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 مقاربة نقدية –غريب عسقالني 
 

 مكابدات امرأة عاقمة
 "التابوت لمكاتبة صبيحة شبر قراءة في مجموعة قصص" 
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المؤرقرررة يمرررا يررردو حول رررا مررر   ,تعتبرررر الكاتبرررة العراقيرررة مموذجرررا لممررررأة الم   رررة الشررراممة

 تحتراج الرى إجابرات ممحرة ,مكابدات تحيم ا إلى أسئمة اشرتبا  مرا الك يرر مر  ال  رايا
وألم ا العراقية المم ية قسرا ع  بمرداا ممرذ أك رر مر   ر ث , وجارحة في مجاالت ك يرة

فإم ررا تحمررن وطم ررا وذاكرت ررا األولررى  ,ع ررود اروبررا مرر  الجررور واال ررط اد السياسرري
م  خ ن امص اراا فري الكتبرة , أيمما حمت حتى ال ت  د تواصم ا ما وشائج ا األولي

وزعرزع ب وابرت وقري   ,تشرتت عصرب بمكومرات الحيراةع  العراق وما طالر  مر  دمرار و 
وأل  العرراق ق رية البحرث عر  اسررتعادة الحريرة فرإ  كاتبتمرا ترولي ااتمامرا كبيرررا , ك يررة

كمرررا ترررولي ق رررايا المررررأة , ب  رررايا ح ررروق اومسرررا  ومصررررة المظمرررومي  أيممرررا تواجررردوا
قي  المتزمرررت ألم رررا تررررا ق رررايا المررررأة وتحريرارررا مررر  الشرررر , العربيرررة ااتمامرررا خاصرررا

مسررا  مرر  ظمرر  واررو أولويررة مرر  أولويررات الم رران محررو تحريررر ا,السرراك  فرري الرجررن 
 .اومسا 

صررحافية  ,أك ررر مرر  جب ررة ش الكتابررة والمشرراركة الميداميررة عمررىاررذا الكاتبررة الترري تعرري
تمرت  مر  تجربرة شخصرية , وتعيش الحياة عمى وج  آخر قاصة وروائية, وباح ة جادة

إمتاج ررررا مرررر  خرررر ن ال صررررص ال صرررريرة كمررررا يبرررردو فرررري قصررررص مؤرقررررة وداميررررة تعيررررد 
والتري  2002الصرادرة عر  دار كيرا  فري ال راارة  التابوت مجمعت ا ال صصية األخيرة

والمتتبا ل صص المجموعة يدر  غياب , ع  مكابدات امرأة عمى أك ر م  وج تعبر 
مرا اخخرر  ال رح وح ور األل  والخوب وال زع واوحبراط أي را عمرى المسرتوا اليرومي

 !!الرجن/ 
 

  المصادرة بداية األلم
 .وبوابة الصعود إلى تح يق الرؤا, ةالحرية الشخصية م تاح الحيا

التي ترصد تسمط األمظمة  ,اا اذا ما تريد صبيحة شبر إيصال  لممتم ي في قصص ا
وترررويض المرراس  ,ال امعررة الترري ال تتررورع عرر  ممارسررة أبشررا األسرراليب ل رررض إرادت ررا

الم   رة / حيث يطمب مر  الراويرة قصة الشاادوتبدو بشاعة التسمط في , طيعاقطيعا م
وأال  سريمو و  سرمعت ا , ف رنبغرد أ ا  تش د عمى ت   مم  ة بحق أصدقائ ا الحرالمي 
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ب وال مرا مر  فتم ار تحرت تري ير الخرو , اا م با المت ا  العائمة المحافظةركو توشرف ا وي
ت ال تعرف ا ربما تيخذ رفاق ا إلرى المشرم ة أو عمى ات اما مصير أشد سوادا إ  وقعت

 الغياب في أقبية الظ  
حري مررا جم رور المرو ري  يشرار  , ييخذ األمر بعدا أك ر ميساوية مزاحوفي قصة 

ويتمررذذ بمشرراادة رجررن ي رررب فرري السرراحة مررا يرردفا  ,فرري تم يررذ لعبررة الحرراك  المتسررمط
يطمررررب ممرررر   لكرررر  أحمررررد, د عرررر  ذمررررب اقترفرررر  الرجررررنالررررراوى الررررى سررررؤان صرررردي   احمرررر

, يتطور إلى مشاركة الجم ور بتعذيب الرجرن خوفرا وتزل را, ي ال رجة محذراالمشاركة ف
 :ما يجعن األمر ي يض بيحمد الذى يصرخ بالماس طالبا الرحمة

 ارحموا المسكي .. يا ماس حرا  عميك  -
 !!فيسحب احمد المحتج ويبدأ تم يذ المعبة عمي  م  جديد

فري ال رحية فري ا رط اد ال رحية لعممر  أ  االحتجراج ي  ري إلرى  فيى واقا يشار 
 ..بوابة الموت

حيث ي اجئ الموظرب البسريط  ,قصة التابوتلك  األمر ييخذ بعدا كافكاويا مرعبا في 
بمرر   ,لمررة بالحمررن بعررد إج رراض متكررررالحرال  برؤيررة ابمرر  والمتعرراطب مررا زوجترر  المتي

 ,عرذيب ف رد معر  م محر  اخدميرةي بض عمير  لمتعررب عمرى سرجي  تعررض ل ررب وت
في ررعو  , يؤكررد ل رر  امرر  ال يعرررب الرجررن وبعررد طررون امتظررار وترروتر م سرري وعصرربي

     الرجن في تابوت يحكمو  إغ ق  بالمسامير وي ومو  بمشرا ما الرجن

 وكيمي ب   يريدو  تعذيب الموظب فالرجن سبق قتم  تعذيبا 
 ؟ما الذى تريد قول  الكاتبة

وأ  , ريررد وبصرروت مررذعور أمرر  فرري كمررب اكررذا سررمطات ال مسرراحة لمحمرر اعت ررد أم ررا ت
 !!الحياة اي الر وخ أو الموت وك  الخياري  موت
حيرررث تعررريش الراويرررة  تشررراب  واخرررت بلكررر  األلررر  يصرررب  أكبرررر مررر  المررروت فررري قصرررة 

, وت رررب عمرررى حطرررا  عمرررر م رررى ,الكاتبرررة عمرررى شررررفة الغربرررة تسرررتعيد رحمرررة م رررمية/
, بري  صردي ي  متشراب ي  لحرد التوأمرة فري الشركن والتصررفات  راكامتتتذكر المرأة التي 

فامحاز قمب ا إلى احمد الوديا ال ادئ الذى ق رى فري خيرار ت رحية قردرى برصاصرة 
لتجررد , ترر  الرصاصررة إلررى المرروتذفيخ خرراب عمي ررا, ت عمررى مسرريرة سررمميةغررادرة أطم رر
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اون م ا العرذاب ويحرولكمر  يسرو , م ذاا مرا ال رامي الرذى طالمرا عبرر ل را عر  عواط ر 
 ا عرردااامرر ويت رررب مرر  كررن, لت ررحيت  مرر  اجررن امرررأة شررطب األون واالسررت زاء بيحمررد

  في صحارا الغربة ال احمة ش في كم   معيشة السبايافتعي ,م  المساء

 ! ف ن في ذل  سمطة أك ر م تا م  سمطة حاك  مستبد
 أمرا  السرمطا  وي رمر ارس الت يراالذى يم ,أ  او ال صا  الذى يعيش  الم  ب العربي

 فيعيش التماقض سموكا يوميا غير أب  بال حايا م  حول , غير ما يظ ر في السمو 
 

 والغربة في المنافي
في قصص  دائ  الح ور ي اعب م  اخ  المرأة ياة بعيدا ع  الوط  تشكن اماالح

ولعرن فري  ,مما ي اعب غربة المرأة  فري مجتمرا ذكرورى صراد  وظرال  ,صبيحة شبر
تخصيصرررا  العراقيرررةو  ,العربيرررة عمرررى وجررر  العمرررو  ممرررا يشرررير إلرررى و رررا المررررأة  ذلررر

الترري وجرردت م سرر ا م ذوفررة خررارج الررديار وأصررب  الرروط  بكررن و  بعررد االم يررار ومموذجررا
جمالياترر  ذاكرررة لمكبررار وحكايررات يتماقم ررا الصررغار الررذى ولرردوا فرري الممررافي أو غررادروا 

لير  ع روق الرزوج اع ا عمردما ي راب إ رر ار  الغربرة م رويظ, الوط  قبن سر  الروعي
  أو خيبة األمن في م  حممماا  عمد الشدة سمدا أو خذال  الحبيب

حيررث , أ  يم ررت المظررر إليرر صررد الراويررة حررد ا عاديررا يحرردث دو  تر  ,تيميررب فرري قصررة
سررررتي ما ظرررروب الحررران فرقرررت بررري  أ تكرررو  الراويرررة وأسررررت ا فررري زيرررارة لصرررديق عزيرررز

 يررة بعيرردة فرري برر د الغربررة فيصرراب ط م ررا بجرررح بميرر  فرري يسررك  ممط ررة ريو  ,السياسرري
مرررذعوري  مررر  إصرررابة صرررغيرا   ذراعررر  مرررا ي سرررد عمررري   أكرررن السرررم  الرررذي  يشرررت وم 

امررا يبرردو الشررعور اومسررامي الرايررب والمترروتر والررذى يعكررس , فرري ممط ررة مائيررة بمكررروا
واررررذا شرررري  مرررر  يعررررايش حساسررررية م رطررررة فالراويررررة األ  تصرررراب بررررال ما عمررررى ابم ررررا 

عايرة عد  ر حمن م س ا المسئولية لالمصائب في ذروا الرغبة في الحياة وابمت ا الط مة ت
 ن المحرو  يب ى عمى شوق ألكن السم  الذى ل  يرا مر  لك  الط, أخااا أ ماء المعب

  قبن

الموظ رررة البسررريطة التررري خرررذل ا زوج رررا واررررب  تخبرمرررا الراويرررة عررر  صرررراعقصرررة وفررري 
فت ررب مررا عجزاررا برري  حرردى الجرروع أو الخيامررة فرري غيرراب  ااررا أعبرراء األسرررةمحمرر  إي
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امرا معادلرة صرعبة وحردث تتعررض لر  الك يرر مر  المسراء ولكمر  يطررح , السمد والمعيرن
 السؤان حارقا  

ب رررروب الرررزوج بيممرررا عيميرررة م توحرررة عمرررى احتمررران  لمررراذا ي رررب المجتمرررا غيرررر مبررران  
 الخطيئة/ امجراب المرأة  محو الخيامة

  !!أى استعباد اذا
عررذابات امرررأة اجراررا زوج ررا  ط ررن يصرررخوعمرى جامررب آخررر ترصررد الكاتبررة فرري قصرة 

مجراب األمرر الرذى باو  أم  ل  يكر  راغبرا متعم ,اتجاا ط م  اربا م  تحمن مسئوليات 
يصررب  الحميررب في سررد وقم ررا م سرريا ل ررا ترروترا  ممررا يسرربب ,ي جع ررا بزوج ررا الررذى أحبترر 

لكرر  الكاتبررة ت ررب مررا الط ررن  ,برردي  فتمجرري لمر رراعة الصررماعية ,ط م ررابصررحة  ررارا 
شررررباع المعرررردة   إف ررررو محترررراج إلررررى أك ررررر مرررر ,صرررردر أمرررر  الررررذى يرررررفض حرمامرررر  مرررر 

اصرررر امتسررراب  لمحيررراة ارررو حاجتررر  الرررى االرتبررراط العررراط ي والبحرررث عررر  أو ل ,بالر ررراعة
  بالصررراخ لررذل  يعمرر  رف رر, يحممرر  الط ررن توج ررا غريزيررا يسرربق الرروعي األار  واررو مررا

ف رري ا  ترروترت , األمررر الررذى ي ررا األ  فرري أتررو  الصرردمة, المتواصررن وعررد  اوقبرران
فتمحررررراز الرررررى فطرت رررررا األولرررررى كمبرررررا لمحمرررررا  , حممرررررت الط رررررن  رررررريبة ع ررررروق الرررررزوج

وتم م   ديا محبا ممتزمرا بح روق األمومرة فيصرمت الط رن ويمرا  مومرا اميئرا , واالمتساب
 ..بعد شبا جمين

 !!ألم ا مبا الحياة, از إلى الحياةامحيواذا يؤكد  
ما الط مة اليتيمة التي ت  د أم ا وتر خ لظم  , قصة أ  بديمةولعن ذل  يت   في   

فت ررا فريسررة عررد  إغ رراب األب المررريض الرا ررخ لزوجترر  وعررد  تحمررن , زوجررة األب
والرذى يتطررور بعرد خطري غيرر م صررود إلرى طردارا مرر  , الظمر  الرذى ي روق عرر  طاقت را

ولعرررن إشرررارة الكاتبرررة ا  دار الخررران فررري , خررر ن البحرررث عررر  دار خال رررا فتتررروا ,البيرررت
ومسامة سريت  ترداول ا سرمعة رخيصرة  ممط ة تعرب بالسوق إشارة خ ية مصير مج ون

  .في سوق الحياة

ف ررن تعررود اررذا الط مررة فرري شخصررية ال ترراة اليتيمررة المحرومررة مرر  حمررا  األ  ورعايررة 
الحمرو   الطيبرة ابمرة الموسرر رارا  مرا صردي ت ان الوالتي تردخ, قصة الراا األب في 

يسررتك ر عمي ررا الوسررط م ررن اررذا الع قررة فيكررو  الراررا  مرر  ف ,الررذى يرعااررا كمررا ابمترر 
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  الطيبررة بسررحب ا و رررب ا ولكم ررا تمررتص األلرر  و خرر ن لعبررة الصررمود أمررا  العررذاب فت رر
زيمت ررا أمررا  وعمرردما تصررن الررى حافررة االم يررار تعمرر  الطيبررة ا ,وت ابررن ذلرر  بال ررح 

ال مرررا  مررر  جبرررن عمرررى الخيرررر والمرررودة ال يسرررتطياأل  , إصررررار ال  يررررة عمرررى الصرررمود
  ..والتسمط

 ..ربما اذا ما تريد إيصال  الكاتبة لممتم ي
 

 والتسمل إلى دهاليز الذات

مسرتعيما بريدوات , متاج را مر  خر ن قصصر لذاتيرة ويعرد إقد يمت  الكاتب م  تجارب  ا
ولعررن , دو  المجرروء الررى العرررى الكامررن, خررد  الررمص ويوجرر  ال كرررةالكتابررة ممت طررا مررا ب

, محمرروال عمررى شرر رات وأحررداث معيمررة, ذلرر  مررا مممسرر  متمررا را فرري قصررص المجموعررة
, الشرري  ال راما/ تتمحور حون الخذال  والع وق والداشة السوداء أما  تصرب اخخرر

 .ما سبق اوصرار
 , م ا حتى يعود بعد إتما  دراسرت  العميراتمتظرا حافظة قمب ا ما أح ,الموعد في قصة

وعمررردما يعرررود يتصرررن ب رررا ويتواعررردا  عمرررى الم ررراء قررررب الحدي رررة التررري طالمرررا شررر دت 
وتشترى أجمن فستا  وأغمى حذاء تصبر  ,فتصحو ب ا رغبات أميرة عاش ة ,ع قت ما

عمررى آال  المشرري برر   وتصرر ب شررعراا وتتجمررن بيجمررن مكيرراج وتتعطررر بررالعطر الررذى 
 ,وفي الموعد عمى زوجت , ا أسكرةطالم

 !!ان كا  موعد عشق أ  موعد قتن وبممت ى البرود والوحشية
مرررا الرررزوج الرررذى ي ابرررن صررردي ات  فررري بيت رررا  قصرررة الزائررررةوارررن يعرررود ارررذا الرجرررن فررري 

فت رررب أمرررا  م مرررى الطعرررا  ومرررا يحتررررق داخم رررا مرررا وسررراوس , معزومرررات عمرررى مائررردت ا
 !! تم ا حرقاي وما  ب تتبي  مم  شيئا وكيم ما الزائرة الغائبة ما زوج ا امسا ال

 !!أى فجور اذا وأى وحشية يمارس ا الرجن م ما كامت الذرائا
فري حيرث ت ررر تكريم را  قصرة عترابربما اذا الزوج العابث او الرذى وأد فرحت را فري 

ولكم  يمشغن بسماجت  المع ودة بح قرة ذقمر   ,م ابرةكمعممة مموذجية طابور الصباح 
ت قرري مظرررات  م ررا بسرريارت  مترريخرة عرر  الميعرراد فمايررة بمظ رررة والرررقص الغمرراء  ليوالع

 العتاب واالست جا  م  المديرة بدال م  التكري  
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 :وبعد

يردة أو كإخبرار فمري فالكاتبة صبيحة شبر ال تتعامن مرا ال صرة ال صريرة كحكايرة محا 
مما  اي تبمي قصص ا عمى م امي , مسبوكة مبمي عمى حبكة وتحراون  ,مدروسة وا 

واررري الكاتبرررة والم   رررة متعرررددة االاتمامرررات , ا  ت رررت  بوابرررات األسرررئمة وت يرررر الم ررراش
 .والمشغولة ب  ايا الوط  والمرأة والعدن في كن مكا 

لرذل  مراارا تميرن إلرى الرراوى األمرا , وكاتبتما عمى وعي تا  بت ميات ف  ال صرة ال صريرة
أو تيخررذ موقررب الررراوى العمرري  , ي والجمعرريفرري ك يررر مرر  ال صررص لني ررا  برري  الررذات

مرررى ول رررد ركزمرررا ع, الرررذى ي رررد  كرررن شررريء بم ررردار ويتوقرررب عمرررد حررردود طررررح السرررؤان
ال صررص الترري تتمرراون امررو  المرررأة والترري غالبررا مررا تكررو  المرررأة راويررا أو مرويررا عم ررا 

وارذا ال ي مرن مر  أاميرة , ترس معظ  مساحة  مجموعة الترابوتواي ال صص التي ت 
 .ة ال صصب ي


