غالب عنابست

 .2كتاب هيفاء مجادلت ،هموم املرأة العربيت في أدب ليلى العثمان،
قراءة في روايتي "العصعص وصمت الفراشاث"
(ئـذاس :مجمع اللؼت العشبُت ،مىبعت الهذي 161 ،1022 ،ـفدت)

ّ
ّ
جلذم الباخشت هُفاء مجادلت لللاسب دساظت ساةذة في مجاٌ ألادب اليعاتي الحذًض ،وفم
سواًخين خذًصخين للياجبت اليىٍدُت اإلاشمىكت لُلى العشمان ،وهما سواًت "العفعق" ()1001
وسواًت "ـمذ الفشاؼاث" ( .)1006وجشهض في دساظتها على معألت لىاإلاا لم جىشح في
الذساظاث ألادبُت والاظخماعُت والعُيىلىظُت ،أال وهي همىم اإلاشأة العشبُت التي عاهذ مً
ّ
الخمُيز والىبذ واللهش والالىهاد عبر كشون .ولم ًىً اخخُاس الباخشت هُفاء لألدًبت لُلى

العشمان ـذفت ،وئهما عً وعي وئدسان ّبين ،وىن لُلى العشمان جخميز بالىخابت الفشٍدت
والجشٍئتً ،
بعُذا عً الىخاباث الشمضٍت أو العشٍالُت.

وفي جلذًمه للىخاب ،جدذ عىىان "مبذعت شجاعت وهاكذة مىلىعُت ّ
ظادة"ٌ ،ؽير
جتهُب ّ
البروفعىس ظلُمان ظبران ئلى أن الباخشت هُفاء مجادلت "ال ّ
العير في خلىٌ ألالؼام؛

حعشف هُف ّ
جميز بمىلىعُت بين الجىهشي والهامش ي ،بين الؼاًت العامُت وما ٌعلم
بالىشٍم ئليها مً ؼىاةب .الؼاًت العامُت هي سفع الظلم الخاسٍخي عً اإلاشأة ،في اليىٍذ،
وفي اإلاجخمعاث العشبُت ولها ،وول ما عذا رلً ؼىاةب وكؽىس".
حؽخمل الذساظت على أسبعت ففىٌ ،جدىاوٌ مجادلت في الففل ألاوٌ عذة مداوس منها،
ّ
ّ
اليعاةُت» والتي لم جلف عىذ خذود
أهم ؤلاؼيالُاث التي سافلذ ظهىس مفىلح «الىخابت
ّ
الدعمُت ،بل ججاوصتها خىٌ وبُعت هزه الىخابت ،ومذي جأسجح ّ
الىلاد والذاسظين بين ّ
مإٍذ
للمفىلح ومعاسك له.

بعذ اظخدماس الباخشت للعذًذ مً آلاساء خىٌ اإلافىلح جخلق ئلى زالزت مىاكف
ّ
ًلش بهزا اإلافىلحّ ،
ّ
وبالخالي فهى ّ
اليعاتي ،مىكف ّ
ًلش
أظاظُت في الخعامل مع ظاهشة ألادب
ّ
خفىـُت للمشأة وظماث ّ
ّ
خاـت بىخابتها .وآخش ًشفن اإلافىلح وال ٌعترف
فىُت
بىظىد
بىظىد جفشكت بين اإلاشأة والشظل في ؤلابذاع ألادبي ،وبالخالي فهى ًشفن الىكىع في ّ
فخ
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ّ
ّ
ىظىُت ،فهى ّ
بخفىـُت الخجشبت
ًلش مً ظهت
الخفىـُت .ومىكف زالض هى مىكف ال
ّ
ّ
ّ
خفىـُت
الخفىـُت هابعت مً
الخاـت باإلاشأة ،ومً ظهت أخشي ًشفن أن جيىن هزه
ّ
وحؽيل ّ
ّ
مدذداث لألدب الزي جىخبه.
وبُعُت جالصم اإلاشأة،
ّ
بخىىس ألادب اليعاتي واإلاشاخل
معألت أخشي جىشخها الباخشت في هزا الففل جشجبي
ّ
ّ
مش بهاً ،
اإلاخخلفت التي ّ
ألادبُت اليعاةُت همشخلت جللُذ ومعاًشة الخي ؤلابذاعي
بذءا بالنهمت
العاةذّ ،
ّ
ّ
لخفىـُتها الفىُت ،والتزامها
وجميزث هخاباث هزه اإلاشخلت بافخلاس اإلاشأة الياجبت
ّ
الخمشد والاخخجاط،
باإلاعاًير الاظخماعُت وعذم خشق اإلاىلىعاث اإلادظىسة .جبعتها مشخلت
بعذ ظهىس سواًت "أها أخُا" عام  2847للياجبت اللبىاهُت لُلى بعلبيي ،هزه الشواًت التي ّأدث
ئلى خالت مً الشىسة في هخاباث اإلاشأة وفم ئظماع الىشير مً ّ
الىلاد ،جلتها هخاباث ػادة
ّ
العمان وسحش خلُفت وأخالم معخؼاهمي .وال بذ مً ؤلاؼاسة أن هزا الخمشد وان هدُجت
جمشد ّ
للىبذ واللهش الزي حعِؽه اإلاشأة العشبُت ،أو بمشابت ّ
لذ اللُىد الاظخماعُت التي

فشلتها البِئت العشبُت على مش العىين .زم مشخلت جدلُم الزاث هدُجت الهفخاح العالم
ً
العشبي على الؼشب .بذث فُه الياجبت أهثر ً
هضجا وؼمىلُت بمىالبتها
وعُا بزاتها ،وأهثر

لحشٍتها وخلىكهاّ .
ً
ّ
جىامُا أكىي في ظهىس الشواًاث اليعاةُت ،وكذ
وخللذ هزه اإلاشخلت
ـاخب هزا التراهم الىمي هضج فني وفىشي.
زم حعاًً الباخشت هُفاء مجادلت أبشص اإلاىلىعاث التي ؼؼلذ الىخابت اليعاةُت منها:
كمُت الخمُيز بين الشظل واإلاشأة ،الىظشة الذوهُت للمشأة ومماسظت العىف لذها ،فمال عً
همىم العالم العشبي ،مشل هضٍمت العشبي عام  2856والتي هضث مؽاعش اإلاجخمع العشبي بيل
أوُافه وفئاجه .وال حؼفل الباخشت أن حؽير ئلى ئؼيالُاث واظهذ الىخابت اليعاةُت مشل
تهمِؾ ألادب اليعاتي ،والىلذ العشَع ػير اإلاىلىعي لىخابت اإلاشأة مً كبل الىلاد واإلاشلفين،
معخعشلت همارط وأمشلت إلاشل هزه آلاساء.
في الففل الشاوي جدىاوٌ مجادلت الياجبت اليىٍدُت لُلى العشمان مً خُض هخاظاتها ألادبُت
وسؤٍتها الفىشٍت ،هما جبرص هظشتها ئلى مفىلح ألادب اليعاتي ،خُض جشفن العشمان هزا
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اإلافىلح وال حعترف بىظىده .أما هخاظاتها ألادبُت فلذ جىصعذ بين الؽعش واللفت اللفيرة
والشواًت واإلالالت والعيرة ،لترـذ الىاكع الاظخماعي والعُاس ي والشلافي في اإلاجخمع اليىٍتي.
ّ
جشـذ مجادلت في الففل الشالض همىم اإلاشأة وكماًاها هما ججلذ في أدب العشمان،
ّ
ّ
أهمها الىظشة الذوهُت للمشأة ّ
وحعشلها لاللىهاد والعىف ،الضواط اإلابىش ،الفاسق العمشي
بين الضوظين ،عذم الخيافإ في الضواط وألشاس رلً على اإلاشأة ،جضوٍج الفخاة دون مىافلتها،
ّ
ً
ً
واكخفادًا ،مىلىعت الجيغ ،حؽىٍه ـىسة
زلافُا
الخىبُه على لشوسة اظخلاللُت اإلاشأة
ً
الشظلّ ،
الخفاوث الىبلي خاةال أمام الحب ،حؽشٍذ عالكاث اإلاشأة بالشظل وجشهُبها الىفس ي
والاظخماعي ،هجاء اللهش العاةلي واإلاجخمعي ،فشك زلافت الفمذ على اإلاشأة ،هظشة اإلاجخمع
ّ
ئلى ألاسملت ،الفىاسق الاظخماعُت بين اإلاشأة والشظل ،ئداهت اصدواظُت اإلاجخمع وألافشاد ،جدىم
روي اللذساث اإلاادًت في مفاةش الىاط.
ّ
والخلىُاث
زم في الففل الشابع جدىاوٌ مجادلت همىم اإلاشأة بين مممىن الخىاب الشواتي
ّ
العشدًت ،خُض حؽير الباخشت ئلى العالكت بين الؽيل واإلاممىن ،هأخز على ظبُل اإلاشاٌ مما
وسد ،اظخخذام لمير اإلاخيلم لشفن الىظام الاظخماعي العاةذ والزي ًداوٌ كمع اإلاشأة ،زم
اإلايان اإلافخىح واإلاؼلم لبلىسة الصخفُاث لخعبر عً هفعها ،بِىما الضمان وان مخذاخال في
عمليها "العفعق" و"ـمذ الفشاؼاث" لُلخلي اإلااض ي بالحالش ،في خين أن اللؼت واهذ
عاوفُت سوماوعُت ،جخالءم ولؼت اإلاشأة ،فمال عً مىجُفاث مخخلفت مشل مىجُف العففىس
ّ
السجين ومىجُف الحلم لخلم عالم مشالي ًىجىبي.
وئرنً ،جذ اللاسب هفعه أمام دساظت ساةذة في ألادب العشبي الحذًض ،ال ّ
ظُما مىلىعت
ألادب اليعاتي ،ودساظت مخخلفت عً الذساظاث التي ظبلتها مً كبل الباخشين العشب،
ًىمً فيها الىشير مً العمم ،وحؽبع فمىٌ اللاسب والباخض في آن واخذ ،وهزا ّ
ًذٌ على
والىلذ والخدلُل والشؤٍت العمُلت لذي الباخشت هُفاء مجادلتَ ،
كىة اإلاالخظت ّ
بان رلً مً
ً
ّ
اعخمادا على
الخدلُلُت
خالٌ مبنى البدض اإلاخخابع ،وألاظلىب العفشي ،ووشٍلت الذساظت
ّ
ّ
اليعاةُت بؽيل عام.
هفىؿ مخخاسة ،والاوالع العمُم على دساظاث ظابلت جدىاوٌ الىخابت
ّ
ً
ً
ظذًذا لذساظت ألادب اليعاتي مً ظذًذ.
مدىسا
واإلاجمل فان مجادلت ،كذ ظىشث
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