صورة المرأة العربية في الرواية
د.فادية المليح حلواني
دعت اظتثقفات العربيات إىل النهوض بالتعبري عن طموحاانن ععارض ام و عاملاا
أعمااا أدبياان ابااهعنهاه اهاار ليهااا اظت ارأة العربياان قا ن ااو إداااادياوه عتااا عق ا لف اار عأ ااها
سااالينو ععتااا هتاعانااا اظت اارععن لت ااوف لاعااان ا,تمااره اااره بنا ااي ع قهلااي لي ااوف
األدب ػترض ااو لار ا عاظت ارأة لع ااوو عاااع ايااري طبيعاان العتقاان بينهمااا لتنتق ا لاان التبعياان إىل
اظت ااارقن اظتتا اااعان عل اان ا لته اااف عا حتق ااار إىل ا ح اياوه عل اان ال ا عالراب اان إىل الثق اان
عالتعاعفو
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لااكل لقااه دأباات اظتثقفااات العربيااات عاااع ادتقااا ملااورة اظت ارأة العربياان الرعاااانه ادتقااا و
خامل ااو عانماان الاارعا ي با ؿتياااز ضااه اظت ارأة ع ااواي حقيقتهااا باختيااار األلثااان الاااي ن
رعااانم ع رداه امرا التقايهان ال ا عن عنهاو عاليت نتقص لن قهر ا عإدااديتهاو
حاعلت الرعا يات العربيات قهمي ألثان ل رقن لامرأة العربيانه عحرملان عااع رسام ملاورة
اظت ارأة القوااان ملاااحبن اظتبااادئه عاظتناضااان لاان أ ا لااا ا لن باايه عالااااعين إىل الت اارر لاان
التخا ا ا عالنا اارة الهعدي اان إليه اااو اظت ا ارأة اظتعتم ااهة عا ااع عقاه ااا أقث اار ل اان اعتماد ااا عاا ااع
اه اه عالقادرة عاع التأثري اإلجيايب ليمن حوعتاه عاظتما ن صميري ا بعاه أف قااف الر ا
و اظتت م الوحيه ليي()1و
عقاه ؾت اات أقثاار الرعا يااات لاااعا ن ااكا عاااع الاار م لاان اباان اضتماساان عااايهن
حااا ت قثاارية ع إل اراطهن التهااوان لاان ألاار الر ا علاان حرملااي عاااع دعر الت ااالا
حااو عملا األلاار باابعإ بهتتناان إىل ا ي ملااورة بعيااهة عاان الواقاار أع خار اان عنااي ؽتااا
أضع لن التأثري اإلجياايب لارعااان ع عاهاا باهع عقأااا خار ان عان العقتديان أع عان حرقان
التهتور الهتبيع و
ااا ا الت ااأثري اإلجي ااايب ألعم اااعتن الرعا ي اان ع س اايما التنبي ااي عا ااع أ ي اان
إ أف ذل ا
ايااري ملااورة اظت ارأة عالنااارة إليهاااه عالااهعوة إىل ل ااارقتها بنااا غتتماار هاااه ا ااوف ليااي
وادب اضتياة اظتختافنو
لامرأة ل ادن لتميزة اها لاتأثري
عهبكا ملارت الرعاان العربين الايت ا تبهاا الر ا عاظتارأة لياهاداو لااي او لا ا عان داواز
اظترأة عأل ار ا عقهرنا عاع اإلبها عالعهتا و
عقب اطتوض النيوص الرعا ين لارا هات األدبياات أ اه دفاا لةاهترة لا اها
قباو املاهتتح األدب الناااو أع عهلايو ل ثاريات لان األدابااات لان ارلةاان اكا التعبااري
أع اظتيا ااهتااو لالناا ااوان ا ا لفها ااوو ااا ااتنه إىل التفا اااعت اصتا اان الا ااك اعا ااه أسا اااس
التلااااعاة با الناااا عالر ااا عباااببي عاااا الناااا ًامااو ا تماعيااو لنه يااو ااا دتي اان

لاةرعرة البيولو ين اليت سببت اختتلاو البنين الثقالينو
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س ا ااعت اضترق ا ااات الهتايعي ا اان

ا,تم ا اار إىل اي ا ااري املي ا ااات عاظتا ا ااو ات ال ا اايت ا ا ا

التلااعاة عاليت عم عاع دديولتهاو
بينمااا انهتااو النقااه الناااو عاااع ف ااري الناااا بأدفاااهن قناقااهات اقاااربن األدب لاان
إطار حرقن حترار الناا و
لناور سياس
ععاااع خافياان ااكا األلاار د ااأت أسا ان حااو عتقاان الناااا بالهراساان األدبياان ععاان ساار
ياب الناا عن التاراخ األديبه عال يفين اليت رى هبا يوار الناا ديوص الر اا
األدبين ععتقن ادتهاه النص لاناا باضهتهاد ن ا,تمرو
ع كا اظتوضو قو األدابان «ساامع اطتةارا اصتيوسا » :إف القاو باأف النااا أقا
حا ااو ل اوا بهن الفهترااان لاان الر ااا قااو لرلااوضه ل ا ف إدتاااج الناااا األديب عاااع لاار
العيور قه طم ه أع أ ف عامل ااود الر ا و
ألا لا اكقر عن ختا اظتارأة أدبيااو لري ار إىل إلا اليات التو اي عالتوقعاات ععااع ضاالن
الفرص اظتتاحن عتنو
ع قااو الااايهة «اصتيوسا » :إف لااارات إ ااا لااعر الناااا عااود إىل قااان ا لتفااات إىل
اضتماسان الاايت قاداات شتاان لا ااعر العااريب القااهميو عر اام ذلا لقااه أ ااادت اطتناااا رثااا
أخيها ملخر عا لتخار بيو
ع اارى الااايهة «اصتيوسا » ضاارعرة ا تماااو بعاارض دتاااج اظتارأة بأدهبااا عابت ارانااا اظتبهعاان
بالقهر دفاي الك اعتين بي اإلعتو دتاج الر ا ()2و
لقااه حتااو النقااه الناااو خاات العقااود الثتثاان األخاارية لاان اليقيااز عاااع بعياان الناااا
األدبيان إىل اظتقارباان الناااوان لااردبه عدراساان قتابان الناااا ه عحتايا بنياان اصتاان ه ع ااايه ا
اطتهتاب األديبو
دةا اظترأة اظتيران عدعر اا وقفات قثارياو عناه را اهات قبارياته إضاالن إىل
عأدا أحب
رعاد زتااوا ام اظتارأة عداضاااوا طااواتو قا أخااك دعر ااا ع اااتعيه عاليتهاااه لتعيااه لام تماار
العااريب

لياار قال ا ق اوا و علااررت بأشتااا قباارية قااا لياار لتوقف اان عنااه اساام األس ااتاذة
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«دولهتيفاان الزاااات» لها قمااا دعااام ععاااع الاار م لاان إل ادااات عا اتهاااه داضااات ععمااات
لت قي ا ااي داراته ا اااه عإثب ا ااات دعر اظتا ا ارأة العهت ا ااا عالبن ا ااا و لق ا ااه قاد ا اات أس ا ااتاذة ل ا ااردب
اإلد ايااز اصتالعاانه عقا باان عأداباان علناضااان ملاافو القااوى التقهلياان لياارو لقااه
قاد اات «لهتيف اان الزاا ااات» قا ب اان لهمولا اان بقة ااااا الا ااوطنه ل لن اان صمو ا ااب الت اااو الفا اارد
باصتالعاانه عالفاارد نااا (ذقاار عأدثااع)ه عأدااي ع ااود لافاارد إ لاان خاات دف ا ذا ااي داخ ا
قة ااين أق ااا ل اان ذا اايه ااماي ع اام ا,تم اار عال ااوطن ق ا ا و عاظتع اارع أف «دولهتيف اان
الزااات» بااابب ثقتهااا بنفاااها عبااابب قفا نااا قأسااتاذة لتخيياانه اساتهتاعت أف حتقااي
ل ادن ػتيلن رليعنه اعي عتا بكل خيولها قب أملهقا هاو
ع ااكا لق ااه اس ااتوعبت «دولهتيف اان الزا ااات» عاس ااتفادت ل اان ااارب ل اان س اابقها ل اان
«عا اان التيمورااان» إىل « ااهى لااعراع علا ا حفااين داملااي عزانااب ل اواز»ه لأقمااات
اظتاريةو
لقه لات وو القهتر اظتير أعماعتا عخيوملاو أعماعتا (زتاان فتاي  -أعراق
لخي ااين) حقب اان طواا اان ل اان الت اااراخ اظتي اار لن ااك ا ح ااتت اإلد اي ااز ظتي اار عح ااو
األحهاث الاياسين أااو (1891و) عقب لقت الر ي «الاادات»و
قادت «دولهتيفن الزااات» إىل اداب ياوار األحاهاث عالتقاباات الاياساين الايت لارت
دفااي
ا الفية يور حياة اظترأة اظتيران العربين اظتثقفن ولها عل اقاهاه عال
لعاتاي عمايهااا األدبيا (ملاااحب البياات عالباااب اظتفتااوح) لقااه لرضاات ااوو اظتارأة داخا
لناولن ا,تمر الك قاف بهت أعماعتاو
عإذا ادتقانااا لاان لياار إىل اظتااارب ال ااما األلراق ا داتق ا بأمل اوات داااا ين لاربياان
قثرية علتعهدةه لن «لاطمن اظترديا » إىل «أحتو لاتاامن » إىل «لوزان ال تيب»و
عأع لا لفتين «أحتو لاتاامن » أاا حهدت واتهاا عادتما ااه عسا ات لنفااها
أع عم ا رعا ا دا ااا بالاا اان العربي اان قهل اان قا ب اان زا را اانه ع عا اان ع اان لخر ااا بااته ااا
ع عيبها عتاو
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قو أحتو« :قاف دي ن أف أقتب بالفرداينه ل ن العربين

لان قايب»و

لنك البهاان ار بهتت «أحتو» بعتقان ع اقين لار الااان العربيان عأبقتهاا طرلااو ثالثااو قا
ملتنا عقييهاو
قو « :قنت ار بت أرت زتاقايت عأدا أ ع ا الااان الايت قااف ع لعهاا أقثار لان
ملان ع قين طرلاو آخر قيينا اظتعقهة»و
إااا قا باان ت اااع هبااكا القااهر لاان اعت ااوو ال اارس عاااع الاار م لاان أدوثتهااا الراقياان با ااا
اظتااحن الةو ين اليت أحاطت عحتيط هباه عبأعماعتاو
أل اا «لاطماان اظترديا ا » ااكا اليااوت الناااا الياااعه لاان أقيااع اظتااارب العااريب لاان
(لاااس) اظتهاناان اظتاربياان العراقاان ااو و ال اااوه عالاايت حققاات بفة ا ثقالتهااا اظتعمقاان ع رأنااا
اظتبني ان عاااع اظتعرلاان عاظتنهتااي عالثقاان بااالنف ل اداان لرلوقاان ب ا األمل اوات العربياان اظتبهعاانه
لادت اارت أعماعتااا علقياات قبااو و عار ياحااو عإع ابااوه قمااا ررتاات أعماعتاا إىل الااااات العاظتياان

األخرى لتعهت ملورة حقن عن ل ر اظترأة العربين عادهتتقتها عطموحهاو
عأ وقا عنااه لااا ذقر ااي «اظتردياا » عاان لوضااو اطتتلاان عالااااهتن عنااه اظتارأة التاااراخ
اإلسااتل ه لاان خ اات قتاهبااا «س اااهتادات لنا اايات» الااك قال اات بيرتتااي إىل الفردا ااين
الايهة «لاطمن الز را أزرعا »و
عالاك اااتعرض لياي ساارية الناااا اظتااامات الااوايت احاايلن الاياسان علعا دعراو لاااااراو
لنا ااا اضت اارميه حي ا ا ااتعرض ال ا ب اان «اظترديا ا » ؽتارس اان النا ااا لاا اااهتنه ع ي ا إىل
دتي اان لفاد ااا أدااي لاارق با ؽتارساان الر ااا عؽتارساان الناااا عتاااه إ بعااإ التفاملااي
التقني اانه عاشت اوا ع أف أدقا ا ل اام ن ااا لق اارة ؽت ااا قتبت ااي األداب اان «اظترديا ا » :ق اااف ي ااور
الا اايهة (ع قي ااه الا اااهتادن) لااياس اان (دا ااا ياو) حا ااب عبريد ااا الي ااووه عذلا ا أف لا ا عف
الهعلاان اااري ب ا ألة ا إذا لااا سااهرت عايه اا الناااا عخاملاان غتااا العااه ه عألاااو
اس ااتن ار ال ااوزرا عالقة اااة عين اات إح ااهى لا اااعهانا ع ااهعع «ثول ااا » عا ااع رأس داا اواف
اظتاامله أ لا اواز عنهدا اليوو «عزارة العه » لااحت القةااة الاكان سايماوف حتات إلارة
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«ثول ااا »ه أد اارعا عيينه ااا عاستب ااعو اه عأل ااهرعا لع ااادانم اظت رع ان ااا اظت ارأةه عرلة اوا
عتاازو

التعاااعف لاار اظتا ا علن اصتهاااهةه عل اانهم عنااهلا أدرق اوا بااأف الااايهة «أو اظتقتااهر»
البتن التناز ب أف «ثولا »ه طأط عا رؤعسهم عقباوا التعاعف لر ر ياتهم اصتهاهةو
تابر ال ا بن «اظترديا » لتقو جيب أف دعي صموضوعين اظت رخ ال بار قا«الهتاا »
ح اتعاي األلر بالناا لوضوعين دادراو لا ؾته ا لهى احملهث و
خيادا «الهتا » :بأف «ثولا » قالت صمهمتهاا أحاان قيااوه عأف النااس أحبو اا عقاهرعا
طراقتها العم ه ر م أام رلةو ا البهاانه عاعود سبب ذل إىل أف أع ألار أعهتاا
اظتقتااهر بعااه عيينهااا (عاظتقيااود نااا ااو أو اظتقتااهر الاايت رلاازت إليهااا اظتردياا بالااايهة) ااو
القةااا عاااع الفااااده عختفاايإ عا ااب اظتقاضاااة ( اليفااي) حبي ا أملاابا عاااع اظتتقاض ا
دلر قهر عا ب اظتقاضاة ( اليفي) حبيا أملابا عااع اظتتقاضا دلار قاهر قايا لان اظتاا
إلد ااا لاف ااانمه ع ااو ذت اان ال ااورق ع اق ااهلوف ل ااا و إىل اظتا ق ا ا أع اظت ااوًف الي اااار

امخران الكان حييهتوف ب بار لوًف العه و
تابر ال ا بن ع قاو  :لرسا ساتختف اك التفاملاي اظتهمان اظتتعاقان بأحاه األحاهاث
اعتالن اراخ اإلستوه حي عينت الرأة عاع رأس عزارة العاه ه علارح ال اعب صماا علن
قاااعو الفااااد اصتهاااز القةااا ه سااتختف ااك التفاملااي طبعااو لاان الايا م اظتخيياان

لا«أو اظتقتهر» لن طر اظت رخ احملهث و
لا اتعرضي «اظترديا » عن الااهتادات عاضت م اإلستو عع ود ست ع رة لا ان
الت اااراخ اإلس ااتل ه ع اااعز اظتا ا رخ أع ااالبيتهم لات اااراخ الاياسا ا عت اانه حي ااتم عاين ااا

التف ري ب عادة قتابن ارخينا لن هاهه علي ألي عا برؤان قالان عورا ()3و
ع ن ااا ب ااه أف أل ااري إىل أف أملا اوا او دا ااا ين لا ا ات ععيا ااو لت ااهداو بالثقال اان الوطني اانه
عملاايا ن لتمياازة لاخاااة اإلداااادينه ل تاباان اظتبااهعات العربيااات أع األعمااا اعت يناانو أباارزت
أمل اوا او داااا ين أسا اات لوقع ااو ملاااباو اضتي اااة األدبياان عحااهدت لوقف ااو عاض ا او لاان أزل اان
ا,تمر العريب

إطار لعرلن راقين حبهعد الزلاف عاظت اافه علعاام ال ا باات العربياات اعا
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ال رط التارخي الك ع ن ليي عاع الار م لان ًا اعتيمنان الكقوراانه لا ف االبيتهن جياهف
اضتوار الراق عاظتعا ب لا ا تبودي عأزلن ا,تمر العريبو
لقااه عااات ال ا بااات العربيااات عاان ااوو اظت ارأة العربياان العي اران عاااع ؼتتا ا لاااتواانا
عأع ههاه عحققت ال ا بان العربيان ل ادان لتميازة ع اأثرياو أختقيااو ع نوعااو أ نااس اإلباها

ب ا القي اان عالرعاااان عال ااعر عاظتقال انه عأدرق اات أعماعت ااا لا اازى رسااالن األدب عاإلب ااها ه
لاااعت لااهلر ا,تماار إىل التايااري بالتقااهو عالتهت ااواره عمل بتعااه ال ا ب اان العربياان عاان األدب
اظتق اااعو أع األدب ا,ا ااهه لارس اات رؤى لناض ااان علا ااتنرية أد ااارت عع ا اإلدا اااف الع ااريب
بقةااا اإلداادين عالقولين عالنةالينو

ل م ااا مل ااورت الراحا اان ال ب اارية «دولهتيف اان الزا ااات» الت ااو ال ااك ح ااهث ا,تم اار
اظتياار عاظتااه الااوطين عالثااور عر باان الفتاااة العربياان الااهلا عاان عطنهااا ععاان حقه ااا
اضترااان عا ختيااار عالعما «الباااب اظتفتااوح» قااكل داارى أعمااا «سا ر خايفاان» األدابان
الفااهتينين لن خت رعااتها «اليبار» اليت ملاورت اظتارأة العربيان الياالهة الايت قا لثا
الياابار العتيقاان ااهلر أبنا ااا عأحفاد ااا إىل ال ااهادة عالتةا ينه ليااورت ل اااق ا,تماار
الفااااهتيين ًا ا حااتت اإلسارا يا عادتفاضاان أطفااا اضت ااارةه لرقازة عاااع دعر اظتارأةه
لقيبن اقياباو لهاهاو لن ل ان اظترأة ا,تمر الفااهتيينو
رعااتهاا «لنتهاع»

عقكل لعات « الان الباهر » حا ؾت ات
لااهت عالوطن عالت ررو
ع بااه لاان التااكقري نااا بااأف « الاان البااهر » مل نااتم قتاهبااا

التعباري عان قةاااا

خيوملااين اظت ارأةه ب ا

رلةت رلةاو قالتو أف ا وف ناه أ فرقن النار ب األدب الناا أع الر اعو
ألا األدابن «ساوى ب ر» الايت داق ات بياراحن لاهاهة قةاين اظتارأة اظتياران اظتنتميان إىل
الهتبقااات ال ااعبينه لاااظترأة عنااه ا ليااات غتاارد ال ارأة سااابينه له ا إدااااف حال ا بالقااهرات
عالهتاقااات عاإلل اداااته تعاارض ألد اوا لاان القهاار عا ضااهتهاد عالتفرقاانه إ أاااا اااتهتير
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عاااع الاار م لاان ق ا ذل ا أف تخااك الق ارار عحتااهد ليااري اه عأف ااار قا أ اات القاارعف
الهتواانو
ع دي اان أف دتناس ااع أع دت اااعز الي ااور الي ااارخن ب ااالعن عالقه اار عالاا اام ض ااه اظتا ارأة
الفااااهتينينه اارع قيي ااو بهتولياان دااادرة لناااا ع اان لأساااة لقااه ن ابن ااو أع عااهداو لاان

األبنااا ه ل اانهن ا ااتمن األمل الااهل لي ااالان عاااع دتاس ا األساارة الفااااهتينين باعتبار ااا
دتث استمراران ا دتفاضنه عاستعادة الوطن اظتااوبه أع اظتاتيبو إد امر لن خات
كا الت قيي ملوت اظترأة الفااهتينين اظتناضان اظت ال ن اليابرة عاع آ لها عحرقن لقاهااا
ألعزا هاااه اظتتماس ا ن الوقاات دفاااي بقااوة اليااا عاظتقاعلاان عالااهلا عاان القاايم عال ااعب

عالوطنو
علع اليوت اظتر فر عن لقاعلان اظتارأة اصتناوب الابنااا علاااهت او الياوت الاك
عاات ل قااهاو دعر اظتارأة لاي نبااو إىل نااب الر ا لقااطه عإمناااه لقهلاان ا,تماار اظتقاااعوو
خيوملين اظترأة العربينه عذل و ملونا اضتقيق عدعر ا الفاع عاظتألو و
لتا
ألا « ادة الاماف» لقه أثرت باأقثر لان لاك ب إااهاولو ه حالاان الرؤاان الو وداان
أعماعتاه عرصما اقتابت لهرنا لان أدوثتهاا ع رأناا الايت لا ات دقاان دوعيان األدبه
له ا ال ارأة ملااارخن ع ااي ا,تماار ع قاليااه ه باحثاان عاان اضترااان الاايت ن ااه ا اظت ارأة بااأدب

لبه ملاادقه قاا م عااع الت ربان الكا يان عاصتارأة الهتارحو علاو أااا أملاب ت امف اري لاا
قاداات عايااي لاان ارأ عدتاارد لقااه أقااابتها خاااة اضتياااة عالعم ار ااهع او ععمق ااو لاار رتالياان
ملااولين عالااك عاااين أذ ااب ااكا اظتااك ب زاادنااا ع رأناااه لااا حي ا لاار ري ااا لاان
األدابات الاوايت قن أقا ارأة لنهااه ع ارر لعهااو ل ا«ألفان اإلدلايب» اقتاابت لاهرنا لان
الراادة األدب الناو و عإف قادت أق رأةه عأقثر التزلاو با,تمر الك ادهتاقات لنايه
عأعماعتا اا اه اار أا ااا مل اان نهتا ااي ل اان إا ااهاولو يا ثابت اان عاضا ا نه عمل ا اازد أدهب ااا عا ااع
ادهتباعااات قاداات حتماهااا حااو حتاارر اظت ارأةه عملااات إليهااا لاان نااا ع ناااهو عظتااان «ألفاان
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اإلدلاايب» األدثوااان عاتهااا نهتاااي

لااهرناه لتت اااعز اضتااهعد الاايت دي اان أف ااوف عتااكا

األدب لو قهلي ر و
إف ال ااهرة الاايت اقتااابتها « ااادة الاااماف» دلي ا عاااع أ ياان اظت ارأة األدب الناااا
إضااالن بااالهتبر إىل اطتيوملاين الاايت لياازت لااان «الاااماف» اطتاملاان عبراعتهااا التعالا لاار
الفن الرعا دعف أف دناع لقهرنا لقا نا الي فين ل ادت « اادة الااماف» إجيابيان
طرحهااا عدارنااا عدتثاهااا لإاااهاولو يات الاايت ااأثرت هباااه إضااالن إىل أدوثتهااا ع رأنااا
التيراا عإختملها ألل ار ا عالقةااا اليت تبنا او
إف األمل اوات النا ااا ين العربي اان عإف اختاف اات لبنا ااا با اابب اخ ااتت أدام اان بع ااإ
األقهتااار عبي تهااا علنا هااا التعايمياانه إ أف اليااوت األساس ا جيااب أف ا ااوف عاحااهاو
هلا ااي علبتاا ااا طاظتا ااا أدنا ااا ألا اان عاحا ااهةه بهتموحا ااات عأ ا ااها عاحا ااهةه عبت ا ااوان ا ااارخي
عأختقا عاحااهو ع ااو الااهعوة قا اااره اظتارأة عماياان اإلدتاااج ا,تمعا قااايه لاان أ ا
مل ن ا,تمر علفا ي لان قا لارضه علان أ ا حتقياي نميان غتتمعيان لت الاان ختايانا ؽتاا
ؿتاان ليااي لان إعاقااات عألاراض ألاااا إذا لااا اسااتمرت ساات وف ساابباو اسااتمرار ختافنااا ع
لزاه لن األلراض إذا قنا دا لن باأف األلان اام عاحاه إذا الات ع عةاو اهاعع لاي ساا ر
األعةا بالاهر عاضتمعو
ل ي إذا قاف كا العةو و دي ا,تمره أ اظترأة؟
إف اإلبااها الناااا العااريب اظتعاملاار افااتا ا,ااا عاسااعاو ظتاااا ن داااا ين قباارية غتااا
الاوع العاااو ع غتااا ار قااا رتاااع العما األديب لاان هاان ععمااي العاطفاان عاإلحااااس
لن هن ثادينو
ضت اظت
علاان نااا ل ا دين أدعااو اصتمياار ظتتابعاان األعمااا اإلبهاعياان الناااا ين بااالقرا ة عالنقااه البنااا
عا ستفادة عالهعمو
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