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 ادلقدمو

الذاتية نكهة خاصة، ألف الكاتب يتحدث فيها عن نفسو، فنحس بأف الكلفة قد رفعت   إف للسَتة
وكاتب السَتة قريب إىل قلوبنا، ألنو إظلا كتب : "بيننا وبينو كما يقوؿ الدكتور إحساف عباس يف كتابو

و، وأف ػلدثنا عن دخائل نفسو وٕتارب حياتو حديثا تلك السَتة من أجل أف يوجد رابطة ما بيننا وبين
يلقى منا آذانا واعية، ألنو يثَت فينا رغبة يف الكشف عن عامل صلهلو، ويوقفنا من صاحبو موقف األمُت 

وإف السَتة الذاتية تعترب إحدى اجلوانب اذلامة  (1)".على أسراره وخباياه، وىذا شيء يبعث فينا الرضي
ردية للذات احملورية وإحدى التجارب احلية ادلضيئة يف حياة أصحاهبا، خاصة إذا  النابضة باحلياة الس

كانت الذات الكاتبة ىي صاحبة القلم اليت سطرت ىذه السَتة ووضعت فيها من نفسها وخاطرىا 
 وفكرىا وذاكرهتا وتارؼلها كل ما يعطيها تأشَتة مرور إىل الساحة اإلبداعية كعمل أديب لو مقوماتو ومزاياه
اخلاصة، حيث تتسم السَتة الذاتية يف ىذه احلالة ٔتيسم الصدؽ الفٍت والتعبَت الذايت النابع من خطوط 

 عريضة حلياة الذات الكاتبة.

                   سؤاؿ البحث
  كيف تنظر فدوى طوقاف للمرأة يف سَتهتا.

 إف سبب اختياري ذلذه السَتة ينبع من األسباب التالية:

مواليد مدينة نابلس الفلسطينية ىذه ادلدينة اليت ولد فيها أيب  وانأ مل اعش فيها ومل  فدوى طوقاف من
أتنفس ىواىا ولكٍت اذكر من خالؿ زيارايت دلدينة نابلس من أياـ الطفولة أسواقها ادلسقوفة واألزقة 

أدؽ التفاصيل الضيقة وروائح ادلأكوالت واحللويات النابلسية ومن خالؿ قراءيت لسَتة فدوى عشت معها 
فقد أتقنت فدوى الوصف دلدينتها ومن خالؿ ٖتليلنا لسَتة األياـ لطو حسُت علمت أف الكاتب يذكر 
يف سَتتو تفاصيل ادلكاف الذي ولد فيو فكاف ىذا دافع قوي الف اختار ىذه السَتة فمن خالؿ فدوى 

واجلباؿ والوضع السياسي، بدوف تعرفت على الكثَت الكثَت عن مدينة نابلس والناس والعادات والتقاليد 
 شك اختياري كاف صائبا.

                                                           
(1)

 .101"فن السَتة"  لألستاذ إحساف عباس، ص:    



السبب الثاين: الختياري ىذه السَتة ىو حب االستطالع يف معرفة تفاصيل حياة الشاعرة فدوى طوقاف 
 وسبب معاناهتا وكيف استطاعت أف ٖتقق ىدفها وأحالمها.

 السبب الثالث: وجود عدة مصادر تساعدين يف ْتثي ادلتواضع.

 ألدبية للشاعرة فدوى طوقافالمكانة ا

لفدوى طوقاف مكانة رفيعة من الناحية األدبية فهي حاصلة على عدة جوائز وأيضا ىناؾ عدة دراسات 
 يف الدكتوراه وادلاجستَت يف أشعارىا والسَتة الذاتية .

 نتاج فدوى طوقاف األدبي في الرسائل العلمية :
 :الدكتوراه  -أ 
 . عبد اهلل الشحاـ، جامعة مانشسًت، اصللًتا.إنتاج فدوى طوقاف الشعري، د -
 سَتة فدوى طوقاف الذاتية، مايا فاف درفلدف، جامعة أمسًتداـ،ىولندا. -
 فدوى طوقاف: أغراض شعرىا وخصائصو الفنية، د. إبراىيم العلم، اجلامعة اللبنانية. -

 :ادلاجستَت -ب 
 .ِت األغا، جامعة القاىرةالصورة، أثر الوجداف اإلسالمي يف إنتاج فدوى طوقاف، ػل

 .فرجينيا وولف وفدوى طوقاف يف السَتة الذاتية لكل منهما )دراسة مقارنة(، سَتين حليلة، جامعة لندف
 .الصورة الشعرية عند فدوى طوقاف، خالد السنداوي، اجلامعة العربية

 .فدوى طوقاف يف سَتهتا الذاتية، ناديا عودة، جامعة بوف، أدلانيا

 .قاف وأعليتها يف دراسة أشعارىا، رمضاف عطا زلمد شيخ عمر، جامعة النجاح الوطنية، نابلسسَتة فدوى طو 
ىذا عدا أْتاٍث ودراساٍت كثَتٍة نشرت يف الكتب واجملالت والدوريات العربية واألجنبية. وٙتة دراسات علمية 

 .أخرى صدرت مؤخرا ومل يتسن االطالع عليها
  :قالوا عن فدوى طوقاف

اف من أبرز شعراء جيلها، وما من شك يف أف ما أسهمت بو يف دواوينها يعد جزءًا ىامًا من فدوى طوق"
 ."الًتاث الشعري احلديث

 .ـ4991من تقرير جلنة ٖتكيم جائزة البابطُت لإلبداع الشعري، 
 ٘تيزت فدوى طوقاف بروح إبداعية واضحة، وضعت شعرىا يف مقدمة الشعر النسائي الفلسطيٍت إف مل يكن -

 يف مقدمة الشعر النسائي العريب. "شاكر النابلسي، من مقدمة كتابو "فدوى طوقاف تشتبك مع الشعر"
كاف شعرىا صوراً حية لتطور احلياة الشعرية بعد النكبة، ومن ؽلض يف قراءتو، ويتدرج معو من حيث الزماف،   -

ث ادلشتملة عليو". د. عبد الرٛتن غلد صورة وجدانية حلياة اجملتمع الفلسطيٍت وتطورىا بفعل تطور األحدا
 ياغي، من ملف جريدة البعث السورية عن فدوى طوقاف.



منذ أياـ الراحل العظيم طو حسُت مل تبلغ سَتة ذاتية ما بلغتو سَتة فدوى طوقاف من جرأة يف الطرح وأصالة  -
 .الشاعر مسيح القاسم"يف التعبَت وإشراؽ يف العبارة 

 
اضع على التحليل ادلوجود يف ادلصادر، واحد الصعوبات اليت واجهتٍت ىي عدـ توفر لقد اعتمدت يف ْتثي ادلتو 

 ىذه ادلصادر يف الكلية وكنت ْتاجة للسفر إىل كلية ألقامسي.
 مبنى البحث

ػلوي بداخلو الفصل األوؿ والثاين، الفصل األوؿ يبحث يف  الباب األوؿالبحث مقسم إىل ثالثة أبواب، 
يفة اليت تتحدث عن السَتة الذاتية نشأهتا ومفهومها تعرؼ للسَتة الذاتية من خالؿ اخللفية النظرية للوظ

مقارنتها مع غَتىا من األنواع األدبية السَتة، تطور السَتة يف األدب العريب والغريب. وأيضا يبحث يف وجو 
الثاين فيبحث يف النقاط  الشبو واالختالؼ بُت السَتة الذاتية والسَتة الغَتية ورواية سَتة ذاتية. أما الفصل

التالية: نبذة قصَتة عن الشاعرة فدوى طوقاف، ملخص دلضموف السَتة والدراسات اليت كتبت قبل الدراسة 
 خاصيت عن الشاعرة فدوى طوقاف.وأيضا البحث يف سَتة فدوى وسَت النساء العربيات البارزات.

سؤاؿ باالعتماد على األمثلة واحلجج ادلنطقية اليت ػلوي سؤاؿ البحث وزلاولة اإلجابة عن ىذا الالباب الثاني 
 تدعم إجابيت.

يبحث يف تقنيات السرد السَت ذايت: األسلوب واللغة يف سَتة فدوى طوقاف.والبناء السردي  أما الباب الثالث
 يف السَتة وأيضا إسًتاتيجية العنواف رحلة جبلية رحلة صعبة.

بواب السابقة. وذكر أىم ما توصلت إليو بشكل ويتناوؿ تلخيص لكل باب من األ ملخص البحث
  .عاـ.وكتابة توصيات واقًتاحات مستقبلية ٗتص البحث

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معنى السيرة في اللغة :

                         السَتة الطريقة. يقاؿ : سار هبم سَتة حسنة والسَتة اذليئة.
  1ويف التنزيل العزيز :سنعيدىا سَتهتا األوىل.

 لسيرة الذاتية : مفهومها، نشأتها.ا

إف صعوبة إغلاد حد جامع مانع للسَتة الذاتية، ال يكمن يف حداثة نشأهتا، ألهنا ليست حديثة النشأة كما يرى "جورج ماي"، إظلا يكمن 
 2التجوؿ بداخلها ْترية. يف مرونة ىذا اجلنس األديب، وضعف احلدود الفاصلة بينو وبُت األجناس األدبية األخرى، شلا غلعلو قادرا على

وإذا كانت الدراسات مل ٕتمع على سبب وجود إشكالية يف تعريف السَتة الذاتية، فإهنا تكاد ٕتمع على وجود تلك اإلشكالية، لذلك صلد 
تية يف دراسة سابق، فيليب لوجوف يف كتابو : "السَتة الذاتية :ادليثاؽ والتاريخ"، يعلن تراجعو عن التعريف الذي كاف قد وضعو للسَتة الذا

مث ػلاوؿ إغلاد حد جديد ذلا بواسطة سلسالت من التعارضات بُت سلتلف النصوص ادلقًتحة للقراء، ويضع يف سبيل ذلك قيودا صارمة 
ة أـ للوصوؿ إىل حد جامع مانع للسَتة الذاتية، ومع ذلك صلده يعًتؼ يف النهاية، انو ال بد من وجود نصوص ػلار فيها الدارس أىي  رواي

 3سَتة ذاتية.

ولعل أكثر الدارسُت احًتاسا من الوقوع باخللط، أو النقص ىم الذين أحجموا عن وضع تعريف للسَتة الذاتية. واحلق أف واضعي النظريات 
 4األدبية منذ أرسطو حىت يومنا ىذا، باستثناء زلاوالت يسَتة.. ال صلد منهم من يهتم بتحديد ىذا النوع األديب

 اضوا غمار ٕتربة وضع تعريف للسَتة الذاتية، فنستطيع أف نصنف معظم تعريفاهتم يف قسمُتأما اللذين خ

ىو أللذي يرى الباحث فيو أف السَتة الذاتية نوع خاص من السَتة، يسرد فيها ادلؤلف حياتو بقلمو، ومثاؿ ذلك ما ورد  – القسم األوؿ
 5لسَتة.يف ادلوسوعة الربيطانية : السَتة الذاتية نوع خاص من ا

واحلد الذي وضعو "فيليب لوجوف" للسَتة الذاتية، إذ يقوؿ أهنا : حكي استعادي نثري يقـو بو شخص واقعي عن وجوده اخلاص، وذلك 
 6عندما يركز على حياتو الفردية، وعلى تاريخ شخصيتو بصفة خاصة.

 7ة شخص يرويها بنفسو.ومن ابسط تعريفات السَتة الذاتية ما وضعو ذلا ستاروبنسكي يف قولو : ىي سَت 

الشخصية ومن الباحثُت العرب اللذين عرفوا السَتة الذاتية تعريفا قريبا من ىذا ادلفهـو : زلمد عبد الغٍت حسن إذ يقوؿ : الًتاجم الذاتية أو 
بو، وكهولتو، وما جرى لو : ىي أف يكتب ادلرء بنفسو تاريخ نفسو، فيسجل حوادثو وأخباره، ويسرد أعمالو وأثاره، ويذكر أياـ طفولتو وشبا

 8فيها من أحداث تعظم وتضؤؿ تبعا ألعليتو.

                                                           
1

باتٍ يُظىس، نغاٌ انؼش   
2

9ذهاٍَ شاكش، انغُشج انزاذُح فٍ األدب انؼشتٍ، ص   
3

22فُهُة نىجىٌ، انغُشج انزاذُح : انًُصاق وانراسَخ، ذشجًح ػًش حهٍ، ص   
4

10ذهاٍَ شاكش، انغُشج انزاذُح فٍ األدب انؼشتٍ، ص   
5

10انًصذس انغاتك، ص   
6

22صفُهُة نىجىٌ، انغُشج انزاذُح : انًُصاق وانراسَخ، ذشجًح ػًش حهٍ،    
7

9شكشٌ انًثخىخ، عُشج انغائة، عُشج األذٍ، ص   
8

23يحًذ ػثذ انغٍُ حغٍ، انرشاجى وانغُش، ص   



وشلا ال شك فيو أف السَتة الذاتية ىي قصة حياة إنساف يرويها بنفسو، ولكن ذلك ال يعٍت أف كل حديث يسرده اإلنساف عن نفسو ىو 
 9لمفاخر وادلآثر.سَتة ذاتية، إذ انو ليس الًتٚتة الذاتية حديثا ساذجا عن النفس وال ىي تدوين ل

وع كما أهنا ال ؽلكن أف تكوف رلموعة من األحداث واألخبار ادلتناثرة، اليت ال يربط بينها خيط من ادلنطق أو التسلسل، فالسَتة الذاتية ن
 10من أنواع الفن القصصي، لذلك ال بد من أف يكوف ذلا بناء فٍت مثل سائر أنواع الفن القصصي األخرى.

: اىيم عبد الدامي أف يقدـ تعريفا للسَتة الذاتية يعتمد على ادلفهـو السابق، ويشًتط فيو وجود بناء فٍت ذلا إذ يقوؿ وقد استطاع ػلي إبر 
"والترجمة الذاتية الفنية ىي التي يصوغها صاحبها في صورة مترابطة، على أساس من الوحدة والتساؽ في البناء والروح.. وفي 

نا محتوى وافيا كامال عن تاريخو الشخصي، على نحو موجز حافل بالتجارب والخبرات أسلوب أدبي قادر على أف ينقل الي
المنوعة الخصبة، وىذا األسلوب يقـو على جماؿ العرض، وحسن التقسيم، وعذوبة العبارة، وحالوة النص األدبي، وبث الحياة 

اصر ضئيلة من الخياؿ لربط أجزاء عملو حتى تبدو والحركة في تصوير الوقائع والشخصيات، وفيما بتمثلو في حواره، مستعينا بعن
 11.ترجمتو الذاتية في صورة متماسكة محكمة، على أال يسترسل مع التخيل والتصور حتى ال ينأى عن الترجمة الذاتية"

 ىا من األنواع األدبية.من تعريفات السَتة الذاتية فهو أللذي يعتمد على تعريف السَتة الذاتية من خالؿ مقارنتها بغَت  -أما القسم الثاني

ىو أللذي يفضل فيو الباحث السَتة الذاتية على غَتىا من  الشكل األوؿونستطيع أف صلد يف ىذا القسم ثالثة أشكاؿ من التعريفات، 
األدب الحميم، أللذي ىو اشد لصوقا  السيرة الذاتية نوع مناألنواع األدبية بصفة من الصفات، ومثاؿ ذلك قوؿ علي شلق : "

انو أدؽ وارؽ فنوف الكتابة " وقوؿ ليوف سًتا شي أللذي وصف.. فن السَتة ذات مرة فقاؿ: "إلنساف من أية تجربة أخرى يعانيهابا
. والواقع أف احلديث عن السَتة الذاتية هبذه الطريقة ؽلكن أف نعده وصفا ذلا ال زلاولة لتعريفها، وحىت يف رلاؿ الوصف ال نستطيع أف طرا"

فات على السَتة الذاتية بعامة، وذلك ألنو يف كثَت من األحياف، قد تكوف السَتة بعيدة كل البعد عن واقع مؤلفها، وبذلك نطلق ىذه الص
 12تفقد مسة الدقة واللصوؽ بو

تكوف بل أف بعض الدارسُت يرى أف الرواية تكوف أحيانا أكثر صدقا من السَتة الذاتية، ومثاؿ ذلك اندريو جيد إذ يقوؿ : ال ؽلكن أف 
ادلذكرات إال نصف صادقة، ولو كاف ىم احلقيقة كبَتا جدا، فكل شيء معقد دائما أكثر شلا نقولو، بل رٔتا تقًتب احلقيقة أكثر يف 

 13الرواية.

من تعريفات ىذا القسم، فهو الشكل أللذي يعمد فيو الباحث إىل تعريف السَتة الذاتية عن طريق الصفات ادلشًتكة  -أما الشكل الثاني
ينها وبُت الفنوف األدبية األخرى، ومثاؿ ذلك قوؿ أنيس ادلقدسي عن فن السَتة :ىو نوع من األدب غلمع بُت التحري التارؼلي واإلمتاع ب

 14القصصي.

من أشكاؿ ىذا القسم ىو أللذي ػلاوؿ فيو الباحث أف يعرؼ السَتة الذاتية عن طريق اإلشارة إىل اختالفها عن الفنوف  والشكل الثالث
دبية األخرى القريبة منها، ومثاؿ ذلك قوؿ حبور عبد النور : السَتة الذاتية كتاب يروي حياة ادلؤلف بقلمو، وىو ؼلتلف مادة ومنهجا األ

 15عن ادلذكرات واليوميات
                                                           

9
99-98إحغاٌ ػثاط، فٍ انغُشج، ص   

10
11ذهاٍَ شاكش، انغُشج انزاذُح فٍ األدب انؼشتٍ، ص   

11
10َحًُ إتشاهُى ػثذ انذاَى، انرشجًح انزاذُح فٍ األدب انؼشتٍ انحذَس، ص   

12
13انغُشج انزاذُح فٍ األدب انؼشتٍ، ص ذهاٍَ شاكش،   

13
58فُهُة نىجىٌ، انغُشج انزاذُح : انًُصاق وانراسَخ، ذشجًح ػًش حهٍ، ص   

14
547أَُظ انًمذعٍ، انفُىٌ األدتُح وأػاليها فٍ انُهضح انؼشتُح انحذَصح، ص   



نعد كل عمل ونستطيع أف نالحظ أف تعريفات ىذه األشكاؿ أيضا ال ٖتتوي على تعريف جامع مانع للسَتة الذاتية، ألننا ال نستطيع أف 
غلمع بُت التحري التارؼلي، واإلمتاع القصصي سَتة ذاتية، فالتاريخ نفسو يف بعض احلاالت، حُت يصوغو مؤرخ أديب صلد فيو عنصر 
اإلمتاع القصصي كما أف  مادة السَتة الذاتية ال ٗتتلف عن مادة ادلذكرات أو اليوميات، بل على العكس، فمن ادلستحب أف يكوف 

ورٔتا                الذاتية مذكرات أو يوميات تعينو عند كتابة سَتتو على تذكر األحداث اليت مرت بو قدؽلا. لصاحب السَتة
و كاف فيليب لوجوف من أكثر الباحثُت ٖتريا للدقة يف صياغة تعريفو للسَتة الذاتية، فهو عندما عرفها بقولو : حكي استعادي نثري، يقـو ب

وذلك عندما يركز على حياتو الفردية وعلى تاريخ شخصيتو بصفة خاصة. بُت شكل الكالـ، وىو سرد شخص واقعي عن وجوده اخلاص، 
حلياة صاحب السَتة، كما بُت موضوع السَتة، وىو حياة الكاتب بصفة خاصة، كذلك بُت وجوب التطابق بُت ادلؤلف والراوي والشخصية 

 الرئيسية يف السَتة.

ماؿ األدبية ال نستطيع أف نتوثق من مسالة التطابق، وذلك عندما ال ػلتوي العمل األديب على عنواف وقد الحظ لوجوف أننا يف بعض األع
فرعي يبُت نوعو ىل ىو سَتة ذاتية أـ رواية، وال يتضمن أي إشارة تبُت جنسو األديب، ويف الوقت نفسو ال يذكر ادلؤلف اسم الشخصية 

أف نصنف العمل األديب، ىل ىو رواية أـ سَتة ذاتية. وأنا أرى انو يف مثل ىذه احلالة من  الرئيسية يف العمل، ففي ىذه احلالة ال نستطيع
األفضل أف نتعامل مع العمل األديب على انو عمل ٗتييلي أي رواية، ألننا ال نستطيع أف نتعامل مع ادلواقف واألحداث اليت ترد فيو على 

 أهنا حقائق ما داـ ادلؤلف مل يصرح بذلك.

 ىف ىذه اإلشكالية اليت يقع بسببها اخللط بُت السَتة الذاتية والرواية، أرى أف نشًتط يف تعريف السَتة الذاتية، أف يصرح فيها ولكي نتال
 الكاتب بأسلوب مباشر، أو غَت مباشر باف ما يكتبو ىو سَتة ذاتية.

نثر استعادي، أي سرد حلياة ادلؤلف ادلاضية، لكنو  وىناؾ إشكالية أخرى أجدىا يف تعريف "لوجوف"، وىي انو بُت شكل الكالـ، وىو انو
ومن الطبيعي انو لو ٖتققت ٚتيع شروط السَتة الذاتية، ومت سرد األحداث فيها  قيد ينظمو يف بناء فٍت. مل غلعل ىذا السرد مشروطا باي

     ذاتية.نعد العمل سَتة بطريقة عشوائية ال يربط بينها خيط من التسلسل الفٍت فإننا ال نستطيع أف 
وأخَتا استطيع أف اقًتح تعريفا للسَتة الذاتية يعتمد على تعريف لوجوف، مع بعض التعديالت، وىو أهنا : حكي استعادي نثري، يتسم 
بالتماسك، والتسلسل يف سرد األحداث يقـو بو شخص واقعي عن وجوده اخلاص، وذلك عندما يركز على حياتو الفردية وعلى تاريخ 

خاصة، ويشًتط فيو أف يصرح الكاتب بأسلوب مباشر أو غَت مباشر أف ما يكتبو ىو سَتة ذاتية. ومن اجلدير بالذكر أننا شخصيتو بصفة 
حُت نشًتط وجود بناء فٍت للسَتة الذاتية، ال نتوقع أف يكوف ذلا بناء أو شكل فٍت واحد ال ؽلكن ٕتاوزه، بل ضلاوؿ أف نلمس اخلطوط 

 16ف أشكاؿ السَتة الذاتية.العريضة اليت ٕتمع بُت سلتل

  السيرة الذاتية واألنواع القريبة منها :

ذا التداخل إف السَتة الذاتية تتداخل مع غَتىا من األنواع، واىم ىذه األنواع ىي التاريخ والسَتة الغَتية، وادلذكرات، واليوميات، والرواية، وى
نواع، وىذا الشبو ال ؽلكن أف يصل إىل حد التطابق، أي انو يوجد بُت السَتة يعٍت وجود أوجو شبو بُت السَتة الذاتية وكل نوع من ىذه األ

 الذاتية وىذه األنواع أوجو اختالؼ أيضا.
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143حثىس ػثذ انُىس، انًؼجى األدتٍ، ص   
16

16-15ؼشتٍ، ذهاٍَ شاكش، انغُشج انزاذُح فٍ األدب ان   



لقد نشأت السَتة بنوعيها: الذاتية، والغَتية يف حضن التاريخ، لذلك ففيها بعض مالزلو، بل يف بعض األحياف تقًتب منو إىل درجة ٕتعل 
 17لونا من ألواف التاريخ.بعض الباحثُت يعدوهنا 

ويف كثَت من األحياف صلد أف الكاتب عندما ػلاوؿ أف يعرؼ السَتة، يعرفها بأهنا تاريخ احلياة، ومثاؿ ذلك ما ورد يف معجم ادلصطلحات 
 18العربية يف اللغة واألدب السَتة تاريخ احلياة، ترٚتة احلياة.

عرض أعمالو متصلة باألحداث العامة، أو منعكسة منها أو متأثرة هبا فاف السَتة يف وكلما كانت السَتة تعرض للفرد يف نطاؽ اجملتمع، وت
 ىذا الوضع ٖتقق غاية تارؼلية، وكلما كانت السَتة ٕتتزىء بالفرد وتفصلو عن رلتمعو، وٕتعلو احلقيقة الوحيدة الكربى، وتنظر إىل كل ما

        19عيفة.يصدر عنو نظرة مستقلة، فاف صلتها بالتاريخ تكوف واىية ض
ثر من والسَتة الذاتية ابتعدت عن التاريخ أكثر من السَتة الغَتية، الف السَتة الغَتية ىي اليت تظل مقيدة بالوثائق واحلقائق التارؼلية أك

عايشو من السَتة الذاتية، اليت أصبحت تتجاوز التاريخ عندما تتجو إىل سرب أغوار اإلنساف، وتصوير ما عاناه من صراعات، ونقل ما 
 ٕتارب.

صلد أف معظم الباحثُت قد اٚتعوا على أف أىم فرؽ بينهما، ىو أف السَتة الذاتية وعند محاولة رصد العالقة بين السيرة الذاتية والغيرية، 
ية الرئيسة وقعد يتم فيها التطابق بُت السارد والشخصية الرئيسة وادلبدع، أما السَتة الغَتية فال ؽلكن أف يتطابق فيها ادلبدع مع الشخص

  20انعداـ التطابق بُت الراوي والشخصية الرئيسة بالسَتة الغَتية عن أف تكوف سَتة ذاتية

ف كاتب السَتة يقدـ الشخصية من الداخل إىل اخلارج، ٔتعٌت انو يقدـ أ وٗتتلف السَتة الذاتية عن الغَتية يف طريقة رسم الشخصية إذ
زىا يف شكل أحداث، أما كاتب السَتة الغَتية فليس أمامو إال أحداث يف أكثر األحياف منها يتعمق االنفعاالت مث أثرىا اخلارجي، أو برو 

إىل الداخل، أو يقدـ الشخصية من اخلارج إىل الداخل، ويف كثَت من األحياف ال يستطيع كاتب السَتة الغَتية أف يصف أحاسيس 
ة الذاتية والسَتة الغَتية، فليس ادلقصود من السَتة الذاتية أف يتتبع الكاتب شخصيتو وانفعاالهتا. وىنا نقف على فارؽ جوىري بُت السَت 

 21تاريخ حياتو وحسب.. ولكن األخطر ىو أف يتعمق أحاسيسو، ويسجل لنا نبضات قلبو وىذا ما ال يقوى عليو كاتب السَتة الغَتية.

ا غلوؿ فيها، فاف كاتب السَتة الغَتية اقدر على التزاـ ادلوضوعية وإذا كاف كاتب السَتة الذاتية أكثر مقدرة على سرب أغوار ذاتو وكشف م
فيما يكتبو فال بد أف يكوف من يكتب سَتة غَتية موضوعيا يف النظرة إىل صاحبو، واىل األشياء واحلقائق ادلتعلقة بو، كما ال ؽلكن أف 

        22يكتب سَتة نفسو إال أف كاف يبصر احلقائق ادلتعلقة بذاتو على ضلو ذايت.
من وكاتب السَتة الذاتية يصور لنا مادة منتزعة من ذاتو، لذلك فانو يتعامل معها ْتنو وعطف، أما كاتب السَتة الغَتية فانو يستقي مادتو 
قف العامل احمليط، لذلك فانو يقف منها موقف الشاىد، أما كاتب السَتة الذاتية فعليو أف يؤدي دور الشاىد والقاضي معا ومًتجم غَته ي

  23موقف الشاىد ال القاضي، أما مًتجم نفسو فاتو غلمع بُت الصفتُت.

من أشكاؿ السَتة الذاتية، غَت أهنما ؼلتلفاف عنها وؽلكن لكاتب السَتة الذاتية إذا كاف  المذكرات واليومياتوقد يعد بعض الدارسُت 
وادلذكرات من حيث ادلادة اليت ٖتتويها أوسع مدى من اضي.ادللديو مذكرات أو يوميات أف يرجع إليها يكتب سَتتو، لتعينو على تذكر 
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16انًصذس انغاتك، ص   
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10إحغاٌ ػثاط، فٍ انغُشج، ص   
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16شكشٌ انًثخىخ، عُشج انغائة عُشج األذٍ، ص   
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253ياهش حغٍُ فهًٍ، انغُشج ذاسَخ وفٍ، ص   
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111-109إحغاٌ ػثاط، فٍ انغُشج، ص   
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6ػثذ انؼضَض ششف، أدب انغُشج انزاذُح، ص   



السَتة الذاتية، فهي تستطيع أف تستوعب األحداث اخلاصة، اليت يهتم هبا كاتب السَتة الذاتية، كما اهنا هتتم برصد األحداث التارؼلية 
، وىو بذلك ؼللف كاتب 24و بتصوير واقعو الذايتوتسجيلها. بل أف كاتب ادلذكرات يعٍت فيها بتصوير األحداث التارؼلية أكثر من عنايت

 السَتة الذاتية، أللذي يعٍت بواقعو الذايت أكثر من عنايتو باألحداث التارؼلية.

   25أما اليوميات فهي أكثر قربا من السَتة الذاتية، إذ أهنا سجل للتجارب واخلربات اليومية، وحفظ األخبار واألحداث احلياتية للشخص.
، كما أهنا تتسم بالقدرة على رصد ادلواقف 26يات عن السَتة الذاتية يف أف األحداث ترد فيها على شكل متقطع غَت رتيبوٗتتلف اليوم

 عند حدوثها، وىي تفتقر تبعا لذلك إىل ادلنظور االستعادي يف القص.

التسجيل والتوضيح دلا يدور حوذلا، أما ما يدور ومن الفروؽ اجلوىرية بُت ادلذكرات والسَتة الذاتية، أف شخصية كاتب ادلذكرات تلتـز عادة ب
داخل فيظل يف الظل واف نص السَتة الذاتية بكي ماضيا بسرد متواصل فيما تكوف ادلذكرات واليوميات عبارة عن مدونات ذلا قوة الوثيقة 

 27اليت ال ؽلكن تعديل زمنها.

فمن حيث البناء الفٍت يوجد تداخل كبَت بينهما.ومن ناحية أخرى ىناؾ  أما الرواية فإنها أكثر األشكاؿ الفنية قربا من السيرة الذاتية،
التقارب ادلستحدث بُت منهج الًتاجم، واألسلوب الروائي، ففي الًتاجم احلديثة متعة القصص، وتشويق الرواية، وبراعة النسج، وإجادة 

ئيسة، اليت تدور حوذلا األحداث، ويصف األشخاص ومن األشكاؿ ادلألوفة يف الرواية أف يكوف السارد ىو الشخصية الر  28السرد.
واألحداث من وجهة نظره، ومن ادلألوؼ أيضا اف يتسم السرد بادلنطق والتماسك، إىل درجة نقنع معها أف أحداث النص أللذي نقرؤه قد 

ومسالة التطابق ال ؽلكن أف  وقعت بالفعل.ومثل ىذا الشكل الروائي يصلح أف يكوف سَتة ذاتية، بشرط أف يتطابق السارد مع ادلؤلف.
 نتوثق منها إال بإشارة من ادلؤلف، ويف كثَت من األحياف، صلد أف ىناؾ تشاهبا بُت الشخصية الرئيسة يف العمل األديب وبُت ادلؤلف، لكن

، قد تكوف كبَتة أو قليلة ىذا التشابو ال يصل إىل حد التطابق، وىذا الشكل مساه فيليب لوجوف : "رواية السَت ذايت"، الف ادلشاهبة درجات
   29أما السَتة الذاتية فال ٖتتوي درجات، أهنا كل شيء أو ال شيء

ـ الف وٗتتلف السَتة الذاتية عن الرواية ٓتياذلا ادلقيد، فالروائي يستطيع أف يستخدـ اخلياؿ كما يشاء، ولكن خياؿ كاتب السَتة شلسوؾ الزما
 30ةالسَتة ىي إعادة تقدمي صورة حلياة إنساني

،ال يستطيع 31وٗتتلف الرواية عن السَتة الذاتية، يف طريقة التعامل مع الزماف وادلكاف، إذ أف للزماف وادلكاف يف السَتة الذاتية قيمة وثائقية
متد فينقلنا معها ادلبدع أف يتجاوز علا، أما الروائي فيستطيع أف غلعل زماف روايتو شلتدا عرب قروف طويلة، وينتقل ْترية خالؿ ذلك الزماف ادل

على سبيل ادلثاؿ من العصر اجلاىلي إىل احلديث، مث يرتد إىل العباسي وىكذا دوف قيد، ويستطيع أيضا أف يرسم لنا أماكن أسطورية ال 
         .32وجود ذلا على ارض الواقع، وغلري أحداث روايتو عليها

 لروايات التجريبية.وىذا األسلوب يف التعامل مع ادلكاف والزماف يظهر بشكل بارز يف ا
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20ص ذهاٍَ شاكش، انغُشج انزاذُح فٍ االدب انؼشتٍ انحذَس،   
28

21ذهاٍَ شاكش، انغُشج فٍ األدب انؼشتٍ انحذَس، ص   
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22انًصذس انغاتك، ص    
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22انًصذس انغاتك، ص   



ة، ولكن وتشًتؾ السَتة الذاتية مع الرواية يف أف األديب اجليد، يستطيع أف غلعل فيها عنصر التشويق، فيغري القارئ بإ٘تاـ قراءهتا إىل النهاي
اتية ىي الوصوؿ إىل الوضع ٗتتلف معها يف أف هناية الرواية تكوف غالبا رلهولة لدى القارئ، أما السَتة الذاتية فعكس ذلك، الف السَتة الذ

الذي يعيش فيو ادلؤلف وقت كتابة السَتة، وىذا الوضع يكوف يف معظم احلاالت معروفا لدى القارئ، الف كاتب السَتة الذاتية إذا كاف 
 33إنسانا رلهوال غَت متميز يف أي رلاؿ من اجملاالت، فاف سَتتو لن تلقى رواجا بُت القراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

22انًصذس انغاتك، ص   

 

 

 

 

 

 



 السيرة في األدب العربي والغربي تطور

فن الًتٚتة الذاتية قدمي يف أدبنا العريب وليس وليد العصر احلديث، نعم ازدىر وتطور  تطورا ملحوظا يف 
األدب احلديث، وٓتاصة بعد اتصاؿ األدب العريب باألدب األورويب وتأثره يف بعض اجلوانب، ولكن ىذا 

يف العصر احلديث، فاحلق أف ذلا جذورا عميقة يف األدب العريب ال يعٍت أف الًتٚتة الذاتية قد نشأت 
القدمي ٘تتد إىل العصر العباسي، فقد عرفت السَتة الذاتية عند العباسيُت فهو فن مستحدث عندىم، 

قلدوا فيو غَتىم من األمم األجنبية اليت قرؤوا أثارىا، وخاصة اليوناف، فاف بعض متفلسفتهم ترجم 
تبو، وحاكهم متفلسفوا العرب، واتسعت احملاكاة، فدخل فيها العلماء وادلتصوفة لنفسو، وٖتدث عن ك

 .34ورجاؿ السياسة

وكاف لكل طائفة منهجها اخلاص ، فالفالسفة والعلماء إظلا عنوا بالتحدث عن حياهتم الفلسفية أو 
ؤثرات العلمية، وما ألفوا وخلفوا من مصنفات، وقلما وقف شخص منهم عند طفولتو ونشأتو وادل

اخلارجية ادلختلفة اليت وقعت عليو، وأثرت يف حياتو.ويظهر أهنم مل يفطنوا إىل ضرورة ذلك، ومن مث  
كانت ىذه الًتاجم فقَتة من حيث ادلادة النفسية واالجتماعية، إذ تصبح يف اغلب األمر ثبتا دلؤلفات 

 .35الفيلسوؼ أو العامل، غَت معنية بشيء من بيئتو أو حياتو

ترٚتة )ابن اذليثم( لنفسو، و)ابن سينا( كذلك، يف   –على سبيل ادلثاؿ  –اجم الفالسفة وصلد من تر 
 .36كتاب "عيوف األنباء يف طبقات األطباء" البن أيب اصيبعة

، يف "الساؽ ظهر من السَت الذاتية كتاب "الساؽ على وفي أوائل نهضتنا األدبية الحديثة -
وشلن كتبوا سَتهتم بُت احملدثُت،   ختربه يف حياتو. ىذا الكتاب ػلدثنا الشدياؽ عن نشأتو وما ا

الشيخ رشيد رضا، وىو ػلصر الكالـ يف نفسو ونسبو ومالو من أثار علمية وأدبية، وكيف نشا 
 .37نشأة روحية، فكاف يعظ العواـ وٕترى على يديو كرامات
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139شج تٍُ انزاذُح وانغُشَح فٍ ضىء انُمذ األدتٍ، ص د. ػثذ انهطُف انحذَذٌ، فٍ انغُ   

35
  140انًشجغ انغاتك، ص 

36
36-12د. شىلٍ ضُف، انرشجًح انشخصُح، ص    

37
142د. ػثذ انهطُف انحذَذٌ، يشجغ عاتك، ص    



ولكن بشرط أف يتحدث وال باس أف يتحدث اإلنساف عن نفسو، فالسَتة الذاتية قائمة على مثل ذلك، 
عن نفسو ضمن بيئتو فال ػلجب كالمو الزماف وادلكاف اللذين نشا فيهما ْتيث ال نفهم من سَتتو شيئا 

 .38عنهما

ويتقدـ بنا الزمن يف العصر احلديث فنرى الًتٚتة الشخصية عندنا تتطور ٖتت تأثَت ما قرأ أدباؤنا وكتابنا 
وصفوىا فيها من ٚتيع أطرافها، بعيوهبا وحسناهتا، بل لقد  للغربيُت من تراجم كاملة عن حياهتم، وقد

ٖتولوا هبا إىل اعًتافات صرػلة بدوف أي ٖترج أو تصنع، وبذلك غدت الًتٚتة الشخصية عندىم ضربا 
 .39من القصص أحلى البديع

( رٔتا كاف طو حسُت خَت من جارى الغربيُت يف ىذا ادلضمار، فقد كتب عن طفولتو وشبابو يف )األياـ
بدوف أي ٘تويو، وأعطانا صورة امة لكل ما اضطرب فيو بسبب فقده لبصره يف سن مبكرة، ولكل ما اثر 

  40فيو بسبب نشأتو األوىل، وسكب على "أيامو" كثَتا من فنو، فجاءت قطعة أدبية رائعة

 كثَتا من النقاد يعدوف طو حسُت ادلبتكر األوؿ لفن الًتٚتة الذاتية يف األدب

ث، ٔتفهومها االصطالحي الدقيق، ٔتا كتبو يف "أألياـ" اليت اعتربىا كثَت من النقاد أروع العريب احلدي
ما كتبو طو حسُت، بل اعتربىا ادلستشرؽ االصلليزي  )جيب( أحسن عمل أديب يف األدب ادلصري 

. فقد ارتقى طو حسُت يف أيامو باألسلوب األديب، حىت صار 4999احلديث حُت كتب عنها سنة 
 .41خرجت فحوؿ األدباء، وأفرزت طائفة كبَتة من ادلتذوقُتمدرسة 

وإذا كاف العرب قد عرفوا فن السَتة منذ أف كتب ابن اسحق سَتة الرسوؿ )ص( وتفننوا يف ضروهبا 
فتنوعن بذلك السَت من تارؼلية خلقية وأدبية، وارتفع بعضها إىل درجة فنية رائعة تقًتب من مفهـو 

اهتمناىا بعدـ التكامل، وإهنا أعماؿ مفردة  –رغم كل ذلك  –ُت، وإذا كنا السَتة الفنية عند احملدث
مل ٖتقق الغاية ادلرجوة إال يف العصر احلديث، فاف احلاؿ لدى سَت الغربيُت يف تلك العصور مل يكن 
بأصلح من سَت العرب؛ ذلك أف اإلحساس بالتاريخ والصدؽ الذي تعلمو العرب من دينهم اجلديد، 

السَت عمال اقرب إىل احلقيقة التارؼلية. واسوا مراحل السَتة لدى الغربيُت ىي تلك  جعل من ىذه
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559،560انفُىٌ األدتُح، ص    
39

142د.ػثذ انهطُف انحذَذٌ، يشجغ عاتك، ص   
40

131اَظش إحغاٌ ػثاط، فٍ انغُشج، ص    
41

232-230انُمذ األدتٍ، ص    



ادلراحل اليت تسلمها رجاؿ الدين يف العصور الوسطى، فتحولوا هبا إىل ما ٖتوؿ هبا من كتبوا سَت 
 42مالزىاد وادلتصوفوف يف العامل اإلسالمي، ٖتولوا هبا إىل إبراز كرامات القديسُت وخوارؽ أعماذل

ومل تنعتق ىذه السَت من عقاؿ اجلمود إال على أيدي االصلليز يف القرف الثامن عشر، وىذا القرف ىو 
 43عصر الدكتور جونسوف ورفيقو بوزوؿ

وكالعلا قدـ للسَتة رلهودا ضخما على الرغم من وقوؼ النقاد وتصديتهم ذلذه الصراحة العجيبة 
 44اليت كاف يتمتع هبا الصاحباف.
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37إحغاٌ ػثاط، فٍ انغُشج، ص    

43
37اَظش انًشجغ انغاتك، ص    

44
21سيضاٌ ػًش، عُشج فذوي طىلاٌ وأششها فٍ أشؼاسها، ص   



 متى يكتب االنساف سيرتو

 ىػػذه بلغػػت فػػإذا األشػػخاص مػػن شػػخص لكػػل ذاتيػػة ٕتربػػة ىػػي ذاهتػػا حػػد يف ذاتيػػة سػػَتة كػػل إف 
 هبػػا لإلفضػػاء عليػػو تلػػح وأصػػبحت الفػػٍت القلػػق مػػن نوعػػا كاتبهػػا نفػػس يف وأصػػبحت النضػػج دور التجربػػة
 يف مرتبتػو يػرى أف عػن يعجػز الػذي اإلنسػاف وإف. الذاتية سَتتو يكتب أف البد فإنو حرج، أي دوف للناس
 يكتػػػػب أف لػػػو يناسػػػػب ال حياتػػػو ٕتربػػػػة يف خاصػػػة ونظػػػػرة عميقػػػة نظػػػػرة لػػػو وليسػػػػت الوضػػػوح بكػػػػل احليػػػاة
 45.سَتتو

 :الهدؼ لكتابة السيرة الذاتية

 عاتقػو عػن العػبء ٗتفيػف ىػي صػاحبها مػن الذاتيػة السػَتة كتابػة ٖتققها اليت الغاية و اذلدؼ إف 
 نفسػػػػو يػػػػريح للفنػػػػاف فرصػػػػة تػػػػوفر فهػػػػي فيهػػػػا، ادلشػػػػاركة إىل ودعػػػػوهتم اآلخػػػػرين، إىل ةالذاتيػػػػ التجربػػػػة بنقػػػػل

 قلبػػػو مكنونػػػات عػػػن بػػػالتنفيس ليسػػػتفيد يكتػػػب أنػػػو ذلػػػك ويعػػػٍت اجملتمػػػع مػػػن موقفػػػو وإليضػػػاح بػػػاالعًتاؼ
 التػػػأثَت، علػػػى القػػػدرة و الصػػػدؽ عػػػن ادلسػػػتحدثة الفنيػػػة ادلتعػػػة علػػػى وليحصػػػل عقاذلػػػا، مػػػن نفسػػػو وإطػػػالؽ
 :ذلم ومشاركتو الذاتية بتجاربو الناس يفيدل ويكتب

 .عنو باحلديث الشعور ىذا من ٗتفف اجملتمع، من باالضطهاد ػلس كاف فإذا   .1
 سػػيئاهتا، عػن بػاإلعالف نفسػو وقمػع هبػا، بػػاالعًتاؼ ضػمَته أراح وآثامػو، ذنوبػو بوقػع أحػس وإذا  .2
 .معا والقاضي ادلتهم موقف منها ووقف

 قصػتو وأهنػى الصػراع لػذلك صورة رسم سادلا منو وخرج فكري أو روحي أو نفسي بصراع مر إذا  .3
 .اليأس بعد يأيت الذي واالستبشار العاصفة، يعقب الذي باذلدوء

 دلػػا والتربيػػر والتعليػػل االعتػػذار يظهػػر وىػػو ضػػمَته يرضػػى فهػػو اهتػػم، أو ىػػـز أو واخفػػق فشػػل إذا  .4
 46.صدقو وظهور حولو من الناس ليقدره الصحيح الطريق ىو نفسو دخائل عن فالكشف. حصل

 .الذاتية السَتة كتابة من واذلدؼ الغاية وراء تكوف واألسباب العوامل ىذه كل وإف

 

                                                           
45

 83د.إحساف عباس، فن السَت، ص، 
46

  16-2د. إبراىيم عبد الدامي، الًتٚتة الذاتية يف األدب العريب احلديث، ص 



 أىمية السيرة في دراسة اآلثار األدبية

كثَت من النقاد ال يعًتؼ بأثر الدراسات النفسية أو تلك اليت ٗتص الكاتب أو الشاعر اإلنساف كسَتتو 
العمل الفٍت أو يف إجراء العملية النقدية ذاهتا على ذلك العمل؛ ذلك أف األثر الذاتية أو عالقة يف بناء 

األديب قائم بذاتو منفصل عن صاحبو.ومن ىنا تصبح العملية النقدية مستغنية عن الرصيد النفسي أو 
الؿ االجتماعي خالؿ عملية البحث عن العبقرية الفنية ادلتمثلة بالشكل األديب أو الداللة ادلفرزة من خ

ىذا العمل ادلتكامل. ولكن احلقيقة ادلرضية تكمن يف وجو العالقة بُت العمل وصاحبو وقيمة ىذه العالقة 
يف توجيو العمل الفٍت. وىناؾ عدة دراسات طرقت ىذا اجلانب،  وأدلت دلوىا فيو، بدرجات متفاوتة، 

ع، فقد تناولو علماء الطباع على أسس سلتلفة، ولعل األسس السيكولوجية ىي األكثر تطرقا ذلذا ادلوضو 
وعلماء األمراض العقلية مث علماء التحليل النفسي، زلاولُت تعليل األثر الفٍت من وجهة نظر نفسية. 

وادلنهج أللذي ضلتاجو يف دراستنا ىذه سلتلف عن عمل ىؤالء واف احتاج إىل صيغهم، ولعل منهج الناقد 
دراسة حوؿ سَتة الشاعرة فدوى طوقاف معرجا على "ادموند ولسن " ىو األنسب يف تبنية، كي أقيم 

إنتاجها الشعري، مبينا اثر تلك السَتة يف ىذا اإلنتاج الشعري، وىو ادلنهج نفسو الذي اختاره ولسوف 
 .47يف دراستو لدكنز "حُت نبدأ ْتياة األديب متجها ضلو أثاره، مفسرا الثانية باإلشارة األوىل

قد يسمى وحي اجلمع اللبق بُت علم النفس وعلم االجتماع ليبُت  ويف ىذا ادلنهج يستخدـ ولسوف ما
 .48الظروؼ اليت تفسر الطبيعة اخلاصة لألثر األديب

وكذلك يرى ولسوف يف أف تعليل اآلثار األدبية يقتضي أف نرجع إىل عواملها التارؼلية؛ فندرس العصر 
 شهدىا، وكاف ذلا اثر يف نفسو، أللذي ظهر فيو األديب واألشخاص اللذين تأثر هبم واألحداث اليت

 49وادلؤثرات اليت خضع ذلا يف بيئتو، والظروؼ اليت فغلت فعلها فيو
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21ُشج فذوي طىلاٌ وأششها فٍ أشؼاسها، صسيضاٌ ػًش، ع   
48

22انًشجغ انغاتك، ص   
49

257، ص 2، ط1981اَظش: عايٍ أنذسوتٍ، ػهى انُفظ واألدب، انماهشج، داس انًؼاسف،    



 عن حياة الشاعرة فدوى طوقاف نبذه

ولدت فدوى عبد الفتاح طوقاف يف مدينة نابلس ولكن تاريخ ميالدىا غَت دقيق رلهوؿ ورٔتا كاف يف 
 . 9002ارقت احلياة سنة وف 4949-4941إحدى السنوات الواقعة بُت 

نشأت يف أسره ذات عراقة وثراء ولكنها عائلة تقليدية زلافظة كاف ترتيبها السابع بُت إخوهتا العشرة، 
دخلت ادلدرسة الفاطمية االبتدائية يف نابلس وبعد ذلك يف ادلدرسة العائشيو يف نابلس أيضا وٗترجت 

 . 4991سنة 

كانت خاضعة للقيود واألعراؼ االجتماعية القاسية اليت ٘تنح احلرية   مل تكن حياهتا يف بدايتها سهلة وإظلا
 للشباف وٖتاصر بكل طاقاهتا وإمكاناهتا اجلنس األخر جنس حواء .

كاف أخي إبراىيم مصدر اإللهاـ لي في كل ميادين الحياة فهو الذي خفف عني تقوؿ فدوى: "
ريق إلى النور والعلم وىو الذي روض وطأة القيود العائلية الصارمة وىو الذي فتح أمامي الط

موىبتي األدبية الغضة منذ الصغر على قوؿ الشعر وىو قبل ىذا وبعده صاحب المكتبة األدبية 
. لقد بلغت فدوى طوقاف ىدفها ادلنشود يف  لغويو وأدبية التي زودتني بكل ما احتاج إليو من كتب

بو الناس واحتفلت بو اجلرائد واجملالت ىنا يف  كتابو الشعر الذي كاف متنفسها يف ىذه احلياة فاحتفلت
 فلسطُت وىناؾ يف بالد العروبة.

وال شك يف أف موىبتها الشعرية  ذات الطاقة الواسعة واخلصوبة العميقة كانت نتائج عوامل متعددة 
 أعلها :

 البيئة اجلغرافية اجلميلة لفلسطُت بعامو ودلدينة نابلس ٓتاصة.

هبا من أالـ ومصائب كثَتة كاف موت أخيها إبراىيم أكثرىا قصما للظهر  إحساسها بالوحدة وما نزؿ
 وإحراقا للمشاعر.

تأثرىا ٔتا قاساه أبناء شعبها يف فلسطُت من ظلم اياـ االنتداب االصلليزي وما امل هبم من تشرد وضياع 
 .4991ونكسو عاـ  4911بعد 



اؼ الفكرية الثقافية وحضورىا للكثَت من الندوات أسفارىا للعديد من أقطار العامل وبلدانو ادلختلفة ألطي
 أالدبيو وادلهرجانات الشعرية العربية.

 جانب من انتاجات فدوى أثناء رحلتها مع األدب والشعر:

 .4999وحدي مع األياـ، القاىرة، سنة 

 .4991وجدهتا، بَتوت، سنة 

 .4990أعطنا حبا، بَتوت، سنة 

 .4991أماـ الباب ادلغلق، بَتوت، سنة 

 .4999الليل والفرساف، بَتوت، سنة 

 .4912على قمة الدنيا وحيدا، بَتوت، سنة 

 .4911كابوس الليل والنهار، بَتوت، سنة 

 .4911ديواف فدوى طوقاف، بَتوت، سنة 

 . 4910قصائد سياسيو ،عكا، سنة 

 .4919٘توز والشيء األخر، عماف، سنة 

 .4919 رحلو جبليو، رحلو صعبو، سَته ذاتيو، عماف، سنة

 . 4992الرحلة األصعب، سَته ذاتيو، عماف، سنة 

 . 50وترٚتت سلتارات من أشعارىا إىل بعض اللغات االجنبيو كاالصلليزية، والفارسية والعربية 
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 ملخص سيرة فدوى طوقاف

 ببيت قدميٍ  نابلس، مدينة يف ولدت الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقاف
وأمها. وعائلة  وأبيها وأختيها، اليت تتكوف من أخوهتا األربعة،تسكنو عائلتها  كبٍَت ذي جٍو عائلي،

  .وعمتها ادلطلقة عمها،
وحوصرت بالقهر االجتماعِي  من أبيها وأمها، فيها احلرماف العاطفي عانت كانت طفولُتها قاسية،

 .باخلروج إىل الزيارات واحلفالت إال نادراً  فلم يسمح أبوىا لإلناث ادلنزؿ، يف ""للحرمي
وأعجبت ادلعلمات بإبداعها وتفوقها، باإلضافة إىل حفظها الشعر، ومطالعتها  خلت فدوى ادلدرسة،د

 .لبعض الكتب األدبية
ذلا زىرة فٍل، وأصيبت بصدمة  ألف أحد الشباب أوصل ُمنعت من الذىاب إىل ادلدرسة، عند نضوجها،

َتاً من حياهتا. أسعفت فدوى بقدـو نفسية كبَتة بسبب انقطاعها عن ادلدرسة، وصار االنعزاؿ جزءاً كب
فقد درسها النحو والصرؼ والعروض، واقًتح عليها قراءة الكتب  بعد ٗترجو، نابلس أخيها إبراىيم إىل

 .معارضة عمتها الشيخة" الشعرية بالرغم من والدواوين
بعض  يف رتوأطلقت بداياهتا الشعرية، اليت نش فأعادت ثقتها بنفسها، وىي تتقبل ذلك ّتد واجتهاد، 

  .اجملالت األدبية
وعانت كغَتىا من منع  الثالثينيات، يف عايشت الشاعرة الثورة الفلسطينية ضد االنتداب الربيطاين

كتابة الشعر  يف التجوؿ واالعتقاالت ادلستمرة اليت طالت أباىا، شلا أدى إىل حزهنا عليو. استمرت ىي
ليت كاف يكتب هبا كبار شعراء الوطن العريب، لكن ىذه ادلرة  اجملالت ادلختلفة مثل رللة الرسالة ا يف ونشره

 .كاف غرض شعرىا رفَض ظلِم شعبها
الذي كاف القوة الدافعة وادلساندة ذلا. وتوالت عليها األحزاف بوفاة  فجعت شاعرتنا بوفاة أخيها إبراىيم،

 .أبيها، واحتالؿ الصهاينة لبالدىا
فصارت  فقد خلعت اللباس الشرعي، وٖتررت من جدراف البيت، ة،مسَتة الشاعر  يف أثر عاـ النكبة كثَتاً 

 .السويد يف وسافرت حلضور مؤ٘ترٍ  تلقي الشعر بُت الرجاؿ،
كانت واعية للسياسة، ولديها إحساس قومي، لكنها مل تنتمي إىل أحزاب معينة، خالؼ ما فعل عدٌد  

 .كبٌَت من شعراء فلسطُت
السفر إىل اصللًتا، وذلك بتشجيع ابن عمها فاروؽ. فرحت كما ٖتقق حلم فدوى ب أوائل الستينيات، يف



 .واألرياؼ والساحات وبدأت بزيارة ادلتاحف، وادلتنزىات، فرح فاروؽ بوصوذلا ذلذا البلد،
 اللغة اإلصلليزية ّتامعة أكسفورد، يف فأخذت دوراٍت مكثفة أرادت أف تعوض حرماهنا من ادلدرسة،

وقطنت عند  على أصدقاَء من دوؿ سلتلفة. مث درست ٔتدرسة سوأف،فتعرفت  وأقامت بسكن اجلامعة،
  .إحدى العائالت اإلصلليزية

 أعجبت برقي اإلصلليز وظلط حياهتم وحضارهتم، وعشقت رجالً إصلليزياً، فكانت
 .تستأنس بو، وتلقى الراحة والسعادة ّتانبو  األرياؼ، يف ٗترج تتفسح معو

لتالقي سقوط الضفة الغربية  نابلس، وبعد فًتة وجيزة عادت إىل ا ظلر،أعاد احلزف كرتو عليها ٔتوت أخيه
  .والداعية إىل التحرير وكتبت القصائد الرافضة لالحتالؿ، فصدمت، بيد االحتالؿ،

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بين سيرة فدوى وسيرة النساء األخريات

ة بالثرثرة، فهل يؤذلا ذلك لكتابة أدب إذا كاف ادلعهود عن ادلرأة أهنا كثَتا ما تتحدث عن نفسها مولع
البوح؟ أو اإلفصاح عن سَتهتا الذاتية وخصوصا حُت تكوف أديبة كاتبة ٘تلك وضوح البياف وعذوبة 

 51األسلوب؟

ومع أف تاريخ السَتة األدبية احلديثة قد نشا مع بدايات ىذا العصر، منذ الشادياؽ فالعقاد وطو حسُت 
حظ على دراسات النقاد اليت تناولت ىذا النوع خلوىا من احلديث عن واحلكيم ونعيمة، إال أف ادلال

فمثال ال صلد لدى الدكتور إحساف عباس أية إشارة إىل ظلوذج أديب تسوي يف   .52السَت الذاتية النسوية
كتابة "فن السَتة" وكذلك مل ػلاوؿ الدكتور ماىر حسن فهمي أف يفرد فصال خاصا بسَت النساء يف  

تاريخ وفن، وكذلك ال صلد أية إشارة لذلك ادلوضوع يف كتاب متأخر نسبيا سجل فيو  كتابة السَتة
صاحبو ألىم ادلذكرات العربية يف الوطن العريب، وىو كتاب الدكتور ػلي عبد الدامي "الًتٚتة الذاتية يف 

ذا األدب العريب". فهل لنا أف طلرج من خالؿ ىذه ادلالحظات باف خلو ىذه الكتب اليت تعرضت ذل
النوع األديب من احلديث عن السَت النسوي دليل على عدـ وود فن ناضج ؽلثل اعًتاؼ ادلرأة؟ أـ انو 
يشَت إىل نوع من الظلم الواقع على ادلرأة نفسها، حُت ال تعطي حقها يف تسطَت ٕتارهبا الذاتية؟ فقد 

يف بعض كتب األدباء جرت العادة يف األدب أف يدرس أدب النساء ضمن إبداعات الرجل. رٔتا صلد 
طرفا من اعًتافات قدمتها ادلرأة كما يف خطابات مي زيادة مثال، ولكن ذلك أـ يشكل نوعا أدبيا خاصا 

. وقد يكوف إلحجاـ ادلرأة العربية عن خوض غمار ىذه القضية عالقة 53ؽلكن تسميتو السَتة التسوية
اؿ أماـ حرية ادلرأة يف التعبَت عما يف هبذه ادلسالة، بيد أف األدب العريب سيظل مطالبا بإفساح اجمل

داخلها، وقد ال غلوز أف تبقى أديبة عربية جريئة ذلا أسلوهبا ادلميز مثل غادة السماف، وٗتشى اف تتبخر 
، مث تعًتؼ أهنا منذ سنوات وىي ٖتاوؿ أف تقدـ عمال 54يف مزارع السَتة الذاتية، خائفة من الديكة

ة السَتة الذاتية، ولكنها مل تشعر بالراحة لسبب غامض، فلم تنشرىا روائيا ؽلثل بذرة حقيقية لرواي
وتكتبها، مث تعود إليها بعد عامُت، فتقوؿ: "وفشلت يف إف أصعب أنواع الكتابة ىي صياغة الرواية 

وحُت كتبت فدوى سَتهتا الذاتية، مل تكن  أوؿ أديبة تقتحم ىذا اجلدار احلصُت، واف   55للسَتة الذاتية"
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رأة العربية مقلة يف ىذا اجلانب بشكل عاـ، ولعل ذلك عائد إىل طبيعة ادلرأة الشرقية اليت ٕتد كانت ادل
صعوبة يف كشف ادلستور؛ فادلرأة العربية تعيش عموما يف جو من الكتماف النفسي، وإخفاء احلقائق 

صفحات من  وحُت تبدأ ادلرأة العربية يف كتابة كم اجلماعة عليها بالنفي والرفضخوفا من صدور ح
حياهتا؛ فاف ذلك يعٍت بداية التمرد والتحدي ادلعلن ضد التقاليد الصارمة، ىذه التقاليد اليت جرت العادة 

من خالؿ ىذا التصور لطبيعة ادلرأة العربية وظروفها ستكل  ها، وعدـ جواز اخلروج عليها.على تقديس
، تفرضو معركة التقاليد ، وتشكلو تشكيال جديدا، وقد تصبح الغاية السَت النسوية العربية، يف جو متأـز

  ركة التقاليد.من كتابة السَتة زلاولة إلظهار طبيعة االنتصارات اليت تنجزىا ادلرأة يف مع
وإذا كانت ادلرأة العربية ستواجو ىذه أالزمة الصعبة لتخًتؽ جدار       

ؼ،فهل سنجد دلثل ىذه ادلؤشرات التقاليد أو ٖتطمو مًتبعة جنبا إىل جنب مع الرجل على أيكة االعًتا
وجودا يف السَت الغربية؟ وحُت نضطر لالعًتاؼ بالنفوؽ الكمي والنوعي يف أدب ادلرأة الغربية، فما ىي 

أىم ادليزات اليت ساعدت على وجود ىذا التمايز؟ وما تلك السلبيات اليت وقفت أماـ ادلد الكتايب 
لقد  56لدى ادلرأة الشرقية؟ -يف مطلع ظهورهوخصوصا  -العريب وعملت على اضلساره أو تأخره

كما يف   57استطاعت ادلرأة األوروبية أف تقوؿ الكثَت عن نفسها وقصائدىا يف جو من البحبوحة التامة،
اعًتافات الكتابية جورج صائد "وىو االسم ادلستعار لبارونا اورديفاف، اليت كانت من أشهر كاتبات 

"، كذلك من 4199سَتهتا الذاتية ٖتت عنواف قصة حيايت عاـ  فرنسا يف القرف التاسع عشر، وأصدرت
السَت الذاتية اليت كتبتها نساء شهَتات يف أوروبا سَتة "ماري بشكر سيف" وىي فتاة أوكرانية أصيبت 

بداء الصدر وخطت أروع واغرب حياة نفسية عاشتها ىذه الفتاة، واليت حلمت باجملد وعاشت من اجلو 
َتا كاف أو كبَتا موضوعا للتأمل والتحليل، وقصت على الناس والتاريخ الكامل واٗتذت من كل شيء صغ

المرأة بكل أفكارىا وأماذلا، وما عانتو من خيبة أمل، وما أدمى قلبها من خسة بعض الناس ولـؤ 
ولعل واقع ادلرأة الغربية قد أتاح ذلا 58طباعهم، وما نعمت بو من ٚتاؿ واستشعرتو من مباىج وأحزاف.

فرصة أرحب يف أدب البوح من ادلرأة الشرقية، ولعلنا ال صلد يف رلتمعاتنا الشرقية، امرأة متحررة يف أرائها  
ولعل  59كالباحثة والروائية "اؽلانويل" اليت ٖتدثت عن اجلنس بصورة ال ؽلكن طرقها يف رلتمعاتنا الشرقية.

نس أثرا واضحا يف بروز ىذا النوع من البوح فظهرت سَت ٖتكي قصة اجلنس، بل يف أراء فرويد يف اجل
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" وال ننسى اثر احلرب العادلية األوىل  LESBIANٕتاوز األمر إىل حد تصور مظاىر السحاؽ "
والثانية على طبيعة التحوالت االجتماعية يف أوروبا، فهي واف أعادت االعتبار للجوانب 

أهنا فرضت نوعا من السلوؾ االجتماعي والتصور الفكري الذي ناي إال   POLITICSالسياسية
بعيدا عن عامل ادلثاليات، لتقبع ىناؾ خلف ادلعطيات ادلادية البحتة، وخصوصا بعد أف دلست اثر الثورة 

فقد بلي يف مستهل  -العلم الثالث -أما يف اجلانب األخر  .الصناعية، فقل عندىا العنصر اإلؽلاين
 COLONIZINGجود استعماري، عم البالد العربية كلها وقد فرض ىذا االستعمارىذا القرف بو 

على كاتب األدب العريب نوعا من اإللزاـ السياسي، وىذا ما جعل السَت الذاتية يف كثَت من األحياف  
 .60تتخذ اجلانب التارؼلي أساسا ذلا يف بناء السَتة الذاتية

التقاليد سيستوقفنا كثَتا قبل أف نشرع يف عملية التشريح وحُت يكوف كاتب السَتة امرأة؛ فاف عامل 
" عملية معقدة ٕتمع بُت FEMINISTالدقيق اخلاصة بالعنصر النسوي، وتصبح قضية ادلرأة "

 ٔتعٌت أخر، يصبح األدب النسويGENERA  نوع"  والGENDERاجلنس"
"FEMINIST LITERATURES ع " ليس رلرد عمل يبحث عن مظاىر اجلماؿ واإلبدا

بل تعتو ره إشكاالت أخرى، ستدلف من عيوف البحث االجتماعي    AESTHETICلدى ادلرأة 
أو تتسرب من مواعُت البحث النفسي، بل قد يفرض الواقع االجتماعي والسياسي نوعا من التداخل 
ي الصويت حُت تشارؾ ادلرأة بقلمها يف عملية الدفاع عن احلق الوطٍت العاـ. وليس كذلك األدب النسو 
الغريب قد ال يفهم معٌت االستعمار وقد ال يتصور لو شكل، ومن ىنا ليس زلتاجا أف يدمج القضايا 

( بكلمة أخرى ال وجود ذلا يف قاموسو السياسي. ومن FEMALEالذاتية اخلاصة ّتوىر الكلمة )
. قد تكوف خالؿ ىذا التمركز حوؿ مفهـو )األنثوي( تتحدى طبائع السَت النسوية ادلتحررة جنسيا مثال

الكتابات القليلة واحملدودة يف أدب السَتة النسوية العربية مفتقرة يف أكثرىا إىل عنصر البوح الكاشف، 
الذي يعد إسهاما ىاما ومعيارا معتربا من معايَت الثقة يف السَتة الذاتية الفنية، ولرٔتا عاد ذلك يف كثَت 

ية ادلرأة كما بنيت سابقا، لكننا مع ذلك سنجد من األحياف إىل القيود االجتماعية ادلفروضة على حر 
الشاعرة بعض السَت الذاتية، كتبتها ادلرأة العربية الكاتبة أو الشاعرة كما يف مذكرات طبيبة لنواؿ 

( غَتعلا. وعند استعراض ىذه 4999السعداوي وكذلك ٛتلت تفتيش أوراؽ شخصية للطيفة الزيات)
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ا ػلمل قامسا مشًتكا غلمع بينها، يتمثل يف زلاولة كسر القيد السَت الذاتية النسوية سنجد أف معظمه
 61االجتماعي وخصوصا يف نظرتو إىل ادلرأة.

ففي مذكرات نواؿ السعداوي يتمثل الصراع يف العالقة اجلدلية بُت ادلرأة والرجل، وىي نفس ادلشكلة اليت 
ا يف سَتهتما من فلسفة الضغط . وكلتا األديبتُت انطلقت62تعرضت ذلا فدوى طوقاف يف رحلتها الصعبة

االجتماعي، ولكن ادلركزية األنثوية ىي األكثر حضورا يف سَتة نواؿ السعداوي كما تشَت الكاتبة 
(FADWA MALTIDGLUS ( يف ادلقدمة اليت صدرت هبا كتاب فدوى طوقاف )رحلة

 BUS AS SA, DWE FEMLE NARRATORIS INجبلية .. رحلة صعبة(
REVOLT AGAINST HER FEMINSTY63  

ىذا الصراع مع أنوثتها ىو ادلوجو األوؿ لكتابة سَتهتا الذاتية. وال يعقل أف يفهم من ىذا أهنا عدوة 
واف بدا ذلك يف الصفحات األوىل، ذلك أف الصراع الذي بدا يف بداية السَتة موجها ضلو  –ألنوثتها 

الرجل: بدا الصراع بيٍت وبُت أنوثيت  أنوثة الكاتبة سينقلب مع تقدـ احلدث ليوجو ضد اجلنس األخر وىو
مبكرا جدا، قبل أف تنبت أنوثيت وقبل أف اعرؼ شيئا عن نفسي وجنسي واصلي، بل قبل أف اعرؼ أي 

بيد إف ىذا الصراع الغريب مل ينشا      64ٕتويف كاف ػلتويٍت، قبل أف الفظ إىل ىذا العامل الواسع.
كانت تسود بيئتها احمليطة، كانت تعطي الرجل أعلية بالغة من فراغ، بل لعل التقاليد االجتماعية اليت  

تتالشى معها أعلية ادلرأة وىي اليت ولدت عندىا ىذا الشعور السليب، الذي تطور بعد ذلك ليجعل 
الكاتبة تبحث عن مواطن الضعف يف الرجل : "أصبحت أفتش عن مواطن العجز يف الرجل لتعزيٍت عن 

 . 65ثيتذلك العجز الذي تفرضو على أنو 

وىذا ما فعلتو ىدى شعراوي حُت وجدت احلالة نفسها "٘تيز الرجل على ادلرأة"، فحُت سالت والدهتا 
الكبَتة عن تفضيل شقيقها عليها؟ فأجابتها يف ابتسامة حلوة : "امل تشعري أالف بالفارؽ الذي بينك 

فر منو ومركزي أعلى من مركزه، وبينو؟ قلت : نعم ولكن أنا األكرب وأنا األوىل، وغلب أف يكوف نصييب أو 
قالت : ولكنك فتاة وىو غالـ، وليس ىذا فحسب بل أنت لست الفتاة الوحيدة، وىو الولد الوحيد 
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الذي عليو عمار الدار، وأنت عندما تتزوجُت تذىبُت إىل بيت الزوجية، وٖتملي اسم زوجك، أما ىو 
                                66فسيحمي اسم أبيو ويفتح بيتو.

ومهما يكن من أمر ىذا التمرد ضد ادلوروث التقليدي فاف ادلرأة العربية ال ؽلكن أف تصل ْتاؿ من 
التامة مع الرجل، فالرجل يكوف أبا أو أخا أو زوجا أو ابنا، وال ؽلكن المرأة  األحواؿ إىل احلد ادلفاضلة

           من ىؤالء. أف تغفل جانب العطف ألي
ع ادلتكرر بُت اجلنسُت يشَت إىل حالة اجتماعية قلقة ٖتتاج إىل استقرار، وال يتم ىذا بيد أف ىذا الصرا 

     جنب مع الرجل. االستقرار ما مل تأخذ ادلرأة حقها الكامل وتقف جنبا إىل
عن عواطف نسوية ٛتيمة ٘تثل اجلانب األخر من  -يف كثَت منها–ومن ىنا،  تكتشف ىذه السَتة 

ادلرأة، فنواؿ السعداوي صاحبة الثورة العارمة ضد الرجل ٖتكي لنا قصة غرامية حلظية العالقة بُت الرجل و 
 مع ابن عمها.

"وتقلبت يف فراشي حائرة، مشاعر غريبة ٕتتاح كياين وخياالت كثَتة ٘تر أمامي، لكن خياال واحدا 
صري ونظراتو يستقر أماـ عيٍت،ابن عمي وىو راقد على األرض إىل جواري وذراعو تكاد تلتف حوؿ خ

 67الغريبة ٗتًتؽ راسي".

وكذلك فعلت فدوى طوقاف حُت التهبت مشاعرىا وسرى يف كياهنا تيار دافق من مشاعر بعد أف 
أىديت إليها وردة فل من غالـ يف السادسة عشر، فأصبح احلب ذلا ماء ترتوي بو، ونفسا تتنفس بو،  

، وإذا كاف احلب سيسلم ادلرأة إىل الزوج، كافحت من اجلو وسطرت أٚتل مقطوعاهتا الشعرية يف سبيلو
فاف ٙتة مشاكل تفرضها ٚتلة القوانُت االجتماعية اليت ٕتعل من ادلرأة ملكا للرجل. وحُت ٖتاوؿ ادلرأة أف 

 ٖتقق جزءا من حريتها يف ىذا اجلانب يعود الصراع ثانية بُت الرجل وادلرأة.

السَت النسوة العربية، فبينما تظهر صورة األب  ىناؾ تفاوت يف حجم العالقات األسرية ادلعروضة يف
وأالـ لدى فدوى طوقاف ونواؿ السعداوي على أهنما حاجزاف منيعاف ػلوالف دوف ٖتقيق ادلرأة، مث تبدأ  

كل أديبة منهما معركة عنيفة بغية االنعتاؽ من ىذه السلطة، فتفرض نواؿ السعداوي أف تقتنع بإمكانية 
فرضا : "أؽلكن إلنساف أف ػلب سللوقا فرض عليو فرضا ؟ أليست ىذه ٖتقق احلب ادلفروض عليها 

كانت أمي ٖتبٍت حبا حقيقيا ىدفو    القسوة اليت تعاملٍت هبا امي أكثر إيالما يل شلا لو أهنا أكلتٍت".
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            68سعاديت وليست سعادهتا فلماذا تكوف كل رغباهتا تتعارض مع راحيت وسعاديت؟!"
 لطيفة الزيات تقدـ لوالديها صورة مغايرة، إذ يظهر عندىا جانب كبَت من الود واالحًتاـ ويف ادلقابل صلد 

وئيد  –معجزة عائلتو  –"وأليب يعود من عملو إىل الشقة اليت سكنها جدي ليصلي، ويعٍت بالبئر 
عنقو اخلطى، زلسوهبا منظما، مهندما، مهيبا، ظلطيا ووسيما، ىامس الصوت، مرفوع القامة، تلتف حوؿ 

ياقة قميص ابيض منشاة، وتتحجر على عينيو على مر السنُت طبقة من الدموع، تتأرجح معامالتو ما 
بُت الصرامة والتدليل، رىيف زلب للكماليات ولالخًتاعات اجلديدة يغدؽ هبا على عتئلتو بغَت 

 69حساب، تطل من عينيو طبقة من الدموع وىو يرقب يف حناف وخاصة الذكور".

ى طوقاف ولطيفة الزيات يف استشعار كل منهما لرابطة األخوة والدـ، ومن خالؿ تصوير وتلتقي فدو 
      ر العميق للشقيق ادلتفهم.تلك ادلشاعر ادلرىفة وذلك الدو 

بينما صلد إبراىيم طوقاف يشجع أختو على كتابة الشعر يف خضم حياة اجتماعية صعبة، وقيود شديدة 
طيفة الزيات ْتنانو الدفاؽ وعطفو الكبَت وتوجيهاتو القيمة، بل أف تظهر كذلك صورة شقيق ل  الوطأة.

اجلس ألكتب، ادفع ادلوت عٍت  –سَتة لطيفة الذاتية مل تكتب إال يف احتضار أخيها "أخي ػلتضر 
فيما يبدو انو سَتة ذاتية ال يكتب ذلا االكتماؿ، وتتوقف معم سَتيت الذاتية". ىذا ما كتبتو األديبة عن 

 لذاتية، يف السبعينيات، قبل أف تكتمل يف التسعينيات.سَتهتا ا

وعلى الرغم من أف اجلانب األكرب يف السَت الذاتية النسوية يف العامل العريب قد ٖتدد يف عالقة ادلرأة 
باجملتمع، وادلطالبة ْتقها يف ادلساواة وحريتها يف ادلشاركة، إال أف جانبا ال باس بو قد تعرض إىل اجلوانب 

نية األكثر عمومية، ففي "الرحلة األصعب" ٗترج الشاعرة فدوى عن عادلها الذايت لتسطر لنا جانبا اإلنسا
أخر من جوانب كفاح ادلرأة يف اجملاؿ السياسي، فبعد خروجها من القمقم أي بعد ٖتقق االنتصار األوؿ 

ي مع الرجل جنبا إىل شرعت يف ادلشاركة العامة لتلتق –يف رأيها  –ضد التقاليد االجتماعية الصارمة 
جنب، كتفا إىل كتف، لتحمل العبء وتشارؾ يف إبداع الرأي، يف العمل النضايل، من خالؿ ٕتارب 

 .70شعرية وسياسية وفكرية متعددة
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بقي أف نشَت إىل نوع أخر من السَت الذاتية النسوية، ولعل كتاب "أياـ من حيايت" لزينب الغزايل، 
اؿ على ىذا النوع من السَت، فقد خاضت ىذه ادلرأة التجربة السياسية إحدى الرموز اإلسالمية أوضح مث

يف ظل التصور اإلسالمي، وترأست ادلركز العاـ للسيدات ادلسلمات، وكانت ذات صلة وثيقة باإلخواف 
ـ حُت التقت مع اإلماـ حسن ألبنا عقب زلاضرة ألقتها على األخوات 4921ادلسلمُت منذ العاـ 
                                          71إلخواف ادلسلمُت.ادلسلمات يف دار ا

ويف ىذه السَتة نلمح منحى أخر ؼلتلف كثَتا عما كنا نلمحو  يف سَتة شعراوي أو الزيات أو طوقاف 
حُت تنظر إىل حرية ادلرأة من خالؿ التزامها الكامل بأخالقيات ىذا الدين، قائمة بالدور الذي الزمها بو 

ُت تنظر إىل احلجاب، ال نرى فيو ٚتودا ورجعية، بل حفظا وصونا وترؽ ضاف يكوف التربج الشرع، فح
      72مظهرا حضاريا وانعتاقا من واقع الذؿ الذي تعيشو ادلرأة.
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 نظرة المرأة للمرأة في سيرة فدوى طوقاف

الجتماعيػػػػػػػػو السػػػػػػػػلبية الػػػػػػػػيت انطلقػػػػػػػػت فػػػػػػػػدوى طوقػػػػػػػػاف يف نظرهتػػػػػػػػا إىل ادلػػػػػػػػرأة متػػػػػػػػأثرة بكافػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػؤثرات أ
عكسػػػػػػت وجهػػػػػػػة نظرىػػػػػػػا ضلػػػػػػػو اجملتمػػػػػػػع الفلسػػػػػػػطيٍت التقليػػػػػػػدي ادلتمثػػػػػػػل يف عائلػػػػػػػة مػػػػػػػن عػػػػػػػائالت مدينػػػػػػػة 
نػػػػابلس احملافظػػػػػة عائلػػػػة مػػػػػا كانػػػػت لتعطػػػػػي ادلػػػػرأة حقهػػػػػا الكامػػػػل يف شلارسػػػػػة كػػػػل مػػػػػا تريػػػػد كانػػػػػت تعطػػػػػي 

أسػػػػػػوارىا سػػػػػػلطة كاملػػػػػػة للرجػػػػػػل وتضػػػػػػرب حجػػػػػػرا علػػػػػػى عػػػػػػامل ادلػػػػػػرأة لتضػػػػػػيع بػػػػػػُت جػػػػػػدراف قػػػػػػد علػػػػػػت  
 .73وحصنت فال نسمع إال علسها

جػػػػػػاءت السػػػػػػَتة لتعػػػػػػرض احلالػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة للمػػػػػػرأة ولػػػػػػتعلن عػػػػػػن ثػػػػػػوره مشػػػػػػبوبة ضػػػػػػد العػػػػػػامل التقليػػػػػػدي 
السػػػػػائد، وكػػػػػاف أوؿ ظلػػػػػوذج نسػػػػػوى زلطػػػػػم ٖتػػػػػت نػػػػػَت التقاليػػػػػد االجتماعيػػػػػة تعرضػػػػػو السػػػػػَتة ىػػػػػو الشػػػػػاعرة 

 .74ها ادلقيدةنفسا ، من خالؿ طفولتها ادلسحوقة وشباهبا الضائع وحريت

كانػػػػػت الشػػػػػاعرة تنظػػػػػر إىل جػػػػػوىر ادلفارقػػػػػة بػػػػػُت اجلنسػػػػػُت، فػػػػػًتى البػػػػػـو شاسػػػػػعا. كانػػػػػت ٖتلػػػػػم و٘تػػػػػوت 
أحالمهػػػػػػا يف مهػػػػػػدىا. كانػػػػػػت تعػػػػػػاا يف صػػػػػػدرىا كػػػػػػل أنػػػػػػواع احلػػػػػػب واحلنػػػػػػاف، فتحيلهػػػػػػا سػػػػػػياط احلرمػػػػػػاف 

 .75إىل كومة من اليأس والكره وادلهانة

رأة احملرومػػػػػة يف اجملتمػػػػػع التقليػػػػػدي احملػػػػػافظ، وكأننػػػػػا واسػػػػػتطاعت فػػػػػدوى أف تقػػػػػدـ لنػػػػػا ظلوذجػػػػػا بشػػػػػريا للمػػػػػ
" ؽلثػػػػػل صػػػػػورة "رمػػػػػزمػػػػػع شخصػػػػػية روائيػػػػػة سلتلفػػػػػة عػػػػػن شخصػػػػػية الكاتبػػػػػة نفسػػػػػها، وٖتولػػػػػت فػػػػػدوى إىل 

 .76ادلرأة القابعة ٖتت ظلم التقاليد

وبػػػػػػػػدأت تعػػػػػػػػرض قضػػػػػػػػية ادلػػػػػػػػرأة مػػػػػػػػن خػػػػػػػػالؿ احلػػػػػػػػديث عػػػػػػػػن نفسػػػػػػػػها ومعاناهتػػػػػػػػا ومطالبهػػػػػػػػا، وتوجهػػػػػػػػت 
إىل احلاجػػػػػػات ادلاديػػػػػػة ادلفقػػػػػػودة، مث ٖتولػػػػػػت ىػػػػػػذه ادلطالػػػػػػب إىل فلسػػػػػػفة  – بػػػػػػادئ ذي بػػػػػػدء -ادلطالػػػػػػب

٘ترديػػػػػػػة علػػػػػػػى سػػػػػػػلطة الرجػػػػػػػاؿ أوال مث علػػػػػػػى سػػػػػػػلطة األديػػػػػػػاف والتقاليػػػػػػػد ثانيػػػػػػػا، واسػػػػػػػتطاعت الشػػػػػػػاعرة أف 
ٕتعػػػػػػػل مػػػػػػػن سػػػػػػػَتهتا كتابػػػػػػػا يف البحػػػػػػػث االجتمػػػػػػػاعي، وبػػػػػػػدا الصػػػػػػػوت األنثػػػػػػػوي يتملمػػػػػػػل بػػػػػػػُت السػػػػػػػطور، 

حقهػػػػػا، وتغػػػػػَت النسػػػػػق القػػػػػدمي يف معاملػػػػػة ادلػػػػػرأة، فبػػػػػدأت بػػػػػذلك حاملػػػػػو  مطالبػػػػػا اجملتمػػػػػع بإعطػػػػػاء ادلػػػػػرأة
لػػػػػػػػواء ادلناصػػػػػػػػػرة للمػػػػػػػػػرأة، واف مل تكػػػػػػػػػن الرائػػػػػػػػػدة يف ذلػػػػػػػػػك، إذا سػػػػػػػػػبقتها بػػػػػػػػػذلك ىػػػػػػػػػدى شػػػػػػػػػعراوي مػػػػػػػػػن 
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النسػػػػػػػاء، ونقػػػػػػػل لنػػػػػػػا الشػػػػػػػادياؽ مػػػػػػػن الرجػػػػػػػاؿ بعضػػػػػػػا مػػػػػػػن أرائػػػػػػػو يف ادلػػػػػػػرأة الشػػػػػػػرقية والغربيػػػػػػػة يف كتابػػػػػػػة 
رة تعلػػػػػيم ادلػػػػػرأة يف الشػػػػػرؽ ومنحهػػػػػا حقوقهػػػػػا االجتماعيػػػػػة، وىػػػػػو "السػػػػػاؽ علػػػػػى السػػػػػاؽ  ودعػػػػػا إىل ضػػػػػرو 

 . 77بذلك سابق للشاعرة، بل وسابق لقاسم أمُت أيضا"

كػػػػاف الشػػػػادياؽ قػػػػد عػػػػرض لقضػػػػية ادلػػػػرأة مػػػػن خػػػػالؿ زوجتػػػػو الفارياقيػػػػة، أمػػػػا فػػػػدوى فقػػػػد عرضػػػػت ذلػػػػذه 
نايػػػػػػا القضػػػػػػية مػػػػػػن خػػػػػػالؿ شخصػػػػػػيتها ىػػػػػػي أوال، مث مػػػػػػن خػػػػػػالؿ شخصػػػػػػيات نسػػػػػػويو أخػػػػػػرى بثتهػػػػػػا يف ث

 78السَتة، من مثل شخصية األـ والشيخو وعلياء وست زىور العمد وغَتىن

"وكانػػػػت حريػػػػػة ادلػػػػػرأة  ىػػػػي أوؿ شػػػػػيء طالبػػػػػت بػػػػػو فػػػػدوى مػػػػػن خػػػػػالؿ سػػػػَتهتا، واف كانػػػػػت ىػػػػػذه احلريػػػػػة 
قػػػػد اٗتػػػػذت مفهومػػػػا ٖترريػػػػا، فهػػػػي هتلػػػػل لسػػػػقوط احلجػػػػاب عػػػػن ادلػػػػرأة وتعتػػػػرب ذلػػػػك نصػػػػرا حضػػػػاريا شليػػػػزا 

كانػػػػػت أمػػػػػي أوؿ امػػػػػرأة مػػػػػن جيلهػػػػػا ترفػػػػػع الحجػػػػػاب فػػػػػي ليػػػػػد الرجعيػػػػػة: " علػػػػػى عػػػػػامل القػػػػػيم والتقا
نابلس،ومنػػػػذ الػػػػأ الحين،أخػػػػذت تتػػػػنفس نسػػػػيم الحريػػػػة، وقػػػػد طػػػػوي الػػػػزمن الجيػػػػل المتعصػػػػب 
فػػػػػي العائلػػػػػة، وكنػػػػػت اشػػػػػعر بسػػػػػعادة غػػػػػامرة وأنػػػػػا أرى حيويتهػػػػػا تػػػػػزداد بفعػػػػػل انطالقهػػػػػا مػػػػػن قيػػػػػود 

 .  79الحصر في السجن األثري المقيت"

رغبػػػػػػة اجلازلػػػػػػة يف ٖتقيػػػػػػق احلريػػػػػػة ىػػػػػػي إحػػػػػػدى الػػػػػػدوافع اذلامػػػػػػو وراء كتابػػػػػػة ىػػػػػػذه السػػػػػػطور وإذا كانػػػػػػت ال
عػػػػػػػن أـ الشػػػػػػػاعرة، فػػػػػػػاف ادلالحػػػػػػػظ علػػػػػػػى ىػػػػػػػذه الرغبػػػػػػػة أهنػػػػػػػا تنحصػػػػػػػر يف اجلوانػػػػػػػب ادلاديػػػػػػػة وخصوصػػػػػػػا 
اجلانػػػػػب أالىػػػػػي فيهػػػػػا، دوف تعمػػػػػق متطلبػػػػػات ادلػػػػػرأة األنثػػػػػى، وىنػػػػػا تصػػػػػبح احلفػػػػػالت اجلماعيػػػػػة وحضػػػػػور 

والػػػػػػػرقص ادلتػػػػػػػع احلقيقيػػػػػػػة الػػػػػػػيت يلػػػػػػػـز مػػػػػػػن اجلهػػػػػػػا الكفػػػػػػػاح العنيػػػػػػػد ضػػػػػػػد الرجعيػػػػػػػة، األفػػػػػػػالـ السػػػػػػػينمائية 
ويصػػػػػبح ٖتريػػػػػر الػػػػػروح مػػػػػن أثػػػػػار اجلسػػػػػد، لتػػػػػربز األذرع والصػػػػػدور والسػػػػػيقاف، ىػػػػػو ادلطلػػػػػب االخػػػػػر مػػػػػن 

 .80سالسل الكفاح ادلستمر

ولعػػػػػػل الرجػػػػػػوع اىل بعػػػػػػض السػػػػػػطور يف السػػػػػػَتة الذاتيػػػػػػة سيوضػػػػػػح ىػػػػػػذا التصػػػػػػور للحريػػػػػػة فمػػػػػػثال " كػػػػػػاف 
فػػػػت نظػػػػر الشػػػػاعرة أف أمهػػػػا تصػػػػبح بػػػػدوف مالبػػػػس أكثػػػػر ٚتػػػػاال واشػػػػد جاذبيػػػػة، كانػػػػت تبػػػػدو لعينيهػػػػا يل
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مثػػػػػل حوريػػػػػة خرافيػػػػػة، كمػػػػػا كػػػػػاف يلفػػػػػت نظرىػػػػػا  التفػػػػػاؼ السػػػػػيدات حوذلػػػػػا وزلبػػػػػتهن ذلػػػػػا وارتيػػػػػاحهن إىل 
   81مبادلتها احلديث ".

واألناقػػػػػػػػة  وبالطريقػػػػػػػػة نفسػػػػػػػػها تتحػػػػػػػػدث عػػػػػػػػن معلمتهػػػػػػػػا الػػػػػػػػيت احبػػػػػػػػت فيهػػػػػػػػا اجلمػػػػػػػػاؿ والوجػػػػػػػػو والقػػػػػػػػواـ
 واجلاذبية.

بػػػػل لعػػػػل سػػػػػت زىػػػػور العمػػػػػد اجلميلػػػػة الوجػػػػػو كانػػػػت تعكػػػػس يف نفػػػػػس الشػػػػاعرة بعػػػػػض أحالمهػػػػا، فكػػػػػم 
اجلمػػػػػػاؿ وحلمػػػػػت ّتسػػػػػػم رشػػػػػػيق  وبشػػػػػرة بيضػػػػػػاء ناعمػػػػػػة، وكػػػػػم جلسػػػػػػت عنػػػػػػد ركػػػػػػن يف  احبػػػػػت فػػػػػػدوى

"اف سػػػػػػػاحة الػػػػػػػدار ادلكشػػػػػػػوفة، أو عنػػػػػػػد شػػػػػػػجره النػػػػػػػارنج ورفعػػػػػػػت وجههػػػػػػػا اىل السػػػػػػػماء ضػػػػػػػارعو اليهػػػػػػػا 
وال  ال تسػػػػػػػمى بالصػػػػػػػفراء او الخضػػػػػػػراء " لخػػػػػػػدىا لونػػػػػػػا جمػػػػػػػيال مشػػػػػػػرقا بػػػػػػػالحمرة حتػػػػػػػىيجعػػػػػػػل 

اسػػػػػػتبعد أف يكػػػػػػوف حػػػػػػب الشػػػػػػاعرة دلعلمتهػػػػػػا األوىل قػػػػػػد مازجػػػػػػو شػػػػػػيء مػػػػػػن النرجسػػػػػػية، ولعلهػػػػػػا عػػػػػػربت 
 82عن ذاؾ بصدؽ وصراحة.

بيػػػػػػد أف ىػػػػػػذه النظػػػػػػرة، سػػػػػػرعاف مػػػػػػا تغػػػػػػَتت بفضػػػػػػل الػػػػػػوعي الثقػػػػػػايف، لتصػػػػػػبح ادلػػػػػػرأة ذلػػػػػػا أمسػػػػػػى مػػػػػػن اف 
 رلرد متعو ٖتركها غريزة مكبوتة. تكوف

لكػػػػػػن النظػػػػػػرة اجلديػػػػػػدة أخػػػػػػذت طابعػػػػػػا فكريػػػػػػا مناىضػػػػػػا لألفكػػػػػػار الدينيػػػػػػة الػػػػػػيت وقفػػػػػػت حياذلػػػػػػا موقػػػػػػف 
الػػػػػػػرافض ادلسػػػػػػػتنكر، لتلتقػػػػػػػي مػػػػػػػع أولئػػػػػػػك النسػػػػػػػوة باحلركػػػػػػػات التقدميػػػػػػػة، وخصوصػػػػػػػا االشػػػػػػػًتاكية منهػػػػػػػا، 

ىا ذلػػػػػؤالء النسػػػػػوة بقوذلػػػػػا: مثلهػػػػػا األعلػػػػػى، وتعػػػػػرب فػػػػػدوى عػػػػػن حقيقػػػػػة مشػػػػػاعر  -ىػػػػػؤالء النسػػػػػاء  –وكػػػػػن 
دكتػػػػػور فػػػػػي التػػػػػاري  "فيمػػػػػا  –ياسػػػػػمين زىػػػػػراف  – وفػػػػػي مطلػػػػػع الخمسػػػػػينات، عرفػػػػػت الصػػػػػديقة"

كانػػػػت ياسػػػػمين مػػػػن ابػػػػرز العناصػػػػر ألنسػػػػوية   –بعػػػػد " وتوطػػػػدت بيننػػػػا صػػػػداقو حميمػػػػة منػػػػذ البدايػػػػة
حػػػػزب  المثقفػػػػة فػػػػي الػػػػبالد ... كانػػػػت مػػػػن جهػػػػة ثانيػػػػو تتبنػػػػى أفكػػػػارا تقدميػػػػة، وتميػػػػل عاطفيػػػػا إلػػػػى

دكتػػػػػػػور فػػػػػػػي التربيػػػػػػػة، ويسػػػػػػػرى  –البعػػػػػػػث ... وكانػػػػػػػت الصػػػػػػػديقات النابلسػػػػػػػيات لبيبػػػػػػػو صػػػػػػػالح 
صػػػػػالح مفتشػػػػػة اللغػػػػػة االنجليزيػػػػػػة، وسػػػػػبا عرفػػػػػات وشػػػػػقيقتها الفنانػػػػػػة التشػػػػػكيلية عنػػػػػاف، ىػػػػػػؤالء 
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وسػػػػػواىن مػػػػػن جيػػػػػل ياسػػػػػمين المتفػػػػػتح الػػػػػواعي فػػػػػي راـ ا  والقػػػػػدس كػػػػػن حبػػػػػات عقػػػػػد ملمػػػػػـو 
   83."يحتضنو بيت ياسمين الجميل 

ىػػػػذا ىػػػػو اجملتمػػػػع الػػػػذي أمنػػػػت بػػػػو الشػػػػاعرة، وىػػػػو ؽلثػػػػل واجهػػػػة فكريػػػػو معينػػػػو، ومػػػػن ناحيػػػػة ثانيػػػػو ؽلثػػػػل 
ظلطػػػػػػػا خاصػػػػػػػا غلمػػػػػػػع بػػػػػػػُت الثقافػػػػػػػة والتحػػػػػػػرر.  وكانػػػػػػػت الثقافػػػػػػػة مػػػػػػػن أىػػػػػػػم ادلتطلبػػػػػػػات الػػػػػػػيت تسػػػػػػػتلطفها 

عت "واتسػػػػػػػالشػػػػػػاعرة يف ادلػػػػػػػرأة، أمػػػػػػا ادلػػػػػػػرأة الػػػػػػيت ال تقػػػػػػػرا فكػػػػػػاف بينهػػػػػػػا وبػػػػػػُت الشػػػػػػػاعرة فجػػػػػػوة واسػػػػػػػعة: 
الفجػػػػوة بينػػػػي وبػػػػين المجتمػػػػع النسػػػػوي، فلػػػػم يكػػػػن بمسػػػػتطاعو أف يعطينػػػػي شػػػػيئا، كػػػػاف مجتمعػػػػا 
الاع اللسػػػػػاف يثرثػػػػػر كثيػػػػػرا جػػػػػدا، والثرثػػػػػرة رمػػػػػز التخلػػػػػف فػػػػػي المجتمعػػػػػات التػػػػػي ال تقػػػػػرا، وكػػػػػاف 
علػػػػػى أف أدرؾ أف الػػػػػدنيا كانػػػػػت تػػػػػدور علػػػػػى عادتهػػػػػا قبػػػػػل اف اكتشػػػػػف عػػػػػالم الكتػػػػػاب الجميػػػػػل 

الػػػػػأ فػػػػي تلػػػػأ األيػػػػػاـ، ولػػػػو أدركتػػػػو لضػػػػػاقت الفجػػػػوة بينػػػػي وبػػػػػين  الخصػػػػيب، ولكػػػػن لػػػػم أدرؾ
 84الأ المجتمع النسائي البائس".

ومػػػػػػػػػع أف فػػػػػػػػػدوى ٘تيػػػػػػػػػل إىل العزلػػػػػػػػػة وتػػػػػػػػػبغض السياسػػػػػػػػػة، إال أهنػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػرى اف افتقػػػػػػػػػار اجملتمػػػػػػػػػع النسػػػػػػػػػوي 
 الفلسطيٍت اىل الوعي السياسي واالجتماعي آفة ال ػلسد عليها.

َت ادلثقفػػػػػػػة أو بػػػػػػػاألحرى أدلػػػػػػػرة الػػػػػػػيت ال تعػػػػػػػٌت بشػػػػػػػؤوف اجملتمػػػػػػػع وىنػػػػػػػا تطالػػػػػػػب فػػػػػػػدوى ادلػػػػػػػرأة ادلتعلمػػػػػػػة غػػػػػػػ
 85النسوي ومتطلباتو غَت التقليدية امرأة بينها وبُت الشاعرة فجوة عظيمو.

وىنػػػػاؾ ظلػػػػوذج أخػػػػر للمػػػػرأة السػػػػلبية، يتمثػػػػل يف نسػػػػاء البيػػػػت، وىػػػػو ظلػػػػوذج سػػػػليب بطبعػػػػو  فهػػػػو خاضػػػػع 
صػػػػػومة تبػػػػػدأ بػػػػػُت فػػػػػدوى وأمهػػػػػا قبػػػػػل أف تولػػػػػد لفعػػػػػل ادلػػػػػؤثرات االجتماعيػػػػػة القائمػػػػػة علػػػػػى الصػػػػػراع. فاخل

فػػػػدوى، بػػػػل لعػػػػل زلاولػػػػة اإلجهػػػػاض غػػػػَت ادلوفقػػػػة الػػػػيت قامػػػػت هبػػػػا األـ للػػػػتخلص مػػػػن فػػػػدوى دليػػػػل علػػػػى 
نشػػػػوء فػػػػدوى ضػػػػمن ىػػػػذا التصػػػػور ادلعقػػػػد، ولعػػػػل األيػػػػاـ التاليػػػػة ذلػػػػذه احلادثػػػػة قػػػػد تشػػػػكلت ضػػػػمن ىػػػػذه 

س األمػػػػػور ٔتقيػػػػػاس الظلػػػػػم ادلوجػػػػػو الفلسػػػػػفة، ومػػػػػن ىنػػػػػا بػػػػػدأت فػػػػػدوى تشػػػػػعر ّتفػػػػػوة أمهػػػػػا وبػػػػػدأت تقػػػػػي
والكػػػػػره ادلقصػػػػػػود، فمػػػػػثال تػػػػػػذكر الشػػػػػػاعرة اف االـ كانػػػػػت ٖتػػػػػػرص علػػػػػى اف تقػػػػػػص عػػػػػػن كػػػػػل واحػػػػػػد مػػػػػػن  

 86اطفاذلا اال عن فدوى شلا سبب انكماشا يف داخلها وإحساسا بالالشيئية.
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يف ذلػػػػػك  وىػػػػػذه الصػػػػػورة القا٘تػػػػػة لػػػػػالـ قػػػػػد ال ٘تثػػػػػل حقيقػػػػػة االـ بقػػػػػدر ٘تثيلهػػػػػا لطبيعػػػػػة اجملتمػػػػػع النسػػػػػوي
 البيت، وٖتاوؿ فدوى أف تقلل من سواد ىذه الصورة فتذكر بعض صفات أمها االغلابية.

"وااا كنػػػػت قػػػػد تحػػػػػدثت عػػػػن أمػػػػي بشػػػػػيء مػػػػن المػػػػرارة فيمػػػػػا يتعلػػػػق بصػػػػلتي بهػػػػػا أيػػػػاـ الطفولػػػػػة 
فػػػاف مػػػن حقهػػػا علػػػي أف أشػػػير إلػػػى بعػػػا مزاياىػػػا االيجابيػػػة، واىػػػم تلػػػأ المزايػػػا السػػػخاء الػػػػذي 

نوىػػػػػا الكبيػػػػػر علػػػػػى الفقػػػػػراء. كمػػػػػا كانػػػػػت تملػػػػػأ طاقػػػػػو ىائلػػػػػة علػػػػػى المحبػػػػػة يتجػػػػػاوز الحػػػػػد، وح
والتسػػػػامح، وكػػػػم أبغضػػػػت المقػػػػت والنكػػػػد والقيػػػػل والقػػػػاؿ وكػػػػل مػػػػا مػػػػن شػػػػانو إثػػػػارة المشػػػػاكل، 
حتػػػػػػى أصػػػػػػبحت ىػػػػػػذه الطبيعػػػػػػة السػػػػػػمحة الخيػػػػػػرة نقطػػػػػػو ضػػػػػػعف فػػػػػػي شخصػػػػػػيتها حرمتهػػػػػػا مػػػػػػن 

ا، وتػػػػػدخلهم فػػػػػي شػػػػػؤوننا القػػػػػدرة علػػػػػى حمايتنػػػػػا مػػػػػن تسػػػػػلط عمتػػػػػي وإفػػػػػراد أسػػػػػرة عمػػػػػي علينػػػػػ
 87.الخاصة والعامة "

أمػػػػػا الشػػػػػيخة، عمػػػػػة الشػػػػػاعرة، فقػػػػػد بػػػػػرزت بػػػػػروزا واضػػػػػحا يف السػػػػػَتة لتصػػػػػبح مػػػػػن الػػػػػذين لعبػػػػػوا دورا يف 
حياهتػػػػػػا مث غػػػػػػابوا يف طاويػػػػػػا الػػػػػػزمن. ومل تتعػػػػػػاطف فػػػػػػدوى مػػػػػػع عمتهػػػػػػا بػػػػػػل بقيػػػػػػت صػػػػػػورهتا قا٘تػػػػػػة، فهػػػػػػي 

قليػػػػػدي الػػػػػذي يفػػػػػرض علػػػػػى ادلػػػػػرأة القعػػػػػود يف ادلنػػػػػزؿ ادلػػػػػرأة  الشػػػػػريرة وقليلػػػػػة احلكمػػػػػة وضػػػػػريبة اجملتمػػػػػع الت
 .88بعد فشل الزواج، وىكذا كانت الشيخة يف بيت أخيها 
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 األسلوب واللغة في سيرة فدوى طوقاف

لقد كتبت فدوى عن ٕتربتها الذاتية، وكتب آخروف عن ٕتارهبم الذاتية، وىي ٕتارب مشاهبة من حيث 
ًتة الزمنية أو ادلكاف الذي جرت فيو األحداث، إال أف سَتة فدوى ذلا الظروؼ العامة احمليطة أو الف

وكأننا بصدد قراءة عمل روائي طعمها اخلاص، وذلك بالنظر إىل النواحي السردية وطريقة العرض " 
الكلمة، فيو من األوصاؼ واإلحداث والوقائع والتطوير والتو شيح الجدلي والتحليل  باتم معنى

ومع أف فدوى طوقاف مل تشأ أف ٗترج عمال روائيا إال 89"  نشهد بتميز ىذه السيرةالنفسي ما يجعلنا 
أهنا استخدمت تكنيكات فنية روائية، وخصوصا يف الناحية السردية، أعطتها بعدا فنيا متميزا، ولو أخذنا 

رحلة  " يف كتاهبا  99مقطعا قصَتا من ثنايا الكتاب لسهل تأكيد تلك احلقيقة، فمثال تقوؿ يف صفحة 
" يف حديث ذلا عن حادثة احلب االويل واصفة الغالـ الذي قدـ ذلا زىرة الفل: "  جبلية ...رحلة صعبة

كاف غالما في السادسة عشرة من العمر ولم تتعد الحكاية حدود المتابعة اليومية في اىابي 
نت مسكونة وإيابي، فما كاف لمثلي أف تزوغ يمينا أو شماال، كانت الطاعة من ابرز صفاتي وك

دائما بالخوؼ من أىلي، كاف التواصل الوحيد الذي جرى لي مع الغالـ ىو زىرة فل ركا إلي بها 
" مث تنساب معها العبارات يف حارة العقبة وانأ في طريقي إلى بيت خالتي" اات يـو صبي صغير في

تافو، أو خبر حادث "  دور تلعبو الصدفة في حياتنا لغة عذبة شاعرية من خالؿ مقطع أخر " أي
عادي أو محا مصادفة تعترض طريق المرء، فيتغير معها مجرى الحياة، وتنعطف طريق السير 

انعطافة حادة قاطعة وتصبح الدنيا غير الدنيا والعالم غير العالم، لو لم يعترض الأ الغالـ 
تجاىها طريقي، ولو لم يحبسني أخي يوسف بين جدراف الدار الهرمة، الستمرت حياتي تسير في ا

المألوؼ العادي، ولكنت واصلت دراستي في المدرسة العائشية حتى نهاية السنة الخامسة، 
 .90وعندئذ ما كاف إبراىيم ليفكر في أف يجعل مني تلميذة لو "

إف الناحية األسلوبية يف سَتة الشاعرة أظهرهتا وكأهنا كانت منذورة من البداية ، حلمل رسالة أدبية نسويو 
عن علـو جيلها بطريقة نثرية جديدة، فمن خالؿ حلقات ىذه السَتة اليت أخر عمل أديب سياسية تعرب 

للشاعرة، نلحظ هناية التطور األسلويب يف إبداع الشاعرة، األسلوب الذي بدا يف مراحلو األوىل بالقصيدة 
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را متأثرة ٔتدرسة الكالسيكية ذات اللفظة الفخمة والعبارة الرزينة، مث ماؿ إىل األسلوب أكثر سهولة وٖتر 
 ابولو وشعراء الرومانسية، وىذا التطور اللغوي واألسلويب مرىوف أصال بالتطور االجتماعي والنفسي . 

فالشاعرة فدوى طوقاف نازعة منذ الطفولة للتحرر وتواقة للجديد وكارىة للقدمي،  رافضة للقيود، ومن ىنا 
اس أسباب احلرية، رٔتا كاف من العوامل األساسية فاف اإلصرار الدائم على متابعة دروب الكفاح، والتم

الكامنة وراء سعيها الدائب لتغيَت أساليب التعبَت الفٍت وتطويرىا إىل أساليب متجددة تستجيب بطواعية 
أكثر لدواعي االنطالؽ والتحرر، وتصل يف هناية ادلطاؼ إىل خطاب أديب جديد يفسح رلاال رحبا 

خط التطور الفٍت لديها، فانتقاذلا من كتابة  -لنا -ل ىذه ادلالحظة، تفسرلإلفضاء والبوح والتعرية، ولع
الشعر ذي النمط الكالسيكي إىل النمط الرومانسي مث  إىل كتابتو على ظلط شعر التفعيلة وصوال إىل 

. ولوال استخداـ ضمَت ادلتكلم من جهة وانقطاع 91الكتابة النقدية ىو اثر واضح لذلك التجدد
من جهة أخرى، والبناء التشكيلي ادلتميز الذي مت عن  –يف بعض مراحل السَتة  –ٍت التسلسل الزم

طريق عرض جزيئات معينة يف فصوؿ زلددة بلغت أربعة وثالثُت فصال غَت مرقمة،  جاءت علي شكل 
.بيد  مقاالت منفصلة، تشبو ادلقاالت التحليلية _ لقلنا أف ىذه السَتة تنتمي إىل " رواية السَتة الذاتية "

أف الشاعرة زاوجت بُت ادلقاؿ التحليلي والسرد الروائي فأخرجت سَتة فنية رائعة، فأخذت من ىنا ومن 
ىناؾ .... من القالب الروائي استطاعت الشاعرة أف تسخر بعض األدوات الفنية الروائية، كتطور 

 احلدث وتصور الشخوص، واالسًتجاعات والوصف وغَتىا.

السيكية تتخذ ذلا بداية ووسطا وهناية فاف  رحلة الشاعرة فدوى طوقاف ٘تثل وإذا كانت الروايات الك
نوعا من التطور ادلرحلي للحدث الذي بدأ من الطفولة التعيسة اليت ولدت شعورا لدى الشاعرة بضرورة 

التمرد وطلب احلرية، فبحثت عن عامل أوسع من عامل السجن أحلرؽلي وعن انعتاؽ روحها من قيد 
جتماعية ادلتمثلة بسيادة الرجل، وبدأ احلدث يتطور عرب زلطات مريرة عرضتها الشاعرة السلطة اال

بأسلوب شيق دفاؽ، فًتاىا ٗترج منكسرة النفس من ادلدرسة لكنها تصمم على استكماؿ الدراسة، 
وتنجح يف تثقيف ذاهتا، وتنتصر على عامل التقاليد والتسلط، فتخرج بعد ذلك من نقطة االنغالؽ 
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4و،ص1993انُشيىن،  



ؽلة إىل عامل االنفتاح الباىر، فنراىا تسافر إىل اصللًتا منفردة، وتلتقي بالرجل يف بيتها، وتشارؾ السد
 92اآلخرين يف العمل النضايل والسياسي.

وإذا كانت السَتة من ناحية ثانية ٖتكي قصة التجربة الشعرية وتطورىا، فاف ىذا التتابع يف التطور 
ة السرد القصصي الذي يشكل جزءا مهما من طبيعة البناء الشعري ينسجم انسجاما منسقا مع طبيع

 .93الفٍت

أما الوصف فهو كثَت وشلتع، فقد صورت ادلكاف والعادات واألشخاص، ورمست صورة شلتعة لزماف مضى 
وتغَت، يف  عبارات موسيقية رائعة، تتم عن لغة شاعرية متدفقة، وقدرة نادرة يف نقل احلدث يف شىت 

ػلتاجها القصاص يف عرض شخصياتو وتصوير أماكنو. وسيجد القارئ للسَتة كما  الوسائل، وىي قدرة 
 ىائال من الصور الغنية من مثل قوذلا:

الصباح ربيعي دافئ، شارع فيصل الخالي من العمراف آنذاؾ، يغمره ضوء الشمس، الصبية "
كتب الصغيرة أبناء  الموسرين منهم يحملوف  أكياس ال –والبنات يحثوف الخطى إلى المدارس 

وانأ أبطئ في سيري ريثما تطل على الطريق أجمل معلماتي في المدرسة  –المصنوعة من القماش 
 .94العائشية وأحبهن إلى قلبي "

 ىذا ادلقطع من سَتة الشاعرة يشبو إىل حد بعيد ادلقاطع الروائية اليت صلدىا لدى

رواية القاىرة اجلديدة لنجيب زلفوظ، يشبو الروائيُت الكبار، أمثاؿ صليب زلفوظ، شلثل ىذا ادلقطع من 
إىل حد ما، مت سرده يف سَتة الشاعرة : "وشارؼ شارع رشاد باشا والشمس تذوب يف ْتَتة الشفق 
الرامية، والسمرة تلوف حواشي األفاؽ ، والحت منو التفاتة وىو ينعطف إىل الشارع، فرأى علي طو 

 .95قادما من ناحية اجلامعة فوقف ينتظره "
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41،ص12،ط1984َجُة يحفىظ: انماهشج انجذَذج، داس يصش نهطثاػح،   



ن رسم الشخصيات صلدىا ترسم صورة غريبة دلعتها الشيخة ادلظلومة، ضريبة القهر االجتماعي وإفرازه وم
وروح اجملتمع التقليدي القدمي، فمنذ أف فتحت الشاعرة عينيها وىي تراىا صاحبة اذليبة والسلطة، 

 96 البيت.والبوليس السري الذي يعمل حلساب أرباب العائلة، ويقدـ ذلا التقارير عما غلري يف

ومع أف الشيخة كانت تكثر من الصالة والصياـ والتسبيح، إال أهنا جاءت يف السَتة لتمثيل عامل أخر 
ىو عامل النفاؽ الديٍت واخلديعة وسوء الظن والتكرب والتعايل شلا جعل عالقتها مع فدوى تتمثل بشكل  

ك "من الذين لعبوا دورا يف حياهتا كابوسي، بنزؿ أصابعها على حياهتا فًتة طويلة من الزمن فتصبح بذل
 97مث أوغلوا يف طوابا الزمن".

ولو تتبع الدارس السَتة صفحة صفحة لوجدىا مفعمة بالصور الرائعة اليت تصور الشخوص واألماكن 
وتشكل الزمن وٕتسده وترسم العالقات واألفكار وادلبادئ، وترسم صورا رائعة للمرأة الفلسطينية يف 

أو نظرة األخرى ذلا لتخرج ذلا رأيها يف كل ذلك عن طريق اللوحات الفنية الرائعة، وتبقى نظرهتا التقليدية 
اللغة ىي الوعاء األوسع الذي نستطيع أف ضلفظ فيو حدثا شليزا، ومن منا ال ػلتفظ يف حياتو بأسرار 

نيا وخصوصيات، لكن ملكة الفناف اللغوية واألسلوبية ىي اليت ٕتعل من ىذه اخلصوصيات عمال ف
 98شليزا.

وعندما يكوف احلديث عن شاعرة مبدعة، فاف الدارس يتوقع شاعرية رائعة، وىذا ما غلده فعال وىو 
يتصفح سَتة الشاعرة سطرا سطرا، فينساب مع الكلمات   العذبة، وكأنو يتلو قصيدة شعر من تلك 

 القصائد ادلبدعة. 

دلاـ والتمكن، ففدوى اليت قرأت اجلاحظ ومع بساطة الكلمات وسهولتها، يلمح الدارس جانبا من اإل
 والقايل وطو حسُت وغَتىم، تعرؼ الكثَت من أسرار اللغة، وىذا ما ظهر يف مقطوعاهتا الشعرية الرائعة.

تعرؼ فدوى طوقاف كيف تسخر لغتها الشعرية يف أية كتابة أدبية وكأف الكلمات والعبارات عجينة بُت 
شذا وعبقرية، ذلا ألف لوف وألف طعم، وذلا رقة شاعرية أنثوية  يدي عجاف، ػلورىا كما يشاء كلماهتا

أخذت الكثَت من طبيعة الشاعرة نفسها، وىي رقة من السهل ادلمتنع، الذي يشوقك ويثَت إعجابك، 
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98

161انًشجغ انغاتك،ص   



فتبحث عن سر ىذا اإلعجاب، فتجد الكلمات قد امسك بعضها برقاب بعض، كادلتوالية اذلندسية، 
ظالال عجيبة تسَت بك إىل أغوار احلدث وكنهو، وكل ذلك مرىوف ْتس وٕتدىا تعبق شذا، وٕتد ذلا 

األداء والربط، فاف وصفت كانت خَت من يصف، واف سردت تتابع احلدث وتدفق بكربيائو أو مساحتو، 
99واف ندبت بكت السطور دما وعلقما، واف فرحت غنت احلروؼ و٘تايلت.
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 البناء السردي 

ادلهم يف عملية البناء السردي أف يعرؼ من يوجو اخلطاب ويقف وراء األحداث، فاف ادلفروض  إذا كاف
عملو يف السَتة الذاتية أف يستخدـ الكاتب ضمَت ادلتكلم ما داـ الدارس إزاء حديث شخصي، ومع أف 

ا فعل الدكتور بعض ادلبدعُت رغبوا عن ادلباشرة يف السرد واستعاروا ضمَت الغائب يف سَتىم الذاتية، كم
طو حسُت يف كتابو األياـ، إال أف استخداـ ضمَت ادلتكلم انسب للسَتة، فمن خاللو يدلف الدارس إىل 

 .100عامل الصدؽ والصراحة، ويبدأ  يتعامل مع الشخصية نفسها

... " وال  وخرجت من ظلمات المجهوؿنرى ضمَت ادلتكلم يف سَتة الشاعرة منذ اللحظة األوىل "
ي ضمَت أخر يف البناء السردي الكامل للسَتة، إال من خالؿ بعض احلوارات اليت عمدت يكاد يلمح أ

الشاعرة على إنطاؽ أصحاهبا، لًتتفع بذلك درجة ادلتعة الفنية، ألنو يقًتب بذلك من عمل مسرحي 
 أنا أدلأ على مصدر موثوؽ حيث يمكنأ التيقن من  عاـ ميالدؾمشوؽ كقوذلا على لساف أمها " 

"101 . 

موطن أخر نسمع فيو صوت اآلخرين، وىو الرسائل اليت تلقتها من ابن عمها فاروؽ فنراه يقوؿ عن و 
كنت الوحيد بين تالميذ الكلية الذي دعي ىذا العاـ إلى تناوؿ الطعاـ على ىذه المائدة نفسو " 

."102 

ا جرى معها، على والف فدوى طوقاف أصلزت سَتهتا الذاتية يف سن متأخرة يف السبعينات، وكانت عادلة ٔت
الرغم من اعتمادىا على التذكر أصبحت ٘تثل من وجهة النظر السردي "السارد كلي ادلعرفة " الذي 

يتعمق النفسية سلًتقا ٚتيع احلواجز، متنقال يف الزماف وادلكاف بال صعوبة، رافعا أسقف ادلنازؿ لَتى ما 
ليتعرؼ على أخفى الدوافع وأعمق  بداخلها وما يف خارجها أو يشق قلوب الشخصيات ويغوص فيها

 .103اخللجات "

لقد استطاعت فدوى طوقاف أف تتعمق أغوار نفسيتها وتكشف لنا عن أسرار نفسها، وقد قالت الكثَت 
عن نفسها لكنها رغبت يف أف ٖتتفظ بشيء غَت قليل يف خزانة الذاكرة، بعيدا عن عبث بعض القارئُت، 
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تي كلها، فليس من الضروري أف ننشر كل الخصوصيات، لم افتح خزانة حياتقوؿ الشاعرة : " 
ىناؾ أشياء عزيزة ونفيسة، نؤثر أف تبقيها كامنة في زاوية من أرواحنا، بعيدة عن العيوف المتطفلة، 

  104فال بد من إبقاء الغاللة مسدلة على بعا جوانب ىذه الروح صونا لها من االبتذاؿ

سَتة الشاعرة، ولكن الشاعرة مل تعرض ذلا أو عرضت ذلا دوظلا ىناؾ أشياء كثَتة كنا نتوقع أف صلدىا يف 
 عمق أو ٖتليل .

وما ؽلكن أف ؼللص إليو ىنا أف استخداـ ضمَت ادلتكلم "األنا " يف سَتة الشاعرة قد أتاح ذلا فرصة 
عظيمة يف الكشف بصدؽ وصراحة عن خبايا نفسها وخلجاهتا، شلا جعل من سَتة الكاتبة  ظلوذجا 

 . 105واضحا، يف ميداف الكشف وادلصارحة، ادلتمثل يف تصوير الصراعات الداخلية واخلارجيةإنسانيا 
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 رحلو جبلية.... رحلة صعبة"

 إستراتيجية العنواف وداللتو :

النسخة اليت يعتمد عليها يف الدراسة ىي نسخة دار الشروؽ للنشر والتوزيع، الصادرة يف عماف عاـ 
 م الطبعة الثالثة لكتاب فدوى طوقاف "رحلة جبلية ..رحلة صعبة ".وٖتمل رق 4911

ىذا العنواف بًتكيبتو الرباعية "رحلة جبلية .. رحلة صعبة " قد يناسب الناحية الفنية نوعا أدبيا كالسَتة، 
ولعل كلمة رحلة مث وصفها بكلمة "جبلية " مث الًتادؼ أو الوصف األخر للرحلة بأهنا "صعبة " يتناسب 

ع موضوع السَتة الذاتية. فرحلة  احلياة ىي موضوع السَتة الذاتية أصال، ومن ىنا صلد أف اإلضاءة م
مركزة واالختيار موفق، على اقل يف ىذه الناحية، ومع إف العنواف الرئيسي قد شفع بتذييل على الصفحة 

َت بإشاعاتو اخلاصة، اليت نفسها بعبارة "سَتة ذاتية "، إال إف ىذا العنواف الرئيسي سيحتفظ إىل حد كب
ستوضح الحقا، مع اإلدراؾ التاـ باف ذلك التذييل ال يعدو أف يكوف رلرد عقد مت االتفاؽ عليو بُت 

ادلؤلف والناشر، بيد إف احلاجة إليو ملحة، ذلك انو ىو ادلؤشر األويل الذي يدؿ على طبيعة ادلضموف، 
ؿ داللة العنواف من جهة، وموضوع النص وىو سيضيف جديدا إىل طبيعة التفسَتات ادلمكنة حو 

ادلكتوب من  جهة ثانية، وسيجعل التذييل الدارس يسارع إىل مناقشة العنواف على انو سَتة ذاتية على 
كاف يبيت النية   –حُت وافق مع الناشر على ىذا العقد وىو كتابة ٚتلة سَتة ذاتية  –اعتبار أف الكاتب 

ال يعٍت ىذا، انو ٔتجرد الوصوؿ إىل ىذه احلقيقة سيضع الدارس حدا مسبقا ليقدـ للقارئ سَتة ذاتية، و 
دلسَتة البحث اليت ىو يصددىا، ويتوقف حلظة إلعالف النتيجة النهائية حوؿ ماىية ىذا العمل األويل، 
وبذلك يكوف قد أهنى موضوع البحث. أف ىذا احلكم ادلسبق والسريع ليس من فعل الناقد اجلاد، بل 

لوصوؿ إىل كلمة الفصل قد ػلتاج إىل كالـ أطوؿ من ذلك. فالسَتة حىت تصبح فنا لعلو من اجل ا
 .106ٖتتاج إىل أسس فنية خاصة، وليس كل من كتب قصة حياتو كتب سَتة فنية

وبالرجوع إىل العنواف نفسو "رحلة جبلية... رحلة صعبة "، وىذا العنواف قد يصلح لرواية مثال، ولكنو 
لة ادلباشرة ادلستوحاة من استخداـ لفظة " رحلة " ٕتعل ادلوضوع مناسبا جدا، للسَتة أصلح، ولعل الدال

وىذا جانب ػلسب للشاعرة، حُت تنتقي ألفاظها انتقاء، فالعنواف مهم جدا  فمنو سيدلف إىل دىاليز 
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142طىلاٌ وأششها فٍ أشؼاسها، صسيضاٌ ػًش، عُشج فذوي    



، واف كاف ادلؤلف احلقيقي وادلتخيل علا الشخص 107يتحاور الدارس فيها مع ادلؤلف احلقيقي وادلتخيل
حُت يكوف ادلوضوع مباشرا ادلرحلي  يف رواية موفقو، وذلك احلل او تلك النهاية ىي ادلكانة  نفسو

شاعرة فلسطُت ولكي يعثر  –ْتق  –ادلرموقة اليت حققتها الشاعرة بعد تعب طويل لتصبح بعد ذلك 
"، ال  الدارس على إػلاءات جديدة تضاؼ إىل إػلاءات العنواف الرئيس " رحلة جبلية ... رحلة صعبة

لقد لعبوا بد لو من مالحظة بعض العبارات اليت صدرت هبا الشاعرة الكتاب وذلك من مثل قوذلا " 
ىذا التقدمي والتشديد على العبارة وإمضائها باسم  دورىم في حياتي ثم غابوا في طوابا الزمن " 

ن عربت عنهم بضمائر الشاعرة داخل الكتاب ال يراد منو سوى بوجيو القارئ إىل تاـ وجوه أولئك الذي
 .108غابوا " –دورىم  –لعبوا الغائب " 

وىذه العبارة تشَت إىل نوعُت من العالقات، تفرضهما طبيعة التفكَت ادلستوحاة من ضمائر الغياب، فعلى 
، وأالـ احملجبة عن احلناف،  والشيخة ادللفعة يف ثوب اخلديعة،  الصعيد السليب يظهر موقف األب الصاـر

يد االغلايب فيبدو األخ احلاين الرفيق، وادلعلمة الناجحة القدوة، واحلبيب الذي حلمت بو أما على الصع
 .109وسارت خلف سرابو أحيانا، وبعض الصداقات اليت أنست هبن

أما أدلقدمو  النقدية اليت كتبها مسيح القاسم فهي واف كانت جزءا من النص احمليط، الذي يتضمن فضاء 
اوين فرعية داخلية للفصوؿ، باإلضافة إىل ادلالحظات اليت ؽلكن للكاتب النص من عنواف ومقدمو وعن

أف يشَت إليها، وكل ما يتعلق بادلظهر اخلارجي للكاتب، كالصورة ادلصاحبة للغالؼ أو كلمة الناشر على 
ظهر الغالؼ أو مقطع معُت من احملكي، فستبقى خارج نطاؽ دراسة العنواف، وتبقى بعيدة ىناؾ ضمن 

 .110ت النقدية العديدة اليت عاجلت سَتة الشاعرة يف الصحف والدوريات ادلتعددةالدراسا
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 ملخص البحث

فن الًتٚتة الذاتية قدمي يف أدبنا العريب وليس وليد العصر احلديث، نعم ازدىر وتطور  تطورا ملحوظا يف 
عض اجلوانب، ولكن ىذا األدب احلديث، وٓتاصة بعد اتصاؿ األدب العريب باألدب األورويب وتأثره يف ب

ال يعٍت أف الًتٚتة الذاتية قد نشأت يف العصر احلديث. ويتقدـ بنا الزمن يف العصر احلديث فنرى الًتٚتة 
الشخصية عندنا تتطور ٖتت تأثَت ما قرأ أدباؤنا وكتابنا للغربيُت من تراجم كاملة عن حياهتم، وقد 

، بل لقد ٖتولوا هبا إىل اعًتافات صرػلة بدوف أي ٖترج وصفوىا فيها من ٚتيع أطرافها، بعيوهبا وحسناهتا
 .أو تصنع، وبذلك غدت الًتٚتة الشخصية عندىم ضربا من القصص أحلى البديع

إف السَتة الذاتية تتداخل مع غَتىا من األنواع، واىم ىذه األنواع ىي التاريخ والسَتة الغَتية، وادلذكرات، 
يعٍت وجود أوجو شبو بُت السَتة الذاتية وكل نوع من ىذه األنواع، واليوميات، والرواية، وىذا التداخل 

وىذا الشبو ال ؽلكن أف يصل إىل حد التطابق، أي انو يوجد بُت السَتة الذاتية وىذه األنواع أوجو 
 اختالؼ أيضا.

، جاءت السَتة لتعرض احلالة االجتماعية للمرأة ولتعلن عن ثوره مشبوبة ضد العامل التقليدي السائد
وكاف أوؿ ظلوذج نسوى زلطم ٖتت نَت التقاليد االجتماعية تعرضو السَتة ىو الشاعرة نفسا ، من خالؿ 

 .طفولتها ادلسحوقة وشباهبا الضائع وحريتها ادلقيدة
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