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 مستخمص المبحث :
كالثقافي عند بنت ،المبحث التالي القضايا ذات االىتماـ األدبي النقدم  قدـي

 الشاطئ بالعرض كالتحميؿ.
 كالناقد. أبرز السمات الفنية لممقاؿكتناكؿ الباحث في بداية المبحث  

 كجاءت القضايا محؿ البحث كالتالي : 
 كبار األدباء كاىتماماتيـ األدبية. .ُ
 بنت الشاطئ كالمعارؾ األدبية. .ِ
 كالدة بنت المستكفي. بحث عف -ّ

Abstract: 
The following topic presents issues of literary and cultural 

interest when the beach is built by presentation and analysis. At 
the beginning of the study, the researcher dealt with the most 
important technical features of the article and the criti 

1. Senior writers and literary interests. 
2. 2.Bint El- Shati and literary battles. 
3. 3 .walada bint al-Mustaqafi search. 

 
 
 
  
 
 



 

533 

 محمد أحمد عبد العزيزأ.            من القضايا األدبية عند بنت الشاطئ دراسة تطييقية    

 مقدمة : 
حيث إف بنت  ؛دراسة المقاالت األدبية عند بنت الشاطئ مف األىمية بمكاف

، كما أنيا شاىدة عصر عمى حقبة اعية بالقضايا األدبيةالشاطئ نمكذج لألديبة الك 
زمنية طكيمة مف أىـ الحقب في تاريخ مصر الحديث فقد عصرت كبار األدباء أمثاؿ 

عمميـ تارة ، كعارضتيـ تارات ... كغيرىـ فنيمت مف فتحي رضكاف العقاد كطو حسيف
خرل، فكاف ليا سجال حافال مف المعارؾ األدبية، التزمت فيو باإلطار المكضكعي 
لممناقشة كالجداؿ، فمـ يكف منيا إسراؼ أك تطاكؿ، كلـ يكف منيا تكاف أك تكاسؿ 

 دلة المقنعة. لمدفاع عف الحؽ، كرغـ ذلؾ جاء نقدىا قكيا معتمدا عمى المنطؽ كاأل
الباحث  كقد اىتـ عدد كبير مف الباحثيف، بنت الشاطئ  اعتنى بكتاباتكقد 

سعد محمد حسف المكاكم بدراسة عف مقاالت بنت الشاطئ بعنكاف: " فف المقاؿ عند 
بنت الشاطئ دراسة تحميمية نقدية" في كمية المغة العربية قسـ النقد كالبالغة، جامعة 

ربما كانت تمؾ الدراسة أكثر الدراسات اقترابنا مف ىذا البحث، ـ، ك ََِْاألزىر، سنة 
كلكف ىذا البحث كاف بعيدا كؿ البعد عما تناكلو البحث السابؽ فقد عرض الباحث 
سعد مكاكم مقاالتو عف بنت الشاطئ عمكما أما البحث الحالي اىتـ بمقاالتيا في 

 ف درس كؿ مقاؿ عمى حدا. األىراـ فقط. كلـ يكف تقسيـ البحث عنده إلى قضايا كلك
كيعتمد ىذا البحث عمى المنيج الكصفي في دراسة المقاالت، كيقكـ ىذا المنيج 

إلى مكضكعات ثـ القياـ بتحميؿ  –مكضكع البحث  -عمى تصنيؼ المادة العممية  
كقراءة نتائج ىذا التصنيؼ، مف خالؿ المنيج الفني  كالمنيج األسمكبي الستكشاؼ 

 الية عند الكاتبة.بعض الجكانب الجم
 القضايا األدبية عند بنت الشاطئ

، تكتب في مكضكعات متنكعة تشمؿ ككف بنت الشاطئ كاتبة صحفيةقبؿ أف ت
تحقيؽ  لفياض ينبثؽ مف منبع أدبي، يتجسد بدايتو فيا كؿ مجاالت الحياة، فإف عمميا
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عنيا المقاؿ الغفراف ألبي العالء المعرم، فيي أديبة يصدر بنت الشاطئ لرسالة 
 بأسمكب أدبي يتسـ بالسيكلة كالمركنة.  

ىك "الذم يحمؿ مذىبنا أدبينا تحميالن كاعينا أك ينقحو معتمدنا في كالمقاؿ النقدم 
ذلؾ عمى النظريات األدبية السائدة، كتتكقؼ قدرة الكاتب عمى تذكقو لمعمؿ األدبي 

 .(ُ)كتعميؿ أحكامو كتفسيرىا"
 أبرز سمات المقال النقدي:

لكف مف المقاؿ العممي؛ ألنو يخضع لمقاييس عممية  المقاؿ النقدم في حقيقتو "
ف اختمفت مذاىب األدباء كالنقاد في مقاييس النقد" ، كيتبع فيو (ِ)دقيقة إلى حد ما، كا 

الناقد األسمكب الفني، كنجد فيو الدىشة كالمتعة كالفكاىة، ككؿ ما يبعد عف أساليب 
يعتمد عمى الظرؼ كالطرافة، كاألسمكب التيكمي الذم يجعؿ الصحافة اإلخبارية، كىك "

، كيتميز المقاؿ النقدم بأنو (ّ)غرابة التطرفات"يضحؾ مف تناقض المكاقؼ أك  القارئ
محدد لمكضكع معيف " فإف قصر حجمو ال يسمح لكاتبو بالخركج مف المكضكع إلى 

ستطيع أحد أف عرض المشاكؿ دكف االنتياء مف كضع حمكؿ ليا، كال ي آخر، أك
 .(ْ)يستطيع أف يعبر عنيا بكضكح" ،يكتب فيو باختصار إال إذا كانت أحكامو محدكدة

                                                 
ـ ، ص ُُٖٗأبػػك ذكػػرم: المقػػاؿ كتطػػكره فػػي األدب المعاصػػر، دار المعػػارؼ، القػػاىرة ،  السػػيد ((ُ

ٕٕ . 
، ُالقػػػػادر رزؽ الطكيػػػػؿ: المقالػػػػة فػػػػي أدب العقػػػػاد، الػػػػدار المصػػػػرية المبنانيػػػػة، القػػػػاىرة ، ط عبػػػػد ((ِ

 .ِّٗـ، صُٕٖٗ -ق َُْٕ
لمنشػر كالتكزيػع ، القػاىرة    حارص: فف كتابة المقاؿ العمكدم في الصحافة العربيػة، العربػي صابر ((ّ

 .ٔٓ، صََِٔ
أحمػػد أمػػيف: النقػػد األدبػػي فػػي جػػزأيف، جػػزؤه األكؿ فػػي أصػػكؿ النقػػد كمبادئػػو، كجػػزؤه الثػػاني فػػي ( (ْ

ـ، ُٕٓٗ -ىػػػػ ُّٕٔلنشػػػر، القػػػاىرة، تاريخػػػو عنػػػد األفػػػرنج كالعػػػرب، لجنػػػة التػػػأليؼ كالترجمػػػة كا
 .ََُص
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إذف المقاؿ األدبي النقدم ليس كغيره مف المقاالت، مف الممكف التداخؿ فيو مع 
إلى مكضكعات أخرل  يتفرع األديب مف المكضكع الرئيس مكضكعات أخرل، أك أف

دكف الكصكؿ لنتيجة فيما يقدمو، فمف الميـ لألديب الناقد أف يحكـ إغالؽ النقاط التي 
؛ ألف طبيعة المكضكع تفرض عميو تكضيح عة تمك األخرلتناكليا في مقالو القط

 النتائج.
 أبرز سمات الناقد: 

يسمح  يجب أف يككف الناقد متعاطفنا مع مف ينقده، فيتجاىؿ أحقاده، كأف
بالدافع الطيب كالخمؽ السامي، كأف يسعى بكؿ جيده في أف  ،بأقصى ما يستطيع
 يحب مف يكتب عنو.

ككذلؾ يجب عميو أف يكتب طبقنا لمبادئ ال لمجرد اليكل؛ فالنقد األدبي الذم 
يمميو اليكل الشخصي كالكره الذاتي ىك نكع كضيع مف النقد، فعمى الناقد أف يككف 

ا بالمثؿ الع ميا في الفكرة كالعاطفة، كعمى الناقد أف يككف عادالن تماـ العدؿ، كاسع عالمن
الصدر أماـ التجديد، كالتجديد ليس ضركرينا أف يككف استكشافنا لمعنى جديد، بؿ ىك 
أيضا تعبير صادؽ عف ذاتية الكاتب كشخصيتو، فعمى الناقد أف يعترؼ بيذه 

ا بما يقرأ، مطمعنا ثقافينا عمى ما ، كبذلؾ البد لمناقد أف (ُ)الشخصية الخاصة" يككف مممن
كتمتمؾ بنت الشاطئ  .سينقد؛ حتى ال تصدر أحكامو باندفاع دكف دراسة كبحث

ـ كالتي تعبر عف رفض الحياة في ُْٗٗمجمكعة قصصية بعنكاف رجعة فرعكف 
صنعت ليا ككتابتيا عف أبي العالء المعرم  ،ُِٓٗمصر بأكضاعيا قبؿ ثكرة 

 ء النقدية في مراحؿ تككينيا الثقافي .معايشة لألجكا

                                                 
جػػزؤه األكؿ فػػي أصػػكؿ النقػػد كمبادئػػو، كجػػزؤه الثػػاني فػػي أحمػػد أمػػيف: النقػػد األدبػػي فػػي جػػزأيف، ( (ُ

ـ،  ُٕٓٗ -ىػػػػ ُّٕٔالقػػػاىرة،  تاريخػػػو عنػػػد األفػػػرنج كالعػػػرب، لجنػػػة التػػػأليؼ كالترجمػػػة كالنشػػػر،
 .ََُص



 

533 

 2018والثالثون  التاسعالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                 

 كمف أبرز المقاالت النقدية كالثقافية عند عائشة عبد الرحمف:
 ـ ُٓٔٗ/ ٖ/ِ( الزاد الثقافي لمقاعدة الشعبية المتعممة  ّالثكرة كالثقافة ) .ُ
 ـُٓٔٗ/  ٖ/ٔالثكرة كالثقافة كجية نظر أخرل   .ِ
فكرم لمرحمة التحفيز الثكرم  ( األزىر كالجامعة كالمناخ الْالثكرة كالثقافة ) .ّ

 ـُٓٔٗ/ٖ/ِٕ
 ـُٓٔٗ/ ٗ/ّ( أصالة الكعي الشعبيٓالثكرة كالثقافة ) .ْ
 ـ                          ُٔٔٗ/ُ/ِٖ(    ِمشكالت الكتاب العربي ) .ٓ
 ـُٔٔٗ/ِ/ ُٖ( الفكر القكمي كالتيارات الكافدة   ّمشكالت الكتاب العربي ) .ٔ
 ـَُٖٗ/ ِ/ُبيف األمس كاليكـ أفكار الكبار عمى معايير االنتقاؿ  .ٕ
         ـ َُٖٗ/ ُِ/ ِِ)دعكة.... كطيؼ(   .ٖ
 ـُُٖٗ/ ُ/ ٓالشاعر كالمميمة في رؤية جديدة )قالكا.... كقاؿ(  .ٗ
  ـ ُُٖٗ/  ُ/ ُِالشاعر كالمميمة في رؤية جديدة في ديكاف شعره   .َُ
 ـُُٖٗ/  ِ/ ٗالشاعر كالمميمة    .ُُ
 كبار األدباء واهتماماتهم األدبية:  –أ

، تقدـ فيو بنت الشاطئ تحميال لكتاب ) أفكار الكبار( لمكاتب فتحي رضكاف
طو  -كمحمكد شاكر  –محمد عبد اهلل  –)يحيى حقي الكيتاب كالذم تحدث فيو عف 

 زكي مبارؾ(. –كمحمد صبرم السربكني  –كمحمد كامؿ حسيف  –حسيف 
ر )طو، ككامؿ، بتساؤؿ عف سبب إيثار األربعة الكبا كتبدأ بنت الشاطئ المقاؿ

( بتحية الكداع لمراحميف، كتتساءؿ قائمة: "ىؿ الذم كتبو عنيـ مف ؾكالسربكني، كمبار 
مألكؼ ما يمقى في حفالت التأبيف كيقاؿ في تحيات الكداع، أك تدعك مناسبة ما، 
نما ىك مكقؼ منيـ. بما يمثمكنو مف  فيكتب لمحض الكفاء كالعرفاف كالجميؿ؟ كال: كا 
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كمدارس كمذاىب ثقافية، كأنماط مف الشخصيات كالسمكؾ، كقضايا اتجاىات فكرية 
 .(ُ)خطيرة معمقة، يراىا ما تزاؿ مكضع نظر كدرس كمراجعة كحساب"

ككتبت بنت الشاطئ عف األربعة الكبار كقسمت الحديث عنيـ إلى قسميف: 
الثاني:  األكؿ: الحديث عف النشأة كالمؤثرات الثقافية المختمفة في أفكارىـ، كالقسـ 

 القضية التي كانت محط اىتماـ كؿ منيـ.
ا الكتاب كذكر لحياتو في صعيد حظي ببدء الكالـ في ىذ لعؿ طو حسيف

لتي أثرت في مناحي تفكيره، ، كثقافتو الفرنسية الجمة ذات المنابع اليكنانية امصر
إلى مصر الثقافة اليكنانية بحكـ دراستو ليا، كقد دافع عف تمؾ الثقافة مثقفكف  كأدخؿ

 آخركف، استغمكا زراعتيا في مصر عمى يد طو حسيف.
كتاب )أفكار الكبار(: تمؾ اليكنانية التي زرعيا طو حسيف  فيكالقضية األكلى 

 في مصر كلما كؼ عنيا كجد مف يتعمؽ بيا.
في مكاجية  طو حسيف عر الجاىمي، كالتي كضعتقضية الش  كالقضية الثانية

كثارت الدنيا عميو ثـ خمدت دكف أف يتـ الفصؿ في  ،تحقيقات النيابة عف تمؾ القضية
القضية الجدلية السابقة، فقالت عف ذلؾ بنت الشاطئ "كأخطر منيا )قضية الشعر 

 ،نكني فيياالجاىمي( التي طكتيا التيارات السياسية بعد أف أصدر القضاء حكمو القا
كتركيا معمقة لـ يحسميا عممينا كفكرينا فأعاد األستاذ فتحي رضكاف النظر فييا كقراءة 

 .(ِ)ما تقصاه مف مطكم كثائقيا"
قالت بنت الشاطئ فيو "تنازعتو كذلؾ تيارات شتى، مف جذكره عف زكي مبارؾ ك 

حزب الكطني، الراسخة في ريؼ المنكفية، كمدرستو اإلسالمية األزىرية كجنديتو في ال
ككاف   .ثـ ثقافتو الفرنسية الخصبة، كيحاكؿ أف يالئـ بيف ىذه المؤثرات، كالجكانب

                                                 
 ـ. َُٖٗ/ ِ/ ُمقاؿ أفكار الكبار عمى معاير االنتقاؿ بيف األمس كاليـك ( (ُ
 المصدر السابؽ.(  ِ)
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زكي مبارؾ مدافعنا قكينا عف اليكية المصرية ، بنخكة ريفي قح كحمية مصرم 
 . (ُ)غيكر"

كمأساتو الجحكد كاإلحباط كالمشكالت التي عاش  ككانت قضيت زكي مبارؾ
 كبيرنا التي لـ يكف يعد ليا أم حساب؛ مما أضر بو ضررنا فييا؛ بسبب آرائو القكية

كصؿ إلى مصدر رزؽ أكالده "فأطبقت عميو غربتو في أىمو ككحشتو في كطنو، 
. فقد (ِ)كترنحت خطكاتو األخيرة قبؿ الرحيؿ عف دنيا عاؼ قبحيا كتمرد عمى أعرافيا"

حسيف كاف ىك  ضد طوكانت لو آراء تزعج غيره مف األدباء، فقد دخؿ حربنا ضركسنا 
   .الخاسر الكحيد فييا

مصر الذم ينظر ل، كتناكؿ المقاؿ كاتبا آخر كىك " محمد صبرم السركبكني"
داخؿ كطنيا الكبير في الشرؽ األفريقي، كيؤمف بعدـ الفصؿ بيف تاريخ مصر 

كاألدبي ليا، ككانت اىتماماتو بدراسة األعالـ مف شعراء  ،كالتاريخ الفكرم ،السياسي
 ككتابو تستحؽ نظر كاىتماـ. ،عصرال

ككانت قضيتو االنتماء إلى مدرسة لـ يعرؼ منيجيا كقيمتيا إال عدد قميؿ مف 
المؤرخيف، فعاش في غربة بعيدنا عف أصحاب الفيـ السطحي لعممية التاريخ، المترفع 

ىا تو "فاغترب عف الكثرة التي ازدىاعف التعمؽ في الدراسة كالمعرفة فتقكؿ في قضي
ر الفيـ السطحي لعممية التاريخ، فاستكبرت أف تقرأ في أدب المرحمة، فضالن عف غرك 

أف تعترؼ بو في كثائقيا التاريخية، كحجب عنيا الصمـ بكائيات الشعب إال ما مسخو 
الطرب في أغنيات خميعة مبتذلة كغضت مف شخصية المؤرخ كأسمكبو؛ ألف 

 .(ّ)السردم لمكقائع كاألحداث" مكضكعية التاريخ في منطقيا الساذج، تعني النقؿ

                                                 
 المصدر السابؽ.( (ُ
 ـ. َُٖٗ/ ِ/ ُ ، جريدة األىراـ ،أفكار الكبار عمى معاير االنتقاؿ بيف األمس كاليـك (ِ)
 المصدر السابؽ .   (ّ) 
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تخصص في الذم محمد كامؿ حسيف،  كالكاتب األخير في ىذا المقاؿ كاف 
كاف لو إسيامات ف، كرغـ ذلؾ غير الدراسات األدبية إلى غيرىا مف العمـك الكيميائية

 كعاش في كحدة المعرفة كالتفسير البيكلكجي  لمتاريخ.  في األدب العربي،
األساتذة األصكؿ مف غربة  لقيوما أظيرت حزنيا عمى  كفي نياية المقاؿ

، كالمستكل كالمتاجركف باألفكار كاألقالـالسطحيكف يجمس مكانيـ في أك  ،كتيميش
الفكرم كالخمقي الضحؿ مف إعالمييف ليـ مف الشيرة الكثير، كليـ مف بضاعة طيبة 

ككنكف عادة ممف القميؿ جدا "في رأم األستاذ فتحي أف أصحاب مثؿ ىذه الرسالة ال ي
يجذبكف إلييـ أضكاء الشيرة... فالشيرة كالذيكع في األغمب األعـ كقؼ عمى 

 .(ُ)السطحييف ذكم البريؽ مف أىؿ القمـ كسدنة الفف"
كيرل الباحث أف ىدؼ المقاؿ السابؽ إظيار ما يتعرض لو األدب الحقيقي 

قفيف ف عمى المثكالفكر الصحيح مف تيميش كعدـ رعاية مف الناس، كتفضيؿ السطحيي
 إلدارة األمكر، كأخذ آرائيـ، دكف النظر لخطكرة تمؾ اآلراء عمى المجتمع المصرم .

 بنت الشاطئ والمعارك األدبية:  -ب
خاضت بنت الشاطئ معارؾ أدبية عديدة مع أساتذة األدب في فترة ما بعد ثكرة 

ـ، كانت صاحبة الرأم الحاد القكم المؤثر في نفكس المنافسيف ليا، ككانت ُِٓٗ
تعتمد في تمؾ المعارؾ األدبية عمى اإلقناع باألدلة، كباستخداـ األلفاظ المناسبة 

بالتأكيؿ في اتجاىات متعددة. فقد كاف ليا  لممكقؼ كالتراكيب المحكمة التي ال تسمح
معارؾ ضد آراء )لكيس عكض، كالعقاد، كمصطفى محمكد، كغيرىـ، كالبحث الحالي 

 سييتـ بتحميؿ معركتيا األدبية آلراء لكيس عكض(. 
حاكؿ لكيس عكض أف يجعؿ المجتمع المصرم فارغنا مف الثقافة كالفكر الثكرم  

رجآُِٗقبؿ ثكرة يكليك  ت تسمح ع الفضؿ لمثكرة في إيجاد مساحة مف الحرياـ ، كا 

                                                 

 ـ.َُٖٗ/ ِ/ ُ ، جريدة األىراـ ،أفكار الكبار عمى معاير االنتقاؿ بيف األمس كاليـك(ُ) 
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، كلكنو كجد بنت الشاطئ بالمرصاد ليذا الرأم، كيرجع بالنقد كالتعبير عف الرأم
مخالفة بنت الشاطئ لمكيس عكض في الرأم؛ ألنيا تنتمي لمثقافة العربية اإلسالمية 

 كالتي تختمؼ عف ثقافة لكيس عكض الغربية.
كة األدبية تحاكؿ عائشة عبد الرحمف أف تقدـ في كفي اإلطار نفسو لممعر 

كأييما أكثر تأثيرنا في  ،مقاالتيا الست عف الثكرة كالثقافة معالجة لعالقة الثكرة بالثقافة
 اآلخر، فيؿ الثكرة كليدة حركة ثقافية أـ أنيا أكجدت نيضة ثقافية معاصرة.
رىيبنا التيـ  كأساس الخالؼ يأتي مف اتجاه لكيس عكض إلى أف ىناؾ فراغنا

حياتنا األدبية كالفنية في فترة الحرب العالمية الثانية، كما بعدىا مف سنكات حتى قياـ 
 .(ُ)الثكرة

ف في مصر سقط  في فراغ بيف ازدىاريفيرل لكيس عكض أف األدب العربي 
ـ كالـز مدىا الثكرم حتى غاص ذلؾ المد ُُٗٗكبيريف "القديـ الذم صاحب ثكرة 

، كالجديد الذم جاء بمجيء الثكرة كلـ يكف قد كلد بعد، ككاف ُّٔٗبتكقيع معاىدة 
ـ قديـ ال يريد أف يمكت، كجديد ال ُِٓٗـ ،ُّٔٗىناؾ في الفترة بيف عامي 

 . (ِ)يستطيع أف يكلد"
كترد بنت الشاطئ عمى الفراغ الذم يراه لكيس عكض بأنو مف غير المنطقي 

ينشأ مف فراغ مجدب، فال يكجد  –أدبي أك غير أدبي   -أف يككف ىناؾ ازدىار
ازدىار عرفو التاريخ لـ تسبقو طالئع مرىصة بو، مميدة لو مستشرفة إليو، كالمرحمة 
التي يراىا لكيس عكض فراغنا رىيبنا، ترل بنت الشاطئ أنيا مف أخصب المراحؿ، 
كتضرب بنت الشاطئ األمثمة عمى ذلؾ فتذكر لو مكقفيا الثقافي الذم أتاحتو ليا 

عاـ  ُِٓٗـ حتى عاـ ُّٓٗنشأتيا، كقد نشرت ليا جريدة األىراـ مف عاـ ظركؼ 
                                                 

 .ـ ُٓٔٗ/ٖ/ٔ، جريدة األىراـ ،الثقافة كجية نظر أخرلالثكرة ك  (ُ)
 ،جريػػدة األىػػراـلػػكيس عػػكض:  ، يكليػػك ِّالثػػكرة كالثقافػػة بمناسػػبة العيػػد الرابػػع عشػػر لثػػكرة عػػف (ِ)

 ـ.  ُٓٔٗ/ٕ/ِّ



 

533 

 محمد أحمد عبد العزيزأ.            من القضايا األدبية عند بنت الشاطئ دراسة تطييقية    

الثكرة كثير مف المقاالت عف مأساة الفالح، كظير كتابيا األكؿ في الريؼ المصرم 
ـ، كبعدىا مأساة اإلقطاع في سيد ُّٗٗـ ثـ كتاب قضية الفالح سنة ُّٓٗعاـ 

لكاتب بدكر أدباء مرحمة ذكر ا. كما تي ُْٗٗـ، كقصة رجعة فرعكف ُْْٗالعزبة 
كدكر تكفيؽ الحكيـ في إيقاظ النياـ، كيرىص بعكدة  –في نظر لكيس عكض  -الفراغ 

الركح، كحديث طو حسيف عف نظرية تكافؤ الفرص، كحؽ أبناء الكطف في التعميـ 
كحقيـ في الماء كاليكاء، كما ينشر أحاديث شجرة البؤس، كجنة الحيكاف كالمعذبيف في 

يف الخكلي رائد مدرسة األمناء رائد المدرسة دكر في تعبئة القمكب لمثكرة، األرض، كألم
كبيـر التكنسي الذم مأل كجداف الشعب بأزجالو كمكاكيمو كأغانيو، كيكسؼ السباعي 
يكتب )أرض النفاؽ(، ك)السقا مات(، ككاف عبد الحميـ عبد اهلل يحفز الشعب بقصة 

 .(ُ)ء.....)لقيطة، بعد الغركب(، كغيرىـ مف األدبا
كلـ تكتؼ بنت الشاطئ بما أكردتو مف إنجازات عيد ما قبؿ الثكرة، بؿ انتقمت 
لمحديث عف الكعي الشعبي كركافده، تعني األمييف الذيف جاكزت نسبتيـ قبؿ الثكرة 

 سبعيف بالمائة مف مجمكع عدد السكاف.
ىؤالء لـ يشعركا قط بما يسمى بالتيار التقدمي، كلـ يعرفكا فكره، كالذم يسجمو 
الكاقع كالتاريخ  أنو كاف ىناؾ ينبكع سخي لـ يجؼ قط، يمد الشعب األمي بالرم 
الدائـ، كيفيض عميو مف منيمو الصافي، ما يرىؼ كعيو مف أجؿ كجكد كريـ، كاف 

ككاخ كالمساجد كالزكايا، كينفذ إلى أعماؽ ىناؾ القرآف الكريـ يتمى في البيكت كاأل
 القرل كالنجكع. 

كما كاف ىناؾ نبع آخر لثقافة األمييف متمثمة في االجتماع األسبكعي في بيت 
 اهلل كالتي لـ يستطع االستعمار أف يمارس سمطتو عمييا. 

                                                 

 ـ.ُٓٔٗ/ ٖ/ٔ،  جريدة األىراـ  الثكرة كالثقافة، كجية نظر أخرل (ُ)
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كأخذت بنت الشاطئ عمى لكيس عكض عدـ االىتماـ بالبيئات التي نشأ فييا 
اىتـ فقط بالمناخ الفكرم لممثقفيف في مرحمة التحفيز الثكرم، كما أبرزت دكر األدباء، ك 

األزىر باعتباره مركز الثقؿ في حياتنا السياسية كالفكرية، كتؤكد بنت الشاطئ أف 
ـ لـ تكف مرحمة فراغ بالمنطؽ كالكاقع، ُِٓٗـ، كقبؿ ثكرة ُُٗٗبعد ثكرة  مرحمة ما

ـ كامتد لحريؽ القاىرة عاـ ُّٔٗمعاىدة  كىي التي بدأت بمظاىرات الطمبة ضد
 . (ُ)ـ، ككاف ذلؾ إيذانا بالثكرةُِٓٗ

فتمؾ المعركة األدبية بدأت شرارتيا مف مقاؿ لكيس عكض كالذم رأل أف الكعي 
األدبي الثكرم لـ يظير إال بعد ثكرة يكليك، كقبؿ ذلؾ كاف قد ىبط إلى ىكة سحيقة 

الشاطئ التي درست مقالو عف الثكرة كما سبؽ تكضيح كجية نظر الكاتب، كبنت 
عطية األدلة كالثقافة دراسة جيدة، كقامت بالرد في أكثر مف مقاؿ عف الثكرة كالثقافة م

ف يككف ىناؾ فراغ أدبي قبؿ كجية نظر لكيس عكض أ المنطقية عمى استحالة
 ؛كالمنطؽ العقمي ىك مف جعؿ كجية نظر بنت الشاطئ األقرب لمصحة، ُِٓٗ

ماذج مثؿ مقالتيا مأساة الفالح، كرجعة فرعكف، كقصص كمؤلفات حيث أكضحت ن
أف مرحمة ما قبؿ الثكرة ىى التي ىيأت كتكفيؽ الحكيـ  ،طو حسيف :كتاب كبار أمثاؿ

 لثكرة يكليك الظيكر كالنجاح. 
 والدة بنت المستكفي:  -ج 

يدخؿ حديث كالدة كابف زيدكف ضمف القضايا األدبية؛ لما فيو مف أشعار قاليا  
ابف زيدكف عف كالدة، ككانت كالدة صاحبة الرد بضعؼ ىذا الشعر أك قكتو، كلكف 

 تعرضيا بنت الشاطئ في إطار قصصي متداخال مع شعر ابف زيدكف. 

                                                 

، دار المعػػػػػارؼ، ِعائشػػػػػة عبػػػػػد الػػػػػرحمف: ط :القػػػػػديـ كالمعاصػػػػػر –قػػػػػيـ جديػػػػػدة لػػػػػألدب العربػػػػػي  (ُ)
 .َِٖ: َِٕـ، صَُٕٗ
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في كعالقتيا كتبت بنت الشاطئ مجمكعة مف المقاالت عف كالدة بنت المستك
 بالشاعر ابف زيدكف كذلؾ تحت عنكاف "الشاعر... كالمميمة". 

كبدأت تمؾ المقاالت بالكتابة عف بعض المعمكمات التي أشيعت عف كالدة بنت 
كتحاكؿ بنت  .المستكفي كاالتيامات التي ظمت تتبعيا حتى اآلف مف انحراؼ خمقي

الشاطئ بترتيب منيجي عرض ما يدحض تمؾ الفرية عمييا "كلست أدرم مف أيف 
أف  ،ت: ىؿ كاف ألني رفضت بحدس الفطرةساكرني االرتياب، كقتذاؾ في تمؾ المقكال

 يصؿ بحكاء رخص االبتذاؿ إلى أف تبصـ عمى كشاحيا البيت المشيكر:
ٍحًف   اًشًقي ًمٍف صى كأيمًكفي عى
ًدم  خى

 

ٍعًطي قيبمىتي مىٍف يٍشتىًيييىاكأي  
(ُ) 

 
 

 

 
بكشاح  متشحةكبنت الشاطئ ال تتصكر أف تككف حفيدة عبد الرحمف الناصر 

 فاضح مثؿ ىذا كىـ مف شيدكا دعائـ الممؾ في األندلس. 
كتبحث بنت الشاطئ في "كالدة" غادة قرطبة كما كاف يطمؽ عمييا كما البف 

فقط، كلكف قد خمبت عقكؿ الشعراء كالكتاب محبة ليا، كليس ابف زيدكف مف زيدكف 
كاتصاليا  ،في ذلؾ الكقت. كلـ تكف بنت الشاطئ ترل كالدة إال أنيا أميرة األندلس

كلـ يتحرج عندما تكلى الدكلة  ،بأبييا المستكفي الذم لـ ييتـ بتاريخ أجداده بناة الدكلة
ان مف الجميع، كؿ الخمر كجعؿ  لخمكتو مف العير ما يجعمو مستقبح أف يفسد كيشرب

 ،ذلؾ استقبؿ األميرة كالدة كمف غير شؾ قد أثر فييا لتنافر بيف تاريخ كالدىا السيئ
كتاريخ أجدادىا العظماء "كقد استقبمتيا الدنيا في مستيؿ القرف الخامس لميجرة 
كالتاريخ يكشؾ أف يطكم كتاب بني أمية باألندلس، الحافؿ بأمجاد دكلتيـ التي أرسى 

                                                 
 ـ.ُُٖٗ/ِ/ٗجريدة األىراـ   ، ( الشاعر كالمميمة(ُ
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ف الداخؿ قكاعدىا كأقاـ صركحيا عبد الرحمف الناصر كالحكـ المستنصر، عبد الرحم
 . (ُ)شامخة مييبة "

كقد تكلى كالدىا حكـ الدكلة بعد المستظير باهلل الذم لـ تميمو الفتنة إال سبعة 
كأربعيف يكمنا، أحيط بو في قصر الممؾ كذبح، كتكلى أبك كالدة الحكـ كأطمقكا عميو 

ىػ، الذم لـ يكف إال بالء عمى األندلس كقد تـ خمعو بعد ُْْالمستكفي باهلل سنة 
سبعة عشر شيرنا فقط، بعد أف آلت البالد إلى الضعؼ كخرج منتقبنا في امرأتيف لـ 

 يعرؼ منيما لمرانو عمى التخنث.
كفي ظؿ تمؾ الظركؼ تخرج لنا كالدة بنت المستكفى، كترل بنت الشاطئ أف ىذه 

حماىا لمف يأتمركف بأمرىا "في مثؿ تمؾ الظركؼ التعسة  األحداث ىي مف جعمتيا تبيح
لـ يكف مستغربا أف يختؿ اتزاف أميرة قرطبة بنت ىذا المستكفي كأف تخرج إلى الحياة 

ره كعاىر خمكتو كعار لد، مركعة الكجداف بما كعت مف مباذؿ فجك ابعقدة بنكتيا ألخس ك 
بيح حماىا لمف يقدمكف ليا عمييا أف تخرج عمى كؿ قيد كعرؼ، كأف تتخنثو، فياف 

 .(ِ)فركض الكالء كيصفكنيا ممكة متكجة عمى قرطبة التي شيدت مصارع آليا"
احتار المؤرخكف في أمر كالدة، ككتب عنيا ابف حياف األندلسي كأشار إلى 

. ككانت  مجمسا يتكافد عميو األدباء حسف المنظر كحالكة المكرد كالمصدتفردىا ب
، كأنيا لقمة حرصيا صرحت بممذاتيا في بيت شعر نسب ليا كالشعراء لحالكة عشرتيا

 يدؿ عمى النسب كالحسب، كبيت آخر تصرح فيو بممذاتيا كاألكؿ ىك:
 أىنىا كاهلًل أىٍصميحي ًلممىعىاًلي 

 
كأىٍمًشي ًمٍشيىًتي كأىًتيوي تىيينا 

(ّ)، 
 ككتبت عمى اآلخر: 

ٍحًف   اًشًقي ًمٍف صى كأيٍمًكفي عى
ًدم  خى

قيٍبمىًتي مىٍف كأيٍعًطي  
يٍشتىًيييىا
(ُ)، 

 
                                                 

 المصدر السابؽ.( (ُ
 ـ.َُٖٗ/  ُِ/ ِِجريدة األىراـ   ، ( ) دعكة..... كطيؼ(ُية جديدة )( الشاعر كالمميمة  رؤ (ِ
 ـ.ُُٖٗ/  ُ/ٓالشاعر كالمميمة في رؤية جديدة ) قالكا..... كقاؿ (    جريدة األىراـ      ((ّ
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ذلؾ ما قالو ابف حياف األندلسي في كالدة، كلـ تؤكد بنت الشاطئ صدؽ ابف 
حياف كتتبرأ إلى اهلل مف عيدة ناقميو أك أم خطأ مف الممكف أف يككف قد كقع فيو 

 أديب مف األدباء. 
ابف خمع  مشيكرة بالصيانة كالعفاؼ، كفييا كقاؿ المقرم عنيا: "ككانت مع ذلؾ

، كترل بنت الشاطئ (ِ)زيدكف عذاره، كقاؿ فييا القصائد الطنانة كالمقطعات السائرة"
ا بيف سيكلة الحجاب كطيارة األثكاب، كبيف مبذكؿ المتعة، كمشيكر الصيانة  تناقضن
كالعفاؼ، ككذلؾ ترفض أف يككف البيتاف مف نفس كاحد، فالبيت األكؿ تقكؿ أنيا 

اآلخر ال يصمح أف يككف المرأة تريد المعالي إذ تحب أف تصمح لممعالي، كالبيت 
تمكف خدىا لمف يشتييو كليس لمف تحب، كالقسـ باهلل في أكؿ البيتيف، ال مكضع لو 
في سياؽ ذلؾ التبذؿ الفاحش كالفجكر المعمف، كلفظ صحف خدم يظير عف غمظ 

بة في حس كجفاء طبع ككثافة كجداف، كال شيء مف ذلؾ مما كصفت بو غادة قرط
 إجماع اإلخبارييف.

كاىتدت بنت الشاطئ إلى أف البيت الثاني البد أنو لشاعر ماجف مجيكؿ  أقحـ 
شعره مع بيت كالدة بنت المستكفي، كقرينة ذلؾ ما قدمو المقرم مف مقطكعة مشيكرة 

 البف زيدكف في كداعيا، حيث قاؿ: كدع الصبر محب كدعؾ. 
 نيما لكالدة كىما: إؿ المقرم ف قاككذلؾ في ديكاف "ابف زيدكف" بيتا

شىا  نىا ًفي الحى اظيكيـ تىٍجرىحي  ًلحى
 
 

ـٍ ًفي   كي كلىٍحظينىا يٍجرىحي
ػػػػػػػػػػػػػديكدً   الخي

 
 

 

عىمكا ذىا ًبذىا  ، فاجي ٍرحي ًبجيرحو  جي
 

ٍرحى   ا الذم أىٍكجىبى جي فمى
ديكدً   (ّ)الصي
 

 

                                                                                                                            
 المصدر السابؽ.  ((ُ
 المصدر السابؽ.  ((ِ
 ـ.ُُٖٗ/  ُ/ٓالشاعر كالمميمة في رؤية جديدة ) قالكا..... كقاؿ (    جريدة األىراـ    (ّ)
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كأما عف حبيا البف زيدكف، فمـ يثبت عند بنت الشاطئ دليؿ عمى حبيا البف 
 ابف عبدكس. زيدكف ثـ ىجرىا لو إلى منافسو 

كقاؿ نثرا ابف زيدكف: "فمما طكل النيار كافكره كنشر الميؿ عنبره، أقبمت بقد 
كالقضيب كردؼ كالكثيب، كقد أطبقت نرجس المقؿ عمى كرد الخجؿ، فممنا إلى 

يح كظؿ سجسج.... كباح كؿ منا بحبو كشكا أليـ ما بقمبو، كبتنا بميمة نجني ركض مد
 أقحكاف الثغكر كنقطؼ رماف الصدكر. فما انفصمت عنيا صباحا أنشدتيا ارتياحا: 

بري ميًحبه كدَّعىؾٍ   (ُ)كدَّعى الصى
ابف أنو ركيؾ األلفاظ كال يتناسب مع كتنقد بنت الشاطئ ىذا النثر، كترل 

نو مف الممكف االعتذار لو ألنو شاعر كليس كاتب نثر، كلكف تناقض زيدكف، مع أ
ي الجمؿ مع بعضيا يدعك لعدـ تصديؽ الحدث مف البداية؛ حيث جعميا تخجؿ كى

؛ فيي ذاىبة في مكعد ىكل فمف أيف يأتي سارية إليو، كليس ىذا مكضع خجؿ
كالـ الذم الخجؿ، كما مجاؿ الظؿ كىـ في الميؿ، كتسخر بنت الشاطئ مف ىذا ال

 يحمؿ األضداد.
كديكاف شعر ابف زيدكف ممتمئ بالحب كالمكعة لكالدة بنت المستكفي، كمف ذلؾ 
قصيدتو النكنية التي حممت عنكاف "ذكرل كصاؿ" كلـ يثبت أف ابف زيدكف قد كضع 

 لؾ العنكاف أـ ىك مف عند المؤلؼ.ذ
مكقعنا جديدنا في كالشؾ أف كالدة بنت المستكفي استطاعت أف تفتح لألمكييف 

التاريخ تسجؿ فيو عصرنا مف أزىى العصكر األدبية صنعت في كالدة أجبرت الجميع 
دكف كابف عبدكس الكزراء، كتنافسيما يعمى االىتماـ بيا كالحديث عف عشقيا ابف ز 

، ككانت تحكـ عمى األشعار جالسيا في حبيا فخرج مف ذلؾ أدبه زاخره قكمه في م
 يف كتاب الشعر في حضرتيا.كتشعؿ نار المجادالت ب

                                                 
 المصدر السابؽ.( (ُ
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ال لشاعريف جعؿ ابف زيدكف اشتعاؿ المنافسة الشعرية بيف الكزيريف أك ا
حتى ال يككف المجمس بغير منافس  ؛يستحسف ابتعاد ابف عبدكس عف مجمس كالدة

 تشتعؿ بو حمقة الجداؿ في الشعر.
قناعيا بالحياة معو، ك  دة كا  لكف تشتت كعمى ذلؾ حاكؿ ابف زيدكف التقرب مف كالَّ

نفسية األميرة بيف أعرؽ نسب في بني أمية، كىذا الكالد المخنث جعؿ ىناؾ حاجزنا 
نفسينا بينيا كبيف الزكاج، فمـ تتزكج مف ابف زيدكف كما لـ تتزكج مف غيره كعاشت 
حياتيا كىي مصدر حيرة لمكتاب، كمصدر حيرة البف زيدكف الذم قنع بالكجكد جكارىا 

 في مجالسيا.
ابف زيدكف عف حضكر مجالس كالدة إال ما فعمو معو ابف جيكر حيف كلـ يمنع 

ألقى بو في السجف، كأكؿ ما أحزنو ىك خمك الساحة لمنافسيو "كغاب الشاعر عف 
 في حمبة السباؽ لمف تضاءلكا مجمس األميرة فكأنما خيؿ إليو أف غيابو أفسح مجاالن 

عده يتطاكلكف بعد تكاضع زماننا أماـ الفارس الغالب، كتمثميـ في مجمسيا مف ب
 كيجترئكف عمى الطمكح إلى مكانتو".

جعمو يكتب كممات في كالدة أركع مما   فقد صنع السجف في ابف زيدكف صنعنا
 كاف يكتبو خارج محبسو؛ لطكؿ الشكؽ إلييا كتمني لقائيا فيك يقكؿ:

ٍتًني المَّياًلي عىٍف ًقًسي النىكاًئبً  مى  رى
ا أىٍخطىأٍتًني  اًئبً فىمى  ميٍرًسالت المىصى

 أىٍقًضي نىيىاًرم ًباألىمىاًني الكىكاًذبً 
 (ُ)كآكم ًإلى لىػػػػيؿو بىًطيًء الكىكاًكبً 

لـ يجرؤ عمى الظيكر لخكفو عمى حياتو  كىرب ابف زيدكف مف السجف كلكنو
حتى مات أبك الحـز ابف جيكر، كتكلى ابنو أبك الكليد الذم أعاده إلى منصبو مرة 

                                                 

 ـ ُُٖٗ/  ِ/ِجريدة األىراـ  ، (ٓمقاؿ الشاعر كالمميمة )  (ُ)
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يعكد إلى مجمس الحبيبة كالدة ككانت عكدة كدتو إلى بالده كمنصبو رل، كمع عأخ
 قكية بعد أف استرد حقو، كتمؾ عكدة يسكت بيا أفكاه مف استنسركا عميو في غيابو.

اليزلية ضد ابف عبدكس منافسو في كالدة،  رسالتوكمف ذلؾ ما بدأ بو في 
 المتنبي:  ككذلؾ ختميا ببيت لممتنبي، ففي مقدمة لقصيدة لو  كتب قكؿ

 كلىٍستي بىأىكًؿ ًذم ًىمَّة 
 

ٍتو ًلمىا لىًيس بالنىاًئًؿ.   دىعى
 كختميا بقكؿ المتنبي:  

بىمىٍت نىٍفسيو قىٍدرىه   فمىٍف جى
 

رىأىل غىيرىه مىنو مىا ال يىرىل 
(ُ) 

كتمؾ األبيات مبدأ كختاـ رسالة ىزلية في ابف عبدكس أصبحت فيما بعد زاد  
كالدكر كاألسكاؽ لـ تؤخذ عندىـ مأخذ الجد، كقد أخذىا مأخذ السمار في المجالس 

الجد ثالثة ىـ: "كالدة: كقد رأت أف ابف زيدكف بما أممت لو طكيال، قد اشتط كجاكز 
المدل، كابف عبدكس كقد أيقف أف األمر جد ال ىزؿ فيو. كابف زيدكف كقد عني كؿ ما 

ف تخمى لو عف مكاف دة، كا  مكدة كال قالو في صاحبو كنقـ عميو أف رآه أقرب إلى
 .(ِ)الشاعر المقدـ"

اشتعاؿ الصراع عمى كالدة جعؿ ابف زيدكف يخرج أحسف ما في قدحو مف 
ابف دة أميرة قرطبة. كلكف دخؿ اليأس إلى نفس شعر؛ لكي يظفر بالقرب مف كال

 زيدكف مف كثرة صدكد كالدة عنو، كلكنو ظؿ محاكال التقرب فقاؿ: 
 اليٍأسي ًمٍنؾى األىمىؿٍ لىًئٍف قىصيرى  

 
ٍنػػػػػػػػػػػػػبيؾى الًحػيىؿٍ   ػػػػػاؿى تىجى  كحى
 

 
 

ػٍفتىرىل   كرىاقىؾ ًسٍحري الًعدىا المي
 

ٍفػػػػػػػػػتىعىؿٍ   ـٍ المي كريىي  كىغػىػػػػرَّؾى زي
ـٍ أىزىؿٍ    ـى اليىكىل لػىػػػػ ا  فإفَّ ًذمى

 
ـٍ   ػػػػػػػا لػػىػػ ؿٍ أيٍبًقيػػػػػًو ًحٍفظنا كىمى  أىزى
ػػػػػفىا    فىدىيتيًؾ أىٍف تيعىًجًمي ًبالجى

 
فىقىػػػػٍد يىيىػػبي الرىيثي بىٍعضي  

ؿٍ   العىجى
 

                                                 

  المصدر السابؽ.  (ُ)
 .المصدر السابؽ ((ِ
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ػؼٍ   ا أىخى ٍبرى كىيمى ـٍ اىٍلزـى الصى  أىلى
 

يػػػػػػػػػال أىمىؿٍ   ـٍ أيٍكثًػػػرى اليىٍجرى كى  أىلى
ـٍ اٍغتىفىٍر ميكًبقىاًت الذينيػكبً     أىلى

 
ٍمدنا كدىعٍ    ىىكىل مىاتى قىٍبؿٍ  عى

ؿٍ   األىجى
 

ػنٍ   مىيتى عى ا باٍختياًر تىسى  ؾً كمى
 

ٍكػػػػىرهي ال بىطػىػػػٍؿ)   (ُكلػػػكىنىنىػػػػي مي
كىذا البطؿ قرر أف يترؾ مجمس كالدة لكثرة صدكدىا كبعدىا عنو عمى حبو  

مؼ ليا، كبعد تركو ليا أرسؿ رسالة تنـ عف حسرة دفينة لفراؽ كالدة كلكنو يخفييا خ
 سبو كتقريعو ليا لجعمو يتركيا كأعمميا أنو كجد البديؿ.

كك
تبت بنت 

الشاطئ 
في آخر 

المقاؿ ىذا 
 المشكؽ

الطكيؿ: 
"كخسر 
المقامر" 

ىجر ابف 
زيدكف 

مجمسيا 
كذىب إلى 

إشبيمية 
بعيدنا 
عنيا، 

كلكف كمما 
مدح خميفة 
مف الخمفاء 

تييأت 
أمامو 

ا ييٍخشىى  كقىٍد نىكيكفي كمى
ٍقنىا  تىفىري

 

ى   ػػػػػػػػا ييٍرجى فىاليكـى نىٍحفي كمى
 تىالًقينىا

 
ـٍ   نىكىادي ًحيفى تينىاًجيكي

نىا    اًئري مى  ضى
  

مىينىا األىسىى لىكال   يىٍقًضي عى
 تىػػػػػػأًسينىا

 
ـٍ أىيىامينىا فىغىدىٍت   الىٍت ًبفىٍقًدكي  حى

      
ا   ـٍ ًبيضن سيكدنا، ككىانىٍت ًبكي

 لىياًلينىػػػػػا
 

ـى الًصبىا بىمِّغ   كيىا نىًسي
 تىًحيتىنا

 

مىى القيرًب حىي   ٌمٍف ليك عى
 (ِ)كىافى ييحيينىا

 
 

ىػ كظؿ الناس في حيرة مف ْْٖكفارقت كالدة الحياة في الثالث مف صفر عاـ 
 أمرىا مع ابف زيدكف، كنظر ليا المؤرخكف نظرات مختمفة ما بيف االحتراـ كاالبتذاؿ. 

الشاطئ األدبي كاف يتطرؽ إلى نقد العديد مف الكتب لعؿ اىتماـ بنت 
المعاصرة ليا مثؿ نقدىا لكتاب الفتنة الكبرل لطو حسيف في مقاؿ "حكؿ الفتنة الكبرل" 

ـ، كعرضيا لمكتب النقدية مثؿ مقاليا "عرض كتاب في النقد األدبي ُّٓٗ/ٔ/ِ
ـ، كتداخؿ ُّٓٗ/َُ/ٓتاريخ نقد المدارس النقدية كدراسات في األدب العربي"  

معارؾ نزالية أدبية بيف كتاب عصرىا مثؿ ردىا عمى العقاد في مقاليا "يا أستاذ 
 َُٔٗ/ ْ/َُـ ك"تكاصؿ الرد عمى العقاد" َُٔٗ/ ّ/ِعقاد... الميـ إني صامتة" 

ـ، فقد قدمت بنت الشاطئ عمى صفحات األىراـ العديد مف اآلراء النقدية كالمناقشات 
                                                 

 .ـُُٖٗ/  ِ/ِ  ، األىراـجريدة ، ( ٓمقاؿ الشاعر كالمميمة )( (ُ
 .ـُُٖٗ/  ِ/ِ  ، األىراـجريدة ، ( ٓمقاؿ الشاعر كالمميمة )( (ِ
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يا عف األربعة الكبار، كمقاالتيا عف كالدة بنت المستكفي لـ األدبية، كمف ذلؾ مقال
تكتؼ بالعرض التاريخي لمقصة بؿ اىتمت فييا بعرض اآلراء النقدية عف كالدة بنت 
المستكفي، كالظركؼ التي جعمت تمؾ الشخصية تتككف ىذا التككيف، كحاكلت باألدلة 

 أف تنتصر لكالدة كتنقييا مف التيـ التي أشيعت عنيا.
ذف فقد حاكلت بنت الشاطئ أف تستفيد مف تمؾ المقاالت بأكثر مف طريؽ إ

فاألكؿ عرض أدبي لعالقة الحب التي جمعت بيف ابف زيدكف ككالدة كما أثمرت عنو 
ظيار عفة المرأة  تمؾ العالقة مف أشعار، كالدفاع عف المرأة في شخص كالدة كا 

الخمقية كتأثرىا بكالدىا،  دةالفطرية كالتعارض بيف ما كتبو المؤلفكف عف صفات كال
المقدرة األدبية لكالدة بنت المستكفي في نقدىا ألشعار الشعراء في صالكنيا كعرض 

األدبي الذم كاف يتكافد عميو كثير مف الشعراء كأىميـ الكزيراف العاشقاف ابف زيدكف، 
 كابف عبدكس.
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