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 الممخص:

 نأل ؛واسعة مساحة العراقيين الكرد لمروائيين العربي المنجز في الجسد يمثل
 فكانت الجسدية ساءةاإل ماأ ،كبير بشكل بالجنس ميووسة كانت الشخصيات معظم
 عن فضًل  واالغتصاب التعذيب صور وشممت الروايات معظم في بارزة صيغة
 .الحداثة بعد ما رواية تحوالت مثمت وجميعيا الشذوذ
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Abstract: 

The physical representation in the arab achievement of the Iraqi 

Kurdish novelists constitute with a wide space in the arab achievement 

, since most of personalities were obsessed with sex in a large way . 

The physical abuse was a prominent story in the most novels and 

included many pictures include torture and rape .The anomaly 

included incest, all of which represented the transitions of the post-

modernist novel. 
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نأ بعد الجسد لموضوع كبيرة عناية الحديثة السردية اإلبداعات أولت  كان 
اميمشً  جتماعيةا العتبارات  ،ودينية وأخلقية   الروائية النصوص من الكثير عممت لذا 
 يختمف فني وبتوظيف متباينة، رؤى وفق عمى الجسد موضوع استثمار عمى العربية
وظل (1) .آخ الى مبدع من ،المقد / الديني النص حبيس ثقافتنا في الجسد   والنص 
اكيانً  بإعتباره الجسد طبيعة أن غير التشريعي، الفقيي اأوليً    والوظائف الدالالت متعدد 
 الطب من والعموم، المباحث من مجموعة بإلحاح يخترق المعاصرة الثقافة في أضحى
دياناأل عمم إلى امرورً   وفي. (2)دابواآل والفنون االنسانية والعموم بالفمسفة   حضرة 
تتناسلو  ،السرد ينحت الجسد ابعدً  المفظة تتخذ إذ الجمل،  اأوليً   ،اواسعً   دراكاإل ويتحول   
فيدخل. (3)د جدي اتجاه في لممتمقي المعرفي  إنتاج عممية في مباشر بشكل الجسد 
 النص، وراء بآخر أو بشكل تثوى التي المؤلفة لمذات المخزون ويشكل وكتابتو، النص
 المنبثق ما بمعنى فيو المكتوبة. صورتيا إلى الشفوي التواصل من المغة وينقل
إذ. (4) لمنص الضروري اكثيرً  الجنس قضية أن (المفتي بشير  الجزائري الروائي يرى   
كاديمية،األ المنابر بعض أو الدين، رجال أو النقاد، بعض يثيرىا ما  تحريض يتم كما 
؛ذاك أو الكاتب ىذا ضد القراء جميور نوأل   عمى الجرأة لديو أو الجنس عن يكتب 
لىإ ىذا كل سبب ويرجع الموضوع، ىذا اقتحام أو تناول  يتطور لم الثقافي الوعي إن 

ليدرك، بعد دباأل أن  فضًل . (5) الممنوعات كل فييا تناول يمكن ال حرة مساحة   عن 
.عامة بصورة العربي المجتمع عمى المسيطر الذكوري الوعي  الرواية أن المعموم ومن 
 تحررىا، وقضية االجتماعي، ووضعيا المرأة بموضوعات نشوئيا منذ حفمت العراقية
. (6) منيا المجتمع موقف وتغيير تطورىا، مراحل ومواكبة المرأة تناول من تخل لم إذ
 ضد تتحيز التي العربية الثقافة في عنو المسكوت عن الكشف محاولة عن فضًل 
 .وقضاياىن النساء
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 : هي أشكال بعدة جاء فقد الكرد لمروائيين العربي المنجز في الجسد تمثالت أما

 :اإليروسي الجسد -1

 بعد ما الروائية النصوص من اواسعً  احيزً  (اإليروسي)الشبقي التمثل شغل 
 ذىب حين عمى بو، الروائي نصو ثأثيث إلى الروائيين من الكثير سعى إذ ،الحداثية
 يعمد وقد. (7)النص النشغال امحورً  جعمو أو الجنسي المشيد عمى اإلتكاء إلى البعض
 فتظير المباشر، الجنسي والتصوير والتفصيل التوضيح أسموب إلى الرواية في الراوي
 ،احدً  المجون ويبمغ( الجسد) ىي اإليروسية الثوابت حول تتمحور وكأنيا الرواية
 برىان ) الروائي تناول وقد. (8) المعمق الخطاب مفردات أىم من اواحدً  فييا ليصير
 الجسد موضوع العراقي دباأل في نادرة وبصراحة كبيرة بجرأة متاىاتو في( شاوي

 تمثيل ويمكن كاممة جنسية لعممية دقيقة وتفاصيل حاسمة بمغة ذلك اواصفً  والجنس،
 األول المشيد( المؤمن حواء)  المحورية البطمة تروي إذ (؛آدم متاىة) رواية في ذلك
 انيا الإ ليا صدمة بمثابة كانت ولىاأل المرة أن وتبين زوجيا، والد مع علقتيا من
 كنت) لدييا المخفي الجنسي الشعور أيقظت التي ولمداعباتو لو استجابت النياية في

 عارية شبو كنت ... بسرعة الغريب المشيد ىذا ينتيي أن أجل من لو استجبت
 بيدي أحسست وفجأة ... جسدي تفاصيل كل مقبل ينحدر بدأ حينما بالرضا أحسست
 السردي النص أن األمر حقيقة وفي. (9) (المحرمة الرغبة شدة من بكتفو تمسكان
 أنا  الا إ المركز -الرجل أمام الميمش - المرأة وتخاذل ضعف عن يكشف السابق
 عن اخروجً  تعد إذ ،اجتماعيً او  ادينيً  متكافئة غير الطرفين بين ربطت التي العلقة

 الراوي من المحرم التابو ذلك توظيف وراء الدافع ولعل واألخلقية، الدينية المنظومة
 حالة الراوي ويبين ،الغربية باألفكار وتأثره العراق خارج طويمة مدة بقائو بسبب جاء
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 قول من بالراحة وتشعر بل الجماع، أثناء البذيئة الكممات قول في ترغب وىي المرأة،
 اوطالبً  ا،منتشيً  بذيئة كممات يطمق ىو بينما عنيفة، بمذة تشعر كانت،» الكممات تمك
 من آخر مشيد وفي (11) «.االستجابة سوى أماميا يكن ولم ليا، بقولو تردد أن أياىا

( رستم ىند) بالممثمة شبيو (المؤمن حواء) زوجتو بأن (التائو آدم)الدكتور يرى الرواية،
  المشيد ىذا يثير لذلك منيا، اشبابً  أكثر ولكنيا (،الحديد باب) فيمم في دورىا في

 ظياربإ الرجل تمذذ بأن( ىافموك) ويرى، يريد ما تفعل أن الإ أماميا يكن ولممشاعره، 
 عنصر وىي ،البدائية الفطرية الغزل لطريقة أثر أو ثمرة ىو بإيلميا، المرأة عمى قوتو

 ضعف ستغللووا الرجل ستبدادوا البدنية، فالقوة ،الرجل عند الحسي الدافع في عادي
 بصورة نفسو يقنع أن يحاول وىو الحسي، التييج بدافع ليياإ يميل مظاىر كميا المرأة

 السردي النص في ويبدو .(11)زوجتو من انفورً  تجد ال المظاىر ىذه نأ شعورية ال
 السلطين، تأريخ إلى والعودة الجسدية المرأة لتجربة الذكورة تحطيم مدى إليو المشار
 بمشاعر المباالة دون من لمرجل الجسدية الرغبات لتمبية وجدت بأنيا المرأة ورمزية
 بالشيوة تنبض امرأة (المؤمن حواء)و .تنفيذه يطمب الذي لمفعل رغبتيا وعدم المرأة

 مرة علقة تقيم لذلك المستمرة، نشغاالتواو  الزوج إىمال من وتعاني الدفينة، والرغبات
 كيربائية وتيارات بالخدر أحست» الوسيم الشاب( المبناني آدم) جارىا مع أخرى

 تستجيب وىي أال نفسيا تجد فمم منيا، قريبا وجيو وكان المتعة، من تيارات تنتابيا،
 والممزوج بالحب لالمكت الجسدي لمعطاء الحقيقي المعنى عن تبحث فالمرأة (12) «.لو

 آدم) كاتبو عن( التائو آدم) يروي( األشباح متاىة) وفي. خراآل من متبادلة بعاطفة
 ممارسة منو تطمب كانت فقد ،امراىقً  كان عندما بجارتو علقتو وعن (البغدادي
 الروائي يحاول الذي واالجتماعي الجسدي قصاءاإل إن  .(13)دينار ربع مقابل الجنس
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 بحس المكتممة المعاناة عن يفصح السابق السردي النص خلل من صورتو توضيح
ىمالو لمحياة، الراغب المرأة  بأنيا يشعرىا الجنسية، العممية تواصل في الرجل من وا 
 للستسلم المرأة دفع الذي المجتمع سطوة عن فضًل  الرغبات، لتنفيس وسيمة مجرد

 . الجسدية احتياجاتيا تمبية أجل من المراىق (البغدادي آدم) شخصية إلى والمجوء

 مرأةإ ( قابيل أم ) االخرى جارتو مع ذكرياتو عن فيروي  (البغدادي آدم ) وأما
 الجنس ممارسة منو تطمب وكانت وحالمة، شبقة وىي عمرىا، منتصف في متزوجة

 داعر، بكلم توقف دون من تيذي الجنسي، شغفيا حمى في قابيل أم كانت»  ايوميً 
 في ىي كانت العينين مغمضة تتموى وىي إلييا نظرت .. .لذلك تنتبو فمم يدي سحبت
 بجسدىا، تحتفي السابق السردي النص في فالمرأة ،(14)«. بذاتيا ميووسة آخر عالم

 والتناسل، الجنس بين ليكون التناسل، غير أخرى وظيفة إلى نحازإ نثوياأل فجسدىا
 حفظ وىي. ولىاأل مياميا المرأة فغادرت جنسية، تجارب خوض إلى علقتيا وتتحول
 في المتعة تنويعات عمى الحصول دعوة وتبنت العائمة، وتكوين البشري الجنس

 (15) .وااليروسية الجنسية الممارسة

 حواء) ربطت التي المحرمة العلقة عن الراوي يروي( حواء متاىة) وفي 
بشكل » المشيور  ( الصحفيالمحروم آدم) وبين ادينيً  ممتزمة عائمة من وىي(  الزاىد

وىي تقول: ال..ال..ال  وخاطف ومفاجئ، ضميا إليو مقبًل شفتييا حاولت أن تتممص من
التي تأججت في جسدىا نتيجة احتكاكيا  حرارةاليجوز..لكن كمماتيا وصوتيا خمد أمام 

والمشيد يصور الجسد المقموع والمحضور في المجتمع، لكنو معمن مباح ( 16) .« بجسده
دال ومدلول في آن سًرا، وحواء تعمن عن رغبتيا باالرتواء، والجسد في الحياة اليومية 

 العمل في أما مباشر، بشكل وفكًرا وىيئة صوتًاو  صورة : ذواتنا عن يعبر إذ  واحد،
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وفي  (17) .وجمال ومتخيل علمة نوإ وتقنية، أي وتعبير، ووسيمة علقة فيو األدبي
يقدم الراوي شخصية )إيفا سميث( الغريبة فيي تحب )آدم المفتي( )متاىة إبميس( 

تختمق المشاكل معو، لكي تمارس الجنس مع شاب طائش وتعشقو حد الجنون، أال إنيا 
.. بقينا لمحظات قصيرة جًدا ننظر إلى بعضنا البعض»  أعجنيا شكمو وجرأتو وقوتو
المرأة فالحرمان الذي تعانيو ( 18) «... مقبًل شفتي بحرارةوبدون أي كلم جذبني إليو

دفعيا إلى المجوء لطرق كثيرة منيا الخروج عن المنظومة األسرية / الزوجية من أجل 
زوجيا العاجز عن إشباع محاولة منيا لتعويض ما ال يقوم بو إشباع رغبتيا في 

من رغبتيا. ومن الشخصيات األخرى )حواء ذو النورين( المرأة الجميمة في األربعين 
فتقع في حبو، فتروي قصتيا وىربيا من العراق، ثم  تي( عمرىا تمتقي )بآدم بورنارو 

من الحنان، لذلك لجئت إليو . وىي مكسورة ومحرومة (19)لوتسمم نفسيا وجسدىا 
 محاولة تعويض ما ينقصيا من حنان وأمان. وفي )متاىة قابيل( يمتقي )آدم التائو(
بعاممة المطعم، فتروي لو عن قصتيا مع زوجيا الذي يعاني من أمراض نفسية، 

 الذي كان يعمل بعيًدا عن المدينة وكان عمو المراىقبسبب أمو التي كانت تخون والده 
وتمك المشاىد أثرت ( 21)في البيت ويمارس الجنس المحرم مع زوجة أخيو يعيش معيم 

ة. ويعتبر الجسد مركًزا لتفريغ الشيوات المكبوتة، عمى زوجيا وجعمتو يكره النساء عام
وغالًبا ما تتجاوز المرأة العادات والتقاليد والدين لتحقيق الشيوات المدفونة لدييا فضًل 

ومن الصور اآلخرى التي يذكرىا عن محاولة كل طرف تحقيق رغبتو من خلل اآلخر. 
ا عن أميا التي كانت تخون الراوي شخصية )ماريا الذىبي( التي تروي في مذاكراتي

حينما كنت في الرابعة أو الخامسة كانت أمي تجمسني عمى »  والدىا مع رجل آخر
كنبة وتدخل إلى غرفة مجاورة نزلت تحت ثقب الباب ألرى من الشق األسفل. رأيت 
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وتمك الصور التي ظمت عالقة منذ الطفولة جعمتيا إمرأة شكاكة ال  ( 21) «.ساقيا عارية
التي صورىا الشرقي جاءت بأشكال تثق بالرجال وال ترغب فييم. وصورة المرأة العاشقة 

عديدة، ولكنيا متشابية فالمخيمة العربية التي رسميا ويرسميا عادة مثقفون عرب تعرفوا 
ب روائيون وغير روائيين، فرأوا المرأة كما لم ين أو مسافرين أو كتاعمى الغرب الزائر 

في كتاباتيم في جوانب وأىميا انفلت ، لتنعكس رؤيتيم ىذه يروىا في بلدىم ولو جزئًيا
. ومن الشخصيات األخرى يذكر الراوي (22) المرأة وممارستيا لمجنس من دون حدود

شخصية )حواء الحمو( التي ال تحب زرجيا، ألنو بخيل أو مثل عود ثقاب كما تصفو، 
لم يستطيع » ولكنيا كانت مجبرة عمى التواصل الجنسي لمواصمة حياتيا الزوجية 

نا في .. بل أحياًنا كان يأتيني وأ االقتراب مني إال بعد أن يكون منتشًيا بعد التدخين
النوم كان خفيًفا جًدا وكان سريًعا فيما يقوم بو .. لذلك كنت أنزعج من اقترابو مني 

. وىو بذلك يبين «(23)فبمحاولتو الغريبة زرع في رحمي بذرتو الكريمة وبرغم من ذلك 
دوافع عديدة لممارسة الجنس عن النساء ومنيا الشكل والمظير غير الجذاب، وعدم 

الزوج، والشيوة والرغبة المدفونة. وفي )متاىة العميان( يقدم الراوي االكتفاء جنسًيا من 
شخصية )حواء الكتبي( المرأة المطمقة التي تزوجت في المرة األولى من الرجل الغريب 
عنيا، بسبب ضغوط األىل، فيي المرأة الباردة مع زوجيا األول لكنيا تصبح إمراة شبقة 

ابن خالتي .. زوجي الجديد أحسست أنني  عوم»  ومختمفة مع زوجيا الثني القريب منيا
حقيقية.. فقد كان عنيًفا في الجنس .. ووجدتني أعشق ذلك.. أستعيد كل أصبحت إمرأة 

ويبدو أن العقل الجنسي  .«(24)أحلمي الجنسية .. بل ألول مرة أشعر بالذروة معو 
حواء الكتبي( أظير السموك المختفي والمضمر، وذلك يعكس بل شك الصورة السمبية، ل)

إذ إنيا تتقبل وتتفاعل مع األمور التي حرميا الدين اإلسلمي في الجنس، فضًل عن 
 في وأن توظيف الروائي ليذه الصورة جاء لتوضيخ السموكيات التي تتسم بالعنف. 
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 وترتمي ة،خمس بيتو في تراوده التي األب زوجة نع الشخصية تروي (قمبي قفل) رواية
 ىذه من حرمتني- الخوف ربما أعرف ال – قبل من ىذا تطمب لم لم » أحضانو بين

 تشير  التي الخسارات أن ويبدو «.(25) الماضيات خساراتي عوضني أرجوك النشوة
 / الرجل يد عمى لو تعرضت الذي الجسدي بالتيميش تتعمق النسوية الشخصية إلييا

 (الدلو حواء) الشخصية  المسكين آدم  يدعو (مفيستو ستراحةا  (رواية وفي. المركز
 المسكين آدم كان»  بيا رغبتو من تزيد عفوية حركات منيا تصدر وىناك شقتو، إلى
 إلى ثوبيا ارافعً  يده مد خاطفة وبمحظة الصوفا عمى فمدىا رغبتو في اومتيورً  اىائجً 
 نصف) رواية وفي .( 26) تحتو عما يكشف الذي الشفاف سوداأل بسرواليا فبدأ ،عمىاأل
 النظر يختمس كان فقد مراىًقا، كان عندما ذكرياتو (نوروز) الشخصية يسترجعد( جس
 يوم ذات فراشيا إلى فدعتو ،تالمرا من مرة عمو زوجة شاىدتو عمو وزوجة عمو إلى

 كيف أعرف ال .. تعال .. حبيبي تعال » مراىق لفتى صدمة بمثابة ىذه وكانت
 وحشية حرارة شتعمتاو  عروقي في الدم تدفق زاد .. بجانبيا أنام وجدتني ليياإ وصمت

 النساء من كثير وىناك . (27)« الباكرة رجولتي عمى جسدىا بكل أسحقت .. جسدي في
 رغباتيا يشبع رجل عن البحث ىو السببو  ،ةوعاطفي جنسية علقات إلقامة تتجرأ
 تؤكدة( المنسي ليالي) رواية وفي .(28) الحب عمييا يغدق من عن فتبحث ا،جنسيً 
 قطار فاتين النساء من مجموعة لدى الدفينة والرغبات الجسدي الحضور عمى الرواية
 عند الممغنط الشريط خلل من حكايتيا تروي التي (ةخول )المعممة منينو  ،الزواج
 كبير رجل مع الجنس ممارستيا ومنيا ،ةالمدفون ورغباتيا مراىقتيا عن فتروي الكاتب،

 ومكسورة، محطمة وتركيا المنطقة غادر معيا اكثيرً  الجنس مارس أن وبعد السن في
 يرفضيا التي العلقات إلى تمجأ جعميا الشخصية تعيشو الذي حباطواإل فالفشل
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 ،العلقات تمك رفض في  المجتمع سمطة تظير إذ ،ةالجسدي رغباتيا إلشباع المجتمع
 من الثامنة في مبكرة سن في ظيرت التي ورغبتيا لذتيا عن ة(حمدي) المعممة وتروي
 (29)، الجنس معو ومارست القرية في بو التقت صبي مع ولىاأل المرة وكانت ،اعمرى

 في جذرية بتغييرات مرتبطة تكون لكنيا الجنسي، النمو عمى تقتصر ال فالرغبة
 مرحمة تمثل المرحمة ىذه إن إذ االجتماعي، والسموك والعاطفي الجسماني التكوين
 تصرفات عمى عكست الجذرية والتغيرات مومةاأل أو الرجولة إلى الطفولة من اإلنتقال

 وغير عارمة جنسية رغبة إلى النياية في ميوليا إلى أدى مما وأفكارىا الشخصية
 مبكر وقت في الجسد مع قصتيا بدأت التي فريدة شخصية ذلك ومثال .(31) منتيية

 عمرىا من الثامنة في كانت عندما الثامنة في شاب مع الجنس مارست فقد عمرىا من
 شخصيات في وبثيا السردية الصور من العديد عرض تعمد الروائي نأ ويبدو (31)

 قصاءواإل والتيميش المرأة عند الدفينة الرغبات عن الكشف أجل من متنوعة نسوية
 . واالقتصادية االجتماعية الظروف بسبب تعانيو الذي

 اإليذاء الجسدي -0

 العنف والسيما العنف، لثيمة الفتًا حضوًرا 2003 بعد العراقية الرواية شيدت
 وتمثل حدثت، التي والتغييرات العراق لواقع إنعكاًسا جاء الحضور وىذا الجسدي،

 المركزية، السمطة النييار نتيجة التغيير بعد العراق شيده الذي المجتمعي العنف
 العنف من تتخذ التي المسمحة تالجماعا وظيور من،األ وغياب الفوضى، وىيمنة
 أجل من خراآل مع وقوة بشدة والتعامل الجسدي يذاءاإل ىنا بالعنف ونقصد ليا، اشعارً 
 النظام زمن في الجسدي يذاءاإل لنا ونقل الماضي إلى عاد من وىناك.(32)ئوإقصا
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 العربي المنجز في موجودة كميا الصور وىذه السياسية، السجون وحال السابق،
 . الكرد لمروائيين

 بحق السابق النظام جرائم عن الراوي لنا يروي (الوسيم الحزن)رواية ففي
 ،كردستان جبال في غنما يرعى كان الذي البسيط الراعي شخصية ويقدم كراد،األ

 ،قتمتوو  وعذبتو الراعي أخذت الجيش من قوات الجبال عمى فتمركزن، شمشال ويحمل
 أقل لمأ-» الراعي بزي متنكر خطير بيشمركة نوأ بحجة، الجبل أعمى من بجثتو لقتأو 

 المغمي الولد رأس الكبير الضابط ضرب الراعي بييئة متنكر خطير بيشمركة« لك
 الراوي عرض وبيذا .«(33) وياه شغمك شوف حردان ملزم . . . حذائو بمقدمة  عميو

 رواية وفي .كراداأل ضد السابق النظام مارسيا التي والقتل والوحشية القمع مظاىر
 التي القروية الفتاة ومنيا التنظيم جرائم عن التائب  (غفران)  يروي (الغجرية بعل)
 وقاموا رىابية،اإل الجماعات من ىدد نأ بعد امجبرً  التنظيم أفراد أحد غتصبياا

 يائسة ظمت تمانع لم ثوبيا، مزقت كمخبول إجبارية لقوة خضعت » الحادث بتصوير
 فعمت مما امصدقً  غير قمت نمتيا، حين ليا، يجري ماالذي تدري ال حساساإل فاقدة
 أجل من شيء أي تمارس التي المتطرفة الجماعات الراوي يدين وبذلك «(34) .االىثً 

 أروقة في) رواية وفي .أىدافيا وتحقيق أفكارىا لنشر ،سمطتيا إلى المقابل إخضاع
 فييا الروائية قدمت السابق، النظام زمن في العراقية السجون عن تتحدث التي (الذاكرة
 ذلك في بيا حل الذي واالغتصاب ،روالقي الظمم، عن فضًل  المضطيدة المرأة صورة
 في لو تعرضت الذي الجسدي يذاءاإل عن السياسية السجينة فتروي المرعب، المكان
 أربعة بي يحيط الغرفة وسط وقفت عارية عمري، من العشرين في كنت » السجن
 فمطمني ببلىة بتسمتاو  .. جسدي امتممسً  يده مد الرجال أحد حولي دار ... رجال
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 واندفعت ضواءاأل عيني أمام فتراخت رأسي عمى ضربني .. وجيي عمى الرجل
 وعرضت، فراداأل عمى سمطتو السياسي الواقع فرض وقد .«(35)بالجدار مرتطمة
 نفسيا الرواية في ونجد، المرأة ضد السمطة مارستيا التي الوحشية مظاىر الروائية
 سعالي » السجن في حالتيا تروي المؤبد بالسجن عمييا المحكوم (وحيد أم)شخصية
 نسيجو في المنكوش شعري لمست ... الشكوى إلى النساء بعض دفع المتواصل
 من أغمبيا المنبعثة الكريية، جسدي رائحة شممت الجاف والدم وساخاأل من المتداخل
 وىو حقوقيا أبسط من منعت السجينة نأ تبين وىنا .«(36) الدم ببقايا الممطخين فخذي
 ظل في المرأة بحق مورست التي والظمم القير صور كل حشدت وبذلك ،بالماء الغسل
 المخابرات قتمتو شاب عن المحورية لمشخصية لبنانية امرأة وتروي ،السابق النظام
 شدت بعدما ممزقة أشلئو عمى عثر » الشيوعي لمحزب بإنتمائو عرفت بعدما العراقية
 قير عممية نأ والحقيقة .« (37) رفج ثم جسده تحت ربط الديناميت أصابع جسده عمى
 إخضاعيا يتم التي المرأة وخصوصا جسده طريق عن تتم إرادتو وكسر نساناإل

 .(38)واحدة لعممة وجيان وكلىما السمطة أو الدين ىو الشائع ذلك أكان سواء لمشائع
 طرق (الفيمي عمي) المحورية الشخصية لنا يكشف (المقدس الجحيم)  رواية وفي

 بالسمك جسده إيذاء يتم إذ السابق، النظام زمن في المسدس إخفاء بتيمة تعذيبو
 زر وضغط شخص دخل مظممة، الغرفة كانت لمداخل، الباب فتح »الكيربائي
 ممقى تعذيب أثار وجيو عمى الغرفة وسط لكرسي امشدودً  الفيمي عمي كان .. الكيرباء

 راح ما يعني : بحقد وصرخ فكيو عمى اضاغطً  وجيو أحدىم فرفع صدره عمى
 والنص ،الشخصية لتعذيب الدقيقة التفاصيل الراوي كاميرا لنا نقمت وقد« ( 39)تعترف
 االفراد إلخضاع الجسدي يذاءاإل استخدام في السمطة إلحاح عن يكشف

 واالغتصاب لمتعذيب تتعرض التي الكردية، الفتاة (شيرين)  وشخصية .إليديولوجيتيا



  نواف نوري ميسمون الباحثة/                             العراقيين الكرد لمروائيين العربي المنجز في الـجـسـد تمثالت
                    

- 022 - 

 السرير بقضبان ومربوطة اليدين مشدودة شيرين كانت»  البيشمركة إلى اإلنتماء بتيمة
 حساساإل السابق السردي النص في ويبدو (41)« .عارية شبو كانت لمخمف الحديدي
. المحورية الشخصية جسد عمى مورس الذي الجسدي االنتياك بسبب بالقير،

 فيطمب والثورة، لمحزب المعادي السياسي إنتمائو بتيمة يعذب الذي (صباح) وشخصية
 سياسي مو أنت يعني .»البعث حزب إلى االنتماء المقابل في منو

 نريدك أحنو الرئيس فقاطعو... فنان أني اوأيضً ،  بالسياسة أىتم ما ينأ : صباح فقال 
 عرفيما لقد .. اشخصً  يجران منيم ثنينا كان عميو، دخموا ثم .. بالحزب عضو تصير

 حد مشوىين كانا المدىوس بالمحم أشبو كانا ،يرضاأل الطابق في جاراه نيماأ
 إلى الراوي فعمد «(41) بسرعة ووقع بالقمم فأمسك المشيد تحمل يستطع لم البشاعة،
 مشرحة) وفي .فيو انتيكت زمن في عنو المسكوت عن لمكشف الماضي إلى العودة
 يجمع الذي الكاسب (الميدي آدم) الفتى بتعذيب الرواية تبدأ نفسو، لمروائي (بغداد
 تعذيبو ويتم الخضراوات، لبائعي صغيرة اأكياسً  منيا أمو لتصنع سمنت،األ أكياس
 الحمام، غرفة إلى وسحله ذراعيو، من أمسكاه » الميدي لجيش إنتمائو بحجة وقتمو

 بكل الراوي ويستعين «(42) .البانيو حوض حافة عند ركبتيو عمى الجموس عمى وأجبراه
 عمى ترتب وما، الطائفية الحرب ومنيا ،التاريخ عبر البلد في مرت التي األحداث

 لمتعذيب تتعرض التي( البغدادي حواء) وشخصية .وقتل ظمم من الحرب ىذه قيام
 فقط، المتعة لغرض شرعي غير ازواجً  منيا تزوج انفسيً  مريض رجل من والضرب
 لكنو مثمي، اعاريً  كان .. ناآل لحد أفيمو لم شيء» ؛  ليا وجمده بضربو ففوجئت
 يا .. عاىرة يا ويصيح يضربني وأخذ ... بنطمونو عن الحزام لينزع السرير ترك فجاءة
 عن السردي النص يفصح .(43) الضرب أثر من تمزق ظيري نأ أحسست .. حقيرة
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 ومنيا اليامش، / المرأة ضد المركز / الرجل بيا يقوم التي السادية الممارسات
 اليرمونية البنية وفق وعمى المرأة مع بعدوانيتو يتميز بوياأل فالنظام الجسدي التعذيب
 اخاضعً  اكائنً  بوصفيا لممرأة بنظرتو وتمسكو االجتماعية التغييرات عن المستقل وجودة
 حواء) السكرتيرة غتصابا حادثة عن الراوي يكشف( آدم متاىة) وفي .(44) لسمطتو
 آدم) الضابط من يطمب اغتصابيا وبعد( التكريتي آدم)المحقق بو قام الذي (المييبي
 كان»والتشيير التيديد تحت لتعترف بتصورييا ويقوم ا،أيضً  ىو يغتصبيا بأن (الضبع
 بالكاميرا، المييبي حواء لمسكرتيرة الضبع اغتصاب عممية يصور التكريتي آدم المحقق
 الئذة وتتكمش نفسيا، عمى ساقييا تطبق نفسيا، تمممم تركيا منيا انتيى وحينما
 عمى ينطوي ال الجسد اغتصاب إن.«(45) اصامتً  بكاء تبكي وىي ريكة،األ بجانب
 / مشتركة رغبة من ينبع ال التيديد سطوة تحت فاالعتداء محضة غريزية ممارسة
نما خالصة، رغبة  ومن. (46) عنو المسكوت التاريخ عبر المرأة معاناة يبين وا 

 الوقوف بتيمة غتصبا الذي (المطرود آدم) شخصية الراوي يقدميا التي الشخصيات
 بالكامل، عاريا المطرود آدم كان » المحققين من عذب بعدما ، والثورة الحزب ضد

 وىو بألم شعر يحيطو، الذي والبول بالغائط امموثً  الباردة الغرفة أرضية عمى وممقى
 االغتصاب فعل نأ ويبدو .»(47) الضرب أثر بالدم والمميئتين المتورمتين عينيو يفتح
 نإ القول يمكن إذ سياسًيا، االنتقام نية عن يفصح شخاصاأل من متعددة مجموعة من

 بعد حصمت التي التغييرات بعد السيما الرواية في الجدة كل جديد النسق ىذا توظيف
 ذكرياتيا عن (الذىبي ماريا إيفا)  تروي (المنسية رواحاأل متاىة) وفي .2003 عام
 من سمعتو وما شاىدتو ما بسبب الزواج في رغبتيا عدم ومنيا (لماأل دفتر) في

 » الجماع ثناءأ ليا زوجيا إيذاء تذكر صديقة ومنيا أزواجين، مع وتجاربين صديقاتيا
 .. كالبيائم المضاجعة وال .. بقوة معو النوم عمى يجبرني أحد ال.. الزواج أريد ال
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 في يتبول الحيوان زوجيا نأب تقسم صديقتي .. والذرية نجاباإل أجل من مضاجعة
 الذي زواجيا عن ( التممساني حواء) فتروي (العميان متاىة) رواية في أما. (48) رحميا
 ال ىو و وأبكي أتألم كنت » ولىاأل ليمتيا ومنيا حياتيا في عاشتو بكابوس أشبو كان
 فقط باأللم نماا  و  بالمذة أشعر لم اآدميً  وليس وحش بقوة يخترقني كان .. بي يبالي

 سمطة حضور السابقين النصين في ويبدو (49) .«مقبرتي كان عسمي شير. فحسب
 إلى المييمن وتدفع وتيمشو، وتحتقره المرأة جسد تمتين أن تحاول التي الذكورة
 ممارستو بسبب نفسي، مريض نوأوك يصبح حتى الجسدي يذاءواإل التمذذ ممارسة
 حكايتي) رواية وفي. العاطفي الحس حضور عن ابعيدً  ا،جنسيً  باالغتصاب المييمنة

 الجسد، عن فصمو تفاصيل الكاتب (سالم)لـ المقطوع الرأس يروي (مقطوع رأس مع
 الجسد طرحوا فجاءة .. ادامسً  الظلم كان األسر، من رأسي فكوا  » حاد غير بسكين
 فصمني صدأ منجل أو حادة غير بسكين لكن منيم، لمتخمص يكافح ظل بي، الممتحق

  (51) .«بي مررت الذي المكان في وألقوني بي عرجوا .. بي الممتصق الجسد من
 ،العراقي الشارع عمى سيطرت انتيازية إرىابية فئة وأدانت الرواية فضحت وبذلك
 يروي (تحوالت) رواية  وفي .موالاأل عمى الحصول أجل من ،األساليب بأبشع فقتمت

 وقعوا بعدما السياسي السجن في ورفاقو ىو معاممتو عن (زوراب) المحورية الشخصية
 أفراد من ستة أو خمسة أيدي متناول في منا واحد كل » البعثية السمطة يد في

 باتجاىات نركض كنا رحمة، بل وركلتيم بيراوتيم عمينا انيالوا الذين الشرطة،
 الجسدي يذاءاإل صورة فتظير «(51) رحمة بل الموجعة الضربات من لمتخمص مختمفة
 معايير عمى تقوم التي العميا القير قوة يبين إذ، عنو المسكوت عن لمبوح الراوي عند

 تعذيب يتم (نينوى اوداعً  ) رواية في وأما .والوالء الطاعة المقابل عمى تفرض قمعية
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 النظام زمن في البعث حزب إلى نتمائيما عدم بسبب الجامعيين األساتذة بعض
 أبو تقدم » نتماءاال ورقة عمى يوقع أن رفض الذي( ميدي)الدكتور ومنيم السابق،
 السقف من يتدلى كان بحبل ربطو ثم الخمف من معصمو في احديدً  اقيدً  ووضع زنبور
 عميو نيالتا و .. رضاأل من المتر حوالي ميدي رتفعا أن إلى الحبل يسحب راح

 الجسدي يذاءاإل صورة خلل ومن (52) «بالصوندات الجيات جميع من الضربات
 رواية في و ،يعارضو آخر نتماءا أو وعي أي يرفض الذي السمطة نظام الراوي يدين

 ىاون بقذيفة سمتية ضربتو بعدما ساقو قطع حدث عن (نوروز) يروي( جسد صفن(
 كغانية طاردتني المعينة، السمتيو الطائرة تمك اصطادتني»  جسد بنصف معاقا وجعمتو
 و جسدي بنصف ىوت بقذيفة السيل في قائدىا  وأدركني مترف، زبون وراء تسعى
 داعش جرائم عن الراوي لنا يكشف (فيروز شظايا) رواية وفي( 53) «.القادم العمر ببقايا
 في كبيرة عجوز مرأةإ ضمنين ومن االيزيديات بحق الموصل أحداث في رىابياإل

 بحجة غتصابيااب فيقوم التنظيم، أمراء أحد عائشة أبو عند سبية التنظيم أخذىا السن،
 أقبل:  متوسمة قالت «المغتصبة لمذة  مفتوح مناخ الجسد أن الراوي ويبين ممكو، نياأ

 .... أذىب دعني .. أبيض إنو شعري إلى أنظر عجوز، امرأة فأنا عمي أستر رجميك
 اللتي االيزيديات بعض وىناك ( 54) «.اليوم وسأقشرك موز مثل ناضجة أنت -  
 يتعاونن فتيات  نجد « سبايا أو كيدايا الدواعش إلى يرحمن ال لكي أنفسين، يؤذين
 برجل لمتو ذراعيا كسرن أن بعد بوسادة صراخيا وكتم أحداىن عمى السيطرة إلعادة
 أصابع ومبتورة عينيو إحدى مفقودة داعشي الصباح في يعدل لكي حديدي، سرير
 لديين الجسدي يذاءاإل ووصل(  55) «. المعارك في أصابو لما مكافأة أخذىا عن قدميو
 يحضرىا، الطبيب كان طبية أدوات خطفت التي (شيرين) الفتاة مثل الموت حد

 صدري في بحرقة شعرت » صغيرة ثقوب بعدة اليسرى ذراعيا وثقبت واحدة فأخذت
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 لسعات أثار كإنيا صغيرة بثقوب مميئة اليسرى ذراعيا وأشاىد جثتيا من أقترب وأنا
 تتعرض التي فيروز وشخصية( 56) «.متيبسة بدماء متوجة أفاع لدغات أو عقارب
 نأـ دون رضاأل عمى طرحني » يزيدية كونيا بسبب غتصاباالو  الجسدي لإليذاء
 وثبتيما رجمي رفع .. قدمي ثم يدي كبل شيء، عن اليائمة قوتو زاءإ مقاومتي تفضي
 فعرض( 57) «. ركبتي دون ما عن اكاشفً  ثوبي نزاحإف حديدية قاعدة عمى بحبل مائمين
 ومسموبات ضعيفات. غتصابواال الجسدي لإليذاء تعرضن نسوية شخصيات الراوي
 الجماعات سيطرة ظل في اليزيدية المرأة عاشتو مأساوي وبواقع محزنة بمشاىد اإلرادة

 المقاومة عمى القدرة دون من حوليا ما بمراقبة مكتفية ،الموصل مدينة عمى المتطرفة
 .والظمم االستبداد ضد

 الشذوذ الجنسي -2

 الروايات من الكثير وىناك الواقع، عن جتماعيةا شيادة إال ىو ما الجنسي الشذوذ
 العالم مشارق في المجتمع في الشذوذ موضوع مختمفة بدرجات تلمس التي المعاصرة
 والكاتب (يعقوبيان عمارة)  في (سوانياأل علء) الكاتب فعل كما ومغاربو العربي

 يفضل الذي البطل شخصية لنا يقدم إذ (العفاريت) رواية في (الحصري إبراىيم)
 الكاتب يقدم أو ، عادية مرأةإ أي مع الممارسة عمى الشيباء دابتو مع الجنس ممارسة
 الشذوذ مشاىد من العديد وىناك .(58)الموتى مضاجعة أو لألطفال الجنسي القير

 بعد ما أساليب مثمت كميا ىذهو   العراقيين، الكرد لمروائيين العربي المنجز في الجنسي
 كرمياني تحسين ومثمو سوية، غير شخصيات رواياتو في برىان لنا قدم إذ الحداثة،

 ىيفاء) رواية في جاء ما وكذلك، ثلثيتو في الداوودي وزىدي رواياتو، بعض في
 عن (المجيولة المرأة) روايتو في  (التائو آدم )البطل يروي (آدم متاىة) ففي،  (زنكة
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 فيتعرض السابق، النظام زمن في لمسمطة بمعاداتو يتيم الذي (المطرود آدم) بطمو
 عممية لماذا (شاىين آدم) و (التكريتي آدم) المحققين من واالغتصاب لمتعذيب
 المحققين قيقيات وسمع غتصاب،اال أثناء تبرزه عممية من بالخجل أحس ؟وإغتصاب
 من أكثر االغتصاب أثناء التبرز من لخجمو نفسو من استغرب ذاكرتو، في ترد شاىين
 أن يحاول الروائي نأ السردي النص من ويبدو » . (59)ونفس غتصاباال من خجمو
 فيو وبيذا ،السابق النظام زمن في السمطة لدى تعمل وشاذة منحرفة شخصية يقدم
 إيفا)  الشخصية تروي (حواء متاىة) فيو . المجتمع بحق وأساليبو النظام جرائم يدين

 زوج نفسيتيا عمى أثر وقد مسنة، لراىبةو   (المؤمن لـحواء) مراىقتيا عن  (أومسك
 المدرسة في كنت أنا العمل، في كعادتيا أمي كانت » مراىقة كانت عندما الشاذ أميا
 الضيقة الزاوية من الحمام في نظرت حينما  .. الدورة بألم شعرت لكني عدادية،اإل

 اشابً  يحضن منحني وىو بالكامل، اعاريً  أمي زوج وجدت الباب فتحة من المفتوحة
 المسكين الشاب ذلك فقر ستغلا الحال الميسور أميا فزوج (61). أيًضا عارًيا آخر

 بأن الشذوذ درجة بو ووصمت ،المكبوتة رغباتو إشباع أجل من الشذوذ معو ومارس
 أنتبو، أن وبدون وفجأة » البيت من والدتيا غياب ستغلاو  اأيضً  ىي بيا يتحرش
 (61) «... ذلك لكل خطط قد كان إن أدري وال بقوة، وأركعني بطني، عمى أدارني
 القبول سوى قوة وال ليم حول ال الذين المراىقتين عمى سمطتو الرجل ذلك فيمارس
 عن (فسكايا جايكو إيفا) الموسيقية الشخصية تروي  (قابيل متاىة)  وفي. لو والرضوخ

 اشاذً  وكان الجامعة، في ساتذةاأل أحد مع علقة تقيم كانت التي صديقاتيا إحدى
 ثم معو لمتحقيق أخذ بأمره، السمطات معرفة وبعد ا،سرً  الطالبات مع الجنس يمارس
 تقيم كانت منين ةواحد بل .. أصدقائين مع صديقاتي أحاديث خلل من » أخذني
 (62) «...  اقاصرً  لكونيا السمطات من يخاف كان ولكونو ساتذتيا،أ أحد مع علقة
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 (إيفاسمث) صديقاتيا إحدى إلى قصتيا (الدمشقية حواء) تروي  (إبميس متاىة )وفي
 تفعل أن ترفض فكانت الشذوذ، حد إلى اأحيانً  يصل الذي منتيي الل شبقيا ومنيا
 لممسكين أسمح أكن لم » طائش شاب من تطمبيا ولكنيا زوجيا، مع محرمة أشياء
  شاذ يا ال  عميو صرخت معي، مرة ذات حاول فحينما ... مني االقتراب المفتي آدم
 .« ذلك يفعل أن أتوسمو كنت بل تيني، ال مريكياأل الفتى من بتمني ذلك طمبت بينما

 الشخصية لدى مكبوتة جنسية رغبة يصور الروائي أن السابق النص من ويبدو (63)
 يروي  (شباحاأل متاىة) وفي. والمجتمع الدين بسبب زوجيا مع ممارستيا تستطيع وال

 الشبقة، قابيل أم مع علقة يقيم الذي (البغدادي آدم) كاتبو عن (التائو آدم) البطل
 ماأل » الغرفة نفس في شابين مع الجنس تمارس كانت شاذة فتاة مع أخرى وعلقة
 التي ابنتيا أما بيننا، طبيعي غير شيء وجود في وشكت قابيل، أم من تغار أخذت
 الشابين مع الوضع ذلك في رأيتيا نأ بعد السيما تكرىني، فصارت .. رؤيتيا رفضت

 أن ويبدو( 64)«.  بيننا كانت التي الرومانسية العلقة حطم المشيد وذلك ... المراىقين
 مع الجنس تمارس نياأ لدرجة الشبقة حالتيا في وىي المرأة جسد عمى ركز الروائي
 .العربي مجتمعنا عن والبعيدة الغربية باألفكار امتأثرً  المحظة، نفس في شابين

 علقتيا وعن أبيو لزوجة المحرم عشقو عن فيروي  (البغدادي آدم) كاتبو أماو 
 واغتصبوىا الموضوع استغموا الذين مناأل رجال وعن مراىق فتى مع الشرعية غير
 نأ بعد عرفت الفندق في جرى الذي ما بالضبط أعرف ال »المراىق والفتى ىي

 مصيرىا لتقبل دفعيا شخص من كثرأ من اغتصابيا نأ ويبدو ... الفندق سكنت
 المراىق الفتى اغتصبوا االمن رجال نأ عرفت .. . البائس، الخاسر باستسلم

 عمىاأل السمطة من الجسد النياك عميق تصوير كميا المشاىد ىذه وفي ،(65)«.اأيضً 
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 لنا ويقدم . المراىق مع وصل كما اجتماعية أم المرأة مع وصل كما سياسية كانت ايً أ
  (الصحراوي حواء)  منياو  قتميا، قبل ضحيتو يغتصب الذي الشاذ المجرم شخصية

 فجأة »عمييا ثم (التائو آدم) حبيبيا عمى فيقضي السابق، طميقيا من تطارد التي
 تصرخ أن بإمكانيا يكن لم . . . عمييا يطبق طويل لرجل ضخم قوي بجسد أحست

 عمييا ىجم الذي الرجل نأ إلى انتبيت ... القوي الجسد ىذا برغبة استشعرت ..
 فيصور »(66) يتركيا ولم السرير عمى بيا لقىأو  الظممة، في النوم غرفة لىإ قادىا

 رواحاأل متاىة) فيو  ،اغتصابيا بل الضحية بقتل يكتفي ال فيو ،انفسيً  امريضً  المجرم
 تختمق  كانت التي الشاذة معممتيا وعن طفولتيا عن (الذىبي حواء) تروي ( المنسية

 مني طمبت الدرس نياية وبعد يوم ذات »وتعميميا تيذيبيا بحجة بيا للختلء عذاراأل
 ناوحد صرنا وحينما .. خائفة كنت .. تحدثني أن تريد نياأل الصف في االنتظار
( 67).«الصف من وىربت .. أشتميا وأخذت فنفرت ..  بتقبيمي وبدأت مني اقتربت

 العنف ممارسة ادائمً  ىي مصدرىا أو شكميا كان ياأ السمطة أن اواضحً  يبدو وبيذا
 االستباحة عبر نسانيإ كيان وجود ومحو لتيميشو منيا محاولة في الجسد ضد قيري
 (الجدي حواء) لمكاتبة (العميان متاىة) وفي.والتغييب والتعذيب واالغتصاب والقتل
 حياة عن تتحدث والتي( البغدادي آدم) لمكاتب( العميان متاىة) اسم نفس تحمل والتي
 قد وكانت منيم، بالقرب خبازة تعمل التي مياأ صديقة األرممة جارتيا وعن الكاتبة
 ىنا أحد ال قفي لك قمت » التيديد تحت األعمى ابنيا مع الجنس ممارسة منيا طمبت
 بمغ ابني ...  مقفل الغرفة باب صوتك بأعمى صرخت لو حتى يسمعك أن يمكنو

 الراوي فيعرض( 68)« ..معك يجرب أن وأريد مرأةإ يمس ولم العمر من العشرين
 أما، ووقورة محترمة امرأة ىي الناس فأمام ،الشخصية منفصمة المرأة شخصية
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 مقصود عرض وىنا مشاىدتو أو ثماأل بممارسة وترغب شاذة فيي الخفي المظير
 لنا يقدم (بغداد مشرحة) روايتو وفي .الشخصية في الحاد التناقض أنماط من لنمط
 إذ شاذ إنسان وىو المستشفى، مشرحة في يعمل الذي الطبيب مساعد شخصية الراوي
 تفقده أثناء المشرحة حارس شاىده ما الراوي ويروي الموتى، مع الجنس بممارسة يقوم

 أحس لكن الجثث قاعة إلى ذىب اإراديً  ال اجدً  امبكرً  أستيقظ مرة ذات » الموتى لجثث
 الميتة المرأة... النساء جثث أحدى يحضن الطبيب مساعد لمح حينما قوية بصدمة

 أنواع من نوع ىو الموتى نحو فاالنجذاب (69).« المشرحة إلى اعصرً  حمموىا التي
 وفي.البشر من قميمة فئة منيا تعاني التي جتماعيةاال األمراض من ونوع ،الشذوذ
 عندما قصتيا عن المحورية الشخصية ىي تروي (كرمياني لـتحسين( )قمبي قفل) رواية
 وكان ميسور ضابط خدمة في عممت فقد وحاجتيا، فقرىا ستغللا وعنة صغير  كانت
 كنت أنت تفعل كما أحضانو بين أخذني .. بحنان يعاممني أب مثل كان »اشاذً 

 طمب .. رأسو عمى الماء سكب .. الحمام إلى أخذني .. الفراش في تمدد أضحك،
 واستغلل الطفولة من وحرمانيا المرأة معاناة الراوي يبين (71)«. ملبس إلقاء مني
 يستغل الذي الميسور الضابط لذلك والمضمر المتخفي السموك عبر وحاجتيا، فقرىا

 المحوري البطل شخصية ويقدم المحرمة والشيوة المذة عمى الحصول أجل من الطفولة
 مع مارسو بل النساء، مع الجنس بممارسة يكتف لم فيو ا،أيضً  اشاذً  كان الذي

 بمممس شعرت ليمة ذات » يصفيا كما المممس ناعمة كمبة ومنيا اأيضً  الحيوانات
 فمي، إلى وجنتي لىإ تصعد الملمسة بدأت .. جسدي يلمس الحرير مثل ناعم
 ىناك .. ماء جدول قرب أتمدد اعاريً  نفسي وجدت الفجر وفي .. عادية غير حرارة
  الشخصية تروي (المنسية ليالي ) رواية وفي (71)«. الحيوان جنس أميز أعد لم كمبة
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 عمى تعرفت إذ المعممات، معيد في طالبة كانت عندما لزميلتيا ذكرياتيا عن (بدرية)
 حلقة صالون إلى مرة ذات فأخذتيا الداخمي، القسم في معيا سكنت مرحة زميمة

 » النساء مع السحاقية وتمارس الرجال ملبس تمبس شاذة فتاة شاىدت وىناك نسائية،
 تنحدر بدأت .. ظيري تفرك ومكر بخفة راحتو  شعري تسوي أن أجبرتني ما سرعان
 وتقبل تدنو بدأت عروقي، كل في تنيض وحرارة بنعاس أشعر وبدأت ظيري وتفرك
 باب من شاذة سحاقية شخصية شخصياتيو عمى يدخل والروائي (72)... «  وجيي
 (ثريا) تروي (زنكنو لـييفاء) (مدينة مفاتيح) رواية وفي، السردية الكتابة في التنوع
 (سناء) ابنتو اغتصب الذي المتوحش (لـمنعم) الثانية الزوجة وىي المحورية البطمة
 اليائج الثور مثل فرأيتو ببطء سناء غرفة باب فتحت » عمرىا من العاشرة في القاصر
 خلل من الراوية وتبين (73)... «  متحشرج بصوت ييمس جسدىا من ويخرج يدخل
 حتى وييددىا فيغتصبيا القاصر، ابنتو جسد يستبيح الذي األب سمطة السابق النص

 الطبيعية الفطرة عن خارج ىذه بفعمتو وىو حيمتيا، وقمة ضعفيا مستغًل  ألحد، تبوح ال
 لـزىدي( )اليروب زمن) رواية وفي .المحظور إلى واالنجراف بالشذوذ ومصاب
 تعميم  القراءة طفالاأل يعمم كان الذي األعمى المل صورة الراوي يقدم( الداوودي

 اغتصب ومرة. (74)األبرياء األطفال يغتصب شاذ مل ولكنو كفران، وادي في نآالقر 
 لم ولكنو بالقوة، الصبي ضاجع بأنو عترفا »البئر في لقاهأو  وطعنو بالقوة، طفًل 
 المل بيا قام إنما القاتمة الطعنات بأن أثبت التحقيق ولكن نفسو برمي نتحرا بل يقتمو،
 المل لوثو الذي الجامع داخل المشنقة نصبت المدينة أىالي من حشد وأمام بنفسو،
 أن وبما (رستم) أحبت التي الراىبة (مادلين) شخصية زىدي ويقدم (75)«.بفساده
 الكنيسة، أمام بذلك تعيدت نياإل ؛رجل أي مع جنسية علقة قامةإ تستطيع ال الراىبة
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 جنسية رغبة الروائي ويصور. (76) الكنيسة في معيا راىبة مع علقة أقامت لذلك
 ةفمنحر  أصبحت الدين عامل وبسبب ،الشبقية حالتيا قمة في وىي الراىبة لدى مكبوتة
 نياإ الإ متدينة شخصيات نياأ من الرغم عمى، متنوعة شخصيات قدم وبذلك ، وشاذة
 .الواقع من ومأخوذة ،شاذة
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 الخاتمة:

 بعد ما روايات في الروائية السردية التحوالت كشف لىإ الدراسة ىذه سعت
 مميئة جديدة قوانين لىإ الطبيعية القوانين من خرج الذي الجسد سيما وال، الحداثة
 الجنس من جعمت التي النسوية لمشخصيات بالنسبة آخر عالم لىإ والتحميق بالحرية

 الوضع تدىور نتيجة واالغتصاب التعذيب مشاىد عن فضًل ، حياتيا من اكبيرً  احيزً 
 الشخصيات بعض لدى الجنسي الشذوذ عن فضًل  البلد في واالجتماعي السياسي
 وكميا ،الشخصيات عند المتخفي السموك لممتمقي ظيرتأ وبذلك ااجتماعي   المريضة

 . الحداثة بعد ما روايات مظاىر مثمت
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