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 Abstract: 

Women suffered - and as soon as they were removed - from the 

sway of the patriarchal society, the domination of men over them 

and their denial of achieving their independence, and the failure 

to take their opinion on fateful decisions such as marriage, 

education, and work, and that the novels of (Saad Muhammad 

Rahim) shed light on these problems and other inferiority of their 

role. In public life, in addition to the appearance of women in the 

society of novels (the research material) in a stereotypical manner, 

as these novels did not give a good space for women - Arab and 

Western - thought, literature and culture, while his body recorded 

the presence of femininity in the presence of a valuable cultural 

sting, revealing the patriarchal view Towards the woman.  
Key words:  Women, Body, Love, Culture, Gender, Dominance. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.15.31 

1
  Researcher, Directorate of Education, Iraq, ihsan20172018@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-6279-5855 

Research Article                 January  2022              Volume: 4              Issue: 1 

Istanbul / Türkiye 
p. 432-446 

Received: 03/12/2021 
Accepted: 19/12/2021 
Published: 01/01/2022 

This article has been scanned by 
iThenticat No plagiarism 
detected 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 ISSN: 2717- 8293 

 

 

 

http://www.rimakjournal.com/


 Ihsan Hussain ZUBAID  

 

 

 

 
433 

 املرأة يف رواايت سعد حممد رحيم
 

 2 إحسان انصر حسني الزبيدي 
 

 :امللخص
وعدم ، استقالليتها  وهيمنة الرجل عليها وحرماهنا من حتقيق، من سطوة اجملتمع الذكوري -وملَّا تزل-عانت املرأة 

)سعد حممد رحيم( سّلطت الضوء   وأن رواايت ، وغريها، والعمل، والتعليم، أخذ رأيها يف قرارات مصريية كالزواج
فضالا عن ظهور أغلب النساء يف جمتمع الرواايت  ، على هذه املشاكل وغريها من تدين دورها يف احلياة العامة

، وأدهبا وثقافتها ة لفكر املرأة العربية والغربيةهذه الرواايت مساحة جيد متنح  كما مل،  )ماّدة البحث( بصورة منطية
وهذا يكشف عن نظرة ذكورية ، الّضاج ابألنوثة حضوراا طاغياا ومل يتحّول إىل قيمة ثقافية يف حني سجَّل جسدها 

 ، املرأة جتاه 
 . املهيمنة، اجلنس، الثقافة، احلبّ ، اجلسد، املرأة الكلمات املفتاحية:

 

 املقدمة: 

فضالا عن كوهنا واحدة ، نظراا للدور الكبري الذي ابتت تؤديه يف اجملتمع، قضية املرأة يف األدب عامة قضية يف غاية األمهية
من املشاكل املتأّصلة يف اجملتمعات العربية اليت تستحق أن يُسّلط عليها الضوء إلجياد احللول واملعاجلات اليت تضمن للمرأة 

واختذت منها سبيالا ، والرواية مبا متتلكه من طاقات حوارية جذبت أقالم املبدعني، إنسانيتها وحقها يف ممارسة دورها الذي تستحق
وعاجل ، فقد انفتح السرد الروائي على عامل املرأة، والسيما تلك اليت يصعب التصريح هبا .ملعاجلة الكثري من قضااي الفرد واجملتمع

، فضالا عن معاجلة أوضاعها اجلنسية، ودور املرأة يف اجملتمع وعالقتها ابلرجل، والطالق، والزواج، والكره، مثل: احلبّ  قضااي متسَّها 
 واالقتصادية.، والنفسية، والثقافية

 
 من أسباب اختيار العنوان:

ولعّل حضور املرأة يف ، ابهتميُعد )سعد حممد رحيم( من الروائيني الذين عاجلوا قضية املرأة ومنحوها مساحة مهمة يف كتا
وغريها يف ، ومن هنا جاءت هذه الدراسة للكشف عن وضع املرأة العراقية، متون رواايته ابت ثيمة وعالمة فارقة متّيز أعماله الروائية

إذا  والبحث عمَّا .ة الروائي على املستو  الكتايفضالا عن متابعة التحوالت يف مسري ، جمتمع رواايت )سعد حممد رحيم(
وهل قدمت حلوالا للمشاكل ، وعن املمارسات اليت تنال من كينونة املرأة وإنسانيتها، استطاعت رواايته الكشف عن املسكوت عنه

، والثقافية، سياسيةوال، وهل استطاع الروائي أن يتخذ من املرأة وسيلة إىل وصف حاالت اجملتمع االقتصادية، اليت تعاين منها
 .واالجتماعية
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  عن املؤّلف: نبذة

،  صدرت له ست جمموعات قصصية، عمل يف الصحافة والتدريس، ( كاتب عراقي2018 - 1957سعد حممد رحيم )
  و، 2000كما صدرت له يف حياته أربع رواايت: هي )غسق الكراكي( اليت فازت جبائزة اإلبداع الروائي العراقي عام 

( عن روايته  غري املنشورة )ظالل 2016جائزة )كتّارا للرواية العربية لعام  كما حصل على.2012شفق البحر( عام ، )ترنيمة امرأة
،  رواية )مقتل ابئع الكتب( اليت وصلت إىل القائمة القصرية جلائزة البوكر العربية 2017وصدرت له عام ، ضفاف الرغبة(، جسد

روايتان مها:)ملّا حتطّمت  2018عام  وصدرت له بعد رحيله .2018كما صدرت له يف حياته رواية )ُفسحة للجنون( عام 
، )استعادة ماركس( و، كما صدرت له عدة كتب ودراسات فكرية ونقدية منها: )سحر السرد(،  و)القطار إىل منزل هاان(، اجلرّة(

 )املثقف الذي يدس أنفه(. و
 

 مشكلة البحث: 

ويُفسح هلا اجملال ألخذ دورها يف عملية ، مكانتها ال جداَل يف أنَّ أّي بلد لن يستطيع تطوير نفسه ما مل أتخذ املرأة فيه
وإذا كانت معاانة املرأة متتد على خارطة العامل فهي بال شك أكثر معاانة يف جمتمعاتنا العربية وال سيما اليت شهدت ، البناء والتطوير

حقوقها اليت تضمن هلا إنسانيتها وحتقق  إذ مل حتصل املرأة على أبسط  .اقتصادية ومنها اجملتمع العراقيحتوالت سياسية وأزمات 
فقد ، فكانت املرأة اخلاسر األكرب واألكثر تضّرراا، بسبب ما مّر به البلد من حروب وأزمات ألقت بظالهلا على اجلميع، كينونتها

رجل عليها. هذه وزادت من هيمنة ال، واألعراف اليت كبّلتها وحدَّت من حريتها، والعادات، ازدحم طريقها ابلتابوهات املقدسة
املشكلة تناوهلا الروائي )سعد حممد رحيم( وسّلط الضوء عليها يف رواايته ليكشف حجم الظلم الذي حلق ابملرأة واملعاانة الكبرية 

 اليت تعانيها.
 

 : املنهج املّتبع

والوصول الستنتاجات علمية على ، هو املنهج الوصفي التحليلي الذي يسمح للباحث توصيف مشكالت البحث بدقة
ا عن التحّيز الشخصيوفق الشواهد اليت يتضّمنها  واألنساق ، كما يسمح بتسليط الضوء على األمراض الثقافية.البحث بعيدا

 ومقاربة أهم القضااي املتعّلقة ابملرأة واليت متثّلتها رواايت )سعد حممد رحيم(. ، املضمرة والكشف عن حمموالهتا الداللية
 

 .أمناط املرأة وجتلياهتا يف رواايت )سعد حممد رحيم(
 املرأة األم -

لذا يُفرتض هبا أن ، والعطاء، واإليثار، والكوكب الدري الذي يبعث للقلوب أشعة العطف، هي ينبوع احملبة املتدفق، األم
فالنمطية من  .وغري النمطية، : النمطيةعني مهاويذهب )صاحل مفقودة( إىل أنَّ املرأة األم على نو ، تكون الصورة األنقى للمرأة

واالهتمام ، ورعاية األوالد والتضحية يف سبيل الزوج وسبيلهم، واإلجناب املتواصل، والطاعة العمياء للرجل، مواصفاهتا: األمية
)إميان القاضي( إىل توصيف املرأة النمطية بقوهلا: وذهبت  .(2009)مفقوده،  وعدم اخلروج منه إال إبذن الرجل، بشؤون املنزل

ا ابنة اجملتمع األبوي املمتثلة ملوروثة والصادرة عنه إنَّه كالقدر الذي ، واحملافظة على مثله حىت لو عانت منه، القانعة بقيمه، "إهنَّ
وقد جتّلى هذا النمط النسوي يف رواية )غسق الكراكي( بشخصية  .(1992)القاضي،  يكون مدمراا ال سبيل لرده أو الثورة عليه"

ية تر  يف ويبدو أن عدم ذكر اسم املرأة يشي بثقافة ذكورية نسق، )األم( من دون أن يذكر )السارد( امسها مع أنَّه أحد أوالدها
 .ذكر اسم املرأة عيباا
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على داللة بعيدة تكمن يف التقليل من قيمة الشخص والنزول  كما أنَّ عدم ذكر االسم بوجه عام أو مصادرته إمنا ينطوي
فضالا عن أّن اخفاء االسم فيه إشارة إىل عمومية احلالة. هذه األم امرأة بسيطة ، (1990)حبراوي،  بكينونته إىل درك من الدونية

 لطرد احلسد واجلن عن أفراد عائلتها، الغيبيات والقيام ببعض الطقوس البدائيةوتلجأ إىل ، وتلّبس الشياطني ابلبشر، تؤمن ابخلرافات

 (2017)رحيم، غسق الكراكي، 
إىل جانب ، ويبدو أنَّ من أسباب تكريس دونّية املرأة "اعتمادها اقتصاداي على الرجل وحالة اجلهل اليت كانت تعيشها

حاول  (2013)احملمداوي،  الشعوذة على عقليتها إذ استنبطتها جمموعة من القيم واألفكار الذكورية" سيطرة اخلرافة وأساليب
ال جتيد عمالا  لكنَّها يف الوقت ذاته، م من شيخوختها املبكرةوهبية على الرغ، وصلدة، )السارد( أن يظهرها بصورة امرأة زاهدة وقور

)رحيم، غسق  وال ترتدي غري اللون األسود داللة على حزهنا وهناية أايم سرورها، غري غزل الصوف لينسيها مهومها اليت مل تبح هبا
ا جاءت هلذه ، كما مل يعاجل )السارد( حياهتا اخلاصة وال مهومها الذاتية (2017الكراكي،  ، الدنيا من أجل حياة غريهافكأهنَّ

ا عن أيَّة رغبة ذاتية. ، ترنيمة امرأة، )رحيم شفق البحر(، يف رواية )ترنيمة امرأة والقيام بدور األنثى املربية واملضحية بدقة وتفاٍن بعيدا
جند إمنوذجا آخر لألم النمطية وهي شخصية والدة )سامر( األم الطيبة اليت ال نعرف هلا امساا صرحياا هي  (2012، شفق البحر

وبعد وفاته أخذت تنسج من ، واحلامية ألوالدها من بطش األب، جسَّدت هذه املرأة يف حياة زوجها دور األم الصابرة، األخر 
 (2012)رحيم، ترنيمة امرأة..شفق البحر،  عدة ولدها يف إكمال دراستهملسا، خوص النخيل وسعفه احلصر واملكانس والسالل

وظلَّت مكّفنة أبثواب الضعف واألنوثة مبعناها ، أو الدور االجتماعي املكرور، فحضورها يف الرواية اقتصر على هذا الدور اهلامشي
أو جتاه معاانهتا من القيود اليت فرضتها عليها الثقافة الذكورية ، موقفاا اثبتاا جتاه الزوج الظاملفلم نسمع هلا اعرتاضاا قوايا أو ، الثقايف

وضعيفة ال دور هلا غري القيام ، وخانعة، وهي شخصية مسطحة غري انمية، فاملرأة النمطية ليس هلا دور فاعل يف الرواايت، النسقية
أمَّا والدة )كلوداي( يف  وال حىت االجتماعي.، أو االقتصادي، أو الثقايف، لشأن السياسيومل جند هلا اهتماماا اب، ابألعمال املنزلية

 الرواية ذاهتا مل تكن
، وربيبة نظام اجتماعي ال يفرض عليها سطوة الذكورة مثلما يفعل اجملتمع الشرقي، فهي بنت الثقافة الغربية، أماا منطية 

بل حتمل ، ومل تكن أمّية، أو رعاية األوالد، ومل يكن أكرب مهها اإلجناب، ت لنفسهاوفرصة االختيار. عاش، ومينحها حرية الفعل
 ومترَّدت على دورها كأم، وأفرطت يف الشراب والتدخني، ومع امتالكها مؤهالت علمية رفضت العمل، شهادة عليا يف اهلندسة

 .(2012)رحيم، ترنيمة امرأة..شفق البحر، 

 
 املرأة األخت -

بتوجيه –فقد منعها أخوها األكرب ، من مناذج هذا النمط )سارة( اليت مل ُيسمح هلا أن تستمتع أبايم طفولتها كما ينبغي 
 وأن عليها منذ اآلن معرفة األصول، من الذهاب إىل النهر للسباحة مع ابقي األوالد والبنات حتت مسمَّى العيب -من والده

 .(2017)رحيم، غسق الكراكي، 
يشري إىل أنَّ اللعب يف ، وعدم السماح هلا ابلسباحة يف النهر مع أطفال القرية، إنَّ منع )سارة( من اخلروج مع أخوهتا

أول من يقوم فاملؤسسة العائلية هي ، اخلارج متاح للولد وممنوع على البنت اليت تقع حتت املراقبة وخضوعها ألخالقيات صارمة
معتادة على أن تر  ، فاملرأة بصفة عامة "مكّرسة للذكر منذ طفولتها، وتسليط هيمنة الذكر عليها، ابحلد من حريّة املرأة وقمعها

ا غري مسموح هلا ابلتساوي معه"   (2015)دوبوفوار،  فيه سّيدا
مل حتصل على فرصة للعمل إلثبات وجودها وحتقيق استقالليتها واحنسر حتّصلت )سارة( على شهادة جامعية ولكنها 

ت عن أحالمها وخماوفها وخواطرها الدفينة.، امتلكت موهبة الرسم كما،  وجودها يف غرفتها  ويف لوحاهتا سكبت أساها وعربَّ
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فقد مثَّلت النسغ احليوي املتصاعد ، ثةترك غياهبا يف بغداد خالل سنوات دراستها اجلامعية فراغاا كبرياا يف نفوس اخوهتا الثال
وعلى الرغم من كلّ  ذلك وقعت )سارة( املوهوبة واجلامعية ضحية أحد زمالئها ، (2017)رحيم، غسق الكراكي،  يف كيان عائلتها

  األسى والندما لوحدهتا يف صحراء فقد تالعب مبشاعرها ورماه، الذي أحبته وفضَّلته على ابن عمها
 .(2017، غسق الكراكي، )رحيم

ومل حتسن ، فحىت املتعّلمة وقعت ضحية ملشاعرها، وميكن أن نفهم من قصة )سارة( أنَّ املرأة العربية عموماا تعيش يف أزمة
ال ، رجويل ابمتياز وهذا يشري إىل أنَّ "املرأة هي احللقة األضعف يف هذه األزمة داخل جمتمع، اختيار الشخص املناسب ملنحه قلبها

 .(2017)الداديسي،  فرق يف ذلك بني املرأة املتعلمة أو اجلاهلة"
شفق البحر( فقد مثّلت ، ومن األمثلة األخر  على هذا النمط شخصية )شيماء( أخت )سامر( بطل رواية )ترنيمة امرأة

ففي الصف األول املتوسط ، ومل ُيسمح هلا إبكمال تعليمها، انزفة ومسرات خاطفةإذ عاشت طفولة  .ماليني البنات العراقيات
ا كرُبت وليس من الالئق أن خترج للمدرسة بعد اآلن ، ومل يكن من حّقها أن تعرتض، منعها أبوها من الذهاب إىل املدرسة حبّجة أهنَّ

ومن أجل أن يكمل ، اعة خوص النخيل لتساعد عائلتهاوبعد وفاة والدها عملت يف صن .أخفت يف نفسها حسراهتا املوجعة لذا
 النعدام أّي خيار آخر أمامها، استسلمت لواقعها ووافقت من دون تفكري، وحني تقّدم خلطبتها أحد أقارهبا، أخيها تعليمه

الرغم من  فعلى، ومل خيتلف حال )علياء( أخت )حكمت/عامر( عن حال سابقاهتا .(2012، شفق البحر، ترنيمة امرأة، )رحيم
وهي اليت كانت تطري فرحاا ، ومل مينحها دقائق معدودات ليستمع هلا، مل يوهلا أخيها ما تستحق من االهتمام، امتالكها قلب صافٍ 

لكّنه مل حيّرك ساكناا ملا وجدها تبكي إلصرار والدها على تزوجيها من شخص سّكري معروف يف بلدته أبنّه يقضي معظم ، لرؤيته
)رحيم، فسحة للجنون،  ويف ليلة زواجها منه وبعدما افتّض بكارهتا غاب عنها حىت منتصف الليل، ت الغجروقته يف خميما

2018). 
فهي عالقة هيمنة ، هذه النماذج النسائية بيَّنت أن عالقة املرأة ابلرجل أقرب ما تكون إىل عالقة السّيد ابلعبد أو اجلارية

 وجاءت يف مرتبة دونّية. ، فالرجل هو سّيد املوقف واملرأة اتبعة مهّمشة مقموعة، واستسالم
 

 املرأة الزوجة -

ال شكَّ يف أنَّ قضية املرأة بوجه عام من "القضااي القدمية املتجددة أهنا قضية ملحة ومفتوحة. كثريا ما تثار بطريقة تصل 
 األسرة ولعلَّ قضية الزوجة بوجه خاص من أكثر القضااي إاثرة للجدل كوهنا أحد طريف (2009)مفقوده،  إىل حد التناقض"

ففي الوقت الذي يفرتض فيه أن تكون الزوجة شريكة حياة زوجها ونصفه الثاين الذي يكّون معه أسرة  .ولكنَّها الطرف األضعف
ومسلوبة احلرية تعّرضت للضرب املربّح أكثر من مرة على يد زوجها ، ومقموعة، جند والدة )سامر( زوجة منطية بسيطة، واحدة

وعلى الرغم من كلّ  أنواع اإلهانة اليت تعرَّضت هلا كانت تستيقظ مبكراا لتصنع له  .خلروجها من املنزل من دون علمه عقوبة هلا
ال ينبغي هلا ، فاملرأة النمطية اتبعة لسلطة الرجل، (2012، شفق البحر، ترنيمة امرأة، )رحيم اخلبز والطعام وكأن شيئاا مل يكن

وكثرياا ما كانت ، حضرت عقوبتها اجلسدية واللفظية، وإذا جترأت ووصفته ابلظلم، اخلروج من منزهلا من دون موافقة زوجها
 . تستقبلها بدموع وصمت

ورمبا يقوم بذلك تنفيساا عن كبته ، برجولتهوإحساسه ، ويبدو أنَّ ضرب الزوجة وسيلة تقليدية لفرض سطوة الزوج وهيمنته
 فهذه والدة )عامر/حكمت( ، ومعاانته يف عمله

وكان ، عاملها زوجها العسكري الذي يقضي أايم إجازته سكراانا معاملة سيئة للغاية وأذاقها الويل على مد  سبع سنني
)رحيم، فسحة  العسكري قبل يوم واحد من الوالدة فقد ضرهبا بنطاقه، سبباا غري مباشر لوفاهتا يف يوم والدة )عامر/حكمت(
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ومل تكن تتمّتع أبيّة سلطة مادية أو ، ُرميت يف غرفتها كخرقة ابلية، وحني مرضت زوجة احلاج )إبراهيم(، (2018للجنون، 
ومهّمشة كان هو يذهب إىل بغداد مرّة يف كلّ   ففي الوقت الذي كانت فيه منكسرة، فقد سلب منها زوجها هذا االمتياز، معنوية

فال قدسية للمرأة يف اجملتمع الذكوري . (2018)رحيم، ملّا حتطمت اجلرة،  شهر للمّتعة وحلضور حفالت الغناء ومشاهدة السينما
ا يقتصر وجودها على تقدمي ، وال مكانة ذات قيمة وال ملكية خاصة و أنَّ "األنوثة على مر التاريخ ويبد، املّتعة اجلنسية فحسبوإمنَّ

فإن املادة كانت للثقافة ، كانت مهمشة بوصفها طرفا يف ثنائية تفاضلية مع الذكورة. ومن مث  .ابستثناءات حمدودة زمنيا ومكانيا
وغري ، ومتمّردة، ويف الرواية ذاهتا ظهرت الزوجة غري النمطية أاننية، (2008)عبداملطلب،  األبوية على حساب الثقافة األموية"

 مثاهلا )عاتكة( ، وال ترتدد يف خيانته، وال تنفذ أوامره، وال تسكت على اإلهانة، وعالقتها سيئة بزوجها، أخالقية
)رحيم، ملّا حتطمت اجلرة،  بل وهّددت زوجها)عادل( ابلندم إن جترأ وضرهبا، هذه الزوجة كانت ترد الشتيمة ابلشتيمة

، بل كانت تتعّرض لإلهانة من أغلب أفراد هذه العائلة، حمل احرتام وتقدير من عائلة زوجها مل تكن )عاتكة(ومع ذلك ، (2018
عالقته إبحد  املوظفات يف مل يقرتب منها ألشهر بسبب ، فكان البكاء عزاءها الوحيد. لقد كانت )عاتكة( ضحية زوج خائن

ومع علمها ، وكان يفشل يف معاشرهتا وينجح يف ذلك مع عشيقته .ته جتاهها ومل يعطها حقها كزوجةفقد تغرّيت عاطف، دائرته
، خبيانتها له مع )رفعت( زوج أختهوملاا شكَّ ، (2018)رحيم، ملّا حتطمت اجلرة،  بتلك العالقة كانت تصمت حفاظاا على بيتها

ا نفاية، نفر منها أكثر فكان ، (2018)رحيم، ملّا حتطمت اجلرة،  ممّا دفعها إىل التمّرد واالنسياق خلف غريزهتا، ونظر هلا وكأهنَّ
ومل يكن  .(2018)رحيم، ملّا حتطمت اجلرة،  قضاءقتلها على يد الزوج النتيجة املتوقعة اليت يرتضيها اجملتمع ويتعاطف معها ال

، ملّا حتطمت اجلرة، )رحيم يشفع هلا ما قالته )أمينة( بعد مقتلها أبن الشيخ )رفعت( هو الذي كان يغويها على الرغم من صّدها له
ومع كلّ  ذلك جنا هو من القتل ، (2018)رحيم، ملّا حتطمت اجلرة،  وأنَّه كان يريد جسدها وحيوم حوهلا مثل ضبع جائع (2018

فاجملتمع الشرقي قد يغفر للرجل خيانته وزالته لكنَّه ال يفعل ذلك مع املرأة وإن كان الرجل  .مثناا لذلك التمردودفعت هي حياهتا 
لرجل وإن كان والسيما العربية اليت تدفع الثمن وال شيء على ا، مثال للمرأةفـ)عاتكة( هي ، هو سبب الغواية وهو املبادر ابلفعل

وجتدر اإلشارة إىل أنَّ ما قامت به )عاتكة( و)عارف( من خيانة زوجية يشري إىل حتّلل العالقات األسرية .شريكها يف اخلطيئة
ة بنية أيديولوجية ال ميكنها االنفصال عن التحوالت فالرواي، 2003واالجتماعية وتفسخها وزيفها بعد الغزو األمريكي للعراق عام 

 اليت يشهدها اجملتمع.
بعد أن كانت ، أمَّا )جناة( زوجة الشيخ )رفعت( هي األخر  ضحية زوجها اخلائن املتسرت على نزقه وشيطنته بلباس الدين

إذ اختلفا حول ملكية ساقية تفصل ، هيمن(وجاره احلاج )عبد امل، ضحية زواج أقرب ما يكون للصفقة بني والدها احلاج )إبراهيم(
فكان ، (2018)رحيم، ملّا حتطمت اجلرة،  ومن أجل إهناء هذا اخلالف زّوجها والدها من )رفعت( ابن جرياهنم .بني بستانيهما

وكانت )جناة( تذرف الدموع حزانا على ، قول ال إله إال هللا قد رّدد احلاضرون مع صوت الدفوف فقطف، شبه حفالا جنائزايا  زفافها 
هذا الزواج  (2018)رحيم، ملّا حتطمت اجلرة،  والدهتا الراقدة على فراش املوت من دون أدىن اهتمام ال من زوجها وال من أوالدها

والسيما )جناة( ، دفع الزوجان مثنه، كانت هنايته اخليانة والفشل والضياع ،الصفقة الذي يصادر حق املرأة يف اختيار شريك حياهتا
تقذف اهلاتف بقوة حنو اجلدار فتتناثر أجزاؤه على  .ومالحمها تتقبض، يدها، ابعهاتضغط عليه أبص، "متسك هباتف الشيخ رفعت

لقد ُحكم على )جناة(   (2018)رحيم، ملّا حتطمت اجلرة،  وتشرع ببكاء موجع"، أمام اجلدار، تقع مثل كلب مريض، السجادة
كما ُحكم على الكثريات من بنات بلدها ابلزواج من شخص اختاره والدها من دون أن أيخذ رأيها ومن دون مراعاة ملشاعرها 

 ورغباهتا.
فهو ال ، مل ُيسمعها كلمة )حبيبيت( ولو مرّة واحدة، كثريااأمَّا )أمينة( فقد تزّوجت من احلاج )إبراهيم( وهو الذي يكربها  

ا يعرف كلمات السبّ  والشتم، يعرف هذه الكلمة وال شبيهاهتا ويقتصر  .ضي أوقااتا ممتعة مع بنات الليلوالسفر إىل بغداد ليق، وإمنَّ
حىت الشاب ، حبيبيت( فلم تسمعها من أّي رجلوظلَّت حمرومة من مساع كلمة )، دورها هي على القيام ابلواجبات املنزلية املعتادة
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وملّا جترَّأ وأمسعها كالما غزلياا للمرّة ، فقد كان من النوع الذي يكتم مشاعره، الذي أحبته سابقاا مل ُيسمعها عبارات غزل إاّل اندراا
)رحيم، ملّا حتطمت  تعيش يف ضمريهاوذكراه ، لتظّل صورته راسخة يف وجداهنا، واخلجل أربك ابتسامتها، تعثرت خبطواهتا، األوىل

فضالا عن موضوع املثقف ، واجلنس واخليانة الزوجية، حاولت رواية )ملّا حتطمت اجلرة( معاجلة موضوع املرأة.(2018اجلرة، 
فظهرت املرأة مبنزلة متدنية معرّبة ، العراقينيواجلماعات اإلرهابية وما بثّته من رعب يف نفوس ، واحلالل واحلرام، والطمع، املهمَّش

 وعن جمتمعها الذكوري الذي يرتضي للرجل ما ال يرتضيه هلا. ، عن واقعها املأزوم
والسيما العراقية مبختلف صورها وما تعانيه على يد ، أن يصّور املرأة -عرب رواايته-يبدو أنَّ الروائي )سعد حممد رحيم( أراد 

إىل منزل هاان( تظهر شخصية )نعيمة( اليت تعمل أبجر شهري ، ففي رواية )القطار .وهتميش، وتعسف، ظلما وزوجها من جمتمعه
اتركاا ، ويعاشرها كمغتصب يف كّل ليلة، هذه املرأة زوجة رجل كسول يسلبها أجرهتا ويضرهبا، لد  منّقب اآلاثر املسرت )ديفيد(

ذلك الصمت الذي حيمل ، وهذا ما يفّسر حزهنا العميق وصمتها الطويل، لمةآاثر أسنانه على ذراعيها وكتفيها وهي ذاعنة مستس
الكثري من الدالالت فصمت الشخص يف مثل هذه املواقف وإن كان حيمل معاين الرضوخ واالستسالم إاّل أنَّه قد حيمل معاين 

آالف النساء الكادحات اللوايت يعانني ورمبا حال )نعيمة( أفضل من ، السخط والرفض الداخلي جتاه الواقع الذي سلب إنسانيته
 .(2018)رحيم، القطار..إىل منزل هاان،  من شىت أنواع األمراض ومينت قبل بلوغ األربعني

العمل ال فالكثري من الرجال الكساىل العاطلني عن ، جرح )نعيمة( النازف على امتداد التاريخ مازالت تعانيه املرأة إىل اليوم
الذي جلبته ، شغل هلم سو  النوم واألكل واجلنس مثل )راضي( زوج )نعيمه( الذي شتمها وضرهبا لتأخرها قليالا يف تقدمي الطعام

وإذا ما هدَّها التعب وانسّلت للفراش ، وتنشغل هي بتنظيف املنزل وغسيل املالبس .لها ليأكل هو بنهم وأسارير عكرةمن عم
ليشعر ابالستعالء وتشعر هي مبرارة ، يريدها أن تتأوه حتته إبذالل، لتليب شهوته مثل ثور سفاد أو حيوان بريحلقها وهزها جبالفة 

ا من )ال، (2018)رحيم، القطار..إىل منزل هاان،  وإذا بقيت ابردة صفعها ونعتها ابلقذارة والعهر، اهلزمية روائي( على وأتكيدا
فقد عاشت يف خوف وغرية مع زوجها املتبّذل ، مل تكن والدة )كلوداي( الغربية أفضل حاالا من أختها الشرقية .أساة املرأةعاملية م

وبسبب تعامل زوجها السيء ، وقضت معه أغلب أايمها ابخلالفات اليت وصل بعضها إىل حّد العراك ابأليدي، يف عالقاته الغرامية
)رحيم، ترنيمة  ومل تعد كما كانت ممتازة يف فراش الزوجية على حدّ  تعبري زوجها )ألربتو( .ومجاهلاوفقدت رونقها ، ا املرضأصاهب

والبحث ، ودفعتها إىل التفكري ابالنتحار، تلك احلالة من اليأس واخلذالن أوصلتها إىل حافة اجلنون، (2012امرأة..شفق البحر، 
مشاكل املرأة ومعاانهتا ال  وهذا األمر يشري إىل أنّ  .(2012)رحيم، ترنيمة امرأة..شفق البحر،  لقتل زوجهاعن قاتل مأجور 
فهي عامة متجّددة "فليس مثّة مرحلة من خالل من مراحل التاريخ مل ، وال لزمن حمدد وال للمكان دون آخر، ختضع لثقافة معيّنة

كما أنَّ معاانة املرأة .(1995)إيغلتون،  ووضيعاا وغريباا"، اقبة وإخضاع نصف صاحل من البشرية ابعتباره كينونة انقصةتتم فيها مع
وما يتخّلل ذلك الواقع من نظرة ، واالقتصادي، والديين، والثقايف، بوجه عام والزوجة بصفة خاصة تعكس صورة الواقع االجتماعي

وإمّنا ، ليس ألنّه ال يريد ذلك، فضالا عن أن "الواقع يكشف أّن الرجل مل حيسن قراءة املرأة، دونية جتاه املرأة وتغييب دورها يف احلياة
 .(2006)الغذامي،  ال يستطيع وال يسمح له رصيده الثقايف الذكوري أبن يفهم املرأة"

 
 املرأة احلبيبة -

، قبل احلديث عن املرأة احلبيبة أودُّ أن أشري إىل الفرق الداليل بني احلبّ  واجلنس "اجلنس معطى ملموس مرتبط ابجلسد
 .(2017)الداديسي،  واحلب إحساس هالمي مرتبط ابلروح والشعور"
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وأنَّ هذا احلّب ، ثيمة احلرب يف رواايت )سعد حممد رحيم(ومن الواضح أنَّ قضية احلّب شّكلت الثيمة األبرز إىل جانب 
ويبدو أنَّ ما عاشه الفرد العراقي على مد  عقود طويلة من حروب وظلم وقهر هو السبب ، والفراق، واألسى، جاء معجوانا ابحلزن

 جتّلت على أمناط متعّددة منها: كما ميكن أن نلحظ أّن املرأة احلبيبة،  فالرواية يف هناية املطاف هي مرآة الواقع، وراء ذلك

 احلبيبة املنقذة وامللهمة (1
تعرَّف عليها )سامر( على ساحل مدينة )سوسة( التونسية يف أثناء تنّقله ، من مناذج هذا النمط )كلوداي( وهي فتاة إيطالية

فقاعات السعادة ألكثر من سبعة فجَّرت ابتسامتها يف روحه  .وعن موضوع مناسب لروايته، نفسه من مدينة إىل أخر  ابحثاا عن
فجعلته يشعر أبنَّ احلياة على الرغم من كلّ  مصاعبها ، أشهر قبل أن تستحيل إىل طيف بعيد مثل حلم لذيذ غادره وظلَّ يالحقه

لسأم انتزعته من ا، جديرة ابلعيش. ألقته بغتة يف أفق واعد ابللذة واألمل من بعد أن خرج من عبء موت شاسع أمالا جبمع نثاره
هذه املرأة احلبيبة اليت منحت )سامر(  (2012)رحيم، ترنيمة امرأة..شفق البحر،  والوحدة والالجدو  ومنحته ولعاا ابحلرية واحلياة

اجلسد والغواية ومع ذلك ظّلت )كلوداي( يف عني )سامر( جمرَّد كتلة من توقد ، ومن حنيب الروح، نشوة فسيحة وأخرجته من التيه
تقبض علّي بذلك الشيء النافر والشرس واحليواين الذي ، واألنوثة الساحرة "جتذبين كلوداي إىل خمملها. إىل الشبكة امللساء احلادة

فأحس للمرة ، احلارة واملتطلبة، فيها فأحتويها يف هذا األتون احلارق الذي هو شغفي وشبقي. روحي الظامئة الصارخة يف الربية
ومع كلّ  الذي فعلته ، (2012، شفق البحر، ترنيمة امرأة، )رحيم ىل أبننا معاا يف فاحتة نشيد ابهر يهيج مياه األبيض املتوسط"األو 

بل كان ، وليس ذلك فحسب، (2012)رحيم، ترنيمة امرأة..شفق البحر،  من أجله رأ  )سامر( فيها اتريخ الغرب وحاضره
ا وفّرت له كّل الذي حلم به، بـحبيبته املتوفّية )حنان( وهو معها يفّكر  ومل يستطع االستمرار يف البقاء بقرهبا على الرغم من أهنَّ

بنظرة ويبدو أنَّ عدم بقاء )سامر( مع )كلوداي( انبع من موقف إيديولوجي يشي .(2012)رحيم، ترنيمة امرأة..شفق البحر، 
 ألهنم يرون أنَّ الغربيني سبب تعاستهم وآالمهم. ، معادية حيملها الشرقيون جتاه اآلخر الغري

لكّن هذه احلبيبة كانت يف نظر حبيبها جمرد ، ويف رواية )فسحة للجنون( نلحظ قصة حّب بني )عامر/حكمت( و)هنلة(
عل ميكن أن يكون موضوع لوحة تبهر العامل وجت، أنوثة وقوة روحفهي جمرد موديل وجسد عاٍر مجيل يفيض ، موضوع للوحة فنّية

وحييلها إىل صورة تنتقل بني متاحف العامل لقرون ، فحلمه أن يعيد ابتكارها عرب املوسيقا والشعر والرسم .امسه يرتّدد يف مساء اإلبداع
، ومل يتخّيل قوة شخصيتها، ا بنقد أعماله مثالا إذ مل يسمح هل، فـ)عامر/حكمت( حّول )هنلة( إىل جمّرد موضوع فيّن فحسب، قادمة

ا ابستدارة وجهها، ومل يكن مأخوذاا بفكرها وال بثقافتها وشفتيها اللتني ، وفمها الذي يبعث وهجاا سرايا ، وبعينيها اللوزيتني، وإمنَّ
. وحتّدث (2018)رحيم، فسحة للجنون،  وخصرها النحيل، وبصدرها النافر، وترسالن له ابتسامة صافية، تذكَّرانه ابلعنب والتوت

)رحيم، ملّا حتطمت اجلرة،  اليت امتازت ابملوهبة والذكاء واإلرادة القوية على الرغم من ظروفها الصعبة)ابسم( عن حبيبته )لينا( 
"دان منها ليسرق قبلته ، (2018)رحيم، ملّا حتطمت اجلرة،  والثقة ابلنفسوامتازت ابلتلقائية ، كانت أكثر جرأة منه (2018

من مث أطال حتديقه يف عينيها كما ، وأثر لنبيذ، كان لريقها على لسانه وشفتيه طعم فواكه غريبةووله حار.، أذعنت ابفتنان، ألوىلا
)رحيم، ملّا  تعطيه أهبى ما عندها"، ست قبل أخر  بدا أن احلياة ختتلج بني ساعديهمع ، لو أنّه يف شرفة يطل على الفردوس

ا نصفه الذي ال بديل له. وهذا بدل أن مينحه الرضا والراحة تركه حزيناا (2018حتطمت اجلرة،  حزيناا كما مل يكن من ، شعر "أبهنَّ
ا، أخفق يف احلصول عليها (2018)رحيم، ملّا حتطمت اجلرة،  قبل" )رحيم، ملّا حتطمت اجلرة،  وجباانا ، وغبياا، فقد كان عنيدا

، تفسرياامن دون أن جيد لذلك ، وحاولت أن تنتشله من ضياعه لكنَّه تعمَّد الضياع، وضعته )لينا( يف االجتاه الصحيح (2018
ا صّممت على البقاء معه يف بغداد على الرغم من كلّ  ما حصل للمسيحيني من ، ونزوته، وشّكه، ضّيعها بغضبه وملله مع أهنَّ

 .(2018)رحيم، ملّا حتطمت اجلرة،  لشعوره بفجوة تفصل بينهما بسبب داينتها املسيحّية، مضايقات لكنَّه مل يقّدر ذلك
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وانتشلته من ، فقد وقعت ضحية حّبها لـ)حممود املرزوق( الذي لّونت حياته، ومل تكن )اناتشا( أبفضل حاٍل من )لينا(
كان إذ  ، لكنَّه مل يكن وفياا لذلك احلبّ ، (2017)رحيم، مقتل ابئع الكتب،  حالة العبث واليأس والالجدو  اليت كان يشعر هبا

)رحيم، مقتل  فقد دفع بـ)اناتشا( إىل التهلكة بعد أن وشي هبا إىل املخابرات التشيكية . على خيانة من يوقعهن يف شباكهجمبوالا 
مرض  وخذل )جانيت( الفرنسية بعد أن عاشرها مّدة من الزمن وهرب إىل بعقوبة اتركاا إايها تواجه، (2017ابئع الكتب، 
استدرجها ، وقبل ذلك تسّبب مبقتل ابنة الفالح ذات السبعة عشر ربيعاا، (2017)رحيم، مقتل ابئع الكتب،  السرطان والعوز
 . (2017)رحيم، مقتل ابئع الكتب،  ووعد كاذب ابلزواج لينتهك عذريتها ويرتكها خلوفها ومصريها املأساوي، بكالمه املعسول

 احلبيبة املعطوبة -2
تعرَّف عليها ، ومن متظهرات هذا النمط )حنان( وهي فتاة من الديوانية، أعين هبا احلبيبة املعطوبة جسدايا بسبب املرض

، (2012)رحيم، ترنيمة امرأة..شفق البحر،  )سامر( يف بغداد عندما جاءت ملراجعة وزارة الرتبية أمالا يف تعيينها مدرّ سة يف بلدهتا
، (2012)رحيم، ترنيمة امرأة..شفق البحر،  استشهد خطيبها يف حرب اخلليج الثانية اتركاا يف قلبها مزيداا من اللوعة واألسى

 والعادات. التقت بـ، والدين، والسيما نساء مدينتها املقيدات ابلنواميس .العراقياتة، على غري عادة أغلب تصرَّفت بنوع من احلري
وحتّدت ، وحفرت يف قلبه وذاكرته حباا لن ميحى، ومنحته أسى لطيفاا، وابدلته احلّب والفكر، )سامر( خارج التجمعات املناسباتية

وإذا ، بل هي تطلب منه أن يقبلها، ومل متنع )سامر( من تقبيلها، فقد غنَّت يف أحد املطاعم غري آهبٍة ابحلاضرين، عيون الرقيب
فلما أرادت هي و)سامر( عبور أحد ، لذا تعّمدت جتاوز بعض القيود، ترّدد نعتّته ابخلواف. حاولت القيام مبا يشعرها حبريتها

كما أصرَّت على السباحة ،  من املكان املمنوعأصرَّت على العبور ، الشوارع أخربمها شرطي املرور أبنَّ العبور ممنوع من هذا املكان
مل جيد )سامر( مسوّ غاا ألفعاهلا ، (2012)رحيم، ترنيمة امرأة..شفق البحر،  وشقاوهتا الفاتنة، لتستعيد أايمها اخلوايل، يف هنر دجلة

ا كانت تعلم ابقرتاب موهتا بعد أن أثبتت التحاليل  ا مريضة ابلسرطان بسبب اليورانيوم املنّضب الذي استعمله اجليش سو  أهنَّ أهنَّ
فأرادت أن حتظى حبرية مل ، (2012)رحيم، ترنيمة امرأة..شفق البحر،  األمريكي يف حربه على العراق يف تسعينيات القرن املاضي

ورمبا وافقها )سامر( على  .(2012)رحيم، ترنيمة امرأة..شفق البحر،  مهأو لنسيان املرض وآال، حتَض هبا طوال سنني عمرها
كما يبدو أنَّ أزمتها ،  ألنَّه كان يشعر حياهلا ابلشفقة وأراد أن حيقق هلا رغباهتا قبل أن يقضي السرطان على حياهتا، تصرفاهتا

على –وجتدر اإلشارة إىل أنَّ خروج )حنان(  .من كوهنا شخصية فاعلة ومتطورةس الصحّية هي سبب اهتمام )السارد( بـها ولي
للبحث عن عمل هو مؤشر على استجابة اجملتمع وتعاطيه اإلجياي مع قضية خروج املرأة وممارستها  -حمافظة الرغم من انتمائها لبيئة

ومل جند شخصية نسائية مارست ، بعمل املرأةلكن ما نلحظه يف رواايت )سعد حممد رحيم( عدم اهتمام )السارد( ، للعمل
  ختصصها بشكل فاعل يف هذه الرواايت.

و)هاان( من الذوابن يف عوامل احلّب واقتناص اللحظات السعيدة من بني براثن الزمن ، مل يكن التقدم يف العمر مانعاا )رمزي(
"ختبطنا على واين عابر للذة الروح وابحث عن لذة اجلسد ولكن هذا احلّب مل ميّرره )السارد( من دون أن يصوره على أنَّه حّب شه

. ويف اللحظة اليت انكشف فيها أي منا صاحبه يفلت من بني يديه الفراش متخلصني شيئاا فشيئاا من مالبسنا من غري أن يدع
منص ونعضعض ، وعرضااعرينا ساطعاا حتت أضواء النيون استمرران عشر دقائق أو أكثر جييل كل منا فمه على جلد اآلخر طوالا 

فبعد ، كان جسد )هاان( معطوابا مريضاا ورمحها مصاب بسرطان املبيض  (2018)رحيم، القطار..إىل منزل هاان،  ."، ونلحس
يطاق هذا األمر وكان األمل يف جوف حوضها ال ، ممارستها اجلنس مع )رمزي( امتألت الفوطة اليت وضعتها بني فخذيها ابلدم

جعل )رمزي( يلوم نفسه ويشعر ابلذنب لكن )هاان( أخربته أنَّ ما فعاله كان سبباا يف اكتشاف املرض مبكراا ما جيعل إمكانية 
ية احلّب يف خريف يف رواية )القطار إىل منزل هاان( قارب )السارد( قض (2018)رحيم، القطار..إىل منزل هاان،  الشفاء أكرب

ا مل يكن ، العمر إذ خالف االعتقاد السائد أبن احلّب أو حىت اجلنس تنتهي صالحيته مبكراا وال سيما لد  املرأة وهذا األمر رمبَّ
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 و)رمزي( هبذا التقارب وعيش، فالبيئة واجملتمع مها من مسح لـ)هاان(، ليحصل لو كان يف غري البيئة اليت جرت فيها أحداث الرواية
 جتربة احلّب يف أخرايت العمر.

 احلبيبة اللعوب أو املتقّلبة  -3
، وأقصد هبا املرأة اليت تتالعب مبشاعر الرجل وتسعى للتقرب منه حىت إذا ما متّكنت من قلبه ختّلت عنه وحبثت عن آخر

تنتمي لعائلة ثرية ، طالبة جامعيةمن مناذج هذا النمط )مها( وهي ، وبذلك تفقد هويتها ومصداقيتها وتعيش يف صراع مع ذاهتا
حّدثته ، ومن أجل ذلك بدأت ابصطحابه إىل منزهلا.ليساعدها يف فهم مادة الرايضياتوثَّقت عالقتها بـزميلها )كمال( ، منفتحة

لتجربة  فرصة ووجد هبا، فوجدت به ما يسد ذلك الفراغ، يف بداية عالقتهما عن فراغها الروحي وفقدان الوفاء والصداقة احلقيقية
بل ، ومل تكتف  بدعوته ملشاركتها الرقص، امتازت ابجلرأة فلم ترتّدد من ملس يد )كمال( الذي كان خجوالا .طعم القبلة األوىل

 .(2017)رحيم، غسق الكراكي،  احتوته بني ذراعيها ومسحت له ابلتهام شفتيها
كما ظهرت بصورة ،  فهي جتيد الرقص ولكنها ال جتيد فهم الرايضيات، قليلة الفهملقد عملت الرواية على إظهار )لينا( 

ويبدو أنَّ نظرة )مها( الفوقية كانت انبعة من الفضاء األرستقراطي ، (2017)رحيم، غسق الكراكي،  واملتعجرفة، الفتاة النزقة
ا للسبب نفسه كانت، الذي نشأت فيه فبعد أن وعدت )كمال( بعمل املستحيل  .ج، وقراراهتا غري اثبتة ومتسرعةمتقلّبة املزا  ورمبَّ

ا سترتكه وتسافر إىل )برلني( لتتزوج من ابن خاهلا )عالء(، من أجل الزواج منه ممَّا جعل ، عادت بعد مّدة قصرية لتخربه أبهنَّ
ا تالعبت به فوصفها ابملكر بعد ، ويف حلظة غضب أقدم على صفعها، والكذب واحلقارة، واألاننية، والنفاق، )كمال( يشعر أبهنَّ

وبعد سنة من سفرها إىل أملانيا بعثت لكمال مبجموعة رسائل  (2017)رحيم، غسق الكراكي،  أن وصفته ابحلمق وقصر النظر
ا تعيش حرابا ضروساا مع نفسها فقد ، واعرتفت أبن هجراهنا له انبع من قلة فهمها، الوحيد ملا هي فيه وتراه املنقذ، لتعرتف له أبهنَّ

)رحيم،  وظلت تتخبط ينقصها الوضوح والتماسك واالجتاه، رأت يف )عالء( مشروع حل ألزمتها لكنَّه تركها وتزوج من غريها
)رحيم، غسق الكراكي،  االعرتاف ابإلمث والوقاحة واملكابرة والتبجحوضمَّنت إحد  رسائلها له ما يشبه .(2017غسق الكراكي، 

ا كانت مغرورة وأاننية وال أابلية، (2017 وطلبت ، ال هتتم ابآلخرين وشؤوهنم، ويف رسالتها اليت وصلت بعد موته اعرتفت فيها أبهنَّ
ا ستعود لتستعيد بصحبته الصورة احللمية اخلالبةمنه الغفران ورفعت أمام سطوته الراية  )رحيم، غسق الكراكي،  البيضاء وأهنَّ

2017). 
وعدم مشاركتها أبناء ، لقد كشفت شخصية )مها( عن سطحّية املرأة االرستقراطية وتعاليها وشعورها ابلضياع والتوهان

 جمتمعها معاانهتم وقضاايهم.
وهذا ما كشفته مذكراته إذ إنَّه تعرَّف مصادفة ، الواضح أنَّ معشوقات )كمال( مجيعهن متقلبات ال يثبنت على حالمن 

ا وهم آخر عاشه ودفع مثنه ة ومتفهمة فقد وجدها يف بداية تعرفه عليها "شهية ودافئة ومتفتحة ورقيق، على )وصال( ووصفها أبهنَّ
وبعد لقاء محيمي مجعهما عاد بعد شهر  .(2017)رحيم، غسق الكراكي،  بات يف الروح"بال عقد أو مط وشفافة وكرمية وصرحية

ويف مستشفى العمارة تعرَّف على املمرضة )حنان(  (2017)رحيم، غسق الكراكي،  ومراوغة"، وكّذابة، وابردة، ليجدها "رمادية
ومع كل ذلك هي امرأة عابرة من جمموعة نساء تعرَّف ، ونقية، عذبة كانت ودافئة، بلون بشرهتا اخلمري وابتسامتها اليت ال تنسى

  .(2017)رحيم، غسق الكراكي،  عليهن
فبعد مشادة كالمية مع حبيبها )سام( خرجت غاضبة إىل وسط ، مط شخصية )هاان(ومن األمثلة األخر  على هذا الن

ا منر جائع ، فلحقها )رمزي( الشاب العراقي الذي يعمل مع بعثة اآلاثر اليت يرأسها والدها وهناك اختلت بـه، الصحراء وبدت كأهنَّ
ا وهي تفح. تفتح أزرار، مارست معه احلبَّ نكاية بـ)سام( وتنفيساا عن غضبها "تقعي على ركبتيها تنزل البنطال بنطاله واحداا واحدا

أتتيها وحبركة سحرية راقصة  خلبل، حتيطه بكفها وتضغط عليه.واللباس الداخلي دفعة واحدة كاشفة شيئه املنتعظ املنتفخ ابلرغبة وا



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

 I
ss

ue
: 1

 

442 

وإذ يروح جذعها يهتز صاعداا انزالا عليه كفارسة منطلقة على حصاهنا يف الريح أبلف روح واجلة يف  جيد نفسه وقد انزلق فيها.
وبعد تسع وثالثني سنة سأهلا )رمزي( عن تلك احلادثة أخربته أبهنا  (2018)رحيم، القطار..إىل منزل هاان،  املتعة والالمعقول"
ويبدو أن العالقة اجلنسية األوىل بني )رمزي( و)هاان( كانت ، أشياءا أكثر جنوانا من مضاجعة عابرة يف الصحراء نسيتها وأهنا فعلت

قائمة على الفوقية بعيدة عن أفقها اجلمايل وشرطها األخالقي ومل تكن انبعة عن احلب نتيجة للتفاوت بني )هاان( الغربية و)رمزي( 
والدها. مل يكن هم )هاان( سو  إشباع رغبتها اجلنسية وهو كذلك مل يشعر إزاءها بشيء الشاب العراقي الذي يعمل كمساعد ل

فهي ، كما مل جتد )هاان( حرجاا من إقامة عالقة جنسية كاملة مع )رمزي( من دون أيّة عالقة سابقة تربطهما،  غري اللذة الشهوانية
"وقد يقال إّن جتنيس العالقات احلضاريّة يف ، ثل هذه العالقاتمتحّررة عاشت يف بيئة تسمح للمرأة أو تتهاون معها يف إقامة م

وهو تصّور العالقة بني الرجل واملرأة ، ولكنه ال يكون مقبوالا إاّل على أساس واحد، الرواية يتمّثل لضرورة فنّية ورمزيّة. وهذا صحيح
وال ميكن  (1982)طرابيشي،  ن جهة اثنية"ورضوخ وانقياد م، ال عالقة سيطرة وحتكم من جّهة، عالقة تساو وتشارك وتكامل

فضالا عن كون )هاان( رمزاا ، لعالقة )هاان( و)رمزي( العابرة إال أن تكون عالقة استالب وسيطرة وليست عالقة مشاركة ومساواة
 . (1982)طرابيشي،  تعمر مبستعمر"إذ مل تكن تلك العالقة سليمة بل كانت "عالقة سّيد بعبد أو مس، للغرب املتسلط

 
 املرأة املتخّيلة -

"أو ظل ، جاء يف مذكرات )كمال( أنّه ختيَّل وهج النور يف الساحة اخللفية للفندق كما لو أنَّه امرأة رآها من انفذة غرفته
والصدر املرتفع مل يظهر منه ، القوام شاهق، نصف التفاتة نثى، .امرأة يف وضعأو دفق من ضوء مسكوب يف هيئة أ، براق المرأة

امرأة  ، املظلمة، حلمة تلصف وسط الساحة اخلالية، صغرية وصارخة، واحللمة مربومة، هنٌد شجاع، هنٌد غاضب، سو  هنٌد واحد
. إنَّ ختّيل )كمال( حلزمة (2017م، غسق الكراكي، )رحي وابزغة يف الساحة اليت يلهث فيها الظالم"، كالشرخ متحدية ورشيقة

ا جسد أنثوي مشتهى إمنا يشري إىل طاقات جسده امللتهبة والبوح مبا حيمله يف أعماقه من تصورات جتاه املرأة وأن ، الضوء على أهنَّ
ا املرأة املثال اليت يرغب يف  ومن الالفت أنَّ احلديث عن املرأة ، احلصول عليهاهذه املرأة املتخيّلة هي امرأة مفقودة يف واقعه أو أهنَّ

ورمبا يعود ذلك إىل الرقابة الثقافية واحلكومية يف ذلك الوقت .احلبيبة يف رواية )غسق الكراكي( كان أقرب ما يكون للعشق الصويف
اومل ن، وقد حّلت يّف وحللت فيها، غري أننا ألفينا أنفسنا هكذا، مل أذهب إليها، "مل أتت  حنوي كان كل منا يصري ،  عد واحدا

كنا معاا العامل جيّسد نبله ،  ومكاانا يؤازره زمين وزمن عينيها، كان العامل معلقاا بني مكانني،  كان الغمر ضوءاا،  ويبقى ذاته، اآلخر
 .(2017)رحيم، غسق الكراكي،  إبقصاء اخلطااي"

أو -احمللوم هبا صورة موازية للمرأة الواقعية ومتنّفساا للرجل غري القادر على نواهلا يف الواقع لقد شّكلت املرأة املتخّيلة أو 
ا مثرياا يوفر اللذة وإن  -نوال جسدها على وجه الدقة ألسباب تتعّلق بثقافته وجمتمعه ممّا يضطرّه الستحضار صورهتا بوصفها جسدا

"برودهتا العذبة تزيد من حرارة األجزاء  هاان( ألّول مرّة ومل يستطع احلصول عليهاكانت لذة سلبية وهذا ما فعله )رمزي( ملّا رأ  )
 حىت أنه استحضرها يف اجلو املعتم اخلانق للحمام مرتني ابحتفال لذائذي مل خيرب كمذاقها من قبل"، السرية احلميمة يف بدنه

 .(2018)رحيم، القطار..إىل منزل هاان، 
لقد عاجلت هذه الرواايت قضية احلبّ  على حنو يشي أبمهية هذه القضية املرتبطة بعاطفة اإلنسان وطبيعة تكوينه ولكن ما 
يلفت االنتباه يف هذه الرواايت هو جتاوز العالقة بني احلبيبني مرحلة احلّب الروحي إىل اجلسد ومن الالفت أيضاا أن قصص احلّب 

 -مثالا -لرواايت مجيعها كان )السارد( هو الرجل وعن طريقه هو وصلتنا األحداث ومل يسمح لـ)مها( اليت دارت بني شخصيات ا
ا حتدثت عن طريق الرسائل وكان حديثها يشبه استجداء العاطفة واالهتمام من )كمال( ، أن تتحدث مباشرة عّما يف داخلها وإمنَّ

واملتعجرفة.وما يلفت انتباه الباحث أنَّ احلّب يف ، والنزقة، واألاننية، ملخطئةبل ورفعت راية االستسالم أمامه واعرتفت أبهّنا كانت ا
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كما ،  فبعد قراءة الرواايت مل جند رواية فصلت بني احلّب والنظرة الشهوانية للجسد، رواايت )سعد حممد رحيم( اختلط ابجلنس
أغلبها واحدة وهي الفراق والوصول إىل طريق  نلحظ أنَّ قصص احلّب تنوعت بتنوع الشخوص واألزمنة واألمكنة لكن نتيجة

فقد انتهت عالقة )حنان( و)سامر( مبوت )حنان( أثر مرض السرطان بسبب اليورانيوم املنضب ، مسدود وهناايت غري سعيدة
ة( كما انتهت قصة حّب )عامر/حكمت( و)هنل.الذي استعمله اجليش األمريكي يف قصف املدن العراقية يف حرب اخلليج الثانية

وكذلك قصة حّب )كمال( و)مها( بسفر )مها( ، وقصة )ابسم( و)لينا( و)سامر( و)كلوداي( ابلفراق، جبنون )عامر/حكمت(
وهذا األمر رمّبا ، فقد أصيبت )هاان( مبرض سرطان الرحم، وحّب )رمزي( و)هاان( كانت هنايته غامضة، وموت )كمال( يف احلرب

 يشري إىل نظرة )السارد( التشاؤمية للمستقبل. 
 

 املرأة اجلسد -

للجسد يف الرواية عالقة متينة بطرح أسئلة العالقة بني املرأة والرجل وقد "عمدت كثري من النصوص الروائية العربية إىل 
مبدع إىل آخر. فقد حاولت املتخيالت السردية أن وبتوظيف فين مجايل خيتلف من ، استثمار موضوعة اجلسد وفق رؤ  متباينة

تعيد للجسد أمهيته ودوره )سواء أكان سلبيا كان أم إجيابيا( يف اخلطاب الثقايف العري احلديث وتكشف عن فاعليته بوصفه هوية 
 .(2007)النعيمي،  ثقافية ملغزة"

ا -ماعدا رواية غسق الكراكي–لقد طفحت رواايت )سعد حممد رحيم(  صّورت اجلسد بكامل  مبشاهد جريئة جدا
ومل يتحرّج )السارد( من وصف العالقات اجلنسية تلك اليت تقع ضمن املسكوت عنه سواءا اليت حصلت يف إطار ، تفصيالته

ب الثقايف واحلكومي هو الذي وغياب الرقي 2003ويبدو أن االنفتاح الثقايف الذي حصل يف العراق بعد عام .الزوجية أو خارجها
ومن األمثلة على ذلك ما ورد يف  .منح )السارد( هذه املساحة من احلريّة ومسح له بتصوير دقيق ملا حيصل داخل غرف نوم األزواج

ابت انس، واضعة راحتيها على طرف السرير، فيما ثنَّت هي جذعها، رواية )ملَّا حتّطمت اجلرّة( "وقف وراءها على مبعدة خطوتني
على اخلط العسلي ، على االستدارة احلميمة لردفيها املرتفعني، نظراته. حبنان ممزوٍج ابلشهوة على الربوز الدقيق لفقرات ظهرها

اابنفراجة تكفي ليسري كل شيء على ما يرام. است ،املشدود النازل لساقيها حىت اجلذور ثواٍن ال تذكر  غرقت معاينته اليت تركته متوقدا
ا(. حشرجت مستنكرة: )أنزله حتت قبل أن حييطها بذراعيه ،وخطا حنوها ليس من هنا(. قال معرتضاا: ، مهس: )امسكي جيدا

وما كادت ترخي ، ورجاها أال تشنّ ج جسمها، ال أريد أن أصرخ مثل حيوان مضروب(، (. )لسنا يف بيتنا.)أليس هذا ما تفّضلينه
كان يف نصف سبيله إىل الذروة .حّبة حّبة(، .آآآآآآآخ، صرخت )ال تصفع بقوة قبضتيها اللتني تعصران شرشف السرير املوّرد حىت

كّرر ويف موضع آخر يت، (2018)رحيم، ملّا حتطمت اجلرة،  حني تالحق خالل هلاثه كالماا يف الغزل متّبالا ابلسباب املاجن"
ا قابلة للكسر أو العطب. وهلذا كانت يستحيل خالهلا   "املشهد ذاته وابجلرأة نفسها كما الطفل املنهمك مع لعبته اليت ال يفكّ ر أبهنَّ

(، آآآآآآخ، تناكده: )على كيفك ، .)أووووووووووف، نعلة على(، .آآآآآآآآآآخ، .)آآآآآآآآآخ، لن أهرب(. )ال ترفعي صوتك 
جتتاح ثنااي حلمها ، ورمبا من غري أن يقصد، يف النهاية، ةوغالباا ما كان ينجح يف جعل تلك الكهرابء الراجفة املدهش، التعض(

)رحيم، ملّا حتطمت اجلرة،  ثالث دقائق"، اتركه يّف دقيقة أخر ، ابقَ ، وهتمس يف أذنه برجاٍء: )ابقَ .وحني يهم تشّده إليها، فرتض
املناطق احلساسة للجسد األنثوي "نزع بلوزته الصوفية ورماها حنو حافة ويف مشهد آخر وصل احلال بـ)السارد( وصف  (2018

. ومل جيد صعوبة وقد أعانته ، ما كان يروم خلع مالبسها كلها، وبقي ابلفانيلة البيضاء النصف ُكم، السرير فسقطت على األرض
ا إىل ما حتت سّرهتا بقليل، هي برفع مؤخرهتا وكانت ، ق للحظة يف عّشها الليلكي القامت. حد  ، يف سحب اجلرسيه الفستقي صعدا

 (2018)رحيم، ملّا حتطمت اجلرة،  تعرف أنه يفّضل اإلبقاء على هذه املتاهة املثرية من الشعر اخلشن الكثيف"
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وتسويق ، جذب القار ءإن وصف املشاهد اجلنسية مبا فيها من حركات وأصوات مثرية رمّبا يكون اهلدف من ورائها  
ويبدو أن اجلسد بصفة عامة "يف الفضاء ، أو يكون اهلدف منها حتطيم القيود واألعراف متاشياا مع دعوات ما بعد احلداثة، الرواية

وهو ليس عالمة على ظهور فسحة زمانية ، السردي املتخيل ليس بكتلة وال حجم إمنا يشري يف مدلوالته املتنوعة إىل شبكة مؤثرات
وكل ذلك يدل على أن اجلسد ليس فراغا أو سكوان حياداي ، ستدرجه إليها بقدر ما يكون هو نفسه واهبا هلذه الفسحة املنفتحةت

شفق البحر( يصّور ، ففي رواية )ترنيمة امرأة (2007)النعيمي،  وإمنا هو مالء مسكون بعالمات تكسبه قيما ثقافية معينة"
ومل تفّكر بقيود ثقافية أو اجتماعية متنعها ، و)كلوداي( وكيف أهّنا كانت تبادله الرغبة والفعل، )السارد( لقاء محيمياا مجع )سامر(

د يف سرد ويستطر  (2012)رحيم، ترنيمة امرأة..شفق البحر،  من ممارسة احلّب مع رجل تعرّفت عليه منذ مّدة ليست ابلبعيدة
مع وصف جريء ودقيق ألعضاء اجلسد األنثوي "ختلع ، والرغبة املتبادلة بني طريف اللقاء، التفاصيل الدقيقة لذلك اللقاء احلميمي

وبطنها مذبح نوراين يف ليل ، هنداها خلف محالة الصدر الشفافة حيواانن صغريان ضاقا ذرعاا مبحبسهما، قميصها وتقذفه يف اهلواء
وبعض من مرتقى ردفيها. ، ومعه ينكشف شريط من لباسها الداخلي، بدائية. تفتح زر بنطاهلا اجلينز فينزلق قليالا حنو األسفلقبيلة 

 .(2012)رحيم، ترنيمة امرأة..شفق البحر،  وشيء من عتمتها السرية البليلة"
وهذا األمر حيمل يف طياته ، إمنا يهدف إىل خلق مشهد إمتاعي وبُعد مجايل إنَّ وصف )السارد( جلسد املرأة هبذه الطريقة 

ا عن بُعدها الروحي واإلنساين وحتوهلا إىل جمرد أداة للمتعة وموضوع للرغبة ، نظرة ذكورية ختتزل املرأة يف جانبها اجلسدي بعيدا
 واإلاثرة.

 املرأة املومس 
لتحقيق أهداف كتابية فقد "تشّكل الشخصية ، الشخصية املتهتكة قد يلجأ )السارد( إىل توظيف شخصية ما ومنها 

فهي بنية ، وقلما جند رواية ختلو من هذه الشخصية، وحىت األجنبية بعدا مهما جدا، النسائية املتهتكة يف الرواية العربية املعاصرة
)يونس،  وإىل تنام وتشابك معقدين"، ثوهي اليت تدفع الراوي إىل مزيد من التخيل واألحدا، مهمة من بنيات احلكي الروائي

اا معزوالا ، واجلسد بصفة عامة واألنثوي على وجه اخلصوص "مل يكن يف يوم ما (2014
. بل كان يف سياقه ، عامل وكياانا مهمالا

 أو آبخر"، بشكل ما، اليت حاولت التأثري فيهتلك ، من قبل القو  املوجودة يف اجملتمع، اإلطار األكثر بروزاا وسطوعاا، التارخيي

يدفعها البؤس والبطالة إىل بيع  (2015)دوبوفوار،  واملرأة املومس "ختتصر فيها مجيع صور االستعباد األنثوي" (2002)حممود، 
ومن ، يوفر اللذة اآلنية للرجل ينحصر حضورها حبضور جسدها وتغيب عند غيابهوتتحّول إىل جمرد جسد ، جسدها بثمن خبس

فنضت عنها ثوهبا وتصالبت ، أمثلة هذا النمط )صربية( غجرية تعرَّف عليها )كمال( يف خميم للغجر دخل خيمتها طلباا للمتعة
ا للغواية عاد خليمتها بعد  (2017)رحيم، غسق الكراكي،  وروت عطشه الذي ال حيتمل، جذبته إليها ونزعت ثيابه، أمامه معبدا

مل ، وتوقع أن أتخذه ابألحضان والقبالت ونسي أهنا غجرية مير على حضنها العشرات من طالب املتعة، شهر قضاه يف املعسكر
ه ابلزواج من مومس رخيصة ميتطيها العشرات وعارضه ابن عمه )نبيل( ووخبه على تفكري ، لكنَّه عرض عليها الزواج، تتذكره حىت

 . (2017)رحيم، غسق الكراكي،  من الرجال يف اليوم الواحد
وارتضت هلا أن متنح جسدها ، إنَّ املرأة الغجرية نشأت يف بيئة اجتماعية وثقافية رأت يف املرأة مشروعاا للكسب املادي 

فالغجريَّة ضحية موروث ثقايف ووضع اقتصادي جعلها متتهن الدعارة وال تر  فيها ، مقابل احلصول على املاللكلَّ من طلب املتعة 
)رحيم،  فاملرأة املسّنة طلبت من )كمال( أن ينتظر يف ابب خيمة )صربية( ريثما يقضي رجالا آخر منها وطره، عيباا أو منقصة

 .(2017غسق الكراكي، 
وإن هذا ، إنَّ هذا الوضع الشاذ جعل الغجرية جسد متعوي فحسب ال جيوز االرتباط هبا كزوجة من رجل خارج بيئتها 

ويبدو أن الوضع االقتصادي املزري كان هو اآلخر دافعاا للمرأة غري الغجرية من بيع جسدها لطاّلب ، األمر يعدُّ ضرابا من اجلنون
ا على كلّ  ما يفعله هبا الرجل أو ما يرتكه على جسدها ، املالاملتعة مقابل احلصول على  وال حيق هلا االعرتاض إذا كان املبلغ جيدا
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ليجعلها ابكية تستدر ، فضالا عن الشتائم واأللفاظ املهينة، وهو يف قمة نشوته اجلنسية من آاثر وكدمات نتيجة الضرب أو العض
من ، (2017)رحيم، مقتل ابئع الكتب،  ذلك أن تركها مثل قطعة قماش ابليةشفقته ارضاءا لغروره وفحولته وال يهمه بعد 

وأّن ، الواضح أنَّ عالقة )املرزوق( و)صاحبه( مع البنات املومسات عالقة استالبية قائمة على اإلذالل والدونية والغريزة احليوانية
وأنَّ معاملة املرأة على أهنا ، يوانية إمنا يعكس أيروسية نزعت عن )املرزوق( قناع إنسانيتهانتهاك اجلسد األنثوي هبذه الطريقة احل

وجتدر اإلشارة إىل أنَّ )السارد( مل ، إمنا يعكس البنية العميقة للثقافة العربية وهي بال شك ذكورية ابمتياز، جسد متعوي فحسب
غري أنَّه كشف ، ومنحه مساحة ضيقة يف الرواية، املنفلت أو املرأة املومس حياول الكشف عن اجلانب اإلنساين املتخفي وراء اجلسد

فهذا النموذج غري مرغوب به داخل مؤسسة الزواج لكّنه مطلوب ، عن مفارقة يف تفكري وتصرفات اجملتمع الذكوري جتاه املومس
  بشّدة خارج أسوارها.

 
 اخلامتة ونتائج البحث

ومل ، يف حني سجَّل جسدها حضوراا طاغياا يف مجيع رواايت البحث، لفكر املرأة وأدهبا وثقافتهامل مينح )السارد( مساحة جيدة  -
ا عن الشهوانية والشبقية  وهذا يكشف عن نظرة بطريركية جتاه املرأة.، ومل يتحّول إىل قيمة ثقافية، يكن ذلك اجلسد بعيدا

مع غياب دور البطولة الذي استأثر ، على مستو  اجلسد -أغلبهيف –شهدت رواايت )سعد( حضوراا كثيفاا للمرأة لكنه حضور  -
 به الرجل فهو الشخصية الرئيسة واملرأة شخصية اثنوية.

ومتركز حوله السرد واهنمك )السارد( يف وصف تفاصيله ، احتفت رواايت )سعد حممد رحيم( ابجلسد األنثوي الضاج ابألنوثة -
 وغالبا ما كان ذلك على حساب الرواية.

كما ظهرت أيضا يف ،  حضرت املرأة يف أغلب الرواايت عاشقة ومعشوقة وإن ظهرت أيضا صبورة مطيعة للزوج وخائنة وأاننية -
 صورة املرأة القادرة على اختاذ القرارات لكنَّها كانت قرارات فاشلة.

،  ألول كان طاغيا على مجيع الرواايتولكن ا، تنوّع احلّب يف رواايت )سعد حممد رحيم( بني حّب اجلسد األنثوي واحلّب الروحي-
جبرأة كبرية مل يراع فيه الذوق  -سواء تلك اليت وقعت داخل املؤسسة الزوجية أم خارجها-كما اتسم وصف اللقاءات احلميمية

 العام. 
وال رسالة  كل الشخصيات النسائية يف رواايت البحث مل يكنَّ مؤثرات يف حميطهن وغري مهتمات بشأن اجملتمع وال هدف هلنَّ -

ا إذ مل نقرأ هلنَّ حتليالا سياسياا ، وال قضية يتحملن وزر الدفاع عنها أو النضال يف سبيلها فكان دور املرأة يف احلياة العامة ضئيل جدا
ا وال حىت حتليالا للواقع.  أو اقتصادايا أو ثقافياا أو نقدا

فالنساء يف هذه ، هو السارد يطّور شخصياته ابلطريقة اليت يريداملرأة عامل مساعد يف رواايت )سعد( وظل الرجل هو الفاعل و -
فهي متّثل دوراا ، واملرأة مل تكتسب أمهيتها إال من خالل عالقتها به، فهو البؤرة الرئيسة، الرواايت مجيعهن درن يف فلك الرجل وتبعنه

 بل كانت شخصيات اثنوية حتضر مىت ما حضر الرجل. فاملرأة ليست بطلة أو بؤرة رئيسة، اثنوايا على الرغم من أمهيتها الظاهرية
 صورة املرأة يف رواايت )سعد حممد رحيم( كانت منطية وهي نتاج معطى ثقايف متجذر ومل تكن صورة جديدة. -
ات لكنَّهن لسن عفيفات وكنَّ قريب، واإلاثرة، واألانقة، أغلب الشخصيات النسائية يف الرواايت مادة البحث متّتعن ابجلمال -

 املنال.
مل خيتلف )سعد حممد رحيم( يف وصف جسد املرأة عن الشعراء ورمبا انفسهم يف حنت متثال جسدها وجتميله فقد أبدع يف وصفه  -

 حسياا ومل يرتك وصف حىت مناطقه احلساسة.
 متحورت رواايت )سعد حممد رحيم( حول احلرب واحلّب واالحتفال ابجلسد من أنوثة وفحولة. -
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ت )سعد حممد رحيم( مل تتنوع مهام الشخصيات النسائية ووظائفها اليت قامت هبا فال أدوار سياسية وال دينية وال يف روااي -
 اجتماعية مع إشارات تربوية بسيطة اقتصرت على توجيه األوالد وهذا يدل على سطوة اجملتمع الذكوري األبوي على اجملتمع.

فاملرأة العراقية اصطدمت ابحلواجز الثقافية من أعراف ، ن االجتماعي والثقايفارتبطت تصرفات الشخصيات النسائية بواقعه -
وعادات ودين فكانت مكبّلة مستلبة مقموعة يف حني رأينا املرأة الغربية تتمتع حبرية كاملة يف القيام مبا ترغب به من دون تفكري 

 ابلقيود واحلواجز.
شفق البحر( نلحظ أنَّ املرأة العراقية يف العقود األخرية ، ترنيمة امرأةو)، و)فسحة للجنون(، يف رواايت )غسق الكراكي( -

اختلفت عن أمها وجدهتا وحتّصلت على فرصة اخلروج من املنزل إىل الدراسة والعمل ومتّردت على بعض العادات والتقاليد ولكن 
 كينونته اخلاصة.  ذلك مل يكن كافيا للحصول على املساواة بينها وبني الرجل والعيش كإنسان ميتلك
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