى خرب مقابلته لسّيد قطب يف القاهرة عام 
 أّنه مسعه يقول له: أّن العّقاد هو الذ أنقذه ِمن اإلحلاد(و -من أمريكا 

ه يف هذا الكتاب ]مذّكرات سائح يف الشرق العريب[ أليب احلسن هذا الكالم هبذا النّص مل أجد
أّن أبا احلسن  96الندوي.. لكن املوجود يف كتاب ]مذّكرات سائح يف الشرق العريب[ يف صفحة 

 الندوي يقول لسّيد ُقطب:
أن جينَح إىل الشيوعّية، كما  -أي على سّيد قطب  -)قلُت: كان األستاذ العّقاد َيخشى عليه 

إىل امُلعسكر املعارض هلا  -سّيد قطب  -فكيف جنح  -ِمن املثّقفني يف ذلك العصر  -غريُه  فعل
 ؟ -أي إىل الشيوعّية  -

أّنها ال تسمُح و كبْت األفكار،و قال: هذا يرجُع إىل سببني أّوهلما: أّن يف الشيوعّية َضْغطًا َعقلّيًا
 .ةُتنكر الِقيم الروحّيو إبداء الرأيو حُلرّية التأليف

 .بني الشيوعّية(و أنصارها يف ِمْصر، فذلك الذي حال بينهو الثاين: ُسوء متثيل بعض ُدعاهتاو
فمثلما جاء يف هذه العبارات أّن هذه القضّية كانت معلومًة لدى اآلخرين.. حّتى كانت معلومة 

عليك أن  عند هذا العامل اهلندي )أبو احلسن الندوي( حبيث قال له: ِمن أّن العّقاد كان خيشى
تكون شيوعّيًا.. فلرّبما كان امُلراد ِمن موضوع اإلحلاد الذي مّتْت اإلشارة إليه يف هذا الكتاب: 

 ]سّيد قطب ناقدًا[ هو إشارة إىل هذا املعىن وهذا املضمون..
 :يقول أّنه ُقطب سّيد عن ينقل الكتاب هذا نفس يف أيضًا ●
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له علّي فضٌل يف و األسلوب األديب،و أّني تلميٌذ ِمن تالميذ األستاذ العّقاد يف األدب كال ش)
من ُأدباء مصر  -الرافعي و هو الذي صرفين عن تقليد املنفلوطيو العناية بالتفكري أكثر ِمن اّللفظ

أّن نفسي املعاين الشعرية هو و النقدو لكن الذي وّجهين هذا التوجيه الذي هو أكثر ِمن األدبو -
 ُكنت يف ِصغري مشغوفًا بقراءة أخبار الصاحلنيو ما يّتصُل هبا،و مل تزل ُمتطّلعة إىل الروح

 مل تزل هذه العاطفة تنمو يف نفسي مع األّيام..(و كراماهتم،و
طاهور هو من أكرب  -غريه و إىل أن يقول: )ومن هنا عن عنيُت بدراسة أشعار الشرقيني كطاهور

 (-شعراء اهلند
أمثال و الكالم يف حلقة يوم أمس ِمن أّن سّيد قطب ُأصولُه هندية.. اهتمامُه الكبري ِبطاهور مّر

تأّثره الكبري بامَلودودي )وهو من علماء اهلند( لرّبما بسبب األصول و طاهور ِمن شعراء اهلند،
 اهلندّية يف عائلته.

من عائلة ثرّية دينية، و طفولةة سّيد ُقطب من بدايات الحيا يف الواضح التنّقل هذا تالحظون ●
 من ُكتب احلكايات )أبو زيد اهلاليل، الزنايت خليفة( إىل كتب الِسحر )كتاب أيب معشر الفلكي..

 الغرامو الشباب ُيحّدثونه عن أسرارهم يف العشقو الفتياتو أمثاله( إىل اجللسات مع النساءو
غري الوفد، إىل مدح امللك فاروق، و ة مع الوفداجلنس، إىل التلمذة عند العّقاد، إىل عالقته السياسّيو

إىل خوضه غمار اإلحلاد، إىل خوف العّقاد عليه ِمن أن يكون شيوعّيًا، إىل رجوعه إىل احلالة 
يف تفاصيل حياته حّتى و حتّوالت يف ِسرية هذا الرجلو الدينية بسبب جذور قدمية.. إىل تنّقالت

 ها.وصل إىل النهاية املعروفة اليت وصل إلي
سّيد قطب يف هذه املرحلة )ُيمكن أن ُنسّميها باملرحلة األدبّية حينما كان يعيُش يف  :بامُلجمل• 

هل كان سّيد ُقطب ُمبدعًا  هنا:السؤال لكن و التسّيد..و أجواء العّقاد( كان يبحث عن التفّرد
 اجملال؟ُمتسّيدًا يف هذا و إبداعًا إىل احلّد الذي يسمح لُه أن يكون ُمتفّردًا
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حني ُنلقي النظر على نتاجه األديب، كان ِنتاجُه متواضعًا إذا ما أردنا أن نقيسه بنتاج ُمعاصريه 
 أمثال آخرين(و أمثال ُأستاذه العّقادو )أمثال طه حسني،

 .النمنم حلمي للمؤّلف[ التحّوالت سرية قطب سّيد] كتاب عند وقفة ■
ِلما كتبه وأنتجه سّيد قطب.. على سبيل املثال، مّما  تتّبعو وما بعدها، هناك مقارنة 74يف صفحة 

 لطه حسني.و جاء يف هذا الكتاب فيما يرتبط ِبمحاولة سّيد ُقطب يف تقليده للعّقاد
هذه الرواية ما كانت ِمن اخليال، كانت تتحّدث عن و العّقاد عنده رواية معروفة امسها )سارة(• 

ته مع حبيبته اليت خانته( فسّيد قطب هو اآلخر كتب حقيقة واقعة على األرض )العّقاد حيكي قصّ 
 هي ِقّصة حقيقّية.و هذا العنوان مأخوذ ِمن القّصة اليت كتبهاو رواية أدبّية بعنوان: أشواك..

هي قّصة و هذا العنوان مأخوذ من القّصة اليت ُذكرتو أشواك.. :عنوهناو سّيد قطب كتب رواية
لكّنها صارحته و كان عازمًا على الزواج منها،و خطبها،و حقيقّية.. فإّن سّيد قطب أحّب فتاة

األشواك هذه اليت عنون هبا و هجرها..و تركهاو مباضيها بعالقاٍت سابقة فنفر منها سّيد قطب
فسّيد ُقطب هنا أيضًا  الرواية هي األشواك اليت نتجْت من ُمصارحتها له مباٍض هلا يف سابق األّيام.

لكن قطعًا هناك فارق أديب يف و هو ُيقّلد العّقاد يف رواية )سارة(..حينما كتب رواية األشواك ف
 بني رواية أشواك لسّيد قطب.و املستوى األديب فيما بني رواية سارة للعّقاد،

[ يف هذا الكتاب العّقاد استعرض جمموعة من الُكتب اليت بني الُكتب والناسالعّقاد له كتاب ]• 
ستعرض جمموعة من الشخصّيات الذين يعرفهم أو مّمن عاصروه ِمن أيضًا او قّيمها،و نقدهاو قرأها

قد تناول أيضًا و [شخصّياتو ُكتبسّيد ُقطب هو اآلخر أّلف كتاب ]و الشخصيات املعروفة..
حتّدث عن جمموعة من الشخصيات مّمن له و يف هذا الكتب جمموعة من الُكتب بالعرض والتقييم

 فارٌق أيضًا يف احلالة األدبّية بني الكتابني.لكن و عالقة هبم أو مّمن عاصروه..
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الدراما( كتاب و السينما) ُمستوى على ُمّثل الذيو .. األّيام :املعروف ِكتابه يف حسني طه ●
 هو سريٌة ذاتّية لطه حسني.. وقد القى رواجًا يف األوساط األدبّية يف أّيام طه حسنيو مشهور

 حّتى بعد رحيل طه حسني.و
فارق كبري بني هاتني  وقطعًا هناكأيضًا أّلف كتابًا يف السرية الذاتية طفٌل من القرية. )سّيد قطب 

 الِسريتني(
 ّلف رواية معروفة )أحالم شهرزاد( استقى مضامينها ِمن قّصة ألف ليلةأ أيضًا حسني طه ●
من قّصة  أيضًا مضموهناو ليلة.. أيضًا هرع سّيد قطب ليكتب رواية امسها: املدينة املسحورة،و

 األمر هكذا جيري.و ليلة..و ألف ليلة
لكّنه يف املستوى األديب مل يكن يف و باحثًا عن التسّيد،و فسّيد قطب كان باحثًا عن التفّرد،

 طه حسني.. هناك فارق كبري بني طه حسنيو الدرجة األوىل، فلم يلَق جناحًا مثلما القى العّقاد
 سّيد قطب.و

لكّنه و مل ينجح..و لكّنه مل يستطْعو جاري هذِه الشخصّيات األدبّيةسّيد ُقطب كان ُيحاول أن يُ 
 جنح يف األجواء اإلسالمّية لضعف امُلستوى الثقايف فيها..!

 الشيعة انبهروا به لضعف بل رّبما انعدام امُلستوى الثقايف يف األجواء الُسنّيةو الُسّنة انبهروا به،
 الشيعّية!و

نابغًة ال ُيشقُّ له ُغبار ألّنه جاء ُمحّماًل بثقافة ِمن الدرجة الثانية من صار و فسّيد ُقطب صار إمامًا
خارج األجواء الدينية.. فاألجواء الدينية أجواء خالية من الثقافة، معّبئة مبعلومات ُمحّنطة رمسّية 

ن قانون التقليد األعمى )التقليد ِلمن سبق( فعلماء هذا القرن ُيقّلدوو يسودها قانون الصنمّية
وهذا تقليٌد مرّكب كاجلهل امُلرّكب الذي يفتك برجال الدين .. هكذاو العلماء الذين سبقوهم..

 يف املؤّسسة الدينية الُسنّية والشيعّية على حّد سواء.
 [2ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل: 3فيديو مقطع ★
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 الوالياتمن قصيدة لسّيد قطب نشرها حينما كان يف سان فرانسيسكوا.. يف  أبيات عند وقفة ■
األخرى هي  وحّتى قصائده.. املتحّدة األمريكّية. ) واليت تعكس املستوى الشعري لسّيد قطب(.

 هذه الدرجة.و بنفس هذا اّللحنو بنفس هذا امُلستوى،
ال ُمستواه الِشعري.. رّبما و ة العالية،غريها( بتلك الدرجو فال رواياته األدبّية )كرواية أشواك

حينما نقرأ كتاباتِه يف النقد األديب تظهر لنا ظاهرة و أبدع نوعًا ما يف نقده األديب إىل حّد ما..
ُيريد أن يأيت مبثاٍل و يف النقد تتحّدث عن احلالة النفسّية اليت أشرُت إليها.. فهو حينما يتناول نّصًا

أشعاره، خالفًا للسرية اليت جرى عليها الُنّقاد! فالُنّقاد عادًة يأتون بأمثلة منوذجي ال عيب فيه يأيت ب
 من أشعار الشعراء املعروفني من الطراز األّول.

يتناول ذلك الكتاب بالنقد، فإّنه ُيقارنه بُكتبِه اليت أّلفها و يتحّدث عن كتاٍب وكذلك حينما
لُه ِمن أّن ذلك يكشف عن ثقة عالية  هذا يكشف عن ُعقدة نقٍص، ال كما ُيرّقعونو هو..!

بالنفس.. فالثقة العالّية بالنفس جتعل الناقد يترك إنتاجه األديب للناقدين كي ُيقّيموه، ال أن ُيقّيم 
 إنتاجه وُيعطيه الَسَبق بالقياس إىل نتاج اآلخرين!

 البدوي حمّمد ألمحد[ ناقدًا قطب سّيد] كتاب عند أخرى وقفة ■
 واحلديث عن سّيد ُقطب: 6يقول يف الصفحة 

ُتطلُعنا و يف دار العلوم قّدم ُمحاضرته اليت ُطبعْت يف كتاب ]ُمهّمة الشاعر يف احلياة[ وأثناء دراسته)
اعتزازه بنفسه و -مّر هذا الكالم و -عند العّقاد  والؤه امُللتزم مبفاهيم نقد الِشعر على َموقفني:

يف ذلك إشادٌة بالنفس و اّص يف مقام اإلستدالل،حّتى ال جيُد حرجًا يف االستشهاد بشعره اخل
هذا شعور بالنقص.. فُنّقاد األدب حينما يتناول نّصًا ِشعرّيًا أو نّصًا أدبّيًا أو كتابًا . وتزكيٌة هلا..(

 بكتبهم منوذجًا للحالة املثالية األدبيةو النقد ال يأتون بأشعارهمو التقييمو ِمن الُكتب بالتحليل
 األدباء اآلخرين.و نتاج الشعراءو يتناولون أشعارإّنما و
 [.قطب سّيد] عنوانه البدوي حمّمد ألمحد آخر كتاب عند وقفة ■
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 :فيها يقول( لنفسه الشاعر تزكية: عنوان حتت الكتاب هذا ِمن ُسطور قراءة
االنتصار و )رأينا سيد قطب منُذ كتابه األّول ]ُمهمة الشاعر يف احلياة[ حيرص على التمثيل بشعره

حول  -أديب مصري كان معاصرًا لسّيد قطب  -مّلا جادل مندور و لُه حتت اسم: شاعر ناشئ،
هو أيضًا ناقد و -سبق أن قال عنه زكريا إبراهيم و مسألة الشعر امَلهموس ساق منوذجًا ِمن نثرِه،

تنفذ ُكّل راح يثين على نفسُه بكلمات َيعجُب هلا املرُء عجبًا يس -أديب قال عن سّيد قطب 
اخلاطرة، فيسوق مناذج ِمن أعماله و القصيدةو ويف كتابه النقد األديب يتحّدث عن املقالة عجب،

حني يتكّلم عن و يقول املؤّلف بعنوان: منهج األدب اإلسالمي، يف معرض التمثيل للمقالة فيقول:
 لبحث هو كتابه..(البحث يقول: فهذا الكتاب مثاًل هو حبٌث عن النقد األديب، أي أّن منوذجه ل

 وهكذا يستمّر يف كالمه، وُكّل هذا يكشف عن أمرين:
شعور ِمن أّنه مل ينْل حّقه ألّنه يرى يف نفسه أّنه األفضل، لذلك و : شعور بالنقص،األمر األول• 

 التسّيد!و هو ُيريد أن ُيعطي لنفسه حّقه من التفّرد
استدّل به.. ألّنه ُيريد و إّلا َلما جاء بهو ديب،: أّن هذا يكشف عن نقٍص يف نتاجه األاألمر الثاين• 

 أن ُيبعد اإلثارات اليت ُيثريها اآلخرون على نصوصه األدبية.
 [2عة: جاجلما مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل: 4فيديو مقطع ★

الزال احلديث طوياًل.. هناك الكثري ِمن املعطيات.. يف هذه احللقة وقفُت عند ُطفولة سّيد قطب 
هي امَلرحلة األدبّية.. و تشّكلت الّلبناُت األوىل لشخصّيته.. ُثّم انتقلُت إىل مرحلة الشبابحيث 

 مل ينجح فيها سّيد قطب جناحًا كاماًل، كان أديبًا، كان شاعرًا، كان ناقدًا أدبّيًا، كان روائّيًا،
لكّنه ما و يف األدبالثالثة، مع أّنه حاول أن ُيقّلد عمالقة عصره و لكن ما بني الدرجة الثانيةو

 استطاع إىل ذلك سبياًل.
هذه التفاصيل وغريها اليت تأيت الُبّد أن جتتمع مجيعًا حّتى نِصل إىل النتيجة اليت أشرُت إليها يف 

لن تستطيع و التسّيد..و بداية احلديث: ِمن أّن شخصّية سيّد قطب شخصّية قِلقة تسعى إىل التفّرد
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 لذلك هي تبحث عن جّو تستطيع أن تتسّيد فيه يت كانت فيها،ذلك ما دامت يف هذه األجواء ال
قد زادها و قد وجدت ذلك يف تلكم اجلماعة املشؤومة )مجاعة األخوان امُلسلمني(و أن تتفّردو

اإلجرام إضافة إىل ظاهرة النصب الشديد و سّيد قطب شؤمًا فوق ُشؤمها، فعّمق ظاهرة اإلرهاب
 .املؤمنني علّي بن أيب طالبللعترة الطاهرة ُخصوصًا ألمري 


