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The woman transferred from a passive in the poetry world to an
active entity in the novel's world which put her under the concern
facing trouble and the society suffers that she has as a doubter,
wife, and a sweetheart, the novel lance targeted her from the first
beginning of this art, Al-Refaee is and of those who wrote about
her to talk on the behalf of her tongue in most of his novel works.
The reader of those novels find that it is built of three pillars:
First: the case of the divorce and the divorced woman in the Arab
society.
Second: Educated woman and the failure marriage relationship.
Third: the reason behind the woman's involvement in the matter
of the outer marriage affairs.
My work in this research will base on these three pillars and
treating each one through the character which is a study that
deals with this subject as more than art techniques and how the
character in each pillar is a symbol of a sample of society for
erecting more questions of the concentration on the satisfaction
that allows changes.
Aim of the research
1- Identifying the symbol of the women in the novel as a social
phenomenon in itself.
2- The women's picture in Kuwaiti society.
3- The woman in the past (grandmen fiction), and the present (the
event of the novel).
The research significance:
Putting the finger on women picture in the Kuwaiti society in
particular and the Arab society in general and the mediation of
calling for freedom and the violence she suffers from, the novel as
the first are of the society plays a big role in turning the society
page an identifying the troubles and all the changes especially the
post-modern novel which uncovers the marginal people and
makes them heroes that talks by theirs tongues and displays their
problems, and this what we will be treating in our research, God
willing.

Key words: Woman, Society, Kuwaiti, Talib Al-Refaee.

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.16.8
1

Teacher Dr, Wasit University, Iraq, njaffar@uowasit.edu.iq https://orcid.org/0000-0001-6838-6622

Copyright © Published by Rimak Journal, www.rimakjournal.com

Rimar Academy, Fatih, Istanbul, 34093 Turkey
All rights reserved

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
Issue: 2

املرأة يف رواايت طالب رفاعي

(دراسة يف سوسيولوجيا النص)

Volume: 4

هنى جعفر عويف الزركاين

2

امللخص:
تع ّد قضيّة املرأة من القضااي الّيت أاثرت اهتمام األدب بشكل عام واألديب طالب رفاعي بشكل خاص،
فتناول موضوعها يف رواايته متح ّداثً عن جمموعة من النماذج الّيت شكلت صورة للمرأة يف جمتمع الكويت،
فظهرت يف رواايته صورة املرأة النموذجيّة اليت تكافح مع زوجها ،والعشيقة ،واملطلقة ،واجلريئة ،وكثري من
الصور اليت احتضنت موضوعات معينة اندى فيها الكاتب هادفاً إىل نشر الوعي واالنتصار لقضاايها يف
ّ
ظل وجودها يف جمتمع ذكوري حيرم نفسه من أبسط حقوقه بسبب العادات والتقاليد القدمية اليت يع ّد
معظمها خاطئاً وبظلمه لنفسه يظلم املرأة أيضاً ،وسيسلّط البحث الضوء على القضااي اليت عاجلها طالب
رفاعي وانقشها مربزاً الشخصيّات األنثويّة الّيت ذكرها وأبعادها.
الكلمات املفتاحية :املرأة ،اجملتمع ،الكوييت ،طالب رفاعي.

املق ّدمة:
يع ّد األدب نرباساً يضيئ عتمة اجملتمع وينتصر لقضاايه ،وصورة تتصف ابلفردانيّة ال ّذاتيّة الّيت ال تستطيع االبتعاد أبي
األول عن قضاايه ،واملنرب الوحيد الّذي يظهر مشاكله وأوجاعه ،وآالمه.
شكل من األشكال عن روح اجملتمع ،فهي ّ
املعرب ّ
والكاتب يتحدى مجيع الظروف اليت حتيط به ،ويتحدى األفكار النمطيّة الرتيبة اليت حتكم وجوده داخل اجملتمع وينفرد
ألّنا تثور على مجيع األفكار النمطيّة الرتيبة اليت حتكم اجملتمع.
بعرض مشكلته اليت تع ّد يف كثري من األحيان فكرة اثئرةّ ،

وال ب ّد أ ّن قضيّة املرأة هي من صلب القضااي الّيت تع ّد إشكاالً موجوداً يف اجملتمع ،فلم يعد الرجل حمور الوجود االجتماعي
إمنا نشطت املرأة لتشارك يف حتقيق الوجود بعد أن كفل هلا العامل االقتصادي حرية احلركة والتفاعل االجتماعي ،ولكن هذا الوجود
الّذي ظهر وأعطى املرأة بعض احلق يف الظهور كانت تكتنف كواليسه معاانة كثرية أحاطت هبا وأفكار تقليديّة جاهليّة حكمتها،
حق التحكم هبا ومبصريها.
الرجل ،ومصريها معلّق إبرادته ورغبته ،هو الوحيد الّذي ميلك ّ
فهي تعيش حتت سلطة ّ

ظل هذا اجملتمع املكبوت
ومن هنا فقد انطلق طالب رفاعي يف رواايته متح ّداثً عن األمل واملعاانة اليت تعاين منه املرأة يف ّ
لكل
فسي ّ
املكتوم ،الّذي أضحت املرأة فيه أشبه ابألشياء الّيت متلك ،ومما يثري ال ّدهشة يف أسلوبه أنّه استطاع أن ينفذ إىل العمق النّ ّ
شخصيّة معرباً عن اآلالم الروحيّة اليت تعيشها املرأة وتعايشها ،فكأنّه شعر جبميع التفاصيل اليت حتكم خيبتها ،وحزّنا وأملها ،فكان
وقوهتا.
يعرف ابلضبط مواقف رقتها ونقاط ضعفها ّ

كل رواايته
وسيعرض البحث صورة ّ
الشخصيّات األنثويّة ودورها يف إلقاء ّ
الضوء على املشاكل اليت يعاين منها اجملتمع يف ّ
حيث بدت املرأة ضحيّة اجتماعيّة.
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أوالً :طالب رفاعي والفكرة الروائيّة
الضوء على اجملتمع بكل تفاصيله ،فاألدب حياكي احلياة ،واحلياة يف
إ ّن الرواية هي جنس من األجناس األدبيّة اليت تلقي ّ
معظمها حقيقة اجتماعية (وليك ،ص ،)131وهذه احلقيقة االجتماعيّة ظهرت واضحة يف رواايت طالب رفاعي الّيت رسم من
خالهلا صورة للمرأة وما تعانيه من مشكالت اجتماعيّة حتيط هبا ،ومبا أ ّن للفنان قدرة كربى على التأثري ابملؤثرات اخلارجية وعلى
التمييز بينها ،وهو يتميز أيضاً بقدرته على إبقاء انطباعاته يف حالة حرية اتمة حبيث تنشأ فيما بينها عالقات جديدة (طبانة،
طوع الكاتب قلمه انتصاراً لقضااي املرأة متحداثً عن مشاكلها ومهومها وأعبائها الكثرية ،رامساً صورة
 ،1984ص ،)232فقد ّ
االجتماعي الّذي حيكمها ،فالصورة موضوع ينتمي إىل علم النفس كما ينتمي
فسي و
تنفذ إىل دواخلها ملقياً ّ
ّ
الضوء على اجلانب النّ ّ
عرب الكاتب عن االنفعاالت والقضااي اليت حتيط ابملرأة الكويتيّة من مجيع
إىل الدراسة األدبية (وليك ،ص ،)254ولذلك فقد ّ
االجتاهات من خالل احلرص على تفسري شعورها ورسم صورة لشعوره جتاهها،فالشعور أببسط حاالته هو معرفة النّفس أبفعاهلا
وانفعاالهتا ،إنّه معرفة مباشرة يطلع اإلنسان من خالهلا على معرفة ما جيري يف نفسه من عواطف ذكرايت ويدرك ألوان حياته
الداخليّة من غري أن حيتاج يف ذلك كلّه إىل وساطة خارجية (ماي ،)8 ،1993 ،وشعور طالب رفاعي جتاه قضااي املرأة شعور
نبيل ،فقد حرص يف رواايته اخلمس (ظل الشمس ،رائحة البحر ،مسر الكلمات ،يف اهلنا ،الثّوب) على رسم صورة متكاملة لقضااي
الصور وصياغتها ،فنحن جند يف رواايته ،صورة للمرأة العاشقة ،واملرأة
املرأة وأوجاعها فنجد تنوعاً يف طرح األفكار ،وتعدداً يف رسم ّ
املتفانية ،واملرأة اجلريئة ،وتلك اليت ظلمت بسبب الطالق ،وصورة للمرأة احملرومة واحملكومة اليت وقف اجملتمع متحكماً يف مجيع
اهتم
قضاايها ،فبدت عاجزة عن التّصرف والقول والفعل ،فقد جاءت تلك الرواايت لتحمل رسالة املرأة على لسان رجل ّ
كل االهتمام.
بقضاايها ّ
شخصيّات وطبيعته:
اثنياً :دور املكان يف رسم ال ّ
قبل أن نبدأ دراسة شخصيّات املرأة الّيت تناوهلا الكاتب يف رواايته ال ب ّد أن نفهم أ ّن تلك الرواايت جاءت لتنقل لنا صورة
عن جمتمع يقطن مكاانً واحداً ،وال ب ّد أ ّن للمكان أمهيّته يف صياغة األحداث والتعامل معها،ففي معجم لسان العرب البن منظور
الشيء فيه واملكان املوضوع واجلمع أمكنة،
جند أ ّن" املكان واملكانة واحد .مكان يف أصل تقدير الفعل مفعل ألنّه موضع لكينونة ّ
وأماكن مجع اجلمع (ابن منظور ،ص ،)517واملكان يف الرواايت اليت نطرحها موضوعاً للبحث مبكانته املهمة هو الكويت
بشوارعها ،وأماكنها العامة ،واخلاصة ،وشكل بيوهتا ،وعاداهتا ،وتقاليد أهلها ه املكان املنشود الّذي أراد من خالله الكاتب طرح
قضاايه وإضفاء الواقعيّة على أحداثه،أل ّن حتديد املكان يف العمل الروائي وتشخيصه هو الّذي جيعل من أحداث الرواية ابلنسبة
للقارئ شيئاً حمتمل الوقوع مبعىن يوهم بواقعيتها ،إنّه يقوم ابلدور نفسه الّذي يقوم به الديكور واخلشبة يف املسرح ،فكانت الكويت
خشبة طالب الرفاعي ومنربه الّذي صرخ من خالله مفعالً أدوار شخصيّات رواايته ،رامساً صورة ملعاانة املرأة يف كل ما تعيشه من أمل
ومأساة،فاألمكنة وتواترها يف الرواية خيلقان فضاء شبيهاً ابلفضاء الواقعي ،ومها لذلك يعمالن على إدماج احلكي يف نطاق احملتمل
(حلميدان ،1963 ،ص ،)65واألمكنة يف الرواايت اخلمس محلت عبق الكويت،فحضور املكان كمتطلب سردي يؤثر حضوره
يف سري األحداث وبناء الشخصيات (النعيمي ،2004 ،ص ،)26تلك اليت جاءت يف أغلبها شخصيّات أنثوية ،تشرح لنا معاانة
املرأة يف ظل جمتمع ال يعرتف حبقوقها وحرايهتا ،وال يشعر أبقل ما ميكن أن تعيشه من معاانة.
واملكان الّذي اختاره األديب مكان متفرد خبصوصيته مكان جيمع أحداث جمتمع بتفاصيله ،والنداءات اليت وجهها الكاتب
قصة
مل تكن نداءات عبثية بل هي نداءات أراد منها الوقوف على أساس املشكالت وحماولة الغضاءة عليها حللّها حماوالً يف كل ّ
كل رواية من رواايته إضفاء الواقعيّة على األحداث والشخوص من خالل تفعيل دور املكان،فاملكان ال يساعد فقط على
ويف ّ
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اثلثاً :املرأة يف رواايت طالب رفاعي:
شمس:
ـ ـ صورة املرأة يف رواية ظل ال ّ
السفر حماوالً من خالله تغيري واقعه
يسرد الكاتب يف هذه الرواية أحدااثً ّ
تصور حياة شاب مصري من أسرة فقرية يلجأ إىل ّ
االقتصادي واخلروج من دائرة الفقر واحلاجة.
ّ
الشاب مصورة املشكالت اليت تواجهه وطبيعة حياة
خنال يف بداية أحداث الرواية ّأّنا رواية تتمحور حول حياة هذا ّ
الشخصيّات النسائيّة ليعاجل مشكالت تتعلق ابملرأة اليت تعيش يف جمتمع
اجملتمع الّذي يعيش فيه إال أ ّن الكاتب قام بتفعيل أدوار ّ
الشخصيّات هي حقيقة موجودة
ذكوري ،وجند أنّه عرض ثالثة أنواع من النّساء متحداثً عن كل واحدة منها ،وكل واحدة من هذه ّ
يف اجملتمع.
الشاب بني زوجته املخلصة اليت تكابد معه عناء احلياة ،وعشيقته الّيت يشعر
تطالعنا يف بداية النّص احلرية الّيت يكابدها ّ
نعرف ابلشخصيّات
معها ابللذة ّ
ألّنا بعيدة كل البعد عن املشكالت االجتماعية املعقدة اليت حترم كل شيء لذته ،وال بد لنا أن ّ
الضوء على دور كل شخصيّة فيها وأثره وعالقته ابحمليط الّذي يعيش فيه الكاتب:
النسوية يف هذه الرواية ونلقي ّ
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والكاتب من خالل تلك الرواايت كان حياول أن يشكل ثورة على كل العادات والتقاليد اليت حرمت املرأة من حقوقها،
فاألدب هو طريق الثّورة ،و اإلنتاج الثّقايف وأشكاله املتنوعة يلعب دوره ووظيفته ك ـ إمسنت يوحد ويلحم الطبقات الثورية ويربطها
عضوايً وأيديولوجياً لتحقيق مهمة اترخييّة هي الثورة (مصايف ،1981 ،ص ،)94والثورة هنا قد ال تكون ثورة على فرقة بعينها أو
ّ
تفرد األديب وعن
للفوز مبعركة ما ،هي ثورة على العادات والتقاليد ،وكل ما يهمنا هنا هو النّص
األدب من حيث إنّه تعبري عن ّ
ّ
مزاجه ،ووعيه ،وثقافته ،ورؤيته اخلاصة ،هذا من جهة ومن جهة أخرى ،فإ ّن هذا الفرد يعيش يف جمتمع هو جزء منه ،حييا حلظة
حضارية معينة هلا مستواها الفكري ،والثقايف ،واالقتصادي ،واالجتماعي (الكرييب ،1992 ،ص ،)185وال ب ّد أ ّن النص األدب
السهل أن يشعر الرجل بشعور املرأة ويطالب حبقوقها بينما
يف رواايت طالب الرفاعي كان معرباً عن درجة وعيه واحتوائه فليس من ّ
ختص ذاته وحدها رغم حرصه على تفعيل دور
هو يف احلياة يقف معها على طرف نقيض حمايداً ،وطالب رفاعي مل يعرض أفكاراً ّ
بكل ما فيه والكاتب يف عرضه هلذا الواقع
ال ّذات يف النص الروائي ،بل هو يعرض أفكاراً هتتم ابلواقع اجلمعي الّذي يعيشه األفراد ّ
ولكن الكتابة األدبيّة تظهر
ال يقوم بنقله نقالً حرفيّاً ،أل ّن النّقل احلريف للوقائع يع ّد توثيقاً هلا ،أو ميكن أن نع ّده أترخياً لألحداث ّ
على مستوى املتخيّل ،فالكتاب فيها ال يتعامل مع الواقع مباشرة ،وإّمنا ترسم يف ذهنه ،وبذلك حتيل الدالالت على املدلوالت غري
لعل ذلك ما جيعل العالقة بني القارئ والنّص قائمة على مستوى قراءة الدالالت احمللية بدورها على
مطابقة ملرجعيّتها الواقعيّة ،و ّ
التأويل (فرعون ،2005 ،ص ،)145فالكتابة الّيت تنقل األحداث الواقعيّة بشيء من التخييل تفتح اجملال أمام القارئ لتأويل
األحداث الواقعيّة والتفكري فيها ،والتفاعل معها أيضاً ،فرغم حرص الكاتب على تفعيل دور الواقع يف صياغة رواايته إال أنّه كان
القصة واملبالغة فيها ،وخباصة عندما جعل لشخصيّة الكاتب قريناً يف رواية الثّوب أمساه عليان،ورغم أ ّن
يلجأ إىل اخليال يف صياغة ّ
املمارسة األدبيّة هي ممارسة فرديّة فردانية تعكس إبداعيّة وحساسيّة الكاتب ،وأصالة طريقته لعكس العامل ومعرفته وحتسينه مجالياً
فإ ّن األدب يف النهاية حمصلة نشاط اجتماعي معقد (بلحسن ،1984 ،ص )231لذلك نرى أ ّن رواايت طالب رفاعي هي
رواايت للمجتمع ومن أجل اجملتمع.
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الشخصيّة ،فيعطيها صفات بيئيّة تناسب املكان الّذي تعيش فيه وتعايش مكوانته ،وهلذا
إضفاء الواقعيّة على الرواية وإمنا على بناء ّ
السرد مما جيعله معياراً للتقومي أو جانباً من جوانب متييز مجالياهتا وكشف دالالهتا
املكان أمهيّة من حيث عالقته بغريه من عناصر ّ
متس نفس كل امرأة وتعايش مشكالهتا.
املتنوعة (العيد ،1998 ،ص ،)109فجاءت الرواايت لتحمل فكرة مبدعة حول قضااي ّ
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ـ ـ أوالً :الزوجة (سنيّة):
شخصيّة سنيّة يف رواية طالب الرفاعي متثّل شخصيّة منطيّة ،نوعاً من أنواع النساء اللوايت ينصعن لرغبات األهل يف الزواج
بعد حملة إعجاب عشنها من خالل النّظر يف عيين شاب وسيم ،فتاة تنتمي إىل طبقة من طبقات اجملتمع املصري حيث ال وعي يف
موضوع كموضوع الزواج وال تفكري مبصاعبه حىت يتم ،ولكنّها شخصيّة هادئة نوعاً ما وحساسة ال متلك إال البكاء عندما تشعر
بضعف زوجها وقلّة حيلته أمام تصرفات والدته.
الشاب فقد انصاع ألوامر والده وتزوج بعد أن ّنى مرحلته اجلامعيّة مباشرة وهنا يلقي الكاتب الضوء على
ّأما الزوج ّ
مشكلة يعاين منها الشباب بصورة عامة فاالنتقال إاىل مرحلة الزواج من دون أن يعيش الشاب أو الشابة بعضاً من حريّة ما بعد
خترب على الشاب حياته منذ بدايتها.
اجلامعة ،وعدم الوصول إىل االستقالل املادي مشكالت عظيمة ّ

يف توظيف الكاتب لشخصيّة سنية طرح ملشكلة فقدان االستقرار يف بداية مرحلة الزواج الّذي ميكن أن يطفئ كثرياً من
الرجل يشعر بنوع ما من املعاانة يف هذه املرحلة فإ ّن املرأة تشعر جبميع أنواع املعاانة من مجيع النواحي النفسيّة
املشاعر ،وإن كان ّ
الراحة ،وعلى
الصعيد
واالجتماعيّة وحىت العاطفيّة ،فعلى ّ
النفسي ستشعر ابخليبة واخلسارة املعنويّة لعدم وجود ما يشعرها ابحلريّة و ّ
ّ
الصعيد االجتماعي ستواجه عدداً من املشكالت مع عائلتها وعائلة الزوح ،ومع صمت الزوج نفسه وقلّة حيلتهّ ،أما النّاحية
ّ
الشعور مبشاعر
الصعب ّ
الصعب إعادة البهجة إىل احلب ،أو من ّ
العاطفيّة اليت هتدمها كل ما سبقها من املشكالت ليصبح من ّ
احملبّة اخلالصة.
الشاب واصفاً مرحلة إعجابه
الزوجة إذ يقول على لسان ّ
والكاتب يص ّور هذه املشاعر كلها اليت عاانها البطل وعانتها ّ
اللطيف بسنية قبل أن تصبح زوجته " :وقتها كنت أحلم بسنيّة ،أنتظر مقدمها ملتفاً بصميت أتظاهر بقراءة أي كتاب ،أراها أتيت
مع ّأمها لزايرة أمي وإخويت ،يهز قليب طوهلا الفارع ،أراقب خطواهتا مبشيتها املدللة ،وشعرها الفاحم ،ووجهها املورد ،وابتسامتها
املستحية" (رفاعي ،2012 ،ص ،)19يف هذه العبارة يظهر صوت احلب واإلعجاب ابملالمح األنثويّة الرقيقة اليت استقرت يف
السكن يف بيت األهل دمر كل شيء "
ذهن ّ
الشاب العاشق للجمال الّذي مل يكن يفكر أ ّن كدراً ما سيصيبه ّإال أ ّن الزواج و ّ
األول" (رفاعي ،2012 ،ص ،)20ولكن تلك
علي متعة زواجي من اليوم ّ
سكين يف بيت أب ظلمين وظلم سنية معي وأفسد ّ
السفر إىل بلد مثل الكويت ليعمل مدرساً مع
املرأة بقيت معه وأخذت حتاول الوصول إىل حل للخروج من مأزقهم وهو حل ّ
السجن الّذي تعيش فيه ،فشخصيّتها تعد مثاالً اجتماعيّاً منطيّاً للمرأة اليت
معرفتها خبطورة هذا اخليار إال ّأّنا أرادت التحرر من ّ
تشارك زوجها مصاعبه فتتعرض لكل املواقف اليت تفقدها رونقها يف نظره ،فيصبح لقاؤه هبا مهّاً خالياً من طعم احلب " مكدر
التم حزن أكرب عليه" (رفاعي ،2012 ،ص ،)14هذا
البال عدت إىل غرفتنا قابلين وجه زوجيت سنية منزعجاً كما تركته وقد ّ
الكدر بسبب مصائب احلياة الّذي حيرم كل شيء طعمه عاشته الزوجة قبل سفر زوجها وبعده ،فكانت طرحاً لشخصيّة املرأة اليت
تسلبها احلياة طعم احلب.

ـ ـ ـ اثنياً :العشيقة (نعمة):
الشخصيّة يضعنا أمام نوع آخر من أنواع ظلم املرأة يف اجملتمع ،فهي من املمكن ان تقتىن كزوجة
يف طرح الكاتب هلذه ّ
الرمزي بسبب اضطرارها للحياة
للتظاهر أمام النّاس ،فتدخل يف متاهة أن حتيا حياةً حيكمها املمنوع ،تتعرض لنوع من أنواع العنف ّ
مع رجل ال ميتلك رجولة ،وأن تكون عشيقة آلخر متزوج ال ميلك أن يقدم هلا إال عاطفته وجسده ،ويف املقابل يضعنا أمام فكرة
خيانة الزوج لزوجته اليت تكابد معه عناء احلياة ،إال أنّه مل يعد يشعر ابللذة معها فيتوجه إىل مكان آخر يشعره بوجوده وحيويته.
نعمة هي زوجة احلاج متويل السمسار الّذي ساعد البطل يف سفره يصورها الكاتب كشخصيّة غامضة ال اتريخ هلا وال
وجود قبل أن حيضرها احلاج متويل كزوجة له إىل القرية " ال يعلم أحد من أين التقطها احلاج متويل جاء بصحبتها إىل القرية ،قال:
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منال هي فتاة من إحدى طبقات اجملتمع الكوييت الرفيعة اليت تتصف ابألاننيّة والشبق والتحرر ،والتعجرف ،فقد وصلت هبا
اجلرأة إلغواء أستاذها إشباعاً لشبقها اجلنسي ،وعندما كشف أمرمها مل تعاقب هي ،بل تلقى البطل العقوبة كلها رغبة منه رمبا يف
يصور الكاتب جرأهتا يف أثناء سرده " كنت أمتىن لو استطعت االستمرار
معاقبة نفسه أو يف اخلالص من الفوضى اليت يعيش فيهاّ ،
يف إعطاء البنت منال دروساً خصوصيّة لكن بسبب حركاهتا وإمياءاهتا فضلت االنسحاب خفت أن أتورط معها" ،جند الشخصيّة
تتعمد استقبال االستاذ مبالبس مغرية ،وهذه املشكلة من صلب
هنا تبتعد عن اإلغواء الّذي ال ميكن دفعه من قبل أنثى شبقة ّ
املشاكل األخالقية اليت يعانيها اجملتمع بسبب الفروق الطبقيّة اليت تسمح لنساء من طبقات معينة التحكم مبصائر اآلخرين" منال
استقبلتين بقميص مفتوح الصدر وتنورة واسعة" هذه اجلرأة اليت منحها الكاتب للشخصيّة جرأة عابثة جعلة الشخصيّة األساسية
تنجر لتضيع مستقبالً وأمالً كامالً من أجل لذة عابرة " فيال مدام جناة قصر كبري طابقان .....أان ومنال كنا وحدان ......منال
الصورة تصوير للعجز عن مقامة إغراءات أنثى
بقميص مفتوح الصدر وأان بصدر مرتعش" (رفاعي ،2009 ،ص ،)179ويف هذه ّ
شقبة.
ـ ـ صورة املرأة يف رواية يف اهلُنا:
قصة حتكمها العادات والتقاليد
يف هذه الرواية يلقي الكاتب ّ
كل اجملتمعات ،هي ّ
الضوء على قضيّة مكررة ،تتشاركها ّ
الدينيّة املتعصبة ،فرمبا يكون للقلب رأي آخر يف تلك القصص اليت يكون اخلالف الديين حائالً بني الوصل فيها.
ويقوم الكاتب بعرض تلك الفكرة موظفاً شخصيّة املرأة لتكون هي الشخصيّة األساسيّة يف روايته ،فكوثر الفتاة العزابء تقع
القصة صعبة إن مل تكن مستحيلة،
يف غرام رجل متزوج رغم معرفتها بذلك ،ومل يكن الفرق بني عزوبتها وزواجه هو كل ما جيعل ّ
بل الفرق الطائفي الّذي ينتمي إليه كل منهما ،فالرجل من الطائفة السنية ،والفتاة من الطائفة الشيعيّة.

ورمبا أراد الكاتب من خالل العنوان الّذي حيمل سيميائيّة دالة على املكان ،فالعنوان " يف اهلُنا" ،واهلنا إشارة إىل املكان
القصة ،وهذا املكان ليس فضاءً فارغاً لكنّه مليء ابلكائنات واألشياء وهي تضفي عليه أبعاداً خاصة من
الّذي حيتضن أحداث ّ
قصة ال تتعلق مبوضوع
القصة ،فهي ّ
الدالالت (قاسم ،2002 ،ص،)48فللمكان االجتماعي دور يف صياغة أحداث ّ
الشخصيات كشخصيات اثنوية عابرة ،بل هي عبارة عن شخصيات منوذجيّة يشكل كل منها منوذجاً اجتماعيّاً مكرراً ،رمبا أراد
الكاتب التأكيد على تكراره يف اجملتمع الكوييت ولكن يف طرحه للمشكلة أتكيد على املعاانة اليت تعيشها املرأة يف ظل جمتمع
يتحكم الرجل يف كل تفاصيله ،جمتمع حتكمه العادة والفكرة القدمية ،وال جمال فيه للقلب.
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ـ ـ ـ اثلثاً :شخصيّة منال:

Volume: 4

الشخصيّة ال وجود هلا إال كزوجة احلاج متويل ،ومن هذا
(زوجيت تزوجنا ىل سنة هللا ورسوله)" (رفاعي ،2009 ،ص ،)93فهذه ّ
الباب يضع الكاتب عذراً للبطل يف خيانة الزوجة معها عندما يقول على لسانه" نعمة بنت غلبانة ال أحد هلا خالل عالقيت هبا ما
شعرت أنّين أخون سنية ،هدية مجيلة قدمها إيل احلاج متويل فتح هلا بيتاً تستقبلين فيه وعقد صلة اللقاء األول بيننا بعدها انشغل
تعمد إظهار فكة تشييئ
وتشاغل عنا يف دكانه" (رفاعي ،2009 ،ص ،)94ويف هذا املقطع الّذي حت ّدث فيه الكاتب عن نعمة ّ
املرأة ،فغدت أشبه بشيء مثري للشفقة ،هدية يقدمها رجل آلخر مبجرد إحساسه ابلذنب جتاه ظلمها،واآلخر يستقبلها مبجرد
ولكن اعرتاف البطل بشعوره الّذي يشتعل جتاه عشيقته ال جتاه زوجته شعور
إحساسه بوجوده معها ،مث يقرر االبتعاد مىت شاءّ ،
كأّنا ّأول مرة اشتهيت رؤيتها ليلة البارحة قلت
آخر يطالعنا يف هذه الرواية" نعمة زوجة احلاج متويل ليست كسنيّة كل مرة ألقاها ّ
أراضيها وأودعها أقبلها فأشم رائحة عطرها" (رفاعي ،2009 ،ص ،)14البطل هنا يتذكر بدقة التفاصيل احملببة إليه مع عشيقته
اليت غيبتها غشاوة املشاكل االعتيادية والروتني الرتيب الّذي حيرم الزواج لذته.
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ـ ـ شخصيّة كوثر:
كوثر الفتاة املتمردة اليت تعرف كيف حتاور رجالً أكثر شأانً منها ،وأكرب سناً وختضعه ،لكنّها حاملا تكتشف نفسها واقعة
يف شباك حبّه ،ال تستطيع اخلروج من دائرة عشقه " أنت مشاري شخصيّة مرموقة يف اجملتمع ابمسك ولقب عائلتك العريق ،وعائلة
يشع ابجلاذبيّة ...أنت شاطر راسم صورتك ابمتياز" (رفاعي ،2014 ،ص،)3
زوجتك ،ونفوذ وظيفتك ،مظهرك الرجويل الّذي ّ
الرجل يف اجملتمع على رسم صورة رصينة له رغم
ورغم هذا احلديث الّذي يشي بشيء من اإلعجاب إال أنّه يتح ّدث عن حرص ّ
املشاعر الّيت من املمكن أن يعيشها.
ويف عالقة كهذه يكون الزواج ورطة ،فتحدث املفارقة ،هنا الزواج الّذي شرعه هللا يكون ورطة من قبل اجملتمع الّذي ال
يقبله وال يعرتف به أصالً " ورقة زواجنا قبل أن تكتب دفعت أسريت للتربؤ مين؛ أمي وأخواين وعمي وابقي العائلة ومؤكد ّأّنا
ستزعج أهلك وتالحقهم لريددوا يف جمالسهم "ترك زوجته وأطفاله ،وركض وراء عشيقته الشيعيّة" (رفاعي ،2009 ،ص،)13
ألّنما لو كاان من طائفة واحدة ملا كان
فنجد الكاتب يتح ّدث مصرحاً عن املشكلة اليت هي اختالف الطوائف بني الشاب والفتاة ّ
هناك أي مشكلة يف زواجه من أخرى.
وجند الكاتب يتحدث عن الورطة اليت سيعاين منها كال الطرفني "،كالان يف ورطة! أنت يف ورطة رجل ركض وراء رغبته
ابمرأة فغافله قلبه وتعلّق هبا ،وتنتظره ضريبة وضربة قاسيتان يف حال طالقه من زوجته وتشتت أطفاله ،وأان يف ورطة حبّك وخاليف
مع أهلي ووحديت" (رفاعي ،2009 ،ص ،)21فالرجل يف هذه احلال قد خيسر زوجته وأوالده ورفض عائلته لزوجته اليت
سيتزوجها ،ولكنّه رجل سيحتفظ مبكانته ،وببيته ورمبا يعيد لنفسه بعض ما خسر إال أ ّن املرأة ستخسر نفسها يف عالقة كهذه،
ستخسر أسرهتا وعائلتها ،ستتعرض للرفض ،ورمبا ستبقى وحيدة بعد كل هذا.
فحب كهذا هو حب مشروع حمظور يف آن معاً ،ال ميكن أن يعاين املرء معه إال من قسوة احلياة واجملتمع الّذي سيكون
الرجل.
أكثر قسوة على املرأة منه على ّ

ـ ـ صورة املرأة يف رواية الثّوب:

اهتم أيضاً
إ ّن الكاتب طالب رفاعي يف صياغته لروايته مل يكن مهتماً بعرض تفاصيل املرأة كشخصيّة خارجيّة فحسب ،بل ّ
الشخصيّة ،ففي روايته الثّوب جنده يتحدث عن مشكلة واجهت وتواجه اجملتمع الكوييت بكثرة،
تتعرض هلا تلك ّ
ابملشكالت اليت ّ
وهي مشكلة الطالق ،ويف الرواية اليت يدخل الكاتب نفسه كشخصيّة فيها فيكون كاتباً يصارع نفسه لكتابة رواية مدفوعة األجر
وقصة طالقه من زوجته بدور ،مشرياً إىل أ ّن الطالق مشكلة تنتشر يف اجملتمع وحتكمه وتتحكم
جنده يعرض مشكالت تتعلّق اببنه ّ
به.
إيل وقت خالفهما كأين املسؤول عن مشاكلهما
كل ّ
مرة يسرعان ّ
"بكاؤها يطغى على كلماهتا كما يف ّ

سألتها مدارايً ضيقي :ماذا حصل؟

( (جيب أن يطلقين ))" (رفاعي ،2009 ،ص)13
يبدو أ ّن االنفصال غدا احلل الوحيد املفضل عند شخصيّة بدور بعد ما القته من زوجها ،الّذي كان فيما سبق حبيباً وكاان
الشخصيّة
هائمني ببعضهما ،ويبدو أ ّن أكرب مشكالت العالقات الزوجيّة أ ّن احلب ال يدوم ،ورمبا ال يكفي ،فالعبارة اليت قالتها ّ
( جيب أن يطلقين) تشي ابلكثري من اآلالم واملتاعب اليت عانتها تلك املرأة حىت فكرت ابالنفصال ،ففي أثناء سرد الكاتب
لألحداث يطلعنا على هيئة حياة الشابني بعد الزواج كيف اقرتح االبن أن يعيش حياته وزوجته منفصالن ولكن حتت سقف بيت
السنة األوىل لزواج عدانن بدأ خالفه ومشاكله
يصرح بطبيعة املشاكل اليت بدأت منذ بداية زواجهما "منذ ّ
واحد ،وها هو الكاتب ّ
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ـ ـ صورة املرأة يف رواية رائحة البحر:
الشعور الّذي
الشعور الوحيد الّذي ال يعرتف ابملنطق وال يقف عند حدود املعقول والواقعي ،هو ّ
رمبا يكون احلب هو ّ
قصة أخرى من القصص الّيت خيلدها طالب رفاعي يف رواايته ،قصة من
الروح اليت تعلّق هباّ ،
يرافق العاشق يف رغبة وصوله إىل تلك ّ
الشخصيّة حينما يقمع أحالم املرأة ،هذه املرأة الّيت تبىن
قصص احلب اليت حتمل مهوم جيل كامل يف جمتمع ذكوري يقمع أحالمه ّ
طالب رفاعي قضيتها بوضوح حماوالً إظهار ما تعانيه من أمل وأسى يف اجملتمع الّذي تعيش فيه من خالل حديثه عن شخصيّة سارة
اليت أراد والدها تزوجيها من رجل غين ليسد ديونه ففقدت بذلك حبيبها محد.
وشخصيّة نوال اليت فقدت حبيبها عماد بعد زواجه التقليدي من إحدى قريباته ومشكالهتا مع زوج ّأمها الّذي حياول
االعتداء عليها.
ـ ـ شخصيّة سارة:
قصة حب مجيلة بلحظات مغامرات شيقة،
سارة فتاة جامعيّة مغامرة ،تلتقي صديقها محد وتقع يف غرمه لتبدأ بينهما ّ
ولكن بعض العادات االجتماعيّة املوجودة يف اجملتمع الكوييت كتحكم اآلابء مبصري األبناء حال دون زواجهما ،فوالد محد رفض أن
يزوج ابنه لسارة بسبب كرهه لوالدها ،ووالد سارة أراد تزويج ابنته ألحد رجال األعمال كصفقة لكي يستطيع إيفاء ديونه ،يصور
الشخصيتني ومعاانهتما ،فحمد عندما يشعر ابألسى وقلّة احليلة يقول" :أان املسؤول عن مجيع ما
لنا الكاتب يف روايته عذاابت ّ
علي منذ البدء أن أكون رجالً حامساً فبمجرد انقطاع سارة املفاجئ عين ومن مث زواجها من رجل آخر كان
جيري كان يتوجب ّ
علي أن أقطع عالقيت هبا" (رفاعي ،2006 ،ص )16إنّه يلوم نفسه ألنّه مسح لنفسه أن يواصل تواصله مع سارة حىت بعد زواجها
ّ
وال أمل يكرب هذا األمل ،وكالعادة يطالعنا طالب الرفاعي منتصراً لقضيّة املرأة متحداثً عن ارتباطها التعسفي ابلرجل الّذي ميلك وحده
حيق هلا االرتباط إال برجل واحد ولن تستطيع االنعتاق من أسر هذه العالقة إال حني يوافق
التحكم مبصريها وإرادهتا " املرأة ال ّ
الرجل وأسرية إرادته" (رفاعي ،2009 ،ص.)16
رجلها أن يطلق سراحها" ،وكأ ّن املرأة يف هذه احلال سجينة ّ

يتح ّدث الكاتب عن املعاانة اليت كابدهتا سارة يف أثناء اعرتافها حلبيبها برغبة والدها وإرادته "وصوت سارة أب يريد أن
الصخرة ،قلت :أان ال أحب املزاح" (رفاعي،2009 ،
يزوجين من رجل يعرفه ،أحرقتين مجلتها وكذا الربد ورطوبة الرمل والظلمة و ّ
ص ،)47هذه املعاانة اليت تلقاها محد كصدمة غريت مسار حياته وجعلته يعيش يف وحدة وصمت مطبقني.
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إيل عليان حيمل ألبوم صور ملطلقات أعرفهن وأعرف قصصهن املوجعة
علي حزن ثقيل خييفين الطالق أسرع ّ
" فجأة هبط ّ
تذكرت أمي طالقها من زوجها األول حرق قلبها وحرمها من أبنائها" (رفاعي ،2009 ،ص ،)39ولكن املوضوع الّذي يطغى
على طريقة الكاتب يف عرض فكرته هو اهتمامه ابملرأة وبشعورها ،ففي أثناء حديثه عن مشكلة طالق األم جنده يتحدث عن
معاانة األم وليس األم وحدها بل مجيع املطلقات ،فهو يف طريقة عرضه ألفكاره وتعامله معها جنده يبدي تعاطفاً كبرياً لقضااي املرأة
ويقف يف ص ّفها" املرأة خملوق ضعيف سرعان ما ينكسر" (رفاعي ،2009 ،ص ،)40فهي يف نظره خملوق ضعيف حيتاج إىل
الرعاية واالهتمام.
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الشيء بداية النهاية له صحيحة ،فيبدو أ ّن
مع زوجته" (رفاعي ،2009 ،ص ،)15يبدو أ ّن املقولة اليت حت ّدثنا أ ّن الوصول إىل ّ
الوصول إىل حلظة اللقاء ابحملبوب وامتالكه تفقد احلب قيمته وجتعل كالً من الزوجني يبحث عن طريق خالصه من اآلخر،
والكاتب من خالل طرحه هلذه القضااي جنده يف رواايته يركز على الفكرة أكثر من تركيزه على الشخصيّات ذاهتا ،فبدور زوجة
االبن اليت تطلب الطالق فترتك مصري الطفل بينهما جمهوالً ،واالبن ذو األخالق النزقة والتعامل غري اجليد مع زوجته فتح اجملال
أمام استحضار الكاتب لكل املآسي اليت شهدها حول موضوع الطالق ،فقد أحاله املشهد إىل استحضار ذكرايته مع ّأمه ومع
كثريات ليخربان أ ّن هذه الظّاهرة متفشيّة بشكل كبري يف اجملتمع الكوييت ،فروايته تتح ّدث عن معاانة يعيشها اجملتمع ككل.
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ـ ـ شخصيّة نوال:
يبدو أ ّن نوال شخصيّة قريبة من سارة لكن املشكلة اليت تواجهها هي مشكلة سارة معكوسة ،فنوال أحبّت شاابً يدعى
وقصة نوال أكثر أملاً فهي
عماد ولكنّه هو اآلخر اضطر للدخول يف عالقة زواج تقليدي لتكون رغبة األهل دائماً هي احلكمّ ،
حيول حياهتا إىل جحيم ،فزوج ّأمها الّذي
تعاين من مشكلة أخرى وهي مشكلة متفشيّة يف اجملتمع وهي مشكلة التحرش الّذي ّ
يسكن معهم يتحرش هبا وحياول ملسها مذ بدأت تظهر عليها مالحمها األنثويّة " يف اإلجازة الصيفيّة وبعد أن أّنت نوال الدراسة
املتوسطة وكان عمرها وقتذاك على أبواب الرابعة عشرة بدأ زوج ّأمها ابلتحرش هبا" (رفاعي ،2009 ،ص ،)153وقضيّة التحرش
ومعاانة األنثى معه من القضااي اليت مل يغفل طالب الرفاعي شرحها وتصوير معاانة املرأة فيها ،فالفتاة كانت جتلس يف بيتها مرتقبة،
وتنام مرتعشة حىت قررت يف النهاية أن ترتك بيت األم وهترب إىل وحدة اختارهتا إبرادهتا بسبب خيبتها وخاصة بعد زواج حبيبها
الصمت ووحديت نوال يف حبسها االختياري زادت حالتها سوءاً بعد زواج عماد صديقها برز حزن أسود على
"ما عدت أطيق ّ
نظرهتا" (رفاعي ،2009 ،ص.)57
ـ ـ صورة املرأة يف رواية مسر كلمات:
الرواية انسجاً جمموعة من العالقات الّيت حتكم مناذج بشريّة رمبا تكون حقيقيّة ،عالقات يسطرها
كتب طالب رفاعي هذه ّ
األسى وتسببها غربة ال ّذات يف ظل جمتمع مليء ابلعادات اخلاطئة ،عادات مشروعة خاطئة تربر لإلنسان أن يدمر نفسه وحياته.
إ ّن أحداث الرواية ال تتجاوز عالقتني أساسيتني ،عالقة املرأة بذاهتا وما ترغب به هذه ال ّذات وعالقة املرأة مبحيطها الّذي
يتفنن يف رسم ما يفرتض أن يكون عليه شكلها وسلوكها فتبدو مرغمة على مقياس أخالقي يصنعه اآلخرون والكاتب يرسم
شخصيّة مسر اليت ال تكتفي يف أن تقلب موازين حياهتا إبعالن رغبتها ابلزواج من طليق أختها الكربى بل ّإّنا على اجلانب اآلخر
تعيش مع صديقها سليمان دون أي تصريح من الطرفني بطبيعة العالقة مكتفية حبياة هادئة خترجها من قسوة عائلتها بسبب
زواجها الفاشل.
يتحول معها الكاتب إىل شخصيّة تروي أحدااثً واقعيّة حصلت
ورمبا كانت هذه الرواية نوعاً من السرية ال ّذاتية اليت ّ
أبسلوب روائي شيّق نضيع معه.

فسمر اليت تعد شخصيّة الرواية اإلشكاليّة واليت يتح ّدث من خالهلا طالب رفاعي عن كثري من أفكاره وقد جعل نفسه
شخصيّة من شخصيّات النّص ،مسر حتمل يف رأسها الفكرة القائلة أ ّن اإلنسان يصنع ظرفه ونفسه ّإّنا تريد الزواج من طليق أختها
ومع ذلك تعيش عالقة أخرى من العالقات احملرمة اجتماعيّاً وهي عالقة غري حمددة املعامل بينها وبني صديقها سليمان.
اخلامتة
الشخصيّات الّيت صاغها طالب رفاعي للمرأة يف
من خالل استعراض األحداث اليت حكمت كل رواية من الرواايت ،و ّ
رواايته نستطيع أن خنلص إىل نتيجة أ ّن الكاتب كان منتصراً لقضااي املرأة انتصاراً ظهر من خالل النّقاط اآلتية:
 تصويره ملعاانة الزوجة وقدرة الزوج على خيانتها رغم معرفته بظروفها النفسيّة واالجتماعيّة وحتليله تلك اخليانة لنفسه.
الرجل عن املرأة بوصفها شيئاً ميكن أن يق ّدم و ّأّنا حمكومة أبمره.
 تصويره ملفهوم ّ
الرجل وأاننيته ،فهو
 إلقاء ّ
الضوء على مشكلة من املشكالت الّيت تواجه املرأة واجملتمع وهي مشكلة الطالق بسبب تعجرف ّ
يقوم ابخلطوة حارماً املرأة من كل حقوقها.
الضوء على مشكالت حقيقيّة موجودة ابجملتمع أبرزها فساد الزواج ولوم املرأة على زواجها الفاشل.
 إلقاء ّ
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 احلديث عن كبت احلب وحتكم األهل ابلشباب وحرماّنم من حب حياهتم مما جيربهم على اخلوض يف عالقات جانبيّة لعدم
قدرهتم على التعايش مع مشكلة احلرمان.
الضوء على مشكلة املساكنة وما هلا من أثر سليب ،وأسباب تلك املشكلة النابعة من فشل الزواج بسبب حتكم اجملتمع
 إلقاء ّ
ابلعالقات الفردية بني كل من الزوجني.

Noha Jaafar OUFI
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