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 المقدمة

عائشة عبد الرمحن "على اجلسر"، فيبحث فيها عن إجابات لسؤاؿ البحث يتناوؿ ىذا البحث سَتة 

"إىل ماذا ترمز كل من شطصية األب واألـ يف سَتة عائشة عبد الرمحن "على اجلسر"؟ وكيف يؤثر كل 

 منهما على صقل شطصيتها؟". 

واليت تعرض ية يقسم البحث إىل ثالثة أبواب، يتطرؽ فيو الباب األّوؿ إىل فصلُت أوذلما: خلفية نظر 

، أما الفصل شليزاهتا، مقوماهتا، مواضيعها، دوافع الكتابة.. ريف ادلصطلح،السَتة، تعفن تاريخ تطور 

 الثاين فيشمل على تعريف بالكاتبة "عائشة عبد الرمحن"، مث تلطيص دلضموف السَتة.

باسات لة، الرباىُت، االقتوبالنسبة للباب الثاين فهو دبثابة إجابة عن سؤاؿ البحث باالعتماد على األمث

، من حيث يف سَتة "على اجلسر" وأما الباب الثالث فيتناوؿ تقنيات السرد السَتذايتواحلجج ادلنطقية. 

 األسلوب الذي اعتمدتو الكاتبة يف كتابة سَتهتا ومن حيث اللغة اليت استعملتها أيًضا.

لنتائج ادلعروضة فيو ، متطرقًا إىل أىم اويف النهاية يلطص البحث األبواب الثالثة السابقة بشكل موجز

  ادلرفقة ببعض التوصيات وكذلك االقًتاحات.

مل أتصعب كثَتًا يف إجياد ادلصادر، وقد استعنت كثَتًا يف الفصل الثالث يف كتاب "بيداغوغيا ربليل 

أنٍت  اخلطاب السَتة الذاتّية" حملمد أوحلاج. كما أنٍت قرأت القصة مرات عدة والحظت يف كل مرة

  اكتشف شيًئا جديًدا مل انتبو لو سابًقا وبالفعل فقد كانت قراءة شلتعة وغنية.   

ىذا البحث خيتلف عن غَته بزاوية طرح ادلوضوع نفسو للسَتة، فهو يبحث بدقة عن تأثَت األب ودوره 

يف صقل شطصية الكاتبة، معتمًدا على طبيعة ذلك العصر الذي كاف فيو الرجل ىو السلطوي 

السيد" مع العلم أف ىناؾ بعض الدراسات اليت تطرقت إىل نظرة الكاتبة لوالدىا وتأثَته عليها ولكن و"

مل أجد ذلك كافًيا فلم يكن ذلك ضمن دراسة ربليلية حقيقية كما ىو موجود ىنا. وأما بالنسبة لدور 
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همشة يف الكتب اليت األـ فلم أجد أي ربليل أو حبث كاف حيلل دورىا ومساندهتا البنتها، فقد كانت م

ألمهية األـ  نظًراطالعتها، لذلك ىذا التطرؽ يعترب ذبديًدا يبحث فيو عن دور األـ وتأثَتىا على عائشة، 

     .سواء أكاف خفي، اجيايب أو سليب ىا على أبنائهاتأثَت يف 
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 الباب األّوؿ

 الفصل األّوؿ

  1. تاريخ تطور فن السيرة الذاتّية:1

السَت جذور قددية جًدا يف األدب، ويقاؿ أف أوؿ سَتة عرفها التاريخ كانت سَتة القديس اوعسطُت  لفن

ـ. ولكن ازبذا ادلصطلح شكلو واستعمل على ذلك على يد الناقد االصلليزي 399واليت كتبها عاـ 

Dryden  د ادلسلمُت ـ. وما ميز تلك الفًتة كتابة اغلبها كِسَتر غَتيّة. وظهرت السَتة عن1683عاـ

 أّوؿ مرة يف عندما كتبت السَتة النبوية، سَتة سيدنا زلمد، وسبيزت ىذه السَتة بثالثة أمور:

 كوهنا جزًءا من السنة: تطرقت إىل قضايا زبص الشريعة اإلسالمّية   -1

 األسلوب: أسلوب السَتة شليز وسلتلف، نظرًا العتماده على اإلسناد -2

 خ: تتطرؽ إىل ادلعارؾ، الفتوحات واحلروبات اليت كانت يف زمن الرسوؿتتطرؽ إىل أحداث من التاري -3

فلذلك ديكن القوؿ أف السَتة النبويّة تعد مرجًعا تارخيًيا فهي سَتة تارخيّية تتطرؽ إىل موضوعات زبص 

 التاريخ.

خالقي وأما عند ظهور احلركة الصوفّية يف اإلسالـ أصبح الًتكيز يف كتابة السَت يصب يف اجلانب األ

والنزعات األخالقّية، دبا يف ذلك الصفات الداخلّية والشطصّية لإلنساف كقيمو ومبادئو اليت يتمتع هبا، 

مثاؿ ذلك سَتة حسن البصري البن اجلوزي، واليت تضمنت خالصة ما قالو احلسن من مواعظ، حكم 

 كاف الًتكيز فيها على وأقواؿ. إىل جانب ذلك ظهرت أيًضا يف تلك الفًتة "السَتة األدبّية"، واليت

األدب، اللغة واألسلوب، واذلدؼ منها إمتاع القارئ يف قراءة جنًسا أدبًيا، فكتب األدباء سَت أدبّية تعٌت 

 بالناحية اجلمالية اللغوية مثل: سَتة سيبويو البن زوالؽ.

                                                 
1

 مادة احملاضرات 
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التارخيّية كانت  درلت سَت أخرى أيًضا بُت األدب، التاريخ والنزعات األخالقّية، مع العلم أف السَتة

أقوى أنواع السَت آنذاؾ. أما يف الغرب فكانت السَتة الذاتية يف أسا مراحلها عندما استلمها رجاؿ 

الدين ففعلوا هبا ما فعلو ادلتصوفة يف اإلسالـ كًتكيزىم على النزعات األخالقّية، واليت سبثلت بإبراز  

التجارب احلياتّية، ملتفتُت إىل مواضيع  كرامات القديسُت وأخالقهم متجاىلُت عنصر الًتكيز على

اآلخرة و إخافة اإلنساف. استمر ذلك حىت بداية القرف الثامن عشر )العصر الروماين( وىو القرف الذي 

ديثل انطالقة فعلّية يف فن السَتة. ظهر األديب جونسوف يف الغرب وكاف لو رفيق يرافقو طيلة الوقت 

فن السَتة، كتب جونسوف "سَت الشعراء" وىي سَتة غَتيّة تعٌت يدعى بوزيل قدموا كالمها الكثَت ل

بشعراء عصره والذي ربدث عنهم جبرأة حىت انو وصف طعامهم، شراهبم، لباسهم، عاداهتم، تقاليدىم 

وما عانوه من فقر. ويقاؿ أف زلمد شكري تأثر هبذا األسلوب اجلريء واستعملو يف "اخلبز احلايف". وأما 

ونسوف بعدما تأثر بو مستطدًما نفس األسلوب يف اجلرأة ويف القدرة على الوصف. بوزويل فكتب عن ج

يعد الكاتب االصلليزي "ليتوف سًتاشي" من األدباء الذين مارسوا فن السَتة يف البدايات وجددوا فيو، 

فكتب سَتة ادللكة فيكتوريا مدخاًل التجديد يف استطداـ األسلوب الساخر، ومن ىنا بدأ ما يعرؼ 

السَتة الساخرة اليت فيها هتكم. ولكن ىذا الكاتب ركز على جانب واحد من حياة فيكتوريا فركز على ب

الناحية النفسّية مهماًل األمور اخلارجّية األخرى، فكتب من داخل الشطصّية ووعيها متجاىاًل ما 

سع عشر أيًضا )عصر حييطها. وبعد ذلك استمر األدباء بكتابة سَت ذاتّية وغَتيّة أخرى يف القرف التا

الرومانسّية(. ومن أشهر ىذه السَت سَتة "اميل لودفيج" والذي كتب سَتة نابليوف. وعن أوائل النهضة 

يف العامل العريب( ديكن القوؿ أف تاريخ األدب قد عرؼ عدة سَت  1800احلديثة العربية )أواخر سنة 

من خيالف ذلك ويقوؿ أف فن السَتة  واليت أشهرىا: "الساؽ على الساؽ فيما ىو الفرياؽ"، وىناؾ

يقوؿ احلافظ أيًضا أف ىناؾ خيوط الذاتّية يف العامل العريب انطلق بفضل كتاب "األياـ" لطو حسُت. 
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أساسّية تدور حوذلا السَتة الذاتّية يف أدبنا احلديث، أّوذلا: خيط النشأة والذي حياوؿ فيو الكاتب أف 

د حاد للمجتمع وما يسود فيو من رؤى، تصورات، عقائد وأعراؼ يتناولوا نشأهتم بصورة تنطوي على نق

ويتجلى من خالؿ ىذا النقد رفض الكاتب وعدـ رضاه عن واقعو أو عن بعض اجلوانب من واقعو. 

فذات الكاتب يف ىذا النوع من السَت تشعر بانعداـ التواـؤ بينها وبُت السياؽ الذي ظهرت فيو، ويكوف 

ملية انتصار الفردي على اجلمعي، وربرر من التقاليد القددية وادلعتقدات فيها عملية الكتابة ىي ع

الشديدة اليت يدعو النص للعصف هبا وتغيَتىا، مثاؿ على ذلك سَتة "األياـ" لطو حسُت، "سبعوف" 

 اخليط الثاين عن أماو  2دليطائيل نعيمة، "على اجلسر" لبنت الشاطئ، "ادلستنقع" حلنا مينا وغَتىا الكثَت.

يف ىذا ورحلتو يف ادلكاف أي أسفاره.  : خيط الرحلة أي رحلة اإلنساف يف الزماف )حياتو(،يقوؿ حافظف

النوع من السَت ربتل الرحلة يف ادلكاف أو الزماف نقطة زلوريّة يف النص، ففيها يربط الكاتب بُت كتابة 

اليت تكتب الرحلة ذاهتا، مثاؿ  الرحلة وكتابة الذات، حبيث يصعب الفصل بُت الرحلة والذات ادلرربلة، أو

على ذلك "مذكرات الشباب" حملمد حسُت ىيكل، "عصفور من الشرؽ" لتوفيق احلكيم، "قصة حيايت" 

وبالنسبة للطيط الثالث يّوضح حافظ بأنو  3إلبراىيم العقاد ادلازين، "حيايت" ألمحد أمُت وغَتىا الكثَت.

باعتبارىا واليت يكوف ذبلًيا من ذبليات االنشغاؿ يتمحور حوؿ اللغة ينشغل النص يف قضايا اللغة 

بكتابة الذات نفسها، ورحلتها مع الكلمات بالدرجة األوىل واليت تكوف مشحونة بشحنات انفعالّية 

و"قصيت مع الشعر لنزار  ودالالت معنوية إىل جانب اإليقاع ادلوسيقي فيها مثل: "الشعر قنديل أخضر"

َتة ذاتّية لسارؽ النار" لعبد الوىاب البيايت، "إىل حيايت يف الشعر" لصالح قباين، "ذبربيت الشعريّة" و"س

   4عبد الصبور وغَتىا.

 
                                                 

 23ص  (. رقش الذات ال كتابتها: ربوالت االسًتاتيجيات النصية يف السَتة الذاتية.2002حافظ، صربي ) 2
 24ص  يف السَتة الذاتية. (. رقش الذات ال كتابتها: ربوالت االسًتاتيجيات النصية2002حافظ، صربي ) 3
 24ص  (. رقش الذات ال كتابتها: ربوالت االسًتاتيجيات النصية يف السَتة الذاتية.2002حافظ، صربي ) 4
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 تاريخ كتابة السيرة الذاتّية النسائّية:. 2

تقوؿ التميمي أنو من ادلعروؼ تارخيًيا أف مصطلح السَتة الذاتّية حديث النشأة يف األدب العريب 

ذاتّية إمجااًل على أنو قد نشأ يف أوروبا وأنو ينتمي إىل الثقافة الغربّية احلديث. ويتفق مؤرخو السَتة ال

بدايًة. وإذا كانت بداية الظهور للسَتة الذاتّية يف األدب العريب تؤرخ بدخوؿ كل من مصر والدوؿ العربّية 

تأريخ يف دور حضارة جديدة، بعد اتصاذلا بالغرب وبعد احتكاكها بالفرنسيُت، فيمكن اعتبار مرحلة 

السَت الذاتّية النسائّية متقدمة أكثر، ألنو منوط أصاًل بفًتة دخوؿ ادلرأة العربّية عادلي العلم والكتابة اليت 

غالًبا ما ُنصبت العقبات يف طريقها جاىدة إلقصائها عن االتصاؿ دبصادر الثقافة. لذا ديكن القوؿ أف 

يت تواجو ادلرأة الكاتبة يف اجملتمع العريب مقارنة مع ذلك استغرؽ وقًتا وجهًدا كبَتين، نظرًا للمعوقات ال

الرجل الكاتب. فيمكن اعتبار اإلطار األسري واالجتماعي ربدي أماـ الكاتبة الزباذىا كتابة ىذا النوع 

من األدب. خاصًة أف كتابة السَتة الذاتّية تتطلب إىل جانب التعليم، دوافع ذاتّية، نفسّية ومسببات 

وتضيف أف  5 منو الوعي بالذات الفرديّة كي تتأمل ذاهتا وربلل أعماقها وتعرب عنها.خارجّية تدفع إىل

قضية تعليم ادلرأة قد شغلت كثَتًا من الكتابات يف القرف التاسع عشر وحىت منتصف القرف العشرين. كما 

لعريب احلديث. تبًعا أهنا تشدد على عملية الربط بُت كتابة ادلرأة عن ذاهتا حبركة ربرير ادلرأة يف العامل ا

( يف إجياد ىوية فردية 1952و 1919للتأثَت العميق الذي حققتو ىذه احلركة يف مصر ما بُت الثورتُت )

ووطنية للمرأة العربّية ادلصريّة، مع العلم أف قيادات نسائّية كثَتة قد تزعمن ىذه القضية وبدأف الكتابة 

وقد جاء  6ي زيادة، ىدى شعراوي واصلي أفالطوف.عن أنفسهن بأشكاؿ سلتلفة أمثاؿ نبوية موسى، م

يف كتاب التميمي إشارة لندرة العثور على سَتة ذاتّية نسائّية بادلفهـو ادلعاصر للسَتة الذاتّية احلديثة يف 

بدايات دخوؿ ادلرأة عصر النهضة، وإمنا كتبت ادلرأة عن حياهتا بأشكاؿ أدبّية أخرى ذلا صلة بالسَتة 

                                                 
 29(. السَتة الذاتّية النسائّية يف األدب العريب ادلعاصر. ص 2005التميمي، أمل ) 5
 32العريب ادلعاصر. ص  (. السَتة الذاتّية النسائّية يف األدب2005التميمي، أمل ) 6
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ؿ ارتباطها بالشف عن الذات ارتباطًا وثيًقا مثل ادلذكرات، اليوميات وادلقاؿ الذاتّية، من خال

وبذلك تقسم التميمي مراحل السَتة الذاتّية النسائّية يف األدب العريب احلديث إىل  7الشطصي.

مرحلتُت: ادلرحلة األوىل مع مطلع القرف العشرين وحىت منتصفو واليت ارتبطت باالضطراب السياسي 

ماعي يف العامل العريب فبينما كاف الشعب العريب خيوض حروب االستقالؿ ضد االستعمار واالجت

واالحتالؿ كانت النساء العربيات خاصة يف مصر، لبناف وسوريا خيضن معركة أخرى ضد اجلهل، 

احلجاب واالضطهاد االجتماعي والسياسي للنساء، وأما ادلرحة الثانية ديكن ربديدىا من منتصف القرف 

ىت هنايتو واليت تعد مرحلة التحرر الوطٍت مع انتهاء احلروب للشعوب العربية ومسَتة كفاح ادلرأة العربّية وح

واليت ُحِفظ ذلا مواقفها من خالؿ إبرازىا لكل ما يرتبط بالصراع السياسي واالجتماعي وفكرة احلرية إىل 

اؿ سلتلفة: فمنهن من اىتمت بتسجيل جانب الكتابات اإلبداعّية. فكتبت ادلرأة وقتها عن حياهتا بأشك

يومياهتا، وأخريات اعتنُت بادلذكرات ادلهنّية ومسَتهتن التعليمّية، وأخريات ركزف على التجارب القاسية 

وربدثن عن معاناهتن الشطصّية سواء أكاف ذلك عن طريق يوميات، مذكرات، اعًتافات، أدب الرحلة، 

تعترب مطلع الثمانينيات بداية مرحلة النضج الفٍت للسَت كما أف التميمي   8مقالة شطصّية ورسائل.

النسائّية العربّية من خالؿ ظهور مناذج من السَت اليت تنطبق عليها إىل حد كبَت جًدا شروط السَتة 

الذاتّية كفن وكنوع أديب، كسَتة فدوى طوقاف )رحلة جبلّية صعبة( وسَتة نواؿ السعداوي )أوراؽ حيايت( 

ورغم ذلك كلو فإف  9وغَتىن الكثَت. 1989وينب الغزايل )أياـ من حيايت( سنة وسَتة  1998سنة 

نصيبها قليل من حيث الكم وذلك يعود بسبب خجل ادلرأة عن البوح بذاهتا وظهور الكتابة كما ذكر 

                                                 
7

 32(. السَتة الذاتّية النسائّية يف األدب العريب ادلعاصر. ص 2005التميمي، أمل ) 
 35-34(. السَتة الذاتّية النسائّية يف األدب العريب ادلعاصر. ص 2005التميمي، أمل ) 8
 38-37ص  (. السَتة الذاتّية النسائّية يف األدب العريب ادلعاصر.2005التميمي، أمل ) 9



12 

 

ا سابًقا يف فًتة متأخرة، ولكنها سبتاز بلغتها العاطفية ومضامينها اليت سبيل فيها إىل ادلواضيع والقضاي

 10النسوية.

 . تعريف السيرة الذاتّية لغًة:3

يعرِّؼ معجم ادلصطلحات اللغويّة واألدبّية مصطلح السَتة الذاتّية على أنو "سرد متواصل يكتبو شطص 

ומילון כליל  12מילון לועזי עברי המורחב"تتفق ادلعاجم العربية التالية  11ما عن حياتو ادلاضية".

ابق وترى بأف السَتة الذاتية ما ىي إال حياة شطص ما على التعريف الس "13תפארת המליצה

وأما ادلنظر الفرنسي فيليب لوجوف فَتى أف السَتة الذاتّية ىي: "احملكي  مكتوبة من ِقبل الشطص نفسو

أرى أف لوجوف حدد  14االستذكاري النثري الذي يقـو بو شطص واقعي عندما يركز على حياتو الفردية"

بة معينة أال وىي النثر وذلك مل يذكر يف التعريفات السابقة لذا أجد ىذا التعريف السَتة الذاتية بنوع كتا

أما ادلعجم اجملمعي فانو يتطرؽ فقط دلصطلح السَتة . غَت دقيق، ألنو ال يضم فيها السَتة الذاتّية الشعريّة

نالحظ اختالؼ كبَت دبا ولكن  15ليعرفو بأنو "السُّنَّة، الطريقة واحلالة اليت يكوف عليها اإلنساف وغَته".

ىي الًتمجة السَتة  والذي يعرِّفها على أهنا " موجز دائرة ادلعارؼ اإلسالمّيةيتعلق بتعريف السَتة يف 

وىنا أرى بالتعريف حصرًا على ترمجة سَتة الرسوؿ  16ادلأثورة حلياة النيب زلمد عليو الصالة والسالـ".

لذا ديكننا أف نستقي االختالؼ بالتعريف نظرًا اجم األخرى فقط دوف غَته خالفًا لتعريف ادلع

 لالختالؼ بُت الكّتاب وبُت وجهات نظرىم دلفهـو ادلصطلح نفسو. 

 

                                                 
10
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12

 21(. מילון לועזי עברי המורחב. עמ' 2791) פינס, דן 
 (. כליל תפארת המליצה. 2791בן אמוץ. דן ) 13
14
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 319(. ادلعجم اجملمعي. ص 1997بقاؿ، عبد احلسُت ) 15
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 17إضافة إىل ذلك صلد أف تعريف السَتة الذاتّية كاف صعًبا جًدا على النّقاد ألسباب ثالثة:

 تضارب اآلراء يف وجهات النظر واختالفها -1

 دلذكرات ىي نوع من السَتة ولكنها ليست كذلك أبًداتداخل األجناس فمثاًل ا -2

قة بطريباألسلوب و اختالؼ النماذج يف السَت: فليس ىناؾ تشابو يف السَت، فكل منها زبتلف  -3

 العرض

ويضيف الصكر بأف السَتة الذاتّية ىي من أكثر األجناس بلبلة ومرونة، وىي جنس غَت مستقر، وغَت 

وصف بأهنا "جنس مراوغ"، وبأف مصطلحها مليء الغموض واللبس نظرًا ت أهنامعّرؼ بشكل دقيق، حىت 

 18لسببُت:

قرهبا من أجناس وأنواع أدبّية أخرى كادلذكرات، كاليوميات، كالرسائل، كقصائد السَتة،   -1

كالشهادات، كاحلوارات الشطصّية، واقًتاضها بعض آليات عمل تلك األنواع، أو نظمها الداخلّية 

   19ليت تأثرت ىي أيًضا بالسَتة.وكذلك أشكاذلا ا

"اإلكراىات والقيود اليت تتحكم يف كتابتها، وذبعلها تسرب مضامينها وأشكاذلا إىل تلك األنواع،  -2

رباشًيا لعائدية السَتة الذاتّية إىل )شطص( كاتبها الواقعي، وما ينتج عن ذلك من أحكاـ وتقييم سالب 

السَتة الذاتّية، أو يتطفف من بعض اشًتاطات كتابتها، كالسرد  للكاتب، فيفر إىل ما يعرؼ مثاًل برواية

   20بضمَت الغائب، أو اللجوء إىل التعديل واحلذؼ."
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 اصطالًحا: . تعريف السيرة الذاتّية4

جاء يف معجم ادلصطلحات العربّية يف اللغة واألدب تعريف السَتة بأهنا تاريخ حياة وترمجة حياة أيًضا 

ثالث نقاط: "األّوىل: تاريخ مدّوف حلياة شطص، مثاؿ ذلك )حياة صالح الدين وحددىا ادلعجم يف 

األيويب( للدكتور أمحد بيلي، الثانية: فن ترمجة احلياة لشطص ما، الثالثة: اجلنس األديب لقص ترمجات 

خ أرى أف التعريفات التالية تصب يف مفهـو واحد وىو أف السَتة الذاتّية ىي ترمجة لتاري 21األشطاص".

حياة شطص ما دوف ذكر بواسطة من أو على يد من تقـو ىذه الًتمجة ومن يكتبها، ولكن يف تعريف 

، والذي يُعٌت بذكر ادلسئوؿ عن كتابة ىذه مصطلح الًتمجة الذاتّية يف نفس ادلعجم صلد تعريًفا أوضح

ن ال يفرؽ بُت وىناؾ م .22"سرد متواصل يكتبو شطص ما عن حياتو ادلاضّية"السَتة، فيعرفها أهنا: 

سلتصرة جًدا الًتمجة الذاتية والسَتة الذاتية مع العلم أف ىناؾ فرقًا يظهر أّواًل بالكم، فالًتمجة الذاتّية 

ويتميز أسلوهبا باإلجياز، بالتكثيف وباالقتضاب فًتكز بذلك على أبرز النقاط يف حياة الفرد واذلدؼ 

فإف السَتة الذاتّية تتميز باإلسهاب واإلطناب، فًتكز بذلك منها ىو ادلنفعة والفائدة العلمّية، وبادلقابل 

  23على معظم جوانب احلياة الشطصّية واذلدؼ منها ىو اإلقناع والتذوؽ.

 . إشكالّية التصنيف التركيبي: )تداخل الجنساف: الرواية والسيرة الذاتّية(5 

اف التجارب الذاتّية، فهي سبثل جاء يف كتاب أبو سيف أف الرواية العربّية احلديثة قد نشأت يف أحض

وتعطي صورة للواقع والتجارب وتتميز بالتطيل، فباعتماد الكاتب على التجارب يكتب روايتو قاصًدا 

التطييل. لذا فالرواية تدمج بُت العنصر اخليايل والعنصر الواقعي )يضيف الكاتب إىل جانب ذباربو 

فكرة عبد احملسن طو دبا خيص أولّية الرواية على السَتة  الواقعّية ما يتطيلو وما يتومهو(. تعرض أبو سيف

الذاتّية يف النص من مجلة ضوابط خارجّية وداخلّية، منطلًقا من أف الكّتاب األوائل عندما كتبوا روايات  
                                                 

 205ص   لحات العربّية يف اللغة واألدب.(. معجم ادلصط1984وىبة، رلدي وادلهندس، كامل ) 21
 94(. معجم ادلصطلحات العربّية يف اللغة واألدب. ص 1984وىبة، رلدي وادلهندس، كامل ) 22
 مادة احملاضرات 23
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كانوا يف احلقيقة يكتبوف أنفسهم وحيللوهنا، فهم مل يفصلوا أصاًل حياهتم عن الرواية. وذلك ينبع من 

ت والتجارب الشطصية اليت ال يستطيع الكاتب أف يفصلها عن وعيو. وىنا ديكن ربديد أف تأثَت الذا

اذلدؼ من كتابة رواية السَتة الذاتّية ىو كتابة رواية وليس سَتة ذاتّية، مع العلم انو يشمل فيها أحداثًا 

افة أمور حدثت معو، حىت أنو ديكن أف يسمي الشطصّيات وحىت نفسو بأمساء أخرى مستعارة مع إض

فهي بذلك أقرب إىل الرواية ولكن بالنسبة  24ووقائع متطيلة فهو جييز لنفسو اختالؽ األمور وزبيلها.

المتزاج جنس السَتة األدبية ذلذه الرواية فذلك يعود لكوهنا قريبة من حياة الكاتب وتعكس بعًضا من 

ـو اجملتمع ويعرض القضايا العامة حياتو ولكنها تركز أيُضا على اجلماعة والعاـ ففيها يبحث الكاتب مه

اليت هتم اجملتمع. وأما عن الظواىر البارزة يف نتاج كّتاب ىذا النوع، ىي: اإلحساس ادلفرط بالذات، 

سيادة الشعور احلاد بتفوقهم وسبّيزىم، علًما أف ىذه النزعة الذاتّية ادلفرطة تكشف عن نفسها يف صورتُت 

 25اثنتُت:

 موقفهم من احلياة، فيميلوف إىل الوحدة والكببة وإساءة الظن باآلخرين. الصورة األوىل: تتمثل يف

ويؤمنوف بأف احلياة ال ربقق دائًما ما يرغبو اإلنساف، ويطمحوف إىل ادلدينة الفاضلة وادلثلى فيعتربوف 

 الطبيعة ىي العامل األمثل، تبٌت أدباء التيار الرومانسي ىذه الصورة.

إحساسهم الدائم بالغربة وبالوحدة، والظهور دبظهر متفّرد راغبُت بالعزلة  الصورة الثانية: تتمثل يف

  26وشاكُت من عجزىم عن ربقيق آماذلم.

أما بالنسبة للسَتة الذاتّية الروائية فًتى أبو سيف، أهنا تتحدث فقط عن شطصيات واقعية وسبتاز بسرد 

ل بتاتًا، إمنا ىناؾ تطابق بُت الكاتب أحداث واقعّية كذلك. ال جييز الكاتب فيها لنفسو عنصر التطي

والشطصية الرئيسية حبسب فيليب لوجوف. فهي تركز على األنا والذات أي على العامل الداخلي 
                                                 

24
 256ف. ص (. الرواية العربية وإشكالية التصني2008أبو سيف، ساندي ) 
 256(. الرواية العربية وإشكالية التصنيف. ص 2008أبو سيف، ساندي ) 25
 257(. الرواية العربية وإشكالية التصنيف. ص 2008أبو سيف، ساندي ) 26
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للكاتب، فيشمل فيها األحداث الواقعية اليت حدثت معو والتجارب الذاتية اليت خاضها، من خالؿ ما 

  27يدور حولو يف اجملتمع.

 ّية:مفهـو السيرة الذات. 6

يقوؿ أوحلاج أف السَتة تتميز دبفهومها ادلنفتح على االحتماالت والتعدديّة يف ادلعاين، ذلذا يرى أف الكثَت 

من الدارسُت قد استصعبوا يف تبويبها وتصنيفها. ولكنو يرى أف الناقد الفرنسي فيليب لوجوف قد استطاع 

السَتة الذاتّية يف األدبيات الغربية، فقد عرّفها أف يؤسس رلموعة من ادلداخل النظريّة والتحليلّية ألشكاؿ 

فيليب بقولو: "ىي احملكي االستذكاري النثري الذي يقـو بو شطص واقعي لوجوده اخلاص، عندما يركز 

ومن خالؿ ىذا التعريف يرى أوحلاج أف السَتة  28على حياتو الفردية وباخلصوص تاريخ شطصيتو".

 29تمي بدورىا إىل أربعة أصناؼ سلتلفة ىي:الذاتّية تتأسس على ثالثة عناصر تن

 الشكل اللغوي: احلكي والنثر -1

 ادلوضوع ادلعاجل: حياة الفرد، تاريخ شطص -2

 موقف ادلؤلف: ىوية ادلؤلف )الذي حييل امسو على شطص واقعي(، مث السارد -3

 جاعي للسردوضعية السارد: التطابق بُت ىوية السارد والشطصية األساسية، وادلنظور االسًت  -4

ويقوؿ الصكر أف مفهـو الزمن يف السَتة الذاتّية يكوف ثالثي األبعاد: زمن ماٍض مستعاد وىو ومن 

  30األحداث، زمن احلاضر وىو زمن الكتابة وزمن غَت متعُت يلقيو وعي القارئ أثناء إصلاز فعل القراءة.
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 262(. الرواية العربية وإشكالية التصنيف. ص 2008أبو سيف، ساندي ) 
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 . الميثاؽ السيرذاتي:7

وجوف ينهض على أف السَتة الذاتّية ىي "نثر استعادي حيكي يرى حافظ أف ادليثاؽ السَتذايت حبسب ل

فيو شطص حقيقي عن حياتو الفعلّية بصورة تستهدؼ إبراز حياتو الفرديّة وتاريخ شطصيتو الفعلّية 

بشكل خاص"، حيث انو ينوب عن ادلرآة الغائبة، كما أف الكاتب والقارئ يتفقاف فيو اتفاقًا ضمنًيا غَت 

أف الكاتب سيسرد للقارئ ما حدث يف الواقع دوف إدخاؿ أي عنصر من  مكتوب، ومن مضمراتو

يرويو الكاتب عن  عناصر اإليهاـ والتطييل يف العملية السردية، وعلى القارئ بادلقابل تصديق كل ما

، فال يستطيع حياتو اليت ينقذىا بدوره من النسياف، ألنو مقيد بقدر كبَت من التطابق بُت ادلكتوب وبينو

أوحلاج أف ادليثاؽ السَت الذايت يعٌت  ويضيف 31عم انفصالو عن الشطصيات أو األحداث حىت.أف يز 

بالعقدة اليت يربمها الكاتب مع القارئ، واليت يقصد فيها التأكيد على التطابق الثالثي بُت اسم ادلؤلف، 

ضمَت ادلتكلم  السارد والشطصية الرئيسية. ويظهر ىذا التطابق يف السَتة الذاتّية من خالؿ توظيف

باستثناء حاالت عديدة، يستعمل فيها ضمَت الغائب بطريقة غَت مباشرة أو ضمَت ادلطاطب. وقد ديزج 

الكاتب بُت ضمائر عدة يف الرواية نفسها لغرض خيدـ فيو روايتو. كما أف أوحلاج يرى بأف ىذا التطابق 

 32يتحقق عادة حسب ادلعادلة اآلتية:

 ادلؤِلف=السارد -

 =الشطصية الرئيسيةادلؤلف -

 السارد= الشطصية الرئيسية -

                                                 
31

 8(. رقش الذات ال كتابتها: ربوالت االسًتاتيجيات النصية يف السَتة الذاتية. ص 2002حافظ، صربي ) 
 26(. بيداغوغيا ربليل اخلطاب السَتة الذاتية. ص 2006مد )أوحلاج، زل 32
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فربأيو حضور السارد بضمَت ادلتكلم غَت كاٍؼ للتمييز بُت السَتة الذاتّية والنص ادلتطيل، لذا يبقى عنصر 

حيدد اوحلاج  33التطابق ىو احلاسم للتمييز بُت اخلطاب السَتذايت وغَته من األجناس األدبّية األخرى. 

 34الثي بُت اسم ادلؤلف، السارد والشطصّية الرئيسّية بطريقتُت:إثبات التطابق الث

السارد، بواسطة العقد السَتذايت الذي ديكن -ضمنًيا، على مستوى االرتباط بُت ادلؤلف الطريقة األولى:

 أف يظهر بشكلُت:

استعماؿ العنواف الذي ال يًتؾ رلااًل للشك بأف ضمَت ادلتكلم حييل على اسم ادلؤلف مثاؿ  . أ

 ذلك: قصة حيايت أو سَتة ذاتية على

احلالة اليت يظهر فيها السارد بأنو ىو ادلؤلف، حبيث ال يشك القارئ بأف ضمَت ادلتكلم يعٍت  . ب

 بالضرورة اسم الكاتب، بالرغم من عدـ تكرره يف النص.

 الشطصية يف النص، ىو نفسو اسم-عن طريق االلتزاـ بأف االسم الذي يأخذه السارد الطريقة الثانية:

الكاتب ادلوجود على الغالؼ. وإف ربقيق مثل ىذا التطابق مهم جًدا على األقل عن طريق وسيلة 

 واحدة من الوسيلتُت اللتُت ذكرتا أعاله.

أو قد تأيت   ويرى أوحلاج أيًضا أف التنصيص على ىذا ادليثاؽ يتم يف العناوين الفرعية للسَت الذاتية

  35ىا   بأشكالو ادلتعددة وىي:كإحياءات يف مقدمة السَتة أو يف ثنايا

 ينص فيها ادلؤلف على مصطلح )سَتة ذاتّية( -1

 ربمل مصطلًحا مزدوًجا مثل: سَتة ذاتّية روائية أو رواية سَتة ذاتّية -2

تقتصر على مرحلة معينة من حياة الكاتب، مثاؿ ذلك: سَتة الطفولة، سَتة الصبا، سَتة  -3

 الشيطوخة.
                                                 

 27(. بيداغوغيا ربليل اخلطاب السَتة الذاتية. ص 2006أوحلاج، زلمد ) 33
 28(. بيداغوغيا ربليل اخلطاب السَتة الذاتية. ص 2006أوحلاج، زلمد ) 34
 29-28(. بيداغوغيا ربليل اخلطاب السَتة الذاتية. ص 2006أوحلاج، زلمد ) 35
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 ة:. مقومات السيرة الذاتيّ 8

 للسَتة الذاتّية أيًضا مقومات معينة تكتب حبسبها وىي:

ادلعاىدة النصّية: تعرّفو التميمي على انو ربديد ىوية النص بأنو سَتة ذاتّية من خالؿ النص ذاتو،  -1

دوف اللجوء إىل عوامل خارجّية إلثبات ذلك. كما ديكن ربديد ذلك من خالؿ العناصر ادلساعدة  

وفيما يتعلق بالضمَت، ىناؾ تعددية يف استعماؿ  36يت يشَت إليها الكاتب يف سَتتو،كالدوافع ادلعلنة ال

الضمائر ما بُت ضمَت الغائب "ىو" وضمَت ادلتكلم "أنا" وضمَت ادلطاطب "أنت". ولكن يطغى 

استعماؿ الضمَت ادلتكلم ادلفرد على الضمائر األخرى، ألنو حييل على الذات، ولكونو ضمَت السرد 

 القائم على ادلنولوج الداخلي الذي يكشف أعماؽ النفس ومكنوناهتا بصدؽ، ويقدمها للقارئ  ادلناجايت

تلطص التميمي يف كتاهبا العناصر اليت ربدد ىوية النص وربكم عليو بأنو سَتة ذاتية دبا  37كما ىي.

األصل والنسب يلي: الدوافع ادلعلنة يف مقدمات الكتب، ذكر األمساء وما يتلو ذلك من تاريخ ادليالد، 

ومراحل التعليم، ذكر ادلمارسات االجتماعّية كالوظيفة، االنتماء السياسي، أو ذكر العالقات 

بالشطصيات ذات ادلكانة االجتماعية ادلعروفة، سلتتمة إياىا بالرسائل ادلتبادلة، اخلطابات الرمسية، 

ن يوميات أو مفكرات قددية ادلقاالت الصحفّية، األعماؿ اإلبداعّية ادلذكورة بالنص، مقطوعات م

 38والصور الشطصية.

 

 

 

 
                                                 

 205 (. السَتة الذاتّية النسائّية يف األدب العريب ادلعاصر. ص2005التميمي، أمل )36
 206 (. السَتة الذاتّية النسائّية يف األدب العريب ادلعاصر. ص2005التميمي، أمل ) 37
 209 (. السَتة الذاتّية النسائّية يف األدب العريب ادلعاصر. ص2005التميمي، أمل ) 38
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 39الًتتيب السردي: -2

تذكر التميمي يف كتاهبا انو غالًبا ما يعتمد كاتب السَتة على االلتزاـ بالًتتيب الزمٍت يف قصهم، ولكن ال 

دينع ذلك ذبديدات، إضافات أو تغيَتات من قبل الكاتب نفسو، لذا ديكن تقسيم النصوص من حيث 

 تيب السردي إىل ثالث رلموعات:الًت 

 نصوص بداياهتا تقليدية حيث تبدأ باالستهالؿ باحلديث عن األسالؼ، األىل والوالدة •

 نصوص بداياهتا أقل تقليدية، تبدأ منذ زمن الطفولة الواعية•

 نصوص حديثة تبدأ من الًتكيز على صراع رئيسي للمادة الذاتّية•

 40الذاكرة والنسياف: -3

مي أف استعادة الذكريات يف السَتة الذاتية يعتمد عدة طرؽ منها: الوثائق ادلكتوبة كالرسائل، تقوؿ التمي

اخلطابات الرمسية، األخبار ادلروية عن أحداث سابقة على عهد الكاتبة كحديث األجداد واألقارب، 

 الرؤيا واألحالـ اليت رسطت بالذاكرة بسبب ربطها بأحداث معينة.

 للسيرة الذاتّية:المالمح الفنّية . 9

 العنواف:  -1

ترى التميمي أف العنواف ىو ادلدخل الرئيسي الذي ينطلق منو الكاتب والذي يدخل من خاللو القارئ 

فهي تتميز بقدرة رائعة على إعطاء اإلحياءات ادلتعددة واليت  41أيًضا إىل عقل كاتب السَتة أو قلبو.

خاص بُت الكاتب والكتاب نظرًا ذليمنة وجود الذات تعكس بالطبع فكر كاتبها. ضرورتو تكمن يف ربط 

 42الكاتبة يف السَتة.

                                                 
 209 (. السَتة الذاتّية النسائّية يف األدب العريب ادلعاصر. ص2005ل )التميمي، أم 39
40

 210 (. السَتة الذاتّية النسائّية يف األدب العريب ادلعاصر. ص2005التميمي، أمل ) 
 189 (. السَتة الذاتّية النسائّية يف األدب العريب ادلعاصر. ص2005التميمي، أمل ) 41
 190الذاتّية النسائّية يف األدب العريب ادلعاصر. ص  (. السَتة2005التميمي، أمل ) 42
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 الوعي الكتايب ووعي الذات: -2

تليب الكتابة احتياجات نفسّية عند كتاب السَت الذاتّية. فهي تعد عاماًل من العوامل لإلحساس بالوجود 

وحيد ادلنقذ للكاتب من القهر وىدفًا للدخوؿ إىل خضم احلياة العاّمة. فعملية الكتابة ىي الشيء ال

  43اخلارجي وىي ادللجأ لإلشباع الداخلي.

 الخطوط الوظيفّية للخطاب السيرذاتي:. 11

يرى اوحلاج أف ىناؾ شروطًا أساسية ديكن اعتبارىا دبثابة الثوابت الرئيسية يف الكتابة السَتذاتية. وىي 

تعترب أيًضا دبثابة قواعد تتحكم يف صياغتو رغم  تتعلق باخلطوط الوظيفية ادلميزة للططاب السَتذايت، اليت

 45يتبٌت احلاج ربديد اليزابيت براص ذلذه اخلطوط يف العناصر اآلتية: 44تعدد أشكالو.

إف كاتب السَتة يتحمل دورًا مزدوًجا، لكونو مصدر النص وموضوعو وبنيتو، وبأف  القاعدة األولى:

ديكن للقارئ أف يتأكد من ىويتو، وىي بذلك  الشطص ادلتحدث عنو بالنص لو وجود حقيقي، حبيث

 تفرض أف تكوف ىناؾ عالقة بُت األنا موضوع التقدمي، وبُت األنا الشيء احملسوس.

جيب أف تكوف األخبار والعناصر الواردة يف السَتة الذاتّية حقيقية، وديكن أف يكوف  القاعدة الثانية:

 ذلك باالعتماد على وثائق واقعية.

على الكاتب االعتقاد بثبات معلوماتو، سواء أكانت وسيلة التواصل خاضعة للربىنة ثة: القاعدة الثال

على أهنا خاطئة أو مفتوحة على ترديد وجهات نظر أخرى كيفما كانت، فهي قابلة للتجاوز بشرط اف 

 ال يكوف ىذا التجاوز ديس بعمق النظاـ األديب. 

 

 
                                                 

43
 200 (. السَتة الذاتّية النسائّية يف األدب العريب ادلعاصر. ص2005التميمي، أمل ) 
  20(. بيداغوغيا ربليل اخلطاب السَتة الذاتية. ص 2006أوحلاج، زلمد )44
 21ية. ص (. بيداغوغيا ربليل اخلطاب السَتة الذات2006أوحلاج، زلمد ) 45



22 

 

 46أصناؼ السيرة الذاتّية: .11

 َت الذاتّية حسب كياهنا العاـ وغايتها إىل أصناؼ عديدة وىي:ديكن تقسيم الس

الصنف اإلخباري احملض: يضم ىذا الصنف احلكايات ذات العنصر الشطصي سواء أكانت  -1

مثاؿ على ذلك احلكايات اليت يقصها اجلاحظ، أبو حياف، الصالح  تسجل ذبربة أو خربًا أو مشاىدة.

حداث اليت صادفتهم. كما أهنا تضم بعض ادلذكرات اليت كتبها الصفدي وغَتىم عن نفوسهم، وعن األ

 صاحبها من أجل الغاية التارخيّية.

صنف يكتب للتفسَت، للتعليل، لالعتذار وللتربير: يكتب صاحب السَتة ىذا النوع من السَت  -2

ة الشَتازي، سَتة ليصنفوا أنفسهم أماـ التاريخ، وليربروا ما جرى ذلم من زاوية ذاتّية. مثاؿ على ذلك سَت 

ابن خلدوف، مذكرات األمَت عبد اهلل آخر ملوؾ بٍت زيري بغرناطة، فكل واحد منهم كانت تكتنفو 

 ظروؼ مضطربة فيها رلاؿ لألخذ والرد، والقيل والقاؿ.

صنف يصّور الصراع الروحي: وفيو يعرض الكاتب صراعو الروحي والنفسي للقراء حىت خيفف  -3

 عن سر األمل يف أعماقو.العبء عن نفسو ويكشف 

وأقرب النماذج ذلذا الصنف  صنف يقص قصة ادلغامرات يف احلياة، وما يالقيو اإلنساف من ذبارب. -4

ىو مذكرات أسامة بن منقذ واليت مسّاىا "كتاب االعتبار". يصّور الكاتب يف ىذا النوع من السَت 

 نساف واحليواف.حياتو، نشأتو، اختباراتو احلربّية وشجاعتو يف زلاربة اإل

 

 

 

                                                 
46

 151 -123(. فن السَتة. ص 1981عباس، إحساف ) 
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 . دوافع الكتابة عن الذات في السير الذاتّية:12

 47يستشهد أوحلاج بالدافع اليت تطرؽ ذلا جورج ماي وحصرىا يف العناصر التالية:

منطقّية: وتتجلى يف التربير والدفاع: تربير ادلواقف، األفعاؿ، األعماؿ واألفكار اليت -دوافع عقالنّية -1

 جانب ذلك تصحيح، تعديل وتكذيب اإلدعاءات الومهية اليت تعرض ذلا. جهر هبا الكاتب، إىل

تقدمي شهادة: جيعل الكاتب حياتو ادلاضية شهادة متميزة اليت جيب أف ال زبتفي بوفاتو نظرًا  -2

 ألمهيتها.

دوافع عاطفّية: وىي دوافع الشعور بلذة اسًتجاع ذكريات قددية، وإعادة إحياء ادلاضي ومقارنتو مع  -3

 احلاضر، فهو بذلك حين إىل ادلاضي ويركز على أمور ردبا يفتقدىا باحلاضر.

إجياد معٌت لوجوده: الرغبة يف اسًتجاع شريط احلياة ادلاضية لكي يتمكن من فهمها من جهة  -4

 ويتشجع بادلقابل رغم األحداث والتناقضات اليت عاشها.   

فيقوؿ أوحلاج يف كتابو بأنو قد تتشكل بواسطة تربيره أما عن الغايات ادلضمرة اليت خيفيها كاتب السَتة 

للشهرة ادلتميزة اليت حيظى هبا يف اجملتمع واليت حييل من خالذلا إىل أعمالو وانتاجاتو اليت حققت لو تلك 

أو لشعوره باالغًتاب واإلحساس بالضعف الذي جيعلو يسعى إىل االندماج واالنتماء  48الشهرة،

ثقل التجارب اليت خاضها الكاتب والتفريغ عن نفسو، أو إلرضاء اآلخرين  اجلماعي، أو التطفيف من

ونزواًل عند رغبتهم يف معرفة جوانب من حياة الكاتب يف طفولتو وأخَتًا ديكن أف يكوف بدافع من 

الكاتب لتطليد ذاتو وامسو من خالؿ سَتتو، فهو يسعى بذلك إىل تكريس صورة خالدة يف ذاكرة الناس 

ويضيف حافظ بأف دوافع كتابة السَتة الذاتّية تتعدد بقدر ما   49ًتكيز على أعمالو ومواقفو.من خالؿ ال

وطبيعتها. ألف  تتعدد تصورات األنا لنفسها، فكلما تغَت تصور األنا لنفسها تغَتت كذلك دوافع الكتابة
                                                 

47
 10-9(. بيداغوغيا ربليل اخلطاب السَتة الذاتية. ص 2006أوحلاج، زلمد ) 
 12(. بيداغوغيا ربليل اخلطاب السَتة الذاتية. ص 2006أوحلاج، زلمد ) 48
 11-10(. بيداغوغيا ربليل اخلطاب السَتة الذاتية. ص 2006أوحلاج، زلمد ) 49
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أما  50تيجيات الكتابة.التغَت تصور الذات الكاتبة ذلويتها الفرديّة أو القومية ينتج عنو تغَت يف اسًتا

الصكر فيتمركز حوؿ دوافع ادلرأة الكاتبة شارًحا حضورىا اخلاص داخل اجلنس السَتي ادلستعاد من 

اذلامش، نظرًا ألف ذلك ينعكس يف خصوصّية ذبربتها ذاهتا، القابعة ربت الظروؼ ادلفروضة عليها، فهي 

الذاتّية سَتة مليئة  من سَتهتا تكتب يف رلتمع ذكوري مصوت ىامشي مضغوط ومقموع، شلا جيعل

باحملذورات واحملظورات وىذا ما يسهم يف تشكيل خصوصّية أسلوبّية وموضوعّية يف كتابة سَتهتا. رباوؿ 

الكاتبة إبراز ذاهتا والتأكيد على وجودىا أّواًل من خالؿ اللغة واليت تعد أوىل ادلفردات اخلاصة يف السَتة 

رأة ذاهتا إىل موضوع، مستطدمة )األنا( للتمحور حوؿ ذاهتا. مث يظهر عامل الذاتّية النسويّة، فتحّوؿ ادل

آخر متمثل بالعنف ادلسلط على ادلرأة من الرجاؿ سواء أكاف أب، زوج أو أخ. كما أف عامل غياب 

 احلرية يؤثر كذلك يف حياة الكاتبة فتحولو إىل وسيلة دفاعّية، وأخَتًا عامل اجلسد والذي يعتربه اجملتمع

 51اليومّية يف ادلنزؿ. األعباءدخر أمومي للوالدة والنسل، وألداء م

 . محاذير تمنع من وجود سيرة ذاتّية نموذجّية: 13

يقوؿ الصكر أف السَتة الذاتّية تتعرض أيًضا إلمكانية اخلطأ، التصحيف ادلتعمد كالنسياف أو التناسي، 

ئم يف زمن الكتابة واالسًتجاع الالحق وإكراىات الوعي القا احلذؼ واإلضافة، التعديل والتكييف

لألحداث، فكّتاب السَتة يتعرضوف للططأ بقدر ما يتعرض لو الناي اآلخروف ويسلطوف على أنفسهم 

أضواء اجيابّية سلفُت بذلك بعض احلقائق والوقائع كما يقوؿ واالس مارتن، كما أنو يرى بأف ادلتغَتات 

ا ما يتعلق بنفسو اليت تصف األحداث، واليت تتبدؿ منذ ذبربة سبنع تقدمي صورة ثابتة حلياة الكاتب منه

األحداث واليت من بعدىا يزداد الكاتب وعًيا ونضوًجا ويرى تلك الوقائع من زاوية أخرى، كما أهنا ديكن 
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ويرى الصكر أف للقارئ  52أف تفقد من قيمتها يف زمن اسًتجاعها وكتابتها نظرًا ألهنا أصبحت ماضًيا.

يف إصلاز فعل ادلشاهبة، بينو وبُت السارد بفعل ادلشاركة والتجارب ادلماثلة، كما أنو يستطيع  دورًا مهًما

 ملء الفراغات يف النص أو ادلسكوت عنو عن طريق إعادة ترتيب األحداث وفق متنها ال مبناىا كما

إمنا رقش  ظهرت يف السَتة، وذلك يعود بنظر الصكر لكوف السَتة الذاتّية ليست رقًشا للذات فحسب

 53للقارئ يف ثنايا النص أيًضا.

 موضوعات السيرة الذاتّية النسائّية:. 14

تنطلق التميمي إىل عرض موضوعات السَتة الذاتّية النسائّية من خالؿ تعريف لوجوف بأهنا "سرد يستعيد 

تاريخ  ما مضى، نثري، يدّونو شطص واقعي عن وجوده اخلاص، مركزًا على حياتو الفردية، ال سيما على

شطصيتو"، وتقف عند العنصر الثالث من التعريف أال وىو "مركزًا على حياتو الفردية". لتستنج إًذا أف 

ادلوضوع ادلعاجل يف السَتة الذاتّية ىو حياة الفرد وتاريخ شطصية معينة. وتضيف بأف الكاتب لو احلق أف 

ا أو وجلًيا يف كتابتو للناس غَت آبو بسرد ينتقي األحداث األكثر أمهية يف حياتو أو سرد ما يراه ىو مثَتً 

ترى  54تفاصيل أخرى غَت مهمة برأيو عن حياتو دبا يتعلق بوالدتو وحىت حلظة االنتهاء من كتابتها.

مواضيع مثل: قضية تعليم ادلرأة، االىتماـ بادلرأة وتطويرىا، التميمي أف ادلرأة الكاتبة تتطرؽ يف سَتهتا إىل 

ية كصورة األب، مكانة األـ، دور األخ، وكذلك أيًضا تصوير العالقة بُت الرجل تصوير العالقات األسر 

وادلرأة، الرجل الزوج والزوجة، العالقات ادلثالية بُت ادلرأة والرجل والصورة العنيفة للرجل من جانب آخر، 

 القياـ بعمل وتشمل الكاتبة أيًضا موضوعات تتطرؽ فيها إىل العالقة بُت الفرد واجملتمع سواء سبثلت يف

وتضيف التميمي على ذلك أف  55ما ضد السلطة، أو يف ربديد نشاطها السياسي أو االجتماعي.

                                                 
 4الصكر، حامت. السَتة الذاتّية النسويّة: البوح والًتميز القهري. ص  52
 4الذاتّية النسويّة: البوح والًتميز القهري. ص  الصكر، حامت. السَتة 53
 132(. السَتة الذاتّية النسائّية يف األدب العريب ادلعاصر. ص 2005التميمي، أمل ) 54
 134-135(. السَتة الذاتّية النسائّية يف األدب العريب ادلعاصر. ص 2005التميمي، أمل ) 55
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، األّوؿ السَتة الذاتّية قد عكست االزدواجّية يف األنساؽ القيمّية للمرأة اليت خيضع سلوكها إىل نظامُت

ا عن احلياة العامة، فيتحكم تقليدي حبيث أنو يتمثل دبظاىر التسلط األبوي ويتجلى من خالؿ حجبه

الثاين فهو عصري يتمثل دبقاومة ادلرأة ودبواجهتها ذلذا  وأمابدراستها، بزواجها وخبروجها من البيت، 

 التسلط. فتطرقت إىل ذلك كمواضيع يف كتاباهتا وصّورت للقراء كيفية تغلبها على ىذا النوع من التسلط

  56االجتماعي الذي يعوؽ تقدمها العلمي.
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 الفصل الثاني من الباب األّوؿ:

 أ. نبذة عن حياة الكاتبة عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ(:

 ىوية الكاتبة: 

، يف مدينو دمياط ادلصرية الواقعة على البحر ادلتوسط. وتوفيت 1913ولدت عائشة عبد الرمحن سنة 

يقاف اثنُت. ىي أرملة األستاذ أمُت . ترتيبها يف العائلة ىو الثاين بُت مخس شقيقات وشق1999سنو 

  58كما أهنا تعترب ناقدة، كاتبة وقصصّية.  57اخلويل مؤسس "مجاعة األمناء" األدبّية.

 ثقافتها:

حفظت بنت الشاطئ القرآف الكرمي وىي يف السادسة من عمرىا يف كّتاب البلد، وبرعاية من والدىا 

مث التحقت  60ًة يف البيت حىت أهنت الثانوية،درست بداي 59الذي كاف يدّرس يف معهد دمياط الديٍت.

دبعهد ادلعّلمات ونالت شهادة الكفاءة للمعّلمات. عملت ُمدررِّسرة يف مدارس البنات دوف انقطاع عن 

الدراسة. بعد ذلك التحقت جبامعة القاىرة قسم اللغة العربية، ونالت بامتياز جائزة يف اآلداب سنة 

)بتقدير  1950)مرتبة الشرؼ األوىل (، والدكتوراه سنة  1941، كما نالت ادلاجستَت سنة 1939

امتياز(. درَّسرت الدكتورة عائشة عبد الرمحن يف جامعة عُت مشس )القاىرة(، ومل تكتفي بذلك فعملت 

، أـ درماف اإلسالمّية وجامعة ادلغرب. يف سنة  وقعت  1936أستاذة زائرة يف جامعات القاىرة، اخلرطـو

اسم "بنت الشاطئ" ونشرتو يف )األىراـ(، مل يكن ىذا االسم ىو امسها الفٍت ولكنها مقااًل أدبًيا ب

استعارتو مضطرة حبكم الظروؼ ادلفروضة على األنثى يف رلتمعها العائلي والقبلي احملافظ حينها. نالت 

يف مصر  ثالث جوائز: جائزة الدولة ادلصرية األوىل للدراسات االجتماعّية، جائزة الدولة التقديريّة
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عماًل منشورًا ، كّلها بالعربية،  50(. ذلا 1994( وجائزة ادللك فيصل العادلّية لألدب العريب )1987)

ماعدا دراسة )نساء النيب( واليت نُقلت إىل االصلليزية أيًضا. حبث يف كتاباهتا الكثَت فُكِتبر عنها أكثر من 

  61دراسة )باللغتُت العربية واالصلليزية(. 30

  62كتاباتها:مميزات  

طغى األسلوب القصصي، وأحيانًا األديب اإلنشائي على معظم كتابات بنت الشاطئ التفسَتيّة 

والتبشَتيّة،  شلا جعل فكرىا يتجو إىل الناحية التوثيقّية حيًنا، مث الناحية التقريريّة والتبشَتيّة حيًنا آخر.  

ت عنو كثَتًا، فتطرقت إىل قضايا يف تفسَت شغلها الًتاث حىت صارت جزًء منو. وشغلها الدين حىت كتب

القراف الكرمي، آؿ النيب، أـ النيب، نساء النيب بشكل خاص، وبنات علي واحلسُت ) زينب و سكينة(. مل 

تتمركز الكاتبة حوؿ القضية العصرية إال يف دراستها السريعة عن ) قضية الفالح ( والذي يعد من بواكَت 

أدبّية إىل الريف ادلصري. كّرست حياهتا للتدريس العريب واإلسالمي واعتربت أعماذلا، إضافة إىل إشارات 

من اجملددات يف منهجها لتفسَت القراف نسبة دلناىج السابقُت من مفسري القراف الكرمي بألفاظ الشعر أو 

 ادلعاجم، ال بالسياؽ وال بالداللة. 
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 63أعماؿ عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ(:

ؿ الكاتبة ما بُت ادلقاالت، الدراسات، القصص والروايات ولكن معظم أعماذلا سبركز حوؿ تتنوع أعما

 دراسات، مقاالت وزلاضرات ذلا. وىي كالتايل:

 64:مقاالت ودراسات للكاتبة

الريف ادلصري، قضية الفالح، احلياة اإلنسانّية عند أيب العالء، بطلة كربالء زينب بنت الزىراء )السيدة 

كربالء(، أـ النيب، التفسَت البياين للقرآف الكرمي، اخلنساء، دار السالـ يف حياة أيب العالء، أبو زينب بطلة  

، أعداء البشر، تراجم سيدات بيت النبوة، قيم جديدة لألدب  العالء ادلعري، األديبة العربّية/أمس واليـو

 -رأة، مقدمة يف ادلنهج مع أيب العالءالعريب، قراءة جديدة يف رسالة الغفراف، ادلفهـو اإلسالمي لتحرير ادل

القرآف وقضايا اإلنساف، أسرار العربّية يف البياف القرآين، الشطصّية اإلسالمّية/دراسة قرآنّية، اإلعجاز 

البياين للقرآف ومسائل النب األزرؽ، ارض ادلعجزات، رحلة يف جزيرة العرب، بُت العقيدة واالختيار، قراءة 

 يف وثائق البهائّية. 

 65:قصص وروايات

مل تشتهر بنت الشاطئ بقصصها ورواياهتا، بقدر اشتهارىا دبقاالهتا األدبّية ودراساهتا النقديّة. وتندرج 

 الروايات والقصص التالية ربت توقيع امسها:

امرأة خاطئة وقصص من القرية، سر الشاطئ، صور من حياهتن، على اجلسر أسطورة الزماف، على 

 رجعة فرعوف، سيدة العزبة.-وت )سَتة ذاتّية(، وقود الغضب: امرأة خاطئةاجلسر بُت احلياة وادل
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 مضموف السيرة:ل ب. ملخص

تستحضر عائشة عبد الرمحن شطص زوجها أمُت اخلويل يف سَتهتا، وحوادث أخرى مؤثرة يف حياهتا  

يدؿ على ذلك أيًضا  لدرجة أننا ديكننا أف نعدَّىا سَتة تسجيلية ألىم زلطات حياهتا. كما أف عنواهنا

فاختيارىا كاف مقصوًدا لتوضح للقارئ أمهية داللة اجلسر يف حياهتا والذي تعتربه النقطة الفاصلة بُت 

 احلياة اليت تعيشها وادلوت الذي ترتقبو لتلقى بزوجها العزيز على قلبها. 

ين فصوؿ السَتة كتبت عائشة سَتهتا بعد عاـ من وفاة زوجها، وكاف لذلك أثر على اختيارىا عناو 

)على اجلسر، قبل أف نلتقي، يف الطريق إليو، يف منطقة الضباب، ظالؿ وأضواء، موعدي معو، اللقاء، 

مًعا على دربنا الواحد، مث مضى وبقيت، دنيانا بعده، كلمات للذكرى وعود على بدء( ادلؤججة 

ترتيًبا زمنًيا وفًقا لقبل لقائها بزوجها، بالعواطف والدالالت ادلشحونة باحلزف تارًة وباحلب تارًة أخرى مرتبة 

 أثناء لقائها وبعد لقائها فيو.

يف البداية وضحت الكاتبة ما عاشتو قبل لقائها بزوجها فتطرقت إىل حياهتا األسريّة، االجتماعّية، 

ة قصتها يف لقد روت عائشو الثقافّية، العلمّية والتعليمّية فطورة أيًضا دبا حققتو من اصلاز بتعليمها الديٍت. 

الدينية والعلـو ادلدنية اليت عاشت يف ظلها من خالؿ  التعليم منذ طفولتها والعالقة القائمة بُت العلـو

ا بينما ىي جالسة يف فصلها ا شريفً ح مصحفً طفولتها، واليت أىداىا فيها مالؾ رلنّ  الرؤيا اليت راودهتا يف

ة بالتعليم االبتدائي الذي حصلت عليو من ادلدرسة ومل تكتفي عائش، ة للبناتمدرسة اللوزي األمَتيّ  يف

رغم عن والدىا ودبحاولة من جدىا المها  تطلعت ألف تكمل تعليمها يف ادلدرسة الراقية وإمنا، األمَتية

"الشيخ الدمهوجي" بإقناعو بذلك ولكنو القى مصَتًا صعًبا عندما خرج من عند والدىا فدىستو دابة 

تو يالـز الفراش. فوالدىا ىو أحد شيوخ ادلعهد الديٍت بدمياط "الشيخ أصيب على أثرىا إصابة جعل

زلمد علي عبد الرمحن"، والذي كاف يتمٌت باف يرزؽ بولد فلما ُرزؽ بعائشة وىي االبنة الثانية يف العائلة 
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ما ك، نذرىا للتعليم الديٍت. فكاف حيرص على إكساهبا معلومات دينّية عّدة وعلى ربفيظها للقرآف أيًضا

انو كاف يصحبها معو يف رلالس العلم والشيوخ ويسمح ذلا باالطالع على مكتبتو الذاخرة بالعلـو 

 والدي ينتزعني من ملعب حداثتي، ويلزمنيكاف " وعن تلك التجربة ادلتميزة تقوؿ عائشة: اإلسالمّية،

 )جامعمن قبل أف تحل عني تمائم الصبا، صحبتو في مجلسو بالبيت، أو في مكتبو الجامع 

 البحر( وكاف يسميو الخلوة، ولعلي التقطت في تلك المرحلة المنسية بعض اآليات والسور

 القصار، من طوؿ ما سمعتو يتلو القرآف الكريم. والتقطت معها كلمات مما كاف يتحدث بو

66."وزمالؤه وتالميذه من العلم واإلسالـ
  

وحلواف  درسة ادلعلمات يف ادلنصورةدب الثانوية من بعدأصرت عائشة على استمرارىا يف التعّلم فالتحقت 

ادلصاعب اليت  يدىاومل رب واليت سعت أمها جاىدة إىل إحلاقها فيها دوف علم الوالد بذلك. وطنطا،

م، مثاؿ ذلك بثًا على التمسك حبقها يف التعليإصرارا وتش القتها يف طريقها عن طلب العلم بل زادهتا

قبل بداية التعليم حبكم أنو والدىا وويل أمرىا شلا زاد األمر سوًءا  سحب والدىا ألوراقها من ادلعهد

وصعوبة على عائشة، ولكنها مل تيأس إذ أهنا كانت تندفع اىل العلم كما لو كانت ىناؾ قوة خفية 

"لم أكن أدري كنو ىذه القوة القاىرة التي تدفعني تدفعها إىل ذلك فتقوؿ عائشة يف ىذا السياؽ: 

الذي حدده لي والدي، وأعدتني لو بيئتي، إلى ذلك الطريق المضاد الذي  ن الطريقإلى أف أحيد م

وىي التي ينفر قومي من مجرد سماع اسمها، ويرثوف لكل من جذبت إليها من  يصل إلى الجامعة

 67."فوكأنها بدعة منكرة أو رجس من عمل حزب الشيطا الطالب،
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الرغم من تفوقها يف الدراسة واجتهادىا ادلشجِّع. ومل تنسى  لذا مل تكن حياهتا التعليمّية سهلة أبًدا، على

عائشة أف تصف حياهتا يف الريف وما كانت تلقاه ىناؾ من حوادث مضحكة وأخرى بائسة أثناء 

تصييفها مع عائلتها عند أىل والدىا وتعّلمها يف الكّتاب للقرآف الكرمي على يد "سيدنا الشيخ مرسي"، 

ينة وبيت جّدىا لوالدهتا معرّبة عن مدى حبها ذلذا البيت ولشط النيل الذي يطل مقارنًة بذلك حياة ادلد

عليو. سبيز وصفها ببساطتو، كما أهنا كررت مرارًا أمر تشدد والدىا وحرصو على إلزامها بتقاليد معينة 

لعلم والرقي وزلاولتها التمرد وذباوز ىذه التقاليد ادلعرقلة ما استطاعت على ذلك سبياًل يف سبيل ربصيل ا

بالفكر والثقافة. ظهر أثر تشدد والدىا وخوفها منو أيًضا من خالؿ استعارهتا السم مستعار لتوقيع  

كتاباهتا فيو فاختارت "بنت الشاطئ" ليكوف امسها ادلستعار لفرط حبها لشاطئ النيل مستمدة منو 

ه مراحل إعداد للقاء أمُت اخلويل ذكريات الطفولة. نالحظ أيًضا أهنا تسرد قصتها وما عانتو معتربًة إيا

 فتقوؿ:

انفعاؿ ظاىر.  لمحت األستاذ الخولي يتحدث إلى عدد من تالميذه تحلقوا حولو يصغوف في"… 

نبرة مألوفة،  فدنوت منو ألسمع ما يقوؿ، وكانت دىشتي بالغة حين ميزت في صوتو العميق

الذي طالما رددتو في  س السؤاؿجعلتني أفكر متسائلة: أين ومتى يا ترى سمعت ىذا الصوت؟ نف

وانثنيت أفكر أين ومتى  خاطري كلما لمحت ىذا األستاذ من بعد فلم أشعر قط أنو غريب عني،

68."يا ترى لقيتو من قبل؟
 

متسلحة بذخائر مكتبة  لقد قضت عائشة الصيف كلو تستعد للقاء أمُت اخلويل يف العاـ اجلامعي الثاين

بعض سلاوفها من احلياة اجلامعية  وقي جوىري" الذي أزاح عن صدرىاوالدىا وبلقائها مع الشيخ "دس

"ملء العاـ الدراسي اجلديد عادت إىل العاصمة و ومن لقائها ادلرتقب بالشيخ أمُت اخلويل. ومع بداية
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الضوء التي تنجاب فيها عن أفقي ظالؿ القلق والحيرة،  نفسي تصور واثق بأني أدنو من منطقة

"ىناؾ حيث  ؿالعاـ ويف يـو ميالدىا كاف اللقاء العلمي األوّ  يف ىذا 69". وتتضح معالم الطريق

 مكاني في قاعة الدرس بالجامعة، متحفزة للجولة الباقية لي على الطريق، ومستجمعة كل أخذت

من  رصيدي المتضخم من زىو الطموح و إرادة التفوؽ، ومتأىبة لعرض بضاعتي التي تزودت بها

المتفرد، فألقى  واثق من النصر.. ودخل األستاذ الخولي بسمتو المهيب مدرستي األولى، في تحد

المقرر علينا درسها من علـو  علينا التحية واقترح، لكي نتعارؼ، أف يعرض علينا مباحث المادة

للمناقشة في الوقت الذي يحدده.  القرآف، ولكل طالب أف يختار مبحثا منها، يعده ويعرضو

القرآف... وعاد األستاذ يسأؿ كل طالب منا،  لمبحث األوؿ، في نزوؿوبادرت فأعلنت اختياري ل

.  عن الوقت الذي يحتاج إليو في إعداد بحثو فأجبت في عناد وشموخ: يكفيني يـو أو بعض يـو

مليا فربما بدا لك أنك في حاجة إلى مزيد من الوقت.  فقاؿ في نبرة إشفاؽ وتحذير: كذا فكري

مدلة بما أملك من ذخائر علمو: ىل يكفي أف أراجع في  و،وقلت أسأل .وأبيت أف أتراجع

الزركشي، وكتابي اإلتقاف واللباب لجالؿ السيوطي، ومع  موضوعي، بكتاب البرىاف للبدر

وطبقات ابن سعد وتفسير ابن جرير الطبري؟ فأجاب كتاب واحد  االستئناس بالسيرة الهاشمية

70."نعرفت حقا كيف تقرئي منها يكفي اآلف، لو أنك
 

اليت علمت  ىكذا كاف اللقاء األوؿ الذي حاوؿ فيو األستاذ كسر شوكة الغرور من نفس ابنة دمياط

المجهوؿ.. ثم  قطعت العمر كلو أبحث عنو في متاىة الدنيا وخضموكأني " على وجو اليقُت أهنا
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ط، كاف يعنيني ق بمجرد أف لقيتو لم أشغل بالي بظروؼ وعوائق، قد تحوؿ دوف قربي منو، فما

71."سوى أني لقيتو، وماعدا ذلك، ليس بذي باؿ
 

من النساء، فهي ظهرت  ف ما سجلتو عائشة دييز سَتهتا بطابع قلما صلده يف سَت غَتىاديكن أف نعترب أ

، ومل يكن أساس ىذه العالقة البعد احلسي فقط وإمنا بو دبظهر ادلرأة العاشقة لزوجها وادلتفانية يف عالقتها

"كنت أتمنى لو توقف الزمن، ليظل  ا آخر ال ديكن االستهانة بو.جانبً  ةالعقليّ أخذ بعُد العالقة 

72."وأنا أصغي وأتعلم األستاذ يتكلم،
فبعد لقائها مع أستاذىا عرفت عائشة أف األمر يتطلب رلهودا  

عليو من النظر يف ظاىر النصوص دوف زلاولة سرب أغوارىا وأهنا البد أف تنفق  كبَتا غَت ما تعودت

 وانجلى ما حسبتو سرابا، فإذا الجامعة تعطيني" 73"،"سر الكلمة وروح النص الطواؿ حبثا عن ليايلال

األستاذ  من جديدىا ما لم يخطر لي قط على باؿ وإذا القديم الذي جئتها بو، يجلوه منهج

. "الخولي فيمنحو روح الحياة ونبض العصر
74

منهج اخلويل ىو منهج عائشة عبد الرمحن حىت أصبح  

يف   تبنتوواشتغاذلا بقضايا الدفاع عن اإلسالـ، وىو أيضا منهجها الذي  حىت بعد زبرجها من اجلامعة

كما أهنا أهنت السَتة بقصائد من تأليفها ربمل  .ةالًتاث واللغة والدراسات القرآنيّ الالحقة عن  كتاباهتا

 معاين الفراؽ، اللوعة واالشتياؽ. 
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 "على الجسر" لعائشة عبد الرحمن: التجديد الُمضاؼ في تحليل سيرة

لقد تناولت ىذه السَتة من زاوية األب واألـ وتأثَت كل منهما، صحيح أف ىناؾ دراسات قد تناولت 

موضوع األب وسلطتو فيها إمنا مل تشدد على ذلك كثَتًا وإمنا كاف طرًحا عاديًا بإثباتات قليلة، أما أنا 

وربليل أعمق. وأما دبوضوع األـ فلم أرى دراسات تتطرؽ إىل فدعَّمت البحث يف ذلك يف إثباتات أكثر 

شطصيتها البتة يف السَتة على الرغم من تأثَتىا الواضح يف السَتة. لذا اعتقد أف ىذا البحث يتناوؿ 

شطصييت األب واألـ وتأثَتمها ادلطتلف على صقل شطصية "بنت الشاطئ" من زاوية أعمق وربليل أدؽ 

 ا باقتباسات ودالئل واضحة من السَتة نفسها.يرتبط ارتباطًا وثيقً 
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 الباب الثاني

سيتناوؿ ىذا الباب سؤاؿ البحث )إلى ماذا ترمز كل من شخصّية األب واألـ في سيرة بنت 

الشاطئ "على الجسر"؟ وكيف أثر كل منهما على صقل شخصيتها؟( ويجيب عليو، باالعتماد 

 براىين.على األمثلة، الحجج المنطقّية وال

 . الدوافع التي جعلت الكاتبة تكتب عن ذاتها في سيرتها:1

يقوؿ عباس أف الغاية اليت تتحقق من خالؿ السَتة الذاتّية ىي الغاية ادلزدوجة اليت يؤديها كل عمل فٍت 

صحيح، شلا يعٍت زبفيف العبء على الكاتب بنقل التجربة إىل اآلخرين، ودعوهتم للمشاركة فيها، ألهنا 

متنفس للفناف يقص من خالذلا حياة جديرة بأف تستعاد وتقرأ، كما أهنا سبنحو أيًضا الفرصة  تشكل

إلبراز مقدرة فنّية قصصّية. وترحيو نظرًا العتمادىا على االعًتاؼ واإلدالء باألخطاء واألعماؿ احلسنة 

الواردة يف السَتة  عّلقت على ذلك التميمي أف ىناؾ رابط معُت يربط بُت االعًتافات  75بالوقت ذاتو.

والدوافع، ففي الدوافع العقلّية يلجأ الكاتب إىل االعًتاؼ ببعض بطوالتو وإيضاح عيوب غَته بغرض 

التكذيب، التباىي أو الثأر. أما يف الدوافع العاطفّية فيلجأ الكاتب إىل االعًتاؼ بالذنب، بالعيوب أو 

متداخالف مع بعضهما البعض لدرجة يصعب  االعًتاؼ باجلميل. وكال نوعي االعًتافات حبسب رأيها

معها أحيانًا فصل أحدىا عن اآلخر. واذلدؼ منو يف النهاية ىو انتظار رد فعل القارئ ادلتعاطف مع 

الكاتب. كما أهنا تورد مثااًل على ذلك يف سَتة "بنت الشاطئ" مّوضحة موقع االعًتاؼ فيها، وذلك 

قالة االفتتاحية جمللة السيدة لبيبة أمحد وتّوقعو باسم صاحبة عندما  اعًتفت عائشة بأهنا كانت تكتب ادل

اجمللة، كما أهنا تعًتؼ بالكثَت من األمور اليت فعلتها خفية عن والدىا، يف سبيل تعليمها كدخوؿ اجلامعة 

مث  76بدوف علمو، فتهدؼ بذلك إىل تصوير درهبا الوعر الذي مشت عليو للوصوؿ دلا وصلت إيو.
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يف أسباب كتابة "بنت الشاطئ" بالذات لسَتهتا الذاتّية وترى أهنا جلأت يف سَتهتا إىل التميمي تنحصر 

أما أنا  77بعض احليل األدبية كالشعر وادلقاطع األدبّية لتبُّت دافعها من الكتابة، فلم يكن ذلك صراحة.

يقة أكثر، ألف الكاتبة أوضحت سبب كتابتها وما فأرى أف الدمج بُت الرأيُت السابقُت يشكل إجابة دق

كيف سارت بي الحياة قبل أف ألقاه؟ في ذاؾ الفصل من تنوي أف تكتبو يف صفحات سَتهتا األوىل "

قصتي، أعود إلى طفولتي الباكرة، فاسترجع من ذكرياتها ما لم تطوه األياـ والليالي في متاىة 

ية التي حملت مالمحي األولى، وأميز في آثارىا خطاىا، النسياف..غير أني أريد أللتقي بتلك الصب

فهي توضح بأهنا ستتطرؽ يف سَتهتا  78"تلك المرحلة التي أسلمتها على دربو من حيث ال تدري!

رباوؿ أف تلتمس العذر بعدـ ، ىذه إىل ذكريات الطفولة وادلراحل ادلهمة اليت عاشتها قبل لقائها بزوجها

ة دبا يتعلق بذكريات الطفولة زلمّلة النسياف مسؤولية ذلك. فهي تريد اإلفصاح عن كل األمور وخاص

العودة إىل فًتة طفولتها وصباىا واللقاء بالصبية احلية يف داخلها، يف ماضيها ويف ذاكرهتا. وىنا يتجلى 

حنينها لتلك الفًتة من حياهتا. كما أهنا تدعو القراء دلشاركتها بذلك وأيًضا لتطفف عبء السنُت 

وأنا اكتب ىذا، بعد أف تمت " ويو بُت ىذه األوراؽ اليت عجز النسياف عن طيها سابًقا. مث تقوؿ:وتط

ّوؿ، متأثرة ا إذا كنت فيما أروي من فصلها األالقصة فصواًل، على مسرح الدنيا..ولست أدري م

ال بما اعرؼ من بقيتها.. غير أني أحاوؿ قدر ما استطيع، أف استعيد ماضي كما كاف، حريصة أ

تتداخل المشاىد وتختلط الذكريات، في قصتنا التي ما سمع الزماف بمثلها من قبل.. وىيهات أف 

يف ىذا االقتباس ديكننا أف نالحظ أف الكاتبة ترى بادلرحلة العمرية اليت وصلت  79".تتكرر ابد الدىر..

بأف قصتها ناضجة إليها بأهنا قد أكملت مشوارىا ادلهم وبأف كل حوادث قصتها قد سبت لذا تعتقد 
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اآلف دبا فيو الكفاية وقد استوفت فصوذلا على مسرح الدنيا، معًتفة بأف ىناؾ احتماؿ للبس والتداخل 

يف مراحل حياهتا ادلتقدمة بسبب مراحل تالية أخرى تراىا بادلهمة أيًضا، فتلطص ذلك وتقوؿ أف قصتها 

 ر.مع زوجها ما ىي إال أسطورة الزماف اليت من الصعب أف تتكر 

 . دور األب في حياة "بنت الشاطئ" وتأثيره على صقل شخصيتها:2

أرى أف األب ظهر يف السَتة بنظرة واحدة وشليزة واليت حاولت الكاتبة التشديد عليها مراًرا وتكرارًا، فهو 

يقف موقف ادلعارض لتقدـ ابنتو يف التعلم سواء أكاف ذلك بادلدارس أو اجلامعة، ولقد كاف ذلا يف كل 

حلة انتقاؿ يف ادلستوى التعليمي دور ادلعارض النايف للفكرة، زلاواًل عرقلتها أو منعها. وحاوؿ كثَتًا مر 

صرؼ نظرىا إىل ما تصبو إليو بالعلم الديٍت والفقهي الذي نذرىا لو حُت علم بأنو ُرزِؽ ببنت وليس 

 بولد حسبما رغب دائًما ودعا ربو.  

حاولت رسم والدىا بصورة شبو سلبّية، فهي تذكر أف قيم العصر تقوؿ التميمي أف عائشة عبد الرمحن 

والتقاليد اليت كانت مألوفة وقتئذ ىي اليت فرضت على الوالد بأف يكوف هبذا التسلط والعناد. فطبيعة 

عصره حكمت عليو بالتشدد والتزمت كما أف طبيعة منصبو كأحد شيوخ ادلعهد الديٍت بدمياط حكمت 

الدور. لذا نراه قد ساىم يف تعليمها الديٍت ادلتماشي مع موروثو الصويف وبرز عليو بأف يتقمص ىذا 

تأثَته جليِّا واضًحا يف تكوينها الديٍت الذي حرص عليو منذ مرحلة الطفولة، ولكنو بادلقابل مل يساىم يف 

بل رفض ذلك حبسم وحاوؿ جاىًدا أف حييدىا عن ذلك بكل  80تقدمها العلمي ادلتحضر يف ادلدارس

الوسائل والطرؽ اليت من ادلمكن أف يسلكها فنراه قد وضع ذلا شروطًا اللتحاقها دبدرسة اللوزي للبنات 

وتدخل الجد رحمو اهلل لحسم الموقف، فما زاؿ بوالدي حتى انتزع موافقتو المكرىة فتقوؿ: "

 على إلحاقي بمدرسة اللوزي للبنات، بشروط ثالثة:
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ب لاللتحاؽ أو إجراء من إجراءاتو، أو أي شأف يتصل أال دخل لوالدي إطالقًا، بأي طل -

 بالمدرسة من قريب أو بعيد!

أف أتابع دراستي الدينّية في البيت، دوف أف يترتب على دخولي المدرسة، أي تهاوف أو تقصير  -

 في دروسي الخاصة.

 . 81أف انقطع نهائًيا عن الخروج إلى المدرسة، بمجرد أف أشارؼ سن البلوغ!" -

ف موقف األب من العلم والتعليم ادلتحضر ادلدين إف كاف يف ادلدرسة أو اجلامعة موقًفا سلبًيا لقد كا

"ليس لبنات المشايخ العلماء أف يخرجن على المدارس الفاسدة البحتة، وقد سبسك دائًما برأيو 

ة عن تكمل الكاتبة شارحة مسَتة حياهتا التعليمّية معربّ   82المفسدة، وإنما يتعلمن في بيوتهن".

مشاعر اخلوؼ والقلق اليت كانت ذبتاحها بسبب أبيها فتذكر أف إجراءىا المتحاف القبوؿ دبدرسة 

ادلعلمات بادلنصورة مل يكن سهاًل البتة، ولوال الظروؼ اليت تزامنت مع غياب والدىا عن دمياط دلتابعة 

"وأديت االمتحاف سفر أصاًل رحالتو حلضور موالد آؿ البيت وأولياء اهلل الصاحلُت، دلا سبكنت من ال

األّوؿ، للسنة الثانية، وأنا أقهر في أعماقي شعور الخوؼ من والدي. حتى إذا فرغت منو، 

وأخذت أّوؿ قطار إلى دمياط، عاودني ذلك الخوؼ الذي أفلحت في مقاومتو لمدى أياـ، فعاد 

عرقلة سَت األمور دبنع  ومل يكتف الوالد بتحديد الشروط إمنا تعمد أيًضا 83أقسى ضراوة وِحدة.."

 84"تقدـ إلى المدرسة بوصفو ولي األمر، فسحب كل أوراؽ التحاقي بها".دخوؿ ابنتو للمدرسة 

ويف موقف آخر استغل فيو الوالد موت اجلد ادلناِصر لعائشة حىت يلزمها بتقاليده فتقوؿ عائشة يف ىذا 

أبي يصر على حجزي بالمنزؿ، وتعرض بيتنا بعده لهزة عاصفة كادت تقوضو، إذ عاد السياؽ: "
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تتعدد ادلواقف الشبيهة بنفس اذلدؼ الذي يرمي  85وردي إلى الطريق المستقيم الذي انحرفت عنو".

إليو الوالد ولكن أصعبها كاف مرض عائشة وعدـ اكًتاث الوالد بسبب ادلرض إمنا رأى أف ادلرض تكفَتًا 

سبيلها، فتقوؿ عائشة ويف قلبها مرارة وحسرة  للذنوب اليت اقًتفتها ابنتو وزلاولة ردع البنتو عن 

وساعدت الظروؼ على حسم الموقف، حين أصبت بانهيار عصبي أعيا الرقاة واألساة دواؤه، "

فانقطعت عن المدرسة، وتقرر شطب اسمي من سجل طالباتها، لعجزي عن االنتظاـ في الدراسة. 

ث يؤثر لي أف أموت وال أحيد عن طريق ولم يبد على والدي أي قلق من ناحيتي، بل لعلو كاف بحي

وكذلك األمر عند  86العلم الحق، وعد كل ما أعاني، تكفيًرا عن خطيئة خروجي إلى المدارس!".

كنت على زلاولة دخوؿ عائشة اجلامعة فقد كانت بالنسبة ذلا حلم يصعب ربقيقو حىت أهنا قالت: "

بوء بلعنة من غضب والدي الذي ما ، كيال أيقين من استحالة دخولي الجامعة طالبة منتظمة

شعر الوالد باف مجيع زلاوالتو قد باءت  87!".فعلتها اهلل مني لوإلى شككت في انو بحيث يبرأ 

بالفشل فحاوؿ االستعانة بالطريقة ادلعهودة الشرقية اليت تلفت أنظار الفتيات إىل ما ىو تقليدي وطبيعي 

كاف أبي قد استنفد طاقتو ف يراه جدير بذلك بنظره. فتقوؿ"لكل فتاة ُمقنًعا إياىا دبوضوع اخلطبة بإنسا

بعد أف يئس من احتماؿ -من طوؿ الباؿ، ولم يعد في إمكانو أف يرخي لي مزيًدا من حباؿ الصبر

فهو ال يكف عن الكالـ في -زىدي في العمل المدرسي وتوبتي عن إثم الخروج من البيت

راىيم مصبح" من كبار شيوخ العلماء، رآه والدي  موضوع خطبتي لشاب من أبناء زميلو "الشيخ إب

نرى ىنا مدى سلطة األب وتفكَته التقليدي خاصًة دبا يتعلق بأمور البات  88كفًئا لمصاىرتو!".

ووضعهن، شلا جعل الكاتبة تعاين كثَتًا للتوصل إىل ما توصلت إليو على الرغم من اجتهادىا وتفوقها. 
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ه عن تعلمها شّكل عند الكاتبة ربديًا كبَتًا دلواجهة الصعاب لكن شلكن القوؿ أف مقاومة األب وصد

وادلشكالت واليت صقلت بالقوة والعـز شطصيتها دوف قصد الوالد بذلك. فإف سلطة األب كاف ذلا 

الدور واألثر يف صقل شطصّية فتاة متمردة اجيابًيا، حيث أهنا حققت طموحها يف العلم وذباوزت 

ه السَتة إىل فئة اآلباء يف ذاؾ العصر والذين سبيزوا بالقسوة والشدة، كارىُت األزمات. يرمز  األب يف ىذ

اللتحاؽ بناهتم للمدارس واجلامعات منًعا لالختالط وما يولده ذلك من مساوئ. فقد كانوا يفضلوف 

 تزويج الفتاة وإبقائها يف ادلنزؿ خوفًا عليها من سلالفة الشريعة والدين، فهو السّيد الذي يسمح لو

دبمارسة العلم والتفوؽ وأما ىي فوجدت خلدمة البيت واألسرة وتوفَت متطلباهتم إىل جانب زلافظتها على 

التعلم الديٍت والتزّود باألحاديث واآليات القرآنّية. كما أنو يرمز إىل احلركة الدينّية اليت ترفض العلـو 

 ـ الدينّية والقضايا الشرعّية ادلطتلفة. الفلسفّية والدنيويّة األخرى رفًضا قاطًعا ملتفًتا إىل العلو 

 استعارة عائشة عبد الرحمن لقب "بنت الشاطئ" لتوقيع مقاالتها: 2.1

تقوؿ التميمي أف نصوص السَتة الذاتّية النسائّية تفصح غالًبا عن التأثَتات السلطوية ادلتمثلة عادة يف 

اليت ذبرب ادلرأة مثاًل على أف تتطفى  سلطة األسرة من جانب، والسلطة السياسّية من جانب آخر. وىي

يف كتاباهتا ربت أمساء ُمستعارة. تدرج التميمي عائشة عبد الرمحن مثاًل لذلك ألهنا كانت تتطفى عن 

لذا استعارتو لتوقع بو مقاالهتا ذبنًبا من غضب  89أسرهتا بلقب "بنت الشاطئ" خوفًا من التزاـ والدىا.

ذه اخلطوة أيًضا خطوة رئيسّية تربىن على تأثَت الوالد الكبَت على ابنتو. الوالد وسططو عليها. لذا تعترب ى

"في تلك األياـ على التحديد، عندما بدا لي أف أتجاوز لقلمي نطاؽ المجلة الشهريّة فتقوؿ: 

إلى الصحف اليومّية  -حيث ال احتماؿ ألف تصل إلى محيط والدي واألسرة-المحدودة التوزيع

رت في التستر وراء اسم مستعار، لئال يعلم أبي باألمر فيغضب وينكر فكوالمجالت الكبرى، 
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ويصدر قرارًا يحـر فيو على، مكاتبة الصحف واالتصاؿ بها، وذلك ما لم تكن تقاليد البيئة 

فهنا يظهر جلًيا قلق عائشة من أبيها واليت قررت التسًت وراء لقب  90!"والجيل، تسوغو لحريم العلماء

يعلم والدىا باألمر فيحرمها من تكملة مشوار كتابة ادلقاالت الف ذلك ال يليق  "بنت الشاطئ" كيال

ببنات ونساء العلماء بنظره. لذا نرى دوره يف اشتهار عائشة بلقب "بنت الشاطئ" فيما بعد والذي كاف 

ر "ولم يطل بي التفكيسببو والدىا. مث تقوؿ عائشة عن سبب اختيارىا ذلذا االسم ادلستعار بالذات: 

في اختيار االسم المستعار، بل كاف أّوؿ ما خطر على بالي ىو أف أنتمي إلى الشاطئ، مهد 

مولدي وملعب طفولتي ومدرج حداثتي ومجلى تأمالتي، والمسرح الذي شهد مأساة فاجعة قيدتنا 

ا، كاف ذلذا اللقب أثر عميق يف نفس عائشة أّواًل ىو يذكرىا بطفولته  91إليو بقيود ال فكاؾ منها.."

ثانًيا ىو يذكرىا بذكريات ادلاضي ودبأساة والدة أمها واليت سحبها أذرع ادلوج اذلادر من على الشاطئ 

 لتغرؽ يف النهر.

 . دور األـ في حياة "بنت الشاطئ" وتأثيرىا على صقل شخصيتها:3

أمرىا  "بنت الشاطئ" للوصوؿ إىل ىدفها، مع العلم أهنا كانت امرأة مغلوب علىساعدت األـ كثَتًا 

حسب رأيي ألهنا مل ذبرؤ يوًما بالوقوؼ أماـ زوجها أو زلاولة إقناعو دبا يتعلق بتعليم ابنتهما عائشة، إمنا 

"وزىدت جلأت يف كثَت من ادلرات إىل جدىا ليتوسط ذلا يف ىذه األمور فتقوؿ عائشة يف ىذا السياؽ: 

والشرود واالنطواء ما جعل امي  في الدنيا بقدر ما يحتمل من عمري الغض، وباف علي من الذبوؿ

تلتمس منو النصيحة والرأي،  -الشيخ محمد الدمهوجي، رحمو اهلل ورضي عنو-تفزع إلى جدىا

في موقفها الحائر الصعب بين حرصها على أال تتدخل فيما يريد لي أبي، وفزعها من عواقب ما 
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سة ادلعلمات يف ادلنصورة جلأت ويف موقف آخر يتعلق بانتقاؿ عائشة دلدر   92.أكابد من قهر وحرماف"

"بعد شهرين من بدء األـ أيًضا إىل شطص آخر يقنع زوجها ومل تتوجو لو مباشرة. فتقوؿ عائشة: 

الدراسة، كانت أمي، رحمها اهلل، قد ظفرت لي باإلذف في التعليم، ممن ال يملك والدي أف 

ور أبي ىيكل الشرقاوي" يعصي لو أمًرا: صحبت أبي في سفره إلى إمامو وقدوتو "الشيخ منص

وعرضت عليو القضية، وما زالت تستعطفو وترجوه، حتى أذف لي في التعلم، على مسمع من 

لذا أراىا ترمز إىل فئة النساء الضعيفات اللوايت يطعن أزواجهن وإف فعلن أمرًا ال يرغبو يفعلنو 93والدي".

ذلا رأي بالبيت ودورىا يقتصر فقط على خدمة بسريّة تاّمة خوفًا منو، فهي ترمز للزوجة ادلطيعة اليت ليس 

" واليت كانت  البيت ورعاية األوالد والزوج، يتضح ذلك أيًضا من خالؿ عطلة الصيف يف "شرباخـو

"وشعرت بالضيق تقضيها ىناؾ رغًما عنها دوف رفض أو مقاومة فتذكر عائشة ذلك ادلوقف وتقوؿ: 

علقي بالبيت القائم على شطو. وقد تضاعف ذلك النفسي تجاه ىذه الرحلة، لفرط شغفي بالنهر وت

عليها، حيث المفروضة الضيق حين الحظت على أمي أنها تضيق كذلك بتلك الرحلة الموسمّية 

تقضي ثلث العاـ تقريًبا، بعيدة عن جديها أحوج ما يكوناف إلى رعايتها، وتعيش في بيئة ريفّية 

رغم ذلك كلو كاف ذلا دور فّعاؿ يف  94.شبت فيها"تختلف تماًما عن بيئتها الحضريّة التي ألفتها و 

بعض ادلواقف والذي ساندت بو ابنتها لتكمل تعليمها بعدما رأت بؤس ابنتها وإصرارىا ادلستمر على 

ذلك، ولعل ذلك غَت متوقع من زوجة ربمل مواصفات الطاعة وااللتزاـ بأوامر الزوج "السّيد". يظهر 

صية ابنتها من خالؿ حناهنا ودعائها فتورد بذلك عائشة موقًفا دعم األـ أواًل ودورىا يف صقل شط

حدث معها يف صغرىا وىي يف الكّتاب وتذكر استقباؿ أمها الذي ىدأ من روعها فوجدت عندىا 
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"يومها، رجعت إلى أمي مخطوفة اللوف والقلب، فتلقتني في حضنها احلضن احلنوف والقلب الداعي، 

علي، ويعينني على احتماؿ التجربة في شدتها األولى، وقد خف بحناف، وىي تدعو اهلل أف يفتح 

كانت األـ  95عني بعض الرعب، حين سمعت أمي تؤكد لي أف سيدنا لن يضربني أبًدا بفلكتو!".

تشفق على ابنتها كثَتًا وربزف حلاذلا وىي تراىا مصممة على إكماؿ تعليمها يف ظل التشدد والرفض 

تستغل فرص سفره حىت ترسلها إىل مبتغاىا يف تأدية امتحاف مثاًل، كما الذي تلقاه من والدىا، فكانت 

حدث سباًما المتحاف القبوؿ يف مدرسة ادلعلمات بادلنصورة اليت تصّور رلازفتها اخلطَتة اليت قامت هبا يف 

عصياف زوجها الغائب عن البيت يف سبيل ربقيق رغبة ابنتها يف التعلم، استشهد ىذا االقتباس لتأكيد 

"ورؽ لي قلب أمي، حين رأت إصراري على أداء االمتحاف. وليكن بعد ذلك ما وتوضيح ذلك 

يكوف. فجازفت وتسللت بي من دمياط ذات صباح إلى المنصورة، حيث تركتني بالقسم الداخلي 

 96في مدرسة المعلمات، على أف أعود بعد أياـ االمتحاف األربعة، مع زميالتي من بنات دمياط".

ـ ىذه ادلواقف فقط إمنا كاف ذلا أيًضا دورًا كبَتًا يف تعلم ابنتها عائشة يف مدرسة ادلعلمات مل تسجل لأل

حبلواف يف القاىرة، بعدما فاتتها الفرصة لاللتحاؽ دبدرسة ادلعلمات بادلنصورة، فلم تيأس إمنا ذىبت هبا 

ا لتدفع بو تكاليف السفر. إىل القاىرة إىل مدرسة ىناؾ يف منطقة حلواف وكانت قد باعت سوارًا ذىبيً 

"وخرجنا وفي ظني أف أمي ستعود بنا إلى دمياط ريثما تدبر أمر الرحلة إلى مدينة حلواف التي لم 

نكن سمعنا باسمها من قبل، وال كاف لنا علم بطريق الوصوؿ إليها وما يتكلفو من نقود.. لكن أمي 

تتزين بو، وقطعت لنا تذكرتي سفر  لم تلبث في المنصورة إال ريثما باعت سوارًا ذىبًيا كانت

من خالؿ ىذه االقتباسات استطيع أف أحدد أنو كاف  97الدرجة الثالثة، في أّوؿ قطار إلى القاىرة!".
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لألـ دور فّعاؿ يف صقل شطصيتها التعليمية من نواٍح عدة سواء أكانت معنوية من خالؿ إشعارىا 

اآلخرين يف سبيل إقناع زوجها وكذلك رلازفاهتا ادلتكررة باألماف واحلناف عند حاجتها لذلك وزلاولة إقناع 

يف القياـ بأعماؿ أو سفر من دوف علم الوالد. وأما ادلساعدة ادلادية اليت قدمتها األـ تتمثل يف بيع 

سوارىا الذىيب جملرد السفر إىل القاىرة وزلاولة تعليم ابنتها ىناؾ يف مدينة حلواف. لذا ديكن دمج صفات 

عف يف آف واحد يف شطصية األـ فهي قوية وجريئة تقـو بأمور دوف علم زوجها وبعلمها القوة والض

بعدـ رضاىا عن ذلك وأهنا ستتكبد بذلك عناًء كبَتًا وعقابًا جزياًل إذا علم، وضعيفة أماـ زوجها حىت 

يدىا مواجهتو أهنا ال تستطيع مباحثتو أو مناقشتو دبواضيع تتعلق باألسرة إمنا عليها الطاعة فقط فليس ب

البتة، وىي بذلك ترمز إىل نوع النساء الذي يسّلم باألمر الواقع دبا يتعلق بالزوج وبأوامره فتكن لو الطاعة 

 مع زلاوالت للتمّرد االجيايب السري بنظرىا.
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 الباب الثالث

 عتبات النص. أ

 . تحليل العنواف:1

هتا "على اجلسر" مل يكن عفويًا أو عشوائًيا إمنا ىو من وجهة نظري أف اختيار بنت الشاطئ لعنواف سَت 

متعمد ومقصود، فهو مكتنز بالدالالت فهي تعترب اجلسر زلطة ال بد ذلا أف تعربىا لتصل إىل روح 

حبيبها وزوجها، واليت مل يبقر ذلا منو سوى آثار ذكريات وبقايا كببة، حزف ووحدة ُمسرمَّرة على جسرىا. 

 احلياة وادلوت متمنية اللقاء فيو.فهي بذلك معّلقة بُت 

وقد جاء يف كتاب التميمي أف عائشة عبد الرمحن قد وفػِّقرت يف اختيار عنواهنا. واليت أوردتو بلغة شعريّة 

 يف قوذلا:98رائعة مفتتحة فيو سَتهتا، موَِّضحة مفهـو "اجلسر"

 "على الجسر، مابين الحياة والموت

 أقف حائرة ضائعة في أثر الذي رحل:

 طل من ناحية، فأجده ملء الحياةأ

 وألمح طيفو الماثل، في كل من حولي، وما حولي من معالم

 وجودنا المشترؾ، وأتتبع آثار خطاه على دربنا الواحد،

 ]...[ وعلى الجسر،

 التفت إلى الناحية األخرى:

 حيث المصير المحتـو لكل حي، ال عاصم منو وال مفر

   99فأدرؾ بملء وعيي أنو عبره قبلي"
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فهنا تؤكد الكاتبة والشاعرة أف اجلسر ىو الفاصل بُت ادلوت واحلياة واليت ىي اآلف واقفة عليو حىت سبر 

 لتلقي من سبقها إىل عبوره.

، فتقوؿ يف 100تنوه التميمي أيًضا أف الكاتبة اختتمت أيًضا سَتهتا بالشعر الذي لو ارتباط وثيق بالعنواف

 سَتهتا: 

 "ومضى عاـ وما زلت ىنا

 ل الخطو،أنق

 101على الجسر إليك.."

كما ترى التميمي أيًضا أف الكاتبة قد وفقت يف ربط العنواف اخلارجي لسَتهتا بالعناوين الداخلية، 

فرمست بذلك للقارئ "جسرًا" يعبُػُر عليو معها بالكلمات. من خالؿ رمسها دبا يشبو اجلسر احلقيقي 

 102تلقاه إىل أف مضى عنها.لتمشي عليو يف طريقها إىل رفيق درهبا من قبل أف 

 تحليل صورة الغالؼ: .2

يقسم غالؼ الكتاب إىل ستة أقساـ على شكل مربعات. ادلربع األّوؿ باللوف األزرؽ مكتوب عليو 

"األعماؿ الكاملة بنت الشاطئ"، أما ادلربعات األخرى باللوف الربتقايل سلططة خبطوط زرقاء بشكل غَت 

اب ُكِتب أسم السَتة "على اجلسر". وكأف الكتاب مليء باجلسور منظم، ويف النصف األيسر من الكت

الغَت منتظمة وال حىت منظمة حيتاج إىل من يسوسها ويربطها ببعضها البعض، وأظن ذلك ىو حاؿ 

. أما الكاتبة النفسي فهي ربتاج إىل زوجها وتفتقده بشدة كتلك اخلطوط اليت تفتقد االرتباط سباًما

األزرؽ فهو لوف يعٍت احلكمة، اخللود، الثقة، الثبات والشفافية وبذلك شلكن أف  بالنسبة لدالالت اللوف

أستنبط أف الكاتبة بالفعل إنسانة حكيمة وذلك ينطبق عليها من خالؿ ثقافتها وأعماذلا كما أهنا أيًضا 
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حادلا  رتؤمن بأف حبها لزوجها خالًدا ولن يتغَت، وكذلك ىي تطمح للشعور بالثقة، الثبات واالستقرا

تعرب اجلسر وتلتقي بزوجها. وأف كل ما دّونتو يف كتابتها ينبع من شفافّية خالصة وشعور صادؽ. أما 

. تعرب عن اللوف الربتقايل فهو يدؿ على حيوية الكاتبة ونشاطها رغم فقداف زوجها على أمل اللقاء فيو

   ألحداث وادلشاعر.ذاهتا باجيابية وباف الكتابة ربفز مشاعرىا وتثَتىا بالبوح حبقيقة ا

 اإلىداء:. 3

هتدي الكاتبة سَتهتا يف مقدمة السَتة إىل روح زوجها الشيخ "أمُت اخلويل". مستهلة إىداءىا ىذا 

"وتجلت فينا ولنا وبنا، آية اهلل الكبرى الذي خلقنا من نفس واحدة فكنا الواحد الذي ال باقتباس 

ورة الزماف، لم تسمع الدنيا بمثلها قبلنا، وىيهات يتعدد، والفرد الذي ال يتجزأ. وكانت قصتنا أسط

ىذا اإلىداء مجيل ومعرب فيو تعترب قصة حبها مع زوجها أسطورة  103أف تتكرر إلى آخر الدىر!".

 الزماف واليت من الصعب أف تتكرر، فهي تعترب نفسها ونفسو روح واحدة ال تتجزأ. 

  األساليب والتقنيات: ب.

يات السَتة الذاتية بشكل كبَت، فربأيي أهنا تضفي رونًقا واختالفًا دييزىا عن زبدـ ىذه األساليب والتقن

الرواية العادية، دلا ذلا من واقعّية ومصداقّية تلفت القراء. فإف استطداـ مثل ىذه اآلليات جيعل النص 

النص واقعي  سلًسا أكثر ومفهوًما. فمثاًل االستذكار أو التذكر والفضاء الزمكاين ذلما أثر كبَت يف جعل

على مسمع القارئ، وأما احلوار فانو يقّرب الصورة ويبعد ادللل، وأما السرد واللغة فإهنما فرصة الكاتب 

 جلعل النص مفهوًما فهو يتفنن فيهما جلذب القارئ ولتوضيح صورة احلدث. 
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 االستذكار أو التذكر: -1

قية ما يتذكره اإلنساف، لكن ال بد من جلوء  يقوؿ أوحلاج أف الذاكرة ال تعد وسيلة ناجعة لتحقيق مصدا 

كاتب السَتة ذلا ليعرض من خالذلا أحداث ادلاضي. وّضح ماي أف ما يهم يف السَتة ليس احلدث 

التارخيي الذي تتحدث عنو بقدر أمهية الذكرى اليت احتفظت هبا الذاكرة إف كانت زلرّفة وغَت  

بّرمتها كما حدثت يف احلقيقة، ذلك ألف الكاتب ال ودبا أف عملية التذكر ال تسرد األحداث 104كاملة.

يستطيع أف يتحرر من نضوجو حلظة الكتابة )عملية النضوج تًتؾ بصماهتا وتؤثر على الكاتب يف تذكر 

وىذا ما أرى اف بنت  105األحداث وبالتايل سردىا( لذلك تفقد تفاصيل الطفولة براءهتا حلظة سردىا،

"غير أني أحاوؿ قدر ما أستطيع أف أستعيد ماضّي كما كاف، ا الشاطئ قد صّرحت بو بنت يف سَتهت

ديكنٍت أف استدؿ من خالؿ حديث بنت  106حريصة على أال تتداخل المشاىد وتختلط الذكريات"

الشاطئ صعوبة عملية التذكر واإلقرار بادلاضي كما ىو أف ما تعرضو يف سَتهتا ىي رلموعة أفكار منتقاة 

 رهتا دوف مواقف كثَت أخرى.ومواقف مؤثرة طبعت يف ذاك

يضيف أوحلاج أيًضا يف ىذا السياؽ أف االستذكار أو التذكر يرتبط خصوًصا دبحاولة اسًتجاع الطفولة 

وما تبقى منها من ذكريات ضئيلة فهي تشكل مشاعر غامضة ومبهمة ألف طبيعة الكاتب االنسانية 

ويف ىذا تقوؿ بنت  107يت أثرت يف نفسو،تفرض عليو االحتفاظ بادلواقف ادلهمة واألمور ادلميزة ال

"في ذلك الفصل من قصتي أعود الى طفولتي الباكرة فاسترجع من ذكرياتها ما لم تطوه الشاطئ: 

ومن خالؿ ىذا االقتباس يكنن أف أقوؿ أف الكاتبة تعًتؼ  108األياـ والليالي في متاىة النسياف".

                                                 
 63ليل اخلطاب السَتة الذاتّية. ص (. بيداغوغيا رب2006أوحلاج، زلمد ) 104
105

 مادة احملاضرات 
106

 14"على اجلسر". ص  
107

 66 ليل اخلطاب السَتة الذاتّية. ص(. بيداغوغيا رب2006أوحلاج، زلمد ) 
108

 14"على اجلسر". ص  



51 

 

كما أهنا ترّكز على أف عامل النسياف يلعب دورًا  حبقيقة عدـ عرض األمور كاملة مذنّبة النسياف بذلك  

 كبَتًا يف صعوبة تذكر الذكريات وبالتايل عدـ سردىا.

يرى أوحلاج أف النسياف يصاحب اإلنساف يف مراحل حياتو كلها وخاصًة مرحلة الطفولة. فيضطر كاتب  

ره..( خارج ذاتو عند الغَت السَتة الذاتية البحث عن خطواتو األوىل من حياتو )الوالدة وما قبلها، جذو 

شلن عاينوا وعاشوا تلك ادلراحل واألحداث من األىل واألصدقاء واألقارب مستعيًنا بذاكرهتم الستحضار 

ويف ىذا السياؽ تستند أيًضا بنت الشاطئ على ما يقولو الغَت عن فًتة  109معلومات عن ذاتو وطفولتو.

رة قبل مولدي أف أبي تمنى عندما حملت أمي "سمعت فيما سمعت من أخبار األسما قبل والدهتا: 

كما أهنا استعانت دبا   110جنينها األّوؿ أف يهيو اهلل غالًما ذكًيا يتلقى ميراث البيت من علـو الدين".

"ويقاؿ أنو حين وفد على البلدة، مسعتو لتنقل لنا األخبار عن والدىا حاؿ رليئو إىل دمياط فتقوؿ: 

ونة تفكيره، وحيوية شخصيتو، غير أنو ما لبث أف تطور تطورًا لفت األنظار بأناقة ملبسو ومر 

وكذلك أيًضا تضيف التميمي  111.حاسًما، متأثًرا فيما أرجح، بالميراث الروحي للبلدة العريقة..."

أف عائشة قامت بوصف احلادث الغرؽ ادلرعب جلدهتا على حافة شاطئ النهر يف بيت جدىا الكبَت 

حتى عرفت من )دادة حليمة( سر "فتقوؿ:  112ر متناقلة مسعتها سابًقا،معتمدًة يف وصفها على أخبا

المأساة التي روعت أمي في صباىا، فشحنت وجدانها بالخوؼ من النهر: قبل أف أولد بسنتين، 

بل قبل أف تشب أمي وتتزوج، نزلت والدتها إلى شط النهر ذات صباح، ثم لم تعد بعد ذلك قط! 

تاىت صيحة استغاثتها فما كاد أىلها يميزونو من ىدير الماء، حتى  سحبتها أذرع الموج الهادر، و 
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والذي استقت منو امسها ادلستعار. تؤكد التميمي على أف ىذه  113كانت قد غاصت إلى القاع!"

األخبار ادلرويّة عن طريق احلكايات تعد من طرؽ استعادة ادلاضي يف السَتة الذاتّية ، خصوًصا أف ىذه 

ساس ذكرى زبص أشطاًصا غَت صاحبة السَتة. بل ىي ذبمع بُت ادلنقوؿ احملكي عن الروايات ىي يف األ

 114شطص آخر الذي يسرد احلكاية، وخياذلا الذايت.

 السرد واألسلوب: -2

يعرؼ أوحلاج السرد بأنو طريقة روي الكاتب ألحداث سَتتو ونقلها من صورهتا الواقعية إىل صورهتا 

على ذبسيد اذلوية الشطصية ادلركزية يف الكتابة ورؤيتها اخلاصة للعامل من اللغوية ادلكتوبة. كما انو يعمل 

  115خالؿ الًتكيز على الذات وعلى خارج الذات دلا لو دور يف نقل ذبربة اآلخرين.

  116تتشكل عملية السرد في الخطاب السيرذاتي بطريقتين:

رضها للقارئ حبسب تسلسلها فيو يتتبع الكاتب سلتلف مراحل حياتو اخلاصة ويع السرد المتصل: -أ

 الزمٍت

يف ىذا النوع من السرد يظهر الكاتب معلًِّقا أو مفسِّرًا حبيث أنو  السرد المنفصل أو المتقطع: -ب

 يتدخل بعملية السرد ويصف ذبربتو احلياتية اخلاصة من جهة، ويعلِّق عليها من جهة أخرى

 توّظف بنت الشاطئ منطُت من أساليب السرد يف سَتهتا:

وأنا أرى أنو يربز يف وصفها فناء  117يتميز ىذا النوع من السرد بالوصف ومظاىره. السرد القصصي: •

": )مسقط والدىا(  الدار بالريف يف قرية "شرباخـو
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"وخطوت في بطء إلى فناء الدار، حيث لمحت أكداس حطب مكومة قرب فرف عجبت لموضعو 

زريبة مفتوحة على الفناء والى جانب الزريبة  داخل البيت، ثم ازداد عجبي وأنا أرى المواشي في

ويف 118صف من القاعات المظلمة، سألت عنها فقيل لي أنها مخصصة لنـو العائلة في الشتاء!"

ىذا االقتباس ديكنٍت استقاء بعض ادلعلومات عن حياة الريف من خالؿ وصفها للبيت يف الريف والذي 

وحياة الريف اليت هتتم بًتبية ادلواشي وتتميز بقاعاهتا من خاللو ديكن مالحظة الفرؽ بُت حياة ادلدف 

 ادلطصصة لفصل الشتاء خالفًا عن بيوت ادلدينة.

ىذه الطريقة سبتاز بغرض أسئلة كاتبة السَتة الذاتية سواء  119عرض األسئلة، االستفسار والتعليق: •

لكاتب وفكره. أرى أف أكاف لشطص ما أو لنفسها والذي من خاللو يفهم القارئ ما جيوؿ يف نفسية ا

ىذا األسلوب بارز يف سَتة الكاتبة يف حديثها مع أبيها عن ذىاهبا إىل ادلدرسة مع زميالهتا حبيث أهنا 

ولم أسأؿ والدي: "عرضت أسئلة وجهتها للقراء كانت تنوي طرحها ألبيها إال أهنا مل تفصح عنها 

ت مبلغ النساء؟ ثم تهيبت فلذت وىل أكوف من بيت النبوة؟( )وإنما أردت أف أسألو وىل بلغ

هتدؼ ىذه األسئلة برأيي إىل تقريب الصورة للقارئ حىت ذبعلو يعيش جو التشدد الذي 120بالصمت"

 يفرضو الوالد عليها، لدرجة أهنا ال تتمكن من سؤالو عّما جيوؿ يف باذلا.

حداث اليت حصلت سردت الكاتبة سَتهتا كلها باستعماؿ أسلوب الضمَت ادلتكلم ومل زبفي حقيقة األ

معها بشكل فعلي ربت اسم آخر أو ضمَت آخر، فذلك يساعد القارئ على التحقق من مصداقية 

 األحداث ادلروية، واصلذاهبا ذلا أكثر.
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 الحوار:  -3

يرى أوحلاج أنو يلجأ كتاب سَتة كثَتوف يف استعماؿ ىذه التقنية كوسيلة للحفاظ على واقعية األحداث 

فهو خيدـ احلوار السَتة الذاتية من خالؿ عكسو وجهات نظر  121يوية ودراميةوجعل السَت أكثر ح

فهو يكشف ادلعلومات عن الكاتب وعن  122اآلخرين حوؿ شطصية الكاتب ووجهة نظر الكاتب لذاتو

من حولو ليضفي بذلك مصدًرا يستقي من خاللو القارئ معلومات بأسلوب سلتلف ويضفي على السَتة 

أما أنا  123كاتب السَتة احلوار كمنفذ إلبداء آرائو وإدالء قناعاتو ومبادئو.  مصداقية وواقعية. يرى

فأالحظ ظهور احلوار يف سَتة بنت الشاطئ يف مواقف كثَتة اليت ديكن من خالذلا استيضاح أمور معينة 

"ونسيت جدي وسؤالو عن حاؿ أو فهم طبيعة فكر شطص معُت كما ىو واضح يف ىذا االقتباس 

ا شارفت دارنا في طريق العودة، تذكرتو بغتًة فلم أدر بم أجيب. وقاومت خوفي، الخوخ، حتى إذ

بأني قد أستطيع التسلل إلى غرفتنا العلوية دوف أف يشعر جدي بعودتي، غير أنو لمحني من 

 مجلسو بالمنظرة المفتوحة على دىليز الدار، وناداني ليسمع مني: 

 كيف حاؿ الخوخ؟ -

 قلت في ارتباؾ: عاؿ! -

 عاد يسأؿ عّما أعني، فلم يسعفني ذىني بجواب، سوى: ضارب إلى الحمرة!ف

 وإذا ىّم بأف يضربني، انطلق لساني بالكلمة التي كاف ينبغي أف أقولها: محمر..

وعدوت إلى غرفتنا وثًبا، التمس األماف بين ذراعي أمي، وصوت جدي يعلو ورائي ساخًرا بما 

 حسبو تعالًما مني وتفاصًحا:
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 124دي آخرة عيشتك في الحضر.. ما نابك من غربتك إلى عّوج ضبتك.."ىيو!  -

ومن خالؿ ىذا االقتباس تتضح نظرة أىل الريف السلبية عن أىل ادلدف وكيف يروف أف العيش ىناؾ 

 ليس باألمر اجليد وينتقدوهنم يف طريقة حديثهم ويروف أهنم يّدعوف التفاصح. 

 استبطاف الذات: -4

طاف الذات ىو عملًيا الدخوؿ يف عمق الذات ومالحظة دواخلها وتتبع أحواذلا حيدد أوحلاج أف استب

ومنعرجاهتا وتطوراهتا. يستعمل فيو الكاتب عنصري التداعي وادلناجاة، وجيعل سلاطبو ىو نفسو عن طريق 

 توجيو اخلطاب إىل الذات بواسطة احلوار ادلغلق الذي يفصح من خاللو عن مكنوناتو النفسية وموقفو من

سلتلف األحداث والقضايا اليت تواجهو. إًذا يتلطص مفهـو األسلوب االستبطاين بأنو أسلوب الراوي 

وىذا ما كاف واضًحا من خالؿ قراءيت للسَتة فكثَتًا ما كانت تفصح الكاتبة عن  125العامل بكل شيء.

نفسها عن حقيقة مشاعرىا سواء أكانت مشاعر اخلوؼ، احلب أو القلق.فكثَتًا ما تساءلت بينها وبُت 

"ىل من سبيل إلى رحيل زوجها وعن مشوارىا اليت عانتو ىل كاف عمًدا يف سبيل الوصوؿ إليو، فتقوؿ: 

أف أستبقي تلك الرؤيا الباىرة لمسعاي إليو ولقائي بو، لتؤنس وحشة الفراؽ إلى أف يحين األجل 

 126فألحق بو ويلتئم الشمل مرة أخرى في عالم األرواح."

 زمكاني في الخطاب السيرذاتي:الفضاء ال -5

ىو احلّيز الزماين وادلكاين الذي ذبري فيو األحداث، الذي يتجلى من خالؿ رسم احمليط الذي ذبري فيو 

يّوظف ىذا الوصف إلبراز تأثَته على الشطصية  127األحداث مع مراعاة االىتماـ حبضور الذات.

 وبلورهتا.
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  128الوصف الزماني: أىمية

وري وعليو تًتتب عناصر التشويق، االيقاع واالستمرار، كما أنو حيدد دوافع أخرى أ. الزمن ىو عامل زل

 زلركة مثل السببية، التتابع واختيار األحداث

ب. حيدد طبيعة الرواية ويشكلها من خالؿ ربط شكل الرواية نفسها دبعاجلة عنصر الزمن وتتداخل فيها 

 . ادلستويات الزمنية الثالث من ماض وحاضر ومستقبل

ج. الزمن ىو دبثابة ىيكل الرواية، فهو يتطلل الرواية كّلها وال ديكن دراستو دراسة ذبزيئية لكونو عنصرًا 

 غَت مستقاًل يف النص.

أرى أف ذلك يتمثل يف سَتة بنت الشاطئ من خالؿ سرد قصتها بًتتيب زمٍت واضح ومرتب حسب 

ًبا بتقدـ سنها فتطرقت أواًل إىل  طفولتها، تعلمها يف ادلدرسة، نيل شهادة الكفاءة تسلسل ثقافتها مصاحر

 للمعلمات، شهادة الثانوية، معلمة، طالبة يف جامعة القاىرة، زواج.

أما بالنسبة لوصف ادلكاف فقد ظهر ذلك كثَتًا يف الرواية نظرًا لطبيعة تنقل الكاتبة بُت ادلناطق وتأملها 

هاتو وإطالالتو يف بداية السَتة وصًفا دقيًقا. وصفت شرفة منزؿ جد أمها من مجيع ج دبحيطها فمثاًل 

"حين بدأت أعي خطواتي على الدرب، كنت في ملعب طفولتي على شط النيل بمدينة دمياط 

العريقة، حيث يقـو بيت جدي ألمي "الشيخ إبراىيم الدمهوجي الكبير" ُمطاًل على النهر، عتيًقا 

ألفق أمامو من ناحيتي الشماؿ والغرب، شامًخا تضرب أسسو الصخرية في ماء النيل، ويمتد ا

فسيًحا رحًبا إلى غير مدى.. وعلى حافة النهر، أماـ الدور األرضي، شرفة بعرض البيت، تفضي 

من جانبيها إلى الماء بساللم من حجر........والمدخل الشمالي للشرفة، يفتح بباب على 

ين تؤوب من رحالتها عبر الرصيف عريض ممتد إلى مسافة طويلة، مرسى للسفن الشراعية ح
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البحر المتوسط..... أما المدخل اآلخر للشرفة، فكاف بابو يفتح على منطقة من الماء قريبة 

الغور، محجوزة بجدراف خشبية ساترة، اعتادت سيدات األسرة االستحماـ فيها.........وخلف 

اـ، تعلوىا طبقات الشرفة، قاعة كبرى الستقباؿ الضيوؼ والتجار المتنقلين ما بين مصر والش

كما أف ىذا الوصف الدقيق للمكاف دييز أسلوب الكاتبة فهي   129ثالث، بينها أدوار مسحورة.."

تصف الشرفة من مجيع جوانبها متطرقة إلطاللتها العديدة، ديكن االستدالؿ من خالؿ وصفها إىل 

 .عاداهتم وتقاليدىم سواء يف استقباؿ الضيوؼ ونوعية الزائرين ومحاـ احلرمي 

 الطابع االنتقائي:  -6

يقوؿ أوحلاج أف السَتة الذاتية تعترب اسًتجاًعا للماضي بواسطة التذكر أو الذاكرة، وإف ىذه العملية حبد 

ذاهتا قائمة يف األصل على االختيار، ألف ذاكرة الكاتب غالًبا ال ربتفظ إال أمورًا كاف ذلا وقًعا على 

انت مفرحة أو حزينة. السبب يف ذلك يرجع إىل الطبيعة حياتو وتأثَتًا ملحوظًا فيها، سواء أك

وقد يكوف االنتقاء متعمًدا للنص ألسباب  130السيكولوجية للذاكرة اإلنسانية وىي سهولة النسياف.

دينية، سياسية، اجتماعية، نفسية أو خجل الكاتب نفسو يف اإلفصاح عنها. شلا يلجأ الكاتب يف سَتتو 

ديكنٍت أف أورد مثااًل على ذلك بتصريح ينت الشاطئ يف  131اثإىل حذؼ أو إسقاط بعض األحد

حذفها لذكر االحدث اليت جرت على مدار عامُت يف ادلدرسة لالنتقاؿ لذكرى أىم بنظرىا فتقوؿ: 

"وأطوي حشًدا من ذكريات العامين التاليين بالمدرسة والبيت والقرية ألقف عند ذكرى معينة 

كما أهنا مل تذكر   132ي مجرى حياتي تأثيًرا بعيد المدى".تشبثت بوجداني في إلحاح. وأثرت ف
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معلومات عن بعض احملطات حياهتا ككيفية تقرهبا من الشيخ أمُت اخلويل ومراحل تطور عالقتها بو إىل 

 الزواج، وردود فعل أىلها ومن حوذلا ذلذا القرار.

 األحالـ والرؤيا: -7

َتة الذاتّية حيصرىا بُت زمنيُت لقّص احللم يف السَتة: ترى التميمي أف استحضار الرؤيا أو احللم يف الس

زمن ترائي الرؤيا أو احللم للنائم، وزمن استحضار نص الرؤيا أو احللم يف الذاكرة أثناء عملّية الكتابة. 

فورود األحالـ يف السَتة الذاتية كنص سردي يستحضر من ادلاضي خيضع للعملّية االنتقائية سباًما  

فنرى أف "بنت الشاطئ" مل تشتغل بتأويل تلك األحالـ بقدر  133يات الواقعّية.كاستحضار الذكر 

استطداـ تلك النصوص يف عملية ربط ادلاضي باحلاضر، فوظفت بعض ىذه الرؤى واألحالـ جلمع 

شتات الصورة بُت ماضي واقعي وماضي حدث يف ادلناـ، إذ كشف ذلك الربط عن سبب تعلق حياة 

يت محلت ذلا معٌت التبشَت. فاقًتف فيها زمن سرد الرؤيا بزمن قص الطفولة حيث الكاتبة بتلك الرؤيا ال

تنتقل من سرد سنوات الطفولة لًتبط بُت زمنيُت األّوؿ زمن الرؤيا والثاين زمن ربققها يف ادلستقبل البعيد 

" وأطوي حشًدا من ذكريات حيث تقوؿ:  134الذي ىو ماضي يف حياهتا الواقعية وقت الكتابة،

امين التاليين بالمدرسة والبيت والقرية، ألقف عند ذكرى بعينها تشبثت بوجداني في إلحاح، الع

وأثرت في مجرى حياتي تأثيًرا بعيد المدى ]...[ إنها ذكرى رؤيا بعيدة، ظلت تراودني عبر حدود 

ي في "عندما أويت ليلتها إلى فراشي، رأيتنوتكمل عائشة حلمها لتقوؿ:  135الزماف إلى يـو بذاتو."

المناـ جالسة في مقعدي بحجرة الدراسة، وإذا بمالؾ مجنح يهبط من السماء قرب النافذة 

المجاورة لمكاني، ويعطيني لفافة خضراء ثم يحلق عالًيا في السماء. ولما فتحت اللفافة، وجدت 
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 ترى التميمي أف 136فيها مصحًفا شريًفا لم تكن عيني قد وقعت من قبل على مثلو فخامة وبهاء!"

عائشة تتعامل مع نص الرؤيا دبنطق بيئتها ادلتصّوفة اليت عاشتها، وتفّسر الوجود دبنهجها حبكم تربيتها 

 137على يد أب وشيخ متصّوؼ يعد الرؤيا الصادقة من عالمات صفاء البصَتة وإشراؽ الوجداف.

ن "كنت بحكم ظروؼ نشأتي وبيئتي، أنفعل باألحالـ وأتأثر بالرؤى، فلما صحوت مفتقوؿ: 

نومي، أدركت عن يقين أف حياتي كلها مرتبطة بهذا المصحف، ىدية السماء إلي في رؤياي.." 
"أقوؿ ىذا وأنا أتمثل نفًرا من قومي، يهزوف وإثباتًا آخر على ذلك قوؿ عائشة يف سَتهتا:  138

رءوسهم حين يسمعوف ما أروي من حديث رؤياي، استنكارًا لػتأثري بحلم عابر في مناـ صبية لم 

كتمل العاشرة من العمر. ولعلهم لو نشأوا في مثل بيئتي، وتلقوا ما تلقيتو من ميراثها النفسي ت

والعقلي، لما أنكروا من األمر شيًئا. ومن عجب أنهم ال يستغربوف قصة أجنبية تقـو عقدتها على 

 رواسب في أعماؽ الذات من عهد الطفولة. وإنهم ليقرأوف بشغف وتقدير، بحوث علماء النفس

المحدثين في األحالـ وبواعثها وآثارىا وأصدائها وظاللها، حتى إذا قالها قائل منا، من صميم 

واقعو، عجبوا وتندروا، ناسين أننا بشر، قد يغلب أثر الرؤيا فينا، حكم الواقع، ويتحدى بمنطق 

عريب الذي يصدؽ  وىنا أرى نقًدا الذًعا من قبل الكاتبة موجًها إىل اجملتمع ال 139العاطفة منطق العقل."

كل ما يصل من الغرب تصديًقا أعمى دوف اعًتاض أو شك، بينما يرمي دائًما بسهاـ شكوكو لروايات 

وأحالـ صادقة يسردىا الكّتاب العرب قائلة بأهنا أيًضا بشر حيق ذلا أف ربلم وديكنها كذلك أيًضا، فهي 

 بذلك تقطع أي احتماؿ شلكن للتشكيك يف حلمها.
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 ل الثقافي ورؤية الواقع االجتماعي:تأثير الحق -8

حيدد أوحلاج أف احلقل الثقايف يتضمن رلموع العوامل اليت ربافظ على عالقة اإلنساف مع اآلثار الثقافية، 

وسبّده بادلكّونات اليت ديكن أف يستقيها من زليطو ليكتب سَتتو، فيحكم الكاتب على األمور ويراىا من 

ظل تقاليد النظاـ االجتماعي السائد يف عصره. كما أف الصورة اليت  خالؿ مفاىيم ثقافية اكتسبها يف

يضفيها اجملتمع على الكاتب تلعب دورًا يف إلزاـ الكاتب بأف دبراعاة متطلبات رلتمعو يف صور وأساليب 

 140معينة يف كتابتو.

كاتب السَتة   ويضيف أوحلاج بأف ىذا التأثَت البيئي االجتماعي الثقايف يتجلى بدايًة من خالؿ تصوير

لوضعية أسرتو اليت ذلا تأثَت مادي ومعنوي يف صقل شطصيتو. فيتطرؽ يف سَتتو إىل طبقتو االجتماعية 

"وكنت حتى تلك المرحلة أتعامل مع الدنيا بمنطق : 141والدينية كما صرحت بنت الشاطئ يف سَتهتا

وأفسر الوجود بمنهجها  بيئتي المتصوفة وأتلقى العلم بعقليتها وأمارس الحياة بذوقها ومزاجها

   142االشراقي الملهم"

كما أنٍت الحظت أف الكاتبة ذكرت كثَتًا يف سَتهتا معارضة والدىا لتعلمها خارج ادلنزؿ يف ادلدارس 

"لم أكن أدري كنو ىذه القوة القاىرة التي تدفعني إلى أف أحيد واجلامعات ومقاومتها لذلك، فتقوؿ: 

وأعدتني لو بيئتي، إلى ذلك الطريق المضاد الذي يصل إلى من الطريق الذي حدده لي والدي 

"الجامعة" وىي التي ينفر قومي من مجرد سماع اسمها، ويرثوف لكل من جذبت إليها من 

  143الطالب، وكأنها بدعة منكرة أو رجس من عمل حزب الشيطاف!"
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 اللغة: -9

بتة إمنا كانت لغة فصحى سهلة الفهم اعتقد أف الكاتبة استعملت لغة بسيطة مفهومة، مل تتكلف فيها ال

مل تتطللها اللهجة العامية ادلصرية إال قلياًل جًدا وذلك يف حوارىا مع جدىا من الريف، وأظن أهنا 

ىدفت فيو إىل تقريب احلدث أقرب ما ديكن للقارئ ظًنا منها أف ليس ىناؾ لغة فصحى أخرى ديكن 

جلد. ولعل طغياف الفصحى على العامّية يعود إىل ادلستوى أف تعرّب عن ىذه الكلمات سباًما كما تفوىها ا

الثقايف العايل الذي تنتمي إليو الكاتبة أو أهنا تعترب احلديث مفهوًما وقريًبا من القارئ دوف جلوئها دلثل 

 ىذا األسلوب أو رغبًة منها ألف يكوف العمل راقًيا، وسليًما لغًة وقواعًدا. 

 استخداـ الشعر: -11

قوؿ أف أسلوب الكاتبة يف استطداـ الشعر يف سَتهتا كاف واضًحا بشكل كبَت يف السَتة. نظرًا ديكنٍت ال

ألهنا ابتدأت فيو سَتهتا واختتمت أيًضا سَتهتا بو. فهي قصائد من تأليفها تتحدث فيها عن الشوؽ، 

ًة ماىية ىذا الفراؽ، احلب، ادلاضي والوحدة. حىت أهنا استطدمت عنواف سَتهتا يف مستهل شعرىا شارح

اجلسر وانو ما ىو إال وسيلة تعربه لتلقى زلبوهبا "زوجها" مرة أخرى. أرى أف ىذه الوسيلة مهمة جًدا 

جلذب القارئ وللفت انتباىو وكأنو دبثابة تلميح دلضموف السَتة الذي على القارئ توقعو، فباستطداـ 

احلب واحلزف نظرًا ألف طبيعة الشعر  الشعر يسهل على الكاتبة البوح دبا جيوؿ يف أعماقها من مشاعر

تسمح بذلك أكثر من النثر. كما انو خيدـ السَتة يف التنوع ويف إضفاء جو جديد شلتع على السَتة  

 ككل. 

 ذكر أسماء الشخصيات بشكل واضح دوف تعتيم: -11

كما أهنا   تعمدت الكاتبة برأيي استطداـ ىذه اآللية يف سرد قصتها لتؤكد على مصداقيتها وواقعيتها،

تراىا منفًذا لالعًتاؼ سواء أكاف اعًتافًا باجلميل دلن وقف إىل جانبها كأمها، جدىا، الشيخ دسوقي 
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جوىري وابنتو، أو اعًتافًا بأمور قد فعلتها سابًقا ككتابة افتتاحية رللة السيدة لبيبة أمحد وتوقيعو باسم 

َتة لتحافظ على حقيقتها وصدؽ أحداثها صاحبة اجمللة وليس بامسها. ذكر األمساء بوضوح خيدـ الس

 بنظر القراء، فيتعاطفوف مع الكاتبة وال يشكوف دبا تسرده من وقائع.

 الوثائق المكتوبة: -12

تقوؿ التميمي يف كتاهبا أف عائشة اعتمدت على الوثائق ادلكتوبة يف سَتهتا ومن امهها كاف الشعر الذي  

بداية السَتة: فكانت القصيدة األوىل دبثابة مقدمة  كتبتو عقب وفاة زوجها. وقد تصدرت قصيدتاف

، مصر اجلديدة(. 1966للكتاب ومطلعها يأخذ عنواف الكتاب "على اجلسر" وىي مؤرخة )يف مارس 

والقصيدة األخرى افتتحت هبا اجلزء األّوؿ من سَتهتا والذي حيمل عنوانًا "قبل أف نلتقي". ويف هناية 

ربت عنواف "دنيانا بعده". كما أف التميمي توضح أف استطداـ السَتة كذلك خصصت جزًء للشعر 

الشعر كوثيقة يكشف بوضوح عن مشاعر ُسِكت عنها يف صفحات السَتة نثرًا، إذ تصبح الصورة 

مثاؿ:مطلع القصيدة يف هناية السَتة   144ادلتبقية لذىن القارئ من ذلك احلب ىو ىذا الشعر نفسو.

 رؤيا(: 9/9/1966مؤرخة )شوشاي 

 طيف من أحببتو طاؼ بنا"
 فتنبهنا على وقع خطاه 
 خلتو قد آب من رحلتو

 145مرىف الشوؽ وقد طاؿ سراه"
 
 
 
 
 

                                                 
144

 212-211(. السَتة الذاتّية النسائّية يف األدب العريب ادلعاصر. ص 2005التميمي، أمل ) 
 151"على اجلسر". ص  145
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 ملخص البحث

ىذا البحث تطرؽ إىل مواضيع عدة زبص السَتة الذاتّية بشكل عاـ، وأخرى زبص سَتة بنت الشاطئ 

الذاتّية واليت انطلقت بداية "على اجلسر" بشكل خاص. يف الباب األوؿ عرض اخللفية النظرية للسَتة 

من الغرب، مث انتقلت إىل العرب، وعرفها ادلسلموف خاصة يف سَتة النيب زلمد صلى اهلل عليو وسلم، 

إضافة إىل ذلك مل يكن حظ الكاتبات كحظ الرجاؿ غنما كاف نصيبهن يف الكتابة قليل بداية، نظرًا 

جتماعي من منع الوالد وفرض سلطتو عليها للظروؼ القاسية اليت عاشتها سواء أكاف على مستوى ا

بعدـ اخلروج أو االتصاؿ باآلخرين، أو على مستوى تعليمي دبنعها من التعلم. تطرح يف ىذا الباب 

مواضيع أولّية مهمة لتعريف السَتة الذاتّية منها التعريف اللغوي واالصطالحي وكذلك إشكالية التسمية 

ىل ىي رواية سَتة ذاتية أـ سَتة ذاتّية روائّية وقد توصلوا إىل أف رواية اليت اختلف عليها الكثَت من النقاد 

السَتة الذاتية ىي أقرب إىل الرواية وال تسرد األحداث احلقيقية كما أهنا تعتمد على عنصر التطيل خالفًا 

السارد مع عن السَتة الذاتّية الروائّية، واليت تسرد احلقائق فقط وتتطابق فيها الشطصية الرئيسّية مع 

ادلؤلف نفسو. مل يتجاىل ىذا الباب عرض مقومات السَتة الذاتّية إىل جانب مالزلها الفنّية واليت تشمل 

العنواف ودالالتو ادلهمة اليت تعكس يف غالب األحياف مضموف السَتة، وادلعاىدة النصّية واليت تنص على 

يو السَتة. كما أنو تعدد أصناؼ السَتة الذاتية  الوثائق ادلكتوبة والرسائل وما إىل ذلك شلا ديكن أف ربتو 

كالصنف اإلخباري احملض، الصنف الذي يقص ادلغامرات، الصنف الذي يصور الصراع الروحي واآلخر 

الذي يكتب للتفسَت والتربير. إضافة إىل ذلك فإف السَتة الذاتّية النسائّية على وجو اخلصوص تتميز 

النسوية زلاولًة إبراز وظيفتها وتغلبها على القمع االجتماعي الذي  دبوضوعاهتا اليت زبص فيها قضاياىا

واجهتو يف ظل رلتمع ذكوري سلطوي، إًذا ىناؾ دوافع تتجلى من خالؿ ذلك لكتابة السَتة الذاتّية 

واليت تتلطص بالتربير، التطليد، احلنُت إىل ادلاضي ونزواًل عند رغبة القراء. وأما الفصل الثاين من ىذا 
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ب ففيو شرح موجز عن حياة الكاتبة عائشة عبد الرمحن إىل جانب مؤلفاهتا العديدة واليت سبيزت البا

بقضايا تفسَت القرآف، وأخرى قضايا دينّية ومقاالت وزلاضرات عن نساء الرسوؿ وبناتو. مرفق يف ىذا 

تها وخصوًصا الفصل تلطيص السَتة ككل والوقوؼ عن أىم احملطات اليت ركزت الكاتبة عليها يف كتاب

مسَتة تعليمها وتعرفها على زوجها الشيخ أمُت اخلويل. والباب الثاين يعرض اإلجابات ادلطتلفة عن 

سؤاؿ البحث، ويتطرؽ إىل دور األب القاسي يف ردع ابنتو عن التعليم وزلاوالتو العديدة يف عرقلة 

 يف دعم ابنتها حىت لو كاف ذلك بسيطًا إمنا مسَتهتا مقارنًا دوره وتأثَته بدور األـ احلنونة وتأثَتىا االجيايب

نرى كثَتًا زلاوالهتا يف مساندة ابنتها دلشوارىا بعدما تيقنت من عدـ إمكانية عزوفها عن ىدفها الذي 

تصبو إليو فنراىا رباوؿ إقناعو عن طريق اآلخرين أو حىت استغالؿ فرص سفره عن البيت لتقضية 

كالذىاب إىل مدرسة ادلعلمات يف ادلنصورة مث القاىرة. وأما الباب الثالث   ادلشاوير اليت تلـز ابنتها للتعلم

يف ىذا البحث فيتناوؿ األساليب واآلليات اليت استطدمتها الكاتبة يف عرض سَتهتا للقراء، كاألخبار 

 احملكية أو ادلروية، كاالنتقاء يف اختيار األحداث، كاحلوار وكيفية توظيفو بالسَتة إىل جانب اللغة

 واستطدامها يف السَتة.    
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